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 . ر ) ۔س ك 7 ل ا 1 4 س هه ١ ا

 ب ` ص ٧ ٢ ١ \ -_ دح ٥

 ةَيدوعشلا ةكببعلا ةكك كلملا

 ةلفح عزلا رخمي
 م٧٩١ ٢ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناشلا ةكعبطلا

م٥٨٩١ ۔ ه٥٠٤١ ةثلاثلا ةعبطلا



 لتيلملارافشرليتلاشاتك
 تيلت

 هننارمم .ينين زملابع بزلا ءايض ريتب
 .ھ٢٢٢١ شتت ىفرتملا

  
 همرّمَملا م مرب 'فيل ا

 شيفطأ_ز سول
 هتلاهحعَت

 عس 8 ( دحل

 ٢ ) ۔ ر ل ا : - س َ ٠.

 ٠ دح - ١١٢٧ ب .ص

ةيدوعسلا ةيهبعلا ةكلملا



"يصس[۔ةحتأا مآ



 ؛عبات»

 ع ويبلا يف : رعع يراحلا _اتللا

٧" 

 «؛عباو»
ع ويبلا ف ٥ رثع يداحلا باتكلا





 لصف

 . . . ء هلولح لبق ملس ف .هر حێمأ

 لصف

 ص لولحلا لبق اهدعب وأ هتدقع يف ءاوس ( هلولح لبق ماس يف نهر عنم )
 ملسلا نكي ملو ،اهدمب ناك وأ نهرلا ساسأ ىلع ملسلا ناكو ةدقعلا دمب ناك ءاوس

 كلت يف هعنم ةلعو ص هساسأ ىلع ملسلا نكي مل نإ لولحلا دمب زاجو ى هساسأ ىلع

 هعفدي يذلا نهرلا و ةدايزو هلام لجرلا ذخأي نأ ابرلا ذإ ى ابر كلذ نأ روصلا

 " دقو « لجألا دمب هقحتسي يذلا هيف ملسملا نع اضوع نوكي فلسملا ىلإ فلسنملا

 هيلع هل سيل هنأل هدقنأ يذلا لاملا سأر لجألا لبق فلسقملا ىلع فلسملل ناك

 كلذ يهو ى ةدايزو اهلثمب مهارد ىطعأ هنأكف « هلام سأر الإ لجألا لبق

 ضبقلاب هيلع ناطلس هل نكل هكلم ل__خاد نهرلا نكي مل ولو هنأل « نهرلا

 حص ول هب هيلإ ملسأ ام ءارشو هنمث ضبقو لجألا آلح اذإ عيبلاو كاسمإلاو
 . تاهترإلا



 هلام سأر قحتسي هنأ كش ال : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 عفد نمك وهف ى ةدايزو هلام سأر ذخأ هنأكف كلذ يف نهرلا ذخأ اذإف ى ةدايزو

 ضوع يأ ك اهضوع ذخأب امهرد يأ < رشع ةسمخ اهف ذخأو مها رد ةرشع الثم

 الوأ هيف عوفدملا نإف ث نيدلا فالخم ى كلذ دعب هريغ وأ ابح رشع ةنخلا

 هيف زاج كلذلو ص كلذ هيف مزلي الف مهارد الو ريناند ال الوصأ يأ “ ضورع

 هيف مزلي ال هلجأ لح اذإ ملسلا كلذك و “ عيبلا ةدقع يف يأ ى ءادتبا نهرلا

 هل زوجي اك ذئنبح نهرلا ذخأ هل زوجيف اهقحتسا دق ةدايزلا كلت نأل ى كلذ
 اينبم دقعلا دنع ملسلا نكي ملو ى لولحلا دعب نهترا نإ يأ « ةدايزو هلام ذخأ

 رئاس يف ةدايزو لاملا سأر ذخأ درجمب سأب ال هنآل لكشم كلذ : تلق ى هيلع

 ةئيسن وأ دحاو سنج نم ديب آادتي رشع ةسمخب ةرشع عاب اذإ امك « عويبلا
 ى هلام سأر ةلباقم يف نهرلا سيلف ملسلا لجأ لولح لبق امأف “ سنجلا فالتخإب

 عيبي ال هنأل هب عيب ام ربتعي الو « نهرلا باتك يف يتأي ام ىلع هسنج نم وه الو
 نهرلا عيب اضيأو ى هيلإ ملسأ ام هل لب هلام سأر هل سيل هدعبو لجألا دمب الإ
 هنأل ابر هنوك يف ىفك هلام سأر انربتعا نإ اضيأو “ فنأتسم ثداح رخآ لعف
 ءامطق ملسلا زاوجل ربتعم ريغ هنأ مولعمو نمكت م وأ ةدايزلا تناك «مهاردب مهارد

 ء لجألا ديقب هيلإ ملسأ ام هل لب قالطإلا ىلع هلام سأر هل نأ ملسن ال اضيأو
 هلالحناو هخسفو « ةلاقإلا وحنب لحنا وأ ملسلا خسف ول هلام سأر هل نوكي امنإو

 ابرلا كح ىنبي الف ثدح نإ ثداح لب « نآلا دوجوم ريغ فناتسم رخآ رمأ

 . دجوي نأ هاسعو ى دجوي مل ام ىلع

 ةدايزلاو لاملا سأر همالك ىضتقم ىلع هيفف نيدلا يف نهرلا ذخأ اذإ اضيأو

 دادزاو ى ةمذلا يف هقح هل ذخألاو لولحلا لبقو ، هقح ذخأو عاب "لح اذإ هنأل

_ ٨ -- 



 ه اقلطم ليمح هيف زاجو

 زاوج خيشلا ليلعت لكشي اذك و « كلذ زاوج يف كش الو « ةقث هدي يف نهرلا

 لجألا لحي ىتح فلستملا ىلع بجي ال هيف ملسملا نأب لجألا لولح دعب نهرلا
 ام لاكشإلا هجوو « هلام سأر الإ هيلع امف لولحلا لبق امأو “ نهرلا هيف زاجف

 « كلذ ريغو ى لجألا ديقب هيف ملسملا هيلع لب لاملا سأر هيلع سيل هنأ نم مدقت
 . رقاب لاكشإلا نإف ريناندو مهارد ريغ نيدلا يف عوفدملا نأب انقرف ولو

 يني نإ هدعب هعنم هلثمو لولحلا لبق ملسلا يف نهرلا عنم اضيأ خيشلا للعو

 فرصلاو “ كلذ يف فرصلاك وهو « سلجملا يف ضبقلا ملسلا طرش نم نأب هيلع

 نهرلا هضبق نأل الثم مهاردلا ضبقي مل نمك ناك ملسلا يف نهر اذإف ى هيف نهر ال
 لفش مدعل فرصلا يف نهرلل هعجو ال ذإ لكشم وهو « فلسلا مهارد هدرك

 ةلزنمب نهرلا سيل اضيأو ى ملسلا هيلع ساقي الف ى رخآلل هيف امهدحأ ةمذ
 ةلباقم يف ال هيف ملسملا ةلباقم يف نهرلا نأ نم مهدنع ررقت ام ىلع داقنإلا مدع

 . لاملا سأر

 لجألا لبق اهدعبو ةدقملا يف ءادأ وأ هجو ةلامح (اقلطم ليمح هيف زاج و )
 ملسملا دي يف سيل ليمحلا نأل : اولاق « نكي مل مأ ةلاملا ساسأ ىلع ناك ى هدعبو
 ليجلا لب « ةدايزو هلام هدي يف نكي ملف حص ول هديب نوكي نهرلا نأ ايك
 ليملا ناك ول هنآل يضتقي ذإ لكشم وهو ى فلسنملا وه يذلا هنع لومحملا ةلزنمب
 يف ثحبلا يف رم اك كلذك سيلو ى ةدايزو هلام هدي يف هنأل اعونمم ناكل هدي يف

 ديلاب تناك ةعونمم ةدايزلا نأل اضيأ ليملا عنمل ةدايزلا اقربتعا ول لب “ نهرلا عنم
 ى هلجأ "لح اذإ اضيأ هل قح هيلإ ملسأ امو « ملسأ نمل قح ةلاملاف عنكت م مأ
 هتمذ أربت ال هنع لومحملا نإ : انلق نإ ايس الو ‘ لجألا ديقب هنيح نم قح لب

 س ٩

 



 ادسف لولح دعب الو ليحل ال ملس يف عقو نإو ث هل نهرلا حصو

 { نهرلا ساسأ ىلع لسلا وأ ةدقع يف اناك نإ : ليقو 0 ًقلطم

 دارأ املف « هل اهضبقي نم رمأ مث مهارد لجر نم فلست نمو قوقح ثالث كلتف
 تبث كلذب رومأملا هل ليبقف“ هيلعهقح نوكي نأ الإ هيلإ اهعفدي نأ ىبأ اهضبق
 . هب هملع لوفكملا رضح نإ الإ هب ةلافكلا ال لوآلا فلسنملا ىلع

 نهربو الح فلل فلملا يطعي نأب ليمحلل ي أ ك ( هل نهرلا "حصو (

 ملسلا يف هنع لومحملا ةمذ أربت الو ى هتمذ يف ام هنع يدؤي هنأل ليمحلل فلسنملا
 ٠ تئرب اهأربأ نإ : لقو ك اهرب ل ولو أرهت : ليقو > اهأربأ ولو

 أربأ و رخآ هنمضو لجأ ىلإ بح مهارد لجر فلسأ نمو : « جاتلا » يفو

 يف ) نهرلا ( عقو نإو ) 0 هيلع تباث وهو زوجي ال كلذف فلسلا نم فلسنملا
 ( ادسف ) هيلع سيسأت الب لجآلا لولح ( لولح دعب الو ليمح ال ) ملسمل ( ملس
 ص ( اقلطم ) نهرلا ضبقي مل ولو هلام سأر ىلإ عجريف ى امم نهرلاو ملسلا يأ
 سسأ دقو لجألا دعب عقو وأ لجألا لبق اهدمب وأ ملسلا ةدقع يف عقو يأ

 : هلوق هيلع ينبيل همدقت عم كلذ داعأو نهرلا ىلع ملسلا

 يأ ى ( ملسلا وأ ) ةدحاو ( ةدقع يف اناك نإ ) امم نادسفي امنإ ( : ليقو )

 هيلع ينب يأ ء نهرلا وه لصأ ىلع ي أ ى ( نهرلا ساسأ ىلع ) ملسلا ن اك وأ

 م مث رخآلا ىضريو امهدحأ هركذيو ى اهعم وأ دقعلا لبق نهرلا اميمج ركذي ناب

 مل ولو ى نالطإاب اهنإف ى هدعب وأ لولحلا لبق ملسلا ادقع نأ دعب الإ نهرلا ادقمي
 دنع لوقي نأ هساسأ نمو “ لبق هيلع مزع دقو ملسلل دقعلا نيح ايهلابب رطخي
 . زوجي ال كلذ نإف ‘ يل تنهر لجآلا لح اذإ : دقعلا

 س ٠ ١ .ص



 . نيدلاك هيف صخرو نهرلا ضقتناو تبث هدقع دعب نهترا نإو

 ( تبث ) هدنع وأ هلبق هاركذي ملو هلولح لبقو ( هدقع دعب نهترا نإو )
 دمقم يف ناك نإ امم ادسف : ليقو “ ضبقي مل ولو ( نهرلا ضقتناو ) ملا

 يق نهرلا يف يأ ث ( هيف صخرو ) « نيتدقع يف ولو هنع قرفتلا لبق دحاو
 يف ولو اقلطم ( نيدلا )يف نهرلا زوجي اي ( ك ) ةدحاو ةدقع يف ولو اقلطم ملسلا
 نم نيدلا بحاص بلط نإ : ضعب لاق نكلو « لولحلا لبق وأ ةدحاو ةدقع

 مل نإ كلذو ى دعب خشلا هيلع ىرج اك ى نيدلا خسفنا هل نهرب نأ نيدلا هيلع
 صيخرتلا اذهو “كلذب خسفني م هساسأ ىلع ناك نإ و ‘ هساسأ ىلع نيدلا نكي

 ملسلا داسف ىلع روهمجلاو ى ةقراشملا نم يلع يبأ نع ةياور اذاش انباحصأ ضعبل
 . ةدقعلا ريغ يف فالخلاو ليصفتلا نم مدقت ام ىلع و ى ةدقع يف نهرلاو

 لجر ىلإ بلط نمو “ زاج اهطرش ىلع ةلاملا لبق ليمحلل نهر نإو
 يريغ دنع نم كل فتلستأ ىقح انهر يدي يف نهرإ : هل لاقف مهارد هفلسي نأ

 ةد۔م ىلإ ولو ملسلا يف ةلافكلا تزاجو ى زاج هريغ نم هل فلستف بهذف لعفف

 لطبي ثبح وأ هدحو لطبي ثيح فلسلا يف نهرلا لطب اذإو ‘ طقف ةصوصخ

 : ليقو ى هيف نيمأ هنأل هلام سأر هلف ملسملا ديب نهرلا فلتو “ فلسلا عم
 هنإ : ايلوقب خيشلاك فنصملا هيلع ةلد اك « هبحاصل هدر فلتي مل نإ و ‘ هنمضي

 الئل هلام سأر يف انهر هكسمي نأ هل : ليقو ى هلام سأرب هيلع عجرو “ ضقتنم

 فلسلا لطب اذإ كلذك و “ ضمب هراتخاو ى ةلاهجب هيف الخد ذإ هقح لطبي

 هملع اقفتا امع هنع لومحللل ضرمتي نأ لسمحللو ‘ايهتحص دمب فلسلا وأ نهرلا و

 سرإو 0 ضزتقماك ليفكلا نأل : لسىق ى هل ةدايزلا تزاجو ى ملسدل ىتفو اذإ

 موب هدعب وأ لجألا لبق يفوي نأ لبق هل لمحت ام عون فاستملا نم ليملا ضبق
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 نم نإو ‘ ءيش ىلع هحلاص نإ هموي رعسب ضرتعي نأ هلف هدعب الإ ملسملا ضبقي

 لمحت ام الإ ةيفوتلا لبق ذخأي الو ع ةدايزلا تهرك و “ ضبق يذلا عونلا ريغ

 تفاإو ى هلف حبرو عابف هب ىفو ام سنج نم هنم ذخأ نإو « ديزأ الو هريغ ال
 هنمثب ىرتشاو هعابف ءاضتقالا هجو ىلع يفوي ن أ لبق هب ينوي ام سنج هنم ضبق

 ليق ايف هل ىرتشا امم وأ نمثلا نم يقابلاف ينوي ام

 اذك و ى هنع ةيفوتلا لبق هنم ءاضتقالل رثأ ال ذإ فلستملل هنأ يدنع يذلاو

 ةكرب نبا خيش هللا دبع ابأ تيأر مث ڵمهارد ولو فلستملا نم ضبق ام لك يف ثحبلا
 ىلع فلستملا نع ذخأ مث هبحاص ىلإ ىحلا عفد نإ الإ هل حبر ال هنإ : لاق

 دعب ضبق ام عاض نإف ى هداهتجا يداهتجا قفاو ذإ هلل دملاو « ءاضتقإلا

 ضبق اذإو ى ال : ليقو “ هنمضي : ليقف ى ءارشلاب هب وأ عيبلاب هيف فرصتلا

 ى فلتسملل حبرلاو “ عيضي مل نإ هيلع نامض الف هنع ةيفوتلا يف ةباينلا هجو ىلع

 يفوي نأ لبق حبرف ةباين الو ءاضتقا هنأ زيمتي ملو ضبق نإو ى نمضي : ليقو

 ذخأ نإو ى يناثلا مهضعب راتخا ى “لاوقأ ؟ ملسمل وأ فلستملل وأ هل حبرلاف
 ى نهرلا فلستمال ليفكلا نمض فلسملل فلسقملا ىتفو مث فلتف آنهر ليفكلا

 فلستملاو وه ناددارتي وأ ى هيف امب بهذ نهرلا فلت مث ليفكلا ىفو نإو

 . فالخ ؟ هنع ىطعأ امع هنهر صقن ام هل فلستملا دري وأ ى ةدايزلا

 نأ لبق جتنف اناويح .ليمحلل قحلا هيلع نم هريغ وأ فلسنملا عفد نإو

 ليمحلل : لبقو ى هل لومحيلل : لبقو ك هنع لومحللل جاتنل اف هل لومحللل هعفدي

 ينبلطي يتلا يه هذه : لاقو هيلإ هعفد نإو ى َنِمَضلَ مآلا وأ وه فلت ول هنال

 



 دق ينإ هب اهلاسرإو انيع باتكب رخآ نم دحأ مالستسا زوجو

 . اذك تقول اذك يف انيع اذك كيلإ تملسأ

 يل بلاطلا نالفل هذه : لاق نإو “ هنع لومحملل جاتنلاف هيلإ اهعفداف نالف اهب

 . ءايشألا رئاس اذك و ى نالفل وهف ليملا اهضبقف اهب

 ( انيع باتكب رخآ نم ) ملسلا بلطي نأ يأ ى ( دحا مالستسا ز"وجو )
 مالستسا لوعفم انيعو ىامه ريغب ملسلا زاوج ىلع ءانب امهربغ اهلثمو ةضف وأ ابهذ
 زيجم دنع امهريغ اذك و ى ةضفلاو بهذلا يأ ى نيملا لاسرإ يأ « ( اهلاسرإو )
 فلسلا بلاط ىلإ نيعلا ملسملا لاسراو يأ “باتكلاب يأ « ( هب ) امهريغب ملسلا

 اذك كيلإ تملسأ دق ينإ ) : ةلاسرلاب وأ ةهفاشملاب وأ باتكلا يف الئاق باتكلاب

 يف وأ ى دحأ عم هيلإ اهلسرأ اذإ اهض,قيف “ هلصتف ريناند وأ مهارد يأ ى ( انيع

 اذك وأ اهنزو وأ اذك ةدلب ليك يأ ى ( اذك يف ) امهريغ اهلثمو باتكلا لخاد

 اذك رامث نم “رم ام ىلع اددع وأ اعرذ وأ اهنزو وأ اهليك نم انزو وأ اليك اذك و

 ام قفاو نإ نكل ى ( اذك تقول ) لجؤم "رم ام ىلع راثلا ريغ اذك نم وأ
 نم نأ دهشيو ى همالك رهاظ اذهو « لوق ىلع ملسلا دقعنا دقف هل فلسنملا هركذ

 وأ رخآ اباتك هيلإ لسري قح دقعني ال : ليقو « دقملا ما دعب هتداهش حصت

 فاسنملا هل ركذي مل وأ فلاخ نإو“يل ترك ذ ام تلبق دق ينإ ههفاشي وأ الوسر

 هل لوةي ىتح عيبلا دقعني الف ملسلا ديرأ ينإ : هيلإ بتك هنأ ريغ « اليصفت
 ىلع "ىلإ تلسرأ وأ يلإ تبتك ام تلبق دق ينإ : هباتك وأ هلوسر وأ هناسلب

 ىلإ ملسي نأ رخآ هتلاسر وأ هباتكب لجرلا بلط نإ اذك و « ةهفاشملاب وأ ناسل
 امنإو ص دقعنا لبق هل نسب نإف « هناسل وأ هتلاسر وأ باتكب هلبقف رخآلا كلذ
 ناك ءاوس زئاج رمألا نأ :نيبأل ةهفاغملاو ةلاسرلا رك ذب فنصملا مالك يف تلخد
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 ةباتكلاب امهدحأ نم ناك وأ « روكذملا همالك نيع وه اك ًاميمج اهنم ةبتاكملاب

 نوكي ضرأ كلذب درأ ملو ص لوسرلل وأ هل ةهفاشم وأ ةلاسرب رخآلا نمو

 نأ كلذب درأ ملو ى اهيف لاكشإ الو « بابلا ىنبم اهنأل ةهفاشملاب اعيمج اهنم
 لوسربو هلوقب اذه ركذ دق هنأل ةهفاشملاب رخآلا نمو ةلاسرلاب امهدحأنم نوكب

 . خلا ى اضيأ

 ريغ اهنإ لاق نمو ى مالك اهنا ىلع ينبم امهدحأ نم وأ اهنم ةباتكلاب زاوجلاو
 زوجيو “ دوصقملا فرع اذإ ظفل الب عيابتلا زيجم دنع الإ اهب ملسلا زجي مل مالك

 نمو ى ةراشإلاب اذك و ى رخآلا ةغل مهفي ال وأ مالكلا عنم نمم ةباتكلاب ملسلا

 ‘ همالك مهفي ال رخآلا ناك نإ الإ ‘لوق ىلع مالكلا الإ هل زجي مل مالكلا ايهنم ملع

 مل اذإ ابف قباسلا فالخلا هيفف ةلاسرلا يف وأ ةباتكلا يف مالكلا ركذي مل نإو

 ماسلا دقعني له فالخلا ةرم ذإ ادهشي مل اذإ اذك و ى ةهفاشملاي دقملا يف هاركذي

 ىلع نيدهاش ملسملا دهشيلف ةباتكلا ةلأسم يف داهشإلا ديرأ اذإو ؟ دوهش الب

 لوبق ىلع هيلإ ملسملا امهريغ وأ امهدهشيلو « باتكلا يف هيلإ ملسمل لاق ام
 هب لسرأ نمم نمثلا ضبق دنع دوهشلا رضحي ناب « ضبقلا ىلعو باتكلا يف ام

 دوهشلل موقي نأ دب الو ى هريغ وأ باتكلاب ءاج يذلا وه ناك ءاوس ى هعم .

 تبثي مل نم ضبقلاب دهش ول امأو ث قثوأ اذهو ى ملسملا نم ءاج نمثلا نأ نايبلا

 ثيح نم يزجيف هنم نمثلا نأ وأ هيلإ ملسملل ملسلا دقع دق ملسملا نأ هدنع
 نم الشم مهاردلا نأ دهشي مل هنأل هتداهشب مكحي الف الإو ث اركاني مل نإ داقعنالا
 ص نالف نم كلذ نأ ءاعداو « ضبقلا ىلع دهش لب ى ملسلا دقع دق هنأ الو ى نالف
 ى نمثلا لبق دق الإو ى ملسلا دقع هيلإ ملسملا نأ اودهشي ال ملسملا دوهش اذكو
 ضبقلا دنع دهشأ نمثلا لسرأ نإو « هلك كلذ ىلع ةداهشلا يتأت نأ طوحألاف



 الوسر لسرأ نإو “ هروضح ةلزنمب هتباتك عم نمثلا بحاص لوسر نوكيف

 ملسملا باتك هيلإ ملسملا أرق اذإو ى ضبقلا دنع نيدهاش ملسملاو لوسرلا دهشيلف

 ضبقي مل نإو ى ملسلا حص ضبق مث ضبقلا رخأتو الثم مهاردلا ضبقي ملو همهفو

 داعأ مث ضبقي ملف اهداعأ نإو ى حص اهيع ضبقف ىرخأ ةرم هتءارق داعأو
 هلاق « ملسلا دقع ديدجت ةلزنم ةءارقلا ةداعإل اليزنت اذكهو ى كلذكف ضبقف
 ترضح نإ هنأ رهاظلا : تلق ى - هللا همحر - يشكيودسلا للا دبع خيشلا

 نوكي نأ دب ال ضبقلا نأل ملسلا لطب لوبق الب اهنع قرتفاو تأرقو ةباتكلا
 تئرق نإو « دقعلا ديدجت ةلزنمب انأ ملسن ال ةءارقلا ةداعإو ى دقعلا سلج يف

 وه له ى لوبق الب سلجملا نع قارتفالا فالخ كلذ يف ناك باتكلاب ىضمو

 سيلف اهعضوم نم نامئابلا بحاصت نأ وأ ى كرتلاب "رقي ىتح.؟ ال وأ عيبلل كرت
 دارأ نإ اعم ضيقلاو باتكلا روضح نم “دب الف كرت ريغ هنأ ىلعو ى كرتب

 ىتح ضبقلل عجرب مل هناسلب رقأ وأ هبلق يف ضبقلا كرتو هأرق اذإو “ ضبقلا
 هأرق اهلك لئاسملا كلت يف ءاوسو ى هريغ وأ باتكلاب رخآ ادقع ملسملا هل ددجي

 . عمس و هريغ هأرق وأ هيلإ ملسملا

 رابتعا نإ مث ‘ هريغ همهفأ نإ الإ مهف الب اهعامس الو ةءارقلا ربتعت الو

 ةمالعلا هب لاق ولو « يدنع ملسم ربغ اهبتاكل اهئراق نم امالك ةءارقلا
 اباتك هيلإ بتكف اذك ينمزل ديز ينملك املك : دحأ لاق ولف “ يشكيودسلا
 نإ معن ى ليق اك ددمت نإ هتءارق ددمت باسحب ال ةدحاو ةرم ثنح هأرقف

 باتك لك اذكهو “ ىرخأ ةرم ثنح هأرقو رخآ اباتك ديز هيلإ بتك
 ثنحي اذك ينمزل اديز تملك املك : لاق نإ اذك و « ءىرق نإ دحاو ثنح
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 ىلإ كتفلسأ دق ينإ غيلبتب هرمأو هيلإ اهعفدب اضيأ لوسربو |
 ره ام رخآ

 ى هتءارق لثم هيلع ةءارقلاو ى هأرق املك ال ى هأرقو هيلإ هبتك باتك لكب

 ٠ امالك باتكلا دعي ال : لقو

 ( اهعفدب ) هيلإ ملسملا ىلإ ملسملا نم ( اضيأ لوسرب ) ملسلا زوج ( و )
 ؛فطملا اذه رابتعاب همالك يف روكذملا زوجيف ردقي مل نإو ط ردقملا زوجي قلعتم

 امم اهريغ اهلثمو ى نيعلل ريمضلاو “ لوسر تعن فوذحمب وأ لوسرب قلعتم وأ

 ملسملا رمأب يأ ى ( هرمأ ) ب ( و ) ملستسملا ىلإ يأ « ؛ هيلإ ) ملسلا هب زوجي
 ىلإ كتفلسأ دق ينإ ) : هلوق وه يذلا مالكلا اذه هيلإ ملسملا ( غيلبتب ) هلوسر

 زوجيو « مالكلا نم عومجملا اذه دارملا نأل _ نإ ةزمه رسكب - ( رم ام رخآ

 ريدقت رابتعاب الإ هتفلسأ دق ينإ رهاظلا ىضتقمو « ردصملاب ليوأتلا ىلع حتفلا
 هدارمو « كتفلسأ دق هل لوقأ ينإ ةغلب يأ “ باطخلا رهاظلا ىضتقنف ى لوقلا

 دوهشلاو ناكملا يفو ث اذك تقول اذك يف انيع اذك : لوقي نأ "رم ام : هلوقب

 فطعو زوج : لاق امنإو ى ملستسملا نم لوسرلا ناك نإ اذكو « هتركذ ام
 مل امهدحأ لوسر نأل زوجي ال : ليق دقف ى اضيأ اهيف فالخلا نأل لوسرلا ةلأسم

 لصوي نأ ملسملا هرمأ رمنإو ى هتفيلخ الو هليك و الو ملسلا هدقعب رومأم نكي
 ةلزنم هليزنت زيوجتلا هجوو ى هل ضبقلاب ملستسملا هرمأ وأ ملستسملا ديب كلذ
 رشبل ناك امو » : ىلامت هلوقل هلسرأ نم مالك ةلزنم ةلاسرلا ليزنتو امهدحأ

 يف مالك “رمو 'ا) الوسر لسري وأ » : هلوق ىلإ ي ابحو الإ للا هملكي نأ

 )١( ىروشلا ةروس : ٥١ .
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 ل نإ اهنمضي مل هرمآل اهلصوي نأ لبق لوسرلا دي نم تفلت نإو

 لبق عاضف هنم هيف ملسملا ضبق نإ اذكو ‘ رمآلا تمزلو عيضي

 ء نمضي مل ملسمال لاصيإ

 نيعلا كلت ( تفلت نإو ) ى امزج زاجل رخآلا مم دقعلاب امهدحأ هرمأ ولو كلذ

 نأ لبق ) ملستسملا هلسرأ يذلا ( لوسرلا دي نم ) اهربغ اهلثمو اهب ملسأ يتلا
 ملسملا نم ملسلا نمثب يتأي نأ هرمأ ذإ ى ملستسملا وهو ى ( هرمآل اهلصو

 هيلعو ى ملستسملا ىلع تفلت لب ( عيضي م نإ ) رمآلا ملستسمل (اهنمضي م )
 ىنعمب هايإ اهموزلف ى ملستسملا ( رمآلا تمزلو ) : لاق اك هيف ملسأ ام ملسملل اضيأ
 لوسرلا عيض نإ و “تفلت ولو ملسملل هيف ملسملا ءاطعإ همزل هكلم يف الوخد
 . هيف ملسأ ام ملسملا هاطعأ ملستسملا مزلو ملستسملل اهنامض همزل

 ملستسملا نم يأ ى( هنم هيف ملسملا) ءيشلا فلستملا لوسر ( ضبق نإ اذكو )

 : هلوق يف رمآ نم وأ ڵ دحأ مالتسا : هلوق يف دحأ نم وأ مالكلاب هيلع لولدملا

 ص بولطم وأ بلاط هنأ معت ةلأسملا نأل « ملسلا بلط هنأ رابتعاب ال هرمآل

 مل اذإ امو“ال وأ نمثلا ذخاب آرمآ ناك اذإ ام معت ةلأسملا نأل رمآ هنأ رابتعاب الو

 مملا يأ « ( ملسمل ر هل ( لاصيإ لبق ) هيف ملسملا ( عاضف ) ارمآ نكي
 فلستملا ىلع عاض لب عيضي مل نإ فلستملا لوسر (نمضي مل ) - ماللا رسكب -
 ص كلذ ملسملا هيلع كردأ لوسرلا عيض نإو « فلستملا ىلع ملسملا كرديو

 ملستسملا نم ملسملا لوسر وأ ملسملا نم ملستسملا لوسر .لصو ام لك نأ لصاحلاو

 هيلإ لسراف الوسر امهدحأ نيعي مل نإ امأو « هنيع دق هنأل لسرم لصو دقف

 مل نكل هلسرأ : رخآلا هل لاق ولو ى هلسرم ىلع فلت عاض نإف ى دحأ عم رخآلا
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 هلام نم كلذ ىضق لوسرلا نكي مل نإ ناث ءاطعإ فلستملا مزلو

 ء فلتف هسفنل فلستملا نم ضيق ش

 هرمأ ذإ هلصي مل ولو هتمذ تئرب دقف نيمأ عم هيلإ لسرأ نإ : ليقو “ نمي

 لوسرل نمثلا ملسملا عفد اذإف ى هلسرم ةلزنمب لوسرلا نأ رم دقو ى لاسرإلاب
 لوسرلا ىلع نامض الو ملستسملا ةيف فلسملا مزلو عاض ولو فلسلا مت دقف ملستسملا

 . عيض اذإ الإ

 مل دحأ عم هيف فلسملا لسرأ ذإ ‘ فلسمل ( ناث ءاطعإ فلستملا مزلو )

 ص نالف عم : لقي ملو ى لسرأ : هل لاق وأ « عاضف هعم لسرب نأ فلسملا هرمأي

 ءاطعإلا دعب ناث ءاطعإ همزلي مل٤عاضف نيمأ عم لسرأف لسرأ هل لاق نإ : ليقو

 ( كلذ ىضق لوسرلا نكي مل نإ ) ناث ءاطعإ مزلي ال لاح لك ىلعو ى لوألا

 ( هسفنل ) كلذ لثم ( فلستملا نم ضبق مث ) ملسملل ( هلام نم ) هيف ملسملا
 نم ىطعأ دق هنأ ملعي ملو ملسملا ىلإ هلصوي نأ ةين ىلع هيف ملسملا هاطعأ فلستملاو
 ص ( فلتف ) ملفل هللم نم ىطعأ امب هاطعأ ام هسفنل ضبقي هنأو هسفن لام

 ام ىضق دق هنأل فلستملا ىلع دعب ءاطعإ الف فلتف هسفنل ضبق مث ىضق اذإ امأ

 لوسرلل ءاضق اضيأ كلذ يفو “هلام نم هنع ىضق نم ةطساوب فلسملل هيلع بجو

 لبق الوسر نكي مل هنأ عم الوسر كلذ يمس و “ هنع هلام نم فلسملل ىضق يذلا

 ملسملا ىلإ هلصويل هيف ملسملا فلستملا هيطعي نأ هلآم نأل « هلآمب ارابتعا ضبقلا

 هنأ ايسات لاصيإلا ةينب ضبق نإو « هسفنل ضبق ذإ لوسر ريغ هتين يف ناك ولو
 'عيضي مل نإ فلسنملا هلنعض فلتف ائيش إوان ريغ الفاغضبق وأ امهاو وأ ىضق دق

 نأهلف هيلإ ملسملا ريغ نم كلذ نأ ملسملا ملع مث ملسملل هلام نم ىضق اذإ : ليقو

 ىضق يذلل ىطعأ دق هيلإ ملسملا ناك ولو هيلإ ملسملا ىلع كرديو لوسرلل هدري



 هنم هيف ملسملا ضبق نإ اذك و : هلوق ىنعم نوكي نأ زوجيو « ىطعأ ام فلتو

 لوسر ضبق نإ هنأ ناث ءاطعإ فلسنملا مزلو نمضب ل ملسملل لاصيإ لبق عاضف

 مزلي لب نمضي مل ملسملل هلاصيإ لبق عاضف فلسنملا نم هيف فلسملا فلسنلملا

 الوسر هامس امنإو ؛ رهظأ وهو ى خلا لوسرلا نكي مل نإ الإ ناث ءاطعإ فلسنملا

 ديرأ اذإ الوسر ناسنإلا ىمسي اضيأو ى ةلاسرلا ىلع ضبقبس هنأل ضبقلا لبق
 . ةلاسرلل أيهت وأ هلاسرإ

 نم هل يرتشيو نالف ىلإ بهذي نأ هرمأف نيد لجرل هيلع نم : « رثألا » يفو
 فلست نإف ى هيلع هلام يفوتسيو هدنع نم هيلع فلستي وأ لجأ ىلإ ابح هدنع

 هيلإ عفدي هيلإ عجريلف فلسلا دقع هيلعو هيلإ هلسرأ نم دنع نم نيدلا بر
 هل نم ىلع نإو ى ءاش نإ هقح نم اهايإ هيضقي مث هدقع ىلع اهضبقي ىتح مهاردلا

 ء كلذ زاج هرمأ اك اهاضتقا نإف « ىل'وأ .وهف كلذب هملعي عجر نإف ى نيدلا

 نم رمأي نأ هل دب الف هنضقيو نالف نم هيرتشي نأ هرمأو آابح هنيد ناك نإ و
 فلسملا عجر نإ و ى ءاضقلا ةليكو هتليك نم دب ال ذإ ى ءارشلا دعب هبلع ليكي

 هسفن ىلع فلسلا دقع يذلا وه ناك نإف ى لوسرلا كرتو هنم فلستمل ابلاط

 نالف ىلع فلستأ امنإ : فلسملل لاق نإو ‘ فلتسملا نود مم رغلا ناكو وه هبلط

 ص لوسرلا ىلع ءيش الف نالف ىلع ضرقأ وأ كلذ يلع هفلسف لوسر انأو يلع ال
 هىلعهنأب فلستملا "رقأف فلسملا نيبو هنيب عمج مثفلستملل هملع ةدقعلا تناك نإ و

 نإ الإ ءيش هيلع سيلف فلسلا اذه هل نمضي ال هنأ فلسملل لوسرلا لاق دقو

 ىلع هدقع نإ ولسرملا لام عبتيف لوسرلا ىلع دقعلا نال؛تام وأ لسرملا ركنأ
 ينلسرأ : لاق امنإو “ كل هنمضأ ملو ينود نالف ىلع هنأ : فلسملل لقي ملو هسفن

 ء لسرملا هب عبتيو لوسرلا ىلع وهف كلذ ىلع اتكسو هفلسأف هيلع فلستأ



 كلم مث امهرد اذك و اذك هضرقت نأ نالف كيلإ ينلسرأ :لجرل لاق نميف اذك و

 لوسرلاف “باغ وأ تام ىقح لسرملا رقي مل اذإف ى لجرلا هبلاطو باغ وأ نالف

 ليبس الف هلام نم هل انيد لسرملا لام يف ضرقملا قح حص نإ الإ ضبق امب ذوخأم

 لبق رقأ نإ الإ “هلسرم لام وه عبتيو “هنم ضبق ام در هيلعف الإو لوسرلا ىلع
 دنعف هبلع وهف هضرقأ وأ هيلع هفلست ام امأ و ى انالف لسرأ هنأ هتبيغ وأ هتوم

 كلذ نأ تمعأ : هضرقأ وأ هفلسأ نمل لاق نإو “ لو۔۔رلا ىلع ليبس ال كذ

 لمق تام وأ هقلت مل و أ هب كل رقأف انالف تنأ تمسقل ءاوس هجوب كل يلع سنل

 لبق نم كلبق يل قح ال معن : فلستملا وأ ضرقملا هل لاقف باغ وأ هاقلت نأ

 هيلع حصي ملو كلوق ركنأ نإو ى هب يل رقأ نإ نالف لبق هيف يقح امنإو ى اذه
 هنم يلإ لصي مل نإو ى هللا دنع ءيرب ينم تنأو كلذ لبق نم كيلع يل قحالف
 ص اقداص لسرملا ناك نإ كلذو ءيش اذه دعب لوسرلا اذم ىلع سيلف ءيش

 . طورشلا هذهب ةءارب الف ابذاك ناك نإ و

 ص هيفوتستو ٦لع فلست نأ كل تنذأ : هل لاقف قحب لجر بلط نمو

 وأ هيلع نياد هنأ حص اذإ هيلع زاجو « كلذ هل : ليقو « كلذ هل سيل : ليقف

 اهبلطف هبلإ اهب ثعبيو رخآ ىلع هل مهارد هل ضبقي نأ الجر لكو نمو ‘ فلست
 ص هوركم وهف هفلسأف مهاردلاب هثعباو لجأ ىلإ اهايإ ينفلسأ : هل لاقف هيلإ

 يل فلست : بلاطلا لاقف ث اهمدعأ هيلإ اهبلط املف مهاردب ائيش لجرل عاب نمو
 نم ىلع فلسلا ىرأ امنإو ى اضيأ كلذك اذهف “ لمفف ضتقاو بوثب
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 زاجو & نيع يف هكيرش نم وأ هدنع نم لوسر مالسإ حصي الو

 . نأ هرمأف ًانيع هاطعا نإ اذكو ء متأف هملعأ نإ

 لام نم وأ هلام نم ( هدنع نم لوسر مالسإ ) حيحصلا ىلع ( حعصي الو )
 ءاوس اهريغ وأ نيع نم يش لك يف وأ ى ( نيع يف هكيرمش نم وأ ) « هيلع ماق نم
 ص ركذلاي نيعلا صخو هل فلتسي نأ ملستسملا هلسرأ اذإ هضعب وأ فلسلا لك

 نم وأ هدنع نم همالسإ حصي مل امنإو ، اهريغب ال اهب فلسلا زاوج روهشملا نأل
 ص لوسرلا ريغ نم فيلستلا دارأ هنأب حيرصتلاك فلستلل هلاسرإ نآل هكيرش
 نألو ى ةفلاخلاب لطبف ينفلسأ : هل لاقلو فلسلا ذخأ ىلإ هلسرب مل هنم دارأ ولو

 اذهو ى ةدحاو لاح يف دحاو ءيش يف يرتشم اعئاب نوكي ال دحاولا ناسنإلا

 مهس نأل « كيرش نم ملسأ اذإ ابفو هسفن نم هل ملسأ اذإ ايف دوجوم روذحملا

 نكت مل ولو لوق ىلع رخآ ىلع كيرشلا لعف يمل وأ“هنذإب هنأل زاج ولو هكيرش

 هنوك ىلإ دوجوم هزاوج نأل ى زوجي ال كيرشلا لوسرلا مهس نكل ةماع ةكرش
 م-مس زوجي : ليقو “ زوجي ال امو زوجي ام ىلع هلاتشال لكلا لطبف يرتشم اعئاب
 انينب اذإف ى الطب الإو هريغ مهس زاج الك زّيم نإ :ليقو“لوسرلا ريغ كيرشلا

 . امم ازاج يرتشم امئاب دحاولا نوك زاوج ىلع

 هكرتشا امم هكيرش نم وأ « هدنع نم هل ملسأ هنأ ( هملعأ نإ زاج و )

 ةلزنم مامتإلاو مالعإلل اليزنت «مامتإلا و مالعإلا لاح هملسأ ام رضح نإ ه ( متأف )
 ملسلا مهارد هنم ذخأي نأ دحأ هلسرأ نمل ال نيملا بحاصل هيف ماسملاو « ديدجتلا

 : ليقو « يرتشم امئاب دحاولا نوك زيجم دنع الإ زجحي مل رضحي مل نإو
 . رضحي مل ولو

 نأ هرماف ) رم ام ىلع همالسإ زوجي امم اهريغ وأ ( انيع هاطعأ نإ اذكو )



 نأ هل زوجو متأف هماعأ نإ زاج يطعي اك اهنم ذخأف سانلل اهماسي
 . ًاقلطم ذخأي

 سانلل ( يطعي اك ) هيلع ماق نمل وأ هسفنل ملسلا ىلع ( اهنم ذخاف سانلل اهملسي

 رعسب كلذك ملسلا ىلع اهلك اهذخأ وأ نبغي الئل كلذ يف مايق عم رمسلا نم

 . لاحلاو دلبلا

 يفاولا ذخأي ام دح ىلع ذخأ سانلا لاوحأ فالتخاب رمسلا فلتخا نإو

 الإ هل ماق نمل وأ هسفنل ذخاي ال : ليقو ‘ لطم الو سخب الب ءافولا هسفن مزلأو

 ذخأ هنأب ( هملعأ نإ زاج ) الثم رانيد لكل اردق نّسع لاملا بحاص ناك نإ

 مالعإلا لاح ملسأ ام رضح نإ ه( هتاف ) هيلع ماق نمل وأ هسفنل اهذخأ وأ اهنم
 وأ هملعأ ( اقلطم ذخاي نا هل زوجو ) ‘ رضحي مل ولو : ليقو ‘ كلذك مامتإلا و
 . ملسلا ريغ يف اذك و همتي مل وأ همتأ ى هملعي م

 برقأ هكيرش نم وأ هدنع نم لوسرلا ملسأ اذإ ايف هترك ذ يذلا زاوجلا و

 لاسرإلا هيضتقي ام فلاخ ولو اهيف نأل ى ةلأسملا هذه يف هركذ يذلا زاوجلا ىلإ
 عم ذخأ هنأ يه ةطساو هل نكل هريغل لوسرلا يطمي نأ ملستسملا دارأ هنأ نم

 نم وأ هنم مالسإلا فالخب اهلك اهذخأ نإ سانلا نم هنأو « اضعب ذخأ نإ سانلا

 ازاوج لوسرلاك اهلك لئاسملا كلت يف لوسرلا ريغو ث هيف ةطساو الف كيرشلا
 مالسإلا وأ سانلل مالسإلا ديري هنذأ دحأ ملعي نأ لثم افالخو اليصفتو اعنمو

 نظي وأ ملعي ثيحب هكيرش نم وأ هدنع نم هل لعفيف كلذ بلطي هعمس وأ مهنم
 ملسأ وأ كربغل اهماسأ : لاق اذإو « رمآلا سفن يف هنم هنأ عم هريغ نم كلذ نأ



 : ليقو “ ملسأ ام رضحو دعب همتأو هملعأ نإ الإ اقافتا هنم زجي مل كريغ نم يل

 : . رضحي مل ولو

 ال للا نيبو هنيب اهف هل وهف هسفنل ذخأف هل فلستي نم لسرأ نمو : تاق

 ةنيبلا تماق وأ لوسر هنأ رقأ نإف مكحلاف امأ و“هلسرمل ال هسفنل دقع هنأل هلس رمل

 دقع هنأ معز ولو ى هلسرملف روكذملا نيعملا نم فلسلا ناكو نيعم ىلإ لوسر هنأ

 نالفل كنم فلستأ ينأ فلسملا ربخأ نإو « هسفنل دقع هنأ دهشأ نإ الإ هسفنل
 . يدنع ماقملا قيقحت اذه هلس رماف يريغل وأ

 هذخأف اهنم ءيش ىلإ جاتحاف هل اهفلسي هريغل مهارد هدنع نم : « رثألا » يفو

 نم لكوي : ليقو « كلذك اهبر ملعي نأ ريتخاو ‘ زاج هريغك هسفن ىلع هبتك و
 ذخأ يف رايخلا هلو اهبر نذإب الإ : ليقو “ كلذ نودب زوجي الو هريغك هفلسي

 هامس اذإ كلذو هسفن همزلأ هنآل هسفن ىلع هدقامل رابخ الو « فلسلا وأ همهارد

 :لمقو ؛ ىهتنا “ هملع هدقعو هريغ رمأ وأ فلسلا يف قحلا بجوم ىلع هسفن ىلع

 . رخآلل ناك نيدقاملا دحأل رايخلا ناك ام لك

 لكويو زاج لجآلا دعب ولو مهاردلا بحاص هزاجأ نإ : بوبحم نبا لاقو
 جورخ كلذب دارأ نالفل مهاردلا هذه : لوقيو فلسي نمو نزب وأ هل ليكي نم

 ملعيو كلذب هل رقملا نالفل هيلع ام فلستملا عفدي : ليقف « كله مث هل يهو هقح
 هب رقأ ام مهعيو رقملا ةثرول عفدي لب : تلق “هيف ةجح هل لعلو هب رقملا ثراو

 هل نيعي مل نإو عهثراو وأ فلسملل فلسلا طعيلف نيعم نم هل فلستي نم رمأ نمو

 ملعي مل نإو ى آريخ فلستملا هرومأمل وأ هثراول وأ هل طعيلف فلست نمم ملعو



 , هضقسف هقح اهب يرتشي نأ انيع فلسمل فلستم ءاطعإ حصي الو

 دحأ ىلع هنم ةلالد بلط الو ملسم نف ءارتشا وأ ضارقتسا الو

 . كلذ هدنع دح

 ص نالفل فلستي هنأ فلملا ملعأ نإ يدنع هضبق همزلي ال نكلو فلستملف
 ‘ليق اذك ى فلملل نابضلا فلستملا ىلعو ءيرب هرمآ فلسنملا رومأملا أربأ نإ و
 لوسرلا فلست نإو ى نالفل فلستي هنأ فلسملا ملعي مل اذإ امب يدنع ديقيو
 . فالخ هتوبث يفف ى طالتخاو ةدقعب هلسرملو هسفنل

 ( اب يرتشي نأ ) لَجأل اهربغ .وأ (انيع رفلسمل فلستم ءاطعإ حصي الو)
 مث ائيش كلذب يرتشي وأ ى هقح سنج يأ « ( هقح ) هاطعأ امم اهريغب وأ

 سنج نم وه امب هريغ نم هلدبي وأ يرتشي مث كلذك عيبي وأ هقح ءيشلاب يرتشي
 ال ءارثلاو عيبلاك ءاضقلا نآل ى هسفنل ( هيضقيف ) ةريثك طئاسوب اذك و هقح

 : انلق اذإو ص [يرتشم امئاب دحاولا نوكي نأ زنيج هزيجىف دحاو نم نوكب
 ' عجريف خسفنا : لبقف ؟ هلام س أرل عجريف ملسلا خسفنا لهف كلذ حصي ال هنإ

 جراخ رم ] وهف لجألا دعبو ملسلا ةدقع دعب عقو رم أ كلذ نأل حخسفني مل :ليقو

 عيب نم لعف ام امأو “ كلذ نم ضبق نإ خسفنا : ليقو ى هيف رثؤي ال ملسلا نع

 . ال : ليقو « تباثف ليدبتو ءارش و

 لك يف وأ ملسلا يف هكيرش نم وأ ( ملسم نم ءارتشا وأ ضارقتسا الو )
 هل هيفويل هقحي راجئتساو لادبتساو ‘ باوث ريغ وأ باوث ةبه باهيتساو ، ءيش
 وحنو هتلاقإ و هتىلوتو ملسملا نم هب هتمأ ىادصإو هب ءارتكاو 0 هدي لخد اذإ

 هقح سنج وه يذلا ( كلذ هدنع دجي دحأ ىلع هنم ةلالد بلط الو ) « كلذ
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 . لكل ١ زوجو .هقح ذخأ ىلع ًافلستم نيعي ن أ ملسم يجن دقو

 يرتكي وأ رجأتسي وأ هنم لدبتسي وأ هبهوتسي وأ هضرقتسي وأ هنم يرتشيل
 . كلذ وحن وأ هلبقي وأ هيلوي وأ اهايإ هحموزتب هنم هتمأ ىدصب وأ

 نيعي نأ ) نع ةعيرذلل ادس املسم ءاهقفلا ىهن يأ ى ( ملسم يهن دقو )
 ةناعإ وأ ةلالدب ولو هوجولا نم ام هجوب « ملسملا قح يأ ى ( هقح ىلع افلستم
 فلستملا ىلع ام سنج ملسملا عاب اذإ امأف لايكم وأ نازيمب وأ فلسلا ةمواسم

 لجألا دعب هقح سنج هل عيبيو ةرشع ملسلا يف هل دقني نأ لثم دقن امم رثكأب
 ةدقع ىلإ ةرشعب ملسلا ةدقع تفضأ اذإ كنال ى ابر ىلإ عرذت كلذف نيرشعب

 ىحلا سنجو ةئيسن نيرشعب ةرشع عاب هتدجو نبرسثعب فلستملل قحلا سنج عيب
 كلذ عمو كلذ يف ةعيرذ الف يواسملاب وأ لقألاب عاب اذإ امأو “ ةليح هعاب يذلا

 ال كلذكو ى ابرلا ىلإ عرذتلا عويب ىلإ هب سناتسي الئل بابلل ادرط زوجي ال
 ناك وأ هسنج ريغبيناثلا عيبلا ناكو مهاردو ريناند ريغ لاملا سأر ناك اذإ ةعيرذ

 هسنجب يناثلا ناكو اهريغ ناك اذإ امأو « اهريغب يناثلا ناكو مهارد وأ ريناند

 نأل ى ارضاح وأ الجاع ناك وأ لجأ ىلإ يناثلا ناك هلك كلذ يف ءاوسو ةميرذف
 هل عاب وأ ملسملا هضرقأ اذإو “ ضعب مهو اك مهت الف يناثلاو لوألا عيبلاب عرذتلا

 يناثلا حص : ليقو ى يناثلا عيبلا ناددارتي لب ملسلا خسفني مل ام هجوب هناعأ وأ

 ضرقلا ريغ نم هيطعيو ضرقلا حص اذك و « هريغ نم ملسملل يطعي نكلو اضيأ
 ملسلا دسف : ليقو “ كلذ ىلع اهنيب دوقعلا رئاس اذك و “ ضرقلا دسف : ليقو

 مل نإ ال هب ةناعإلا زوجت ال يذلا كلذب هضبق نإ خسف : ليقو ى اقلطم

 . هضىقب

 نأو ليكب هيلإ هدريو ليكب هقح سنج هل عيبي نأ نم ( لكلا زوجو )
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 . . .. .ليكب نيتعيب نعو : طزتشي مل نإ

 وحنو كلذ هدنع نم ىلع هلديو هقح يف هيضقيو هسفنل هب يرتشي نمثلا هيطعي
 يناثلا عيبلا دنع وأ هلبق وأ ملسلا دقع دنغ ( طرتشي مل نإ ) تاناعإلا نم كلذ

 نم هب هنيعي ام وأ هل عيبي امم هقح هيفوي نأ اهلبق وأ ةناعإلا دنع وأ هلبق وأ

 . اقلطم ةناعإلا نم دوقعلا ريغ وأ اهنيب دوقعلا رئاس

 كل تلكو دق : هل لاقو فلسمل مهارد فلستملا ىطعأ نإو : « رثألا ه يفو
 تنأ رتشا : هل لاق نإ ال ڵ زاج كيطميو كل يرتشي هيلإ اهعفداف انالف

 « همف ام ىضم دقف لاتكاو هسفنل ىرتشاو كلذ لعف نإ : لبقو « فوتساو

 دجو نإ هايإ ةيتفويل هدنع نم هل وه يرتشي الو هل ليكي نم رمأي : ليقو
 هريمن دنع دجو ولو هايإ هيفويو هدنع نم يرتشي نأ هل : ليقو “ هريغ دنع

 رتشي مل نإ كلذو « ةليكب ناميب نوكي الئل يأ « رخآب هعفديو ليكب ذخأيو
 ص اقافتا طرمثلا ىلع ةئيسنلاب ال دقنلاب هارتشاو هايإ هئافيإ طرش ىلع هدنع نم
 ىلع هل لاك مث طرش الب هنم ىرتشا مث كلذ هملعأو هلايع ضعب هل لكو نإو

 طرتشا ولو ملسملا نم يرتشي نأ زوجي : ليقو « سأب الف هايإ هافوأ و فلسلا

 نأ ديرب هنأ هملعأ نكلو طرتشد ل نإ و « هملس ق هنم ىرتشا ام همفوب نأ

 نطلاب امأو ى قدصم ربخ رابخإب ملع اذإ اذكو « نالوقف « هيفويل هنم يرتشي
 هب هافو مث نيبت وأ هب ربخأ رمأل ىرتشا نإف ى عناملا دنع الإ سأي الف عمطلا وأ

 ص هيضقي هنأ هملعي ملو ‘ هضقا : هل لاق مث ىرتشا نإ هنم ءارشلا عنم ىلعو“ زاج
 . هيفوب مث هراد ىلإ هلمحي : ليقف

 الإ دحاو ( ليكي نيتعيب نع ) ملسلا ريغو ملسلا يف فلكملا يهن ( و )
 ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا هيلع صن دحاو ليكب ناعيب هيف زوجيف تيزلا



 ٠ ٠. ٠. ٠ 2 هنم صقن وأ هف كيز نإ فازعب حصو

 ةياورلاب ءاهقفلا يهانلاو ‘ ةردقملا نع م نأ ىلع فطعلاو ى _ هلا مهمحر

 يهنب ىفتكي وأ للم يبنلا ىهن يأ ؛ نيتعيب نع يهنو ى ردقي وأ 2 نلع هنع

 ءانبلاب دلاخو ورمع برض : لوقت اك “ لومعملا هنع بان ام فالتخا عم لوألا

 ا دعاصف تامسب ثالث اذك و ص دلاخ براض ريغ ورمع براض نأ عم ك لوعقملل

 نيتمىبب سأب ال : ليقو ى اسايق كلذ يف لبكلاك عرذلاو نزولاو ةدحاو ةليكب

 عرذ وأ نزو وأ لب ادعاصف ناعيب زوجي هنإ : ليقو “ دحاو عرذب رثكأ وأ

 ليكلاب ضبقلا لبق عيبلا نع يهنلا ليكب نيتعيب نع يإب هيهن ىنعم نأو دحاو
 ى هلل ةداعإ الب ليكلا مسر ىلع عيبي نأ هلف ليكلاب ضبق اذإ امأ ى دحاولا

 . :هرهاظ ىلع ثيدحلا لمح روهشملاو

 دمب ( فازلجب ) لوآلا عيبلا يف عقاولا ليكلا مسر ىلع عيبلا ( حصو )

 ى ( هيف ديز نإ ) فازجلا لوألا ليكلا مسر ىلع عيبلا روصتي امنإو ى لوألا
 ام لق ولو صقن وأ داز ايف .نزو وأ ليك الب ( هنم صقن وأ ) 0 حيبما ف يأ

 يف عقو دق نكل لوآلا ليكلا مسر ىلع يقشلا ىرقشا ولو هنأل ‘ صقن وأ ديز

 نزوب الو ليكلاب اهبف ليك الب صقن وأ ديز نإ كلذو صقن وأ ديز امب فازجلا
 هملعي مل نإ هنأل صقن وأ داز دق هنأب يرتشملا ملعأ وأ ؛ اذكهو ع نزولاب ايف

 ىلع هلوخد ناكو ى ديز ثيح هدقع ىف ةلاهجو “ صقن ثبح هل اررغ ناك كلذب
 مل هب .صقن وأ لمكب اهف ليكب داز نإو « زوجي ال وهو دحا و ليكب نيتعيب

 كلذب فازجلا يف لخدي ال هنآل ليكلا ةداعإب لوآلا ليكلا مسر ىلع عيبلا زجي

 لع دق نكل ى ليك الب صقن وأ ديز نإ اذك و « تاليكلا نم يقب مك هملعل
 ابف يذلاو نزوي ايف نزولاو “ صوقنملا وأ ديزملا يف ةليكلا نم نوكي 1 يدملا



 كلذ ريغ وأ ةبه وأ قادص وأ ةراجإو ضرقب ذخأ ايف سأب الو

 عابي نأ عيبب نكي مل ام

 وأ نوزوملا نم ليكب صقن وأ ديز نإ و ى اهلك لئاسملا كلت يف كلذك عرذي

 نزولا وأ لوآلا لبكلا مسر ىلع هؤارش زوجي افازج يقابلا ناك ليكملا نم نزوب

 ةروصب عبيلف ديزي الو صقني الو انزو وأ اليك ديمي ال نأ دارأ نمو ىلوألا

 عاب هنأل هنزو وأ ليكب يرتشملا ملع رضي الو انزو الو اليك ركذي الو ى فازجلا

 . فازجلا عيب هل

 دحاو ليكب ناميبلا زوجي هنأ : نارمع نب بويأ بقانم يف ريسلا يفو

 مل مأ ليكملا يف ديز ءاوس دحاو ليكب نيتعيبلا زاوج مدع روهشملاو « داز اذإ
 . همف دز

 الثم هليك دعيلف ضرق يف ذخأ ام امأو “ ( ضرقب ذخأ ايف ساب الو )
 ضارقإلاو « كلذ نم بيرق هنأ ينعأ ى ةقدص لوبقك لب ءارش سيل هذخأ نأل
 ديرأ اذإ هليك ديعأ ليكب ضبق اذإ انيد راص ةمذلا يف بترت املو ى قدصتلاك
 وه امنإ ( ةراجإو ) ضرقب ذخأ ام ليك داعي ال هنأ نم هركذ امو ى الثم هعيب
 نيتليك نم دب ال : لوقيف ى عيب امه : لاق نم امأو “ عيب ريغ اهنأب لوقلا ىلع

 عيبلاكف باوثلاب امأو باوث ريغل (ةبه وأ قادص وأ) نيتليكلا بجوي مل نم الإ
 يف ةدئاز « ءابلا » ةاكزلاو ةرافكلاو ءادفلاك ( عيبب نكي مل ام كلذ ريغ وأ )

 مل ام يأ « ةدئاز نوكت ال نأ زوجيو ى سيل ربخب اهيبشت يفنملا نوكلا ربخ

 لصحي ملام يأ ى ةيلصأ « ءابلا » و امق نوكلا نوكي نأو عيبب اتباث نكي

 هناكو ى امف سأب الو : هلوق يف ام نم لدب ردصم ليوأت يف ( عابي نأ ) عيبب
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 . . . .هريغ يف عيبب ذخأ ام لعجي وأ ، لوألا ليكلا

 نزولاب وأ ( لوألا ليكلاب ) هونو ضرقب ذخأ ام عابي نأ يف سأب الو : لاق

 ٠ لوألا عرذلاب وأ لوألا

 عرذ وأ نزو وأ ليكب عيبلا لثمب وأ ( عيبب ذخأ ام لعجي ) نأ ( وأ )

 . عرذ وأ نزو وأ ليك ةداعإ الب هتلزنم لزن ام ريغو ( هريغ يف )

 ء دحاو نزوب نيتميب نعو دحاو ليكب نيتعيب نع يهنو : « ناودلا » يفو

 ليكلا كلذب هميبيف نزولاب نزوي امو ليكلاب لاكي ام لجر يرتشي نأ كلذو
 . ھا ى زئاج لوقي نم مهنمو « زوجي الف نزولا كلذب وأ

 حصي ال يأ ى داسفلا ىلع لدي له يهنلا ةهج نم ءاج روكذملا فالخلا اذهو

 لعفي نأ زوجي ال هنأ ديرب نأ لمتحيو حصي : لوقي نم مهنمو ى عيبلا كلذ
 . يهنلا اذهل قباسلا ريسفتلا ىلع لعفي نأ زوجي : لوقي نم مهنمو ى كلذ

 كلذف نيدلا يف ذخأ امو ملسلاو ةلاقإلاو ةيلوتلا كلذك و : « ناويدلا ه يفو

 قوقحلا يف ذخأ امو قادصلاو علخلاو ةراجإلاو فلسلا امأو ‘ عيبلا لثم هلك

 دازف نزولاب وأ ليكلاب ائيش ىرتشا نإ امأو “ ليكلا كلذب هعيبي نأ زئاجف
 رمتلا لثم هنيع يف صقني ام ىرقشا وأ “نزو وأ ليك ريغب هنم صقنو ائيش اهيف

 . زئاج كلذف عضوم ىلإ عضوم نم هلو حف هريغو بيبزلا وأ

 لاقف ابح رخآ نم ىرتشاف فلس لجرل هيلع نميف : ليقو : « جاتلا » يفو

 دب الف يل هلكي ملو ابح هنم تيرتشا ينإف هنم هلتك اف نالف ىلإ بهذا : هبحاصل
 نإف « تافو هب بهذو عئابلا نم بحلا فلملا لاتكا نإو ى رم اك نيتلىك نم



 ، ليمح نم ءارتشاو ضارقتسا زاجو

 ام اوحلصاو هوك رتاف : بهذو قبس دق ام رباج يبأ ىلإ بتك جرعألا نايح

 دنع ايون فلسملاو عئابلا ناك نإ : ليقو « نيتليك نم دب ال : ليقو ى لبقتسا
 هيلعو فلستملل هضبق امنإ ناك نإو ى ايف زاج فلسلاو عيبلا نع هنأ ليكلا

 ى جرعألا نايح مالك اضيأ خيشلا ركذ دقو ى نيتليك نم دب الف رمألاو ةينلا

 : لاقو [ نيتلىك موزل مدعب الوق همف نآل ص هوكرتأ : لاق هنأ يل رهظي يذلاو

 حالصإلاب ربعو ى نيتليكلا موزل نم حيحصلا لوقلا ىلإ ءاعد « لبقتسا ام اوحلصأ

 لاقو ى حيحصلا لوقلا باحصأ دنع أطخ هبف نأ ىتح موزللا مدعب لوقلا فعضل

 بهذو قبس امو : هلوق نأ رهاظلا : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هلللا دبع وبأ

 دعب خاسفنالا عيب يف لحلا زوجي هنإ : لاق نم لوق ىلع ىشمتي امنإ هوك رتاف

 . ھا { مدقت اك ددارتلا تاخوسفملا يف حجارلاف الإ و ، عوقولا

 ولو باهيتساو ( ءارتشاو ضارقتسا ) هنع لومحملا فلستملل ( زاجو )
 تاناعإلا عيمجو دوقعلا نم كلذ ريغو قادصإو ءارتكاو راجئتساو باوث ةبه

 هنع لوفكملا فلسنملا ىلع ليفكلل سيل قحلا نأل ليفكلا يأ ( ليمح نم )
 نود ملسملا وه كلذ نم عونمملاو “ ملسملا وه ليفكلا سيلو ى ملسملل قحلا لب

 ملسملا عيب نع ءاهقفلا ىهن : تلق نإو < لوسرلاك وه امنإ ليملاو “ هريغ

 نم اضيأ هريغو ليمجلا عنمل الإو ملسمل ضوصخ دبعت يهن هتناعإو فلستملل

 هنع ةعيرذلا دسو ابرلا نع رجزلل لب ى دبعت يهنلا نأ ملسن ال : تلق ى كلذ

 ليملاو ملسملل قحلا نآل هنع لومحملاو « هريغ وأ ليملا نيب كلذب لصحي ابر الو

 . ملسملل هبلطي هنكل هنع لومحملا بلاط ولو هنأل ةطساو
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 ؛ىطعأ ام فالخ نإو ء فلستملا نم ذخألاو هدنع نم ملسمل هءاطعإ و

 ‘ هلحأ لبق هذخأب نيدلاك خسفني و لشلا ذخأ نسحتساو

 يأ ى ( ذخألاو هدنع نم ملسمل ) هيف ملسملا ( هءاطعإ ) لمحلل زاج ( و )
 (ىطعأ ام فالخ نإو) هيلع اقفتا ام هنع ىطعأ ابف ( فلستملا نم ) ذخأي نأو
 يطميو “ كلذ سكعو « ًاريعش فلستملا نم ذخأيو ارب ملسمل يطعي نأ لثم

 نإو « ىطعأ ام فلاخ ام لك نم كلذ ريغ وأ مهارد وأ افوص ذخأيو امهدحأ

 هريغ ذخأ يف نأل ( لثملا ذخأ نمسحتساو ) ىطعأ ام ذخاي امنإف اهدحأ ىبأ

 نأ لبق مامطلا عيبو اقلطم حبر نإ نمضت مل ام حبرو ضبقت ل ام عيبب اهبش
 نآل بجي ملو طقف اناسحتسا نسحتسا امنإ و ى امامط هنع ىطعأ نإ ىفوتسي

 ص هريغ وأ ماعط نم هنع ىطعأ يذلا كلذ هيلإ ملسملا ىلع هل بترتي مل ليفكلا

 ىرت الأ ، هل وه سيلو ى هيف نماض الإ وه امو هيف هيلإ ملسملا ىلع هل "قحم الو
 الو هضبقي مل ام عاب هنأ حصي مل هل نكي مل اذإف « هجوب هيف فرصت هل لحي ال هنأ
 اضيأو ى عئابلل ايف نيذه نأل ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عاب الو ‘ نمضي مل ايف حبر
 الإ ىطعأ ام ريغ ذخأي ال نكلو ى فالخ ضرقملا يف نكل ص ضرقماك ليفكلا

 ال۔ب اقرتفا مث هيلع اقفتا وأ هاركذ نإف ث هنبعب ريغلا كلذ ىلع اقافتا سلجم يف

 بسحبف ىطعأ ام ريغ ذخأي نأ هل حص اذإو ‘ ىطعأ ام الإ ذخأي الف ضبق

 مالك مدقتو ى ةدايزلا هل هركت هنأو هموي رعسب ذخأي هنإ : ليقو ى ايهقافتا

 . كلذ ىف

 ذخأب اذك و ى امهاضرب ولو ( هلجأ لبق هذخأب نيدلاك ) ملسلا ( خسفنيو )

 وأ ادمع لجألا لبق هذخأ ءاوسو“لجألا لبق ملسلا نم ضعنلا وأ نيدلا نم ضعبلا
 ص رم اك لهجي ولو هلام سأر ذخأ نإ خسفني اك دحأ ايهمهوأ وأ هلولح يف طلغ



 ه ليكب الإ هيف ملسم ذخأ حصي الو ، فالخ موزللا يفو

 يف يتآلا فالخلا هيفف نيدلاك ملسلا نأ يدنع يذلاو ى مهدنع قيضم ملسلا بابو
 مولعملا لجألا دقع يفكي نكل « مولعم لجأ ىلإ : هقلع لاق ولو هنإف نيدلا
 اذإ لطبي فولخملل ىقح كلذو ى هنع هريخأتب خسفي ال اك هلبق هذخأب خسفي الف

 ام ىلع ديزيو ليكي نأ فلستملل زوجي هنأ اك زاج ميدقتلاب يضر اذإف ى هلطبأ

 ذخأي نأ فلستملل زوجي اكو ى ديزب ال : ليقو ى حيحصلا ىلع فلسلا نم هبلع

 اذإف ى هيلإ هدر مهولا وأ طلغلاب وأ رهقلاب لجآلا لبق هذخا نإف « هقح نم لقأ

 زوجيو هضبقو هيلإ اضيأ هدر لح ىتح همهو وأ هطلغب ملعي مل نإو هضبق لح
 . يل هئيهف ملسلا وأ نيدلا لجأ برق دق : لوقي نأ

 ادمع لجألا لبق ملسلا نم كيلع يلام ينطعأ : هلوق يأ « ( موزللا يفو )

 وأ لولحلا مدعب الهج همزل وأ موزللا دعب ضبق نإو “ ضبقي مل نإ ( فالخ )
 . نيدلاك وه له هنوك يف افنآ "رم امكف ى اماهيإ وأ طلغ

 ملسأ نإ نزوبو ليكب ملسأ نإ ( ليكب الإ هيف ملسم ذخأ حصي الو )
 ضعب معزو ‘ حيحصلا ىلع "دملاب ملسأ نأ دعبو < عرذب ملسأ نإ عرذبو نزوب
 ءافيإلا عقو مث ادع وأ عرذ وأ نزو وأ ليكب ملسلا دقع يف قثوتسا اذإ هنأ

 دعب هوحنو ليكلا ىلإ عجر نإف ى حصو ءافيإلا لطبي مل كلذ نودب ريزحتلاب
 هنأل ايضري مل نإ صقن ام ذخأو داز ام ر صقنلا وأ ديزلا هل نيبتو كلذ

 ص هتيفوت يف ال ملسلا دقع نأش يف هلاق نكل ى مولعم ,ليكو :.لاق ولو قل
 ارمأ ناك دقف رثك نإو ى ريثك ررغ الو هيف ابر ال ذإ هيف ريزحتلا زوجيف
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 ضقتنيو ى هل هلاك هنإ ًافلستم قدص نإ ملسم روهظ طرتشي الو

 . هقدصي مل نإ ًافازج هذخأب

 لهجلاب عزانتلا ىلإ هئادأل كلذ عنمب باجيو ع هب ايضرو ابئاغ ًارتتسم ال ارهاظ
 . هيف عقاولا

 نإ ) دملا وأ عرذلا وأ نزولا وأ ليكلا لاح ( ملسم روهظ طرتشي الو )

 وأ هد۔ء وأ هنزو وأ هيف ملسملا ناك نإ ( هلاك هنأ ) هئاعدا يف ( افلستم قدص

 ىلع دوهشلا ةداهش نم وأ هروضح نم دب ال : لىقو > ملسملل يأ > ) هل ( هعرذ

 ٠ هصوصخل ال اقلطم هلاك ولو : :7 > لكلا

 ذخاب وأ هايإ ملسملا ذخاب يأ «( هذخأب ) حيحصلا ىلع ملسلا ( ضقتنيو )
 هلاك هنأ يف ( هقدصي مل نإ افازج ) دحاو ىنعملاو ى ملسملا وه هذخآو « ملسلا

 حضاولاو ‘ صقن امب هعبتيو ى زاج ليكلا دمب هلبقيف هليكي نأ ىلع هضبق نإو
 ليكلا يف هقدصي مل اذإ هنأ فازجلا ريوصتو ى هل هليكيو هدرب لب خسفي ال هنأ

 نأ : امهادحإ ،ناتروص هل قيدصتلا مدعو ى هوحن وأ ليك الب هذخأ دقف هوحنو

 ى هوحنو لبكلا يف همهتي ال نأ : ىرخألاو ى اسأر هوحنو ليكلا مدعب همهتي

 لو هيف م ملعيل وأ هجوب هكلم نم هجرخيل هسفنل 3ثم لاك هناب همهتا نكل
 دازف هل هلاك هتإ : لاق ذإ فنصملل ةدارم نيتروصلا اتلكو ى ملسملل لاك هنأ دصقي
 > ملسمل ا سفن هليكب لئاكلا يوني ن أ نم دب ال هنأ ديرب هلاك : هلوق دعب هل ةظفل

 . هدرجع يفكي : لىقو .ى لكلا د رجع يفكي الو

 ص زوجي : ليقف ى اذك ليك ماعطلا اذه يف نأ هقدص اذإ : « جاتلا » يفو

 لب ص هريغل هلاك نإ ال زاج ةينلاب هل لوالا هليكب قدص نإ : ليقو ى ال : ليقو
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 هنيم عم لحي مل : لاق نم لوق لبق لجألا لولح يف افلتخا نإو
 ل ولح ١ يعدم نب ل نإ

 اصع مهءابصنأ ضبق هوساد املف بحي هل امع : لق فلسأ نمو ى ةيناث هل هلمكي
 هليكي هنإف ةجحلامهلانت ال ثيح اوناك نإ و«لكلا ءيربو“مات كلذف هنم هل مهيلع

 دقو « دعب هيلإ جورخ هبلع سيل و هل هليكي نم رمأي مث هكلم نم هجرخيو
 . ھا “ ءىربو هفلس ىفوتسا

 دنع زاج كسفنل ضقاو يلام نم كسفنل ‘لك : ملسملل فلستملا لاق نإو

 فلستملا هاطعأ اذإو ى كلذ دعب فلستملا هيضقي نأ نم دي ال : ليقو “ ضعب

 نإو ى هلبكمل هدرب وأ هليكي : ليقو ى لطب ءاضقلا ىلع هذخاف افازج هقح
 هيضقي : ليقو ى هسفنل هضقيو هليكي نكلو « لطبي مل هليكي نأ ةيذ ىلع هذخأ

 . دمد فلسمملا

 عدي ملو ةنيعم ةدم هنوك ىلع اقافتا دمب ( لجألا لولح يف افلتخا نإو )
 يئرم لالهلا نأ امهدحأ ىعداو رهش هنأ اقفتي نأ لثم اصقن وأ ةدايز امهدحأ
 اذك موي ناك دقعلا نأ امهدحأ ىعداو مايآلاب رهش هنأ اقفتا وأ ‘ رخآلا ركنأو
 نم ناك ءدبلا نإ : امهدحأ لوقنف نارهش هنأ اقفتي نأ لثمو ى رخآلا ركنأو

 وأ فلسملا ءاوس ( للحي مل : لاق نم لوق لبقا ) ركنم رخآلاو اذك رهش
 لمجمتلا بحي دق فلسنملا نأ اك ام رمأل ريخاتلا بحي دق فلسملا نإف فلتلل

 عم ) همصخ هيف هل حمس اذإ هل لهسي ام لوبق ناسنإلا مزلي ال اضيأو ى ام رمأل

 نإو ى لح هنأ ةئزج ةداهشب ( لولحلا يعدم نيبي مل نإ ) لحي مل هنإ ( هنيمي
 . نالوق كلذ يفف ى ركنملا هقفاوو فلحي نأ يعدملا دارأ



 . هنيمي عم لقالاب لئاقلا لبق الإو ، نايبلا هيف ةدايزلا يعدم ىلعو

 ىعدا ام ةدايزلاب هنأ ( نايبلا ) لجألا يف يأ « ( هيف ةدايزلا يعدم ىلعو )

 لئاقلا لوق لبق يأ ى ( لئاقلا لبق ) هب ءيجي ( الإو ) اهب هل مكح هب ءاج نإف
 لقأ وه امم اذك و « اذك وه لجألا نأ ( هنيمي عم ) ملسملا ناك ولو ( لقألاب )

 نمل لوقلاف نارهش رخآلاو ى رهش لجألا امهدحأ لوقي نأ لثم همصخ لوقن امم
 . ملعأ هللاو فلستملا ناك ولو رهش : لاق
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 باب

 د وهش الب نإو ‘ كلذك رامعب مولعم فتصب دقنلا عيب صصخ

 ، نزوو لجأو

 باب

 همحر _ خيشلا لاق اك نمثم لمجي نكلو رضحي هيف نمثلا نآل ادقن يمس
 اكو ص اذك و اذك فنص نم اذك و اذكب مهاردلا هذه كل تعب : لوقي هنأ - هلا

 در هارتف « خلا [آزناغثأ الإ نانوكت ال نينيعلا نأ هببسو : فنصملا لوق هل لدي
 نمثم اهلعجي زيجملاو ى انمثم نوكت ال اهنأب دقنلا عيب زيجع ىلع لوقلا اذه بحاص

 ةضفلاو بهذلا ىنعمب دقنلا عيب مهلوق يف دقنلا نوك زوجيو ى ريناندلا اهلثمو

 . ةعمبم مهاردلاو ريناندلا نأ ىنعمب « مهاردلا و ريناندلا عيب : ليق هنأكف

 دارأ ( رايعي ) نزوي وأ لاكي ام لك نم ( مولعم فنصب دقنلا عيب صخ )
 لجا ) الب ( و دوهش الب نإو ) مولعم يأ ث ( كلذك ) نازيملا لمشي ام هب

 نإف ى بجاو ريغ كلذ نأ ينمي ى ةدقنملا مهاردلاو ريناندلل ( نزو ) الب ( و
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 بترت مكو دقنأ ك ظفحي هبو ىهتيمكو لاملل اظفح داهشإلا يف نآل نسحأ وهف لعف
 ريخأت هنآل ليجاتلا ديلاب ديلا ريغ عيب يف لصألا نألو هعون امو رخآلا ةمذ يف

 فالخ وهف نيعم ريغ ىلإ ريخات هنإف لجأ الب لجاعلا فالخب نيعم تقو ىلإ
 عرشلا ةهج نم ليجأتلا ف روذحم الو ى ءاش ىتم هضبقي نأ هل ناك ولو “ لصألا

 هنأل دقن عيب يمس هنأل دقن عيب هنوك نع عيبلا هب جرخي و ى لقملا ةهج نم الو
 اذإ دقنم ريغف اهب ةمذلا يف ام امأو ى ايهنم لك وأ ريناتدلا وأ مهاردلا هيف تدقنأ
 هءارش وأ هعيب زوجي ائيش ىرب الو ى الجآ ناك اذإ دقنم ريغ وه اك الجاع ناك

 ء لجآ زوجي راضحإ الب جاع هعيب زاج ام لك لب « الجآ زوجي الو جاع
 ىلإ هيف جاتحي الو : خيشلا لوق لجأب انه هل بوبملا دقنلا عيب زاوج ىلع لديو
 الو ليجأتلاو:داهشإلا هيف مزلي ال هنأ هانعم نإف ى خلا لجألا ىلإ الو دوهشلا

 ةلباقم كلذب دارأ اضيأو ى مارح الو نابجاو ال نازئاج ايهف اطرش هيف نانوكي
 ى رم ام ىلع اهب حصي ال هنإف ملسلا فالخي هيف انوكي مل ولو حصي هنأ ينمي ى ملسلا

 ى دقن عيب امهدحأ ظفل ظفللاو ةينلاب افلاخت ا۔;إو ى اهتهباشمل ملسلاب هلباق امنإ و

 ملس ريغ هنأ ايون اذإف ى ملسلا ظفل هيف ركذي ال دقنلا عيبف “ ملس رخآلاو

 يف نهرب نأ و ى دقنملا انز ال نأو ى هيلع ادهشي ال نأ و ى هالجؤي ال نأ ايمل زاج
 :ةاضيأ خيشلاو فنصملا لباق اك ص ءاش ىتم ذخأي نأو ى مزلي نأو « هدعبو هدقع
 دنع افلاخت دق لب ءاش ىتم ذخألاو موزللاو ى اقلطم هيف نهرلا زاوجب كلذ دعب

 اب ةمذلا يف امو ص نمثم ةدقنملا ريناتدلاو مهاردلا نأل رخآ هجوب هريغو خيشلا

 . ملسلا سكع دقنلا يف نمث

 تيرتشا : لاقي هنأو ى نمثم ةمذلا يف امو ن ايهيف اهنأ ىدنع يذلا نكل



 ‘ موزلو ةلاوحو ليمحو نهر هيف زاجو

 ى مهاردلا هذه كل تعب : خيشلا لاق اك لاقي الو « اذك و اذك الثم مهاردلا هذهب

 لاق هلك كلذلو “ هنودب دقنلا زاج ولو طبضأ و نسحأ هنأ ىفخ الف نزولا امأو

 هرهاظ ىلع ص خلا نإو : هلوق لمح ردابتملا نإف ى خلا دوهش الب نإو : فنصملا

 اك ردابتلا اذه نع هفرص ىلإ يعاد الو نزولا و ليجأتلاو داهشإلا لصألا نأ نم

 هنم ردابتملا كلذ نع ى خلا جاتحي الو : خيشلا لوق فرص ىلإ اضيأ يعاد ال

 . كلذ ىلإ غصاف

 ناك نإو « لولحلا ىلع ناك اذإ ةدقعلا يف ولو اقلطم ( نهر هيف زاج و )

 نإ دقعلا دعب زاج : ليقو ى اقلطم زاج : ليقو ى اقلطم نهرلا هيف زجحي ل الحآ

 فالخلاك هساسأ ىلع نكي مل نإ لولحلا دعب : ليقو “ نهرلا ساسأ ىلع نكي م
 لجأ ىلإ مهاردلاو ريناندلا هبف عفد هنأل ذئنيح ملسلاك وهو ملسلا يف قباسلا

 ( ليمح و ) لولحلا لبق ضعب كلذل هعنميف ةدايزو هلام سأر هدي يف ناكف
 نيدلا عيب يف ةزئاج ةلاوحلاو « هلجأ ؟لح اذإ لجؤم ولو ( ةلاوح و ) اقلطم

 ابہنأ عم ةلاوحلا تزاج امنإو ص رم ام ىلع ملسلا يف الإ لاحلا لجآلاو لجاعلا

 نأ لبق ماعطلا عيبو “ حبر نإ نمضت مل ام حبرو ضبقت ملام عيب ىلإ يدؤت

 هنكل اعيب تناك ولو ةلاوحلا نأل كعم سيل ام عيبو « اماعط ناك نإ يفوتسي
 مهاردلاو ى ن هنأ خيشلا يأر ىلع دقنلاب ةمذلا يف ام ةلاوح ابس الو “ ضحم ريغ

 بلط يأ ى ( موزلو ) ةمذلا يف يتلا ريناتدلاو مهاردلاك هنإف نمثم الثم ةدقنملا

 هتحصو هنالطب يفف لجألا لولح لبق مزل نإو ‘ لحو لجأ وأ لجؤي مل نإ
 . لجألا لبق هضبق يف اذك و ى نيدلا يف اك فالخ



 ناويحو نوزومو ليكم يف حصو 4 ديرأ تقو يأ يف ذخأو

 ةمذ يف ىرخأب ةرضاح ضورع زوجو ء لوق ىلع ةمولعم ةفصب
 ه اتفلاخت نإ

 الو ةكرش ال اضيأ ةلاقإ هيف زوجتو لجؤي مل نإ ( ديرا تقو يأ يف ذنخاو )
 يذلل دقنأ ام سنج نم ضعب ءاطعإب هيف كيرشتلا نوكيف ةمذلا يف هنآل ى ةيلوت

 امنإف هتصحب هتمذ يف وه نمم دقنأ ام ضعب ذخأب امإو ى ةمذلا يف امل اميب دقنأ

 ىلع هذخأ نمم هسنج وأ لوآلا دقنأ ام ضعب ذخأ ناك نإ ال ازئاح رخآ دقن وه
 فيكف دقنأ يناثلاو هل دقني مل لوألا نأل زوجي الف لوآلا ضعبلا بانم يطعي نأ

 يذلا عم وأ دقنأ يذلا عم دقنلا لاح كيرشتلا امأو ؟ دقنأ يذلا ريغل يطمي

 ريناند ذخأ يفو ‘ هضبق لبق ةمذلا يف امب زوجت ال ميب ةيلوتلاو ى زئاجف هل دقنأ

 رم ام لثم فالخ دقنلا عيب نم ةمذلا يف ام لدي ضورملانم امهريغ وأ مهارد وأ

 ام الإ دقنلا يف هلثم تدثي اليصفتو اقافوو افالخ ملسلا يف رم ام لكو ى ملسلا يف

 . رخآلا يف نكت مل ةفصل امهدحأ هب صخ

 طبضي ام لك نم دودعمو عورذمو ( نوزومو ليكم يف حصو )
 ( لوق ىلع ) :هلوقو ( ةمولعم ةفصب ) طبضي ام لك نم هريغو ( ناويحو )
 هركذ اك دقنلا عيب ين ( زوجو ) ص ةمولعم ةفصب ناويحو : هلوق ىلإ د_ئاع

 ضورع ( ب ) دقنت ( ةوضاح ضورع ) اضيأ بابلا اذهك نيدلا باب يف خيشلا
 :لوقي نأ ىلوألاو ، ابر ناك الإ و (اتفلاخت نإ ةمذ ق ىرخأ) ضورع لدب يأ

 اضورع مهضعب زوج يأ ى عمجلاب ال دارفإلاب ةمذ يف رخآب رضاح ضورع زوجو
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 وهو ى ةمذلا يف امب ةرضاح ربناند وأ مهارد زاج اك « ةمذلا يف ضورفي ةرضاح

 فلتخي ال نأ يغبنيو ،هتمذ يف رمتب اروزج يبارعأنم ىرتشا قلع هنآل حيحصلا

 رئاسو ررغفلاو ابرلا نع تدرجت ذإ ةمذلا يف ضورعب ةرضاح ضورع زاوج يف
 ض ورملا ىلإ آرظن دقن عيب ىمسي له هنأ ق فالخلا هجتي افغمإو“ يمانلا

 يف رهش دقنلا ظفل نأ ىلإ آرظن دقن عيب ىمسي ال وأ ى ةرضاحلا يأ ى ةدقنللا

 لب نامنأ اهنأ لصألا نأ اهب ةعيابملا لصأ نأو ى ايهيف رثك و ةضفلاو بهذلا
 لئاوأ نم ملعت ةلثمأ يف الإو ى نمثمو نمثف فرصلا يف الإ نامأ اهنأ قيقحتلا

 ضورع زوجيو ى انمثمو انمث نوكي هنإف ةكسب سيل ام الإ و عويبلا باتك

 نوكي نأ نيب ريخأتلا يف قرف ال ذإ يدنع لجأ ىلإ ولو ةمذ يف ضورعب ةرضاح

 . لجأب زاج ةلجعب زاج امو ةلجعب زاج لجأب زاج اهف الجآ وأ الجاع

 نيكمكَسمأ ةضفلاو بهذلا طقف ( نيدقنلاب ) دقنلا عيب زوجي ( : ليقو )

 ء ةمذلا يف امه ريغءيشب امهدحأ وأ امهدقنييلح ريغ وأ يلح وأنيكتكسم" ريغ وأ

 ايهب هزاوجو يناثلا لوقلا يف طقف ةضفلاو بهذلاب دقنلا زاوج نم روكذملا اذهو

 انامأ نوكت مهاردلا : لاق نم لوق ىلع ينبم وه امنإ لوآلا لوقلا يف امهربغي وأ
 :لاقيف دقنلا عيب يف تانمثم اهلعج حصيف “ ريناندلا اذك وءامهل تانمثمو ءايشألل
 ءانبلا اذهو “اذك و اذك فنص نم اذك و اذكب ريناندلا وأ مهاردلا هذه كل تمب

 . دب الو نمثم بابلا اذه يف دقنملا نأ ىلع وه امنإ

 ريناتدلا وأ مهاردلا هذهب تيرقشا : لاقيف انث نوكي هنأ يدنع قيقحتلاو

 ص نمثم ال نمث ملسلا ضف دقنلا نأ اك كتمذ يف اذك و اذك فنص نم اذك و اذك
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 انامأ الإ نانوكت ال نينيعلا نأ هببسو ث اقلطم زوجي ال : ليقو

 ام عيب لإ يدؤيف هل نمث نبعلاو ةمذلا ف اه و عيبملا نأ مزليف

 .. . . . . . . .هطورش الب كعم سيل

 نم هولعج نمثم بابلا اذه يف هنأ نولئاقلاو « ملسلا بابب هبشأ دقنلا بابو
 عيب اذإ هنإ ىقح « نمثم ال نث نيدلا نم ةمذلا يف بترتملاو قلطملا نيدلا باب
 انم ةمذلا يف ضورملا لعجي نأ ضعب دنع مزل ةمذلا يف ضورعب ةرضاح ضورع

 . امزال يدنع كلذ سيلو ًانمثم ةرضاحلاو

 هنأ ىلع ءانب ضورملاب الو نيملاب ( اقلطم ) دقنلا عيب ( زوجي ال : ليقو )
 ء ةضف وأ ابهذ الإ نوكي ال وهو زاج ول نمثم هيف دقنملا نوكي نأ دب ال

 ى ( نينيعلا نأ هببسو ) ت لاق اك نينمثم نانوكي ال نككسملا ةضفلاو بهذلاو

 نانمثم اهنأ مهوتي الف ( انامثأ الإ نانوكت ال ) نيككسملا ةضفلاو بهذلا يأ

 ناشنأ اهنأ تبث اذإ ( ف ) ص زوجي ال وهو مهوتلا يف زوجيف رخآ نمثمب ناعيبم

 نمث نيعلاو ) نمثم وهو ( ةمذلا يف ام وه ) دقن عيب ( عيبملا نأ مزلي ) ريغ ال
 اهلك ( هطورش ) دوجو ( دلب كعم سيل ام عيب ىلإ ) دقنلا عيب ( يدؤيف هل
 نم لكشم وهو ى كعم سيل ام عيب نم ص وصلا وه ذإ ملسلا طورش وهو

 اذإ اهنأل نيككسم ريغ ةضف وأ بهذب داقنإلا نم عنام ال هنأ : ىلوآلا “ تاهج
 الإ نوكي ال دقنلا عيب نأ ملسن ال انإ : ةيناثلا ى انمثو انمثم نانوكي اككسي م
 ك نمثم ةمذلا يف امو ى انم نينيعلا لعجتف “ رضاح نمثب زوجي لب دقنم نمثم

 سيل ام عيب نأ ملسن ال انإ : ةثلاثلا « ملسلا يف لوخد اذه نأب باجي نأ الإ

 ءيش عيب وه لب « ةمذلا يف فوصوملا عيبلا نم اذه لثم هنع "يهنملا كعم
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 اوربع ةباحصلا نأ : ةعبارلا ى هعئابل اكلم نوكي نأ لبق هنيسب هيلإ دوصقم

 اك انمث نوكت لبإلا نأ مولعمو رضاح ريغ رمثب آروزج ىرتشا هنأ قلع هنع
 معن ى كلذ ريغ وأ ضرأ وأ راد وأ سارفأ اهب يرتشي نأ لثم ى انمثم نوكت

 ريغ ةلعلا هذه نأ : ةسماخلا ى نمث رمتلاو ى نمث ال ثيدحلا يف ةنمثم روزجلا

 . ملعأ هللاو « نينيملا نأ هببسو : لاق هنأل نينيعلا ريغ يف ةدوجوم



 باب

 ٠ . . نبعم لجال نيدلا عيب حص

 باب

 نيدلا عيب يف

 ء هيلإ هتفاضإل ةغوسم ام هجوب ءيشلل ءيشلا ةسبالم ( نيدلا عيب حص )

 فيرمتو ى نيدلل عيبلا فيضأ ديب دي وه يذلا دقنلاب ال نيدلاب عيبلا ناك املف
 ملسلاو ضرقلا لخدف ةلماممب ةمذلا يف بترت ام هنإ : لاقي نأ يدنع انه نيدلا

 ع لجاملاو ضرقلاو ملسلا انه دارملا سيل نكل ى لجاملا لمش امك لجاملاو
 ةلماممي بترت ام صاخلا هفيرعتو “ نيدلا نم سيل ضرقلا : يزارلا رخفلا لاقو

 دح ىلع ( نيعم لجأل ) هل فلاخ نمثم ةلباقم يف لجأ ىلإ ةمذلا يف نامآلا نم
 . ملسلا يف رم ام

 عيبرلا لإ وأ فصلا ىلإ وأ ءاتشلا ىلإ عاب نإ كلذك و : « ناودلا » يفو

 داصحلا ىلإ كلذك و ص زئاج : لوقي نم مهنمو “ كلذ زوجي الف فيرخلا ىلإ وأ
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 ىلإ وأ ةنسلا سأر ىلإ ةدا اولعج نإ كلذك و ى لاحلا اذه. ىلع ذاذجلا ىلإ وأ
 ص كلذ زوحي الف رهشلا رخآ وأ رهشلا ةرغ وأ رهشلا ىلإ وأ ةنسلا رخآ وأ ةنسلا

 'زوجي الف كلذ نم رثكأ رخآ لجأو اذك ىلإ لجأ نسلجأ هل لعج نإ كلذكو

 : لوقي نم مهنمو زوجي الف ةئيسن اذك و اذك و « ادقن اذك و اذك هل عاب نإ و
 يف ادحاو ائيش هل عاب نإو ى كلذ زوجي الف لجآلا يف هريخ نإ امأو ى زئاج
 ىرخأ و ادقن ةدحاو ةقفص وأ نيلحأ ىلإ وأ مولعم لجأ ىلإ تاقرتفم تاقفص

 لوبقلاب ايهعمج نإ امأو زئاج كلذف ةدح ىلع ةدحاو لك : ليقف لجأ ىلإ
 . زئاج : لوقي نم مهنمو “ زوج الف

 اميج اهلبقف تاقرتفم تاقفص يف دحاو لجرل ائيش نالجر عاب نإ كلذكو

 اذك و اذكب ةدحاو ةقفص يف ءيشلا اذه ايل عاب نإ كلذك و “لاحلا اذه ىلع اعم

 نوكيو همهس يف ريناندلا اهنم دحاول نوكي نأ ىلع ارانيد اذك و اذك و امهرد

 لك لباقي نأ ىلع نيلجرل هعاب نإ اذك و « عيبلا كلذ زوجي الف مهاردلا رخآلل

 . اضيأ زوجي الف نييرقشملا نم ادحاو ايهنم دحاو

 ص موي نم لقأب ولو زوجي : ليقو ى مايأ ةثالث نيدلا عيب يف ةدملا لقأو

 سانلا دنع مهتايح يف مهوتي الو ى هيلإ شيعي ال ام ىلإ اهنيب لجالا اولوط نإو
 ٠ ف رصتب ه ١ > ر وحم الف

 ىلإ وأ اذك دلب ىلإ يرتشملا جورخ ىلإ ةعلسلا عيبب اوه"رك :« جاتلا » يفو
 امهدحأ بلطي مل اذإ هوتبثأو2اذه وحت وأ قوسلا وأ تيبلا لصي نأ ىلإ وأ ةكم
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 ص ايهنودب زوجو « نيتلدع عم دحاو وأ نيلدع ةداهشب

 : لاق نإو ى ال مأ لصي وأ ى ال مأ جرحأ يردي الو 4 ةلاهجلا هلخدت هنأل هضقن

 . تبثي مل ةملسلا عيبأ نأ ىلإ

 ء فلسلا اذك و ةثالث يهو مايأ ىلإ عاتم عيب زاج : هللا دبع وبأ [لاق ]

 لجأ لك يف : ليقو ت ها ةعبس : ليقو ى رهدلا اهنال ضقتنا مايألا ىلإ عاب نإف

 لوهجملا لجألاب عيبلا دسفي هنأ حيحصلاو ى رم اك لولحلا ىلع عيبلا ةحصب لوهجم
 اك نّبعملا وه هيلع العو لج هللا رقأ يذلا لجألا نألو ى هيف ةلاهجلا لوخدل

 ةداهشب ) ى ةيآلا .. « ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإو » : ىلامت لاق
 « آردصم ناك ولو < فصولا ىنعم يف هنأل هانث ( نيتلدع عم دحاو وأ نئيلدع

 ص نيمم ريغ .لجاب لطبي اك لطب لودع ربغ ادهشأ وأ لصأ ادهشي مل نإف
 ةذوخأم ةلادملاو “ عقت مل اهنأكف راكنإلا دنع اهب كحي ال لودملا ريغ ةداهش نأل

 اودهشأو ل لجو زع هلوقو '") « ءادهشلا نم نوضرت نمم » : ىلاعت هلوق نم
 . ملسلا باب يف ثحي مدقتو ى '") ي مكنم لدع 'يوذ

 لدع وأ نيلدع نودبي هداقعنا مهضعب زوج هنأ ينعي ( اهنودب زوجو )
 حيحصلا وهو لدع ناتأرماو لدع وهو اهلثمو نيلدع ةداهشن ودب يأ“نيتلدعو

 < بدنلل هب رمألا ةيآلا يف داهشإلا نأ مدقتو 4 رم اك انئاملع رثكأ هملعو

 . ةداهشلا ريمضب اهنودب : حخسن يفو

 )١( اهركذ مدقت .
 )( اهركذ مدقت .
 ( ٣ ) اه رك ذ م دقت ٠
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 . رضح يف وأ ، لق نإو عيبلا يف قيثوتلا نسحتساو

 ناك وأ ( وضح يف ) عقو ( وأ ى لق نإو عيبلا يف قيثوتلا نمحتساو )
 ناكمإل ديب ادي عقو ايف ىتح ةميابملا راكنإ ناكمإل لجآ ريغ لجاع وأ ديب دي
 اذإ اودهشأو : هلوق يف فلتخا دقو ؛ كل هعبأ مل : لوقيو هديب ايف هعزاني نأ

 دارملا : ليقو ص ديب آدي وأ لجاع وأ لجؤم عيب لك دارملا : ليقف « متعيابت

 لودملا داهشإو ةباتكلاب لصحي قيثوتلاو ىمسملا لجألا ىلإ عيبلا نم هلبق ام
 يف هذه نيدلا ةيآ تفلابو ى ةيفوتلا هنم وجرب نم ةعيابم عم مهتداهشب مكحي نيذلا
 ظافلأو ى داعملاو شاعملا حلاصمل اببس هنوكل هرمأ يف طايتحإلاو لالحلا ظفح

 . راصتخإلا ىلع رثكألا يف ةيراج نآرقلا

 بتكللو : ناث لاقو “هوبتكاف :لاق هنإف ‘ديدش طسب ةيآلا هذه يف نكل

 ص للا هملع اك بتكي نأ بتاك باي الو : اثلاث لاقو « لدملاب بتاك كنيب

 نأل ص ىحلا هبلع يذلا للشْيلو : اسماخ لاقو ؤ بتكيلف : امبار لاقو
 « هبر هللا قتَتَسْل و : اسداس لاقو ى هيلع ىلمي ام ىلع بتكي امنإ لدملاب بتاكلا

 هوبتكت نأ اومأنست الو : انمث لاقو ى اثيش هنم سخيي الو : امباس لاقو
 ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ : امسات لاقو ى هلَجأ ىلإ اريبك وأ ريغص
 . اوباترت الأ ىندأو

 الو نوعدي ةئالث « :ى نل ينلا نع ةدرب" يبأ نع يبعشلا قيرط نم يورو

 :ىلاعت للا لاق دقو هدشر سنأي نأ لبقال ام اميتي ىطعأ لجر : مهل باجتسي

 ملو قلخلا ةئيس ةأرما هل تناك لجرو “ ١ ھ كلاومأ ءاهفسلا اوتاؤت"الو »

 . ه : ءاسنلا ةر وس ) ل (
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 : تلق ى )١' « هركناف هيلع دهشي ملو نيدت لجر ىلع هل ناك لجرو ى اهقلطي
 اذهب ليق اك ى هريغ حلاصمو هحلاصم يف ايندلا ءاعد هل باجتسي ال هنأ دارملا

 نم بوتي ىقح امهريغو طئافلاو لوبلا طلخي نمو « ىونلاو رمتلا طلخي نميف
 هلام ميتيلا يطعم الإ ى بوتيو متيلا عاضأ اع لصنتيو قلطيو داهشإلا مدع

 . بوتي ىتح ةصعم كلذ نأل « ةرخآلا ءاعد هل باج الف

 > مل باجتسي ال دارملا لمل : ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دبع وبأ لاقو

 يف يعد اذإ هل باجتسي ال يأ « ركنملاو ةأرملاو متيلا يف يأ ى مهيف ةثالثلل يأ

 ص ءوسب نيدلا بحاص ركنملا ىلعو اهجوز ةأرملا ىلع اوعدي نأ لثم « مهنأش
 مأل كلذو همالكب هفنع وأ متيلا همهتا نإ ءوسب متيلا ىلع اعد نإ اذك و
 اذإ امأو ى ناكمإلا عم قالطلا كرتو دشرلا لبق ءاطعإلابو داهشإلا كرتب ببسلا

 يتلل هدنع قادص ال وأ أوسأ يه نم وأ اهلثم دجي وأ اهريغ دجي ال هنأل نكمي م
 . اهاوس هدالوأ لمحتي ال هنأل وأ قلطي يتلل يطمي قادص ال وأ جوزتي

 ةرامأ روهظ وه اهقلخ ءوس يتلا قلخلا ةئيسلا يف ثيدحلا نأ يدنع يذلاو
 ولخلا وأ زوجي ال اك « مهعم ملكتلا وأ بناجألا لاجرلل روهظلا وأ اهيلع ىنزلا

 يهتنت ال ثيحب راجلاب رارضإلا وأ “ كلذ وحن وأ هتامدقم وأ ىنزلا ركذ وأ مهب

 هرحست وأ هلتقت نأ ةدارإ وأ سانلا نيب نتفلا ءاقلإ و نيدلاولاب وأ رجزلاو ظعولاب

 وأ ىنزلا ىلإ كلذ هوعديف عامجلل اهاعد اذإ هبيجت ال وأ هعنم اوضع لطبت وأ
 هجئاوح يف هميطتالو ملكت اذإ هبيجت ال نأب هعم اهقلخ ءاس اذإ امأو ى كلذ وحن

 )١( يقهيبلا هاور .
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 ه هب عيب ام سنج نم نكي مل نإ عيبلا هب زاج ام لكب زاجو

 كلذ نأل اهايإ هكاسمإب سأب الف كلذ ريغب هترشع ءيست وأ مالكلا هل ظلغت وأ

 ربص نم » : للع هلوق كلذل لديو ى ةكلهتلا ىلإ هل لصوم ريغ هسفن قح يف

 ء « هئالب ىلع بويأ ىطعأ ام لثم رجألا نم هللا هاطعأ ةأرما قلخ ءوس ىلع
 ىلع ربصلا لمج ل۔ب ص هنع يضرو همحر _ رطانقلا يف ليعامسإ خيشلا هاور

 . ثيدحلا اذهل اهقوقح ةلمج نم اهاذأ لمحتو اهقلخ ءوس

 هسفن يف هتكلهت ىلإ لاصيإ نودب هقح يف هعم اهقلخ ءوس يف ثيدحلا اذهف
 هندب يف هكلهي امب اهتءاسإ يف وه انإ تءاسأ اذإ اهقىلطت ثيدحو « هنيد وأ
 ندتنع ليلخلا مها ربإ نأ يور ام كلذل لديو “همقو مظمي امم كلذ وحنو هنيد وأ

 ىلاعتو كرابتو لجو زع هللا ىحوأف - اهنع هللا يضر - ةراس قلطي نأ دارأ

 نم نهتقلخ ينإف اهنيد يف ةحرج اهيلع رت م ام اهسبلت تنك ام اهسبلأ نأ هيلإ
 ىلع اهب عتمتسا نمو « قالطلا هراسكناو رسكنا هماوق مار نمف “ جوعأ علض

 ص - هنع هللا يضر - رمعك « مهجاوزال نوربصي رايخألا تلاز امو ى جوع

 يف نيجعلا رثأ يقبو هتمطل يذلاو ى اقوط هقنع يف ناكف ىلقمب هتبرض يذلاو

 امب ديقم ثيدحلا لعل : ةتس وبأ لاقو ى ماقملا ريرحت يف يل رهظ ام اذه ى ههجو
 ةئيس هتأرما تناكو خياشملا ضعبل ليق اك ص هلل اباستحا اهيلع ربصلا دري مل اذإ
 اذه لثمن ص نيملسملا ضمي اهب ىلتبي نأ فاخأ : لاقف ى اهقلطت مل ل : قلخلا

 . كاسمإلاب هيلع ساب ال

 مل نإ ) لجاعلاو رضاحلا ( عيبلا هب زاج ام لكب ) نيدلا عيب ( زاجو )
 دمحم نب دمحأ خيشلا عماجو « ناويدلا » يفف ى ( هب عيب ام سنج نم نكي

 نم فالخلا هيف رهظ ام عيمج يف نيدلا عيب زوجي : - هللا مهمحر _ ركب نبا



 ‘ لولحلا دعب ١ ةلاوحلاو لمحلاو نهرلابو

 ص ايوتسا ولو ابر وهف هسنج نم ناك نإ و « ناك ام انئاك هعيب زوجي امم نيسنجلا

 . رم اك ةدايزب ناك نإ الإ ابر نانوكي ال : لمقو

 ملسلا يف لمحاو نيدلا يف نهرلا : اولاق ولو ( ليمحلاو نهرلاب ) زاج ( و )
 هب قثوتسي نبدلا يف نهرلاك ملسلا يف ليملا نأ يدنع اذه : مهلوق ىنعم نأل
 وه نيدلا يف نهرلا : اضيأ ليق هنأك و ى نيدلا يف نهرلاب قثوتسي اك ملسلا يف
 ء هيف نهر هناك ملسلا يف ليملا يأ ى ليملا وه ملسلا يف نهرلاو « نهرلا

 نيدلا صتخيو نيدلا يف اضيأ زوجي لب ملسلاب صتخم ليمجلا نأ دارملا سيلو

 . نهرلاب

 ريناتد وأ مهارد ناك ءاوس ( لولحلا دعب ) ةلاوحلا زوجت امنإو “ ( ةلاوحلاو )
 ضبقت مل ام عيب نع يهنلا نم ىنثتم ةلاوحلا باب نإف ى كلذ ريغ وأ اماعط وأ

 نيدلا عيب نمو ط مهفن اذك ى اعيب تناك ولو ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيبو

 ضورملا يف ال ريناندلا و مهاردلا يف زوجت ةلاوحلا نأ ةتس وبأ رهظتساو ى نبةدلاب

 مدع انملس نئلو “ ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب وأ ضبقت مل ام عيب مزلي الئل
 ص هرقأو ضعب نع خيشلا ركذ ام ىلع ةمذلا يف يذلا نإ نلوقنل ةلاوحلا ءانثتسا

 ص هل اعيب هب ليوحتلا نوكي الف ريناندلاو مهاردلاك وهف انث ضرفي ةتس وبأ وهو

 نبةدلاب نيدلا عيب نم تبنثتسا اك يهنلا كلذ نم ةانثتسم اهنأ قيقحتلا نأ عم
 انيد هيلع لاحملا ةمذ يف ام ناك اذإ نيدلاب نيدلا عيب اهيف ناك ولو “ تزيجأف
 نمثم هنأ اك نمثم ةمذلا يف ضورعب ناك اذإ نيدلا عيب يف ةمذلا يف يذلا نأو
 ةمذ يف امو ى هيلع لاحملا ةمذ يف ام لولح لولحلاب هدارمو ع ضرقلاو ملسلا يف
 يف ءاوسو « لولحلا لبق هبلطب نيدلا حسفنا امهدحأ ؟لح وأ الحي مل نإ هنآل ليحلا
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 ةفيلخل الو ، زوجو . ةثيسن ناكو « دقن اذكب حصي الو

 لاقو ى دقملا نيح نم الاح وأ لجأ دعب الاح هنوك هملع لاحلا ةمذ يف ام لولح

 ول هنأب هيف ثحبيو نيدلاب نيدلا عيب نم نوكي الئل زجي مل الحي مل نإ : خيشلا
 مل ام اضيأ لولحلا دمب نيد كلذ نأل ص لولحلا دعب ةلاوحلا تعنمل هذه ةلعلا تناك

 ف اهم نيدل . نيدل ( ع۔-هب نع يهنلا ثيدح ف نيدل ا نأ ىر هنأك و 0 ضبقي

 لجأب وأ ،“ لجأ الب ةمذلا يف ام هنأ هارأ يذلاو ث هلجأ لحي مل لجؤم ةمذلا

 . لحي مل وأ لح

 عيبي نألشثم الجآ وأ الجاع ( ةئيسن ناكو ادقن اذكب )ميبلا ( حصي الو )

 نيرشع وأ ى ادقن نيرشعب وأ ةلجاع نيرشعو « ادقن امهرد نيرشعب ءيشلا اذه هل

 دقن ريغ الجاع ةرشعو “ ناضمر ىلإ ةرثعو « ادقن نيرشعب وأ “ ناضمر ىلإ

 ءالجاع وأ اذك ىلإ نيئالثو“آدقن ةرشعك ال وأ كلذ نم ددمت ام ىواست ءاوسو

 . الجآ ضعبو الجاع ضعب زوجي ال اذك و

 يف نيتميب مومع يف لخاد كلذ نأ عنملاب لوقلا هجوو “ كلذ عيمج (زوجو)

 ىلع ائيش هل عببي نأو 2 رخآلا نم انث رثكأ امهدحأ نيلجأ نيب هريخيو ءيشلا
 يناثلا عونلا اذه وه ةعيب يف نيتعيب نإ : ليقو رخآ يرقشملا هل عيبي نأ طرش

 . ثلاثلا عونلا وه : ليقو

 ص ةلاكو وأ ث ةفالخ هريغ نع ابئان ناك نمل يأ ( ةفيلخ ) زوجي ( الو )
 نم وأ ك نو زحملاو لفطلا يباك هيبأ نم وأ « هنم لمك وتلا ناك ءاوس > رمأ وأ

 و > رمألاو فالختسالا اذك و ك كلذ ربغ نم وأ ك مامإلا نم وأ ك ةريشملا



 زوجو ، نيدقنلا ريغب الو نيدب ابئاغ نإو هيلع فلختسا لام عيب

 ك ضورع وأ نيدب نإو

 ص ةلاكو وأ ، هفالخب امئاق هيف لعج يأ ( هيلع فلختسا لام عيب ) حصب

 ريغ ىلإ لاومألا نم بسني ام مالكلا لومش ردابتيل «ام» ب ربع امنإو ڵ ةرامإ وأ
 مل نمب رمع ولو ص ءالقعلا لام لمشي اك ، فاقوألا لامو « دجسملا لاك ى لقاع
 بئاغلاو نونجملاو متيلا هيف ركذ ذإ ث خيشلا مالك يف رظني نمل كلذ ردابتي

 لام عجرم نأل « نم » ب ربع ولو « هلك كلذ لمشيف ركفلا قلطمبب امإو ‘ طقف
 ى اهنودب وأ ةطاسوب ًاعافنتسا وأ ص ابرش وأ الكأ ءالقعلا ىلإ فاقوألاو دجسملا

 يف ءاوسو لام تعن فلختساو ى عويشلا ديكأتل ام نوكتف ى لام نبونت زوجيو

 ؛هفلختسا وأ هريغ لتك و رضاح ,لقاع / غلابك "رضاح هنع بونملا ناك كلذ
 . لاق اك ابئاغ ناك وأ ث هرمأ وأ

 عوشلا ديكأتل انلعج اذإو ى ( ابئاغ ) هلام ىلع فلختسا نم ناك ( نإو )

 ةبسغ ىف ى ةدئافلا ةل قل فيمض وهو 6 !بئاغ لاملا وذ ناك نإ و ى ريدقتلا ناك

 بئانلا ةباين هتبايغب لمكت هنأ ةياغ بئاغلا لعج هجوو هروضح وأ “ دجسملا

 ( نيدب ) هلام ىلع زرحتلا ةدش يعدتست هتبايغف الإو ى هل لاملا ناك ىتح ى هنع

 ناكمإل بتك و دهشأ ولو ص دوحجلا وأ ى نايسنلا وأ « يرتشملا سالفإ ةفاخم

 لبي ى لجاملاب اضيأ ءالؤه لاه عيبي ال نأ نسحيف ى ةباتكلاو دوهشلا باهذ
 ء عيبلا يف لصألا اهنأل ( نيدقنلا ريغب الو ) نيد لجاملا نإف « ديب ادي عيبي
 . ءالؤهل حلصي ام اهب بلجي هنألو ى نازبملاك رعسلا يف اهنألو « نمث اهنألو

 وأ ِننيديب ) هتحلصم ترهظ ام لكب ركذ ام لام عيب ( زوجو )
 دقنلاب نوكي عيبلا نآل نامض الب ةيضرملاو ةنيادملا تعمتجا ولو ( ضورع
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 ‘ رظن 7 > نمثلا ف عناملا هنمضو

 نالوقلاو “ يعفاشلا لوق لوألاو ى ةفينح يبأ لوق اذهو ى سانلا دنع ةئيسنلاو

 . بهذملا ىق

 ى هضبق نإف ى هضبق نإ نامض الو ى هضبقي مل نإ ى ميملا ديدشتب ( هنمضو )
 يأ ، ضورعلاب وأ نيدلاب ءالؤه لا_م عيبل ( عناملا ) « متيك لاملا بحاصل وهف

 عاب يذلا نمثلا وهو ( نمثلا يف ) نايضلا ضورع وأ لجأب كلذل اعئاب عناملا مزلأ

 هنم ضبقي وأ ى هسفنل يرتشملا نم وه ضبقيو ث لجألا لح اذإ هيطعي هب

 حصي نم ىضرب الإ ى لجالا لوأ نع ريخأتلا دجي ال نكل ‘ ضبق ام يطميو
 يطعي : تلق امنإو ‘ عيبلا ىلع ةلاكولا باب يف ناويدلا نع لاوقأ يتأتسو « هاضر
 ء لجآلا دنع هذخأي ام ناكل ى ارضاح هاطعأ ول هنآل ع لجألا لح اذإ نمثلا
 ولو « لجأب ذخؤي ا۔م لضفأ ارضاح ذخؤي ام نأل ى رضاح ىطعأ ام نود

 فيكف الجآ هب عاب امم لقأ هنمث ناكل ارضاح عاب ول هنألو ى ةيمكو اتاذ ايواست
 . نمثلا نم اطسق لجألل نإف « الجآ هنمث لثم ى ارضاح همطمود

 يه ؛عناملا كلذ دنع ى نيمضتلا ةلع نأل ( رظن ) هنيمضت يفو يأ ( هيفو )
 حص نإ هنأل حصت ال ةلع هذهو ى دعتم فلتملا و ى لاملل فالتإ ةبسنلاب عيبلا نوك
 عيبلاب اهف هلصأ نآل نمثلا ظفل هل لدي اكو ةتس وبأ لاق ام ىلع دارملا وه اك عيبلا
 هعيب حص دقو ى عئابلا ىلع نامذلا نوكي فيكف « ميوقتلا درجمب ايف ال هوحن و

 ص هدقنو هتيمكو عيبلا هب ام سنجك اهلك هئازجأ ةحصب مكح حص اذإ عيبلاو
 ء ةسسنجلاك هضعب ةحصب مكحي الو > هل دقع نم ىلع هبترتو هلجأ وأ هتلحع وأ

 نإ و ح انه عناملا كلذ لاق اك هل دقع نم ىلع هبترت نود انه لجألاو ء ةىكلاو

 ى ةميقلا رابتعا هداسف ىلع بترتملا لب ى هب عقاولا نمثلا ربتمي فيكف عيبلا دسف
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 ىطب نإ ‘ رثكأ ١ وأ > لقأ وأ > .نمثلاك تزاك ءاوس ةمقلا يطعيف موقي نأب

 ا 7 دا يرتشملا ربحتل وأ > هتاوفل وأ هتحح مايق مدمل هبرتشم نم عيبملا در ىلع

 هنمثل ىسي ل عيبلا حصي 7 اذإف & عيبلا ةحص عرف عيبلا نت م رابتعا نإف كلذ

 . لصأ الب عرف ال دإ ةحص

 ص نمثلا نم عقو امب حيحص عيبلا نأب ةتس يبأ نب دمع هللادبع وبأ باجأ و

 نمض ول هناب و ةميقلا ال نمثلا نمضي امنإف ' هضبقي مل ثيح هيف هيدمتل هنمض امنإ و
 ىلع تبترت انأل « ةدايزلا كلت ذخأ هل لحي مل نمثلا نم صقنأ تناكو « ةميقلا
 نع ذخأي هنآل ابرلا نم كلذ ناكو ص الثم هلك ومل لب هل سيل عيبملاو ى عيمملا
 . خيشلا لوق تاق نإو “ ىطعأ امم رثكأ ذخأ دق نوكيف يطمي امدعب يرقشلملا
 داسفب كحي نايضلاب لوقلا وهو ، لوألا لوقلا نأ ىلع لدي لعفلا هل زاجأ ‘ ضعبو

 اك ى نامض الب ضعب هزاجأ هنأ دارأ لب ‘ كلذ درب ال نكل ى معن : تلق عيبلا

 . ناضلاب لوقلا باحصا هزاجا

 ص زئاج ريغ مهدنع ع۔هبلا لآل : هلوقو مهدنع زئاج ريغ عيبلاو : : هلوق امأو
 ص ضرفلا ليبس ىلغ داسفلا دارأ لب ى داسفلاب مزجلا اهيف دري مل هنأ رهاظلاف

 ةفيلخل زوج الو ص ريدقتب ليوأت ىلإ عيب ةفيلخل الو ص فنصملا لوق جاتحي نكلو

 اعنم لوقلا اذه ىمس امنإو « عيبلا كلذ دصق هل لحي ال يأ همالك يف هب تلخد امك
 < هدقعدو عيبلا كلذ ىلإ دصقي نأ نم هعنمي هب لئاقلا نأل عناملا هنمض و هلوق ق

 .انردق ولف الإو عيب :هلوقل اربخ ةفيلخل : هلوق لعجي وأ هداسفب مزج ريغ كلذو
 كلذ سدل و ى داسفلاب امزح ناكل ث دسفي هنأ ىنعمب حلا ع .هب ةفيلخل حصي الو

 هلوقو عبي ال : خيشلا لوقل نابسانملا امهو ى نيلوألا نيليوأتلا دارأ لب 6 ار
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 انم رثكالا هزجي مل رضاحب نإو ضورعب عيب نإو « ةميقلا يف ريتخاو

 .راتخملاو > هونمضو

 هنأ ىنعمب خلا عيب ةفيلخل حصي الو : ردقت نأ نم ىلوأ اذه عبي الو : اضيأ

 هنأ رظنلا هجو ناك ى اذهب انلق نإو « نالطبلاب مكحلا ىلع عنملا لمحتو ى دسفي

 . ملعأ لاو هب عقاولا نمتلا ربتعي فيكف عيبلا دسف اذإ

 دارملا نأ بساني لوق يف ضورملاب عاب اذإ ايف داسفلاب حيشلا حيرصت نكلو
 ص ةكرب نب دمحم ةللادبع وبأ هرك ذ يذلا فالخلا اذ_هو « هداسفب مكحلا انه عنملاب

 انه ركذ نكل ى نهرلا باتك يف اضيأ خبشلا هركذ دق انه خيشلا هركذ يذلا
 : انباحصأ نم نيمدقتملا بتك ضعب يفو “ ظفلب كلانه هركذو ةكرب نا

 . خلا ‘ لتك و اذإ و

 ال ةميقلا نمضي نأ ضعب راتخا ينعي ( ةميقلا يف ) نيمضتلا ( ريتخاو )
 نع ضبقي الو “ لجألا بقري الو نيحلا يف يطعيو « هدنع عيبلا داسفل نمثلا
 ضبق نإو ة هيلإ هدر هنيع دجو نإو ى رثكأ ضبقي الو ى هاطعأ ام الإ يرتشملا
 لوق نم ذخأ هنأك و ى ثلاث لوق اذهو ص ءيشلا بحاص ىلإ دئازلا در رثكأ
 ءانب زئاج ريغ مهدنع عيبلا نأل : هلوقو زئاج ريغ عيبلاو ى هللا همحر ةكرب نبا
 يذلا لوقلا ىضتقم ىلع راجي ال يلوق لقن وه ةكرب نبا نم مالكلا اذه نأ ىلع هنم

 نم هبف وه ام بساني م الإو لوق لقن ال هيلع راج هنا رهاظلا نكل ى هيف ثحب
 . رخآ لوقب لوق يف ثحبي ال ذإ ثحبلا

 ( رضاح ) ءيش ( ب نإو ضورعب ) هوحنو ةفيلخلا عاب يأ ( عيب نإو )
 ( انم رثكألا ) عيبلا كلذ زجي مل يأ ( هزجي مل ) رضاح ضرمب نإو وأ اهنم
 ص رضاحي عاب نإ ةرضاح عيبملا ةميق عئابلا نامضو ى عيبلا داسفب نوكحي"لب
 راتخفاو ) عيبملا ةميق ( هونمضو ) : لاق اك لجآب عاب نإ ةلجؤمو لجاع وأ
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 . . ت لجألا لبق هذخأب خسفو نايضلا طوقسو ث زاوجلا

 رضاح ضرمب عاب (نايضلا طوقسو) ضورملاب ةفيلخلا وحن عيب زاوج ( زاوجلا
 لوأ ترم دقو ى هتقيقحي ىتأ دقو ى ميبلا يف بئات هنأل لجآ وأ لجاع وأ
 . ةكرب نبا لاق اذهبو « عويبلا

 ةفملخ كلذكو & نيدلاب متيلا لام عيبي ال متيلا ةفيلخو : « ناوبدلا » يفو

 مئاق كلذك و ى نيدلاب عيبي ال عيبلا ىلع لبك ولا كلذك و “ بئاغلاو نونملا

 هعىب دارأف 90 هبحاص يردي الو بات مث مث م رح و أ ةلاض هدب يف ناك نم وأ دحسملا

 داراف هداسف فاخف « هريغ لام هدي يف سنراك نم لك كلذك و ى نيدلاب هعبي الف

 نإو ى ريناندلا وأ مها ردلاب الإ هلك اذه يف عيبي الو نيدلاب هعيبي ال هنإف ى هعيب

 ادقن بوبحلاب عيبي » هنإف ادقن مهريغ دجوو ى ةئيسنلاب الإ ريناندلاو مهاردلا دجي مل

 ناك ولو 0 الا و أ ريناندلاب الإ عيبي ال : لوقي مهنمو « ةئيسنلاب عيبي الو

 . ھا ى ةئدسنلاب

 « ادحاو الوق زاج لجأ وأ ضورع نم لمك ولا لعف ام لكوملا زاجأ نإو
 لوأ نم هعنم نإو ى هب هرمأ وأ كلذ لعفي نأ رمآلا لوأ نم هل زاج اذإ اك

 باتك يف خيشلا مالك يف يتأيسو ادحا و الوق هلعف لطب لعفو كلذ لعف نم رمألا

 راتخخلاو « هتزاجإب لوقو ى ةئيسنلاب هوحنو متيلا لام عنمب لوق “ نالوقلا نهرلا
 لبق هذخاب ) نبدلا ( خسفو ) لجآو لجاعب كريغ لام عيب زاوج اضيأ

 اذه ىلع همزل اذإو “ موزل الب وأ موزلب هذخأ يضر وأ ميرغلا ضري مل ( لجألا

 هيلع نم هيطعي نأ اهنم روصب موزللا مدع روصتيو “ هضبةي ىتح خسفي مل لوقلا
 ص لجألا لولح ىحلا هيلع نم نظي نأ اهنمو ى ايهنم دمع ىلع ضقيف ى قحلا
 كتيطعأ تئش نإ : لوقي نأ اهنمو ى لحي م هنأب هملع عم هضبقيف هل نمل هيطميف
 اهنمو « رييختلا مدقتل اموزل سيل اذه نإف ‘ ضبقيف هيطعيف تئش دق : لوقيف



 اهنم و > هني د ءاضق ةىنب ايفختسم و ] ًاره اظ هسفنب لح ل لبق هلام نم ذخ ُ ن ا

 ص كلذ وحن وأ هتيب يف وأ طلخ الب هعم هلمحي وأ قحلا هل نم لام يف هطلخ نأ

 . كلذ هبشأ امو هلبقىف

 يف ةدايزلا كلتو لولحلا وأ دقنلا عيب ىلع نث ةدايز هيف نبدلا عيب نأ خسفلا ةلعو

 ىضرب ولو “ لجألا لبق اهذخأ !اذإف نمثلا نم اطسق لجألل نإف « لجألا ةلباقم
 عاب دإ نيدلا نمثم يف ينعأ . نيدلا هىف ايف [عيب ثدحأ نمك ناك « قحلا هملع نم

 ثدحأ هنأك ناك لجألا لبق اهضبق املو ةلجؤم ريناند ةرشعب آلوأ هل الثم بحلا
 دقعلا مدقتي ملو 2 اضيأ هكلم ق سيل هنأ عم بهذ وأ باغ دقو ًاميب بحلا يف

 زيمتت مل هنأ عم « رخآ دقع اذه ناكف هيف ضبق يذلا تقولا يف ضبقي نأ ىلع
 عضولا باب نم ناك ںاهازيم ولو ايناث ادقع اهيلع دقع اهنأك اراص يتلا ةدايزلا

 مل ةدايزلا نأل « رخآ دقعك كلذ ناك امنإو < مدقت فالخ هيفو ة ليجمتلاو

 مك نيبتت مل اهنأل طقف ةدايزلا خسفت ملو ڵ لجألا لحي ىتح اهريغ الو اهقحتسي

 ديدجتلا الإ همال هجو ال عيبلا خسف دعبو اهسفن يف تنيبت ولو «مهمالك يف يه
 ء لجآلا لبق ذخآلا يف اضيأو ى هللا همحر خيشلا ليلعت هيجوت يف يل رهظ كلذك

 هناوأ لبق ءيشب لجمتسا نمو ى هيلع نم ىضرب ولو ‘ ناوألا لبق لاجعتسا
 ام لطبي هنإف هل يصوملا لتاقو « هثري ال هنإف هثري نم لتامك ث هنامرح بقوع
 . حصألا يف هيلع مرحت اهنإف « ةدعلا يف بطاخلاو « هب هل ىصوأ

 ص هقح نم رثكأ ذخأ دقف لجآلا لبق ةدايزلا ذخأ اذإ هنأ ةتس وبأ ركذو
 ىلع لمتشا ايفو “ زوحي ال ام ىلعو “ زوجي ام ىلع لمتشم ذئنيح لعفلا ريصمف

 ام ىلإ حيولت آالاقتشا كلذ هلطج يفو ى زوجيال هنأ خبشلا راتخا ع فالخ كلذ
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 . . . كلذب خسفني ال : ليقو ، ميرغلا ىضرب زوجو

 : ينارولا هذيملت لاق ولو « هلل دمحلاو ناث ردقمك كلذ يف ذخآلا نأ نم هتركذ

 . هيف لمأت

 : تلق“عيبلا حص لجألا دعب الإ ةدايزلا ذخأي مل نإ هنأ هرهاظ : تلق نإو
 نأل ايناث ادقع اضيأ هبشي ام اهريخاتو اهريغ ذخأ يف نأل لاكشإ الو حصي ال
 ىلع الو “يَلَع الو ةتس يبأ ىلع كلذ درب الو « هلك نمثلا ريخأت ىلع لوآلا دقعلا

 ص ةدايزلا ذخأ ىلع خيشلا ملكت لب لكلا ذخأ يف لاطبإلا رضحن م انأل خيشلا

 عاب ول هنأ همالك رهاظ : تاق نإو ى همالك قفاوي امب اهيلع انأو ةتس وبأ ملكتو

 عيبلا حصي ملو ‘ كلذ درب مل : تلق عيبلا حص لجألا لبق ذخأو < ةدايز ريغب هل
 ىلإ صخرب عاب املك هنأل س صخ رب ناك ولو ةدايز الب نيدلا عيب روصتي ال هنال

 ىلإ رظنلاب نوكت يه امنإ اهانركذ يتلا ةدايزلاو صخ رأ لجأ نودب ناك لجأ
 . ابر ناكالإو ع هسنج نم اهريغ الو يه تسيل اهنأل « عيبملا موقت

 زوحم ال : لسىقو ى ةهارك الب عواط نا هبلط ولو ( ممرفلا ىضرب زوج و )

 نم هانركذ ام نأ ىلإ آرظن لجألا لبق ءاطعإلا يف ةبغرلاب ممرغلا حرص نا الا

 عيب الو ص ايل دوصقم ريغ زئاج ريغ ىلع هلاتشاو ىرخآلا ةدقمعلاك كلذ نوك

 ص هك رت حص هكرت اذإ ناكف قولغخل قحؤ ىنعملا لوقعم رمأ لجألا و « دصقب الإ
 نكي ملو ى ءاضقلا نسح نم لجألا نود ةدايزلا "ءاطعا ناكو ع لطب هلطبأ اذإ و
 . عراشلا نم صنب ابف وه امنإ هنأل ع نامرحلا بجوي يذلا لاجعتسالا نم كلذ

 نم ىضر الب لجألا لبق ذخألا نم روكذملا ( كلذب خسفني ال : ليقو )
 هدقح ناك ام لك نالو : لسق يناثلا لوقلا ق ةروكذملا ٠ةلعلل هاضرب وأ مي رغلا
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 لبق ذخأ ام ءامنو هلام ذخأو هدر لح يح هكرت نإو « هدر مزلو

 .. . . . .. ... . هبرل لجألا

 الو ى لؤق ريغ هنأل ذخألاب خسفني الف لوقلاب نيدلاو ى لوقلاب خسفني امنإ لوقلاب
 عضو اك دقعلا لحل اعوضوم الوق سيل هنكل آالوق ناك ولو 2 موزللا نآل ى موزللاب
 ريغ ءايشأب خسفي هنإف ملسلاب ةيلكلا كلت لكشت : تلق حاكنلا دقع لحل قالطلا

 حاكنلاب اضيأ لكشتو ى لئاقلا اذه ريغ لوق اهب هخسف لاقي نأ الإ رم اك لوق

 وأ مألا عايمبو ص كلذ وحنو لوق ىلع ضيحلا يف وأ ربآدلا يف عاجلاب خفني هنإف
 . كلذ وحنو تنبلا

 وأ هتفيلخك هبئاتإ وأ ىحلا هيلع نم ىلإ ( هدر ) ه ( هزل ) نكل ( و )
 لجألا ( لح ىتح ) درالب ( هكرت نإو ) “ ذخألا بئان در يفكي اذك و هثراو

 ذخأو ) در كلذف هلبقف هل هرضحأ اذإو فلت نا هتميق وأ هلثم وأ ( هدر )

 ريغ لوألا ذخألا نأل هنبع وأ لولحلا لبق ذخأ ام رادقم يأ نمثلا وهو ( هلام

 ريغ لوآلا ذخآلا نآل ذخألا ناوأ يف هل ذخألا ددجيلف هناوأ ريغ يف هنآل زئاج
 ملو هلام ذخأو : لاق كلذلو هريغ وأ در ام سفن ذخاي نأ دارأ ءاوس ى يعرش

 ناك ام هيلا در ءاش نإ يطعملل ةئيشملاو هلام الا كردي ال هنأل هذخأو : لقي

 . ىلوأ وهو هربغ هاطعا ءاش نإو لجألا لبق هديب

 مدمب لوقلا ىلعو ضبقلاب خسفلاب لوقلا ىلع ( هبرل لجألا لبق ذخا ام ءامنو )
 داز ام ءانلاب هدارمو قحلا هيلع نم كلم يف رقاب ءيشلا نأل ى د“رلابو خاسفنالا
 رجشلا ةلغو دلوو طلنقأو نبجو نمسو نبلو رش و ربوو فوصك هتاذ نم
 امو دبملاو لزنملاو ةبادلا ءاركك هتاذ ريغ نم وأ ضرألاو تابنلاو لخنلاو

 س - ٥٨



 لبق هيلإ عاب ام فالخ ذخأ نإو 2 هبرل هذخآ هنمض فلت نإو

 . ... ..... .. .... هب خسفني مل لجألا

 يف دب الو ص امهوحنو ءارشلاو عيبلاب ضورملا رئاس وأ مهارد وأ ريناند يف حبر

 دمب وهف الإ و ط اهنيب ةيلختلاو ضبقلا ىلإ هئاعدب وأ ضبقلاب درلا نم خاسفنالا .

 . هدي ق وه نم نامض ف لسىقو > هبحاص نامض ف كلذ

 قولخم ةطساوب الب هللا نم ءاج امب وأ عييضت الب نإو ذخأ ام ( فلت نإو )

 نإ هتلغ نمضي اذك و ( هبرل هذخآ ) درلا لوق وأ خسفلا لوق يف ( هنمض )
 مولعم ذخأ ام ناضو ديفأ هنأل يلوأ وهو ءانلل هنمض ءاه عجرب نأ لمتحيوتفلت

 هئامن ناش وأ هنأش يف هلام نم فرص ام الو هءانع كردي الو درلاب هيلع مكحلا نم
 دسف ائيش ةبادلا ةعدرب يف حلصي نأ لثم“ارهاظ يقاب ناكو هلام نم فرص ام الإ

 ءلجأآلالبق ذخألا هل لحي ال هنأ ملع دق هنأل هنم ةقرخ وأ هنم طيخب اهبحاص نم

 كرديو فرص امو هءانع كردي : ليقو ى ملعلاب كردي امم هنآل رذعي مل ملعي مل نإو

 فيوخت وأ موزلب هنم ذخأ نإو“هاضرو هتدارإب هاطعأ هنأل هؤامن ءيشلا بحاص

 : ليقو “هءامن هبحاص هيلع كردأ و يقب ام الإ فرص امو هءانع كردي م ماإ وأ

 ىلع امهدحأ كردي ال : ليقو 0 ةكسلا نم اهوحن و ريناندلا و مهاردلا ةلغ كردت ال

 . ءانلا نم يقب امو ذخأ ام در مزلو اهنم ىضرب كلذ ناك اذإ ًائش رخآلا

 هسفنب ءاطعأ لب ى موزل الب ( لجألا لبق هيلا هيلا عا ام فالخ ذخأ نإو )
 كلذ نأل ( ٥ ) ذخأ ( ب خسفني مل ) نهر بلطبو هموزلب حخسفنيو دمب : هلوقل

 يف فرصتلا عقي مل هنآل خسفلاب نيدلا يف رثؤي ملف عقي م هنأكف حيحص ريغ ءاضق

 نمك كلذو « هيف افرصت اهفرصت نكي ملف هيف افرصتي نأ الوانت لب نيدلا سفن
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 . ى خسفني هلفط نيدل نإو نهر بلطبو هلبق همورلبو

 حصي ملو ءاضقلا لطب امنإو خسف هب عقي الو ى عيب الك هنإف دحأ ةمذ يف هلام عاب

 امنإ ءاضقلاو ءاضقلا ةين ىلع ناك ءاضقلا ناك نيحو ى همزلي مل ءيش يف ءاضق هنال
 ولف خسفني هنأ ضعب دنعف هخسف ىلع انقفتا ولو « مزلي امل اذهو مزال يف وه

 هيلإ عاب ام فالخ ذخأ اذإو ى ضعب دنع خسفنا خسفلا ذخألاو ءاطعإلاب ايو
 يف روكذملا فالخلا ىلع ايهنم فلت ام نايضو « هئامن درو هدر همزل لجألا لبق

 . هذه لبق ةلأسملا

 ناقلعتم ( نهر بلطبو ) لجألا يأ ( هلبق ) نيدلا يأ ( هموزلبو )

 افلا نإو هنبا وه يذلا هنونجم وأ ( هلفط نيدل نإو ) امهدعب خفنيب
 كلذ ناك نإ و « هلبق نهر بلطبو لجألا لبق هموزاب خسفنيو يأ ( خسفني )
 . غلاب ولو هنونجم وأ هلفط نيدل بلطلا وأ موزللا

 يل ولا عم حاكنلا دقعب جاوزلاك كلذو ةرم ولو نيدلا بلط : موزللاب دارملاو

 : ليقو « قالطلاب ايضرب مل ولو ؛ قالطلاب لحي هنإف هخسف دارأ اذإو ةأرملاو

 ىلإ بهذ ضعبو : خيشلا لاق دقف موزللا امأ نهرلا بلطب الو موزللاب خسفني ال
 رخآلا ضعبلا نأ هنم مهفيف “ هخسفي لجألا لبق هنيد يف نيدلا بحاص موزل نأ
 اذه همالك لبق لاوقألا خيشلا ةياكح مهفلا اذه ةنوعمو موزللاب خسفني ال : لوقي

 ال هنأ ىلوآلابو « اقلطم ضبقلاب حخسفني هنأ اضيأ ههوهفم نإف ضبقلاب خسفلا يف

 . خلا نيدلا بحاص موزل نأ ىلإ بهذ ضعبو ى موزللاب خسفني

 ىل'واف “ لجألا لبق هسفن َنْيَد ناسنإلا ضبق يف اضيأ فالخلا ناك اذإو
 هوركذي مل نكلو « كلذ يف كش الو ى هل ةفيلخ وه نم لام هضبق يف نوكي نأ
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 . . . . . . . . ةنيخ مورب ال

 نأ نع الضف نيدلا ضبقل ايواسم سيل هنإف نهرلا بلط امأ و ى ىلوألاب هململ
 وهو “ هخسفي له نيدلا ضبق يف فلتخا دقو ث نيدلا ضبق نم مظعأ نوكي

 نإ نهرلا بلطب خسفي امنإو نهرلا بلطب خسفي امنإو ى نهرلا بلط نم مظعأ
 مث هل نهري هنأ ركذ نإ امأو ى نهرلا مسر ىلع نيدلا نكي ملو لولحلا لبق هبلط
 ى لولحلا لبق ولو نهرلا بلطب سأب الف ةدقعلا ىف كلذ اركذ وأ 6 عيبلا ادقع

 , ولو نهرلا مسر ىلع نبدلا نكي مل ولو “ حخسفني مل هنم بلط الب هل نهر نإ و

 . لجألا لسق

 دارأ وأ « لولحلا لبق ى هبحاصل هيطعي نأ ىتحلا هيلع نم دارأ اذإ هنأ ملعاو

 هيلع كردي مل كلذ لوبق نم قحلا بحاص ىبأو ًانيمض هيطعي وأ هل نهرب نأ

 . ىنحلا هل نم لوبق مدع يف قحلا هيلع نم ىلع ررض ناك ولو ى رم امك يدنع لوبقلا
 هل بوهوملا ىلع ةرضملا تناك اذإ الإ ةبهلا لوبق بجي الو « ةبهك عربت كلذ نأل
 امهاضرب الإ لحني الف “لجأ ىلإ امم امهاضرب دوقعم نيدلا نألو “مميتلاو توملاك
 الإ ينثا نيب حصي ال دقملاو “ نادقع نيمضلا ءاطعإ و نهرلاو « هلالحناب اعم

 تاوف وأ هتوم ىلإ لصوت قحلا هيلع نم ىلع ةرضملا تناك نإ و « عيبلاك امهاضرب

 همزلو « هلوبق قحلا بحاص مزل تارضملا نم كلذ وحن وأ "نيع وأ لجر وأ دي

 مزلي : انموق لاقو “ قوقحلا باتك يف رم ام ىلع هب وجني لالح دقع لك لوبق
 نهرو نهرلا ىلع نيدلا ادقع نإو “ لجألا لبق هيطعأ اذإ هلوبق قحلا بحاص
 خسفني الو ص خسفني مل لولحلا لبق هضبق بلطو نهرلا ضبقي ملو ى ةدقعلا يف هل

 ةيراج اذه هنبا ماكحأ نأل ،هزجي مل ولو ءلقاملا غلابلا هنبا نيدل نهرلا بلطب
 موزلب : هلوق مدقو “ هموزلب خسفني ال اذك و ص ءارشو عيبو حاكنو قتمك

 ( ةفيلخ موزلب ال ) : هلوقب ةلباقملا هيلع لدت اك يفاضإلا رصحلل بلطب : هلوقو
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 ليمح بلطب الو . هبلطو بئاغل نإو

 مهأل خيشلا لوق نم ملعي اك نهر بلطب الو ى هضبقب الو هيلع ةفيلخ وه نم نيدل
 . ه ا خسفلا ىلع اوفلختسي م

 ناكل ى موزللاب خاسفنالا مدع ركذ كرتو ى ضبقلاب خسفني ال هنأ ىلع هبن ولو

 ( نإو ) نهرلا بلط اذك و « ىلوألاب امولعم موزللاب خاسفنالا مدع نوكل ىلوأ
 ' مهفي ال سرخأآل وأ “ لفط وأ ى نونجم وأ 0 متي وأ ( بئاغلا ) ةفيلخ ناك
 'نواذجملا وأ 0 متيلا بأ نم وأ نونجملا وأ « لفطلا يبأ نم ةفيلخ ناك ولو

 طقف ًارومأم وأ « اليك و ناك وأ ملكتم غلاب مهاف لقاع رضاحل ناك نإ اهس الو
 لام ىلع هل ةوق الو خسفلا ىلع فلختسي .مإ هنأل كلذ نم ءيش يف خسف الف ءالؤهل

 نيدل نهرلا ةفيلخلا بلط يأ ( هبلط ) ب ال ( و ) حالص هل وه اب الا ءالؤه
 ابولطم ناك اذإ ام هلثمو ى ةفيلخلا بلاطلاو نيدلل وأ « نهرلل ءاهلا وأ « ءالؤه

 . ليحلا وأ نهرلاب

 لجألا لبق ولو ءادأ ليمح الو هجو ( ليمح بلطب ) نيدلا خسفني ( الو )
 هتفيلخ وأ نيدلا بخاص بلطي نأ ليملا بلط ىنعمو “بلاطلل نيدلا ناك ولو

 وأ “ نيدلا بحاص همزلو ليملا تبث نا امأو ى ليمح هيطعي نأ نيدلا هيلع نم
 موزل يف روكذملا فالخلا هيفف امهريغ وأ نونج وأ ميتي وه يذلا هبحاص ةفيلخ

 ى هلوق ىلع نهرلا عوقو بلطب نيدلا خسف امنإو « ضبقلا اذك و نيدلا هيلع نم
 هدب نوكم هنأل لاملا بلطك نهرلا بلط نأل ليجلا عوقو بلطب خسفي لو

 نإف ى هيف ضبق الو هتلزنم نيدلا هيلع نم ريغل ليزنت هعاقيإ نإف ' ليملا فالخ

 . هل لومحملا دي ي ائيش سيل ليملا



 > ارفس دارأ نإ هجولا نمض هماع هلو هكردي الو

 دقو“هللا ءاش نإ هباب يف يتأي ام ىلع ضوبقم ريغ نهرلا نوكي دق : تلق نإو

 اذهو نهترملا ديب اضوبقم نوكي نأ بلاغلا :تلق « هريغو طلسملا دي يف نوكي

 ادرط لكلا يف خسفلاب مكحيف ' لصألا ريغو ى بلاغلا ريغ ربتعي ملف ‘ لصألا وه

 نمو ى اسح هتضبق يف نكي مل ولو ىنعم نهترملا ةضبق يف نهرلا اضيأو ى بابلل
 نهارلا نم هضبق ءاش اذإف هضبق ىلع نهترملا نم ليك ولا ةلزنمب وه امنإف هدي يف ناك
 اذإف ى طقف ضيقلا ىلع طلس اذإ طلسملا نم هضبق لجألا لح اذإو « هريغ نم وأ
 . عاب عيبلاب هرمأ و لجآلا لح اذإ هنإف اضيأ عيبلا ىلع طلس

 هنع يلو نمل وأ هل ناك ءاوس اقلطم نيدلا هل نم كردي ال يأ ( هكردي الو )

 هك ردي هنإف ليمح هيطعي نأ ىلع عيبلا دقع نإ الإ ءادأ وأ هجو ليمح ليجلا

 هل نيدلا ناك ءاوسو ءادألا ليمح وهو لاملل ليمح وأ هجولل ليمح هطرشا امك هيلع
 . هريغل وأ

 ىلع يأ ( هيلع ) هنع بان نمل وأ هل ناك ءاوس ى نيدلا بحاصل يأ ( هلو )

 اهنع ربعو ““تاذلا يأ ( هجولا نيمض ) لولحلا لبق ولو هتمذ يف نيدلا ناك نم

 قحلا بحاصل نمضي نم هجولا نيمض ىنعمو تاذلا نم رهظ ام مظعم نآل هجولاب
 عيبلا يف هل نمض اذإ ءانعم اذك و ص لجألا لح اذإ نيدلا هيلع نم هل رضحي نأ

 ص بورملاب وأ هب همهتا وأ ( ارفس دارأ نإ ) لجؤملا يف لجألا دعب وأ لاحلا
 همهتأ وأ رفسلا دارأو « الاح عيبلا ناك وأ ارفس دارأو « لجألا لح نإو

 . هءاش نإ هجولا نيمض ايس الو ى ءادآلا نيمض هيلع كردأ
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 لفط نيدو هليكو ال ةفيلخ مورلب فلختسم نيد خسفني : ليقو
 . ضراقمب ضارقو رمدي

 افلا القاع ارضاح ولو ماللا رسكب ( فلختسم نيد خسمفني : ليقو )

 ء ىلوأ وهو ى هيلع فلختسم يأ لاصيإلاو فذحلا ىلع اهحتفب وأ ى امهاف اقطان

 متيك حصي اك هريغ هيلع فلختسا نمو هسفن ىلع فلختسا نم موممل ديفأ هنأل

 ص ىلوأ باب نم ضبقلابو نهرلا بلطيو ( ةفيلخ موزلب ) . امهريغو نونجمو
 نم وأ ةفيلخلا نم هتفيلخ وأ نيدلا هل نم بلط اذإ ى خسفلا يف فالخلا كلذك و

 ( هليكو ) موزلب نيدلا خسفي ( ال ) و هنم ضبق وأ مزل وأ نهرلا لفطلل بالا
 الو نهرلا ايهبلطب الو « عيبلا ىلع هرومأم الو عيبلا ىلع نيدلا هل نم ليك و يأ

 نم نأل خسفني : ليقو “ خسفلا بجوي ام ىلع رمؤي ملو « لكوي مل هنآل ايهضبقي
 هل نم هعنمي مل اسم ىتحلا هيلع نم لع هكرديو “ ضبقلا هلف ، هريغ لامل دقعلا يلو
 اذهو ى امهريغ نم خسفلا بجوي ام ايهنم رثأت ضبقلا يف طلست هل ناك اذإف ى قحلا

 كلذك و ص د۔جلا يف فالخلا ةياكح دعب خيشلا لوق نم ليك ولا بناج يف رهاظ

 همهفو ى دجلا يف اك فالخ هيف نأ ينعي لاخلا اذه ىلع نيدلا عيب ىلع ليك ولا

 نم يضر نرإ خسف ال : ليقو ط ادحاو الوق خسف ال هنأ فنصملاو.ةتس وبأ

 . قحلا هيلع

 ص مزل وأ نهرلا بلط نإ الع ولو ( هيبأ نم هدجي لفط نئي د ) خسفني ( و )
 م امهاف املكتم القاع ارضاح ايح هوبأ ناك نإو دجي خسف ال : ليقو ‘ ضبق وأ

 ص ها۔ہلي مل عيب يف قافتاب رومأم وأ ليكوب خسف ال وأ ى ادحاو الوق هدجي خسفي

 خسفي ( و ) هلي مل وأ « ميبلا يلو ءاوس هيف ةمدقتملا ماكحألاف ةفيلخلا امأو

 ص "رم ام دح ىلع نهرلا بلطيو هضبقبو ( ضراقم ) موزمل ( ب ضارق ) نيد



 ‘ رهظألا يف هب رب و

 ضارقلا نبد خسفني ال : لاق مزاللا وأ ضباقلا وأ بلاطلا نبد حخسفي : لاق نمو

 خسف امنإو ى انه كلذك لاق قحلا هيلع نم يضر نإ خسف ال لاق نمو “ ضراقمي

 لام يف فرصتلا نأل =< ضراقملاب وه امنإ ضارقلا لام ف فرصتلا نآل ى ضراقملا

 حبرلا نم ءزج هل نألو ، ةحلصملا ةياعرو « ءارشلاو ميبلاب هل وه امنإ ضارقلا

 يف كلذ نوكي نأ نهرلا بلط وأ موزللا وأ ضبقلاب خسفلا لئاسم يف ءاوسو

 عيبي نأ زاوج ىلع ءانب ضارقلا يف نيدلا روصتي امنإو ى هضعب وأ هلك نيدلا
 ىلع ءانب وأ حلصأ ناك ولو » هب عيبي ال : لقو حلصأ هآر نإ نيدلاب ضراقملا

 . هب عيبلا لاملا بحاص هل زاجأ اذإ ام

 ء لجألا لبق مزل وأ هضعب ذخأف نيدلاب عاب نإ ضراقملاو : « ناويدلا » يفو

 نم مهنمو ى ةراجتلل حلصأ كلذ نأ ىأر نإ « نيدلاب عيبي نأ هلو خسفنا دقف
 هنم هل دب الام ىلإ جاتحا ام دعب نيدلاب ىرتشا نإ و ى نيدلاب عيبي ال : لوقي

 ء لاملا بحاص نذإب الإ نيدلاب هيرتشي الف ى هنم دب ال ام ريغ امأ و زئاج وهف
 هل نذأ نإو “ ضراقملا ىلع هلك كلذ نإف ى لاملا كلهف ى هنذإ ريغب ىرتشا نإو

 ىلإ كلذب عجريلف ‘ ضراقملا دي يف ام كلهف اذكم هلابب لجأ ىلإ يرتشي نأ .
 . ھ ا لاملا بحاص

 ص همزل وأ هضبق اذإ لاملا بحاص وهو ى ( هبرب ) ضارقلا نيد خسفني ( و )
 ( يف ) هسفنل يذلا نيدلا عئاب هلعف اذإ خسفي كلذ نأب لوقلا ىلع نهرلا بلط وأ

 لب ص حبرلا نم ءزج الإ ضراقمل هيف سيلو هل لاملا نأل ( رهظألا ) هجولا
 بحاصب لب ضراقملاب خسف ال هنأ“ليك ولاك ضراقملا نأب عيبرلا لوق ىلع رهاظلا
 بيعلاب يضر ام هنأ فلحيف لاملا بر رضحي ىتح بيعلاب ءيشلا درب ال اك لاملا

 ( ه - لينلا - ٩ ج ) - ٦ه -



 طقف نيد يف كيرش مهسو { كلذك هبو رمت يف هل نوذنأمبديس نيدو

 ولو « افالخ ليك ولاب خسفلا يف نأ تمع ذق نكل ص بيعلا باب يف مدقت ام ىلع
 حبرلا نم زح ريجألا ةلزنم ضراقملا نإ : لسىقو « ةتس وبأ و فنصملا هركذي ل

 . بيصن لاملا يف هل نأل هب خسفلا ىوقنف

 هل نونام ) هدبع ( ب ) هنوذام دي ىلع ىرج ( ديس نئيد ) خسفني ( و )

 ىلع نهرلا بلط وأ مزل وأ ضبق اذإ رجتي نأ هل نذأ يذلا هدبعب يأ ( رت يف

 . قالطإلا ىلع فرصتلا هل نأل خسفي ى لجألا لبق كلذ ناب لوقلا

 ولو ى هلبقي وأ بيعلا درب نأ هل نألو ى لاملا هل نأل ى دسلاإب يأ ى ( هبو )
 هل نم لك اذك و ص لوبق وأ در نم هفلاخ ام دبعلا نم قبس نإ الإ دبعلا ضري مل
 وأ هريغ هيلو وأ نيدلا عيب يلو يذلا وه ناك ءاوس هب خسفي هنإف ‘ نيدلا

 هجولا ىلع يأ ( كلذك ) خسفي كلذ نأب لوقلا ىلع كلذ لمف اذإ القاع اغلاب ناك

 نأب لوقلا ىلع دبعلاب خسفي اك ديسلاب هخسف رهظألا نأ ينمي « اضيأ رهظألا
 . اذه يف كشلا يفبني الو ى خسفي كلذ

 يف هصم كرتشا نم مهس يأ ( طقف ننيَد يف كيرش مهس ) خفني ( و )
 رصحلاو 0 كيرش : هلوق يف ةكرشلا ىلإ دئاع طقف هلوقف ى نيدلا ريغ ف ال 2 نيدلا

 ةكرشلا نأل :ى ةضيوفتلا ةكرسثلا ىلإ هيف روظنم يفاضإ طقف : هلوقب هدافأ يذلا
 هدحو نيدلا كلذ ف اكرسشاك نيد ريغ نمو ى رخآ نيد نم هريغو نيدلا كلذ ق

 ام ىلع طقف اخسف بجوي ام ىلع لمع يذلا كيرشلا مهس خسفي امنإ هنأ يف

 ى مهلك ءاكرشلا مهسأ حخسفنت خسفلا ىلع هنإف « ةضوافملا ةكرش فالخب « هوركذ
 كلذ نم نيدلا ناك اذإ صوصخ ضمب يف وأ “ لاملا ةلمج يف ضيوفتلا ناك ءاوس
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 ٠ . ء ةقفصلا تدعتا نإ فح هفو » هربغ مهسال هم وزرلن

 يأ ى كيرشلا كلذ موزلب يأ ( هموزلب ) لكلل لمف مهدحأ لعف نآل “ ضعبلا

 هبلطيو ص كيرشلا ىلع موزللا ناك اذإ نيدلا موزلب وأ ى نيدلا هبلع نم هموزلب
 وه كلذ لعاف ناك ءاوس “ خسفلل بجوم كلذ نأب لوقلا ىلع ضبقلاب نهرلا

 وأ ى ةزاجإلاو روضحلاب مهلك اودقع وأ ى ءاكرشلا نم هريغ وأ عيبلا دقاع

 ولو ( هربغ مهس ال ) مهدحأ كلذ لعفو « مهريغ نم ادحأ وأ « مهدحأ ليك وتب

 كلذ يف هلعف اوزاجأ وأ ، لكلل نهرلا بلط وأ ى لكلل مزل وأ « لكلا ضبق
 ءاكرشلا ضعب زاجأ نإو ى كلذب خاسفنإلا لوق ىلع لكلا خسفنا هقح نم رثكال

 . طقف زاجأ نم مهسأ خسفنا طقف

 حتفب ( تدحتا نإ ثحب ) هدحو كيرشلا مهس حخاسفنا يف يأ ( هيفو )

 ،ةدح ىلع دحاو لك مهس نيبتي ملو ( ةقفصلا ) تدحتا نأل يأ ليلعتلا ىلع ةزمهلا

 يف لب ى طقف همهس يف خسفلاب رثؤي ال مهدحأ لمع نأ « كاذ ذإ ثحبلا هجوو
 مكحلا يف نأو “ فصنلاك ى ةيمستلا زيمت ولو ى هنيعب همهس زيمتي م ذإ لكلا
 زيزعلادبع دشع ررض وهو “ كيرشلا لاخدإ ضعبلا نود ضعبلا مهس خسفب
 ةلأسم هدرت نكل ى اررض كيرشلا ىري ال دابع نبا معن « هللا همحر عيبرلاو

 . ةكرشلا ررض ةلازإل ةعفشلا نإف ى ةعفشلا

 كيرشلا مهس خسف ةلأسم نيب ناك ولو بيع ةكرشلا ىلإ ىدأ ام نأ حيحصلاف
 يرتشملا رييخت بيعملا يف راتخلا نأ وه قرف ابيع كيرشلا نوك ةلأسمو هدحو

 قرفو ى هيف رييخت ال هنإف ‘ انه خسفلا فالخب هدري وأ « شرأ الب هلبقي نأ نيب
 وه رخآ قرفو “ بيعلا فالخب ادمع فنأتسم لعفب انه خسفلا نأ وه رخآ

 ل تإو ى خسف هنإ لقن مل اذإ “ بيملا فالخم .همامتإل هجو ال خسفلا نأ



 ذخأ زاوج عئابلل هيفو هر انم خسن ا امهدحأ مزلف نيلجرل عاب نمو

 ض هلام سأر صعب و هب عاب ام

 نم مهسل الإ خسف ال هنأ يف لاكشإ الف ، ةدح ىلع لك مهس نبعت وأ ةقفصلا دحتت

 كيرشلا مهس يف ٨ رثألا ه نع خيشلا هرك ذ يذلا خسفلا نأب باجيو“هبجوم لمف
 ضعبلا داسفو ضمبلا ةحصب ضعستت ةدحاولا ةقفصلا نأ ىلع ءانب وه امنإ هدحو

 مدعو ضعبتلا ملست ق ثحبلا عجريف > دقعلا دعب ضرمب ام و > دقملا نح نم

 . ضعمبتلا م دع خيشلا دنع حيحصلاو > هميلست

 مهس نيعت مدعو ةدحاو ةقفصب « لاجر وأ ( نيلجرل ) نيدل اب ( عاب نمو )

 امم وأ دحا و نم نهرلا بلط وأ 2 مهدح أ وأ ( امهدحأ مزلف ) ، ةدح ىلع لك

 يأ ى ( هبانم خسفنا ) كلذك ضبق وأ نينثا نم رثكأ اوناك اذإ دحاولا قوف

 ي ذلا ثحبلا هيفو “ دحاولا قوف ام كلذ لمعف نإ ا ذكو‘ عئابلا همزل نم بانم

 ص دحاو لجرل انه لاملا نأ ايس الو ى افنآ هيلع تبتك امو فنصملا هركذ
 . دقاملا وهو

 مهس وهو ( هب عاب ام ذخأ زاوج عنابلل هيف ) مزلي هنأ وه رخآ ثحي (و)

 لكشم كلذو ،هبانم خسف نم مهس وهو (هلام سأر ضعب و) “هبانم خسفي مل نم
 رشعب رمت ةرارغ ايمل عاب اذإ هنإف ‘ همهس خسف نم بنج يف ابرلا ةروص هيف نأل
 عاب نمك نوكيف ةرارغلا فصن هنم ذخاي هنإف٬امهدحأ مهس خسفو الثم تالاير

 نم در ام نأب باجيو ى لاقي اذك ص تالاير سمخو رمت ةرارغ فصنب رمت ةرارغ

 هلثم ذخأو ‘ دجوي مل نإو ى ةعيابملاب ال خسفلاب وه امنإ هدوجول هنيعب هلام سأر
 ابر نوكي نأ خسف لك يف مزل الإو ‘ عيبلاب ال ناضلا ةهج نم ذخأ امنإف هتميق وأ

 



 ؛ همدع نابف ذخأف لجأ لولح نظ نمو

 هذخأ ولو هذخأ اه نآل ى ةيقاب ابرلا ةروص نأب باوجلا اذه يف ثحبي دقو

 نالطب مد۔هل لوألا عيبلاب هذخأ نمك نوكي نكل عيبلاب ال هيرتشم نم نايضلاب
 دحاول نانثا عاب اذإ ايف مالكلا اذكهو ع طقف هضعب لطب لب هلك لوآلا عيبلا
 نم ضعب عم وأ يرتشملا مم اخسف مهضعب لمعو ك | ذكمهو نينثال وأ هل ةثالث وأ

 ضمب ذخأ يذلا ريغ عيبلا هب ام ذخأ يذلا نوكي نكل ى ددمت نإ ىرتشا

 خسف نم روكذملا ىلإ “ خلا عئابلل هيفو : هلوق يف ريمضلا در زوجيف لاملا سأر
 . نيلجرلا دحأ بانمو كيرشلا مس

 هلام سأر ضمب هنم ذخأي نأ دحاو صخشل عئابلل زوجي لهف : تلق نإ و
 امب قحلا بحاص ضرمتي : مهل وق هيلع صن اك زوجي ال : "تلق ؟ هب عاب ام ضعبو
 ةجيتن هلعج امب خيشلا دارمف « ابرلا ىلإ يدؤي الئل هب عاب ام الإ اقلطم هيلع اقفتا
 نأ هل زوح نيدلا بحاص ن أ مهنم لدي لهف : هلوق يهو ى « رثألا » مالكل

 كلذ ناك اذإ كلذ هل زوجي هنأ “ ها هلام سأر ضعبو هب عاب ام ضعب ذخأي

 ىلع اقفتا وأ عيبلا ضعب يف هلاقأ اذإ ام هلثمو « « رثألا » مالك ضرف وه اك خسفب

 . اهقافتاب خسفي ال : ليقو “ هضعب خسف

 ءكلذب خسفني الف هاخسفي نأ اقفتاف لجألا لحي مل نإو :« ناويدلا ه يف لاق

 يف هب عاب ام ضعبو هلام سأر ضعب ذخأ هل زوجي هنأ : زيزعلا دبع نبا نع ليقو

 . هلك كلذ

 ه ( ذخاف ) ص هنع بان نمل وأ هل نيد لجأ : ( لجا لولح نظ نمو )
 مدع :( همدع نايف ) “ ليملا وأ نهرلا هضعبل وأ هل ذخأ وأ هضمب ذخأ وأ



 ذخأف هيرغ توم هءاج نإ اذكو ء هدر هيلع بجو لولحلا دعب نإو
 ؛ ملس ريغ يف نالوق ميرغلا تومي هلولح يفو « مكحلا يف درلا همزل ىتأ م

 هيلع بجو ) كلذ لمعف نيح لحي م هنأ ( لولحلا دعب ) ناب ( نإو ) ى لولحلا

 فناأتسيو لسملا كرتو نهرلا درو هضعب ذخأ نإ هضعب درو “ هذخأ نإ ( هدر

 . هتقو ريغ يف لوآلا ذخآلا نأل ى ذخألا

 هنيد ( ذخاف ) نب دلا هملع يذلا انه وهو “( هميرغ توم هءاج نإ اذكو )

 نع اليمح وأ انهر ذخأ وأ مهمزل وأ مهربغ وأ هتفيلخ وأ هتثرو نم هضعب وأ

 وأ وه ( ىتأ مث ) “نايدملا تومب لحي نيدلا نأ ىلع ءانب مهريغ وأ ةفيلخ وأ ةثرو"
 رهظت مل نإو ص حخسفي الو ليملا كرتو « ذخأ ام "ةدر ( درلا همزل ) هتايح ربخ

 هنيب ابفو ( مكحلا يف ) ذخألا فنأتساو كلذك در لجألا لح امدعب الإ هتايح

 لجألا لولح لبق هلام قحتسي ال ذإ « ىلوأ باب نم هنأل هركذي ملو ى هللا نيبو
 ميرغلا هل هكرت نإ هللا نيبو هنيب ايف همزلي ال هنأ ديرب نأ لمتحيو “ يح ممرفلاو
 نإ هنمضيو اضيأ هءامن هل دريو فلت نإ هيلع هكردي كلذك و « هتايح روهظ دعب

 . ءانعلا كاردإو ءانلا در ىف قباسلا فالخلا هيفو ى ءانع كرديو فلت

 ص ( ملس ريغ يف ) نر هيف ناك ولو ( نالوق ميرفلا تومب هلولح يفو )
 تومب لحي :كلام لاقو ى ميرغلا تومب لحي ال ى اندنع دحاو لوقف ملسلا يف امأو
 . املس ولو لجؤم ند لك ميرغلا

 نم اطسق لجألل نأل ى هريغ يفو ملسلا يف هتومب نيدلا لحي ال هنأ حيحصلاو
 عجر تام املو هتمذب هتايح يف قلعتم هنأ هتومب لولحلاب لوقلا هجوو ى نمثلا
 اهونوصي مل ول هنإف“ةكرتلا ةطساوب ةثرولا ةمذ يف عجر تام امل : تلق ى كرتلا ىلإ
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 ناك ولو ءامرغلا اوطعيو اهوعيبي نأ مهمزلي ةثرولا نإ :ليق اك “هونمض فلت ىتح

 لاق اك ص ةكرتلا يف لب ةثرولا ةمذ يف عجرب م هنأ "بهو “ نوث رب ام مهل ىقبي ال

 ى نوثري ام مهل ىقبي ال ناك اذإ ءامرغلا اوطعيو اهوميبي نأ مهمزلي ال : ضمب
 لبق هذخأ اذإو ‘ نمثلا نم اطسق لجألل نإف لطابلاب لاملا ةخأ هل لحي ال نكل .

