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 تاصوصخ ٨ البو عست حاكنب (رص) دمحم انئيين صخ _ «باب »

 (رم) لوسرلا .ىحضلا بوجوو .هسفنل مكحلاو . ةلادع بوجو البو . ةبهلا ظفلبو ث يلوو

 ةقدصلا ةمرحو .ريثكلا ودعلل ةرباصملاو . كاوسلاو . دجهتلاو . ةحضتلاو

 حاكنو ث هجاوزا لدبتو ى هكاسماو ب لصبو موثك هيرك لكأو ۔ هلآ ىلعو هيلع

 ‘همساب هئادنو .هيلع توصلا عفرو . هريغل هتحوكتم و © ةما وا .ةيانك

 .سمخلاو منغملا يفصو .لاتقبو ث مارحا الب ةكم لوخدو ثلاصولا ةحاباو

 الو .هتوم دعب هماظع رخنت الو ، ثروي الو .ءاش نمو هسفن نم جوزيو

 . ضعب ىف ءانالا هكراشو . هالخ ىري

 اهف بغري نم ٠ ةفيفع و ۔ ركب حاكن يف بغري نأ رداقل بدن _ «باب» .
 نم اهنعو نع و ‘ غطم تسحو لامو ٠ نتفم لامج تاذ نعو . نيد تاذ و

 .. هايحو نيد ةليلقو “قلخ ةئيسو \ءوس تبنم يف ءانسح

 مراحملا تاوذ ناو تدلو امو هما حاكن لجرلا ىلع مرح _ 4 باب »

٩ 

 



 نم تامرحملا

 عاضللا

 هتخاو .الفس ناو تدلو امو هتنباو . الع ناو اقلطم اهدلو امو . لفس

 قوف امو .اهماو اهيبا نم تادج نم هيوبا نم هتخا قوف امو “ تدلو امو اقلطم

 هما نم هتخاو . اهما لبق نم اهقوف ام ال .اهبا لبق نم هيبا نم هتخا

 اتدلو امو هتخاو هيخأ تنبو .اهيا نم اهقوف ام ال ،اهما نم اهقوف امو

 تاهما نم هيخا تنب قوف ام ال .كلذك هيخا ونب دلو امو .لفس ناو

 هتلاخو هتمعو اهيا نم تادج نم اهقوف ام حاكنو . اهما نم تادجو

 عاضرلاو )١( . كلذك امهتالاخو هيوبا تامعو .امهتحت ام ال .امهقوف امو

 امهقوف ام وا .كما وا . كابا وا ‘كتعضرا: هل ةلئاق تمرحو )٢( بسنلاك

 نيرشعو تس : حاكن ةدبؤم ةمرح لجرلا ىلع مرحي هنا ةصالخلاو )١(
 . ةمعلاو . تخالاو . ةلاخلاو 0 تنبلا و . مالا : نهو بسنلا نم عيس : ةارمإ

 : نهو رهصلاب عبرأو عاضرلا نم نهلثمو - تخالا تنبو ، خالا تنبو

 _ عاضرلا نم نهلئمو س نبالا ةجوزو . بالا ةجوز و . اهتنباو . ةجوزلا مأ
 .ةينزملاو . ةدعلا يف ةحوكنلاو ٠ ةنعالملا و + ءيبنلا ءاسنو

 ةارما نم هعم ةعضرملاو اهلصا و هتعضرم نم ۔ عيضرلل لحي ينعي )٢(

 رظنلا نم بسنلا ىذل لحي ام - بسنلا يف مدقت امم كلذ وحنو _ اهعورفو لجر نبل وا

 بسنلا ىذل مرحي ام" هيلع مرحيو ٠ نهب ةرفاسملاو . نهعم ةولخلاو ث نهيلا

 امهنم لك ىلع بجت الو ٠ ناثراوتي الف :ةهج لك نم هب اهبشم سيلو : نهحاكن نم

 طةسيالو . اهنع لةعي الو . هتذاهش درت الو. كلملاب هيلع قتعيالو . رخآلا ةقفن

 :ىلوالا : نيتلأ۔م يفالا . ماكحالا هذه يف نييبنجالاك امهف ٠ هلتقب صاصقلا اهنع

 .عاضرلا نم هنبا تخا جوزتيو بسنلا نم هنبا تخا جوزتي نا لجرلل زوجيال هنا

 .. عاضرلا نم زوجتو بسنلا نم هيخا مأ جورتي نا زوجيال : ةيناثلا
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 هلاخ تانبو . هتمعو همع تانب ةلزنمب هب ريصي ام الا اهدلو امو تدلو اهو

 اهلثم عاضر نكما نا . هتادج وا .هدادجا نم تعضرا نا . هتلاخو

 اهحاكن مرحيف نكما نا اهابا وا ٠ اهما وا . كتأرما تعضرأ :تلاق وا . هلثمل

 هتأرما عم نهعمجي الو .تانب نم تدلو ام ال .اهعضرا امو اهدلو امو

 ث كتنبا وا "كنبا تعضرا : تلاق نا تلحو ء اهعاضر اهيلا تبسن ىتلا

 اقلطم هدجو هيبا ةأرما تمرحو . هتدلو امو اهدلو امو امهدالوا وا

 نم الهتعضرا وا .امهريغ نم هتدلو امو اهدلو ام ال .سمت مل ناو

 سمت مل ناو كلذك هتنب نباو ،لفس ناو هنبا ةأرماو ث امهنل

 مأو ..امهنبل نم ال هتعضرا وا .امهريغ نم هتدلو امو اهدلو ام ال .اضيا

 .هدنع ىتلا عم تدلو ام غمجيالو . تدلو ام ال مالع ناو اهدلو امو هتارما

 ىلع غب مألا )١( مرحتو .اهيلع دقعلاال . مالا سم تدلو امو اتنب مرحيو

 لحت لهو : اهتنب تلح سمت نا لبق تمرحوا . مأ تقلط ناف . تنبلا

 .لجرلا يلع مرح ام ةأرما ىلع مرحو . نالوق ؟ال وا ؟ هلبق اهما تتام نا

 اهكلم نم جرخ نا لحو . هضعب وا .هتكلم دبع اضيأ اهيلع و

 . قتعب ناو

 . عاضر نم ناو نبتخا نبيب عمجلا مرح . «» باب «

 عمجلا نانف ٤ ةلاخلاو ةمعلاو مالاو تنللا نم اذكو . فلاخت وأ . رمتب وأ

 ١[ تنبلا ىل دقعلاب مالا مرحت يا .
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عمجلا ةمرح



 عاضرلا وا .ةبارقلا نم امهنيب نيتأرما لك : هطباضو )١( مارح نيتمرحم نيب

 )٢(. ةيسوجم حاكنو . ىشلا ىرخالاو اركذ امهادحا تناك ول امهحاكن عنمي ام مرحي نم
 07 ِ 1 ريغ نم نهحاكن
 همحر سورممل افالخ ةراتك ولو ةكرشم ةما ا . هنثو وأ مراحملا تاوذ

 حاكن دمعتم روهظ يف ادح لتقيو . )٢( ةدهاعم ةراتك ةرح حاكن لحو . هللأ

 سم نا لزتعي ىتح نامتك يف لكنيو ؤعاضرب ناو اهيرست وا .ةمرحم

 نأ زوجيال هنا فنصملا لاق امك ۔ عوضوملا اذه يف ماعلا طباضلا ١(
 ىرخالا تمرحل الجر امهادحا تضرفول نيتأرما ني دحاو لجر ةمصع يف عمجي

 .نيبناجلا ن.نوكت ىتلا يه عمجلا ميرحتل ةيضتقملا ةيمرحملا نأ ريبخ تنأو .هيلع
 .عمجلا ةمرح بجوت ال اهنا حيحصلاف بالا ةجوز و ةارملاك دحاو بناج نم تناك اذا اما

 ذا .ديكلاو عزانتلاو رجاشتلا ىلع ةمئاق تارضلا نيب ةداعلا نا عمجلا اذه ميرحت يف ةمكحلاو

 ولف ۔ هبدحو هفطعو جوزلا بلقب رثأتست نادهجلا اهعسو ام لواحت تارضلا نم ةدحاو لك

 هذه انضرع انكل دحاو لجر ةمصع يف- تامرحملا رئاسامهاثم و - نيتخالا نيب عمجلا حيا
 . ماحرالا رصاوا عطةل نيزيجم كلذب انكف عفادتلاو قاقشلاو رحانتلا ىلا ةبيرقلا ةبارقلا

 .[مكماحرا متخطق كلذ متلعف اذا مكنا] :لوقي ذا عمجلا ميرحت [ص)] هب للع ام كلذو

 . خلا ةيسوجم حاكن مرحيو يا [

 لوزن لبق نم ليجنالاو ةاروتلاب تناد نم الا تاياتكلا نم لحيال ليقو ٢(

 نم اماو ٠ «مكلبق نم باتكلا اوتوا نيذلا نم تانصحملاو» : ىلاعت هلوقل نآرقلا

 وهو - ءاهقفلا نم ريثكل هبسن و يزارلا هلاق . الف نآرقلا دعب امهدحاب تناد

 اهموقو اهتما ةنونيد ليجنالاو ةاروتلاب اهتنونيد ىنعمو . ىلحملا يف مزح نبا هيلا بهذام

 رهظي ام ىلع مالسالا دعب هب اوناد نممال ثعبلا لبق امهدحاب اوناد موق نمنوكت ناب
 . ةيمالسالا تاحوتفلا يف نالحد خيشلا مالك نم
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 تبثي الو ٠ هتمرحم اهملع نا ميرحتلا لهجب رذعي الو ]١[. امهنودب ناو

 .[نالوق] ؟سمب وا ؟دقعب رفك لهو ٠ طقف مألا يف ليقو ,اقلطم اهنم هبسن

 سمخ ىلع دقاع سبحب ربجيو .ا وملع نا اضيا جوزملاو دوهشلا رفكو

 نمل ددجيو ؤ بسنلا تبثو 'نهسم نا نهميرحت دبأتو , نهلزع ىلع ةدقعب
 وا . نبتما جوزتم ربجيو . نملعي م نا قادصلا نهلو . ءاش نا سمي ل

 ناو . ادبا امهنم ةسوسب تمرحو . برضب امهقالط ىلع ةدقعب ةماو ةرح أ

 لفط نيب ةيلوفط يف ءطو عقو ناو .ةريخالا قالط ىلعف ةدقع ريغ يف

 , رثكالا دنع هدلو امو رخآلا دلو ام لكلو . غولب دعب امهحكانت زاج ةلفطو

 ةذخافمب عقو ںاو ]٢[ امهب نيفلاختم نيب وا .نينونجم ناو نيغلاب نا ال
 .ةطاولب عقو نا ال صخرو .هدلو امو رخآلا دلو امم لك عم نيلجر نيب

 تدلو امو اهدلو ام :ب تمرحو ،هسكعك لعافل هب لوعفم لسن -ليق۔ لحو

 ادم .بص جرف يف ددشو .رهشالا ىلع ءاطخب ناو اهجرف رظان ىلع

 نيتارما وا ، نيلجر نيب عقو نا رضي الو . لجر ةروع ةرظان مكح اذكو

 سامل نسحتساو . هسكعك ةبكارل ةبوكرم لسن لحو ٠ دمعب نايصعلا عم

 ناصحالاىلا هيف رظني الو ىنزلا ىلع امهسم ولو ادح لتةي يا رست وا . حاكن نودب ١[

 انزلا مظعا نا ريبخ تناو اهيلع دقعلل رثات الذااهل حكانلاواهب ينازلا نيب قرف الو همدعو

 تاذ ىلع عقو نم» لاق (ص) هنا مكاحلا ححص دقق مراحملا تاوذب ىنزلا قالطالا ىلع

 . «هولتقاف مرحم

 .غولبلاو ةلوفطلاب ["
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 حاكن ةمرح
 ةيزملا

 دو ١ رخ ١ حاكن

 .لجرل ةأرما مكح اذكو . اهجورتي ال نا اهل ضاعو لبقملو ةارما جرف ريغ

 جورت هيخالو هتحت نملو جوز قوف نمل 7

 يفو . رخآ عم توم وأ ث ق وأ } ميرحتب هنع ةجراخ اهدلت ةيراج لوأ

 ةنبا حاكن هعم دلت مالغ لوال هرك اذكو . ةثلاثب سأب الو .[نالوق] ةيناثلا

 "ثلاثب سأب الو . [نالوق] يناثلا يفو .هتدجو هماو هتخاو اهتحت امو لوالا

 .كلذك جيوزت وا ؤعيبكب ديم نم تجرخ ةيرس مكحو

 وا .هركب ناو هتينزم حاكن لجرلا ىلع مرح _ « باب »

 هتحت نمو هقوف نمو هحاكن اهيلعو . اهتحت امو اهقوف امو اهيرستو ةبوت دعب

 .اهجوزتي ال نا _ عقي ملو هتعواط نا انز لع ةأرما دوارمل نسحتساو . 0

 ةايح يف اهرطخ اهل ةلاسم اهب ىنز نم ىلع اهحاكن ميرحتو ةينزملا ةلاسم ١[
 رأ رقتسالل برح ىرخا ةهج نم يهو .باسنالا ةمالس_ديعب دحيلا۔ فقوتت اهيلع عمتجملا

 :نيقيرف اهءازا ءاهقفلا ىرن كلذل . ةداعسو انوكسو ةءانه ةرسالا لع ضيفي ىنلا يلئاعلا

 انباحصا هيلع ىرج ىذلاو . اهنودبو طورشب نيزيجملا قيرفو اتاب اعنم نيعناملا قيرف

 امهيلع ءاوس هيف ةداوه ال ايدبا اميرحت اهحاكن هيلع مرحي لجرلا ةينزم نا مهفلخو مهفلس
 دعب حاكن ال « [ص] هلوقل .امهحافس نم هالجعتسا امب امهحكانت اعنم دحف اب وي مل ما اب اتا

 امهكرش تقو ناكاذااما . مالسالا يف امهانز ناكاذا اذه ث مورع صي رحلاو «حافس

 . «هلبق امل بج مالسالا» : [ص] هلوقل زئاجف

 : ةيتآلا صوصنلا ىلع هيلا اوبهذ ام ةحص يف اودمتعا دقو

 ناذ الا اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وا ةيناز الا حكني ال ينازلا» :ىلاعت هلوق [

 .« نينموملا ىلع كلذ مرحو كرشم وا

!



 ريغ يف ذوبلا ىسملو ءرصم ريغ يف دجو ذوبنملو . ةفيفع عافد هتعفاد نا زاجو .اهارستي وا
 رصم

 . اليل ةأرماب هيف نازلو .هيلا عجر نا هيف هبسن فرعي ال هنم ريغص
 ريغصلا . . ِ ١

 .ي مرحي نمب اوعقي نا ةطوح هو اوجوزتي ال نا كلذك لجرب هف ةنازو

 .«حافس دعب حاكن ال» : [ص] هلوق [ب

 ىلا. « ادبا نايناز امهف اهجورت مث ةأرماب ےنذ لجر اميا : |ص] هلوقو [ج
 دوعسم نبا : ةباحصلا نم عنملاب لاقنا انبسحو .اهدرس انه لوطي ىتلا ةلدالا نم اهريغ

 .ةريرهوباو . هلا دبع نب رباجو سبزاع نبءاربلاو سبلاط ىبا نب يلعو .نينمؤملا ما ةشئاعو

 مهانيار اذا بجت الف . يعخنلاو نيريس نباو ، نسحلاو . ديز نب رباج : نيعباتلا نمو

 ناك نا اهعم دلوام بسن تبثيو اهقادص اهيطعي : سبحب اهقالطلع هتينزم حكان نوربجي
 ال مث ٠رخآلا ثري ل قارتفالا لبق امهدحا تام ناف۔ اهب هانز نم اهتدع دعب اهجوت

 ةلاسم نال ةتبلا امهحكانت باب نودصوي ةحيرصلا صوصنلا كلت ءازا مهانيار اذا ةبارغ

 لوقلا ناو .اهيلع باسنالا ةمالس فقوتل يرحتلا لامك اهيف ىرحتي نا بجي امم عاضالا

 ةسدقم ةطبار جاوزلا ةطبار نا .هتياغو جاوزلا ةمكح قفاويو نآرقلا حورو ىشمتي عنملا

 الاو اهدعب وا .اهلبق كلذ ناك "اوسو بايترا ةبئاش وا . سند يا اهلوح موحي ال نا بجي

 هلعفي امك _ نييناوهشلا نيب ةقاوذلا بابل احتفو ةليذرلا ىلع اينمض اعيجشت كلذ ناك

 ال و يعرشلا طابترالا نم مهمرحي ال مهروجف نا نودقتعي اوماد ام _ نوي رغلا

 ىتم مهنا اوملع اذا اما .ايروص ولو مهنم لبقت تماد ام اهن ولهستسي ىتلاةب وتلا ىوس مهفلكي

 ةفعلا ىلع مهل اثعاب كلذ ناك هيف نوبغري نمب جاوزلا مهنع نوتوفي ايحابا الاصتا اولصتا

 ىلع انميهم نآرقلا عزاو ناك موي - لوالا ردصلا نيطاسا انيار نئلو . داسفلا نع اعدارو

 رصع يف نحنو انب فيكف حاكنلا اذه نوعنمي -اعماقو ايقر ناطلبلا عزاوو عمتجملا
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 ال. اقلطم هتدجو ‘ هبا ريغ دنع هما ةرض حاكن لجرل هركو . مهيلع

 اهجورتي الف كتم رحم انا : ريغص يبسم وا ء ذوبنمل ةأرمأ تلاق ناو .هتنبا ةرض

 . ةيراجل لجر كلذ لاق نا اذكو .ناي الب اهسفن تبذك ولو

 .ةينيدلا ةناصحلا تفعضو ةيحابالا تمعو داحلالا هيف ىرشتساو هميشه يف داسفلا راطتسا

 لعفن مل نا . هننس ىلع يرجن نا نم مكحأو لدعأ الف. امامت سوفنلا نم اهرون ًفطنا وأ

 . رييك داسفو ضرالا يف ةنتف نكت

 ةمحرلاو ةدوملاو نوكسلا هنم ةياهنلا لعجو جاوزلا ةمعنب انيلع هللا معنا اذاف : دعبو

 مكنيب لعجو اهيلا اونكستل اجاوزا مكسفنا نم مكل لعج نا هتايآ نمو ه لوقي ذا

 نئمطتو نكست له يرعش تيل ايف « نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نا ةمحرو ةدوم

 هسفنب اهالب دقو هتجوز تحبصا اذا هل اهءافوو هتينزم صالخا ىلا ينازلا سفن

 ةةيةح هل تفوو تبات اهبه ؟ةمحرو ةدوم مهنيب نوكت لهو ؟ كلذ دض اهنم ققحتو

 ؟اب ذعم اقلق هتح شيءيف سواسولا همساقتتو نونظلا هبهانتت ما ؟اهلا نئمطي كلذ مغر هارتا

 روجفلا طاسب ىلع اهبنجب اهاضق ىتلا ةنجاملا تاظحللا كلت هتليخم نع بزمعيأ

 اهنم رركتي دق لبق اهعم هل عمقو امنا هسفن هل سوسوت الفأ ؟ءاقلط اوناك موي ةراعدلاو

 ؟نادي ىتفلا نيدي امكو «هبينز ىنز نموه هباسح ىلع هريغ عم

 الف ه.لت و .هبلق نم ةريغلا تعزتنا اذا الا مهللا . هلاب نكسي الو هسفن نئمطت ال الا

 سسالا ثاسرا نم دبال لب .ةلزلزتم ةبرطضم دعاوق ىلع ةرسالا ءانب ةداشا نكمي

 جاوز اومرح نيذلا هيلا بهذام ناك نا مرج ال مث . طوةلا هبقعي مدقلا جاجتراف اهنيتمتو

 قئاللا لوةلاو داسفلا مومس ىلع يضةي يذلا قايرتلا ايدبا اميرحت هتينزمب لجرلا
 ةماركلا نوص و با۔نالا ظفح ةيساسالا هدعاوق نم ناك يذلا مالسالا لالجب

 ةفاظنو ةماركو ةفع مالسالاو) - لدابتملا مارتحالاو ةراهطلاو ةفعلا ىلع ةظفاحملاو

 . ) اهن اهم عيمجب
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 وا “ملسم ةبطخ ىلع بطخي نا لجرلا يهن _ «باب »

 ةأرما بطاخل هركو .ةملسم قالط لأست نا ةأرماو .هموس ىلع مواسي

 هتحت نمو نبالو .اهتحت امو اهتنبا ال .اهيرست وا .اهتدج وا . اهما حاكن

 هتحت نمو نبال نسحتساو . هسكع زاجو . دج وأ . بأ ةبوطخم

 ٠اهجوزتي ال نا۔هركنأف هرمأب ال .هيبا ىلع ةارما هريغ وا . وه دقع نا -

 روهشملاو . هركنا نا هرما الب غلاب نبا ىلع دقع ام حاكن دج وا. بأل زاجو

 ىضقنا ىتح اهكرت نا هل تزوجو . اهبطاخ ىلع اهتدعب ةبوطخم ميرحت دييأت

 ولو ليقو .ىلوالا دعب ىرخا تدتعا نا : ليقو . هتقراف مث رخآ تجوزتف

 .لفطلا هيلو ىلع ةدعب ةأرما بطاخل زاجو . بات نا ىلوالا مامت دعب

 لفطلل زجت مل ولو هيلع فلختسا نونجم وا . ميتي ىلع وا . نونجملا وا

 .هسفنل اهجوزتي نا كلذب هملع دعب هتقافا دعب نونجملل وا ؛ هغولب دعب

 ةبوطخم حاكن ۔ آدبع ولو - نونجم وا .لفطلو . رخآ نونجم وا ث ميتيل وا

 ىلع ديس بطخ ناو .ةدع ءاضقناو ةقافا وا . غولب دعب ةدع يف هسفن ىلع

 دعب اهجوزتي الف هسفنب غلابلا دبعلا اهبطخ وا . ةدع ىف ةأرما اقلطم ۔ هدبع

 يف هسفنل ديس ةبوطخم حاكن دبعل زاجو . هكلم نم هجرخا ولو كلذ

 وه وا ث ةدع يف دبع ىلع بطخ ام رخآلا هدبعلو دسللو .اهدعب ةدع

 يقرتفا ةأرمال وا .قلطف اذك كيطعاو كتأرما قلط : رخآل لاق نمو . هسفنب

 نا اذكو . هنم ذخا ام اهجوز ىلعو . هيلع تمرح تلعفف كجوزتأف هعم
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 ة_.طخلا

 ةب وطخملا ميرحت
ةدعلاب



 نمىلعمرحيام
 أ رما نم ملعي

 ىنز

 ضيرعتلا
 ىتمو .ةدتعملل

 غوسي

 :قيقرل لئاقل ۔ هركو . تلعفف كجوزتا يك يملسا : جوز تاذ ةكرشمل لاق

 .اهحاكن ىنز ةأرما نم ملاع يلع مرحو . هؤارش _ كيرتشاف كالوم عم قرتفا
 هملع نا اذكو . اهل ريشي وا . اهحاكنب دهشي وا هريغل اهتبطخ وا

 الو س هل بطخي الو .امهريغ الو .هتما الو .هتيلو هل جوزي ال لجر نم

 نا هتيلو نم هملاعل صخرو . هجوزتت ال ةأرما هنم هتملع نا اذكو . دهشي

 ةرجا ذخأي ال نا بطاخلل نسحتساو .اهتبوت دعب اهحاكن دقعيو اهجوزي
 . اهبلط نا ساب الو .هثلا دنع ام يغتبي ناو . كلذ ىلع

 نسحا امك فورعم لوقب ۔ ةدتعمل ضيرعتلا زاج _ « باب »

 مهوت ةرابع لكبو . كلثم ةأرما تدجو ينتيل وا ٠ كلغش وا .كبايث

 بطخت الو .نئاب قالط وا .تومب ةدع يف۔احاكن دعاوي مل ام دوصقملا

 ،هديب اهرما نوكي نمل الو . كلذ اهل لصومل وا .اهيلول وا . اهسفنل ةدتعم

 . تبيرتسا نا روهشلاو مايالا يف ال .هيف منت نا نكمم يف اهئاضقناب قدصتو

 لبق ضقنت مل اهنا تمعز مث . تضقنا دق تلاق نا دعب تجوزت ناف

 . اهرارقا دعب مكحلا يف امهنيب قرفي الو قدصتو .اهتبوت تفرع نا اهنم

 ٨ هللا نيبو هنيب اميف اهل قادص الو .اهعم ميقي نا جوزلا ىلع مرحو

 ىتح جوزتت الو . جوز اهل فرع نا اتوم وا .اقالط ةيعدم قدصت الف
 وا . ينقلطف جوز يل ناك تلاق مث تجوزتف ملعي مل ناو . اهاعدم رهظي
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 نيح .ال ليقو .اهبذك وا ث اهقدص حضتي ىتح اهلزع همزل ينع تام

 امهنس قرفي الو . هتفرعم ناكمال اقافتا همزل اح هتعدا ناو . اهل ملعي ل

 . هروهظ لا مكحلا ف

 .ضيرعتلاك اهلبقو ةبطخلا ةحابا دعب ايادهلا حابت . «باب »

 نا اذك و . تبا نا اهمزلو . در اهيلع هل سيلف كرت مث . ىدهاف بطخ نمف

 ادبف اهدعب ثدح وا . ايادهلا لبق ناك بيع امهدحاب دجو ناو . هيلا تدها

 نا كلذ لصحمو . ىطعا ام هيلع دري الو .ذخاام بويعلا در رخآلل

 ةعبرالا يهو .هيلع دري الو ذخا ام هيف بويعملا دري مسق : ةثالث بويعلا

 الو د ري هب عجارلاف ههدعك هدوجو مسق و ٠ يتاتسو حاكنلا يف درت ىللا

 ث عجارلا نم تآ معانتمالاف لتفلاو قترلاو ةعبرالا ىوس ام وهو . هيلع دري

 بيعلا كلذ ىلع لوخدلا نم هبحاص عنتما نا هيلع دريو هب دري مسقو

 ال نا نسحتساو . قترلاو لتفلا وهو : ةلمجلا يف هعم عاتمتسا ناكمال

 ةمرح تعقو ناو . ايادهلا دعب ثدح نا هتنا لبق نم تآ يف در مزلي

 دري الو در هلبق نم ناو ،ذخا ام لك در امهدحا نم ال اهدعبو اهلبق

 الو هبحاص لتاق دريو . [نالوق] ؟الوا ؟امهدحا تومب نادارتي له و . هيلع

 رما هديب نم يلا تيدها ناو درت اهدر يف ريخ نا ايادهلاو .هيلع دري

 مث هايا اهجوزف اياده ةلفط يلول لجر ىدها ناف اذه ىلعف - بوطخلا
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 ح ١ و رل ١ اي ١ ده

 الو هم د رب ام

 د ريو هب ] ري ام

 در هفمرلي ال ام

 فلتخا ام

هدر ق



 ةيدهلا درب ربجلا

 ىلع داهشالا

 هتداهشلبقتنم
 لبقتال نمو هيف

 [نالوق] ؟الوا ؟ىدهأ ام جورلا ىلع دري لهف: غولبلا دعب حاكنلا تعفد

 درب ربجيو .كلذك اهايا هجوزف لفط يلول تدها نا ةأرما مكحو

 .بطخ ناو هجوزت هسفن يف نكي ملو بطاخ نم جيوزت ىلع ةيده ذخا

 فلح الاو .عدم ةني تدجو وا . رقا نا امهني ةموصخ مكاحلا بصنيو

 . هيلع ىعدملا

 مالسلا هيلع هلوقل حاكنلا ىلع داهشالا بجي . «“باب»

 ةثالث وا . ناتنيماو نيما وا ؛ نانيما زاجو «نيدهاشو يلوب الا حاكن ال»

 وا ث مهنم ناتأرماو نالجر وا .ةوسن عبراو دحاو وا . ةلمجلا لها نم

 نالجر اهلك تاداهشلا يفو . ناتنيماو نالجر وا .مهنم عبرأ و نيما

 .هريغب ليقو . مهيف ناك نا جوزلاب ليق .ةعبراف انزلا يف الا

 . راكنا ال ثيح مكحلا يفو هللا دنع هلمجلا لها ةداهشب حاكنلا متيو

 ىذلا يفو . لوق ىلع ةأرملا دلاو ال .هريغ عم جوزلا دلاو ]١[ هيلع زاجو

 نا يلو ريغ ناو الثم تحكنا وا . تجوز : لئاقلا وهو ]٢[ هتدقع ىلوت

 . (فالخ) ؟قادصلا ىلع وا ؟ طقف حاكنلا ىلع زوجت له ؛ هدي رمالا لعج

 نا يلولا و . انيما ناك نا اعطق )٢( امهيلع تزاج ةبطخلا أرق ىذلا هب ديرا ناو

 ١) حاكنلا ىلع ٢) خلا هتدقع ىلوت يذلا ف فلتخاو يأ .

 ( قادصلاو حاكنلا ىلع
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 .ابا نكي مل نا اضيا امهيلع تزاج هيلع رما وأ .دقعلا ىلع فلختسا

 الو ‘ مهيقاب ةداهش تزاج مهنم دحاو اهجوزف ءايلوا ةأرمال ناك ناو

 اهحاكن ۔اهسم دعب _ ملع نا ةسوسمم مرحتو .ءاكرش نيب قيقر كلذك

 دبأتو . ةدع الب اهئطاول هديدجت يف صخرو )١(. نيكرشم وا ..ديبع ةداهشب

 درت نم وأ .نيناجم وا ٠. لافطأل وا 4 ركذ نمب ملعلا دعب اهثطو نا

 .غولب وا .. قتع وا ث مالسا عقو مث - ركذ نمب اهجوزت ناو . هتداهش

 . (نالوق)؟لوألا ىلع ىقبي وا ؟ددجي لهف : هئطو لبق ةبوت وا ؛ ةقافاوا

 قادص الو “امهدجا تام نا يلو وا .دوهش الب نيحكانتم نيب ثراوت الو

 .اهقصا ام اهل ليقو . كلذ ىلع تئطو نا مرحتو ؛ كلذب تملع نا اهل

 نا لبق ادوهش اهيلو عم دهشي نا )٢( هلو .(نالوق) بسنلا توبث يفو

 جوزت نمو. ريغ ال جوزلا هدهشا نم يلولا دهشا اعمتجي مل ناو . سمي

 عامجا لحم ةلأسملا تسيلف ديبعلل ةبسنلاب اماو . معنف نيكرشملل ةبسنلاب اما )١(

 باتكال هنال اهيفن دعبتساو حاكنلا يف ديبعلا ةداهش زاجأ نم ءاملعلا نم كانه لب

 ةداهش در ادحأ تملع ام : لاق .هنا اض) سنا نع لقن و . اهفن ف ةنسالو

 هححصم ها . ةماقلا موي اهلقي ىلاعت هللاو دملا

خلا دهشي نا جوزللو ٢(



 ءالا ر امسا

 الا زجي م هحاكن ىلع دهشي نم هل فلختساف هلقع لاز مث دوهش الب

 وا ٠هاوس يلو داهشا حصي الف تام وا .يلولا ننجت نا اذكو + هديدجتب
 الو . ةيباتك ىلع ناو نيملسملا داهشا بجبو .ددجي لب جوزلا عم ةأرملا

 امهداهشل زاجو . دوهش الب قبس حاكن ىلع هسكعو يلولا نود هداهشا حصي

 يلولا عم دحاو حاكنلا يف زوجو .“طو لبق دحاوب قبس نا هيلع رخآ

 اهتخا وا . دوهشب اهدعب اعبرا مث ث ةدحاو هنودب جوزت نمو )١( صيخرتب

 تام وا .نهقلط ناو .ةلوألاب ةربع الو تخالا وا . نهكاسما هل زاج

 ىلع دهشي الف تتام وا . ةريخالا تخالا قلط وا .نهلك وا .نهضعب

 نم جوزتت نا دوهش الب تجوزت ةارمالو . ءاش نا ددجي لب ىلوألا

 .هيلع دهشي مل ام تاش

 .» ثيدحلا يلوب الا حاكن ا«: مالسلا هلع هنع رهش _ »« باب «

 ثيداحا يف «اثالث اهلاق لطاب اهحاكنف اهيلو نذا ريغب تحكن ةأرما امياو»

 هدعب هتدايزب ليقو . هدعب رخآ ةدايزالب حاكللا ىلع سالا لبق دهاش زاوج ىنعي ١(

 صخرت لوقلا اذه بحاص نأكف . ةنيعضلا ةلاسمب ةروهشملا :يه ةلاسملا هذهو

 «نيدهاشؤ يلوب ال حاكن ال »" ثيدح قوطنم هاب أي ام وهوناثدهاشك يلولا ربتعاف هسفنل

 غوسي فيكف الاو .كلذ يلع ةدايز نينئا نيدهاش طرتشاو هدارفناب انكر هربتعا ذا

 ىلع لوقلا رثكاو :هللا همحر حراشلا لاق . احيرصت ثيدحلاب حرصام ةمداصم هل

 هححصمأ ةا . ملعا ةلاو رهظي ام ىلع حضواو ىلوا ناكل عنملا حيحصلا لاقولو .عملا
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 قحا ميألا » : مالسلا هيلع هلوقل اهل اؤفك ناك نا اهراتخم نم اهجيوزت بجيف

 .«نهتاوهأب نهوقحلاو نهعاضبا يف ءاسنلا اورمأتسا» : هلوقو «شاهيلو نم اهسفنب

 نا ىلع رثكالاو هنباق .معلافء هنياف . خألاف ء دجلاف ء بآلا حاكنلاب ءايلوالا ىلواو

 . .خالا نم ىلوا وه ليقو )٢( هل ةيدلاو دلولا نم لتقلابو )١( هب ىلوا خالا

 اهيف يلو ذخؤيو -: يلالكل )٢( هيف مكح الو ى طقف يوبالا نم ىلوا قيقشلاو

 ةجرد يف وتسم ددعتم نم يلو جوز ناو ٠ بيترتلا ىلع مكاحلا دنع )٤(

 ولو رضاح دقعحصو . كرتشم قيقرك ال .مهيقاب نذا الب ناو زاج

 نم اهيلع اهيبا ةفيلخ ةميتي ىلع دقعلاب ىلوا لهو ،بئاغ نم دعبا ناك

 يلوللو . ( فالخ ) ي نسحالا وهو ؟هيلع ناعمتجي وا ؟(٥) هسكع وا ؟ اهيلو

 .اورقا نا مهبدؤيف مكاحلا دنع هدوهشو .هنذا الب اهيلع دقع ةيلوو حجوز كاسما

 يلو الب اهيلع دقع ةأرماو جوز نيب قرف دقو .(٦)اوركنا نا مهفلحيو

 ةحوكنم تمرحو ءسملا دعب ناو حاكنلا هتزاجا حصو .اهرجح يف اهنباو

 . يلولاك ليقو . رثكالا دنع هدعب هزاجا نا هنودب هتماك هالوم نذا الب دبع

 يلولا ربجيو . كلذك دحا اهجورتي الو )٧( هنودب ةأرما حاكنب دهشي الو

 حاكنلا يف يا هيف ٣( - .دلولل يأهل ةيدلاو ٢( -: حاكنلاب ىلوا يا ١(

 ه كلذ وحن و هذخا و قحلا ءاطعا ىلع اربجو اقافنا و اجيوزت ةارملا يف يا اهيف ٤(

 . هيف تيملل ظح الو بسنلا قح جيوزتلا نال حصا وهو ٠(

 ال كلذ نال اوركنا نا مهيلع نيميال نا هلا همحر بطقاا رهظتسا دةو ٦(

. ديسلاوا .يلولا نودب ٧( .مدالو لام يلولل مهمزلي مل اورقا ولذا مدالو.لام ىلا عجري



 جوزي ىتم
 مكاحلا

 ةا رملا ةعامجلاو

 جوزي ال نمم
 هتيلو يلولا

 غوسي ال ام
 هذاختا ملسملل

 كرش رادب

 نا اهؤفك نم اهجوزي ىتح ددع الب برضب ليقف رذع الب عنتما نا

 هتيلو نم لام ذخا يلولا ىلع مرحو . هكولمم هلط نا ديسلا !ذكو . رضح

 نا ةارما جيوزت ةعامجلاو مكاحللو . عنتما نا اهسفن بيط الب اهجيوزت ىلع

 نكي مل وا .لبقيال امب عنتماوا .رثكاف مايا ةئالث ةفاسم يف اهيلو باغ

 . اهقح هنم ذخؤي ال ملاظ نم الو .اهؤفك ريغ نم هتيلو جوزي الو .يلو اهل

 ال نمل الو . يودبل الو . ملظب سفن لتاقل الو .اهنيد يف اهنتفي فلاخم نمالو

 لتاقلا ىلع اهل سيلو .يودبلاو لتاقلاب ةأرملاو دوهشلاو وه كلهو ث اهنوصي

 جيوزت رضي الو .لتقلا دعب هتجوزت نا هلتق دارا نمم هيفخت الو ،قوقح

 ةلفطل الو .هب تكلهو تقتع نا هعم ميقت نا اهل لحي الو .دال ةما

 تجوزت ةيودب ىلع مرحو . ةزاجالاب انكلهو ةقافا وا .غولب دعب ةنونجم وا

 )١( هنع تمرح وا ستام وا . اهقلط نا هدعب ايودب جوزتت نا ايرضح

 ىرستي الو . كرش رادب ملسم جورتي الو إ(٢) ك رشم حاكن ةملسم ىلعو
 . (٣) ادجسم اهب ينبي الو . اهف قتعي ال و .4 انطو اهذختي الو

 ولو اكرشم جوزتت نا ةدحوملا ىلع مرحي يل ٢( هنع تناب يل ١(

 وه كلذك و . دحتو اكرشم هتملع نأ اهل قادصالو بللا تبثي تلعف ناو . ادي اك

 . دحي ةدحوم اهملع اذا

 ىذلا انرصع لاحب قئاللا وهو اهيف هنيد راهظا دجو ام كلذ زوجي ليقو ٢(

 هححصم هأ . اهعزانمو اهن ايد ١ فالتخا ىلع ممالا نلقالع هق تكبتشا

٢٤



 ةجوزلا ىضد اهنذاو اهسفن ق رمأتست ركللا» : مالسلا هلع هنع ءاج __ ي باب «

 امهراكناو َ

 نذاب ةأرما تجوزت ناو . ثيداحا ق » اهسفن نع برعت بللا و ى اهتمص

 (١)انريغ دنع مرحتو ءاندنع زاج تزاجا مث . ةبلغ تئطو مث . تركناف اهيلو

 ء تركناف يلو الب تحكن ناو . زيجت نا لبق اهبرقي نا جوزلا ىلع مرحو

 تجوزت ةلفط مرحتو . رثكالا دنع زاج يلولاو يه تزاجاف تئط و مث

 دنع تركناف رهاظ حاكنب ةغلاب هب تجوزت ناو . سملا دعب زاجا ولو هنودب
 اهعامس دعب هب ىضرب اهرارقا ىعدا ناو . اهراكنا لبق ناوت الب اهعامس

 لوقلا باكلا نم ةفلتخم تابسانم ف هللا همحر فنصملا ركذ دمل ١)

 يلوب الا حاكن ال» : (ص) هلوق يف رظنلا انعما اذا نحنو . سملا دعب حاكنلا يلولا ةزاجابا

 دعب الا قاتع الو .. حاكن دعب الا راهظ الو ب حاكن دعب الا قالطال» : هلوقو «نيدهاشو

 اهحاكنف اهيلو نذا ريغب تحكن ةأرما اميا» :هلوقو «ةنيبو قادصو يلوب الا حاكن الو ، كلم

 مل ناك ناو . امهني قرفيو اهجرف نم لحتسا امب اهقادص اهلف اهب لخد ناك ناف : لطاب
 ثيداحالا هذُه انهنكتسا اذا : «هل يلوال نم يلوْناطلسلاو . امهنيب قرف اهب لخدي

 دوهشو يلو نم هطورش ىف وتسا اذا الا دقعني ألو خصي ال حاكنلا نا انملع ةحيرصلا

 حاكنل آرثا ناك هذه ةلاحلاو - سم عقو اذاف حيحص ريغ ناك الاو ةأرملا ىضرو قادصو

 اما .: ائيش كلذ دعب ةزاجالا هيف رثؤت الو ةأرملا هاضتقمب مرحت ىنزكلذب ناكف حيحصويغ

 همحر شيفطا خيشلا لاق . ةزاجالا هيفرثؤتو هححصي هطورش زم يقب ام مامتاف سملا لبق

 تمرح ةارماب ىنز نمو اهب ىنز يل ولا ةزاجاو اهتزاجالبق اهتطو نال ميرحتلا حيحصل :هلل

هححصم ها ...! هبنتو مهناف هلع



 مكال ريجحت
 ةلفطلا يلو ىلع

 ددعتم جو زت

 نيمي اهيلع هلو . بلقلاب ىضرلا ىلعال .رارقالا ىلع تفلح هل ناي الو

 ام دعب اماعدا نا اهيلع هل نيمي الو .يلولا لعف اهتزاجا ىعدا نا اضيا

 الا اهجوزي ال ںا دوهش وا . ةعامج وا. مكاح دنع يلولا ىلع ترجح

 اهجوزي ال نا ةلفط يلو ىلع رجحي نا مكاحللو . هيودب اهجوزف اهنذاب

 لعف نا هبدؤيو . ؤفك ريغ يف اعضو وا .اهل ارارضا هنم ىار نا هرمأب الا

 الب نايلو اهجوز نمو . هزجي مل نا لطبو .هلحم يف مكاحلا هزاجا ولو

 كلذ اهلف هتيضرف لوألاب تملع مث . هتزاجاف ريخالا لعف اهغلبف اهرما

 .تدلو نا بسنلا تبثو دتعتو . اهقادص هنم اهلف تئطو ناف 6 هيلا عجرتو

 ناو . ابا لوألا نوكي نا الا ريخالاب اهاضر دعب هيلا عجرت ال ليقو

 ناف . هبامهمالعا بجو اهيلو وا .اهنذا الب ةارما هلئا ى زهتسم جوز

 اهلف لبق رخآ نم اهجوز يلولا ناك دقو ءايضرف هب امهاملعا ناو زاج هازاجا

 تنذا ناو .رم ام ىلع اهيلو هنم اهجوز نم عدت و هتيضر ىذلل عوجرلا

 رخآ اهيلوو الجر تبحا ناو . هتهرك ولو لوألا حاكن تبث اهاجوزف نييلول
 اهنذاب اهاجوز ناو . اهراتحع حجر ايوتسا ناف ةعامجلا وا .مكاحلا رظن

 نا خرا نمل مكحلا يف تحصو . لك نيب نا اخيرات افلك لوألا ملعي ملو

 لكل زاجو .انئاب اهقالط ىلع اربجأ دحتا وا .اخرؤي مل ناو . رخآلا خرؤي م

 رخآلا قلط وا .قلطي نا لبق امهدحا تام ناف .اهاسمي مل نا ددجي نا

.اهاقدصي مل نا ادحاو اهاعتم اهاسمي ملو اهاقلط ناو .اهيلع ميقي الف هلبق



 فصضن هبحاصو .هعبر همزل امهدحا اهل ضرف ناو . امهنيب هفصنف الاو

 امهدحا اهسم ناو .اهاعتمو اهل ضرف ام لك مزل اسمو اضرف ناو . ةعتم

 .عتمي الو قادصلا عبر سمي مل ىذلاو . ةعتم فصنو ضرف ام همزل

 ضرف ناو . ةعتم فصنو عبرو قادص امهمزل امهنم سلملا ملعي مل ناو

 عبرو ضرف ام عابرا ةثالث ضرافلا مزل هنيعب ال امهدحا اهسمو امهدحا

 اسم دقو اهاقدصي مل ناو . ةعتملا فصنو رقعلا فصن رخآلاو ةعتم

 تتام ناو . ةعتم عبرو قادصلا عابرا ةثالث لك ىلعف هنيعب ال امهدحا

 .اعروت نا هنع اجرحتيو مكحلا يف دحاو ثاريم اهنم اثرو اهاقلصي نا لبق

 ةارما ثاريم فصن لك نم اهلف امهدحا وا .اتام ناو .اللاحت نا ساب الو

 تام ناف . تدلو نا مكحلا يف تدلو ام امهمزلو تجرحت تعروت ناو

 امهيلع لقعيو . نبالا ثاريم فصن لك نم ثرو امهدحا تام ناو . هاثرو

 . هيلع نالقعيو

 قادص ةب رتل او عاضرل او لمحلا ةقشمل ضرف _ «» باب «

 ؟ ةسمخ وا ؟ مهارد ةعبرا هلقا وا ؟ كاوسب ناو هب ايضارت امي لهو .ءاسنلل

 هل دحال وا ؟اهتميقب ةمالا اذكو ؟هفصن بيثلل و ؟ اهتيد رشع ركبل وا

 هيلع هنأ يورو . هيف فرسلا هركو . ( فالخ ) ؟ ةميقلاو ةيدلا زواج . ولو

 الب جوزت نمو . ةيقوا ةرشع يتنثا نم رنكاب جوز الو جوزت ام مالسلا

 قادصلا

 حو زلتل ١

قادصالب



 هعنمت الف ةعواطمب وا .ةرم ارهق اهئطو ناف .اهقدصي ىتح هعنم اهلف قادص

 دعب ولو هيدؤي ىتح الجاع اهقدصا نا هعنم اهلو . لوألاب بجوو دعب

 لح ىتح اهسمي مل ناو . لجا نا هعنمت الو .اههاركا هركو . رهقب هطو

 ةمعو ةدجك اهباسنا لثم ضرف الب تئطو نا اهلو : يدؤي ىتح هتعنم

 : لاق ناو : بيثو ركب يف رم ام وهو .مكحي هبو .اهرقع ليقو . تخاو

 : ليقو ،ن ورشعلا اهلف اهمف نورشع لب : تااةف ريناند ةرشع كقادص

 اهلظ هتنكما وا .اهسمف ةرشع لب : لاقف نورشع : تلاق ناو ٠ اهباسنأل درت
 ضرف الب جوزت ناو . تاراجالا يف اذكو . كلذك درت ليقو . ةرشعلا

 تتام ناو .ةعتم الو اهل قادصالو . ةافولل تدتعاو هتثرو سمي ملو نامف

 امهنيبف نيعم ضرفب ةدقع ف نيتارما جوزت ناو 'هنع طقسو اهثرو كلذك ةدمقعيفزاتارما

 مل نا دبع دنع ةماو ةرح وا ٨ ةياتكو ةدحوم وا .ابيثو اركب ول و نافصن نيعم ضرجب

 الا هفصنف سملا لبق قلط مث ضرف ناو )١(. دقعلا دنع لضافت نيبي

 قلط مث اناويح وا الصأ ضرف ناو .هلمكيف وفعي وا .هكرتتف وفعت نا
 هنمض هديب كلهف انعم ضرف ناو .هلسن وا .هتلغ فصنو هفصنف كلذك

 . تام نا هنمضي الو . عييضت الب ناو هلبق قلط نا هفصنو . سم نا

 قدصت نم ناف ليلدل جاتحت ىوعد ةدايزلا ءاعداو ءاوتسالا ةكرشلايف لصالا ١(

 سوؤرلا ىلع نوكي ددعتمل كلذ لشم لعج وا . هب رقأ وا . هاطعا وأ . هي يصوا وا .ىش

 {, هححصم ھإ۔.سوؤ رلا ىلع ةقراملا تلاقو . ةب راغملا دنع ثرالا ىلعف برقالا ةصوالا

٢٢٨



 . هلبق اهقلط نا عييضت الب ناو تومب ال كلهف هتضبق نا هفصن تنمضو

 هلبق تقلط ناو . لكلا اهلف سم مث اريثك حبرف نيعم ضرفب رجتا ناو

 .كلذكف هب ترجتا ناو )١(. رثكألا دنع نيجوزلا نيب ءانع الو .نافصنن

 .رثكالا دنع تتام نا اهتثرولو هلك اهلف اهسم لبق تامو ضرف ناو

 ٠(٢رامهيف هفصن ليقو

 يه اذاف تسم مث .تحبرف مولعمب ترجتا نا _ «باب »

 رانيد ةئامب اهجوزت نا اذكو .اهؤانع هيلعو حبرلا هلو ضرفلا اهلف هتمرح

 ناو .حبرلا هلو ةئاملا اهلف هتمرع تجرخف سم مث حبرف اهب رجتاف ةنيعم

 نا اذكو .حبرلاو ةئاملا اهلف خسفلاب املع مث سملا دعب اهب ترجتاف اهعفد

 اراد وا .ةعلس ةئاملا يف اهل ىضق ناو . هؤانع اهيلعو كلذ اهلف هدعب رجتا

 هدمب ىضق ناو .هراد وا .هتعلس هلو . ةئاملا الف هب املع مث سم مث

 ايضارت ناو . كلذ فصن اهلف هلبق اهقلط مث اهل ىضق ناو .ىضق ام ابلف

 اهيلع اهجوزتف نيعبرا ارهاظ اهقدصا دق نوكي نا ىلع ارانيد نيرشع ىلع
 كلذ ملع نم اهل دهشي الو س هللا دنع ال . مكحلا ىف اهل تتبث سانلا دنع

 هب رقي نا الا نيضوافتملا نيكي رثلاك جاوزلا دنع امهف نيجوزلا نيب ءانع ال ١(

 . عيمجلا دنع هي هل مكحيف رخالل امهدحا

 نمف ؟قالطلاك وا لوخدلاك توملا له :ةماعلا ةدعاقلا يف فالتخالا ىلع ناينبم نالوقلا ٢(

 هححصم ها !هفصن اهل بجوا قالطلاك :لات نمو قادصلا لماك اهل بجوالوخدلاك :لاق

٢“ 

 قا دصمكح

 اضرف ةمرحملا
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 قادصلا عاونا

 اهل دهشبو اضيا هدنع اهل تتبث ليقو .نيعبرألا ىلع الو .نيرشعلا ىلع ال

 الو اوملعي مل نا اهيلع دوهشلا دهشت نا اهل زاجو .كلذب ملاع اهب

 ملعلا ىلع مهلمحت الو كلذب اوملع اذا نيرشعلا ىلع لوألا ىلعاهل اودهشي

 ناو . نوزوم وا س ليكم يف دوهشلل ةئزجتلا زيجي نم يار ىلعالا كلذب
 اهفصن هل تنمض و حاكنلا مامت دنع اهيلع تررح اهنم ةمرحم ةما اهقصا

 اهسل دو كلذ ملع ناو ‘ سم نا اهل هيلع نامض الو سسم لق تقلط نا

 كلت فصت اهقدصا ناو - هلبق اهقلط نا اهفصن وا « سم اذا اهل اهتميق نمض

 نمضت مل اهرغو اهنود ملع ناو .اقلطم هل اهتميق فصن تنمض ةمالا

 ةما نيتأ رمال قدصا ناو . اهل قدصملا فصنلا نامض هلعو . يقابلا فصنلا هل

 كلذب تملع نا الا اقلطم اهتحاص فصن تنمض امهادحا نم ةمرحم

 يهو امهل تبهو وا . اهاثرو وا .ةما نانثا ىرتشا زا اذكو .الف اهترغو

 ٠ هبحاص مهس نمض امهدحا نم ةمرحم

 دقنلاف : لجآ وا .لجاع وا .دقن اما ضرفلا . «“باب»

 نا ةارما يلو عم قفتا نمو .قارتفا دعب ال عيي وا .حاكن يف دقعلا دنع

 نا هدنع داقنالاب اهنذاتسيو ابا ناك نا زاج دقعلا دنع رانيد ةئام هدقني

 هطعي ام لكف ) ١ ( اهن ودب هعفد نا زجت وا .اهلصي ىتح هنم أربي الو . هريغ ناك

 زوجي : هللا امهمحر ركب نا دمحم نب دمحا سابعلا وبا لاق - اهنذا نودب يا ١(
 نذا ىلا جاتحي الو هنم أربيو دقعلا لاح هماقمب نم وا يلولا ىلا قادصلا عفدي نا جوزلل
 فراعتملا وهاذهو . ھااهماقمب ماق نمو ةأرملل الا هعفدي الف دقعلا دعب اماو- كلذ ف ةارملا

 هححصم ها .اندنع لمعلا هب يراجلا

٢٤٠



 نم وهف ليق اهرما كلامل وا .اهيلول ناو هب الا احاكن دجي ال امع جوزلا

 هنم ناك ام سبح هريغ وا . يلول لحي الف .ءادفلا دنع دريو قادصلا

 . ابوث وأ .امداخ وا .ارانيد اذكو اذك اهل قدصي نا لجاعلاو . اهنذاي الا

 دهشيو .هتكردا تءاش ىتمو .نيعي مل نا هتميقب مكحي و كلذ وحن وا

 مكح اذكو ،هضبقت مل ولو انيع ناك نا وه هطقسيو هيكزتو . هب هيلع اهل

 ةئامك اهقدصا ناو . هتضبق ولو ابح يكرت الو . رم دقو لجاعلا نيدلا

 اضيا ةيلع تدا تسم ناف.رخآلا ىلع نابسحيو اهفصن ىلع تا رانيد
 اهقلط نا دقعلا موي نم هيضام ىلع يدؤيو .جوزلا هطقساو ىضم ام

 تقلط ناف ى سمت نا لبق ناو لوا نم ةئاملا يكزت .ليقو , سم الب

 سمت نا لبق امهنيب هتقفنف انيعم ادبع اهل ضرف ناو .اهفصنل تفنأتسا هنودب

 سمي نا لبق هقتعا ناو .هلبق قفناام تسم نا هيلع درتو . تقلط ولو

 لئاقلا دنع فقويو .هلبقت ضرفلا ةاكز اهيلع بجوا نم دنع حصن

 .هفصن ةميق اهل نمضو .هلبق قلط نا حصو . قتعي مل سم ناف ى باسحلاب

 فقو تامف هنم تلمحف ةما ىرست نم اذكو ءةدملا ىف هماكحا فقوتو

 لجأآلاو . ةماف اتيم ناو . ةرحلاك ةدملا يف اهماكحاف ايح ناو : اهعضول اهرما

 . ةما وا ،ابوث وا امهرد وا .ارانيد اذكو اذك اهقدصي نا امهدحا : ناهجو

 وا , تسم ولو لحي ىتح هيكزت الف ىمسم ىلا كلذ وحنوا . ةاشوا

 اهقدصي نا يناثلاو . ىرست وا .اهيلع جوزت وا .امهدحا تام وا ‘ تقلط

٣٤١ 

 قادصلا

 لجاعلا

لجآلاقادصلا



 لجؤملا
 ىمملال

 عنمتىتم
 اهجوز ةجوزلا

 ٠طولا نم

 ف ىواعدلا

 قادصلا

 ءاضقنابو .انئاب .اهقالطبو .امهدحا تومب لحيف ىمسملال ةلجؤم رانيد ةئامك

 هتم ةيدتفم ةعجارمب اذكو . رست وا .اهيلع حاكنبو .ةمرحبو . يعجرب اهتدع

 ، ديس تومب دبع ىلع وا .ةمأل رح ىلع لجؤم لحي الو . اهجوزتي نا لبق

 نا لحو .امهدحا وا .اقتع ولو ةما ىلع دبع ميقيو .هكلم نم جورخب وا

 هدنع تناك دعب اهجوزت ناو . ۔ قالط الب ةقرف ناكو _ قتع اذا هسفن راتخا

 حصي الو .تقتع اذا اهسفن تراتخا نا ةما هلطبتو . ثالث

 هعنمتو . عيبلا يف اذكو . دقعلا نيح نم لصألاك هقحتست نيعم يف ليجأت

 اهسمي مل ناو لجاملا اهيطعي ىتح الجآو الجاع اهقدصا نا اهثطو نم
 تجرخف اهسمف لجا ناو . امهيدؤي ىتح اهعنم زاج لجآلا لح ىتح

 وا ٠ هتمرحم تجرخف ىرخأ اهيلع جورت مثاهللجا ناو ، كلذب لح .هتمرح
 . كلذك رست وا .دساف حاكنب لحي مل خسفنم اهؤارش اذاف ةما ىرست

 كسمتست نا اهلف انوزوم وا ءاليكم اهتدصا نا _ «باب »

 نزو وا ث ليكب سنجلا ءاداب ۔ تنيب وأ .رقا نا ۔هربجيف مكاحلا دنع هب

 ٠قادص وا . عبي يف رانيد نم ةيمست ىف مهاردبو . ةعلس وا . ناويحك ةميقب ال
 ناضلاو . رانيدب ةسمخ زعملاو .ةقانو ةمأل ريناند ةعبرا مهدنع ديتعا دقو

 .ترثك وا ؤتلق ةميق ىلع دقعلا دنع اقفتي وا : فرع نكي مل نا ةعبرا

 ةثالثب موقي ىتح هطقسي الو هيلع يدؤت الف ةميقل اعوجرم اهقدصا ناو

 اودهتجيلو .قحلا همزل نم لك اذكو .جوزلا مهب يتاي مكاح دنع(١)لودجع

 هححصم ها . ةيالولا ف اونوكي ل ناو ةفرعمو ةناما دوهش _ ١

٣٤٢



 ال .تباغ ولو هوموق اهل هيدوأل يلع ءوم وق لاق ناو . حلاص ىلع اوقفتيلو

 يتاي الو ٠باعبتلا يف اذكو . طحي الو اولعفي الف ةاكزلا نم ارارف هطحب

 اهل ىضق ناو . يضر وا ،هيلع نم رضح نا الا قحلا هل نم مهب

 يف اذكو .مكحلا ىف ءاضقلا دسف اهنودب الصا وا .ةميقل عوجرم يف ةعلس

 ناو - حص هنم همزل نم قحوذ أربا ناو . هللا دنع اميف صخرو.تاعبتلا

 دهشي الف ةمذب ارقتسمو انيعم اهقدصا ناو ثموقي ىتحال :ليقو . ۔موقي مل

 نايتالا همزل ارضاح انيعم اهقدصا ناو . مكاحلا دنع ةوعد يف اعمجي الو كلذب

 الاو . تاتبلابف دوهشلا هفرعو باغ ناو . كانه هب دهشيو . بلط نا هيلا هب

 جوزت مث ،نبعم ال لجأل رانيد ةئامكب اهجوزت ناو . عيب يف اذكو . ةفصلابف

 اهل نودهشي الف هب تكسمتساف اهدوهش ملعب ال ىرست واس اهيلع ىرخا

 وا ى يرستلا وا . جورتلاب مهل رقا ناف . هيلع قادصلا لولحب اوملعي ىتح

 انيد رهاب رانيد ةئام هيلع اهل اولاقو ٠ هب اهل اودهش نانيما هب مهربخا
 ىتح مكحي الو . يعدت ىتح امهنيب ةموصخ مكاح بصني الو . لح دقو هيلع

 تبث مكاحب وا ، نينيماب وا .هرارقاب ملع دقو اهقلط نا اذكو . هلولحب ملعي

 اوملعي ىتح اودهشي الف الاو . رهاظف اوملعو تتام وا. تام نإو .هدنع

 ملعي ىتح قحلا ىذ ثراول دهشي الف تاداهشلا يف مكحلا اذكو . امهنم تملا

 .هيلع اميفالو هلام ةمسق يف بصني ال الجر فرع نا مكاحلا اذكو .هتوم
 هتابجومورقعلا تعداو سمو حاكن لع مكاح دنع اقداصت ناو . هتوم ملعي ىتح هل وا

٣٤٣



 قادملا

 . ارقع تبلطو قادص الب احاكن تعدا ناو .اهل هئاداب هربجا ارقع هلع

 الاو اهب لمع عدم ةني تحص ناف : ركناو هتعدا وا . هنم لقا اقادص ىعدا وا

 نا هبحاص فلحي ةرجا ةيمست عدم اذك و. رقعلا ىداو ركنملا فلح

 ةحص الب امولعم اقادص تعدا ناو . ركنا نا هؤانع هيلع هلو هتنيب حصت مل

 نم يغبب اسم تعدا ناو . مولعم ءاعدا دعب اهل تصني مل ارقع تبلطف

 اهبصني ال ليقو . همزل نا رقعلا همرغو امهنيب ةموصخ مكاحلا بصن لجر
 مكحي ليقو .همأل ولو كلذ همرغي آلو يدعتلا قح هنم جرخي لب كلذ يف

 ةلاع ريغ ةقلطمو .انزل تكسما ةبوصغمل لهو . طقف اهرقعب نامتكلا يف

 ( فالخ ) ؟ طقف دحاو وا ؟ رقع سم لكب قلطملاو بصافلا ىلع اهيلع ميقا

 ٠ انزب اهديس رماب ةما ولو ةنونجم وا ث ةلفط ريغ ةعواطمل ءيش الو

 لعفي نا اهقالطب فلحف قدصاو جوزت نا هباب »

 اهيلعو ٠ قادصلا هب همزلو هيلع تمرح هلبق سم مث .سملا لبق اذك
 . ميرحتلاب ملعت مل نا رخآ اهل هب بجو اسمدواع ناو .لعفي ىتح هنم

 اهجوزت ناو ٠ (نالوق)؟دواعي ىتح وا ؟ لوألاب رفكي لهو .تبلغ وا

 . سملا لبق اهقلط نا هفصن اهل همزلو هيلع عجر امولعم هل تقدصاو

 مث ٠ رخآ قادصب اهجوزتو هذخاف ينجوزتف لاملا اذه ذخ :هل تلاق ناو

 .هفصن وا .اهقادص اضيا همزلو . هذخاب الا اهجوزتي مل نا هدر همزل اهقلط

 ىنجوزت يك هذخ تلاق ناو . اهقلط نا هريغ همزلي الفهب ىنجوزت تلاق ناو

٣٤٤



 وا ،ىرستت وا . يلع جوزتت ال وا ، ينقلطت ال نا ىلع وا ، ينقلطت وا

 ناف :ةقلعم هل ةبه وهو . هذخا هلف اهنع لزعت وا سكتيرس عيبت نا ىلع

 قالط لأست نا اهيلع مرحو ٠قادصلاو درلا همزل هيلع تطرش ام ضقن

 يذخ : ىرخأل تلاق ناو . هذخا هلف كلذ ىلع الام هل تبهو ناو شاهترض

 نا ىلع هايا هتبهو ناو “هنخا اهاف يجوز يجوزتت ال نا ىلع لاملا اذه

 نم لام ذخا ةجوزل لحي الو .(نالوق) ؟ال وا ؟ءادف وه لمف : اهأطي ال

 اهقلطي ال نا ىلع هل هتبهو ناو . هب الا هعواطت ل نا هطو ىلع جوز

 اهلف اهملعبال امارحو الالح اهقدصا ناو . هدر همزلي مل ىرست وا .اهيلع جورتف

 مولعملا اهلف الوهجمو امولعم ناو ٠ تملع نا طقف لالحلاو . مارحلا ةميقو لالحلا

 نم هتميقف اهملعب ال امارح ناو .اهباسنال درت ليقو .لدعلا يوذب لوهجملا ةميقو

 ءيشال وا ؟ رقملا اهل وا ؟اهلثمل درت وا ؟تملع نا هنم هتميق اهل لهو .لالح

 ال ارح اهقدصا ناو .( لاوقا )؟كلذ ىلع اهسم نا هيلع تمرح وا ؟ ا

 ناو . لاوقألاف تملع ناو .ارح هتيد ليقو .ادبع ناك ول هتميقف اهملعب

 طسوألاف يلخن نم لاق ناو . طسوألا اهلف امهوحن وا . ةنوتيز وا .ةلخن ةثام

 بيعب قادص دري الو ۔لودعب ةميقلاب لب كلذب مكحيالو . مكحلا يف ال

 .نوزوم وا . ليكم يف درت ليقو .اقلطم نيمي هيف دري الو 4 رثكألا دنع

 هثراو وا كلذ دحج مث امستقا مث لصألا ىف هلام فصن اهل قدصا ناو

 عم ةمسقو ةبه يف دلول “ىزجي اذكو .ةمسقلاو قادصلا ىلع ربخلا اهأزجا

' ٤٥



 ةر امالا

 ف ةنالخلاو

 جاوزلا

 ربخ الو ةداهش حصت الو .اضيا هل عيبلا يفو . هتثرو دجح نا هدلاو

 هلام فصن لجر قادصا حصي الو . ةثرولا دوحج عم اضعبامستقا نا

 كلذ فصن امايا هقادصا ىلع تدهش ناو ث انيعم انادف الا لصألا يف

 قادصالا دعب اذك نادف تدفتسا ىنا : لاق ةمسقلا دنعف هب 7 مكحو

 نا اذكو .اهيلع هل نيمي الف الاو .هل ناك نا ءانم الاربخ وا .ةني هلعف

 اهاعدا ناو .اندلاو توم دعب اذك تدفتسا لاقو اهيخا عم تخا تمستقا

 .ابياع ليقو ٠هيلع نايبلا ليقف :هتيلبق تعداو جوز ىلا اهجورخ دعب

 انادف الا كيرش هيف هلو لصالا يف هل ىذلا فصنلا فصن ابقدصا ناو

 ابقدصا ناو هاوس ام عبر اهلف قادصلا هيف لخدي ل اذك ىف امهل

 لكو هلكب اذكو اذك ناكم يف يل ىذلا نادفلا لوقي نا همزل افورعم

 دنع هب تكسمتسا ناو . ةبهوا عيب يف اذكو . سانل سان نم هيف ام

 ءافيتسا ىعداو رقأف امهوحن وا .ةقان وا .ةما اذك هيلع ةيعدم مكاح

 ريجأ وا .ةعتم يف اذكو . ضبقو نمث لودع ميوقت ركذي ىتح هئزجي مل كلذ

 عم هلوق لوقلاف:ايهفصن لب لاقو رانيد ةئام اهتدصا ناو .لمع ىنب

 ٠ لوخدلا ىفتنا نا هسكع : ليقو . اهب لخدي مل ولو نيبي مل نا هنيمي

 (نالوق) ةفالخلا يفو . لوق الب ةراما حصت _ « باب «

 ناو . ديسل او ىلول ١ اذكو . فالختسا وأ . رمأب وا . هسفنب هجورت زاجو

 زاجو ،لوق ىلع ةقالخ يف اذكو .همزل هلوبق لبق لعفف هيلع اجوزتم رما

٣٤٦



 رومام دقع مزلو .ةفالخ يف حصي الو ٠ اهدر دعب ناو ةرامالا يف هيلع دقعي نا

 .ةعيابم يفو قتعو قالطو حاكن يف ملاعب ال عزن دعب - فلختسمو

 اعبرا هيلع دقعف نيعي ملو فلختسا وا . رما ناو . قتعو قالط يف ال : ليقو

 عبرأب رما ناو ٠ بتز نا ىلوألا هتمزلو ٠ (نالوق) هل نهموزل ىفف : ةدقعب

 ناو ٠ يتاي امب الا هزيجي الو . تعفد ةما هيلع جوزت ناو .اقلطم هتمر

 .ةنونجم نا لطبو ٠ تفلختساوا ى ترما نا ةارما اذكو ٠(رالوقف) ةقوتعم

 نا ةمأبو اهب فلاح أربتيو ٠ال : ليقو . ةيباتك مزلتو .ةلفط نا غولبل قلعو

 .دسافب ناو عيب وا . حاكن ىلع غولب دعب تزاجا نا ةلفطبو .هل تلح

 ةمرع تجرخ ناو ٠ هل نيعي مل نا هتنب ال ثرومام ةمرحم ارما مزلتو

 : بسنلا تبثو ٠ رغو ملع نا ابقادص روماملا نمض هسم دعب رمآلا

 هب هبلع دقع قادص الب حاكنب رما ناو ٠ قادصلا ىلع جوزلاب كسمتستو

 هل نيع ناو ٠حاكنلا عفد نا هقوف ال هنود وا ءاهرقع ىواس نا همزلو

 مزلو . حاكنلا لطب اهرقع نم لقا نيعملا ناك ناف: هنودب هيلع دقعف اقادص

 ريخو ,لقا وا ،ىواس نا مزل ةارماو اقادص نيع ناو . هنم م رثكأ و أ .هاواس نا

 .ناو ٠ اقلطم ليقو ٠ دئارلا رومأملا نمضو همزل ملع لبق رس ناو - . رثكألا

 دئازلا نمضو مزل اهلاثما هب جوزتي امم رثكاب اهعم ىباحف نييعتب ال هضوف

 تجوزت ىتح ىناوتف ركب يهو ةنيعمب هرما ناو ٠ . رثكألا دنع مكحلا يف ال

 "تسم ولو ابيث نيع نا ةمزلو ۔ابلاحب تناكو هل اهجورت ناهمزل اقرتفا مث
 هل دقع مث . اعبرا هسفنب جوزتف باغو عبراب هرما ناو لوألا دنع

٣٤٧



 قبس ناو . رمآلا ىلع الو هيلع “يش الو . هلعف لطب هدعب عبرا ىلع رومأملا

 ناو ٠ لوألا دقعلا تبث هلعفب ملع الب اعبرا هسفنب دقع مث اهب روماملا دقع

 نم لزع همزلي الو ٠ نبقادص نهلو بسنلا تبث نهسم ىتح ملعي مل

 يلوضفلا مزل هملع دعب ركناف هرماب ال هيلع جورت ناو ٠ رومأملا هيلع دقع

 لبق. اهلها رخا نا الا .هل لحت ال تنأك نا هلك ليق و . قادصلا فصن

 جوزت ناو . در , ءاش ناو .زاجا هلع دقع نم ءاش ناف . يلوضف هنا حاكنلا

 تلاب ملع مث نتم وا ٠ نمقلط مث اهتخا وا .هيلع اهجوزت ىتلا دعب ابا
 ناو ٠اهيلع ددجي ىتح اهيلع ميقي الف اهزاجاف يلوضفلا اهب هيلع دقع

 ةزاجا يف تريخ لقأب اهجورف مولعمب مولعمل اهجوزي نا ايلو ةأرما ترما

 اهمزلي الو ۔صقنلا يلولا نمضو مزل تسم ىتح ملعت مل نا و .درو

 رماه ىلع زاجو . تعفد نا الجر ال .هيف فلاخو اقادص هل تنيع نا

 حاكنب رماء اذكو .هبر نذا الب همادختساب ىصعو .هريغل ناو دبع دقع

 ملعي مل ناو .امهب همزلي مل لقاب وا رثكاب هيلع دقعف ةنيعم ال مولعمب

 ناو - ةارماك لفط ةراما حمت الو .دئازلا رومأملا نمض و همزل سم ىتح

 ىلع كرشم دقعي الا نسحتسو . قالط وا . لذ ىلع اهيلو نم -اهسفن لع

 هاوس يلو نكب مل نا ةعامجلا وا .اهيلول اهل اجوزم فلختستو . ملسم

 . هتزاجا نا هسفنب اهدع حاكن حصو 6 اهتما جوزيو . اصق ولو

٣٤٨



 نيرومأملاددعت جوزتف ةراما يف نيرومأم رما" نرق نا . « لصف »

 ال . رخآلا ةيلوب لك ناك ول و زاج عامتجاب وا .ةدح ىلع لك هبلع

 .رخآلا ىضريو امهدحا هيلع جوزتي وا .اعمتجي ىتحف امهعمج ناو . هتنب

 كلاثلاو .نيتنثا رخآلاو . ةدحاو مهدحا هيلع دقعف ةثالث قرف ناو .هسفنب وا

 لكلو . اهحاكن حصو .ةدحاولا ريغ قالط ىلع ربجا مدقتم ملعي ملو .اثالث

 ثالثلاو . ةدقع يف ناتنثا تناك نا ةعتم فصنف الاو ي ضرف نا اهقادص عبر

 .ركذ ام لكلو عيمجلا قلط ةلواك دقعب درف لك درفنا ناو ،ىرخا يف

 نهنيب نهثاريم تمسق ةقباس ملعت ملو ضرفي ملو قلطي نا لبق تام ناو

 مسق ىرخاب نيتنثلاو.٤ةرمب ثالثلا دقع ناكو قلطم ريغ تام ناو .اوس

 ةدحاو حاكن ةحصل ةعست ثالثللف امهس نيرشعو ةعبرا ىلع نهثاريم

 عبرلا يه قحتستو .رشع ةينامث يهو هعابرا ةثالث نهلف نهعم ضرفتف
 ةتس امهو نيثلث اتقحتسا امهعم تضرف ناو .نبتنثلل ءيش الو ةتس وهو

 ثرا لاح لكلو ٠ ةينامث ثلثلا يه قحتستف .ثالثل ءيش الو رشع

 عم تضرف نا ةدحاوللو .اهدي ام فصن ةفئاط لك ذخأتف عنم لاحو

 قادصلاو ةعبس امهفصنف ةينامث وهو ثلث نيتنثا عمو ةتس وهو عبر ثالثلا

 7 . نلاا " ضرف ام فصن نيتنثاو ثالثلو هعيمج ةدحاوللف : لوخدك تومب لمكتي

 حاكنلا د ةع نا ةعقبو فقو, لكب ِ حاكنلا دقع زاج _ .ي باب «

٣٤٩



 حاكن ١ طورش

 يفو هيف رذحيو )١(. هب نالعا بوجوبو .هتوف فيخ ضرف نع لغشي

 . مرحم و مئاصل حصو .ملعب رهش رخآ ءاعبرا نم اهوحنو رفسو ءارشو عي

 ىضرو جوز لوبقو قادصو دوهشو يلوك ۔ هطورشب حص ناو - فكتعمل هركو

 ىلع اهتعب وأ . كل اهتبهو وأ ث ةنالف كتجوز لجرل اهلو : لاق ناو . ةارما .

 :دج نهلزهو دج نهدج ةثالث درو دقو .زاج حاكنلا هجو

 تمت نا هيلع زاج اهنم ءيشب بعل نمف .«قاتعلاو قالطلاو حاكنلا «

 لكبو حصفا امهو تجوزو تحكنابو تكلماو ! تبطخا ةغيصب حصو. هطورش

 ٠ ال ليقو . ىبا نا هعفد وا .هلوبف ىلع جوزلا ربجيو .فرعب غاس ظفل

 ولو اهمساب ةحوكنملا نييعت بجيو .۔ هلوبق دنع هيدلاو ىضر طرش ولو ۔همزلو

 .نبقالطب ربجا اهمسا دوهشلا يسنو تامف لجرل هتانب نم ةنالف جوز نمو .ةدحاو

 ةدحاول ءاش نا ددجيو .ةعتمف الاو ‘ ضرف نا قادصلا فصن نبلو

 يلولا طلغف دوهشلا ملعو ارهم رانيد ةئامك ىلع ايضارت ناو . سمي مل نا

 ٠ مزل هطلغب اوملعف حاكنلا لبقف ةئام نم رثكا ول { نيسمخ ىلع دقعف

 اونلعأ » : ثيدحو ف « نالعالا حافسااو حاكنلا نب ام قرف « : ثيدحل ١)

 مت اذا اثالث سانلا ربكي نأ ه اضيأ ةنسلا نمو .« فوفدلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا

 ن-۔نسلا هذه ةكرابملا ةبسانملا هذه يف اويحي نأ نيملسملاب ىلوالا ناكف . دقعلا

 ةراش تحبصاو سانلا اهيلع نرم ناو اهيلا امو ديراغزلاب اوفتكي نأ ال .ةفيرشلا

 هححصم هد ١ . مهحا رفا

. ٥٠ ٢٣



 مل نا اودقع امب نودهشيو .ةداهشب ال .لوا هيلع ايضارت ام ةأرمللو

 اجوز اومسي نا دوهشللو . طلغلا عقو نا هديدجت نسحتساو .اوملعي

 نكي مل نا دقاعلا لبق يلوال هنا اوملعي مل ناو . امهئابآو امهئامساب ةارماو

 .هنودب مزلو . كلذ نيعي نا ةبئاغ وا . ةنونجم وا . ةلفط جوزي نمل . اب

 حاكنلاب هيلع دوقعملا يلوضفلا ربخا ناو 0 ىمعاو بئاغو لفطك ىف بجيو

 جوزم اذكو . قادصلا ةيمكب هملع دعب هركنا ولو همزل لبقف قادصلاب ال

 زاجو. هتلقب ملع دعب هتعفدولو اهمزل هتيضرف حاكنلاب تربخاف مولعمب هتيلو

 بألا لوهجم بسني و . امهئامسابال ناو نيرضاحل ريشم اذهب هذه تجوز
 ناو . ةأرما ولو همساب هيلا ريشأو رضحا الاو . تفرع نا دقعلا دنع همأل

 جوزت نم اذكو .دسف امهدحأ وأ .امهتيضرف البقف ةدقعب نيلجرل هتيلو جوز

 ٠ لئاوألا هتمزل نهيضرف عبرأ دعب اعبرأ : ةوسن نامث دحاو وا ء نالجر هبلع

 .سمي ملام ءاش نمل ددجيو . لقأ وأ ث اعبرأ وا نهيضر نا ةدقعب ندسفو

 .الليقو . اهثراو هفلح همودق دعب لبقو تتامف رمأ الب بئاغ ىلع دقع نم و

 هنم ملعي ملو هيلع دقع بئاغ تام ناو . تامو رضاحل ةبئاغ يلع دقاع اذك و

 ةبئاغ ثريو . ضري مل هناب هثراو ىلع اهل نيمي الو . هثرت مل عفد وأ لوق

 ٠ اثراوتي مل كلذك اتامو نيبئاغ ىلع دقع ناو : تتام نا كلذك اهيلع دقع

 نا دلولا همزلو . قادصالو حاكن همزلي همودق دنع بئاغلا ركنأ ناو

٥١ 

 ىلع دقنلا

ةبئاغلاو بئاغلا



 ثري له
 لبق حراجلا

 هحورجبجاورل ١

 ؟. دعم ت اما ذ ١

 امك ( .)١ هابأ نكي مل نا ال ليقو . هيلو هيلع دقع نا همودق لبق هب تتا

 تركنا ناو . اقافتا تييرتسا و هرارضا ديري نمم هيلو ريغ ناك نا

 دعبدلوب نا نكمي دلو اهعمو تتأ ناف .اهل قادصالو لطب اهمودق دنع ةبئاغ

 تدلوف ةرضاح جوزت نا اذكو . مكحلا يف همزل اضيأ جوزلا نمو اهحاكن

 راتخملاو .هدالوأ نيبو هني ةلادعلا هيلع قيضتال و. اضيأ هبف همزل رهشأ ةتسدعب

 (٢).دقعلا ال لوخدلا تقو نم دلولا موزل اندنع

 اجوزت مث هتحرج وأ . ةأرما لجر حرج نا .. 6«لصفخه

 . نيلفط ىلع دقع ناو ٠ (نالوق) ؟ ال وأ ؟ حراجلا هثري لهف : حورجلا نامف

 ةيلوفط و اغولب افلاخت ناو . اثراوتي مل امهؤايلوا امهب نيفلتخم وأ . نينونجم وأ

 غلابلا نذا الو لوبق الب شارف ال ذإ مكحلا يف ولو همزلي ال حبحصلا ١)

 ٠هللا همحر حراشلا هرهظتسا امك لقاعلا

 عم دقعلا سلجم نم امهمايق لوخدلاب قحلا دقو . هللا نيو هنيي اميف ٢(

 ةيعرش ةجوز ريصت هب ذا لوخدلا ناكما ودقعلا موي رابتع ابف مكحلا يف امأ . لوخدلا ناكما

 نم ريثك كردت داكت الو طبضنيال لوخدلا نال ؛ءاش ىتمو نيأ اهحاكن هل حابي

 داكي ال ةيفيكب عونتتو ءاقللا صرف هيف رسيتت يذلا انرصع لثم يف اميس ال هتالاح

 مدع ىلع ةعطاق ةنيرق تماق اذإ الإ مهللا .الوقعم آرابتعا ناكف اهل نطفي

 هححصم ها . امهلاصتا ناكما

٢



 نونج اثرا لطبي الو . تام نا لقاعلا وأ. غلابلا (١)ثرو القعو انونجوأ

 مث نييعتب ةدحاو سمف لكل ضرفف نيتأرما جوزت نمو : حاكن دعب ثداح

 عابرأ ةئالئو اهقادص اهلف تسم نم ةدع يف تام مث ةقلط هبال ةدحاو قلط

 ل ىلا و اهل مسقف . هلكف اهريغو . هفصن اهلف ةقلطملا اهنوك لامتحال ثرالا

 اهلف فصنلا اهل رخآ ىلعو .اهل ءيشال ريدقت ىلع اهنال ثرالا عبر سمت

 . ًامات هقحتست ريدقت ىلع اهنال قادصلا عابرأ ةثالث اهلو .عبرلا وهو هفصن

 ةقلطملا تفرع ناو .ركذ ام عومجملا فصنو فصنلا رخآ ىلعو

 اهريغلو . ثرالا عبرو قادصلا عابرا ةئالث ةقلطمللف :ةسوسمملا تلهجو

 . اعبرالا ناقادص امهلو ءاوس هاتثرو اتلهج ناو : ثرالا عابرأ ةئالثو اهقادص

 نم و .هيلع نيب نا ال .هبخاص هثر و ينزب فارتعاب امهدحأ مجر ناو

 جوزت مث كلذك قلط مث ىرخا جوزت مث عبرأ نم اهنيعب ال ةدحاو قلط

 ةعبرأ ىلع نهثرا مسق نهنم ةقلطم فرعت ملو تامف اضيأ ىرخأ

 . اهعبر اهتيلاتلف نوعبرأو ةينامث تيقبو . رشع ةتس عبرلا ةريخأللف نيتس و

 هجرخم برض انمث ناك نا هنايبو . ةعست لكل ةعبرأ ىلع نوثالثو ةتس يقبو

 ةعبرأ ىلع مسقني ال يقابلاف ةينامث عبرلا ةبحاصلف : اهيلع موسقملا ةعبرالا يف
 نينثا يف ةعبرألا قفو برضيف فصنب اقفاوتو يقابلا عبر ذخأت يتلا لجأل

 عبرلاتاذلف :اضيأ ةعبرالا يف هجرخمف اعبر ناك ناو .نيتسو ةعبراب نيثالثو

 ١( لوعفملل ءانبلاب .

 ن

مهملا ق الطلا



 حاكن ١ ط و رش

 برضت نيابت و ةعبرأ لع مسقنت ال ةعست ىقابلا عبر تاذلو . ةعبرأ

 . نيتسو ةعبراب رشع ةتس يف سورلا

 هقفنت نأ دقعلا دنع اهيلع جوزتم طرش نا )١( _ «“باب »

 كلمي ال نأ هيلع يه تطرشوا . كلذ اهل لعفي الوأ .هنكستو هوسكتو

 اهتقفن هيلعو .حاكنلا مزلو . لطب كلذ وحن وأ . اهعماجيال وأ . اهقالط

 .سافن وا ضيح ف الا ءاش ىتم اهئطو هلو هديب اهقالطو اهانكسو اهتوسكو

 مولعمل اقلعم اهقالط نوكيوأ . اهدلب نع اهلقنيال نا هيلع تطرش ناو

 اهطرش ىلع زاج كلذ وحن وأ اهنع نيلوحةبيغ وأ . اهيلعرست وأ ث حاكنك
 اهيلع عجار وأ . خسف وه اذاف اهسفن تقلطف اهيلع جوزت ناف .هنم هثربت مل ام

 .حاكنلا طورش رابتعا يف فالخ مالسالا ءاهقف نيي نأ مولعملا نم ١(

 فلسلا لمع هيلع ىرج امو نأشلا يف ةدراولا ثيداحالا ضرعتسا نم نأ ريغ

 مهطورش ىلع نوملسملا ه : (ص) لاق .. اهايا عرشلا راتعا هيدل حضتا

 اوفوت نا طورشلا قحأ نا » : لاقو « الالح مرح وا ‘ًاملرح لحا اطرش الا

 اهراد اهل طرشو ةأرما جوزت الجر نأ يور امو _ «جورفلا ه متللحتسا ام هب

 رمع ىلا امصاختف هراد ىلا اهلقني نا كلذ دمب هلادب مث . اهراد الا نكستال يا

 > طورشلا دنع قوقحلا عطاقم . اهطرش اهل » : رمع لاف

 .جاوزلا لكاشم نم ريثك ضف ىف ايازم نم طورشلا هذهل مكمه يلاتلابو

 هححصم ها . الج كلذ نابتسا ةيصخشلا لاوحالا تالجم حفصت نمو

.٣٥٤



 . حاكن دنع قلطت مل ناو ٠ ةيدتفم يف اهل حصو . اهقالط لطب يعجرب ةقلطم

 .اهجوز وأ 7 اهعاب وأ . ةيرسلا بهو وأ .تنام وأ . ةريخألا قلط ىتح رست وا

 هتزواجم نم تبسح رفاس ناو - قلطت نا اهل سيلق اهقتعأ وأ . تنام وأ

 اهلبق ناو . ةلبقملا نمف سمشلا عولط دعب ناك ناف :هنكسم نم نيخسرف

 يهو اهنم ىلا" وأ “اهقلط وأ ث دقف وأ . تام نا اذكو . ةيضاملا نمف

 اهديب اهقالط عوجر تطرش ناو . ضيح وأ ،سافن يف اذكو . ضيحتال

 اهراظتناو اهيناوت اهرضي مل - فالخ لوهجملا يف هتحص يفو ۔ مولعمل اقلعم

 وأ . هعوقو دنع لعفت مل نا اهتافالاو . ۔ اهسفن تقلط تءاش ىتم تداز نا

 اهلف نيتئام لجآ يف و . ةئام لجاع يف نوكي نأ ىلع اهقدصأنناو . ةدملا مامت

 ال ىمس ام اهلو .حاكنلا زاج ةبحو وأ ةبح الا ارانيد نا و ٠ الجاع رثكالا

 . مكاح مكحب

 ناف هعم نملسأو نامث هتحت و كرشم ملسأ نا __ «“بابد»

 ماقملا زوجو . ءاش نمل ددج الاو . لئاوالا عبرالا ىلع ماقأ نهدقع بتر

 .لئاوالا ىلع ماقأ ىرخأب اعبرأ مث ةدقعب اعبرأ حكن ناف شديدجت الب هيلع هل
 . دعب نملسأ نا لئاوالل عجريالو نهيلع ماقأ رخاوألا و وه ملسأ ناف

 امهماقم زوجو ٠تعنتما نا رجتو ءافنأتسا تملسأ مث كرشب ةجوز فلخ ناو

 حصو ٠اعبرأ وا ،اهتخا جوزتي وا . جوزتت مل ام : ليقو . اهتدع ضقنت ملام

 6 تخأ هدع دعب را كتجوزت نا ةدعو ةمصع نم ح ,رخ دعب اهل هديدجت

٣0٥ 

 نيكرشملا حاكن
اوملسأ اذا



 رظتتي ىتم
 ءاضقنا لجرلا

 ةدعلا

 ديدجتالو هماقم حصي مل اتملساو نيتخأ ىلع ملسأ ناو .نقلط نا عبرأ وأ

 ىلع ًاضيأهماقم صخرو . امهدقع دحتي ملواهسمي ل نا ةدحاول صخرو . اقلطم

 اهتمرحم و ةأرما ىلع ملسأ نا و .امهعمج مهتلمب غاسو ددعت نا. ىلوألا

 داحتاو سملا ىفتنا ولو اهل ددجي الو ةدحاو ىلع ناو ميقي الف هعم اتملسأو

 اثراو مزلي مل تملسأ وأ . ملسأ مث تنام وأ م تامف ةمرحم جوزت ناو . دقعلا

 ةياتك وأ . ةينثو وأ . ةيسوجم كرشب كرت ناو . همالسا لبق مسق نا در امهنم
 لبقاهسم نا ةكرشملا دتعت ىتح مالسالا يف اهتخأ حاكن هل حصي مل ةبراحم
 قتمف : نهضعب وأ . نهتدع ىضقنت ىتحف اعبرأ هب كرت نا اذكو . همالسا

 جوزت ناو .اذكهو اش نا ةدحاو جوزت تتام وأ .ةدحاو ةدع تضقنا

 ١[. ] اثالث هتجوز ملسم قلط نا اذكو . مرحت ملو امهنيب قرفي مل اهئاضقنا لبق

 ىتح اعبرأ وأ : اهتخأ جورتيال هيلع تمرح وأ .انئاب اهقلط وأ .اهاداف وأ

 ىتح جورتيال اثالث اعبرأ قلط نا اذكو . تومت وأ .ىلوالا ةدع يضقنت

 نا مرحي ال و . جوزت نم نيبو هنيب قرفيالو . نتمي وأ . نهتدع يضقنت

 .فالخ هيفف ةدحاو ةرم اماو ٠ معنف - هللا لاق امك _ ةرركتم تارم يف امل ١(

 نيدلارونو يناكوشلاك نيققحملا ثيدحلا ةمئأ نم ريثك بهذ نكل 6ذفان هنا ىلع روهمجلا

 ةقيلطت الا ربتعيال (ةرم) دحاو طفلب اثالث قالطلا نا ىلا ميقلا نباو ةيميت نباو يملاسلا

 يفكيال لوقلاو لوقال لعف ةرملاف . ةرم دعب ةرم يا «ناترم قالطلا » لوقي هللا نالةدحاو

 . ةدحاو ةرم اهلك هتارم عاقيا فلكملا كلمي مل ةرم دعب ةرم ناك امو : لعفلا نع

 مالسالا لوانم ةدحاو الا ةعمتجم ثالثلاب عقي النا ىلع نيعمجم اوناك ةباحصلا نا ىلع
 هلع و . هدعب عامجا هضقني مل عامجالا اذه ناو . رمع ةفالخ نم نينس ثالث للا

 نم لكلو . ةدحاو ةقيلطت ىوس هيلع دعيال ثالثلا ظفلب ةدحاو ةرم قالطلا عقوأ ىنذلاف

 هححصمها ليصفت ديزم دارا نمامهيلا عجريلف ةلأسملا ف صاخ فلؤمقيميت نباوىناكوشلا

٥٦



 . دقعلاباتمرح ءاضقنا لبق ايعجر ةقلطم تخأ جورت ناو ٠ ءاضقنالا لبق هب لجعت

 يياتكملسأناو : طقف ةريخالا تمرح بتر ناو : دقع داحتاب اعبرأ نا هطولابو

 ناو .[نالوق]؟ ددجيالوالوأ ؟ اهيلع ميقيلهف . كلذك كرشب ةجوز كرتو دهاعم

 . مهلودعب هتميقفالاو . هتضبق ناهنم أربت ريزنخوأ ث رمخك اهقدصأ دقو املسأ

 تملسأ نا هيلع هكردتو كرشب كرت نم قادص همزلو . مرحم ةميقةملسمل هركو

 لماح اهكاردا رهظتسا و . ةقفن تملسأ نا كرشم ىلع لماح كردتالو . هنود

 ملسأ ناو. مالسالل هدالوأ راغص امهنم ملسأ نم رجيو . ملسأ جوز ىلع ةكرشم

 اهسمينا لبق هتجوز هعم تملسأ نمو . يتآلا هطرشب هددج تملسأو ةمأ هتحت نم

 اهسمي مل ةجوز كرت ناو . سم عقي مل نا نيكرشملا حاكنب دتعي الو ى اددج

 هتكرتو تملسأ نا اهلو ۔همالسا موي اعبرأوأ . ءاش نا اهتخأ جورتي نا هلف ك رشب

 ٠ ةدع الب اهمويب حاكن ميرحتب ةجراخ وأ ي سمت مل ةقلطملو . جوزتت نأ كلذك

 "اقلطم تام .نادتعتوهتجوز تتام نا اذكو : هنيحب اعبرأ وأ . اهتخأ حاكناهجورلو

 ٤ هلا عجر مث مالسالاب ةجوز كرتو دترأ نم _ & لصنف»

 ؟ اقلطم ناددجي وا ؟ ةدع ضقنت ل نا لوالا ىلع ناميقي لهف : كلذك تدترا وأ

 اددجو . اقافتا اددج تملسأ مث ةدرلا ف تجورت ناو ] \ [ (نالوق) . حجرو

 تمرحو . يضقنت نا لق اعجر نا ماقملا ف صخرو . اعجر مث دترا نا

 تدترا وأ ء املسا م ةكرشمب ج وزتو دترا نأ ١ اذكو . ةدرب اهسم نا

 اهف احكانت مث ةأرما عم دترا ناو . اهيف اهسمي مل نا اددج كلذك
 دترا ناو :ارم دق و دترم ةحيي ذ لكؤت ال و . اددج سملا لبق املسا مث
 :دتعت ىتح دترم ةجوز ج وزتتالو :اهيف اسامتي مل نا افنأتسا عجر مث .امهدحأ

 اك رشمامهدحا وأ . اناك اذا هنيح يف نيجوزلا نيب ةمصعلا عطقب مالسالا نال ١(

٥٧ 

 دح أ دادترا

نيجوزلا



 لدعب لماح دتعت و . رهشأ ةثالث الاو . . ضحت نمم 1 نا ءورق ةثالث ةجوز دتعت ىم

 نيتدع دترم

 ةمتملاحاكن

 رافمشل ١ حاكن

 لماح ملسم نع تجرخ نا اذكو . طقف هب صخرو . هورق ةثالث عضولا

 تدتراف اهفعض وأ . ةضيح تدتعاف ايعجر هتحوز قلط نمو . الي وأ .ميرحتب

 يقاب ىضقنا اذا اهحاكن زوجو .رهشالاب ةدتعم اذكو .ةثالث ةدرلا موب نم تفنأتسا

 نم لقأتثكمف ىلآ وا . ايعجر قلط ملسم مكح و .اهنم ىلآ» نا اذكو . اهتدع
 هنباوأ . ج وز وبأ دسفأناف . كلذك دتعت ىتح هدعب جورتتال تمرح مث ةدع

 دعب ولو جوز نم قارفل ىرخأو . هل ةثالث : ءورق ةتس تدتعا سمب هتجوز هنع

 . هورق ةئالثف اهماوا .اهتنب “طوب ج وزلا دسفأ ناو . الماح تناكنا نا عضو

 . ضعب هب اهمرحو اهريغ ةوهشب ةليلح عامج رثكالا هركو ۔ طقف رهشأوأ

 . ثرالا ةيآب رثكالا دنع ةعتملا حاكن خسن ._ 4 باب »

 قادصو دو مشو يلوب جوزت وهو ي مالسالا لواو ةيلهاجلاب لعف دقو ء يهنلابوا

 ةدابز ىلع اقفتا ناو . قالط الب تجرخ مت اذاف } ىمسم لجال مولعم

 تومب ناثراوتي الو ى دوهشو يلوب العف لجالا ف اهنمو قادصلا ىف هنم

 حاكن مرحو .هبجوا لب . .خوسنم ريغ هاري نم هزوجو “ لجالا لبق امهدحا

 اضيا هتيل و ل جوزي نا ىلع لجرل هتيلو لجر جوزي نا : وهو راغشلا

 ١تسم نا اهلثم قادص لكل بجو العف ناو “ كلت قادصب هذه قادص العجيو

 ءامالا ىف راغش الو. بسنلا تبثو اقافتا هيف ثراوت الو اتمرح ليقو

 . نهيلاول نهقادص نال
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 كيلامملا حاكن الو . قالط الو .ةما وا .دبع حاكن حصي ال _ «“باب»

 الو . ثرا الو . ديس نذاب الا ءادف وا .ءاليا الو .راهظ الو .ةعجارم

 رخآ نود هيف كيرش هيلع دقعي الو. هتعيابم هب زاجو . نذاب ناو ةداهش

 وا . هبتاك وإ .هربد نا هكيرش صقش نمضو . هتبهو هيف هبيصن عيب زاجو

 قيقرلا مكحو )١( دؤي مل ناو اندنع رح وهو _ بتاكم لعف زاجو . هقنعا

 .امهيلو وا .امهتفيلخل نونحملاو ميتيلا قيقر حاكنو .ارح ولو هيلول ال هديسل

 ةفيلخ جوزي الو . زاج هريغ ترمأ ناو .اهيلول ةأرما كولمم يف دوجألاو

 ناو ليقو . امهنيب اميف ازوجو : طقف هدبع زوجو . هتما وا . هدبع ميتي

 هجرخا « مهرد هتبتاكم نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا » : (ص) لاق ١(
 يدؤي ام هدنع ناكو بتاكم نكادحال ناك اذإ » ه لاقو .حيحص دانساب دواد وبا
 ىدوي : لاو يذمرتلا هححصو ةعبرالاو دمحأ هاور ةملس ما نع « هنم بجتحتلف

 نبا نع « دبعلا ةيد هنم قر ام ردقبو . رحلا ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكملا

 : يلاعت هلوق نم هتيرح انباحصا جتنتسا اذاف ٠ يءاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور سابع

 .ةاكزلا هل ىطعت نأ زاج ام آرح نكي ملولف يأ « مكاتأ يذاا هللا لام نم مهونآو»

 بتوك ام دؤي مل ام بتاكملا ةيدوبعب قطنت ركذلا ةفنآلا ةحيحصلا ثيداحالا ناف

 هلوخدل . ةاكزلا باب يف بتاك۔اا ىنثتسي نأ زاوجل اهتوق ةيآلا ليوات ىوقي الو هيلع
 .ىدؤي ام هدنع ناك اذا اميسال . هتيتاكم ءاداب همامت ًاقلعم ناك ناو ريرحتلا باب

 ثيدلا قوطنم نم تملع دقورحلا ةيد يدول آرح ناكول ٤ ايناثو : الوا اذه
 . هححصم ها ! هبنتيلف ٠ هنمقتعام ردقب الا رحلا ةيد ىدوي ال هنا مدقتملا
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 جوزي ىتح عنتما نا برضلاب ديسلا ربجيو .احالص ىأر نا امهريغل

 دقع دعبو ديس ةزاجاب قيقر حاكن حصو . مكاح دنع هوبلط نا هديبع

 جرخ مث دبعل هتيلو جوز نمو .هراكنا عم ولو بسنلا تبثو سم لبقو

 .هددج هيلا لوقنملا وا "قتعملا هلبقف حاكنلا لوبق لبق = قتعب ناو - هديس كلم نم

 ىتح لبقي ملو لجرل ةما تجوز نا اذكو .هنودب ماقملا يف صخرو

 قادصب لك ديسب ةماو دبع حكانت ناو .فلخلا ىلع اهديس نم تجرخ

 . هفالختساب وا .هرما وا .هسفنب حصو . زاج هديس هل زاجاو لبقف دبعلا ريغ

 هتما وا .هرما ناو .لطب امايا هقصاف ةرح وا .لجر ةما هل دقع ناو

 دئازلاو رانيدلا همزل رثكاب جوزتف رانيدب هرما ناو . قصا ام همزل حاكنب

 هب رظتني هتميق زواج امو .هكلم نم هجرخي موي ديسلا هيدؤي هتبقر يف

 رخآلا رماو ةرشعب جوزتي نا كرتشملا ؛اكرشلا ضعب رما ناو . هقتع

 ث نوسمخ رخآلاو ماهفصن ةرشعلا بحاص مزل ةئامب جوزتف مسي ملو

 انيع ناو .هزواج ام همزلي الو .دبعلا يف مسي مل ىذلا بيصن يف يقابلاو

 .قتع نا دبعلا ىلعف اهزواج امو هتبقر يف يقابلاو .نيع ام فصن الك مرل

 -نافصنف كلذ نم لقاب جوزتف نيرشع رخآلاو ةرشع :امهدحا نيع ناو

 لوألا ىلعف سم مث هكلم نم هجرخا مث .مولعمب ةما هدبع ىلع دقع نمو
اذكو . هقتعا نا هسفن ىلغ وا ى فصنلا هيلا لقن نم ىلعو ،قادصلا فصن



 وا “اهل رخآلاو . هل هفصن : سم لبق ديس نم تجرخا نا ةما قادص

 ٠ دعب تسم نا .هيلا تلقن نمل

 "امعقوف ام ةمرح الب نيتأرما حاكن دبعل زاج _ «لصضخ
 نا زاجو ٠ اهتعجارم حصت ل ةدحاو ىداف ناف . قتع نا نهللع ماقملا هلو

 ٠ ةدحاو تزاج امهبو . تنع فوخو لوط مدعب ةمأ حاكن رحلو . ايعجر ناك

 ناف ٠ هدعب رسيا نا اهعجاري الف اهاداف ناف ٠ رسيا ناو اهعم ماقملا هلو

 رقتفا مث ىنغ يف اهجورت ناو ٠احاكن افنأتسا اهب رقتفا مث اهتدع يف

 اتناكو تيضر نا زوج و . ةما ىلع ةرح حكنت الو٠ سمي ل نا ددج

 نا اهلف اهملع الب ةما ىلع ةرح جوزت نمو ٠مابألا يف ثيلثت

 .ةرحلاو ةمالا قالط اهحاكنو . ةمألاقالط ةرحلا حاكن ليقو ٠ هدعب ركنت

 ظ اس اتمرحو هسكعو ةمألا قالط ةرحلا حاكن ليقو

 ةما جوزتي نا رحلل غوسي هنا _ انباحصا نم - زيزعلا دبع نبا ىري ١(
 جوزتي نا هل لب اعبط رست ىلع ردقي ملو تنعلا فاخو۔ الوط عطتسي ملاذا ةرحلا دعب

 .ةرح جوزتي نا دارا املك الوط عطتسي مل اذا ةدحاو دعب ةدحاو : ءاما عبرا

 عطتسي مل نمف ): ىلاعت هلوقل : رئارح عبرأ جوزتي نا هل هلا لحا امك

 ( تانمؤملا مكتايتف نم مكناميا تكلم اممف تانمؤملا تانصحملا حكني نا الوط مكنم

 ةمارك نأ ديب . رظنلا نم ظح _ ىرت امك - هطابنتسالو . ةنمؤم ةنصحم لقي ملو

 = دارأ نم » (رص) لاق « مكلريخاوربصت ناو » ءامالا يف غولولا هيلع ىبأت رحلا
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 قيقرلا ج اوز

هماكحاو



 ةمألارخآلاو.دبعلا امهدحاذخاف امهامسق مث مولعمب نيلجرل ةماو دبع حكانت ناو

 ىلع ةمألا برل يناثلاو . امهني قادصلا نم لوألا فصنلاف : عقو مث سملا لبق

 .راتخملا ىلع بيع وه ذا ۔ هدر اجورتم هملع مث اقيقر ىرتشا نمو . دبعلابر

 ٠ هشرا هل و هدنع حاكن دعب ءارشلا لبق هيف ناك نا بيعلاب هدر دجي الو

 نمو ٠ كلذك رح نم ةما تقلط وا .انئاب دبع ىلع قلط نا درلا زاجو

 لبق بيع هب اذاف هدنع اهسم مث عئابلا دنع اهسمي مل ةجوز اذ ىرتشا
 ٠ كلذك ةمألا مكحو ٠ قادصلا فصن همزلو ءاش نا درلا هلف ءارشلا

 وذ قتع ناو ٠ اهعم هدري ليقو ٠ ةلغلاك بيعب اهدر نا هفصن اهيرتشملو

 ناف . ۔ قالطب سيلو ۔ هسفن رايتخا يفو اهعم ةماقا يف ريخ ةرح ناو ةجوز

 تناك نا نيتنث ىلعو ٠ ةرح تناك نا ثالث ىلع هدتع يهف دعب اهجوزت

 رايخ الو “قالط امهرايخ ليقو .اهسمو رح تحت ولو ةمألا اذكو .ةما

 الو . قتع دعب سم نا قتعملالو .اهل ليقو . قتع نا دبع تحت ةرحل

 لبق رهشل ةما و.ادبع ربد نمو -رضح نا هب ملع مدع عدم لوق لبقي

 تامف لعف ناف . امهاضرب الا امهيلع دقعي الف رثكا وا .لقا وا . هتوم

 دقعلا موي نم هئاضقنا دعب تام ناو امهنم دحاول رايخ الف لجألا لبق

 نب رمع لوق عدبا امو . « رئارحلا جوزتيلف آرهطم ارهاط هللا ىقتلي نا ==

 رحلا حكن اذاو . هفصن قتعا دقف ةرحلا دبعلا حكن اذا » ماقملا اذه ف باطخلا

 ٠ هححصم ها « هفصن قرا دقف ةمالا
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 ناو ٠امهيلع ةيرحلا عوقو دعب هتوم لبق امهنيب ىذلا سملا امهرضي الو
 ناك نا اهيلول الو 0 غولبلا لبق اهل رايخ الف جوز تاذ ةلفط تقتعا

 نسحتساو .ةجوز هلو قتعا لفط اذكو . فلختسي وا ٠اهل راتخي نا ارح

 تقتعا نا ةأرما اذكو .اهمدختسي الو ثاهجورتي ال نا هل ةما قتعا نمل

 مث اهجوزتي نا طرش ىلع ادبع تقتعا ناو . زاج مزال نيدب ناك ناو : ادبع

 نالطبو قتعلا ةحصل ةمألا اذكو .قرلا يف دري الو ربجي الف عنتما

 هتماقأ يف ريخ هايا اهجوزف هتمأب هرف لجرل اتنب بطخ نمو . طرشلا
 ةميق الو _ سم ولو همزلي قادص الب راكنالا يفو ةمالا هل تلح نا اهيلع

 ةرح اهنظي الجر ةما ترغ ناو . سكملا يف قادصلا همزلو - اهعم دلو امل

 ناو . ديبع اهعم دلو ام نا رهظتساو ٠ اهسم نا اهرقع هيلعف ةما اهملع مث

 .دحاو لك ىلع۔(١)نادبع يهو - . كلذ ةميقو اهقادص هيلعف اهريغ اهب هرغ

 اهقادصف سم دعب ادبع هتملع مث مهتيلو هوجوزف هسفنب اموق دبع رغ ناو

 ام عيمج درتو :كلذ نم رثكا هديس ىلع سيلو .هيف هذخأتف هتبقر يف

 ءهيخاوأ . هنبال هتما جوز نمو ٠ فلتملا ال ‘ طقف مئاقلا ليقو ٠ اهيلع قفنا

 قتعي نمم هيسن نم هحاكن هل لحي ال نم لكل وا _ ادبع ناك نا هيال وا

 هرك و ٠همع وا . هلاخل نا ال ٠اهعم دلو ام هيلع ررح۔هكلم نا هيلع

 نم ثرو نمو ٠ اهدبعل اهتمرح ةأرمالو . هدبعل هتمرحم جوزي نا لجرل

 بجتو ٠ حاكنلا لطب كلذك دبع يف ةأرما وا .ابيصن هتجوز يه ةما

 نا مث ةمالا ديل نايطعي نادبع ةمالا عم رحلا دالوا نم دلو لك ةميقنا ينعي ١(
 .ارح حبصيف هدلو ذخاي بالا
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 ل افطالا جا وز

 تاهامعل !يوذو

 نم جوز ىلع كردي الو .اهبلج نا اهجوز ىلع اهانكس و اهتوسكوقما ةقفن

 ىافنا هيف همزل جوز دنع اليل تناك ناو ٠ ىضرب الا هيلع آلو ديس

 الو .هتمدخ نع ايف اهلغشي ال تاقو اب اهيتايو .اراهن اهديسو ةوسكو

 مادختسا ه هركو .ةرحك ال هتالص يلصتو .اهديس وا .اهناب الا اهنع لزعي

 حاكنلاك و ٠ هتيقر لصا ملعي مل نا صخرو .هاكنو قتعم انا : لئاق

 ةما يه اذاف اهسمف هنظ يف ةرح جوزت نمو ٠ ةراجالاو ءارشلاو عيبلا

 ديبع مهو ادالوا تدلو نا هبسن تبثو اهارستي وا .دعب اهجوزتي الف موق

 عنمو اضيا تبث بيصن اهيف هل ةما تجرخف كلذك اهجوزت ناو .اهديسل

 اهديس نذاب ةما جوزت ناو . امهيف صخرو ٠دعب اهل رست وا ٠حاكن نم

 اهجوزت ناو ٠اصيخرتو اعنمو اتوبث كلذكف هريغل تجرخف اهئطوف هنظ يف

 اهجوزت ںاو ٠كلذكف كيرش اهيف هعم جرخف اهسمف هنظ يف دحاو نم

 ةارتشم ىرست نمو ٠ كلذكف ةرح تجرخف اهسمف ارهاظ اهديس نذاب

 ةما جوزت ناو + كلذكف عئابلا ريغل وا .ةرح وا ٠ ةكرتشم تجرخف
 اهحاكن نم عنم ؛ ملع مث ٠ ثرالاب ملع الب اهسم مث . ابيصن اهيف ثرو مث

 .اقافتا دعب اهيرستو

 ةفيلخ وا .هيلو لفطك للع جوزتي نا زاج «“باب »

 هريغك اضيا هعنمب ليقو ٠ هييا ريغ هيلع دقعي ال ليقو ٠هتريشع وا شهيا
 ٠ان 5 نا هحاكن ىلع هلوو هتفيلخ يار عمج نسحتساو ٠ غلبي ىتح

؟!



