
 
 

 





 





 









 لك يف حصتو . ةقدص ةرخآلا باوثلو ء ضوع الب كيلمت )١( يهو

 لهو .باوثل ال تناك نا فلخ الب ايبهاو سفن بيطب زوجتو . كولع

 ريغ يف - راتخملا وهو طقف لوبقب وا ؟امهب وا ؟اقلطم ضقو لوق الب حصت

 ١) ةبهلا .

 الا ضوع الب ةايحلا يف كيلمت وهو دحاو ىنعمب ءاطعلاو ةةدصلاو ةيدهلاو ةبهلا

 اماركا دارا ناو . ةقدص ناك طقف ةرخآلا باوث هءاطعاب دارا ناف : ةينلاب فلتخت اهنا

 .بهاو :ناكرا اهلو .ةيطعو ةبه تناك ائيش دصقي مل ناو .ةيده تناك ةافاكم و اددوتو

 . طورش اهنم لكلو . بوهومو . هل بوهومو

 .نيدل هيلع روجحم ريغ اح.حص القاع اغلاب ارح نوكينا : بهاولا طورشف __ أ

 هتبه مكحف توملاب هضرم يهتني يذلا رجاعلا ضيرملا اما . ةبوهوملا نيعلل اكلام . هفسوا

 . . ةيصولا مكح

 نوكي ناب ةبهلا تقو اقيقحت ادوجوم نوكي نا : هل بوهوملا طورشو _ ب

 يف وه نم وا هيصو وا . هيلو هنع لبقي و .انونجم وا .لقعي ال اريغص ولو ادولوم

 اريدقت ادوجوم ناك وا الصا ادوحوم نكي مل اذا اما . هل اهضبقيو هنع ايبنجا ولو هتلافك

 . ةلطاب نوكت لب اقلطم ةبهلا هل حصت الف هما نطب يف ناك ناب

 اكولمم نوكي ناو ٠اموقتم الام نوكي ناو . اقيقحت ادوجوم نوكي نا :بوهوملا طورشو ۔ج

 . عاشم ريغ يا اذرفم نوكي ناو . رارق لاصتا بهاولا لامب لصتي ال ناو ث هسفن يف

 .هناي لحم انه سيل ليصفت امهيف لب . امهقالطا ىلع اسيل نيريخألا نيطرشلا نا ريغ

 ١ هححصم .ه .
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 بتاعللحصتوتم
 و نونجلو

 ةبه لقملا

 امهطرتشم دنع ةمذبامو عايش يف حصت الو . (]١[ فالخ) ؟ هدلول بألا

 هعي زاج ام لك يف تزاجو . ميرغل نيدو . كرتشم يف كيرشل حصت و

 ،نونجم وا ي بئاغل تقلع ناو .هريغك ال اهف دلاو دوع حصو . سكع الب

 هيبا نم لفطل حصت الو . كلذ مهنم حصي تقو يف مهلوبق ىلاف لفط وا

 زارحابهل تبثتو . كلذ نودب هريغ نم هل حصت ليقو . هغولبل قلعتو . ةفيلخب الا

 ام بهاو بهو ناو ،بستحم وا: مكاح نم ليكو وا .يصو وا .با

 ىتح ليقو . مسقي مل ناو تزاج هنم هاضقف نينثال عاتم وا . رادك مسقي

 يف هل ناك الخن (ض) ةشئاعل بهو (ض) قيدصلا ركب ابا نا يور امل ١[

 مل كنا يتينب اي : اهوبا اهل لاقف ةشئاع هيف تملكتف اثاريم هلعج ةافولا هترضحاملف ةنيدملا

 :تلاق اهنا (ص) ءيبنلا جوز ةشئاع نع أطوملا ةياور و . ةثرولل نآلا هناو هيضبقت

 :لاق ةافولا هترضح املف ةباغلاب هلام نم اقسو نيرشع داجاهلحن ناك قيدصلا ركب ابا نا

 كنم يدعبارقف يلع زعا الو ،كنم يدعب ينغ يلا بحا دحا سانلا نم اميتينب اي هللاو»

 مويلاوه امنا و :كل ناك هيتزتحاو هيتذذج تنك ولف اقسو نيرشع داج كتلحن تنكيناو

 : ةشئاع تلاق . « هللا باتك ىلع هوم تقاف كاتخاو كاوخا امه امناو . ثراو لام

 : ركب وبا لاقف ؟ىرخالا نمف ءامسا يه امنا هتكرتل اذكو اذك ناك ول تبا اي هللاو

 ٠ ةيراج اهارا ةجراخ تنب نطب وذ

 دحال لحي ال » مهنع هللا يضر رمع نبا و سابع نب هللا دبع نع يور املو

 :4 هللا ةعاط وا. محرلا اهب دصق نا الا مهللا «هدلول دلاولا الا اهيف دوعيق ةبه بهي نا
 نا بالل غوسيال تالاحلا هذه يفف . بالا وا .وه ضرم وا" دلولا اهيف فرصت وأ

 هححصم .ها .“ةل هته ف عجري
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 كلذ لهف :مسقت مل رادك ف هكيرشل هتصح كيرش بهو ناو .امهل همسقب

 . ضبق الب ناوامهيف زوجلاراتخملاو .اضيا (نالوق) ؟مسقت ىتح وا ؟زوجتو ضبق

 بهاولا توم تام ناو . دلول ال اهوحن وا . ةقان وا .ةاش وا : ةما نطبب ام ةيه زاجو

 هل بوهوملا وا

 بوهوملل ةبهلاف ةبهلا هل بوهوملا لوبق لبق بهاو تام نا» :اذكه ةرابعلا حيضوتو ١(

 طرتشملا نا ىلع ٠انب يل .« هتثرول نوكت ةبهلاف اهضبق لبق هل بوهوملا تام اذاو .هل

 . طقف لوبقلا اهتحص يف

 اهتوبثل يفكي يلاعت هلل ةبرقو ةقدص اهنال ضبق نودب ةزئاج ةبهلا نا حيحصلاو

 لوسر عنش دقو (اعبط باوثلا ةبه ريغ يف اذهو) هتبه زوجت نمم اهلاصفنا اهرودص
 نيذلا اهيا اي » : لوقي هللاو لمعلل لاطبا هنال اهيف عجارلا ىلع عينشت حبقا (ص) هللا

 . « مكلامعا اولطبت ال اونمآ

 ىتح ) اوعمجا دقف ضبقلا هنم ققحتي نا لبق تام ىذلا لفطلا لثم يف كلذ رهظيو

 ضبق الب .حصت مل ولو .هتثرول نوكت هتبه نا ىلع ( اهم ضبقلاو لوبقلا طرتشي نم

 . مهفاف هتثرول تتبث امل اعبط
 باولا تام اذا : رثالا يفو : لاق حاضيالا يف رماع خيشلا هقاس ام لصالا اذه ىلعو

 اهضبقي نا لبق هل بوهوملا تام ناو . بوهوملل تناك ةبهلا هل بوهوملا ضبقي نا لبق
 ٠ هتثرول يهف

 ةبهلاف ةبهلا لوصو لبق امهدحا تومي مث هتجوزل جوزلا هلسري ام ناف هيلع ءانبو

 هسابل نم هنذاب اهجوز لام نم اهل ةجوزلا هعنصت ام كلذ لثمو . هتثرول وا .هل بوهوملل

 _ هذه نا ىلع .ةغبصو نطق وا .فوص نم اهتدام اهيلا لسرا اذا اميس ال ثاثا وا
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 هفنص يهو . هب ملع نا هرطف ةقدص هتمزل بناغفل دبع به و نا و

 ىلع دحأل كيلمت ىلع اهبهو نهف : رم امك هللا نم باوثلا اهب دصق نا

 وا ؟ هركي وا ؟الوا ؟ )١( اهذخا هل لهف : ثراكب هلا تدر مث هدصق

 يف نا و اقيقر قتعا نمل نسحتساو . (لاوقا) ؟ هجولا كلذ لثم يف لعجت

 ال ذا تمرح هنيدل ناف :ناسنا اهب دصق ناو .هجوب هب عفتني ال نا نيد

 لعج نا و ءاهباوث ملع نا تزاج هايندل ناو . هنيدب لكأي نا دحال لحي
 . امهلثم نم ربقف وا . ينغل ناو هتميقف

 :مالسلا هلع هل٫قل موق نيي يدامتلا بنن © لصن

 ءانحشلا بهنتو ةدوملا تشت ةيدهلا ناف هللا دابع اوداهت :اضياو .اوباحت اوداهت

 ذيفنتلا يف اهعورشو ةبه هنذا ربتعي نا زاوجل ةحصلا باب يف لخدا ةريخألا ةروصلا =

 اهل اضبق ةبهلا ةدام ضبة ربتعنف كلذ نم دعبا ىلا بهذن نا اننكمي لب اضبقوالوبق

 ۔لماتف. هتثروا بهاولا ريغلكلم يهو ةعنصلا ىوس هصقنيال هيف عزانتملا ءيشلا نا ةرورض

 -هححصم ها

 ىلع قدصت الجر نا ليلدب بهاولا نم سيل عوجرلا نأل حيحصلا ههه ١(
 ىلع كرجا عقو دق ٠ . مالسلا هيلع هل لاةف هلأ۔ي "يبنلا ىتاف هما تتامف ةيراجب هما

 . هللا باتك كيلع اهدر ةقدص لك : زيزعلا دبع نبا لاق « كتيراج كيلع درو هللا

 مثا ال هناف ءيش اهنم كسفن يف نكي الو . كش اهيف كجلاخي الو ائيرم ائينه اهلكف

 اهتضما تنا ناو .هباتكوكيلع اهدر يذلا وه هلا ناف روج الو بع الو اهيف كيطن

 . هححصم . هأ . ليمج نسحف هجولا كلذ ف
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 هتنبال بالا هلعجي ام كلذ نمو . ةقدصلا باوثك ةيدهلا باوث ج ليق دقو

 اهيلع نوكردي ال ةيدهو ةلص يهو .اهجوزل اهجارخا دنع مهتخال ةوخاو

 تدر هل ىدهملا لصت نا لبق تامو اهيدهم نم تلصفنا ناو . ائيش دعب

 ةارما قدصتتو . درت ال ليقو .اهضبق لبق هل يدهملا تام نا هيلاوا .هثراول

 ةه تزاجو . هب تلعف نارجألا يف ناكيرش امهو اهجوز نذاب بهتو

 مهتا نا هيلا ىدهم نم تام ولو۔ دهم ةأفاكم نسحتساو . رجتب هل نوذأم

 ءادهاك ث ةداعلاو فرعلا اهيف ىعاريو .بوجوب ال رثكأب هئفاكيل هيلا ىدها هنا

 كلذ ةميق ليق همزلتف ىرخا ةرم هنواعيل ةميلو وا . ةنوعل ضعبل ضعب

 يف ةيدهلا ةميق كردت الو .امهني قافتا نكي مل نا )١( ماق ولو ءيشلا

 لمع ناف . لوهجم ىلع مكح ال ذا . امولعم اهباوث طرش نا الا مكحلا

 اهنأل اهدلاو ىلع ال ؛اهتميق اهيلعف اهيلا تلمحف ماعط ةنفج سورعل

 )٢( اهببسل تلمع

 ١ ) ءادهالا موي هتمق نع الغ يا .