 اهنم ريخ ةلجاع وأ ةرضاح مهارد ةرسع نأل هقح نم رثكأ ذخأ دقف لجألا

 . هب لحي ال نيدلا نإف لاملا بحاص توم نم ميرغلا تومب زرتحاو « ةلجآ

 كلذك و نيدلا هب لحي الف لاملا بحاص توم امأو : « ناودلا ه يفف
 لبق ايهنم دحاو هثروف تامف نيد لجر ىلع نيلجرل ناك اذإ و « هسيلفتو هدادترا

 ءلجاألا لح دق : لوقي نم لوق يف همهس هبحاص هيلع هك ردي هنإف لجألا ءيجم
 ى هكسميو كلذب سأب الف هسفن ةبيطب لجأ لبق هاطعأ نإ : لوقي نم مهنمو
 ريناندلا هذهب ائيش هل عاب نإو ى ءاش ام هنيد يف ذخأي نأ هلف لجألا لح اذإو

 هزئاج :لوقي نم مهنمو “هعيب زوجي ال :لوقي نم مهنم نيلوق هيف نإف لجأ ىإ
 . ھا اهدحأ لوق اهيف زوجي الو ‘ لجألا كلذ ىلإ ريناندلا كلت هل نوكتو

 ى ةمذلا هلبقت نيعملا : لوقي نم مهنم نأ ىلع لدت ةريخألا ةلأسملا هذهو
 لصألا اذه وأ ضرملا اذه عيبي نأ زوجي هلبقت اهنأ ىلعف ى هلبقت ال هنأ روهشملاو

 نيدلا لحي الو ث لجألا لحي ىتح يرتشملا هكلمي ال هنأ ىنعمب اذك تقو ىلإ
 ى لاملا هل يذلا اذك و “ سرخ ةفآب الو هنونج الو هسيلفتب الو ميرغلا دادتراب

 سلفأ وأ تام نم : كلام لاق : بهو نا لاق “ سالفإلاب لحي : كلام لاقو

 : مصاع نبا لاق ى هيلع يذلا نيةدلا لح دقف
 نونّملاب لولمحلاك كاذ ذإ نويد نم هيلعام لحو



 ثثر ١ ول | دي ف ؤ امنو عن املا دنع لحي ىتح هلح أ لحت ل نم مهس فقويو

 لحي ال هنأ اوعمجأ : « جاهنملا ه لوقو “دحاو يمصاملابو مصاع نباب يدارم و

 : قلع هلوقب سلفلاب هلولح ىلع لدتساو ى كلام ريغ ىلإ فورصم سالفإب
 ص ا١١« هريغ نم هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر اهيأ »

 . هب قحأ ناكف هلام كردأ هنأ ىرت الأ

 دنع لحي ىتح ) تيملا ىلع نيد هل نمم ( هلجأ لحي مل نم مهس فقويو )
 نمل يطعأ نويدلا هلام عسو. نإ ممرغلا تومب لجألا لولح عنم يذلا ( عناملا
 مل نم نيد فقوو هل لجأ ال نمو هتوم لبق لح نم اذك وي امات هنيد هلجأ ؟لح

 لجي مل نم مهس فقوو ةصاحملاب ءالؤه ىطعأ اهمسي مل نإ و “ لحي ىتح امات لحي
 وأ نمثلا نم هب عيب ام سفن فقوي وأ ىطعي نأ هلك كلذ يف ءاوسو « ةصاحملاب

 هريغ ذخأ ام صقنأ هنم ناك لجألا لح املف رخآ فقو نإ و ى ءاضقلاب رخآ ءيش

 لكلا نم جرخت ىتلا قوقحلاو « ال : ليقو ‘ ذخأ يذلا هبوني ام هل در ةصاحلا

 هل ردةي الو صاحتي ال_ف نهارلا فالخ كلذو ص هلك كلذ يف نيدلا كح اهكح

 « هراظتنا ءامرغلا ىلع سيلو ط نهرلا عبي مل ماد ام نهرلا هب يفي ال ام رادقم

 طورش نم هلعج ىلع الإ صقانلاب مهعم صاحت هل صقنو عابو هورظتنا نإ نكلو

 . صاحتيو نهرلا كرتيف هبلط هلف تي مل نإ هنإف « ءاش نم بلطي نأ نهرلا

 فطعلاو “ىركي ام هل فقو نإ ءارك ولو هنم دلوت ام لك يأ ى( هؤامنو )

 دنع ثراولا دي ق قفوو يأ ص « قفو » ب قلعتم ( ثراولا دي ف ( مس ىلع

 هنوطعي وأ هايإ هنوطميف همهس امأف « هؤامن لحي ىتح هلجأ لحي مل نم مهس عناملا

 )١( ملم هاور .
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 ىلع عجر عييضتب ال هدي نم فلت نإو . ءامرغلا هيف صصاحتيو

 رخأت نإو » لكلا ٩ ل اوذخأ ايف مهصصاحيف مم ويد تلح نرم

 . ةكرتلاب هضعب

 لح نم لكلا نم ىقلا قوقحلا باحصأ عيمج هف صصاحتنف هؤامن امأو ص هلشم

 :لاق اك هل فقو امم كلذ ءامن نمو ى هل لحأ ال نمو 0 لمق لح ل نمو“كلذ لبق

 وهو صصاحتلا ناك نإ مهلك ( ءامرفلا ) هئامن يف يأ ى ( هيف صصاحتيو )
 اوصاحتي مل نإف لاملا مهعسو نإو ث دي يف هربخ ادتبم هؤامن وأ ءامرغلا ةلمج نم
 لجآلا نم وأ هلجأ لج نم هذخأ ام ءامن امأو ى ةثرولل هاثلثو ةمصولل هثلث ءانلاف
 ةصاملا ىلإ اوراص اذإ :ليقو “لجأآلا لح اذإ هيف نوصصاحتي : لبقو ى هلف هل
 هعيبي ةصاخ هل وهف هل يفكي ال هودجوو هوموق نإف « نهر مهضعبل ناك دقو

 رثكأب عابو لح نإو ى نهري مل ايف ةصاحملاب اضيأ همهس هل فقويو هلجأ لح اذإ
 مدقت امو ى ةصاحلا ديدجتب فوقوملا يف همهسو هب هعاب ام الإ ذخأي الف هل موق ام

 ءامرغلا يف اذكو ى دحاولا ثراولا لمشيف ةقيقحلل ثراولا ىف « لأ » و ىلوأ

 . صصاحتي : هلوقل نيمي ريغ نم لقأ ال ادعاصف نيميرغ لمشيف

 (عييضتب ال)؛ثراولا دي نم يأ ى (هدي نم) فوقوملا مهسلا ( فلت نإو )
 ةصاحملاب مهماهس اوذخأ و ( مهنويد تلح نم ىلع ) همهس فقو نم ( عجر) هنم

 لك يأ ت ( لكلا قلعتل اوذخا ايف مهصصاحيف ) هعسول ماتلاب وأ لاملا ةلةل
 ء قلعتب قلعتم ( ةكرتلاي ) هلجأ لحي م هنأ لجأل ( هضعب رخات نإو ) نويدلا
 يف صاحتي مهماهس اوذخأ نيذلا يديأ يف امن ام نإ : لاق نم لوق بساني اذهو

 امب نولقتسي ال اوذخأ ولو مهنأ لصاحو “ لح اذإ هلجأ لحي مل نم مهعم هئام
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 ص هتكرت ىلإ نويدلا توتسا تام امل هنآل همهس هلجأ لحي مل نم لصي ىقح اوذخأ
 مهنويد تلح نم هبحاص صصاحي مل ثراولا دي نم فوقوملا عاض نإ : ليقو

 امأو “ لاملا عسي مل اذإ يه امنإ ةصصاحملاو 0هئانب اوذخأ امب اولقتسا لب اوذخأو

 ل ام ةثرولا همطعي لب ةصصاخملاب مهن ويد تلح نم ىلغ هل عوجر الف عسو اذإ

 عاضو هبحاص دي يف لحم مل نم مهس اوفقو نإو“مهيلع عاض امنإف عاض امو فلتي

 مل ام مهدنع ناك نإ لب ى هيلع نامض الف هنم عييضت الب امهالك وأ هؤامن وأ وه
 ' عجري ال : ليقو ى مهنويد تلح نم ىلع ةصاحملب عجر الإو هنم هوطعأ فلتي

 همهس ىلع رعسب وأ هئانب داز نإف « عاض ام هيلع بسحي هنإف عيض نإ امأو

 . هبف همهس مهنع طقسيو مهل دئازلا نمض ةصاحملاب

 ريغ نم هنيد لحي مل نمل هوك رت يذلا نيدلا فلت نإو : « ناويدلا » يفو

 ي اوذخأ ايف مهصصاحيف هباحصأ ىلإ عجريو مهيلع نامض الف ةثرولا عييضت
 كلذك و نونماض مهف ةثرولا عييضتب فلت نإو ى ءيشب مهيلع عجرب ال : ليقو
 . ملعأ هللاو « ھا مهجئاوح يف هوفلتأ نإ



 باب

 > ةردقو ناكمإ عم هلىجعت نسحو ند ُ اضق .7

 باب

 ي دل ١ م اضق ف

 قلاخلل وأ قلخلل نيك < لجؤم ريغ وأ لجؤم ني ( نيت ءاضق بج و )

 الإ ص مهريغ وأ بئاغ وأ نونجم وأ متي نم هيلع ماق نمل وأ ' هسفنل هذخأ نم ىلع

 ؛رضح اذإ بئاغلا نم ذخأي نأ ىلع هأربأو ءالؤهل ذخاي هنأ لاملا بحاص ملعأ نإ

 نسحو ) كلذ هبشأ ام وأ قافأ اذإ نونجملا نم وأ ى غلب اذإ ميتيلا نم وأ
 مم ي أ ك ) ةردقو ,ناكم ١ عم ( لجال ا دعب ءاضقلا لمجمت ي أ . ) هليجمت

 يف ةليلق ةرضم الإ هلام وأ هندب يف هقحلت ةرضم الب هيلع ةردقلاو ءاضقلا ناكمإ

 يروف ءاضقلا نأ و ليجمتلا بجحي : ليقو اضيأ لبجمتلا اهمم نسحي هنإف هلام
 ى »١' ي كبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس لف : ىلامت هلوق كلذ لصأو ، يخارت ال

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٣٣ .
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 . ءهيلعام يضقي ىتح ميرغلا هبلط هبر باغ نإو

 ى ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور اذك ى « ملظ ينغلا لطم » : قلع هلوقو

 « لحيلف ليحأ اذإ يأ ، عبتيلف ءيلم ىلع كحدحأ عبتا اذإف : ةياور يف دازو
 صالخلا ينغلا ريخأت نيأ ى روهمجلا دنع لعافلل ردصم ةفاضإ ينفلل لطملا ةفاضإو

 نع ينفلا ىجلا هملع نم ريخأت يأ لومعفملل ردصم ةفاضإ : لمقو ى ملظ هملع امم

 ىل'وأ باب نم هقح نع ىحلا هل يذلا ريقفلا هريخاتف كلذك ناك اذإر ع ملظ هقح

 هجوب هدوجو وأ هبسك ىلع رداق هنكل يضقي ام هدنع نكي مل نمو ى ملظلا يف
 ؛ةيمفاشلا ضعب لاق هبو “يطمي ام هب دجي ام لعفي نأ يدنع هيلع بجو لالح

 هب يصعي هجوب همزل نإف ى مهضعب لصفو بوجولا مدع ةيعفاشلا رثكأ قلطأو
 عم هبوره وأ يرتشملا لطمب عيبلا خسفني ال هنأ بهذملاو “ الف الإو بجو

 رذعت عماجب سالفإلا ىلع اسايق عئابلا دارأ نإ كلذب خسفني : ليقو ى هتردق

 لجرلا كردأف سلفأ لجر اميأ ه : يللع لاق دقو ى لاحلا يف هقح ىلإ لوصولا
 يذلا نيدلا رادقم كلم نم انه يفلاب دارملاو « )١' « هب ىتحأ: وهف هنيعب هلام

 اذإ ركبلا جيوزت يف الإ ناطيشلا نم ةلجملا : ليقو : « ناويدلا ه يفو
 بنذلا نم ةبوتلاو « لزت اذإ فمضلا ءارقإ و ى تام اذإ تيملا زيهجتو “ تك ردأ
 . ةراهطلاو ةالصلا تديزو ى لح اذإ نيدلا ءاضقو “ بنذأ اذإ

 وأ “ اديعب ارفس ولو هلوسر وأ هتاذب ( ممرفلا هبلط هبر باغ ناو )

 « ءازجأو هاطعأ ارضاح هتفيلخ ناك نإو ى ( هيلع ام يضقي ىتح ) هباتكب

 )١( ملسم ءاور ) . هركذ مدقت (
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 » هملع ام ءاصيإل ١ همزل هدلب يف هتلم اعم لدعب باغ نأ : لىق و

 ىلإ بتكلا لسريو وه نيأ لأسي لب ى هلجأل رفسلا همزلي مل هلحم ملعي مل نإو
 . هب لصتي ىتح اهيف هنظي يتلا عضاوملا

 وأ هبحاصل هيطعي ن أ هنم هيربي امنإف نبد هيلع ناك نمو : « ناويدلا » يفو

 هيرب و أ ك ٥ رمأ ريغب وأ هرماب 7 ٥ ربع هنع هضقي و أ هضمىق ىلع هلىك و و أ هتفىلخ

 . ه ا ك هنم لح ق هلعحم و ] هل هم و ا هل هك رتب و أ ن نب ًرل ١ بح اص هنم

 نأ الو هيلإ رفاسي نأ همزلي مل ( هدلب يف هتلماعم دعب باغ نإ : ليقو )
 لماع يذلا دلب ىلإ وه عجرب نأ كلذ ةنظم نآل رفس نود ناك ولو هيلإ بهذي

 عضاوم ىلإ لحتري ناك ولو هرودب يف ايودب لماع نإ اذك و ص هنم ذخأيف هيق
 ىلع هنم ذخأيف هدلب يف هيلإ هلماع يذلا يتأي هدلب اهلك اهنإف ثيفلاو الكلل ةدودحم
 هل ( ءاصيإلا همزل ) نكلو هنيد هيلإ لسري نأ ركذ نم مزلي الو ى لوقلا اذه
 هتثرو ىصوأ نإ و“ ةلداع ةداهش و فراع بتاك ةباتكب اقشو َءاصيإ ( هيلع امب )

 ىحلا بحاص ناك نإ و « ءازجأ اذك هيلع نالفل نأ نل دع دهشأ وأ داهشا الب
 ةلمتشم ةحيحص ةباتك وأ حيحص داهشإب قحلا هيلع نم رارقإب هسفنل قثوتسا دق

 تناك نإو ى ءاصيإ الو :اك ال الو داهشإ ىحلا هيلع نم مزلي مل حيحص داهشإ ىلع
 دلبلاو هلاصيإ قحلا هيلع نم مزلي هنإف قحلا هل نم دلب يف وأ امهدلب ريغ يف ةلماعملا
 راطفإلا يف رم ام دح ىلع هيف ثكملا لاطأ ولو هل ادلب دعي ال هنطوي مل يذلا

 بحاصل دصقنلف هلاسمأ نم جرخو هعزن مث هدلب يف لموع نإ و “ ةالصلا ريصقتو

 رحبلا اوبكر اذإ هئامرغ ىلإ جرخي نأ نيدملا مزلي الو ‘ هقح هيطعيف قحلا
 مهلصي نأ همزل اوجرخ نأ دعب رسيأ مث رسعأ نإ الإ مثأ ىبأف هوبلاط نإ الإ
 . اوناك ثح



 وأ هلوبق همزل هقح هيلع ضرع نمو ى دؤي مل نإ رداق بلاطم مأيو
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 نإ ) ةيداتلا ىلع ( رداق ) - ماللا حتفب - ( بتلاطم ) ريبك امإ ( مثايو )
 ملظلاو « )١‘ « لظ ينغلا لطم ه : للع هلوقل هبحاصل قحلا نم هيلع ام ( دؤي م

 ىلع ردقو لجألا غلب اذإ : ليقو « بلطلا دمب ريخاتلا لطملا نأ ىلع ةريبك
 : ليقو “ ىضرلا هنم ملع نإ الإ قحلا بحاص هبلاطي مل ولو مش :أ دؤي ملف ةيدأتل

 . هبلع قيضيو بلاطي قح مئاب ال

 اهبصتغ ا لاوم أ نم ة ريثك نويد هملع نم : ةكرب نب الاق :« جاتلا « ق لاق

 هلام يف فرصتي نأ هللا دنع هل نكي مل هيلع ام ردق كلمي الو اهبكترا ملاظمو
 جوزت وأ بهو وأ عاب نإف ث هلثمك هتوقي ام ردق الإ كلذ يف هذافنإ نع هسبحيو

 « مثآ هلا دنع وهو كلذب مكحيو هيف فرصتي نأ هلو « هكلم وهو هلو هيلع زاج
 هوبلطي ىتح مهنع اهسبح مث أي الف اهبابرأ نم اهلمحت نويد نم لاومألا تناك نإو

 ءيفي ال ملاظم وأ نويد هيلع نم فرطلا الو محللا لكأي الو ى هيلع اوقيضيو اهب

 مثأ و ىضم لمعف نإف “ىتعي الو بهي الو فيضي الو ى هلابع ةلخ دسيو هلام اهب

 ىتح لتاقي ال : لبقو 0 لتاقو دهشأ هل ضرمت نإف “ ودع لاتقل جرخي الو

 . ھا ى هتمرح ىلع لخدي

 دنع دب ال هنإ مث ى نيبي مل وأ هجو يأ نم هل نيب ( هقح هيلع ضرع نمو )

 لفكتي وأ هيطمي ام هيطمي وأ هب نوقثي ًادوهش هل دهشي نأ نم ةقث ىلإ ءاصيإلا
 ٥ ر اكن ! ال وت وكسل ١ همسب ال و ) همعرغ م ارب و أ هلوبق همزل ( هل ام نم ةقثلا هب هل

 . ) ملسمو يراخبلا هاور ( هركذ مدقت ) ( ١

  



 هدجي مل نإ ةقث الب زاجو ، لعفي مل نإ ةقث دنع هل هب ءاصيإلا همزلو

 ك اتوم ف اخ و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 : لوقي نأ الو « رخآ تقو يف هب تئإ : لوقي نأ الو ى هلبقأ ال : لوقي نأ الو
 يضر نإ الإ انالف رواشأ قح هضسقأ ال وأ كنم هبلطأ ىقح كدنع هكسمأ

 راكنإلا دعب هب عجر ءاش نإف ى هب ضري الف راكنإلا الإ « ىحلا هيلع نم كلذب
 يف وأ ةيمكلا يف هقح نود ام هيلع ضرع نإ و ى دعب هيدؤي نأ ةين ىلع هبحاص نم

 ثمح وأ هنم هقرسي وأ هبصغي نم ةرضحب وأ هقح فالخ هبلع ضرع وأ ةدوجلا

 ضرع نإ الإ لبقي ال نأ هلف هلوبق همزلي ال ثبح وأ الماح وأ امضوم هل دجي ال

 نإ الإ “ هضبقي هنإف هل ديزيس نأ ىلع ددملا يف ينعأ ى ةيمكلا يف هنود ام هيلع

 مل هميرغ أرباف هبلع ضرع نإ نكل « هيقاب طوقس ىلإ يدؤي ام هضبق يف ناك
 نأ قحلا بحاص ىلع كردأ ءاربإلا لبقي مل نإ لي « ءاربإلا لوبق ميرفلا مزلي

 هيلع ءاصيإ الو مثإ ال نكل « ةبهلا لوبق مزلي الو ، ةبه ءاربإلا نأل هضبةي
 رادقم عضو ءاصيإلاب دارملاو < ( ةقث ) لجر ( دنع هل هب ءاصيإلا همزلو )

 وأ لوبقلا نم ركذ ام قحلا بحاص ( لعفي مل نإ ) ةقثلا ةلافك وأ ةقثلا دنع
 هل زوح ال نكل « هنع ةباينلا هل نمو قحلا بحاص ةفيلخ كلذك و « ءاربإلا

 نإ ءىرب هبئات وأ قحلا بحاص ةفيلخ هأربأ اذإف ت نمضي نأ ىلع الإ ءاربإلا

 . انيمأ ناك

 مل نإ ) دجو نم ربخي لب ( ةقث الب ) ركذ ام لعفي مل اذإ ءاصيإلا ( زاجو )
 ى لاتقو ضرمك هترامإ ىأر نأب ( اتوم فاخو ) ةقثلا دجي مل نإ يأ “ ( هدجي

 اتوم في مل ولو ةقثلا دجي مل اذإ ةقث ريغ ىلإ ءاصيإلا همزلي هنأ يدنع قيقحتلاو

 ل اب نمؤي دحأل لحم الو » : ةل هلوقل نوكب 2 الو هأحفي قم يردي ال هنأل



 ةلماعم يف اذهو

 ع «١' هسأر د۔نع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل وأ ةليل تيبي نأ رخآلا مويلاو

 هلعلف “ سانلا لامب ةلوغشم هتمذو هتفبي نأ لاح لك يف هفاخي نأ هيلع بجاولاف

 اتوم فاخ : هلوقب اضيأ دارأو ى رهاظ اذهو ءازجإلاو ةيافكلا زاوجلاب دارأ

 هنأش نم نإف اتوم فاخ دقو يأ ى ةمزاللا لاحلا وأ اتوم فخيلو يأ ى رمآلا

 دارملاو < هريغب قدصت اك بجاولاب قدصت ةيافكلاو « هبنتي ملو هفخي و هفاخي نأ

 ديرب نأ لمتحيو ى هافك و هدجي مل نإ ةقث ريغ ىلإ ءاصيإلا همزل يأ « بوجولا
 هل نأل هدجي مل اذإ ةقث ري ىلإ ةياصولا يف ىحلا راصحنا مدعل هرهاظ زاوجلاب

 اكلسمو رثكأ وأ ةلمجلا لهأ نم ةثالث هيلع ام ىلع دهشي نأ وهو رخآ اكلسم

 هقح لوبق نم ىبأ اذإ : ليقو « دوهشب بتاك هل كلذ هبتكي نأ وهو رخآ

 . حوجرم : ليق وهو هرححك عنام الو ةقشم الب هلاني ثيح هل هعضو

 انسح ءاضقلا ليجعت نوك نم اذه لنبق ابيرق روكذملا اذهو يأ ( اذهو )

 مثإلا ديبقتو ارضاح ىحلا بحاص نكي مل نإ لوق يف ءاصيإلاب ءافتكإلاو “ طقف

 موهفملل ديك أتلاك اذهو ى ةيدعت يف هلثم دجوي الو ( ةلماعم يف ) وه امنإ ةبلاطملاب
 ني عويبلا باتك يف نيدلا ظفل نم ردابتملاو نبّدلا يف مالكلا نآل مدقت ام
 هتلماعم دعب باغ نإ : ليقو “هلوق يف ةلماعملا هحيرصتلو ةيدعتلا نيد ال ةلماعملا

 هطاقسا ىلوألاف ى خلا ةيدعت يف هيلع قيضو : دعب هلوق حيرصل ديك أتلاكو
 مدقت ام عيمج ىلإ ةراشإلا نأ هنم مهوتي هنألو ى هيلإ جايتحالا مدعو راصتخالل

 اههنيباامو اتوم فاخ : هلوقو ى هقح هيلع ضرع نمو : هلوق ىلإ وأ « بابلا نم

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 هملست يلع ردقو هلع ام رادق كلم نإ ةيدعت ف هيلع قيضو

 . هنم بوصخملاف ، هلثم توقل هغلبي توق ريغ يف فرصتلا

 لك لب ى ةلماعملاب صتخي ال هنم ءاربإلا وأ هقح قحلا بحاص لوبق موزل نأ عم

 صتخم ال ةقث دجي مل نإ ةقث ريغ وأ ةقث ىلإ هب ءاصيإلا اذك و « كلذك قح

 لكو هتبثي ام بانتجا ىلأوآلا نكل « اديعب ناك ولو مهوتلا اذهو « ةلماعملاب
 يطعيف دحأ طلغي نأ لثم “٠ ةلماعملا كح هكحف يعرش هجوب هدي لخد ام

 ء همطعم كردي ال ىتح قحلا بحاص نطفتي ملو هقح نم رثك أ قحلا بحاص

 . اهبحاص ناب اذإ ةطقللا لثمو ةنامألا لثمو

 ةقرسو بصغك ( ةيدعت يف ) قحلا هبلع نم ىلع يأ ى ( هيلع قيضو )
 ىلع رردقو ) ةيدعتلا نم ( هيلع ام ردق كلم نإ ) برضو سيلدتو ةعيدخ و
 ىنعم هنمضتل - قيض لعاف بئان - ( فوصتلا ) ه۔۔لع ىدتعملا ىلا ( هميلمت

 (توق هفلبي) هسفنل ( توق" ريغ ) هريغ وأ هسفن عفانم نم ةعفنم ( يف ) عنم
 نإو « ءاشعو ءادغ كلذو ءاشعل ءاشع وأ ءادغل ءادغ نم كلذ و ( هلثم ) رخآ
 مث « ءاشعلا يف اذك و ص دفلا ءادغو ءاشملا كسمأ دعب باتو ءادفلا لك أ دق ناك
 لح هبلط يف دهتجا دقو قحلا بحاص دجي ملو ءاشعلا تقو ءاجو ءادفلا لك أ اذإ

 عم اذكهو ٤ اضيأ ءادغلا هل لح هبلط يف دهتجا دقو هدجي مل نإ م ى ءاشملا هل

 كلذلك ت هيلإ جاتحي ثيح حالسو هنكي سابل ريغو “ بورشمو لوكأم ليلقت
 . كلذك يفكي ام ىندأب

 هلام هنم بصع يذلا نأل يأ > ) هنم ( بوصخغملا نأل يأ ‘ ) بوصفغملاف (

 هملع ىدتعملاف : لوقي نأ ىلوألاف ى نيمولظملا نم هريغو هنم قورسملا هلثمو

 - ٨١ -. ) ج ٩- لبنلا - ٦ (



 ‘ هريخأت ال و هلعف هبصاغل حيبم ريغ هن ل قىمضصم بل اط

 مل اتكاس ناك ولو يدتعمل بلاط هيلع ىدتعم لك اذك و ع بصافلل ( بلاط )
 لب “ هل هنم بلط هقح ىلإ هبلق قايتشا نإف ى هبلقب بلاط هنآل هناسلب بلطي
 بحاصف ى هب بولطم يدمنتملا و هل قحلا نأل ى هبلق نع كلذ جرخو تك د ولو

 ىحلاب هتمذ تلغش ذإ هبلقب الو هناسلب هبلطي مل ولو عرشلا كحي هل بلاط قلا

 ددشم يأ ى اقلطم يدعتملا اذك و “ بصافلا ىلع - ءايلا رسكب - (قتيضم )

 اقلطم يدعملا ا ذك و ى ( ه ) لام ( بصافل حيبم ريغ هن أل ) هقح كسام ىلع

 . يدعتلا رئاس اذك و « بصغ نم ( هلصف )

 هقراف اذإ و ى هلام هقرافي ال نأ بجي لب ى هلام ريخأت يأ «( هريخأت الو )

 هدي لخد ام يدعتلا لثمو ى هيلإ يدعتملا هب لجعي نأ هيلإ بحألاف يدعتلاب
 هريغ عاتم ىري نأ لثم الثم طلغلاك يعرش هجو الو “ هبحاص ىضرالي
 هل بلاط هبحاص نإف ص هفرعو هريغل وه اذإف هداقتعا يف هل هنأ ىلع هذخأيف
 هل هنظي اعاتم ذخأ نإو ى ةحماسم هنم ملعي مل ام هيلإ هب ليجعتلا همزليف قيضم

 ذخأ ريفلا كلذل زجي مل هنم ابيرق هعاتم كرت دقو هريغل وه اذإف هب ىضمو طلغ

 ى كيلمتلا هوجو نم اهجو الو اثرإ الو ةبه الو اعيب كلذ سيل ذإ هريغ عاتم
 ولو هعضوم نم هريغ عاتم عفر نمو ى هنود وأ هعاتمك ناك نإ هذخأ هل : لقو

 هعضوم يف هدرب : لبقو ى هبحاص دي لوصو ملعي ىتح هنم أربي مل ابناج هلوحي م

 . هيلإ هبحاص هفلاخي مل نإ أربيو

 هقافنإ همزل نم قافنإك همزل ثيح هلعجو ىحلا بحاص دجي مل نم نأ يدنعو
 هلوصأ ىلع همزلأ رابج جارخك هنع ىفمب ال ءيشب ذخؤي ثح وأ هنيد صالخو

 رثكأ وأ هلشم هلام نم ذخأ كلذ طميب ل ول ناك دإ هسفن ىلع امضوو هضورع وأ



 جاتحي امو ص حالسلاو سابللاو توقلا نم هانركذ امو « كلذ هأزجأ دسفأ وأ

 ام .رئاس وأ “ بوصغملا نم ال هلام نم نوكي قحلا بحاص ىلإ باهذلا يف هيلا

 هلحم يف ةيدعتلا هوجو نم هريغ وأ بصغ نم هديب ام ىلإ رطضا نإو « هب ىدعت

 نم ةيجنت وأ توق ىلإ هرارطضا امأف “ هقحب قحلا بحاص ىلإ باهذلا يف وأ
 نأ يدنع حيحصلاو ى ال : ليقو ى مارحلاب هسفن يجني : لبقف ‘ هسفنل كاله

 ىلإ هب صالخلا داقتعا همزلو “ هذخأي وأ هديب ناك ءاوس « هب هسفن يجني

 ىلإ هبحاصل هب باهذلا يف هرارطضا امأو لوان وأ ىدعت امم ةبوتلاو هبحاص

 . لام هل نكي مل ذإ قيرطلا يف هيلا جاتحي امو « هنم لمجلا ةرجأ

 عم يلإ لسرأ : لاق نإف ث كلذ يف هيلا بتكي وأ لسرب نأ يدنع يذلاف

 هكرتا وأ هب ءيجلايف هلا جاتحت ام هنم جرخأو هب تيإ وأ ى نيمأ عم وأ ى نالف

 هلا جاتحت ام هنم جرخأ لقي ملو هب تيإ : هل لاق نإو « هب هرمأ ام لعف كدنع

 سيل امم ص كلذ ريغ وأ هب تأت مل نإ لح يف كلعجأ ال : هل لاق وأ هب ءيجملا يف

 ىتح هيلع دهشيو هب يصويو هزرحي نأ يدنع يذلاف هنم جارخإلا يف نرذإ هيف

 .ام ضعب وأ قيرطلا يف هيلإ جاتحا ام هنم جرخيو هب بهذي الو اكلسم هل ىري
 فرصتي فيكف رارطضإلا لاح مارحلاب ةيجنتلا يف اوفلتخا دق ذإ ى هيلا جاتحا

 هظفحو ى طقف هلاصيإ ىلإ جاتحا لب هسفنل ةيجنتلا ىلإ رطضي م هنأ عم هيف
 ؟ ةبوتلا عم هلاصيإ نع بوند

 كلذ وحن وأ هسفنل وأ هل ءاركللا ف هنم فرصو هبحاصل هب بهذ نإو

 مارحلا فلت نإ امأو هبحاص هري" مل نا فرص ام هتمذ يف همزل يقابلا هلصوأف

 هنم فرصي:ناكو هلام لق ولو هل زوحىف هلام نم هل انماض هبحاص لإ جرخف
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 نكلو ث لصي مل ام همزليو لصو امم أربيف قيرطلا يف هيلع ام فصن نم رثكأ
 نمو ى هلك هملع امم صالخلا هيف رمأب هرمأي هلعل هباتكب هلسارب نأ ريبدتلا نسح

 ىلع هفدص هنم سيأو هبحاص دحي ملو ى امهريغ وأ ةلماعم وأ ةيدمتب ىتح هيلع
 . هب يصوب : ليقو “ هبحاصل ءارقفلا

 الو هدنع يرتشملا هكرتف ائيش لجرل عاب نمو : « راودلا ه يفو

 سيأ نإف “ هدجي نأ عمطي ماد ام هكسهي هنإف هقرافف نمثلا هنم ذخأي الو هفرعي

 هقفنيلف ءيش هنم يقب نإف ى هلام لباقي ام هنمث نم ذخأيو ءيشلا كلذ عبيلف هنم

 هعيبي هنأ هنم سيأ دقو ى ءيشلا كلذ هدنع كرتف ع نمثلا هنم ذخأ نإ كلذك و
 هنإف “ نمثلا هل عفدي ملو “ عئابلا فرمي مل اذإ يرتشملا كلذك و ى هنمت قفنيو

 نيب هريخيلف كلذ دعب هدجو نإف هنم سيأ نإ هيلع يذلا نمثلا كلذ قفني
 ةفرعمب كلذ سيلف هتليبق فرمي ملو هيبأ مساو همسا فرع نإو « هنيدو رحألا

 همسإ فرعي ىتحف « ه__يبأ مسا فرمي ملو هتليبقو همسا فرع نإ كلذك و ى هل

 هدجو هيبأ مساو همسا فرعي ىتح : لوقي نم مهنمو ى هتليبقو هيبأ مساو

 نع ركذو ى هقفني الو هب يصوي هنإف هتليبقو هيبأ مسا فرعي مل نإو ى هتليبقو
 فرع ولو هنم سيأ نإ كلذ قفني : لاق هنأ هنع هللا يضر رارم يبأ خيشلا

 . ھ ا لاحلا اذه ىلع ةميدولا كلذك و ى هتلسقو هابأو همسا

 ل ولو ءىرب هبحاصل هلصو اقح ةقث ىطعأ نم نأ : هلصاح ام «» جاتلا » يفو

 نإ كلذ هأزجأ باجح ءارو نم وأ ةرتتسم هتأربأ نم نأو ؤ هلصوأ هنأ هربخ

 ى هزجي مل هتءاربب ءاجو “هب قشي ال نم اهيلإ لسرأ نإو ى هلا نيبو هنيب ايف اهفرع
 ؛ هبذك ةرامأ نيبتت مل اذإ ةقث نكي مل ولو هأزجأ ام امحر ناك نإ : ليقو



 « هلام هل يطعيف ناك ثيح بلوط قراس وا بصاغ بلاط باغ نإو

 ةنؤم قورسملاك بوصغمللو ةقرسلا وأ بصغلا لحم ريغ يف دجو نإف

 . . .. .. .. لحملل هلاصيإ بصاغلاك مزل

 وه اذه نأ هقدص نم رابخا يزجيو ى ةنامألا يف للا رمأب هركذي نأ ىفبنيو

 بر هز فرمي ال لام لك نأ يور هنأو هقحس هطحت نأ ديرت يذلا نالف

 ٠ ءارقفلا هلىبسف

 مهبلاط و تايدعتلا نم ةيدعت يذ وأ ( قراس وأ بصاغ بلاط باغ نإو )

 يدعتملا وأ قراسلا وأ بصاغلا نع قحلا بحاص باغ نإ يأهقحلا بحاص وه

 هنع ربعملا قحلا بحاص يدعتملا وأ قراسلا وأ بصاغلا بلاط يأ ( بلوط )

 لمشت ةبيغلاو “ ناك ثيح هيلع هك رديو ( هلام هل يطعيف ناك ثيح ) بلاطب
 سكعو « ةيدعتلا عضوم يف مهكرتيو مهنع قلا بحاص بهذي نأ اهوجو
 بهذيو ‘ [آبناج اوبهذيف ى هيلع اودعتي نأب هبحاص نع لك باهذو ى كلذ
 نأ ردابت ولو ى رخآلا نع باغ هنأ لك ىلع قدصي اعمتجي مل نم لك نإف « ابناج
 نإ هسفنب وأ هبلع رداقب هرهقي نأ هلو « باهذلاب ةبيغلا يف بيست نم وه بئاغلا

 . هيف وه يذلا عضوملا ىلإ هقح هيلا ءيجي نأ لوسر وأ باتك ولو « قاطأ

 يدعملا وأ > ىراسلا وأ بصاغلا دحو يأ لوعفمللل ءانبلاب ) دجو نإف (

 باهذ الب ولو ى ةيدمتلا وأ ( ةقرسلا وأ بصفلا لحم ريغ يف ) قحلا بحاص
 زاهج وأ ةباد ءاركك ( ةنؤم ) هبف يدعتملاو ( قورممملاك بوصقمللو ) هيلا

 يدصتملا وهو “ بصاغلا لثم مزل يأ ( بصافلاك مزل ) ليلدلا ةرجأو ةباد
 ءاوس هبف ىدعت وأ « هنم قرس وأ هنم بصغ يذلا ( لحملل هلاصيإ ) قراسلاو
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 نم عنم عقو نإ اذكو ى ًاقلطم هبر ريخو 4 لحم لكب كردأ الإ و

 . ىدأتس ةنؤم هل نيد يف ةموكح دعب ميرغ

 ولو « قحلا بحاص ىلع ال مهيلع يهو « ةميظع ةنوئمب ولو ال مأ هنيعب امئاق ناك

 ( كردا ) ةنؤم هل نكت ( الإو ) ةيدمتلا لحم نع ادج قحلا بحاص دْصَب
 بحاص هك ردي هنأ لصألا يف ركذو ى هعضوم يف هنم هلبقي نأ هيلع بصافلا

 ةنؤم ال هنأل كلذو « بصاغلاو « قراسلاك يدتعملا هيف دج و ( لحم لكب ) قحلا

 الو “ بصغلا لح ىلإ يدتعملا نم هضبق دعب هلاصيإ قحلا بحاص جاتحي هيف
 زوجيو « اذك عضوم ىلإ هب تيإ : هل لوقي نأ لحم يف هدجو ام دعب هيلع كردي
 هنأ الإ قحلا بحاص ىلإ دجو ريمض عجرب ينعأ قحلا بحاص دجو نإ ديري نأ
 ءانبلاب هلام ىطم.ف لاقل كلذك ناك ول ذإ هلام هل يطعيف : هلوقب فعضي

 لاح لك ىلع وهف بلوط ريمض امأو ‘ لوعفملل ءانبلاب ةخسن يف دجو مث ى لومفملل
 . قحلا بحاصل

 نيبو هلبقي نأ نيب ىحلا بحاص يأ ( هبر ) مهضعب ريخ يأ ( ريخو )

 ءاج ولو « هريغ وأ ةيدعتلا لحم وهو ى اذك عضوم ىلإ هب تيإ هل : لوقي ن أ

 بصقلا عضوم يف الإ هلبقأ ال : لوقي نأ هل ناكل ى بصغلا لحس ريغ ىلإ هيلا هب
 ىحلا هل نم قحلا هيلع نم ىطعأ نإ و « نكت مل مأ ةنؤم هل تناك ءاوس ( اقلطم )
 ىيرطلا عطقي نم اهيف ةفاسم هدلبو ىحلا هل نم نيبو ةيدعتلا ريغ عضوم يف هقح
 ةيدعتلا نم هبلع ام سيل نمم هوحنو (مميرغ نم عنم عقو نإ اذكو ) هلوبق همزلي م
 ديسلاكو هجوز قادص هيلع جوزلاكو ى هريغ ةباد يرتكملاكو ريجألل رجاتسملا

 ىف :وأ ( ةنؤم هل نيد يف ةموكح دعب ) ةنامأ هديب نمو هدبع جوز قادص هيلع

 يأ ) ىداتسي ( ةنؤم هل امم كلذ وحن وأ ةنامأ وأ قىادص وأ > ءارك وأ ةرجأ



 دلب لك يف : ليقو ، ةلماعملا لحب هيلع مكحي : ليقف الإو هيلع ردق ثيح

 ناهجو ءاتلا دعب ةزمه وأ فلأب وهف ءادألا نم لعفتسي وه ءادآلا ىلع ربجي
 ىدأ يضاملا ناكل ددش ول ذإ لك أتسيو رجأتسي : لشم وهف لادلا فيفختبو

 ردق ثيح ) ايعابس نوكي نأ حصي الو ث ايعابس لعفلا نوكيف دشلاو زمهلا
 لعافلاو لومفملل وأ تحلا بحاص هيلع ردق ثيح يأ لعافلل ءانبلاب ( هيلع
 راص هئادأ نم عنتما امل هنأل قحلا هياع نم ىلع ةنؤملاو اضيأ قحلا بحاص وه

 ةموكح الو هيلع امل راكنإ الب ءادألا نم عنتماف هبلاط نإ اذك و « بصافلاك

 الف مكحلا يف امأو ى للا نيبو هنيب ايف ةنؤم هل ايف ولو رد_ة ثمح هيدأتسي هنإف

 ءيش كل سيل :لاق وأ “ينبلطت مل : لاقو ركنأ نإ ايس الو هيلع ةموكحلا مدعل
 نأ حص ذإ اضيأ مكحلا يف هيدأتسي : ليقو “ةموكحلل يمم بهذإ : هل لاق وأ

 . قحلا هيلع نأ حصو ى عنتماف هبلاط قحلا بحاص

 باب يف ماكحألا باتك يف هركذ دق انه فنصملا هركذ يذلا اذه لثمو
 ءادآلا نم نيدملا ىبأو امل تناك نإ « ناويدلا » اذك و : لاق ذإ تايدعتلا ىواعد

 وأ ى عنتمي مل وأ ءادألا نم عنتما دقو ى ةنؤم هل نكت ( الإو ) هيلع مكحلا دمب
 : دمب هلوق نكلو ى دعي نالوقلا هل متيل مومملا اذه تردق امنإو مكح عقي م

 نوكيف عنملا هنم عقي الأو ردقي نأ رهظالاف ى كلذ يفاني خلا هل نكت مل نإو
 ىلإ دئاع فنأتسم وه ليقو : دعب هلوقو ى ءاملعلا رك ذ دقف ىنعمب لبقف : هلوق

 ءاطعإلا ( ب هيلع مكحي : ليقف ) خلا ليقف الإ و:هلوق ىلع اينبم ال ةلأسملا قلطم

 لحم و « قادصلا وأ ى ءاركلا وأ ى ةرجألا دقع لحمك هوحن و ( ةلماعملا لح ) يف
 . هبحاص ىضرب الإ كلذ ريغ امهدحأ دجي الو ى ةنامألا عضو

 هيلع بعص ولو هيف بلوط ( دلب لك يف ) ءاطعإ الب هيلع كحي ( : ليقو )



 اقلطم كردأ نيدقنلاك هل نكت مل نإو س ةنؤم هل ولو ةمذلاب هقلعتل

 لحمب كردأ هرهظ ىلع لماح هلمحي ام قوف ابح ناك نإ ضرقلاو
 زاجحلا ريغ دلب لك يف هنودو ضرقلا

 نم وأ ث ىلا هل نم ةبلاطم بابلا لئاسم يف ءاوسو هبحاصل قحلا راضحإ هيف

 اذه ىلع دلب لك يف هيلع مكحي امنإ و ى ايهنم لك ةفيلخ وأ امهدحأ ةفيلخ وأ هيلع
 قلعت عنتما نإ نكل ى ةمذلاب قلعتي مل ةنامألا وحنو « ( ةمذلاب هقلعتل ) لوقلا

 نكت م اذإ ( نيدقنلاك ) ةنؤم ( هل نكت مل نإو « ةنؤم هل ) تناك ( ولو ) ةمذلاب
 لوطب اضيأ لقثلا ربتعيو ى الماح ىلع القثي ام رادقم ارثكي مل نأب ةنؤم ايل
 اهوحنو « ةلماعملا عضوم يف ( اقلطم كردأ ) فخ ولو « امل وطب لقثيف ةفاسملا

 يف فنصملا ركذو بلاطي م "وأ عنتمي ملأ لحلا يف بلوط نإ عنتما هريغ يفو

 ةعلس عاب نمو : هصن ام ماكحألا باتك نم خلا اذكب بولطم ددرتسي لصف :هلوق
 . دلب لك يف : لبق هكردأ ايح اذكب

 ريغو نيملا ريغ ضرقلا هيف زوجي امم هريغ وأ ( اهح ناك نإ ضرقلاو )
 : لاق بحلا ضرق يف خيشلاو فنصملا هركذ ام ركذ امل ءايركز وبأ و « ناويحلا

 هلمحي ام قوف ) هل ماكحألا باتك يف كلذو ‘ بوبحلا نم كلذ ريغ كلذك و
 وأ ىحلا هل نم ءاضقلا بلط ءاوس ( ضرقلا لحمب كردأ هرهظ ىلع لماح

 . هيلع نم

 قوف سيل يأ ت هرهظ ىلع هلمحي ام قوف نود يأ ( هنود ) ناك نإ ( و )
 ( دلب لك يف ) هبحاص هك ردأ لق وأ هلءحي ام رادقم لب ى هرهظ ىلع هلمحي أم
 الف زاححلا يف امأو ( زاجحلا ريغ ) هيلع نم بلط وأ قحلا بحاص. هبلط

 



 راعسألا توتسا نإ : ليقو ى هيف نإو دجو ثيحف انيع ناك نإو

 . . . ..... .... .... قلطم بحلا كردأ

 ناك نإ الا “هريغو دازلا ىلإ جايتحالاو « جحلا قيرط هنأل لق ولو « هيف هك ردي

 زاجحلا عضاوم نم هدلب ريغ يف هيلع كردي قحلا بحاص نإف ى زاجلا يف هنطو
 هملع هكردي هنإف ص رثكأو هلمحي ام رادقم امأو “ هرهظ ىلع هلمحي امم لقأ وه ام

 ثيح ) هكردي هبحاص (.ف ) اناويح وأ ( انيع ناك نإو ) ضرقلا لحم ق

 نإ : ليقو ) زاجحلا يف يأ ( هيف ) هدجو ( نإو ) قحلا هيلع نم ( دجو
 دلب لك يف ( اقلطم ) ضرقلا هيف زاج امم هوحن وأ (بحلا كردأ راعسألا توتسا

 ءالغ عقوت ال اهب ةبلاطملا نأل اضيأ زاجحلا يف مهاردلا كرديو ى زاجحلا يف الإ
 لماشلا مومعلا قالطإلاب دارأ هنأ رهظ مث ى بحلاب ةبلاطملا فالخب « هيف راعسألا
 هرعس هيف ناك يذلا عضوملا يف هك ردب مل تقلتخا نإو ى كلذ ريغو زاجحلل

 ص ةعفنه رج ضرق لك نع لع ىهن دقو ى هقح نم رثكأ ذخاي الئل رثكأ
 اذإ رخآ دلب يف اهذخأي ال دلب يف مهارد وأ ريناند هضرقأ نإ هنأ ثيدحلا رهاظو

 . هيف هضرقأ يذلا دلبلا يف اهتميق نم ديزأ هبف اهتميق تناك

 امهازاجو هللا اهمحر ةتس يبأ خيش ققحملا ةمالملا يشكيودسلا هللادبع لاق

 ا۔إ ث عضوم لك يف كاردإلا نأ ىلإ ى ةيعفاشلا نم نيمرحلا مامإ بهذو : آريخ
 نإو ى عاقبلا توافتب اهتميق توافتت الو اهلقن يف رسع ال امم دوقنلا تناك اذإ وه

 بهذمو ى ضارقإلا دلب ريغب هبلاطي الف « اهتميق فلتختو اهلقن رسعي ام تناك
 لك يف هيلع كردي هنأ يل رهظي يذلا : تلق ه ا نيملا يف قالطإلا اضيأ كلام
 نأل توافت الك دلبلاب توافتلا نأل دوقنلا تتوافت وأ راعسألا تفلتخا ولو دلب

 لمحلاب صقنت وأ ةهيقلا ديزت امنإو ى هنم لمح وأ دلبلا يف كرت دحاو رادقم كلذ



 ىلع طرش عقي مل نإ زاج ايضر نإو ةءادرو ةدوج فلتخا ام عنمي امنإو ط هنم

 هبحاص هك ردي ال لقأو لماحلا هلمحي ام نأ ركذ هريغو خيشلا نا مث « كلذ ىلع .

 ركذ ام سكع زاجحلا ريغ دلب لك يف هك ردي كلذ قوف امو “ ضرقلا دلي يف الإ
 كرتيف لمح نع ضرقملا زجميل قحلا هيلع يذلا ىلع قفرلا هجو لملو « فنصلا

 لجلا رادقم امأو اضيأ هك ردي الف زاجحلا دالب يف الإ ضرقلا دلب يف الإ هتبلاطم

 نأ وه رخآ اهجو لمتحيو « هكاردإ نم عنم هبلاط ىلع لهس امل هنإف « هنودف
 لقأ وأ لجلا رادقم وه امو هكردأف رجتلل هنأ ردابتي هلمح امم .رثكأ وه ام

 رجتلا ةرامأ رهظت دقو “ هوحن وأ دازلل هلملف هك ردي الف كلذ هيف ردابتي ال

 ٠ كلذ ريغي همدعو

 هبحاص ىلع كردي ال هنأ قحلا ه۔ہلع نم بناج يف كلذ نوكي نأ لمتحيو
 هنإف لقأ وأ هرادقم ناك نإو ى لماحلا هلمحي ام قوف ناك نإ هنم هضبقي نأ

 كردي الف هيلع ام هل ىضق نإ ةرشعتس لماحلا هلمحي ال ام رادقمو“ هيلع كردي

 . هلام ضبق ام دعب هل هلصوب نأ هبلع

 هملع هك ردي ال هنإف بوبحلا نم امهريغ وأ احنق وأ ريمش لجرل فلسأ نمو
 ام هيطمي نأ هيلع كردي : لوقي نم مهنمو “ هنم فلسأ يذلا عضوملا يف الإ

 لك يف راعسألا توتسا نإ هيلع كردي : لوقي نم مهنمو “ هرجح يف هب موقي
 ةراجإلاو عيبلاب اهريغ وأ بوبحلا نم هيلع ناك ام امأو ى زاجحلا يف الإ عضوم
 . ها هدجو ام ثيح هيلع كردي هنإف < كلذ هشأ امو

 ء "لصأ كح نمكي م وأ نعذأ نأب مكح دمب عنم عقي مل ولو ةنؤم هل ناك ولو

_ ٠ ٩ _ 

 



 ام خلا مزال ةراجإلا دقع له : باب يف تاراجإلا باتك يف يتأيو لوق وهو
 تاقدصو تاميبمو نامأك ةنؤم امهل نأو ى دلب لك يف هترجأ كرديو : هصن

 بيمعب درلا اذك و ‘ارضحت مل نإ هيف اتعقو دلب يف ةميدولاو ةيراعلا و ةمذلاب اهقلمتل

 . ه ا هيلإ لاصيإلا بجيو هنم ذخأ عضوم يف كردي ةنؤم هل ناك نإ

 ضرقا نمو : حاولألا باتك يف هلا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 ناكم يف هيطمي نأ ىلع “ فورعم تقو يف وأ مولعم ناكم يف امولعم ائيش لجرل
 يذلا فلسلا كلذف ى امهريغل وأ اهل عفنلا هيف ناك امم ي رخآ تقو يف وأ « رخآ

 يأ خيشلا نع كلذ يكحو ى ةصخرلاب : ليقو « هلعف نمل زوجي الو « ةعفنم رج
 سفن نأ ى هتركذ ام ىلع لدي اذهف « ها هنع هللا يضر فلخي نب نابلس عيبرلا
 . كلذ طرش نإ الإ كلذ هللا همحر عنمي مل هنأ ىرت الأ ى رضي ال دالبلاب توافتلا

 ىرخآ دلب نم هئاضق طارتشا و دلب يف ماعط ضرق زوجي : حبسم و مشاه لاقو
 نم اضاق ناكو 0 ينوانجلا نيغرس دنع هب كسمتسا لجر عم يواتسم مصاخت و

 هاكشف عفدلا نيغرس همزلاف ث دلبلا كلذ يف افلس هيطمي نأ ىلع كاردم يبأ دالوأ
 لاق ربخلا وبأ همّلكف يفردلا ريخلا يبأ نع ذخأ امهالكو “ ريخلا يبأ ىلإ فلسنملا
 ين كلذ تمس كلمل : ريخلا وبأ لاق ى ىيحي يبأ نع اهانظفح اذك : نيغرس

 . هكح نع عجرف ى فلتخم اهمكح : لاق 0 معن : لاق ؟ نبالا

 ى ضرقلا سفن يف كلذ ىرج اذإ : ليقف ةعفنم رج ضرق نع يهنلا حصو
 ص رخآ ىلع نيد هل ناك نإ زجي مل هنم كل ن زأل سيكلا تاه : لاق ذإ : ليقو

 ضرتقميف فلتخا : ديعس وبأ لاق اهنم ذخف ةيراجلا ىلإ بهذا :لوقي نأ هركيو
 ى زاج ض رقملل هعفنم هيف عقت مل اذإ هنأ راتخاو ى رخآ نم هؤاضق طرش دلبب



 هنودب هريخأت زاجو « هيلع اقفتا ولو ضرق ليجأت حصي الو

 هب ر ىضرب

 اضرق ضرقأ نم : سابع نبا لاق “ كلذ نع يهنلا توبثل هبجعي مل تعقو نإو
 ىلإ يناريج ضرقأ : ةريغملا لاق ى ةباد بوكر الو « ةمارك هبحاص نم لبقي الف
 نعو ث طرتشت مل نإ سأب ال : لاقف ى يمهارد نم دوجأ مهؤاطع ءيجيف ىءاطملا
 نيتيام ديزت يه اذإف ص اهتنزوف مهرد يفلأ رمع نبا تضرقأ : ءاطع نع ريبزلا

 تثعب كنإ ‘ نمحرلا دبع ابأ اي : هل تلقف ى هتيتأف « يرابتخا دارأ هلمل : تلقف
 يورو ‘ عيبرلا لوق وهو 0 كل يه :: لاقف 0 يقح ىلع نيتيام ةدايزب ىلإ

 اذإ حمس ىضق اذإ حمس نمؤملا » يورو (_ )١' “ءاضق مكنسحأ مكريخ ,

 . زاج يضرف لقأ هاطعأ نإ و « '") ىضتقا

 ص دقعلا لاح ( هيلع اقفتا ولو ضرق ليجات ) رثكالا دنع ( حصي الو )
 ىلع احلطصي نأ ايل امنإو ى دقعني ال ليجأتو ى لجؤي مل وأ لتجأ لولحلا ىلع وهف
 خيشلا هلاق “ ضرقلا توبث دمب ينعأ ص هبوجو دعب هضبق ريخأت ينعأ ' هريخأت

 . فنصملا لاق اك !ذهو ى عماجلا يف دمجأ

 هضبق ريخأت يأ ث ضورقملا يأ ‘ ضرقلا ريخأت يأ ى ( هريخات زاجو )

 ص اضرلا مدع رثأ ري مل ام ريخأتلاب ( هبر ىضرب ) ليجات نودب يأ ى ( هنودب )
 لجأ هل برضف امولمم ائيش لجرل ضرقأ نم امأو : « حاولألا ه باتك يف لاق

 ٠ يئاسنلا دمحأو ملم هاور ) ( ١

 . دواد وبأو ملسم هاور ) ( ٢

_ ٩٢ - 



 وهف ةعفنم رج هنآل٬ابرلا هليبس“لحي الو زوجي ال ضرقلا كاذنإف ىهلام هبف هبفوي
 ضرقلا يف ناك اذإف « ءيشلا كلذ هل ضرقأ نمل عفنو ةدايز لجألا كلذو « مارح

 . ھا { ابر وهف انه اك اهملع دوقعم يأ ةدايز

 يرتشملا بناج يف تناك [بر ةدايزلا نأ ىلع لدي _ هللا همحر _ هنم اذهو

 لجألل نآل ى ضرقملا بنج يف وه اضيأو ‘ سكملاب وأ مئابلا بنج يف صقنلاو

 ثيدح رمآلا لوأ نم ولو لجأ ىلإ ضرقلا زاوج ىلع لديو “ نمثلا نم اطسق
 طارقشا زاوحم كلام درفنا : ضعب لاق ى ةقدصلا تقو لإ ىدو نم فلستلا

 . ءاملعلا رئاس نود ضرقلا يف لجألا

 ،لطاب لجآلا و زئاج ضرقلاف مولعم لجأ ىلإ ضرقأ نإ و : « ناويدلا » يفو
 . ھا ع لجألا كلذ ىلإ زئاج : لوقي نم مهنمو

 بلطب نأ هل سبل : لسقف > لجأ ىلإ ضرقم ق فلتخا : «. رثألا , يفو

 ء ةمزالمب رارضإ الب هبلاطي نأ هل : ليقو “ دعولا فلخ نم ةنأل هلبق ضرتقملا
 نم ضرقملا ىبأ ولو يأ تباث يغ ضرقلا لجأ نأل هلبق هؤادأ ضرتقمللو
 . ض تقلا

 رجلا نع يهنلا نأ : « حاولألا ه باتك يف روكذملا دمحأ خيشلا مالك رهاظو
 نيناوق ه باتك يفو “ ضرقلاو ض رقملا بناج معي ثيدحلا يف دراولا ةعفنمل

 : نيطرشب ضرقلا زوجي : « ةيعرشلا ماكحالا

 هنع يهنلل اقافتا عنم عفادلل ةعفنملا تناك نإف ى امفن رجي ال نأ : امهدحأ

 



 زحت مل اهنيب تناك نإو ص زاج ضباقلل تناك نإو « فورعملا باب نم هجورخو
 وأ ,سوسم ماعط فلسو جتافسلا ةلأسمك ةرورضلا يف فلتخاو « ةرورض ريغل

 ؛ اقافتا ةبغسملا ريغ يف عنميف اسباي هذخأيل لولبم وأ ى املاس هذخأيل نوفعم
 عنمي رخآ عضوم يف هذخأيل فلسأ نم كلذك و « عنملا روهشملاو ى اهعم فلتخيو

 يناثلا طرشلا“هلبق ال لولا دعب كلذ ىلع احلطصي نأ زوجيو“لمح ةنوثئم هيف ابف
 . ها ‘هريغو عيبلاك رخآ دقع ضرقلا ينمي « فلسلا ىلإ مضني ال نأ

 ذخأيو عضومب يطعي قيرطلا ررض نم فئاخلا فلس : جتافسلا ةلئسم ينميو

 دنع نالوق كلذ يفنو « ضباقلاو .عفادلا عفتنيف رخآلا عاتم نوكي ثيح

 يف ذخأتو سنوتب ضرقت نأ انضعب زاجأ و ى انضعب هزاجأ اذك و ى ةيكلاملا

 ٠. الثم بازم

 نمحرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج ينثدح : ثيللا لاق : يراخبلا حيحص يفو
 ينب ضعب لأس الجر ركذ هنأ زنل هللا لوسر نع ةريره أ نع زمره نبا

 رمع نيا لاقو ىهلثجأ ىمسم لجأىلإ هيلإ اهعفدف رانيد فلأ هفتلسي نأ ليئارسإ

 . ھا ى زاج ضرقلا يف لجأ اذإ : ءاطعو

 نأو ث ليئارسإ ينب نم اضيأ لئاسلا نأو « كلذ هنم رخآ عضوم يف ركذو

 . نم لضفأ يطعأ نإو ص هب ساب ال : ىمسم لجأ ىلإ ضرقلا يف لاق رمع نا
 . ىمسم لجأ ىلإ هازاجأ رانيد ن ورمعو ءاطع نأو > طرتشي ل ام همه ارد

 : لقو طقف نوزوملا و لكلا ق عببلا مهنيب زوجحم نم نيب ضرقلا رزوححعو

 



 ةداع ىلع افورعم ناك امم كلذ هبشأ امو ةينآلاو بايثلاو ةمتمألا يف هزاوج
 كلذك و “طبضيو هدر ىلإ لصوي امم زوجي هنأ مهنيب ايف قالخألا ةنساحمو سانلا

 طبضيو هدر ىلإ لصوي امم كلذ هبشأ امو جاجدلا ضيبو نامرلا لثم دمي ام
 رابشألاب زوجي : ليقو“هؤاوتسا فرمي ال هنأل هيف ضرقلا لطب :لبق “ناومحلاو

 ناكمإل “ بمحكلا ىلإ بمكلا نمو ى بكنملا ىلإ بنذلا مجع نم الوطو اضرع
 ةمدخ ضرق يف فلتخاو ى زئاج : ليقو “ كلذك ديبملا يف هولطبأ و ى هطبض

 مدخي امم رثكأ رخآلل مدخي امهدحأ لمل اهضرق يف فالتخإلاك ديبعلاو ناويحلا
 . رخآلا ناويحلا

 دريو زوجم : ليقو “ نوزوم وأ لبكم يف ولو فازجلاب ضرقلا زوجي الو

 نم وهو هريغ دي يف هلام ضرقي نأ زوجيو نيدلا ضرق زوجي الو “ ذخأ ام لثم

 اهريغ يف ال مهاردلا و ريناندلا يف ةيمسقلا ضرق زوجيو “ضرقتسملا لصي مل ام هلام
 زاوجب لبقو : تلق ى « ناوبدلا » يف هولاق ى الف دحاولا قوف اهنم ناك ام الإ

 مهاردلا ضرقق زوجي ال : ليق « دحاولا قوف ولو اهيفو اهريغ يف ةيمستلا ضرق
 زاج الإو ريغ ال نزولاب يرجت تناك اذإ اذه : تلق ى اهلضافتل ددعلاب اهؤاضقو

 مل نإ هيف ضرقأ ام ريغ ذخاي نأ زوجيو ڵ ةكسلا رئاس اذك و ى ددعلاب كلذ
 . ال : لسىقو 0 كلذ طرتشي

 بحلا سنجنم هتميق ردقب الإ ال :ليقو ‘بح يف ابح ذخأ زوجي : ليقو
 ريناتد وأ مهارد هتميق وأ هبح سنج الإ « ال : ليقو ى هريغ نم وأ ضرقأ يذلا

 “بارج امأو ليك الب بارج ضرقلا زوجيو ى هبح سنج الإ :ليقو ءاضقلا موي
 1 فرع نإو“هدحو لكلاب الو هدح و بارجلاب ضرقي ل ذإ زوح الف اذك هلىك

 . ھا طرتشي مل نإ ضرقأ ام لضفأ ذخأ زوجيو « زاج لوألا يف

 ا۔ _ ٩٥



 نمثلا ينم ذخف هدجأ ال : هبلاط امل ضرتقملل لاق ش ائيش ضرتقا نمو

 ينم ذخ : ضرقمللل لاقف ءيشلا صخر ىح هملع ردقي ملف هرمس هملع هضرمف

 مهاردلا هل : ديعس وبأ لاق « مهاردلا ضرقملا بلطو هسنج ينعأ ى يل تضرقأ ام

 ناك اذإو ص ءيشب سيل امريعستو سنجلا هل : مشاه لاقو ى اهب هارعس اهنأل
 هسفنل ضرقي الو > اقلطم لاصبإلا ضرتقملا ىلعف دحاو دلب ق ضرتقملاو ض رقملا

 ٠ ةلاد وأ نذإب الإ هريغل هدب ق ام هريغ وأ

 متيلل هلام نم ضرقيو ث ميتيلا لام نم هريغل ال هسفنل متيلا ةفيلخ ضرقيو
 يبأو نالسيو دنع ءىرب در مث هلام نم هسفنل ضرقأ اذإو ى ميقملا لام نم ذخأيو

 ىتح وه أربي الو ريغلا ءىرب دقف هل ريغلا هدرو هريغل هنم فلسأ نإ و “ نارمع
 هسبلأ وأ متيلا ضرقتسملا .همعطأف ةفيلخلا تام نإو ى متيلا جئاوح يف هفرصي

 هتاعابتو متيلا نويد عيمج اذكو 0 صخري نم مهنمو « هيربي الف هالبأ ىقح

 ءةلاد وأ : تلق ث نذإب الإ اهنم ذخأي الف ةنامأ هديب تناك نمو ث نونجملا اذك و

 مل امو ، ةهارك وأ هبحاص نم عنمت نكي مل ام هدي يف امم ضرقي نأ هل : ليقو

 ذئنيح صاع نماض وهف اهلك أ ىلع مزع وأ ةنامألل ةنايخ فلستملا سفن يف نكي

 ى درلا يف هل نذأ نإ ءىرب : ليقو ى درلا يف هل نذأ ولو أربي مل درو ذخأ نإف

 . « ناويدلا » يف كلذ لاق ى هيف هل نذأي مل ولو : لىقو

 اذإ هل درب نأ صخرو ىهالوملا دربو هكلام نذإب الإ هريغ دبع نم فلسي الو

 ضراقملل دريو ى هل ال لوألا هكلام دربلف هجوب هكلم نم جرخ نإ و هدي نم ذخأ

 لا_اا بحاصل دري نأ زوجي ليقو : تلق ع هبحاصل لاملا در ولو هنم فلسأ ام

 : ليقو “ هتصح لكل در اهتدقع تخسفنا نإو « نيدبقعلا نم ءاش نمل دربو



 بئاتل صخرو ىسنت ىتح ةلماعم عييضتو ةيدعت نايسن يف ددشو

 > مهنيب ابف فورعملا نم وه و سانلا نيب ةيراج ةنس ضرقلاو > هضرقأ نمل هدرب

 لخدي مل هيلع ردقي وهو هضرةي ملو ضرق يف ملسملا هوخأ هيلإ جاتحا نمو

 . ةلاشم ءاظب وهف هباحصأل الإ لوخدلا نم عونمملا يأ ‘ سودرفلا ةريظح

 : ةنجلا باب ىلع بوتكم هنأ يورو > ض رقتساو ناد نلع هنأ يورو

 لمج مث كلذك ناك هنأ ىنعمب خوسنم هنإ : ليقف“ةرشعب ةقدصلاو ةيناثب ضرقلا

 . خوسنم ريغ : ليقو ى رثكأ كلذ دعب ةقدصلا رجأ ىلاعت هللا

 ةنجلا باب ىلع ابوتكم كلذ ىأر امل قلع للا لوسر نأ تاياورلا ضعب يفو
 ص جاتحم وهو الإ هبحاص كيتأي ال ضرقلا نإ : لاق ؟ كلذ لاب ام : ليربجل لاق

 ٠ جاتحي ال نم دي ق عمقت دق ةدصلاو

 :لاق هلصو املف لوسرب ضرتقا نمو اهنم ريخ ىرخأب ةلنسَف ضرق زوجي الو

 لجرلا ىلع هلو لجرل ضرق هيلع نمو “ هتجح ضرقملل و هدر هلف « دساف هنإ

 . رثكألا دنع صصاقتلا اهلف سنجلا فلاخت عم ضرق

 اهب ذخأب نأ هل : لسىقو ى اهايإ الإ ذخأي الف ريناند ضرقأ نم : _ رثألا » يفو

 . ھا 2 ةدايز الب فرصملا سكملابو مها رد

 هجو ريغ نم هنامض همزل وأ هدي لخد امم اهوحن و ( ةيدعت نايسمن يف ددشو )

 ام اذكو ى ( ىسنت ىتح ةلماعم ) نم صالخلا ( عييضتو ) طلغب وأ يعرش
 ٠ دايصلا قوقح عيمجو ةنامأ و ةطقلك ةلماعملا هشأ

 نمو ةعابت لك نم صالخلل دقتعم اهنم لصنتم هبونذ نم (بئاتل صخرو )
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 . . . .. .. .. . اسف

 نإ دابعلا قوقح عيمج اهلثمو ةلماعملا عبيضتو ةيدعتلا يف يأ “(ايهيف) قح لك
 صخر مل و ةيدمتب سدل ام اهوحن و تالمامملا ناسن ق ضمب صخرو“ كلذ يسن

 . هنع هللا يضر رزخ يدأ لوق وه و > ةيدعتلا ناسن ق

 نإو يسنو ًادمعت كله يدمتلا نم هيلع اب صوي مل نإو : « ناويدلا » يفو

 اوركذ مث “كلذ ريغ ليقو ث هعسي الف نيدلا لبق نم ةلماعملا نم هيلع اب صو م
 لج هللاف ى امهريغ وأ ةيدعتلا وأ ةلماعملا نايسن يف هرذع نم مث فنصملا ركذ ام

 كلذ ىلع يذلا هقح نم آلدب هلضف نم همطمي نأب قحلا بحاص هنع يضرب هلالج

 يسن نإ هنأ «دعاوقلاه يفو “يدؤي ام دجي ال يذلا بئاتلا هلثمو “يمانلا بئاتلا
 ىدأ تانسح هل نكت مل نإو ى ةمايقلا موي هتانسح نم تجرخ بات دقو ةعابت

 باحصأ لوق وهو 2 ليي هنع بئاسلا نب مامض ةياور يف هلضفب هالوم هنع
 كلت رادقم لمحتي هنإف تانسح هل نكت مل نإ هنأ اومعز دقو ث ثيدحلا

 : ليقف تارافكلا عاونأ امأ و ى اذه اندنع حصي ملو اهبحاص تائيس نم تاعابتلا

 مل ولو هنابصمب كحي ال نأ ضعب صخرو « رذمي ال : لسقو ى اهنايسن يف رذمي

 . ادمع اب صوي

 اهيلع ةداهشلا تناك اذإ تانامألا و اهلك تالماعملا امأ و : دمحأ خيشلا لاق

 ه اهب ملمي ملو ةداهش هيلع نكت مل نإ امأو ى اهب صوي مل نإ نايصعلاب هبلع مكحي الف
 هكالهب لوقلا هجوو ى للا ىلإ هرمأو كالهلاب هيلع مكحي ال : ليقو ى كله : ليقف
 قوقحلا امأ و ،رفاك هملع امل دحاجلا و هيلع امل دوحجلا ةلزنمب ادمع ةيصولا كرت نأ
 بسنت ال قلالاومأآلاو قتملاو تارافكلاو تاظلغملا لثم ىلامتةشلا نيبو هنيب ىتلا
 يف كلذ نم لصنتي مل نإ ةنكسملاو رجألا هوجو نم سانلا نم دحأ كلم ىإ
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 اذإ ىلاعت للا ىلإ هرمأ نإ : ليقو ڵ هبر ىصع دقف اهب صوب ملو تام ىتح هتايح

 ص ھا كحأو ملعأ هللاو ، نايصملاب هيلع مكحي الف هلك اذه لثم ناك امب ةيصولا كرت

 . كلذ ىلع ىلامت للا ءاش نإ اياصولا باتك يف مالك يتأيسو « فرصت ضعبب

 يف يتأيسو 0 قيدصتلاب ذخأ وأ ةجحلا هب تماق ام نايسن يف اوفلتخاو
 نم اضيأ امالك ركذأو خلا هلهأو فورعملا ضغب باب : هلوق يف ريخآلا باتكلا

 . رفك هيوذو رفكلا مظعتو ى هلهأو مالسإلا ةناهإ ؟ لصف : هلوق لبق كلذ



 باب

 ؛ رسيأ نإ هلجأ لولح دعب ليكوب نإو نيدب ميرغ موزل زاج

 باب

 موزللا يف

 هيف بيعو ءاضقلا يف قاقحتساو ةمذلا يف ام فالخ ءاضقو

 رومأم وأ ةفيلخ وأ ( ليكوب ) موزللا ناك ( نإو نيدب ميرغ موزل زاج )

 ص رومأم وأ ليكو وأ ةفيلخب اهنم لك وأ موزلملا بناج نم وأ مزاللا بناج نم
 قحلا بحاص ناك اذإ اك ‘ بوجولا و ةحابإلاب قدصيف عنملا لباقم زاوجلاب دارملاو
 وأ ليك ولا لفكت اذإ موزللا هيلع بجحي رمأ وأ ةلاكو وأ ةفالخب هريغ نع ابئان

 ىلع عقو نإ تقو يأ يفو ص لجأ نإ ( هلجأ لولح دعب ) ضبقلاب رومأملا

 يف ,عوقو الب ةلوهسب صالخلا هب دجي ام هل لصح يأ ى ( وسيأ نإ ) لولا

 : لاق وأ « ينغلا لطم : هلوق ىنعمو : هتارصتخم ضعب يف فنصملا لاق
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 ٠ . . . . . ربغلا لامب نإو ‘ مرح الإ و

 هيلإ جاتحم هبرو هدي هلانتو هيلع ردقي امم هنيد نوكي نأ : ليق « ملظ “رسوملا

 مهاردلا ال بكارملاو رودلاو لخنلا هدنعو مهاردب بلطي ناك نإو هبلطي وأ

 لأس ءادآلا ىلع ردقي نمو ى هيلع ام عفد ديرب ناك نإ مثأي الو ى لطايمب سيلف
 بحاولاف مزال لايع هدنعو نيدو جح هيلعو ليلق هدنع نمو ى ى"دأو سانلا

 يف دهتجاو مهيلع قفنأ آرض مهيلع فاخ نإو ى لايعلا مث آلوأ نيدلا ءاضق
 ةمزالملا ديلاب ديرب « ناسلو : لاق وأ « لاقمو دي ىحلا يذل : يورو ث ءاضقلا

 . ةبلاطملا ناسللابو

 ( فاو ) لاق اك هبئان وأ قحلا بحاص ىلع هموزل ( مرح ) رسوي ( الإو )
 يذلا مثأي الو ى هل مزليف هريغ نع ابئان مزاللا ناك نأب ( ريفلا لامب ) موزللا ناك
 اريقف وأ اينغ هملعي مل وأ ربقف وه اذإف ينغ موزللا نأ ملع نإ هريغل وأ هسفنل مزل
 ارموم هنع بونملاو اريقف بئانلا ناك نإو ع هعمزلو اريقف هماع نإ مثأي امنإو
 اتاك نإ و ى يطميف رسوملا نم ذخأي هنأل هموزل هبئان وأ ىحلا بحاصل زاج

 نأ هل زجي مل هريغ نع ةباين لماعي هنأب هبئان وأ قحلا بحاص ملع نإف « سكملا
 نأ همزلي الو«هبلط ءيسينأ نودب بئانلا بلط هلو “ه رسعل هنع بونملا مزالي

 هنأ مولعم نالفو نالف نع وأ رسوم نع ةباين لماعي هنأ همهوأ نإ الإ يطمي

 نم ولو ءاطعإلا هبلع بجوو ى بئانلا مزلي هنإف كلذ فالخ رمألا اذإف رسوم

 بحاص مزل هريغل لماعي هنأ ملعي مل نإو « ررغلا دمعتي مل ولو هرغ هنآل هلام

 قحلا بحاص بئانو ى ايهنم رسعملا مزلي الو ص ايهيلك وأ هنع بونملا مزل وأ قحلا
 ىلع رداق وهو لطام نإ هنع بان نم نع وأ هسفن نع بولطملا مئأيو ى هلثم

 ايف همزلي نأ قحلا بحاصل زاج اذإ هلام نم وأ هنع بونملا لام نم صالخلا

 . هريغ ىلع
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 ‘ موزل : لوألا

 ؛نيدلا يف ةرسملا يذ مزال ىلع ساب ال هنأ :يدلاو كاحضلاو حيرش لاقو

 دقو “هاطعأ نمل درب ام دجي ملف ابرلا لمع نم يف ةرظنف » : ىلاعت هلوق امنإ و
 يف كلذ تركذو ى ابرلا يف اهنإ : لاقف ةيآلا لجر هل ركذف آرسعم حيرش سبح
 ةيآلا نأ ىلع روهمجلاو سابع نبا نع يور اذك و ى « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه »

 نع ابئان ناك نمم وأ ىحلا هيلع نمم هنع بات نمل وأ هسفنل قحلا بلطو ى ةماع
 : ةبترتم ماسقأ ةثالث قحلا بحاص

 يفو آرسعم موزللا ناك نإ مزاللا بنج يف ةريبك وهو ( موزل : لوألا )
 بلاط نم رداصلا موزللا كلذ نأ ينعأ ‘ طعي ملف آرسوم ناك نإ موزللا بنج

 ةربظنف ةرسع وذ ناك نإو » :ىلاعت هللا لاق ى هطمي مل ذإ ةريبك يف هعقوأ قحلا

 بجاولا يف لصألاو “ ةرظن مكيلعف وأ ى ةرظن بجاولاف يأ « "_) ي ةرسيم ىلإ

 : للع لاقو ى تركذ ام بوجولا يف لصألاو « بوجولل رمآلاو هك رتب رفكلا
 يف لصألاو ى عوفرم ال فوقوم مالك هنأ روهشملاو « '") «“مارح ريقفلا موزل »
 يف اہأ ةيآلا يف حيحصلاو « ةريغص هنأ ليلدلا موقي ىتح ةريبك هنأ مارحلا
 بصنلاب ةرسع اذ : لقي مل هنأو ثيداحألا قالطا هيلع لدي اك ى اقلطم رسملا

 . دهاجم لوق وهو

 لطم د : للع لاقو ىابرلا يف اهنا سابع نبال بسنو كاحضلاو حيرش لاقو
 رسوم وهو ىحلا هيلع نم عانتما نإف رظن كلذ ينو ةريبك ملظلاو « « ملظ ينفلا

 . ٢٨٠ : ةرقبلا ةروس ( ١(

 . يقهيبلا هاور )٢)
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 ‘ رسعم ال رسوم نه روجف : ثلاثلاو ، لوطم : يناثلاو

 ص ثلاثلاب روجفلا الو يناثلا بلطلاب لطملا صتخي الو ص نيثيدحلل مرحم لطم
 نم مظعأ ابنذ نأ الإ ةثلاثو ةيناثك روجفو لطم هعانتما لوأ رسوملا عانتماف
 ٠ تبب د

 .۔۔_ .

 ببس وأ لوطم وذ يناثلا بلطلاو يأ ى ريخأت يأ ص ( لوطم : يناثلاو )

 ى نراث بلط دعب ءاطعإلا مدع وهو الوطم ىمسي ام هيلع بترتي يأ « لوطم

 اذه روصتيو ث لوطملا مساب هوتصخ كلذلو « ىلوألا نم ربكأ ةريبك اضيأ وهو

 ربكأ ةريبك لعف دقف ةيناث ةرم آرسعم بلط اذإ بلاطلا بنج يف اضيأ يناثلا

 نكل ى ةيناث ةرم لطاملا رسوملا ةريبك هبشت ةريبك لعف هنأ ينعأ ى ىلوآلا نم

 كلذف رسعم وهو آلوأ همزل هنأ دارملا نأ لمتحيو ى الوطم هبلط ىمسي ال

 اذهو “عنتماف ايناث هبلطف دجو وأ بستكا ههبن املو ى مرحم لطم هيلع بترت ام

 اضيأ وهو ى روجف عانتمالا اذهف عنتماف رسوم وهو اثلاث هبلطو لطم عانتمالا
 . لوألا نم دشأ هنأ الإ لطم

 نم ربكأ ةميظع ةريبك يأ 0 ( ريسعم ال روم نم روجف : ثلاثلاو )
 بولطملا بنج يفو 0 ةثلاث ةرم رسعملا بلط اذإ بلاطلا بنج يف روصتتو ةيناثلا
 ةبلط بلاطلا داز املكف كلذ دعب امأو ى ةثلاثلا ةبلطلا دعب طعي مل اذإ رسوملا

 . اهروحف دادزا زوجت ال هعنم بولطملا داز وأ زوحت ال

 موزللاب يمسف ريبك مأ ريغصأ هللا دنع وه ام يردي ال شإ لوألا نأ لمتحمو

 ىلع لكشيو ى امزج ناتريبك ثلاثلاو يناثلاو “ [اموزل ماسقألا نم لك ناك ولو
 . لوألا بلطلا دعب ولو ملظ هنأ هرهاظ نإف ى ملظ ينغلا لطم : ثيدح اذه
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 نأ نظي بلاط يف ضرفي نأب ريبك هتاأب موزجم ريغ مثا لوآلا نأ لمتحيو

 ىلع ةديدش ةقشم وأ دك يف ءاطعإلاب عقي بولطم ينو « نقوي ملو رسعم بولطملا
 يف ثلاثلاو يناثلاو ‘ كلذ يف عوقو الب ءاطعإلا دجي نم ثيدحلا اذه يف ينغلا نأ

 لمتحيو ، كلذ يف عوقو الب ءاطعإلا دجي بولطمو “ بولطملا رسعب ملعي بلاط
 هك رقب رفكي ال بلاطلا نوكي ثيحب امم بولطمو بلاط يف هودارأ لوآلا نأ

 تفلتخا املف ‘ اقافن رفكي بولطملاو “ لوق وه اك طقف مثأي لب « قافن رفك
 . طقف موزللاب ربع اهتيصمم

 ق هللا هل_ظأ هبلط نسحأ وأ ًارسعم ضرقأ نم : ليقو : « ناويدلا » يفو

 هريغل ةوق لمجي ملو “هكلم يذلا لظلا الإ يأ“هلظ الإلظ ال موي ةمايقلا موب هلظ
 رسعملا بلط زاوج ىلع لدي اذهو ى هشرع لظ الإ وأ ايندلا لظ فالجي هيلإ

 ةنوشخب بوحصملا بلطلا يف وه امنإ مثإلاف“ قييضت الو هيف ةنوشخ ال انسح ابلط

 ٠ هرقأ و خيشلا هركذ دقو > ىىبيضت وأ

 رظئنأ نم : لوقي يلج هللا لوسر تممس : لاق رسيلا يبأ نع ملسم ىورو
 نمحرلا للا انربخأ لب ى هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا هلظأ هنع عضو وأ آرسمم
 : هلوقب ةرسيم ىلإ هراظنإ نم ريخ هتمذ يف امب رسعملا ىلع ةقدصلا نأ محرلا
 ايفاو فافع يف كقح ذخ ه : ثيدحلا يفو )١١'“ ي مكل ريخ اوقدصت نأو ل
 هيلع هللا ددش يضاقتلا يف رسعم ىلع ددش نم » : اضيأ يورو ى « رفاو ريغ وأ

 . ٢٨٠ :ة رقبلا ةروس ) ( ١

 ۔ - ٤ ١٠

  



 اوذخأت ال يأ ى 6" ي كئامرغ ىلع اوكتكمت ال » : يورو ى )١' « هربق يف
 ةكنالملا كمسشت هقحب كميرغ ىلإ شمإ » : يورو ‘ءاصقمسالاو حاحلإلاب مهيلع ام

 ؛ هيطعي هبحاص ىلإ يشمي قحلا هيلع يذلا يف اذهو « '") « كيلع ةالصلاب

 تابح يف هءاضق هل ءيهي وأ بستحي ال ثبح نم هقزر ءاضقلا ةدارإ هنم لا لع

 للا ءاضقهيضقي نأ هسفن يفو“جاتحم هيلإ وهو نيذلا ذخأ نم:ليقو“هتوم دعب وأ

 هبلع ناك نم ملع ولو هذخأي م رجألا نم هلام نيدلا بحاص ملع ول : ليقو ى هنع

 ليطي فلسلا ضعب ناكو ص هكسمي مل آرسوم ناك اذإ رأز ولا نم هيلع ام نيدلا
 . باوثلل ابلط هك رقي مث هقح ريخأت

 نإ ليكولا اذك و ى ىصع دقف رسلاب هملع عم موزلا ىلع آدحأ لتك و نمو

 وأ ليملا هيف ذخأي وأ هيلإ هميرغ مزلي مل ام ضرقلا بحاصل رجألا بتكيو ىملع
 بتكي الف هيرغ ىلع هلوح نإ امأو هيلع رجحي مل ام : لوقي نم مهنمو ى نهرلا
 > اضرأ رجال ا هلف هيلع رجح امدعب رجحلا هلإ عزن نإو ى كلذ دعب رحأل ا هل

 رجألا نم اطاريق موي لكي هل هللا بتك هبلط يف هب قفرف ارسعم ناك نإو
 دحأ لبج لثم طاربقلاو

 : لاقف هدحو ش ك هبع ىراوتف هل ًاعرغ بلط هنأ ةداتق يبأ نع ملسم ىورو

 هلللا هجني نأ هرس نم » : لاق رقع هللا لوسر تعمس ينإف : لاق 0 رسعم ينإ

 . دواد وبأ هاور ) (

 . نابح . نيا هاور ( ) ٢

 ٣ (٣)

١ 
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 هدنسب يراخبلا يفو ك « هنع عضيو رسمعم ىلع سفنيلف ةمايقلا مول برك نم

 ىدا اهءادأ ديرب سانلا لاومأ ذخأ نم ف : لل هللا لوسر نع ةريره يبأ نع

 . « للا هفلتأ اهفالتإ دير سانلا لاومأ ذخأ نمو “ هنع لجو زع هلا

 ناك » : لاق نلع هللا لوسر نأ اضيأ هنع امهدنسب ملسمو يراخبلا ىورو

 لعل هنع اوزواجت : هنايتفل لاق ًارسعم ىأر نإف سانلا نيادي رجات كلبق نميف

 لجرل ناك هنأ » : امهدنسب اضيأ هنع ايورو ث « هنع هللا زواجتف انع زواجتي هللا
 ملف هنم اوبلطف هوطعأ : لاقف هاضاقتي هءاجف لبإلا نم نس يقل هللا لوسر ىلع

 يبنلا لاقف ى للا كافوأ ينتيفوأ : لاقف ع هوطعأ : لاق ى اهقوف انس الإ اودجي
 . « ءاضق مكنسحأ مكريخ نإ : قلع

 اومه ىتح هاضقتسا نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ظلغأ هنأ ةياور يفو

 لضفأب هل رمأ مث ء الاقم ىتحلا بحاصل نإف هوعد : لاقف - هباحصأ ينمي هب

 هل ناك انيد دودح نبا ىضاقت هنأ كلام نب بعك نع امهدنسب ايورو ؤ هنس نم

 يف وهو نلع هللا لوسر ايهعمس ىتح ايهتاوصأ تعفتراف للع هللا لوسر دهع ىلع
 كبسبل : تلق « بمك اي : لاقف ىدانف هترجح فشك ىح ايلإ جرخف هتيب

 هللا لوسر اب تلعف دق : لاق كنيد نم رطشلا عض نأ هديب راشأف هللا لوسر اب

 . هضقاف مق : لاق

 للع هللا لوسر دنع اسولج انك : لاق شحج نب دمحم نع يئاسنلا جرخأو

 لزنأ اذام هللا ناحبس : لاق مث هتهبج ىلع هتحار عضو مث ءامسلا ىلإ هسأر عفرف
 اذم ام هللا لوسر اي : هتلأس دغلا نم ناك املف ى انعزفو انتكف ى ديدشقلا نم
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 . .... هيف نيد ام فالخ نإو نيد يف ءاضقلا زاجو

 مث للا ليبس يف .لتق الجر نأ ول ايبت ينثعب يذلاو : لاقف ؟ لزن يذلا ديدشتلا

 هلثمو « هنيد هنع ىضقي ىتح ةنجلا لخد ام نيد هيلعو ييحأ مث لتق مث يبحأ

 نأ مهل ركذف مهيف .ماق هنأ ! يبنلا نع يراصنألا ةداتق يبأ نع ملسم هاور ام

 هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف لامعألا لضفأ هللاب ناميإلا و هللا ليبس يف داهجلا

 : للع هللا لوسر هل لاقف ؟ ياياطخ ينع رفكت هللا لبس يف تلتق نإ تيأر ]

 لوسر لاق مغ ه ربدم ريغ لبقم بستحم رباص تنأو هللا ليبس يف تلتق نإ معن

 ينع رفكتأ هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ : لاق ؟ تلق فيك : لي كلا

 71 ربدم ريغ لبقم بستحم رباص تنأو : لل هللا لوسر هل لاقف ى ياياطخ

 . كلذ ىل لاق ليربج نإف نيدلا

 يفو لجاع وأ هلجأ لح لجؤم ( نيد يف ) صالخلا يأ « ( ءاضقلا زاجو )

 رم ام ىلع ملسلا ريغ ةرجاو قادصك لح لجأب وأ لجأ الب ةمذ يف بترت ام لك
 هيلإ عيب ام فالخ يأ ى ( هيف نيد ام فالخ ) هب يضقملا ناك ( نإو ) ى هيف

 نمضت مل ام حبرو ضبقت ام عيب نم كلذ سيلو ةمذلا يف بترت ام فالخو
 نودصقي ال ذإ ىفوتسي نأ لبق ؟ امطلا عيب نم الو كدنع سيل ام ميب نم الو

 وأ ريناند ناك اذإ ةمذلا يف بترت نيدلا نآلو « اعيب هنومني الو اعيب ءاضقلاب

 نمضت ملام حبرو ى هعيب حصي الف نمثم ال نمث ةكسلا نم اهوحن وأ مهارد وأ
 . عيبلا يف هنع يهنلا درو

 ريناند اهيف ناكنإ الإ ةمذلايف ام فالخب ءاضقلا زوجي ال نأ خيشلا راتخا دقو
 ك ك ضمب دنع نمث وهف اهوحن الو مهارد وأ ريناند ربع نيدلا ناك اذإ و > مهارد وأ

 نإف مهاردلا هذه وأ ريناندلا هذه كل تمب : دقنلا عيب يف لوقي هنإ :خيشلا لاق
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 اماعط نمثلا وه اذه ىلع دقنلا عيب يف ةمذلا يف امف ‘ نمثملا وه عيبملا نأ ردابتملا
 ضرملا نوكي لجاع وأ لجآ ضرعب رضاح ضرع عيب ين اذك و ى هريغ وأ

 يفو دقنلا عيب يف ةمذلا يف ام ناك اذؤاف “نمثملا ال نمثلا وه لجآلا وأ لجاملا

 هريغب ضرعتلاب ساب الف نمثم ال انمث لجآ وأ لجاع ضرمي رضاح ضرع عيب
 زوجي هنإ : لاق نكل ى خيشلا هركذ لوق وه اك نم هنآل عيبم هنإ : لاقي ال هنال
 عنملاب : ضعب لاقو ى مهارد وأ ريناند وه يذلا نيدلا ةلزنم هل اليزنت ضعب دنع

 الف نيل وقلا باحصأ نم ناتلملا تناك نإف ى اضيأ هركذ اك ى ملسلا ةلزنم هل اليزنت

 . خلا ى ريناندلا هذه تمب دقنلا عيب يف : هلوق تفان هنم تناك نإو “ لاكشإ

 ص انث لوعجم ةئيسن عيبو ةمذلا يف دقنلا عيب يف بترتملا نأ تلع دقو

 تناكف ةئيسن ةمذلا يف مهارد وأ ريناتد وه يذلا نيدلا عيب قحلا لعجلا اذهبو
 : لاقي الف « مهاردلاو ريناندلا نيد يف اك ضرع ريغ اهيف ةمذلا يف بترتملا

 اك ضرع ريغ روكذملا نيدلاب ةمذلا يف ام نأب قرافلا دوجو عم سايق كلذ نإ

 . مهفاف ليق

 لجآ ضرعب رضاح ضرع عيب عنم اضعبو دقنلا عيب عنم اضعب نأ رم دقو
 عيب لبق نم وأ دقنلا عيب لبق نم ةمذلا يف يذلا نأ يدنع يذلاو ى لجاع وأ

 يف امل ميب سيل ةمذلا يف ام فالخب ضرمتلا نأو ى نمث ال نمثم ضرعب ضرع
 عيبو نمضت مل ام حبرو ضبقت مل امل يهنلا نم ىنثتسي هنإف اميب ناك نإو « ةمذلا

 ينبم لب ى القتسم ميب سيل هنأل ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيبو كدنع سيل ام
 راك اذإف ى اهَءاربإ هب دقتعم هنأ ىفخي الو ى ةمذلا ءاربإ هب دقتعم “لوآلا ىلع
 نكت مل اذإ ةمذلا هب لفشت عويبلا رئاس نأ ىرت الأ ى اصلاخ اميب سيلف كلذك
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 و زوجو ، عيبملا عون نم نكي مل ام

 زجي مل هنم ناك نإو لوآلا ( عيبملا عون نم ) ىضق ابم ( نكي مل ام ) ديب ادب
 عنمف ةئيسنلاب هسنجي ءيش ميب هل عاب ام لثمب ءاضقلا يف نآل ابرلا ىلإ هئادأل ءاضقلا
 رثكأب ولو الوأ دصقي مل اذإ ضعب هزاجأو ى آلوأ كلذ اودصقي مل ولو ضعب دنع
 : هلوقب فنصملا هىلإ راش أ ايك

 « خوسنملا مكحلاك راص لوألا عيبلا نوك و ابرلا ىلإ عرذتلا دعبل ( ز" وجو )
 هاضق اذإ اك مهتي مل اذإ ضعب هزاجأو ى رفعج نبا نع يتأي اك ى ضعب هراتخاو

 مهتم هنأل رثكأب ناك اذإ هعنمو ى ءاوس وآ عاب ام لقأب نكل ى عيبملا عونب
 نأ مهتي مل اذإ واسم وأ لقاب ولو عنملا هجوو “لقأب ولو عنم مهتا اذإو ط ذئنيح

 نكي م ام اقلطم سنجلا قفتا اذإ :ثيدحلا يف اك روصتي ابرلاو ى ابر ةروص كلذ

 بناج يف ةدايزلا تناك اذإ روصتي ابرلا نإ :لوقي اضعي نأ مدقت دقو ى ديب ًادي
 روصتي ال ابرلا نإ : ضعب لاقو ى عنابلا بناج يف اهنوكب روصتي اك يرقشملا

 يف الو ةاواسملا يف ابرلا روصتي ال : لوقي اضعب نأو يرتشملا بنج يف ةدايزلاب
 وأ لقأب عيبملا عونلاب هل ضرمت اذإ : نيلوقلا ىلعو «عئابلا بنج يف يذلا صقنلا
 ضقنيف امهاونب ملعي مل ام اهلك عئارذلا عيب زاوجب لوق مدقتو ى ابر الف واس

 . للا نيبو هنيب ايف هضقن همزل امهدحأ ةين يف كلذ ناك اذإ و « امهيلع

 نم همهارد نم كلذب ضرعتي نأ هلو : ءاهقفلا ضعب لاق : رفعج نبا لاق

 ريسفتو ى يلإ بحأ اذهو هعاب ناك يذلا ينمي « هارتشا ناك يذلا عونلا كلذ
 . هارتشا يرتشملا ناك دارملا وكي نأ زاوج نيمتي ال هعابب هارتشا

 ذخأ وأ هلام ذخأ ءاوس ى لقأ الو هقح نم رثكأ نيدلا بحاص ذخأي آل (و)
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 . ناك نإ اصقن كرديو هدنع داز ام هب ر درب

 دري ) نكلو ص كلذب خسفي ال هنإف صقن وأ ةدايز عقو نإو ى هيف ءاضق هفالخ

 يذلا هب يضر ولو ادئاز ذخأ نإ ( هدتع داز ام ) نيدلا بر يأ « ( هبر

 نع صقن ام يأ © ( اصقن ) قحلا هيلع يذلا ىلع ( كرديو ) قحلا هيلع
 ادئاز ذخأ اذإ هنأل قحلا بحاص ىضرب صقنلا ناك ولو صقنلا ( ناك نإ ) هقح
 هنم رثكأب اهيف هلام عاب هنأكف ةمذلا يف يذلا هلام هبلج دئازلا اذه نآل ابر ناك

 . دحاو سنج نم

 فالخم ءاضق كلذ سيلو ى نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب : اضيأ هيفو
 اذإ ابر ممرفلا ماعط لك أ نإ : « رثألا ه يف درو دق هنألو سنجلا داحتال هيلع ام

 ابر هتيمست يف طرتشي مل ابرلا نم عون وهف مامطلا ريغ اذكف ، ىحلا بحاص هلكأ
 ءايح وأ افوخ ءاطعإلا ةنظم هنأ وه رخآ هجو نم اضيأ عنتميو سنجلا دحتي نأ

 اهبيطب هاطعأ هنأ هل ناب نإف هنم سفن بمطي هنأ ىعدا ولو « سفن بيطالب
 لاق اذإ اك اهذخأ هل زاج اهبيطب ةيده وأ ةَبه وأ ةقدص هاطعأ هنأ يف هقدصو

 نيدلاب هتمذ لغش دمب دزب ملو كلذ لبق هنم ءاطعإلا ىرج اذإ اكو “ هقدصو

 نإو ى ذخأي الف باترا وأ نيدلا لجأل داز نإو ى نيدلا لجأل اهنأ نظي ةدايز
 ىلع هئفاكي مل نإو ى ةأفاكملا ىلع ضبقي هنأ ذخألا نيح هل رهظيو هئفاكيلف ذخأ
 يذلا نكل ةأفاكملا ىون ولو هنأل يدنع زجي مل كلذ لثم نبأدلا نم هل طقسي نأ
 نمو “ زوجي ال ام ىلع ضبقلاب هنيعي نأ زوجي الف نيدلا لجألا هاطعأ امنإ ءاطعأ

 يف كلذ زاجأ زوجي ال هجو ىلع هاطعأ نمم زئاج هجو ىلع ءيش ضبق زاجأ
 . ةلأسملا

 لجألا لولح لبق ذخأ نإو ى لوقلا اذه نإ حيولت « حاولألا » باتك يفو
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 . ٥ . . ءاضقلا نسحأ نم وهو ىضرب ًاضيأ زوجو

 اذإ نيدلا هب حسفي هضعب وأ هلك ضبق اذإ نيدلا خسفب لوقي نم نكل ى كلذكف

 نمو ى نيدلا خسفي ملو درلاب هرمأ درلاب رمأيو عنمي نمو هلثم طقسي نأ ىلع ضبق
 خسفي ال : تلق “ حيولتو حيرصت نيب ام ةتس وبأ هدافأ اذك ع زيجي ىضرب زاجأ

 هل غوسي ال هجو ىلع هنيد ريغل ضبق كلذ لب هنيد ضعب هنأ ىلع هضبقي مل هنال
 هضبقي ملو لولحلا دعب هاطعأ نإو ى ذئموي ال لح اذإ هنيد نم هتصصاقم ةينب

 هنآل « زئاج كلذف ميوقتلاب نيدلا نم هلثم هل طقسي نأ ىلع هضبقي هنأ هربخأ ىتح

 ةروص ىلإ يدؤي هنالف صقان ذخأ عنم امأو ى ةمذلا يف اام فالخب ضرمتلا نم

 روصتي ابرلا نإ : لوقي اضعب نأ تملع دقو ى دحاو سنج نم ليلقب ريثك عيب
 يدؤي هنألو دحاو سنج نم يرتشملا ذخأ امع مئابلا ذخأ ام صقن اذإ امب اضيأ

 ى سنجلا داحتال هيلع ام فالخ ءاضق سيلو هنم لقأب ةمذلا يف ام عيب ىلإ

 ام فالخب ءاضق سيلو ى ليلقب ريثكلا نم هتمذ يف ام يرتشملا ءارش ىلإو

 دعب هدجي ال نأ ةفاخغ هذخأ نكل صقانلاب قحلا بحاص بطي م امرو هيلع

 ..._ . ام .رمأل

 ( ىضرب اضيأ ) در الو كاردإ الب صقنلاو ةدايزلا نم ركذ ام ( زوجو )
 ةدايزلاب قحلا هيلع نم ىضرو قحلا هيلع يذلاك هقح نم صقنلاب قحلا بحاص
 ( ءاضقلا نسحأ نم ) ديزلاو صقنلا نم روك ذملا يأ ى ( وهو) “قحلا هل يذلاك
 ء )١' « ءاضق كنسحأ مكريخ نإ ه : نل هلوق لثم يف هب رومأملا همف بغرملا

 امم رثكأ يطعي نأ يرتحملا نمو هل امم لقأ ذخأي نأ انه عئابلا نم ءاضقلا نسحف

 . هركذ مدقت ( ١)
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 . . . .. . اف ةهك

 رثكأ قحلا هبلع نم ىطعأ اذإف ى صقنلاو ةدايزلا يف يأ ى ( امهيف ةبهك ) هبلع
 اذهو “ صقن ام قحلا بحاص هل بهو دقف لقأ ىطعأ اذإو “داز ام بهو دقف

 ادصقي ملو هيف ابر الف فنأتسم ميب ريغ كلذ نأل ى يدنع حيحصلا وه لوقلا

 . رمألا لوأ نم كلذ

 ضرتقا يبارعأ ارايخ يعابر يطعي نأ لزع هرمأ هنأ عفار يبأ ثيدحلو
 ةمذلا يف ابترت اهنأ يف اهئاوتسال نيدلا يف زاج ضرقلا يف زاج اذإف « اركب هنم

 يهنلا مدعلو عيب ام عم ةمذلا يف ام فالتخال ىل'وأ باب نم نيدلا يف زوجي لب

 ضرقأ امو ةمذلا يف ام قافتا هيف نإف ضرقلا فالخب هسفن يف امفن رج نيك نع

 افلأ درف مهرد فلأ رمع نيا ضرتقا دقو ى ةعفنم رج ضرق نع يهنلاو هبف

 . كل يدنع نم ةدايزلاو كل ءاضق فلألا : لاقف نيتئامو

 ميدقت زوجيو ؟ال مأ بجاولا ىحلا نم اهل زييمت الب ةدايزلا زوجت له اوفلتخا و

 لعفي نكلو ةقدص وأ ةبه اهنأ ركذ الب ةدايزلا زوجتو « اضيأ ىحلا ىلع دئازلا

 يذلاو “ صقنلاو ةدايزلا يف فنصملا هركذ يذلا فالخلاو ى طلغي مل هنأ ملعي ام

 دمعلا ناك اذإ هفالخ ءاطعإ يفو ةمذلا يف ام سفن ءاطعإ يف ءاوس اضيأ هتركذ

 هنأ ىلع هفالخ هاطعأ اذإ امأو ى ةميقلاب اصقان وأ ادئاز هفالخ يف ام نأ ىلع

 وأ لقأ وأ رثكأ هنأ هذخأ يذلا ملع ولو « زئاجف صقان الو دئاز ال هقحل واسم

 اذه ىلعو « مهتلماعم يف سانلا حبري اك كلذ نأل « تصقن وأ دعب هتميق تداز

 تناكو هنيدل افالخ ناك امم هل هاطعأ ام لك امأ و:هصن ام « ناويدلا » لوق لمحي
 . سأب الف ةميقلاب ناصقنلا وأ ةدايزلا هيف
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 . ... . 2 ةدايز وأ قافوب نإو ناويح يف زاجو

 سفن تباط اذإ هل ناك داز وأ هيلع ناك صقنف هل لاك نإ : « جاتلا » يفو

 نأ بجي : ليقو ى رمع نبا لعفو « ركبلا يف يعابرلا للع هدر ثيدحل عفادلا
 ى لاصفنإلا بوجو مدع يدنع يذلا : تلق ى ها هنع ةلصفنم ةدايزلا نوكت

 رمع نبا نألف هبف نكمأ ام امأو‘رهاظف ثيدحلا يف يعابرلاك هيف نكمي مل ام امأ
 . هناسلب "دعلاب الإ ةقدصلا زيمي ملو ةعفد ةئام رشع ينثا ىطعأ

 ةبه هلادتعا دعب ةدايزلا : ليقف هب نازيملا حجرب ايف فلتخا : « جاتلا » يفو

 لاق “ قحتسم ميبل نث اهنإ : ليقو ى اهبر سفن بيطب اهذخأ زوجي ةمولعم
 هنم ملعي ىتح اعيبم ءيسلا نوكي ال ذإ ى نادساف يدنع نالوقلاو : سيمخ خيشلا

 اذإ اهزاوج يف فلتخاو « ةمولعم الإ نوكت ال ةبحلاو ةمولعم ريغ ةدايزلا كلتو

 ص نازيملا يف ناحجرلاب قلي رمأ دقف ى زجي مل اميب الو ةبه نكت مل اذإف « ملعت م
 نوكتف قحلاب هناسل لدتعي ىتح زوجيال هنأ موق معزو هحابأ هنأ ىلع لدف
 هيف ةدايزلا نأ مولعمو ڵ ركبلاب يعابرلا در نم “رم ام هدسفيو ث ةلصفنم ةدايزلا
 . ةلصفنم الو ةمولمم ريغ

 ناك نإ ايس الو ى ( ةدايز وأ قافوب نإو ‘ ناويح يف ) ءاضقلا ( زاجو )
 عم اهتفصو سفنلا لاعفأ يف فلتخا دق قفتملا ناويحلا نآل ص فالخب وأ لقأب
 وأ دبع ةميق اهريغ وأ ريناند وأ مهارد هتمذ يف نمف رخآ سنج هنأكف هقافتا

 آلوأ هل عاب ام عون نم قحلا بحاصل يضقي ن أ هلف كلذ وحن وأ ريب وأ شبك

 يف هفالتخال _نراويحلا ىلإ ملسلا عنم نم ملسلا يف خيشلل ىضم ال بسانم اذهو

 عنم نم هل ىضم املو “ كلذل ةمذلا ف اهب عيبلا عنم نم هل ىضم املو سفنلا لمف

 . كلذل هف ةلثاملا رذمتل ناويحلا ضيوعت

 _ ١١٣ -_ ) ج ٩ - لينلا - ه٨ (



 ه هنظ يف اذك هنيد يف هل يضق نمو

 لامفأ نأل ، اضيأ انه هعنمي نأ آلوأ عيبملا عونب ءاضقلا عنمي نم نأ رهاظلاو
 ولو شبكلل قفاوم الثم شبكلا نإف دحاو سنجلا نكل تفلتخا ولو سفنلا

 دقو 4 نادوجوم امهو ةئيسنلاو سنجلاب روصتي اب"رلاو سفنلا لمف يف افلتخا
 نع ديعبب سيلف ىطعأ ام سفن لعف نم لضفأ ذخأي ام سفن لمف اضيأ نوكي
 ءيشلا سفن وأ الوأ هنع ىرتشا يذلا ناويحلا سفن هنيد يف هل ىضق نإف ع ةمهتلا

 نإف ى عونلاب زاوجلا لوق يف ريبعتلا هبلع لدي اك زجي مل الوأ هنع ىرتشا يذلا

 نإف سفنلا لاعفأ فالتخاب ريبعتلا هل لدي اكو ى هسفنل آعون نوكي ال ُيشلا
 هنإف صقنو لوآلا لاح نع ريغت نإف ى نيلاح رابتعاب الإ هسفن فلاخي ال ءيشلا
 يف ثدح نإو : عئارذلا لصف يف لاق هنإف « خيشلا لاق ام ىلع هب ءاضقلا زوجي

 صقنلا ةلباقم يف ةدايزلا كلت نوكت نأ نكمي هنإف لوآلا ءارشلا نع صقن عيبملا
 .ناك نإ و لجأ ىلإ هعاب ام دعب كلذ نم لقأب ادقن هارتشا نإ كلذ يف مهتي الو

 . ناويح هيلع

 ىضرلاب صقني وأ هيلع ديزب نأ ادحاو آالوق زوجحم هنأ : « ناويدلا » رهاظف

 :هصن ام اقلطم زاوجلاب لوق ةياكح لبقو صقنلاو ةدايزلا عنم ةياكح دعب هترابعو
 ةميقلاب ناصقنلا وأ ةدايزلا هيف تناكو هنيدل افالخ ناك امم هل هاطعأ ام لك امأو
 تناك وأ نيتاش اهبف هاطعأف ةاش هملع تناك نإ لثم“ناويحلا كلذك و “سأب الف
 . ھا ى زئاج كلذف ةدحاو ةاش اهيف هاطعأف ناتاش هملع

 يأ ى ( هنظ يف اذك ) هتمذ يف بترت امم هريغ وأ ( هنيد يف هل يضق نمو )
 انونظم نيدلا نوك لاح يأ نيدلا نم لاح فوذحمب قلعتي وأ ى هنظ يف كلذ

 رابتعا عم « يضق » ب هقيلعت زوجيو « ققحم رمآلا سفن يف وهو اققحم ال رادقملا
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 . . ء لقأ جرخ نإ ال يقابلا كردأو زاج رثكأ هنيد اذإف

 حجارلا فرطلا ىنمب ال مزاجلا داقتعإلا ىنعمب نظلاو هنيد يف : هلوقب هديبقت

 نيمتي لب ىلوأ لوالاو ؛ هنيد يف : هلوق وه وأ هل ةظفل وه يذضق لعاف بئان
 نمو : لمق هنأك هنيد نم لدب اذك و هنيد يف هلوق ةباين ىلإ عاد مدعو همدقتل

 نأ زوجيو ى هنيد نم لادبإلا ىلع ةرشع رجي الثم ريناند ةرشع هنيد يف هل يضق
 : لاق هنأك اذك هنوك لاح هنيد يف هل يضق يأ « لاحلا نع ةيانك اذك نوكي

 هتمذ يف ام وأ ( هنيد اذإف) هنظ يف الثم ريناند ةرشع وهو هنيد يف هل يضق نمو

 نيهجولا ىلع هنظ يف هلوقف يضق لعاف بئان اذك نوكي نأ زوجيو ى ( رثكأ )
 هنيد يف ها يضق : هلوق ىلإ دئاع ثلاثلا ىلعو « اذك : هلوق ىلإ دئاع نبل وألا
 ءاضقلاو رثكأ نيدلا اذإف نيدلا ةلمج يف هنأو ءاضقلا مت دق هنأ نظ هنأ ىنعمب اذك

 . ءاضقلا ( زاج ) هلك هيف سيل

 وأ “ طلغيف ارانيد رشع ةسمخ هيلع نوكي نأ لثم ( يقابلا كرداو )
 نيدلا نأ ىلع امهريغ وأ رمت وأ ابح يضقيف ' قحلا بحاصو وه ىسني وأ مهوتي
 هل يضقي وأ ى ةيقابلا ريناندلا ةسمخ هل ديزيو “ تباث ةرشعلا يف ىضق امف ةرشع

 اذإف هيف يضقف ى ا ذك نيدل ا نإ : ايل امهريغ لاقو “ امسن نإ ا ذك و ث ائيش اهيف

 بحاص ملع مث ص لقأ يف ىضقف ى رثكأ هنأ نيدلا هيلع نم ملع نإو “ رثك أ وه

 وأ قدصف هربخأف ص هريغل "رقأ وأ ى ملع دق هنأب نيدلا هيلع نم هل رقأف ، قحلا

 متيف هامأ نإ الإ لطاب ءاضقلا نؤاف ى امهل رقأ نأب ملعلاب نادهاش هنع ربخأ

 ى ءاضقلا تبث ةداهشلا نكت ملو ى قدصي مل نإو ص رم ام دح ىلع يقابلا كرديو

 .. كلذك يقابلا كرد أ و

 عقو ا۔2 ( لقأ ) ةمذلا يف ام وأ نيدلا ( جرخ نإ ) ءاضقلا حصي ( ال ) و
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 . . . . . . . ء دئاز درب ز وجو

 عقو هنآل « ةرشع وه اذإف ‘ رشع ةسمخ هنأ ىلع ءاضقلا عقي نأ لثم ءاضقلا هيلع

 ريغ دئازلا ىلعو « زئاج قحلا رادقم ىلع هعوقوف « هريغو ىحلا ىلع ءاضقلا
 ى زئاج ريغو زئاج ىلع « عيب وه دإ ى ءاضقلا ةدقع ةدقعلا تلمتشا دقف ص زئاج

 سفن ذخأي وأ ى ءاضق ناددجيو ىضق ام دريف “ خيشلا راتخم ىلع اهلك تلطبف

 وهو « نيدلا هيلع نم ىلإ نيدلا نع ( دئاز درب ) "ءاضقلا كلذ ( زوجو ) هقح
 ريغ ىلع هلمتشملا ةدقعلا : لاق نم لوق كلذو ى هيلع امم رثكأ ىلع ىضق يذلا

 عقاولا ايهميوقتب ربتعي دئازلاو “ اهنم زئاجلا حصي لب ٤ اهلك لطبت ال « زئاج
 هل درب هنإف “ تالاير عست هنيد اذإف “ تالاير رشع يف رمت ةرارغ هل ىضق ولف

 هنم ىرتشا وإ « الثم اهاعابف ص اهرشع هل نأ ىلع اهيف اكرتشا وأ ى ةرارفلا رثع

 . اهرشع قحلا بحاص

 نإ اذك و ص طقف هيف ءاضقلا خسفنا امولعم اردق دئازلل نيب نإ : ليقو

 نأ نييبتلا لاثمو ى لكلا خسفنا الإو ص هب يفقملا نم ارادقم ,ءزج لكل نيب

 ةرشاعلا كتلاير يفف ءاهرشع الإ « كتالاير يق ةرارغلا هذه كل يضقأ : هل لوقي

 ءة رارفلا رشعب ةلاير لك رشعلا كتالاير يف ةرارغلا هذه يضقأ وأ « اذه وحن وأ
 نم قحلا بحاص دافتسا دقو « دئازلا درب وأ « هلك ءاضقلا درب مكحلا عقو اذإ و

 اذإ ص دئازلا ةدئاف دريو ص هلك هداسفب مكح اذإ ى اهلك ةدئافلا درب هنإف « كلذ

 ا۔هو ؤ هدرب يذلا كلذ ىلع فرص امو ى ءانعلا كرديو “ هدحو دئازلا درب مكح

 ص هتمىق وأ هلثم عزنلل حلصي مل نإو “ عزنلل حلصو هلام نم هيف داز امم يقب

 هلام نم يقب ام الإ فرص ام الو ى ءانعلا كردي الو ى ةدئافلا درب ال : ليقو

 فرص امو « ءانعلا كاردإو ةدئافلا در يف فلخلا اذكهو ى كلذك هيف داز امم
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 . . . راتخملا ىلع يضق ام فالخ جرخ نإ دسفو

 اثيش هل ىضق نإو “ خسفلا عويب رئاس يفو دعب فنصملا اهركذي يتلا لئاسملا يف

 نأ ىلع ضورملا نم ائيش هل ىضق وأ ث اهريغ وه اذإف ريناند هنيد نأ ىلع هنيد يف

 كردأو ذخأام "درو ءاضقلا لطب رخآ ضرع وه اذإف اذك ضرع هنيد

 ( دسمفو ) : هلوقب فنصملا هبلإ راشأ اك 4 احيحص ءاضق ددج وأ هقح سفن

 ( راتخا ىلع ) هيف ءيشلا ( يضق ام فالخ ) نيدلا ( جرخ نإ ) ءاضقلا

 سفن ءاطعإ انه ءاضقلاب ديري نأ لمتحيو ى هامتآ نإ ءاضقلا مامت راتخا لباقمو
 وح وأ رمت هقح نأ جرخف ريناند هقح هيطعي نأ لثم هلدب ءيش ءاطعإ ال قحلا
 لباقمو ى احيحص ءاضق هيضقي وأ هقح سفن كرديو ذخأ ام درب هنإف كلذ

 يذلاو ى فنصملا مالك ليوأت يل رهظي اذكهو ى هامتأ نإ كلذ مامت راتخملا

 جرخ نإ ال : هلوق بقع هركذ ءاش نإو “ راتخا ىلع : هلوق طاقسإ ينبجمي

 يف اوركذي مل ةتس ابأ و هلبق « ناويدلا » باحصأو خيشلا نأ هل لديو .ى لقأ

 . افالخ ةلأسملا

 هركذ ى ها زوجي الف ريناندلا ريغ نيدلا جرخ نإ امأو : « ناويدلا » ةرابعو

 لمتحت يهو “ هنم لبق فنصملا اهركذ يتلا ةلأسملا يف نيروكذملا نيلوقلا دعي

 عون هنيد نأ ىلع هنيد فالخ ائيش هل يضقي نأ امهدحأ : نيروكذملا نهجولا

 هنيد اذإف هنيد هنأ ىلع اذك عون همطمي نأ : يناثلاو ك رخآ عون هنيد اذإف ى اذك

 ةرابع لمح خيشلا نكل ى ناحيحص اهسفن يف ناهجولاو ى عونلا كلذ ريغ

 هنإف“ءاضقلا هيلع ام فالخ نيدلا جرخ نإ امأو : لاق ذإ لوآلا ىلع « ناويدلا »
 هل يضق : لاق هنأ ىرت الأ ى ها هيلع بجاوب سيل ءيش يف هل ىضق هنأل زوجي ال
 ريغ ءيش يف ائيش هل ىضق نأ اذه نم ردابتملا نإف ، هيلع بجاوب سيل ءيش يف
 رهظ مث « رمت هيف يضقيف ريمش هيلع بجاولا نأ مهوتي نأ لثم ط هيلع بجاو

- ١١٧ - 



 ث . ث . ٤1 . ٭« , ,

 ، شرا ذخا وا در يف ريخ بيع نإو

 ضعمب مهف ا۔او ‘ حيحص ءيش يف هل ىضق : هلوقف ‘ ريمش ريغ هيلع بجاولا نأ

 ىضق هلوق ىلع بتك نيروكذملا نيهجولا نم يناثلا هجولا ىلع خبشلا مالك نيققحملا

 . خلا ى ائيش هل ىضق هلعل ءيش يف هل

 سفن وه نيدلا فالخ هنإ الاق ام جرخف نب دلا فالخ ق ءاضق دمعت نإ و

 توبث -يقق “ نيدلا سفن وه ىطعأ ام اذإف ى نيدلا فالخ ءاطعإ دمعت وأ نيدلا

 وه نيدلا فالخ ف هاضق ام جرخ نإ اذك و > نالطبلا حيحصلا > نالوق العف ام

 . نيدلا:سفن

 امل ( در يف رتيخ ) ةمذلا يف اع هوحنو نيدلا يف ىضق ام ( بيع نإو )
 حيحص ءاضق ىلع ناقفتي وأ نيدلا سفن هيلع كرديف هاضق نم ىلإ يذضقملا نم ذخأ

 ى بيعلا ش"رأ ( شرأ ذخا ) عم ءاضقلا يف هذخأ ام كاسمإ ( وأ ) هنازجنيف

 اعزانت اذإف « ةمذلا يف بترت ام فالخي عقو اذإ عويبلا نم عيب ءاضقلا نأ كلذو

 اضرلاب وه امنإ عيبلاو « ناث عيب هريغ ءاضق نأل نيدلا سفن دارأ نم لوق لوقلاف

 يف بيملا يف فنصملا ركذ يتلا لاوقألا هيفف “ بيع هيف جرخف اعيب ناك اذإو
 - هللا همحر _ خيشلا دنع راتخملا نكلو ى هيف اهلك اهتركذ يتلا لاوقألاو « هباب

 انه هركذ امو ى هدري نأ نيبو شرأ ال۔ب بيعملا لبقي نأ نيب ريخم يرتشملا نإ

 ص بيملا مزل هنأ امهو ى اذه عم كلانه امهرك ذ نيذللا نيلوقلا دحأ الو اذه سيل

 ذخأيو ى ءاش نإ هدرب خبشلا ةرابع نكل ى عيبلا خسفنا هنأو شرأآلا ذخايو
 ء «وأ» ىنعمب « واولا » لعلو «وأ ه ب نوكي نأ ىلوأآلاو.“ «واولاب» بسعلا ش'رأ

 . افنآ روكذملا ققحملل اعبت وأ ظفلو ربيختلاب فنصملا ربع دقو
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 ققحتس ا ن ١ و

 . . . .. .. ... .. ... .. ىلعايف
 ةفيلخ يضقي الو ‘ لوألا هنيدب هيلع عجر لودعب

 نإ و ى بيعلا شرأ هيلع كرديو : لاق ذإ « ناويدلا » ةرابع كلذ لثمو

 لمتحيو « وأ » ك يهف ريمخت ةئيشملاو « واولا » دعب ةئيشملاب ربعف هبلع هدر ءاش

 بيعلا لوبق نيب يرتشملا ريبختب لاق نم لوق ىلع ءاش نإ هدرب هنأ خيشلا ديرب نأ

 ذخأو هموزلب لاق نم لوق ىلع بيعلا شرأ ذخأيو « عيبلا لاطبإ نيبو شرأ الب
 هل ىضق نإو « ركذ الب امتح حخسفلاب لوقلا كرتو نيلوق ركذ دق نوكيف هشرأ
 ديزيو هكسمأ ءاش نإو هدر ءاش نإف « بيع هيف جرخف ةمذلا يف وأ نيدلا سفن
 . « ناويدلا » و خيشلاو فنصملا مالك هلمتحيو شرألا هل

 ناك نم ىلع يأ ى ( هيلع عجر ) هدنع ( لودعب ) يضقملا ( قحتسا نإو )
 ى ضوعب الو قحتسملا ةميقب ال هتمذ يف ناك يذلا ( لوألا هنيدب ) نيدلا هيلع

 يف عجرب ذئنيحف “ ىضق اهف اضوع هل لعج هنيد لدب ائيش هاضق امل ناك نإ الإ
 ؛آضوع هل لعجي مل ولو ضوعلاب عجري : ليقو « ضوعلا باب يف رم ام ىلع ضوملا
 يف ام فالخب ءاضقلا نأ كلذو “ اضوع هل لمجي مل ذإ قحتسا ام ةميقب : ليقو
 . هنم قحتساف ائيش ىرقشا اذإ هنأ رم دقو “ عيب ةمذلا

 : ضعبو “ ضوعلاب عجرب : ضعبو ى نمثلاب عئابلا ىلع عجري : ضعب لاق

 لودمب مكح وأ لودع ريغب مكاحلا كحو لودع الب قحتسا نإو ى ةميقلاب عجرب
 اك ىتحتسملا لام نم ةيفخ هنيد ذخأي هنإف قحلا بحاص دنع لودع ريغ هدنع

 . احاضيإ هتدزو « ناويدلا » يف اولاق

 ىلع ايف ) رمأ وأ ةلاكوب ولو ‘ هريغ نع بئان يأ ى ( ةفيلخ يضقي الو )
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 هيف ىأر نإ زوجو ء هل ايف هذخأب الو افالخ هيلع هارن

 ‘ محل احالص

 رتتسم بئانلا وأ «فلختسم لعاف بئان ( هيلع ) _ ماللا حتفب - ( فَلختسم
 نايرجل وه فلختم : لوقي نأب هراهظإ اذه ىلع ىل'وآلا نكل « فلختسم ىف

 ىلع ام فالخ يضقي ال يأ ص يضقرل هب لوعفم ( افالخ ) هل تسيل نم ىلع ةفصلا

 لام وأ ادجسم وأ ارضاح ولو هنع بان نمم مهريغ وأ ميتي وأ نونجم وأ بئاغ

 . مهيلع ام مهنع يضقي لب ى رجأ

 نم هيلع فلختسمل اهف يأ ى ( هل ايف ) افالخ ذخأي ال يأ “ ( هذخاي الو )

 ركذ ام ( زوجو )“مهل يذلا نيدلا سفن ذخأي لب مهريغو متيو نونجمو بئاغ
 ( مل احالص هيف ىأر نإ ) مهل ام فالخ ذخأو مهيلع ام فالخ ءاضق نم
 نونجلاو « 0١ ي ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسي » : ىلاعت هلوقل

 امل كلذ وحنو دجملا وأ رضاحلا وأ بئاغلا بئاتو ماكحألا يف لفطلاب قحتلم

 . نونجملاو ميتيلا اذك و ى هلام هنأك محلام راص مهنع بات

 بئاغلاو ةاكزلاو رجألا لامو دجسملاو نونجملاو متيلا : « رثألا » يفو
 ى راثآ نم هتعمج رثأ اذهف ى مهل حلصي ايف مهملع ةطقللا و ةميدولاو ةنامألاو

 عنمي ام ناك ولو حلاصملا نم هلال عنصي ام ءالؤه لام يف عنصي نأ يدنع ىنعملاو
 . مهريغ وأ ءالؤه لام يف ءاملعلا ضعب هعنم امم وأ هبحاص ىضرب الإ ةلمجلا يف

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٢٠ .



 ء هسكعك خسفنا هرمأ يلو نمل جرخف هل نظ نيد هل يضق نمو .

 يف لعفي امب ملع دحال نكي مل اذإ هنأ هانعم : يناثلا ةمالملا « ينارولا لاقو

 : ھا كلذ يف ىرحتي يأ ى مل حلصي اهف هملع لمجيلف ءالؤه لام

 «( هل نظ ) هبف ءاضق هعون ريغب ننيد هل صلخ يأ ى ( نيد هل يضق" نمو )
 ادجسم ولو ( هرمأ يلو نمل جرخف ) هل نبدلا نأ ءاضقلا ذخأ يذلا نظ يأ
 نمل هنأ قحلا هيلع يذلا ملع ءاوس هل يضق يذلا ءاضقلا ( خسفنا ) رجأ لام وأ

 نم عيب ءاضقلا نآل ‘ هذخأ يذلل هنأ نظو ملعي مل وأ هنم هذخأ يذلا هيلع يلو
 لامب هسفنل ىرتشا نمك راص هل سيل نيدلا نأ عم هاون يف هسفنل ىضق اماف عويبلا

 . لطاب ءارش هنإف هريغ

 ص نونجملا قافأ وأ متيلا غلب وأ رضاحلا هزاجأ وأ بئاغلا رضح نإ : ليقو

 هنأ نيدلا هيلع نم ملع نإ ايس الو ديدجت الب تبث مهسفنأل ءاضقلا كلذ اوزاجاأف
 ىضق هنآل ءالؤه لوبق ىلإ ريخأتلا امهدحأ كردي الو « هرمأ لجرلا كلذ ىلو ن
 ءاضقلا تابثإ يف حالصلا هل رهظ هرمأ يلو امل ناك نإ اضيأ : ليقو ى اطلغ مهلامم
 . مهل همتأ مهل

 ايف خسفلا نم فنصملا ركذ ام ىلع « ناويدلا ه باحصأ و خيشلا رصتقاو

 هسفنل جرخف هرمأ يلو نمل هنظ نبح يف ائيش يضقي نأ وهو “ ( هسكعك ) ركذ

 ملع نإ هل هاضق يذلا نأل ى هسفنل هكاسمإ هل زوجي : ليقو ى خسفنم ءاضقلا نإف
 يلو نمل الو هل هنأ ملمي مل نإو « نآلا وه هلبقيلف هل عيبلا دقع دقف هل نيدلا نأ
 نمل هئاضق يف ىون دق ىضق يذلا ناك نآلا هنم ذخأ يذلل هنم ردص دقعلاف هرمأ

 لجرلل هنأ جرخ نأ دمي هل هتمتأ نإ الإ هماقل هجو ال هنإف هرمأ لجرلا كلذ يلو

 . هيلع يلو يذلل ال
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 هنيد هنم ذخأيو هعببي انش ىطعأ نمو ى ةيمست ال دصق نإ زاجو

 ث عيضي مل نإ هنمضي مل ءاضقلا لبق هنمث وأ عيبلا لبق فلتف

 الإ رمآلا سفن يف هل لاملا نل سوكمملاو سكملا يف اعطق ءاضقلا ( زاجو )
 نم قالطإب ءاضقلا ( دصق نإ ) نيدل ا سنج ريغ ءاضق نم ةفيلخلا عنم نم دنع

 نيدلا نأ يوني الو ث هل ءاضقلا نأ و « هل نيدلا نأ ءاضقلا لاح يف يوني نأ ربغ

 نمل ربدتي نأ هلابب رطخ وأ لهذ لب اضيأ هرمأ يلو نمل ءاضقلا نأو هرمأ يلو نمل
 نمل وأ هل ءاضقلاو نيدلا كلذل هناسل وأ هبلق يف (ةيمست ال ) كلذ ىلع هضبقو وه

 اهنم ىون نمو « اهلك لئاسملا كلت يف كلذك ةمذلا يف بترت ام رئاسو هيلع يلو

 تيلو نمل وأ يل وأ هيلع يلو نمل وأ نالفل هنأ نم رمآلا سفن يف وه ام فالخ
 اقفتي مل نإ ءاضقلا يضيي هنإف مكحلا يف امأو « خسفلاب المع رخآلا هقدصو هيلع
 . خسف ىلع

 نأ نودب ( هنيد ) ث هنم نم يأ ى ( هنم ذخايو هعيبي انيش يطعا نمو )
 كقرافأ ال : هلوق وحنب قييضتو ريجحت الب همزل نأ دمب وأ نيدلا هيلع نم مزلي

 ( هنم ) فلت ( وأ عيبلا لبق ) عيبضتالب هنم ( فلتف ) يقح يل يضقت ىتح
 هيلع عجر هنيد يف هنمث ضعب وأ هنمث ذخأ لبق يأ ى ( ءاضقلا لبق ) ميبلا دمي

 ريخاتب نمثلا ءاضق يف عيبضتلا روصتيو اضيأ هل ىضق وأ هذخأو اضيأ هنيدي
 فلت ام نمضي مل يأ ى ( هنمضي مل ) هنيد يف هل نمثلا نأ يوني ام رادقم ءاضقلا
 يف ( عيضي مل نإ ) عيبلا دمب هنمث فلت نإ هنمو هعيب لبق فلت نإ ءيشلا وهو
 هنإف عييضتلاب هنمث وأ ءيشلا فلت نإ هنأل ى عيبلا يف الو ءاضقلا يف الو فلتلا

 هركذي ام دح ىلع اضيأ نمض عيبلا دعب ءاضقلا يف عيض نإو“هلك فلت ام نمضي

 رخأ وأ فلتف هنع هرخأو ميبلا يف اتقو هل دح ولف ى هنيد رادقم نمضي هنأ نم
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 فلاخ ايلك اذك و ى هل دح" ام فلاخ هنآل فلت ام عبمج نمض فلتف عابف هنع
 . هل دح ام

 عيبلاو عيب ءاضقلاو هسفنل يصقي و عببي نأ هل حص فيك : تلق ن إ و

 عيب وه يذلا امنإو مهوتي اك اعيب ءاضق لك سيل : ُتلق ؟ نينثا نيب الإ نوكي ال
 ةحص نم عنام ال نكل عيب هنأ بهو ك هنم الدب ةمذلا ف ام فالخ ءاضق وه

 . رخآلا رمأب دحاو نم ءارشلاو عيبلا

 نبا هب جتحا ولو هعنم يف اصن نوكي ال « رايخلاب نامئابلا ه : ثيدحو

 يرتشم اعئاب دحاولا نوك زاوجل ليلد ضارت نع عيبلا ثيداحأ لب ى عنمل ةكرب
 نأ تيضر وأ سانلل هب عيبت امب يلام نم كسفنل ذخ" : لاق اذإ اك رخآلا ىضرب
 كسفنل ذخو عب : هل لئاقلا ىضرب هسفنل ذخأ انهو سانلاك كسفنل ذخات

 رمأب اهلك امل ذخأ وأ ةنامآلا نم "ذخأ وه امنإ اميب اذه سيلو فيكف نمثلا
 هل لاقف “ ةنامأ هديب نمك وهف ى ةنامأ هدي يف هنمث راص ءيشلا عاب امل هنإف اهبحاص
 : قحلا بحاص هل لاق نمكو « كقح يف كسفنل اهضعب وأ اهذخ : اهبحاص

 ذخو يترجح ىلإ بهذإ وأ ، كقح يف كيلع يل ام هنم ذخو نالف ىلإ بهذإ
 ةنامأ هدي يف نمثلا راص هنأب هبف نحن ام داز ولو « كلذ وحنو هلع كل ام اهنم
 ح رئاض ريغ اذهو“رمآلا لوأ نم ةنامأ نكي ملو ةنامأ ناك يذلا نمثملا عيب دعب
 :لئاقلا لوقو “كقح ىلام نم ضقإ :لئاقلا لوق زبجت راثآلا يف ءاملعلا تلاز الو

 . كقح كدي يف ام ضقإ

 ملام ذخألاب نهارلا هرمأي مل ولو هنمث نم هسفنب ذخأي نهرلا عئاب نأ ىفخي الو
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 ‘ ءاضقلا عيض ولو نيدلا ردق ىلع ادئاز الو

 هسفنب ذخأي مل هسفنب ذخأي نأ ىلع هدقعي مل نإ : ليقو « نهرلا دقع نيح هعنمي

 صخش نم دب ال هنإ : ليق ام ملسن الف ذخأ ذخآلا ىلع دقع نإو ، دمب هاضرب الإ

 . هسفنب هذخأي الو ى هقح وأ هنيد هيطمي

 هب يرتشي ام فلستملا يطمي نأ مهضعب هيف زاجأ دق هقض عم ملسلا بابو

 ةمذلا يف ام ناك اذإو ى هيف عنملا روهشملا نكلو « هسفنل هذخأيو هيلإ ملسأ ام

 بحاص اهارتشا اذإ هنآلهسفنل اهذخأيو ںهب اهيرتشي ام هيطعي نأ زجي مل ضورع
 نم هدي يف امب نيدلا هيلع نم ةمذ يف هلام عاب هنأك راص اهذخأو هاطعأ امب قحلا

 لبق ماعطلا عابو ى هدنع سيلو ضبقي مل ام عاب دق نوكيف ىرتشا يتلا ضورملا

 نيدلا عيبو دقنلا عيبو ملسلا عيب يف روصتي كلذو ى امامط ناك نإ ىفوتسي نأ

 « نيدح صالخو ةمذ ءاربإ درجم لب اعيب هربتعي مل كلذ زاجأ نمو ى ضورع ىلإ
 اضورع اهب يرتشي الثم مهارد ىطعأو ضورع ةمذلا ين ناك اذإ : تلق نإو

 ملف الوأ ىطعأ يذلا نمثلل “ضبق هنأك اهب يرتشيل مهاردلل هضبق نإف “ اهذخأي

 هنمثب اهيضقيو هعيبي ائيش ىطعاف الثم مهارد ةمذلا يف ناك اذإ ام فالجي زجيس

 لدب اضورع هضبق زاوجل زاجف همهارد يف هل ضبق هنأك هعيبيل ءيشلل هضبق نإف
 ةروصلا تمنمل ليق اك تبثت ةلع هذه تناك ول : تلق ى هميرغ ةمذ يف مهارد
 ةيناثلا ةروصلا اضيأو “ هري ءاضقب اهوعنمي مل مهو هل ايف هريغ ءاضقي ىلوألا

 . هل دحأ ءاضق نم دي ال هنأ يعدي دق نم ىلع رقاب اهيف لاكشإلا ةزئاجلا

 رخأو عاب نإف ( ءاضقلا عيض ولو نيدلا ردق ىلع ادناز ) نمضي ( الو )
 عم يسنو ذخألا دعبو عيبلا لبق لع وأ هملع لبق فلتف هنيد مك ملميل ءاضقلا

 طحي ال ناك ولو نايسنلا نأل اميضم دمي مل ءاضقلا لبق لاصتاب هبقع وأ عيبلا
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 هرانيد ف هيضقيو هن زب آرانىد هاطعأف رانيد دحأ ىلع هل نم اذكو

 ث هضقي ملو هنزو نإ عيضو « هنمضي مل نزولا لبق فلتف

 اعقاو سيل انه فلتلاو ‘ هسفنب فلت ىلإ ىأ نايسن يف كلذ نكل أطخلا

 ى أطخلا ةيد موزل أطخلاب نامضلا لصأ و « نايسنلا ريغ رمأب فلت لب نايسنب
 ءاضقلا رخأ اذإف ى أطخلا سفنب هلك كلذ يف فلتلاو لاملا يف أطخلا هبلع سيقو

 ؛هب ظفلي مل ولو ىنعملا يق هل دح امع جورخو عييضت كلذف يسن ىتح هناكمإ دعب

 انإو ص نمثلا ةيقب ءاضقلاب رظتنيف نمثلا ضعب هيطعيف عيبي نأ لثم حيحص
 نامضلا مدنع هجوو ى ءاضقلا عيض اذإ هيف هنيد طقسيف طقف نيدلا ردق نمضي

 . ةنامأك هديب كلذ نأ فنصملا نم هلبق يذلاو مالكلا اذه يف

 ل ثكميف نمثلا ضبقيف هنيد ردقب عيبي ن أ : اهنم روص ءاضقلا عيبضتل و

 ثكميف كلذك هنيد نم لقأب عيبي نأ : اهنمو « هيوني ام رادقم هسفنل هوني
 هنيد دمي ام رادقم ثكميف رثكأب عيبي نأ : اهنمو « هوني ملو هيوني ام رادقم

 اتقو ءاضقلا يف هل عسوي نأ : اهنمو « كلذ لعفي ملو هسفنل هيونيو هلزعيو هنم

 ذخو عب : هل لاق هنأل صقانلا كردأ لقأب عاب اذإو ى ضقي ملو جرخيف ادودحم

 . ءيشلا نمث نم هقح لب ى هقح هنأ ىلع ءيشلا ذخأي ملو كقح

 يف هيضقيو هنزب ارانيد ءاطعاف ) لثم ( رانيد دحأ ىلع هل نم اذكو )

 عيضي مل هنأل ( هنمضي م ) هفلت يف هنم عييضت الب ( نزولا لبق فلتف هرانيد
 وأ فلتلا يف عيض نإو ی هميرغ ىلع ارانيد كردي وهف نزولا يف الو ءاضقلا يف

 هنزو نإ عيضو ) نمض نزاو وأ ناكم وأ نزولا يف تقو نم هل دح ام فلاخ

 اطقسأ اءاش نإف نماض هل وهف نزولا دعب فلتف آامات ارانيد ناكو ( هضقي ملو
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 عيبي ام هاطعأف يقح يل يضقت ىتح كقرافأ ال : ههيرغل لاق نمو

 لردي الو { نهرلاك هنيد لباقي ام نمض هنمث وأ فلتف هنم يضقيو

 هبانم الإ نيد يف كيرش

 ى عيضم ريغ هنإف هضقي ملف ادئاز وأ اصقان جرخف هنزو نإ امأو ى هيف هرانيد

 امات هرانيد كردىف ‘ اهنيب ىضر الب صقات وأ دئاز وهو هؤاضق نكم ال هنأل

 عضي مل نإ اذه هلك هرانيد يف هلك همطمي نأ ىلع هاطعأ هنأل كلذو « فلت ولو

 ينيطعت مل نإ وأ ( يقح يل يضقت ىتح كقرافأ ال : هميرفل لاق نمو )
 لوقأ وأ اذك لعفاو ى سالفإلاب وأ متشلاو ةلطايملاب وأ ينيدب كيلع ةيدأت يقح

 هقح ( هنم يضقيو عيبي ام هاطعاف ) هدنع مظعيو هب ررضتي ام لك نم اذك

 لباقي ام نمض ) عييضت الب ( هنمث ) فلت ( وأ ) عيبلا لبق هاطعأ ام ( فلتف )
 امم هرادقم ةلباقم يف هنيد طقسيف عييضت الب نهترملا نم عاض اذإ ( نه رلاك هنيد

 نمضي ملو هلام يف ةقث نهرلاك هذخأ هنآل لباق ام نمض دئازلا نمضي الو « فلت
 س نيدلا هملع نم هل داز هنيد نم لقأ ناك نإو عيض ناك نإ الإ ةنامأ هنأل دئازلا
 هرادقم ةلباقم يف نيدلا يأرلا اذه باحصأ لعج نأب نهرلا يق لمملا اذه ىلعو

 لاوقألا ةلأسملا يفو ى ةنامألاك نهرلا نم دئازلا اولعجو “ هنامضو نهرلا نم

 امنإو « لوقلا اذه ركذ ىلع اورصتقا ولو نهرلا باتك يف نهرلا فلت يف ةيتآلا
 هاطعأ ىتح هيلع قض هنأل نهرلاك كلذ ناك امنإو « لمملا هب نأل هيلع اورصتقا

 . فيلكتب هنيد يف هب قثي ام

 س

 كيرشلا هرمأ نإ الإ ( هبآانم الإ ) ميرغلا ىلع ( نيد يف كيرش كردي الو )
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 ناك نإ لخدي : لبقو » سلفأ وأ دحج وأ امدعم ميرغلا ت . ام نإ

 . ًاًكحرزرتشم هلصأ

 ضري مل نإ رخآلا كيرشلا كردأ رمأ الب لكلا ضبق نإو ث هبانم ضبقب رخآلا

 نابرخآلا بانم در لكلا ضباق ىلع ميرغلا كردأو هبانم ميرغلا ىلع كلذب دمب

 تام نإ ) هلعفي ال كلذ لك هثراو وأ « الثم اعم قابلاب هاقحليو « ذخأ ام امسقي

 ( دحج وأ ) هنم هبانم ذخأ ىلع رخآلا ردقي ال ارابج ناك وأ ( امدعم ميرفلا

 وأ ) اهب هل كيال ةنيب ناك وأ ى ةنيب الو ذخأي مل يذلا مهس وأ هلك نيدلا
 فيخ وأ نيدلا صالخ صقني امم آروذحم هيف ثدحأ وأ باغ وأ نج وأ (سلفأ

 ركذلاب هركذ ام صخ نكلو « هتركذ وأ هركذ ام ءيش ثدحي مل وأ هثودح

 ايف ذخألا عم لوخدلا يف ذخأي مل يذلا كيرسثلا بغري نأ داتعلا بلاغلا نأل
 باغ اذإ ام كلذ نم برقيو “ سلفأ وأ دحج وأ مدعأ وأ ميرغلا تام نإ ذخأ

 مادعإلا و توملاب :لوخدلاب هل كحلا مهوتي هنألو « هعوجر مدع فيخ وأ دىعب

 وأ رسيأ ممرغلا ىلع همهم هببانم ذخأي مل يذلا كردي لب “ سالفإلاو دحجلاو

 مل تإو ع ثراولا ىلع كردأ تام نإو ى "نج" وأ لقع باغ وأ رضح رسعأ
 ضرم يف هنم ذخأ نإ الإ لوقلا اذه ىلع ءيشب ذخأ يذلا ىلع عجري مل الام كرتي

 ذخأ يذلا ىلع عجرب هنإف ضرم لب هسفن نم سيأ نيح وأ هل سباحلا هتوم

 . ايهتك رش بسحي ذخأ ايف همساقيف

 ث ( هلصأ ناك نإ ) ذخأ ايف ذخأ يذلا ىلع ذخاي مل يذلا ( لخدي : ليقو )
 نأل كلذو ك هل ه هاعيبيف ءيش ف اكرتشب نأ۔_د ايهندب ( ( اكرتشم ) نيدلا لصأ يأ

 هدحو كرتملا مق هنا مزل الإ و > ةكرشلا ىلع وه ذخأ امف ةكرشلا ىلع نالا

 نأ لثم ص لخدي الف اكرتشم هلصأ نكي مل نإ امأو “ هكيرش ةرضح نود
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 هلام اهنم دحاو لك هل عيبي وأ ةمذ يف ام اثرب وأ دحأ ةمذ يف ام دحأ ايمل به
 ى اقلطم لخدي : ليقو ى ايهنع لوبقلاب ةدحاو ةدقع ايل دقمىف ةدح ىلع نمثب

 لخدي مل هنذإب ذخأ نإو ى ذخأ ايف هيلإ لخد هبحاص نذإ ريغب ذخأ نإ : ليقو

 ةكرش ءيش لك يف اكرتشا ول امأو ى ضيوفت الب ةصلاخلا ةكرشلا يف هلك كلذو

 يف ناضوافتيو هناصخي ريناند وأ باود وأ ةعلسك ضيوفتب صاخ يف وأ ضيوفت

 . لكلا كردي اهنم الك نأ حيحصلا نإف « ةلماعملاو اهب رجتلا

 تخسفنا نإ : نادسقملا كلذكو فنصملا هركذ امدعب : « ناويدلا » يقو

 ص هبان ام الإ امهدحأ ىلع اضيأ كردي الو ى هبانم الإ امهدحأ كردي الف اهتدقع

 ىلع اضيأ وه كرديو ى نيدلا عيمج ايهنم هلماع نم ىلع كردي : لوقي نم مهنمو
 ص هلك نيدلا ايهنم دحاو لك ىلع نإف اهتدقع خسفنت مل نإو ؟ هلك نيدلا هلماع نم
 كرتشا وأ لفطلا هنبا عم لجرلا كرتشا نإو “اضيأ هنيد اهنم دحاو لك كرديو

 . ها ى هلك نيدلا كلذ ناكردي ةفيلخلاو بآلا نإف نيللا متيلا عم مقيلا ةفيلخ
 . ملعأ هللا و
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 _- ح _-

 هريغل امه وأ هدمع وأ هلفطل هنيد ءاضق هم رغ ند بر رمأ نإ

 باب

 هنيدل هلعجي نأ هميرغ نيدلا بحاص هب رماي ايف

 ( هميرغ ) اقلطم ةمذلا يف بترتم قح بحاص وأ ( نيَد بر رمأ نا )
 اقلطم هقح وأ « ( هنيد ) ءاطعإ ي أ ى ( ءاضقب ) اقلطم ىقلا هلع نم وأ

 برل هدبعو هلفط يف « ءاهلا » و ى انونجم نإو امهريغ وأ ( هدبع وأ هلفطل )
 وأ ديسلاو بآلا نذإب نينونجس ولو ( ءريفل امه ) دبع وأ لفطل ( وأ ) نيدلا
 ةلاد الو “ نذإ الب اهمادختسا ىقح همزلي نكل اهن ودب وأ ةلادل نذإ الب وأ ايهئان
 لوق مدعل ةلقلا ىلع تيأر اك فوذحم فوطممل تعن هريغل امه ةلمجو « ةبوتلا عم

 ىلعام هلوق فطع زوجيو “ « يف ه وأ « نم » ب رورجم ريمض ضعب : توعنلا

 ص لاح هريغلو لصتملا رورجملا ناكم لصفنملا عفرلا ريمضل ةبانإ دبع وأ لفط
 الاح هريغلو « الصتم ًاريمض امه نوكف ى هريغل امه وأ : لوقي نأ ىلوألاو

 هريفل نإو دبع وأ لفطل هنيد ءاضقب : لوقي نأ كلذ نم ىلوأو « كلذك
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 هدبع وأ هلفطل هئ اضقب ٥ رمأ نإ أربي الو 6 رم أ ك لعف نإ هنم ءىرب

 . وهك امه ذإ هبر لصي ىتح

 هنأ هتءارب ةلعو“امهريغ وأ دبع وأ لفطل هئاضق نم (رمأ اك لعف نإ هنم ءىرب )
 كرمأ ام لعفب هتءارب قلع ذإ طرشلا ةادابهىلع "لد اك قحلا هلنم هب هرمأ ام لمف

 هنم ءيرب لعفف هرمأ نإ يأ احيرص اليلعت ناكل ليلعتلا ىلع نأ ةزمه انحتف ولو

 بحاص ريغل اوناك ولو نونجملا وأ ديملا وأ لفطلا دي نمفلت ولو رمأ اك لمف هنأل
 كرت دقف مهديب هقح نكمو هيف رصق املف هل قح هدي ىلإ لاصيإلا نآل ى قحلا
 سفن كرت ول هنأ اك هكرت حص هكرت اذإ قولل اقح ناك امو ص لاصيإلا نم هقح
 هقنلأو يقح ىل زيم : هل لاق ول اكو “ تئرب هب هلوغشملا ةمذلا هنم أربأو لاملا
 اهنكل هتمذ تئربل لمفف ، اذك عضوم وأ اذك هجو يف هنفلتأ وأ رحبلا يف

 امم نكل الهج وأ “عيبضت اهنأ اعم املع ةروص لكيف لاملا عييضت مثا يف ناكرتشم

 ملعلاب هماعل لصوي امم سيل و ايهنم لهج نمو « رم ام يف ءاطعإلاك ملعلاب هملعل لصوب
 كل اقح هلتق سيلو ى ينلتقا : ناسنإ كل لاق ول هنإف ى سفنلا فالجيب مثأي م

 يدسج يف ائيش دسفأ وأ ع يوضع عطقا وأ “ينحرجا وأ ى ةطساوب وأ كسفني

 ى حيحصلا ىلع نامضلا كمزلو “ اعاجإ تكله تلعفف بطك هل اعفن كلذ سيلو

 تونجي وأ لفطل هئاطعإب هرمأ نإو كلذ لثم يف هندب ناسنإلا كلمي ال ذإ

 ديسلاو بألل نامضلا موزل يفف ى هاعبضف لمفف ديسلاو بآلا وحن نذإب دبع وأ
 . نامض الف عييضت الب فات نإو ى نالوق

 ( هدبع و أ ( 0 م رفلا كلذ لفط ي أ ك ) هلفطل هن اضقب هرم أ ن أربي الو (

 ميرغلا دبع ( ذإ ) نيدلا بر يأ ى ( هبر ) نبّدلا ( لصي ىتح ) هنونج وأ
 نأ اك هدي نع لصفني مل ام ةلزنب مهيديأب امف ( وهك ) هنونجمو ( امه ) هلفطو
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 > اضيأ ايهب زوجو

 ؛هدي لصو هنأكف هرمأب مهدي لصو امف هتلزنمب هنونجم و هلفط و قحلا بحاص دبع

 > عاضف هب هاتأف > هب يتيإ : لاق نإ هنأ اكو هتف.لخ و هلمك وو هرومأم اذك و

 . رجلل عفرلا ريمض ةرامتسا “ وهك : هلوق يفو ى ميرفلا أربي ال

 اذك و هدبعو هلفطب (اهب) اقلطم قحلا هيلع نمو ميرغلا أربي نأ ( زوج و )
 رئاس هلصأ “يدنع حيحصلا وهو « هلصي مل ولو ( اضيأ ) قحلا هل نم رمأب هنونجم
 ضبق وه لعج دقو فيكف « اهنم ةمذلا تئرب تكرت اذإ قلخلل يتلا قوقحلا
 : لاقيالو « ةيلكلاب اهك رت نم مظعأب ءالؤه هضيبقت سيلو هسفنل اضبق ءالؤه

 سيل : لوقن انأل هيلإ قحلا لاصيإب مهيلع يلوتسملل رمأ ءالؤهل ءاضقلاب رمآلا نإ
 هيلإ هلوصو دارأ لب ، يلإ هلصوأ.: لاقل هلصوي نأ هب دارأ ول لب “ كلذك
 مهديب هلعج ولو ءاش نم ديب هلام لعجي نأ هلو ى ءالؤه ضيبقتب رمألاب هيف ببستف
 رمتئا اذإ رثؤم ريغ مهيف هرمأ ناك ولف « هديب ناك يذلا مهيلع ىلوتسملا ءىرب

 كنونجم وأ كنبا وأ كدبعل هضقا : لاق اذإ اضيأ رثؤي ال ناكل ىلوتسملا هيف

 هل لاق اذإ هنأ كش الو ى ينلصو دقف مهلضو ام وأ ، هنم تئرب دقف هتيضق اذإو

 . ءىرب دقف هب هرمأ ام لعفف اذكمه

 سيلو ءاربإلا ديكأت يف نتوافت امنإو ةئربتلا لصأ يف ءاوس اهلك روصلا هذهو

 هرمأ نأل ى هلاصيإب وأ قحلا كلذب هئىجمب هايإ هرمأ ةلزنمب ءالؤهل ءاضقلاب هرمأ

 اذإ هدي نم هب قحلا لصف ءالؤهل يضقي نأب هرمأ و هدي نم هب ىحلا لصفي م 7

 بحاص دبعل هاضق اذإ هتءارب ىف ةلعلاو“ضبقلاىلع هئالكوك اوناكو ,مهيدياب لصوأ

 هدبع وأ هسفن لفطل هاضق اذإ هتءارب يف ةلعلا يه هرمأب امه ريغ وأ هلفط وأ قحلا

 أربت ال : لاق نإ الإ هب هرمأ ام لعف هنأ يهو ى قحلا بحاص رمأب هنونجم وأ
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 : ليقو ص لصو نإ ءىرب هلبق نم رتآ عم لاسرإب هرمأ نإو

 . الوهجم ولو ةلطم

 رمأب هنونجع وأ هدع وأ هلفط كب هاطعأ اذإ رعب ال هنإف يديب لصو نإ الإ

 هدبع وأ ىحلا بحاص لفط لب ركذ نمي صتخي ال اذهو“لصي ىتح قحلا بحاص

 . لصو نإ الإ أربت الو ى مهطعأ : لاق نإ كلذك هنونجم وأ

 الب هتهج نم يت ن نم عم ي أ 2 ( هلبق نم تآ عم لاسر إب هرم أ فاو )

 هلسرا ولو أربي مل لصي مل نإ هنإف ‘ لصي مل نإ ال ( لصو نإ ءىرب ) دحأ نييعت
 نيعملا ناك نيع اذإ هنآل لاسرإلاب هرمأي مل نمك ناك هل نيعي ملام هنآل نيمأ عم

 ؛ضبقلا ىلع هليك وب أربي امك ی لصوي م ولو « هضيبقتب قحلا هيلع نم أربيف هليك وك
 : دحأ لاق ول ذإ لهج ىلع ةلاكو ال ذإ هليك وك هعم لسري نم نكي مل نيعي مل اذإو
 نم دب ال هنأ اكو ، دحأل اذهب ةلاكولا حصت مل ىليك و وهف كدنع نم ءاج نم لك

 تإ الإ ‘ ضباقلل نييعت نم دب ال كلذكف رادقملاو لجألا و نمثملاو نمثلاب ململا

 تئرب يتأي نم دي يف هتلمج اذإ وأ « ينلصي مل ولو اربتف تآ عم هلسرأ : هل لاق
 ء . .,. .. . ١.

 ٠ هل دحو هر هرما ام لعف دإ اربر دمدمح هنإف

 نكي مل مأ انيمأ لوسرلا ناك لصي مل وأ لصو ( اقلطم ) أربي ( : ليقو )
 هلبق نم تآ عم لاسرإلا نم هب هرمأ ام لعف هنأل ( ألوهجب ) ناك ( ولو ) انيمأ
 هرمأ اذإ كلذكف بصاغ رابج وأ نئاخ عم لسرب نأ هرمأ اذإ امب أربي هنأ يك

 نإ اجس الو « نامض الف نئاخ وهو ىتأ نم عم هلسرأف نييعت الب تآ عم هلسرب نأ

 وأ نئاخ هملع نم عم هلسرأ اذإ نماضف هللا نيبو هنيب ايف نإو نيمأ عم هلسرأ

 ولو ى اميضم وأ نئاخ قحلا بحاص هلع نإ هيلع نامض الف هنع نإ الإ اعيضم
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 ىلع هل نيد يف ميرغلا وأ نيعملا هاضق ولو هل نتع نإ اقلطم ءىربو

 > هرماب نيدلا بر

 كلذك همعو ث كلذك هملعي ملو هنع نإ و ى كلذك ىحلا هيلع نم اضيأ هملع

 مدعو ملسملا لام ةيجنت موزل :يلوق نم ناذوخأم نالوق هنامض يفف قحلا هلع نم

 مزل ام لك : لاق نم لوق ىلع الإ ادحاو الوق حلا يف هيلع نامض الو « اهموزل

 : هلوق يف لخدي ليصفتلا اذهو « هب هيلع كح هللا نيبو هنيب اذف ناسنإلا

 ( نيعملا هاضق ولو ) لوسرلا ( هل نتيع نإ ) لصي مل وأ لصو ( اقلطم ءىربو )
 ىلع هريغل ناك نيد يف سانلا نم هريغل نّسعملا هاضق وأ قحلا بحاص ىلع هل نيد يف
 ءاضتقا ( وأ ) قحلا بحاصىلع مم رغلل ناك نيدت يف ممرغلل هاضق وأ قحلا بحاص

 ى قحلا بحاص رمأب ( هرماب نيدلا بر ىلع هل نيد يف ) هسفنل ( ميرفلا )
 نأ كلذو ص هرمأب ىحلا بحاص ىلع هريغل ناك نيد يف هريغل ممرغلا هاضق وأ

 هل هدريو هضبقي وأ كنيد يف هضقإ : قحلا بحاص كل لوقي : لوسرلا لوقي
 هسفنل ممرغلا هاضق ثمح ةمذلا ةءارب يف هبحاص رمأ طرتشي امنإ و ‘ هقح يف ءاضق

 نامض الف ميرغلل ولو نيعملا هاضةف نيعملا دي لصو اذإ امأو « هريغل وأ نبعملل وأ
 اذإف ى هدرو هديب لصو ذإ لوسرلا ىلع نامضلا هل لب قحلا بحاصل ممرفلا ىلع

 بحاصل ميرغلا عجريف هبحاصم رمأ الب هل هاضق ذإ هل دريف ممرغلاىلع عجر نمض
 : نالاكشإ همالك يفو هيلع ام هيطعي قحلا

 ءاضقو هيلع ام هنم نيعملا ىضق اذإ ميرغلا ةءاربل طرتشي فيك هنأ : امهدحأ
 ءاطعإ درجمب ءيرب ميرغلا نإف ىحلا بحاص رمأب ءاضقلا نوكي نأ الثم هسفنل
 :امهدحأ ناباوج هلو ؟ هضقي مل وأ هريغل وأ هسفنل نّبعملا هاضق ءاوس نيعملا

 بر ىلع هل نيد يف : هلوق اذك و ميمرغلل وأ : هلوق ىلإ دئاع ث هرمأب : هلوق نأ



 نيدلا بحاص لوقي نأ ديري نأ : يناثلا باوجلاو . ميرفلا ىلإ دئاع ى نبّدلا

 قحلا بحاص رمأب ميرفلا أربي ذئنيحف يلع كقح يف نالف نم يقح ضقا : نيممل
 مسرلا ىلع ممرغلا هاطعأف يل هيلع امل ءاضق هينطعأ : نيمملا هل لاق ولف « ربغ ال
 نوكي باوجلا اذه ىلعو ص طقف ةلاسرلا مسر ىلع هيطعي انإ و “ نامضلا همزل

 قيرطب نيتملا ىلإو ث ميرغلا ىلإ دئاع ى هرمأب نيدلا بر ىلع هل ني يف : هلوق
 . لومشلا ال ةيلدبلا

 اقلطم ءىرب هلوقل ةياغ ى رغلا وأ : هلوق نوكي فيك : يناثلا لاكشإلا و
 ؟نيعمال لخدم نكي مل هسفنل ميرغلا ىضق اذإو نيعملا ةءارب اهب دارأ ةءاربلا نأ عم

 نيعملا دي هلوصو دعب نيعملا دب نم ممرغلا هاضق وأ دارملا نأ لوآلا : ناباوج هلو

 ص ىحلا بحاص ىلع ممرغلل اف ميرغلل هيضقي نأ نيعملل قحلا بحاص رمأب
 باوج هل ردقيف هلبق امل ةياغ ال افزأتسم ى خلا هاضق ولو : هلوق لعجي نأ : يناثلا

 كهىربل وأ زاجل هرمأب ندلا بر ىلع هل نيد يف ميرغلا وأ نيعملا هاضق ولو٤اذكم

 نيدلا بحاصل نأ كش الف هنم نذإ الب هبحاص ىلع قحلا هل نمل ممرغلا هاضق نإ و

 ه]حاص كلذب هرمأب ل هنأل همطعيف ىحلا هيلع نم مزلي وأ 2 هذخأ نمم هدرب نأ

 كلذ نإ : ءاملعلا ضعب لاق اك سيلو « مكحلا يفو ى لا نيبو هنيب ايهف كلذو

 يف هريغ لعف هيلع يضمي ال ذإ ى هتمذ تئرب ثيح هللا نيبو هنيب ايف مزال ءاضقلا

 هلع هل نمل صالخلا دةتعا ءاش ول هنإف هتمذ ةءارب امأو ، هنم رمأ الب امتح هلام
 ام هاطعأ نمم در هميرغ ءاش نإف هميرغ نم ضبق اذإف « هميرغ نم ضبقيو ىحلا

 زاج هرمأ ريغب هلام نم هريغ هاضق نإو :هلوق نم خبشلا هركذ ام امأو ع هاطعأ

 نإف هنع ىضق نم ءاضق زيجي ال نأ هل نرال ءاضقلا كلذ موزل ىلع هيف ليلد الف
 هؤاضق همزلي الف ءاش نإ ىطعأ ام هاطعأ نم دريو قحلا هيلع هل نمل ىطعأ ءاش
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 تضق وأ اهوحن وأ لصنت و ] ة ز ف نالفل يع هطعأ : هل ل اق نإو

 { هليكو وأ هضبقي مل ام حصي مل كلذ يف كيلع يلام كل

 ؛سانلا نيبو هنيب اهف الو هنم رمأ الب هنع هلامنم ىضق اذإ كحلا يف قيقحتلا دنع

 ..هللا نيبو هنيب ابف هموزلب لبق اك سبلو

 ينع ( ينيد ي ] ) هطعأ : ( . رغلل ي أ 2 ( هل ) نب دلا بحاص ( لاق ن إو (

 هثروم ةاكز عض اذإ اك اهيف ينمزل نامض نم وأ يلام نم ينتمزل ( ةاكز يف نالفل

 نيذلا سانلل ةعابت نم جورخ ( لصنت ) يف ( وأ ) كلذ وحن وأ همصوم وأ

 ٣ ٠ ل اصتالا نم سيأ و أ مهفرعي ال

 ادحاو وأ نينثا يطعأ نإو ادعاصف ةثالث نيب لاصتنإلا قرفي : «رثآلا» يفو
 ةرافك و ةظلغملا ةرافكلاك دحأ امهل نيعتي ال ىتلا قوقحلا نم( امهوحن وأ ) ىزجأ

 رجألا هوجوو ةطقللاو ءارقفلل هلاب ثنحلا نم همزلي امو شارفلا رانيدو ةلسرملا
 ( كلذ يف كيلع يل ام كل تيضق وأ ) كلذ ريغو اهيف هلعجي نأ هرمأ اذإ

 (حصي مل) دحأ اهل نيعتي ال يلا قوقحلا نم امهوحن وأ لصنت وأ ةاكز نم روكذملا

 هنع يزجي الف هلام نوكي الف هلصي مل هنأل هلعفب ممرفلا أربي ملو هب هرمأ ام لعف

 ( هليكو وأ ) هبحاص نيدلا ضبةب مل ام يأ “ ( هضبقي مل ام ) ءيش يف هؤاطعإ
 . كلذ لعفي نأ ىلع هدريو

 ىلعو .فلسلاب رانيد يئاطسرفلا ناسح يبأ ىلع يهورسىثلا فورعم يبأل ناكو
 يرانيد كيلع ىقبي نأ تمرح : ناسح يبال لاقف ةاكزلل رانيد فورمم يبأ

 . ةاكزلا ىلع فورعم وبأ هل هدرف ناسح وبأ هرضحأف
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 وك

 . . . زوجو

 هجوو ةاكزلا باب يف نالوقلا مدقتو ضبق الب كلذ حصي نأ ( زوجو )
 مهلك ءارقفلا هأربأ ولف نيمم ربغ ءايشألا هذه ذخأي نم نأ كلذ ةحص مدعب لوقلا
 نم نوكي الف هدجي ىتح اهذخأي نمل اهب ءاصيإلا همزل اهذخأ نم اوبأ ولو هزجح ل

 عون امل نيمتي لب دحأ اهل نيعتي ال هنأل ى ذخألا يف هوحن الو هلىك و ةلزنمب اهذخأي

 هتمذ ين وه نم دي نم نيدلا جرخي مل هنأكف هوحن الو هليك وك نكي مل اذإف“ءارقفلا

 ء ًآارومأم الو ةفيلخ الو هل اليك و الو نيدلا بحاص سيل نم جرخ ذإ

 بحاص نم الوق سدال اهف هلوبق نإف هتمذ يف وه نمل كلذ يف هاضق نإ اذك و

 مل اهنم هأربأ ولو هرومأم وأ هتفيلخ وأ هليك و نم الوبق الو الو هل اذخآ هنيدل نيدلا

 اصخشتم سديل امو 0 مي رغلا ةمد ق وه لد جراخلا يف صخشتم ريغ كلذ و ى رمد

 رم اك اهبحاص نيعتب ل يتلا ىوقلا ف هنع يزج الف هف هرمأ لطا جراخلا ق

 ناك امل اهبحاص نإف ى اهبحاص نيعتملا قوقحلاو نيدلا فالخم ى ةاكزلا باتك يف

 رمأب هبحاص ىلع نيد هل ن هتمذ يف وه نم هاضق اذإف ائزجم هؤاربأ ناك انيعتم
 . ءىربل هأ ربأ ول هنأ ليلدب هبحاد ديب لصوأ هنأكف هيحاص

 مل يتلا قوقحلا كلت يف هريغل ءاضقلاب رومأملا مم رغلا نأ زاوجلا لوقلا هجوو

 هنأكف هرمأ ام لعف ذإ هل رمآلا لاملا بحاص ماقم مئاق اهذخأي نم نّيمتي

 رمأب ند ف هريغل ءاضقلا ق هماقم مئاق هنأ ك زاللا بحاص كلذ ف ىطعأ

 رمأ دقو « انيعم ناك ذإ لاملا بحاص ةلزنب ضباقلا : لقف تئش نإو “ هبحاص

 قوقحلا كلت يف لاملا بحاص رمأب هسفنل كلذ ىضق اذإو ى هئاطعإب مم رغلا

 رمأب هريغ وأ هسفنل كلذ ىضق اذإ وهو .2 هتمذ ي ام هل بهو اذإ ام ةلزنمبف
 لكلو تاينلاب لامعألا امنإ » : قلع لاق دقو ع هرمآ ةينب يضقي امنإ هبحاص
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 ديب آدي هلام نم هل ىرتشاف امولعم هل يرتشي نأ هرمأ نإو
 . . ٠ . . . ِ . 2 ؤ ١ رش لطب

 كنم. رمأ الب هل وه نمل كملع ام.دحأ كنع ىذخق ول هن أ ىرت الأ «ىون ام ءىرم ١

 . تيضر نإ كأزجأل

 رمأب هريغل قوقحلا يف كلذ م رغلا يضقي نأ زوجي هنأ يدنع حيحصلاو

 نإف ى هريغل هاطعأ اذإ ام فالخب ى هنم هزوربو هصخشت مدعل هسفنل ال هبحاص

 رمأ نإو « زاج قوقحلا كلت يف هذخ" : ىحلا بحاص هل لاقف ميرغلا هرضحأ

 ى قحلا هيلع هل نل ضبق ام يضقيو رغلا نم ضبقي نأ هلوسر نيدلا بحاص

 ص عنملا يريغ دنعو ى زاوجلا يدنع حيحصلاف ى لعفف نيدلا بحاص ىلع ينعأ

 دقف هلسرأ يذلا نيدلا بحاص الو وه هكلمي ال ايف فرصت لوسرلا نأ هتجحو

 فالخب « لوالاب يه اك ةلوغشم ميرغلا ةمذو ى هل نماض وهف ميرغلا لام يف فرصت
 يضقملاو ص هلام يف فرصتم هنإف دحال ءاضقلاب هميرغ نبآدلا بحاص رمأ اذإ ام

 ضبقلا يف قحلا بحاص ماقم مئاق لوسرلا نإف ث كلذ ملسن الو هماقم مئاق هل

 . هلسرمل ايف فرصتم وهف ءاضقلاو ضبقلاب هرمأ ذإ ضبقلا دمب ءاضقلا يف و

 بحاص رمأ نإ اذك و ى هميرغ نيدلا بحاص رمأ نإو يأ ى ( هرمأ نإو )

 وأ اضرع ( امولعم ) ائيش ( هل يرتشي نأ ) نيدب سيلو ىحلا هيلع نم قلا
 لاملا نم يأ ى ( هلام نم هل ىرتشاف ) رومأملا ةمذ يف ينعأ ى هتمذ يف هل امب الصأ
 كلذ نأ ىلع رمآلل هسفن لام نم رومأملا هارتشا دارأ وأ رمآلل هتمذ يف يذلا

 ديب ادي : هلوق طاقسإ ىلوألا ( ديب ادي ) دحاو ىنعملاو هل ءاضق رمآلل ءارمالا

 خيشلا ةرابع ركذ هنكل ى ةئيسن ناك نإ : هلوقب دعب صيصختلا ركذي مث معيف

 هتمذ ىف امب هنم رمأ الب هل ىرتشا نإ اذك و ص ( هؤارمش لطب ) ةتس يبأ ةرابعو
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 ى ةئيسن ناك نإ رهظألا يف حصو

 رومأملل دودرم نمثلاو « هعئابل دودرم عيبملا ءيشلاف ى هل زاجأو ديب ادي

 تبثيفهسفنل عيبلا دقعي مل هنأل؛هرمأ يذلل هتمذ يف قاب قحلا وأ نيآدلاو يرقلا

 هيطعيس ناب الو هنع ضرقي" نأب هرمأ يذلا لامب هرمأ يذلل هارتشا الو هل

 نأ دمعتي وأ نظي هتمذ يف لامب لب هب يرتشي ام هاطعأ نأب الو هب ىرتشا ام
 ين امأو ت هللا نيبو هنيب ايف كلذو ى كلذك سيل هنأ عم هضبقك هب هل ءارشلا

 نيدلا بحاصل يرقشا ينإ : ءارشلا لاح لاق نإ الإ رومألل تبات ءارشلاف كملا

 نيدهاشل "رقأ وأ ءارشلا لاح لبق كلذب عئابلل "رقأ وأ يتمذيف يلع هل امب قحلا وأ

 هنإف كلذ وحن وأ يتمذ يف هل امب نالفل اذك و اذك هنم يرتشأ انالف دصقأ ينإ

 . مكحلا يف اضيأ لطبي

 اذه دعب فنصملا امهركذ ناذللا نالوقلاف “ ادحاو الوق هؤارش ( عصو )

 مل وأ هرمأ يذلل تبثو ( رهظألا ) هجولا ( يف ) هؤارش لطب : هلوقب نالصتم
 لجآ وأ لجامب ريخأت بحاص يأ « ( ةنيسن ) ءارشلا ( ناك نإ ) زاجاف هرمأي
 ‘ ليق اذك نمثلاب لكوملا بلاطيو “ حبحص ءارشلا ىلع رمألا وأ ةلاكولا نأل

 اهيف ا۔ب لب ى هتمذ يف ام ريغب هل يرتشي نأ هلكوي وأ هرمأي مل هنذأب هيف هجتيو
 بحاص نآل لطاب وهف ةئيسن هب ءارشلاو ديب ادي هتمذ يف امب ءارشلا نيب قرف الف

 ديب ادي ةمذلا يف امب ءارشلا نأب قرفلاب باجيو ' لاح لك ىلع هقح ضبقي مل قحلا
 نكي مل نيحو س زوجي ال امب ًادقن ءارش ايهنم لك نوك يف ديب ًادي مارحلاب ءارشلاك
 قاب هقح وأ هنيدو هدنع نم نمثلا يطعيو نيآدلا وأ ىحلا بحاصل حص ديب ًادي

 عئابلا ناك ديب ادي نكي مل اذإ هنأ وه رهظأ باوج اضيأ انلو ، هرومأم ىلع

 . رمآلا لوسرك
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 هيلعو رمآلل : ليقو ، رومأملا هيرتشمل مزال ءيشلاو حيحص : ليقو
 . . . . « نايضاقتيو ميرغلا ىلع نيدلاو نمثلا

 ص ( رومأملا هيرقشمل مزال ) عيبملا ( ءيشلاو حيحص ) هؤارش ( : ليقو )
 حصي مل ال هنال هرمأ يذلل هتمذ يف قاب قحلا وأ نبدلا و ديب ادي هارتشا ءاوس

 . نمثلا هيلعف هل "حض لوألا لوقلا يف "رم امل هرمأ يذلل دقنلا

 وأ ) نيدلاو نمثلا هيلعو رمآلل ( مزال ءيشلاو حيحص عيبلا ) : ليقو (

 « ناويدلا ه يف ركذو « لاوقأ ةثالث هذهف قحلا هيلع نم وأ ( ممرفلا ىلع ) قحلا

 اهنكل ( و ) نمثلا يطعي الو رمآلل مزال ءيشلاو حيحص عيبلانأ وه اعبار الوق

 ةلباقم يف كل وه ءيشلا يف نمثلا نم تيطعأ ام : ميرغلا لوقي نأب ( نايضاقتي )

 ذخف كنع هتيطعأو يلع كل ام ةلباقم يف ءيشلا كلذ :لوقي وأ ى “يلع كل ام

 ظفللاو كلذ ادقتعي نأ يزجيو “كلذ تلبق دق : نبآدلا بحاص لوقيو ى ءيشلا

 . نيدلاك هلك كلذ يف ةمذلا يف بترتملا قحلا نأ تدع دقو “ حجرأ

 رمآلل ءيشلا:لبق هنأ نم - للا اهمحر - فنصملاو خيشلا هركذ ام امأو

 لاب امن ,ضاقت ناك نإ هنأل لكشف نايضاقتيو ممرغلا ىلع نبآدلاو نمثلا هيلعو
 ء يضاقتلا دعب امهدحأ ىلع ءيش ال لب ى ميرغلا ىلع نيدلاو رمآلا ىلع نوكي نمثلا
 لمعلو ى كانه يضاقت الف رمآلا ىلع ءيشلا نمث ناكو ميرفلا ىلع نيدلا رمتسا اذإو

 اك اهنيب ايضاقت كلذ نوكي : لوقي نم مهنمو ى اذكه خيشلا لصأ يف ةخسنلا

 لفغ كلذكو ى هفيرحت ىلع خيشلا رصتخاو خسان اهفرحف « ناويدلا » ظفل وه

 نيدملل هعفدي يأ : هصن ام نمثلا هيلعو ثلاثلا خيشلا لوق ىلع بتك و ةمالملا

 يفاني ندملل عفدي هنوك نإف ى ها ديب ادي ىرتشا ثيح هلام نم عفد دق هنأل
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 ف هحص وأ كيلع ينيد هف يل لعجا : هل لاقف ءاعو هاطعأ نإو

 ةنكمأل عيمج ذكو > اهس ضبقل ا ةحص ِ افتن ال كلذ ه ربي" ل يتبب

 ى هب رمأ ام لعف نإ زوجو

 «ناويدلا» ةرابمك اهيلع ىشح يتلا ةخسنلا تناك نإ الإ مهللا ءايضاقت كلذ نوك
 . يضاقتلا الول هل عفدي نأ هنأش نم يأ ى نبدملل عفدي : هلوقب دارأ وأ

 وأ ( كيلع ) يقح وأ (يننيد هيف يل لمجا : هل لاقف ءاعو ءاطعأ نإو )
 وه امع اذك عضوم يف وأ ( يتيب يف هعض وأ ) اهنيعي مل وأ اهبيع هلكأت ةباد هطعأ
 : هبلع وه نم لاق وأ ى امهربغل وأ هيلع وه نمل وأ نيدلا وأ ىحلا هل نمل كلم

 : هل وه نم لاقف ى اذك ناكم يف وأ ءاعولا اذه يف وأ اذك ءاعو يف كل هلمجأ

 هأزجأ هقح نيبو هنيب ىلخو رضح نإو ‘ قحلا هل نم رضحي ملو كلذ لعفف معن
 تيبلاو ءاعولاب يأ ث ( اهب ضبقلا ةحص ءافتنال كلذ ءرنبي' مل ) اضبق دنعو

 ص لاق اك ارضاح عضوملا ناكو كلذ هل نم هيلإ راشأ ولو ى عضوم لك هلثمو

 . ةبئاغ وأ امهربغل ولو . ( ةنكمألا عيمج اذكو )

 ( هب رمأ ام لعف نا ) أربيف كلذ يف عضولاب هرمأي نأ ( زآوجو )
 رسكلا نم ىلوأ وهو ع هب رمأ ام هلعفل يأ ى ليلعتلا ىلع نأ _ ةزمه حتفب

 اذهو ى مالكلا قايس نم امطق مولعم هب رمأ ام لمف طارتشا نأل « طرللا ىلع

 اذا أربي ال فيكف ءىربل هيلعام هأربأ ول هنأ اك ى حيحصلا وه يدنع لوقلا
 هلفط وأ هدع وأ هتباد همطمب نأ هرمأ نإو “ ناكم وأ ءانإ يف هلعجي نأ هرمأ

 . هلفطل نمضيو هأربأ هنأكف هسفنل
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 هلعجب وأ هل ىمسمل هرمأ يلو نم نبد ءاطعإب ًاميرغ رمأ نإ ةفيلخلاو

 نانيمألاو س ةفيلخلا لصي قح لعف نإ أربي مل مولعم ناكم وأ ءانإ يف

 كرمأ : الاق نإ ةجح

 نم ( هرمأ يلو نم نيد ءاطعإب اميرغ رمأ نإ ) لبكدولا وأ ( ةفيلخلاو )
 رجألا هوجو نم هجو وأ دجسم وأ لفط وأ نونج وأ رضاح وأ بئاغ

 ابس الو ( مولعم ناكم وأ ) مولعم ( ءانإ يف هلعجي وأ هل ىمسم ) ناسنإ ( ل )
 نم وأ ليك ولا وأ ( ةفيلخلا لصي ىتح لعف نإ أربي مل ) مولعم ربغ ناكم وأ ءانإ
 كلذ لثم ءالؤه ىلع ىمسل نكي مل نإ هل ءاطعإلاب ليكولا وأ ةفيلخلا هرمأ

 نإ و ث ليك ولا وأ ةفيلخلا رمأب ءىرب قحلا هماع نم ءاطعإو الإ و رثك أ وأ قحلا

 . دئازلا نمضو هنم ءىرب لقأ مهيلع هل ناك

 رمأ اذإ بئاغلا وأ نونجملا ةفيلخ وأ متيلا ةفيلخ امأو : « ناويدلا » يفو

 يف هعضي وأ ءانإلا اذه يف هلعجي وأ هل ءامس لجرل ءالؤه نيد يطعي نأ نيدملا

 ىلع ناك ام امأ و ى ةفيلخلا ىلإ لاملا لصي تح كلذ هئربي الف لعفف مولعم ناكم
 مهتفيلخ نيدلا بحاص رمأ اذإ سانلا نويد نم بئاغلا ىلع وأ نونجملاىلع وأ متيلا

 ءانإلا اذه ىف هلعجي نأ هرمأ نإ امأو ص زئاج كلذف سانلا نم هريغل هيطعي نأ

 مهنمو ‘ كلذ هئربي الف نيآدلا بحاص هب رمأ ام ةفيلخلا لعفف مولعم ناكم يف وأ

 . صخ رب نم

 اناك نإ للا نيبو هنيب ابفو كحلا يف هتمذ تلغش نم ىلع ( ةجح نانيمألاو )
 كلذك قحلا هل نم ىلعو امهدحأ وأ نيدبع اك نإ هللا نيبو هنيب ايفو نيرح

 كرمأ : قحلا هيلع نمل الاق وأ نيدلا بحاص ( كرمأ ) : ميرفلل ( الاق نإ )
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 > كل بهو وأ هنم ك أرب أ وأ كل هكرت وأ ( ذم هنيد يطعت نأ

 هل فليو ، آادحاج دعب ىتأ نإ هب لغش الو كلذب أربتيف نالفل وأ

 > ءيش هلع هل ام 3 2 رغل ١

 وحن وأ نالفل وأ هذهل وأ ( اذهل ) هقح وأ ( هنيد يطعت نأ ) ب قحلا بحاص

 وأ هنم كأربا وا ) كدبمل وأ نونجملا وأ لفطلا كنبال وأ ( كل هكرت وأ ) كلذ

 ةاكز يف كلذ وحت !وأ اذهل وأ نالفل هيطعت نأ كرمأ وأ ( نالفل وأ كل بهو

 هقح يف كلذ وحن وأ اذهل وأ « نالفل هيطعت نأ وأ هللا قوقح نم ىتح يف وأ هلام

 هميرغ رمأ نمف قباسلا فالخلا ىلع نيكاسملاو ءافعضلل همزل ايف وأ ص هيلع يذلا

 نم ( أربتيف ) نالف هل هبهو وأ نالف ىلإ لصوأو كلذ يف هيلع ام يطعي نأ

 هبنأ ديرب نأ لمتحيو ى هلعفب هرمأ هنإ الاق يذلا ( كلذ ) لعف ( ب ) نيدلا

 . لعف نإ لوقلا كلذب وأ رمآلا كلذب ءىرب

 ايف الو كحلا يف قحلا بحاص هلثمو نيدلا بحاصب يأ « ( هب لغش الو )
 رقأ وأ ى كلذ هل الاق نينمآلا نأ نبت نإ للا نيبو قحلا وأ نيدلا هملع نم نيب

 ايف هب لفش الف كلذ نيبي مل نإو ى لوقلاب امهرمأ هنأ وأ الاق اهنأ لاملا بحاص

 ث ( ىتأ نإ ) اهنيب ةموصخلا بصنتو هب لفتشيف مكحلا يف امأو « هلا نيبو هنيب
 نيبتي ملو رمألل ( ادحاج ) هل الاق ام لمف دمب يأ « ( دعب ) لاملا بحاص يأ

 . كلذ

 هيلع هلام ) نايب نكي مل ذإ اقلطم قحلا بحاص هلثمو ( ميرفلا هل فلحيو )

 ملع يضاقلا دعب هركذي يذلا قحلا وأ هركذي يذلا نيدلا كلذ ةهج نم ( ءيش

 عواطي الو ى اهب كسمت نمل نيميلا هذهب يفتكي هنأ ملمي نأ : ينعأ « مكحلا اذه
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 . . . ضرقلا وأ عيبلا لصأ ىلع انيمي هيلع كردي الو

 ى نيدب هلماع ام هفلحي نأ ديرب نأ لثم اهاعدا نإ اهيلع ةدايزلا يف يعدملا

 وه امنإ فلحتسملا ةين ىلع نيميلا : ثيدح نأل هفلح يف فلعلا ةين هرضت الو

 بحاص نيبو كلذ نيبتي مل نإو “ ةضرممب فلحف فلاحلا ةمذ أربت م اذإ

 هرمأي مل هنأ فلحيو قحلا هيلع نم ىلع هل كءي هنإف اذك هيلع هل نأ لاملا

 . كلذب

 ( ضرقلا وأ ) نيةدلا هب يذلا ( عيبلا لصأ ىلع انيمي هيلع كردي الو )

 نيميلا هذه نع يفكيو ى هنم هتمذ تئرب دق نكل تباث كلذ لصأ نأل قحلا وأ

 بحاص دارأ اذإف « ءيش هيلع هلام ه۔ذإ ةروكذملا نيميلا اهك ردي ال هنإ لاق لا

 هل ينمزلي نكي م وأ يل ضرقأ ام وأ يل عاب ام : هفلح يف لوقيو هفلحي نأ لاملا

 فلح ءيش "يلع هلام : فلح يف لوقي نأ قحلا هيلع ناك نم دارأو « اذك ىتح

 . فنصملاو خيشلا مالك نم ذخؤي اذك ى لاملا بحاص دارأ اك الإ اذكه

 هاوعدو كلذ لصأ بلط ىلإ لاملا بحاص قبس نإ هنأ يدنع يذلاو
 كلذ ركنأ هنآل . هيلع فلحلاب رهاظلا كحلا يف مكحي هنإف هيلع فلحي نأ بلطو

 هدر اذإف “ باوجلا ددرتسي نأ دب الف هيلع يعدا ناك دقو ى هركنأ نإ لصألا

 هقح هلصي مل هنأ هيلع ىعدا نإو ، لصالا كلذ ىلع نيميلاب هيلع كح راكنإلا
 نودهشي دوهشب قحلا هل نم ىتأ نإو ى هل هيلع قح ال ه_نأ فلحي ذئنيحف هنم
 تلق كنإ : اولاقو ءانمألاب قحلا هيلع نم ىتأ نإ و هيطعي هنإف قحلا هيلع هل نأ
 . هرمأ ثمح هلعف هنأ نيبت نإ ءىرب اذك ىقح يف هلمحي وأ انالف هيطعي هنأ انل
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 . مكحلا يف ال زوجو ى لعف نإ امهب أربي مل انل هطعأ : الاق نإو

 ءاوس انل هيطعت نأ كرمأ دق هنآل ( انل هطعأ ) رثكأ وأ امه ( الاق نإو )

 مهب الو ( اهب أربي مل ) نالفل هلصونل وأ انسفنأل هذخان انل هطعأ : اولاق وأ الاق

 هيف اورجس م ايف ءانمأ ءانمألا نأل ( لعف نإ ) للا نيبو هنيب ايف الو كحلا يف
 وأ افرصت مهسفنأل هيف اوتبثأ الو رض مهسفنأ نع هب اوعفدي ملو امفن مهسفنال
 عفد وأ عفن هيف اهل ايف اصوصخ ءوسلاب ةرامأ سفنلاو “ اسوفن محل نآل ءالىتسا

 يلي نأ بلط نم يأ ى لمعلا بلط نم مكنوخأ : للع لاق دقو ى ام ةيالو وأ

 ىون دقف اهن ودب مهاطعأف كلذ يف ءانمأ ةداهش ىلإ نوجاتحم ءانمأ مهف ءيش ىلع

 نإف ى كحلا يف ذخؤيو « هللا دنع أربي الو زوجي ال اك ريغلا لام يف فرصتلا

 نم باتو راكنإ عقي مل نإ ءيشب ذخأي ملو ءىرب : اولاق اك رمآلا جرخ و لعف
 م, ِ

 ٠ الوا هعشص

 أربيف لعفي نأ ضمب زوجو أربي : مهضعب لاق يأ « أربي نأ ( زآوجو )
 ءاطعإلا ىلع داهشإلاب اضيأ طاتحي اذه ىلعو ( مكحلا يف ال ) هللا نيبو هنيب ايف
 هيلع دهشأ اذإ هنإف هلام هب عيضي ثداح ثدحيو ى راكنإ عقي اللل ءانمأل
 كلذب مهرمأ نوكي نأ وأ « كلذ هلصو دق نوكي نأ قحلا بحاص ركنأو

 مسر ىلع هداقتعا يف مهاطعأ نكل « مهاطعأف مهنمتئا ولو هنأل يدنع مهيلع عجر

 مهاطعأ هنأل مهيلع عجرب ال هنإ :نيمدقتملا ضعب لاقو “كلذ نم ةءاربلاو لوصولا

 داهشإلا هديفي ال هنأل هبلع داهشإلاب طايتحا الف اذه ىلعو ى ءانمأ هدنع مهو
 نونجي وأ نوتومي مهلعل هبنتلاو ةركذتلا ديفي « معن « مهيلع عوجرلا مدل

 هلعجن وأ انالف همطعن نأ انرمأ :اولاق اذإ هب اورمأ ام اولعفي نأ لبق نوبيغي وأ
 . . اذك يف
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 الاق ام لعف هلام ةاكزك يف كل هدزف انل هيطعت نأ كرمأ : الاق نإو

 دحاو زوجو ى اهل ًاعفن ارب مل ذإ ءىربو

 ( هلام ةاكزك يف كل هدزف انل هيطعت نأ كرمأ : ) اولاق وأ ( الاق نإو )

 ءارقفلا ىطعت يتلا قوقحلاو شارفلا رانيدك اهعاونأب ةرافكك هلام ةاكز لثم يف

 وأ لام نامضو شرأك ىحلا وأ نبةدلا هيلع نمل لاملا بحاص ىلع يذلا قحلاو

 ام لصف ) كلذ نم ءيش يف هايإ انالف كيطعيف انالف هيطعنف انل هيطعت نأ كرمأ
 . اولاق وأ ( الاق

 ( ايمل أعفن ا"رجي مل ذإ ) « هللا نيبو هنيب ايفو مكحلا يف هتمذ يف امم ( عىربو )
 اوركنأ وأ اركنأ نإو ط آريثك اوناك نإ كلذك و كلذب اهنع آرض اعفدي ملو

 ء ايسني نأ لاتحال آربي : ليقف كا نيبو هنيب ايف امأ و ی كحلا يف أربي مل كلذ
 ا جنأ تبث ولو هنألو ى اهثودح لبق امهاطعأ هنكل اهتنايخ تثدح ولو هنألو

 :لمو “هملع ةذخاؤم الف هل رهظ ام بسحب ىطعأ هنكل ءاطعإلا لاح ةدوجوم

 نأ لثم زجي مل ةعفنم ارج نإو « ءاطعإلا لاح اهدوجو تبث نإ اهس الو أربي ال

 اهب اهبلاطي ملو هب ىفتكا هاَدر اذإف ى نبدلا هيلع يذلا كلذ ةقفن ايهتمزل انوكي

 اذكو ى نيدلا يف هايإ امهاطعأ هل هاةدر اذإف ، نيح هيلع يهل نوكي وأ

 حصت هجوألا هذهبف يطمي ام هدنع دجو اذإ كلذو ى هلك كلذ يف طقف امهدحأل
 . فلألاب اذإ

 مدقت ام عيمج يف ةمأ وأ ةرح ةأرما ولو (دحاو ) نيمأ ناسنإ ( زوجو )

 ولو ة۔هأ وأ ةرح ةأرما ولو قدصم دحاو اضيأ زوجو « نانبمأ هيف طرش ام
 نإف ى ي نيقداصلا عم اونوك و » : ىلاعت هلوق نيلوقلا نيذه ةجحو ع نيمأ ربغ
 هجوو ى نيمأ ريغ ولو ى اقداص ناك نإ درفلاب ولو قدصيف ةقيقحلل هيف « لأ »
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 ةمذب ام ةبه زاجو 4 مكحل ا يف ال

 جورخلا مدعو اودقتعا ام داقتعا نيقداصلا عم نوكلا ىنعم نأ هب لالدتسإلا

 يف اوناكو بناج يف ناك دقف كلذ يف مهفلاخ نمو “مهتقفاومو اولعف وأ اولاق امع

 مهلعفو مهداقتعاو مهدهعو مهنيمي يف قدصلا دارملاو « مهعم هنأ قدصي ملف بناج

 ام اذه ص بجاو اضيأ ايندلا رومأ يف قدصلا نآل ي ةيويند ولو مهلاوقأ رئاسو

 خيشلاو ‘ كلذ ق امالك » ةءارب » ريسفت ي تركذ دقو ى ةيآلا يف يدنع

 نوكل هب لدتسي ملو ةجح قدص نم لك نوكب لوقلل هب "لدتسا _ هللا همحر _

 يف ال ) للا نيبو هنيب ايف لوقلا نم لكو “ لالدتسإلاب ىلوأ وهو « ةجح نيمألا
 اهنع ناعفدي الو اعفن اهسفنآل نارج ال نانىمأ الإ هيربي الف كحلا يف امأو( كحلا

 . ةرضم

 نالفل وأ يل هاطعأ وأ كل هكرت دق :دحاو نيمأ لاق نإو :« ناويدلا » يفو

 نيبو هنيب امف نيدلا نم أربيو صخرب نم مهنمو “ ةجح هيلع هلوق نوكي ال هنإف
 ؛كلذ لمفي ال هنإف كل هدراف يل هيطمت نأ كرمأ دق : نيمآلا هل لاق نإو ڵ هللا
 ى كلذ هيربي الف هيلع كنيد يف وأ قوقحلا يف هعفدأ نأ ينرمأ : هل لاق نإو
 هب هل يرتشتف كل هدراف يل هعفدت نأ كرمأ دق : نيمألا ريغ هل لاق نإ امأو
 : ليقو ى انيمأ ناك نإ الإ هب لغتشي الف هل هلصأواف ىل هعفدتف اذك و اذك
 نيبو هنيب ابف ةجح هل نوكيو ةجح هيلع نوكي هنإف لجرلا هقدص نم لك
 . ىلامت هللا

 ضبقلا ةبهلا ةحص يف طرتشي مل نم دنع تضمو ( ةمنب ام ةَبه زاجو )

 اهتحص يف طرتشا نمو ى سانلا نم هربغل وأ هيلع هل نمل لاملا بحاص بهو ءاوس

 ريغ ةمذلا يف ام نأل هتمذ يف هيلع نمل ولو ةمذلا يف ام ةبه هدنع زجت مل ضبقلا
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 تلعف نإ هيف عوجر املو ، قادص نم هتمذب ام اهجوزل ةأرما ةبه ال

 ٠ كلذب كحلا حصو

 نأ نع لضف صخشتم ريغ ةمذلا يف ام نأل هتمذ يف نمل بهو ولو « ضوبقم

 اهجوزل ) اهدس وأ ( ةأرما ةبه ال ) ةمذلا هلبقت ال نيعلاو ض.قلاب فصوب

 قادص نم هتمذب ام اهتبه يضم ال هنأ ىنعمب ‘( قادص نم ) هضعب وأ ( هتمذب ام
 الإ اهيف عوجر الب تضمو تزاج هنأ ى ةمذب ام ةبه زاجو : هلوقب هدارم نإف

 ؛ يضمي ال نكل ةمذلا يف وهو هتبه تزاج ولو هنإف ةأرملا قادص فالخب بألا

 (افشمنو ) ى لاق اك عوجر كلذ مم امل لب عوجر ال هنأ : تلاقو هتضمأ ولو

 ةبه اهنإ تلاق ولو “ تبهو يأ “ ( تلعف نا هيف عوجر ) هلا نيبو اهنيب ايف
 . اهف عجرأ ال ةضام

 كلذ ةلع نأ يدنع يذلاو ص عوجرلا ( كلذب ) اهل اضيأ ( كحلا ححصو )

 هيف لهاستلا نع رجزلاو هب حاكنلا ميمتتب قادصلا رمأ يف ديك وتلا يه مهدنع
 اذإ اهنأ يدنع يذلاو “ يحتست يهو اهنم بلطي نأ نعو هيف ةأرملا ملظ نعو

 هلوقل كحلا يف الو شلا نيبو اهنيب ايف هيف عوجرلا بصت مل اهجوزل اهقادص تبهو
 بيطو )6١« ي ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش نع مكل نْبط_ نإو ف : ىلامت
 يفام ةبه ةحص ىلع ليلد اضيأ ةيآلاف ى ضعبلا نع اهبيطك لكلا ىلع سفنلا
 يف هنوك لمشف “ هروضح ديقي ملو قادصلا ضعب ةبه ةحص اهيف ذإ « ةمذلا

 ى قادصلا نم اهيف ام لثم قادصلا ريغ نم ةمذلا يف ام نأ ىفخي الو ةمذلا
 ةبه ءانثتسا مدعو ةبهلا باب يف يتأي امب ءانغتسا انه ةبهلا ةلأسم طاقسإ ىلوألاو

 )١( ءاسنلا ةروس : ٤ .
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 نمو ًاقادص ولو ةمذلا يف ام ةبه زيجي ضوبقملا ريغ ةبه زاجأ نم نإف ى قادصلا
 قادصلا ةأرملا ةبه ركذب ليعامسإ خيشلا "د ري" ملو ى ةمذلا يف ام ةبه عنم اهمنم

 ةتس يباك فنصملا لمل :لوقأو “لحملا ةبسانمل اهيلع رصتقا امنإو اهعنم صوصخ
 الو ةمرحم ريغ ةحرحص ةمذلا يف اهقادص ةأرملا ةبه نأ اودارأ ليعامسإ خيشلاو

 وأ ءايح هبهت نآل ةنظم اهنأل عوجرلاب امل مكح اهيف تعجر نإ نكلو ى ةلطاب

 لصحي كلذبف امل حصي مل سفن بيطب تبهو اهنأ رهظ اذإف ‘ فيوختل وأ افوخ
 يف يتأيسو ى ةيآلا .. « مكل نيط نإف » : ىلامت هلوقو « راثآلا كلت نيب عمجلا

 اهتنيب لبقت مل هاركإب هتطعأ اهنأ تنيب اذإ اهنأ زيزعلا دبع نبا نع « ةبهلا باتك
 لبقت عيبرلا دنمف “ اهل نايب الو هاركإ تعدا نإو « لبقت : عيبرلا لاقو

 نع مكل نْبط نإف » : ىلامت للا لاق ى لبقت ال :زيزعلا دبع نبا لاقو “ اهاوعد
 ىلامتوالرابت هللا ءاش نإ مالك كلذ يف يتايو ي ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش

 . ملعأ هللاو “ لجو زع
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 باب

 ىطعأ نإ مي رغ أ ري الو > نيدلا ضيق يف ةلاكو تزاج

 . . .[٠٤ . . . . ٠ همرل ام فالخ ليكول

 باب

 نيدلا ضبق ق ةلاكولا

 نم . تناك ءاوس فالختساو هيف رمأو ( نيدلا ضبق يف ةلاكو تزاج )
 ناك ءاوس ع دجسم وأ بئاغ وأ نونجم وأ ميتي مئاقك هيلع مئاق نم وأ هبحاص

 رمؤي وأ لكوب ال هنأ الإ « ةمذلا يف ام لك اذك و ى هيلع مئاق وأ ممرغلا نم ضبقلا

 ص هل لاملا نكي مل نإ نمضو اقلطم مأ الإو عيضي نم وأ نوخي نم فلختسي وأ
 ام فالخ ) مئاق وأ ( ليكول ىطعأ نإ ) نبآدلا هيلع نم وأ ( ميرغاربي الو )
 . ريعشلاو "ربلاو ةضفلاو بهذلاك ابرلا وأ ةاكزلا يف ادحاو اسنج ادع ولو ( همزل

 تناك ةلاكولا و«عيب فرصلاو“ف رص مها ردلاب ريناتدلا نأ ىرت الأ كزعملاو نأضلاو

 ةضفلا ةكسو بهذلا ةئكس نأ دلب فرع ناك نإ الإ عيبلا ىلع ال ضبقلا ىلع
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 م هلبقيو هلصي مل ام فلت نإ ميرغلا هنمض « هلكوم ريخو

 هلكول اه فالخ هيطعي نأ دارأ اذإف ى باسحب ىرخألا نع اهادحإ يزجت

 قثوتسأ ىتح هل ام فالخ ضبقت نأ كل زاجأ هنأ كل دهشي نمب ءعىج هل لقنلف

 . يفنل

 همزل ام ذخأيف هدرو ىطعأ ام لوبق نيب هماقأ يذلا وأ ( هلكوم رتيخو )
 نمم هريغل ناك نإ هملع نامض الو 2 هيلع عاض راتخا نأ دعب ىطعأ ام عاض نإو

 ص ( ميرغلا هنمض ) يطعملا ىلع الو عيض نإ الإ هنع عاض نم ىلع الو هيلع ماق

 هكلم ىلع ا هنأ همزل ام ريغ هنأ عم هنامض ىنعمو « ىحلا هيلع نم لكاذكو

 ' ( هلبقيو ) “ لكوملا يأ ، ( هلصي مل ام فلت نإ ) هلام نم اعئاض دمن هنأو

 ىلع كلذ يفن نامضالو ي اضيأ ميرغلا نمض هلبقي ملو لصو امدعب فلت نإو
 نامض نم ضعب ىجرت اك ال هيلع بجي مل ام هاضرب هيلإ عفد ميرفلا نال « ليكولا

 دعبو لوصولا لبق فلت نإو ى نيدملا ةمذ ةءاربب : خيشلا لوق نم اذخأ ليك ولا

 هنمض هبحاص لوءق دعب هذخآ هعض نإ و ى ممرغلا ىلع ال هبحاص ىلع عاض لوبقلا

 هفالخ ذخاف هفالخ ذخأل لاملا بحاص هلسرب م هنأ ملع اذإ هنأ يدنعو “هعيضم
 عم هاطعأ هنأل هذخأ ام ىلع مم رذلل نامض الو ى لاملا بحاصل ميرغلا نمضي هنإف

 مزلي مل امنإو “ عيضي مل ولو نامض هيلع هلف كلذ ملمي مل نإف “ عض نإ الإ هلع

 ام ذخأ ىلع لب ءاضقلا ىلع هلكوي مل هنآل ريخم ناكو هليك و هذخأ ام لك لكوملا
 فلاخ دقف ىضق اذإف٬هب هرمأي ملو عيبك وأ عيب ءاضقلاو هريغ ةمذ يف هل بترت

 ىلع ليكولا ىطعأ هنأل رغلا ىلع نايضلا تبثأ امنإ و رايخلاب هلكوم ناكف هتلاكو

 . هيلع لكو ام ممر ريغ
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 هل ذخآ ام لكوملا مزل : ليقو ، ليكولا نمضو ءىرب : ليقو

 هلكو نإو اذكه هلام سأر وأ هلام ذخأ ىلع هلكو نإ اذهو هليكو

 ىضق ام همزل هميرغ نم هنيد هل يضقي نأ

 ىلع سانلا نب ترح دقو ى ةحرحص ةلاكولا نأل > مم رذلا ( ءىرب : ليقو (

 ( ليكولا نمضو ) ى مزل ام فالخ هئاطعإب ءىربف هريغ ءاضق ىلعو مزل ام ذخأ
 ذخأ هنأل هسفنل ليكولا هذخايف هاضق ام هلكوم لبقي مل نإ هدنع نم نيدلا نبع

 تسيل اهنأو ةلاكولاب ممرفلا ملع ولو هفالخ ذخأ ىلع ليك و سيلو « مزل ام فالخ
 ال هنإف « عنملاب ممرغلا ملعو هفالخ ءاضق نع لاملا بحاص هعنم نإ الإ ءاضقلا ىلع

 . عَمض نإ الإ هنم ذخأ نم هل نمضي الو أربي

 هفالخ نم هعنمي مل ام هنيد فالخ نم (هليكو هل ذخأ ام لكوملا مزل : ليقو )
 هفالخ ذخأ اذإف ى هفالخ ءاضقبو هسفن هئاضقب سانلا نيب نوكي نيدلا ذخأ نأل

 عيض نإو ى هبحاص ىلع عاض عييضت الب عاض نإف « ليك ولاو ميرغلا ءىرب
 لاملا بحاص ماقم لوقلا اذه باحصأ هماقأ لوقلا اذه يف ليك ولاو هنمض ليك ولا

 ملف لاملا بحاص ماقم هسفن ماقأ هنإف هلبق لوقلا ىلع هفالخب « مهدنع عرشلا كحي

 رمألل مايقلا نإو نيدلاك ةمذلا يف يتلا قوقحلا رئاس نأ تملع دقو ى نامضلا هتفي
 اذهو يأ ( اذهو ) “هركذأ مل ولو يتأي ام لك يف اذك و ىةلاكولاك فالختسإلل وأ

 وأ هقح وأ ( هلام سأر ( وأ هند ( وأ هلام ذخأ ىلع هلكو نإ ) تباث فلخلا

 . ميرغلا ىلع ام نْبع هل ركذ ولو ءاضق ركذ الب ( اذكه ) ظافلألا نم كلذ وح

 وحن وأ هيلع هل ام وأ هقح وأ ( هنيت هل يضقي نأ هلكو نا ) امأ ( و )

 ىضق ام همزل ) دق هنإف ( هميرغ نم ) نيمي م وأ نبّدلا ةيدك نيع ءاوس كلذ



 بر نم رارقإ وأ ليكوتب ةداهش الب ءاطعإ هل حصي الو ميرغلا هل
 > آددعتم انيمأ ولو ك لسكولا رارقإب ال نيدلا

 ص ةمذلا يف بترتملا لصألا هنألف قافولا امأ ‘ قافو وأ فالخ نم ( ميرفلا هل

 :لاملا بحاص لاق نإ و؛فالخلا ءاضق ءاضقلا ظفل نم ردابتملا نألف فالخلا امأ و

 هفلاخف فالخلاب هل حرص هنآل لاملا بحاص مزلي مل قافولا ذخأف « فالخلا ذخ
 ذخأ ىلع فرعو ةفل قلطي ءاضقلا نإف ءاضقلاب هرمأ اذإ ام فالخ هلمف لطف

 ' يدنع قحلا وه اذه ص فالخ وأ قافو نم ذخأ ام همزلف فالخلا و قافولا

 لكوملا نأ زئاج وهف هيلع هل ام ذخأ نإو“خيشلا لوق نم ذخؤي هنإ ليق اك سيلو
 . زاج قافولا ذخأف « فالخلا ذخ : ليكولل لاق اذإ

 بر نم رارقإ وأ ليكوتب ةداهش الب ءاطعإ ) كلا ين ( هل حصي الو )
 ةلداع ةداهشب الإ ءىربو لمك ولل هملع ام ىطعأ دق هنأب هل كحي ل يأ ى ( نيدلا

 وأ ءاطعإلا لبق “رقأ ءاوس هلتك و هنأ لاملا بحاص رارقإب وأ ليك و يطعملا نأ

 زيصقتلا ءادأل مثأ ءيش يف رصق نإو هرارقإ ىلع دهشيلف لبق رقأ نإ نكل هدعب
 عاض ولو مثإ ال : ليقو “عاض نإ الإ مإ ال :ليقو “هنع يهنملا لاملا عييضت ىلإ

 ىلع فطع ( ليكولا رارقإب ال ) دصاقملا كح لئاسولل نأ قحلاو هعيضي م هنأل

 باب نم رارقإ وأ لبك وتب ةداهش الب ءاطعإلا هل حصي ال هنأ ىنعملاو “ ليكوت
 الب حصي ال كلوق موهغم نإف ليك ولا رارقإب ةداهش الب حصي ال سيلو ى نيدلا
 الب هافنف كلذك سيل و “حصل هرارقإب ةداهش تناك ول هنأ لمك ولا رارقإب ةداهش
 . ةلاكولاب ليكولا رارقإب حصي ال هنأ دافأف

 ث ةلاكو مهسفنأل اوعدا م ہ+نأل افولأ ولو ( ددعتم انيمأ ) ناك ( ولو )
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 هرمآ مل : دعب لاق نإو ، آدحاو ولو قدص نإ مكحلا يف ال زاجو

 هقدص نيحليكولا ىلع ميرغلا هب عجري الو ، مرغو فلح كلذب
 0 هدعب نإو زوجو

 ةأرما ولو ضعب دنع ةلاكولا ىعدا ادحاو ولو نيمألا هللا نيبو هنيب اهف (زاج و)

 ةلاكولا ىعدا نم لك ( مكحلا يف ال ) كلذك ضمب دنع زاجو ى ةمأ وأ ةرح

 ةمأ وأ ةرح وأ ادبع وأ ةأرما وأ الجر ( ادحاو ) اناسنإ ( ولو قدص نإ )

 بحاص ( لاق نإو ) “هب ىلاعت للا دنع أربيف ةجح قيدصتلا نآل ىلوتم ريغ ولو
 ددمتملل وأ ةلاكولا يعدملا دحاولل ميرغلا ىطعأ امدعب يأ ى ( دعب ) : لاملا

 (كلذب)فالختسا وأ ليكوت رمأ الو رمأ قلطم مهرمآ مل وأ“( هرمآ مل ) اهيعدملا

 ( فلح ) ذخأ ىلع لدي ءاطعإلا ركذو ص دحاو ىنعملاو ءاضقلا كلذب وأ ذخألا
 مهتي مل هنأ ميرفلا رقأ نإ الإ ى اقلطم كحلا يف كلذب رمأي مل هنأ لاملا بحاص

 نيبو هنيب ابف امأو ث هل فلحي الف ةرضملا نيمي هنم ديرب هنأ ناب وأ لاملا بحاص
 . همهتي مل اذإ هفيلحت هل زوجي ال هنإف هللا

 لاملاب يآ “ ( ميرفلا هب عجري الو ) هلام لاملا بحاصل ميرغلا ( مرغو )
 ىلإ عوجر ال هنأ ىلع ءانب ( هقدص ) هنأ تبث ( نيح ليكولا ىلع ) همرغ يذلا
 مهضعب زوج يأ ، ( زوجو ) ، قيدصتلا مكح يف لوخدلا دعب بيذكتلا مكح
 نم عجوي هنأ ىلع ءانب قيدصتلا دعب يأ “ ( هدعب نإو ) ليك ولا ىلع عوجرلا
 ةءاربلا ةين ىلع هاطعأ هنأ انه كلذ هجوو“لوق وهو بيذكتلاىلإ قيدصتلا مكح
 كلذ سيلو هاطعأ ام عجرتسي نأ هلف هنم ةءاربلاب هل كحي مل اذإف « نيدلا نم
 هنأ عم ءاربإلاب هل كحي مل هنأ ةهبشلو ملع ال قيدصت كلذ نآل هملع نع اعوجر

 . ءاربإلا ةين ىلع ىطعأ امنإ
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 الإو ملع نإ هتلاكو تلطب هنيد هليكو ذخأ لبق لكوم تام نإو
 رهظألا يف فالخف

 اقح وأ ( هننيد ) هتفيلخ وأ هرومأم وأ (هليكو ذخا لبق لكوم تام نإو)

 نمل هنامض يف وهف ذخأ امف هملع دعب ذخأ نإو ى هتومب ( ملع نإ هتلاكو تلطي ) هل

 مهقح قفاو ام ضبق ولو اوضبقي مل اوؤاش نإ رايخلاب لكوملا ةثروو ىحلا هيلع
 ىطعأ نإ هل رايخ الف ميرغلا امأو ؛اوضبق اوؤاش نإو ىحلا هبلع نمم اوضبقيو

 ناك نيلباقتملا دحأل رايخلا ناك املك : لاق نم لوق ىلع الإ لكوملا تومب هملع عم

 ص الثم ةثرولل لصوي هكرت ءاش نإ رايخلا هلف ه۔ةوبب ملع الب ىطعأ نإ و « رخآلل
 ولو هنم وأ مهلصو نإ مهنم درتسا ءاش نإ لب هنم درتساو مهاطعأ ءاش نإ و

 نازوجي ال هؤاطعإ و "هذخأف زوجي ال امك ذخأ ليكولا نال مهثروم قح قفاو

 . هنم ذوخأملا اهمهتا نإ الإ

 نالطب يم ( ف ) قحلا هيلع نمم ضبقف لكوملا تومب ليك ولا ملعي ( الإو )
 ةتس يباك فنصملا دنع تبث امنإ لب “ هب حرصم ريغ ( فالخ ) لمف ايف هتلاكو

 نمىلإ ذخأ ام درب تلطب اهنأ ىلعف ى ددرتلا يجو نم ( رهظألا ) هجولا ( يف )
 ةثرولا يضر نإ الإ هيلع ناك نم ىلع مهقح ةثروللو هيلع عاض نإف « هاطعأ
 دحاو ضرب مل نإو ؛ ليكولا يضرو هوذخأي نأ قحلا هيلع نم يضرو هذخأ

 ىحلا كلذ نأل ةثرولا يديأب لصو ولو ضرب مل ام هيلع كردي الف ءالؤه نم

 ص ةثرولا ىلإ لصوي لب هدرب ال لطبت مل اهنأ ىلعو ث همامتإب الإ حصي الف لطا
 يف فالخلا نم جرختسم فالخلا اذهو ى مهيلع عاض هنم عييضت الب عاض نإف
 نم جارختسإلا قيرطب حصي يذلاو ى هنم ملع الب ةلاكولا نم عوزنملا ةلاكو نالطب
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 ٠ ٠ ٠. ك اضيأ “فلخف هملع الب هذخأ لبق جرخ نإو

 ليك ولا نمضي هنأ ىتح لكوملا تومب ةلاكولا نالطب حاكنلا لئاسم ضعبف مهمالك

 . . حاكنلا لئاسم هل لدت اك « لكوملا توم دعب لعف ام

 الف نج وأ دترا هدجوو ليكولا هل جوزت نإو : « ناويدلا » يف اولاق

 امو ةلاكولا عاطقنا يف فالخلاب انموق حرصو ى اهيلع فرص ام لكوملا ىلع كردي

 وه ام خيشلاك فنصملل يتايو « ليك ولا نم ملع الب لكوملا تام نإ اهيلع بترت
 نيدلا لاسرإ باب يف هركذ ام وهو توملاب ةلاكولا نالطب يف فالخلا يف حيرصلاك

 تلطب ضبقلا لبق لسرملا وأ نيدلا بحاص تام نإ هنأ نم هبحاص رمأ ربغب
 ء ھا قحلا بحاصل هعفدي : لبقو ى هثراو وأ لسرملا وأ لوسرلا هد ريف ةلاكولا

 نأ يغبني همدع عم لب هب ملعلا مذع عم فيكف توملاب ملعلا عم اذهو « فرصتب

 . امطق هلعف زوجي

 لبق ) قحلا ذخأ ىلع رمألا وأ فالخت۔إلا وأ ةلاكولا نم ( جرخ نإو )
 امو هتلاكو نالطب يف ( اضيأ فلخف ) عزنلا دعب ذخأف عزنلاب ( هماع الب هذخأ

 ىحلا بحاصلو هذخأ لطب : لبقف حيرص فالخ وهو ذخألا نم هلعف يف اهدعب

 هيطمم ملع نإ الإ عيضي مل ولو هل هنمض عاض نإو “ لبق هيلع ناك نم ىلع هقح
 ةثرولا يضرو يضر نإو “ عيضي مل نإ هيلع نامض الف كلذ عم هاطعأف توملاب
 الب عاض نإ و “ ىحلا هيلع نم ءىرب دقف لطبي مل : ليقو “ زاج ذخآلا عجرب ملو

 الإ ضام حيحص هلمف نأ راتخملاو ى ةثرولل نمض عض نإو “ نمضي مل عييضت
 اذه ىلع توملا وأ عزنلا دعب هذخأب هديب قحلا ناك اذإ و؛متوملاب وأ عزنلاب ملع نإ

 لب توملاب وأ عزغلاب ذخآلا دعب هملعل ةثرولاىلإ وأ“هعزانىلإ لقنلا همزلي الفملع الب
 فرصتلاهل زوجيال ذإ هنمض عييضت الب نإو عاضف هلقن نإ و“ ةنامألاك هديبنوكي

-- ٥٥ ١ 



 يف ءاوس و“ةحوجرم ةلعف نامضلاب ليلعتلا امأو ةيلصألا ةلعلا هذهف هملع دعب لقنلاب
 بلاغااىلع "يرجف دعبلاب ليثمتلا امأ و « دصب وأ هملإلوقنملا ناكملا برق كلذ

 نامض ال_ف توم وأ عزني ملع الب هلقن نإ امأو ى دعملا يف فلتلا نأ نم

 وأ عزنلا ملعي ل ولو “ كلذ نالطبب لاق نم دنع الإ عييضت الب عاض نإ هملع

 . لقن نيح « عبضي مل و 1 عبض هدنع نمضي هن ذإف توملا

 انلق اذإ رمآلا سفن ن يف ةلاكو ريغب هملع ام قحلا هيلع نم عفد : تلق نإو

 هيلع عاض معن : تلق ى هيلع عاض عاض نإف ى لع الب عزنلا وأ توملاب نالطبلاب

 يذلا امأو ى لبق ناك اك هقحي هل عبات قحلا بحاصف ڵ قحلا بحاص بنج يق

 هلثمو “ يمفاشلا لوق “عزنلاب ملع الب ولو هلازعناب لوقلاو ‘ نماض هنإف هنم هذخأ
 ضري مل ولو لزمي هنإف لوزعملاىضر ىلإ جتحي مل لزملا نأ ههجوو ى ملع الب توملا
 نج ول اكو « اهنم ملع الب ولو تبثيو عقي قالطلاك ملعي مل ولو تباث حيحص هلزعف

 هقتعأ و دبع عيب ي هلَك و ول اكو « نونجلاب ملعي مل ولو ليك ولا لزعني هنإف لكوملا
 الجر اهالوم رمأ ةَسأ نأ : يقهيبلا ىور ى رح هنإف لكوملا هقتعأ دقو هعاب مش

 ذخأو اهنمث درو اهقتعب رمع ىضقف اهميبي نأ لبق نم اهديس اهقتعأ مث اهميبي
 . اهئطو هنأل يرتشملا نم اهقادص..