 . غولبلا دعب نونجلا ثدح ولو كلذك ةتونجموءامكب ةلفلطك نونجملاو مكبالا و

 اهقصاف ةأرما هيلو لفطك ىلع جوزت ناو . ددرت هدعب مكبلا ثودح يفو

 ءالماك قادصلا اهلف ءطولا دعب ركنا ناف : زاج لقطك لام نم واس هلام نم

 ةارملا يلو يلع طرتشي مل نا هفصن ۔ تام ولو يلولا ىلعف هلبق ناو

 قالط حصي الو ٠ةقافا وا .غولب دعب ركنا نا هيلع ءيش ال نا دقعلا دنع

 'قادص اتسم نا ةنونجم وا . ةلفطلو ٠ ةفيلخ وا . يلوالو . نونجو لفط

 زاجو . _ قالط ال ةقرف ةلوفطلا راكناو . ةقافا وا. غولب دعب اتركنا نا

 ةقافالاو غولبلا لوا راكنالاو . ةعجارملا حصتف قالط ليقو .هديدجت

 يف لبقي الو .هنيح يف ركنم ىلع نيمي الو ٠روفلا ىلع = ناسللا قالطناو

 .مكاح دنع اهغولب لواو اهتهبشو اهتيلوفط يف ةلفطلا ركنتو . خارت دعب مكحلا

 ..اهيلع نما نا ةيلوفطلا راكناب جوز دي نم عزنت الو ٠رذعت نا هنما وا
 دنع : اثالث موي لك اهنرظنيلف تهباشت اذا تانيمأل درتو ٠اهؤطو هل زاجو

 مكاحلا دنعمثنهدنع تركنا غولبلا ناب ناف . رصعو رهظ نيبو.لاوزلاو .عولطلا

 يف تركنا ناف ٠ ربخلا هىزجيو هل نوفلبيو ءانمألا دنعف الا و . رسيت نا

 ناو مكحلا يف غولبلا ريغ يف حصي الو .زاج ةيلوفط يف ال غولبو ةهبش
 .نا .ددجتو .ةيلوفط يف هدعب تمدن نا هعم ميقت نا اهل و .راكنالاب )١( هتمع

 با ةلفطلو ٠اهما ال .ةركنملا تنب حاكن راكنالا دعب لفطلو ٠ةهبشب ناك

 ١) غولبل ا ريغ يا .
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 دمب رلكنالا

 ةقانالاو غولبلا

 لفطلا دلولاب

 اهلف اهسمي ملو ةأرما نع نونجم واث لفط تام ناو ٠ هنبا ال ركنملا

 لبق تتام نا ةنونجم وا ث ةلفط اذكو ٠ثرالا ال "ضرف نا قادصلا

 وا ،لفطك ةجوز تنام ناو ٠اهجوز اهثري الو اهقادص اهثراولف سم

 توم دعب حصي مل ةقافالا وا ٠. غولبلا دعب راكنالا عقو مث ةلفطك جوز

 همزل تركناف تغلب تغلب مث اثالث ةلفط قلط نمو ٠ثراو ةدع تمزلو

 مل ةهبش يف لفطك سفن 7 لخد ناو ٠ هريغ حكنت ىتح قالطلا

 ةلفط جوز وا .هتجوز تعداف اهيف تام ناو ٠ غولبلا يف هراكنا حصي

 الف الاو _ ربخلاب ناو _ ناك نا نايبلاف توملا لبق اغولب اهيف تتام نا

 اغولب عدم ةني لبقت الو ٠ةلفطلا قادصو ملعلا نيمي ةثرولا مزلو ٠ثرا

 نا هلفطل اهجوزت ةأرما بلج يلول زاجو .نيمي هل الو .ةيلوفطب تيمل

 ةوسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل هتمزلو ٠تهرك ولو هغولب برقو اهنوصي ناك

 تنغاو اهب عتمت نكما نا ةريغص ناو ةلفط بلج جوزلو ى تبلط نا

 هيلعو ةعيضر ناو هتجوز بلج هيلع هلو اهعنم اهيلو دجي الو ٠اهما نع

 ملعي مل ةغلابك ال . تباغ ولو ةلفط ةنؤم هيلعو ،اهتعضرم ةرجاو اهقوقح
 ىتح باغ ولو هلفط يلع ةجوزتم نومي نا يلولا ىلعو ٠لوبق اهنم
 ةنؤملا موزل ىقف :هلوبق ملعي ملو رضا وا . غلاب ىلع اهجوزت ناو . غلبي
 دعب نينس نامث هل متت مل لفط ةجوز تتا ناو ٠ [نالوق] همدعو اهل

 .عبس نبال زيجا دقو .رثكاف ةعساتب لخد نا همزلو .هما نباف دلوب هتوم
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 مل نا ةنس ةرشع ثالث نود اميف هثرت الو ٠ةظيلغ ءادوس ةرعشب غولبلاو

 .هتثرو رشع ةسماخب لخد ناو .دلولا همزل ناو - غولب ةمالع هب نكت

 اهؤادف زيجا دقو ءاسنلا مزال اهمزلو .رشع ةعبارب ةلخاد جوزلا ثريو

 هدلوب تتا مث اهقلط وا .ةلفط نع تام نمو ٠اهيف لخاد ةيانجب ديقاو

 .ةماش ليقو ٠ همزل قالطلا وا .توملا دنع ةعساتب تلخد ناف

 ٠ ةعباسب زوجو

 :نينعو ى شحاف صربأو . موذجمو نونجم بيع ]١[_ «باب »

 ةمونجمو .ةنونجم تبيعو ى ةلوفك ريالا ريغص ليقو . ءاسنلا ديريال نم وهو

 ١( ةنملا ب عرصلا _ نونجلا - صربلا _ ماذجلا : يه حاكنلا بويع -

 نرقلا طالتخالا - شخنلا - بجلا - لتفلا - قترلا - لفعلا

 ۔ مفلا رخب - سلملا - لاصتسالا - ضارتعالا - ءاصخلا - رصملا

 اهيلع عةي عامجالا داك ىتلا ةيسيئرلا بويعلا يه هذه . هتعلا ۔ جرفلا رخب

 ةيناثلا ةبترملاب ىرخأ بويع كانهو ۔ لمعلاو ضارتعالاو ةنعلا يف ليجاتلا عم

 ب ممصلا - مكبلا - ىمعلا : يهو رايخلا اهب عقي ال هنأ ىلا ريثكلا بهذي و

 للشلا - نيقاسلا سبي - ضيحلا مدع _ رظنملا حبق - يدنلا مدع _ . ةمجعلا

 شارفلا يف لوبلا - مسعلا - جرعلا - روعلا - نيلجرلا قالطنا مع ۔

 _ يناعنصلا لاق .:. اهريغ ىلا هدنع ثدحلاو _ عامجلا دنع لقعلا ةبوبيغ :

 رثكأ بهذف بويدلاب حاكنلا خسف يف !اوفلتخا ةمالا ءاملع نا لوقلا ةص الخو =

"٦٧ 

 ثراوتي ىتم

 ناجوزلا

ح ١ و زل ١ ب وع



 لوالا ةعبرالاو )١( ةنس ناجلاعي قترلاو لتفلاو . اضيأ ءالفعو « كلذك ءاصربو

 ملع دق و اهيلول اهب ةبيعم تبطخ ناو . ۔ عيبك قتعالو حاكن ىف زوجتال

 اقلطم امهمرلي ليقو ث لأسي مل نا هب بطاخ مالعا ةأرملا الو همزلي مل هب

 هب رمت نا لجال ءاهقفلا اهنسحتسي امناو .ةنسلا ىلع ضهان ليلد دجوي ال )١(

 هححصم ها ذئنيح هلاح نيبتيف ةنساا لوصف

 “اسنلا درت ال اهنا رمعو يلع نع يورف ليصافتلا يف اوفلتخاو .هتوبث ىلا ةمالا ==

 اضيا يورو جرفلا يف هادلاو ى صربلاو 6 ماذجلاو "نونجلا نم : عبرا نمالا

 .ةموذجملاو . ةنونجملا : حاكنلا يف الو عي يف نزجي ال عبرا ) : سابع نبا نع

 ىلع ةنعلاو بجلاب دريو كلذ يف ةأرملا كراشي لجرلاو (٠ ءالفعلاو . اصربلا و

 لك نا : ميقلا نبا راتخاو . فالخ تارفنملا نم عاونا يفو ٠ ةنعلا يف فالخ

 ةدوملاو نوكسلا وهو حاكنلا دوصةم هب لصحي الو هنم رخآلا جوزلا رفني بيع

 ىلع راصتقالا امأو - لاق نأ ىلا ۔ . عيبلا نم ىلوأ وهو رايخلا بجوي ةمحرلاو

 . هل هجو الف اهبواسم وأ .اهب ىلوا وه ام نود ةسمخ وأ . ةعبرأ وأ .ةثالث وأ “نيبيع

 تارفنملامظعأنمامهدحأوا . نيلجرلا وأ . نيديلاةعوطقم اهنوكو رشرطلاو سرخلاو ىمملاف
 فرصني امنا قالط الاو .نيدلل فانم وهو شنلاو سيلدتلا حبقأ نم هنع توكلاو

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو . لاقف . افرع طورشملاك وهف ةمالسلا يلا

 ىذلا بويعلا يف لوقن اذامف . (ميقع كنأ اهربخا ) هل دلويال وهو ةأرما جوزت نمل

 يفو ميق ميقلا نبا هيلا بهذ ام نا . فرصتب مالسلا لبس ها صقنال لامك اهدنع اذه

 == صوصخلاب ءاملعلا اهيلع عمجبتاىتلا يف بويعلاانرصح اذا اننا كلذ .ةلوقعملا نم ةياغ
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 يلولا ىلع عجر هب اهقلط و اهسمف اهب ملاع ريغ تجوزت ناف هيلعو : []

 فصن تنخأف سملا لبق ةيعم تقلط ناو ٠ اهلع وه عجريو قادصلاب

 دعب ناو هبيعب بيعم دريو .درلا اهمزلي مل اهب وه اذاف ةعتملا وأ ٠ ضرفلا

 هب دري بيع لكبو _احكانت ناو .دقع دعب ثدح نا هب دري الو .هرب

 رخآ ملع مث ابيع يضر نمو . درلا لبق تام نا هثراو هبحاص در لكلف

 هدر ناو . هب دعي هدري الف هجورت مث هعب ايعم در نمو . هب درلا هلف

 .ناسنالا ةايح ىلع رطخو هتالاح بلغا يفىودعو ةرضم رثكا وه ام اهنيي نم دجن ==

 نم هناف (سيليفيسلا) يجنرفالاب روهشملا يرهزلاك ةيمهالا كلت هنوطعيال
 تالالس _ جلاعي مل نا _ ثولي 0 عرفلا ىلا لصالا نم ةلقنتملا ءاودالا ثبخا

 ممصلاو روملا و ىمعلاك ةفلتخم ءاودا ىلا روطتت ىتلا ةكاتفلا هميثارجب ةبقاعتم

 بويعلا نم هلعج نم كانه نا ىلع . اهريغ ريثك ىلا ةيساسحلا نادقفو ضاهجالاو

 ةطبارلا هذهب حلصالاف هيلعو . هرهوج يف يملاسلا ةمالعلاك رايخلا اهب تبثي ىتلا

 ....! رصحلا ال ميمعتلا هتمالسو عونلا ةايح انل نمضت ىتلا ةريطخلا

 هححصم هد ١

 (ص) هنأ يور . كردلاب هيلع عجريو سلدو رغ دقف الاو حيحصلا وهو (

 اهلهأ ىلا اهدرف احضو اهحشكب ىأر هيلع تلخد املف رافغ ينب نم ةأرما جوزت

 ىلا فرصني قالطالا و .« انم سيلف انثغ نم » : هلوقلو « يلع متسلد »: لاقو

 هححصم ها . افرع طورشملاك وهف ةمالسلا
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 ةجلاعم لجا
 ءاقتلا

 ةجلاعم لجا
 لوتفملا

 تمزل٬طولا مدع ىلع اقداصت و دقعلا دوهش نع ابيغت دقو قالط عقو وأ . هب

 كلذ عقو نا ال . قادصلا فصن ةقلطمللو ۔ مكحلا يف هب تتأ نإ داوو ةدع

 ةدود رم هتعدا ناو . ( نالوق ) هب ملعب ال سم دعب هب درلا ةحص يف و . سلجملاب

 اذكو .اهيلع هل نيمي الو اهتراكب ىعدا ولو هلوق لبقي مل همدع جوزلاو

 ةقرف هب درلا و - نيمي هبلع اهل الو اهب لغشال همدع يهو دودرم هاعدا نا

 نايب هب ىضرو هدعب املع وأ . حاكنلا لبق هب امالعا عدم ىلعو : ۔ قالطال

 ةبيعم در لفط يلو دجي الو . نيمي دحاجلا ىلعف الاو . ناك نا ۔ ربخب ناو

 راكنا اهلو . بيعب ةيلوفطب اهسم نا اهجوز ةلفط درت الو ٠ ركنيف غلبي ىتح

 ضقنيال ليقو . جرف نود امب ناو ۔ سمو ملع دعب هب در الو . غولب دنع

 قادص الو س هب دري ام هب ناك نا هيلع جوزلا ربجيو . قالطب الا يلو دقع

 كاسمالاو درلاو . دعيف قالط ليقو ث قالط هيلع دعي الو ى ةعتم الو .هيلع

 اهركني و امكاح اقتر ةجوزب دجاو يتأي و . دقاعلا ىلا ال .هيلع دوقعملا ىلا

 اهتقفن اهيف هيلع و سالف الأو . هتجوزف اهيف تجلاع ناف ؛ ةنس اهل لجؤيف هدنع

 تتأ ناو . اهيف تومب ناثراوتبو نكسملا و ريقاقعلا اهلهأ ىلعو . اهتوسكو

 هتدجو نا انايب تفلك ةنسلا ءاضقنا لبق هتعداو تجلاع دقو نيتنس دعب مكاحلا

 همزلت مل اهبيعب ملعي ملو جرفلا نود اهسم ناو . هيلع اهل نيمي الف الاو

 . تانيمأ اهترظن ءاقتر تركنأنناو . امهموزلب ليقو . اهادص الو يه كلذب
 هتمزل و . ةتس هلجؤيف امكاح هتدجا و هب تتأ جوزب لتف دجو ناو

اناي فلك هدعب ءاعداو حاكنلا لبق هتعدا ناو . انكسم ولو اهتنؤم اهيف



 هيففر و هتتاع ىلع نارفعرب ءانمألا هبرج هركنا ناو٠اهيلع نيمي الف الاو . هثودحب

 . تلاق امكف الاو . لتف الف اهيغفرو اهتناعب دجو ناف : افتكم اهيلا لسريو

 ةحيبذ لكؤت الو.[نالوق] يصخلايفو . الصاتسم الو . انينعال . ابوبجم دلولا مزلو

 .ةلادعلاب مهتداهش لبقتو ٠هريغب نا ال ديدحب لصأتسمو بوبجم نم تلحو .نينع

 اهيلو تعنم هتدعب تبطخ مث ةارماب ينز ننا “لصف»

 .لطب اهب اهجوز ناف . جيوزتو ةبطخ نم ۔ هب حيرصتب ال هنع ةيانكب ۔

 نمو ٠ حاكنلا دعب هتعدا نا مكحلا يف قدصت الو هللا دنع اميف دسفو

 تذخا ركبك اهقدصاو هتسلد ناو . بيث اهنا هتفرع اركب اهنظي ابيث بطخ

 نا لبق ابہسم ناف : ارهق اهب ىنز مث ةارما جوزت نمو ٠طقف هفصن

 دوقفم ةجوز مرحتو ٠ (نالوق) هيلع اهتمرح يفف ۔ هلبق اهسم دقو هل دنعت
 .اهسم جوز نم اهذخا نا دعبو دتعت نا لبق همودق دنع اهئطو نا يئاغك

 تسمو تعجور نا ۔ ةدعلا ف اهطلغب تملع مث تسمف تجورت ]١[ ةلهاوك

 اهلأس ناف : ابيث اهدجو نا اهلاؤ۔ اركب جوزت نم مزلي الو .- دتعت نا لبق
 .لبق اهحاكن ناب نا اهيلع ميقي نا هلف هدنع تناك جوزب هل تفرتعاف

 نا فالخ الو ٠تمرح ليقو ٠ هل هرك اهب ناز ةيلغب تلتعا ناف الاو

 بوكر وا .ةبثو وا سلسغ وا .حرقب تلاق ناو ٠هب ةعواطملاب تفرتعا

 . دقعلا موي نم رهشا ةتس مامت لبق دلوب ةحوكنم تتا ناو -: اضيا زاج

 هب قحلي نم

 يوذ نم دلولا

 بويعلا

 يف ةبطخلا مكح
انزلا ةدع



 ةلهاولاةعجارم

 جوز اهل ناك ناف .همزلي مل هنم رشعو رهشا ةعبرا مامت لبق كرحت وإ

 مرحو هما نباف الاو ٠ [نالوق] ؟الوا ؟دعب اهحاكن اهل لهو ٠همزل هلبق

 تملع مث تجورتف مايا ةثالث ةدعلا يف ايعجر ةقلطم تطلغ ناو ٠ اقافتا

 سمت مل نا ةدع الب اهقلطمل مايالا ضقنت مل ام اهتعجارم تزاج هب

 ۔عاجترا دعي عجا رم لازتعاو ةدع تمزل الاو . هنيح نم اهؤطو هل زاجو

 كرحت وا .ةتسلا نود تدلو ناف . دتعت نا لبق اهسم نا تمرحو

 عضت ىتح اهتقفن هيلعو . رخآلا مزل ةعجرلا موي نم هتدم لبق اهلمح

 وا. ةتسلا دعب هتدلو نا و ، عضولا دعب دتعت ىتح عجارملا اهبرقي الو

 ملو مايألا كلت يف طلغلاب تملع ناو ؛عجارملا لوألا مزل ةدملا دعب

 الو لوألا اهجورتي الو . ةدع الب ددجو رخآلا اهقراف اهتدع تضقنا ىتح اهعجاري

 هب تملع ناو . رخآلا سم نم دتعت ىتح اهبطخي الو . مايألا ءاضقنا دعب هريغ

 نا اهلو .اش نا ددجيف ملع دعب ةثالثلا دتعت ىتح رخآلا اهلزتعا اهتاضقنا دعب

 يضقنت ىتح اهلزع همزلون لوألا حاكنلاب رخآلا اهيلع ميقي ليقو . امهريغ جوزتت

 تملع ىتلا ةتالثلا يف اهتعجارم لوألل زوجو .همدع يف صخرو .ملعلا دعب مايالا

 رخآلا مزل اهعجاري مل ناف هيلعو : امهدحا تام نا اهيف ناثراوتيو هب اهيف

 رخآلا مزل تدلوف امهريغ تجورت الو ددجت ملو عجارت مل ناو ٠هديدجت

 تنتعا نا اهطلغ زوجي الو ٠كلاثلا همزلي الو فالخ يناثلا يفو .لوألا

 ا طلغ اهنع ىفوتملل صخرو ٠ ةئالثلا نم رثكا الو .رهشلا لوا نم

 ٠ ةرشعلل موي اهل زاج رهشلا لوا نم تاح ناو . ةسمخب
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 كلا كابا مكاح دنع ةارما حاكن تابثا جوز دارا نا «باب»

 .و نالف تنب ةنالف : هل لاق ةلمجلا لها وا“ ءانمألا ربخب اهدوحج نم افوخ

 تنب ةنالف : هل نيلئاق دوهشب انايب هفلكيف ٠اهتجوزت دقو اهجوز اناو يتأرما

 ربخلا “ىزجيو . اهيلع حاكنلا تبثيف اهجوزت دقو لجرلا اذه ةجوز نالف

 ربخلا هغابتف كلذك هحاكن تابثا يف كلذك يه لعفتو ٠اهتوم دعب ناو

 بجتو : راكنا عقي ملو اوبارتسي مل نا ةلمجلا لها نم ةنالثلاب وا. ءانمألاب

 ركناف اجوز تعدا ناو ٠ هتوم دعب ناو كلذ عقو نا ءانمألا ةداهش

 مل ناف .هب اهتابثأل لجا نا لجألا يف ةنؤم هيلع اهل سيلو اناي تفلك
 هيلا تبلط ناف .لجألا يف اهيعدم ىلع ةدحاج قافنا مزلو ٠فلح هدجت

 نا تفلحو ٠ كلذ اهلف هيلا تاي مل نا اثالث قالطلاب انيمي وا .اليمح

 تقدصو اهسفن تبذك اف تام مث هل نايب الو تدحج ناو ث نيبي م

 تتام نا اهجوز هنا ةيعدم ركنم اذكو ٠ ال ليقو ٠ هثرت ليقف :هاوعد

 اهسفن تبذكاف تتام مث نايب الو ركناف انئاب وا .اثالث اهقلط هنا وا

 ىلع ربجا هل نايب الو هتجوز نم ءادف ىعد! نمو .فلخلا ىلع كلذك

 :اقالط تعدا ناو ٠مكاح ىلا كلذ تبلط نا ةمصعلا عطقل انئاب اهقالط

 تنقياو انناب ناو ،سم الب ةدعلا يف هعم ميقت نا اهل زاج ايعجر ناف

 الو هتفلح الاو ث نايب اهل نكي مل نا ابلامب ناو تدتفا و هنم تبره هب

ناف . تعاطتسا ام هعنمتو .اهيلع ايغاب هدعتو ةعاط الو ؟اهيلع هل قح



 نمو ۔ اهليطعتل اهنومي ام لك هيلع تكردا هنم جورخلا ىلا اليبس دجت مل

 تبصن اهقادص وا ٠اهنومي امب هتبلط مث تركناو هتجوز اهنا ةارما ىلع نيب

 وأ .انئاب اقالط هيلا تعدا ناو . تام نا هثرتو كلذ ىلع امهنيب ةموصخ

 تلاق ولو ۔امهني مكح اهقادصو اهقوقحب هتبلط مث . اهل نايب الو ركناف اثالث
 هقدصو تركناف ةلفط حاكن ىعدا ناو :- نالف يجوز نم يقح ينطعا : مكاحل

 .اهدلب نم جارخا اهيلع فخي مل نا هقدص نيح هدي كرتتو اهراكنا عفد اهيلو

 لكاهاعداف ةأرما يف نالجر مصتخا ناو . مصاختف غلبت ىتح اهيلع ملظ وأ

 وأ . نكي مل ناف . اخيراتف هب لك ىتأ ناف :انايب افلك امهتبذكاف امهنم

 امهدحال نايبلا حص ناف :انيبي مل نا امهل تفلحو . انئاب اهقالطب اربجا ادحتا

 ۔ ناببلا همزلو رخآ تعفد نا امهنم هب ترقا نم اهيف دعقو . هتجوزف

 . فلخلا ىلع امهدحاب رقاف اقيقر ايعدا نا اذكو . اهرارقاب دعقي ال ليقو

 هجوز ىعدا نا اذكو .تعفد هنباوأ . هابأ تعدا مث نايبالو اجوز تعدا ناو

 تعدا ناو . نهل لحي ألو عفدي هناف اهتنب وأ . اهما ىعدا مث نابيالو تركناف

 .همزلي مل نايبلا اهتماقا موي نم ةتسلا نود تدلوف لجال انايب تقلكف الجر

 موي نم ةتسلا نم رثكأ ناكف اخرأو اهتوعد تحص نا همزل اهدعب ناو

 تفلك هديسو وه ركناف اهجوز هنا دبع ىلا تعدا ناو ٠ ةدالولل دقعلا

 ناو ، فلح هديس هدحجو رقأ ناف ى دبعلا فلحالاو ى تبث حص ناف انايب

 ىتح هللا دنع اميف اهبرقي الو مكحلا يف حاكنلا همزل و هدبع ىلع زاج رقأ

 حاكنلا تاي فلك هديسو يه تركناف ةأرما دبع ىعدا نا اذكو . ملعي
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 هنكمت الو .تبثو اهيلع زاج اهبر هب رقاو ةما هتدحج نا اذكو . ةزاجالاو

 .وه دحجو هتعدا ناو .انيما ناك نا اهبر قدصت ليقو . ملعت ىتح اهسفن

 اهاعداو اجوزت ةارما تدارا ناو . ةزاجالاو حاكنلا نايب تفلك اهديسو

 نا ىبا ناو "تجوزت هتوعد تعفد ناف : هعم مصاخت ىتح تفقو لجر

 . تجوزت لعفي مل ناو : هنايب ةماقاب ربجا هرارضا ناب و لطعو مصاخي

 نع دقع دعب غلاب اهب الخ نا هقلطم دتعت . « باب «

 يف تقلط نا ال .هب تتا نا دلوو قادص موزل عم هدوهشو هسلجم

 ركذ ام مزل ءطو ماتبو . ةعتمف الاو « ضرف نا فصنلا مزل هبو ٠ سلجللا

 امهدل و ام ةمرحو . ةرحب ناصحاو . قالطلا ددعو . تومب ثراو ث لاستفاو

 رهاظ نا ةجوز ةمرح و ء ةرمعو 0 جح و 4 فاكتعاو . موص داسفو . ادلو امو

 عاطقناو .اثالث قلطمل ليلحت و . عجاري ملو اهقلطوا هرفكي ملو ىلآ وا جوز اهنم

 ةظلغمو رفكو دح موزلو . ضعبلا يف ةجوزلاك ةيرسلاو . لوالا شارف

 نود نا و ةحوزل لوالا سمللاب و . ةعواطمب ىنزب مزليالو . بصغب رقعو

 . هب تتا نا دلولاو قادصلا مزلو . هنطابل رظنبو . ديب ناو هسمبو . اهجرف

 ةدع اهيلع لهو (نالوق) ؟ طقف دحاووأ ؟ ددعت نا دعب تقلط ام مزلي لهو
 كلذ موزل رهظتسا ؟الوأ ؟اهيف ناثراوتيو اهتعجارم هل و ةدحاو تقلط نا

 ثهديي ناو كلذك اهسمف تقلط نا اذكو . ددرت هللا دنع اميفو ء مكحلا ىف

 :ريفكت ليق اهب كلذ لعفف ىلآ وا . اهنم رهاظوا . ةعجارم لبق رظنوأ

 ه٠\ ٢

 ةقلطملا ةدع

 ىلع بترتي ام
ماتلا ءطولا



 لطبب ام

 قادصلا

 اهپسمف الفط ةأرما تجورت ناو . ددرت هف ؟ الو ؟ مرحتف اسم دعي له

 رخآلا دل وام امهنم لك ج جوت الو . عفدف غلب نا دتعتو تلستغا

 . هدلو امو

 وأ.ترحس وأ . تنز وأ. ةجوز تدترا نا _ «باب»

 عجريلهو . اهادص تلطبا هب تلتق نا هريغ وأ . اهجوز وأ . اهسفن تلتق

 اهجوزب تكسمتسا نا اهل مكاح تصني الو . (نالوق)؟الوأ ؟ تبات نا

 الاو . هدنع كلذ ناب نا ةموصخ امهني بصني الو . هنالطب ىعداو هيلع

 تلعف مث قادص الب جوزت نمو . نيبي مل نا اهفلحي الو . اناي هفلك

 مرظف هنودب تجوزت نا كلذكو . لوالاب لطبي مل اهقدصا مث . هل الطبم
 تضبق ناو . هبوجو لبق لعف هلطبي الو . هتلطبأ هل الطبم تلعفف رقملا

 اهمزل هل الطبم تلعف مث هلالغ نم تلغتساو هرامث نم تلكاف اهقادص

 ۔ تفلتأ امو تلكأ ام تنمضو صقن وأ . كله نا هتميقب تنخأ ام در

 " رخآلا لطب الطبم تلعفف رخآب هريغ تجوزت مث ابقلط مث اهقدصا ناو
 "لطبي مل تعجور مث تلعف مث هضعبب وا . هب تدتفاف مولعمب تجوزتناو

 -رخآلا تلطبأ تلعفف ديدجب اهجوز اهجوزت مث مولعم ىلع انئاب تقلط ناو
 رمأ نمو ٠ اقلطم ةنونجم وا ةلفط ال و. ةدع يف تلعف نا ةقلطم هلطبتو

 هلطبتو . دئازلا رومأملا نمض ملع الب سمف هنم رثكأب هيلع دقعف مولعمب
لحيف اهعاب وأ . اهلتق وأ .اهير رمأب تلعف نا ةمأ نع لطبو . تلعف نا اضيأ



 اهسفن تراتخاق تسم مث اهقتعا ناو . ريخألاب ال ليقو .اهجوز هبف اهكرديال

 مولعمب جوزت نمو . كلذكف تلعفف رتخت ملو آضيأ هلبق ناو .اهفصن لطب

 تجوزت نا اذكو . لطبي مل رخآلا نذاب تلعف مث سم دعب تعي مث

 لطيتسم مث تلعف مث سملا لبق قتعأ وا ىبهو وأ .عيب مث مولعمب دبع

 امهمرحي الو هب نيتبكارتمقادص لطيي الو . قتعملاوا م رخآلا ىلع يذلا فمصللا

 .ةظلغم الك تمزلو هب اتكلهو ، ىرخالا لسن لك ىلع الو امهجاوزا ىلع

 اميرحت لخدم قادصلا نمضو . ةرمعو جح و فاكتعاو موصل دسفم وهو

 الو حاكنلا تدحج مث قادصب جوزت نمو . ةرورض الب نيجوزلا نيب

 . اهقتادص همزلي م اهسفن هتعنمو هل ناي

 نا قالط الب نيبتو ةحوكنم دييأتب مرحت _ «“باب»
 نا تدلو ام وا .اهدلو ام اهيلع جورتوا . مفوا ]٠[. ربد يف دمعب اهسم

 دمعت نا اهيبا ةجوز وا . اهتلاخ وا .اهتمع وا .اهتخا وا . اقلطم اهب لخد

 ،هديب هسم وا 0الع ناو اهدلو ام جرف دمعب رظن وا ، ( نالوقف ) الاو

 ريدلل ةسنلاب ةريبك بكترا ناو ةنونيب الو ةمرحال نأ هللا همحر بطقلا ىكح ١(

 لب . مدقتملا ديعولا لثم هيف دري ملف مفلل ةبسنلاب امأ .لوسرلا ةنعلل هسفن فدهتساو
 دي . ةحابالاب رعشملا ةرسلا قوف يا « رازالا قوف ام ضئاحلا نم لحي » : درو

 . هححصم ها . هزناو ملسا نيرمالا نع هزنتلا نا

 ة ارم ١ مرحي ام

اهنيبيوا



 وا .- لفس ناو ۔ تدلوام اذكو : اهنسج نم عضوم يا يف هجرفب وا

 ٠(نالوقف) الاو ٠ دمعت نا ةغلابلا اهتنب جرف نطاب رظن وا .اهتخاب هدمعت

 وا ،لفس ناو هدلو ابثطو وا س ۔ هريغ نم ناو ۔اهتلفطب هدمعت نا اذكو

 نا ال .يه يملعو ىنزوأ . هنم ملعب تنز وأ . الع ناو هدلاو وا . اريغص

 لهو. ةعجارم لبق وأ . راهظ نع وأ . نيمي نع هريفكت لبق اهسموأ . هب ارقأ

 نم ناو غلابلا هدلو وأ ؟ الع ناو هدلاو جرف ترظن نا اهيلع مرحي

 وأ . هتعضراف الفط تجوزت ناو . (نالوق) ؟ الوأ ؟لفس وأ .اهريغ

 ٠اهيلع مرح اهيخأ وا اهتخا تنبوأ . تلفس ناو اهتنب وأ . اهتدج وأ . اهمأ

 وا ڵ، لفس ناو هدلو وأ ث تلع ناو هما اهتعضراق ةلفط جوزت غلاب اذكو

 نيتلفط جوزت ناو . هيلع تمرح ةفلابلا هتجوز وأ . هيخأ تنب وأ . اهتحت امو هتخأ

 امهتعضراف امهؤايلوأ امهيلع دقع ةلفطو لفط اذكو : اتمرح ةدحاو امهتعضراف

 ناو .عوجر عقي ىتح تعقو تدترا وا ء دترا ناو . ةمرح امهنيب تعقوأ ةدحاو

 اهضعب وأ .اهكلم مث ةمأ جوزت رحاذك و ٠ اهيلع مرح هضعب وأ .هتكلم مثادبع تجوزت

 نا اذكو .ددجي نا هلو.لطبهسفن راتخاف قتعمث ةأرما دبع جوزت ناو.حاكنلا لطب

 .ضيحب ءطو ىفو .هديدجت حصو .. لطب تراتخاف تقتع مث ةما تجوزت

 دمعب ربد ف اعاقو اهجوز نم تعدا ناو . (نالوق) دمع عم مارحابوأ . سافن وأ

 ةأرما سم دمعت نمو . هنيمي يف ابذاك هتملع نا تردق امب هنم يدتفتوهتفلح دحجف

 دمعت نا اذكو.(فالخ) هرفكفو هرثكألا دنع مرحت ملاهايا يهاذاف ةليلح ريغ اهنظ

 .رمامةرفكيفو.حاكنلا حصو محتمل.الو.ال يه اذاف هنم مرحموأ .جوز تاذ حاكن
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 جورلا قوقح هلمحتالو .لامو سفن يف اهجوز ظفح اهمزل . (باب )

 ةحورلا لع لحري الو . مداخ ةتام هل ناو اهسفنب هشيع يلو ٠ ةنؤم نم قبطي الام
 نا اهلو . سكمعتوا . هضيغب قداصتالو “هركي نم لزنم الو . هبار اعضوم

 . تعاطتسا ام هناريجو هءابرقأ ربتو . عرشلا نوناق فلاخ نا كلذ يفخت

 اهسفن يف هظفحتو . حابم يف هيصعت الو ث هفيض مركتو . هنذابالا جرخت الو

 الو اسرع دهشت الو . رم دقو هنذاب الا لفنت الو . اهاعد اذا هنع اهعنمتالو

 ناو اركنم وا “ابعلموا . يهلموا . امتأمالو ةبدأم يتأت الو . هنذاب الا ةميلو

 ام طخست الو هب اهدعاويالو . رمدقو اهترضل ناو اقالط هلأست الو . هنذاب

 رجهي وأ . اهثعشي وأ . اهيرعي وأ . اهئمظي وا . اهعيجي ال نا همزلو . هنم تقزر

 ‘لزغ اهيلع هل سيلو . سوبعب اهيلا لخدي وا . - نييضرم ريغ ناو ۔اهلهأ

 الو .يلح هيلع اهل سيلو . تءاش نا الا . نحطالو . زبخ الو . جسنالو

 اراهن اهثطو نم هعنم اهلو . نامزلا ىلع امهنواعت بدنو . عربت نا الا ريرح

 .حايص الب اراهن هئاضق يفو . هبف ليللا رخآ يفو . هيلع حيصتو ناضمرب

 ٠ ءاشعو برغم نيبو ، رصعو رهظ نيب هركو . جرب سافنوأ ںضيح يف هبو

 تناك نا اهتقاط نم رثكا اهأطي الو . هيف هعنمتو سانلا ىأرمب مرحو

 امب . الماح عماجي الو . نينس نامث نود اميف اهب لخاد ليق نمضو . ةريغص

 الا هنع لزعتوأ . اهنع لزعي الو . لاخدتسالاو ناكمتسالا اهيلعو . اهلمح رضي

 . امهرسب ناثدحتي الو . اهديسوا . اهنذاب ةماو .هنودب ةيرس نع زاجو . نذاب

 . ةمئان آهعماجيالو
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 ةجوزلا قوقح

 جوزلا ىلع
 .بابلجكب اهتوسكو اهانكسو هتجوز ةقفن هتمزل _ (باب )

 نا و . تبلط وا . اهبلج نا هل ردق امم فورعمب فخو ةياقوو ةعنقمو

 يلفسوايلع تاجرد سلنلا و اينغ هتعدا و ارقف عداف مكاحل هب تكسمتسا
 نافلحيالو ۔ ربخب ناو = تنيب ركناف ىلفسلا يفال . هتعدا ناف : ىطسوو

 الوزن ىعدا مث ايلعلا ىلعاقداصت ناو . ىلفسلا ىلع اهقفنيلو . نيبت م

 امتقفن ىلع مكاحلا هربجيو . اعولط تعدا نا اذكو . فلحت الفالاو ٠ هني

 ناوبحلا يفو . ديبعلاو ءايلوالا ةقفنب اذكو . قلطي وا . قفني يتح برضب

 نملكلا يف ددع الب برضب ءاتشلا يف ليقو . اقلطم ةوسك يف اذكو . سبحب

 وا ءاقيقدوا . انيحط ال ابح تبلط ناف : لودعلا رظنب دلبلا ماعط بلاغ

 ريغ لاق ناف : انيما هارا ائيدر هتمعزو ازبخ اهاطعأ ناو . كلذ اهلف ارمت

 . اهريغ نم هدلو وأ . ه.اسن وا . هيوبا لكاؤت نا تبأ ناو . رخآ لدبأ ديج

 وأ. تتام مث رثكأ وا . رهش ةقفن تضبق ناو ٠ اضيأ كلذ اهلف هدبع وأ

 ‘ جوزلل يقابلا در ةدملا مامت لبق تمرح وأ .انئاب تقلط وأ ء تام

 ٠ الئاس ناو اهتقفن نم معطت الو . اهريعت الو . ةوسكلا انكو . هثراو وأ

 كله امب قفنملا ىلع مهعوجر حصو . نذاب الا اقلطم قيقرلاو يلولا اذكو

 ريمث وحن رهشك ةقفن تضبق ناو ى عييضت الب لجألا لبق مهيديا نم
 .هريغ وا ۔ ضرمي هيلع ردقت مل نا اهل زاج هريغ نم ناو ۔ رمتكبهتلدبتساف

 اهلكاتالو .هيلا اهتدر خلسنا ىتحاهلكأت ملف رهشل اهضبق دعب تضرم ناو
 تضمناو هل وأب تضق ام هف كلكأ هرخآب تئربو هلوأب تضرم ناو . دعب
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 تبلطو باغ ناو . باهذلا ىف ليقو . عوجرلا يف اهتقفن هتمزل جح بجاول
 هلثم اهسبح هتفيلخ دجي الو . كلذ اهلف اهنومي نم اوفلختسي نا هءالوا

 برا هلالو . اهنوصي ال ناك نا مكحلا يف هتجوز سبح لفط يلو الو

 ؛ةزوحلا يف ناك نا اهلفمب اوتاي نا هءايلوا تبلطو هتجوز نع بره نمو . ءاسنلاب

 نبتكيفاهقوقح نم ارارف هكرتي مل نا اهنومي ام هبلع اهل لعجي نا مكاحلا وا

 اهدلو عضرت الو : مدق اذا هيدؤي ىتح سبحلاب هيلع هربجيو . هعيمج هيلع

 . هدلاو: عاضرلا تقو اهتقفن تمزلو . هنذاب الا اهاوس لبق نا هريغ نم

 ةجوز وا . ةلهاوك هريغ نم تلمح ناو .دلاو هل نكي نإ هلام ى وأ

 مكحلا يف هلو . عضت ىتح اهلغاش تمزل مدق اذا دوقفم وا . بئاغ

 ٠ آراجوا ۔ ءاسن ولو اهنع اهل ثدحم فرصو ،باوبأ قلغالب هتجوز سبح

 ٠هرش تفاخ نا هدنع نوكت انيما وا س هجو وأ ٠ ةقفن ليمح هيلع كردتو

 اهيذؤي راج هل الو ,شحوم الو ملظم ريغ اتيب اهنكسيو اهسنؤي نا هيلعو

 قيرط يفوا ؛ قوس برق وا . ةرصعم وا . هدنع عمتجي عناصك

 ٠اهحابصمو اهشارفو اهبايثل ناو اهلسغمو هب لسخت ثانا همزلو . رتسم ريغ

 سبح يف اهيتاي نا هبلطت نا اهلو . اهتنؤم هيلعف ةيدعت يف تسبح ناو
 . هباب: اهعم هيلع قلغيو

 نهبلج نا هئاسن نيب لدعي نا جوزل ! ىلع ۔ « .7

 ةنس ةوسكو رهش ةقفن نهل ىطعا ناو . رثكالا دنع عامج يف ولو
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 ني ةلادعلا

تاجوزلا



 بجتال نم

 ةلادملا نه

 نهنيب واسيلف ىرخألا تقباو هلبق وا . كلذ دنع كلباو ةدحاو تغرفتساف

 هلام نزخي الو ٠اهل هعدي االو ىرخألا دنع لضافلا ذخايو ءاطعالا يف

 صخرو ٠كاذك هفابضا لزني الو ٠اهنمتئا نا صخرو ٠ ظقف ةدحاو دنع

 دنع نمو هلزنمب ناك نم نيب بجت الو ٠عنصلا نسحت تناك نا

 ءةرمعوا . جحل ةبهاذو هدنع نم نيبالو ث نالعاب نمو رسب نم نيب الو . اهيوبا

 . اهريغو رهاط نيبالو ه ةضيرمو ةحيحص نيبالو ء عجرت ىتحاهيدلاو ةرايز وا

 ضرم نا صخرو . لكلا يف بجت ليقو . هيلا هتبيرقو لزنملا ةديعب نيب الو

 ةليلب ةدحاو نم رثكا بلاج أدبو . ىرخألا ةبون يف يفوعو نهادحا ةبون يف
 .اريثك ضرم وأ ث اليوط نهنع رفاس نا اذكو . اذكهو اهتيلاتف ةريبك نم

 جرخ ناو -لقأ الو رثكأ ال ةليلو اموي الك طعيلو . يسنف هنع نرفاس وا

 . اهتبحاصلف هئاضقنا دعب ناو . همتأ هيف عجر مث اهموي وأ . اهليلب ةدحاو نم

 ةملسمو . برذفت ىتحف اراهن ناو . ادغ سمشلا بيغت تح ماقأ اليل عجر ناو

 امهعمج هل حيبم دنع ةما عم ةرحل اذكو .ثاوس ليقو ٠ ةيباتكل مويو ناموي

 لكلف ةنؤملا يف اماو . مايألاو يلايللايف اذهو ٠ دبع تحت اتناك نا ءاوس ليقو

 ىلوالل . ىطعأ ام ةرخآلل ىطعأ ىرخأ ىلع ةأرما جوزت نمو . اهنومي ام

 . دحاو .تيب يف نهعماجي الو . هموي نم لدعي ليقو .ةنيزو بايثو يلح نم

 ةرم اينم لستغي الف ةدحاو نم لستغا ناو . اهارت ىرخالاو ةدحاو الو

 هفوختلف ، ىرخالا ةبون يف ةدحاو يتأي الو . اهريغ نم لستغي ىتح ىرخأ

 ةدحاو هدنع نمو .اهدارا نا هعنمت الو . ةلادعلا هركذتو لعف نا هللاب

٣٨٢



 .هارخاو هايندل ةثالثلا يف غرفتيو . اهنذاب الا اهيف لفنتي الو عبرا نم ةليل اهلف
 ةفئاط لك ةبون نم هل نكلو هيف غرفتي موي هل نوكي الف . ةعبرا ىلا اذكهو
 الو (نالوق) زاوجلا ىفف اهتبون نم هتأربا و نهادحا هتللح ناو . هنم هل دب الام

 . تاقفنلا باتكف هللا ءاش نا ديزم اذهل يتأيسو . ىرخالل اهتبون ةدحاو يطعت

 همزلتةلادع الو ددع ال, ءاشام ىرست نا لجرل _ ) باب (

 . الب هدعب الو هلبق ال اهب لوخدلا دنع دهشيلو . ةيرسو ةرح نيب الو ٠ نهني

 هتيرس تدل و نمو . دلو دابعتسا وا. دلو ريغ موزل ةهارك نكلو . بوجو

 { رخآلا بورغ لبق اهنود دحاوب ناو . همزل يرستلا موي نم رهشأ ةتس دعب
 جورت نم اذكو : لوالا ال . رخآلا همزل ادغ وأ . هدعب رخآب مث ممتمل

 . نم نيدلوب هتيرس تتا ناو ]١[ فلخلا ىلع لوخدلا وأ . دقعلا مهي نم ةأرما
 ' ناو ، هامزل ةليل وا .مويب ناف : طقف امهدحاب رقاف دهشا دقو ةتس دعب نطب

 ناو .مكحلا يف ركنملا لوالا ال. ةمزل رخآلاب رقاف دغ رخآ يف امهدحإب

 اقلطم هامزل نطب نم اناك نا ليقو : اضيأ هامزل رخآلا ركنأو هب رقأ

 .هبأ نم اهثرو ةمأ يرست هل هركو . (٢) هسكعو رخآ نم لوأ زرفي الو

 ١( ةحفص انقلعت رظنأ : ٣٥٢ .

 ٠ امهنيب ناو_ نيمأوت تعضو اذا ةأرملا نا كلذ " ثيدحلا بطلا هررق ام وهو ("
 ناكوأ .دحاو مخر يف اناك ءاوس هريغب رخآلاو لجربامهدحأ قحلي نا نكميال ۔ةدم

 ؛ذىلوالا ,تاعاسلا يف محرلا باب قلغنا :ايقتلا اذا نيءاملا نال هدارفناب محرف لك
 هححصم ها . ةتبلا رخآ حيقلت يأ لبقتال ةيفيكب
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يرسلا



 اموي نيعبرأو ةسمخب وأ . نيتضحب اهبرست لبق ةمأ ءاربتسا همزلو . هنبا وا

 مايأ ةسمخو نارهشف ديس تومب ناو . ]١[ عيبكب تناك نا ضئاح ريغل

 . يص وأ ثماما نم تلخد ولو۔ةرحكف الاو ادلو اهعم فلخي مل نا

 يف صخرو .۔ ةأرما نم وا ي صقشاهيف هل وأ .اهمرح نم وا

 هيطعيو هقتعيوا ؟ال وا ؟ءاربتسا ريغب رستم بسن تبث لهو : هذه

 اهيف كيرش نم تدلوام بسنتوبث ينو . هيلع تمرحو (فالخ)؟ هب شيعيائيش

 . هتمأ يرستب هدبعل ديس نذا مرحو. آاضيأهيلع تمرحو (نالوق)
 لقأ وأ ، نيرهشل رايخب ةمأ ىرتشا نمو ث ءاربتسا لبق ةيرس عابت الو

 دنع ةدملا هئزجت الو . همزل لجألا دنع ءارشلا تبث مث ث نيمأ ديب تلعجف

 ةارتشم ىرست نمو . متت ملنا انبلا يفو , تمت نا اهيف صخرو ٠ نيمألا
 مهملعب ءاملعلا هزيمي ال امم ناك ناف ‘ خسفنم اهؤارش اذاف اهعم دلوف

 امم ناك ناو . هبسن تبث ۔ ةفصلا لوهجم وهو ۔ اهضعبل ناو قاقحتساك

 ٠نالوق هيفف ۔ ميرحتلا لوهجم نم وهو عيب يف طرش لالتخاك هنوديمي

 ايابس يف [ص] هلوقل ةدحاو ةضيحب نوكي ثاربتسالا نا ةنسلا يف ررقملا ١(

 ناو لجأ . «ةضيحضيحت ىتح لمح تاذ ريغ الو . عضت ىتح لماح أطوتال» : ساطوا

 ريغ ةيبسملا ىلع سيق دقف ٠ ظفللا مومعب ةربعلا نكل ايابسلا يف كلذ درو

 . كلمتلا ءادتبا عماجب كلملا هوجو نم هجو ياب ةكلتمملاو . ةارتشملا ةيبسملا

 هححصم ١
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 لهجك عي يف طرش لالتخاك ةرات خسفلا نيمي [ا] _ ( باب )

 دعبهف رذع الو ميرحتلا لوهجم نم وهو امهوحن وأ . لجأ وأ ٠ نمث يف

 - هضعبل ناو - عيبم قاقحتساكو رييدتب ملع مدعك ىرخأ ديمي الو . ةفراقم

 . لوهجم : ةثالث مارحلا ناف . ةفصلا لوهجم نم هنال هي رتشم هف رذعيو

 ]٥[ هيف رذعيو . ]٤[ ةفصلا لوهجمو . ]٣[ ميرحتلا لوهجمو . ]٢[ نيعلا

 ءيش ىلع مادقالا عانتمال نيلوألا يف ال .: هيلع علطي ملام بيغلا نم هنال

 ةمأ ربد نمو . ةفراقمعم لهج يف رذعالو . هيف هللا مكح ملعي نا لبق

 ٠ امهريغ ىلا وا . اهتوم وا .هتوم ىلا نا ال اهبرست هلف ٠ هتوم دعب نيرهشل

 نمو. امهريغ وأ . اهتوم وأ : هتوم لبق رهشل نا حصي الو . هتوم ىلا نا زوجو

 ٬هميرحت ىلع عمجا حاكن لكل قالط ريغب خسف : نيب رض ىلع نوكي حاكنلا خف [
 مكاحلا هعقوي لوالا نا نيخفلا نيب ام قرفو . هيف فلتخم حاكن لكل قالطب خسنو

 هعقوي يناثلا ناو - ثراوت نيجوزلا نيب هيف نوكي الو تاقيلطتلا ددع يف بسحب الو

 . خسفلا لبة امهدحا تام نا هيف ناثراوتيو تاقيلطتلا ددع ىف بسحيو جوزلا

 ارارطضا لوخدلا دعب خسف حاكن لك نا ديب قالطلا نم دتعت امك خسفلا نمدتعت ةأرملاو

 دحا نم ارايتخا خسف حاكن لكو هنم اهتدع يف اهجوزتي نا جوزلل زوجي ال

 . ... هنماهتدع يف اهجورتي نا زاج رايخلا امهل ثيح نيجوزلا
 ٢| ريزنخ ناويحلا اذهو .رمخ عئاملا اذه نا لهجك .

 . ةربدملا يرستو ؛ريزنخلاو رمخلا ميرحت لبجك |

 ٤[[ ةتيم نم محللا اذه ناو عئابلل كلم عيبملا اذه نا لهجك ٠

 ٠] هحصحصم . ها . ةفصلا لوهجم ؤ يا
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 خسفل ١

 مارحلا ماسقا
لوهجملا



 هعم تدلو ام بسن تبث اهريبدتب ملع مث اهيرتشم اهارستف ةربدمعاب

 نا هامزلو . هنم تدلو ام ةميقالوا اهرقع همزليالو اهبرل تدرو

 اهعابف هتوم دعب رثكأ وأ . ةنسل هثوروم اهربد نأك اهريدت عئابلا لهج

 اهذخأف ةبوصغم يه اذاف هل تدلوف ةارتشم ىرست نمو . كلذب الهاج

 مث ةمأ جوزت نمو . بصاغلا ىلع هب عجرو . ركذ ام مزلو ى تبث اهبر

 لوألا همزل الاو . رم امك يرستلا ىلع دهشيلو اهماربتسا همزلي مل اهارتشا

 هتثرو وأ . هركنأ نا ثلاثلا ال . (نالوق) يناثلا ىفو . دالوأب تتا نا

 نم نيدلوب تتأ ناف . كلذكف دالواب تتا مث . هتيرس قتعأ نمو . هدعب

 رهشا ةتس نود هب تتا امف هتثرو اهمستقا ناو . اقافتا امهسن تبث نطب

 كلذكو : مويلا كلذ نم اهدعب نم هب تتا امال { همزل ةمسقلا موي نم

 نم ليقو .اهقوف ام ال . همزل اهنود هتوم دعب تدلو امف دحاو اهثرو نا

 هومزل دالوأب يتأت تناكف اثالث ةجوز قلطوأ . ءاربتسا دعب ةبرس عاب

 ةتس نود هب تتأ ام الا هدعب همزلي الو : ىالط وا . عيبب مكاحلا مكحي ملام

 رهشا ةعبرا نود اهنطبب كرجت وأ . عباسلا لولح لبق هب دارملاو ٠ رهشا

 دلوب تتا نا اهجوز اهنع ىفوتملا وأ . ةقلطملا نا روهشملاو . كلذك ةرشعو

 ]١[٠ ۔ هتثرووا وه هركنا ناو - جوزتت ملام نيلوح ىلا هقحل اهجوز نم هتعداو

 يف نينجلا برض) دقارلا ةلاسم رابتعا يلع ةينبم نيلوح ىلا دلولا قوحل ةلاسم ١
 ۔۔=.نوع.في مالسالا ءاهقف نم رابتعا عضوم لازتال ةلاسملا هذه نا قحلاو : (نطبلا
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 ىنزو فذقو حرجو لتقك اهماكحا تفقو الماح ةيرس كرتو تام نمو

 لهو . ةمأف الاو ةرحف ايح ناف : عضولا ىلا ةمألاو ةرحلا هيف فلتخت ام

 . اهئاغلا ىلع مهرفاكو مهنمؤم ءابطالاعمجأو ثيدحلا ملعلا اهافن ناو مهماكحااهيلع ==

 تبثا دقو ۔ لمحلا ةدم ءاهتنا دنع لزنيف محرلا يف اميلس نوكينا اما نينجلا نا كلذ

 وهو نطبلا يف رقتسيال نينجلا نا ىلع ندنل تايفشتسم يف لمع يذلا ثحبلاو ءاصحالا

 . مايا ٣٠٨ نم رثكا رقتسيال هنا ىلع نيلرب تايفشتسم يفو . مايا ٢٠٥ نم رثكا يح

 رثكا نوكتال ةقلطملا ةدع نا يلع نآلا (ةيرصملا ) ةيعرشلا مكاحملا ترج مث نمو

 هللا ) ىلاعت لاق كلام بهذم يف يار وه و . اموي ٣٥٤ ةيرمق يا ءاضي ةنس نم

 .- ( رادقمب هدنع ءيش لكو دادزت امو ماحرالا ضيغت امو ىثنا لك لمحت ام ملعي

 ( دقتعي امك ) نطبلا ىف ةبوبيغ هلانت نا اما . محرلا تازارفا عم جرخيف رثدني نا اماو

 . الو .الف عبس ىلا ضعب اهاهنا تاونس دعب دلويل ميلس وهو هيف ىةيوا

 ناكام ةبيجعلا هتاعارتخاو ةفشاكلا هتآلاو ةيرصعلا هلئاسوب ثيدحلا ملعلا لازأ دقلو

 نم هسفنت - ةلمعتسملا ةعامسلا لضفب - عمسي ماحرالاب ام حبصأو . لبق اضماغ

 و ( ٧٠ هما تاقد امنيي ١٤٤. ذئنيح هبلق تاقد نوكتو ) رشعو رهشا ةعبرا ذنم

 امراكنا و سوسحملا ةرباكمل لاجم قبي ملف ةثدحتسملا ةقراخلا ةعشالاب نيملا يأر دهاشي

 ىدتها نم لئاوالا ءاهةفلا نم كانه نا ىلع ' سدحو نيمختب انيقي ملعلا هتبثا

 : لوقي يرهاظلا يلع نب دواد مامالا اذهف . ثيدحلا ملعلا هرقا ام ىلا هركف بقاث

 ءاج ام هب قحلي الف ءاسنلا ةداع نم بلاغلا يف رهشا ةعست لمحلا ةدم رثكأ نا

 هيلع ىرج ام ىلع لمعلا غاس نئلو .ها ةرشعلاو ةعبرالا لبق كرحت نا الا اهدم
 حبصلا رفسا نا دهب نآلا كلذ غوسي نلف هيلا مهملع ءاهتنال لبق ءاهقفلا روهمج

 هححصم ها . نينيع ىنل
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 ىعستستوا ؟ ثلثلا نموأ ؟ لاملا نموأ ؟ هما اهدلو بيصن نم ةرح جرخت

 مهبوني امردق لاملا نم هريغ ذخأيوأ ؟اضيا هلوا مهدلو نود مهئابصناب ةثرولل

 هريغل نمضي اهدل و بصن نم تررح نا لهو ؟ مسقي مث هنود اهنم

 مرحمب تررح نا ةكرتشملاو . اعامجا ةرح يهو . (لاوقا) ؟الوا ؟ مهمابصنا

 دقو اهديس تام ناو . دلولا ما يف فلخلا ىلع ثاكرشلا نم دلو ريغ اهنم

 دقو اهنع تام نا اذكو . اش اهنم اهدلو ثري مل ذا قتعت مل هلامب طيحا

 هيلع ءاربتسا الف هجوب سلجملا يف هيلا تدر مث ةيرس عاب نمو - تنهر

 نود تدلوف ةيرس فصن عاب نمو . عطقني ليقو . اهنم هشارف عطقنيالو

 4هفصن ىرتشا مث ةنا جوزت نمو .ملعا هللاف كلذ قوف امو .همزل ةتس
 اهنود تدلوام همزل هدبعل ناو هتيرس جوز نمو . كلذكف هل بهووا . هثرووا

 لفطكل ناو .دقعلا موي نم همامت لبق كرحت نا الا اهقوفامال

 ةتسلا قوفام همزليال ليقو . اقلطم اهديس تدلوام مزل دلو همزليال نم

 يدوهب ربد ناو . اهقوف ام همزلي مل اهبهووا .اهعاب ناو : هما نبا وهو . رهشالا

 ملع مث .هعم تدلوف اهمالسا دعب رخآل وه اهجوزف ملسمل اهعاب مث ةمأ

 ذ خأيو . مهمدخت نيملسملا دنع دعقتفاهعيو اهحاكن مرحو تدر ريبدتلاب

 ملسملا اهارست ناو . هبسن تبثو تدلو ام عيبب ربجيو اهترجا يدوعلا

 ٠ تدلو ام ةميقالو .هيلع رقعالو آضيا تبث ريبدتلاب ملع مث هعم تدلوف

 امويهكلم لخد ناو . هلوق عفد هدلو هنارقا مث .اهدلو عم ةمأ عاب نمو

 هتوت تذرع نأ هداد رتسا ىلع هتناعإ نسحتساو . همزلو لوالا هرارقإ زاج

٣



 ىرستي الو . ابلمح ءانثتساب صخرو . هنم الماح هتيرس عيب لجرل هركو

 ناو هريفل زاجو .اهئربتسي ىتح هدبعل اهجوزي وا .هتما لجر

 . ةينازو . ةكرتشمو . ةكرشم :ةكولمم ةرشع ىدحا ءطو مرحو .۔ هنودب

 اهتخاوأ ،اهمأو ةمأو . كنباو كييأ ةسوسو . جوز تاذو . هريغ نم لماحو

 . عاضر نم كلتلاخو كتمعو

 نذاب الا ةرورض الب اهدلو ريغ ةأرماعض رتال ( باب )

 .اهدلو ريغ مف نم اهل ريخ ةيح مف يف اهيدث لعجت نال : ليق دقو .اهجوز

 تلعجناو ث هتدارا نا كلذ ىلع دهشتلو . باسنألا كيبشت ةهارك ةجاحلال

 وأ .هينيع وأ ٨ هنذا يف هترطقوا . اهنيل عرجت هنا تكشو لفط مفباهيدث

 امجورتيال ههبشف هفوج هلوصو ىف تكشو وادتب هقلحب حرجب وأ . هرخنم

 لوصو دعب هءاق ولو اهيدث نموا . ءانا نم هيفب هتبص ناو . اهحفاصي الو

 . ةاش نلوأ . امك يف ولو . هءاق ولو رمخ براش دحي اذكو + عاضرف

 ش ةهبش لقألاو . اضيأ عاضرف رثكألا وا . لكلا هتمعطوا ، هتقسف ماعطب وا

 دحاو ءاناب هتلعج ناو . عاضرف هليلق ولو هتمعطاف سباي ماعطب وا . قيقدب ناو

 برشف دحاو يف نهنابلا ءاسن تلعج ناو . عاضرف رثكأ وا ' نالفط هبرشف

 هضعب وا . هبرش ناو . نهنم ةدحاو حفاصيالو جوزتي الف ههبشف هضعب لفط

 رثكاف ةثالث نبا ال . عاضرف لقاف نيلوح نبا تعضرا ناو . ةببشف ددعتم

 . هجوزتتال اهنود هتعضرأ نمف . ةعبرا ةبيرلا دعبأ ليقو . حفاصي الو جوزتيلف
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 م رحي نم
 نم نهؤطو
 كيلامملا

ع اضرلا



 لحفلل نللا

 نللل ١ ع اطقناو

 ء الو .ال ةثالث نباو . حكاني الو حفاصي نيتنس نبا : مهلوق ىنعم وهو

 ‘ةجوز نم رثكا لجرل ناك ناو ( ٠ حفاصي الو حكاني عبرا نباو

 عيضر جورتي ال هنبل نم ةدحاو عيضرف : ةيرس رثكا عم وا ث اهعم وا

 اهنع تام وا . ةجوز قلط نمو ٠ )٢( هل نبللا نال لحفلا داحت ال ىرخا

 هلوقب . هسفن فنصملا هب حرص امك نالوح عاضرلا ىهتنم نا حيحصلا ١(

 . حباصي الو جوزيلف رثكاف ةئالث نبا ال . عاضرف لقاف نيلوح نبا تعضرا ناو »

 دححصم ١

 لحفلا وه عاضرالا ءانثا ةأرملا جوز نا ءاملعلا ضعب هيلا بهذ امم ذخؤي ( ٢

 ۔ لواا١نبللا عطقني مل اذا اميف هريغ عم ةكرشلاب ناك وا . هدحو هل نبللا ناك ثاوس

 : ةيهقفلا نيناوقلا يف يزج نبا لاق 0 العف هعاطقنا هدنع هعاطقناب دارملاف هيلعو

 عطقني مل ناف : رخآ لجر اهحكنف اهنع تاموا ‘ عضرت يهو ةارما لجرلا قلط اذا

 مث عطقنا ناو هعضرت نمل«لحف»امهنم دحاو لكو . اعم نيجوزلل : وهف لوالا اهنبل

 ينلا نا ريغ :ها يناثلا جوزلل يناثلاو لوالا جوزلل لوالاف .ناث نبل ثدح

 ناكف ةأرملا لبحا يذلا جوزلا هنم دارملا نأ «لحفلا» ةملك نم ةلهو لوا نم مهفي

 كلانه .هعضت و هنم لمحتو رخآ اجوز جوزتت مل ام هدحو هل نبللاف - هنم نبللا كلذ

 قطنملا هطعي اماذه . لوالا نبللا عطقني هبو يناثلا جوزلل نوكي ديدج نبل اهل حبصي

 ٠ ةلأسملا ىف لاوقالا دحا وهو ميلسلا

 ةريخالا روهشلا يف داع مث يناثلا جوزلا دنع العف لوالا نبللا عطقنااذا ام يقب

 == لوقلا حجرتي ةروصل !هذه يفف: ةداع ةأرملا ردص يف نبللانوكتي امتقواهلمح نم
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 ٠ -لوألا دلو عضرت تناك ولو _ نبللا عطقنا اهسم ناف هريغ تجوزت مث

 -هنباك- ةارما ناز وبا جورتي الو ٠عضت ىتح ليقو ٠لمحت رتح ليقو

 لهو ٠عايضر وهو ةنيم نبل لفط عاضرا مرحو فهنبل نم اهعيضر

 كرشمو دبع نم ةكرشمو ةما نبلو ٠[نالوق] ؟الوأ ؟اهريغ ىلا اهزواجتب

 ةرحك امهتاعما و امهدالوا يف ةمرحلا رشنيو امهزواجتي لهو :عاضر

 عاضركف كرشب هتعضرا امف ةكرشم تملسا ناو ( فالخ ) ؟الوا ؟ةملسمو

 امو .هدعبو قتع لبق ةما اذكو . تاملسملاك مالسالا يفو . تاكرشلا

 تاملسملاكفملسم نبل نم ةدهاعم ةيباتك اذكو . رئارحلاكف رح نبل نم ةما هتعضرا

 تملسا ناف : كرشم نم ةملسم اذكو . رئارحلاكف دبع نم ةرح هتعضرا امو

 ريغت ںاو ٠ مالسالا و ةيرحلل مبات وهو نبلاك دبزلا و ةملسمكف تلمح امدعب

 لحف اهسمي نا لبق ةيراج نبل عاضر يفو ٠ بلغالل مكحلاو ةهبشف حيق وا" مدب

 ؟الوا ؟ عاضر وه له : نبل صلاخ ال ابوشم اهيدث نم ةارما هتلح اميفو

 نوكي نا مزلتسيال اذهو . يناثلا نم اهلمحب لوالا نبللا عطقني يا طسولا==

 إامظع زشني الو امحل تبنيال (مورتسولوك) نملا كلذ نال يناثلا جوزلل انبا عيضرلا

 . عضولا دعب الا ةيذغتلل احلاص دوعيو ةنيوكت متي الف هتينبل راوطا يف روطتي لازيال وهف

 هححصم ها .« ) ريدقت هردقف .ىش لك قلخ ينلا ناحبف»
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 دقفلا

 دعب تلاق ولو امهحكانت مرح ةنالف وا .انالف تعضرأ تلاق ناو )١( (نالوق)

 ٠ هترضحو رهاظ حاكن دعب هتلاق نا ال .قبس نا امهني قرفو تبذك

 ٠ هعضرت نا نكمم ف اهلوق لبقيو . ةالوتم تناكو انايسن تعدا نا قدصتو
 .قحاءانمألا لوقف امهعضرا مل تلاقو ةنالفو انالف تعضرأ ةنالف نانيما لاق ناو

 اهناهتجوز تمعزف ةارما بطخ نمو٠(نالوق)؟الواعاضرب ءاسنلا ةداهش لبقت لهو

 ٠ تيبيرتسا نا اهلوق عفد اهتعضرا تلاق ةارما حاكن دارا املك مث ٠اهتعضرا

 ٠(٢)(ض) رمع دهع ىلع عامجاب دقفلا عرش _ «باب ه
 { برحب لاجر وا سقبرح وا “ءام هب طاحا نم : ةسمخ ىلع عفيو

 اهمي مل ناو نبل اهل نكي نا نكمي ركبلا نا ىلع نوعمجي هاملعلا داك ١(

 هررقي يذلاو ؟ آلوا ؟ ايعرش اعاضر هعاضر ربتعي له ٤ مهنيب فالخلا امنا و . لحف

 ايفاك انبل سيل هنكل نينس ثالث نم ولو ةاتفلا يدثبادجوي نا نكمم نبللا نا بطلا
 هناف لبنح نب دمحا مامالا لوق وهو . طقف «مورتسولوك » وه امناو .عاضرلا باب يف

 لوقلاف: هيلع“انبو . لمحلا ببسب اهيدث نم راث ةأرملا نبل ناك اذا الا ايعرش عاضرلا ربتعي ال

 هححمصمها ملعا هللاو .اعبط هل حيجرت وهو ةيبطلا ةيرظنلا هديؤت ايعرشاعاضر هرابتعا مدعب

 رما رتا هتبيغ تناك نم وه ذوقفملاف : بئاغلاو دوقفملا نيي انباحصا قرف ٢(

 ىريوا .ث عبس ةدراطمو . رحبلا لوخدو .قرغو 6قيرحك : هتوم هعم لمتحي ريطخ

 ملس تقو يف جرخ نمبئاغلاوا . نيفحرلا ءاقتلا دنع ىري وا . الومحم هرهظ ىلع

 = لجا دعب هتجوز لحتف دوقفملا مكح اما . بهذ نيا ملعي ملو هرابخا تعطقنا مث
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 مل نا ةقفر نع فلختمو ؤحالس الب هل تملع ةجاحل ال اليل جراخو
 . (نالوق) ليس لومحم يفو ٠ بئاغ فلختملا ليقو ٠ مهب راص ام ملعب

 زاجو .بئاغ هعزن قاطيال رادج وا ءلبجك هيلع مدهنمو . اعبس ناو ةباد لومحمو
 نا ةارماو دبع ىلعو هيلع مكحو . لفط وا . نونجم وا . ىثنا وا “ دبع ىلع ناو دقف

 سان هلوحو صخ وا . تيب يف قيرح هب طاحم ىلعو ٠ةبيغب برح مهب طاحا

 ةدم كلذك و . نينس عبرا اهراظتنا ةدم هلام نم قفنتو ةافولا ةدع نينس عبرا ==

 جوزتت الف بئاغلا اماو . هلام مسقيو نينس عبرا ءاهتنا دعب ةافولا ةدع اهدادتعا

 ١٠٠ و ٨٠ و ٧٠ نيب فلتخت يه و ريمعتلا ةدم دعب الا هلام مسقي الو .قفنتو هتجوز

 : [ص] هلوق ىلا ديدحتلا اذه يف اورظن مهلعلو برغملا ةيضابال لوالا لوقلا بسنو

 يءاشولملا حون نب حتف رصن وبا ريشي كلذ ىلاو « نيعبسلا ىلا نيتسلا نم ىتما رمع »

 ا : هتينون يف

 نخد ىلع ندهك ىتوملا ةكرعمب فينو اماع نيتسلا ىلع ينارأ

 : امبرا اهنولعجي و هلاوحا نيي نوقرفيو «بتاغلا» مسا لكلا ىلع نوقلطيف ةيكلاملا اماو

 ىمحو نوعاطك ءابو الو . برحلا نمز ريغ يف مالسالا دالب يفدوقفالا (( أ

 ثحبي نا اذه يف [مكحلا ] : سبايلاو رضخالا لكات ءاجوه ةنتف نمز يف الو .ةلتاق

 همضومالو . تايرحتلا دعب هرابخا رهظت مل ناف هدوجو ناظم يف هنع مكاحلا وا .يضاقلا

 ةفرعم نع زجعلا موي نم نينس عبرا لجا ىضاقلا اهل برضي [ هتجوز ]: هيف ىضقي

 .جاوزالل لحتف« ارشع و رهشا ةعبرا » ةافولا ةدع دتعت لجالا ءاضقنا دعبو . هرابخا

 = ٨ ٠و٥٧و٠٧ نيب داهتجالا بسحب فلتخي ريعتلا نسو ..يمعتلا نمز يلا فقوي [هلام]
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 هلوق لبقي نم
 دقفلا ف

 اممهوا . رجح وا .بارت هب طاحاو رثبك هيلع مدهنم ىلعو .نكس ىتح

 لاق ناو ٠ءانمالا رغ دقف يف لبقي الو ٠رهظالا يف تومب سان هلوحو

 نميف وا .دقف وا .دوقفم هنا هدقف يف كشأ نميف نيلصملا نم ةثالث

 دق و هدقف موي نم امهدعب وا غنينس عبرا نود ايح هانيار هدقف حص

 موي نم ةعبرالا نود هدقف حص نمف اولاق ناو ٠مهلوق عفد اهنود تام

 مكحلا موي لاملا مسقي _ ثوروملا تومو ثراولا ةايح يف كشلا عمثاريمال هنال ==

 ._ ريمعتلا نس هغولب وأ ‘ هدم موي ال . هتومب

 ) كرشلا ضرا ي دوقفملا هلثمو) _ ءادعالا دالب ف برح ف ريسالا ) ب

 . ريمعتلا ةدم ىقبي (هلام) . اهل طرش الو الام اهل كرت نا ريمعتلا ةدم ىقبت (هتجوز)

 هلثئمو] .- ضعب عم مهضعب مهنيب ةنتفل نيملسملا نيب كرتعملا دوقفم ( ج

 قيرحك : توملا اهيف ةثراك وا توملا هيف ءابو لكو - نوعاطلا دلبل هدلب نم لحترملا

 دعب ةافولا ةدع دتعت : [هتجوز] . ] هة٫ رط ف هدجي نم لك دقفي لماش قرغ وا .ماع

 . ةدعلا يف عورشلا نيح هنع ثروي [هلام] . ةكرعملا :اهتناو نيفصلا لاصفنا

 ٥ ) نيململاو رافكلا نس برح ف دوقفملا .

 ثروي [هلامإ ناطلسلا نم دوقفملا لاح يف رظنلا دعب ةنس يضم دعب دتعت [هتجوز]

 اهءاضقنا دنع .

 . هناظم نم بلطيلف هطسب لحم انه سيل ثحب ديزم عوضومللو
 هححصم ه ١
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 وا .ةثالث نود ناو هب اولتقو مهيلع زاج انالف انلتق اهدعب وا .هدقف

 لوق لبقيو . هدقفب لب مهلوقب هتارما حكنت الو هلام 'مسقي الو ٠ رثكا

 ناو ايح هوار مهنا هدقف ةحص دعب وا .دوقفم وا ،دقف انالف نا : ءانمألا

 ال .مهلوقب حصو .هدقف دعب هتبيغب مكحيف هدقف موي نم ةعبرألا دعب

 موي نم ةعبرألا دعب هيف اذك موي تام اولاق نا هتومب مكحيو :هسكع

 .ثراو نم ةبير وا . راكنا عقي مل نا ةثالثلاب ناو بئاغ تومبو .هدقف

 نا لبقيو .مهلوق در هتايحب مهلثم ءاجو مهب هتومب مكح ناف .ةجوز وا

 ةلمجلا لها لوق لطبو .امهلثمب هتوم دعب امهب ىيحي الو نانيما اهب هاج

 نا ةزوح نم جراخ باغو .هسكع ال . هانمألا لوقب مهلثمب ىوقت ولو

 هلزنمو اهدح نيبو اهفرط ىلع نمو ٠هلزنم لخدي ىتح نيخسرف زواج

 امهزواجي ىتح رصقي الو .بئانب هيلع مكحي ال اهنم جرخو امهنم لقا

 ٠٠ كل ذ ريغ ليقو . هل زنم نم

 هيلع تضم نا تومب دوقفم ىلع مكحي . _ «“لضف»

 هيلو اهقلطي نا دعب هتجوز حدنتو هلام مسقيو هدقف موي نم نينس عبرا

 ۔رثكا وا . نيتنس هدقف موي نم ةعبرألا دعب تثكم ناو ةافولل قالطلا دعب دتعتو

 اهنا رثكألاو . (ض) رمع مكح هبو . افصنو اموي ديزت ليقو ۔ . هب ىتفملا وهو

 رابجا الب دحاو نم ناو زاجو .قالطلل مث يلولا اهقلطي مث ةافولل دتعت

 وا ى ىلوال ثيح ةعامج .وا { مكاح اهقلطيو .. هدقف حص نا مكاح البو
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 د وقفمل ١ ريخت

 عجر اذا

 ناو .(نالوق) ؟سبحب وا ؟برضب رضح نا هيلع ربجي لهو . باغ

 ابقلطوا . رخآلا اهنع تام مث . نيقادصلا لفا راتخاف مدق مث تقلط

 ٠ اقالط يلولا قالط هيلع دعي الو . ثالث هدنع تناك راتخملا اهجوزتف

 ؟ الوا ؟ امهنيب قرفي لهف :قالط الب ةدعلا ءاضقنا دعب تجوزت ناو

 هلام نم هديعو هتجوز قفنت مكحلا يف يح هتدم نود وهو .(نالوق)

 ضيحو دقف يف ةما ةرحكو .بئاغلا اذكو .هتثرو نم تام نم ثريو

 اهتخا لحتو ثروثو كلذك ةدوقفم تومب مكحيو +.الياو ._ ليق -سافنو

 عبرا لجر نم تدقف ناو ۔قالط الو همزلت ةدع الب عبرا وا . اهجوزل

 جوزت ناف :لئاوألا نم ةدحاو تمدق مث .مامتلا دعب اعبرا جوزت مث

 .رخاوألا نم ةريخألا تجرخ تادقع يف ناو 0 هنع نجرخ ةدقعب رخاوالا

 ةيناثلا جرخت ةثلاثو . رخاوألا نم ةثلاثلا جرخت لئاوألا نم ةيناث مودقبو

 رخاوألا ةدع ءاضقنال لئاوألا لزع همزلي الو . ىلوألا جرخت ةعباربو

 تبثو نهسمي مل نا قادص نهل همزلي الو .نهحاكن داسف فاشكنال
 فصنو ةعتمو ثرا در حاكن خسفب مزلو . عقو نا ندلو ام بسن

 . سمب بجو قادص ال ،ضرف

 :نيقادصلا لقا قو اهيف زبخ تجوزت دقو مدق نا _ & باب «

 همزلت مل امهلقا راتخاف نيرشع ريخألاو ةرشع اهقدصا نا هنا : كلذ ناي

 .ضرف يف ايواست نا ءيش الو . اهسكعب طقف ةدئازلا ةرشعلا هتمزلو هترشع
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 اهسم نا اذكو . هل رايخ الو اهذخا اهاسي ملو قادص الب اهاجوزت ناو

 ناو. بيث رقع وهو نيرقعلا لقا يفو اهيف ريخ اهاسم ناو . طقف دحاو

 ولو لقألا راتخي ليق . اضيا هل رايخ الو اهذخا اهاسمي ملو اهاقدصا

 دعب تجوزت مث . ةنونجم وا . ةلفط نع دقف ناو . امهدحا وا . اهاسم

 اهدجو نا ريخيو . هل رايخ الو اهذخأيلف اهلاحب يهو مدق مث هدقف مامت

 اهنع دقف ناو . حاكن دعب نونج اهب ثدح نا اذكو . ةقيفم وا . ةفلاب
 لوألا حاكن ةحصل رايخ الو اهذخا ةنونجم رخالا اهجوزت مث ةلقاع

 دنع حاكنلا راكنا اهلف ةنونجم وا. ةلفط ىلع دقف ناو . ىناثلا فعضو

 هيلو هيلع دقع نونجم وا . لفط اذكو . هتدم منت ملام ةقافا وا . غولب

 رايخ الو . مكحلا يف دوقفملا توم روضح دنع راكنا الف هتجوز تدقفو

 مدق اذا دقفب هتوم دعب تجوزتو ةأرما هيلع دقع نونجم وا . لفط يلول

 لقاع دقف ناو . القاع وا . اغلاب مدق نا ريخو . هتأرما ذخايلو هلاحب

 هتفيلخ وأ . هيلول رايخ الو اهذخا انونجم مدق مث تجوزت دقو ةأرما نع
 ثدح ناو . مدق اذا اهذخا انونجم وأ . الفط تجوزت دقو غلاب دقف ناو

 5 دعب مدق مث امهدحأ تجوزت نا اذكو. مدق اذا ريخ دقع دعب نونج رخآل

 تام وا . رخآلا نم هتجوز تقلط ناو . اضيا ريخ ةقافا وا . غولب

 . اذكو .رم امك يناثلا نم تذخا ام در اهمزل لوألا مدق من اهنع

 ام در اهمزل مدق مث هتومب مكح دعب بئاغ ةجوز تجرزت نا

 “۔ مولعب تجوزت ناو . اهقلط وأ . تام نا ينانلا نم تذخأ
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 دقفت ةجوزلا

 اجاوزا

 رايخلا نمل
 ؟اومدق اذا

 نم قحلي فيك
 دقفلا ةدم الو

 هبوجول قادصلا كلذ ريخألا مزلو مدق اذا اهذخا هب تدتفا مث تسمف

 . بن اغ ةجوز اذكو . حاكنل ا خسفب ءادفلا لطبو . سم

 دقف مث . هريغ تجوزت مث . ةجوز نع دقف نم- « لصف »

 هدنع ىهو اومدق مث . اعبار مث . دقف مث . اثلاث تجوزت مث ينانلا

 . ثلاثلل الو . ىناشلل ال . عبارلل تناك لقالا راتخا ناف . لوالا ريخ
 ناف . ريخ الوا ثلاثلا مدق ناو اههسم نا امهنم اهقادص ذخاتلو

 لوألا مدق مث . ىناثلا اهذخا ناف . اضيا ريخ يناثلا مدق مث اهراتخا

 راتخاف الوا ثلاثلا مدق ناو ىناثلا دنع تماقا . لقألا راتخا ناف ريخ

 دخا اهلف اهذخاف لوألا مدق مث اضيا لقألا راتخاف يناثلا مدق مث لقألا

 تدلو ام ادوقفم مزلو .اهوسم نا عبارلاو ثلاثلاو يناثلا نم اهتاقدص

 . لوألا همزلي هموي نم اهدعب امو مكحل يف ةعبرأل ا نود هتجوز

 اميف اريثك تدلوف اهنع دقف ناو . ثلاثلا ال . (نالوق ) ىناثلا ىفو

 ابئاغ مزلو - كلذكف هدقف موي نم رهش دعب هتوم حص مث ةعبرألا نود

 موي نم رهش دعب هتوم حص ناف . رثك ناو تدلو ام اليوط هتجوز نع

 )١( (فالخ ) يناثلا يفو . ثلاثلا ال . لوألا موزل ىف دوقفملاكف هتبيغ

 مل نا هدقف نم نينسلا عبرالا يف دلو نم - العف - هب قحلي فيك ىرعش تيل ١(
 == لوقي نم الا اهدعب دلو نم هب قحلي ال مهللا ؟ ىلوالا رهشالا ةعستلا يف نكي

٣٩٨ 

 



 دقفف ايناث تجورت مث ى هموي نم ةعبرالا دعب اريثك تدلوف ةارما نع دقف نمو

 ذخايلف " كلذك تدلوف دقفف اثلاث تجوزت مث . هدقف ةدم دعب اريثك تدلوف

 ام ذخايو . ثلاثلا نيبو هنيب ام وه ذخايو . يناثلا حاكن نيبو هنيب ام.لوأل

 يفو . مهنم لوألا ثلاثلا نيبو هني امم يناثلا مزلي ليقو :مهمودق نيبو هني

 يناثلا يفو . هدقف مامت دعب لوألا ثلاثلا مزلو . هدعب ام ال .(نالوق) يناثل

 ؟ مهما ونب مه وا ؟دالوألا يقاب لوألا مزلي لهو .هدعب ام ال .(نالوق)

 هف فرمت ال ادلب تلخدف جوز نع ةجوز تبره ناو ( نالوق )

 مث .اريثك تدلو مث اهنع تام وا :اهقلطمث اجوز هب تجورق
 مزلو .(نالوق) يناثلا يفو . مهنم لوألا يناتلا مزل اهذخاف لوألا مدن

 ةجوز بصاغ جوزت ناو .يقيقحلا شارفلا هنأل كلذ قوف ام لوألا

 !ريثك هدنع تدلوف اتيب اهل ذختاف كلذب نلعاف هتيرس ىرست وا.لجر
 حاكن موي نم ةتسلا نود تدل و ام همزلي ليقو . مكحلا يف لوألل لكلاف

 رثكا راتخي دوقفملا ليقو .مهمأ ونب كلذ قوف امو هيرست وا ،بصافلا

 .رخآلا ىلعو هيلع تمرح ليقو .هل رايخ الو هتأرما ذخأي ليقو . نيقادصلا

 هقالط يتأي وا . هتوم حصي ىتح جوزتت ال ةالتبم دوقفملا ةجوز ليقو

 ضعب يف كل انفلسا امب تملع دقو (هما نطب ف نينجلا برض) (دقارلا) ةيرظن توبثب ==

 دوكرلاو دوقرلل هيف ظحال ةظقيلا رصع يف نحنف ايملع ةيرظنلا هذه نالطب انقيلاعت
 هححصم ها . ماحرالا ف ةنجاللولو

٩٩



 رهظنا دوقفملا

 لبق تامو

 راتخي نا

 زاوجب ليقو . دوقفملاك ليقو : همودق دعب بئاغل رايخ الو . رم ام هب ىتفملاو

 . حورطم امهالكو دقفلا يف ةلمجلا لها

 تامف هتجوز تجوزت دقو دوقفم مدق نا _ ه4 باب »

 ٠ رخآلا نم تجرخو تتام نا اهثروو هتثرو هراتخم ملعي نا لبق

 اهسم نا هيلع تمرح اهلق اهسمو اهذخا ناو ٠ةدع دعب تءاش نا تددجو

 امو : رخآلل مزال ذخألا موي نم ةتسلا نود اذه ىلع تدلو امف . رخآلا

 دئنيح ريخالا مزليف ةدملا مامت لبق كرحتي ملام مكحلا يف دوقفملل كلذ قوف

 الف رخآلا نم الماح اهذخا ناو : دوقفملاك بئاغلاو .ةدم لوط دعب ولو

 نم الماح اهقلط ناو . رهشا وا .ءورق ةثالث دتعت مث عضت ىتح جوزتت

 ةثالثو ى رخآلا سمل ةثالث :ثورق ةتس دتعت مث عضت ىتح جوزتت الف رخآلا

 تام ناو .(نالوق)؟قالطلا وا ؟سملا ةدع اهاونب مدقت لهو . قالطلل

 ةثالث عضولا دعب دتعت ىتح جوزتت الف رخآلا نم لماح نع دوقفملا
 نا ركذ ام لماح دتعتو .ةافولل مث .سملل لوآلاك رهشا وا ،ءورق

 هيف قلط موي نم .ورق ةثالث اهنع ىضم ناف : قلط نا ةتسو دوقفملا تام

 ٠قالطلا ةدع ميدقت ةين ىلع امهدحا تام نا ناثراوتي الو دعب اهعجاري الف

 ىتح رخآلل وا ۔دوقفملل ناو ۔ بطخت الو جوزتت الف انئاب اهقلط ناف

 ىلع ادامتعا قالطلا موي نم ءورق ةثالث تضم نا لوألل تصخرو . ةتس دتعت

.قالطلا موي نم اش نا اهجوزتي نا ةنم صخراو .سملا ةدع ميدقت ةي



 صخرو . دقعلاب لاز قالطلا مكحو سملل دتعت ىتح سمي الو

 ادامتعا لوألا قالط موي نم ةثالث تضم نا رخآلل اهحاكن يف انبا

 ثالث نم لقا تضاحف دوقفملا اهذخا ناو .قالطلا ةدع ميدقت ةين .يلع

 . قالطلل مث . سملا ةدع نم يقابلا دتعت ىتح جوزتت الف اهقلط مث

 يقابلا متت ىتح سملل اهفعض وا ،ةضيح يضم دعب اهنع تام نا اذكو

 ةدعف تام وا .قلطف ريخالا سم لبق اهذخا ناو . ةافولل دتعت مث هل

 تبجو هدعب الو دقفلا لبق اهسمي ملو اهذخا ناو . ةافولا وا .قالطلا

 ةدعف دقفلا دعب تامو اهاسهي مل ناو ٠ قلط نا قالطلا نود سملا ةدع

 اهتدع تضقنا ناف : دقف مث ثالث نم لقا قلط نمو . طقف ةافولا

 اهدب ناو .ثرت الو تءاش نا تجوزت هموي نم دقفلا ةدم نود

 اهلدب وا 4 اهعاب وا . لجرل هتجوز بهو نمو .ةافولل تدتعاو تثرو

 دقف نمو ٠ال :ليقو كلذب هيلع تمرح اهب ىراوتف ىرخاب هل
 ٠ اهثلثف ةيباتك ناو 'ةرح فصن تدتعا هيلو اهقلطف هتدم تمتف ةما نع

 ةدعو هتدم دعب هيلو اهقلط نا هتجوز :ليقو .ءاوس دقفلا ةدعو نهو ةرحك :ليقو

 تدتعا هتارما نع دبع دقف ناو ٠ةدع اهمزلت الو تءاش نا. جوزتت ةافولا

 هدعب ةقالطل دتعت ليقو . تءاش نا جوزتتو هديس هيلع قلطو ةافولا ةدع هتدم دعب

 مامتلا دعب هبر ثراو هيلع قلطف هبر عم دقف ناو : مدق اذا هل راخ الو

 دقف ناو ٠ هدحو مدق نا اهذخاو :هبر نذاب لقألا يفو اهيف ريخ امدق مث
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 راهظلا

 هل رايخ الو هقالط هيلع زاجو . هتدم دعب اهنذاب اهيلو هيلع قلط ةارما دبع

 .هتفيلخ وا . هيلو هيلع قلط لفطك وا بئاغ دبع دقف ناو . مدق اذا

 نم ,لوألا تفلاخ ام تداعا هدعب جوز نم هتجوز ذخاو دوقفملا مدق ناو

 ديبعو ب صخرو .هديبع اذكو . فألا راتخا نا ال .رخآلا دنع ةالص

 ةثالث لاق ناو . هوفلاخ ام نوديعي هتومب مكح دعب مدق نا هؤاسنو بئاغ

 دتعت ىتح هتجوز حكنت الف اذك موي بئاغلا نالف تام ةلبقلا لها نم

 رقم لتقيو . هتوم هيلا اوبسن موي نم ليقو . هتومب اودهش موي نم ةافولل

 حكنت الو هلام مسقي الو . هب - ددعت ناو - بئاغ لتقب ةلبقلا لها نم

 . ۔ هب لتق ناو - ةثالثلا نم لقاب هتجوز

 وا . لحت نم فلكملا ملسملا هيبشت راهظلا _ «“باب»

 قالط ليق وهو : عاضر وا . رهصب ناو رخآ ثزج وأ . مرحم رهظب اهمزج

 . همأك لاق ناف . هلعفي ال وا . هلعفي ءيشل قلعي ملرهاظم ليق ىصعو . ةيلهاجلا

 لاق ںاو . نيد كلذ وحن وا . ةقفش وا .اربوا . ةحم تدرا لاقو ابلثم وا

 ةياتكولو هتمرحم نكت مل نا نيميف ةنيعم دصق ناو . راهظف تاكرشم رهظك
 لاجرلا ءاسنكوا . تايباتك ناو تابراحمك لاق ناو . تادهاعمك ةبراحم
 . هنبا وأ ؛ هيبأ وأ . هتينزمك لاق ناو . نيميف اهنيعب جوز تاذ دصق ناو ٠راهظف