 لخد الو نيوبالا دحا لجال عنصت اهنا اندنع لمملا هب يراجلا فرعلا ٢(
 تلمع نم لبت نم نوكي اهعاجراف هيلعو . الصا كلذ نم ءىش ىف ةسورعلا وا . سورعلل

 . امهنم هببسب

 بجي باوث ةبه ربتعب ةاداهملا ,ؤ اتدنع فرعلا هب ىرجي ام لك سيل هنا ىلع
 ءاسؤر ضعب دحا يداهب ناك : درلا اهيف ظحالي ال بابسال نوكت ةاداهملا نال اهدر
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 ىرملا ةاعا رم
١ ٠ دهالا ف



 ةطع يف لا دعلا

 دالوالا

 ضعب نود ةه هدالوا ضعبل نألا بهو نا 0 باب 0

 . (نالوق) . راتخملا وهو ؟ سألا ىصعو ت وا ؟ مكحلا ف درت لهف

 هدالوا نس الو .مهزحي م نا بكرمو ةوسكو ةقفن ف ال .مهي ةلادعلاهتمزلو مزلت اذامف

 ةلادعلا

 ىتمو مزلت ىتم

 مزلت ال

 ناو .(نالوق) مهاوس دلو هل نكي ملنا مهني هيلع اهبوجو يفو . هينب دالواو

 لوألاك مهل بهي نا همزل نورخآ هل ثدح مث اثيش هل ىطعاف نبا هل ناك

 شنيكرشملاو نيدحوملا هدالوا نيب همزلت الو : هاوس مهنا راتخملاو .ال ليقو

 اهدالوا نيب مألا ىلع اهبوجو يفو .اوقتع وا . كلذ دعب اودحو ولو ديبعلاو وا

 يطعاف ضرم وا . هلام نم هادفف ملظب هدالوا ضعب سبح نمو ۔(نالوق)

 دلولل نكي مل نا هيف ةلادع همزلت مل ملعتي ناك نا هملعمل وا . هبيبطل هيلع

 دلو بهو ناو . هلام نم لعف نا ةلماعم وا .ةيدعت يف سبح نا همزلتو ،لام

 الو ٠ اهلثم هريغل يطعي نا همزل :لوبقلا دعب هيلع اهدر مث ةبه هيأل

 ضعب يداهي نا وا .امارتحا و هل اميركت هحارفا ضعب ىف اهتةثب نوعتمتي نيذلا ةمالا

 هاداه هنا يدهملا لابي نرطخي ال تالاحلا هذه لثم يفف اداعساو ةقفش ءارقفلا هءاب رقا

 . اهدرب نيدم هنا هل ىدهملا لاي وا .اموي اهدرب هثفاكيل

 ءابرقالا دحا امهاداهف نيريقف وا نيميتي اناك ةسورعلا وا سورعلا نا ضرف ىلعو
 .دعب هؤاضق امهيلع بجي نيدو باوث ةبه ذثيح ربتعت ال ةيدهلا كلت ناف نينسحملا وا
 افاعساو ةقفش فيعضلا ةناعاب ترج ةداعلاو فرعلا نال اناسحاو ةضحم ةفدصربةعت لي

 مهتالو مهناف ةبوثملا ليزج نم هللا دنع ام الا هتيدهب يدهملا دصقي الو

 ١ هحصحصم .ه .
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 ضعبل يطعي نا هلو . لايع هيلع رثك نا ةفأرب هدالوا ضعب هب نيعي ام هرضي

 عم قزتفتو .هديبعو هئاسن نيب همزلتو . مهاضري نيرخآل ىطعا امم رثك

 يف هئامرغ عم صصاحت ال ناو .ييح ام هيلع كردت ال نا يف نويدلا

 ىكز اذا اهطقسي و .هيلع هدلو ثر!و اهكردي الو 4 حجارلا ىلع هتكرت

 نم عزنلا يف همزلتو ءاهب صوي مل نا هتوم دعب هلام يف كردت الو . هلام

 عزنب ال ،ءاش فيكو .ءاش أم مهلام نم لكأي نا هلو. جاتحا نا هدالوا لام
 ٠هف ةلادع الو لام هل ولو

 يف هدلو لام نم كلمتو ذخا بال له ق لصفن

 نا هل زوجي الوا ؟هزاوجب هل مكحي وا ؟ راسعا يف وا سراسيا يف هتايح

 مئاق ىف حلصي الو .عازتنا وهف هنم هذخأب ام وا ؟هنمض اثئش ذخا ناف رسيا

 ةوسك وا.ةقفن ريغ هنم هل زوجي ال وا ؟هكلمل هلقنب ةلخن وا . رادك هنع

 (لاوقا) ةنسلل قفاوملا راتخملا )١( وهو ؟ نبالا رسياو رسعا نا مكاح ضرفب

 عضوم قوقحلا هذه نوكت نا نيدلاولا قوقح نم هللا مظع ام ثازا ادج بعصي ١((

 بجاو ناف راسعا يف مهو راسيا اذ ناك اذا اميس ال'دلو نم ةسك اممو ةحاشم

 رجحتم ةفطاعلا بولسم نوكي ال ناو مهلاحل قري نا هيلع ضرفي ليمجلاب فارتعالا
 ائيش ناك امل هيلا مهناسحا نم قبس ام الول نمو هدوجو ببس ناك نم ءازا بلقلا

 =نويدلا مهعجاضم ضقت ةبغسمو ةب رتم يف مهو هتينهلبو شيعلا ةراض يف بلقتيا .اروكذم

٦٩٩ 

 زيب ام قرف
 ز ويدلاوةلادعلا

 زوجي اذام

 لام يف بالل
هدلو



 ذخالا وا ؟ داهشاوعارتناب هكلمي له : هدلو لام ذخا بالل زاجا نم نيب فلخلاو

 اذهف ؟ عازتنالا وهوهكلمل هلقنت وه هلوانت وا ؟داهشا الب هسكعك عازتنالا وه

 .اهعازتنا وهو 4 هكلمل هب تلقتناو هل زاج هنبا ةيراج ءطو الجر نا ول:لوقي

 .ةقفشلااهنمأ ربتتو ةوءرملا اهاب أتةلاح هللاو اهنا ؟ةربا ترخ نمالا ةايحلا نوسفنتيالو ==

 نكل «كييال كلامو تنا » ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق درو ةلالا هذه لثمىفف

 ةلاحب هوديقي الو ثيدحلا اوقلطي نا ۔مهنع هللا افع مهداهتجا مهل ءاش نيتفملا ضعب

 تاراكتبا نم الا اهارا ال ىتلا ةزاحالا ةميمض قالطالا اذهل اوفاضا مث .جايتحالا

 ه=م حبصا ىذلا رمالا .لوالا ردصلا يف ۔ملعن اميف۔رثا اهل دجوي الو ءاهقفلا ضعب

 وه و هزحي مل ام ءيش هيعس ةرمث نم هل سيل ةيتاذلا بولسم هييال اكولمم ادبع دلولا
 . دلاولا ةمرح تمظع ناو دلولا قحب فاحجا ىرت امك

 اومرحف ةوب ذا ةفطاع اوبلس نيذلا نيهرشلا ءابالا ضعب يوتفلا هذه لفتسا دقو

 .هرحي مل هنال دلاولل لام ةقيقحلا يف كورتملا كلذ نا ىوعدب مهثاريم نم مهئانبا ةثرو

 ؟هيال هلامو وه سيلأ . دلولل الام هبهو : دعب

 مهكرت ىذلا هنبا ةثر و كرتيو )ريفو نوكي دقو يلابي الو لاملا كلذ دلاولا زوحي

 . حيرلا نوليكي مهيلع فاخ افاعض هفلخ نم

 سدسلا هبف هل هللا ضرف دةو ةقيفح بالل الام نبالا لام نوكي فيك يرعش تيل

 ثري نا لقعي لهف ؟هلام لاملاناك ول هييا ةقفن دلولا ىلع عرشلا بجوي فيك ما ؟ثرالاب

 اديق نكي مل ول ةقفن هلام يف هل ضرفي نا غاستسي وا ؟هضعب وا .هسفن لام ناسنالا

 : هصت ام ( لينلا حرش )يف هللا همحر شيفطا خيشلا لاق ؟ اربتعم جايتحالا

۔«جاتحا اذا الا هيلا فيضاولو هل نوكي ال هلام اذكف هيالكولمم ريغ نيالا نا اوعمجاو»



 نم ءاطعاو قدصت هل زاجو . داهشاب اهكلمتو اهعزتني ىتح ه) لحت ال لقو

 . هدلو نذاب ولو هب فاحجاو رارضا الب هدلو لام

 ةبهلا لحت ىتم سفن بيط الب ةبه هل بوهومل لحت ال © باب

 .هلامب هرسا اذا هودع نم هسفن يدفي نا هركمل لحو . هاركا ةهك بماولا

 بعصم ينب لعفك ةارادملا ةطعكو . اعامجا هل ةنوعمب كلذ سل و

 الو . مهتانب ىلع ةأرادم اننامز ف نئارقلاب رهظيو رومالا ضعب ف مهباسنال

 - زاجو .هرش ةفاخم مركي نم سانلا رش . مالسلا هيلع هلوقل اهنخآل لحت
 راوج

 اهبوجوو ربجيو .4 مهلاوماب مهمرحو مهلاوماو مهسفنا ىلع اورادي نا نيملسملل

 اوردق امي ةربابجلا ملظ اوعفدي ناو .حالصلا لها قافتاب كلذ ىلع بآ

 ا لام يف نا فاخف ليكو وا . يصو هلو ميتي لام رابج ذخا ناو .مهتبراحم يف ناو ابلا ةحلاصم .. .ى 6 ( ميتي وأ . بئاغ لام نم ضرعتي ال نا كلذب مئاقل نسحتساو . اهلكب ناو

 بسكلاب اولقتسا دارف ال ريخالا دهعلا اذه يف ليبقلا اذه نم اياضق ترج دقو اذه==

 مهؤابآ ذوحتسا اوتام املف دالواو ةلئاع مهلو ةلئاط لاوماو ةعساو ةراجت مهل تناكف

 امل مهنا ىوعدبو « كيال كلامو تنا» : ثيدح ىلع ادانتسا اهلك ةلئاطاا مهلاوما ىلت

 هللا ضرف ناو مهيبا كورتم نم نامرحلا هدالواو دلولا ةجوز بيصن ناكف مهوزيحي

 ٠ .هللابالا ةوق الو لوح الو طقف سدسلا ةلاحلا هذه ف دلاولل
١ هححصم ه .



 مهب لغتشيالنم

 . لصألا ىلعف مهلصأ يماحل ىطعي امو . هضعبب هتحلاصم هل زاج هلك هب بهدي

 ىلعف تا رافخلا اماو . لاومألا ىلعف ةفايضك هحلاصمو لزنملا عفانل عمج امو

 موق لزنم يف نم ىطعا ناو ى كلذ ىلع قافتا كي مل نا لامجلا ال لامحالا

 جرخي الو . طعي مل نا عنميو ؤ يقسو يعر نم مهلام هلف ةلصلا مهعم

 هبدتسي الف ضرا هلزنم ريغ يف هل تناك ناو .ضرا وا .راد هل تناك نا

 مل نا هيف همزليو .لزنملا كلذ يف اهيلع يدؤي ناك نا هلزنم لها اهيلع

 هبف ىلصيو هنكس لزنم يف ةفايضلا هيلع كردتو . تارافخلا يف اذهو . هوكرتي

 هبان ام مهلزنم يف لصا هل نم ىلع لزنملا لها كرديو . يقسيو ٠ ىعريو

 . اوللاحت ولو ةربابجلا ةارادمل عمج ماعط ةلضف لكؤت الو . رامثلا نم

 تقدصت وا .هل تبه و ناو .ةارادم تعدا نا اهجوزل ةارملا ةبه اهنمو

 .راتخملا ىلع اهعنم لطبو لبق هتنيبو اهاركا تعداف اهرهم نم هتأربا وا . هيلع

 لطب ليقو . اهعنم ىضمو نيبت مل نا اهلوق درو . اهنايب لبقي الو ىضم ليقو

 هتةفنب اهذخا هلو ةجاحب هتنبا قادص لكا ديرمب مكاح لغتشي الو . لبقو

 نا ىعدا نا ثراوبو . اهاركا تعدا نا هل اهقادص هتجوز ءاطعا عدمبو

 ىلع ةنيرق الو هتعاط لزنمب اهكرت دقو هتايح ىف هتأرما قلط هثوروم

 تمادام اهلام مهل تطعا مهتخا نا اوعدا ةوخابو . رارضاب مهتاو هقالط

 تعدا نا اهيبا توم دنع اهتوخأل تخأ ةهب دهشي وا .مكحي الو .يحتست

 مل ام مهتداهش رض ةبهلا دعب لصألا نم اوعاب ناو . ةارادمو ءايح
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 جيلوتلا ةبه ام ىلا ةقلعم يهو ()١( جيلوتلا ىمستو ) ةينانتمطالا ةبه اهنمو : اهب مكحب

 هلام ىطعأف هدلو جوزي نا دازا اذا : ةثالث يف بهاولا عفنتو هيلا تفلع

 .ءيش ةأرملل سيلف هل هاطعا امم قدصاو هدلول كلذ دعب ىطعا مث

 دحأل هاطعأف هدسمفي نا هنم فاخف هبا ريغ نم لام هلو ائش - ث هوبا هاطعا وا

 وا .قاتعا وا . قادصا ا عيبك . هلام نم دعب هوبا لعف ام هرضي الف اجلوت

 هل بزؤهوملا هدربف هدارا تقول اجيلوت ءاطعاف هتاكرل تقو ليدنت لاملا بحاص دارا

 ۔ هه ٠ . ۔ .. .. .ه. ۔ ۔

 هبشلا لك هبشت هللا همحر فنمملا هيلع ىرج ىدلالوقلا ىلع جيلوتلا ةبه [.