 هلزع دق هنأ فرصتلا دمب ىعدا نإ هنأل لزملا ىلع دهشي نأ لكومل يفبنيو

 ص ةيعفاشلا دنع حيحصلا وه اذهو : يشكيودسلا ةمالعلا لاق ى ةنيبي الإ لبقي م

 غولب لبق فلكملا مزلي ال خسنلاكو يضاقلاك س ربخلا هغلبي ىتح لزعني ال : ليقو
 ةمفاشلا بناج نم ب ‘ دمحأو كلامو ةفنح وبأ بهذ اذه ىلإو ى ربخلا

 ةدابعلاب دادتعالا نأب خسنلا نعو ث ةيلك حلاصم هماكحأب قلمتت هنأب يضاقلا نع
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 ص هليكو ريغل هنيد نيدلا بر ىطعأ نإ اذكو

 «ليحتسملابفلكي[ال]هنأ ليلدب ماكحألا يف ململا عرش دق ىلاعتلا و٤ىلاعت هلل قح
 نع هعم نمو كلام لوق بناج نم باجيو ى ملعلا طرتشي ملو ,لكوملا قح دقعلاو
 ملع الب لكوملا نونجب ةلاكولا نالطب يف فالخلاف ص فالخلا نع جرح ال هنأب نونجلا

 عراسم مظع هرمأ قتملا نأي قتعملا نعو ى ملع الب عزنلاب اهنالطب يف فالخلاك
 ىوقي ال هنأب ماكحألاب ةيلكلا حلاصملا قلعت نعو لزهلاو دجلاب دقعني هنأ ىتح هيف
 ةلجلا يف لقتسم ءاضقلا نأو .ع مدقلاب لطبي ال قحلاو قح نم ناك ام طقسي نأ

 فلاخ امو د۔حأ هلطبأ ولو ىضم قحلا قفاوو يضاقلا هاضق امف ى مامإ الب ولو

 ىنملا عرش نعو “ ةرضملا هيلع تعقو نم هيف حماس نإ الإ زيج هزاجأ ولو ةدر

 لطبت مل الإو ى عزنلاب ململا هيف نكيلف ماكحألا ةلمج نم اذه نأب ماكحألا يف
 امم ذافنإ الب . بعتلاو نامضلا يف اررض عزتلاب ملع الب اهنالطب يف نأ عم ةلاكولا
 ٠ هف بمت

 هب [الإ ] حصي ال اهعوزن ناك ململاب الإ حصت ال ةلاكولا تناك امل :خبشلا لاقو

 باحصتسا و « لصألل باحصتسا ةرهاظلا لاحلا ربتعت له : نيلوقلا عجرمو

 ملعي ىتح ةلاكولا كح بحصتسا اذإ ص يناثلا لوقلا وهو « نيآدلا يف ةدعاق لصألا

 وهو ى ةلاكو الب ةقيقحلا يف لعف ذإ ءافخ دعب ةفشكنملا لالا ربتعتو اهلاوزب

 ..نيزاثلا لوقلا

 هقح قح بحاص وأ ( هنيد نيدلا بر ىطعأ نإ ) نوفلتخي ( اذكو )
 نأ لبق هاطعأ ءاوس “ لمك ولا نم هدي لخدي نأ لبق ضبقلا ىلع ( هليكو ريفل )

 دعب هاطعأ وأ ، لبك ولا هضبق مث ةمذلا يف ام ةبه زيجم لوق ىلع ليك ولا هضبقي
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 نإو هذخأ حصو . نالوق ؟ لكوملل وأ هل ليكولا هعفدي لبف
 . > نيدلا ضعبل

 يأ “ ( هل ليكولا هعفدي لهف ) ملع مث ءاطعإلاب ليك ولا ملمي ملو ليك ولا هضبق نأ
 ( لكوملل وأ ) ملع ريغب عزني هنأ ىلع ءانب لكوملا هل هاطعأ يذلا وهو هفن ريغل

 هيطعي نأ هرمأي مل هنأل يناثلا راتحا « ( نالوق ) ؟ ململاب الإ عني ال هنأ ىلع ءانب

 ءاطعإلاب لع نإو ى لكوملل هيطمي هنأ مولممن لصأ ءاطعإلاب ملمي مل نإو « هربغل

 هنامض يف ناك هضبق نإف هضبق ىلإ مدقتلا هل زجي مل قحلا هيلع نمم هضبق لبق

 هنأل ىطعملا ىلإ الو هريغ هاطعأ دق هنأل هبحاص ىلإ ال هنم هضبق نم ىلإ هدرو

 ملع نإ و ى هب هيتأي نأ الو هضبقي نأ ىطعملا هلكوي ولو هيلإ لاملا بحاص هلكو مل
 ميرغلا هاطعأ نإو ط هل لكوملا ءاطعأ نمل لب ى ليك ولل هطعي الف ءاطعإلاب رغلا

 . أربي مل ليكولل

 ضعبل ناو ) ةفيلخلاو رومأملا هلثمو ليكولا ذخأ يأ “ ( هذخأ حصو )

 نم نكمت ولو ى ءاضقلا زاج ثيح هفلاخي امب اهضعي ءاضقب وأ قحلا وأ ( نيدلا
 ةءارب هتحص ىنعمو “ ريصقتلا مدعو ةحيصنلا هيلع بجت هنأ الإ لكلا ذخأ

 امم نيدلا وأ ىتحلا هيلع ناك نم ةمذ ةءاربو ى عييضت الي هدي نم عاض امم ليكولا

 حوسمملاو دودعملا ابس الو “ امهربغ وأ انوزوم وأ يكم كلذ ناك ءاوس ذخأ

 . نوزوملاو ليىكملاك اهنإف

 ىبي ملو دملاب وأ حسم وأ نزو وأ لك نم ددعب ةمذلا ف بترت ام دارملاو

 ى ريزحتب بترتي : ليقو ى ةمذلا يف بترتي ال فازجلاو « فازجلا الإ ضبقي امم
 ليكولل نإف ليك وحنب ةمذلا يف ناك امدعب ولو ةفزاجم آ رضاح اقح تبثي اذك و
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 ليكولل هنم عفدي نأ هريغ وأ هلام نم ذخأ نأ مي رغلا هرمأ نإو

 ، تئربو زاج

 درجم نأ انلق اذإ ضبقلا ىلع لكو اذإ ةلوغشملا ةمذلا هب أربتو اضعب ضبقي نأ

 هنمضي مل فا زجلا نم اضعب ذخأ اذإف ى ضبق اهنإ : انلق اذإو ى ضبق ريغ ةيلختلا
 ص نوزوملا نم ال دودعملا نم ناك ددعلاب عيبف هنزو نكمي ناك امو “ عيض نإ الإ
 هدع وأ هحسم .نكمأ ام اذك و « ةرم ام ىلع ليكلاب وأ حسملاب عيب نإ اذك و
 خيشلا ليلمت مهوي اك سيلو عيبلا هب عقو امب ةربملاو “ كلذ ريغي عيبف هليك وأ

 ضعبلا ذخأ حصي ال هنأ نوزوملاو ليكملا يف ةيزجتلا زاوجب ضعبلا ذخأ ةحص

 وأ ابايث هل ذخأي نأ هرمأ ولف ى اقلطم حصي لب 0 انوزوم وأ يكم ناك نإ الإ
 ى زاجل طقف الثم ءامشلا ضمب وأ بايثلا ضعب ذخأف دحأ نم اهوحن وأ اهاش
 . عون ضعب وأ اهضعب ذخأف عاونأ ضبقب هرمأ ول اذك و

 نيد ( ذخاي نا ممرقلا ) نيدلا بحاص ليكو رمأ يأ ى ( هرمأ نإو )
 نأ هريغ ) رمأ ( وأ ) ميرغلا سفن ينعأ « هسفن لام نم يأ ى ( هلام نم ) لكوملا
 ى هلام نم يضقي نأ هريغ وأ ليك ولا رمأ وأ ( ليكولل ) لكوملا نيد ( هنم عفدي
 نوكيف كلذ ( زاج ) كلذ يف هفلختسا وأ امهدحأ لتك و وأ ميرغلا لام ينعأ
 ولو ميرغلا ةمذ هنم ( تنربو ) نيدلا بحاص كلم يف خاد ىضق وأ ذخأ ام

 ةفلاحلا مدعل رهاظ كلذو ى يقابلاب ممرفلا ةمذ لفشتف طقف اضعب ىضق وأ ذخأ

 نأ هرمأ وأ هاطعأ ءاوس هلام نم هذخأ دقف نالف نم هقح ذخأي نأ هرمأ هنال
 وه اك هلام نم ينعأ ى نالف نم ذخألا ناك كلذ لك يفف ى هريغ رمأ وأ ذخاي
 هذخأ حصو : هلوق يف ضعبلا ءاضق وأ ضعبلا ذخأ نكي مل امنإو « لكوملا دارم
 يف كلذ ةزاجإ نايرجل ةفلاخم لحلا اذه ىلإ كلذ دمب هتركذ ايفو « نيدلا ضعبل
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 يرغ وأ هل دري نأ ىلع ليكولل هدنع نم عفدلاب ريغلا رمأ نإو

 هملع ليكولا لاحأ وأ ص هملع هل ام

 هل يضقتف « اذك و اذك نالف نم يل ضقإ : كل لوقي ضاق فرملاو “ فرملا

 وأ كرمأي وأ يقابلاب هبلاطي مث ءاضقلا لبق كلذب يضر دقو “ زيجيف ضعبلا

 نأ كل زوجيف مامطلا اذه "لكأ : كل لاقي كلذ لبقت ةغللاو ى هبلطب كريغ
 طقف اضعب ذخأي نأ هاهن نإو ى سنجلل ةاعارم كلذو هضعب لك اأتو هلك هلكات
 ص ريع وه لب « هلوبق لكوملا مزلي مل طقف اضعي ذخاف هلك هذخ : هل لاق وأ

 مي رغلا ملع نإو 0 ممرفلل هنمض هل هلوبق لبق عاض نإ و ى ممرفلل هدر هلبقي ل نإف

 مث هاطعأ نإو “ عيض نإ الإ ليكولا هنمضي مل اضعب هاطعأو كلذ هل لاق هنأب

 رايخ نيلباقتملا دحأل ناك املك هنأ ىلع ءانب لكوملا هلبق ولو هنم هدرب نأ هلف ملع
 . رخآلل ناك

 دنع نم يأ ى ( هدنع نم عفدلاب ) هريغ يأ ى ( ريفلا ) ميرغلا ( رمأ نإو )
 عفد ام لثم ( هل درب نأ ىلع ليكولل ) فالخلل ءاضقلاب وأ ريغلا كلذ سفن

 نأ كلذك ( هميرغ ) ميرغلا رمأ ( وأ ) هل درب ال نأ ىلع وأ هتميق وأ ليكولل

 ىلع اليك و نيدلا بحاص لتك و يذلا ممرغلل يأ ى ( هل امم ) ليكولل هنع عفدي
 ءاوس و “هفالخ هنع يضقي نأ وأ ميرغلا كلذ ميرغ ىلع يأ ى ( هيلع ) هنم ذخالا

 هترابع نم ردابت ولو لقأ وأ رثكأ وأ لكوملل هيلع ام لثم ميرغ ىلع ممرغلل ناك
 كحلا نأل رثكأ هنوك صوصخ درب مل نكل ى ةيضيعبتلا نمم ربع ذإ رثكأ هنأ
 ام دفني ىتح هيلع امم عفدي هنأ هيلع قدصي واسم وأ لقأ هيلع نم نأو ءاوس

 . ميرغلا ىلع لقألا يف يقابلا نوكيف هيلع
 ,طعأ هميرغل لاق ناب همرغ ىلع يأ < ( هيلع ليكولا ) ميرغلا ( لاحا وا )
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 ذثنيح عاض نإ لهف ، لكوملا ريخ ًانهر وأ ليمح ليكولا ذخأ وأ

 , ددرت هيف ؟ فالخلا ذخأ يف قباسلا فلخلا هبف وأ ليكولا نامض نم

 ةثالثلا رضح وكلذ ميرفلا مرغو ليك ولا لبقف“"يلع هل يذلا ليك ول كيلعيلام ينع

 ( لكوملا رتيخ ) اهعاتجا زيجم دنع ايهيلك وأ ( انهر وأ ليمح ليكولا ذخأ وأ )
 لبق ءاش نإف ءاوس ماكحألا كلت يف لكوملاو فلختسملاو رمآلا نأ تملع دقو

 هنأل ربخ امنإو ى لكوملل اك ريمختلا ءالؤهل نإ : ليقو “ هدر ءاش نإو كلذ

 اهنأل ةلاوحلا يف رخآ ادقع فنأتسا لب « هميرغ لام نم ذخأي مل ذإ هليك و هفلاخ

 ميرغلا ممرغ نم وأ ريغلا نم ذوخأملا ( عاض نإ لهف ) ةلامحلاو نهرلا يفو « عيب
 ذإ نيح يأ « ( ذئنيح ) لوبقلا لبق نهرلا وأ هنم ضبق نإ هيلع لاحملا نم وأ
 نم عاض نإ وه لهف ؛ ردقي وأ ( ليكولا نامض نم ) وهف ركذ ام ليكولا لعف
 ذخأ ا۔ه نمضيو يأ ط « وه » اا ربخ نامض نم نوكي اذه ىلعف؟ليك ولا نامض
 . ميرغلا ىلع قاب نيدلاو امزج هنم

 اذإ نيةدلا فلاخي ام ذخأ يف يأ “ ( فالخلا ذخأ يف قباسلا فلخلا هيف وأ )

 ىطعأ نإ ممرغ أربي الو : لاق ذإ فالخلا ءاضقب هرمأي ملو هيف ليك ولا هاضق

 انه لاقف هليك و هل ذخأ ام لكوملا مزل : ليقو : هلوق ىلإ همزل ام فالخ ليكول
 عاض وأ ناك اك ميرغلا ىلع قاب نيدلاو “ ممرغلل هنمضيف ليك ولا ىلع عاض له

 يف يأ “ ( هيف ) ؟لكوملل نمض عيض نإ و ى ميرغلا ءىربو ى لكوملل هنمضيف هيلع
 قباسلا فالخلا هيف هنوك وأ [امزج ليك ولا ىلع نايضلا نوك نم روكذملا كلذ

 ص فوذحملا ربخ ددرت نوكيف ذخأ : هلوقب قلمتم وأ ( ددرت ) : هلوقل ربخ وهو
 . ددرت اذه يأ
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 ل ناف ٤ دحج نإ لكو ل عفدو ضبق ىوعد ناب لمكولا ىلعو

 مهتا نإ هفلح ذخأ دعب ًلت ىعدا نإو ث مرغو هفلح هدح

 مرغ هقدص ناف ليكولل هعفد مي رغ ىعدا نإو

 امنإ عاض نيح نابضلا نأ لكوملا رييختب لاق ذإ خيشلا مالك نم ذخؤي يذلاو

 الصأ ربخلا هلصي مل وأ لكوملا لبقي ملو عاض هنأل هنم ذخأ نمل ليكولا ىلع وه

 ملع نإ و “ ددرتت الو اذهم مزجاف نيدلا بحاصل ةلوغشم ميرفلا ةمذ.ىقبتف

 نمضي الف كلذ عم ىطعأف ليكولا لعف ام ىلع عقي مل ليكوتلا نأ هنم ذوخأملا

 نإ الإ لئاسملا هذه لثم يف هاضرب ىطعأ نم لكل نامض ال : ليقو ى لسك ولا هل

 ضبق ىوعد نايب ليكولا ىلعو ) هفالخ جرخف طورشم ءيش مسر ىلع ىطعأ

 ( دحج ) و كل هتعفدو ميرغلا نم كلام تضبق دق : لاق ( نإ لكومل عقدو
 هنأ ( هفلح ) نايبلا يأ ى ( هدجي مل نإف ) ليكولا هل عفد دق نوكي نأ لكوملا

 لصفت ال ضبق هنأ ىلع نيميلا نأل هيلإ عفدي ملو ضبق هنأ فلحي الوءهيلإ عفد ام
 . تاذلاب دوصقملا وهو ى عفدلا ىلع مالكلا ءاقبل اهنيب مكحلا

 ضبقلاب ليك ولا رارقإل ميرغلا ءىرب دقو هيلإ هعفد هنأ ىعدا ام ( مرغو )
 نيد ال نالف لبق نم مهاردلا نأ نّبيل ليكولا مالك يف ضبقلا ركذو ى هنم

 « تاذلاب ال ضرملاب روكذم ضبقلاف هيلع ام قح وأ ةبه وأ ليكولا ىلع رخآ

 نإ هفلح ذخأ دعب ) عييضت الب ميرفلا نم ذخأ امل ( افلت ) هليك و ( ىعدا نإو )

 ليبس الو « هفلحي ال : ليقو ‘ فلت هنأ فلحي همهتا نإ لكوملا هفلح يأ ى ( مهتا
 . هعفد ميرغ ىعدا نإو ) هنم تضبق دق : لبك ولا لاق اذإ ممرغلا ىلع ىلكومل

 ى .ذخأ ام لكوملل ليكولا ( مرغ ) ليكولا هقدص يأ « ( هقدص نإف ى ليكولل
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 : لاقف { كليكول عفدلاب ينترمأ : لكوملل لاق نإو ،ِعّدف الإو

 ء نالوق ؟عفدت مل لكوملا وأ تعفد هلوق لبقي لهف هل عفدت ملو معن

 . كرمآ مل : لاق نإ اقافتا ليقو

 ) الإو ( لمك ولا ىلع لكودل لبس الو هاطعأ هنمب ادوجوم 1 نإو

 الإو كلذك ليك ولا مرغ ليكولل عفدلا نسب نإف“( عدم ) ميرفلا ( ف ) هقدصي

 . هيلإ عفد ام لبك ولا هل فلح

 نكل ( و معن : لاقف « كليكول عفدلاب ينترمأ :لكومال ) ميرغلا (لاق نإو)
 يسن وأ تام وأ نج وأ ةجحلا هلصت ال عضومب لبك ولا ناك دقو ( هل عفدت م )
 ( تعفد : هلوق لبقي لهف ) ةراشإلاب مهفي الو ملكتي ال ثدح هب ثدح وأ

 هلوق ىلع فوطمم ( لكوملا وأ ) عفدلاب هرمأ هنأل كلذو ى هيلع نيمي الو كليك ول
 فطعملا زاوج ىلع ىنب وأ لكوملا لوق وأ يأ « فاضم ردقي نكل ص عوفرم وهف

 فوطعملا لصف نأ زاوجلا ىلع وأ ى راجلا ةداعإ الب لصتملا رورملا ريمضلا ىلع

 هلإ فاضم فاضملا ىلع فوطخملا نأل دحاو ىنعملاو نيهجولا ىلع رورجم وهو -

 هرمأ نأل حيحصلا وهو ليك ولا ىلإ ( عفدت مل ) : لكوملا لوق لبقي وأ هريدقتف

 نإ اقافتا ) لكوملا لوق لبقو يأ « ( لبقو ؟ نالوق ) ؟ انيمأ هرئصي ال عفدلا
 مل : لاق هنأكف ةتبلا ةلاكولا ءافتنال ليك ولل عفدلاب ( كرمآ مل ) : ممرفلل ( لاق
 كح اهمكح امهريغو قادصلاو ش'رألاك قوقحلا لئاسم نأ تملع دقو « هلكوأ
 . هلك بابلا.يف نبآدلا

 نإ و هليك و هنم هذخأ نمل هدرب هنإف ساحنلا وأ ءيدرلا ليكولا ذخأ نإو
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 هنإف ساحنلا وأ ءيدرلا كلذ نيدلا بحاص ىلإ لصو نإ و « هليك و ىلإ هدر ءاش

 بحاصل نيدملا لاق نإو ى هلك و ىلإ هدر ءاش نإ و هليك و هنم هذخأ نمل هدرب

 وأ كماهبل وأ كلايمل همعطأ نأ ينترمأ وأ كريغل هعفدأ نأ ينترمأ : لاملا

 الف ابر ناك وأ كنيد لصأ خسفنا دق : هل لاقو « كيلع هب قدصتأ نأ ينترمأ

 يميرغ ىلع كتلوح دق : لاق نإ كلذك و ص عدم وهو هلك اذه يف نيدملاب لغتشي

 : لاملا بحاص هل لاق نإو « لاحلا اذه ىلع انهر هيف كل تنهر وأ كنْيدب

 هب ينترمأ ام تلعف دق : نيدملا هل لاقو ى هلمعت ملو اذك هيف لمعت نأ كترمأ

 :ليكولا لاقو « نبةدلا كل تعفد : ليكولل نيدملا لاق نإو ى عدم نيدملا نإف

 . ليكولا لوق لوقلاف ائيش يل عفدت م

 عفدلا يف اهتثرو فلتخاف اميمج اتام وأ نيدملا وأ نيدلا بحاص تام نإو

 نونجم وأ متيل وأ بئاغل نيدلا ناك اذإ و ى ايهماقمب اهتثرو نإف ةئربتلاو ضبقلاو

 مهنمو ى كلذ يف هلوق لوقلا نإف هتجاح يف هلمج كلذ نأ ىعداف هتفيلخ ىلع

 ناسنإل قح وأ نيد هملع نمو « ةنيبلا هيلعو كلذ يف عيبم وه : لوقي نم

 هطمي الو هبحاصل هملسي هنإف كلذ ريغ وأ نالفل وأ ءارقفلل لاملا بحاص هاطعأف

 َرقأ نإو ى هرمأ اك هيطعي نأ هلو ى هيلإ هملسي نأ هلف هئاطعإب هرمأ نإو « مهايإ
 هثراول وأ هل رقملل هعفد رقلا تام نإو ى ءاش اهيبأل هعفد يف ريخ لجرل هب

 ءارقف ىلع هب تقدصت كيلع ىلام : هل لاق نإو ى ريح : ليقو ى رقملا ثراول ال

 . مهيلإ جورخلا فلكي الو هيلإ هعفد اذك ةيرق
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 نأ هاصوأ وأ ةقث وأ هيلع ناك نم ربخأو لجرلا تامف لجرل قح هنلع نمو
 ص ثراولا هعنمي مل ام اهيلإ هعفد نانئمطالا قيرط نم هل زاج ةنالف هج وزل هعفدي

 اهيلإ هعفدي نأ هرمأ نإو ‘ نانئمطالا لطي رهاظلا كح نانئمطالا ضراع نإو

 ةايحلا يف نوكي امنإ رمآلا نآل هيلع دهشأ ولو هرمأ لطب اهىلإ هعفد لبق تامو

 ىلإ يتجوز وأ يلايع ىلع قفنأ : لجرل لاق نمو « توملا دعب تبثت ةيصولاو
 ى ةنيبب الإ ال : ليقو ى هلوق لبق" هرمأ اك قفنأ هنأ ىعداف ى كلام نم فلأ

 ص هضبق هنأ هيلإ عوفدملا رقيو فورمم ىلإ هل دح نأ الإ قدصي ال : ليقو

 . كلذ لك يف عفدلا نايب هيلع : ليقو

 ى كيلع يل امم اذك انالف طعأ : لجرل لئاق يف فلتخا : « رثألا » يفو

 : لاق نإف ى هلوق لوقلا : ليقو.‘ عفدلا نايب هيلع : ليقف ى هيلإ هتعفد : لاقف
 يعدي غلاب رح وأ دبع وأ يبص هاتأف يل كيلع ام هيلإ عفداف يلوسر كاتأ اذإ

 سانلا ةداع اذه ىلعو ع ءىرب هيلإ هبلطب عجرب ملو هيلإ هعفدو هيلإ هنم ةلاس رلا

 . هيلإ بلقلا نوكسو مهلمع و

 اهنمأ نأ اهب يفتكأ ىرخأ عم اهيلإ هب ثعبف ةأرمال ىقح هيلع ناك نإو

 ةنيبب الإ حصي مل ميلستلا يف راكنإلا عقو نإو ط لاجرلا نم ةقث ريغ اذك و « هيلع

 هلإ هعفدي نأ هديب لام اذ وأ اكيرش وأ هل الىك و رمأف ىقح لجرل هيلع نمو

 داع هنأل ائيش كيلإ متاسأ ال : لاملا هديب نم لاقو “ قحلا هيلع نم باغو معنف

 وأ "رقأ هعفدب هيلع مكحي الو « مكحلا يف رومأملا مزلي الف كيلإ هملسأ ال نأ ينرمأ

 هريغ عم قحلا هيلع نم قفتا نإو ى لبقو هلام نم هب هرمأ هنأ ةنيبلاب الإ ركنأ
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 كلذ ىلع قفتا نإو ى ةقث ناك نإ ءىرب هادأ هنأ هربخأ مث ىضمف هدنع هيدؤي نأ

 تيدأ : هل لاق اذإ دربي مل هنع ىدأ ام ضوع هل هدرب نأ ىلع كلذ ناك نكل

 وأ هرمأ الب هبلع ام ءاضقب دحأ ىلع عربت نم : اولاقو ى نايبب الإ هسفنل هئاعدال
 ' هيلع يضاقلل ةعجر الو “ نامضلا هنع يضقملا نع طقس هضوع ذخأيل هنع ءاضق

 . ملعأ هللاو ى قحلل فرامي سيل هنأ جتحاو اهدارأ نإ هل يضقملا ىلع الو

 ني يأ يف افلتخاو اضعب هاطعأف ةفلتخ نويد رخآ ىلع لجرل ناك اذإو

 بحاص لاقف ص هاطعأف ضعب نود ضعب لح نإو ص نيدملا لوق لوقلاف هاطعأ

 لاق “ لح ل يذلا كل تعفد : نيدملا لاقو “ لح يذلا نيدلا تذخأ : نيدلا

 لاقف ةعيدوو نيد هلل ناك نإو ى نيدلا بحاص لوق لوقلاف۔حخنفنيل كلذ

 "يلإ تعفد : لاملا بحاص لاقو “ تفلت ةعيدولاو نيدلا كل تعفد : نيدملا

 فلت يف هلوق لوقلاو “ نيدلا عفد يف عدم نيدملاف ى .ينيد ينطعأف ةميدولا
 ص ينويد نم رثكألا ؟لح : لاق نإو « عآدم لاملا بحاص : ليقو ى ةعيدولا
 خسفنا ابف افلتخا نإو ى نيدملا لوق لوقلاف ى لقألا لح : نيدملا لاقو
 وأ هل كرت وأ اهدحأ نم هأرب نإ اذكو ى نةدلا بحاص لوق لوقلاف نيدلا نم

 . . هل هعفد

 دق : لاقف همزلي. ثيح هرمأب وأ هلام وأ هسفنب لجر لام لجر دسفأ نإو
 ،هيثلا بحاص لوق لوقلاف « عفدت مل : ءيشلا بحاص لاقو ى هتميق كل تعفد
 لوق لوقلاف < هوموقي مل : ءيشلا بحاص لاقو ى لودملا هم"وق : لاق نإو
 ص !وطلغي مل : نيدملا لاقو « مهميوقت يف لودملا طلغ : لاق نإو ى ءيشلا بحاص
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 اذكب هم"وق وأ هميوقت زوجي ال لاح يف وأ هميوقت زوجي ال نم هم"وق : لاق وأ
 < تماصلاب موق : لاق نم لوق لوقلاو “ نيدملا لوق لوقلاف نيدملا ركنأف

 مهاردلاب رخآلاو ريناتدلاب امهدحأ لاممق نإو “ ككسملاب مموقتلا ىعدا نم لوقو

 ضرف ام سنجو رقملا وأ حرجلا ةيد ضرف يف مالكلاو ى نيدملا لوق لوقلاف
 ٠. كلذك هددعو
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 باب

 مل نإ نيمأ عم نإو هرمأ الب هبرل نيد لاسرإب "ميرغ أربي ال

 : نيمألا لاق نإ مكحلا ف ال ھىربو « لوص ولا نع ثحبلا همزلو لصب

 ء تلصوأ

 باب

 هنذإ رمفب هبحاص ىلا نيدلا لاسرا يف

 الب هبرل ) ,قح وأ ( نيد لاسرإب ) قح هيلع نم لكو ( ميرغ أربي ال )
 ءانمأ وأ نينمأ وأ ( نيمأ عم نإ و ) هنع هتبابن تحص نم رمأ وأ ( هرمأ

 : هلوق يف اذه لوخد لمتحيو “ لصي مل وأ لصو هنأ ملعي مل وأ ( لصي مل نإ )

 اذإ اب قداص لوصولاب ملعلا مدعو “ لوصولاب ملع هل نكي مل نإ ىنعمب لصي مل نإ

 نع ثحبلا همزلو ) لصي مل هنأ ملع اذإ او “ لصي مل وأ لصوأ ملمي مل
 ‘يدؤيف لصي مل وأ أربيف لصو له ثحبي نأ همزل ام مدعو ى اتوبث ( لوصولا

 ( ءىربو ) : لاق اك هئزجي ثحب كلذف تلصو : لاقف نيمألا لوسرلا لأس اذإو
 أربي الف كحلا يف امأو ( تلصوأ : نيمألا لاق نإ مكحلا يف ال ) كلا نيبو هنيب ايف

- ١٦٨ - 



 > هلأس نإو هعم هلسرأ نإ ھىرب : لىقو ء هب ملعب قحف الإو

 أربي ال ( ف ) تلصوأ : لقي ( الإو ) قحلا بحاص رارقإ وأ ةلداع ةداهشب الإ

 ىحلا ناك ولف “ لوصولاب يأ ى ( هب ملعي ىتح ) هللا نيبو هنيب ايف الو كحلا يف
 : لقي ملو نيمأ عم هنع هتباين تحص نم هلسرأف بئاغ وأ نونجم وأ متي ىلع

 بئانلا نمض لوصولا قحلا بحاص دحج نإف ى رارقإ وأ انايب رظتنيلف تلصوأ
 . همهتا نإ هفلحو هلام نم

 ةمأ وأ ادبع وأ ةأرما ولو نيمألا عم يأ ى ( هعم هلسرأ نإ عىرب : ليقو )

 بحاص ركني وأ لصوأ مل ينإ : لوقي ىقح ( هلأسي مل نإو ) هللا نيبو هنيب ابف
 ص انلصوأ انإ : اورثك ولو ءانمألا لوق لبقي مل ركنأ اذؤذف “ لوصولا قحلا

 فلت نإ هفلتب مالعإ لوسرلا مزلي لوقلا اذه ىلعو ص مهيدياب ام لاصيإ مهئاعدال
 ى ادحاو ولو ىلامت هللا نيبو كنيب ايف ةجح نمآلا نأ ىلع ناينبم امم نالوقلاو
 لاق ولف ص مهيديأب ام لوصو اوعدا مهنأل انه ددمتملاو دحاولا نيب قرف الو
 كحلا يف امطق ةجح اناك انالف هلام يطعت نأ كرمأ لاملا بحاص نإ : نانيمأ

 . هللا نيبو كنيب ايفو

 لاصيإلا ناك ولو « ىلامت هللا نيبو كنيب اهف ةجح نيمألا نأ خيشلا راتخمو

 رمأ لب يمكح ريغ رمأ يم امنإ هب قحلا نم ةءاربلا نأ كلذ هجوو « هديب

 مل هنأل هريغب وأ هديب لاصيإلا نوكي نأ نيب قرف الف ى ةدابعلاك وهف يورخأ
 لوقو ى هلأسي مل ولو ةجح هنأ لوق ىلع خيشلاك فنصملا رصتقا كلذلو ث همهتي

 أربي هنأب ةاكزلا باب يف امزج كلذك و ص تلصوأ ينإ : لاق نإ ةجح هنأ

 .: ليقو ى هدي يف امم ةءاربلا ايعدم هنوك ربتعي ملو اهلصوأ هنأ نيمألا لوقب
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 & فلت نإ هفلتب مالعإ لوسرلا مزلي الو 2 لوألا ححصو

 ةءاربلا هئاعدال تلصوأ : لاق ولو ةحح نوكه ال ددمتملا وأ دحاولا نيمألا نإ
 ٠ هدي ق ام

 هيفو « ادحاو آلوق نيمألا لوقب أربي هنأ خيشلا مالك رهاظ : ةتس وبأ لاق

 ولو ةجح نوكي ال ه۔ذأ نيمألا يف ليق دق هنأ لمأتلا هجو : "تلق « ھا لمات
 ايف ددعتي مل نإ ةجح نوكيال هنأو .« عدم هنأل هلعف ةطساوب نوكب ايف ددمت

 نوك نم هدنع حجارلا ىلع ىرج خيشلا نأب باجاف ى هلمف ةطساوب نكي م

 لوق كانه ناك هنأ ةتس يبأ دارم سيلو ث هتطساوب ايف ولو ةجح نيمألا
 هذيمالت ضعب همو اك مهلعف ةطساوب ايف ددمتملاو دحاولا نيب قرفلاب
 . هلكشتساف

 ‘ تلص وأ : لوقي ىتح نيمأل ا أربي ال هنأ وهو ( لوألا ) لوقلا ( ححصو (

 فلتي دقف ( فلت نإ هفلتب مالعإ لوسرلا مزلي ال ) هنأ هحبحصت هجو ( و )

 ىتح لسرملا أربي ملف بجاو ريغ مالعإلا نأل هفلتب هلسرم ربحي ملو هلاصيإ لبق

 . هفلتب هربخي ملف فلت دق هلمل « تلصوأ : لوسرلا هل لوقي

 مل هربخي مل ول هنأل حصنلا باب نم هنأل مالعإلا همزلي ال هنأ : يدنع يذلاو

 هقح هيلإ لصوأ هربخأ اذإو ى هيلع ناك نمم هقح هلصي قحلا بحاص نكي

 مل ام تلصوأ : لقي مل ولو قحلا نم نيمألا أربي هنأب لوقلا لع وه اذه لعلو
 ء هربخأل أربت مل ولف هقدصو ةمذلا ءاربإ ىلع هنمتنا هنأ كلذو ى لصوأ مل : لقي

 : نيمألا لوقب أربي ال هنأ يضتقي لوصولا ىلع ثحبلا همزل هلوق : تلق نإو
 نأ نع ثحبلا لمشي ام ثحبلاب دارأ : تلق هب أربي هنأ لاق دقو « تلصوأ
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 نيمأ هلوسر ناك ولو ميرغلا همرغ هركنأف هبر هلوصو ىعدا نإو
 . . هفلحف همهتا نإ الإ هيلع عجري الو ه آددعتم وأ

 ى هئزجي اثحب ثحي دقف ممن : لاقف ؟ تلصوأ له : لاق اذإف ع تلصوأ : لوقي

 هلوقب ةءاربلا نأل هدي يف امم ةءاربلا عةدم هنأ عم “ تلصوأ : هلوق هأزجأ امنإو

 ىلعأ هللاو ص ةجاح الو ناتئالاو قيدصتلابو ماهتإلا مدعب ةنورقم ةيورخأ

 ص نيمآلا لصوأ دق هنأ ىلع ليلد هقحي قحلا بحاص ةبلاطم مدع لاقي نأ ىلإ

 دق هنأ مهوتي دقو رظتني دقو ىسني دقو تومي وأ بيغي دق قحلا بحاص نأل
٠ ٠ 

 ١ 4هةح دح .

 ةمات ةداهشب هلوصوب ملمي ىتح أربي مل نيمأ ريغ عم قحلا هيلع نم لسرأ نإ و
 ةجح هقيدصت ناك هقدصو تلصوأ : لاق نإ : ليقو “ قحلا بحاص رارقإ وأ

 ىحلا هيلع نم لك لوسر وأ ميرغلا لوسر ( ىعدا نإو ) « للا نيبو هنيب ايف
 < لوصو لوعفم ( هبر ) قحلا رئاس لثمو نبدلا لوصو يآ « ( هلوصو )
 - ءارلا فيفختب - ( همرغ ) نايب الو هلوصو ه۔بر ركنأ يأ ك ( هركناف (

 مل ذإ هتمذ أربت مل هنأ همرغ ىنعمو “ قحلا اذك و نبأدلا بحاصل ( ميرفلا )

 الو دحاو دهاشب مكحي ال هنآل ( اددعتم وأ انيمأ هلوسر ناك ولو ) هبحاص لصي
 اومزلأ ام لاصيإ نوعدي انهو اعفن بلجي وأ هسفن نع رض هيف عفدي ايف ددعتم
 نيميب هلوسر ىلع يأ ى ( هيلع ) ميرغلا ( عجري الو.) ى ةءاربلاو هلاصيإ مهسفنأ
 قحلا بحاص ركنأو لاصيإلا ىعدا اذإ هنمآ دق هنأل نيمأ ريغ ولو مرغب الو

 لوصولا هدوحج دعب لاملا بحاص هيلع عربت مأ مرغيس و مرغي مل وأ مرغ ءاوس

 ام ىلع ( هفلي ) همهتا اذإ ( ف ) ى همّيض هنأ وأ هلصوب م هنأ ( همهتا نإ الإ )
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 . اقافتا همرليف عيضف لوصولاب نيللا بر ىلع دهشأ : هل لاق وأ
 ةاكزك يف كل هتبهو وأ كسفنل هكسمأ : ميرغلا لوسرل لاق نإو

 نالفل هطعأ وأ

 (لوصولاب) قوقحلا رئاس اذك و ى ( نيدلا بر ىلع دهشأ : هل لاق وأ ) همنا
 وحن وأ يزجي نم دهشأ : هل لاق وأ « نيلدع دهشأ : هل لاق ءاوس هتلصوأ اذإ

 دابشإ داهشإلا بلط نم مولعملا نإف كلذ ركذي ملو دهشأ : هل لاق وأ كلذ

 ( عيضف ) _ اهحتفب _ دهشأ نم رمأ ءاملا رسك و ةزمهلا حتفب وهو « نيلدع
 مل نمو ى رئابكلا لهأك زوجي ال نم دهشأ وأ ى لاصيإلا ىلع داهشإلا عيضف يأ
 ص ( همزلي ) عيض اذ ( إف ) اضيأ عييضت كلذ نإف لوق ىلع افورعم هلاح نكي
 هعض هنأب وأ هلصوب مل هنأب رقأ اذإ اك ( اقافتا ) ممرفلل مرغلا لوسرلا مزلي يأ

 ؟ رغلا وأ لوسرلا هفلحي لهف لاصيإلا لاملا بحاص ركنأ اذإف : تلق نإو
 قبس نم ةموكحلا امهدحأ نيبو هنيب بصنت هنأل اهنم همكاح نم هفلحي : تلق

 هب مكح نايبلاب رخآلا ءاج مث امهدحأ هفلح نإو ى هفلحو هعم مكاحت ايهنم

 نالف لسرملا امأو ةلاسرلا قيرطب هيدي ىلع ىرج لاصيإلا نالف لوسرلا امأف

 . هل لاملا

 يذلا يقح يأ ى ( هكسمأ : ميرفلا لوسرل ) لاملا بحاص ( لاق نإو )

 ىحل ءادأ وأ اعربت نونجملا وأ لفطلا كنبال وأ ( كسفنل ) ممرغلا نم هب تئج

 كل وأ 2 ًامىمج كل وأ ى ايمل وأ ، نونجملا وأ لفطلا كنبال وأ ( كل هتبهو وأ )

 نيمتي ال يتلا قوقحلا نم ( ةاكزك يف ) نونجملا كنبا عم كل وأ لفطلا كنبا عم

 لقاملا غلابلا هنباك ( نالفل هطعأ وأ ) رجألا هوجوو ةرافكلا عاونأك دحأ اهل
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 هب رمأ ام لوسرلا لعف نإو ، هضبقي مل ام زجي مل قح وأ نيد يف

 ةاكزلاك ةيورخألا وأ ةيويندلا قوقحلا نمام ( قح وأ نيك يف ) هنبا ريغ وأ
 ) هضبقي ل ام ( هل بوهوملا كلم لخدي لو ةرافك الو ةاكز هزح ملو ) زحي م (

 يذلا هجولل هئزجي الو هيف فرصتلا هل زوجي الف هريغل لام ضبقلا لبق هنأل
 اذإ ةمذب ايف ضبقلا طرتشي ال هنأ ىلع ءانب هئزجي : ليقو : تلق ى هيف هفرص
 هضبقي مل ام هنإف ى يورخأ وأ يويند قح يف هريغل وأ هتمذ يف ناك نمل يطعأ

 ضبقلا : ليق دق اضيأو ى ميرغلا لوسر دي لصو ولو « الثم ميرغلا ةمذ ىلع وهف
 نمنكمتو هديب هنأ ملع وأ هاذخ" : لاملا بحاصل لوسرلا لاق اذإف ةيلختلا درجت
 هتيأر مث “ باغ ولو هديب هضبق لبق هاطعأ اذإ ةمذلا نع جورخ كلذف هضبق

 هل لدب اذك و « كلذ ق صخرو : دعر هلوو مومعب لوقلا اذه ىلإ راشا

 دحأل هيلع هل يذلا نيدلا يطمي نأ نيدملا رمأ اذإ نيدلا بحاص نأ نم رم ام

 . زوجي هنأ حجارلاو “ نالوق اهيف قوقحلاو “قوقحلا ريغ يف زوجي هنإف سانلا نم

 لوسر هلثمو ممرغلا لوسر لعف نإو يأ ى ( هب رمأ ام لوسرلا لعف نإو )

 ق هل هتمه و أ هسفنل هك اسم ! نم ل ا_ا ١ بح اص هب ه رم أ ام قحل ١ هملع نم لك

 وأ هسفنل كسمأ ام قحلا بحاص وأ ممرغلل ( نمض ) ركذ امم كلذ ريغو ةاكزك

 لعف ولو ىحلا هيلع نم لك اذك و ى ( هلاحب ميرفلا ىلع نيدلاو ) هدي نم هجرخأ
 ريغل ىطعأ ام لدب هلام نم اضيأ ىطعأف لأس وأ ركذت مث قحلا هلنم هب هرمأ ام

 ىطعأ دق نوكيف ى هلام ميرغلل نمضو ى ءيشب ميرفلا ىلع عجري مل قحلا بحاص

 قحلا بحاص هب هرمأ نم ىلإ وأ قحلا هل نم ىلإ عوجرلا هلو “ نيترم هلام نم
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 رمأ الب هبرل لصومل نيدلا لوسرلا عفد نإو كلذ يف صخرو
 ءىربو ، فلاخ نيح ًاعربتم لوسرلا دعأو ميرغلل هلثم نمض ميرغلا

 نمضي ال : ليقو ث لصو نإ ميرغلا

 هاطعأ نم لك ىلإ وأ هل ةاكز كلذ هاطعأ يذلا ريقفلا ىلإ لوسرلا اذم عجريف

 . در الف الإو كلذك اهنأ هيلع نسب وأ كلذك ةلأسملا نأ هقدص نإ هنم دريف

 هكاسمإ نم روكذملا ( كلذ يف ) ضبق يهو ةيلخت هذه نال ( صخرو )
 ءىربو نمضي الف لاملا بحاص هب هرمأ ام "دح ىلع هدي نم هجارخإو هسفنل
 هنكمت نأل رهظأ يدنع اذهو 2 اهوحنو ةاكز ىزجأو ىحلا هيلع نم وأ ميرفلا

 لامعألا امنإ : للع هلوق هل لذيو ىءاش امب هيف فرصتلا هلف ضبقلا ةلزنمب هضبق نم

 قحلا بحاص لصي نأ ةين ىلع هيلع ناك نم دي نم جرخ لاملا نإف ع تاينلا
 ىلع هضباق هيف فرصتو هلوبق ىون قمحلا بجاصو « كلذ ةين ىلع هضبق هضباقو

 . هرمأيو هبحاص ةين

 ( نيدلا ) قحلا هيلع نم لك لوسر وأ ميرغلا لوسر ( لوسرلا عفد نإو )
 ( نمض ) قحلا هيلع نم وأ ( ميرفلا رمأ الب ) هلصواف ( هبرل لصومل ) قحلا وأ

 لوسرلا دعو) لصي مل وأ لصو ءاوس قحلا هيلع نمل وأ ( ميرغلل هلثم ) لوسرلا
 نم ىلإ هلصورل هنم ضبق ام هل دريف هنع ىطعأ ناب قحلا هيلع نم ىلع ( اعربتم
 ملو هبحاصل لاملا يطعي نأ هرمأ هنال هلسرأ نم رمأ ( فلاخ نيح ) قحلا هل
 بحاص وأ ميرفلا هب عفتنا ولو هنمضف هل امييضت هلاسرإ ناكف هلسري نأ هرمأب

 . لاق اك لصو اذإ هتمذ ةءاربب قحلا

 نمضي ال : لييقو “ لصو نإ ) قحلا هبلع نم وأ ) ميرفلا ىرو )
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 نيدلاو عيض نإ نعض لوصولا لبق فلت نإو ‘ لصو نإ لوسرلا

 هنىعب هل فلت ام در نإو ‘ ميرغلا ىلع

 يدنع اذهو « لاملا بحاص ( لصو نإ ) قحلا هيلع نم وأ ميرغلل ( لوسرلا
 هل لوسرلا نامض حيزي عفدلا كلذل هتمذ ةءاربب لاملا هيلع نم عافتنا نأل رهظأ
 وأ قحلا بحاص ىلإ لاملا اذه لاصيإ دارأ هنأل دارأ اك هعفن يف هلام فرص هنأل
 ديب هلوصو يف سيلف لوقعم ىنعملانأ عم لوصولا تاذلاب دوصقملا و؛لصوف نيدلا

 لوس رلا ماقأ نم لوق اذه بسانيو ى لوسرلا نيمضت ىلع ىوقي ام لوس رلا ريغ

 نم ىشمف قيرط نم هديب هلصوي نأ هرمأ ول ام كلذ نم برقيو “ لسرملا ماقم
 نامض ال هنإف رخآ تقو يف هلصوف اذك تقو هلصوي نأ وأ ، هلصوف رخآ قيرط

 ناك ناكملا وأ تقولا فلاخ امل ناك نإ الإ اعربتم دمي ملو لصو نإ اذه يف هيلع

 هل زوجي ال لوسرلا كلذ لوسرو “ كلذ وحن وأ نيترم هناطعإل ابس هفالخ

 عيضي مل ولو هوحنو ممرفلل هنمض عاضو لمف نإف ث هبحاص ىلإ هب يضملاو هذخأ

 لوألا لوقلا ىلع كلذو “ عيض نإ الإ نمضي مل الإو “ لوسر هلسرم نأ ملع نإ
 الإ هيلع نامض الو هبحاص ىلإ هب يضملاو هذخأ هل زوجيف يناثلا لوقلا ىلع امأو

 . عيض نإ

 هلسرأ نإ امأو “قحلا بحاص لوسر وأ ميرغلا لوسر دي نم ( فلت نإو )
 نأ الإ تبثي الف لوسرلا لوسر نامض امأو ى عييضتلا سفن كلذف لوسر عم

 مل نإةال ( عيض نإ نمض لوصولا لبق) لوسر وه هلسرأ يذلا نأ ملع وأ عيضي
 . لوسرلا لوسر يف افنآ قباسلا ليصفتلا ىلع عضي

 ( هنيعب هل فلت ام در نإو ) قوقحلا رئاس يف اذك و ( ميرفلا ىلع نيدلاو )
 ولو هدي نم هحارخإب وأ كلذ وحت وأ ةلدابم وأ طوقس وأ ةقرس وأ بصخغفب
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 هضعب فلت نإو ، حجارلا ىلع هفالخ در نإ ميرغللو ي هبرل هلصوأ

 . هبرل هيقاب لصوأ

 -نيسلاحتفب- هيلإ لسرملا وهو (هبرل هلصوأ) هلكأ نأب وأ هريغ وأ عيبب ادمع
 (هفالخ در نإ ميرغلل ) هلصوأ ( و ) امهريغو ةقدصلاو نيدلا ةلأسملا يف ءاوسو

 (حجارلا ىلع) اهسفن ال اهلثم ةدرف مهاردلا تفلت نإ لثم “ دحاو سنج نم ولو

 ةتباث هتلاسر نؤف ى هلدب يف لاسرإ ىلإ جاتحيف عاض دق هب لسرأ ام نأل
 هلدب هنآل هفالخ ةدر ولو هبرل هلصوب هنأب لوقلا هلباقمو ى ءيشلا نيع تماد ام

 دارملا لملو ى لسرملا ماقم لوسرلا ميقي نم لوقل بسانملا وهو ى وه هنأكف
 . در : ظفلب ريمعتلا ليلدب هسنج نم نكل نيدلا نيعب سنل ام فالخلا

 هري۔غ لعفب وأ هلعفب دمع ريغب وأ دمعب لوسرلا دي نم ( هضعب فلت نإو )
 ءاوس ث هيلإ هجوت يذلا وهو ( هبرل هيقاب لصوا ) امهريغو ةقرسو بصغك
 ريغ وأ ًادودعم وأ نوزوم وأ اليىكم ناك ءاوس ى هلبق وأ هيلإ جورخلا دعب فلت

 ص هيف ةئزجتلا زاوجل هنم يقابلا لاصيإ يف ىوقأ نزوي وأ لاكي ام نكلو “ كلذ
 لصويف ى فازجلا الإ هب لسرب ا۔ء يقب امف هب ناقحتلم حوسمملاو دودعملا نكل

 زاوجب خيشلا ليلعتل خيشلا مالك نوذ هل لماش فنصملا مالكو ى آضيأ هنم يقابلا

 ' هزيجم لوق ىلع ريزحتلاب افازج ضرقلاب روصتيو “نوزوملاو ليكملا يف ةئزجتلا

 هضبق نم نكمتي مل ذإ ضبق الب ىضمو هارتشا يئرم رضاح فازج ءارشبو
 اضبق سيل ةيلختلا درجم نإ : لاق نم لوق ىلع وأ ى هنم ةعناملا هوجولا نم هجوب
 فازجك قوقحلا رئاس يف روصتيو “ هبحاص رمأ الب همئاب هلسرأف هنم نكمت ولو

 لاصيإ نم هركذ ام ىلع لديو “كلذ ريغ وأ هقدص نم فازجك وأ ةاكز نم يقب
 لصاوك ناكو هضق زاجل هضعب هضبقو هل هضبقب قحلا بحاص هرمأ ول هنأ يقابلا
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 . ۔ . ...... ... نويد

 نأ لثم هلصي ىتح هنم أربي ال ثيحب هبحاص رمأب قحلا لسرأ اذإو ى هبحاص دي
 هلسرأ : هل لاق وأ ى هلفط وأ ىحلا هيلع نم دبع ينع أ ى هلفط وأ ه دبع عم هلسرب

 نم رمأ الب هلسرأ نىكف فالخلا نم هلح يف ارم ا_م ىلع هعم هلسرب نم ركذي ملو
 هدر هلام نم لوسرل! نمض اذإو ى ةيتآلاو ةمدقتملا ماكحألا عيمج يف هبحاص

 ص نيدلاب فنصملا ركذ يلا لئاسملا صتخت الو ص فلت ام لثم ناك ولو هلسرمل

 درب اإبف كلذو ذ بوبملا باب يف ةمدقتملا بويعلا نم ( بيع هب ثدح نإو )
 طالتخا وأ ) “ درب الو لصوب هنإف باوثلا ريغل ةقدصلاك هب درب ال ايف ال بيعب

 رسعي نكل نيبتي ثيحي وأ زرفي ال ثيحب هريغ لام نم وأ هلام نم ( ريغلا عم
 هلعفب وأ هريغ لعقب ص دمعب وأ دمع الب كلذ ناك ءاوس ريعشب "ربث طلخك هلزع

 املف هنيعو هلاحب هلاصيإ ىلع هلكو امنإ هنأل قحلا هيلع ناك نم وأ ( ممرغلل هدر )

 : خيشلا لاق اك اهديدجت ىلإ جاتحاف هتلاكو تلطب طالتخاب وأ بيعب ريغت

 طالتخإلا وأ بيعلا ثودح و هيف لكو يذلا ءيشلا نيع ماد ام ةتباث ةلاكولا نإ

 الك هنأل هنم هذخأ نمل هدرب ملو هلصوأ ابيع دمي" ال اريغت ريغت اذإ و هنيعل رييغت
 كرتو هلسرم رابخإ هانعم : تلق ؟ طلتخا .اذإ درلا ىنعم ام : تلق نإو ى ريغت

 مم طلتخا نم عم لعفيف هلس رأ نمل اكلم هؤاقيو هيلإ لسر أ نم ىلإ لاصيإلا
 لام وأ هلامب طالتخا وأ هيف ببع ثودح عم هلصوأ ولف ى هملع ناقفتي ام هئيش

 هلسرمل لوسرلا هنمض هيلإ لسرأ يذلا عم هب طلتخملا لاملا بحاص قفتاف هريغ

 . رم اك نامض ال : لبقو ى هلسرم ةمذ تئربو

 اقوقح و انويد وأ اقوقح وأ ( انويد ) ادعاصف ( دحأ عم لسرا نمو )
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 طلتخاف ايل دحاو وأ نينثال وأ ايلع هل ام دحاول نالجر وأ ةقرتفم

 در هلسرأ نم وأ هل عفدي نم هيلع لكاشت وأ لوصولا لبق لوسرلل

 . . . . ج نقيتي ىتح كسم وأ لوالا ىلع لكلا

 شأرأو ضرقك و تاميبم ناغأك و عيبم نمثو ضرقك دحاو ىلإ ( ةقرتفم )

 هل ام دحاول لاجز وأ ( ايهيلع هل ام دحاول نالجر ) لسرأ ( وأ ) عيبم نمثو
 طلتخاف امف دحاو وأ نينثال ) لاجر وأ نالجر ( وأ ) لاجرل لجر وأ مهيلع
 ىلع "لكلا در هلسرا نم وأ هل عفدي نم هيلع لكاشت وا لوصولا لبق لوسرلل
 قوف ام وأ دحاو هلسرأ اذإ ام لمشف سنجلا دارملاو ى هلسرأ يذلا وهو ( لوألا

 ؛هدي يف طلتخا وأ هل عفدي نم هيلع لكاشتو لسرأ نم هيلع لكاشتي مل اذإ كلذو

 ص ددعتم نم وأ دحاو نم دحاو ىلإ ًاددعتم ناك وأ « ددمتم ىلإ دحاو نم ناكو

 هل هعفدي نم هبلع سبتلا اذإ همفديف هل هعفدي نم ( نقيتي ىتح ) ه ( كسمي وأ )
 وأ هيلإ لسرأ نم ىلإ هنقيت دعب هعفدف هيلع سبتلا اذإ هب هلسرأ نم نقيتي وأ
 ملو نيبت اذإ هلسرم ىلإ هةدريف هل عفدي نم سابتلاو هسابتلا دعب هلسرأ نم نقيتي
 ىلإ هدر عييضت الو هنم لهف الب طلخف ددعتم ناك اذإ و 9 هيلإ عفدي نم نيبتي

 هذخأو مهل هنمض هعييضت وأ هلعفب ناك نإ و « نوقفتي ام ىلع هيف نوقفتيف ددعتملا

 . للا ءاش نإ يتأي ام ىلع هسفنل

 اذامبو ى هلسرأ نم ملعلا ىلع ذخأ هنأ لئاسملا كلت يف روكذملا "درلا هجوو

 مل هضعب وأ كلذ ملع هنع لاز اذإف « كلذ يف زييمتلابو هيلإ لسرأ نم ىإ هلسرأ

 رمأ امب لمعلا نم هيف نكمتي الف ةلاكولا هب لوزت "ريغت كلذ نأل عفدلا ىلع ضمي
 . رم أ ايك
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 يف نإو اضيأ هل زوجو { دحاول لسرأ نإ قفتم عفد يف صخرو

 تام نإ هثراول وأ هيلإ هدر لسرم وأ هيلإ لسرم تام نإو س فلتخم

 ريمشب ريمش طالتخاك جراخلا يف سوسحملا طالتخإلا : طالتخإلاب دارملاو

 تالايرو ريناندب ريناند وأ مهاردب مهاردو « كلذ وحنو ربب ريعش وأ "ربب رب وأ

 بحلا اذه يردي ال نأ لثم لوقعملا طالتخالاو « زيمتي ال امب كلذ وحنو تالايرب

 كاذ ىلإ وأ كاذ نم وأ كاذ نم تالايرلا هذه وأ اذه ىلإ وأ اذه نم وأ اذه نم
 كلذ وحنو «سكملابو كلذ نم تالايرلا وأ اذه نم راودألا هذه وأ“كاذ ىلإ وأ

 . ةزيمتم يه لب تاوذلا طالتخا مدع عم

 نم وأ دحاو نم ( دحاول لسرأ نإ ) طلتخا ( قفتم عفد يف صخرو )
 يردي الف هلسرم طلتخا وأ لوعفملا وأ سوسحملا طالتخإلا طلتخا ءاوس ددمتم

 ( زوجو ) “ هلصو دقو دحاولا كلذ دوصقملا نأل « اذه وأ اذه لسرأ نم

 نم وأ ددمتم نم وه طلتخا ( فلتخم يف نإو “ اضيأ ) دحاولل ( هل ) عفادلا

 مهضعب زوجو ب هلصو دقو دحاولا كلذ دوصقملا نآل ع هلسرم لكاشت وأ دحاو

 هل لد۔د اك “ كاذ نممو اذه نمم لكاشت وأ قفتاو طلتخا نإ ددعتمل اضيأ عفدلا

 ابح اهب ىرتشاف اهطلخف آلاومأ “سات هاطعأ خياشملا ضعب نأ « رثألا » يف ام

 . اهباحصأ دارأ اك ءارقفلا ىلع هقفنأو

 - اهرسكب - ( لسرم وأ ) - نيسلا حتفب _ ( هيلإ لسرم تام نإو )
 لوسرلا ( هدر ) اعيمج اتام نإ - رسكلاب - لسرملا ةثرول هديري نأ ىلوألابو
 ( هثراول وأ ) لسرملا يبحو هبلإ لسرملا تام نإ “ لسرملا ىلإ يأ « ( هيلإ )

 اميج اتام نإو ى هيلإ لسرملا يبحو لسرملا ( تام نإ ) لسرملا ثراول يأ
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 هيلإ لسرملل هعفدي : ليقو . هتلاكو تلطبو هب هرمأ امب هربخأو

 . .. ، نيد ريغ لسرملا ناك نإو ،نيهجولا يف هثراول وأ

 هيلإ لسرملا ناكو تام نإ لسرملا ةثرو ىلإ هدرب هنأ اك لسرملا ةثرو ىلإ هدر

 هتايح يف هلسرأ يذلا ثروملا ( هب هرمأ امب ) لوسرلا كلذ ( هربخأو ) ابح
 هوطعأ نولقاع غلب مهو ةثرولا هقدصو كلذ لعف اذإف ى انالف هيطعي نأ نم

 لفط وأ نونجم وأ بئاغ مهس نم ىطعي الو تام نإ هثراو وأ هيلإ لسملا

 . ةباتك وأ ةراشإب مهفي ال حباك هاضر ملعي ال نمم مهوحن و

 ىلإ ال نالف ىلإ عقو لاسرإلا نأل هدي ىلع لاسرإلا يف ( هتلاكو تلطب و )
 لبق تام املف ‘ لسرملا نم عقوو هثراو طمي مل لاصيإلا لبق تام املف هثراو

 نيدلا كلذ يف ءاوسو « مهنذإب الإ هلصوي الف ى هتثرو ىلإ مكحلا عجر لاصيإلا

 هلسرأ يذلا لام نم وهف عييضت الب عاض نإو هنمض عييضتب عاض نإف ى هريغو
 نم ىلع رظنأ : هصن ام ينارولا لوق نع نشم" اذهو « ةلاكولا نالطب هل لدي ايك
 ىلع وأ هبلع نوكي له هلسرأ نم تام اذإ اهف لاملا عاض اذإ نامضلا نوكي

 ىلع ناضلا نوكي نم ىلع انخيش ددرت دقو ى مهنذإ ريغ نم مهيلإ هدر اذإ ةثرولا

 ص لاملا نيدملا نم لمك ولا ذخأ نأ دمب لكوملا تام اذإ اهف ةثرولا ىلع وأ ليك ولا
 . . ه ا ص ةثرولا نذإب الإ هلقني ال هنأ رهمظتساو -

 يف ) تام نإ ( هثراول ) وأ يبح نإ ( هيلإ لسرملل هعفدي : ليقو )

 ص هيلإ لسرملا ةايح عم - نيسلا رسكب - لسرملا توم امهدحأ « ( نيهجولا
 تبثو « ًاميمج اتام نإ هيلإ لسرملا ةثرول هدرب نأ ىلوألابو ' سكملا رخآلاو
 ( نيك ريغ لسرملا ) ءيشلا ( ناك نإو ) ‘ لاق اك نبأدلا ريغ يف ولو نالوقلا
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 ، ددرت هريغ يفو انيد ناك نإ اهتوم نإ و 4 هتلاكو لطبت ال : ليقو

 ء لطبت الف الإو اقلطم تلطب هيلإ لسرملا تام نإ : ليقو

 ‘ يلع هقفنأ : هل لاقف دحأل ًانيش ىطعأ نمو

 ى ةينيدلاو ةيوسندلا قوقحلا نم كلذ ريغ و ةقدصو ةاكزو ةرحأو شرأو ةنامأك

 اتام نإف ى ( ايهتومي نإو هتلاكو لطبت ال : ليقو ) : هلوقب ثلاث لوق ىلإ راشأو

 ع ( انيد ) لسرملا ءيشلا ( ناك نإ ) هيلإ لسرملا ثراول ىطعأ لاصيإلا لبق
 أ دمب هلوق ةلباقمل نيدلا ريغب اغ امنإو لسرملا ماقم لوسرلل ةماقإ نالوقلاو

 . انيد ناك

 نيك ريغ نألف نيح ريغ انه هلوق لدب انيد ناك نإ « حاضيإلا ه لوق امأو
 رهظتسا ؟ ةلاكولا لطبت له ( ددرت هريغ يفو ) ص ننهر و ةنامأك هنيعتل ىلوأ
 باتك يف يتايس اك ينارولا لاق اك « رثألا ه يف صن اهنالطببو لطبت اهنأ ةتس وبأ
 ىدهملا ىلإ يدهملا دي نم ةيدهلا تلصفنا اذإ هنأ نم ىلامت هللا ءاش نإ « تابهلا ه

 للع يبنلا ةيدهك يدهملا ىلإ تعجر اهلوصو لبق هيلإ ىدهملا تام نإف ى هيلإ
 عبار ىلإ راشأو ى هتثرو ىلإ تعجر اهلوصو لبق يدهملا تام نإو < يشاجنلل

 ال مأ لسرملا اضيأ تام ( اقلطم تلطب هيلإ لسرملا تام نإ : ليقو ) : هلوقب
 ع لسرملا تام لب هيلإ لسرملا تمي ( الإو ) هريغ وأ اننيد لسرملا ءيشلا ناك
 . توملا دعي حصيف ةيصولاك كلذ نآل ( لطبت الف )

 بجاولا نم ناك ءاو س ( "يلع هقفنأ : هل لاقف دحأل انيش ىطعأ نمو )
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 عفو نإو . هتفيلخ هدر رج نإو < هلدعب هقفنأ هقافنإ لبق ناف

 { لسرملل هدر هيلإ لسرملاب

 تارافكلاو ةاكزلاو نوفرمي ال نيذلا سانلا لاومأ نم لاصتنإلاكو نيدلاك

 بحاص ( تامف ) ةبجاولا ريغ ةقدصلاك بجاولا ريغ نم وأ تاطقللا و اهعاونأب
 (هدعب) قافنإلاب رومأملا كلذ ( هقفنأ هقافنإ لبق ) قافنإلاب ارمآ ناك يذلا لاملا

 ةلزنم رومأملل اليزنت صالخ امل دجوي ال اياصو وأ انويد كرت ولو « هتوم دعب يأ

 لصو هنأك و ى هتايح يف رومأملا دي ىلإ هدي نم جرخ هنأل ى يح هنأكف « رمآلا

 ىلإ هلاعفأ هيف عجرت لاحب وهو هقفنيل هاطعأ ولف ‘ يح وهو الثم ءارقفلا يديأب

 هقفنا نإو ت نيدلل عجر نيدلا هقرفتسا نإو « ثلثلا ىلإ عجري : لسىقف “ ثلثلا

 مل نإو ى ثلثلل الو نيدلل هيف عوجر الو يضمي : ليقو ى هقفنم همرغ كلذ عم

 لصو ولو ةيصولاك هنإ : ليقو “ ةيصولاكف قافنإلا لبق تافف رومأملا ديب هلعج
 هديب هلعج ءاوس ةيصوف “يتوم دعب هقفنأ : هل لاق نإو ؛ توملا لبق رومأملا ديب

 . هلعجي مل مأ

 ى ( هتفيلخل ) لوسرلا ( هر ) - نيسلا رسكب - لسرملا ( نج نإو )

 لفطلا كحك هبآل هكح نونملا : لاق نم لوق وهو ى هيبأل هدرب نأ زيجأو

 (هدر هيلإ لسرملاب ) نونجلا ( عقو نإو ) « غولب دعب هنونج ثدح ولو هيبال

 نيدلا نيتلأسملا يف ءاوسو “ اضيأ نج نإ هتفيلخل وأ ( لسرملل ) لوسرلا كلذ

 لمف لطب امل هنأ ىلوألا ةلأسملا يف ةفيلخلل درلا هجوو « هريغو بجاو نم هريغو

 هلوسر لصوي نأ لبق هلمف لطب هنآل هلوسر لعف لطي _ نيسلارسكب - ليسرلا
 ص حصي ال هريغل نونجملا ليكوتو « لبك وتلا ىلع وهف لصوب مل ام هنأل هديب ام
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 . . .هوحن وأ اقيقر نيدلا نكي مل نإ ةدر اذه عنمت الو

 هيبأ وأ هيلإ لسرملا ةفيلخ ىلإ لسري م هنأ ةيناثلا ةلأسملا يف لسرملل درلا هجوو
 : ليقو ع هيلإ لسرأ نم ريغل هعفدي الف هيلإ لسرملا وهو امهريغ نيمم ىلإ لب
 ص هيلإ لسرملا ةفيلخ ىلإ ةيناثلا يفو ى هيلإ لسرملا ىلوألا ةلأسملا يف هلصوي
 نمل وهف هلوسر ديب لصتاو هدي نم لصفنا اذإ ءيشلا نإ : لاق نم لوق وهو
 . هيلإ لسرأ

 اك هدرب مل لسرملا نج نإو “ لسرملا ىلإ هدر هيلإ لسرملا "نج" نإ : ليقو
 نيلوقلا نم درلا لوق الإ نونجلا ةلأسم يف خبشلا ركذي ملو “ توملا يف فالخلا رم

 راتحلا هنأك و اهيف طقف درلا لوق فنصملا ركذ اذك و “ توملا يف امهرك ذ نيذللا

 تامو امهدحأ نج وأ اميمج انج اذإ ايف فالخلا كلذك و ى هبلع اورصتقاف

 وأ ةباتكب مهف مدعو منكلب ثدح ص نالوق ؟ درب" ال وأ "درب له رخآلا

 رخآلا يف نونجلا وأ توملاو امهدحأ ىف اذه ثدح وأ امهيف وأ امهدحأ يف ةراشإ

 ؛لوسرلا ديب هسبح نسحألاف يجر اذإو « “وحص جرب مل نإ روكذملا فالخلاف

 . زاج ءالؤه مئاق ىلإ د رلا لوق ىلع هدر نإو

 نم عون : - ءارلا رسكب - ( ةدر ) لاصيإلا اذه يأ ى ( اذه عنمت الو )

 ى نكي مل وأ لبق هبف ناك ءاوس هيف عاقيإلا يأ ى كرشلا ىلإ درلا وهو ى درلا

 هلل ةقول اضيأ هلامفأ و ةسوسولاب ناطشلا وأ نالذخلاب العو لج هلا وه دارلاو

 نكي مل نإ ) اهيلك وأ هيلإ لسرم وأ لسرم دترملا ناك ءاوس و ى ىلاعتو كرابت

 فحصملاك ( هوحن وأ اقيقر ) بجاو ريغ وأ بجاو نم لسرأ امم هوحن و (نيدلا
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 مرغف هجئاوح يف نيدلا لوسرلا فرص نإو ، هبر دترا نإ دريو

 نمض هلام نم هيلإ لسرملل كلذ

 ' كرشم نم نكمي ال امم كلذ وحنو نارفعزلاو منغلاو سرفلاو لصملا بتك و

 مهنم نكمي الف - ءامإلاو ديبعلا وهو - قيقرلاو ملعلا بتك و فحصملا امأ

 اذك و ى اقلطم نارفعزلا نم نكمي : ليقو « نارفعزلا اذك و « اقلطم كرشلا

 ناك نإف حالسلا اذك و « ايبرح ناك نإ كرشملا هنم نكمي الف سرفلا امأو « منغلا

 وأ لسرملا ىلإ ةدر هيلإ لسرملا دترا نإف « ركذ امم هوحن وأ اقيقر هوحن وأ نيدلا
 . لاق اك تام نإ هثراو وأ باغ وأ "لتخا وأ ؟رج نإ هتفلخ

 ك هيلإ ءيشلا هجو يذلا يأ « ( هبر دترا نإ ) قيقرلا وحن ( دريو )
 ' هيلإ لسرملا ىلإ لصوأ لسرملا دترا نإو “ هريغ هلثمو نيدلا ىلإ ةدئاع ءاهلاف

 هل زو۔ج نمل وأ ملسمل كلذ كرلا عليبي ىتح لوسرلا هكسمأ اميمج ادترا نإو

 نإ كلذ ىلع ربجيو « اقر.ناك نإ هقتعي وأ زوجي اك هجوب هكلم نم هجرحي وأ
 ناك نإ و ى لوألا هبحاص ديب در الإو اقيقر كلم كرشم كح وه اك هملع قبطأ

 تام اذإو ث فحصملا سي الو ى هيلإ لسرملا ىلإ كلذ لصوأ لوسرلا دترا

 ام لك اذك و “ هبحاص ىلإ كلذ درب هثراو وأ همئاقف لتخا وأ نج وأ لوسرلا

 وح هيلإ لسرملل در نإ و ص هلاصيإ زوجي امم ناك نإ هلصوي : ليقو “ هب لسرأ

 . هيلع موق ًادترم دجوف قيقرلا

 هب لسرأ امم هريغ نيدلا لثمو ( هجناوح يف نيدلا لوسرلا فرص ناو )

 ( نمض هلام نم هيلإ لسرملل كلذ مرفف ) كلذ عيض وأ هريغ جئاوح يف وأ
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 . عىربو ميرغلل كلذ

 عوطتملاك راص : خيشلا لوقل للا نيبو هنيب ابف ال كحلا يف (ميرفلل كلذ) لوسرلا

 كلذ للعي مل آضيأ هللا نيبو هنيب ابف كلذ ناك ول هنإف ‘ هبشلا ربتعا هنأ ىرت الأ

 هيلع مكحيف عربتم بسحي يأ ى اعربتم "دعي هنأ اذه رئاظن يف هلوقلو « هبشلإ

 هللا نيبو هنيب ايف اعربتم نوكي فيكف « عربتلا دصقي مل هنآلو « نابسحلا اذهب

 ضرف ىلع رمألا سفن يف ام بسحب مالك اذهو ى ةاضارم ةبهب الو هنم دصق الب

 عربتلا دصق نأنم ينارولا ركذ امب كلذ ىلع ضرتعي الف رمآلا سفنف عربتي مل هنأ

 اهباوث ركذي ملو . ةبه بهو نم ه : قلع هلوقب الو هريغ ال للا اهملعي ىضرلاو
 عربتلا دصق ىلع هيف ليلد ال ثيدحلا اذه نآل ث « هانيع تمعن الو هتبه تضم

 ثيحي نكل هب لسرأ ام هفرص وهو هدصق مدع ىلع ليلد اهيفف ںانتلأسم فالخب

 يف اضيأ صخرو « يويندلا قحلا بحاص هب هبلاطي امم ميرغلا ( عىربو )

 هجوو ث هب بلاطي امم هتمذ ةءاربل لوسرلا نمضي ال نأ صخرو « يورخألا

 هيلإ لسرملل مرغ املو « هنامض يف ناك هعيض وأ لوسرلا هفرص امل هنأ لوألا لوقلا

 ء عوطتملاك راصو هيف لكو ام لاوزب لوسرلا ةلاكو تلاز دقو ميرفلا ءىرب

 كلام نم تفرص امم الدب ميرغلل تنمض امنإ : هل لاق نإو ، عوطتملل عوجر الو

 ىلإ نيدملا لسرأ يذلا ءيشلا هامن ام لكو ى ائيش هنع ذخأي مل هقدصو عربت ال

 نم ءيشلا كلذ دسفأ ام مرغو “ لوسرلا هيلع قفنأ ام مرغ هيلعو هل وهف هميرغ
 . « ناويدلا » يف هلاق ' ميرغلا ىلإ لصي مل ام سانلا لاومأ
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 يف ءيشلا فرصف ائيش هل يرتشيل اثيش كلثم لجرل لجر ىطعأ اذإو
 نمضيو > عفد ايف اعربتم دعي هنإف هدنع نم نمثلا عفدو هل ىرقشا ش هحئاوح

 ين افنآ روكذملا فالخلا ىلع هسفنل فرص يذلا هئيش ءيشلا هاطعأ نمل

 . تاذلا
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 باب

 هذخأ ىيح هب ر مامأ هعضو نيد نم آامرغ ءىربي" ال

 باب

 هذخاي نأ ىبا اذإ هبحاصل نيدلا عضو يف

 ةدحوملاف ةزمهلاب يدمتملا أربأ عراضم - ةيتحتلا ءايلا مضب - ( ءىربي ال )

 ةدحوملاف فيمضتلاب يدمعتملا - ءارلا ديدشتب أرب عراضم وأ ى ةنكسم

 ةبجاولا قوقحلا رئاس نيدلا لثم ( نيدت نم ) ءىدبي لوعفم ( اميرغ ) ةحوتفم
 ءىربي لعاف _ نيملا مضو داضلا ناكسإب - هضعب الو هلك ( هعضو ) نمل

 مدقت نإو دهشيو هب هل يصويو هضبق نم ( عنتما نإ هذخأي ىتح هبر مامأ )
 هدي يف وأ هرجح يف هعضوف هضبق نم ىبأ نإ اذك و « ىفك امهدحأ دنع كلذ

 هصخش اذإو ى ةئربت وأ ضبقب الإ هنم أربي الف ةمذلاب قلعتم قحلا نأل هكسمي ملو
 هصخش ام جرخي ملو ص ةمذلا نع جرحي مل ةمذلا يف ةقيقح ناك نأ دعب جراخلا يف
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 همامأ وأ هرجحف الإو اهدجو نإ هدي يف هضعب وأ هعضو زوجو

 < ٥ ر فح

 يرحح ق وأ يمامأ هعض : هل لاق نإف قحلا بحاص كلم لخدي ملو هكلم نم

 ٠ هأزجأ لعفف يدي وأ

 ( وأ ) هيلع هل بجو ام لك هلثمو « نيدلا عضو ي أ ص ( هعضو زوجو )

 عنتما اذإ ضعبلا كلذ عضو الإ وأ ضمبلا كلذ الإ دجي مل نإ ( هضعب ) عضو

 ىنميلا دجو ولو “ ىرسيلا يزجتو « ىلوأ ىنميلاو ى هارسي وأ هانمي ( هدي يف )
 نادي وأ دي يزجت الو ىلوألاب ناديلا يزجتو ديلا دجو نإ يأ ى ( اهدجو نإ )

 هديأ "ديجي ( الإو ) عوضوملا نم عنامل وأ اهيف للخل اهيف عضو ام طبضت ال
 هرجح بصنو “ عضولل حلصو “ هدجو نإ هيف عضيو ( هرجح ) دصقم ( ف )
 دجي مل نإ ( همامأ ) هعضي ( وأ ) “ ةفوذحم « يف » ب زجي الو « رم اك فوذحمب

 نإو ى هدي هلصت ثيح هنم بيرق يف ( هاري ثيح ) هرجح حلصي مل وأ هرجح

 نكمأ ام برقلا دصقيو ديعب يف ولو هارب ثيح همامأ عضيلف برقلا اذه دجي ل

 عضولا ناكو عضولا لاح ءآرو تحت وأ قوف وأ فلخ وأ بناج يف هعضو ناو

 اذه ىلع هأزجأ هنم نكمتي ثيحب ناكو برقلا دجي مل نإ ديعب يف وأ بيرقت يف
 رم دقو ى هنم عانتمالا عم ضبقلا نم نكمتلاو ةيؤرلا كلذل طباضلا نأل لوقلا

 نم ةهج يف وأ هرصب فعضا همامأ هارب ال ناك نإ و ى ضيبقت ةيلختلا درج نأ
 دمف امهريغ يف هعضو نإو ى هرجح وأ هدي يف عضولا الإ هزجي مل ىممل وأ تاهجلا

 نم عنتميف هر اد ق هدجم ن ك هفرعيو هطبضي ثح هعضو و أ هسم ىتح هدي هيلإ

 رصبلا فيعضلا وأ ىمعألا كلذ اهفرعي يتلا اهعضاوم نم عضوم يف هعضيف هضبق

 نم ىلع بجاو ةمذلا صيلخت نأ كلذب لوقلا هجوو “ عضوملا كلذ هل يمسيو
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 رب :اح وأ بل اس نم "فوخ ٥ هذخ ] نم هبر عنمي ل ام أ ربد و

 نم ناك نإ

 بوجول ضبقلا قحلا بحاص ىلع بجوف “ ىوقتلاو رعلا نم وهو هتمذ تلغش

 تملع ام عم عانتمالا ةرورضل عضولا غيسأ عنتما املف ىوقتلاو ربلاىلع ةناعإلا
 . ضيبقت ةيلختلا درجم نأ نم

 هنوكل وأ هرقفل ضعبلا الإ قحلاهيلع نم دجي مل نإ الإ ضعبلا عضو حصي الو
 أربي ل لكلا عض ذو هنكمأ دقو ضعبلا عضو نإو < ضعبلا الإ هيف دجي ال لح ق

 دحو ولو ى .ةالعا وأ ضعبلا عضو هل : ؟ زقو ص همضر وأ هبحاص هضبق نإ الإ

 ضبقلا ىلع هلكو ول هنألو “ طوبضملا نم هوحنو ليكملا يف ةئزجتلا زاوجل لكلا

 . تبثل كلذ نم ضعبلا ضبقف

 بلس نم فوخ هذخأ نم هبر عنمي م ام ) لوقلا اذه ىلع عفدلاب ( اربيو )
 يف هلوخد نكميو هنبا لام هنأ ملع ام لك ذخأي دلاوك ى امهريغ وأ ( رئاج وأ

 مل فوخ هذخأ نم هعنم اذإ هنأ طباضلاو ص رهقلاب هنم هذ۔خأي نيدمو بلاسلا

 رضح اذإ هعضوم ريغ يف وأ هعضوم يف هنم ذخؤي نأ فاخ اوس ى عضولا زجي

 ىلع دعب ىشم اذإ هملعي نم رضح وأ اهنم هل دب ال يتلا هقيرط ىلع ناك وأ ذخاي نم
 ول جارخلا هيلع ظلغي نأ فاخ وأ اهنع ديحلا دجي ال ناكو ذخأي يذلا قيرط
 . ودملا ثيحب هعضو ولو أربي : لبقو « هذخأ

 هنيد ممرفلل ىطعاف هيلإ لبقأ دق ودعلا نيدملا ىأر نإو : « ناويدلا » يفف
 صخري نم مهنمو “هلعف نإ كلذ نم أربي الو هل هعضي ال هنإف هنم هلبقي نأ ىبأف
 نم ناك نإ ) ودملا عم ايارت ولو “ ءىرب دقف هعم يتلا ةعيدولا هل عضو نإ امأو
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 سلج نم هددع وأ هنزو وأ هليكب ملاع هبرو نوزوم وأ ليم

 ءىرب ، هقح هذخأ نم : ليق ء ىبأ نإو ى هنم هذخأي ىتحف الإو هلام

 ميرغلا

 هنزو وأ هليكب املاع هبر ) ناك ( و ) حوسم وأ دودمم وأ ( نوزوم وأ ليكم
 هددع وأ هنزو وأ اذك لبك نم هيف كب ملاع هنأ ىنعمب ى هتحاسم وأ ( هددع وأ

 هلوقب ولو هل هيلع كب ماعو ص هقدص نإ قحلا هملع نم لوقب ولو هتحاسم وأ

 وأ دودمم وأ نوزوم وأ ليكم نم نكي ( الإو هلام صنج نم ) ، كلذك
 هل نم ( هنم هذخأي ىتح ) عضولا أربي ال ( ف ) هلام سنج نم نكي ل وأ حوسم

 هعضو زوجي الف هذخأ نم عنتماو افازج هارتشا ايف فازجلا عضو روصتيو قحلا

 الب هلك عمتجا نأ دعب هضعب ذخأو ليك وحنب ناك نإو ث زاوجلاب اضيأ : ليقو
 . هيزجي : ليقو “ عضولا هئزجي الف وه مك ةفرعم الب يقابلا هل عفد مث ليك وحت

 ىتح هنم أربي الف ناومحلاك نزوب الو لاكي ال ام امأو : « ناويدلا » يفو

 هكحف هنيبو هنيب ىلخ دقو هارتشا نم هضبق نم عنتما اذإ فازجلاو ى هضبقي

 كلام لمحإ : هل لاق هنآل ةنامأ هدي يف سيل هنآل ةنامألا كح ال نيآدلا كح
 ذإ هظفح همزلي الو ضرب مل اذهو هاضرب نمتؤملا دي يف نوكت ةنامألاو ى ىبأف

 . ةنامأ سبل

 نأ رهاظلا ىضتقمو قحلا بحاص ىبأ نإ : ليقو يأ ى ( ليق ىبأ نإو )

 ولو لوقلا اذهل افيمضت : ليق « رخأ هنكلو هذخأ نم ىبأ نإ : ليقو : لوقي
 قوقحلا نم هريغ وأ انيد ( هقح هذخأ نم ) هفيعضتل ىلوأ ناكل طرشلا طقسأ

 نيبو هنيب ابفو مكحلا يف اقلطم قحلا هيلع نمو ( ميرفلا هىرب ) اهبحاص نيمت يتلا
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 رم نمم فوخ نكي مل نإ ىري ثيح هب ةنامأك نمو . عضو الب

 . . . . سهبرل ايلع ام نونجم وأ متي ةفيلخ عضيو

 هنم هنكمت عم هذخأنم هءابإ نأل هب ةياصو الو ( عضو الب ) بوبحم نبا دنع هلا

 عجر نإ الإ هيلع ناك نم ىلع ةنامض الو ةرخآلا يف باقع الف هل كرت عنام مدعو

 معز دقو ى كرتلاب هل حرصي مل هنأل هايإ هيطعي نأ هبلع هل : ليقف كلذ دمب هيلع
 عنملا حيحصلاو ص مكحلا يف هلف هتبه يف بهاولا عجر اذإ هنأ اضيأ معز نم

 هيلع عجري نأ هل سيل : ليقو ى هئيق يف عجارلاك هتقدص يف عجارلا : ثيدحل
 ى ثيدحلا كلذل هئيق يف عجارلاك كرتلا دعب عجارلاو كرت ذخألا نم هءابإ نأل
 ديدحت الب هتمذ لافتشال هجو الف ءىرب اذإ هنآل ممرفلاةءاربب لوقلل بسانملا وهو

 . مزال ثودح وأ ىرخأ ةلماعم

 : هلصأ ف نكب امم ةنامأ وحن نم ي أ . ( ةن امأك نم ) ن اسنإل ا ءىرب ( و )

 هل كرت امو « هبحاص نيبت مث هل لدبت ءيشو اهبحاص نيبت ةطقلك هتمذو هنامض يف
 روكذملا هبيترت ىلع روكذملا عضولاب يأ ( هب ) باسح وأ ءارش وأ عيب يف اطاغ
 مدقتو رئاج وأ بلاس نم ( رم نمع فوخ نكي م نإ ىري ثيح ) لاق ايك
 . كلذ طباض

 هوجوو « رم اك ودعلا عم ايارت ولو كلذ نم أربي هنأ : « ناويدلا » يفو

 نم ( نونجم وأ متي ةفيلخ عضيو ) اهمضوب ربيف ةنيمتم اهنأل ىوقأ تانامألا
 ةلماعم وأ هتلماعم ةهج نم ( امهيلع ام ) هوحن وأ مامإلا نم وأ ايهتريشع وأ اهيبأ
 نونجملاو لفطلا وبأ عضيو ( هبرل ) كلذ وح وأ ايهنم ةيانج ةهج نم وأ هربغ
 ثمح ءىربي نضبقلا نم عانتمالا دنع عضولا نأب لوقلا ىلع اذهو « ىلوألاب
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 نيدلا برل عضوي امنإو عضو بئاغ ةفيلخو ميرغ ليكول حصي الو

 ء الفط ناك نإ هيبأل وأ

 نونجملاو ميتيلا عضولا ءىربي الف ى ءىربي ال عضولا نأب لوقلا ىلع امأو « عنام ال

 الو عضو الب قحلا هيلع نم ءىرب ضبقلا نم ىبأ اذإ هنأب لوقلا ىلع امأو ى اضيأ
 اهتفيلخ نع ضبقلا نم قحلا بحاص ىبأ اذإ اضيأ نونجملاو متيلا أربيف ةياصو
 يتلا مآلاك س ةفيلخلاك اقلطم اعرش زئاجلا نونجملاو متيلا مئاقو ى هيلع هضرع دقو
 هملع نم أربي الو اهذخأ نم ىبأ نإ ةنامألا لح الئاق الو اهدالوأ ىلع تدعق
 . اهبحاص ءابإب ةيدعت يف لام

 عفد اذإ عفدلا ىلع ميرفلا هلكو يذلا يأ ت ( ميرغ ليكول حصي الو )
 ةفيلخ وأ هرو_مأم وأ هليك و وأ ( بئاغ ةفيلخو ) ضبقلا نم ىياف هبحاصل
 حصي لعاف ( عضو ) ضبق نم ىبأف هبحاصل عفد ذإ عفدلا ىلع هرومأم وأ ميرغ

 عضولا ىلع تسيل بئاغلاو ميرغلانم رمآلاو فالختسالاو ةلاكولا نأ كلذ هجوو
 نم عون عضولا نأل هزيجم دنع عضولا ايل حصي نأ ىلوآلا : تلق « عفدلا ىلع لب

 نمم عضولا حص اك عضولا : اهنمو ى هعاونأ نم نكمأ امب عفدلاب مئاقلاف < عفدلا

 دنع عضولا زاج كلذ عمو ‘ ضبقلاو عفدلا ةلماعملا نم ردابتملا نأ عم قحلا هيلع

 مئاق لوسرلا نأب لوقلل بسانم اذهو عفدلا نم عون هنأل الإ كلذ امو ڵ هزيج

 . لسرملا ماقم

 ك مهيمئاق وأ مهنالكو وأ مهفئالخل بئاغ وأ نونجع وأ متي لام عضوي الو

 بحاصل قحلاو ( نيدلا برل ) نيدلا ( عضوي امنإو ) « هلوقب رصحلاب هيلإ راشأ
 وأ الفط ناك نإ بآلا نم هد وأ ًانونجع وأ ) الفط ناك نا هيبأل وأ ( قحلا
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 مهديأب ةلماعملا نكت مل ولو ضبقلل حلصي ال ناك وأ نج وأ هوبأ تامو انونج
 بئاغ ةفيلخل نسحي ال هنأ عم هريغل لاملا نأل ةفيلخ ولو نونجملاو لفطلا مئاقل ال

 ص عنام ال ثيح ضبقلا يف مهتحلصم نأل ضبقلا كرت ايهمئاق وأ متي وأ نونجم وأ

 مهنع بات نمل بئاغلاو نونجلاو ميتيلا لام عضو زوجي ال هنأ يدنع يذلاو
 ولو لاملا نأل بئانلا كلذ دي ىلع ترج ةلماعم نم لاملا كلذ ناك اذإ ةفيلخلاك

 . هدي ىلع عقو دقعلا نكل هريغل ناك

 لقاع اغلاب ناك نإ نكل هل عضوي لاملا هل نم نأ فنصملا مالك نم ذوخأملاو

 عضب ال بئانلاو ص لاملا هل يذلا كلذل عضي لاملا هملع نم و هلام هملع روحححم ريغ

 ءاربإ اهيلع ال عضولا نأل هل عضوي الو عضيف نونجملاو ميتيلا بئان الإ هل عضوي الو

 مل اذإف ى ايملام ضبقب وه امنإ ايل قثوتلاو هيلع نمل ءاربإ امل امل عضولاو ى هنم ايه
 بئاغلل نأل نونجملاو ميتيلا ةفيلخو بئاغلا ةفيلخ نيب قرفو ى هعضي مل اضباق دحي

 متيلا فالجي آلثم ةفالخلا نم عزنلا هلو ع اغلاب القاع ناك ذإ ةلملا يف افرصت

 ىحلا هيلع نمم ذخأيل ةفيلخلا نم ذخألا نم قحلا بحاص عنتما امبرو « نونجملاو

 ةرم ضبقلا بلطب اهلك بابلا لئاسم يف زاج ثيح عضولا زوجي امنإو ى هسفن

 ضبقلل بولطملا نأب ململا عمو ط هنم عنام مدعو ضبقي ام روضح عم ةدحاو

 ضبقلا نم عنتمم هنأ ملمي ىتح هل دبعأ همهف وأ هعمس يف بير نإو « مهاف عماس
 ء مدق اذإ بئاغللو احص اذإ نونجمللو دشرلا سنأو غلب اذإ ميتيلل عضيو

 > هل عضوي الو فاقوألاو دحسملا مئاق عضيو مهيلع ناك ام اضرأ نوعضيو

 . هبثات رضح ولو لقاع غلاب هنع بونم لكلو هل عضوي : ليقو
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 ولو ضراقملو س دقع ماد ام ديقعلو س هبرك نوذأمل عضويو

 لام ديبملا نم رجتلا يف هل ( نوذامل ) ةللا يف عضولا زيجم دنع ( عضوبو )

 ىلع رجي مل ام ال ادي ىلع ايراج هرمأ ناك اهف حرسملا دبعلل و ى هريغ لامو هديس

 ه هدبع دي ىلع ىرج ام ينعأ ى هدي ىلع ىرج ام ( هبر ) ل عضوي اي ( ك ) اهيدي

 هنآل هديس ىلع الو هدبع دي ىلع رجي مل وأ هديس دي ىلع ىرج ام دبعلل عضوي الو
 لام هنأ هديسل هدي ىلع ىرج ام عضو هجوو ى هدي ىلع ىرج الو هل لاملا سيل
 كلذو وه هديسل اكلم ناكو هدي ىلع ىرج هنآل هدبعل هعضو هجوو ى دبملل ال هل

 ىرج امم هبحاصل هيلع ام دسلا عضي اذلو ى دحاو ناسنإ هديسو هنأكف لاملا

 . هدبع دي ىلع

 عيمج يف ( دقع ماد ام ديقمل ) ةلملا يف عضولا زيجع دنع عضولا حص ( و )
 دحأل عضي هنإف هضعب يف وأ لاملا عيمج يف كيرشلا اذك و ع ضمي يف وأ لاملا

 ملام ةكرشلا وأ ةدقعلا هيف ا۔ے رخآلا دي ىلع ىرج ام نيكيرشلا دحأو نيديقملا

 كلذك رخآلا ىلع ام نيكيرشلا وأ نيديقملا د۔حأ عضي اذك و « ةكرشلا خسفنت

 الإ دحاو لكل مضي الف ةكرسثلا وأ دقعلا خسفنا اذإو ى ايل لاملاو دحاوك امهنال

 عيمج هدي ىلع لاملا ىرج نمل عضوي : ليقو ى هبانم آلإ امهدحأ عضي الو هبانم

 ٠ لاملا ميمج عضيو لاملا

 رجتي لاملا ذخأ يذلا وهو - ءارلا حتفب - ( ضر اقمل ) عضولا ححص ( و )

 ولو ) حبر لاملا يف نكي مل ولو لاملا بحاصو وه عنتما اذإ حبرلا نم ءزج هب
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 لاملا بر يضرو عنتما نإو ‘ راتخملا ىلع هب رل لاملا در دعب

 ١ . هيلإ عفد

 راصف هعنم ءزجي ريجألا ةلزنمب هنأب لوقلا وهو ( راتخا ىلع هبرل لاملا در دعب

 حبرلا يف ةكرشلا ىلع لمعي هب لمعلا لاح هنآل حبر هيف نكي مل ولو كيرشلاك
 كح ال نكل حبرلا يف اكيرشناكو هل لاملا ناك ولو هنأل لاملا بحاصل عضوي الو

 ةلزن ضراقملا نأ : _ هللا همحر _ عيبرلا لوق هلباقمو “ ضارقلا لام يف هل
 هترهظتسا ام ىلع الإ لاملا بحاصل عضو ضبقلانم عنتما نإف ى هيلعو “ ليك ولا

 نم ضراقملا عضو امأو ى هدي ىلع لمعلا ىرج بئانل عضولا زاوج نم آرم ايف
 ى راتحلا ىلع حيحصف ضارقلا لام ةهج نم ضراقملا ىلع هل ناك نل ضارقلا لام

 وه هلوق ىلع عضي يذلا امنإو “ هترهظتسا ام ىلع الإ عيبرلا لوق ىلع حصي الو
 . لاملا بحاص

 عفد ) ضبقلاب ( لالا بر يضرو ) ضبقلا نم ضراقملا ( عنتما ناو )
 < عيب رلا ريغ لوق ىلع ةتس ب ] نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ رهظتسا ا ذك ى ( هيلإ

 . كلذ يف هل كح ال هنأ : هلوقل هيلإ عفدي ال هنأ خبشلا م الك نم رهاظلاو

 ناك نإ الإ نيدلا نم هملع ام هميرغل لجرلا عضي الو : « ناوبدلا » يفو

 هعضي الف نونجملا وأ ميتيلا وأ بئاغلا نيد امأو ط لفطلا هنبال وأ ميرغلل نيدلا

 هعضي الف هضبق ىلع نيآدلا بحاص ليك و كلذك و “ هذخأي نأ ىبأ اذإ هتفيلخ

 ء هذخأي نأ ىبأ اذإ نيدلا بحاصل هعضي ال هعفد ىلع نيدملا ليك و كلذك و ى هل
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 بئاغلا هفلختسا نإ بئاغلا ةفيلخ امأو : اولاق ع هلك اذه يف صخري نم مهنمو

 اذإ دبعلا امأو : اولاق ع اوبأ اذإ هئامرغل هعضيلف نيدلا نم هيلع ام عضي نأ

 كلذ دعب ائيش هل عضي الف هوح ولا نم هحوب هكلم نم هحرخأ وأ هالوم هقتعأ

 . ملعأ هللاو “ لوألا هالول عضي امنإو
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 باب

 نيدلا يف الئامت نإ هبحاص نم "لك نينيادتم نيب ضاقت حص

 باب

 نويدلا يضاقت يف

 ناك ولو نيد رخآلا ىلع ايهنم لكل بترت ( نيَتيادقم نيب ,ضاقت حص )
 يأ ى لك عفرب ( هبحاص نم لك ) [ضحم اميب كلذ سنل هنآل : اماعط نانيدلا
 < رخآلا ىلع هلام لدب هسفنل هتمذ يف اه لك كع نأب همحام نم لك يضقي

 ام كاسمإب هبحاص نم ءاضقلا ةجلاعم يأ ى هبحاص نم لك يضاقت يأ ى رجلاب وأ

 عون ( يف الثامت نإ ) ضاقت هيلع "لدو راجلا وأ عفارلا فذحف هيلع هبحاصل

 وأ [۔هرد نورشع رخآلا ىلع لكل نوكي نأ لثم سنجلاو ةيمكلاو ( نيآدلا )
 امحش الطرنورشع وأ ةاش نورشع وأ اريعش ةشح نورشع وأ ارانيد نورسنع

 نإ ال ث ةقفتملا سانجألاو ةقفتملا داد_عألا نم كلذ وحن وأ ارب دادمأ ةرشع وأ
 ص ةرشع هملع رخآللو نورشع رخآلا ىلع امهدحأل نوكي نأ لثم ى امك افلاخت

 ريناند ةرشع هملع رخآلل و رخآلا ىلع مهرد ةئام امهدحأل نوكي نأ لثم اسنج وأ
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 وأ املس الثامت نإ حصي ال : ليقو ى اقلطم ظفل الو ةين الب نإو

 : امه وأ ةراجإ

 امهدحأل نوكي وأ ى زعملا نم ةاش رخآلل و نأضلا نم ةاش امهدحأل نوكي وأ
 لخدأ يضاقتلا ناك اسنج افلاخت نإ هنآل ى ؟رب ةشح رخآللو ريعش فصنو ةشح
 اهبش نيدلاب نيدلا عيب اضيأ ههبشأ امك افلاخت نإو ى نيدلاب نيدلا عيبب ةهبشلا يف

 يقابلا نم نيمتي مل ذإ يضقملا نيعب لهجلا هيف ناكو امك قفتملا هبش نم ىوقأ ايوق
 ام ريغ نم هقح فلاخي امب قحلا بحاصل ضرمتلا زاجأ نم زاجأ امنإ و « دئازلا
 امم ضرمتلا عنم نمو “ نيد ريغ هب ضرمعتملا نأل ههبش ناصقنل نيدلل لصأ وه

 يف امل عْيب اهنأل ىلوألاب آاسنجو امك نيدلا قفتا ولو نينيادتملا يضاةت عنم فلاخي

 الب نإو ) زئاج وهف هزاوجب لوقلا ىلع فنصملاو خيشلا رصتقاو ى هدنع ةمذلا

 نأب هيلع هبحاصل ام راكنإ امهدحأ وأ ايوني مل ام هب ( ظفل الو ) يضاقتلل ( ةين

 يف ام هل لحي مل كلذ ايهنم ىون نمف ى هيلع ام يطمي الو هلام ذخأي نأ يوني
 رخآلل هيلع نأ امهدحأ وأ امهايسني نأب ظفلتلاو ةينلا مدع روصتي امنإو ى هتمذ
 وأ هبحاص هأربأ هنأ وأ هملع ام صلخ دق هنأ اهدحأ وأ امهامهوتي وأ اذك
 ى كلذ وحن وأ ذخاي الو ىطمي ال هلام لثم هملع نم نأ امهدحأ وأ امهامهوتي
 نهترحأ وأ ننماس ولو نانبلا ناك نينيد "يأ 'يأ «(اقلطم) هب أربي كلذ لكو

 وهو “ ىعفاشلا لوق كلذو ى نيقفتملا نم كلذ وحنو نْيضرق وأ نْيقادص وأ
 :كلام لاقو ‘ضاقت اهنيب كلذف تقفتا نإ امأو ىهلوق هل لدي اك خيشلا راتخ
 . هانعم يدؤي ام وأ يضاقتلا ظفل نم دب ال

 اضيأ اقفتا ولو ( ةراجإ وأ ) ًازبيق ( املس داثامت نإ حصي ال : ليقو )

 لصفنملا عفرلا ريمض ريمتساو ى ةلقلا ىلع ةفوذحم ناكل ربخ ( امه وأ ) اسنج
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 ناك وأ يأ ع ام نانيدلا ناك وأ يأ ى ةراجإلاو ملسلا ىلإ دئاع وهو بصنلل

 زيمملاو الاح املس نوك زوحيو ص اسنج و امك الثامت ولو ةراجإ وأ املس نانيدلا

 : هلوق نوكيف “ نيتراجإ وأ نيملس ايهنوك لاح اسنجو امك الثامت يأ « فوذحم
 وأ يأ ث ةراجإلاو ملسلل دئاع الثامت فلأ ىلع افوطعم الصفنم عفر ريمض « امه

 ىلأوألاو « ةراجإلاو ملسلا فلاختل زوجي ال هنإف آاسنجو امك ةراجإلا و ملسلا لثامت
 بحاص دنع يضاقتلا نألو ، هنع نيدلا يف الثامت نإ : هلوق موهفم ءانغإل هطاقسإ
 ى قادصو ةرجأك اضيأ اقلطم عونلا ةفلتخملا نويدلا رئاس نيب زوجي ال لوقلا اذه

 ناك ولو“لوألا لوقلا بحاص دنع زوح ال 0 ملسو ضرقك و 0 ملسو قادصك و

 هعنمو لوآلا يف تاقفتملا نم امهريغك نيتراجإ وأ نيملاس نيب هزاوج اهنيب قرفلا
 نأ ضعب دنع نيمس نيب هعنم هجوو ى قافتا مم يناثلا ىلع نيترجأ وأ نيملس نيب
 عيب هيف نإو ت هريغ يف طرتشي ال ام هيف طرتشي دعاوقلا نع جراخ قيض ملسلا

 عيبب ليلعتلا ىضتقم : تلق ضبقت مل ام عيبو : ليق “ىفوتسي نأ لبق ماعطلا

 عنم لوق بساني امنإو ى هريغو ملسلا يف اقلطم يضاقتلا عنم يضتقي ضبقت م ام
 لبق ماعطلا عيب ملسلا يف نأب ليلعتلا ىضتقم و “مهاردب مهارد ولو اقلطم يضاقتلا

 نأ كلام بهذمو « ماعط ربغ ناك اذإ نيملس نيب يضاقتلا زاوج ىفوتسي نأ
 يضاقتلا زاوجب ليق دقو ره اك ماعطلاب صوصخم ضبقت مل ام عيب عنم : ثيدح

 خيشلاك فنصملا مالكو ث ملسو نيد نيب يضاقتلاك نبدلا نم عونلاب نيفلتخم نيب ولو

 ضاقت حص :لاق ذإ فنصملا هب ردص يذلا لوقلا وه نوكيف ى لوقلا اذه لمتحي

 اسنجو آامك نيدلا لثامت نيدلا يف الثامت نإ : هلوقب ديرب نأ ىلع خلا نينيادتم نيب

 . ضرق عم ملسك نيدلا عون يف افلتخا ولو

 امب ملسلاب ةراجإلا يضاقت عنم ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم للا دبع وبأ ديقو
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 لب اقم يف ز وجو ‘ ةرثكو ةلق .افلاخت نإو لك ضبق نم دب الو

 3 اهنويد تفلاخت نإ الو ، قابلاب ةرثك ون عجرو لقألا

 ماعطلا عيبب لتعا نإ هنأل لكشم وهو مهاردلاو ريناندلا ريغل ةراجإلا تناك اذإ

 يف آروصحم مهاردلاو ريناندلا ريغ سيل و اماعط مل۔ لك سيلف ىفوتسي نأ لبق
 نأب لتعا نإ و ص ماعط ريغ ملسب مامط ريغ ةراجإ ةاضاقم نم عناملا امف ماعطلا
 لوقي الو ربنانديف ريناندب ولو اقلطم ةاضاقملا عنم ىضتقا نيدي نيح عيب يضاقتلا

 . - ىلاعت هللا همحر _ كلذب

 ى ةراسجإلا وأ ملسلا وأ ' نيتراجإلا وأ نيماسلا نم ( لك ضبق نم دب الو )

 ةراجإ وأ املس الثامت نإ حصي ال هنأ نم فنصملا هرك ذ يذلا لوقلا اذه ىلع

 . رخآلا ف اهدحأ كرت دارأ نإ امه وأ

 دلاخ ىلع ديزل نوكي نأ لثم ( ةرثكو ةلق ) “نانيدلا يأ ى( افلاخت نإو )
 هملع دلاخ و اعاص نوعبرأ هملع هل نوكي نأو ىةئام هيلع دلاخو رانيد فلأ

 . كلذ وحنو نوثالث

 اذإ ( و ) ةرثك و ةلق افلاخت ثيح ( لقألا لباقم يف ) يضاقتلا ( زوج و )
 هيلع نم يضقيف ةلق يذ ىلع ( يقابلاب ةرثك ون عجر ) لقالا لباقم ين ايضاقت
 فلالا هل ناك نم هعبتبف فلآلا نم ةئام ةلباقم يف ةئاملا الثم ةئام هيلع نمل فلا
 عم رمتك اسنج ) ان ود تفلاخت نإ الو ( 0 ةئام عستب هل ةئام هملع يذلا وهو

 . زاوجلا مدقتو اعونو امك تقفتا ولو ريمش
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 . آنمثمو انمث افلاخت نإ ال افرص الثامت نإ نيدقنلا يف صخرو

 . . . . . . ‘ ةمسقلا ردقب ز وجو

 ريناتد رخآلا ىلع امهدحأل ناك نأب ( افرص الثامت نإ نيدقنلا يف صخ رو )
 الثامت ءاوس ايهنازوأ و ةضفلاو بهذلا ةكس رئاس اذك و « مهارد هيلع رخآللو

 ايضاقت ولف عيب فرصلا نإف “لقأ و رثكأ ىلع اقفتا وأ قوسلا رعس بسحب افرص
 امهدحأ ديزب نأ عونمملا امنإ و 0 زاج رثكأ وأ لقأ وأ امهرد نيرشعب رانيد ق

 فلاخت اذإ يضاقتلا زيجم هزيجي نكلو ى ءاضقلا يف دئازلا الخدي ملو رخآلا ىلع

 كلذك و ،افنآ رم اك يقابلاب ةرثك وذ عجرو لقألا لباقم يف ةرثك و ةلق نانيدلا

 ىف اهلثامت نكل اهفلاخت ريناند هملع رخآلل و ريناند رخآلا ىلع امهدحأل ناك ول
 كلذ يفف كلذ وحنو مهاردب مهارد يف اذك و ى انيب ابف وأ رعسلا يف فرصلا

 ام ةلباقم يف صيخ تلا اقاس اهنأل خيشلاو فنصملا مالك كلذ لمشي الو “ نالوقلا

 ةتس يبأ ذيمالت ضعب لاق اك ال نويدلا تفلتخا اذإ يضاقتلا عنم نم هلبق اركذ
 اذه بحاصو هيلع لمحي ةتس يبأ مالك نأو “ كلذ لمتحي خيشلا مالك نأ نم
 نأ لثم ( انمثمو انمت ) نانيدلا يأ « ( افلاخت نإ ) صخرب ( ال ) صيخ تلا

 نمت ريعشلا اذه ناك ولو ريمش هيلع رخآلل و مهارد رخآلا ىلع امهدحأل نوكي

 ام هيلع رخآللو نيدقنلا ريغ نم نمث وه ام رخآلا ىلع امهدحأل نوكي وأ ءيشل

 ىلع اهنم لكل نوكي نأب نيدقنلا ريغ انمث فلاخت نإ صخرب ال اك ى نمثم وه
 رخآلا ىلع اهنم لكل ناك نإ صخري ال اكو « رخآلا نمت ريغ ءيش نمث رخآلا
 . رخآلا نمثم ريغ نم نمثم

 اقلطم نيفلاختم تيبو ى انمثمو نمم نيفلاختم نيب يضاقتلا ( زوجو )

 ىلع امهدحأل نوكي نأ لثم هيلع اقفتا ام ىلع وأ رمسلا ىلع ( ةميقلا ردقب )
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 ؟ زوجي ىتمو ، دحج عقو نإ هنم قحلا رادقم ذخأ زاج ايف فلتخاو

 { نيميو دحج دعب نويد يث حصي : ليق

 ةرشعب هعبتيو اعاص نيعبرأب هصصاقنف اعاص نوسمخ هملع رخآلو رانيد رخآلا

 لافطألل زاج يضاقتلا زاج ثيحو ى نيسحلاب هرانيد يف هصصاقي وأ ى عوصأ

 ىلع زوجي ال : ليقو ى حالصلا رظنب مهنع بوني نمب بايغلاو مهوحن و نيناجملاو
 . زيجي وأ ةماع هنع ةباينلا نوكت وأ سنجلا نم لثملاب الإ بئاغلا

 نم هريغ وأ قحلا ناك انيد ( هنم قحلا رادقم ذخأ زاج ايف فلتخاو )

 امئاق ولو ىحلا هدنع نمم وأ قحلا هبلع نمم (.دحج عقو نإ ) مزاوللاو تاعابتلا

 هلامب نس يجأو « نيلاو دجسملا لام نم ذخألا حصيف “ منيرإ دجسمك هريغ نع
 . ببسلا هنأل

 يف حصي ) : يمفاشلاو انباحصأ روهمج لاق يأ ( ليق ؟ زوجي ىتمو )
 نيدلا يف وأ نويدلا يف :لوقي نأ ىلأوألاو ى ةعابتلا نويدو ةلماعملا نويد :( نويد

 يلومشلا مومعلا ىلع تابثإلا يف ةركنلا لمعتسا هنكلو “ايهيف ةيسنجلا « لأ د ب

 ىادص وأ ش رأ وأ ةرحأ وأ ملس وأ ضرق وه ام كلذ ف لخدو ك لىلق وهو

 تلخد ةطقلك ى كلذ ريغو اهعض وأ هنامض يف اهلوخد دعب تفلت اذإ ةنامأ وأ

 : لاق اك هلام نم ذخآلا حص كلذ دحج اذإف ى اهبحاص رهظو اهعيض وأ هتمذ
 نيبت اذإ قحلا عطقت ال نيميلا نأ ىلع ءانب كلذ ينمزل ام ( نيميو دحج دعب )
 رمأ نإف فلحم ملام هنأ كلذ هجوو ى هلا نيبو هنيب ايف الو كحلا ين ال اهدعب

 ى يطعيف رقيف نيميلا نع اعرذ قاض نيميلل هاعد اذإ هلعلو متي مل هيلع ديدشتلا
 مهيلع مادقإلا دمب الإ نوكي ال ديدش هنم ذخألاو سانلا لام يف لوخدلا رمأو
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 { قحلا عطقت ةرجافلا نيميلا نأ ىلع ءانب ؛ فلحي مل ام هدعب : ليقو

 نييو هنيب اهف ذخألا هل زاج مكاح ةموكح الب هفلح نإ و ى نيميلا همامتو ى هماتب
 يف هنم نكل مكاحلا ةموكحب فلحي ىتح ذخألاب هل كحي الف مكحلا يف امأو « هللا
 . ةموصخلا لاح نيمصخلا دحال هب كحي ال ذخآلا نآل ءاتفإلا يف وأ فصولا

 نإو ص هرمأب ( فلحي مل ام ) دوحجلا دعب يأ ى ( هدعب ) زوجي ( : ليقو )
 زجي مل هرمأب فلح اذإو ى هنم ذخألا هل زوجي فلحي مل نكف هنم رمأ الب فلح
 فاضم فذح ىلع اهبحاص رجافلا يأ“( ةرجافلا نيميلا نأ ىلع ءانب ) ذخالا هل

 انباحصأ روهمج لاق هبو ى اهدعب نيبت اذإ ( قحلا عطقت ) يزاجملا دانسإلاب وأ

 ى فلاحلا ىلع ظيلغت نيميلا نأ كلذ هجوو ى اضيأ مكحلا يفو هللا نيبو هنيب اف
 هفلح اذإف رانلا يف اهبحاص سمغتو عقالب رايدلا ُرَذت ةرجاف تناك اذإ اهنإف
 تآ هاتأ نلع هنأ ه : يور امب لوقلا اذهل لدتساو « كلذل هفيلحتب هضرع دقف

 امالك وأ يندحج لاق وأ ص يقح ينمنمو يلام ذخأ انالف نإ هللا لوسر اي : لاقف

 ؟ هنيميف : لاق ى ال : لاق ؟ ةنيب كدنعأ : قلع يبنلا هل لاقف ت هانعم اذه

 الإ كل سيل : قلع يبلا هل لاقف ! يلام بهذيو فلحي ذإ هللإ لوسر اي : لاقف
 ى نيميلا دعب ةنيب هل لبقت الو ءيش نيميلا دعب سيل هنأ ىلع لدف « )١' « كاذ
 ء رضاحلا رهاظلا كحلا يف كلذ الإ كل سيل ىنعملا نوكي نأ لمتحي : لوقأو

 يذلا كحلا يف امأو « اضيأ هنيمي دعب كقح ذخأ كلف هللا نيبو كنيب ايف امأو

 ءهنيمي دعب كلامب كل مكحي هنإف هيلع تنيب وأ "رقأ نأب رضح اذإف ى نآلا رضحي م

 كحلا يف كلذ دعب كل سيل ىنعملا نوكي نأ لمتحيو يدنع رهاظلا وهو

 ٠ دواد وبأو ملم هاور ) ( ١
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 ةيفخ هتذخأ ولف كقح هللا نيبو كنيب ايف كل و ص هيلع تنيب وأ رقأ ولو ى ءىش

 هنأ » : نلع هللا لوسر نع اثيدح تيأر مث 2 ىلوأ ل3وآلا لاتحالاو ى كل زاج

 ي ءيش هدنع هل ام هل فلحف امهدحأ ىلع نيميلا تعقوف نالجر هيلإ مصتخا

 يف صنلاك وهو « همطمد نأ هرمأ و ى هقح هدنع هل نأ بذاك هنأ لمرح هربخأف

 . لوألا لاتحالا

 ةرجافلا نيميلا نإ لاق نمل للد همفو : هصن ام : « جاتلا ه يف فنصملا لاق

 رهاظ راتخم وهو“ةرجاف نيمي نم ريخ لدع ادهاش : قلع هنعو ملسملا قح عطقت ال

 هيلع ىعدملا ركنأف مك احلا دنع لجرب كسمتسا نمو : هيف اولاق ذإ « ناويدلا »

 ةنيبلاب درت نأ قحأ نيميلا نإف كلذ دعب ةنيبلاب يعدملا ىتأف مك احلا هفلحف

 فلك نإ : لمقو ص كلذ دمب هتنيب لبقت الف 1 احلا هفلح نيح : لمقو ى ةلداملا

 لاق وأ ڵ ةنيب يل سيل : لاقف هيلع يعدملا هل فلحي نأ لبق ةنيبلا يعدملل مك اجلا
 ىتأف هل هفلحف ىل هفلحف اهتلطبأ دق : لاق وأ ،اهتكرت دقو ةنيب ىل تناك دق : هل

 وأ ةنيب هل تناك هنأ ك احلل ركذي مل نإو ى مك احلا هب لغتشي الف ةنيبلاب كلذ دعب

 هل مكحيو هتنيب لبقي مك احلا نإف ةنيبلاب كلذ دعب ىتأ مث مك احلا هل هفلحف نكت م
 . ھا ى لاملاب

 ىحلا عطقت ةرجافلا نيميلا نراب لوقلا ماكحألا باتك يف فنصملا ركذيسو

 . خلا نارانيد رخآ ىلع هل نمو : هصن ام خلا رانيد رخآ ىلع هل نم باب ق لاق دإ

 . هجح و نم ةحرحص هجح و نم ةلطاب نوكت ال ةداهشلا نأل : لاقو ةتس وبأ هركذو

 تلبق كلذ لقي مل نإو هفيلحت دمب هتنيب لبقت ال : ليقو : « ناويدلا ه يفو
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 . . . , دحج الب نإو هجوب هلال لصي نل زوجو

 هنأل قحلا عطقت ال اهنأ نم لبق هنع هتركذ ام « ناويدلا » راتخم نأ ىفخي الو
 قحأ : محل وقب مه ريبعت حيجزقلا ىلع لدب هنألو > ةياكح الب همالك سفن نم هركذ

 نم لوقل « ناويدلا ه يف رابتخا ال هنإ : ليق اك سدل و ى ةلداعلا ةندبلاب درت نأ
 ةفينح وبأو يعفاشلاو عيبرلا لوق ىحلا عطقت ال اهنأب لوقلاو 2 لاوقألا كلت

 ضعب هللعو “نيرثكألاو ةديبع يبأ ىلإ نيميلا دعب ةنيبلا لوبق مدعب لوةلا بسنو
 هبلع ىقبي نكل “نسح وهو اهل هنم كرت هتنيب فرعي وهو همصخل هفالختسا نأب

 . اهب ذخأي هنإف هل ترهظ مث ةنيب هل نأ فرعي مل اذإ مكحلا

 هل دححف نبد لجر ىلع هل نمو : - هللا همحر _ زيزع يبأ رطقل ُ يفو

 لثم هلام نم ذخأي نأ هل زوجي الف نيميلا هيلع بجو ىتح هملع هب كسمتساف

 هلام نم ذخأ نإو ى هفلحي ملام ذخأي نأ هل زئاج : ليقو ى ملعي ال ثيح نم هنيد

 ص ىرخأ ةرم هلام نم ذخأي الف هبحاص هقحتساف هعابف هنيد يف امولعم ائيش

 ٠ ذخ ن : لسىق و

 نم ةعناملا هوجولا نم ام ( هجوب هلام لصي من نل ) ذخألا ( زوجو )
 وتعل هعفنت ال تناك اذإ ةنيب هل تناك ولو بأ وأ جوز نم فوخك “هيلإ لوصولا

 نوكي نأ لثم عناملا ديب امئاق نكي مل نإ ( دحج الب نإو ) الثم قحلا هيلع نم
 لام وأ رخآلا هلام ذخأ وأ هلتق وأ هريغ برض وأ هلتق وأ هبرضل هلامب هبلاط ول

 مهبلق رغوتي هتدج وأ هدج وأ همأ وأ هابأ عناملا نوكي وأ ةنتفلا تماق وأ هريغ

 وأ مهفلا نم هعنمت ةفآ هب تلح وأ هل نايب الو نج وأ هل نايب الو تام وأ هبلطب

 كلذ وحن و نايب قحلا بحاصل سيلو ى ةباتكب الو ةراشإب الو قطنب ال ماهفإلا
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 . لثامم يف هتزاجإ ىلع اوعمجأو

 دجي الو « مهنم فصني نأ رذقي ال نكلو ى اورقأ وأ اودحج ءاوس ى عناوملا نم
 ناك اذإو ى هدحو هل رقي وأ هنم فاصنإلا ىلع ردقي نم دجي الو هل فصني نم

 درجملا ةقفاومل خيشلاك فنصملا مالك يف يضاقتلاو ؟ تكس وأ دحج سانلا عم
 يضقي قحلا بحاص نأل ددعتم نيب لعافتلا ىنعم نم هباب ىلع سيل و ءاضقلا هانعمف
 نأ لمتحيو ث ءاضق اهيف نحن قلا ةلأسملا هذه يف دخاجلل سيلو “ دحاجلا لام نم
 ص هقح قحلا بحاص ذخأ دق هنأ ملعو بات اذإ أربي هنوكل اليزنت هباب ىلع نوكي
 ةلزنم هبلاطي ال ناك اذإ ةموصخلا عاطقنالو هلام نم ذخأ نم هبلاطي ال هنوكلو
 ةقالمل السرم ازاجم ءاضقلا نوكيف هل هاضقف هل هيضقي نأ قحلا بحاص هبلط نم
 دحاو نم هنوك ديقب ءاضقلل مما يضاقتلا نإف < امهدحأ وأ ديقتلاو قالطإلا

 نم مزلي هنإف موزللا ةقالعل وأ يضاقت رخآ الب هسفنل دحاو ءاضق ىمسف رخآل

 ذإ هيلع ام ىضق نم ةلزن قحلا هيلع نم نوك هدحو هسفنب قحلا بحاص ءاضق
 ءانبو فعض اذه يف نكل ص بات نإ أربي هنوك و مصاحي الو هب بلاطي ال ناك
 هسفنب قحلا بحاص ءاضق هبشل هبشلا ةقالمل ايرامتسا زاج وأ رخآ ىلع زاج

 ى لعو بات نإ نيدلا نم ةءاربلا يفو ى ةبلاطملا كرت يف ىحلا هيلع نم عم هءاضق

 قرس وأ هلام بصغ اذإ امل الماش اذه همالك نوكي الو ى ةموصخلا عطق يفو
 ةمئاق هنيع تماد ام هدنع وه نم لام نم يضقي ال هنإف هيلإ لصي ملو هيف طلغ وأ

 ركذ امك عاطتسا نإ هلام سفن ذخاي لب ى هيف طلاغ وأ هقراس وأ هبصاغ دنع
 ل لوق هيفو 0 خلا يضقي الف ءيش هل بصغ نمو : هلوقب كلذ ضعب فنصملا

 . كانه يتأي هركذي

 لثامم يف ) ءاضقلا يأ ى يضاقتلا ةزاجإ يأ ى ( هتزاجإ ىلع اوعمجاو )
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 لام نم ردجاولف نزو وأ ليكب طوبضمو 0 ةضفو بهذك سنجب

 ه ذخؤي و «. ردق نإ ارس هنم هقح ر دق ذخأ هل ام نع لثم هممرغ

 . . . . . . هيلع علط ا ن ا كل ا ف

 يف ( ةضفو ) بهذ يف ( بهذك ) هجوب هيلإ لصي مل وأ هل دحج اذإ ( صنجب
 نإو ة آتوافت فخي مل نإ حسم وأ دع وأ ( نزو وأ ليكب طوبضمو ) ةضف
 وأ نكمأ اذإ هقح مامت ذخأ كرديس نأ ىلع سنجلا نم هقح نود ام ذخأ فاخ

 هنأل لب ع سفن بيط الب ةرخآلل هضعب وأ هقح كرت نمو ث ةرخآلل هماتب هعبتي
 لام نم وأ ( هميرغ لام نم دجاولف ) قاطأ اذإ ايندلاف هذخأ هلف هيلإ لصوي م
 هلام نيع لثم ) هنامض يف ناكو هيلإ لصي مل هل قح هدنع وأ ةعابت هل هيلع نم
 كاو هسفن نم ةءاربلا حيبي الئل ارهج ال ( ردق نإ ارس هنم هقح ردق ذخأ
 هنابسحيف رثكأ وأ نيلجر ىأرمب ذخأي دق هنإف بصاقلا وأ قراسلا ماكحاب هيلع

 ةءاربلا حيبي ثيحي ارهج ذخأ نإو ى قراسلا كحي هيلع مكحيف ايهنم ةيفخ ذخأ
 ماكحأب كح الو ةءارب عقي مل نإ ىمعو بصاغلا وأ قراسلا ماكحأ و هسفن نم

 نإ الإ ال : ليقو « قافن رفك مكحلا وأ ةءارب عقو نإ رفك و بصاغلا وأ قراسلا

 نم ةرضحب ذخأ نإ ةيصعم الو “كلذب يصعي الف ذخألا ىلإ رطضا نإ الا ع عطق

 هحوب وأ لاملا بحاص رمأب وأ ةلالد ذخأي هنأ رضح نمل رهظأ وأ كلذ فرمي ال

 لهجل فرعي ال نم ةرضحب هذخأب ىصعي هنأ يدنعو « كلذ رضاحلا مهوتو زئاج
 (هب ذخاؤيو) قراسلا وأ بصاغلا ماكحأب هيلع كح كلذ دعب مكحلا ملع اذإ هنأل
 ناب ( هيلع علطا نإ كحلا يف ) رثكأك لقأب اذك و ذخأ يذلا ردقلا كلذب يأ

 نم هبف عطقت ام رادقم ذخأ نإ هدي روهظلا نامز يف عطقت نأبو ى همرغ مزلي

 هلوقل هاوعدب هل كحي ال ذإ بصاغلاو قراسلا ماكحأ نم كلذ وحنو عطقت ثيح

 ص ثيدحلا ى مهءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول : وقل
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 فالخلا نم نإو زوجي لهو

 تاهبشلاب دودحلا اوأردا : للع هلوقل عطقي مل هبحاص ىلع ابعدم هوفرع نإ نكل

 . هئاعداب هتفرعمل ةءاربلا هنع حازأ نم ىلع سأب الو

 نم يأ ع فالخلا يذ نم يأ ى ( فالخلا نم نإو ) يضاقتلا ( زوجي لهو )
 ىحلا بحاص مايقل فلاخملا لاملا ىنعمب فالخلا وأ هقحل فالخ وذ وه يذلا لاملا

 رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ةياورلو ى هقح ىلإ هلصوي نم مدع ذإ مك احلا ماقم
 تنب دنهل نذأ هنأ تلل يبنلا نع مهنع هللا يضر _ سابع نبا نع ديز نا

 ةقفنلا اهدالوأ نعو اهنع عطق هنأ برح نب نايفس ابأ هيلإ تكش دقو ةبتع
 عناملا لام نم ذخآلا لصأل ليلد هيفو ع نذإ ريغب هلام نم ذخأت نأ ةوسكلاو
 ينعي “ يتأي ام ىلع مم ريغ وأ لافطألا نم هرمأ ناسنإلا يلي نلو سفنلل ذخآللو
 دنه تءاج : تلاق ةشئاع نأ يراخبلا تاياورب ضمي يف اك « فورعملاب ذخأت نأ

 نأ جرح "يلع لهف كيسم لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي : تلاقف ةىتع

 ةع ينلا لاق ىرخأ يفو ى فورمملا الإ ال : لاق ؟ لايع هل يذلا نم ممأ
 : تلاق ةشئاع نأ ىرخأ يفو ، فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ : دنه

 ضرألا رهظ ىلع ناك ام هللا لوسر اب : تلاقف ةعيبر نب ةبتع تنب دنه تءاج

 ضرألا رهظ ىلع مويلا حبصأ امو “كئابخ لهأنم اولذي نأ يلإ بحأ ءابخ لمهأ
 لجر نايفس ابأ نإ : تلاق مث ی كئابخ لهأ نم اوزعي نأ يلإ بحأ ءابخ لمهأ
 كيلع جرح ال : اهل لاق ؟ انلايع هل يذلانم معطأ نأ جرح نم يلع لهف كتم

 ينبطمي سيل و حيحش لجر نايقس ابأ نأ ىرخأ يفو “ فورعم نم مهيمعطت نأ
 كيفكي ام يذخ : لاقف ى ملمي ال وهو هنم تذخأ ام الإ يدلوو ينيفكي ام

 . فورمملاب كدلوو
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 لالدتسإلا هجوو ىةيافكلا هنأ ةداملاب فرع يذلا ردقلاب دارملا : ىطرقلا لاق
 : يباطخلا لاق ‘ ذخآلا يفال قلطأ هنأ سنجلا ريغ ذخأ زاوج ىلع ثيدحلا
 عمجي ال حيحشلا لزنم نآل ص هريغ وأ سنجلا ذخأ زاوج بابلا ثيدح نم ذخؤي
 نذإلا اهل قلطأ دقو ةمزاللا قفارملا رئاسو ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلإ جاتحي ام لك

 همف ناك هلزنم نأ ةصقلا قايس نم رهظي ىذلاو : لاق ى هلام نم ةيافكلا ذخأ يف
 نأ تنذاتساف هيلإ راشأ يذلا ردقلا نم الإ اهنكمي ال هنأ الإ هبلإ جاتحي ام لك
 مايقلا يف لخدم ةأرملل نأ ىلع هب لدتساو :لاق “هملع ريغب كلذ ىلع ةدايز ذخات

 ديدحت ال يتلا رومألا يف فرملا داتعا هيفو هيلع قافنإلاو مهتلافك و اهدالوأ ىلع

 . عراشلا لبق نم اهيف

 اظفل كلذ ركنأ نمل افالخ تايعرشلا يف فرملا رابتعا هيف : يطرقلا لاقو

 'فرملاب لمملا زوجي لاقي نأ نوعني مهنأ ينعي : تلق ى ةيعفاشلاك ىنعم هب لمعو
 اوركنأ امنإ مهو : لاق ى تايعرشلا نم زئاجلا فرملا امنإو عرشلاب : لاقي لب
 هب لدتساو « فرعلا ىلإ دشري مل وأ يعرشلا صنلا هضراع اذإ فرملاب لمملا

 حيحصلاو فالخ هيف اندنعو لوقأ : لاق ى بئافلا ىلع ءاضقلا زاوج ىلع يباطخلا
 . ةمفنجلا هيلإ بهذ اك زاوجلا مدع

 نايفس وبأو ةكمب تناك ةيضقلا هذه نأل لالدتسإلا حصي الو “ يوونلا لاق

 ثمحب رتتسي وأ دلبلا نع بيغي نأ بئاغلا ىلع ءاضقلا ءاضقلا طرشو ى اهب رضاح
 نوكي الف ادوجوم نايفس يبأ يف طرشلا اذه نكي ملو ع رذعتي وأ هيلع ردقي ال
 ءاتفإ هنأ عضاوم يف يمفارلا مالك يف عقو دقو ى ءاتفإ وه لب بئاغلا ىلع ءاضق

 الو ريغلا لام نم ذخألا ىلع طلسملا ببسلا تابثإ ىلإ جاتحي كحلا نأ كلذو
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 ث دلبلا يف ارضاح ناك نايفس ابأ نإ : ليق امبرو ى ىوتفلا يف كلذ ىلإ جاتحي
 هملع ىوعدلل هعامس و هراضحإ ناكمإ عم دلبلا ق بئاغلا رضاحلا ىلع ىضقي الو

 ٠ ءاهقفلا بهاذم نم روهشملا ق

 نيعملا هلام نم هيلع نم نذإ الب هقح رادقم ذخأي نأ زاج اذإ : خشلا لاق

 يضقي نأ هل زاج دنه ثيدح ثيدحلا يف اك ى جراخلا يف صخشلا هلام نم : ينمي
 ص نيعملا صخشلا هلام نأل : ينمي ع هلك هلام هنأل ةمذلا يف قبس امم هنيد ردقب
 بحاصل ام سنج نعملاب دارأ و ى هلام هلك هيطعي ول قحلا بحاصل هيطعي يذلاو

 هلام هنأب دارأ و هنيد ردقل نايب نايبلل « نم » و ى هقاقحتسال هلام هامس و قحلا
 سنجلا ذخأي نأ امإ هنألقحلا بحاص لام ىنعأ هلاه هلك هريغو سنجلا نأ هلك

 . سنجلل هب لصي ابب وأ سنجلاب هعيبيو هفالخ ذخاي وأ هكسمو

 : تلق ى جوزلا ىلع ةأرملا مداخ ةقفن بوجو ثيدحلا يف : رجح نبا لاق

 وأ مداخ امهل لمجي نمم تناكو اهمدخي ارح وأ هل اكولمم مداخلا ناك نإ كلذ امنإ
 كامل همدختسي نأ هيلع قحتست يذلا اهمداخ وه نوكي نأ هبتيضر اهف اك ولم

 نأ هل زاج هئافيتسا نع زجاع وه ىتح هريغ دنع هل نم نأ ىلع هب لدتساو : لاق
 . هنذإ ريغب هقح ردق هلام نم ذخأي

 ىنعم ةديقم اهنكل اظفل تقلطأ ولو ذخأت نأ قلع هتحابإ : يطرقلا لاق

 نأ لمتحي : يبطرقلا ريغ لاقو ث تركذ ام حص نإ هلام نم يذخ : لاق هناك

 نأ ىلع كلذ لديو “دبيقتلا نع ىنفتساف “ترك ذ ايف اهقدص : لع هلوق نوكي
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 قفنم هنأ جوزلا لوق لوقلا ناك ول هنأل « ةقفنلا ضبق يف ةجوزلا لوق لوقلا

 . ةيافكلا مدع تابثإ ىلع ةنيبلا دنه تفلكل

 عانتمإلا دنع قحلا ردق ذخأ زاوج ىلع لدي ثيدحلا رهاظ : تلق نإو

 ىحلا ءادأ نم عانتمإلا مدع دنع ردقلا ذخأ ىلإ ءىجلت ةرورض الو ى ةرورضلل

 ؟ اهنيب ايف ةمذلا يف امب ةمذلا يف ام ءاضق زاوج ىلع خبشلا هب لدتسا فيكف

 ام لك ءاضقب يضارتلا عم ىلوأ باب نمف نذإ الب ردقلا ذخأ زاج اذإ : تلق

 . هتمذ ف

 نايفس يبأ ة۔هذ يف انيعم تقحتسا اهنإ : لاقي نأ حصي فيك : تلق نإو
 ةقفنلا وهو ةمذلا يف امهبم تقحتسا امنإو هريغ وأ اهلام سنج نم خيشلا لاق ىتح

 ريمشلاو رمتلاك اهيف اوفراعت ةقفن دلب لكل نأ مولعملا نم : ُتلق ؟ عون يأ نم

 اطسوت امه ريغب وأ نزولاب وأ ليكلا امإ يفكي ام ريدقتب سابللا اذك و ى ربلاو

 . ًا“وندو آةولعو

 : لاق ذإ ورمع نب دمحم هللا دبع يبأ لاكشتسا نع باجي باوجلا اذهبو

 م نم فالخلا ءاضق فالخب عون يأ نم زاجف مهبم ريغلا ةمذ يف ثيدحلا يف

 دنع ةمذلا يف نيمتملا ريغ ذخأ زاج هنأب فلكت ىلع آضيأ وه باجأو ى عناملا
 لاقو ى ةمذلا يف ام نيع دوجو مدع دنع قحلا بحاص لام عيضي الئل ءالؤه

 هل كح نمو ى كاح مكحي دنه تذخأ امنإ : قحلل عناملا نم فالخلا يضاقت عنام

 انلع؛ذخات نأب اهل قلع كح امل هنأب باجيو ى هذخأ هل زاج هميرغ لام يف مكاحلا

 ولو هقحس رادقم ذخأب نأ هل زاح هئادأ .. نم عنتماو ىح صخش دنع هل نم لك نأ
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 ةلاكو وأ قبس كلمم هكلمي ال لام يف عيبب فرصت هنأل ؟ ال وأ

 بوجو ىلع ثيدحلا لديو « بابلا يف رفاك اهل للع يبنلا كح ذإ مكاح هل مكحي مل

 ص ةنامزلا وأ رغصلا رابتعا ةيمفاشلا دنع حصألاو “ ةجاحلا طرشي دالوألا ةقفن

 مهتنوؤمو مهتوسك و مهيبأ ىلع دالوألا ةقفنو :نسحلا وبأ لاق“اندنع بهذملا وهو

 ىلعف ةيراجلا الإ ءيش بآلا مزلي مل اوغلب اذإف ى رغصلا لاح يف ناملغلا ناك ام

 جوزتت ل ام اهتقفن بألا

 ةرورضل اهدلوو اهيفكي ام ذخات نأ دنه قلع زاجأ لمل : تلق نإو

 فاخ نإ الإ هعنم ام لام نم ذخأي نأ ىحلا بحاصل زوجي الف ى شطعلاو عوجلا

 هنأل كلذك سيل : تلق ى هبلع فاخو هنع ماق نمل قحلا ناك وأ هسفن ىلع كلذ

 ةيلكلاب اهنع مطقي ملو ينغ وهو طسوألا ةقفنك نوقحتسي امنود اهجوز اهيطعي

 . اضيأ اهسفنل لام اهلو

 فالخلا نم يضاقتلا يأ ى ( هنأل ) فالخلا نم يضاقتلا هل زوجي ( ال "وأ )

 (ةياصو وأ ةلاكو وأ قبس كلمب هكلمي ال)فرصت ب ناقلعتم (لاميف عيبب فرصت)
 امنإ فالخلا ذخأ زيجم نأل كلذ لاق امنإو ى ةيعرش ةباين وأ رمأ وأ فالختساو

 يرقشي امب عيبي وأ هب عاب اذإ هلام سنج ذخأيف هلام سنجي هعيبي نأ ىلع هزيجي
 حيبلا هلف هدجو اذإو “سنجلاب عيبلا دجي م اذإ ةريثك طئاسوب ولو هلام سنج هي

 مث ةكسلا نم اهوحنو مهاردلا و ريناندلا عيبلا هلو قحتسي يذلا سنجلا هنأل هب
 عم فالخلا ءاضق هل زوجي ال اك كلذو .نامثألا ف لصألا اهنأل سنجلا اهب يرتشي

 هعيب هل زجي مل قافولا ىلع هتردق عم فالخلا ىضق نإف ى قافولا ءاضق ىلع هتردق
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 . . . .. ... ... ... . حيبيزاوجلا ىلع لهو

 لصي نأ لبق قافولا ىلع هتردق تلاز نإو ‘ هبحاص لصي ىتح هنامض يف وه لب
 ىلع هتردقل هذخأ هل زجي مل نيح ذخأ هنأل نالوق هعيبب ءاضقلاو هعيب يفف هبحاص
 ميوقتلاب هقح يف هضبقيو فالخلا ذخأي نأ زوجي : ليقو « هنامض يف هنآل قافولا

 ٠ عيب الر

 كلمب وأ : خيشلا لوق هلثمو “ ىبس كلمب ءيشلا كلم ةروص ام : تلق نإو

 وأ ابوصغم ناك ا; ورمع نب دمحم للا دبع وبأ هل لتثم : تلق ؟ هيف هل مدقت

 هل ةقيقحلا يفو « ريغلل كلم رهاظلا بسحي هنإف ةيفخ هبحاص هذخأو اقورسم

 تاب هيف هجتيو ى هكلمي ال : هلوق يف لخاد رهاظلا بسحب هكلمي ال هنوكف
 ال الثم هنم قرس وأ هنم بصغ ام ذخأ نمو “ ذخأي ام عيب يف مالكلا ضرف

 - م ٠ ء
 ٠ هقراس وا همصاقل هنع نم وا هنم ءىش در الو هعمب همزلي

 ىلوألاو ث همومع يف لخديف فرصتلا درجم يف مالكلا دارأ هنأب باجي دقو

 ص ةوقلا كلملاف ، هيف هل تبثت يتلا ةوقلا هيف هل مدقت يذلا كلملاب دارأ : لاقي نأ

 فالختسا الو ةلاكو الو رمأ الب ناطلس هيف هل ام كلذب لخديف تبثىنعمب مدقتو

 وأ تقرس وأ هنم تبصقف اهطقتلا ىتلا ةطقللا و هلفط و هنونجم لام ك ةياصو الو

 . طلاغملا وأ قراسلا وأ بصاغلا دي نم فلتف ام هجوب اهيف طلوغ

 ثيدح هل لديو“فالخلا ذخأي فالخلا يضاقت زاوج ( زاوجلا ىلع لهو )

 هنكل هنم ذوخأملا كلم ىلع قاب كلذ لك يف وهو ه ( هيبي ) و ةبتع تنب دنه

 الب هسفن ةمفنمل هذخأ ذإ هيف انيمأ سيل هنأل هذخآ هنمض عييضت الب ولو عاض نإ
 هنأ وهو ضعب لوق نم هتجرختسا لوق هيفو “ يدنع ام اذه « كلاملا نم رمأ
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 عان نإو ي هلام نم رثكأ يضقي الو ، فالخ ؟ هسكع وأ يضقي مث
 > ال وأ ىضق ولو هدر لضف يقب و

 ى عرشب ذخأ هنأل اذكهو ذخألا داعأ و هكلام ىلع عاض عييضت الب عاض نإ
 ريغب عاب نإ هب هعاب امع يرتشي امم وأ هلام سنج نم هب هعاب امم هقح ( يضقي مث )

 ناب كلذ سكع ( هسكع ) لعفي ( وأ ) "رم اك هل زئاجلا هجولا ىلع هقح سنج
 عاض عييضت الب ولو عاض نإف اذه ىلعو ص رم ام دح ىلع هعيبي مث هسفنل ىضقي
 يقابلا يضقيس هنأ ىلع هقح نم لقأ ىضق نإ نكل ى ءاضقلا ديمي الو امزج هيلع
 عوجر ال هنأ ىلع لقأ ىضق نإو « طقف هدح و هذخأ وأ يقب ام ىضق هذخأي وأ

 لصأ ىلع ءاقب رهاظ لوآلا هجو ( فالخ ) هذخاي ملو يقابلا ضقي مل يقابلاب هل
 لاملا لمحي نأ غيوستب هيف فرصتي الف عرف ءاضقلا اذه نأ يناثلا هجوو ى قحلا

 لبق ( هلام نم رثكأ يضقي الو ) “ هكلم ىلع هئاقبإ ةين عم ةيفخ هكلام نم
 درجم ةلأسملا هذه يف 2 يضقي ه ب هدارمف ى يناثلا ىلع الو لوألا لوقلا ىلع عيبلا
 ىلع هلام نم رثك ] عيبلا لق يضقي ال : ديرب ن أ لمتحم و « نيلوقلا لمشدل ذخ ألا

 هنأب لوقلا ىلع هلام نم رثكأ ميبلا دعب يضقي الو “ عيبي مث يضقي هنأب لوقلا
 . داز ام نمض عاضو هلام نم رثكأ ىضق نإو “ يضقي مث عيبي

 ص عاض نأب عيبلا لبق دئازلا نامض وأ ىضق ام نامض همزل اذإ : تلق نإو
 اك ةماتلا ةفصلا هفصي نأب ةميقلاف الإو نكمأ نإ معن : تلق ؟ لثملا نمضي لهف
 ؛ هسفنل نوك رلا رذحملو < هسفن ىلع موق ميوقتلا فرع نإو “ هموقي نمل وه

 . عييضت الب عاض وأ بصاغ هذخأ ولو نامضلا هيلعو

 (الوأ ىضق ولو ( همحاصل لضفلا در يأ < ( هدر لضف يقب و عاب ناو (
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 نم يضقي الف ءيش ل بصغ نمو « لقأب عاب نإ ةيقب كردي الو

 . . دهتلغ نم لكأ ايف زاجو س هديب هئيش ماق ام هبصاغ لام

 لبق عاب نإ امس الو هقح نم رثكأ ذخأ هل زوحم ال ذ إ ؤ ,ل و أ ضقي ل نإ امس الو

 ( لقاب عاب نإ ةيقب كردي الو ) ، هبحاص كلم ىلع ىقاب وهو هعاب هنإف ءاضقلا
 المهم هقح يف ىضق وأ هبحاص ىلع عجري ال نآ ىلع هسفنل آلوأ ىضق نإ هقح نم
 ىون نإو « لقالاب هسفن ىلع كحف هقح نم لقأب يضر هنأل همدعو عوجرلا ةين

 اضيأ عجر الوأ ضقي مل نإ و “هذخأب وأ هئاضقب هيلع عجر صقانب هيلع عوجرلا
 . صقن امب

 لوآلا ىلعف « ا۔ملصأ ىلع ماللا ءاقب زوجيو ى هنم يأ ، ( هل بصغ" نمو )
 طلغ وأ قرس وأ ( ءيش ) هلوق نم لاح فوذحمب يناثلا ىلعو ع بصغب قلعت
 هقراس وأ (هبصاغ لام نم يضقي الف) “هلوصو ىلع قطي مل وأ دحج و هجوب هيف
 نآل 2 هملع ردقي ملو الثم بصافلا ديب ي أ ك ( هديب هنيش م اق ام ) هيف طلاغ وأ

 نم ينعأ “هلام نم ىضق هدي نم هجرخأ نإ هنأ هنم مهفيو ، هيلع لزي مل هكلم

 هنآل « مهيديأ يف ءيشلا يقب ولو مهلام نم يضقي نأ هل : ليقو “ بصاغلا لام

 ع هايإ مهمنمل هيلإ لصي ال هنأل مهيديأ نم جرخ وأ فلت ام ةلزنمب هنكل يقب ولو
 دنع هلصا۔> ذإ ى ةبتع تنب دنه ثيدح هل لد امبرو ى « ناويدلا ه يف هوركذ

 هب كسمتي ل همالك نإف “هؤاضق هلف هقح نم عنم نم ن أ وهو ى م اع قيقحتلا

 . فلكت الب نكم أ ام هنم طبنتسيو

 دارأو ى طلافلا وأ قراسلا وأ بصافلا ( لكأ ايف ) يضاقتلا ( زاجو )
 ضرألاو لخنلاو رجشلا راثك ( هتلغ نم ) هريغ وأ الكأ فالتإلا درجم لكألاب

 س ٥ ١ ٢



 > كحلا ف ال }\ هكلم نمم هجارخإ دعب نإو . همادختسا و

 هئارك ةرجأو كلذنم دلوتي امو هنممو هنبلو ه رمشو هر رو ناويحلا فوصو

 اهريغ وأ ناك اناويح ميوقتب كلذو ( همادختساو ) اهريغو تويبلا ءاركو
 وأ سنجلا ءاضق نم روكذملا يضاقتلا دح ىلع ىرج ام عيمجو تويبلا ىنكسك
 ال۔ف كلذ فلتي مل نإو “ رثكأل لقأ وأ واسم ءاضق هدعب وأ عيبلا لبق فالخلا

 هل حص امنإو ى هيلإ لصي مل اذإ يضقي : ليقو “ يقب اذإ هلصأ يضقي ال اك ضقي
 ىلع بصافلا رعقل وه امنإ ك » نامضلاب جارخلا » : ثيدح نأل > اهوحنو ةلغلا ءاضق

 . « ىقح بصاغ قرمل سيل » : نل هلوقل حجارلا

 اذإو “ هدي يف ةيقاب يهف راثلا نم تدلو امو ؟ هنم دلوت ام ءاضق زاج لهو

 وأ ةلغلا هنم تدلوت ام جارخإ يأ « ( هجارخإ دعب نإ و ) ءاضقلا هلف اهفلتأ

 ءيشلا ىلع قاب هكلم نآل ( مكحلا يف ال ) لا نيبو هنيب ايف ( هكلم نم ) اهوحن
 هدي يق افلت نم لام نم يضقيف امهدحأ جرخ وأ هدي نم اجرخ ولو هنم دلوتي امو

 بصاغلا وحن نم ىضقي لب ى هيلإ القتنا نمم ءاضقلا زوجس ال وأ ى هيلإ القتنا نمم
 هانفأ وأ كلذ لكأ وأ اهنم ءيشلا جرخ وأ ءيشلا نم دلوت ام هدي نم جرخ اذإ
 كلذب هل كحي مل هبف 1 احت و كلذ رهظ أ ول هنأ كحلا يف ال : هلوق ىنعمو « ددرت

 زاج ولو هب هل ىتفي ال هنأ دارأ وأ لعف ام توبثب هل مكحي مل ىضق نإو ى ءاضقلا

 دارم ‘ هدي ىف ءىشلا نوك رهاظ بسحي اكلام بصافلا ىمسو ى هللا دنع
 قيقحت : تاق 0 هكلم نم ءيشلا جرخأ ولو ى بصاغلا لام نم ءاضقلا فنصلا

 ام وأ ءيشلا نم هانفأ وأ هدي نم جرخ ام بصاغلا وحن لام نم يضقي هنأ ماقملا

 ءيشلا هيلإ لقتنا نم وأ هنم دلوت ام وأ ءيشلا هيلإ لقتنا نم امأو ى هنم دلوت
 ام لمي ملو ملعلا ديفت ةروص هل ترك ذ, وأ بصقلا وحنب املاع ناك نإف هدنع دلوتو
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 ص بئاغ ىلع ولو ةفيلخلاو ‘ هلفط نيت يف نإو هرملا يضقيو

 نم هنم دلوت امو هئيش ذخأي نأ ءيشلا بحاصلف درلا نم عنتماو ململاب كردي

 هل ركذت ملو ملعي مل نإو ع هنم امهاضق افلت نإو ص بصاغلا وحن دنع نم وأ هدنع

 امب الو بصغلا وحنب ملعي مل ذإ روذمم هنآل يضقي الو “ هنم ذخاي الف ةروصلا

 . هعم ر ذعب ال

 وأ لفطلا قوقح رئاسو هنونج وأ ( هلفط نيدت يف نإو ءرملا يضقيو )

 (بئاغ ىلع ولو ةفيلخلاو ) ةنونجملاو ةلفطلا اذك و ى ةلملا يف ىضقت ىلا نونجملا

 مقي ىلع ةفيلخلا ابس الو ث لقاع غلاب رضاح وأ فاقوألا نم فق وأ دجسم وأ
 هءاضق قحلا يذل زوجي هنأ رم اك هلصاح نإف ى ةبتع تنب دنه ثيدحل نونجم وأ
 يح مهوبأ لب ةفيلخب تسيلو اهدلول يضقت نأ دنه زاجأ اذإ هنإو ى هعنام نم

 هللا يضر - ركب نب دمحم نب دمح 1 خيشلا لاقو « ةفيلخلا وحنل زوحي ال فكف

 ىماتيلا نم هرمأ يلو نمم كلذ ريغ يضقي الو لفطلا هنبا لام يضقيو : _ مهنع
 . بايغلاو

 ةفيلخ امأو ى لفطلا هنبا نيد وأ هنيد لجرلا يضقي امنإو : « ناويدلا » يفو

 ةفيلخلا يضقي الف ءالؤه نم دحأ نيد نيدملا دحج نإ بئاغلا وأ نونجملاو متيلا

 لفطلا غلب اذإ هنكلو ى هفلح ولو مهنويد لباقي ام نيدملا لام نم ءالؤه نيد يف
 مدحج يذلا لجرلا كلذ ىلع مهنيدب مهربخيلف بئاغلا مدق وأ نونجملا قافأ وأ

 هثراو لوقب غلب اذإ ميتملا يضقي الو 2 آلوأ ةفيلخلا هفلحي مل اذإ هب اوكسمتسيو

 . هتفيلخ وأ
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 ص ال : ليقو س هيف ىضق هنم قرسو ةنامأك هديب نمو

 ص هيف ىضق ) هيف طلغ وأ بصغ وأ ( هنم قرسو ةناماك هديب نمو )
 الف اهنيب يذلا ءيشلا هنم بصغ اذإ نيكيرشلا دحأ كلذك و ( ال : ليقو

 ‘ءاضقلا ىلع هكيرش هلكو ولو همهس لباقي ام الإ هنم بصغ يذلا لام نم يضقي
 لاومأ نم مهل يضقي نأ بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخ يف لوقي نم مهنمو

 هكيرش بيصنو هبيصن يضقي لاحلا اذه ىلع نيكيرشلا دحأ كلذك و مهئامرغ

 هب ىصوأ ام ةثرولا هدحج نإ ةيصولا ةفيلخ كلذك و ى ايهبصغ يذلا لام نم
 نإو ى لكلا نيديقعلا دحأ يضقيو رتفدلا نم ركذ ايف ةنيب هل نكت ملو مهثروم

 نإو “هل ادحج نم اهلام نم يضقيو همهس الإ دحاو لك_ضقي الف اهتدقع تخسف
 ام هديس وأ هل نوذأملا يضقيو هبان ام الإ دحاو لك لام نم ضقي الف تخسق

 > هديس دي يف وأ هدي يفام قحلا بحاص ىضق نوذأملا دحج نإو < دحج

 :ضراقملا دحج نإو ى امهدحج نمم لاملا بحاص وأ كرت ولو ضراقملا يضقيو

 ضارقلا لام دجي مل نإ و ى لاملا بحاص دي يف امم ال هدي يف ام ىتحلا بحاص ىضق

 بحاص يضقيو < لاملا بحاص نم ال ضراقملا لام نم ىضق ضراقملا دنع هنيعب

 يضقتو « هبان ام دحاو لك نم ىضق مسق نإو “ تيملا هدحاج ةكرت نم قحلا

 ىحلا بحاص يضقي الو طقف همهس د_حاو لك مهثروم دحاج لام نم ةثرولا

 ءاضق الإ د۔حے مل نإو ى يقابلا دريو لكلا يضقي لب“ءيشلا نم ةيمست الو لصألا

 نإو ص ءاش نإ هكسميلف هلام لباقي ام هميرغ لام نم ىضق نإو “ اهاضق ةيمست

 ؛ يقب امب هعبت رثك أ.جرخ نإو هءاضق زوجع الف هنم لقأ نيدلا جرخو ائيش ىضق

 ء ءاضقلا ددج ءاش نإف ى زجي مل اهريغ نيدلا جرخف ريناندلا يف ائيش ىضق نإ و

 نم هريغو لفطلا هنباك هرمأ يلو نمل نيدلا جرخف نظ ايف هلام يف ىضق نإو
 بيعلا جرخ نإ و سكملا اذك و ص ءاضقلا كلذ زجي مل بايقلاو نيناجملاو ىماتيلا

 هلام نم هاضق ام هميرغ قحتسا نإو ‘ بيعلا شرأ لباقي ام يضقي هنإف ىضق ايف
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 ه فالخ « دلكومل ميرغ ةمذ لغش هدنع ققحت ليكو يفو

 ريغ هقحتسا نإ و هلام نم اضيأ اهضقيو ىضم ام ةميقب هيلع عجر مكحلا يف

 ص اضرأ هلام نم هضقيو 0 لوألا هنيدب هميرغ ىلإ عجرب هنإف ءانمألاب هدي يف هميرغ

 هبحاص هقحتساف ىضق ام عاب نإو ى هقحتسم نم ىضق لودملا ريغب قحتسا نإو
 يرقشملا ملع نإو ى يرتشملا نم عئابلا ىضقيو هيلع يرتشملا عجر هيرتشم دي يف
 . يدقغملا دي يف هقحتسا نإو ى عئابلا ىلع ال هيلإ عجر هبحاص هقحتساف ءاضق هنأ
 هقحتسا نإو ى ميرغلا ىلع عئابلا عجرو ى عئابلا ىلع مجر ل ودمب هبحاص ربغ

 يرتشملا دنع آلودع اوناك نإو “ هقحتسم لام نم يرتشملا ذخأ لودع ريغب

 عئابلا دري سكملا يفو عئابلا هيلع عجرو عئابلا ىلع يرتشملا عجر عئابلا دنع ال

 هيلع در ام.عئابلا نم ذخأي ال يرتشملاو ى هميرغ ىلع هنيدب عجريو هلام يرتشملل
 «ناويدلا» مالك كھا ءيشلا كلذ هنم ىحتسا يذلاىلع هلام عجرب امتإ و < نمثلا نم

 نم هنامض لخد ام عيمج يضقي : لوقي نم مهنمو : دمحأ خيشلا لاق ى فرصتب

 . ھا تانامألا

 ةمن لغش هدنع ققحت ) ءاضقلا ىلع رومأم وأ ( ليكو ) ءاضق ( يفو )
 قلعتم ( هلكومل ) ىضقت يتلا قوقحلا نم اقلطم قحلا هيلع نم ةمذ وأ ( ميرغ

 نإو ى يضقي ال : ليقو « قحلا بحاص هرمأ اك يضقي : ليق ( فالخ ) لغشب
 رقي نأب ققحتي : تلق ؟ نايب الو دوحجلا ناك دقو هدنع ققحتي فيك . تلق

 ةقفصلا رضح وأ هيفل وأ عمسي وهو .يشلا بحاصل رغي رأ قحلا هيلع نم

 ادحج وأ اتام مث نيدهاش نم عمس وأ مك احلا دنع هتداهش زوجت ال نم عم وأ هدخو

 لب دحجي مل وأ كلذ لثم ناك وأ اهسفنأ ىلع افاخ وأ اباغ وأ انج وأ ابسن وأ

 ديرب نأ لمتحيو ى هل فصني نم قحلا بحاص دجي ال نكل ةنيب تناك وأ "رق
 ملسلا وأ ضرقلا ىلع وأ ءيش ميب ىلع اناسنا لكك و الجر نأ مالكلا اذهب فنصملا
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 . هدحج نإ زوجو ، هنم يضقي الف ةنامأب هميرغ لام هديب نمو

 ال و نسب و أ رق أ و أ ن .7 ال و قحل هملع نم رن ف لعفف دح ال كل ذ وحن و أ

 ال مأ ذخألا هل زوجي له وأ ى نالوق ؟ ال مأ ذخألا ليكولل زوجي لهف فصنم

 همالك لمح نم عنام الو تباث كلذ لك ص نالوق ؟ ذخألا ىلع هرمأ وأ هلكو ول و
 . هلك كلذ ىلع

 ام وأ ةعيدو وأ ( ةنامأب ) قحلا هيلع نم لام وأ ( هميرغ لام هديب نمو )

 قافنإلا لبق هل اهنأ ملعو اهعاب وأ هل اهنأ ملع مث اهطقل ةطقلك ى ةعيدولا ةلزنم لزني
 هميرغ لام نم يأ «( هنم يضقي الف ) نهارلا هب ملعي مل نإ نهرلا نمت نم قابكو
 انه هضراع ءاضقلا زاوج نأل هقح ىلإ لصوتي ل وأ دحج نإ كلثم هديب يذلا

 : دقللع هلوقو « 6١ 4 اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرماي هللا نإ ف : ىلاعت هلوق

 . « كنمتنا نم ىلإ ةنامألا "دأو كناخ نم نخت ال »

 ةنامآلا هديب نم ريغ يف ثيدحلاو ةيآلا نأ ىلع ءانب ( هدحج نإ زوجو )

 نمم لاملا ذخأل نذا الب تيبلا وأ رادلا لوخد سيل اضيأو « هقح نم هعنم نمل
 ةنامآلا در بجيو ى زاج دقو ى كلذل ةنامآلا هذخأ نم مظعأب هعنم وأ هدحج
 تألو ى ةمينغلا ةلزنم لزنت الف ملا ال ةنامألا مسرب ناسنإلا ديب تناك هنأل يبرحل

 امل الئاق هب عنتمم كرشم وهو ةحلط نب ناثع ىلإ ةبعكلا حاتفم در ين تلزن ةيآلا

 دي نم "يلع هذخأ امو هعنمأ مل ين هنأ تملع ول : نلع هللا لوسرل هب "يلع هبلاط

 دحاجلل ناك نإو ص همالسإ لبق هبلإ درو ةيآلا تلزنو هدي ىول نأب الإ ناثع

 هسضقيو هل رقي ال نأ لاملا بحاصلف هل نايب الو لاملا بحاص ىلع قح عناملا وأ

 ٨ : اسنلا ة روس ) ( ١
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 هقح ردق اذخآ مزلو 7 هنامض فخي مل نإ هريغ ديب ناك نإ اذكو

 . . . .... ...... ... ... :رابخإ

 فلح هفلح نإو فالخلا وأ قافولا يف فالخلا وأ قافولا ءاضق نم رم ام ىلع

 بلطبو رقي لب : 7 ك هعنم وأ هدحح ايف هاضق دق هنأل هملع ءيش ال هنأ

 . 4ه_عهح

 يأ “( هريغ ديب ) هقح عنام وأ هدحاج لام ( ناك نإ ) فلتخا ( اذكو )

 فخي مل نإ ) هريغ دي يف يذلا هلام نم هقح يضقي له قحلا بحاص بصاغ ريغ
 ل هنأ هديب ناك نم جتحي ىقح اهتىفىك و ةقرسلا مسر ىلع هنم ذخأي نأب ( هنايض

 ةءاربلا حابأ نأب يصعي نكل نامض الف هنم هبصغ نإ اذكو “ نمضي الف عيضي
 قدصي وأ بصقلا ءاعدا يف لاملا بحاص هقدصي ناك نإ ديفي اذهو ى هسفن نم

 نأب هنامض فاخ نإ امأو « هتداهش زوحت ال نم وأ هدنع رضح نإ ادحا و ادهاش
 هنامض ين لخاد ناك وأ عرشلا همزلي مل ولو نامضلاهمزلي رئاج لاملا بحاص ناك
 رصقم ءارب نأ لثم نامضلا يف هديب وه نم رذعي ال ثيحي هذخأ وأ عيضي م ولو

 هل املاظ ن وكيف هديب ناك نم نامض ىلإ هذخأ ءادآل هذخأي الف هذخأبف هظفح ىف
 لام وهو هريغ ديب امم ىضق اذإ اليبس هسفن ىلإ .لمجي ناك اذإ يضقي ال كلذك و

 وأ مرغلا همزلي وأ هلتامقي وأ هديب ناك نم هنم أربي نأ لثم ى هعنام وأ هدحاج

 لجر دي يف هميرغ لام ناك نإ و : « ناويدلا » يف لاق “ لاملا بحاص هايإ همزلي

 ص ليبس هسفن ىلإ لعجي مل نإ صخرب نم مهنمو ى ائيش هنم يضقي الف ةنامالاب
 . ةمسقلا لبق قحلا هملع نم ةكرت نم هقح ذخأي نأ قحلا بحاصلو

 هنأب ربخي نأ ىلوألاو ى هقح ذخأ دق هنأب ( رابخإ هقح ردق اذخآ مزلو )
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 . هيلع ام دحاجلاو س فخي مل نإ دابشإ وأ هيرغل وأ هلراول
 > نارفاك هل سيل ام يعداملاو

 عناملا ىلع اموي هثراو ردقي الئل ( هثراول ) هبولطم ةمذ تئرب وأ هقح هلصو دق

 رابخإ همزلي اذك و هفلحي وأ هعزاني الئلو اهب ذخأيف ةنيب دجي وأ هنم ضبقف
 ثراولا لملف دوهشلل "رقي وأ بات نإ هب هل يصوي الئل هل قحلا هيلع نم وأ هميرغ
 دحأ ةرضح الب طقف قحلا هيلع نم وأ ( هميرفل وأ ) هل ىطعأ اذإ ذخأيف ىسني
 وأ ) هفلحي وأ عزاني وأ هبلطي نأ نع ضف قحلا كلذب ثراولا ملمي مل اذإ اهعم

 ( فخي مل نإ ) هبولطم ةمذ تئرب وأ هقح هلصو وأ هقح ذخأ دق هنإب ( داهشإ

 . داهشإلا وأ رابخالا نم

 ةنيب هملع هل نكت ملو هدحجف ىتح لجر ىلع هل لجرو : «ءايضلا» يف لاق

 هنأ اهنيب ايف همعيو لالح هل وهو هقح لثم هلام نم ذخأي ىتح لاتحي نأ هلف
 هيطعيو “ رخآلا بوتيو تومي هقح ذخأ يذلا لمل هلام نم هقح ذخأ دق

 ناطلسلا هفلحتسا نإ فلحي نأ هلف .هنيمي بلط و هيلع عجرو هملعأ اذإف ى هتثرو

 هريغ ىلع ام وأ ( هيلع ام دحاجلاو ) « هيلإ هيعدي يذلا اذه نم ىقح هيلع ام
 (نارفاك ) هريغل وأ ( هل سيل ام ) هريغل وأ هسفنل ( يعدملاو ) اقلطم قح نم
 رفكيأ : تلق نإو ى ىعدا ام يعدملا ذخأي مل ولو ءاعدالاو دوحجلا سفنب

 نامسن قوقحلاب ءافولا كرات رذع نم : تلق ؟ امهوت وأ نايسن هدحح ولو دحاجلا

 ص انه هرذعي مل كنانه هرذمي مل نمو امهوت وأ انايسن دحج اذإ هرذع اهوت وأ

 ةيدعتك اهب ناك ايف هرذمعي ملو ةلماعمك ةيصعم الب ناك ايف هرذعف لصف نمو
 . انه اذكف
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 . ىعدا ام ذخأي ىتح : ليقو

 ( ىعدا ام ذخاي ىتح ) هريغل وأ هل سيل ام يعدملا رفكي ال ( : ليقو )

 سيلو هل وه ءاعدا نم هئاعداب هذخأي ىتح وأ ذخأآلاك وه امم هيف لعفي وأ هسفنل

 هل ءاعدا نمل سيل ام وأ هل سيل ام يعدملا رفكي ال فيك : تلق نإو ث هل
 :تلق ؟ ذخأي مل ولو قافن رفك رفاك وهف ةريبك ادمع بذكلاو بذك هؤامبداو

 هلوسر وأ هللا ىلع بذكلا وه ةريبك وه يذلا بذكلا نأ ىلع ءانب رفكي ل

 ه۔ذأ لمتحيو ' دحأ ىلع اناتهب ناك وأ ندب وأ لام داسف هب عقو يذلا بذكلاو

 بذكلا نأ ىلع ءاني بذكلاب رفك ولو هئاعداب عضي مل ذا لاملاب رفكي مل هنأ دارأ

 رفكلا قالطإل ذخأي مل ولو يعدملا رفك ىلع لدي ثيدحلا ظفل و « [ةلطم ةريبك

 ىتشملاب كحلا قيلعتو ذخألا ىلع فقوتي الو هدوجوب دجويف ءاعدالاب هقلعتل و
 رفكي ايك ءاعدالا درجمب رفكسف ءاعدإلا و دوحجلاب رفكلا قلع دقو ى هتلعب نذؤي

 . ملعأ هللاو ى دوحجلا درجمب
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 هريغ وأ عئاب نم هريغل هارتشا ام رتشم ريصتب ةىلوتلا تفرع

 باب

 ةلاقالاو ةيلوتلا يف

 وأ اسح الصتم وأ هريغ نم ابيرق ءيشلا ريبصتب ةفل ( ةيلوتلا تفرع )
 ن ايب ) عن اب نم ) ريصتب قلعتم ( هريفل هارتشا ام رتشم ريصتب ) وأ ىنعم

 فلاخ اب ال رادقملاو سنجلا يف هنمث لثايمب يأ « ( هنمت لثم هريغ وأ ) هريذل

 فيرعتلا يف ىعارم ةيثيحلا ديق نأ مولعمو ى رثكاب الو لقأب الو ى هسنج
 هل ءارش الب ءيشلا كلام ريبصت جرخف رتشم هنأ ثيح نم رتشم ربيصت ىنعملاف

 ماقم هل مقم هنأ مسر ىلع ال هريغل ءارشلاب هكلام رييصتو > هريغل ءيشلا كلذ

 دارأو ةيلوت سيل كلذ لكف « ركذ وأ هارتشا هنأ هل ركذي مل ءاوس ى هيف هسفن

 كلذو ى هتفىلخ وأ هرومأم وأ هليك و وأ وه ءارشلا هب ىلوت يذلا هنم هنمثب
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 عيبم كرتب ةلاقإلاو ، عيب اهنأ ىلع هفالخب وأ اعيب تسيل اهنأ ىلع
 ! عيب اهنأ ىلع هريغل نإو هفالخب وأ خسف ابنأ ىلع هنمثب هعئابل

 عئاب نم هريغل هارتشا ام رتشم ريصتب ( وأ اعيب تسيل اهنأ ىلع ) ينبم فيرمتلا
 رادقملا يف وأ سنجلا يف هنم فلاخت امب يأ ى هنمث فالخب يأ ى ( هفالخي ) هربغ وأ
 هعئابل عيبم كرتب ةلاقالا ) تفرع ( و عيب اهنأ ىلع ) ينبم فيرعتلا اذهو

 زعملاو نأضلا وأ ريعشلاو رسلا دعيو “هسنج فالخب الو رثكأ وأ لقأب ال ( هنمثب
 فيرمتلا كلذو ى ةضفلاو بهذلا اذك و ى نيفلاختم انه سوماجلاو رقنلا وأ

 هنم فلاخمب يأ ( هفالخب ) وأ هنمثب عيبم كرتب ( وأ خسف اهنأ ىلع ) ينبم
 ص يرتشملل عئابلا نم زوجتو ى عئابلا ريغل يأ « ( هريغل نإو ) ارادقم وأ اسنج

 ربصتلاو كرتلا عبرأ فيرامت هذهو « ( عيب اهنأ ىلع ) ينبم فيرعتلا اذهو

 نم الك نأ عسولا غارفتسا دعب هراتخا يذلاو ‘ يضرع امهدعب امو نايتاذ نهيف

 تناك ءاوسو ى عئابلل وأ عئابلا ريغل ةيلوتلا تناك ءاوس ث عيب ةلاقإلاو ةيلوتلا
 لمهأ اي ه :لاقف قوسلا لخد هنأ للع يبنلا نأ يور امل ى هل وأ عئابلا ريغل ةلاقإلا

 ء عيب ةملوتلاو ةلاوحلاو &ع عيب عيبلا ك ضارت نع الإ نامئابلا قرتفي ال عيقبلا

 ةلاقإلا و ى طقف عئابلا ريغل حصت هيلوتلا نأو ى « عيب ةلاقإلاو < عيب ضايقلاو

 ةملوتل! موهفم نأل ى ةميقلاب هريغ نم هيواسي امب وأ لوآلا نمثلا سنجب طقف عئابلل
 يف ىلزنمب امئاق كتلعج : لاق هنأكو ى هعئاب نم هالوت يذلا رمألل الات لعجي نأ

 هتباصأ عئابلا نأ ةلاقإلا موهفمو ى يريغ نم وأ ، نالف نم هتيرتشا ىذلا ءيشلا
 ى نيلوقلل عماج اذه يلوقو ى هل هكرتب هيلع عسوف عابام ىلع قيضو ةرسح
 ثيدحلا يف ضابقلاو ى عيب ةيلوتلاو ‘ عيب خسف ةلاقإلا : تلقل ثردحلا الولو

 اهنكل : تلق اك ى عئابلا ريغل الإ نوكت ال ةيلوتلا نأ ةيكلاملا بهذمو ةلدابملا
 . انيع نمثلا نوكب مهدنع ةصتخم
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 نأو عئابلا ريغ يرتشملا ليقي نأ زاجأ اضيأ عئابلا ريغل ةلاقإلا زاجأ نمو
 يرقغملا ةلاقإ نايبو عئابلا يرتشملا ليقي نأ زاج اك يرتشملا عئابلا ريغ ليقي
 نم عنم دقو عئابلا ريغ ىلع عيبملا ءيشلا ىلإ لثم ةجاحلا دتشت نأ عئابلا ريغ

 ريغب وأ رثكأ وأ لقأ وأ نمثلاب هايإ هئاطعإب يضر اذإف“هيرتشم ىضرب الإ ءيشلا
 ةلاقإ نايبو ى عنملا نم هبناج لاقأ و هقيض لازأو ةجاحلا باب هل حتف دقف سنجلا

 : ناسنإ هل لوقيف الثم هارتشا ابب اعرذ يرتشملا قيضي نأ يرتملا عئابلا ريغ
 مومملا اذهو “لعفيف هنم حيرتستف سنجلا ريغب وأ .رثكأ وأ لقأ وأ هنمثب هينطعأ

 امأ ى « عئابلا ريغل ةلاقإلا زوجت : لوقي نم مهنمو » : !خيشلا لوق يف دارم

 :عئابلل لاق اذإ يرتشملا نأ نارمع يبأ نع كلذ يف يورو :« رثألا » يفو : هلوق

 يذلل ةمزال ةلاقإلا : لاق هيف كتلقأ : رخآ لجر هل لاقف ءيشلا اذه يف ينلقأ
 ضعب هنأ رمع يبأ نع (_ رثألا » مالكف ؛مومملا كلذ ضعمبب لالدتسا وهف ى هلاقأ

 . نايبو هل رصح ال هل ليثمتو مومعلا كلذ نم

 يرقشملا نم ةيلوتلا نأ - هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمجأ خيشلا ركذو

 نمثلاب نانوكت اهنأو ى عئابلل الإ نوكت ال ةلاقإلاو سانلا نم هريغو عئابلل

 ص نمثلا ركذ ىلإ اهيف جاتحي ال ةلاقإلا نأو ، فالخلاو قافولاو رثكألاو لقألاو

 وأ رثكأ وأ لقأب تمقو نإ نكل ى هفرع دقو عئابلل الإ نوكت ال اهنال ينمي
 ! ناويدلا ه يف كلذك و « كلذ ركذ ىلإ جبتحا اهيف ىسني ةدم تضم وأ فالجب

 ك « ناويدلا » ف اذك و ى ها عئابلا ريغل ةلولسقلا زوحت :لوقي نم مهنمو : لاق

 صن اك « حاضيإلا » بحاص ث يلع نب رماع يخامشلا : قالطإلا دنع خيشلا مدارم )١(
 ٢٨٩٧. ص ٣ ج حاضيإلا ق وه انه لوقنملا صنلاو 0 « ربسلا » ق يخاهشلا دعس نب دمح أ هملع
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 يف حيرص دمحأ خيشلاو « خيشلاك فنصملا مالكو « كلذ ركذ نم دب الف هيلعو
 ةيلوتلا فيرعت يف ءارشلا ذخأ ذإ « ميب دعب الإ ناتوكت ال ةلاقإلاو ةيلوتلا نأ

 . ةلاقإلا فيرمت يف عيبلاو

 ةراجإلاو باوثلل ةيطملاو نيدلا يف ذخأ امو دقنلاو ملسلا امأ :«رثألا» يفف

 ص اهيف ةلاقإلاو ةيلوتلا زوجت الف “ عيبلا ريغ هوجو نم كلذ هبشأ امو ق!دصلاو
 ةلاقإلاو ةيلوتلا زوجت ال دقنلاو ملثسلا.نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو : خيشلا لاق

 ع زئاجف ضبقلا دعب امأو ى ضبقي مل ام عيب نع يلع هيهنل اضبقي قح اهيف
 ةراجإلا نم روكذملا كلذ هبشأ امو « رثألا ه لوق يف ةراشإلاو ى ملعأ كلاو

 يف ليقو ى ةلاقإلاو ةيلوتلا اهيف زجت ملف اعيب اهبشأ ولو عيب ريغ اهنإف قادصلاو
 ملسلا امأو ى ةلاقإلاو ةيلوتلا اهيف زوجتف للا ءاش نإ يتأي اك عيب اهنإ ةراجإلا
 ملسلا يف نايدؤت هنآل اهيف ةلاقإلاو ةيلوتلا زوجت ال نكل “ عيب اهنإف دقنلاو
 نأ لبق ماعطلا عيب ىلإ و « هريغ وأ اماعط ناك ءاوس ضبقت مل ام عيب ىلإ دقنلاو
 دقنلا نمم اتعقو نإو ؤ ضبقلا دعب اهيف تزاج كلذلو اماعط ناك نإ ىفوتسي
 نأ لثم اذهو ى ضعب دنع عنمو ضعب دنع زاج هل ام نم ريغل هيلع ملسلاو

 7 ينم ذخف نيمهرد ةمىق ادقن وأ الس دادمأ ةرشع ديزل ىلع نإ : لوقي

 . دادمأ ة رشع اديز طعأو نمه رد

 نيمئابلا نيب ةلاقإلا زاجأ عيب خسف لب ميب ةلاقإلاو ةيلوتلا تسيل :لاق نمو
 نيب اهزيجي نم اضيأ اهنيب ةيلوتلا زاجأو ى هيلإ دقنملاو ملسملا ضبق لبق ولو
 ةيل وتلا هيف زيجي الف اميب سيل ءاضقلا :لاق نمف “نيدلا يف ذخأ ام امأو « نيمئابلا
 ءاهنيب ةملوتلا زاجأ نم هيف ةلاقإلاو ةيلوتلا زيجمف اهنيب امأو ى امهربغل ةلاقإلاو
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 نمئابلل امهزيجي هنإف عيب هنإ : لاق نمو ى اهنيب :هيف ةلاقإلا زاوج يف لاكشإ الو

 ناك نإ نكل اهف ةيلوتلا الو امهربغل ةلاقإلا نوكت ال : لاق نم الإ امهربغلو

 نكي ملو“ضورع يف ضورع ءاضق زيجم دنع ضورعيف اضورع نيدلا يف ذوخأملا
 ةمجلا كلت ةيجلا دنع نم يطعيف ةبحي ةرقب يرتشي رتشي نأ لثم كلذو ى زجي مل طبض

 لوق ىلإ ةجاح الف هدي نم تجرخ يتلا ةرقبلا لثم اهيف هيطعي نأ ىلع دحال
 اذإ هلملو “ طبضلا مدع ىنعم ام لمأتي : هصن ام ةتس يبأ ىلع اضرمتم ضمب
 اعيب اتناك اذإ امأو ى خف اهنإ انلقو هنم كلذ ذخأ نمل ةلاقإلاو ةيلوتلا تناك

 :ى ضعب دنع فصو اذإ آاطبض كلذ دمي دق نكل ى ها ؟ امه ريغل وأ ايل عناملا امن

 ليق اذك ريخأتلاب ةيلوتلا زاوجل اهيف لاقملا وأ ةالولاضورملا رضحت مل نإ اذك و

 لي هب ىلوملا وأ هب لاقملا ضرملا رضحي مل نإو ةمذلا هلبقت ال نيعملا نأ : هيفو
 ضعب لاق دقو “ هطبض مدع اضيأ هيفف ةمذلا يف فصولاب ةيلوتلاو ةلاقإلا تمقو

 يف نييعت الب ةمذ يف فصوب اعيب زاجأ نم زاجأو “فصوب بئاغ نيعم عيب زاوجب
 ى ةرضاح تناك اذإ الإ اهب ىرتشي ال ضورعلا نأ مدنع حجرت دقو “ جراخلا
 وأ هل ىلوملل كلذ نيبو ريناند وأ مهارد يف اضورع نيدلا يف ذوخأملا ناك نإو

 . ةيلوتلاو ةلاقإلا نم عنام الف لاقملا

 امي اتناك ءاضقلا دمب ةلاقإلا وأ ةيلوتلا تمقو اذإ هنأ ةعفشلا يف خيشلا ركذو

 للناوأ كلذ ق ثح “رم دقو ى ءارشلا هب عقو امي : ليقو ى ءاضقلا هب عقو

 يذلا اهضبق اذإف « ىطعملا هبيثيل اهيظمي ىتلا ةيطملا امأو « بويملا ماكحأ
 ىلع هريغ هلاقأ وأ اهجاتحا نم هريغ لاقأ وأ هربغ اهالوف اهيلع بيثيو اهاطمي
 مدمل كلذ زحم زجي مل اهاطمم ةباثإ لدب اهيطعم بيثيو اهاطعي يذلا نم اهذخأي نأ

 فقوتم وهو « ةميقلاب كحلا ناكل ةميقلاو لثملا يف ارجاشت ول اهنألو ث طبضلا
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 عنم هركو ى راتخملا ىلع عيب ايهو هدعب هعيب زئاج يف اتزاجو

 هيلإ تبلط" نمل ةلاقإ

 لاح ىلع تمسرو طبض لاحم الوأ تمقو ولف « طبض نكي لف 64 ميوقتلا ىلع
 اهيلوي وأ اهيف ليقي نأ امأو ى ةلاقإلاو ةيلوتلا هيف زاجل مموقتلل هيف عوجر ال
 ىلو ولو “ هضبق لبق ءيشلا عيب ب لإ هئادأل ء زوجي الف اهشيقي نأ ليق ايطعل

 ةيلوتلا اهيف زوجيف اهنيب ام اتصتخا خسف اهنإ انلق نا ى هتمذ يف يه نمل
 تمقوو خسف اهنإ انلق اذإ عيبلإ هلصأ امف ةلاقإلا تابثإ يف كش الو ى ةلاقإلاو

 . نيعئابلا نيب

 تزاج يأ ،« اتزاج ه ب قلمتم ( هدعب هعيب زئاج ) ءيش لك ( يف اتزاجو )
 امب ةلاقإلاو ةيل وتلا صاصتخا ىلع رخآ صن اذهو ى هعيب زئاج لك يف عيبلا دعب
 نال عيبلا اهبشأ ولف ةراجإلاو قادصلا امأو ع ضحملا عيبلا وهو ى عيبلاب ناك
 اسيل امهو لامب لام ةضواعم عيبلا نآل © اعيب اضحمتي مل اهنكل ةضوامم اهف

 هزاوج رهاظف الثم ضرألا ةعفنم عيب يف فالخ خيشلا مالك يف مدقتو « كلذك

 يف ةيلوتلا نايبو ى ةرجألاو قادصلا يف ةلاقإلاو ةيلوتلا زاوج هتىمستو

 هل ةميق لمج امب وأ مموقتب اهجوز نم تضبق يذلا اهقادص ةأرملا يلوت نأ قادصلا

 اذإ المج اهيف اهاطعأف ريناتد ةرشع اهقادص نوكي نأ لثم ةميقلاب هيلع ناك نإ

 . ةجوزتملا ةمألا ديس اذك و عيب ءاضقلا انلق

 لمأ اي قباسلا ثيدحلل لوألا نمثلاب اتناك ولو ( راتخا ىلع عيب امهو )
 هبل ! يم تبلط نمناك ءاوس (هيلا تبلط نمل ةلاقإ عنم هركو) ك ثيدحلا . .عيقبلا

 ةعفشلا نوكتف ةلاقإلاب عئابلا يرتشملا بلطي نأ لثم امه ريغ وأ يرتشم وأ امئاب
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 ‘ ء هافرع ولو هلبق ال نمثلا ركذ دعب تحصو

 ؛هبحاص لاقأ نم لام يف ةكربلاو نميلاو تائيسلا ريفكتو لضفلا نم اهيف امل اهيف

 . اهعنم نم لام نم ةكربلا عوزنو

 ال ةلاإلاو ةيلوتلاو : - هللا مهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاقو

 ؛ هل هيلإ ابودنم اقح اهنوك لاح وأ ى عئابلا نم يأ ى عئابلل اهمنمي نمل يغبني
 نإ هب ةصتخم ةلاقإلاو هريغو عئابلل هدنع ةيلوتلا نآل ةيلوتلا ين عئابلا ريغ اذك و
 هبحاص لاقأ نم لام يف ةكربلاو نميلاو تائيسلا ريفكتو لضفلانم اميف امل لأس

 . ةيلوتلا عنم وأ يأ ' اهعنم نم لام نم ةكربلا عوزنو “ هل ىلو وأ يأ

 لاقأ نم ه : لاق هنأ للم للا لوسر ىلإ ثيدحلا « ناويدلا » ين اوعفرو

 :«ناويدلا»يف اولاق ١'« ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ هيلع مدن عيب يف ملسملا هاخأ

 ى ءيشلا كلذ نم ةكربلا تعزن لمفي مل نمف ى هبونذل ةرافك اهنإ اهيف ليقو

 ص هتعاضب يف هل .حصن ارجا هللا مخر ى ملسملا هاخأ لاقأ ارجات هللا محز : يورو

 . ملسملا هيخأ ةعاضب يف يأ

 دقع دنع هرك ذ نم دب الو ى ( هافرع ول و هلبق ال نمثلا ركذ دعب تحصو )
 ى لصتم كلذ دمب هركذ ىلع اهتحص تفقوت هلبق اتعقو نإف « ةلاقإلاو ةيلوتلا
 ‘هلبق ال :هلوق طاقسإ ىلوألاو ى اتحص ةمماتملا ىلع لصفنم كلذ دعب هركذ نإو

 خسف امهنأب لوقلا ىلع امأو “عيب ةلاقإلاو ةيلوتلا نأ ىلع ينبم فنصملا هركذ امو
 هيلإ خوسفملاؤ سافلا هملع نإف ى امهريغ ىلإ وأ عئابلا ىلإ وأ يرتشملا ىلإ عيب

 ٠ دراد وبأ ها۔ور ) ( ١
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 . هنم ةيمست عيب زئاج يف اتزاجو

 هفرعي نأ لثم ى ءارك ذيلف ىسني ام ردقب ةدملا تلاط نإ الإ هركذ ىلإ اجاتحي م

 ملو ءارك ذي ملو تلاط نإو ى هاسني ام ردق ةدم تضم مث يرتشملاو عئابلا ريغ

 . اتلطب افلتخا نإو « سأب الف افلتخم

 هافرع نإ نمثلل ركذ الب ةيلوتلا زوجت : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » يفو
 ملع اذإ توكس عم ءارشلاو عيبلا زاجأ نمو ى ةلاقإلا يف اولاق اذك و كلذ لبق

 نأ يدنع يذلاو ى ملع اذإ نمثلل ركذ الب ةيلوتلاو ةلاقإلا زاجأ نمثلاو نمثلا
 ى خسفف اهنيب امأو خسف اتسيل امهربغل ةلاقإلاو يرتشملاو عئابلا ريغل ةيلوتلا
 ٢اهنيب ام ريغب ةيلوتلا صخو ى عيب خسف : لاقو اهنيب امب ةلاقإلا يمفاشلاصخو

 ك عيب الو عيب خسف اهنأب لوقلا قلطي ال نأ هباحصأ ققحو ى عيب اهنإ : لاقو

 :كلام دنعو “عيبلا ماكحأ اهيلع نوبتري ةراتو خسفلا ماكحأ اهيلع نوبتري ةراتف

 اذهو ث عيب ال عيب لح : ليقو ى ةحبارملاو ةعفشلاو ملئسلا يف الإ عيب ةلاقإلا

 . عويبلا نم عيب ةيلوتلا نإ : كلام لاق كلذك و ، خسف اهنأب لوق

 نمثلا ةلمج زكذيو ( هنم ةيمست عيب زئاج ) ءيش لك ةيمست ( يف اتزاج و )

 ةيمستلا عيب زوجي ال ام ةيمست يف نازوجت الو ركذلاب ةيمستلا بانم هنم صخيو

 ى "رم دقو ى هيف زوجي ايفو هنم ةيمسقلا عيب زوجي الايف فالخلا ىلع هنم

 خسبفني امب ناخسفنت و عيبلا يف طرتشي ام اهيف طرتشي هنإف عيب اهنإ : انلق اذإ و

 اذإ كلذك سيلو عيبلا ماكحأ اهماكحأ نوكتو عيبلا هب دري امم درتو عيبلا هب
 . عيب خسف اهنإ انلق
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 وأ ليكولو نمثلا نيع نإ نيعيبم نم دحاو يف نإو اتحصو

 هسفنل نإو امهب درلا هريغ لام نم هديب ام عئابلو اهب درلا ةفيلخ

 نتيع نإ ) تاميبم وأ ( نيميبم نم ) نيمي ( دحاو يف نإو اتحصو )
 ةلاقإلا وأ ى ةيلوتلا ىلع قباسلا ءارشلا دنع تامسبملا وأ نيميبملا نم لكل ( نمثلا

 هيف خسفلا حصي ال هنأل خسف اهنأب لوقلا ىلع ةلاقإلاو ةيلوتلا زجي مل نّبمي مل نإو
 نيميبم نم دحاو يف ناحصتف عيب اهنأب لوقلا ىلع امأو هنمث لهج عم هدحو
 ص رثكأ وأ لقأ ولو هيلع اقفتا امب وأ مموقتب نانوكتف نيمي مل ولو تاميبم وأ
 ء ةلاقإ وأ ةيلوت ركذ الب عيبي لب مموقتلا ىلإ اراص اذإ عنملا حضاولاو ليق اذك

 وأ نْيَتاشك دحاو سنج نم تاعيبملا وأ ناميبملا ناك ءاوس هلك كلذ يف ءاوسو

 دحاو نمثب تافلتخلا ءايشألا عيب زاوج يف مهفالتخا ىلع سانجأ وأ نيسنج نم

 رضاح وأ بئافل كلذب رومأم وأ ( ةفيلخ وأ ) ءارش ىلع ( ليك ولو )
 ص ةلاقإلاو ةيلوتلاب يأ ث ( اهب درلا ) كلذ وحن وأ دجسم وأ ميتي وأ نونج وأ
 ةيلوتلا نأب لوقلا ىلع ةيلوتلاب وأ ةلاقإلاب ءالؤمل هدربو هلام نم ائيش عيبي نأ لثم

 ليك و ه"دريف هريغ لام وأ هلام ناسنإ عيبي نأ لثمو “نيمئابلا نيب اضيأ نوكت
 نيب اضيأ نوكت اهنأ ىلع ةلاقإلاب وأ ةيلوتلاب ءالؤهل رومأملا وأ مهتفيلخ و أ ءالؤه

 ى ةفيلخلل الإ كلذ .حصي الإو عيب ةلاقإلاو ةملوتلا نأ ىلع كلذو ى نيمئابلا ريغ

 ًامئاب ناك هاطعأ وأ هفلختسا وأ هلكو نمل ءارثلا سفن ةلاقإلاو ةيلوتلاب يوني

 . هسفنل ةيلوتلا وأ ةلاقإلاب هدر ذإ ايرتشم

 دجسمو رضاحو بئاغو نونجمو متيك ( هريغ لام نم هديب ام عنابلو ) .