 ءاسنلاكوا ه نيلسرملا وأ .وايبنالا ءاسنك وا ٠اهتنب وا ، اهماب ىنز ةأرماكوأ

 نا . نبميف فورعم ظهر وا . ةليبقل نالف 7 اسنك لاق ناو . راهظف

٤٠٢



 نيمي رمخ وا . ريزنخ محلوا .مد وا . ةتيمك اذكو ٠ هتمرحم اهيف نكتإ

 ناو _ اهؤطو هلو . ركذ نم سكعب اهجوز تهبش نا اهلع راهظو ابأ

 . اهنع تام ناو آضيأ هلبق ةعبرالا ىضمب ءاليالاب جرخت الو ۔ اهريفكت لب

 اهقلطوأ. تتامو اهنم رهاظ نا اذكو. دعب راهظلل ترفك تمرح وا .اهقلط رأ

 دوع الب تام ناو ٠تتام وا .اهقلط نا ريفكت مزلي ال :ليقو٠تمرح وا

 ءاله رهظك : لاق ناو ۔ رهظالا يف (نالوق) ؟الوا ؟ همزلي له : اهيلا

 . ةنالفو ةنالفو . هذهو هذهك : لاق نا ددعتيو ٠ دحاوف همراحم تاوذ نم ةعامجل

 . هنبا وا . هيأك لاق نا: لهو . ۔ هدنع نكتمل ناو - راهيظ هتمع وا . هتخأكو

 . نا ىلع رثكألاو ٠(نالوق) ؟ نيمي وا ؟ راهظ اهتنب وا { اهمأك وه كلاق وا

 كيلع كتارما هدبعل لاق ناو۔اهرستي مل ةماك نيمي ليقو . ةجوزلا هيف ةيرسلا

 رهظك كيلع يه لاق ناو .راهظف يلع يما رهظك كيلع يه وا هكيلع كما رهظك

 نم وا . هنم ةمرحم نكت مل نا نيميف كيلع يما رهظك وا .يلع كما

 : اذكو ٠ رفكي ىتح انطب الو اربظ هتجوز نم ىري ال رهاظملاو . دبلا

 لبق سم .نا رهاظم ىلع تمرحو .اهعجاري ىتح اهقالط اهنم ىلاه نا

 نمو .هلبق ةعبرألا يضمب نئاب قالط وهو ءالياب تجرخو . رفكب نا

 يف عزن نا ليقو . تمرح اهقلط وا .اهمالطب ىلآ وا .ءطو لاح رهاظ

 : ليقو ٠هقالط ةعجارم ىلع دهشيلو .هراهظ نع رفكيلف رخأتو تقلا
 تقولا يف هنكما نا دهشي وا .رفكي ىتح هلاح ىلع وه امك كسمب

٤٠٢



 اهعماجي ال اهراهظب وا . اهقالطب فلاحلاو . تمرح رخات وا .مدقت ناف

 فلح نا امعجاري مث .ىونلاب هسفن ثنحيو ءطولا ىلع ليق۔ مدقي

 رتسلا يخريو دوهشلا رضحي ليقو .اهراهظب فلح نا رفكي وا . اهقالطب

 اهتعجارم ىلع دهشي مث .رخأتي الو مدقتي ال ةنمط نعطي مث مهنيو هني
 ةنعط نعطيف اهنود ارتس يخري مث ةبقر زضحي وا . اهقالطي فلح نا

 .قتعي مث .ثنحي هبو امات اهسمي :ليقو .اهراهظب فلح نا اهقتعي مث
 هىزجي الف هل زاجأف هسفنب وا .هدبعل رهاظ نمو .ةعجارملا ىلع دهشي وا

 ناو هكلم نم هجرخا ناف :هتبقر كلم هبر نأل ماعطا الو . موص هل

 دعب ناو . هترافك عئابلا ىلعو هراهظ نع رفكي ىتح سمي الف قتعب

 ‘اهنم رهاظ نم توم دعب راهظلا ةرافك بجوي نم دنع هكلم نم هجارخا

 قتعم نعو هل بوهوم نع وا “هيرتشم نع أزجلا رفك ناف .اهقالط وا

 فلح ناو . هعئاب نع أزجا هيلا لوقنملا وا . قتعلا دعب دبعلا رفك ناو

 دبعلا لعف مث ثهكلم نم هجرخا مث .اذك لعفي ال هتجوز راهظب هدبعل

 نم هجورخب لوألا راهظ مكح لازو . ريفكت همزلي الو كلذب ثنحي مل
 مث اذك نلعفيل وا. لعفي ال هتجوز قالطب هل فلح نا اذكو .هكلم

 دقو ءاليالاب كلت هتارما جرخت الف ةعبرألا تضم دقو لعف مث هجرخا

 هفصنل ناو جورخ دعب ,اليا عقي الو . لوألا كلم نم جورخلاب همكح لاز

 .ناك ناف ٠ ءاليالا هلبقتسا هكلم لخد مث هبهو وا ،هعاب ناو . هكلم نم

 “هالبالا لبقتسا هخالسنا دغب هكلم لخد ناو .هنم يقابلا هلف لوألا يف

٤٠٤



 ٠ هلك لخدي ىتح هلبقتسي الف هفصن لخد مث هجرخا ناف . لخد موي نم

 هعفني ال و: هلبقتسا هلعف دعب هكلم لخد مث ءيشلا لعف مث هجرخا ناو

 فلح نا اذكو .ةاليالا نم هثري الو هكلم ريغ يف دبعلا هلعف ام

 . عقي الف لعف مث هضعب وا .هجرخا مث اذك لعفي ال هتارما قالطب هل

 .لوألا دنع هلعفب مل نا عقو لعف مث هيلا عجر ناو .هقتعا نا اذكو

 الو .قالطلا هيلع مقي مل اضيا هكلم امدنع هداعا مث هدنع هلعف ناف

 مث ٠ لعفي ال هتيرحب هل فلح نا اذكو .هلك هكلمي مل نا اضيا عقب

 لعف ناف سلوألا هيرتشم دنع هلعفي مل نا قتع لعفف هكلم مث .هجرخا
 هكلم نم جرخ نا صخرو .قتعي مل فلاحلا هكلم ام دعب داعا مث هدنع

 همكح لاوزل ءاليا الو راهظ الو قتع الو قالط همزلي ال نا هلخد مث

 لعفي ال هقتعب هل فلح ناو . هجرخا نيح فلحلا هرضي الو . لوألا

 لعفي ال هتارما راهظب فلح ناو .قتع لعف مث هرطش جرخا مث اذك

 مث هلك هعاب نا اذك و ٠ راهظ هيلع عقي مل لعفف هرطش جرخا مث

 هبر هل زاجا مث اهنم دبع رهاظ ناو .عقي مل لعفف هفصن ىرتشا

 ةارملا دعت امناو . قالطلا و ءاليالا راهظلاكو . ةزاجالا موي نم الي الا لبقتسا

 .ىلاءوا ءنيكي رشلا دحا هلع قلط نا اذكو :ةزاجالا موي نم ءاليالاو قالطلا ةدع

 ديسلاواءكيرشلازاجا مث سم ناف . هتزاجا نم .تبسح هكيرش زاجا مث رهاظ وا

 . مرحت مل زاجا مث ث جوزلا سم مث ةزرما الب لجر ةجوز قلطم اذك و .مرحت مل

٠٥.؛



 رهاظ نا ةبقر قتع ةاكز هل لحت ال اينغ مزل ت . «باب » ر اهظل ١ ةر افك

 نا مرحتو .موص ىلعآرداق ءىزجي ال و ماعطا الو .موص هل حصي الو

 يف هب درت امب ةبيعم الو ةنونجم الو ةكرشم ءىزجت الو : كلذ ىلع تسم

 مسع وأ . للش تاذ الو . ةدحاو انس ناو ةحراج ةدقاف الو . رم امك حاكنلا

 عبصا ةدئاز تزاجو . مزال نيدك ۔ راهظ ريغ نع ولو _ ةحراج لطبا نا

 وا . طوس رثا وا عحرج وا .عرق تاذو .اعافتنا عنمي مل نا نس وا

 ولو نطب يف نينج ءىزجي الو .ةحراج دقفل دؤي مل نا يك وا . حرق

 . نيرهش وذ ليقو .هتدالو موي نم رهشا ةعبرا وذ لبقيو .ايح دلو

 ةاكز ولو هقوقح هيطعي نا هل زاجو .غلبي ىتح هتقفن هقتعم تمزلو

 ٠ هبارتا غلبي ىتح هناكم انيكسم معطا غولب لبق تام ناو .هل رخدتو

 ريغ نع ولو ۔هئزجي ال نم قتعا نم لهو .معطي ال نا هل صخرو

 هتفلاخمل ؟الوا ؟ هنم هرودصل هقتع يضمي هئزجي هنا اناظو ايوان ۔ راهظ

 ملو ربك دعب هبارتا ملكتف اريغص قتعا نمو .(ددرت) هيف ؟ هحيرص وا ؟هاون

 وا ٠ ارح قتعملا جرخ ناو .هنانسا تبنت مل نا لطبو .هقتع حص ملكتي

 كهتجوز مرحت الو .داعا سم دعب زيمي ال امب هؤارش خسف وا . قحتسا

 .تقحتسا مث قتعا نا رسوم ىرخا ديعيو :مثا يف رذعيو اقلطم مرحت ليق و

 ناف .هنم يقابلا هلف لوألا ءاليالا يف كلذ ناب ناف : ةرح ىجرخ وا

 فنأتسا هخالسنا دعب ناب ناف .هنع تناب لوألا نم خلسنا ىتح دعي مل

 لوألا خالسنا لبق ناو هيف ناب موي نم لابقتسا صخرو .هموي نم رخآ

٤٠٦



 هئزجي لهف : كاذ ذا ىرخا نع زجعو ةرح تجرخف رسوملا قتعا ناو

 ىلعدهش ام وا .ةقبآ وا .هيلع ةبوصغم قتعا نمو .(نالوق)؟الوا ؟موصلا

 كلذ ىلع سم ناف : لبقت ملانايب اهتيقر ىلع دجي مل ام وا . روزب اهتيرح

 . ةقابا نم تعجر وا .دمب . ةيدوبعب تفرتعا ناو .هتجوز تمرح

 تمرحو ٠هتأزجا ةملاس ةعبرالا خالسناو ءطو لبق بصاغ نم وا

 ۔ راهظ نع ناو ۔ للش وذ زوجو . خالسنا دعب اقتع ددجيو - هدعب ناك نا

 اهوضبقي ملو مهيديل نم تتلفنا ناف :اهوذخاف اهقتعاف ودع هأجافف ةبقر هدنع نمو

 دبع لتق ناو .- تلفنت مل ناو - ضبقلا هقتع مدقت نا صخرو . هتأزجا

 ‘ لتق نمب لتق مث . هبر هقتعاق لجر وا .دي عطقك دح همزل وا . الجر

 برل مرغ ناف : زجي مل قتعاف هب ىرتشا نا نمث بصاغو هأزجا عطق وأ

 نا ةبقر بصاغ اذكو ءأزجا ةدملا خالسناو هطو لبق هأربا وا . نمثلا

 مرحتو “طو دعب ةزاجا حصتالو . هئزجت كلذ لبق هلعف اهكلام زاجاف اهقتعا

 قتعا نمو . هطو مدع عم خالسنا دعب زاجا نا احاكنو اقتع ددجيو . هب

 . مرغلا مزلو ةكرتشم ناو هتأزجاو اهلك تقتع هل ةبتر فض

 لكب دصق نا عبرأ نع عبرا قتعل قتع حص - (لض)

 ةقحتسم وأ . ةرح ةدحاو تجرخو دصقب . ناو.. ٠ هنودب صخرو ٠ ةنيعم

 . تمرح اهقتع لبق ةدحاو سم ناف . ىرخا قتعي ىتح.. نهنع فكلا همزل

 خالسنا ىلا ىرخالا قتع رخا نا ءاليالاب نيجرخ و مرح لكلا سم ناذ

٤٠٧ 

قتملاب ريفكتلا



 ةحم مدع
 ريغلاريفكت

 رهاظملا نونج
 قلطملاو يلوملا و

 موصلاب ريفكتلا

 زجع وا \ ىرخأ مث . ةدحاو امهيلع قتعاف نيتأرما نم رهاظ نمو . ةدملا

 .صيخرتو ةدش كلذ يفف . هقطي مل نا معطا وا . اهل دب امهيلع ماصف اهنع

 .ىلوالانع هتأزجأ لك ىلع ةبقر فصن قتعاف ميرمو ةمطاف نم رهاظ نمو

 ارسوم ءىزجي الو ٠ امهنع حص ةريخألاب أدبف ىلوالاك اهأزجف ىرخأ ذخأ ناو

 رييدتالو . صخرو . راهظ نع ةربدم قتع الو . قتع ريغ ةقر ءارش دجي ل

 وأ س هريغ قتع رهاظم نع الو .اضيأ صخرو . راهظ نعءاليا بارتقال لجؤم

 هطو لبق زاجأف هلام نم لعف نا حصو . هتجوز ناو ۔ هيلع هماعطا وا . هموص

 ءاليالاب هنع تناب ةدملا خالسنا دعب قافا مث.. رهاظف نح ناو . خالسناو

 هلاح يف ةقلطم سم نا اذكو - ريفكتلا لبق هنونج يف اهسم نا تمرحو

 ملو نجف اهقالطب ىلآ نا اذكو .ةدعلا دعب قافا نا نيبتو 4 عاجترا لبق

 هىزجي الو ٠ دعب قافا نا اهبطخو ث هنم تناب ةعبرألا تضم ىتح لعفي

 : قالطوا ث راهظ دعب نج نم ىلع ةفيلخ وا . يلو نم عاجترا وأ ٠ ريفكت

 ماص ناف . نيعباتتم موص قتع نع ازجاع مزل _ (لضف)

 .عييضتبال هنيح نم هلخد ام كله نا موصلا ددجيو . قتعا لام هلخدف ارهش

 . نايسنوا “ ضرمب .اراهن لكاف ارهش ماص ناو . لوالا ىلع ءانبلا صخرو

 ؟ينبي وا ؟ددجي لهف شطعب برش وا . لتقب هاركا وا . عوجب رارطضا وا

 ‘ عيض نا ددج ىحضالا وا . ناضمر هلبقتساف اضعب ماص ناو ٠ ( نالوق ر

 مئاص رفكو . همدع مم ىنبو . ( نالوق) عيبضتلا يف ليقو (٠ نالوقف )الاو

٤٠٨



 ارفاسم عىزجي لهو .(نالوق) هيلع ءانبلاو ءازجالا يفو ٠ راهظ نع ىحضالا

 يف تمدقت (لاوقا) ؟دحاو نع الوا ؟ ةرافك وا . ضرف نع ناضمر ماص

 نا هراهظ نع هموصبو رفاسي نا ناضمر هشع رهاظمل صخرو . موصلا

 لاميملع مث نيعباتتم ماص نمو .اهنع صخرملا عجر مث ثثاليالا برق

 هب ملعي مل ناو . ملعلا لبق سم نا مرحت الو .هئزجي مل هموص لبق هدنع

 دم تقوب هكالهو هربخ هاتا نا هئزجي ليقو . اموص ددج كله دقوالا

 ءاليا و راهظ يف اهجوز قدصتو ى صخرو . ددج هيف هاتا ناو . موص نم غارف

 .تقوب ترفكف كنم ترهاظ لثم لاق نا صخرو . عاجتراو 7

 وا ٠ىلآ نا - ةعبرالا دعب ثكمف باغ مث ٠ قلط وأ .ىلآ وا { رهاظ نمو

 دقو مدق ناف . تءاش نا تجوزت _ قلط نا رهشا وا ءورق ةثالث وا . رهاظ

 خالسنالا لبق رفك وا . ةدعلا ءاضقنا لبق اهعجار هنا دهشا و. تجوزت

 نا و .. ال ليقو :اهكردأ دهشتساو هلبق مدق ناو ٠ اهحاكن ىضمو هتتاف

 .نيب خالسنآ وا .ءاضقنا لبق عاجترا وا . ريفكتب اهل ًاغالبا ىعداو تجوزت

 ماص نمو ث جوزتت مل نا اهفيلحت رهظتساو . نيبي مل نا اهيلع نيمي الو

 نم أديي مل نا ددج ةثالث ىلا مويب طلغب ملع مث سمف هدنع اميف نيعباتتم

 امف ةسمخ يف صخرو . سم نا ةئالث نم رثكاب تمرحو . رهشلا لوأ

 هدغ نم يقابلا ماصو هب دتعي الو هتيقب ماص اراهن طلغلاب ملع ناو . نود

 هطلغب ملع دعب اراهن لكا نا اذكو .لوألا ههوص۔مويلا ةيقب لكا نا۔دفو

٤٠٩



 ريفكتلا

 ماعطالاب

 يف لام هلخد نا و . هدغ نم يقابلا ماص ىحضألا موي يف هب ملع ناو

 يف موص و قتع نع زجعو هب ملع ناو ٠ هموص لطبو قتعا مايألا ةثالثلا

 ماص نمو . معطا فعض مث اضعب ماص نا اذكو . نيتس معطا تقو

 ؟ هموص هئزجي لهف : راهظلا موي نم ءاليالا مامت عم امهرخآ ناكف نيعباتتم

 ماصو امهادحا نع اهقتعأ ةبقر هدنعو نيتارما نم رهاظ نمو . (نالوق ) ؟الوأ

 .دسف موصلاب أدب ناو ٠ ىرخألا نع

 ءاذغانيكسم نيتس موصو قتع نع زجاع معطي _ ( باب )

 ؛هسكعك ءاشع نود ءاذغ ءىزجي الو ٠ رم امم نيدم لكل يطعيوأ . ءامعو

 ءاذغمايا ةتس ةرشع معطا نمو .. هأزجأ نيئاشع وا شنيئاذغ ناو معطا نمو

 مايأ ةثالث قوف امف ةثالث نيميلا يف حصو . نيتس نسحتساو . زاج ءاشعو

 معطا نمو . ةرشع يف دحاو هيف صخرو . نييياتك نم ناو رشاع ديزو

 اميف نيتس معطا ناو : ددج مهعمج نع زجعو اوقرفت وا .اوتامف مهماذغ نيتس

 لزعلا بجو سم دقو ءىزجي ال نمم وا . طلغب ةثالث صقنب ملع مث هدنع

 ةعبرالا تضم ناو . مهماعطا لبق سم نا مرحتو . ىرخا ةثالث معطي ىتح

 جرخ نا ملع موي نم ةعبراوا ى لوالا ءاليالا يف ناك نا هلبق راهظلا موي نم

 جرخ ولو ملعلا موي نم ىرخا ةعبزا ديدجت يف صخرو . هنم تناب هنم

 مل ناو ٠ نيعباتتم ماص اموص هيف قيطي تقوب هطلغب ملع نمو ٠. لوألا

 يف صخرو ٠ رخآلا سمش بنت ملام قتع همزل لام هلخد يتح امهمتي

٤١٠٤



 وهو٬ موصلا همزل رثكالا ماص نا ليقو ٠ رخآلا يف هلخد نا هموص مامتا

 ٠ نيكاسم ةثالث نم رثكأ يف طلغلاب رذعي الو رثكألا معطأ نا اذكو . صخرا

 مرحتالو ريض الو مهلدبأ اديبع رثكأ وأ ء ةرشع معطا نميف ملع نا ليقو

 نا صخرو . تمرح سمو مادا الب نيتس معطأ نمو . زيمي ال امم هنال

 . تارافكلا يطعي امك مهريغل ىطعامهنع زجع ناو . سملا دعب مهمادا م,طعب

 نا و ه هئزجي الف سجن تيزب ازبخ ناف : ملع مث اسجن امادا مهعطا ناو

 ناترافك معطت الو . دعب ارهاط مهلدبيلو . ساب الف اتيز مهاطعاو اريعش

 ول و ىليك .دعب هطو رضي ال و : ۔ رثكا ولو ليكب زاجو مويب دحاو ددعل

 ٠ فلت وأ ‘ بهو وأ ث هريغ هب لدبأ وا . نيد يف يضق وأ . لكؤب م

 ولو اندنع ةاكزلا يف ىطعي الام معطا مث اهنم رهاظف افلا تجوز نمو

 نيدت نا صخر و . اندنع رئاج نم معطي ىتح هنكمت الف هبهذمب زاج
 راهظلا ىريو انيمي رفكف هتنب وأ . هتخا رهظك هيلع يه لاق نا اذكو كلذب

 نيدت نا اضيأ صخرو . اراهظ رفكي ىتح اضيأ هنكمت الف طق مالا ىف

 ءطخ ىلع الا يه ام قلاط وا .همأ رهظك هيلع يه لاق نا اذكو ٠ كلذب

 .هلوق ف بذاك هنال دعب هنكمت الف هنيد نم باوص ىلع الا وه اموأ . اهنيد نم

 ٠هديب قالطلا نال هتيغبل هكرتتو ىلاعت هللا ىلا اهرمأضوفت نا اهل صخرو

 .اهانيديف اهرضيو اهنيد د نع اهنتفي فلاخم هنيلو جوزي نا يلولا يهن م نمو

 نا انيمي رفكي اهسفن ال هتأرمال هللاب فلالا _ ( باب

٤١١ 

هاليالا



 زوجو . سمب ثنحب تبجو ذا هب ذوخأملا ىلع هتمذب يهو ءاش يتم اهسم

 كلميال دحاو قالط وهو . ءاليالا هب انينع تناب :انلق ىتمو . اهنع هريخات

 اهسميرل ناو . رهشا ةعبرا دارملاف تضم :انلق وا . ءاش نا بطخيو اهتعجر

 ؟ ةدع الب ةعبرالا دعب تءاش ىتم لوالا جوزتت لهف : تناب تضم ىتح

 وهو ؟ هريغلال هل وأ ؟ طقف هريغل وأ ؟ رهشأ وا ؟ مورق ةثالث هريغك هل بجتوا

 ىلع ربجا هيلع ةعبرالا تضم اذا يلوملا نا ليق امك ٠اندنع (لاوقا) . - فعضالا

 .اهراهظ وا . اهقالطب وا . اهسمي ال هثلاب اهل فلح نمو . ]١[ ءيفلا وا ث قالطلا

 ىتح سمي ملف مارحلا تيبلل يشمب وا . نيكاسملل هلامب وا .هدبع قتعب وا

 لوقلا اذهو - ةمالا روهمج لوق وهو ةدملا يضم درجمل هيلع قلطت الو يا ١

 هبلع لمحي هاليالا ناو اميس ةسدقملا ةطبارلا هذه ةمرح رهظي ام ىلع ۔ بساني

 هاليالا ةدم يفكت ال رارصاو دانع ووذ نيطخاسلا نم اريثك ناو ابلاغ بضنلا

 ناو هسفن ءاقلت نم هنم ردص امع عجري ال نا دونعلا ةعيبط نم لب مهحامج حبك يف
 عجارتلا هيلع لهسي كلانه .نأشلا يف هحتافي نا هريغ رظتني لب هنم طرف ام ىلع مدن

 نا بجي ىتلا ةطبارلا هذه رطخب قيلاو ةحلصملاب قفوا لوقلا اذه ناك كلذل هفقوم نع

 اومزع ناو» ءاليالا ةيآ بقع ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل سناتسيو . ارارطضا الا عطقتال

 لوقب عقي قالطلا نا ىلع لدي "عيمس» هلوقن . «ميلع عيمس هللا ناف قالطلا

 فرع امل «مياسع» : هلوق ىفكل ةدملا يضمب قلعتيناك ولو . عمسلا هب قلعتي

 ملعا هللاو : ةقباسلا ةلمجلا هلع تلدام ىلا ريشت تايآلا لصاوف ناو . نآرقلا ةغالب نم

 هححصم ه ١

٤١٢



 نا اعرش مرحم نم ةتيمك وا . مارح هيلع يه : لاقلاو ث تناب تضم

 نا مارح يلع تنأ وأ 6 نبمف سم ناف ث هنم تناب تضم ىتح اهسمي م

 تلعف ناو ٠ هنع جرخت ال تضم ىتح سمي مل نا ةتيمك وا. اذك :تلعف

 ةتيمكوا ث مارح يه : لاق ناو۔آضيأ جرخت الف رفكيملو تضم ناف . انيمي رفك
 لعفلا لبق سم ناف . تناب تضم ىتح لعفي ملو سمي مث اذك لمفا مل نا

 ؟ ريفكت وأ ؟ .همزل لهف . .اقالط ىونو مارح هيلع يه لاق ناو . نيميف

 : هب جرخت ال اهسمي ال وا { اهسمي نا هيلع هللو ٠ (لاوقأ ر ؟ امهالك وأ

 اضيأ هب نيبتال ةبقر قتع اهسمي مل نا هيلع هللو م تضم ىتح اهكرت نا

 ىتح اهكرت نا قتعأو اهسم نا هيلع هللب تنابو . تضم ىتح اهكرت زا

 سم لبق قتع اهسم نا هيلع هللو ء قتع همزل ةعبرالا نود اهسم ناو 8 تضم

 همزل اهنود اهسم ناو ٠ تضم ىتح اهكرت نا هب نيبت اهب هدعب وا .ةنسب

 تام ناو . تضم ىتح اهكرت نا قتع اهسمي مل نا هيلع هللب نيبت الو ٠ قتع

 اهسمي نا لبق قتع٠اهسمي مل نا هيلع هللبو - قتع بجو سم لبق امهدحا

 .نبت مل تضم ىتح اهكرت ناو . اهسم نا هيلع ءيشال اهب هدعب وا . ةنسب

 هتأرما و لجر نيب ناك ناو ٠ قتع بجو سملا لبق امهدحأ تام ناو

 ٠كلنب هنم نيبت الف ظيغب اهرجاهو نيمي الب تضم ىتح اهلزعف ةبضانم

 ارذح اهاطو كرتف قلاط يتأرماف كتجوز تئطو نا لجرل لاق نمو

 نا هللاب هل فلح :نا اذكو +. نيبتال تضم ىتح هبحاص ةجوز قلطت نا

 ثنح نم افوخ اهأطب ملو تضم ىتح اهكرتف نيكاسملل هلامبوا :هاطيال

٤١٣



 قالطب فلحلا
 ىلعةجدوزلا

 لففلا

 ارذح ةعبرا اهكرتف اهسمي ال هلاب هل تفلح نا اذكو. هنم نيبتال هبحاص

 وا ث ةليللا وا . مويلا ذه يف اهأطيال هللاب اهل فلاحلاو ٠ نيبت ال اهثنح نم

 يفالو كلذ يف اهأطي ملو تضم ىتح اهك رت نا هنم نيبت بوثلا وا س تيبلا

 ال هللاب اهل فلح نا تنابو ٠ كلذ ريغ يف اهعامج هل نال : ال ليقو . هريغ

 تبهذ ناو ٠ تضم ىتح اهكرتو رخآ نود اهدسج نم مولعم يف اهأطي

 الف عجرت ملو .طم ىتح اهكرتف هتيبل عجرت ىتح اهأطيال هللاب فلحف اهلهأل

 ؟ نيبت لهف : تضم ىتح اهكرتف اهأطي نا اهقالطب فلح ناو ٠ نيبت

 ٠ (نالوق)؟الوا

 اذك لعفي نا هتارما قالطب فلح نم _ «“باب »

 فلح ناو . تمرح هلعف لبق اهسم ناو . تناب تضم ىتح لعفي ملو

 رهاظم اذكو . تناب تضم ىتح اهأطي ملو هلعف مث اذك لعفي نا اهقالطب

 ضرم وا .عنام زفسب هنع زجع ناف . هنم تناب تضم ىتح عماجي ملو رفك

 هنا دهشيلف كلذك سح وا .سافن وا عضح وا ۔ اهنم ناو ۔ قاش

 ام فلاحلا لعف وا س رهاظملا رفك اذا :ليقو . ذئنيح نيبت الف هنم عنم

 . رهاظمب وه سيل ذا هنم نيبت الف تضم ىتح عماجي مل مث هيلع فلح

 ملف ادلاخ و ارمعو اديز ملكي نا اهقالطب فلح نمو . ريفكت دعب لوم وا

 اكلاث ال ملك ناو . ةثالثب ليقو .ةدحاوب تناب تضم ىتح ادحاو ملكي

 نود اهسم هلف اذك موي اذك لعفي نا هب فلح نمو“::تناب تضم ىتح

٤١٤



 اهسمف ىمسملا لخد ناو . نيبت الف رهشا ةعبرا اهنيبو هنيب ناك ناف :مويلا

 ام وا .ادحاو تقلط لعفي ملو هسمش تباغ ناو . تمرح لعفلا لبق هبف

 ةعبرا هنيبو هني ناك ناو .اضيا تمرح مويلا نود اهسم نا ليقو . ىس
 فلاح ىلع تمرحو . مويلا كلذ ىف ال هلعف نا قلطتو . تناب رثكاف اني

 تنابو " لعفلا لبق سم نا اذك موي نيبو هنيب اميف اذك لعفي نا قالطب

 ٠ مويلا نيبو هنيب اميف حصو .لعفي ملو مويلا نيبو هنيب ةعبرا تضم نا هنم

 ..رهشا ةعبرا نود اميف ناك نا تقلط لعفي ملو مويلا كلذ لخد ناو

 .لعفي ملو هسمش بيغت ىتح هلبق ام لثم مويلا كلذ ىون نا قلطت الو

 ٠ تقلط اموي هيف لكاف هموصي نا قالطب فلحف رهش هيلع لها نمو
 سمي نا هل ليقو . هنود .سمي ال اذك رهش اذك لعفي نا هب فلاحلاو

 مل ناو . تمرح لعفلا لبق هيف ابسمف رهشلا لخد ناف : مويلا يف امك
 لعفي نا هب فلح ناو : تقلط هنم رخآلا سمش تباغ ىتح لعفب

 نم ةنسلا لوخد نود اميف هالياو سم يف رهشلاو مويلاكف اذك ةنس اذك

 ةعبرا تضم ناف تمرح لعفلا لبق سم ناف تلخد ناو . فلجلا

 ملو تخلسنا اذا. تقلطو اهلك خلسنت ىتح ال ليقو . تناب لعفي ملو اهنم

 .لعفلل لجا اهلك ةنسلا نأل لعفي ملو اهنم ةعبرا يضمب نيبت الو ٠ لعفي

 ناو ستناب جحي ملو ةعبرا تضم ناف :مرحملا ىف وهو جحي نا هب فلح نمو

 .هلعفل لجا جحلا نيبو هنيب امو نيبت ال ليقو .. حصي مل همايا يف ال جح

 اهجوزت ناف . تناب تضم .ىتح هلتقي ملو انالف لتقي نا هب فلح نمو

٤١٥



 نيعم ءيش ىلع
 هريغ هقبف

 هلعف ىلا

 ىتح لعفي مل ناو ‘تمرح لتقلا لبق سم ناف ٠ ءاليالا هلبقتسا دعب

 اهجوزت مث هتقرافو هتجوزت ناف .هريغ حكنت ىتح لحت ال مث . تناب تضم

 ؟لعفلا لبق سم نا مرحت لهو .نيبت الف لعفي ملو تضم ناف : لوألا

 ةعبرا ماصف هموي نم أدبف ةنس موصي نا هب فلح نمو .(نالوق) ؟الوا

 ٠ تقلط اموي لكا ناف .نيبت الو اهلك اهموصي ناب ليقو . تناب رهشا

 لو لعفلا لبق تام مث اذك لعفي نا هب فلح نمو ٠ ۔اليل هطولا هلو

 اذك لعفي نا اثالث هب فلح نمو .اهثرو تتام ناو ث هتثرو ةعبرا ضمت

 كلذك فلح نمو .اهثروو لعف تتام ناو . هثرت الف لعفلا .لبق تام مث

 كلعف تام ناو . اهثري الف لعفلا لبق تتامف ءيشلا كلذ يه لعفت نا

 لعفلا لبق تام مث .اذك امهريغ لعفي نا كلذك فلح نمو . هتثروو

 جوزلا تام ناو . تناب تضم ىتح لعفي مل نا ليةو .هتوم عم تقلط

 ٠ اهثروو لعف تتام ناو . تثروو لجرلا لعف

 ءاعو يف ام لكأي نا قالطلاب فلح نم . “لضف»

 نا تقلط ليقو . تناب ۔ تضم ىتح هلكأي مل نأ ليقف : هلكأب قبسف نيعم
 هاليا ليفو .قالط عقو ريقف : هنيمي لبق هب قبس ناو .لكاي ام هيف نكي م

 اذك لعفي نا هب فلح نمو. اهنم دحاو عقي ال ليقو . تضم ىتح هلكأي مل نأ

 هريغ هقلغا ناف : هحتف وا , باب قلغك ىرخا ةرم هلعفي نا نكمم وهو هريغ هلعفف

 اهأطبلف قلاط تناف كلبحا مل نا : اهل لاق نمو . ءاليا نم أربي ملهقلغا مث هحتفف

٤١٦



 نا صخرو .تناب تضم ىتح الاو . هتجوز تناك تلبح ناف :ةرم

 نا نكمي ال نمم تناك ولو يضقنت ىتح ارارم رهشا ةعبرا نود اهأطب

 نا اذكو . تناب نملا موي نم ةتس نود تدلوف اهسم ناو . اهلبحب

 نود ةغضم وا .ةعبرا نود اروصم انينج تطقسا وا .هتدم نود كرحت

 هئربي الف سملا موي نم كلذ لك :نيعبرا نود ةقلع وا .اموي نينامث

 نيعبرا تناك ةارما محرب ةفطن تعقو ناف . هسم لبق ناك هناف هنيمي نم

 ةعبرا كلتف .نيرشعو ةئام ىلا ةغضم مث .نينامث ىلا ةقلع مث. ةفطن

 خفنيف نينجلا فعض لامتحال ةرشع ديزو ىلاعت هللا نذاب روصيف رهشا

 ةتس ايح نوكيف اهلمح ةارملا عضت ام لقا :ليق دقو .حورلا هي

 ث رسملا موي نم رشعو ةعبرا دعب كرحت وا ث اهدعب تدلو ناو )١(. رهشا

 دعب ةقلع وا .نينامث دعب ةغضم وا ‘ةعبرالا دعب اروصم هتطقسا را

 جوزت الجر نا ول اذكو . لاقي اميف هأزجا دقف مويلا كلذ نم نيعرا

 تطقسا وا .ةعبرا نود كرحت وا .ةتس نود تدلوف همويب اهسمف ةارما

 اهيف هقبسل هحاكن دسف لك ةدم نود ةقلع وا 6ةغضم وا ،اروصم

 ةقلطمك دتعت مث -٠ هنم تناب تضم ىتح لمح اهب نكي مل ناو ٠ هب

 نم ةدمتسملا يهو ال فيك راتتالاب ةريدجلا يه ةريخالا ةب رظنلا هذه ) ١

 نم. عامجاب اهرقي ثيدحلا بطلا انيار اذا ورغ ال مث (ص) قودصملا قداصلا لوق

 هحصحصم ها . هنيطاسا

٤١٧



 تناكو لوالا مزل ةدملا نود كرحت وا ، تدلو مث هريغ تجوزت ناف

 اهلبحي نا هفلح دعب اهسمي مل ناو .ثاليالاب جرخت مل اهنا تبثف هتجوز

 كتلبحا نا اهل لاق ناو ٠ تاش نا اهموي نم تجوزت تضم ىتح

 لبحت مل ناف . رهشا وا ،ثورق ةثالث دتعت ىتح اهلزتعاو ةدحاو اهعماج

 ىرخا اهسم اهب نبي مل ناف . كلذك دتعت ىتح اهلزع مث ىرخأ اهسم

 مل هفلح دعب سملا موي نم ةتس نود تدلوف لوالا يف اهسم ناف :اضيا

 تطقسأ وا . كرحت نا اذكو ٠ هئطو لبق ناكو ٠ دلولا كلذب قلطت

 رارماهسم ناف ٠ هقبسل كلذب قلطت مل ةدملا نود ةقلع وا . ةغضم وا ءاروصم

 اهدعب تدلو ناال . تمرح رخآلا نم اهنود وا .لوأ نم ةتس دعب تدلوف

 سم نيب نوكي امم ركذ امك دتعت نا ريغ نم ارارم اهسمزاو . رخآلل نم

 مل اهنا حضتي ىتح اهسم ديعي نا هل هركو .مرحت الف لمحت ملو رخآو

 عوقو دعب لوألا نم الماح اهأطي نا ارذح لوآلا سم نم لمحت
 ناف : قلاوط نتناف نكعماجا مل نا نهل لاقف عبرا هل نمو .اهيلع قالطلا

 .ىلوألا ةثالثلا تمرح نهسم ناو س.اليالاب نجرخ :تضم ىتح نهكرت

 اهعم سمي ام ءافتنال مرحت مل هلعلو . لاقي اميف ارخآ اهسم ىتلا ةعبارلا ال

 قرف ثيح كلذك نهسم عانتمال ثالثلا تمرحو ٠ هيلع فلح امك ةعفد

 الف نهقالطب هيلع فلحو ارارم نهعماجي نا هنيميب ىنع ناف ٠ لماتف

 نهنطوف قلاوط كبحاوصف كعماجا مل نا : لكل لاق ناو . نهسم نا نمرحي
 عنه هنا اهيلع قدصي اهنم الك نأل .ةعبارلا نود لوألا ةثالثلا .تمرح

٤١١



 اهتبحاوصزمعنم ىفتنا ثيحو اهعماجي مل هنال الثم ةعبارلا ىلا رظنلاب اهسم

 نيح اهعامج نم عنمي ام كانه قبي ل هناف ةعبارلا فالخب نمرح نهعماج ناف

 اهعامج مرحبالف تعموجاهنا اهيلا ارظن لك ىلع قدصي هنا عم اهبحاوص تمرح

 ةسوسمملا تمرح تضمىتح يقابلا كرتو ةدحاو سم ناو .لمات حضاو كلذويه

 ناو : ةعبرا يضمب ناتكورتملا تنابو اتمرح نيتنثا سم نا اذكو . ةثالثلاب

 اهسم نا مرحت الو. تضم ىتح اهسمي مل نا ةعبارلا نيبت الو تمرح ةئالث سم

 : قلاط تناف كبحاوص عماجا مل نا : لكل لاق نا اذكو . اهدعب وا . ةعبرا نود

 نود ىلوالا ةثالثلا تمرح لكلا سم ناو .ءاليألاب نجرخ تضم ىتح نهكرتناف

 يتلاكف تضم ىتح يقابلا كرتو اضعب سم ناو ٠ ارخآ سم ىتلا ةعبارلا

 ال نهكرت ناف : نهيلع جوزتي نا نهقالطب فلحف عبرا هل نمو ٠ اهلبق

 الو . كلذ نهيلع جوزت نا هئربي الو ثاليالاب نجرخ رهشل ةعبرا اجوزتم

 الف تايقابلا ىلع جوزت مث نهادحا هتقراف ناو .ةسماخ حاكن حصب

 ٠ مرح نهضعب سم ناف . نياك ىلع جوزتي مل هنأل هنزجي

 لبق ءاليالا مث : اهسمي ال هتجوز ريغل هللاب فلح نم _ “لصف»

 عز 3 ثنيكاسملل هلامب ةرم لوا اهل فلح نا اذكو . انيمي رفك اهسمف اهجوزت جاوزلا

 ٠هب فلح ام همزل اهسمف اهجوزت مث .تيبلل يشم وا .قتب و

٤١٩



 اهفالطب فلح ناو ( )١ لوق ىلع هنم تناب تضم ىتح اهسميل ناو

 نبت مل تضم ىتح اهسمي مل ناو . قلطت الف اهسمف اهجوزت مث اهسمي ال

 مل ناو .انيمي رفك اهسمف اهجوزت مث . اهسميال اهراهظب فلح ناو . هنم
 لبة قالط الو رابظ الو ءاليا الو .ال ليقو . تناب تضم ىتح اهسمي

 يلعبو ، هلعف نا هترافك هتمزل اذك تلعف نا راهظلا يلع لاق نمو . حاكن

 فلحلا ىنع ناالا ءالياب سيل ليقو . هترافك _ اذك تلعف نا ۔ءالي الا

 مث اذك لعفي الوا .اهجوزتي ال ةأرملا هذه قالطب فلح ناو . قالطلاب

 اذكو ( نالوق ) ؟كلمي ال اميف قالط ال وا ؟همزلي لهف : هلعف وا .اهجوزت

 امهفضي مل و كلذ هل نكي ملو دبع قتع وا . ةارما قالطب فلح نمو ٠ قتعلا

 هيلع فلح ام لعف مث كلم وا .جوزت مث اذك لعفي ال قالطلاب وا 2 هسفنل

 اذك نلعفيل وا . لعفي ال هتارما قالطب فلح نمو . قتعالو قالط همزلي م

 همزلي لهف : لوالا اهجورتف هتقراف مث .هريغ تجوزت مث .اثالث اهقلط مث

 ؟كلذ تمده دقو ثالثلا دعب قالط الو ثنح همزلي الوا ؟لعف نا قالطلا

 ل ناف . ال ليقو . هلبق سم نا هيلع تمرج لعفي نا فلح ناو . (فالخ)

 مث .اذك لعفي نا ابقالطب فلح ناو .هنم نبت مل تضم ىتح لعفي

 هتمزل اهجوزت نا دعب ثنح مث هتمصع يف نكت مل نم قالطب فلح نم ١((

 حاكن لق هاليا ال هنال . الف رهشا ةعب را يضمب هتجوز هنع نيت نا اما . امتح ةرافكلا

 ححصم ها . ابرق هسفن فنصملا هلا راشا امك

٤٢٣٤



 لبقتسا لوألا اهجوزتف هتقراف مث -+ هريغ تجوزتف ثالث نم لقا اهقلط

 ٠تناب تضم ىتح لعفي مل ناو ، تمرح لعفلا لبق اهسم ناف : ءالبال

 نم هلبقتسا هخالسنا دعب ناو . هنم يقابلا هلف لوألا هاليالا يف اهجورت ناف

 لك هيلع مزعيلف ةرم الا ةنسلا يف اهسمي ال هب فلح ناو . اهحاكن موي

 مزع ةيناثلا تلخد اذاف ٠ ةرم اهسم رهشا ةعبرا نم لقا ىقبي ىتح ةلب

 اهسم ناو - قلطت ملو نبت مل تضقنا ىتح اهسمي مل ناف .كلذك

 مامتلا لبق ىرخا اهسم ناو . تناب اهمامت لبق تضم ىتح اهكرت مث ةنسلا لوا

 اهسمي هب فلح نم اذكو . نيترم الا اهسميال هب فلح نم اذكو ٠ تقلط

 ملو تام ناو .نيبت الوقلطت الو ييح ام ةليل لك هيلع مزع ارهشالو ةنس مسيإلو

 تناب تضم ىتح اهكرتو ةرم اهسم ناو . تتام نا اهثرو و هتثرو اهسمي

 :ثالثلا ,قالطلا يف و فلخلا لصحو ٠ ٠ تقلط ىرخا امسم ناف

 ءاليالا مدهب قالطلا مهلوقو (نالوق ( ؟الوا ؟ ةيناث اهجورت نا ءالبالا مدهي له

 ةدع لبق قالطلا ةدع نم تجرخف اهقلطف اهنم ىلآ نا هنأ . هانعم

 اهقلط هنا هانعم قالطلا مدهي ال ءاليالا مهلوقو . هب جرخت الف ءالبالا

 ٠ اعم امهب جرختف قالطلا ةدع لبق ءاليالا ةدع تمتف اعم اهنم ىلآو

 ىتح مرحتو ٠ ةدحاو اهقلط نا ةدحاو ىلع دعب اهجوزت نا هدنع نوكتف

 ٠ نيتقيلطت اهقلط نا هريغ حكنت

 اهقادص نم اهجوزل تأربت ناف. رثكألا دنع قالط ادفلا _ باب

٤٢١ 

 ال قالطلاب

 يفة رمالا رمي

 ةنسلا

١ دقفل ١ ٠



 ملو تتامف ةعجارم ىلع اهل هدر ناو . هتئرو ءادفلا لبقي نا لبق تامف

 ىلع ثكالاف لبق مث لبقي ملو ماقف هنم هتاربا ناو : ناثراوتي الف تاموأ . لبقت

 ىلعهنم يلا يئربت لاق ناو ٠ ءادف نوكي الو سلجملا دعب عنملاب ليقو + هزاوج
 كتسبحو هتلبق لاقف[١]هيلع هنم هيلا تأربت ناو : هادف الف هلبقي ملو تلعفف ءادف

 اهل يقبو لبقام طقسو عقو اذكب كتسبح لاقو هضعب لبق ناو : ءادفلا عقو

 طقسو زاج ءادفلا تلبقو ةدحاو كتقلط لاقف هنم هتأربا ناو ٠ هلبقي مام

 ءادفلا زاج ةدحاو كتقلطو لاملا تلبق لاق ناو : نيتقلطتب تنابو قادصلا هنع

 اهثطو لبق لاق ناو ٠ هايا هلوبق دعب قالط الو ةدحاوب تنابو اضيأ هنع طقسو
 كتقلط هدعب لاقوا . اهل قادصلا يقبو اهب تناب لاملا تلبقو ةدحاو كتقلط

 كتأربا : تلاق ناو . ثالث دعب ءادف الو اهل يقبو اثالث كقلط هتلقو اثالث

 ..ادف وهفاثالث كتقلطو لاملا تلبق لاقف . اثالث ينقلطت نا ىلع يقادص نم
 ٠ لاملا يقب و اثالث تقلط لوبقلا رخأو مدق ناو . قادصلا هنع طقسو
 نم هنع طقسو ءادف وه لهف : تلبقف اذكب كقالط كنم تعب لاق ناو

 ةدايز اهمزلت الف رثكا ناؤ . كلذ قوف ام ايل يقبو هب هعاب ام لثم قادصلا

 ناو . (فالخ) ؟ءادفب كلذ سيلو 'قالطلا عيب زوجي الوا؟ هل قادصلا ىلع

 يلام وا : ينتقصا ام وا ، يقادص فصن نم كتأربا : ءطولا لبق هل تلاق

 تلاق نا ليقو . كلذ ريغ اهل الو هعبر اهقادص نم اهل يقب ليقف : كيلع

 نم تلاق نا ءيش اهل يقبي الو عبرلا اهل يقب كيلع يلام فصن نم كتاربا

 ١( خلا ءاذفلا ىلع اهقادص نم جوزلا ىلا تأربت ناو يل ..

٤٢٢



 ءادف الف هتمرح يه اذاف هنم هتأربا ناو ٠ ينتقدصا اموأ .:يقادص فض

 ناف ث هتنمض هب تدتفاف فلتف هنم هتضبق ناو ٠ سم نأ اهقادص اهلو

 اهمزلملع ناو ث همرغ ىلع تربجاو تدفص هب هنم تدتفا مث ملعي ملو هنكلها

 تلكاام در اهمزلي مل اراجشاوا ! اناويح وا . ريناند قدصا نمو .هيدؤت ح

 ٠ (نالوق) لسنلا يف و ، نامضلاب جارخلاو . _“ثادف يف رثك ناو حبرو ةلغ نم

 ليقو . اهيف هكسما هنم تدتفاف اهضراب هتسرغف ارجش وا ء الخن تعزن ناو

 وا . اسورغ اهب تسرغف اضرا اهقدصا ناو . هكسمتو ضوعلا هبلع درن

 ءاهسورغ يه تكسماو . ضرالا ذخا هنم تدتفاف كلذب ملع ناف : هانب تن

 ليقو . كلذ ةميق اهاطعاو اهيف امو ضرالا ذخا ملعي مل ناو . اهيف اهانب وا

 ناك ناو . ضولا ذخأ يفو ءانبو سرغ نود ضرالا كاسما يف ريخم وه

 ىلع مكحلاو اهل ءيش در الب اهيف امو اهذخأ ضرالا نم ضقنلاو سرفلا

 ٠ ةعجارملا ىلغ اهل هدر نا كلذ

 تأربا ناف . ]١[ قادصل! ضعب ضعب ءادف علخلا -- (باب)

 ىف هل هضقت م نا هل همرغ اهمزلي هب هنم تدتفا مث ع ,ادفب أل هنم اهجوز

 هنا ديز نب رباج هيلا بهذ يذلا ؟ قالطوا . خسف ءادفلا لهو .ءادف علخلا ١

 بهذام نيع وهو - ارشع اهاداف ولو قالطب سيل فادفلا : لاق قالطال خف

 == : اهل ۔اق يتلا رمأ «ص) هنا هللدي : دمحأ بهذم روهشمو ، سابع نبا هخيش هيلا

٤٢٢٣



 ءادفلا ىلع اهنم كلذ لبقف ةنالف كتأرما قادص نم كتاربا : لجرل لاق نمو

 يهو زجت مل ناال . ءادفلاب هل قادصلا ناكو .اهمرل تزاجأ ناف ى تقلط

 ادارا ناف ٠ ةدعلا يف ناثراوتي الف هلوبقب انئاب قالطلا همزلو اهقادص يلع

 هتارباف ةلفطك جوزت نمو . ديدجت الب اهيف زوجو . احاكن اددج ةعجر

 لعفحصي الو ٠ اهقادص اهلو انئاب قالطلا همزل هلبقف ءادفلا ىلع اهتادص نم

 دعب هازيجت مل اذا قادصب امهل ةفيلخ وا . يلو ءادتفا الو ةنونجمك ةلفط

 دتعت نا اهرما . الف ةدايزلا اما (ص) ءينلا لاق . ةدايزو تلاق ؟ هتقيدح نيد رتا ==

 ذا قالطب سيلو خسف علخلا نا : لاق نمل ليل د ىوقا اذه يف : يباطخلا لاق : ةضيحب

 ركذ ىلاعت هنا خسف هناب لئاقلا لدتساو ٠ ةدعلل ةضيحب فتكي مل اتالط ناك ول

 الف اهقلط ناف» لاق :مث ءادتفالا ركذ مث « ناترم قالطلا » : لاقف قالطلا هباتك يف

 قالطلا ناكل اقالط ءادتفالا ناكواو «هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت

 نع ىوري لالدتسالا اذهو . عبارلا قالطلا وه جوز دعب نم الا هل لحتال ىنلا

 اهحكني معن : لاق اهعلتخا مث نيتقلط هتأرما قلط هنا لجر هلاس هناف سابع نبا

 نيب اميف علخلاو اهرخآو ةيآلا لوا يف قالطلا هللا ركذ 0 قالطب سيل علخلا ناف

 حبرست وا . فورعمب كاسماف ناترم قالطلا»ه لاق مث . ءيشب علخلا سلف كلذ

 . « هريغ اجوز حكنت ىتح دب نم هل لحت الف اهقلط ناف» أرق مث ه . ناسحاب

 ةحنم يف قالطب سيل هنا انررق دقو :مالساا لبس بحاص يناعنصلا ةمالعلا لاق

 . ءاش نم اهيلا عجريلف اهانطسبو ةلدالا كانه انحضوو راهنلا ءوض ةيشاح رافنلا

 هححصم ه ١

٤٢٤



 هتذخا غولبلا دعب هزجت ملف هب اهوبا ةلفطل ىدتفا ناو .هتقافا وا. غول

 مرغلا هيلعو مات زئاج اهيلع هلعف ليقو . بالا ىلع هب عجرو اهجوز نم

 ءادف انونجم وا ؤالفط مزلي الو . اهل احالص ىأر نا هريغ اهيلع زوجو .اهل

 الجر رما نمو .يلو وا .ةفيلخب ںاو قالط الو لوبق امهنم حصي الو

 نمض سم ىتح رمآلا ملعب ال رثكاب لعفف مولعمب ةارما هيلع جورتي نا

 يف اهل هدر مزلو هنم جوزلا هذخا ءادف عقو ناف : داز ام رومال
 هنم تذخأ ام اهمزلو .ءادفلا يف ةدايزلا كلت لخدت ال ليقو . .عانرل الا

 و لقاب لعفف مولعمب اهيلو ترما ناو .اهل وه امنا نومضملاو طقن

 ايل وهو عقو نا ءادف يف لخدي الو صقنلا نمض تئطو ىتح ملعت

 ام اهلمحف هتجوز ىلع بلغت نمو .هنودب زوجو . زوشنب الا زوجي الو

 هنم تدتفا ىتح ةرشاعم ءوسو ةشيعم قيضو قوقح عييضت نم هقيطت ال

 .بات نا درلا همزلو مكحلا يف زاج ناو ۔ هللا دنع اميف هدخأ هل لحب م

 نا هدرتو .ةرشع تهاساو تزشن اذا كلذك قادصلا ذخا اهل لحي الو

 ءادف عقو نا قادص نم ىطعا ام ىلع دئاز ذخا جوزلا ىلع مرحو . تبات

 الو ههاركا مدع نيب هب "ادفلا ىلع هنم اهاركتسا تعدا ناو .هللا دنع

 هيلع زاجو .هثرت مل هضرم يف تامف هنم تدتناف ضرم ناو .هدجب
 تيفوع مث هنم تدتفاف تضرم ناو . تنام نا اهثري الو ؛ىربا نا ءادفلا

 هل بجي ليقو . ثراو قادص نم لقالا ذخا هيف تتام ناف - اهيلع زاج

 يف. هثرا يف هل لصحتي امم لقا ناك نا لوالا ْلعف۔رثك ناو۔قادصلا

٤٢٥



 ذخا هنم لقا لصحتملا ناك ناو . طقف قادصلا ذخا اهقادصو اهكورتم

 ثراولل .يقابلا عفديو قادصلا نم هيلعام هعبسحيو لقألا

 رحلا لبق هنم تدتفا مث . ائيش اهقدصي مل ناو قادصلاب ىفتكا ايواست ناو

 الو ائيش يطعي الو نئاب وهو ءادفلا زاج ۔ ةماوا . ةياتك ناو _ تتامف

 هنع طقس تام مث هضرم يف اهقادص نم ةما بر هأربا ناو "ثري

 هنع طقس ليقو . ثلثلا هعسو ام ردقيف الاو .هلام ثلث هعسو نا اهقادص

 ةثرو نم ناك ناو .جوزلا تحت نم تجرخ اقلطم هبذا اقلطم هعيمج

 مث امسمف ىمسمب ةما جوزت نمو .هنم هثرا يف كلذ هرضي مل اهبر

 ةعجارم ديسلاو وه دارا ناف :قادصلا هنع طقسو زاج اهبر نذاب هنم تدتفا

 ليقو . ديدجتلا بجو هكلم نم اهجرخا مث هنذاب ءادف عقو ناو . تزاج

 اهعابف ءادفلا دعب هنم اهثرو نا ددجيلو ءديس توم دعب ناو ةعجرلا حصت

 عقو مث .سم لبق تعيب مث مولعمب اهجوزت ناو .اهقتعا وا .اهبهو وا

 لخدي ال و هل بجو ام فصن همزل اهقادصب اهجوز نم اهاداف مث رتشم دنع

 مث تسم ناو . هب اهادافام لك يرتشملا ىلع ليق و .عئابلل بج و ام ءادفلا يف

 الو عئابلل هنأل هيلع ثيش الف مولعملا اهقادصب اهي رتشم اهاداف مث تعيب

 نمو .اهاداف نا هلام نم همرغيف يرتشملا مزل ليقو .ءادفلا يف لخدي

 اهجوزت ناو ٠. ديدجتلا بجوو هدنع اهتعجر حصت ال همرغ همزلي ال لاق

٤٢٦



 لوبقلا لبق هكلم نم اهجرخا مث ءادفلا ىلع هنم اهبر هأربأف مولعمب

 تجوزت نمو ٠ هكلم نم اهجرخمل قادصلا يقب و نئاب قالط همزل هلبق مث

 ءادفلا دعب هعاب ناو .زاج هبر نذاب هب هنم تدتفاف .اهسف مولعمب ادبت
 ايش اهبطعي ناب حصت ليقو .ءاش نا ددجي لب .اهمجاري الف هنا
 مل اهكلم نم هتجرخا مث .هتثروف ءادفلا دعب هبر تام ناو .هب اهمجارب

 . ديدجتلا بجوو اقافتا حصن

 اهمدق هعجر دارا مث 4 ىدانف مث . قلط نم _ “باب»

 ديدجت الب كلذب تسم نا مرحتو . هسكع حصي الو . قالطلا ةعجر ىلع

 ىضرو لوبقو اهل قادص در ىلع ةدع يف داهشاب تحصو .. ءادفلا ميدقت

 طرتشا امناو .ةدع يف ناو حاكنلا ديدجت بجي ليقو . رثكألا دنع اهنم

 قالطلا يف لعفلا نأل .قالطلا ةعجارم نود ةارملا ىضر ءادفلا ةعجارم يف

 هنأل ءادفلا يف اهفالخب اهيلع ةعجارملا يف كلذك ناكف هدحو لجرلا نم

 .ةفالخ وا ,ةراما حصت الو ؤاضيا اهيف نيكرتشم اناكف اعم امهب مقو امنا

 ةداهش يفو . ءادفو قالطو حاكن ف تزاجو . اقلطم ةعجارم يف ةلاكو را

 ٠ طقف قالطلا ةعجارم يف زاوجلا اهثلاث ( لاوقا ) ةعجارملا يف ةلمجلا لها

 ءادف هب عقو نا قادصلا نم لجآلاو .اقلطم عنملاب ليقو .امهيف ليقو

 دنع نيبي مل نا لولحلا ىلع وا ؟ دقعلا يف امك هلجا ىلع لهف :عوجر مث

 اهقالط رما دقفلا دنع تطرش نا اذكو .(فالخ) ؟لجؤم هنا ةعجارملا

٤٢٧ 

ءادفلا ةعجارم



 ؟ اهدي قاب لهف : تعجور مث تدتفا مث رم امك مولعمل اقلعم اهدي

 رمألا نكي ملاذا لجاعلاو .(نالوق) ؟ عوجرلا دنع هطرتشت مل نا لئاز وا

 ىمسمل قادصلا ليجات جوزلا طرشو عوجرلا دنع هتطرشف دقعلا دنع اهديب

 دنع لوألا ىلع صقنلا وا . ةدايزلا طارتشا حصي لهو .هطرش لكلف رخؤي

 لوألا ىلع دازو عجار نمو . (لاوقا) امهنم لك الوا ؟ طقف ةدايزلا وا ؟عاجترا

 ناو . امهالك ليقو .ةدايزلا فدهنو اهل قادصلا همزل سف لبق قلطف

 : زاج ديدجب ةدع يف ةيدتفم حاكن ددج نمو . هاتمزل نيتقيلطت هلبق اهقلط

 لوألا لثم رخآلا نم ليقو .قادصلا لك اهلف سم لبق اهيف اهقلط ناف
 اهجوزت ناو .لوألا ىلع لضفي ناك نا لضفلا فصنو . هلثم وا . هتميقب

 مث ديدجب ةدع دعب ددج ناو .قلط ام همزل سم لبق نيتقيلطت اهقلطف

 ديدجتلا بجيو .قادصلا فصن اهلو ةدحاو هتمزل اضيا هلبق كلذك اهقلط

 دوهشو مولعمب جوزت نمو . عاجتراب تئطو نا مرحتو ،سم لبق ةيدتفمل

 زاج قادصلا ىلع مهتدهشا مث مهيديا نيب اهعجار مث .مولعمب اهاداف مث

 .اهتوعدب كلذك ربختو . عاجترالاو ءادفلاب اوربخيو هب هيلع اهل اودهشي نا

 اهل اودهشي الو ٠ عاجتراو ءادف ركذ الي قادصلاب اهل اودهشي نا صخرو

 امهيف ماتب عقو نا نودهشيو .عاجترالا يف اذكو . هنم ضعب اهاداف نا هب

 مهلو 6 عاجترالاو ءادفلاو حاكنلل اورضح نا الا قادصلاب نودهشي الو

٤٢٨



 درلاو ٧ادفلاب هرارقاو قادصلاب اذك هيلع اهل جوزلا رارقاب هب اهل اودهشي نا

 اضيا هب اهرارقاب اوربخيو .ءادفلاو حاكنلل اورضحي مل ناو ةعجرلا ىلع

 هدي كله ناو ٠ امهدحا هدحج نا حاكنلاب اودهشيو ةعجارملا اوركدبو

 ٠ تيضر نا هلبقتف عاجترا ىلع اتيش اهاطعا

 اهنذاب ةدع يف انئاب ةقلطم ةعجارم حصت له . «“باب »

 ددجي و رخآ حكنت ىتح ثالث وه و ؟ حصت ال وا ؟ هنودب ناو وا

 نمو .( لاوق) . هب ذوخأملا وهو؟ ۔ ةدع يف ناو ۔ مزلو ةدحاو وا ؟ ثاش نا

 هاتمزل نيتقيلطت سم لبق قلط مث . ةدع يف ديدجب ددج من انئاب قلط
 عاجتراحصو ه فصنلا متحتو ةدحاو ةدعلا دعبو .هفصن ليقو ، قادصلا لك اهلو

 اهدعب اهجوزت ناو آ تهرك وا ٧ اهنذا الب ناو اهيف ثالث نم لقا قلطمل

 ديدجت زاجو ٠ فصنلا اهلو ةدحاو هتمزل سم لبق نيتقيلطت اهقلط مث

 اهل سيلو "طولا لبق قلط ام همزلو . ديدجب ةدع يف عاجترا ماقم مئا

 ةدع اهمزلت الو . سم لبق ةقلطم عاجترا حصي الو .لوألا قادصلا ريف

 ةدحاوب هدنعاهنا دهشاو عجار مث . ةدحاو قلط نمو . كلذب تسمنا تم رحو

 ٠ كلذ يف ددش دقو مكحلا يف ةقيلطتلا هتوفتو هيلع مرحت مل اهسم مث
 دهشي نا هلو 2هتعجارم زجت مل امهب هدنع اهنا دهشاو او نيتقيلطت اهقلط ناو

 نم اهيف صخرو .ضعب دنع هب مرحتو .اهسمي مل نا ةدحاوب هدنع اهنا

٤٣٩ 

 ةعجارم
قالظشلا



 ناك نا اودهشا دوهشلل لاق مث ركناو اقالط تعدا ناو ىلوالا يف ددش

 راكنا ىلع ةعاجترا حصي مل نيتقيلطت ىلع يدنع يهف تلاق ام ىلع رمألا

 ءاضقناب هل ترقا ناو . هتدحجو هءاعدا نا ءادف يف اذكو . قالطلاب رقي ىتح

 جاوزالا اهيلع مرحي الو .هلبقت كلذ تلاق ن! اهادص تلطبا هيفنب مث . ةدع

 دعب الا ضقنت مل يهو تضقنا دق تلاق مث تعجور ناو ءاضقنا دعب

 ,ذنمهو ىلوالا ىلع ليق و .ايندلا جاوزا اهيلع مرحو اضيا هتلطبا عاجترا

 .قالطب اهتمذ جوز هارباو ةبوتب صلختت اهنا رهاظلاو . ةرخآلاو ايندلا جاوزا

 ةقداص ةبوتالا قدصت ل اههاضقنا تمعز مث اهعجارف ضقنت : تلاق ناو

 دقع دعب ةحوكنم قدصت الو . مكحلا يف ال . لزعلا بجيف ترهظ نا

 انكمم اطلغ عدت مل نا مكحلا يف هب رارقا دعب ءاضقنا مدع تعدا نا

 ىعدا نا جوزلل اهسفن ادحاو ةقلطم نكمت ال و . ضيحب ال ةدعلا ف

 ملعت ىتح لعفي نا راهظ وا ،قالطب فلاحل الو .اهب ملعت مل نا ةعجارم

 ىتح لعفي ال اهراهظب افلاح عنمت الو .انيما ولو هقدصت الو لعف هنا

 فلح ناو .هلعفا مل :لاق نا قالطلا يفو هيف هفدصتو لعف هنا ملعت

 صخرو . هلعفا مل: تلاق نا ابقدصي الف اذك يه لعفت ال امهنم دحاوب

 تلعف اهنا ملعي ىتح اهبرقي الف اذك لعفت نا هب ناو . ةالوتم ةنيما يف

 . اذك لعفي نا نيعمل هب فلاح اذكو .ةنيما ولو هتعدا نا اهقدصي الو

 نا صخرو . ال ما لعفأ املعي ىتح ابراقتي الو هناقدصي الف هلعفي ال وا

 امهسم لبق لعفي نا ارذح اسامتي الف امهنع بيغت نا نكلو لعفا م : لاق

٤٢٣٤



 نهقلطف ةدحاو نم رثكا هل نمو .قالطلا عوقو دعب نوكيف ناملعي الو

 قرفيو .عاجترالا يف قيرفتلاوا .عمجلا هلف هيف نهعمجف ةثالث نم لقا

 لكل ققح اهيسن وا .اهنيعب ال ةدحاو قلط ناو ۔قالطلا يف قرف نا هبف
 ناو .قيرفتب نهعجاري مث الوا ةقلطملا يه نكت مل نا :لاقو . ةقلط

 نيتقلطتب هدنع اهنا دهشاف هب قالطلا عوقو وه نظف مالك نيجوز نيب عقو

 ةدحاو هتجوز قلط نمو . مكحلا يف ةدحاو هتتافو مرحت مل همدع ملع مث

 نا تمرحو هتعجارم حصت مل نيتقيلطت ظفلب ال نيتنئاب هدنع اهنا دهشاف

 عاجترا ىلع داهشا رثاب كلذ لاق نا ثحب هيفو .كلذ ىلع اهسم

 ٠ دارملا روربظل

 بيع نم ملاسلا لقاعلا ملسملا غلابلا رحلا نصحي _ “باب»

 هنصحت الو ةمألا نصحبو . هطرشب ليقو .اسامتي مل ناو هنصحت و كلذك ةرح

 الو . ةلقاعو ةغلاب نونجم الو لفط الو . اهنصحب الو ادبع ةرح نصحتو

 ةكرشمو كرشمك .اهنصحب و ادع ةمأ نصحتو . اهنصحيو املسم ةيباتك

 .ةجوز لصأتسمو نينع نصحي الو . امهنصحتو ةرح بوبجبو لوتفم نصحبو

 ةأرملا ىقبت لهو . جلاعت ىتح ءاقترلا نصحت الو . (نالوق) يصحلا يفو

 لجرلا اذكو ۔ (نالوق) ؟ الوا ٥ هقالط وأ . جوز توم دعب ولو ةصح

 كرشم نصاحتو . اهئاضقنا دعب فلخلاو . بير الب يعجر ةدع يف انصاحتو
 ةمألاو دبعلاو ‘هطرشب ليقو . مالسالا يف اسامتي مل ناو املسا نا ةكرشمو

٣١ 

ناصحالا



 نالنللا

 مث نمو .ةفلتخم مهناصحاو رارحالاو ديبعلا ماكحاو ث قتع دعب كلذك

 . تملسا مث ةمأ وا . ةيباتك ملسم جوزت ناو .امهيف يناثلا ىلع سملا طرش

 تحت ةرح اذكو . قتعوا . مالسا دعب اهسمي مل نا هنصحت الف تقتع وا

 دترا ںاو . نانصاحتي الف هتمرحم يه اذاف سمف جوزت نمو . قتع دبع

 ٠ عوجرلا دعب اسامتي مل ناو نانصحمف اعجر مث ناجوزلا

 ىنزب كلذك هتجوز ملسم غلاب رح ىمر نا _ «باب»
 .هتمرح يه اذاف اهنعال نمو . نينامث دحلا تدلج هتمر ناو . ]١[ اهنعال

 ف ةقلطم ناعل حصو . هب اهامر امف هقدصت ل نا دحلا دلج جوز تاذوا

 دلجو اقافتا ةنونيب وا .ميرحت وا . ثالث دعب الو .اهيف ناو ال ليقو . ةدع

 نا اذكو .امهنيب قرفو نيعبرا دلج ةمأوا . ةياتك ىمر ناو . دحلا يمارلا

 ةمصع قيرفت الب ةنونجموا . ةلفط يمار كلذك دلجو .ةماوا .ةرح دبع ىمر

 لبق امهدحا تام نا نانعالتم ثراوتي لهو .امهلبق نمك امهناعل حصي الو

 قرفي لهو .ادبا اقرفو دح عجر مث نعال نمو . (نالوق)؟الوا ؟ ناعللا مامت

 ةارما ىلع دهش ناو . (نالوق) ؟الوا ؟نعالي نا لبق عجر مث اهامر نا امهنيب

 تحت ةنارصنلا ۔- ١ : نهل ةنعالمال ءاسنلا نم عبرا : لاق ( ص ) هنعو ١(

 كولمملا _ ٤ : كولمملا تحت ةرحلا - ٢ ملسملا تحت ةيدوهيلا - ٢ ملسملا

 هححصم ها . ه رحل ١ تحت

٤٣٢



 ؟مجرتف مهزوجل وهوا ؟ ةثالثلا دحيو ؟ اهنعالي لهف اهجوز مهعبارو ةثالث ىنز

 تقو نم ةدملا لبق هتدلو ام الماح ةارما انعالم مزلو . (فالخ)؟ اهنعالبال را

 الو ٠ ميرحتب ةجراخ الو . ةنعالم جوزتت الو . اهدعبام ال ناعللا

 هدعب ناددتعيو نعضي ىتح لماوح نك نا جوز نم مرح وا ى دترا جوز تاذ

 عضولاب درو صنلاو توموا . قالط الب ةقرف نهجورخ ذا .ورق ةثالث

 . كلذ .ريغ ليقو . امهف

 ءاهقلطمل ءادفوا . .الياب ناو اثالث ةقلطملا لحت ال . «“باب»

 دعب تلحو . لك ةليسع قواذتب هيف سيلدتال امات احاكن هريغ حكنت ىتح

 ثالث هدنع تناكو : لوالل علخ وا .ءادف وا س رايخب ناو ۔هنم قارف

 يناثلا اهسم نا هل لحت لهو . (فالخ) اهنود اميفو : اقافتا جوزلا اهمدبيو

 للحمو للحم نعلو . لحت ال اهنا حجارلاو .(ددرتهيف) ؟ الوا ؟ جرف نود اميف

 لحت الو . اوملع نا يلولاو دوهشلا ىلع مرحو . ليلحتلا دصقب هل للحمو

 اهجوزت ناف .(نالوق) ؟اهسبح وا ؟اهقالط يف للحملا ةبوت لهو . هب لوألل
 ء عجار نمو امهنيب قرفي الو امهفورعم درو اددهو ارجه كلذب لرالا

 اضيأ قيرفت الب كلذك ارجه هريغ حكنت نا لبق اثالث هنم ةيدتفم جورت وا
 ناو ٠ هيف سمت مل رهط يف ادحاو قالطلاك ءادفلا نسو . فلخلا دوجول

 تلح اقرتفاف اثطو اتبثاو دوهشلاو سلجملا نع دقع دعب يناثلا اهب الخ

 لفط حاكنب لحت الو . طقف هب اهرارقاب ولو ةولخ دعب لحت ليقو . لوالل
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 لحت ىتم
انالث ةقلطملا



 يصخلا يف و ، بوبجمو لوتفمب تلحو . لصأتسمو نينع وا . نونجم وا

 ! مارحاوا . فاكتعا وا ى نيرضاح نم اراهن ناضمر يف ءطوب الو (نالوق)

 تحت ناوةمأ سبحتو . ريفكت لبق راهظوا . ءاليا يف وا . سافنوا "ضيح يف وا

 حكنت ىتح اهارستي الف امهدعب اهارتشا ناو . هريغ حكنت ىتح نيتقلطتب - رح

 الف كلذك هنع اهقلطوا .هدعل اهجوزي الف اثالث هتجوز قلط نمو . هريغ

 الو . اثالث يباتكمدهي الو ؤ امهيف صخرو ٠ جوزتت ىتح هسفنل اهحكني

 .دبعل ةرح هليلحت يف صخرو .- ةمال ناو - دبعالو .منسمل ةياتك للحي

 ةمصع ليزمب هكرش ف كرشم قلط ناو .زوجو . رستب جوزل ةما ديسالو

 ٠ هريغ حكنت ىتح اهجوزتي الف املسا مث . هنيد يف وا ٨ مالسالا ف

 ‘ضرفو سم ءافتناب ةقلطم عيتمت بجو «باب»

 اهيف امهدحا تام ناف . ةدعلا ءاصقنا دعب اهكردتو امهدحا وا ءإامهتوشال

 .ةدع يف ةعجارمل الو .ميرحتب ةجراخل الو .اهل عيتمت الب رخآلا هثرو

 ةنئابلا و ةنعالملا يف و . اهتطرش نازوجو ..ادف دنع اهتطرش ناو هيدتفمل الو

 ثرا الو قالطلا موي يف ناو ثالث تاذو ةنئاب اهكردتو . (نالوق) ءالياب

 رتقملا ىلع و هردق عسوملا ىلع فورعمب ةعتملاو .ةدع يف ناو تومب امهنيب

 ةجوز نود دبع ةجوزو . ةملسم ةرح نم لقا ةيباتكو ةمال يهو :: هردق

 الو بايث ىلع ال .ةميق ىلع ربجيو . لودعلا رظنب هبر لام ردقب رح
 صخرو .هيلا عوجرم لك اذكو .ميوقت لبق و ةدع دعب ةللاحم اهيف ءىزجت

٢٣٤؛



 . هتايح يف اهتيحا نا هتوم دعب اهجوز ثراو دنع ةنئاب اهكردتو . كلذ

 مث ريقف وا 6 ايعجر ينغ قلط ناو . كلذك اهتيحا نا جوزلا دنع اهثراوو

 ال . اپثاضقنا موي لاح عيتمتلا ربتعا ةدعلا ءاضقنا دنع ىنغو ارقف عقو

 اهحب ر اهل و ايضارت نا ۔ ةدع يفناو ۔ يعجر تاذ ةعتم تزاجو . قالطلا موب

 اهتدر اهاداف وا .امهدحأ تام وا ،تمرح وا .اهف اهعجار ناو .اهيف ترجتا نا

 اهئاضقنا دنع رقتفا مث ةدع يف ينغ عتم نا و .اهؤانع اهل و هثراول وا . هل اهحبرو

 قالطلا موي ةثالثلاو نئابلا ىف ربتعاو . سكملا ف اهل هدازو امهنيب ام هل تدر

 عتم ةدع يف اهبر اهعابف ادحا و ةمأ قلط نمو . صقن وأ 'هدعب لاملا داز

 ةعتملا كسمأو اهدر بارشلا لبق اهب ناك بيع ىلع علطا ناو . اهبرتشم

 نمل يهف ةدعلا يف اهقتعأ وا . اهبهو نا اذكو . نامضلاب جارخلاو ةلفلا اهنال

 هتعيب مث نيتقيلطتوا . انئاب تقلط نا لوألا ديسالو ةقتعملل وا . هل تبهو

 هكلم نم هجرخأ مث ايعجر هدبع ىلع قلط نم اذكو : تقتع وا .تبهو وا

 نئابلا يف عئابلا ىلع و ٠قتعملا وا . هيلا لقن نم ىلعف تضقنا مث ةدملا يف

 ٠ اهيف هجرخأ نا ثالثلاو

 اهانكسو اهتوسكو يعج ر تاذ ةقفن تمزل _ “ باب «

 .عضت يح طتنف ةعفن - انئاب وا 6 اثالث تقلط ناو - لماحل و . ةدعلا ف اهجرز

 نم اهدلو ىلعو . اهيلو وأ ٤ اهلام ف لب اهعض و لق تام نا هثراو مزلت الو

 لقنت نم ۔ تمرح وا .هنم تناب۔ الماح عنمي نا جوزللو . هتدالو موب

٤٢٥ 

ةقلطملا ةقفن



 نكسم ةقفن عم هيلع اهلو .عضت ىتح هتدارا نا هدلب نم دعبب اهدالب

 ٢ ٠ الوا ؟عضولل ةقفن دبع نم تناب لماح ةرحل لهو .ةوسك ال اضيا

 ناو تناب نا لماح ةمأل ةقفن الو .قتع نا دبعلا ىلع اهلو .(نالوق)

 ىتح امبهقتع دعب دبعلا ىلعو .اهتقفن هيلع ليقو . رثكألا دنع رح نم

 ناو . اهل ةقفن الف اهلمح قتعو رح نم لماح ةما تناب ناو .عضت

 ديسلا بهو ناو .هيلع اهل ةقفن الف هل بوهوملا هقتعاف اهلمح اهبر بهو

 عضت قح اهتقفن هيلعف هلمح لمحلا بر قتعي ملو ةمألا قتعا مت لمحلا

 تجرخف ةما ىرتشا وا 6الماح ةيرس قتعا نمو .جوزلاو ديسلا ىلع ال

 ۔ زيمي ال امم وهو - اهئارش خسفب ملع وا .تقحتسا وا . هنم الماح ةرح

 اهجوز هتمعز هلام نم نومت يهو ملعت ملو قلط نا رفاسملاو . عضولل اهقفنا

 ملعلا لبق هنم هب نومتام در اهمزلي مل مدق مث اريثك كلذ ىلع تماق

 تام موي نم تمرغ ملعت ملو هرفس يف تام ناو .اههؤانع همزلو قالطلاب

 تامو رفاس مث هتومل اهبر اهربد نا ةمألا اذكو . ةثرولا لام هنأل اقلطم

 مزلي الو ث هثراو ىلع اهؤانع اهلو ملعت مل ناو قتع دعب تلكا ام تمرغ

 برضب ربجت و ،اهريغ نم لبقو تعنتما نا اهدلو عاضرا اهجوزل اعضاو

 مألا ريغ يف فلخلاو . هتمصعب تناك ولو هعضرت ىتح هلبقي مل نا ددع الب

 جوزلا دنع اهتبلط نا ةرجا اهلو .؟الوا ؟ربجت له :اهريغ لبقي مل نا

 ٠ مطفي ىتح عيضرلا ةقفنو حجارلا ىلع اهدلول وا .هتمصع يف تناك ولو

 يف اهدنع هئاقبابو .اهريغ لبق ولو هعاضر تبلط نا مأل دلو درب ربجيو

٤٣٦



 ولو حكنت ىتح ىشئألاو ، هيدي لسغو هبايث سبل ركذلا قيطي ىح هرغص

 لبقي مل نا هعاضرا هما مزل اعيضر ادبع بهو نمو . برتست مل نا تفلب

 ماعنألا يف كلذك الو . كلذب بهاوك عئاب ذخؤيو . هعاب نا اذكو .اهريغ

 .مئامهبلاو

 ةسيآو . ثورق ةثالث .ضئاح ةقلطم دتعت (١ا) . «“باب »

 ةرشعو رهثا ةعبرا اهنع ىفوتملاو .عضول لماحو . رهشا ةثالث ةرينصك
 ريخالا ربتعاو . الماح تناك نا نيلجالا دعبا وا .رخآلا سمش تيغل

 ناقالطو ناتضيحف تقلط ناو : ةرحلا فصن اهنع ىفوتملا ةمالاو . عضو يف

 نا يغبني يتلا ةفصلا لينلا حرش يف ها همحر شيفطا خيشلا ركذ ( ةدئاف ) ١(

 نيزتت » : لاقف اهجوز اهنع ىفوتملاو نئابلاو ة۔عجرلا نم لك -ةدعلا لاح- اهيلعزوكت

 نيزتت الو . نئابلا جرختالو ث هنم دبال امل الا اهتي نم جرخت الو . اهجوزل ةيهجرلا
 . هبراشتوا . هلكاؤتالو . كلذ ريغب الو . رذعلالا باضخوا . كاوسوا 0 لحكب

 اه الا جرخت الو 0 كلذك اهجوز اهنع ىفوتملا نيزتتالو _ . نذابالا نالخادتيالو

 امتاخ سبلتالو . نرحلا ةمالع هنال دوسالا بوثلا سبلتو . ةدعلا متت مل ام هنم دبال

 الو . ةرونلاب اهدسج يلطتالو . امامح لخدتالو . اساحن ولو الاخلخوا ث اراوسالو

 رمتخي امبالو . متكبالو ءانحبالو بيطم نهدب طشمتالو . بيطلاب رخبتتالو . بيطت

 اهجوز ىفوت اذا ةكرشموا ةملسم ث ةماوا ةرح . ةريبك وا ةريغص اهسار يف

 هححصم ها . كلذ ئلع ربجتو دحوملا

٤٣٧



 كلثلا اهتيدو اهلثم ليقو .ةملسم ةرح كلث ةياتكلاو .هفصنو رهش وا ى ربجب

 اندنع ناقالط۔ رحنم ناو ۔ ةماو . ثالث ۔ دبع نم ناو _ ةرح قالطو . اقافتا

 تقنع مث .ةما جوز تام ناو ]١[ ةدعلا نهياعو ف ءاسنلاب قالطلا ناف

 تقلط نمو . ءانبب رشعو ةعبرال تمتا مايا ةسمخو نيرهش نود

 تباث نب ديزو سابع نبا لاقو . ةفينح وباو يلع مامالاو دوعسم نبا لاق هبو ١(

 كلذ .رظنلا هبجوي يذلا وهو «هاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا » : يمفاشلاو كلامو

 روذحم كلذ نع ًاشنالاو هب ربتعي نا ىلوالاف هدي يفو لجرلا قح نم ناك امل قالطلا نا

 فاحجا اذه .ؤو . مكحلا يف ةدحاو اصعب - امهني ام امهنيو _ دبعلاو رحلا قوس وه

 بسح ىلع نوكت نا قئاللاف ةارملا نأش نم ةدعلا ناو . هتماركل ردهو رحلا قوقحب

 ةفص نهنم لكل نا قحلاو ٠ ةيباتكلاو ةمالا نع ةرحلل ازييمت اهمع تانب قبطو اهفصو

 .نمالك فصني لوقلا اذه نا مث . لاحب نهنيب يوسن نا نكمي الف اهريغ نع اهزيمت

 .ةرخآلاو ايندلا رما هيلع حلص يذلا لدعلا وهو . هترئاد يف همرتحيو ةأرملاو لجرلا

 انلق ؟ قالطلا يف تلصح اهارتالا اهيف تعقو دق اهنم تررف يتلا ةيوستلا نا لاقيال

 :ةماركلا يبناج دحا حيجرت نم هقزأم نم جورخلل دب الف قوقحلا ضراعت نم كلذ

 فالا عذجب لواحت يتلا ةرحلا ةماركو هقوقح نم قالطلا ناك يذلا لجرلا ةمارك

 ةأرملا ىلع هظف هللا نال رابتعالاب ريدجلا لجرلا ناكف ةياتكلاو ةمالاب اهتيوست مدع

 : هلوقلو « ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » : يلاعت لاق

 زئمشت ىتح جوزلا لبق نم نكت مل ةيوستلا هذهنا ىلع « ةجرد نهيلع لاجرللو »

 امو : هبجوم داحتال بيدأتلا يف نهنيب ىواس يذلا ميكحلا عراشلا نم يه لب اهنم

 هححصم ها ! ةلمجلا يف يهلا بيداتالا قالطلا

٤٣٨



 تام مث رهشا ةثالث نم لقا تثكم وا . ةثالث نم لقا تضاحف ايعجر

 تقتع مث .۔انتاب نا و ۔ ةما تقلط ناو . هانب الب اهنع ىفوتملل تلقتنا اهنع

 ثورق ةثالث تدتعا اهيف ةلفط تفلب ناو . ةرحلل هب تلقتنا ةدعلا يف

 هنودب رهشا ةثالثف اهيف تسيا مث ى تقلط نا ضيحت ةغلاب اذكو . هانبب ال

 تمتا هنود تقتع ناف . هفصنو رهش ۔ قلط نا ۔ ةريغص ةما ةدعو اضيا

 ءورق ةثالث غولبلا موي نم تددج اهيضم لبق تغلب ناو .ةثالث ۔ءاني

 اهب ناب ناف : ةافولا ةدع توملا نم تددج اهنود اهنع تام ناف ثهنودب

 نوتس وا ؟ةنس نوسمخ سايالا دح لهو . نيلجالا ىصقا تصبرت لمح

 زاجو ٠ مدقت (فالخ)؟ نوسمخو ةسمخ وا ؟نوعبس وا ؟-راتخملا وهو-

 اهيف متت ملو رهشا ةثالث ضئاح ةقلطم تدتعا ناو . ةلمجلا لها هيف

 ناو . ]١[ تسم نا تمرحو . دسف تجوزتف اهنزجي كلذ تنظف .ورق ةلال
 تدتعاف تقلط ناو . تلصو تماص اهتداعك امد تار مث ، نيتس تزواج

 . كلذب تجوزت نا اضيا اهحاكن لطب اهتاقواب مدلا اهيتاي و . ءارقألا

 رمع اهبرضف ةدعلا يف تجوزت ةارما هنع هثللا يضر باطخلا نب رمع ىلا عفر ١(

 تحكن ةارما اميا » : (ض) لاق مث . امهنيب قرف و تابرض ةقفخملاب اهجوز برضو
 مث لوالا نم اهتدع ةيقب تدتعاو امهنيب قرف اهب لخدي مل اهجوز ناك اذاف : اهتدع يف

 نسم اهتدع ةيقب تدتعا مث امهنيب قرف اهب لخد ناو . باطخلا نم ابطاخ رخآلا نا
 نم لحتا امب الماك اهرهم اهلو : ادبا ناعمتجي ال مث رخآلا نم تدتعا مث لوالا

 هححصم ها اهجرف

٣٩؛



 نا ىغبني ام

 نم هنع هزنتي
 ةقلطملا ثرا

 تضقنا ىتح تصبرتف جوذ نم تقرتفا ناو .هب تسم نا تمرحو

 اهب دتعت ىتح جوزتت ال :ليقف ةينب اهدقعت ملو اهيلع تداز وا .اهتدع

 نم لقاب اهئاضقناب قدصت الو .اهنودب ول و تضقنا اذا صخرو .اهضرفل

 دنع نيثالثو ةعست نم لقاب الو ضيحلاب ءارقألا ربنعم دنع اموي نيرشعو ةعست

 ترهط تلاق نا عاجترا تاد قدصتو - راتخملا وهو _ اعم رهطلابو هب اهربتعم

 رثكا وا .ةنس تصب رتف تالث نم لقا تقلط ناو . تطقسا وا ‘ تضح وا

 . كلذك تتام نا اهثروو . مكحلا ىف هتثرو اهئاضقنا مدع تمعزف اهقلطم تامف

 ضئاح ةقلطم نم هثرا دخأي ال نا جرحتل بدن _ «“لضف»

 .اهيتدع نم بسحت الو رهظ نا الا اموي نيرشعو ةعست يضم دعب

 تلحو امهنيب ثاروتلا لازو اهقلطم نع تتافو ةعدب اهيف تقلط : هطيح

 مميتب وا س رهاط ٫ءامب ةثلاث لسغ نم اهمدق تحت نم اهيدب رورمب هريغل

 جرخ ىتح ارهطت عيضت مل نا زثكألا دنع تزجع نا كلذك بارتب

 لها عم تفلتخا نيساي نعو . قالطو ءطو زاج هبو . ةالصلا تقو

 اسايا تبراقو ةثلاث اهنع تسبحف نيتضيح تضاح ضئاح ةقلطم يف لبجلا

 صبرتت تلقو . رهشا ةثالث دتعتق سأيت وا ةثلاثلا ىرت ىتح جوزتت ال اولاق

 ةكاث رهط , تار اثالث ةضئاح يفو :تءاش نا جوزتتو ةثالث مث ةعست

 ىفو .رم امك زيجت يتح ال اولاقو اهسار ىلع هاملا ةضافاب توفت تلق

 قالطلاب رمؤي ال اولاقو قلط وا .قفنا هل لاقي تلق اهتقفنب هيلع رسعم

٤٤٠



 ؟لوألا عضوب لماح توفت لهو .هب ءاش نا صلختيل ةقفنلا ىلع ربجي

 وا . ةقلع طاقساب لحتو توفتو (نالوق) ؟۔حاكنلا لح هبو ۔ رخآلاب و

 نع ىصعتساو هما نطب يف تام ناو . روصمب الا لحت ال ليقو . ةغضم

 لجر نم ناو هيلا دي لاخدا زاج لهف : كالهلا ىلع تفرشاو جورخلا

 ] ١ [ ) نالوق) ؟ الوا ؟ ةرورضل هنم هجارخاو - يبنجا

 وا . بيبطالا اهرشابيال نا بجي كالهلا ىلع تفرشا اذا لماحلا ديلوت ةلأسم ١(

 الا مهللا كلذ رشابي نا _ اهل امرحم ناو _ سانلا مومع نم دحال سيل و ةلباق

 ذاقنا لاح لاحلاو قتعي نا لدب قبوي نا كشوي هنال اهكاله فخو ادقن اذا

 نا ةيرشبلا سفنلا ىلع ةظفاحم _ لماوحلا ءايلوا ىلع بجوي مزحلا نا ىلع

 هتيعضوو نينجلا تاروطت نبقاريل عضولا لجا لبق تاصصختملا لباوقلا ىلع نهوضرمي

 رطخلا نهب طاحا ام اذا ىتح نهرما اولمهي نا ال عضولا نهيلع لهسي امب نهنفعسيف

 . ةرحلا ذقنت وا . ةرجلا ملست ةرم لك امو نيرطضم ذاقنالا لئاسو ىلا اوعره

 لامهالل ةطرع اهراغص اه:ارو تكرتو ةالابماللا ةيحض تبهذ ةرسا ما نم مكف

 لبنلا حراش ضرعت دقو اذه - . ءيش يف عرولا نم اذه سيلو . نوغاضتي ثاقشلاو

 ةرشابملا هزهب مرحت الو اهديلوت رشابي نا يبنجالل زاجاف ةلأسملا هذه يلا هللا همحر

 هجرختل ءاعولا ىلاو هجورخ رسع اذا دلولا ةيوستل اهدي لخدت نا ةلباقلل زاجا امك

 هححصم 9 . رسع ال رسي نيدلاو . هأ

٤٤١



 :هيف سمت مل رهطب ةدحاو ةنسلا قالطو ]١[ _ “باب» قالطلا يف

 ناف . ةدحاو قلطي مث رهطت مث ضيحت يتح رهط اهلزتعا هدارا نمف

 ىرخا نم تلستغا اذا مث اهتضيح نم تلستغا اذا اهقلط ىرخا ءاش
 . لوالل لحت هب و . جوزتت مث ةدحاو طيحت مث هاش نا ةثلاث اهقلط

 اهقلط ىرخا ءاش ناف . رخآ لوخدل اهقلطي مث آرهش اهلزتعي ضئاحلا ريغو

 قلطتو ضيح يف لزعت ليقو ث حكنتو رخآ خالسنال ىرخا مث خلسنا اذا

 .اهرهط نم ىضمولو لسغ دعب ليقو . رهش لوا نم ضئاحلا ريغو لسغ دعب

 يف اهب لوخدم ريغو . رهش وا ث رهط لواب بجي ليقو . سمالب مايا اهرهش وا

 قلطو عجار بات ناف ثهيف قلطم ىصعو . لماحك ضيح ريغ تقو لك

 رثكا قلطم ىصعو . سافن وا “ضيح يفولو عاجتراو حاكن حصو .ةنسلل

 . ةملكب قلط نا اقلطم ليقو . سم قبس ن! قلط ام همزلو ةدحاو نم

 هدنع تناك . دعب اهجوزت ناو . تددعت نا ىلوالاب اهب لوخدم ريغ تنابو

 دعب اهجوزت نا هدنع تناكو نيتنث اهقلط نا ةدحاوب تنابو . نيتقيلطتب

 ليقو .اهقالط هيف زئاج تقو يف اهنا ملعي ىتح ةبئاغ قلطتالو . ةدحاو

 وأ 6 عامج ريغ نم ةرهاط اهقلطي نا وهو ةنس قالط : ماسقا ةثالث قالطلا ١(

 يف وا ضيحلا لاح يف اهقلطي نا وهو ةعدب قالطو - اهلمح نابتسا دق الماح

 ةعدب الو هيف ةنسال ثلاث قالطو - .الما تلمحا يردي الو هيق اهعماج دق رهط

 هححصم ها . اهب لوخدملا ‘ بيغو ةسيآلاو ةريغصلا قالط : وهو

٤٤٢



 .. قلاط تاف ترهط ( مث تضح مث اذه يباتك كءاج اذ اهلا بتكب

 نم ةناو ةرغص ' قلطتو . قلاط تناف "ترهط مث ىرخا تضح اذا مث

 .ةالصلا عنام ف هب رومام الو اهدي اهرما عجر نم م قلطنالو رهشلا لوا

 .ةدحاو نم رثكا وا

 هتمرل قلط مث قلاط تناف كتقلط املك اهل لاق نا - «“باب»

 املكب ۔ و . ثالث هتمزل قلط مث قلاط تناف يقالط كيلع عقو املكو ىرخا

 -افيغر تلكاف قلاط نناف افغر' تلكا املكو قلاط تناف فيغر فصن تلكا

 ةقيلطت فصنبو .اضيأ ثالث اهسدسو اهثثو ةقيلطت فصن كتقلطبو .اضيا ثالث

 . متي لام ر رنجو ناسحلا ىلع اهْنمخو اهسدسو اهعبر و اهثلثب و .مكحلا ف ةدحاو

 فصنب ةدحاوو ". ةفاضا الب انيمخو اعبرو اثلثو افضن لاق نا اذكو

 . فاصنا ةعبرا وا .ةقيلطت فاصنا ةثالث لاق نا ناتنثو . رم امك ةقلط

 امهفاصنا ةثالثبو ث ناتنثا نيتقيلطت فصنب و . ةتس وا م فاصنا ةسمخب ثالثو

 . تب رغ و تعلط اذا ةدحاو - قلاط تناف تبرغو سمش تعلط املكبو . ثالث

 . ناتنث ۔ هللا لاق امك _ كتقلطبو . اعقو اذا ةثلاث مث .اعقو اذا ىرخا مث

 هللا ءاشي نا الاوا . هللا ءاش نا فكتقلطبو .قالطلا لكك ةثالث ليقو

 : هنسح 5 ةدحاو - هربكأ و "ةمظعأو 'هرغصابو . ناتن قالطلا رثكاب . ةدحاو

 . كتوم وا . يتوم لبق قلاط ت تنأب اهنيح ن نم: “تقلطو أ ٠ هشحفاو هحاو

 "رمم ناف ءدعب اهسمي الف رشب هلجا ناو قنعلا اذكو . لجا الب نالفوا

٤٤٣ 

 قالشطلا يف
اضيا



 عا ون ١ ف

 اضيا قالطلا

 ىلع اهسم هركو ٠ مرحت مل رهشلا زواج ىتح نالف وا ،تشاع وا ى شاع مث

 ٠ سم الب ةمبرا يضمب نيبت الو . قالط دعب هعوقو نم ارذح كلذ
 نم .قلطت ليقو . اهيطعت هيلع مرحو ابقالطب ربجي ليقو . نيبت ليقو
 رهشب يتوم لبق لاق نا هتومل يلاتلا يف اهتدع متت مل و نام نا هثرتو اهتعاس
 يف نكت مل نا اهثرو هلبق تام ناو .ارهش اهدعب شاعو تتام نا اهثروو
 اهسمي مل نا رهشب يتوم لبق - قلاط تنأبو .اهتوم لبق اهيف تقلط يتلا ةدمل

 لبق تام ناو . ارهش اهدعب شاع نا اهثرو تتلم ناو .هلاهثرا مدع تامف

 رهشب يتوم لبق اثالث قلاط تنا :لاق نا .اذكو .اهثري مل اهدعب هخالسنا
 تام نا و ءارهش اهدعب شاعو تنام نا اهثريو هثرت مل تامف اهسمي مل و
 تتامف رهشب نالف وا . كتوم لبق لاق نا اذكو . اهثري مل هيضم لبق اهدعب

 .رثكا هدعب نالف شاع وا .ارهش هدعب تشاع نا هتثرو تام ناو . اهثري
 نالف شاع نا اهثرو تتام ناو . هثرت مل جوزلا دعب رهشلا نود تام ناو

 مويب وا س .مشب يتوم لبق لاق نا هثرت ليقو ى تقلط تام نا و .ارهش اهدعب

 .. . رارض! قالط وهو

 انالف . و انالف ا تملك نا .قلاط تنا لاق نا «“باب»

 ناو . اذكهو ةدحاوف ادحاو تملك ناو . .تملك نا اثالث تقلط واوب انالفو

 انالف ثملك نا : لاقف ثالث هل نمو . دحاوك مهتملك نا ةدحاوف : لاق

 رتخيلو | ةدحاو وأبو : هملك نا نقلط واوب ةنالفو ةنالفو . قلاط ةنالف يتأرماف
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 قالط تناف كتقلط .نابو . هدعب وأ . هملكي نا لبق اهيلع هعقويف ءاش نم

 مل مث قلاط تناف كقلطا مل نابو': قلطت الف الاو ٠ اهقلط نا ىرخا هتمزل

 ۔ قلاط تناف كقلطا ل املكب- و . اهتطو نا نامرحو ةنونيبف تضم يتح اهقلطي

 ناك ناو . ةدحاو_قلاط تناف مالغ كنطب يف ناك ناب و . اهنيح نم ثالث

 نا قالطلا مدع خلا كنطب يف ام ناك نابو ثالث _امهتدلوف نيتنثاف ةيراج هيف

 ۔اعم اهيف امه اذاف قلاط تناف ةرذوا .ارب قلاوجلا ف ام ناك ناب ۔ و .امهتدلو

 هفصعضف ةيراج ناو 0 ادحاو قلاط تناف امالغ تدلو نابو ۔اضيا همدع

 قسلاط تنابو . ةيراجلا تقبس نا اهفعضو مالغلا قبس نا ةدحاو ۔ امهتدلوف

 نا اثراوتو هلق اهسم زاجو . هرجف عولط دنع ۔ادغب-و .هنح نم قالطلا _ سما

 .. ثالث ناو امهدحا تام

 هتثر و هيف اهتدع يف تام مث هضرم يف قلط نم . “«“باب »

 ثاريم اهل سيل ليقو . ةافولا ال قالطلا ةدع تدتعاو اثالث اهقلط ولو ۔

 لثعا مث مهضرم يف ةأرما جوزت نمو .ضرملا يف ولو_اثالث تقلط نا

 فمصن اهلو ارارض اهقلط هنال هتثرو اهسمي نا .لبق تامو هتلع ؤ ارقلطف

 قالطو . هيف حيحصلاك امهوحنو جولفملاو دعقملاو .اهيلع ةدع الو ضرفلا

 يف طلوخ امسربم مزلي الو ۔ نونجملا ال . هب هيلع موكحمو عقاو ناركسلا

 زاج ناديري ام ةراشالاب نوفرعي موق عم ائشن اذا مكبالاو مصالاو . هلقع

 قالطلاب هناسل جلجلت اذا مجعالاو : امهريغ وا .حاكنو قالط نم اعنصام امهيلع

٤٤٥ 

 ضيرملا قالط
هوحن و



 قالطلاب نيميلا

 ١ ٥ رك الا دح

 .هب ثبثي امنا حاكنلا نأل . مالكلا اهب متي فورحب نيبتي مل اذا همزلي ال

 هقالط عقي ال ليقو .ةمغن هنم تعمس اذا ءامياب هنم زوجو . هخسف اذكو

 هيلو هنع قلطي الف عطق ول . هناسل سرخ مث جوزت نمو . لاح لك ىلع

 هفالط ىف تمهف نا ليقو . عقي ليقف : ةراشالاب هقالط يف فلتخاو . اقافتا

 قلاطهتأرما لاقف مالكلا لاصتا نع هسبحي لقث هناسلب نم و : ازاج هحاكنو

 همكاحت ملو هتين ىلع هتقدص نا اذك تلعف نا لاق نا ىلا هب سبحف

 . قالطلاب هيلع اهل مكح هتمكاح ناو .اهلزاج اهدنع ةقث ناكو

 نمالا ةعقا و قالطلاب نيميلا نا ىلع اوعمجا _ «باب »

 اهركمو اروهقم مزلي ال هنا اندنع راتخملاف (فالخ) هيفف اهركم اهب فلح

 ال ةياور يفو دهع الو دقع روهقم ىلع سيل :مالسلا هيلع هلوقل . قالط

 :رمع لاقف : هاركالا دح يف فلتخاو . بوصغم لاق وا ; بولغم ىلع قالط

 ديقلا نا : حيرش لاقو : برض وا 8 عجوا نا هسفن ىلع انيما لجرلا سيل

 .اديق وا ! التق فاخ نا ضغب لاقو :هرك نجسلا و .هرك ديعولا و. هرك

 . لعفلا الا داعيالا دعب سيلو .قالط همزلي الو زذعي هناف ابرض وا.