 ةعداخم ىلع ةينبم يهف اهنطاب اهرهاظ فلتخي ىتلا (عئارذلا عيب) ابرلا ليح۔ىراامىلع

 ۔اروز اهل زحتللا مسالا ىو۔ ةهلا صئاصخ نم اهل سيلو .صقلا ةسكاعمو سفنلا

 الام تسيل نكل ةبه: تاضقانتم ةعومجم يهو ةيعرش ةبه اهربتعن نا حصي فيك يرعش تيل

 بهاولل هل بوهوملا اهنمضيو ةبه ۔.هل بوهوملا ىلع هتاكز نكل بهاولل لام۔هل بوهوملل

 فرصتي نا هل بوهوملا كلمي لو ةبه ۔ .قولخم لبقنم وا .هللا لبق نم تآب تفلت اذا

 ءاملعلا نيب فالخ نم كلذ ف ام ىلع تقو اهتيقوت طرش دقو ةبه ۔.اقلطم افرصت اهيف

 فنصملا لوق رم لخيالاممالكو۔ ار ررغو "ررض نم اهيفام ىل لدا الو ٠ كلذ ريغ ىلا

 رضي دبكلا عفني امو ۔اعبط اهيف هل بوهوملا رضتو ينعي ةالث يف بهاولا عفنتو : هسفن

 . ارفاس اعادخو اريرغت صخالا ىلع ةثالثلا . هذه نم 'لؤالا يف نا ىلع لاحطلاب

 : ملعا هلل 7 7 اعرش زوجت اهارا أل ةلدقتملا ةفصلاب نوبغمو نباغ اهيف ةقفص هيلعو
 .ص
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 عفاملا ةه

 امو .عفنت الو رضت :مهلوقب دارملا وهو ةضام اهريغ ف جلوتلا ةه و. هف

 .هيلا قلع ام ىلاف بيس وا٬طرش ىلا قلع

 ةحنمو ةيراع ىمستو ةلجؤم اما عفانم ةه © د اب ه

 (١)ىرمعلا ىمستو . هل بوهوملا ييح ام اهيف طرش ام اهنمو . اهوحنو
 ٠ ىرمع كل يه وا. كتاح رادلا هذه كترمعا رخآل صخش لوقي ناك

 نم نا لع رثكألاف : ىنكسروا ءاقر كل

 ١( ىبقرلاو ىرمعلا {{.
 اهايا كترمعا دق لوقيق . الثم ا راد رخآل دحا بهب نا ىرمعلا .

 لقو .ىلبت تم نا يل كرادو . .كلبق تم نا كل ىراد نا ملسمل ملسم لوقي نا :يبقرلاو

 . ءاوسب ءاوس ىرمعلاك ىقرلا

 توم بقري الك نال ىبقر تيمس امك ةرمع لوط هل اهحابا هنال ىرمع تيمسو

 لوةي نا ىلوالا ةروصلا :ةثالث روص نم ولخت ل اهنا : ىرمعلا يف مكحلا ةصالخو رخآلا

 مث اهيف فرصتلاو اهعي هل حصيو تبه ١ ربتعتف كبتملو كل يهف اهايا كترمعا دق هل

 روهمجلا هيلع ام وهو يملاسلا نيدلا رونو و شيفطا نامامالا هحجر امولع هترول هدعب يم

 نا : يه (ص) هللا لوسر اهزاجا ىتلا ىرمعلا امنا :الئاق يرهزلا باهش نبا ىتفا هبو

 ةملس وبا لاق دقو اهبحاص ىلا عجرت اهناف تشع ام لاق اذا اماف .كبقعلو كل يه لوقي

 : زيزعلا دبع نب رمع لاقو .ثيراوملا هيف تعقو ثاطع ىطعا هناب كلذ (ثيدحلا يوار)

 لوالا ىلا ةعجار يهف كلذ لقي مل اذاف كبقعلو كل يه : لوقي نا الا هتثرول نوكتال

 هع ..ىطعملا تومب
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 الا هثراول هاري الو كلذ زيجي ال لقالاو .هدعب نم هثراولو هل وهف ائيش رمع

 ناو . هل بوهوملا تومب بهاولل ةعجار يه لب : كبقعل و كل يه لاق نا

 .عجرتف تومي ىتح اهنكس توما ىتح رادلا هذه ىنكسب كل تيصوا هل لاق

 نم هثراول يه ليقو . كل تيصوا الب تومت ىتح اهنكسا هل لاق نا اذكو

 امانكس هثراو دجي مل اهبحاص توم لبق هل نوذأم تام ناو . هدعب

 . اهبحاص تومي ىتح

 .ةيراع :مالسلا هيلع هلوقل ةيراعلا زاوج نس ق لصفن ©

 اهنال نامض بجوم هف سل : لقف . ةادؤم ةنومضم ةياور يفو . هدود رم

 عييضت الب تفلت نا اهنمضي الو . اهبرل اهدرو اهظفح اهريعتسم مزلو . ةنامأك

 كل يه ركذي نا نود ةقلطم اذكه اهايا كترمعا دق لوقي نا . .ةيناثلاةروصلا ==

 لدتساو .ةبهال .ةيراع نوكتف ىطعملا تومب لوالا ىلاعجرت اهناروصنلا لوقلاف :كبقملو

 نم هبقعل اهلمجا ملو هتايح لجرلا اهتيطعا امنا :لومي نا هيشلا بحاصل ناب كلذ ىلع

 ةيراعلا ةهج ىلع هتيطعا امناو ؟ ءاطعب اليبس هيلا مهل لعجا مل ام مهل نوكي فيكف هدعب

 يور املو .هتامم دعب هل لعجا ملو هتابح هل اهنا يءانثتسا ةيراع اهنا يلوق ىلع ليلدلاو

 'تني تنكسا دق ةصفح تناكو اهراد رمع تشب ةصفح نم ثرو رمع نب هللا دبع نا

 ىأرو نكسملا رمع ني هللا دبع ضبق ديز تنب تيفوت املف ى تشاع ام باطخلا نيديز

 باهش نبا لوق وهو (ثيدحلا رهاظب دعسا اذهو) :يملاسلا نيدلا رون مامالا لاق . هل هنا

 و ةيراعلا
اه.اكحا



 ريعتسملا نا راتخملاو . كل اهيدؤا ىتح نماض اهل انا : هانعم ليقو . دعت وأ

 قفاوملا وهو . تفلت نا اهنمض اهيف ىدعت وا .هيلع طرش وا . درلا طرش ىتم

 ريثكلا .يلا تعجر تماذاف تشع ام رادلا هذه كترمعا لوةي نا : ةثلاثلا ةووصلا ==

 ىلع نوملسملاو . ىطعملا توم درجمل اهبحاصل عجرتو ةيراع طرشلاب اهديق دقو۔ اهربتعي

 اهبترا نا ضرف ىلعو .ةهوركم يهف اهفيرعت قبس ام ىلع ىقرلا اما . ثيدحلا مهطورش

 .مهطورش ىلع نوملسملاف اهعوجر طرتشا ناو .قلطا نا هل بقرمال اهنا اهممكحف كلذ مغر

 بماولا ىلا عجرت ال اهنا ىلا ملسم ةديبع وباو ديز ني رباجو سابع نبا بهذ دقو اذه

 . بابلا ثيداحا هديفتو سفنلا هيلا نمطت ام وهو ةقلطم وا . تناك ةديقم : لاح لك ىلع

 هيقراوا. ائيش رمعانمف ىبقرالو ىرمعال» :هلوقكو «.اهلهال ثاريم ىرمعلا» (ص) هلوقك

 اهبقرا نمل ىبقرلاو.اهرمعانمل ىرمعلا ): اضيا هلوقكو [ةاقث هلاجرو]. هتاممو هتايح هل وهف

 هيخأ ىلا عفدي مهنم لجرلاناكةيلهاجلا لها نا كلذ .(خلا هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلاو

 لاطب اب هلل لوسر ءاجف هلها ىلا رادلا تعفد تام انيا يرمع وا "كرمع كل هذه لوقيف اراد

 رباجنعو .(هدعب هتثرولو هل يهف اهبقرا وا اراد رمعا نمف اوبقرت الو اورمعتال):لاقو كلذ

 الو مكلاوما اوكسما » (ص) لاقف نيرجاهملا نورمعي راصنالا لعج هللا دبع نبا

 ةبه ىرمعلا نا مهمالعا (ص) ديري « هبقعلو هل يهف ىرمع رعا نم هناف اهودفت

 نمف كلذ اوملع اذاف .ادبا بهاولا ىلا دوعي الاماث اكلم هل بوهوملا اهكلمي ةيضام ةحيحص

 عجريو ةيراعلاك اهنا نومهوتي اوناك مهنال كرت "اش نمو ث ةريصب ىلع لخدو رمعا ءاش

 قايس يف دراو اهضعبو ةقلطم تءاج ىبقرلاو ىرمعلا ثيداحا مظعم نا ىرت تناف .اهيف

 بوهوملل ةماتلا ةيكلملا توبث اهحورو اهصنب ديفت يهف ةيلهاجلا لمع هيلع ناك امه رجزلا
 هححصمها ٠ لماتو مهفاف . بقعلا ركذب ةبعلا ءاشنا دنع بهاولا حرصي مل ناو هبقعلو هل
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 لمحف الثم ارب تايثح رشع اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نمو.(١) ةنسلل

 لمح نا نامض الو .[نالوق] ؟ اهلكوا ؟ طقف اهثلث نمضي لهف : ةرشع سمخ

 ادلب اهيلع هلمح يف زواج ناو . راتخملا ىلع نيع امم برقا دلبل وا .ىمس امم لقا

 ۔ذخأن هبو ؟امهيلع ربجي وا ؟ اها رتكا نا اهؤاركال .اهتميق همزلي لهف :هامس

 هلمحف رخآ ىتاف هراد يف اهطبرف ىمسم لمحل اهراعتسا ناو . (نالوق)

 هل ريعيل رخآ ىلا الجر لسرا نمو .يدعتلا نمض تكلبف هنيعب اهيلع

 ةعيدولاو ةيراعلا ١(

 ةادؤم اماو ةنومضم امل ىهو ث نيعلا كلم نود عفانملا ةحابا نع ةرابع : ةيراعلا

 ناه . اهنيع ءاقب عم اهتيدات بجت ىتلا يه ةادؤملاو . ةميقلاب نمضت ىغلا ىه ةنومضملاف

 بلطب اما : نيمضتلاب الا نمضت ال ةيراعلا نا حيحصلاو . ةميقلاب نمضت مل تفلت

 ٥ : ٢٠٥[: : جلينلا حرش ] (ر) شيفطا خيشلا لاق . ريعتسملا نم عربت وا . اهبحاص
 نا اهادحا :لاصخ ثالث ىف الا ةنومضم ريغ ةيراعلا نا : قاحسا وبا لاق : هصن ام

 ةيراعلا لومي نا : ةثلاثلاو . اهيف ىدعتي نا . ةناثلاو. دعي واث نزوي وا ي لاكي ام ريعتسي

 . . هأ ۔ ةدودرم

 [اهب عفتنيل ال] اهظفحل رخآ دنع هبئان وا ؤ اهكلام اهعضي ىتلا نملا يه : ةعيدولاو

 هريغ اهل حلصي نم نكي مل اذا ةحاو نوكت دقو . ةنامالاب هسفنب قثو اذا ة ةبودنم يهو

 ةميدولاو . اهب عافتنالا اهنم داري ةيراعلاف هلعو . اهلبقي مل نا اهيلع كالهلا فاخو

 .ملعا هللاو . امهني ام قرف وهو . اهظفح بلطي

 ١ هححصم .ه ٠
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 نم قورسملا
 هقراس

 ةكم نم لوسرلا هل لاقف ةنيدملل ةكم نم اماعط اهيلع لمحيل هتباد

 ںا لوسرلا نمضو .تكلهذنا اهنمضي مل ةنيدملل لمحف هايا اهراعاف رصمل

 وا ٠ الام دسفاف اهدلو اهعمو ةباد ىرتكا نمو . ماعطلا بر ال .رصمل لمح

 عقوو اهدلو در هل لقي مل نا اهريعتسم ةبراعلا يفو . اهب هنمض هتدسفا

 . ةنايد هلبق اهذخا هيلع مرح نيعم تقول ةيراع ادحا راعا نمو . هنم

 رهظتساو . عوجرلاب قفانيو . ةدملا لبق ولو اهبر اهبلط نا ةيراع درب مكحيو

 كرتو لخ ءاعو ريعملا تام ناو . ريعتسملل ءافولاب هيلع مكحلا بوجو مكاحل

 هيف هخبط ناف : لخ هيف هلو هريعتسم نم هوبلط مث ىماتي مهيف ادالوا

 الو . هتوم دعب هبف ديزي الو 0هلخ غرفي ىتح مهل هدري الف ريعملا ةايحب

 ليكو روضح الب هعفدي الو . هغارف يف صرحي لب .هيف هئاقب يف لاتحي

 هتيزك لمحل اقز وا .هسبليل ابوث وا.اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نمو .ميتيلا
 رتسي ام دجي ال ءارحصب هاقلي نأك هبرضي مل نا هعاتم ذخا هريعملف هيف