 (هسفنل نإو اهب درلا ) ةطقللا لام اذك و ،ةلاكو وأ ةفالخ وأ رمأب كلذ وحنو

 هل نمم وأ رخآ .1 هل لاملا لصأ نكي مل نمم باتو هيلع ماق نمم هربفل ابس الو
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 نأل عئابلا ريغل ةلاقإلا زاوجب لوقلا ىلع هسفنل ةلاقإلاب هدرب نأ كلذو لاملا لصأ
 ريفل تناك لفطلل ال هسفنل هليك و هدر املو هليك و ةطساوب الثم ميتيلا وه عئابلا

 ص ءارثلاو عيبلا ىلع تناك ةلاكولا نأ كلذ حاضيإو “ ليك ولا وه هريغو عئابلا
 ةلاقإلاب عاب ام هل "هر اذإف ى ءارشو عيب ةيلوتلاو ةلاقإلا نأ مولعمو رمآلا اذك و

 ىرقشا اذإو“هل ىرتشا دقف عئابلا ىلإ ولو حصت ةيلوتلا نأب لوقلا ىلع ةيلوتلاب وأ
 ةلاقإلاب هسفنل هدرف هريغ لام عاب اذإو هلام عاب دقف هريغ وأ همئاب لاقأمث ائيش هل
 مل امهادحإب هدر اذإف ‘ خسف اهنإ : لاق نمف ى هسفنل هارتشا دقف ةيلوتلاب وأ
 عيبلا ىلع رومأم وأ لكوم هنآل هل لاملا لصأ ناك نم هب يضر نإ الإ درلا حصي
 هدر ولو امهادحإب هدر.نمل ال هل ناك هب يضر اذإف ى خسفلا مث عيبلا ىلع ال طقف
 امهادحإف هدر اذإ ءارسثلا اذكو درلا دعب هل نوكي نأب يضر نإ الإ هسفنل

 هيلع ماق نمل نذإ الب ةلاقإلاو ةيلوتلاب درلا وأ ذخألا هلف هفالخلا موممل ةفيلخل الإ

 . حسف اهنإ انلق ولو

 ليقي نأ دارأف ائيش نيلجر نم لجر ىرتشا نإ و : « ناويدلا » يف اولاق

 نم نالجر ىرقشا نإ كلذك و « مولعم نمثب زئاج هنإف رخآلا نود ايهنم ادحاو
 عاب اذإو ى نمثلا نم هبات امب ءيشلا نم هبيصن يف هلك اذهو « لاحلا اذه ىلع نيلجر

 نونجملا وأ متيلا وأ لفطلا هنبا لثم هرمأ يلو نمل ةلوليقلاب هدرب نأ هلف هلام
 ةلوليقلاب هلامنم عاب ام دري ءارشلا ىلع ليك ولا كلذك و“ ةفيلخ مهل ناكنإ بئاغلا وأ

 هسفنل هدرب هنإف هريغ لام نم هيدي يف ام عاب نم كلذك و « ءارشلا ىلع هلكو نم
 نونجملاو لفطلا لثم هرمأ .يلو نمم هريغل يرتشملا هارتشا امو ى ةلوليقلاب هريغل وأ
 . حلصأ كلذ ىأر نإ هنم هارتشا نمل ةلوليقلاب هدري هنإف
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 غولبو مودق دعب امهدحأب مهل يرتشا ام در نونجمو لفطو بئاغلو

 > مهفئالخك ةقافإ و

 يرتشا ام در ) مهفي الو مهفي ال كبأ و يأ « ( نونجو لفطو بنافلو )

 يأ ى امهدحأب : ةخسنلا يفو « ةلاقإلاو ةيلوتلا نم ةدحاوب يأ ى ( امهادحإب مهف

 اولوقي نأ كلذ لصاحو ىدرب قلعتم وهو “ةلاقإلاو ةيلوتلا امهو « نيمسبلا دحاب

 يف حلصيف ربيصتلا درلاب دارملاو ى هيف كانلقأ وأ اذه كانيَكو : مهمناقل عاب نمل

 ( غولبو ) “ بئاغ مودق ( مودق دعب ) زاجملا مومع نم وهف ةيلوتلاو ةلاقإلا

 مم نإف ص ( مهفئالخك ) مكب نم وحصو نونجم ةقافإ ( ةقافإو ) ‘ لفط غولب
 ليك ولاكو “ بئاغلا مودقو لفطلا غوبو نونجملا وحص لبق ةيلوتلاو ةلاقإلا
 نإف ءالؤه لام فئالخلا عاب نإ كلذك و ى ليك وتلاو رمألا حص ثيح رومأملاو
 نأ هطرش ناك ولو ةلاقإلاو ةيلوتلا نأ كملعيل اذه لاق امنإو « زاج هيف اوليقأ
 مهفئالخ نأل لوألا عيبلا اورشب مهنأك ءالؤه نكل ءارش وأ ميب دعب انوكت

 ءيشلا لصأ ناك نإ مهسفنأل درلا زاوج يف كلذك رمآلا ناك ولو « هورشإ
 كلذك و ى اضيأ اذه فنصملا ديرب نأ زوجيو «مهفئالخ ريغو مهريغل وأ مهفئالخل
 ةلاقإلاب بلجلا و درلا هلف لكو وأ رمأ وأ فلختسا اذإ ملاسلا غلابلا لقاعلا رضاحلا

 .ريغ نيب ولو نوكت ةلاقإلا نإ : انلق اذإ لب ءارشلاو عيبلا نورشابملا مهناك

 ى ةيلوتلا اذك و ص عيبلل رشابملاك مهنأ ظحالن مل ولو مهل درلا زوجي نيعئابلا
 . ةلاقإلاب ةءارب الف هيلع هلكو ام هلكو نمل ىرتشأ نإ ءارسلا ىلع ليكولا امأو

 نونجملا نيبو ث هتفيلخو متيلا نيبو “ لفطلا هنباو بآلا نيب ةزئاج ةلاقإلاو

 هل نوذأملا دبعلا عاب امو ى « ناويدلا » يف اذك ى عيبلا مهنيب زوجي اك هتفيلخو

 ام كلذك و ك ءاش نإ هالرم هدربو ديصلا كلذ هدرب هنإف هالوم لام نم رحتلا ق
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 ءاش نإ ضراقملل كلذك و“هسفنل ةلاقإلاب هدرب هنإف ضارقلا لام نم ضراقملا هعاب

 هنإف نيديقملا دحأ هعاب ام كلذك و ى ءاش نإ ةلاقإلاب آضيأ لاملا بحاص هدريو

 دحاو لجرل ناكيرش عاب نإو «ايهتدقع تخسفنا ولو ةلاقإلاب ايهنم دحاو لك هدرب
 دحاو لكل ةلاقإلا زوحت الؤ .«{ اهتميق ف الضافت دقو نيئيش وأ ادحاو ًائدش

 زوجت الف ى هعاب يذلا كلذ يف اكرتشي مل نإ كلذك و ى ةصاخ همهس يف الإ ايهنم
 كديزأو ينلقأ : يرتشملل عئابلا لاق نإو ى همهس يف الإ اهنم دحاو لكل ةلاقإلا

 ص اذكو اذك نمثلا نم كسماو ينلقأ : عئابلل يرتشملا لاق وأ ى نمثلا يف

 اهب ساب الف ةدايزلا هعم نكت مل نإو ى زجي مل ءيشلا عم ةدايزلا تممتجا نإف
 :لوقي نم مهنمو ىًاميمج نيهجولا يف كلذ ايل زوجي ال :ليقو ى عئابلاو يرتشملل
 ٩. ناويدلا » يف هولاق ى اعيمج نيهجولا يف ايهيلع سأب ال

 موق هزاجأف ةلاقإلا ىلع ضوعلاب لوبقلا طرش يف فلتخا راثآلا ضعب يفو
 ةرشع كسصطعأ : هيحاصل لاقف مدن ش ًاعاتم لجرل عاب نم لثم ف نيرخآ نود

 همزلي ل هنآل؛زئاج:لىقو ‘هوركم : ليقف ى كعاتم ذخو رثكأ وأ لقأ وأ مهارد

 نإو ى ءاش ام ذخأو هلاقأ ءاش نإف ع ءاشي امب الإ هقحتسا نأ دعب هيلع هدرب نأ
 اهيلع دادزي نأ هلف يرتشملا نم عئابلا اهبلط نإو ى لوآلا ريتخاو « كرت ءاش

 ك قباسلا فلخلاف ائيش هيلع دري نأ ىلع يرتشملا هنم اهبلط نإو ، عئابلا نم ائيش
 كتلقأ : لاقف ى يايإ اهتفلسأ ىتلا مهاردلا يف ينليقت نأ بحأ : لجرل لاق نمو
 ينطعأ : لاق ةرمتلا تءاج املف ائيش هطعي ملو اتكس مث كنع فلسلا تخسفو
 هذهف كيلع عجار انأ و “ ينطعت لو كتلقأ :لاقف “ينتلقأ تنأ : هل لاقف ى يقح

 . هلام سأر الإ هل الو فلسلا خسفنا دقو ةمات ةلاقإ

- ٢٣٥ 



 ثراول ال هعيبم يف تام نإ عئاب ثراول ةيلوتو ةلاقإ رتشمل زاجو

 ةيلوت يف ةيلوت زوجتو { ثرإب هل عيبملا ةروريصل تام نإ رتشم
 ةلدابمو ةلاقإو

 ( هعيبم يف ) عئابلا ( تام نإ عئاب ثراول ةيلوتو ةلاقإ رتشمل زاجو )
 » ءاه , ااو امهدحأب قلع نإ ايهنم رخآل ردقىف ةيلوتب وأ ةلاقإب وأ زاح قلمتم

 طرش دجو دقف ى عيبلل رشابملا وه ليقملاو يلوملا نآل كلذ زاج امنإو « عئابلل

 عئابلا يفو ى عئابلا ريغل نوكت اهنأل اهرمأ رهاظف ةيلوتلا امأ « ةلاقإلاو ةيلوتلا
 اك عئابلا ريغل زوجت اهنأ ىلع ءانبف ةلاقإلا امأو ى عئاب ريغ عئابلا ثراوو ى فالخ
 ‘ عئاب ريغ هنأ تملع امل عئابلا ثراول اهمنميف هريغل اهمنام امأو ى عئابلل زوجت

 كتلقا وأ كثروم ل عاب ام كتملو : عئابلا ثراول لوقب نا همالك لصاحو

 ليقي وأ يلوي نأ يرتشملا ( تام نإ ,رقشم رثراول ) زوجي ( ال ) و هل نيبو هيف
 ص ( هل عيبملا ةروريصل ) امهربغل الو عئابلا تام نإ عئابلا ثراول الو ى عئابلل

 وه نوكي ليقملا وأ يلوملا نأ تملع دقو ى ءارشلاب ال ( ثرإلاب ) ثراولل يأ
 يف اك يلوي رأ يرتشملا ثزاول زوجي : ليقو ى عيبلا وأ ءارشلا ىلوت يذلا
 . « ناودلا »

 نم ءاوس كريغ ةيلوت مث ةيلوتب ائيش ذخات نأب ( ةيلوت يف ةيلوت زوجت )
 يذلا وأ اناسنإ يلوت مث ناسنإ كليقي ناب ( ةلاقإ ) يف ( و ) هريغو ك"الو
 كريغ هيلوتف ءيش يف دحأ عم لدابت نأب ( ةلدابم ) يف ( و ) ءيشلا كلذ كلاقأ
 وأ ةدايزلاب ةملوتلا انزجأ وأ لدبلا هب ام طبض نإ هربغ وأ كلداب يذلا ءاوس
 . ةميقلاب وأ صقنلا
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 ايهيف كلذ عنم ملسلاو دقنلا يف ريتخاو ، ىرخأ يف ةدحاو لكو

 . . . . . . . . 8 اضبقي ىتح

 ةلاقإلا يف ةلاقإلاو اهنم ( ىرخأ يف ) ةلدابملاو ةلاقإلا نم ( ةدحاو لكو )

 يف وأ هسفن يف وأ ىرخألا يف لك ةلاقآإلاو ةيلوتلل بابلاو ث ةلدابملا يف ةلدابملا
 ناك وأ امهريغو امهدحأ نيب وأ نيسئابلا نيب هلك كلذ ناك ءاوسو « ةلدابملا

 رثكأب وأ لقأب وأ نمثلاب ءاوسو ى امهريغو امهدحأ نيب ضعبو امهنيب كلذ ضمب

 . فلاخم وأ

 ةلاقإلاو ةيلوتلا نم روكذملا ( كلذ عنم ملسلاو دقنلا ) عيب ( يف ريتخاو )
 وأ ماعط يف هيلإ ملسملا وأ هيلإ دقنملا ضبقي قح يأ ى ( اضبقي ىتح امهيف )
 ص ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب نعو ضبقت مل ام عيب نع لي هيهنل هريغ
 وأ ىلو نإف ى ملسلا يف لجآلا نم د ال هنألو ، هب هيبش دقنلاو ملسلا يف قييضتللو
 ىلو نإ و ى هقحتسي نأ لبق ةمذلا يف ام عاب دقف هلجأ ىلإ هلولح لبق هبف لاقأ

 رخآ الجأ دةدج نإ و « لجأ الب ملسلا عقوأ دقف لجأ الب هلولح دمب هيف لاقأ وأ
 ةلاقإلاو ةملوتلا زاوج هجوو ى ائيش كلذ يدجي الو ى ةمذلا يف امل هددج دقف

 ص ىلوملل ىرتشا يرتشملا نأك يرتشملا ريغ ىلإ عيب خسف امهنأ ىلع ءانبلا اهيف
 خيشلل رايتخا رايتخإلا نم فنصملا هركذ امو “ عيفشلل ىرتشا هنأك اك لاقملاو

 باوثلل ةيطعلاو نيدلا يف ذخأ امو دقنلاو ملسلا امأو « « رثألا ه يف و : لاق ذإ

 ص ةيلوتلا اهيف زوجت الف عيبلا ريغ هوجو نم كلذ هبشأ امو قادصلاو ةراجإلاو
 ملسلا نأ يدنع رظنلا هبجوي يذلاو ءالؤه دنع لاحلا اذه ىلع ةلاقإلا اذك و

 ملام عيب نع إ هيهنل ى اضبقي ىح امهيف ةلاقإلاو ةيلوتلا زوجت ال دقنلاو
 . ھا ضيقي
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 اذكو عئابلل ال ًاقلطم ىرتشا ايف ةئيسنو دقنب ةيلوت تزاجو

 ‘ .ةلاقالا

 يف ةلاقإلاو ةيلوتلا زوجت نأ همالك يف هرصتخاف فنصملا همهف ام ىلع هرهاظو

 زيجي ال خيشلا ن ] يدنع يذلا و. رثألا » م الك يق ايهمم ركذ امم دقنلاو ملسلا ريغ

 ص خلا رظنلا هبجوي يذلاو : هلوقب دارأ امنإو “ « رثألا » يف عنم اك هعنم لب كلذ
 مالكلا طحم ى ضبقي مل ام عيب نع يهنلا ملسلاو دقنلا يف عنملا ةلع نأ نيبي نأ
 عيب دمب الإ ناحصت ال ةلاقإلاو ةيلوتلا نأ كلذل لديو خلا هيهنل : هلوق وه
 ريغ هنأ « رثآلا ه يف ركذ امم يقابلا ئف عنملا ةلعو “ روكذملا يهنلا ايهيف عنملا ةلعف
 خيشلا رك ذ نكل ى اعيب هنوك يق فلتخمو ضع ربغف اعيب هنم ناكامو « عيب

 نآ لمق تيرتشا ام يلوت نأ سأب ال : « رثألا ه يفو : هصن ام عئارذلا لصف لبق

 . دقنلاو ملسلا ريغ نم كلذ ىنعمو : تلق ى هضبقت

 ( اقلطم ) ىتلو يذلا كلذ ( ىرتشا اهف ةنيسنو دقنب ةيلوت تزاجو )
 ريغل اقلطم تزاج امنإو ى رثكأب وأ لقأب وأ واسمب ةئيسن وأ دقنب هارتشا ءاوس
 نايهتي ةروص ىلع يرقغملا هل يلوي نأ زوجي الف عئابلا امأو “ ( عئابلل ال ) عئابلا

 هالوو لجأ ىلإ رشع ينثاب الثم هنم ىرقشا ولف “كلذ ريغ يف زوجيو ى ابرلاب اهيف
 رشع ينثإب هل ىلوو الجاع وأ ادقن ةرشعب هنم ىرتشا وأ الجاع وآ ادقن ةرشعي

 ص لقأ وأ نمثلا نم رثكأب ةيلوتلا زاوج ىلع كلذو « زئاج ريغ ناكل لجأ ىإ
 زاجل الجآ وأ الجاع وأ ادقن لقأ وأ رشع ينثاب هالوو رشع ينثاب هنم ىرتشا ولو
 . ابرلا ىلإ عرذتلا مدملأ

 امهدحأب ليقيو ى دقنب ىرتشا ام ةئيسن وأ دقنب ليقي ط ( ةلاقالا اذكو )
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 عرذتل دؤت مل ام اقلطم تزاجو ء عئابلا ريغل نإو اهتزاجإب انلق نإ
 ىنكسو جاتنك هتمدخو عيبم ةلغ نم رتشم هب عفتنا امو ابر
 امتقوب ماق ام الإ ىلو وأ ، لاقأ نإ هب رابخإ همزلي ال سابلو

 ردقنب ( اقلطم تزاج و « عئابلا ريغل نإو اهت زاجإب انلق نإ ) ةئيسنب ىرتشا ام
 لاشم « ( ابرل عرذتل دؤت مل ام ) صقن وأ ةدايزب ولو هربغل وأ عئابل ةئيسن وأ
 عئابلا ليقي نأو « رثكأب ولو زئاج هنإف عئابلا يغ ليقي نأ ابرل اهتيدأت مدع

 تأ ابرل اهتيدأت لاثمو ى ةئيسن وأ ادقن اقلطم زئاج كلذ نإف لقأ وأ واسم
 يرتشي نأو ى الجاع وأ ادقن ةرشعب هلبقيو “ لجأل رشع ينثاب هنم يرتشي نأ

 الو « زئاج ريغ ناكل لجأل رشع ينثاب ليقيو ى الجاع وأ ادقن ةرشعب هنم
 يفو ص دوصقم ربغ ابرلا نأ بلقلا نأمطا اذإ عئارذلا عويب زاوجي لوقلا نع لفغت
 هلبقي نأ ىبأف هلاقتسا مث لجأ ىلإ ةعلس لجرل : ليق ى عاب نم : راثآلا ضعب
 نأ هركأ نكلو ى ائيش هيف ظفحأ مل : لاق ؟ لجأ ىلإ هنم اهيرتشي نأ هل لهف
 تإو هل اهميبي نأ زاج كلذ يف اطراشتي مل نإ : ليقو ى اضيأ ريخاتب اهميبي

 . هب سأب الو ةئيسنب

 نم دلوتي امو نبلو نمس و ,دبزو راثك ( عيبم ةلغ نم رتشم هب عفتنا امو )
 لمح نم هب عفتنا ام لكو روو رعشو فوصو ةبادو لزنم ءارك و بطح و كلذ
 وأ ةباد نم ( جاتنك ) ةمأ وأ ادبع ناك ذإ ( هتمدخو ) كلذ ريغو بوكرو

 ىلو نمل ( هب رابخإ همزلي ال ) بوثل ( سابلو ) تيب .وأ راد ( ىنكسو ) ةمأ
 يذلا كلذ هل لب كلذ يف اناسنإ ( ىلو وأ ) اناسنإ ( لاقأ نإ ) هلاقأ وأ هل وه
 ء ( ماق ام الإ ) ينف وأ ةلاقإلاو ةيلوتلا ماقم يف رضحي ملو يقب ءاوس هلك هب عفتني

 ولو اماقم يف رضحو ةلاقإلاو ةيلوتلا تقو يف يأ ( ايهتقوب ) نفي مل يأ
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 فلت نإ همرغ همزلو . مرص نإو رمتو .4 زج" ولو فوصك عبتيف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه ءانثتسا نإ الإ

 ةيلوتلا تقو لبق ينف ولو ى ىلوآلا ةقفصلا تقو رضح ام الإ و ءارسلا دعب ادجو
 ىلوآلاو « هريغ وأ بصغب فلتأ ولو كلذ يق نمثلا نم اطسق هل نأل ى ةلاقإلاو
 ىلوملا وأ لاقمل نوكيف ةيلوتلاو ةلاقإلا ( عبتيف ) ةلأسملا هذه ركذ فنص

 ( موص نإو رمتو ) ةلاقإلا وأ ةيلوتلا ماقم يف رضح نإ ( :زج" ولو فوصك )
 اهيف لاقأ وأ اهالو اذإ هنإف لمح تاذ ةباد ىرتشا نمف ى اهماقم يق رضح نإ

 رجش وأ لخ ىرتشا نمو ى ىلوملل وأ لاقمل ناكو « اهدلو عبت اهتدالو دمب
 يف لخدي ال هل كلذف قباسلا فالخلا ىلع ةربؤم ريغ وأ ةكردم ربغ رامت اهيفو
 نإو ى هفلتأف ةلاقإلا و ةيلوتلا لبق هكلم يف كلذ دعب كردأ نإ ةيلوتلاو ةلاقإلا
 زاوجي لوقلا ىلع كلذ نكل ى ةلاقإلاو ةيلوتلا تمبت ءارشلا نيح راثلا تك ردأ
 وهف عطقي مل ام رمثلا نأ ىلع وأ ى ةدحاو ةدقع يف دحاو نمثب ةفلتخم ءايشأ عيب

 . كردأ ولو هترحش نم ءزجك

 دقع مامت لبق ( فلت نإ ) ىلوملا وأ لاقملل ( همرغغ همزل ) عبتي ام لك ( و )
 نع تفلت دقف ةيلخت درجمو ضبق كلذف ةظحل تيقب ولف اهعم وأ ةيلوتلاو ةلاقإلا
 ( هانثتسا نإ الإ ) ةقفصلا رضح دقو فلت ام نمضي كلذك و ى لاقملاو ىلوملا

 رثكأ وأ لقأب ةلاقإلا وأ ةيلوتلا زاوج ىلع ءانب ءانثتسا نإ همرغ همزلي ال هنإف
 لقف تئش نإو « هانثتسا ام صقنأ هنأ ثيح نم صقنب اليقم وأ ايلوم نوكيف

 طقف هضعبب ال نمثلا عيمج ىرتشا ام ضعبف لاقأ وأ ىلو هنأ ثيح نما ةدايزب
 لاح رضح ام ةلزنمب ةلاقإلا وأ ةيلوتلا لاح دجوو ءارشلا لاح رضحي مل امو

 .< ةميقلاف الإو ی نكمأ نإ لثملا مرغي امنإف مرغلا مزل ثيحو ث رم ام ىلع ءارشلا
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 'عبقتي ىلوآلا ةقفصلا رضح اه نأ حضاولاو ص لثملا نكمأ ولو ةميقلا : ليقو

 اهعبت بغي ملو اهعم رضحو اهدعب ثدح امو « اهلبق ينف ولو ةلاقإلاو ةيلوتلا

 نإو : هلوقو ى ةزج' ولو : هلوق دبقيو ؤ هلك كلذ ىلع فنصملا مالك لمح يفبنيف
 ةلاقإلاو ةيلوتلا نأل ثداحلا عبتي : لاق هلملو “ ىلوآلا ةقفصلا رضح امب م رص
 . عيبلا هرجي ام اتترجو : دعب لاق اك رضاحلا رجي عيبلاو ى عيب

 اهزجف فوصلا لثم عيبلا نيح يف ةلغلا نم ناك ام امأو : « ناويدلا » يفو
 هدر اذإ ءيشلا كلذ عم هدرب هلك اذهف ه۔هأ عبتي دلو لثم وأ اهمرصف رمتلا وأ
 كلذ لثم هل مرغي هنإف ةلولبقلاب ءيشلا كلذ در نإف هلك كلذ فلت ولو ةلوليقلاب
 لوقي نم مهنمو ص عيبلا لاح يف لوأ يف ناك ام لثم كردي مل نإ رمتلاو لمحلاو
 : لوقي نم مهنمو هنم ائيش درب الف عيبلا دعب تالقلانم ثدح ام لثم هلك اذه
 رمتلا ركذي ملو ص لخنلا يف كلذ دعب هلاقأف كردأ دق اهرثو لخنلا ىرتشا اذإ

 . ھا ، اهفوص عم ةبادلا كلذك و ى زوجت ال ةلاقإلا نأ نمثلا مسي ملو

 لخدي ال نطملانم جرخ دق يذلا دلولا ف : لقو > كلذ ق ةلاقإلاك ةمل وتلاو

 لاقأ وأ همأ ىلو مث ةدح ىلع دعب هارتشا ولف “ هوركذ نإ الإ لوآلا ءارشلا يف

 . همأ عبتو رضح ولو ةلاقإلا و ةيل وتلا يف لخدي مل اهيف

 بلط . بصق وأ نيتك ًافلع وأ رمث وأ ابح لجرل عاب نمو :« رثألا « يفو

 وخ ناكو هنم تبهذأ امم ينتأربأ نإ الإ كليقأ ال : يرتشملا هل لاقف ةلاقإلا
 هأربأ دقف هنم بلطي عجر مث « مهنم كتأربأ : هل لاقف « لقأ وأ رثكأ وأ هفصن
 ةلاقإلا تضقتنا عئابلا هبلطو الإو هنم بهذأ ام هفرع نإ هيلع هل ءيش الو
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 . . . ‘ عيبل ١ هرح ام اترجو

 ءيشب يرتشملا ىلع عجري الو ص يقب ام لبق نإ الإ نمثلا ماقب يرتشملا ىلع عجرو
 ملو هبحاص ىلإ هدرو مدن مث “ [آ_عاتم : ليق ىرتشا نمو ى هلاقأ اذإ كلذ هلف

 يل نمثلاو هتددر ام تلبق : لاقو ى عئابلا دنع نمثلاو لاملا راصو ظفللاب هلبقي

 غ اهبجوي ظفلب الإ نوكت ال ةلاقإلاف ميبلا تبث نإ : ليقف ى كلقأ مل ينأل
 ىلع اقفتي ىقح نمثلا الإ هيف هل الو كحلا يف هنم ةلاقإ لاملا عئابلا ضبق سيلو

 . عيبلا ةلاقإ

 نإف هيف ليقتسا مث هلغتساف الام وأ همدختساف ادبع ىرقشا نم : ليقو .

 نامضلاب جارخلا بجوم هل نكت مل عئابلا اهبلط نإو ثةلغلا دري نأ همزل وه اهبلط
 نمف هيلإ هلصوي نأ لبق هدنع عيبملا كلهف هلاقأف عئابلا نم يرتشملا اهبلط اذإ و
 لام نمف كيلإ هتملسأ دق : هل لاقو ‘ هيف كتلقأ دق : عئابلا هل لاق نإ الإ هلام
 ملو « هللا كلاقأ : عئابلا هل لاقف نمثلا ف افلتخا مث ةباد دحأل عاب نمو “ عئابلا

 سيل : ليقو “ تباغ نإو .ةلاقإلا تزاج ايرتشم اهب كسمت الو ةبادلا رضحت
 كليقأ وأ كتلقأ : لاق نإو ى اقافتا كلاقأ هللا : هل لاق نإ الو ى ةلاقإب كلذ

 اهدرب : لبقف اهيف هلاقأ مث هدنع تدلوف ةباد لجر نم ىرقشا نمو “كلذب تبث

 : ليقو « لوآلا خسف : ليق اهنأل طقف عيبلا هيلع مقو ام : ليقو ث اهدالوأو
 ةبادلاك يه : لبقف ىاهيف عئابلا لاقأو اهلسفو اضرأ ىرقشا نم اذك و ى نات عيب

 ةلاقإلا بلاطو ى ةلاقإلاك ةيلوتلاو ى «رثآلا» مالك ها اهقرافت : ليقو ى فلخلا يف
 هرجي ام اترج و ) يرتشملا نم امهادحإ بلط يذلا عئابلاك يرتشملا نم ةيلوتلا وأ
 عبتي ام باب يف رم ام دحىلع هدعب ثدح وأ لوألا عيبلا لاح دجو امي ( عيبلا

 ك هيف لاقأ وأ هالوف اماجل هل لعجو ماجل الب [اسرف ىرتشا ولف 0 عيبملا ه ءيشلا

 اهالو مث مث لماح ريغ ةاش ىرتشا ولو ى ةلاقإلاو ةيلوتلا عبت رضاح وأ هيف وهو
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 هيف ثداحب رابخاب هتيلوت حص لوألا هلاح نع "عيبم لوح" نإو

 ه نالوق هب عئابلل ةلاقإلا يفو

 مث اهيف فوص ال امهارتشاو اهدلو اهل اعبات اهلاقأ وأ اهالو وأ اهيف لاقأ وأ الماح

 . ةلاقإلاو ةيلوتلا عبت كلذ نثتسي ملو فوصلا اهيفو املاقأ وأ اهالو

 ةدقع دنع نامئابلا هركذي مل امم عيبلا يف لخدي ام لك : « ناويدلا » يفف

 : هللا مهمحر ركب نب دمع نب دمحأ خيشلا لاق ةلوليقلا يف ی اضيأ لخاد وهف ميبلا

 ةيل وتلاو ةلوليقلا يف ءيشلا عم وهف عيبلا لاح يف هتالغ و ءيشلا ءامن نم ناك امو

 هرحت الف تالفلاو ءاتلا نم عيبلا دعب ثدح امو “ يرتشملا هانثتسا نإ الإ

 ةيلوتلاب آابضيأ ةمفشلا هيف كردتو ميبلا هرجي ام الإ « ةيلوتلاو يأ ى ةلاقإلا

 . ھا ى ةلاقإلاو

 لتف فيلو جسن فوصو نحط بحك ( لوألا هلاح نع عيبم لوحأ نإو )
 رابخإب ( عئابلا ريفل هف ةلامإلا و ) هتيلوت حص ( ةىنآ لمع ديدح وأ دوع وأ

 هيف ( ةلاقالا ) و رابخإ الب عئابلل هتيلوت ( يفو ) “ ليوحت يف ( هيف ثداحب
 : ليق ؟ ( نالوق ) رابخإ الب هلاح نع لوحملا عيبملاب يأ ى ( هب عنابلل )
 ًاريغم هآر اذإف « عيبلا لاح يف ثداحلا كلذ نع هعيبم ولخي ملاع هنأل نازوجت
 ص هريغت عم هل لوبق كلذف ةنلوتلاو ةلاقإلا يضرف هيف هتلاقإ وأ هل هتيلوت لاح

 ةلاقإلا دقع دنع ةقفاوملاو قدصلا مامت دصقل و رييغتلل زاوجلا مدعب : ليقو

 ص رابخإ عف ولو ةيلوتلاو ةلاقإلا عنمي اقلطم رييغتلا : رخآ لوقو « ةيلوتلاو
 رّيفتلا ناك اقلطم ةيلوتلاو ةلاقإلا عنمي ريغتلا قلطم نأ ةيكلاملا دنع دمتعملاو
 يفف > فوص جسن و ابح نحطك لمعب وأ هسفن ق صقن وأ هسفن ق ةد يزب

 لثم آلوأ هيلع ناك يذلا هلاح نع هرسفف يرتشملا هارتشا ام لكو : « ناويدلا »

- ٢٤٣ - 

 :ه

 



 هتاذ ف ةدايزب وأ صقنب ال بع نم هب ثدح ام رابخإلا مزلو

 ،لازهو نميىك

 لمعف ناتكلاو نطقلاو فوصلاو هزبخ و هنحعف قيقدلاو اهنحطف ريعشلاو حمقلا

 وأ هرحن مث هارتشا نإ لمجلا اذك و ت هلك اذم يف ةلوليقلا زوجت الف !بايث اهنم

 وأ فويس هنم لمعف ًاديدح ىرقشا نإ كلذكو ‘ لاحلا اذه ىلع اهحيذف ةرقنلا

 ؛ةلاقإلا هيف زوجت الف هريغ اذإ اذه هشأ امو “ةين آ هنم لمعف ساحن وأ نك اكس

 نإ اذك و “ اضيأ لاحلا اذه ىلع زئاج : لوقي نم مهنمو ى رييغتلاب ربخأ ولو يأ
 ؛ ريمغتلا دعب ةيلوتلا يف نالوق اذك و « ها لاحلا اذه ىلع هضقنف [طئاح ىرقشا

 ذإ هربخأ نإ زاوجلاو ى ربخ مل مل نإ عنملا ىلع اهيف « ناويدلا ه يف اورصتقا و

 وأ فوصلا وأ قيقدلا يلوب نأ دارأف اهنحطف ًاريعش وأ احمت ىرتشا نإو : اولاق

 كلذ هبشأ امو ةينآلا هنم لمعف ديدحلا لثم وأ ابايث اهنم لمعف ناتكلاو نطقلا

 ثدح امب ربخي ىتح هيلوي نأ زوجي الف ريغتلا دعب هيلوي نأ دارأف يرتشملا هريغ امم

 كلت زوجت الف امم هيف زوجت ال امو « ةيلوتلا يف زوجت ام ىلو نإو : اولاق « هيف
 يف ةروكذملا لاوقألا ىلع هتيلوت زوجت ام زوجي : ليقو “ ينعي « ها اهلك ةيلوتلا

 . عيب اهنإ هلوق نم ملمي اك هريغو زئاجلا ىلع ةدقملا لاتشا

 بيع نم ) هيف يأ ى ( هب ثدح امب ) ةلاقإلاو ةيلوتلا يف ( رابخإلا مزلو )
 اضيأ ( هتاذ يف ةدايزب وأ ) هتاذ يف ابيع دمي الو رثؤي ال ليلق ( صقنب ال

 ناك الإ و هب رابخإلا نم دب الف ابيع دعي ريثك صقن امأو (لازهو نمسك )
 هملع اوقلطي مل ولو هب رابخ إلا نم دب الف ةمسقلا يف رثؤي املازه ن اك نإف ى اشغ

 ى يضمت اهنإف اهب هلع عم ىلو وأ لاقأ اذإ .هنإف نمسلا ةدايز امأو ى بيملا مسا

 نمثلا نم اطسق عيبلل ةرضاحلا ةلغلل نأ تبث دق هنأ صقنلا يف هتركذ امل لديو
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 . ضرأ سرغ وأ بون غبصك جراخ نم ةدايز دعب اتعنمو

 لازملا ثودحب هطسق صقنيف نمثلا نم طسق رضاحلا نمسلل نوكي ال فيكف

 . صقن وه امم هوحنو لازملا ثودحب رابخإلا نم دب الف

 وأ بوث غبصك جراخ نم ةدايز دعب ) ةيلوتلاو ةلاقإلا يأ ط ( اتعنمو )
 ىلع امأو ى رثكأ وأ لقأب ةيلوتلاو ةلاقإلا زاوج مدعب لوقلا ىلع ( ضرأ سرغ
 ةميق جراخ نم لخدأ امل داز نإف ى جراخ نم ةدايزلا دعب نازوجتف زاوجلاب لوقلا

 ص دئاز هنأ نيبو هتميقو لخدأ ام ركذ نإ كلذ حصو « لثملاب لاقأ وأ ىلو دقف

 لطب ركذي مل نإو زاج دئاز هنأ ركذو ةميق لخد امل ركذي ملو ىلو وألاقأ نإو
 حصي : لاق نم لوق ىلع الإ عيب هلمشي مل ام ةلاقإلاو ةيلوتلا يف هلاخدال كلذ

 نم اعضوم داز ام ذخأ دقو داز ام ىنثتسا نإو ص زجي مل ام لطبيو زاج ام

 ` ةمسق ىلوملا وأ لاقملا هاطعأ _رإ الإ “ صقنلاب لاقأ وأ ص ىلو دقف ضرألا

 . عضولا

 عضوم يف اهلمج وأ اهملقف ضرألا ىلع امورغ ىرتشا نإ و : « ناويدلا » يفو
 هجو ىلع ةعوضوم سورفلا كلت تناك نإ كلذك و « زئاج كلذف اهالوف رخآ

 كلذف لاحلا اذه ىلع هريغل اهالو مث هضرأ يف يرتشملا اهسرغف اهارتشاف ضرألا

 نأ لثم ص اذكب ؟يلع ماق : لوقي نأب ةدايزب ولو ةيلوتلا زوجت : ليقو « ها زئاج
 . ملعأ هللاو ى ةعبرأب : لوقيف ى مهردب هطيخيف ةثالثب هارتشا ام طبخي
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 باب

 > عقوتي ءاضمإ ىلع ال وأ , فقوأ عيب وه رايخلا أ عيب

 باب

 رايخلا عيب يف

 فقو نم فاقلا ديدشتو “ لوعفملل ءانبلاب ( فتقو عيب وه رايخلا عيب )
 فيفختب وأ ديكأتلل ديدشتلاف «يدعتملا نم وأ ةيدمتلل ديدشقلاف ففخملا مزاللا

 قلعتم ( الوأ ) هعطق يأ ى لعافلا بئان ( ُهئتبآ ) يدمتملا نم هنأ ىلع فاقلا

 ( عقوتي ) لوبقو ةزاجإ ( ءاضمإ ىلع ) هعطق دقعلا نيح فقو يأ ى فقوب

 يذلا مزاجلا عيبلل جرخم خلا فقو : هلوقو ى عويبلا عيمج لمشي عيب : هلوقف
 عيبك و ةارصملا عيبك “آلوأ فقو نودب رايخلا هيف يذلا عيبللو ى هيف رايخ ال

 لقاع رضاح ناسنإل عيبك و مودقلاو غولبلا راظتناب لوقلا ىلع بئاغ وأ لفطل
 لوق سلجملا نع ىضم ول درب وأ لبقي مل ام رايخلا هلف درلاو لوبقلا نع تكاس

 ماق ولف « رخآ لوق ىلع هسلجم نم مقي مل ام رايخلا هلو ربجي ال : ليقو “ ربجيف

 سيلف لبقي ملو اماق ولف « لوق ىلع عئابلاو وه مقي مل ام رايخلا هلو “آدر كلذف
 قلعتم عيب لك نم هوحن و كلذ نإف « كلذ مدقت دقو ى هل در كلذ لب ى عيبلا هل
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 ؟ عيبملا رجحو ررفلا عيب نم هئانثتسال ةصخر وه لهو

 . . . . . . . . : فالخ

 عيبلا اذه يف دارم ريغ قلعتلا ىلع دقعي نأ ريغ نم هريغ وأ يرتشملا لوبق ىلإ

 ؛ءاضمإ تعن عقوتي ةلمجو فقوب قلعتم ءاضمإ ىلع : هلوقف « رايخلا عيب روهشملا

 هنيمي عم عئابلا لوق لبقي : ليقف ى رايخلا يف ناميابتملا فلتخا نإو رظتني يأ

 هنيمي عم يرتشملا لوق هيف لوقلا[نأ ]ىلع انم رثكالا و“اعم رايخلاو عيبلاب رقأ نإ
 هسفنل عئابلا هاعدا نإ كلذو ى هبلع رايخلا ىعداو عيبلاب هل رقأ دق عئابلا نأل
 ص رايخلا هل لمجي مل هنأ .عئابلا فلحيلف هسفنل يرتشملا هاعدا نإو « يرتشملل وأ

 اهيف رايخلا زوجيف عيب ةلاقإلا .نأل رايخلا عيب زيجم دنع رايخلاب ةلاقإلا تزاجو
 . لجألا لبق رايخلا هل نم تام نإ ثروتف لجأ ريغبو لجال

 هنأ انه وه ( ررغلا عيب نم هنانثتسال ةصخر وه ) رايخلا عيب ( لهو )
 عيب كلذ عم زاجو « نيعونمملا ( عيبملا رجح و ) « هيلإ ريصي نمل يردي ال
 ع ةمذلا هلبقت ال نيعملا نأ ةلمحلا يف عيبملا رجح عانتما نمو ث هيف امهو رايخلا

 ء "لوأ ه ريدقت فوذحم لداعملا و « وأ » ب ال « واو » لاب عيبم ١ رجح و : هلوقو

 ردقي ال نأ زوجيو ى لداعملا ريدقت ىلع ( واولا ه ىنعمب يهو « وأ » ب ةخسن يو
 ص ةصخر زئاج : ليقف “ا( فالخ ) : هلوق عم ماهفتسالا ةغيص نم مولعم هنأل
 يردي ال رايخلا رخآلا هيلع طرش يذلا ذإ آررغ هيف يأ “ ةصخر هنوك هجوو

 نإ ال وأ هل تبثي له يردي الو ؟ امئاب ناك نإ عجري ال وأ عيبملاهلإ عجري له

 عافتنالا نم هعنم يأ ث عيبملا رجح هيف نإو عئابلا طرتشملا ناكو ايرتشم ناك
 عنام وهف عئابلا طرتشا نإ دري وأ لبقي ملام رايخلا ةدم يف هيف فرصتلاو هب

 عئابلل عنام وهف يرتشملا طرتشا نإو ى هيف فرصتلاو هب عافتنإلا نم يرتشملل
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 : تم هلوق هيف لصألاو ء اندنع هب لومعم ريغ سلجملا رايخو
 لاوقألاب قرفتلا له مث ض ي اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيابتملا ه

 حتف دقو مهطورش ىلع نينمؤملا ن ال ةصخر ريغ ةميزع زئاج : لمقو ؛ كلذ نم

 . مهرمأ رئاس يف طرشلا باب مهل

 يرقغملاو عئابلا نم لكل نأ وهو ( اندنع هب لومعم ريغ سلجملا رايخ و )

 كلام دنع هب لومعم ريغ وه اذك و « اقرتفي مل ام عوجرلا اهنيب عيبلا داقعنا دعب

 اندنع ميبلاف ةفينح يبأ دنع اذك و « ىنسحلا هئامسأب للا اهناص ةنيدملا ءاهقفو

 نباو يكلاملا بيبح نباو يعفاشلا لاقو “سلجملا نم اةرتفي مل نإو لوبقلاب متي

 : قاحسإ و يروثلا نايفسو لبنح نياو رهاظلا لمهأ نم ةفئاطو ةمربش يبأ
 هركذ يذلا حيحصلا ثيد=ال ساجملا نم ا ةرقفي مل ام رايخلاب ايهف دقعلا مت اذإ
 : هلوق يف

 اك رايخلا قلطم يف وأ هتبثم دنع سلجملا رايخ يف يأ “ ( هيف لصألاو )
 يورو « )١' ( ناعيابتملا : قل هلوق ) بابلا رابخل لالدتسالا يف خيشلا هركذ

 مالك مدقتو “ ( اقرتفي مل ام رايخلاب ) - ءايلا ديدشتب - نامّيبلا يورو نامنابلا
 قلطم لإ هف لصألاو : هلو ف » ءامل , عوجر دضعيو > ثيدحلا ق طوسبم

 مالكلا يف لامجإلا بساني امنإ اذه نإف ( لاوقألاب قرفتلا له مث ) ى هلوق رايخلا
 مث : لوقي نأ هبساني مل سلجملا رايخ ىلإ هعوجر ةينب ثيدحلا قاس ول ذإ قباسلا

 ص بابلا رايخ ىلإ هيف ريمضلا نإف ، هتدمو : دمب هلوقو ؟ لاوقألاب قرفتلا له

 . ٥ رك ذ مدقت ) ( ١
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 ث عيبلا زاجو : ليق ، لطبو ، نالوق ؟ طرشو عيب هنأل ال وأ

 نع لاقتنالاب وأ « هريدقت فوذحم هليدعو يرتشملاو عئابلا مالك لاوقألاب دارملاو

 ركذو ى فنصملا مالك يف سلجملا ركذ ةلالدل اينات فذح نالداعتم ناذهف سلجملا

 رايخلا عيب زوجيو هريدقت فوذحم ليدع ىلع فطع ( ال وأ ) ثيدحلا يف قرفتلا

 ظفل ىلع طلستم ةروكذملا « له » ب ماهفتسالاو ايل وأ فذح نالدامتم ناذهف

 ء ىرخألا « له » ريدقت زوجيو ى املوخدم ىلع فوطمم هنأل ردقملا زوح

 رايخلا طرش ىلع عيبلا يأ ى ( هنأل ) زوجي ال وأ رايخلا عيب زوجي لهو يأ

 : هلوق نيقشلا دحأ ى نالوق نيقشلا نم لك يف يأ « ( نالوق ؟ طرشو عيب )
 : هلوق رخآلا ىتشلاو ى نالوق هيفف سلجملا نع باهذلاب وأ لاوقألاب قرفتلا له

 ظفل ردقي نأ لمتحيو ى نالوق هيفف طرشو عيب هنألال وأ رايخلا عيب زوجيو

 رايخلا طارتشا عيب يف نالوق لصحت دقف ع رخآلل روكذملا لمجيو امهدحأل نالوق

 ه( ليق ى لطب و ) :هلوقب ثلاث لوق ىلإ راشأو “ايلاطباو طرشلاو عيبلا زاوج
 وهو امهدحأ هدر ولو ىضمو ى امزج ( عيبلا زاجو ) رايخلا لطب : ليقو يأ

 يف اولدتساو “ طرشلاو عيبلا يف قباسلا فالخلا كلذ لصأو ى هطرتشا يذلا

 ىرقشا نم ه : للع هلوقبو « ثيدحلا اذهب رايخلا عيب زاوج ىلع « ناويدلا »
 نم عاص اهعم درو اهدر ءاش نإ ى مايأ ةثالث ىلإ رظنلاو رايخلاب وهف ةلفح ةاش

 للع ىرتشا هنأ يور امبو رايخلا عيب زيجم بنج يف خيشلا لعف اذك و « ١٨ رق

 ىلع مالكلا مدقتو ى ةنيدملا ىلإ ةكم نم هرهظ طرتشاف هللا دبع نب رباج نم المج

 . ةئالثلا ثيداحألا

 . هركذ مدقت ) ١(
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 يف هاركذ مل ولو ةلمجلا يف رايخلا توبث نيلوألا نيثيدحلا نم ةلالدلا هجوو
 هل امهركذو دقعلا ق امرك ذي تباث رايخ يف انمالك نأ اك ى دودحم ىلإ دقملا
 تبثي بابلا هل دوقعملا رايخلاوطارتشإلا هيف نأ ثلاثلاب لالدتسإلا هجوو“آدح

 ى طارتشالا فلتخا ولو طارتشإلا قلطم ثيدحلا عم هعمج دقف طارتشإلاب

 رايخلا طارتشاو“معيبلا ءاضمإ عم دح ىلإ عيبملاب عافتنا طرش ثيدحلا طارتشاف

 : للع هلوق هزاوج ىلع اضيأ لديو ؤ ىضرلا ىلإ ءاضمإلا قيلمتب طرش

 رايخلا نإف ى ١١ 4 عيبلا هللا "لحأو ط :ىلامت هلوقو « مهطورش ىلع نوملسملا »

 ثيداحألا نإ لاق روكذملا رامخلا عنم نمو ى لحملا دوقعملا عيبلا نم ءزجو طرش

 رايخلا ىلع نالدي نالوألا لب ع هيف نحن يذلا رايخلا زاوج ىلع لدت مل ةروكذملا
 > عيبلا مزجلا مم طرش لب رايخ ايهف سيل نارخآاو هف مالكلا سيل يذلا

 . هزاوج يف امزج تسيل ةيآلاو

 لطبف ةليح ناكف لصألا ىلع ال ةرمتلا ليلحت ىلع عقو هنأب عناملا "جتحاو
 لمحنو رايخلا عيب تبثن نحنو !اي ىبرأ دقف ىسجأ نم » : هقلع هلوقل

 ام ىلع ناقفتي دوقملا رئاسك هنأ هيلع ليلدلا : لوقنو لوقلاب قرفتلا ىلع قرفتلا

 :لوقنو “ رم اك سلجملا رايخ يفننو ى هنع عرشلا رجحي مل ام لك نم هيلع ناقفتي
 بابسأ اهنأل موزللا دوقعلا يف لصألا نأل ع "رم اك لوقلاب ثيدحلا يف قوفتلا
 : انلق نكل ءاهبابسأ ىلع تاببسملا بترت لصألاو ى نايعألا نم دصاقملا ليصحتل
 تإ اذكو « ازاجم ناك عيبلا دقع ىلع نيفرشملا وأ نيمواسنملا ىنعمب نامئابلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٧٥ .
 )٢( يقهيبلاو دواد وبأ هاور .

- ٢٥٠ - 

  

 



 انيلع دريف سكملا وأ عئابلا ملكتي ملو يرتشيو ءارشلا ناسنإلا بلطي هنأ ىنعمب
 ال ,ضام عيبلا نأ عم نيمئاب اهتيمست نأي بيجأ و زاجملا نم ىلوأ ةقيقحلا نأ
 ىلوأب امهدحأ سيلف لعفلاب سبتلملا يف ةقيقح لعافلا مسا نألاضيأ زاجم رضاح
 هنإ : لاقي لب “ يضملا يف لعافلا مسا ةرثكل ىل"وأ مهزاجم نأ انملس رخآلا نم

 ضراومف لابقتسالاو روضحلاو يضملا امأو ى هبحاصو ثدحلا درجم يف ةقيقح
 ةباتكلاو حاكنلاك دوقملا رئاس ىلع عيبلا سايقب ىوقي انزاجس نكل و ى لايعتسالاب

 . موزللا دوقملا يف لصألا نأبو ى نهرلاو علخلاو

 يورقلا رايخف : ةصبقن رايخو « ركفت يأ ص "ورت رايخ : نامسق رايخلاو .

 دقعي ال نأ رخآلاو‘نالف ىضرل وأ ةدم ىلإ عيبلا هيلع دقعي نأ امهدحأ :نامسق
 ى دريو لبقي نأ ناسنإللف ناسنإلل عئابلا عاب اذإ اكو « ةارصملا ةلئسم هيلع

 روهظب نوكي يذلا وه ةصيقنلا رايخو كدري وأ لبقي نأ عئابللف ىرتشا اذإ اكو

 ةياور يفو ك اضيأ عئابلا يف هروصت مدقتو ى ليق ايف يرتشملاب صاخ وهو بيملا
 ءاقرفتي ل ام رامخلاب ايهنم دحاو "لكف نالجر عاتبا اذإ »: نلع هنع رمع نبا نع

 ص عيبلا بجو دقف كلذ ىلع اميابتف رخآلا امهدحأ رتجي وأ « اميمج اناكو

 ء 2 عيبلا بجو دقف عيبلا مهنم دحاو كرتي ملو اعيابت نأ دعب اقرفت نإ و

 . ملسمل ظفللاو “ ملسمو يراخبلا هاور

 تكاسلا عئابلاو اقيقحت يرتشملا وأ“تكاسلا يرتشملا و اقيقحت عئابلا نامئابلا انلق

 عاتبملاو عئابلا »: لاق قلع يبلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو
 ةيشخ هقرافي نأ هل لحي الو « رابخ ةقفص نوكت نأ الإ « اقرفتي ىتح رابخلاب
 . اهناكم نم اقرفتي ىقح : ةياور يفو ى هليقتسي نأ

 ۔- _ ١ ٥



 ام ىلإ اهرثكأو اهاندأ يه وأ ؟ مايأ ةلالث له زيجملا دنع هتدمو
 ك هف دسم ٠ ٠ ٠ ٠

 وهف دعب اهعاتبا نمف ى منغلاو لبإلا اورصت ال » : قلع هنع ةريره يبأ نعو
 ص « رمت نم اعاصو اهدر ءاش نإ و اهمكسمأ ءاش نإ ث اهبلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب
 : يراخبلا [ لاقو ] ، اهفلع هل : ةياور يفو “مايأ ةثالث رايخلاب وهف : ملسم لاقو

 نبا نعو « رثكأ رمتلاو : يراخبلا لاق « ءارمس ال ماعط نم اعاص اهعم درو
 ؛ يراخبلا هاور ى ًاعاص اهعم ةدربلف اهدرف ةلتفحم ةاش ىرقشا نم : دوعسم

 . رمت نم : يليعامسإلا دازو

 ةثالث ) يه ( له ) هل ( زيجملا دنع ) ى بابلا رايخ ةدم يأ ( هتدمو )
 ‘«مايأ ةثالث ىلإ رظنلاو» : ةاآرصملا ثيدح يف يللع هلوقل رثكأ الو لقأ ال ( مايأ
 ص مايأ ةثالث ىلإ ريخأتلا لبةي ايف كلذو ى ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم وهو

 رايخلا عنمي ةيرهاظلا ضعبو ى ةثالثلا نود امهدنع هتدم لعجتف هلبقي ال ام امأو

 نأ قحلاو « ةثالث نم لقأ هدنع تبثي ال رايخلا نأل ى ةثالثلا نود دسفي ايف

 هيف ةدملا نأل ى بابلا رايخل اهرثكأ ىلع الو ةدملا ىندأ ىلع هيف ليلد ال ثيدحلا

 ةدم يف وه امنإ مالكلاو ص عراشلا نم َدَر وت مزال مكح لب نيعئابلا رايتخاب تسيل
 . اهيلع ناقفتي

 زوجيو مايأ ةثالث ةدملا رثكأ : نولوقي ةفينح ابأو يعفاشلا نأ يدنع يذلاو

 ىلإ اهرثكأو ) رابخلا ةدم ىندأ يأ ى ( اهاندأ يه ) ةثالثلا ( وأ ) اهنود ام
 تيملا ثراو نوكيف علنابلا وأ يرتشملا رمع نم رثكأ ناك ولو ( هيف دفي ام

 هيف دسفي يذلا تقولا لوأ يهو ى ةياغلا جورخب وه .. خلإ ىلإ : هلوقو ى هماقب
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 عئاب هيف شيعي ام رثكأ نكت مل نإ تلاط نإو هيلع اقفتا ام وأ

 ٠ ٠ . فالخ ؟ دسف الإ عيبم اهكردي ال وأ رتشم وأ

 مهل ىءارت لوقلا اذه باحصأ لعلو ى هيف حلصي ام رخآ وهو اهلبق ام لوخدو

 دقو ى عيبملا ءيشلا ناسنإلا اهيف راتخي ةدم لقأ ةثالثلا نأ ةارصملا ثيدح نم
 امنإ و « بابلا رايخل ةرثكلا الو ةل_ةلا ىلع ثيدحلا يف ليلد ال هنأ ىحلا نأ تلع

 نم ( هيلع اقفتا ام ) هتدم ( وأ ) طقف مايأ ةثالث ىلإ ةارصملا ىرتشمل عيسوت وه
 حيحصلا وهو . ا وهو ى ةدملا

 مايأ ةعبرأو ةعاسو مويك اهنع ( تلاط ) وأ مايأ ةثالث نع ترصق ( نإو )
 ال وأ رتشم وأ عناب هيف شيمي امم رثكأ نكت مل نإ ) رثكأو لقأو ةنسو رهشو
 زجي مل رتشم وأ عئاب وأ عيبم اهك رديال امم تناك نإف ه( دسف الإ عيبم اهكردي
 وأ موي ةدم يق .قمر رخآ يف نم ىضر ىلإ قلعم عبك مايأ ةثالث نم لقأ ولو
 ةئام ىلإ قلعتم عيبك و نظلا بسحي لبق تومي نأ ةداملا تضتقا دقو رثكأ

 دقو نيمو وأ مايأ ةثالث ىلإ هجضن [ متي ] خيطبو بنع عيبك و ى ةنس نيرشعو
 لوقلا ىلع رثكأ وأ ثالث نود هادقع نإف « ( فالخ ) مجنلاو ةرجشلا نم اعطق
 عيبلا لطب اهدحأ شيعي ال وأ وه دسفي ام ىلإ وأ يناثلاىلع اهنم لقأ وأ لوألا

 طرشلاو تيإث رايخلا عيب : لاق نم لوق ىلع الإ عيبلا لطب لجألا لطب اذإو
 حمحصلا وهو حلاص نباو ىليل يبأ نباو لبنح نبا هب لاق ريخألا لوقلاو ى لطاب

 هوحنو رهشلا ضرألاو رايدلا يف ةدملا : نييسلدنألا ضعب لاقو « اندنع
 اف ةعمج" قيقرلا يفو “ نارهشلاو رهشلا : نوشجاملا نبا لاقو ى هنود امف

 يفو ى اهنود اف مايأ ةثالث بايثلاو ةبادلا يفو “ رهش : بهو نبا ىورو ى اهنود
 . ةعاس هكاوفلا

- ٢٣ -. 



 { هسكعك اهيلايل مايألا ةثالثلا طرتشملو

 يفو ص هفعض وأ موي هوحنو بوثلا يف هنإ : ليقو : هصن ام « جاتلا » يفو
 مايأ ةثالث ناويحلا يفو ص رهشلا رادلا لثم يفو ص ةسخلاو ةعمجلا هنم رثكأ

 : . فلملا ىلإ هجابتحال

 مايأ ةثالث ىلإ هزوجي نم لوق ىلع رايخلا زوجي امنإو : « ناويدلا » يف اولاقو
 مهنمو ى مايأ ةعمس ىلإ : لوقي نم مهنمو ى زوجت الف رثكأ وأ ةثالث نم لقأ امأو

 ةدملا نم هيلع اقفتا ام ىلع زئاج : لوقي نم مهنمو “ رهش ىلإ زئاج : لوقي نم
 لثم ص يرتشملاو عئابلا هيف شيعي امم رثكأ ةدملا نوكت نأ الإ ترصق وأ تلاط
 ةاش عاب نرإ لثم « دسف الإ عيبملا ءيشلا اهكردي ال ةدم وأ ةنس فالآ ةرسع
 امب وأ ةنس ةدم ىلإ لوقبلاو هكاوفلا نم ائيش هل عاب وأ ةنس ةئام رايخ ىلإ

 هلك اذه يف عيبلا نإف ‘ كلهو دسف الإ عيبملا ءيشلا هغلبي ال امم كلذ هبشأ
 . ھا « دق

 مويلا نال ( اهيلايل ) ةرم ام ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ( مايألا ةثالثلا طرتشملو )
 ص لايل الب مايأ يضمت ال هنألو ى راهنلا ىلع قلطي اك اعم ليللاو راهنلا ىلع قلطي
 نأ وهو “ ( هسكعك ) ا١) 4 مايأ ةثالث مراد ف اوعتمت ط : ىلامت هلوقك كلذو

 اك ى يلايللاو مايآلا عومجب ىلع يلايللا نوقلطي مهنأل اهمأ يلايللا ثالث طرتشمل
 لايلو ل : ىلاعت هلوقك مايأ الب يضمت ال يلايللا نألو ى ىلايللا درج ىلع اهنوقلطي
 ىلوآلا ةلأسملا يف راهنلا وأ ليللا يف ءاش ىتم لبقي وأ دري نأ هلو « '؟) ه رثع

 . اهسكحعو

 )١( دوه ةروس : ه٦ .

 )٢( رحفلا ةروس : ٢ .
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 طارتشا زاجو ، نالوق ؟ ال وأ ريخألا ةدملا يف لخدي لهو

 . . . .. .. .. . هكعك يلايللا ال مايألا

 (ال وأ) لايل ثالث طرتشا ثيح ( ريخألا ) مويلا ( ةدملا يف لخدي لهو )

 هتليلل عبات مويلا نآل هلبق هتليلل مويلا ةيعبت ربتعي له امهراثم ( نالوق ) ؟لخدي
 ' ةليللا ةدملا ةياغ لمج هنال يلايللا ءاضقنا ربتمي وأ “ برملا دنع هلبق ةليللا يهو
 اهلبق مويلل ةليللاو هدمب ةليلل مويلا نأ داتعا وأ دقتعا نم الإ دحأ لك دنع كلذو
 ى ةعاسل ةعاس نم ةدملا بسحت ولخدي ال ريخآلا مويلا نإف مجعلا باسح وه ايك

 نإو ى اماك اموي كلذ دع رجفلا عولط لبق رايخلاو ميبلا عقو نإ : ليقو

 اعقو ولو الماك دمي : ليقو “ برغملا نم باسحلا فنؤتساو يفلأ هدمي امقو
 فنصملاو خيشلا ركذ دقو ى سمشلا لزت مل ام : لبقو “ سمشلا علطت ملام هدمب
 . تاراهطلا باتك يف ةثالثلا لاوقألا هذه

 ةدم ف عيبلا هف ناك يذل ١ مويلا بسحم : تلق : هصن ام « ناودلا » يفو

 يقب نإ راهنلا رثكأ ىلإ رظني امنإ : لوقي نم مهنمو « ال : لاق ؟ال مأ رايخلا

 وأ "لق ةدملا يف يقب ام بسحي : لوقي نم مهنمو “ هبسحي الف ىضم نإو هبسحيلف

 مايأ ةثالث لجآلا : الاق اذإ كلذو ع ها ةدملا تضقنا اذإ اهنم ىضم ام متيو رثك
 . يتأيسف مايأ ةثالث ءيج : لاق اذإ امأو ى كلذ وحت وأ

 اذك ةليلو اذك موي طارتشا وأ ( هسكعك يلايللا ال مايألا طارتشا زاج و )

 ص هب دتعي ال هلوبق وأ ليللا يف هراكنإف مايألا طرتشا نإف « رثكأ وأ نيلصتم ريغ

 :لوقي نأ لثم كلذو “هب دتعي ال هلوبق وأ مويلا يف هراكنإف يلايللا طرتشا نإو

 رايخلا يل نإ : لوقي نأ وأ ‘ دحألا راهنو تبسلا راهنو ةعمجلا راهن رابخلا يل نإ
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 س لجألا لبق عفد وأ لوبقب همزلي الو ، تآ يف ةمولعم ةثالث وأ

 رايخلا يل : لوقي وأ كلذب رخآلا معلنليو ى دحألا ةليلو تبسلا ةليلو ةعمجلا ةليل
 ظافلألا نم كلذ وحن وأ اهمايأ نود لايل ثالث رايخلا يل وأ اهيلايلنود مايأ ةثالث
 هلوبقو « اهمايأ ن ود اهيلايل اهضعبو اهيلايل نود مايألا ةدملا ضعب طرتشي نأ هلو
 . هب دتعي ال طرتشا ام ريغ ف هدرو

 لثم “ ( تآ ) نامز ( يف ةمولعم ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةثدلث ) مايأ ( وأ )
 نإ اذك و ى راهنلاو ليللا لخديف دحألا مويو تبسلا مويو ةعمجلا موي : لوقي نأ

 مويو دحألا موبو ةعجلا مويك و ى نينثالا مويو دحألا مويو ةعجلا مويك ىرف
 ل قرف اذإو ص كلذ هشأ ا۔هو ءاثالثلا مويو نينثالا مويو ةعمجلا مويك و ى ءاتالثلا

 وأ مويلا يف ححصي الو « رك ذ يذلا ليللا وأ مويلا يق الإ هدر الو هلوبق حصي

 اهيلايل نود ةلصتم وأ ةقلمتم ةمولعم آ_مايأ طرتشي نأ زاجو « لصافلا لنللا

 ناحصي الو ى رايخلا هلوخد مدعل لصافلا يف در الو لوبق حصي الف “ سكملابو

 نايضلايف ءيشلا مكح ناك ولو ى ابيرق هركذي اك رايخلا تقو لوأ ءيج لبق اضيأ
 دعب هكح رايخلا ةدم لوأ يف لوخدلا لبق ايفو لصافلا يف اهلك ةنؤملاو ةقفنلاو

 . رامخلا تقو سفن يف همكحو رايخلا ةدم يف لوخدلا

 هد ر وأ عيبلا لوبق نم هعقوأ ام رايخلا طرتشم مزلي ال يأ ك ( همزلي الو (

 يف ححصو ى ةلأسملا هذه ي ( لجألا لبق عفد وأ لوبقب ) اعئاب وأ ناك ايرتشم
 تبسلاو ةعمجلا موي رايخ طرتشي نأ لثم « تآ يف ةمولعملا مايألا طارقشا ةلأسم
 سيخلا موي يف لبق وأ ركنأف هليل وأ سيلا موي يف طارتشالا لاح وهو دحألاو

 ليل يف لبقف طقف مايأ وأ ركنأ وأ موي يف لبقف طقف لايل يف رايخلا طارتشا وأ
 :لاق امنإ و « هلمق راؤب الف اتقو هل ادقع لومقلا وأ راكنإلا نأل كلذو « ركنأ وأ

 س . ٦ ٥

 



 عيبلا موي بسحي الو ‘ تقولا يف ناك ول هب همزلي ام لعفي وأ

 امعنو عيرفتلا تدافأل « ءافلاب همزلي الف :لاق ول هنأل ى ءافلاب ال واولاب همزلي الو

 هنأ مم اهدعب امل ببس ءافلا لبق ام نأ مهوتم مهوتل ث ءافلاب : لاق ول هنكل وه

 ى ةلمج ىلع تلخد اذإ ةيببسلا ءافلا يف رثكألا نأ مهوتلا هجوو ڵ ببس ريغ
 ص مزلي ال : هلوق نأ ءافلا نودب مولعمو ى عراضم اهلعف يتلا ةيلعفلا ةلمجلا اجس الو

 : هانعم ذإ ‘ لجألا لبق هلوق ليلدب تآ يف ةمولعم ةثالث وأ : هلوق ىلإ عجار

 . لجألا لوخد لبق عفد وأ لوبقب مزلي ال

 وه ناك وأ لعفلا ( ناك ول ) درلا وأ عيبلل لوبقلا ( هب همزلي ام لعفي وأ )
 هنهرو ى رايخلا هيف ام عيبك رايخلا تقو ( تقولا يف ) لخاد لعفلا لاح

 اذهلعف نإ عئابلا نإف ى هكلم يف ناسنإلا فرصت عاونأ نم عونب هيف فرصتلاو

 يف يرقملا هلعف نإ و “عيبلل الاطبإ هنم كلذ ناك هل رايخلا ناكو رايخلا تقو يف

 لوخد لبق امهدحأ كلذ لعف املو « عيبلل ءاضمإ و الوبق ناك هل رايخلا تقو

 سيلو رايخ ىلع وه لب ًادار الو الباق كلذب دعي مل لجألا تقو ريغ يفو لجألا
 . هطارتشاو هتوبث دمب رامخلا لطبي ام كلذ يف

 هدر وأ عيبلا لوبق نم هعقوأ ام همزلي ال لاقي نأ "حص فيك : تلق نإو

 وأ لوبقب : هلوقو ‘قلطم هدر وأ عيبلا لوبق نم يلوق : تلق ؟ عفد وأ لوبقب

 لاقي الف « ديقملاب رمشأ ولو ديقملا ريغ قلطملاو ع لجألا لبق : هلوقب ديقم “ عفد
 . هسقنب ءيشلا يفن كلذ يف نإ

 هيف عقو يذلا مويلا يأ “ زوجي اك عيبلا ةليل وأ ( عيبلا موب بسحي الو )
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 تقو نإو رخآلا رجف عولطب ةدملا عطقنتو ى ةئالث ءيجم عيب نإ

 نيعم ريغ رايخ طرش نإو ث رخآلا بورغلف اهمامت وأ اهخالسنا
 » عيبل ا دسف

 لفقأ وأ ( ةثالث ) مايأ ( ءيجف عيب نإ ) عيبلا اهيف عقو يتلا ةليللا وأ عيبلا

 رظتني نأ نكمي الف رضح دق عيبلا هبف عقو يذلا ليللا وأ مويلا نآل ى رثكأ وأ
 ةدع راهنلا مويلاب دارأو ى مايأ ةثالث ءيل : لاقو “ ل۔ءهل ين عقو نإو ى هئيجس

 ءيج عيبلا يه يتلا ةلأسملا هذه يف ( ةدملا عطقنتو ) ى ةليللا كلت دعب مويلا

 عولطب : ليقو ( رخآلا ) موبلا ( رجف عولطب ) رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةثالث
 وحن الو مايأ ةثالث ماتل الو مايأ ةثالثل لقي مل هنآل الثم ثلاثلا مويلا وهو هسمش
 : ثلاثلا ءاج دق هنأ قدص مويلا لوأ رضح اذإف ى ءيج : لاق نكلو ى كلذ
 ثالث ءيج لاق نإو “ هفرط روضحب رضاح ءيشلاو “ روضحلا : ءيجملاب دارملاو

 ةليللا روضحل رخآلا مويلا سمش بورغب ةدملا تعطقنا رثكأ »أ لقأ وأ لايل
 وحن وأ اهئاضقنا وأ اهبضم وأ ( اهمامت وأ اهخالسنا تقو نإو ) ذئنبح ةرخآلا
 ع هبورغ دنع يأ ى ( رخآلا ) مويلا ( بورفل ) عطقنت ةدملا ( ف ) ڵ كلذ

 . رخآلا بورغ ىلإ دتمي تقولاف يأ ى ىلإ ىنعمب « ماللا » وأ

 ص سمشلا بيغت ىقح رخآلا مويلا هل نأ ةلأسملا هذه يف « ناويدلا ه يقو
 يف لخاد وه : لوقي نم مهنمو ى ةدملا يف لخدي الف هيف اعيابت يذلا مويلا امأو
 . ثلاثلا بورفلف ى مايأ ةثالث رايخلا ىل : لاق نإو ى ها ةدملا

 ص ( عيبلا دسف ) ى ةدملا نيعم ريغ يأ ى ( نيعم ريغ رايخ طرش ناو )
 . عيبلا توبثبو هيف رايخ الو نيحلا يف امزج عيبلا حص : ليقو
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 { هلعف زاج نم ايهريغل نإو اهل وأ رتشم وأ عئابل زاجو

 هل تلعجو رايخلا ىلع دقع اذإ : « رثألا ه يفو لبنح نياو قاحسإ نبا لاق
 دسفي ال : ضعب دنعو تلق ى دقعلا دسف ةدملا ف ديز نإو “ زاج ةمولعم ةدم

 قيقرلاو لوصألا يف اهدمأ ىلع تلمح اهديدحت نع اتكس نإو ى ةدايزلا تحصو
 الو ديز مودقك ةلوهجم ةدم هل العج نإو ى رم دقو ع ةهكافلاو بوثلاو ةبادلاو

 ةدملا ءاضقنا يف يرتشملاو عئابلا فلتخا نإو ى دقعلا دسف همودق ىلع ةرامأ

 عئابلاو هدي يف عيبملا نأل ، يرتشملا لوبق لبق عئابلا هافنو يرتشملا هاعّداف
 اهئاقب ىلع اقفتا نإو ت هتدم ءاضقناب ةنيب هملعف هبف رايخلا توبث هيلع عدم

 نم ضبق ام درو عيبلا ضمب راتخاو عئابلل يرتشملا هعفدو نمثلا يف افلتخاو

 عئابلا لوق لوقلاف هفصن يل تعفد : وه لاقو ى افلأ كل تمفد : لاقف يرتشملا

 .رثكألا دنع ةدايزلا يف ةنيبلا هيلعو يرتشملل نمثلا ميلست نماض هنأل هنيمي

 اذك تقول رايخلا يل نإ : لوقي نأب ( عنابل ) رايخلا طارتشا ( زاجو )
 لبق عئابلا هلطباف هاطرتشا نإو ى ( ايمل وأ إرتشم وأ ) عيبلا تلطبأ تئش نإ
 لبق هلبق نإ هل وهف يرتشملا لبق نإو “ لطب لبق يرتشملا هلطبأ نإو « لطب
 اهدحأ طرشي نأب ( امهريفل ) امه وأ امهدحأ هطرش ( نإو ) ى عئابلا لاطبإ
 طرتشي وأ اذك تقول اهسفنأ ىضر امم اطرتشي وأ اذك تقول هسفن ئضر

 حصي ال اكرشم ولو هكلام نم نذإ الب ادبع ولو امهريغ ىضر امهالك وأ امهدحأ

 سيلو ىضرلا هيلإ قلعت هنأل « دبعو فحصم رايخلا هيف ناك ام هل عابي نأ هل

 يف هيلع ارجح ولو ةلمجلا يف ءارشلاو عيبلا يف ( هلعف زاج ) نم لك ( نم ) رتشم
 طرش اذإو “ هريغل ءارشلا وأ عيبلا هاضر يف ال هلام يف هيلع ريجحتلا نأل « هلام

 امل وأ عئابلل طرش نإ ال هنم هتعفش ث بلط هب ملع اذإ عيفشلا ىلعف عئابلل رايخلا
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 ال وأ { نونجمك ةئيه هنم مهوت ال وأ لفطك حصي ال نمي لطبو

 : ليقو 0 عيبلا حصو رفاسمك هرايخ طرش نإ هدعبل هيلإ لصوتي

 . حجرو اضيأ دسف

 ةعمجلا موي ىلإ رايخلا مهنم لك طرتشي نأ اعم اهطارتشا لاثمو ى عيبلا حصي ىتح
 وأ لوبقلا مدقت ءاوس رخآلا لبق ولو ى هراكنإب عيبلا لطب ايهنم ركنأ نمف
 ىلإ رخآلاو الثم ةعمجلا موي ىلإ هسفنل امهدحأ طرتشي نأ رخآ لاثمو ى راكنإلا

 راكنإلا هل نكي ملو رايخلا هنع لاز رخآلا لبق اهنم ليق نمف ى هدعب تبسلا موب
 لوبق زجي ملو لطب رخآلا لبق ركنأ نمو « ركني وأ لبقي نأ رخآلل يقبو

 ١ دعب رخآل ٥ .

 يذلا هلبآلا هلثمو ( لفطك ) هلعف ( حصي ال نمب ) قلعملا رايخلا ( لطب و )
 مهوت ال وأ ) « ةباتك وأ ةراشإب ولو مهفي الو مهفي ال يذلا مصألاو انونج سيل

 درلاو ىضرلاب فصتي ال ام كلذ وحنو ضرأو ةلخن و ةبادو ( نونجمك ةنيشم هنم
 هتاذ ىلإ لصوتي ال وأ فاضملا فذحف ى هتئيشم ىلإ يأ “( هيلإ لصوتي ال وأ )

 نبأ يردي ال هنآل كلذو دحاو ىنعملاو درلا وأ ةئيشملا هنع ىورت نأ نع الضف

 لبق كردي وأ ءينلا دسف دقو الإ كردي الو الصأ كردي ال قح (هدعبل ) وأ وم

 رايخلا طرتشم ناك نإ هاضرب ربخلا عوجر ىلإ احيحص ىقبي ال نكل هداسف

 دقو الإ ىضرلا ربخ لصي ال ثيح عيبملا ناكو ةريخألا ةروصلا هذه يف عئابلا

 يف ( عيبلا حصو ) “ هضرأ تدعب نم هلثمو ( رفاك هرايخ طوش نإ ) دسف
 دسف امك ( اضيا ) عيبلا ( دسف ؛ ليقو ) رايخلا طرش لطبو امزج هدقع نيح
 لاتشال اعم رايخلاو عيبلا داسف وه يذلا ريخآلا لوقلا اذه ( حجرو ) رايخلا
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 > ىرتشا وا صخش عاب ايف هط رتشا حصو لفط رايخ زوجو

 > يعفاشلاو كلام لوق وهو“رايخلاهل حصي ال نم رامخ وهو«0 زوحح ال ام ىلع ةدقملا

 : ليق ؟ دقملا ىلإ ىدمتي طرشلا لبق نم عقاولا داسفلا له فالخلا لصأو

 لصويال وأ هرايخ حصي ال نم ىلع قلع اذإ : ليقو “ىدمتي : لبقو “ىدمتي ال

 . عيبلا ةدم تمت اذإ عيبلا حص نونجمو ةباد و كلمو نحك هىلإ

 ناك ولو ، طقف لفطلا رابخ ضمب زاجأو يأ ى ( لفط رايخ زوجو )
 كلم ريغ عيبملا ناكو ى هلام ريغ نم ءارشلا ناك ولو ى يرتشملاو عئابلا ريغل الفط

 ،لطب ركنأ نإو ص نيعئا,لا نيب عيبلا مزل يضر نإ لاق امل اعبات مكحلا نوكيف هل

 لصوتي ال وأ ةئيشم هنم مهوت ال نم وأ هلعف حصي ال نمب اعم هاقلع كلذ يف ءاوسو

 زوجي نمب امهدحأ هقلع وأ مهنم رخآب رخآلاو ءالؤه نم دحاوب هقلع وأ هيلإ
 ءناسنإبلك هاقلع وأ اعم هاطرتشا اذإو‘ طقف دحاو هقلع وأ زوجي ال نمب رخآلاو

 هطرتشا نمل مث امهالك وأ يرتشملا وأ عئابلا هطرتشي نأ زوحي : « رثألا » يفف

 ىضرلا ىلع لدي ام هنم رهظي وأ رايخلا ةدم ضقنت مل ام هدري وأ عيبلا يض نأ

 نإو ى هيلع اعمتجا ام عقو هدر وأ هئاضمإ ىلع اممجأ نإف ى اعم هاطرتشا اذإو

 هاضر وأ امهزيغ رايخ ىلع اضيأ عيبلا زوجيو ى درلا دارأ نم لوق لوقلاف افلتخا

 ص ءاضقلا ءاضق الو مصخلا روضح ىلع رايخلاب خسفلا فقوتي الو هتروشم وأ

 . مصخلا روضح ةفينح وبأ طرتشاو

 ص ىرتشا وا صخش عاب ايف ) ى رايخلا طارتشا يأ س ( هطارتشا حصو )
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 لاوز وأ مودق وأ ةقان وأ غولب عقو نإو > هرمأ يلو نل نإو

 لت مل لوأ هش رايخلا ىع نات , ىرخأ تدسف قالع ن
 . لقتنا الإو مهيل

 متيك هرمأ ىلو نم لام نم عيبلا ناك وأ ) هرمأ يلو نل ( ءارتشالا ناك ) نإو

 ‘ هرمأ وأ هفلختسا وأ هيلع هلَك و بأ هل لفطك مهريغو “ بئاغو نونجو

 يلو نملانإو : هلوقب هدوصقم و هفلختسا وأ هلكو وأ هرمأ غلاب لقاع رضاحك و
 هرمأ يلو نمل عيبلا نوك ىنعمو هرمأ يلو نمل ءارتشالا وأ عيبلا ناك ولو هرمأ
 هسفنل رايخلا طارتشا ءالؤه لام عئابل نإف هرمأ يلو نم لام نم عاب هنأ

 ‘هريغ وأ لاملا بحاص وهو“هريغ ىلإ رايتخإلا قلع وأ راتخي يذلا وه ناك ءاوس
 هطرتشا نإ اذك و ى الف مهيلع رايخلا طرتشي نأ امأو ى مهل ىرتشا اذإ اذك و

 . هلوبق يف حالص هل رهظ نإ الإ مهيلع هلبقي الف يرغملا وأ عئابلا هيلع

 س نونج نم ( ةقافإ وأ ) ‘ لفط نم دشر سانيإو ( غولب عقو ناو )
 ( تثدحف ) ى ةلاكوو رمأ وأ ( ةفالخ نم لاوز وأ ) " بئاغ نم ( مودق وأ )

 ى نسح ريغ ةفيلخلا ثينأت نأ مدقت 2 رومأم وأ ليكو وأ ( ىرخأ ) ةفيلخ

 ص ىرخأ ةفالخ تثدحف دارملا لاقي دقو “ رخآ ةفيلخ ثدحف : باوصلاو
 لولدملا ثداحلا ةفيلخلاو مداقلاو قيفملاو غلابلا ىلإ مهيلإ هلوق يف ريمضلا عجربف
 ةفيلخ تثدح : « ناويدلا ه يف يذلاو ى ىرخأ ةفالخ تثدح : هلوقب هبلع

 دحاو هب عفنتسا نإو ،( مهيلإ لقتني مل ألوا هسفنل رايخلا قلع نإف ) ‘ ىرخأ
 هقلطأ لب مهل لب هفنل هقلمي ( الإو ) عيبلا همزل رايخلاب هملع عم مهنم
 ص مهيلإ ( لقتنا ) دحأ ركذ الب طرش لب هريغل الو هسفنل هركذي مل اذكه
 . ةفيلخل ولو
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 فلختسا نج" نإو ء عيبلا مزل لبقي وأ عفدي ملو هتدم تضم نإو
 عئاب رايخ ثرويو 4 مزل لعفي ملو هب وأ فالختسا الب تضم نإو هل

 . . . . . . . . . ء رتشم وأ

 وأ عئابلل رابتخالا قلع ءاوس ى رايخلا ةدم يأ « ( هتدم تضم ناو )

 مدع ناك ولو ( عيبلا مزل لبقي وأ عفدي ملو ) “ ايهربغل وأ امل وأ يرتشملل
 طرسللا هل نمل نإف هيلع طرشلا ناك نم هطلغ نإ الإ طلغ وأ ناسنل هدرو هلوبق

 ىرقشا هلك كلذ يف ءاوس و“ةدملا مامت ىلإ طيلغتلا نيح نم هتاف ام رادقم هملع دعب

 نمم ايهربغ وأ ىرقشا وأ عاب نم وه رامخلا هل يذلا ناك ءاوسو “ هريغل وأ هسفنل

 ظفللاب لوبقلا لصحيو عيبلا مزل لبقي ملو عفدي ملو تضم اذإ كلذ لك هيلإ قلع
 ناك نإو ث ايرتشم ناك نإ هلام يف فرصت عونب هيف فرصتلاو هعيبك لففلاو

 . عيبلل در هنم كلذف طرتشملا وه عئابلا

 لبقي نم هل لكو وأ هل رمأ وأ ( هل فلختسا ) رايخلا طرتشم ( ؟نج نإو )

 ى ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ يضاقلا وأ مامإلاو ةريشعلا هل فلختست امنإو درب وأ

 رايخلا ةدم ( تضم نإو ) ى مهيلع كلذ كردي ليكوتلا وأ رمألا اذكو

 وأ رمأبو ( هب وأ ) مومعلا ىلع وأ كلذ ىلع ليكوت وأ رمأ وأ ( فدالختسا الب )

 ( مزل ) درلا الو لوبقلا لكوملا وأ رومأملا وأ ةفيلخلا كلذ ( لعفي ملو ) ليكوت
 ريغ رايخلا هيلإ قلعت نم نج نإ و“ طلغ وأ يسن وأ لعفلا مدع دمعت ءاوس عيبلا

 هل هلمج امنإ رايخلا نآل كلذ ىلع هل لتك وي ملو هل رمؤي ملو هل فلختسي مل نيمئابلا
 لمفي : ليقو ى هبئان ىلإ هنع لقتني نأ نع الضف ءارش الو اعيب هل لاملا سيلو
 . كلذ هل

 هل ناكو ى رايخلا ةدم يف اهنم تام نم ( رتشم وأ عئاب رايخ ثروبو )
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 . (- عيبلا هن راو مزل هسفنل رتشم هطرش نإ : لقو

 ه عيبلا ةقفص نم رايخلا نأل ؛ توملاب عيبلا همزلي ملو هثراول زايخلا ناك رايخلا

 هطرش نإ : ليقو ) «اهتثرول ناك اتامو هاطرتشا نإو « عيبملا مهيلإ لقتنا دقو
 رايخلاو .ءارشلاب الثرإلاب مهيلإ لقتنا لاملا نآل“(عيبلا هثراو مزل هسفنل رتشم
 ناسنإلا تام اذإ هنأ ىرب نمم لوقلا اذه بحاص نأل وأ ءارشلا يف وه امنإ

 رايخلا هثراول نكي ملف ى ملسلا الإ هيلإ ةبسنلاب ةتباثلا لاجآلا عيمج هتومب عطقنا
 . لولحلا مدع حيحصلاو ‘ لحيف هتوم دعب لجألا ةيقب يعدتسي رايخلا نأل

 امنإ ثرإلاو “ ثرإلاب مهيلإ ءيشلا لاقتناب ليلعتلا حصي فيك : تلق نإو

 ةلع هذه : تلق ؟ ةلعلا تدثت ىتح تباث ريغ هتضرف عيبلاو عيبلا ققحتب ققحتي

 يف الو لوبقلا يف هل مكح ال رايخلا هيلع طرش نم نأ كلذو ى ةبجوم ةلدأل نايب

 طرش نمل هيف مكح ال ذإ ثرإلاب مهل لاملا ناكف تام رايخلا هل طرش نمو ى درلا
 هطرش ثإ : ليقو :هلوقب فنصملا هركذ يذلا ريخألا لوقلا اذه بحاصو هيلع

 . رايخلا هتثرولف عئاب هطرش نإ : لوقي ى خلا رتشم

 ؟ يهدحأ تام وأ اتام نإ كحلا امف اعم ايل طرشلا ناك اذإف : تلق نإو
 ص لوآلا لوقلا ىلع ايهدحأ وأ امم اتام هماقم يف هتثروف اهنم تام نم : تلق
 . عئابلا تام نإ طقف رايخلا عئابلا ثراولو

 ؟ درلاو لوبقلا يف اوفلتخا نإ كحلا امف ةثرولل رايخلا ناك اقيحف :تلق نإو

 عئابلا ىلع كيرشلا لاخدإ هيف نأل «ضمب "درو ضعب لوبق مهنم لبقي ال : تلق
 ك لطعم وا رئاح وأ نئاخ كيرش امس الو “ زارضإ و بسع وهو يرقشملا وا

 نإو ى درلا وأ لوبقلا ىلع اوقفتيلف رتشم وأ عئاب دحاو لجر ةلزنمب مهلك مهنالو
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 اهريغل طرش نإو ى هطرش هطرش نملف هطرتشي مل نم تام نإو

 تاف

 عيبلا در اودجي ملو مهمزل تمت ىتح اوتكس وأ ةدملا تمت ىتح اوقفتي ملو اوفلتخا

 ىحلا هل نم يضر نإ الإ مهثرومل سيل هنأ اك “ضمب "ةدرو ضعب لوبق مهل سيلف .

 كح ىلع مهمكح ساقي الو ى هتصحل مهضعب "درو هتصحل مهضعب لوبق زاجأف
 نيح نم ناكيرش اهنأل ةتس وبأ هاتجرت امل فالخ اهتدقع تخسفنا نيذللا نيديقملا
 ةدقعلانإف“ ةثرولا فالخب اهتك رشب ملعي مل ولو اهيلع دقعنم رايخلاف ءارشلاو عيبلا

 ىلع ديقعلل حجرم رهظ دقف “دقعلا نيح هيلع دوقعملا يف مهل بيصن الو مه تسيل
 هذه نأو ص نورخآ هدريو همهس ضعب لبقي نأ ةثرولل نإ : لاقي الو ‘ ثراولا

 ص هنم دب ال توملا نأل كيرشلا لاخدإ نم طرشلا هيلع نم ىلع تلزن ةبيصم
 هنع هثراو بونيف طرشلا هل نم توم ىلع طرشلا هبلع نم لخد دق هنأكف

 مل ثراولا نكل هنم دب ال ناك ولو توملا : لوقن انأل هل لاتحا يف اضيأ هل افالخ
 رايخ ال : لبنح نباو ةفينح وبأ لاقو ى هل ةدقعلا نكت ملو ءارشلاو عيبلا رشابي

 . ةعفشلا ثروت ال اك يرتشملا ثراول الو عئابلا ثراول

 ايرتشم وأ اعئاب ( هطرش نمف ) ، رايخلا يأ ، ( هطرتشي مل نم تام ناو )
 نيدملا نوكي لب ىحلا بحاص تومب لجألا لحي ال اك هل قحلا نأل ( هطرش )

 . هل لجآلا يف قحلا نأل هلجأ ىلع

 يرقملا وأ عئابلا هطرتشا يأ ى لومفملل ءانبلاب رايخلا ( طرش" نإو )

 هب امو لاملا ناك ءاوس ايهربغل قلع يأ ع يرتشملاو عئابلا ريغل يأ ( امهريفل )
 (تافف) هل عيبملا ناك وأ رايخلا هيلإ قلع نمل ءارثلا ناك وأ ايهربغل وأ ايل ءارشلا
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 . . . . . . . ‘ عيبلا هي رتشم مزل

 تامو هيلإ قلع نم ضقن مدع ىلع قلع هنأل (عيبلا هيرتشم مزل ) ةدملا يف ربغلا
 طرتشم هضقني ق ء آلوأ دقمنم رايخلا عيبو ى حصف هل ضقان الف هضقن لبق
 ام اذه ى هداقعنا ىلع يقى هضقن لبق تام املو « رايخلا هيلإ قلع نم وأ ى رايخلا

 لبق نالف تامو نالف هضقن نإ الإ عيبلا ابجوأ دق اهنأل : لاق ذإ خيشلا هركذ

 : لاق هنأك ى نامئابلا هدقع ام ةلمج نم نالف هضقن نإ الإ : هلوقو “ حصف هضقن

 ى خلا نالف تامو : هلوقو ى نالف هضقني ال نأ هل طرتشاو عيبلا بجوأ دق

 . خيشل ١ م الك نم

 ةروشم ىلع نالجر ميابت نإ : « جاتلا » يفف ى هماكحأ يف رايخلاك ةروشملاو

 ؛الفالإو تبث يضرف هاضر ىلع اميابت نإو ط نالف يضر ولو تبثي مل نالف
 : ليقو ى دري وأ لبقي نأ امإ ، هيلإ تقلع نم ىلإ ةفوقوم ةروشملا نإ : ليقو
 وأ ةروشم هيف عيب لك : ليقو ى نالف ىضرب مزليو اهنم رايتخاب الإ اهيف مزلي ال
 . ضقتنتمق طرش

 تحتنف مايأ ةرشع ةروشم ىلع ةباد لجر نم ىرقشا نم : ينايسبلا [لاق ]

 تناك نإ و ى هل رامخلا نأل هدي يف تناك نإ ضقنلا يرتشمللف اهيف اعزانت مث اهلبق
 هنإ : ليقو “ يرتشملل ام ضقنلا نم هل : ليقف ى اهعيب يف اضقانت مث عئابلا دي يف
 . ةروشملاو رامخلا هل نمل

 نأ لبق تعقوف ديز ةروشم ىلع ةلخن رخآل لجر عاب نإ : ديمس وبأ [لاق]
 ى ھا رايخلاك ةروبثملاو عيبلاب هيلع اهنامض قلعتل يرتشملا لام نمث هيلع ريشي
 . جاتلا ( مالك
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 ملسي مل نإ دنري مل نمل وهف فحصمك ريغ يف آرايخ ةدرلا لطبت الو

 ! لجألا ىتح

 نأ ناكمإل ةدملا يضمت ىقح لطبي مل هربغل و أ هسفنل رامخلا هل نم "نج" نإو
 هق ايف عوقول يأ « هيلإ عوجرلا يأ ى كرشلا ىلإ ( ةدرلا لطبت الو ) قيفي نأ

 رايخلا هل رتشم وأ عئاب نم رايخلا هل نم لب ث ( ارايخ ) لبق هيف نكي مل ولو
 منغو ةمأو دبع لثم ى هكلمي كرمل كرتي ال ام ( فحصكك ريغ يف ) "دترا ولو
 مل نإ دتري مل نمل وه ) كرشم هكلمي ال يذلا كلذ ( ف ) حالسو رم ام ىلع ليخو
 افحصم ىرتشا نإف ى لجألا ىلإ وأ ( لجألا ) ىضقنا ( ىتح ) دترا نم ( ملسي
 عوجر ال كلذف هدادترا دعب هدر نإف كلذ دمب دتراو رايخلا طرتشاو هلثم وأ

 لجألا يضم لبق ملسأ نإف عئابلا يطعاو هنم عزن تكس وأ هلبق نإو ى هيف هل

 ةيقب يف راتخيل هيلإ درب نأ بلطو ملسأ نإو ى هذخأيف عئابلا نم هيلإ در هلبقتو
 يرقشملا طرتشا دقو عئابلا دترا نإو ع درب وأ لبقيل هكسمأو هنلإ در لجألا

 رايخلا ةدم لبق مالسإلل عئابلا عجر نإ الإ عئابلل هدرب نأ هل زجي ملو همزل رايخلا
 ى لجألا يضم لبقو « درلا لبق مالسإلل عئابلا عجر نإ الإ ءارشلا يرتشملا مزل
 دترا نإ و ى هتميق همئاب ىطعأو ًاميمج اهنم عزن اعم ادترا نإو « رايخلا هلف

 نإ و ى رخآلا مزل اهدحأ دترا امل هنآل هدادترا رخأت نمل هتمىقف رخآ دعب دحاو

 راتخي امنإ هنأل تباث رايخلا نإف دترا مث دحوم وأ كرشم ناسنإ ىلإ رامخلا اقلع
 امو كرشم هكلمي ال امم هوحن وأ ادبع اعيابت نإو “ هسفنل ال هكلمي نأ هل نمل

 ىلع رخآلا يقبو امهدحأ ملسأف رثكأ وأ لقأ وأ مايأ ةثالث رايخ ىلإ ناكرشم
 ىلإ اوراشأ اك امهرايخ ىلع اهف اميمج املسأ نإ و ايهنم ملسأ يذلل دبعلاف هكرش

 . « ناويدلا » : كلذ

- ٢٦٧ - 



 ه رايخلا لكومللف ءارش وأ عيب ليكو هطرش نإو

 مارحلا وأ ةلاضلا وأ ةنامألا وأ ةربقملا لام وأ دحسملا لام هدي ب يف ناك نمو

 لعاف لحألاو ةيئادتبا ىتحو .زاج هطرتشا نإ و ث رايخلا طرتشي الف هعيب دارأ و

 ىلع ليك ولاو لجألا خالسنا ىلإ يأ ص ةراج وأ لح وأ ىضقنا لشم 0 فوذحم

 عيبي نأ لتك و امنإ و “طارتشالا ىلع لكوي ل هنآل رامخلا طرتشي ال ءارشلاو عيبلا

 وأ “ هلكومل وأ « هسفنل رايخلا لعج عم يرتشي وأ عيبي نأ ال اذكه يرقشي وأ

 . فلختسملا لعف ىضمو « رومأملا اذك و ى امهربغل

 رومأملا وأ ( ءارش وأ عيب ) ىلع ( ليكو ) اا رايخلا يأ “ ( هطو نإو )
 وأ هليك و نأ ثمح نم عيبل لاطبإ يف ( رايخلا ) رمآلا وأ ( لكومللف ) امهدحأب

 ءاضمإ يفو ى رومأملا و أ ليك ولا هطرشا يذلا رايخلا ثيح نم ال هفلاخ هرومأم

 هلف طورشلا طرشلا ىلع هاضمأ اذإف ص هنم نذإ الب هل طورشلا طرشلاو عيبلا

 رايخلاف رومأملا وأ ليكولا هل هطرتشا يذلا رايخلا امهو « هدرو هلوبق كلذ دمب
 نوكي يذلا رايخلا لب بابلا هل دوقعملا رايخلا وه سيل رايخلا لكومللف : هلوقت يف

 اك بابلا رابخ كلذ دعب هبلع عرفنيو 2 هرومأم وأ هلمك و هفلاخ اذإ هل

 وأ لبقف هزاجأ ءاش نإو ى هفلاخ هنآل هلعف لطبأ ءاش نإ هنأ لصاحلاو « تيأر
 درب وأ ادر ولو لبقي نأ هلف امهدرب الو رومأملا الو ليكولا لوبقب ةربع الو « در

 . فنصملاو خبشلا مالك تمهف اذكهو « البق ولو

 رامخ وه ةلأسملا ف لكوملل يذلا رايخلاب دارملا نأ : « ناويدلا » مالك رهاظو

 ىضتقمب رمآلا وأ لكوملا لمعي نأ ىلع افقوتم ًادقعنم اتباث عيبلا نوكي نأب بابلا
 نم كلذك و : اولاق ذإ دري وأ لبقي نأب رمآلا وأ ليك ولا طرتشا يذلا رييختلا
 عيبلاف هطرتشا نإف « رابخلا طرتشي ال هنإف ءارشلاو عيبلا ىلع الجر لتك و
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 { ايل هاطرش نإ رايخ ضراقمو نوذأملو

 نونعي « ءيشلا بحاصل اتب رايخلا نوكيو « هلاح ىلع تباث طرشلاو زئاج
 مجرتف « ها رايخلا داز نيح هفلاخ ولو رايخلا طرتشا يذلا هيضر ولو ى لكوملا
 وه اك ءىراقلا ىلع آلوأ ةلأسملا هذه تررق دقو “ تباث طرشلا نإ : اولاق

 فدارتو يفدارت بجعلا نمو “ لوألا هجولا يل رهظ مث « « ناويدلا ه رهاظ
 ًامىمج انرايتخا و ى همالك ىلع علطأ نأ ريغ نم نيمهفلا ىلع - هللا همحر _ ةتس يبأ

 . لوآلا هجولا

 ءارثلا ىلع هرمأ وأ هلتك و وأ رايخلا ىلع عابف عيبلا ىلع هرمأ وأ هلتك و نإو
 هرمأ وأ هلتك و اذإ ام كحك مكحلا نأ يدنع يذلاف “رايخلا عئابلا هيلع طرتشاف

 هلكوم فلاخ هنأل نمضي هنإ لاقي الو “ هسفنل رامخلا طرتشاو ىرتشاف ءارشلاب

 عيب اذه نأل ص قرف اهنيب : لوقن انأل ضورملاب وأ ةئيسنلاب عاب ول امك هرمأ وأ
 . قلعم لب ى مزاج ريغ

 لاملا بحاصل الو ديسلل ال ( رايخ ضراقمو ) ديبملا نم هل ( رنوذناملو )
 بحاص امأ ںهيلإ رايخلا نايقلي نم طسوتب ولو اهسفنل يأ ى ( ايمل اطرش نا )
 ضارقلا لام لمع نأل « ضراقملل لب ع رايخلا هل سيل هنأ يف لاكشإ الف لاملا
 نأ عم ص لاملا بحاصل ال ضراقملل ضارقلا دقع نيح يف نادوقعم هيف فرصتلاو

 ضراقملا نإ عيبرلا لاق دق : تلق ى كلاملا كح هل ناكف ءزجي ريجألاك ضراقلمل

 عقو اذإ لاملا بحاصل نوكيو ى اضيأ هلوق ىلع هل رايخلا نوكيف ليكولاك

 امأو « هصبقن رايخ بسلاب درلاو ‘ بصلاب درلا ايهنم لكل نأ اك ص هطارقشا

 امأ ى بيعلاب درلا اهنم لكل نأ اك ى هدبعل اك رايخلا هل نأ يدنع يذلاف ديسلا
 عيبلا آيلوف ى ةفيلخ هنأك و ى لالقتسالاب ءارشلاو عيبلا يف هل نوذأم هنألف دسملا
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 . هيلإ قيلعتلا دعب نوذأملا رجح ولو

 يذلا وه هنأكف هل كلم دبعلا نأ عم هل لاملا نألف ديسلا امأو ى كلذك ءارشلاو

 را۔ءخلا يف لصألا نأ فنصملاو خيشلا هركذ ام هجو لملو « ءارشلاو عيبلا يلو

 تلاز اذإ ةفيلخلاك “ هريغ ىلإ هملإ لقتني ال نيعم صخش ىلع قلع اذإ هنأ

 فالخم اهيلع عقاو دقملاو اهنيب لاملا نأل نيديقملا دحأ لكشي الو ى هتفالخ

 دبعلل رايخلا ناكف لقتسم كلاك راص ىتح ةيلكلاب ديسلا نع بات هنإف دبملا
 . هدحو

 نع هل ( نوذأملا ) دبعلا اذه عنم ولو يأ ى لومفمل ءانبلاب ( رجح ولو )

 ( هيلا ) رايخلا قيلعت ( قيلعتلا دعب ) اقلطم ءارشلاو عيبلا نع وأ “ درو لوبق
 ءاضقنا لبق هيلع اوماق اذإ يتأي اك ى هئامرغ ىلإ لقتني ال سلفملا رايخ كلذكو

 . لقنلل ابس رجحلا لعجي هنإف كلامل افالخ رايخلا نمز

 لبق يضرف ةمولعم ةدم ىلإ رايخلاب ائيش لجر ىرتشا نإ : « ناويدلا » ينو
 آل وأ عفد نإ كلذك و ص كلذ دجي الف ةدملا مامت دنع عفدي نأ داراف ةدملا متت نأ
 ىلع هريغ لام يف رايخلا طرتشا نم كلذك و “ كلذ دجي ةدملا مايق دنع يضر مش
 ص لاملا بحاص نود هيلإ رايخلاف رايخلاب ائيش ىرقشا نإ ضراقملاو « لاحلا اذه

 نرإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا كلذك و ص ءاوس وهف ةراجتلا ضراقملا كرت ولو
 تام وأ هدبع ىلع دبعلا ىلوم رجح نإو ى هالوم نود هل رايخلاف رايخلا طرتشا
 هذه يف ءارشلا يف رايخلاك ميبلا يف رايخلاو “ ها هديس ىلا رايخلا عجري الف دبملا
 . ةراحتلا رتك ضراقملا تومو لئاسملا
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 > خسف لدعب همهس يف لكل رو 0 هعم دىتعك ديقعلل و

 نأ ام ( ك ) يرتشا وأ عيب يذلا ءيشلا عيمج يف رايخلا ( ديقمعللو )

 مل نمو ى ءارسلا وأ عيبلا ايهنم يلو نم ءاوس هعيمج يف رايخلا ( هعم ديقم ) ل
 خسف لبق كلذو ى امهدحأ ىلع امهريغ طرتشا ام امهيلع تبثي كلذك و ى لي

 نمل كحلاو “ دحاو لجرك امهو ى لاحلا كلذ ىلع تعقو ةدقعلا نأل اهتدقع

 حاف ةرمب رخآلا عفدو امهدحأ لبق نإو ى درلا وأ لوبقلا يف اهنم قبس
 . قباسلل

 اهتدقع خسف ( خسف دعب همهس يف ) الإ رايخ اهنم ( لكل ) سيل ( و )
 وأ وضع وأ حرج شرأ وأ هيلو لتق نإ ةيد وأ امهدحأل ثرإ لوخدك ميثب

 لاملا ببس الب هبه وأ ةمحلك لسلقل ولو ةمسقب وأ تجوزت نإ ةديقعل قادص
 اهناو ةدقعلا خسف .ىلع اهقافتاكو “ هبيصنب هصخ نم دنع زنك ةباصإ وأ كرتشملا

 نإو « نادقع امهو امهدحأ مهس زيمتي مل هنأل عئاشلا همهس همهسب هدارمف ى ةلطاب

 حصت الف رايخلاب فوقوملا امأو « رايخلاب فوقوملا ريغ يف يه امنإف ةمسقلا تتبث
 نايواستم نائيش فقو ولو ى اهيف ناك اذإ ةمسقلا حصت الو ةدح ىلع ةمسقلا هيف

 نيئيشلا نم دحاو لك لب ى رخآلل رخآلاو امهدحأل امهدحأ سيلف دحاو سنج نم
 دارأ رخآلاو همهس درت دارأ ايهدحأ لوبقلاو درلا يف افلتخا نإف ى نافصن اهنيب

 ءيشلا بحاصل اكيرش لبق نم نوكيف دارأ ام ايهنم لكلف « همهس لوبق
 دحأ عم دقعلا نأل لاكشإ الو س ةكرشلا ررضب اباصم ءيشلا بحاص نوكيف
 خيشلا مالك يف ماقملا قيقحت وه كل تررق يذلا اذهو ى رخآلا عم دقع نيدبقنعلا

 الف “هللا ءاش نإ "بصت" هملع ضماو “فقوتت الف هبلع اهمالك لمحيو “فنصملاو

 ايستقا ثيح رايخلاب فوقوملا ءيشلل نبدبقعلا ةمسق ةحص ايهرهاظ نإ : لاقي
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 لب ، كلذل ابصني ملو هامستقا [ام] حص نيديقعلا ناب احرصي مل : لوقن انأل كلذ

 ةمسق امأو ى هبلع لمحيلف رم امم هدعب امو ثرإ نودب روصتي وهو خسفلا ركذ
 حصت الو هتمسق يديرمل كلم هنأ ملعي مل ام مسقي ال ذإ حصت الف ءيشلا كلذ

 . اهلخد أ ذ إ ةمسق

 لك نأل اهتمسق تخسفنا امنإو : هصن ام بيعلا يف ىضم ايف خيشلا ركذ دقو
 لاق اك:لاقي الو ى رايخلا فيكف بيملاب يأ « كلذ درب نأ هل زئاج ايهنم دحاو

 ، ةارابم وأ ةبهاوم وأ ةعيابم ةمسق تناك نإ جارخإو عيب ةمسقلا نإ : ضعب
 ناب لوقلا ىلع ةمسقلاب ءيشلا اهمزليف كلذ ريغ تناك نإ كلم نم جارخإ درجمو
 يف كلذ لوقن انأل هلطبي ال هنأب لوقلا ىلع اهمزلي الو رايخلا لطبي جارخإلا
 يف اهنالطب نم كيلع انولت امل جارخإ ريغ ةمسقلا هذهو “ حيحصلا جارخإلا
 . فوقوملا

 .يش يف رايخلا طرتشم دجي الو « نينثالا نيديقملا كح مهكح نوديقعلاو
 نم كلذكو : هيف اولاقو « ناويدلا » يف هولاق ع هضعب دريو هضعب لبقي نأ
 لجر نم نالجر ىرقشا وأ ى رخآلا دريو ادحاو لبقي نأ داراف نيئيش ىرقشا
 نيلجر نم نالجر ىرقشا وأ ى هبحاص نود همهس درب نأ نيلجرلا دحأ دارأف
 يف ناك ام لكو ص زوجيال هلك اذه نإف نبمئابلا دحأ ىلع دري نأ اهدحأ دارأف
 نييرقشملا دحأ مفد نإو ى اضعب دريو هنم اضعب لبقي نأ زوح الف ةدحاو ةقفص
 اهنم عفد يذلا عجري الو هبحاص ىلإ عجري ايهنم يضر نم نإف “ رخآلا يضرو

 : لوقي نم مهنمو ى عئابلل اكيرش ايهنم يضر يذلا نوكيو ى هبحاص ىلإ
 ىلإ مهنم دحاو لك عجرب : لوقي نم مهنمو ؤ هبحاص ىلإ ايهنم دحاو لك عجرب ال
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 نإ هئامرغل سلفم نم لقتني الو هلبق وأ عيب دقع دعب مزلي الو

 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ . 2 هتدم ءاضقنا لبق هملع اوماق

 همفو » ها هاكسمأ هاكسع نأ ىلع اقفتا نإو > هاد ر هد ر ىلع اقفتا نإف > همحاص

 . نيديقملا ةلأسمل ةمسانم

 مأ هلبق رايخلا ىلع اقفتا نإف ( هلبق وأ عيب دقع دعب ) رايخلا ( مزلي الو )
 ةروصو . مزل هاركذي مل مأ اضيأ هلبق هاركذ ءاوس هعم هاركذ هلبق اهدحأ هركذ

 مواسي نأ وأ عئابلل وأ هل رامخلا ىلع رتشم لبقيو امزج عئاب عيبي نأ دمب هركذ

 مالكلا تلمح امنإ و ى ايهدحأ دقع عيبلا دقعب دا رلاف رايخلا ىلع هل عيبيو امزج

 هامتأو لبق هاركذ اذإ اك ايهمزل عيبلا مزج دعب رايخلا ىلع اقفتا نإ اهنأل كلذ ىلع .
 ص هلبق وأ عيبلا دقع دعب لوألا عيبلا ىلع رايخلا مزلي ال دارأ هنأ لمتحيو ى دعب

 ليزنت وهافمنإف هلبق عقو دقو هدعب هئاضمإب وأ دعب هملع اهقافتاب هموزل امأو

 وأ را۔يخ هبف ددج عيب فانئتسا ةلزنم هيف هركذ نودب عيبلا مامت دعب اهتابثإ

 تلعف ةلاقإلا وأ عيبلا ضقن اذك موي ىلإ تئش نإ : هل لاق هنأك و « هيف ءىدتبا

 وه لب ص رتوتم ريغ لطاب دقملاب مزجلا دعب هطارتشا نا حضاولاو « كلذ كل

 . ةلاقإلاب هدري نأ هل زاجأ هنأك ةلاقإلا ىنعم يف لخاد

 ءاضقنا لبق هيلع اوماق نإ هنامرفل سلفم نم ) راخا ( لقتني الو )

 اوماق نإو ى هلام ةصاحم يف مك احلا نذإب اولخد ولو ى رايخلا ةدم يأ ط ( هتدم

 لقتنا : لاقي نأ نكمي ال لب ى لقتني ال نأ ىلوأ باب نم هتدم ءاضقنا دمب
 لاقتنالاب فصتي الف “ دجوي مل ام امأو دجو ام لقتني امنإو “ سلفملا نع هلاوزل
 ءةدملا دمب سلفملا نع رفتنم" رايخلاو “ لقتني نأ نع الضف لاحلا يف تبثي م ذإ

 . هئامرغ ىلإ لاقتنالاب فصوب الف مودعمو
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 بيصن يف وأ نييرتشم نم دحاو وأ عيبمل ا ضعب يف هطرش نمو

 نم نإو ةقفص يف نيعيبملا دحأ يف طرش نإو س هل زاج نيعئابلا دحأ

 دسف لك نمث نيعي ملو نيعئاب

 ( دحاو )رتشم ( وا عيبملا ضعب يف ) ايرتشم وأ اعئاب ( هطرش نمو )
 وا نييرتشم نم وأ ( نييرقشم نم ) لصفلا دوجول طرش يف يرتشملا ىلع فطع
 بيصن يف ) هعم يرتشم ال رتشم هطرش ( وأ ) مهنم نينثا نم رثكأ وأ نانثا
 نم نايرتشم وأ ، ادعاصف ةثالثلا نيمئابلا وأ ايهدحأ بيصن يقو ( نيعئابلا دحأ
 طرشلا ( زاج ) ةثالثلا قوف نيعئابلا نم آدعاصف نايرتشم وأ ى ةثالثلا نيمئابلا

 : نم لكل نيبتي مل ولو ءيشلا نم ةيمستلا ءارش زوجي اك س محل وأ ايه وأ ( هل )
 ٠ هتمىقب هدر هدر نإف > نم كلذ

 ( نإو ى ةقفص يف ) تاعيبملا وأ ( نيعيبملا دحأ يف ) رايخلا ( طوش نإو )

 ةقفص يف ادعاصف ةثالث نبمئاب نم وأ نينثا (نيعناب نم ) تاميبملا وأ ناميبملا ناك
 : ليقو « عيبلا حص نيع ولف “نمثلا ةلاهجل عيبلا(دسف لك نمث نيعي ملو ) ةدحاو
 لاتشا يف فلخلا ىلع ؛ نيمي مل نإ رايخلا لطبي هنكل لك نمث نيمي مل ولو عيبلا حص
 نيعي ملو تاميبملا وأ نيعببملا سنج فلتخا نإو « زئاج ريغو زئاج ىلع ةدقعلا
 : ليقو ى رايخلا لطبي هتحص ىلعو فالخ عيبلا ةحص يفف ى انمث سنج لكل
 نيئيشلا فالتخا يف نيعتم خيشلا مالك سيلو ى ميوقتلاب درب ام دريف اضيأ حصي

 . _ هللا همحر _ نيققحملا ضعب مهوت اك سنجلا يف

 وأ هفصن يف رايخلا طرتشاف ائيش لجر ىرقشا نإو : « ناوبدلا » يف اولاق

 لكل نيبت دقو اهنم دحاو يف رايخلا طرتشاف ةدحاو ةقفص يف نيئيش ىرتشا
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 يرتملا ىلع اهب عجرو عئابلا ىلع ةدملا ىف ؤ هتيانجو .عيبلا ةن وؤمو

 ‘ هلبق نإ

 رايخلا ايهنم دحاو طرتشاف ائيش لجر نم نالجر ىرتشا وأ ى مولعم نمث دحاو
 دحاو مهس يف يرتشملا طرتشاف ائيش نيلجر نم لجر ىرقشا وأ هبحاص نود

 ةقفص يف نيئيش ىرتشا نإ امأو ى زئاج هلك اذه نإف « هبحاص نود رايخلا ايهنم

 طرتشاف امولعم انث دحاو لكل مسي ملو دحاو لجر نم وأ نيلجر نم ةدحاو

 كلذ : لوقي نم مهنمو ى زوجي الاذنه نإف ص زخآلا نود رايخلا اهنم دحاول

 : لوقي نم مهنمو ى ةقفصلا تمقو موي هتميقب هدر هدرب نأ دارأ نإف ى زئاج

 . ھا ى ضعب نود ةقفصلا ضعب يف رايخلا طرتشي نأ زوجي ال

 يقسو يعرو ةاوادمو ىنكسو سبلو برشو لك أ نم ( عيبلا ةنوؤمو )
 هريغ يف دسفأ ام يأ « ( هتيانجو ) هيلإ جاتحي ام لكو هنم دب ال ناك نإ نهدو

 مادقإلا دعب وأ اقلطم سفن ىلع وأ لاومألا نم ام لام ىلع رادج وأ ةلخن عوقوك

 ةدم ( ةدملا يف ) سفن وأ لام يف ناوسحلا داسفإك و فالخلا نم هلحم يف ام ىلع

 ىقح قلعتلو لاملا عيضي الئل كرتي الو ى هلك كلذب ذخؤي ( عنابلا ىلع ) رايخلا
 ءيشلا نوكيف عيبلا يضمي دق هنأل عئابلا وه رايخلا طرتشم ناك ولو هب يرتشملا
 هلصأ نأل لصألا باحصتسالو ث يرتشملل رايخلا ناك نإ اهس الو « يرتشملل

 مزجي ملام كلاملا كجب هيلع مكحيلف اقيلمت لب امزج هكلم نم جرخي ملف عئابلل
 ىلع اهب عجر ) ءايشالا كلت لمعف اذإ ( و ) ث هيلع ةيانجلا تناكف لوبقلاب عيبلا
 نأو ىنج دق هنأب لمي مل ولو يرتشملل ءيشلا نأ فشكنا دق هنآل ( يرتشملا

 ناك ذإ يرقشملا كلذ ( هلبق نإ ) ةنوؤم يف ائيش فرص هنأ الو نمض دق عئابلا
 رايخلا هل نمل « لبق ه ريمضف عئابلل رايخلا ناك ذإ عئابلا هلبق وأ يرتشملل رايخلا
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 هؤامنو هتلغو 2 هطرش نم كلذ مزل : ليقو

 فرص ام عئابلل يرتشملا نمضيف هماقم مئاق رايخلا هيلإ هيلع نمم « لك ه بئاتو
 نمو هل ءارثلا ناك نإ يرتشملا لام نم كلذو ى ةيانجلا تح كلذ نم ءيشلا ىلع
 هلوبق يف حالصلا هل رهظو “ريصقت هنم نكي ملو ى هريغل ءارثلا ناك نإ هريغ لام

 رايخ يرتشي نأ هنع بونملا مئاق و أ ى هنع بونملا هل زاجأ نإ ىنح نأ دعب ولو

 ةرجأ وأ ىنكس ةرجأ نم مزل ام وأ ةيانجلا فرصي مل نإو ع هيلع رايخ وأ هل

 امأ س يرتشملا ىلع وأ عئابلا ىلع عوجرلا كلذ هل نملف كلذ وحن وأ يقس وأ يعر
 امأو س هكلم نع لصفني نأ لبقو عيبلا مزجي نأ لبق ناك كلذ نالف عئابلا

 وأ هاضر ىلإ قلعملا ءارشلاب هيلإ قلعت دق هنأ مم هيلإ كلذ ةروريصلف يرتشملا

 . اهريغ وأ عئابلا ىضر

 فالخب هلطعتو هب عيبلا قلعتل رايخلا يأ ى ( هطرش نم كلذ مزل : ليقو ) .
 مزل يرقشملا هطرش نإو ى ركذ ام دح ىلع همزل عئابلا هطرش نإف « رخآلا
 ىتح هعئاب ةاكزلاك هقح مزلو يرتشملا هلبقي مل نإ عئابلا ىلع هب عجرو يرتشملا

 ةدم جورخ لبقو « رايخلاب هعيب دعب هتاكز تقو لح نإ امزج هكلم نم جري
 . اهنم هيلإ عجر نم كلذ مزلي : ليقو « رايخلا

 وأ اهنأ ىلع اليإ وأ امنغ وأ ارقب لجر عاب ول : ليقو : « جاتلا » يقو
 رايخلا مايأ يف هتاكز عئابلا:هيف يدؤي يذلا رهشلا لاحف مايأ ةثالث رايخلاب ايهدحأ

 اهيف لخدو اثرح وأ ًارجش ناك نإ ( هتلغو ) هيلع عيبملا مكح قلعتل هيلع يهف
 حرج شرأو ةمأ رقعك هيف دسفأ نم مزل امو ةقانو ةمأك اناويح ناك نإ جاتنلا

 هنم جرخي امو نبلو ربوو فوصك ( هئامنو ) عيبملا ءيشلا يف دسفأ ام ةميقو
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 ، لوبقو در يف هعبتو هديب ناك نم ديب

 ديب ) نانوكي بطحو ىركت ةباد وأ ىركي امم اهوحنو اراد ناك نإ ءارك و
 ناك وأ هديب لاحلا يف ناك ءاوس “رايخلابهعاب يذلا لوآلا هكلام وهو(هديب ناك نم

 لصفني ملو عيبملاب لصتا ام امأ و«كلذ نم لصفنا اهف كلذو يرتشملا ديب لاحلا يف

 اك يرتشملا وهو “لاحلا يف هديب ءيشلا ناك نم ديب نوكي امنإف هلصف ىلإ جتحي ملو

 ديب نوكي نأ اقفتا نإ الإ يرتشملا ديب نوكي رايخب ولو عيبملا نأ ةدعاقلا وه .

 ديب نانوكي هب لصتا امو هنإف عئابلل ناك وأ يرتشملل رايخلا ناك ولو عئابلا
 تعبت يأ ى ( هتعبتو ) يرتشملا وأ عئابلا هدي يف نمب دارملا نأ هرهاظو « عئابلا

 ءايلل امجار نينثا فلأب هاعبتو : لاق ولو ى عيبملا ءيشلا كلذ ءانلل ةلماشلا ةلغلا

 رايخلا طرتشم در نإف ( لوبقو ,در يف ) رهظأ ناكل اميمج ايهرك ذ ا ةلغلاو
 هلبق نإو « عئابلا وأ يرتشملا رايخلا طرتشا ءاوس ى عئابلل هلك كلذف عيبملا

 : ليقو “ يرتشملا وأ عئابلا رايخلا ظرتشا ءاوس يرتشملل ناك هاضمأو هطرتشم

 ىضم ول و هعئابل وهف مارك وأ داسفإ ةميق وأ شأرأ وأ رقع نم هل مزل ا۔ه لك
 عيبلا لاحف رضح ولو اثداح دعي عيبلا لاح رمثلانم ربؤي مل امو كلذ دمب عيبلا

 . ثداحف الإو كردأ نإ اهل ارضاح دعي : ليقو « ةةفصلل رضاح وهف ربأ امو

 عقو نإ نكلو كلذ دمعتي ال : تلق ؟ هءاركإ زوحي لهف : تلق نإو

 موقيلف درلا ناكو كلذ ىلع اقفتي مل اذإ لب هدمعت زاج اقفتا نإو ركذ ام مكحلاف

 . يدنع ءارك نم دقع امب دتمي ملو هيف وأ هب لمملا وأ هلمع

 ص عئابلا كلم ىلع رايخلا ةدم يف عيبملا : هصن ام نييسلدنألا ضعب ركذو
 ملو هملع بغي امم ناك نإ هنم ةيبص يرتشملا هلبق نإ ال هنم ةمبصفت فلت.نإف

 يف تدلو نإو ى عئابلل يهف رايخلا مايأ يف ةلغ هل تثدح نإو ى ةنيب هفلت ىلع مقت
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 ك هنمث نمض هطرش دقو رتشم ديب نإف 4 هديب فلت نم ىلعف فلت نإو

 ى هل يهف ةلغلاك عئابلل : هريغ لاقو ى مساقلا نبا دنع يرتشملل اهدلوف رايخلا مايأ

 ى رابتخالا ردقب الإ رايخلا ةدم يف عيبملاب عافتنالا طارتشا يرتشملل زوجي الو

 عئابلل زوجي ال اك ص ءيش ريغ نم الطاب هعافتنا ناك اهنيب عيبلا متي مل نإ هنإف
 عقو نإف ى انمث ناك مت نإ و ى افلس ناك اهنيب عيبلا متي مل نإ هنإف ، دقنلا طارتشا
 ريغ نم دقنلا زوجيو ، هطقسأ وأ هطرشب كسمت ءاوسو عيبلا خسف كلذ ىلع
 . ھا ى طرش

 ىون نإ الإ عيبلا متي ىقح نمثلا وأ نمثلاب عافنتسالا زوح ال هنأ انيهذمو

 رايخلا ناك اذإ عيبلا در نمثملاب هعافتناب ىون وأ عيبلا لوبق نمثلاب هعافتناب عئابلا

 . هديب رايخلا ناك اذإ عيبلا لوبق نمثملاب هعافتناب يرتشملا ىون وأ هديب

 ى هؤامنو هتلغو وه وأ “ لصأ ريغ وه يذلا عيبملا ي أ ، وه ( فلت نإو )

 ‘ تومب ولو ى هدي يف يأ ى ( هديب ) عيبضت الب ولو ( فلت نم ىلع ) وه ( ف )
 ( هنمث نمض ) “ رايخلا طرش يأ ( هطرش دقو رتشم ديب ) فلت ( نإف )
 وأ ةلغ نم ثدح ام ةمسق نمض و ءارثلاو عيبلا هب عقو يذلا رادقملا وهو
 عئابلا نأل ةميقلا ال نمثلا يرتشملا نمض امنإ و “لثملا نكي مل نإ لودعلا مموقتب ءام

 عم يرتشملا بنج يف قيلعتلا يقب امنإو « هبناج يف امزج هكلم نم هجرخأ دق
 . هدد ق ناك اضيب أ هنأ

 مل نإ عئابلا ىلعف فلت نإ هنإف ةلختو رادك لصأ وه يذلا عيبملا امأو
 افنآ يسلدنألا يف هيلإ ةراشإلا تمدقت اكو رهاظ وه اك هفلت يف يرتشملا ببستي

 . اهنذإب امهريغ ديب لمج نإ لصالا ريغ اذك و
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 عئابلا نم نإو 0 ةميقلا نمض رتشم دي نم فلتو عئاب هطرش نإو

 : ليقو ,هنم عئابلا هني مل ام يرتشملا لام نم : ليقو . هلام نف
 ‘ ًاقلطم عن ايل ا لام نم

 ( ةميقلا ) يرتشملا ( نمض رتشم دي نم ) اضيأ ( فلتو عناب هطرش ناو )
 ةميقلاف ؛ لثملا نمض لثم هل ناك نإ و « هلثم نم نكمتي ال ناك نإ لودعلا مموقتب

 ىلع هذخأ هنآل يرقشملا نمض امنإو عيبلا هب دقع ام نمثلاو مموقتب نوكي ام
 هكلم نم جرخي ملو عئابلا كلم ىلع قاب وهو انيمأ هيف نوكي نأ ىلع ال ءارشلا

 ل۔ب نمثلا نم هاركذ امي دتعي مل عيبلا مزج لبق بهذ املف هريبخت ىلع لب امزج
 . ةميقلل عجر

 فات ( نإو ) ص هنمث نمضب امنإ اذه ق : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » يفو

 طرتشا ءاوس هنمث الو هتميق يرتشملا نمضي ال ( هلام نمف عئابلا ) دي ( نم )

 طرتشا نإ نمثلا نمضيف ( يرتشملا لام نم : ليقو )“يرقشملا وأ عئابلا رايخلا
 ص اذه ىلع عئابلل نماض يرقتشملاف عئابلا هطرتشا نإ ةميقلا نمضيو ى رايخلا وه

 هديب ناك هنأ عم هدي نم فلتلا نوكل رابتعا عئابلا وأ رايخلا وه طرتشا ءاوس
 عئابلا دي نم فلت اذإ امزج عيبملا يف اوفلتخا نكل ى امزج عيب هنأكف عيبلاب

 قيقح ضبقب يرتشملا هضبق اذإ كلذو عئابلا لام نم هنأ ىلع انباحصأف هعنمي ملو

 اذإ امأ “ ( هنم عئابلا هعنمي مل ام ) : هلوقب كلذ ىلإ ريشي اك ةيلختلا درجمب وأ

 ك هبف اب بهذ نهرلاك عئابلا ىلع بهذ هنإف ةيلختلا ةروص لصحت مل وأ عئابلا هعنم
 . هضبق هنأكف عنم الو ةيلختلا ةروص لصحت مل اذإ : ليقو

 طرتشا هضمق نم يرتشم ١ منم ل ول و ( اقلطم عن ابلا لام نم : ليقو )
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 ، اهنيب وأ عئابلا لام نم وهف فلتف اهريغ ديب هالعج نإو

 > تلالوق

 وهو نيمأ هيف يرتشملا نأل ع يرتشملا دي نم فلت ولو يرتشملا وأ وه رايخلا

 ل معبضي ل ام يرتشملا ىلع نامض الف عيبلا مزجني ل ام عئابلا كلم ىلع رقاب

 فلت يذلا ىلعو يرتشملا وأ عئابلا رايخلا طرشو ( امهريغ ديب هالعج نإو )

 ( عئابلا لام نم وهف فلتف ) : لاق اك « فلتلا ةروص يف عيض نإ هنامض هديب

 انيمأ وه هلمج نم دي نم لب يرتشملا دي ريغ نم فلت هنوك عم هكلم ىلع هئاقبل
 ىلع قاب ءيشلا : لاق نم لوق ىلع اذهو ث هيف انيمأ يرتشملا هعم هلعج ولو هيف
 نم فلت يذلا لام نم وه : لاق نم لوق ىلعو ء عيبلا مزجني م ام عئابلا كلم

 هايإ هلعح و عئابلا نذإب هدي ق ناك نم دي نم لب اهدحأ دي نم انه فلتب ملف هدا

 حيحصلا وهو عئابلا لب يرتشملا نمضي ملف هنم يرتشملل عنم يرتشملا ريغ دي يف
 دي نم فلت هنأك انهو هدي نم فلت نم ىلع نايضلا نأ نم هب ردص امل ةاعارم

 . ( اهنيب وأ ) عئابلا

 ك هدي ف اهنم فلت يذلا لام نم وه : لاق نم لوق ىلع اذهو : خيشلا لاق

 نم هفصن ناكف ًعم اهنذإب امهريغ ديب ناك هنأ ههجوو ع هتركذ ام فالخ اذهو
 نوكي نأ لصألا نأل اذه نحن ربتعن ملو ‘ يرتشملا دي نم فلت هفصنو عئابلا دي
 اذإ الإ امه ريغ ديب هلعج ىلع قفاوي ملو هل هنم عنم هريغ هدب هعضوو يرتغملا ديب

 هلبق لاوقألاو نيلوقلا يف ءاوسو ى ( نالوق ) هدي يف هعضي نأ عئابلا نم دجس م
 وأ "هرب وأ عئابلا ىضري نأب هريغل وأ هسفنل رايخلا يرتشملا وأ عئابلا طرتشي نأ
 دحاول ىضرب وأ دري وأ هل امهدحأ لدرتشا نم ىضرب وأ دري وأ يرتشملا ىضري

 . درب وأ مهربغ مهلك ةثالثلا نم
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 يأ رلا باحصأ دنعف “تقولا لبق تفلت اذإ ةعلسلا يف فلتخا « جاتلا ه يفو

 نإو ى عيبلا ضقتناو هلام نمف هدي يف تفلتف اهل وأ عئابلل ناك اذإ رايخلا نأ

 هيلعف يرتشملل ناك نإو ث عئابلل رايخلا نأل ى اهتميق هتمزل يرتشملا دنع تفلت
 ديب تفلت نإ : ليقو “ نسح ديعس وبأ لاق اذهبو ط هلام نم تفلتو اهن
 ةميقلا هيلعف يرتشملا دنع تفلت نإو « رايخلا ناك ايهيآل عيبلا ضقتنا عئابلا

 دنع حصي ام رثكأو ى اندنع زئاج هنأ ديعس وبأ يعفاشلل بسنو “ًاضيأ ناك اال
 : ليقو ى نمثلا هيلعف هدي نم عيبملا فلتو يرتشملل ناك اذإ رايخلا نأ انباحصأ
 ص هيف نيمأ هنأل هيلع ءيش الف عئابلل رايخلا ناكو هديب فلت نإ : ليقو ى ةميقلا
 نيا لوق وهو “٠ هب هارتشا ام همزل هل رايخلا ناكو هديب فلت نإو

 ناك اذإ رايخلا نأ اندنع هيلع دمتعملاو ى زئاج لكلا : ديمس وبأ [ لاق ]

 يرتمملا دي نمافلتو إمف ناك نإو “ عيبلا لطب هدي نم فلتو ايهه وأ عئابلل
 نسحي دقو اضيأ هتمزل يرتشملا دي نم فلتف هدحو عئابلل ناك نإو 0هتميق هيلعف
 عيبلا نأ رثكألاف عئابلا نم فلتو هدحو هل ناك نإو ى هيلع الو انيمأ هنوك
 ى ةميقلاب : ليبقو “نمثلاب يرتشملا لام نم : ليقو “ هلام نم ناكو “ ضقتنم

 اذه يف زاتخلاو. ى لودملا هموقي ام ةميقلاو هبلع اقفتا ام نمثلا نأ اهنيب قرفلاو

 . هديب وه ذإ مئابلا ىلع هفلت نوكيو عيبلا ضاقتنا

 ناك نإو ٤ هلام نمف هل رايخلاو يرتشملا دي يف فلت اذإ : دمح نبا [ لاق ] .

 هنأل ' همهارد يرتشملل عئابلا ىلع فلتلا نأ يراوحلا يبأ دنعف “ فالخف عئابلل
 ٠ ھا > همزل اذلو > هنود عئابلل وهو دقعملا كلذ لح كلع الو هل رامخ ال
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 رظنلا : ليقو { هكلم نم هجرخأ نإ رايخلا بحاص عيبملا مزلو

 ء ةدملا مامت ىلإ

 ؛زاج الثم ةرشعب ءاش اهيأ ذخأ يف ةمولعم ةدمل رايخلاىلع الثم نيبوث عاب نمو

 رخآلا يف نيمأ هنآل طقف دحاو نمث نمض امهدحأ درب نأ لبق اكله نإو
 ببع نإو ى فلت يذلا نش هيلعو عئابلا ىلع يقابلا "در امهدحأ كله نإو

 نم رثكأو نيبوثلا ريغ اذك و ىقابلا دريو هلك هنم همزل ببس الب نإ و امهدحأ

 . نيئيشلا

 وأ ةبه وأ عيبب ( هكلم نم هجرخأ نإ رايخلا بحاص عيبملا مزلو )
 نم جارخإلا هوجو نم كلذ ريغ وأ قتع وأ ءاضق وأ شرأ وأ ةرجأ وأ قادصإ
 رخآ عيبو ريبدتك اقلعم اجارخإ ولو دجسملل وأ ءافعضلل هفيقوتب ولو كلملا نم

 ناك ءاوس هريغ وأ بيعب هيلإ عجر وأ خسفنا وأ دعب هيلإ عجر ولو رايخ هيف
 ناك نإ و ى لوآلا هميسل كرت هكلم نم هجارخإف اعئاب ناك نإف ع ايرتشم وأ امئاب

 نم الو همصخ الو وه د_جح ملو ‘ هكلم نم هجارخإ ىضمو « هل لوبقف ايرتشم
 لوآلا عيبلا لاطبإ ليلد هجارخإ نأ كلذ هجوو « هيلإ هعوجر هيلإ جرخأ
 لب رايخلاب قلعم ريغ جارخإلا لاح ناكف ايرتشم ناك نإ هلوبقو اعئاب ناك نإ
 . نالوق عيبلل هضرعب عيبلا موزل يفو ى هنم اكفنم

 ملو تمت نإف « ( ةدملا مامت ىلإ رظنلا ) و لطاب جارخإلا كلذ ( : ليقو )
 نع عجر نإو ى يرتشم وأ امئاب عيبلا همزل دقف كلملا نم جارخإلا كلذ كرتي
 وأ عيبلا لوبقب قطني ىتح همزلي مل اهمامت لبق اقتع ولو كلملا نم جارخإلا كلذ
 هجارخإ سيلف مالك نم عنم نإ هبتكي وأ هب ريشي وأ لوق ىلع هبتكي وأ هدر
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 انونجم وأ اهركم وأ ًايسان ولو عقو نإ هب هعافتناب ًايرتشم مزلو

 ‘ ملعي ال ثح نم و

 دمب ولو هريغ دنع هنهر ام عاب نمك ناكف ى رايخلا يف هقلعتل لوقلا ىلع يضع

 مزلو ى ءاش نإ عيبلا ددجي هكلم لخد ام دعبف لجألا لحي ملو هنهترا وأ لجألا

 الو هيف طلاغ الو ,سان الو هركم ريغ دمع هب عافتناب رايخلا طرتشا نإ اعئاب

 اضيأ همزليو هب ملاع ريغ وأ اضرأ يسان وأ اطلاغ همزلي : ليقو ڵ“ هب ملاع ريغ

 هرمأب الو هب هعافتناب همزلي ال : ليقو ى رومأملا عفتني مل ولو هب عافتنإلاب هرمأب

 هلفط ولو مان ريغ هب عفتني نم هتيؤرب همزلي الو 6 عفتنا ولو اقلطم عافتنإلإب

 ١ هدمع و .

 هب هعافتنا ( عقو نإ هب هعافتناب ) رايخلل اطرتشم ( ايرتشم مزلو )
 ( انونجم وأ اهركم وأ ) هلام هنظب يرتشم هنأ يسان وأ رايخلل ( ايسان ولو )
 يرتشا هنأ وأ « هارتشا يذلا ءيشلا هنأ ( ملعي ال ثيح نم وأ ) ءارش دعب نج

 وه هفرعي الف هريغ هل هيرتشي نأ وأ « هارتشا يذلا ريغ هنأ مهوتي نأ لثم هل

 نأل لمي مل وأ نج وأ هركأ وأ ين نإ همزلي ال هنأ يدنع قحلاو « هب عفتنيف
 نوكي فيكف رايتخاو هاركإ مدعو لقعو دمعو ملعب نانوكي ءارشلاو عيبلا

 « 0١ ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ » : ىلاعت هلوق فيك و ؟ ارطضم ًاراتخم

 نكمأ ولف ى همعز ىف ملمي ال وأ ث انونجم وأ اهركم وأ اسان ولو : دارأ هلعلو

 عفدو همزلي مل عافتنإلا لاح هملع مدع وأ هنونج وأ ههاركإ وأ هنايسن ىلع ليلد

 ل عئابلا هقدص ولف “ قيدصتلا مدعب خشلا ليلعت كلذل لديو ى عافتنالا ةمسق

 . ٢٩ :ء انلا ة روس ) ( ١
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 عافتنالاب رمألاب همزلي و هدر نإ هءارك دربلو كلذب همزلي ال : لقو

 > رومأملا هب عفتنا نإ هب

 املاع القاع ارات هدهعت ولو عافتن الا ( كلذب همزلي ال : ليقو ) “ اضيأ همزلي

 دريلو ) ى ةرم ام ىلع هب راشأ وأ هبتك وأ هلوبقب قطن نإ همزلي لب
 ام . اركلا لثمو “ عافتنالا كلذل حيحص ميوقتب هب هعافتنال ( هءارك

 هؤانب نّمتي لوقلا اذه سيل و “ ريخآلا لوقلا اذه ىلع ( هدر نإ ) هوحن وأ لكأ

 لمتحي لب ص للا همحر _ نيققحملا ضعب لاق اك ةدملا مامت ىلإ رظنلاب لوقلا ىلع
 ى هدرجيل لوبقلاب مكحي الف لوبقلا يف حيرص ريع عافتنالا كلذ نأ ههجو نوكي نأ

 طعأ : هف دسفأ نمل لوقي ن أ لثم ت هدر ىلع لدي ام يرقشملا نم ردص نإو

 نوكي ىتح ال : ليقو « در هنإ : ليقف ى عئابلل اريشم نالف هكلامل داسفلا ةميق
 . درلا يق حيرص وم ام هنم

 « ناويدلا » يف ىنثتساو ةرم ام ملعلا مدعو هاركإلاو نونجلاو نايسنلا يفو

 هل يذلا عئابلا مزلت ال اهنأ هاضتقمو يرتشملا هب مزلت ال هنإف ةنحطملاب عافتنالا

 ؛نحط ولو نحطلا اهب عافتنالاب هريغ امهدحأ رمأب مزلت الو ى هب عفتنا نإ رايخلا
 وأ ,سابل وأ ةمدخب ءيشلا كلذب يرتشملا عفنتسا نإو : « ناويدلا ه ظفلو
 همزلي ال : لوقي نم مهنمو ى هلك اذه يف هل مزال عيبلاف هتلغب عفنتسا وأ ىنكس
 نم هيلع سيل هنإف ةنحطملا الخ ام هب عفنتسا ام ءارك در هدر نإف ى لايعتسالاب
 . ھا « ءيش اهئارك

 هاركإلا وأ نونجلا وأ ناسنلا ىعدا ولو ( هب عافتنالاب رمألاب همزليو )
 ولو ( رومأملا هب عفتنا نإ ) هاوعد نيبتت مل نإ الإ رمألا لاح هب ململا مدع وأ
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 هدبع وأ هلفط نإو > ءآر ول رو ه رمأ الب عفتنم هب عمتن نإ ال

 ء هريجأ وأ

 عفتنا ولو مزلي ال : ليقو « عفتني مل نإ مزلي الو ى ايبنجأ وأ اعئاب رومأملا ناك
 ولو رمألاب همزلي نأ رهظألاو ى لوبقلا حيرصب مزلي امنإو « هدبع وأ هلفط ناك ولو
 . رومأملا هب عفتني م

 ص هبني م ولو عفتني ( هآر ولو هرمأ الب هب عفتنا نإ ) همزلي ( ال ) و
 ةمأ لجر ىرتشا نإو ى ( هريجأ وأ هدبع وأ هلفط ) عفتنملا ناك ( نإو )
 ص كلذب عيبلا همزل دقف هيلع قلطف ادبع اهحكنأ وأ اهسمف رايخلا طرتشاف

 الماح تناك وأ اهسم دق نوكي نأ ركنأ ولو هدنع ةمألا تلمح نإ كلذكو

 اهلبق نإ اذك و “هدنع ثدح بيع لك كلذك و ى اضيأ عيبلا همزل دقف تطقسف

 ص اهسمي مل ام كلذب همزلي ال : ليقو ى هتمزل دقف اهب ذذلت وأ اهضع وأ اهصرق وأ

 تناك نإ و : اولاق « حيرصتب الإ مزلت ال : ليقو : تلق ؛ « ناويدلا » يف هولاق

 نأ اهجوزلف عئابلا هطرتشا وأ رايخلا اهيف طرتشاف يرتشملا ةجوز ةمألا هذه

 ولو ى اهسمي الف كلذ لبق اهارست عئابلا ناك نإو « كلذب عيبلا همزلي الو اهأطب

 لبق هتجوز نكت مل اذإ اهأطي نأ يرتشملل سيل كلذك و ث رايخلا طرتشا هنأ

 عيبلا بجو دقف هسفنل رايخلا عئاجلا طرتشا دقو يرتشملا اهئطو نإو ى كلذ

 اهرستي ملو اهئطو نإ عئابلا كلذك و « تبثي ال : ليقو “ يرتشملا بسن تبثو
 تبث دقف عئابلا نم تلمح دقو اهئطوف رايخلا اهيف يرتشملا طرتشا دقو كلذ لبق
 . ھا ى هىسن تبثي ال : لىقو ؤ هسن

- ٢٨٥ - 



 اهضرع وأ اهيف ىنبو ةدم ىلإ رايخلا ىلع اضرأ ىرتشا نم : « جاتلا » يفو
 نإ اذك و ‘ همزلو هب هنم ىضر كلذف هسبلف ابوث وأ اهبكرف ةباد وأ عيبلل

 ءيطو نإ اذكو « اهيف هضقن هنأ "حص نإ الإ همزل دقف هدرب ملو ةدملا تضقنا

 كلذ نإف رايخلا طرش دقو عئابلا اهئطو نإ اذكو : تلق « ها هتمزل دقف ةيراج

 هقدص نإ اهدريو اهرقع هيلعف اهضرب ملو يرتشملا اهئطو نإ : ليقو ى عيبلل در

 . لوآلا ريتخاو : لاق ى همزلي مل الإو عئابلا

 ةلغلا درب مل لبقأ نإو “ ىضر كلذ نأل اهدر دجي مل اهزجوأ ةباد بلح نمو

 هلو عيبلا همزل عئاب نذإ الب ةمأ وأ ادبع وأ ةباد مدختسا نإو “ نامضلاب اهنآل

 نإو ى هتلغو هدر عيبملا هبجعي ملف ربتخي نأ ىلع ىرقشا نإ و “ لوق ىلع ةلغلا

 ةرجألا در همزلي مل هل نذأو كلذ ةشيعم نأش رظني نأ ىلع ادبع وأ ةمأ يرتشا
 ثدح نإو “ قفنأ ام ةلغلا نم هل : ليقو ؤ ررض ناويحلا يف مايأ ةثالث قوفو

 ى ةدملا يف ءىرب نإ الإ هدري ال : ليقو ى هشأرأ دريف هدر هل : ليقف عيبملا بيع
 اهرقع همزلأ بسلا دعب درلا هل زاجأ نمف « اهكلم ولو ةمألا ءطو هيلع دسفيو
 اهنأل ضعب دنع هلام نمف اهرب لبق تتام نإو 0 قفنأ ام عطقيو اهتلغو اهمئابل

 اهرقعو اهدرب : لبقف ءطولا دعب بسع رهظ نإو « ال : ليقو ى عيبلاب هدي يف

 راتخلاو “شرألا هلو « كسمأ ءاش نإو ى ايث تناك نإ رقع الو اركب تناك نإ
 ص همزلت : لمقو “ هرظنو اهجرف ةسمالمب همزلت الو : لبق « درلا ال شرألا هل نأ

 عافتنا هنأل هب ةأرملا لعف وأ دبعلاب كلذ لجرلا لعف يف فلخلا اذك و : تلق

 . ةريبك ةيصعم وهو
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 لام نمف ةدملا يف ةرجشلا وأ ةلخنلا وأ ةبادلا وأ ةمألا وأ دبعلا تام نإو

 مل اذإو ى رابخلا طرتشم لام نم : ليقو « عئابلا لام نم : ليقو ى يرتشملا
 ةدملا يف لوآلا همفشي رخآ ىرتشا مث الصأ ىرتشا نمو ى عئابلا نمف نمثلا عطقي
 رايخلاب ءيش در يرتشملا دارأ نإ و ‘ يدنع قحلا وهو ال : ليقو “ ىضر كلذف

 دنع ةدملا يف تام نإو ى يرتشملل لوقلاف هئيش وه نوكي نأ عئابلا ركنأف

 اهيف ضرم نإو “تام موي هتميق هيلع : ليقو ى هنمضي مل عئابلل رايخلاو يرقملا
 ص ةيانجلا نم هصلخي وأ أربي ىتح هدر راتخا نإو ع همزل هراتخا نإف ىنج وأ

 الإ ضقن الف نمثلا ضبق دقو عئابلل رايخلا ناك اذإ و ى هلام نمف كلذب تام نإو

 علنابلا رضحي نأ ىلإ ءيشلا لغتسي نأ يرتشمللف هبهذأ نإو “ نمثلا راضحإب
 ةقث دنع نمثلا عضو نإو “ قفنأ ام باسح هلو هنم كلذ عطقيف هب اعيابت ام

 وأ يرتشملا هضبقي مل ام هلام نمف نيمآلا نم نمثلا فلتو رايخلا ضقن ىلع دهشأو
 ءاهئاضقنا لبق نمثلا عفرو ةدملا يف عيبملا ضبقب عئابلا دهشأ اذإ نكلو ى هليك و

 ص ةعفشلاك مايأ ةثالث ىلإ نمثلا رضحيو ى هلام يف عوجرلا لف نيمآلا نم فلتو

 . هملع لجأ ال : ليقو

 يرتملا ديب نوكيو زوجي : لبقف ى رايخلاب عيبملا لصأ عيب يف فلتخاو
 تضقنا نإو ط هل لاملا راص اهيف رايخلا هنم لصألا يرتشم خسف نإف « ةدملا ىلإ

 ةمألا تقفتا : انموق ضعب لاقو ى ها رايخلاب يرتشملل الصأ راص هخسف لبق

 كلذنإو “ يرتشملا نم اهب عتمتلاو ةمألا جيوزتو ةباتكلاو ىتعلاب مزلي عيبلا نأ

 كلذ دوجو ههبش و بوثلا سيلو رابتخالل ةبادلا بوك ر نإو 0 خسف عئابلا نم
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 هسفنل نإو همزل هل هب عفتناف هرمأ يلو نمل هارتشا ايف هطرتشا نمو

 هب اعفتنا نإ ايهمزلو ء عيبلا ال عفنلا ةميقهمزل نونجم وأ لفط وأ

 . اقلطم هب عافتناب ًابياغ مزلو هب املع نإ ةقافإ وأ غولب لدعب

 تالمتحملا نم كلذ هشو هب مو ستلاو هتراحإو عيبملا نهرو : لاق ك همدمك

 . بهشأل افالخ مساقلا نبا دنع رايخلا عطقي

 دجسمو بئاغو نونجمو ميتيك ( هرمأ يلو نمل هارتشا ايف هطرتشا نمو )
 وأ هرمأ وه يلو يذلل يأ ؛ ( هل هب عفتناف ) ةفيلخ هيلع وه نم لكو فقوو

 رومأملا عفتناف هل عافتنالاب رمآ اذك و هرمأ يلو نمل ( همؤل ) هريغلو هل وأ هريغل

 ىلع ىضر ىلع لدي ام هل هيف لعف نإ اذك و ى قباسلا فالخلا ىلع عفتني مل و أ
 عفتناف هسفنل هب عافتنالاب رمأ وأ ( هسفنل ) هب عفتنا ( نإو ) « قباسلا فالخلا

 هريغل وأ هل ءارثلا سيل نمم هريغو هسفنل مفتنا وأ رم ام ىلع عفتني مل وأ رومأملا

 ه(هزلر) الثم ايمل ءارثلا ناكو امهرمأ يلو دق ( نونجب وأ لفط ) هب عتمت ( وأ )
 نونجملاو لفطلا لام نمو هريغل وأ هسفنل عفتنا نإ هلام نم همئابل ( عفنلا ةميق )

 عيبلا ) مزلي ( ال ) و نايضلا ليزي ال أطخلاو « أطخلاك اهلعف نآل اعفتنا نإ

 هبف المع وأ ( ةقافإ وأ غولب دعب هب اعفتنا نإ ) نونجملاو لفطلا يأ “( اههمزلو
 نإ ) ةقافإ وأ غلب دعب فالخلا نم رم ام ىلع عفتني نم ارمأ وأ ىضرلا ىلع آلاد

 اهنأل ملعي مل نإ اهمزلي الو « رايخلاب هنأو ايل ىرتشم نوكي يأ ى ( هب املع
 آ&لاد لمع وأ رمأ وأ عفتنا نإ هنإف بئاغلا فالجي ايل لعف ال ال هئارش لاح

 ابناغ مزلو ) لاق اك لمف هل ربتعم ءارشلا لاح هنآل فالخلا ىلع همزل مودق دعب

 ( اقلطم ) هب لصتاو ةبيغلا ىلع يقب وأ رضح لاد لمع وأ رمأ وأ ( هب عافتناب
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 فلختسا دقو فلاب القاع دلبلا يف رضح اذإ بئاغلا ريغ هلثمو ى ملعي مل وأ ملع

 ىلع فلختسا يذلا وه هنأل هرذح ذخاي نأ هيلع بجحي هنأ كلذ هجوو ى هيلع
 ٠. كل ذل هنم ملع الب ول و هيف مق و امب ذخف هلقع و هغ ولب عم هسقن ىلع

 يفو “ هرذع روهظل ملع نإ الإ كلذب بئاغلا مزلي ال هنأ يدنع يذلاو

 بئاغلا لثم ىقافأ اذإ نونجملاو غلب اذإ لفطلا يف لوقي نم مهنمو : « ناويدلا »

 عافتنالا كحو ى ها المي مل ولو اعفنتسا اذإ عيبلا اهمزلي هنإف عفنتساف مدق اذإ

 لفط وأ نونج نم وأ هنم كلذ ناكو عئابلل رايخلا ناك اذإ لاد لمعو هب رمألاو

 .. ملعأ هللاو « كلذ يف رايخلاب مهل ءارشلا مكح مهل عيبملا لاملا ناكو بئاغ وأ
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 باب

 حبرلا ريغ يف نإو ، عيب اهنأ ىلع حبر ي ةكراشم تفرع"

 > آاضب أ

 باب

 هريغ ىلإ كلاملا نم ةيدمتملا ةكراشملا يهو “ ( حبر يف ةكراشم تفرعع )
 - ةزمهلاب هتك رتشا : كلوق ىنعمب يكيرش هتلعج يأ اديز تك راش : كلوقك
 هتك راش : كلوقك “كلاملا ىلإ كلاملا ريغ نم ةيدعتملا ال - ديدشتلاب - هتك“رشو

 لوقلا ( ىلع ) اينبم افيرعت ..خلا رتشم لعجي هلوق ليلدب اكيرش هل ترص يأ

 هحيرو ءيشلا لصأ يف لب “ ( اضيا حبرلا ريغ يف ) تناك ( نإو عيب اهنأ )
 مهضعب نأ كلذو “تفرع : هلوق ىلإ دئاع اضيأ حبرلا ريغ يف نإو :هلوقو ى اعم

 ى هل لوألا فيرمتلاو هلصأو حبرلا يف تبثيو حصي عيب الراشملا نإ : لوقي

 هل يناثلا فيرعتلاو “ طقف حبرلا يف تبثتو حصت عيب ريغ اهنإ : لوقي مهضعبو
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 . هرايتخاب هريغل آردق رتشم لعجب

 عم اضيأ حبر ربغ يف نإو : هلوق لطعتي الف « خلا حبرلا يف اهنأ ىلعو « لاق ايك
 سفن وه حبرلا ريغو ع حبرلا عم حبرلا ريغ يف اهنأ لاحلاو يأ ى حبر يف : هلوق
 تفرع : هلوق ىلإ دئاع وهو « ديق اضيأ حبرلا ريغ يف نإو : هلوقف ، ىرتشا ام
 حيرصتلاب امولعم ( اردق ) كيرستلا يف هليكو وأ هرومأم وأ ( رتشم لعجب )

 ةثالث اوناك اذإ ايف فالخ نم يتأي ام ىلع سوؤرلا ىلع لمحتف قالطإلاب وأ
 هعئاب ريفل هلعج ءاوس ءيشلا رتكأ وه ناك ولو رثك وأ لق ( هريغل ) ادعاصف

 . هعئابل وأ فقو وأ دجسمل ولو

 سانلا نم هريغو عئابلا كراشي نأ يرتشملل زوجيو : « ناويدلا » يفف

 رايتخا طرتشي اذك و ى فيوخت وأ ربج ال يرتمملا رايتخاب يأ ، ( هرايتخاب )
 كراشملا رايتخا ركذي مل هنكلو عيب اهنأ ابس الو “ كلذ ىفخي الو ى كراشملا

 : هلوق يف « ءالا ه عجر زوجيو ى ةدئافلا بحي هنأل ىضرب هنأ بلاغلا نأل

 ءارشإلاب ءيشلا كلم نم رتشم ديقب جرخف امهرايتخا لمشيف لمجلا ىلإ هرايتخاب
 يفو ط ةكراشملا نع الضف نمثب ءارشب ذخأي م هنأل اكراشم عيب عيبي ال هنإف
 لعفلاب ىرتشا نم يرتشملاب دارملاو ص هنود دئازلا حبرلا يف وأ دئازلا حبرلا

 ؛تاذلاب امل بابلا دقعي مل نكل “ ءارشلا لبق ةكراشملا زوجت ناك ولو ى مواسملا ال

 . اهلئاسم ضعب فنصملا ركذ امك “ عبتلاب لب

 مث هارتشاف هيف ككيرش انأو اذك رتشا : لجرل لاق نم : « رثألا » يفف
 همزلو هلهجي رذمي الو هدجي ال هنإف اذه غلبي هنأ ملعأ مل ينإ : لاقو ى رمآلا عجر

 اموق كراش ريغصلا ةدبع بأ نإ : :7 > ءيش ىلع امطاقت نإ الإ ءيشلا فصن

 : لاقف ى اريثك اوحيرف اوعاب نيح اوحدم و ى اورتشا نيح اوتمذف هنورتشي ايف
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 حبارلا نم ذخأي ملو يلام سأر يل اودر : لاقف ى ةراجتلا لمع : اولاق ؟ اذه ام
 عفر هناخ اذإف ص هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ىلع هللا دي : للع هنعو

 . هديب اهنع

 اهنمث ينع دقنأ : لاقف لجر ىلإ ىتأ مث ا۔هل هدنع نمث الو ةعلس ىرتشا نمو

 هريغ كرشأو ائيش ىرتشا نمو « ةعفنم رج ضرق هنآل هل زجي مل اننيب يهو

 : هللا .7 أ لاقو ى هنم اهل دحاجلل ءيش ال : لقف حبرب عاب مث ةكرسثلا دحجو

 اذه نم يبانم كل تلعج : هل لاق نإ الإ “ ةعضولا نم هبانم هملعو هبانم هل

 . ھا 2 كيل إ هنم تئربو عيبلا

 دقنلاو عيب هنأ ىلع ءاضقلاو عيب ايهأ ىلع ةلاقإلاو ةيلوتلا ءارشلاب لخدو

 اك ه ةحبارم ادحأ هيف كرشت نأ زاج كلذب ءيش كدي لخد اذإ ةلدابملاو ملسلاو
 ديسل وأ ةأرملل قادصلا فالخم ءارش هلك كلذ نأل كلذ ريغ ءارش هتيرتشا اذإ
 ولو نهيف ةكرسثلا زوجت الف ةراجإلاو باوثلل ولو ةبحلاو ةيدلاو شرآلاو ى ةمألا

 . عيب اهنأ ىلع باوثلا ةبهو ةراجإلا يف اهزاوجي : ليقو ى رجتلا نمف دصق

 اكرثلا نايبو“نهيف اهزجي م اعويب تسيل ةلاقإلا و ةمل وتلاو ءاضقلا :لاقت نمو

 هتيلوت يذلا نمثلا نم ءزجي دحأ هيف كرشف ىرتشا ام دحأ كيلو نأ ةيلوتلا يف

 ضعب كيطعي ملسلاو دقنلاو ءاضقلاو ةلدابملاو 4 كلاقأ اذإ اذك و “ هكمطعي هب

 نيصلا كاطعأ نإ و « هتطعأ ام سنج ءاطعإ ىلوألاو كك راشيف تيطعأ ام
 نإو ىةكراشملا زجت مل الوهجم اردق لعج نإو “زاج كلذ ريغ كاطعأ نإو « زاج
 ىلع اذكهو « ةثالث اوناك نا ثلثلابو نينثا اناك نإ فصنلاب يهف ةكراشملا قلطا
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 . . . . . ص هنمث نم هبانمب هسفنل هارتشا ام

 وأ ربجلاب امأ « رايتخإلاب جرخو ملعلا يف لخاد كلذو يتأي ام ىلع سوؤرلا

 هارتشا ال جرخم بسكل وأ رجتل ( همفنل هارتشا امم ) حصي ال هنإف ديدهتلاب

 ناك نإ الإ هدلول هارتشا ولو هكلام نذإب الإ دحأ هف كرشي ال هنإف هريغل
 هيبأل هنأب لوقلا كحلا يف هيبأل هبسك نأب لوقلا ىلع هيبأ بسك نم وه امب هؤارش

 ضومعل الإ بئاغ وأ نونجم وأ متي لام يف كراشي الف ى للا نيبو هنيب ايفو هيف

 هنإف هب اورجتي وأ ءيشلا اومدخي نأ ىلع مهك رشي نأ لثم ، ةمدخ وأ لام

 . قالطإ ىلع وأ كلاملا وأ اعم المعي نأ ىلع كيرسثتلا زوح

 ةحمارملا عيب يف ةكرشلاو : هللا مهمحر _ ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق
 نيدلاب ىرتشا ءاوس ى حبرلا يف هل لعج ام ردق ىلع ةصاخ ةراجتلا لام يف ةزئاج

 هب رحتا وأ ايهدحأ آلإ لمعي مل وأ اهتراجت يف اميمج المع ءاوس « دقنلاب وأ

 . حب رلاب صتخت ةكراشملا نأ نم يناثلا لوقلا ىلع ينبم همالكو “ خلا امهريغ

 دحأ ةكرش زوجتو ى هل نوذأملاو ضراقملا ةكراشم زوجت ال : « ناويدلا » يفو

 نونجملا ةفيلخ امأو « هتك رش زوجت الف لفطلا هنبا لام يف كراش نإو نيضوافتملا

 وأ لفطلا غلبف بئاغلل وأ نونجملل وأ لفطلل ائيش ىرتشا نإ بئاغلاو متيلاو

 هتفيلخ هل ىرتشا ايف كراشي ايهنم دحاو لك نإف ى بئاغلا مدق وأ نونجملا قافأ
 . فرصتب ها ى ءاش نإ

 ام نث نم يأ ى ( هنمث نم ) ربفلا وأ ردقلا بانمب يأ ى ( هبانمب ) كلذو

 فصنلاب هارتشا نإف٬اكيرش هلعاج اكيرشْلوعجملا هيطعي بانملا اذهو “هارتشا
 ثلثلاب هك رشأ نإو ى حبرلا فصنو ءيشلا فصن هل نوكيف نمثلا فصن هاطعأ
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 حبر نم آعزج هرايتخاب هريغل رتشم لعجب طقف حبرلا يف اهنأ ىلعو
 ، عيب ابنأ ريتخاو ى لمعو نامضو نمث الب هسفنل هارتشا ام

 هحماس نإ الإ اذكهو “ حبرلا ثلثو ءيشلا ثلث هل نوكيف نمثلا ثلث هاطعأ
 ءاوسو “ هدحو لخادلا ىطعأ ول اذك و ى ائيش هنع ضبقي ملف ءيشلا بحاص

 هارتشا نإ اهلك زوحت ةثالثلا هجوألا هذهو « الجآ وأ الجاع وأ ارضاح هاطعأ

 نامض الو الجآ هارتشا نإ اهلك زوجتو ث دقن هارتشا نإ اهلك زوجتو ى ارضاح
 . حبرب كراشملا ىلع لمع الو

 نوكت امنإ ( اهنا ) بو عيب ريغ اهنأب لوقلا ( ىلع ) ةكراشملا تفرع ( و )
 هليك و وأ ( رتشم لعجب ) هحيرو ىرتشملا ءيشلا لصأ يف ال ( طقف حبرلا يف )
 رايتخاب يأ ى ( هرايتخاب ) بسك وأ رئجتل ( هريغل ) كيرشتلا يف هرومأم وأ
 زجي مل ضري مل نإف ى هركذي مل كلذلو “ ىضرلا هل لوعجملا يف بلاغلاو ‘ يرتشملا
 وأ لعجلا ىلع ًآرم۔ج يرتشملا نوكي ال نأب امه رايتخا لمشيف لمجلا رايتخاب وأ

 لججلا لوبق ىلع اددهم وأ اربجم هل لوعجملا نوكي ال نأو ى هيلع اددهم
 ى هسفنل : هلوق يف قباسلا مالكلا هيف ( هسفنل هارتشا ام حبر نم اءزج )

 ال ( و ) حبر يف هيطعي نمث ال اك س ىرتشملا ءيشلا نم ءزج يف هيطعي ( نمت الب )
 عاض نإ الإ هعيبضتب وأ هنم عييضت الب ءيشلا عاض نإ يرتشملا ىلع ( ايض )
 : ليقو “ عيبلا لبق ولو رهظ نإ هنم هبيصن لخادلا كراشملل نمضي هنإف حبرلا
 ىلع ( لمع ) ال ( و ) “ عيضي مل نإ اضيأ لخادلا ىلع الو عيب دمب ناك نإ
 لمع الو نامض ال اضيأ لوآلا لوقلا ىلع اذك و “ يرتشملا لمعي لب رجتب لخادلا

 يطعي ةكرشلاب لخادلا نأو (عيب اهنأ ) وهو لوآلا لوقلا ( ريتخاو ) ى ةرم ايك
 هبوني ام عم هل ءزجلا نإو “ هب اكيرش وه لوعجملا ءزجلا يف نمثلا نم هبوني ام
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 ميلست لبق ةعاضب تكله نإف ، هدسفم اهدسفيو هححصم اهبححصيو

 ابنمض كيرشلا ةصح رتشم

 ال هنأو « نيملابو نيملا ريغي حصت ا۔منأ الإ ضارقلا نيبو اهنيب قرف الو حبرلا نم
 لخادلا ىلع هيف لمملاو نيعلاب هنإف ضارقلا فالخ اهب لخادلا ىلع اهيف لمع

 . ضارقلا

 ىلع اكراملا ححصي ي ؤ عببلا ححصم ي أ 2 ( هححصم اهححصيو (

 ام رم دقو > ) دسفم اهدسفيو ( > عيبلا ححصي يذلا رمألا عيب اهناب لوقلا

 بيعلاب درلاو ميلستلاو ضبقلا اهيف ربتميف انه هربتعاف هب دسفي وأ عيبلا هب حصي
 . كلذ ريغو

 هنمثبو هب املاع ةكرشلاب لخادلا نوكي نأ ربتعيو ى ضعب يف ةكرشلا زوجتو
 ام يهو “ ( ةعاضب تكله نإف ) 4 عيب اهن أ ىلع انينب اذإو ث اسنجو امك

 ةصح رتشم ملست لبق ) هيف كروش امم ةعاضب ريغ وأ ى إرجتل هب ًريفوس
 اهضبقي ام رادقم لبق تكلم وأ اهميلست نم ىبأ نأب كيرشلا ىلإ ( كيرشلا
 هل هد ريلف هتصح نمث هك رشأ نمم ضبق دق ناك نإف“هلام نم هملع تفلت اهنأ ىنعمب

 اهفرع دقو اهضبق لصي ام رادقم دعب تفلتف اهضبقي ملف اهضبقل هاعد.نإ الإ
 يرتملا اهعفرو اهضبقي ملف اهضبق نيبو هنيب ىلخ وأ كدنع اهكرتأ : هل لاق وأ
 ةعاضبلا ريغ اذك و“اهيمهس ردق ىلع اعم اهيلع تفلت ذئنيح اهنإف زرحلا مسر ىلع

 ملف ضبقلا ني۔بو هنيب ىلخ ولو اعم اهيلع كلذ فلت : ليقو ث هيف كروش ام
 ك يرتشملا ىلعف هعنمي و ] اهيلعف ىبأف هعدد وأ هضمةي وأ هضمقي ام ضقي

 ؟ ىرتشا ام يرتشملا مزلي ىتم : قباسلا فالخلا ىلع اذهو ى عيبلا حص دقو
 . هللا ءاش نإ ىفوتسم م دؤو
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 دقف لبق فلت نإف « هاري ىتح رامخلا هلف لصألا امأو “ ضبق ةيلختلا درجو

 يف طرش ضبقلا نأو ع ضبق الب حصي ميبلا نأ حصألاو ى هكلام ىلغ فلت
 عيبو ضبقت مل ام عيب نع للع هيهنل ءارش لبق ةكرشلا حصت الو “نامضلا لاقتنا

 يرتشا وأ 2 هيف ككرشأف يرتش أ ام انأ يرتش أو :هل لاق نإو ع كعم سيل ام
 ىتح اهتك رشب كحي الو ث هب ءافولا بجي دعو كلذف لبقف هيف ككرشاأف اذك

 ىلع ءيشلا سفن يف نث الب وأ نمثب كيرشتلا نم عنام ال هنإ مث ‘هك رشيف يرتشي
 نأ ىلع وأ لخادلل هلك هنأ ىلع وأ لوألل هلك حبرلا لب لخادلل هيف حبر ال هنأ

 . هدحو هلك نمثلا يناثلا ىطعي

 حمقلا لثم لوألا هلاح نع هربفف ةراجتلل هارتشا ام لك : « ناويدلا » يو

 امو اميلح هغاصف ربتلاو ى ابايث اهلمعف ناتكلاو فوصلاو “ اهنحطف ريعشلاو

 ةثرولا دارأف تامف ةراجتلل ائيش ىرتشا نإو ى ةزئاج هيف ةكرسشاف كلذ هبشأ

 لجرلا هارتشا ام لك كلذك و “اثاريم راص هنأل زوجي الف ادحأ هيف اوك راشي نأ

 هيلإ لقتنا نم داراف عيبلا ريغ هوجولا نم هجوب هكلم نم لقتناف ةراجتلل
 هتكرشف تامف لجر لجر كراش نإو ى زوحي الف ادحأ هيف كراشي نأ
 . ھا &( ةتباث

 : اولاق « تام نإ اذك و ى رخآلا عم هتك رش تتبث ايهنم تام نم لك : تلق

 كراش نإ و“ةزئاج هتك رشف ادحأ هف كراشف بيعهىف ثدحف ائيش ىرتشانإو

 عابف ةكرشلا لخادلا دحج نإو ع زوجت ال مهتكرش نإف رخآ ىلع الجر لجر
 هبحاص دحج ثيح هسفنل هكسمي هنإف حبرلا هيف دجوف هئيش ءيشلا بحاص

 . هتكرش دحج ولو حبرلا نم هبيصن هل ىطمي : لوقي نم مهنمو « ةكرشلا
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 امهنيب اتيش يرتشي نأ ادحأ رمأ نم ؛ لثم يف ءارش لبق حصتو
 ٠ . . ٠ ٠ ٠ . > لوبق الب هدعبو .

 ( اهنيب انيش يرتشي نأ ادحا رما نم لثم يف ءارش لبق حصتو )
 : هل لاقف ‘ كنيبو ينيب ") انأ رتشا : لاق وأ ى كلذ ريغ وأ اثالثأ وأ فاصنأ

 هريغ الو فصنلا ركذي ملو اهنيب يرتشي نأ هرمأ وأ كلذك اهنيب هارتشاف معن
 هل نَسع ءاوس اهنيب ىرتشا هنأ ىلع ةنيرق تماق اذإ كلذ و « فصنلا ىلع لمحف

 :لوقي نأ لثم سنجلا ركذيو“نّمي مل "وأ طقف سنجلا هل ركذ ام وأ يرتشي ام
 كلذ وحن وأ نالف نم وأ ‘ قوسلا اذه نم وأ مويلا اذه يرتشت ايف ككيرش انأ

 ينيب تيرتشا ينإ ءارشلا لاح "رقأو تكس وأ معن : هل لاق اذإف « تيقاوملا نم

 كلذب مّمنأ اذإو « رايخلاب بلاطلاف تكاس وهو اقرتفا نإ :ليقو “نالف نيبو

 فنصملا مالكو . حيحصلا ىلع هلوق لبقي ل يسفنل تيرتشا : لاقف ىرتشا 3

 . كلذ ريغ يفو ى ردابتملا وهو ، حبرلاو لصألا يف ةكرشلا يف قدصي

 ريغ اهنأب لوقلا ىلع ( لوبق الب ) “ ءارش دعب يأ ى ( هدعب ) حصت ( و )
 اهركني مل ام لوبق الب تبثت ةبهلا نأو « ةبه اهنأو ، طقف حبرلا يف اهنأو ى عيب
 . خلا ع لثم يف ءارش لبق حصتو : هلوق ريغ يف اذهو ى يطعملا

 ى ھا اهعفد نإ الإ لوبقلا ىلإ جاتحي الف ةكرشلا زوج نمو :«ناويدلا» يف اولاق

 قباس رمأ دمب لوبق ديدجت الب : ديري نأ لمتحيو “ اهعفدي م ام هل اهنأ نونعي
 :لاق نم لوق ىلع اذهو ى هل معنيف اهنيب يرتشي نأ هيلع يرتشملا ضرع دعب وأ
 لوبق ديدجت الب عيبلا تبثي هنأ هل عابف اذكب تيرتشا لاق وأ ى يل عب لاق اذإ
 ءارشلا دمي تحص هنأ لوبق الب هدعبو : هلوق لصاحف اذه ىلعو « عيبلا دعب

 )١( لصالا يف اذك .
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 . ةفرعمبو كلذ هنأش ايف نزوو ليكو ةمسقبو

 وهو حصأ لوآلا هجولاو هلبق يذلاب هدعب يفتكي لب لوبقلا ددجي نأ نودب
 . هب لصتم يناثلاو ى خلا لبق حصتو : هلوق نع عطقنم

 ليكب ةمسقلا نوك و ةمسقب ينعي « ( نزوو لنيكو ةمسقب ) تحص ( و )
 ةمسقلا نم ركذ ام هناش ايف يأ ى ( كلذ هناش ايف ) نزوي اجف نزوو لاك ابف
 ناطلخي مسقلا دعب مث كلذب مسقلا هنأش ابف ,ةدع وأ حسمي اذك و “ نزو وأ ليكب

 ليكب هلوق قلعتيف نزوو ليكب ةمسقب :لوقي نأ ىل "وآلاو ى ايهماهس وأ اهمهس
 اهروصت ىلع مث ةدرجملا ةمسقلا ىلع ةلمتشم امهب ةمسقلا تناك امل نكل ةمسقب هلوقب
 . فطامتلا ةغيصب ةثالثلا ركذ « نزو وأ ليكب

 نوزوملاو ليكملا يف حصت ملف « عيب انال « مكلاو سنجلل ( ةفرعمبو )
 دعلاو “نزولاو ليكلا الإ حسملاو دملاب اهتمسق نكمت نيذلا حوسمملا و دودمملاو

 دحاو حسم وأ دعو دحاو نزو اذك و « دحاو ليكب نيتعيب نع يهنلل حسملاو

 عقي مل ام مزلي الو ى ةيمستلاب هيف عيبلا حصي ال كلذك ناك ام نألو « رم ايك
 نكي مل نإف “ ةيفيكلاب اهيف حصيف دقنلاو ملسلا الإ حسملاو دملاو نزولاو ليكلا

 هل درب و ةكرشلاب لخادلل هبف ءيش الو هبحاصل هلك هحيرو ءيشلاف كلذ يف مسقلا

 ةيمستلا درجمب هيف ةك رشلا حصتف هتمسق نكمت ال ام امأو ى نمثلا نم ىطعأ ام
 نلأ انه بترتي فالخلا نإف ث ةيمستلا عيب زوجي ميف قباسلا فالخلا ىلع
 . عيب ةكرشلا

 ك هضعب ق رخآ كراشر نأ دارأف ائيش لجر ىرتشا نإ : » ناويدلا ( يقو

 زوجي ال امو هنم ةيمستلا عيب زوجي ام اذه يف ءاوسو ةزئاج كلذ يف ةكرشلاف
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 نوكت : ليقو 4 عيبلا هوجو يف ةمسق الب نإو ليك ةفرعمب زوجو

 . . ... .. ... حبر يف بسكل ال رجتل ىرتشم يف

 نود امهدحأ يف كراشي نأ دارأف ةدحاو ةقفص يف نيئيش ىرتشا نإ كلذك و

 نأ اهدحأ داراف اثيش نالجر ىرتشا نإ كلذكو ى اضيأ زئاج وهف رخآلا
 . اضيأ زئاج وهف رخآلا نود همهس يف كراشي

 ص سنجو ةحاسم ؤأ ددع وأ نزو وأ ( لايك ةفرعمب ) عيبلا ( زوجو )
 ىمسي ام لك نم عويبلا رئاسو ةحبارملا عيب ( عيبلا هوج و يف ةمسق الب نإو )
 ليكب نيتعيب نع يهنلا هلئاق لمح هنأ لوقلا اذه هجوو ى ةلاقإ وأ ةيلوت ولو اعيب

 ريغ وأ شرأ وأ ملسب ةمذ يف تبث وأ نزوي وأ لاكي ام يرتشي نأ ىلع دحاو

 ناتعيب نوكيف يناثلا يرتشملل لوألا عئابلا هليكيف هل لاكي نأ لبق هعببيف كلذ
 لبق ماعطلا عيبو ضبقت مل ام عيب هيفو “ زوجي ال يذلا وه اذهف دحاو ليك و

 ىرتشا اذإ امأ ث حبر ناك نإ نمضت مل ام حبرو اماعط ناك نإ ىفوتسي نأ

 حسم وأ دع وأ نزو وأ ليك ةداعإ الب عابف حسم وأ دع وأ نزو وأ ليكب

 اذإ ام ىلع هلمح نم ىلوأ افنآ رم ام ىلع روكذملا يهنلا لمحو ى زئاجف ضبق دعب

 :. . هوحن وأ ليكلا سفنل ال ةمذلا لجأل يهنلاف لثم ليكلا فرعي م

 (بسكل ) ىرتشم يف ( ال رجتل ىرتشم يف ) ةك راشملا ( نوكت : ليقو )
 يف يا “ فوذحم طبارلاو ى لاتشا لدب ىرتشم نم لدب ( حبر يف ) : هلوقو

 رجتل تبثأ ءاوس رجتل تبثم يأ فوذحم قلعتم ى رجتل : هلوقو ى هحير
 الإ لمشي ال ىرتشبب هتقلع ولو رجتل تبثأ مث بسكل ىرتشا وأ ءارشلا دنع
 بسناألاو رمتسملا بسكلا بسكلاب دارأ و «كلذك سيلو رجتلا هنارسشب يون ام
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 ه عيبلا طورش الب لمع نإو براضمك عضو ال

 ريغل ءارثلا ةروص همالك لمشي الف ىرتشمب رنجتل قلعتي نأ بسكل ال هلوقب

 ‘لوالا نمثلا نع ةصيقنب عيبلا وهو هنم (عضو) يف ( ال.) رجتل هدري مث بسك
 ىلع طقف هحبر يف بيصن هل لب انمث يطعي الو ءيشلا يف هل بيصن ال هنأل اذهو

 : هلوقب لوقلا اذم ىلإ راشأ دقو ى هيلع نت ال هنأل هيلع عضو الف لوقلا اذه
 نم فيرعت آلوأ هركذ ذإ احاضيإ انه هركذو ى خلا طقف حبرلا يف اهنأ ىلعو
 يف روكذملا لوقلا كلذ نأ نيبيلو هتاذل احيرصت انه هرك ذف هتاذل ال ضورع

 لاوقألا دع نم ىضتقم اذه عضو ال:هلوق ديزيلو رجتل ىرتشا ايف وه امنإ فيرمتلا
 نا يدنعو “ حبرلا يف اهزاوجو اهعنمو ةكراشملا زاوج - هللا همحر _ ةثالث

 ء اقلطم حبرلا يف زاوجلاو عنملاو زاوجلا للا ءاش نإ يناي ثحب ىلع ةسمخ لاوقألا

 يف امأو 0 هرك ذبسو هدحو حبرلا يف عنملاو رجتل ءارثلا ناك نإ هيف زاوجلاو

 . اذه يف ثحبلا يتأيو ى ةزئاجف عبات حبرلاو ءيشلا

 مل نإ ةعيضولا يف هيلع نامض الو ى حبرلا يف بيصن هل هنوك يف ( براضم )
 اك ' براضملا ىلع لمملاو ةكرشلاب لخادلا ىلع لمع ال هنأ اهنيب قرفلاو “ عيضي
 لمملا ققحتي مل ولو براضملا هبشي كراشملا يأ « براضملا ( لمع نإو ) : لاق

 .: هلوقو “ لمملا براضملا ىلع ققحتو لمعلا يف هحماس لاملا بحاص نال هيلع

 طورش الب ةك راشملا نوكت : ليقو ي أ ى نوكتب قلعتم ( عيبلا طورش الب )

 ضبقلا لبق ولو ‘ لوهجم يف ولو لوقلا اذه ىلع زوجتف ةبه درجم اهنأ ىلع عيب
 عيبلا ماكحأ ال ةبهلا ماكحأ امل لوقلا اذه ىلع اهنأ لصاحلاو “بيملاب اهيف در الو

 عيبلا يف « لأ » نأل ى ةفرعمل فيضأ ام ىلع سنجلل ةيفانلا « ال ه لخدأ امنإو
 . ةركنلاك وهف ةقسحلل
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 كتكراش : لاقف « هف ينكر اش : هل لسقف .« رجتل ام ىرتشا نمو

 . آثالثأ امهنيب :۔ليقو ، نينثا بلاطلا ناك ولو حبرلا فصن هلف

 كيرسثلاو :لاق ذإ ريخآلا لوقلا اذه ىلع - هللا همحر - دمحأ خيشلا رصتقاو

 نكي مل نإو “هبيصن ذخايلف حبرلا ناك نإ الإ ءيش نمثلا يف هيلع سيل حبرلا يف
 امو ءيشلا كلذ حبر يف هكيرش نوكيو هبحاصل ءيشلاو هل ءيش الف حبرلا

 ىلع اهلك هقوقحو ءيش ةراسخلا نم هملع سيل و هتلغو هتدايزو هئامن نم هرح

 . ھا “ لوآلا هبحاص

 صاصتخا يف فالخلا نم رم ام ىلع بسكل وأ ( رجتل ام ىرتشا نمو )
 ىنكراش : هل ليقف ) ‘ بسكل ابفو رجتل ايف اهزاوج يقو « رجتل اهف ةك راغملا

 تناك نإ ( حبرلا فصن ) ، ىرتما نمل يأ س ( هلف ‘ كتكراش : لاقف ى هيف
 نإ هعحير فصنو ءيشلا فصنو نث الب روصتت يهو طقف حبرلا يف ةكراشملا
 بلاطل كلذ نم رخآلا فصنلاو نمثلا روصتي كلذو ‘ هحيرو ءيشلا يف تناك

 فصن اهنم دحاو لكل نوكيف ( نينثا )اه ( بلاطلا ناك ولو ) ةك رشلا
 فصنلا ثلث مهنم دحاو لكل نوكيف ةثالث بلاطلا ناك وأ عبر وهو فصنلا

 اذكهو ى فصنلا عبر مهنم لكل نوكيف ةعبرأ بلاطلا ناك وأ ى سدس وهو

 ءيشلاو ى ءيشلا بحاص وهو يرتشملل لاح لك ىلع فصنلا نإف « كلذ قوف ام

 . مهسوؤر ىلع ةك رشلا بلط نمل رخآلا

 ءيشلاف نينثا ناك نإو ى فصنلا هلف ادحاو بلاطلا ناك نإ ( : ليقو )
 نانثا وه يذلا بلاطلاو ءيشلا بحاص نيب يأ « ( اهنيب ) حبرلا وأ هحمرو

 ناكل ةثالث بلاطلا ناك ولف ى ابلط نيذلل ناثلثو ءيشلا بحاصل ثلث ( اثالثأ )
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 : لقو ‘ رخآلا هل م فصنلا الف دحاو نانثا كراش نإو

 { اذكهو هديب ام فصن هلف لوألا دعب رخآ كراش نمو ث ًاثالثأ

 يرتشملا نإف "قوف ام اذكمه و ةثالثل عابرأ ةثالثو هبحاصل عبر ءعابرأ مهنيب

 يدنع حيحصلا وه لوقلا اذهو “ مهسوؤر ىلع كلذ نوكي ةك رشلا اوبلط نمو

 توافتلا ىلع لمحت الو ةيوستلا ىلإ اهفارصنا تقلطأ اذإ ةك رشلا يف لصألا نأل

 دحاو لجر ةلزنمب ةك رشلا يبلاط رييصت لوألا لوقلا هجوو « ليلدب الإ

 . ةرمب مهبلطل

 اهنأل ( فصنلا مهلف ) اكيرش هارَبص يأ ى ( ادحاو نانثا كراش نإو )
 ادعاصف ةعبرأ وأ ةثالث كراش نإ اذك و ى ( رخآلا ) فصنلا (هلو) لجر ةلزنم

 نانثا كراش ذإ ( أثدلثأ ) هنومسقي ( : ليقو ) رخآلا هلو فصنلا مهلف ادحاو
 ا؛ اذكهو ص [سامخأف ادحاو ةعبرأ وأ اعبرأف ادحاو ةثالث كراش نإو ك ادحاو

 نأ لثم “ توافت وأ ايهنم دحاو لك ددع ىواست كراشملاو ك راشملا ددعت اذإ و

 كراشملا قيرفلل فصنلا : لبقف نينثا ةثالث وأ ةثالث نانثا وأ نينثا نانثا كرشي

 نيقيرفلا نيب وه : ليقو « مهسوؤر ىلع كراشملا قيرفلل فصنلاو ى مهسوؤر ىلع

 . مهسوؤر ىلع

 ص عبرلا وه فصنلاو « ( هديب ام فصن هلف لوألا دعب رخآ كراش نمو )
 اعبار كراش نإو “ نمثلا وهو هدب ا۔هم عبر هل ناك اثلاث كلذ دعب كراش نإو
 ادحاو لخدأ اذإ ( اذكهو ) “نمثلا عبر وهو هديب ام عبر فصن هلف كلذ دعب

 كرشأ نإو ى ةصاخ هل ايف كراشي امنإ هنأل « لكلا فصن ال هديب ام فصن هلف
 اهنم لكلف كلذ دمب اكرشأ نإو ع هديب ام فصن اهنم لكلف ادحاو نانثا

_ ٢ ٣٠ _ 

 



 > حب ر ف ةكرش ز وت ال : لىقوم > ةص اخ هل ايف ال ١ ك ر اشب ال و

 مث ادحاو دحاو كرشأ نإو « نينثالا قوف ام اذكهو « كلذك هديب ام فصن

 مهك رنشأ نم ددع ىلع هديب ام : لبقو ث هديب ام فصن هلف رثكأ وأ نينثا كرشأ

 نإ اذك و « رخآ كلجر ةكرشلاب لخادلا كراش نإ اذك و “ سوؤرلا ىلع هددعو
 اضيأ مالكلا اذه لومش فنصملا مالك لمتحيو ث اذكهو « اعبار ثلاثلا كراش

 ىلإ ةبسنلاب لوأ هنإف يرتشملا وه ناك ءاوس ث لوآلا كيرشلا لوألاب داري ناب
 نم ىلإ ةبسنلاب لوأ هنإف اهب لخادلا وه ناك وأ ةكرشلاب هدعب لخادلا رخآلا

 اكرشلاب الوأ لخادلا ايس الو ص هدعب نمل ةسنلاب لوأ دحاو لك اذكهو ى هدمب
 وأ هديب ام فصن هلف ادحأ لخدأ نم لكف ةكرشلا هعب تلصح نم لوأ هنإف

 هسأر ىلع هديب ام : ليق وأ ع ادحأ لبق كرشأ دق ناك نإ هديب يقب ام فصن
 .  ٨

 . ددعتم عم ددعتم اذك و > ءاوس مهك رش ١ نم سارو

 ام نودو لبق نم هك رشأ يذلل ام نود ( ةصاخ هل ايف الإ كراشي الو )

 هريغ عم هكرتشا ام عومجب نودو مهريغ وأ بئاغ وأ نونجم وأ ميتي نم هربغل

 ام ةبه سفن رنئنيح اهنإف حبرلا يف تناك نإ ايس الو « ةبهلا ةلزنمب ةكراشملا نال
 هلام الو هريغ لام ناسنإلا بي الو “ دجو ام ةبه ةلزنمب هللا ءاش نإ دجويس
 نم لام يف كلذ هل زوجي هنإف ةحلصم اهيف وجر ةبه وأ باوث ةبه الإ هريغ لامو
 ص محل حلصي ابف مهلع نأ ةرم دقو ‘ فقوو نونجمو ميتيو بئاغك ى هيلع ماق
 عويبلا نم عيب ةكراشملا : انلق اذإف ‘ هريغ عم هك رتشا ام عومجب يف كراش نإو
 زوجي ام ىلع ةلمتشملا ةدقملا يفو ى هريغ لامو هلام عئاب يف قباسلا فالخلا هيفف
 . نالطبلا حجارلاو « زوجي ال امو

 حبرلا هعبتيو ءيشلا يف امأو “ هدحو ( حبر يف ةكرش زوجت ال : ليقو )

 - ٣.٣ ۔- .