 بيغلا ناميا ليقف.- قالطلا نم بورض يف :- © ةبتاخ ©

 فلح امب هنم ملع ريغ ىلع اهقالطب فلم نمف . مارح اهب ةرطاخملاو ثنح اهلك

٤٤٦



 دحا مالك نالجر عمس وا . قلاط يهف ىثنا نكت مل نا لاق وا :الما

 تقلط نالف وه اذاف هيلع الخد مئ نالف مالك هنا هب امهدحا فلحف

 ناو هناكم لبجلا نا هب فلح نمو . كلذب ملكتملا انا نالف لاق ولو هتأرما

 رداق ها نال تقلطو ثنح الاو ءىرب دقف امهاري ناك ناف سيبيام رحللا

 ءالزنم تلخدف اهملكيال هب فلح نمو . قلطت ال ليقو . كلذ لعفي نا

 تينع لاق ناف . تقلطو اهملك دقف كتفرع دق ال لاقف اباب تقلغأ وا

 تناف اديز تملك نا لاق ناف .بابلل ةكرحملا يه تناك اذا هعفني مل ةنالف

 الو . اتيم هتملك نا ال _ عمسي مل ناو ثنح اهعمسي نا نكمم يف هتملكف قلاط

 يف مصا تملك ناو . ةفاسملا دعبل عمسي نا نكمي ال ثيح هتملك نا

 ملكت ال هب فلح ناو سال ليق و . ثنحي ليقف : عمسل اعيمس ناك ول ةفاسم

 عمسي مل رضاح وهو انالف تملك نا يقالطب فلح هنا هريغل تلاقف انالف

 اثيدح الجر ثدح نم و ، قلطت ال : ليقف عمسي نا ديرت يهو اذه اهلوق

 قلاط يتارمأف ادحا هب تثدح نا هل لاقف ادحا هب ثدحت ال :هل لاقف

 هب ربخا ناو . قلطتال : ليقف : هتيقيب هثدحف رخآ يقل مث هضعبب الجر ثدحف

 بتكف الجر ملكي ال فلح نمو. ال ليقو : هتارما قلطت ليقف هثدح ىنلا

 اهلصي مل ناو تقلط هتارما قالطب بتك ناو ء هيلع سأب الف اباتك هيلا
 تناف يباتك كلب اذا اهيلا بتك ناو .مالك باتكلا ليق هنأل .باتكلا

 يف اهقالط بتك نمو .هب قلطت لاق نم دنع اهغلبي ىتح قلطت مل قلاط

 ليقو . بتك ام فرع اذا هاحم ولو قالط هنا ليقف اهريغ يفو .ضرألا

٤٤٧



 تناف تيلص اذا اهل لاق ناو . كلذب قلطت ال ليقو ٠ ثىرق اذا

 .نيتعكر يلصت ىتحف ةلفان يف تناك ناو . اهمتت ىتحف ةضيرف يف تناك ناف :قلاط

 ناضمر تمص اذا لاق ناو . موي مايص متت ىتحف تمص اذا لاق ناو

 اموي هنم تماص ناو ث قلطت مل هموص كرت تدمعت ناو . هلمكت ىتحف

 نم تجرخ نا اهل لاق ناو . قلطت مل ىضقنا ىتح رهطت ملف تدلوف

 ضيرم ةدايع ىلا تجرخف قلاط تناف هللا ةعاط ريغ ىلا يرما ريغب يلزنم

 ةدايعلاو ةضيرف هبلط نأل . ةالصلل ءام بلط ىلا تجرخ نا ال . تقلط

 الب هلزنم نم اهجورخب ۔ ةجح ولو هلل هيف ةيصاع لفاونلا يف اهجورخو ةلفان

 ىتح ثنحي ال ليقف هنم اهزج ىرتشاف ادبع يرتشي ال هب فلح نمو . هنذا

 هناف رحل اسابل نوكي هنم اهزج ىرتشا نا بوثلا اماو . هلك هيرتشي
 ىتح ثنحي مل هنم اءزج ىرتشا نا هناف نيعم بوث ع فلح نا الا ' ثنحب

 اذكب هكتعب لجرل لاقف همالغ عاب نا قلاط يه لاق ناو . هلك هيرتشي

 دقف هايا كتعب لاق اذا هنأل قلطت اهناف هلاق وا ى تلق : لقي ملو اذكو

 كتعب دق لاق ناو :رخآلا نم ءارش سيلو عي وهف امواستي مل ولو هعاب

 هب اهل فلح ناو : نمثلا نيعي ىتح اعيب سيلف نمثلا نم اذكب نود

 نا ىنع ناف : اهيلا هعفدو فوفلم بوث يف اهلعجف تبأف ةرص هنم نضبقتل

 . تالامتحا هل ضبقلا نأل لوقلا قلطا ناال ء قلطت ايناف اهديب هدي نم اهضبقي

 اهعفدو ةقح يف اهلعجو ررص يف اهلعجف ةرصلا هذه ضبقت ال تفلح ناو

 ىري نم دنعف اهيف امب اهضبقت ال تفلح ناو : ثنحت مل هنم اهتضبقو اهيلا

٤٤٨



 نم امهرد تذخا ناو . ةثناح اهناف هنع اهتزاح دقو ازوحم ناك ام ضقلا

 ىلا تبهنف قلاط تناف هيدرت مل نا اهل لاقف رجات ىلا هتملسو همهارد

 هدرتمل ذا قلطت اهناف هيلا هتعفدف امهرد اهاطعاف هطلخ دقو هدرتستل رجاتلا

 ينلا سيكلا اهيلا رجاتلا عفدي نا نسحالاو .هتدر دق اهنأل ال : ليقو . هنيعب

 ال ىناف كمهرد هنم ذخ هل لوقتو جوزلا ىلا هعفدتو هذخاتف مهردلا هيف

 ريغب ائيش تلمع نا اهل لاق ناو . قلطت مل امهرد هنم ذخا اذاف هفرعا

 تبهذ وا .تيبلا نم تزرب وا .تلكا وا .تزبخف قلاط تناف ييأر

 نا الا لمعب سيل كلذ رثاسو تقلط تزخ اذاف : هيار الب اهلها ىلا

 لمع اذا ثنح ائيش لمعي ال فلح نم :خئاشملا ضعب لاقو .اثيش ىون

 نم ناك ام لمعلا نا سانلا دنع فورعملا نال :لاق .ايندلا نم ارما

 لوصولا الو تيبلا نم زوربلا الو اهنم برشلاو لكألا رسيلو ةفورعملا لامعألا

 وا \ تلاب نا اذكو . ىون ام هيف هيلعو هلف اثيش دصق نا الا .لهالا ىلا

 ال ةرخآلا لامعاو .قلطت الف هنذا الب تلص وأ . تأضوت وا ،تطوفت

 ترمف نالف متأم لخدت ال اهقالطب فلح ناو . ثنح اهنم هيلع بجب
 . ثنحي مل اهيضم دعب تلخد ناو .مايا ةثالث يف ثنحي هناف هتزانج ىلع

 نم رثكا تاتكلا لئاسمو . مايا ةثالث مت أملاو .امت أم اوكب املك سيلو

 ٠ راصتخالا انضرغو اذه

٤٤٩





يلا





 , ءارشلا لباقم ىلعو دقملا ىلع اعرش عيبلا قلطي . ( باب )

 :./ ضوعتي ةميق هل لدب ىلع كلم نم ءيشلا جارخاب ىنعملا اذهب فرعو

 اح اما عيبلاو : كلم :نيع وهو هلع - "نمثب انمث ناك ناف - ::رضاحب

 .'لجا نا ملسك ن نمشمب نمثك ةمذب رضاح وا . .عيف الاو فرض

 . 7 وأ . .نيدلا عيبك لجؤم نمثب انمث وأ . لجع نا لولحلا وا . دقنلا

 ““ “+“هذاقعنا نم ةمنأم هانم عراشلا نم تدز و مث )١( ةحبارملاو رايخلا لمشو دقنلاك

 .هنيعل ال ناو مرحم عي نعو ت ابرلاك هانعم لقعي ال لصت يهن : : ةعبرأ اهلوصا

 نامزلاؤ ررضلاو نشخلا كلذ نع عرفتو .عي يف طرش نعو ،ررغ نعو

 ..: :...: .:: 6 . . تايجراخلا نم- كلذ وحنو ناكملاو

 . . .ا ٠6٠ - ؛ .
 ۔ .... ٠. ط ؛.۔ ةل ۔'..٠ ,... .ذ ه ':.- !

١ 

 ! ... ۔ ه ٠
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 زاجو .ةيمك :همي رحت ىلع عمجب عي مرح : » «باب » . |

 .هرتاسو .. . ريزنخ محلو 6 مدو . .رهطتل مالعاب اهدلجو افوصو اهرب وو اهرعش

 . همحل و : 2 دامسب ةرعك رهاطب طلخم م نا ناسنا رذقو . . اه وحنو رمخو

 - 'هدجو :ناف ' هام لكب ناو هدرب هعئاب رجيبو . رح 5 . هئازجا . رئاسو

 اقلطم ءارقفلل هتمدخ ةميق طعا قرلا لت اتم

 هشمزرلو .هتميق :در دعب اثراو هل :ملعي :مل ناا مهنم نيلوتملل

 ىثا ناك نأ هرقعو. هتيدو. .

١ 

 )١( غ نار ٠:ةلاتلا ةحفصلا ق عويبلا لودج رظنا :ء .. _.

 . ١
 . ٠

 :- ٠ , -. - : : 9 ٠ ١ : ه . : :| : ! `, ! . ; ا 8
 » ٩ . -_ ٠ . ث ۔۔۔-.- . س . پل۔ . . : . .مي . . .!. : 1 :ت ٠١ ه

 دس س۔۔۔.۔۔. .۔.۔ .... . .۔ ... ..۔ . ديسا ساس ح س۔۔ . .. ۔ سسم ۔۔..۔.. ن -=7

٤٥٢ 

 عحيلا
 ۔.. _ ۔ ۔۔ ۔ .

ا۔ہ



 مف ر

١١ 

١٢ 

١٢ 

٠١٤ 

٥ ١ 

١٦ 

 | ‘ اهماكحاو عويلا ‘فانصال الودج اه تبث ناهذالل اييرقت

 ةروملا

 رضاحلا نمثلاب رضاحلا نمثلا
 م

 بئانلا « » «

 - رضاحلا « بئانلا «

 رضاحلا نمشمل اب رضالا «

 بئاغلا ..

 رضاخلاا » رضاحلا ١ نملا

 » » », بئاذلا.

 رضالا ...» بئانلا ه

 بئانلا « » - »

 رضاحلا نمثلاب رضاحلا نمثاا

 بئاغلا نمثااب رضاحلا «

 لجعمتا نمثلاب رضاحلا نمثلا

   « « » نملا
 ب افلا » « »

 رض املا » بن افلا »

 ب اغلا » «» »

 . ةباد تذخاف اكئاح رهشا ةثالث دعب عفدت

   . ةرضاح كنرف فلا تذخاف ارضاح ابوث تعفد

 املا "

٠ 
 م

 . ;¡ ةرضاح مهاردب رضاح رانيد

 رشا ةتسل ة هي ةامبسمخ و فل ب كن رف فل ١

 وا لقا ناكا ءاوس رضاح غلبمب هتعب مبرغ ىلع كل دنس

 ٠ { - خ دنسلا غلبمل ايوام وا رحك ا

 .. رخآ ةمذب دنسب كئافرح دحا ةمذب ادنس تمب

 ارضاح ابوث تذخاو ةرضاح كنرف فلا تعفد

 فيصلايف ريعشراطنقنيسمخذخاتل رانيد فلاتعفد

 ارضاح ابوث تذخاف ميرغ ةمذب ادنس »

 رهش دعب. ابوث ذخاتل ميرغ ةمذب دنس »

 ا ارضاح اباك تذخاف ارضاح ابوث ه.

 .:ةنس .دعب اباتك ذخاتل » » ... »

 . اسون زب رهش دعب ذخاتل احمق ريط اتق « ةثالث «

 ةنس دع » » ذخاتل ه » »

 : بلط ىتم انيعم ابوث ذخاتل كنرف فلا »
   اهتيدتسا ىتم كن رف فلا ذخاتل ارضاح ابوث

 مكحلا] مسال
 زئاج فرص

 مرحم | ابزب

 » | ةمنلاب ام ہي

» » 

 زئاج | ءارشلا

 ةمذلاب ام عيي

 » | نيدلاب نيدلا

 زئاج | , ةضياقم

 مرحم نمضتم ام عي

 ( . «   « .. ةمذلاب ” »

 زئاج .. | . ذقنلا.

 زئاج :أ ةمذلاب :عيبلا

 ملع ريتخاا ..
 زاوجلا ١ .دقنلا مي

  

  

  

 



 مرحت نم نهاكو . ةناز ةرجا تمرحو . اتوم فاخو هدجب م نا هنع شيتفتب ءاصنا

 مهترجا ِ ۔ . .. ١
 قورسمو قراس ةفرعم عدمك فارعو 4 تآ نع ربخو س بيغ ملع طاعتمو

 طاطخو . مجنمو . ةاش فتك ف رظان : فاتكو . مهناكمو ةلاضو

 وا . بان ىذو ٠ماعم ريغ بلك نمثو درلاب مهتبوت حصتو ۔ ىصحب ناو ۔

 . ملعمو . عرضو تانبو عرزكل بلك ءانتقا زاجو . فلخلا لع بلخم

 نهدب حابصتسا زاجو . ءانعلاو ءانالا ءام ربغ ا لضف عي نع يهن و . رهو

 دمعلا نيب اب رلا نا هنباو باو .هديسو دبع نيب ال ابرلا مرحو .. لكاكل .ال هعيو سجن

 ني و ديسلا و ۔هحبرل ناو ۔ درلا هنم ابئات مزلو .ءاربا الو هيف ةللاحم الو .(١رهزحي م
 زب الا و بالا . . . - .

 ر دنع هلعاف رفكو . م؛رفلا ماعط لكا هانداو ٠ هئسسن همعض مهرد هالعار

 نسحلل افالخ قرفال امهريغك هديسو دبعلا نيب ابرلا مزح نبا مامالا تبثا ١
 . يح نب نسحلاو . يروئثلاو .ىتبلا نامثعو . يعخنلاو ث يبعشلاو ٠ ديز نب رباجو

 ديسملا لام هلامو كمهيال دبعلا نوري ءالؤه نال : يعفاشلاو . ةفينح ىباو" ثيللاو

 كلذل . كلمي هنا نوري يلع نب نسحلاو ٠ هللا دبع نب رباجو . رمع نبا نكل

 . هديسو دبعلا نيب ابرال ناب جتحي هنا سابع نبا ىلع هللا دبع نب رباج ركنأ
 . جايتحالا ىدل الا هيال الام نبالا لام نوكي الف هنباو بالا نيب رمالا كلذكو

 عرشلا يف اهل دنتسمالو ءيشب تسيلف ةزاحالا ىوعد اماو . هلامب قحأ الك نا قحلاو

 ةبصوصل اهامسف ينامعلا رباج يبا نب ىسوم مامالا مالسالا خيش اهراكنا يف دعبا لب

 : دودحلا هلع تميقاو هيلع امو هلام بتكو ةفيلكت ققحت ذا هللا هزاحا دقو . ةعرش

 هححمصم ه ١

-



 ةيهنملا عويبلا

 .بتاكلاو . دهاشلاو :- هلماعي مل ناو هب يضارلاو - لهج ناو لعفلا

 : مالسلا هيلع هلوقل ةدايزو لجاو سنجب اندنع ققحتيو .اوملع نا مكاحلاو

 نيدبعب دبع عيب زاجاو . نيريعيب اريعب عاتبا هنألو «ةئيسنلا يف ابرلا امنا»

 يف فلخلاو .«متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذا» :هلوقلو . ديب ادي

 ركذ امو ةيلاملا انرثكا دنع يهف :ابرلا ةلع ىفو ةفلتخملاو ةقفتملا سانجالا

 .سنج رخديو تاتقي امف راخدالاو تايتقالا : كلامو . هطورش ةثالثلا نم الوا

 نم تبن امف ايوادت وا .امدأت وا ؤاهكفت ناو معطلا :انم ضعبو يعفاشلاو

 وا . لاكي امف نزولاو ليكلا :انضعبو ةفينح ىباو . سنج ناسنالا موعطم

 .زيبخ وا . قيقدب ريعش وا .رب حصي الو .ليلد لكلو .دحاو نزوي

 لخب بيبز وا س برب رمت الو .نوتيزب تيز الو . نبج وا . طقاب نبل الو

 ريعش وا . ربكب ليصق زاجو .ةعنصب اهؤامسا تريغت ولو سنج يف قافتال

 .كرشم ابرلا عيب لحمو . ريماسم هيف ولو ديدح نم الطر اذكب بابو

 ناويحو هفعضب ديدح راطنقك هيلع قفتملا خاسذفنالا عيب زيجمو هزيجبو

 ٠ كلاه ةئيسن هسنج نم نيناويحب

 ليكمب لخن ىلع رمت عيبك ةنبازملا عي نع يهن _ «“لضف»

 ليكمب لبنس عيبك : ةلفاحملا نعو ٠ كلذك بيزو . لجؤم هنم

 حبدو ضبقت ملام عيب نعو هضبق لبق ماعط عيب نعو . لجؤم بح

 وا ؟ماعطب صاخ وا ؟ماع .نهف . يأر ىلع ةيلوت وا . ةلاقاب ناو - نمضت ملام

٤٥٦



 ملو عيبلا متو لجأل اعاتم ىرتشا نمو ٠ (فالخ) ؟ نوزومو ليكمب

 دمب الجا هل ددجيو ضبقلا لبق نمثلاب ذخؤيال ليقف :لح ىتح هضبقب

 . هرايتخاب هكرت نا هضبقي مل نا ونمثلاب هذخا راتخملاو .هموي نم هضيق
 : عيبملا يف فلتخيو .اضيا هب هضبق دعب هك رت نا موزللا يف فالخ الو

 ليكملاو .اهب ملع ةطاحاو ةيلختلاو دقعلا درجم فازجلاو ضورعلاو لوصألاف

 يقابو . عقي مل ام لك عوجر حصو .نزوب نوزومك ليكب هؤافيتسا

 نضض هطرش نمو . دقعلاب :يرتشملا نمض ضبقلا هيف طرتشي مل نم ضورعلا

 دقنو ضبقلاب يرتشملاو ميلستلاب عئابلا ربجيو . لكل عوجر الو .عئالا

 اعم ناربجيو .ةلاقا عقت مل نا عنتما نا ضبقي ىتح سبحيو ؛نمثلا

 الوا ؟ضبق لبق عيب اميف لوألا عئابلل حبرلا لهو .امهيف دعب الو لبق ال
 لوالل نوكي ميبلا اذهب ةعلس تتاف نا له مث ؟يهناب هداسفل تبثي

 ملسك ةمذب امو .ددرت هيف ؟ يرتشملا هعفدي الوا ؟:ارقفال وا ؟اضيا

 :نمضت مل ام حبر ىنعم ليقو .ضبق لبق عابي ال قادصو ةراجاو ضرقو

 .اهئارش لبق اهيرتشم اهعيبيف دقع الب رخآ دنع ةعلس دحا مواسي نا

 عيب نعو . دقنب ناو نيد عيب نع يهنو ٠ ۔ ضبقي مل ناو دقع نا زاجو

 .ا رتشمو عئاب نم نوكيو ،فلسو

 نيعيابتمل ضراع عرذتب عيب اندنع زوجي ال . &“» باب «

 لوؤيف لجأل نيرشعب ءارشب اهيرتشم نم اهذخاي مث ادقن ةرشعب ةعلس عئابك

٤٥٧ 

 فالتخا
 ضبقلا

 عيبلا

 ملام حبر ىنعم

عنا رذلا عي



 ام ىلا لوؤي ةرات وهو ]١[. ةلح امهنيب ةعلسلاو ةلجؤم نيرشعب ةرشع عفد ىلا

 ةرشعب ةعلس عيبك : لجعتو عضو لاو . كديزاو ينرظنا : ىلا ةراتو ‘ ركذ

 "تاينلاب لامعالا امنا» (ص) هلوق يف ةلخاد اهنا ابرلا ليحىف لوقلا لمجم ١(

 يلا لصوتلا كلذب ادصق اذا اما . هللا دنع زاج ابرلا نم نينئادتملا دصق ملس ىتمف

 . مكحلا ىف لطاب و هللا دنع مرحم كلذف ابرلا

 ةروص يستكت ليحب اوعرذتي نا ةيلام غلابم ضارتقا ىلا نورطضي نيذلا داتعا

 يهنملا ةنيعلا عي نم ةقيقحلا يف يهو «ةلماعملا» مسا اهيلع نوقلطي حابملا عيبلا

 . احافك ابرلا يطاعت نم - همعز ىلع - ضعبلا زارتحا كلذ ىلع مهلمح ٠ هنع

 نودمعي مث ضئافلا ةبسن ىلعو هلجا ىلع و ضرقلا غلبم ىلعالوا نوقفتي مهنا كلذ

 نم اهءارشب ضرقتسملا رهاظتيف هيلع قفتملا غلبملا يواست ال دق ةعلسىلا - كلذدعب -

 لوؤيف ادقن ةعستب هنم اهارتشا ىنذلل اهعيبي مث الثم رهشا ةثالثل ةرشعب ضرقملا

 هادصقام وهو . ةليح امهنيب ةعلسلاو رهشا ةثالث دعب ةرشع عفديل ةرضاح ةعست ذخا ىلا رمالا

 . رمالا لوا نم

 ءامسلا ىف الو ضرالا ىف ءيش هيلع ىفخي ال نم ىلع رتستلاو لايتحالا نا قحلاو

 مكحلا رييغت ىف رثؤي ال ةمرحلاو رظحلا اهنطابو زاوجلاو ةحابالا اهرهاظ تايفيكب

 هلللا نم برحب اونذا نيذلا نييارملا ةرمز نم كلذب نوجرخيالو ال . ريقن ىورش

 نوفختسي الو سانلا نم نوفختسي :ىلاعت هلوق مهقح ىف قدصي نا مهارحا امو .هلوسرو

 مهيلع مرح ذا ۔ مهلايتحا دوهيلا ىلع هللا ىعن دقلو ٠ «ةيآلا مهعم وهو هللا نم

 ديصلل ءاقتا دحالا موي اهوجرختسيل ةعمجلا موي مهكابش اوقلاف تبسلا يف ديصلا

 == لوسرلا مهنعل امك ' تبسلا يف ثادتعا مهنم كلذ دعو ۔ . مهمعز ىلع تبسلا موي

٤٥٨



 تبلوط ناو .هدنع ةدايزب ةبلاطم الب لجالا لبق ةينامثب درت مث ةلجؤم

 لبق ماعط عيب ىلاو ٠ ةئيسن زوجي ال ام عيب ىلاو ، كديزاو ينرظنا ىلا لآ

 نم همئاب هبرتشي مث لجؤم نمثب نوزوم وا .ليكم عيبك :هئاغيسل
 لثمب هتعلس ىرتشا نمو . اقلطم عنتميف نزو وا .ليكب هميلست لبق هيرتشم

 اهعاب نا صقانلاو دئازلا يف اليصفتو . اقلطم زاج فالخب وا .هب اهعاب ام
 واسمب زاجو . عنتما لوألا لبق لجاب وا ‘دقن صقانب اهارتشا ناف: لجا ىلا

 اهولمجف موحشلا لكا مهيلع هلا مرح امل مهلايتحا ىلع ملسو هيلع هلا ىلص ==

 . اهنمث اولكاو اهوعابو
 وه امنا لاحلا ءوسو نهولاو فعضا نم نيملسملا رما هيلا لصو ام لعلو اذه

 ةراكلا ممالا ءار و مهقايسنا و رذي الو يفي ال يذلا اب رلا نوتا ف مهءامترا نم

 اهضومقب كونبلا مهتوهتسا . هتمقن و هديعوب الو هنلا ماكحاب نيلابم ريغ اهتال.اعم يف

 مهتمزال الح اهب نا نوليختيف مهتقئاض ضعب رمالا لوا مهنع تففخ امب ر ىتلا

 ثبناو اهلاحب مهتقثواو اهيجل اوطسوتاماذا ىتح اهرات مهب ذجيو اهرامغ نومحتفف

 رخأت ناو رحن مدقت نا مجنرحملا لمجلاك اوحبصا يداصتقالا مهزاهج ين اهناعرس

 رذح ىتلا ةقاعلا يه كلت و . مهدلاتو مهفي رط علتبت سالنالا ةوه ماما ٠ رقع

 مهدصاقم نوملسملا هزنيلفالا . »“ نوملعتال متناو ملعي هللاو «. نينمؤملا هدابع اهنم هللا

 اورذحلل و هرهاظم فالتخا ىلع اب رلا اودعالو مهتافرصت عيمجو مهتالماعم ف

 عفتت ىركذلاو بو رحم ه٫راحمو بولغم هللا بلاغمف هللا برح نم

 هححصم هد | . نينم ومل ١
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 رهظتساو ]١[ . هدعب ال لوألا لبق لجاب وا . دقنب زاج دئازب ناو ۔ دعباب ولو

 ٠ ةلاقاب ال دئازلا عفدو صاقتلا وا ث سلجملا ىف ضباقتلا طرشب واسمب

 اهدري نا دقنب ةعلس عئاب زاجو ٠0 قوس ف عابت اهنجو نا اقلطم زوجو

 عجراذا _ ب نانمثلا فلتخاو نالجالا ىواستاذا _ أ زاوجلا طاض ١(

 ءاطعلاب ةقباسلا ديلا ىلا عجر اذا - ج : اهنم ذخاام لثم ثاطعلاب ةقباسلا ديلا ىلا

 . نيريخالا نيهجولا يف نانمثلاو نالجالا فلتخا ناو اهنم ذخأ امم لقا

 ٠ اهنم ذخا امم رثكأ ءاطعلاب ةقباسلا ديلا يلا عجراذا : عنملا طباضو

 نيلودجلا نيذه ق اصخلم كلذ كيلاو

 رهشا ةثالثل] نيرهشل [رهشل [ ادقن يناثلا عيبلا |ذجؤموهد لوالا حي

 زئاج | نيرشعب در مث انبرش لانيرشعال

      

 زئاج

 عنتمم ] عنتمم ة رشعب « » « « »

 زئاج [[ زئاج ] نيثالث » » » ةرشعب »

 زئاج زئاج زئاج زئاج رعشب » » . « « «

 رهشل

 عسمم

    
  

      
        

 عنتمم ] عنتمم زئاج نيرشعب در | ةرشعب ادقن عاب

 زئاج زئاج زئاج [ زئاج ةرشعب » « » »

 زئاج زئاج زئاج زئاج هسمخ » « » »

   زئاج | رئاج ] زئاج ] زئاج ريعشب » « « «
:٤٦٠ 



 ءارشلا نع يسح صقن عيبمب ثدح ناو . صقن وا .ةدايزب ناو دقنب

 اقلطم زاوجلا رهظتساو .ةئيسن هب هعاب امع لقاب ادقن هؤارش هعئال زاج لوألا

 ةرشع هل ديزي نا ىلع اهيرتشم ادقن ةرشعب ةعلس عئاب لاقأ ناو . داز نا

 وا .ادقن ةدايزب هلاقتسا مث لجاب الوا عاب نا اذكو ث دقنب زاج ىرخا

 ةسمخ هل دازو عئابلا لاقتساف ةلجؤم ةرشعب ةعلس يرتشم مدن ناو .لجاب

 زاج ةسمخ كاسماب هلاقتساف ادقن ةرشعب الوا ىرتشا ناو . لجاب ال زاج

 دقناو لجؤم ماعطل ملسا نمو .(صقن وا . ةدايزب ةلاقالاو ةيلوتلا زيجم دنع)

 مث ملسملا نم هيرتشي نا هل زوجي لهف : لجألا دنع ماعطلا زاعو نمثلا

 ؟ اقلطم عنتمي وا ؟ كلذ ىلع الوا اقفتي مل نا هماعط ناكم هيلا هعفدي

 ةثيسن رخآب هنم هدرتسا مث نزو وا .ليكب هقح ملسملل يفوا ناو . (نالوق)

 ليجعتلاو عضولا ةزاجا يف ه . مكحلا ف ال . زاج هيلع قافتاو .طرش الب

 لبق ليجعتلاب ميرغلا ىضرب وا . ملس ينال وا .اقلطم زاوجلا ٠ (لاوقار

 براضملا زاج لهف : ةبراضم انمث دحال ىطعا نمو . عضو الب ناو لجالا

 ؟ضورعب ةبراضمل عرذت نم ارذح لوحتي ىتح وا ؟هنمثب ةعلس هنم يرتشي نا

 . ركذام ىلع ركذي ملام سقيلو ( نالوق )

 وا س نمث ةفصب اما : لهجلل ]١[ ررغلا يهن درو «باب»

 وا .هيلع ةردقلا رذعت وا . هدوجوب وا \ لجا نا هلجا وا .هردقب وا ؛نمثم

 رظنو عرد و رشن الب ةسمالمب بوث ءارشك : ةسمالملا عيب نع هيهنك ٠ هئاقب

 هححصم ها ٠ هققحت دنع هب اضرال نا ةنظم وه ىذلا عادخلا وه ررغلا ١(
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 ليجعتلاو

 عويبلا يف
 اهنع يهنملا

ةسمالملا عي



 ةدبانملا

 ةاصحلا

 ةلبحلا لبح

 حيقاللا عي

 لبق ةرمتلا عي
 حالصلا ودب

 رامثلا

 ةلغلا وها رش

 ط رش و ةك ر دمل ١

 اهئاقب

 رظن و ةميق الب رخآل هتعلس نيعيابتم نم لك ذبن وهو ةنبانملاو . اراهنولو

 ىلع رجح “اقلاب فرعو ةاصحلا نعو . كلذبناو يلذبنا : لك لوقي لب ،دقعو

 بوثلا وا . عيبلا بج و يدي نم ةاصحلا تعقو اذا عئابلل رتشم لوقك ةعلس

 نا ىلا لجؤم عي وه لهو:ةلبلا لبح نع و .اهيمريف يل هيلع ةعقاولا

 عي وهو : حيقالملا عيب نم وهو ؟ اهنينج عي وا ؟ةقانلا هذه جتنت ام لمحي

 ةيلهاج عويب يهو .ةقان نطب يفام عيب وهو نيماضملاو .لمج رهظ يف ءام

 ءاهحالص ودبيو وهزت ىتح ةرمت عيب نعو .(ناليوات) اهميرحت ىلع قفتم

 هطرتشي مل نا هرمت ربؤم لخن عئابلو . دوست ىتح ةبنع و .دتشت ىتح ةبحو

 وا ٠ مارصلا لبقاما : وهو هدعب وا .قلخلا لبق اما : رامثلا عييو .عاتملا

 , اقلطم اعيب اما امهالكو هدعب وا .وهزلا لبق اماق : هلبق ناك ناف : هدعب

 الو : ةمواعملا عيب نم هنال ًاعامجا عونم لوألاو . ءاقبا وا ىعطق طرشب وا

 ومزلا لبق اهعيبف اهقلخ دعب ناك ناو .مرصلا دعب هزاوج يف فالخ

 هفف طرش الب عقو ناو 4 عطقل زاجو ث اضيا اعامجا عنم ءاقبالا طرشب

 (٠ ححصو ) هعنم ءاقبالا ىلع هلماحو . هزاجا عطقلا ىلع هلماحف : (فالخ)

 ىتح لهف : هليصفت يف فلخلاو .رثكالا دنع حالص ودبو وهز دعب زاجو

 ؟رجش لك ضعب بيطي ىتح وا ؟اهتهاع نمؤت ىتح وا ؟رفصت و رمحت
 يف كلذو . ةرجش ةرمث ولو وا ؟راجشالا ضعب رمث بيطيو كردت ىتح وأ

 ؟ سنج ريغ نم نا و - ضعب بيطي ىتح وا ؟رجش نم سنجو نانج

 ىرتشا نم و . تباط ناو رجش ىلع ةلغ عيب زوجي ال ليق و . ( لاوقا )
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 تناك نا اهيقس اهيرتشم مزلو زاج نيعم تقول اهءاقب طرشو ةكردم ةلغ

 نود رابجا الف اتقو نيعي مل نا و . يقس داتعم نم اهعئاب هعنمي الو . ىقست

 فعس هلاالو . اهعطقب ذخا نيجارعلا كرت و رمتلا عزن ناو . دلبلا ةداع

 ارش زاجو . افالخو ازاوجو اعنم عرزلا و بنعلا رمتلاك و . بطحو فيو

 ؟ابب خسفني لهف :مايا ةثالث تضم ىتح هيرتشم هكرت ناف : لصقل ليصق

 هيرتشمل سيلف باط ناف :هيلع و ؟خسفني الوا ؟بيطي ىتح وا ؟ةعبسب وا

 رهظالا يف - عئابلل بحلاو - دئازلا ردق يف و هيف اكرتشاو ءارشلا ردق ىلع دازام

 تابنلا عيب زاجو٠كلذك رعشو فوصك۔ ناويح نم ناو - تالفلاو ٠ (لاوقأ)

 دعب عرز عيب اذكو . لصبو تفلك نطابلا ال .لكأل هحالصادب اذا رهاظلا

 فلخلاو . رمامك هعيب زاج ةلغ نم انطب رمثي امو . نبتب بح راتتسال سرد

 دئازلاو تقولا يف ام زوجيوا ؟ عنتمي له : بنع و نيتك انوطب رمثم يف

 ءاشقو عرقك ةلغو م( فالخ ) ؟ - تداز ولو ۔ ةنس ةلغ يرتشملل وا؟عئابلا

 كمس عيب عنمىلع رثكالاو .]١[ هنوطب لاصت ال نيتك نم زاوجلل برقالاجندابو

 قفتي مل نا ةمسق لبق ةمينغ و 6 معن نوطب ىف ام و ؛ هتقابا يف قبآو . ةكرب ؤ

 . ضيق لبق ةقدص ءارشو .اهعيب ىلع اهلها

 هححصم ها . هب لمعب ىذلا لوقلا حيجرت يف مكحي دلبلا فرع نا رهظي (ا
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 ىتمىلاو لصقل
 هكرت غوسي

 انوطب رمثي ام

هعي عنمي ام



 ام ضعب عي

 هعيب نع يبن
 عيبك ةعيب يف نيتعيب نع و اعيب يف طرش نع يهن _ ىباب »

 نمث عطق ىلع ال نيعيابتم ىضرب ىمسمل ةئيسن نيرانيدب وا . دقن رانيدب ةعلس

 اهتميق عفد رتشم ديب تفلت ناف هيلعو .هعنم راتخملاف : دقن وا .لجاو نيعم

 نيلجالا ىنداب مكحي لبف :هيلع و . زوجو .اهلثم وا . تموق نا اهفلتا موي

 امهرثكابوا ؟ نينمثلا لقاو امهبرقاب وا ؟ نيلجألا دعباو امهلقاب وا ؟ نينمثلا ىلغاو

 ال لجا عيب لك دسف و (٠ فالخ) عيب يف ںاطرش هيفو ؟ نيلجالا دعباو

 :عيب يف نيطرش ىنعم نمو .لولحلا ىلع زوجو . رثكالا دنع داصحك طبضنمل حب فناطرش
 زوجي وا ؟ عنمي لهف :هلثم هل وه عيبي نا ىلع رخآل اثيش دحا عيبي نا

 هذه عناب عي كلذ نمو-( فالخ ) ؟ طرشلا لاطبا ىلع وا ؟ةمماتم ىلع

 هذه وا .رانيدب هذه وا .هذه وا ؤنيرانيدب هذه وا . رانيدب صخشل ةعلسلا
 ٠ ]١[ نمثملاو نمثلاب لهجلل اذك ةعلس هيف هل يطعينا ىلع هب

 اذا عيبلا ةحص عنمي مهضعبف - أ : طرشو عيب يف فالخ ىلع ثاهقفلا ١

 هف . لحي الوا . هكلمت لحي ث هنع اجراخ وأ .عيبلا يف ناك ءاوس اقلطم طرشب نرتقا

 اراد عاب ىذلا يرادلا ميمت ثيدح مهتجحو . الوا . يرتشملل وا "عئابلل ةعفنم

 اقلطم هزيجي ضعبلاو -ب : طرشلاو عيبلا [ص] لوسرلا لطباف اهانكس طرتشاو

 . لطبي ةرات و تبثي ةراتف طرشلا اما :لاح لكىلع ذفنيو تبثي عيبلا نا ينعي

 هبوكر طرتشا و [ص] هلا لوسرل المج عاب ىذلا هللا دبع نب رباج ثيدح مهتجحو
 اهءارش ةحصب هيف مكح ىذلا ةريرب ثيدحو . لوسرلا هزاجاف ةنيدملا ىلا ةكم نم

 ==. بهويالو عابيال بسنلا ةمحلك ةمحل وهو . قتعا نمل ءالولاف اهءالومهطرش نالطب و
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 ناف : هارت ام ىلع طرشلا نم صخا اينثلا . «“باب »

 وه حص عيبملا سفن يف ناكو هكلمت لحو عئابلل عفن هيفو مولعم ناك
 ناو . راتخملا ىلع الطب لهج ناو .عيبلا حصو لحي مل نا لطبو .عيبلاو

 . هنحط طارتشاب ارب زيفقكب ةعلس عيبك عيبملا سفن ريغ يف ناك

 لهجل عيبلا عنم هيرتشم ىلع رخآ لمع وا. هعيب وا .نيعم ناكمل هلمح وا

 طرش نا زاج و :نمثملا يف الهج ناك عئاب ىلع رتشم هطرش نا و . نمثلا يف

 هنع طحي نا ىلع رانيدب هتعلس يرتشي نا عئاب عم قفتي نأك نمثلا ضعب

 عئابل نمثلا ضعب عفد وه و نابرعلا عيب نع يهنو . هلمع ةلباقم يف الثم هفصن

 زوجي ال اذهو . هنم هعجتري ملالاو . كلذف هيف عجر ناف تقول هديب نوكب

 افازج هيش عيب وهو اينثلا عيب نعو . لحي ال دقع هنال نمثلاب هل ىتا ول و

 عيبك :۔لوالاو :انيعم وا ث اعئاش اما ىنثتسملاو . هنم نزو وا .ليك ءانثتسا عم

 مهتجحو .هعم متي طرش لك الو عيبلا هب لطبي طرش لك امف .قرفي ثلاث قيرفو ج =
 ىلع و . «الالح مرح وا: امارح لحا اطرشالا مهطورش يلع نوملسملا » : [ص] هلوف

 طس و لوق ىرت امك وهو هحراشو لينلا بحاصك انباحصا روهمج ىرج لوقلا اذه

 هيلاو . تالماعملل اريسيت ماكحالا ريرقت يف ةحلصملا ظحالي يذلا مالسالا ةحامس مئال

 ءاهقفلا ضعب حرص دقو» :اضر ديشر ذاتسالا لاق .نيرخأتملا نم نيققحملا ضعب بهذ

 نك ت مل اذا اهنوطرتثيو اهيلغ سانلا دقاعتي ىالا طورشلاو دوةعلا عيمج لحب

 هححصم ها ملعا هللاو « __ باوصلا وهو _ : لاق : ةنسلاو باتكلل ةفلاخم
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 د ركلا ي

 ءانس ال ١ و

 راب رعلا عي
 ںوب رعلا وا

اينثلا عي



 وا . هعبر وا هثلث الا _ كلذ وحن وا . ضرالا وا . ةبادلا وا . مالغلا اذه

 اما رهاظلاو .الوا .ارهاظ اما : يناثلا و :(نالوق) فصنلا يف و . زئاج ۔ هوحن

 .الخن وا .اهنم اددع الا منغ عيبك عونم لوهجملاو .الوهجم وا ى امولعم

 ناتسب عيبك ءانثتسالا زئاج اهنم مولعملا و . ةمهبم ةدحا و الا انوتيز وا

 ء اهعرز الا ضرالا وا .اهترمث الا كلذك ةرجش وا .ةنيعم ةرجش الا نيعم

 اهنم انصغ الا ةرجشلا وا .هنم اوضعالا دعلا عيبك هعنتمم هنمو . كلذ وحن وا

 [نالوق] هعيبو منغ ىلع فوص ,انثتسازاوج يفو . اقافتا هعيب عنم امك - ]١[

 رهاظلا ريغو . نسحا عنملاو .حبذل تيرتشا نا اهدلج و ةاش سار زوجو

 وا ءاهلمح الا ةاش عيبك كلذو٠(نالوق) ؟الوا ؟هعيبو هؤانثتسا زوجي له

 هؤانثتسا زاجو . ةاشك نطب يف محش عيب هركو . اهحم الا ضيبو ثاهاون الا رمت

 ةبمستلا ف امهعامتجال هجو نم صوصخو مومع ءانضسالاو عيبلا نيب اذه ىلعف

 . نطبلا يف محشلا يف ءانثتسالاو هقوف اميف عيبلا دارفناو فصنلا نود ةعئاشلا

 رضاح ريغ ءانثتساك امودعم وا ةرم امك ادوجوم اما:اضيا ىنثتسملاو

 ۔(نالوق) ؟دسفي وا ؟ عيبلا حصيو لطبي لهف :ةمدخ وا . ىنكس وا . ةلغ نم

 هعيبو كلذك نوزوم وا 4 ليكم نم مولعم نزو وا 4 ليك ءانثتسا زاوج يفو

 رشكاوا . هسفن نم ثيش ءانثتساب عيبلا دسفو . لوهجم نم عنميو : [فالخ]

 . اعنم وازاوج نمثملاك نمثلاو .ءانثتسالا نالطبب زوجو .هسنج ريغ نم را ى هنم
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 نم عاونا يف نعو .هيخا موس ىلع لجر موس نع ررضل يهن _ “«“باب»

 وأ ث ةفالخكب هريغل وا . لوالا نمث فالخ وا ث ريخاتب ناو كلذك هعي

 . راكتحا نعو . دابل رضاح عيي نعو . نابكرلا يقلت نعو ٠ ةيلوت وا ! ةلاقا

 اندنع تباث ركلا يف عيبلاف : ةعيدخو شغ نعو .اهيف نبغل شجنلا نعو

 عي وا مموسب سابالو .ضعب يف رتشمل رايخلا نسحتسا و . صاع لعافلاو

 صاخ يهنلا ليفو . ىلوتم ريغ ىلعو : ليق )١(. عيب هنم حصيال نمو ي كرشم ىلع

 يقلت نع يهنلا موهفمب دصق لهو . ةعيابمل ةادانملا لاحمو قاوسألا ريغ

 اوقلتي الو (لاوقا) . امه وا ؟بلاجلا وا ؟ دلبلا لها عفن ناكلا

 مهيلا جراخ ىلع رجحيو نيخسرف نود رجتل مهيلا جورخلا دصقب
 مرحوا . ارجح رسك نا بدؤيو ةأرما ول . ارفاسم ناو

 الب قيرط يف هيلع اودرو نمل ريض الو . لزنملا لها نذاب ناو مهيلا جورخلا
 اناسحتسا هركو ٠ _نيخسرف نود وا ، رجتل ناو مهنم ءارش يف مهيلا دصق

 . رخآلايلا اوهجوت لزنم نع نورفاسم دري الو . دلبلا لها ةجاحب ملع نا
 هلوقل رضحلا لهأب قفرلا هل هعيو دابل رضاح ةناعا نع يهن نم دصقو

 قزرامب عب يدابلاو . «“ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ» مالسلا هبلع

 داب ةناعاب سابالو ٠ رضاحكال سانلا ىلع هلامب هنيعم مكحتيالو رعس نم

 وهو ةيلهاجلاب صاخ يهنلا ليقو . رضاح ىلع وا ى هيلع رضاح وا .داب يلع

 ١(( خلا لفطو نونجمك عي هنم حصي ال نم لع عيبلاو مولا زاجو يل ...!

٤٦٧ 

 يمه انلا

 نابكرلا

 نم دارملا ام

 رضاح ةناعا

دا لل



 تقو رجتل اماعط ميقم ءارش هانعمو ٠ هب ةنعللا راظتنال دشا راكتحالا نع داكتحالا ىنعم

 شحلا

 همكحو

 ؟معطي ام لك يف ماع لهو . هيف هئالغل راخدا دصقب هدلب يف هصخر

 الىزتشا امك عيبلا ىلع ربجيو (لاوقا) ؟ ريعشلاو ربلاب وا ؟ ةتسلاب صاخ وا

 نع ريغت وا .هتقفنل هدر وا . هجوب هكلم نم جرخ نا الو . هنم صخر اب

 اركتحم رجتل دلبلا لها ةجاح نع الضف رتشم نوكي ال نا نسحتساو . هلاح
 .هنع ىنغ دعب ماعطو اهناواب ةلغ .ارش زاجو . هئالغل هرخدا نا و

 ةعلس نمث يف ةدايزلا وهو شجنلا نع يهن _ «“لضف»
 نسحتساو + هريغل تناك ناو هب ىصعو ٠ اهيف هريغ عقويل اهءارش ديري ال نمم

 راتخملاو .ملعي ملو اهبر عم قفتا وا ،شجنلل ال تناك نا يرتشملل رايخلا

 (١)شفلا نعو . ةبوتلاو لصنتلا بوجوو نايصعلا توبثو اقلطم عيبلا موزل

 ةروص عئاب رييغت وهو انل يلوب يا «انم سيلف انشغ نم» ٠مالسلا هيلع هلوقل
 طشمو هيقس مث ناويح شاطعاك : هعيب تقو حبق ءافخاو نسح راهظاب عيبم

 ةزجب بارتو ى محشب حلم لعجو . ريجب ناتك بوث شرو . اديدج ىريل ءاسك

 . رابغ نم حسمك اهنيع يف ةعلس نييزت هنم سيلو ٠ كلذ وحنو اهقيرفتو

 اورصت ال .هنع يورو .محلكب رازبابوا .ةما وا لمج وا ئسرفكل ةادابو ىدص وا

 نبل سبح وهو .(٢)مارح ملسملا ةبالخو ةبالخ تالفحملا عيبو . منغلاو لبالا

 هل نطف ول هعون ريغب اطولخم ائيش ناسنا عيبب لصحي ىذلا عادخلا وه ١(
 نع ىلوالا نا الا ىنعمو انزو ةبالغلاك ةعيدخلا ةبالخلا ٢( . هب يضر ام يرتشملا

 هححصم ها بصخغنع ةيناثلاو ةلتاخم

٤٦



 لك اهنبل نا مهويل رثكا وا . نيموي ةرقب وا . ةاش عرض وا . ةقان فالخا يف

 يرتشملل رايخلا نسحتساو . هررغو ملسملا ماهيا نع يهنو ٠ كلذك موب

 مدع وه لهو ه لاملا ةعاضاو لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق نعو ٠ هعالطا دعب

 هركو .(ناليوات ) ؟ ةعيابم يف )١( نبغيال ىتح سفنلاب مايقلا وا م هظفحو هتنابص
 سانلا هيف نباغتيامو ى لضفتو ةحماسم دصقل ال ةلماعم يف اهيلع مايقلا كرت

 نمضو . عيبل هديب ناك نا - هريغل عيبملا ناكولو =- عئاب ىلع رتشمل زئاج

 زاجوا ؟ هلام يف ناو هيف نونباغتيال اميف نبغ عيب زئاج ريغ لهو . ىباح نا

 .(فالخ) .هبحاصل نبغلا نامضب اهب ناو زوجو ؟ةاباحمب ال هريغ لامف ناو۔

 امب نبغ زوجي الو .فصنل يهتنيو انبغ مهدنع ىمسي ال سمخ نم لقاو

 ناكمو دجسمب عيك ناكملا ةهج نم دراولا و . ةديبع يبا دنع هبلع داز

 ءةعمجلا موي نم لوالا ءادنلا تقو عيبك نامزلا ةهج نمو : هبصاغل بوصنم

 . اقلطم هلعاف ىصعو ال ليقو ٠ عقو نا خسفنيو . هتمزل نم هداسف لحمو

 وا سابيدات عولطلا لبق هنع هيهن لهو . ( نالوق ) هب دوقعلا رئاس قوحل يفو

 ةملظ ةيقبب هسابتلاب ررغل وا ؟ هفرشل تقولا يف ركذلاب لاغتشا يف ابيغرت

 . ( تاليوات ) همهف يف ؟لبللا

 - تيطعأب ناو هيلع لدت ظافلاب عئاب نم دقعني -- «“باب»
 مالك نم عونممو سرخا نم ةباتكوا . ةراثاب وا .اذب اذه وا .كل تبهو وا

 رثا معنب و هتلبقب,و هتيرتشاب رتشم نم و . ىضر ىلع لدي امم كلذ وحن و

 هححصم ها .فراعتملا ىلع نمللا 1 ةدايزب عادخلا وه نننلا ١)

٤٦٩ 

 نع يبلا

 لاملا ةعاضا

هب دقعني اميه



 هبف دسفم ذخاك هب ىضر ىلع لادب عيبم يف فرصتبو ؟ هتيضر وا ؟ هتلبق

 بيعب درب وا .ريغلل ةيلوت وا .ةلاقتساب وا .هعفدو هميلستب هعئاب ةبلاطمو
 كل هتعب هل لاقف اذكب ءيشلا اذه يل عب لاق ناو . رثكالا دنع كلذوحنو

 اذكب كنم هتيرتشا وا . اذكب يل تعب لاق ناو .حجارلا ىلع همزل اذكب

 هل لاق نا اذكو .( فالخف ) انمث ركذي مل و كل عدب هل عئابلا لاقف

 ىلع اقفتا ناو . انمث ركذي نا نود هتيرتشا هل لاقف اذكب ينم هتيرتشا

 كلذ ىلع لمحف هسكعوا .ماعطلا ليك مث الوا نمثلا نزوف مولعم ليك

 دقعني لهف :عئابلا هضبقف هب ءيج مث نمثلا نزو لبق لمحوا كل تعيب ال
 ؟الوا ؟ نامضلا ليزي لدبلا مفدو - تعقو دقو ةضواعملا هتقيقح ذا ' كلذب

 ناو . ناديالابال اندنع ةقفصلاب :هانعم :اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيابتملاو ]١[ (نالوق)

 ةتشم ءافرحلا ماما علسلا ضرعت نا وه مويل ١ ةراجتلا ماظن هيلع ىرج ام ١(

 . ةدواهم :الو ءانعام نودب دارا ام اهنم ينتقي نا الا بغاراا ىلع امف اهراعسا اهيلع

 مهسفن اب نوذخايف ةعاضبلا مهلوانيل عئابلا نع ىتح نونغتسي ءافرحلا حبصا لب
 ربعي ام وهو مهليبس لاح ىلا نوبهذي مث سيكلا يلا اهغلبمب نومدقتيو اهنم نوجاتحي ام
 ريعستلا كلذب نيفتكم ( !( ةرحلا ةحلصملاب يراجتلا فرعلا يف هنع

 يف طرتشي ناك اذاف اعبتم اعئاش ةراجتلا ملاع يف كلذ حبصاو لوبقلاو باجيالا نع

 لباقم نوكي ناو ث عازنلا ىلا ةيضفملا ةلاهجلا نم هولخو . نيفرطلا ىضر عيبلا ةحص
 نم نمثلا ميدقت ربتعي الا . كلذ ىلع ةلالد يا ةلالدل انفلسا اميف ناف اعرش ةميق هلام

 ة۔؛اسثمب نمشمملا هميلست عم عئابلا نم هلوبفو ؟ «يل مب» :هلوق ةباثحب يرتشملا
 اذا( رابتعا هل عرشلا يف فرعلاو) قحالا نع نيديعب نوكن الف هيلع و ؟ « تلبق » : هلوق

 هححصم ها ملعأ هللاو ٠ ةلأسملا هذه يف زاوجلا بناج انحجر
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 ابيصن لبقف دحاول نانثا عاب وا ‘ هضعب هيرتشم لبقف اذكب ائيش عاب

 ةعفش كيرشلا كردي له مث . ( نالوق ) ؟الوا م عيبلا زاج لهف :امهدحا

 ٠(ددرت) هيف ؟لبقي ملو عاب نيح هقح لطبا وا؟ الصا ناك نا بيصنلا كلذ

 . هدحو هلوبق عنمو 0 عئابلا كراش امهدحا لبقف نينثال عاب نمو . ربظا لوالاو

 دعب زوجي ال وا ؟ ركني ملام لوبق هل لهف :لوبق الب ماقف دحاول عاب نمو

 فرصت الف هلوبقل فقوت له : هتلغو هجاتن لوالا ىلعف : ( نالوق )؟ سلجللا

 ربجي له و ؟ يرتشملا لوبق ىلع عيبلا و هيلع ةيانجلا هل وا ؟ ركني مل ام عئابللاهيف

 نا عيب فقويو .لوالا راتخملا و .( نالوق ) ؟ الوا ؟ راكنالا ىلعوا . هبلع

 .لطبي ليقو . ةقافا وأ . غولب وا . مودقل نونجم وا "لفط وا . بئانل عقو

 ذعيبلا قلع لوبق لبق رتشم ننجت ناو-(نالوق) مهيلع ةفيلخوأ . با لوبق يف و
 بلط نا هلع فالختساب هؤايل وا ربجا الاو . تناك نا هماقمب هتفيلخو

 مايا دترا نا هلوبق زاجو . هماقمب هثراوف تام ناو . رهظالا يف عئابلا

 ؛افحصم وا .اققر عيبل نكي مل نا - لوتقم وا. ملسم اما اهدعبو. هنراتتسا

 يرتشملل قلع هل ادف دترا وأ . نح وأ ه تامف عاب نمو . " برح ةلآ وا

 . عنمو . راتخملا ىلع زاج لوقب تعمج تاقفصب دحاو عي ناو .ريخو

 يليكو وأ ١ . نيكل ام نيلقاع نفلاب هدقع حص _ » باب رز

 قيقر وا . يص عيي افرع زاج و .امهدحا ىلع وا .امهيلع روجحم ال ليكوتلا مات

 : نبغي ل نا هؤارشو ضيرم عيو : ضخب دنع لاسراب ةهكافك هنمث لقيام

٤٧١ 

 عيبلل نودقامعلا

 يبصلا عيب
 قيقرلا و

 ضيرملا عي

 هؤا رش و

  

 



 يل وض ]) عيب

 هؤا رش و

 هبلع دقعي اميف

 ىمع ( ١ عي

 مدقتل هضقن هل وا[١]؟ ضرمب فعض ام اهب ىوقيو ةحص دعب تبثي له

 .ال ليقو .هيلع دقع نم يضر نا هؤارشو يلوضف عيب دقعنيو ( نالوق ) ؟ هفعض

 ، دسفم طرشو !ابرو .ررغ نم ملاسلا : وه هيلع دوقعلا _ «باب »

 ول و هميلست ىلع رودقملا .لجا نا لجالاو ردفلاو ةفصلاو دوجولا مولعملا

 نا لبق هاملعي مل ناف :ايئرم رضح نا هعيب ةحص يف فألخالو . انمثم

 ءيج نا زوج و ._ فصاوب ناو -: ليق . حصي مل هتيؤر ترذعت وا ى باغ

 نا نسحتساو . ضعب دنع فصو نا هتيؤر دعب هيرتشم ريخو هتفصب

 ريغتي ال ن اك نا هتدم تلاطو باغ ولو هاملع نا ۔ليق۔ حصو . هعئاب هفرع

 . راتخملا وهو _ طقف لوصالا ىف ليقو ۔ ناويحك صقن وا . ةدايزب هلاح نع

 :هيف ريغتي ال اميف حصو .دسف هيف ريغتي اردق امهنع باغ نا ريغتي امو

 ميدقتب كلذك هرابكلو ؟ةعبس وا مايا ةثالث ناويحلا راغصل هتدم لهو

 هنولو هنيع يف ريغتي الو رظن ىلع فقوتي ام ىمعالا عيبو : (فالخ) ؟ةعبسلا

 ةفرعمب غولب دعب دقعني لهو .دساف ليقو . حيحص ۔ليق- ىمعلا لبق هفرعو

 ٠هسكعك هلكوم نع فاك ليكولا ملعو ٠ اضيا (نالوق) ؟ الوا ؟ ةيلوفط

 لكوم ريخو . حابصمب تحصو ۔ رمق ءوضب ناو ۔ ليل ةفرعم حصت الو

 "نونجم وا . لفط وا .بئاغ ةفيلخو . امهتفرعم الب هليكو هل ىرتشا اميف

 ١ ] حيحصلا وهو .

٤٧٢



 ،لازوا .تام ناف . هفرعي الام مهل ىرتشا نا ريخي دجسم وا .هيفس وا

 رايخ ثرويو .اضيا اوريخ نونجم قافا وا \ لفط غلب وا . بئاغ مدق وا

 ٠]١[ ديقتو قالط ال ليكول ال ةفيلخل تبث و ٠ هسفنل ىرتشا اميف ثوروم
 رجتا نا هديسك رجت يفهل نوذأمل و . هلكومك ضوف نا اضيا هل رهظتساو

 . ۔لاملا بر نود ضراقمك طقف دملا ريخ هنذاب هريغ لامب ناو ٠ هلامب

 عي حصي ال ليقو . ءيشب سيل ةيؤرلا لبق هاضرو رايخلا هل نم راكناو

 ةفصلا عيبو . نيعيابتم نم هنتيهب ملع ةطاحاو ةدهاشمب الا يئرم نيع

 نوزومو ليكم يف حصي ۔فازجلا وهو ريزحتلاب ملعلاو . ملسلاب صاخ

 '.هسكعال ليك هناش ام نزوب حصو .حوسممو دودعم يفو ]٢[ امهيف عنمو

 نيعتو هداحآ دصق نا فازجلا هيف حصي ال نيدقنلاك ددعلا هيف يرجي امو

 هضرعو هلوط دصق نا حسملا هلصا اميف ۔ليق۔ حصو ۔ناوبحلا اذكو . ددملا

 ؛ليكب هتقيقح كردت ال امو . لبحو ةمامعو ءاسكو بوثك هداحآ ال

 فازجلا هلصا امم هنايعا داخآ دصقي ملو حسمب هتفرعم رذعتت وا .نزووا

 فخك هنم عونصمو كدلجك ش رفم لك و . فئاطقو رصحك ددعلا هبلع ىرج

 ٠ لوصالا اذك و . نيط وا . دوع وا م ساحن و! . ديدح ةينآ نم لومعمو ،لعنو

 هب ليقو . ددعو نس ةفرعمب منغ عي حص _ » باب (

 ١( "ليكولا يف دييقتو ةفيلخلا يف قالطال .""
 ٢) هعنم و يا ب٫ضحهم

٤٧٣ 

 ناويحلا عي
 رغ و لقالا

لقالا



 عي حابي ىتم

 قيقرلا
 همادختساو

 اهروكذ وا . منغلا هذه نم اذك عاب نمو . امهنودب ناو افازج زوجو . طقف

 .نسو ةفصب تفرع نا زوجو . حصي مل اهناض وا .اهزعم وا اهثانا و

 رتشم ملعب وا . ةيقرلاب هرارقاب هؤارشو قفرب همادختساو قيقر عيب حياو

 وه نم هب يداني انقاوسا ف هدوجوب وا ،دحاوب زوجو .ءانما ربخب وا . هل

 هيرتشمل هرارقا دعب ةيرح هئاعداب لغش الو .هيلع هنم راكنا الب هدي يف

 عجرو ررح هسفن ىلع هيف فاخ لحمب رقا ناو .نما نا ةيدوبعب

 عجرو ةيرحلا يعدم نم هعجرتسا الاو . هدجو نا هعئاب ىلع نمثلاب هيرتشم
 مث الفط ىرتشا نمو . مكحلا ىف ال . لاق امك ارح ناك نا هعئاب ىلع وه

 هلمعتسي الو هقفنيو ث هيلع هنم فيخ نا نيما ديب وا‘هديب كرت ةيرح ىعدا

 ةقفنلابو عئابلا ىلع نمثلاب عجرو ررح هاوعد ىلع ماد ناف ءغلبي ىتح

 هل مكح ةيرح ىعدا مث رم ام ريغب ادبع ىرتشا نمو .رهظألا يف اضيا

 هريغ وا .عئاب نم اقتع ىعدا ناو .نادوسلا نم بلجي وا ،دلوي مل نا اهب

 .مهمادختسا كرت مهتدلو تلاقف دالواب هتتا مث هتما تبره نمو ٠ نيب

 دحال ةلئاق تمدختساو . رستو عيب نود اوغلب ا ذا انما يه مهلوقب زاجو

 يا نم ديبع ءارش زاجو .نيد يف اهقتع ءىزجي الو . طقف كييا ةما انأ

 دحوم عي زاجو .مالسا وا ؤعي نود ينثو كاسما هرك و . اوناك ةلم

 ؟الوا ؟ هل عيبلاك ءادفلا نم عنمي لهو .كرشملال .فلاخم وا ءدابل ناو

 .عي ف نينس عبس نود اهدلوو ةما نيب قارفلا ضعب هركو .( نالوق )

 الب وا . لدع ماما الب يبس يمور ءارش هركو . اغلاب ناو دولوم عيب ضعب هركو

٤٧٤



 هؤارشهركي نزم ام هركو .اقلطم ينادوس حيباو . ناطلس دي ىلع يبس نا زوجو :هنذا

 ءارشو ٨مهيلع بضغ نمم نيكرشملا هتيعر سم كرشملا نادوسلا كلم هعاب

 .اقلطم (نالوق) دلولا يفو ٠ هبيرق هعاب نا بيرقو .اهجوز اهعاب نا ةجوز

 امهارستف هنم لهجب اتنب هنم ىرتشا نمو . يمذ نمال ةعاجم ةدش يف زوجو

 ءارش عنميو .كلذ ملع .نا اهليبس ةيلختب ربجاو اهعم هبسن تبث

 .نيح مهضعب نم هوبس ام الا ، نماب مهيلا لخاد ىلع نيبراحم دنع نم ديبع

 مدعل هؤارش زوجيف هرثا هير نا كلذب مهلوق لبقيو .هلوخد دعب برحلا

 امو .هنما يف راص هنال اقلطم نماب هلخد دلب يف عنمو . هنها يف هلوخد

 ضرا هلوخد دعب - نادوسلا نم ناو _ يبس نم ضعب نم مهضعب هارتشا

 نم هجرخي نا لبق كلذ هب لخد نا هياس اذكو . هيلا ةبسنلاب ررح نمألا

 زاجو . ًاقلطم لدع ماماب يبس ام الو . كلذب هيلع ررحي ال ليقو . هكلم

 ينثو نم لبقي الو . اهتميق اهدعبو ةنس لوال مهنم سوؤر ذخا ىلع حلص ال

 .هتتاكم وا . قتم قتع بدنو . غاب دحوم نم اذكو . لتق وا .مالسا ريغ

 بايثلا عي هدسفي اميف امهنودب زوجو .عرذو رشنب بايث عي حص _ “بابج»

 عالا ةمزر عيبك هيلع اقفتا ام ددع ىلع صقنوا داز ناو : سنج نم دحاو ءاراب كلذ

 نمث هنم درتسيو دئاز ةميقعئابل رتشم دريو امهب زاج لهف : ةئام اهيف نا ىلع بايث

 ؟ ددعلا لامكتسال صقانلا نمث عجرتسيو هتميقال دئازلا ددعلا دريوا ؟صقا

 فصو امك جرخ نا ةفصلا عيب مزلو :(لاوقا)۔راتخملا وهو ؟ عيبلا دسفيوا

٤٧٥



 بوبحلا عي

 نا دسفو . هسكعب هيرتشمو . هعئاب ريخ هيلع اقفتا ام دوجا سنجلا جرخ ناو

 راتخملاو ٠ هباسحب قافولا كسما افالخو اقافو افلاخت ناو ]١[ ۔ هفالخ جرخ

 .هداسف حيحصلا نامصخلا هركانتو ححصمو دسفم هروتعا نا .دقعلاو هداسف

 ۔ تئش نمل هرا ۔ : هبر هل لاق ولو هنمض فلتف هريغ هيريل هلمحف اعاتمماس نمو

 . هلا بلطي نا نود هرا هل لاق نا هنمضيال راتخملاو . كلذ هنم بلطي ملو

 نمض لكلا فلتف رثكا ۔ ءارال ۔ يطعاف ادحاو ماس نمو ٠ اقلطم ال : ليقو

 . صصاحت دحاو ةمق

 ىلع ۔ فازجبو نزو وا . ليكب بح عي حص «باب»

 عب عئابل رتشم لاق ناو : قدصم وا . نيما نم وا . ربعم مولعم رايعب - فلخ

 ٠نزوو ليك هليكو وا . اعئاب مزلو . هب هل عاب صقن هب ملعي ملو اذهب يل

 را هديب برض وا \ كيرحت نود ةيوستب رايع فيقوتب هنذاب رتشمل زاجو

 هيلع دازيالو حلمو قيقد ريغ يف هب ليقو ث عئاب نذاب ناو مزر البو ضرال

 كاسما الب نيديب لاكي و . رثكاف ةثالثب زاج و . ألتما نا نيتبحبو ةبحب

 ىلع هيعارذب رمتك كاسماالبو ىرخاب بح لعجو رايعلا مف ىلع ةدحاوب

 نم ال ليكم اهيف جرخف بح ةمرع ىرتشا نمو ،عئاب نذاب صخرو . همف

 ناك ءاوسو فصولا فالخ ىلع جرخ نا اقلطم هداسف نيققحا ضعب ىري ١(
 وهو عيبلا مدهنا مدعنا ىتمف طرش ىلع عقو عيبلا .نال أدرا وا . دوجا سنجلا

 هححصم ها . ملعا هللاو . رهاظلا

٤٧٦



 ناو . اقافتا لاكيال امب خسفو دسف ليقو . الك هلدب يطعا ىرتشلام سنج

 هتحص يفف ةيثح وا “ اعاص اذك اهليك فرعي ال ةمونعم ةمرع نم عاب

 . عاص لك هضعب وا ؛هارتشاف هتلمج فرعي ال اماعط رظن نمو ،(نالوق)

 حيحصلا و . ةيثح وا ؤعاص هنم تبث عئابلا وا ھوه مدن مث اذكب ةيثح وا

 اصقان وا .ادئاز جرخف اذكو اذك هنا ىلع بحلا اذه عاب ناو . هتوبث مدع

 هسنج نم ال لاكي ام هيف جرخف ليكب اليكم ىرتشا نمو ٠ راتخملا ىلع دسف

 الخاد كعم سيلام عيب نوكي نا بجوي اذهف . هليك هل ممت لاكيالام وا

 اقفتا ام رتشمل هليك و وا ‘ عئاب لاك ناو . نزوي ام اذكو .كعم ام عي يف

 ضراب هعضوناف "يرتشملا ءاعو لصي ملام عئابلا مزل قربناف هريغ وا .نهد نم هبلع

 عئابلا مزل هيف هل لعجي نا هرماو هل هاطعأ ناو ٠ هلام نمف هيف هل لعجي نا

 ايرتشم عئاب لكو ناو . ۔ ميلست نود رضبقبااعولا سيلو ۔ هيلا هملسي ملام

 انمض ادحاو الكو نا اذكو . هماقمب لك ليكوو اقرهنم نمض ليك لع

 . هراعتسا وا . عئاب نم ءاعو ىرتشا نمو. عئابلا هنمض ءاعو نم قرهنا امف فلت ام

 لاك ناو ،طقف م:اليقو. نمض عئابلاهملعو هملعيلو سجن وا . عطق دقو هارتكاوا

 هارما نم طلغ نا اذكو طقف ربخا لقا ناو.عئابلل هنمض هيلع اقفت امم رثكا ليكو

 . طقف طلخلاب رابخالا همزل ليقو - دمعت نا نمض امهدسا ىلعامهل بسحي نا

 طئاحو رجشك اهب لصتمو ضرا عي حص -- «باب «

 اهيلع ىتا نا بيترت الب زوج و . يرحب ، يلبقف ي يبرغف ، يقرش : ةعبرا دودحب

٤٧٧ 

لوصالا عيي



 البهعي حصي ام
 دودح ركذ

 ٥ ديدحت مرليام

 حميام
 هب ديدحتلا

 لجامو راغو نانجو ناتسبو ةرجشو تيبو راد - حصو .نينثابو ةئالثبو

 : دودح الب - عئابلا ريغ ضراب تناك نا نيعو رئبو ةرومطمو نادفو

 اياب درامو درام ءانب هب طاحا امف لوقي هضراب تناك نا اهبو

 زوجو . الخاد در ام لاقو اطخ هيلع طخ نبي مل امو ٠ ميرح يفن الب

 يف حصو .- هضراب تناك ناو ۔ دودح الب تيبو رادو ناتسبو نانج عيب

 تصعيب نا دحالب ناطيحلاو يراوسلا وا . راجشالا حصتو ٠ ضعبو لك

 لجامو راغ نم اهيفام نود اضرا عاب نم و :اهدحو

 هضراب هريغل ءايشالا تناك ناو . ادودح ىنثسملل دح هوحنو تيبو رادو

 اهب ىرتشملا ربخي مل ناو اهيفام لكو لقي مل نا اهؤانثتسا همزلب مل اهعابو

 هريفل هرادب تناك ناو . راتخملا ىلع ابيع تناك اهملع ناو -. هضرا ف

 رابخا همزلو ةرجش ءانثتسا بجي الو .رادلا حلاصم نم اهنال بجو اهعابو

 :دحلاو + اهنثتسي مل نا دسف هضراب هريغل تناك ناو . ابيع تناكالاو .اهب

 'لزانمب - حصو . هب وه ام ىلع هتفرعمل لصوملا هريغ نم ءىيشلا نيبملا زجاحلا

 .كلذك روبقبو تينب نا بابجاو . رابآو . ةزئاج قرطو . لابج نورقو . ةيدواو

 ناو دقع لك يف ةيراسو سةرجشو . ةيقاسو ى رضراب قشو . تايلصمو ى دجاسمو

 ناويحك هسفنب لقتنمبو امهوحنو بصقو رامسب ءىزجي لهو . ةيمستب
 اماف :اهدودحب هضرا عاب نمو. (نالوق) ؟الوا ؟لفطو حلمبو عاتمك هريغبو

 لوالا حصيف : ماع وا ‘صاخ نم اما . ةيمست وا . هضعب وا . هلصا عيمج

 نمو . سانل سأن نم الب زوجو . ةعبرأب سانل سان نم هيف ام لكو هلكب

٤٧٨



 كلذ لخدي لهف :اهيفام لكو لقي ملو رجشو لخن اهيفو اهب ىصوا وا . اضرا عاب

 , ناو ناتسبوةعطقو نادف يف لخديو .(نالوق) ؟اهيف امو لوقي ىتح ال وا ؟اهاكب

 ٠۔دودحالب ناو زاج ءاذك ةدلبب لصا نم هلام عاب نمو ۔ضراك ال امهيف امو الب

 راغو .هنو بجو رثب نم اهيف ام ركذ اهنم ةيمستوا . ةنمد عيب يف- بجيالو

 مهدنع ةنمدلاو . لصالا كلذ يف ناك نا هريغ راجشا الو كلذ وحنو ىلصمو

 ٠ كلذب اهب لصتا امو ضرالا عيب ىضمو . [١]لصا نم ةدلب يف دحا هكلمي ام

 ؟ كرتشملا وا ۔ راتخملا وهو ۔ ؟ خسفنا لهف : هيف كروش ام عيبمب جرخ ناو

 . (لاوقا) ؟ لكلا يف تبث وا؟ طقف

 ضرالا وأ . يل يذلا نادفلا لوقينا صاخ عئاب مزل _ «“ باب «

 .زوجو . ن الف ضرال نالف ضرا نم هف ام لكو هلكب اذك و اذك ناكمب ل ىلا

 وا . اهامس ايرتشم ولو دحاول يحاونلا تناك ناو . ضرلا ركذ الب نالفل نالفنزم

 : هفلخ نم ركذو هضرا يلات كرت ناو . لكلا ليقو نوكرتشم ةيحان ىلع نااضعب

 .نم هيفام ءانثتسا صاخ عيب يف بجيو ٠ اضيا (نالوق) ؟الوا ؟ هئزجي لهف

 ٠ هريغل تناك نا الا . هئابآلوا “ هل اهضرا تناك نا هوحنو دجسمو ربق

 نم هيف ام اضيا هعيب ىف ينثتسيو : ضرالا عم هل ركذ ام ناك نا مزلو

 امك عئابلل وهو ۔ ربؤم رمت هيلع لخن عيب حصو ٠ رتشمل هبهي مث ءام

  

 ١) «نالف هعدي ام عي » ب اندنع هنع ربعي ام وهو ةسوفن لهال حالطصا .

٤٧٩ 

ةنمدلا ريغ عي



 ٠ لخنلل عبات رمتلاو كردأ ولو ليقو راتخملا ىلع عاتبلا هطرتشي مل نا رم

 لقي م نا دسف ضرا نود اهوحن وا .ارجش وا . اتيب وا . اراد عاب نمو

 اهوحن و ةلبزملا و ىقسملاو ىسرملاو ميرحلاو قرطلاو -٠ اهحلاصمو اهلكب

 ينثتسيو اهحلاصم وا اهلكب لاق ضرالا عم امعاب ناو .اهلاصم نم

 نوفدم اهوحنو رثبوا ، بج وا .راغب ىضمو .عي دعب هبهي مث بج وا . رئب ءام

 حلاصم نم يه و ( نطب يف نينجك ) اهيرتشمل ۔هب املعي ملو دعب جرخ نا
 . رجشوا . نانج اهب ناو . اهحلاصمو اهلكب تعيب دقو اهيف تجرخ نا رادلا

 اهيف اتيب اهعم عمجو . اهحلاصم نم تسيل ذا عيب يف اهعم اهعمج نادف وا

 .ةدحاوف اهيف ةفرغك هباب عفترا ناو ٠ ناراد امهف ضرا ىلع اهنع جراخ هباب

 ٠ ةدحاوف اهفقس ريغ نم ذخات ملو ىرخا راد فقس ىلع ناك نا اذكو

 اهركذي مل نا دسف ضرالا كلتب ال ىمست نيدادف اهببصبو اضرا عاب نمو

 .ةدح ىلع همهس عاب و اهانثتسا اهيف كروش راجشا هيفو هنادف عاب ناو .اهمساب

 كروش نا اذكو . هبف ريغلل ام ىنثتساو نادفلا .: ال وا اهنم همهس وا

 نا هضرا نم كسما امو عاب ام نيب طخيو بجوا . نيعك نم هضراب اميف

 اهلعطخ اهطسوب ةعقب تناك ناو .اذك ةيحانل در ام تعب لوقيف اهنم ةيحان عاب

 دجسم وا ،ةربقم وا ، عاشم ضراب هضرا تلصتا ناو . الخاد طخلا در ام لاقو

 ةئام ىرتشا نمو . اهيف كروش ام هضراب لصتا نا مزلو . طخ همزلي مل

 .نيسمخ اهلرطك اهضرع نوكيف امهيلع يا ةموسقم نيعارذ نم ةروسكم عارذ

 .طئاح نم اعارذ اذك وا .ةموسقم ريغ ضرا نم ةبرجا ةرشع وا

٤٨٠



 يف زوجو . حصي مل ةعقب نود قيرط رمي وا .ءام ىرجم وا .ءاوه نم وا

 طخي هضرا نود . امهعيب دارا نا ىرجملاو رمملا يف ه .د رامو طخب ءاوهو طئاح

 وا .هرم طرتشيو صقنلاب ضرالا يرتشملا هل عيبي مث عفنلا عم اهعيبو

 . امهوا .هءام ىرج

 هنم ةامسملاك ىهو صاخ نم ةيمست عيب حص «“باب»

 اهيف ام ال هوحنو دجسم وا ء ربق وا .ثام وا . رامث ءانثتسا اهيف مرليف . امكح

 ثلللا . الثم : لاقو همهس ىمس ةثرو هعمو هيبا نم هثرا عاب نمو ٠ ةنمد نم

 ٠هدودحب هيف ام لكو هلكب لصالا يف ۔ىبا نالف نب نالف نم هتثرو يل يذلا

 ثلثلا لقيلو هثرا .ركذي الف كلذ لبق هجوب ائيش هكلم نم جرخا ناو

 هثرا ركذي الف هجرخا ام هيلا عجر ناو . كلذ وجن وا ، لصالا يف يل يذلا

 ال همهس ىمس لاملا نم هبيصنب ادحاو ةثرولا جرختسا ناو . اضيا هيبا نم

 لوقتف تنبلا اوجرخا مث ةجوزو اتنبو نينبا كرت نمك : ثرالا ركذب

 اهتعب لصالا يف نيثالثو ةثالث نم ءازجا ةسمخ اهمهس تعاب نا مالا

 نيتقيقش كرت ثيح لوع يف اذكو .كلذ نم اةزج رشع ةعبرا ]١[ نبالاو

 عفترملا سسلاوأ . لصالا يف يل يذلا عبسلا مالا لوقت نيتيلالكو اماو

 اهيف سدسلا ريصي نبا تنبو اتنب كرت نمك : در يفو . ةعبسل لوعلاب هتضيرف

 خلا اءزج رشع ةحب را تس : نينبالا نم نبالا لوقي و يا ١)

٤٨١ 

ةمستل ا عي



 ةمللا ديدحت

 عيبلا ىدل

 نا ربخا مهدحا عابو نينب ةثالث كرت نا هلام ثلث صوم اذكو . ًاعبر

 ثروو تامف انادف رخآل نهر وا .ةصق ركذب ال امهعاب وا .نيعست راص هثلث

 ربخا لصالا يف همهس هتثرو ضعب عاب ناف : نهترملا هعاب مث نادفلا هنم

 زاج لهو . هيا نم ثرو ام ركذ دارا اذا اذهو . هانثتساو نهترملا هعاب امب

 ؟ اقلطم الوا راتخملا وهو ؟ هتمسق نكمتال اميف وا ؟اقلطم ةيمست عيب

 ۔ هتمسق تنكما ناو - لصالا يفو . كيرش ريغل ناو اهعي زاجو (فالخ )

 .(نالوق) ؟الوا ؟ هيف زوجت له ىحرو نيلعنك رخآ نود هدحاوب عفتنيال امو

 . فصنك ۔ كرتشم نم همهس ةيمست اعئاب مزل _ «“لض»

 هبرتشم هملع نا زوجو .اذكه مهس عيب حصي الو . هعيب دارا نا ثلث وا

 لكلاب اهعيب دنع نادف وا . راد نم ةيمست عئاب بطاخيو .ماهسلا رثكت ملو

 الا نادفلا يف يل يذلا فصنلا ال .اذكو اذك ناكمب يذلا فصن لوقيو

 يذلا فصنلا فصن لوقيو اضيا لكلا همهس نم اهعئابو . هيف كروش نا

 عاب نا عابام يمس لصا يف ثرا نم رثكا هل ناك نا اذكو .يل

 تعب لاق نمو . لكلا عاب نا يمسيو مضيو . لصالا نم هئابصنا نم آدحاو

 لهف :هكيرش نيب و هنيب فصنلا اذهو يل يذلا لقي ملو اذكه ءيشلا فصن

 يرتشملل تبثيف فصن هيفهل ناك نا هنم هلك لعجي وا ؟ همهس فصن حص وا ؟ دسف

 نم همامت قلعي وا ؟صقانلا ةميقب هذخا لقا ناو . رثكا هل ناك نا امك

 ؟ كرتشملا يف كيرشلا لعف زاج وا ؟ هعفد وا . هتزاج ال كيرشلا مهس

٤٨٢



 همهس وا ؟ حص وا ؟ راتخملا ىلع دسف لهف : اكرتشم عاب نا اذكو .( لاوق)

 ىمس مهنيب هيف امهس كسماو رفن ةعستل ائيش عاب نمو (٠ فالخ )؟طقف
 . هعست يناثللو "هرشع لواللف بتر ناو .ارشع كسماو راشعا ةعست

 ٠ ضرا عم ءام عيبو ارشع لكل عيبي نا هل زوجو . اذكهو هنمث كلاثللو

 زوجو .اهنود ال .اهعم هعاب ثلث وا .فصنك نيع نم مولعم بغ هل نمف

 ناو ۔ ضرا عم وا .ةيقاس يف ىرجملا يفوا س نيعلا يف ظح مم وا .هدحو

 هش اهعبت ءام ركذ الب اضرا عاب نمو .( فالخ )۔ هب ىقستال تاك
 . ثاملا هعبت ءاملا ءارش دصقب ىرجملا ىرتشا ناو . اهيقاسمو هب ىقست ام

 ءام هل نمو .( نالوق ) سيداوق نم اراهن وا ساليلرهشك نم ةبون عيب يفو

 هل ناك نا زوجو . اهلها نذا الب ةدحاول هدر دجي مل قاسم يف نيع نم

 در ىتلا بابرا نذاب زاوجلا راتخملاو . اهباحصا رضي ملو ةيقاسلا يف ىرجلا

 ٠ هردق هبرتشم ملع نا بج يف ءام عيب ححصو . اهنع فرص ىتلاو اهيل

 . ( نالوق ) هنم عارذب يف و

 نا دسفي و همسا هلمشيام عيب يف اعيبم عبت “«“باب»

 . اهناطيحب رادو . هتعقبو هبشخو هفقسب تيو . هريماسمب بابك :افافتا هنم عزن

 الب هنع عزنيو .هلمش امو اهلمحب ةميهبك اهاونب ةرمتو . اهزئاكرب رجشو

 ىونو رجش بح نم اهيف تبنامو ضراك لوالاك لخد لصتا ناف : داسف

 نمرمثي ملام ليقو - فيل اهيلع ردي:ملام ليقو . ةفعس هلام اهيرتشملف رمن

٤٨٢ 

عيبلاعبتي اميف



 ٠ ناتقرو ليقو ٠ ةقرو هلام هوحنو خوخلاو نوتيزلاو نيتلا نمو ٠ ىونلا

 ملام ةلخن يرتشملف لخن لصا نم يدو نم تبنامو ٠ رمثي ملام ليقو

 .هقورعو رجش لصا نم تبان اذكو . (فالخلا) رمثي ملام وا “ فيل هب طحي

 عطق نا نفتسي مل ىتمف تبنو ضراب نفدو هلصا نم عرف جرخ ناو

 لصأب تبن ناو . ةرجش رم امم ىمسيام اذكو ؛ ىرخاف الاو عبت

 ضرالا بر هيلع كرديو ايبرلف ليسفك .اهل ضرا ال ةرجش وا .ةلخن

 ام ناتسبو نادفو نانج لمشو ٠ رم (فالخ) ةلغلا يفو . رمثت مل ام اهعلق

 عيبلا يضمي تيبو رادك نكسماذكو ى برزو طئاحو لقب و رجش نم اهيف

 ةرانمو بشخو دتوك نم هطئاحب لصتا امبو . بجو راغك نم هيف امب

 .فقسي مل نا تيب فقس ىلع ءانبو ى ىحر نم ينالفسك هب لصتمبو .حابصم

 صخو - مامحو ةرصعم ةادأك ضراب لصتمب و . ةبتع هل لعجي وا : ليق

 هفوصو هنبلب ناويحو . ةينبم تعيب نا ةميخك هب لصتمب ثابخو ،هرصحو هزئاكرب

 ؟هعئابل لهف : داسف الب عزنيو ۔ لصتا مث لصفنا ناو ۔ هربوو هرعشو

 هبقاسمو نانج امك ؟ةداعلل رظني وا ؟امهدحا هطرتشي مل نا هيرتشمل وا

 تعزن ناو .ةرصعم وا . مامح ةاداو : ىحر نم يولعو . هحاتفمو تيب بابو

 تصعيبف اهبف بك رتل تعفر ناو .اهيلع اهنأكف اهيف درت نا ىلع

 يشالا ناو .هداسف ريتخا نثتسي ملو ةيراع تناكناو ميب اهب بهذي مل هلبق

 .لغبو ى سرف وا . لمج ةادا اذكو .عئابلا اهطرتشي مل نا يرتشملل

 ةرقبو ةقلن دلوو .ةقرد و . حمر فالغو - نيكسو .فيس دمغو . رامحو

٤٨٤



 عئابللف .زرخو ةدالقك اهيلحو ةما دلوك ال . عضري ناك نا مبات ةاشو

 رهظ ام ںا حيحصلاو . يرتشمللف هلعنو هتيزرك اماو ۔هئاسكو دع حالك

 سيلت كل تعب لاق نا هيف ام عاب نا هل فرظلاو . هعئابلف دبع لام نم

 ؟يرتشملل وا ؟اضيا فرظلا هل لهف : تيزلا اذه قزوا .ماعطلا اذه

 .عئابلل هنا ريتخاو (فالخ) ؟عيبلا دسف وا

 ليك وا .نزوب نمثمك مولعم نمثب دقعني . «“باب» .

 لهج ولو رضح نا هب زاج هعيب زاج امو . باغ نا ةمولعم ةفصب وا .اذك

 لاقصو ليقاثمو قناودو سولفو مهاردو ريناندبو . عيبملا قفاو وا . هردق

 '.ةضف نم وا .هنم ةبح اذكب حصي الو . بهذلا طيرارقبو . مولعم ددعب

 )١( ةعبسلا نم ناك دسج يا نم ةيقوا وا .الطر وا . اراطنق اذكب حصو
 .لاكي ام اذكو . ناك بح يا نم ادم وا ءاعاص وا .ةيثح وا .ازيفق اذكبو

 زوجو . ضعب دنع نسو ةفصب المج و ١ . ةاش وا ١. ر وث ١ ذكب و . نهد نم

 . ناويحب حصي ال ليقو ٠ةمذب رقتسي امي ناويح ريغ ناو ةفصب نيبتي ام لك

 "نم طئاحو ضرأكب الو .ةفصب طض وا سرضح نا الا ۔اقيقر ولو ۔

 نم مولعم ددعب الو . رضحي م نا وانا وأ . عاتمب الو . نبعت ل نا لوصألا

 ةبح اذكب الو . زرخ وا . رهوج نموا . زولو . رايخو نامرك وا ى ضيب

 ١ ) ساحنلاو . ديدحلاو . ةضفلاو . به لا ٠ قبئزلاو . ريدصقلاو . صاصرلاو .

٤٨٥ 

ن مشلا ف



 رانيدب عاب نمو . مهردو لاقثمو رانيد نم ةيمستب زاجو . رب وا 4 رمتك نم

 اذهب مولعم ددعب زاجو .ادقن ةضف سدسلا نمث ضبق همزل سدسو

 وا ى نزو وا .ليكب حصي الو . ربع نا اذك ةيرق وا . نالف رايع وا . رايملا

 صاخ هتقو امم هوحن وا .حافت وا ،رضخا نيت واه بطر نم مولعم ددع

 .ديا يف دجوي مل نا يراربلا يف امب الو . هناوأب زوجو . رضحي مل نا

 "فوصك نم لومعمب الو .نوللا نيعو لسغ نا نزوب زوجو. ةزج اذكب الو

 ليك وا.نزوب الو . رضحي ل ام ددع الو نزو الب ريرح وا . ناتك وا

 حلاملا فزولاو كمسلاو . سنجلا نيع نا نزوب محشلا زوجو .محل نم

 نزو وا ،ليكب لباتو ناحيرك بيطبو .ندعم نم جراخبو .يرطلا ال

 )١( ترضح وا .ددعبوا .امهب ناو ناجرم وا . ؤلؤل وا ث توقاي وا م رهوجب ال

 ةفلتخم نامثابدحاو عي حصو. نيرخآلا يف روضحو نزوب زاوجلا ليق رهظالاو

 الا دحاو نمثب ددعتم ال ٤عي هب زئاج نم اهضعب وا۔ رضحت مل ناو

 اهنامثا تفلتخا ناو ةقفصلا داحتاب زوجو . نمثلا نم هبانم لكل نيع نا

 ابطسوا وا .اهاندا وا .اهدوجأ وا . اهلضفا وا .ريناندلا ىلعا رانيدب حصي الو

 اذه .روضح وا .ددع وا نزو وا .ليكب ناو زوجت ال : ةرابملا حاضيا ١)

 زوجو :هادؤم .امن اههجو دقف حراشلا اما ةلهو لوال ةرابعلا نم مهفي ام

 الب افازج ترضح نا تزاج لق و روضح الب نا و دع وأ . نزو وا . ليكب

 هححصم ها ٠ نزوو لك

٤٨٦



 هفرص وا .صقان وا .سخب وا .ءىدرب الو .آرانيد اذك نزو رانيدب وأ

 ‘فرصلا مات يف و :ارانيد اذك فرص امهرد اذكب الو .امهرد اذك

 نالف برضوا اتيز وا . ارمت وا . افوص رانيدب الو ديجب زاج و . (نالوق) هالغا وأ

 . فرع نكي مل نا ةضف لاقثمب الو : مهارد رانيدب ال و دياب دجو نا زاجو۔

 وه و _ قناد فصن وهو ۔ يلقص وا . قناد وا . ةبورخ وا . مهردب الو

 ريناند ةرشعبو . اهلثمو ةرشعو رانيدو رانيدب زاجو ۔ ابهذ مهرد سدس

 الي هسكعك ةسمخو اهترشعبوأ "فصنو ريناند ةرشعب يفو © رانيد فصنو

 ارانيد اذك و امهرد اذكب ائيش دحاول نانثا عاب ناو ۔(نالوق) دئازلا نييب

 . حصي ل ذخا ف عونب لك د رفني نا لع

 ةيلوتو عيبك ةضواعم هب دصقام ]١[ بيعب دري _ «“باب»

 .اقافتا ةعفشو باوثل ةبهو نيد وا 'دقنوا . ملس يف ذوخأم و ةلدابمو ةلاقاو

 ضوعو ةرجاو قادصك مراكملاو كلذ هب دصق اميفو ٠ هلال ةبهو ةقدصال

 ةرثؤملا بويعلاو ٠ همدع نهرلا يفو 4 درلا ضوعلا ف ريتخاو . (نالوق) نهرو

 يف ارثؤم اصقن ةيعرشلاو ةيعيبطلا قلخلا نع صقن ام: لكلا دنع دقعلا

 اعيبم مكاح دريال : ليق مث نمو . نامزالاو تاداعلاب فلتخيو - عيبملا نمث
 : نوكيامبرف ؛ مهدنع بيع هنا لودع هربخي ىتح ابيع هملع ولو هعئاب ىلع بي

 ءيشلا ةميق نم للقي يذلا صقنلا وه .(ا

. .٧



 اليب ةبيعم اهدحو ثرحت ةبادك نيرخآ دنع هسيلو موق دنع ابيع ءيشلا

 ) تالوطملا عجارو) . نامزالا بسحب اذكو ٠ دحاوب اميفال جاوزاب اهف ثرحب

 اهيف راغ جورخ اهب لصتمو ضرا بويع نم _ «“باب»

 . رجحوا . ندعموا . رجشوا ‘ ثرحب رضم وا. لجاموا . رئبوا ة ةرومطموا

 . ايف كيرش وا . اهراوجب رئاج وا .ةيذؤم ماوه وا رأفل ناو - رحج وا
 وا' قوسوا س قيرط وا ٠ ىلصم وا . دجسم وا . ةربقم اب وا .اهئام ين وا

 ةرزجم وا ‘ ةلب زمك اهئام عنام اهب وص وأ . مهل ةقاسوا ‘ سان عمجم َ

 جرخم الوا . طقف الضف برشت وا ٠ ىقسم اهل ال وا 8 فشنت ال وا م هرضم وا

 وا 4 مولعم سنج الإ وا . هلك تبني الوا .اهرذب تومي وا . اهئام

 . يراربلا رجش اهب رثك وا .اموي نيعبرا وا . _ ليق ۔ نيرهش ريدغ اهب ثكمي

 اهب وا . اهماعط ريغتي وا . اهناريغ وا . اهتويب يفوا . ةوادنوا . مجن اهب وا

 أجلم وا ى تيب وا . طئاح وا . لجاموا ۔ راغب ناو - طوقس وا ث قوقش

 تبشياهل لحم الوا ثاهرصقو ةرومطمل قنع لوطو 4 مهنود قالغم الب سانل

 لمع بج وا . اهيلا هذوفن فيخ امم راغك وا .ىرخا اهبرقبوا . اهقالغم هيف

 هقاسم ف وا ث هيلا اهذافن فخ وا ي قورع هتذفن وا ة هؤام فشنيوا . ريجالب

 جرخت ةبقث هل الوا . هيلا ابارت لمحت ةقيقر اهاقسم ضرا وا .عنام وا . رذق

 داوريفش ىلع و١ ،تقوب روغت تناك نا نيع اذكو .التما نا لضفلا

 الوا ؛اهررض هنم فيخ ام اهبرقب وا .اهيلا ضيفي وا .اهيلا هراسكنا فيخ

٤٨٨



 مدهنت تن 6 وأ . اهسنكل عضوم اهل

 همم رسعي ثيحب هقيض رئب بويع نم _ «“لصق»

 . قمعلا ةريثك وا.بارت اهنفديوا . مادهنا و . طرفم عسو و . اهلوخد

 اهل الوا . ثرحكل تيرتشا دق و سانلا اهنم يقتسي وا . ءالدلا عطقت وا

 لوطو ليمو جاجوعاو فالتخا طئاح بويع نمو . حلام اهؤام وا .قيرط

 .هسكمك ءالعا قيضو هلفسا عسو تيبو .اهنم هطوقس فيخزا ةقرو

 .اهنيب ام دعابتو اهداوعا فالتخاو اهراسكنا و اهجاجوعاو هبشخ سوستو

 وا ث هؤامهيف قزمي عضوم هل الو ناك وا . بازيم هل ال وا . نارتف هلخدي وا

 وا ٠ هنكاسوأ . هرضت ةعنصوذ وا .هرواج وا .هلع قرطي وا .4 موذجب هنكسي

 لزنام هبرقب وا . هب همادهنا فيخ داو فرطب وا ث سان عمج هباب ىلع

 .راسكنا رجشو لخن بويع نمو . هيلع هطوقس فيخ ةرجش وا طئاحك

 وا . اهثرح نكميالو افصلا ىلع تناك وا ٠قورع روهظو ، سييتو ي سوسو

 وا .ةيقاس وا .داو ىلع وا سرويطل ىوأم وا . منئاهبل وا ،سانل اليقم

 'ء اهمعط ريغتي وا . اهرامث نفعتت وا . دلت الوا .هيف اهرامث طقست رادج

 عالطاب اهدئارج و اهنوصغ رسكنت وا . داسفب اهيلا لصويوأ .كردت الوا

 الوا .اهترمث رضموأ . يعافأ وا 4 براقع اهنكست وا .مراص وا . ركذم

 ليطت وا .اهريغل تدتسا وا . هنع رخأتت وا . راكذلا قبستوا ى سمللا اهلصت

 وا داتعملا نع اهرغصت وا . دئارجلا زسكنت ىتح اهربكت وا .اهنيجارع

٤٨٩ 

 رئبلا بويع

 ط املا ب وع

 لخنلا بويع
رجشلاو



 قيقرلا بويع

 .دلبب دتعي مل نا بيع رجشلا ميقلت و .اهفدرت وا .ةاونلا ظلغت وا .ةرمتلا

 عيمجو . هيف برجلاكلذكو . بوبحلاو .بطرلاو بنعلاو نيتلاو قرولا طوقسو

 هكاوفلاو لوقبلا اذكو .هعئاب دنع هلاح نع ريغتو اكيرف تاب نا يناطقلا

 ةمعطالا نم هنع ماق امو بح نم كردي مل امو . ريغتو تاب نا محللاو

 بح ريغ ولو ۔ زرفت ال تيحب ءايشالا يف طلخلاو ريغتلاو سوسلاو

 .هلك بع

 اهتدايز و . ةحراج صقن قيقرلا بويع نم _ «“لضف»

 ةضاحتسا و نرقو ؤلفعو :قترو ٠لتفو :ماذجو صربو -نونجو اهب ناو ضرمو

 .طاخم وا . عومد وا . باعل ناليسو -اصخو ‘ةنعو :لاصئتساو .بجو :روسابو

 تبن مدعو داتعم ريغ ىف رعش تبنو ‘اهلضافتو اهراسكناو هحراوج جاجوعاو

 تبنو .نيبجاحلا نيب هلاصتاو . رعش ضايبو .داتعم نع اهرفصو ةقلخ ربكو . هب

 ال ىتح هقيضو فنألا بقثو . نيعلا يف اهراسكناو داتعملا ريغ يف رافشألا

 نع ناقلغنت الوا .امهيتلكل وا .ةفشل ناوأ . بقثو .قشو . عبصا هلخدي

 اهراسكنا و اهدادوساو اهجاجوعاو . داتعم نع اهربكو اهرفصو .نانسالا

 لجرب صمخ مدعو اهبكرتو اهضعبب وا ۔ لجرب ناو نانبلا لاصتاو اهعلقو

 حرجو ضيح عاطقناو لمحو طارفاب اهظلغو - نسل ناو ۔ ةقلخ ةقرو

 لكا يف طيرفتو همدعو مون ةرثكو ةساح باهذو كلذ رثاو يكو حرقو

 ارمخ برشو ىنزو ةقرسو كرشو ةقاباو هلسلسو شارفب لوبو هيف طارفاو

٤٩٠



 لاكن وا "برض وا .دح وا .. عطقك قح موزلو فناب .همشو ناخد وا

 نود وهو ريزعت وا 0 نيرشع نود وهو بدا وا .هنود وا .دحلا قوف وهو

 هب الو . زيبك بنذ يلعالا .مزلي الو ريزعتلا دح لاكنب غلبت ال ليقو ،نيعبرا

 ٤. ...دبع هب باعي الو جوزتو ليق ةناهمكو رحسو بدالا دح

 رسكو : صقنو ةدايز ناويحلا ب وع . نم -- » لصف «

 ..ةحراجب وأ . = . تلق ناو - ةلعو .ضرمو - وضعل ناو ۔ فالتخاو جاجوعاو

 عطقو دنزلا و رابج ةمسو مسوب ال رم امك اهرثاو حرفو يكو ربدو حرجوأ

 هاباو كورب وا .مايق دنع اهداقعناو بيقارعلا بارطضاو بنذل وا .عارذ

 ناو رعذو هكاسماو ماجل نم وا .راطق ف ناو دايقنا وا ى نسر نم

 لمحلا حرطو ليم ردق ةزواجم لبق راثعو روفنو لجرب ضكرو اهريغل

 نا لمج يف زوجو .هب كوربو بناج نم وا ‘فلخ نم وا .مادق نم

 اهسفنل وا .اهدلو ريغل عاضراو مقعو هيف طارفاب ال .هدحو هب موقي ناك

 هتلقو نبل رطقو دحاول ناو حرجل دؤم رارجناو امهرغصو اهييدث لضافتو

 نينرق ىلع ةدايزو - ةجلاعمب الا - بلح نم هاباو اهدلو توقت ال ثيحب

 دحوتو روث ىف امهربكو : دحاول ناو عطنفو اهنيعل امهدحا وأ .امهعوجرو

 ` هنم جورخو ثرح يف كوربو هب ثرحي امب هريغ ىف ناو ۔ ةبقرب قرع

 . نا زوجو . فنا .وا . نذاب عطقو.بقثو قشو ثورحمل دوعو هف لوخدو

 : زاهج لكاو دلبلا ماعط لكا نم ءاباو رقعو خفنو حطنو .اثلث زواجي

 آ

 ناويحلا بويع

-
.