 هعزن هلف بوث هنم قرس نمو . دعتم ريغ هنأل هيف وا ،هيلع لمحي وا .هب

 هنم هذخاي ةيباخ وا سقز قراس اذكو . ثالم ىف انايرع هكرتي ولو هقراس نم

 هعزني مل هل ييا هجو ىلع دحال هقراس هعاب ناو . هيف ام قارهاب ناو هبر

 هلمعتساامءارك همرلو . هليصحت يفدهتجيلو ءاعو وا .اسابل دجي نا لبق هبحاص هنم

 اليلق !ونبف ارصق هضراب اونبي نا موقل صخش نذا ناو . هقاقحتسا دعب

 نولغتشي الو ولعلا يف اؤاش ام اونب تيي ردق اونب نا ليقف : مهعنم مث
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 نا مهجارخا هلو . جراخ نم ضقنلا ناك نا- اليلق اونب ناو - زوجو . هيهنب

 .جراخ نم هولخدا ام ةميقو مهؤانع مهلو هومتا ولو لخاد نم ناك

 . ردق نا هيخا لام ظفح ملسم ىلع بجو © باب ©

 ضرع موصعم لام يهو )٢( : ةطقللاو )١(٠ رمام ىلع هعيض نا نمضو

 اهعضوم نم اهذخا همزل ةعئاض اهيلع رم نمف .ارامح وا. اسرف ولو عايضلل

 ام ردق وا . ةنس اهفرع الاو . هل اهعفد اهفرع ناف . اباستحا اهبرل اهظفحو

 ١[ ةفيحص قوقحلا باتكيف : ٢٤٨.

 ةلاضلا و ةطقللا ٢[

 ريغ نوكي نااماو 6 ةلاضلا : وهف ىثنا ول ٠اركذ اناويح نوكي نا اما عئاضلا ثيشلا

 . ةطقللا : وهف ناويح

 اهتوقب عنتمت ةميهب لك اهانعم يفو (قالطالا دنع ةدارملا يهو) لبالا ةلاضف (

 مثآ يا «لاضالا ةلاضلا يوأي اله كيدحلا يفف .ذخؤت ال نا اهمكح . رقبلاك عبسلا نع

 ؟ اهلامو كلام» : (ص) هلوقب رخآ ثيدح يف لالضلا اذه للع دقو . اعرش نماضو

 نيدلا رون مامالا لاق «اهبد اهدجي ىتح رجشلا لكاتف ءاملا درت اهؤاقسو اهؤاذح اهعم

 ديبعلا ةلاض (قرشملا ىلا ملعلا ةلمح دحا رباج يبا نبا ىنعي) ىسوم ساق دقو : يملاسلا

 نب ريشب ينعي ) . راكنا امهنع لقني ملف لزانمو ريشب رضحمب كلذب ىتفا :لبالا ةلاضج

 ( ةديبع ىبا نع ملعلا ةلمح دحا يناوزنلا رذنملا

 ىلوا وهف هسفلال اهذخا رهظي مل اذاف .اهبحاصل ظفحتل ذخؤت : منغلا ةلاضف ؛ب

 « بئذلل وا .كيخال وا . كل يه امناف اهذخ» (ص)لاق بئذلا نم اهب
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 لام طف>ح

ملسملا



 ٠ هلك وا اريقف ناك نا اهنم ذخاو اهقفنا هدجي مل ناف . هدوج و نظي

 ىلع رداق اهنع ىضم ناو .هل تيطعا وا اهب رم نا ينغ اهب عفتني الو

 دحا ناو . لوالا ريتخاو . اهعفري ىتح ليقو . اهنمض اهكرت و اهذخا

 . اهنخاف هريغ اهفرع وا .اهنخاف هريغ اهرصبا ىتح ارظن اهيلا

 اهقفنا وا . اهبرا تراص اهنا ملع نا الا .اهنمض اهعضوم نم اهفر وا

 .ةيرقلا يف تناكو ةمالع اهل ناك اذا داتعلا بسح ةنس اهفيرعت بجيف ةطقللا اما

 فيرعتلا ةدم تمت اذاف ٠ ءاملعلا ضعب هححص ام لع اهفيرعت بجي الف ةالفلا ةطقل اما

 نبا قيرط نمف : اهتمقو اهرجا نهب ريخ كلذ دعب اهبحاص نيت اذا نكل . اهذخا

 فصوب اهيعدم ثاج ناف ةنس اهفرع » لاقف اهطقتلا ةطقل نع يبارعا هلأس (ص) هنا سابع

 . اهب عفتناف ااو . هل يبف (هب دشي ىنلا طلا ( اهئاكو و (اهناعو) اهصافع

 ةطوب رم ةرص يفوا .دوقنلا ةظفحمك ءاعو ف ةفورظم تناك اذا مهاردلا ةطقل اج

 ءاج ناف . اهؤاكو و اهددعو اهؤاعو ظفح مث اطاتحا ىرخا ةنس مث ةنس اهنف رعي

 .اهب عفتنا الاو اهبحاص

 اريقف ناك نا هسفنل اهذخا وا. ءارقفلا ىلع اهب قدصت ةقورظم ريغ تناك ناو )د

 : فيرعت اهيف طرتشي الو

 لفاحملا كلذ لحمو .داتعلا بسحب نوكي لب .فيرعتلا يف باعيتسالا بجي ال (

 ۔-= . اهوحنو قاوسالاو دجاسملا باوباك
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 نا هربو اهبر ىلا اهملس وهس وا .ةيدعت ىلع هسفنل اهذخا نمو .اهذخا

 دعب ءاج ناف ء فرع نا اهبرل هلام يف اهب يضويو . اهنمض الاو .هفرع

 ام طاقتلا يف ساب الو . اهرجا يفو اهلثم وا .اهتميق يف ريخ اهقفنا ام

 الو هل ةمالع ال ام طقتلا ناو . هسفن هب جرختت الو هبر هلا عجري ال

 هلام فرعو سهلها ىلع هنيح يف هب قدصت ةروثنم مهاردو ريناندك ةراما

 سفنلا نوكس عم هيلا تعفد هب اهبلاط ءاج ناف . هؤاعوو هؤاكو وهو هب كلذ

 ىتح تفقو نانثا اهب اهاعدا ناو . هدعب ةمالعلا كلتب تاه لوق لبقي الو

 ةطقلف ةنيفد مهارد موق لزنم يف دجو نم لبق. اهلع اقفتي وا .اهرما حضت
 يه ليقو .ةفص وا .“ثاكو وا .ءاعو نم ةحضاو ةمالعب هبابرا تاي مل نا

 .فرعي مل نا مهل ال . ةطقلف موق ضرا ىلع دجو امو .هبف نكاس رخال

 ناكم يق اهفرعيو .هريغ ليكوت هل زوجي لب . هسفنب اهفرعي نا طرتشي ال ( ب =

 ٠ هنم عيبضت ريغب تعاض نا اهطقتلم اهنمضي الو ` اهدوجو

 ال يا ( دشنمل الا اهتطقاس لحت ال) ةياور يفو "فرعم الا ةكم ةطقل لحت ال (ج

 ٠ ادبا فرعت لب اهب عافتنالاو اهكلمت لحي

 اهنع يهنملا هتعاضا نم وهو ةياهنال ام ىلا لاملا ديمجت غوسي فيك ىرعش تيل نكل و

 ةشئاعو رمعو سابع نباك ةمالا ءاهقف نم قيرف هاري ىذلاو ؟ [ عييضت ليطعتلا ]

 يف غلابي امناو اهريغو ةكم ةطقل نيي قرف ال نا مهريغ ريثكو بيسملا نب ديعسو
 ,نيملسملا لام تيب يف تعضو اهبحاص رهظي مل اذا ىتح ةغلابلا لك اهب فيرعتلا

 ملعا هللاو ٠الوقعم ودبيو ةحلصملا هيضتقت ام اذهو . ءارقفلا ىلع تعزو وا

 دهححصم هد ١
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 كورتملا لاملا
 هذخاو

 "بيلص نم مهتمالعب ايلهاج هدجاولو ةالف يف دج واو . انيفد اهيف دجو نا اذكو

 . هلهأل هسمخ هيلعو موق ضرا وا .ةالفب هوحن وا

 لحي الو ٠كورتم دحوم لام يف ۔لبق۔ سل ق باب ©
 ريناند دجاول و.اكورتم هنم دجو ام ذخا زوجو )١(. هنذاب الا

 ةدايزو نيد نم هيلع ام ردقب ليق ذخا ۔ ءاعو يف ال ۔ ةفوشكم مهارد وا

 عنمو . رثك ولو لكلا هل ليقو .ثلا: يف ءارقفلا مساقيو . هفعض وا .دحاو

 مرحو . مهرد نود ام زوجو . ناويح وا . عاتم ال . ربت زوجو + نينيعلا ريغ

 نذاي مل نا هئاعو وا . هتيب يف هدجاول صخرو ]٢[. رم امل الا تيب ول . هاعو يف ام

 وا ى ةيراع وا . ءاركب هديب ركذ ام ناك نا اذكو . هل هيف لعجلا نظو . هيف لعاجل

 زوجو .هذخاي الف هريعم لام نم هبف ائيش ءاعو ريعتسم دجو ناو ٠ ةناما

 فيرعتلا نم هلبق بابلا يف [ ٢

 لحي ال اعرش مرتحم [دماعملا و يمذلا لام هلثمو ] ملسملا لام نا ملعا [ ١

 ءارشلاو ةبهلا وحنب دحا كلم لخدي ال لاملانا امكف .هاضرو هبحاص نذاب الا هذخا دحال

 ‘كلذ وحنب الا هكلم نم جرخي ال كلدكف ةموهفملا ةراشالا وا .ةباتكلا وا. قطنلاب الا

 عرشلا رده ام لباقم وا ؤاشغ وا .اسالتخا وا .ناك ةقرس ليلقلاو ريثكلا ذخا نيب قرف الو

 'اضيا لاقو .[ص] لوسرلا نع درو امك (رانلا ثروي سانلا لاوما نم ليلقلاو ) .هتميق

 : نيهجو ىلع بونذلا» : اضيا لاقو .«اداجالو ابعالهيخا وا .هبحاص لام مكبجا نذخاي ال»

 اذا هب رو دصلا نيب ىذلا بنذلاف : هحاصو ديعلا نيب بنذو . هبرو دصلا نمب بنذ
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 ام ذخا هريعتسم نم هيلا در اذا هبرل زاجو . ةيباخ يف تيز قابك ليلقلا

 .افافل اهيف دجو نا اقرق ريعم اذكو . اقلطم زوجو ٠ هفرط ف طب ريل نا هف

 نا ةعقرلا ذخأيو . فافللا ذخا عنمو .كلذ ذخاي درلا دعب ةقرخ وا

 ءافافل وا فيسل ادمغ وا .اضبقم نيكسل داز ناو .اهريعتسم اهيف اهداز

 هيلا تدر ناو . هلعاج هبلطي مل نا هبر كلذ ذخا ادوع وا .اجز حمرل وا

 ق وا . ةدالق اهقنع ف ,ا انسر اهسأرب دجوف ةيراع وا .ءارك نم هتباد

 ازاهج وا .اماجل وا .ةعدرب وا .اهيلع هدجو نا اجرس ال ء هذخا اديق اهلجر

 ملاظملا دري ىتح هل ةبوت الف هبحاص نيبو هنيب هبنذ اماو ث هل بنذ ال نمك ناك هنمبات=

 نا هبحاص ىلا هدري : هتعبت نم للحتلا نم هتبوت ةحصل دب ال هنا ىرت تناف (اهله! ىلا

 هب رماي ام نياف : ءارقفلا ىلاف مهتفرعم ترذعت وا .اومدع ناف . ثراوللف الاو . دجو

 ةحابتسا نم مالسالا هانبا نم اريثك هيلع دهاشن امم ةهازنلاو ةلادعلا نيد مالسالا نيد