 هتلغ و ك رتشم جاتن 5

 نيملسملا عيمجو يايإو - هللا اهمحر _ ةتس ابأ فنصملا هبف عبت كلذو « ةزئاجف

 نآ ةتس وبأ رهظتساف ى ةكرشلا زوجت ال : لوقي نم مهنمو ى اذكه خيشلا ةرابعو
 خيشلا لوقب هلكشتسا - هللا همحر _ هنكل ى حبرلا يف ةكرشلا زوجت ال هنأ دارملا

 ررغلا ةهج نم اهولطبأ ءالؤه لعلو : هصن ام « ةكرشلا زوجت ال : هلوق للعت يف

 ىتح یآاجير هيف وجري ائيش عفدي مل هنإف « ها مودمم لوهجم اهيف حبرلا نال
 . ررغ هنإ : لوقي

 يفو هدحو حبرلا يف اقلطم ةكرشلا عنمب لوق اذه نأ حيشلا مالك نم رهاظلاو
 حبرلاو هل لجأ وأ حبرلا لجأل نمثلا عفدو حبرلا يف كراش اذإ هنأل هحيرو ءيشلا
 ذإ بابلل درط كلذو ى ءيشلا سفن يف ةكرشلا اهب تقحلأو تلطب مودعم لوهجس
 يف وأ حبرلا يف كروش ءاوس « ملعتو هدئافلا رهظت دقو ع حبر هل لصحي ال دق
 ص خلا ءالؤه لمل : لاق خيشلا لعلو ى منملا يف ةرهاظ ري۔غ ةلعلا هذهو « ءينشلا
 ذإ ةبه درجم كلذف طقف حبرلا يف هكراش اذإ هنأ ىفخي الو « مزجلاب ال يجرتلاب
 فأ عم دوجولاو ملعلا طرتشي فيك و ص ررغ كانه نوكي فيكف هيلع ن ال
 وه عيبملا نإف ى هحير ربتعي فيكف ءيشلا يف هكراش نإو « عيب ريغ كلذ
 زوجي اك “ عيب هبلع مقي مل عباتف حبرلا امأو “ دوجوم مولعم وهو ءيشلا سفن

 ص لصحي ال دق هنأ عمو « هلهجو همدع عم هيف حبرلا دصقب ءيشلا ءارش قافتا

 ةبه نأب لوقلا ىلع ءانب هدحو حبرلا يف ةكرشلا دارأ : لاقي نآ ركذ امم ىلوأو
 . زوحت ال لوهجملا

 ةباد وأ ةمأ ناك نإ ( كرتشم ) حبرلا نم : هلوق هربخ أدتبم ( جاتنو )
 .وأ راد وأ رامث كلذ ةلغ نإف ع آرجش وأ اتابن وأ اضرأ ناك نإ ( هقلغو ) دلت

_ ٤ ٣٠ _ 



 { هيف دسفأ امو هتيانجو هتنوؤمو 7 حب رلا نم اهدعب

 جرحي امو ى هتابن اضيأ ناويحلا ةلغو ءاركلا كلذ ةلغ نإف ةمأ وأ دبع وأ ةباد

 لخادللف ( حبرلا نم ) ةكرشلا دعب يأ “ ( اهدعب ) نبل نم دلوتمو نبل نم هنم
 نإ ادوح وم كلذ ناك ولو هدح و ) يرتشملل اهلبقو ( كلذ ف بصن ةكرشلاب

 يف عيبملا ءيشلا عبتي ام رم دقو ى عيبملا عبتي ال ثيحب ناكو ى الصفنم ن اك
 ٠ عيب كيرشتلا نإف > انه هربتعاف هلح

 ىرج وأ رمثلا ربأ نإف ى عيبلا ةلزنمب : لاق هنإف ى حبرلاب صتخي : لاق نمو
 :ليقو ى كردي مل ام اهنيب وه : ليقو ى امنيبف الإو “ يرتشملل وهف ربؤملا ىرج
 جاتنلانم نبللايف ربثأت هلناك امو «يرتشملل وه عطقلا وأ كاردإلا دعبو عطقي مل ام

 نإو ، رم ام ىلع ةمألا دلوك يرتشمللف ريثأت هل نكي مل امو « ةرقبلا دلوك عبت
 ام هبانم هاطعأ ءيشلا سفن يف هريغ كرشأ مث اهعطقف ءارشلا لاح ةلغلا ترضح

 قباسلا فالخلا ىلع ةعوطقم ري۔غ وأ ةكردم ريغ وأ ةربؤم ريغ تناك نإ عطق
 وأ ةكردم ريغ وأ ةربؤم ريغ كارشإلا لاح تناكو طقف حبرلا يف هك رشأ نإو

 دقف فالخلا ىلع تعطق وأ تكردأ وأ تربأ مث فالخلا ىلع ةعوطقم ريغ
 ىل ةعوطقم وأ ةكردم وأ ةربؤم كارشإلا لاح ناك نإو ى حبرلا يف تلخد

 . هيف لخدت

 نمو ةاوادمو ديقو زرحو ىنكسو سابلو برش و لك أ نم ( هتنوؤمو )

 وأ لام يف ةبادلاو ى عيبلا داسفإك ( هتيانج و ) ةكراشملا دعب هيلإ جاتحي ام لك
 امو ) كلذ وحن وأ سفن وأ لام ىلع ةرجشلا وأ ةلخنلا وأ رادجلا عوقوو “ سفن

 هبف داسفإلا و يأ ص ةيردصم امو ص رورجملا ةباينو “ لوعفملل ءانبلاب ( هيف دسفأ

 ٣٠٥ _ ( ح ٩ _ لسنلا . ٢ )

 



 ناك نإ حبر نم جرخيف عابي قح لخادلا ىلع ال لوالا لع هناكزو
 . يقابلا مسقيو

 ام شرأو يأ ك فاضم ريدقت ىلع مسا اهنأ ىلع » ام , ىلإ ديأ هريمض بئانلا وأ

 داسفالا شرأ و يأ ،داسفإلا وأ عيبملا ىلع ةعقاو «ام » انلعج ءاوس ى هيف دسفأ

 هنأل ةميقلا ذخأب هل هنأ عم يرتشملا ىلع امم داسفإلا لعج امنإو ى هيف دسفأ يذلا

 ٠ لخادلا ىلع هنم ءيش الو هلام ق صقن

 ص الثم رخآ لجر لخدأ يذلا يرتشملا وه يذلا ( لوألا ىلع هتاكزو )

 ةبسنلاب رهاظ ريغ ةاكزلاو ةنوؤملاو ةيانجلا ىلإ ةبسنلاب رهاظ « ىلع » ب ريبعتلاو

 نوكيو ى هيلع ال لوألل هيف عقاولا داسفلا شرأ نآل ..هيف دسفأ امو : هلوق ىلإ

 يأ ڵ لوألل هيف دسفأ امو يأ ى ةدح ىلع هل ربخ ريدقتب لَوؤيف هدسفأ نم ىلع

 وأ هل هنأل لوآلا ىلع هنإف شرألل بلطلا ربتعي نكلو ى ردقي ال وأ لوألل هشرأ

 ىنمب لوألا ىلع عقاو داسفلا نأ ربتعي نكل رب_خ الو ى شرألا ظفل ردقي ال

 نأ ىلع ةكرشلاب ( لخادلا ىلع ال ) هلام هنآل لوآلا ىلع وه امنإ هيف دسفأ ام نأ

 رادقم ( جرخيف عابي ىتح ) كلذ نم ائيش كردي الو ' طقف حبرلا يف ةكرشلا

 ؛ حبرلا ( ناك نإ حبر نم ) لوألل ةاكزلاو ةنوؤملاو ةيانجلا نم روكذملا كاذ
 عيب ىتح ةاكز وأ ةيانج نم همزل ام جرخي مل نإو هلام نم روكذملا كلذ جرخأو

 نم هلثم ذخأو ى هلام نم هجرخأ ءاش نإو « حبرلا نم هجرخأ ءاش نإف حبرب

 الو ص كاذف لبق هجرخأ نإو ى هلام نم كلذ جرخأ حبر نكي مل نإو ى حبرلا

 ىلع ةكرشلاب لخد نم نيبو هنيب حبرلا نم ( يقابلا ممقيو ) دحأ ىلع هل عوجر

- ٣٠٦ 



 ناك نإف . قاتعإو ريبدتو قادصإو عيبم ةيهك همف هلعف زاجو

 . ٠ ضحبر ققحت مدعل هلعف ال كراشملا ةصح نمض حبر

 سفن يف تمقو اذإ امأ ، طقف حبرلا يف ةكرشلا عوقو ىلع كلذو « اهيف "رم ام
 ترودب كلذ نيح نم ةيانجلاو ةنوئملا اهيلعو هيف دسفأ ام شرأ امهلف ءيشلا
 ٠ حبرلا راظتنا

 يذلا ءيشلا يف يأ ى ( هيف ) هلك يرتشملا لوألا لعف يأ ى ( هلعف زاجو )
 هعاونأب ( عيب و ) “ هريغل وأ باوثلل ( ةبهك ) ةصاخ هحير يف هريغ هيف كراش

 يف هئاضقو ةيد وأ شرأ يف هئاطعإو نهرو ةراجإو ( قادصإو ) ةلاقإو ةيلوتك

 ةباتكب ولو عون يأب ( قاتعإو ) هتوم ريغل وأ هتومل ( ريبدتو ) هقدصتو قح
 وأ هقتعأ اذإ اك هتاذ يف حبرلا نيبت ءاوس ( كراشملا ةصح نمض حبر ناك نإف )
 نيبت وأ هب هارتشا ام ىلع تداز هتمسق نأ نيبت دقو هقدصأ وأ هبهو وأ هرّبد

 وأ رثكأ يف هاضق وأ رثكأب عيبف هنهر وأ هب هارتشا امم رثكأب هعاب اذإ اك هلعفب

 هعاب نإو ص كلذ وح وأ رثكأب ةيد وأ شرأ يف وأ رثكأب قادصإ يف ءاطعأ

 ى هدمعت ولو صخر لب صقن ام هيلع كردي مل تفتنا وأ ةدئافلا تلقف صخرب

 ؛عيبلا لبق حبرلا هل : ليق “ نالوق انه لب ى هك ردي نأ هنم ىلوأ و « لاقي اذك

 الف هيف دج و دقو حبر الب هعاب نإ ريخألا لوقلا اذه ىلعف “ عابي ىتح ال : ليقو

 . يناثلل ءيش

 يرتغملا لوآلا لمف زاج يأ ى كراشملل ريمضلاو هلعف ىلع فطع ( هلعف ال )
 ولو هلعف تبثي مل حبرلا ققحت لبق كلذ هيف كراشملا لمف نإف ى كراشملا لعف ال

 هلمف حصي الف هبف هل بيصن الف حبرلا ققحتي مل امن ( حبر ققحت مدعل ) اقاتعإ

_ ٣٠٧٣ 



 ى

 حبر دجو نإ هب ررح لخادلا نم ًامرحم جرخو ادبع ناك نإو

 ٠ هممق ق نمضو

 حبرلا هنأ ىلع ءانب هلعف زوجي : ليقف فالخ ناك نإو ى حبرلا نكي مل اذإ اعامجإ

 عيب زوجي : ليقو “ كرتشملا يف زئاج كيرشلا لعف نإو ‘ لصالا يف لخاد
 حبرلاب تاذلا يف لخدي مل : ليقو ى اعم الطب : ليقو ى هريغ مهس لطبو همهس
 ميوقتلا ىلإ رظنلاب حبر هيف ناك نإ : ليقو ع طقف حبرلا يف هك رسثلا يف مالكلاو

 هريبدتب ربدتيو هتباتك و هقاتعاب قتعيف كرتشملا يف كيرشلا لعفك هيف هلعف ناك
 فالخلا هبشأ اه وأ عيب ةدقع هيلع هدقع يف نوكيف لوألا ةصح نمضيو

 قاتعا هف ىضم ءيشلا سفن يف ةكراشملا تناك اذإو ى كرتشملا عيب يف قباسلا

 نمقي مل ولو كرتشملا يف كيرثلا دقعك هيف هدقع ناكو هريبدتو هتباتك و كراشملا

 . نكي ملو حبرلا

 تجرخ وأ ( جرخو ) ةمأ وأ ( ادبع ) هيف كرتشملا ءيشلا ( ناك نإو )
 تررحو ( ررح ) طقف حبرلا ين ةك رشلاب ( لخادلا نم ) ةمرحم وأ ( امرحم )
 ىلإ رظنلاب نيبت نأب ( حبر دجو نإ ) امرحم هجورخب وأ لخادلاب يأ « ( هب )
 هب تجرخو ارح هب جرخ ةمألا وأ دبعلا سفن يف ةك رشلا تناك نإ و ى هميوقت

 حبرلا نم هبحاصل ام ةميقو هبحاصل ( هتميق نمضو ) حبر نكي مل نإو « ةرح
 جرخو ةمألا وأ دبعلا سفن يف ةك رشلا تناك اذإو « حبرلا نم هبيصن هنع طحيو
 ؛ راك نإ حبر يفو ى امهدحأ يف هبحاص بيصن نمض ةرح تجرخ وأ ارح

 ملع نإ و ى نايضلا ليزي ال أطخلا نأل « ملعي مل وأ همرحم هنأ ملع نامضلا يف ءاوسو
 . هل ءيش الف يرتمملا

 



 اهارست و ةيراج ناك نإ كلذكو دجو ولو هب ررب ال : ليقو

 » ر دجو نإ و ؤ اهئطو ىلع يضم له اهمف هريغ كر اش ش يرتشم (

 » فالخ ؟ ًاقلطم ال و ]

 حبر يف هكرشأ اذإ حبر ( دجو ولو هب ) ررحت الو ( ررحي ال : ليقو )
 مرحم اذ كلم نم ه : للع لاق ى عابي ىتح حبر يف ابيصن قحتسي ال هنأ ىلع ءانب
 نم هجوب فرصت هيف هل سيلو هكلم ل ةمرحل ا يق اذهو « 0١) ي هملع قتع

 حبرلا و > حبرلا يف بيصن هل امنإو “ لخد ولو لب “ هدي لخدي ملو هوجرلا

 جراخلا يف بيصن لف ءاركك ةلغ يف ققحت نرإو ى عبي مل ام ققحتم ريغ
 . هتاذ ىف ال

 اهيف هريغ كراش مث يرتشملا اهارستو ةيراج ) ءيشلا ( ناك نإ كلذكو )
 ىلع ءانب ميوقتلا قيرطب اهيف نيت نأب ( حبر دج و نإو ث اهنطو ىلع يضمي له
 هنإف ةلغو ءارك نم صخشت.ام الإ عيبلا لبق حبرلا يف ابيصن قحتسي ال هنأ

 (اقلطم) اهئطو ىلع يذمي ( ال وأ )ةك رتشم نوكت الف ايتاذ سيلو هيف قحتسي
 ةك رشلل ةضرعم وه يذلا حبرلل ةفقوتم اهنأل كسمي لب ‘ دجوي مل وأ حبرلا دجو

 تمرح اهئطو نإف ص ةكرتشملا نيكيرشلا د۔حأ ىرستي ال ذإ اهنطو نم ةعناملا
 نأىلع ءانب هيلع ىضم الإو ‘ ءطولا نع فك حبرلا اهيف نيبت نإ وأ ى دبألل هبلع

 ( فالخ ) ؟ نيبت اذإ عيبلا لبق ولو حبرلا يف بيصن هل ةك رشلاب لخادلا
 ةرسلا نيبب ام ىلإو ةوهشب رظنلا نم هتمأ ربغ يف ناسنإلا هلعفي ال ام ءطولاكو

 . يئاسنلاو يقهيبلا هاور ) ( ١
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 هجوزت لطبأ امكح هل لعج نمف لخادلا ةجوز تناك نإ اذكو

 . 4۔و \ن هتبن ١ و

 ولو ءطولا نع فك ا هتاذ ق هكرشأ نإو “ ةوهشب سملا نمو ى ةمك رلاو

 . حبرلا نكي

 وأ تنعلا فوخل اهكلام نم اهجوزت ( لخادلا ةجوز تناك نإ اذكو )

 اهكلام حبرلا يف هك رشأ مث ةمألا جوزت لحي ىتم فالخلا نم رم ام ىلع اقلطم
 اهايإ هجوز يذلا اهكلام اهعاب وأ ءارشلاب اهكلم دقو اهايإ هجوز يذلا

 هل ةضرمم اهنأل اهيف ( امكح ) لخادلل يأ ى ( هل لعج نمف ) اهيرتشم هكرشأو

 نيي كلليمم أطي نأ هل لحي ال هنأل حبرلا نيبتي مل ولو ( هج وزت لطبأ ) حبرلا يف
 ؛ ( هتبثاو ) تمرح اهئطو ولف نيكمرشلا دحأ اهأطد ال ةكرتشملاو ى جوزتو

 هقحتسي ال هنأل حبرلا نيبت ولو لخادلا نع مكحلا ينان يأ ى ('هيفان ) جوزتلا يأ

 اهجوز كرشأ نإو ى نيبتي مل نإ ال حبر نيبت نإ اهيف مكح هل : ليقو ى عيب لبق
 . ملعأ هللا و “ امطق هجوزت لطب اهسفن ق



 . . . ء هطورش يف ةمواسملا عيبك ةحبارملا عيب

 باب

 صوصخ ردق ةدايز عم هب يرتشا امب ءيشلا عيب : وه ( ةحبارملا عيب )
 دقو ى كلذ مسر ىلع هلوخدو هل عئابلا مالعإل كلذب يناثلا يرتشملا ملعب هيلع

 ىام احبر طرتشيو عيبم نث رتشمل عئاب ركذي نأ : وهو هلوقب دعب فنصملا هفرع
 ام اضيأ هدسفيو ( هطورش يف ةمواسملا عيبك ) وهو لام سأر فلاخ نإو
 : لوقي اذه ى ةحاشملاب عقاولا ع بلا ةمواسملا عيب ىنعمو ى ةمواسملا عيب دسفي

 نث ىلع اقفتي وأ رثكأ وه امم ى اذكب ينم رتشا : لوقي اذهو ى اذك يل عب
 ناك ءاوس س لجاع وأ ًادقن وأ امدعو توبثو رصقو الوط لجألا يف افلتخيو

 ص لوألا ءارثلا هب ام اركذي نأ ريغ نم لقأ وأ لوآلا هب ىرتشا امم رثكأ كلذ
 هيلع ةدايزلا ىلع اقفتاو هارك ذ نإ و ى هيلع ةدايزلا ىلعو هيلع اقفتي نأ ريغ نمو
 اضيأ سيلف لجاملاو دقنلا يفو “ هرصقو هلوطو همدعو لجألا يف افلاخت نكل
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 حصيو ، لوألا يرتملا هيلع لخد نإو بيعب درلا هيف نوكيو

 ،ةعفشب دودرمو ملسو دقنو ةلدابمو ةيلوتو ةلاقإو عيب دعب

 هئارش يف ءاوس دح ىلع هل ديزو ث ىرتشا اب عبي مل ذئنيح هنآل ةحيارم عيب

 . ةمواسم عيب ناك كلذ يف يناثلاو لوآلا عيبلا فلتخا امل لب “ لوألا

 وأ درلا ءاش نإ ( لوألا يرتشملا هيلع لخد نإو بيمعب درلا هيف نوكيو )

 يف هلك قباسلا فالخلا ىلع شرألا هلو مزل وأ عيبلا خسفني وأ ش"رأ الب هلبقي
 . شرأ الب لوبقلاو درلا يف يرتشملا ريبخت حجارلاو بيسملا

 ىمسملا عيبلا دعب ( و ) عئاب نم ءارش دعب يأ قلطم ( عيب دعب حصيو )
 لدبملا هيري نأب ( ةلدابم ) ب ىمسملا ( و ةيلوت ) ب ىمسملا ( و ةلاقإ ) ب

 هل ديزيو ى هل لثم ال ناك نإ هتميقف الإو لدبأ ام لثم هيطيف هنم لدبملاو
 ؛ رم د_ةو ى ةدح ىلع هل بوبي ملسلاب هيبش عيب وهو ( دمن ) ب ىمسملا ( و )
 ةيلوتلاو ةلاقإلل لباقم وهف هلبق ام ىلع نبي مل يذلا عيبلا وهو ملسلا عم ركذيو

 عيبلا قلطم يف لخادف لجاملاو لجآلل لباقملا قلطملا دقنلا امأو ڵ ةكراشملاو

 ههبشلو هدحو هل بوبي هنأل عيبلا ظفل هلمشي امم اضيأ هنأ عم اذهب هتصصخ امنإ و
 ةارملا باب يف هلوخد مهوتي دق يذلا وه هنألو « هدعب ملسلا ركذ دقو « ملسلاب

 ةحمارملا عيب هيلع بترتي هنأ ىنعمب اهيف لخاد هنأ عم ملسلاو ةلدابملاو ةيلوتلاك
 لجاعلا لباقم الثم خيشلا مالك يف هب داري نأ مهضعب ةزاجإ نم ىلوأ اذهف

 دودرمو ) حيحصلا ىلع هضبق دمب نكل ( ملسو ) هصيصختل ةيزم ال ذإ لجآلاو
 وأ ةيلوت وأ ةلاقإب ءيش كدي لخدي نأ كلذو ى نالوق ءاضقلا يفو ( ةعمشب
 ص كدي هب لخد يذلا نمثلا ىلع ةحارجب هعيبتف ةعفش وأ ملس وأ دقن وأ ةلدابم
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 اهعيبتف نبرشءلا يضقتف تالاير رثع اهيف ملست وأ ةمشح نيرشع يف دقنت نأ لثم

 لبق زوجي الو « ةحبارم يرتغملا هديزي صوصخ رادقمو ص تالاير رشعب ليكب
 هتمذ ق نمل اضرأ زاجل ةضفلاو بهذلا ريغب ملسلا وأ دقنلا عقو ولو “ ضيقلا

 يطعي ةحمارملاب يرتشملاو “ ضبق ام ةحارم عيبي نأ هيف ملسملاو « هيف دوقنملا

 ةميقلا زوجتو ى ةميقلاف لثملا نكمي مل نإو « لوألا عيبلا هب عقو يذلا سنجلا
 ةجحبارم عيبيف مهاردلا وأ ريناندلاب لوآلا يرتشي نأ لثم ص لثملا نكمأ ولو
 ريعشلاب ةدايزلا تناك ءاوس ى ريمش ةدايزو مهاردلا وأ ريناندلل هريمست ىلع ريمشلاب

 رعسب مهاردلا وأ ريناندلب ةجحبارم عيبيف ريمشلاب ىرتشا ول اذك و « هنودب وأ

 . هنود وأ ريعستب ةدايزلا تناك ءاوس ى ةدايزو ريعشلا

 لباقم نوكيو هريغبو لوآلا نمثلا سنج ةحبارملا عيب زوجي هنأ لصاحلاو

 حبرلا ضعب ةفلاخمب وأ ی سكعلابو « هريغ نم حبرلاو لوآلا سنج نم لوألا

 لوألا لباقم نكل ضمب ةقفاومو “ لوآلا لباقم ضعب ةفلاخغ و ضعب ةقفاومو

 ام آلثم ريمش و رانيدب ةحيارم عيبيف ى ةدايزلا فالخب « ميوقتلا نم هيف دب ال

 ميوقتلاب اهيف لخدي هنأل نمثلا ةفلاخمب ةحبارملا عيب نع جرخي الو “رانيدب هارتشا
 تإ :« حاضيإلا » نع - هلللا همحر _ لاق ام ال ماقملا ريرحت اذه “ ريمستلاو

 ةمواسم ناك الإ و اقفاوم الإ نوكي ال لاملا سأرو فالخلاو “قافولاب زوجي حبرلا
 . ھا < ةحمارم ال

 هريغ ال حبرلا هفلاخ يأ « لاملا سأر فلاخ نإ و : لاق ذإ فنصملا هعباتو
 ا_مأ ى ريمستلا وأ ميوقتلاب لوآلا نمثلا ربتعي مل ول ةحيارم ال ةمواسم نوكي امنإو
 ةلخنلا عيبي نأ هل زاجل ىرخأب ةلخن لداب ولف ص ةحيارمف هيلع ديزو ربتعا اذإ
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 { باوثل نإو ةبهو ةزاجإ دعب ال

 وأ ىرخأ ةدايز و 7 وأ حب رلا مسر ىلع اهنم لضفأ ىرخأ ةلخنب هديب ةلصاحلا

 سنج ريمخ ةحعارم اهعىبي وأ لخنلا سنح ريغ نم ةدايز وأ ىرخأ ضعب ةدايز

 ٠ ةعفشلاب هدي تلخد ول اذك و ك لخنلا

 اذكو ى ةحبارم عيبي الف افازج ىرتشا نإ امأو : ةتس يبأ ذيملت لاقو

 ينعأو ‘ طبضنت ال : لوقي نم لوق ىلع كلذو ى ضعب دنع ناويحلاو بايثلا
 ماردو ريناند امأ ليصفت هنمث يفف هذخأ نإ امأو ى عيبملا يف هعفدي نأ فازجلاب

 ‘عيب اهنإ لاق نم دنع الإ ( ةراجإ دعب ال ) فالخب فازج وأ ليكب بحو

 تسيلف عيبك يأ ث عيب اهنأو عيبك اهنأ « ةراجإلا ه باتك يف خيشلل يتايو
 قدصت اك عوضوملا يفنب قدصت ةبلاسلا : قباسلا بابلا يقو ى انه اك ميب هدنع

 ناك ولو قادصإو ةراجإ دعب ةحارملا عيب حصي ال : لوقن نأ "حصف ص هتوسشب

 هل لمع .ةرجأ هذخأي نأب ةرجألا يف روصتي دقو ى امهدعب هدوجو روصتي ال

 ' هل رخآ لمع ةدايز عم هلثمب وأ هب لمع ام صقنأف هلمع لثم المع هل الماع يطمىف

 عيب هيف زوجي عيب ءاضقلاو ى ءاضق كلذف هضوع قادصلا يف ىطعأ نإ امأو
 ريناندلا كلت نم رثكأب اهم.بتف اناويح قادصلا ريناتد يف ال يضقي نألشم ةحيارملا
 `ة . باوثلا ةبه كلذ يف قادصإلاو ةراجإلاكو

 موقت نأ كلذو 4 عيبلا م اكحاأب امل مكاحلا دنع الإ ( باوثل نإو ”ةَبهو )
 نالف يناطعأ : لوقي نأ لثم اهب ىزاجملاو آلوأ ةاطعملا ةبلاو قادصلاو ةرجألا
 . اذك باوث يف اذه ىناطعأ وأ 0 هىبثأ نأ ىلع اذه

 هلع ةحمارملا عيب بيترت زوجي فالخ وأ عامجإب عيب وه ام نأ لصاحلاو
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 ء هملع فلختسمل نإو زاجو

 فلتخا ابف اميب ىمسي اذك نإ : لاق نم لوق ىلعو « عامجإب عيب وه اهف عامجإب
 ةحمارملاب عيبلا زاوج اهيف مهوتي يتلا اهنأل ركذلاب باوثلا َةَبه ٦صخو « عيب هنأ
 وأ شأرأ ذخأ دعب الو كلذ اهيف مهوتي ال هنإف باوثلا ريغ ةبه فالخب اهدعب
 ناب لئاقلا دنع ةاضاقم هيف يضوق ام الإ عيبلاب سيل ام لك نمام ديغو ةيد
 ةرمبأ ثالثب مّوةف الثم ارانيد نبرثع شرأآلا وأ قادصلا ناك ولف «عيب ةاضاقمل

 ص ةدايز عم ارانيد نيرشعب ةحيارم اهميبي نأ ةرعبألا ثالث ذخأ نمل زاجل الثم

 . كلذ ىلع سقف ء هوحنو شرألاو ةرجألا يف اذكو

 ص ميب ءاضقلا نأ يف هقفاو دق يرتشملا نأ ىلمي نأ ةحبارم عئابلا مزلي الو

 هنأ ملع وأ كلذب صقن هل لصحي ناك نإ الإ ميب وه له هيف فلتخا ام اذك و

 . اعيب كلذ ىرب ال

 عيب عابي نأ زاجو يأ “ ( هيلع فتلختسمل نإو ) ةحبارملا عيب ( زاجو )
 متيك ى هيلع ةفيلخ لمج نم ةطساوب ولو « هل عابي نأ حصي نم لكل ةحمارم
 رومأملاو لمكولاو ةفىلخلل زوجي هنإف لكومو رومأمو ى مهريغو بئاغو نونجمو

 ةفينح وبأ عنمو ط حالصلا هل رهظ اذإ ةحمارملاب يرتشي نأو ى ةحبارملا عيبي نأ
 حاكنلاو ءارشلاو عيبلاك رومألا نم رمأ ين هريغ رداقلا لقاعلا رضاحلا لكوي نأ
 مهريغو بئاغلاو نونجملاو ميتيلا وه هيلع فلختسملاو ‘ كلذ وحنو ةموكحلاو
 ةطساوب الثم بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلل ةحارملاب عيبت نأ كل زاج : لاق هنأك

 دقعني هنأ هزاوج ىنعمو ى ةحيارملاب مهل يذلا لاملا مهتفيلخ عيبي نأو ى هتفيلخ
 . ةطساولاب عيبلا وأ ءارثلا مهنم ناك ءاوس « مهنأش يف

 هرمأ يلزن نمم هريغ لام يفو هلام يف زئاج ةحجارملا عيبو : « ناويدلا » يفو
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 فلاخ نإو ض !م احبر طرتشيو عيبم نمث رتشمل عئاب ركذي نأ وهو
 ء لاملا سأر

 ،ةفالخلاب ةحبارم هرمأ يلو نمل هلام عيبيو ةحارم هريغل وأ هسفنل اضيأ يرتشيو

 نم يرتشي ضراقملاو ى ةحبارم ةفالخلاب هرمأ يلو نم لام هسفنل اضيأ يرتشيو
 بحاص كلذك و ى لاملا بحاص هل عاب اذإ ةحمارم هدي يف ناك يذلا ضارقلا لام

 هدبع نم يرتشي دبعلا ىلوم كلذك و ع ضراقملا نم ةحارم هذخأ اذإ لاملا

 نم مهنمو ى هريغل دبعلا دي يف يذلا لاملا ناك اذإ ةحبارم ةراجتلا يق هل نوذأملا

 ىرتشا نم امأو - اهريغ الو ةحبارم نونعي - ائيش هدبع نم يرقشي ال : لوقي

 ضراقملا نم ىرتشا نإ لاملا بحاص كلذك و ص عيبب كلذ سيلف هدبع نم هلام

 . ھا 92 عيبب كلذ سيلف ائدش

 عيبلا مسر ىلع ( عيبم نم ,رتشمل عئاب ركذي نأ وه ) ةحبارملا عيب ( و )
 سأر ) حبرلا ( فلاخ نإو ) ص رثك وأ ًلق يأ ى ( ام ابر طرتشيو ) هب
 ميب ال ةمواسم عيب ناك الإ و ك هتقفاوم نم دب الف لاملا سأر امأو > ) لاملا

 ص ةحبارم ناك ريمت وأ ميوقتب ولو فلاخ نإ هنأب ثحبلا مدقتو ى ةحارم

 . طقف حبرلا يف ةفلالا اورك ذ مهنكلو ص يل رهظ ام اذه

 اهؤارش و ةحمارملا عيبو : - هلللا مهمحر - ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 اموقي مل اذإ هلدابملا يف زوجي ال هنأ هرهاظو « مولعم نت هل ايف الإ زوجت الو زئاج
 : لاق ، م"وقي مل يذلا نود هيف ةحيارملا زوجتف ى نيئيشلا دحأ مآوق وأ الدابت ام
 الجاع ةئيسن وأ ,دقنب لوألا عيبلا عقو ينمي ى ةئيسن وأ دقنب نمثلا كلذ يف ءاوس

 لجاملا يف وأ دقنلا يف لوآلا عيبلا فلاخ ولو ةجارملاب عابيف الجآ ةثيسنب وأ
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 وادتب نإو هيلع قفنأ ام لك دعي وأ س طقف هب ىرتشا ام دعي لبف
 . . ؟ اذكب يلع ماق : لوقيو فاوط ةرجأ وأ غبص وأ

 نم لعفلا هيف زوجي يذلا هريغ لامو هلام كلذ يف ءاوسو : لاق ، لجآلا يف وأ

 ىلع حبرلا صقن لقألا جرخ نإف « مولعملا نمثلا ىلع ةحبارملا نوكتو ءارشو عيب

 بات ام هيلع سيلو هل حبر ام يطعيو هبيصي الف رثكألا جرخ نإو « كلذ ردق

 قفنأ امب هبساحي الو فالخلاو قافولابو ريثكلاب وأ ليلقلاب هحيري و ءيش ةدايزلا
 . ها « كلذب هل ربخي نكلو تارافخلا و تالابقلا يف هنع ىدأ امو هبلع

 باوج يف « له » ىلع ةلخادلا « ءافلا هو “ةيلصو فنصملا مالك يف « نإ ه و

 دعي" لهف ) هدارأ ذإ وأ ةحمارملا ميب فيرعت كل ررقت اذإو يأ “فوذحم طرش

 عم ( دعي وأ ) ام حبر هيلع دازي مث اذكب هتيرتشا : لاقبف ( طقف هب ىرتشا ام
 ررض وأ ضرم نم ( ٍوادتب نإو ‘ هيلع قفنأ ام لك ) هب ىرتشا اه
 لاكيإ وأ ( فاوط ةرجأ وأ ) لزغو بوثك ى غبصي امل ( غبص وأ ) نونج وأ
 هلوصول ىركأ ام ايس الو “ ضيسبت وأ لسغ وأ ةطامخ وأ نهد وأ بارشإ وأ

 ى همجنيل موقلا فيرع وهو ليبقلل هيلع ىطعأ امو هيف هنزمخي ام هب ىركأ امو
 مهوحن و ةبلسلا نم هل ضرعتي ن هريجي يأ “هرفخي يذلا ريفخلل هيلع ىطعأ امو

 -اهرسكبو ءاخلا مضب وه ةرافثخلاو ى هقراس وأ بصاغ دي نم هب هصلخ امو

 ماق ) : اذه ىلع ( : لوقيو ) “ حتفلابو يدعتلا دنع ال موزللا دنع سيقملا وهو

 وأ اذك هيف ينمزلو اذك ءارشلا ريغو ءارشلا يف هيلع تفرص وأ ( اذكب يلع

 فرص امىلعو هب ىرتشا ام ىلع لمتشم ددعب حرصيف كلذ وحنو اذك هيلع ينمزل
 ىلوأ ليصفتلاو فنصملا ةرابع وه اك زاج لكلا لمجأ نإو « ىلوأ اذهو هلع

- ٣١٧ _ 



 ٠ ء ر الوق

 نم همزل ام هبش .لوآلا ءارثلا يف ءالغ وأ صخر نم ةريصب ىلع يرتشملا نوكيل

 اك ى اذكب "يلع ماق : لاقف هودع بناج نم هيلع تناك ةرضمب هارتشا ام بناج

 هل هتوبث هبش « ماللا » ىنعمب « ىلع » وأ “ اذك ةرضمب ودعلا هيلع ماق : لاقي

 ةباجإو مزح ةعفنم هيف مايقلا نأ عماجي دوعق نم ناويحلا مايقب نمثلا نم اذكب
 نم اذكب يل تبث : لاق هنأكف ةلملا يف لسك و زجع هيف دوعقلاو ةلمجلا يف عاد
 . ( نالوق ) همئاب

 باودلا فلعو مهتوسك و قيقرلا ةقفن.دعي نأ ؛ايهثلاث ةيلوتلا يف نالوق اذك و

 امأو ى اذكب "يلع ماق : لوقيو ث اهغبصو بايثلا ريصقتو هتاوادم حلصي امو

 لمح نإ و ص ءاركلا دعيو ثلاثلا يف ام دعي نأ ايهعبارو ى هدعي الف كلذ ريغ

 يرقشملاف اذكب تيرتشا : كلوق وحنب عيمجلا نع رب۔عو ىرتشا ام ىلع لمح ام
 تيرتشا ينإ : لقيلف لاوقألا كلت يف ركذ امم ائيش دعي نأ دارأ نإو ى رايخلاب

 ىف ُدَسي' ام دع دارأ «اذك و اذك هلك كلذ ىلع ىندزف اذك هملع تفرصو اذكب
 ` ..... عبارلاو ثلاثلا لوقلا

 اذإف ى هيلع ءانبلاو ءارشلا مدقتب صتخ ةحيارملا عيب نأ لوآلا لوقلا هجوو
 ريغ ىلع هانب دقف اذكب "يلع ماق : لاقف ءارشلا هب ام عم ءارشلا هب ام ريغ ركذ

 عقاو ءارثلا نأ ةثالثلا لاوقألا هجوو ى زجي ملف دع ام ىلإ ةبسنلاب ءارثلا هب ام

 عقاو هلك هيلع فرص ام نأ يناثلا ممعت هجوو ى ةحميارم هعيب زاوج يف ىفكقف
 دعب هنع زيمتم ريغ هيف عقاو هيف ركذ ام نأ ثلاثلا هجوو ى هتيجنت وأ هعفن ي
 ةطايخلا فالخبو ى هسفن يف عقاو ريغ هنإف ريفخلل ءاطعإلا وحن فالخب هيف هفرص
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 هصخر تقو هعاب نإ هدلى يف وأ هالغ تقو ءارشب رابخإ همزلو

 . . . . . ذإ طقف نمثلابف الإو هدلب يف وأ

 نكل ؛عبا رلا اذك و > ةطايخلا هب ام ةدايزب هنع ةزيمتم نكل هف تزاك ولو اهنإف

 هل هنم دب ال امم هنأل هيف ام ةلزنمب هنكل هسفن يف عقي مل ولو هنأل ءاركلا داز
 ةبيصم ثداح رمأ اهنإف اهوحنو ربفخلل ءاطعإلاب ةيجنت فال_ ,ء ةرورض الب

 . يرورض

 اذك دلب يف : لوقي نأ يفكي الو ( ءالغ تقو ءارشب رابخإ همزلو )
 دلب يأ ى ( هدلب يف وأ ) : هلوق يف اذك و ى ءالغلا ركذي لب “ اذك تقو وأ

 ءءالغ قوس وأ ءالغ دلب يف وأ ءالغ تقو هتيرتشا : لوقي نأب ءالغ قوس وأ ءالغ

 دق هنأ يرتشملا ملعو اذك قوس وأ اذك دلب وأ اذك تقو يف هتيرتشا : لوقي وأ

 ةحمارم هعيب دارأ نإ يأ ى ( هعاب نإ ) قوسلا وأ دلبلا وأ تقولا كلذ يف ىلغ

 ناك ولو هصخر قوس يف وأ هصخر دلب يأ ى ( هدلب يف وأ هصخر تقو )
 نوكيف هدمعتي مل وأ هدمعت آررغ ناك كلذب ربخي مل نإ و دحاو دلب يف ناقوسلا
 دعي ام عم وأ هدحو يرتشملا هركذ يذلا نمثلا نأ مهوتي هنآل رايخلاب يرتشملا
 لبق عقاو وأ الثم رضاحلا قوسلا وأ رضاحلا لهلا وأ دلبلاو لاحلا يف عقاو هعم

 هؤاضمإو هضقن يرتشملل ناك كلذ فالخ فشكنا الو “ لا_لا ىلإ رمتسم

 ءالغلا تقو لب “ صخرلا قوس وأ صخ رلا دلب وأ صخرلا تقو عيب ( الإو )
 ربخيم ( ف ) هب ىرتشا يذلا ءالغلا قوف وأ ءالغلاب ىرتشا اك ، هقوس وأ هدلب وأ

 هنأ ركذي نأ همزلي نأ نودب ءاش نإ ( طقف ) هب ىرتشا يذلا ( نمثلاب )

 ذإ ) كلذ قوف ءالفب وأ دلبلا وأ تقولا وأ قوسلا اذه ءالغ لثم ى ءالغب ىرتشا
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 نزوي وأ لاكي امب وأ بهذب وأ هب ىرتشا نإ لجاألابو ، شغ ال

 ء هدافن تقو هعاب نإ كلذ داسك تقو

 فقوف هب ىرتشا يذلا ءالغلا نوكي وأ نيءالغلا ةاواسمب رابخإلا مدع يف ( آشغ ال
 . يرتشملل مفن وه قوف هنوك لب ى ءالغلا اذه

 نإ ) رهش ىلإ : لوقي نأ لثم ث نيعملا ( لجألاب ) رابخإ همزل ( و )
 لجاب عيبلا دارأ وأ لجاع وأ ادقن لب ى لجأ الب عيبلا دارأو ( هب ىرتشا
 لجألاب نمثلا ديزيف نمثلا نم اطسق لجألل نال هيلإ ىرتشا يذلا لجآلا نود

 ولف “ نمثلا دادزا لجأب هارتشا اذإف ص هرصقبو لجألا مدعب صقنيو هلوطو
 نودب كلذك هقح نأو “لجأ الب هرتشا هنأ مهوتل لجألا ركذي ملو نمثلاب ربخأ

 لجأب هعابو لجاب هارتشا ولف ع لقأ لجأب وأ الب نمثلاب هنم يرتشيف لجأ

 يذلا لجألا قوف لجاب وأ كلذك هعب وأ ث هلجاب رابخإ الب ةحمارم واسم
 رابخإ همزل ( وأ ) هب رابخإلا مدع يف شغال ذإ رابخإ همزلي مل هيلإ ىرتشا
 اع ءايشألا نم ام ءيشب وأ دعي وأ حسمي وأ ( نزوي وأ لاكي امب وأ بهذي )
 ملو ةضف وأ لخنو ضرأك « ال .مأ ولو ص ىرخأ جاورلاو ةرات داسكلاب فصتي

 ةضفلا نود بهذلا وه ةملسلا ىرجم يراجلا نأ راهتشال بهذلا عم اهركذي

 نإ كلذ داسك تقو ) كلذب ىرتشا اذإ كلذو كلذك ةضفلا لب “ مزالب سيل و

 هب ىرتشا ام دافن يأ ى ( هدافن تقو ) كلذب ىرتشا ام عاب نإ يأ ى ( هعاب

 ص بهذل تمعن زاوج فوذحمب قلعتم تقو : هلوقو ى ةحبارم عيبملا ءيشلا
 تمعن وأ اهنم لاح وأ ةفوصوم ةركن اهنأ ىلع لاكي امل : هلوق نم امل هلثم ردقيو

 وأ ليكم ءيشب وأ داسك تقو هب ىرتشم بهذب يأ ى بهذل هلثم ردقيو ى امل

 . . داسك تقو هب ىرتشم نوزوم
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 ةمسق هف نكمت ال ايف هنم ةىمستك عيبم ضعب يف نإو زاجو

 كلذب عيبم يف نزو وأ ليكب وأ

 كلذ ءالغ تقو ةحيارم عيبلا دارأو هجاور تقو كلذب ىرتشا نإ امأو

 دارأو هجاور تقو هب ىرقشا وأ ى لوآلا ءالغلل ايواسم ءالغ هب ىرتشا يذلا

 ص كلذ يف ةرضم ال هنأل 2 رابخإلا همزلي ال هنإف هداسك تقو ةحمارم عيبلا

 اهريغ وأ ةضف وأ بهذب بهذك ةحيارم نمثلا سفن عيبي نأ دارأ اذإ اذكهو

 ص داسك تقو لوآلا عيبلا عقو نإ رابخإلا نم دب الف اهريغب وأ ةضفب ةضفك و
 . دافن تقو يناثلا ناكو

 تقو يف ةجحبارم هعيب دارأف هداسك تقو يف ىرقشا نإ : « ناويدلا ه يفو
 همف الغ دلب يف هارتشا نإ كلذك و « كلذ ريغ هيلع سيل و نمثلاب ربخي هنإف هقافن
 لاحلا اذه ىلع اضيأ ةحبارم هعيب داراف اضيأ هيف الغ دلب ىلإ هلمح مث ءيشلا كلذ

 نم لعف امب ربخيلف كلذب ملع دقو سانلا هب نبافتي ال امم هنمث نم رثكأب هارتشا نإف

 .نإ : لوقي نم مهنمو ى رايخلاب وهف ملع يذلاف يرتشملا ربخي مل نإف ى هلك كلذ

 تقو ءارشلا عوقوب رابخإلا مزلي اذك و ص ها كلذ ريغ هيلع سيلف نمثلاب ربخأ

 هنأ هل ركذ نإ هارتشا امب ناسنإلل هعسي نأ دارأ اذإ لجاألاب وأ هدلب وأ ءالغلا

 . هارتشا امب هل هعسي نأ ناسنإلا هبلط وأ هارتشا امب هل همسبي

 هضعب وأ هلك هعاب ( عيمم ضعب يف نإو ) ةجحبارملا عيب ( زاجو )
 هيف نكمت ال ايف ) رثك وأ لق امو نيثلثلاو ثلثلاو فصنلا لثم ( هنم ةيمستك )

 (كلذب عيبم يف) حسم وأ ,دعت وأ ( نزو وأ ليكب ) تباث ضعب يف ( وأ ةمسق
 اربتعم ضعبلا كلذ نوك لاح نزو وأ دع وأ نزو وأ ليك نم روكذملا
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 اركب وأ ناومح نم نإو ةلغ نم لكأ امو نمثلا نم هبانمي

 ٠ هدنع ناك نإو هب ربخأ ةمدحخ وأ

 ضعبلا عيب هيبشتلا فاكب لخد و ضعبلل اتعن هنوك زوجيو « ( نمثلا نم هيانمب )
 زاوجس لوقلا ىلع عضوملا اذه ىلإ عضوملا اذه نم هل دحي نأ لثم نيملا صخشنملا
 ةعطق هل عطقي نأ لثمو “طئاحلاو امزج ضرآلا يق زوجي اك ناويحلا ريغ يف كلذ .

 ائيش ىرتشا نإو ، يه ام بسحب كلذ وحن وأ امبر وأ اثلث وأ افصن اهيمسي

 ةقفص لك هنم عيبيو ءاش نإ ةحارم هلك هعيبي هنإف تاقرتفم تاقفص يف ادحاو
 ةحمارم ايهنم ادحاو عيبي نأ زاج ةدحاو ةقفص يف نيئيش ىرقشا نإ وءةدح ىلع

 :ليقو « هارتشا موي هتميقب ةحبارم هعاب نيبتي مل نإو « انيب دحاو لك نمت ناك نإ
 ىرتشا نإو ص عيبلا دقع دنع اهنم دحاو لك نمت نيبت نإ الإ ةحيارم هعيبي ال

 يزتشملا اوربخأ نإ ةحمارم هنوعيبي : ليقو “ةحبارم هتثرو هعيبي الف تامف ائيش
 ائيش مهل ىرتشا اذإ بئاغلاو نونجملاو ميتيلا ةفيلخ امأو « مهثروم هب ىرقشا اب
 اوركذ « ةحيارم هوعيبي نأ مهلف بئاغلا مدق وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلبف
 . هللا مهمحر « ناويدلا , ق كلذ

 وأ ادوجوم لكلا ناك ةيمستلا وأ ضعبلا يف ةحيارملا عيب زاوج يف ءاوسو
 عيب زيجأو ى ةحمارملاب عيبملا ضعبلا الإ قبي مل وأ ضعب يقب وأ ضعب بهذ
 ٠ اهريغ وأ ةحمارم عيب نزو وأ لىك الب نوزوم وأ لىكم نم ةمست

 جري ام وأ نيلك “( ناويح نم نإو ى ةلغ نم ) ذخأ يأ ى ( لكأ امو )
 تيبلاو رادلاو ناويحلا ءاركك ( ءاركب ) ذخأ ( وأ ) فرصك و نبللا نم

 ةبادلاو دبعلا مادختساك ( ةمدخ ) نم هب عفتنا ام ( وأ ) ديبعلاو تالآلاو

 ةزاجإب ( هدنع ناك نإو ) ى ةحبارم هئارش ديرم ( هب ربخأ ) نكسملاو ةلآلاو
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 ، هنيع بهذي مل ام

 : هلوقل ةياغ وه وأ « هب ربخأ : هلوقل ةياغ اذه حصيو “ هب هسفن راثيإو هسفنل

 هدنع يقاب ناك ولو هب ربخي هنأ ىنعم ىلعف « ربخأ : هلوقل ةياغ هنوك امأ « لكأ
 نكلو هسفنل هزحي ملو رضح نإ ايس الو عيبلا لحم يف رضاح ريغ هسفنل هزاحو

 قاب هنأ عم « افلتم يأ « الوكأم هنوك هجوو « ذخألا يف مالكلا نآل لصفنا
 ةياغ هنوك امأو ى هنم سلتخا وأ هلصأ نم هعطتقا نأ دعب هسفنل هلعج هنأ هدنع

 نأ هلباقمو هدنع هزوحب ولو ام الكأ لكأ امو كلوق ىنعم ىلعف “ لك أ : هلوقل

 نم هنأ ربخي نأ ىلوأ باب نم هنإف عيبملا ءيشلا دنع رضحيو هنع لصفلاب هذخاي
 ص ةلغلا نم ركذ ام نيع يأ ى ( هننيع بهذي مل ام ) عيبملل عبات هنأو ميبلا

 ةتس وبأ لاق ام فالخ وهو ى فنصملا هلاق ام اذه « رابخإ همزلي مل اهبهذأ نإو

 ذخأ ام نأ ركذف خيشلا امأف ى خبشلا لاق ام فالخو « وه هنأ مهوتم مهوت ولو

 - هللا همحر - اندافأف ى رايخلاب يرتشملا نوكي الف ربخي مل نإ و ى هب ربخي ةلغلا نم

 هنأ ليلدب هوركم لب مارح ريغ هكرتو بحتسم لب بجاو ريغ رابخإلا نأ

 امم ةتس وبأ هدّيقو « امزج هؤارتشا يضمي لب ى رايخلاب ةحبارملاب يرتشملا نوكي ال
 ءيشلا نيع نم هنآل هب رابخإلا نم دب الف هرضح ام امأو ، لوألا عيبلا رضحي م

 . ةيلوتلا يف رم ام هبلع لدي ايك

 ءيش هنيع نم بهذ نإف : ينعي « ءيش هنيع نم بهذي ل ام : خبشلا لوقو

 عيبلل ةرضاحلا ةلغلاو ص هربخي مل نإ رايخلاب ةحبارملاب يرتشملا ناكو ى رابخإلا مزل
 ء نمثلا نم طسق ا۔ف ناكو “ ترضح ذإ اهيلع عببلا عوقول ءيشلا نيع نم يه

 يرقشملل وه لب هب رابخإلا مزلي الف اقلطم عافتنإلاو ةلغلا نم ثدح ام اماف
 ءعيبملا ءيشلا عبتي ال امم ناك نإ عيبلا لحم يف رضح ولو « هدنع يقب ولو لوألا

_ ٣٢٣ 



 لمعن هبو قحلا وه اذهو ى هنثتسي مل نإ مكحلا يف عبت هعبتي امم ناكو رضح نإ و

 ث ةتس يبأو خيشلا مالك ىلع علتطأ نأ لبق يعسو غارفتساب يل رهظي يذلا وهو
 ناك نإو اقلطم زاح ام ةلفلا لك ب خيشلا ديرب ن 1 لمتحي : لاقف ةتس وبأ امأو

 رهاظلا وه اذه نأو ءيش هنيع نم بهذي مل ام :هلوقل بسانملا وهو ى هدنع ايقاب
 ناويحلا يفو : « رثآلا ه يفو : هلوقب خبشلا هركذ رخآ لوقل لباقم لوق هنأو
 هربخي مل نإو ى هربخي هنإف هسفنب هفلتأ وأ هللا لبق نم هجاتن فلتف هدنع جتن اذإ

 . خلا سأب الف كلذب

 ى هب رابخإلا نم دي الف يقاب ناك ام امأو “ لعفلاب فلتأ ام ديرب نأ لمتحيو
 مدقتملا دييقتلا ركذ مث . رثألا ه يف ال بسانملاو ةرابعلا رهاظ نم ردابتملا وهو

 هدنع ناك نإ و : هلوق يف «واولا» لمجت نأب اهمالك ىلإ فنصملا مالك قفويو هنع

 دييقتلا لب مومعلا مالكلا ديفي الف يرتشملل ال ءارشلا وأ عيبلل «ءاملاهو ى لاحلل
 رابخإلا مزلي ال هنأ هنم مهفيف هدنع هنأ لاحلاو هب ربخي يأ “عيبلا دنع هنوكب

 ءانثتسا هنيع بهذي م ام : هلوق نوكيو “ ثدح لب عيبلا دنع نكي مل نإ
 مل نإ رابخإلا مزلي ال هنأ هموهفم نإف ى هدنع ناك نإو : هلوق موهفم نم امطقنم

 بهذأ نإ نكل رابخإلا بجي لب « هدنع نكي مل نإو : لاق هنأكف هدنع نكي
 امو ءيشلا تاذ نم عيبلا رضح ام لمشت هنيعو رابخإلا مزل عيبملا نيع ضعب

 ةدئاع هنيع يف ءاهلاف هيلعو“قحلا هنأ تركذ ام سفن اذهو“ةلغ ىمسي امم هرضح

 سيلو : ةخسن يفو ‘هنبع ضعب يأ فاضم : ردقبو .ةلغلا نم ركذ امل ال عيبملل

 هضعب نمو“هضعب باهذب هنيع صقني مل ام يأ“هنيع بهذي م ام رايخلا يرتشملل
 . لوألا عيبلل ةرضاحلا ةلغلا
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 نسح هسفنب نإو فلتف .هدنع جتنأ نإ : ناويحلا يف لقو

 اهعاب صمنت ملو تامف تدلوف ةيراج ناك نإ : ليقو ى هب رابخإلا

 ص هب رابخإلا همزل هبهو وأ هعاب وأ اهدلو سبح نإو ةحبارم

 لوألا عيبلا نيح نم لمحلا نكي ملو ( هدنع جتنأ نإ : ناويحلا يف ليقو )

 هعيب ديرملا هل يرتشملا هكلام سفنب يأ ى ( هسفنب نإو ) جاتنلا ( فلتف )
 ءا ج امب فلت نإ ابس الو ى موزل نود طقف انسح ( هب رابخإلا نمح ) ةحبارم

 كلذ .صتخي الو “ طقف نسحي لب ى را۔مخإلا مزلي ال نأ ىلوآلابف ى هللا لبق نم
 رابخإلا مزلي مل تفلتو تثدح اذإ ةلغلا نأ وهو ط ماع مكحلا لب ى ناويحلا

 اهزاح وأ يناثلا لبق تفلتو لوآلا عيبلا لالح تدجو نإف “ نسحي لب ى اهب

 { مزلي ال هنإف اهزاح دقو يناثلا ىلإ تيقبو لوآلا دعب تثدح وأ يناثلا لبق

 . اهب رابخإلا

 ( ةحبارم اهعاب صقنت ملو ) اهدلو ( تامف تدلوف ةيراج ناك نإ : ليقو )
 : ةيكلاملا تلاقو ى ناسلا بجو اهتميق تصقن نإ و اهدلوب رابخإ موزل الب
 اذإ اذكو < بسع اهيرتشم دنع اهتدالو نأل اهعم اهدلو عاب ولو نايبلا نم دب ال

 مدقتو “ نايبلا نم “دب ال اهتراكب لازأ نإ اذك و ى تقلط ولو دلت مل نإو اهجوز

 . اهيف ببع ةمألا جوزت نأ

 وأ هريد وأ هقتعأ وأ ( هبهو وأ هعاب وأ ) تمي مل ذإ ( اهدلو سبح ناو )
 (هب رابخإلا همزل) هريغ وأ لتقب هفلتأ وأ هوجولا نم ام هجوب هكلم نم هجرخأ
 . سّلد دقف ربخي مل نإو صقنت مل ولو

- ٣٢٥ 



 فوصو اهنبل نم باصأ ام لثم اهيلع قفنأ نإف ةاش جاتن اذكو

 3 هب يرتشملا ربخي ىتخف الإو ةحبارم اهعاب

 تيقب اذإ ناويحلا ريغ اذك و ‘ نهريغو ةقانو ةرقبو ( ةاش جاتن اذكو )

 فإ رابخإلا نم هيف ةدب ال اذه نأ نيلوقلا نيب قرفلاو ع اهب رابخإلا مزل هتلغ

 ربخي مل نإ : ليقو ى هسفنب هفلتأ ولو رابخإلا همزلي ال هلبق يذلاو ى هسفنب هفلتأ

 وأ تفلت وأ هدنع تيقب ءاوس تثدح ولو ‘ رايخلاب يرتشلملاف ةلغلا نم ناك اه
 نع هيف اوركذ ذإ ةراشإ « ناويدلا » يف هيلإ راشأ اك ص هكلم نم اهجرخأ
 ربخي نأ هيلع سيلف هدنع تروع مث ةحيحص يهو ةمأ ىرتشا نم نأ : باتكلا

 . ھا ، رايخلاب يرتشملاف اذه نم ءيشب ربخي مل نإ : لوقي نم مهنمو ‘ كلذب

 وه اذهو ى روعلاو ةلغلا نم هلك روكذملا ىلإ اذه نم : مهلوق يف ةراشإلاف

 ( اهيلع قفنأ نإف ) بومملا نم هوحنو روعلا ىلإ نوكت نأ لمتحا ولو ى ردابتملا
 ام لثم ) كلذ وحن و ةاوادم نمو ى ةميق بارشلل ناك نإ بارشلاو فلملا نم

 ركذ همزلي نأ نودب ( ةحجبارم اهعاب ) رثكأ وأ ( اهفوصو اهنبل نم باصأ
 وأ لقأ لب ى اهنم باصأ ام لثم اهيلع قفني ( الإو ) اريثك ولو اهنم باصأ ام
 باصأ ابب يأ ى ( هب يرتشملا ربخي ىتح ) ةحجبارم اهمبي ال ( ف ) الصأ قفني م
 كلذك و “يرتشملا ريخ ربخي مل نإف «يقابلاب ربخأ لقأ قفنأ ثيحو لق ولو اهنم
 ع قفنأ وأ اهيف حلصأ اذإ ضورعلاو لوصألاو تابنلاو ناويحلا نم ةاشلا ريغ
 . همزل الإو رابخإ همزلي مل اهنم باصأ ام لثم

 وأ هباصأ اذإ هب رابخإلا نم دب ال لوآلا عيبلا رضح ام نأ يدنع يذلاو
 رابخإلا مزلي ال : لىق « ثدح امو هنم رثك أحلصأ وأ هنم رثكأ قفنأ ولو“ هضمب
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 الب نإو نمثلا يف دازف عاب نمو ، حض ةدايزب هلاح نع لوح نإو

 هفرعي مل نإو . يرتشملا ريخو « هب رابخإ همزل دمع

 رخآ وه هب يرتشملا ربخي قح : هلوقو ى همزلي : ليقو ى هيلع قفني مل ولو هب

 نمو : هلوقل هتفلاخم ريض الف ةيراج ناك نإ : ليقو « هلوقب هرك ذ يذلا لوقلا

 ضعب مهوت امك مدقت امل هتبسانم مزلت الف رخآ لوق اذه نأل ى خلا ةلغ نم لك أ

 نإ : ليق ام ال ماقملا ريرحت اذه ى آالوهذ - هللا اهمحر _ خيشلا مالك نم نيققحملا

 ةلاحإ خيشلا هنيبي مل امنإ هنأو ى اهنم باصأ ام لثم اهيلع قفني مل اذإ ايف مدقت ام
 رايخال هنأ مدقت دق هنأل نكي مل وأ انه رايخلا هل نأ ركذي مل هنأو ى انه ام ىلع

 . ءيش هنيع نم بهذي مل ام

 ثيداحأ ةهباشمل لغتسا امم لقأ قفنأ ولو رابخإلا همزلي ال هنأ ينع يذلاو

 نحَطك¡{ ليوحتلا كلذب هتميق يف ( ةدايزب هلاح نع لوح نإو ) نامضلاب جارخلا
 ى ىلوألا لاحلا ركذيو ى ةبجحمبارملا عيب ( حص ) لزغ وأ فوص جسنو بح

 ىلع رصتقي الو ى ائيش هل حبريف جسن وأ نحط وح نم هيلإ تلقتنا ام ركذيو
 هنا عم قيقدلا اذه تيرتشا : لوقي نأ لثم “ بذك هنإف ةيناثلا لاحلا ركذ

 ةدوج مدمل صقن هليوحت يف ناك نإو ص زاج ربخي مل نإو هنحط مث ابح ىرتشا
 وأ ةدلبلا كلت يف وأ تقولا كلذ يف لوحم ريغ هنم صقنا الوحم هنوكل وأ هليوحت

 . رايخلاب يرتشملاف يرتشملا دنع

 همزل دمع الب نإو نمثلاب دازف ) ةاواسملا مسر ىلع وأ ةحبارمب ( عاب نمو )
 لوبق نيب ( يرتشملا رتيخو ) داز :هلوقب هيلع لولدملا ديزملاب يأ « ( هب "رابخإ
 هفرع وأ داز يذلا عئابلا كلذ (هفرعي مل نإو ) .هلك عيبلا لاطبإ و ةدايزلاب عيبلا
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 نم جرخ نإ و .4 حبرلا نم ةدايزلا باتمو هئارش ىلع داز ام قفنأ

 ث هعئاب ىباح عئابلا نأ يناثلا ملع مث ةحبارم إرتشم دي

 ءارقفلا ىلع ( قفنأ ) ثحيو راظتنا دمب اثراو هل فرعي ملو تام وأ هنم سيأو

 ةحص ىلع ال قابلا كسمأو ( حبرلا نم ةدايزلا بانمو هئارش ىلع داز ام )

 لثم عيبلا ةحص مدمل كلذو هدر دجي ملف هارتشا نمم عاب ام "در ةينب لب عيبلا

 ‘ رشع دحأب ةحمارم هعدف ةرثعب هتيرتشا : لوقف مهارد ةعستب هيرتشي نأ

 هبانمو حبرلا نم مهردلا اذه بانم قفنيو ى مهرد وهو هئارش ىلع داز ام قفنيف
 رشع ةرشعلا نم مهرد لكلف ةرشعلل حبر رشع يداحلا مهردلا نأل ،مهردلا رنثع

 وأ هيلإ لاصتنإلا نكمأو رهظ مث قفنأ نإو ى ةرشعلا ىلع مهردلا ةمسق نم مهرد

 . مرغلاو قافنإلا رجأ نيب ريخ كلذك هثراو رهظو هتوم نيبت

 ام هجوب وأ قتعب وأ ةبهب وأ ةمواسم عيب وأ ةحبارملا عيب ( جرخ ناو )
 لوعفمو ازييمت رتشمب بوصنم ( ةحبارم ,رتشم دي نم ) تومب ولو هوجولا نم
 هل ( عئابلا نأ يناثلا ) يرتشملا ( ملع مث ) « ةحبارم ءارش رتشم يأ ى ىاطم

 هقتعم وأ هبهاو وأ « لوآلا عئابلا وهو « هل عاب يذلا يأ ى ( هعئاب ىباح )

 عئابلا .وه هعئاب :هلوق يف عئابلاف ص ام هجوب هنم جرخ نم وا ‘ام هجوب هحرم وا

 رهاظلا عضو هيفو “هئارمث دعب هعاب ذإ ىوسي امم رثكأب ادمع هارتشا نأب لوألا

 ؛امهجوب هنم جرخ يذلا وأ جرخلا وأىتعملا وأ اضيأ بهاولا وهو رمضملا عضوم

 رمضملا عضوم رهاظلا عضو نكلو ى هاباح عئابلا نأ ملع مث : لوقي نأ ىلوآلاو

 ةبهلا نآل ص ليثمتلا ىرجم راج وهو عيبلاب يرتشملا دي نم جورخلا نأ ىلع لديل

 ةرضم وهو هيرتشم ىلع داز : انه ىباح ىنعمو ى هلثم جورخلا عاونأ نم اهريغو
 دضلا نأل ص داضتلا ةقالعل زاجم وهف “ عفنب هيلإ لامو هاطعأ ىنعمب ىباح دض هل
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 يبوح ام ىلع هملع دا ز ام هنع طحم : لىقو > عيبل ١ زاج : لقف

 . . . . . . . ‘ حبرلا نم هتصحو

 ادمع داز ءاوسو « هدض ركذب رعشتسي دضلا نألو : هداض ام رابتعاب ادض راص

 . رم اك دمع الب وأ

 ىباح يذلا ( عيبلا زاج ) : زيزملا دبع نب للا دبع لاق يأ ى ( ليقف )
 الو “ هريغ وأ عيب نم هيف يرتشملا لعف ام اذك و “ ىضمو حص يأ ى عئابلا" هيف
 يف حبرلا نم ةاباحملا بوني امو هب ىباح ام هل درب نأ عئابلا ىلع يرتشملا كردي

 كلذك ريع هنأ رهاظلاف « هعجرأ وأ هيلإ عجر مث هدي نم جرخ دق هنآل مكحلا
 ذوخأملا هنأ : « رثألا » يفو ى زيزعلا دبع نب للا دبع لوق وهو “ لوقلا كلذ ىلع

 درلا نيب ريخ امئاق ناك نإ هنأ نم باوجلا يف هنع مدقت ال بسانملا وهو هب
 عئابلا هل لوقيو عئابلا هسلد ولو ائيش كردي مل توملا ريغب تاف نإو “كاسمإلا و

 . كل ءيش الف الإ و هتذخأ ك ءيشلا در : هدنع

 ( هنع ) يناثلا عئابلا ( طحي ) : - للا هحر _ عيبرلا لاق يأ “ ( ليقو )
 (يبوح ام ىلع هيلع داز ام ) هللا نيبو هنيب ابفو كحلا يف يناثلا يرتشملا نع يأ

 ام يأ ى ءابلا وأ ماللا ىنعمب « ىلع » و « ةاباحملا ىلع يأ ى ةيردصم هذه « ام ه
 اهيلع ايرجو ةاباحملا ىلع ءانب يأ «آزاج اهلصأ ىلع وأ ةاباحلاب وأ ةاباحملل هيلع داز

 . يبوح ام ىلع : هلوق طاقسإ ىلوألاو

 ولف ك » طحم » د قلعتم ) حب رلا نم ( دير ام ةصح ي ] > ) هتصح و (

 ةرشعب هتيرتشا : لاقو ئوسي امم رثكأب هارتشا نأب ةاباحم مهارد ةرشعب هارتشا

 هدي نم كلذ جرخ يذلا يرتشملل درب نأ همزل رشع دحأب ةحبارم ميب هعابف
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 الب عابف دازف 2 اذكب تيرتشا : هل لاق نإ اذكو ى راتخلا وهو

 علطا نإ يرتشملا رخ ةحبارم

 نيب ريخ هدي نم جرخي مل نإو ى ءازجأ ةرسع ىلع موسقم مهرد ءزجو امهرد

 ( راتخا وه ) عيبرلل يذلا لوقلا اذه ( و) ى ةاباع طح الب هلوبقو عيبلا لاطبإ
 زيزعلا دبع نبا لوق وهو ؤي رثألا , ق ريتخا ام قيقحتلا دنع راتخملا سبلو

 هجارخإ وأ هتاوف يف سيل ذإ «لطابلاب سانلا لام لك أ ىلإ يدؤي طحلا مدع نأل

 تاف اذإ بيعملا يف زيزعلا دبع نبا قفاو ولو عيبرلاو هقح لاطبإ ىلع ىوقي ام
 ‘ببع ريغ ةدايزلا نأل انه هفلاخ نكل ائيش يرتشملا كردي ال هنأ يف توملا ربغي

 ؛ لطابب لام لك أو ص لقتسم ررغو ةعيدخ درج يه لي ى بيعلا تهبشأ ولو

 لالقتساب سيل نكل ى لطابلاب لك آلاو ررغلاو ةعيدخلا كلت هيف ناك ولو بيملاو
 الإ هتيمك نيبتت ملو ةدايزلاب لقتسي مل بيعلا ةلباقم يف آادئاز دودمملا نمثلا نال
 عقاولا ررضلا سفن اضيأ كلذ يفف دمملا عقي مل اذإو “ ةدح ىلع نكي ملو ميوقتب

 دنع شرألا كاردإب ريدصتلا اضيأ مدقتو ى لطابلاب لاملا لك أو ررفلاو ةعيدخلا
 . كلذب هبش انه ةلأسمللو « هجوب ءيشلا تاوف

 ص يركذ « ءاف » لاب بيترتلا ( دازف اذكب تيرتشا : هل لاق نإ اذكو )

 اذكب تيرتشا : يرتشملا لوق يف ةروكذم ةدايزلا نأل لامجا ليصفت فطعلاو

 ةحبارم دالب ) ةدايزلا كلتب ( عابف ) هدعب عقاو كلذ : هلوق نع جراخ ءيش ال

 ةدايزلا ىلع ( علطا نإ ) هلك هلاطبإ و ةدايزلاب عيبلا ءاضمإ نيب ( يرتشملا رتيخ

 تفاإو ى اهدمعتي م مأ ةدايزلا عئابلا دمعت "ءاوس ى ةداهشلاب وأ عئابلا رارقإب

 ص درلا دجي الو ةدايزلاب عيبلل لوبق كلذف هعالطإ دعب هكلم نم هجرخأ
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 كردي م لقأب “طلاغ عاب نإو ى هفرعي ملو بات نإ داز ام قفنأو

 . . . . . . . . . ٠ ننب نإو

 ىلع عئابلا ( قفناو ) كلذكف عالطإلا دمب ىضرلا ىلع لدي ام هيف لمع نإو
 فرشي مل يأ ى ( هفرعي ملو بات نإ داز ام ) يرتشملل ةقفنلا نأ ةينب ءارقفلا
 مهفرعي مل وأ اثراو هل دجي ملو هتومب ملع وأ هدجي ملو هنع ثحب و هفرع وأ يرتشملا
 هتوف نإو ى درلاو لوبقلا نيب هريخ هدجوو هبثراو فرع نإو ى ثحبلا دعب
 نبا لوق ىضتقفمف « ةدايزلا ىلع عالطإلا ناك مث هريغ وأ عيبب هثراو وأ يرقملا

 طحي عئابلا نأ : عيبرلا لوق ىضتقمو ى هر الو ضام عيبلا نإ : زيزعلا دبع
 . هماقمب اضيأ عئابلا ثراوو ةدايزلا

 ءيشلا هابتشا طلغ وأ ناسللا طلغ دارأ ( طلاغ ) ةحبارم ( عاب نإو )

 يرقشي نأ لثم هب ىرقشا امم ( لقاب ) ام اطلغ طلاغ يأ ص نايسنلا وأ ءيشلإ

 وأ واسم ةحبارم عاب وأ ةعستب ةحارم عابف ةيناثب تيرتشا : اطلغ لوقيف ةرشعب
 عابف ةعستب تيرتشا : لوقيف ةرشعب يرتشي نأ لثمو ى ةحبارم الب كلذ ناك
 امع صقن ام هل ديزب نأ الو عيبملا در يرتشملا ىلع ( كردي مل ) ةرشعب ى ةحمارم
 احيحص انايب ( نيب نإو ) هطلغ ىلع عيبلا ىضم لب « كلذ حبرو هب ىرتشا
 فالخ ىلع ةحيارم عاب ذإ هتنيب بذك دق هنأل اذكب ىرقشا هنأو طلغ هنأ ايزجم

 فالخ ىلع ةحبارم ميبلا دمعتو ةنيب هل نأ ملع نإ : تلق نإ و ى هتنيب هتضتقا ام
 طلغ الو اهبذك هنأ وأ بيذكتلاك كلذو ىاهلطبأو اهكرت هنأ ىفخي الف اهاضتقم

 لاح ملعي مل هنأ عم اهبذك هنإ : لاقي فيكف اطلغ عابو اهب ملعي مل نإو ، كلذ يف
 ىلع اطلغ عابو اهيسنو اهب ملع نإ اذك و ى اهبذكي نأ نع الضف اهاضتقمب عيبلا
 بيذكتلاب ينعن : تلق ى هيلإ دصقلا يضتقي ءيشلا بيذكتو اهاضتقم فالخ
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 لاح ةدوح وم يهو اهاضتقم فالخ ىلع عاب دإ اهتفل 7 اهاضتقمع لمملا كرت انه

 وأ باوصلا فلاخ اذإ ءيشلا بذك : لاقي ى اهب ملمي مل ولو رمألا سفن يف عيبلا

 . ةفلاحخلا كلت يف هل دصق ال القاع وأ لقاع ريغ ناك ولو هب ديرأ ام

 هباوج : لاق ذإ هنم برقي ام ينارولل تيأر مث باوجلا يف يل رهظ ام اذه
 ال بيذكت كلذ يف ناك : كلذ فالخب ةنيبلا تدهش و ى ءيشب رقأ امل ىنعملا نإ
 هنأل كلذ دعب اهب ءاج ثح طلغلا ىوعدب بيذكتلا لطبي الو « رهاظلا يف
 . ها غ لوألا لوقلا هيجوت يف رهظ ام اذه ى اهيف قدصي ال

 هفلكف ناسنإ ىلع ناسنإ ىعدا ول هنأ طلغلا نسب ولو هكاردإ مدع نم ذخؤيو

 تفتلي ال كلذ دمب ةنيب ماقأ مش مصخلا هفلح مث ى يل ةنيب ال : لاقف ةنيبلا 1 اجلا
 . يشكيودسلا هلاق اك ى ملعأ هللاو ى يل ةنيي ال : هلوقب اهبذك هنال اهيلإ

 نيميلا نأل مصخلا فلح مث : هلوق يشكيودسلا كرتي نأ ىلوآلا : تلق نإ و

 ال : هلوقو « يل ةنيب ال : لقي مل نإو ى ةنيب هل لبقت الو قحلا عطقت ضعب دنع
 ركذو تركذ امنإ : تلق ى مصخلا فلحي ما ولو هيلإ تفتلي ال هنأ يف فاك يل ةنيب
 الو قحلا عطقت ال نيميلا نإ : لاق نم لوق ىلع مالكلا يف ايرج مصخلا فيلحت
 نيميلا ال يل ةنيب ال : هلوق وه هتنيب ىلإ ت افتل ل ١ م دعل بحوملا ناكف ةنيبلا لطبت

 يرتشملا زاجأو “نسب ول هنأ هسفن ةينب هبيذكتي كاردإلا مدع قيلمت نم ذخؤيو
 دجوو لوألا عيبلا دهاش هنأب وأ اهاضتقمب يرقشملا "رقأ وأ هسفن ىلع ةنيبلا كلت
 يناثلا يرتشملا دهاش نإ رظناو “ عيبلا در هل ناكل كلذ دعب ةنيبلا تعقو ايك
 رك ذف طلغ دق ةحمارملاب هل عابو آلوأ ىرتشا يذلا نأ هدنع ققحتف لوألا عيبلا

 



 كردأ هدي نم ناف نإو ‘ رثك الاف يرتشلاك ربخ ننب نا : لفو

 ؛ حبرلا نم هبانمو هب طلغ ام عئابلا هيلع

 نكل ى هتنيب بذكي ناك ولو هنأل هيلع كردي هنأ رهاظلاف ى هب ىرتشا امم لقأ

 نكل ص كلذك قيدصتلا لب « قفاوو يناثلا يرتشملا هنياعام بذكي فيك
 َرقأ اذإ امأو : مكحي : ليقو ى هب "رقأ اذإ هب هيلع كحي ال قدصي ال قيدصتلا

 اهكحي هيلع كحي هنإف هتنيب وأ لوآلا يرتشملا ىوعد تقفاوو ةدهاشملاب

 هطلغ ىلع عيبلا ءاضمإ يف عئابلا ( ريخ ) طلغلا ىلع عئابلا ( نيب نإ : ليقو )
 ( رثكألا ) ب هل عاب اذإ اج ( ف يرقشملا ) رييخت ( ك ) رهاظلا وهو درلا يفو
 ىلع ةجحبارب هل عابف لقأي ىرتشا دقو اذكب ىرقشا هنأ هل ركذ نأب ةحمارملاو
 درلا نيبو عيبلا هيلع عقو ام ىلع لوبقلا نيب يرقغملا ريحي هنأ رم دق هنإف كلذ

 . هلك عيبلل

 هارتشا دقو توفلا هوجو نم ام هجوب ( هدي نم ) عيبملا ( تاف نإو )
 هب طلغ ام عنابلا هيلع كردأ ) عئابلا نم اطلغ هعئاب هارتشا امم لقأب ةحمارم

 ص طلغلا ىلع نيب اذإ عئابلا رييخت وه يذلا يناثلا لوقلا ىلغ ( حبرلا نم هبانمو
 فيكف دوجوم ءيشلاو كردي مل هنآل ائيش كردي الف لوألا لوقلا ىلع امأو

 ام ىلع ةدايز حبرلا نم هب طلغ ام هيلع كردي هنأ دارملاو « تئاف وهو كردي
 ةحمارم عيبيف ةعستب تيرتشا : لوقيف مهارد ةرشعب يرتشي نأ لثم ى الوأ هبر
 نم رشاعلا بات ام هل ديزبو هل رشع ينثإ نوكيف رشاملا هل ديزيف رشع دحأب

 همطعيف ةدئاف مهارد امست مهرد لكل نوكي نأب ةمسقتلل نيمهرد موس ىلع حبرلا

 واسم عاب نإو ى مهرد اعستو امهرد رشع انثا هلف رشامعلل احبر مهرد يمست اضرأ

 يرتشملا ديب تاف نإ يناثلا لوقلا ىلع اضيأ حبرلا نم بانملا كردأ اطلغ ةحيارم
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 يف هل وه عاب نم ىلع هعفني لوألا نايبف ةحبارملا يف تاف نإو

 . فلخلا يف اهلثم ةحجبارمب ال اضيأ لقأب طلاغ عاب نإو ص رهظألا

 تافف ةعستب ةحيارم عابف ةيناثب تيرتشا : طلغ لاقف “مهارد ةرشعب ىرتشا ولف

 نمث هملع كردأو اهب هلام هسأر متي نيمهرد يرتشملا ىلع كردأل يرقملا دي نم

 تأ رهظ املو ص مهرد نمث رج مهرد لك "7 مهرد

 : لاقف ةرشعب ىرتشا ولو ى مهرد نمث مهرد لك قحتسا ةرشع هلام سأر
 امهرد هيلع كردأل هدي نم تافف ةرشعب ةحمارم هل عابف اطلغ ةعستب تيرقشا

 . مهرد عستو

 ىلع ةدايزب ةحبارم ثلاثلل يناثلا يرتشملا هعاب ناب ( ةحبارملا يف تاف ناو )
 نلايبف ) هطلغ ىلع لوآلا نيبو لقألاب لوألا طلغ عم لوألا يرتشملل حبرأ ام

 وهو ( هل ) يناثلا يأ ى ( وه عاب نم ىلع ) يناثلا عفني يأ ى ( هعفني لوألا
 طلغب ثلاثلا عم هباسح ىلع صقن ام ثلاثلا ىلع يناثلا كرديف ثلاثلا يرتشملا
 ثلاثلا هعاب نإ عبارلا عم ثلاثلا اذك و ص ( رهظألا ) هجولا ( يف ) لوألا

 ثلاثلا وأ ثلاثلل يناثلا طلغ نإ اذكو ع اذكهو سماخلا عم عبارلاو ةحارم
 . اذكهو عبارلل

 'حبرلا نم كلذ بوني امو رشعو ةرشع كردي نيلاثملا نم لوآلا لاثملا يفف
 كاردإ مدع نم لوألا ىلع لوقلا امأو ى يناثلا لوقلا ىلع هلك كلذو « يناثلا اذك و
 اذكهو ثلاثلاو يناثلا نيبو يناثلاو لوألا نيب ضام ميبلا نإف نيب نإو “لوألا

 مسر ىلع لب ٤ى ( ةحجبارمب ال اضيا لقاب طلاغ عاب ناو ) كاردإ الو درت آل
 ( فلخلا يف ) ةقباسلا ةلألا لثم يأ ى ( اهلثم ) ةلأسملا هذه( ف ) ةاواسملا
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 هاعاب نإف { ةسمخب هفصن رخآو ةرشعب لمج فصن ىرتشا نمو

 . . . . . . . ى نافصن نمثلاف ةمواسم

 نترإ و ؛ رسخ نسب نإ وأ طلفلا ىلع نسب ولو كاردإ الو در ال ضام عيبلا له

 يناثلا هعاب نإو ى يناثلا لوقلا ىلع هب ىرتشا ام مامت عئابلا كردأ هدي نم تاف

 ثلاث نم جرخ نإ مالكلا اذكو « لوألا نايب يناثلا عفن ةحبارم الب وأ ةحمارم

 . اذكهو مبارل

 الوق طلغ هب ىرتشا امم لقأب ةحبارم عاب نميف : « ناويدلا » يف اوركذو

 هسفن ىلع هب طلغ ام يرتشملا ىلع عئابلا كردي : لوقي نم مهنمو ى هصنو اثلات
 ىهتنا هنم ىرتشا ام عئابلا د ريلف كلذب يرتشملا ضرب مل نإف ى حبرلا نم هبان امو

 هذه يف ثلاثلا لوقلا اذه قحتلي فالخلا نم فنصملاو خيشلا ركذ ام ىلعو

 . ءيشلا در يرتشملا ىبأ نإو هب ىرتشا ام مامت عئابلا كردي : لاقيف ةلأسملا

 وأ راد فصن وأ ةلخن فصن وأ سرف فصن وأ ( لمج فصن ىرتشا نمو )

 هفصن رخآ ) ىرتشا ( و ) ريناتد ريفب وأ ( ةرشع ) ريناند ( ب ) كلذ وحن
 عيب يأ ى ( ةمواسم ءاعاب نإف ) لوالا هب ىرتشا ام سنج نم ( ةسمحي
 ارابتعا ( نافصن نمثلاف ) اعضو وأ ايواسم وأ امير ةحمارم عيب ال ةمواسم

 لدمي الف نمثلا رابتعا ن رد لصألا وه هرابتعاو ع نيفصن اهنيب ناك نإ نمثملل

 رثكأ و أ ةثالث اوناك ولف ى اهقافتاب وأ نمثلا رابتعا ىلع عيبلا مسرب الإ هنع
 نمثلا لع اومم ر نإ الإ مهسوؤر ىلع ءاوس ى مهنيب نمثلا ناكل ةمواسم هوعابف

 . ءيش ىلع اوقفتا وأ
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 اكرتشا ام ىلع وأ لاومألا سوؤر ىلع هنايسقي لهف.. ةحبارم نإو

 . فالخ ؟ ًآثالثأ حبرلاو نيفصن ل وألا وأ نيفصن

 سوؤر ىلع ) هلك نمثلا يأ « ( هنامسقي لهف ةحبارم ) ءاعاإب ( ناو )
 ةرشعلا بحاصل ناكل نيرشعب هاعاب ولف ءايطعأ يذلا نمثلا ىلإ آرظن ( لاومألا

 دحاو لك ذخأي نورشع كلذ و ناثلثو ةتس ةسفلا بحاصلو “ ثلثو رشع ةثالث

 ةسفخلا بحاصل ثلثو ةرشعلا بحاصل ناثلث ى اثالثأ ةدئافلا نايسقيو هلام سأر
 ى اهثلث ةسخلاو اهاثلث ةرشعلاو رشع ةسمخ كلذو ى ةسمخو ةرشع ايلام سأر نأل

 دارفأ نم درف لكل ارابتعا نالام هلاثميف لاملانأ عم لاومألا سوؤر :لاق امنإو

 هناريصيف ( اكرتشا ام ىلع وأ ) رخآلا لام دارفأ نم درف لكل و ى امهدحأ لام

 هنإف الثم لهلا وهو طقف نملا ىلإ آرظن دحاو لكل فصن ( نيفصن ) هلك
 نوكي نيرشعب هاعاب ذإ : لاثملا يفف ‘ هيف ايطعأ ام توافت ولو اهنيب نافصن

 وهو ايطعأ ام عومج وهو ( لوآلا ) نمثلا نامسقي ( وأ ) ةرشع ايهنم لكل
 لاثملا يف نيرشعلا نم رشع ةسفحلا وهو ى ايطعأ ام عومجب لباقم دارملاف رثع ةسمخ

 ةعبس رشع ةسمخلا نم ةرشعلا بحاصلف ( نيفصن ) نيرشعب عيبلا ضرف عم
 ضرف ىلع ةسمخ وهو ( حبرلا ) نامسقي ( و ) ةسخلا بحاصل اذك و ى فصنو
 ةسفلا بحاصل هثلثو ةرشعلا بحاصل هاثلث ( اثدلثأ ) نيرشعب لاثملا يف عيبلا

 ةرشع ةرشعلا بحاصلف ! دحاو اثلثو دحاو اهثلثو ثلثو ةثالث ةسفلا اثلثو

 نمثملا ىلإ نمثلا يف رظن كلذو « سدس و ةعست ةسخلا بحاصلو سادسأ ةسمخو
 وأ رشع ةعبس وأ الثم رشع ةتسب عيبلا ناك ولف ( فالخ ) نمثلا ىلإ حيرلا يفو

 اهنيب نمثلاف ةرمساخم هاعاب ولو هلام سأر لصي مل : ليقف ى رثكأ وأ رشع ةينام
 هثلث رخآلا و ةرشعب همشلث امهدحأ ىرتشا نإو ى لمجلا يف ايمل ام باسح ىلع
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 عابرأ ةثالثك ةرثك و ةتلق نمثلا توافتب ةفلاختملا تابمستلانم كلذ وحنو ةرشعب

 ةيمك فلاختب رثكأ وأ ةلئالث هارتشا وأ نمثلا يواستب وأ ةسمخو ةثالثب عبرو

 ةسمخب امهدحأل فصنك اهفلاختب وأ سكعلاب وأ تادمستلا يواستو ناشألا

 اومسقلف ةمواسم هوعاب نإف ى هوعاب مث ةعبرأب رخآلل سدس و ةتسب رخآلل ثلثو

 ‘ مهنامنأ سوؤر ىلع هومسقيلف ةحبارم هوعاب نإ و ؛ دحاو لك ةيمست رابتعاب نمثلا
 حبرلاو مهتايمست رابتعاب مهنامنأ لباقم : لبقو ى دحا و لك ةيمست رابتعاب : ليقو

 . ملعأ هللاو 2 مهنامنأ رابتعاب

 _ ٣٣٧ - ) ج ٩ لينلا - ٢٢ (



 باب

 ةفا وط .يداني

 باب

 ةفاوطلا يف

 ءيشلاب نارودلا ةغللا يف و۔هو فاوطلاو “ فاوطلاك فاط : ردصم وهو
 وح ناسنإلا ددرت : حالطصالا يفو ص كلذ ريغو هوحن ددرتلا وأ هبناوج نم

 ةفاوطلا ركذ هنأ يدنع يذلاو « هيف ديازتملا عيبملا نمث ةيمك ىلع ءادنلاب نيرتشملا

 عويبلاب بسنأ اهنآل لام ءانع لدب اهيف نأ عم تاراجإلا يف هركذي ملو عويبلا يف
 يأو عيبلا هب يذ هلاوقأ نم لوق يأو هفاوط يف لوقي ام ةيفيك ىلع ملكت هنال

 امأو 2 نمثملا و نمثلا باب نمو عيبلا دقع باب نم وه امم كلذ وحنو حصي موس
 يذلا ءيشلل عئابلا وه نوكي ام اريثك هنألو اعبت انه روكذم هترجأ ركذ
 (فاوط يداني) ملعأ هللاو ريجألا فالخم هدي يف ايف فرصت هل راصف هيلع يداني
 امومع اهمعي ام فاوطلا ديرب نأ زوجيو « هكلام بئات وأ ءيشلا كلام وأ
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 { رضاحلا هقوسو هموي موسب

 نإ هلبق ةليللا موسب اضيأ راهنلا يف يدانرف ةليللا لمشي ام دارأ ( هموي موسب )
 ريغتي ال ةدمب ليللا لبق هفرع دقو اليل مئاس هماس وأ ران ءوض ىلإ ليللا يف مس

 هآرو هب فراع ريغ ليللا يف هماس وأ ليللا عيب يف ةقباسلا لاوقألا ىلع وأ اهيف

 عيبي نأ باط موسلاو > هلك كلذ ق مأ وسلاب يدانيف هموس ىلع تبثو راهنلاب

 موي اذكب ميس هنأ ىدان رخآ موي يف قباس موسب يداني نأ دارأ اذإو ى اذكب

 يقاب مئاسلا ناكو الثم نهر ميس اذإو « هب ربخي زوجي ال امم كلذ ريغ اذك و اذك

 ؟ مويلا ىلإ كموس ىلع قاب تنأأ : هل لاق نإ الإ رخآ اموي يداني الف ءارشلا ىلع

 موسب ايدانم ناك هيلع نآلا ىلإ قاب انأ : لاق امل هنأل هب يدانيف ى معن : لوقيو
 دقعلا لبقي ال نأ هلف ءادنلا داز لي هل دقعي ملف ناسنإ ماس اذإ هنإ كلذو ى هموي

 دجي ملال :لاقف ؟ رقاب تنأأ :هل لاق نإو ى هنع لبقي م هنأل ماس يذلا هموسب

 . عئابلا هلاقآ نإ الإ هيلع فقوتم عيبلا نال

 دعب ةرم لك ارارم دحاولا مويلا يف ةعيابملاب رمع ولو ( وضاحلا هقوسو )
 مويلا يف هلك كلذ ناك نإ هيف ىلوألا ةرملا موسب هرخآ يف ىدا ولو عاطقنا
 هترامع موسب يداني ال ىتح هترامع روضح قوسلا روضح دارملا سدل و دحاولا

 ىمسملا لحملا سفن روضح دارملا لب ى ةعطقنملا مويلا كلذ نم تقو يف ةقباسلا
 يدانيف اهلك اهبف فوطي رثكأ وأ ناقوس فاوطلل نوكي نأ نم ًازارتحا قوسلاب
 اذهف « رخآ قوس يف ءادنلا لاح وه لب “ رضاح ريغ هنأ لاحلاو ، اهدحأ موسب

 رضاحلا هقوس ريغ موس ريغبو هموي ريغ موسب يداني نأ زجي مل امنإو ى زوجي ال
 موسب ليللا لوأ يداني نأ لثم ى هلاصتا برق ولو فلتخي كلذ يف رعسلا نأل

 ديرب نأ لمتحيو « مهتارابع نم ردابتملا وه هتركذ امو “ لبق راهنلا رخآ
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 ةفيلخ ديب ناك نإ ةيصول لوهجم يف ثراوب زوجيو 2 هؤارش زئاجو

 هترامع موسب ال ةرضاحلا هترامع موسب يداني نأب هترامع روضح روضحلاب

 نأ زوجي : ليقو ى طوحأ لاتحالا اذهو مويلا كلذ يف ولو ةعطقنملا ةيضاملا

 يداني ال : لبقو ى هلبق ةليل يف راهن موسبو هب ةلصتم هلبق ةليل موسب اراهن يداني
 ءادنلا زوح ال تقو موسب ىدان نإو > راهن موسب الىل الو لل موسب اراهن

 رايخلاب يرتشملا نوكيو يرتشملا ربخيلف رضاحلا ريغ هقوس موسب وأ هموسب

 . ملي ما ذإ
 زوجي ال نم موسب ال ( هؤارش زئاج ) ناسنإ موس ( ب ) ءادنلا زوجي ( و )

 نونجمو هلح يف قباسلا فالخلاىلع عيب وأ ءارش هيف هل زوجي ال ايف لفطك هؤارش

 فحصملاك كرشملا يرتشي ال ايف كرشمو هيلع رجحم ناسنإو هل نوذأم ريغ دبعو

 كلاكو “نالوق هدنع وأ ةعمجلا ناذأ دعب موسو دجسم موسب ءادنلا يقو < دبعلاو

 نأ لبق هسفنل هسفن لام ناسنإلا يرتشي نأ ةلاحتسال هسفنل ماس اذإ ءيشلا

 . هكلم نم جرحي

 ( يف ) هريغل وأ هسفنل يرتشي ( ثراو ) موس ( ب ) ءادنلا ( زوجيو )

 اذكهو ى هتميق تصقن نإ ثراولا ىلإ عوجر ال هنآل ( ةيصول لوعجت ) ءيش
 ثراولا وأ يصوملا هدي يف هلمج ءاوس ةيصولا ةفيلخ ( ةفيلخ ديب ناك نإ ) ةلغلا
 اهيف.فرصلاو ةيصولا يف نمثلا فرصيو عيبي هنأل هسفن لام عيبي هنأك وه ذإ

 ؛ ةفيلخلا نع عزنلاب نكل فرصلا هل حص ولو ثراولاو ةفيلخلل يصوملا هلعج ىتح

 ىقبي ال وأ ةيصولل هلك ناك نإ كلذو « وه ال مه هب دفني ام هل اولعج ول اذك و
 ص ثراولا مواسي الف ةيصولا ىلع ديزب ام هيف ناك نإو هقرفتست لب “ ءيش هنم

 . هسفن لامل ءارشو هسفنل ةدايز كلذ نأل 4 هموسب ىدانب الو
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 رظن هيفو 2 طلسملا وأ نهترملا هعيبي نهر يف نهارلا موسب و : ليق

 ، بارم وأ مارح هديب ناك نمبو ىفخي ال

 (طلسملا وأ نهترملا هعيبي نهر يف نهارلا موسب ) اضيأ يداني ( و : ليق )
 يف يأ ى ( هيفو ) هميب ىلع ءاطتلسو هديب نهرلا نهترملاو نهارلا لعج يذلا
 ىلع عابي يكل هئيش يف ديزي نأ مهتم نهارلا نأ وه ( ىفخي ال رظن ) لوقلا اذه
 ىلإ هموسب لصوتي وأ نهرلانمث نم ةيقب هل ىقبت وأ هنيد نم صلختيف موسلا كلذ
 وأ نهترملاو لكوملا ةلزنمب هنألو 2 مسي مل نإ هيلإ لصوتي ال نيآدلا نم رادقم صلخت

 تأ بسناألاف ى نهترملل هيلع تبث دقو ؟ هيرتشي فيك و لسك ولا ةلزنمب طلسملا

 . لهس اذه نكلو ص هعيب كرتيو هملع ام يضقي

 لاملا كلذ رضحي مل اذإ ( بارم وأ مارح هديب ناك نم ) موس ( ؛و )
 وأ اذك يف يذلا يلاب يرتشأ وأ موسأ ينإ : لقي ملو هب مسيو بارملا وأ مارحلا

 رضح نإ امأو ‘ بارم وأ مارح هنأ فاوطلا لعو نالف ةمذ يف وأ اذك دنع

 يذلا يلام يرتشأ وأ موسأ ينإ : لاق وأ ى هب ماسو بارملا وأ مارحلا لاملا كلذ

 بارم وأ مارح هنأ فاوطلا ملعو نالف ةمذ يف وأ نالف دنع وأ اذك عضوم يف

 نم بارم وأ مارح هديب نمب دارملا نأ هلصاحو ى ماقملا ريرحت اذه هب رداني الف
 يفف ص هقفنيل هعيب دارأ ةبير وأ مارح هديب نمو ى ةبيرلاو مارلا ةلماعمب فصتا

 ،ىل"وأ لوآلا ريسفتلا نكلو “ اهب هدنع يهتني ىتح ةدايزلاب هؤارش هل لوقلا ضعب
 ربخيلف ملع ث بارم وأ مارح هنأب ملعي . وأ اطلغ وأ ادمع كلذب ىدان نإو

 بارم وأ مارحي ماسنم موسب ىدان دق هنأب هربخي هدنع ءيشلا فقو نم كلذب

 نإ الإ ناضلا ليزي ال أطخلاو ىطعأ ام فاوطلا هل نمض در نإف « اريغ نوكيف
 الف هقح يف ةضراع ةبير كلت نإف هموسب ىدان نأ دعب الإ بارم هنأب ملعي م
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 . .... ى هرمأ يلو نمل هءارش دارأ نإ ءيشلا بربو

 ي مارح هنأ ققحتي مل ام بارم لامب موسي ءادنلا زوجي : ليقو ى نامض آلو ريبخت

 ىلع ناو تباث مارح ءارشلا نآ ىلع ءانب مارح لامب موب ءادنلا هل زوجي : لبقو

 نإ لاملا بحاصل تباث ءارثلا نأ ىلع ءانب وأ لاملا بحاصل نامضلا يرتشملا

 هل ناك ول ءارشلاب ىضرب له ربتخي نأ دب ال ريخألا ءانبلا اذه ىلع نكل « هدارأ

 ريخيلف ال : لاق نإو ى عيبلا ىضم هتلبقل يلام موسب فقو ول : لاق نإف ؟ ال مأ

 موسلا لطب : ليقف ى رمخ نمثو رامزم ةرجاك مارح نمت ناك نإ و « يرتشملا
 ى لالحلا نمثلا لدبيو حص : ليقو ى هارتشا وأ ءيشلا هدنع فقو نم رّيخيف
 ةزمهلاب يعابرلا بارأ لوعفم مما بارملاو هب ىداني حيحص موسلاف اذه ىلعو

 . بير يف عقوآ ىنمب بارأ ال يثالثلا بار ىنعمب وه يذلا

 ت ونجو متيك ( هرمأ يلو نمل هءارش دارأ نإ ءيشلا بر ) موس ( بو )

 وأ ةلاكو وأ فالختساب كلذ وحنو فقوو دجسمو غلاب لقاع رضاحو بئاغو

 يلو نمل ءيشلا كلذ هئارش زاوجل ءيشلا بر نم ةدايزلا نأ۔ب رابخإ الب ولو رمأ
 امئاب راص ذإ نيفرطلا صخشلا هبف ىلوتي امم اذهو ى هتنامأل مهتمب رسيل هنأل هرمأ
 نأ مولعمو ؛هرمأ ىلو نمل يرتشي هنأ ىلإ رظنلاب ايرتشمو هل ءيشلا نأىلإ رظنلاب
 ىرت الأ فوصوملا ددعت ةلزنمب ةفصلا ددعتو تاذلا فالتخا ةلزنمب ةهجلا فالتخا

 هنأك هدحو ديز دارملاو عاجشلاو داوجلاو ملاعلاو لقاعلا ديز ءاج : لاقي هنأ

 ص ةعاجشلاو دوجلاو ملعلاو لقملا نهو تافص وأ تاهجب فصتملا ديز ءاج : ليق

 : لوقأو « ينم حاضيإ ةدايزب لاقي اذك « آرسب هنم نسحأ ابطر اذه : لاقيو

 هسفنل اعفن هيف رجي مل ايف نمؤي امنإ هنأل هتنامأب لوزت ال انه هتمهت ناب هيف هجتي
 ىعدا اذإف ، هسفنل عدي مل ام نيمأ نيمألا نأ حيحصلاو ى هسفنل عفنلا رجي انهو
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 مالكو ى انيمأ رومأم وأ ليكو وأ ةفيلخ لك سيل هنألو ءانمألا ىإ جاتحا

 متيلا رمأ يلو اذإ ةمهتلاهنع لازت الف هريغ رمأ يلي نم لك يف ماع خيشلاك فنصملا

 ناتئاب هنع تلاز ولو بئاغ ىلع هوف وأ مامإلا وأ ةريشملا هتلو وأ نونجملاو

 عيبملا يف هعم ديازتي يذلا نكل « انيمأ نوكي دقو هسفن ىلع هايإ غلابلا لقاعلا
 ددمت ليزنت امأو « هرمأ ىلو نم بناج يف هتنامأ تحص ولو هسفن ىلع هنمؤي ال

 ص تايعرسشلا يف درطم ريغ يوفل رمأ وه امنإف تاذلا ددعت ةلزنم ةفصلا وأ ةهجلا

 نيمئابلاب دارأ هنأ ردابتملاو ‘ نيمئاب نم الإ عيبلا نوكي ال : قلع هنع "رم دقو
 لسىلدل الو ى نيتفص وأ نيتهجب فصةملا دحاولا لمشيو اهلمشي ام ال طقف نيناسنإ
 نأ نع الضف ى تاذلا فال_تخا ةلزنم ةفصلا وأ ةهجلا فالتخا ليزنت ىلع هلمحل

 ص اهزاجمو اهتقيقح يف ةملكلل لايعتسا هلك كلذ لمش امب هريسفتو هيلع لمحي
 مهتي هنأل رظن يدنع ءيشلا بحاص موسب ءادنلا يفف “ حصأو رهشأ عنملاو

 . هيلع يلي نم حالص هتاعارم ىلع بلغي اذهب هماهتاو هئيش نمت ريثكتب

 يف ظفلتلا بجي ال هنأ ىلع ينبم ءيشلا بحاص موسب ءادنلا زاوج : تلق نإو
 ةلالدب هلوبقو نمثلا عفد يفكي لب ى ءارشلاو عيبلا اهب تبثي ةفيصب عيابتلا
 دراولاو ةمهتلا ثيح نم دراولا لاكشإلا عفدي ال اذه : تلق “توكس عم لاحلا

 مك هيجوت يف يل رهظ ام ىلوف « رتشمو عئاب نيناسنإ دوجو مدع ثيح نم
 ءيشلا بحاص موسب ءادنلا زوجي امنإ هنأ - هللا اهمحر - فنصملاو خيشلا
 نيديازتملا موس ءاهتناو فاوطلا ىلإ عيبلا عطق رمأ در اذإ هريفل هل يرتشللا

 ةديازم نآل ةمهتلا لوزتو ناناسنا لصحي اذه يفف ‘ فاوطلا هرواشي نأ نودب
 نأ اضيأ ةمهت ضعب ىقبي لب ى ريمستب هرمأ يلو نمل هذخأ هنأكف ريمستلاك هريغ
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 ءهرمأ يلو نمل نإو ربخيلو ى هسفن فاآوطلابو

 ‘هريغ نم هل يرتشي نأ هنكمأ دقو كلذب هرتشي مل هسفنل هيرتشي ناك ول نوكي

 ؛ هموسب يداني الف ءيشلا بحاص ةروشمب عيبلا عطقي فاوطلا ناك اذإ امأو

 لاكشإ عفدي ال فالخلا اذهو ى يرتشم اعئاب ناسنإلا نوك يق فالخلا “رم دقو

 بنج يف افالخ سيل هنآل ص كلذ نع هكح جراخ عيبملا يف ديري نم نأل ماقملا

 . ءيشلا كلام ريغ ديزب يذلا

 هريغل ىرتشا نإ ايس الو هسفنل ىرتشا ولو ( هسفن فاوطلا ) موس ( بو )

 ديزب نم ةرضحب ديزب ناك ( نإو ) هسفن نم داز هنأب هعم ديازتي نم ( ربخيلو )
 متي نم ( هرمأ يلو نمل ) هؤارش ناك نإو فاوطلا نم ةدايزلا نأ ملعي ثيحي هعم

 وهف هربجي مل نإو « هسفنل ىرتشا نإ ابس الو مهريغ وأ بئاغ وأ نونج وأ

 اذإف ' ءيشلا بحاص ريغو فاوطلا ريغ موس ةادانملا نم ردابتملا نأل رايخلاب

 بذكلا ةيانك و “بذك ةيانك ناك رابخإ الب ءيشلا بحاص موس وأ هموسب ىدان

 . نالوق بذك هبش وأ بذكلا مكحي اهيلع مكحيف بذك

 وأ هعيب ىلع هبحاص هلكوف هريغل ءيش هدي ي ناك نم لكو : « ناويدلا » ينو

 ءالؤهنم دحاو لك عيبي نأ دارأف نهر هدي يف ناك نم وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخ

 فاوطلا يدانيو دي يف هكسمي نكلو هعيبيل فاوطلل هيطمي الف هدي يف ام
 هترجأ هنم هيطعيو هب يدانيف فاوطلا دي يف هلمحي : لوقي نم مهنمو “ كلذك

 هنإف هريغ لام هدي ىف ناك نم كلذك و ى دارأ نإ هسفنل هلامب لجرلا يدانيو

 . . ھا ى هعىب هل زوجي ثيح هب يداني

 امو ةليبقلاو ةمينغلاو ثاريملا يف الإ هوركم ديازملا عيبو : « رثألا ه يفو
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 . رسكنا مم مولعم ميس نإو ءارشلا مدعب مهتم الو شجانب ال

 يف ديزي نم وهو ( شج.ان ) موس ( ب ال ) ھا ديزي نميف عيب همسق فرعي ال
 اذإو “ ديزي ناب ( ءارشلا مدعب مهتم ) موس ( ب الو ) هءارش ديرب الو ءيشلا
 يوقشملاف امهدحأ موسب ءادنلا عقو نإو ںهلبقأ ال : لاق “تدز امب هذخ : هل ليق

 . شجانلا ةدايز مكح يف مالكلا مدقتو ى رايخلاب

 مسب هيلع لولدملا موسلا ( وصكنا مث مولعم ) نمث ( ب ) عيبملا ( ميس نإو )
 ءيش راسكناب هنالطب هبش هنالطب هراسكنا ىنعمو “دحاو قدصاملاو مولعملا وأ

 ىنعمب رسكنا هنم ىتشاو راسكنإلا هامسف عافتنا مظع هعم هب عفتني ال ًاراسكنا

 وأ روسكملا ءانإلاب عفتني ال اكف “عافتنالا ميظع مدعو ى لامكلا مدع عماجي لطب
 ًاعافتنا الإ لطب يذلا موسلاب عفتني ال كلذك الماك عافتنا الثم روسكملا دوملا

 ش خسنلا ضعب ف دحو نإو > هنالطب رابخإلا مم هب رعخم نأ وهو > اصقان

 : لاق ذإ ركنملا موسب داني مل ركنأ اذإف _ نيس الب ءارلاو فاكلاب _ ركنأ

 -هلاطيإ هبش مولعملا وأ موسلا رسكني يأ “لوعفملل ءانبلاب وهو ى اذك هيف طعأ م
 يف جالملا عماجي ی لطبأ ىنعمب “ ركنأ هنم قتشاف راكنإ هامسف ءيشلا دوحج

 فاوطلا جلاعي كلذك « هعفدب دحاجلا دوحج قحلا بحاص جلامي اكف “ لك

 رابخإلاب ةيلكلاب هنالطب عفدي مولعملا نمثلا وأ مس يذلا موسلا ءيشلا بحاص وأ

 راكنإلا يف نأ اكف ى مدملا عماجلا نوكي نأ زوجيو « هنالطبب رابخإلا عم هب

 . ام امدع موسلا نالطب ي اذكف ى ًامدع

 عيب دمب لبقي الو تكسيف عئابلا هل عيبيف موسي نأ هراسكنا لاثمو
 ص اذكب هتيرتشا وأ ص اذكب يل عب : لاق اذإ ايف فالخ "رم دقو « عئابلا

 كلذ دعب يرتشملا لبقي ىقح وأ ؟ عيبلا تبث له اذكب كل هتعب : عئابلا لاقف
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 . . . . ص فاوطب ال عئاب اذكو ى ءارشلا ديرم ربخأ

 هل ىرتشا دق نوكي ال نأ طرش ىلع موسي نأ اضيأ هراسكنا لاثمو ؟ اضيأ
 ، نالف ىلع موسي نأ وأ هل ىرتشا دق هنأ رهظف عيبملا كلذ لثم دحأ وأ نالف

 ةزاجإ نالف ركنأو هيلع ةفيلخ نكمي ملو هلكوي ملو هرمأي مل انالف نأ رهظ مش
 هفالخ رهظف ى اذه عاتم وأ اذك دلب وأ نالف ةعنص هنأ ىلع موسي نأ وأ عيبلا

 نأ وأ رخآ ضرغل لب نمثلا يف هيلع مسي مل امو هيلع ماس ام توافتل ال كرتف
 ص كلذ دعب ناك مث ةفالخ الو ةلاكو الو هعيب يف عئابلل رمأ ال هنأ نيبتيف موسي

 رهظي نأ لشمو « عئابلا هقفاويف كرتلل عاد هوعدي نأ لثمو ى هليقي نأ لثمو

 وأ ءارثلا هب نع بئاغ وأ رضاح ةبير وأ مارح نمثب يرتشي يرتشملا نأ

 دقعلا ىلع يضملا نم يرتشملا ىبأ وأ اقلطم وأ ردقلا كلذب ىرتشا هنأ ركني

 ابر موس نكي ملو لازف ناك موس لك نم كلذ وحنو هنم ىبأ رابجك ارہج
 ًافحصمو ادبع كرشم موسك ءيشلا كلذ ءارش زوجي ال نم موس الو خاسفنا وأ

 فالخ نم اهيف رم ام ىلع نبغ وأ بسع وأ شغ وأ ررغ روهظل هلاوز نكي ملو
 . ىهنل الو

 اذكب ميس هنأب ربخأ يأ ةدحوملابو ةزمهلاب - ( ءارشلا ديرم ربخأ )

 ىلع يذلا نمثلاب هئاضمإ و ءارسثلا كرت نيب رسخ يأ كةانثمبو زمه الب وه وآ متي ملو
 يف ( اذكو ) ث ءارشلا همزل دازف ملع نإو « هراسكناب ملعي مل نإ رسكنملا موسلا
 هراسكناب فاوطلا رب_خ اك موسلا راسكناب ربخي نأ كلذ نمو « مدقت ام عيمج

 (فاوطب ال) كلذ ريغو ةطقل وأ نهر وأ هيلع ىلوت نم ءيش وأ هئيشل ( عناي )
 ى رابخإ الب عيبلا ىلع ضرملاو ءادنلا يف موسلا كلذ ىلع ءانبلا دمعت لحي الو

 . ريمختلا مكحلاف دمع ريغ وا ادمع رامخإ الب عقو نإف
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 ىرتشاف هيف هب تيدان وأ نالف نم وأ قوسلا نم تيرتشا : لاق نإو

 { هي رتشم ربخ هفالخ جرخف كلذ ىلع

 نم ؤأ ( قوسلا نم ) اذكب ه ( ةيرتشا ) : دمع ريغ وأ ادمع ( لاق نإو )
 وه وأ فاوطلا دي ىلع وأ نالف فاوطلا دي ىلع وأ ( نالف نم وأ ) اذك قوس

 يف يأ س ( هيف هب تيدان وأ ) كلذ وح وأ اذك دلب عاتم نم وأ نالف لمع نم
 اذكب هماس وأ اذك هيفنالف داز وأ نالف هب هيف ىدان وأ هب هيف يدون وأ قوسلا

 هنأ وأ قوسلا نم هرتشي مل هنأ جرخ نأب ( هفداخ جرخف كلذ ىلع ىرتشاف )

 نالف ريغ نم هارتشا هنأ وأ ى هنيع نإ هركذ ىذلا ريغ رخآ قوس نم هارتشا

 ريغ لمع نم وأ فاوط الب وأ درك ذ ىذلا ريغ فاوط دي ىلع وأ « هركذ ىذلا

 عقو : لاق دقو « هب ءادن مقي مل وأ اذك دلب عاتم ريغ نم وأ ى ركذ يذلا نالف
 لاق ام فالخ نم كلذ هبشأ امو هركذ يذلا نالف ريغ كلذب هماس وأ

 جراخلا فالخلا كلذ ناك ولو هكرتو عقو امب ءارشلا ءاضمإ نيب ( هيرتشم رتيخ)

 بيعملا ةلزنمب دمعتي مل نإ اهتروص ىلع وأ شغو بذك كلذ نآل ى هل حلصألا وه

 نم جرخ ام ىلع عيبلا دقمي مل يرتشملا نكل هل يطعأ ام ىلع دزي مل ولو هنأل

 يرتشملا ىلع سيبلت هريغ ركذو “مقاولا ةفلاخمو عئابلا هل رك ذ ام ىلع لب فالخلا

 يتاي نيأ نم رظنا ةتس يبأ ذيمالت ضعب لوق دري الف هب ررضتي مل ولو ‘ شغ وهف
 «حاضيإلا» يف ال بسانملا وه رييختلاب لوقلاو ىرتشا ام ىلع دزب مل هنأ عم شفلا

 ناك اذإ كلذب ملعي مل اذإ رايخلاب يرتشملا نوكي نأ بحأ شجنلا عيب يف خيشلل

 ءارثلا مزل حلصأ ناك نإ : ليقو ى ةعلسلا برو شجانلا نيب ةأطاوم نع لعفلا

 . ريخم وهف الإو ىضمو
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 لجر دنع ةعلس فاوطلا فقوأ نإو هعئاب ىصعو مزل : لبقو

 نإو 2 هلف لوألل زوج ناف هربخأ اهمر ربخت نأ لبق اهيف ديزف .

 ‘ كلذكف ريخألل

 نأ نم رم ا۔ل بسانملا وهو ى ريبخت الب تبثو ىضم يأ ى ( مزل : ليقو )

 ( هعثاب ىصعو ) “ صاع شجانلاو تباث شجانلا ةدايزب عيبلا نأ ىلع انباحصأ

 ريغص : ليقو « بذك هنأل ريبك نايصعلا كلذو ع نايصع الب مزل الإو دمعت نإ

 ةيصعم وهف الام هب كلهتسي مل نإ : ليقو “ لطابب لام كالهتسا هب عقي مل نإ
 نف ةعلسلاب فاوطلا ىدان اذإو ى هللا ىلإ ةريغص وأ ةريبك اهنوك لوكوم

 ديعس حون يبأ نع ركذو ى عيبلا عقي قح ءارشلا همزلي الف ةيطملا هيلإ ترخات
 . عوجرل ا بيصي ال : لاق هن 1 فلحم نب ا

 لخن ولو عابي امم اهريغ وأ ( ةعلس ) ام عئاب وأ ( فاوطلا فقوا نإو )

 لفط وأ ةأرما وأ ( لجر دنع ) كلذ يف ةدايزلا ىهنأ وأ لوصألا نم اهريغ وأ
 فاوطلا دنع وأ لجرلا دنع الثم ةعلسلا تناك ءاوس لفطلا ةعيابم هيف زوجي ايف

 اهفاقيإب ( ابر ربخي نأ لبق اه ) نث ( يف دي زف ) مهريغ وأ اهكلام دنع وأ
 نأ دبتعا هنأل لطبي وأ هدنع تفقو نمل زيجي نأ لبقو اذكب لجرلا دنع الثم
 ناسنإ دنع وأ نالف دنع تفقو الثم ا +نأب ( هربخأ ) اهبر رابخإل فاقيإلا
 صوصخلا ظفل وأ مومملا ظفل نم كلذ وحنو ةأرما دنع وأ لج ر دنع وأ

 ظفل نم اذه وح و اذك نالف اهمف داز وأ اذك اهيف ديز اهنأبو اذك تفلب و

 ةعلسلاف وأ ( هل ) ميبلا ( ف لوألل ) عيبلا ( زوج نإف ) صوصخلا وأ مومعلا

 تناك اك يأ «( كلذك ) ريخألل وه ( ف ريخألل ) زوج ( نإو ) ‘كلذ وحن وأ هل
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 ةعلس لك نمث طعيلو ء نامض الب هل هرك لوألل زوج ىتح ربخي مل نإو

 3 نمض ال و اهب ر

 . دمب هربخأ ( لوذلل زوج ىتح ) ه ( ربخي م نإو ) ، لوألل زاجأ نيح لوألل
 ةمايقلا موي كلذل لمف الو ةمايقلا موي ىلإ اذك لعفأ ال : لوقن اك هربخي م وأ

 ( نايض الب ) لوالل عيبلا ناكو .0 رابخ إلا ريخ ت ( هل ) رحت ةها رك ( هرك )

 ام هل نمضي هنإف هللا نيبو هنيب اهف امأو ى مكحلا يف ريخألا داز ابف فاوطلا ىلع

 هلع دعب يسن ولو اهنودي عيبلا زوج ىتح اهب هربخي ملو هتدايزب ملع ذإ ريخآلا داز
 دمع الب ائيش لمع نم لك اذك و “همزل هئطخب ملع اذإو ى نايضلا ليزي ال اطخلا نال
 . هب ذخاؤي هملع دعب هحلصي مل نإ هنإف ملع مث

 عييضت ةدايزلا رابخإلا مدع نأل مرحت [ ةهارك ] ةهاركلا كلت نأ رهاظلاو .
 ربخي مل اذإ امأو “هدي يف هنأعم عيبملا نميف حصن مدعو“مارح وهو سانلا لاومأل

 اميرحت وأ [هيزنت دمعلا ريغ يف ال دمعلا يف ةهاركلا نآل؛كلذ يف ةهارك الف نايسن

 رخآلل فاوطلا هعاب نإو “ رصق نإ ىسني تح رابخإلا ريخات هل هركي معن
 ىلوآلا ةقفصلا زوج نإف ى رايخلاب هعلسلا بحاص نإف لوألل هفقوأ امدمب
 ص كلذ هل زوجي الف ةرخآلا ةقفصلا زوجي نأ دارأو اهزجي مل نإو تزاج دقف

 يف اذك 4 ةريخألا ةقفصلا زوجي نأ صخري نم مهنمو ى عيبلا زوج نإ الإ
 . ناويدلا (

 نم اهريغ وأ ( ةعلس لك نمت ) سانلا لاومأ عئاب لكو فاوطلا ( طعليلوآ )
 ( الإو ) هدي ىلع رمآلا ىرج هريغ نع ابئان وأ اهل اكلام ( اهتبر ) تاعيبملا
 لكل ( نمض ) هريغل رخآلا نمثو رخآلل دحاو نمث ىطعأ لب هئيش نث الك طمب
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 ء درلا نيذخآلا مزلو

 ةءادرلاو ةدوجلاو ةمكلا يف هريغ ن عم ىوتسا ولو “هنيع هسفن هئيش نمت دحاو

 هاعد ءاوسو هلثم هل نمضيلف هيلع ردقي مل وأ فلت نأب هدجي مل نإف “ سنجلاو

 عيضي مل ولو نمض ضعبلا وأ لكلا عاض ولف « هعدي مل مأ نامضلل ءيشلا بحاص

 ريغ ضعبو دوجأ ضعب نوكي دق ذإ « عرو كرت طلخلا يفو ى طلخلاب هفرصتل

 ع باري ال ضعبو هبحاص لام باري ضعبو ضعب نم نزوأ ضعبو دوجأ
 . هطرش هلف عييضت الب نمضي الو طلخي نأ طرش نإو

 دي ىلإ ذخأ ام در ( درلا ) هريغ نمث مهنم لك ذخأ نيذلا ( نيذخآلا مزلو )

 ‘هلانيبو مهنيب ايفو مكحلا يف ءيشلا كلام دي وأ هريغ وأ فاوط نم هنم هلصو نم

 مل كلذ ىلع ةداهش مقت ملو مهريغ نامنأ مهيديأ لصو ام نأ ين هوقدصي مل نإو

 نامثأ هذه : مهل لاق نإو ‘ مهيديأب ام هل اودري ملو مهيديأب ام ريغ هنم اوذخاي

 تلخد امدعب الإ لقي مل نإو ى نيمأ ريغ ولو هوقدصيو اهوذخأي الف مكريغ

 : ليقو « مهبولق قيدصتلا لخد نإ الإ نيمأ يغ ناك نإ هوبذك مهديأ

 كلام ىلإ در اذإو “يزجت ةداهشب الإ انيمأ ولو مهديأ لوخد دمب هب اولغتشي ال

 كلذك و هوحن وأ فاوطلل ضوملا در ضوملا كلاملا كلذ نخأ دقو ءيشلا

 هبحاصل هدريلف هبحاص ريغل ىطعأ ام ضبق مث ضوملا نمض اذإ هوحن وأ فاوطلا

 انالف هريغ وأ فاوطلا ىطعأ ام نأ ىلع ةنيبلا تماق اذإو < ضوعلا عجرتسيو

 كسمتلاو هوحن وأ فاوطلاب كسمتلا نمثلا بحاص نالفلف « نالف ءيش نت وه

 . طوللا وه ذخأو هسفن لام نم الك ىطعأ طلخ اذإو ى هنمث ذخأب
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 ردق هيلع ىدان ام ىلع ذخأيو هلم َآسأر "لك ذخأ نإ صخرو

 ص اهبر عم هيلع قفتا ام وأ اهعبي مل نإو طقف هئانع

 هيف ناك هلام نث يأ ى ( هلام سأر لك ذخآ نإ ) نمضي ال نأ ( صخرو )

 ةدوجو اسنج اقفتا نإ ىال مأ رعسلا نع وأ هارتشا نإ كلذ لبق هارتشا امع حبر
 وأ رخآلل رخآلا ضعبو رخآلل مهدحأ لام سأر ضمب ىطعأ نإو ى ةءادر وأ

 هل متأو ' صيخرتلا لوق وهو « يناثلا ىلع هاضمأ و لوألا لوقلا ىلع هدر لوألل
 يطعملا ىلعو درلا ذخآلا ىلع قيضي ال نأ صيخرتلا كلذ ىنعمو ى متي مل نإ
 هتوكسو هملع عم وأ كلذب هملع مدعل نمثلا بحاص كلذ بلطي مل نإ نامضلا

 هضوع وأ هنيعب دارأ نإ هنمث نمثلا بحاص دجي ال نأ هانعم سيلو ى راكنإلا نع

 نوك هجو ىفخي الو « لقاع هب لوقي ال اذه نإف فلت وأ هنيع ىلع ردقي مل نإ
 اعيب ناك نإف اذهل اذه لامو اذهل اذه لام ىطعأ اذإ هنأل « اصيخرت كلذ
 رمأ الب ةحيحص ريغلا لام يف ةلدابملا وأ عيبلا نوكي فيكف ةلدابم وأ
 ال دابم وأ [ايرتشمو ًامئاب دحاولا نوك اضرأ كلذ يف و “ هملع ةيالو الو هبحاص نم

 ء[امم ارضحي مل :نإ ابر ةروص اضيأ كلذف سنجلا قفتا نإو ى الَدابمو

 . ملعأ هللاو

 ح هيلع ىدان ام لجأل يأ ى ( هيلع ىدان ام ىلع ) فاوطلا ( ذخايو )
 ص رظنلا يوذ ريدقتب ( طقف ) عوجرلاو.باهذلا يف هبعت يأ ى ( هنانع ردق )

 مل نإ اهريغ اذك و « ةملسلا يأ ى( اهعبي مل ) وأ اهبحاص زوجي ملو اهعاب ( نإو )
 آلوأ اهركذي مل هنأل عاب ولو هل ةرجأ ال : ليقو هدعب وأ عببلا لبق قافتا عقي
 نإ ( اهبر عم هيلع قفتا ام وأ )هبحاص اهرك ذي ملو ةفاوطلا يف عورشلا دعب الو
 هملع اقفتا ام ناك ولو هيلع ايضارت ءيشلا ىلع هدعب وأ عيبلا لبق قافتا عقو
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 . هئانع ردق ذخأي نأ ريتخا اهعبي مل نإ هيطعي ال هيلع طرش نإو
 اندلب يف لمعلا هبو عبي مل نإ ذخأي ال : ليقو

 ي اهدعب وأ ةادانملا يف عورشلا لبق قافتالا ناك ءاوس ث رثكأ وأ هئانع نم لقأ

 لهأ قفتا وأ رخآ عم صخش قفتا “ءاوس تملع اك « عيبلا دعب وأ عيبلا لبق
 قافتإلا اذ_ه هغلب نم لكف ى اذك فاوطلا هيلع ذخأي اذكب عيب ام نأ ةدلبلا
 ؛ةدلبلا كلت يف فاط نإ كلذ الإ هل امف مدقتم قافتال هيلع ةيراج ةداعلا دجو وأ
 ايضارت وأ هيلع اقفتا ام هلف ءيش ىلع ايضارت وأ ءيشلا بحاص عم قفتا نإ الإ

 ع هيطعي ال نأ يأ ى ( اهعبي مل نإ ) ةرجأ ( هيطعي ال هيلع طرش ناو )
 ظفلو « نإ ه ردقت الف ‘ لاق ىنعم طرش نمض وأ لمفلا عفتراف « نإ ه فذحف

 ىلإ رظن ى هيطعي ال : هلوقو نيمضتلا نع درجملا طرشلا ىنعم ىلإ رظن هيلع

 ريدقت زوجيو ،اهزاجمو اهتقيقح يف ةملكلا لايعتسا هيف نكل انيمضت ديزملا هانعم
 ؛ طرشلا يف امقاو الامجإ ليصفت لاح يهو هرهاظ ىلع طرشلا ءاقبإ عم لاح

 هيف لاقي ايف «دمسلاه رهاظ وه اك همطمي ال هطرش يف الئاق هبلع طرش نإو يأ
 : فنصملا لوقي نأ هاضتقم ذإ رهاظلا ىضتقم ةفلاخع هيطعي يفو “ نيمضتلاب

 كيطعأ ال : فاوطلل ءيشلا بحاص لوقي نأ طارتشإلا ةروص نأل ع كيطعأ ال

 نُسع ( هنانع ردق ذخاي نأ ريتخا ) « يك اكس ه“تافتلإ كلذ يفف ى اهعبت مل نإ

 . اهنيعي مل وأ ةرجألا

 وه طرش دقو “ مهطورش ىلع نينمؤملا نأل ( عبي مل نإ ذخاي ال : ليقو )
 دلبلا وهو ( اندلب يف لمعلا هبو ) ذخأي ال عبي مل نم نأ ىلع ةدلبلا لهأ وأ هيلع
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 نأ فاوطلا ىلع اوطرش اندلب لئاوأ نأ كلذو « يدلب وهو ى نجن۔يت ىمسملا

 اذه ىلع لخد ةفاوطلا دارأ نم ناكف كلذ عاشو عبي مل اذإ رجأ ذخأي ال
 مضنا دقو فيكف ةكح اذه لثم يف ةداعلا نأ « رثآلا ه يف تبث دقو ع طرشلا
 وحن وأ ءامرغلا ىلع ءادنلا وأ روهشملا رجحلا يزجي اك ؛اذكمهو !كلذ ىلإ طرشلا

 عمسي مل هنإ : لاق نم لوق لبقي الو « ةزوحلا يف نمو دلبلا لهأ لك ىلع كلذ
 . مهنم كلذب

 ص اهيلع داني مل عابت ال اهنأ ملع ول فاوطلا نأل لوألا لوقلا خيشلا راتخاو

 همزلف عبي مل نإ هل ةرجأ ال نأ طرش ىلع لخد هنأ يناثلا لوقلا هجوو : تلق

 نإ همف ةحاسملاو هكرتو هئانع لاطبإ ىلع ةفاوطلا لخد ذإ هدهعو هطرش

 . حيبي م

 . هيلع نمؤملا نوكي الف ى ءانعلا وهو ى الالح مرح طرش اذه : تلق نإو

 : ثيدحف ى عبي مل نإ هفاوطب عربت فاوطلا نأل ص لالح طرش لب : تلق
 هذه لهأ اذكهو ص هدسفي دهاش ال هدضعي ليلد ى خلا مهطورش ىلع نونمؤملا

 ءىراقلا مهوي الثلااهلك دالبلا هذه اندلب : هلوقب فنصملا دري مل هنأ ردابتملاو ى دالبلا
 نأ نسحي الو “ نجسي هب دارأو ى ةاكزلا باتك يف اندلب رك ذ دق ذإ عماسلاو
 يناثلا لوقلاو لفغي دقو عماسلاو ءىراقلا اهلهجي دق ذإ « ةدهاشملا نئارق دمعتي
 يف ناك نإ هنأ الإ « « ناويدلا ه راتخ اضيأ وه اذك و « هتركذ امل حجار يدنع
 نأ وأ هسفنل ءيشلا كلذ درب نأ دارأ امنإ لب عيبي ال نأ ءيشلا بحاص ةين
 ص للا دنع ةرجألا هتمزل هنإف ى عيبلا ريغ ضارغألا نم اضرغ وأ هتميق فرمي
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 لوخدلا لبق فاوطلل كلذب حرص نإ الإ اهب هيلع كح كلذ دارأ هنأب حرص نإو

 لوخدلا دعب الإ هب حرصي ملو هاون وأ هب حرص نإ و « هل ةرجأ الف ةفاوطلا يف
 . ملعأ هللاو مدقتملا هفاوط ءانع هاطعأ

 ركذي ل و ةرجألا ىلع هطراشي ملو فاوطلل اب وث ىطعأ نمو : «_ رثألا » يفو

 هملع سيل هنإف هترجأ بلطب ملو فاوطلا تكسف عبي مل وأ فاوطلا عابف ائيش

 نولمعي نيذلا عانصلا ميج كلذك و ٤2 هملع هطراشي وأ هب كسمتسي ل ام ءيش

 . ھا لاحلا اذه ىلع ةرحألاب

 ةرجألل بصتنا امنإ عناصلا وأ فاوطلا نآل « حصي ال اذه نأ يدنع يذلاو
 دصحي ءاجف جاتحم هنأ فرع نمل اهنأ اك « اهاركذي مل ولو ى ةرجألا ايهلف عربتلل ال

 يف نالوق ةرجألا يفف “ ءيشلا بحاص هوعدي نأ نودب هريغ مم الثم يبي وأ

 يف تمزلو ، هب كسمت نإ اضيأ نالوق كحلا يفو ص ىوتفلا رهاظ يف هلك كلذ
 . حيحصلا ىلع للا نيبو هنيب اهف اهلك لئاسملا كلت

 ى هبلطي مل ولو ه_لئانع ىلإ هبلطي ملو فاوطلا عاب نإو : « ناويدلا » يفو
 ص للا نيبو هنيب ايف نيلوقلا نأ هرهاظو ى ه ا هيلإ هبلطي مل نإ صخرب نم مهنمو
 اهاركذ نإ و ، هؤانع هل:لسقو ،هل اهنإف رخآلا تكسو امهدحأ اهركذ نإ امأو
 . هؤانع هلف ءيش ىلإ راشأ وأ اهانيبي ملو امهدحأ وأ

 كلف مهارد ةرشع لصو نإ هل لاقو ابوث ايدانم ىطعأ نم : «» رثألا » يفو

 : لاق نإو ى هوانع هلو لوهجم يف هلمعتسا دقف لقألاب كل ءيش الو قناد يلع
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 ىلإ عفد نإو ى هيلع هل ءيش الف رثكأ وأ لقأ غلب نإف ص قناد كلو ةرشعب همب
 الإ و يضر ام وأ نمثلا نم بحأ ام غلب نإ هيلع طرش و هل همسبي ائيش يدانملا

 اذإ هؤانع بهذي نأ بحي ال ضعبو ى هيلع مكحلا يف تباث وهف ءيش كل سيلف
 نأل ى هوانع اضيأ هلو هل وهف كل دئازلاف ةرشعب اذه عب : هل لاق نإو ى ىنع

 . ةرجألاب عيبي نمم ناك نإ رارقإلاب هل بجو دئازلا

 ءكترجأ وهف امهرد نيرشع نعهنمئنم داز امف ءيشلا اذه يل عب:دحاأل لاقمو ا
 كلذ هركي : لبقو ى هلثم ةرجأ هل امنإ و ايهملع دعب هامتأ نإ الإ زوجي ال : لنقف
 همب : هل لاق نإ اذكو « زوجي : ليقو ث اذك فلأ لكل : لوقي نأ هركيو

 هعب : لاق نإو « كل كلذ ىلع دئ!زلاو اذك و اذك كلف اذك وأ اذك جرخ نإف

 :ليقو ىهلثم رجأ هلو زوجي ال اذهف ‘ كل ءيش الف الإو مهرد هنم كلف قفن نإف

 رشمب هعب : هل لاق نإ و ‘هؤانع بهذي نأ ايتفلا يف بجت الو مكحلا يف هل ءيش ال

 ص تباثو زئاج : ليقو ى هلثم رجأ هلو اضيأ لوهجمن اهوحن وأ هللث وأ هنم
 ص زاج مهرد ىلع كرجأف وأ مهرد ؟يلع كلف مهارد ةرشعب يل هتعب نإ : لاق نإو

 ص هل ءيش الف الإ و هرجأ هل تبث هيلع طرش امب عاب نإ و ، هعبي مل نإ هل ءيش الو

 الإ ال : ليقو ع تباثو زئاج : ليقف كلذ كلو هوحن وأ هثلثب هعب : لاق نإو
 . هؤانع بهذيو فلتي ءيشلا لعل ةمانملا

 ك هؤانعف ىناوت نإو ك هترحأ هلف عبي ملو دهتحا نإف ًاريجأ رجأتسا نمو

 ناسبلا هيلعف ءيشلا باهذ ىعدا نإ و « نيدلا يضاقت ىلع هرجأتسا نإ اذك و

 . هنمض الإ و
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 ذخأ نإ و ك زوح و ك ذخأي الف بعتي ملو لقتني ملو ادعاق ىدان نإو

 ءهبرل كلذ در همساق وأ لقأب رخآ دانمل هاطعأف هيلع يداني ام

 ادعاق ) ءيشلا ىلع ( ىدان نإو ) : هلوق لبق نمثلا فلت ىعداو عاب نإ و

 يمس هبو لاقتنالا يدانملا يف دهع هنأل ةرجأ ( ذخاي الف بعتي ملو لقتني ملو

 . ةفاوط هلاقتنا و افاوط

 ‘ عيبلا ضرغلا نأل ى لاقتنالا هيلع طرتشي مل نإ ذخاي نأ ( زوجو )

 هلاصم نع لغش و "لمع ءادنلا ىف هثكم نألو ىلمع ناسللاب ظفلتلاو لصح دقو

 . اقفتا نإ هملع اقفتا ام وأ رثك وأ لق هلمع رجأ هلف

 قفتا امم (لقاب) هيلع يداني ( رخآ دانمل ءاطعأو هيلع يداني ام ذخأ نإو )

 كلذ نأ رهاظلاو “الثم ةلاير يناطعأ اع كيطعأ : لوقي نأب هبحاص عم هيلع وه

 كسمي نأ ىلع ةرجألا ال لوألا فاوطلا هعم دقع ام هلف الإ و هربغل هنأ هملعأ اذإ
 فصن ذخأي نأب همم ظفلت يأ > ) همساق ( و رخآ رانم هاطعأ ) وأ ( ىقابلا

 كلذ وحنو ثلثلا رخآلل و نيثلث هل نأب ظفلت نإ اذك و ‘ ءيشلا بحاص همطمعي ام ٠

 نأ هل ركذ ءاوسو ى ركذي مل وأ هريغل ءيشلا نأ هل ركذ ءاوس « تايمستلا نم

 نم كلذ وحن وأ `ثالثأ وأ نافصن اننيب اهنأ وث اذك ةرجألا هل دقع ءيشلا بحاص

 . كلذ ركذي مل وأ تايمستلا

 > مه ارد ةتسب اذه ىلع ل دان : ء يشلا بحاص هل ل وقي ن أ رك د نم لاثمو

 نم ذخأ يذلا ( كلذ ) فاوطلا ( در ) مهارد ةثالثب هيلع دان : رخآل وه لوقيف

 'زاجأ ولو ( هبرل ) ريخآلا فاوطلل هنم ىطعأ امو هئيش نمث نم وأ ءيشلا بر
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 . . .. ... ىلوألا ىلع هؤانع رخآلا فاوطللو

 ام ال ( لوألا ) فاوطلا ( ىلع هؤانع رخآلا فاوطللو ) ءاضمأو ميبلا هبر
 ء فلاخ لب لمعي م هنأل ص لاملا بحاص ىلع لوألا فاوطلل ءيش الو ى هل دقع

 ابف الإو مكحلا يف ةعلسلا بحاص ىلع ءيش الو“تيأر اك مهدنع هقالطإ ىلع كلذو

 ٠ هللا نبو هندب

 هريغ نم لوآلا هذخأ دق ءيشلا نأ ريخألا ملع نإ هنأ يل رهظي يذلاو
 ص .يشلا بر ىلع الو لوآلا ىلع هل ةرجأ الف كلذ ىلع فاطو ةرجأب هب فوطيل
 وأ هل تبثي ال كلذ نأ ملع هئانعل غبيضت هدمعتف “هيلع لخدو رمألاب ملع دق هنأل

 هل له زوجي ال اك دحأ رمأب لخد نميف نالوق رم دق لب رذمي ال ذإ ى ملعي
 يف وأ عرشلا صن يق هيلع ذخألا مرحي مل نإ همومع ىلع كلذو « ال مأ رجألا
 هبحاص عم ءيش ىلع قفتي نأ نودب هيلع يداني ام ذخأ نإ و عرشلا لولدم
 ص يقابلا كسميو هبحاص همطعيس نأ رزح ام لقأب هيلع يداني دانمل هاطعأو

 هذخأ هنأ رخآلا ملع نإ الإ هءانع رخآلل يطعيو هنم ذخأي ام هيلإ دري كلذكف
 . هؤانع هل : لبقو ى هل ةرجأ الف هب يدانيل لوألا

 نمث نم وأ هنم اهذخأ قلا ةرجألا ءيشلا بحاصل "درب فيك : تلق نإو
 دقع ام فلاخ ذإ اعربتم دعي : تلق ؟ ريخآلا ةرجأ هلام نم يطعيو اهلك هئيش
 هي فاطف هريغ هاطعأو فطي ملف اذك ةرجاأب هئيشب فوطي هنأ نم لوآلا عم

 دقعي مل هنأل٬ءيشلا بحاصلع ال هلمعتسا يذلا هنآل لوآلا ىلع ريخآلا ءانع ناكف
 حبر ذخآك ناكل ذخأ ولف « ةرجألا هب قحتسي ام لوآلا لمعي ملو ائيش هعم

 هضبق اذإ هدربو لوألا هبلع هك ردأ ريخألا دي نم ءيشلا عاض نإف ‘ نمضي مل ام
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 نيرفاسم بلاجل زاجو

 ءاش نإف > هك ردأ همحاص هب ك نإو > هبحاصل ريخألا نم هتمق وأ هلشم وأ

 / . ريخألاب كسمت ءاش نإ و « لوألاب كسمت هبحاص

 ةطايخل [امخش رجأتسا نم نأ تاراجإلا يف للا ءاش نإ يقأيس : تلق نإ و

 لهف طقف ةدايزلا دري هنإف نيمهردب رخآ [اصخش وه رجأتسا مث مهارد ةعبرأب بوث

 لعفي ملف هسفن لعف ىلع انه هرجأتسا هنإ قرفلا :ليق :تلق ؟كلذك انه ام ناك

 ةطايخ ىلع هرجأتسا يتأي ايفو « همدختسا نم ءانعب ذخأ و ارجأ قحتسي ملف

 لمفي مل هنأل بوثلا بحاصل هدر اثيش يقب نإف ى تلصح دقو اقلطم بوثلا

 هسفنب بوثلا اذه هل طيخ نأ ىلع هرجأتسا ولف ى ارجأ هتلباقم يف قحتسي ائيش

 هرجأتسا نمل ءانعلا عفديو هسفنب لعفي مل هنأل ،ةرجألا عيمجب مزلأ هريغل هاطعأف

 هل عفد دق هنأل لضافلا الإ ءيشلا بحاصل درب مل اقلطم ةادانملا ىلع هرجأتسا ولو
 لمع ةلباقم يف هل سيل هنأل هدرب لضافلا نأ الإ «تلصح دقو ةادانملا ىلع ةرحألا

 نإ هنأ ينعأ “ ءيشلا بحاص ىلع ةفقوتم هتزاجإ انه ام نأب قرفلا لمتحي لوقو

 نم نذإب لب هنم نذإ الب لمع يناثلاو لوألل لمع الو عئابلا وهف عيبلا زاجأ ءاش
 هلمع عقي ملو هرمأي مل ذإ هلطبأ ءاش نإ و “ءىشلا بحاصل ةبسنلاب هلمع ردهف لوألا
 دق اهنإف يتاي ايف ةطايخلا فالخب ارجأ هنم هيلع قحتسي نأ نع الضف هرماب
 بوثلا ةطايخ يف اهلك ةرجألا قحتسي : يمفاشلا لاقو ى داسفإ اهنكفو تمقو
 دعي هنإف ائيش ةرجألا ىف هدنع نم داز ولو لصح دق هتمذ هب تلفتشا ام نال

 . قافتالاب عربتم

 لك نم اهريغ وأ علسلا باحصأ نم مهريغ وأ ( نيرفاسم بلاجل زاجو )
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 ىلع اقفتا نإ مرحو ،ث طرشب نإو هاطعأ ام ذخأ ةعيابل فاوطل

 . . . -. . . [. مهنم هذخأي اه ةمساقم

 اهريغ وأ ةعلس يرتشي وأ عيبي نم هريغ وأ (فاوطل) هب ىرتشي ام وأ عابي ام
 فاوطلا ( هاطعأ ام ذخأ ةعيابم ) لجأ ( ل ) ةيدعتلل وأ ىلإ ىنمب « ماللا » و

 طرشب ( طوشب ) بلجلا ناك ( نإو ) ى ىنعت دق هنآل بلجلا كلذ ىلع هريغ وأ

 ىلع ظرتشا يأ ى طرشب ءاطعإلا ناك نإ و وأ نّسعم ريغ وأ نيعم رادقم ءاطعإ

 ددع هل ركذ ءاوس و ‘عبي ل وأ فاوطلا مهل عاب ءاوسو > دحاو قدصاملاو بلجلا

 ل مأ مهعون نع وأ مهنُسعي م مأ نيبولجملا نُسع ءاوسو “ هرك ذي م مأ بلجي نم
 احاشت نإ و “ هدعب وأ بلجلا لبق ءيش ىلع ايضارت اذإ ءاوس كلذ لك ت هنيعي

 هؤانع هلف بلجي عضوم يأ نم وأ نيبولجملا ددع يف وأ ةرجألا يف لهجلا ناكو

 . رظنلا يوذ لدعب

 هلثمو .فاوطلا وه يذلا هيلإ بولجملا هيطمي ام ذخأ بلاجلا ىلع ( مرحو )
 هريغ هلثمو فاوطلا وه يذلا هيلإ بولجملاو بلاجلا يأ “ ( اقفتا نإ ) هريغ

 امنإ و كلذ ريغ وأ اثالثأ وأ فاصنأ هيلإ بولجملا كلذ ( هذخأي ام ةمساقم ىلع )

 مهريغ مهلثمو نورفاسم مه نيذلا نيبولجملا نم ( مهنم ) نيبولجملا زم حبري ايف كلذ
 ىنعتو بلج هنأل بلاجلل فصن فاصنأ ةمساقم مهل ءارشلا وأ مهل عيبلا ىلع
 ناثلث ثالثأ ةمساقم وأ مهل ىرتشا وأ مهل ام عاب هنآل هيلإ بولجملل فصنو

 طرتشا هنأل زوجي ال كلذ لك ص تايمستلا نم كلذ ريغ وأ رخآلل ثلثو امهدحأل

 هريغ لامل كلذ اضيأو ى هل ال فاوطلل فاوط لمع ةرجأو ، فاوطلا لمع ةرجأ
 ةدمقم ريغ بلجلا ىلع ةرجألا ذخأ اذإ ام فالخب هريغ لام يف هل ىقح الو « اضيأ
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 اوضقي ىتح مهمعطيف مهل يرتشيو مهل عيبيل قافرلا هدصقي نمو

 > مهنم ذخأي ام هل زاج مهجناوح

 ءارشلاو عيبلاو“ مل هئارش و هعيب ىلع ذخأي امنإ هنأل نيبولجملا نم ذخأي ام ةيمستب

 . هل نالع

 اذم اهدحأ ضقني ملو ذخأي ام ةمساقم ىلع اقفتا نإ ايهنأ يدنع يذلاو

 سأب الف همهس “لك ذخأ و اثالثأ وأ افاصنأ هايسققح هب ىضرلا ىلع ايقب و قافتالا

 نم هب نارمؤي ام الإ كلذ كرتب اهيلع كحي الو هللا ءاش نإ هللا نيبو اهنيب امف

 هيلع اقفتا نإ امأ و قباسلا لهجلا نم كلذ يف ال ضبقلاو ةمسقلا لبق كلذ كرت
 ذخأ هلو هلثم ءانع ىلإ بلاجلا عجريو ى ضقتنم وهف هضقنف هضقن امهدحأ دارأف
 . هملإ بولجملا ىلع ةرجألاو بولجملا ىلع ةرجألا

 ليعف “ قيفر عمج - ءافلا فيفختو ءارلا رسكب ( قافرلا هدصقي نمو )
 ىلع اضيأ عمجيو هريغ هقفارب هنأل لوعفم ىنعمب وأ هريغ قفاري هنآل لعاف ىنمه

 ‘ نع ىنعمب « مهل : هلوق يف « ماللا » ف « سانلل مهلام ( مهف عيبيل ) ءاقفر
 لاملا عنبيل يأ فوذحم نم لاح فوذحمب قلعت نأ ىلع كلملل وأ عفنلا درجم وأ
 ص سانلل مهل ام عيبيل دارأ هنأ لصاحلاو مهل هنوك لاح لاملا يأ مف

 مهنكسيو مهب رشيو هلام نم ( مهمعطيف ) اودارأ ام سانلا نم ( مهف يرتشيو )
 وأ هدحو ملام لمحيو انزخو انكسم كلذل لعجيو مهباودو مهلام مهل ظفحيو

 امهوحنو ءارش و عيب نم (مهجناوح اوضقي ىتح) كلذ نم اضعب لعفي وأ مهعم
 ذخاي ام هل زاج ) اورتشا ا۔ا تانمثملا وأ اوعاب امل نامثألا ض.قك امهب قلعتي امو

 هنك سمو هظفحو مف هئارشو هعيب ىلعو مهايإ هبارشإ و هماعطإ ىلع ( مهنم
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 هل نوعفدي امو ثكمككملا ردق ىلع علاوسلا باحصأ عم قفتا نإ

 . . . مهمعطأ امو هؤانعو هراد ءارك مهيلع هلف الإو

 ولو ءاطعأ ام ذخأ كلذل هيلإ مهبلاجل اذك و ، كلذ نم لعف ام ىلع وأ هنزخو

 هيفو هل امو هلعف ىلع وه امنإ هذخأي ام نأل مهنم هذخأي ام ةمساقم ال طرتشا
 هوطعيف هنم اورتشي وأ ملام هل اوعيبيل هودصق نإ اذك و « قباسلا ثحبلا

 مهبلاجل اذك و كلذ ضعبل وأ نزخلاو ناكسإلاو مامطإلاو ظفحلل و هلوأ كلذل

 نأ دارأ وأ رفسلا دح نم اونوكي مل نإ مهل روكذملا كلذ زاج امنإو « كلذل هيلإ

 لحي ال ةيصعم مهل هعيبف الإو نبدحوم اوناك اذإ هلعاف هيلع ررقي زئاج كلذ
 .٠ يرضح ىلع رداب ةناعإ يللع عنم دقو اهترجأ

 ايورت ناك وأ هيف هنكسم ناك أ ءاوس ودبلا نم ءيجي نم يدابلاب دارملاو

 يدابلل رمسلا نييبت عنمو ودبلا نم بلجلا بلاغلا نأل هركذب ودبلا صتخا وأ
 بوني نأ يرضحلل زوح فيكف > صعب نم مهضعب عفتني سانلا اورد : لاقف

 معن ؟ نييبتلاو ةناعإلا نم دشأ هنع هتباين نأ عم ءارشلاو عيبلا يف رفاسملا نع
 كرت طوحألاو ى ءيشلا يف هل اكيرش ناك اذإ ةباينلاو ةناعإلاو نييبتلا زوجي
 رضاح ىلع رداب ةناعإ زاوجب لوقلا ىلع ىنب هلعلو ى رفاسملا بيصنلا ةاعارم كلذ

 (علا وسلا باحصأ عم قفتا نإ ) ذخأي ام هل زوح امإ و 0 املسم يدابلا ناك اذإ

 ثكلملا كلذ ىلع ( هل نوعفدي امو ) هدنع مهنكم ( ثكملا ردق ىلع ) اهريغ وأ

 ضعب زاجأ اك “نوبرشي امو نولكأي ام رادقم لهج ولو ثكملا هيلإ جاتحا امو

 دمب ءيش ىلع اضا رت نإو > هتوسك و هتققنو ةنيمم ةرجأب ناسنإلا رجأتسي نأ

 يف ( هؤانعو ) هتيب وأ ( هراد ءارك مهيلع هلف ) مهعم قفتي ( الإو ) زاج
 امو ) مهممطا امو ( مف ءارثلاو عيبلاو مهباودل وأ اهل ظفحلاو محل اومال لحلا
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 مهنذإب فاوطلا ماعط مهعم لكأ لام الب نيرفاسم قفار نمو

 فاوطلا ملع نإ سأب الو ، مهللاح الإو "

 الإ مهنم هذخأ اذإ كلذ ىلع داز ام هيلع نوك رديو هب مهعفن عفن لكو مهب رشأ

 نإ خبطلا ىلع فرص ام الإ مهاقس وآ مهمعطأ ام ىلع دئاز الو مهسفنا تباط نإ

 . هيلع ايضارت ام هلف احاشتي مل نإو هتيب ءارك وحن الإ و هيف موقي م

 وأ عيبلل لام مهعمو ( لام الب ) نيرفاسم ريغ وأ ( نيرفاسم قفار نمو )
 لكأو هدنع اولزني مل وأ هدنع اولزن يذلا ( فاوطلا ماعط مهعم لكأ ) ءارشلل

 الب لكألا دمعتي نأ هل زوجي الو ى ( مهنذاب ) مهلامل مهمعطأ نم لك مامط مهعم
 آالام هل نأ نظي هنأل همعطي فاوطلا نأل كلذ يدنغ حصي الو “ مهنم نذإ

 بلط يأ ى ( مهللاح ) مهنم نذإ الب لك أ لب « مهنذإب لك اي ( الإو ) ةفاوطلل
 وأ لثملا هنامضب وأ مهنم عربتب الالح هل نوكيف لكأ ام هل اوغيسي نأب لحلا مهنم

 كلذ يف ابيصن هل نأ اناظ مهال هريغ وأ فاوطلا همعطأ امنإ هنأل مهل ةميقلا
 اذك و ى كلذل مهنم عفتنيو يرتشيو مهل عيل مهمعطأ امنإو « مهعم لاملا

 يف مهللاحيو ى ءارشلاو عيبلا ريغل ام هلو « منم نذإ الب لك أ نإ مهللاحي
 لجأل تلعج ةعفنم لكو ‘ بكزم هل ناك نإ هبكرم ظفحو نكسملاو برشللا
 . مف ام

 (فاوطلا ماع نإ) مهنم نذإ الب هلكأ يف نامض الو مثإ ررض ال ( ساب الو )
 هماع عم ام اعفن هعفن وأ همعطأف ءارشلاو عيبلا ريغل هلام وأ هل لام ال هنأ
 هيلع كردأ عفنلاو ماعطإلا لاح كلذي هملع عم مرغلاب هبلاط نإ نكلو ى كلذي
 ولو ائيش هل يطعيل همعطأ هلعلف مهنم ذخأي ام لجأل مهمعطأ امنإ هنآل مرفلا
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 > اهبابرأ للاح همعطأف آراسمس دصقو عيبلل هريغ علاوس لمح نمو

 ٠ . . هريغل هنم يرتشي توناح وذ همعطأ نإ اذكو

 هتدزو « ناويدلا ه باحصأو خبشلا كلذ ركذ « ءارشلاو ميبلل لام هل نكي م

 . احاضرإ

 ءارشلاو عيبلل لام هل نمم مهريغ وأ نيرفاسم قفار نم نأ يدنع يذلاو
 مهنم نذإ الب الو مهنذإب مهلامل مهعفن امم عفتني الو مهال دحأ" مهمعطأ امم لك أي ال
 ىأر نإ الإ الام هل نأ اناظ هعفنيو همعطي هنآل مهعفن وأ مهمعطأ نم نذإب لب

 مهعفنو مهمعطأ ناب ِضار ذئنيح هنآل هعفنو مهعفنو همعطأ و مهمعطأ و ملام

 سيل وأ نيلضافتم وأ ءاوس هيف اونوكي نأ هدنع يوتسيو « لاملا كلذل اعيمج

 ،حاضيإلا» و «ناويدلا» مالك لمح زوجيو ‘ مهللاحي ذئنيحف ءيش مهنم دحاول هيف
 لجأ نم مهل امارتحا هعفن وأ همعطأ نإ مهللاحي اذك و ، كلذ ىلع « لينلا » و
 : لاقي املك يدنعو ى كانه رجتلا ربغل هلام وأ هل لام ال هنأ ملع دقو مهلام

 لك امأو ى ةللاحملاب قحأ وهو هيفكيو هعفنو همعطأ نم للاحي نأ حص مهللاحي
 . هللاحي الو هيف مهللاحي الف مهلام ريغل عفن وأ مامطإ

 بكرم وأ ةباد وأ هرهظ ىلع علاوسلا ريغ وأ ( هريغ علاوس لمح نمو )
 هعفن وأ ( همعطأف أراسمس دصقو عيبلل ) ءاشلاك يشمي ءاج وأ يرب وأ يرحب
 نأل كلذو ى اهب نوملاع مهو كلذب ةداع رجت وأ مهيلع لدي مل نإ ( اهبابرأ للاح )
 هممطأف هريغل اهنأ ملع نإو ط هل مرغ لح يف هلعجي مل نإ و “ لاملل عفنلاو ماعطإل
 . هيلع الف كلذ عم

 نم للاحي هنف (هريغل هنم يرتشي توناح وذ ) همفن وأ ( همعطا نإ اذكو )
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 ملعو كلذب ةداع ترج وأ هيلع "لد نإ الإ هلال عفنلا وأ ماعطإلا نآل هل يرتشي

 هعفن وأ همعطأ نم ةللا نأ نيتلأسملا يف هرهاظو « هل وه يرتشي نم كلذب

 نإو ى ملعي مل مأ هريغل لاملا نأ ملع لاملا لجأل كلذ نأل كلذك وهو « هيزجت ال

 هل زاج اهدعبو ةرملا كلت يف وأ عيبي وأ كلذ دعب هنم يرتشيل هعفن وأ همعطأ

 اهبحاص للاحي ةرملا كلت يفامو ء ءارشلا وأ عيبلا ىون نإ عافتنإلاو لكألا
 هملع ةللاحم الف دعب ام امأو ى اهدعب الو اهف هعفن وأ همعطأ نإ هتصصاحمب

 هنأل هريغل هنم يرتشي وأ هل عببيف دعب ءيجي ناك نإ لاومألا باحصال

 انه عاب هنإ لاةي نأ الإ نيرفاسملا بلج ىلع ةرجألا ذخاي نمم دشأ نوكي ال
 . ملعأ هللاو ى هيف عيب ال بلجلاو ى ايطعأف

 وأ هل يرتشي نم هعم ناك هريغل يرتشي ناك نإ كلذك و : « ناويدلا » ينو

 وأ لاملا بحاص ىلإ كلذ لح بلطيلف ائيش توناحلا بحاص هاطعاف نكي م

 ى ءانع وأ ارضاح هعم ناك اذإ صخرب نم مهنمو ى هلام كلذ رج امنإ هنأل مرغي
 بحاصمهاطعأف عيبي وأ هل يرتشيل توناحلا بحاص ىلإ لجر عم بحطصا نمو
 وأ لاملا بحاص ىلع هدريلف هد ريل هذخأ نإ و ى هلكأيل هذخأي الف ائيش توناحلا

 . ھا ى هلام كلذ "رج امنإ هنأل هنم لح يف هلعجي

 قالطإب اهنم صالخلا ىلع مالكلا يفو تاعابتلا باوبأ يف مهلوق نم مهفيو
 الوأ ضرعتلا زوجي لب ص قحلا هل نمل ةميقلا وأ لثملا راضحإ مزلي ال هنأ ةللاحملا
 يطعي ام دحو نمل ىلوألا نكلو > مهمالك صن كلذ لب > كلذك وهو هقح كرتل

 ريغ نم همف ناك لح ق هلعح و هقح ىجلا بحاص هل كرت نإف > ءاطعإلا مدقي نأ

 بولطملا ناك اذإ ابب لحلا بلط زاوج ديقي نكل و ىءاطعإلل مدقتلا هيلع بجي نأ
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 ولو صخ رو “ لح يف هلعجي مل نإ هنم فاجي الو لح نيف هلعجي ال نأ يحتسي ال
 . ملعأ هللاو “ لح يف هلمحي ال نأ ر"دقي ناك اذإ ايحتسا

 هملسي نأ زوجيو ى هب يدانملل نمثلا ملسي نأ يرقشملل زوجي : « رثآلا » يفو

 ةرجاف ضقتنم هنأ نيملسملا يأرو ىلاولا يأرب عيبامو « ءيشلا بحاصل

 وأ ناك اغلاب فاوطلا حرطي الو ى يلاولا ىلع ليقو « ءيشلا بحاص ىلع يدانملا

 ص هدعب وأ عيبلا لبق ءيشلا بحاص ىضرب الإ نمثلا ضعب يرتشملا نع ايبص

 هنع هطقسب ضعبو ءيشلا عاض نإ هنمضي ضعبف « يدانملا رذ۔ء حصي مل اذإ و

 هنود امل هدر مث اددع غلب اذإ : ليقو ى هديب ال هنيعب لماع ىنعملا يف هنآل هل ال

 فقو نم مزل فقو اذإف ى هيلإ در ام ىلع دحأ دزب مل نإ هاطعأ نم ددملا مزل

 الو ةمواسب يداني الو ءيشلا بحاص نذإب الإ يدانملا لبقي الو ى هدنع

< 

 ءيشلا نومسي ةعابلا نأ ديتعا نإف ، هنود امب هعمس مش ريثكب ءادن عمس نمو

 مث ةدايزب هيلع يداني هعمس مث هيلع ديزب نم فرعي ال ناك نإو ث زاج صقني مث
 الو اهنمث يدانملل ممري نأ ةعلسلا برل : ليق ى زوجي الو ، هؤارش زاج ناصقتنب
 نإ يدانملا مثأيو « نمثلا دئازو مثإلا هيلعو شغ وهف لمعف نإف “ اهيلع ديازب
 عيبلا مث يدانمل ءيشلا بحاص دحي مل اذإو “ يرتشملل كلذ ركذي ال نأ دصق

 عيبو ى هزاجأ نإ الإ دسف لقأب عابف ةدح نإو ص نبغلا يف ليق ام الإ ناك ام

 . بيعب درب ال : ليقو < بيعلا كح يف هريغك ءادنلا

 : يرتشملا لأسي ىح عيبلا يداملا بحو ال نأ ىرأ : هللا دمع وبأ لاقو

 درلا دحح ل > معن : لاق اذإف ؟ هبومعبو هد ودح عيمجو ءيشلا اذهم فراع تنأأ

 . ملعأ هللاو بيعب
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 ء سلفم لام الإ قوسلا يف ديزب نميف ءامحألا لام عابي ال : ةدمسم نعو

 ى ىتوملا لاومأ ديرب نم قوس يف عابي امنإ و “ هعيبب يضاقلا هلثم و يلاولا رمأ نمو

 اذك تيطعأ : لوقيو سانلا ىلع هضرميو هب رودي ةعاضبلاو بوثلا يف صخرو

 لاومأ ىلع ك احلا يدانم نوكي الو ى الف ءادنلا امأو : نايلس لاق ى اذكو

 دهشي الو ى هماكحأ نم ةبعش كلذ نآل « انومأم ةقث الإ مهوحنو بابقلاو ماتيالا
 هرمأ نم بغي ملو ءاطعلاو ءادنلا فقاوم رضح نم الإ ىدات هنأ و ى اذك عاب هنأ

 نإ هلوقب مكح ةقث ناك نإو ى ةقث ريغ ولو كحلا زاج اذه "حص اذإف “ ءيش هنم

 نم ءيش نكي مل اذإو ص كلذل رضح نم نايبب الإ هب مكحي الف هرمأي مل نإو هرمأ

 ةعمجلا يف الإ لاملا يف طعي مل نإ و ى ءادنلا مك احلا ديميف ءادن الب عاب هنأكف كلذ

 لوصألا ىلع يداني امنإو ى يطمي نأ هيلع سيل هنأل عيبلا بجوي نأ هلف ةعبارلا

 بجوأ نإ الإ اهيف بجويو ةدحاو ضورملا ىلعو ةعبارلا يف بجويو عمج ثالث

 ديرم لكل عيبلا راهظإ ديري نميف ءادنلا ىنعمو ى اهنع اهنم ءيش ريخات رظنلا
 الصأ ىأر نمو ى عيبلا هيف نوكي امم بجي ام ةياغ وهف ءادنلا رهش اذإف « ءارشلا

 هعيبب رمأ لدعلا مك احلا نأ ملع نإف “ايصو هل ملعي الو قوسلاف هيلع ىداني متيلل
 . هيلإ نمثلا ملسيو هؤارش هل زاج
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 لصف

 ءارشلا ىلع مزع نإ هبر نذإب عيبم قوذ ءارشلا ديرمل زاج

 . ةعابتف الإو

 لصف

 نإ ( عيبم قوذن ) هركذي فالخ هريغ يفو هسفنل ( ءاوشلا ديرمل زاج )
 فالخ هيفف هبئات امأو ( هبر نذإب ) ةهكافو تيزو نبل و ماعطك قاذي امم ناك

 تإ الإ ىرقشا ولو قاذ ام مرقيف هبر نذإ الب امأو ط ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي

 همزلت ( ةعابتف ) هيلع مزعي ( الإو ءارشلا ىلع مزع نإ ) ءيشلا بر هحماس
 عيبلا ىلع ءيشلا بحاص بئانل وأ فاوطلل مرغي نأ هيربي الو ‘ ءيشلا بحاصل
 نإ الإ اهب قوذلا زاوج ىلع ءانبو ى دمع الب وأ ملعلل الهج امهدحأ نذإب قاذ نإ
 انذأي نأ ايل زاجأ ءيشلا بحاص نأ ملع نإو « اهل مرغلا زوجي هنإف نينيمأ اناك

 هنيح يف لكؤي ال امم عيبملا رابتخاو ءارشلاىلع مزعي م اذإ هل وأ ايل مرغ قوذلا يف
 رشقلا ةرارح رابتخاو ريعملا وأ سرفلا ءارجإك ةتبلا لكؤي ال وأ برشي الو
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 ، هبر همرغي مل نإ قاذ ام زاج كرتف عئابلل وأ هل ادب نإو

 هكح هريغب وأ ناسللايف لعجلاب ربتخي ام كلذ وحنو اهيتفش ةأرملا هب غبصت يذلا

 ءيشلا كلام نذإب ناكو ءارشلا ىلع مزع نإ الإ كلذ لعفي الف قوذلا كح

 . ةعابتف الإو

 هيلإ هبيرقتو هيلع فنألا ءاقلإب وأ فنألا ىلإ هعفرب ”مشلاب رابتخإلا اذك و

 حماست ام نكل « رابتخاو بيرجت لك نم كلذ هبشأ امو ةآرملا يف رظنلابو

 ليلدب ءارشلا كرت يرتشملل رهظ يأ ى ( هل ادب نإو ) هيف مرغ الف هيف سوفنلا
 وأ دارأ ام ريغ وه اذإف ى هدارم وه عيبملا نأ نظي هنوكل امإ كرتف ى هلوق

 عنامل وأ ةمرحل وأ ةبيرل وأ هنع ىنغتسا هنوكل وأ هيرتشي ال نأ فلح هنوكل

 ىلع اهقافتا مدعل وأ هنم ءارشلا هيلع هب لقثي وأ عئابلا كلذ نم ءارشلا نم هعنمي

 ليلدب كلذك عيبلا كرت هل ادب يأ «( عئابلل وأ ) ضارغألا نم ام ضرفل نمثلا

 ُ( قاذ ام زاج ) عيبلا عئابلا وأ ءارشلا يرتشملا كرتف يأ « ( كرتف ) : هلوق
 ( هبر همرغي مل نإ ) رابتخاو بيرجت نم ناك ام اذك و « هقوذي كلهتسا ام يأ

 بيرجتلاو قوذلا ناك ولو مرغ هرابتخاو هبيرجت وأ هقوذ يف هعمرغ نإو

 ناك نإ هنإف ص بيرجتلاو رابتخإلا سفن يفهل عفن ال ناك ولو هنذإب رابتخإلاو
 نيترادإ وأ ىحر ىلع ةرادإك و ةباد ىلع رثكأ وأ نيولد وأ ولد ءاقتساك هل عفن هف

 عافتنا كلذ نأل مرغلاف اهيلإ هجوت يتلا ةهجلا ىلإ بوك رو لمحك و ى رثكأ وأ
 ةباد ءارجإك عافتنا كلذ سفن يف هل نكي مل نإو “ هنم صقن هنألو ی سانلا لام

 هنأل مرغلاف مفب بيرختو اهيلإ لاحلا يف هباهذ يف هل ضرغ ال ةهج ىلإ بوك رك و
 كلذ ناك ولو ءيشلا بحاص هدارأ نإ مرغلا مزل امنإو “ سانلا لام نم صقن
 هل اقح مرغلا ناك ءارشلا نكي م املف « هئارش يف اممط الإ هل نذإ ام هنأل هنذإب
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 . ء هيلع فلختسا نم عيبم قوذب ةفيلخ نذأي الو

 ناك نذأ نبح هنأل عئابلا بناج نم كرتلا ناك ولو ى هببسب نذإلا ناك ام مدمل

 رعشتسي مل ءارشلا هيف ربتعم ريغ هنذإ ناك ولف مرغلا ناك نكي م املف “عيبلل هنذإ

 ردابتملا نإف “عئابلل وأ : هلوق طاقسإ رهاظلاو ى هل اقح مرغلا نكي مل عمطلا هبف

 ءارشلا لطبأ يذلا وه هكرت نآل هل مرغ ال عئابلا بناج نم ءاج اذإ كرتلا نأ
 ادب نإ الإ هيلإ درب الو ى حاكنلا كرت نم درب هنأ "رم دقو ى آلوأ هيف عومطملا

 هببسب هل عيبلا هيلع لقثي وأ هل عيبلا نم هعنمي هنمث يف وأ يرتشملا يف فصو عئابلل
 . قح ذئنيح مرغلاف ءارشلا ىلع امزاع يرتشملا نكي مل وأ

 ادب ولو قوذلا يف نذأ نإ ءيشلا بحاصل مرغ ال هنأ اضيأ يدنع يذلاو

 يف اممط قوذلا يف نذأ ولو عئابلا نآل ءارشلا ىلع آلوأ مزع نإ يرتشملل كرتلا
 يف هنذإف ى يرتشي ال دقو يرتشي دق ءارشلا ديرم نأ داتعملا نم هنكل ى ءارشلا
 بيرجتلا كحو قوذلا يف ةحماسم يرتشي ال نأ ناكهإ فرط مم قونلا
 قوذلا مرغ بيملاب در وأ عيبلا خسقنا نإو “قوذلا كح هلك كلذ يف رابتخإلاو

 ملع ولو فنصملا رك ذ ام ىلع عئابلا ببس نم خسفلا ناك ولو رابتخالاو بيرجتلاو
 . ملع نإ هل مرغ ال هنأ ردابتملاو خسف هنأب

 هريغ لام يف مئاق الو فاوطك رومأم الو ليك و الو ( ةفيلخ نذاي الو )
 لَك و وأ ) هيلع فلختمسا نم عيبم قوذب ( هوحن وأ دحسم لام ولو اقلطم

 لمفف نذأ نإف > هرابتخاب الو هب رحتب الو هنع بان وأ هلام عيبب رمأ وأ هملع

 نذأ يذلا مرغ نإف ث نذأ يذلا ميرفتو هل نوذأملا ميرغت هلو نمض هل نوذأملا
 ٠ لاملا هل يذلا ميرغتب وأ هسفنب مرغ ءاوس ‘ هل نوذأملا ىلع عجر
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 ذ رثكأ هلام نم وأ هيلع لدي نمم ناك وأ حلصأ ءآر نإ زاجو

 ث عنلابلا هل نذأ نإو ، قوذي ال ءارشب لكو نم كلذكو

 نذأ يذلا ىأر نإ يأ ى ( هآر نإ ) نامض الب كلذب نذإلا ( زاجو )
 ةدوج آرعشم وأ ءارشلاب ابغرم كلذب نذإلا نوكي ناب لاملل ( حلصأ ) نذإلا

 هنأ ملعيو ( هيلع لدي نمم ناك وأ ) بيعلا ءاعداب درلا نم ةمالسلا هيف وأ عيبملا

 الو حرفيو ىضري لب ى ةلادلا باب يف ىضري نأ يفكي ال : ليقو “ ىضري
 ص "لدأ يضاملاو - لادلا رسكو ءايلا مضب - وه لديو ‘ لدملا يحتسي

 هنأب ملعلل نذإ الب ريغلا لام يف فرصتلا هانعمو ى ةلادلا مسإلا و لالدإ ردصملاو

 بيرجتلا وأ قوذلاب تاف امم (رثكأ) هئانع وأ ( هلام نم ) هل لمجي ( وأ ) ىضري
 ريغ يف وأ هتمدخو عيبملا حلاصمب لاغتشالا يف كلذ هل لعجي ءاوس ى رابتخالا وأ

 نإ امأو ى هعفني نأ وأ هلام نم ذخأي نأ ىلع لبق كلذ هل لمج دق ناك وأ كلذ

 اوركذي مل امنإ هيف نذأ ام مرفغيلف هلصح دق ضرفل وأ هلل وأ المهم هل لمج

 ص هريغ لام ليدبت يف ةدئاف ياف ى ةدايزلا نكت مل نإ هنأ لصألا نآل يواسملا
 . لقاعلا غلابلاب صتغ هنإف لالدإلا نم هركذ ام الإ معي هرك ذ امو

 هيف ام ةبامن هل تناك وأ فلختسا وأ رمأ وأ ( ءارشب لتكو نم كلذكو )

 لجأل وه امنإ عئابلا نذإ نأل ، ( عئابلا هل نذأ نإو ) عفتني الو “ ( قوذي ال )
 نمض عئابلا نذإب ولو عفتنا وأ قاذ ولف ى لاملا بحاص لامب ءارشلاو ءارثلا

 ص فرمت ةداع وأ فرع ناك نإ الإ ى عئابللف الإو ىرقشا نإ لاملا بحاصل

 . نامض الو عئابلا نذإب عافتنالاو قوذلا هل زاج لاملا بحاص هل نذأ نإو
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 لكأ ام ةمق مرغ هرمأ توناح يذل لكأ نمو .- كلذك زوجو

 . . . . . . . . .3 هنم رتشي ل نإ

 كلذ نأ ىأرو عئابلا هل نذأ نإ نامض الب هوزاجأ و يأ ع( كلذك زوج و )

 دح ىلع رثكأ هلام نم هل لعجي وأ هملع لدي ن 2 ناك وأ هل يرتشي نمل حلصأ

 : لاق ولو قلطم زيوجت لب لوق ىلإ ةراشإ ، زوج : انه هلوق سيلو « رم ام

 . ىلوأ ناكل “ كلذك زاجو

 توناح يذ نم يأ ى ( توناح يذل ) قوذلا قوف لكآلا ( لكأ نمو )

 هب حرفي هلكأ نآل ى عفنلل نوكتف لك أ هيلإ ىدعتي ال ام ىلإ ةيدمتلل ماللا وأ
 ائيش توناحلا وذ هاطعأ وأ ( هرمأب ) ءارشلاو عيبلا ةنظم هنأل توناحلا بحاص

 مل نإ لكا ام ةميق مرغ ) اهربغ وأ ةعلس هنم يرتشي نأ يف هنم عمط كلذو

 ىلإ اؤاج اذإ سانلا هل عيبي نأ يف ضرغ هل ناك نإ هل عبي وأ ( هنم رتشي

 نكي مل املف ءارشلل وأ عيبلل همعطأ امنإ هنأل مرفلاب هبلاطي مل ولو كلذو هتوناح

 مل ولو كلذ لجأل هلعفي امم عفنلا رئاسو برشلا اذك و ى ةميقلا وأ لثملا مرغ همزل
 هنأ توناحلا بحاص يف فورعملا نآل عافتنالاب وأ لك لاب هرمأ نيح الام هدنع رب

 كلذ فالخ توناحلا بحاص نم نبت نإف ى كلذل عفني وأ يقسي وأ معطب

 . مرغ الف

 ريع اذك و : تلاق { تزناحلا بحاص ىلإ موقب ىتأ نمو : « نا ويدلا ( يفو

 ارخأتم وأ اقباس مهعم رضح نكلو مهب تأي مل نإ اذك و « توناحلا بحاص

 نإف ماعطلا ريغ اذك و : تلق “مهل هاطعأف ماعطلا نم اذك و اذك ممطعأ :هل لاقو
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 تعب : هل لاقف هنمث هاطعأف هعابف ءيشلا عيبب الجر لكو نمو
 هل دريو انيمأ ناك نإ هيف هقدصيلف اخسف هدجوف اذك ةفص ىلع

 { هعاج رتسا ىلع ردقي مل نإ هعيبم ةميق هيلع كرديو نمثلا

 يذلا ىلع كردد ال : لسقو > مهنم ءاش نم مرغي هريغ وأ ىأ > توناحلا بحاص

 ٠ هماعط ريغ وأ يأ » هماعط اولك ا نيذلا مرغيلف ائيش هرمأ

 هرمأ وأ هريغ هيلع هلكو وأ ( ءيش عيبب اجر ) رمأ وأ ( لكو نمو )
 (هنمث هاطعاف هعابف ) فاوطلا هلثمو زوجي اك هريغ وأ وه هرومأ ىلع هفلختسا وأ

 عيبلا دجو يأ ى ( هدجوف « اذك ةفص ىلع ) ه ( تعب : هل لاقف ) هضبقف
 اخوسفم وأ خسف اذ وأ ‘ خسف عيبم عيبملا دجو وأ “خسف عيب يأ «( اخسف )

 ص ( هيف هقدصيلف ) ابر ريغ وأ ابر خسف خسفلا يق ءاوسو “ خسف هنأب هربخأ وأ
 هتميق وأ هلثم وأ ( نمثلا هل دربو ى انيمأ ناك نإ ) اذك ةفص ىلع « عيبلا يف يأ

 دي يف هدري وأ عئابلا ريغ دي نم هذخأ نإ هنم هذخأ نم دي يف هدري وأ فلت نإ
 اذه هكسميو هدي نم ذخأ نإ عئابلا ديب درلا كلذ يف لصألاو ى اقلطم يرتشملا

 هيف نكي مل نإ ( هعيبم ةميق هيلع كرديو ) ى هدنع نم نمض اذإ عئابلا ليك ولا
 لثم امأو ةمسقلا : ليقو ع ةميقلا ىلع اضارت نإ الإ لثلاف نكمأ نإ و « لثملا

 مل نإ ) “هخاسفناب هعوقول هب دتعي ال هنآل مموقتب قفاو نإ الإ هك ردي الف.نمثلا
 وح وأ هيرتشم نم هفوخل وأ هفلتل ( هعاجرتسا ىلع ) عئابلا كلذ ( ردقي
 قاطأ نإ هدر هيلع كردأ امنإو هدر هنيعب هعاجرتسا ىلع ردق نإو ى كلذ
 ء لطاب وه يذلا عيبلاب هعئض يذلا هنأل هدر ىلع قطي مل نإ لثملا وأ ةمسقلا وأ

 نأ ءيشلا بحاصل و لاملا عييضت رئاسكف لطابلا امأو ى يعرشلا عيبلا هل امنإو

 . دادرتسالاب عئابلا بلاطي نأ هلو هيرتشم نم هدرتسي
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 نإ هذخأي الو . ماتلا ليلد نمثلا هعفد نأل .4 نيمأ ريغب لغش الو

 > ًاقلطم ذخألا ف صخرم > ذخأ لبق خسفب هربخأ

 فصوو هبحاص هضبقو هبحاصل نمثلا عفدو عاب نإ ( نيمأ ريغب لغش الو )
 مل ذإ :لعفلا مامت ( ماهلا ليلد نمثلا هعفد نأل ) اخسفنم هدجوف كلذ دمب عيبلا هل

 امم اذك و اذك عيبلا ةفص نإ كلذ دعب هلوقف « همزاول نم الو عيب نم ءيش قبي
 ناسب ماق وأ هبلق قيدصتلا لخد نإ نكل ى اهد رحب دتعد ال ىوعد خسف وه

 لرة نوكي الو « رم ام دح ىلع هعاجرتسا ىلع ردقي مل نإ عيبملا ةميق كردأ

 هريغ نم نايبلا ماق نإ الإ هدقع ام خسف يعدي هنآل هريغ عم ولو ةجح يزتشلملا
 ناكو عئابلل هيف مل _ء الب ءيشلا بحاص نم خسفلا ببس ناك نإ و 0 هقدص رأ

 هب ملعو هببسب ناك نإو « عاجرتسا الو عئابلا ىلع نامض الف رذعي ثيحب عئابلا
 لعفي كله هنكل عاجرتسالا موزل مدعو عئابلا نامض مدع حيحصلاف ى عئابلا

 خسف كلذ نأب هبحاص ملعي مل ولو هعيض يذلا وه هبحاص نآل كلذ و ، خاسفنإلا

 ملع نإ عئابلا ىلع عاجرتسالاو نابضلا موزل حيحصلا ناكل خسف هنأ عئابلا ملعو

 ال نأ حصألا ص نالوق عاجرتسالا موزلو نامضلا يفف الإ و اضيأ خسف هنأب وه
 يف يذلا يرزج عب : هل لوقي نأ خاسفنالا روهظ لاثم و ، عاجرتسا الو نامض

 : هل لا۔ة مث ص هضبقف نمثلا هيلإ عفدف ضرألا يف بئاغ وهو هعيبيف اذك ضرأ
 . كلذ دعب همتأ و هملقأ ملو علقلا لبق هتعب ينإ

 مه ريغ وأ عيبلا ف هنع بان نمم هوحن وأ هلمك و ( هربخأ نا هذخاي الو (

 يرقشملا نم وأ هنم نمثلل ( ذخأ لبق ) ةمخسف اهدجوف ةيفيكب وأ ( خسفب (
 ذخألا يف سصخرو ( > نعمأ ريغ وأ انمأ هريخأ يذلا ناك ءاوس امه ريغ نم وأ

 ص ةلأسملا قاسم وه اك ذخآلا ليق هربخأ نإ نيمأ ريغ وأ ناك انيمأ يأ ( اقلطم
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 ٠ ٠ ٠ ‘ ءارشلا لمكو اذكو > هل وقب لغش الو

 ليكولا نأ لوقلا اذه هجوو“هيف صخرب نأ ىلوآلابف ذخألا دعب هربخأ نإ امأو .