 بايثلا بوبع

 ةعتمالا و

 حالل ا بويع

 سال بويع

 لجرلا

 نع لكا يف وا سهيف طيرفتوا "ءانا يف الا وا . ضوح يف برش نم ءباو

 نرحو .حومج و ،ريعش علب و . يرج دنع مف حتف و . بوكر نم عنمو ء داتعم

 مظعو .لمج يف هرغصو . رامحف سار ربكو ى نذا ءاخرتساو 4 .بنذ رغصو

 هبوكر دنع رهيظ ضفخو ءسرفب هحشرفت و هقيض و رامح و لغب رفاح

 ىف اذك و . هفاتتنا و فوصب باك رعش هشو ث ناضب نول ريغت و . لمح وا

 . حبذل ةارتشم يف لمحو . ةيش ام نع رخات و مدقتو . دارفناب يعرو رعش

 . ةيشام نيب نم بلح دنع لبخ نم :لالسناوقانخناو

 هفارطاب لضافت عاتملاو بوثلا .بويع نم . «لض»
 اينوكو طوطخ وا ؛ مايقو لزغوأ . جسن فالتخاو 4 رثكاف عباصا ةعبرأ ردقب

 ريغتو ى سجنو . هنع وفعم ىلع داز نا لجرل ريرحب مقرو ى ريوصتو . طقغفرطب

 يفلصو وا ء دقع هبوا . هيف رمحأوا . .دوسا رعشب وا ،شحاف نارطق وا . تيزب

 . ناكمب معط نم ةعبرا عاطقناوأ م لحمب دوقع ةثالث عامتجاو هجورخو . مايق

 ضعب عوجرو .هب طيخ ام فالتخاو ى لحمب مايق نم هنم ةسمخ جورخو

 فلاخ ام لكف :: همدعو هلحم ريغ يف بيجتلاو ههيف عيقرتلا ةرثكو الخاد هتطايخ

 جاجوعاو رسكو رصقو لوط نيكسو فيسو حمر بويع نمو ٠ بيمف داتعملا

 ةبعج ةقرو دحاوب ضبقم يف ولو ريمستو لص .و .ظلغو ةقرو لولفو ميقلتو

 ٠ كلذكدمغ يف و رامسمب .دوع يف اهريمست مدعو اهرصقو اهقيضو

 .، لمج نم فخ وا ء.قرق وا ى لعن دلج نوك لجرلا سابل بويع نمو

: ٢ ٩ ٤



 مره را 4 ر ودجم وا س بورجم وا . سرف وا ،لغبوا . رامح وا ى شحو وا

 رما نا لجر ىلع عسوو قيضو غوبدم ريغوا . عقرم وا كلذكاهمحلو

 يف ناو - سجنو حشرو ريمستو قشو رسك ءانالا بويع نمو ۔مولعمب مئاب

 معط ريغتو رعش فاتتناو هب .قرحو غابد ةلقو بقثو هسفن نمال ناوبح

 لصوو ةداعاو طلغو قرولا فلتو عطقو رتفد شارتماو هيف لمح ام

 ٠ فرط يف درو نعطو فلاخم عضوو ربحو طخ فالتخاو

 ةعفشب رتشم نم راد تنخا نا _ 4( هيبنت )

 ةدهعلا اهيرتشم دنع بيع نم اهب ثدح اميف انم نيلئاقلا دارمف نمث دقنو

 لبق اهيف دوجوملا بيعلاب اهدر نم اهيرتشم مزلي ام .عئابلا ىلع وا ،هللع

 عجرمب نوديقملا هنع ربعيو .الثم قاقحتسا دنع نمثلا در وا .عيبلا

 عيفشلا عجري له فلخلاو . مايا ةثالثب كلذ ديقتي الو .ةعابتلاو كردلا

 ؟ءادتبا هل عقو عيبلا ناكو ءيش هل لصحي مل يرتشملا نأل عئابلا ىلع

 وا پ بيعلا لجأل عئابلا ىلع عجري مث هنم نمثلل ذخآلا هنأل يرتشملا ىلع وا

 مبفالخ الو .ةدهعلا نم هب درفنا اميف كلامل مهقافو نيعتي الف قاقحتسالا

  

 ناو رهاظ ةنسلا ةدهع ف ماذجو صربو نونجب درلا معن ؟ هلع عمجلل

 نونجلا ثودح نكلو . ةميدقلا نم يهو اهبابسا مدقتل رتشم دنع ترمظ

 نا حصألاو . ةعاس يف ثدحي دق ذا .لمأتف كلذ يف صربلاو ماذجلاك سب

٤٩٢ 

عاتملا بويع



 بيعلا مكح

 بيعلا راهظا
 هب رابخالا و

 ذخاو هب درلا يف رتشم رييخت بيعلا مكح _ «باب»

 لمع نمف .رثكالا دنع (١)هب ريغتي مل نا هل سيلو عيبملا كاسماو هنمث

 رما وا .عافتنا وا . لامعتساك هب ىضر ىلعالاد هيف بيع ققحت دعب ۔هيف

 وا ٧ هيف ةلاقتسا وا ؤعيبل ضرع وا .عقي مل وا امهنم دحاوب ناو ۔

 بوره وا ،يعر وا يقسل ةباد بوكرك امهعفنل لامعتسا و ةحلاصم

 يقسو فلعك طقف عيبملا عفنل ناك نا ال . هل الو .همزل ودعك نم

 ىرتشا نمو٠هب مزل ليقو ء بوكرب ولو - بلوط نا هب بورهو نتخو

 جرخي ىتح اهنع عزن .هنكمي ال رعو يف ابيع اهب ىأرف اهيلع لمحف ةباد
 الو ٠ (نالوق) ؟ هتيؤر دعب تلمح ام ءانع يطعيو اهدري وا ؟. هتمزل لعف:هنم

 باطتحاك ةماعل ناو هيف ضراعم الب _ هريغل ناو _ حييا نا هب عفتنمب همزلي

 ذخأي نا ىلع بيعلا تعفدو "يشلاب تيضر لاق نمو : لالظتسا و يقسو

 لمحو المج ىرتشا نمو . مكحلا يفال4 هكردي ليقو . هل الو همزل هشرا

 ليقف : شرا ذخا ىلع هب يضر هنا دهشاو قيرطب بيع هب نابف رفاسو هيلع

 نا داسفلاو . رثكألا دنع رايخلاو . هربخي مل نا هيرتشمل هشرا هعئاب مزلو

 ںا ىصعو ۔ملع نا ۔ هب هرابخا هعئاب مزلو عيبلا لبق هيرتشم هب ملعي مل

 رابخاو هيلع دي عضوو هدصق عئابلا مزل ىري بيع لكو .هربخي مل

 يرتشملا دنع ثداح بيعب ريغتي مل نا هنمث هل سيلو ينعي ١(

٤٩٤



 الب هيرتشم هفرع نا ليق حصو . طقف دحاو هئزجي الو بيع هنا رتشم

 همزلي ال ليقو . هب زابخا عم ىري ال اميف فصو ںىزجيو .عئاب رابخا

 نم ال هب هل رابخا وا .هب ملع دعب هيرتشم هدري الو ىري امب ربخي نا

 ليقو .هيف اكيرش ناك وا ؛هب املع ركنا نا فلحو .هيف ةلاقتسا وا .هعئاب

 ىضرب رارقا ىلع فلحو . بيع هنا هربخي ل ام ىأرو ماع ولو درلا هل

 رضاح بيعم عم دريو . راتخملا ىلع بلقلاب هب ىضر ىلع ال بيب

 .قفنا ام هل سيلو ةمدخك فلتم وا .ثداح ال.ءامنو ةلغ نم ةقفصل

 كرديو لكلا دري ليقو .راتخملا ىلع نامضلاب جارخلا بجومل ىنعت وا

 ۔ حبر نم نانيعلا رج ام ال هءانع

 اهضعب بيع نا ةقفصب اعاونا ايرتشم مزلي له _ «“باب»

 نم هتصحب بيعم دروا ؟انمث عون لكل مسي مل نا هدروا . لكلا كاسما

 ةمذب ام لك اذكو . تبيع نا نبع لدبتستو .[نالوق] ؟ ريدقتب نمث

 اهب عي نيع نم صوخش ضعب بيع ناو ٠ قباسب ذخا دعب بيع نا

 ٠ هب عي امم نيعيابتم نم دحاول ام بيع نا اهريغو ٠ خسف دي ادي

 ذخابعي ملام فلت ناو . هدي ام بيع نم هاش نا هب امهدارت زاج كلذك

 نا هلثم وا . هتميقفالاو . ماق نا هعاتم رخالاو ٠ درلا تقو هتميق هبر

 ريتخا لك شق دعب ةدحاو تبيعف ىرخاب ةيراج تعيب ناو . نكما

٤٩٥ 

ببعمعمدريام



 ةءاربلا

 تقو ةحيحص اهتميق ذخؤتو ةبيعم ليق درتو . د د ارتلاو ضقللا

 الب در زاجو ٠ لئاقلا دنع ضورعلاو ناويحلا يقاب اذكو ٠ درلا

 . خسف وهو ضاق

 لك مازتلا رتشم ىلع عئاب طارتشا وه ةءاربلا عيب (باب)

 ؟ هدعب در الو زاج لبف :عئابلل مولعم ريغ عيملا يف هدجي بيع

 امهعيوا ؟مكاحوا . ناطلسل حلصي وا . راتخملا وهو ؟ يريو يمسي ىتحوا

 ىلعو .ةلاكو _ ملعي مل نا هريغل ناو عيبم عئاب ىلع دريو : (لاوقا) ؟ ةءارب
 هتلاكو تملع ليكو نم ىرتشا نمو . بيع نا مهعيبم ةعامجو مكاحو ناطلس

 هربخي مل نا هيلع در نا هيلع ليكو هدريو . هلكوم ىلع وا . هيلع در

 ءاطعا همزلف هيرتشمل رابخا الب هعيب دمعتف هب هربخا نا ال . الوا هبيعب

 ىطعا ام هنم يضقيو هعيبي ليقو . هسفنل بيعملا كاسماو .هنم ذخا ام

 هلكوم ىلع دري ليقو . صقنلا همزليو هلكومل ناك نا ادئاز عفديو هيرتشمل

 در ناو . هنايسنب لكوملا ربخا يسن ناو . بيعلاب رابخالا كرت دمعت ولو

 اذكو. .هقفنا الاو هملع نا رتشمل هدر هلكومل نمتلا ءاطعا لبق ليكو ىلع

 نا هلكومل يقابلا يطعيو هلهج نا هقفنيو شرألا ردق نمثلا نم كسمي

 ام يضقيو نمثلا هدي نم فلت نا هيلع در ام عيبيو . هيلع دري ملو بيع

 نا رتشمل ىطعا امب هلكوم ىلع عجري مل هعي لبق فلت ناو . هيرتشمل مرغ

 بيعم ءارشب ديقعو هل نوذأمو ضراقمو ةفيلخل زاجو . عجري ليقو .هسلد

. ٤٩٦



 ديقعلا نمو.هلامب رجتا نا ديسلا نمو .در مهنم حصو حالص هب هير نا

 بانم بان رخآ ةفيلخ نمو . هنم حصي لاح يف هبلع فلختسم نمو . رخآل

 بر نم ال .هيلع لاد وا مىضر قسي مل نا لزع وا . تام نا لوألا

 ام فلحيف لاملا بر .رضحي ىتح ضراقم دري ال ليقو .ضارقلا لام

 تبيعف ناكيرش مستقا ناو :هري مل وا . عاتملا باغ ناو بيعلاب يضر

 ىتح بيعم ليكو دري ال وا . اش نا هادر و تخسف امهدحا ةمسق

 لعجو هلكوم رضحي مل ناو هل زوجو . هدر هب ضري مل ناف هلكومل هلصوب

 هعفدي ملو زئاج ثارش ىلع لك و نم نا ىلع عامجا يكحو .هيف اميصخ

 نا لكوملاف ضبقو ميلست دعبو . هلكوم نود هيلع مصاخ بيع ىتح هلكول

 مصاخي لهف : هلامو هرماب هل ءارشلاب ليكولا رقا دقو الاو ةلاكولا تني

 نيبت نا هسكع وا ؟ هل ليكولا ليكوتب هماصخ حصو هلكوم نود ليكولا

 قحلا وهو ؟ هل ليكولا ليكوتل جايتحا الب لكوملل ءارشلاب ليكولا رارقا

 هعئاب ىلع عجر هبيعب ملع مث هكلم نم اعيبم رتشم جرخا ناو .(فالخ)

 . ىلع عجري ملسلد دقو بيع مثهضعب جرخا ناو . درلا هنكمي مل نا عنمو هشراب

 . نمثلا ردقبقاب در زوجو . راتخملا ىلع الماك هدر هنكمي مل نا ءيشب هسلدم
 ناو . ثروا عيي وا س ةبهبناال هب سلد امب هيلع در نا بيعم در رتشمزاجو

 ٠ راتخملا ىلع اقفتا نا تدر اراكناو يضرافلاختف ابيع اهب ةيراج نايرتشمدجو

 امهدحا مهس در يفف ابيعم نينثا نم رتشم اذك و. هتصح در ركنمل زوجو

 . هب سلد امب كله ناو . شراب عجر هيرتشم دنع عيبملا نيع فلت ناو ٠ (نالوق)

٤٩٧



 وا. هرسكفزوج وا ي نامرك ىرتشا نمو . بعلا هرج ام عئاب نمضو هنمثب عجر

 ال و . خرفت نا ضيي در دجي ال و . هنمث ذخاو رشقلا در ابح هب دجب ملو هضعب

 املاس هتميق نم صقنلا مرغيو دري ليقف ى شرالا هلو رسك دعب ررمت سوقفك

 .زبخل قيقدو نحطل ربك ى باي:لمعل نطقو فوصك لوح نا اذكو .ابيعم

 دعب رهظ بيعب در الف ى هسكعكعلقل سرغو . ءانبل ضقنو ى ضقنل طئاحو

 ضرأك جراخب ناو ۔ هدر نم هنع ف ةدايز هعنمت الو. شرألا نيعتو ليوحت

 صقن ناو : شرألاب_قيقد طلخب تيز وا .غبصب بايثوا . هانب وا . سرغب

 يف رثؤي ملو لق ناف : سفن وا . ندب ثداحب ناو هدر نم عنمي مل قوس ةلاوحب

 مل نالوألاب درلا نم عنام بيعف رثا ناو.مدعكدرلا نم غنمي الف دمرك ةميقلا
 مث اهسمف ةيراج ىرتشا نمو . هدنع ثداحلا ردقو هدري ليقو . شزرألا هلو . أربي

 شرا عفد و در يف ريخ اركب تناك نا ليقو : شرالا هل و اقلطم هتمزل تبيع

 ريخو ابيث ءطو صقنيال ليق و . شرا ذخا وكاسما يفو ي ضاضتقا صقنو سملا

 . بيعلا شراذخا كسما ناو.هشراعفداهدرنا:اهصقني لبقو شراذخاودريف اضيا

 اهعئ اب لاقف نيعبصا الب اهييدث رظنف نيموي وا اموب هدنع تئكمف ةما ىرتشا نم و

 نيمويك ثدح هيلع يرجي ال يك اهب دجو ةباد عئابك ىما ىف اذه ملعا ال
 ءاوس هريغو ثداحلاو . تاتب ىلع ال .ملع ىلع فلح اهيف اذه ملعا ال لاقف

 عيبلا لبق اهيف نكمي ام ةعلسب ىأر نا مئابل نسحتساو .مكحلا يف

 عيبم كله ناو .اقافتا ضقب رتشم نمضو مكحلا ف موزل الب اهذخا

 نمضو .هاوأب نوزوم وا ، ليكم يف ال عي متو (فالخف) دقع دعبو هلبق

٤٩٨



 نمثلا لجأل هضبق نم هعئاب هعنمي مل نا دقعلاب هريغك ايئرم افارج رتشم
 كسما نا هئاعو يف هلمح هيرتشم مزل هب ال فرظ يف عيب امو :نهرلا

 انمث غفد ناو . . هيرتشم لام نمف كلذ يف عيبم كله ناو . هفرظ هما

 . نزوي ىتح ةناما نمثلاو ۔ تعنم نا نهرلاك ةعلسلاف نزوب ال

 الو ٠ مرح يف ضاقت وا . ءاربا وا . ةلاحم حصتال _ : (باب)

 فلحو هنخال دحاج مصوخو . ةميق وا . لثم وا . نيع در لبق ةبوت

 هيرتشم هملع نا هدر رح عئاب ۔ ليق ۔ مزلي الو . كلذب بئات لحنيو

 خسفب املع ن! : ضاقتب ليقو 3 ابرلاك ليق ررفلاو . نمثلادر همزل و ارح

 لحلازاجو .۔ عيبلا تقو ناو - صخرو . هديام دحاو لك فلتاو عي دعب

 نامضو هانع كارداو ةمدخ وا . ةلغل ناو درلا خسفلا مكحو ٠ ابرلاك ال هف

 القب وا .رجش ىلع ةلغ ول و لصال ال .رتشم دي نم فلت نا لقتنمل ةميق وا .لثم

 ناف . ضبق لبق فلت ام نامض ايرتشم مزلي ال: ةمهت نامض ضرا ىلع

 ةعيدوكب دحا ديب امو . حيحصلا يلع عئابلا لام نمف امهدحا ديب نكي

 ىلعقاب وهوالوا ؟هنمضي لهف . هنم فلتف خسفب هل عيبف ةيراعوا ءارك وا

 :هيلع لمحف خسفب هارتشا مث المج ىرتكا نمو . (نالوق) ؟ءادتبا هيلعام
 .هدي ناك ناف :اذه ىلعف .ءاركلا ليقو . عيبلا ثيح نم هؤانع هعنابل ليقف

 ثيح نم لمح ام هانع هل لوالا ىلعف هيلع لمحف كلذك هارتشا مث ةيراعب

 .الفط ولو . هماقمب ضق ىلع رتشم ليكوو : هل ءيشال يناثلا ىلعو - عيلا

٤٩٩ 

 لا مكح
دسافلا



 فلت مث ضبقو خسفب ليكو ملع ناو .هدبع وا . هلفط وا .اعئابال . ادعوأ

 .ادساف نييرتشم دي نم فلت ناو ٠ هنمض ۔ ةحلصم يف ناو هدي نم

 هضبق ناو ٠ ردقب هانمض ضبق ىلع هبحاص امهدحا لكو وا . امهليكو نم وا

 هلكومل ليكو هارتشا امو ثعئابلا هيلا هعفدي ملنا هنمض فلتف هبحاص رما الب

 ٠هلكومل اضبق سيل اذه يف هضبقو هلام نمف هلاصيا لبق فلتف ادساف

 .سكعلا ال . مرغ نا ليكولا هيلع عجريو انمضو لكوملا لام نمف هدعب فلت ناو

 . ةقافا وا .غولب عقو اذاف ٠فلت نا ادساف هارتشا ام ةفيلخ نمضو

 نا مرغ امب بئاغك عجري الو . كلذك انمض فلت مث ضبقف مودق وا

 ملع نا اهديال فلت ثيح هيلع عوجر اهل حصو هتفيلخ ىلع هدي فلت

 رما نمو ٠(نالوقف) فلتو هضبقف اثرا هنظ دقو الاو ى خسفب ال هارشب بئاغك

 .هتفيلخ اذكو .. هلكوم نود نمض هذفناف ادسلف هل هارتشا ام ذافناب هليكو

 ٠يرتشملا هضبق ولو عئابلا لام نمف اهريغ وا . ةبهب هفلتاف هعئاب رتشم رما ناو

 دي بيع نم عيبمب ثدحامو . عئابلا ىلعف امبيديا نم فلت ول اذكو

 قفنا امو هبف ىنعت ام هعئاب ىلع كرديو . هيلع هتيانجو . هلام نمف رتشم

 بجومل ةلغك دري الو ٠ ءانعك هيلع كرديال (ليقو) ٠ ىواد وا ساسك وا

 . غبدوا 4 غبصك دازام ةميق رتشملو : خاسفنا يف ناو نامضلاب جارخلا

 بايث ريصقتك ناك نا ءانعلاف الاو نيعلا هب داز اع صيصجتوا . عقروا

 هذخا يف هعئاب ريخ صقنب ناف : خسفناف هلاح نع رتشم هلوح نا و . ةيشام يعرو

وا . لتم يفو . ءانع عفدو ذخا يف ةدايزب نا اذكو هتميق وا . هلثم يف و ، هصقنو



 لام نأل اقفتا الاو .ةميق وا .الثم راتخا ناف : قيقدب طلخ تيزك ةميق

 ريخ اهانب وا .اهسرغف ادساف اضرا ىرتشا نمو .رخآ لام يف كلهتسا لك

 سرفلاو اينبم ضقنلا ةميق ىطعيو اهمانبو اهسرغو هضرا ذخا يف اهعاب

 .نعلاو اعولقم سرفلاو ينبم ريغ ضقنلا ةميق ءاطعا يفو .هسرغ موي

 ىلع .در خسف .مث أهيف هانبف اضقن وا ،هضراب هسرغف اليسف ىرتشا ناو

 علقلا هدسفي ال ناك نا ليقو .هكسماو ثارشلا موي هتميق كلذ عئاب

 .هلام ةميق ق لقألا بحاص ذخاو .هدفي ناك نا ةميق ادارتو . هلام لك ذخا

 .موي سرفلا هميق :اطعا ف ضرألا بر ريخو . ضرألاو سرفلا رثكألاو

 ناو . سرلا من حم ا اهتميق وا هضرا ضوع ذخا يفو . .هكسمبو عيلا

 ذخا ف اهب ر ريخو ` هعلق نم. هب هبر حسم علقب سرغ ال ضر ١ داسف فخ

 بصغ نمو . سرلا هابلا . هكسميو سرفلا ةمق ءاطعا يفو اهتميف

 7 اضرا ىرتشا نمو . هسرغ علقب ربجا تقحتسا مث اهس رفف اضرا

 ۔ دصح دعب خف ملع ناو ۔ اهصقن هيلعو عرزلا هلف هرذب اهثرحف

- 

 ةلداعب هقحتسمل جرخف هع ايل نظ عيبم قحتس قحتسا نا . «باب»

 . بصغوا . فلت هب ر دي نم جرخ نا ةعئاب ىلع نمثلا هي رتشملو هذخا هلف

 . هنع باغ نا هذخا هلف الصا ناك ناو :. اقنطم القتنم ناكو ةقرس وا

 ليقو ءاحا مم تضصم وأ . ةزايحلا ةدم نود ملع وا . ملعي ملو رضح وا

قاقحتسالا ف



 وا .ةنامأب هدبب ناك نا عئابلا ىلع وه عجريو ءيشلا بر يرتشملا ذخاي

 مرغ لبق هيرتشم نم هئيش ذخال مدقتي الف ةطقل وا . هاركب وا . ةيراع وا . ةعيدو

 ليقو . هعئاب هيرتشم مرغيو هلع الو هذخأب ليقو.عئالا ىلع دعب هب عجريو . نمثلا

 وا ؟ نمثلاب اهذخأي لهو :اهيرتشم نم هنكمي ىتح اهريعتسم ةيراع بر بلاطي

 ام هلو :لخد امك جرخيو يرتشملل مكحلا يف قحتسملا ةلغو . (ددرت) هيف ؟هنودب

 هضرا قحتسمللو اهيف هسورغ كسهي اهسرغ ضراك :هنم ال 6هيف داز

 اهكسمي تقحتساف هضراب اهنسرغ نا اليسف رتشم اذكو ۔هنم تجرخ امك
 مث اهسرفف اضرا ىرتشا نمو . نمثلاب عئابلا ىلع وه عجريو اهقحتسم اهيف

 ةتميقب ال اهسرغو اهوذخا نيكاسملوا. دجسم 7 رجأل وا .اعاشم تجرخ

 اهسرنف اسورغ رتشم اذكو . ضرالا ن صقن نمضيو هسورغ علقي ليقو

 اهلثم وا . هضرا ةميق هرغ نم مرغو اهيف اهكسما ركذ ن تجرخف هضراب

 نم ةيمستك مولعم ضعب قحتسا ناو . اهيف اهكسميو اهتميق يطعي ليقو

 ,. نمثلا نم ةيمستلا بانم ذخاو ىقابل كاسما يف ريخ ةنمد وا ء نيعم

 9 نالف نبا نالفل يذلا نادفلا لاق يقابلا راتخا ناف .هلك هب عوجرلا

 اذكب هنم ءارشلاب يل وه سانل سن نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك
 هيف نالفل . ىذلا فمصللا , الثم هفصن نالف قحتسا دقو اذكو

 هنم ةيمست عيب هيف زاج اميف لب نوزوم وا . ليكم ف ال كلذ زاجو

هل بهو وا . نادف فصن ىرتشا نمك ىرخا رم ةيمست قاقحتسا اذكو



 ةبهلا وا . عيبلا اورضح ادوهش يتاي : هب ملعي مل كيرش هيف هل جرخف

 ملعا مل كيرش هيف يل جرخو : ىلا رم امك لوقيو يقابلا مهدنع كسميف
 بماولا وا . عئابلل يذلا تكسماو اذك قحتسا نالف نبا نالف وهو هب

 قاقحتسا نم ناك امك ربخلاو ةصقلا دوهشلا هل غلبيف كلذك امكاح يتايو

 هنم قحتساف نادف نم رثكا ارقشمك ا لوهجم قحتسا ناو . قاب ماعناو

 مل وا 4 باك كيرشلا ناك نا قاب كاسما لطبو عيبلا خسف هنيعبال دحاو

 ' ... ۔مهريغ نم ناو ۔امولعم ناك وا .ملعي نا هناش نمال

 اميف هعي هل بدن .هبر فرعي ال مارح هدي نم _ «لض
 اهفراعلو .. ةبوتب ناك نا زاج فرعي ثيح هعاب ناو : هنمث قافناو هيف فرعيال

 هنيعب هقفني الو 8 لصنت ىلعو اهيلع هعاب نا امارح هملع ولو هيفف . هتلماعم هنم

 ةبوت الب هعاب ںاو ٠ انوزوم وا . الكم ناك نا زوجو . انمثم ناك نا

 هكاسما نم عنم عيبلا تقو هتمرح هيرتشمأ ملع ناف : هبرل هتميق مرغو

 ىلع هيرتشم كرديو هنم ذخا ام بصاغلا ىلع دريو . لوالا هبرل هدر مرلو

 هعئان عفد دعب ملع مث عيبلا تقو هتمرح لهج ناو ٠. نمثلا هعئا

 هل ءيشلا دريو نمثلا هعئاب ىلع كرديو الوا ؟عيبلا زاج لهف هبرل هتميق

 يفو ؟ ةميقلا درو هئيش ذخا يف ريخي وا ؟ هبرل هتميق مرغ نيح هكسميو

 ٠ نيتميقلا ىلعا هعئاب ىلع هبر نا رهظ الاو (فالخر ؟هميلستو اهكاسما

 . هعئاب ملعي مل ناو ٠ هتميق قفناو عيبلا دسفهبر لهجو ةبوتلا دعب ملع

: ٥.٢ 

 نم للحتلا
فكو ما رحلا



 هعيبي لب هتمرحب نقيتم نم هيفوتسي الو هنمث عاض هيلع ردقي ملو هملع وا

 ردق وا ؟ يلابي الو هكسمي له : هئارش دعب اعيبم بار نمو ٠ رم امك

 دمتعملا وهو ؟هلك نمثلاب عفتني وا - سيقالا وهو ۔ ؟ يقابلا قفنيو نمثلا

 هدي نم جرخ دقو هقراس كرداف لمجك هنم قرس نمو ۔( لاوقا ) هيلع

 الوا؟ فوتسي ملام ذخا ام دريوب هذخاي لهف . هدجو مث هنمث صعب همرنف

 قورسم هنا هئارش دعب هيرتشم ملع ناو ٠(نالوق) ؟اضعب ذخا نيح كلذ دجي
 قراسلا ىلع هدري وا ث هكاسما هل لحي لهف : هبرل هنمث قراسلا مرغ دقو

 مل نا ةبوتب بصاغ هعاب امو ٠اصيا (نالوق ) ؟عيبلا دسفو هنمث هنم ذخايو

 ٠ كلذك هؤارش هل عرشلا ةزاجال هيرنشم دنع ءاج نا هكردي مل هبر دجي

 ناو ٠هقفنا نا رجالا يفو هيف ريخو . هقفني مل نا نمثلا هعئاب ىلع كرديو

 وا ٧ يقابلا در هل بهو وا . لقاب هيرتشم نم هارتشاو بات مث امارح هعاب

 . هتميق ىواس نا ءادفلا هلع كردا هبر هادفف هعاب ناو ٠ هيرتشمل نمثلا

 هيذكت زاج اسجن وا . امارح كل تعب رتشمل عئاب لاق ناو ٠ رثكا ال

 هنمث در هعئاب مزلو .هقدصي مل نا هنمث ضبقي ملوا (١)۔انيما ولو ۔

 هقيدصت زوجو .هاري ثيح هماما هعضو هدخا نم ىبا ناو . كلذ ملع نا

 كردا سجنلا فلت ناو . هقدصو انيما ناك نا ليقو . هنمث ضبقي مل نا

 نا الا . نامض هعئاب مزلي مل هتيزكب هيرتشم هطلخا ناو . اسوجنم هتميق

١( ةنمن ضبقي ملو يا .



 .رشابي مل ذا اقلطم ليقو .تيزك ةياخ هب الما تيزك يل عب هل لاق

 ليقو . هبرل رانيدلا نمضو هب زوجو . دبي ادي هب وا .امارح رانيد عيب دسفو

 الالح اعيبم ىرتشا نا مارح لكاب فرع نمو :هرانيدو ءيشلا نيب ريغ

 هعفدي ملو هرادب نمثلا ناك ناو . عيبملا يف هتلماعم زاج نمثلا هرضحي ملو

 اعيبم رتشمل صخرو .اذهب اذه هعفد نا تمرحو .[نالوقف ] هنيح يف

 ةارتشم رستملو . هقفنا الاو .هملع نا هبرل هردق عفدي نا مارح نمث

 .نا ابذاك فحصمب فلاحل و . اهحاكن ددجب م نأ ةرح تجرخف ةمأ اهنظ

 . رئأاج نم ناك ناو نيدقللا ف ةير ال نا يفو . انيمي . رفكي

 ۔- رتشم نم قحتسا نا - هعئاب لع عجري له _ & باب «

 نا الل ضوعال : ليقو [فالخ]؟ قحتسا موي ةميقب وا ؟ضوع وا ؟[١] نمش

 راجشا نس ناو ليقو . سنجلا قافوب لوصالا ف زاجو . عيبلا دنع طرش

 . تفلاخت ولو ليقو .ةرومطمو راغ نيبو .رئبو نيع نيبو ي طئثاحو ضراو

 راتخملاو . بوحلا ف لمملاو . ناويحل ١ ف [٢] ىورشلا زوجو . لوصالا سانجا

 ٠هسكعك كرتشم ريغ يف كرتشم ضوعي الو . طقف لوصالا يف هطازتشا

 عيبك هبحاص ىلع ]٢[ هنم قحتسم هيف عجري دقع يفو .هلثم يف زاجو

 ١) حبحمصلا وهو عئابلل هاطعا يزاا نمللاب يا ..

 "( لثملا يا ٢( يرتشملا وهو قاقحتسالان ءيشلا هنم دخؤي نم هيف عجري يا .

 نم لماعي ىتم

 لكاب فرع

 ؟فيك ومارحلا

 هعجري ام

اذا عئابلا



 طارتشا
 ضوملا

 يفو . ةراجاو قادصو نيد يف ذوخأمو باوثل ةبهو ةلدابمو ةيلوتو ةلاقاو

 بئاغك هيلع فلختسملو . ]١[ صخش لصا نم فرع نانج يف نيعي مل ناو لصا

 هلام نم مهيلع ةفيلخلا هطرش نا زاجو . مهيلع طرتشي الو نونجمو ميتيو

 قلع اميف لعج ناو . هنذاب هريغ لام نم ناو عئابللو . مهيلع هنم عوجرالب

 فقو هريغل فقو اميف وا سبئاغل ةيطعلا وا. رايخلا عيبك هريغل هلام نم

 هلا قلع نمل راص نا لطبو .ضوعلا حص هيلا راص ناف . اضيا ضوعلا

 ضوع همزل هرغ نا الا هيرتشم ۔هنم قحتسا نا۔ نمثلاب عئابلا ىلع عجرو

 .هسكعك هيف .ضوعو .نهر يف نهرك ضوع يف ضوع عضو . هلثم

 فلتم يف ال .ىوعدو قاقحتسا يف حصو . ددعت ناو ضوع يف ضوع زوجو

 هطارتشا يف رتشم صختسا ناو .فلاتملا نم عونب وا 4 ةقعاص وا . ليسب

 هناكم وا .اذك تقوب وا .اذك ةليبق نم دحا وا .نالف يلع هقحتسا ناك

 هطارتشا حصو . زاج يل ضوع اذهف نالف مكحب وا . نالف ةداهشب وا

 نييرتشم نم دحاول وا .نيعئاب نم دحاو وا . مهس يف وا . ةقفصلا ضعب يف ولو

 .عئابلل ۔ هب ةعفشلا ذخاك هعفنو هتلغو ضوعلا مكحو .نيعئابلا دحا ىلع ناو

 زاجو . هكلم نم هجارخاو هنيع فلت اهب نكي مل نا هحلاصم نم عنمي الو

 وا . ءانبك لوالا هلاح نع هيف ريغم ثادحا نم عنميو .هتراعاو هؤاركا

 نذاب يل صخش لصا وا : فصوو صخش لصا يا ةفاضالاب وا ،لوعفملل ءانبلاب ١(

. لصالل كلاملا صخشلا



 عنميالف اذكه هلصأ يف طرتشا ناو ضوعلا نيع نا رفح وا .سرغ ول

 هضعب نم وا ..هنم ءاربلا حصو .هضوع نم رثكا هيف يقب ام هفالتا ن
 .دجسمكل لعجوأ . قادصإ وا . ةبهوأ . راجتتسا وأ . هارتشا ام رتشم عيبب ناو

 .ةميقلاب ءارشلا .نادف نم هل يقب ام ضوعلا نم هل ىقبي نا نسحتساو

 ضراقم هارتشا امو . خسفنا بيع ناو .ضوعلا تبث عاب ام خسف ناو

 عيفشل حصو .ضوعلا تبث كلذ لاملا بر ذخاف اضوع هيف طرشو رجن

 ةمسقب هتصح يف ضوعلا هيف طرش عيبم ذخا كيرش مهس يف تبثو ۔رتشمك۔

 عئابلا ىلع عجريو . هيف طورشم نم مهجورخب مهماهس هيف خسفناو ءاكرشلا

 عئاب ماقمبو .: ةميق وا . نمثب ضوعلا يف همهس ردقب عيبم قحتسا نا

 نا ضوعلا لوزيو .امهدحا تام نا هيلع وا٠هل اميف لك ثراو رتشمو

 ال ذا رظن - ليق هيفو .هيف فرصت - ليق - عئابلا ثراولو . اتام

 , كردي مل قحتساف مولعم. ضوع طرش ناو . امهدحا وا . امهتوم نيب قرف

 طرش نا الا . . يرن ام قحتسا نا يطعا ام كرديو . حجارلا ىلع رخآ

 .اذكو .ديلاب ام قحتسا .نا رخآ كردا نيعملا قحتساف نيع مث انيعم ال

 :يرتشملا هيف لخدي نا لبق رئاجب وا .هللا نم تائب ضوعلا نادفك فلت نا
 .لوالا نيعي مل نا رخآ كردا

 ذ_خاي ام ولو نيع نا هل ضوع ام رتشم دخاي ليق . “لصفد»

 نم - دئإزلاو هنم نقحت قحتسا ام ةمق ذخا هل نا حيحصلاو . قحتسملا ىلع ةدايز هف

 ض

. ٥٠٧



 فرصلا

 ةمكاحمب قاقحتساو ةمصاخم دعب ضوعلا يف لخديو . صقنلا هيلعو . هبرل

 ارشلا نادف فصن قحتشا ناو . ةميقب قحتسا ام ردقب هيف عجري و لودع

 لوخدلا هيرتشملف لودعب قحتسا امو .اهب هذخا ةميقب ضوعلا نادف هلثاميو

 الو .كلذك عئابلا هقحتسا وا .هيلع يلو نمل وا .هسفنل ناو هضوع يف

 رهظتساو . هديب. نهرك هناف . ضوعلا يف ايرتشم عئاب ثامرغ ضراعي

 يف لخدتو هعئابل ةكردملا ريغ هرامثف ةميقب هيف لخد ناو .نيعم يف كلذ

 .كردي مل ناو هلف ضيوعت دعب عرزك عئاب هثرح امو ۔ كردت مل نا ةميقلا

 رمألا لوا ف طرش ناو :ضيوعتلا دعب سرغ وا هىنب ام ةمبق رتشم ىلع كرديو

 .هطرش هلو زاج هلك ضوعلا يف هعوجر وهف ىرتشا ام ضعب قحتسا نا

 نا طرش ناو .ةميق الب لوخدلا طرش نا اذكو . ميوقتب الا .ال : ليقو

 يف هيلع الو 'اضيا زاج ضوعلا يف هلوخد وهف ءارشلا نادف يف هيلع يعدا

 اميف عجري الو . كلذك هيلع يغد نا ضوعلا نادق يف عجريو : ةموصخلا

 رظنيو ىوعدلاب لوخدلا قلعتل ةموصخب ذر ناو .ئوعدلا دعب هارتشا

 ,قاقحتسا ىلا ضوعلا يف لوخدلا هيف قلع امو .هلعف حص نم ىلا ,

 مث ضوعلا يف لخد مث لودعبو هب هيلع قحتسا ناو . يرتشملا ىلع ماصخل

 ماصخب دعب در دقو قاقحتساب لوخدلا قلعتل هيلا عجر ماصخب عئابلا هدر

 اهنودب در نا ال

وهو . ديب ادي ةضفو بهذنب فرصلا زاج _ .« باب «



 ديقنتو نزو دعب رص ولو سلجملا يف ضباقتلا طرشب - نزو الب ناو ۔ عي

 هيف حصت الو .فرصلا متو طرش نا رايخلا لطبو ..اذهب اذه ليق مث.

 نم ال نيعم رانيد نم ةيمست فرصو ةلاقاو ةيلوت زاجو ٠ ةلامح وا.. ةلاوح

 : ارانيد اهفرص هيطعي نا اقفتاو مهارد رخآ ىلع هل نمو . ريناند ةلمج

 يذ يطعم اذكو . (نالوق) ؟ ارضحي ىتح وا ؟ءاضقلا تبثو زاج لهف

 فرض مت يتج اهريغو مهارد نم جاتحا ام . هيطعي ناكف ارانيد توناح.ا

 هجئاوح يف الوا . يتوناحلا رسك. ناو .اهيف هل هيضقي نا هبرل زاج رانيدلا

 كمهاردب مهلعجاو مهنز هلإ لاقو ريناند ادحا ىطعا نمو :ذخا ام لك در

 فرصلا لاح دجلا .بر ملع نا هيدرب ديج فرص زاجو . ن اذهب اذه

 ؟ خسفنا رثك ناو ٣ ؟ لق ناو اقلطم فيزلا لدي وا ؟خسفني لبف : الاو

 ‘خسف ق فل اذكو . .(فالغ) ؟ ديجلا ردقب "7 ف ناكرتشي ا

 ةضفلا يفو . .هنم ةح نزوب يهنلا يف ارفتغاو . ةدابزك صقن يف ليدبت وا

 نيع نا ةحص :نارانيد جرخف رانيد فرص ناو . نيزاوملا فالتخال ةبورخ

 ٠ مهاردلا اذكو امهدحا

 نزوبو سلجملا ف دقنب نزوب ]١[ ملسلا حص _ «باب»

 املسم ىمسي حملا يا لحالاف: لجامب لجا حي .وه فلسلا لا واملا حي ١(

 ۔=_ نالخ ىلع تعرش ىتلا ةذاشلا ع ويبلا يا ناصتسالا عويب نم وهو . ملسلا
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 لالتخابحجارلا ىلع لطبو ٠ ملعلا طرشب دوهشو عونو ناكمو لجاو رايعو

 انروليق نا رضقنبال فعضو .(فالخ) ؟الوا ؟ نيدقنلا ريغب زاج لهو . دحاو

 نم عطقنيال نزوي وا . لاكي عون يفو ككسم ريغب زاجو ٠ قدصو اذك .

 نزوب ريرحلاو نطقلاو فوصلاو تيزلاو لسعلاو نمسلاو ةتسلاك ديا

 تقو يذو لوقبو يرط نيتو بنع يف هزاوج يفو . ةتسلا يف طسوابو نولو

 اثتك يفو لصاك ةمذب رقتسم ريغ يف عنمو ٠ (نالوق) هيلا ليجاتب صاخ .

 لهو . نامرو ضيبك يف زوج و . اقافتا ربك و رغصب فالتخال رايخ و

 مظع الب نزوب محل يفو ؟ نولو سنجو عارذب بايثك ضورع يف زاج

 لوطب بشخ يفو ث ناض يف نولو عونو نسو ةفصب ناويح يف و ؟ عون و

 ٠ ناويحلا يف عنملا راتخملاو ٠ (فالخ) ؟ ظلغو ضرعو

 زاجو . بعكلل هنم دبعلاو . نذا فلخءتانللو كرول غسر نم عرذيزاوجلا ىلعو

 ىهن » : (ص) هنا يور امل . تالماعملا يف سانلا ىلع اليهستو جرحلل اعفد سايقلا ==

 يضر سابع نبا نع يور امو «ملسلا يف صخرو ناسنالا دنع سيل ام عيب نع

 ساللا و ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق : لاق امهنع هللا

 ةياور يفو) ميش يف فلسا نم» : لاقف ثالثلاو نيتنسلاو ةنسلا رمتلا يف نوملسي

 مكحك همكح ... «مولعم لجا ىلا مولعم نزوو مولعم ليك يف فلسيلف ( ملسا نم

 ايفوتسم دقملا مامتا درجمل نيدقاعتملا نم لكل نيلدبلا يف كلملا توبث وهو عيبلا

 هححصم ها بابلا ؤ فنصملا هل ضرعت ام وهو ماكحاو ,طورش هلو - هطئارش
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 لقاو ٠ كلذب هداسف رهظتساو ٠ نالف رايع الو . انيعمال . ىمسم دلب رايع

 كلذك ةنسلاوا , ربشلا وا . ينالفلا مويلل زاجو . مايا ةثالث حصب لجا

 داصحوا . ذاذجل الو . لصفلالو . نيقرتفمل ال . نيعباتتم وا هتآركذب ةيمجع ناو
 ؟فلتسملا دلب وا ؟ هعفد لح ۔حوجرللا ىلع- نيعي نا هضبق ناكم له و

 هبدسفي وا ؟حصيو هب ىصعي له : دوهش الب املس نا نيد عيي ىفو (نالوت)

 ؟دحج عقي مل نا .هنبال بآبو ءانما الب ناو زاجو ؟ هتداهش حصتال نمبو

 حصيالو ٠ ملس ريغ دوهش الب رثكالا دنع زاوجلا حصالاو .(فالخ)
 دقنناو + نيعم لك يفالو . اذك ةيرق الو :]نالفالو . ةنيعم ةنس ةرمل

 لجالا لخي مام لدبي ليقو" : رثكالا دنع دسف هضعب فيزف نمثلا

 هداسف ريتخاو فيرلا لباق ام دفي ليق و ٠ لح اذا هل حص ام ذخايو
 . ءىدرلا لباقام دسفي كلذبف بحا نماذكأ مهرد لكل مسي ملنا

 : هنصعب فيزيمل نا زوجو ذف دقن نم لكل ام نيعي مو ربو رمت ي ملسازمو

 ناو _ زاج ةردو ربو رمتك عون لكل ةرشع امهرد نيئالث ملسأ نمو

 ةرشع ا ناو ا : دحا و عون لك نم دسف مهرد اهنم فيز ناو اهزيم

 ةكرشالو ةيلوت هيف ف ملسميف حصت الو . ةمالعبال هصخي ام .لكل نيع ولو لكلاف

 . ةكرضوا . ةيلوت ۔ رصح نا دقنلا وهو - _ملسم ق زاجو ٠ ةلاوخالو

 ف امهدحا ىلعو .4 امهيلع دسف امندحا حم اخسف لمعف نينثال ملسا نمو

 يف ملسا نمف .هلام سأروأ . هيلا ملسم ريغ ملسم ذخاي الو ة سكملا

 هريغرمنت نم عون يفو رب يف ريعش ذخا زوجو ٠ هريغ يف هفرصي الف .يش
 . . .. ل
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 ملس يف نهرال
 هلولح لق

 مالتسالا

 ةسارملاب

 ؟ ضرقا امريغ ذخاي له ضرقلا يف فلخلا اذكو ٠ هطرش نود ناك نا

 ددش و اهريغ و! . مهارد وا .ةرد وا .ريعش رب يف زوجو ؟عنمي وا

 ذخا ناو . زوجو . كلذب دسفو لاملا سار ضعبو هيلا ملسم ذخؤي الو . هيف

 ۔فلستم نم اضورع هب ضرعتي الو ضقتنا - لهجب ناو ۔ هلام سار

 ضرعتيو ؛ هلام سارل عجر نا فرصب هسكمك مهارد ريناند يف اذكو . زوجو

 . اقافتا ۔ فلستم نم ناو ۔ ءاش ام هضبق دعب ملسب

 هيف زاجو .هلولح لبق ملس يف نهر عنم _ “لصفد»

 لولح دمب الو ليمحلال ملسلا يف عقو ناو . هل نهرلا حصو اقلطم ليمح
 ناو . نهرلا ساسا ىلع ملسلا وا. ةدقع يفاناك نا ليقو .اقلطم ادسف

 زوجو . نيدلاك هيف صخرو ۔ نهرلا ضقتناو تبث هدقع دعب نهترا

 اذك كيلا تملسا دق ىنا ه اهلاسراو انيع باتكب رخآ نم دحا مالستسا

 دق ينا غيلبتب هرماو هلا اهعفدب اضيا لوسربو اذك تقول اذك ف انع

 هرمآل اهلصوي نا لبق لوسرلا دي نم تفلت ناو .رم ام خلا كتملسا

 عاضف هنم هيف ملسملا ضبق نا اذكو . رمآلا تمزلو عيضي مل نا اهنمضي مل

 لوسرلا نكي مل نا ناث ءاطعا فلستملا مزلو نمضي مل ملسملل لاصيا لبق

 مالسا حصي الو .فلتف هسفنل فلستملا نم ضبق مث هلام نم كلذ ىضق

 .متاف هملعا نا زاجو . نيع يف هكيرش نم وا ، هدنع نم لوسر

 متافهملعانا زاج يطعيامك اهنم ذخاف سانلل اهملسي نا هرماف انيع هاطعانا اذكو

 هقح اهب يرتشي نا انيع ملسمل فلستم ءاطعا حصي الو ۔ اقلطم ذخاي نا هلزوجو
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 دحا ىلع هنم ةلالد بلط الو مل نم ءارتشاو " ضارقتسا الو .هيضقيف

 زوجو ة هقح ذخا ىلع افلستم نيعي نأ كلسم يهن دقو . كلذ هدنع دجي

 وا . هبف ديز نا فازج حصو : لبك نيتعبي نعو ۔ طرتشب مل نا لكلا

 .ةبه وا } قادص وا /ةراجا وا . ضرقب ذخا اميف ساب الو .هنم صقن

 ذخا ام لعجي وا .لوالا ليكلاب عابي نا عيبب نكي مل امم كلذ وحن وا

 ٠ هذنع نم ملسملل هاطعاو ليمح نم ُارتشاو ضارقتسا زاجو ٠ هريغ يف عسي

 خسفنيو لثملا ذخا نسحتساو ۔ ىطعا ام فالخ ناو فلستملا نم ذخالاو

 هيف ملسم ذخا حصي الو:(فالخ) موزللا يفو .هلجا لبق هذخأب نيدلاك

 ٠ هل هلاك هنا 7 قدص نا ملسم روضح طرتشي الو .ليكب الا

 لبق لجالا لولح ىف افلتخا ناو .هقدصب مل نا افازج ذخاب ضقتنيو

 يعدم ىلعو لولحلا يعدم نيي م نا هنيمي عم لحي مل لاق نم لو

 : هنيمي عم لقالاب لتاقلا لبق الاو . نايبلا هف ةدابزلا

 ناو كلذك رايعب مولعم فنصب دقنلا عي صخ «باب»

 ىف ذخاو موزلو ةلاوعسو ليمحو نهر هيف زاجو . نزوو لجاو دوهشالب

 : لوق ىلع ةمولعم ةفصب ناويحو نوزومو ليكم يف حصو . ديرأ تقو يا

 ال ليقو .نيدقنلاب ليقو . اتفلاخت نا ةمذ يف ىرخاب ةرضاح ضورع زوجو
 وه عيبملا نا مزليف اناهثا الا نانوكت ال نينيعلا نا هببسو: اقلطم زوجي

 .هطورش الب كعم سيلام عي ىلا يدؤيف هل نمث نيعلاو ةمذلا يف ام
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 .نيلدع ةداهشبو نيعم لجأل نيدلا عيب حص _ «باب ه نيدلا عي

 وأ۔ لق ناو _ عيبلا يف قيثوتلا نسحتساو .اهنودب زوجو : نيتلدع عم دحاو وا

 عي ام سنج نم نكي مل نا عيبلا هب زاج ام لكب زاجو ى رضح يف

 ناكو ادقن اذكب حصي الو .لولحلا دعب ةلاوحلاو ليمحلاو نهرلاب و . هب

 نيدب بئاغ نا و هيلع فلختسا ام لام عيب ةفيلخل الو . زوجو . ةبسن

 يف عناملا هنمضو ۔ ضرع وا . نيدب ناو ۔ زوجو .نيدقنلا ريغب الو.

 ۔رضاحب ناو - ضورعب. عب ناو . ةميقلا يف ريتخاو .رظن هيفو .نمثلا .

 خسف و. نامضلا طوقسو زاوجلا راتخملاو . هونمضو . انم رثكألا هزجي ل

 مزلو كلذب خسفني ال ليقو . ميرغلا ىضرب زوجو . لجألا لبق هذخاب
 لج الا لق ذخا ام ءامنو . هلام ذخا و هدر لح ىح هكرت ناو . هدر

 لجألا لق هلا عاب ام فالخ ذخا ناو .هذخآ هنمض فلت ناو . هبرل

 ال . خسفني هلفط نيدل ناو نهر بلطبو . هلبق هموزلبو - هب خسفني م

 هلع هلو _ هكردي الو ليمح بلطب الو هبلطو بئاغل ناو ةفيلخ موزلب

 هليكوال؛ هتفيلخ موزلب فلختسم نيد خسفني ليقو . ارفس دارا نا هجولا نيمض

 ]١[ هنوذأمب ديس نيدو . رهظألاف هبربو ضراقمب ضارقو .هدجب لفط نيدو

 ةراجتلا يف لخدي ام لك يف فرصتلا هديس هل غوسي يذلا دملا ه نوذاملا : ١(

 ةزاجا ىلع فوقومف هقتعو هتبهو هتقدص اما . هيلا ضوفملا ليكولاك كلذ ىلع وهف ةضواعملاك

 ىلع ام اما :هدر دسلل نكي ملو دبعلا مزلو ىضم قعا ىتح دسلا ملعي ل ناف ٠هدرو دسلا

 . دسلا مزلتالو هتمنب تقلعت اهب يفي لام هل نكي ل ناف. هلام نم اهيدؤيف نويد نم نوذاملا
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 مهس ال ‘هموزلب طقف نيد يف كيرش :مهسو 4 كلذك هبو . رجت ف

 امهدحا مزلف نيلجرل عاب . نمو . ةقفصلا تدحتا نا ثح هفو . هريغ

 .هلام سار ضعبو هب عاب ام ضعي ذخا زاوج عئابلل هبفو ۔هبانم خسفل
 هيلع بجو . لولحلا دعب ناو ذ همدع نابف ذخاف لجا لولح نظ نمو

 . مكحلا ف درلا همزل َ ىتا مث ذخاف هميرغ توم هءاج نا اذكو . هدر

 لحي مل نم مهس فقويو .ملسلا ريغ ىف (نالوق) ميرغلا تومب هلولح ينو

 ٠ هامرفلا هف صصاحتيو ثراولا دي : هؤامنو عناملا دنع لحي تح هلجا

 مهصصاحيف مهنويد تلح نم ىلع عجر عييضتب ال هديب نم فلتا ناو

 . ةكتلاب هضعب رخات ناو .لكلا قلعتل اوذخا امف

 ناكما عم هليجعت .نسحو نيد ءاضق بجو _ «“باب»

 باغ نا ليقو .. : هيلعام يضقي ىتح ميرغلا هبلط هبر باغ ناو . ةردقو

 نمو . دؤي مل نا رداق بلاطم مثأيو . هيلع امب ءاصيالا همزل هدلب يف هنلماعم دعب

 ةقثدنع هل هب ءاصيالا همزلو ٠ هميرغ ءارباوا . هلوبق همزل هقح هيلع ضرع

 ٠ ةلماعم يف اذهو ٠ اتوم فاخو هدجي مل نا ةقث الب زاجو ٠ لعفي مل نا

 فرصتلا ۔ هميلست ىلع ردقو هيلع ام ردق كلم نا ۔ ةيدعت يف هيلع قيضو

 هبصاغل حيبم ريغ هنال قيضم بلاط هنم بوضفملاف ء هلثمل هغلبي توق ريغ

 ناك ثيح بلوط قراس وا .: بصاغ بلاط باغ ناو ٠ هريخاتالو هلعف

 ةقرسلا وا . بصخغلا لحم ريغ يف دجو ناف . هلام هل يطعيف

 ..٥د٥١
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 نب دلا ءاضتقا ف

 ريخو لح لكب كرداالاو ٠ لحملل هلاصبا بصانلاك مزل ةنؤم

 ىدأتسيةنؤم هل نيد ق ةموكح دعب ميرغ رم عنم عقو نا اذكو ٠ اقلطم هير .

 الب لك يف ليق و .: ةلماعملا لحمب هيلع مكحي ليقفالاو : هيلع ردق ثيح

 نا ضرقلاو ٠ اقلطم كردا نيدقنلاكهل نكت مل ناو . ةنؤم هلولو ةمذلاب هقلعتل

 ف هنودو ٠ ضرقلا لحمب كردا هرهظ ىلع لماح هلمحب ام. قوف اح ناك

 نا ليقو . - هيف ناو ۔ دجو ثيحف انيع ناك ناو.. زاجحلا ريغ دلب لك

 هلع اقفتا ولو ضرق ليجأت حصي الو . اقلطم يلا كردا راعسألا توتسا :

 ىح ةلماعم عيبيضتو ةيدعت نايسن ف ددشو : هبر ىضرب هنودب هريخات .زاجو

 ٠. امهف بئاتل صخرو ٠ ىسنت

 لولح دعب ليكوب ناو نيدب ميرغ موزل زاج د ..«باب» ٢

 يناثلاو . موزل (ليق) لوالاو ٠. ريغلا لامب ناو مرح الاو ٠ رسيا نا هلجا

 ناو نيد ف ءاضقلا زاجو . رسعم ال رسوم نم .روجف كلاثلاو . لوطم .

 داز ام هبر دريو . زوجو . عيبملا عون نم نكي ملام هيف نيدام فالخ

 ءاضقلا نسحا نم وهو ىضرب اضيا زوجو . ناك نا اصقن كرديو هدنع
 اذكهنيد ف هل يضق نمو . ةدايز وأ . قافوب ناو ناوح ق زاجو . امهف ةهك .

 درب زوجو ٠ لقا جرخ ںا ال.. ىقابلا كرداو .زاج رثكا هنيد اذاف هنظ ق

 ريخ بيع ناو . راتخملا ىلع يضق ام فالخ جرخ نا دسفو :. دئاز

 يضقيالو . لوالا هنيدب هيلع عجر لودعب قحتسا ناو . شرا ذخا وأ ‘ دريف
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 هيفىار نا زوجو . هلاميف هذخايالو افالخ .هيلع فلختسم ىلع اميف ةفيلخ

 . هسكعك خسقنا هرما يلو "ن جرخف هل نظ نيد هل يضق نمو .مهل احالص

 لبق فلتق هنيد هنم ذخأيو هعلب امش يطعا نمو .. ةيمستب ت ال دصت نا زاجو

 ولو نيدلا ردق ىلع ادئاز الو عنيضي مل نا هنمضي مل : اضقلا :لبق هنمثوا ٠ عيبلا

 ةرانيد ف هيضقيو هنزي ارانيد هاطعاف رانيد دحا ىلع هل نم اذكو. ۔اضقلاعيض

 هميرغل ناق نمو :هضقي ملو هنزو نا عيضو هنمضي مل نزولا لبق فلت

 هنمث وا ء فلتف هنم يضقيو عيبيام هاطعاف يقح يل يضقت ىتح كقرافأ ال

 نا هبام الا نيد يف كيرش كردي الؤ. ث نهرلاك هنيد لباقي ام نمض

 ۔اكرتشم هلصا ناك نا' لخدي ليقو . سلفاوأ ءدحجوا . امدعم ميرغلاتام

 هدمع وا . هلفطل هنيد ءاضقب هميرغ نيد بر رما نا _ «“باب»

 ‘ .. هلفطل هئاضقب هرما نا أرب الو . رمأ امك لعف نا هنم :ىرب هريغل امه وا

 لاسراب هرما ناو ٠ اضيا امهب زوجو ٠ وهك امه ذا هبر لصي ىتح هدبع وا

 اقلطم ثىربو ٠ الوهجم ولو اقلطم ليقو ٠ لصو نا ءىرب هلبق نم تآ عم

 ٠ هرمأب نيدلا بر ىلع هل نيد يف ميرفلا وا . نيعملا هاضق ولو هل نيع نا

 تيضق وا . امهوحن وا ي لصنت وا ُ ةاكز يف نالفل ينع هطعا هل لاق ناو

 هرما ناو . زوجو . هليكو ا . هضقب ام حصي م كلذ ف كيلع يلام كل

 .حصو . هارش لطب ديب ادي هلام نم هل هارتشاف امولعم هل يرتشب نأ

 . رومأملا هيرتشمل مزال ءىشلاو حيحص ليقو 4 ةثيسن ناك نا ۔ رهظالا يف -

: ٧ 

 بر هب رماياميف

 نا هميرغنيدل ١

هنيدل هلعجي



 ضبقف ةلاكولا

 ءاعو ءاطعا ناو . نايضاقتيو ميرفلا ىلع نيدلاو ٠ نمثلا هيلعو رمآلل ليقو

 ةحص ءافتنال كلذ هئربي مل يتي يف هعض وا مكيلع ينيد هيف يل لعجا لاقف

 ةفيلخلاو ٠ هب رمأ ام لعف نا زوجو ٠ ةنكمالا عيمج اذكو ٠ امهب صبقلا

 ناكموا .ءانا يف هلعجي وا هل ىمسمل هرما يلو نم نيد ءاطعاب اميرغ رما نا

 نا كرمأ الاق نا ةجح نانيمالاو . ةفيلخلا لصي ىتح لعف نا اربي مل مولعم

 نالفلوا ؛ كل هبهو وا . هنم كاربأ وا ى كل هكرت وا . اذهل هنيد يطعت

 هلام ميرغلا هل فلحيو . ادحاج دعب ىتا نا هب لغش الو ٠ كلذب أربتيف
 الاقناو ٠ .ضرقلا وا . عيلا لصا ىلع انيمي هيلع كردي الو ٠ ثيش هبلع

 نا كرما اللق ناو ٠۔مكحلا يفال زوجو ۔ لعف نا امهب أربي ملانل هطعا

 .امهل اعفن ارجي مل ذا ءىربو الاق ام لعف هلام ةاكزك يف كل هدزف انل هيطعت

 هتمذب ام اهجوزل ةارما ةبهال.ةمذب ام ةبه زاجو . مكحلا ىفال ادحاو زوجو .

 ٠ كلذب مكحلا حصو تلعف نا هف عوجر اهلو . قادص نم

 نا ميرغ أربي الو نيدلا ضبق يف ةلاكو تزاج _ “باب»

 ملام فلت نا ميرغلا هنمضو هلكوم ريخو . همزل ام فالخ ليكول ىطعأ

 هل ذخا ام لكوملا مزل ليقو ٠ ليكولا نمضو ءىرب ليقو ٠ هلبقيو هلصي

 هلك و ناو ٠ اذكه هلام سأر وا . هلام ذخا ىلع هلكو نا اذهو .هليكو

 ةداپشالب ءاطعا هلحصيالو ميرغلا هل ىضق ام همزل هميرغ نم هنيد هل يضقي نا

 ٠ اددعتم انيما ولو ليكولا رارقاب ال . نيدلا بر نم رارقا وا ؤ ليكوت
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 فلح كلذب هرما مل دعب لاق ناو .ادحاو ولو قدص نا مكحلا يف ال. زاجو

 ٠هدعب ناو زوجو ٠ هقدص نيح ليكولا ىلع ميرغلا هب عجري الو : مرغو

 (فالخف) الاو .ملعا هتلاكو تلطب هنيد هليكو ذخا لبق لكوم تام ناو

 اذكو ٠ ۔ اضيا فلحف هملع الب هذخا لق جرخ ناو ۔ رهظالا يف

 ! لكوملل وا ؟ هل ليكولا هعفدي لهف . هليكو ريغل هنيد نيدلا بر ىطعا نا

 نم ذخأي نا ميرغلا هرما ناو . نيدلا ضعبل نلو هذخا حصو (نالوق

 عفدلاب ريغلا رما ناو ٠ تئربو زاج ليكولل هنم عفدي نا هريغ وا . هلام

 : ليكول ١ لاحأ وأ 7 هلع هل ام هميرغوا . هل د رب ن ١ ىلع ليكولل هدنع نم

 عاض نا لهف : لكوملا ريخ اانهر وا . اليمح ليكولا ذخا وا . هبلع

 هبف ٠ فالخلا ذخا يف قباسلا فلخلا هيف وا ، ليكولا نامض نم ذئنيج

 هدجي مل ناف . دحج نا لكومل عفدو ضبق ىوعد نايب ليكولا ىلعو ٠ ( ددرت )
 ميرغ ىعدا ناو . مهتا نا هفلح ذخا دعب افلت ىعدا ناو : مرغو هفلح

 ينترما الكوملل لاق ناو . عدمف الاو . مرغ هقدص ناف : ليكولل هعفد

 مل لكوملا وا ؟ تعفد هلوق لبقي لمف : عفدت ملو . معن لاقف كليكول عفدلاب

 ٠ كرما مل لاق نا اقافتا ليقو (نالوق) ؟عفدت

 نا - نيما عم ناو - هرما الب هب رل نىد لاسراب ميرغ أرىي ال » باب «

 تلص وا نيمألا لاق نا مكحلا ىف ال هىربو لوصولا نع ثحبلا همزلو .لصب

 ححصو : ۔ هلأسي مل ناو هعم هلسرا نا ءىرب ليقو .هب ملعي ىتحف الاو
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 نيدلا لاسرا

 ريغب هبحاصملا
هنذا



 هبر هلوصو ىعدا ناو . فلت نا هفلتب مالعا لوسرلا مزلي الو .لوألا

 هبلع عحري الو . اددعتم وا .انيما هلوسر ناك ولو ميرغلا همرغ هركناف

 عيضف لوصولاب نيدلا بر ىلع دهشا هل لاق وا .هفلحيف همبتا نا الا
 يف كل هتبهو وا ،ك۔غال هكسما ميرغلا لوسرل لاق ناو .اقافتا همزليف

 لعف ناو .هضبقي مل ام زجي مل قح وا ثنيد يف نالفل هطعا وا .ةاكزك

 ٠ كلذ يف صخرو . هلاحب ميرغلا ىلع نيدلاو نمض هب رما ام لوسرلا

 ميرغلل هلثم نمض ميرغلا رما الب هبرل لصومل نيدلا .لوسرلا عفد ناو

 ال ليقو . لصو نا ميرغلا ءىربو . فلاخ نيح اعربتم لوسرلا دعو

 نيدلاو عيض نا نمض لوصولا .لبق فلت ناو ۔لصو نا لوسرلا نمضي

 ههالخ در نا ميرغللو . هبرل هلصوا هنيعب هل فلت ام در ناو . ميرغلا ىلع

 وا ، بيع هب ثدح ناو . هبرل هيقاب لصوا هضعب فلت ناو . حجارلا ىلع

 وا . ةقرفتم انويد دحا عم لسرا نمو . ميرفلل هدر ريغلا عم طالتخا

 لبق لوسرلل طلتخاف امهل دحاو وا .نينثال وا ءامهييلع هلام دحاول نالجر

 .لوألا ىلع لكلا در هلسرا نم وا . هل عفدي نم هيلع لكاشت وا ،لوصولا

 زوجو . دحاول لسرا نا قفتم عفد ىف صخرو . نقيتي ىتح كسمي وا

 هيلا هدر لسرم وا .هيلا لسرم تام ناو - فلتخم ىف ناو اضيا هل

 لسرملل هعفدي ليقو . هتلاكو تلطبو هب هرما امب هربخاو تام نا هثراول وا

 لطبت ال ليقو ٠ ۔نيد ريغ لسرملا ناك ناو نيهجولا يف هثراول وا. هيلا

 لسرملا تام نا ليقو .[ددرت] هريغ يفو . انيد ناك نا امهتومب ناو هتلاك و
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 يلع هقفنا هل لاقف دحأل ائيش ىطعا نمو الف الاو .اقلطم تلطب ها

 لسرملاب عقو ناو . هتفبلخل هدر نج ناو .هدعب هقفنا هقافنا لبق تامف

 ٠هوحن وا. اقيقر نيدلا نكي مل نا ةدر اذه عنمت الو .لسرملل هدر هلا

 لسرملل مرنف هجئاوح يف نيدلا لوسرلا فرص ناو . هبر دترا نا دريو

 . ءىربو ميرغلل كلذ نمض هلام نم هللا

 ىتح هبر ماما هعضو نيد نم اميرغ ءىربيال _ «“باب»

 .هرجحف الاو . اهدجو نا هدييف هضعب وا . هعضو زوجو . عنتما نا هذخأب
 وا ذ بلاس نم فوخ هنخا نم هبر عنمي ملام أربيو . هاري ثيح هماماوا

 هددعوا . هنزو وا . هليكب املاع هبرو نوزوم وا . ليكم نم ناك نا رئاج

 هقحهذخأ نم _ ليق ۔ ىبا ناو . هنم هذخأي ىتحف الاو . هلام نسنج نم

 .رم نمي فوخ نكي مل نا ىري ثيح هب ةناماكنمو٠ عضو الب ميرغلا ءىرب

 ةفيلخو ميرغ ليكول حصي الو . هبرل امهيلع ام نونجب وا .ميتي ةفيلخ عضبو

 عضوي و . الفط ناك نا هيبال وا . نيدلا برل عضوي امناو ى عضو بئاغ

 .راتخملا ىلع هبرل لاملا در دعب ولو ضراقملو س دقع ماد ام ديقعل و . هبرك نوذأم

 ٠ هيلا عفد لاملا بر يضرو عنتما ناو

 نا هحاص نم لك نينيادتم نيب ضاقت حص _ «باب»

 ءاملسالثامت نا حصيال ليقو . اقلطم - ظفلو ةن الب ناو - نيدلا ف الثامت
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 نيال اعضو له

 ءىرب هي ر ماما

 هميرغ

ن وي دلا ىض اقت



 زوج و ٠ ةرثك و ةلق افلاخت نا ال و. لك ضبق نم دبالو - امهايا وا . ةراجا وا

 صخرو ٠ امهنويد تفلاخت نا الو . يقابلاب ةرثك وذ عجرو لقالا لباقم يف

 زوج و . انمشمو انمث افلاخت نا ال . افرص الثامت نا نيدقنلا يف

 ىتم و دحج عقو نا هنم قحلا رادقم ذخا زاج اميف فلتخاو ٠ ةميقلا ردقب

 ءانب فلحي ملام هدعب ليقو ٠ نيميو دحج دعب نويد يف حصي ليق . زوجي

 ضاقت هجوب هلال لصي مل نمل زوجو ٠ قحلا عطقت ةرجافلا نيميلا نا ىلع

 ةضفو بهذك سنجب لثامم يف هتزاجا يلع اوعمجاو ]١[ . دحج الب ناو

 ردق ذخا هلام نيع لثم هميرغ لام نم دجاولف نزو وا ى ليكب طوبضمو

 هل زوجي لهو . هيلع علطا نا مكحلا يف هب ذخاؤيو . ردق نا ارس هنم هقح

 وا ،قبس كلمب هكلميال لام يف عيبب فرصت هنال ؟الوا ؟فالخلا نم ناو

 ٠(فالخ) ؟هسكع وا ؟ يضقي مث عيبي زاوجلا ىلع له و . ةياصو وا . ةلاكو

 كرديالو ٠ الوا ىضق ولو هدر لضف يقبو عاب ناو . هلام نم رثكا يضقيالو

 رفظتف اقح ملاظ كيلسي ناكلذو ( رفظلا) ةلاسمب ءاهقفلا دنع ةروهشم ةلاسملا هذه ١(

 كفلحتسا ناو “تركنا كبلاط ناف . ملاظلا كنم هذخا ام لثم هنم ذخات نا كلف هلامب

 نآرقلا نم ةريثك دهاوش كلذ ةحص ىلع لالدتسالل ءاملعلا قاس دقو .روجأم تناو تفلح

 : ىلاعت هلوقب هلل ايصاع نوكي لعفي مل نا هنا ىلع لدتساف ةعجنلا مهضعب دعبا لب ةنسلاو

 ام لثمب رفظ نمف : لاق «ناودعلا و مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعت و»

 دحا وهف هقح مولظملا ىلا دريو ملاظلا دي نم هلزي ملف يمذ وا 'ملسم وا . وههيف ماظ

 هححصم ءا . ناودعلاو مثالا ىلع ناعا لب ىوقتلاو ربلا ىلع نعي ملو نيملاظلا
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 ماف ام هبصاغ لام نم يضقي الف ءيش هل بصغ نمو . لقاب عاب نا ةبقب

 نم هجارخا دعب ناو ۔ همادختساو هتلغ نم لكا اميف زاجو . هديب هئش

 ناو ۔ ةفيلخلاو - . هلفط نيد يف ناو ءرملا يضقيو ى مكحلا يف ال ٠ هكلم

 ليكو يفو ٠ الليقو ٠ هيف ىضق هنم قرسوةناماك هديب نمو ث - بئاغ يلع

 ةناماب هميرغ لام هديب نمو . (فالخ) هلكومل ميرغ ةمذ لغش هدنع ققحت

 فخي مل نا هريغ ديب ناك نا اذكو . هدحج نا زوجو ٠ هنم يضقي الف
 ىفخي مل نا داهشاوا . هميرفلوا . هثراول رابخا هقح ردق اذخآ مزلو . هنامض

 ٠ىعدا ام ذخاي ىتح ليقو . نارفاك هل سيلام يعدملاو هيلع امل دحاجلاو

 نم هريغل هارتشا ام رتشم ريصتب ةيلوتلا تفرع __ «باب»

 ٠ عي اهنا ىلع هفالخب وا . اعيب تسيل اهنا يلع هنمث لثمب هريغ وا ؤعئاب
 - هريغل ناو - هفالخب وا ث خسف اهنإ ىلع هنمثب هعئابل عيبم كرتب ةلاقالاو

 هركو ]١[ . راتخملا ىلع عي امهو ٠ هدعب هعيب زئاج يف اتزاجو . عيي اهنا ىلع

 اتزاجو . هافرعولو ۔هلبق ال ۔ نمثلا ركذ دعب اتحصو هيلا تبنط نمل ةلاقا عنم

 فالخب نمثلا سفنب تيرتشا ام هريغلال۔ عئابلا سفنل كرتت نا : ةلاقالا ١(

 ضعب هاري يذلا معن ؟ عي امه لهو عئابلاب دقتال ينعي معا اهناف ةلتلا

 . عي اهنا ا صص) هنع يور امل ضاقلاو ةلاوحلا كلذكو عي امهنا نيجللا

 دهححصم ١

٢٢ 
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 رايخلا عي

 ٠ نمثلا نيع نا نيعيبم نم دحاو يف ناو اتحصو هنم ةيمست عي زئاج يف

 ناو - امهب درلا هريغ لام نم هديب ام عئابلو .امهب درلا ةفيلخو ليكولو

 غولبو مودق دعبامهادحاب مهل يرتشا ام در نونجمو لفطو بئافلو ٠ - هسفنل

 'هعيبم يف تام نا عئاب ثراول ةيلوتو ةلاقا رتشملزاجو -٠ مهفئالخك ةقافاو

 يف ةيلوت زوجتو : ثرالاب هل عيبملا ةروريصل تام نا رتشم ثراول ال

 عنم ملسلاو دقنلا يف ريتخاو .ىرخا يف ةدحاو لكو ةلدابمو ةلاقاو ةيلوت

 ال . اقلطم ىرتشا اميف ةئيسنو دقنب ةيلوت تزاجو .اضبقي ىتح امهيف كلذ

 دؤت ملام اقلطم تزاجو ۔ عئابلا ريغل نا و اهتزاجاب انلق نا ةلاقالا اذكو . عئاب

 سابلو ىنكسو جاتنك هتمدخو عيبم ةلغ نم رتشم هب عفتنا امو . ابرل عرذتل

 زج ولو فوصك عبتيف امهتقوب ماق ام الا ىلو وا . لاقأ نا هب رابخا همزليال
 .عيبلا هرجي ام اترجو ءانثتسا ناالا فلت نا همرغ ةمزلو . مرص ناو رمتو

 ةلاقالا يفو . هيف ثداحب رابخاب هتيلوت حص لوالا هلاح نع عيبم لوح ناو

 هتاذ يف ةدايزبوا صقنبال بيع نم هب ثدح امب رابخالا مزلو٠(نالوق)هب عئابلل

 ٠ ضرا سرغوا .بوث غبصك جراخ نم ةدايز دعب اتعنمو . لازهو نمسك

 ىلعالوا هثب فقو عيب وه )١( رايخلا عي . “«“باب»

 دارم سيلو . هخسفوا .دقعلا ءاضما : نيرمالا ريخ بلط :اعرش رايخلا ١(

 هب دقعني ام » باب يف هل ضرعت نا قبس دقف ظقفسلجملارايخ بابلا اذه يففنمملا

 اندنع ةقفصلاب هانعم : اقرتفي ملام رايخلاب نياعيابتملاوه : هلوق دنع « ٤٧٠ : ص عيبلا
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 ؟عيبملا رجح وا ؟ررغاا عيب نم هئانثتسال ةصخر وه لهو ٠ عقوتي ءاضما

 هيلع هلوق هيف لصألاو .اندنع هب لومعم ريغ سلجملا رايخو (فالخ)

 هنأل ؟الوا ؟ لاوقألاب قرفتلا له مث . اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيابتملا مالسلا

 له :زيجملا دنع هتدمو ٠ عيبلا زاجو ۔ ليق ۔ لطبو (نالوق) طرشو عي

 ناوهيلع اقفتا اموا ؟ هيف دسفيام ىلا اهرثكاو ؟ اهاندا يه وا ؟ مايا ةثالث

 اهاهنا ىتلا اهعاونا فوتسيمل ناو تارايخلا رئاس لمشي ام هدارم امناو: « نادبالابال

 : ةثالث الوادت اهرثكاو .اهمها نا ديب رشع ةبس ىلا مهضعب

 هريغل وا 0 هسفنل امهدحا وا . نادقاعتملا طرتشي نا وه _ طرشلا رايخ (ا

 ةمزاللا دوقعلا يف حصي - ةطرتشملا ةدملا يف هخ يفوا . دقعلا ءاضما يف قحلا هل نأ

 يورتلا نم نيدقاعتملا نم لك نكمت وه : (هتمكح) : لزهلا اهلطبيو خسفلا لمتحت ىللا
 نم نبغلا ربتعي نم مثو . هخسف الاو هاضما هتحلصم يف ناك ناف : هلعف اميف لماتلاو

 ثالث رايخلا ىلع وهف «ةبالخ ال» هبحاصل لاقو نبغلا نم باترا اذا طرشلا رابخ

 يذلا لهاستلا نم نوكي لب . ىضر كلذ ربتعا عيبلا خسف رتخي مل ناو ٠ لابل

 . طرشوعبب نع [ص] ءيبلا يهنل سايقلا فالخ ىلع تواج :(هتيعورشم) .[ص)] هحدم

 نبغي ناك يراصنالا ذقنم نب نابح نا (هزاوجليلد) . رك ذ امل اناسحتسا زاج امناو

 [ص] ءيبنلا ىلا كلذ اكشو عطتسي ملف . هلام ىلعاصرح اهترشابم نمهلها هعنمو تاعايبلا يف

 . مايا ةئالثرايخلا يلو ةبالخال . لقف تمياب اذا : هل لاقف

 ىرتشا يذلا يرتشملل قحلا توبث نع ةرابع وه _ : ةيؤرلا رايخ (ب
 راخلا هلف هري ل اغش ىرتشا نم» : (ص) هلوقل _ هك رتوا . هذخا ف ۔- هري ل اش

 .«هآر اذا
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 عيبم اهكردي ال وا ؟رتشم وا .عئاب هيف شيعيامم رثكا نكت مل نا تلاط

 لخدي لهو . اهسكمك اهيلايل مايألا ةثالثلا طرتشملو ٠(فالخ)؟دنفالا
 . هسكمك يلايللا ال . مايالا طارتشا زاجو .(نالوق) ؟ال وا ؟ رخآلا ةدملا ف

 ام لعفبوا . لجالا لبق عفد وا . لوبقب همزلي الو . تآ يف ةمولعم ةثالث وا

 ثالث ثييجمل عي نا عيبلا موي بسحي الو ٠ تقولا يف ناكول هب همزلي

 بورفلف اهمامت وا . اهخالسنا تقو ناو ٠ رخآلا رجف عولطب ةدملا عطقنتو

 وا . رتشموا ،عئابل زاجو ه عيبلا دسف نيعم ريغ رايخ طرش ناو . رخآلا

 مهوت ال وا . لفطك حصيال نمب لطبو . هلعف زاج نم - امهريغل ناو ۔ امهل

 - رفاسمك هرايخ طرش نا- هدعبل هيلا لصوتي الوا . ںونجمك ةئرشم هنم
 هطارتشا حصو لفط رايخ زوجو . [حجرو] اضيا دسف ليقو . عيبلا حصو

 .ةقافا وا . غولب عقو ناو . هرما يلو نمل ناو ىرتشا وا م. صخش عاب اميف

 الوا هسفنل رايخلا قلع ناف : ىرخا عثدحف ةقالخ نم لاوز ول . مودق وا

 مزل لبقي مل وا .عفدي ملو هتدم تضم ناو : لقتنا الاو . مهيلا لقتني م

 راجتلا دنع هتميق صقني. صقن عيبملا يف ناك اذا يبنعي : بيعلا رايخ (ج

 مل يا اقلطم ءارش ائ.ش ىرتشا نمف : بويءلا نم ةمالسلا ءايشالا يف لصالا نال

 هيلع دوقعملا اذه نوكي نا بجو اهمدع وا ‘ بويعلا نم هيلع دوقملا ةمالس هيف ركذي

 ديزم عوضوملل و اذه ةيؤرلا رايخ هل تبثي نمل بيعلا رايخ تبثيو _ . اميلس

 . هححصم. ها . ةءاميالا هذهب نآلا فتكنلف هطسب لحم انه سيل ليصفت
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 لعفي ملو هب وا . فالختسا الب تضم ناو 6 هل فلختسا نح ناو .عيبلا

 هثراو مزل هسفنل رتشم هطرش نا ليقو . رتشم وا ' عئاب رايخ ثرويو . مزل

 تامف امهريغل طرش ناو . هطرش هطرش نملف هطرتشب مل نم تام ن!و علا

 نمل وبف فحصمك ريغ يف ارايخ ةدرلا لطبت الو .عيبلا هيرتشم مزل

 لكومللف ءارش وا س عيب ليكو هطرش ناو . لجألا ىتح ملسي مل نا دتري م
 دعب نوذأملا رجح ولو ۔امهل هاطرش نا رايخ ضراقمو نوذأملو رايخلا

 الو خسف دعب همهس يف لكلو همم ديقعك ديقعللو ۔ هيلا قيلعتلا

 هيلع اوماق نا هئامرغل سلفم نم لقتني الو .هلبق وا ،عيب دقع دعب مزلب

 . نييرتشم نم دحاو واس عيملا ضعب يف هطرش نمو .هتدم ءاضقنا لبف

 يف نيعيبملا دحا يف طرش ناو .هل زاج نيعئابلا دحا بيصن يف رتشم وا

 ةدملا يف هتيانجو عيبملا ةنوؤمو . دسف لك نمث نيعي ملو - نيعئاب نم ناو - ةقفص

 هتلغو هطرش ص كلذ مزل ليقو . هلبق نا يرتشملا ىلع اهب عجرو عئابلا ىلع

 نم ىلعف فلت ناو .لوبق وا . در يف هتعبتو هديب ناك نم ديب ههامنو
 دي نم فلتو عناب هطرش ناو . هنمث نمض ۔ هطرش دقو - رتشم ديب ناف هديب فلت

 يرتشملا لام نم ليقو .هلام نمف عئابلا نم ناو .ةميقلا نمض رتشم

 هالعج ناو 0 اقلطم عئابلا لام نم ليقو . هنم عئابلا هعنمي مل ام

 عيبملا مزلو . (نالوق) ؟ امهنيب وا ؟ عئابلا لام نم لهف : فلتف امهريغ دي

 مزلو . ةدملا مامت ىلا رظنلا ليقو ۔ هكلم نم هجرخا نا رايخلا بحاص

 ثيح ىنم وا . انونجم وا ى اهركم وا .ايسان ولو عقو نا هب هعافتتاب ايرتشم

 رمالاب همزليو . هدر نا هءارك دريلو ى كلذب همزلي ال ليقو . ملعي ال
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 ةكر اشملا عي

 هآر ولو .هرما الب عفتنم هب عفتنا نا ال ٠ روماملا هب عفتنا نا هب عافتتالاب

 هرما يلو نمل هارتشا اميف هطرتشا نمو ۔هريجا وا .هدبع وا .هلفطل ناو

 عفنلا ةميق همزل :نونجم وا ؤلفط ول ۔ هسفنل ناو ۔ همزل هل هب عفتناف

 مزلو ۔هب املع نا ةقافا وا . غولب دعب هب اعفتا نا امهمزلو .عيبلا ال

 .اقلطم هب عافتتاب ابئاغ

 يف ناو عيب اهنا ىلع حبد يف ةكراشم تفرع _ «“باب »

 هبانمب هسفنل هارتشا امم هرايتخاب هريغل آردق رتشم لعجي اضيا حبرلا ريغ

 ازج ۔ هرايتخاب هريغل رتشم لعجب طقف حبرلا يف اهنا ىلعو .هنمث نم

 .عي اهنا ريتخاو . لمعو نامضو نمث الب هسفنل هارتشا ام حبر نم

 رتشم ميلست لبق ةعاضب تكله ناف .هدسفم اهدسفيو هححصم اهححسيو

 يرتشي نا ادحا رما نم لثم يف هارش لبق حصتو ۔ اهنمض كيرشلا ةصح

 كلذ هناش اميف نزو وا سليكو ةمسقبو لوبق الب هدعبو امهنيب ائيش

 نوكت ليقو .عيبلا هوجو يف۔ ةمسق الب ناو _ ليك ةفرعمب زوجو . ةفرعمبو

 الب لمع ناو _ براضمك عضو ال حبر يف بسكل ال رجتل ىرتشم يف

 كتكراش لاقف هيف ينكراش هل ليقف رجتل ام ىرتشا ناو ._ عيبلا طورش

 كراش ناو . اثالثا امهنيب ليقو ٠ نينثا بلاطلا ناك ولو حبرلا فصن هلف

 دعب رخآ كراش نمو .اثالثا ليقو . رخآلا هلو فصنلا امهلف ادحاو نانثا

 ليقو . ةصاخ هل اميف الا كراشي الو -اذكهو هديب ام فمن هلف لوألا

 اهلبقو حبرلا نم اهدعب هتلغو . كرتشم جاتنو . حبر يف ةكرش زوجت ال
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 لخادلا ىلع ال .لوالا ىلع هتاكزو هيف دسفا امو هتيانجو هتنؤمو يرتشملل

 ةبهك هيف هلعف زاجو . يقابلا مسقيو ناك نا حبد نم جرخيف عابي ىتح

 . كراشملا ةصح نمض حبر ناك ناف .قاتعاو . ريبدتو . قادصاو . عيو

 ررح لخادلا نم امرحم جرخو ادبع ناك ناو .حبر ققحت مدعل هلعف ال

 نا اذكو ۔دجو ولو هب ررحي ال . ليقو . هتميق نمضو . حبر دجو نا هب

 اهتطو ىلع يضمب له :اهيف هريغ كراش مث يرتشملا اهارستو ةيراج نأ
 نمف : لخادلا ةجوز تناك نا اذكو .(فالخ) ؟ اقلطم الوا ؟ حبر دجو ناو

 . هيفان هتشثاو هجوزت لطبا امكح هل لعج

 نوكيو هطورش يف ةمواسملا عيبك ةحبارملا عيب _ “"باب »

 ةلاقاو عيب دعب حصيو . -لوألا يرتشملا هلع لخد ناو ۔ بيعب درلا هي

 ةبهو قادصاو ةراجا دعب ال .ةعفشب دودرمو ملسو دقنو ةلدابمو ةيلوتو

 نمث رتشمل عئاب ركذي نا :وهو ۔ هيلع فلختسمل ناو زاجو . ںاوثل ناو

 ىرتشا ام دعي لهف : لام سار فلاخ ناو . ام احبر طرتشيو عيبم

 لوقيو فاوط ةرجا وا ى غبص وا ث وادتب ناو هيلع قفنا ام لك دعي وا ؟ طقف ه

 تقو هعاب نا هدلب ىف وا . ءالغ تفو ءارشب رابخا همزلو٠ (نالوق) ؟ اذكب يلع ماق

 وا . هب ىرتشا نا لجالابو . شغ ال ذا طقف نمثلاف الاو . هدلب يف وا ى هصخر

 ناو ۔ زاجو . هذافن تقو هعاب نا كلذ داسك تقو نزوي وا . لاكي امبو بهنب

 ن زو وأ . ليكب وأ . ةمسق هف نكمت ال امف هنم ةمستك - عيبم ضعب ل
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 ناويح نم ناو ةلغ نم لكا امو . نمثلا نم هبانمب كلذب عيبم يف

 بهني مل ام هدنع ناك ناو هب ربخا ةمدخ وا .اركب وا

 ۔هسفنب ناو - فلتف هدنع جتا نا ناويحلا يف ليقو . هنع

 اهعاب صقنت ملو تامف تدلوف ةيراج ناك نا ليقو .هب رابخالا نسح

 اذكو : هب رابخالا همزل هبهو وا .هعاب وا .اهدلو سح ناو . ةحبارم

 ةحبارم اهعاب ابفوصو اهنبل نم باصا ام لثم اهيلع قفنا ناف ةاش جاتنا

 دازف عاب نمو . حص ةدايزب هلاح نع لوم ناو ٠0 هب يرتشملا ربخي ىتحف الاو

 هفرعي مل ناو .\ يرتشملا ريخو هب رابخا همزل دمع الب ناو نمثلا ىف

 دي نم جرخ ناو .حبرلا نم ةدايزلا بانمو هئارش ىلع داز ام قفنا

 نا درلا هلو عييلا زاج ليقف :هعئاب يباح عئابلا نا ملع مث ةحبارم رتشم

 حبارلا نم هتصحو يبوح ام ىلع هيلع داز ام هنع طحي : ليقو هجرخي مل

 ةحبارم الب عابف دازف اذكب تيرتشا هل لاق نا اذكو .۔ راتخملا وهو -

 عاب ناو . هفرعي ملو بات نا داز ام قفناو . علطا نا يرتشملا ريخ

 ناو . رثكالا يف يرتشملاك ريخ نيب نا ليقو .نيب ناو كردي مل لقاب طلاغ

 تاف ناو . حبرلا نم هبانمو هب طلغ ام عئابلا هيلع كردا هدي نم تاف

 عاب ناو . رهظالا يف هل وه عاب نم ىلع هعفني لوالا نايبف ةحبارملا يف

 فصت ىرتشا نمو ۔ فلخلا يف اهلثمف ةحبارمب ال ساضيا لقاب طلاغ

 ناو . نافصن نمثلاف ةمواسم هاعاب ناف ةسمخب هفصن رخآو 6 ةرشعب لمج

.



 ؟ نيفصن اكرتشا ام ىلع وا ؟ لاومالا سوؤر ىلع هنامسقي لهف : ةحبارم

 . (فالخ)؟ اثالثا حبرلاو نيفصن لوالا وا

 . رضاحلا هقوسو هموي موسب فاوط يداني _ “باب»

 ليق .ةفيلخ ديب ناك نا ةيصول لوعجم يف ثراوب زوجيو .هؤارش زئاجبو

 ناك نمبو ث ىفخيال رظن هيفو ۔ طلسملا وا ث نهترملا هعيبي نهر يفنهارلا موسو

 هسفن فاوطلابو هرما يلو نا هءارش دارا نا ءيشلا بربو بارم وا . مارح هدي

 مولعمب ميس ناو . هارشلا دعب مهتمبالو ء شجانب ال.[١]هرما يلو نمل ناو ربخو

 ث قوسلا نمتيرتشا لاق ناو . فاوطبال عئاب اذكو .ءارشلا ديرم ربخا رسكنا مث

 ريخ هفالخ جرخف كلذ ىلع ىرتشاف هيف هب تيدان وا .نالف نم وا

 ديزف لجر دنع ةعلس فاوط فقوا ناو . هعئاب ىصعو مزل ليقو . هيرتشم

 اذاف ءيشلا بحاص ريغو «لالدلا» فاوطلا ريغ موس ةفاوطلا يف ربتعملا ا

 . رايخلا ىلع وهف امهريغ نم نكي مل موسلا نا يرتشملا نيبتو كلذب رابخا الب ىدان

 موسلا درجم ىلع هئيش يف رصتقي ال هل ةمذ الو نيد ال نمم اقيرف كانه نا ىلع

 عم ءىطاوتبوا ٠ هريغ نمتناك ةدايزلا نا ارهاظتم هنمث يلغيل هيف ةدايزلا ىلا زواجتي لب

 سيلدتو ةنايخو طوقس هارت امك وهو هترجا ذخأيل عيبلا زاجنا يف بغري ىذلا فاوطلا

 بيط هللاو " هتعبت ىفاجتيو هنع هزنتي نا هضرعو هنيدل 6ىربتسي ىذلا ملسملل يغبني امم
 .هححصم ها . ايط الالقبال
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 ةادانملا عيب

ةفا رطلاو



 . كلذكف ريخألل ناو . هلف لوالل زوج ناف : هربخا اهبر ربخي نا لبق اهيف

 ةعلس لك نمث طعيلو . نامض الب هل هرك لوالل زوج ىتح ربخي مل ناو

 . هلام سار لك ذخا نا صخرو .درلا نيذخآلا مزلو نمضالاو .اهبر

 هيلع قفتا اموا .۔اهعبي مل ناو . طقف هئانع ردق هيلع ىدان ام ىلع ذخأيو

 .هئانع ردق ذخأي نا ريتخا اهعبي مل نا هيطعي ال هيلع طرش ناو . اهبر عم

 ملو لقتني ملو ادعاق ىدان ناو )١(. اندلب يف لمعلا هبو ذخاي ال ليقو

 .لقأب رخآ دانمل هاطعاف هيلع يداني ام ذخا ناو .زوجو . ذخأي الف بعتي

 بلاجل زاجو . لوالا ىلع هؤانع رخآلا فاوطللو .هبرل كلذ در همساق وا

 ىتح مهريغو نيلالدلا صع اهكتري تافلاخم ضعب ولا راظنالا تفلن انهو ) ١

 سانلا لاوما لكا نمو ةنايخلا نم _ ةةيقحلا يف _ يهو تاهجلا ضعب يف غاستست تداك

 اهل اقع نا دس اهب احصا ىلع اه راكنتسا ةاعدلا تاوصا تعفترا املاطلو . لطابلاب

 :كلذ نم . هافشلا ىلع اهاياقب لازتال

 لالدلا رواشيل رايخلا ىلع هدنع كرتو ديازم رخآ ىدل ىهتنا اذا عيبملا نا (أ

 هديتسيف هيضميال نا اماو ٠ ابوجو ىرتشملا هذخايف هعيي يضمي نا اماف : عيبملا بر

 يضتقيو هربخيل - عيبلا عطق دعب - بهذ ىتم نيلالدلا ضعب نكل . يرتشملا نم لالدلا

 عيبملا نا هربخيو هتدايز ضفري نا لدبف ةدايز هيلويف اديدج اديازم فداصي هنم نمثلا

 ىلا هنكميف يعرشلا هبر نم عيبملا ديعتسيو هتدايز لبقي كلذ لدب هتقفص تمت دق

 : ةدع تافلاخمب ءوبيف هللا هلا هقاس قزر كلذ نا امعاز ديدجلا ديازملا

 -= .يعرش غوس هليل امبف فرصت هنا ا
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 اقفتا نا مرحو . = طرشب ناو -_- هاطعا ام ذخا ةعبابمل فاوطل نيرفاسم

 يرتشي وا . مهل عيبيل قافرلا هدصقي نمو .مهنم هذخأي ام ةمساقم ىلع

 .عئابلا لبق نم يضتراو ةديازملا هدنع تهتنا ىذلا يقيقحلا يرتشملا نع هتيوقت ( ب

 ىنلا نمثلا عئابلا ىطعا هنا ىوعدب ةريخالا ةدايزلا كلتب رثاتسا هنا )ج

 .هب عابو هاضترا

 نا ىرت تناف . اصلاخ اهيلع ذخا ام قحتسي الف هتطاسو يف ةنامالا ناخ هنا (د

 الكا ناك الاو هتعبت نم للحتلا بجي يعرش روذحم تافلاخملا هذه نم ةدحاو لك

 ٠ رانلا ثروي سانلا لاوما نم ليلقلاو . لطابلاب سانلا لاومال

 امعاز ةدايز رخا نمثلا نم طقسا عيمجلا هل حبر ىتم ديازملا نا كلذ نمو ( ٢

 لطابلاب سانلا لامل لكاو ززتبا - هارثامك وهو هرابتعا بجي فرع كلذ نا

 يه لب نمثلا يف ةربتعم عئابلا ىضر ريغب اهطاقسا حابتسا ىتلا ةدايزلا كلت نا ةرورض

 اندجول رظنلا انققد ول اننا ىلع . هاوس نود عيبملا اهب قحتساو ةفكلا تحجر ىتا

 ةنس ةياب ما باتك يابف هلبق علبملا كلذ هيف ىطعا دقو هنم عيبملاب ىلوا قباسلا ديازملا

 ؟ هيلا قبس نمل حابملاو هقباس نود ريخالا ديازملا هقحتسي

 ناف نيفرطلا نيب ةقفصاا تمتو فيرخلا يف ةلخن دحا ىرتكا اذا هنا كلذ نمو (

 ىفو هطرتشي مل ناو ىلوالا ةينجلا نجي ملام رايخلا ىلع هسفن ربتعي لازبال يرتكملا
 .امارح لحا اطرش الا مهطو رش ىلع نوملسملا » ثيدحلا قوطنمل ةحيرص ةفلاخم اذه

 امع صارعالاو عرشلا هرقاام ىلا هيف عوجرلا بجي امم اهريغ ريثك ىلا . «الالح مرح وا

 . اعرش مرتحي ال فرع يف ريخ الو. افرع هوممبمز ناو مهتالماعم يف لاهجلا هنس

 .ةهححصم ١
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 عيبلا قاوذ

 عم قفتا ناو ۔ مهنم هذخأي ام هل زاج مهجئاوح اوضقي ىتح مهمعطيف

 هراد ءارك مهيلع هلف الاو . نوعفدب امو ثكملا ردق ىلع علاوسلا بابرا

 فاوطلا ماعط مهعم لكا لام الب نيرفاسم قفار نمو . مهمعطا امو هؤانعو

 هريغ علاوس لمح نمو .فاوطلا ملع نا ساب الو . مهللاح الاو مهنذاب

 توناحوذ همعطا نا اذكو . اهبابرا للح همعطاف اراسمس دصقو عيبلل

 . هريغل هنم يزتشب

 نا هبر نذاب عيبم قوذ ءارشلا ديرل زاج . “لصف»

 قاذ ام هل زاج كرتف عئابلل وا .هلادب ناو . ةعابتفالاو . ءارشلا ىلع مزع

 .هيلع فلختسا نم عيبم قوذب ةفيلخ نذأي الو ٠هبر هب همرغي مل نا
 .رثكا هلام نم هل لعجي وا . هيلع لدي نمم ناك وا .حلصا هاعر نا زاجو

 ٠كلذك زوجو -٠ _ عئابلا هل نذا ناو قوذي ال .ارشب لكو نم اذكو

 نمو . هنم رتشي مل نا لكا ام ةميق مرغ هرماب توناح يذل لكا نمو

 اذك ةفص ىلع تعب هل لاقف هنمث هاطعأف هعابف .يشلا عيبب الجر لكو

 ةميق هيلع كرديو ، نمثلا هل دريو ءانيما ناك نا هيف هقدصيلف اخسف دجوف

 نمثلا هعفد نال نيما ريغب لغش الو ٠ هعاجرتسا ىلع ردقي مل نا هعيبم

 ذخالا يف صخرو ٠ ذخا لبق خسفب هربخا نا هذخأي الو . مامتلا ليلد

 وا . عيبم نم ايرتشم منم نا عئابلاو ٠ءارشلا ليكو اذكو .هلوقب لغشالو اقلطم

 لام نم فلت نا هناف :ليلق يقبو عفد ولو نمثلا ذخأي ىتح هيارب هكرت

٤



 عئابلا لام نمف ائيش ذخأي نا لبق فلت ناو . يقابلاب هبلاطي ال هبرتشم
 .يرتشملا مرغي الو هيف امب نهرلا

 . نذاب اديبع ولو ءالقع غلب نيب ]١[ ةلاوحلا حصت _ “باب»

 مهروضح و هيلع لاحملا و لاحملاو ليحملا ىضرب نيفلاختموا . نيكرشم وا

 . صخش نيد يف- رثكألا دنع ملسال . هلولح دعب الجؤمولو مولعم نيد توبثو

 ه هميرغ ىلع هبر ليحي نا هيلع فلختسم ىلع ناك نا زاحو ٠ لجر لفط وا

 ىلع اذه ميرغ وا . هيلع فلختسا نم ميرغ ىلع هميرغ وه ليحي ناال

 ليحي الو . زوجو . هنذاب رخآ صخش ميرغ ىلع هميرغ وا . وه هميرغ

 هفالخ يفال . اهلثم يف مهاردك نيدلا كلذ لثم هل نم ىلع الا هميرغ

 زوجو .ءيش هبلع هل سيل نم ىلع الو:. زوجو ٠ ۔ ةرثك وا ث ةلقب نلو -

 الا دجوت ال اهنال اهريغل ةيعبتلاب الا موةت ال ىتلا دوقعلا نم ةلاولا ١

 نيدملا وه ليحملا ىلع لمتشت - امدعو ادوجو هل هعبات يهف ليحملا ىلع نيد دوجوب
 يذلا نيدلا وهو هب لاحملاو . لاحملل نيدلاءادامزتلا نم هيلعلاحملاو .نئادلا وه لاحملاو

 هيلع لاحملا ةمذ ىلا ليحملا ةمذ نم ةبلاطملاو نيدلا لقن اعرش يهو - ليحملا ىلع

 قحلا ىقبيف هنع نومضملا قلا بحاص ربيو ىعدملا قحلا يف نمضي نا كلذ ىنعم -

 قحلا لاحناف ارايتخا هارب دق ناك اذا لوالا ىلع هل ةعجر الو . ةصاخ نماضلا ىلع

 نوكي ناو . لاحملاو ليحملاو هيلع لاحملا ىضر اهيف طرتشيو -. يناثلا ةمذ

 .هححصم ها اهنالطبب مكحي هناف لحي مل اذا اما . هلجا لح نيد يف

٣٥ 

ةلاوحلا



 هجوياب هل ركذي ملو هميرغ ىلع الاحم لاحا ناو . ةلاوح ليقو . ةلامح يهو
 لطبتال نا كلذ ىلع هل يتثحابم دنع انخيش رهظتسا ةلاوحلا دنع هيلع هل ناك

 هركذ نا ةلامح عجرت وا س لطبت و .كلذ وحن وا ء قحتسا وا .نيدلا خسف نا

 تلحا هيلع لاحملل وا . يلع كلامب اذه ىلع كتلحا لاحملل ليحملا لوقيو . هل

 هيلع هل نم ىلع هلاحا ناو . اذه ىنعم يدؤي ام اذكو . يلع هنيدب اذه كيلع

 هفالخو هلثم هيلع هل نم ىلع ناو .هلباقم يف تزاج هب بلاطي امم لقا

 امهوا .هريغ وا . لعفلا حيحص ىلع ناو ٠ فالخلا يف تلطبو لثملا يف تحص

 هطرش ]٢[ ىلع تعقو ناو . امهيف ]١[ حيحصلا يف تزوجو . تلطب هحيحص ىلع

 ةلاوحلا ليقو ٠ سلفاوا . ۔ هيلع لاحملا تام ولو ۔ نيدلا نم ليحملا هىرب

 ميرغجرخف هنظ ف همي رغ لاحا ناف هاش امهيا نم هنيد لاحملا ذخاي ةلامحلاك

 هلاحانا الو . هيلع فلختسا نم ميرغ جرخ نا ال . زاج هسكع وا . هلفط

 لمج لبق نم هنا ىلع وا ، عيب لبق نم جرخ نا ضرق لبق نم هنا ىلع رانيدب

 ٠ مويلا هلبق نم جرخف ضرق لبق نم سما هيلع هنا ىلع وا 6 هريغ لبق نم جرخف

 كميرغ ىلع ينتلحا ليحمل لاحم لاق ناو ٠ سمأ لوا هلبق نم جرخ نا زاجو

 ىلع يليكو تنا امناو . ءيش يلع كلالو يلامب ليحملا لاقف كيلع يلامب

 ةلاوحلاب ليحملا رقأ نيح هلوق لبقو عدم لاحملاو ٠ هلوق لبق هنم هضبق

 ١ نيتلأسملا يف لعفلا حيحصلا ىلع يا .