 سوقط درجم مهدنع مالسالا نأك هللا ديعوب افافختسا لطابلاب اهلكاو ساثلا لاوما

 اوذختا نيذلا ةاجن نوكت فيك يرعش تيل ايف .ىوقتلا حور نم ةيلاخ ةيرهاظ لاعفاو

 يه امناو .باسح الو كانه ثعب ال ما ؟ نوللحتي فيكو مهتايح ةليط مهباد كلذ

 لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف » ىلب ؟ غلبت ضراو عفدت ماحرا
 لدعو ةضع وه امنا ث ةناماو ىوقتو صالخا ثالؤه اي مالسالا امنا : « هري ارش ةرذ

 سانلا هنما نم نمؤملاو هديو هناسل نم سانلا ملس نم ماسملا» [ص] لاق : ةهازنو

 بيطو هبحاص ىضرب هقحب الا لاملا ذخا غوسي نلف ةلمجلابو . « مهلاوماو مهئامد ىلع

 = رطضملا ماعطاكو .اهرك ةاكزلا ذخاك كلذ نم يتثتسا امالا مهللا . ةيصعم ريغ يف هسفن
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 تعجرف هنم تبصغ وا .ىعرملا يف اهقلطا ناو . هدنع بلطي مل نا زوجو

 قافولا يف رم ام ىلع امارح هملعي ون . هبري مل نا هنخا كلذب هيلا

 وا .هئاعو يف هدجو ام اذكو .تقولا يف هبار نا كانه هامرو ،فالخلاو

 يل لاقف دالوا وا .هعم لامب هبوصغم ,ا .هقبآ هيلا عجر ناو . هصخوا . هتيي

 هل زوجو . هبري مل نا هديب هكرتي ليقو .اقلطم هبرقيال ليقف : كلذ

 نا نكمي اردق هنع بغت ملو ةما ناك نا دالوالا نم هعم ام كرتو هذخا

 دالواب تعجرف تلض وأ ى ةميهب تبصغ ناو . نكمم يف قدصتوم هيف مهدلت

 هتدالو نكما نا زوجو . هريغ ال عوجرلا تقو اهعيضر اهبرلف اهل ةمبات

 هدجو ام ظقيتسم ذخايو . ةفالخب كلذ هديب نم لك اذكو . اهتبيغ يف

 اهدجو ةداسو كرت نا هيلع سأب الو . ارورصم اهيف وا .هبايث نيبو هنيب

 )١(. كلذ ريغ ليقو . كانه هتحت ةفيطق وا اهسار تحت

 كلاملا اهجرخيالىتلا ةيلاملاقوقحلا نمريثكو. ةجحوزلاو.رزعملاريقفلا قافناو .ةعغدلاكو =

 . ةقاب نيعلاو عافتنا د رجم هنأ ىلع . اهنم ةلا زرو اه رك هنم ذخؤت اهناف هاضرب

 .باللالا اولوا الا ركذي امو . رانلا هليلق ثروي ام اورذحلو نوحلسملا هللا قتلف الا

 هححصم ها

 وهو هلبق بابلا ف ام ضعب باللا اذه ف ركذي مل هللا همحر حراشلا لاق ]`

 بابلاو ناويدلا نم هرصتخا اياصولا باتك ىلا باللا اذه نال. لكلا هل لقو :هلوق

 . دحاو لحم يف نيمالكلا عمجيو قفلي نا لغتشي ملف ناويدلا ريغ نم هلبق

 هححصم .ها
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 ,دخا لس ام الب ريغلا تيب نم لكؤي وا ..يش عفري ال ق باب ©

 لحم در اميف مهارد نم دجو ام توناح وذ ذخأيو .ريعش ةبح ولو هنذا

 نكس نا امهيف زوجو .هذخا نا هقفنيلو .ساجراخ در ام ال ث الخاد هنزو

 .رمت نم ةماع قيرطب دجو ام ريقفلا ذخأيو .اهبتشم كرتيلو . هل هنا هلق

 تقش قيرط وا . ةيقاس يف هدجي ام ال سداصح وا . مارص تقو بح وا

 دعب نيرفاسم لحمب دجو ام زاجو . سانل بسني امب داو هلمح امو . ةباغ

 حتف دعب نرفب محل وا . ماعط نم وا .هبر هيلا عجري ال امع لاحترا

 ىلع عوضوم نم زاجو . صخرو .نوفدم وا . هيلع قلغم نم ال . عزنو

 قبنو فشحو رمت نم كورتمو ث قيرطب دوع ىلع قوشرم نم وا . رجح

 .محل هنم عفر نا ةحييذ وا ، روحنم لمجو ، شيرعو ،اعومجم ولو بطحو

 ةحابا ةمالع هبو اهوحن وا . بكر وا . جح قيرطب دجو نا اقلطم زاجو

 دجو نا خوبطم ريغ محل ذخؤي الو . اهنودب صخرو . يدهلا يف رم امم هلكا

 ناو لقثب وا . فوخب وا. لازه وا. ءايعب كرت ناويح الو صخرو صحفب

 .هتلغ مرص دعب هب نانج بر هكرت ام ذخاب ساب الو )١( ناويح ريغ

 ناويح ريغ ناو لام نم دحا هكرتي ام ذخأي ال ينعي ناويح ريغ ناذ ١[

 . هعاضفخي ملاذا اذه . هامح ىلع هب ىوةي امب هبحاص هيلا دوعي نا زاوجا الثم هلةثل

 ملسم ىلع بجو :قبس امف هسغن فنصملا ل وقل هتن ايصو هظفح نم دب الف هن اخ اذا اما

 هححصم ..ها ممفاف !....خلا هعيض نا نمضو .ردق نا هبخا لام ظفح
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 ال . هيلا عجري ال ناك نا زوجو . هوحنو اصيش ال. ديرج يف ارمت ولو

 ؛هبلع قلغم برزم طئاحب هيلع ارودم ناك وا . لكلا نم غرفي مل نا

 ةلغ نم قاب يفو ث غارف دعب ةهكاف يلع صيش وا .رمت طقاس ىف صخرو

 رهاظ ريغ يف عنملاو . هكرت فرعب ملع نا انرفدم ناك وا . علقي مل ناو ضرا

 ين وا شاهعاقب وا . ةرومطم لوح دوجومو لبنس طقل ريقفل و .حصا عولقم

 .حير هلمحت مل نا صخرو . نبت يف ام ال غعفر دعب بارتب اطولخم رادنا

 .صاخ ةنمد وا .رادنا وا .ةرومطمب تبان ذخؤي الو .( نالوق ) رحجب اميفو

 . برتسي ل نا دجسم وا ،ىلصم وا ةقيرطب وا 4 نيلحار نمد ف زاجو

 ,ةباد اهيف هتقلا ناو ضرا نم دامس الو . نوصحم نم ءيش ذخو الو

 ىفتنا ناف : هل اهاطعا هريغ تيب يف انيع دجو نمو . ليس اهيف هبقلي ام الو

 اهيف نزي اراد وا .اتيب رتكم ناك ناف . اقلطم هل اهطعي : ليقو . اهقفنا اهنم

 اهضرعيو .اهب هبلق نامطا نا هانا يف ولو .اهذخا اهيف دجي نا لبق انيع

 ىلع لفط تيب يفو . هتفيلخ ىلع بئاغ وا . نونج وا .ميتي تيب يف اهدجاو

 اضيا يفن عقو ناف . مودق وا .ةقاف! وا . غولبل اهكسما اهنم ايفتنا ناف : هيا

 ناو ٠قفنا .القع غلب مهو اوفتنا ناف مهيلع .اكرش تيب يفو ٠ اهقفنا هدعب

 هتيب وا ، ءاعو يف لعج ام ىلع ادئاز دجو نم و . فتنيمل نمل ىطعا اوفلتخا

 ليقو .هكرت هفالخ دجو ناو .هحاتفم هقرافي ال ناك نا هذخا ةرص وا

 رانيد ىلع شتفم دجو ناو .هل هيف لعج دق هنا هبلق نكس نا هذخأي
 ىلع شتفي ناك نا ال هرانيد هنا نقيتي مل نا (نالوق) هيفف : رخآ هل عاض
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 رتشم دريو . كلذكف انيع دجوف هلحم نم ماقف نيع هل تطقس نمو . هريغ

 .اهعئابل ةرورصم ولو نيع س اهنطييب ام هل بوهوم وا .اهوحنو ةاش

 هعلبت اردق هدنع تثكم نا رصي مل ام ذخأيو . هنيح يف اهحبذ نا اهبهاو وا

 دري ةرورصملاك بوقثملا زرخلاو توقايلاو . صخر ىلع هريغ وا. ىعرم ين هيف

 ارورصم دجو ام اذكو . هسفنب هدصي مل نا كمسب هدج و نا ثكم لاط ول و

 7 و ءاعو ف الو . رو رصم ريغ رحبلا هامر اميف صخرو. معن رهظ ىلع

 ٠ ربتلا ذخؤيو 4 فوخ وا . لقثل ىقلم نم وا. قيرغوأ ء ريسك نم

 نم دهش . ةيربدجو ضيو ى . ىرخا طسوب توحو 4 لحاسلا ن رم بوقملا

 ىلع لد نا تبجو .و ولو ل صخرو . . ناسنا ةمالع هب دجوت نا لحن حابج

 . هيلا قبسي مل نا ركوب ام ذخؤي و . هكرت

 نا امهوحن .وا .رب وا ملوهذخا يف سأب ال ق باب ©

 يف . صخرو .دحال فرعي مل نا هيف ثورحم يفو ي ثرح الب جرمب تبن

 يفو . هبز فرعي ملو داو نطب وا ءلبج ىف دجو نا نوتيزو بنعو نيتك

 دجسمب كورتملاو .قدص نا هريغ زوجو .نيما لوقب 7 ولو رجالل لوعجم

 دجو بارش وا : ماعط يفو ث صحفب "كورتمك س ان عمجم وا .قوس وا

 ناو رثب مف ئف دجو امب ىقسيو: زوجو .عنم اوبرشاو اولك هيلع بوتكم قيرطب

 نمو . اهيلع ولد نم امبو : رثكا ةيناسب منملاو .هلحمب كرتيو ، اهيف وا . ةيناس
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 هب عانتد الا

 لاوما نم

 لا ١

 .عدذ وا ٤ سرعل ال . هلك بهني وا .اهؤام صقتني وا 2 هباودل ناو نيع

 ء بونلا لها رضي مل نا - لعجب ناو - ءاقسل وا س نيط وا . ءانبل زاج و : زوجو

 ناو ارطم بج نمو سعنمي مل نا باودل ولو ةيقاس وا . جالع نم يقسبو

 . اهعفرب ناو رئب لوح نم ولد قرخو لبح ةمرب عفتنيو ۔ بوث لسفل

 .اهناكمل درتو اهلوح تيفخأ ولدب يفس ىف صخرو

 ال . اهبعلب عافتنا , ريفلا ران ءالطصا زاج ٢ ب اب ا

 الو .هجورخب ناو صخرو. هيف دجم رانبو هنذا ال رمج وا !سبق ذخأب

 عار شيرع زاجو ]١[ رم امك صخرو صحفب رجح وا ٬بطح عومجب ذخؤي

 . ريغلا ضراب ناو -عنم الب هنم ز ذخؤي نأك وا ءضصحفب ندعم نم ذخاو مهكرت

 ملو رضي ل نا ريغلا نانج نم ناو يرب شيشح عزنو , هب كورتم نمو

 . هجراخ دجو نا هف صخرو . احورطم وأ ءاسباي ولو هنم دوع ال. عنمي

 نذال جتحي مل نا هنم ناو ديدحب عطق قنع يف صخرو . ديرجلا اذكو

 نم ناو ةباد غزنل ةسباي ةكوش عزنك اقلطم ريسي يف صخرو .هلوخد يف

 اهبر اهلغتسي ال ةيرب نم عزنيو . هفالغ وا . اسباي اقنغ ولو ليق . ةلخن

 نا ىونلا زاجو .. حلبك ذخؤي الو .اهل حلص نا هفالغ و قنعو سباي ديرج

 طقاس زوجو .اقرو ولو ائيش ةيرب نينك نم عزني الو. نانج يف ناو عمجي مل

 نال زم ۔ امك هلوق كرتي نأ رماظلاو .عل لكؤي وا - . ءيش مش عفري ال باب ف ]١]