 لوخد هدي نمثلا لوخدف ى اقلطم ميبلا يف بئانلا اذك و لكوملا ةلزنمب هلئاق دنع "

 يف لوخدلا دعب موقت ال ةجحلا نأ وأ ، مت دق عيبلا نأو ءيشلا بحاص ديب
 مالك فنصملا هيلع لمح جرختسم لوق !ذهو “ نيلدعب الإ هتوبث دعب وأ ءيشلا
 ى ھا هلو ةب لغتشي الو نمثلا هنم ذخأي نأ صخ رب نم مهنمو : لاق ذإ خيشلا

 نأ هلوق : لاق ذإ نيمألا ريغ ىلع هلبق ققحملا هلمح و مومعلا نم هرهاظ ىلع هل المح

 . ھا ملعأ هللا و ى نيمأ ريغ ناك نإ ينمي نمثلا هنم ذخأي

 ريغ ىلإ هنم : هلوق يف ريمضلا هدرب وأ جراخ نم وأ مالكلا ةوق نم كلذ و

 ةقفاوم فنصملا هلا مالك لمتحي دقو ث خبشلا مالك يف روكذم برقأ ناك ذإ نيمألا

 قالطإلا رسفنو ى نيمألا ريغ ىلإ ادئاع ربخأ ريمض لعجن نأب هلبق ىتقحملا مالك

 قالطإلا يهجو نم مالكلا طحم و هدعب وأ خفلاب رابخإلا لبق ذخالا نوكب

 نإ هذخأي الو : لاق هنأكف رابخإلا دعب ذخألا نوك صدخرقتلا ىلإ ةبسنلاب

 نيمألا ريغ نم روكذملا ذخألا يف صخرو ث ذخأ لبق خسفب نيمآلا ريغ هربخأ
 نم ذخآلا ليق نيمآلا هربخأ نم هذخأي ال هنأ دافتسيف ذخألا لبق هربخأ ولو

 . ىل'وأ باب

 ك فانئتنالا ةفصب هقاس صمخ زتلا ةلمح نم اذه ( هلوقب لقفش الو (

 ء لغش ال هنأ يفو يأ « ذخآلا ىلع افطع لغش ال هنأو : لوقي نأ ىلوالاف

 ء ( ءارشلا ليكو اذكو ) 0 ربخأ ريمض هيلإ داع ام ىلإ ةدئاع « ءالا » و

 دمب هبجوت ةفصب وأ خسفلاب ربخأ نإ ءارشلا يف بئانو ةفيلخلا وأ هرومأم 5
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 نمثلا ذخأي ىتح هيأرب هكرت وأ عيبم نم يرتشم عنم نإ عيابلاو

 هيرتشم لاه نم فلت نإ هنإف { هنم ليلق يقبو عفد ولو

 مل نإ هضوع وأ هلثم وأ هملع ردق نإ هل نمثلا دريو هقدصرلف انيمأ ناكو ذخألا

 دق نوكي نأ ركنأ نإف كاذف هذخأ نإف « هعئاب ىلإ هدربو نمثملا ذخأيو ردقب

 ىطعأ ام لثم هنم ذخأو هفلح نايب الو خاسقنالا لعف نوكي نأ وأ ائيش هل عاب

 ص هب هل ىصوأ وأ هيدي نيب هاقلأ داز امو ى اقلطم هنع بان وأ ءارشلاب هرمأ نمل

 ذخألا لبق هربخأ نإو ى افصنم هل دحي الو هيلع قيطي ال وأ هدج مل نإ اذك و
 ناك نإ : ليقو ى انيمأ ولو هذخأي : ليقو « نيمأ ريغ ولو عيبملا ذخأي الف

 اهلك لئاسملا كلت يف لك ثراوو "رم ام "دح ىلع ذخأيلف الإ و ذخاي الف انيمأ

 خسفلاب رابخإلاك كلذ نيبت ةفصب وأ ةبير وأ مارح هنأب رابخإلا و ى هماقم

 . كلذ يف مالك مّدةتو “لئاسملا كلت يف هتفص وأ

 عفد دقو نمثلا ذخأي ىتح ( عيبم ) ذخأ ( نم ايرتشم عنم نإ عئابلاو )
 ( عفد ولو نمثلا ) عئابلا }( ذخاي ىتح هيأرب ) هيرتشم ( هكرت وأ ) نمثلا ضغب
 'هنم ليلق يقبهنأ لاحلاو يأ (هنم ليلق يقب و) لعافلل وأ لوعفمل ءانبلاب نمثلا

 عيسوت ال دييقت ‘ ليلق يقيو عفد ولو : هلوقل و 4 رثكألا وأ ريثك يقب نإ اذك و
 يرتشم عنم نإ عئابلاو : لاق هنأكف الصأ ائيش عفدي مل اذإ امع زرتحاو
 يقبو عفد اه عفدو نمثلا عئابلا ذخأي ىتح هيأرب هك رت وأ عيبم ذ۔خأ نم
 . يقب ام

 فرذحمب قلعتم ( هيرتشم لام نم ) فلت وهف عيبملا ( فلت نا هنإف )

 ۔- ٣٧٥ _



 . يتابلاب هبلاطي ال

 لام نم بماذ هناف ريدقتلاو مدقتلا ةين ف وه و نإ رخ فوذحملاو هلق فاتد ال

 يةب ذإ نمثلا نم ( يقابلاب ) هل هءئاب ( هبلاطي ال ) عئابلا دنع نم فنت نإ هيرتشم
 ێنهرلا كح يف نوكي يقب ذإ هنم يقابلاو “عيبلا متف نمثلا ملس دق هنآل هنم ءيش
 يقاب وأ نيدلا مزلي ال اك نمثملا فلتل يقابلا مزلي الف « هيف اب بهذ بهذ اذإ

 باغ دقو عئابلا عاب وأ يرتشملا عئابلا عنم نإ كلذك و ع نهرلا فلت اذإ نيدلا

 ه۔لطد ملو اه دعب ريغت ال ةدم ف هب ملاع وأ يرتشملا و هترحح وأ هراد ف ءىشلا

 لقي ملو نمثلا ينيطعت ىتح هكيطعأ ال : عئابلا هل لقي ملو ضرقلا ىلإ يرتشملا
 ًارضا_ح افازج ءيشلا ناك نإف ى نمثلاب كيتآ ىتح كدنع هتكرت دق يرتشملا

 نزولا عقو دقو رصحو [__ح وسمم وأ ًادودعم وأ الم وأ نوزوم ناك وأ

 الو ازاتمم ارضاح اصخشتم اضرع وأ الصأ ناك وأ حسملا وأ دملا وأ ليكلا وأ

 هدىب هضىقيب ىتح اضق سيل : 7 > اضق دعر كلذق 4 هب لاصتالا نم عنام

 ديدجتك و ى رجازلا وأ ريجأآلا ليدبتك كلاملا فرصت لحآلا يف فرصتي وأ

 لمحي نأ بساني يذلا وه لوقلا اذهو ع لوآلا دنع هب اررقت امب ولو اهرارقإ
 مدعب دارملا لعل « : حاضيإلا نع نيققحملا ضعب لاق ام ال فنصملا و خشلا مالك ه۔لع

 لمحي مل نإ هنأو الثم دملا وأ نزولا وأ ليكلاب هضبق نأ دمب هلقن مدع ضبقلا
 . ھا ى « لكشأ اذه ىلع

 ابئاغ عاب نميف الوق - هللا مهمحر - ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذ دقو
 نإ و.، نمثلا دريف عئابلا لام نمف عيبلا لبق فلت هنأ دجو نإف ى فلتو
 نمثلا ملسي مل نإو “.نمثلا دري الف يرتشملا لام نمف عيبلا دعب فلت هنأ دجو
 . هملسدلف
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 { هيف امب نهرلاك عئابلا لام نف ائيش ذخأي نأ لبق فلت نإو

 . . . . . . . . ي رتشم مرغي ال و

 اريثك الو اليلق ال ( انيش ذخاي نا لبق ) عئابلا دي يف عيبملا ( فلت نإو )

 لوقلا ذه ىلع هرايتخاب يرتشملا هكرت ولو ( عئابلا لام نم ) بهاذ وه ( ف )
 نيدلا نم ( هيف ) وه ( امي نهرلا ) باهذ ( ك ) كلام ذخ : عئابلا هل لقي م ام
 . هلازأ و هبهذأ يأ « نيدلب بهذ فلت اذإ نهرلا نأ ىنعم

 خيشلاو فنصملا هركذ امو 0 نمثلا همزلي ال يأ ك ( يرتشملا مرفي الو (

 يرتثملا هرك ولو نمثلاب ىتؤي ىتح نمثملا عئابلا ضبق زاوج ىلع صن هيف سيل
 ص كلذ لعف نوكي نأ نكميف “ زوح الوقي ملو كلذ لعف نإ : الاق اهنأل

 ىلع ءاقبلا لمتحيو ى يتأيس لوق وه اك هاضرب الإ هل زوجي الو هراك يرتشملاو
 باب نم ةمتاخلا لبق آلاوقأ ركذ دقو زاوجلل اضرعت ايهنم كلذ سيلو زاوجلا

 عنمي نأ عئاب ىلع مرحو : لاق ذإ ‘ هاضرب الإ يأ ع زاوجلا مدعل احجرم ةلاكولا

 نإ صخرو “ فلت نإ هنمض و ى اقلطم نمثلا هنم ذخأي ىتح هيرتشم نم هعببم

 ءاوسو هفرع ولو هكسمأ نإ هنمضي ال : ليقو ى نهرلاك هديب نوكيف هفرعي م
 . الجآ وأ الجاع عاب كلذ يف

 ىتأيو “« نهترملل زوجي ال ام » باب لبق نهرلا باتك يف ةلأسملا حيشلا ركذو
 رخآ يفو ةءاربلا عيب باب رخآ يف مالك مدقتو ص ةلاكولا باب نم ةمتاخ لبق مالك

 اذ_ه ىلع فلت نإ نمضي الو نمثلا ضبقي ىتح عاب ام عنم عئابلل زوجي : نيرهتلا
 يرتشملا عنمي ينعي عاب ام ىلع هفقويو هيري ىتح اضيأ هعنميو هنمضي : ليقو “لوقلا
 ص رمآلا تبثي ىقح عيبملا يف ماصخلا ناك نإ نمثلا يرتشملا هعنمي اذك و ص نمثلا
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 لمأو زارخلاو رازجلا عئابلا الإ نمثلا ضبقي قح عيبملا عئابلا عنمي ال : ليقو
 ولو عيبلا هيلع دقع ام لك عنمي : ليقو ى هريغ لام عنمي الو مهوحن و تيناوحلا

 وه نوكيو هلام نم هدي يف ناك ام ه۔ا عنمي : ليقو ى ةرجالاب لمع امو ه رعفل

 ناك ولو هب ىلوأ نوكي : ليقو ى هميرغ تام نإ هلك اذهف ى ءامرفلا نم هب ىلوأ

 نأ ربجيف ،هب ذوخأملا وهو ى كلذ نم ءيش يف عنملا زوجي ال : ليقو ى ايح هميرغ

 . ملعأ هللاو ڵ ها ڵ نمثلا ضبقي مل ولو عاب ام يطعي
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 باب

 ةلاوحلا يف

 نيدلا لقن ةلاوحلا نأ مدقتو ى لاحأ وأ ‘ لوح ردصم مسا ةلاوحلا ظفل و

 حصت هنأ ضعب لوق بساني فيرعتلا اذهو « ىلوألا هب أربت القن ةمذ ىلإ ةمذ نم
 اذهو « ىلاعت للا ءاش نإ يتأيسو « ءيش هيلع كل سيل نم ىلع ةلاوحلا كل

 ص لوآلا اهب أربي ةلالا نأ ىرب ال هلئاق لعلو ى ةلامحلا هلومشل عنام ريغ فيرعتلا
 نيدلا عيب نم اهنأ عم اهزاوجل ةجحلاو ىرخأ يف هلثمب ةمذ نع نيدلا حرط : ليقو
 هلوقو < لحيلف ءيلم ىلع لحأ نمو « )« ملظ ينغلا لطم » : نلع هلوق نيدلاب

 مدقت دقو « عيب ةلاوحلاو : لاق نأ ىلإ عيب ميبلا عيقبلا لهأ اي » : زق
 ص ءيلم ىلع لاق هنآل لاملا يف الإ ةلاوح ال هنأ ىلع ةلالد نيثيدحلا يفو “ نايدلا

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .
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 نذاب آدمبع ولو ءالقع خلب نه ةل اوحلا حصت

 كلذ وحن وأ حرج وأ سفنب صاصقلاو دودحلا ق زوحت الف > عيب اهنإ : لاقو

 يف هجتيو « « جاتلا ه يف كلذ ضعب ركذ . تعقو نإ تلطبو ى سلفم ىلع الو

 يف ةلاحإلل هيف رصح ال ءيلم ىلع ةلاحإلا لوبقب رمآلا نأب روكذملا لالدتسإلا

 نمؤملا ربع نأ هنم مهفي ال همركيلف نمؤم هءاج نم كلوق نإف ء لاملا

 . هئمجي ال

 غلاب ريغ نم حصي ال عيبلاو ى عيب اهنأل ( ءالقع غلب نيب ةلاوحلا ححصت )
 عيب زاجأ نمو « نالوق قهارملا يفو ى نونج الو نونج نم الو غلاب ربغل الو
 ةلاوحلا غلاب عم وأ هلثم عم زاجأ نذإب ناك اذإ ريثك ين ولو اقلطم هءارش و يبصلا

 حصي ال اك اهيف نذإب الإ حصت الف عيب اهنأل نذإب هريغ ىلع هتلاحإو هيلإو هنم

 نكمأ ايف نذإ الب ولو "لق امف هءارش و هعيب زاجأ نمو ى هؤارش و نذإب الإ هميب
 ى كلذك لق امف نذإ الب لةوحتي نأ و هملع لاحي نأ و ليحي نأ زاجأ هبسكي نأ

 زوجحتو « نذإب هؤارشو هعيب زاج ثمح نذإب هل ةلاوحلا زوجت هنأ لصاحلاو

 كلذ زاجأ نونجملا احص اذإو ى هباب ةرم دقو نذإ الب هنم زاج ثمح نذإ الب

 . هنم هلك

 ءامإلا و ديبعلا نم حصت نكل “ءامإ وأ ( ديبع ) ءالقملا غلبلا ناك ( ولو )

 وأ قالطإلا ىلع مهل نوذأم اونوكي ناب كلذو ى مهيمئاق وأ مهتداس نم ( نذإب )

 هلك كلذو ص الاح رخآلاو هيلع آلا رخآلاو ليح مهدحأ نوكيف صوصخ يف

 ناك وأ ةلاوحلاب مهتاداس مهرمأيف مهتاداس ىلع نيدلا ناك وأ مهسفناب هورشاإب ايف
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 ، هيلع لاحملاو لاحملاو ليحملا ىضرب نيفلاختم وأ نيكرشم وأ

 (نيفلاختم وأ نيكرمشم وأ ) مهتاداس نذإب هيلع ناك نم مهرمأف مهتاداس ريغ ىلع

 ليحلاو ارح املسم لاحلا لوكي نأ لثم ى كارشإ و مالسإو ةيرحو ةيدوبعب
 اكرشم لبحلاو ادبع املسم لاحملا وأ ادبع اك رشم هبلع لاحلاو ارح اك رشم

 دعب ملسأ يذلا كرشملا دبعلا وه ملسملا دبعلا وأ ارح اك رشم هبلع لاحلاو ادبع
 ص ملسأف غلبو كرشم نم هتدلو وأ ملسم جوز نم ةمالا هتدلو يذلاو ءارشلا

 نيلجر وأ لجر عم وأ تافلاختم وأ ءامإ وأتاكرشم ولو ماسن نيب زوجت اذك و
 هريغ ىلع هل نبآدلا اذه يذلا لوحو نبآدلا هيلع يذلا وهو ( ليحا ىضر )
 هملع نمل نيدلا هبلع يذلا وهو ( هيلع لادلاو ) نبآدلا هل يذلا وهو ( لاحملاو )

 وهف ل"وح لاحأ ىنعمو ى هلوعفم مسا لاحملاو لاحأ لعاف مسا ليحلاو “ نيدلا

 لاقو ى ةلاوحلا تبثت مل مهدحأ ضرب مل نإ قلع هانعم وأ ليوحتلا ىنعم نم

 ى ةلاحإلا لوبق لاحملا مزل قحلا هل نم هميرغ ىلع ىحلا هبلع نم لاحأ اذإ : دواد

 يدنع رظنلا هبجوي امف هل ليلدلاو ‘ ضري مل نإ هيلع لاحملا ىلع ةلاحإلا تبثت الو
 ثيدحلا يف رمآلا نا ىأر ى )١' « لحيلف ءيلم ىلع لبحأ نم » : قلي هلوق

 ىلع اهتوبث مزلتست ال هيلع ةلاوحلا لوبق بوجوو ث ليحأ يذلا ىلع بوجولل
 . ضري ل ولو هملع لاحلا

 لاحت نأ كل نسحي الأ يأ ى ةحلصملل داشرإلل هبف رمآلا نأ يدنع قحلاو

 ضعب « رثأ ه ينفو “ لطاملا ينفلا وأ ريقفلا بلط نم حيرتستف ضبقتف ينغ ىلع
 امبو لح امب زوجيف “عاطقإلاو ضبقلا ىلع ليك ولاك وهف نذإلا امأ و : نييسلدنألا

 ٠ دواد وبأو ملسم هاور ) ` (
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 م روضحو ‘ ٠ ٠ ٠

 زوجيو « هلام هيلع لاحملا نم لاحلا ضبقي ىتح ليحلا ةمذ هب أربت الو « لحي م

 ‘عطقلا ةلاحإ يف هلزع هل زوجي الو “ ضبقلا نع نذالا يف لاحملا لزمي نأ ليحمل

 هبلع لاحملا ىضر طرتشي الو ت لاحملاو لمحملا ىضر نذإلاو ةلاحإلا يف طرتشيو

 . ھا ى دوادل افالخ ةلاحإلا لوبق لاحلا مزلي الو ى دوادل افالخ

 ى قحلا هيلع كل نمم ضبقي نأ قحلا كيلع هل نمل نذأت نأ وه نذإلاو
 وهو اندنع اعيمج مهاضر طرشلا ناك امنإو “ ضبقلا دعب يضقي نأ عاطقإلاو

 عيب ةلاوحلا نأ "رم اك “ ىضر نع الإ نوكي ال عيبلاو ى عيب هنأل حيحصلا

 اذإ امأو ى ةلاوحلا يف مهدحأ ىلع ررض ال ناك اذإ كلذ طرشي فيك : لاقي الف

 وأ ًاربقف هلع لاحلا نوكي نأ لثم “ ىضرلا طارتشا ىفحي الف ررضلا ناك

 بلطلا ريسع لاحملا نوكي نأ لثمو ث دحجي وأ هتلماعم يف شغي وأ الطام

 . هل سيل ام ديزي وأ قفرب بلطي ال

 . وحن و ةفيلخ وأ رومأم وأ ليكو نم مهيمئاق روضح يأ ى ( مروضحو )
 " وأ لاحلا وأ لمحملا قفتا نإ امأ و “ ضحمب مئاق روضحو ضعب روضح وآ كلذ

 نينثا عم كلذ لمعف دحأ فلكت وأ زاجأف رخآلا ملع مث رخآلا عم هيلع لاحملا
 الف نارخآلا زاجأف دحاو عم لمعف نانثا فلكت وآ ثلاثلا زاجأف مهنم

 . كلذ زوح

 ملو هميرغ رضحو رخآ هل ممرغ ىلع هميرغ لاحأ نإو : « ناويدلا » يف اولاق
 هل زوجو ى ايهلاحأف لاملا بحاصو ميرغلا رضحي مل وأ لاملا بحاص رضحي
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 . . . . هلولح دعب الجوؤم ولو مولعم نيد توبثو

 نإ كلذك و « مهنم دحاو لك رضحي ىتح ةلاوحلا هذه زوجت الف مهنم رضحي نم
 . ھا ى زوجت الف هل اوزوجف اعيمج انذإ ريغب رخآ لجر اههلاحأ

 رئاس هلصأ ؛رضحي مل نم زاجأ اذإ هلك كلذ زاوج يدنع رظنلا هبجوي يذلاو

 عنملا ةلع لعلو ع تزاج هنم نذإ الب هقح يف تعقو نم اهزاجأ اذإ عوببلا
 عيب نمو “ ضبقت مل ام عيب نمو ى نيدلاب نبآدلا عيب مرحت نم ةانشتسم ةلاوحلا نأ

 يف هوقبض اك اهيف رمآلا اوقيضف ى ماعطلا يف تناك نإ ىفوتسي نأ لبق ماعطلا
 . مهلعلو ى نيآدلا روضح ةلزنم مهروضح اولزنف لصألا نع هجورخ ملسلا

 نم اصمخرت هضبق ةلزتم هلولحل اليزنت اضيأ ةلعلا هذهل نينيدلا لولح اوطرتشا

 . عراشلا

 اموبغب ناك وأ ضرقب ولو ةميابمب ناك ءاوس ، ( مولعم نيد توبثو )

 نم نيممل ةمذلا يف بترت ام لكو ى قادصو هلك مسجلا ةيد وأ وضع ةيدو ش رأك
 نم لاحملل ام نوكي نأ لثم ث تفلتخا مأ نيدلا ةهج تقفتا ءاوسو “ سانلا

 نيدلا نم هلجأ يسن وأ هددع وأ هشرأ ملعي مل ام امأو « اشرأ ليحملل امو ةعيابم

 طرش ذإ عويبلا رئاس اهلصأ ؛ةلاوحلا هيف زوجت الف هيلع لاحملا وأ ليحلا بنج يف

 هيف كش وأ لهج ايف ال ملع ايف تزاج ضعبلا لهجو ضعبلا ملع نإ و ى معلا اهيف
 ولو) هنم هضبقيف هب ليحأ امب ملي هنأ الإ هيلع لاحلا ىلع امم لاحلا ملع طرشي الو
 . ( هلولح دعب ) لجؤملا يف حصت نكل ( ذاجؤم

 ص ىلوألاب هيف زوجتف لولحلا ىلع جاع ناك لب « الصأ لجؤي م ام امأو
 لجؤملا يق تعقو نإو ى هيلع لاحلا ىلع وأ لمحملا ىلع ام ليجأت كلذ يف ءاوسو
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 ج لجر لفط وأ صخش ند يف رثكألا دنع ملس ال

 لجأ ام لح نإو “ تلطب لولحلا لبق اهيلك وأ هيلع لاحلا وأ ليحلا بنج يف
 . زاج ايف مموتف

 نأ هيفو ى نبةدلا عيب نم هنأل لحي مل ايف زجت مل امنإ : ةيكلاملا ضعب لاق
 انه لهوس هنأ لوقب نأ الإ انيد هنوك نع هجرخم ال هل كرت الو ضيق الب هلولح

 فذح ىلع نيد ىلع افطع رجلاب ( ملس ال ) ضبق ام ةلزنم ضبقي ملو لح ام لزنف
 نيدل تعن املوخدمو ال نوك زوجيو « ملس ال ملس ريغ نيد توبثو يأ « تمنلا

 هيلع لاحملا وأ لبحلا بناج يف ءاوس ى رثكألا دنع هيف زوجت الف ( رثكألا دنع )
 . هضعب ىفو هلك كلذ يف اضيأ ملسلا يف ضعب اهزاجأو ى اهيلك وأ

 ص رخآ جورخب هيف عسوتي الف لصألا نع هجورخل قيض ملسلا نأ عنملا هجوو
 هحورو > ماعطلا ف ناك نإ ىفوتسي نأ لمق ماعطلا عيب نم همف ةلاوحلا نإو

 يف قالطإلا ىلع يهف قالطإلا ىلع نيدلاب نيآدلا عيب نم ةانثتسم ةلاوحلا نأ زاوجلا

 ريغ ىلإ ملس يف زوجت : ليقو ى هيف اهعنمب ملسلا صيصخت ليلد رهظي ىتح زاوجلا
 يف ماعط يفو “ ةثالثلا لاوقألا يف ملسلاك دقنلاو ى ماعطلا ىلإ ملسلا يف عنمتو ماعط

 ليحأ ءاوس « ملسلا يف نالوقلاف ى نالوق دقنو ملس ريغي هيف وأ هيلإ لاحي ة۔هذ

 لفط وا ) بابلا لوأ حصتب قلمتم ( صخش ننيد يف ) ملس ريغ ىلإ وأ ملس ىإ
 لفطلا هنبال هيلإ لاحلا وأ لاحملا نآدلا نوكي نأب اغلاب ولو هنونجم وأ ( لجر

 ص نالوق هقهارم يفو ى هزجي مل ولو الف لقاملا غلابلا هنبا امأو ى نونجملا هنبا وأ
 مهفي الو عمسي ال يذلاو « هلبآلا هنباو هدشر سنؤي مل يذلا غلابلا هنبا اذكو

 : لاق نمو ى مهفي الو مهفي الو عمسي يذلاو ث ةراشإ وأ ةباتك ولو مهفي الو
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 اسنؤم احصفم القاع غلاب ولو هيلإ ةلاحإلاو ى هنيد ةلاحإ زاجأ هدلاول دلولا لام
 . هدلو لام يف دلاولل ام يف لاوقألا بسحب هدشر

 الو مهفت ال يتلاو ءاهلبلاو اهدشر سنؤي مل يتلاو ةقهارملاو ةنونجملاو ةلفطلاو

 الو مهفي ال يذلاو هدشر سنؤي مل يذلاو قهارملاو نونجملاو لفطلا لثم ى مهفت

 ىلوألاو « نالوق ؟ هوبأ تام نإ هسفنل لجرلا دلوك هدجل نبالا دلو لهو « مهفي
 لمشيل دافأ و ، اراصتخا دشأ مالكلا نوكيل هلفط وأ صخش نيد يف : لوقي نأ

 امام نوكيف غلبلا ريغ اهدالوأ ىلع دعقت نأ هتروصو اهنونجم و ةأرملا لفط
 نمو ى مهفي الو مهفي ال يذلاو ى اهقهارمو اههلبأ اذكف الفط طقلت نإو 4 بألل

 لفطلاب ديري نأ نم عنام الو « مهيلع تدعق نمم وأ اهطيقل نم ًادشر سنؤي م
 وأ متيلا ةفيلخ امأو ى سايقلا فالخ ىلع ةلفطلا يف ءاتلا نآل ةلفطلا لمشي ام
 يذلا مهنيديف ةلاحالا لبقي الف مهريغ وأ فقولا وأ دجسملا وأ بئاغلا وأ نونجملا

 ضعب ركذ امك لطبت الو تبثت اهنإف لعف نإف « مهيلع يذلا مهنيد يف الو مهل
 . « ناويدلا ( ف كلذ

 حلصي ايف مهملع نإف ةحلصم ناك اذإ كلذ يف ةهارك ال هنأ يدنع يذلاو
 ةحلصملاب ةلاوحلا زجتلف ةحلصملا رظنب قلطملا عيبلا حص دقو ى عيب ةلاوحلاو

 لام ليلق وأ اسلفم وأ اريفف ركذ نمم هريغ وأ متيلل نيد هيلع يذلا نوكي ناب
 امهتم وأ اضعب وأ الك ركنن وأ هنم افوخ وأ رئاج وأ راض اشاغ وأ الطامم وأ

 ىلع لاحاف كلذ وح وأ ليفكلاب ربجلا ىلع وأ هكاسمإ ىلع ردقي" الو « بورهلاب
 نكي مل ام ديزي هنم افوخ وأ ارئاج ركذ نم وأ متيلا ىلع هل يذلا وأ“يفو ينغ
 كلذ يف ةلاحإلا دقع نإف ى ءالؤهب قحلت ةرضم هيف وأ قفرب بلطي ال وأ هل
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 ليحي نأ ال هميرغ ىلع هبر ليحي نأ هيلع فلختسم ىلع ناك نإ زاجو
 ‘ . . . . . وه هميرغ

 نكي مل ولو ث هيلإ يدؤي هنأل لاملا عييضتك اهك رت لب ى هيلإ بدني باوص

 ه )١' « لحيلف ءيلم ىلع ليحأ نمو » : يلل لاق دقو « هجو لك نم عييضتلاك
 ''١ه ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو » :ميتيلا يف العو لج هللا لاقو

 زاجو ى زوجي الف ةلاحإلاب هسفنل هيلع فلختسا نم لام ةفيلخلا درب نأ امأو

 . لاق اك هيلع ميتيلا وحنل نم ىلع متيلا وحن ىلع هلام ليحي نأو سكملا

 وأ نونجم وأ متي وهو ( هيلع فلختسم ىلع ) نيدلا ( ناك نإ زاج و )
 ليحي نأ زاجو يأ ى زاج لعاف ردصم ليوأت يف ( ليحي نأ ) مهريغ وأ بئاغ
 حيرص ريغ ردصم هلعاف نأل زاج ثنؤي ملو ةفيلخلا ةلاحإ زاجو يأ ى ةفيلخلا
 ادرجم افاضم هريدقت زوجيو ص ثينأتلا يزاجم هنألو ، لصفللو ةلاحإ وهو

 ةفاضإلاو - ماللا مضو ُلاحإ ةزمه رسكب - هميرغ 'لاحإ زاج يأ « ءاتلا نم

 يأ ى ( هميرغ ىلع ) هبلع فلختملا ىلع يذلا نيدلا بر يأ « ( هبر ) ميرغل
 ىنعمب انه ميرغلاف ث نيد هيلع فلختسملل هيلع يذلا يأ ى هيلع فلختسملا ميرغ
 ىلإ ميتيلا وحن ىلع نيدلا هل نمل زئاج درط كلذ نأل ميتيلا وحنل نيدلا هيلع يذلا
 ليحي نأ ال ) هل عفن وهف متيلا وحن ةمذل صالخلاو ضبقلا هيفف هنم ضبقيل هريغ
 ةفيلخلل «ءاهلاف» هل نيآدلا هبلع يذلا هميرغ ةفيلخلا ليحي نأ ال يأ ى ( وه هميرغ

 )١( دواد وبأو ملسم هاور ) هركذ مدقت ( .

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٢٠ .
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 هميرغ وأ وه هبرغ ىلع اذه ميرغ وأ هيلع فلختسا نم ميرغ ىلع
 . . ... ...... .... رخآ صخش ميرغ ىلع

 ىلع ) ةفيلخلا ىلع نبالا هل يذلا انه ميرغلاو “ حاضيإلل « وه ه ب هدكأ اذلو

 زاوج نظ امبرو ى متيلا وحن ميرغ ىلع يأ ى ( هيلع ) وه ( فلختسا نم ميرغ
 نالو ى هعنم ىلع اوهبنف هلاك هيلع فلختسملا لام نأ نظو ةفيلخ هنأل اتباث كلذ
 يف عيبلاو ءارشلا نآل ةفيلخلا وهو اآيرتشم اعئاب دحاولا نوك كلذ زاوج ىف
 اليم ناك كلذ ةفيلخلا لعف اذإف ى هيلع لاحملاو ليحلا عومب نم لصحتي ةلاحإلا

 متيلل مرغ متي نيد هيلع نمم ةفيلخلا ذخأ اذإ اضيأو ط هيلع لاحلا ماقم امئاق

 . هدحو ىرتشاو عاب نمك مرغو ذخأ دق نوكيف

 « وه » ب هدكأو هل ريمضلاف هسفن ةفيلخلا رغ ي أ(اذنذمه ميرغ وأ )

 نيدلا هبلع يذلا ىنعمب انه ممرغلاف ص نيدلا ىلع ةفيلخلل يذلا ىلع يأ « احاضيإ

 اهيف نأ نم هلبق ةروصلا يف يناثلا هجولا وه ةروصلا هذه يف عنملا هجوو ى ةفيلخلل

 هل نم لاحأ هنوك ةهج نم لمحم .هنأل ةفيلخلا وهو ايرتشم اعئاب دحاولا نوك

 ناك ميتيلا وحن ماقم مئاق هنأل نيدلا هيلع هسفنل نم ىلع ميتيلا وحن ةمذ يف نبآدلا
 نم هسفن ىلع لاحأ هنأكف هل وه هريغ ىلع يذلا لاملا نأل هيلع لاحم و ميتيلل هل ام

 . ميتيلا وحن ةمذ يف هل

 ص ةروصلا هذه ريغ يف ةفيلخ و۔ه يذلا ناسنإلا ميرغ يأ ى ( هميرغ وأ )
 وه انه ميرغلاف « نبد ناسنإلا ىلع هل يذلا يأ ى الصأ ةفيلخ نكي م ول اذك و
 صخشل نبالا هملع يذلا ىلع يأ ك ( رخآ صخش ميرغ ىلع ) نيدلا هل يذلا

 ميرغلا نأ ةحضاو هلك كلذ يف ةنيرقلاو ى نبآدلا هيلع نم انه ميرغلاف ‘ رخآ

- ٣٨٧ - 



 مهاردك نيدلا كلذ لثم هل نم ىلعالإ هميرغ ليحي الو زوجو « هنذإب

 3 هفالخ يف ال اهلثم يف

 نذإب يأ ى ( هنذإب ) نيآدلا هيلع نم هيلع لاحملا ميرغلاو ى نيآدلا هل نم لاحملا

 هذه يف عنملا هجوو ى صخشلا نم نذإ الب هلاحأ نإ ايس الو ى رخآلا صخشلا
 ى هيلع صخشل يذلا وأ صخش ىلع هل يذلا هيلع لاحملا رضحي م هنأ ةروصلا

 مث نذإ الب ةلاحإلا تناكو رضح ول اذك و ى زاجل صخشلا هل نذأو رضح ولف

 . صخشلا زاجأ

 ى هنذإب : هلوق ىلإ لحي نأ ال : هلوق نم هعنم تركذ ام ( زوجو )

 _ هللا مهمحر - اولاق ذإ « « ناويدلا ه حيرص وه اك هلك كلذ مهضعب زاجأ يأ

 نم مهنمو ص زوجي ال هلك اذهف : هصن ام ثالثلا تاعونمملا هذه ركذ دعب هيف

 هيلع نم لوح نإو ى زئاج هلك اذه : لوقي نم مهنمو يأ ى زئاج : لوقي
 . هنيد لثم ميتيلا وحنل ىطعأ متيلا وحنل نيد هيلع نم ىلع نيدلا هل نم نيدلا

 بئاغو ميتيك هيلع ماق نم ممرغل لماش وه ( هميرغ ) ناسنإلا ( ليحي الو )
 كلذ لثم ) هبلع ماق نمل وأ هفنل ( هل نم ىلع الإ ) مهريغو دجسمو نونجمو
 ريناند يف ريناندو ( اهلثم ) مهارد ( يف مهاردك ) سنجلاو ةيمكلا يف ( نيدلا
 ناض ةيمكو ى اهلثم رب ةيمك يف رب ةيمكو « اهلثم ريعش ةيمك يف ريمش ةيمكو ى اهلثم
 سكع وأ ريناند يف مهارد ال اهلثم زمم ةيمك يف زعم ةيمكو ى اهلثم ناأض ةيمك يف
 الو « كلذ سكع وأ زعم يف نأض الو ى كلذ سكع وأ رب يف ريمش الو ! كلذ
 فالخ يف هميرغ ليحي ال يأ « فوذحمب قلعتم (هفالخ يف ال ) ريمست وأ ةاواسب
 . فنأتسم مالك وهو ى هيلع هميرغل يذلا نيدلا
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 ةرثك وأ ةلقب نإو

 : ىنعملا نآل « ندلا كلذ لثم هل نم ىلع هلوق ىلع فوطمم هلعل : تلق نإو

 ى مهوت فطع نوكيف هيلع هميرغل يذلا نيدلا لثم يف الإ هيرغ ليحي الو
 ء هفالخ يف ال نبدلا كلذ لثم هل نميف الإ يأ “ يف ىنعمب ى ىلع لاقي وأ
 كلذ زوجي ال : تلق “نبدلا كلذ لثم هل نم فالخ ىلع ال يأ ى ىلع ىنعمب يف وأ

 امم اهريغب وأ يفنب ةقوبسملا «الإ ه ب ينثتسا ام ىلع الب فطمي ال هنأ ثيح نم

 ؛ ءانثتسالاو يفنلا عماجي ال ةفطاعلا الب يفنلا : دمسلاو ينيوزقلا لاق
 عقي دقو “ د_عاق ال مئاق ريغ ديز ام الو دعاق المئاق الإ ديز ام : لاقي ال

 ع مهمالكب دهشتسي نيذلا ءاغلبلا مالك يف ال نيفنصملا بيكارت يف كلذ لشم
 تعضو اهنأل يفن ةادأب اهابق ايفنم نوكي ال نأ ةفطاملا الب يفنملا طرش نأل
 مئاق الإ ديز ام : كلوقف ى اهلبق يفن ام يفنل ال عوبتمال تبث ام يفنل
 ى دعاق ال : كلوقل ةدئاف الف مجطضم الو مئان الو دعاق ريغ هنأ ىنعمب

 يفنلا دمبو هيلع لادلا ممالا وأ يفنلا ىلع لادلا لمفلا دعب زوجيو

 ها موقي نأ ال دمقي نأ الإ "ديز ىبأ وحن ملكتملا وأ عماسلا لمب وأ ىوحفلاب
 كلذ لثم : هلوق هنع ينغي هنأ عم هفالخ يف ال لاق امنإو ى ةدايزو حاضيإب
 : هلوق وهو ددعلاو سنجلا يف ةلثايملا دارملا نأ ديفي ام هيلع بتريل نبآدلا

 لاحلا ذخأيف ( ةرثك وأ ) يقابلا كرديو ( ةلقب ) ةفلاخلا تناك ( ناو )
 هب وأ سنجلاب ةفلالا ابس الو سنجلا يف يتافتالا عم هلام ردق هيلع لاحلا نم
 يف امهادحإب روصتت سنجلا ربغب ةفلاخلا نأل وأ : لاق امنإو « ةرثكلا وأ ةلقلابو
 مزملإف ناسنإ ىلع كل امم لقأ نوكي نأ امإ ‘ كيلع هل يذلا ميرفلا نيح بنج
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 ك ز وح و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لقأ ناسنإلا ىلع كل امف رثكأ نوكي نأ امإو ى رثكأ ناسنإلا ىلع كل ام نأ
 كيلع ام نوكيف لقأ وه : لوقت نأ امإ ناسنإلا كلذ ىلع كل ام رابتعاب اذك و

 ةاواسملا امأو ى اعم نيبناجلا رابتعاب اضيأ زاجل واولاب ربع ولو «سكملاب وأ رثكأ
 رثكأ وأ لقأ هيلع هل نم ىلع ه؛رغ لاحأ نإف ى اهيف مالكلا اذه ضرف سياف
 يضتقي ةلاحإلا ظفل نأل ةلاحإلا حصت مل هيلع هميرغل ام فالخ هيلع هل نم ىلع وأ
 . فلاخ رمآلا سفن يف امو ددملاو سنجلا يف ةاواسملا

 ايواسم هب لاحملا نةدلا نوكي نأ ةلاوحلا طورش نم : راثآلا ضعب يفو

 رثكأ وأ لقأ امهدحأ نوكي نأ زوجي الف « رادقملاو ةفصلا يف هيف لاحل

 . ھا نب دلاب نيدلا هلخدمف عيبلا ىلإ ةلاحإلا نع جرحم هنأل ى ىندأ وأ ىلعأ وأ

 نم روكذملا زوجو ىةرثكلاو ةلةلاب وأ سنجلاب ةلاوحلا يف فالخلا ( زوجو )

 حرصي مل هنآل اركذم ةلاحإلل ريمضلا در وأ امهل ركذ ليحي نأ هلوق نإف ى ةلاحإلا

 ص انه اك اثنؤم ناك ولو هريكذت زوحي لوؤي ردصم ىلإ دئاعلا ريمضلاو ى اهب

 فالخم اماف ى ءات الب ءاهلل ةفاضإلاب هلاحإ زوجو يأ ث اركذم هريدقت زوجيو
 هيلع كل نم ىلع هبحاص ليحتف رانيد كيلع نوكي نأ لثم ميوقتلابف سنجلا
 هلباقي ام هرانيدب هل تموق رثكأ تواس نإو 0 ارانيد ىوست ارب ًاعاص نورشع

 هرانيدب هل تمةوق لقأ تواس نإو « كل ىقابلاو ربلا كميرغ نم ذخأيف اهنم

 . كلذ هبشأ ام اذك و ى رانيدلا يقابب كعبتو

 ضعب دنع ميوقت الب زوجتو ى ماعطلا ىنإ ةلاوحلا زوجت له : ثحبلا رم دقو
 ص رب يف رمتك فلاخم لك يف اذك و. لقأ وأ رثكأب تناك ولو ى مهتاضارم ىلع
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 : ليقو . ةلامح يهو ث زوجو 4 ءيش هيلع هل سيل نم ىلع الو

 ةل ( وح > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 عبتلابف ةلقلب امأو ى ةمذ يف رقتسم ناويح يف ءيشو ةغبص وأ نمس يف رمتو
 . طقف يواسملا ضبقيف ةرثكلاب امأ و قابلاب

 ى الف رثكألا امأو هنم لقأ وأ هنيد لثمب هميرغ ىلع هدريو : دمحأ خيشلا لاق

 كلذ قوف امو ةلاوح هنيد لباقي اذم نوكيف ى رثكالا هبلع هدر نإف
 .. ھا ك ةلاح

 نم ىلع لاحأ نميف فالخلا هبلع لدي اك ةلاوح اضيأ كلذ قوف ايف : لبقو

 لقأب البق نإو ى هيلع لاحلا ىلع ليحملل سيل انه دئازلا نإف ،يش هيلع هل سيل
 . نالوق زاوجلا يفف ى رثكأ وأ

 كييرغ تلحأ نإف ى ( ءيش هيلع هل سيل نم ىلع ) ةلاحإلا زوجت ( الو )
 عيبلاو عيب ةلاحإلا نال ث دقمنت ملو ةلاحإلا تلطب ءيش هيلع كل سيل نم ىلع

 وه اذهو انه ليحمل هتمذ يف كلم ال هيلع لاحملاو كالم وأ نيكلام نيب وه امنإ
 . حيحصلا

 يف لوقلا اذه ىلع ةلاحإلا ( و ) ءيش هيلع سيل نم ىلع ليحي نأ ( زوجو )
 ! عماجلا ه يف دمحأ خيشلا زصتقاو ى ةلافك يأ ى ( ةلامح يه ) ةروصلا هذه

 سلل هنأ ةنيرقلاو ةلاحإلا ظافلأ نم ظفلب تركذ ءادأ ةنامض دارملاو ى هيلع

 ص 9ل مءي مل مأ لاحلا اهب ملع ءاوس ايهنيب ةنيرق يهو ءيش هبلع لاحملا ىلع ليحملل

 روصتت لوقلا اذه ىلع ةلاوحلاف س ةلاوحلا ظفلب اوظفلت مهنأل “ ( ةلاوح : ليقو )
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 هيلع هل ناك هجو يأب هل ركذي ملو هيرغ ىلع ًالاع لاحأ نإو

 ظفلل اعابتا ءيش هيلع نكي مل اذإ اجفو ءيش هيلع لاحملا ىلع ليحفل ناك اذإ امف

 ليوحتلاو قيلعتلاو “ ليوحتلا وأ قيلعتلا يهو ى هانعم يدؤي ام وأ ةلاحإلا

 ء ىحلا نامض كلذ لصاحو ءيش هبلع نكي مل نميفو ى ءيش هيلع نميف ناحصي

 ءيش هيلع نميفو ءيش هيلع سيل نميف ةلافكلا "حصت اك ،ةلافكلا ىنعم نح وهو
 نم تناك قيلعتب هوركذ نإ و « هملع ام ركذ ولو. هملع امب ةلافكلا قلعي ال نأب

 ىلع هل سيل هنأ لمحملا ركذ اذإ ام وه امنإ ةثالثلا لاوقألا لح و « ةلاوحلا ىنعم
 مث تكس وأ ركنأ وأ لا۔لا اهقدصو هيلع لاحملا هركذ وأ ى ءيش هيلع لاحملا
 وأ ‘ تكس وأ ركنأ وأ اهقدصف اهدقع لالخ يف كلذ اركذ وأ ةلاحإلا دقع
 ركنأف دقعلا دعب كلذ ارك ذ نإ امأو « تكس وأ ركنأ وأ اهقدصف دقعلا دعب

 تبثت الو ى اهتوبث دمب اهيف حدقي ام ىوعد كلذ نأل ى ادحاو الوق ةلاحإ اهنإف
 هنأو هبلع لاحلا ىلع هل اهركذ نإ الإ ى رتاهت اهيلع ةداهشلا نآل « ىوعدلا هذه
 ملو هاعدا يذلا تقولا يف نالدع ايهعم ناك دقو ى اذك هجوب اذك تقو هل تبث

 ى اهتداهش "حصتف هركذ ام هيف ادهاشي ملو تقولا كلذ جرخ ىتح اهقرافي
 . فنصملا ركذ يتلا لاوقألا هيف نوكت ذئنيحف

 دارملاف ص لاع نوكي نأ حلصي نم لاحأ نإو يأ ى ( الاح لاحأ نإو )
 ىلع ) نسحأ ناكل « ناسنإ لاحأ نإو : لاق ولو “ ناكمإلاب لاحملا لاحلاب

 لاحملا ىلع يأ ( هيلع هل ) نيدلا ( ناك هجو ياب ) لاحملا ( هل ركذي ملو هميرغ
 ‘هيلع هل ناك هجو ياب : ةلمجو ى « ناك » ب ةقلعتم ةماهفتسا « يأ » و “ هيلع

 ريمض انعجر نإو ى لوقلا ىنعم يف هنوكل ةلمجلا يف هلمع ناكو « ركذي » لوعفم

 يف رمضيف هربخ ى هيلع هل ناك : ةلمجو ى أدتبملا يف ةدئاز ءابلا تناك هجولل ناك
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 لطبت ال نأ كلذ ىلع هل يتثحابم دنع انخيش رهظتسا ةلاوحلا دنع

 ، كلذ وحن وأ قحتسا وأ نيدلا خسف نإ

 هل هتضرتقا ينإ ةهج نم وه هبلع يل ام نإ هل ركذي م هنأ ىنعملاو « يأل ناك

 دقع ( دنع ) كلذ وحن وأ شرألا ةهج نم وأ « اذك هل تعب ينإ ةهج نم وأ
 ىلع باوجلا ءاقب رهظتساف ىلوألا ( رهظتسا .) « ركذي ه ب قلعتم ( ةلاوحلا )
 : لجو زع هلوقو ى « تقدصف : :ىلاعت هلوق باب نم هنال رهظتسا دقف ىنعم

 خلاص نب ىيحي ةمالعلا حرابلاو حناسلا هلع ىورأ نمم ( انخيش ) « تبذكف »

 نإ يأ > : ةيدلا حسق نإ ) ةلاوحلا ( لاه هل نا كلذ ع هل وح ابم دنع )

 ىلع بيعم عيبملا نأ رهظي نأ لثم ىهيلع ليحأ يذلا هنأ ىوعد ىلع هخسف رهظ

 عاب هنأ و أ 2 ث ويل عقو حيبلا نأ رهظي نأ وأ ، امزج خسف بيعملا عيب ناب لوقلا

 قحتسم ءيش ةميق نم وأ ابر هنأ وأ ى هعمب نم نيدلا ناكف ضرألا ف رزجلا هل

 . ثداحلا وأ رمآلا لوأ نم يذلا خسفلا هوجو نم كلذ وح وأ

 ملام ىلع قلطي هنكلو خسفنا مث الوأ حص ام ىلع قلطي نأ خسفلا لصأ و
 هل نوكيف هرمأ يلو نم لام هل عيبي نأ لثم نيدلا ( قحتسا وأ ( ء؟آلوأ دقعني

 هوجو نم ( كلذ وحن وأ ) كلذ نيبتف انايسن وأ ادمع هيلع ليحيف نيدلا هيلع
 رمو رسيمو ءانغو رامزمك ةيضعم ىلع ناسنإلل يذلا نيدلاك لطابلا نيدلا
 زوجت ال نم ةروع ىلع ةلالدو زوجي اك « هريغ وأ ناطلسل مالكب يعسو ريزنخو
 . هيلع ةلالدلا

 ةلاوحلا نأ - هللا اهمحر _ هخيش هرهظتسا يذلا نالطبلا مدع هجوو

 هيلع لاحملاو ليحملا ايعدا نإف ى هيلع لاحملاو لاحملاو ليحلا اميمج مهرمأب ةدوقعم
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 ةلامح عجرت وأ لطبتو

 وحن وأ نيدت مدع وأ قاقحتسا وأ نيد خسف نم اهلطبي ام هيلع لاحملا وأ لبحلا وأ

 ليلد امف ناك نإو ى راكنإ درجم كلذ امنإ و « ليلد الب ىوعد كلذ ناك كلذ

 يف اهارصحي مل اهنأل رخآ نيد يف ةلاوحلاف لطب نإ نيدلا كلذ نآل ى ائيش دفي مل

 ي ةلاوحلا دنع نيدلا ناك هجو يأب ركذي مل هنأل ى لطب يذلا نيدلا كلذ

 ةداهش وهف لطب يذلا وهو نيدلا اذه الإ نالف ىلع نالفل سيل هنأ نايبلا ماق نإو

 هملع نيدلاب آرارقإ ناك هيلع ةلاوحلا لبق امل هنأل ع آ_مزج انه لبقت ال رتاهت
 ةداهش لمحت دمب نيد ثدحم دق اضيأ و > ةيرتاهتلا ةداهشلا كلتل لاطبإ هرارقإف

 كلذ نأب اميمج هيلع لاحملاو ليحلا ارقأ نإو ى ةيرتاهتلا يهو يفنلا

 ليحملا ىلع عجري ال كلذ يف هيلع لاحلاف ى امهرارقإ دهب اهنع لبقي مل خسف

 . ىطعأ امي

 كلذو ى ةلامحلا ادقعي مل اهنأل اضيأ ةلامح الو نبدلا مدعل ةلاوحلا ( لطبتو )
 امل هنأل ى ( ةلامح عجرت وأ ) ءيش هيلع هل سيل نم ىلع الو ى لاق اك حيحصلا وه

 نمم ولو حصت ةلامحلانآل { ةلامح ناكو ةلاوحلا نم كلذ جرخ احيحص نيدلا نكي مل
 زوجو : لاق ذإ ى “رم ايف يناثلا لوقلا وه اذهو ى ءيش هنع لومحملل هيلع سيل
 ةلاوحلا ءاقب وهو هركذ هل ىلأوألاو ى ثلاثلا لوقلا هيلع يقبو ةلامح يهو

 هنأ لمتحيو « ةلاوح : ليقو : هلوق يف روكذملا وهو ى هل نيد هيلع نكي مل ولو
 ةلاحلا مساب ضمب اهيمسي ةيونعم ةلامح يأ ى ةلامح عجرت وأ : هلوق يف هلخدأ
 ى ةلاوح الو انه ةلامح ال هنأ حضاولاو “ طقف ةلامح ضعب اهيمسيو اضيأ اظفل
 ى تلطبف زوجي ال امب ةلاوحلا قلع هنأل زئاج ريغ ىلع اهلك تينب انه ةدقعلا نال
 لاوقألا اهيف حصف لوحتف هلوح لب لطابب اهيف اهقلعي لف لبق ةلأسملا امأو

 



 يلع كل امم اذه ىلع كتلحأ : لاحملل ليحلا لوقيو ث هل هركذ نإ

 يدؤي ام اذكو ى يلع هنيدب اذه كيلع تلحأ : هيلع لاحملل وأ

 : اذه ىنعم

 يأ ى ( هل ) هيلع لاحملا ىلع نيدلا هب ناك يذلا هجولا ركذ يأ ى ( هركذ نإ )

 لكو ى ةلامح عجرت وأ : هلوقو “ لطبتو : هلوق ىلإ دئاع ديقلا اذهو ى ميرفلل

 نإ ةلامح عجرت وأ لطبتو يأ - لا اهمحر - هخيش هرهظتسا ام ةلمج نم كلذ
 ناكو « كلذ وحن وأ قحتسا وأ خسفنا مث نيدلا ناك هجو يأب هل ركذ دق ناك

 هبلع ىل يذلا نيدلاب اذه ىلع كتلحأ : لوقي نأ لثم ى دحلا ديفي هجوب ركذلا
 اذك عضومب وهو هل هتعب يذلا ينانجل ان وأ “اذك تقو هل هتعب يذلا لخنلل انم

 : لاق ول امأو ث هخاسفنا وأ هبذك رهظيف “ تاقبم وه امم كلذ وحن وأ ازيمتم

 رهظ نإف ى هدحي تاقيم هل ركذي ملو « كلذ وحن وأ رمت وأ ةغبص وأ ةعلس ن

 ةهج نم رخآ نيد هبلع هل نوكي نأ نكمي هنأل لطبت الف هخاسفنا وأ هبذك

 . ةثالثلا لاوقألا هيف : لسقو 4 اهخاسفنا رهظ يتلا ةهجلا هبشت

 كل امب ) هملع لاحل اريشم ( اذه ىلع كتلحا : لاحمال ليحلا لوقيو )
 كيلع تلحأ : هيلع لاحملل ) لوقي ( وأ ) ى هملع لاحملاو لاحملا لبقيف ( يلع

 ( اذهىنعم يدؤي ام اذكو ) ،اضيأ نالبقيف ( يلع هنيدب ) لاحملل اريشم ( اذه
 تددر وأ > هملع كتددر وأ < اذه ىلع كنيدب كتلحأ : لاحملل لوقب نأ لشم

 هل امب لجرلا اذه كيلع تددر : هيلع لاحل لوقي وأ 4 اذه ىلع ىل ام كيلإ

 ء رخآلا يمسيو امهدحأل ريشي وأ ى هيلع لاحملا مماو لاحملا مس را ركذي وأ ى يلع

 ء كلذب ىلإ هددرأ وأ “ كيلع يل امب اذه ىلع زددرأ : " لامحلا لوقي وأ
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 ث هلباقم يف تزاج هب بلاطي امب لقأ هيلع هل نم ىلع هلاحأ نإو

 امو كلذ ف لإ هددرأ وأ > كيلع هل ام نالفل ينددرأ : هملع لاحلا لوقي وأ

 ٠ ءيش هل لمق نم هلك كلذ ف لسقيو مسالا ركذي وأ > كلذ هشأ

 وه يذلا ممرغلل ةدئاع ءاملاف ى هميرغ نيدلا هيلع نم لاحأ نإ ( هلاحأ نإو )

 امم لصألا و ى لوعفملل ءانبلاب ( هب بلاطي امم لقأ هيلع هل نم ىلع ) نبدلا هل نم
 يف ) ةلاحإلا كلت ( تزاج ) رثكأ هربغل هيلع ام ناك نأب هميرغ هب هبلاطي
 ةلاحإلا كلت هيف نوكت الف ى دئازلا يف تلطبو ى لقألا لباقم يف يأ ى( هلباقم

 ى ةلامحلا دقع مدعل ةلامح الو ى هيلع هل نم ةمذ يف دئازلا رارقتسا مدمل ةلاحإ

 : لاق ى ءيش هيلع نكي مل نم ىلع ةلاحإلا زاجأ نمو “ ضعب لوق ىلع اذهو

 . لكلا هيطعي

 :ى ةلامح كلذ قوف امو ى ةلاوح هنيد لباق ام نوكي هنأ دمحأ خيشلل مدقتو

 قوف ام فرصف“ىرخأ ةمذ يف امب ةمذ لفش يف ناتعمتجم ةلامحلاو ةلاوحلا نأل يأ
 . نامضلا ةلاحلا نأش ذإ ةلاوحلاو دقع ولو ى ةلامحلا ىلإ كلذ

 فلاخي امب هلاحأ هنأل حيحصلا هنأ عم ةلاوحلا نالطب لوق فنصملا ركذي ملو
 هنأل مالكلا اذه طاقسإ ىلوألاو ع سنجلاب فلاخ ول اذك و ى ةرثكلا وأ ةلقلا يف
 نيدلا كلذ لثم هملع هل نم ىلع الإ هعرغ لمحي الو : لاق ذإ هف ًافلتخ هل مدقت

 : لاقي دقو “ دحاو لوق ماهيإ عم راركت هركذ يفف « زوجو : لاق نأ ل
 لاوقأ نم لوق وه اك ةلامح دئازلا يف تناكو ث هلباقم يف ةلاحإلا تزاج دارأ
 هل نيبو لقألا ىلع هلاحأ هنأ انه دارأ ىردابت مدعو دعب ىلع لاقي دقو « تمدقت
 ىلع ليحتو رشع دحأ كيلع ديزل نوكي نأ لثم يقابلا هديزيو لقألا ذخاي هنأ
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 يف تلطبو لثملا يف تحص هفالخو هلثم هيلع هل نم ىلع نإو

 . .... ..... ...... ... . فالخلا

 الوق ةزئاج اذه ىف ةلاحإلا نإف « ورمع ىلع كل قلا ةرشعلا هنم ضبقي نأ ورمع

 تنيبو ىلع كنئيدب ورمع ىلع كتلحأ دق : ديزل تلق اذإ فالخلا امنإو « ةدحاو
 امم لقأ ديز نيد ناك وأ ى ءاوس اهنأ م وتيف نيبت مل وأ رثكأ ديز نيد نأ ورممل

 ىلع كلام نأ ى اهل وأ « ورمعل وأ ديزل تنيبو ورمع ىلع هتلحاأف ورمع ىلع كل
 : ليقو ى ةلاوحلا تلطب : ليقف ى ءاوس ايهنأ مهوتف ى نيبت مل و أ « رثكأ ورمع
 : لبقو ى لقأ هيلع لاحملا ىلع ام ناك نإ هيلع لاحملا ىلع لبحلل امب تحص
 هيلع لاحملا ىلع ام ناك نإو « ةلامح دئازلاو ةلاحإ هملع لاحملا ىلع ام لباقم
 كل امب كتلحأ : لاق اذإ امأو ، لباقمب تحص : لبقو “ تلطب : لبقف رثكأ
 ام هل ديزب نأ مسر ىلع هيلع يل ام رادقمب كتلحأ : لاق وأ ع هيلع يل امم هلباقم
 ضعب ىلع يلع كل ام ضعبب كتلحأ : لاق وأ ى يقابلا يف ايهبأر ايرب وأ يقب

 زوجيف هيف ايأر ايرب وأ يقابلا هل ديزب نأ ىنعم ىلع نرالف ىلع يلام
 . لاكشإ الب

 هيلع يذلا هنيد لثامم يأ ى ( هلثم هيلع هل نم ىلع ) هميرغ لاحأ ( نإو )
 قرفتسي لاحملا نيح ناك ءاوس سنجلا يف ( هفالخو ) “ سنجلا يف لاحملا هميرذغل

 لشملا يف تحص ) فالخلا ضعب عم وأ لثملا الإ قرغتسي ال وأ فالخلاو لثما

 امو زوجي ام ىلع تلمتشا اذإ ةدحاولا ةدقعلا نأ ىلع ءانب ( فالخلا يف تلطب و
 لثملا يف تحص : لبقو “ زوجي ال امع تخسفناو زوجي ام ىلع تدقعنا زوجي ال

 ىلع هلثم ذخاي هنودب ابضر نإ مموقت الب وأ مم وقتب اضيأ فالخلا يفو ى هسفنب

 زوجيام ىلع ةلمتشملا ةدقعلا يف لاق نم لوق وهو « هتميق ذخأي وأ ى نيهجولا
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 كهتميق وأ زئاجلا نم هلثمب زئاجلا ريغ يفو ى هسفنب زئاجلا يف حصت اهنأ زوجي ال امو

 . فالخلا يف ةلاحإلا زاوج ىلع ءانب هسفنب هريغو لثملا ق تحص : ليقو

 : لقو “ لكلا هاطعأ : لاق ءيش هملع سيل نم ىلع ةلاحإلا زاجأ نمو
 تلمتشا اذإ اهلك ةدقعلا نالطبب لاق نم لوق وهو “فالخلا يفو “لثملا يف تلطب
 هيف نإف «ناويدلا» يف ام ىلع فنصملا رصتقاو “ حجارلا وهو « هويغو زئاج ىلع

 هيلع هل سيل لجر ىلع هلوحف حم زيفقو رانيد لجر ىلع هل ناك نإ و : هصن ام

 ى فالخلا نم كلذ ىوس ايف لطبتو رانيدلا يف ةزئاج ةلاوحلا نإف ى رانيد الإ

 حمق زيفق هيلع رخآللو رانيد هبلع امهدحأل نيلجرل نيت هيلع ناك نإ كلذكو

 ى زئاج وهف هيلع هلامب اهنم دحاو لك رانيدو حمق زيفق هيلع هل لجر ىلع افوحف
 . زيفقلا بحاصل زيفقلاو ى رانيدلا بحاصل رانيدلا نوكيو

 حمق زيفق هيلع هل امهدحأ نيلجر ىلع هلآوحف رانيد لجر ىلع لجرل ناك نإ و
 حمق زيفق رخآللو رانيد امهدحأل نيد هبلع نيلجرل ناك وأ رانيد هيلع هل رخآلاو

 يف امهل نيبي ملو حمت زيفق رخآلا ىلع هلو رانيد امهدحأ ىلع هل نيلجر ىلع اهلوحف
 زيفقلا بحاص عبتي نأ الو رانيد هيلع هل نم رانيدلا بحاص عبتي نأ ةلاوحلا لصأ

 ىلع هل ناك نإو « سأب الف كلذ نيب نإو “زوجي ال هلك اذه نإف زيفق هيلع هل نم
 هميرغ اهيلع ل"وحف رانيد هبلع رخآلاو نارانيد هيلع هل امهدحأ نيد نيلجر
 . ھا « زوجحم الف اذكه ريناند ةثالثب

 ىلع هريغو ةدح ىلع زئاجلا نم الك ركذو زئاج ريغ ىلع تلمتشا اذإ هنإ مث
 دقو > فالخ همفف ك دحاو نمت امم ملو ةقفصلا الإ اهتلمش امو هردقب لك ةدح

 . انه فالخلاو سنجلاب اذكف ى نالطبلا حجرب ال
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 تزوجو تلطب هحيحص ىلع امه وأ هريغو لعفلا حيحص ىلع نإو

 اهبطرش ىلع تعقو نإو ء ابيف حيحصلا يف

 لقاع غلاب ىلع هلوحي نأ لثم ( هريغو لعفلا حيحص ىلع ) هلوح ( نإو )
 هل نم ىلع وأ بئاغ ىلعو ى رضاح لقاع غلاب ىلع وأ نونجم وأ لفط ىلعو رضاح
 هيلع هل نم ىلع وأ هيلع هل سيل نميف اهنالطب لوق يف هيلع هل سيل نمو هيلع
 نم ىلع وأ ى امهريغ وأ متي وأ نونجم وأ بئاغ نم هنع وه بات نمل هبلع نم ىلعو

 نم ىلع وأ ص رامزمو ءانغو ريزنخو رمخك ى لطابب هيلع هل نمو ىح هبلع هل

 حصي مل وأ تاذلاب هلعف حصي مل نم هريغو « هلوقب دارملاف « لحي مل نمو هلجأ لح
 وهف نال ى اطرش رةدقملا فوذحملا هلوح ىف ءاهلا ىلع فوطعم ( امه وأ ) ضرامل
 لصفنا لعفلا فذح املو ى ايل قح وأ لصألاو « فوذحمل لوعفم لصألا يف

 انه لصتملاو لصفنملاو ريمتساو “ عفرلل مه امه : وهو لصفنم ريمضب هنع ربعو

 لعفلا حبحص ىلإ دئاع وهو ردقملا هالوح فلأ ىلع فطمي وأ ‘ دحاو ظفلب
 سيل نمو “ رضاح اغلاب قاع لوحي نأ ل شم ى ( هحيحص ىلع ) .ريغو
 ( تلطب ) هذه لبق ةلاسملا سوكع نم كلذ وحنو لطابب نمو قحي نمو كلذك
 ريغو زئاج ىلع تلمتشا اذإ اهلك ةدقعلا نالطب نم حجا رلاىلع لكلاف ةلاوحلا كلت

 حصتو < هريغ ىلع لطبتو لعفلا حيحص ىلع حصت حوجرملا لوقلا ىلعو “ زئاج
 '(ايهيف) لعفلا ( حيحصلا يف تزوج و ) 0 لاق اك هريغل لطبتو لمفلا حيحصل

 ص هحيحص ىلع اهليوحت و هريغو لمفلا حيحص ىلع ليوحتلا امهو نيتلاسملا يف يأ
 الإ اهلمش امو ى دحاو نمت اهلمشي ملو ةدح ىلع رادقمب ةدح ىلع الك نيب نإ مث

 : . ذئنيح نالطبلا حجري ال دقو ى اضيأ فالخف ةقفصلا

 لاحلا ىضرك اهطورش نم هيلع ءاملعلا قفتا ام ( اهط وش ىلع تعقو ناو )
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 ء سلفأ وأ هيلع لاحملا تام ولو نيللا نم ليحملا ءىرب

 ( هيلع لاحملا تام ولو نيدلا نم ليحلملا عىرب ) تيأر اك همف اوفلتخا ام وأ
 وأ ) هلام نم ءاش نإ الإ هثروم لام نم يطعي هماقمب هثراوو ى ءاطعإلا لبق

 هريجحت حصي نمم هريغ وأ مك احلا هيلع رجح وأ ى ءاطعإلا لبق مدعأ وأ ( سلفأ

 دعب ائيش هل ليحلا ىلع لاحملا كردي الو : دمحأ خيشلا لاق ى ءاطعإلا لبق
 . ھا ى ةلاوحلا

 ىلع هيلع نيدلا وأ ةلاوحلا هيلع لاحملا ركذأ نإ كاردإ الو عوجر ال اذك و

 ملعي ملو ةلاوحلا لبق ريجحتلا وأ مادعإلا وأ سالفإلا عقو نإو ص نايب الو "رم ام

 لاحملا ملعي مل نإ اذك و « ليحملا ىلع عوجرلا هل نأ يدنع يذلاف ؟ كلذب لاحملا

 وأ ررغلا دهعتو ليحملا ملع نإو ث عوجر الف لاحلا ملع نإ و « كلذب ليعملا الو

 معزو ث دمع الب ولو ررغلاو بيعلل عوجرلاك لاحلا هيلإ عجر طلغ وأ يسن

 . هرفي مل وأ هرغ ليحملا ىلع عجري ال هنأ يمفاشلا

 رخآ ىلع هلاح ف لجر ىلع نيد هل نم : هللا دبع وبأ ] لاق [ : » جاتلا , ق و

 ي لجرلا اذم ىلع هليحي نأ ىلع هعاب نإ الإ لوألا ىلع هب عجري نأ هلف سلفاف
 ص سلفأف هيلع هلاحأف « لجرلا ىلع هليحي نأ يرتشملا ىلإ بلاطلا وه عئابلا ناكو

 وهف هقحب عجرب مل نإف ى هلاحأ موي هسالفإب ملعي مل نإ هيلع عجري نأ هل سيلف
 ىلع عوجرلا هل ناك ىحلا هيلع يذلا نم بلطمب هلاحأ نإ : ليقو “ يرتشملا ىلع

 هل نم بلطم ناك نإ و ى هلام نم ءافو كردي مل وأ هيلع لاحملا سلفأ نإ هميرغ
 ىلع عيبلا عقو نإ اذكو ى اسلفم ذئنيح ناك نإ الإ ةعجر هل نكت مل ىحلا

 . تباث كلذف ةلاحإلا
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 . «. ءاش امهيأ نم هنيد لاحملا ذخأي ةلامحلاك ةلاوحلا : ليقو

 ص عئابلا دارأ نإ عيبلا ضقتنا ةلاحإلا لبق سلفملا وأ لاحتسملا تام نإو

 وأ سلفم ىلع قح : ليق هل نمو “ يرتشملا ىلع نمثلا ناكو مث هبلع امماتت نإو
 هلاتحاف لمع هل لمعي وأ هقح هيطعي هنإ : لاقو اضيأ سلفم ىلع هلاحأ مث ينغ
 نإ : ليقف ‘ سلفم نماضلا نأ ملع د .ةو < هاطعأ الو هل لمعي ملو بهذ مث هيلع

 مل نإ و ى هيلع هل ةعجر الف ىتحلا همزل نم أربأو هسيلفتب املاع اذه ىلع لاتحا

 هيلع لاحلا تام نإو « قحلا يذ ىلع عجر هب ملعي مل نإ و « هيلع هل تناك هربي
 هل ةعجر الو ءيرب هنم ىحلا وذ ليحلا أربأ نإف ى هيلع لبحأ ام يطعي نأ لبق
 قرفتسي ام نويدلا نم هيلع وأ هب ملعي الو اسلفم هيلع لاحملا ناك نإ الإ هيلع

 ؛هبحاص ىلع عجرب نأ هلف لاحلا هملعي الو اكولمم هيلع لاحملا ناك نإ اذك و ى هلام
 ص هب معي مل نإ ةعجرلا هلف هيف لضف الو انوهرم وأ اقثوم هلام ناك نإ اذك و

 اهاضرب دحأ ىلع هلاب ادحأ لاحأ نمث ى لوحتلا نم ةذوخأم ةلاوحلا نإ : ليقو
 . ھا ى امدعم تام وأ اسلفم هملع لاحملا ناك ولو هيلع امم ءيرب

 لاحملا تام نإ هيلإ عوجرلا وأ ءاش نإ اقلطم ليحملا ىلإ عوجرلا لدرش نإ و

 . كلذ هلف سلفأ وأ هملع

 طرتشا نإ الإ ( ءاش اهأ نم هنيد لاحلا ذخاي ةلامحلاك ةلاوحلا : ليقو )
 هنع لومحملا نم وأ ليملا نم ذخأي هل لومحملا نأ اك ص هيلع عوجر ال نأ ليحلا
 لوألا لوقلا هجوو ى هيلإ عوجر ال نأ هنع لومحملا طرش نإ الإ ‘ حجارلا ىلع
 ص لوحتلا هانعم ذإ ءاربإ ظفل ةلاوحلا ظفل نأ لبحلا ىلع لاحملا عوجر منم يف

 الب اهيلإ هععوجرل هجو الف هيلع لاحملا ةمذ ىلإ لبحملا ةمذ نم نيدلا لوحت اذإف

 نإ و ى ليحلا ىلع لاحملا عجرب ذئنيحف ى ةلاوحلا لاطبا ىلع اوقفتا نإ الإ “ ىضر
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 . زاج هسكع وأ هلفط ميرغ جرخف هنظ يف هميرغ لاحأ نإف

 وأ ليحملاولاحملا اهكرت وأ نارخآلا اب كسمتو هملعلاحملا وأ لمحملا وألاحملا اهكرت
 مل ذإ اوقفتي ىقح لطبت مل رخآلا اهب كمتو“هيلع لاحملاو ليحملا وأ هيلع لاحملا ولاحملا

 رايخلاب نامئابلا : لاق دقو ثيدحلا يف اك عيب ةلاوحلا آضيأ و ى اميمج مهب الإ دقعت

 رايخ الو عوجر الف لوقلاب اوقرتفا ةلاولا باحصأ و ؛لوقلاب ينعي اقرتفي مل ام
 امنإو « ليحلا ةمذ ةءاربب حيرصت ةلاوحلا دقع يف نكي مل هنأ يناثلا لوقلا هجوو

 نم هل ام هنم ذخأي نأ هنع هروصق دعب هملع لاحملا ىلإ لصوأ لاحملا نأ اهلصاح

 اهيف عجر اذإو “ عوجرلا ةلالا يفو عوجر ال نأ ةلاوحلا يف حجارلاو ى ليحلا
 عوجرلا مث هنع لومحملاو ليحملا ىلإ اضيأ عوجرلا لف عوجرلا يلوق ىلع
 دعب ةرم اهنم هلك هنيد ذخأي ىتح اذكهو ى لمحلاو ى هملع لاحملا ىلإ اضيأ

 - . ء -

 . ةعفد وا ةرم

 ليحلا ىلع نيد هل يذلا يأ ى ( هميرغ ) هبلع هل يذلا ىلع ( لاحأ نإف )

 ةصق فطمل و ى ةيببس الب يظفللا بيترتلا درجمل وأ فانئتسال ءافلا ( هنظ يف )
 بيصنب ( هلفط ميرغ ) هل اميرغ هنظ يذلا ميرفلا كلذ ( جرخف ) ىرخأ ىلع
 نأ دعب هلفط مرغ رهاظلا يف راص يأ ى راص ىنعمب جرخ ربخ هنأ ىلع ميرغ
 يأ ث فوذحم ربخلاو جرخ لعاف هنأ ىلع عفرلاب وأ طقف بيغلا يف كلذك ناك

 لاحلا فيرعت زيجم لوق ىلع لاحلا ىلع بصنلاب وأ ى ميرفلا كلذ هلفط ميرغ جرخف
 . [آ قلطم

 هملع هل نم ىلع ليحي نأ وهو ، كلذ سكع يأ ى ( هسكع ) عقو ( وأ )
 هملع لاحملا جرخ ن إ لوقلا ا ذكو « ( زاج ) هميرغ جرخيف هنظ يف هلفط مم رغ
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 هنأ ىلع رانيدب هلاحأ نإ الو هيلع فلختسا نم ميرغ جرخ نإ ال

 ، عيب لبق نم جرخ نإ ضرق لبق نم

 رم امم هب قحتلي امو « هنونجم كلذ لشمو « نبد لفطلل هبلع ىنعأ ت هلفطل انيدم

 هضعب يف نأ عم كلذ زاج امنإو “ لجر لفط وأ صخش نيد : يف هلوق دنع
 ىلع اهنيد ليوحتف ث هادلو اهنأل اهتلزنم هنأل الثم نونجملا وأ لفطلا نيد ليوحت

 يطعأ ا۔ج نونجملاو لفطلا ىلع عجر كلذ عقو اذإف ، هنيد ليوحتك هيلع هل نم
 ميرغ ) هلاحأ يذلا يرفلا ( جرخ نإ ال ) هيلع لاحلا ىلع يذلا هلام نم اهريغل

 نم رم امل امهريغ وأ بئاغ وأ هريغ نونجم وأ هريغ لفط نم ( هيلع فلختسا نم
 ةرابعو “ هيلع فلختسملا كلذ ميرغ ىلع الإ هليحي ال هيلع فلختسا نم ميرغ نأ
 ميرغلا كلذ جرخف ايهميرغ لأوح نإ نونجملاو متيلا ةفيلخ امأو : « ناويدلا »

 الف هيلع لوح وأ نونجملا وأ متيلا مرغ جرخف نظي اهف هميرغ لوح وأ هميرغ

 . ھا ى كلذ هل زوحي

 هملع فلختسم ىلع ناك نإ زاجو : هلوق نم رم ام انه ىعارب هنأ لصاحلاو

 نم كانه اف زوجو ث هلوق ىلإ وه هميرغ ليحي نأ ال هميرغ ىلع هبر ليحي نأ
 يذلا ممرغلا قح نأ فنصملا مالك يف عنملا ةلعو انه وهف ليصفتو فالخو قافو
 هنأكف متيلا ةلزنمب هنآل هسفن نع هفرصي نأ ال ةفيلخلا هيطعي نأ متيلا وحن ىلع هل

 ومه حيرتسيو بلطلا يماقي هلعجيو هيلع هل نم ىلإ ميرغلا قلمي الف نيدلا هيلع
 ىلع وأ نالف ىلع هريغ وأ ( رانيدب هلاحأ نإ الو ) متيلا لام نم عافتنالاك كلذف

 اظفال كلذب أرقف هل نالف ىلع هريغ اذك و ع رانيدلا كلذ يأ ص ( هنأ ىلع ) اذه

 نم جرخف عيب لبق نم هنأ ىلع وأ ( عيب لبق نم جرخ نإ ضرق لبق نم ) ٧ب
 جرخف ةلاقإ لق نم هنا ىلع وا اقلطم عيب ريغ رخآ هحو لق نم وا ضرق لمق
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 هيلع هنأ ىلع وأ { هريغ لبق نم جرخف لمج لبق نم هنأ ىلع وأ
 ص مويلا هلبق نم جرخف ضرق لبق نم سمأ

 وأ قادص لبق نم جرخف شرأ لبق نم هنأ ىلع وأ « سكملاب وأ ةيلوت لبق نم
 ‘ عيب هجو نم جرخف عيبلا ريغ هوجو نم هجو لبق نم هنأ ىلع وأ « سكملا
 لبق نم هنأ ىلع وأ « سكملاب وأ قادص لبق نم جرخف شرأ لبق نم هنأ ىلع وأ

 (لمج لبق نم ىلع وأ ) اقلطم عيب ريغ رخآ هجو لبق نم جرخف عيب ريغ هجو

 وأ هلخن لبق نم وأ ضورملا رئاس نم ه ريغ و أ رمت لبق نم وأ نا ويلا نم هريغ و أ

 هيلع هنأ ىلع وأ ) ركذ ام ريغ وأ ( هريغ لبق نم جرخف ) لوصألا نم اهريغ
 ةىتاكم وأ قادص وأ شرأ وأ عيب وأ ةلاقإ وأ ةيلوت وأ ( ضرق لبق نم سمأ

 لبق نم يأ ى ( مويلا هلبق نم جرخف ) عيب ريغ وأ عيب وه امم كلذ ريغ وأ
 لاح هلبق نم يأ ى هتلاحإ يف هركذ ام هريغ لبق نم جرخ نإ اذك و “ ضرقلا

 . مويلا اعقاو هنوك

 اهنال ءاملاب مويلا قيلعت زاجأ هب قيلمتلا حلصي ام ريمضب قيلعتلا زاجأ نمو
 لك اذك و ى سمأ هلبق نم جرخف مويلا اذك لبق نم هنأ ىلع وأ ضرقلا ىنعمب

 جرخف حبصلا يف اذك لبق نم : لوقي نأ لثم دحاو موي يف ولو نامز فالتخا

 ناكم يف وأ اذكهو ى هلبق جرخف رهظلا تقو هلبق نم وأ ى ,رسكملاب وأ ءاسملا يف

 يف اهعون نيب وأ ةهجلا سفن نيب ءاوسو ، كلذ فالخ جرخف نالف دي ىلع وأ اذك
 وأ « هفالخ نم جرخيف عيبلا لبق نم : لوقي نأ لثم ى كلذ فالخ جرخف كلذ

 ص هفالخ نم جرخف ناويحلا عيب لبق نم وأ « هلبق نم جرخيف عيبلا ريغ لبق نم
 اذك لبق نم وأ « كلذ ريغ وأ رخآلا هلمج لبق نم جرخف اذك يلج لبق نم وأ

 جرخف عوبسالا مايأ نم اذك موي يف وأ ع سكعلاب وأ لبللا يف جرخف راهنلا يف
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 ء سمأ لوأ هلبق نم جرخ نإ زاجو

 ص رمآلا سفن يف امو ةلاحإلا دقع هملع ام نيب ةفلاخم لك اذكهو ى هفالخ
 كلذو هبئانب وأ كل امع نوكي امنإ عيبلاو “ عيب اهنأل ةلطاب كلذ يف ةلاحالاف

 ك هل كلام ريغ وهو همسب فيكف لمحمل تباث ريغ هلع ةلاحإلا تعقو يذلا

 رانيد يف هل كلم الف عيبلا لبق نم جرخو ضرق رانيد ىلع ميرغلا لاحأ اذإف
 نامزلا يف اذك و « هيلإ ليحي نأ نع الضف ضرق رانيد هل تبثن م هنإف ضرق
 يف لاحملا نبد يف ةفلاحخلا تناك اذإ مالكلا اذكهو « نالف دي و ناكملاك هريغ و

 كتلحأ : لوقي نأ لثم كلذ ريغ نالف وأ ناكم وأ نامز وأ هريغو عيب ةهج

 ديري نأ لمتحيو « عيبلا لبق نم جرخيف ضرقلا لبق نم ؟يلع يذلا كرانيدب
 . رخآلا هيلع لمح ادحاو دارأ ىتمو لاحملا نيد يف ةفلاخلا فنصملا

 ركذ ام لثم اوركذ ذإ لاحملا يف كلذ نأ يف صنلاك « ناويدلا » ةرابعو

 ىلع هيلع لاحلا جرخ نإ كلذك و : اولاق مث ‘ سمأ لوأ : هلوق ىلإ فنصملا
 مومعل ىلوأ وهو قالطإلاب اهنم ,لك ديرب نأ لمتحيو ع ها طرتشا ام فالخ
 كرانيدب كتلحأ : لوقي نأ لثم ى اعم نيبناجلا يف ةفلاخلا عوقو لمشف ةدئافلا
 عيب لبق نم هيلع يلام لبق نم نالف ىلع عيب لبق نم جرخف ضرق لبق نم يلع
 عمتجا نإ اذك و ، تفلتخا وأ ةفلاخخلا تدحتا ءاوس “ ضرق لبق نم جرخف

 وأ ةلاقإ وأ ةيلوت لبق نم جرخف عيب لبق نم : لاق نإو 4 اهلك وأ ةفلاخم عاونأ

 . زاج عيب وه ام كلذ وحن وأ ةلاحإ وأ ةلدابم

 لبق نم يأ ى ( هلبق نم جرخ ) و سمأ هيلع ناك هنإ : لاق ( نإ زاجو )
 سم 1 و 1 سم أ لبق ي ذلا م وسلا وهو سم ] ىب اس ي أ 2 ) سم أ لو أ ( ض رق
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 نالف ىلع كل ناك اذإ هنأ ههح وو > دحاو ىنعملاو سمأ لبق مويلا وه و لوألا

 : لسمقو > هكطمب ل ام هدعب تقو لك ق هملع كل ناك دقف اذك موي ف اذك

 ثدح نيدلا نأ مهوي سمأ : هلوق نألو ى يناثلا ريغ لوآلا سمألا نأل زوجي ال
 لباقملا هًؤزح سمأ لوأب ملعأ هللا و هدارم سدلو > هلق ثدح هنأ عم سمأ

 ىنتمي نا نع الضف “ هيف مهوتلا مدعو ةدئافلا ةلقل هنم رخآلاو هنم طسولل

 نأب حرص نإو « ءاوس هرخآو هطسوو مويلا لوأ نأ كشي ال ذإ ى هيلع هيبنتلاب

 . كلذ ىلع سقف ةلواحملا حصت مل هلبق تجرخف مويلا تناك ةدقملا

 نم وأ فلسلا لبق نم سمأ هملع ناك امل هلوح نإ امأو : « ناويدلا » يقو

 هل ناك هنأل زئاج اذه نإف ى سمأ لوأ هفلسأ وأ هل عاب امنإ ‘ جرخف عيبلا لبق
 ةلاحإلا يف ركذو مدقت تقو لك نأ ديفت هذهو “ها هركذ ام لبق نم سمأ كلذ

 : لوقي نأ لثم ص هركذ مدعن ةلاحإلا دسفت مل الصفنم وأ هب الصتم هدمب تقو

 رهشلا لوأ : لاق وأ ى سمأ لبق يذلا مويلا لبق هنأ جرخف سمأ هيلع ناك
 نم اذك تقو هيلع ناك : لاق اذإ كلذو ص كلذ وحنو هرخآ وأ هطسو جرخف

 هرك ذ يذلا تقولا كلذ يف كلذ هيلع ناك هنآل هريغ وأ فلسلا وأ ضرقلا لبق
 سمأ هل تمب وأ سمأ هتضرقأ : لاق ول امأو ، هركذ يذلا يف هرصحي ملو هلبقو
 لئاسم يف زاوجلاب : ليقو ث ةلاوحلا زوجت الف سمألا لبق هنأ نابف كلذ وحن وأ
 ةفلاخ وأ ضرقو عيبك نيدلا هجو ةفلاخمب هيف عنملا ناك امم اهلك ةروكذملا عنملا

 ام بسحي رمأ تشي نأ ناكمإل كلذ وحنو نالف وأ ناكملا وأ نامزلا وأ نمثلا
 رصح نإ الإ ًافلاخغ جرخ امىلع ال هيلع لمحت و ةلاوحلا هب تبثتف ةفلاح الب هركذ

 رصملا ةالص دمب هل هتعب ام لبق نم : لوقي نأ لثم ى ةفلاخلا لمتحي ملو دحو
 . كلذ ايري ملو برغملا ىتح رصعلا ةالص نم همالس بقع نالدع هرضحو
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 ليحملا لاقف ، كيلع يل امب كميرغ ىلع ينلحأ : ليحم لاحم لاق نإو
 : هل وق لبق هنم هضبق ىلع يلبكو تن أ امنإ و ءيش يلع كل ال و يل امم

> 
 ‘ عدم ل هل | و

 هنم تضبق دةف ( كيلع يلامب كميرغ ىلع ينلحا : ليحمل لاحم لاق نإو )
 ينعي “ ( يلامب ) هيلع كتلحأ : ( ليحملا لاقف ) كيلع يلام نم كتمذ تئربو
 كل الو ) يلع كل هننأ معزت امب ةلاحإلا نم يل تركذ اك رمألا سيل يل هضبقت

 ا۔منأ عم ال رركي مل امنإو “ يل يميرغ نم تضبق ام تاهف تمعز اك ( ءيش يلع

 ليلقلا ىلع لمحلا نم ىلوأ اذهو “ةرركملا ىنعم يف يهف هتردق يذلا يفنلل تلمأ

 ريغ يضاملا وأ ةيمسإلا ةلملا ىلع تلخد اذإ رخآ يفن مدعو اهريركت مدع نم

 كل الو تمعز قلا ةيفيكلاب ةلاحإ ال ردمتي وأ ، اذبح نم بح ريغو ءاعدلا

 ( لبق" هتنم ) يلام ضبق يأ ط ( هضبق ىلع يليكو تنأ امنإو ) ءيش لع
 نيد ال هنإ ليحلا لوق يأ ى ( هلوق ) يتأي ام اذك و - ءابلا رسك و فاقلا مضب
 . "ىلع كل

 هنأ ليحملا فلح الإ و هايإ لبحملا هاطعأ نسب نإف ع نيدلل ( عآدم لاحملاو )
 ضيبقأو ضبقلا كرتأ وأ ىل ضيق ام الإو ينطعأف تضبق نإف « ىلع كل نيد ال
 نأ لاحل هيلع نيدلا مدع هئاعداو ةلاحإلاب ليحملا رارقإ عم كلذ هجوو ؛ انأ
 ةلاوحلا ىنع٠ يقب ام ىلإ مضنا ءاوس “ ليوحتلاو قيلعتلا درج ةغا ةلاحإلا

 كل ال : هلوقو ى ىلام : هلوقب ةلاحإلا هرك ذ عبتا دق هنأو ، ال مأ ةيحالطصالا

 يوغللا قلطملا ليوحتلا دوصقملا نأ ىلع ةنيرق عابتالا اذه ناكف "ءيش يلع

 كلذ الولو « يب هيلإ تلصوو هنم يل ضبقت نأ يميرغ ىلإ كتلوح : لاق هنأكف
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 ضبق ىلع كتلكو : لاق ولو ةلاوحلاب ليحلا رقأ نيح هلوق : ليقو
 ص لوألا لبق كيلع يل امب ينتلحأ لاحملاو يل ام

 دعب لاقو “ كتلحأ : لاق ولف ى هيلإ كل ليس ال كلذ نع ادعاق تنأ تنكل

 لاحملل هب تبثي رارقإ كتلحأ : هلوق ناك ى ءيش آىلع كل الو ىلامب : لصف

 بلاغب ,لصفلا ناك نإ الإ راكنإك و ى ءاعدا ىلاب : هلوق ناكو « نيد ليحملا ىلع
 . ساطعو بؤاثتك

 انيد كيلع يل نأ ليحمل لاحملا لوق يأ ى ( هلوق ) ليبق" ( : ليقو )
 هيلع ءيش ال هنأو هلامب اهنأ لاصتاب ىعدا ولو ( ةلاوحلاب ليحملا رقأ نيح )

 لاحملا ىلع نيمي الف الإ و هب لمع هاوعد نايب هب نكمي نايبب ىتأ نإف ى لاحلل

 هلوق اوغلأ و ىلاب كتلحأ : هلوةب هوذخأ . ةلاحإلا ظفلب لبحملا ظفلتب كسمت هنآل

 اهتلماعم نأل عرشلا ىلع مالكلل لمح كلذ يفو ، همالك رخآ « يلع كل ءيش ال

 . ةيوغللا ال ةيعرشلاب ةلاحإلا ترسفف هيلع يرجت

 ليحم وه نم ىلإ دئاع ريمضلاف ةلاحإلا هيلع تيعدا يذلا ( لاق ولو )
 كل سيلو تضق اه يل تاهف يميرغ نم ( يلام ضبق ىلع كتلك و ) ناكمإلاب

 لاق ( و ) كلحأ مل ينإف ,لع كلام كيطعأو تضبق ام يل تاه وأ ءيش يلع
 ىنتلحأ ) ىوعدلاو ناكمإلاب لاحم وهف ليحأ هنأ يعدي يذلا يأ “ ( لاحملا )

 يأ ص ( لوألا ليبق` ) تضبق امم ائيش كيلإ درأ الف انأ تضبقف ( كيلع يلامب

 ص ةلاوح ال هنأو ىلام ضبق ىلع كتلكو ينإ ناكمإلاب ليحملا وهو لوالا لوق لبق
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 يلامب كميرغ يلع تلحأ : هملع لاحملا لاق نإو > عدم لاحملاو

 هتلحأ لحلاو ءيش يلع كل الو كيلع عجرأ نأ ىلع كنع تيدأف

 0 عتم ليحملاو لوألا لبق كيلع يلامب

 ضبق ام لاحملا هاطعأ لاحملل هبلع لامب "رقأ نإو ص آلوأ هركذ هنأل آلوأ هامسو

 ص ةلاوحلا ظفلب ليحملا ظفلتي مل هنآل كلذو ى هيلع هلام لاحملا ليحملا ىطعأو
 ( عدم لاحملاو ) لاق اك هنايبي لمع لاحملا نسب نإف هيلع تمعدا و اهركنأ لب

 . هنيمي عم نكل فنصملا لاق اك ليحملا لوق لبق" الإو

 يأ ث ( كنع تيداف يلامب كميرغ يلع تلحأ : هيلع لاحملا لاق ناو )
 ينطعأف كميرغل كنع هتيدأ ابب ( كيلع عجرأ نأ ىلع ) ةلاوحلا ال ةلاحلا قيرطب

 : ليحملا ) لاق ( و عيش ىلع كل الو ) يلع كل ءيشب ةلاوح ال كنع تيدأ ام

 كنا كيلع لاحملا وهو “ لوألا لبق يأ ع ( لوألا لبق كيلع يلامب هتلحأ

 تبثأ ولو هنأل ، ىلع كل ءيش الو ‘ كنع تيدأف يلامب كميرغ ؟يلع تلحأ

 كلذ يفف ى ةيوفل ا ہ+أ ىلع "لدف 0 خلا يلامب هلوق رك ذب اهعبتا نكل ى ةلاحإلا

 . ليصفتلا نم لصولاو لصفلا ىلع مالكلا نم رم ام

 لاحملا ىلع هل نعمي الف الإ و هنابب لمع نيب نإف “ نيدلل ( ع دم ليحملاو )

 : لاقف ليحملا ءاج وأ “ يل ضقا : لاقف ليحمل هيلع لاحملا ءاج ءاوس و ى هيلع

 . كيلع يلامب هتلحأ : هلوقب بسنأ لوألاو « يلام يل ,ضقإ
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 رقي مل نإو . يعدم ناكف ةلاوحلاب لوألا رقأ نيح هلوق : ليقو
 ليحلاو كيلع هب عجرأ نأ ىلع كنع كلذب تلمحت : لاقو اهب

 ٠ لوألا لبق كيلع يلاب كيلع تلحأ

 هل نأ و هيلع هلامب هلاحأ هنأ ليحملا لوق يأ ى ( هلوق ) لبق" ( : ليقو )

 هامسو ى هيلع لاحملا وهو ( لوألا رقأ نيح ) هيلع نيمي الو هنع ىدأ ام لثم
 (أيعدم ناكف ) هرارقإب هيلع تتبثف (ةلاوحلاب) لبحملا رك ذ لبق هركذ هنأل آلوأ

 نالدع دهشي نأب هنابب لمع نسب نإف « هل ىلع ءيش ث ال هنأو يلامب اهنإ : هلوق ي

 ينإ رخآ عضوم نم ليحملا نم اعمس وأ سلجملا يف ةنايضلا هجو ىلع هلاحأ هنأ

 نأل يفنلاب نايبلا هل حصي ال عَد۔ه وهف نيبي مل نإو ى ةناعضلا هجوب هيلع تلحأ
 ظفلت يذلا ةلاحإلا ظفلب هكسمتل لحملا ىلع نيمي الو « زوجت ال يفنلا ةداهش

 . لاحملا هب

 ( كنع ) رادقملا ( كلذب تلمحت : لاقو اهب ) هيلع لاحملا ( رقي مل نإو )
 ينطعاف هتيطعأ دقو كميرغ هتيطعأ اذإ ( كيلع هب عجرأ نأ ىلع ) كميرغل

 وأ ع هب يلع كميرغ ليحت نأ نع الضف « يلع كل نيد الو كنع تيطعأ ام

 لاق ( و ) « اننيب ةلاوح ال هنإف ٢يلع كل ام كيطعأو كنع تيطعأ ام ينطعأ

 لوق يأ ث هيلع لاحملا وهو ( لوألا لبق كيلع يلامب كيلع تلحأ : ليحملا )

 مل نكل ع ىلع نيد كل وأ ، كنع تلمحت لب ى "يلع كل نيد ال هنأ هيلع لاحملا
 ص هلع نيمي الو "ىلع كل ام كيطعأ و كنع تيدأ ام ينطعأف ةلاوح اننيب عقت

 . ةلاوحلاب ظفلتي مل هنأل هلوق لبق" امنإ و
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 . عدمأ يف اش ١ و

 لمع نيب نإف ةلاحإلل وأ ةلاحإلاو نيدلل ( عةدمأ ) لحملا وهو ( يناثلاو )
 هنأ وأ ى ةلاحإ الو « لبحملا كلذل هبلع نيد ال هنأ لاحملا فلح الإو ى هنايبب

 لاحم لاق نإو ى هلوق نم اهلك ةروكذملا لئاسملا هذه يف قرف الو اهنيب ةلاحإ ال

 ليعملا رخاتيو ى مالكلا يف لاحملا مدقتي نأ نيب بابلا رخآ ىلإ ينتلحأ : ليحم

 . ملعأ هللاو « سكملا وأ



 باب

 باب

 ةلاحلا يف

 لامي لغشلا قملعت نودب ةمذ هب تلغش امي رخآلل هتمذ ناسنإلا لغش : ىهو

 نأو نيد ليمجلا ىلع هل لومحملل نوكي ال نأ ةلاملا تلمشف “ رخآلا كلذل هيلع
 ةذوخأم ةلاملاو ص قيلعتلا يفنب ةلاحإلا تجرخف ى هب قلعي ملو هل هيلع نوكي

 ى ىنعملاب ةليقث اهنإف لقثلا عماج رهظلا ىلع ءيشلا لمحي ةمذلا لغش هبش لمحلا نم
 الىفك و المح : اهب لوفشملاو ى ةلابقلاو ةماعزلاو ةنامضلاو ةلافكلا : ىمستو

 دعب ناميإلا اوضقنت الو » : ىلاعت هلوق اهيف لصألاو « ليبقلاو ميعزو انيمضو
 :ىلاعت هلوقو ى ١" ي نولعفت ام ملعي للا نإ يفك مكيلع ةلا متلعج دقو اهدىكوت

 ،')مراغ معزلا نإ: تلع هلوقو 2 معز هب انأ و ريعب لمح هب ءاج نملو ظ

 )١( :لحنلا ةروس ٩١ .

 )٢( فسويب ةروس : ٧٢ .
 ( ٣ ) اور ٠ دو اد وب أ .
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 . . . . . ركذ نم نهب ةل اجلا زوحت

 ولو اهزاوجي ليقو “ لحي مل وأ اهلجأ ؟لح نيدلا نم هلصأ نيبت اهف ةلالا زوجتو
 ىلع يهف لاح يف تناك نإف ى اهلصأ بسح ةلامحلا ن أ يدنع ي ذلاو “ نيبتي ل ايف

 . لجآلا ىلع يهف لجأ يف وأ « لوهلا

 هنع نومضملا ىلعو كلذك هيلع ناك لجؤم وأ "لاحب نمض نم :« جاتلا » يفو

 لجأ ىلع تناك نإ هنع نومضملا يف لجألا ىلع اهنأ يدنع يذلاو ع ها « الاح
 الصأ ولو ةمذلا يف رقتسا ام لكب ةلاملا زوجت و ع لجألا لحي ىتح هيلع لحت ال
 نأ لثم مالك دعب يتأي اك « جاتلا ه يف لاق « "رم ام ىلع ةيهاملاب اهيف رقتسا اذإ

 . خلا ی هسكمك الصأ وأ اضورع هيطعيف دقنب هل نمضي

 ءالقعلا غلبلا مهو “ ةلاوحلا باب لوأ نم ( ركذ نم نيب ةلاحلا زوجت ) و

 ص فلاختب وأ ءاسن نيب اذك و ى نيفلاختم وأ نيك رشم وأ نذإب اديبع ولو

 ليملا ا__هدقمي ةلاملاو ى هيلع لاحملاو لاحملاو ليحلا : ةثالث اهدقعي ةلاوحلاو

 ص رك ذ نم نيب : لاق كلذلف ؤ اضيأ ةثالث مهو “ هل لومحملاو هنع لومحملاو

 . كلذ يف للا ءاش نإ مالك يتأيو

 اذإ بيغلا يف زوجت لب « نينثالا الو ةثالثلا روضح ةلاهلا ىف طرتشي الو
 اقلطم دبعلا اذك و ى "لق ابف هلمحتب اهتبثأ يصلا فورعم زاجأ نمو ى اهب يضر
 عنم نمو « نذإ الب هوحنو همدخي نانج نم هديب اهف وأ سفنلا تنامطاو آلق اهف

 قهارملا يفو “اهئاق كلذ لطبأ وأ امدن اذإ ايهيلع اهب مكحي ال لاح لك ىلعو اهعنم

 باحصتسال هغولب ققحتي ىتح ءيش لك يف اذك و ، نالطبلا حيحصلا “ نالوقلا

 . لصالا

- ٤١٣ - 



 ‘ مدعمل ١ ق فلخلا و .ص رثك ل ا دنع سلفم ةلامح ال

 نمض يذلا قحلا همزلي نأ زوجي نمع نمض لقاع غلاب رح لك : « رثألا ه يفو
 قاقحتسا نم كردي اهف وأ ى اهيلإ دوعي امو لاومألاو قوقحلا عيمج نم هيلع
 لطاب اهيف نايضلا نإف صاصقلاو دودحلا الإ مراغ وهف كلذ وحن وأ بىصعب در وأ

 زاوجلا ىلعو ى ءادعلا نم لسلق دنع تزاج و “ ( رثكألا دنع سلفم ةلامح ال )

 طرتشا نإ الإ لمجلاو هنع لومحملا نم ءاش ااہأ ىلإ عجرب نأ هل لومحلللف

 نإ الإ هنع لومحملا ىلإ عوجرال : ليقو ى هيلإ عوجر 7 نأ هنع لومحملا
 رجح نإ الإ “لقاع غلاب سلفملا نأل ؟ ضعب دنع حبحصلا وهو“لومحملا هطرتشا
 . هسالفإ اهيفاني الف نيعم لام ىف ال ةمذلا يف نوكت ةلامحلاو ى هيلع

 كا جحلا مهل هستلف هيلع نيمدقتملا ءامرغلاب لوغشم سلفملا نأ عنملا هجوو

 نوكي الو “ سالفإلاب هيلع كحي ال : ليقو ث مكاحلا ىلإ عفر الب هيلع اوماق وأ

 مقي مل نإ هنم زوجت و ى سالفإلاب هوحن وأ مكاحلا هيلع مكحي ىتح سلفملا كح هكح
 هيلع ناك ءاوس غلب ام هرقف اغلاب ريقف لك نمو « مكاحلا هسلفي م وأ ى ءامرفلا هملع

 همههارد وأ ه ريناند تراص هنأك هلام صقن هنأل اسلفم يمسو 2 نكب م مأ نيد

 . آاآا سولف

 مملا مضب - ( مردنعملا يف ) اضيأ وه سلفملا ق افنآ روكذملا ( فلخلا و )
 مدع بحاص يأ “لعافلل ءانبلاب مدعأ لعاف مما - لادلا رسك و نيملا ناكسإو
 ص سلفملا نم رقفأ وهو لاملا م ع ارلاو ٤ " يف لخاد وأ « مدع اذ راص وأ
 ٠ ءاوس امه : ليقو ك اهفلاخت ىلع ءانب اعم اهركذو 0 كملا ا لىقو

 ص هلام نم رثكأ ناك وأ هلامب نيدلا طاحأ يذلا وه مدعملا : « ناويدلا » يفو
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 . ..... ... نذإ الب لمحت نإ رجتب هل نونأملاو

 يف ةزئاج مدعملا لاعفأو < مدعم هل لاقي الف هلاب طبحي ال نيدلا ناك نإ امأو
 هبشأ امو نويدلا يضاقتو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو ةبحلاو ريبدتلاو قتعلا نم هلام

 لتقلا ةرافك نم هلع بس ايف موصلا هيزجي الو ‘ سلفملا لثم وه سيلو “ كلاذ

 هملع كرديو هب ثنح اذإ هلام رشعي نأ همزليو ‘ نيمسلا ةرافك وأ راهظلا وأ

 ى كاجلا هسلفيو « ءامرفلا هيلع مقي مل ام هيلع وه اهك ردي الو ةقفنلا هسل و

 . ھا ى سلفملا لثم هلام يف مدعملا لاعفأ زوجت ال : لوقي نم مهنمو

 روكذملا « ناويدلا » مالكو ى مكاحلا هسلفي ملو ءا مرغلا هيلع مقت مل مدعملاو

 كحلا لبق سلفملا وه ه۔ذأ ىلع لدي هنكل مدعملا نم دشأ سلفملا نأ يف صن

 ءءامرغ مايق وأ مكاح رجح نم عنام مدعل مدعملا ةلامح زاوج حيحصلاو ىهسالفإب

 نذإ الب هتلاملو ( نذإ الب لمحت نإ ) ءامإلاو ديبعلا نم ( رجتب هل نوذاأملاو )
 نذإ الب اهعنم ىلع رثكألاف « قافتاب ةزئاج ةلاملا يف نذإلاب امأو ى فالخلا ناك
 ،رجتلا يف هكلام هل نذأ امنإ وهو ى هعباوت نم الو رجتب تسيل ةلاملا نأل ى اهيف
 ةلاملا يف نكل هنع لومحملا نم ذخأي ليمجلا ناك ولو عربتلا ىلإ برقأ يه امنإ و

 هديب هلام هلاصيإب هل لومحملل و عفد ضعب هنع هيلع هل نم عفدب هنع لومحملل عقن
 طقف دحاو نم ليفك نم ضيقلا هل ناك نأ دمب ناث نم ضبقلا نم هنيكمتو

 هديس لام نم سانلل عفن هلك كلذو ى هبلاطي ال نأ دارأ نإ لوألا نم هتحارإ و

 الف هرج هنأ بهو « كلذ يف اعفن رجي مل نإ زوجي ال نأ قيقحف هنم نذإ الب

 : العو لج ها لاق ى هيف هل نذأ امم سيل هنآل هكلام هزيجي ىتح كلذ زوجي

 فورمملا نم اهنأ زاجأ نم هجوو « ١١ 4 ءيش ىلع ردقي ال اك ولم ادبع ث

 . ب ٥ : لحنلا ةر ورس ) ( ١
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 ، لكلا نم هنع وأ ىراول ولو ضيرم نم تزاجو

 اعطق زاج ةلامحلا دعب هديس زاجأ نإو “ ضرقلاك لاومألا مهيديأب نمم يراجلا

 ٠ لق هملع رحح ولو لاكشإ الب

 مدعو شارفلا موزلب ثلثلا ىلإ هلاعفأ تعجر ولو ( ضيرم نم تزاج و )
 ضرم يف ةبهك كلذ نآل ى هيلع روجح وأ سلفمل ال اذه نود ام امس الو هلاقتنا

 ىلع نوكي نأب ( ثراول ولو ) © مهفاف ثلثلا نمف كلذ ناك نإف « هيف تام نإ

 ثراولل نيدلا كلذ ضيرملا يطعيف ضيرملا ثراول نيد هوحن وأ دجسم وأ ناسنإ

 زوجيو ى ثراو هل لومحملاو ثراولا ريغ هنع لوهحلاف هنع ىطعأ نم هب عبتيف

 . نيثراو اعم انوكي نأ

 هل نمل هيطعيف ثراولا ىلع نيدلا نوكي نأب ‘ ثراولا نع يأ “ ( هنع وأ )
 امم نيثراو نانوكيو “ هريغ هل لومحملاو ثراولا هنع لومحملاف ى ثراولا ىلع

 لام لك نم ( لكلا نم ) ىلوألاب زوجتف نيثراو ريغ امم اتاك اذإ امأ و ى اضيأ
 هب لمحت ام طقف هثلث نم ال هلام نم هتثرو ىطعأ اذإف ، طقف هثلث نم ال ضيرملا

 نع ثراولا ريغل وأ “ ثراولا ريغ نع ثراولل وأ ثراولا ريغل ثراولا ريغ نع
 رفي ملو تناك نإ نويدلا هتلامح صصاحتف ثراولل ثراولا نع وأ “ ثراولا

 . هلام اهب

 ثراولل وأ ثراولا نع تناك نإ ضيرملا نم ةلاحلا تلطب اله : تلق نإو

 ثراولا ريغ نع ثراولا ريفل تناك نإ طقف ثلثلا نم تناك الهو “ ثراولا نع

 نم ذخأي لمحلا نأل كلذك سيل : تلق ؟ كلذ ةثرولا زاجأ نإ الإ ةيصولاك
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 . . . . . . > جوز نذإ الب ةجوز نمو

 هنع لومحملا نع اوذخأ مهثروم هب لمحت ا۔ه اوطعأ اذإ ةثرولاف ى هنع لومحملا

 يف زو۔جيي فرعلا يف وأ عرشلا يف رجأ وأ لام هل ردقي ال يذلا عفنلاو اوطعأ ام
 ء باودلا ىلع لمحلاو رادلا ىنكسك كلذ هل ردقي ا__ه فالخم ثراولل ض رملا

 زاجأ نإ الإ " طقف ثلثلا نم هبوني ام هريغلو ثراولل هدريف ءارك هل كلذ نإف

 لومحملا تيوفت اهيف الثم ضيرملا ةلامح نإف اضدأو “هريغ وأ ثراولل كلذ ةثرولا
 تيوفتلا لثمف هنع لومحملا ىلإ عوجرلا هل لومحملل انلق نإ و « هل لومحملا نع هنع

 ةحارإ ضعب هب هل لومحملا كسمت نم هنع لومحملا ةحارإ اهب ضرغلا نأل دوجوم
 يفاشلا بابلا يف ىتأيو ص لمجلا ىلع هل لومحللل ةعابتك تراصف كلذ يعورف

 ال هل نإ زاج اهثلاثف هيلع وأ ثراول لمحت نإو : هصن ام اياصولا نم

 . هملع نإ

 ريغ ةفلاب يفو « ةكلام ةلقاع ةغلاب اهنأل ' ( جوز نذا الب ةجوز نمو )
 ةعيابم زوجت ال : انموق لاقو ى نالوق ى هنع رجحم الو زوحم ريغ غلابو ةجوزتم
 ريثكلا لاملا يف وأ لصألا يف اهتلماعم الو ريثكلا لاملا يف الو لوصألا يف ةجوزلا

 . اهجوز نذإب الإ

 ىور لب “« اهجوز نم نذإ الب اهلام يق ة أرملل لمع ال » : اثيدح اوورو
 نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ى يذمرقلا ريغ « ننسلا باحصأ
 : ظفل يفو “ « اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجت ال » : لاق قلع هللا لوسر

 ء دمحأ كلذ ىورو ى « اهتمصع اهجوز كلم اذإ اهلام يف رمأ ةأرملل زوجي ال »

 داز ايف ةأرملا نم ةلامحلا زوجت ال : انموق ضعبل « رثألا » يفو « مكاحلا هححصو

 . اهجوز نذإب الإ اهلام نم ثلثلا ىلع
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 ه نالوق هديقعل اهموزل يفو ديقع نمو

 حيحص لقاع غلاب هنأل اعامجإ ةمامعلا ةكرمكلل ( ديقع نم ) تزاج ( و )
 نَمعم لا+ ال ةمذلاب ةقلعتم يهف ةمذلاب قلمتت امنإ يهو رجح ال ثمح لعفلا

 اهموزل يفو ) : لاق اك 0 هعم هديقعب اهموزل يف اوفلتخا امنإو “ صوصخم الو
 ( نالوق ) ادعاصف ةثالث اوناك نإ هءادقعو نينثا اناك اذإ هيديقعو هعم ( هديقمعل

 هديقعل لام هلامو لاملا ىلإ اهعجرم نكل ةمذلاب تقلمت ولو اهنأب موزللاب لوقو
 موزللا مدعب لوقو ى رخآلل و هل وه يذلا لاملا يف اهتوبثل ديقعلا ةمذ ىلإ ترجف
 هنأ ىلع تعلطا مث ي طقف اهدقاع ةمذ يف يهف ةمذلاب اهقلعتل يدنع حبحصلا وهو
 ةدقملا نآل « كرتشملا لاملا ىلإ رجت اهنأ ملسن الو ى هلل دمحلاو « ناويدلا » راتخم

 وأ لام يف ةيانجك يه امنإو كلذ نم تسيل ةلامحلاو عفنلا بلجو رجتلل اهلصأ
 اصوصخ هتجاح يف لاملا فرصب نيديقملا دحأ عافتناكو هدحو يناجلا مزلت ندب

 ةلالا تناك ولف 0 همهس هديقمعل مرغي هملع بوسحع كلذ نإف ى جحو جوزقك

 ىلع طرتشا نإو ى اضيأ رخآلا ديقعلا تمزل انيب اروهظ كلذ رهظو لاملل اعفن
 لوآلا لوقلا ىلعف اضيأ رخآلا ديقعلا ىلع اهتوبث هل لومحلا طرتشا وأ هل لومحملا
 . اعم اهنع تلطب الإ و ى تزاج زاجأ نإ يناثلا ىلعو ةمزال

 اوذخأي نأ هباحصألف نيح اهيلعو اقرتفا نإ ناضوافتملا : « رثألا » يفو

 ىدأ نإ الإ ءيشب هبحاص ىلع ائيش امهنم ىدأ نم عجري الو هعيمجب اؤاش ايأ
 فلاب ادبع لجر نم نالجر ىرتشا نإو ى لضفلاب هيلع عجريف فصنلا نم رثكا
 نع لضفلاب الإ هبحاص ىلع اهدح ] عجرب الف هبحاص ىلع لىفك اهنم الك ن أ ىلع

 . ها ، اضيأ فصنلا

 دوهشلل كلذ ركذو هبحاص نع هنأ ىلع ىطعأ ام ىطعأ نإ هنأ يدنعو
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 نإف ، هنذإب هل لمحت نإ هبرو دبع نم ءاش نم ذخأ هل لومحمللو

 ، ءيش هيلإ لوقنم مزلي مل هكلم نم هجرخأ

 ؛ هسفن نع لفكلا اذه يطعي مث هل مرغي هبحاص نع ةل افكف هل لومحملل وأ

 ص هبحاص نع امهدحأ ليفكلا نابتاكملا نادبعلاو ناضوافتملاو نادسقعلا اذك و

 . نينثالاك هلك كلذ يف نينثا قوف امو

 دبعلاو ةرات ديسلا ذخأي ولو ( هبرو دبع نم ءاش نم ذخأ هل لومحمالو )
 يف دبعلا لعف نألف ديسلا امأو ى ليملا هنألف دبعلا امأ ى هنيد متي قح ىرخأ
 ( لمحت نإ ) ةثالث ذخأ هلف هنع لومحملا ذخأ هلو دسلا ىلع عجري لدبلاو لاملا

 نوذأم ناك ءاوس « زاجأف نذإ الب وأ ( هنذإب ) ، هل لومحملل يأ «( هل ) دبعلا

 هرجحي ملو ةلاهلا يف هل نذأي ملو رجتلا يف هل نذأ نإ اذك و « ال "مأ رجتلا يف هل

 اهتبثي مل نمو ى ءاش امهيأ بلط هل لومحملل زاجأ هتلامح تتبث لاق نمف ى اهنع
 امنإ و ارجت تسيل اهنأل هل نذأي مل نإ ديسلا مزلت ال هنأ حضا ولا و “امم ايهنع اهلطبأ
 جارخإلا هوجو نم هريغ وأ عيبب ( هكلم نم هجرخأ نإف ) “رجتلا يف هل نزذأ
 نم عقت مل ةلامحلا نأل ص ةلالا نم ( ءيش ) دبعلا كلذ ( هيلإ الوقنم مزلي م )

 نم اهعوقول هنع لوقنملا ىلع يه امنإو ث هنذإ وأ هتزاجإب الو هكلم يف وهو دبعلا
 هجو نكي مل هنع لوقنملا تمزل اذإو ى هتزاجإ وأ هنذإب وأ هكلم يف وهو دبملا

 ىلإ هنع اهلاقتنا هنع لوقنملا طارتشاب وأ هاضرب الإ هملإ لوقنملا ىلإ اهلاقتنا يف

 ع دبعلا وأ اهنم ءاش نم بلطي ذئنيحف اهنيب اهنوك طارتشاب وأ هيلإ لوقنملا
 لام نم رحت الب بسكلل حرسملاو دبعلاك ةيت الاو ةمدقتملا لئاسملا يف ةمألاو

 . هنطبل حرسملا نم زوجت الو « ال : ليقو ى هتلامح زوجت هدس

- ٤١٩ 



 ‘ هيب أ نذاب نإ و > لفطك نم زوحت الو > نالوق قتعملا يفو

 ‘ لام هلفطكل ناك نإو هلام نه هوبأ هب ذخؤدو هب تز وح وم

 هكلم ف وهو تعقو اهنأل هدمس هتلامح مزلت : لمق ى ( نالوق قتعملا يفو )

 مزلت : ليقو ‘ فلكم هنآل [ضيأ دبعلا مزلتو ، هتزاجإ وأ هنذإب وأ قتعلا لبق
 ناتباث نالوقلاو ى لوألا حيحصلاو ‘مكحلا هيلإ عجرف ارح راص هنآل قتعملا دبعلا

 : ليقف ى هيلإ لقتنا نم هقتعأ و هجوب هجرخأ وأ هععحعاب وأ هدمس هقتعأ ءاوس

 . قتعملا دبعلا : ليقو “ لوألا ديسلا تمزل

 كلذ فرمي ال يذلا هلبآلاو نونجملا فاكلاب لخدأ ( لفطك نم زوهت الو )

 ايس الو لفطل دقع ال هنأل اهدعب هتزاجإ وأ ةلاحلا لبق ( هيبأ نذإب نإو )

 نذإ الب ولو هبسك نم نوكي نأ لمتحيو ى لق ايف ضعب اهزاجأو « نونجملا
 . زجي ملو نذاي مل نإ هوبأ اهب ذخؤي الو ةزاجإ وأ

 ةزاجإلا اذكو ث نذإب يأ ع ( هب ) مهضعب اهزوج يأ “ ( تزوجو )
 عيبيو نه رك لفطلا اهب رمأ اذإ دوقملا رئاس يف فلخلا اذك ورثك ايف ولو اهدعب

 . زيجأف لمف وأ نهرو حاكنو قالطو رثك ام

 تذإلا ببسب وأ لمحتلاب وأ ةلا۔خا نم روكذملاب يأ ث ( هب ذخؤيو )
 هنإف ( لام هلفطك ل ناك نإو ) “ نونجملا وأ لفطلا لام نم ال ( هلام نم هوبأ )
 نونجملاو ميتيلا ةفيلخ اذك و ى لام ايمل ناك ولو اهيلع جري الو هلام نم نمضي

 نأ لمتحيو ى لق امف الإ هتزاجإ وأ هنذإب اهتلافك تبثت ال ايهب مئاقلا وأ امهوحنو

 ذخؤي الو ص هنم ةزاجإ وأ نذإ الب ولو ضعب دنع هيف زوجتف هبسك نم نوكي
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 2 هنذإ الب رخآ ىلع لمحتم نم تزاجو « ةقافإ وأ غولب دعب وأ

 نم هب ذخؤيو ةزاجإ وأ نذإب رثك ايف ولو زوجت : ليقو « زجت ملو نذأي مل نإ
 نودب اهب ذخؤيو ى اهيلع اهب عجرب الو لام نونجملا وأ لفطلل ناك ولو هلام
 ( ةقافإ وأ غولب دعب وأ ) ةقافإ وأ غولب لبق مئاقلا وأ ةفيلخلا وأ بآلا عوجرلا

 لفطلا لام نم ال مهلام نم كلذ ناك امنإ و ةقافإ وأ غولب دعب ةذخاؤملا ناك ولو

 مهر.آ ةيانجك لب مهلامل اعفن الو مهنم ةيانج سيل كلذ نآل امهوحنو نونجملا وأ

 نآ مهرمأ نإو ص دوحنو هيبأ نم اهب هرمأ نم ىلع هوخن و لفطلا ةيانجو ى اهب
 ءةلامحلا تبثت مل هل لومحملا ملعو رك ذنم زاجأف اهيلع اولمحت وأ مهلامىلع اولمحتي

 . رك ذ نم ىلع تتبث نايب الو مهلام ىلع اهنأ ملعي مل نإو

 لفطلا فالخب زيمي ال هنأ عم نونجم نم اهزاوجي ليق فيك : تاق نإو

 ىلع كلذ وحن و ةالصلا ةماقإو هجيوزتو هءارش و لفطلا عيب اوزاجأ دقو زيع هنإف

 ناك ولو هنأل : تاق ؟ هوحص لاح يف الإ نونجملا نم كلذ اوزيجي ملو ، فالخ
 ص هاضمأ همئاق نأ لجأل ضعب دنع متو هرمأ ىضم نكل زييمت الو هل لقع ال

 فيعض زيمم هنإف يصلافالخ ريغ ال هتابثإب وه امنإ اهتوبثف ؛هءاضمأنمىلإ عجرملاف
 : هوحن وأ هوبأ ها"وق

 هنم عوجر الب هيبأ نذإب لفطلا نم اهزاوجي الوق : « ناويدلا ه يف اوركذو

 نم تزاج و ) 0 نونجملا نم اهزاوجي الوق اوركذي ملو ‘ ىطعأ ايف هنبا ىلع
 زوجت : لبقو ىاقلطم منملاب لوق ركذ دقو ى اقلطم ( هنذإ الب رخآ ىلع لمحتم
 . مكحلاب وأ ناطلس نم ةطغضلاب

 الب بولطم نع بلاطا ىحي لفك نم : يراوحلا يأ نع هيف « جاتلا » صنو
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 هكرتو هنم هجرخأ و هب هنعلفكف مكاحلا دنع هيلع نيب وأ سبح يف ناك نإفهيأر
 دقو ى همزل نم وأ هعبتي نأ قحلا يذنف ليفكلا يأرب هيلع حص نأ دعب
 هئاطعإ يف بولطملا ريخ هبحاص ىلإ هادأ نإو “ عجر ولو ليفكلا ىلع تبث

 ناطلس نم ةطغض الب لفك نإو ى هبأ ر الب هنع لفك نإ هكرت يفو “هنع ىدأ ام

 الب لفك ولو بلاطلا ةندب وأ بولطملا تام نإ الإ هل زاج عجر مث سبح الو

 ى انيد همئاق هل ذخأ وأ سفن وأ لام يف ةيانج هتمزل نأب ( لفطك ىلع وأ ) هيأر

 ( هيلع روج دبع وأ ) ةلقاعلا ىلعف « ةيدلا ثلث ردق سفن يق هتيانج ناك نإو
 مل نإ اجس الو ص ال مأ نيدلا وأ ةيانجلا يف ديسلا هل نذأ نيدب وأ كلذك ةيانج ىنج

 . هيلع رجحي
 حلاصم هلك كلذ نآل كرتي مل نإ ابس الو «( نيدلل ءافو كرت ولو تيم وأ )

 له : لاق يباحص تام اذإ قلع ناكو ى هل لومحملاو ةثرولاو ديسلاو مئاقللو مهل

 تلمحت : رخآ لاق نإ و « مكبحاص ىلع اولص : لاق “ ممن : اولاق نإف ؟ نيبد هيلع

 اذهو ى هيلع ىلص انيد كرتي مل : اولاق نإو ث هيلع لع هللا لوسر ىلص هنيد
 نأ ردابتملاو ع تيملا ىلع ةلامحلا زاوج ىلع صن كلذف “ لاملا ضيفي نأ لبق

 هنألفلكت و ءاصقتسابيفكيناك ولو اليلق كرت وأ ءافوكرتي مل اذإ وه امنإ ثيدحلا
 :ةياور يف معن ى كرتي مل وأ آريثك وأ اليلق الام كرت له لاؤسلاب صقتسي مل تلع

 هنع ةلامحلا حصت مل فلكتو ءاصقتساب ولو ءافو كرت نإ : ليقو ى ءافو كرت له

 . نكب ل هنأكف لوزب ءافو هل يذلا نيدلا نأل ثيدحلا رهاظل تحص الإ و

 : _ رمأل ا » ق و > هني دب ء اف و ك رقي ل اذ ! تيمل ١ نع ن اضلا ةفىنح وب أ زح ل و

 عفدي مل نإ : ليقو ع هفرع نإ نمض ام همزل عوجرلا دارأ مث تيم نع نمض نم
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 : ليقو “ها همزلي الف مهتنيب تتام وأ هضعب وأ فلت ىتح تمملا لام نم ءامرفلل

 . وه امو وه مك نبآدلا فرعي ملو هل نمضي

 الإ همزلي الف هماحرأ ضعب هل لبقف انيد تم.م ىلع ىعدا نم : «_ رثألا » يفو

 مث تيم نع نيدب لفك نمو “ تيملا لام وأ هتنيب تبهذ ىتح هقح نع هعفد نإ

 ايف هيلع عجر مث مي رغلا ىلإ هضعب وأ هادأ نإف ى هئادأ لبق عوجرلا هل ناك عجر

 فلت ىتح ميرفلا عنم نإ الإ هب تيملا لام عبتي نأ الو ص هدجي مل اعربتم هاطعأ

 ء ال : لقو « نمض امب فرع اذإ آموزل نمضي هنإف تتامف ةنيب رضحأ وأ لاملا

 . الف الإ و هبحاص قحلا ىلإ لصوو لاملا ىفو ام عوج رلا هل : ليقو

 ص هنع لومحملا نم نذإ الب ةلاملا مهضعب عنمو يأ ى اقلطم ( تعنمو )

 يأر ال هنال ءافو كرتي مل ولو تيم وأ هيلع روجح دبع وأ لفطك نع ةلامحلاو
 دحأل دقعلا مزلي الو ى اهب نذأي مل هنآل اضيأ اهيف هل يأز الف نذأي مل نمو ى ءالؤهل
 الب هنع لومحملا ىضرأ ولف ىضرلا هل نمم ناك نإ هيضر نإ الإ هل ةعفنم ناك ولو

 ل تكسو هلصو وأ رمألا هلصي ل وأ عنم نإو ؛ تزاجل ملع دمب زاجأف هنم نذإ
 ديسلا وأ هوحنو لفطلا مئاق يضر نإ اذك و « تكس نإ تبثت : ليقو ى تبثت

 لوقلاو « نالوقلا مهتوكس يفو رمآلا لوأ نم اونذأ وأ مهلع دعب ةثرولا وأ
 ناسنإلا مزلي ال ناك اذإ هنأل ى يدنع حصأ عنملاب فنصملا هركذ يذلا ريخألا

 تبثت ال نأ ىلوأف هيلع يذلا ىحلا كرت لوبق الو باوثلل نكت مل ولو ةبه لوبق
 دمحأ خيشلا لاق كلذك و « اوزيجي ىتح دقعنت الف اهزاجأ نإ الإ “ هنع ةلالا
 لومحملاو هنع لومحملاو ليملا ينمي ى نيعمجأ مهنذإب الإ ةلامحلا زوجت الو : هصنو
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 بحاص يأ ككلذد يض رف نبدلا بحاصل لمملا لمحت نإ : لوقي نم مهنمو ك هل

 لبق هتقفاو ذإ هلل دحلاو ىحلا هيلع يذلا يأ ع نيدملا رضحي مل ولو زئاجف نيدلا

 . همالك ىلع يعالطا

 ضعمب يفف « هنع لومحملا نم نذإ الب ةلاملا توبث ىلع ةمآلا روهمح نكلو

 هنذإب هنمض نإ ه_نع نومضملا ىلع عجريو نماضلا هيف مرغي لاملا نامض : راثآلا

 . ھا ى ةفينح يبآل افالخ هنذإ ريغب هنمض نإ اذك و ى اقافتا

 «جاتلاه يف هلاق هب نمض ام همزل نامضلاب هرمأ هنأ رقأو بئاغ ىلع نمض نإ و

 . يدنع ذئنيح هيلع نامض الف هبذك و بئاغلا ءاج نإف

 نمض هنأ جتحاو اذكب رخآ نع لجرل نمض هنأ رقأ نمو : « جاتلا ه يفو

 ى هنع نومضملا هب "رقأ ولو ىحلا همزلي الو “ هتجح هلف هرمأ الب وأ ابئاغ هنع

 الو < هنع نمض ام هملع عجرب نأ هلف هرمأب دحأ ىلع نمض نم نأ ىلع اوعمحأو

 نم ىلع عجري ال وهو هب عربتم هنأل هرمأ الب هنع نمض نإ هيلع عوجرلا هل زوجي
 مل نمك كحلا مهل نيذلا ءالؤه ءاش نإو ى رمأ الب تدقعنا : ليقو ى ها هيلع عربت

 ينإف “ تيملا الإ مهيلإ هقلعتم يهف اهوخدف ةثرولاو لفطلا يبأو ديسلاو نذأي

 . روكذملا ثيدحلل هنع ةلامحلا ةحصب الإ لوقأ ال

 لوؤي امو لاومألا كلذو هيف ةباينلا حصي ىقح لك نومضملا : « رثألا ه يفو
 ى اهيف ةباينلا حصت ال اهنال صاصقلا يف الو دودحلا يف نامضلا حصي الف اهيلإ

 اهيف نامضلا موق زاجأو ء ىفوتسيو ىحلا تبثي ىتح نجسلاب اهيف كحلا امإ و

 . هجح ول ط
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 ‘ هدالوأ ىلع ليمحلا فلختساف هنع لومحملا تام نإو

 سفن يف حصت الا هبنأ ةلطاب دودحلا يف اهنأ اوعمجأ : « جاتلا ه لوق ىنعمو

 وبأ عنمو “ تيملاو يحلا نع نامضلا زوجيو “ لامب بولطم لك هنع نومضملا و دحلا

 رموملا نع زوجيو “ :بئاغلا نعو هنيدي ءافو كرتي مل اذإ تيملا نع نامضلا ةفينح

 هفرصت زوجي نم لك نماضلاو هنذإ ريغبو نومضملا نذإب نابضلا زوجيو « مدعملاو

 ناك ءاوس ى هديس نذإب الإ دبعلا الو ريقصلا الو هيفسلا نايض زوجي الف هلام ىف

 . ها ى هل نوذأم ريغ وأ هل انوذأم

 نرإ و : « ناويدلا » ق اولاق “ هنع لومحملا رضحم ل ولو ةلاهجلا ةندب لقتو

 نبا نالف ىلع نبآدلا نم ىل ناك امي يل تلمحت دق : هل لاقف لجرب لجر كسمتسا

 يعدملا ىتأ نإف « ةلاملا ركنأ نم لوق لوقلا نإف « رخآلا هبذك و ينالفلا نالف
 اقفتا نإ كلذك و هيلع لمحت يذلا رضحي مل ولو ةلامحلا هتمزل هل لمحت هنأ ةنيبلاب

 يف ةرثكلاو ةلقلا يف افلتخا وأ هب هل لمحت يذلا سنجلا يف افلتخاو ةلاملا ىلع

 . لجألا و "لاحلا يف افلتخا وأ دحاو سنج

 وأ اوناك الافطأ ( هدالوأ ىلع ليحلا فلختساف هنع لومحملا تام نإو )
 لومحملا تام نإ اذك و كسنحلل ةفاضإلاف دحاولا هدلو وأ مهضعب وأ مهاك نيناجم

 وأ مامإلا هفلختسا يأ ى لوعفملل فلختسا ءانبب وهو ى هدالوأ ىلع فلختساو هل

 ىلع لعافلل ءانبلاب وأ ليملا ةعامجلا وأ ةريشعلا وأ ىلاولاك امهوحن وأ يضاقلا

 يذلا لعافلل ءانبلاب وأ ڵ ركذ نم رمأب ةفىلخ راصف يأ ى ةروريصلاو ةعواطملا
 فلكتي ريخألا هحولا اذه ىلع نكلو ى لمجلا بصنو هنع لومحملا ريمض وه

 كلوقب تام لوؤي وأ يركذلا بيترتلل وأ بيترت الب فطعلا درجم ءافلا لعجب
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 . 2 هلاح ىلع لمحف

 ؛ هدعب هثودح ةلزنم توملا دعب هرثأت و هفالختسا روهظ لزني وأ « توملا فراش

 كلت يف ةلامحلا ءاقبل كلذك هج وألا يقاب كحف هجوألا دحأ ىلع مالكلا لمح ىتمو

 تقب اذإف ى ىلوألاب هريغ مكح هنم مهفي ريخألا هجولا نأ الإ ى اهلك هجوألا

 نأ ىرحاأف هدالوأ ىلع ليملا فلختسا يذلا وه هنع لومحملا نأ عم ةلالا

 ةفيلخ ليملا ناكو هنع لومحملا تام نإ : لاق هنأك و « هريغ هفلختسا اذإ ىقبت

 ٠ هدالوأ ىلع

 توم لبق ( هلاح ىلع ) هنع لومحملا توم دعب ( ليمح ) ليملا ( ف )
 هوقحتساف هتثرو هثروف هنع لومحملل ىتح ةلاحلا نأ كلذ هجوو ى هنع لومحملا

 ىلع هبنو ى سانلا ىلع هل يتلا نويدلا كح اهكح ناكف هلام اوثرو امك ليمحلا ىلع
 راص ةفيلخ ناك اذإ هنأ ثمح نم هفالختساب ةلاملا لاوز مهوتي دق هنأل ى كلذ
 هل نمو ى هل ةعفنم اهنأل هل لاملاك ناسنإلل ةلامحلا نأ تملع امل لاملا هل نم ةلزنم
 الو س رهاظ مهوت اذه نإف هل يذلا لاملا كلذ يف ليمح نوكي نأ روصتي ال لاملا
 هتلامح لاطبإ هفالختسا نإ : لاقي دقف هنع لومحملا وه هفلختسم ناك نإ ايس

 ىتح لطبي الف هل لومحملا ىلإ هعجرم ىتح اهنل هلك كلذ يف ةلامحلا ءاقبب باجاف
 اذإف « مهب الإ لطبت الف هل لومحملاو هنع لومحملاو ليملاب ةدوقعم اهنال هلطبي

 يذلا هدالوأ لام نم ذخأيف هنع لومحملا ةثرو ىلع عجر هل لومحملا ليملا ىطعأ
 اوغلب وأ ركذ نمم مهريغ وأ يضاقلا وأ مامإلا هاطعأ نإو ى هسفنب هوبأ كرت

 وأ رك ذ نم الو يضاقلا الو وه ليملا فلختسي ملو تام نإو “ نسحاف هوطعاف
 باب نم ةيقاب ةلاحلاف اسأر اثراو كرتي مل وأ نيرخآ ةثرو كرت دا ًادالوأ كرتم ل
 يضاقلا و آ مامإلا هفلختسا وأ هتيصو ىلع هفلختسا نإ ةلالا ىقبت اذك و ى نأ
 . بئاغلا هثراو وأ نيبئاغلا 7 أ ىلع ركذ نم وأ
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 هتيمك ليحلا فرعي مل ايفو ى ًاقلطم نويدلا يفو ةفيلخ نم تزاجو

 ش رأ وأ قف ( دص وأ ةعتم نم ض رهب ل وأ

 وأ ميتي ىلع ةفيلخ نوكي يأ ى ( ةفيلخ نم ) ةلاحلا يأ ى ( تزاج و )
 ص هتفالخ تتبث نأ دعب مهنع لمتحيف مهريغ وأ دجسم وأ نونجم وأ بئاغ

 ليك ولا ةفيلخلاكو « ةفالخلا تناك مث مهنع ةلاملا تقبس نإ اذك و ، كلذ زوجيو

 اميعز نشثتسب ملو : مراغ معزلا » : لاق نل هنأ هلك كلذل لديو ص رومأملاو

 . رخآ نم

 هري وأ عيب لبق نم ةلجآ وأ ةلجاع ( اقلطم نويدلا يف ) تزاج ( و )
 اذإ ةلاحلا هيف زوجت هنإف عرشلا مكحي ةمذلا يف تبث ام لكو قادصو ةيدو شرأك

 ى لاق اك نالوق ةلاملا يفف تلهج نإو “ توبثلاو ةيمكلا ةمولعم نويدلا تناك

 : هلوقو “ ربخ ابف : هلوق نإف ى نالوق : هلوق ىلإ ( ليملا فرعي مل ايفو )
 ص ليملا هفرمي مل يأ ىدملاب ناك نإ هددعو هرادقم يأ ى ( هتيمك ) أدتبم نالوق

 مل يأ ى ةقلطملل ( ةعتم نم ضرفي مل وأ ) ليحلا ريغل افورعم هسفن يف ناك ولو

 هركذب وأ قادص ركذ الب تجوزت نأب ( قادص وأ ) يطمي مك قلطملا ىلع مكحي
 مل : هلوق يف لخدي اك ليمجلا هفرمي ملو ضرف وأ تبثي ال اك هرك ذب وأ الوهجم

 حرج وأ سفن وأ ةساح وأ وضع ةيد وأ ةبرضل ( شرأ وأ ) هتيمك ليملا فرعي
 ءارمح وأ ءارفص ةبرضل ارثأ نأ ملعي مل هنأ ضورفم ريغ هنوك ىنعمو ى رثأ وأ

 نأ نع الضف « كلذ وحن وأ ىربك وأ ىرغص ةيماد وأ شدخ وأ ءادوس وأ

 نأ نع الضف سياقلا بساحلا هل بسحي ل هنأل اهشرأ ملعي ملو كلذ ملع وأ ضرفب

 هضرفي ملو كلذ ريغ وأ اهرمشع وأ ةيدلا ثلث هنأ نيبتف كلذل بسح وأ نضرفي

 . كلذ وحن وأ البإ وأ امنغ وأ ابهذ وأ ريناتد
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 كل رقأ ام لك هل لومحملل لاق ايفو لام يف داسف نم موقي مل وأ

 هل عب وأ هل تضرقأ وأ تعب وأ هل تيضق وأ هيلع هتنيب وأ نالف هب
 كلذ وحت وأ

 وأ هسفنب ناسنإلا دسفي نأ لثم ى ( لام يف داسف نم موقي مل ) ام ( وأ )

 ام كل ذ وحن و أ ٥ ر اد و ا هتلخن و ا هم ] و أ ٥ دع و ] هتب اد و أ هنونجم و 1 هلقط

 . ةبادو ةمأو دبعك اضرع وأ الصأ دحسم وأ فقو وأ دحأ لام ىف هب نمضي

 طبارلاف ى ةيمسالا ىلعو مما و أ ةيردصم ا۔هو « ايف ىلع فوطعم ( ايفو )

 نوكيف هلاق ابفو يأ ڵ ةرثكلا ىلع وأ هنأش يف لاق ابفو يأ ى ةلقلا ىلع فوذحم

 . ملو ( نالف هب كل رقأ ام لك : هل لومحل لاق ) ةيردصم ءاملا نم آلدب لوقلا

 همزلي وأ كل همزل ام لك وأ هبناج يف كل ناك ام لك وأ رقي وأ "رقأ ك فرمي
 وأ ةريصقلا ددملا نم كلذ وحغو ةنسلا وأ رهشلا وأ ةمجلا وأ مويلا اذه يف كل

 ولو : لاق وأ ى نيلدع ةداهشب هيلع هتبثأ ( هيلع هتنيب )ام ( وأ ) ةليوطلا
 يذضاقلا كاضق ام يأ « لومفملل ءانبلاب ( تيضق ) ام ( وأ ) لودع ريغ ةداهشب

 ؛دحاو ىنعمب كل ىضقو كاضق : لاقي ى هنأش يف كمزلأو كاطعأ يأ “ هريغ وأ

 ى ىلع ىنعمب ماللاف ى هيلع يأ « ( هل ) ه_عرغ ىتعم نيد يذ لك ىضق : هلوقك
 باطخلابز « « ءاتلا ه طاقسإ و لوعفم ءانبلاب كل يضق وأ : لوقي نأ ىلوألاو

 تملسأ ام وأ ( هل تضرقأ ) ام ( وأ ) هب هل ( تعب ) ام (وأ) ماللا لوخدم ي
 يف هل لومحملل لاق ايف ( وأ ) دعب هل ضرقت وأ هل ميبتام و أ تدقنأ وأ همف هل
 ضرقا : لوقي نأ لثم « ( كلذ وحن وأ ) هنع لومحملل يأ « ( هل عب ) : هنأش
 لوصوملا رابتعاب دومي كلذ وحن وأ هل مب وأ : هلوقو ى هل دقنأ وأ هل ملسأ وأ هل
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 ٠ . . . . . ‘ نال وق كل هلمح ا ف

 نكل “لوصوملا ىلع فوطعم لوصوملاف : لاق ابينفو ڵ هلوق ىلإ هل نيردقملا ةلصلاو
 يذلا أدتيمل ربخ كل هلمح انأ ةلج نأل ( كل هليمح اناف ) : هلوق دعب كلذ لحم
 ىلإ همشملا بيرقتب ءانتعا همدق نكلو ى ه.ب كل "رقأ ام لك : هلوق نم لك ظفل

 يف تناكو همدقت امل هل عب ةبسانمب ءانتعاو ى هيلإ راشملل آاحاضيإ و « هب هبشملا

 توب : اهدحأ ى ( نالوق ) ماهبإلاو مومملا يف طرشلا مماب هئدتبم هبشل ربخلا
 رتشتال هنأ امكف ىةبهلاو فورعملاب اههبشل لهج عم ولو اهموزلو كلذ يف ةلاملا
 وهو ى انه طرتشت ال كلذكف ءانع وأ لام نم هتبهو وأ هب تقدصت ام ةفرعم
 لاق امبرف ى معن : هل لاقي امبرف ؟ نبد كبحاص ىلع له : لوقي رتل هنآل حضاو

 ص مراغ معزلا : لاق هنالو « هفرعي امبرو وه مك فرمي مل ولو هلمحأ انأ : يباحص

 هلك كلذ يف ةلاملا توبث مدع : يناثلا لوقلا ، ةفرعملا طرتشي ملو ةمارغلا همزلاف

 . كلذي ملعلا مدمل

 ء دعولاب ءافولا الإ ىقبي الف هيف بصنت امب لهجلا عم ةموصخلا بصنت الو

 حيحصلاو ى ةيلا يف ململا مهضعب طرتشا دقو ى « ناويدلا ه يف اذه اوراتخاو
 . اهبف رم ام

 . نايض ال : لسقف ع ملع امل عجر م هتيمك ملعي ال ابب نمض نمو : « جاتلا » يفو

 عجر مث هناض لجأل هكرتف هذخأ ىلع قحلا بر ردق نإ : ليقو ى همزلي
 هيلع ردقي ملو فلت مث هدي نم هجرخأ نإ و > هنامض همزل فلت مث هتلاهجل هنع

 . اقافتا همزل

 ء يمفاشلل افالخ لوهجملاو اقافتا مولعملا لاا نايض زوجيو : « رثأ ه يفو
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 لبق هلإ عجر نإ و { هت وم دعب الإ نيبتي مل نأ هتكرت نم ذخؤيو

 { هيلع الو كلذ هل زاج يل ادب دق : هل لاقو نيبي و أ هلماعي ن أ

 يضاقلا حئيرشثل افالخ هبوجو لبقو اقافتا قحلا بوجو دعب نامضلا زوجيو

 يف هتبثي ىتح بولطملا رارقإب قحلا نماضلا مزلي الو : يمفاشلا لاق ڵ نونحسو

 دعب : هلوق ىنعمو ص ها هل نوذأملا فارتعاك هفارتعاب مزلي : ليقو ى روهشملا

 ال هنأ هبوجو لبق : هلوق ىنعمو ص الجعم وأ الجؤم هتوبث دعي قحلا بوجو
 ص قادصلا كنع طعأ 'جوزت : لوقي نأ لثم ى ىلامت هللا ءاش نإ بجيسو بجي
 وأ دازلا كطعأ نالف نع نبح : وأ هيف عورسثلاو جوزقلا لبق بجي مل قادصلاف
 . كلذ وحن وأ كيفكي ام

 ام ذخؤي يأ ى ( هتكرت نم ) كلذ يف ةلاملا زاوج لوق ىلع ( ذخؤيو )
 نيبتي مل ) و تام ( نإ ) ليملا ةكرت نم ضرفي مل وأ لهج امم ليمحلا هب لمحت
 ىتح طعي ملو هتوم لبق نيبت وأ ( هتوم دعب الإ ) ةيىك وأ اضرف هب لمحت ام
 . تناك نإ نويدلا عم صاحتيو هل ام لك نم كلذ جرخيف تام

 ص ( هلماعي نأ لبق ) هل لومحملا ىلإ يأ ى ( هيلإ ) ليملا ( عجر ناو )
 هل تعب وأ : اهيف لاق يتلا روصلا يف هنع لومحملا هل لومحملا لماعي نأ لبق يأ

 هل ك هل لومحملا ( نيبي ) نأ لبق ( وأ ) كلذ هبشأ امو هل عب وأ تضرقأ و أ

 اهيف نيبتي ! تلا ةروصلا يف قحلا مك وأ هب رقأ مك وأ هنع لومحملا نالف ىلع
 ال نأ ( يل ) رهظ ( ادب دق : هل لاقو ) ميوقتلا وأ ضرقلا مدصل وأ لهجلل
 ةلالا نم ( هيلع 7 ) ءيش ( الو ) كحلا يف ِ ( كلذ هل زاج ( كل لمحتأ

 . ححلا يف
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 تانامألا نم نومضم يف الو تابوصغملا نم نيعم يف زوجت الو

 ريغ بقرتم روصلا ضعب يفو ةيمكلا لوهجم لومحملا قحلا نأ كلذ هجوو

 ةموكحلاو ى اعم ةيكلاو عوقولا لوهجم وأ عوقولا لوهجم اضيأ ناكف “ عقاو

 نم عناملا لوزي نأ لبق اهنع هعوجر ناكف ص تالوهجملا هته لثم ق بصنت ال

 نإ الإ دعولاب ءافولا همزليف للا نيبو هنيب ايف امأو « اهل الاطبإ ةلاهجلا وحن

 اضيأ هكح يف عوجرلا دجي الو « هطرش هل دجوي ملو ى اطرش هبلق يف طرش
 ةلامحلا الول اع هل لومحملا ىلع ررض وه ام هتلايحب ؛ءيش تاف ىتح عجري مل نإ

 قراسلا وأ بصافلاىلع هنم قورسملا وأ هنم بوصقملل ةلادلا ( زوجت الو )

 بصقغلانآلو “ةمذلا هلبقت ال نت.هملا نأل تاقورسملا و ( تابوصفغملا نم نيعم يف )
 اهتيصعم يف اهب قفر قراسلاو بصاقلا نع ةلاهخلاف ص ةسصمعم ةقرسلاو

 ع ةمذلا هلبقت ال نيملا نأ اضيأ ىقبيف ابات نإ الإ ةقرسلاو بصفلا رمأل ليهستو
 لمحت ولف نمض اذإ هتميق وأ هلثم نايض حصي ال_ف دوجوم بوصغملا نألو

 نيبو هنيبو مكحلا يف مزلو ى زاجل لثملا وأ ةميقلاب هنم قورسملا وأ بوصقملل
 يف اذك و ى اردقي مل مأ قراسلا وأ بصاغلا ىلع امهدحأ وأ امه اردق ءاوس « لا

 نآل هنع لومحملا ىضر ةيدعتلا نيض يف طرتشي ال : ليق ڵ تايدعتلا رئاس
 : لقو ث اليبس هسفن ىلإ لعجي ال ثيح ارهق هلام نم ذخأي نأ قحلا بحاصل

 نأل حبحصلا وهو هلام نم قحلا بحاص ذخأي وأ ص ءادآلا ىلع ربج الإو طرتشي
 كرديو هنع يطمي فيكف هاضر نودب حصي الف هنع نومضملا عم دقع نامضلا

 . هنم ىضر الب هيلع

 نمهايإ هيطمي نأ ىنعم ىلع مهنمضي نأب ( تانامألا نم نومضم يف الو )
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 الو هيلع الف هلبق فلت نإف ءيشلا كلذب يتأي نأ هل لمحت نإ الإ

 0 بيعب در وأ ق اقحتسا ف ك ردل ( ف

 نمتؤملا نايض يف تانامألا نم ناك ام وهو نمض امو“نفلت نإ نهتمىق وأ نهلثمي وأ

 ث ا وأ اهنيعب اهدري مث اهميبي نأ لثم « هنايض يف هب ريصت العف اهيف لعف ناي

 وأ هتينب “رقأو لك ألا ةين ىلع اهذخأ وأ ى اهتحلصم ال اهناكم نم اهلقني وأ اهدرب

 حصي الو ى ةمذلا لخدي ال نيعملا نأل اهسفنب هلإ تعجر م اهجرخأ وأ اهضرقأ
 دحأ هنع لمحو تفلت ولف « قاب نومضملا نآل كلذ ىلإ عجر اذإ ةميقلا وأ لثملا

 وآ بوصغملا ( ءيشلا كلذب ) ه ( يتاي نأ هل لمحت نإ الإ ) زاجل اهتميق وأ اهلثم
 فلت نإف ) 0 هب نابتإلاب هل لمحت اذإف ه۔۔ف نمتؤملا وأ هيف ىدعتملا وأ قورسملا

 رصقي مل نإ ليمجلا ىلع يأ ث ( هيلع ) مرغ ( الف ) هب نايتإلا لبق يأ ى ( هلبق
 نإ ةميقلا وأ لثملا مرغ رصق نإف « هب نايتإلل لاسرإلا وأ هب نايتإلل باهذلا يف
 مل لوصولا لبق عاضف هبحاصل هب ىضم وأ هديب عاضو ىتأ نإ و “ فلت
 وأ هبحاصل هب باهذلا هنكمأ دقو « هدنع هزرحي ملو عيض نإ الإ هنمضي
 . نيمأ عم هلاسرإ

 يرتشي ناب ( قاقحتسا يف ) كاردإلا يف يأ “ ( كردلا يف ) حصت ( الو )
 وأ هلثم هيطعي نأب رخآ هل لمتحف هعئاب ريغل نوكي نأ فاخيف ائيش ناسنإلا
 ائيش يرتشي نأب ( بيعب در ) يف كردلا ( وأ ) هعئاب ريغل هنأ جرخ نإ هتميق
 وأ نمثلا هل در وأ لثملا وأ شرآلا هل مرغ بيعم جرخ نإ هنأب رخآ هل لمحتيو
 ذخأ وأ شرألا مرغ شرأآلاب بلوط وأ بيعب هيلإ در نإ هناب عئابلل لمحتي
 لومحملل قح سيل بسعملاو قحتسملا نأ كلذ هجوو “ هدنع نم نمثلا درو ءيشلا
 ىلإ هليم وأ شرأآلا ةدرم انربتعا اذإ عئابلل اقح بيعملا الو يرتشملا وه يذلا هل
 . د رلا مدع
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 : رباج نع و { هعحتسم نع هنىعب ءيشلا در لع نكت ل نإ تز وجو

 . . .. ... .نالوق هجولا ةلامح يفو س هيلع اهتزاجإ

 ( هقحتسم نع هنيعب ءيشلا در ىلع نكت مل نإ ) قحتسملا يف ( تزوج و )

 ىلع كلذ ىلع تناك نإ و"“ ةميقلا وأ لثملا در ىلع تناك نأب قاقحتسالا ةلأسم يف

 . زجت مل قاقحتسالا يف

 هنيعب ءيشلا در ىلع يأ « ( هيلع اهتزاجإ ) ةديبع يبأ خبش ( رباج نعو )
 نأب قحلا بحاصل لمحتي نأ يهو « ( هجولا ةلامح يفو ) : قاقحتسالا يف

 روضح نأ زاوجلا هجو “ نالطبلاو زاوجلا : ( نالوق ) قحلا هلع نم هل رضح"

 رمأك هنأو « ىحي ةلامح هراضحإب ةلامحلاف ع ىحلا هل نمل قح قحلا هيلع يذلا

 . قحلل هيلوب يتأي نأ لاسنإلا ذخأو سبحك هنأو « ركنم نع يهنو فورعمب

 نآرقلاف لاملا ةلامح تدروهنأ و رحلا كلتب هجولا ةلامح هبش هنأ عنملا هجوو

 ء'_١)ياليفك مكيلعشا متلعج دقو لامأ و هجولا ةلامح ال باملا لوأ "رم اك ةنسلاو

 هنأل ء ءاضعألا رئاس نم ركذلاب هجولا صخ و « مكناميإ ىضتقم ىلع ليفك هانعم

 “قوذلاو رظنلاو مشلاو عمسلاو باطخلا هب امىلع هلاتشال ةرهاظلا ءاضعألا لضفأ

 : ىلاصمت هلوق يفو ى ةرهاظلا هئاضعأ رئاس ىلع هفرشل هب ناسنإلا يمس وأ

 قايس نأل ءاضعألا زعأ هنأ ىلإ ةراشإ '") « باذملا ءوس ههجوب يقتي نمأ لف
 قلطأ اذإو “بسنأ نوهلا نم دعبأ وه امي باذعلا ةرشابمب ةناهإلاو “ةناهإلل ةيآلا
 :اولاق ذإ هجولا ةلامح ىلإ فرصتت اهنأ « ناويدلا ه باحصأ دنعف ى ةلاملا ليجلا

 )١( لحنلا ةروس : ٩١ .

 )٦٢( رمزلا ةروس : ٢٤ .
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 يل تلمحت : لاملا بحاص لاقو ى هجولا كل تلمحت : لمحلا لاقف افلتخا نإ و

 . ھا ى لسملا لوق لوقلاف لاملا

 لصألا اهنأل 0 لاملا ةلامح ىهو « ءادألا ةلاح ىلإ فرصنت اهنأ يدنعو
 ص تلق ام قفاوي ام مشاهل تيأر مث ى اهب يقيقحلا ضرفلا لوصحل و اهيلع قافتالل
 هنإف سفنلاب لوقلا ليفكلا طرتشي ل اذإ : مشاه لاقو : . جاتلا » نم هصنو

 لبقأ نأ : ليفكلا لاق اذإ : هصنو “نا ويدلاك حبسملا نبا بهذمو ى ىحلاب ذخؤي

 نإ الإ هسفن رضحي نأ هيلع امنإف قحلاب الو هسفنب لقي ملو لجأ ىلإ هيلع كل
 . قحلاب لوبقلا هيلع ط رش

 نمضي نأ : امهدحأ : نامسق يهو هجولا ةلامح ةيرهاظلاو يمفاشلا عنم دقو

 مل نإ هيلع مرغ الو “هطرش هعفن.ف هيلع ءيش الف هرضحي مل نإ طرتشيو هراضحإ

 هب نايتإلا ىلع ارداق ناك هنأ تبثأ نإ الإ هدجي م هنأ يف هلوق لوقلاو هرضحي

 كلذ طرتشي الو هراضحإ يناثلاو 2هتثرو ىلع ءيش الف نماضلا تام نإو “طرفف

 هتكرت نم هتثرو همرغ تام نإو ىلاملا مرغ هرضحي مل نإو « ءىرب هرضحأ نإف
 هعمجي نأ وه راضحإلاو؛هب يتأيقح :ةفينح وبأ لاقو ‘ نومضملا اورضحي نأ الإ
 ص هنع لومحملا ىضر هجولا ةلاح يف طرتشي الو « مكحلا عضوم يف هبلاطم عم

 ه

 . ملعا هللا و
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 لصف

 ) دح وأ ح رح وأ سفن يف حصت ال

 لصف

 ءارح وأ ءارفص وأ وضع وأ ) حرج وأ سفن يف ( ةلالا ) حصت ال (

 موقي ا هنأل صاصقلا ثح نم ) حَ وأ ( وضع ةعفنم وأ ةساح وأ ءادوس وأ

 ةامحلا ىقبت هبو .0 ًارجز عرش صاصقلا نأل ندبلا ىلإ هعجرم ايف دحأ نع دحأ

 عطقو دل۔ج+لاو مجرلاو فذقلا دحك لاومألاو باسنألاو ضارعألل اناوصو

 كلذ يف ةلاملا آضيأ و ى هنم بنذلا سيل نمب عقوي الف بنذلا ىلع ةبوقعو قراسلا

 ٠ هوحنو دو ق ةعافش لسلق ريخأتب ولو

 : لع للا لوس ر نع السرم ديز نب رباج نع ةدبع يبأ نع عيبرلا ىور دقو

 نأو هطخس ق ضاخو هكلم ق هللا ًداض دقف هللا دودح نم دل۔_ح ف عفش نم )

 ةيدلاو شرآلا ثيح نم نمض ولف « )١' « ةمايقلا موي ىلإ هيلع عباتت هللا ةنمل

 . هركذ مدقت ) ( ١
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 ، هلوصح دنع نيعم ىلإ اهتقو نإ اهنم ليخلا لازو

 « قحلا تبثي ىتح سبحلاب دودحلاو صاصقلا يف كحلا نأ مدقتو ى هتنامض تزاجل

 لاكنلاو بدألا لمشي ام دحلاب دارملاو ‘ هجولاب اهمف نامضلا اوزاجأ اموق نأو
 نم الإ صاصق الو دح يف ةلافك ال » : تلع هنع يورو ؤ كلذ ريغو ريزعتلاو

 . « جاتلا ه يف هرك ذ ى 2 شرآلا بحاو همزلي امنإ و همزل دقف ناسنإب لفك

 ث ةلجؤم اهلمج يأ ى( اهتتقو نإ ) ى ةلامحلا نم يأ “ ( اهنم ليحلا لازو )
 نأ لثم ص نيت مملا تقولا لوصح يأ ى ( هلوصح دنع نيعم ) تقو ( ىلإ )

 نأ ىلع نامدب تئج وأ هتضرف وأ اذك تقو ىلإ ىتحلا رادقم تنب نإ : لوقي
 ى الف الإ و هاطعأ تقولا لبق كلذ تبث نإف ع هنع كل ليمح انأف اذك هيلع كل
 ءيجي مل نإف ، هنع كتيطعأ ضبقلل اذك تقو لبق ينتئج نإ : لوقي نأ لثمو
 لبق هنع لومحلا بهذ نإ : لوقي نأ لثمو ى هيلع نامض الف تقولا دعب الإ

 الف تقولا ناك ىتح بهذي مل نإف الف الإ و هنع كسصطعأ انأف اذك تقو

 . هملع نامض

 ء طرش الب نوكت نأو. لحأ الب لولحلا ىلع نوكت نأ ةلالا لصأ و

 . تزاج ايل وأ طرش وأ لجأب تناك نإ و

 هلاحأ و اهب ائيش لجر هعابف لجأ ىلإ مهارد لجر ىلع هل نمو : « رثألا» يقو

 نمضو هب الجر هيلع لاحأف نمثب ائيش لجر نم ىرتشا نمو هل زاج هيلع
 رمأ "نإ : ليقف ى هلاقأف ءيشلا كلذ عئابلا لاقتسا هنإ مث نمثلاب لاحمال يرتشملا
 يرقملا ىلع ناك هرمأ نع عئابلل هيلع يذلا نمثلاب هنع لبقي نأ لجرلا يرقشللا
 هملع لاحملا باغ نإو ى هل فلتملا هنآل عئابلا ىلع عجريو هل نمض اذإ لجرلل
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 اذك لجأ ىلإ كلام نالف كطعي مل نإ : هل لومحملل لاق نإ هتمزلو ا
 : هل لاق وأ ك هدنع هطعي ملو هب كل لمح انأف اذك تقو ءاح نإ وأ

 { نالف يضو نإ هتلمحت دقف نالف ىلع كل ناك ام لك

 ميرغلا هلبقو هيلع هلاحأو ميرغلا نيبو هنيب ع۔ج نإ الإ ‘ ضقتناو عيبلا فعض

 دق هنأل هل هيلع وهف نمثلاب لاحملل لبق امدعب بيعب ةعلسلا در نإو ى زاج نمثلا
 معل ةعلسلا ةميق نمض نإ الإ ‘لاحملل ىطعأ ام لثمب عئابلا ىلع وه عجريو هب لبق
 . هقحب عئابلا ىلع عجرب هل نومضملا نإف ى هل نومضملا

 ( اذك لجأ ىلإ كلام نالف كطعي م نإ : هل لومحملل لاق نإ هتمزلو )
 ملو هب كل ليح اناف ) كطمي ملو ( اذك تقو ءاج نإ وأ ) هب كل ليمح ان ف

 هلف هطعي ملو لجألا ىضم نإف هلبق هطعي ملو ‘ لجآلا دنع يأ ، ( هدنع هطعي
 ىلإ ينعبتا وأ نآلا كيطعأ :هنع لومحملا هل لاق ولو هيطعمل لمحلاب كسمتسي نأ
 . هنبح يف هل رضحأ نإ الإ كطعأ ينرظتنا وأ اذك عضوم

 ( نالف يضر نإ ) هنع ( هتلمحت دقف نالف ىلع كل ناك ام لك : هل لاق وأ ) .
 هنعلومحملا نالف يضر نإ : لاق نإ اذك و « هنع لومحملا ريغ رخآلا انالف ينعي

 امل ريركت اظفل ةفرعملا راركت نأ ث.ح نم ردابتملا وهو ى فنصملا مالك هلمتحيو

 لوآلا دارأ ول ذإ “ رخآلا انالف دارأ فنصملا نأ رهاظلا نكل ى ابلاغ ىنعم

 ىلوأف راصتخا اذه نأل ص يضر يف هل رمضأ و نالف ظفل طقسأل هنع لومحملا

 هنأل هريغ وأ هنع لومحملا نالف يضر نإ : لاق هنأ فنصملا دارأ هنإ لاقي ام

 . ةدئاف مع (
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 'نإ لاعفألا نم كلذ وحن وأ رادلا تلخد وأ مويلا مدق نإ وأ

 رفاسم مودقو رطم لوزنو دصحك لوهجم ىلإ اهتزاجإ يفو ص عقو

 ‘ فرخك ءيجملا وأ

 ‘اذه وحنو اذك تقو ىلإ يلام يقب نإ وأ نالف ( مويلا مدق نإ وأ )

 ركذ ام (عقو نإ لاعفألا نم كلذ وحن ) طرش ( وأ رادلا تلخد ) نإ ( وأ )

 : لوقي نأ لثم ايفن وأ اتوبث وحنب اهيلإ راشملا روصلاو ةصخشملا روصلا نم
 نالف ضرب مل نإ وأ نالف مدقي مل نإ وأ سمأ مدق دق ناك نإ وأ ادغ مدق نإ
 هعوقو طرش ام عقوف رادلا نالف لخدي مل نإ وأ هنع لومحملا ريغ وه يذلا

 . اذإب رسع اذإ اذك و “هنافتنا طرش ام ىفتناو

 ح دلبلا اذه يف وأ “ [ةلطم ( رطم لوزنو دصحك لوهجت ىلإ اهتزاجإ يفو )
 ء( فيرخك ءيجملا وأ ) دبقم وأ قلطم ( رفاسم مودقو ) ، اذك عضوم يف وأ
 داعأ امنإو عيبر وأ ءاتش وأ فيص ءيج فاكلاب لخدو فيرخلا ءاج اذإ يأ

 نآل ى ةيافلاب تيقوتلا وهو « دحاو اهب دارملاو ى ىلإ مدقت عم ىلإ ىنعمب « ماللا »
 : نيهجوب قداص عيبر وأ ءاتش وأ فيص وأ فيرخ ىلإ ةلامملا

 نف يف ةروكذملا سمشلاب باسحلا وهو مجعلا باسحب لوصفلا : امهدحأ

 عيبرو دربلا ءاتش و ظيقلا فيصو راثلا عيبر ىنممب فيرخلا رخآلاو ‘ كلفلا
 برعلا دنع لوهجم لوألا نكل ، لهج هيف امهالكو « نامزلا لوأ وهو راهزألا
 . باسحلاب هنأل ى ةماعلاو
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 . . . . ..... ... نالوق

 نم نيب لوألا هجولا ىلع تعقو نإف « قالطإلا ىلع دحلا لوهجم : يناثلاو

 : كحلا يف ( نالوق ) امطق تزاج لوصفلا لوخد يف انباسح اوفرع

 ءافولا بجي دقعلاو ى عيبلا دقعك سانأ نيب دوقعم دهع اهنأل اهتوبث : امهدحأ
 نوكي نأ بجي الو « عربتك اهنألو ةيصعم نكي مل اذإ ملعلا وأ لهجلا هيف ناك هب
 مولعم ىلإ عفانملا ةبهو ةيجسلوتلا ةبهلا زوجي هنأ ىرت الأ ص [مولعم كلذك وه ام

 : ديز نب رباج لاق دقو ى هانمزتلاف هسفن همزلأ ءيش كلذ نألو “ لوهجم و

 اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا » : قلع هلوقل و هل هانمزلأ هسفنل ائيش مزلأ نم

 : لاق للع هنألو ع ىوقأ لب طرشلاك اذهو « الالح مرح وأ امارح لحأ

 هلجأ يف الو هسفن يف امولعم نوكي نأ هتمارغ يف طرتشي ملو « مراغ ميعزلا »
 . ءارشلاو عيبلا يف كلذ طرتشا اك لجأ نإ

 تإ لجألا لوهجم هنوك هيفاني كلذ يف ةموكحلا بصن نآل عنملا : يناثلا

 ناكف هيف تقولا دعب تبضن ولو هنآلو“عاد ضراعل تقولا لبق هيف اهبصن ديرأ

 الوهجم ناك نأ دعب همف ملعلا رثؤي الف هملع دقعلا نكي مل ضراع هملع نكل امولعم

 افرط اهيف نآلو هملعب همزلي ال ملع مث لوهجم ىلإ وأ الوهجم ىرتشا نمك ديدجتب الإ
 لجألا ملع نم اهيف دب الف مولعم لجأ ىلإ ناك امم لدب امإ اهنألو عيبلاب هبشلا نم
 بحاصو ابجاو لجآلا ملع ناكل لجأ ون نكل هيف لجأ ال امم لدب امإ و ناك نإ
 . هجو لك يف هنم لدبملا كح يف لدبلا ىرب ال لوألا لوقلا كلذ

 رادلا تلخد نإ : هلوقو “ نالف يذضر نإ : هلوق نهب قرفلا ام : تلق نإ و

 ةلوهجم ةياغب ةايغم مهنبح يف ةلامحلا هيف اودقع اذه نأ قرفلا : تلق ؟ كلذ وحنو
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 هلام نم مرغ هيلع الو زاج هميرغ لام ىللإ لمحت تلو

 ؤ هل يطعيف هيلع لومحملا نم ذخألاب هل لومحملا هذخأىلو

 لوهجم ىلإ مهنيبح يف تقلع لب مهنيح ف هف دقعت ل اذه ريغو ى اهيف فلتخاف

 كلح نأ . : لاق ولف 9; مولعم ذئنمح وهو عقو نيح نم تدقعنا عقو اذإ رظتنم

 زاجل كلذ ناك اذإ وأ ى كلذ ناك نإ وأ رفاسملا مدق وأ لزن وأ سانلا دصح اذإ

 . هدعب امو “ نالف يضر نإ دح ىلع

 مايأ .ةثالث ىلإ ريخ هنأ ىلع فلأب نالفل تنمض : لاق نم : « جاتلا ه يفو

 لام ىلإ لمحت نإو ) ص رثكأو لجألا كلذ نم لقأب نإ و زوجيو « ها نامضلا همزل
 وأ كل ليمح وأ كل نماض انأ : لوقي نأ لثم هل لومحملا مرغ يأ ى ( هميرغ

 هنم كل هضبقأ نأ وأ آىلع كل ام كميرغ نم كل ذخأ نإ كل ليفك وأ معز

 ةقلعملا ةلامحلا ظافلأ نم كلذ وحنو هلام نم كيطعأ نأ وأ « هب هنم كيت7 نأ وأ
 كلتل نالطب الو عنام هنراقي مل هنآل لمحتلا كلذ ( زاج ) هنع لومحملا لام ىلإ

 : لقي ل و كعيرغ لام نم : لاق هن ال هبلع الف آلام هل دحم ل نإ و ى ةلامحلا

 : يلام نم

 يطعي نأ ىلع لمحتي مل هنأل «لومحملل ( فن ( لام نم مرغ هيلع الو (
 هجوب اهبحاص هلحأ ام الإ اهنم لحي الف اوا ميرحت كلذ لص أ ص هسفن لام نم

 ليحلا ذخاي يأ « ( هذخايم ) ف هنع لومحملا لام نم مرغلا هيلع امنإ ( و )
 (يطعيف) ؤهنع يأ ى ( هيلع لومحملا نم ذخألاب ) ذخأي لعاف ( هل لومحملا )
 هل) ءاطعإلاف هنع لومحملا نم ذخألاب يأ ذخألا ىلع ردصملل افطع ناب بصنلاب
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 مم هيلع كل امب ليمح اناف ثداح كميرغل كدح نإ : هل لاق نإو

 . . هسفن يف ثداح : لاق نإ الإ تام نإ ال همزل سلفأ

 رصقي مل نإ ليمجلا اذه ىلع الف هنع لومحملا سلفأ نإو ى هل لومحملل يأ

 . سلفأ قح

 ص ( كميرغل ثدح نإ ) هل لومحملل يأ ى ( : هل ) للا ( لاق نإو )
 مدعأ وأ لومحملا ( سلفأ مث هيلع كل امب ليمح اناف ثناح ) هبلع كل يذلا يأ

 قرغ وأ ررغ وأ ةقرس وأ بصغب وأ بسكلا عاونأ نم امهوحنو ءارش و عيبب
 هسفن مزلأ ام ( همزل ) هل ابب ةلصتملا تاقوألا نم كلذ وحن وأ ليس وأ قرح وأ

 دحي وأ راسعإلا دحي هل قحلم وأ هل فحجف ميرغلا لام يف ثداح لكب ةلاحلا نم

 يف ثداحلا ثودح ىلع « ثداح كميرفل ثدح نإ : هلوقل المح هيقاب ةلقل لوطملا

 لام يف ثداح ثدح نإ : لاق نإ اجس الو ى لاملا ضرفلا نأل لطملا هنمو هلام

 ى لطملا هنمو ممرغلا لامب ثداح ثدح نإ ةلامحلا هتمزل هنأ لصاحلاو ى كميرغ

 دقف وأ رسأ وأ سبح وأ مصأ وأ مكبأ وأ “رجل وأ ( تام نإ ال )
 ذ خألاب ةلماعملا زاوج دح نع ةطقسملا ندبلا ثداوح نم كاذ وحن و باغ وأ

 بانم بوني مئاقلا وأ يلولا وأ ثراولا نآل كلذب ليملا ىلع مرغ الف ءاطعلاو
 . ثداح هندب ق ثدح يذلا كلذ

 انأف ع رغلا سفن يف يأ ى ( هسفن يف ثداح ) ثدح نإ : ( لاق نإ الا )

 لطبي امم هندب يف ميرفلا بيصي امم هوحنو توملاب مرغلا همزلي ذئنيحف كل ليمح
 كيك كلذ لطبي ال ثدح امأو ى هلام يف ثدحي ال ءاطعإلا و ذخألاب ةلماعملا
 ىلحم ن ] ىجرب و ] هحم هبل لصوتي سدح و ] ةباتك وأ ة راش إب همم مهفي ممص وأ
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 لبق تامف كليح انأف تومي ىتح كل فوي مل نإ : لاق نإ همزلو

 ةرخآلا ةلامح زوجت الو ءافيإلا

 همزل هلام وأ هسفن يف ثداح ثدح نإ : لاق نإو ى هعم ةمارغ الف ابيرق هليبس

 - واولاب - هلامو هسفن يف ثداح ثدح نإ : لاق نإو ى امهدحأ يف ثداح

 .هدحو امهدحأ يف ثداح همزلي ل

 فيفختو واولا ناكسإ و ءايلا مضب - ( فو مل نإ : لاق نإ ) مرغ ( همزلو )
 - ءافلا ديدشتو واولا حتف اضيأ زوجي ناك ولو « ءافيإلا لبق : هلوق ليلدب ءافلا

 ىتح فوي مل نإ وأ ( ءافيإلا لبق تامف ه كليمح اناف تومي ىتح ) كييرغ ( كل )
 ‘كلذ وحن وأ سبح وأ كب وأ ض ىتحفوي مل نإ وأ ءافيإلا لبق نحف نج

 . ءافيإلا لبق كلذ ناكف ةفآ هب تلزن ىتح فوي مل نإ وأ

 ىقح كقحب كميرغ فو مل نإ هل لاق نإ و : هصنو « ناويدلا » ق اذك و

 ي ها زوجت ال سرخألا ةلافك و ى همزل دقف هيفوي نأ لبق تامف « هليفك اناف توه
 تزاج كلذك ناك نإ و “ايهب وأ ةباتك وأ ةراشإب مهفيو مهفي" نكي مل نإ نونمي

 ٠ . هل ةلافكلاو هنع ةلافكلا اذكو

 موي ةععابت هيلع نوكيف هنيد هل لمحتي نأب ( ةرخآلا ةلامح زوجت الو )
 هلهجل كلذ وحنو هتانسح نم همطعي هنأ وأ ةرخآلا يف هيطعي هنأ معزب وآ ةمايقلا

 . هئازهتسا وأ

 نهسلاب ال ءاتلاب زوحت ال ةرخآلا ةلافك و :« ناويدلا » صن نوكي نأ لمتحمو

 ى نيسلاب سرخألا ةلامح زوجت الو ی فنصملا دارم نوكي نأ وأ ى خسانلا هفرحف



 نينثال دحاو ةلامحو « هيلع هل نيدب هبرل اليح هل نوذأم ءاطعإ زاجو
 . . . . . . . . هسكعك

 نأ الإ نيتزئان ريغ ناتروصتم نيتلأسملا نأل كلذو كءاتلاب ةرخآلا بتكف طلغف

 مهوتي مل الإو زوجت هنع مهفتو اهب مهفي يتلا ةراشإلا وأ ةباتكلاب سرخألا ةلامح
 . نيبتت ملو رمآلا طلتخا اذإ زوجت ال اهنأ ديرأ نإ الإ مهللا اهروصت

 ( هل نيدب ) ‘ هديسل يأ “ ( هبرل ذليمح هل نوذأم ) دبع ( ءاطعإ زاجو )
 نم انيح ذخأي نأ لثم كلذو ى هل نوذأملا دبعلا ىلع يأ ( هيلع ) هبرل يأ
 لاملا بحاص ةزاجإب ةضراقم هب رجتي هديس ريغل وه يذلا ضارقلا لال هديس

 نأ لثمو ى هريغل وأ ضارقلا لامل هالوم نم ضرقتسي نأ لثمو ى هل نبدلا ذخأ
 كلذ لجرلا يرتشيف لجرل نيد هيلع نوكيو دحأ دنع هل انوذأم دبعلا نوكي
 دنع هبلع يذلا نبدلا كلذ يف اليمح دبعلا هبطعيف اضيأ رجتلا يف هل نذأيف دبملا
 ذخأ اذإ كلذك و ص هديس نع هلاقتناب هنع ةنامضلا تلاز : ليقو “ لوألا ديسلا

 نيدبع بتاك نمو هنع لومحملا اذكو 0 هديب يذلا سانلا لال هديس نع نيدلا

 ىلع عجرب نأ امهدحأل سيلو ى هبحاص نع ليفك الك نأ ىلع ةدحاو ةلافك

 . هيلع لضفلاب عجريف هنمث نم رثكأ يدؤي ىتح ىطعأ امب هبحاص

 هادأ ام عجر هادأف قتع ش لامم هرمأب هدمع هنع لفك نمو : ;¡_ٍ رثألا « يفو

 الف قتع مث هالوم هب لفكف هيلع قحلا ناك نإ و « هلبق هادأ نإ ال هقتع دعب هيلع

 ` .. هتحص عجاريلف : « جاتلا » يف فنصملا لاق 2 ىتعملا ىلع هب عجرب

 ء دحاول نينثا ةلامح وهو ( هسكعك نينثال دحاو ةلامح ) تزاج ( و )
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 3 ليمح نع ليمحو الثم نع املثمل نينثا ةلامحو

 اهلثمل نينثا ةلامحو ) ، كلذ سكعو ادعاصف ةثالثل دحاو ةلامح اضيأ زاجو

 وأ لقأل وأ هيواسمل ددع لكو « هسكعو ادعاصف ةثالث نع ني 'و ( اهلثم نع

 هنع لومحملا وأ هل لومحملا وأ لماحلا ددعتملا يب ةكرشلا تناك ءاوس ى رثكأل

 نينثا اوناك مأ هنع لومحملاو هل لومحملاو ليملا دحتا ءاوس هنأ لصاحلاو ى ال مأ

 ددعتو ضعب دحتا وأ ةيواستملا دادعألا نم كلذ قوف امو ةثالث ةثالث وأ نينثا

 . دحاو ددعتو ناعون دحتا وأ افلاختم وأ ايواسم ددمت نايقابلا

 لمحتي مث ديز نع ورمع الثم لمحتي نأب ( ليمح نع ليمح ) زاج ( و )
 « ركب نع دلاخ مث ورمع نع ركب مث ديز نع ورمع لمحتي وأ “ ورمع نع ركب
 ضعب ددعتو ضعد دحتا مأ اودحتا مأ نولىمحلا ددعت ءاوس “كلذ قوف ام اذك و

 سنج نع ليمحلا سنج - ملعأ هللاو _ دارملا نآل؛ فنصملا مالك يف لخاد كلذو
 طقف نيترم دارملا سدل و «ى ىرخأ دعب ةرم لكأي : لاقي اك ؛ اذكهو ى لمحلا

 ليمحلا ركذب لخديو“اهضمب وأ بتارملايف نيليمحلا ددعت سنجلا رابتعاب لخديف
 ص طقف ليمح نع لممح ىلع راصتقالا ىلوألاب لخديو نيليمحلا بتارم ددعت نيترم

 سايقلاب كاذ ادع ام لخديف “ طقف دحاولا ليمحلا نع دحاولا ليمحلا دارملا وأ

 ةدارإ معن 2 ايلاغ سنجلا اهب دارب الف تابثإلا ين ةركنلا نوكب بسنأ اذهو

 ‘الجر الجر اوؤاج :كلوقك اسايق طقفنيترم اهرك ذ نع ينغي ريثكلا راركتلا
 دق ليمح لك نآل ى ادعاصف ةرشع ىلإ ولو ليمح نع ليمح ددعت يف لاكشإ الو
 ةلامح لك نأكف لوآلا هنع لومحملا نيبو هنيب قرف الف هتمذ يف نبالا ررقت
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 طرتشي مل نإ امهنم ءاش نم هذخأو هل لومحملا نذإب اهنم "عزنو

 طرتشي مل نإو ءىرب :ليقو .ليمح ىطعأ نيح ءاربإ هيلع لومحملا

 . اذه ىلع ةلاوحلاك يبف

 ( هل لومحملا نذإب ) ةلايحلا نم ( اهنم ) هسفنل ( عازنة ) لمحلل زاج ( و )
 اذمل لماش فنصملا مالكو « هل لومحملا نذإب اهنم لبمحلا هنع لومحملا عزن اذك و

 نذإب ليمحلا وأ هنع لومحملا هعزن "ءاوس ةلايحلا نم لسملا عزن زاج : لاق هنأك

 هل لومحملا نذإب ليمحلا وه عزن ول هنأ هنذإ طارتشا اندافأ و “ هل لومحملا

 يه نمع تطح اذإ قوقحلا رئاس اذك و “عزتني من ىبأف ليمحلا اعزن نإو “ عزتنا

 ء الوبق بجيال ةبهلا هلصأ ؛ اهضبق ىلع اهبحاص ربجي هنإف اهءادأ الإ ىبأف هبلع

 عزتلا نوكي نأ لك كلذ يف ءاوسو ىبأ ولو عزتنا هاعءعزن اذإ : لبقو

 لومحملا نأ ىلع ينبم هركذ امو ى زاجح مث نذإ الب نوكي وأ نذإب لوأ نم

 ىلإ عجري مل ليمجلا عزن اذإ هل لومحملا ناك نإ الإ هنع لومحملا ىلع عوجرلا هل
 . هنع لومحملا

 لومحملا نم ( ايهنم ءاش نم ) هل لومحملا ذخأ يأ ى ( هذخأ ) زاج ( و )
 يفوتسي ىتح ىرخأ دعب ةرم هنع لاقتنالا دعب امهدحأ ىلإ عوجرلاو ليجلاو هنع
 (ذهيمح ىطعأ ) هتمذل ( ءاربإ ) هنع يأ ث ( هيلع لومحملا طرتشي مل نإ ) هنيد
 لوقلا اذهو “ طقف ليملا ذخأي لب « هذخأ هل لومحملا دجي مل كلذ طرتشا نإو
 . نهرلا دقع ةفص باب يف هيلع رصتقا ذإ « حاضيإلا » راتخ

 ىطعأ نيح هتمذ ءاربإ ( طرتشي مل نإو ) هنع لومحملا ( ءىرب : ليقو )
 تإف ى رخآلا لوقلا اذه ىلع يأ ، ( اذه ىلع ةلاوحلاك يه ) ةلاحلا ( ف ) البح
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 ةءارب مدع هل لاحملا طرتشي مل نإ هنع لومحملا ةءارب ةلاوحلا ق حجارلا

 . هنع لومحملا

 وأ سالفإ وأ تومب نماضلا دنع هل نومضملا ىقح ىون نإو : « جاتلا » يفو

 الإ هيلع هل ليبس الف ءأربأ نإ الإ هنع نومضملا ىلع هب عجر هجوب لطم وأ ةبيغ

 اهنم ءاشنم بلاطي نأ هلف ايهنم ادحاو ءىربي مل نإو “ هرمأ ريغب نايضلا ناك نإ

 وأ هنمثب هنع نمضي نأ ىلع ائيش ىرتشا نإ اذك و ى اسلفم نيمضلا ناك نإ الإ

 . ھا ‘ هنع نومضملا ىلع نمض امي نماضلا عجر هيلع هنأ ىلع

 لاقف تام ةفصلا لهأ نم لجر نأ فنصملا مالك يف رخآلا لوقلل لديو

 اور يفو « نارانيد هيلع ممن : اولاقف ؟ نيد هعيلعأ : تلل
 :يراصنألا ةداتق وبأ لاقف كبحاص ىلع اولص : لاقف ،امهرد رشع ةينامت : ةياور

 . هللا لوسر اب لع امم

 قو ؤ نامهرد : ةي

 ةياورلاف “ رشع ةينامث : لاق نمو “هللا لوسر اي "يلع امه : يلع لاق ةياور يفو
 لاز دق لاملا نأ الولف ى تلط هلا لوسر ىلصف ث هللا لوسر اي يلع : يه هدنع
 باحصأ بيجي دقو ىلع للا لوسرهيلع ىلص ام ةداتق يبأ نامضب تيملا ةمذ نع
 عوجرلا ينعي ال ةداتق ابأ نأل اهيف مالكلا يتلا ةلاملا سيل اذه نأب لوألا لوقلا

 راص ةداتق وبأ اهلمحت امل هنألو “ تيملا ىلع عربت درجم هنم كلذ لب ع دحأ ىلع
 ىفوي ام دوجول ةالصلاف ‘ عنتما امدعب هيلع ىلصف هنيدل ءافو كرت نمك تيملا

 . نيدل ا هب

 ص كبحاص ىلع اولص : لاق ىال : اولاق ؟ ءافو كرت له : لاق « جاتلا ه يفف

 لحم نع جرخم ملف دحأ هنع لمحت يحك وهف ى هنع ةلاخلا نم رم ام رخآ ىلإ
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 مرغ نإ هيلع عجرو « هيلع لومحملا ىفوأ نإ ليحلا ىرو

 & هدنع نم هل لومحملل

 نأل هنع لومحملا نم نذإ الب ةلاملا حصت هنأ ىلع ثيدحلا يف ليلد الو ى عازنلا

 مل هنأل هنيدب مهممذ لغتشت مل هتثروو هتومل نذإلا هنم حصي ال انه هنع لومحملا

 . مهنع آالومح اوسدلف آلام كرتي

 ىحلاب نماضلا وأ ممرغلا ىلع هل نومضملا عوجر يف فلتخا : « جاتلا » يفو

 ى ةلاوحلاب لقتني اك نامضلاب قحلا لقتني : ليقو < هب عوجرلا هل : يعفاشلا لاقف
 نم اهب لاحي نأ الإ حصت ال يهو ى هب عربتم نم حصي هنأل امل فلاخ هنإ : ليقو
 امب كل لمحأ : امهدحأ لاقف لاحملاو لبحملا فلتخا نإ و « هل نم ىلع قحلا هيلع
 ص ةلافكلا يف اذك و ى هلوق لوقلاف هلامب هلاحأ هنأ لاتحملا ىعداو ى ىلع كل سيل
 الإ ى ليحملا لام وهف لاتحملا هاعداو ىلام وه : لاق مث فلاب لجر لاحأ نمو
 هىلع امم لمحلا هأربأ و هلامب هل قحلا بر لبقو لاملا برو لاتحملا نيب عمج نإ

 لاحاف فلأ عدوملا ىلع هلو افلأ الجر عدوأ نمو ى هلام وهف لاتحملا هلبقو
 نإف ى هيلإ هعفديو هل زاج هدنع امب عدوتسملا ىلع هفلأب فلألا هيلع يذلا عدوملا
 . ھا « أهيف نيمأ هنآل عدوتسملا ىلع نامض الو عدوملا لام نمف ةعيدولا تكله

 لومحملل هنع يأ “( هيلع لومحملا ىفوأ نإ ) ةلامحلا نم ( ليمحلا عيربو )
 لومحلل مرغ نإ ) هنع لومحملا ىلع يأ « ( هيلع ) ليحا ( عجرو ) هنيد هل
 ص ليمح ءاطعإب الو “ ميشب هيلع عجري الف مرغي نأ لبق امأو ( هدنع نم هل
 لجؤم يف ةلامحلاتناك نإ الإ بورهب وأ هب مهتا وأ آرفس هنع لومحملا دارأ ولو

 وه ىطع أ اذ ! همطعي لح هطمب نأ هريحم ن ] لسمحللف هب مم ا و ] ارفس دارأف

 . ىطعأ اذإ وه هذخأي دحأ دنع وأ هدنع ءافو كرتي وأ هل لومحملا



 . هنع لومحم ىلع وهو مرغ نإ ليمح ىلع ليح عجري اذكو

 ؛( وه ) عجرب ( و ) هل لومحلل ( مرغ نإ ليح ىلع ليمح عجر اذكو ) .