 ٢ اهطورش نم ءاهاعلا هيلع قفتاام ىلع يا ةلاوحلا طرش ىلع .

٥٣٦



 لوالا لبق كيلع يلامب ينتلحا لاحملا و . يلام ضبق ىلع كتلكو لاق ولو

 كنع هتيداف يلامب كميرغ يلع تلحا هيلع لاحملا لاق ناو ٠ عدم لاحلاو

 لبق كيلع يلامب هتلحا ليحملاو . ءيش يلع كل الو ، كيلع عجرا نا ىلع

 .ايعدم ناكف ةلاوحلاب لوالا رقا نيح هلوق لبقو عدم ليحملا و لوالا

 ليحملا و ، كيلع هب عجرا نا ىلع كيلع كلذب تلمحت لاقو اهب رقي مل ناو

 ٠ عدم يناثلاو . لوالا لبق كيلع يلامب كيلع تلحا

 سلفم هلامحال. ركذ نم نب ]١[ ةلامحلا زوجت _ «باب»

 'سفنب ةبلاطملا يف ليصالا ةمذ ىلا ليفكلا ةمذ مض :يه ةلافكلا وا ةلامحلا ١(

 ومو دحاو ليبقلاو نماضلاو ميعزلاو ليمحلاو لفيكلاف . لمع وا ث نيع وا . نيد وا
 وه : هل لوفكملاو : نيدملا وه : هنع لوفكملا وا ليصالا و . هب لوفكملا ءاداب مزتلملا

 : اهتيعورشم ةمكح - . هؤادا هنع لوفكا ىلع بجو ام وه : هب لوفكملاو 0 نئادلا

 ٠هسالفا وا ث نيدملا رسع دنع هلام ىلع نئادلا نمأيف نيدقاعتملا نم لكل ةدئافلا لوصح

 هقلعتل «يصخشلا نيمأتلا » فرعي و تانيمأتلا دقع نم ةلافكلا دقع ناك اذه نمو

 ةنوهرملا نايعالاب هقلعتل «ينيعلا نيمأتلاب » نهرلا دقع فرعي امك ليفكلا صخب

 : روماب ةلاوحلا نع ةلامحلا فلتختو . اهنم نيدلا ءادال

 معنف اهيف عسوتيف ةلامحلا فالخب لجالا ةلاحلا لاومالاب صتخت ةلاوحلا نا )أ

 لمعلاو ' نعلاو ث سفللاو . ةلاحلاو ةلجؤملا نويدلا

 الولحو اليجات اهيف ليصالل عبات ليفكلا نا ؛ب

٥٢٧ 

ةلامحلا



 نم تزاجو .نذا الب لمحت نا رجتب هل نوذأملاو مدعملا يف فلخلاو . رثكالا دنع

 يفو .ديقع نمو ،جوز نذا الب ةجوز نمو . لكلا نم هنع وا . ثراول ولو ضيرم

 هل لمحت نا هبرو دبع نم اش نم ذخا هل لومحمللو ]١[. (نالرق) هديقعلاهموزل

 هل :لوفكملا اضر نودب هخسفب لقتسب الف ليفكاا ةهج نم مزال دقع هنلا (ج ==

 هب رارضا هاضر نوسب دقعلا خسف ىفف ليفكلا دهعتب تقلعت ريخالا اذه قح ةمالس نال

 نال ليفكلا ضري مل ناو هخف هل زوجي هناف هل لوفكملا فالخب . لحي ال ررضلاو

 ٠ اهنع لزانت اذا هقوقح ىلع ةظفاحملا ىلع ناسنالا ربجي الف . هحااصل ةلافكلا

 نئادلا قح ةدايز نودب ليفكلاو لصالا نم لك ةمذ ف تبثي نيدلا نا )د

 . رخآلا ةءارب بجوي امهدحا

 (ليفكلاواليصالا) ءاش امهيا نم هب لوفكملاب بلاطينا ريخم هل لوفكملا ناو (ه

 ليحملا ةمذ هنم ثئريو هيلع ليحملا ةمذ ىف لاحنا دق اهيف قحلا ناف ةلاوحلا كل ذك الو

 . حيحصلا ىلع رايتخاب ءاربالاناك اذا

 اذا الا لاملا نمضت ال كلذ عم اهنكل ةلاوحلا نم لمشا تناك ناو ةلامحلاف ةلمجلابو

 .الوهجم وا .امولعم .هسفنب لبصألا نم انومضم ةمذلاب ارقتسم احيحص انيد ناك

 مالك ف ةلصفم كتاتسو تاداهشو دودحو صاصق نم هللا قوقح لمشت ال امك

 هححصم ها . هللا همحر فنمملا

 هلعو .هدقعو وه كرتشا امف ناو لاملابال ةمذلاب اهقلعتل هدقع مرلتال حيحصلا ١)

 ٠ هححصم هأ ؟ ةلوؤسملا هقحلت نيا نمف

تل



 (نالوق) قتعملا يف . ..يش هيلا الوةنم مزلي مل هكلم نم هجرخا ناف . هنذاب

 نم هوبا هب ذخؤبو ٠ هب تزوجو .هيبا نذاب ناو لفطك نم زوجت الو

 نم تزاجو .۔ ةقافا وا . غولب دعب وا . لام هلفطكل ناك ناو ۔هلام نم

 تيم وا ‘هيلع روجحم دبع وا ،لفطك ىلع وا .هنذا الب رخآ ىلع لمحتم

 ليمحلا فلختساف هنع لومحملا تام ناو ۔ تعنمو . نيدلل ءافو كرت ولو

 ٠ اقلطم نويدلا يف و . ةفيلخ نم تزاجو ٠ هلاح ىلع ليمحف هدالوا ىلع

 . شراوا ،قادص وا .ةعتم نم ضرفي ملوا . هتيمك ليمحلا فرعي ل اميفو

 . نالف هب كل رقا املك هل لومحملل لاق ام يفو . لام يف داسف نم موقي ملوا

 كلذ وحن وا .هل عب وا س تضورقا وا . تعب وا . هل تيضق وا . هيلع هتني وا

 ناو٠ هتوم دعب الا نيبتي مل نا هتكرت نم ذخؤيو . (نالوق) كل هليمح اناف

 ٠ هيلعالو كلذ هل زاج يلادب دق هل لاقو نيبي وا . هلماعي نا لبق هيلا عجر

 ث تانامالا نم نومضم يفالو ب تابوصخملا نم نيمم يف زوجتالو

 كردلا يفالو " هيلع الف هلبق فلت ناف . ءيشلا كلذب يتاي نا هل لمحت ناالا

 هقحتسم نع هنيعب ءيشلا در ىلع نكت نا تزوجو ٠ بيعب درو قاقحتسا يف

 ٠ (نالوق) هجولا ةلامح يفو .هيلع اهتزاجا : رباج نعو

 لازو ٠ دح وا . حرج وا ٠ سفن ف حصتال _ «لصف»

 نا هل لومحملل لاق نا هتهزلو . هلوصح دنع نبعم ىلا اهتقو نا اهنم ليحلا

 كل ليمح انأف اذك تقو ءاج ناوا .اذك لجا ىلا كلام نالف كطعي م

٣٩ 

 حصتىتم
ةلامحلا



 غوسي ام
١ 

 هطارتشاهل

 هتلمحت دقف نالق ىلع كل ناك املك هل لاق وا .هدنع هطعي مل و هب

 نم كلذ وحنو رادلا تلخد وا . مويلا مدق نا وا ةنالف ىضر نا

 مودقو رطم لوزنو دصحك لوهجم ىلا اهتزاجا يفو : عقو نا لاعفالا

 الو زاج هميرغ لام ىلا لمحت ناو ۔ (نالوق) فيرخك ءيجمل وا . رفاسم
 .هل يطعيف هيلع لومحملا نم ذخالاب هل لومحملا هذخأيلو . هلام نم مرغ هيلع

 سلفا مث هيلع كلامب ليمح اناف ثداح كميرغب ثدح نا هل لاق ناو

 مل نا لاق نا همزلو . هسفن يف ثداح لاق نا الا .تام نا ال .همزل

 ةلامح زوجت الو .ءافيالا لبق تامف كليمح اناف تومي ىتح كل فوي

 دحاو ةلامحو . هيلع هل نيدب هبرل البمح هل نوذام ءاطعا زاجو ةرخآلا

 ليمح نع ليمح و . امهلثم نع ا۔هلثمل نينثا ةلامحو . هسكعك نينثال

 لومحملا طرتشي مل نا امهنم ءاش نم ذخاو هل لومحملا نذاب اهنم عزن و

 هلاوحلاك يهف طرتشي مل ناو ءىرب ليقو :ليمح ىطعا نيح ءاربا هيلع

 مرغ نا هيلع عجرو هيلع لومحملا ىف وا نا ليمحلا ءىربو .اذه ىلع

 ىلع وهو ، مرغ نا ليمح ىلع ليمح عجري اذكو .هدنع نم هل لومحملل

 .هنع لومحم

 طرتشي نا نيليمح يطعا نا هل لومحم زاج .. «لصف»

 مرغ ارضح ناو . لك لباقم نم امهنم رسومو دهاشو يح مازتلا امهيلع

 » رضاحلا مرغي م ناو . امكنم ديرا نم مزتلا :اهدنع لاق نا الا هبانم الك

٥٤٠



 عوجر الو . طقف هبانم مرغ رسعملا رسيا وا .بئاغلا مدق ىتح رسيملا وا

 المحت ناو : امهباحصا ىلع راسيا وا . روضح لبق مرغ دعب رسوم وا . رضاحل
 نا هيلع هل عوجر الو . هبحاص ىلع لمحتي مل نا طقف هبانم لك مرغ اعم

 نم مرغ نيقرتفم المحت ناو .هيلع لومحملا ىلع عوجرلا هلو .لكلا مرغ

 لومحملا ىلع هلو .هبحاص ىلع هل عوجر الو لكلاب امهنم اش

 ملناهيلع لومحملا ىلعةكردي هناف اضيا ليمحلا مرغ مثهل لومحملا همرغ ناو . هبلع

 . هيلع لومحملا ىلع عجر ال وا ليمحلا مرغ ناو . هللومحملا ىلع ليقو .همرغب ملعب

 لبق ناك نا هب همرغ ام هيلع لومحملل د ريو٠ليمحلا مرغ نا دعب همرغ نم ىلعوهو

 هنع لومحملا ملع نا هنمضي مل درلا لبق هدي نم فلت ناو٠هل لومحملل مرفي نا
 ءيش هئامنو ثيشلا ةلغ نم ليمحلل سيلو . عربتو هل لومحملل مرفي مل هن

 ملعنا هيلع قفنا امب هيلع عجريو مرفي مل هناب ملع ولو . هبرل كلذ امناو

 . هدي نم فلتف هل ىطعاق ملعي مل ناو ، هدي يف هدسفا ام ةميق نم همرغ امبو

 ولو هبلع هب لمحت ام هيلع كردي ليقو . هيلع لومحملا ال وه نمض دنا وا

 هيلع عجري لهو .اذه ىلع دسفاامبالو . فلت نا هب هيلع هل عوجر الو . مرفلا لبق

 .هرماالبهنيدرخآ ىلع طعم اذكو (نالوق) ؟الوا ؟هنذا الب هيلع لمحت نا مرغ امب

 ريخ هلام فالخ هل لومحم لمح ىضق نا «لصف»

 ىطعا ناو ٠ هيلع هب لمحت ام ءاطعا يفو هل ىضق ام لثم مرغ يف هيلع لومحلا

 . ىطعاامم رثكا ذخأي انف عفترا ث مهارد هفرص هيف رانيد فصنب لمحتم

٥٤١ 

 ليمحلا ءاضق
 امفالخ
هل لومحملا



 ليمحلا ءاربا
 لومحمل:ارب

 لولح لبق هيلع لومحملا تام ناو . غلب ام علب رانيد فصن ذخاي ليقو

 لبق ليمحلا يلع هكردي الو هتومب ليق لحو . هتكرت نم هبر هذخا نيدلا

 لحيالو . ءاش امهيا ذخا لح ىتح اثيش هثراو نم ذخاي مل ناوء لجألا

 فاخيال لم يرضح ليمحب ضري مل نا هل لومحمب لغش الو . ليمحلا تومب

 لغتشي ال هاضترا نا مكاحلل هجولا ليمح فو ؛ هيلا رظنلا ليقو ٠ هبوره نم

 ةزوحلا نم جرخو بره نا هيلع لومحملاب هجولا ليمح ذخاي لهو : نيدلا برب

 ٠ هب تايلنا هجولا ليمح ىلع لاملا مرغ طارتشا نيدلا برلو (نالوق)؟الوا ؟

 هريخأت وا . نيد نم هيلع الومحم هل لومحم ءاربا _ «لصخ»

 لومحم ىلع ةلاحاب ناو هكلم نم هجارخا اذكو . هسكعال ليمحلل ثباث هنع

 جرخا ناو ٠ ةلاوحلا ريغ يف ال ليفو . صخش ىلع ليمحلا نم وا .هيلع

 فلحتسا نملوا 6 هلفطل وا . هل همهو ناو . يقابلا ف ليمحلاف هضبق وا . اضعب

 لثم هيلع هل وا . هميرغ ىلع هلاحا وا . هنيد هيطعي نم ليمحلا رما وا . هيلع
 هطعبنا هبر هرما وا أ هذخاف هلام نم هذخاي نا هرما وا . هل ىضقف كلذ

 ذخاك هب هحماس امب هيلع عجري الو ٠ هيلع لومحملا مرغ لعفف هريغل

 اذه تفرع له : هل ليق نمو . هل هبهو نا الا سخاب وا .ءىدر وا م صقان

 هيلعالو . نمض برهف هلماعف ]١[ امهدحا وا . هلماع : هتفرع هل لاقف هلماعا يكل

 نا ليقو . اقلطم ال ليقو . اقلطم عجر مرغ ناو . سلفأ وا . دحج نا

 ١ هلماعوا ث هتفرع : نيظفللا دجا لاق يا .

٥٤٢



 لاق نا همزلي لهو . امهعمج ولو كلذب نمضيال ليقو : طقف امهدحا لاق

 يطعينا دحا رما نمو : (نالوقر ؟ ال وا ؟ يلع وا . يدنع نالف ىلع كلام هل

 هيلع كردي له مث ٠ هنم "ىرب فالخلا هيف ىطعاف هنيد هنع

 (فالخ) ؟ رماميف هيلع لومحملاك ريخم رمآلا وا ؟ائيش كردي الوا ؟ ىطعا ام

 رومأملا عجريو نايدملا ءىرب هنع هئاطعاب رخآ آرومام روماملا رما ناو

 .(نالوق) ؟ الوا ؟ هل رمآلا نابدملا ىلع وه عجري لهو .لوالا ىلع رخآلا

 نايدملا ءىرب لعفف هياع هل امع هيطعي نا هل اميرغ روماملا رما نا اذكو

 مدعت ال نا نم لقا ال هناف .ثحب هيف يل و . هيلع روماملل عوجر الو

 نم وا .هديب ةناما نم هاطعا ناو س رثالا دوجو عم رظنلل ظحال نكل . افالخ

 نم رما وا .هلام نم هاطعا ناو . هب رمآلا ىلع عجرو نمض هلفط لام

 .هيلع عجر هنخاف . هنم هذخاي نا نيدلا بر وا هنم هل هبطعب

 نيبو اهنيب قرفلاو ةلاكولا فيرعت تملع دق __ «باب»

 نيكرشم وأ . اديع ول و هالع غلب نيب حصي الك ناو . ] ١ [ ةرامالاو ةفالخلا

 ةرامالا _ ةفالخلا _ ةلاكولا

 ةباينلا اهيف زوجت ىتلا رومالا نم - رما يف هريغ هبانتسا صخش : ليكولا ١(

 (ظحدالي) . لكوملا تومب وا .هلزعب ىهتني _ اقلطم و اديقم ةمصاخملا و ءارشلاو عيبلاك

 ال امك امرحم ىطاعتي نأ ةيشخ ءارشلاو عيبلا رومأ ف رفاك لكوي نا يغبنيال هنا

 : هيلع ىلعتسي نا ةيهارك ملسم نم ضبقلا ىلع هتلاكو يغبني

.٥٤٣ 

ةناكولا



 اذا هل "يش ارش ىلع اكرشم وا .انونحم وا . الفط لك و نمف . مهنم زاج اميف

 اذك و ۔ (نالوق) هزاوج يفف : هكرشب زوجي ال اميف ملسا وا .قافا وا . غلب

 ىلا دبعك : لعفلل ححصملا فصولا دوجو لا اقلعم هلعف ازئاج لكو نا

 "تكردا اذا ةلغ نم وا . مدق اذا رفاسم نم ءارش ىلع ليكوت زاجو . هقتع

 وا م تدلو اذا هتما وا 'هسرف وا .نالف ةقان دلووأ ى رطم لزن اذا رذب وا

 يفو . اذكو اذك هلخن مرص اذا هرمت نم وا .همنغ زج اذا هفوص نم

 وا ٠ داصحلا ىلا تقولا نم ءارش وا . ميب ىلع هليكوتك لوهجم لجال قلعملا

 هلكو ناو .. رثكا عنملاو .(فالخ) هوحنو رطم لوزن وا . رفاسم مودق

 سابع نبا ثيدح هنمو هدسم دسيو بهاذلا ماقم موقي نم « ةفيلخلا » لصاوحح

 لاقف ؟ (ص) هللا لوسر ةفيلخ تنا : هل لاقف (ض) ركبابا لأس ايارعا نل (ض)

 . هيف ريخ الو هدنع ثانغال يذلا يا هدعب ةفلاخلا انا : لاقف ؟ تنا نمف : لاق .ال

 اليكو صوم هميقي نم : حالطصالا يف هب داريو :( سفنلل امضهو اعضاوت كلذ لاق )

 . ضوفملا ليكولا : اضيا هب داريو قلطيو . هتوم دعب هتيصو ذيفنت ىلع

 « ينورابلا طقل ه بحاص هب حرص امع الضف لامعتسالا نم رهظي ام نا ىلع

 ةموصخلا يف ةرامالا زاوج مدع نم ناك امالا مهللا ةلاكولاو ةرامالا نيب قرف ال نا

 ةفالخلا اما . رمآلاو لكوملا ةايح ءاهتناب وا . لزعلاب يهتنت امهاتلكو ث ةلاكولا فالخب

 ةلاكولا يف قلطملا ضيوفتلا ىنعم ديفت وا فلختسملا توم دعب ام ىلع نوكت اهناف

 هححصم ها ملعا هللاو . هناي كل قبس امك

٥٤٤



 .زاج انونجم وا .الفط ولو نالف ةرصحب هل يرتشي وا .اذك هل عيبي نا

 . لفطلا نالف ةرضحب لاق ناو . القاع هب رما دعب نج نا هروضحب لعفي الو

 لاق ناو . زوجو . لعفي الف فصولا لاز مث كرشملا وأ ء دبعلا وأ ، نونجملا وا

 نود موا س ناو .لعف لاز مث فصولا ىلع وهو قلطاف نالف روضب
 ءلبقب فلاخف لعفلا يف هل تقو نا الو سهسكعال زاج هب دقع مث هرضحم

 ريخو ۔ تقوملا يف دقع نا موس ميدقت زاجو . هلكوم ضري مل نا دعب وا

 نا هريغ يف موس رضي الو .اذك دلب قوس وا . ناكملا فلاخ نا اضيا

 نم اولوحتي مل نا لعج ثيح هيف دقع هلها قوسلا لوح ناو .هيف دقع

 . لعج ثيح هنع !ولوحت ول و نالف ينب قوس لاق نا زاجو .مهلزنم

 زاجو . زجي م اليل هيف هعابف قوس يف عيب ىلع هلكو ناو .هموي اولوح وا

 اذك ناكمب هعب لاق نا و . هعيبم يرتشم الا هيف نكي مل ناو اراهن

 لقا ناكملا يف دجو نا الو .هيف هعبي الف رثكا هريغ يف دجوف اذك ةرشب

 . نمث نم تقو هل ام ىدعتي الو : باصا امب نمثلا يف هل تقوي مل نا عيبو

 .ةنامأب هريغ ديب ناك ولو لكوم لام يف ةلاكولا تزاجو ث نامز وا .ناكم وا

 وا ب ضوع وا .نهركب ديب نكي مل نا دي يف ال . اهيلع وا ٤ ضراب انيفد وا

 لخدي ملو اريجا هب رجأتسل وا .رابخب هعاب وا . بئاغل هاطعا وا .ةلاكو

 ةأرملاو . لوخدلا لبق ذخا ام عيب ىلع لكو نا ريجالا اذكو .لمعلا ىف

 ام ىلع يرتشملا و ، حاكنلا ىلع داهشا لبق قادصلا نم تنخا ام ىلع

 ولو ريغلل قلعم يف الو ٠.يشلا تبثي ىتح زوجت ال عئابلا رايخب هارتشا

٥٤٥



 ةصاخلا ةلاكولا

 ىلا مهعي يف اهقيلعت زاجو : دراشو قبآو بوصنمك عونمم يف الو . عجر

 ٠هبر هضبقي مل ناو بصغ ام عيب ىلع بات نا بصاغ ليكوتو ۔مهعوجر

 هليكوتو هلفط لام يف با لعفو . تانامآلا نم صخش ديب ام لك اذكو

 نمو .دجسم مئاقو هوحنو ميتي ةفيلخ ليكوت ال . ةعيابمب هيف فرصت ىلع

 عي ىلع رجت يف هل نوذأمو . ضراقمو .هبر فرعي ال لام وا . ةلاض هدي

 ٠ هيلع لكو ام ىلع هريغ ليكو ليكوت الو . هب مهرما الو مهيدياب ام

 .هيلع فلختسا نم لام وا .هلام نم هعيبي نا دحال زاج ام لك ليقو

 . هيلع هليكوت زاج عي ىلع هديب ناك وا

 هلام نم مولعم عيب ىلع دحا ليكوت زاج «“لصف»

 ۔نيعمل ال هرمتك نم اليك اذك وا . هلامج نم هنيعب ال دحاو وا . نيعم

 او . (فلخف) اذك نم اذه وا .اذه لاق ناو .عنمو . انمث نيعي مل ناو

 عبي الف نالف دبعل لاق ناو . هسكعك هليكول عبي الف نالفل عب هليكول لاق

 نونجملا وا . لفطلا نالفل الو .هضراقمل عب لاق نا لاملا برل الو هبرل
 وا . ةقافا وا . غولب دعب هل الو هتفيلخل عب لاق نا ةقافا وا. غولب دعب

 وا ، بئاغلا وا ، نونجملا وا .لفطلا نالفل لاق نا مالسا وا } قتع وا . مودق

 هنظي وهو نالفل عب لاق ناو .هل عيبلا زوجي ال اميف دبعلا وا ى كرشملا

 ٠كلذ يف ءارشلا اذكو . هل عاب هنظ فالخ ىلع وهو كلذ نم فصو اذ

 وا . اهوحنوا .باوثا وا .منغ وا . رقب وا .لامج ءارش ىلع هلكو ناو

٥٤٦



 .هددع نيعي مل نا تعنم اهعي يلع وا . تيزك نم للق وا . ربك نم ةزفقا

 - تاقفصب ناو ۔ حص هنيع ناو . كلذ نم ةثالث ىلع هل دقعي و تزوج وأ

 را اقلطم دقعلا زاجو . اهددع نا هلكوم ريخ و :. دحاو ىلع هلك و نا ةدحاوب ,

 .ةدحاوب ال دحاو ىلع هل دقع نا ريخو . هئارش وا . منغك عي ىلع هلكو

 .هلكوم نم ال هلام نم هل ىرتشا وا .امهريغب زوجو . نينيعلاب ال لعف وا

 لقي مل ناو ليقو . فلاخ نا هب يلرتشا هل لاقو رانيدك هل ىطعا وا

 ىلع هلكو هناب هثراو ربخا تامف انمث هطعي ملو اذك ءارشب هرما ناو هب

 اعيب دارا نيح ءارش ليكرل عئاب لاق ناو . هارتشا نا هنمث هيطعبو كلذ

 ىلع وه عجري و نمثلاب هذخايو .زاج هلوا .نالف ىلع اذه كل تعب هل

 يف اذكو ۔(نالوقر ؟الوا ؟نالف ىلا لاق نا هب هذخاب لهو : هلكوم

 كرديو هسكعك زجي مل هسفنل هلبقو لكوملا نالفل هل عاب ناو . يلوضف

 .ةلابق وا . فاوط ةرجا وا .وادتب ناو .يشلا ىلع ققنا ام هلكوم ىلع

 هل ىرتشا اذك ةدلب نم تيزك وا ةبح ءارش ىلع هلكو ناو . ةرافخ وا

 .اهيف هكرت اميف لاق ناو .لكلا هنم ذخايو ءاركب هيلا هلمحو اضيا افرظ

 هيلا هعفري الو . هنم هذخاو هل ىرتكا ءاركب الا اعضوم هل دجب مل ناو

 نا هنمضو . فرظلا نمث وا . عفرلا ءارك هنم ذخاي الف الاو .هنذابالا

 هجرخي الو هعيب ىلع لكو ام لزنملا قوس يف عييو .قيرطب فلت

 مل نا هاش ثيح ليقو .امهجراخ نمضو نيخسرق نود زاجو.. هريغ ىلا

 . نامض الو اعضوم هل نيعب

.3



 دحا دقعي لم

 نود نيليكولا
 هحاص

 الا . اعم الكو نا هبحاص نود ليكو دقعيال _ «لصف»

 لوالل رظن رخآلا عفدو امهدحا زوج ناو ٠ امهلكوم وا .هل زاجا نا

 رم امك هل وا ._ هبحاص نم ناو _ لك لعف زاج امهقرف ناو . هدقع زوجو

 هيرتشم يدياب عيبملافقو الاو .ملع نا رتشم لوالف لك عاب ناو. )١( حاكنلا يف

 كلذنم هبانمب عجر امهدحال نيبت ناف ٠ هتيانجو هتنؤم امهيلعو نيبتي ىتح

 ليكوت ىنعم يف ةدحاو ةدقع يف دحاو نم رثكا ليكوت نا هيقفلا ظحلم ١(

 لكوم مهنم دحاو لك نأكف ةقرفتم تادمتع يفاولكو اذا ام فالخب ةلاكولا نم ءزج ىلع لك

 ةحلصم ىلع ةظفاحملا يه ليكوتلا نم ةياغلا تناك امل نكل : ءزجلا ىلع ال لكلا ىلع

 مالكولا ىلع يضةت ةحلصملا ناف ارصاق وا . اميتي هلع لكوملا ناك اذا اميس ال لكوملا

 نال مهتافرصت اودحويو مهلامعا اوقسني نا - ةدحاو ةدقع يف مهليكوت نكي مل ناو -

 لعلو . اهيلع ةظفاحملا يلا هليكوت ءارو نم يمري ىذلا لكوملا ةحلصمب رضي اهبراضت

 يف نال ايح لكوملا ناك اذا اميف غوست ةقرفتملا تادقعلاو ةدحاولا ةدقعلا نيب ةقرفتلا

 ال هنا رهاظلاف ميتيلل ةبنلاب اما .اعيمج مهلزعب ولو هافالتي نا اللخ ىار اذا هناكما

 هفرصت ذفني الف فرصت ناف .اقلطم رخالا نع فرصتلاب مهدحا درفني نا غوسي

 كنولاسيو » هباتك يف هب هللا انرما ىذلا حالصالاةاعارم۔ريغالا-ذه يفو دحاو ليكوك مهنال

 ىلع بجاولاف هفرصت يف ادادبتسا الا مهضعب ىبا ناو . « ريخمهل حالصا لق ىماتيلا نع

 . اهقيسنتو مهتطخ ديحوت ىلوتي افرشم مهيلع نيع الاو . هدح دنع هفقوينا ذئنيح مكاحلا

 ثحبلا زيكرتف هيلعو . هيدعت وا .هريصقت ةيلوؤسم لمحتيو مرتلا امب لك موقي كانهو
 ناك اذا الا مهللا ليكوتلا نم ةيافنل ةياعر ةوق ىوقي ال اهددعت وا . دقعلا ةدحو ىلع

 حم ها .دصاقملاب ةربدلاو رخآلا فرصت عم براضتي ال دحاولا فرصت

٥٤٨



 وا . هبحاصل لك لعف اعم الكو نمل زوجو ؛ خسف ليقو ٠ هبحاص ىلع

 الو . نيقرتفملاك هيلع الكو اميف هلع فلختسا نمم وا . هسفن نم وا . هنم

 هلكو نا ديقعل الو .. هلكوم نوذأمل الو هنوذأمل هيلع لكو ام ليكو عيي

 نمل وا . هفالخب هلفطل زاجو . وه هديقعل الو . امهلام عي ىلع هديقع

 ءارشلا اذكو .هلكوم ضراقملو . هلامب هضراقملو . اضيا اهب هبلع فلختسا

 .زاج هل هليكوت دعب وه هعاب ام هلكومل ءارش ليكو ىرتشا ناو . كلذ يف

 عنمو . ةيلوت وا . ةلاقاب هل يرتشي و ، هدعب ولو ليكولا هعاب ام زاجو 3 عنمو

 زوجو . (نالوق) هيفف بيعملا هل نيع ناو . )١( هليكوت لبقولو بيعم نمو .امهب

 ملعي ملو هليكوت لبق بيع هبو ءيش عيب ىلع هلكو ناو ٠ بيعلاب هامس نا

 نيعم ءارشب هلكو ناو . هدعب ثدح نا ال . هب ربخاو هعاب ملع مث هب

 هل لاق ناال . هيلا لقتنا نمم هؤارش زاج لوالا هبر نم لقتناف

 دبعلا اذهك ءارش ىلع هلكو نا اذكو . هنيعب هدصق نيح زوجو . نالفل يذلا

 نيح زوجو . هنم عنم اشبك راص مث فورخلا اذه وا . غلب مث لفط وهو

 ٠ هعييف اذكو . الوا هنيع

 6لكوم نم عنصب عيم ريضت دعب دقع حصي الو - «لصفخ»

 هليك وت لبق ولو بيهم نم ءارشلا عنم يا ١)

٥٤٩ 

 ريغت دعب دقعلا

عيبلا



 ٠كلذ وحنوا . هنحط رب وا . هغبص وا . ابوث هلمع نا فوصك يعئاب وا

 لكوم ريغام عبب زوجو ٠ تاذ يف صقن وا . ةدايز الب هحالصا رضي الو

 اهدصحف ةلغ عيب ىلع هلكو ناو . هعيقرتوا ، بوث غبصك هيف ةدايزب

 ىنب وا .اهسرغ ذا اهعيب ىلع هلكو اضرا عيبي الو . (نالوق) هيفف اهمرص وا

 نا اطئاحو . اهعلق نا اسورغ الو . لقب وا . بحب اهثرح نا زاجو اهيف

 الو ثهعيب ىلع لكو تيب ىلع ةفرغ هانب هعنمي الو .امهسكعك هضقن

 هننجنو هلكوم توم هعنميو .دامس وا ،لمرب ضراك صيصجتب هحالصا

 يف هتدر اليكو عنمت الو . اقافتا هتقافا دعب حصو هننجت دعب زوجو . هتدرال

 الب مالسا دعب هيلع مرحملا ءارش زاوج يفو . كرشمل هؤارش مرحم ريغ

 ىلع دقع ام ضقنو . هنودب هقاف الا دعب هلعف حصو ۔(نالوق) ةلاكو ديدجت

 زوجو .اضيا ءارش يفو ليقو ٠. عيب ىف زوجو . هملع الب هتوم دعب هلكوم

 حصي ليقو .ملع الب ةلاكو نم عزن دعب هدقع دسفو . هملع دعب ولو عيبلا

 ناو . ادبع ولو هب هل ربخم لك زوجو .نانيما هب هربخا وا ،ملع نا الا

 هل دقع انمث هل مسي ملو امهئارش ىلع وا . هريغو زئاج ميب ىلع هلكو

 ولو اضيا هيف هل دقع اذه وا .اذه امهبف هل لاق ناو.. طقف رئاجلا يف

 نمو هنم زئاج نم ءيش ءارش ىلع هليكوت حصي الو . عنمو . نمثلا ىمس

 زئاج ليكوت الو . امهيف زئاجلا يف حصي ليقو .امهل هعيب ىلعوا ء هنم عونمم

 فصن عيب ىلع لكو نمو .زئاجلا يف زوجو . هسكمك ازئاج اعم عونممو

00٠



 يمهس عب : لك لاقو ۔يش عيب ىلع نانثا هلكو وا . رخآ ىلع مث ءيش

 ىلع اعم هالكو نا ةدحاوبو .هلكوم ريخالاو . نيتقفص يف عاب ةدح ىلع

 ول . فالختسا وا ،ليكوت ىلع ليكوت زاجو . اهددع نا اضيا ريخو هعيب

 .لكوملا رماب هلكو ىذلا ليكولا نم هعيبو ليكولا تارشو هكعك رما

 الو . ةلاكولا يف هنم عوجر وهف هغيي ىلع هليكوت دعب ءيشب ىصوا ناو

 . هلكوم رم اب هعيبي ى تح هسكع ىف ةيصولا نم لوزب

 فلختسانمل وا . هلفطل وا . هل ءيش مييىلع لك و نم «لصف»

 لكو ناو . هبحاصل لك نمض هيف اعيابتف ايقتلاف هلثم ءارش ىلع رخآو هبلع
 هيلع فلختسا نمل وا . هلفطل هلثم عيب ىلع رخآو ءيش ءارش ىلع امهدحا

 هسفن يف سيلو هل "يش ءارش ىلع هلكوم نم انمث ذخا نمو . زاج اعيابتف

 لبق فلتو هارتشا نا ءيشلا اذكو : هنم فلت نا نمثلا نمض هل هؤارش

 هنمضب الو . هلصو نا هلكومل راخالو . هيلع نامضال ليقو . هيلا هلاصبا

 اذكو . هل هرتشي ملو عيبملا دجو نا هل ءارشلا ةين ىلع هنم هذخا نا هل

 .هنمفلتف هل هعبي ملف ايرتشم دجوو ميبلا ةين ىلع عيبل ائيش هنم ذخا نا

 لكو ام عاب نا هلكوم ريخو . نمثلا اذكو .هتين ىلعال هذخا نا هنمضو

 ناب ناو ۔ ال ليقو . فلت دعب هذخا نا هنمضو هنمث ذخاي ملو هعيب ىلع

 . هنم هذخا ليق ةجاحب نمثلا هنم عزنف ليكولل ابا وا . اسلفم يزتمملا

 يف ال ليقو 0 نمض هيف كلذ ىضقف لبق هلام دحاج لكوملل اميرغ وا

٥٥١ 

 ء همه _

 يليكو عيابت
دحا و 7



 فالتخا

 هليك هد لك وملا

 .هب هنم هذخأو . كل هتيرتشا وا . هتعب هلوق لوبق هل زاجو ميرفلاو بالا
 ناك نا هفرع واو زوجو . دحال هفرعي مل ںا هتلغ لكاو . همادختساو

 هعي ىلع هبر ينلكو رخآل لاقو ءيش هديب نمو . هقدص نا هريغ زوجو . انيما

 ٠ هقدص نا هريغ زوجو . دحال هفرعي ملو انيما ناك نا هنم هؤارش هل زاج

 ليكولا فلاخ نا لكوملا ريخو . اقلطم عنمو . هفرع ولو نيمالا زوجو
 ام لقاب ناك نا ۔ ليق همزل و اقلطم ءارشلا يف ثيش وا ي نمث نم هل تقوام

 مكحلاف ال ليق نمضو . باحي مل نا همرل مسي مل ناو .نمثلا نم ىمس
 ٠ اهب دسفي ليقو . عيبلا يفاذكو . ىباج نا

 .نامزوا ء لحم وا ، نمث يف اتيقوت لكوم ىعدا نا _ «“لصف»

 اذكو: هسكع ليقو . هنيمي عم هلوق لبقيف :هلبكو هافن نا عدمف صخش وا

 هبف اقداصت ناو . تيقوتلا نم هلكوم هاعدا ام فالخ ليكولا ىعدا نا

 ناو . عدم لوالا و هلوق لبق ليكولا اهافن و هتفلاخم لكوملا ىعداو

 لوق لبق هيف لكوملا هافن و هيف هتعب لاقف تقولا ىلع اقفتا

 لكوملا ىطعاف هعيب ىلع لكو ام عاب ناو . تقولا دعب ولو ليكولا

 نمثلا هل درو .انيما ناك نا هقدص اخسف هبف دجوف تعب اذكه لاقو هنمث

 الو .كاردا الو . در ال ليقو : هدر ىلع ردقي مل نا هعيبم ةميق هيلع كرداو

 ٠ هذخأي الف هنم نمثلا ذخا لبق خسفلاب هربخا ناو ٠ نيمالا ريغب لغش

 نم خسف انعي يف رخآل امهدحا لاقف نانثا عيابت ناو ۔ ءارشلا يف اذكو

٢



 مرحو . هيلع ةجح هلوق نوكيف هقدص نا الا هب لغتشي الف ملعنال ثيح

 اقلطم نمثلا هنم ذخأي ىتح هيرتشم نم هعيبم عنمي نا عناب ىلع

 ليقو : نمرلاك هدي نوكيف هفرعي مل نا صخرو : فلت نا هنمضو
 ٠ هفرع ولو هكسما نا هنمضي ال

 عون نم هنا ىلع رمت ءاعو ىرتشا نم _ ةمتاخ

 نملكلاب هكاسما ف ريخ هيلع ىرتشا ام نود ناك ناف : هفالخ جرخف اذك

 ليق و . لكا ام لثم در هنم لكا ناف ۔ هلام سأر ذخاو هدر يفو لوالا

 عئابلا درو هدر يف ريخ نودالا جرخ مث هلكاف هعون ضعب هيف جرخ ناو ٠ هتميق

 . هنم دوجا جرخ نا هلام ذخأيو هدريو . لوالاب هكاسما يفو نمثلا نم هبانم هل

 ليكب هارتشا ناف : هريغ وا . هام وا . حلم هيف جرخف ءاعو ف اتيز ىرتشا ناو
 هيف جرخف هريغب ناو .الوا . لاكيام جراخلا ناك هليك هل عئابلا منا

 تيزلا نم هل ىطعاو هعزن لاكيال ام ناك ناو 4 جراخلا ليك هل ىطعا لاكيام

 ٠عيبلا خسفنا نيبتي ملناو . صقن وا . ةدايز الب ءاعولا يف غلبي ام ردق

 ملعا هللاو .لوأ نم ليقو

٢ 

نبغلا عزن





تلراكدلا





 يمهو ٨ ءانعب لام لدب )٢( ةراجالا __ «“باب» ]١[ اهعمامو

 نهاك ةرجاك مرحم يف وا . ريزنخ وا .رمخ نمثك مرحم ءيش نم اما

 اهقافنابف الاو . ملع نا اهبرل درلاب اهنخآ ةبوت حصتو .ةيغابو ةباعلو ةحئانو
 نيبو هنيب ةللاحم الو اهلثمف الاو . هيلا تدر نا اهيطعم اهقفني و )٢(. اهلثمو

 يعد دماشل اهذخا زوجو ۔ ةلفان ولو ۔ هلنا ةعاط ىلع زوجت الو . اهذخآ

 بلط نع اهئادأب هلاغتشاب ۔ هلاعل ناو افلت فاخ ںا هدنع ةداهش ءادأل

 . هنع ضرفلا طقس ةرم اهتماقابو . بجوا اذهب هلاغتشاو . مهتوقو هتوق

 دؤم لمعو نآرقلا ميلعتو ,ريغ نع جحك ةيناث هيلع ضوع ذخا زاجو

 ١| ةمسقلاو ةزاحالاو ةزاحلاو اهعاوناب ةكرشلا وهو ٠

 لباقم لام لذب يه ةراجالا نا : لعجلاو ءاركلاو ةراجالا نيب قرفلا ٢|

 نيضرالاو عاب رلاو ناويحلاب ضتخي هنا ديب ةراجالاك ءاركلاو - 3 ريجالا موقي هب لمع

 كلذلو : اهلوصح نمضي ةعفنم ىلع ةراجالا وهف لعجلا اما ٠ يمدآلاب ةراجالا صختو

 الو. لمع ام باسحب ةرجالا نم هل لصح لمعلا ضعب ةراجالا يف ريجالا لمع اذا

 . لمملا مامتبالا ءيش لعجلا يف هل لصحب

 الو هب قدصتلا بجي هتايفك عيمج يف هنا نيققحملا ضعب هراتخا يذلاو ٢[

 هتاج تسا ضوعلا بحاص نكمي ال ضوع لباقم يف هرايتخاب هعفدهنال عفادلا ىلا دري

 عوجرو هضرغ ل وصحب ةيص“لا بحاص ناعي الو . هب قدصتلا بجي ثيبخ بسك وهف

 هححصم ها . لوبقمو لوقعم ‘ڵوق وهو . هلام
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ةر اجال ١



 ة رجال ١

 ةمرحملا

 ناهرلا طورش

 تاراجالا
 اهف ةلخملا

 ءارم ىلع تمرجو . ىلوأب اهلمحتل وعدمل تزاجو . هرجاؤم عفنو هعفنل

 ىلعو رخال عضوم نم لبقث عفر ىلعو يمرو فويدب عطقو ةقباسمو

 لوقيف اذك يماعط يف رخآل لئاقك ريزحتو . رامق لعو . ماعط نم نيعم لكأ

 ٠هذخا هل لحي الف اذك نع داز ام كل تيطعا هبر هل لوقيو رثكا هل

 ناف ى نيسرف نيب سرف لاخداب رسفو : كلذ يورو ليخب ةقباسم تزوجو

 امهيا انهر هبحاصل لك لعج ناف : زاجالاو . هيف ريخ الف هقبس نمأ
 دحا قس ناق : نولسريف كلاثلا ال . نينهر نالوألا عضيو . رامقف هذخا قبس

 ىنعمو .قبس زا هبلع الو .امهقيس نا لخدملا اذكو .ابيط امهذخا نيلوألا

 امهب بهذيف هقبس نانمأي ال اداوج ناك ناب قبسي نا نمؤي ال هلوق

 . رامق وهف هالخدب م امهناك هانما دقف ائطب اديلب ناك ناو . لالح اذهف

 . فحمللا ةباتكو . نآرقلا ميلعت ةرجا يف فلتخا _ «باب »

 .نيضراو ةكم تويب ىلعو .ىيقرلاو .ةماجحو .موق نيب باسحو .ضرألا ةمسقو

 ىلع تزوجو . طرتشي مل نا لالح ليقو . تحس نآرقلا ىلع ليقف : هايمو

 . لافطألا زرح ىلع زاوجلا راتخملاو . تعنمو ۔ اطخ ولو تاعانصلا ميلعت

 الو . ةعونمم هيلع يهو . ميلعتلا ىلع ال .مهحاولا ريطستو . مالقألا يربو

 ٠ كلذ دنع هل لعجي ام رفس نم مودقو ةدالوو ةمتخ ىلع ملعم ذخا

 ىلع ال .ةصمنصو لمع ىلع هبف تزوجو . فحصم ةباتك ىلع تعنمو
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 ىلعو .ميلعت ىلع ال .لمع ىنع باسحو ةمسق ىلعو . نآرقلا بس

 تزوجو . هتايآو ىلاعت هللا ءامسا ىلعال .ءانعلا ىلعو .اضيا هلع اقلا

 الب زوجو . ميرحتب ال سسخو ماجحلا ارك ثبخو . اضيا كلذ ىلع

 تزوجو . ةكم تويب ىلع تهركو . هلثم ءاركف افلتخا ناو . ةعطاقم
 ءزجم الا ةعرازم زوجت ال ليقف هايملاو نوضرألا اماو . هوحن و بشخك ىلع

 بحب تزوجو . اقلطم تعنمو .نيع نم ةرجاب ليقو .اهنم جراخ نم

 ال ،لحف صقنو . اهبر نذا الب اهثراح نم ضرألا صقن ذخاو هرينبو

 ةما برلو .اهبلاغ نم ةبولغم رهم ذخاو . نذا الب هب براض نم ءاركب

 الب ةحئان ال . ةيكابو ةنتاخو ةلباقل تزوجو .۔اهنذاب ناو - تئطو نا هذخا

 ملع ميلعت ىلع تعنمو . دارفنا ىلع ةميق اهل ةعفنم ىلع حصتو . طرش
 حابت لهو : نازيم وا ،لايكمك لمع اهصقني ةادا يف تزوجو ٠ اقلطم

 . (نالوق) ؟اباتك ولو ائيش المح نا زوجت وا ؟اقلطم ريبخو لوسرل

 ردقو نمث نيعت ةزئاجلا زاوج طرش نم “«“باب »

 ه باب لمعو ٠ بوث ةطايخك اهتياغب اما :اميرحت هنع هني مل امم ةعفنم

 وا . عرذاب ضرع وا ‘ لوط نيعتب رئب رفحو ٠ ةنيعم ثرحو .نيعم دصحو

 اهوحنو ةيش ام يعرو تيب وا . راد ىنكسو ث ريجا ةمدخك لجا نم برض

 نم ةلماح ةنيفس وا . ةباد يشمك ناكم وا . اهدوجو لصتا ةعفنم نم

 ةعمجو مويك هديدحت لجألا طرش نمو . ةيحانو ميلقاك ال . مولعمل مولعم
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 ةراج ال ١

 ةزئاجلا

اهطرشو



 ةقلطملا ةر اجال ١

 رجؤنسا نمو .ةنس فلا دبع ةمدخك غلبي ال لجا ىلا ال .ةنسو رهشو

 الاو ۔ نيرشعو عست نم ولو هيلات لالهتساب جرخ هلوا نم لخدف رهشب

 6هرهش نم وا .هموي اهنم بسح عولطلا لبق لخدف مايأب ناو . نيثالث ىفو

 فرع نكي مل نا دفلا نمف الاو ى كلذب رجؤتسا نا هتنس نم وا

 هتقو مون هلو . هتقاطب بورغل عولط نم اراهن حصنلا ريجألا ىلعو . ديتعا

 يعرك قلطا ناو . لجا نم دودحم زاجو .لفن نم هل حيبا ام رم دقو

 عيك اذكب رهش لك ةياعرو .ةمذب عيبك ناكو . ةنيعم ال ةنس ةنيعم

 هنع خارنب وا . دقع بقح هلوا ديدحتك ديق وا .اذكب اهنم عاص لك : ةمرع

 ‘ ثرح ىلا الوهجم هابرض ناو .اذك رهش وا . ربشلا اذه ةياعرك

 وا ثةبادلا وا .رادلا هذه فصن ءاركك عايش يفوا . ذاذج وا م دصح وا

 حبقلتل وا . ةوسكو ةقفنو مهارد ةرشعب ةنس يعرلاك هضعب وا .ءانع لهج

 رمت ةيانج وا ،عرز دصحل وا . لك نم رايخ نوجرعب نيع ولو لخن

 امهدحا نم ةبادلاو رذبلا هيف نوكي ثرح ىلع نينثا قافتا وا . عبركت

 لك زجي مل اقفتاام ىلع وا . افاصنا عرزلا نامسقيف هدي رخآلا ثرحيو

 تزوجو ٠ هؤانع ثراحللو رذبلا برل عرزلاو هلثم ءارك لماعللف . كلذ

 زاوج كلذ نمو ]١[ : ةاقاسمو ةبراضمك ةمماتمب - لهج عم ناو ۔اقفتاام ىلع

 اهلثمو ةاقا۔ملاو ةعرازملا ةلاسم يف ءاهقفلا فالتخا يلا فنصملا راشا ١)

 ح ح رم ١ رجشلا ىلع مايقلا ىه : ةاقاسملا :غوضوملا ف اناي كلاو ةسراغملاو ةرباخملا
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 ةشام ةكراشموا ٠ هت اد ىلع هتمدخ وا ٠ رخآ ضرا نم صخش باطتحا

 :لكلا يف فصانت ىلع ةنس اذكو اذك رخآ اهب موقيو امهدحا اهنمث يطعب

 قحتس ال وا ؟ ةمذلا يف مايقلاو دقدلا تقو نم امهنيب ة ةشاملا نوكت لهن

 يه : ةسراغملاو .كلذب مث اقلل هرمث نم مولعم زجب هتمدخو هيقسل بنعلاو ليخنلاك==
  

 اهنما بيصنب وا . لعج وا . ةرجاب اما :ارجش اهسرغي نمل هضرا لجرلا عفدي نا
 . طورشب ديقم هنكل هقالطا ىلع ال ريخالا هجولا اذه (زاوجو) ضرالا نمو اهلك

 . ضرالا كلام نم رذبلاو اهنم جرخي امم ءزجب ضرالا يف لمعلا يه : ةعرازللاو

 . لمعلا كلام نم رذبلاو اهنم جرخي امم هزجب ضرالا يف لمعلا يه : ةرباخملاو

 ةراجالاك ةمولعم ةدم ىف الا ةرباخملاو ىنعي ةءرازملاو ةاقاسملا زوجت ال نا ىلع (روهمجلا)

 ربيخ ةصق يف : داعملا داز يف ميقلا نبا لاق . ليلدلا كيلاو . اقلطم زاوجلا (قيقحتلاو)

 لها لماع ؛ص) هناف عرز وا رمت نم ةلغ نم ءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج ىلع لبد

 هءافلخ .لمع رمتساو .ةتبلا خسني ملو هتافو نيح ىلا كلذ ىلع رمتساو كلذ ىلع ربيخ

 ةبراضملا ريظن وهو ةكراشملا باب نم وه لب ةرجحاؤملا باب نم اذه سيلو :هيلع نيدشارلا
 مهيلا عفد ؛صد٫ هناف .نيلئامتملا نيب قرف دقف كلذ مرحو ةبراضملا حابا نمف .ءارس

 نم رذبلا مهيلا لمحي ناك الو رذبلا مهل عفدي ملو مهلاوماب اهولمتعي نا ىلع ضرالا

 نا زوجي هناو ث لاملا بر نم رذبلا نوك طارتشا مدع هيده نا ىلع لدف اعطق ةندللا

 هنا امكو هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا يدهو (ص ) هيده ناك اذهو : لماعلا نم نوكي

 يرجي رذبلاو . ةبراضملا يف لاملا سار ةباثمب ضرالا ناف : سايقلل قفاوملا وهف لوقنملا وه
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 بوصالاو (ددرت) هيف ؟ منغلا برل ةلغلا نوكتف ةدملا مامتبالا فمللا

 نم مولعمب رخآلا فمللا عيبي نا ضرا وا .ةباد يف ةكراشملا ديرمل

 ذخايو . هئزجب وا .نمثلا كلذب رخآلا فصنلا ةمدخل رجأتسي مث نمث

 . انيعم الجا ةدحاو يف نيتعيب وا م طرشلاو عيبلا زيجي نم دنع يقابلا

 رجؤتسا نمو ! هلثم ءاركل لماعلا دريو ۔عنمو. عيبو ةرجا هيف ولو حجرو

 رجاتسا وا . ةئالثبف هيلات يف ناو .مهارد ةعبرابف هموي يف هلمع نا نيعمل

 وا ؟ زوجت لهف :نيرشعبف رخآ ىلا ناو .ةرشعب نيعم ىلا بوكرل ةباد

 لاقو ةرشعب هلمعا لمحلا بر هل لاقف نيعل رجؤتسا ناو .؟ هلثمل دري

 لاقو . اذكب هلمعا وه لاق وا .هيلع ركني ملو لمعف رشع ةسمخب لب ال

 ىلوألا يف هل لعف : راكنا الب لمعف .لقا وهو اذكب لب ال لمعلا بر هل

 سايفلا نا ملعف ةعرازاا دسفي اذهو :هبحاصل هدوعطرتش ال ةبراضملا يف لاملا ==

 ها . نيدشارلا هءافلخو (ص) هللا لوسر يدهل قفاوملا وه حيحصلا

 ام هديع يف لعفي اص) هللا لوسرل ديبع ربيخ لها نا » نيعناملا ىوعد اما

 ا٠ريغ الاوما رييخ لهال نال رهظي ام ىلع ةهيجو ريغف « هلام هلك كلذ نال دارا

 ال اميف اهضعب نوقفني دقو قلطملا فرصتلا اهيف نوفرصتي مهناو ةاقاسملا نم هودافتسا

 لاتيالو لرسرلل الام مهلام نوك يفاني اذهو : هل الامناك ول هيضتري الو لوسرلا هرقي

 مل و ةبساحمو ةباقر مزلتسي نذالا نال فرصتلا كلذ يف هلبق نم مهل نوذأم مهنا

 هححصم ها . ملعا هللاو , كلذ نم ؛يش لوسرلا نع تبثي
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 ٠ (نالوق) ؟ هلثم ثاركل دري وا ؟ ةرشع وحن ةيناثلا يفو رشع ةسمخ

 اوعجرو رثكأف لودع ةثالث اهيف رظن لثمل داسفب ا.ف در ةرجا لكو

 اوقفتا امف اولعف مهالعا وا . مهاندأل اعوجر اوأر ناو .اوفلتخا نا مهطسوأل

 داز وا . ائيش لاملا برل ريجا در ناو .امهلو امهيلع قحلا وهف هبلع
 لمعلا موي ةميقلا ىف رظنلاو .ةللاحم دعب ذخا هيلع اقفتا ام ىلع هل وه

 هريجأل رجاتسم ىطعا ناو .لودع الب هيلع ايضارت ام زاجو هعصوم ؟

 .لودعل دودرم لك اذكو ۔ ةميق نم كا

 سوسحم نيعم يف عفانم :ناهجو ةراجالل _ “لصف٫»

 هعرز دصح وا . منغ يعرك ةيؤرلا نيعملا يف ام طرش نمف ث ةمذب عفانمو

 امهيف عيبلاك ةفصلا ةمذلاب امو .هيلا دصقي امم هوحن وا ضرا ثرح وا

 دوصقمك دودحم ف اضيا يه مث ةنيعم ةفصب امهوحنو ثرحو يعر لم

 صقنيو لمع نم داز ام رجا ريجاأللف :ةمذلا يف ولو دودعم وا .هيلا

 . ريجألاو لمملا بر ةرضم الب اهوحنو تصقن وا . تداز منغك كلذك

 هريغلو هيف هل ىعر نا ارهش ىعررلاك هيلا دوصقم ىلع ال . راجئتساك دودحملا ريغو

 هتدم يف رجألا داز ام رجا رجأتسمللف لقنو دصحو ثرح نم هوحنو

 هليلحتب وا . رجأتسملل ةرجألا عفدب اهيف ريجألا هل لمع نم لحنيو هريغل

 يف اولضافتف ثارجألا ددعن ناو .ةدملا يف هتوق رتشم هناف ريجألل اهعفد نا

 ةرجألا ف اولضافت - ةمذ ولو - فوصوم وأ ‘ دوصقم ف تناك ناف : لمعل
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 هيلع ر وجأملا

 لضافتي ىتم
 ف ء رجال ١

ة رج الا



 ءارك ماستقا
 نيزخلا
 ىتكسلاو

 دمع هج و ام

 ة رجال ١

 رشاب مولعمل مولعم لقنل نيلمج وا .نيعم دصح وا ' ثرحل نيريجاك اضيا
 الو دوصقم يف ال تناك ناو : هلمع ردق لكلف اثلث رخالاو نيثث امهدحا

 مولعم لقنل نيلمجو .ارهشا اذكه عرز دصحل نيريجاك هنم بيرق يف

 ؟افاصنا وا ؟لمعلا ردق ىلع امهل يه لبف :اثالثا هيف الضافتف اذك ىلا

 وا ،ةرجح عفرل نيريجاك هريغ اماو لضافت هيف رهظ اميف اذه . (نالوق)

 ىلعهلف نيعم يعرل نانثا هرجأتسا نم اذكو . نافصنف اذكل اذك نم هوحن

 امهدنع منغ يعر ىلع رجؤتسا ناو . اكرتشم ولو نيعملا يف هلام ردق لك

 وا ةىنكسل اراد ايرتكا نا كلذ نمو٠ (فلخلا) ىلعف اهيف الضافتو اذكه

 رهوجو توقايك هتميق رثكتو هتنؤم لقت ام امهدحا اهيف نزخو نيزخ

 اهنكس ناو ٠ اهل زرح اهنال امهلاوما باسح ىلعف كلذ سكع رخالاو

 ةبادلاو ةنيفسلا يف حيحصلاو ٠لايعلا ردق ىلعف هلايعب رخآلاو هسأرب امهدحا

 ةنيفسوا . ةباد وا ،نيزخل اراد ايرتكا ناو ٠ رادلاك ةنيفسلا ليقو ۔لقثلا ىلع

 لصاحفيعرلا يف قباسلا فلخلا ىلع هنا راتخملاو . افاصنا ليقف : اذكه لمحل

 ٠ (نالوق) ةمذلاب اميفو . اقافتا لاملا ىلع نيعم يف ةراجالا

 زئاج ا ؟ عيبلاك مزال تاراجالا دقع له _ “باب»

 هكلم نم-ليق-اهجرخي الف اراد وا ٠ ةبادارك نمف (نالوق) ؟هيف عوجر لكلو
 طرشب قادصاو ةمهو عي ها زوجو . لجالا غلبي ىتح اهمسقيالو اهنهري الو

 ةرجالا يف فرصتياألو تقولا لوا لمعلا نايتا ريجالا ىلعو . ةدملا مامتا
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 ام لباقم يف زاوجلا راتخملاو . مامتالا هيلعو .هل زوجو ٠ متي ىتح اهضبق نا

 ةباد وا ة اراد .ىرتكا نمو : لمعلا نامضب اهذخا نا اقلطم زاجو : لمع

 .ةاد اك ائيش اهيف داز نا الا ةدايزلا هل لحت مل رثكاب هريغل اهارك مث ةرشعب

 اءزج لمع اذاف . ريجالا لخدي ملام رجأتسملا ىلع ةرجالا ةاكزو . طايخلا اذكو

 لوخدلا لبق اهب رجتا ناو . هقحتسا ام هنع طقسو هلباقم اهنم قحتسا

 نم لمع ام لباقي ام لوخدلا دعب هلو . لمعلا برل حبرلاو هئانع رجا هلف

 تناك نا اهماكحاو اهتيانجو اهصقنو اهتلغو اهؤانف ةلمجلابو ۔ . حبرلا

 هقتعا ناو . لمعلا ردةب ناكيرش هدعبو رجأتسملل لوخدلا لبق اقيقر

 لوخدلا دعب ريجالا نم امرحم جرخ ناو . هبانم هكيرشل نمض امهدحا

 قتعملا ةميق هيلع در مامتلا لبق هلع كله ناو : لمملا متاو هيلع ررح

 مهدحا نم امرحم جرخو ءارجالا ددعت نا اذكو . لمع ام ردق هنع: طحو

 ٠اولجو ملع نا رجأتسملا نمضو لوخدلا دعب ناك نا هئاكرشل نمض

 ةيشاملا دلتو بيطت .نا لبقو ريباتلا دعب لخدف ناويحوا . ةلخنب رجؤتسا ناو

 ةلماح ةيشاملا تناك ناو ..اهيلع قفتي مل ةدايزب تلطبو . متأ نا هؤانع هلف

 ماركلا تقوأ قافتا عيقوب وا ٠لوق يلع وا 6 ريبأتلا لق ةرمثم ةلخنلاو

 دعب عيفشلا اهذخا انادف وا . اراد تناك ناو ٠ اهبف امب ريجألل يفف

 لوخدلا لبق رجأتسمللف اهب هتعفش كردتام عيب ناو ٠ لودعلا ةميقب مامنلا

 (نالوق١ ؟ ءابصنالاوأ ؟ سوؤرلا ىلع لهف : ايواست ناو .اهقبس نمل هدعب و

 ملع ناو . هتتاف مامتلا دعب اهبلطو هب ملعي ملو لوخدلا لبق عيبلا ناك ناو
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 لحت ىتم
 رتكمل ةدايزلا
 رتكلاهارك
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 انوزوموا .اليكم اهيلع لمحيل ةباد ىرتكا نمو ٠ طرفي مل نا اهكردأ هلبق

 هيف امهدلب نزو وا . ليكب ربتعي لومحملا انوزوم را . اليكموا : انيع اذكب

 دلب لك يف هترجا كرديو . قافتا عقي مل نا هيلا لمح دلبب ةرجالاو

 دلب ف ةعيدولاو ةيراعلاو . ةمذلاب اهقلعتل تاقدصو تاعيبم نامثاك ةنؤم اهل ناو

 عضوم يف كردي ةنؤم هل ناك نا بيعب دولا اذكو .ارضحت مل نا هيف اتعقو

 نمو . يرتشملل نمثلا لاصيا عيفشلا ىلغو . هيلا لاصيالا بجيو هنم ذخا

 ٠ اهاب لخدي ىتح بوكرلاوا ء اهيلع لمحلا هلف ةنيعم ةنيدمل ةباد رجأتسا
 نا روسلا دح ةيرقلا يفو ٠ بابلاف الاو ٠ اهيف هل تناك نا هراد ليقو

 ؟طقف لحملل لاصيا ةنيفسلا بر ىلع لهو ٠ ريصقتلا ضقن وا . ناك

 اهفلعو لمحوا ،ثرحل تيرك ةباد ةنؤمو (نالوق) ؟اضيا ربلل لاومالا جارخا وأ

 ماطخو بتقو ماجلو جرسك ةادا نم اهلمع نم هيلا جاتحي امو لمعلاكاهبر ىلع

 لوا هبوجو تقوو ءاركلا بجي ىتح .اعوجر لكل نال امهقافتا ىلاف

 ىلع ليقو . موقي ىتح وا سلمجلا ىلع رعلا ىماقتلا تقو وهو . لوخدلا

 منغ يعرل رجؤتسا نمو . اهيلع لمحلا عفر ال ةادالا اببر

 يعارلا ديب منغلاو ايفتلا مث نينس امهني عطق مث ةنيعم ةنس
 ليقو . (راتخملا ) وهو اهدعب اميف لودعب هلثم ءاركو . ىلوالا يف هترجا هلف

 ه ليكب ءاش نا هلثم لمح هلف نيعم لمحل ةباذ ىرثكا نمو .لوالا لثم هل

 هلثم ءا . هنم فخا اهيلع بكري بوكر يف اذكو . ردق وا . نزو وا

 نم اهيلع ثدح ام عزن همزل اراد یرک نمو . تاراجالا نم هوحن اذكو
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 كردي لهو . هانكس رض نا هتدجم ىلع اضيا هكاردا يرتكمللو اررض

 ام هكعك اهيرتكم ىلع رادلا بر كرديو (نالوق) ؟الوا ؟ ريعتسم كلذ

 اريعتسم وا .ايرتكم ناو اهراج . ىلع هثدحم ىلع كرديو رض نم هثدحا

 ٠ ةرضمل اهئارك نم ابر عنم توناح وا . راد راجلو . اهرك

 نمثلا ا دقن ولو دقع دعب لك عوجر حص _ «“باب «

 دعب عوجر الو .ةكرشلاك زئاج اهدقع لئاقلا دنع لمعلا يف لخدو

 دقن ىلع رجاتسملاو لمعلا ىلع ريجألا ربجيو موزللاب لئاقلا دنع عورش

 نيعم نادف وا .ةباد وا . دبعب رجوتسا نمف س مامتلل لوصولا نكما نا نمثا

 ءارك هلف لمع مث لوخدلا لبق هكلم نمهبر هجرخا وا . هللا نم ةفآب كله من

 ملعي مل ناو .- عورشلا لبق هجوب هبر ىلا عجر ولو كلذب ملع نا هلل

 .غوجرلا . دعب كله وا .عجري مل نا هتميق وا ٠عجر نا هنيعب ءيشلا هل

 ريجألا متي مل ناو هتميق نمض لوخدلا دعب ضقي ام هبر ديب كله ناو

 ديب ناو ة كله نا نيما ديب ام مكحكف ضراك ضبقي الامو . دعب لمملا

 عيب .ىلع رتشم نم انمث ذخا نا عئابلاك ن لخدي مل ناو ۔هنمض ريجألا

 . كله موي ةميقلل درلا وا .مامتالا ريجألا ىلعو ٠ هدي نم عاضف

 ردقب امهنيب هدعبو . ريجألا لخدي ملام ا زمعلا بر ىلعف كلهف نيما ديب هالعج

 . ريجألآ: ىلغ مامتالا دعبو ! لكل ام
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 ماكح ١

 ءىراوطلا

 دقعلاىلع
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 ىلع:ىرارطلا

 لمعلا لحم
 عدذ وا. ضراك ۔ هلحم لمع بر جرخا نا _ «“باب»

 عجر مث لوخدلا لبق هكلم نم ۔ هدصح وا .اهثرح ىلع اريجا رجاتسا

 ۔ هرغ دقو _ ملعي مل نا ثاركلا كلذ هلف ريجالا لمع مث اضيا هلبق هلا

 هؤانع هلف هملع دعب لمعف عجر ,.: لوخدلا لبق ملع ناو .هربخي مل ذا

 لوخدلا دعب هجرخا نا ةلماك ةرجالا هيطعبو جارخالاب لوالا خسفل لودعب

 ىلع منغ وا . قيرطب نيعم ىلا هلقن ىلع رجؤتسا ماعط كله ناو . هرايتخاب

 ريسلا ردقالا يعارلاو ةبادلا برل سيلف امهيف مولعمب اهئانثا يف ةنس اهيعر

 ضبق دعب در امهمزلي مل ليقو . هللا نم اج فلتلا نال اضبق ولو يعرلاو

 اذكو .ىرخا منغ وا . رخآ ماعطب نايتاو ميلست يف لمعلا بر ريخو
 ىبا وا ىنغتسا وا ستام مث اهترجا اهل دقن يبصل ةارما عضرتسم

 نا اهب رضم هب ثدح ناو (نالوق) هل درلا ىفف : مامتلا لبق اهنم لوبقب
 لمح اهب ناب وا .اهنبل راغ وا .هسكعك هعضرت نا تبأف ماذجك هتعضرأ

 ضبق دعب كلذو . تدرو تصصوق كلذ ىلع هعضرت نا هيلو ضري لو

 . نامودعم ءاركلاو ةعفنملاف نيدب نيد عيبك دقن الب ةرجالاو .هلبق ال

 رجؤتس! نمو .هيلع عمجم ملسك هدعب تيوقو ضبق لبق تفعض اذلوب

 همده مث اضعب لمعف ضبق نيعمب مولعم يف ةملث دس وا ' ريفح مدرا

 هئادتبا يف لمعلا بر ريخو . سلدي مل نا نمضي مل هب بهذ و ليس
 لمع ام هلف ضبقي مل ناو . باسحلاب درلا يفو متيف ريجالا دح ىلا

 مولعم نم رضح مدر وا ٠ رجح و . بارت لقنل رجؤتسا ناو . هباسحب
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 . قافتالا دح ىلا ليس ريفحلا مدر مث هضعب لمعف مولعمب هيف وا . رخآل

 الف الاو . لمع نا هلمع ردق هئارك نم هلف كلذ لقن وا

 مولعم لمحل ةباد وا ى بج ءلمل رجؤتسا نا اذكو ._ ضبق ولو ۔ هل .يش

 ايلع اهلمحب بصاغ ةبادلا بصغ وا .بجلا رطملا ألمف نيعمب رخآل

 ناك ام الا عاتملا بر مزلي مل هيف هيلع ردقف قافتالا لحم ىلا

 ام هيلعو . هيلع وهو . اهلع بصاغلا لمح ام ال . امهيديا نم ةبادلا ذخؤت نا لبق
 اوراسف كلذك لمحل ةنيفس ترجؤتسا نا اذكو .لمع نا هل رطملا لبق

 وا ،هنوديري ال عضومل مهتلمح وا . هنم جورخم ىلا حبرلا مهتدرف اضعب

 طقف الوا نيهجوتم مهب تراس ام ءاركلا نم اهبرلف مهدارم مب تزاج

 ىلا مهلاصيا الو .هنم جرخم ىلا مهدر همزلي الو . - بصانلاك حيرلاو -

 الب نما وا . ةرامعل مهلاصيا همزل الاو . هيلا رفاسي نمأم يف اوناك نا رخآ

 ٠هوبلط نا هيلا مهلاصيا همزلو هؤارك هلف لوالا مهدارم اودصق ناو . ءارك

 قمعو ضرعو لوط يف تيمس عرذا ددعب بج وا . راغ رفحل رجؤتسا نهو

 هعنم لمعلا برلف عضوملا يف نظ امي نيلا هدجوف هضعب رفح مث مولعمب

 الوا هلع اقفتا ام هلف هعنمي ملو متا ناو . هعم قافتا ديدجتو مادتالا نم

 دري ليقو .لثملا ءاركف الاو ،تكسو ملع نا هل احماسم رجأتسملا دعو

 نا هلف لحملا يف نظ امم دشا هلخاد ريجالا دجو نا اذك و . اقلطم هيلا

 ءارك هل ليقو .هيلعاعربتمو احماسم دع كلذ ىلع متا ناو . ددجي

 ءانعو هلمع ردق هاف هب ميدق رفح ىل ١ ىهتناف رفح ناوء هلثم
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 ىلعأ رطيام

 لمملا لحم

 رمف مولعمب رخآل مولعم نم مولعم لمحل ةباد رجاتسا ناو . روفحم نم لمح ام

 ؟ةعجار وا ؟ ةبهاذ اهؤارك اهل لهف:_هفلتب ناوهلمح نم عنمف لمحلا لحمل اهب

 يعرل رجؤتسا نمو - (فالخ)؟ اقلطم ءيش اهلال وا ؟ ةغراف تعجر نا اهل وا

 اهملعومهملع نا اهبابرال اهعفد همزل امارح تجرخفاهضعب ىعرف ةنس نيعمب ةنيعم
 هتبوت ملع نا رجأتسملل اهعفد هلو . ماعلا دعب اهيعر هيلع مرحو . مهنم تبصغ

 . اهبابرال تعفد ولو هترجا هيلعو

 مولعملا هل دقن دقو نيعم لمع ريجا تام نا _ «“باب »

 لمعلا بر ثراوو . ںاسحلاب يقابلا در يفو هيف هثراو ريخ مامتالا لبق

 دجي ال ليقو . اضيا هب هنم يقابلا درو همامتال ريجالا ةيلخت يف تام نا اضيا

 ؟ اقلطم زئاجوا ؟اقاطم مزال هنا ةراجالا دقع يف لصحتف يضرذنا الا در هنم

 .(لاوقا) ؟ ةرجالا دقنبو هبوا ؟ [١]عورشلاب مزالوا ؟-اندالب يف هب لومعملا وهو-

 ضرمف هل دقنف ةنسلا هذه يف نيعمب اذك ةمدخوا .اذك يعرل رجؤتسا نمو

 مل ناو ۔ لوالا ححصو . دريال ليقو . ةدملا بانم در لمعي ملو اهنم ةدم

 رجؤتسا نا اذكو . هلمع ردق الا تام نا هثراو الو وه كردي الف هل دقني

 : فوخوا ى رطمكب هنم عنمف هيلا هب رمف مولعمب اموي اذك عرز داضحل

 اراد ىركأ نمو ٠ (نالوق) ححصو؟ الوا ؟ مايالا كلت يف هؤانع هل لهف

 الو. كلذ يف لوخد هثراول سيلف هلبق تامف ىمسم لجال مولعمب ادبعوا . ةباد وا

 . متيتح هلام مسق نا هلبق كلذ مسقيالو . هلجا غلبي ىتح هيرتكم نم هعنم

 هححصم ها حجارلا وه عرشي ملام موزللا مدعب لوقلا نا رهاظلا ١(
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 درلا ءاش نملف الاو . ءاركلا دقن نا اذهو . هلام هثراولف هيرتكم تام ناو

 لمحل ةباد ىرتكا نمف اذه ىلعو ٠ طقف لمعلا ردق مزلو توم دمب

 ىلا اهيلع هلم عاتملا برلف اهبر تامف اضعب راسف مولعمب رخال مولعم

 لاصيالا اهبر ىلعف هبر تام نا اذكو . ثراولل اهلاصيا هيلع مث . هيلع قفتم

 وا ،ضرمب ناو لحملا كله ناو .امهدحا تام ولو ةعفنملا لحم دوجول

 ةنسلا هنه يف دقن مولعمب هبر نم هراجئتسا دعب ۔ ةباد وا . دبعك بوره

 دجي الف مامتلا لبق اهنم ةدم بوره وا . توم وا س ضرم كلذب عقوف

 ىرتشا نمك : اهيف بطعلا هيلع بسحو .ةدملا لباقي امدر لمعلا بر

 .اهبرل ال .لجألا يف بورهلا يف ةبادلا وا .دبعلا هدافتسا ام هلو كلذ

 . كلذ باسحب درلا همزل ليقو . هءارك تقولا يف كلذل لمعتسم يطعبو

 هل ملاظ سبحب ولو كلذب بطع عقو ناو .لمعلا ردق ىلعف دقني مل ناو

 قاتعاب ناو هبر هعنم ناو :لمع نا هباسحب لمع ام هبرلف لوخدلا لبق

 قتعلا دعب متا ناو . لمعلا ردق هلف الاو ؤضبق نا درلا همزل ۔دبعل

 لسملا بر ىلع هلثم ءارك هلف الاو .مكحلا يف اعربتم دع هب ملع ناف

 مث ةنيعم ةنس دقن مولعمب اراد ىرك نمو .دبعلا بر ىلع هب عجريو

 لجألا ىضقنا ىتح اهضعب اهيف نكس نا دعب اهنكاس نم املظ تنخا
 سبح نا اذكو ٠ هريغلو هل ماعلا رمآلاب همزلو عنملا رذعل اهبر ىلع در الف

 تمده ناو : دقن ولو درلا بجو اهيف لوخدلا لبق كلذ عقو ناو . ىضقنا ىتح

 ناو . عنتما نإ يقابلا درب وا . اهحالصاو اهئانبب اهبر ربجا مامتلا لبق
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 اهنكسي نا اقفتي وا .تاف امل درلا بجو ةنسلا ءاضقنا دعب هانبلا متا

 مل ناو . هيلع اقفتي مل نا درلا ال .ىنكسلا هل .ليقو. ءانبلا دعب اهتيقب

 اراد ىرك نمو . نكس ام هلف دقني مل ناو . ىنكسلا نيعت ةنس انيعي

 خلسنا ىتح لوخدلا دعب اهنع اهيرتكم رفاس مث امولعم ارهش دقن مولعمب

 اموي اذك هوحن وا ة نحط وا سثرحل ةباد يرتكم يف ليقو 4 هيلع بسح

 كلذب ملعي ال اهبرو لمعي ملو امايا اهسبحف هتيب ىلا اهب بهذف رانيدب

 .هدبع رجأتسا نمو ى هنم عنمو ى حجرو .لودعب سبحلا مايا يف اهؤارك هلف

 ۔ضرم وا ‘ بورهب ناو - كلذب بطعلا عقوف هيلا دوصقم لمعل هتباد وا

 رجأتسمك ةلصوم لامحألا ءارك يف اوركذ ام الا دقن نا درلا بجو

 دهب الا نوكي الو ،لصوملا ءاركلا وهف دقن مولعمب رخآل مولعم لمحل رخآ

 وهو - تقرس وا . تتام وا \ تبره ناو _ لاصيالا ةبادلا بر ىلعو دقن

 نا نكسم باعيف ۔ عيبك ۔ بيب درتو ٠ هسفن ىركملا

 وا س تقولا يف هنم ابيرق ناك وا ،لبق موذجم هنكس وا ءسوس هب ناك

 هاركلا لحمو "صربألا اذكو ٠هعنص ماعط و ليق هسبل بوثو اهبكر نا ةباد
 دقن دقو مامتلا لبق رجأتسم نم دبع وا .ةباد وا م راد تقحتسا ناو . بير نا

 قحتسملا كردي الو . مكحلا يف ىضاملا ال .باسحلاب يقابلل درلا بجو

 ام ءارك عفد دقني مل ناو .اضيا هيف لمعتسا وا . اهيف نكسام .ارك رجأتسم ىلع

 .هقحتسل ال ااضيا هيف رتكم هب عفتنا
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 هجالا ناس هعيبضتب ناو اقافتا ىدعت نا ريجالا نمض _ «“باب»

 ارهش اتيب ىرتكا وا . لمعلا يف هسيلدتب فلت وا ى كله ىتح هيلع رجاتسمل
 همزل ليقف : هزواجف نيعم ناكم وا . مولعم لمحل ةباد وا . هفعض هنكسف

 اضيا هؤارك ليقو . اقلطم ءارك الب دئازلا يف اهنمضو هيلع اقفتا ام ءارك

 نمو . اقلطم اضيا هؤارك ليقو .٠ارك الب تطع نا اهنمضو تملس نا

 داز ام باسحب اهتميق نمضي لبف : تبطعف دازف نيعم لمحل ةباد ىرتكا

 ؟اعم امه وا ؟ ءارك الب اهتلمج وا ؟ لحملا تغلب نا امات ءاركلا هيلعو

 لماعلاو لماحلا ليقف لاملا ظفحو ةحلصملا ناكمل ںامضلا اماو . ( لاوقا

 كلهف عقو وا سهب رثعوا س لماحل طقسامف : امهب كله امل نانماض هيدي

 ىلع ولو ۔ لماحلا ال .هديب لماعلا مزل ليقو : ةبادلا بر اذكو . هنمض

 وا ى ثادحاب الا موزل ال ليقو . عيض وا . ثدحا نا الا _ ءاركب هتباد

 ليقو . عيض نا الا بقاروا .عارك ظفحب ذخآ نمضي الو ٠ ديب مييضت

 نمضي الو . هيعرم هدسفا املو . ]١[ بلاغب ال هيعرم نم كله امل نماض يعارلا

 رجاؤملا وهو صاخلا ريجالا نمضيال ليقو : هاصع ىلع ه.اكتا عم مون هبلغ نا

 نمضيال هنا ليق و . هتمذب المع مزتلملا لرتشملا نمض و . ةنيعم ةدم هسفن

 ليقو . اهيف نكي مل يذلا نمضو . لمعيو مدخي دحا رادب نئاكلا ريجالا

 الخ ام نماض هل وهف ءيش ىلع ةرجالا ذخأ نم : [ص] هلوقل ١(

 . بلغ اذا يعارلا
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 اهبر نمضي تقرفف موقل تيرك ةنيفس اذكو . بلاغب نكي مل نا امهالك

 نمتبيصا نا ال ليقو . ودع “املاف الاوء رحبلا ةسايس لهجوا . اهب سلد نا

 نوبكري ام اهداوع أو اهحاولأ نم اوذخاي نا ترسكنا نا۔ موقللو . اهقوف

 .همزل دقو كلذ نم مهعنم اهبر دجي الو توملا نم مهسفنا هب نوجنيو

 ىلع ممقافتاب هبر نم ءارشب لاملا ضعب ءاقلاب اوففخ اقرغ اوفاخ ناو

 هومسق .دعب رحبلا هامر ناو .لاومالا ىلعف اونيعي مل ناو . سوؤرلا ءا . لاملا

 همرغو هب عربتمف مهتروشم الب هلام يقلا نمو ۔ هومرغ ام ىلع هودجو نا

 ناويح زاجو ادهاعم اكرشم ولو اناسنا نوقلي الو ه هريغل ناك نا هدحو

 ىتحاولض مث رخآ ىلا مولعم لمحل ةباد ىرتكا نمو .۔اييرح ولو حبذ دعب

 وا دئاق نم هب تلض نم ىلع ءاركلا بسح هنم اوجرخ ام ىلا اوعجر

 ناو + امهنم هرمآ ىلعف الاو ءاريجا ناك نا عاتملا برو اهبر ريغ ولو قئاس

 عيض نا نمض دئاقب اولض ناو .ةبادلا بر مزل الاو . امهمزل اعم هارما

 ذخا نا بلاغب ال .هلالضب هتقفر باصا ام ريبخلاو . _ رومام وا ؛ ريجا ريغ ناو=

 عوجرلا لبق راسام عاتملا بر مزل هنماوجرخامىلااوعجرف اوفاخ ناو . ءارك مهنم

 هلو : ىبا نا نمأل هلمح يلع ةبادلا بر ربجيو .اهعم امهنم دحاو عجرولو طقف

 الب نا و الفط وا . ادبع ىعرتسا نم و . هب الاهنم ىبا نا هب عوجرلا ىلع ءاركلا

 هيلع اقفتا كلذ امهريغب همدختسا وا . هاعرتساف هراد ىلا هب ىتا ناف . ءارك

 ؛لفطلا با وا . دبعلا بر ىلعال . هنم فلت امو دسفا ام يعرملا بر ىلعف

 ! كلهام ۔ ءأرك الب ناو . هرادل يعرملا لفطلا وا . دبعلا ذخا نا۔_امهيلعو
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 . "ن ىنحفالاو ءاركب يعزرتسا نا نماض غلابلاو . بلاغب ال دسفا اموأ

 يعرملا لاصيا همزل كلذ لبق ادمع هلتق هيلو مدب بلاط هاتاف ةيربب ريجا ىعر ناو
 هتيانجب هبر ملعي مل نا دسفأ وا ٠ كلهف هعيض نا صمضو . هلتق نا هبرل

 ٠ هبرل هلصوب ىتحهلتقي الف هديب يعرملا ناك ام دعب ىنج ناو : هاعرتساف

 ذخاي ىتح هدي ام عنم ريجأل زاج _ «لصف »

 لومعم ريغ هتميق ليقو ى هترجا ذخاو هتميق نمض الومعم فلت ناف .هترجا

 رذعب ىتا نا ليقو . هرجا هلو بلاغب فلت نا نامض الو ٠ هل رجا الو

 ححصو . ءارك الو نامض الف هنيبو رباكم وا . بلاس وا ثصل نم

 .قرس ولو همزل هلاصيا نم عنام رذعل ال .هضبق دعب هسبح ناو ، لوألا

 ; ٠هونمض قرحو رسكو عطقك عانصلاو ءارجألا ىدياب فلت امو . قرحا وأ

 ابيبط ليق مزلو .انامض ليزي ال سفنألاو لاومألا يف أطخلا نا رم دقو

 ام ىلع اوداز نا دوق مهتجلاعمب دحا فلت نا مهوحن وا اراطب و اماجحو انتاخو

 جضنم قارحو فويسل موقمو صوصف شقانو ؤلؤل بقاث اذكو . هب اورما

 .۔ ايوق ناكو _ رسكناف بابب دتو وا ، رامسم برضب رما نا راجنو زبخ

 ناك ناف : هلسغب هقرخف بوث هل عفد لاسغ اذكو .اوداز نا نومرني

 يذاح نمضو . رثك نا هلشم وا . هتميقو . هوفر همزل قلخ بوثلاو اريسي

 اهلجر وا ةباد ديب ارامسم برض راطيبو ث هيف هترفشب زواج )١( دلج

 ١( ءاذحلا هنم عنصيل هعطاق يا دلجلا يذاج ٠

- ٥ 

 امريجال ١ عنم

 هدب

فرحلا



 فالتخا

 برو عن اهلا

 عونصملا

 . اروث وا . المج رحن رازجو .اهضعب وا .ةفشح باصا نتاخو ي تجرعف

 ةحيذ نم اعطاق مزلو ث هتوم لبق كلذ نم عطق مث ةاشوا ه هحبذ وا

 دمعتمو . الالح محللا كلذ لثم ةهيق۔اهبر ىلع اهداسفاب اهتوم لبق

 نيجملا اذه خبطا هل ليق شاوك اذكو . ةيح اهتميق اهيلع ةيمست كرت

 )١( .اريطف ولو زابتخا ىلع بكرم هلثم نيجع همزل هقرحاف

 ةعنصلا ةفص يف عونصملا بر عم عناص فلتخا نا _ :«باب»

 لوألا ححصو . هسكع ليقو : عناصلا نيبي مل نا هنيمي عم عونصملا بر لوق لبق

 عناصلا نالو .هتفص يف اذكق هبر لوق لوقلا ناك نذالا لصا يف افلتخا ول هنال

 ناو . همدع لصالاو انذا ىعداو عونصملا يف صقن ثادحاب فرتعم

 لومعم ريغ هتميق ذخا يف ريخو هلوق ىلع فلح الاو . هئيش ءيشلا بر ذخا نيب

 ناو . هصقن هيلعو هرجا عناصللو الومعم هذخا يفو )٢(٠ عناصلل نوكيو

 .درلا عناصلا نيبي مل نا هنيمي عم )٣( هلوق لبق هبر هدحجو هديب ام در ىعدا

 ولو ۔ هسيل هنا هنر نيبي مل نا هنيمي عم هلوق لبق كعاتم اذه لاق ناو
 ذخا الاو . رضحي مل نا هتميق وا . هعاتم عناصلا هاطعا نيب ناف ۔ ربخلاب

 هسيل هنا نقيا ناو نيمي الب هذخا هب نقيا ناف .عناصلا هيلع فلح ام

 ١( ةريمخالب ولو لوالا زابتخا ةيفيك ىلع 'ءطق اعطق ٠

 ٢( هل ةرجاالو يا . ٢( هبر لوق يا .
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 ام,يدياب ام ىلع امهنيمي عم امهلوق لبقي نهترمو بصاغ اذكو . هيف هاضق

 يعاتم اذه لاق ناو .: هسكع ريتخاو .هسيل هنا ءيشلا بر نيبي ل نا

 لوق لوقلاو .هبر نيبي مل نا هنيمي عم هلوق لبق اذه لب ال عناصلا لاقو

 نا ةدملا ىف ىرتكملاو رجأتسملا نيي مل نا امهناميا عم ىركملاو ريجالا

 ىلع افلتخا ناو . هنايب اهئاضقنا وا ،اهيف ةدايزلا يعدم ىلعف : اهيلع افلتخا

 , مراغ هنال نيميلا عم رجأتسملاو يرتكملا لوق لبق هعون وا .ءاركلا ردق

 عم لامحلا لوق لبق ةفاسملا ردق يف لاملا بر عم لامح فلتخا .ناو

 ءاركلا يفو 4 لامحلا لوق عضوملا يف لوقلاف . لاملا بر نيبي مل نا هنيمي

 نم طحو ىندالا ىلا لمحلاف اعم افلح ناو .لالا بر لوق هعونو

 ناو . اهردق ءاركلا يف ديزو ىصقالل لمحلاف اعم انيب ناو ةفاسملا ردق ءاركلا

 لوق لبق هذه لب ال لاقو يتباد وا .هنه يراد كنيركا رتكمل ركم.لاق

 ىعداو ةراعا وا ذابصغ ةبادلا بر ىعدا ناو . كلذك هنيمي عم يركملا

 ةباد وا ءاتب وا 0اراد رتكم تام ناو . اهبر لوق لبق ءاركلا رخآلا

 جرسو ريرسو لفقو بابك اهجلاصم نم ال .اهيلع وا .اهيف اميف هثراو دعق

 . يرتكملا ىلعو اهبر اذه ف دعاقلاف ماطخو فاكاو ديقو لاكشو ماجلو

 . نايبلا هثراو وأ

 : قافتاب تفرعو اعامجا ةبراضملا ةكرش زاوج نس _ باب

 دقع دعب امهدحال عوجر ال له مث : حبر نم هزجب رجتل دقن ءاطعا :ىلع
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 ةبراضملا

 ريغو ةزئاجلا
 ةزئاجلا

 نم لكلام
 نيب راضملا

 هطا رتشا

 غوسي الام

 زاملا برل

 وا ؟ راتخملا ىلع _ تاراجالاك _ مامتلا لبق لمع يف عرش و لام عفدو

 لاملا سارثلثوا 4 فصن حبر ىلع براض ناو . زوجو : (ددرت) هيف ؟ لكل زاج

 نادقنلا اهلحو . دعتي مل نا نمضي الو .زاج نييعتب ال هنم ةئام وا

 .(فالخ) نزوب ناو امهنم ككسم ريغ يفو . فرعب ددع زاجو . نزوب

 وا ؟ ءارشلا موي له : اهنم ةمقب ۔انوزوم وا .الكم ناو _ ضورع يفاذكو

 وا ٠ ضرق لوحتي الو .اهيف عنملا ىلع رثكالاو ٠ (نالوق).؟ اهيلع قافتالا
 هركو . هب ةبراضم ىلع نيد ضبقب رماه عنميو . هسكعك ةبراضم نيد

 عفنب هطراشي وا 0 هل عيبي وا ؤهضرقي وا .ابراضم عضابي نا اضارق طعمل

 ۔ اضيا هضرقملو . هسكعك حبر نم هءزج قوف

 حبرلا طرش نا لاملا سار براضملا نمض _ «“باب »

 نا تدسفو . ضرق ليق لوالاو . ةعاضب وهف لاملا بر هطرش ناو . هلك

 ليقو . براضملل حبرلاو .اضرق تعجرو هضعب ول .لاملا نامض طرش

 ةبراضملاو دساف ليقو . حيحص ليق طرشلاو نامضلا همزلو امهنيب

 اهيفن وا ، نيعم دلب وا ،برض وا ،سنج يف رجت طارتشا لكلو . ةححص

 وهو .ال ليقو .فلاخف سنج وا .دلب هلع رجح نا نامضلا ححص و 6 اهيف

 نا مسقي مث هلام سار نم رثكا جارخا لاملا برل حصي الو . رظانلا

 سار نم ذخا هل الو. رهش لك يف براضملا نم .يش ذخا الو .هطرش

 اذا امهريغل رخآو لاملا برل كلثو .هل حبرلا ثلث طارتشا زاجو . لاملا
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 اهنخاي اقيرط طرتشي نا لاملا برلو . هئانع ىلا براضملا عجر الاو . ةبهلا لبق

 زاحنا فاخ ناف : رفاسي وا .مهعم رجتي ادحاو وا . اسان وا .براضلا

 عابو .ىلوالا هقيرط دجي مل نا لاملاب عجر انمأم لخد ناو ۔ نمأي ثيح

 ناف هيلا هلصوت اقيرط ذخا انما دجي مل ناو . عوجرلا الو اهدجب مل نا

 ةصح نم حبرلا ةاكز طارتشا لاملا برلو . فلت نا نمض فلاخ

 عطق دلب ريغ ءاش ثيح رجتا اعضوم هيلع طرتشي مل ناو . هكعك لماعلا

 براضملا فرع نا هنا راتخملاو . هنودب زوجو . نذاب زاجو .هدلب نيبو هنيب رحبلا

 همزل الاو . هتداع ىلعف رحبلا يف ولو هل تديتعاا نكاما ىلا ةبراضللاب

 وا . لخن ءارش وا . تاعارزلا وا . راجشالا سرغ لمعتسي الو .ننالا

 . لاملا برلو هسفنل احالص ىأر نا زوجو ٠ ثاراقع

 ضارقلاماكحا هلو . ةميق وا ،عييب براضم نم ذخا هل زاج _ «“باب»

 هيلع روجحمو هيفس ةبراضم حصت الو . حبر ولو هبئان وا . لاملا بر نم ع٥

 جيتحا ةحلصم نم لاملا يف ضراقملا لعفو . الماع نوكي نا زاجو سلب

 هركو .لاملا سار نم ولو ۔ اهيف ةحماسمو ةعيابم ىلع لاد ءاركك اهل

 نا هيف هل فرصتلاو هريغك هتبادو هلزنم ىلع زاجو هدي لمع ىلع رجا ذخا

 نم هبانمل ناو هل لاصيالاو عيبلاو هبر هنم هعنم ولو _ نظ وا "حبر هيف ناك

 جتحا ام عي هل زاجو . تام نا هيف فرصت نم هثراو عنميو .همزل لب حبر

 باغ ن هيلا رفس همزلي الو . رضح نا لاصيالل لاملا عمجو عيل
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 فرصت
 يف ضر اقملا

 نيديدع لاوما

 هتوم دعب هب رجتا ناف . هثوروم مرل ام همزلو . ناك نا حبر نم همهس ذخاو

 فلتلا نمضو .كاذ ذا هيف نكي مل ولو الوا هب رجتا نا هنم هبانم هلف

 ملعي م نا هؤانع هلف هدعب وه رجتاف الوا هب رجتي م ناو ث هتومب ملع نا

 نا اذكو . مكحلا يف ءانع الب ملع نا همزلو . فلت نا نامض الب هتومب
 نمضو الوا هب رجتا نا هبانم هلف هدعب ضراقملا رجتا ناف : لاملا بر تام

 نمضو .مكحلا يف اعربتم دع رجتا مث الوا رجتي مل ناو . رجتاو ملع نا

 در مث ضارقلا لام ضراقم نم بصغ ناو.هؤانع هل ليقو ٠ ملع نا

 مث هبصاغ دنع فلت ناو . لبق هب براضي مل ناو ب هلاحب هيلع وهف هيلع

 هبرل هدري ىتحف الاو .الوا هب براض نا لوالاكف هلثم وا . هتميق هل مرغ

 هحبرو لاملاف درلا لبق كلذب براض ناو .ةبراضملا ىلع ايناث هل هديعيف

 ضارقلا لام يف هل لهو : كله نا هنمضو هلثم ءانع وه هلو . هبرل

 نا كلذ هلف زاوجلا ىلعو . (نالوق) ؟۔امهطرش ولو۔الوا ؟هتوسكو هتقفن

 ال .رجلا تقو ىف لمحتلا ردق ىلع رثكاف ارانيد نيسمخب دحو : لاملا رثك

 صصاح هلام وا . رخآ ضارق هديب ناك ناو . نذاب هف زاجو . هلزنم ىف

 .ةدئافلا هتلمحت نا ۔ هسفن ةاوادم ولو۔هيلا جاتحا امو كلذ يف امهني

 وهو ردقلا نيع نا ححصو 3 طرش نا ةقفنو ةوسك يف طسولا هل زوجو

 ۔لاملا نمف الاو } ناك نا حبرلا نم

 مدختسي الو . ضارق لاوما ضراقم طلخيال _ «لصف»
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 لكلاحصو .لوالا ىلع الام ذخاي الو . هريغ هب براضي الو . رخآل الام