 حراشلا ها : :. هرما مهبملا يف انه امو . كورتملا ف مدقت ام

٧١٨



 .قوس يف هب ىداني فام برش نه ينغ عنمو ٠ نانج يف نكت مل نا اهنم

 ىلع ناو هيلا عولطلا نذاب ضيرم ىلع لخادل زاجو . هلل هيرشل قيرط وا

 .افخ وا ءاقرق سبلي مل نا فيضلا اذكو .عنمو ۔نذا الب ريرس وا. شارف

 ىلع دوعقلاو يشملا زاجو .اضيا تزوجو . ةعقرم ريغ ةرهاط يف صخرو

 وا. هيف لبنس ىلعو هيلع يشمل قاقز وا .قوسب ناكد وا ث توناحل شرفم

 فايضال زاجو . مرغ دسفا نمف .باود وا ى لجرأب سردنل قيرط يف
 . هنذا الب ناو همع نا هيف شرف ام اوعلطي نا هبف تبي بر مهلخدا

 (نالوق) صحفب مهل شرف نا هنودب هيلع عولط يفو . اقلطم صخرو
 . صحفلاك ليقو . تيبلاك ليق رادلاو

 الو . هسكعك شارفل هفضم هاطعا امب فض يطعي ال 3 ب اب

 بطحب ءاتاف صحفب هدعقا ناو . لكلا يف صخرو هسكعك هريغل هيطعا ام دسسوي

 ام اهل ١ دريو . هتب ق هل اهدقو ا نا ال . اهيف هنم لعف لك هل زاج اران هل دقوأف

 ولو ءاعو نم هل لعجي الو ههليتفل تيز نم حابصم يف ام دري و . هلكأت م
 ا نمضيو ٠ هبارش ةلضف نم وأ .هدي نم طقاس هلكا ىف هرضي الو .هل هدعا

 عورشلا دعب هل زاجو . هيلع اهلسغ دعب هيف هدي رطاق نم شارفب ادساف

 بر فقي مل نا هبحاصل هنع برشل هبلط ءام ةلضف نم -يطعي نا لكألا يف
 هريغل ال . مهعم دعاقل محل نم يطعي نا زاجو ؤعنمو مهيلع هب تيبلا
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الاموحابيام



 ع افتنال!

 ٥ ريغ ث اثاب

 هماعطو

 ث بلكل ناو تيبلا بر لايعل هنم يطعي الو .دحاول ناك نا صخرو

 لعف مهل امساق رما وأ . ماعطلا بر محللا مهل مسق ناو "صخرو . ره وا

 و .مهسفناب هومسق نا هنذاب الا هلمحي الو :ءاش ام همهس يف لك

 زوجو . هنم يطعيل ال هلكأيل هبانم لمحي ليقو :اقلطم هلكأي ام ردق ف

 الاو . هب تآ كانه مهعم دعقي مل ناو اؤاش ام هيف اولعف صحفب ماعط مهاتا ناو

 عفر ولو هنم اهعفر دعب هيف هدي در لكل زاجو .نولكأي ام الا مهل سيلف

 ةرجش وا .ةمرع يف اهدري الو . مهني نم هوعفر ولو . هبر هعفري مل ام لكلا

 .اهنم لكالل مهادان نا عفر دعب

 ناك ناق : ليدنمب مف وا سدي حسم مهل زاج « لصف ز

 . ماعطلا يلاومب ليقو . ليدنمب ليقو . هب اوحسم دلجو ليدنم ةعصق ىلع

 يتح ىلوالا نم عفر دعب مهل تعضو نا ىرخا يف مهيديا اوعضي الو
 نا الا ىلوالا ليدنمب نوحسمي الو . صخرو .دحاول انوكت مل نا اهوقعلي

 ديب نيكس حسمتو . ةريخالا ليدنمبف اهيلع نكي مل ناو .ارخآ اهمحل اولكا

 نود اهلكا محش وا . مل تاتف دجاولو . امهب صخرو . ليدنمب ديلا مث

 نا ال . فقوو ءاطغلا هيلع عزنو ماعطلا مهل عضو نا ںولکايو . هباحصا

 لاقف اناولا مهل عضو ناو .عزني مل ولو اقلطم صخرو .أطبا ولو ىضم

 ناو . هريغ:ال . هولكا اذك فنص مهل نيع ناو :اؤاش امم اولكا اولك
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 قرو يفو .اقلطم صخرو : لقالا ىمس ناال . لكلا اولكا رثكالا مهل ىمس

 يفو . ريغلا ةرجش لصا نم تبان عطق يفو . هريغ ةرجش نم هسناكل نوتيز
 فلاح ءازجا يفو ( )١ .تغرف نا ةربقم ضرا لوح تيم نفد

 فلح ام لعف دارا اذا نثتسي ملو لعف ىلع فلاح يفو . هل هريغ ءانثتسا

 نع رهش موص ءازجا يفو . هعفنيو هللا .اش ںا هنيح يف لوقي نا هيلع

 تام نا ةقاطب ف امب دوهشلا ةداهش فو ٠ لتق وا . راهظب بجت م ةظلغم

 ٠ نزو الب فرص يفو . نيما هثروو . هدنع تناك نم

 نم اهبرل اهظفحو منغ ةلاض ذخا بجو . ةمتاخ ©

 اهيدؤيو . شطع وا. عبس لكاب هلبق اهيلا عجريال ثيحب تدجو نا فلت

 تومت وا .هيجي ىتح هل ةناما هدنع اهظفح الاو . هفرع نا اهبرل اهنخآ

 هل زاج يعربوا . فلعب اهيلع ىنعت ناف : هسفنل اهذخاي ليقو . راتخملا ىلع
 ناف . رهظالا يف اهفوصو اهرعش اذكو . هنم جراخ لكاو . اهنبل برش

 عجرتل حبصا اذا اهحرس اهبر اهيلا عجري ثيح وا . دلبب اليل اهدجو

 يف ران قرح يهو . هيف اهبر اهيلع ردقي ثيح اهسبح هيلع مرحو ٠ هيلا
 اهنمضو . اقلطم ران قرح يه ذا رقب وا. لبا ةلاضل ضرعتي الو . كلذ

 هل مي رح الو ) ١

٧٢١ 

 ي صيخرت

 ذلتخم لئاسم

ةلاضلا مكح ف



 ةلاض يفو . (١)لاض الا لبالا ةلاض يوأي ال: ولع هلوقل اهل ضرعت نا

 ٠ بئالل وا . كال وا . كل يه : منغلا

 تناو لبالا ظفل ركذ الب «“لاض الا ةلاضلا يوأيال » : ثيدحلا ظفل ( ١

 قرعتيف ] كلذ ىلع انهبن دقو لبالا ةلاض ىلا تفرصنا تقلطا اذا ةلاضلا نا ريبخ

 هححصم ها : ٧٠٩] : ص ىق قس
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 بوجو ءاصبا الام كرت نا رح فلكم لك ( ١ ( مزل 0 باب 0

 تام نم نايصمب متخو . ثرول هلبق ثراو نكي مل ول نم وهو . هب رقال

 امم هذخاي ام الو . ينجا نع هدرب ام هنع هئزجي الو. اينغ ول و هل ءاصبا الب

 هجو ىلع هنم بلطي امب ريغلل مدقتلا يف «ةيصولا» ةملك برملا لمعتسا ١

 ةباجتسالا ىلع لمحلا و ريثاتلا لئاس و نم ههبشي ام وا . ظعوب انرتقم رارمتسالا

 . تاممل! دعب وا .ةايحلا لاح بلطيام ناكا ءاوس

 انيصوو » : ىلاعت هلوقك ةايحلا لاح بلطلا يف : نيرمالا يف نآرقلا اهلمعتساو

 : هلوقو « نوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ »: هلوقو « انسح هيدلا وب ناسنالا

 هلوق لثم يف ةافولا دعب بلطلا يف و . « بوقعيو هينب ميهاربا اهب ىصواو »
 نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نل توملا مكدحا رضح اذا مكيلع بتك »
 : هلوقو « نيد وا اهب يصوي ةيصو دعب نم » هلوقو « فورعملاب نيبرقالا و
 مكنم لدع اون نانثا ةيصولا نيح توملا مكدحا رضح اذا مكنيب ةداهش

 بلاطلا ة ايح لاح ءيش بلط يف لمعتسا اذا لعفلا نا ريغ « مكريغ نم نارخاوا

 يناصواو » هلوق لثم بولطملا سفن يلا ءابلا ىرحبو . هنم بولطملا ىلا هسفنب ىدعت

 بلاطلا ةافو دعب .يش بلط يف لمعتسا اذاو س«ايح تمدام ةاكزلا و ةالصلاب

 : لاقيف بولطملا سفن ىلا ءابلا فرحبو ث هل بولطملا يلا ث ىلا وا ماللا فرحب ىدعت
 مكيلع بتك » : ةقباسلا ةيآلا هنمو : « اذكب هيلا ىصواو » «اذكب نالفل ىصو »

 . ةكرتلا ىلع اميق ميقا نميف ( يص و ) ظفل نولمعتسي كلذك . « مكدحا رضح اذا

 ٠ لاملاب ةيصولا ىلع ( ةيصولا ) قالطا رهتشا امك. ةافولا دعب راغصلا دالوالل وا

 هححصم ها ٠ ةكرتلا ىلع ايصو ريغلا ةماقا ىلع ( ةياصولا ) مساو
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١ اصيال ٥



 بجت ىم

 ؟ يصوي اذ امب

 هتصوزوجت نم

 زوجت ال نمو

 نيبو هنب همزلت هوجوب هدصقناو . فرصم هل فرعي ل نا هلا عجري

 مكيلع بتك ) : ىلاعتو هناحبس هلوقب هل اهبوجول . حصالا ىلع هبر

 دنع !ريثك الام يا اريخ كرت نا: . ةيآلا ( توللا مكدحا رضح اذا

 . وا ؟ةئام سمخ وا ؟ةئام عبس وا ؟ رثكاف مهرد فلا هدح لهو : ضعب

 اهلوق يف اهنع ها يضر ةشئاع نع يكح امل لايعلا نع لضافلا ريثكلا

 ؟ كلايع مك و 6 مهرد فلا نوثالث لاقف ؟ كلام مك : كلذ نع اهلئاسل

 اريخ كرت نا .لاق امناو . كلايعل هكرتا ريسي اذه تلاقق . ةعبرا لاقف

 يصوا امع ليدبت لحي الو . اقلطم الام اندنعو .(فالخ) ريثكلا لاملا وهو

 .ةباتك ريغتي بتاك وا ٠ قوقح ةمسق يف ناو ةفيلخ وا 4 يلول كلاه هب

 .موص وا ،جح وا . ةاكزب ءاصيالا همزلو . اهمتك وا . هداهش يف دهاش وا

 ناو ةعابت لكبو ٠ طاتحاو . لاصتن او . تارافكب و . همزل نا قتع وا

 ثوروم ىلع بجاو وا . ةيصو نع ةفالخب وا .اهيلع دهشي مل ةلماعمب

 وا ى رمأي نا هل حصي الو ليق . ضرفو ةبوت وه ذا ۔ امدعم ناو ۔

 ٠ هل يصوي نم فلختسي

 هبر نذاب ادبع ناو غلابك قهارم ءاصيا حم ق باب
 ضيرملا عنم لهو . اقافتا ضرم يف وا . لقع اذا اناركس وا .اكرشم وا

 بهو وا . عاب ناف « نيد وا اهب يصوي ةيصو دعب نم » هللا لاق ام ريغ نم

 قحب ءاضت ام ةميق وا . هضق نا نمللا دريو . ضقني وأ . متي نا هثراولف
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 دحا ىلعل ةعابت نم ءاربا وا . ةبهك ة ضوعب ال هلام نم هجرخا ام لك وا . مزال

 زاجو ؟ ثراول ال ناك نا كلثلا نمف هيف ىصوا ضرم ىف تام نا ةقدص وا

 ثراولا دري ام در هلف هبف ينجال هلام ىطعا ناوا . يرب نا اقلطم هيف هلعف

 (فالخ) ثراولل ناكنا لكلاو برقالل هاطعا نا نيثلثلاو . هرب دعب برقالاو

 لمحت ناو ( نالوق) ؟ ثلثلا نموأ ؟ لكلا نم لهف :هضرم ىف هب لمحب امو

 يف هلام نم عفتنمل نذا ناو . هيلع نا ال . هل نا زاج اهثلاثف هيلع وا . ثراول

 ىف هنم بهذا ام لكو ءارقفلل هسفن ىلع ىطعا وا . هاياصو نم ذفن وا. ضرم

 ةعيابم هلو . مهتي الو .ة ثلثلا ىلا رظنيالو لوق ىلع زاج هترخآ
 كلذ ناك ناو . صخرتسي وا . لغتسي مل نا هيلع وا . هل نيد ءاضقو