 ليمحلا اذه ىطعأ نإ ( هنع لومح ) مرغ ( ىلع ) هنع لومحملا ليملا يأ
 ىطعأ دق هنأ ليملا ىعدا نإو “ يطمي نأ لبق ال هنع لمح نمل هنع لومحملا

 كلذ ناك وأ ملع وأ هقدص ن إ الإ همطعي ن أ هنع لومحملا م زلب ل هنع لومحملا

 هنضع نومضملا ةمذ ةءاربب رارقإ هرارقإ نأل ضبقلاب هل نومضملا رقأ وأ ناييب

 . هبنج ي
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 لصف

 امهيلع طرتشي نأ نيليمح ىطعأ نإ هل لومحمل زاج

 ، لك لباقم نم ايمنم رسومو دهاشو يح مارتلا

 لصف

 وأ ( نيليمح ) هنع لومحملا هاطعأ يأ ى ( يطعأ نإ هل لومحمل زاج )
 ةثالث يطعأ نإ مهيلعو نيليمح يطعأ نإ ( اهيلع طرتشي نأ ) رثكأ وأ ةثالث

 عنام نم ملاسو (وسومو ) رضاح يأ ى ( دهاشو يح مازتلا ) رثكأ وأ
 بئاغلا دهاشلا لباقمو تيملا يحلا لباقم ( لك لباقم نم ) مهنم وأ ( اهنم )
 نونجو ممصو بك ثداح عنام هل نم عنام نع ملاسلا لباقمو رسوملا لباقمو

 ةللحملا طورشلا نم ءاش ام اضيأ طرتشي نأ هلو « كلذ هبشأ امو ربجتو سبحو
 وأ مكيلع تعجر هوبأ هزحي مل كدحأ وأ مكنم انالف نأ رهظ نإ : لوقي نأ لثم

 طرش لك نم كلذ وحن وأ ضرم نإو ريقف هابأ نأ رهظ نإ وأ هوبأ هزاح.نإ

 ام طرتشا اذإو ى مهطورش ىلع نونمؤملا : ثيدح هلك كلذ لصأو ‘ لالح
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 يكنم ديرأ نم مزتلأ : اهدنع لاق نإ الإ هبانم الك مرغ ارضح نإو

 رسملا رسأ وأ بئاغلا مدق ىح رسوملا وأ رضاحلا مرغي ل نإ و

 > طقف هيانم مرغ

 ط رش نم بلط ىلع رصتقي ن ] ا هتح سيلف هترك ذام وأ فنصملا ه رك ذ

 وأ هثراو وأ هبانمب رخآلا بلطيو طقف هبانمب هبلطي نأ هل لب “ هيلع عوجرلا
 . هرظتني

 اورسيأو اورضح وأ همدع طرتشا امم السو ارسيأو ( ارضح نإو )

 تقلطأ ذإ سوؤرلاىلع يهو ( هبانم الك ) ءارلا ديدشتب _ ( مرغ ) اوسو
 ثلث دحاو لك بانفف ةثالث لمحت نإ و “فصنلا دحاو لك بانمف نانثا لمحت نإف

 نأ لثم مهديبقت ىلعف اوديق نإو ى ةأرما لمحت نم ضعب ناك ولو ص اذكهو
 ه ةلاملا دنع يأ “ ( اهدنع لاق نإ الإ ) اثلث رخآلاو نيثلث امهدحأ نانثا لمحتي

 ك-نم وأ ( امكنم ديرأ نم ) اذك ىلع وأ لكلا ىلع ( مزتلا ) : اهدقع دنع يأ

 نأ هلف كلذ لاق نإف « كلذ وحن وأ تئش نإ انالفو انالف وأ تئش نإ انالف وأ
 هلو “ طرتشا ام لعفيو ث مهلك اورسيأو اورضح ولو لكلاب الثم امهدحأ مرغي
 مل فاو ) همازتلا دمب هريغ ىلإ عجرب نأ هل نأو دارأ نم مزتلي نأ طرتشي نأ
 وأ ( رمعملا رسيأ وأ بناغلا مدق ىتح ) ملاسلا وأ ( وسوملا وأ رضاحلا مرغي
 ( طقف هبانم ) ملاسلا وأ رسوملا وأ رضاحلا كلذ ( مرغ ) ملاس ريغ ناك نم ملس
 راص ىتح كلذ مرفي مل هنأل ملاسلا ريغ وأ رسعملا وأ بئاغلا بانم مرفي الو
 ةمارغلا ىلع ناك امنإ طرشلاو ى املاس ملاسلا ريغو ًارسوم رسعملاو ارضاح بئاغلا

 . ملاسلا ريغو رسمملاو بئاغلا نع

 ن ٤٥٠



 ىلع راسيإ وأ روضح لبق مرغ دعب رسوم وأ رضاحل عوجر الو

 لمحتي مل نإ طقف هبانم لك مرغ ًاعم المحت نإو ى امباحصأ
 & همح اص ىلع

 ( مرغ دعب ) مهبانمم ملاسلا ريغ وأ ملاس وأ ( يسوم وأ رضاحل عوجر الو )
 ريغ نم ةمالس وأ رسعملا نم ( راسيإ وأ ) بئاغلا نم ( روضح لبق ) مهنع
 ةلامحلا نآل مهنع لمحت دقف ةمالس مدعو راسعإو ةبيغ ىلع اوماد ام مهنأل ملاسلا

 ىلع ) هنع لومحملا ىلإ عوجرلا رسوملا وأ رضاحللو “ تافصلا كلت ىلع تناك
 رسسعملاو بئاغلا امهو « ايهيلباقم يأ ى رسوملاو رضاحلا ىحاص يأ ى ( اهباحصا

 « ملاسلا لباقم ىلع اذك و ع حيحصلا ىلع زاجم كلذو « ناتينثت ىلاوتت الئل اهممجو
 مهيلإ عجرب مل ةفآب باصملا وأ رسعملا وأ بئاغلا نع ىطعأ اذإ هنأ ىنعملاو

 اهنم ذخايل مهلاومأ ىلإ الو ةمالسلا مدعو راسعإلاو ةبيغلا ىلع متو مهنم ذخأيل
 كلت ىلع تناك امنإ ةلاملا نأل هوطميل مهمايق وأ مهفئالخ ىلإ الو ىطعأ ام
 . مهيلع مئاقلا وأ ةفيلخلا دوجو اهليزب الو تادوجوم نهو تافصلا

 هبانم "لك مرغ اعم ) نوليمحلا لمحت وأ ناليملا لمحت يأ ى ( المحت نإو )
 الإو هباحصأ وأ هيبحاص وأ هبحاص نع يأ ث ( هبحاص ىلع لمحتي مل نإ طقف
 مرغ هبحاص ىلع امهدحأ لمحت نإ هموهفمو هنع وه لمحت نم انمو هبانم مرغ
 مرغأ : لاق نإو ‘ هبحاص نع دحاو لك لمحت اذإ امب اضيأ قداص اذهو “ لكلا
 ةفصو . هبانم دحاو لك نم ذخأ ءاش نإو ىزاج البقو لكلا ىلع امكنم ءاشأ نم
 وحنو معن : رخآلا لوقيو “ اذهو انأ كتنمض : امهدحأ لوقي نأ اعم نامضلا
 نم ذخأ هلف ى كتنمض : رخآلا لاقو « كتنمض : امهدحأ لاق نإ امأو « كلذ

 . لكلاب امهنم ءاش
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 { لكلا مرغ نإ هيلع هل عوجر الو

 نومضملا ىلع عجربو نماضلا هيف مرغي لاا نايض : انموقل راث آلا ضعب يفو

 ص ةفينح يبأل افالخ هنذإ ريغب هنمض نإ كلذك و ى اقافتا هنذإب هنمض نإ هنع
 نماضلانم ذخأيف رايخلا كحىلع نوكي نأ : امهدحأ « نيمسق لاملا نايض مسقنيو

 . روهشملا يف ممرغلاو

 ى ميرغلا مدع يف الإ نماضلا مرفي ال : ةيكلاملا نم بهشأ و ةنانك نبا لاقو

 تاضك ءاش اهيأ ذخأي : لقف ى هيف فلتخاف كلذك نوكي ال نأ : رخآلاو

 . رابلا

 ذئنيحف باغ وأ هتلفأ نإ الإ ممرغلا ذخأي امنإ : ةيكلاملا نم مساقلا نبا لاقو
 نأ الإ قحلا فصن الإ امهدحأ ىلع سيلف هقحي نينماض ذخأ اذإو ع نماضلا ذخأي
 انمض اذإ كلذك و « قحلا ةلمجل نماض ايهنم دحاو لكف نينطوم يف اهذخأ نوكي

 بولطملا بلاطلا رخأ اذإو ع رخآلل اهنم دحاو لك نمض وأ رايخلا نماض مكحب
 وهف لفكلا بلاطلا رخأ اذإ و ى ةلافكلا طاقسإ : لبقو “ ليفكلا ريخأت وهف

 انمث وأ اقادص دحأ ىلع لمحت نمو ى هريخأت دري مل هنأ فلحي نأ الإ نيدملل ريخات

 ؛هتافو دعبو هتامح يف هل مزال وهف ةلامحلا هجو ىلع ال لمحلا هجو ىلع دقعلا سفن يف

 :ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا لاقو ى ةافولا نود ةايحلاف همزل دقعلا دعب هلمحت نإف

 . ھا ى اهيف همزلي

 نإ ايس الو ( لكلا مرغ نإ ) هبحاص ىلع يأ « ( هيلع هل عوجر الو )
 ء هزع لمحتب همرغ وأ هبحاص نع لمحت الب همرغ ءاوس ى طقف ضعبلا مرغ

 ص هل لومحملا نيبو هنيب قلطم هنم عربت كلذ نألف لمحت الب لكلا مرغ اذإ امأ
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 ءاش نم مرغ نيقرتفم المحت نإو ث هيلع لومحملا ىلع عوجرلا هلو

 { لكلاب اينم

 الف ليملا هبحاص يذلا رخآلا هنع لومحملاو ممرغلا هنع لومحملل عفن هيفو

 ى هيلع عجوي نأ ىلع هنع لمحي نأ هعم دقعي مل هنأل رخآلا ليملا ىلع هل عوجر

 مرغ نإ امأو ى ةلاملا نم رخآلا ليملا هبحاص ةمذ ءيربيو هئربي امب عربت لب
 عم هبحاص نع ةلامحلا دقع امنإ هنآلف رخآلا ليمجلا هبحاص نع لمحتب لكلا

 وأ هملعب وأ هملع نودو “ رخآلا ليحلا هبحاص ةروشم نود طقف هل لومحملا
 هبحاص نع ةلاحلا دقع ولف ى هيلع عجري نأ هعم دقعي مل نكل ى هعامس و هترضح
 هنع يطعي امب هيلع عجرب نأ ىلع ليخلا رخآلا بحاصلا اذه عم رخآلا ليملا

 نع ىطعأ امب ميرغ وه يذلا هنع لومحملا ىلع عجريو هنع ىطعأ ابب هيلع عجرل
 . هنع هتلامح يف هسفن

 روصلا يف ىطعأ ام عيمجي هنع يأ ى ( هيلع لومحملا ىلع عوجر لا هلو )
 ليملا ىلع عجرب نأ ىلع ليملا نع اهيف لمحت يتلا ةروصلا الإ افنآ اهلك ةروكذملا

 ميرغلا ىلع عجريو ى ليملا بانجب ليملا ىلع عجري اهيف هنإف كلذ هعم دقعو
 هبانم هنع لومحملا ليملا كلذ عجريو ى هنع ةلاملا يف هسفن بانمب هنع لومحملا

 . هنع ىطعأ امب همرغو ليملا هنع ىطعأ اذإ هنع لومحملا ممرفلا ىلع هبانم

 وأ ناكملاو لوقلاب وأ ايهنم دحاو لكل لوقلاب ( نيقرتفم المحت نإو )
 لمحت دحاو لك نأل ( لكلاب ) مهنم وأ ( ايهنم ءاش نم مرغ ) نيقرتفم اولمحت
 اضعب مرغي نأ هلو ى هريغ نع فك هذخأف لكلاب ادحاو مرغ اذإف ى لكلا

 وأ ةقفتم تايمستلا رئاس اذك و « مهنم اضعب كرتيو فصنب اضعبو فصنب

 . ةفلتخ
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 هسمرغ نإو ، هيلع لومحملا ىلع هلو هبحاص ىلع هل عوجر الو
 هيلع لومحملا ىلع هكردي هنإف آضيأ ليحلا مرغ م هل لومحملا

 نأب روصتي كلذ و نيدلا عيمج دحاو لك لمحتي نأ قارتفاب لمحتلا ىنعمو

 باغ لك ص نوبئاغ وأ نورضاح مهلك مهو اميمج هب ليمح ينأب دحا و لك حرصي
 لومحملاو هل لومحملا عم دعب يقابلا رضحو اعم رثكأ وأ نانثا رضح وأ رخآلا نع

 دحاو لك قح يف فرصتف ةلاملا قلطيو دحاو لك لمحتي نأب روصتيو ى هنع
 اضيأ روصتيو « افنآ "رم ام دح ىلع ال مأ امم اورضح ءاوس « نيدلا ةلمح ىلإ

 لمحتلا ةروص نأل لاملا ةلمج يف دحاو لك ىلع ةلامحلا دقعي نأ ادحاو اولكوي نأب
 كل انلمحت دق :مهنم دحاو لوقي نأب ةدحاو ةلامح مهلك اولمحتي نأ عيزوتلا ىلع
 كل تلمحت دق دحاو لك : لوقي وأ ع مهيلع هل لمحتي هولكوي وأ نوقابلا زيجيف

 . كلذ هبشأ امو ينبوني ام ىلع

 لكلاب اددعتم وأ ادحاو مرغو نيقرتفم اولمحت وأ نيقرتفم المحت اذإ ( و )

 ىدأ هنآل مهبانم ىلع هباحصأ وأ هبحاص وأ ( هبحاص ىلع هل عوجر ال ) ف

 ت نرإ الإ هبلع ام ىدأ دقف لكلا ىدأ اذإف « لكلا لمحت دق هنآل هسفن نع

 ص ذئنيح عوجرلا هلف مهبوني امب هباحصأ ىلع عجر لكلا ىدأ نم نأ اوطرش

 همرغو لكلا لمحت اذإ هنع يأ ى ( هيلع لومحملا ىلع ) عوجرلا ( هلو )
 . لكلاب هل لومحملا

 لكلا ( هل لومحملا ) مرفت الب مرغ وأ هنع لومحملا يأ ى ( همرغ ناو )

 (هكردي) ليمحلا يأ ى (هنإف) مرغت الب مرغ وأ لكلاب ( اضيا ليمحلا مرغ مت )
 هنع لومحملا نوكيف هنع يأ ى ( هيلع لومحملا ىلع ) هب همرغ ام كردي يا
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 2 هم رحب ملعي ل نإ

 هيلع ام ىطعأ هنأل ىطعأ امب هل لومحملا ىلع هل عوجر الو « نيترم ىطعأ دق
 يف هل ةجح الو هل الام سيلو هلعف ربغ نم ليملا ءاطعإ نأل ليمحلل ىطعأ امب الو
 هم رغ يذلا ليملا كلذ ( ملعي مل نإ ) ليمحلل درلا هل لومحملا ىلعو هريغ لعف

 نأ ىلع تناك ةدقعلا نأل كلذو ى هنع لومحملا مرغب يأ ى ( همرغب ) هل لومحملا

 ىلع وهف همزتلا ام اهنم همزلي اهكح ىلع وهف اهلطبي ام هغلبي مل امن ليملا مرغي
 هعم هدقع ببسب مرغ هنآل هنع لومحملا ىلع عوجرلاو هل لومحملل مرغلا بوجو

 مرغ دق هنع لومحملا نأ ملعي ىتح مرغلاب هنع لومحملا هقبس ولو ى هنع مرغلا
 ةمذ ةءاربب هملعل ذئنيح هيلع هل عوجر ال هنإف ى نايسنب ولو كلذ دعب مرغف

 . ةلامح قبت ملف ذئنمح هنع لومحملا

 كح بحصتسا اهتءارب هلصي مل امن هتمذ هب تلفش امب تدقع امنإ ةلاملاو
 لمحي اذك عضوم ىلإ لصي نأ اناسنإ ترجأتسا ول كنأ كلذ ريظنو ى لصألا
 نم ام المع لمعي وأ اذك طخي وأ اذك بتكي وأ اذكب هنم ىتأي وأ اذك هعم
 يذلا كلذ نأ هل ركذت ملو لطب وأ كلذ ىلإ جتحت لف هل هركذت لامعألا
 نإف هتمدقميف عرش وأ هضعب وأ هلعفف لطاب وأ هيلإ جاتحم ريغ هيلع كترجأتسا

 ص هعورش اذك و هضعب لمع نإ هضعب ىلعو ى هلمع نإ هلك هلمع ىلع ةرجالا هل
 ىلع هرجأتست نأ لثم ى لثملا ةرجاف اهودقمي مل نإو هودقع ام يه ةرجالاو
 هبتك ىتح نايسن وأ ادمع هربخت ملف هللا هافش وأ تامف ىفشيل ضيرمل زرح ةباتك
 سيل لجلا نأ هل رهظ مث اذك عضوم نم لمجي هيتأي نأ هرجأتسا وأ هضعب وأ
 رمأت نأ لثمو ى هيلإ هباهذ ةرجأ هيلعف هيلإ بهذ ىتح هربخي ملف تام وأ هبف
 جوزقلا لبق كرتلا كل ادب دقو اهجوزتف اهقدصي ام هيطعت نأ ىلع جوزتلاب ادحأ
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 لومحملا ىلع عجر الوأ ليحلا مرغ نإو هل لومحملا ىلع : ليقو

 همرغ نم ىلع وهو هيلع

 امو هداز كيلعو جحي نأ وأ ضعب دنع هيطمت نأ كمزل دق هنإف هربخت ملو

 دنع كمزلي هنإف كلذ ف عطقنا ىتح هربخت ملو كل ادبو كلذ ضمب وأ هجاتحي

 ىلع عوجرلا اضيأ هلو « هللا نيبو كنيب ايف دعولا كمزلو مكحلا يف فلخلاو ضعب
 دري هنإف هل لمحت ا_ے رثكأ لمملا نع ذخأ هنأ بيغلا فشكنا هنآل هل لومحملا

 . ةدايزلا هيلإ

 نع هذخأ دعب هنع ذخأ اذإ ( هل لومحملا ىلع ) لبحلا هك ردي ( : ليقو )

 لومحملا نأو طلغ وأ ليك و وأ نامسن وأ لطابب هذخأ هنأ روهظل هنع لومحملا
 يف ام رابتعا لوقلا اذه يفو ى هل لومحملا هؤاطعإ وهو هل زاج ام لمعف دق هنع

 هنع لومحملا هل لومحملا مرغ نإو « ليمحلا ىلع ةجح هب مقت مل ولو رمألا سفن
 يف اضيأ نالوقلاف ادئاز ذخأ دق نوكي ثيحي ضمبب وأ لكلاب ليملاو ضعيب
 نإ و ؟ هل لومحملا ىلع وأ ث هنع لومحملا ىلع ليلا هكردي له قحلا ىلع داز ام

 . هنع لومحملا ىلع كردي مل ملع

 هنع لومحملا مث ميرغت الب هسفنب مرغ وأ لكلاب ( الوا ليمحلا مرغ نإو )
 ( هيلع لومحملا ىلع ) ليملا ( عجر ) ضعبلاب وأ لكلاب ميرغت الب مرغ ايناث
 هلطبي ام همدقتي ملو هلعف ىلإ قبسو ةلايحلا نم همزل ام لعف دق هنأل ادحاو الوق

 ىلع مرغلا يف ىبس هنكل ص دمي هنع لومحملا مرغيس هن أ ملع ولو ؤ هضراعي و ]

 وأ ( همرغ نم ىلع ) هنع لومحملا ينعي ‘ ( وه ) عجر ( و ) « هنع لومحملا
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 ناك نإ هب همرغ ام هيلع لومحملل دريو ، ليخلا مرغ نأ دعب

 . . . .. .. ... ت هل لومحملل مرغي نأ لبق .

 هل لومحملا وهو “ ( ليمحلا مرغ نأ دعب ) هل لومحملا وهو « موقت الب هل مرغ
 ذخأ ليمحلا نع هذخأ دمب هنع لومحملا نع هذخأ نأل « ميرغت الب هل مرغ وأ

 ثيحب ضعبب هنع لومحملا مث ضعبلاب الوأ ليمحلا مرغ نإ اذك و “ لطابب لام
 هننع لومحملاو ىطعأ امب هنع لومحملا ىلع عجرب ليمحلا نإف « هقح ىلع ديزب

 ىطعأ امب هنع لومحملا ىلع ليمحلا عجرب اذك و « هل لومحملا ىلع دئازلاب عجرب
 مكحو ص ليمحلا نع ذخآلا دعب يقب ام الإ هنع لومحملا نم ذخأي مل ولو هنع
 نع ذخألا كح سكملاب وأ ليمحلا نع خألا دعب ليمحلا ليمح نع ذخألا

 قافو ديزي ثيحب ضعبلاب وأ لكلاب رخآ دعب ادحاو هنع لومحملاو ليملا
 .[افالخو

 هب ليمحلا مرغ ام يأ ى ( هب همرغ ام هيلع لومحملل ) ليمحلا ( دريو )
 (مرغي نأ لبق) هسفنب همرغ وأ هميرغت (ناك نإ ) ميرغت الب مرغ وأ هنع لومحملا
 هبلإ هلا ليبس الو هنع لومحملا ىلع لمحلل ىقح ال هنآل ( هل لومحملل ) ليمجلا

 عجرب كلذ دعبف ى هب لمحت امهل لومحملل يطعي نرأ دمب الإ روهشملا ىلع
 يطعي م هيلإ هدرب هنإف ءاطعإلا لبق هنم ذخأ اذإف ‘ هنع يطعأ امب هنع لومحملل

 . هنع لومحملا ىلع عجري مث هلام نم

 ذخأ ام نوكي نأ هنع ءاطعإلالبق هنع ذخأ ام هنع لومحملل هدر يف ءاوسو
 هقدصو هلصوأ نإف « هلصوي مل وأ هل لومحملا ديب هلصوأ دق ءاطعإلا لبق هنم
 هل لومحملا هل هدر ةنيبلا تماق وأ ص هنع لومحملا نم هذخأ هنأ ىف هل لومحملا
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 الف نايب الو هبذك نإو ى هتميق وأ هلثم در فلت نإو ى هنع لومحملل هدر وأ

 نم هذخأ هنأ ملع اذإ هذخاي نأ هل لومحملل زوجي الو ى هنع لومحملا ىلع در

 ليمحلا مرغ لبق ليمحلل ءاطعإلاب ىضر الو هنع لومحملا نم ملع الب هنع لومحملا

 كلذ يف درلا مدع ىلع هنع لومحملا يضر نإو « اهلصأك هلك كلذ يف ءاتلاو ةلغلاو

 ىلع عوجرلا هل لومحملل : لاق نم لوق ىلعف ى ةلايحلا لاطبإك نوكيف زئاجف
 نمك نوكيف كلذب هل لومحملا يضر نإ لاكشإ الف هل لومحملا وأ هنع لومحملا

 . هنع لومحملا ىلع عجر

 يضر نإ نوكيف ى هنع لومحملا ىلع هل عوجر ال هنإ : لاق نم لوق ىلعو
 لومحم اذه ىلع ليمحلا نإف ى هنع لومحملا عم دقع الب ليمح ةلايب يضر نمك
 هلك كلذ يف ءارلاو “ رغ وه يذلا هنع لومحملا هنع ىطعأو وه همزل ذإ هنع

 ميرغت وأ هنع لومحملا هميرغت وأ ليمحلا هل لومحملا مرغت دارملا نأل ى ةددشم

 ءارلا فيفختب هسفنب ليمحلا مرغ ولف « مرغي ءار فيفختب ى هنع لومحملا ليملا

 مرغ ذإ هنع لومحملا ىلع عجر هنع لومحملا ةمارغ دعب هل لومحملا نم ميرغت الب
 هيفف ' ليمحلا ىلع : ليقو ى ملمي ملو كلذب ليمجلا ربخي ملو هنع لومحملا هل

 ملع نإو ى هنع لومحملا مرغ نأ دعب هل لومحاا همرغ اذإ اكو « رم اك نالوق

 ليمحلا ىأرو مرغ دقو هنع لومحملا رضح نإو ى هل لومحملا ىلع عجر مرغو
 مرغ مث مرغت الف هسفنب ليمحلا مرغ نإو ى اضيأ نالوقلاف هربخ ملو مرغي
 يطمي نأ لبق هنع لومحملا هاطعأ نإو ‘ هنع لومحملا ىلع عجر هنع لومحملا
 هنأ نظ نكلو ى ملمي مل نإ اذك و « هيلع در الف كلذب املاع هلام نم هل لومحملل
 هل هدرب هنإف هاطعأف هنع ىطعأ دق هنأ ليمحلا همهوأ نإ امأو ى هنع ىطعأ دق
 . هل درب ال ن اب يضر نإ الإ
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 هنأ هنع لومحملا ملع نإ هنمضي مل درلا لبق هدي نم فلت نإو

 ءيش هئامنو ءيثلا ةلغ يف ليمحلل سيلو عربتو هل لومحملل مرغي م

 ‘ ه رل كلذ امنإ و

 نم فلت ) و هلام نم يطعي نأ لبق هنع لومحملا نم ليمحلا ذخأ ( نإو )
 نإ ) عيضي مل نإ هءامن الو هتلغ الو ( هنمضي مل ) هنع لومحملل ( درلا لبق هدي

 لومحملل مرغي م ) ليملا يأ «( هنأ ) ليمحلل ىطعأ نيح ( هنع لومحملا ماع
 دعب ىطعأ اذإو ع هل لومحملل ليمحلا ءاطعإ لبق ءاطعإلاب ليمحلل ( عربتو هل
 دعب ملع نإ الإ هطعي مل هنأ دعب ملع ولو “ يطعأ امب هنع لومحملا ىلع اضيأ عجر
 ء هاضرب حرصي مل نإ مكحلا يف نامضلا هلو هللا نيبو هنيب ايف هل نايض الف يضرو

 همهوأ نأب ىطعأ هنأ نظ لب “ طعي مل ليمحلا نأ هنع لومحملا ملعي مل نإو
 مل ولو فلتو ذخأ ال نماض ليمحلاف طعي مل وهو ىطعأ هنأ هل حرص وأ ءاطعإلا

 در وأ هدرب ذخؤي هنإف هل لومحملا دي لصو لب ى فلتي مل نإ اذك و ى عيضي

 . ةميقلا وأ لثملا

 مرغي نأ لبق هنع لومحملا نم هذخأ يذلا ( ءيشلا ةلغ يف ليمحلل سيلو )
 نم روكذملا ( كلذ امنإو عيش ) هلثم وأ هيف دسفأ ام ةميقو ( هنامنو ) هلام نم
 لبق هنع لومحملا ىلع لمحلل ليبس ال ذإ هكلم ىلع هئاقبل ( هبرل ) ءانلاو ةلفلا
 نم اهريغ وأ مهارد وأ ريناند هنع لمحتي نأ لثم كلذو « هلام نم مرغي نأ
 نأ لثمو ى حبريف اهب رجتيف يطعي نأ لبق هنع لومحملا نم اهذخأيف ضورعلا
 ءاطعإلا لبق هنع لومحملا نم ذخأيف اهوحن وأ ةقان وأ لمج وأ ةاش ةقيقح لمحتي

 هبشأ امو ءاركلا ذخأيف ارهظ يركي وأ انبل بلحي وأ آربو وأ افوص ًزجيف
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 ث ملع نإ هيلع قفنأ امب هيلع عجريو مرغي مل هنأب ملع ولو

 اذك و ى ةميقلا وأ لثملا يف فلت نإو « هنع لومحملل هلك كلذ درب هنإف ى كلذ

 . هضقي وأ هميبي نأ ىلع هب لمحت ام ريغ ذخأ نإ

 ( مرغي مل ) ليمحلا يأ ى ( هناب ) هنع لومحملا وهو هبر ( ملع ولو )
 وأ هل لومحملل ذخأ ام ىطعأ هزنع لومحملا نم ذخأ امل ناك ولو هل لومحملل

 لومحملا هبحاص كلم ىلع قاب كلذ نآل هسفنل هكسمأو هلام نم هلثم ىطعأ
 ؛هسفن نم مرغلا لبق هنع لومحملا نم هذخأ اذإ هل لومحملا ديب لصو ولو ى هنع

 وأ لهذ لب “ همدع الو امرغ نظي ملو مرفي مل الو مرغ هنأ ملعي مل نإ ايس الو

 ى هاطعأف مرغي ملو تمرغ : لاق وأ ى مرغ دق هنإ : هل ليق وأ ى مرغ هنأ نظ

 لاح ملع نيح فلت نإ هيلع عجرب ال هنأ عم مرغ هنأب ملاع ولو كلذ هل ناك امنإو

 ى ملع نيح فلت نإ هنمضي ال ناك ولو هكلم ىلع قاب هنآل مرغي مل هنأ ءاطعإلا
 هكلم ىلع ناك امو “ هكلم ىلع ناكف هاطعأف مرغي مل هنأ ملع هنأ كلذ ةياغو
 . ةنامالاك هدي يف ذئنيح هنأل ليمحلا نع نايضلا حيزأ و هل هنم ةلفلاو ءانلاف

 ى ( هيلع قفنأ امي ) هنع لومحملا ىلع يأ ى ( هيلع ) ليمحلا ( عجريو )
 يف لمحت اناويح ذخاي نأ لثم ى مرغي نأ لبق هنع لومحملا نم ذخأ ام ىلع يأ
 كلذك ناويحلا يغ وأ « اهيف يضقي وأ اهعيبيل اناويح ذخأي وأ ى اهتققح
 وأ نكسم ءاركإ وأ هب ىوادي ام وأ برشي وأ لكؤي ام ذخأ ام ىلع فرصيف
 نأ هنع لومحملا ( ملع نإ ) ذخأ ام هيلإ جاتحي امم ام ائيش وأ عار وأ سراح
 هيلع عجري هنأ ىلع لوخد كلذب هملع عم هءاطعإ نال هاطعأف مرغي مل ليمحلا
 . هنع لومحملا ىلع قاب هكلمو ذئنيح هديب ةنامآلاك هنأل قفنأ امب ليمحلا
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 فلتف هل ىطعأف ملعي مل نإو هدي يف هدسفا ام ةميق نم همرغ امبو

 . . . ءسهيلع لومحملا ال وه نمض دسفأ وأ هدي نم

 ءيشلا كلذ ( هدسفأ ام ةميق نم همرغ امب ) اضيأ ليحلا هيلع عجرب ( و )

 يف وأ سفنألا يف هريغ دسفي امم هريغ وأ ناويح نم ( هدي يف ) هذخأ يذلا
 : هلوقب ءانغتسا هركذي ملو هاطعأف مرغي مل ليملا نأ هنع لومحملا ملع نإ لاومألا

 ناكل اضيأ انه ملع نإ :هلوق ركذ ولف ملعي مل نإو : هلوق نم مهفي امبو « ملع نإ
 اديق نوكي نأىلع عضوملا اذه ىلإ ىملع نإ :هلوق رخأ ولو ‘هنع ىنغتسم اليوطت
 دسفأ نملو « طقف هيلي يذلا عضوملل ديق هنأ مهوتم مهوتي نأ فيخل نيعضوملا يف

 لومحلا مرغ نإو ى هكلم يف هنآ نيبت نإ هنع لومحملا وأ ليملا مرفي نأ هلام يف

 هنع لومحملا امأو ى هدي يف ءيشلا نألف ليملا امأ ليملا ىلع مرغ امم عجر هنع

 ولو نمض همييضتب داسفلا ناك وأ ليملا عيبضتب فلتلا ناك نإ و « هكلم هنالف

 كردي مل هل لومحملل لاصيإلا كرتي ولو عيض نإو مرفي مل هنأ هنع لومحملا ملع
 . لومحملا ملع ولو هيف دسفأ ام هملع كردأ و عيبضتلا دمب قفنأ ام

 ينإ : لاق وأ “ ىطعأ هنإ : ليق لب ى طعي مل ليملا نأ ( ملعي مل نإو )
 رعشتسي ملو لهذ وأ ىطعأ هنأ ليملا همهوأ وأ ىطعأ هنأ انظ وأ تيطعأ

 يف عيبي ام وأ هب لمحت ام ص ليمحلل يأ ى ( هل ىطعاف ) ص همدع الو ءاطعإلا

 ( دسفأ وأ هدي نم ) كلذ لك وأ هؤامن وأ هلثم وأ وه ( فلتف ) يضقي وأ كلذ

 ( هيلع لومحملا ال ) ليلا يأ «( وه نمض ) سفنألاو لاومالا نم هريغ يف
 ءاش نم مرغي نأ هلام دسفأ نملو هنودب وأ عيبضتب داسفإلا وأ فلتلا ناك ءاوس
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 عوجر الو « مرغلا لبق ولو هيلع هب لمحت ام هيلع كردي : ليقو

 دسفأ امب الو فلت نإ هب هيلع هل

 ىلع عجر هنع لومحملا مرغ نإف ‘ ليملاو هل ءيشلا نأ نيبت نإ هنع لومحملا نم

 هل ناكف هنع لومحملا كلم يفو ليملا دي يف ءيشلا نآل كلذو ى مرغ امب ليملا

 كسمت نإ هنع لومحملل داسفلا شراف “هيف دسفأ نإو ى اهنم ءاش نمل ممرغتلا

 تفإو «“ ةلغلا هلو هكلم يف قاب ءيشلا نأ نيبت نإ هاطعأ هنع لومحملا دسفملاب

 دسفملا نم ذخأ ام يطعيو “ هدي يف ءيشلا نآل « هاطعأ ليملا هب كسمت

 . هنع لومحلل

 هيلع هب لمحت ام ) هنع لومحملا ىلع يأ “( هيلع ) ليملا ( كردي : ليقو )
 نيدلا لجأ لح نإ هل لومحمل ليملا مرفي نأ لبق يأ ، ( مرفلا لبق ولو
 كردي الف لحي مل نإ امأو ى ةلايحلا لبق “لح وأ ةرم لوأ نم لولحلا ىلع ناك وأ

 فنصملا هركذ يذلا لوقلا اذهو “ طعي ملو فيكف وه ىطعأ ولو لحي ىتح

 : لصف : هلوق لبق هدنع نم هل لومحملل مرغ نإ هيلع عجرو : هلوقل لباقم

 هنع لومحملا ىلع عجرب ال هنأ هموهفم نأل ى خلا يطعأ نإ هل لومح زاج

 . مرفلا لبق

 ص ( هب ) هنع لومحملا ىلع يأ ى ( هيلع ) ليمحلل يأ « ( هل عوجر الو )

 ( فلت ) و مرغلا لبق هنم ليملا هذخأ ( نإ ) هئامنو هتتلغب الو هب لمحت ام يأ
 ءانبلاب هنم ( دسفأ امب الو ) هديب هلصوأو هذخأ نإ هل لومحملا دي يف وأ هدي يف
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 ده ىلع ( > ٠ ٠ .ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هيلع قفنأ امب هنع لومحملا ىلع ليمحلل عوجر الو ى هلثم وأ هتمإقب يأ ى لوعفملل

 ليملا نأ وه يذلا ريخآلا لوقلا اذه ىلع يأ ى (اذه ىلع) هؤامنو هتلغ لمحلل و

 . مرغلا لبق ولو هيلع هب لمحت ام هنع لومحملا ىلع كردي

 ى حماض هنأل مشاه دنع ليفكلل هنع لوفكملا لام حبر : « رثألا ه يفو

 :دمعس وبأ لاقو هبرل قحلا ليفكلا عفد نإ الإ هنع لوفكملل : للا دبع وبأ لاقو

 ى ضبق ايف هل حبرلاف هل لوفكملل هبلع لفك ام لبق نم هل هنأ ىلع لاملا ضبق نإ

 هنامضو هل لوفكمفل هحرف هنع لوفكملا نم هل ايضتقم هل لوفكملل هضبق نإو
 حبرلاو هنع لوفكملل هيلع نامضلاف هل لوسر هنأ ىلع هضبق نإ و « هيلع

 ء هلحبرلاف هبرل هدنع نم قحلا ىطعأ نإ : ليقو ى نازع لاق هبو ى هل لوفكملل

 حمحصلاو « كلذ هلف هبر ةرضحب الإ ىحلا كيطعأ ال : هنع لوفكملا هل لاق نإو

 . روهشملا وهو مرغي ىتح هيلع كردي ال هنأ

 بترتم نيدلا نأ مرفغلا لبق كردي هنأ وه يذلا ريخآلا لوقلا اذه هجوو

 مدع ىلع الو هنع لومحلا نم هذخأ ىلع هيلع هبترت فقوتي ال ةليحلاب ليملا ةمذ يف

 هنع لومحملا نم اقلطم ذخألا هل ناكف قلطم هل لومحملا هب هذخأيو ى ذخألا

 . هببسب تلفش هتمذ نإ هدعبو مرغلا لبق

 ص هنم برقي ام « جاتلا ه يف تيأر مث لوقلا اذه هيجوت يف يل رهظ ام اذه

 ن ال > هل ن ومضمل ١ ىل ! ىحل عف دي ن أ لبق هتىل اطم هرم آب هنع نم اضلل و : هصن و
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 ء نالوق ال وأ هنذإ الب هيلع لمحت نإ مرغ امب هيلع عجري لهو
 هند رخآ ىلع رطعم ذكو

 وه هتمذ يف هتبثيو اهئربي نماضلاو هنع نومضملا ةمذ ىف لاملا بجوي رمألاب نامضلا

 ةبلاطم هل نومضمل نكت مل عفدلا نم عنتما وأ باغ وأ تام وأ ركنأ اذإف

 . هنع لومحملا ةمذ ةءارب ىلع ينبم هرك ذ ام نكل « ها هتمذ ةءاربل هنع نومضملا

 ( مرغ امي ) هنع لومحملا ىلع يأ ى ( هيلع ) ليمحلا ( عجري لمو )
 ليمح ىلع ليمح اذك و ى هنع لومحملا ىلع يأ «( هيلع لمحت نإ ) هل لومحلل

 قلطي مل هنأ عم هنع لومحملا نم هتمذل ءاربإ و هل عفن ةلي حلا نآل ( هنذإ الب )

 سيلف ليمحلل هنع لومحملا مرغ ةلايحلا بابو ةلايحلا مسر ىلع مرغ لب مرفلا
 دقع اهنأل ةليحلا تبثت ملف هنم نذإ الب لمحت هنآل هيلع عجري ( ال وأ ) اعربتم

 الضف كلذب انذآ هنع لومحملا سيلو ى هنع لومحملاو هل لومحملاو ليمحلا نيب

 نيلوقلا ىلعف ى ( نالوق ) ؟ حمحصلا وهو اعربت هنم كلذ ناكف تبثت ن أ نع

 ص هنع لومحملل وأ ليمحلل مرغتلا ليملا هيطمي نأ لبق هل لومحملل نوكي

 نإو ارخآ هنم ذخأ نمل در اهنم ذخأ نإو هنع لومحملل عجر ليمجلا مرغ نإف
 مرغي ال :ليقو ,لاكشإ الف ليمحلل در نإو ‘ ليملا هنم ذخأ هنع لومحملل در
 . هنع لومحملا هل لومحملا

 عيبلا لبق نم هتمذ يف بترت ام يأ “( هنيد رخآ ىلع رطعم ) لك ( اذكو )
 ضرقلاو ةرجألاو دقنلاو ملسلاو ةلاقإلاو ةيلوتلاو ةلاوحلاو ةلاملاو ءارشلاو ا

 قوقح نم كلذ وحنو اياصولا ذافنإو“كلذ ريغو ةيدلاو شرألا و رقعلاو قادصلاو
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 . هرمأ الب

 نم ىلع ىطعأ ام كردي : ليق ى نالوق هبف ( هرمأ الب ) اهبحاص نيمت يتلا دابعلا
 لومحملا وأ هنع ىطعملا ناك نإ : ليق ولو ى ملعأ هللاو ى ال : ليقو ى هنع ىطعأ

 ريفص يف ليق اك « هيلع عجر الإو هبلع عجري مل هيلع قرب ريقف نذإ الب هنع
 ركذ الو آل وأ اهبلطي مل ول و هترجأ ىطعي هنأ ناسنإ مم لمميو ءيجي
 . ةرجألا
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 لصف

 هيلع لومحملا ريخ هل ام فالخ هل لومحملا "ليح ىضق نإ

 ه هيلع هب لمحت ام ءاطعإ يفو هل ىضق ام لثم مرغ يف

 لصف

 نيلوآلا هنع لومحملاو ليملا ناك ءاوس ( هل لومحملا ليمح ىضق نإ )

 ليمحلل ىمح هنع لومحملا ناكو بتارم وأ بتارمب لوآلا ريغ ليملا ناك وأ

 دنع يأ ( هيلع لومحملا رتيخ ) هل لومحمل ( هل ام فالخ ) بتارم وأ ةبترب
 ،هللومجملل ىضق ام لثم ليمحلل مرغي نأ يف يأ “( هل ىضق ام لثم مرغ يف )
 . ءاش نإ ميوقتلاب هتميق ذخأ "لثم هل نكي مل نإو

 لمحت ام لثم ليمحلل هئاطعإ يفو يأ ى ( هيلع هب لمحت ام ءاطعإ يفو )
 ى ىضق ام لثم يطمي نأ همزلي مل امنإو “ هل لومحملل ىضق ام ال هيلع هب ليملا
 ءاضقلا نم هل لومحلا عنتما ولف ىنيدلا سفن ىلع لب ءاضقلا ىلع دقمت مل ةلايحلا نأل

 لومحملا يضر نإف حص هل ىضقف ءاضقلاب ايضر نإو ى هلف نيدلا سنج الإ ىبأو
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 نألو « نيدلا سنج ىطعأ الإو ى ىطعأ ىضق ام لثم لمحلل يطعي نأب هنع
 هب لمحت ابف يمه امنإ ةباينلا نأل ةباينلل ةفلاخم هب لمحت ام فالخ لمهلا ءاطعإ
 ليملا ىطعأ ام ءاطعإ يف ريخ هنع لومحملاف رتخ فلوخ نإ هنع بونملاو
 لطبأ دق نوكيف هب لمحت ام ءاطعإ يفو ى ابلك ءاضمإ هلمف ىضمأ دق نوكيف
 ريخم لكوملا ناك لكوملا فلاخ اذإ لمك ولا نأ اك ى ةلايلا لصأ ىضمأو ى هتفلاخم
 يضر نإ زاج ءاضق هريغ هنع لومحملا هاطعأف نيدلا سنج ليملا ىطعأ نإ وأ
 هب دقملا ناك امب ءافولا وه كلذ لصأو « ىطعأ ام لثم هنع ذخأ الإو « ليجلا
 هب لفكت امب ينعأ « هب معز امم مراغ يأ ىك )١' « مراغ معزل ا » : نل هلوقو

 عنتماف سنجلا دارأو سنجلا ريغ ىطعأ اذإو “ ىضرلا عقو نإ الإ هريغب ال
 رسخ : هلوق هلمش اك ى كلذ هلف لمملا ىطعأ ام ىطعي نأ الإ هنع لومحملا

 ` ..... هيلع لومحلا

 هب نمض ام سنج ريغ هل نومضمل يطعي نأ نماضلل زاج : « جاتلا » يفو
 لصأ ناك نإ الإ ث هكمك لصأ وأ اضورع هيطعيف دقنب هل نمضي نأ لثم

 ص عنملا ىلع رثكألاو ضعب كلذ زاجاف ةئيسنب عيب وأ ةرجأ وأ فلس نم قحلا

 تإو « هل هيلع ام سنج نم الإ يطمي الف هنع نومضملا لام نم ىطعأ نإو
 قحلا بر رهبي م ولو هذخأ هل زاج هايإ نماضلا هيطمي نيأ نم قحلا بر معي م

 . . هنع نومخملا

 هنع هب لفك امب هلاصف لجأ ىلإ مهاردب لجر ىلع لفك نم : « رثألا ه يفو

 )١( هركذ مدقت .
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 الف عفترا مث مهارد هفرص هيف رانيد فصنب لمحتم ىطعأ نإو
 ‘ ىطعأ امم رثك أ ذخأن

 كلذ نم ءيش ىلع هلاص وأ هلل لوفكملا هضبقي ملو هدعب وأ هلبق هيلإ هعفدف

 ص هموي رعسب عونلا ريغ نم ليفكلا نم هب ضرتعي نأ سأب الف هريغ وأ عونلا
 . كلذ هل بحن الف هسفنل الضف دادزي نأ امأو

 ل كلذك روسكلانم هلثم و الثم ( رانيد فصنب لمحتم ىطعأ نإو )
 « ىطعأ » ب قلعتم , قلعتم رانيد فصن يف يأ ى ( هيف ) « لمحتم » ب

 ار هنع لومحملا ليمحلا ى طعأ يأ ع فوذحم لوألاو ناث ىطعال لوعفم

 رانيد فصنب لمحتي نأ لثم ضفخنا وأ فرصملا ( عفترا مغ ) فرص نم لاح

 فصن هل لومحملا لسملا ىطعأف امهرد رثع ةعبرأ رانيدلا فرص ناك نيح

 هنع لومحملا طمي ملف مهارد ةعبس وهو امهرد رشع ةعبرأ فصن ةضف رانيدلا

 ةثالثك لقأ وأ رثكأ وأ امهرد ربثع ةسمخ فرصلا ناك ىتح مهارد ةعبس ليملا

 ص ةيمستو رشع ةعبرأو تايمستلا نم هريغ وأ اثلثو رشع ةئالثك و امهرد رشع
 رثكأ ىلإ همزل نإ هنآل ( ىطعأ امم رثكأ ) هنع لومحملا نم ليمجلا ( ذخاي الف )

 ص رثكتست ننمت الو » : العو زع هلوق يف لخدو لطابلاب لاملا لك أ نم ناك
 اماك يطعأ ىطعأ امع صقن نإ و ى هيلع ماعنإلا ي أ ى ريفلا ىلع نملا نم ةلايحلاو
 مهنسحأ سانلا نسحأ نإف“اعربت دئازلاب عربتو هنع لومحملا يضرنإ الإ اصقان ال
 ءاضق الثم هفصن وأ رانيدلا يف مهاردلا وىرتشا اذإ حمس عاب اذإ حمس نمؤملاو ءاضق
 مارد رانيدلا فصن ليملا [فرص] نإو عيبك وأ 0 عيب ءاضقلاو ى ءاضقك وأ

 ص عفتري مل مأ فرصلا عفترا دئازلا ذخأ هل زجي م "" امم رثكأ ذخاي نأ ىونو
 ةىن ىلع زوجي : ليقو « رثكأ همطمب نأ هل زجي مل هتينب هنع لومحملا لع نإو
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 ‘ غلب رانيد فصن ذخ ط : ليقو

 امم لقأ ذخاي نأ ليملا مزلي الو ى رثكألا ذخأ يف هتين ءاضمإ ىلع ال عربتلا
 بلاط نإ و“ ةحايسلاو ءاضقلا نسحي لمعلل هسفن ببطب الإ رعسلا ضافخناب ىطعأ

 عفترا قح رذعالب وأ رذعل هطعد ملف هنع مرغ ام مرغب هنع لومحملا ليملا

 ام لثم مكاحلا همزلاف مكاحلل امفارت ىطعأ ام الإ بجي الف ضفخنا وأ فرصلا

 ضافخنا وأ عافترا ربتعي الف ليملا مرغب مت دق رمآلا نأل امفارتي مل مأ هنع ىطعأ

 . نيدلا سنج نم رمألا هب مت ام هنع لومحملا طيلف دعب

 ى عافترالاب فرصلاب غلب ام ( غلب ) مهارد ( رانيد فصن ذخاي : ليقو )
 لومحملا رمأب ىطعأ هنأك و ةلايحلا يف ىطعأ هنآل ىطعأ ام ذخأي هنإف صقن نإ و
 دئازلا ذخأو ث همرفىلف هب ءاطعإلاب هفلتأ امنإف هاطعأ امف امزج هرمأب لب هنع

 ماتلا لك ةلايحلا رمأ اهب متي يتلا ةياغلل ارابتعا ضفخنا وأ عفترا ذخألا تقول ارظن

 يف يناثلا لوقلا اهلمتحي نالوقلاو “ ليمحلل هنع لومحملا مرغب ماتلا لك متي هنإف

 طمي ملف لثملا ءاطعإب هنع لومحملا ىلع مكحف مكاحلل امفارت نإ الإ فنصملا مالك

 هب مكحلا عقو ام الإ بجحي الف ضفخنا وأ فرصلا عفترا ىقح رذع الب وأ رذمل

 . لثملا نم

 نمثلاب اهيف فوي مل اضيأ ةدقع لك يف نايراج فنصملا امهرك ذ ناذللا نالوقلاو
 ى دقعلا هب عقو ام بجي : ليق ‘ صخر وأ فرصلا الغ وأ ةكسلا تلدبت ىقح
 نع هتلأسو :هطقل صنو ى زيزع وبأ هرك ذ ام روهشملا و ى ءافولا موب رعس : 7

 ةكسلا تدازف مولعم لجأ ىلإ لجر نم ارانيد نيرشعب ةملس ىرتشا لجر
 هيلع امنإ ةبراضملاو ةطقللاو فلسلا اذك و « ىلوألا هبلع امنإ : لاق ؟ تصقن وأ
 . ھا ع تصقنأ وأ تداز ىلوألا ةكسلا
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 ناطلسلا رهظأو لجأ ىلإ اذك دلب مها ردب فلسأ وأ عاب نم «_ رثألا » يفو

 هل ناك ةمولعم مهاردب ميبلا طرش نإف ىلوألا قوف اهتميق لعجو اهريغ هلبق
 دلبلا دقن هلف افوصوم الو ادودح ال امهرد اذك و اذكب عاب نإو ع سنجلا كلذ

 هب اهتميق هل : ليقو < ريناند هفرصب همهارد لثم هل ضرقلا يفو “ يطعي موي

 ى تبثي : ليق عيبلا فو هتقو يف ةزئاجلا مهاردلا نم كلذ فرص وأ ريناتد

 ديزت ال ريناتد الإ ذخآ ال : عئابلا لاق نإو ى ميلستلاب هيلع مكحي موي دلبلا دقن هلو

 هب نوعيابتي ام لثم هلف سانلا نيب زئاجلا كيطعأ : يرتشملا لاقو صقنت الو

 وأ مهارد وأ ريناند قرس وأ بصغ نمو « هطرش هلف هطرش نإ الإ ايهنامز يف

 ى هنيعب اهنم يقب امف اهتميق تصقن وأ ى ائيش ىوست ال تراصف تحرطف اهفلتأ

 . ةبوتلا هتمزلو هنيعب هدر هجارخإ وأ هفلت دمب هيلإ عجر وأ

 لضفاف هيلإ عجري ملو قبي مل امو هنم للحتيو هبحاص يضري هنأ يدنعو
 هنأل كلذل فلاخم ضرقلاو فلتأ وأ بصغ وأ قرس موي هتميقو يطعي موي هتميق

 دلبلا دقن هيطمي لب تصقن وأ تحرط نإ تيقب ولو اهنيعب اهيطعي الف هيلع نيد

 ضرقأ ام هيطعي : ليقو ى اهئالغو اهصخر ىلإ رظني الو يطمي موي سانلا وأ
 ام ن هلف ةءادر وأ ةدوج ىلإ ةكسلا تلدبت نإ صقن وأ حرط ولو هلثم وأ

 ابح هضرقي نأ كلذ لثمو ى آاصخر الو رعسلا يف ءالغ سيل كلذ نآل ضرقأ

 هضرقأ نإف صخر وأ ءالغ ىلإ رظني الو هضرقأ ام لثم هيفوي هنإف ارمت وأ
 هلف ةفيزملا ىلإ تلدبتف ءاقن هضرقأ نإو ى ةفيزملا هلف ءاقنلا ىلإ تلدبتو ةفيزم
 دوجألا ذخأي نأ هلو “ ةمسقلا هاطعأ ضرقلا يف هبح لثم ىلع ردقي مل نإ و “ءاقنلا
 . اهاضرب رخآ اعون وأ امهاضرب ىندألا وأ
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 . هتكرت نم هبر هذخأ نيدلا لولح لبق هيلع لومحملا تام نإو
 ى هتومب : لبق لحو

 ىندألا ذخأ زوجي : ليقو ى ىندألا الو دوجألا ذخأ زوجي ال : ليقو

 حلمو رمت يف ريعشك عونلا دجوي مل نإ الإ عونلا ريغ ذخأي ال :ليقو “ دوجألا ال
 ى ةفيزم ةكسلا تناك ىتح عيبملا نمث ذخأي مل نإ عرشلا نايب يفو امهدحأ يف

 وأ هيلإ اهمس يرتشملل و اهلثم وأ كتعلس وأ موبلا دلبلا دقن ذخ : عئابلل ليق

 . عيبلا موي دقن

 دلب نم لقأ اهنزوو ةلماعملا دلب ريغ يف ةكس نم هيلع ام هميرغ هاطعأ نمو
 يف نكي مل نإو هيف ةلماعملا نآل ى ةلماعملا دل۔ب دقن الإ بجي الف رثكأ وأ ةلماعملا

 دقنف طرتشي مل نمو “ هطرش هلف طرش نمو “ فرصلاب ةميقلا هيلعف ةكس كلذ

 ءاقنلا وهو دقملا موي دقنف قادصلا ذخألبق افيز دقنلا عجر نإو “مكحلا موي دلبلا

 ءاضقلا موي ربتعي : لقو ى ءاقن راصف فيزلا موي اهجوزت نإ اضيأ ءاقنلا املو

 نإو ص سانلا دقن هلف ءاقن اهبحاص اهبلطف فيزلا نمز مهاردب "رقأ نمو ى اقلطم

 ءىرب ًافيزم ىطعاف ديج هيلع نمو « سانلا دقنف اهنيبي ملو اهب جوزت وأ ىصوأ

 . ةلماعملا يف ديجلا ىرجم ىرج نإ يأ « ةضف هيف تناك نإ

 هل لومحملا وهو ى ( هبر هذخأ نيدلا لولح لبق هيلع لومحملا تام نإو )

 هيلإ راشأ اك هتومب لحي ال هنأ حيحصلاو ‘ ( هتومب : ليق « "لحو هتكرت نم )
 : هلوقو “ "لح : هلوق نيب ضيرمتلا ةغيص طسوتب هركذ يذلا لوقلا ضيرمتي
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 اتيش هنراو نم ذخأي ل نإو ث لجألا لبق ليحل ا ىلع هكردي الو

 ) لمحل | توم لحب الو ‘ ءاش اجأ ذخأ لح ىح

 نم ذخأ ءاش نإ نيلوقلا ىلع ةيقاب لسملا ةلامحو نمثلا نم اطسق لجألل نأل ى هتوم

 اك لجألا ؟لح اذإ ليمحلا نم ذخأ ءاش نإو ى لوآلا لوقلا ىلع هنيح يف ثراولا

 : ليقو ى ءاش اهيأ نم ذخأ يناثلا لوقلا ىلع لجآلا ؟لح اذإو “ دعب هركذ

 . "رم اك تام نإ هثراو ىلع الو هنع لومحملا ىلع عوجر ال

 دوهعملا لجاألاب تناك ةلايحلا نأل ص ( لجألا لبق ليمحلا ىلع هكردي الو )

 ذخألا هلف هنع لومحملا تام نإ هنأ هل لومحملا طرش نإ الإ توملا وه لجأ ال

 هنع لومحملا ثراو نم يأ ه( هثراو نم ذخاي مل نإو ) “ لجآلا لبق ليملا نم
 مل نإ نيلوقلا ىلع ليمحللو ثراولا وأ ليمحلا ( ءاش ايحأ ذخا لح ىتح انيش )

 نأ ىلإ هب تلمحت ام رادقم اولزعإ : ةثرولل لوقي نأ ةكرتلا نم هل لومحملا ذخأي
 اعبتيف الوقي ال نأ امهل و ى هل لومحملا لو_قي اذك و ى ذخآف يطعاف لجألا متي

 نم هدنع ذخأي الف هنع لومحملا ىلع عجرب ال هل لومحملا نإ : لاق نمو ى ةثرولا

 ىطعأ نإ ةثرولا هيطعي نأ لمملا كردي الو ى اولزعا : لوقي نأ هل الو ةكرتلا

 مهمزلي الو هنم عربت لجآلا لبق هءاطعإ نأل “هوطعأ “لح اذإ لب “ لجألا لبق

 مرغلا لبق ولو “هنع لومحملا ىلع كردي ليمحلا نأب لوقلا ىلع ولو هل اوعربتي نأ

 لح نأب ءاطعإلا همزل اذإ وه امنإ ‘ مرفلا لبق هكاردإ وه يذلا لوقلا اذه نأل
 . ةلايحلا لبق لح وأ ةرم لوأ نم لولحلا ىلع نيدلا ناك وأ لجألا
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 فاخي ال هلم يرضح ليمجب ضري مل نإ هل لومحم لغش الو
 هب و ره نم > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 :لسىقو 0 لسملا توع "لحم : لسقف ى لجأب لمحلا هلمحت ش لح وأ الجاع نيدلا

 نأب لوقلا ىلع وه امنإ .لبمحلا تومب لحي ال هنأ نم فنصملا هركذ امو ىال

 الو ليجلا مزلي هنأب لوقلا ىلع امأو ى هنع لومحملل عوجرلا هل لومحلل
 ؟ال مأ ليملا تومب ةلحي له فالخلا هيفف هنع لومحملا ىلع هل عوجر
 هلجأ لحي مل نيك لجرل هيلع ناك نم امأو « هنع لومحملا وه يذلا هلصأ يف ايك
 نأ هيلع كردي هنإف لجألا ىلإ لمحلا ىلع هبحاص هب كسمتساف رفاسي نأ دارأف

 ص دعب وأ لجألا برق لجألا "لح اذإ هنيح هيطعي ليمح هيطمي ىتح رفاسي ال
 : لاق نإو “ رفسلا يف هقحلي نأ هيلع ردقي ناك نإ ى ناك نم ندملا ناك

 ؛لجألا دنعهنيد هيطعي رفاس اذإ يمح هل يطعي هنإف كلذف همهتاف رفاسأ ال ىنإ
 . - ريخ انع مهازجو هلا ايهمحر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خرشلا هلاق

 لايمألا لخاد يأ “ ( يروضح ليمجب ضري م نا هل لومحمب لغش الو )
 ينغ يأ ى ( ءيلم ) ي ودبلا يف كلذك و ى هريغو يأ ى هدلب يف هل لومحملا لايمأ

 دحاو دلب يف هعم يرضح هل لومحملا ناك نإ هربجت وأ ( هبوره نم فاخي ال )
 لحرب هعم يرفس لسلاو ى ايرقس وأ قيرطلا ف فوخ الو 6 لاسألا ف وأ

 ليملا نوكي نأ هجولا ةلامح يف طرتشي الو ى هربجت وأ هبوره فام ال ءيلم

 هضرب ملو طورشلا مت اذإف ى هنع لومحملا ىلع هتردق عم طورشلا يقاب لب ى ائيلم

 مالك يف لخاد كلذو ص لوقلا اذه ىلع اضيأ مكاحلا هضوي مل ولو هب لغتشي م

 وأهسالفإ وأ هرفس وأ هنع لومحملا بوره هللومحملا فاخي نأب كلذبو فنصملا
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 لغتشي ال هاضترا نإ مكاحلل هجولا ليح يفو ى هيلإ رظنلا : ليقو
 .... ى نيدلا برب

 مدع ىنعمو ص كلذ وحن وأ هيلع ناطلسلا قحك ةرامإل هلام بصغي نأ فاخي

 لومحملا يلخيل ركذ نم هل لمحتي هنأ ركذ نمب هاضر مدع يف هل لومحملاب لاغتشالا

 ص بهذي الو ى رفاسي ال نأ هب كسمتيف هب ىضرب الف ءاش ثيح بهذي نأ هنع
 نم هل لمحتي وأ بهذي وأ رفاسي هكرتي وأ ليمحلا لبقي لب ى كلذ دج الف
 الف هقوف وأ هنود وأ هلثم رخآ ديريو ى هب ىضري الف تافصلا هذهب فصتا

 . كلذ دح

 هنع لومحملا هب ضري ما ولو ركذ نم ةلامح دقعتت دقعنت هنأ فنصملا ديرب نأ لمتحيو

 « حيحص كلذ لكو ك هل لومحلا ىضر الب ةلامحلا داقعنا ينعأ > ه دق لوق وهو

 يفو : هلوق ى هقوف وأ هنود وأ هلثم رخآ هل لومحملا دارأ هنأ دارأ هنوكل لديو

 يف هل لومحملا ىلإ يأ ى ( هيلإ رظنلا : ليقو ) : هلوقو ى مكاحلل هجولا ليمح
 و هليبس يلخي ال نأ هلف الإو يمح هاضري نم هاطعأ اذه ضرب مل نإف “لاملا ةلامح
 هل قحلا نأل هربجتو هبوره فام ال اثىلم ايرضح هنع لومحملا هاطعأ يذلا ناك
 دقعملا يق طرش نإ نيدلا بحاصل ليملا ءاطعإ نيدلا هيلغ نم ىلعو ى مكحلا هلف

 ٠ هراكنإ وأ هبوره فاخ وأ

 وأ ةعامجلا وأ مامإلا وأ يضاقلا وأ ( مكاحلل هجولا ليمح يف ) رظنلا ( و )
 هضري مل نإ ( نيدلا برب لغتشي ال ) ركذ نم وأ مك احلا ( هاضترا نإ ) كلذ وحن
 يف رظنلاو : هلوقو ، ءاش ثيح يشمي هنع لومحملا كرتي وأ هاضري نأ بجيف
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 ةزوحلا نم جرخو بره نإ هيلع لومحملاب هجولا ليمح ذخأي لهو
 هجولا ليمح ىلع لاملا مرغ طارتشا نيدلا برلو ، نالوق ؟ال وأ

 . هب تأي مل نإ

 هل لومحملا ( ذخاي لهو ) هيلإ رظنلا : ليقو ى هلوق مامت نم ‘ خلا هجولا ليمح
 جرخو ) هنع لومحملا ( بره نإ هيلع لومحملا ) راضحإ ( .ب هجولا ليمح )
 هب ةلاحلا نأل حيحصلا وهو « جرخي مل نإ هب يتأي اك هب يتأي نأ ( ةزوحلا نم
 . ةزوحلا لخادب ديبقت ريغ نم هب نايتإلا ىلع تناك

 دق : ليحلا لاقو “ هجو ةلامح ةلاحلا نأ اقفتا نإو : « ناويدلا » يف اولاق

 : ليملا لاق نإ كلذك و “ عدم ليملا نإف ى رخآلا هبذك و ههجوب كل تيفوأ
 نم جرخ اذإ هب هل لمحتأ ملو لزنملا اذه يف مادام ههجو كل تلمحت امنإ

 ؟ ةزوحلا نم هب يتأي نأ ردابتملا نأل ( ال وأ ) ي ها عدم اضيأ ليملاف لزنملا

 . ( نالوق )

 وأ « ةزوحلا جراخ نم ولو ناك ثيح نم هب يتأي نأ هل لومحملا طرش نإو

 اهجراخ نم هنأ ليمجلا ملع“اوس ص ةزوحلا جراخ نم ناك دقو ههجوب ليملا لمحت

 طارتشا نيدلا برلو ) امزج هب ذخؤي ليملا نإف « اهلخادب ديقي ملو « ملعي م مأ
 وأ هنع لومحملا وهو ص هجولاب ( هب تاي مل نإ هجولا ليمح ىلع لاملا مرغ
 . هنع لومحملاب
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 .تقو ىلإ ههجوب تأت مل اذإ يل تلمحت :هل لومحملا لاق نإ : « ناويدلا » ينو

 نم:ىسوم لاقو « ھا ليحلا لوق لوقلاف ليحلا هبذكف هملع يل مرغت اذك و اذك

 :لاق نإ : يراوحلا وبأ لاق هب ذخؤيو ىحلا همزل هب تأي ملف لجر سفنب لفك
 ليفكلا هب ذخأي نأ قحلا برلف دغ دعب هب ىتأف قحلا "يلعف ادغ هب كت7آ مل نإ

 . هنع لوفكملا وأ

 الإ هيلع سيلف باغ وأ لجرلا تامف لجأ ىلإ لجر سفنب دحأل لفك نمو
 يف تام نإ : يراو وبأ [ لاق ] “ هراضحإو هئايحإ ىلع هل ةردق ال ذإ هسفن

 هسفنب لفك اذإ : ى ىحلا همزل هدعب تام نإ و ى هيلع ءيش الف لجألا يق

 نم سيل توملا نأ 99 ' هملع حص ام هيلعف باغ نإ و ى هيلع ءيش الف تام

 : ليقف لفك ايف سبح اذإ هتقفن يف فلتخاو ص جرخي ىتح هعنمل ءاش ول ذإ هلعف

 لجر ىلع لفك نمو ى يراوحلا وبأ يأر وهو « ال : ليقو “ هنع لوفكملا ىلع

 ردقي ملو بره مث هثدحأ نإف ى ثدحأ ام هيلعف هرضحي مل نإ هثادحأ عيمج

 ةيرقلا نم هجرخي نأ هيلع لفك نإف “ هرضحي مل نإ سبحيو هب ذخؤي هنإف هيلع

 ردقي ملو بره نإف ى كلذ نم هجرخي نأ ال ك احلا ىلإ هدرب نأ هيلعف رصملا وأ

 بيغي وأ برهي ىتح هب ذخؤي الف ىحب دحأ نع لفك نمو “ هسبح همزلي مل هيلع
 . رسعي وأ

 ردقو تبث اذإو « قحلا تبثي مل ذإ ليفك رضحي مل نم ىلع : ليق “ صبح الو
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 اجر اذإ ءاسنلا لفكي نأ ك احللو ى هيف سبحي : ليقف “ ليفكلا راضحإ ىلع

 ليفك هيف كردي امب يرتشملل لفك و اضورع وأ الصأ عاب نميف فلتخاو الدع هبف
 ىلع دهاشلاو ةجح هل : لبقو ى هيف هل ةجح ال : ليقف « عيبملا ليفكلا ىعدا مث
 . ملعأ هللاو ى ها هلثم عيبلا
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 لصف

 هنع هريخأت وأ ند نم هملع ؟ال وع هل لوح ء اربإ

 لصف

 الوصح ) هل الومحم الح وأ لوآلا هل لومحملا ناك ءاوس ت ( هل لومح ءاربإ )

 ناب ( نيد نم ) اليمح هنع الومحم ناك وأ لوآلا هنع لومحملا ناك“ءاوس ى ( هيلع
 هنم ءىرب وأ هنم لح يف تنأ : لوقي وأ هبي وأ هبلع لومحملا ىلع هب قدصتي
 هبلع لومحملل هءاضق وأ كيلع ةعابت الو كيلع انيد كلذ سيل وأ كل هتكرت وأ
 كلذ ريغ وأ ةرجأ وأ قادص وأ ش"رأ وأ ةعابت وأ نيد نم هل لومحملا ىلع هل ابف

 نإو ى ءاربإلا ظفل يف لخاد كلذ لك هللا قوقح نم قح يف وأ ةاكز كل هكرت وأ

 . سايقلاب كحلا يف لخد ءاربإلا ظفل ين هدمب امو ءاضقلا لخدن مل

 هلجأ ريخأت يأ ك هنع لومحملا نع نيدلا ريخأت يأ < ( هنع هربخات وأ (

 : لوقي نأب نيدلا ريخأت وأ نكب ل نإ دمب وأ هلولح دعب لجألا دقع وأ

 ءيش ١ وأ كلذ وحن و عوبسألا اذه وأ ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه ف هب كيلاطأ إ
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 و

 ٠ ٠ ٠ ٠٥ ٠ ٠ ٠ ٠ لمحلل تم ٥

 ( ليمحلل تباث ) هريخأت ةظفل هلمشت كلذ لك تئش ىتم وأ كيلاطأ قح كيلع

 ضإو ىهتلامح هيلع قبت ملو ليملا ةمذ نع لاز هنع لومحملا ةمذ نع لاز نإف
 ليمحلل عجرب هل لومحملا نأب لوقلا ىلع اذهو « ليملا ةمذ نع رخأت اهنع رخأت

 نع لاز دقف هنع لومحلل هل عوجرال هناب لوقلا ىلع امأ و ى هنع لومحملل وأ
 هوجولا نم ام هجوب هنع هتلازإو هنم هؤاربإف ى ةلا۔لا درحمب هنع لومحملا ةمذ

 هنع ريخأتلا اذك و “ليمحلل ءاربإ نوكي الف ديفي الف ءيش هيلع هل سيل نمل ءاربإ

 أربأ امدعب ءاش ىتم ليملا بلط هلف ى لمحلل ريخأت نوكي ال لوقلا اذه ىلع
 . هنع رخأت وأ هنع لومحملا

 وهف قحلا نم كنلإ تئرب : لفحلل هل لوفكلملا لاق نإو : » جاتلا ( يقو

 ءيرب وهف هنم كتأربأ : هل لاق نإو « هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجريو ضبق

 ٠ ھا > ءيشب هملع عجرب الو

 ليمحلل ريخأت نوكي ال هنع لومحملا بلط نع هريخأت نأ يل رهظي يذلاو
 ؛هيف ةدايز وأ لجأ دقعب ريخاتلانكي مل نإ ءاش اهيأ بلط هل نأب لوقلا ىلع ولو
 ةدايز وأ لجأ دقعب نكي مل نإ ليملا بلطل اكرت كبلطأ ال : هلوق نوكي الو

 بلط كرتي نأهلف اهيلع هل قح بلطلاو هرابتخاب امه ريخأتلاو بلطلا نأل “هيف
 ةمذ أربت هنإف هنع لومحملا هنم أربيو نيدلا كرتي مل ام رخآلا بلطيو ءاش امهيأ :

 لومحملا ةمذ تئرب اذاف ى هنع لومحملا ةمذ لغشي هتمذ :لفش نآل ذئنيح ليلا
 دق هنإف هنع لومحملا ةمذل ءاربإ ةلاملا نأب لوقلا فالخ “ ليحلا ةمذ تئرب هنع

 . ليملاب قلمتو هنع لومحملا نع لاز
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 . هكلم نم هجارخإ اذكو ى هسكع ال

 سيلف “ لوصحلا قلطم ال نكمتلاو خوسرلا تباث : هلوق يف توبثلاب دارملاو
 نأ زوجيو ى هيلع لمحي ام ىلوأ اذهو ى هتوبث زاج كلذلف صاخ لب اماع انوك
 نوكلا رك ذ زاوج ىلع ءانب هركذ :نوكي نأ زوجيو « تباث ريمض نم الاح نوكم

 . ينج نبا بهذم وهو 0 ماملا

 راص دق هنآل هراهظإ زجي مل فرظللاهريمض لقنو فذح نإ : شيعي نبا لاق

 هنم عنمي عنام الف كدنع رقتسا ديز .: تلقف آلوأ هتركذ نإو ى اضوفرم الصأ

 هل لومحملا ءاربإ نوك وه سكعلاو “ هسكع ال كلذ حص يأ ى ( هسكع ال )

 ةمذ لب “ حصي ال اذه نإف ى هنع لومحملل ءاربإ هنع هنيد ريخأتو ليمحلل

 ةمذ نع رخأ ولو ى اهنع رخؤم ريغو ليمحلا ةمذ أربأ ولو ةلوغشم هنع لومحملا
 ".اربإ ةلايحلا نأب لوقلا ىلعو “ هنع لومحملا نود ةئيرب ليمجلا ةمذف ليمحلا
 نيح نمق هنع لومحملا امأ ى اعم هتمذ تئرب دقف ليلا أربأ اذإف ى هنع لومحملل

 ص تباث ريمض ىلع هسكع فطع زوجيو « ءاربإلا نيح نمف ليمحلا امأو « ةلايحلا

 ريخأتلاو ليمحلا ءاربإ درجمب سكملا رسقيو هسكع : هلوق دعب فوذحم .ردقيو
 أربأ نإ : ناطحق وبأ لاقو “ هنع لومحملل هسكع ال ليمحلل تباث يأ ى هنع
 . لماحلا أربي مل هنع لومحملا أربأ نإو اعم اثرب ليمجلا هل لومحلا

 نم ) نيدلا جارخإ يأ « ( هجارخإ ) ليمحلل عفنلا توبث يف ( اذكو )
 نم هجارخإ دارملاو « لجرل هتبهك ام هجوب هل لومحملا كلم نم يأ ى ( هكلم
 ى هنع لومحملا رابتعاب هكلم نم هجرخأ هنأ ىنعمب هنع لومحملا رابتعاب هكلم

 ص هنع لومحملل ىتح هيلع نم ىلإ هنذإب هنع هليوحتب وأ هريغل وأ هل هتبهب ءاوس
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 ؛ ليقو 8 ضخش ىلع ليحلا نم وأ هيلع لومحم لع ةلاحإب نإو
 2 ةلاوحلا ريغ ال

 فلكتلا عم ( هيلع لومحم ىلع ) ليوحت يأ «( ةلاحإب نإو ) :هلوق حصي اذهبو
 (صخش ىلع ليمحلا نم وأ) : هلوق هيلع لدي اك نم ىنعمب ىلع لعج وهو رخآلا
 وأ ى هنع لومحملل قح هيلع نم ىلإ هل لومحملا هنع لومحملا لوح نأ كلذو

 :ليقو ) “ ليمحلل ةئربت كلذف ليمحلل قح هيلع نم ىلإ هل لبمحملا ليملا لوحي
 يطعيف ( ةلاوحلا ريغ ) اهلكأ هوجولا هذه يف ةلايحلا هتمزل لب “ ليمجلا أربي ( ال

 . هيلإ جرخأ نمل هل لومحملا يطعي مث هل لومحملل

 الف لمملا لاملا بحاص أربأ نإو : اهصنو ط رهظأ : « ناويدلا » ةرابعو

 الجأ كلذ نوكي ال لجأ نإ كلذك و ى لصألا هيلع يذلل ةئربت كلذ نوكي
 ى ليمحلل لجأ كلذف لصألا هبلع يذلل لجأ نإ امأو ى لصألا هيلع يذلل
 كلذ بهو نإ كلذك و « ليمحلل ةئربت يهف لصألا هيلع يذلا أربأ نإ كلذكو
 لصألا هيلع يذلا هلاحأ وأ هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخأ وأ لجرل نيدلا
 هكلم نم هجرخأ وأ لجرل نيدلا كلذ بهو نإ كلذك و ‘ ليمحلل ةئربت يهف

 ء ليمحلل هئربت يهف لجر ىلع لصألا هيلع يذلا هلاحأ وأ هوجولا نم هجوب

 . ھا ى ةلاوحلا يف الإ اهلك هوجولا هذه يف ليمحلل ةمزال ةلايحلا : لوقي نم مهنمو

 :هلوقب ديرب نأ وهو «نا ويدلا , مالك ريغ رخآ امالك فنصملا ديرب نألمتحمو

 هلاحأ اذإف هنع لومحملا ىلع هميرغ لاحأ هل لومحملا نأ هيلع لومحم ىلع ةلاحإب نإو

 ء لمحلا أربي ذئنيحف هميرغ كلم ىلإ هكلم نم هنع لومحملا ىلع هلام جرخأ دقف

 هنأل هنع لومحملا ىلإ عوجرلا لاحملل نوكيف اذه ىلعو “ اذه يف فلكت الو

 ك رم اك لحمل عوجر ال : ليقو < لوق ىلع ليحم هنأل هل لاحلا ىلإو ى هيلإ لاحم
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 هلفطل وأ هل هبهو نإو يقابلا يف ليمحلاف هضبق وأ اضعب جرخأ نإو

 هلاحأ وأ هنيد هيطعي نم ليمحلا رمأ وأ ص هيلع فلختسا نمل وأ

 هذخأي نأ هرمأ وأ هل ىضقف كلذ لثم هيلع هل وأ هيرغ ىلع

 هلام نم

 نوكي ةلاوحلا ريغ يف ليمجلا أربي ال هنأ وه يذلا ريخآلا لوقلا ىلع كلذك و

 نم لوق ىلع ليحلا ىلإ عوجرلاو ى لوق ىلع هنع لومحملا ىلإ عوجرلا هل لومحللل .

 . هيلع لاحملا ىلإ عوجرلاو ليحملا ىلإ عوجرلا لاحل : لاق

 لممحلل وأ هل لومحلل ةهك ام هجوب هكلم نم هل لومحملا ( جرخا ناو )

 نم ( يقابلا يف ) ةلامحلا يقاب ( ليمحلاف هضبق وأ ) هنيد نم ( اضعب ) امهريغل وأ
 . ريخأت الب ليملا ةلامح ىلع يقابلاف اضعب جرخأ نإ كلذك و “ نيدلا

 ص هنونجم وأ ( هلفطل وأ ) ليمحلل يأ « ( هل ) هضعب وأ هلك ( هبهو نإو )
 هوحنو دجسمو بئاغو نونجمو ميتيك ( هيلع فلختسا نمل وأ ) ليمجلا لفطل يأ

 يأ ى ( هنيد هيطعي نم ليمحلا رمأ وأ ) ةفآ يذ وأ ملاس غلاب لقاع رضاحو

 لاحأ يأ « ( هميرغ ىلع هلاحا وأ ).هضعب وأ لاملا بحاصل نيدلا كلذ يطمي

 لبمحلل يأ ى ( هل ) ناك ( وأ ) هضعب وأ هلك هب هل لومحملا هميرغ ىلع ليحلا

 ىضقف ) هوجولا نم ام هجوب نيدلا ( كلذ لثم ) هل لومحملا ىلع يأ ى ( هيلع )
 وأ هسفن لمملا ىلع هل لومحملل ايف هيلع هلام هل لومحملل ليملا ىضق يأ « ( هل
 يأ ى ( هرمأ وأ ) هضعب ىضقف هلثم هل ناك وأ ، هضعب هيلع نآل هضعب هل ىضق
 هب لمحت يذلا نيدلا ذخأي نأ يأ ى ( هلام نم هذخاي نأ ) هل لومحملا ليملا رمأ
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 ٤ هيلع لومحملا مرغ لعفف هريغل هطعي فزرأ هب ر هرمأ وأ هذخأف

 نأ ) ليمحلا نيدلا بر رمأ يأ ى ( هبر هرمأ وا هذخاف ) هضعب وأ هلك هلام نم
 لومحملا ) - ءارلا ديدشتب - ليمحلا ( مرغ ) هب هرمأ ام (لعفف هريغل هيطعي
 كلذ نال ت عقو يذلا كلذ هيطعي يأ ى هيلع لومحملا ىلع كردأ يأ ى ( هيلع
 هلام نم ليمحلا يطعي نأ نيب قرف الف « ليمحلا اهب لمحت يتلا ةلاحلا مامتإ نم هلك

 ةلاحلا مامتإ نم هلك كلذ نآل ص هنع بوني نمل وأ هل كرتيو آدحأ هنع يطعي وأ
 ادحأ هنع يطعي وأ هلام نم لمحلا يطمي نأ نيب قرف الف ليمحلا اهب لمحت يلا

 نهب ةمذلا ةءارب هعمجي هوحنو هلك كلذ نأل ص هنع بوني نمل وأ هل كرتي وأ

 . هل لومحملاو لمحلا

 لومحملا لوق لوقلاف « هوجولا نم هجوب ةلايحلا نم ةءاربلا ليمحلا ىعدا نإو
 نم ينتأربأ ليمحلا هل لاق نإ امأو : - هلا مهمحر _ « ناويدلا » يف اولاق ى هل
 ةلاحلا نم تجرخ دقو “ لجألا ىضقنا دقو “ لجأ ىلإ كل تلمحت امنإ وأ ةلايحلا

 وأ هبلع كل تلمحت ام كل تيطعأ وأ هلام ىلإ كل تلمحت امنإ : هل لاق وأ
 ص يناعملا هذه يف عدم ليمحلا نإف كنيد كاطعأ وأ نيدملا تأربأ وأ هنم ينتأربأ
 كميرغ ىلع لاملا كل بجي نأ لبق كل تلمحت امنإ :لاق هنكلو ى ةليحلاب رقأ نإو
 ليمحلا نرإف رخآلا هبذك و ىلامح هيف زوجت ال يذلا لاحلا يف كل تلمحت وأ
 . ھا { عدم

 كميرغىلع لاملا كل بجي نأ لبق كل تلمحت امنإ : لاق هنكلو مهلوق رهاظو

 نالف ىلع كل بجي ام لك : لوقي نأ لثم « لاملا بوجو لبق ةلايحلا حصت ال هنأ
 رثكأ وأ لقأ وأ ةنسلا وأ رهشلا وأ عوبسالا وأ مويلا رخآ ىلإ تقولا اذه دعب
 . كلذ يف حصت : ليقو ى روهشملا وهو هب كل تلمحت دقف
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 ال ١ .أر وأ . يد ر وأ صق ان ذخ أك هب هحح اس ام هلع عجري الو

 اذه تفرع له : هل ليق نمو س هل هبهو نإ

 ي ( هب هحماس امب ) هنع لومحملا ىلع يأ ى ( هيلع ) ليمحلا ( عجرب الو )
 نزولا يف صقان مهرد يأ ى ( صقان ذخاك ) ليمحلا هل لومحملا هب حماس امب يأ

 ةدمج ريغ ةضف مهردك ( هيدر وأ ) كلذ وحن وأ نزولا يف صقان رانيد وأ

 وأ هلك ( سخاب وأ ) ساحنك هريغ امهدحأ طلاخ نأب ديج ريغ هبهذ رانيدو
 كلت نوكل وأ ص كلذل سانلا نيب يرجي ال لب « هوحن وأ ساحن هفصن وأ هلج

 ؛(هل هبهو نإ الإ) ةئيدر الو ةصقان ريغ تناك ولو لحملا كلذ يف يرجت ال ةكسلا

 : هل لاق نأب سخملا وأ ةءادرلا وأ صقنلا هل لومحملا هل بهو نرإ الإ يأ

 ء ليمحلل ةبه وه امم كلذ وحن وأ كل هتبهو وأ كل هتكرت وأ هيلع كبلاطأ ال
 وأ صقنلا وأ ةءادرلا ىلع علطي نأ ةحماسملا نأ انه ةحماسملا نيبو ايهندب قرفلاو

 . كلذ عم ضبقيف سخبلا

 ص صقان اذه : لوقي نأ لثم “ لمحلل ةبه سيل امب اقطان وأ اتكاس لبقيو

 لسملا اهب هبلاطي الف هنع لومحملا ةحعاسم ىلع ةحماسملا هذه لمحتف هتلبق نكل

 ليمحلل بهي مل ام هنع لومحملل ةحماسم هل ةحماسملاف هنع لومحملانع هاطعأ هنال

 عجرب اك ى هنع لومحملا ىلع ليمحلا هب عجري ذئنيحف ى هل ةبه وه امب قطني وأ
 مل لمحت امم دوجأ وأ ادئاز ليمحملا ىطعأ نإو نيدلا هل لومحملا هل كرت اذإ هيلإ
 طلفك هنم ببسب وأ هنع لومحملا رمأب هاطعأ نإ الإ ‘ هنع لومحملا ىلع هب عجري

 . هل لومحملا ىلإ عوجرلا هيلع حصي ال ببس يف هلو ى هيلع عجري هنإف رهظف

 رومأل ١ نم ام رمأل اعم وممتح أ . ا وس ٤ؤ. ) اذه تفرع لم : هل ليق نمو (
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 نمض برهف هلماعف امهدحأ وأ هلماع هتفرع : هل لاقف ؟ هلماعأ يكل
 ‘ سلفأ وأ دحح نإ هلع الو

 امم اوؤاج وأ دحاولا نانثالا وأ نينثالا ةثالثلا بحأ قبس وأ مهعاتجا قفتا وأ

 تالماعملا هوجو نم كلذ وحن وأ ضرقب وأ هنم ءارشب وأ هل عيبب (هلماعأ يكل )

 ءارشلا نم رذحي نمثلاب ءافولا مدع نم افوخ ناسنإلل عيبلا نم رذحي اك هنأل اهلك
 اذكهو ثام هجوب امارح وأ اقورسم وأ ابوصغم ءيشلا نوكي نأ نم افوخ هنم

 هل لاق ( وأ هلماع ت هتفرع : هل لاقف ) تالماعملا عاونأ نم رذنلا عاونأ

 وأ « طقف هتفرع : هل لاق نإ امأ ى نيظفللا دحأ يأ « بصنلاب ( امهدحأ )

 : لوقي نأ لثم ى ايهبانم امهانعم يدؤي امم امهريغ بونيو “ طقف هلماع : هل لاق
 نآل وأ ص ركذ ىنعملا رابتعا « لاق »ه ب درفملا امنإو “ يفو وأ ديج وه وأ هتملع

 وأ هلماع هتفرع لئاقلا ( نمض برهف هلماعف )تيأر امك ةلمجلا ىنعم يف درفملا كلذ
 دقنلا وأ هل ضرقأ ام وأ عاب ام نث بره يذلا لماع يذلل يطعي نأ همزل امهدحأ

 وحن وقحتسا وأهاطعأيذلاننمثلا وأ هنمىرتشا ام لثمهاطعأ نأ وأ هل ملسأ ام وأ

 وأ ضعب نع بره و اضعب يطغي نأ لثم “ لكلاك هلك كلذ يف ضعبلاو « كلذ

 ةدحاولا ةدقعلا يف رم ام ىلع ةلمجلا يق وأ ةدح ىلع هنم ىرتشا ام ضعب قحتسي
 رورفلا دمتعي مل ولو لئاسلل رورغ هلوق نأل نمض امنإو “ هريغو زئاج ىلع ةلمتشملا
 ايف ديج وه : لاق ول نايضلا نم أربي امنإو “ نامضلا ليزي ال لاملا يف أطخلا نأل

 وحن وأ آديج وأ ايفو هتفرع وأ ةنايخ هيف فرعأ ال وأ هتفرع ابف يفو وأ تفرع

 ادمع كلذب ربخأف لاق ام فالخ ىلع هفرع هنأ نيبت نإ الإ ‘ تاقيلعتلا نم كلذ
 . اطلغ وأ ناسن وأ

 رهظأ يأ ى ( سلفأ وأ ) ضمبلا وأ لكلا ( دحج نإ هيلع ) نامض ( الو )
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 . . . [. اقلطم ال : لبقو ‘ اقلطم عجر مرغ نإو

 وأ هتفرع : لئاقلا نم ملع الب امهدحأ وأ ع هلماع هتفرع : هلوق ىلع اقباس هسالفإ

 : ليقو “ ىلوألاب هيلع نامض الف كلذ هلوق دعب سلفأ نإ امأو ڵ هسالفإب هلماع

 بير هيف ملعأ مل ينإف : هلماع لاق نإ هيلع نامض الو نمضي مل الإو نمض قبس نإ

 . هملع ىلإ تاقيلعتلا نم كلذ وحنو ىل رهظ ابف « 7ةيفو وه وأ

 هنإ : رجاتلل لاقف هنم يرتشي نم هاتأف ارجات رضح نم : « جاتلا » يف لاق

 ريغ هنآل ءيش لئاقلا مزلي ال : ليقف “ رسعم وه اذإف هل عابف رسوم وأ يفو
 امنإو هرغ هنآل همزلي : لبقو ى هنم هل رهظام ىلع كلذ لاق هلعلو ى نماض
 الإو ى هيلع نامض الف سلفأ مث آرسوم ذئموي ناك نإ : ليقو ى هرابخإب هعياب

 . هرغ هنآل

 نم هل لاقف هب هل ةفرعم الو الجر فلسي نأ دارأ نم : ميهاربا وبأ [ لاق ]

 . همزل يضاقلا ىلإ هيلع راشأ نم.ىلع عجرف هطمي مل مث هفلس هفلس : هب قثي

 هلوقل اباوج لئاسلل رابخإلا ىلع رمأ نيهجو ىلع رمألا نإ : « رثالا » يفو

 ادصق هتعيابمب رمآلا هجو ىلع رمأو « ءيش لئاقلا مزلي الف هب هرمفي نأ دصقي ملو
 . ها « نايضلا همزلي يذلا وهف رومأملاو رمآلا ةجاح ءاضق ىلإ هنم

 ىلع ( عجر ) هل لوقملل هلماع هتفرع وأ هلماع هتفرع لئاقلا ( مرغ نإو )
 : لاق وأ ى هلماع هتفرع : لاق ءاوس ى ( اقلطم ) هل لوقلل مرغ امب هيف لوقلملا
 امفنو ى ةلماعملا يف اببس هلوق ناكف هلوقب هلماع هنأل ى هلماع : ,لاق وأ « هتفرع
 ىلإ عجو ي ال ( اقلطم ال : ليقو ) « لئاسلا هلماع نأ ىلل هب لصوت ذإ هل
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 ولو كلذب نمضب ال : لبقو ء طقف امهدحأ لاق نإ : لقو

 . .. . . .: .. . . 0‘ابہهعج

 همزا ولو ةلامح هلماع هتفرع هلوق سيلو « هيلع هل لمحتي مل هنأل هيف لوقلل
 . هلوقب هرغ نإ هللا نبو هنيب ايف ناضلا

 ى هتفرع : لاق يأ ى ( طقف امهدحأ لاق نإ ) هبلع نامض ال ( : ليقو )

 ريصقت كلذف طقف امهدحأ لاق نإ هنآل ى امج اهلاق نإ نمض و ى هلماع : لاق وأ
 ةلماعم ببس هنآل لئاسلا هيلع مرغلا كردي ناك ذإ هللم فلت نع هزرحت يف
 هرابخإ فمضل هيف لوقملا هل مرفي نأ هب كردي ام هرابخإ يف نكي ملو “ لئاسلا

 :امم ناسنإلا لهاست نم مزلي الو اهب مرغي ةوق هبف لوقلا فصو يف ايوق سيل ذإ
 . هلهاست نم عفن هيلإ داع نم هل مرغي نأ مرفلا هب همزلي

 (ايهخنج ولو) لئاسلل هلاق يذلا لوقلا (كلذي) لئاسلل ( نمضي ال :ليقو )
 اذهو « همف لوقملا هل نمضي نأ نع الضف ى هلماع : لاقو ى هتفرع : لاق يأ

 يف اذهو عجري الو نمضي هنأ يف ىلوآلا لاوقألاو ى نمض : هلوقل لباقم لوقلا

 نوكي نأ نكمي هنألو هنم هل رهظ ام ىلع كلذ لاق هنأ ههجوو “ نمضي ال هنأ
 ةرضاحلا ناسنإلا لاح نع لأسي امنإ لئاسلانأ مولعمو“ رابخإلا دعب اثداح كلذ

 رهظو هفرع امع لوؤسملا لأسي امنإ هنأو “ بيغ يه ىلا ةلبقتسملا نع ال ةيضاملاو

 يسن ولو “نمضي هنإف هل رهظ دق هنأو قباس كلذ نأ هل نيبت ولف “هريغ نعال هل

 يل رهظ دق هنإ هلوق هنع لبقي الو ع لاملا نامض :هب لوزي الو أطخ هنأل هل رهظ ام

 بات هنأ نيبت نإ الإ “ روذحملا لاز وأ بات دق هنكل « كلذ تفرع وأ

 . لاز وا
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 ، نالوق ؟ال وأ يلع وأ يدنع نالف ىلع كلام : لاق نإ همزلي لهو

 ( يدنع نالف ىلع كل ام : لاق نا ) الىج ن ونف نامض ( همزلي لهو )

 نأ يأ ى "يلع بوجولا و موزللا هجو ىلع يدنع رقتسم كلوق ىنعم ىلع هل المح

 ى دنع ب ريبعتلا حصف ى هل ةرضاح ناسنإلا ةمذ ذإ « يتمذ يف هعبوجو

 هجوب "يلع تباث :كلوق ىنعم ىلع هل المح ( يلع ) نالف ىلع كل ام : لاق ( وأ )

 زيمتم نيعتم ريغ هتمذ ىف ناسنإ ىلع ام نأ ةنيرقلاو ى اهب "ىلع بجاو وأ ةلافكلا

 ىلع امو « هنيعب يدنع وه : لاقي نأ "حصي الف « ةيهامو ةقيقح لب تاذلا
 يف المح نوكي الف همزلي ( ال وأ ) اهوحن و ةلامح الب هريغ ىلع نوكي ال ناسنإ

 : هلوقب ديرب ن أ زاوجلو ى ةلاحلاب يلع لقي مل ذإ ةل ايحلا يف حيرص ريغ هنأل ححلا

 تتأو ى ةنامآلا هجوب هيلع وه نمم كل حورطم يدنع وه هرادقم نأ « يدنع

 دق هيلع كل ام نأ وأ ى ىل اكلم هرادقم يدنع دجو دق هيلع كل ام نأ ديرب

 بجو دق هلثم نأ ى "يلع : هلوقب ديرب ن أ زاوجو ى "يلع كريغل هلثم يدنع دجو

 سدلو ةحضاو ةنيرقل جاتحي هنكل ى ًازاجعو افلكت ناك ولو كلذ ذو ڵ كرىفل يلع

 «ناويدلاه يف اوراتخا ( نالوق ) ؟ هيف لاتحالا لوخدل ةلافكلا هب مزلت ثيحي

 . لوألا

 ؛هموزل مدعو ى يلع : لاق ذإ ى نامضلا موزل وهو “ ليصفتلا يدنع يذلاو
 ةنامأآلا يف عئاش يدنع ظفلو ىموزللا يف ةعئاش يلع ظفل نأل ى يدنع : لاق ذإ

 . موزللا يف ال اهوحن و

 هيدؤي نأ زجع نإ : رخآ هل لاقف اقح لجر ىلإ بلط نم : « جاتلا » يفو
 لالهإلا لبق قحلا هبلع يذلا تامف هكرتف ؟يلع وهف اذك رهش "لهأ اذإف كيلإ
 ،تام هنأو زجمي ملو زجع نإ :تلق امنإ :لاق نإف “هب لبقت نم ىلع - ليق وهف
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 هكرتف هضبق ىلإ ىعدي نأب هير هعيض نإ الإ زجع دقف هيلإ هدؤي مل نإ هنإف
 . عيض دق اذهو “ زجع نإ : هلوقل همرغ همزلي ال ذئنيحف

 ق اهقلط ناف > كنيد نم اذك يلعو كتأرما قلط : لجرل لاق نمو

 لاق نإ و ى اهتقلط ىتم : لاق نإ الإ “ الف الإ و هملع هنيدف : ىموم لاق هتعاس

 ٠ كلذ همزلي ل هتنوؤم وأ كدلو ةباب ر يلعو اهقلط : هل

 نإ ال ةالصلا ىلع ربح ل نإ همزلي هنإف “ كنيد لعو "لص : يمذل لاق نمو

 . لصمل لاق

 همزل كنم ذخأ ام كيطعأ : هل لاقف دحأ دنع هدجوف ءيش هل قرس" نمو
 . ءيشلا هيلإ ملسي نأ ىلع هب هل نمض ام

 مزلي الف لجرلا هركنأ مث « "يلع هنإ : رخآ هل لاقف قحب لجر بلاطي نمو

 . هب ةنيب بلاطلل تماق وأ ى بولطملا رقأ نإ الإ ءيش نماضلا

 الإ هتيمك مسي مل هنأ ريغ هب رقم وهو ى قحي لفك يأ ى لجر ىلع لبق نمو
 هسفن رضحي نأ ليفكلا ىلع امنإف لجرلا بهذ مث ى ؟يلع وهف هيلع ناك ام : هلوق

 هب ذخؤيف قحلا فرع نإ الإ رخآلا ىلع ححص ام همزل هرضحي مل نإو ى هيلع ال مث
 . همزلي مل ءيشب "رقم ريغ ىلع لبق نإو ک ليفكلا

 اباتك هملع بتكو هثراو هقدصف اند لحر هيلع ىعداف صو ملو تام :نمو

 هيف بوتكملا تقزم و ينتنمض :هل لاقف «ينتعدخ : هل لاق هبلإ هبلط املف دهشأو
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 الف راكنإ ىلع ةحلاصم لبق نم ىحي نمض نإو ى هيلع وهف كيف يقح حصو ةنيبلا
 . اهنالطبب هنامض لطبي

 نأ هرمأ نإ الإ هب هبلاطي نأ هل سيلف ءيشب لجر ىلع ناطلسل نمض نمو
 نأ هسفنب نمض نإو الف الإو ى ناطلسلا هبلاط نإ هبلاطي نأ هلف هنع نمضي
 هل زوجي الف هلتق ديري ناك نإ و هيلإ هرضحيو هبلاطي نأ هلف هرمأب هيلإ هرضحي
 لامب هنع نمض نإف ى رضحي نأ وه هل زوجحم الو هنم هبلع فاخ نإ هراضحإ

 هل سيل ام هيلإ عفد ذإ هيلع لاملاف هيلإ هبلطي نأ لبق هيلإ هعفدف هنم هذخأو

 فلإ هنع هب نمض ام يطعي نأ هنع نومضملا ىلع سيلو ى هيلإ هعفدب هرمأ ولو
 نأ هلف نماضلا ناطلسلا بلاطف تام نإف “هنم ملعب وأ ةنيبب الإ هبلاط هنأ ىعدا
 . تيملا لام نم وأ كلذب هثراو ذخأي

 ةرجأ اذك “يلع كلو هدي نم هجرخأ : لجرل لاقف لام هنم ذخأ نمو
 ردق اذإ هملع هبوحول ءيش ال :لىقو « هل لمملا ءارك همزلي : لقف هنم هحرخأف

 . ءارك هيلع بجاو لمف ىلع قحتسي الو

 مثأ هتناعإ دصق نإف ى هب هبلاطف ىقح ين هرمأب لجر ىلع هل نمض نمو
 هذخأي نأ هل سياو نسحأ هصيلختو لجرلا ةناعإ ىون نإو ى مثالا يف هكراشو
 نومضملا نع هؤادأ بجاولاك وه الو لصألا يف همزلي مل ذإ هب هبلاطي نأ لبق هب
 نماضلا ىلعف “ قح ريغب بلاطم اذهو هذخأ ىلع قحلا بر ةناعإ هيلعو هنع
 امب هذخأ نإو ثةةردقلا عم هملظ نع ملاظلا عنمو هصيلخت ىلع مولظملا ةناعإ هريغو
 ك هنم هذخأف هرمأب هب هنع نمض نم ىلع عجرب نأ هلف هدنع نم هادأف هل نمض
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 هنم ھىر فالخل هف ىطعأف هنيد هنع يطعي نأ آدحأ رمأ نمو

 . . . . ‘ ىطعأ ام هيلع كردي له ش

 ىدأ امب هيلع عجرب نأ هلف هيلإ هادأف هب هذخأف نماضلا ال هنع نومخملا أربأ نإف
 نأ ريغ نم ناطلسلا ىلإ وه عفدي نأ لبق هيلإ ىدأ نإو « هرمأب هنمض هنأل
 ناطلسلل عفد نإف ى هنم هذخأ ام هنع نومضللل دد ريلف ةبلاطملا نم هأ ربأف هبلاطي

 نم هليزب ال ذإ “هنع نومضمل هد ربلف هل ناطلسلا هبهوف هنع نومضملا هيلإ عفد ام

 هب ينذخأ : نماضلا لاق نإو ى هنم هذخأ الو هب هل ناطلسلا ةبلاطم هكلم

 لاق نإو ص كلذ نايب نماضلا ىلعف هنع نومضملا هركنأو ىلام نم هيلإ هتعفدف

 عفدلاب هرمأل هنع نمض ام ميلست نماضلل هنع نومضملا ىلعف ى هنم تذخأ :ناطلسلا

 عفدلا نابجوي نامضلاو كلذب رمآلاو هقح عفادلل حصف ضبقلابهل رومأملا رارقإو
 . امم ائرب تام وأ ناطلسلا جرخ نإف

 ام انئاك هتمذ يف بترت ام يأ ى ( هنيد هنع يطعي نآ ادحا رمأ نمو )
 ى هسنج فالخ يأ « (فدلخلا هيف ىطعاف) اعون وأ اددع هنّسبي مل وأ هنّيب ناك

 نأ لثمو ص سكملابو اضورع هيف يطعيف مهارد وأ ريناند نوكي نألثم

 رمآلا ءىرب يأ « ( هنم ءىرب ) سكملابو مهارد يطعيف ريناند نوكي

 نال ى ( ىطعأ ام ) رمآلا ىلع يأ س ( هيلع ) رومأملا ( كردي له مث ) نيدلا نم
 ريناتدلا ىطعأ نإ ايس الو “داتعم قيرط وهو هفالخمبو هسنجب نوكي نيدلا ءاضق
 كاردإ يف فالخ الو ى نيدلا سنج و وه براقتي امو “ سكملا وأ مهاردلا نع

 هنع يطعي نأ هرمأ اذإ اك ‘ ىضق ام ءاضقب الإ دجوي ال ناك نإ الإ ىطعأ ام
 ى مهارد ذخأيو مهارد يطعي هنإف تايمستلا نم كلذ ريغ وأ هثلث وأ رانيد فصن

 همطعي نأ هرمأ اذإ اكو نزولا كرديف زاج بهذ عطق هل نزو نإ نكلو
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 ‘ فالخ ؟ رم ايف هملع لومحملاك ربخم رمآلا وأ ايش كردي ال وأ

 > ندللا ھىرب هنع هئاطعاب رخآ آرومأم رومأملا رمأ نإو

 . . . ىلوألا ىلع رخآلا رومأملا عجريو

 ى ةمسقلا لبقي ال ام فصنلا ريغ وأ هريغو ناويحلا نماهويغ وأ ةاش فصن
 اهرك ذ يتلا ةثالثلا لاوقألا يفف اهريغ ىطعأ نإ و مهاردلا وأ ريناندلا يطعي هنإف

 . نآلا فنصملا

 هل اعربت هنع هؤاطعإ راصف هب هرمأ ام فلاخ هنأل ( ائيش كردي ال وأ )

 ريخم رمآلا وأ ) “ امهدحأ ىلع رومأملا عجري الو قحلا بحاص نم هتمذ هب أربت

 ليمح ىضق نإ : لصف : لاق ذإ هيلع لومحملا رييخت ( رم ايف هيلع لومحملاك
 هنع ىطعأ ام لثم رومأملا ىطعأ رمآلا ءاش نإف ى خلا هل ام فالخ هل لومحملا

 هرمأ يذلا نيدلا سنج نم هاطعأ ءاش نإو ى هتميقف الإ و “ لثملا نكمأ نإ
 ىطعأ ولو ى لوآلا لوقلا رايتخا ناويدلا ةرابع رهاظ ى ( فالخ ) ؟ هئاطعإب

 . هكردأ نيدلا نيع

 ج ءاملا ه و ى هنع هاطعأف ( هنع هئاطعإب رخآ ارومام رومأملا رمأ نإو )
 دحاو مكحلاو رمآلل هدوع زوحيو ى حصأ وهو ى لوألا رومأملا ىلإ دئاع هنع ق

 ىطعأ امب ( لوألا ) رومأملا ( ىلع رخآلا روماملا عجريو « ندملا ءىرب )
 : هلوق يف ةروكذملا ةثالثلا لاوقألا هيفف هرمأ ام فالخ ىطعأ نإو « هنع
 نيدملا عم لوألا رومأملا ماكحأك لوألا رومأملا عم هماكحأو ى خلا لم مت
 ثلاث اذك و ص كلذ هبشأ امو ى هلفط لام نم وأ ى هلام نم يناثلا ىطعأ اذإ
 . اذكهو < ناث عم
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 رمأ نإ اذكو ،نالوق ؟ال وأ هل رمآلا ندملا ىلع وه عجري لهو

 عوجر الو > نيدملا عىرب لعفف هملع هل ام هطعب نأ هل اع رغ رومأملا

 . افالخ مدعت ال نأ نم لقأ الف هنإف كحب هيف يلو هيلع رومألل

 ايف ( هل رمآلا نيدملا ىلع ) “ لوالا رومأملا يأ « ( وه عجرب لهو )
 . نيدملا ةمد هب تثرو لوآلا رومأملا نع هاطعأ هنأل رخآلا رومأملا ىطعأ

 ىطعأ لب طعي ملو يطعي نأ هرمأ هنآل هب هرمأ ام هتفلاخ عجرب ( ال "وأ )

 رومأملا ىلع لب كلذ يف ادقع هعم دقعي مل هنأل اضيأ هيلع ريغلا عجرب الو « هريغ
 هيلع هل ام هيطعي نأ هل اممرغ رومأملا رمأ نإ اذكو ؛ نالوق ) ؟ هركذ اك لوآلا
 : هصنو « ناويدلا » ف اذك ى ( هيلع رومالل عوجر الو ؤ ندملا ءىرب لعفف

 يطعي نأ هل اميرغ رومأملا رمأ نإ كلذك و :هذه لبق ةلأسملا ىف نيلوقلا ركذ دعب

 ميرغلا ءىرب دقف ممرغلا ىطعأف ر .آلا نيد يف هيلع هل يذلا نيدلا كلذ هنع

 . ھا « ءيشب رمآلا ىلع رومأملا عجرب الو ى لوألا

 ( هنإف ثحب ) « ناويدلا ه نم هلصأ يذلا مالكلا اذه يف يأ ى ( هيف يلو )
 هاطعأ ممرغلا ىطعأ ام نأل ص نيدملا ىلع عوجرلا رومأملل نأ ردابتملا نأ ىفخي ال
 > نيدملا ىلع عجرب ال فيكف هلام نم هسقنب ىطعأ رومأملا نأكف هملع رومألل ام

 ( مدعت ال نأ نم لقأ دف ) نبدملا ىلع عجرب هنأ نم اترك ذ يذلا اذه ربتعي الإو

 عوج رلا دمب لوقو > نيدملا ىلع رومأملا عوجرب لوق نوكف > ) افالخ ( ةلأسملا

 ريغ ىناثلا رومأملا نأ عم نالوق اهلبق ةلأسملا يف ناك اذإ هنإف ى اهلبق ةلأسملا يف ايك

 نأ عم ؟ ةيناثلا ةلأسملا يف عوجرلا مدعب دحاو لوق نوكي فيكف لوألل ميرغ

 هرمأ نإف « رم اك عوجرلاب دحاو لوق ىلوآلا لب « لوآلل مرغ يناثلا رومأملا
 . هنم .طعأو ىلام ىلإ بهذإ : هلوقك هيلع هل امم يطمي نأ هميرغل
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 هدبب ةن امأ نم هاطعا نإ و «{© رثأل ١ دوجو عم رظنلل ظح ال نعل

 ، نمض هلفط لام نم وأ

 ء دحاولا لوقلا يف « ناودلا » مالك هرصح كلذب فنصملا ثح هحوو

 رومأملا رمأ نإ كلذك و ى ىلوآلا ةلأسملا يف نيلوقلا ةياكح دمب اولاق امل مهنأل

 ام هب اوعفدف ءيشب رمآلا ىلع رومأملا عجرب ال : مالكلا رخآ يف اولاق ى خلا اميرغ

 ةراشإلا نوكتف يوق ثحب وهو نيلوقلا ىلإ ةراشإلا نأ نم مالكلا لوأ همهفأ

 عجري ال : هلوق ىلع هيف رصتقا ذإ ى مالكلا رخآ ليلدب عوجرلا مدعل لوقلا ىلإ

 ( ثألا دوجو عم ) لالدتسالاب كحلا يف ( رظنلل ) بيصن ال ( :ظح ال نكل )
 هيف رظنلل :ظح الف ةباحصلا نع وأ نلع يبنلا نع يورملا رثألا دوجو امأ

 ى ليلدلاب كلذ وحنو دييقتو عمجو هيجوتب الإ دلقملل الو هبراق نمل الو دهتجملل

 ص ليلدلاب هلاطبإب هيف رظنلا دهتجمللف نيعبات ولو ءاملعلا نع رثألا دوجو امأو
 . ملعأ هللا و

 مل اذإ همامإ بهذم ىلإ هتبسن ام فرعيل ءيش يف رظني نأ بهذملا دهتجمو
 دارم نأب فنصملا هرك ذ يذلا ثحبلا نع باج نكلو « ارثأ هيف همامإل دجي
 ص ةراشإلاو همبشتلاب هيلإ راشأ اك ىلوآلاك نيلوق ةيناثلا ةلأسملا يف نأ « ناويدلا »

 رخآلا لوقلاو «:؟راصتخا دحاو لوق ىلع “خلا عجرب ال :لاق نيح رصتقا نكلو

 نأ نم لقأ الف يأ فوذحم اهربخو ال مسا لقأو ع تملع اك هتوقل ىلوألاب مهفي
 . لقأ ربتعي ال يأ « فوذحم بئانو ادوجوم افالخ مدعت ال

 لام نم وأ هديب ةنامأ نم ) نيدملا رومأملا ىطعأ يأ ك ( هاطعأ نإو )

 لمقي نأ هل “لحو هنونجم وأ هلفط وأ ةنامألا بحاصل (نمض) هنونجم وأ ( هلفط
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 هلم هل هيطعي نم رمأ وأ هلام نم هاطعأ نإو ى هب رمآلا ىلع عجرو

 ٠ هلع عجر هذخ ف هنم هذخأ نأ ندل ا بر وأ

 ىلع عجرو) ةنامألا وأ نونجملا وأ لفطلا هنبا لام نم هاطعأ هنأ هملع عم كلذ

 . رمآلا ىلع هب عجر يأ ى ( هب رمآلا

 نأ . دلا ً‘بر ) رم أ ) وأ هنم هل هيطعي نم رمأ وأ هلام نم ه اطعأ ن إو )

 هنونج وأ هلفط لام نم ي أ ى هلام نم ي 2 ( هنم ) نيدل ا كلذ ي أ 2 ) هذخاي

 . ملعأ هللاو « ( هيلع عجر هذخاف ) هتنامأ وأ
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 ‘ ةلاكولا فب رعت ماع دق

 باب

 ءارشلاو عيبلا ىلع ةلاكولا يف

 زاج : لصف هلوق يف لاق ذإ ةاكزلا باتك نم ( ةلاكولا فيرعت تمع دق )

 هلكوم و ليك ولا نيي نامض دقع ةلاكولا يأ اهنأل : هصن ام خلا باود ءارش مامإلل

 حتفت ةلاكولا ظفل يف « واولا » و « هديب هفرصت نأل هنم هعزن لكوملل زاج ايف

 هريغل ةدابع الو « ةرامإ يذ ريغ قح يذ ةباينب : ةفرع نبا اهفرعو 2 رسكتو
 بحاص وأ ايضاق وأ ريمأ هعاطلا مامإ ةباين جرختف ى هتومب ةطورشم ريغ هيف
 ةبئانك ةصاخلاو ةماملا ةيالولا ى ةراما يذب : جرخأو ى ها ةيصولا وأ ةالصلا

 هريغل : هلوقو « ةالصلا مامإ « ةدابع الو : هلوقب جرخأو « ايضاق وأ اريمأ مامإ

 ص هتومب ةطورشم ربغ : هلوقو ى هيلإ فاضملا ىلع دئاع ريمضلاو ى ةباينب قلعتم

 . لبك و افرع" هيف لاقي ال هنأل يصولا هب جرخأ
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 6 ةرامإلاو ةفالخلا نسه و اهنيب قرفلاو

 الب حصت ةرامإلا نأب ( ةرامالاو ةفالخلا نيب و اهنيب قرفلا ) ةلع ( و )
 حصت وأ لوبقب حصت اهنوك يف ةفالخلاك ةلاكولاو “ نالوق ةفالخلا يفو « لوبق

 هيلع دوقعملا باب يف ركذو ؛مومعلا يف اهنود ةلاكولا و « معأ ةفالخلا نأو ى هنودب

 ليكول ال ةفيلخل تبثو “ هسفنل ىرقشا ابف ثروم رايخ ثرويو : هصن ام

 باب يف يتأيو ى ةلاكولا يف دييقتلاو ةفالخلا يف قالطإلل ىنعي ث ها دمرقتو قالطإل

 نوكت دقو ةلاكولا نود ةرامإلاو ةدسقم ةلاكولا نأ فنصملا مالك نم نهرلا عيب

 ةرامإلا نوكت دقو « هيف ةلاكولا فدارتف هيف مومعلا ىلع صاخ ءيش يف ةفالخلا

 كتلكوو كتفلختسا ب ةرامإلاو ةلاكولاو ةفالخلا نوكتو ةلاكولا موممك مومع ىلع

 يف يسفن نع كثشْبنأ و ، ءيش لك يف يماقم كتمقأ لثم ‘ كلذ ريغو كترّمأو

 يف ينع كثنبنأ وأ كتمتأ و اذك يف كتلك و : لثمو «. ةفالخ كلذف ءيش لك

 ىمسي دقو « رمأ اذهف مردب ديزل اذه 'مب : لشمو « ةلاكو اذهف اذك
 حصت : حاكنلا باتك يف لاق 4 ملعأ هللاو ى اليك وت ةرامإلاو اليك وت فالختسالا

 . نالوق ةفالخلا يفو ‘ لوبق الب ةرامإ

 رمآلا كلذك و « ةزئاج ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولاو ةفالخلا : « ناويدلا ه يفو
 نالوق اهيف ةلاكولاو “هنم لوبقلاب الإ همزلت ال ةفالخلاو “زئاج اضيأ اهيف نذإلاو
 لعفي هنإف ايهعفد ولو ةفيلخلا لثم ى لوبقلا ىلإ ايهيف جاتحي الف نذإلاو رمآلا امأو
 ص ةفالخلا لثم لوبقلا ىلإ اهيف جاتحي : لوقي نم مهنمو ى دارأ نإ هب رمأ ام اهيف

 . ھا « لوقلا اذه ىلع لعفي الف مهعفد نإو

 يبال [آ_فالخ حيحصلا رضاحلا ةلاكوو « اقافتا ةأرملاو بئاغلا ةلاكو زوجتو

 بوني نأ هل زاح ءيش ف هسفنل فرصتلا هل زاج نم لك : « رثألا ه يفو ى ةفينح
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 زاج ايف نيكرشم وأ اديبع ولو ءالقع غلب نيب حنصي الك نأو
 . . . . . . مبنم

 ىلع رفاكلا ليك وت عنميو “ هودع ىلع ودملا ليكوت عنمي هنإ الإ “ هريغ نع هيف

 نيملسملا ىلع يلعتسي وأ مارحلا لعفي الئل نيملسملانزم ضبق وأ ملس وأ ءارش وأ عيب

 ةقلعتملا ف زوجت و « مايصلاو ةالصلاك ندبلاب ةقلعتملا ةدابعلا يف ةلاكولا زوجت الو

 ص اهنودبو ةرجأب ليك وتلا زوجيو ى جحلا يف اهتحص يف فلتخاو ى ةاكزلاك لاملاب

 ىبأ نإ الإ “ ءاش ىتم هسفن عزن هلو ‘ ليكولا نم فورعم اهنودب تناك اذإ و

 ةفيلخلا اذك و « رمآلاو لكوملا ةلزنمب ليك ولاو “ ضاق سلج يف عازن دعب همصخ

 رمآلا وأ لكوملا ىلإ وأ مهيلإ نمثلا عفدب أربي مهنم يرتشملاف « فلختسم ةلزنمب

 . فلختسملاو رمآلاو لكوملل هعمفدب الإ أربي ال : لقو “ فلختملا وأ

 نيفلاختم وأ ( نيكومشم وأ اديبع ولو ءداقع غلب نيب حصي اك نأ و )

 عم دبمك و “ رح لقاع غلاب كرشم عم وأ لقاع غلاب دبع عم رح لقاع غلابك
 غم اك رشم دبع مومملا كلذ لمشيف ى لقعلاو غولبلا طرش لصاحلاو ى كرشم

 دبع وأ فحصم ءارش ىلع كرشم ليكوت زوجي الف (مهنم زاج اهف ) كرشم دبع
 ىلع لب ى هنم زوجي ال امل لماشلا مومعلا ىلع هفالختسا الو « كلذ ىلع هرمأ الو
 وأ ضاق وأ ىلول زوجي الو “هئانثتسا داقتعا وأ زوجحم ال ام ءانثتسا عم مومعلا

 نأ ىلع هليك وت الو هنذإب ولو هرمأ الو ضعب دنع جيوزت ىلع دبع ليك وت امهريغ
 دمعلا نوكي ال : لاق نم لوقت ىلع نذإب ةلافكلا هعم دقميو ليفك ادحأ ريصي
 زوجي ال ام لك جرخيف نيك رشلاو ديبعلل مهنم يف « ءاه » الاف “ نذإب ولو الىفك
 فلختسا ول هنأل دبملايف نذإلا طرتشي ملو قافو وأ فالخىلع كرشم وأ دبع نم
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 غلب اذإ هل ءيش ءارش ىلع كرشم وأ انونجم وأ الفط لكو نمف

 . . قافأ وأ

 ىصعو نذإ الب ولو هلعف ىصم دمصلاو رحلل زوحم ام لمفف هرمأ 5 هلك و وأ ادمع

 . لدأ نإ الإ همادختساب

 نم لكوي نأ لثم ى هلعفي نم هلعف هل زوجي اهف رمأي وأ لكوي نأ لفطلل زوجيو
 : ليقو ى هديب ناك ىلق عيبي وأ "لق ام هل يرتشي نم وأ هرمأي وأ هتىلو جدزب

 لافطالانم هلعف زوجي امم صاخ رمأيف هفالختساو هرمأو لفط ليك وت زوجي اضيأ
 لعف ىضم : ليقو ى هل نذؤي وأ لدي مل نإ همادختساب ىصعو ى ليلق عيبك
 هسفنل مزلأ هنأل اميظع ناك ولو هفلختسا وأ هرمأ وأ رمأ ىلع هلكو اذإ لفطلا

 ص قهارملا اذك و « هاضرب تبثل لفطلا ىضر ىلإ دقعلا قلع ول اك « لفطلا ةدقع

 . ىلوأ وه لب

 تبثي هنإف اذك و اذك هل يرتشي نأ اكولمم وأ ابص رمأ نم : « جاتلا » يفو

 هباتك نم ىضم ايف همالك نم مهفلاب ملمت كنا فنصملا دارمو “هيف عوجر الو هيلع
 سيلو « قالطإلا ىلع ءالقعلا غلبلا نيب نححصي ةرامإلا و فالختسإلا و ةلاكولا نأ
 دنع قرف الو ى مهنم نححصي الف رجحلا ناك نإ الإ ظفللا اذهب احيرصت كلذ

 ايف مالسإلا اذك و ى اهيلإ قلعملا نيَبقرتملاو نيرضاحلا لقعلاو غولبلا نيب ضعب

 . كرشلاو ةيلوفطلا نم زوجي ال

 أ رش ىلع ك رشم وأ ان ونح وأ الفط ) رم ] و 1 فلختسا و ] ) لكو نمف (

 دقمي ناك نأب نونجملا ( قافأ وأ ) هتيلوفطب زوجي ال ابف لفطلا ( غلب اذإ هل ىش
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 . . ‘ نالوق هزاوح يفف ‘ هك رشب زوح ال ايف لسأ وأ

 وأ هيلع لتك و وأ هب رمأ ام لعف كردي نأ ردقي الو نونجم وهو الثم ةلاكولا
 هسفنل هؤارش هل ( زوجي ال ايف ) كرمكلا ( ملسأ وأ ) هنيح يف هعيلع فلختسا

 اك رشم وأ :هلوق رابتعاب لكوب [ب) ةقلمتم ق و“ دبعلاو فحصملا ءا رشك (هك رثي )

 . ( نالوق هزاوج يفف ) طقف

 عنملاو “اهيلإ قلع هنأل لعفلا اهيف زوجي يتلا ةبقرتملا ةلاحلل رابتعا زاوجلا
 مل هنأل لوآلا يدنع حيحصلاو ى لعفلا اهيف زوجي ال يتلا ةرضاحلا ةلاحلل ارابتعا

 يف دعب هديدجت ىلإ جاتحي نأ نع لضف لمفلا زوجي ال لام يف ليك وتلاب عطقي
 ى ةدمقملا دوقملا رئاسك وهف زاوجلا لاح ىلإ هقلع لب “ لعفلا زاوج لاح

 نيب ام فالتخال كلم لبق قاتع الو قالط ال هنأ ركعي الو ى ةزوجلا طورشلاو

 اهنأل ىوقأ يهف اذك لعفاف كلثم غولب عقو اذإ ؛ اهتروص انتلأسم نال نيتلأسملا
 مالكب ال اهقبس مالكب قاتعلاو قالطلا ةلأسمو “زاوجلا ةلاح دعب فنأتسم لمفب

 « ناويدلا ه يف اوراتخاو ى هللا ءاش نإ ىتح وهو يل رهظ ام اذه « كلملا دعب عقي

 لجر لتك و نإ و ،اذكمه هيف - هللا مهمحر _ مهترابعو “عنملا وهو يناثلا لوقلا

 ` كلذك و ص زوجيال هنإف قافأ اذإ وأ غلب اذإ ائيش هل يرتشي نأ انونجم وأ الفط
 كلذك و ى ملسأ اذإ كلذ لعفي نأ هؤارشو هعيب زوجي ال ايف كرشملا لكو نإ
 مهنمو ى زوجي الف ملسأ اذإ ةمأ وأ ادبع هل يرتشي نأ دحوملا لتك و نإ كرشا
 . ھا ى زئاج هلك اذه يف لوقي نم

 زوجي امم ءيش ءارشىلع هرمأ وأ هفلختسا وأ اكرشم لكو نإ نالوق اذك و
 طرتشي الف هكرش يق زوجي ام امأو “همالسإ ىلإ كلذ قلعو هكرش يف هؤارش هل
 . ةلاكولا يف همالسإ ىلإ ليجأتلا هل

 



 لعفلل ححصملا فصولا دوجو ىلإ اقلعم هلعف زئاج لكو نإ اذكو

 { هقتع ىلإ دبعك

 لب ى هنبح ريغ يف ( هلعف ازئاج ) رمأ وأ فلختسا وأ ( لكو نإ اذكو )
 هعاقيإ اقلعم اليك وت (لعفلل ححصملا فصولا دوج و ىلإ اقلعم ) البقتسم ازاوج

 : هلوقب هنيعي نأ زوجيو « ديقلا اذه نم دب الو ‘ فصولا دوجو ىلإ هؤاشنإ و
 ىلإ هؤاشنإو هعاقيإ اقلعم اليك وت يأ ى لعفلل ححصملا فصولا دوجو ىلإ اقلعم

 ىإ اقلعم البقتسم ازاوج يأ ع كلذ لثم زئاج هلوقل ردقيف فصولا دوجو

 لَّك و ريمض نم ةيلاحلا ىلع اقلعم مال رسك زوجيو ؤ تملع اك فصولا دوجو

 عاقيإ اقلعم هنوك لاح هلعف ًازئاج لكو يأ « زاوجلاو ليك وتلل قيلعتلا دوقعبف
 هيفو قيلعتلا طرشب هلعف زاوج ادقتعم يأ ى لعفلا زاوجو ى هءاشناو ليكوتلا

 ى طقف همالسإ دعب زوحي ايف همالسإ ىلإ كرشمو ( هقتع ىلإ دبعك ) فلكت
 لك يف هتقافإ ىلإ نونجمو هغولب ىلإ لفطو « هلبقو هدعب زوجي ابف اك ى نالوق
 . نالوق « كلذ

 اهلق اهرك ذ قلا نأ اهلبق اهركذ قلا ةلأسملاو ةلأسملا هنه نيب قرفلاو

 بئافل عاب نمك زاوجلل هقلعو زاوجلا ةلاح لبق 3ثم ليكوتلا أشنأ هنأ اهلصاح
 تعقو اذإ : لاق لي ى زاوجلا لاح لبق هئشني مل ةرخآلا ةلأسملاو « هاضرل قلعو
 ء قلاط تنأف ترهطو تضح اذإ : هتجوزل لاق نمك ى هتلكو دقف زاوجلا لاح

 وأ تفلب اذإ كتفلختسا : لفطلل لاق نإ امأو : هصن ام « ناويدلا » يفف
 وأ س ءيشلا اذه يل عيبت نأ وأ ى اذك و اذك يل يرتشت نأ تفلب اذإ كتلكو
 ء اذكو اذك ىل يرقشت نأ تقفأ اذإ كتلكو وأ كتفلختسا : اضيأ نونجم لاق
 وأ اذك و اذك ىل يرقشت نأ تملسأ اذإ كتلكو وأ كتفلختسا : كرشملل لاق وأ



 تكردأ اذإ ةلغ نم وأ مدق اذإ رفاسم نم ءارش ىلع ليكوت زاجو

 ‘ هسرف وأ نالف ةقان دلو وأ رطم لرن اذإ رذب وأ

 هلك اذه نإف تقتعأ اذإ دبعلل كلذ لاق وأ ى اذك و اذك يل عيبت نأ

 . ھا { زئاح

 هتقافإ ىلإ نونجملاو هغولب ىلإ لفطلا لتك و اذإ : لوقي نم مهنمو : اولاق مث
 ةبيغلاو باطخلاو ى ةلاكولا هذه زوجت الف همالسإ ىلإ كزسشملاو هتيرح ىلإ دبعلاو

 يل يرتشت نأ كتلكو : ىلوألا ةلأسملا يف لفطلل لوقي نأ لثم ى ءاوس كلذ يف

 اذإ : ةيناثلا يفو غلب اذإ يل اذك يرتشي نأ .انالف تلكو وأ تفلب اذإ اذك
 يل يرتشي نأ هتلكو دقف نالف غلب اذإ وأ اذك يل يرتشت نأ كتلكو دقف تفلب

 زوجي ال تقو دعب تقو ىلإ لعفلا هيف زوجي تقو يف تاقيلعتلا رئاس اذك و اذك
 ن"ذأ دقو : لوقي نأ لثم “ زوجي تقو ىلإ هيف زوجي ال تقو يف وأ ى هيف
 وأ اذك ىل يرتشت نأ كتلكو دقف ى ةعمجلا تيلص اذإ نذؤي امل وأ ةعمجلا رمظل

 نم تجرخ اذإ : لثم ت ناكملا اذكو « اهتيلص اذإ اذك يل يرغشت نأ كتلكو
 . هنم تجرخ اذإ لعفت نأ كتلكو وأ ص خلا كتلكو دقف دجسملا

 تاذلا وأ عونلا نّيعم‘ ءيشل ( ءارمش ىلع ) نذإو رمأو ( ليكوت زاجو )

 ص مدق اذإ ) قالطإلا ىلع فوصوم وأ نيعم وأ يلطم ( رفاسم نم ) قلطم وأ
 لثم ى رجش نيع وأ ةلغ لك ممع وأ عونلا نّيع اذإ (. تكردا اذإ ةلغ نم وأ

 نّسمم ( رذب ) نم ( وأ ) “ هلوق يف اذك و ‘ نالف رجش وأ ةرجشلا هذه ةلغ

 ةقان دلو وأ ةقانلا هذه دلو وأ ( نالف ةقان دلو وأ رطم لزن اذإ ) ريعشو حمقك

 :سرف دلو وأ سرفلا هذه دلو وأ ( هسرف ) دلو ( وأ ) قالطإلا ىلع اذك اهتفص
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 هرمث نم وأ ،همنغ زج اذإ هفوص نم وأ ء تدلو اذإ هتمأ وأ

 . . . . ... .. ء اذكو اذك هلخن مرص اذإ

 ًاددعتم تدلو نإف ى ( تدلو اذإ هتمأ ) دلو ( وأ ) قالطإلا ىلع اذك اهتفص
 وأ ةمألا هنه دلو وأ ادعاصف دحاولا ىلع قلطي دلولا نأل مزل لكلا ىرتشاف

 نم ) ءارش ( وأ ) كلذ هبشأ ام اذك و « قالطإلا ىلع اذك اهتفص ةمأ دلو
 فوص نم وأ هليإ وأ هزعم وأ ( همنغ "زج اذإ ) هرمش وأ هربو نم وأ ( هفوص

 . قالطإلا ىلع اذك اهتفص ةباد وأ ةبادلا هذه رعش وأ ربو وأ

 اذإ هعرز نمو ى هعطق اذإ هرجش رمث نم وأ ( هلخن موص اذإ هرمث نم وأ )

 تدلو وأ تكردأ اذإ : لوقيو دجوي نأ كلذ يف ءاوسو “ كلذ وحنو « هسرد

 لوعفم ( اذكو اذك ) الثم دلو وأ كردأو دجو اذإ : لاقو ‘ دجوي م وأ الثم

 يأ ص ءارش : هلوقل هلثم ردقيو ى تملع اك هفوص نم وأ ى هلوق يف ردقم ءارشل
 ءيشل : يلوقب هيلإ ترشأ اك ص خلا رفاسم نم اذك و اذك ءارش ىلع ليكوت زاجو

 ذئنيحف دالوألاب دلولا رسفي نأ زوجيو « نونملا ردصملا لامعإ نم ى خلا نيعم

 ليكوت زاجو يأ « لكلا ىلع ابحسنم روكذملا ءارشلل الوعفم اذك و اذك نوكي
 رذب نم وأ تكردأ اذإ ةلغ نم وأ مدق اذإ رفاسم عاتم نم اذك و اذك ءارش ىلع

 اذإ هتمأ دالوأ نم وأ هسرف دالوأ نم وأ نالف ةقان دالوأ نم وأ رطم لزن اذإ

 رئاس اذكهو ى هلخن مرص اذإ هرمت نم وأ همنغ زج اذإ هفوص نم وأ تدلو

 مدق اذإ هفوص نم وأ «اذك تقو ءاج اذإ هفوص نم :لوةي نأ لثم ى تاقيلعتلا

 لمف ىلإ قيلعت لك نم كلذ وحنو « اذك رهش لخد اذإ هرذب نم وأ ‘ نالف
 ٠ م دع و أ
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 ىلإ تقولا نم ءارش وأ عيب ىلع هليكوتك لوهجم لجأل قلعملا يفو

 ج فالخ . هوحن وأ 1 لوزن وأ ‘ رفاسم مودق وأ ء داصحلا

 . رثكأ عنملاو

 ( لوهجس لجأل قلعملا ) نذإلا وأ رمألا وأ فالختسالا وأ ليك وتلا ( يفو )
 وح وأ نالف ةقان تدلو اذإ وأ رطملا ءاج وأ حيرلا تبه اذإ : لوقي نأ لثم
 ناك اذإ هلعفت نأ كتلكو مأ «اذك لعفت نأ كتلكو دقف نالف تام اذإ وأ ى كلذ

 بسحي هلك بابلا ماكحأ يف ءارشلاو عيبلا لثم ءارشلاو عيبلا ريغو ى كلذ

 . نراكمإلا

 هلك كلذ يف لهجلا ناك ولو لوهجملا لجألل ليثم ال ريظنت اذه ( هليك وتك )
 نورظني مهو افالخ ع خلا هليك وت يف نأ اك « فالخ لوهجم قلعملا يف : لاق هنأك

 ليكوتلا يفو : لوقي نأ لثم ى واولاب فطع هنأك و ركذ هل مدقتي مل امب ولو

 عيب ىلع ) ليك وتلاو ى لوهجم لجأل قلعملا نذإلا وأ رمآلا وأ فالختسالا وأ

 لوزت وأ رفاسم مودق ) ىلإ ( وأ داصحلا ىلإ ) اذه انتقو (تقولا نم ءارش وأ
 ىتوم ىلإ تقولا اذه نم : لوقي نأ لثم ةلوهجملا تاقوألا نم ( هوحن وأ رطم
 ص هولئا_ة رثك ذإ ى ( رثكأ عنملاو ‘ فالخ ) ؟ نالف توم وأ كتوم ىلإ وأ
 رعظنتلل « فاكلا » نأ ىلع ةلاد يهو ى ةرانعلا رهاظ يف « ناويدلا » راتخ وهو

 نيلوق ركذ دعب اهصنو “ الوهجم اضيأ كلذ ناك هلو ى لوهجملا لجأل ليتملل ) ال
 هل يرتشي نأ هلكو نإ و ى لاحلا اذه ىلع اهلك ةلوهجملا لاجآلا كلذكو

 مودق ىلإ وأ داصحلا تقو ىلإ تقولا اذه نم اذك و اذك هل عيبي وأ 9 .

 اذبه ىلع تالوهجملا لاجآلا نم كلذ هبشأ ام وأ رطملا لوزن ىلإ وأ نيرفاسملا
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 ًالفط ولو نالف ةرضح هل يرتشي وأ اذك هل عيبي نأ هلكو نإو

 . . . . . . . . ‘ زاج انونجم وأ

 اتقو ائيش هل يرتشي نأ هلتكو نإو ى زئاج :لوقي نم مهنمو « زوجي الف لاحلا
 اذه نم هلكو نإ كلذك و ى زئاج كلذفامولعم اتقو ائيش هل عيبي وأ امولعم

 يرقشي نأ هلكونإ و :اولاق ذإ ةرابملا اوفنأتسا مهارتف “ها مولعم تقوىلإ تقولا

 . فاكلاب فنصملا ربع ثيح « خلا عيبي وأ اذك و اذك هل

 زاج هقوقحو هدودح فرمي ناك اذإ لاملا عيب يف ليكولاو : « رثألا » يفو

 : هل لاق نإو ص رفاك هب هليك و ملع نأل هفرعي مل ولو هبر ىلع تبثو هنم ءارتشا

 لزن وأ رفاسملا مدق وأ داصحلا ناك اذإ يل يرتشت وأ يلام عيبت نأ كتلكو

 . نيعمل قلع هنآل زاج كلذ وحن وأ رطالا

 لاملا عيبي نأ يأ “نالف ةرضحب ( اذك هل عيبي نأ ) هرمأ وأ ( هلكو ناو )
 اك ص عفنلل ماللاو ى عيبي ب قلعتم وأ كلملل ماللاو « اذك نم لاح ؛هلف هل يذلا

 هل يرتشي وأ ) عيبلاب هسفن هل مدختسي نأ ىنعملا وأ « اذك هل تلعف : لوقت

 ءارثلا وأ عيبلا عاقيإب هرمأ وأ هلك و يذلا نالف ناك ( ولو نالف ةرضحب

 ادبع وأ “ مكبأ وأ مصأ وأ ى ( انونجم وأ لفط ) دوقعلا رئاس اذك و ، هترضح
 ليكوتلا ( زاج ) ءارشلا وأ عيبلا كلذ هنم "حصي ال نم "لك وأ اك رشم وأ

 ىرتشا وأ هروضح نودب عاب نإف “ نالف روضح نم هطرش ىلع ىضمو رمآلا وأ

 ءاش نإو ى ءارشلا وأ عيبلا ىضمأ ءاش نإ ى رايخلاب رمآلا وأ لكوملاف كلذك

 كرمأي مل هنأ يف هتجح هنم يرتشملل وأ رومأملا وأ ليكولا اذهل عئابللو هلطبأ

 نإف ی كسفنل تيرتشا وأ كلام هتعب يذلا اذه نكل كرمأ وأ نالف روضحب
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 ٠ . ى القاع هب هرمأ لعب .ج نإ هروضح لعفي الو

 ةداهش راكنإلا دعب رضحأ مث نالفل كنم يرتشأ وأ نالف لام كل عيبأ :هل لاق
 هبحاصل ءيشلا عجر رمآلا وأ لكوملا در نإف ع نالف راضحإب هرمأ هنأ ةلداع
 ةين ىلع هكسمي امنإو هنمثم وأ هنمث لكوملل نمض و رمآلا وأ ليكولل هكسمأ الو
 كلذو يل هنأ ىلع ينم نآلا هرتشا وأ نآلا يل عب : هل لوقي أ 0 مصخلل ممرغتلا

 . اذه هبشأ امم بابلا لئاسم يف اذكهو “هرمآ وأ هلكوم كلذب ضرب مل هنأل

 نج" نإ ) هروضح ريغب ايس الو ( هروضحب ) ءارش وأ اميب ( لعفي الو )
 هروضحب الو ( القاع ) هروضح يف لففلاب وأ هروضحب يأ ى ( هب هرمأ دعب
 هل "ودع ريغ وهوهب رمأ دعب مصأ وأىمعأ وأ اتيم وأ ناركس وأ امئان وأ ايدامم

 مئان هنأ ىرد وأ مئان مأ ناظقيأ يردي ال وأ ناظقي عيمس ريصب يح وهو

 . ناظقي هروضح دارأ هنأ رومأملا وأ ليكولا ملع نكل

 ءارشلا وأ عيبلاب هاضرو هزييمت هروضح ظرش نم ردابتي هنأ كلذ هجوو
 مهنم روصتي ال مصألاو ىمعألاو تيملاو مئانلاو نونجملاو ى هتناعإ وأ هراكنإ وأ
 ركذ نم روضحب لعف نإف « ةلمجلا يف هلعفي الو هودمل اريخ بحي ال ودعلاو كلذ

 لاح يف وهو هروضح هبلع هلك و وأ لعفلاب رمأ نإو “ رايخلاب رمآلا وأ لكوملاف
 لعفلاب هرمأ وأ مصأ وأ ىمعأ وأ تيم وأ مئات وأ نونجم ليكوتلا وأ رمآلا

 هروضح نودب لعف نإ و « زاج رمأ ام لعفف آ _مغات هروضح طرشب هلكو وأ
 :القاعو “رامخلاب :ليقو“زاج ةفصلا كلت ريغ ىلع وهو هروضحب لعفنإو“رامخلاف

 ءاه نم لاح وأ “ هروضحب يأ « فاضم دح ىلع نالف ىلإ ةدئاع هب ءاه نم لاح
 . ءاملا نع ريعملا روضحلا اهيلإ فاضي
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 ، كرشملا وأ دبعلا وأ نونجملا وأ لفطلا نالف ةرضحب : لاق نإو

 { نالف روضحب : ل اق نإو ز زوجو لعفي الف . فصول ا لا ز ش

 ؛ لعف لاز مث فصولا ىلع وهو قلطأف

 دبملا وأ نوجملا وأ لفطلا نالف ةرضحب ) يل رتشا وأ عب : ( لاق نإو )

 ملسملا وأ شمعألا وأ ىمعألا وأ فلقألا وأ ك بألا وأ مصألا وأ ( كرشملا وأ

 ( فصولا لاز مث ) تافصلا نم كلذ وحن وأ ريصبلا وأ ملكتملا وأ عيمسلا وأ

 ء(لعفي الف) لعفي نأ لبق الثم كارشإلاو ةيدوبعلاو نونجلاو ةيلوفطلا وه يذلا

 فصولاب هقيلعتك فصو امب مكحلا قيلعت نآل ص هرمآ وأ هلكومل رايخلاف لعف نإف

 مكحلاو ص لولعم مكحلاو ص مكحلل ةلع فصولا نوكب نذؤم فصولاب هقيلعتو

 يف قراسلا عطقإ : كلوقك ى قراسلا رمع عطقإ : كلوقف « هتلع لاوزب لوزب

 نهوحو ةيدوبعلاو نونجلا و ةمل وفطلا ن _ ديفي اذكف ى ةقرسلا عطقلا ةلع نأ ةدافإ

 . مهروضح لعفلا عاقيإب رمألل للع

 حاضيإلل وه امنإ فصولا نآل فصولا زاج ولو لعفي نأ ( زآوجو )
 كلذ نم زارتحالل ال ةفصلا كلت ىلع سيل نمم زارتحالاك تعنلا ينامم نم ىنعم
 قتعأاف دبع وه يذلا ا دبز مركأ ا : لىق نإف « هتفص تلاز نإ هسفن فوصؤلملا

 نابل ال دوصقملا دمصلا نابل وه امنإ دع وه يذلا : : هلوق نأل “ هماركإ بجول

 . همركت الف ىتع نإ هنأ

 ( فصولا ىلع وهو قلطاف ‘ نالف روضحب ) يل رتشا وأ عب : ( لاق نإو )

 هديقي مل هنأل ( لعف )فصولا ( لاز مث ) لقعو نونجو كرشو مالسإو ةيدوبمك

 س م٢٧٢٠



 نإ الو ص هسكع ال زاج هب دقع مث هرضحم نود مواس نإو

 . دعب وأ لبقب فلاخف لعفلا يف هل تقو

 احيرصت ديق ءاوس ىرايخلاف فصولا لاوز دعب لعفف فصولاب ديق ىقمو “فصولاب
 وهو نالف ةرضحم عب : لاق وأ < لقط وهو نالف ةرضحم عب : لوقن نأ لثم

 كنسعبل وأ حالصلا كل ىريل نالف ةرضح :لوقي نأ لثم ةراشإب ديق وأ“كرشم

 نونجملاو مئانلا نأل ص ناظقي لقاع وهو هترضح عب : هلوق ةلزن اذه نإف

 ‘ هنونج فرع نم دنع ربتعت ل نونحلا نم تردص نإ و ى ةناعإلا ايهنم روصتت ال

 . كلذك داشرإلا ايهنم روصتي الو

 ص نالف روضح عضوم يأ ى ( هروضح نود ) ءارش وأ عيبب ( مواس ناو )
 هرضحم يف يأ “ هرضحمب يأ ى ( هب دقع مث ) ابيميم اردصم رضحملا نوك زوجيو
 نأ وهو ( هسكع ال ) ةحماسملا ال دقملا نييقيقحلا ءارشلاو عيبلا نآل ى ( زاج )
 موسلاو هترضحب ءارثلا وأ ميبلا هرمأ هنأل هرضح نود دقعيو هرضحمب مواسي

 لصاف الب زاج يف رقتسملا ىلع فوطعم سكعو « ريخم وهف ءارش وأ اعيب سيل
 (فلاخف) انامز ( لعفلا يف هل تتقو نإ الو ) .ةعسلا يف هدورول هزاوج ىلع ءانب

 ىلع ءانب دعب وأ لبق ىلع « ءابلا ه لخدأ ( دعب وأ ليقب ) تقوملا نامزلا كلذ
 ص ةدئاز ءابلا نإ : لاقي نأ كلذ نع ينغي الو “ فورعم ريغ وهو ى اهفرصت
 لاحلا نأل ص ىنعم ال اظفل ةفاضإلا نع اعطق ولو لاحي ناقلعتم دعب وأ لبق نإو
 : لاقي نأ الو ى دعب وأ لبق يرتشم وأ اعئاب هفلاخف يأ ‘ صاخ نوك انه
 نأل ث دعي وأ لبق ءارش وأ عيبب فلاخف يأ فوذحم ىلع ريدقتلا يف ةلخاد ءابلا

 اهيلع لخدي هنأ فورعملاو ى دعب وأ لبق ىلع ةراجلا ءابلا لوخد هلك كلذ لآم
 ريغ اهف دعبو لبق ظفل دارأ فنصملا “لعلو ' اهدحو نم ضفخلا فورح نم
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 ريخو ، تقوملا يف دقع نإ موس ميدقت زاجو 2 هلكوم ضري مل نإ

 هريغ يف موس ُ د الو { اذك دلب قوس وأ ناكملا فلاخ نإ اضرأ

 مل نإ لعج كيح هيف دقع هلهأ قوسلا لاوح نإو هيف دقع نإ

 { مهلزنم نم اولوحتي

 ( هلكوم ضر م نإ ) دمب ظفلو لبق ظفل ىنعمب يأ فاضم ردقيو ‘ فرظ

 ٠ اهلك لئاسملا ق زاح يضر نإو > هرمآ وأ

 ( اضيا رتيخو ص تقوملا يف دقع نا ) تقولا ىلع ( موس ميدقت زاجو )

 عب : هل لاق يذلا ( ناكملا ) رومأملا وأ ليك ولا ( فلاخ نإ ) رمآلا وأ لكوملا
 ص اذك قوس يف رتشا وأ عب : هل لاق نإ ( اذك دلب قوس وأ ) هيف رتشا وأ هيف
 عب : هل لاق اذإو « قوسلا ريغ ين لعفف ‘ قوسلا يف رتشا وأ عب : هل لاق وأ

 . هريغ ىلع ةنيرق نكت مل نإ دلبلا قوس يف لعف قوسلا ف رتشا وأ

 اهدحأ ىإ عاد نكب مل نإ امهدحأ يف عاب رثكأ وأ ناقوس دلبلا يف ناك نإ و

 ناكملا ريغ يف يأ ى ( هريغ يف "موس رضي الو ) ' اهدحأ صصخت ةنيرق وأ
 يف يأ ى ( هيف دقع نإ ) قلطملا قوسلا ريغ اذك و « دودحملا قوسلا وأ دودحملا

 قفاو نإ هنأ لصاحلاو “قلطملا قوسلا اذك و « دودحملا قوسلا وأ دودحملا ناكملا

 نم ةرضح الب وأ لحملا ريغ يف عقو وأ موسلا مدقت ولو زاج عيبنا يف هطرش

 : لاق هنآل( لعج ثيح هيف دقع هتلهأ قوسلا لوح نإو ) “ هروضح طرش
 نأب هيلإ هنم اولوحت نإو ى هيلإ ( مههزغم نم اولوحتي مل نإ ) اذك دلب قوس
 قالطإلا دنع فرصتي هنآل قوسلا قلطأ ءاوس هيف دقعي الف لزنملا جراخ هولمج
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 اولوح وأ لعج كبح هنع اولوحت ولو نالف ينب قوس : لاق نإ زاجو

 ٠ ٠ ك هم ول

 قلع هنأ كلذ هجوو ى رايخلاف لعف نإ و ى دلبلا قوس :لاق وأ “لزنملا قوس ىلإ

 . لزنملا قوس ىلإ كلذ

 : لاق نإ يأ ى لئاقلا مالك نم ةياكح رجلاب ( قوس : لاق نإ زاجو )
 ولو' نالف يب ) قوس ركذ يأ « لاق ب بصنلاب وأ « قوس يف عب وأ رتشا

 ىلع زاج ريمضب قلعتم قوسلا ( لعج ثيح ) « لزنملا نع يأ « ( هنع اولوحت
 دقعلا زاج يأ « هب قيلعتلا حصي ام ىلإ دئاملا ريمضلاب قيلعتلاب نييفوكلا لوق

 لوقي اك زاج ريمض نم لاح فوذحبب قلعتم وأ “ قوسلا لعج ثيح
 . نوبرصبلا

 ءاوس نالف ينب قوس وهف « هولعج ثيحف نالف ينبب هديق هنأ كلذ هجوو

 بسحي كلذو هنع اولحرو هيف هولعج وأ“لزنملا نع اولحري ملو لزنملا يف هولعج

 قوس دارملا نأ ىلع ليلد لدو « نالف يني قوس ىلإ كلذ قلع امبر ذإ ى نئارقلا
 كلذو ك كلذ ىلع كلذ لمىلد لدو ء نالف يب ىلإ هقلع اميرو ‘ لاحلا ق مهلزنم

 . سكملابو هلهأ ىلع لزنملا قلطي هنأ

 ةجحلا موي ىلإ هولوحيف سيفلا موي نوكي نأ لثم ( هموب اولوح وأ )
 هوحنو اذك قوس : لاق اذإ اذكو ى مويلاو قوسلا اولوح وأ ى كلذ ريغ وأ
 لزنملا يق هولأوح وأ هموي اولوحف هقاوسأ وأ لزنملا قوسل نييعت وه امم

 . هموي اول وح و
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 . راهن زاجو س زجي مل ليل هيف هعابف قوس ي عيب ىلع هلكو نإو

 اذك ناكمب هعب : لاق نإو ث هعيبم يرتشم الإ هيف نكي مل نإو

 . ٠ . . . . . . ض ا ذك ةرشعب

 هعابف ) ‘ اذك عضوم يف وأ ( قوس يف ) ءارش وأ ( عيب ىلع هلكو نإو )
 دييقت نم هلع يف رم ام ىلع ليللا ةعيابم زاجأ نم لوق ىلع ولو ( زجي مل ليل هيف
 ‘لقي هنأ كلذ هجوو « عومش وأ حابصم ران ىلإ ولو آضيأ زوجي الو « ليصفتو

 ىلغأب عابل اراهن ناك ول هلملف ث ليللا ةعيابم عضوم يفو “ ليللا قوس يف سانلا
 الو اعضوم ركذي ملو ص يل رتشا وأ عب : لا_ة نإ اذك و ى صخ رأب ىرتشا وأ

 ى عيبلا هيف زوجي ال ليللا نأ دارأ : لاقي نأ نم ىلوأ اذهو « اليل عابف اقوس

 ص مدقت دق مالكلا اذه لحم نآل ى [ راهنلاب : اهلعل ] رانل الإ لطب هيف عاب ولف

 . ليللا وهو مهداتعم ريغ يف زوجي الف اراهن نوموسي مأ نالف ينب قوس ىنعمو

 عيبلاف ليلب هيف هعابف قوسلا يف هعيبي نأ هلكو نإو : « ناويدلا ه خسن يفو

 هل ركذ يذلا عضوملا هلثمو “قوسلا يف يأ “(هيف نكي مل نإو اراهن زاج و)“زئاج
 لك يف هيف عيابي قوسلا كلذ ناك نإ هل عاب يذلا وأ ( هعيبم يرتشم الإ )
 يف هيف عيابي ناك نإ امأ صوصلا تقولا يف لعفف صوصخم تقو يف وأ راهنلا

 . رايخلاف ىرتشا وأ تقولا ريغ يف عابف هترايعب صوصخم تقو

 اذك ظفل ( اذك ةرشعب ).ال مأ اقوس ناك ءاوس ( اذك ناكمب هعب :لاق نإو )

 اذك و ى ةئام الإ درفملل فاضي ال ةرشع نأل نونم ةرشع ظفلو ةرشع نم لدب
 درفم نع ةيانكلا اذكب انه دارملاو “ ةرشع هيلإ فاضي الف درفم نع ةيانك

 ام ددعب وأ رشع دحأب وأ ةمستب هف هعب : لاق وأ “ سنجلا هب دارم ف"رعم
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 ف دحو نإ الو > هف هعدبي ال__ف رثكأ هرب_غ ف دجوف

 ء باصأ امب نمثلا يف هل تقوي مل نإ عيبيو ى لقأ ناكملا

 ى هعيبمل ( رثكأ ) انم ( هريغ يف دجوف ) اذكب هنم يل رتشا وأ رثكأ وأ لقأ

 هرمأ ام ءارشل لقأ انمث دجو نإ اذكو ع هريغ يف يأ ى ( هيف هعيبي الف )

 ىرقشا وأ عاب نإف ث هنم رتشي الف هل ىمس يذلا عضوملا ريغ يف نكل هئارشب
 . راملاف

 امل رثكأ انم وأ هعمل ( لقأ ) ان هل ىمس يذلا ( ناكملا يف دجو نأ الو )

 عضوم يف اذكب عيبي نأ هرمأ نإ و « رايخلاف لمف نإف « اذكب هئارشب هرمأ
 هنأل “ عيبي : ليقف ى رثكاب عيبي نأ دجوف عضوملا ركذي مل وأ ع اذك

 ص اضيأ هل دئازلاف لعف نإف ى عيبي ال : ليقو ى هضبق رمآلا وأ لكومللو ةحلصم

 ءارشلاب هرمأ نإو ث عيبلا لطب : ليقو ى يرتشملل : ليقو ث ءارقفلل : ليقو

 اقباطم هيرتشي ام ناك اذإ يرتشي هنإف لقأب دجوف همسي مل مأ عضوملا ىمسو اذكب
 الإعيبلا لطب لعف نإف“لمفي ال:ليقو“هل ةحلصم كلذ نآل رمآلا وأ لكوملا دارمل
 لطي املك و ى نالفل دئازلاف رثكأب عابف نالفل عيبلا هل نيع نإو « هزاجأ نإ

 عيبي هنأ رومأملا وأ ليكولا ركذ نإف ى لكوملا وأ رمآلا ةفلاخمل ءارثلا وأ عيبلا

 ؛فلاخف اذكب هرمأ انالف نإ هل عئابلا وأ هنم يرتشملا ملعو هل يرتشي وأ نالفل
 ىرقثشا هنأ ناكمإل هدرهمزلي مل الإو هئيش دري هنإف ةداهشب وأ قيدصتلاب ملع ءاوس
 . هيف فلاخ هنأ ىعدا امب رمآلا وأ لكوملا هرمأي مل وأ هلام عاب وأ هسفنل

 امب نمثلا يف ) هل ةدحي مل يأ ث ( هل تقوي مل نإ ) يرتشي وأ ( عيبيو )
 هنيب ابف هيلع ةعابت دئازلاف رثكأب ىرتشاف لقأ ددمب هتيغب دجو نإف « ( باصأ
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 يف ةلاكولا تزاجو « نامز وأ ناكم وأ نمث نم هل تقو ام ىدعتي الو
 . . . ...... .... .لكوم لام

 الإ كلذك هيلع ةعابت صقانلاف لقأب عابف رثكأب عيبلا دجو نإو « هللا نيبو

 مكحلا يف كردي ضعب دنع نبغلا نأ "رم دقف ى نبغ" ءارشلا وأ عيبلا يف ناك ام

 وأ لطامي دئازلا يطعم نوكك حيحص ضرغل لقأب عيبلا ناك نإ ةعابت الو
 صقنلا ىلع وأ ءافولا مدع نم هفاخي رئاج وأ هبوره فاخي وأ شفي وأ اسلفم

 يذلا عيبم نوكك كلذك حيحص ضرفل رتك أب ءارشلا ناك نإ الو « كلذ وحنو

 ىتأيو « كلذ وحن وأ هيف شفلا وأ هقاقحتسا فاخي وأ ةبير وأ امارح لقألاب عإب

 . حاكنلا باتك يف مدقتو ةمتاخلا لبق يذلا لصفلا لبق مالك

 ةمولعم ةعلس ءارش ىلع الجر لك و نم نأ : خيشلا مالك يف ةعفشلا يف يتأيو

 ىرتشا نإو ى ةعفنملا هملإ ةرج هنآل اهدر هل سيلف لقأب اهارتشاف ريناند ةرشعب
 نإ و « عيبلا مزل رثكأب عابف ةرشعب ةملس عيبي نأ هلكو نإو ى اهدر هلف رثكأب
 جوزتف مولعم قادصي ةمولعم ةأرما هل جوزتي نأ هلكو نإو « درلا هلف لقأب عاب

 هلف ةأرملا وأ ةعلسلا نعي مل نإو ى درلا هلف رثكأب جوزت نإو ى حاكنلا مزل لقاب

 . لقأبو ى ىمس امم رثكأب درلا

 ( نامز وأ ناكم وأ )هسنح الو هددع الو (نم نم هل تقو ام ىدعتب ال و)

 ىرتشا وأ دوجأ وأ هب عيبلاب هلكو وأ هرمأ امم رثكأب عاب ولو ى رايخلاف لعف نإف

 ىدمت نإو ى مدقت دق لوق ىلع أدرأب وأ هب ءارشلاب هلكو وأ هرمأ امم لقاب
 . رايخلاب لكوللف

 يف رمألاو ( لكوم لام يف ) امهريغو ءارثلاو عيبلا ىلع ( ةلاكولا تزاج و )
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 فإ دي يفال اهيلع وأ ضرأب انيفد وأ ةنامأب هريغ ديب ناك ولو
 ص ةلاكو وأ ضوع وأ ٍنهرك ب ديب نكي م

 ةناماب) رمألا هلثمو لكوملا ريغ يأ ع ( هريغ ديب ) لاملا ( ناك ولو ) رمآ لام

 ىلع فوطمم ( دي يف ال ) ضرألا ىلع يأ ى ( اهيلع ) ناك ( وأ ضراب انيفد وأ
 امأء[ دي يف ال دي ريغ ق ضرألا ىلع وأ ضرألا ق انيفد ناك وأ يأ ك فوذحم

 ىلع وهو هريغ دي يف هنوك لمشي هنإف هربغ ديب : هلوقب هرك ذ دقف دي يف ناك اذإ

 اديز مركأ :لوقت اك اذهو ى اهيلع الو اهيف نكي مل وأ ضرآلا يف وأ ضرألا
 دي يفال : هلوق طقسأ ولو ورمع عم ال هدحو كءاج وأ ورمع عم كءاج نإ

 فنأتسم ىلع بترتم طرش ( نهرك ب ديب نكي مل نإ ) ماجحإلا نم دعبأ ناكل
 نوكينأ حصي ال ذإ نهركب ديب نكي مل نإ ءيشلايف ةلاكولا زوجت و: يأ فوذحم

 هريغ ديب ناك ولو هلوقل اطرش نوكي دق معن « ةنامأ هريغ ديب ناك هلوةل اطرش

 لكوملا لام يف ةلاكولا تزاجو : ىنعملا نأل هيلع "لد يذلا مومملا رابتعاب ةنامأ
 وأ طاقتلا وأ ةكرشب هريغ ديب ناك نإ ابس الو ى ةنامأ هريغ ديب ناك ولو اقلطم

 نمك ءاركإ وأ نهر لثم ث ىحي هريغ ديب ناك نإ الإ « كلذ ريغب وأ طلغ
 هقاقحتسا فاخي ايف ضيوعت يأ “ ( ضوع وأ ) هريغ ةباد وأ هريغ راد ىرتكا

 (ةلاكو وأ) ضوملا ةلغ ىلعو “ نمهارلل اهنأب لوقلا ىلع نهرلا ةلع ىلع ليكوتلا هلو
 هبحاصل حصي ال ةفالخ وأ رمأ وأ ةلاكوب دحأ ديب ناك ام امأف “ةفالخ وأ رمأ وأ

 لوألا ةلاكو لطبي وأ هنم هعزني ىتح هفلختسي وأ هرمأي وأ ادحأ هيف لكوي نأ
 . ةنامأب هريغ ديب وأ هديب نوكيو ,

 رخآ ديب ايف هفالختسا وأ هرمأ وأ دحأ ليكوت زوجي هنأ يدنع يذلاو

 س ٥١٤ -



 ٠ ٠ ٠ . ٠ > راخب هعاب وأ بئاغل هاطعأ وأ

 وأ اليك و هنوكل ءيشلا كلاك لوآلا راص هنأ عنملا هجوو “ كلذ نم ءيشب
 ىتح هفالختسا وأ هرمأ وأ هريغ ليك وت هكلامل حصب ملف هيف ةفيلخ وأ رومأم

 ليك ولا نامضلا مزلو ع هدي نم هعزتب ةفالخلا وأ ةرامإلا وأ ةلاكولا نم هعزن متي

 ءاطعأ نكي ملو يأ ى ( ءاطعأ وأ ) ي ةلاكولا مسر ىلع يناثلل ءاطعأ نإ لوألا

 ىلإ قلعم ءالؤهل ىطعأ ام نإف « كبأ وأ مصأ وأ لفط وأ نونجم وأ ( بناغل )

 وأ ةباتكب لوبقلا هلاسرإب وأ هلوبقو هروضحب بئاغلا لوبق رظتنيف « لوبقلا

 ةريشملا فالختسا وأ ةقافإب هراكنإو نونجملا لوبق رظتنيو “ هراكنإ وأ هريغ

 يف حالصلا هل رهظ نإ لبقي نم هرمأ وأ“مهليك وت وأ هوحن وأ مامإلا وأ ةعامجلا وأ

 هنوك وأ هلوبقب هل ةرضم بترتل درلا يف حالصلا هل رهظ نإ درب وأ « هل لوبقلا

 . كلذ وحن وأ ى ةرهاظ ةبير

 ماكحأ اذك و ص هغولب دعب هنونج ثدح ولو ةدر وأ هل لبق بأ هل ناك نإ و

 هيف بآلا نأ غولب دعب هنونج ثدح يذلا نونجملا يف روهشملاو « اهلك نونجملا

 ص نج مث غولي دعب احص مث ةيلوفطلا يف هنونج قبس ولو ى ةريشملا نم هريغك
 رمأب هيلع هيبأ مئاق اذك و ع هنع دري وأ لفطلل لبقي بألاو نونجملاك ميتيلاو
 وأ ةراشإب نايهفي اناك نإو ، نونجملاك مكبآلاو مصألاو ى هوحن وأ مامإلا وأ بآلا

 ةلاكو هبف هبحاصل حصي ال ءالؤهل قلع امف « كلذب ادر وأ البق نايهفيو ى ةباتك

 هنأل مهل يرتشا وأ مهل عيب ام اذك و ى مهنم دري ىتح فالختسا الو رمأ الو

 وأ ) ءيش ىلإ وأ دحأ ىلإ قلعم اذك و « هبحاصل هيف يأر الف مهقح هيف قلعتم
 عئابلا رمأب هريغ ىلإ يرتغملا هقلع وأ هسفن يرتشملل رايخلا ناكو ( رايب هعاب
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 نإ ريجألا !ذكو ى لمعلا يف لخدي ملو آريجأ هب رجأتسا وأ

 يف تذخأ ام ىلع ةأرملاو { لوخدلا لبق ذخأ ام عيب ىلع لكو

 ٠ ٠ ٠ ٠ > حاكنلا ىلع داهشإ لبق قادصلا

 وأ يرتشملا هدري ىتح عئابلل ةرامإ وأ ةفالخ وأ هبف ةلاكو الف ءيش ىلإ هقلع وأ
 نراكو حص ادحأ فلختسا وأ رمأ وأ لكو نإ : لبقو > د رلاك وه ام لعفي

 هفلختسا وأ هرمأ وأ هيف ادحأ لكو اذإف ى عئابلل رايخلا ناك نإ و ى عيبلل الوبق

 . حصي الف لاطبإ ريغ : ليقو ى هلعف ححصو عيبلل لاطبإ كلذف

 ىلوأ باب نمف لخد ول امأو « ( لمملا يف لخدي ملو اريجأ هب رجاتسا وأ )
 نوكي هلوخد دعب لب ى ةفالخ الو ةرامإ الو ةلاكو رجأتسملل هيف حصت ال هنأ

 لخد اذإ ريجألا نأ ىلع ءانب كلذو ى هيف فلختسي وأ رمأي وأ لكوي نأ ريجألل

 : لاق نم لوق ىلع امأو « لمملا مامتإ هيلع بجوو اهلك ةرجألا تبجو لمملا
 رجأتسملل هضعبو ريجألل هضعب كرتشم ءيشلا كلذف ى هلمع ردقب اهيف هل نوكي

 ى لمعيو ءاش ام لعفي وأ فلختسي وأ رمأي وأ امهدحأ هيف لكوي ال قلعم وهف
 ه ( ذخا ام عيب ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ادحأ ( لكو نإ ريجألا اذكو )

 لمملا يف ( لوخدلا لبق ) كلذ ريغ ىلع وأ هب ءارشلا وأ ةرجألا نم هضبق ىلع وأ
 ةرجألا هل تبجو : لاق نم لوق ىلع الإ هفالختسا وأ هرمأ وأ هليك وت حصي ال
7 

 عيب ( ىلع ) آدحأ تفلختسا وأ ترمأ وأ تلكو نإ ( ةأرملا ) اذك ( و )

 دقع دعب كلذ ريغ وأ هب ءارشلا وأ ( قادصلا يف ) هضبمت وأ ه ( ةذخأ ام )

 اذه ( حاكنلا ىلع داهشإ لبق ) و جوزلا نمو اهنم ىضرو هبئان وأ يلوب حاكنلا
 . داهشإ الك هنإف يرجي ال يذلا داهشإلل لماش
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 > ءيشلا تبثي ىح زوحت ال عئابلا راخب هارتشا ام ىلع يرتشملاو

 قبآو بوصغمك عونمم يف الو 4 عجر ولو ريغلل قلعم يف زوجت الو

 > دراشو

 زاجأ راكنإلا ةفاخم وه امنإ داهشإلا و “داهشإ الب حيحص حاكنلا نأ معز نمو

 كلذ زوجي الف دقعلا لبق امأو ى داهشإلا لبق ولو ةفالخلاو ةرامإلا و ةلاكولا اهل

 . هتمأ قادص يف ةأرملاك ةمألا كلامو ى امطق

 عيب ( ىلع ) ادحأ فلختسا وأ رمأ وأ لكو نإ ( يرتشملا ) اذك ( و )

 ةلاكولا ( زوحت ال ) كلذ ريغ وأ ه۔ب ءارشلا ىلع وأ ( عئابلا رايخ هارتشا ام )
 ص هل ( ءيشلا تبثي ىتح ) دحأل ةفالخلا الو ةرامإلا الو ‘ كلذ نم ءيش يف

 عيبو نهرك ى ( ريغلل قلعم يف ) ةفالخلا وأ ةرامإلا وأ ةلاكولا ( زوجت الو )

 وأ ناسنإ ىضر ىلإ كلذ يف قيلمتب هضيوعتو هئازك و هتبهو هب ءارشو ءيش
 ةداهش ىلإ قلعت هنإف داهشإ الب قادصك و “ هعوقو مدع وأ اذك عوقو ىلإ
 . دوهشلا

 دعب فالختسالاو رمآلاو ليكوتلا هلاغإو « كلذ دعب ( عجر ولو )
 ادقع دحأ هيف دقعف ريغلا قحي قلعت ام لك اذكو ى هلبق عقو ام مامتإ وأ هعوجر
 هامأ نإ الإو “ هاددج نإ الإ هدقع زوجي الق ريغلا ىقح نم كفناو هيلإ عجرف

 وأ نهر ام عيبي وأ هكلم مث هكلمي نأ لبق ءيشلا عيبي نأ لثم ص هكاكفنا دمب

 دبع ( و ) قورسمو ( بوصفمك عونمم يفالو ) “ نهرلا نم هكف مث هنهرب
 ع مهضبقا : لوقي وأ “ مهضبق ىلع ليك وتلا زاجو ى ( دراش ) لمج ( و قبآ )
 . مهعيب ىلع ليكو تنأف مهتضبق اذإ و
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 ىلع بات نإ بصاغ ليكوتو مهعوجر ىلإ مهعيب يف اهقيلعت زاجو

 . . . .. ... ء هبر هضبقي مل نإو بصغ ام عي

 وأ ( مهعيب يف ) ةفالخلاو ةرامإلا اهلثمو ى ةلاكولا يأ ى ( اهقيلعت زاجو )
 يف : لاق امنإ و “ دراشلاو قبآلاو بوصغملل ريمضلاو ى كلذ ريغ وأ مهب ءارشلا

 هلمش يذلا لقاعلاو قبآ وه يذلا لقاملل بيلغت نهميب وأ اهعيب يف لقي ملو مهميب

 ص ( مهعوجر ىلإ ) ةمألاو دبعلا تح بوصغم ءيش لك لمشي هنإف ى بوصغم

 تنأف يدراش وأ يقبآ وأ قورسملا : هلثمو “يبوصغم عجر اذإ : لوقي نأ لثم
 :لوقي نأو « كلذ ريغ وأ هب ءارشلا وأ همسب ىلع فلختسم وأ رومأم وأ لىك و

 اذإ اذك هب لعفت وأ يرتشت وأ هعيبت نأ فلختسم وأ رومأم وأ ليك و تنأ
 نم وأ ناهترالا نم وأ ءاركلا نم جرخ اذإ : تلاق وأ لاق نإ اذك و 0 عجر

 وأ كتلكو دقف كلذ وحن وأ حاكنلا ىلع داهشإلا عقو وأ ضيوعت نم وأ رايخلا

 وأ كترمأ وأ كتلكو : لاق وأ “ اذك هب لعفت نأ كتفلختسا وأ كترمأ

 . روصلاو تارابعلا نم كلذ وحنو عجر اذإ اذك لمفت نأ كتفلختسا

 هرمأو قراس يف اذك و ص ءيشلا بر هلكوي يأ “ ( بصاغ ليكوتو )

 ءارثلا وأ قرس وأ ( بصغ ام عيب ىلع ) هيلع ردق وأ ( بات نإ ) هفالختساو
 كلذ عنم امنإو “هبحاص كلم ىلع ىقاب هنآل ( (هبر هضبقي مل نإو ) كلذ ريغ وأ هب

 ليكوت وحنب ولو هريغل هدقع حصي الف هقيطي ال هنآل هيلع ةردقلا وأ ةبوتلا لبق

 رهاظلا كحي وأ هذخآ رذمي ال ثحب رئاج ةموكح ذخأ اذإ ام بصغلا يف لخدو

 ص ررغ وأ شغ وأ ةطلاغم هن خأ ام ةقرسلا يف لخدو ى اضيأ رذعي ال ثيحب
 هدر نم عنتماف هل سيلو كلذك هب هل كح امو « رذمي ثيحي هديب ناك ام امأو :
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 ف ربأ لعفو > تانامأ أ نم صخش ديب ام لك ا ذكو

 . ٠ ...... .... هلفط لام

 عيب ىلع ليك وت وحن هيف حصي ال هنأ يف قورسملاو بوصغملا كح هكحف هبحاصل
 . هريغ وأ

 يف يذلا هعيبي نأ كلذو ى اهعاونأب ( تانامألا نم صخش ديب ام لك اذكو )

 لثم اذك و ‘ كسفنل هضبقإ وأ هعبو هضبقإ : رخآ صخشل لوقي وأ « هدي

 وأ هيلع كتنمتئا وأ ةعيدو وأ ةنامأ هذخ وأ كدنع هضيقإ : هكلام هل لوقي ام
 ؛هبحاص رهظ مثهطقتلا وأهل لدبت وأ اطلغ وأ انايسنهدنع هك رت وأ«هكتعدوتسا

 ديب يقب نإ هكاكفنا دعب نهرلا اذك و“ةنامآلا ىنعم نم اهوحنو روصلا هذه نإف

 هب لخدي ام هديب ناك نم كلذ يف لعفي مل ءاوس “ كلذ وحن و هنم يقابو نهت رملا
 . ملعأ هللاو ى لعف وأ هنامض

 ىعداف هيلع هفلختسا وأ هيلع هرمأ وأ هلام ىلع رخآ ناسنإ لك و اذإو
 هتيسن وأ يكلم لخد هنأ فرعأ مل وأ يلام نم هنأ فرعأ مل اذك نأ لاملا بحاص

 لخاد هنإ :ليقف هتفرعم مدع يف قداص هنأ نيبت نإو ى هيلإ تفتلي الف هنعأ ملف
 نهرلا يف اذك و « ال : ليقو ى هلام رئاسك فالخلاو ‘ ةرامإلاو ةلاكولا يف

 ٠ قادصإلاو ةمحلاك دوقملا رئاسو ةمصولاو ءارشلاو عيبلاو

 نيذللا هكنبأو هصأو ص رم ام ىلع هنونجم وأ ( هلفط لام يف بأ 'لعف و )

 ءارشلا وأ هلفط لام عيب وه هلعفو ى ةباتك وأ ةراشإب ولو نايهفي الو ناهفيت ال

 دوقملا نم كلذ وحنو ‘ هنم ضرقلاو ضارقلاب هؤاطعإ و هل نهرلاو هنهرو هب
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 ، هوحنو يتي ةفيلخ ليكوت ال ةعيابم هيف فرصت ىلع هليكوتو

 ضر اقمو > هن ر ف رع ال “ز ام وأ ةل اض هديب نمو 0{}. لدحسم . اقو

 ليكوت الو « هب مهرمأ الو مهيديأب ام عيب ىلع رجت يف هل نونأمو

 ه هيلع لكو ام ىلع هريغ ليكو

 (ةعيايمب هيف فرصت ىلع) هفالختساو هرمأ و ( هليكوتو ) ضعب دنع قتعلا ىتح
 . تركذ امم اهريغ وأ

 نبالاك تنبلاو ضعب دنع هلك كلذ يف بالاك اهدلو ىلع تدعق اذإ مألاو

 ص توملاب هيلع كح وأ توملاب بألا دقف اذإ ضعب دنع باآلاك بآلا وبأ دجلاو
 هقمعم تام نإ هقتعم دلو اذك و > صضمب دنع كحلا ق هنياك ناسنإلا طسقلو

 هدمع دلوو هل روصتو > هيبأ ن ود قتعأ اذإ هتمأ وأ هدمع دلوو _ ءاتلا حتفب _

 بحاصل ال هل دلولا نوكي نأ هتمأ هل جوز نم ىلع طرشي وأ هتمأ هجوزب ناب

 يذلا مكبألا مصآلاو ى بئاغو نونجم نم ( هوحنو ميتي ةفيلخ ليكوت ال ) ةمالا
 ةمينغلاو رجآلا لامو (دجسم مئاقو) ملاس رضاح غلاب لقاعو ى مهفي الو مهفي ال

 نوذنامو ضراقمو هب ر فرمي ال لام وأ ( ةطقل وأ ) ةلاض هديب نمو ) ةاكزلا و

 الو ) كلذ و وأ م ءارشلا وأ ( مدياب ام عيب ىلع ) ادحأ ( ريحت يف هل
 . هل مهفالختسا الو آدحأ ( هب مهرمأ

 ام اذك و ص هركذ ام ليك و ليكوت الو يأ ى ( هريغ ليكو ليكوت الو )
 ال و ٥ رم ] ال و هملع لكو ام ىلع هفالختس ١ ال و ) هيلع لكو ام ىلع ( ٥ ريغ ٠ ارك د
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 لام نم وأ هللم نم هعمب نأ دحأل زاج ام لك : ليقو

 . هيلع هليكوت زاج عيب ىلع هديب ناك وأ هيلع فلختسا نم

 الو ليكولل زوجي ال هنأ لصاحلاو « آدحأ هفالختسا الو هرمأ الو رومأم ليكوت

 ٠ رمأب وأ لكوي وأ فلختسب نأ رومأملل الو ةفيلخلل

 هلام نم هعيبي نأ دحأل زاج ام لك ) : دمع نب دمحأ خيشلا لاق ( : ليقو )

 وأ ( هملع لتك و نم لام وأ هب رمأ نم لام وأ ) هيلع فلختسا نم لام نم وأ

 هنم سيأ وأ هير فرمي ال وأ ةلاض وأ ةطقل هديب ناك وأ ( عيب ىلع هديب ناك

 وأ ( هيلع هليكوت زاج ) هريغ وأ عدب اعرش هيف فرصتلا هل "حص لا۔م لكو
 نأ ةفيلخللو ى رمأيو لكوي نأ ةفيلخلل زوجي : ليقو ى هلعف لعفي نم هرمأ
 .رماي

 فرصتي نأ نم عونمم ناسنإلا لام نأ : فنصملا مالك ق لوألا لوقلا هحوو

 يذلا عنملا ىلع هريغ يقبو هل نذأ نمل لح دحأل نذأ اذإف « هنذإب الإ دحأ هيف
 نذأي ملو ع فرصتي نأ هل نذأ امنإ هل نذأ نمو ى هل حبي' مل عناملا نأل لصألا وه
 . هريغل فرصتلا حببي نأ هل

 دارملاو ى هريغ ةفيلخلا ةبانإ اهنع جرحم الف ةماع ةفالخلا نأ : يناثلا هجوو
 ةرامإلا و ةلاكولاب دارملا اذك و٤دارملا لصح هريغب وأ هسفنب هلصح اذإف “فرصتلا

 نم دودمم رومأملا لمع اضيأو ى اهمومع يف ةلخاد ةرامإلا نإف 4 ةلاكولا ابس الو

 ء ليكولل لمع ليكولا رومأم وأ ليك ولا ليك و لمعف“ليك ولا اذك و “رمآلا لمع
 للا لاق « العاف ىمسي رمآلا وأ رومأملا ليك و وأ رومأملا رومأم لمع اذك و
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 ناماه رمأ ىمسف «'١ي احرص يل نبا ناماه اي » :- ةياكح ىلاعتو هناحبس

 . ءانب ءانبلاب دنجلا

 الو هل يذلا مومملا ىضتقمي لمع مومع هل نم نأ : يمالك ق ثلاثلا هجوو

 : «عماجلا» ف - مهنع هللا يضر _ ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاقو “هزواحتي

 هيلإ عجر نم عيمج لامو هلام عيب يف هرمأو هتفالخو لجرلا ةلاكو زوجتو
 ءالؤهل ءارشلا كلذك و “ لفطلا هالوم وأ نونيل وأ لفطلا هنبا لثم ت هرمأ

 وأ هيلع لكو وأ هبلع فلختسانم عيمج نم ءالؤه ريغ امأو « عيبلا لثم « مهلك
 ام عيب ىلع هرمأي وأ هلكوي وأ هريغ فلختسي نأ هل زوجي الف هلام عيب رمأ

 هلام عيب ىلع لجر هفلختسا نم لثم « هلام عيب رمأ وأ لكو وأ هىلع فلختسا

 نم مهنمو ص نراطلسلا هفلختسا وأ بايغلاو ىماتيلل ةريشملا هتفلختسا وأ

 فلختسي نأ امأو « هلكوي وأ هرمغ رمأي نأ كلذ ىلإ رطضا اذإ صخر

 . ھا الف هريغ

 ىلع ةلاكولا وأ فلختسي وأ لكوي وأ ءاش نإ رمأي نأ ىلع ةفالخلا تناك اذإو
 . امطق كلذ هلف ءاش نإ رمأي نأ ىلع ةرامإلا وأ لكوي:وأ ءاش نإ رمأي نأ

 عيمج هتحت لخدف ماع ضيوفت ؛ لوألا : ناعون ةلاكولا : راثآلا ضعب يتو

 هينثتسي ام الإ كلذ ريغو قالطلاو حاكنلاو ةيلاملا رومألا نم هيف ةباينلا حصت ام
 . انموق لاق اذك ى ءايشألا نم ضوفملا

 )١( رفاغ ةروس : ٣٦ .
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 صتخيف « صاخ ليكوت : يناثلاو “ ماعلا ضيوفتلا حصي ال : يمفاشلا لاقو

 ىلع هلكو اذإف ى كلذ ريغ وأ ماصخ وأ ضبق وأ عيب نم ليكولل لكوملا لعج ام
 مل اقلطم عيبلا ىلع هلكو نإو ى هنم لقأب عيبي نأ هل زج مل انمث هل نيعو عيبلا

 نذأ نإو ى ةفينح يبأل افالخ لثملا نود امبو ةئيسن الو ضرعب عيبن نأ هل زجي
 نأ يصول او لىك ولل زوححو .ى هلك كلذ هل زاج ىر فيك و ىر ام عيبي نأ هل

 :لاقو يمفاشلا هعنمو !اهسفنأ ايباحي مل اذإ ميتيلاو لكوملا لام نم ايهسفنال ايرتشي
 كلذ هل لعج نإ الإ هيلع رقي نأ هل زجي ملو ماصخلا ىلع هلكو نإو “ دودرم وه

 وبأ لاقو ى هل لعج نإو ى هيلع رارقإلا زوجي ال : يمفاشلا لاقو ‘ ليكوتلا يف

 هل لمج نإ الإ هريغ لكوي نأ ليكولل زوجي الو ى هل هلعجي مل نإو زوجي : ةفينح
 . اماع هليك وت نوكي وأ كلذ لكوملا
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 لصف

 الدحاو وأ نيعمل هلام نم مولعم عيب ىلع ,دحأ ليكوت زاج

 نمث نيعي مل نإو نيعمل ال هرمث نم ًاليك اذك وأ هلامج نم هنيعب

 ‘ عضو

 لصف

 نم مولعم ) ءيش ( عيب ىلع ) هفالختساو هرمأو ( دحأ ليكوت زاج )

 ءيش عيب ( وأ ) نيم ريغل وأ ( نيعمل ) ناك دقع ياب هيف هفرصت وأ ( هلام
 ( هلامج نم ) اذكهو مهنيعب ال ةثالث وأ اهنيعب ال نينثا وأ ( هنيعب ال دحاو )

 لاكي ام ( هرمث نم اليك اذك وأ ) “ ضورملاو لوصألا نم هلامج ريغ نم وأ
 ىلإ دئاع اذه ( انم نيعي مل نإو ) نيمل وأ ( نيعمل ال ) نزوي امم انزو اذك وأ

 ى ةحلصملا يف ضيوفت نمثلا هركذ مدع نأ ههجو ى لصفلا اذه يف مدقت ام عيمج
 الهج هركذ مدع يف نأ ههجو ى انم نيمي مل نإ كلذ مهضعب عنمو يأ“( عنمو )

 . الهج عيبملا نييعت مدع يفو
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 : هليكول لاق نإو ، فلخف اذك نم اذه وأ اذه : لاق نإو

 { هسكعك هليكول عبي الف ، نالفل عب

 اذك نم ) كلذ ريغ وأ هب رتشا وأ ( اذه وأ اذه ) عب ( : لاق نإو )

 مدع عنملا هجوو “ ضورملاو لوصألا نم نهريغ نم وأ يلامج نم يأ ( فلخف

 : للع هلوقل ةعفنملا ىلع ةفالخلاو رمآلاو ليك وتلا زوجيو ى ةلاكولا ضحم

 ةبوتكم هتيصو الإ نيتليلتيبي هيف يصوي نأ ديري ءيش هل ملسم مىرما قح ام»
 نع هطرش ىلع عيبرلا هاورو ؤ رمع نما نع ملسمو يراخبلا هاور ڵ « هدنع

 الإ نيتليل تيبي هب يصوي ءيش هل ملسم ءىرمال لحي ال » : وقل هنع ديمس يبأ
 اهظفل ةياور يف رهاظ وه اك عفانملا لمشي ءيشلاو « هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو

 . ملعأ هللاو ى لام وأ ءيش هل اذكه

 ص هنم رتشا وأ ( نالفل عب ) هتفيلخ وأ هرومأم وأ ( : هليكول لاق نإو )

 رتشي الو > هرومأمل الو هتفىلخل الو نالف لسك ول يأ ء ( كليكول عبي الف (

 اك رشم وأ انونجم وأ ادبع وأ الفط هنوكل هل عيبلا حصي ال نالف ناك ولو مهنم

 اضيأ رتشي الو ى هل عيبي الف هنم ءارشلا "حصي ال ناك وأ مهوحن وأ هل عابي ال اهف

 هرومأم وأ نالف ليكول عب : هتفيلخ وأ هرومأم وأ هليك ول لوقي نأ ( هسكعك )

 هليك ول لب هل عيبي الف هتفيلخ وأ هرومأم وأ هليك و نم رتشا وأ « هتفيلخ وأ
 ص هرومأم وأ هتفيلخ وأ هليكو نم لب هنم رتشي الو « هرومأم وأ هتفيلخ وأ
 عنام مهنم ءارشلا وأ مهل عيبلا حصي ال هتفيلخ وأ هرومأم وأ هليك و ناك ولو

 هذأ كلذ لصأو ى هنم وأ هل الو مهنم رتشي وأ مهل عيبي الف ءيشلا يف وأ مهيف

 ىلع قاب كلذ ريغو هل نذأ ايف هل نذأ نمل الإ ناسنإلا لام يفق فرصتلا حصي ال
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 نإ لاملا برل الو « هبرل عبي الف ص نالف دبعل عب : لاق نإو

 نونجملا وأ لفطلا نالفل الو هضراقمل عب : لاق

 ص ءارثلا وأ عيبلا هل دقع نمل رايخلاف كلذ نم ائيش لصف نإو ت عنملا نم هلصأ
 ٠ ر امخلاف ال و رخآل ١ دىقعلل عبي الف دقعل عب : ل اق ن ١ و

 يف هل آنوذأم دبعلا ناك نإ لب ( هبرل عبي الف نذفف دبعل عب : لاق نإو )

 ريغ وهو هدبعل عاب نإو ى ءارثلا اذك و “هبرل الو هل عبي الف الإو ى هل عاب رجتلا

 تإ مث عاب يذلا ىلع نامض الف نوذأم ريغ هنأب لاملا بحاص ملع دقو نوذأم

 هل نوذأم هنأ نظ وأ هل نوذأم ريغ وأ هل نوذأم هنأ ملمي مل نإو“زاج هبر هزاجأ

 ملع دقو هلنوذأم ريغ هنأ عئابلا هملع نإ الإ كحلايف اضيأ نامض الف كلذك سيلو

 دارأ لا۔اا بحاص نأ نظ وأ هل نوذأم هنأ ىنع هل عيبلا دارأ لاملا بحاص نأ

 يف اضيأ نمضي : ليقو « نمضي وأ هبر زيجي ىتح للا نيبو هنيب ايف نايضلاف كلذ
 ص عيبلاك كلذ يف ءارشلاو رايخلاف دبعلل عب : هل ليق دقو هبرل عاب نإو مكحلا
 الإ لاملا بحاصو ديسلا هزاجأ نإ الإ زجي مل هدبعل عابف ى ديسلل عب : لاقت نإو

 . عيبلاك ءارشلاو ى لاملا بحاص ةزاجإ ىلإ رظنيف هل انوذأم ناك نإ

 ضراقملا ةلماعم نأل ص ( هضراقمل عب : لاق نإ لاملا برل ) ) عبي ( الو )

 هل ةلماممف لاملا برل عيبلا فالخب فلاخي الئل و ىنعملا يف لاملا بحاصلو هل ةلماعم

 الف لاملا بحاصل عب : لاق نإو ى كلذك ءارشلاو رايخلاف لمف نإو “ هدحو

 فالخب ىنعملا يف مهل عيب ضراقمل عيبلا نألو ةفلاخم هيف نآل « هضراقمل عبي
 . كلذك ءارشلاو هدحو هل عيبف لاملا بحاصل عيبلا

 ملسملا وأ كرلا وأ بئافلا وأ ( نونجملا وأ لفطلا نالفل ) عيب ( الو )
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 ةقافإ وأ غولب دعب هل الو هتفيلخل عب لاق نإ ةقافإ وأ غولب دعب

 نونجملا وأ لفطلا نالفل عب : لاق نإ مالسإ وأ قتع وأ مودق وأ
 . . هل عيبلازوجي ال ايف كرشملا وأ دبعلا وأ بناغلا وأ

 مودق وأ (ةقافإ وأ غولب دعب ) اهلك تافصلا نم كلذ وحن وأ ضيرملا وأ دبملا وأ
 كلذ لبق اهس الو “ كلذ وحن وأ مربأ وأ قاتعإ وأ دادترا وأ مالسإ وأ

 هنبال عب : لاق نإ بالل الو هل رومأملا وأ هليك و وأ ( هتفيلخ عب : لاق نإ )
 . سكملا الو هزاحأ نإ ابس الو هزح مل يذلا غلابلا وأ لفطلا

 ى ركذ نم دحأل وأ تافصلا كلت لثمب فصقملا ناسنإلل يأ ى ( هل الو )

 دادترا وأ ( مالسإ وأ قتع وأ مودق وأ ةقافإ وا غولب دعب ) دحاو ىنعملاو
 لفطلا نالفل عب : لاق نإ ) هسكع وأ اهلك تافصلا نم كلذ وح وأ مرب وأ

 (هل) هعيب يأ “ ( عيبلا زوجي ال ايف كرمغملا وأ دبعلا وأ بنافلا وأ نونجلا وأ
 سكملا هيفنكمهي ايف هسكع وأ اهلك تافصلانم كلذ وحن وأ ضيرملا وأ ملسملا وأ

 فالخلا نامضلا يفف لمف نإف « لعفي الف نونجملا وأ لفطلا نالفل عب : لاق نإ

 . لفطلل "لق ام الإ دبعلا يف روكذملا
 ءاش نإف « بئافلل عب : لاق نإو ى زاج اهمئاقو لاملا بحاص زاجأ نإو