 ةعيدولاو : ملس نا هعم قتتاام هلو . هفلتم هبراضمال فلتلا نمضالاو . نذإب

 نمضو .احبر هيفعمط امم هؤارشو هعيب حابم هلعج زاجو ٠ ضارقلاك

 ؟ لاملا سار نمضي لهو . هنودب زوجو . نذا الب هب نياد نا فلتلا

 الو . يناثلا رهاظلاو . (ددرت) هيف ؟ هب عاب ام وا ؟ نيدب عاب موي هتميقوا

 امهني حب رلاف هنودب هذخا ناف :_ احالص ولو نذا الب هديب ام ىلا نادي

 نياد هل لاق ناو . اطرش ام ىلعف كيلع و يلع نيدلا بر لاق ناو . هلع ةعيضرلاو

 ةعضولاف كدب ام ىلا لاق ناو ۔- هدي ف ام زواج ولو ذخا ام همزل يلام ىلا

 مث اعاتم لاملاب ىرتشا نا ليقو . براضلا ىلع دئازلاو لاملا ردق ىلع

 ٠ يلع نيادت نا كرمآ مل لاملا بر هل لاق نا همزل بطعف ءاركب هلمح

 هرماي مل نا هلام سأر دعب لاملا بر عبتي مل تفلتف غابصل ابايث عفد نا اذكو

 الجر براض نمو ٠ ۔ لاملا فلت ولو هيلع هكردا هرما ناو . نيدلاب

 سأرف اريثك حبرو برضف هب برضاو هدر لاقف يقابلاب عجر مث رسخف

 رجتا مث احبر امسق ناو ٠ ةيناث هل هدري مث يقابلا ضبقي مل نا لوالا وه لاملا

 الوا : اذك حبرلا عقوف تبسح ينا هملعا نا هل - ليق زاج رسخف يقابلا

 امهنيبف حبرف كلذ نودب رجتا ناف ، هروضحوا لاملا بر نذا الب هحبر ذخاب

 سار هل مفد ناو . راتخملا ىلع هدحو هتمسق حصت الو . امهقافتا يلع

 مل لاملا بر هل لاقف حبرف وه هبانمب رجتا مث هذخاف حبرلانم هبانمو هلام

 ٠ هذخا دعب هلوق لبقي مل كتمسق زوجا
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 ضمب كالم

 لبق ضارقلا
 هبفعو رشلا

 ةبراضملا

 نانعلا ةكرش

 لمع مث هيف عورش لبق ضارق ضعب كله نا _ “لصخ

 ىلع ايناث هديب يقابلا لعجيو . كلذب ربخي مل نا لوالا وه لاملا سارف حبرف

 ىرخا هداز مث ىرخا حبرف رجتاف رانيد ةئامب ادحا براض نمو .ضارقلا

 اثلث لاملا برل مث اهثلث ةئام لك نم طح ةئام رسخف ةئالثلاب رجتا مث

 يثلث نم اضيا هل مث ةيناثلا لام سار : ةريخألا نم هل يقابلا وهو ةئاملا

 رثكالاو . امهحبر وهو امهنيب ةئاملا ثلث ىقبيف لوالا هلام سار يه ةئام نيتئاملا

 ٠ ضورعلاب . اهنم برقا يه لب ةبراضمك مهسب ةكبشب ديص ةزاجا ىلع

 ةبراضم ىلع هسفنل ناو زوجو . نيعمل اهنمث عفدي عئابل ضورع ءاطعا زاجو

 مهرد ةئام قزر امم هل هنا ىلع ةبراضمب الام دحال عفد نا تدسفو ٠ اهب

 ايمذ ملسم ةكراشم زاوج ريتخاو ٠ هلثم رجا هلو .رثكأ وا . لقا وا

 هحبرو لاملاف تدسف ةبراضم لكف :- رثكالا عنم ناو ۔ ةهاركب رجت ف

 براضملل حبرلا ليقو . رسخ وا . لاملا فلت ولو هئانع ردق براضمللو هبرل

 نمضي الو . فلت وا . حبري مل نا ءيش هل نكي مل امهيلعو امهنيب ليقو
 نيبي ملنا هنيمي عم براضملا لوق لبق لاملا سأر يف افلتخا ناو . دعتي مل نا

 ٠ حبرلا نم نيعملا ءزجلا براضملا نيبي مل نا هنيمي عم هلوقو دئازلا لاملا بر

 واستم صاخ يف ددعتم ةكرشاعامجا زاج [] «باب »

 يف ةينحلا نا ديب كلملا هكرشو دقعلا ةكرش لوانتت تناك ناو ةكرشلا ١(
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 نا تزاج لهو . (نانعلاةكرشب) ترهشو . مهاردو ريناندك : دحاو سنج ٣

 ٠ (نالوق) ؟ال وا ؟ لضفلا مسقب مث هلام سارذخأل لك عوجرب افلاخت

 بسكلل لمملا ىلع رثكاوا ث نينثا دقاعت نع ةرابع يهو دقعلا ةكرش يه لماعتلا باب ۔=

 قافتألا بسح امهنيب مرفلاو منغلا نوكيل ةهاجولا وا ث لامعالاوا ث لاومالا ةطساوب

 (ةضوافملا ةكرشو نانعلا ةكرش لمشتو ١ : لاومالاب ةكرش _ ماسقا ةثالث يهو . عورشملا

 ليصفتلا كنودو _ . هوجولاب ةكرش _ لامعالاب ةكرش _

 « ليدعت عم مويلا فرع يف ةيلوؤملا ةدودحملا ةكرشلا هبشت » : نانعلا ةكرش

 |اهمكح] - امهلاوما رئاس نود صاخ ءيشف رثكا وا . نانثا كرتشي نا يه

 اهف نوكي نا زوجي ` [ اهصئاصخ مها ]. ةمالا عامجاب ةزئاج يهو ةلاكو نمضتت اهن

 نم لك - ةئيسن وا .ادقن ءارشلاو عيبلا ءاوسو . ايواستم وا . الضافتم لاملا سأر

 لكل - + هنمض هيدعت وا . هعبيضتب كله امو ةراجتلا لام نم هديام ىلعنيما ءاكرشلا

 لكلو . ةراجتلا اهمزلتست يتلا لامعالارشابي نا نيلماعلا ءاكرشلا نم دحاو
 لمعي يذلا ناك اذا اما : اعيمج نولمعي اوناك اذا هلامسأر ةبسنب ةراسحلاو حب رلا نم دحاو

 يف هبيصن ةبسن نعحبرلا يف ةدايز مهدحال سيلف ايواستم لاملا سار ناكو مهدحا وه
 ٠ هلمع لباقم لماعلل الا لاملا سأر

 عيبلا يف فرصتي نا هبحاصل امهنم دحاو لك لعجي نا : ةضوافملا ةكرش

 قاب لك لام لب هايا هكلم هنا ال ينعي روضحلاو ةبيغلا يف ءارتكالاو ءاركلاو ءارشلاو

 . روهمجلا دنع ةزئاجيهو ةلافكو ةلاكو نمضتت اهنا[ اهممكح] .امهني ةدئافلاو هل

 نيب اكرتشمناكائيش مهدحا ىرتشا اذل لاملا سأر يف ي,استلا طارتشا [اهصئاصخ مهأ]

 == هيش ببسب مهدحا ىلع انيد ناك ام وا .ةرورضلل ةشيعملا تايجاح نم ناكام الا عيمجلا
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 .ليكب طبض رضاح سنج نم لكل ام ىواست نا نيدقنلا ريغب تزاجو

 حبرلا اطرشو نوسمخ رخآلو ةئام دحاول ناك ناو . طلخيو ةميقوا ى نزو وا

 منا وه امك ةعيضولاك عبات حبرلاف لاملا ىلع ليقو . امهطرش ىلعف ءاوس

 امهدحا اهب مدخي نا ىلع نمثلا يف ايواستو ةباد ايرتثشا نا اذكو ۔ طرش عقي

 هكيرشلو ٠ ناثلثلا تعيب اذا اهنمث دئازو اهتمدخو اهلسن نم هل نوكيو

 اقاصنا حبرلا طرشو . ثلثلا بحاص اهب مدخيف اثالثا اهنمثوا . ثلثلا

 هكيرش ىلع كردا اهنم همهس اهب مداخ عاب ناو . هلمع لباقم يف لضفلاو زاج

 لدبو رهملاك هبف كا رتشالا حصي ال بسب ناكام اما .عيمجلا ىلعف هيف كا :ثالا حصي ==

 ٠ ةكرشلا لبقيال هلباقيام نال نورخآلا هب مزتلي الف دمعلا مد نع حلصلاو علخلا

 : عئانصلا ةكرشو ء لبقتلا ةكرشو . نادبالا ةكرش ىمستو : لامعالاب ةكرش

 هلع نالصحي امو ريذلا نم لامعالا البقتي نا ىلع رئكاف نينئا دقاعت نع ةرابع يهو

 [اهصئاصخ مها ] روهمجلا دنع ةزئاج [ اهمكح] : اذك ةبسنب امهني نوكي ةرجالا نم

 .لمعلا يف يواستلا اوطرتشا ناوحب رلا يف يواستلاالو . ةفرحلا يف داحتالا اهيف طرتشيال

 لامال رثكاف نينثا دقاعت نع ةرابع : ممنلا ةكرش يهو : هوجولاب ةكرش

 ريغ دنع اهزاوج |اهمكح] ادقن اعيبيو امهتهاجوب ابرتشي نا ىلع ةعانص الو امهل

 تاكرشلا رئاس نم ريخالا اذه زيجي ال كلذكو .يعقاشلا ريغ دنعو هباحصاو ةفينح يبا

 اميف امهنم دحاو لك هكلمي ام ةبسنب امهنيب حب رلا نوكيا |اهصئاصخمها نانعلا ةكرش ريغ

 : ةذبنلا هذه هب ملت نا نم عسوا عوضوملاو . افاصنا حبرلا اطرتشي نا امهلو هنايرتشي

 هححصم هد ١
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 طرش ناو . ناك نا هنم هبانم هاطعا هكيرش عاب ناو ٠. حب رلا نم هبانم

 .هكيرش نود 4أ ةنيعم ةدماذك ةمدخ وأ ‘ اذك دلر ف اهيلع همدخ ام نا اهب مداخ

 ٠امهطرش ىلع امهف امهنيب هنم يقابلاو اذك حبرلا نم هل نا وه وا

 :هلام هبحاصل لك حيبي نا ةضوافملا ةكرش _ «“باب»

 ٠ (فالخ) ؟ طقف ةدئافلا يف وا ؟ اضيا لوصالا يف كارتشا اهمطرش نملهو

 الو ةبه الو قادص اهيف لخدي الو . امهيبف باوث ةيده وا . حبر ناك ناو

 فلا امهدحالو اضوافت ناو ٠ ةاكز وا . باوثل ال ةيده وا . ثرا وا .ةيد

 نم ازج عاب الك نأكو . نافصن لاملاو ةضوافم اهنا راتخملاف رثكا رخآلو

 امهنا : اهيف لصحتف كلمي اميف عقتو اهتسيل ليقو : هبحاص لام نم ءزجب هلام

 ىلع اهيفوا . كلذك طقف اهيف وا . توافت ألب ةدئافلاو لصالا يف اكرتشي نا اما

 نسحتساو ٠. ةدئافملا ف توافتلا زاوج عم لوصالا ف وا . امهلوصا ةميق

 نيديقع نانوكيف هلام فصن هبحاصل لك بهي نا اهدقع ادارا اذا امهل

 زوجو . نانثا ناديقعلا و .هيلع اقفتا ام ىلع وا .امهنيب نافصن هايعس اميف

 هل انوذأم ولو لقاع غلاب عم دمعتو .. ةنالث ىلا

 ةيد وا 6 ثرا امهدحأل لخد نا خسمتتو : دحاوكف تمت اذاف نذاب

 نم اهنم اربت ولو تجوزت نا ةدشقعل قادص وأ . حرج وأ . هلو لتق نا

 امهدحا باصا ناو . ةصرق وا . ةمحلك اريسي ولو امسق نا اذكو . هتلخد

 هب هصخ نم اخسف بجويف (نالوق) ؟امهنيب وا ؟ةصاخ هل وه لهف ازنك
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 نأ دي الا ةك رش

 .لاملا نم دسفا اميف هاطعا امو .امهدحال تبهو وا .لاملا ببسل ال .ةبهك

 لعج امو قدصاف جوزت وا . همرحم هب ررح وا .امهل اقيقر قتعا وا

 ةميق نم هبانم هحاص كردا كارتشا هف حصي ال امم ةصاخ هعفن يف هنم

 امهديعل نذاو ءاضقو ضبقو ةعيابم لكل زاجو . لاصفنالا دنع هلثم وا \ كلذ

 ل هتصح ضعب هبحاصل بهو ناو :هنذاب امهيلع تثدحا ةرضم تبثتو

 . تنكما نا ةمسقلا ىلع امهربجيو .امهكراش هريغل ناو . كلذب خسفنت

 .عجاري وا . قلطي الو .امهدبعك اهجوزي الو .امهتما امهدحا ىرستي الو

 . نيدقنلا ةاكز يف همهسب متي الو . هحاص نذاب الا يدافي وا

 ريتخاو .نادبالا ةكرش انم رثكالا زاجلا _ «“لصف»

 يف هب مكحلا عنتميو لاومألا نايعا يف اهزاوج حصي ةكرشلا نال اهداسف

 ةبراضملا ةكرش ىلع اهساق اهزيجم لعلو . طقف هيف وا ! ندب لمعو لام

 اميف اكرتشي ناك : لوألاو . هريغ وا ؤ صوصخم ىف ءاوس لوصألا ىف ةاقاسملاو

 نكمي يناثلاو . امهب افلاخت وا .نيدادح وأ . نيراجنك ام ةعنص نم هايعس

 ٠ لمع وا ٠ةعفنم صيصخت الب ايعس اميف ناكرتشيف لام امهنيب نكي مل اذا

 ام لك نا اقفتاو اجرخف ةنيفس امهب ترسكنا نيلجرك ناديقعلا ليقو

 امف هبحاصل هديب ام بصن لك يطعي وا .امهنيبف امهيلع هب هللا لضف
 ۔ هيملع اقفتا امم ىلع وا . نافصن دعب هايعس
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 دقعالبةكرشلا هلو هسالف تبث وا .لام دحأل فرعي مل نا _ «باب»

 مكحلا يف هتمدخ مهو مهوبا هيف دعق لامب لك مدقو دالب يف اوقرفت دالوا

 ةزاحالا ةزاحالاو .قافناو ةمدخل هجايتحا كيبأل كلامو تنا : ىنعمو . مهزحي مل نا

 نع هب كتزحا لوقيو _ هسابل ولو هديباموا . هلام نم ائيش هنبالبألا يطعي نا

 ةدحاو ةبهب هتوخا نم لقاع غلاب عم لفطكل حصتو . تيعس ام كلف يسفن

 اضيا يبنجا باغ نا اضيا غلاب ىلعو . هدحو ال هسفن ىلعو هيلع لبقيو
 دعق ثرا وا .ةبهك نم دلولا دافتساامو ۔ كلذب اهيلع با داهشاب ركذ نمل

 ال هيبا نم هل ةهلا تناك ولو ةزاحا نوكي الو هوبا ال . هتصاخب هف

 ادافتساف ثراب الصا هيبا عم نبالا كرتشا نا ليق . اهبرقي ىتح اهلع

 ٠امهريغك اناك نا ملعا هللاف هيف ءابصنالا ىلع ةدئافلا نوكت نا نبالا ىعداف

 تنلا ةزاحا اميف ادعاق بالا. ناك اذاف اهجوز ىلا اهجارخا و اهجيرزت تنبلا ةزاحاو

 فرعن ملام هتوم دعب ةكرشلا مهل تدعق مهزحي ل نا هتايح يف هدالوا دي

 وا . الام لك دافتساف هدعب مهضعب وا . اورفاس ناو ٠ ۔ ةصرقل ناو همسق مهل

 هنا دهشا ولو : لبق مهل فرعت مل نا مكحلا يف مهنيبف ائيش مهضعب ىزتشا

 ءارشلا لبق هرارقا لبقيو . هل هارتشا هنا دهشا نا هريغل ںاكو مهنود هسفنل

 توم دعب هسفنل مهدحا هدافتسا امو . ريغلا ىلع رارقا هنأل هدعب ال يبجأل

 فرعي مل ام مهنود هيف دعف هنايح يف مدقت ولو ثرا وا 4 ةبهك نم مهيا

 ةبهلاك طلخ ناو .ءاوس هيف مهو وهف هؤاكرش دافتسا امو .كرتشملا نم هنا

 بانام لك ذخأيف مهلاوما سؤر .يلع هدعب دافملا يف اولزن كرتشملا عم
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 نيب ةكرشل ١

 ةترولا

 جرخ ناو .لخادب خفنت الو لخدملا نم هبانمو هنم هتصح

 اودعق كرتشملا يف مهفلخو هيف دعقف هل بهو وا \ثرو ام ىلا هتوخا نع

 رخآ لزنم يلا مهنم دحاو جرخ ناو . ىعس اميق دعقو هنود اوعس اميف

 ىلع ءاوس لكلا يف مهف اوعسو ىعسو هيف جورتف هل اكلمال ةيراع وا . ءاركب

 ولو رم امم هؤاكرش هيف كردي الام لوخد مهدحال حصي ىتح لوالا مهلصا

 هبف مهو وهف اوعس امو لام لصا هل نأل . مهنود هلف دعب ىعس امف۔ازنك

 .دالوا ريغ ناو ۔ ةثرولا يف اذه درطيو . كرتشملا ىف مهعم هنأل ءاوس

 مهدحا جرخ نا ةثرو نيب ةكرش دقعت ال _ «“لصف »

 هجورخ دعب اوعس اميف اوكردي الو كرتشملا يف مهفلخو ةصاخ هلام ىلا

 ةلغ اولكاي ال نا مهيلع رجح ولو ىعس امب اضيا صختساو .كرتشملا يف

 هتقيقح كاردا نكما نا كرتشملا ةلغ نم هنا هيلع نيب ام الا لصألا

 حاكنب اهتوخا نع تخا تجرخ نا اذكو ٠القع ال . عنتم وه لب هرذعتل

 ىفالا اهل نكي مل ضورعو ناويح يف اهمهس تعدا اومسق اذا مث

 اهجورخ دعب مهيعس يف كردت الف مكحلا ىف تيملا ةكرت نم فورعملاو لصالا

 ولو جورخلا لبق ناك اميف كردتو . تعس اميف نوكردي الو اهيا تومو

 . ماقو هنيعب بلا فرع نا ادعب اودصحو البق اوثرح ناك هدعب هومض

 ام لكف :هكورتم. نم فرع اميف تكردا اهيبا ةايح يف تجرخ نا اذكو

 ةقفن ىف نيد نم هذخا وا .لاملا نم ةكرشل ١ مهل تدعق نمع دح ١ و هلعج
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 دقف مهجناوحل هب نيودت امو . اومسق اذا مهصصح هؤاكرش هيلع كردا ةصاخ

 مهتكرش تلازو . هب هرارقا ال . نيبت نا اهل هنا هلوق لبقو مهمزل

 اهيلع مهف هب اوفرعي مل ثراو مهعم جرخ ناو .مهتمسق تخسف لا
 ريكذتو ثرحو داصح وا . ذاذج ىلع “اكرش ذخاوتيو . مهتمسق تدفو

 ال ه دسفل هالول امم لاملا حلصي ام لك ىلعو رسجو ملثنم دسو مدهنم هانبو

 رفح يفو۔ءالعاو رفحو ءانبو سرغك _احالصولو نكي مل ام ثادحا ىلع

 ىنعت ام . كردا رضاحلا حلصاف عنتما وا . مهضعب باغ ناو.(فالخ) مجنلا
 نم اساو . انيعم اصاخ اوكرتشا نا اذهو _ بصاغ نم ادفب ناو - قفنا امو

 ال امك هانعلا اهيف نوكرادتي الف ۔ ةماعلا يهو ۔ ةكرشلا مهل تدعف

 فرعي مل نا لقتنم يف مهدحا لماعيو . ةوسكلاو ةقفنلا يف نوحاشتي

 دنع عيبلا ركني مل نيح دجي مل عيبلا ركنا .ث انامز دعق ناو : هكيرش راكنا

 نم صاخ يف مهدحا لماعي الو _ مهرماب ناو - لصالا نوعيبيو .ملعلا

 انيما ناك نا زاجو .مهنود للاحي الو هءاكرش ىضرب الا صاخلا كرتشملا

 وا 'ةيراع وا . ةعيدوك هدب نم اذكو .نمضو تاعابتلا يف ةجح وهو

 .لاملا كلذ يف دسفمل انيما ناك نا هتنلاحم ءىزجت ةفالخب لام وا . ةبراضم

 مهل تدعق نم ضعب ناك ناو ،همهس نود اميف كيرش نم تزوجو

 . انيما ناك نا لقتنم يف مهنم غلاب ةلماعم تزاج ىماتي

 لخد ولو ۔ امهكرتشم ظفح بئاغ كيرش مزل «لصف»

٥٨٩٨٩ 

 لام ظفح

 كيردلا
بئاغلا



 اهمسقي وا ؟ نمثلا مسقيو ةلغلا عيبي لهو : ۔ هتبيغ دعب هكلم

 لخدي نا رجشلا ةلغ يف زوجو . (نالوق) ؟ هب احلاص بئاغلا مهسل لعجيو

 دهشيو . اهتميق نم همهس نزيو . هيلع اهوموقيو كاردالا دعب فانما اهيلا

 زوج ملعلا نال ۔ هنيحنم مدقولو ۔ هل ةلغلا ريصتو . هل مولعم يف هنفديو هيلع

 .مهل حلاصم يف دجسملاو نونجملا و بئاغلاو ميتيلاو ةاكزلا ملعو . كلذ هل
 هلحمالو هتايح فرعت ال يتح هتبيغ تلاط نا بئاغ كيرشل صخرو . )١( رم دقو

 كرتيو ءانماب لصالا مسقي نا هب دارملا نأكو ٠ هريغ لام ىلا هلام كرتي نا

 فرصتيال مسق ءاكرشلا يف لصحتف :اهنمضيالو . هجوب اهب لغتشي الو هتصح
 مسقو ٠ صاخ يف ءاكرشلا مهو مهاضرب الا لقتنم يف ناو - مهدحا

 ٠ ةكرشلا مهل تدعق نم مهو هريغ ركني م نا طقف لقتنم يف فرصتي

 كيرشل ۔ ليق-صخرو ۔ نوضوافتملا مهونذا الب ناو اقلطم فرصتي مسقو

 ٠ لكأي امم رثكا هيف لمعي ناك نا هرامث لكاب نا نادف يف بئاغ

 ؤهمهس ردق ليقو .اهثرح هلزاج ثراب ءاضيب اضرا هعم كرتشا نمو

 ٠ ميوقت الب اهتلغ لكايو اهلك ليقو . رايتخاب ال هبانم زوجو . اهسرغال

 ليصفتو ۔ هريغل زاج ثراولل زاج ثيح ليقو .هب لكاي امنا ةثرولا ريغ ليقو

 اهتلغ نم هبانم بئاغلا در اهنم سرفلاو يار ىلع اهلك اهسرغ نا هنا كلذ

 :انعلا هيلعو كلذ كردي مل جراخ نم اهلخدا ناو . ءانعلا هيلع هلو مدق اذا

 هبلع ليقو : امهتكرش لصا ىلع امهنيب نوكتف تسرغ نيح سورفلا ةميقو
 ةزاجال ضام ينال . تآ يف امهنيي يه مث هانعلاال . مرغلا موي اهتميق

.'دجسملا باب نم يناثلا لصفلا يف) . قوقحلا باتك يفو . ةاكزلا باتك يف ١



 - اهنم تناك نا ۔ هبانم سرغ زاوج ىلعو ٠ نابراقتم نالوقةلاو . كلذ هل عرشلا

 : اهنم نكت مل ناو . اههنيب نوكتف انعلا هبلع كرديو ةلغلا نم همهس هل يطب

 لكلا نامسقي مث ينغتسي تح همودق دعب يقابلا فصنلا بئاغلا سرغي لهف

 بئاغلا سرغيو رتخي مل نا سرغ اميف لوالا دعقي وا ؟ ءانعو ةلغ كاردا الب

 ٠ (لاوقا) ؟ اهنامسقي مث اهسرغ موي سورفغلا ةمقو هءانع هيطعي وا ؟ يقابلا

 اهعاوناو . ضعب نم ءابصنالا ضعب زييمت : ةمسقلا _ «“باب»

 وهو : لقتنم وا ى لصاك لقتنم ريغاما : لوالاو . اهعفانمو لاومالا باقر

 : تاياهنلاب نوكي يناثلاو ٠ ضورع وا . ناويحوا ى نوزوموا . ليكم اما

 قاب وهو ةنيعم ةدم ءيشلاب لك عافتناك لوالاو . نايعاوا . نامزب اما
 ىلع امهو ةدملا كلت ىرخا هريغو ةدم اراد هانكسك يناثلاو . ةكرشلا ىلع

 تويبلاو رودلا ىنكسو باودلا ديبعلا ةمدخ يف هزاوج رهظتساو . ةكرشلا

 مادعنال رباجت الب مهقافتاب هوحنو بايثلا سبلو تالآلا لامعتساو تيناوحلاو

 ةدم ىف نكسملا مده وا ،بصغ وا ع ضرم وا .دبعلاك كله ناف : ةعفنلا

 يقابلا هل اودرو كلذ لاح يف ةقفنلاو ةمدخلا ةميق مهيلع كردا دحاو

 يف تبجوو نينسب ضرالا ةعارزو رجشلا ةلغ ةمسق تعنمو . كلذ نم

 :ثرحل عاشملا عفانم ةمسق هنمو . تبلط نا ررض الب لودب رابآو نويع يف

 . (فالخ) ؟ككسلا ىلع وا ؟ حيباصملا ىلع وا ؟ غلبلا روكذلا ىلع لبف

 نم اتبان دجو نمف .ماهسلا لدبتب ضرعب ىرخاو لوطب ةنس هل ماقتو

٥٩١ 

ةمسقلا



 هوحنو يرلا دعب مهبئاغ رظتنيو .هبلقب هداعا هريغ ثرح نم ةيض ام

 اوثرح ام دعب مهنم دحا ىتا ناف :مسقت مت ةثالث ليقو . مايا ةعبس

 .مهظح نم يقب اميف ثرحي مل نم مساق مهضعب ثرح ناو . اهيف هتاف
 نم اولمع اميف هيلع مهل ءانع الو اوداعا اوثرحي ملو اومسق مهدجو ناو

 الو رضاحلل وه ينعا ، بر هل فرعي مل ام مكح اذكهو . ضرألا ةيقنتك

 اهبلقي الف ادحاو ولو اهلها نذا الب اهثرح نمو . هيف لمع اميف هل "انع
 ثرحلا يف مهل نذأي وا ؤمسقي نا ىبا ناو .مهقافتاب. الا مهنم دحاو

 وا ؟ هؤافعض عاشملا ةلغ لكأي لهو . .اهتمسق دعب هبانم اوكرتو اهوثرح

 اورصح وا ث اهيف اونب امو ۔(لاوقا)؟ ثرحلاك مسقت وا ؟ مهريغ نم ناو اقلطم

 اهومسقو هل وهف سرغ وا .اهبف ىنب نم نا اوقفتا ولو _ لصألاك عاشمف
 سيلو .اعاشم ناكو اوقفتا نا زاج ارصق وا .ادجسم هيف اونب ناو. _ كلذ ىلع

 هلها نم ال . عاشم اهيف ثريو ثاهوحنو ةلسلسو لفقو باب همكح يف

 لخدا ام عابيو كلمتيو .اهنع ىفاجتيو كلذ بلط يف هتريس بحبقو تخاك

 تسردو دالب _ ليق - تبرخ ناو . هلاح ىلع لصألاو لقتنم نم جراخ نم هيف

 جراخ يف كرتشاو )١( ليبقلا نيب تعيش اهنم هلام ىلع دحا فقي ال ىتح

 جنزلاو مورلاو برمعلاك . ىتش موق نم نونوكي سانلا نم ةعامجلا : ليبقلا ١)

 قاط, د3 و 6 دحا و بال نو.۔ .هساند سانلا نه ةعامجلا اهنان ةلبقلا فالخب

 ثح نم هلبقو وه مكاري هنا » : : ىلاعت ا لاق . دحأ و ءيش نم عمج لك ىلع ليبقلا

 هححصم ها . هلسن نم .زاك نمو وه يا - «مهنورتال
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 رمعي نمل مامالا نذا اودجي مل ناف ا! غلبلا روكذلا اهلوصاو اهضرا نم

 ثدحملف تاوملا ءايحا ىلعال .نكسيو لزنيو ينبيو سرغيو ثرحيو اهيف

 لصالاو نمثلا لكايو ۔اكلمت ال۔عفانم يرتشيو عيبي : هثدحا ام اهيف

 . اهعيبي ناو نيعلا مئاق عفانم كلمتينا لخادللو . هلهال

 يف حصت الو سنجلا ةمسقلا زاوج طرش نم . «“باب»

 وا . مهئالكو وا .ءاكرشلا روضحو ةضواعم يف ۔ عيبلاك يهو فازج

 نا بئاغ ةفيلخو كيرش ليكوت حصو . تبلط نا ابيلع نورباجتيو مهضعب
 اوةفتا ولو _ هدعب مسقيال رفاسي نا لبق هكرت ام ليقف :الاو ةفيلخ هكرت

 هئاكرش عم هتريشع .تقفتا نا زوجو.. بئاغ ىلع ىضقي الو كلذ ىلع

 لبق نويد هتمزل نا اذكو . رابجا الب ۔ ابولطم وا ابلاط ۔ هل اوفلختساو

 ولو هئاكرش عم هتمسقل هيلع فالختسا رابجاب مهمزل اهدعب هثرو امو .هتبيغ

 هئاكرشل لوقي نا كيرشل زاجو .لبق كرت ام ةمسقب الا اهيلا اولصي م

 مهيأرب كلذ اولعف نا اذكو :عنمو . يمهسب الك عبتاو مكنيب اميف اومستقا

 اهزاجا ولو - تدسف ةمسقلا لبق هب اوملعي مل ثراو جرخ ناو . مهل زاجاو

 ولو ۔ هل اوفلختسي ملو ةفيلخل جاتحم مهيفو اومستقا نا اذكو ، لخادلا

 سانجا ف حصت الو . ىضرب تزوج و - مودق وا . ةقانا وأ » غولب لعب تزوج

 ةمسق اما : هدحو لك لب ‘ نوزوم وا . ليكم عم ضورعو ناويحو لصاك

 “ازجألا لقا ىلع تءسقنا نا اقافتا تزاج لحم يف تناك ناف لوصألا

. ٣٢٣ 

ةمسقلا طورش



 لوصالا ةمسق
 ةفلتخملا

 الو رابشاب ولو ضاراك عرازم يف اهلع نورباجتيو . عافتنالا يف تواستو

 ةمسقو . زوجو .هعيب ىلع الو سهداسمفب هبف نكمت ال ام ةمسق ىلع رابجا

 دوعقك هتيب حلاصم هنم هبيصن نم لك دجي ال تيب وا بجك . عفانملا

 ؟ عزذا ةعبرا هردق لهو . هباب جرختسمو هتمدخ ةادال عضومو لجر دمب

 لخدم دوجوب رصقلا تويبو : اوربجا لقألا اهدجو ناف ٠ (نالوق) ؟ةثالث وا

 مل ام قالغا ىلع نورباجتيو هتوناح يف هنازيملو هل دعقمو ريسيتب جرخمو

 ال هناف بجلا ىوس . مهيضري ام ىلع اوقفتي ىتح لقالل كلذ هيف دجوي

 نوربجي الو .اوحاشت نا مهنذاب هريغلو . ءاش ام هسفنل لك هنم يقتسي لب قلغي

 درفب عفتني الوا . هف نكتال امم ةبادوا م فسوا . بوث وا . قارزهك ةمدق ىلع

 ٠ لوألا ريتخاو . ةميقلاب هيفنوربجي ليقو . ىحرو لعنو فخك جوز نود هنم

 ضورعلاو ناويحلاك لصالا ددعت نث . ث «“لصف»

 نيتايز وا . لخن وا . نيتاسب وا \ رود وا ، نيدادفك اهعاونا تفلتخاو

 لاق ناف . ضورعو ناويح يف اذكو ٠ هتاذ يف عون لك ةمسق ىلع اورباجت

 وا ، بوث لك نم وا . ةرقب وا . ةلخن لك نم كل جرخاال هبحاصل لك

 هدجيمل ناتسب وا ى نادف لك نم لاق ناو ٠ مهنيب تنكما نا هدجي مل فيس

 تاذيف اهناكمال هدجو الاو . هوحنو نماو برقو ةدوج يف تواست نا. اضيا

 ةقان وا ث بوث وا . ةمات ةلخن هبيصن يف دحاول عمتجي ال ناك ناو . لك

 ليكب ليكم مسقيو - ءاش نا الا . ةمات كوطعن هل اولاق ولو ةمسقلا ىلع ربجي مل
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 ضرا لعجك اعم ربجت مل لوصالا عاونا تفلتخا ناو ٠ نزوب نوزومو

 عيبك ةضواعم تزاجو . لباو رقبوا \ لخنو نيتك وا سامهس رادو امهس

 ٠ اولدابت وا . اورابت وا . اوبهاوت وا . نومستقم عيابت اذا ةفلتخم هابشا

 انمث هيندلا ىلعاوديزي الف ةميق يف الضافتف نيسرف وا . نيلمج اوكرتشا نإ و

 اذهو .۔ اهريغ نم ناو ۔ اضيا زوجو ٠ رضحو ةكرتلا نم ناك نا زوجو

 نيعك نوزوموا ى ليكم دازيو . لضافت عاتمو ضورع اذكو ب ةعرقلا ريغ ف

 حصو . اضيا ةميقلا اهطرش نمو . لضافت نا لصالا يلع - طقف ۔ يهو

 هفالتخال عونلا دحتا ولو اهب الا . واست ملعي الو نوزومو ليكم ريغ يف اب

 ةيناسفن لاعفابو ث دعبو برقو فوخو نماو ةءادرو ةدوجو رغصو مظعك هجوب

 روضحو :ضعب دنع لصالا اذكو .. ةميق الب هيف تزوحو - ناويح يف

 بئاغ ةمسق تزوجو . هوملع نا _ باغ ولو - لصالا زاجو ]١[. موسقملا

 مرحم ليلحتبال ،مهني طراشتلا زاجو : ملع نا هعيبك اهيف ريغتيال ةدم اقلطم

 حيبا هجوب ولو _ همهسب عفتني ال نا رخآ ىلع مهدحا طرتشي نا الو . هسكمك

 دحاو قيرط اهل اضرا اكرتشا نا اذكو . ثرح وا ى سرغ وا . ءانبك ۔ هل

 الو ،ءيش اهقيرط نم هل نوكي ال نا ىلع نيثلث امهدحا ذخاي نا اقفتاف

 ىلع ةرجش تعيب ناو . عيبلا اذكو . نكما نا تزاجو ٠ رخآ اهل نكمي

 عيبلا خسفو عئابلل ليقو : هارقفلل اهترمثف ترمثا تح تكرتق عطقت زا

١( موسقملا روضح اهطرش نمو ينعي .



 ةثر ول ١ يو اعد

 ءاكرشلا رئاسو

 لوالا ناك ةمسقلا نيح هاركذي ملو قيرط امهلو ارادوا . اضرا امستقاا ناو

 زاوجلا نم امهدحا عنمي الو ۔ يحاونلا نم نكما ولو ۔ تزاجو . امهل

 ةموسةملا ريغ ىرخالا زاوج هيلع كردي الو س لوالا امهقيرط ىلع رخآ ضراي

 اهنم امهدحا زوجيال امهنيب ادح تلعج ةيقاس اذكو . اهقيرطب الك نال

 ىنبفاهاينبي نا اقفتاو اضرا امستقا ناو - هبحاص نذاب الا هل ىرخأ ضرال

 ناب ناو . هبحاصقصح هب رضي ال اردق كرت نا زاج رخالا ثرحو امهدحا

 هذخا نوبغملا ىلع هتعرق تعقو نم نا ىلع اهامسق دقو نبغ اهب امهل

 ربجا هنم ىبا نمف ث تزاج اطئاح امهنيب اينبي نا ىلع اراد امستقا ناو . زجت م

 لك نبي مل ءانب اركدي مل ناو .هبحاص رادب ام لك ىري ال ىتح هيلع

 نم راد طئاح مدهنا ناو .انادف امسق نا اذكو .امهقافتاب الا هبحاص نيبو هني

 اهامسلق نا الا س ررضلا دسل هئانب ىلع ربجا ةمسقلا دعب امهدحا. ةيحان

 ءانب ىلع ربجا امهدحا ةيحان نم دهناف اطئاح امهنيب اينبي نا ىلع الوا

 ىلعربجا هتيحان نم نادف رسكنا نا اذك و . اعنم مدهنم ءانب ىلع ال .امهنيب ام

 ةعقب امسق نا و .هريغ نود هيلع ارباجت امهنيب رسج لمع ىلع امسق نا الا س هلمع

 نا اذكو . اهنم مدهنم ءانب ىلع ارباجتو زاج امهنيب اهناطيح اكرتي نا اقفتاو رار

 .زجتل ارهش اذكامهدحا اهنكسي نا اقفتاو اهامسق ناو .امهنيب نادف رسج اكرت

 لصا ةهسق ق مكاح ىلا هكيرش اعد نم -- باب

 يعادلا ركذ نا باوجلا همصخ ددرتسي ءارش وا . ةبه وا . ثراكب امهنيب

 نا بهاو وا . عئاب ركذ ال . ثراب ناك نا امهثورومو هب اكرتشا اهجو
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 ٠اذكمويل اهمستقي نا امهفلحيو ه ةمسقلا ىلع ربجا رقا ناف . كلذب ناك

 ىلا بلطي نا هلو .اهيف ررض ال ةمسق انمستقا الا اذك لجا يضميالوأ

 تويب قالغا مكاح انم بلط ناو . اليطعت هنم فاخ نا البمح همصخ

 الو . ةمسقلاب معني ىتح .ايبآ نجسو . هل تحص نا هل زاج مهثوروم اهكرت

 ركنا ناو . ميبديا هيف اولعج نا اهب معني ىتح كرتشملا نم هدي هريغ عفري

 نيمي هيلع هل نكي . الاو . نيب نإ. اهيلع ريجاو عدم نيب نالف نبا هنوك

 كقدصا الو نالف نبا نالف كنا ردامل لاق ناو ةنالف نبا نالف سيل هن

 نمموا ء انمع نبا وا . انوخا انعم اثراو ناك لاق ناو ٠ كلذ هلف نيبت يح

 هنال يعدملا ىلع نيميالو ة اهيلع ربجا الاو _ ربخب ناو هنيب مهعم ثري

 .نا نكمي ثيش يف همزلي امناف لعف هيلا بسني مل نا هيلع ىعدملاو ٠ بيغ

 . رحبلا رعقو . ضرألا موختب ام وحن يف ال . عدم ةنيب هيف حصت امم هفرعي

 . هدوجو نكمي ثراو راكناك بيغ نكي ملو ء بلقلاب ىضرو تايداقتعاك الو
 ىعدا نا هنم الا تيملا دجويال ثراوب كسمتسمك ةفرعملا تباث الو

 ىوعدلا نوكت نا طرشب ةدجو ماو دجو ںاك . كلذ دحجف همدع هيلع

 ىلع لكوي مل ناو . هدحاج فلحي ال ذا ليكول ال ةفيلخل ناو ۔ يعدملل

 نال ةثرولا هل فلحي ال .هريغل انيد وا 0 ةيصو ىعدا نا ثراوك هفبلحت

 ٠ ملعلا ىلعف الاو . تبلا ىلعو رشاب نا هيلع ىعدملا فلحيو ٠ ريغلل امهاوعد

 نم كرت لاق ناو . مكاحل ترهظ نا ةرضملا نيمي الا هنم حازيالو

 ةدجوا . ماك هنم الا تيملا نوكي ال نم وا . نبا وا ث دجو باك اننود ثرب
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 ربجيو ۔ ربخب ناو - همصخو هاوس كرتي مل هنا نيب يعدملا مهدحجف

 . فرعي اثراو ىعدا هنال هيلع نيمي الو . نيب نا ةمسقلا ىلع همصخ

 قلاط وا لتاق وا . كرشم وا ٠ دبع وه امنا انثوروم اذه ثرو ام لاق ناو
 بسن ناو .ررضلاب مهتي مل نا قالطلا ىلع الا نيمي الف الاو .نيب اثالث

 هرارق ال هلع هل نيمي الف الا. . هعم ثرو هنا يعدملا نيب هسفنل كلذ

 بئاغلا نالفل هتبهو وا .ارقفلا ىلع يمهمسب تقدصت لاق ناو ۔هسفن ىلع

 ناك نا كلذ زاجو . هليطعتل ربجا ماكحالا هذخات ال نمم وا .هنم هتعب وا

 هتصح بهوف اهوحنو اهل يعد نميف اولاقو ٠ءىربو ةم۔ةلاب بلاطي نا لبق

 .هل بوهوملل عجرت اهناف اهلبق تيث نا الا هب لغتشي مل ةموصخ عطقل

 يكيرشل هتيهو لاق نا اذكو .ةبيرم ةبهف ماخي وهو ةبهلا ىعدا ناو

 اهيلع ربجا همستقا ال مارح وا ،يثوروم لام تبرتسا وا شهلبقي نا ىباف

 اهرضحي الو . بيرم ةمسق ىلع مكاح ربجي الو . كلذ فرع نأ الا

 ٠ لصالا يف اذهو ۔ ءيرب هنم هنا دهشا مارح همهس يف عقو ناو دوهش

 نم دحاو لاق ناو . لخدي ملام همزلي الو هنمض دي لخد امف هريغ اماو

 . هنم هذخآ انأف الاو . مثدرا نا لالحلا اذه نم يمهس ينوطعا ةثرولا

 امهس لالحلا اولعج ناو . كرتو ذخا الاو هوطعا ناف :زاج مارحلا نم ال

 ناو . هلاحب كرتشم وهو زجي مل لالحلا ىلع هتعرق تعقوف رخآ مارحلاو

 . هتك رتب تطاحا نويدانثوروم ىلع وا . اهتمسق ملعن مل وا . انتضيرف تعاش لاق

 ٠نيبي ملنا هيلع ىعدملا ىلع هل نيمي الو _ ربخب ناو هنب اذكو اذكب ىصوا وا
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 دب ىوعدلا ةباجالا وا . ةمسقلا دعب مهنم ثراو ىعدا نا ._ «“لصف٫»

 زوجو ۔ لبقي مل كلذ نيبو انيد وا .ءارش وا .ةيطع لصالا يف هل نا اهيلا

 لصألا يف يعدا ول اذكو . ىلوألاك دعب ةمسق بلاط ةوعدب لغشال اذكو

 اعوجر دجي ال اهيلع اورباجتو اهل باجا مث هجوب متت ملو نيبو ةوعد

 عدم نيب يح انثراو لاق ناو . اورباجتو باجا نيح طرش نا الا هتوعدل

 اذك لبق نم هانكرتشا ام انمستقا لاق ناو .اتب نيمي الف الاو لودعب هتوم

 .ةمسقلا ركنم ىلع نيمي ال نا ىلع رثكألاو . اتب نيمي الف الاو .ربخب ولو نيب

 هلوق لبق مسقي الصا انثوروم كرتي مل وا س الصا هعم تكرتشا ام لاق ناو

 ثروي الصا كرت هنا نيبي نا يعدملا ىلعو سالفالا تيملا ىف دعاقلا نال

 اذه كرت لاق ناو . اهيلع نوربجي مث ىوعدلا بسح ىلع ةداهشلا نأل

 كرتي مل هنا هيلع تبلا نيمي الف الاو .هنم رثكا عدم نيبو ءىرب نادفلا

 .رم امك بيرم وا .مارحلا ةمسق ىلع ربجي ال مكاحلاو . بيغ هنأل لصا

 بلكك هنمث هوركم وا . كلذ مكاحلا فرع اذا رهاظلا مكحلاب دخا ناو

 وا لطبت وا . متت ىتح اهنوبلطي اهباحصاو يواعدلا هيف ه وا .زاب وا

 .نوزوم وا ي ليكم وا . حير , ليسب رادنا طيلختك موق لاوم! نم طلتخم

 هتمسق ىلع اوقفتا نا طلتخملا اوبهاوت وا . اهودقع ةكرش نع مهلاوما نم

 لك ملعي ال ىتح اهدودح تبهذف اضرا اومستقا نا اذكو . هنومسقي مث

 ىلا نادفلا اذه يف يلام مكل ترهو : هئاكرثل لك لاقو . اهوبهاوت هل نيا نم

 .هتقيل هيلوب نايتا ىلع يلو دخا زاجو .ةمسقلا ىلع اورباجت مث مهرخآ
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 ةعرقلا ةمسق

 هنبا يلع هابا نبالاو .امهيخاب يتاي نا اخا خا ذخأيو . هعم اكرتشم

 وه هنبا ىلع هابا نبا الو. هب يتاي نا هيبا ىلع نبا ال . رخآلا

 لاصيا ىلع روهظلا يف نورداقلا مه هماكع-و مامالاف . هب هنم كما هنأل

 لك لقتساو نامتكل رمألا عجر اذاو .هقح قح يذ لك

 ةريشع ذخا مكاحلل زاج دانعلاو جاجللا رثكو داسفلاو روجلا رهظو هيارب

 تحت نم الا لمعي الو . مهريغ نم هيلع ردقا مهو هب اوتاي نا قح عنام

 هلوىلع ايلو ربجيو . هنع هنودري امك هملظ نم هنوموقي مهف مهفويس لالظ

 عنام دنع ناك وا سةزوحلا نم هيلو جرخ وا .نعذا نا الا هنم هجرخي الو ء سبحب

 نمو . ذئنيح رذعيو هب انايتا قيطيال نالوةيق نانيما يتاي وا \ ناطلسك

 ٠ وه هنبا ىلع هابأ نبالاو . هيبا ىلع نبالا ربجي ال مث

 نيميلا اهب ربيو اهيلع ربجي مث نمو سوفنلل ابييطت ةعرقلا ةمسق تلعج «باب»

 نا برضتو قيقحتب ةضيرفلا مسقت نا اهتفصو . نامياب اهيلع ءاكرشلا ذخاوت اذا
 لقا ىلع لوعيو مسقي عضوم لك موقي مث حصت نا ىلا رسك ماهسلا يف دجو

 ةثالث عضوم نم ءزج لدع امبرو ابعضاومو نيضرالا ةميق ىلعو ماهسلا

 ضعب ممجي مل نا ةدح ىلع مهس لك زييمتب حصتو رخاء نم ءازجأ

 ىقلتف ماهسلا ردق ىلع ةعرقلاو ۔ عضوم يف عمج نم اهذخايف ضعب عم

 ءاكرشلا ددع ىلع اهلعج نسحو . هتعرق هيلع تعقو ام لك ذخايو اهيلع
 نا اذهو . كانه اهددعب اهمتا ماهس هل نم تعرق تدعقو ثيحف ماهسلا ال
كرات ىلع سقيلو .مهسالا ىلع لعجتلو ررضتلل لاحم ال .لحم يف تناك



 ،نامهس همال : رشع ينثا نم مهتضيرفق : ءاقشا ةعبراو ةجوزو اهنم نيوخاو ًاما

 . مهلع مسقني ال يقابلا وهو كلذك ءاقشاللو . ةثالث ةجورللو . ةعبرا نيلالكللو

 . ةينامث همأل : اهنم حصتف نيعبراو ةينامث جرختف ةضيرفلا ىف ةعبرا برضتف

 ٠مهنم لكل ةثالث كلذك ءاقشاللو ى رشع انثا ةجوزللو . رشع ةتس نيلالكللو

 اهماهس لقاو اهلصا ىلع ةدح ىلع همهس الك تيطعا ةرمب مهل تمسق ناف

 ةينامث ىلع مسقتف رشع ةتسلا يف الو ةينامثلا يف لخدت ال يهو ةثالث

 تبتك ماهسلا ددع ىلع لاحم يف ةمسقلا تناك ناف .مهماهس ددع نيعبراو

 لك ذخأيف اهيلع ىقلث مث مهسألا ددع ىلع اهبحاص مسا لك هقاطب ىف

 ىل ىقلتق ءاكرشلا ددع ىلع تبتك لحم يف تناك ناو س هقئاطب هيلع تعقو ام

 وا ثرشع انثا هل نم ةقاطب تعقو ثيحف فرط نم اهلوا نم مهسالا

 يقابلا لوا نم ىرخالا ىقلث مث ةمجلا كلت يف هماهس متا ةثالث وا . ةينامث

 ام لوالل حصي الو . مهرخآ ىلا اذكهو بيترتلا ىلع هددع اهبحاص متيف

 : لبساو فخا هجو انهو . مهرخآ ىلا لكل ام نيبتي ىتح هتعرق هيلع تعقو

 رخآ ءاقشالاو ةجوزللو ، فصن امهماو نيلالكلل : نيفصن لاملا مسقي نا وهو

 ةجوزلل ةعبرا ةينامث ىلع يناثلاو . مهس لكل هثالث ىلع لوالاف امهيلع عارتقاب

 . ةارابم وا س ةبهاوم وا . ةعبامب اومستقا ناو ٠ دحاو ءاقشالا نم لكلو

 كلذ ةفصو . اليلحتو اميرحت هجولا اذه نم عيب يهو ٠ زاج ضارتب وا

 اذكو . .مسلا كلذ يف هل يتلا ةيمستلا لكل لك بهو ماهسلا اولدع اذا

 ناو . هل رخآلا مهسلآ يف هكيرشل ىتلا ةيمستلاب ةلدابملاو ةءاربلاو عيبلا
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 نم ىنتسي ام
 ةعرقلا ةسق

 نم متت قح ةبه حصتالو . مهل بوهوملل دهشي الف نوقابلا ىبأو مهدحا بهو

 ٠ هوحنو عيبلا اذكو - لكلا

 اذكو . ةمسقيف ىنثتسيو دجسمو ةربقم ىلع طخي _ «لصشض»

 ضراللعىات _ طق رمثي مل نا رجشلاك ةكردملا ريغو ٠ تاك نا ةكردملا رامثلا

 يحاونلاب اومستقاناو ٠ قشوا ى طخب ةلصتم ضارا نيب زجحيو . عيبلاك رجشلاو

 وا . ربق نم لصالا يف ام ركذ ةيربتلا نيح بجي مل اهدودحب ةنمد لك ذخاو

 مهس مهني يقب ىتحهتعرق لك ذخا ناو . اعنمو ازاوج ميي اهنأل دجسم وا . راغ

 ملف هيف مهكارتشال مهسالا لك ىلع ةعرقلا اوحرط ولوهل زاج ةمسقلا رسك نمف

 نا ىلع افاصنا هومسقف اهوحنوا . اعابرا وا .اثالثا لاملا اوكرتشا نا اذكو . متت

 ليكم وحن مسقيو . اهرسك لكل زاج امهني رخآلاو امهدحأل فصنلا نوكي

 ناو . ةمسقل رخآ هاعد ايمذ مكاحلا ربجي و-ةعرقل جايتحاب ال ليكب

 : هل ںومعنيف مهدحا هب قبسي مالكب دوهشلا مهررقتسا ءاكرش نيب تمت

 'هارش وا \ ثراب ى نالف نبا نالف لبق نم مكنيب ىذلا متمستقا مهل لوقي

 . اعمج مهررقي :ةدح ىلع لك مهس : ءيش مكنيي قبي ملو متيرابتو ةبه وا

 ةدايز الب . هرارقا ىلع ربخلا اوغلب دعب اهدحج نمو .هل نومعنيف ىدارف وا

 . ةلمجلا لها روهشم اهيف زوجي و . مهرابخاو ءانمألا راهشا اهيف زاج و . صقن وا

 نالف نبا نالفو نالف نبا نالف نا اندنع رهش غيلبتلا يف ءانمالا لوقيو

 ‘ءارش وا . ثرا وا . ةبه لبق نم لصا نم امهنيب ام امستقا
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 "تيملا ةكرت نم هنا فرع ناف :هحاص ديب وه ءيش يف دس ىعدا نفن

 ،همهس يف هذخا هنا نيبتي ىتح ةمسقلا راهشا هيف زجي مل هديب ناك نم كلذب رقاوا

 ناك نم هبف دعق هتكرت نم هنا فرعي ال ناك ناف .هبحاص هنم هيلا اريت وا

 هبحاص ديب ام ىعدا نمو ساهنم هنا فرع ول و ليق و .اهراهشا دعب هدي

 افورعم لك رمعف ةثرو نيب ترهش ناو ٠ عدمف همسقلا يف لخدي مل هنا

 .عدمف هسفنل وا . هتمسق ىنعدا نمف :مهنم هرماع فرعي م رخآ يقبو

 اهعفدو تام ىتح هديب هتكرتف اهمهس تذخأف اهيخا عم ةأرما تمسق ناو

 ىف تذخا ام ىمسو اهخا عم ةمسقلاب ربخلا تفلب ناف : هدالوا هنم

 ينب عيلبتب لغش الو . اهب هنم اهل ىمس اميف تدعق لصالا نم اهمهس
 .هتبثت ىتح اهيخا ةثرو هيف دعق مسقب ملامو مهييا ديي هنا اهيخا

 ةمسقلا ماكحا أرط نا الا اهف عوجر الو ةميبق ضقنت ال . «“باب »

 مهسالا ضعب قحتسا ناف : ةمزاللا دوقعلا نم يهو . قاقحتساك خسف اهلع

 يف ادئاز انبغ ولو مهل سيل امو مهلام مهماستقال اهنم هرئاظن يف تخ

 . ةلداعب الا ضعب ىلع ضعب لوق هيف عنم و . ماهسلا توتسا قحتساف مهس

 جرخت نا هلامب مهثوروم ىصوا وا . هب اوملعي مل ثراو جرخ نا اذكو

 ةمذلا يف مولعمب ىصوا ناو . هنم جرخت نا هنم مولعمب وا ث هتيصو هنم

 (نالوق) هب خسفلا يفف :هجارخا لبق اومسقف هلام هنم مولعم هنم جرخي نا

 هتكرت نم الا جرخت ال اولاقف ةثروال ةداهشلا اهبابرا غلبف انويد كرت نمو
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 ىعدا ناو .مهيلع تكردا آرامث وا اضعب ولو اومسق اذاف ؛ كلذ مهلف

 ميبلع نوكرديو .مهل ةثرولا فلحي مل الاو ٠ ونيب مهيلع كلذ ءامرغلا
 اذاف . ةكرتلا يف لوخدلا اوراتخا نا هيف نومسقي مولعم لجال اليمح

 .المح اودجب مل ںا ممسبحو _اومستقي مل ناو ۔مهل مكاحلا هاداتسا غلب

 اومستقا اذا مهيلع مهنويد اوكرديل اهيلع مهوذخا ةثرولا نم اوناك ناو

 هنال . ممزود وا 'مهعم ثراو مهيلا ثدحي الئل كلذ نوكرديو اريسي ولو

 هلع اوضق امم ءيش اهيف نيلخادلا ىلع سيلف تيملا ىلع اوضق ام دعب لخد

 ححصو ۔اومستقي مل ناو نويدلا ىلع ةثرولا ذخؤي ليقو . اعربت مهلاوما نم

 مهمزلو . ال ليقو . كلذ مهمزل كرت ام انل اونيب مهل ثامرغلا لاق ناو . لوالا

 مكحلا يفاوئرباذك عضوم كرت اولاق ناو . اهنم اوربتي مل نا مهيلا لاصيالاو عيبلا

 لصالا عجر ةلداعب تبث اذاف : ةمسق خسف عدمك هنيب دعب هريغ ىعدا نمو

 يف خسف نا عيبك هدي ناك نا هنمض دحا مهس نم فلت امو مهنيب

 مهضعب وا .۔اكرشلا لوقب لب دوهشب تبثي مل ناف .عاب ام لطبو لقتنم

 هجوب هريغ ديب ام ىلا لكل ليبس الف تخسف اولاقو مهني لصالا اودرف

 هركو .اهخسفب قدصي ملو مهنم وا . ةثرولا نم نكي مل نا اكيلمت بجوي

 ىلع ناعيالو كلذ نع ىفاجتيو ةمسقلا رما يف شيتفتلا ةرثكو للخلا عبتت

 ناو . نالمح اهل دجوي مل ةحضاو ةجحب مصخ ىتا نا الا دجو ام حسف

 الو .عيب يف رثؤي ال هناف ةعيابمك يف ال . ةعرقلا ةمسق يف رثا نبغ جرخ

 هلعو - مهنيب اميف هنوددارتي وا ؟هب خسفنت لهف : رثكالا دنع هخسف بجوي
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 ۔هيلعلوعو ادارت الو اخسف ةعبابمك ىف رثؤي ال هنا لصحتف .(نالوق) ؟لمعلا

 نويغخملا هب نغ ام اوملع نا ءانمالا لوقب نيتو ادارت ليقو . اخسف لقو

 فكلاف كلذب اوملعي مل ناف .هئاكرش عم مسق هنا نوملعيو هتميقب نوربخي

 لوهجم لوخد دعب رهظي الو . بيغ هنال نيسي م نا نيمي الو . مهل ملسا

 وأ . هث رح وأ . رطمب رجش وأ . نانج يقسك ةدايز وا 4 . صقن نم لمع ف

 روهظو ةرامعك ةدايز هيف تلصح نا نونملا ف فلخلاو . هوحنو هعطق

 ةرجش باهنك كلذك هنباغ ف صقن لصح وا . هنباغ ىواس ىتح نيفد

 ىف مهكارتشال هافن ةعرقلا خسفي هنا ىأر نمف ؟ الوا ؟ هنوكرادتي له : هنم

 لئاقلا دنع نوبغملا هكرديو ٠ ايواست ثيح ةناث اهنومريف صقانلاو دئازلا

 ةدايزلاو . ةمسقلا مامت دعب نباغلاب تلزن ةبصم دعو . فلت دعب ولو ددارتلاب

 هردق ملعو ةرامعلاو فلتلا لبق رهظ نا الا هدعب ةدئاف نوبغملا دنع ةلصاحلا

 . ءايحاب الا مهضعب وا . مهنوم دعب مهنيب كردي الو . اقافتا هوكرادت

 زاجف ةثالث ىلع نادفك مسق نا . ق ةمتاخ ©

 ذخايو ء امهنيب اع يناطسول هدري نا نوبغملل زاج رخآل ينافرط نم نبغ
 هنال رخآلا فرطلا يف نبغلا نم اريسي هيطعي الو همهس يلي امم هنم هردف

 تامناو . صقنوا .ةدايز ثودح عمول و مهنيب كردا اورياخت ناو . ررض

 كردا هب رقا ناف ث رياختلاب رقب مل نا كرت اميف هثراو دعق ضعب

 م نا هب ددارتي الو . بصب خسفنت الو 0 رثكألا دنع عيب سل هنال هيلع
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 ث رجش اهيف سيل ةكرتشم ضراك هجو يف هب خسفنت ليقو . انبغ نكي

 ٠ اثانا و اروكذ مهس جرخف اهرامثا لبق تمسق نا اتبان رمتلا ىونالا

 :اهسورغ عم تمسق مث تسرغف ضرا تكرتشا ناو . فقولاف ضعابت ناو

 زاج سرغ امك يهو ذخأت مل اهنا وا ءاهداسف اونمآو اهذخا اهلها ملع ناف

 . امهومسقي نا مهل
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 ۔ باتك .

نشل -





 نهرلا فيرعت ث رفس يف ةنسلاو باتكلاب زئاج وهو نهرلا :: _ «“باب»

 الوا رظنلاو . هيلا قلع قحب عابي ام عيبلا هل نم لذب هناب فرعو . رضح وا

 نهارلا يبف ناكرالا اما ٠ هماكحأو هطورشو هدقع ةفص يف مثهناكرا يف

 يفهفرصت حابملا ركذ امك هلعف زئاجلا وه نها رلاف نهرلا هبف امو نوهرملاو نهترملاو
 ناوةفيلخل زاجو . نهر دعب ولو ةزاجاوا . نذا وا .ليكوتوا . ةفالخب ناو نوهرملا

 دئا زيال نىهترملا قح ردقب رض عفدوا ء عفن بلجل هيلع فلختساام نهر سرخال

 نمضو نهرلا بيصت ةفآ نم ءيش هيلع سيل هناف هطراشي الو. نمضالاو هبلع

 . كلذب كلهام نمض لجؤم نيدب عاب ناف - هيف هطراش نا هدي كله ام

 احالص ىأر نا صخرو :: ريخات نع نصقنب ناو . دجو امب دقنب عيلو

 هيلعفلختسا نمل نهترا ناو . هيلع داهشاب ةقث ءيلمل رخؤي نا دقن يف اسخبو

 نمو ۔ هنم فلتام نمض الاو ى نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نا نهارلا طرش

 نها رلاك نهترملاو . مكاح هيلع رجحي ملام هلاعفاو هنهر زاج هلامب نيد طاحا

 نوهرملا ةفص فرصت حياو .هبف نوهرملا فلاخو 6هعب زاجو نيع ام نوهرملاو . اعنمو ازاوج

 .طلسم وا ٠ نهترم ديب ررقو ث رمامب ناو هدعب ال ء نهرلا لاح نمهارلل هف

 نهر حصي الو سهيف ريغلا قحب اعونممال .اضوبقم ناكو نهار لبق نم هلع

 جراخلاف ققحتلاو نيعتلا انطرش مث نمو . ضعب دنع ةعفشوا ،قالط الو ةمذب ام

 نهرزوجي الو سكع الب ابلاغ هنهر زاج هعيي زاج امف . هعيب زاوجو ضبقلاو

 منغ ىلع رعشوا . فوصالو كردا ولو رجش ىلع رمت الو ررفل نطي ام

 رخآل هنهارو هنذاب نهترم قح نع لضفلا نهر زاج لهو : ضبقلا مدعل
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 ىلا لقتني ألام

 ضبق لبق نهر

 هذخا هقح نع لدف امف لوالا دي هرارقو هلبق ال . هدعب وا .لوالا لجاب

 لوالا لام نمف نهرلا نم بهذ امو .(نالوق) ؟الوا ؟ نهارلا عبت الاو

 .كلذ طرتشي مل نا هلك فلت نا امهقح بهذو يناثلا نمف هيلع دازامو

 .فولاف هنم هكفوا .هقح هنع عضو وا . نهارلا "ىربا وا.لوالا دينمخسفنا ناو

 قيقرو حالسو فحصم نهر مرحو ٠ هلاحب لضفلا يف يناثلا لام نا نسحتساو

 سنج يف ابرلا هبشاالاو هبف نهرام فلاخي نا انطرشو :اهعيبو ادهاعم ناويباتكل

 اضيا هقافو يف زوجو . رثكالا دنع هفالخ يف سنج نهر زاجو .لجاو ةدايزو

 هكلمي نا لبق ائيش نهر اذاف : كلمكب نمهارلل هفرصت حابي ناو ءاعيب سيل هنال
 دعاقلا نال القتنم ناك نا هنذا الب ريغلا لام نهر حصو . ايناث هداعا هكلم مث

 لازيال هجوب دحأل فرع اذإ لصالاو ٠ كلملا ليلد ديلاو .هديب ناكنم هيف

 عابيال مث نمو : هجوب هيلا لقتنم كلم ىلا هجارخا ةفرعمب الا همكح نع

 الف هكلام نذال ۔ نهر وا . عيب نا ۔ فقوي هجورخ حصيل هكلامل ةبسنب الا

 هنهترم ديب هرارقا انطرشو .هكلامل ةبسن الب عيب نا عوقو دعب ةزاجا هيف حصت

 هضبقي ملام هديب انهر هنوك حصي ال ائيش بصغ نم ناف نهرلاب هنهار نم

 اذكو - نهرل بصغ نامض نم لقتني الو ٠ نهرب هديعي مث هبر

 :نهرىلع دري مث ضبةي ىتح نهري ال ضارق وا .ةعيدو وا . ةيراعكب ديب ام
 هنوكانطرشو . ةناما لقتني ال نومضملاو . ضبق لبق انهر لقتنتال ةنامالاف

 اهضقوا .اراد - ليق ۔ نهترا نمف ٠-ضبق نودب هعانتمال اعونممال ،اضوبقم

 دحج ناو ٠ كلذ ف هلع هرارقا زوجي دوهش ةنياعم الب نهارلا رارقاب
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 .نهترمل تعفدو اهب هيلع يضق هموي بهاولا وا . هديب تناكو ماصخلا موي

 : دوهشلا نياعي ىتح نهارلاك رارقاب عنمو . (راتخملا) وهو ٠ هل بوهوموا

 نمارلا ربجيو دقعلاب نهرلا مزليف مامتلا طرش نم ضبقلا لوالا ىلعف

 ٠ عقي ملام نهارلا مزلي الف ةحصلا نم يناثلا ىلعو ٠ ضابالا

 نهار نم نهترم ذخا : لوصالا يف ضبقلا ةفص _ «“لصف »

 هريجا لاخداو هنم نهارلا ريجا جارخاو .انكسم ناك نا نهر حيتافم
 عييهج نهر زوجي ال لوقلا اذه ىلعف : هضبق اذهف نانجك ناك نا هيف

 . اهيف هطرش نم دنع ةيطعلا اذكو .اهيف ضبقلا ةحص مدعل تايمسللا

 ديب هنوك هيلع طرشو كرتشم يف امهس .نهر نمف .كيرشل اهنهر زوجو

 قحب نكي مل انه ضبقلا نال زجي مل ةناما همهس نوكي نا ىلع نهترمل

 ةيمست نهر زوج و .نهترملا دي نم هبصغك ۔ قحب ۔ال هلاوز اذكو

 ضعب يف حض هنع ديلا عفر هيف وه ذا:ضبقلا فالتخال لقتنم نم ال٬ لصا نم

 آزا وج ءاوس عيبلاو نهرلا يف ضبقلا ليقو : اندنع (راتخملا) وهو . لكك

 وا \تي وا . رادك نهترملا ريغل هؤارك قبس ام نهر زوجي الو . اعنم و

 .هل ال . هؤاركو هقادصاو هتبهو هعيب اذكو . ريغلا قحب عنملل ةباد وا .دبع

 تاعيملا نامثاك ةمذب وا .ةيراعك انيعم نومضملا لاملا وه نهرلا هف امو

 ةلاوح يف اذك و . نيعتب تاقدصلاو . تايانجلا شراو . تاراجالا ءانعو

 ناو . ۔ تلح ناو ۔ ةلجؤم وا .ةلجعم رم دقو ملس ال . ضرقو ةلامحو
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 ضبقلاةفص

زوجي ال ام



- -. 

 نهرلا

 اذاف : هنمث ضبقيو هعيبي نا ىلع ةميقل دري امم مولعم يف ال .ائيش نهترا

 عنتميو . ةمماتم ىلع زاج هقح هنم ىضق لودع ةميقب نهارلا ىلع هلام فرع
 نيمض يفو ٠فلتلاب نامضلا ءافتنال ةبراضم و ةيراعو ةعيدوك ةناما يف

 ال ا لوالا وه نهرلاف . نيد امهب طاحا ولو نهر يف نهر عنمو . هجو

 ىلع اقفتا نا زاج هنم هني د ىضقو هعاب ناف : هباهذب نيدلا بهذي الو يناثلا

 . موزلو بوجوب ال ؛ نذاب كلذ

 ادوهش ايتا انهر اداراو نانثا لماعت نا _ «“باب» --: ا

 اذكو اذك يلع رضاحل اريشم اذهل وا .نالف نبا نالفل نهارلا مهل لاقو

 يذلا اذك هل تنهرو يتآلا اذك رهش لجال اذك و اذك عيب نم

 ,لجالا دنع عابي انهر سانل سان نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك يف يل

 دجسم وا . ربقك هيف ام ىنثتسيو .نمثلا لجا ؤه هعيب لجاو . هدعب وا

 ركذيو ةكردم رامث وا .راغ وا . تيك :وا 4 عيبلا يف ذ رم امك ۔طخب

 صقن وا . ليوحت وا . تابن وا .عرز وا ث رامث نم هيف ثدح ام دوهشلا

 ةدهاشمب فرعت نا اما ۔ ءايشالا نأل تاتب وا .ةفصب مهدنع اهنا نونيبيو

 جاتحي الو . ءاصياو قادصاو ةبهو عيب يف اذه . بقلو ةفصب اما و ى تبو عطق

 هاقتنال نهر يف تب وا .ةفص ركذ ىلا مكاحل رمخلا غيلبت يف دوهشلا

 رابآلاو تويبلاو. رودلا نهرتو ٠كلملا نم جارخالاو ءانمألا لاسرا

 عيمج نهر نمو .. اهعيبك ةيملا نهرو . اهحلاصمو اهلكب تامامحلاو
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 سانل سان نم هيف امو هلكب هركذ هنم ابيصن وا .فورعم دح يف هلصا

 يف عمبلاك نهرلاو . بجك نم هيف ام ركذ ىلا جايتحا الب هدودحب
 رامث نم اهيف ثدح ام ركذ ةنمدب دوهش ىلع قيضي الو : همدعو جايتحالا

 .هنع تلاز وا .هيف تثدح اذا صاخلا هيلا جاتحي امم رجشو هانبو

 هدقع دنع نهرلا طورش نم نهترمل زاج _ “لصف»
 ةبقب هل إلو هقح رخآ ىلا نهترملا دد نهرلا : هدوهشل هنهار لوقي نا

 نهرلا وا .ينمزتلا وا .هب رما وا .هسفنب هعاب ناف . نمثلا يف الا ةدايزو
 طرتشي مل ناف : كلذ لك طارتشا نهترمللو . هبيصت ةفآ نم هل الو . كلذ هلف

 ولو هنيد نم ضبق اذا هدي نم همكح لازو خسفنا هقح رخآ ىلا هديب هنوك

 اسوحم لزي مل هضعب وا .نيدلا يف سبح اذا هناف . ثحب هيفو . اريسي

 ىتح ثراولا نع ةكرتلا سبحك _ كلذ طرتشي مل ناو نهترملا قح رخآ ىلا
 ىلا قلع هنأل ائيش هذخاب خسفنا هتلمج يف سبح اذا معن ۔ هتيم ىلع ام يدؤي

 سيل ناهطارتشا ةدئافو . اندنع (راتخملا) وهو ۔ هقح رخآ ىلا طرتشي مل نا هتلمج

 . هتلمجب نيدلا قلعت لامتحا نيدقنا يف الا نهرلا نم ةدايز وا . ةيقب نهارلل

 قلعت ناو ،نهرلانم لقا ولو نيدلا لك يف هعيب زاج اهب قلعت اذاف :هنم هردقب وا

 ٠ كلذ طرتشي مل نا هنيد ردق الا هنم عيبي نا نهترملل زجي مل هنم هردقب

 هعإبب رما وا . عاب نا نهارلا ىلع هطارتشاو : هيلع لوعو لوألاك كلذ ريتخاو
 ليكولا لكو اذا ةلاكولاك هعيبي نم رما اذا خسفنا هطرتشي مل ول هنال زاج
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 طارتشا
 ءاةب نهترملا

 هديب نهرلا
هقح رخآ ىلا



 يرخلا

 لوقي نا هيلع هطارتشاو . رم امك هلكوم نذا الب هيلع لكوام ىلع اليكو

 .اهمدعو نهارلل ةءارب نوكي نا لمتحي هنأل هل زاج نهرلا وا . ينمزل نا

 ةقث هدي نوكيف دارا امهيا هنيدب بلاطي نا هل زاج هل ةءارب نكي مل انلق ناف

 لطبال امهدحا باهذف . رم امك هنع نومضملاو نمالاب قحلا قلعتك هقحب

 مالسلا هيلع هلوقل نهرلا باهذب نيدلا بهذ لوالا لامتحالا ىلعو . هقح

 لمعلا هيلعو . نهارلا مزل اذا خسفنا كلذ طرتشي مل ناف . «هيف امب نهرلا»

 لرتشي مل نا ليمح وا .نهر هيف نيد يف ةموصخ بصنتالو : اضيا

 نا هنال نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نا هطارتشاو ٠ امهنم ءاش نم موزل

 لجألا ىلع عابي انهر اطرش ناو .هباهذنب هنيد بهذ كلذ طرتشي مل

 زاج اتام اذاف ٠ ايرخس ناكو هدنع هتاف نا هدعب هعبي مل :هدعب : ركذي ملو

 لجا ىلا كاش ىتم عابي انه لجاع يف نهر نا اذكو . هعيب نهترملا ثراول

 اذك لجال نهر ناو .ايرخس راصو هدعب زجي مل الاو هدنع عيبي اذك

 دعب ايرخس هنوك زاجو . لح اذا خسفنيو هدنع عابي الو ديلاب انهر ناك

 دعب لازتو . مدع دعب تبثت هطورش اذكو +امهقافتاب هسكعك الجؤم هنوك

 . هدعب زاج دقعلا دنع اهنم زاج امف . طقف امهدحأبال_امهئالكوب ناو ۔ توبث

 ء لجالا دنع هعيب هدقع دنع طرتشي ملام يرخسلا _ «“لصف»

 لسنلا اذكو : امهدحا تومب زوجو : رم امك نهت رملا ثراو هعاب اتام اذاف : هدعب وا

 عابي انهر لجاع ىف نهريو : يرخسلا مكح يف هنهر دعب ناويحلا يف ثداحلا

 انيمض ىطعا ناو . زوج و : حصب مل هعيبل تقو ناو : نهترملا ءاش ىتم
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 زاج اذك لجال هنمض ام هيلع لحيال نا طرتشاف لجاع قح يف

 . مزتلا ام همزليو هيلا نمض يذلا لجالا لحي ىتح هبر هيلع هكردي الو

 امهيا موزل هبرل زاج ثيح نيدلا ريخات بجوي ال ةلامحلا ريخاتو

 نود ںهرلا زاج نالفل نالف نهر امك اذه كل تنهر لاق ناو . ءاش

 تعقو ںاف . نهرلاك تزوجو . (حصالا) وهو . ىمسملا اهطرتشا نا طورشلا

 هقادصاو هتبهو هعيبو ناويح نهر زاجو - ايرخس راصالاو هدنع عاب

 ولو ايلمحلا قتع مألا قتع لهو ٠ ينثتسا نا هنطبيف ام نود هب ءاصيالا و

 زاوجن الو . لجألا لبق هعيب طارتشا حصب الو . (نالوق) ! الوا ؟ ينشتسا

 عافتنالاو هنابلا برشو هباود بوكرو هتوييو هرود ىنكسو هتالغ لكأ

 نوكي نا الو نهر۔اا ىوقتل كلذ طارتشا زاج و . نهت ملل هعفانمب

 هتلغو . هقلغ نم اذهو . هيلعف صقن ناو 0 هلف داز نا : نهرلا يف هنيد

 يف نهرلاك ليقو . - هلصأل عبات عرفلاو هعم ليق هؤامنو هنع ةلصفلا

 لخدت مل اهبرل يه ليقو : هتلغ يف ءافو دجوام عابيالو . باهذلاو عيلا

 هل هانعم له ٠:«همرغ هيلعو همنغ هبحاصل : نهر قلغيال » مالسلا هيلع هلوقل

 هتقفنو هتبيصمو هنم نهرلا كاكف يا نيدلا ةمارغ هيلعو هجارخو هلغ

 رجشلا ءامنك ۔ ةلصتملاف ٠ (ناليوأت) ؟ هصقن هيلعو هتدايز هل وا ؟ هتيانجو

 .لمحلا اذكو . نهرلا مكح اهمكحف هتاذ يفءيشلا ةدايز ۔ ةلغلاو . ناويحلاو

 هنماهلصا ناك نا ةلصفنملا و .هبف ةثداحلا ةلغلا نم هعيب تقو ةكردملا ريغو

 هنم ةدايزلا تناك ناو . فاوصالاو نابلالاو كردت مل نا رامثلاك هكح اهمكحن
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 طلسملا

 ٠ثداحلا لسنلاو يرخسلاك هعم عابت الو هعم تلقع جراخ نم اهلصاو

 نمل وهف جراخ نم هلصا ناك ناف هيف ثداحلا ضقنلا وا . سرفلا امأو

 هرودلا ءاركك هنمال هيف ةدايزلا تناك ناو . نهرلا عم نوكيالو هلخدا

 ضبقلا لاوز نا انطرش عم (رظن) هيفف باودلاو ديبعلا جارخو تيناوحلاو

 . هنهر ةيوقتب هل ةعفنم قلا اذه نا ريغ هداسفل ببس قحب نهترملا دي نم

 هاركلاو الوا ؟ خسفنت لهف نهارلا نذاب اهاركا مث رادك نهترا نمف

 ةحص عم ثاركلا زاوج ىلعو (نالوق) ؟ ۔ لجالا دنع نهترملا قح نم اضق

 ام ج!رخو رودلا ىنكس طرش ناو . ةلغلا طرتشي نا نهارلل زاج نهرلا

 الا ضبقلا ىنعم نم هجارخال زجي مل هسفنل هسفنب هب عفتني نا ركذ

 رهظألا يف هل هراعا نا خسفنيو .لوق ىلع هريغك هل زاج ءاركب هذخا نا

 ٠ نهترملا لام نمف هدي نم فلت ناو .هنهر نهترم نم ةفيلخ ءارتكا زاجو

 .نذاب ادبع ولو لجر ىلع اقفتي نا امهل زاج _ «“لصف »

 . نهترملاك هديب نهرلا نوكي امهدحا نم وا . امهل ابيرق وا ءاكرشم وا

 نم لكف ى فحصمك نهر ىلع كرشم طلسي الو .هل رم ام هل طرتشيو

 وا .هل هعفد نا .امهدحاب لازي الو .هطلست زاج هتلاكو تحص

 ضعب ىلع ءهاطلسي نا زاجو .هعفدب لك قح نم كله ام هل هنم اربت

 نهترملل عفدي ىتح عيي اذا هنمث ضبق وا .هزرح وا . هعيبك . طقف هوجولا

 لام نمف اذه ىلع هدي نم بهذ ناو .هل ديقو هيلع لكو ام ىدعتي الف
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 لهف: نيدلا يواست هتميقو طلسم. ديب كله ناو .نهترملا نم ليقو . نهارلا

 .. (نالوق) راتخملا وهو ؟ نهارلا ىلع هلاحب وه وا؟ نيدلا لطبو هيف امب بهذ

 .هامرفلا نم هب قحا نهترملاف طلسم ديب نهرلاو نيد هيلعو نهارلا تام ناو

 .اقافتا مهنم هب قحا وهف هدي ناك ناو . اضيا لمملا هيلعو مهصصاحي لب ليقو

 .هفلت ىعدا نا قدصو . طلسم ديب ناك نا هعافتناب خسفني ' ال هنا راتخملاو

 دي هلعج زاجو . مهنا نا .ليق فلحو . هنم لضفلا وا . .عي نا هنمث وا

 دحو هعاب ناو . انيما ناك نا صخرو . رخآل امهدحا هكرتي الو . نيطلسم

 نا ٠ الا دقع لك ىلع ناتفيلخ , , نارومام وا ! نانهترم اذكو : رجب |
 ناو . دحاوب لعفلا زاوج حص الاو .ةرم ريغ رم امك هلعف ةيحاص هل زاج

 وا ٠نهترملل عفنيو طلسملا عيبيو . هماقمب لك ثراوف امهدحا وا . اتام

 . نهارلل نهرلا عجر تام ناو هثراو وا .نهارلا _ناكنا_ لضفلاوء هقح 'هثراو

 .طلسملا هثروف نهترمل تام ن . ناو اهماقم طلسملا ثراو موقي الو تام نا هثراول وا

 ناو :هتصح هاطعا هريغ هعم هثرو ناو . يفوتسيو عيبي هلاح ىلتي ناك هسب و

 نيطلسملا دحا تام ناو . اطلسم انهار نوكي ولو هنيدب نهنرملا هبت نهارلا ثرو

 هلطيي الو انناث هدي هنادغف نهترملاو نهارلل نهرلا امعنم يقابلا عفد

 هدي ام ام عاب ناو .قافأ مث نج - نا طلستلا نم جرخي الو . امهدحا توم

 : هعيب داعا لضفلاو قحلا فد دعب ولو عيبا لبق هيف بيعب هلع در مث

 نأ نمنض صقنب ناو ء هفح زهترملا ءافيتسا ذعب نهارلل همف د لضفب هعاب ناف
 نهترملا اذكو ٠ مكحلا ىف نمصأ مكاح رابجا الب هدر دقو الاو بعلاب سلد
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 . مكحلا يف عيب ىلع طلسم رابجا امهدحا كرديأالو . ةيصولا ةفيلخو

 هدقع ىلوت تمت اذاف هل نيدلا لصا نأل هترملل دوهشلا دهش هدارا اذاف

 ` ' .. ايرتشم اعئاب نوكي الف هماقمب هنال نهترملل هعيبي الو
 وا ؛هخسفي ام كنهر يف تلعف نهارلل لاق نا ٤ باب »

 عجري ليقو :امهقافتاب الا نهارلل عجري الو ٠ هب لغتشي مل هنم تأربت
 ريخ تنهر ضرا ضعب قحتسا ناو . لاحلا يف لاملاب هيلع مكحيو نهارلل

 يفو ٨ هيلع ىقابلاب عجريو اضعب هنم متي اهنم نمارلل 7 اهنهترم
 نهترم فرعب مل اذا اذهو .قادصلاو ع لاملا لكب هلع عوجرلا

 هب اوفرع نا يقابلا ىلع ةماقالا مهل حصت ال . كيرشب رتشمو ةأرماو

 اذكو . قحتسا امب نوربخيو اوماقا نا هيلع , اودهشي نا دوهشللو . ال . الوا

 فصن هنهترملف نادفلا فصن قحتسا مث فورعم نادف فصن نهر نم

 رثكا نهر ناو . قادصلاو عيبلا اذكو .هلك فصنلا ليقو . يقابل فمللا

 عيبلاك يقابلاب م اعنا حصي الو . خسفنا هنب هنيعب ال دحاو قحتساف دحاو نم

 نهر يف نهر زوجي الو ۔ نيدلا نم هصخي , ام كل نيعي 7 نا قادصلاو

 نهارلا ىلع نهترملا كردا نهرلا قحتسا نا هنال . رم امك هيف ضوع الو

 . اضوع كردي ىتح كلمب هديب سيلو .هلام ىلع هب قثي ام هل نهري نا

 ةيراعلاو ةعيدولا ا اذكو . ' نهارلل ال .هبزل هنهترم هدر امآرح جرخ ناو

 ل . امهبزل اهدر اتم رح ملع مث ملسم ديب تناك نا ةعاضبلاو ضوعلاو

 هتبوت تملع نا صخرو اهنمث قفناو اهعاب الاو .هملع نا هديب اهلعاجل
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 ىضقف هنهترم هعابف رمخ وا .ريزنخك امرحم رخآل ينارصن نهر ناو

 نم ناو - كرشلا يف هنافيأل نيدلا نم نهارلا ءىرب ملسا مث هنيد هنم

 رمخلا قاراو هقحب نهارلا ىلع عجر هنهترم ديب وهو املسا ناو ._ مرحم

 هقح هنم ىفوتساو مرحملا نهترملا عابو نهارلا ملسا ناو . ريزنخلا لتقو

 . هقحب هيلع عجريو هنهر نمهارلل عفدي سكملا يفو . هنم نهارلا اربتي مل

 هنيدب هلالح كرشمل ملسم دسفا ناو . هعرشب هل لح نمل مرحم عفد زاجو

 در وا . هدر مث هنهترم دي نم نهر بصغ نا و . مهلودعب هتميق هاطعا

 وا .هتميق مرغو هبصاغ دنع فلت ناو ۔بصغب لازي ال هلاحب وهف هيلع
 قحتسا مث انهر اهيف اهبرل نهرف اضرق رانيد ةئام هيلع نمو . لوألاكف هلثم

 ىلا هديب هنوك طرتشي مل نا يقابلا يف نهرلا زجي مل ثلث وا .فصنك اهنم

 ريناندلا نم هبانم قحتسملل نهترملا مرغ ناو .ايناث هل هدعيلو . هقح رخآ

 مث انهر هيف اهل نهرف ضورفمب ةأرما جوزت نمو ث هلاحب تباث نهرلاف

 تطرش نا هفصن يف وهف تمرح وا .هلبق اهقلط ناف :هلاحب نهرلاف اهس
 اذكو . قالطب هيلا هعوجركف هفصن هل تطعا نا اذكو ۔ كلذك اهديب ها

 لبق امهدحال وا .امهلادب مث هترجا يف انهر لمعلا بر هل نهر ريجا

 ۔ قحتسا اميف طرش نا هلاحب نهرلاف :مامنلا

 قف صقن وا . ةدايز نم عنامتلا امهل زاج -- «باب»

 نهار ۔ ليق ۔ سرغ ناو ملثنم دسو مدهنم ءانبك هحالصا ىلعال .نهر
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 وا نه ١ رلل اميف

 نمنمهتراا

 ىفلامنالا
نهرلا



 ٠ خسفنا الاو + اهعزنب هذخأ هلف اهنهترم نذا الب اسورغ نهرلا ضرا يف

 عزن ناو . الف الاو .اهنم تناك نا ضرالا عم اهعاب اهيف وه اهسرغ ناو

 نهترملاهعيبيو نهرلا عم انهر تناك هضرا يف اهسرضف اسورغ اهنم امهدحا

 حصي الو . هعم هعاب الاو . هلاصفنال هلام فافك دجو نا هنم عزن ام نود

 كروش نا ةمسق وا . ءاركا وا . قادصاالو ةبه الو عي هنهر يف نهارل

 هربد وا . : نهارلا هقتعاف اقيقر ناك ناو . نهترملا قحب لوقعم هنال هبف

 . هقحب نهترملا هيلع عجريو . نيدلا نع لضف هتميق يف ناك نا هل زاج

 خاسفناوا . هنم ء"ارباو .هقح نهترملا ءافيتسا دعب هكف نا الا زجي ملالاو

 لخد مث هنيد ىف نهترملا هعاب نا اذكو . هريبدت وا ء لوألا هقتع همزليف نهرلا

 نع لضف هتميق يف نكي مل ناو هريبدتو هقتع زوجو . اضي! همزل نهارلا كلم

 مث انيعم انادف نهر نمو . هقحب هيلع عجريو ۔ ارسوم ناك نا ۔ نيدلا

 هب نكي مل نا هبف هب لخدت مل لصالا يف هلام فصن اهتصاف ةأرما جورت

 يف ةنا ملعت ملو نادفلا ىلع اهجوزتو اهرغ ناو . نهترملا لام نع لضف
 نا طقف داز اميف لخدتو . ضوعلا وهف هكف ناو ٠ ضوعلا اهلف نهرلا

 نا نهرلا عيمج عيي هل زاجو . ةدابزلا لهج قادصلا رضي الو تملع

 هقح ردق عاب الاو . ةأرملل هقح نع لضفلا نمث فصن نوكيو طرش

 هديب ةقث هنأل هنمث يفالو ‘ هديب نهر يف نهترملا ةجوز لخدت الو ٠ طقف

 كلذ نم هيضتقي نيد يف - رهظألا يف _ لخدتو . هل اكلامال . هقح يف

 هنالهيف لخدت لهف الاو . هلجأ لح اذا اذهو . هلام ةلمج نم وهذا نمثلا
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 ريغ هنأكف هذخا عرشلا هل زجي مل ذا : الوا ؟ هتثرو هثريو هتاقلعت ةلمج نم

 . لوخدلا رهظ الاو :(ددرت) هبف ؟هللع يكزي ال هنا ليلدب هل كلام

 نرلا قرح ناك ناف :هجاتحي امو نهرلا ةنم نهارلا مزلت 7 «باب»

 : ولو - نهرلاب ال هلامبوا ،هسفنب هنهترمل هلاصياو همارص همزل ارمثم الصا

 .هنمال . هلام نم هسراح رجأو.:۔ لضف هب نكي مل وا . ةدعب رمشاا ثدح

 .تانوهرملا نم اهريغ وا .هرامث جارخ نم رئاج هذخأي ام اذكو ٠ اضيأ

 نمف امهبال هديب هذخأ ناو ٠ هلام نمف - كلذ نهترملا هاطعا ناالا ۔

 ةه اضيا هنم ال ٠ هلام نم نهارلا ىلع هتاكز اذكو ٠ لوق ىلع اضيأ هلام

 :هعنمي | الو .امهدحا ىف ريخو هبعرو هفلع همزل اناويح ناك ناف

 اقيقر ناك ناو ٠ سانلا نم هلثم هيق ىعري اميف يعرلل هجارخا نم نهترلل

 .لالجوا . رفظ وا .ماجتحا ول . ناتخ نم هيلا جاتحا ام همزل ةمييب وا

 ٠: اضيا هنمال . هلام نم هنع ىنغتسي ال امم اهوحن وا . ءاود وا . نهد وا

 :نود هديب تام نا هنفدو هنفكو هعاجتراو هؤادفو هقالطو قيقرلا حاكن اذكو

 :يف دحأل دسفا وا .ناويحلا وا .رامثلا تفلت ناو . طلسملا وا .نهترلل

 '٠نهترملا لام نمف الاو عيض نا اضيا هلام نمف نمترملل هلاصيا لبق هدب

 .هنرضم عزن ولو همزلي وا .نهرلا هيلا جاتحي ام لك نهارلا ىلعف ةلمجلابو

 .لك اهعزن كردا هريغ نم هيلع تثدح ناف .لام نا طئاح وا .ةرجشك

 'نا اذكو . مهدحا هيلع اهثدحا ںا هنوكرادتيو .اضيا طلسملا وا .امهنم
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 هرضت تناك نا هيرتكمو هبر اهعزن كردي ءارك تيب ىلع ةرضم ثثدحا

 .اهربعتسم ال اهبر اهيلع اهعزن كردي ةيراعلاو : امهدحا اهثدحا نا ناكرادتيو

 . نهارلا ناك نا تبتث نينس وا . رامثاك هب تبثت ام ةرضم ىلع ىتا نا و

 انونجم وا . الفط وا . ابئاغ ناك ن١ال. ارضاح ةيراعلا وأ .فاركلا تي بر وا

 الو . ريعتسملا وا .ىرتكملا وا .امهالك وا . طلسملا وا . هنهترم رضح ولو

 زاجو . هسكع عفني ال امك .يشلا بر ةبغ عم ءالؤه روضح رضي

 رضاح توكسل ةرضم توبث قلع و . مهيلع ثدحا امب مهقح قلعتل مهعزن
 تيب وا ينهر نم تثدح ناو . ۔هنع لدب هتوكسو ۔اهل هزيوجت زئاج

 اطلسم وا . انهترم ولو اهثدحم اهعزنب ,ذخا ريغلا ىلع ةيراع وا . .ءارك

 ۔اثدحي مل ناو مهب تيبلا برو اضيا نهارلا ذخؤيو . آريعتسم وا . ايرتكم وا

 امهنأل دحا نمال .امهسفن تيبلاو نهرلا نم اهثودحب ناذخؤي امك
 بره وا .عنتماو هفلعو هتوسكو نهرلا ةقفن نهارلا عيض ناو . ناكلاملا

 نهرلا نمث نم كلذ ذخا فلعو ءاسكو هلام نم نهترملا قفنأف

 نكي مل ناو . هل نهارلا هطعي. مل نا هعاب اذا

 .نهرلا مراص ةرجا نهترملا ىطعا ناو .نهارلا هب عبت لضف هيف

 هبف امب نهرلا بهذ لبق ةلغلاو رجشلا بهذف هلام نم تيبلل هلماح وا

 .لمحلا وا مارصلا: ىلع ىطعا ام باغ وا : عنتما نا نهارلا ىلع كرداو

 نا هنهار ىلع هكردا هلام نم هنهترم هلعف اذا هكرتب نهرلا كلهي ام لكف
 نم هب هادف وا .حرج وا ؤ ضرم نم هب هاوادام اذكو .باغ وا .عنتما
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 قح هب قلعتي ال هدي يف هقحب ةقث نهرلا لعج نم يأر ىلع .هكردي ودع

 . نماضلاب هنامض قلعتل هيه امب هلعج نم يار ىلع ال اهل ببستي مل ةنامض
 ٠ كلذب مكاح مكحي الو .هققحم ال عفنلا نكمم رما ةاوادملا نا ىلع

 .. «ىلاعت هللا وه» يقيقحلا عفانلاو

 ناو۔ هلحمو ءاش فيك نهرلا زرح نهترملا لع _ “باب»

 يف هعم هلمحب , ‘ نيما دنع وا .ةنايخ اهل ملعي نا هلامك ۔ هتجوز دنع

 ناو هنهارل هدرو . اناويح ناك نا دويقلاو لاكشألا هيلعو ءاش نا هرفس

 ءا رباب هدي نم كف وا .خسف نا هملع ولو هبر نذاب هنهرو ةيراعب ۔ هريغل

 . نهارلا ييح ام مكحلا يف ةلاوح وا ٠ ةبه وا .ءافيتسا وا . عضو ,ا

 هدري ةجاحب هدلو لام نهر نا بألاو . هثراول ال٬ هبرل هعفد تام ناو

 تام نا هثراولو . نام نا هنم عوزنمللو . يح ام خسف نا هل نهترملا

 . نم ىلوا هيبا ثراوف هبا لبق دلولا تام نا الا . هبا ثراول ال . اضنا

 مل امف ةجاحب هدلو لام نم ذخا اذا بألا نا اذه لصاو . وه هثراو

 ١ ضقي ل امف هنم ةجاحلا ءاضق هل حيب ١ امنا و 4 دل وأ ١ ىلع ف وقوم هيف فرصت

 كردي مل تام ناو . هلامب هيا ثراو نم ىلوا راص اذلو .هيلا فقو كلذب

 .ىلعف هلفط نيد يف هلام نم نهر ناو .ائيش كلذ يف هيبا دنع هئراو

 وأ ٥ بالل _ ناك نا ۔ هقح دعب هنم ىقابلا وا _ خسف نا ۔ نهرلا در نهترملا

 هنيد ىف هلام نهر نںا ۔ لفط بالاو ۔ىبح ام اضيا هل در و تام نا هثراو

. ٦٢٣ 

 نهترملا ىلع ام
قوقح نم



 نهرلا عايض
 هنهترم دي

 . غولب لبق تام ناو . هل نهرلاو .هيلع نيدلا نأل هيلا در غلب اذاف

 بألا تام نا اذكو : ثراب هنم هبانم الا هييا نود هثراول در هدعب وا

 نونجمو ميتي نهرو .هيبا ثراول الس هتفيلخلف الاو 6 غلب نا دلولل دري هناف

 نيد يف هلفط لام نه نهر نمو. مهفصو ماد ام مهفئالخل دري بئاغو

 هنهترم مزلو . لعف نا هلعف دري الو .هل لحي الو .زجي مل رخآلا هلفط

 .هيخاو هييا نود ۔ تام نا هثراو وا . هيبالف الاو غلب نا هل وه نمل هدر

 عجري ال ليقف : هنهترم دي نهر عاض نا :_ “لصف»

 عجري ليقو . لضفلا نادارتي لبق و . اقلطم ءيشب رخآلا ىلع امهدحا
 نهترملا نأل . نيدلا ىلع نهرلا داز نا هسكع ال , نهارلا ىلع نهترملا

 رثكا ناك نا اذكو .ةجحلا ةوقل - طرتشي مل ناو ۔ نسح وهو هيف نيما

 نهارلا ليقو .نهترملا لام نم بهاذلا ليق : هضعب بهذ مث نيدلا نم

 ليقو . هريغ هل سيلف هقح نم لقا ناك ناف . ىقابلا يف نهترملا لامو
 نيدلا ردق ىلع هيف ناصاحتي امهني بهاذلاف نيدلا نم رثكا ناك نا
 نمف كلذ هصقنا امفوضع هنم بهذ مث ةباد وا .اقيقر ناك ناو . لضفلاو

 هخسف وا .نهارلا نم هقح ءافبتسا دعب هدي نم بهذ ناو .نهترملا لام

 نم عنتميف نهارلل هعفدي مل نا ۔ هنيد نم رثكا ناك ولو ۔ هلك هنمض

 قدصم وهو .هل ببست نا هنمضي هناف لصألا اماو . لقتنملا يف اذهو . هذخا

 نهترملا ىلع طرتشا ناو _ًهقح ءافيتسا دعب ناو هاعدا نا نهرلا باهذ يف
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 ںاو هطرش ولو ال.ليقو هدب كله نا نمض ايضارتو لضفلا نامض

 ..يش كلذب نهترملا لام نم بهدي مل لازهوا . مرهوا . ربكوا . داسكب صقن

 رضيال ليقو . هلام نم ليقف : هتميق نه صقن ضرموا . مقةسب ناك ناو

 ضرمف اهيواسي ادبع هل نهرو ارانيد نورشع رخآ ىلع هل نمك : هقح كلذ

 ضرملاب نهترملا قح باهذب لئاقلاف .: تامف ةرشع هتميق تراص ىتح

 ناو . اهب تام ةرشع هقح نم بهذ هب همدعب لئاقلاو . هتومب هلام بهذ

 ليقو . اهنهترم ىلع باهذ الف ةيح اهتميقك اهمحل ةميقو تحبذف ةاش ناك

 هادف امف هنهار هادفف هدي نم بصغ ناو : هلام نم وهو لضف نم دبال

 هادف نا اذكو ۔ هلثم :هب ىدفي ام لثم ناك نا هنهترم قح نم بهذ هب

 نا امهريغ هف اعرتم دع و . هل ام لع دا زام مكحلا ف كردي ال وه

 . هذحاب هنأ دهشي ملو هادف

 جرخ ناف:هياهذنك مرحلا نوهرم دص لوخد _ لضف

 راك ناو : هنهترم لام نمف ءاضعالا صقان جرخ ناو . هنهر يف وه هنم

 تعطق وا ؛ رسكناف هب ىقتاف رخآلا امهدحا برضف ةقرد وا . فسك

 هنيد نع لضفلا هنهترم مرغو ؛هلام م ناكو هب ايقتم ول و نماض يغابلاف

 . سكعلاب وا . هنهار ريغو هنهترم نيب براضتلا ناك نا اذكو . ىغب نا

 . رصقن يغالا نمض ىقتا وا . هن برضف امهدحا هذخاف امهريغ نيب وا

 لام ولو دفأف اناويح ںاك ںاو هديب انهر ںوكيف هنهترم همرعب: هتميف
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 نهرلا

 اضيا هنمف هيلع يغبملا هلتقف ىغب ادبع ناو .هنهترم لام نمف امهريغ

 يف هسبح يفو .ةيدلا هذخاو هلتق يف هيلو ريخ اناسنا لتق ناو . هيلع ةبيصم

 يغابلا هلتق نا و .هب لتقي مل يغابلا وه لتقف دبعلا ىلع ىغب ناو . نهرلا
 نمض نهترملا هلتق ناو .دبعلاك انهر هدنع نوكتف هتميق يف هنهتزم هادأتسا

 نهرف هيف الضافتو رخآ ىلع نيد نيلجرل ناك ناو . هنيد نم رثكا ولو هتميق

 ناكو. زاج امكلاوما ىلع اذه امكل تنهر لاقو . امهلام يواسي ام امهل

 امكلا وما يف لاق ناو .الضافت ام ىلع ةعيضولاو .اضقلا يف لاملا ىلع

 هبحاصل هعفد نا و . هقح نم لضفي ام نهارلل نيدلا يف لقألا دريف نافصتف

 .هيلع ةيقبلاب ناعجريو امهنيبف ةعيضو هيف تناك ناو .هنمض نهارلا نذا الب

 هكرتي نا زاجو ى لودب هاذخا الاو ‘نيفصن هامسق نهرلا ةمسق تنكما ناو

 .نينيما اناك نا هبحاص دنع لك

 هنم كلذب خسفنيو هنهرب نهترم عفتني ال «“باب »

 مرغ همزل و . هب عفتني ىتح ليقو . ۔هب روماملا عفتني مل ناو ۔ هب رما ولو

 ام ةميقو كلذب مخسفني ال ليقو .ةنامضل ةناما نم جرخو هب عفتنا ام

 .دوقعلا رئاسك هب الا خسفني ال لوقب دقع امو . هقح نم ءاضق هب عفتنا

 هنهترم هب عفتنا ناو . هب طلسم عافتناي خسفني الو . لوألا ىلع لمعلاو

 امهدحا هب عفتناف نيلجر ديي ناك ناو .ال ليقو . خسفنا طاسملا دي يف

 يفف : هتثرو ضعب هب عفتناف نهترم تام ناو . ةدقعلا داحتال هلك خسفنا
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 .لكلا هب عفتنا نا فلجلا اذكو . هب عفتنا ام ام مرع .همزلو :(نالوق) هخف

 نا كلذكو . . كلذب ملعي مل نا هنهترملا هرامث ص ار ماعطاب خسفني الو

 ن نهرب نونجم 7 : ميتي عفتنإ وا !نج وا . ملع ̀ الب هب عفتناو بلغ

 هكرت ولو ۔نهترملا رما الب نهارلا هب غفتا :7 خسفني ل هن هنيد يف اقلطم هتفيلخ

 خسفني مل يبنجا وا . هتازما وا . هدع وا 4 . غلب ولو هدلو وا ۔ كلذل

 7 وا . اخسفنم اعيب هعاب وا .هيف ادسفم وا . هنم الكا۔ هنهترم للح ناو

 ةفيلخ عفتنا نا ال لكلا يف خسفنا هدنع ال ۔هتفيلخديبناو۔ هلفط نهر نم بألا

 وا .ةرورضب ناو هب هنهترم عافتناب خسفني هناف ةلمجلابو . هيلع فلختسا نم نهرب

 نم ناو برشك هنم مهعنمي الو . هبر نذا الب ةماعلل حيبا هجوب نكي مل نا هاركا

 نم ةرجشكب لالظتسا وا .صحف نم باطتحا وا .رهن وا . داو وا . ةيقاس وا .رئب

 .بش وا ،لفط وا ؛سبج نم ناو ندعمب وا .هب رصي ال ثيحب جراخ

 الب .هب عافتنا ة ةماعل زاج نوكسم ريغ تيب لوخدك كورتمب عفتنا ناو

 هعنمي مل ناو اذهب خسفن :ي لهف : كلذ نم ءاش نا مهعنم هلو . هبر نذا

 ةتحتار مشب ناو خسفنيو . (نالوق) ؟ عنملا دعب عمتني ىتح الوا ؟نمهارلا

 ناو . انناص ناك نادبعك هنم ةعاضص ملعتب 7 .ةآرم يف هجو رظنب وا

 همزلو . هب عفتنا نا . .خسفنا لمج وا . دعك . . هنهر هنهترمل نهار ىركا

 هلثم ةرجا
. 