 . هريغل ناك نا نود امف كلث زاجو . ثراول ناك نا عنم تامو امهدحا

 دي نم بهذ ناو . ةيمستب لصاو . ةميقب نوزوم وا )١(0 ليكم ريغو . دريو

 هيلع داز ام ثراولا ىلع دري ليفو . ثلثلا قوف ام مض عناب وا . رتشم

 زئاجلاو ..هريغ وا \ ثراول اقلطم هتعيابم تزوجو . بهذي مل ناو ميوقتب

 اذكو .هريغ ىلا هجئاوح تعجرو داعيو شارفلا مزل نم ثاثلا نم هلعف

 برضلا ملا هلان دودحمو . قلط اهبرض لماحك :توم اهنم فيخ لاح لك
 دنع دوقب مزلمو . بطع اهلخد ةنيفس بكارو س شويجلا ناريط دنع زاغو

 بحاصو .اهرهش لهتسا وا .اهلمح نيبت اذا ىلبحلاو ليق . لتقلا رما روضح

 . هلتق ديرم هدرط نمو . توم هنم مهوتي حرج يذو ث اقلطم ةنيفسلا

 ليكملا ريغ و ' نزولاو ليكلاب نوزوملاو لكملا ثراولل دريو : ينعي ( ١

 ه أ ةمقن الا و نكما نا لشلاب ن وزوملاو
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هلعفزوجي نم



 'ةوه ف ىد رت وأ . ءام وا . قيرح هب طاحا وا . ليس وأ . عبس هلمح وا

 . نمز ضيرم ال .هفلت فيخ دوربموأ . عئاجوأ . ناشطعوأ . لاع نم وا هلعف حصي نم
 نم ١

 هب زوجت ام
 ةصرلا

 نم ءالؤهلعفف : لولسمو 4 موذجبو . نوطبمو . مرهو 4 دعقمو . جولفمك

 ٠ مهلوقع تحصام لكلا

 يهو : لاومالا باقرب ةصولا زاوج لع اوققتا ز باب 0

 نادفب ءاصياك نيعتملاف .ال وا . نيعتم اما : ةمولعملاف . ةلوهجم وا .ةمولعم اما نيعتملامولعملا

 ريغ مولعملا
 نيعلا

 لوهجملا
 لصفملا

 لوهجملا
 لصتلا

 ءاصبالا

 عفانلاب

 "نوزوم وا . ليكمب وا 6هنمثب وا . هب قدصتي وا .اذك هنم جرخي نا نيعم

 ءاصيالاك نيعملا ريغو . ةفص وا .ةدهاشمب ملع نا ةباد وا ،بوث وا . رادب وا

 ام لوهجملاو . دحا ىلع هل نيدب وا . انوزوم وا . . اليكم وا . انيع اذكب

 هئاصياك لصفنملاف : لصفنم وا لصتم اما وهو : ةفصب ملعي الو دهاشيال

 هليخن نم ةلخنب وا . هبايث نم بوثب وا . هلبا نم لمج وا 0همنغ نم ةاشب

 هلع عقي ام وا ؟ هيف بيعال ام وا ؟ طسوالا هل ىصوملل لهف : كلذ وحن وا

 . اهلجر وا . ةنيعم ةاشك نم سارب هئاصياك لصتملاو . (فالخ ) ؟ مسالا

 ىنكسو رجش ةلغك عفانملا يف اوفلتخاو . هلاصفنا لبق زجي مل اهدلج وا

 دحال ىصوا سف : ضراب ءانبو .سرغو .باود وا . ديبع ةمدخو . رود

 مزلو . كلذب هل مكحي الف تامف هراد ىنكسب وا ى نينس رشع هنانج رامث

 هتومل ةيلاتلا نينسل! يف هذخايو . ثلثلا هعسو نا زوجو . هللا دنع ثراولا

 اپيف ىنكسلا وا .ةمدخلا كرت وا . اهضعب يفوا . اهف هرامث تمدع ناو
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 هل نكي مل اهضعب يفوأ , اهيف ثراولابال . اعنم وا .امهل هنم ذخا وا

 فالخالو : اهدعب اميف هلف هتومل ةيلاتلا ںيعي مل نا : ليقو . ءيش ةرشعلا دمب

 ثلثلا ىلا رظنلاب زوجو .عنم ليجأتب ال انركذ امب ىصوا ناو . نيع نا

 ىصوا ام طاحاو لجا نا اذكو . )١( تناك نا اياصولا عم هيف لوزنلاو

 ءاصيا ثراو كراتل حصي الو . اهعم هيف لزنيو ثلثلا زواجي ال هلامب هب

 ليقو . عبرلاب ليقف , هنود اميف فلخلاو . اعامجا هزجي مل نا هنم رثكاب

 .تاذلاب هنم ةدوصقملا يه لب نيعلا كلمي امك كلمت ةعفنملا نا زيجملا ىري ١(

 . اهدوجول ةيصولا تقلعت نكل دعب دجوت مل ولو ةعفنملا هذهو

 امناكف اهب ىصوا اذاف . كلمي ال مودمملاو . ةمودعم ةعفنملا نا ىريف عناملا اا

 اكلم نيملا حبصي امدنع يصوملا ةافو دعب لصحت اهنا ةرورض ريغلا لامب ىصوا

 . ىبقرلاو ىرمعلاب الدتسم هللا همحر لينلا حراش زاوجلا ححص دقو . ,يلل

 اهريسيتو تالماعملا باب يف اردص عسوا زاوجلاب لوقلاف رمالا ناك امهمو

 . اهريس ماظتناو ةايحلاب قفوأو

 ىنكس كلمي نم له : ليصافتلا يف اريثك افالتخا نوزيجملا فلتخا دقو اذه

 لالغتسالا كلمي نم فالخب عنم نم مهنمو زاجا نم منم ؟ اهلالغتسا كلمي راد

 فالتخابو اقيضو ةعس رادلا فالتخاب اضيا ىنكسلا قح فلتخيو .نكسي نا هل ناف

 . مراح . نيطلتخم وا . نهلك اثانا وا ڵ مهلك اروكذ . اددعتم وا ادحاو نكالا

 كلذ ريغ ىلا . طقف ةينامزلا وا . ةيناكملاو ةينامزلا ةأياهلا مهنكمت . مراحم ريغ وا

 :هارتاهك اديقمو اقلطم هترمثب يصوب نمو ناتسبلا ةلغب يصوي نم نيب اوقرف امك
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 اضيا هثورومل ثراولا ةزاجا حصت لهو . ثلثلا هب ذوخأملاو . سمخلاب

 . (نالوق) ؟ الوا ؟ هتوم دع در الو هنم رثكاب

 الو : هدع وا ٠ ثراوال ‘ دحومل ءاصبالا زاج ز ب اب 0 هل زوجت نم

 وا ،هاثري مل نا هيدلاول اهزاوج يفو . يصوملا دبعلالو . هدبع وا . لتاق الزمو ةيصولا
 زوجت

 : يتآلا لودجلا ف الصفم

 ةعفنلا

 ناتسبلا ةلغ

    

 اهتفص

 ةايح ةدم وا. دبالا ىلع صن ءاوسو

 قلطا وأ . هل ىصوملا

 ثالثك خيراتلا نمةيلاخ ةدم ددح

 الثم نينس

 “ىدتبي ناك مولعم خيراتب ةخرؤم

 يصوملا تامو اذك خيرات نم

 ةدملا لولح لبق

 تامو كلذك مولعم خيراتب ةخرؤم

 . ةدملا لالخ يصولا

 تامو كلذك مولعم خيراتب ةخرؤم

   . ةدملا دعب يصوملا

 ٠ ةرمثلاب ءاصيالاو ةلغلاب ءاصيالا نيب قرذلا

 ز اهمكح

 ىصوملا نيعلاب هل ىصوا عفتني

 تعجرتاماذاف هتاح لوط اهتعفنمب

 نيعلا كلامل ةعفنملا

 يصوملا ةافو بقع نيعلاب عفتني
 . ةدملا كلت

 يصوملا توم بقع نيعلاب عفتني

 . ةدملا كلت

 ِ يقب | اميف ع افتنالا قح هل

 . ةيصولا تلطب

  

  



 كرشملوا .هتوم دعب اهدرو هتايح يف مهيقاب هل اهزاجا نا هتترو ضعب

 . تارافكو .ةاكزو . طايتحاو .لاصتناك قوقحب هثراول يصوي الو . ( نالوق )

 تمدقت ثراك انونجم وا . الفط وا . أطخ ولو لتاقل حصتالو.زوذجو

 ناو هريغ هيلع ناعا وا ى هدحو هلتق . هب تام نا ترخات وا . ليتقلا حرج

 ىلع افرشم هآر وا شهلفط وا . هدبع هب رما وا .لتق هنم ىتأتي ام وا . اعبس

 لتاقك لتاقلل هلتق حابملاو أطخلا : ليقو . هصالخ ىلع ردقي وهو هكرتف كاله

 اهمكح اهتفص ةعفنم)ا

 ٠ ةللابةيصولا مكح اهمكح | ةايح ةدم وا ث دبالا ىلع صن ءاوسو | ناتسبلا ةرمن
 . ال ما اهخرا ءاوس ةدم وا . هل ىصوملا

 كلت هل ىصوملا قحتسا | ةرمثب نالفل تيصوا : لاق ناب قلطا | » د

 ٠ ددجتي ام نود ةرمثلا | ةرمث يصوملا توم بقع هب ناكو يناتسب

 رامثلا نم ددجتي ام قحتسا | يصوملا توم بقع نكي ملو قلطا « )

         . هتايح لوط . ةرمث ناتسبلاب
 قرفلا ةلع

 ةنيرقب ازاجم الا مودعملا ىلع قلطتالو . دوجوملا ىلع افرع قاطت ةرمثلا نا

 ادوجوم اهيف نوكي ام نب: قرف الب عفانلا ىلع افرع قلطت ةلغلا ناو ,اهتدارا ديفت

 هححصم ها . ا رابتعا هل عرشلا ف فررملاو ( . ددجتي ام وا
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 نينثال ىصوا نمو . هل ءاصيا لطبيال مهوحنو دترملاو نعاطلاو يغابلاو هيلو

 ٠ ايح دلو نا لمحل تزاجو . هلفط ولو رخآلا مهس ال همهس لطب امهدحا هلتقف

 ىلع مرحو اهب عفتني دبعلل وا ؟ هتبقرك هل يه لهو :رثكالا دنع هبر ريغ نم دبعلو

 هتعبت هل يصوملا توم لبق هكلم نم لقتنا ناف :( نالوق ) هنم اهذخا هبر

 الب ناو لفطكل حصتو . لوالا ىلع ريخالا هكلاملو . يناثلا ىلع لقتنا ثيح

 ربتعيو . تيمل حصت الو .( نالوق ) اهعفد نا هل ىصوملا اهموزل يفو . لوبق تبت ىتم

 ضرمب اثالث هتجوز قلط ول ىتح هلبقال . يصوملا توم دنع هل ىصوملا لاح ةتسد
 دبع فصن جرخا ناو .هتومل ربدملا اذكو 0 تزاج اهل ىصوا دقو هيف تام

 ٠ هترجثش وا ى نالف ةميهبل تلطبو . اهفصن زاج هكلم نم هل ىصوا

 نم ءاش امب هبرقال هئاصيا ءادتبا صول بدن ى باب © برالا ةيمو

 اهدج نم ةارما هثرتو ‘ لصاب نسحتساو . رانيد عبر هانداو ٠ هلام ثلث

 نم لجرلاو . اهنبا تنبو . اهتخاو . اهتدج نمو . اهنبا نباو . اهيخاو

 راص ںا نهريغو . هيخا تنبو ى همع تنبو . هتمع نمو . مهريغو .الؤه

 ثراك ضرف وهو .هنود ثراو نكي مل اذا ندعب ولو ابصاع نهل

 ىوس هل ثراو الو تام نمف ٠ ةيآلا « ماحرالا اولواو » ىلاعت هلوقل

 ٠اهتنبل برقالاو ةمعلل لاملاف برقالل ىصواو اهتنبو هتلاخ وا . اهتنبو هتمع

 برقالا ةصو ثروتو . ماحرالا نم اهريغو ةلاخلا اذكو . اضيا اهمال ليقو
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 نبا تنبو بال وا . ةقيقشو ةدجو اماو انبا فلخ نمف هيلعو )١( لاملاك