 ام هل عبيلف كرتشملا امأو ى هل عبيف لايمآلا لخديو عجري نأ لبق هيلإ رفاس

 زوجي ام ولو هدعب عبي الو دادترالا لبق ملسملل عيبيو ملسي نأ لبق هعيب زوج

 ى سكملا يف اذك و « ضرم لبق حيحصلو ءربث لبق ضيرمل عيبيو ى كرشم هعيب
 مالسإلا لبق عيبلا هل زوجي هنأب لاكشإ الف زئاج هنأ ليك ولا همهوتي ام عفد امنإو

 ى رايخلاف فلاخ نإو “ فصولا ريغتل زوجي الف مالسإ دمب امأو كرشم عابي ايف
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 ص كلذ نم فصو اذ هنظي وهو نالفل عب : لاق نإو

 يف دجو نإو ص روكذم برقأ وهو كرشملل هل عيبلا زوجي ال : هلوق يف ريمضلاو
 وه هنأ ةنيرقل ص كرشملل اضيأ ريمضلاف « دبعلا ىلع كرشملا مدقت خسنلا ضعب

 فالجب دبعو فحصمك هل اهضعب عيب عنميو هل ءاش ألا ضعب عيب زوجي يذلا

 زاج هل نذأ نإو ى هل عيبلا نم ةعونمم اهلك ءاشألاف هل نذؤي مل تإ هنإف دبملا

 طاقسإ ىلوألاو هل زيجأ ام زاج ضعب نود ضعب عيب هل زيجأ نإو « هل اهميب

 اهقوس نأل ءاوس ةلأسملا يف زوجي ال امو زوجي ام نأل « هل عيبلا زوجي ال ايف هلوق
 كرشم زاج ام مالسإلا دعب هل عبي الف ى عيبلا لبق ملسأف ى كرشل عب : لاق هنأ
 . طقف زاج ام هل مبيلف هلبق امأو ى هل زوجي ال ام الو

 ةلأسم يف اك راتخملا هنأل هيلع رصتقا لب هيلع اقفتم سيل فنصملا هركذ امو

 هنأ رخآلا لوقلاو ى خلا لفطلا نالف روضحب : لاق نإو ى اهيف لاق ذإ روضحلا

 انه نيلوقلا هيجوتو “خلا غولب دعب عيبلا هل زاج “خلا لفطلا نالفل عب : لاق نإ

 . روضحلا ةلأسم همجوت يف هلثم

 ةمل وفط نم روكذملا ( كلذ نم فصو اذ هنظي وهو ى نالفل عب : لاق نإو )

 هفصو ءاوس كلذ دض وأ كلذ وحن وأ كارشإ وأ ةيدوبع وأ ةبيغ وأ نونج وأ

 هنأو نالفل عب وأ ' لفطلا نالفل عب : لوقي نأ لثم « احيرصت هيف اهنظي ةفصب
 ةالصلا همزلت ال وأ ى ريغص وه يذلا نالفل عب : لوقي نأ لثم ةيانك وأ لفط
 فصولا رثأ ىلع عيبلا ىضمأو هلبق وأ عيبلا نيح هفصو ءاوسو “ بنج ال وأ

 عب وأ وحصي نأ لبق نالفل عب : لوقي نأ كلذ نمو « ةلهم ضعبب هدمب وأ

 ى دبع وأ فحصم هل عابي نأ "لحي ال يذلا وأ كرلا نالفل وأ نونجملا نالفل
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 هلكو نإو > كلذ ف ءارشلا اذكو > هل عاب هنظ فالخ ىلع وهو

 نم ةزفقأ وأ اهوحن وأ باوثأ وأ منغ وأ رقب وأ لامج ءارش ىلع

 تعنم اهعيب ىلع وأ تيزك نم للق وأ "رب

 يغلم عب : لاق يذلا نظ فالخ ىلع وهو ( هل عاب هنظ فالخ ىلع وهو )
 لفطلانالفل عب : لاق اذإ هنأ ىلع ينبم اذهو ى هفيرعت يف أطخ درج هنأل هفصو
 هدارم لب ى هل عيبلا يف طرشو ديق ال هل فيرعت هنأ ىلع همالك لمح اذه وحت وأ
 اذإ هل عيبي ال هنإف طارتشالاو دييقتلا ىلع لمحي هنأب لوقلا ىلع امأو ى تاذلا

 ديسقت كلذ نأ ىلع لدي ام همالك يف ناك نإو ى ديقلاو طرشلا فالخ ىلع جرخ

 لفط ءيثلا اذه هل عب :لوقي نأ لثم هفالخ جرخ اذإ امطق زجي مل طارتشاو
 . لفط ماد ام وأ هتيلوفط يف هل عب وأ « لاحلا ىلع الفط بصنب

 تهبن اك بابلا لوأ نم اهلك لئاسملا نم روكذملا ( كلذ يف ءاوشلا اذكو )

 وأ لامج ) ميب وأ ( ءاوش ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو نإو ) هبلع

 - فاكلا رسكب - لكوملاو ى اهايش نفب دارأو ص ديبع وأ ( متغ وأ رقب

 ةزفقأ وأ ) ‘ نييمورو ةرجشو تارقبك ( اهوحن وأ باوثأ وأ ) هايشب ربع امنإ
 وأ ةلقلا عومج نم كلذ وحن وأ ( تيزك نم ) ى ةلق عمجم : ( للق وا "ربك نم

 جلا مماو ثنؤمل ةمالسلا عمجو رك ذمل ةمالسلا عمجو ريسكتلا عمجو ةرثكلا

 ىلع ةدقعلا تعنم يأ ص ( تعنم اهميب ىلع وأ ) تاركنملا يملا سنجلا مماو
 عنم يأ س فاضم فذح ىلع ءايشألا كلت تمنم وأ رتشي ال يأ ى ءارشلاب كلذ

 كلذ "لقأ ناك ولو رثكأ الو ةثالث الو نينثا ال وأ درف اهرتشي ال يأ اهؤارش

 ىلع عملا لقأ وه اك ةثالث دارأ له ردي الف رثكأ ىلع اضيأ قلطي نكل ى ةثالث
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 نإو ث كلذ نم ةثالث ىلع هل دقعيو ، تزوجو اددع نيعي مل نإ

 حص هنيع ٤ . . ٠

 وهو ةرثكلا عمج لقأ نم ردابتي ام الو ضعب دنع هلقأ وه اك نينثا الو روهشملا
 :ليقو ى ةرشع وهو ةلقلا عمج رثك أ نم ردابتي ام الو رشع دحأ :ليقو ؟ ةرشع

 عنمن “ دارملا ىلع يتيشاح يف كلذ تققح دقو “ كلذ قوف وه اه الو ةعست

 زيوجتلا يف ربتعملا نأل ى ةدقملا ( تزّوج و أددع نيعي مل نإ ) لهجلل فرصتلا
 . ةلاكولا تزوج : لوقت نأ نم ىلوأ اذهو دقعلا

 نم ةثالث ) دارفأ ( ىلع ) عيبلا اذك و ءارشلاب ( هل دقعي ) اذه ىلع ( و )
 ؛ كلذ دعب هرمأ رثكأ دارأ نإف ى دب الو همالك هيلع قدصي ام لقأ اهنأل ( كلذ
 ةلقلا عمج نآل عملا لقأ اهنأ كلذو « دري الو “ حص نينثا وأ ادحاو ىرتشا نإو

 الإ ةثالث نم لقأ ىلع قدصت ال يعمجلا سنجلا مساو عمجلا مساو ةرثكلا عمجو
 ةرثكلا عمج لصأ ناك ولو “ةقيقح ادعاصف ةثالث ىلع اهقدصو حيحصلا ىلع آزاجع
 اذه ىلعو ،ةئراطو ةبلصأ“ناتقبقح هلف رشع دحأل وأ ةرشعل نوكي نأ ليق امف

 ةقفصب ةثالثلا ىلع هل دقعي ةثالث ىلع دقعيو “تزوجو : هلوقب هرك ذ يذلا لوقلا

 : هلوقب دمب هركذ اك زاج تاقفص ثالث وأ نيتقفصب هل دقع نإو ى ةدحاو

 زاج لقأ ىلع دقعف هل نيع نإو ى هئارش وأ متنك عيب ىلع هلكو نإ اقلطم زاجو
 قلطأ و نمثلا نّبع نإو ‘دجو ام حص ددملا مامت دجي مل اذإو “يقابلا داز ءاش نإف
 ام رادقم ىرقشا اللق ارانيد نيرشعب يل رتشا : لوقي نأ لشم يرتشي ام ددع

 . كلذ نم لصي

 عيبلا هلثمو “ءارشلا وأ « دقعلا يأ « ( "حص ) “ددملا يأ “( هنيع ناو )
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 ءاهدَدع نإ هلكوم 7 ‘ دحاو ىلع هلكو نإ ةدحاوبو تاقفصب نإو

 نإ ربخو » هئارش وأ منغك عيب ىلع هلكو نإ ًاقلطم دقعلا زاجو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . .ةدحاوب ال دحاو ىلع هل دقع

 ةقفص ددع نإو ةدحاولا ةقفصلا لصألاو “ نيتقفص وأ ( تاقفصب نإو )
 وأ درف ىلع هل دقعي هنإف لبأب كلذ وحنو رقبلا وأ لامجلا : لاق نإ امأو ى دحاو

 . كلذ معت ةقيقحلل كلذ يف « لا ه نأل ى رثكأ وأ ةثالث وأ نيدرف

 هرمأ وأ ( هلكو نإ ةدحاو ) ةقفص ( ب ) ءارشلا وأ عيبلا دقعي ( و )
 هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم ريخو « دحاو ) درف ( ىلع ) هفلختسا وأ
 نيفصن نيتقفصب هعاب وأ هارتشا نأب دحاولا ىلع ةقفصلا يأ ى ( اهددع نإ )
 امو ةقفص يف ناثلثو ةقفص يف ثلث ى اثالثأ نيتقنصب وأ اثالثأ تاقفص ثالثب وأ

 لوقيو فصنلا لبقي نأ هلكوملف هفصن ىرتشاف ءارش ىلع هلكو نإو ى كلذ هبشأ

 نيئيش ءارش ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو نإو “ رخآلا فصنلا دزت ال : هل

 نإو ى زاج نيتقفص يف لعف نإو ى ةدحاو ةقفسح يفف دحاو سنج نم اهعيب وأ

 . هف رسخ ايهنم دحاو ةقفص ددع نإو رسخ تاقفص ف لمف

 تاقفص وأ نيتقفص وأ ةقفص يف ( اقلطم ) ءارش وأ عيبب ( دقعلا زاج و )
 ى ددملا نيمي ملو ( هئارش وأ متفك عيب ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو نإ )
 ( دحاو ) درف ( ىلع هل دقع نإ ريتخو ) ““رم اك دارفألا ال سنجلا دارملاو

 نيتقفصب كلذ وحن وأ هئارش وأ منغ عيب ىلع هفلختسا وأ هلكو وأ هرمأ اذإ ايف

 كلذ يفف تاقفص يف دحاو ىلع دقع لب ( ةدحاو ) ةقفص ( ب ال ) تاقفص وأ
 دقو ءارشلا وأ .عيبلا مزل لب رييخت الف دحاولا يف ةقفصلا ددمتت مل نإو « رييخت
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 ٠ . . . . امهريغب زوجو ى نينيعلاب ال لعف وأ

 ريخو : هلوق نإو “ كلذ وحت وأ امنغ رتشا وأ عب : لاق اذإ اهف اذه نأ تملع

 ٠. ر ١ ركت الف دحا و ىلع هلكو ذ ا ايف اهد دع ن ا هلكوم

 بهذلا يأ ى ( يديملاب ال ) نينيملا ريغب ءارشلا وأ عيبلا دقع ( لعف وأ )
 ناك امهريغب ىرتشا وأ امهريغب عاب املف ءارشلاو عنيبلا يف لصألا اهنأل ةضفلاو

 : هلوق ةلزنم تلزنت اهتلاصأ نآل رايخلا رتشا وأ عب : لاق يذلا لاملا بحاصل

 ناكف فلاخف اهب رتشا وأ يهب ع۔ب : لاق هنأكف ى اهب رتشا وأ اهب عب

 . رايخلا

 هنأل هلمف ىضم لب « رايخ الب ( امهريغب ) ءارشلاو عيبلاب دقعلا ( زآوجو )
 سانلا نيب اهف امهريغو نينيعلاب نانوكي ءارشلاو عيبلاو “ رتشا وأ عب : لاق

 نإو ى هب دقعلا ديتعاو رثك و رهش دقو « امهريغ لاطبإ غلبت ال نينيملا ةلاصأو

 وأ كلذ دعب ملع وأ ةئيسنلاب هرمأي مل لاملا بحاص نأ يرتشملا ملعو ةئيسنلاب عاب

 ىضم : ليقو ى لاملا بحاص ريخ هقدصو ةئيسنلاب ينرمأي مل هنإ : عئابلا هل لاق
 ص داتعم ريثك كلذ نم "لكو ث الجآ مقي ًادقنو لجاع عقي اك عيبلا نأل « عيبلا

 ؛ عيبلا رشاب يذلا ريغل لاملا نأ نيبتي مل وأ هقدصي ملو يرتشملا ملمي مل نإو

 عاب نإو « ةئيسنلاب عيبي الو دقنلاب الإ عيبي الو : هظفل ام « ناويدلا » يفف

 هسفنل ذخأيف لجالا لحي ىتح هلك هب عاب ام ءيشلا بحاصل مرفي هنإف ةئيسنلاب
 اهيطعيف ةيقبلا ذخأيف لجالا لحي قح هئيش ةميق هيطعي : لوقي نم مهنمو “كلذ
 لح اذإ هب عاب ام لك هسفنل ذخأيو هئيش ةميق هيطعي : لوقي نم مهنمو ى .
 . ها ص لجألا لحي ىتح ائيش هيلع كردي ال : لوقي نم مهنمو ى لجالا
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 ىرقشانإ اذك و“ هيلع كرد الو رايخ الو عيبلا ىضم دقن ريغ الجاع عابنإو

 الام هل عيبي نأ هرمأ نإو : هصن ام « جاتلا » يفو « ادقن وأ الجاع وأ الجآ هل

 بر همأ نإ الإ دقن نيدقنلاب الإ زوجي ال : ليقف ى ةئيسنب وأ ضورمي هعابف
 هلوق ام رظناو ى دقنب طرش نإ الإ ماتو زئاج هنا : يراوحلا وبأ [لاق] لاملا

 . ھا ى ضورملا يف

 نأ ىنعملا نوكي نأ نم عنام ال ذإ زاوجلاو ماتلاب اهيف هلوق نأ رهاظلاو

 ينأيو“نينيملا طرش نإ اذكف ى نمثلا دقن طرش نإ الإ ناك ام انئاك زئاج عيبلا

 هلصاح ام «ةكرب نا » وهو نيمدقتملا ضعب نع هاكح خيشلا مالك نم نهرلاعيب باب

 . عامجإ زاج ديب ادي دلبلا دقنب قلطملا ليك ولا عاب نإ : ةدايزو حاضيإب
 “ضعبو عيبلا تبثأو الجاع نمثلا هنمض انباحصأ ضعبف ةئيسن هب عاب نإو

 تبثأ ضعبو ى هنمثب "دتعي الف دقعلا داسفل “نمثلا ال لثملا وأ ةميقلا هنمض و هلطبأ

 ضعب لاقف ث ةئيسن وأ ادقن ضورعب عاب نإو « ةئيسنو دقن عيبلا نأل هلاحب هلمف
 لوقي لوألابو حصت : ضعب لاقو ى ةميقلا وأ لثملا نمضيف لطبي : انباحصأ
 ضورملاو نامأ مهاردلاو ربناتدلا “نأ كلذو « مت لكوملا همتأ نإ و “ يعفاشلا

 كلملا نم ءيشلا جارخإ عيبلا نأل ى هلاحب لعفلا تابثإ بجوي رظنلاو « تانمثم

 ضورملاب عيبلا يف دوجوم اذهو ى كلملا نيع وهو هيلع ضوعتي ةميق هل لدب ىلع
 . نالطب الو نامض الف

 وأ ضورعب عاب اذإ ضعب دنع نمثلا ليك ولا نيمضتب لاقي فيك : تلق نإو

 نمثلا نمضي نكل “هتحصب مكحيف عيبلا لصأ ليكولل نأ ههجو : تلق ؟ ةثيسن

 انك



 : هل ل اقو رانيدك هل ىطعأ وأ هلكوم ل ام نم ال هل ام نم هل ىرتش وأ

 ء فلاخ نإ ه يل رتشا

 نامض اذه لوق امنإ ‘ فالتإلاب هيدمتل عيبلا لطبأ نم لوق كلذ سيلو ص الجاع
 . عيبلا داسقل هب دادتعالا مدعل نمثلا ال ةميقلا وأ لثملا

 قالطإلا ىلع "رم ام رخآ ىلإ ءيشلا جارخإ وه عيبلا نأ ملسن ال : تلق نإو

 يف لصأ ريغ ضورملاف ص هب عيبلا ايضام ةميق هل لدب لك سيل : لوقن لب
 نيب هلك كلذب عقي عيبلا نأ ىفخي ال : تلق “ لصأ ريغ لجآلاو اهب ءارشلا
 عرفلا ةرثك عم عرفلا لاطبإ ىلع ىوقت ال ءيشلا ةلاصأو “ ليلق ريغ اريثك سانلا
 ٠ هت ر دن م دحعو

 لعف هلوق ىلع فطعلاو ى هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكومل يأ “ ( هل ىرتشا وأ )
 هريغ لام نم وأ ( هلام نم ) هيلع فوطعملايف اك انه طلسم ريبختلاف دقع ىلع وأ

 وأ هرمآ وأ هلكومل نإف ث هلاب يأ ى هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم لام نم ال )
 ىضق مث ههجوب ىرتشا نإ امأو ص ءارثلا هب عقو رضاح لاملاو رايخلا هفلختسم

 رضاحي ىرتشا هنأب ديق هلام نم : هلوقف < تباث عيبلاف هلكوم لام ريغ نم
 هلام نم هلوق ق ريمضلا عجرم نيبسل هلكوم لام نم ال : لاق امنإ ى ههجوب ال

 ىرتشا نإ اضيأ ريغو . هسفن لام نم ليكولا ىرتشا نإ ريع لكوملاف
 راشأ وأ « لكوملا لام نم هب ىرتشا ام رضح نإ ليكولا لام نم ال هلام نم

 ليكولا لام نم امأو ع هلكوم لام يف هل فرصت ال هنال « ههجو ال ةيلإ
 .رقشا : هل لاقو رانيدك هل ىطعا وا ) لكوملا هضبقي مل هنال اضرق سيلف
 رمأ الب هل ىطعأ نم لامب وأ هريغ لامب وأ هلابب يرتشاف ( فلاخ نإ هب يل
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 . هب لقي مل نإو : ليقو

 تضلإو “ هسنج ريغب وأ هاطعأ ام سنجي ءاوس « هاطعأ ام نيع ريغب نكل ى هنم
 ريغب ءارشلا نم كلذف عئابلل هاطعأف نمثلا نم هاطعأ امب ءاج مث هتمذ ىلع ىرتشا
 ءاطعأ نإو ى ادقن هرضحت نأ هب يرتشتل كل ىطعأ ام نأش نإف « هاطعأ ام
 ص كثم رانيد هاطعأف اذك يل رتشا : لاق وأ « اذك ىل رتشا : لاقف كلثم ارانيد

 لام وأ هلام نم هسنج ريغ وأ هسنج نم هفالخب ىرتشاف ى هب رقشا : لقي ملو

 نارمع يبأ خيشلا دنع رايخلا هاطعأ يذلل نإف « هل ىطعأ نم لام وأ هربغ
 هءاطعإ نأل « هب رتشا : هلوق ةلزنم « رتشا : هلوق لزني هنأل _ هللا همحر _
 هاطعأ اذإ هدنعف هاطعأ امب ءارثلا دارأ هنأ مهفي ى رتشا : هلوق عم الثم رانيدلا
 . هدنع رايخ الف هب ىرتشا اذإو ى هب الإ رتشي الف « رتشا : لاق وأ « رانيد

 ( نإو ) ص رايخلا هل : - هللا هحر _ نالساو دمحم وبأ لاق يأ ى ( ليقو )

 : لاق لب ص ( هب ) يل رتشا ( : لقي مل ) و رم اك رم امب فلاخو رانيدك هاطعأ

 هاطعأ نمل نإف ى هب ىرتشاف ى رتشا : لاق مث هاطعأ وأ هاطعأ مث « يل رتشا

 هل يرتشي نأب ةمذلا ىلع ءارشلاب "رمأ ى ىل رتشا : هلوق نأل ى هفلاخ هنأل رايخلا

 طعأ : هل لوقب وأ ٠ ريغ وأ الثم ارانيد هل يطمي نأ امأف ى هيأر هل ىرف هىتأيف

 همقوأ نأب هل قلطأ يذلا ءارثلا ديق املف “ كلذ وحن وأ كتيطعأ يذلا رانيدلا

 . رايخلا هل ناكف ةفلاخم ناك هاطعأ يذلا رانيدلاب

 : لاق لب ع يل هب رتشا لقي ملو هاطعأ اذإ : نالساو دم يبأ لوق ىلعف
 ء هب هل يرتشي ال هنإف هرئخأ وأ ءاطعإلا ىلع ءارشلاب رمألا مدق ى يل رتشا

 لاقو يأ ص نارمع يبأ لوق وه هب لقي مل نإو : هلوق نوكي نأ لمتحيو
 : لاق لب ى هب رتشا : لقي مل نإو ‘ هاطعأ امب رتشي مل اذإ ريحي : نارمع وبأ
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 ىلع هلكو نأب هثراو ربخأ تاه انمث هطعي ملو اذك ءارشب هرمأ نإو

 ٠ ٠ - ٠ . هارتشا نإ هنمث هطعي و ء كلذ

 ردابتي ءارثلا رمألاو ءاطعإلا هلاصتا نأ نارمع يبأ لوق هحوو > طقف رتشا

 ٠ الثم هاطعأ يذلا رانيدلاب ءارشلا ةدارإ هنم

 هاطعأ اذإو ى ةنامأ هدنع نكيلف هب ءارشلاب هل حرصي مل هنأ نالساو هجوو
 لوق ىلع هب يرتشي الف “هب دتعم لاصفناب هدمب وأ ىل رتشا : هلوق لبق رانيدك
 سيلف يدنع رضاح نمثلا نإ هل لقي ملو عئابللهري ملو هرضحأ نإ و ى اعم نيخيشلا

 وأ “ هب يل عب : لوقيو هيرب نأ هب ءارشلا امنإو ى هايإ هاطعأ ولو هب "ءارش كلذ
 اذك ناكم يف وه وأ يدنع رضاح نمثلا نإف ى يل عب : لوقيف هدنع نوكي

 هتجح عئابللو “ هب عيبلا صيصخت هيف امم كلذ وحن وأ الثم رانيدلا عضومل ريشم

 . هقيدصت مدعو رانيدلا كلذ ريغ هنوك ق

 هاطعأ وأ ( انمث هطعي ملو اذك ءارشب ) هلك و وأ هفلختسا وأ ( هرمأ نإو )

 ملو هارتشاف - هايإو هللا انمحر _ نالساو دمحم يبأ لوق ىلع هب رقشا لقي ملو انم

 اذك و “رومأملا ( ربخأ ) فلختسملا وأ لكوملا وأ رمآلا ( تامف ) عئابلل انمث طعي

 ( كلذ ىلع ) هتايح يف هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو ناب هثراو ) لكوملا مزل
 ( نإ هنمت هيطعي ) هنإف ةنبب تماق وأ هثراو هقدص نإ كلذ دعب ( و ) ءارشلا
 هربخأو عئابلل هدر قيدصت الو ةنيب نكت مل اذإو“هانركذ اك ( هارتشا ) دمت ناك
 رةشي مل نإ و هلام نم نمثلا ىطعأو هسفنل هذخأ عئابلا هقدصي مل نإو « كلذب
 هنم رمأ الب رتشا لاق يذلا لام نم وأ هدنع نم نمثلا ىطعأ وأ توملا دعب الإ
 . رسحم ثراولاف
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 ىلع اذه كل تعب : هل اعيب دارأ نيح وارش ليكول عئاب لاق نإو

 لهو ى هلكوم ىلع وه عجريو نمثلإب هذخأيو ى زاج هل وأ نالف

 ه يلوضف يف اذكو ؟ نالف ىلإ لاق نإ هب هذخأي

 ءارش رومأم وأ (ءاوش ليكول ) زوجي اك هريغ لامل وأ هلامل ( عناب لاق نإو )
 ةمذ ىلع يأ ص ( نالف ىلع اذه كل تعب : هل اعيب دارأ نيح ) ءارش ةفيلخ وأ

 يأ ى ( هل ) كل هتعب : لاق ( وأ ) كفلختسا وأ كرمأ وأ كلكو يذلا نالف

 ىلع كنم يرتشأ : ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليكولا لاق وأ ى هل كعم هميب تدقع

 لبقف كل لقي ملو هل لاق وأ 6 مالكلا اذه ىلع عيبلا عقوف نالفل وأ نالف
 يذلا فلختسملا وأ رمآلا وأ ليكولا عئابلا ذخاي يأ ، ( هذخايو ى زاج )

 ةمذ ىلع كل تعب : لاق ولو ( نمثلاب ) هفلختسا وأ لكو وأ هرمأ نمل ىرتشا
 . كلكوم

 - ماللا حتفب - فلختملا وأ رومأملا هلثمو « ليك ولا يأ «( وه عجريو )

 اهعقوأ ةدقملانأآل كلذو - ماللا رسكب هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم ىلع )
 لهو ) نالفل هيرتشت تنأو كل هتعب : كلوقك وه امنإو ه نالف ىلإ اههني ملو هعم
 عجريو نالف ىلإ كنم يرتشأ :لاق وأ (؟ندالف ىلإ) كل هتعب ( لاق نإ هب هذخاي

 نإ هتحح نالفل و هل ةدقملاو “ هنع ىطعأ هنأل ىطعأ امب روكذملا نالف ىلع وه
 وأ لسىكوتلاب رقأ نإف « رتشن ل وأ هفلختسا مل وأ هلكوأ مل وأ هرمآ مل : لاق

 يرقغملا دربلف الإو عئابلل نمثلا وه طميلف ةنيبلا تماق وأ فالختسالا وأ رمألا

 . زاج نمثلا ىلع ايضر نإو “ عئابلل عيبملا

 هل لاق نإف “ةفالخ الو ةلاكو الو رمأ الب نالفل ىرتشا ( يلوضف يف اذكو )

_ ٥٣٧٢ - 



 زجي مل هسفنل هلبقو لكوملا نالفل هل عاب نإو

 وأ نالفل كنع يرتشأ : يلوضفلا لاق وأ هل وأ نالف ىلع اذه كل تمب : عئابلا

 لبقي مل نإف ى هب نالف ىلع يلوضفلا عجريو نمثلاب يلوضفلا نخأو ى زاج هيلع
 تمب : يلوضفلل لاق نإو ث هيلع نمثلاو يلوضفلل عيبملاف ائيش هطمي الف هلوضف
 اذم ىلع عيبلا عقوف نالف ىلإ كنع يرتشأ : يلوضفلا لاق وأ ط نالف ىلإ كل

 غاسأ نإف ى نالف ىلع يلوضفلا هب عجريو نمثلاب يلوضفل! ذخأي : ليقف « مالكلا

 هل عيبملاو يلوضفلا ىلع نمثلاف الإو ميبملا هلو هنع ىطعأ ام ءاطعأ هلوضف
 عجر الإو طعيلف يلوضفلا لوضف غاسأ نإف ڵ انالف هب ذخأي : ليقو ى اضيأ

 بسن يلوضفلاو “ زاج نمثلا ىلع ايضر نإو ى عيبملا هعنم درقساو يلوضفلل

 لفتشا نم هانعمو « درفملا ىلإ بسنلا سايقلا نآل ذاش - مضلاب _ لوضف ىإ

 . هينعي ال ابب

 رومأملا هلثمو ى ليكولل يأ ى ( هل ) هبئان وأ لاملا بحاص ( عاب نإو )
 املوخدمو يه نوكيف اهلصأ ىلع ماللاو ص نالف ىلع يأ ى ( نالفل ) ةفيلخلاو

 لدب نالفل : هلوقو ى هملع وأ فلختملا وأ رمآلا وأ ( لكوملا ) بارضالا لدب

 لكوملا ريغل وأ ( هممفنل هلبقو ) كلكو يذلا نالفل لاق هنأك ى هل هلوق نم لاتشا

 رهاظ رمألاف يسفنل هتلبق ينإ : دقعلا نيح ظفلت نإف ى همئابل عيبملاف ( زجي مل )
 يسفنل هتيون دق دقعلا نيح ينإ : لاقو كلذ دعب ظفلت نإو “ عقاو ريغ عيبلاو

 ص هرهاظ ىلع كلثم ليكولا هاضمأو نالفل عقو عيبلا نآل مكحلا يف هلوق لبقي م

 نم عيبملا در يف لتحيلف هسفنل ىون هنأ يف قدص نإف ط هلا نيبو هنيب ايف امأو
 اذإ نوكي عيبلاب يل نوكي نأ يل زجأ : هل لاق همئاب هلبقي مل نإف ث همئابل نالف

- ٥٣٨ 

 



 وادتب نإو هيثلا ىلع قفنأ ام هلكوم ىلع كرديو ، هكعك

 عيبلاب نالفل نوكم نأ زجأ : عئابلل لقىلف هدرب نالف ضري ل نإف « نالف هدر

 . عئابلل عوجر ال : لقو ع هل نآلا انأ هلقأ و آل وأ تنأ تلعف اك نآلا

 عئابلا ةرضح الب ولو هسفنل لبقي نأ لثم لكومل ليك ولا لاتحي نأ يفكيف
 ناسنإل عيبي نأ وهو ى ( هسكعك ) ليطمت هنأل كلذ يف هيلإ مالك لاصيإ الو
 : لوقي نأ لثم ى كلذك فلختسملاو رمآلاو « كلذب ناظفلتي هلكومل وه لقيو

 ى زوجي ال هلك كلذف “ينفلختسا وأ ينرمأ وأ ينلكو نمل تلبق : لوقيو «كل تعب

 كسفنل كل تمب :وه لاقو ى الثم لكوملا نالفل كنع يرتشأ :لاق نإ كلذك و

 كلذف نالفل وأ نالف ىلع كل تمب : عئابلا لاقو «يسفنل كنع يرتشأ : لاق وأ

 مل تإ ريخألا مالكلا ىلع عيبلا حصي : ليقو ى هقالطإ ىلع كلذو زوجي ال هلك

 . همالك مدقت نم ه ركني

 هسفن يق يونيو يرتشي : تلق ؟ هريغل يرتشي نم لعفي اذامف : تلق نإو

 ينإ : هل لاقي وأ ى كلذ ىلع هل عابيف هل يرتشأ ينإ حرصي وأ نالفل يرتشي هنأ

 نالفل عاب نإو ص كلذ وحن وأ تئش نمل يرتشت تنأو كل وأ كعم عيبلا دقعأ

 . زاج هتفيلخ وأ هرومأم وأ هليك و لبقف فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا

 ةحص روص قلطم يف قلطملا ليكولا كردي يأ ى ( هلكوم ىلع كرديو )

 (ءيشلا ىلع قفنأ ام ) هفلختسم ىلع ةفيلخلاو هرمآ ىلع رومأملاو هلكوم ىلع عيبلا

 يف نونج وأ ضرم نم ( وادتب نإو ) هب عاب يذلا:ءيشلاىلع وأ هل ىرتشا يذلا

- 0٣٦٩ ٥ _ 



 بح ءارش ىلع هلكو نإو ص ةرافخ وأ ةلابق وأ فاوط ةرجأ وأ

 ص ءاركب هيلإ هلمحو اضيأ افرظ هل ىرتشا اذك ةدلب نم تيزك وأ

 > لكلا هتم ذخأيو

 وأ ( راسمس وأ ) فاوط ةرجا وأ ( هراضحإ وأ بيبطلا وأ > ءاودلا سفن

 ( ةرافخ' وأ ) - فاقلا حتفب - ملظب دحأ هذخأي ال نأ ىلع ةلافك ( ةلابق
 ى ىلوأ ناك اهيلع رصتقا ولو ملظ نم عنم يأ ى _ اهحتفو اهرسك و ءاخلا مضب

 نأ لثم ى ريفخ روضح الب كلذ يف لام فرصب هظفح يف يمسلا انه ةلابقلا وأ
 ذخؤي ال نمم نالفل هنإ كل بتكي وأ صلاخ هنإ كل بتكيف هبئانل ائيش يطمت

 يظمعي ام عيمج نم اهوحنو يسارملايف هيلع يطمي امو ى كلذ وح وأ ةرافخلا هنم

 وأ فرظ نم همف لعجي ام ءارك وأ هلمح ءارك اهس الو ى هل احالصإ وأ هل انوص

 نم ائدش هملع كردي ال : لىقو ك هسابل وأ هبرش وأ هلكأ وأ كلذ ءارش وأ تدب

 . ةلابقلاو ةرافجلا الإ هلك كلذ هيلع كردي : :7 > هلك كلذ

 وأ ةلىن وأ ةعلس وأ ( بح ءارش ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو نإو )

 (تيزك وأ ) لمحو ءاعو ىلإ جاتحي ام لك نم كلذ ريغ وأ صج وأ رامث وأ لوقب
 هل ىرتشا ) هارتشا ( اذك ةدلب نم ) تامئاملا عيمج وهو ءاعول جاتحي ام لك نم

 وأ هب بهذي ىتح هيف هنزخي اتيب اضيأ هل ىرتكاو ى هارتكأ وأ ( اضيا افرظ
 اباود هل ىرتشا وأ ( ءاركب هيلإ هلمحو ) [ كلذ ] يف ةحلصملا ربتعي هارتشا
 هلام نم كلذ لك لعفي ى ةحلصملا ىلإ رظني ى ربلا لماحم نم المحم وأ ةنيفس وأ
 .. عيضي مل نإ قيرطلا يف فلت نإ هيلع نامض الو

 كلذ و ( لكلا ( هفلختسم وأ هرمآ و أ هلكوم نم ي ا > ) هنم ذخ ايو (

 ۔۔ص ٠ ٤ ٥ _



 ءاركب الإ اعضوم هل دح ل نإو 0 اهيف هكرت ‘ اهيف : لاق نإو

 ذخأي الف الإو هنذإب الإ هيلإ هعفري ال نكلو « هنم هذخأو هل ىرتكا

 ص فرظلا نمث وأ عفرلا ءارك هنم

 كرديويلإ هلسرأ لقب ل ولو هلا لسر نأ هل "حصف ةيامغلاىنعم نم ظفل ءاعدتسال

 هنإف "باود وأ ًادمبع ىرتشا نإ اذكو > ليلدلا ةرجأ اذك و > فرص ام لك

 ةلالدلا ةرجأو يعارلا ةرجأو مح وادي وأ مهسبلي وأ مهيقسي وأ مهلكؤي ام كردي

 يف نزخ وأ هبكرم ىلع لمح نإو “ فرص ام لكو ىنكسلا ءارك و قيرطلا يف
 هبلع كردأ امإو « ال : لبقو ، كلذ ةرجأ كردي هنإف هفرظ يف لمح وأ هنزخ
 ةميق كردأو ى اهنم بلجلا ىنعم يف اذك ةدلب نم هلوق نأل ليلدلاو لمحلا ءارك
 مزلتسي ءارشلا نآل هنم دب ال ام كلذ وحن وأ ظفاحلا ةرجأو تيبلا وأ فرظلا
 لئاسولل نإف ص ءيشلا ةلزنمب هنإف هبلإ جاتحي وأ هب الإ ءيشلا دجوي ال امو ى كلذ

 . دصاقملا كح

 ( اهيف هكرت ) اذك ةدلب يف يأ ص ( اهيف ) اذك يل ٍرتشا : هل ( لاق نإو )
 يأ ، ( هذخاو هل ) ه ( ارتكا ءاركب الإ اعضوم هل دجي مل نإو ) هارتشا اذإ

 ةميق وأ عار وأ ظفاح ةرجأ نم هيلع فرص ام لك اذك و ى ( هنم ) ءاركلا

 ةدلبلا نم هجرخي الو ( هنذإب الإ هيلإ هعفري ال نكلو ) كلذ ريغو ةرجأ وأ ماعو
 ذخاي الف ) نذإ الب هعفرف عفرلا يف هل نذأي ( الإو ) اهنم جرخ ولو هنذإب الإ

 يف فرص ام الو ليلدلا ةرجأو هءارك وأ ( فرظلا نمث وأ عفرلا ءارك هنم

 . بورشمو لوكأمك هك رديو ةدلبلا يف فرصي امم ولو قيرطلا

 س ١ ٤ ٥



 هعيب ىلع لكو ام لزنملا قوس يف عيبيو ء قيرطب فلت نإ هنمضو
 نمضو ى نيخسرف نود زاجو ص هريغ ىلإ هجرخي الو

 يف ءيشلا داسف هل رهظ نإو ، عيضي مل ولو ( قيرطب فلت نإ هنمضو )
 ؛ عيضي مل نإ هنمضي مل هب جرخف كلذ ريغ وأ بصاغ وأ ودعب هكاله وأ لزنملا

 لمح اذك عضوم يف عيبلاب هرمأ نإو ى هب جورخلا يف هيلع فرص ام كردأو
 درلا هيلع كردي الو عضوملا نيعي مل نإ ايس الو ع فرص ام لك كردأو هعم نمثلا

 ناك نإو ى كلانه هقبأ وأ ى ىلإ هلسرت ال : لاق نإ الإ لوآلا هعضوم ىلإ
 هلو نامض الف رجتلل يرتشي رجات هنأل هيلإ هلسريو هيف ىرتشي هنأ ةفرع مهل
 . فرص ام

 ص هيلع فلختسا وأ هب رمأ وأ ( هعيب ىلع لكو ام لزنملا قوس يف عيبيو )

 هيف ناك نإو “ عييضت الب نامض الو هيلإ هلمح يف دقع وأ فرص ام كرذيو
 ءيشلل اهدحأ دتعي مل نإو ص حالصلا رظنيو ءاش اهأ يف عاب رثكأ وأ ناقوس

 ص عيبملا هيف ناك لحم يف عيبيو « عيبلاك هلك كلذ يف ءارشلاو ى هيف عبي الف
 ثبح ىلإ هبلج نإو ى هيلإ ءيجيف ىال مأ اضيأ ليكولا هيف ناك أ ءاوس
 . هنمض وه

 يف رخآ عضوم وم هريغو لزنملا قوس ريغ يأ ى ( هريغ ىلإ هجرخي الو )
 نكل ى ( نيخسرف نود ) رخآ قوس ىلإ ( زاجو ) ى لزنملا ريغ قوسو لزنملا
 . لزنملا مث لزنملا قوس نم هركذ ام ىلوالا

 هنأ هيلع فرص ام نامض ىنعمو ى هيلع فزص امو ءيشلا كلذ ( نمضو )
 الب ولو فلت نإ عيبملا نمضيو عيبملا بحاص ىلع هك ردي الو ى هيلع بهذ
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 .نامض الو ، اعضوم هل نيعي مل نإ ءاش كيح : ليقو س اهجراخ

 نمضي الف اهلخاد امأو ى نيخسرفلا جراخ يأ س ( اهجراخ ) عاب نإ عييضت
 . ايهلخاد هملع فرص ام كرديو عيضي ل نإ

 ؛ اهضوم هل نيصي م نا ) اهجراخ ولو ( ءاش ثيح ) عيبي : ( ليقو )
 فرص وأ اهجراخ عاض ولو هيلع فرص ايف الو عيبملا ءيشلا يف ( نايض الو
 عيبملا لثم هيلع كردي الو هيلع هك ردي لب فرص ام هيلع بهذي الو «اهجراخ

 هحالص ناك نإ نمضي مل قوسلا ريغ يف عاب نإو “عيض نإ الإ عاض نإ هتميق وأ
 . ملعأ هللاو « هحالص يف بئاغلا لام نأل كلذ يف

_- ٥٤٣ = 



 لصف

 هل زاجأ نإ الإ ًآعم الكو نإ هبحاص نود "ليكو دقعي ال

 ٠ ص ايهلكوم وأ

 لصف

 ( اعم التكو نإ هبحاص نود ) ةفيلخ وأ رومأم وأ ( ليكو دقعي ال )

 لجر ةلزنم امهلآزن هنأل كلذو ى عيب وأ ءارش ىلع اعم افلختسا وأ اعم ارمأ وأ
 اعم اكترمأ وأ ى اعم ايهتلكو وأ آعم امكتلكو : لوقي نأ كلذ ةفصو « دحاو

 عم : ظفل طقسي وأ ى اعم اهتفلختسا وأ اعم اكتفلختسا وأ « اعم ايهترمأ وأ

 رتشا وأ عب :لوقي وأ ةفيلخ وأ رومأم وأ اليك و اهتلعج وأ امكتلعج :لوقيو

 نا الإ ) اههنرق هنأ هنم ردابتي وأ حرصي امم كلذ وحن وأ نالف عم وأ نالفو تنأ

 ( ايهلكوم ) هل زاجأ ( وأ ) هدنغ وأ هدمب وأ دقعلا لبق هبحاص ( هل زاجأ

 . كلذك هدنع وأ هدعب وأ هلبق اهفلختسم وأ امهرمآ وأ

.- ٥٤٤ 

 



 ء هدمع ز وجو > لوألل رظن" رخآلا عفدو امهدحأ ز وج نإو

 اهقرف نإو

 لك ومللو ى رخآلا ليكولا وهو ‘ بحاصلل ريمضلا ( امهدحأ زوج ناو )
 هبحاص عفدو لكوملا زوج وأ “لكوملا عفدو هبحاص زوج يأ «( رخآلا عفدو )

 ىبس نم ربتعا ( لوذلل ) لومفملل ءانبلاب ( رظن ) لكوملاك فلختسملاو رخآلاو
 ه۔ب قبس نإ اهأ ى زاج زيوجتلاب امهدحأ قبس نإف “ عفدلاب وأ زيوجتلاب ايهنم
 دجي ال ذإ ى اهفلختسم وأ امهرمآ وأ اهلكوم هضقني نأ لبق ايلعف ماتلف بحاصلا
 هئاضمإلف فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا هب قبس نإ امأو « همامت دعب ضقنلا

 ى بحاصلل لاطبإ هتزاجإ نإف “ ىضم دقو دعب بحاصلا عفد رثؤي الف لعفلا
 عيبلا حص اضيأ بحاصلا زاجأ مث زاجأ ول هنإ ىتح ءاش ثيح هلاطبإ هلو
 . ةعئاضف بحاصلا ةزاجإ امأو ى هتزاجإب ءارلا وأ

 اليك و ايهلمجو امم اهلكو ولو هدحو ليكو دقع يأ « ( هدقع زوجو )
 دقعلا دارملا نآل ص قباسلا لعف ىضم اميج هاعاب ول اذك و ع رخآلا ىبأ ولو ادحاو

 رخآلا ةرضحب آلإ رتشي وأ امهدحأ وأ اكدحأ عبي ال : ايمل لقي ملو عقو دقو

 دحاولا لقتسيف لكلا ال ةيلكلا مالكلا يف لصالاو«مالكلا اذه ماقم موقي ام وأ
 ادعاصف ةثالث رمأ اذإو “ دحاو نامساك امه اضيأو « ةغللا اذكهو ى مكحلاب
 ىلإ لصفلا لوأ نم هلك رم ايف نينثالا كحك مهكحف مهفلختسا وأ مهلكو وأ

 . لحملا اذه

 ةفصو > اضيأ اهكح قيرفتلا ق ادعاصف ةثالثلا مكحو ) اهقرف نإو (

 كترمأ وأ كتلكو دق : هل لوقىف ا هدحو دحاو لك مم عمتجي نأ ىيرفتلا

 ٥٤٥ _ ) ج ٩ - لينلا - ٣٥ (



 نإو ء حاكنلا يف رم امك هل وأ هبحاص نم نإو ؟لك لعف زاج

 هييرتشم يديأب عيبملا فقو الإو ملع نإ رتشم لولف لك عاب

 هبانمب عجر امهدحأل نيبت نإف ، هتيانجو هتنوؤم امهيلعو ى نيبتي ىح

 ى لكلا عمتجي وأ كلذ ىلع دهشتسي وأ لسرب وأ هيلإ بتكي وأ كتفلختسا وأ
 وأ.امكترمأ وأ اكتلكو دق : لوقي وأ “ ةدح ىلع كلذ دحاو لكل لوقنف

 ليك و وأ ةفيلخ وأ رومأم امكنم لك وأ هدحو يفكي دحاو لك ؛ امكتفلختسا

 ايهنم لك ملع ولو ( لك لعف زاج ) هسفنب دحاو لك لالقتسا ديفي امم كلذ وحن وأ
 فلختسملا وأ لكوملا وأ رمآلل ( هبحاص نم ) ءارشلاب ( نإو ) لبك و رخآلا نأ

 هبحاصل يأ ى( هل ) اعم هنع ابان يذلا ريغ هنع بان نم لام وأ هلام عيبب ( وأ )
 نيرومأملا نم لكل نأ ( حاكنلا يف رم اك ) فلختملا وأ رمآلا وأ لكوملا ةينب

 نرق نإ : لصف :لاق ذإ رخآلا رومأملا ةطساوب رمآلل هتنبا ريغ هتيلو جوزب نأ

 . خلا ‘ جوزتف ةرامإ ين نيرومأم رمآ

 هد۔هب نمو يناثلل عيبلا لطبو لوألا ( ملعا نإ رتشم لوذاف لك عاب نإو )

 دحتا نإ و ى ( نيبتي ىتح ) نيرتشملا وأ ( هييرتشم يدياب عيبملا فقو الإو )

 ةحص ىلع لديو “ سوؤرلا ىلع هيف اوك رتشا وأ هبف اكرتشاو دقملا "حص اهتقو

 اهلك (هتنوؤم) مهيلع وأ ( اهيلعو ) حاكنلا ةروص يف قالطلا ىلع رابجإلا دقملا

 ام شأرأ مهل وأ ايلو لاومألاو سفنألا يف ( هتيانجو ) هيلإ جاتحي ام لك نم
 رهظ نأب مهدحأل وأ ( امهدحأل ) كلذ دعب ( نيبت نإف ) ى هتلغ ايلو هيف دسفأ

 ص ايهبانم وأ ى ( هبانمي ) نورخآلا وأ نارخآلا وأ رخآلا ( عجر ) لوألا هنأ
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 > خسف : لبقو { هبح اص ىلع كلذ نم

 يذلا وهو “( هبحاص ىلع ) ةيانجلاو ةنوؤملا نم روك ذملا ( كلذ نم ) مهبانم وأ

 هادع يذلا اذه فرص ام هادع نمل بحاصلا اذه مرغيف لوأ هنآل ى هل هنأ نيبت
 اذكو ص شرأ وأ ةلغ نم ذخأ ام هادع يذلا اذه نم دريو هتيانج وأ هتنوؤم يف

 هيرتشم يدياب عيبم لك فقو ملمي مل نإو ث لوألا ءارثلا تبث“لك ىرقشا نإ
 امب عجر لوألا نيبت اذإو ه هشرأو هتلغ هديب نوكيو هتيانجو هتنوؤم هيلعو

 يطعيو شرأآلاو ةلغلا هاطعأو هل ءارشلا ناك نم ىلع ةيانجلاو ةنوؤملا يف فرص
 ص ةيانجلاو ةنوؤملا ف فرص ام هيلع كردي الو عئابلل شرألاو ةلغلا لوآلا ريغ

 ص رثكأ وأ لقأب هورتشا وأ هايرتشاف “ هنيعب اصوصخ اثيش مهل وأ ايمل نيع نإو

 ءارشلا هل نم ىلع لوآلا ريغ كردي الو ملعي ىتح فقو مل۔هي مل نإ و ى لوألا ملعو

 ؛ دحاو يشل ءارسلا عقوف ًاثدش نمي مل نإ اذك و ى ءانلاو ةلغلا هيطعيو فرص ام

 فصنب دحاو هل عاب نل فصنلا نإف “لكلا ءارش وأ لكلا عيب تقو دحتا نإو

 ء ثالثأف ةثالث اوناك نإو ى نمثلا فصنب رخآلل فصنلاو هب عاب يذلا نمثلا

 عئابلا ذخاي هنإف دحاو ءيش يف رثكأ و لقأب ناك نإف ى ءارشلا امأو « اذكهو

 نإو ت آضيأ كلذك رهاظ رمألاف ىواست نإو “ دحاو لك هب ىرتشا ام فصن
 لكلا تبث رخآلا ىرتشا ام ريغ "لك ىرتشا نإ و « اذكهو ثالثأف ةثالث اوناك

 ولو ةرثك وأ ةلقب لك نمث فلتخا وأ ىرتشا ام ددعتو تقولا دحتا اذإ : ليقو

 . ءارشلا وأ عيبلا لطب ةرثك وأ ةلقب ميبملا نمث فلتخا وأ عيبملا دحتا

 كح نإف « "نايب جري مل نإ عيبلا ( خسف ) لوألا ملمي مل اذإ : ( ليقو )

 لوقلا ىلعو ص خسف الو ‘ لمف ام وه حلاف لوآلا نيبت مث لوألاب ملعلا مدعل خسفب

 را رمتسالاىلع هنالغتسيو هنامدختسي اهف لوألا نايب نم اسيأ ولو خسفي ال لوألا
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 نمم وأ هسقن نم وأ هنم وأ همحاصل لك لعف اعم الكو نمل زوجو

 هلع فلختسا

 ةكرشلا الإ ثدح امو ءارشلا دصق الك نأل « ىنج ام امهيلعو هيف دسفأ ام ايل و

 . هللا نم

 هدقع زوج و:لاق اك نيعومحب نم دحاو دقع زوج نم لوق وهو “( زوجو )

 امم اورمأ وأ امم اولكو وأ ى اعم افلختسا وأ اعم ارمأ وأ ( اعم لكوأ نمل ) .
 ى هعب هل ليق ام هبحاصل هعببي يأ ء ( هبحاصل لك "لعف ) آعم اوفلختسا وأ

 يل رقشا : هل لاق نمل هنم هؤارش يأ ى هبحاص نم يأ ( هنم ) لك لمف ( وأ )
 ى هنم : هلوق هنع ينغي اذه ( هسفن نم وأ ) هريغل وأ همئابل عيبملا ناك ءاوس
 نونجم وأ بئاغ وأ ميتي نم ( هيلع فلختسا نمم وأ ) هلوقب هلباقيل هداعأ هلمل
 اذه ةطساوب رخآلا هيلع فلختسا نم لام نم ليك ولا يرتشي يأ ى امهريغ وأ

 « هنم يرتشي يذلل زوجي هنأ نيبيل “ هسفن نم : هلوق ركذ هنأ نكميو « ةفيلخلا

 ه هب رمأ وأ هيلع لكو وأ فنصملا لاق اك فلختسا ءاوسو هلام عيبي يذللو

 ى مهل ىرتشا يأ هيلع رمأ وأ لكو وأ هيلع فلختسا نمل لك لعف وأ هلام نم يأ

 ىلع هلكوي دحأ ةطساوب هلام نم يرتشي نأ ى هسفن نم وأ : هلوقب ديرب نأ زوجيو
 نم هل ىرتشا هنأ “هيلع فلختسا نمم : هلوق ىنعمف ى هلكومل هل عيبيف هفلختسا نم
 . مهيلع ةفيلخ وه يذلا بحاصلا ةطساوب بئاغ وأ نونجم وأ ميتي

 عيب ىلع دحاو ناكم ف اعم ًامىمج اهلكو نإ امأو : « ناويدلا » لوق امأو

 هبحاص طسوتب هسفنل هعيبي ال ؛هانعمت؛هسفنل الو هبحاصل امهدحأ هعىبي الف ءيش

 ادرفنم هسفنل عاب هنأ دارملا سيلو ىرخآلا زاجأف هسفنل هتعب لاق وأ ى هل عيبلإ
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 هنونأمل هيلع لكو ام 'ليكو عيبي الو ، نيقرتفللك هيلع الكو ايف
 . امل ام عيب ىلع هديقع هلكو نإ رديقعل الو هلكوم نوذأملل الو

 زوجي ثيحب ان لكوملا "دح الو رخآ ليك و ةزاجإ الو لكوم ةزاجإ البو عيبلا
 افلختسا وأ « اورمأ وأ ارمأ وأ ى اولكو وأ ( الكو ايف ) هب هسفنل هذخأ لكل

 زوج نم لوق وه زيوجتلا اذهو ى نيقرتفملاو ( نيقرتفملاك هيلع ) اوفلختسا وأ

 . ٥ دقع زوح و : ل اق ك ك ه ربع عم عمج ول و دح ١ و دقع

 وأ هب رمأ وأ ( هيلع لكو ام ) ةفيلخ وأ رومأم وأ ( ليكو عيبي الو )
 الإ زوجي الف هسفنل عيب هل عيبلاف « هل هديب امو هنأل ( هنوذأمل ) هيلع فلختسا
 كلذك و ى ةادانملا وأ دلبلا رهسب هسفنل هريغ لام هديب نم عيبي نأ زيجم دنع
 ء لوقلا اذه ىلع الإ هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكومل هنوذأم نم رتشي الف ى ءارشلا

 رمآلل وأ لكوملل هدب امو هنآل ص هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم نوذاملل الو )

 نإو ص هلامب لجر لام عاب نوكيف هل عيبلاك هنوذامل عيبلاف فلختسملل وأ

 هرمأ وأ هلكو نإ اذك و “زاج هترامإ وأ هتلاكوب هديس ريغ لامب هل نوذأملا هارتشا
 ٠ . هل سيل ام الإ هنوذأم نم رتشي الف ءارسلا ىلع هفلختسا وأ

 ناسنإ هلكو نإ هنأ ينعي ( ايل ام عيب ىلع هديقع هلكو نإ ديقعل الو )
 عيبلا نآل ص ناسنإلا كلذ ديقعل همبي الف ءيش عيب ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ

 نإ الإ “ءارسلا اذك و ى هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو يذلا كلذ سفنل عيب هديقعل

 نوكت ال نأب ديقعلا هب صتخا ام ىرتشا وأ ديقعلا هب صتخي نمثب هديقعل هعاب

 . هب صتخي ام رثدح وأ ءيش لك يف اهتدقع

_ ٥٩ 



 اضيأ اهب هملع فلختسا نمل وأ ةفالخ هلفطل زاجو { وه هديقعل الو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ‘ هلامب هضراقملو

 فلختسا وأ رمأ وأ لكو" ام هديقعل دحأ ميبي ال يأ ، ( وه هديقعل الو )
 عيبي نآ زيج لوق ىلع الإ زوجي الف هسفنل عيب هديقعل عيبلا نآل ى هعيب ىلع
 صتخي نمثب هديقعل عاب نإ الإ ص ءارثلا اذك و « ءادنلاب وأ رعسلاب هسفنب ناسنإلا
 وأ ءيش لك يف اهتدقع نوكت ال نأب ديقعلا هب صتخا ام ىرتشا وأ دقعلا هب

 . هب صتخم ام ثدح

 هنونجم وأ ( هلفطل ) عيبي نأ رومأملا وأ ةفيلخلا وأ ليكولل ( زاجو )

 ( هيلع فلختسا نمل وأ ) ى اهىلع ةلاكو وأ ةرامإ وأ دحأ نم اهعقوت ( ةفالخ )

 ةرامإ وأ ( اضيا ) ةفالخب يأ ى ( اهب ) هيلع لكو وأ رمأ وأ هريغ وأ بئاغ نم
 يرقشي نأ هل هيلع فلختسا وأ هيلع لكو وأ هب رمأ اذإ ءارثلا اذك و ڵةلاكو وأ

 ء كلذك ةلاكو وأ ةرامإ وأ ةفالخب نكل هنع بان نمم وأ هنونجم وأ هلفط نم

 صخ رلاب هلفط نع بئانلل ميبي نأ مهتي هنأل « اذه زوجي ال هنأ يدنع يذلاو
 نم ةحلصم ديرب هنأل كلذ نم هعنمي ال نأ بئانلا نأش نمو“ءالغلاب هنم يرتشي وأ

 نإ ءادنلاب وأ رعسلاب زاجأ نم لوق ىلع الإ ى اقلطم لطب عقو نإف ى هنع بات
 هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكوم لفطل عيبي نأ زوجيو ى ءادنلا وأ رمسلا ةميق قفاو

 . هوحنو هنونجم اذكو ةفيلخ وأ رومأم وأ. ليك و ةطساوب هنم يرتشي وأ

 عيبي نأ ةفىلخلا و رومأملا هلشم و . لمك ولل زاجو يأ > ) هلامب هضراقملو (

 ضارقلل هيرتشدو ضارقلا لامنم عيبملا نمت هطمي ناكولو ضارقب الام هاطعأ يذلل

 ء يبنجأل عاب هنأكف هبحاصل ال هل ءارشلاو عيبلا ي هكح ضراقملا ديب ام نأل
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 ارش ليكو ىرتشا نإو .كلذ يف ءارشلا اذكو ى هلكوم ضراقملو

 . . . هل هلمكوت دعب وه هعاب ام هلكومل

 عم هيف حبرلا هل نوكيل صخرب هل عيبي نأ مهتي هنأل زوجي ال هنأ يدنعو

 لوق ىلع الإ اقلطم لطب عقو نإف « كلذ بحي هنأ ضراقملا نأش نمو “ ضراقملا
 هضراقمل عاب نإو ى ءادنلا وأ رعسلا ةميق قفاو نإ ءادنلاب وأ رعسلاب عيبلا زيجم

 نإ اذك و ى زاج ضارقلل نوكي ال نأ ىلع ضارقلا لام ريغ نم نمثلا هاطعأ و
 امم هضراقم نم يرتشي نأ مهدنع هل زاج ءارشلا ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو
 ءالغلاب يرتشي نأ مهتا هنآل ى زوجي ال يدنعو « ضارقلاب هضراقم نيبو هنيب وه

 ءادنلاب وأ رعسلاب ءارثلا يف قباسلا لوقلا ىلع الإ لطبيف هضراقمو وه حبريل

 لامب ولو هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم ضراقمل ) عيبي نأ زاج ( و )

 حبرلا هل نوكيل يرتشيف حبرلا بحي ضراقملاو هبلع ةمهت ال هنأل ضارقلا

 هل ءارشلاو عيبلا يف ضراقملا ديب ام كحو كلذ يف ريض الو لاملا بحاصلو
 هضراقم نم هل ىرتشاف ءارثلا ىلع هفلختسا وأ هلكوو هرمأ ولف « هبحاصل ال
 وأ ضارقلا ريغ لام نم ايس الو « كلذ ىف ةمهت ال ذإ زاج ضارق لام وه ام
 . هريغل ضارق

 لك يف هتنيب اك اهريغو ةريخألا ةلأسملا هذه ى هلك ( كلذ يف ءارشلا اذكو )
 وأ هرمآ وأ ( هلكومل ) هتفيلخ وأ هرومأم وأ ( ءارش ليكو ىرتشا نإو )
 ى هفلختسا وأ هب هرمأ وأ ءارثلا ىلع هلكو يذلا يأ “ ( وه هعاب ام ) هفلختسم
 ءارشلا ىلع هنفالختسا وأ هرمأ وأ ( هل هليكوت دعب ) رخآلا هبئات هعاب ام اذك و

 م ٥٥١ .



 ةلاقإب هل يرتشيو .3 هدعب ولو ليكولا هعاب ام زاجو . عنمو زاج

 ءارش معي ءارشلا ىلع هفالختسا وأ هرمأ وأ هليكوت ظفل نآل ملع ولو ( زاج )

 ائيش عيبي دق ناسنإلا نألو ع فالختسالا وأ رمآلا وأ ليك وتلا دمب هعاب ام

 دارأ ولف ‘2 ناويدلا ه و فنصملا رات كلذو“هيلإ جايتحالا هل ثدحي وأ مدنيو
 . ىل هرتشت الف انأ هتعب يذلا الإ.: لاقل

 لكوم دنع ناك هنأ يناثلا عئابلا ملعي مل ولو « مهضعب عنمو يأ ى ( عنمو )
 ىلع هفالختسا وأ هرمأ وأ ليكوت دمب هعبي مل هءارش دارأ ول هنأل كلذ ليكولا

 وأ رومأملا وأ لكوملا هعاب ام امأو ى ءارشلا نع هب ينغتسيو هكسمي لب ءارشلا

 هرمأ وأ هلك و مث ءارثلا ىلع هفلختسي وأ هرمأي وأ اناسنإ لكوي نأ لبق ةفيلخلا

 . لاكشإ الب هيرتشي نأ هل زوجمف ءارثلا ىلع هفلختسا وأ

 نم ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا ) هعاب ام ءارش يأ ى ( هعاب ام زاج و )
 ( هدعب ) هعاب ( ولو ) “ ءارشلا يف هنع بان يذلا اذه ريغ هريغ وأ هسفن لام

 ص كلذ لبق عاب ا۔ه زوجي ىلوألابو « فالختسالاو رمآلا هلثمو ليك وتلا دعب يأ

 هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكومل يأ“( هل ) ةفيلخ وأ رومأم وأ ليك و ( يرتشيو )
 ينلقأ : كريغ نم رقشمل لوقت نأب عئابلا ريغل ةلاقإلا زاوجب لوقلا ىلع ( ةلاقإب )

 هرمأ يذلا لام الإ ةلاقإب هريغ لام وأ هلام نم عاب ام هل درب نأبو كلكومل همنعتو

 لبقو ص هفلختسا وأ هلكو وأ هرمأ يذلا وأ وه هعاب يذلا هفلختسا وأ هلكو وأ

 هدر زاجو ص فالختسالا وأ رمآلا وأ ليكوتلا دعب ولو همئاب هعاب نإ هزاوج
 :لاق نم لوق ىلع هريغ عاب ام وأ وس عاب ام ةلاقإب در ءاوسو لبق عيب نإ ةلاقإلاب

 ءانب هلكومل ءارش سفن ةلاقإلا نأ ىلع كلذو نيعيابتملا ريغ نيب اضيأ ةلاقإلا زوجت
 نيبو هنيب دقعلا ديدجتل جاتحا هسفنل هلاقأ ول ذإ ى عئابلا ريغل ةلاقإلا زاوج ىلع

_ ٥٥٢ - 



 بيعملا هل نيع نإ و .هليكوت لبق ولو بىعم نمو اهب عنمو ةيلوت وأ

 . . . . . . ، نالوق هيفف

 نوكت اهنأب لوقلا ىلع هل هعاب نمم ولو ( ةيلوت وأ ) ةلاقإلاب هكلم لخد ذإ هلكوم
 يف رم اك عيب ةيلوتلاو ةلاقإلا نأ ىلع ءانب كلذو هل عاب نل ىرتشا نمم ولو
 عيب اهلعلو « ثيدحلا هدريو عيب ريغ امهنأ ىلع ءانب ( اهب عنمو ) “ ثيدحلا

 . كلذل همنمث قباس ىلع هئانبل فيعض

 ادمع ( بيعم ) ءارش ( نم ) ةفيلخلاو رومأملاو ليكولا ءاململا عنم ( و )
 (هليكوت لبق ) هيف بيملا ناك ( ولو ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ءارثلا ىلع هلكو نمل
 حص لعف نإ :ليقو “الثم لكوملا رَتخ لعف نإو “ هعم وأ هفالختسا وأ هرمأ وأ

 ى فالخلا هيف ام ىلع افطع ءارش نمو : لاق لوقلا اذهل لعلو “ ضقن الو

 ص حلاص دوجوم لكل لماش قالطإلا ىلع هليك وت نأ بيملا مدقتب ييفتلا هجوو
 دعب بيعلا ثدح نإ امأو بيعم ولو هب هرمأ ام سنج نم هل هيرتشي نأل
 . بسلا ثدح ىتح ءارشلا رخأ دقف ليك وتلا

 ركذي ملو ( بيعملا ) ءيشلا فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا ( هل نتيع ناو )
 رومأملا وأ لك ولا ردي ملف ًابيعم هب ناك ام ركذ الو بيملاب فصي ل و بيعم هنأ

 ىرد وأ ابيعم هلعي مل هنأ ىرد وأ ى هملعب مل مأ ابيعم هملع دق هنأ ةفىلخلا وأ

 ةروص يف هنأ ال إ ال : ليقو ث هل هيرتشي : لق “ ( نالوق هيفف ) اببعم هلع هنأ

 ردي مل اذإ اذك و « بجاو حصنلا لب هحصن هل يفبني ابيعم هملعي مل هنأ هتيارد

 اذه ىل رتشا : هل لوقي نأب كلذو « دك وأ ىلوألا ةروصلا يف حصنلاو ملع له
 هنإ : لوقي نأ ريغ نم نييعتلا نم كلذ وحنو نالف دنع يذلا كلذ رتشا وأ ءيشلا
 . بيع وه امب هركذي نأ الو « بسملاب هفصي نأ الو < بيعم
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 لبق بيع هبو ءيش عيب ىلع هلكو نإو 4 بيعلاب هيس نإ زوجو

 . . . . هب ملعي ملو هليكوت

 عقي وهو عيبملا هل نيع ولو ءارلا هل قلطأ هنأ هيرتشي هنأب لوقلا هجوو

 الف لعف اذإف “ بيملا صقني امب بيعم ىلع هل دقعي نأ هل زاجف ملاسلاو بيمملاب
 دح لصو له رظنيف ى اضيأ تبث هيف بيعال هنأك هارش نإو ى هءارش ضقني

 ةلعلا هذل و “ صقن ام نمضيف يباحملا كحبف ىباح نإ و “ نيفلا كح مكحيف نيفلا

 عقو ول ىتح عنملاب لوقلا هجوو ىهل هنيمي مل ولو بيعم هل يرتشي نأ مهضعب زاجأ

 هبيعب ملع الب ىرتشا ولام هل ىرتشا دق ناك بيعم هل ىرتشا اذإ هنأ رخ
 ص ضعب دنع هخسف يف ريخو “ ضعب دنع خوسفم بيعملا نأل ع هخسف ىطاعتل

 وه امب كلثم هرمأي الف ءارشلل ضقن نيلوألا يفف ى ضعب دنع شرأآلا "درب تباثو
 ءارش ىلع الثم هليكوت نأل س ادمع هيلع لثم هلكو امل ةفلاخم ثلاثلا يفو ى ضقن
 ملعالب رتشم بنج يف فصو اذهو « هضعب درو نمثب ءارش ىلع ال نمثب ءيش

 ' ةفيلخ وأ رومأم وأ ليكو نم هيف مالكلا نمم بيعب ملع نم بنج يف ال

 نوكي هنأ ينعأ ى دلبلا يف بيعم عونلا كلذو اعون هل نيع اذإ نالوقلا كلذكو .

 . ةعنصلاب و أ ةقلخل اب بسع هيف

 نيع وأ قلطملا ( بيعلاب هايم نإ ) ءاململا هزاجأ يأ “ ( زوجو )
 لجلا كلذ وأ ى بيعملا لجلا كلذ يل رتشا : لوقي نأ لثم « بيملا
 فلتخي الو عيبملا نيعي ملو بيملا ركذ نإ اذك و ى لبإلا لكأت ام لكأي الا

 هبو ءيش عيب ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو نإو ) “اذه زاوج يق

 ص هعم وأ هفالختسا وأ هرمأ وأ ( هليكوت لنبق ) بيع هيفو يأ ى ( بيع
 لبق ملع نإ ١إس الو .0 ةفيلخلا وأ رومأملا وأ لسك ولا يأ ك ( هب ملعي ملو (
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 نم لقتناف نيعم ءارشب هلكو نإو هدعب ثدح نإ ال هب ربخأو هعاب ملع مث

 © نالفل يذلا ءيشلا : لاق نإ ال ؛ هيلإ لقتنا نمم ه ؤارش زاج لوألا هبر

 . . . . . ،هنيعب هدصق نيح زوجو

 ( ثدح نإ ال ) بيملاب يأ « ( هب ) هيرتشم ( ربخاو هعاب ملع مث ) ليك وتلا
 ذئنيح هنإف فالختسالاو رمألا هلثمو ى ليكوتلا دعب يأ < ( هدعب ) بيعلا
 هعاب نإ و “هعاب ى هعب : لاق نإف ى هيف ثداحلا بملاب هبحاص ربخي ىتح هعيبي ال
 ثداحلا بيملإاب هفاصتا نآل؛رابخلاب بحاصف ثداحلا بسصلاب هبحاص رابخإ نودب

 صقنل ابيعم هعيب ديري ال اضيأ هبحاص لملو “ رخآ ءيش ةلزنمب هريص هدنع
 نم كلذ وحن وأ لقتنا مث وأ ى نالف ىلإ لقتنا مث نالفل اكلم ناك يذلا نمثلا
 نرالقل يذلا لوقي نأ نعو “ نآلا نالف دنع هنأ ركذ نع ةدرجملا تانيصتلا

 : هل لاق نح هكلم ف ناك ينلا ) لوألا هبر نم لقتناف ) كلذ وحنو

 قلع هنأل ريثك لاقتنا دعب آلاقتنا ولو ( هيلإ لقتنا نمم هؤارش زاج ) ىل هرتشا
 يذلاب وأ ى هرتشا : لاق نيح هدنع ناك يذلاب هديقي ملو ءيشلا سفنب ءارشلا
 ناكم يف وأ نالف دنع وأ ( نالفل يذلا ءيشلا لاق نإ ال ) نيحلا كلذ يف هكلم
 كلم نم جرخ قح هرتشي مل نإف ؛ فصولا لاز مث فاصوألا نم كلذ وحنو اذك
 هربخي ىتح هرتشا هل لاق نمل هرتشي الف ى الثم ناكملا نع وأ هدنغ نم وأ ى نالف
 هتفلاحخل رايخلاف هربخي مل نإو « هارتشاف « هرتشا : هل لاق نإف ‘ فصولا لاوزب

 يذلا ءيشلا كلذ ىل رتشا : لوقي نأ كلذ نمو ى ءارشلا نيح دوجوملا فصولا

 . هيرتشي نأ لبق صقن وأ دازف اذكب ميس وأ اذك هتميق

 فصولاو ( هنيعب هدصق نيح ) عيبلا ضقني الو هيرتشي نأ ( ز" وجو )
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 ( ذه وأ غلب م > لفط وهو دبعل ( ١ ذهك < ء ١ رش ىلع هلكو نإ ١ ذكو

 . ءى هنم عنم اشبك راص 7 فورحلا

 نيببتو فيرمت وه امنإ اذك هتميق وأ اذك ناكم يف وأ نالف دنع وأ نالفل هنوكب

 . زوحلا دنع طرشو ديقو

 س دبعلا اذه لثم ءارش ىلع يأ « ( دبعلا اذهك ءارش ىلع هلكو نإ اذكو )
 اهتابثإو ىنعملا نم اهنودب موهفم اليثمت كلذ نوك و « فاك۔اا طاقسإ ىلأوألاو
 نم ليشمتلا نأ عم « دبعلا اذه ءارش لثم ىلع تلكو : لوقي الثم لكوملا نأ مهوي

 اذه وأ يل لفطلا اذه رتشا : هل لاق نأب ( لفط وهو ) لكوملا نم ال فنصملا

 نوكي نأ مهوي لفط وهو : هلوق نأل تركذ امب ربعي نأ ىلّوألاو ى لفطلا دبملا
 عم ةيلوفطلا الثم لكوملا رك ذي نأ نودب هلكو نيح رمآلا سفن يف لفط هنأ دارملا
 لبقهمالك نم رهظي ايف ادحاو الوق هؤارش زوجي اذه نآل؛اذه فنصملا دري مل هنأ
 اذه سيلو دبع هنأ لاحلاو“ىل هرتشا يأ “لكوملا نم ديق كلذ نأ دارأ هنأ مهويو
 ةمل وفطلا لاحي ءارشلا دّسق هنال٤غلب نإ قافتاب هؤارش زوجي ال اذهنأل اضيأ هدارم

 نوكيف لاح ال لكوملا مالك يف فنأتسم هنكل لكوملا مالك نم نوكي نأ لمتحيو

 . نيلوقلا دوجو يف تعنلا ىنعمك

 هيرتشي نأ لبق (اشبك راص مت فورخلا اذه وأ ) هيرتشي نأ لبق ( غلب مث )
 اذك نس يف يذلا ناويحلا اذه وأ هيرتشي نأ لبق المج راص مث ليصفلا اذه وأ

 لاق نم ربخأ نإ الإ هئارش نم يأ “ ( هنم عنم ) رخآ نس ين ناك ىتح هعبي ملف
 فصولا لاوزل رامخلاف الإ و « ىل هرقشا : هل لاقف “ فصولا لاوزب ىل رتشا : هل
2" . 
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 . هعيب يف ا ذكو ‘ الوأ هنيع نيح زوجو

 نييبتو فيرعت فصولاف تاذلا نيع يأ ى ( الوا هنيع نيح زاوجو )
 هيرتشي : ليقف هيرتشي نأ لبق اقهارم لفطلا دبعلا راص نإو ، طرشو ديق ال
 اذه يفو « غلابلا مكح هكح : ليقو « ةيلوفطلا نم جرخي ملف غولبلا ققحتي مل هنأل
 اذه يل رقشا : هل لاق نإ امأو « ءارشلا لبق غلب اذإ اجبف ناروك ذملا نالوقلا

 هرتشي ملف رمآلا سفن يف لفط وهو ةيلوفطلا هل ركذي ملو « دعلا كلذ وأ دبعلا

 . هل هيرتشي هنإف غلب ىتح

 ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو نإ نيعملا ءيشلا عيب يأ « ( هعيب يف اذكو )

 هركذ نإو ص زاج فصولا لاز ىتح هعبي ملف هيلع يذلا فصولا ركذي ملو هعيب
 كلذب هعبي الف داز مث هتفص رك ذو نمثلا هل نع نإو “نالوقف لاز ىتح هعبي ملف

 لقتناف يلفطل وهو لاملا اذه عب : هل لاق ول ام همالك لمش و هرواش نإ الإ نمثلا

 . ملعأ هللاو ى لفطلا ىلإ لقتناف يل وهو وأ ؛ هيلإ
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 لصف

 عئاب وأ لكوم نم عنصب عيبم رييغت دصب دقع حصي ال
 ‘ كلذ وحت و ١ هنحط رب و ١ هغبص و ( اب ون هلمع تإ فوصك

 لصف

 لبك وتلاك اصاخ افالختسا فلختسم وأ رومأم وأ لسك ول ( حصي ال )

 فلختسم وأ رمآ وأ ( لكوم نم عنصب عيبم رييغت دمب ) عيبب ( دقع )
 ةفالخلا وأ ةرامإلا وأ ةلاكولاب عيبلل لهأتم يأ ث ( عناب وأ ) ماللا رسكي

 كلذو “ عنص الب وأ ءادر اذإ بصاغو قراسو طلاغو فلكتمك امهريغ نم وأ

 هئات وأ همحاص ) هلمع نإ ( نهريغ وأ ريرح وأ ناتك وأ نطق وأ ) فوصك (

 ( هغبص وأ ) كلذ وحن وأ اللبح وأ اطوبخ وأ الزغ وأ ( ابوث ) امهربغ وأ
 ٠ فوص غبص

 وأ ةضف وأ بهذك ( كلذ وحن وأ هنحط ) امهوحن وأ ريمش وأ ( ربأ وأ )
 عبي الف كلذ ريغ وأ احالس وأ ةينآ وأ ةكس وأ ايلح اهب لمع ساحن وأ ديدح
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 هريغ ام عيب زوجو ، تاذ يف صقن وأ ةدايز الب هحالصإ رضي الو

 ةلغ عيب ىلع هلكو نإو ى هعيقرتو بوث غبصك هيف ةدايزب لكوم

 ٠ . > نالوق هفف اهممرص وأ اهدصحف

 رايخلا هلف الإ و ريغتلاب هملعو رييغتلا دعب هبحاص هل نذأ نإ الإ رّسفتلا كلذ دعب

 يف صقت وأ ةدايز الب ) هميب نم هحالصإ هعنمي ال يأ ى ( هحالصإ وضي الو )
 ٠ فس لقصو بؤ لسفك هريغب وأ لسغب خسو ةلازإك ) تاذ

 لكوم هرّسغ ام عيب ءاملعلا ضعب زوج يأ «( لكوم هرتيغ ام عيب زوج و )

 ( هعيقرتو بوث غبصك هيف ةدايزب ) - ماللا رسكب - فلختسمو رمآ هلثمو

 وأ ةدايزب ريغ اذإو « هيلإ ميقلتو هريغو فيس نم رسكنا ام ربجو هتطايخو
 ( هلكو نإو ) ص كلذب هملع عم هبحاص نذإب الإ هعيب زجي مل ناك اك داع مث صقن

 ص ( هيفف اهموص وأ ) اهبحاص ( اهدصحف ةلغ عيب ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ

 ص عنملا ( نالوق ) امهب ملعلاو مرصلاو دصحلا دعب ددجتم نذإ الب اهعيب يف يأ

 ص عنملا : « ناويدلا » راتخغو « لصألا ىلع ءاقب زاوجلاو اهبحاصل رايخلاف عاب نإف

 لبك وتلا لبق نم رييغتلا نأ يفو « هوحنو هلكوم ال همئابل هنأ يف هتجح يرتشمدلو

 اذك و ص هلوق فالخ ءيشلا بحاص وأ عئابلا نيب نإ الإ :هلوق كلذ يف لوقلا يف

 رهظ ىلع وهو ربولا وأ ريعشلا وأ فوصلا عيبي نأ الثم هرمأ وأ هلك و نإ نالوقلا
 . ه"زحف ناوبحلا

 اهعطقف راجشألا ىلع يهو هتلغ عيب ىلع هلكو نإ امأو :« ناويدلا » يف اولاق
 نم مهنمو > كلذ عبمج عيبي ال هنإف هسردف رادنألا وأ هدصحف عرزلا اذه وأ

 رهظ ىلع يهو فوصلا اذه ميب ىلع هلكو نإ اذك و « كلذ عيمج عيبي : لوقي
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 نإ زاجو ء اهيف ىنب وأ اهسرغ نإ اهعيب ىلع هلكو اضرأ عيبي الو

 هضقن نإ ًاطئاح وأ ى اهعلق نإ ًآاسورغ الو ص لقب وأ بحب اهثرح
 . هحعيب ىلع لكو تيب ىلع ةفرغ ءانب هعنمي الو 2 هسكعك

 نإ ص نالوق اذك و ى اهميبي ال : ليقو نونعي ى اهعيبي هنإف اهبحاص اهزجف منغلا

 ليكو ( عيبي الو ) 0 ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليكولا زج وأ مرص وأ دصح

 ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ اهبحاص ( هلكو اضرأ ) ةفيلخ وأ رومأم وأ

 ام سرفلا دارأو اهيف رفح وأ ( اهيف ىنب وأ ) اهبحاص ( اهسرغ نإ اهعيب
 . لسفلا لمشي

 سدعو ريعش و ربك ( بحي ) اهبحاص ( اهثرح نإ ) اهميبي نأ ( زاجو )
 ‘نذإب الإ اهعبي ال:ليقو ىاملاوز برقل حخيطبو عرقو رزجو تفل ك (لقب وأ)

 ( الو ) ثرحلا نثتسيلف نذإلاب وأ لوآلا لوقلا ىلع عاب اذإ و ص رايخلاف لعف نإو
 وأ هفلختسا وأ هلكو وأ اهمىبب هرمأ يذلا اهبحاص ( اهملق نإ اسورغ ) عيبي

 وأ ) راغصلا عاتب عيب راغصلا لخنلا لمشي ام سورفلاب دارأو ى وه اهملق
 وه وأ هكلام ( هضقن ) و هعيب ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو ( نإ طئاح

 اهسرمغيف ةعولقم سورغ عيب ىلع هفلختسي وأ هلك وي وأ هرمأي نأ وهو (هممكعك)
 علق اذإ رابكلا رجشلاو لخنلا اذك و امهدحأ هينبيف ضقنو رجشك وأ امهدحأ
 هسرغف ًاعولقم ناك وأ ةفالخلا وأ ةلاكولا وأ عيبلاب رمألا هل ددج نإ الإ هميبي ال

 نم ايلدبتل ضقنلاو سرفلا ةلأسم يف فالخ الو ى ديدجتب الإ كلذك هعيبي الف

 . ءانبلاو سرفلاب لوصالا ىلإ ضورملا نمو “ علقلاو ضقنلاب ضورعلا ىلإ لصألا

 ىلع لكو تيب ىلع ) اهريغ وأ ( ةفرغ ءانب ) عيبلا نم ( هعنمي الو )
 ليك ولا مزلو “تيب تمن هعيب ىلع لكو ةلمجو ى هيلع فلختسا وأ رمأ وأ ( هعيب
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 هننجنو هلكوم توم هعنمي وءدامس وأ لمرب ضرأك صيصجتب هحالصإ الو

 ريغ نم ذخأت مل نإ ةفرغلا تعبت الإو ى ةفرغلا ال تيبلا كل تعب : لوقي نأ

 نم تيبلا ريغ اذك و ‘ صيصجت ريغب وأ ( صيصجتب هحالصإ.الو ) تيبلا
 رخآ قوف نكل ى تويب اضيأ نه لب « نهيلع ءانبلاو فرغ حالصإك ناينبلا

 رابقك امهريغ وأ لبز ( داهم وا لمرب ضرأ ) حالصإ عيبلا نم عنميال اي ( ك )
 هفلختسا وأ هلكو وأ هرمأ نإف “عيبلاك ءارثلاو «ناويدلا» يف امهركذ اك لفطو

 هتاذ يف صقن وأ ةدايز الب حالصإب رّبغ نإو ىهل هرتشي الف رّسفف نعم ءارش ىلع

 وأ رجش ةلغ ناك نإ و « عيقرتو غبصك هبف ةدايزب رغ ام ءارش زوجو “هارقشا
 يرتشي الو « ال : لبقو ى اهيرتشي : ليقف ى ءارشلا لبق تعطقف ناويح وأ لخت
 وأ بحم تثرح نإ اهيرقشيو “ ءارشلا لبق تلسف وأ تسرغ نإ هل تنع اضرأ

 نإ اطئاح وأ تسرغ نإ ةعولقم وأ تملق نإ هل تنبع اسورغ رتشي الو ى لقب

 حلصأ وأ ةفرغ هقوف تثدح نإ هل نيع اتيب يرتشيو « ينب نإ ضقن وأ ضقن"
 وأ ليكولا لعف اذإ فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا رسخو « تحلصأ اضرأ وأ

 سورفغك ى هعيب زجي مل هلصأ ىلإ رغ ام در اذإو ى زوجي ال ام ةفيلخلا وأ رومأملا

 لوطب جتحي الو “كلذ هبشأ ام اذك و « سكعلابو تسرغ مث عابت نأ لبق تملق

 ةزاجإ هنأ ىلع هب كلاملا ملعو رييغتلا دمب ةفيلخلا وأ رمآلا وأ ليك ولا ديب ثكلملا
 . ريغتلا دعب عببلل

 ( هلكوم توم ) فلختسا وأ رمأ وأ هعيب ىلع لكو ام عيب نم ( هعنميو )
 ةثرولا هل زاجأ نإ الإ ‘ نتجت وأ تومب هملع عم ( هننهحتو ) هفلختسم وأ هرمآ وأ

 لام يف تومل هدعب ارمأ وأ افالختسا وأ تيم ةلاكو ال هنآل نونجملا مئاق وأ

 ص توملا لبق لمفي مل ذإ هتومب هريغل هرمأو هليك وتو هفالختسا لطبو ى ثرا ولا

 - ٥٦١ - ( ج  - 4٩لبنلا - ٣٦ ()



 غ ًاقافتإ هتقافإ دعب حصو ‘ هننحت دعب زوجو ‘ هت در ال

 كل ذب قحتلاو هنوبدو هتبصوك هتوم دمب هل وه ايف هتوم دمب كلذ ىقبي امنإو

 لكوملا تومب ةلاكولا لطبت ال : ةيكلاملا ضعب لاقو ى مهلاومأو هدالوأ

 وأ كرسلا هكلمي ام ناك “ءاوس ص دترا ولو دعب هل لاق ام عيبيف ( هتةدر ال )

 هكلمي الام ميب يف بغري لب ى هكلم نم هل جارخإ هعيب نأل ى هكلمي ال ام

 ٠ و دم

 لوقلا اذه ىلع همئاق همنم ول لب “همناق نم رمأ الب ولو ( هننجت دعب زوجو )
 ةفالخ وأ ةرامإ وأ ةلاكو نم نونجلا مدقت ام نأ لوقلا اذه لصحم ذإ هعنم دجي ل

 جرخي ملو هنونج لبق هلطبي مل نونجملا نأل كلذو ى نونجلا لوصح دمب رمتسم
 ةياغ لب ص نونجلا لبق هلاحك مايقلا هيلع هماقأ نمل ناكف هنونجي هكلم نع هلام
 وأ مهليك وت سيلو ى هنونج دمب اورمأي وأ هل اوفلختسي وأ اولك وي نأ رمآلا
 : لاقي دق لب ٤ هفالختسا وأ هليكوت وأ هرمأ نم ىلوأب مهرمأ وأ مهفالختسا

 ةلاكولا لطبت ال اكف “لفاغو مئانك هنونج يف وه لبي ى مهتماقإ نم ىلوأ هتماقإ
 ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلك و اذإو ى هنونجي لطبت ال الثم لكوملا مونب اهوحنو
 ؛هدي نم جارخإ هنأل هعىبي : ليقف هعيب لبق دترا مث ى كرسلا هيرتشي ال ام عيب

 ص كرم نكمي ال امب هل نيكمت - هل كلابب سيل و - هميب نال ى هعيبي ال : ليقو
 . الثم هلك ومل دربو هدي نم عزني لب

 ء (هتقافإ دعب ) فالختسا وأ ليكوت وأ رمأ ديدجت الب عيبي نأ هل ( حصو )
 نإو “ ليك وتلا مات مئان لام عاب نمك هنأ هلصاح ذإ ( اقافتا ) نونجملا ةقافإ يأ
 نونجملا كلذ نونج لاح يق هعيب يفف ى نونجلا هيلإ داع ىقح عبي ملو قافأ
 الب عيبلا هل حص ةيناث ةرم قافأ نإو ى زوجي امهرخآ نع ربعملا ناقباسلا نالوقلا
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 ز كرشمل هؤارش مرحم ريغ يف هت در الىكو عنمت الو

 رركت نإ اذكهو ي قافأ يذلا كلذ نم ليكوت وأ فالختسا وأ رمأ ديدجت

 ٠ عبي ملو كلذ نم رثكأ ةقافإلا و نونجلا

 ةفيلخلاو رومأملا هلثمو ، هسفن ليكولا ةدر يأ ( هتدر ذليكو عنمت الو )
 ص هؤارش كرشم نع مرح ام ريغ يف يأ ص ( كرشم هؤارش مرحم ريغ يف )

 ككرشل دحأ هيرتشي نأ مرح ام ريغ يف يأ ى اهلصأ ىلع يه وأ نع ىنعمب ماللاف
 يمه وأ كرسلا صوصخل ضورفم ا۔نه ءارشلا نأ دارملا نأ مهوتتال نكلو

 هيرتشي نأ مرح ام ريغ يف يأ ى ردصملا لعاف لعافلا ىلع ةلخاد ةيوقت مال

 . كرمشم

 وأ هلك وم ناك ءاوس ى ةفيلخ وأ رومأم وأ ليك و انه دترملا نأ لصاحلاو

 وأ رومأملا وأ ليك ولا نإف“دترا مث املسم وأ اك رشم وأ املسم هرمآ وأ هفلختسم

 هريغل يرتشي نأ هيلع مرح دترا امل هنآل طقف كر لح ام هل يرتشي ةفيلخلا
 ىلع طلست دترم وهو هتلاكو يف نأل “فحصمو دبعك "هسفنل كرشملا هيرتشي ال ام
 اك رشم هفلختسم وأ هرمآ وأ هلك وم ناك نإ ابس الو ى هبلع كرشمل ليبن ال ام

 ولو ى طقف هريغ هل يرتشي لب ص كرشم يرتشي ال ام هل يرتشي ال هنإف دترا وأ
 . دترم ريغ املسم ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليك ولا اذه ناك

 ملام هلكومل هئارش نم هلكوم ةدر اليك و عنمي الو : ىنعملا نوكي نأ زوجيو

 رومأملا هلثمو ى اضيأ حيحص ىنعم اذه نإف « مرح ايف عنيو كرشم ىلع مرحي
 > ًامىج اهتدر معو ء لك كلذ معل ةدر الىك و عنم ال و : لاق ولو ةفيلخل او

 . ةدرلا ظفل نم ذوخأملا دترملل هتدر يف « ءاهلا ه عجرب اذهل فلكتيو
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 ‘ ةلاكو ديدحت الب مالسإ دعب هيلع مرحملا ءارش زاوج يفو

 يفو يأ ( مالسإ دعب ) كرشملا ىلع يأ ى ( هيلع مرحملا ءارث زاوج يفو )
 اك رشم ناك ذإ هؤارش هيلع مرح ام ليك وتلا دعب دترملا ليك ولا ءارش زاوج

 وأ رمأ فانئتسا الو ( ةلاكو ديدمت الب ) هلك و نمل مالسإ دمب هارتشاو ى دادترا

 ةفيلخلاو “ةفالخ وأ لمك وت فانئتسا وأ رمأ ديدجت الب رومأملا هلثمو “فالختسا

 امو كرشملا يرتشي ام كلذ يف ءاوسو ص نالوق فانئتسا وأ ةفالخ ديدجت الب

 ولو هؤارش تبثي يرتشيال ام نأل ركذلاب يرتشي ال ام صخ امنإو « يرتشي ال
 هلثمو ليكولا ءارش زاوج يفو : دارملا نوكي نأ زوجيو ى ةدرلا نم مالسإ لبق
 لكوملا دترا نإ كرشم ىلع مرح ام هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكومل ةفيلخلاو رومأملا

 وأ ةفالخ تابثإ الو ةلاكو ديدجت الب ءارشلا لبق ملسأو فلختملا وأ رمآلا وأ

 هدارم نوكي نأ زوجيو ى حيحص ىنعم اذه نإف « نالوق « مالسإلا دمب رمأ
 مالسإ دعب ى مالسإ دمب : هلوق ىنعم نوكي نأب يناثلاو لوآلا ىنعملا لمشي ام

 وأ هوحن وأ لكوملا ناكو « هوحن وأ ليكولا دترملا ناك ءاوس ى اقلطم ايهنم دترملا

 : الثم لكوملاو الثم ليك ولا وه ناك

 هنإف هلكو يذلا تامف ءيشلا اذه عيبي نأ هلك و نإو : « ناويدلا » ةرابعو

 ء سأب الو هعيبي هنإف دترا نإ امأو “ لاحلا اذه ىلع نونجملا كلذك و ى هعيبي ال
 : لوقي نم مهنمو هيلع هلكو ام عيبي هنإف كلذ دعب هلكو يذلا قافأ نإ امأو
 وأ تامف ءارشلا ىلع هلكو نإ كلذك و ى كلذ دمب ننجت ولو هيلع هلكو ام ميبي
 هلكو ام هل يرتشي هنإف دترا نإ كلذك و ص امهلبق يذلا لثم اهيف باوجلا ننجت
 دعب ملسأ نإو ث كرشمل عابي ال امم هوحنو فحصملا وأ يأ ى دبعلا الخ ام هيلع
 نإ كلذك و ى هيرتشي ال : لوقي نم مهنمو ى هل يرتشي نأ ساب الف كلذ
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 هتوم دعب هلكوم ىلع دقع ام ضقن و هنودب ةقافال ا دعب هلعف حصو

 ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ عيب ف زوجو > هملع الب

 عابي الام هوحن وأ يأ ى دبملا الخ ام هيلع لكو ام هل يرتشي ليكولا دترا

 : لوقي نم مهنمو ى هيرتشي هنإف كلذ دعب ملسأ نإو ى هل هيرتشي ال هنإف كرشم
 . ھا ى هيرتشي ال

 لمشي وهو ةفللا وأ رومأملا هلثمو 24 لسك ولا لعف يأ < ( هلعف حصو (

 ةفيلخلاو رومأملا هلثمو ى لسك ولا ةفقافإ يأ ء ( ةقافإلا دعب ) ءارشلاو عيبلا
 نودبو فالختسالا وأ رمآلا ديدجت وأ ةلاكولا ديدجت نودب يأ ى ( هنودب )
 . فانئتسا

 الو هل يرتشي هنإف قافأ مث ليك ولا ننجت نإ كلذك و : « ناويدلا » ةرابعو

 ( ضقن و ) لاحلا اذه ىلع دترا وأ ننجت مث عيبلا ىلع هلكو نإ كلذك و « سأب

 ىلع ) ءارش وأ عيب نم ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليك ولا ( دقع ام ) لومفملل ءانبلاب
 هلثمو ى هلك وم توم دعب يأ “ ( هتوم دعب ) هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم

 الب رومأملا هلثمو ص لكوملا تومب ليك ولا ملع الب ( هملع الب ) فلختسملا و رمآلا

 هتفلختسا نم توم وأ هفلختسم تومب هنم ملع الب ةفيلخلاو ص هرمآ تومب هنم ملع

 ص ىلوألاب تبثي الف تومب ملع عم دقع ام امأو « امهريغ وأ بآلا وأ ةريشملا هبلع

 . زاج نيتلأسملا يف ةثرولا هزاجأ نإو

 هنيب قرفلا ؛ توملاب ملعي مل نيح ضقني الف ( عيب يف ) دقعلا ( زوجو )
 ص هيف نييعت الف ءارشلا فالخب يوقف نيعم ىلع عيبلا يف هطلس هنأ ءارثلا نيبو
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 هدقع دسفو هملع دعب ولو عيبلا زوجو ى اضيأ ءارش يو : ليقو

 هربخأ وأ ملع نإ الإ حصي : ليقو س ملع الب ةلاكو نم عرزن دعب

 ىلع وأ هريغو زئاج عيب ىلع هلكو نإو ي زوجو « نانيمأ هب

 ه طقف زئاجلا يف هل دقع نمث هل بسي ملو ايهنارش

 نمثلا هاطعأ نإو “ زجم مل عيبملا نيمي مل ولف ى هل اكلم نيمملا سيلف نّيع نإو

 : هل لاق ولو ص هجولاب اضيأ روصتي ءارشلا نآل تا۔م ذإ زجي مل « رتشا : لاقو
 . نيعملا عيبملاك ناك ارهاظ ارضاح هب رتشا

 دعب ) عقو ( ولو عيبلا ز"وجو “ اضيأ ءارش يفو ) “ زوجي ( : ليقو )
 ص توملاب ملعلا عم توملا دعب ءارشلاو عيبلا ةيكلاملا ضعب زاجأو “ توملاب ( هماع
 دعب ) ءارش وأ عيبب ( هدقع دسفو ) ةلاكولا لطبت ال : لوقي مهضعب نأ رم ايك

 ( حصي : ليقو ) 0 عزنل اب ( ملع الب ) فالختسا و آ رم أ نم و أ ( ةلاكو نم عزن

 عزنلاب ( ملع نإ الإ ) : لاق اك ى عزنلاب لع الب عزن دعب ءارش وأ عيبب هدقع

 . ةلاكولا لاطبإ و عزنلاب ةجحلا موقت نأ ( ز"وجو ى نانيمأ هب هربخأ وأ )

 ص ( هريغو زناج ) ءيش ( عيب ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( هلكو نإو )
 ءارشلاكو يبرحلل حالسلا عيبك تاذ ريغب وأ رفلاو ةتيملاك تاذلاب زئاج ريغ يأ

 افرصت كلمي ال امم هل سيل امو هل ام عيب ىلع ناسنإ هلكوي نأ لثم ى راكتحإلل

 وأ رحو زئاج ءيش عيب وأ ريزنخو ةاش عيب ىلع وأ ةتيمو يكذ عيب ىلع وأ هيف

 ( انم هل مسي ملو ) زئاج ريغو زئاج ءارش يأ ى ( ايهنارش ىلع وأ ) رحو دبع
 رمآلا اذكو ى ةرب اهيف ليك وتلا ناك ولو ( طقف زئاجلا يف هل دمقع ) امم اهن
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 2 نمثلا ىمس ولو اضيأ هيف هل دقع اذه وأ اذه : اهيف هل لاق نإو

 يف امهرتشا : لاق وأ “ طقف امهدحأ رتشت ال : هل لاق نإ الإ « فالختسالاو
 ذئنيح هنإف لالحلا ءارش ىلع رصتقن ال نأ طارتشا هيفام كلذ وحنو « ةقفص

 هيف نكي ملو دحاو لك نمت ىمس نإو ى زئاجلا ريغ يرتشي ال اك لالحلا يرتشي ال
 نإ:و «ىلوأ باب نم وهو نمثلا نم هل ىمس امب طقف زئاجلا هل رتشدلف طارتشالا .اذه

 يمسي ال نأ طرش امنإو ى هريغ الو زئاجلا رقشي الف ادحاو انم اعم اهنم هل ىمس
 زئاجلا نيب همسقي نأ هل روصتي مل اعم ايل ادحاو انت هل ىمس اذإ هنال نمثلا هل
 نأ هفلختسا وأ هلكو وأ هرمأ اذإ : ليقو “ دحاو لكل ام هل نيعي مل ذإ هريغو
 وأ رمألا وأ ليك وتلا ناك نإ لالحلا يرتشي نأ هل زجي مل هريغو زئاجلا هل يرتشي

 مث زئاج ءارش ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو نإو ى ادحا و ايهيلع فالختسالا

 ايل لمج نإو ى زئاجلا رتشدلف انمث لكل ىمس وأ انم مسي ملو زئاج ريغ ءارش ىلع
 . هريغ يرتشي ال اك زئاجلا رتشي الف ادحاو ان

 ىلإ اريشم ( اذه وأ اذه ) يل رتشا : ( ايه ) :ارش ناش ( يف هل لاق ناو )

 لك نت ىمس ( اضيا ) طقف زئاجلا يف يأ ى ( هيف هل دقع ) زئاج ريغو زئاج
 هللا هحر _ هتيأر مث « رخآلا نود امهدحأ نمت ركذ وأ انمث رك ذي مل وأ دحاو

 ع طقف امهدحأل نمثلا ىمس نإ ابس الو « دحاو لكل ( نمثلا ىمس ولو ) : لاق

 ناك املك و « رخآلا نع امهدحأ عطق يف لخدأ نمثلا ةيمستب امهدحأ درفأ نإف
 هجو كلذف زئاجلا ريغب هعاتجا هعنم ببس نأل « زئاجلا زاوجل برقأ ناك لخدأ
 الو اذم نث مسي مل اذإ هنأ هدارم سيلو ى ول ةطساوب ةياغ نمثلا هتيمست هلمج

 ولو هلوقب دارأ هنإ : لاقي دقو ث سكملاب رمألا نأل زئاجلا زاوجب ىلوأ اذه

 تإ زوج ال هنأ هلبق ةلأسملاك ال نمثلا ىمس هنأ لا۔لاو ى زاج هنأ نمثلا ىمس
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 هنم عونمي نمو « هنم زناج نم ً ارش ىلع هليكوت حصي الو 4 عنملو

 : ايف زئاجلا يف حصي : ليقو 0 اهل هعيب ىلع وأ

 هن ال ا دحا و انث ال ىمم ن ! ر وصتي ال و > مسي ل ول و دقعي هن ا عم نمثلا ىمسم

 . [ و ١ ول ١ » ب ال ( و ا » دو رسع

 مل ولو اذه وأ اذه : لاق اذإ زئاجلا يرتشي نأ ضعب عنمو يأ “ ( عنمو )

 ك طقف امهدحأ ةيضتقملا « و أ » ب ربع ولو هن ال طقف زئاجلا نمث ىمس و أ انمث مسي

 ليك وت هنأ هلصاحو ى زئاجلا ريغب هعاتجال زئاجلا لطبيف رييختلا اهعمج دق نكل
 . لطبف زئاج ريغو زئاج ىلع لمتشم

 ( نم ) ءيش ( ءارش ىلع ) هفالختسا الو هرمأ الو ( هليكوت حصي الو )
 ناك ولو ءارثلا ( هنم عونمم ) ناسنا ( نمو ) ءارشلا ( هنم زئاج ) ناسنإ

 ىلع وأ ) كرتشم ريغ ناك نإ اذك و ى افرصت وأ اكلم اهنيب اكرتشم ءيشلا

 نأ لثم ى هل عيبلا عونممو عيبلا هل زئاجل يأ ى عونممو زئاجل يأ « ( ايهف هعيب
 نم رتشا وأ ايمل عب وأ ‘ رح نم اذهو ى نوذأم ريغ دبع نم اذه رتشا : هل لوقي
 ص لافطألا هعيبي ال ام لفط نم رتشا وأ ايل عب وأ ‘ نوذأم ريغو نوذأم دبع
 فحصملا وأ دبعلا اذه عب وأ “ كلامو قراسو بصاغ نم هرتشا وأ غلاب نمو

 وأ اهنم يرتشي مكب ىمس و مسي مل وأ لك نم يرتشي مك ىمس ءاوس “ كرسشمو ملسمل
 . ال مأ دحاو لكل عيبي مك ىمسو ى ال مأ دحاو لك نم

 وأ امهدحأ نم هؤارش ( زئاجلا ) ءيشلا ( يف ) دقعلا ( حصي : ليقو )

 هل حصي نمم هلك هيرتشي نأب عيبلا وأ ءارشلا يف يأ « ( ايهيف )امدحال هعيب
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 . . هسكعك آزئاج آعم عونممو زئاج ليكوت الو

 هل نوذأملا كلام ىلإ وأ دبعلاكلام هل حيبي وأ هلك رحلا ىلإ لقتني نأب هنم ءارشلا
 وأ غلابلل لقتنا نإو “.نوذأملا ريغ كلام نوذأملل حيبي وأ هنوذأم نم هيرتشيف

 كرلا ملسي وأ هكلام ىلإ قراس وأ بصاغ نم لقتنا وأ لفطلا مئاق هل حابأ

 وأ طقف هنم ءارسلا زوجي نم مهس يرتشي نأب وأ هدحو يرتشي نأ ملسملل نذأيو

 زوح : ليقو < قالطإلا دنع فصنلا وهو هبوني ام طقف عيبلا هل زوح نمل عيبي

 نينثا لكو نإ هنأ نم ضعب نع رم ام هريظنو ى عيبلا هل زوجي نمل هلك هعيبي نأ
 اهيفو هلعف ىضم هدحو ءارشلا وأ عيبلا نيليك ولا دحأ لعفف ءارش وأ عيب ىلع

 ىنعمب «يف» نوكتف عونمملاو زئاجلا ناسنإلل « ءاهلا ه دوع زوجيو « زئاجب قلعتم
 ىنعمب زئاجلا نأ ىلع نايبلل اهيف هلوق يف نم ىنعمبو « زئاجلا يف : هلوق يف عم
 هلك كلذو « ءارثلاو ميبلا ةلأسم نيتلاسللل ءاملا دوع زوجيو « زئاجلا ناسنإلا

 نمو همهس نالف نم يل رتشا : هل لاق نإ امأو ى ادحاو الثم لبك وتلا ناك اذإ

 زئاجلا نالفل ريشم نالفل افصنو اذه نم الثم فصن نالفل عب وأ همهس نالف

 . ال : ليقو ى نمثلا مسي مل ولو زئاج عم عيبلا وأ ءارشلا زوجيف عونمملا نالفو

 كلانه امو واولاب انه ام نأل زاوجلاب هلبق ابفو عنملاب انه ردص « زوجي (الو)
 ناسنإ فالختسا وأ رمأ وأ ( ليكوت ) كلاب لالقتسالا يف لخدأ وأو ى "واب

 هريغ هفالختسا وأ هريغ هرمأ وأ هريغ هليكوت ( زئاج ) ءارش وأ عيب يف

 وأ اليكو نوكي نأ ( ازناج ) اناسنإ كلذ نم ( اعم عونم ) ناسنإ ( و )
 فالختسالاو رمآلاو ليك وتلا زئاج لكوي نأ وهو ( همكعك ) ةفيلخ وأ ًآرومأم

 زوجي ال نمو ى ةفيلخ وأ ارومأم وأ اليك و هنوك زوجي نم فلختسي وأ رمأي وأ
 زئاج ىلع ةلمتشملا ةدحاولا ةدقعلا يف خبشلا دنع راتحلاو « كلذك نوكي نأ

 . ةدقع لمك وتلاو اهلك اهنالطب هريغو
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 رخآ ىلع م ءيش فصن عيب ىلع لكو نمو ص زئ اجل زوجو

 2 ةدح ىلع يمهس عب : ك ل اقو ءيش عيب ىلع نانث ١ هلكو وأ

 نيتقفص يف عاب

 لطبيو « زئاجلل زئاجلا ليكوت حصي نأب نيتلأسملا يف ( زئاجلا زوجو )
 لطبيو زئاجلا زئاجلا ليكوت حصيو « ىلوألا ةلأسملا يف زئاجلل زئاجلا ريغ ليكوت
 هلك كلذو ص كلذك فالختسالاو رمآلاو ى ةيناثلا يف زئاجلا ريغ زئاجلا ليك وت

 ريغو ى هوحنو ليك وتلا ةدقع داحتال اضيأ فالخ ددمتملا يفو ى دحاو ءيش يف

 نمو ) ص نونجمو زوجي ال ايف كرشمو هيف ام ىلع لفطو نذإ الي دبعك زئاجلا
 ءانبلاب فلختسا وأ رمأ وأ ( ءيش فصن عيب ىلع ) لومفمل ءانبلاب ( لكو
 عب مث افصن عب : لوأ نم هل لاق وأ فلختسا وأ رمأ وأ لكو ( مث ) لوعفملل

 لوآلا فصنلا نيب ام فلتخا وأ ( رخآ ) فصن عيب ( ىلع ) رخآلا فصنلا
 نم رخآب رخآلاو فالختسالاب وأ رمألاب وأ ليكوتلاب امهدحأ ناك نأي يناثلاو

 لسك وتلاب هماقأ امهدحأ وأ ى هافلختسا وأ هارمأ وأ ( نانثا هلكو وأ ) ةثالثلا

 حصي ( ءيش عيب ىلع ) ةثالثلا نم رخآب رخآلاو « فالختسالاب وأ رمألاب وأ

 ةباين هريغ نع رخآلا ةباينو دحاو كلمم وأ كلملاب امإ عيبلاب فرصتلا هيف ايهف

 اهنم لك لاق يأ ص « لاق » ب قلعتم ( ةدح ىلع يمهس عب : لك لاقو ) ةيعرش
 ىلوأ لوألاو ث ةدح ىلع هعب يأ ى « عب » ب قلعتم وأ “ يمهس عب : ةدح ىلع

 طرتشي مل اذإ امو ةدح ىلع نوكي نأ طرش اذإ ام نمضتي هنآل ،ةدئاف معأ هنآل
 يف رخآلا مهسو ةقفص يف امهدحأ مهس ( نيتقفص يف عاب ) همالك هديفي نكل
 ص ىلوألا ةلأسملا يف ىرخأ يف رخآو ةقفص يف افصنو ةريخألا ةلأسملا يف ةقفص
 مث ى ءيشلا اذه ثلث عب : هل لوقي نأ لثم ى ىلوآلا يف ليكوتلا ددعت ول اذك و
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 اضيأ ريخو { هعيب ىلع ًاحم هالكو نإ ةدحاوبو ‘ هلكوم ربخ الإو

 ء اهددع ن ١

 رئاس اذك و ى اضيأ رخآلا هثلث عب : هل لوقي مث "اضيأ رخآلا هثلث عب : هل لوقي
 عيبي هنإف اذه نم يمهس عب : دحاو لك رثكأ وأ ةثالث هل لوقي وأ ى تايمستلا
 . ددملا كلذ ىلع تاقفص يف

 مهنأكف اوطرتشي مل اذإ امإو ص لاكشإ الف ةدح ىلع ميبلا اوطرش اذإ امأ

 ء ةدح ىلع ردص دق كلذ يف فالختسا وأ رمأ وأ لسك وت لك سنرأل اوطرتشا

 ى ددعلا بسح ىلع تاقفص يف عبي ال وأ ةدحاو يف لب نيتقفص يف عبي ( الإو )

 يف نيثلثك ةقفص يف رخآلا ضعبلاو ةقفص يف رخآلا ضعبو امهس عاب وأ اهنود لب
 هرمآ وأ ( هلكوم رتيخ ) كلذ وحنو نافصن اهنيب هنأ عم ىرخأ يف ثلثو ةقفص
 عم همهس نرق نم لكو ى هافلختسم وأ هارمآ وأ هالكوم وأ ى هفلختسم وأ

 . كلذب هرمأ الب هريغ

 اهيف ىلوألا ةلأسملا نأل ص ادعاصف دحاولاب قداصلا سنجلا :لكوملاب دارأ هلمل و
 الف يرتغملا امأو ص هلك كلذ ىلع لكوملا قدصف نالكوم اهيف ةيناثلاو دحاو لكوم
 نود ءيشلا باحصأ ضعب زاجأ نإف ى عئابلل ناك اك رايخلا هل : ليقو « ريخي
 ؟ بيع ةكرشلا نأل ريخي لهف ث يرتشملا ريخي ال هنأب لوقلا ىلع ضعب

 ٠ تمد ال وق

 اعم ( ه افلختسا و أ ها رم ] و ] ) هالكو نإ ةدح ١ و ) ةقفص ( ب ) عاب ( و )

 بسحب كلذك اهلك لئاسملا كلت يف ءارشلاو نينثالا قوف ام اذك ص ( هعيب ىلع

 دح ىلع ةقفصلا يأ ى ( اهددع نإ ) اهقوف ام اذك و ى ( اضيأ ريخو ) ناكمإلا
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 ليكولا ءارشو ءهسكعك رمأ وأ فالختسا وأ ليكوت ىلع ليكوت زاجو

 > لكوملا رمأب هلكو يذلا ليكولا نم هعيب و

 عنمو امهدحأ زاجأ نإو > نالوق يرتشملا ريىخت يقو > اهديدمت عاونأ نم رم ام

 عيب ىلع هلكو نإو > نالوق زيحلا مهس ف يرتشملل ءارنشثلا موزل يفف > رخآلا

 . دحأ ليك وت زاج :لصف :هلوق يف “رم امك هلكوم ريخ نيتقفص يف هعابف ءيش

 ص رخآ هيلع لكوي اناسنإ لكوي نأ زاج يأ ى ( ليكوت ىلع ليكوت زاجو )
 ( رمأ وأ ) “ رخآ هيلع فلختسي نأ اناسنإ لكوي يأ « ( فالختسا وأ )
 نأ وهو « كلذ سكع يأ « ( هسكعك ) هريغ رخآ رمأي نأ اناسنإ لكوي يأ

 ى اناسنإ هيلع رمأي وأ ى اناسنإ هيلع لكوي وأ ى اناسنإ هيلع فلختسي نم رمأي
 هيلع لكوي وأ اناسنإ هيلع رمأي نم وأ ى اناسنإ هيلع فلختسي نم فلختسي وأ
 ىنعمب سكعلا يهجو نم ريخألا هجولا اذه يف فالختسالا اذه نكلو ى اناسنإ
 ء صاخ كيلع ادحأ فلختسي نأ ىلع رخآ كفالختسا نآل « رمألا وأ ةلاكولا

 هل لعفب نأ هفلختسا وأ هرمأ وأ اناسنإ لكو نإ كلذك زوجيو ى هدعب ام اذكو

 نأ زجي مل هل زجي مل نإو “ هريغ فلختسي وأ لكوي وأ رمأي نأ هل زاجأو ائيش

 لام يف هلعف دحأل زاج ام لك هنأ لوق مدقتو “ لكوي وأ هل رمأي وأ هل فلختسي

 لئاسملا كلت يف كلذك ءارشلاو ى هلعفي نم رمأ وأ هلعفي نم ليكوت هل زوجي هريغ
 . ناكمإلا بسحي اهلك

 لام ( هعيبو ) هسفنل ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا ءارش ) زاج ( و )
 رمأب هرمأ يذلا رومأملا نم وأ ( لكوملا رماب هلكو يذلا ليكولا نم ) هفن
 ءيش ىلع اقفتا نإ الإ كلذ يف مهتيالو ى هرمأب هفلختسا وأ ءيشلا بحاص
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 ةلاكولا يف هنم عوجر وهف هعيب ىلع هليكوت دعب ءيشب ىصوأ نإو
 . هلكوم رمأب هعيبي ىتح هسكعك ةيصولا نم لوزي الو

 هنإف رعسلاب هتفرعم مدعل كلذل حلصي ال نم رمأ وأ فلختسا وأ لكوف رصق وأ

 نم ديري امنإ ى آدحأ يلع فلختسا وأ يلع رمأ وأ يلع لكو : لئاقلا نأل « مهتي
 . كلذل حلصي

 فلكت لب هرمأ الب هفلختسا وأ هرمأ وأ لكوملا رمأ الب ادحأ لكو نإ و

 وأ هفلختسا وأ هريغ لكو ءارش وأ عيب ىلع هفلختسا وأ هرمأ وأ هلكو امل وأ

 كلذ لصاحو ى زاوجلاب ليقو ى هسفنل يرتشي الو هسفنل هنم عبي الف هرمأ
 لكوملا لام هل عاب وأ لكوملل يناثلا ليك ولا نم ىرتشا ليكولا لبك و نأ

 . لوألا

 دجسم وأ دحال ةباتك الب وأ هتيصو باتك يف ( ءيشب ىصوأ ناو )

 هؤاصيإ ( ف هعيب ىلع ) هفالختسا وأ هرمأ وأ ( هليكوت دعب ) هريغ روأ
 نوكيف ءيشلا كلذ يف ةفالخلا وأ ةرامألا وأ ( ةلاكولا يف هنم عوجر وه )
 ءيشلا عجرب : ليقو ى عيبلا يضمي : ليقف هئاصيإب ملعي نأ لبق هعاب ولف ى ةيصو

 . نالوقف ءاصيإلاب هملع لبق هعاب نإف 0 ملع الب عزن نميف "رم امم ملمي اك ةبصولل

 ىلع فلختسي وأ رمأي وأ لكوي نأ وهو ، ( هسكعك ةيصولا نم لوزي الو )
 ء هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم رمأب هعيبي ىتح ) هب ىصوأ نأ دمب ءيش عيب

 هرمأ وأ هليك وت درجمب ةيصولا نعلوزي الف اهب ريغلا ىقح قلعتل ىوقأ ةيصولا نأل

 . ملعأ هللاو “ لوزي : ليقو « عقو اذإ عيبلاب لب هميب ىلع هفالختسا وأ
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 لصف

 فلختسا نمل وأ هلفطل وأ هل ءيش عيب ىلع ادحاو لكوت نم

 ٠ هبحاصل "لك نمض هيف اعيابتف ايقتلاف هلثم ءارش ىلع رخآو هيلع

 لصف

 ءيشلا كلذ و “ ( ءيش عيب ىلع ادحاو ) فلختسا وأ رمأ وأ ( لكو نم )

 متيو نونجمو بئاغ نم ( هيلع فلختسا نمل وأ ) هنونجم وأ ( هلفطل وأ هل ) وه

 لتك و (و) ايعرش امايق هيلع ماق نمل وأ هيلع رمأ وأ هيلع لكو نمل وأ « مهريغو
 هلفط وأ هنونجم وأ هسفنل ( هلثم ءارش ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( رخآ )

 نارومأملا اهلثمو “ناليك ولا يأ ، ( ايقتلاف ) هيلع ماق وأ هملع فلختسا نم وأ

 ( هيف اعيابتف ) رومأم عم ةفيلخو رومأم وأ ةفيلخ عم ليك وو ناتفيلخلاو
 ىلع لكو يذلا ءارشلا ليك و نم رك ذ نم وأ هلفطل وأ هلكومل عيبلا ليك و هارتشاف

 وه ام ءالؤه نم ناسنإل ىرقشا هنأ قفتاف رك ذ نم وأ هلفطل وأ لكوملل ءارثلا

 هاطعأ ام ( هبحاصل لك نمض ) ةلاكولاك ةفالخلاو رمألاو ى هسفن ناسنإلا كلذل
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 هلفطل هلثم عيب ىلع رخآو ءيش 7 ( رش ىلع امهدحأ 97 نإو

 , زاج اعيابتف هيلع فلختسا نمل وأ

 نم ةميقلا وأ لثملاف الإو هدر دجو نإف “ نايضلا ليزي ال أطخلا نآل ى هبحاص

 يرتشي نأ اركب لكويو هلمج عيبي نأ ىلع آرمع "ديز لكوي نأ لثم كلذو ى هلام
 نأ لثمو « ديزل لمجلا كلذ ورمع نم ىرتشاف ورمع عم ركب ىقتلاف المج هل

 ىرقشاف هنبال امج يرتشي نأ اركب لكويو لفطلا هنبا لمجت عيبي نأ اديز لكوي
 ديب وأ ورمع ديب لمجلا دري اركب نإف ى ديز نبال لمجلا كلذ ورمع نم ركب
 هل وه نمل وأ ركبل نمثلا دري ًارمعو « هبحاص مئاق وأ « لقاملا غلابلا هبحاص

 كاذ الواذنمه ال ملمي مل وأ كلذ نيليك ولا دحأ ملمي مل نإو ى هضبق حصي نمم
 لجلا نأ ملعأ ال ينإ : لاق ذإ اهلوق لوقلاف ى كلذ مدع امهدحأ وأ امه امعَدا وأ

 : رخآلا لاق وأ ى هنع ماق نمل وأ هعئابل هتننظ لب كل وه كل تيرتشا يذلا
 ماق نمل وأ هسفنل ىرتشا هنأ هتننظ لب كل هارتشا دق هارتشا يذلا نأ ملعأ ال
 وه هلك و يذلل ليك و رخآلا نأ امهدحأ ملع نإو“اميمج كلذ الاق وأ ى كريغ هنع
 قلطأ هنآل نابضلا مدع فنصملا مالك ةروص يف رهاظلاو « كلذ هلوق يف رذمي الف

 . نايقتي ام ايل نيبي ملو اميضي ملو اهل ةلاكولا

 ىلع يأ ى ( يش ءارش ىلع ) هفلختسا وأ هرمأ وأ ( امهدحأ لكو نإو )
 عيب ىلع رخآ ) رمأ وأ فلختسا وأ لكو ( و ) ائيش هربغل وأ هل يرتشي نأ
 لكو وأ ى هملع رمأ وأ ( هيلع فلختسا نمل وأ ى هلفطل ) وه لثملا اذهو ( هلثم
 نأىلع امهدحأ لكو وأ طبقللا ىلع مايقلاك «ناك يعرش مايق "يأ هنع ماق وأ هيلع

 فالختسالاو رمآلاو هل وه ءيش عيب ىلع رخآو هو وأ هلفطل ائيش يرتشي
 نأ ىلع آدحأ ناسنإلا لك وي نأ زاوجل تبثو « عيبلا ( زاج اعيابتف ) كلذك
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 هو ١ رش هسفن يف سيلو هل ءيش .أ رش ىلع هلكوم نم ًانم ذخأ نمو

 ٠ . ٠ . ٠ ٠ 2 هنم فلت ن نملثل نمض هل

 انه ام ن أ ابس ال و ك ضمب دنع هنم ي رتشي و ] ‘هتطسا وب هملع م اق نل هل ام عيبي

7 

 : « عماجلا ه يف - مهنع هللا يضر - ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق

 هريغل هيرتشدف ع حيبي نأ لثم دحاو ءيشل [يرتشم ًامئاب لحرلا نوكي الو

 نمم هلثمل هيرتشيف هرمأ يلو نم لام عيبي وأ هسفنل هيرتشدف ف هريغ لام حيبي وأ

 ص هل هيرتشي نمل هريغ لام نم هدي يف ناك ام عيبي نأ زوجحم الو ء اضرأ هرمأ يلو

 نونحلا وأ لفطلا هنبال هدي يف ناك اذإ هريغ لامو هللم عيبي ن أ هل زوجححو

 يرتشيو بايغلاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نم عيمج نم امه ريغ كلذك و ى ةفالخلاب

 نيذلا بايغلاو ىماتيلا كلذك و « هسفنل اف ام هنونجم و هلفط ةفيلخ نم اضيأ

 : لوقي نم مهنمو ى اذه يف ةفيلخلا ةلزنمب هدبع نوكيو لاحلا اذه ىلع مهرم ] يلو

 . ها ‘هسفن ةلزنمب هدبع نأل ى اذه لثم يف ةفيلخلا ةلزنمب نوكي ال

 هنم ءامح هذخأ ولو هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم نم انمث ذخأ نمو )

 امهريغل وأ هنونجم وأ هلفطل وأ ( هل عيش ءارش ىلع ) ارهق هذخأ نإ نامض الو
 ءوسب لخدأ اذإ هنإف دوقملا رئاس اذك و “ هريغو ءارسلا ةين ىلع وأ هنع بان نمم

 ( هل هؤارش هسفن يف سيلو ) ) نمض زجي مل امو زاج ام طلخ و أ « هل سيل ام هتين

 ذ وح وأ هعض وأ ادحأ همطمي وأ هلكأب وأ هىلإ هدرب نأ هسفن يف لب

 فت نا زا يت نمض) يرتشي م هب ؛ عفنتسي وأ هرتشا : :هل لاق ام ريغ ءارسشك

 . هب ءارشلا همن ىلع هذخأ اذإ انيمأ هنف سيل هنأل < عبيضت الب ولو
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 نامض ال : ليقو ث هيلإ هلاصيإ لبق فلتو هارتشا نإ ءيشلا اذكو
 ‘ هلصو نإ هلكومل نامض الو هيلع

 هنآل عبضي مل ولو هنمضي ( هيلإ هلاصيإ لبق فلتو هارتشا نإ ءيشلا اذكو )
 هلصو نإ و « هنامض يف نمثلا ناك اك هنامض يف ناكف هب ءارشلا ةين ريغب نمثلا ذخأ

 لكوملا نآل ص عيض نإ الإ هب هارتشا اهف ليكولا هنأل لوقلا اذه ىلع رايخلاب وهف
 نامض ال اذك و ى ءارثلل عجر ءارشلا مدع ىون نأ دمبف ى هاضرب نمثلا هاطعأ

 . ءارثلا ةين الب هذخأ دعب ءارشلا ةين ىلإ عجر نإ نمثلا يف لوقلا اذه يف هيلع

 اذه ىلع هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكومل ناض الو هيلع ناض ال : ليقو )

 رايخلا ىلإ لكوملا لصوتيل هتين ءوسب رابخإلا ليكولا مزلو « ( هلصو نإ ) لوقلا
 ء هملع « ناويدلا » يف اورصتقا ريخآلا لوقلاو « كلذ يف رايخلا هل نأب لوقلا ىلع
 ام لمف آلثم هليك و نأ ههجوو ى لوصولا نم هنكمأو هذخ : هل لاق نإ اذك و

 ذخأ ذإ ليك ولا ةين ءوس ةلاكولا "رضي ملف لعف ىتح هليك وت ىلع مادو هيلع هلكو

 ذإ ؛رهاظف لكوملا هبذنكف كلذ لمك ولا ىعدا اذإ امأف “ ءارثلا ةين ريغب نمثلا

 هقدص نإ و “هدنع امل هذخأ دعب هريغل كلذب حرص نإو ى هبلق يق ام ىلع نايب ال

 ليكولا عجري نأ زاوجب لوقلا ىلع ءانبف ى ذخآلا دنع كلذب ليك ولا حرص وأ

 ليكولا عجري مل ام ةرامإلاو ةلاكولل امهدر دعب ةرامالا يف رومأملاو ةلاكولا يف

 ص ءارشلا ىلع انمث وأ عيبلا ىلع اعيبم ذخأ نإو ى رمآلاو ليك وتلا نع رمآلاو
 دمب ءارشلل وأ عيبلل عجر نإو ى نمض فلتف يرتشي ال وأ عيبي ال نأ ىون ث
 نإ ىرقشا ام وأ دعب عاب نإ نمثلا نم ذخأ ام اذك و ث نالوق هنامض يفف ى هك رت

 . مهفاف ى دعب ىرتشا
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 هرتشب ملو عيبملا دحو نإ هل ءارشلا ةمن ىلع هذخأ نإ هنمضي الو

 لف ابرتشم دجو عيبلا ةين ىلع عيبل ائيش هنم ذخأ نإ اذكو « هل

 ء هنم فلتف هل هعبب

 ٬اهدر يوني ةقرسك سكملاو هلكأ ىون ضرقك ةيدمت عجرت ةلماعملا :اولاقو
 نماض وهف تفلت ىتح اهلك أي ملو اهلك أي نأ ىلع ةلاضلا عفر نإ : « ناويدلا » يفو

 كلذ دعب هاون بلقناف زرحلا ىلع اهعفر نإو ى اهمفر امدعب هاون بلقنا ولو اهف

 زوجي اك ذخأ ام لكو ص نماض وه : لوقي نم مهنمو ى هيلع نامض الف اهلك ايل
 . هيلع نامض الف هيف اهب فرصتي ملو اهك رتف ءوس ةين هل تثدحو

 (عيبملا دج و نإ هل ءارشلا ةين ىلع )“نمثلا يأ “( هذخا نإ هنمضي الو )
 ملو ) لكوملا ةحلصم يف ههركي رمأ الو هعني ضراع الب ءارشلاب قيلي يذلا
 نأ هل ادب نإ اذك و ع عيضي مل نإ فلتف ءارشلا كرت يف رذع الب ولو ( هل ,رشي

 نامض ال ؤ > عييضت الر فاتو ةحلصم هل رظن وأ ةلاكولا كرت نأب هل يرتشي ثر ال

 هل ادب مش مث ءارشلا ةينب هذخأ نإ و ى ةيدعتي ال هبحاص رمأب هدي لخد هنآل > هبلع

 ص ةيدعت كلذ عجر هتين يف كلذ ىلع مزعو زوجي ال اك هيف فرصتي وأ هلك أي نأ

 اك هيف فرصت وأ لكأ وأ عيض نإ الإ نامض ال : ليقو ى هنمض فلت نإف
 يذلا عيبملا يف كلذ ىلع مزعف هل ىرتشا نإ نالوقلا هنامض يف اذكو “ زوجي ال

 .هارتش ٥.

 ص هريغو ميبلا ىلع وأ ( عيبلا ةين ىلع عيبل انيش هنم ذخأ نإ اذكو )
 هل سيل ام هيلإ داز اذإ لكو ام ىلع ولو مزلي ناضلا نإف ى دوقعلا رئاس اذك و

 ةهبش وأ لوطم وأ صيخرت نم هركي ام هيف سيل اقئال ( ايرقشم دج وو )
 . عيضي مل نإ هيلع نامض ال ( هنم فلتف هل هعبي ملف ) كلذ وحن وأ مارح وأ
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 عاب نإ هلكوم ريخو نمثلا اذكو { هتين ىلع ال هذخأ نإ نمضو

 هنمضو « هنمث ذخأي ملو هعيب ىلع لكو ام

 ناب ( هتين ىلع ال ) عيبلا ةين ريغ ىلع « عيبملا يأ ى ( هذخأ نإ نمضو )
 زوجي ال افرصت هيف فرصتي وأ هيطعي وأ هيلإ هدرب نأ ىلع وأ هلكأبل هذخأ

 هنمضي مل عيبلا ةين ىلإ عجر نإ : ليقو ى عييضت الب ولو عاض نإ هنمضي هنإف
 ىلع ال عيبملا ينعأ ى هذخأ نأ دعب هب هعاب يذلا ( نمثلا اذكو ) ‘ هعبضي مل نإ

 يفو عيضي مل نإ هنمضي ال : ليقو “ عييضت الب ولو فلت نإ هنمضي عيبلا ةين

 هنكمأ و هذخ :هل لاق نإ اذك و٤ناروك ذملا نالوقلا نمثلا لصو نإ هبحاص ربيخت

 . لوصولا نم

 وأ رمأ وأ ( لتكو ام عاب نإ ) هفلختسم وأ هرمآ وأ ( هلكوم رتيخو )

 ضبقي ملف دقنلا ىلع هعاب نأب ( هنمث ذخاي ملو ) هعابف ( هميب ىلع ) فلختسأ
 ص هذخ : يرتشملا هل لاقو الجاع هعاب وأ ادقن عيبي نأ هقحو الجاع هعاب وا

 ذخاي رابجك رذع هل ناك نإ ال ضبقلا مدع يف رذع هل نكي مل نإ كلذو ى ىبأف

 لخدي ميبلا ىلع ليك وتلا ذإ ىةفلاخمو ريصقت هذخأ مدع نآل اضيأ ذخأ ام هنم

 هبحاص ريخ هضبق مدعب فلاخ املف ى نمثلا ذخأي عئابلا نآل « نمثلا ضبق هيف
 الو عب : لاق نإ الإ كلذك فالختسالاو رمالاو ى هلاطبإ و عيبلا ءاضمإ يف

 نأ ىلع عاب نإو ص هبحاص رّيخ ضبقي نأ ىلع عاب نإ ذئنيحف نمثلا ضبقت
 هبحاص هنم هذخأيو هاطعأ نمل نمثلا درو عيبلا "حص ضبقف تكس وأ ضيقي ال

 . هذخأ هل زيجي وأ

 هحماسي ملو عيبلا لكوملا زاجأ نإ هوحن وأ لكوملل ص نمثلا يأ « ( هنمضو )
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 أ وأ اسلفم يرتشملا ناب نإو س ال : ليقو ، فلتف دعب هذخأ ن]

 هنم هذخأ لبق ةجاحب نمثلا هنم عزنف ليكولل

 وأ ليكولا كلذ ( هذخأ نإ ) عيبلا لكوملا زجي مل نإ يرتشمللو ضبقلا كرت يف

 كرتب روصتي ذخألا كرتو ى هذخأ كرت نأ دعب يأ ( دعب ) ةفيلخلا وأ رومأملا

 هذخ : لجاملا يف يرتشملا لوقيو « الجاع هعيبيو ارضاح ًادقن هعاب دقو هذخأ

 هنأل عيبلا زاجأ هنأ عم لكوملل نمض امنإو « عييضت الب ولو ( فلتف ) ىبايف
 ذإ ذخآلا نع ذخآلا كرتب جرخ دقو « ذخالا هك رت زجي ملو هدجو عيبلا زاجأ

 الب هنم جرخ اهف عوجرلا هل نكي ملف عيبلا قالطإ نم موهفملا ذخآلا يف هفلاخ
 ١ همح اص ن د ٠

 ؤ هوحن وأ لكوملا ىلع فلتو هفلت يف عيضي مل نإ هنمضي ( ال : ليقو )
 وأ اسلفم يرتشملا ناب ) و عيبلا ىلع ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليكولا عاب ( نإو )

 ص ليكولا نم يأ ى ( هنم ) بآلا ( عزفف ) ةفيلخلل وأ رومأملل وأ ( ليكولل ابا

 ديب ام نأ لوقلا ىلع هزحي مل هنوكل وأ ( ةجاحب نمثلا ) هفيلخلاو رومأملا هلثمو
 ص نالوق هللا نيبو هنيب ايفو هيف وأ مكحلا يف ابسك ناك نإ هزحي مل ام هيبأل دلولا

 ص عيبلا ىلع ةفيلخلاو رومأملا هلثمو نمثلا الثم ليكولا ذخأ يأ ى ( هذخأ لبق )

 هنم هذخأي نأ لبق عزنلا ىنعمو ‘ بألا وه يذلا يرتشملا نم يأ “ ( هنم )

 تاجوز نم همزلي نم ىلع قفني ام هل سيل جاتحم هنأ ايعدم هناطعإ نم عنتمي نأ
 ى هزحي م هنأل هل هيعسو هنأب الئاق وأ ، كلذ حصو ى هنيد صلخي ام هل سيل وأ
 هعزنف هديب هدجو امل هدلول بألا ءاعداف هل هلصأ ناسنإلا ديبام نأ كلذو

 س ٠ ٨ ٥ ۔صه



 : ليقو ث نمض هيف كلذ ىضقف لبق هلام آادحاج لكوملل ًاميرغ وأ

 ‘ ح رغل ١ و بال ١ ف ال

 ( لكودل اممرغ ) ناب ( وأ ) “ هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكومل نايب الو ةجاحب
 لكوملا كلذ ( ادحاج ) لكوملا وحن ىلع ةعابت وأ نيد هل فلختسمل وأ رمآلل وأ

 ص كلذ ممرغلا يرتشي نأ لبق يأ ى ( لبق ) ميرغلا لام يأ ى ( هلام ) هوحن وأ

 هل هدحج يذلا هلام يف يأ ى ( هيف ) هب ىرتشا يذلا نمثلا ( كلذ ىضقف )
 يطمي ال نمل هعيب يف أطخأ .هنأل هوحن وأ ليك ولا نمثلا ( نمض ) هوحن وأ ليكولا

 نامضلا روصتي و “نامضلا ليزي ال أطخلاو ى سانلا لام لك أي رئاجل عاب نمك س نمثلا

 هبذكي وأ هقدصيو نالفل تعب : هل لوقب نأب ىضق يذلا دوحجلا ممرفلل عيبلا يف

 نم ذخأ ءيشلا بحاصلف هقدص اذإ نكلو ‘ هدحج وأ نمثلا ىضق هنإ لوقيو
 ص نيا وأ بأ نم ءاش نم ذخأ هلف نالل سيل ءيشلا نأ نبب نإ اذك و « ايهنم ءاش
 ،هكلمتيو هذخأي نم ديب لاملا لصوم هنألف نالا امأو هلام ذخأ هنالف بآلا امأ
 . هدحو نبالا ذخأ نيبي مل نإو

 بألا ) ةلأسم ( يف ) ميرغلا وأ بألا لكوملا بلاطبف نمضي ( ال : ليقو )
 جاتحم هنأو ع ءيشلا بحاصل بأ يرتشملا نأ ملع نإ الإ هل دوحجلا ( ( ميرفلاو
 نع الضف هل سيل ءيشلا نأ جاجتحالا هل نأل٬نمضي هنإف هل دوحجم مرغ هنأ وأ

 ءاطعإلاب هيلع كحيف هديب لصو هنأب ميرفلا ىلع جاجتحالاو هوبأ هكلمتي نأ
 اذه ق سلفللل حيبلا ق نمضيو 0 هد وحح ىلعو لكوملا ىلع نايب هل ناك ولو

 . اضيأ لوقلا

 لجرلا لام فلتأ هنأل نمض هملعي ال دبع وأ سلفمل عاب نإ : « جاتلا ه يفو
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 همادختسا و هب هنم هذخأو ء كل هتيرتشا وأ هتعب هلوق لوبق هل زاجو

 . . هتلغ لكأو

 امأو هنم ذخأي ام دجي ال هنأل ةجحلا ديفي الف سلفملا فالخب ةجحلا لكومل نأل
 سيلو ى هوبأ هنأ ملع وأ جاتحمب سيلو « نمثلا ءاطعإ نم عنتماو هوبأ هنأ ناب نإ
 دسألاك بآلا : ليق ولو « هيلع نامض الف نمثلا ءاطعإ نم عنتماف هل عابف اجاتحم
 الإ هانعل عزنلا نالطب ىلع ةجحلا هوحن وأ هلكومو هل نأل ؛هتوف هلع بثو ام لك
 ى اضيأ مكحلا يفف ململاب رقأ نإو « للا نيبو هنيب ايف نمضي هنإف عنتمي هنأ ملع نإ
 نامض الف كلذ ممرغلا ءارتشا دعب هيلع ممرغلل ام هوحت وأ لكوملا دحج نإو

 نالوقلاف نمث الب نمثلا ضبقف لكومل بأ هنأ ناب نإو ى هوحن وأ لكوملا ىلع
 .اضيأ

 يأ ى ( هلوق لوبق ) فلختسملاو رمآلا هلثمو ت لكوملل يأ ى ( هل زاجو )

 لكوملل ناك ءاوس ى هنمث اذه نأو ( هتعب ) ةفيلخلاو رومأملا هلثمو ى لمكولا لوق

 ص هعبي مل هلعل : لوقي نأب جرحتي الو ث مهنم هيف فرصتلا هل ناك نمل وأ هوحن وأ

 ءارشلا بسن نإ ىرقشا هنإ لوقي يذلا نم وأ سانلا نم هقرس نمثلا اذه لعلو
 وأ ءارشلا ىلع لبك وتلا ناك نإ ( كل هتيرتشا ) هلوق لوبق ( وأ ) هريغ وأ نيعم

 . هملع فالختسالا وأ رمألا

 لكوم نم هل هارتشا نمم يأ ى هنم هارتشا ام ذخأو يأ ى ( هب هنم هذخأو )
 ام مادختسا يأ ى ( همادختساو ) « كل هتيرتشا : هلوقب يأ ى هب هوحن وأ
 ناك ام انئاك هب عافنتسالاو ةلآ وأ ةمأ وأ ادبع وأ ةباد ناك نإ هل هارتشا
 فوص ةلغ هل اناويح ناك نإ (هتلغ لكأو ) ةَسأ ناك نإ هي"رستو رادلا ىنكسك
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 ‘ انيمأ ناك نإ دحأل هفرع ولو زوجو 8 دحأل هفرعي مل نإ

 هبر ينلكو : رخآل لاقو ءيش هديب نمو ، هقدص نإ هريغ زوجو

 . هنم هؤارش هل زاج هعيب ىلع

 يشلا هرجأ نإف ى كلذ ريغ وأ الخن وأ آرجش وأ كلذ وح وأ ربو وأ نبل وأ

 ء امهريغو مهارد و ريناند نوكي دق ذإ نمثلا يف كلذك و « اضيأ ةلغ هءارك و

 ص كلملا ليلد ديلا نأ عم نيعمل ال فرع نإ : هلوق ىفليو هدنع نيعم دحأ دارملاو

 نإ و ى ( دحأل هفرعي مل نإ ) هتفرع نإ ضرفت الو فورعم ريغ تيمل ضرفت ايك
 هجو ىلع وأ لالدإلا هجو ىلع الإ ام عافتنا هب عفتني الو هكلمتي الف دحأل هفرع
 ةنيبلا موقت وأ هنم هارتشا هنأ يف هيرتشم هبحاص قدصي ىتح سانلا هيف كرتشي
 مل نذإلا ةنيب مقت ملام هنذإب الإ هريغ لام يف فرصتلا دحأل زوجي ال ذإ كلذب
 توق هتفرعم نكل ى دحأل هفرع مل نبح تدجو ولو ةلعلا هذهو “ فرصتلا زجي

 . نالفل هنإ : ليكولا لوق ربتعي الو ى ةلعلا هذه

 نا دحال هفرع ولو ) ةلغ لك أو مادختساو ذخأ نم ركذ ام ( زوجو )

 ى ءارشلا مدعب ةنيبلا حصت وأ راكنإ عقي ملام ( انيما ) هوحن وأ ليك ولا ( ناك

 ولو نيمآلا ريغ يأ ى ( هريغ زوجو ) « همفدي نايبل جيتحا راكنإ عقو نإو
 ناك : لاق نمم هارتشا هنأ هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكوم ( هقدص نإ ) دحأل هفرع
 انيمأ ناك ولو عنملاب : ليقو ط ركنأ نإ الإ رارقإ الو نايب الب ولو هنم ءارشلا
 . نابيب الإ دحأل فورعم ريغ كلذ ناكو

 ينفلختسا وأ ينرمأ وأ ) هنب رت ينلكو : رخال لاقو ءيش هديب نمو ( |

 ( هنم هؤارش ) رخآلا كلذل يأ ى ( هل زاج ) هب ءارلا ىلع وأ ( هميب ىلع )
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 زوجو . هقدص نإ هريغ زوجو .0 دحأل هفرعي ملو انيمأ ناك نإ

 ام ليكولا فلاخ نإ لكوملا ريخو ى اقلطم عنمو هفرع ولو نيمألا
 ٠ ٠ ٠ ‘ اقلطم ءارشلا يف ءيش وأ نمم نم هل تقو

 ءيشلا كلذ رخآلا فرعي مل يأ 6 ( هفرعي ملو انيمأ ناك نإ ) هب هل عيبلا وأ

 نذإلا هبحاص نم ملع نإ الإ هب عبي الو هرتشب الف دحأل هفرع نإف ى ( دحأل (

 . كلذب ةنيبلا تماق وأ هب ءارشلا وأ هعيب يف

 هفرعي ملو ءارشلاب هنأ ( هقدص نإ ) نيمألا ريغ يأ « ( هريغ زوجو )
 ز"وجو ى دحأل ءيشلا كلذ فرع يأ ى ( هفرع ولو نيمألا زاوجو ) ‘ دحأل
 ءيشلا فرع ( اقلطم عنمو ) دحال ءيشلا كلذ فرع ولو هقدص نإ نيمألا ريغ
 الإ “ هقدصي مل مأ هقدص ىانيمأ نكي مل وأ انيمأ هديب نم ناك هفرعي مل مأ دحأل
 ضورملاو لوصألا فالخلا كلذ يف ءاوسو ىهب ةنيبلا مايق وأ هبحاص نذإب ملعب
 اميف ءاوس ص هب ةفرمملاو ى لوصألا يف ال ضورملا يف ةقث ناك نإ زوجي : لبقو

 هذه يف روكذملا زاوجلاو عنملا لاوقأ يف امهدعب وأ ءارشلا وأ عيبلا لبق تناك

 ءارشلا وأ عيبلا ءاضمإ نيب فلختمملا وأ رمآلا وأ ( لكوملا رتيخو ) “ لئاسملا

 يأ “ ( هل تقو ام ) ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا فلاخ نإ ) لاطبإلا نيبو
 وأ نامز تيقوتك ( اقلطم ءارشلا يف عيش وأ ) ميبلا يف ( نمث نم ) هل ةدح
 . هنم رتشم وأ هل عئاب تيقوت وأ ناكم

 يضر ن إف هضعب هل ىرتشاف امولعم هل يرقشي نأ هرمأ نإ : ( جاتلا , يقو

 ىرتشاففلأب نينيعم نيدبع هل يرتشي نأ هرمأي نأ لثم ؛الف الإو “هيلع تبث هب
 لك اذكو ى مزال وهف ققابلاب رخآلاو ص رثكأ وأ لقأ وأ ى ةئاتسب امهدحأ هل
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 فلاخ امو ى هيلع تباثف رمآلا رمأ رومأملا هيف لثتما امف هلثم عوببلا نم ناك ام
 . كلذك ةفالخلاو ةلاكولاو عيبلا يف اذك و « لاطبإلا و مامإلا يف رايخلاف

 يضميل ءاجف ىرتشاف ادقن اهب يرتشيل مهارد الجر ىطعأ نم :« رثألا » ينو
 اهنمض اهب هل يرتشي نأ طرش نإو ‘ عيضي مل نإ مرغ الف تبهذ اهدجوف اهب
 ى عيبلا مسا اهب هل عقي ملو تعاض ذإ فلاخ دقف ةقفص اهب رتشا : هلوق ةلزنمب هنأل
 هب يرقشي ام هاطعأ اذإ : ليقو ى نيلوقلا يف تباث عيبلاو ى نامض ال : ليقو
 وأ عيبملا بطعف ىرقشا مث نمثلا طلخ نإو « فلت نإ هعنعض عئابلل هدقني ملو

 هطلخت ال : هل لاق نإ الإ نمضي ال : ليقو ؤ هريفب نمثلا طلخ ذإ هنمض هضعب

 نأ هرمأ نإو “ عيبلا يف اذك و ص طلخت ال : لاق ولو « نامض ال : ليقو ى هربغب

 ىرتشاف “ةئيسن نيرشعب : لاق وأ ؤ ًَةئيسن نيرشعب عابف ةرشمب ادقن الثم عيبي

 ةرشعلا عفدي نأ لثم « هلكوم هدارأ ام متأ وأ هزاجأ نإ الإ لطب ادقن ةرشعب
 . اهبحاص رمأ هتفلاخ ةعلسلل “نماض هنأل عئابلل يقابلا ناكو عيبملا برل

 ىرقشاف ءيش ءارشب وأ رثكأ وأ لقأ وأ هفصن عابف ءيش عيبب هرمأ نإو
 دادمأ ةرشعك دعي وأ نزوي وأ لاكي ام كلذ ناك نإو ى رايخلاف كلذك هضعب
 ص ةءادرو ةدوح نمثلا فلتخا نإ طلخلاب نمضيو “.نالوقف ةسمخ هل ىرتشاف

 نمضو ى قتع هيبأك هب قتعي نم هل ىرتشاف ادبع هل يرتشي نأ هرمأ نإو

 نايضلا همزلي ال : ليقو “ نازع لوق وهو ى الثم هابأ هملعي مل ولو نمثلا يرقشلملا

 . معي م نإ
 > ملع ولو هملع هطوقس بحوب اكرب نب ا رظن ن أ وحرأو : « جاهنمل ا » ف لاق
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 ه نمثلا نم ىمس امم لقأب ناك نإ : ليق همزلو

 ةاش رتشا : لاق نإو ى رايخلا هلف اعوطقم ىرتشاف ازبخ رتشا : لاق نإو

 تبثي الف ةيحضأ : لاق نإ الإ « ال : ليقو ى هيلع هتوبث ريتخا آاسنت ىرتشاف
 . اقافتا : ليق “ سبتلا ةيلع

 دقف آ ريغص اركب وأ ةقان هل ىرتشاف المج هل يرتشي ن أ لجر رمأ نمو

 ى ريبكلاك اهيلع يتأي لمجلا مسا نأل هيلع نامض ال : ليقف ى هل دح ام فلاخ
 ص « جاتلا ه يف هلك كلذ ركذ .اريغص ىرقشا نإ ال ةقان ىرتشا نإ نمضي :ليقو
 وه امنإ ىثنألاو ركذلا معي يذلاو « طقف لبإلا ركذ هنأ لمجلا مسا يف روهشملاو
 . ربعبلا ظفل

 (نمثلا نم ىمس امم لقاب ) ءارشلا ( ناك نإ : ليق ) هل ىرتشا ام ( همزلو )
 نإ همزلي ىلوآلابو « عونلا يف هل قلطأ وأ يرتشي يذلا :ءيشلا سفن هل نيع ءاوس
 هوحن وأ لكوملا ريخي هنأ مولعم موهفمو ى رثكأب الو لقأب ال لاق امب ءارشلا ناك

 رثك أب وأ لقأب هل ىرتشا نإ همزلي ال : ليقو ثرثكأب هوحن وأ ليكولا هارتشا نإ
 لقأب ناك نإ همزل يرتشي يذلا ءيشلا سفن هل نيع نإ : ليقو “ فلاخ هنال

 يذلا وهو ى ريخي لب ى رثكأب وأ لقأب مزلي مل عونلا يف هل قلطأ نإو « لاق امب وأ
 ءارشلاك ى رثكأ وأ لقاب عيبلاو “ اذه سكعب : ليقو “ حاكنلا باتك يف مدقت
 الامجإ و اليصفت تركذ يتلاو فنصملا اهركذ يتلا ماكحألا يف رثكاب وأ لقاب
 . ءارشلا يف ءيش وأ نمت نم : لاق اك افالخو اقافوو

 ك رثك اب اهعابف د و دحم م ولعب هل اهمىبىل ةعلس رخآل عفد نم : ) جاتلا (, ق و

 بتإو هرمأ فلاخ هنأل ال : ليقو « رثكألا يف لقألا لوخدل زئاج : ليقف

 امهارتشاف فلاب نينيعم نيدبع هل يرتشي نأ هرمأ نإو ى اقافتا زجي مل لقأب اهعاب
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 ىباح نإ مكحلا يف ال : ليق ء نمضو ,باحي مل نإ همزل مسي مل نإو

 . اهب دسفي : ليقو ، عيبلا يف اذكو

 ءيشلا ىلع ةفالخلاو ةلاكولاو لقألا يف تبث : ليقو يأ « همزلي مل رثكأب وأ لقأب
 . كلذك

 ( باحي' مل نإ ) هب ىرتشا ابب ىرقشا ام ( همزل ) نمثلا ( ممأ مل نإو )
 ريصقت وأ ادع هتميق نم رثكأب هيرتشمل عيبملا ءاطعإب 'لمي مل نإ عئابلا ىلإ

 ( ىباح نإ كحلا يف ال ) للا نيبو هنيب ايف : ( ليق ) نمثلا نم دئازلا ( نمضو )
 مسي مل نإ ( عيبلا يف اذكو ) ى ةاباحملا تنيبت نإ اضيأ كحلا يف نمضي : ليقو

 هنيب ايف ىباح نإ نمثلا نم صقن ام نمض و « باحي مل نإ عيبلا مزل هب عيب ام
 نم عقو ام ( دسفي : ليقو ) “ اضيأ كحلا يف : ليقو ص مكحلا يفال لا نيبو
 ءيش عيبب رمأ نمو : زيزع يبأ طقل" يفو ى ةاباحملاب يأ ى ( اهب ) ءارش وأ عيب
 ى اهصخرو رامسألا ءالغب صقتنا نإو ص نماض وهف ةرضملا هتلخد ىتح هعبي ملو

 . ملعأ هللاو « ليك ولا هلثمو ى ها نالوق هنامض يفف
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 لصف

 نامز وأ صخش وأ لحم وأ نمث يف ًاتيقوت لكوم ىعدا نإ

 ٠ لبقيف ، هليكو هافن نإ عدف

 لصف

 ليكولا لوق لوقلاف لكوملا ركنأو كيلإ تعفد دق : ليكولا لاق نإ : ليق

 هنيمي عم لكوملا لوق لوقلا : ليقو « هيلع نيمي الف نامزلا لاط نإو هنيم عم
 الإ هيلإ عفادلا أربي مل هضبق دعب هفلت ىعداف ائيش ليكولا ضبق اذإو ى لاط ولو

 :لكوملا لاقو “ينتلكو : لاق نإو “ عفدلا يف لكوملا هقدص نإ الإ عفدلا ىلع ةنيبب

 . لكوملا لوق لوقلاف « ال

 ص ( اتيقوت ) فلختسم وأ رمآ وأ ءارش وأ ميب ىلع ( لكوم ىعدا نإ ) و
 ( نامز وأ ) رتشم وأ عئاب ( صخش وا لحم وأ ) نمثم وأ ( نمت يف ) آدج يأ
 هرومأم وأ ( هليكو ) تيقوتلا يأ ى ( هافن نإ عآدم ) وه ( ف ) كلذ ريغ وأ
 لبقيف ) الإو هنابب لمع" فلختملا وأ رمآلا وأ لكوملا نيب نإف ى هتفيلخ وأ
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 فالخ ليكولا ىعدا نإ اذكو ، هسكع : ليقو .هنيمي مم هلوق
 ء تسقوتلا نم هلكوم هاعدا ام

 ( هنيمي عم ) ةفيلخلاو رومأملا هلثمو “ تيقوتلا يفنب لبك ولا لوق يأ ء ( هلوق
 تيقوتلا مدع لصألا نأ كلذو « هل تقوي مل فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا نأ
 : ثيدحل حيحصلا وه اذه “ لصألل باحصتسا همدعب لئاقلا لوق لوقلاف هثودحل

 ` . خلا < ىعدا نم ىلع ةنيبلا

 مدع يق عّدم ةفيلخلا وأ رمآلا وأ ليكولا نأ وهو ( هسكع : ليقو )
 وأ رمآلا وأ لكوملا لوق لبقىف فلختسملا وأ رمآلا وأ لكوملا هتبثأ نإ تيقوتلا

 لوقلا اذه هجوو ى نايب هوحن وأ ليكولل نكي مل نإ هنيمي عم هتوبثب فلختملا
 امهل عبات دييقتلاو اهب ارقأ و تتبث دق ةصاخلا ةفالخلا وأ ةرامإلا وأ ةلاكولا نأ

 نأ كلذو ى لهجلل ىفنأ هنأ الإ اهتوبثب اهب تبثي اهب قحلتسم وهف هب لكت
 لب ، الهج كلذ سيل : تلق “ لهج مدع ىلع نوكي نأ لصألاو دقع ليك وتلا

 . ةعسوتلاب ملع

 (هلكوم ءاعدا ام فالخ ) ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا ىعدا نإ اذكو )

 فلتخا نكل تيقوتلا ىلع اقفتا نإ ( تيقوتلا نم ) فلختسملا وأ رمآلا وأ
 دحلا : رخآلا لوقيو ى اذك نامز دحلا ناك : امهدحأ لوقي نأ لثم ى ايهتنقوت

 لوقيو ص اذك ناكم دحلا : امهدحأ لوقي وأ ع رخآ نامزل اريشم اذك نامز
 : رخآلا لوقيو « اذك نامز اننيب دحلا : امهدحأ لوقي وأ ى رخآ ناكمب : رخآلا

 ص ةضفب عيبلا طرش ناك : امهدحأ لوقي وأ ى اذك ناكم نكلو اننيب نامز ال

 ى نرالقل عيبلا نوكي نأ طرشلا : امهدحأ لوقي وأ ى بهذب : رخآلا لوقيو
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 ص هلوق لبف ليكولا اهافنو ةفلاخن لكوملا ىعداو هيف اقداصت نإو

 هلكوم هافنو هيف هتعب : لاقف تقولا ىلع اقفتا نإو ى عدم لوألاو

 ٠ . ى تقولا دحب ولو ليكولا لوق لبق ي هيف

 اذكب : رخآلا لاقو ى اذكب : امهدحأ لاق وأ ى رخآلا نالفل لب : رخآلا لاقو

 ليكولا لوق : ليقو “هنيمي عم هوحن وأ لكوملا لوق لوقلا : ليقف ی كلذ وحت وأ
 هلام يف فرصتلا هل يذلا وه هنآل لكوملا لوق لوبق حجارلاو ى هنيمي عم هوحت وأ

 نيمي الو هوحن و لكوملا لوق اهلك لئاسملا كلت يف لوقلا : ليقو “ هريغو تيقوتلاب
 . عيبلاك لاوقألا كلت يف ءارشلاو هيلع

 ناسنإ وأ ناكم وأ نامزب دحلا يأ “ تيقوتلا يف يأ « ( هيف اقداصت نإو )
 ةفلاخم ) فلختسملا وأ رمآلا وأ ( لكوملا ىعداو ) “ هلك كلذ ريغو نت وأ
 رومأملا وأ ليك ولا يأ ى ( هلوق لبق ) ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا اهافنو

 لوقلا نوكي اذكب هتعب ينإ : لاق ول امكف كلذ يف انيمأ لومج هنال ةفيلخلا وأ
 لكوملا وهو ( لوألاو ) هل تتقو امب ءافولا ىعدا اذإ هلوق لوقلا كلذكف ى هلوق

 رومأملا وأ ليك ولا فلحي نأ هلو ( عدم ) هلك كلذ يف فلختملا وأ رمآلا وأ

 . ةفيلخلا وأ

 ( هيف هتعب ) ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليكولا ( لاقف تقولا ىلع اقفتا نإو )
 هرمآ وأ ( هلكوم ) ءارشلا هلثمو ‘ عيبلا يفن يأ ى ( هافنو ) ، هيف هتيرتشا وأ
 ىرتشا وأ عاب هنإ : لاقو تقولا يف كلذ عوقو ىفن يأ ى ( هيف ) هفلختسم وأ
 وأ تعب ينإ : ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ( ليكولا لوق ليبق' ) هدعب وأ تقولا لبق
 الو ( تقولا دعب ) مالكلا اذه ليكولا لاق ( ولو ) “ تقولا يف تيرتشا
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 . .... . ىطعأف هعيب ىلع لكو" ام عاب نإو

 تقولا لخد ىح هقرافي مل نإ ايس الو ، هجورخ لبق تقولا يف هلاق نإ اجس
 يف هلاقو تقولا سفن يف الإ ليك وتلا وأ فالختسالا وأ رمآلا نكي مل وأ ىضف
 ءافتنا روهظل اهلبق يتلاو ةروصلا هنه يف الإ نيمي لبك ولا وحن ىلع هلو تقولا
 نم وأ هدنع نم هب ءاج هنأ هملع ىعدا نإ الإ اضيأ تقولا لبق همسب وأ هئارش

 . ءارش الب هريغ

 : لكوملا لاقف دويقلا رئاسو ناكملاو لوقلا ىلع اقداصت اهنأ مالكلا لصاحو
 عم ليكولا لوق لبق'“ ءيش يف تفلاخ ام : ليكولا لاقو « لكلا يف تفلاخ

 ص خلا تقولا ىلع اقفتا نإو : هلوق وهف يناثلا امأو ى لوآلا مالكلا اذه ى هنيمي
 هب رتشا : لاقف انم هاطعأ نإو “ حضاو يناثلا اذهو ‘ ةصاخ نامزلا تقولاو

 تإ و ط هقدص فلت وأ دبملاك هتيرتشا ام تافف هتيرتشا : لاقف ءاج مث « اذك
 الف فلت وأ تام هنأ ىعدا اهف هيلإ هعفدي نأ بلطي ءاج مث هدنع نمثلا ناك
 الإ رمآلا مزلي الف ىرتشا ام فلت رومأملا ىعدا نإ : ليقو ى ةجحب الإ قدصي

 ءارشلا وأ عيبلا ليك و ىعدا نإو « نمثلا هاطعأ ولو ةنيبب ءارشلا حص نإ

 ابف هتملس : لاق نإو ى هلوق لوقلاف هلكوم ىلإ عاب ام نث وأ ىرتشا ام ميلست
 هلوق لوقلاف نيبي مل نإف ع هيف ميلستلاب هرمأ هنأ . ةنيبلا هيلعف هيف ميلستلاب ينترمأ

 . هملس هنأ

 انه هداعأو « حاضيإلا ه نم ىضم ايف روكذم ةمتاخلا ىلإ اذه ( عاب نإو )

 ص ممرحتلا ناونعب انه امو مكحلاب « حاضيإلا ه يف ام اضيأو ى « ناويدلا » نم

 يأ ء( ىطعاف هعيب ىلع ) فلختسأ رمأ وأ ( لكو ام ) دحاو قدصاملا نكلو
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 ناك نإ هقدص ًاخسف هب دجوف تعب اذكه : لاقو هنمث لكوملا

 ردقي ل نإ هعم ةمق هبلع كردأو نمثلا هل درو آانسأ

 ك هدر ىلع

 وه ام لعف وأ هضبقف (هنمت ) فلختسملا وأ رمآلا وأ ( لكوملا ) هوحن وأ ليك ولا

 ص كلذ دعب هوحن وأ ليكولا ( لاقو ) ى هتلزنب وه ام عقو وأ ضبقلا ةلزنم
 ص ( هب دجوف ) عيبلا دقع تافص نم اذك ةفص ىلع تعب يأ ى ( تعب اذكه )
 يذلا ميبلا نإ : لاق وأ هل هفصو نيح ابر ريغ وأ ابر ( اخسف ) هعيب يف يأ

 هدر وأ يرتشملل وه هد ريف ( نمثلا هل درو انيمأ ناك نإ هقدص ) خسف انأ هتدقع

 نإف ى هفلختسم وأ هرمآ وأ هلك ومل يرتشملا نم عيبملا دريو يرتشملل الثم لكوملا

 ( كردأو ) هنمض هفلختسم وأ هرمآ وأ هلكوم دي لصي نأ لبق فلتو هدر

 وأ رومأملا ىلع وأ ليكولا ىلع يأ ى ( هيلع ) فلختملا وأ رمآلا وأ لكوملا

 نم ( هدر ىلع ردقي مل نإ ) لثملا نكمأ ثيح هلثم وأ ( هعيبم ةميق ) ةفيلخلا
 رسمتي وأ قاطي ال ثيح هتبويغل وأ ارابج هنوكل وأ يرتشملا راكنإل يرتشملا
 بهذ وأ ينف نإو ، كلذ وح وأ هباهذ وأ عيبملا ءانفل وأ هتفرعم مدمل وأ

 مل ذإ ةميقلا هاطعأ نإ اذك و « هوحنو لكوملا ديب هلصوأ هلثم يرتشملا هاطعأف

 لثملا وأ ةميقلا هوحن وأ ليكولا نمض درلا نم يرتشملا عنتما نإو ى لثملا نكمي

 ى ءارقفلا : ليقو “ يرتشملا هاطعأو نمثلا هنم ذخأو ءيشلا بحاصل انركذ ايك

 ثمح نم ال هل درب نأ ىبأو هنع ةميقلا نمض هنأ ثيح نم هضبقي نأ هل : ليقو

 داز نإو ى ةمسقلا نم ىطعأ ام لثم الإ نمثلا نم ضبقي الو ى هخاسفنال ءارشلا
 . نالوقلا ى ءارقفلل وأ يرتشملل دئازلاف ةميقلا ىلع نمثلا
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 خسفلا هربخأ نإو نيمألا ريغب لغش الو كاردإ الو در ال : ليقو
 . ۔ . . . « هذخأي الف هنم نمثلا ذخأ لبق

 وأ خسفلا ركذي مل ذإ عيبلا ءاضمإب هيف مالكلا يذلا نيمآلا يف ( ليقو )

 هنأبو ، هقيدصت يغليو انيمأ ناك ولو هتلزنم لزني ام وأ ضبقلا دعب الإ هتفص

 ىلع هسفن وأ هلثم وأ عيبلل ةميقل ( كاردإ الو ) يرتشملا ىلإ نمثلل ( در ال )

 ص آدحاو آالوق كاردإلاو درلاف خسفلا ةنيب تماق نإو « يرتشملا وأ ليك ولا وحن

 ص خفلا لوق ىلع ةثالثلا قفتا نإف ص خسف يه له اهيف افلتخم ةلأسملا تناك نإو

 مهنيب كحي,نم ىلإ اومك احت ةثالثلا فلتخا :نإو “ فنصملا امهرك ذ ناذللا نالوقلاف

 ملف اهوركم دجوف هفصو وأ اهوركم اعيب هتعب : لاق نإ و ى لاوقألا دحأب

 الف حيبق ريغ : لاق نمو ى درلا هلف حيبق هوركملا : لاق نمف « الثم لكوملا ضرب

 يف مدقت ام درلا هلف ميرحتلا نم ةبيرق وأ ةديدش ةهاركلا تناك نإو در

 لاق نإ ( نيمألا ريغب لغش الو ) : هلوقب هيف ملكتف هريغ امأو ع نيمألا
 [اخاسفنا هتعب : ضمقلا ةلزنم ل“زني ام وأ نمثلا هو_حن وأ لكوملا ضبق دعب

 اذك و ص ةجح قيدصتلا : ليقو ص هقدص ولو اخسفنم دجوف عيبلا فصو وأ

 ءاوس هدر خسفلا ةفص ىلع ةنيبلا تماق نإو ى افنآ هتركذ ام دح ىلع ةهاركلا

 ( خسفلاب هربخأ نإو ) هضبقي م مأ نمثلا ضبق ع نيمأ ريغ وأ انيمأ ناك أ
 ذخألا ةلزنم لةزني امو ( هنم نمثلا ذخأ لبق ) اخسف دجو فصوب وأ اذكه

 فلت نإ هلثم وأ عيبملا هيلع كردي لب ى نيمأ ريغ وأ انيمأ هنم ( هذخاي الف )

 مل نإ : ليقو “.نيمأ ريغ ناك نإ هذخأ هل : ليقو ى رم ام "دح ىلع هتميق وأ
 . هفدصب
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 انعيب يف : رخآلل امهدحأ لاقف نانثا عيابت نإو ءارشلا يف اذكو

 هلوق نوكيف هقدص نإ الإ هب لغتشي الف « ملعن ال ثيح نم خسف
 ، هيلع ةجح

 بسحب عضوملا اذه ىلإ لصفلا لوأ نم لئاسملا عيمج يف ( ءارعشلا يف اذكو )

 وأ صخش وأ نمثم وأ نمث سنج يف تيقوت الثم لكوملا يعدي ن أ لثم ، ناكمإلا

 تبثأ نإ اذك و « يعدملا وه الثم ليكولا : ليقو ث عةدم وهف ناكم وأ نامز

 نإو ط عدف هتفلاخم لكوملا ىعداف هيف اقفاوت نإ و “ لكوملا تيقوت ريغ اتسقوت
 ام لكوملا ضبق دعب : لاق نإو 0 اضيأ عدف هتفلاخ ىعداف تقو ىلع اقفتا

 ص هنم نمثلا درتساو عيبملا هيلإ درو انيمأ ناك نإ هقدص خسف هنأ ىرتشا

 لبق انيمأ نكي مل ولو هب لغتشيو ص هب لغتشي مل انيمأ نكي مل نإو « ال : ليقو
 . عيبلا يف هتركذ يذلا فالخلا لئاسملا كلت يفو “ ضبقلا

 وأ نيقابلل مهدحأ وأ ( :رخآلل امهدحأ لاقف ) رثكأ وأ ( نانثا عيابت نإو)

 : ليق نم ( لغتشي الف ماعن ال ثيح نم خسف انعيب يف ) : يقابلل رثك أ وأ نانثا

 حصو عيبلا اعقوأ دق اهنأ فنصملا هركذ ام هجوو : لاق نمب يأ “ ( هب ) هل

 ص نيبي مل نإ هب لغتشي الف هضاقتنا ىعدا نمف « لصألا هيف بحصتسيف اهنيب

 نوكيف هقدص نإ الإ ) ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا : قلع هلوقو

 درلاب هيلع مكح قيدصتلاب رقأ نإ : ليقو « هلا نيبو هنيب ايف ( هيلع ةجح هلوق
 وأ نوهرم وه كل هتعب يذلا نإ : لوقي نأ لثم ى هللا نيبو هنيب ايف همزل ايك
 . ابورغ اذك عيب تقو ناك وأ سانلا لام
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 نمثلا هنم ذخأي ىتح هيرتشم نم هعيبم عنمي نأ عناب ىلع مرحو
 نهرلاك هديب نوكيف هفرعي مل نإ صخرو ، فلت نإ هنمضو « اقلطم
 . هفرع ولو هكسمأ نإ هنمضي ال : ليقو

 عنميب قلعتم ( ذخأي ىتح هيرتشم نم هميبم عنمي نأ عناب ىلع مرح و )
 ريغ وأ اينغ يرتشملا ناك هفرعي مل مأ يرتشملا فرع يأ ى ( اقلطم نمثلا هنم )
 عيبملا يأ “ ( هنمضو ) 0 هيرتشمل اكلم هنوك و ى دقعلا ةحصل كلذو « ينغ

 مل نإ هتميقو “ لشلا نكمأ نإ هلثم هيطعي نأ كلذو ( فلت ) هعنم ( نإ )

 هنآل سانلا هرهشي ملو حيحصلا وه اذهو 2 هب هعاب ام فاعضأ تناك ولو نكمي

 ص ىضرب الإ نوكي ال نهرلاو ى هنم هعنمل هجو الف هيرتشم كلم يف عيبلاب راص
 ريض الو ى طرشلاو عيبلا يف فالخلا هيفف نمثلاب يتأي ىتح هعنم ىلع اومعيابت ولف

 هلو ص اريقف نكي مل نإ يرتشملا مزالي نأ هل نأل عيبملا ضبق مدع يف عئابلا ىلع

 هبوره فاخ نإ هجولا يف وأ لاملا يف اليفك هيطعي تح بهذي هك رتي ال نأ

 . اينغ ناك ولو هرفس وأ

 ةعايضلا نع هلامل انوص نمثلاب يتأي ىح هعنمي نأ ( هفرعي مل نإ صخرو )
 ءهعنمي نأ دجي مل لاملا يف وأ هجولإ يف انيمض هاطعأ ولف « عنملا ىلع اوعيابتي مل ولو
 نوكي ) عيبملا كلذ (۔ف) عنملا ىلع مهعيب ءانبل وأ صيخرتلا اذه ىلع هعنم اذإو

 اك هيف اب بهذي له : نهرلا يف فالخلا هيفف ( نهرلاك ) عناملا همئاب ديب ( هديب
 ال ذإ هذخأي : ليقو « هعاب نمثلا هئاطعإ نم وأ هعوجر نم سيأ نإف ؟ يتأي
 . سانلا لام رححم

 الوطم وأ ابوره هنم فاخ نإ ( هفرع ولو هكسمأ نإ هنمضي ال : ليقو )
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 عاب لاوقألا هذه ف ءاوس و > افنآ هتركذ ام دح ىلع نم رلاك هدب وه و انغ ول و

 . ملعأ هللاو ع الجآ وأ الجاع

 ىتح عيبملا عنم يف ةفاوطلا رخآ يف « رثألا ه نع خيشلاو فنصملا مالك قبسو

 اذك مكحلاف عنم نإ : الاق لب « زاوجلا ىلع امالك كلانه ام سيل و نمثلا ضبقي

 يرتشملا هيطعي ىتح اهنم ةعلس عئابل نأ خبشلا مالك نم «نهرلا»ه باتك يف يتأيو
 ضعب هاطعأ نإ اذك و ع نهرلاك نمثلاب تبهذ هئاطعإ لبق تبهذ نإف ى نمثلا
 . هيف انيمأ عئابلا نوكي اهيف دئازلاف يقابلا يف اهعنمو نمثلا

 بهذ ذخألا لبق بهذ نإو ى ةرجألا ذخأي ىتح عنص ام عنم عناصللو

 نمضو ةرجألا ةيقبب هبحاص مبت عنص امم رثكأ تناك ولف « نه رلاك ةرجألاب

 عنم هلامب وأ ههجوب ىرتشاف نمثلا هطمي ملف هل يرتشي الجر رمأ نإو ى لضفلا
 عيبملا فلت نإف « نمثلا يطعي ىتح رومأملا دي نم عيبملا ذخأ نم رمآلا رومأملا

 ٠ ذخألا نم رمآلل عناملا هنأل > رومأملا ىلع همرفقف

 ذخ : هل لاقف ص يقح ينيضقت ىتح كقرافأ ال : الثم لاقف هميرغ مزل نمو
 عيبي ن ] لبق هدي نم تلهو اهب بهذف اهنمث نم رفوتساو اهعبو هذه يتعلس

 نمضي الو ث يقابلاب هعبت رثكأ هنيد ناك نإو ‘ نهرلاك اهباهذ هلام بهذ
 . عتض نإ الإ هيف نيمأ هنأل تداز نإ ةملسلا لضف

 فوي ملف “ كديب يتأرما قالطف اذك مويل كفوأ مل نإ : هل لاقف همزل نإو
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 ةعجرلا جوزلا كلع ال ناك نإ اهقادص لثم هلام نم بهذو قالطلا حص اهقلطف

 بهذب هنإف ةعجارملا كرتو نهارلا ملع ولو " ةدملا تضقنا نكل اهكلمي وأ

 . ءيش هلام نم بهذي الف اهعجار نإو نهترملا لام نم اهقادص

 ينيد يصقت ىح كقرافأ ال .: : لاقف همزل نإ هنأ .- نيدلا مدزل باب ق م َدقتو

 هاطعأ ام هايإ هفلكت الول هزأل نهرلا ةلزنم وهو لاق نأ ىللإ هعدبي اثدش هاطعأف

 5 َ . ك_الاذ

 ىتح ةعلسلا نم يرتملا عئابلا عنم اذإ هنأ ةءاربلا عيب باب رخآ يف مدقتو

 لئاسملا كلت ينفو ى ةنامأ نمثلاو نهرلا ةلزنمبف هنزب ملو هب هاتأف نمثااب هتأي

 . نه رلا ب باهذ ف فالخلا

 تيقبو ةئام عئابلا ىطعأف م رد يتئامب ةيراج ىرتشا نم : ;ؤ_ جاهنملا « يفو

 الو عفد تلا هل سيلف تتام اهدجوف اهب هاتأف اهب هيتأي نأ ىلإ اهسبحف ىرخأ

 . ةيقابلا هل و اهتميق هيلع : ليقو « ةيقابلا عئابال

 مرغ سبح الب يرتشملا هكرت نإو ى هل ءيش الف فلتف هعيبم سبح نمو
 . قحلا ىضقي تبث ىقح يف ةعيابملا دنع لاملا نم لعج امو هل نمثلا

 نإ هنأ ىلع وأ هيف هقحو ةبه الو هيف عيب ال هنأ ىلع امالغ لجرل عاب نمو
 ك هلام بهذي ل دمعلا تام نإ و > ءامرفلا نم هب "حأ وهف اهنيب حيب , الف هطعد ل

 ءامرغقلا لوخد نم افئاخ هقح ةحص ديرب ًاثدش عئابلا نم ىرتس شاف جع عا نمو نمو

 ص هتدم لحت ىتح هنم ائيش ضبقي نأ هل لحي ملو دسف طرش ناك نإف ى

 س ٧٢ ٩ ٥



 ناسغ مامإلاو رشبملا نبا دنع ءامرغلانم هب ىل'وأ وهف ءيشب هنيد يف قثوتسا نمو

 . رثؤملا يباو

 نيدملل ءافو هب ىوثوملا لام ناكو صمقت ل نإ : ءالعلاو ناملس نبا لاقو

 . ءامرفلا هيف ءاوسف

 هلا ءافو الو تمي وأ ءيشلا بحاص سلفي م ام ىل'وأ وه : رهزأ لاقو

 . ملعأ هللاو ى لجألا "لح اذإ ةقث وه يذلا ءيشلا ىلع ىدانيو
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 ةمعما__خ

 هف الخ جرخف اذك عون نم هن أ ىلع رمت ءاعو ىرتشا نم

 ‘ لوألا نمثلاب هك اسم] ق رتخ هلع ىرتشا ام نود ناك ناف
- 

 د ر ف ز ٥ . ٠ ٠. . ٠ ٠ ٠ . ٠

 ٠ ةمت __س :

 ( هفالخ جرخف اذك عون نم هنأ ىلع ) هريغ وأ ( رمت ءاعو ىرتشا نمو )
 اك فصنلا نود ولو هضعب وأ : ليق ء هفصن وأ :"ضوعب لاق “ هتلج وأ هلك

 . خلا هعون ضعب هبف جرخ نإ و : لاق

 اذك و ى ايواسم وأ ةميقلا يف ( هيلع ىرتشا ام نود ) جرخ ام ( ناك نإف )

 نأ وأ ائيدر نوكي ال نأ طرش دقو ائيدر ناك هنكل هسفن عونلا جرخ نإ

 كح مكحلاف عونلا جرخو طرتشي مل نإ و ه اهيلع جرخف اذك ةفص ىلع نوكي
 . اهلع يف تمدقت لاوقأ هيفو بيعم ناك نإ بيملا

 ( هدر يفو “ لوألا نمثلاب ) جرخ ام كاسمإ يأ س ( هكاممإ يف رتيخ )
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 > هتمق : لقو لكأ ام لثم در هنم لكأ ناف هلام سأر ذخأو

 هدر يف ريخ نو دألا جرخ مث هلك أف هعون ضعب هيف جرخ نإو

 . . . . . ، نمثلا نم هبانم هل عئابلا درو

 برش وأ 0 لكؤي ام ناك ذإ ( هنم لكأ نإف ) “ هنم ( هلام سأر ذخأو ) هعئامل

 لثم در ) امهريغ وأ ابورشم وأ آالوكأم اضعب هنم فلتأ وأ ى برشي امم ناك ذإ

 در الإ و لثملا نكمأ نإ ىرتشا ام در راتخا نإ فلتأ وأ برش وأ ( لكأ ام
 امه ريغ وأ برش وأ لك أب هلك هفلتأ نإ اذك و « فلتأ وأ برش وأ لك أ ام ةمسق

 يف هقدص ملعي ثبح هئارش ىلع لخد ام فالخب ملعي مل هنأ ايعدم درلا راتخاو

 اذك دلب رمت هنأ ىلع رمت ءارشك كلذو ى عئابلا هقدص ثيح وأ نكمي وأ هماع مدع

 ص ةفلاخلاب فرعي مل هنإ هلوق لبةيو نكمي هنإف كلذك نمس وأ اذك ةلخن وأ

 نمس و نوباص رمأ يف تيزك ةعنص يف وأ ه ريغ ماعطإب ىرتشا ام فلتأ ول اذك و

 ( هتميق ) دري : ( ليقو ) “ هدر ىلع قطي ملو هكلم نم هجارخإب وأ ماعط يف
 ةميقلا نمض نامضلا مزل اذإ : باوبآلا عيمج يف ضعب لاق اذك و “لثملا نكمأ ولو
 . لثملا نكمأ ولو لثملا نود لئاسملا بسح الثم نمثلا وأ

 (نَودألا جرخ مث ) ام هجوب هفلتأ وأ ( هلكاف هعون ضعب هيف جرخ نإو )
 اذكو ى نودأآلا در يأ ى ( هدر يف رتيخ ) هريغ وأ عونلا نم يواملا وأ
 نم ) يواسملا هلثمو ع نو "دألا بانم يأ ى ( هبانم هل عئابلا درو ) يواللا
 اذهو ى ام هجوب فلتأ وأ يرتشملا لك أ ام بانم هسفنل هدنع كسميو ( نمثلا
 نأ لثم ى ميوقت نود نمثلا ةمسقب كلذو رييختلا يمسق نم دحاو مسق هلك
 عئابلل در طقف كلذك اهاثلث جرخ نإف ،ةرشعب ةرون ةلقد اهنأ ىلع ةرارغ يرتشي
 : هلوقب يناثلا مسقلا ىلإ راشأ و نمثلا ثلث عئابلا هيلإ درو امهريغ
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 . . . . . 0.٠ ‘ لوالاب هك اسم] يفو

 (لوألا) نمثلا (+) يواملا هلثمو « نودآلا كاسمإ يأ ى ( هكاسمإ يفو )
 جرخ اذإ هنأ هرهاظو “ واسم وأ هنود وه يذللو « قفاوملا نم لك أ امل نمت وهف

 دنع كلذك وهو ى عونلا نم جرخ ام ولو كلذ مكحلاف هريغ جرخ مث عونلا ضعب
 لكل لب ى هل رايخ الف عونلا لبق فالخلا جرخ نإ هنأ هرهاظو ى ءاملعلا ضعب

 لي ى هب عيبلا دقعي مل نكل هب ملع ولو عئابلا نآل اقفتي ىقح مزلي الف رايخلا اهنم
 تبثي رايخلا نإف ى آلوأ عونلا جرخ اذإ ام فالخب “ عيبلا همزلي ملف عونلا ىلع

 نأ تملع دقو ى عيبلا هيلع ام مامت مدعو دقملا هيلع ام ضعب لوصحل يرتشملل

 نإ : ليقو “ رخآلل ناك نيعيابتملا دحأل را خلا ناك املك : لوقي اضعب
 فصنلا نود فالخلا جرخ نإو « عيبلا لطب فصنلا وأ افالخ لكلا جرخ
 لديو عيبلا مزل اقصن فالخلا جرخ نإ : ليقو “ صقن ام هل لدبو مزل
 . فصنلا

 ىرتشا نمو : هصن ام هيف اولاق « ناويدلا » يف ام وه فنصملا هركذ امو

 لك أي مل وأ اهنم لك اف مولعم سنج وأ ةيسكأ اهنأ ىلع رمت ةناطب وأ ارمت ةيباخ
 .ىرتشا ام نود جرخ يذلا ناك نإف ى هيلع ىرتشا يذلا سنجلا ريغ اهباصأف

 نأ ءاش نإو ص كلذ هلف لوآلا نمثلاب هكسمي نأ ءاش نإف ى را رخاب وهف هيلع
 لك أ ام لثم دربلف ائيش اهنم لك أ نإف “ اضيأ كلذ هلف هلام سأر ذخأيو اهدرب

 هلك أف هيلع ىرتشا اه ضعب اهيف ناك نإ امأ و :« هتميق يطعي : لوةي نم مهنمو

 هكسمأ هكسمأ نإو نمثلا نم هبان ام عئابلا هيلع در هدر نإف “ن"ودلا جرخ مش
 ملف هعون ضعب جرخ نإ هنأ فنصملا دارم الو مهدارم سنلو ى ها لوألا نمثلاب.

 ىلع ايرج لكآلا اوركذ نكلو « هلكأي مل وأ هلك أ رايخلا هل نكي مل هلك أي
 . لك الل هجرخيو ةيباخلا نم رمتلا علقي هنأ نم بلاغلا
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 جرخف اتيز ىرتشا نإو .هنم دوجأ جرخ نإ هلام ذخأيو هدريو

 ناك هليك هل عئابلا تأ ليكب هارتشا نإف هريغ وأ ءام وأ حلم هيف

 ليك هل ىطعأ لاكي ام هيف جرخف هريغب نإو ، ال وأ لاكي ام جراخلا

 ام ردق تيزلا نم هل ىطعأو هعزن لاكي" ال امم ناكنإو 4 جراخلا

 > عيبلا خسن ١ نيبتي م نإو ‘ صقن الو ةدابز الب ءاعولا يف غلبي

 ٠ لوأ نم : لقو

 امب يأ ى ( هنم دوجأ جرخ نإ هلام ذخايو ) عيبملا يأ ( هدرو )
 كلذ ريغ وأ ابيط وأ الخ وأ انبل وأ انمس وأ ( اتيز ىرقشا نإو ) هبلع ىرتشا

 ا۔ے ( هريغ وأ ءام وأ حلم هيف جرخف ) نزوي وأ لاكي امم اهريغ وأ تامئاملا نم

 ( هليك هل عنابلا متأ ) نزو وأ ( ليكي هارتشا نإف ) عيبملا كلذ هب دسفي م

 يأ ى( هريغي ) هارش ( نإو ؤال وأ ) نزوب وأ ( لاكي امم جراخلا ناك ) هنزو وأ
 هعزن لاكي ال امم ناك نإو جراخلا ليك هل ىطعأ لاكي ام هيف جرخف ) ليك ريغب
 يف ) جراخلا كلذ ( غلبي ام ردق ) ىرتشا ام لك نم وأ ( تيزلا نم هل ىطعأو
 . صقن وأ ةدايزب اضر نإ الإ ( صقن الو ةدايز الب ءاعولا

 نيبتلا مدع روصتيو ( عيبلا خسفنا ) غلبي ام رادقم ( نيبتي م ناو )
 نزو الو ليك الب عيبملا نم صقنيو جراخلا باهذبو جراخلا ةلقو ءاعولا عاستاب
 هل دادزيو عزنيو عئاملا هىف رخآ ءاعو ق عضوي نأ نكمأ نإو “ كلذ ريغبو

 خسقنا ( : ليقو ) “ عيبلا ححصو ى كلذ لعفيلف ملع ثيح ىلإ عزتلا صقن ام

 الو رادقم غولي الو ليك الو نزو رابتعا الب رمآلا لوأ نم يأ ى ( لوأ نم )
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 ص عضوملا اذه ىلإ ةمتاخلا لوأ نم اهلك لئاسملا هذه يف دوجألا الو نو"دآلا جورخ

 . ملعأ هللاو

 اذه ريغ نع ( حاضيإلا » نع هل مدقتو « ناويدلا » يف ام وه انه هركذ امو

 بح ةمرع ىرتشا نمو : هصن ام بوبحلا عيب باب يف « ناويدلا » نم عضوملا

 خسفو دسف : ليقو « اليك هلدب يطعأ ىرتشا ام سنج نم ال ليكم اهب جرخف

 . ھا ى اقافتا لاكي ال امب

 هسنج نم ال لاكي ام هب جرخف ليكب يكم ىرتشا نمو : هصن امو
 لخاد كمم سيل ام عيب نوكي نأ بجوي اذهف هليك هل ممت لاكي ال ام وأ
 كلذ [هيف] اوركذي ل « ناوبدلا » نأ الإ ثھا نزوب ام اذك و « كعم ام عيب ف

 . ملعأ ا و“هلك
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 لينلا حرش نم عساتلا ءزجلا تايوتحم

 عويبلا يف رشع يداحلا باتكلا عبات

 ١ هلولح لبق ملس يف نهر عنم" : لصف
 ٣٦ دقنلا عيب يق : باب

 ٣ نيدلا عيب يف : باب

 ٧٥ نيدلا ءاضق ق : باب

 ١٠٠ .. خلا ةمذلا يف ام فالخ ءاضقو موزللا يف : باب

 ١٢٩ هنيدل هلعجي نأ هميرغ نيدلا بحاص هب رمأي ايف : بإ
 ١٤٩ نيدلا ضبق يف ةلاكولا : باب

 ١٦٨ هنذإ ريغب هبحاص ىلإ نيدلا لاسرإ يف : باب
 ١٨٧ هذخأي نأ ىبأ اذإ هبحاصل نبدلا عضو ف : باب

 ١٩٧ نيدلا يضاقت ف : باب

 ٢٢٤ ةلاقإلا و ةيلوتلا يف : باب
 ٢٤٦ رايخلا عيب يف : باب
 ٢٩٠ كراشملا عيب يف : باب

 ٣١١ ةحارملا عيب يف : باب

 ٣٣٨ ةفاوطلا يف :باب
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 خلا عيبم قوذ ءارشلا ديرم زاج : لصف
 ةلا وجلا ق : باي

 ةلاملا يف : باب

 ردح وأ حرج وأ سفن يف حصت ال :

 .. خلا نيليمح يطعأ نإ هل لومح زاج :
 هل لومحل ليمح ىضق نإ :

 هملع آلومح هل لومحم ءاربإ :

 ءارسثلاو عيبلا ىلع ةلاكولا ف :

 هلام نم مولعم عيب ىلع دح ] لك وت زاح :

 خلا ًاعم الكو نإ هبحاص ن ود لك و دقمي ال :

 لكوم نم عنصب عيبم رييغت دعب دقع "حصي ال :
 هل ءيش عيب ىلع ادحاو لك و نم :

 .. علا لع وأ نمث يف تيقوت لكوم ىعدا نإ :
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