 ۔ک

 روجي ام

 ف نهترملل تكردا نا هنهر رامث عيبي را هل زاج .. .ه باب « آ

 نهرلا ..
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 نا تكردا نانج رامث همساقب ناو . ريغلاك نمثلا يف ءاصقتسا الب هنمارل

 ۔ هنهر بام وه عيبيف هبانم لك ذخايف رجشلا ىلع ناو ۔ هفصن ه نهر

 أل .هفصن هن 'نهترا نانج يف اضيا نهارلا كيرش مساقيو ۔اضنا هنهارل ناو

 اهلك رامثلا هل عيبي نا هلو هنهار فصن نهتراو هاكرتشا نانج يف ارلا

 ( ٣ وا س بئاغ ةفيلخ اذكو . نهرلل فصنلاو هسفنل نمثلا فصن ذخاف

 ذخاي م هسفنل فلختسي نا نهترملل له : ليق ناف .اهيف هكراش نا

 عاب.ناو . همافمب هنال زوجي ال انلق ؟نهرلا بانم وه ضقيو هفصن هل

 عاب ناو . زاج نهرلا بانم ذخاو يرتشملا عم اهمسق مث رامثلا نه هبيصن

 ىرتشا ناو . زاج يرتشملا همساق مث هبيصن كسماو هدنع :وهزلا فمللا

 هوجولا يف لصا ةمسق زوجت الو .اقفتي مل نا زاج اضيا هنم فصنلا كلذ

 .لصألا كلذك الو .اهزرحل مامتو اهل حالص رامثلا ةمقو . نهترملا اهبلط نا

 .دحج نا هفلحبو . ةبدعتب هنهر رامث نم ذخآ ؤا لكاب كسمتسي نا هلو

 انيما قحلت ال مهلوقل انيما نكي مل نا هنهار ولو ةمهتلا هيلع فقويو

 نوكيف كله نا ةميقلا وا .رقا نا :درلاب ربجاو . ةرضم نيمي الو ةمهت

 اذكو .نيما ريغ ناو دسفا ام ةمق هف دسفم هيطعيو : هلصاك هديب انهر

 هءىزجت الو . طلسم ناك نا نهترملا عم الو هدحو نمهارل ال . طلسملا

 هب خدفناو انيما نك نا هنهترم نم هئزجتو .نهارلا ةللاحم هيف ادسفم

 نم ى رجن و . نمضو انيما ناك نا هنم اهئازجا مم طلسملاب ال . رم امك
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 . نمضو هوحنو عادئتسا وأ - ةفالخب ناو . هليب ءيشلا ناك نم لك

 ٠ هلفط لام ق دلاو اذكو

 زاج لبق اهنهترم ةجوز يه ةما تنهر نا _ «“لصف»

 ىقح نم هنأل هلام ىلع هب ريض الو ۔لبق اهأطي مل ناو دعب اهنطو

 ٠هنم لهسا نهرلاو . عيبلاف ريغلا قح يف الالح مرحي ال نهرلاو . ةجوزلا

 لثم هلام نم بهني الو .نهرلا دعب اهثطو هلف اهينهترم ريغل تناك ناو
 ين ام عابيو . هدعب اثداح ال . نهرلا عم ناك نا تدلو اماهمم عابيو .اهرهم

 هيلع ررح نهرلا لبق هنم مرحمل نهارلا اهجوز ناو .عيبلا تقو نطلا

 .عيبلاك هدقع دنع ىنثتسيو۔. لضف هب نكي مل وا ٠ هدعب ناو . هنم تدلو ام

 مرغي نا اهنهترملو .هيلا لوؤي هنأل . ميبلاك دعب اهارستي الف لبق اهارست ناو
 ال . هبسن تبثو هدي انهر نوكيو _ اهنهر ولو . اهرقع هرلا دعب اهئطاو

 خسفناو . ةهبشلاب اهنهترم نع دحلا عفدو اطلسم ول .اهنهترم ولو هريغ
 اهعي اهنهترملو نهارلل ناو . قباس حاكنب ال . هب هنذاب وا .هئطوب نهرلا

 نهارلا ىلع عجرو اهباهنب هلام بهذي مل هببسب تتام ناو . اهلمح هانثساو

 .عاتم وا . ماعط نئازخ نهترملل هيفو اتوناحوا . اتيب وا ،اراد نهر نمو . هب

 ةدايز الب هلبق لخدي امك هدعب هلال لخدي نا هلف نهرلا لبق ةعيدو وا
 هلعف هلام نأل _ نيزخلاكال ۔ دعب اهنكسي الف اهنهترا مث اهنكس ناو . هيف

 وا . جرس اهيلع ةباد نهترا نمو .هدعب هنم عنمي ال قحب نهرلا لبق

 له

 : اكب ١ نمر

 نمترملا ةجوز

لبق نص



 نهرلاعي

 .۔عيبلاكال دقعلا دنع هطرتشي مل نا نهرلا ىف لخدي مل تاودألا نم هوحن

 ةلثاو هعبي الف هبر مسي ملو اذك يف نهر يدنع اذه هتوم دنع لاق ناو

 هبرل ناك نا لضفلا لاصيا بلطيو "صخر و . هقح هنم يقوتسيو

 .هلع ردق ام

 .هنهر عي هنيد لجا لولح دعب هل زاج _ «“باب »

 اذكو اذك هيلع يل نالف نبا نالف هل لوقيو الصا ناك نا امكاح يتايو

 ناكم يف اذك هيف يل نهر و لح دقو اذك لجأل اذكو اذك عيب لبق نم

 يتاي مث نيدلا لجا ىلع هعيب لجاو .هدعبو لجألا ىلع عابي انهر اذك

 يتايف كلذ يل نيب هل لوقي مث . دقعلا ىف الوا هطرش نا اهطورش ىلع

 طلغ ناف . لوألا هب هربخي كلذك ربخلاب اوتايف هيلع مهقيثوتب وا ث هدوهشب

 لبق نا هعيبب مكاحلا هرماي مث . كلذك هريغ غلبي مث ۔ ةداهشلاك ال ۔ داعا

 ءىزجيو . هنهار رضحي مل ناو اهقفو ىلع ةداهشلاو هتوعد تزاجو . هدوهش

 الف الاو \ ثراولا ركني مل نا ةيصولا ةفيلخل اذك و . ركنا ولو ربخلا

 ركنا نا كلذك نهرلا يف ليقو : ةداهشلاو هروضحب هيلع ةوعدلا الا هئزجي

 نيي هعيبي مث ، دوهشلا ملع ىلع هيلع يصقتسيو نهرلا ىلع يداني هناف .نهارلا

 هوربخيف مكاحلا ىلا مهب تايلف دعب هيف هيرتشم هنهار ضراع ناف : مميديا

 هئارشب هيرتشمل اودهشي مث عيبلاو هيف ءاصقتسالاو ءادنلاو نهرلاو نيدلاب

 لصا ريغ يف مكاحل نايتا ىلا جاتختي الو .ةيصولا نهرلاكو .هنهترم نم
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 .دعب هنهار ص ثدحت امل طوحاف عقو ناو ءاناويح ولو ديلان ضوبقملا وهو

 .فاوطلا هيلع يدان من هدب ههترم هكسميلف ماعطك وا .اناويح ناك ناف

 ۔ هريغل هجارخا نامضلا هلخدب الت فاوطلا . دي ب ف ال . هسفنب وه وا

 , فاوطب ال .ةسفن ادنلا دعب هعيبيو "رهظألا يف بوجو ال. طابتحا اذهو

 الو هعيب ىلع رمب ل ليقز كلذ طرش نا الا مرماب وا هئادنب ن : ناو

 وا . لايك. واا . , فاوط ا . لامح ةرجا يطعي . الو . طرش ولو فلختسب

 ةفيلخ اهيطعيو .ةيصولاو ةطقللاو ةلاضلا اذك و هلام نم لب نهرلا نم نازو

 . نهترمل زوجو .ةلاكولا دييقتو ةفالخلا قالطال هيلع فلختسا نم لام نم

 ةلاضلا نم ركذ ام .اذكو :. ةيصوو نهر نم اهؤاطعا ةيصو ةفيلخو

 نهترمللو : حصا لوألاو .هعيب هل زاج نا ديلاب . ام عيمجو ةطقللاو

 ةفيلخلو . هزجي مل ناو غلابلا .هدلو وا . هدلاول ناو ۔ هنهر عي

 ناو طلسملا ولو .هل هيرتشي نم .رمأب الو ٠ هتجوزلو . هلفط

 اقفتي مل نا زاج هل هالو وا ب هيرتشم نم هارتشا مث زوجي امك هعا

 .الو . هب ناعفشي الو . هنهر نهترم: :وا ء طلسم عفشي الو : كلذ ىلع

 ,انوزوموا س اليكم:ناك نا هيف نهر امب زوجو . طرتشي مل نا نينيعلا ريغب عابي

 نا ال ء سنجلا داحتال فرص : هسكعك مهارد يف نهر نا ريناندب حصو

 هزاجا نا الا رايخلا عيب واا ¡ لجالوا ٤ امهريغب عابيف امهدحا يف نهر

 طرشب ناو نهرلا ةبه زوجت الو دقعلا دنع هيلع هطرتشا وا شنهارلا
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 عابي فيك
 لصالا ريغ

 نوهرملا

 خسفنيو هنمث نم رثكاب ولو اقيقر ناك نا هتبتاكم الو باوثلا

 .هب ررحتي الو كلذب

 هقيدصو ٠ هيرق وا . نهارلا لاق نا _ "لصخ

 نا الصا عيبي الو .دعب هعيب هل زجي مل نهارلا ىلع كلام ذخ نهترملل

 عبيلو . ةيصولا ةفيلخ اذكو ٠ رم دقو ناويح نموا . هتلغ يف هقح ءافو دجو

 ناك ناو ه لوهجمب ال. هنم ةيمستب لضف نهرلا ىف ناك نا هقح ردقب

 طرتشي مل نا هيف هقح ءافو دجو ولو ادحاوال . امهنم ةيمست عاب نينادفك

 ٠ةيصولا ةفيلخ اذكو . كلذ ف هنهار هل نذاب مل وا . لكلا عي

 نم هبانم هنم ذخا هنم همهس كفي نا امهدحا داراف نيلجرل هديب ناك ناو

 ٠هضعب ذخا ثيح عي الف الاو . هقح رخآ ىلا طرش نارخآلا مهس عابو نيدلا

 ٠كلذ هلف نهرلا عييأف الاو . يقح عيمج الا كنم ذخا ال هل لاق ناو

 اذكو . لاحلا اذه ىلع هبانم كف هتثرو ضعب دارأف نهارلا تام نا اذكو

 يفاهعيي الف ,رثكالوا . دحاول ةقرفتم ناهر هديب ناك ناو - ةيصولا ةفلخ

 ناو ٠ لوالا ىلع لمعلاو ٠ عيبلا لبق لك نمث ملع نا صخرو ٠ ةقفص

 .ةيصولا ةفيلخ اذكو ٠ رم دقو ايناث هداعا بيعب هيلع در مث انهر عاب

 هقح يف هيضقيو هقح نم رثكا ناك ناو نهترملل نمثلا هبرتشم عفديو

 ضاق نم دبالف الاو . الوا كلذ ىلع اقفتا نا هنهار ءاضقل جايتحا الب

 ل ناو : هل ضقي مل ام انهر هدي نمثلا نوكيو هبئان وا ، نهارلا وهو
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 نا ةداهشو ةوعد الب هل يقابلا ىلع هنهار مكاحلا ربجا هقحل ءافو هف نكب

 نهترملا ربجيو ٠ هعيبو نهرلا متاو نيدلا فرعو الوا هدنع ربخلا غلب

 ٠ ةفنأتسم ةوعد الب تبثو ناك نا لضفلا ىلع نهارلل

 عم هنهترم لوق نهر يف لبقي _ ق ةمتاخ

 هنوكب ناو ث نهرب سيل هنوك وا ةقح يفو . هنهار عم فلتخا نا هنيمي

 وا ، نهرلا فلت نهترملا ىعدا نا هليصفتو . كلذك نهارلا لوق ةناما

 نهارلا عبتيف ءانمألا هموقيف ةفصلا كلت ىلع فلح هفلت دعب هتفص

 هلوقو . رثكاب نهارلا ىعداو هعاب اذا هنمث يف اضيا هلوق لبقيو . صقنلاب

 قفنا اميفو . نيرشع يف نهارلاو ةرشع يف لاق نأك هيف نهر ام ةيمك يف

 .ال نهارلاو اذه لاق نأك نهرلا سنج يفو . نهارلا ىلع هكردي امم هيلع

 ىلعو س هنيمي عم - بصغب ناو ۔ هديب ءيشلا ناك نم لوق لوقلا نال هريغ لب
 نأك ةرثكلاو ةلقلا يف افلتخا نا اذكو . هريغ هنا نايب ءيشلا برو نهارلا

 ثودح يف اذكو . ةدايزلا يعدم نيبيلف نانثا نهارلاو دحاو نهترملا لاق

 لبال هنهترمو ةبانجلا هذه هيلع تينجف احبحص كل هتنهر نهارلا لاق نأك بيع

 نا مراغ هنال هنيمي عم هلوق لبق هذه هتلاح ىلعوا . اروسكم وا . اعطقنم

 بصاغلا اذكو .هقح نم هاضق وا كلذ نهترملا مرغ نيب ناف ، نهارلا نيبي م

 ه نيب هضعب بهذ وا .هعاب وا .هنهترم دي نم هخسف ىعدا ناو . عناصلاو

 نهترملاو ةرشع لاق نأك نيدلا يف نهارلا لوق لبقو . نهترملا فلح الاو
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 لوقلبقيىتم
نهترملا



 . نايبلا همزل "رب لب.ال نهترملاو مهارد لاق نأك هسنج يفو . نورشع

 يف افلتخا ناو .دحج نا هفلح الاو . نيب نهترملل نيدلا عفد ىعدا ناو

 اذك لب ال نهترملاو .لحي مل اذك لجا ىلا نهرلاو نيدلا لاق نأك هلجا

 لجالا ىلع اقداصت ناو . ربخلاب ںاو نهارلا نيب ۔ هلثم عيلاو - لح دقو

 نهترملا لاق ناو .ربخلاب ناو نهارلا نيبو نهترملا لوق لبق هردق يف افلتخاو

 . لحي مل نا هنيمي عم نهارلا لوق لبق الاو - هب ناو _ اضيا نيب لح دق

  
٦٢٣٤



 





 ةعفشلا فيرعت كيرشلل تبثي يرهق كيلمت اهناب اعرش تفرعو _. «“باب»

 هيلع هلوقل اهب مكحلا بجبو : ضوعب كلم اميف ثداحلا ىلع ميدقلا

 اميا : هلوقلو . اهعطاق ثيدحو ٠ هتعفشب يا هبقصب قحا راجلا : مالسلا

 ىلع ضرعي ىتح اهعبي الف اهعيب داراف عبروا س راد يف كيرش هل لجر

 امناكرا ' هيف عوفشم يهو ناكراو ماكحأ اهلو . ىلوأ وهف اهدارا ناف :هكيرش

 ٠ اهذخا ةفصو . هيلع عوفشمو . عفاشو

 ف عوفشملا , تي وا .رادك الصا هيف عوفشملا نوك بجي _ «باب»
 هيلع لوحي رجش وا .راغوا ث مامح وا ! بجوا . رئب وا . عرزم وا 4 نانج وا

 ازرغم ناك نا عيب يف ضرال اعبات وا ة تابنو لقبك ال \ ضراب اتباث لوح

 ناو۔حلا يفو اقافتا ديدحو رجحو بشخك _۔ هتاذ يف القتنم ناك ناو ۔ اتباث

 ٠ ةبراغملا دنع عنملا راتخملاو . (نالوق)

 عفانلا كارتشا وأ ‘ ررض عفدل راجو كيرشل بجت -- «با «

 عفشي ىنه مساقملا مث . مساقي ل كيرش اهب ىلواف . راتخملا وه ليق ۔ اهيف بيترتلاو . عفن

 ٢ لا . نيدادفوا . توب وا ء رو دل ىسرم وأ . قيرطك ف ةكرش مهنيب تيقب نا

 ٤ ناو قيرطبو .اهب عفشيو . ةيقاس وا . دس وا . رسج يف ءام عامتجاوا

 كارتشا اهيف ةربتعملا ةرضملا و . ءاكرش ةسمخ نم لقايف نيزئاج ربغ

 ؟ عيبمللوأ ؟عيفشلل لهو . اهريغ قيرط نكي مل نا رم امل يسارملاو قرطلا
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 نيتاسب يف صتختو ۔ رم امك ءاملا عامتجا يف ربتعتو (لامتحا) ؟ امهل وا

 ءام طالتخاب عفشي لهو . ةرضمبال مساقم ريغ كيرشب قاوساو روصقو

 بج و نادف يف هب كردتو ٠ (نالوق) ؟ ال وا ؟ فوقس و رادنا ف

 نادف ناك ناو ٠ ردج يف نيتلخنو ء راغ يف راغ وا . رخآ يف تيي نيبو

 تحص هرسج هارو ضرا نم ةعطق يناقوفلا برلو رخآلا نادف قوف دحا

 عفش ينالفسلا عاب نا ليقو . ةعطقلا يفو ينالفسلا يف هطالتخاب امهني

 ىسرموا س اقيرط اكرتشي مل راغ قوف تيب نيب الو . هسكعال يناقوفلا

 ؟رخآ ةعفش لكل لهف : امهيف اكرتشي ملو رخآ ىلع تيي ناك نا و ٠ رافلا

 ريغلا ضرأ يف راجشا نيب حصتو .(لاوقا) ؟ ةفرغلاال س تيبلا برل وا ؟ الوا

 بئاغل ةعفشالو : هسكعال . ايناث اضيا اهيلع ضرالا برلو الوا اهنيب اميف

 اجاح ال هنوكب ةقراشملا دنع ديقو . ةبراغملا دنع اقلطم هموي نم مدق ولو

 مهفتال مكب ا وا س نونجم وا س ميتيل الو . هباحصا نع رخاتي مل ايزاغ الو

 مه نكت مل نا مهيلع كردتالو . رثكالا دنع عيبلا لبق ةفيلخب الا هثراشا

 وا ٠مودقل اهؤايحا هلف اهل عيفشلا ذخا لبق ةفالخ نم أربت ناو ٠ ةفيلخ

 .ةريشعلا ىلع هكردي الو .مهيلع فالختسال وا . قطن وا . ةقافا وا . غولب

 هتعفش عيفشلل ام هيف بئاذلا ىرتشاف دلب يف بئاغلا عم عيفشلا ناك ناو

 بالا موقيو : هكيرش باغ ولو ىرتشا اميف كي رش ىلع كردتو . ءاش نا هعفش

 ذخؤتو : عايش يف ۔ ليق ۔ميتيو بئاغ اهكرديو ٠ هيلع وا . هل اميف هلفط ماقم

 ملسم .زم اهكردي الو . راوجوا .مالسا لس نم ىرتشا نا يمذ نم
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 ليقو راتخملا ىلع ںيس-ثالث متت ملام مالسالاب اهبلاط اهكرديو ' اقلطم

 يف لكلا ءاوتسال ‘اوس اهيف ملسملاو يمذلا ليقو : نامزلا زورمب عطقنتال

 عاب اميف اهكاردل يفو . هارتشا ام ةعفش هيبا ىنع دلو كرذي الوأ . قحلا

 ٠ هدج نيبو هنيبو 0 ماو دلو نيبو نيوخا نيبو نيجوز نيب كردت ؤ . (نالوق)

 اميفو :اريغص ناك نا ال . ايح هوبا .ناك نا نبالا ادلو اهكرديو

 ٠. (نالوق) هسكعك اهدلول دلاو عاب

 تحص و 6 رخآل نيجوزلا دحا عاب امف ةعفشال _ «لصف»

 .عي ىلع ليكو وا . ةصول ناو ةفلخل حصت الو . اهدلول ما تعاب امين

 بئاغل الو لك و وا.٠ هيلع فلختسا نمل ىزتشا وا . عاب اميف .ءارش وا

 اميف :نهارل الو . هتيصو ةفيلخ : هعاب اميف تيم ثراولالو . هوحنو رخآ

 .طلسملا هعاب اميف نهترمل الو ؛ اعاب اميف امهل الو . طلسملا وا . هنهترم هعاب

 .بيصنب تيملا هل ىصوا نا ةيصولا ةفيلخ عاب اميف هل ىصوملا اهكرديو

 لكلو : اينجا وا - اني رق ناو ٠ ةفورعم ضرا نم وا . هلام نم فورعم

 امهفلختنسم ةزاجاي هارتشا وا . رخآلا :هعاب ام ةعفش ةيصو ئتفيلخ نم

 نا لىقو. ناتفىلخ بئاغكل ناك نأ . اذكو . امهعمج نا ال .نيقرتفم امهفلختسا نا

 فلختسا نم ضرا . عاب نا هسفنل الو هل اهعفشب ال هضرا هوحنو بئاغ ةفيلخ عاب

 :ةيصولاةفيلخلو اضياهلو .نهارلا كراش نا عابام ةعفش نبت رملو .امهيف زوجو٠هبلع

 رم ام راتخملا و ةص ول ١ ةملح هعاب ام ةعمشثر ١ وال وةعفشب هوعاب امد ر ء رش وعيب ىلعليكو و

-٩ 

 ك ردي نم

 ةعفشلا ,

اهك رديال نمو



 هيلع عوفشاا

 ةعفشلا ذخا يق

 ٠ كلملا هيلا لقتنا نم وه هيلع عوفشملا _ «باب»
 ةلدابم وا . باوث ةبه وا .ةلاقا وا .ةيلوت وا .عيبب هتفيلخ وا

 ىرخاب ةميقب اضرا الدابت ناو .هب عجارم وا .ءادف وا .قادصب ال . ةميقب

 ازج بهاو بهو ناو \ ضراب ريناند عم اضرا ال . ةموقملا تعفش اهنودب

 هيلع مرحو مكحلا يف حص ةعفش نم ارارف يقابلا هل عاب مث دجال لصا نم

 ليقو .امهتا نا امهفيلحت :رهظتساو . دوهشلاو يرتشملا ىلعو هللا دنع كلذ

 ۔ملع نا عفشي

 ىتا هتعفش ذخاي نا عيفشلا .دارا اذا _ «باب»

 نالف رادك تيرتشا كنا هل لوفيف نانيما هعمو هب عفشي امب يرتشملا

 نا هب ىرتشا ام هل يمريف كلام اذهو اهتذخا دقو ةعفشلاب هؤارش يلو

 .رثكالا دنع رثكابو صقانبو هل هدر نا فالخلاب هتوفتو . هتيمكو هعون فرع

 همزل يلام يل عفداف ةعفش هبف كلام تيرتشا .دق دسال رتشم لاق ناو

 وا } يتيب وا ؤيلزنمل يعم بهذا هل لاقو هقدص ناو . هقدصي مل نا نايبلا

 ناو :: كلذ هلف - نيخسرفب دحو ۔ دعبي ملو هيف هدجي مل نا قوسلل

 ام نايب يرتشملا ىلعو لوق يف هقدص نا هيلع ةجحف ءارشلاب نيما هربخا

 .هل يرتشملاو عئابلا رابخا دعب طرف نا هتوفتو هعونو هتيمكو هب ىرتشا

 .هعون ملعي مل نا هل مهرد وا . رانيد يمر نسحتساو .نيدهاشلا وا

 ل نيبتي ىتح هليك ملعي ملو هب ىرتشا نا بح نم يش وا ةهتيمك وا
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 عضوملل ىقالاب يتاب ىتح هنم رسيت اه هيطعيو ةنؤم هل ںاك وا . قحلا

 رضحا لجال مولعم نمث ىرتشا ناو. كلذ يف رذع دقو .هيف وه ىنلا

 لجالا لح اذاف يدي يف كلامو يتعفش تذخا لاقو هايا هاراو نمثلا عيفشلا

 . ناويحب ىرتشا ناو . هبلا جاتحا نا هجئاوح يف هفرصي مث .كل هتيطع

 اہلش وا . ءارشلا ,موي هتفص ىلع هنوموقي لودعب عيفشلا ىتا عتم ,

 دجوت مل نا هنيمي عم ةفصلاو نمثلا يف يرتشملا لوق لبقيو . نكم نا

 هيف دجوي ل تقوب ةمفشللا ىتاو بنع وا . بطركب ىرتشا و . هتني

 نمثلا هل يمر ناو : ءارشلا موي ان ء هتميقب اهكردي ليقو . ا ريتخا

 هعفرا نا هتوفتو . يرتشملا لام نمف كلهو هاكرتو امهذ مث هب ىرتشا ىنلا

 . .هدلو وا .هدبع ال هرما .د دعب هعفري مل ناو هرومام وا . هتفيلخ وا وه

 هلع فالختساب وا ¡ هسفني, ,اهذخا هل حصيو . .هرما الب امماوس وا

 و .(رهظالا ف انه ةنيلخلاكروماملاو . كلذك هنع اهعطق ىزتشمللو

 " . امهب .نيئجافم ل عطق وا .ذخال لك عم اوبهذي نا دوهش

 ثحلا هلو نمثا دجي ىتح اهذخا دعب يرتشملا, نم ءافتخالاو بوربل

 تشم نع عئاب طح ناو هللا دنع اهطق يف ذ يسلا .مرحو . هقحلي ر هع

 : .عيفشلا, ىطعا ةعيابمل ف ةحماسم .ةقفصلا هيلع تعقو امع نمثلا نم

 امه وحن وا . ةيده وا ' محرب ل . طقف يرتشملا دي ٣ جرخ ام هل يارلا

 هاداف ل ءاطعا ناو . عئابلل ال يرتشملل نلا ءاطعابو هب تعقو امب اربجاو

 !بهمزلو هكاسما هبلع مرحو .امهل هدر ةحماسمب اتيش هل در مث عئابل
 . ل

+ 
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 ذخاي امةيمك

 اد رفم عيفشل ١

 اك رتشمو

 وا .نمثلا ذخا لبق ةعلس عئابلل ىضق ولو يرتشملل ةقفصلا هب تعقو ام

 وا ٠ كرتلا يف عيفشلا ريخ ةرشع ىوسي ام رانيد ةئامب :ىرتشا :ناو . هدعب

 . لدعألا وهو ءارشلا موي لردعب موقي ليقو . لمعلا هيلعو . ةئاملا ءاطعا

 ناك نا :كرتي وا .لكلا عيفشلا ذخاي _ “باب»

 ىلع له :مهنيب هيف عوفشملا عيزوت هيفف ددعت ناو . ادحاو هلع عوفشملاك

 يلاف اهيلا اوواست نا !ذكهو هنم هذخا كلثك هل نمف مهصصح ردق

 وا ؟اهكرت وا ءاعمج اهذخا يقابللف .هضعب اهملس ناو . اهقباسلف الاو

 : نادج كراتك مهتكرش بابسا تفلتخا ناو . (نالوقر ؟ لاجرلا سؤر

 نهريغ نم اهتعفشب قحا تانللا لهف : اهتضيرف نهنم تنب تعابف تانبو

 ححصو اقلطم قباسل يه وا ؟انضعب مهضعب بجحيف اذكهو نكرت نا الا
 برقلاب اوفلاختو هبف عوفشم راج ددعت نا اذكو : (نالوق)؟ رثكالا هيلعو

 قباسلل وا ؟ىتفي هيو . مهرخآ ىلا اهكرت نا هيلاتل مث هلا منهبرقال لهف :هللا

 قحا راجلا مالسلا هبلع هلوقل هلمشي زاجلا مساو هنم برقا دجو ناو مهنم

 اهبابو سانل نا ريغ 7 ٨ تويب رادل ناك ناو .(ن الوق) ؟ ؟ رم امك هقصب

 يف ءاوس نا ريغلا ؤا . تويلا ناحصاف هزاغ وا . هتي مهدحا عابف دحاو

 قحا نيببس وذف ىسرملاب مهدحا داز نا الا .قيرطلا يف مهبواستل ةعفشلا

 ىتلا ةدفانلا ريغلا ككسلا يهو بوردلا يف لهو : دحاو يذ نه ىوقاو

 مييرقأل لهف : اهيف اهباجيا ىلعف. (نالوق) ؟ال ما ؟ ةعفش ةربثك رود اهيف

 وا ،ةفطصم رود نيبأ حصتو (نالوق) ؟ ءاوس اهيف مهوا ؟ اباب اهيل

٦٤٢



 ةعبرا نهباوبا نيب نكي ل نا : هدحو ىسرم ف تكرتشا ةكس ف ةلباقتم

 هيف اهعم ىتلاف : رطسب تفطصا نا ةعبس و .تلباقت ٠ نا اعارذ رشع
 بعش نم وا ،داو نم ةعرت وا .ةانق تذخا ناو .ءاوس رخآ نم اهتباقمو

 ينالفس عاب ةثالث وا .نيمسق ىلع لك مسق مث ةعبرا وا . ة:الث ىلع تمسق مث

 مساقملاف يناطس و عاب ناو :مهرخا ىلا قوف ىلا مث .هب قحا هعم مساقملا

 هلع عوفشملا ددعت ناو .اقلطم ليقو : يناقوف عاب نا ايواستو .اضيا هعم

 ةقفصب عضاوم يف ةنجا تيرتشا ناو . طقف دحاول عفشي نا عبفشللف
 عفشي ليقو . لودع ةميقب ۔ حصالا ىلع ۔ طقف هتعفش هلف دحاو هتعفش هل و

 اهلو دحاو نم اضرا نانثا ىرتشا ناو .ةقفصلا داحنال هكرتي وا .لكلا

 . (نالوق) هبيا بيصن يفو .هسكعك هريغل ام هلف هوبا امهدحاو عيفش

 ةردقلاو ملعلا طرشب روفلا ىلع بجت له _ “«“باب »

 ؟عسوم اهتقو وا ؟اهذخاي نا لبق ةلفان نيتعكر ةالصب هتوفتو بلطلا ناكماو

 عيفشلا نا يرتشملا ىعدا ناىتح ملعلا دعب مايا ةثالث هدح لهو . (نالوق)

 لطبي الوا ؟ ةثالث وا ؟ناتنس وا ؟هدنع عفش هنا هفلح هملع دعب عفش

 ثالث هب ذوخاملاو (لاوقا) ؟ ميلست وا. عطقب الا . هصمداقت قحلا

 متت مل ام هتعفش ف عيفشلاو . ماكحالا ف راهشالا تقو وهو نينس

 ميلستلا ىلعالاد هف عومشم ق لمعب وأ ‘ ملسي وا ‘ هنع عطقت وا أ هن دم

 هتباد وا ،هدبع وا ٠هيف ءانب وا . داصح وا .ثرحل يرتشملاك هرجاتسي نأك

٦٤٣ 

 ىتم ةعفشأا ذخا

اذامو ت وفت



 . هئارش لبق هل ملس ناف . هيرتشم نم ةيراعبوا . هب هيف نكسوا . اركب
 .ةبهوا عي لاؤسب ناف. هدعب ناو ۔اهتاوف ريتخاو :(نالوقف) هب هل نذا وا

 ماعطتسا وا ء ثرحوا .ءانبوا . سرفك هيف ءيش لعفل ةراشا وا . ةيلوت وا

 . هملعبال . هايا اهمعطاف هرغ نا ال ._ اهنم همعطي مل ناو _ هرامث نم

 ام فالخ هل رهظأ ناو . هتتاف هتعفش ذخا هنا .ءاعدا ىلع لكا وا

 هلك وا . يريغ غم وا ، يدحو وا . رانيد ةئامب هل لاق نأك هب ىرتشا

 ملو لجأل ىرتشا دق وهو الاح وا . يريغل وا . يسفنل وا . هضعب وا

 اذاف نمشوا 0 .نوزومب وا . ليكمب وا ى ب اوشب يل تبهو وا . لحي

 .رثكالا دنع هتفت مل هلجال ملسف عيفشلل ررض وه امع لاق ام فالخب وه

 رتشي مل ول اهعيفش مهدحاو ةقفص يف دحاو نم اضرا ةثالث ىرتشا ناو

 ىتح عيفش اهكرت ناو . هئاكرش ءابصنا كردي الف كلذك اهوعاب وا . مهعم

 .(راتخملا) ىلع هتتاف ءارشلاب هملع دعب هقدصا وا 0 هبهو وا . عفشي هبام عاب

 هعيفشلف اعبارف اثلاثف ايناث مث اعبر هنم رخآل عابف عيفش هلو نادف هل نمو

 .هدعب ام هلف ناثلالوأ دصق ناو : اهرخآ ىلا كلذك مث لوالا عفشي نا

 (رهظالا) وهو ۔ ليق ءاش اهيا نم ةيادبلاو . لكلا هل زوجو . هلبق امال

 اهعاب نا اذكو .اقافتا ءاش مهياب أدبي نا عيفشللف عابرالا يرتشم ددعت ناو

 ل اهفصن قحتسا مث اضرا دحا نم ىرتشا نمو . ددعتم وا ،دحاول ةعبرا

 هعيب دعب لصاب ثدح امو . مكحلا يف ةعفشلاب هل يقابلا فصنلا هيلع كردي

 ٠ هدعب لازولو هلبق ناكنا هبعفشيو ٠ هب كردت مل ةعفش هب بجت امم
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 اهايحا نا الا هثراو عيفش عفشي مل رتشم تام نا _ «“باب»

 ىلع ثروتو . هدعب اقلطم هثراو اهذخا اهذخا لبق تام ناو . هتايح ف

 ؛ امهل اهعاب وا . هتعفش نينثال بهو نمو .اهايحا نا الا ليقو . راتخللا

 ابملس ناو . سؤرلا ىلع ال .اهذخا ىف كلذ ىلع مهف اثالثا هنم اهاثرو وا

 اهؤاعفش ددعت اضرا ىرتشا نمو . طقف همهس يقابللف يرتشملل امهدحا

 . طقف هثرا هلف هتثرو نم دحاو اهيلا قبس ناو ۔نيقابلل يهف مهدحا نامف

 دحاو كلاهلا ةثرو ناو . اهلك اهذخا نييحلا نيعيفشلا نم دحاو ناو

 ةثرولا نم دحاو ناو .يحلل رخالاو ،مهثرا ىلع اهفصن ةثروللف نييحلا

 اضرا ىرتشا نمو ٠ يحلل اهعابرا ةثالثو ثراولل اهعبرف نييحلا نم دحاوو

 ىلع مهنيب يهف ادحاو مهنم لك كرتو اهذخا ليق اوتامف ةثالثل ابتعفش

 ناو . طقف اهثلث هل ليقو . اوقباست نا قباسللو اعم اهوتا نا سؤرلا

 لصالا يف هلام فصن اهقصاف ةارما عيفشلا جوزت مث عيفش اهلو اهارتشا

 اهملس ناو .ملعت مل وا ،تملع اهقادصب اهيف هعم لخدت مل هتعفش ذخا مث

 اهقصاو ءارشلا دعب اهجوزت ناو . اهلثم ضوع اهل سيلف يرتشملل

 نا ال . كلذب ملعت مل نا ضوع هيلع اهلف ىرتشا اميف عفش مث كلذك

 ٠هضوع دئنيح اهل بجيف ىرتشا ام ريغ قادص اهل نكي مل نا الإ .تملع

 . تلهج وا . تملع تلخد عيفشلا اهملس ناو .اهلثم قادصل درت ليقو

 لطبيو . تلهج نا ذخا ام ضوع اهل و . يقابلا يف تلخد اضعب ذخا ناو

 اضرا ىرتشا نمف . هتعفش عيفشلا ذخا _ قادصاو ةبهو عيبك ۔ رتشم لعف
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ةعفشلا ماكح ١



 اهذخأ اهعيفشلف نيثالثب ثلاثلا اهعاب مث ںيرشعب رخال اهعابف ريناند ةرشعب
 درو كلاثلاو يناثلا لعف لطب لوالا عفش ناف : اهارتشا امب ءاش مهيا نم

 نم ذخؤت الو . هلثم اعيفش وا . هابا مهدحا ناك نا ةعفشلا هتوفتو : ذخاام لك

 رايخ طرشو نانج وا .راد فصن ىرتشا نمو ٠ باوثل ال ،هل بوهوم

 دعب عيبلا يضر مث لجالا لبق هنودب رخآل رخآ فصن عيب مث لجالا

 ضراب ابيع دجو ناو .هسكع ليقو .يناثلا ةعفش لوالل ليقف :مامتلا

 ىلع اهيرتشم اهدري الو : كلذ هلف هب اهذخآ انا اهعيفش هل لاقف اهارتشا

 . عيبب سيل ذا هرضي الو سدرلا دعب هب ملع نا اضيا اهذخا هلو عئابلا

 اهذخا ايرتشم مئاب لاقا ناو . هل اهعفدب عئابلا ربجيو يرتشملا اهب بلاطيو

 دريو .ءاضقو ةيلوت يف اذكو . راتخملا ىلع عيب يهذا .ءاش امهيا نم

 ىلع ال يرتشملا ىلع ءارشلا لبق هب بيع ىلت علطا نا ذخا ام عيفشلا

 رفح وا . ءانبك اريثك اهيف لمعف عيفش اهلو اضرا ىرتشا نمو . عئابلا

 هياع كردي الو . (ںالوق) ؟الوا ؟اهيف ىنعت ام هيلع كردي لبف : اهيف عفش مث

 مل ةلغ لكف : اهذخا لبق كرداو . ةلغ نم ثدح ام ءارش دعب عيفشلا

 اهتميقب يرتشمللف هدنع تكردا ناو . عيفشلل يهف اهذخا دنع كردت

 نا لبق ضرالا كلتب عفش امو : اهنودبف عيبلا دنع نكت مل ناو . ءارشلا موي

 ناف عيفشلا ذخا لبق رتشم ديب تريغت ناو . ةلغلاك هلف عيفش اهعفش

 هئزجيو عيفشلل اهتميقب دسفملا ربجا اهيف داسفاك سانلا لبق نم صقنب

 نا اذكو . نمثلا نم هردق طحب ربجيو .اهل ذخالا لبق يرتشملا ليلحتت
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 باهذاك هللا لبق نم ناو ٠ هتباد وا ،هدبع وا .هلفط وا . هسفنب تربغت

 نمثلا لكب اهنخا يف ريخ رجش وا ..انب ضعب ملاظ وا .حير وا .ليس

 نم تناك نا اضيا امهل ةميق الب هلو . عيفشللف اهتاذ نم ةدايزب ناو ث كرتلا ىفو

 ناو . مزال ءانعبال اهنم ضقنلاو سرفلا ناك نا ىنبوا.اهيف سرغ نأك اهيرتشم

 اهب سرغ ناو . هتميقب اهيف هاكرتيوا . اهل عيفشلا دخا دعب هجرخا هريغ نم

 نم اهيلخدا نا يرتشملل اهتميق هيلعو . اقلطم عيفشللف اناديع وا ءانوصغ

 همزل هضراب هسرغ وا. هانبف اليسفوا . اضقن اهنم جرخا ناو . جراخ

 .عيفشلل هتميق همزل هئانغتسا لبق كلهامو : ينغتسي ىح هظفحو هعضومل هدر

 .هل وهف هكاردا لبق عيفش اهذخا مث ضرالا يف اعرز رتشم ثدحا ناو

 . هريغك ال هف عرشلا لهس دقو ةميق الب هل هنا راتخملاو .هرذب يرتشمللو

 الا اهعيفشلف عرز نم ءارشلا موي اهب امو هكاردا دعب اهذخا نا اذكو

 . ءارشلا موي هتميقب يرتشمللف عفشي نا لبق كردا نا

 ىرتشملاو ةئامب تعب عئاب لاق نا _ ق ةمتاخ

 هب رقا امب ال .ةئامب هعيفش عيبملا عفش لودعب عئابلا لوق تبثو نيسمخب

 نا هعونو نمثلا ةيمك يف هنيمي عم هلوق لبقيو : رثكالا دنع يزتشملا
 ريخ هاوعد ىلع فلح ناف . _ ربخب ناو ۔ هل نايب الو عيفشلا عم فلتخا

 ناو . هفلحي مل نا هب رقا امب هذخايو . كرتلا وا ة ذخالا يف عيفشلا

 فلح .نكي مل ناف : دحج دعب ربخب ال . نيب تدحجو تيرتشا هيرتشمل لاق
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ةعفشلا يو اعد



 مث هدحج ىلع فلح ناو . هنوريف ءانما لسري نا دعب مكاحب يرتشملا
 دعب هيلع ليبس الف ىرخا ةرم كلذ ىلع رخآ عيفش وا . هبحاص هلتا

 ليبس الف يرتشملاو عئابلا دحج ناو . هدعب ءارش عدي مل نا نيميلا

 هتدارا دنع ءارشلا هل زاجا هنا يرتشملا ىعدا ناو . امهيلع عيفشلل

 وحن وا . هملعب عيبملا رامث نم همعطاوا . هدعب هنع اهعطق وا . ةعفشلا

 .عفشو عيفشلا فلح الاو ۔ ربخلاب ناو ۔ اناي فلك هنع اهتوفي اع كلذ

 دعب عيبلل ادحاج عئابلا هضراع ناو ٠ يرتشملا هدحجف اهذخا نا اذكو

 دوهش دحتا نا ةعفشلاب هنم ذخ الاو .يرتشملل ءارشلا عيفشلا نيب اهذخا

 فلح نكي مل ناف ٠ عئابلا ىلع ةعفشلا .ةداهش لبقت الو . ذخالاو ءارشلا

 يرتشملا هضراع مث كلذب هل مكحو - انركذ ام ىلع نابب ىتا ناو - عئابلا

 عيبلا اذكو - عفش امي عفري الو هيلا تصني مل ةعفشب هنم هذخا ادحاج

 بلطتلف اذه نم رثكا ةعفشلا لئاسمو - لاحلا اذه ىلع قادصلاو ةبهلاو

 . تالوطملا نم

 نم يناثلا ءزجلا هللا نوعب مت

 هيليو ليلعلا ءافشو لينلا باتك
 هلواو .ثلاثلا ءزجلا

 «ةهلا باتك»
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سراهفلا



 . اهباتك وا . اهباب ريغ يف ةدرطتسملا لئاسملا لودج

 . ةماع ةيهقف دعاوقك ةربتعملا « «

 . باتكلا ىلع ححصملا قيلاعت »

 .. باتكلا تايوتحم

 ۔ باوصلاو أطخلا لودج
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 لود

 ]١[ اهباتكوا ايباب ريغف ةدرظطتسملا لنالا

   ج

        
٠ 

 «؛حاكتلا <

 ٩ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن تايصوصخ

 ٣٢٢ انامتك و اروهظ اهيرست وا ٠ هتمرحم حاكن دمعت نم دح

 . . تاداهشلا رئاس فلاخت انزلا ةداهش

 ٢٣٨ حاكنلاك ةراجالا يف نيفرطلا فالتخا

 ٣٤١ ضبقي مل ناو لجاعلا قادصلا ةاكز

 ٢٤١ لجاعلا نيدلا مكحاذكو + انيغ ناك نا لجاعلا فادصلا ةاكز جوزلا طاقسا

 ٢٤١ اتيموا . ايح اهدولوم عضو ىلع فقوتي اهديس نم لماحلا ةيرسلا مكح
 موقي ىتح طقسي الو ةميقل عوجرملا قادصلا ىلع ةاكزلا ىدؤتال

 ٢٤٢ ` قحلا همزل نم اذكو : جوزلا مهب يتاي مكاح دنع لودع ةثالث

 ٢٤٣ هفرع لجر ة ةمسق ف بصني قمو . .مكحي ىتمو ى ةموصخلا مكاحلا بصني ىتم
 ٢٤٤ ةرجا يف ةيمست عدم اذكو . هركن نيبو اقادص ةيعدم نيب مكحلا

 الض باب اهنم ولخي نا لقو هللا همحر فنصملا تادارطتسا ةرثكل ارظن [
 ' ةرذعمف . ءاصقتسا اهصقتسا ملو اهنم ةفئاط قوسب تيفتكا دقف باتك نع
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 نامتكلاو روهظلا يف لجر نم يغبب اسم ةيعدم يف مكحلا

 ةرضلا قالط ىلع ةبيهلاو ةقلعملا ةبهلا

 .كلذ دحج مث امستقا مث لصا يف اهقدصا ىتم ربخلا ةجوزلا ءىزجي

 ٠ هتثرو دحج نا هدلاو عم ةمسقو ةبه يف ادلو ربخلا ءعىزجيو

 .اضيا هل عيبلا يف كلذكو

 . ىعدملا ءافيتسا ىفو . عيبلاو ةبهلاو ةمسقلا يواعد يف مكحلا

 لمع ىذب ريجا وا . ةعتم يفو

 حاكن يف ۔ ملعب ال ۔ عزن دعب فلختسمو رومأم دقع مزل

 ةعيابم يفو قتعو قالطو

 هبر نذا الب هريغ دبع مدختسي نم نايصع

 :هيلع نيي نا ال . انزلاب هبحاص فزتعا اذا نيجوزلا دحا ثرإ

 ءارشو هعيو : قتعم انا : لئاق مادختسا يف صيخرتلا

 . هتيقر لصا ملعي مل نا هتراجاو

 لصأتسمو بوبجم نم اهزاوجو نينعلا ةحيبذ لكا نع يهنلا

 . .ةلادعلاب مهتداهش لوبق و . ديدحب

 سبحلاب ناويحلا يف و س برضلاب ديبعلاو ءايلوالا ةقفن ىلع مكاحلا ربج

 لتقك لماح يهو اهديس اهنع تام اذا ۔ ةيرسلا مكح فيقوت

 عضولا ىلا - ةمالاو ةرحلا هيف فلتخت اتف ىنزو فذقو حرجو

 . اهديس تومب ةرحس تجرخ اذا ةيرسلا ةميق جرخت نيا سم
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 ه.اق اذا رمخلا براش دحي

 ىنزب اهجوز تمر اذا ةارملا دح

 4؛ع وييلا»

 .هتعبت نم للحتلل رحلا عئاب مزلي ام

 اهنم مهتبوت حصت فيكو .مهترجا مرحت نم
 ` .... .هنمث لاملا بر نم براضملا "ارش
 ةثالثب اهعيب دعب تكرت اذا ۔ ناويح نم ناو - تالغلا مكح

 .ةعبس وا . مايا

 .ةعفشلا كيرشلا كاردا

 . دودحلا نيب ةقرفتلا

 .ةعفشب رتشم نم راد ذخا

 . نيكيرشلا دحا ةمسق بيعب ةمسقلا خاسفنا

 ,. ٠ تقحتسا مث اهسرنف اضرا بصغ نم مكح

 . .نمثلا ضعب همرفغف هلمج قراس كردا نم مكح

 . انيمي رفكي ابذاك فحصمب فلح نم

 ااهتادص نم هتمذب ن ام اهجوزل ةارما ةبه ال .ةمذب ام ةبه زاوج

 ؛ه4تار اجال | 9

 ريجالا لخدي مل ام رجأتسملا ىلع ةرجالا ةاكز
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 ٠ يرتشملل نمثلا لاصيا عيفشلا ىلع

 . امهيدياب ام ىلع نهترملاو بصاغلا لوق لبقي ىتم

 . ةبراضم وا س ةعيدو وا ء ةيراعك هديب نم ةللاحم هىزجت

 ٠لاملا كلذ يف دسفمل انيما ناك اذا ةفالخب لام وا

 .مهل حلاص يف دجسملاو نونجملاو. بئاغلاو ميتيلاو ةاكزلا ملع

 ٠ اهيف هلام ىلع دحا فقي ال ىتح تسردو تبرخ اذا دالبلا مكح

 .هنم سيا وا ٤ بر اهل فرعي مل ىتلا ضرالا مكح

 :ترمثا ىتح تكرتف عطقت نا ىلع تعي اذا ةرجشلا مكح

 4 نهرل ,

 مث ملسم ديب تناك اذا ةعاضبلاو ضوعلاو ةيراعلاو ةعيدولا

 اهنمث قفناو اهعاب الاو .ملع نا ۔ هديب اهلعاجل ال _اهبرل اهدر اهتمرح ملع

 هعرش ف هل لح نل مرحم عفد زاج

 مهلودعب هتميق هاطعا هنيدب هلالح كرشمل ملسم دسفا نا

 .. ةيراعلا ىلع ةرضملا عزن كردي نم
 هب عافتنالا ةماعلل زاج اذا هبر نذا الب كورتمب عافتنالا زاوج
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 ٨ . لودج
 انه اهانتبثا ةيهقف دعاوقك ربتعت لئاسم نم باتكلا ٢ دروام

 ءىرالقل ١ هقفت ىلع ة_زناعا

. _ . 
              

 . (بالا ةفيلخ ىلع مدقم يلولا يا) هيف تيملل ظحالو بسنلل قح جوزتلا ه

 .تانبلا مرحي تاهمالا ىلع لوخدلاو تاهمالا مرحي تانبلا ىلع دقعلا ه

 . بسنلا نم مرحيام عاضرلا نم مرحي .

 . قالطلاك ليقو . لوخدلاك توملا ه

 .. امهدحا تام ںا يلو و دوهش الب نيحكانتم نيب ثراوتال ه

 أ .. (حيحص دقعبالا ثراوت الو حيحص ريغ امهحاكن نال)
 .. بسنلا هيف قحلي دحلا هبحاص نع هيف أردي ءطو لك ه

 , , ادبا لحي الف مارحب ءىطو جرف لك ,

 ٠ قالط ال ةقرف ةيلوفطلا راكنا ه

 , .غولبلا لوا دنع مكبالا وا ' نونجملا وا . لفطلا راكنا ه
 . روفلا ىلع قطنلا وا . ةقافالا و

 هلع دقع ام مابالا ىلعو . ابالا هبلع دقع ام ءانبالا ىلع مرحي .
 ٠ نكي مل وا " هطو دقعلا عم ناك ءاوس نبال
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 . الطاب حاكنلا ناك ناو لوخدلاب رهملا قحتست ةارملا ه

 .اكرشم امهدحا وا اناك اذا هنيح يف نيجوزلا نيب ةمصعلا عطقي مالسالا ه

 ٠ حاكن دعب ثداح نونج اثرا لطبيال ه

 ٢٥٩(. ص انقيلعت رظنا) دؤي مل ناو اندنع رح بتاكملا ه

 .انزلا دمعتي مل اذا دقعلا حصي مل ولو ءيش ىنداب جوزلا قحلي دلولا ه

 هب رقي نا الا نيضوافتملا نيكيرشلاك امهف جاوزلا دنع نيجوزلا نيب ءانعال ه

 . قالطب سيل اهسفن ةجوزلا رايتخا
 َ ءامالا ف رافشال ٠

 ٠ هاليا يهف اعامج تعنم نيمي لك .

 انقيلعت رظنا)٠ ارشع اهاداف ولو قالطي سلل ادفلا ص:٤٢٣( .

 حلكن لبق قالطالو راهظ الو ثالياال .
 :(١٦٤ض هانعم رظنا) قالطلا مدهيال ءاليالاو . ءاليالا مدهي قالطلا

 .اندنع۔ اليالا ال ۔ ةثالث وا .نينثا وا .ادحاو قالطلا مدهي جوزلا

 ٥ رفكب ىتح انطب الو ارهظ هتجوز نم ىريال رهاظملا .

 . ارح ناكولو هيلول ال هديسل قيقرلا مكح ه
 . قالط ال ةقرف بيعلاب درلا .

 . دقاعلا ىلا ال .هيلع دوقعملا ىلا كاسمالا و درلا ه

 : . ءاربتسل لبق ةيرسلا عابتال ©

 هانمألا ريغ دقف يف لبقيال ٠
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 . مالسالاو ةيرحلل عبات نبللا ي

 . ءاسنلا يفالا انيمي لالحلا ميرحت نوكيال .

 .ايح تعضوف الماح اهكرتو اهديس يفوت اذا اعامجا ةرح ةيرسلا ه

 . ءالياو ۔ ليق - سافنو ضيحو دقف يف ةرحلاك ةمالا ه

 . لماكلا قادصلاو ةدعلا بجوت ةولخلا ه

 ةارما جوزت نم : ةثالث هجوا يف الا بسنلا هيف تبثي دساف حاكن لك ه

 _ ةدعلا يف جوزت لجرو _ دتعت نا لبق اهسمو يا يدتعملا اهيلا هقبسف

 .. كلذ ىلع اهعجارو سملا لبق هتارما قلط نمو .

 . يلو وا . هفيلخب ناو نونجم وا .لفطل قالط الو لوبق الو ءادف ال .

 . ضيحت تناك نا ءورق ةثالث ةاقولل اهتدعف اهجوز ثرت ال ةارما لك ه

 . ةريغص وا . ةسيآ ناك نا رهشا ةئالو

 رهاظلا يف ال ةعجر الو قالط الو نيمي هب تبثي ال يسفنلا مالكلا .

 .دمتعملا لوقلا ىلع نطابلا يف الو

 : مهئاسن نم نورهظي نيذلاو ىلاعق هلوقل ) :يرارسلا يف هاليا الو راهظ ال ه

 . ( رئارحلاب ةصاخ ءاسنلاو

 وا .اهتعجر قلطملا كلمي . ير ال ىلل الا غوسي ال ةبطخلا يف ضيرعتلا ه
 .اهجوز اهنع ىفوتملا

 .سام عقي مل نا نيكرشملا حاكنب دتعي ال .

 . ثالث دعب ءادف الو . ءادفلا لوبق دعب قالط ال .

 (نامضلابجارخلاو) ءادفلا يف رثكناو ۔ حبرو ةلغ نم تلكا ام ةجوزلا درت ال ه
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 . يعجرلا ةدع مدهي توملا ه

 . ةدعلا مدهت ةعجرلا ه

 . زئاج ريغ سيسم نم ةدع ال ه

 ٠ دقعلا ددجي لب ةارملا مرحي ال ملعلاب هتمرح كردت ال مارح ءطو لك ه

 .حاكنلا يف ليجاتلا زوجي ال امك ةدعلا يف ليجاتلا زوجي ال ه

 تناك اذاف ى ةعجر اهيلع اهجوزل ناك اذا ةارملل ةقفنلاو ىنكسلا امنا ه

 ٠ ىنكس الو اهل ةقفن الف هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال

 . اقلطم ةعجارم ف ةلاكووا . ةقالخ وا . ةراما حصت ال .ى

 ٠ ةقافالا وا .غولبلا دعب حاكنلا مرحي ال نونجلا وا .ةيلوفطلا هطو .

 ةبسنلاب رقف وا 'ىنغ نم ةدعلا ءاضقنا موب جوزلا لاح عيتمتلا يف ربتعي .

 ٠ ثالثلاو نئابلل ةبسنلاب قالطلا مويو ث يعجرلا قالطلل

 تمرحالا و ۔ هسكعال ۔ قالطلا ةعجر ىلع ءادفلا ةعجر ميدقت بجي

 ٠ ءادفلا ميدقت ديدجت لبق تسم اذا

 ٠ امهديس ثام اذا دلولا ماو ةمالا ىلع دادحاال .

 قالط ال ةقرف قتعا اذا هسفن دبعلا رايتخا .

 ٠ هيوبا نم ملسا نمل عبات دلولا ه

 ( الثم انزلا عيضرك) ٠ مارحلاب مرحي لالحلاب مرحي ام ه
 ٠ ثاريللاو ةدعلاو قالطلاو حاكنلا ةعتملا مدهت ه

 ٠ هتصع وا . قتعا نمل ءالولا ه

 بسنلا ةبارق نا امكف يا ةبارقلا ةمحللا ) بسنلا ةمحلك هالولا ةمحل
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 : (هالولا ةبارق كلذكف اهريغ وا ث ةبهوا . عيبب اهمكح لقتنيال

 . يضر وا .هيلع نم رصح نا الا لودعلاب قحلا هل نم ىتايال ي

 . امهديس نذاب ناو ةمالاو دعلل ةداهش الو ثرا ال .

 . تيضر اذا ةأرملا صاصتخا نم وه اميف يلولل قح ال .ي
 اهيف هل ناشالو اهب ةصاخ ةذللا نأل ةنعلاو ضارتعالاك ي

 كلامل وا . اهيلول ناو ٠ هبالا احاكن دجي ال امم جوزلا هيطعي ام لك .

 . ءادفلا دنع دريو قادصلا نم وهف اهرما

 . هنمث لكاو هعيب مارح هميرحت ىلع عمجم لك .

 ث هحبرل ولو در نم بئاتلل دب ال لب ابرلا يف ءاربا الو ةللاحم ال .

 ه ( نوملظت الو نوملظت ال مكلاوما سوؤر مكلف متبت ناو) .

 ۔ هضبق لبق . ضرقو ملسو قادصو ةراجاك ةمذب ام عابي ال .

 :ابرلا يطاعت نم نيعئابتملا ةين تملس نا - مكحلا يفال ۔ زئاج عئارذلا عبب ٠

 .هكلمت لح و . عئابلل عفن هيف و . امولعم ناك اذا عيبلا يف ءانثتسالا حصي ه

 : عيبملا سفن يف ناكو

 . وه لطب :الوهجم ناك اذاو . عيبلا حصو لطب لحي ال طرشلا ناك اذا ه

 . اعم عيبلاو .

 .هنيعب امارح سيل اميف (ةبناثلاميملا حتفي)لماعمل اداقتعا ةلماعملا يف ربتعملا ه

 .هداسف حيحصلا : نامصخلا هركانتو 'ححصمو دسفم هروتعا نا دقعلا ه

 زوجت ال اضيا هتمسقف هعيب زوجي الام اماو . هتمسق زوجت هعيب روجي ام لك ه

 .ةلاوح الو ةكرش الو ةيلوت هيف ملسم يف حصت ال ٠ه
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 دوقعلا يفةربعلا يا ) عويبلا يف ةغللا ىلع لمحلا ىلع مدقم فرعلا ىلع لمحلا

 (ظافلالل ال يناعملل

 . حصالا ىلع هيرتشم ىلعف هضبق دعب عيبلاب تلزن ةبيصم لك
 . ليلدل جاتحت ىوعد ةدايزلا هاعداو ءاوتسالا ةكرشلا يف لصالا

 .ناميالاو دحلاو صاصقلا .لاصخ ثالث يف الا لكوملا ماقم موقي ليكولا

 .ذيفنتلا عنمت يتلاو عازنلا ىلا يضفت ىتلا ةلاهجلا يه دوقعلا يف عنمت ىتلا ةلاهجلا

 ٠ ددعلا نيعتو هداحآ دصق نا فازجلاهيف حصي ال ددعلا هيف يرجي الام

 - لخد امك جرخيو يرتشملل قحتسملا ةلغ

 . هلكوم نود هيلع مصاخ بيع ىتح هلكوم هعفدي ملو زئاج ءارش ىلع لكو نم
 . عيبملا عئابلا نمضي قاقحتسالا دنع

 ٠ ةمذلا يف قوقح طاقسا يه امناو عيبلا ةلزنمب تسيل ةصاقملا

 . بيع داتعملا فلاخ ام لك

 ٠ بيع هنا رتشمل رابخاو هيلع دي عضوو هدصق عنابلا مزل ىري بيع لك

 . شرالا نيعتو ليوحت دعب رهظ بيعب درال

 . هقح ذخا ىلع افلستم ملسم نيعيال

 . عئابلا دي نوكي نا اقفتا نا الا يرتشملا ديب نوكي رايخلاب ولو - عيبلا

 . ءارشلا لبق يرتشملا هملعي مل اذا هب دري بيع دبعلا جوزت

 . دقعلا دعب ثدح ناال . ۔ هئرب دعب ناو ۔ بيعلاب بيعم دري

 . ميتيلا لام : ةثالث يف الا خسفلا بجويال ريرغت نودب شحافلا نبغلا

 . لاملا تيبو . فقولاو
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 فلن ولو هءانع ردف براصمللو هبرل هحيرو يقالاف تدسف ةبراضم لك

 رسح وا . لاملا

 رئاج ىم ناك ناو نيدقنلا يف ةبيرال

 . عئابلل هب ةعفشلا _ذخاك_ هعفنو هتلغو ضوعلا مكح

 رقلاو .وهازنالا ي مارحلا لحفلا اذكو : مارحلا رجي ال مارحلا رذبلا

 دلولاو هعاوناب بطحلاو رامثلا هلف : رامثلا يف راكذلاو . ثرحلا يف مارحلا

 هلثم وا . رذبلا ةميقو هلثموا . راكذلا ةميقو ةرقلا ةرجا مرغي نكل

 . عيبب نكيم ام كلذ وحيوا .ةراجاوا؛ ضرقب ذخا ام لوالا ليكلاب عابي نا زوجي

 . يرتشملا ىلع ماصخلاف .قاقحتسا ىلا ضوعلا يف لوخدلا هيف قلع ام

 . لودع هربخي ىتح .ابيع هملع ولو ۔ هعئاب ىلع بيعب ابيعم مكاح دري ال

 ۔(مكحمفرملاينعي) مهدنع بيع هنا

 . نيدلا برب لعش ال هاصترا نا مكاحلل هيف رظنلا هجولا ليمح

 . نيدلا ريخات بجوي ال ةلامحلا ريخات

 . كلملا ليلد ديلاو هديب ناك نم لقتنملا يف دعاقلا

 كلم ىلا هجارخا ةفرعمب الا همكح نع لازي ال هجوب دحال فرع اذا لصالا
 « .هجوب هلا لقتنم

 بلغ اذا يعارلا الخ ام نماض هل وهف ءيش ىلع ةرجالا ذخا نم

 ةراعالا بجن الو ةراجالا زوجت هنا ىلع ةمالا تعمجا

 اقامتا فلسنم رم ناو .اش ام هضق دعن ملس صرمعتب

٩٦٦٢



 . هطرتشي مل نا هيضقيف هقح اهب يرتشي نا انيع ملسمل فلستم هاطعا زوجي

 .هعرش يف هل لح نمل مرحم عفد زاج

 . مهلودعب هتميق هاطعا هنيدب هلالح كرشمل ملسم دسفا نا

 .هعضوم يف لمعلا موي ةميقلا يف رظنلا

 ٠ نالوق ةمذلاب اميفو ث لاملا ىلع نيعم يف ةراجالا

 اهتمرح ملع مث ملسم ديب تناك نا ةعاضبلاو ضوعلاو ةيراعلاو ةعيدولا

 . اهنمث قفنا و اهعاب الاو . هملع نا هدب اهلعاجل ال .اهبرل اهدر

 .نيبراضملا نيب طرش عقي مل نا ةعيضولاك لاملل عبات حبرلا

 اذا زاوجلا امهحصا . فالخ بودنملا ىلعو . مارح مزاللا ىلع ةرجالا

 - ارجتمو ابسكم ذختا اذا الا ةجاحلا هيلا تعدا

 . هيلع اوحلطصا ام ىلع حبرلاو لاملا ىلع ةعيضولا

 (ريحتسملاو نمتؤملا ىلع نامضال يا) نمتؤم ىلع نامضال

 | ايدعتم سيل نم ىلع] نامضلاب جارخلا
 . [هب بيصا نم نمضيال بلاغ رما امهالك يا]إ بصافلاك حيرلا و ودع ءاملا

 . نهرب د رت مث ضبقت ىتح نهرتال .ضارقلاو ةعيدولاو ةيراعلا

 . ةباما لقتني ال نومضملاو ضبق لبق انهر لقتنت ال ةنامالا

 . هطلست :زاج هتلاكو تحص نم لك

 .هتلغ يف ءافو دجو ام .نهرلا عابي ال

 . هيف ةثذاحلا ةلغلا نم نهرلا عيب تقو ةكردملا ريغ ةلغلا

 . ءامرغلا نم هب قحا نبترملاف طلسم ديب نهرلاو نيد هيلعو نهارلا تام نا

٦٦٤



 . عيبلاك ريغلا قح ىف الالح مرحي ال نهرلا

 .ةهبشلاب دحلا هنع عفد اهارستف ةما نهترا نم

 . هتيمي عم _ بصخغب ناو _ هديب ءيشلا ناك نم لوق لوقلا

 نا ةمسق الو .ارك وا . قادصاالو ةبهالو عيب هنهر يف نهارل حصي ال

 . نهترملا قحب لوقعم هنال هيف كروش

 ه عنتمانا هنهار ىلع هكردا هلام نم هنهترم هلعف اذا هكرتب نهرلا كلهيام لك

 . باغ وا

 . انامض ليزيال سفنالاو لاومالا يف أطخلا

 ةفالخب لاموا . ةبراضم وا . ةيراع وا. ةعيدوك هدي اميف نيمالا ةللاحم ءىزجت

 . لاملا كلذ يف دسفمل

 ءارقفلا نم رضاحلل يه [هنم سيا هال بر اهل فرعي مل يتلا ضرالا

 . هئيجم رظتنب الو بئاغلل اهيف مهسال

 ليبقلا نيب تعيش اهيف هلام ىلع دحا فقي ال ىتح تسردو تبرخ اذا دالبلا
 .غلبلا روكذلا اهلوصاو اهضا نم جراخ يف كرتشاو

 ناك وا. هبلع فلختسا نم لام وا . هلام نم هعيبي نا دحال زاج ام لك

 . هيلع هليكوت زاج عي ىلع هديب

 لبق _ اقيقر تناك نا اهماكحاو اهتيانجو اهعفنو اهتلغو ةرجألا ءامن

 .لمعلا ردقي ناكيرش _ هدعبو _ . رجأتسملل _ لوخدل
 . هيالا خسفني ال لوقب دقع ام

 . هدعب هنم عسي ال قحب نهرلا لبق هلعف نهت رمللام
ه٩٩٦٥



 ( ديلاب انهر ناك اذك لجال نهترا اذا ىرت الا) لاملا ليجات عبتي نهرلا ليجات ه

 . (لحاذا خسفنيو هدنع عاي الو

 راج [ص] هلوقل ) ادحاو امهقي رط ناك اذا الا ابئاغ ناك اذا راد راجل ةعفش ال .

 . (ادحاو امهقيرط ناك اذا - ابئاغ ناك ناو اهب رظتني هراد ةعفشب قحا رادلا

 .عيبملا يف ةعبات نوكت نا الا ناويحلاو ديعلاو تالقتنملا يف ةعفش ال ى

 اش ناو . ذخا ثاش ناف :هكيرش نذؤي ىتح عيبي نا كيرشل حصي ال ه

 ۔ هب قحا وهف هنذؤي ملو عاب ناف . كرت

 .هل ةعفش الف عيبلا لبق عئابلل عيفشلا نذا اذا .

 . (ءاركلا يف هكيرش عفشي الف دحال هبيصن كيرش ىرك اذا) . لصا ءارك يف ةعفش ال .

 ف الو . ةراجا ف الو . قادص يف ةعفش ال 0 هدحو عيبلا ف الا ةعفش ال .ي

 . كلذ ريغ ىف الو ةبه.

٦٦٦



 ٣٢٠ . مراحملا تاوذ ف ةصاخلا

 ٢٢٠ { .عاضرلاب مراحملا تاوذ يف ةصالخلا

 ٣٢٢ . نيتم رع نيي عمجلا ميرحت
 ٣٢٢ . اهيرستو ةمرحملاب انزلا

 ٣٢٤ .هميرحت رس و ةينزملا حاكن

 ٢٣١ .جاكنلا ىلع نيكرشملاو ديبعلا ةداهش
 ٣٣7 . ةنيعظلا ةلاسم
 ٢٣٣٤ ..سكعلاو كرشملا ىلع ةملسملا ةمرح

 ٢٢٥ .. سملا دعب حاكنلا يلولا ةزاجا

 ٣٣٨ . ةكرشلا يف لصالا

 ٣٦ ۔ نيجوزلا نيي ءانعلا

 ٩ ؟قالطلاك وا لوخدلاك توملا له

 ٤ . . قادصلا عفد

 ٥٠ . حاكنلا نالعا

٩٦٧ 

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  



 ٣٢ . همودق دعب دلولا بئاغلا موزل

 ٣٥٢ ؟ دقعلاب وا لوخدلاب دلولا مزلب له

 0 . حاكنلا طورش رابتعا

 ٥٩ ؟ رح بتاكملا له

 جاوذ يف زيزعلا دبع نبا ةيرظن

 ٣٦١ 0 ةرحلا دعب ةمالا

 ٦٧ . حاكنلا بويع

 الاو بيعلاب بطاخلا مالعإ ةأرملا و يلولا مورل

 ٩ ۔ اسيلدت ناك

 ٠ ٢١ مفلاو ربدلا يف دمعب سملا

 ٣٨٢ . نيمأوتلا يف ثيدحلا بطلا هررق ام

 ٨ . ةمألا ءاربتسا

 7 . حاكنلا خسف

 ٢٨ . دلولا قوحل ةلأسم

 ه. . نبللا عاطقنا ۔ لحفلل نبللا

 ٩٢ . لحف اهسمي مل ةيراجلا نبل

 ٩٢ . امهماكحاو ةبيغلاو دقفلا

 تدلو نا دوقفملا ةارمأ

 ٣٩٨ . ةعبرالا نود

 1٢ ءيفلا وا . قالطلا ىلع ريجلا

٩٦٦٨



 ١٧ , ۔ دولوملا هيف شيعي ام لقا ةيرظن حيجرت

 ٤٢٠ .اهيف تحصا مث ةمصع ف نكت . نم قالط فلحلا

 ٤٢٢٣ قالط ال خسف علخلا

 ؛٢٣ .... ! . ٠... .هاسنلا نم نعالي ال نم

 ٤٣٨٧ .:. .ةدعلا لاح :ارمل اهيلع نوكت نا يغبني ىلا ةفصلا

 ٤٣٨ ۔ ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا

 ٤٣٩ ةدعلا يف ةجوزتملا مكح

 ٤٤١ .اا . . لماحلا 7 ةلاسم

 ؛٢٤ . . ؛ن, ب ..!۔۔٠ ...قالطلا م

 ؛٤٥ . . .اهماكحاو عويبلا فانصا لودج

 ٤٥٥ , . نبالاو بالا نيبو ديسلاو دبعلا نيب ابرلا تابثا

 ؛٨٥ .ابرلا ليح يف لوقلا لمج .

 .٤٦ , ا هتعلس يرتشي نل ةبسنلاب عنملاو زاوجلا روصل نالودج
 ٤٦٤ . : : ......ي طرشو عيب يف ةصالخ

 ٤٧٠ .مويلا ةراجتلا ماظن

 ٤ .فصولا: فالخ جرخ نا فصولا عي

 ؛٦ .حزاشلا اههجوام فالخب ةراع هجوت

 ٥٠٩ .ملسلا عي

 0١٤ . ؟نوذأملا وه نم

 ٧ «" رفظلا » ةلاسم

. ٩



 ١ و ةلاق ال ١ ةل وتل . ٢٢

 ٢٤ .هعاونا مهاو رايخلا

 ٣١ ؟ ةفاوطلا يف ربتعملا وهام

 ٣٢ . مهريغو نولالدلا اهبكتري تافلاخم

 ٥٥ " .ةلاوحلا

 ٣٧ . ةلاوحلا نيو اهنيب ىتلا قورفلاو ةلامحلا

 ٤٣ .ةرامالا و ةفالخلاو ةلاكولا

 00٧ .لعجلاو ءاركلاو ةراجالا نيب قرفلا

 قيقحت 6 اهعفادل اهدرال . ةمرحملا ةرجالا قافنا

 « : كلذ يف لوقلا

 ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج يف لوقلا قيقحت

 ٥٦١ .ةرباخملاو ةسراغملاو

 0٨٢ .اهصئاصخو اهعاوناو ةكرشلا

 0٩٢ : .امهنيب ام قرفو ةليبقلاو ليبقلا

  

٦٧٠



 باتك نم ىناثلا هرجلا تاسبوتحمه

 هنت :ليلعلا ءافشو للللا < .

 ه حاكنلا باتك ح

 ةحفدلا عوضوملا

 اهيف بغري نم۔(ص )لوسرلا تايصوصخ

 ىتلا مراحم ١ تاوذ . ءاسنلا نم اهنعو

 نهحاكن م رحي ٠ ٩ ١ ٢٣

 ٣٢٠ . عاضرلا نم تامرحملا

 ٣٢١ .نيتمرحم نيب عمجلا ةمرح

 تاوذ ريش نم نهحاكن مرخي نم

 :مراحللا

 ٣٢٤ .دوارملا حاكن. ةينزملا حاكن ةمرح

 ريغصلا يبسملا . هرصم ريغ يف ذوبنملا

٢٥ : 

٣٢٢ _. 

 مرحيام . ةدعلاب ةبوطخملا ميرحت . ةبطخلا

 ضيرعتلا . ىنز ةأرما نم ملعي نم ىلع
 ٣٢٨ ... . .غوسي .ىتمو ةدتعملل

 دري الو هب دري ام جاوزلا اياده

     مزلي ام .هيلعذريو هب دري ام.هيلع

 . هد ر يف فلتخا ام . در هف

 ‘ حاكنلا ىلع داهشالا . ةيدهلا د رب ربجلا

 ال نمو هيف هتداهش لبقت نم

 ٠ ہاستلا رامثتسا

٣٢٩ 

٢٣٢ 

 ال نم 0 ةعامجلاو مكاحلا جوزي ىتم

 هذاختاملسملل غوسي الام.هتيلو يلولا جوزي

 ٣٣٤ ۔ كرشلا زادب

 . اهراكناو ةارملا ىضر

 جيوزت . ةلفطلا يلو ىلع مكاحلا ريجحت

 ٦

٣٣٥ 

 .ددعتم

 ٢٢٧ .:. .قادص الب جوزتلا . قادصلا

 ٣٢٨ . نيحه ضرفب .ةدقع ىف ناتارما

 ٣٣٩ .احبرو اضرف ةمرحملا قادص مكح

 ٠. : ٤٠ .قادصلا عاونا

٦٧٨١ 

 



 ةحفصلا عوضوملا

 اهجوزةجوزلا عنمت ىتم-ىمسملال لجؤملا

 ٣٤٢ .. قادصلا ف يواعدلا . ءطولا نم

 ٤٤ قادصلا ماكحا

 ٣٤٣ . هتابجومو رقعلا

 ٣٤٦ . جاوزلا ف ةفالخلاو ةرامالا

 ٢٤٩ .حاكنلا دقع . نيرومأملا ددعت

 ٥٠ . حاكنلا طورش

 ٣٥١ . ةيئاغلاو بئاغلا ىلع دقعلا

 هحورجم جاوزلا لبق حراجلا ثري له

 ٣٥٢ . جاوزلا دعب تام اذا

 ٥٢ . مهبملا قالطلا

 ٠ ٣ حاكنلا طورش

 ٣٥٥ اوملسا اذا نيكرشملا حاكن

 ٣٥٦ ؟ةدعلا ءاضقنا لجرلا رظتني ىتم

 ٣٥٧ ۔ نيجوزلا دحا دادترا

 ؟ نيتدع دترملا ةجوز دتعت ىتم

 ٠ , ٨ راغشلا حاكن ٠ ةعتملا حاكن

 ٣.٩ ۔ كيلامملا حاكن

     ٣٦١ .: . هماكحاو قيقرلا جاوز

 ٦٤ . تاهاعلا يوذو لافطالا جاوز

 . ةقافالاو غولبلا دعب راكنالا

 ٣٦٦ . لفطلاب دلولا قحلي تم

 ٣٦٧ حاكنلا بوع .ناجوزلا ثراوتي ىتم

 . لوتفملاو . هاقترلا ةجلاعم لجا

 مكح .بويعل! يوذ نم دلولا هب قحلي نم

٠ ٢٣٧ 

 ٣٧١ . انزلا ةدع ىف ةبطخلا

 ٣٧٢ . ةلهاولا ةعجارم

 . هراكناو حاكنلا تابثا ٣

 هطولا ىلع بترتيام . ةقلطملا ةدع

 م٥ ماللا

 ٣٧٦ .: قادصلا لطبيام

 ٣٧٧٠ . اهنيسي وا ء ةأرملا مرحيام

 ٧٩ ةجوزلا ىلع جوزلا قوقح

 ٣٨٠ . جوزلا ىلع ةجوزلا قوقح

 ٠ ٨١ تاجوزلا نيب ةلادعلا

 ٣٨٢ .. ..ةلادعلا نهنيب بجت ال نم

 ٣٨٣ ‘يرسلتلا

 . لوهجملا مارحلا ماسقا : خسفلا ٣٨٥

٦٧٦٧٢ 



    

 ةحمصلا . عوحصوللا اا ةحمصلا ( عوضولا

 ٤١٤ لعفلا ىلع هجوزلا قالطن فلحلا ا كيلامملا رم رهؤطو مرحي نم

 هريغ هقسمف نيعم ىلع فلح س أأ ٩ .عاضرلا
 ٤١٦ هلف للا م٠٩ نبللا عاطقنا . لحفلل نبللا

 ٤١٩ جاوزلا لبق ماليالا ٣٩٢ . دقفلا

 ةرمالا سميال قالطلاب فلح نم : ٣ . بئاغلاو دوقفملا نيب قرفلا

 7 ءادفلا .ةنسلا يف ا ٠ ٣٩٤ .دقفلا يف هلوق لبقي نم
 ؛٣٢م 33 علا | ٥ دوقفملا تومب مكحلا

 ٤٢٧ . ثادفلا ةعجارم ا ٣٩٦ . عجر اذا دوقفملا ريبخت

 ٤٢٩ قالطلا ةعجارم :اومدقاذا رايخلا نمل اجاوزا دقفت ةجوزلا

 ٤٣١ ناصحالا ٣٩٨ دقفلا ةدم يف دلو نم قحلي فك

 ؛٢٣ ( ناعللا ٣٩٩ ١ ` ةبوصخغملاو ةبراهلا دالوا مكح

 ٤٣٣ اثالث ةقلطملا لحن وم ٤٥ . +راتخي ںا لق تامو رهظا دوقفملا

 ٣٤‘ . ةختلل | ٤٠٢ .راهلخلا

 ؛٥ . ةقلطملا ةقفن اا ٤٠٦ :- راهظلا ةرافك

 ؛٧٣ ..ةدلا || ٤٤٧ : .قتعلاب ريفكتلا

 ٤٤٠ . ةقلطملا ثرانم هنع هزنتينا يعبنيام || رهاظملا نونج . ريغلا ريفكت ةحص مدع

 ٤٤٢ . قالطلا ي || ٤٠٨ .موصلاب ريفكتلا . قلطملاو ايلوملاو
 ؛٣٤ ۔ :اضيا قالطلا يأ - .1 'ءاعطالاب ريفكتلا

 ٤٤٤ ص" ؤالطلا عا ا ىف ٤١١ :: ... .السالا

٦٧٧ 

  



 عوضوملا

 . هوحنو ضيرملا قالع

 ةحفصلا

٤٤٥ 

 ةمتاخ - هاركالا دح . قالطلاب نيملا

 ٤٤٦ . قالطل ١ بو رض ف

 ٭× ع ويبلا باتك +

 ةحف هلا عوصوملا

 هنع يمن امو تامرحملا عي . عيلا

 .هؤادفو رحلا عي | ٤٥٣

 دبعلا نيب ابرلا . مهترجا مرحت نم

 ٤0٥ . نبالاو بالا نسو ديسلاو

 ٤٥٦ . ةهلا عويبلا

 حبر ىنعم .عيبملا يف ضبقلا فالتخا
 . عئارذلا عي . نمضت ل ام ٤٥٧

 يهنملا عويبلا يف ۔ليجعتلاو عضولا
 . ةسمالملا عيب 4 اهنع

 عي . ةلبحلا لبح . ةاصحلا .ةنبانملا

٤٦١ 

     ةرمللا عي . نيماضملا عيب . حيقالملا

 ةحفصل ١ ع وض 51 ١

 . رامثلا عيب مكح .اهحالص ودب لبق

 ٤٦٢ .اهئاقب طورشو ةكردملا ةلغلا ءارش

 غوسي ىتم ىلاو لصقل ليصق ءارش

 عنمي ام .انوطب رمثي ام .هكرت

 ٤٦٣ اهعيب

 ؛٤٦ .عييف ناطرش .هعيب نع يهن ام عيب

 وا :نابرعلا عي 4 ءانثتسالاو طرشلا ف

 ٤٦٥ . اينثلا ‘ نوبرعاا

 ام .نابكرلا يقلت ىنعم ءيمانملا عاونا

 . دابل رضاح ةناعا نم دارملا

 :شفلا . همكحو شجلا . راكتحالا ىنعم

٤٦٧ 

٦٧٤ 

  

  

  
 



 أ ةحفصلا عوض وملا

 . ةيرصتلا

 هب دقعني اميف . لاملا هعاضا نع يمذلا

 عيبلا

 قيقرلا و :يبصلا عيب .عيبلل نودقاعل
٤٧١ 

٤٦٨ 

٩٦٤ 

 هؤارشو ضيرملا عيب

 . هيلع دقعني اميف . هؤارشو يلوضفلا ميي

 ٤٧٢ . ىمعالا عيب

 ريغو لقاعلا ناويحلا عيب . ةفصلا عي

 ؛٣ ا .لقالا

 ٤٧٤ .همادختساو قيقرلا ميب حابي ىتم

 ٤٧٥ عاتملاو بايثلا عيب اهؤارش هركب نم

    
 ٤٧٦ . بوبحلا ح

 ٠ ٤٧٧ . لوصالا عيب

 مزلي ام . دودح ركذ الب هعيب حصي ام

 ٨٧٤.هب ديدحتلا حصي ام.ىنثتسبامم هديدحت

 ٤٧٩ . ةمدلا ريع عي

 ٤٨١ هيمستلا عيب

 | ؛٢٨ عيبلا ىدل همللا ديدحت

 ٨ .عملا عس امبف
 ٤٨ ا

 ةحممصلا عوضوملا

 ٨٥: . سن ١ ق

 ٨٧ بيعلا ىف

 ٤٨٨ .بيع وه ام نايب

 بويع . طن الا بويع . بايثلا بويع

 ٤٨٩ ‘ رجشلاو لخنلا

 ٤٩٠ . قيقرلا بويع

 ٠ ٤٩١ راويحلا بويع

 حالسلا بويع .ةعتمالاو بايثلا بويع

 ٤٩٧ ۔ لجرلا سابل بويع

 ٤٩٣ .كردلا عجرم . عاتملا بويع

 ٤٩٤ .هن راخالاو بيعلا راهظا

 ضع سع ق . ...عم مم درب ام

 ٩٥ . ةقفصلا

 ٤٩٦ .ةءاربلا عيب

 ؛٩٩ . دسافلا عيبلا مكح

 ..‘٠ . .: ٥.١ قاقحتسالا

 0.٢ ىحنملا ةلع

 ٥.٣ مك . م' ,لا رم للحتلا

 فك ومارحلا زكان فرع نم لماعب ىم

٩٥ 



  

  

  

  

 ةحمملا عوضوملا || ةحمصلا عوضوملا
 ٢ . رايخلا عيب | ٥٠٥ عيبملا قحتسا اذا عئابلا هعج ري ام

 ٥٢٨ . ةكراشملا عيب | ٦ . ضوعلا طارتشا

 ٥٩ ...ةل عا ه . .سن دخ
 ٣١ . ةفاوطلاو ةادانملا عيي ٥.٨ . فرصلا

 ٣ . عملا ةقاوذ ٥٠٩ : ملنلىلا

 م .ةلاوحلا | مالستسالا .هلولح لبق ملس يف نهر ال

 ٣٧ . ةلامحلا أ ١٠ . ةلسارملاب

 ٣٧ . ةلامحلا حصت ىتم || ٣٢٣ . دقنلا عي

 ٥٤٠ .هطارتشا هل لومحملا غوسي ام || ٥١٤ . نيدلا عي

 ٥٤١ هل لومحملل ام فالخ ليمحلا ءاضق || ٥ .نيدلا اضق

 ٥٤٢ هيلع لومحملل ءاربا لمحلا ءاربا |ا ٦ ه نيدلا ءاضتقا

 ٤٢ .ةلاكولا ' نا هميرغ نيدلا بر هب رماي اميف

 ٤٦ . ةصاخلا ةلاكولا | ٠٧ . هنيدل هلعجي

 ٥١٩ هنذا ريغب هيحاص ىلا نيدلا لاسرا

 .هميرغ وئربي هبر ماما نيدلا عضو له

 ٥٢١ . نويدلا ىضاقت

 ١ ةيل وتل ‘ ٢٢

  

  

 ٥١٨ | هبحاص نود نيليكولا دحأ دقعي له ٥:٤٨

  

 ٥٤٩ .معيبملا رييغت دعب دقعلا

 ٠ ٥٥١ دحاو لكوم يليكو عيابت

 ٥٥٢ . هليكوو لكوملا فالتخا

 0٢ ى نفلا عزن

٦٧٦ 



 ٭ تاراجالا باتك :

  

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصملا عوضوملا

 ٥٧٦ . عوصملا برو عناصلا فالتخا | 0٥٧ .ةراجالا

 ٧ ةبراضملا | تا راجالا .ناهرلا طورش .ةمرحملا ةرجالا

 نم لكلام ةزئاجلا ةبراضملا طورش ٥٥٨ . اهيف فلتخللا

 عوسيالام . هطارتشا نيبراضملا أ ٥٩ .اهطورشو ةزئاجلا ةراجالا

 0٧٨ .لاملا برل ا ٠٦٠ . ةقلطملا ةراجالا

 ٩ ضارقلا م ح | ءارجالا لضافتي ىتم : هيلع ر أملا

 ٥٨٠ .نيديدع لاوما يف ضراقملا فرصت | هدع .ةرجالا ىف
 ٥٨١ . فلتلا نامض _ .ىنكسلاو نيزخلا ءارك ماستقا

 هيف عورشل !! لبق ضارقلا ضعب كاله لآ: . ةرجالا دقع هبجوي ام

 ٨٢ نانعلا ةكرش ا رتكمل ا رتكمل ىرك رتكمل ةدايزلا لحت ىتم

 ٥٨٥ ةضوافملا ةك رش _ ٥٦٥ .رخآ

 ٨٦ . نادبالا ةكرش | ٧٦٥ءةرجالاو دقعلا ىلع ءىراوطلا ماكحا

 ةزاحا. ةزاحالا .دقعالب ةكرشلا | ٥٦٨ . لمعلا لحم ىلع ءىراوطلا ماكحا
 0٨٧ .تنلا | ٥٧٠ .لمعلا لحم ىلع أرطي ام ماكحا

 ٨٨ ةثرولا نيب ةكرشلا { ٧٢ . يرتكملاو ريجالا نامض

 ٥٨٩ .بئاغلا كيرشلا لام ظفح ¡ باحصا نيمضت . هدييام ريجالا عنم

 ١ ٥٩١ | ةسلا ا ٥٧٥ فرخلا

.٩٧ 

  
 



  

    

 ةحفصلا عوضوملا ¡ ةحمصلا عوضوملا

 ٦٠٠ . ةعرقلا ةمسق { ٥٩٢ ۔ ةمسقلا طورش

 ٦٠٢ . ةعرقلا ةمسقنم ىنثتسيام اا ٠ ٤ ةفلتخملا لوصالا ةمسق

 51 . ةمسقلا ماكحا ٥٩٦ . ءاكرشلا رئاسو ةثرولا يواعد

 ٦.٥ . ةمتاخ |إا ٩ . ةمسقل ا دعب ىوعدل

 ةصحفملا عوضولا ] ةحفصلا عوضولا

 ٦٩ .نهرلا ىف || ٦٠٩ . نوهرملا ةفص . نهرلا فيرعت

 ٠ ٦٢٦ نهارلا ىلع نهرلا قوقح إ ٦١١٠ .ضبق ليق نهرلا ىلا لقتني الام

 ٦٢٢ . قوقح نم نهترملا ىلع ام || ٠ ٦١١١ هنهر زوجيالام : ضيقلا ةغص

 ٦٢٤ هنهترم دب نهرلا عايض ٦٢ . نهرلا دقع ةفص

 ٦٢٥ . نهرلا!نامض || يلا هديب نهرلا ءاقب نهترملا طارتشا

 ٦٢٦ . نهرلا دقع هفص || ٢ . هقح رخآ

 ٦٢٧ نهرلا يف نهترملل زوجيام || ٨٤ .يرضخلا

 ٩٢٦:لبقنمنهترملل ةجوز تناك ةمانهر إا ٦ . طلسملا

 ٦٣٠ . نم)رلا عيب وأ رب__نهارتملل امو نهرلا ماكحا

 ؛٢٢ .نوهرملا لصالا ريع عابيفيك { ٨ .قوقح نم امهيلع

 ٦٢٢ . نهب رملاو نها رلا نم لك لوق لبمي ىتم لاسالا س نرملا وا سهارلل امبو

٩٦٩٧٨ 



 + هعفشلا ب اتك 1

  
  

 ةحممصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضلإلا

 ٦٤٢ : اكرتشمو 7 هف عوفشملا . اهناكرا ٠ ةعفشلا فيرعت

 ا_م ت ن ح ٠. ةعفشلا ذخ ٦٦ ١ ,ساقملا كي . ١ ةهشد, ح ‘ اشلا
 و وه ىم ١ ا دح ١ ١ رشل عمسيیم -

 ٦٢ .اهتوفي اذ | ٠ ٦١٢٩ اهكرديال نمو ةعفشلا كردي نم

 ٦٤٥ ةصفشلا ماكحا أ ٦٤٠ هيلع عوفشملا . ةعفشلا ذخا يف

 ٧}٦ ... . ةففثلا يواعد أأ ادرفم عيفشلا ذخاي ام ةبمك

 ٨١ن. س ۔> و ےکک هو
 ٥0 . 3٥

 14. ٥9
 ٍ 70`._ه 2 2ےر ٦

٦٩ 

 



 ةحفصلا

.٢٦ 

٣٤٣ 

٣٤٨ 

٣٥١ 

٣٥٤ 

٣٥٥ 

٥٥ 

٣٥٨ 

٥٩ 

٣٦٦ 

٣٧٥ 

٣٨١ 

٣٩١ 

٩٢ 

  

--- | - 

 آ

٢٢ - 

 جع

 جع
١٨ 

١٤ 

١٧ 

 ت ١

:٣ 

  

 : م
 ش ةز
 : ركلا 9 م أ م

. 

 هركناف هرمابال هيبأ ىلع

 ال نا ._

 بامتتلا يف

 روملأملا

 دعب لبقو

 اهنطوهلو

 تنام وا

 : .. امهلسيلق |
 اكن راغشلا |

4 

 نونحملاو

 لفطلا دلولاب قحلي ىتم
 ريفكت ليقامب
 رتسم ريع

 رلاك دبزلاو

 ناملا وا

٦٨ 

  

 ۔۔۔_ : . :سل ا اطخلاب

 ه. ةرك ة ‘ ززهك ةي ١
; 1 

 اهل سيلف

 راغشلا حاكن

 نونجملاو

 لفطلاب دلولا قحلي ىتم

 ريفكت لبق اهب

 رتتسم ريع

 سالاك دبزلا و

 افلا و ا



 ةجحنذملا

 ٩٥

 ٣٩٦

 ٤١١

 ٤١١

٤٢٢ 

٤٤٠ 

٥ 

٤٦٢ 

٤٧٦ 

٤٧ 

٤٨٢   
١٩ 

 جع

١٧ 

١٥ 

 ل وال فح

 ثروثو

 مهعطا

 اهانيد

 ءاذفلا ىلع

 __ هادف ف رثكناو

 او ركدب و

 ن اد دتعي و

 ءاصقنا ذعب

 ىلع نوملسملا ه    
 وهو مهطورش

 هلع اقفتا ام

 ( لاوقا )

  

  

 



٤٨٢ 

٤٨٤ 

٤٩١ 

 ٩٦؛

٥١١ 

٥١٤ 

٥١٤ 

٥١٥ 

٣٢ 

٢٣ 

3 

٥٢٧ 

- ٥٤٢ 

٥٤٢ 

٥٤٢ 

٤٢ 

 رطسلا

٠١٩ 

١٩ 

 عج     ١٩

 اطخلا

 عييو
 ةقلن

 عطنفو

 هلاكو - ملعت مل نا

 اصيا

 زضح وا

 (نالوت)
 رخائ ناو - لكلا

 ۔ ةكرتلاب هضعب

 ةبسن ناكو
 هرخآ يف طقس

 غوسم هل سيل اميف

 يرتشملا نع هيوقت

 ززنبا

 لفيكلاف

 ثباث |

 فلحتسا

 ذجا

 ءارب ليمحلا ,ءاربا

٦٨٢ 

  

 .س_۔۔۔۔.۔۔۔.۔.٠

 باوصلا

 عبيو
 ةقان

 عطقو
 ةلاكو ملعت مل نا۔هريغل

 اضيا

 رضح وا

 (نالوق)
 ۔هضعب رخات ںاو_لكلا

 ةك رتلاب

 ةئيسن ناك و

 هححصمها

 غوسمريغب هل سيل امم

 نع عيبلا تيوقت

 : زازتبا

 ليفكلاف

 تباث

 فلختسا

 دحأ

 هاربا ليمحلا ءاربا



...٤٣ 

٥٤٧ 

٥٤٨ 

٠٤٩ 

- 

٥٧ 

٥٥١ 

٥٥٢ 

٥٦٣ 

٥٦٣ 

٥٦٦ 

٥٦٦ 

٥٠٦٦ 

٥٦٦ 

.. ٧ 

٥٦٨ 

٥٦٨ 

٥٧٥   

.١٨ 

‘ ٩٢ 

١٥ 

١٧ 

١٨ 

١٣ 

١٥ 

١٧ 

١٦ 

١٥ 

   ع
 ؛«نيماتلا» ف رعي

 هعيب ىلع

 هلبكو
 ددعن ناو

 لمعل

 .. بيعب درولا

 . رعلا ىءاقتلا

 افتلا

  
 بيب د رل ١

 ىرمعلا ءاقتلا

 اقتلا.

 هب ١ د ! ى رتكا

 ريفح مدرلا

 مندرا ل



: - - ٧٢ 

.٦٥ 

٦٢٩ 

٦٣٠ 

.٦٣١ 

٦٢٢ 

٦٤٢   

 رطسلا

١٨ 

١٥ 

١٣ 

١٧ 

 . ٨و٩

١٥ . 

١ ١ 7 

١١. 

   جع

 مهل حلاصم

 .هزجعي م نا و

 لوق : لتقي ىتم

٦٨٤ 

  

  

 



٦٥٨ 

٦.٩ 

٦.٩ 

٦0٩ 

٦٦٢ 

٦٦٢ 

٦٦٤ 

٦٦ 

٦٦٤ 

٦٧١ 

٦٧١ 

٦٧١ 

٦٧٥ 

٦٧٥ 

٦٧٨   

١٦ 

١٨ 

١٦ 

١٩ 

١٥ 

١٦ 

١٩   
 هب ةعفشلا _ ذخاك _

 تعدا

 ةباص

 ةشثذأحلا

 مرحيام . ةدعلاب

 رطسلا لوا ىلا لزني

 مزلي ام
 ٩٦٤ علا

 زكاي
 هعص

٦٨٥ 

  
 ۔ هب ةعفشلا ذخاك -

 تعد

 ةنامأ

 ةثداحلا

 ٣٢٧ ةدلاب

 مرحي ام

 مزليالام
 لا 6٤٩

 رثكا

  
 