 . هتخال يقابلاو هنبا تنبل هفصنو هتدجل هسسف: برقالل ىصواو .امعو

 ٠ لتاق وا . كرشم وا . دبعل حصتالو . اذهن: مكح دقو . همعل .يشالو

 مهثرا ىلع هب هل ىصوا اميف هتثرو عجر هل نكي ملو برقالل ىصوا نمو

 الام كرت نا ىلوملاو . امهوحنو يلالكو جوز ال مهنم بصاعلا هثري ليقو

 ءاصيا همزليالو . هسنج نم هيلا قباس اعم هلامو هذخا برقالل ىصواو

 لماح مهدحا ةارماو دالوا مهلو هينب كرت نمو ث هل بصاعال ثيح برقالل

 نا لبف دلو نا اذكو . ( نالوق ) ٦الوا ؟مهعم هثريف دلوي ىتح همسقب رظتني لهف

 ليقف الماح هماو هاخاو هابا كرات اذكو ؟ال ما ؟ هيف ثري له مسقي

 ..ةمسقلا لبقدلو و لمحب سدسل بجحت الو ناثلث باللو كلث ابل

 نمي ناك نا لمحلا ةدالو لبق ةمسق زوجت الو . )٢( ايح دلو نا بجحت ليقو

 نم نكي مل اذا لاملا ثري نم اهثري برقالا ةيصونا : ةبراغملا دنع روهشملا ١(
 الو . اثرا لاملا ناك ول امك دعبلاو برقلاو فعضلاو ةوقلا اهيف ىعاريو يا هثري

 ناب ا ةيصولاب مهدصق اذا الا مهللا . بصاع تمث نكي مل اذا الا ماحرالا ووذ اهثري

 ٠ ةيوسلاب سوؤرلا ىلع ذئنيح اهنومستقي مهناف مهءامساب مهركذ
 اووتسا اذا ىنثالا وا ث ركذلا "اوس سوؤرلا يلع اهنا مهدنع روهشملاف ةقراشملا اما

 . محرلا وذو بصاعلا اهثريو . ةوقو ةهج
 هححمصمها . لمعلا هيلعو ريقفلاو ينغلا نيي قرف ال نا نيقيرفلا ذنع روهشملاو اذه

 ٢( لصالا ليوأت ىلع يبمال ما بجحيا ثري ال ناك اذا لمحلا يف فالخلا ==

 ثروت فيك

 برقالا ةيصو

لمحلاث ريىتم



 يف ربتعملا
 برقالا ريرقت

 نيرشعب هبرقال ىصوا نمو . اعامجا ايح دلو نا ثريو . بجحيو ثري

 , هنم برقا دلو ىتح برقالا اهذخاي ملو تامف ةدوصقم ال وةنيعم ال ارانيد
 ذخالا وا ؟ توملا موي ربتعا لهف : قتع وا ى ملسا ,ا . هكراشم وا

 وا س نونجم وأ . لفط نيبرقالا يف ناك ناو )١( (نالوق ) ؟ ةمسقلاك
 اذكو . مهعم ثري مل لخاد ثدح ىتح ثراولا . مهنم اهعنم وا ..بئاغ

 الف ريناندلا وا . ةمالا وا . رادلا وا . ةلخنلاك نيعمب برقالل ىصوا نا

 هبراقا نم دحال ىصوا ناو . كراش وا . درفنا :كلذ يف ثداحلا لخدي

 اضيا ةرشعلاب صتخيو اهيف مهكراشي لعف ةئامب مهتلمجل مث ريناند ةرشعب

 هلثم لك ذخايوأ ؟ ةرشعلاو ةئاملا هل وا ؟مهكراشي ال وا ؟[ راتخملا ] وهو

 هف عنال ثريال نم وا ؟ هقالطا ىلع وه له « بجحيال ثريال نم » هيلع قفتملا

 سندلا ىلا ثلثلا نم مالا بجحت ال : لاق لوالاب لاق, نمف ؟ لتقو ةيدوبعو كرشك

 هل نكي مل ولو رثكا وا ثنينثا تدلو وا . هعم ه خا هل ناكو اتيم دلو اذا لمحلاب

 عناوملا نم نام نكب ل ثرالا مدع نال بجحي لاق يناثب لاق نمو . قباس خا

 بالا عم ةوخالا نا هل دهشيو حجارلا وه ريخالا لوقلا نا رهظيو . ةمدقتملا ةتالثلا

 هححصم ها . نوثري الو سدلا ىلا ثلثلا نم مالا نوبجحي

 ةبسنلاب اوقرف كلذل ثرالا ةوق ىوقتال ةيصولا نا اهقفلا نم قيرف ىري (ا
 جراخلا يف ادوجوم نوكي نا برقالا يف اوطرتشاف برقالا ةيصوو ثرالا نيب لمحلل

 رظنلا نا دي ايح دلوي نطبلا يف نوكي نا يفكيف ثرالا فالخب توملا لاح
 ۔ ةيصو اميسال ثرالاك اتباث اقح ةيصولا تملدام ةقرفتلا هذه رقيال يماحلا
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 صخ مث مهتلمجل ىصوا نا اذكو ؟ يقالا نومسقي مث اوواست نا ةرشع

 نمم همرح نم دري مل طقف مهضعبل ىصوا نار ( فالخ ) ءيشب ادحاو

 ىصوا ناو .اهكرانك نايصعلا يف غلبي الو " برقالل هثزجت الو . هل ىصوا

 .اذهل لاق ناو : مهنيب يهو هئزجت ليقو . حصي مل اذكه هبراقا نم دحاول

 ناو . برقالل تعجر نيبتت مل ةيصو لكو . كلذكف هبراقا نم اذهل وا

 نا هثراول زاج ايبنجا ولو نالفل وا .نالفل .يشلا اذهب تيصوا : لاق

 هقعلو نالفل لاق ناو :.امهل لاق نا امهنيب وهو :. امهنم ءاش نمل هبطعب

 : طايتحا وا . تارافك وا .جح يف لاق ناو ١(. ) ثلثلا هبقعلو : ناثلثلا هلف

 ءاذهب هبراقال ىصوا ناو . اثالثأف اذكو اذكو اذكل لاق ناو . دحاو يف لعج

 فلت ناو .رظنا لوالاو ٠ لك فصن مهل ليقو ."ثراولا ريخ اذهب وا

 .همكح لك لسن مكحف امهدحأ وا ءالسانت ناو . يقابلا مهل ناك امهدحا

 هل رايخلاو امهدخا وأ اريغت وا . انع اصقن نا اذكو . ثراولل رايخلاو
.. 

.- 

 7 ءاملعلا روهمج اهب وج وب لاقو زيزعلا هباتك ف اهيلع هللا صن يتلا برقالا ؛

 هححصم ها . ملعا هللاو ! لمات

 يدنعو » : هللا همحر حراشلا لاق . هنع هلا يضر بوبحم نبا لوق وهو )١(

 هيشلا ناك اذا اذه ىتاتي دق نكل « هبقعل هلكف تام اذاو .نالفل هلك ءىشلا نا

 "لصتي نا بقعلل ىناف كلهتسي ائيش وا .مهارد ناك اذا اما - نيعلا مئاق هب ىصوملا

 هححصم ها ؛؟ةمرتحم قوقحلاو . هكلهتسا دق هوبا ناك اذا هب هل يصو' دقو هقحب

: ٥



 ىصوا ناو + ةيصو لك اذكهو . ءاوس اذه يف برقالاو بنجالاو . اضيإ

 امهيف اكراشت الاو ة ثراولا عم قفتاو زاج امهنم دحاوب بنجالل وأ . هل

 حصت الو .هأزجا هب هل ىصوا ام برقالا ديب ناك.ناو . طسوأ الو لهجلل

 لكب تزاجو ٠ اموي برقالا دي لخد نا هتأزجاو ى بوصغم وا . قبآب

 دبعك ةم دخو . ةيقاس زاوجو . راد ىنكس و . دج وت مل ةلغك كلمتب ال . ةعفنم

 سيل امب وا . خسفنمي وا . ريفلا لامب اصيا هل حصيال و )١(. ةعفش و

 جرخت وا . يلام نم لاق نا الا كلذ وحن وا ،يمنغ نم ةاشب لاق ناك هدنع

 ينو اثراو : هتوم دنع هل ىصوملا راص نا تلطبو . فقو فوقومب ناو . هنم

 . ( نالوق ) سكملا
. 

 هنم اهيثلث در برقأللف ايبنجا اهب صخ نا © `لمن ه هكرديام
 ةيصو يا يف فلخلاو .اقلطم دري ال ليقو : طايتجاك قوقح ىلع نكت مل نا .

 ادجسم و ةرافك والصنت و اجح ضراعي ال هنا حصالاف . ثلثلل اهدري ريغللهب ىصول

 راتخملا و . ثلثل! نم جراخ لك ضراعي ليقو . ليبس حالصاو انيكسمو

 ف امب دتعيو . زوجو : نيثلثلا دري الف هتيصو نم ءيشب هلغش اذا هنا

- 

 ةكولع اهنال اقلطم عفانملاب ثاصيالا زاوج : حراشلا لاق امك حيحصلاو )١(
 :..م . ةفلاسلا انقيلاعت صمب ف هنايي . رم امك لاملا .نم ةدوصقملا يهو لاملا سفنك

 هححصم هد . ١
'ة. هدم



 يبرقال ىصو ا ناو . اقلطم دري ال ليقو .هب دتعي ال ليفو ى متي ىتح هدب

 . فالخلا ىلع ازيجي مل نا اهيثلث هنم ادر ةرشعب يبنج الو هفعضب رخآلو رانيدب

 صومل هتزاجا برقالا رضت الو . هبانم رخآلا هنم در امهدحا هل زاج! ناو

 الب ناو - ثراولا ىلع ابب هل دهش برقالا كرتو هصخ ناو . هتايح يف بنجال

 اعد نا برقال دهشي الو . هنودب اضيا هل تعفدو اهب هل مكحو - برقالا روضح

 كات ىلع ثراولا نيبو هنيب ةموصخ بصتنت الو م بنجالا نذا الب اهيلا دوهشلا

 داراف اهيف اضروعف نينثا اهبأ تيم عمج ناو . اهل بنجالا ذخا دمب

 لطع ناف .مكحلا يف ربجي مل رخآلا ىبأو اهيلع ًداهشاو اماصخ امهدحا

 ناو ٠ طقف امهدحال اهب دهشي الو . هللا دنع هبحاص بانم نمض تفلتو

 ناو . بلاغ الب عيضنا ب رقالام نمض هديب تعاضف ثراو نم بنجا اهذخا

 .طقف ثلثلا يثلث هنم برقالا در ثراو نذاب ثلث نم رثكاب هل ىصوأ

 الو ى ثكلثلل هثراو هدري الف هلام لكب هئاصباب هب طاحم ءامرغ نذا ناو

 نيب مسقتو .هنود اهذخا هفالخ جرخف برقا يع ناو . تنجا نم برقا

 ديرم لضافت" نيبي مل نا سورلا ىلعو . برقال ةدارم ثراك ثاناو روكذ

 ىصوا ناو . برقا يف ةيوست ىلع صن نا اذكو . انويد وا . اقوقح اهب

 ةعبرال ةبارقلاو . ءاوس زاج برقالا ركذي ملو نيعمب هل نيبرقا ىثناو ركذل

 ىلع بئاغو رضاحو كرشمو دبع اهيف لخدو .هماو هيبا نم صوم نم ءا

 . ةيوستب ليفو . ثراك لبقف . ادحاو ناو بالا ةبارقل ناثلث . حدالا

 تدجو ناو . امهعماج امهبذخا و ادحاو ولو اضيا .اهب مالا ةبارقل كلو

٧٣٧ 

 ةبارقلا دح

لمشت نم و



 نم جرخي ام
 ج رخي امو لكل ١

 ثلثلا نم

 بالا ةبارق اهب صتخي ليقو . ادحاو ناو لكلا ذخا طقف امهدحا ةبارق

 ؛[١] اهدح يف فلخلا رم دقو نافصن سكملا يفو . هيلا برقا اوناك نا

 نا هتوم دعب دلو نمال .4 يصولا توم دعب تام نم ثراو مهعم لخدو

 مهبرقال يطعا مسقي ال ام اهنم ىقب ناو . ]٢[ رم ام ىلع اهتمسق رضحي مل
 امه و مدو محرل اضيا زاجو .ءارقفلل ليقو . اريقف ناك نا يصوملا ىلا

 ام برقالا دري الو . ءاوس ةبارقاا و امه ليق و ث هحاكن هيلع مرح نم

 نم يباتك ال ايباتك وا . ادبع وا . اينغ ناو راج لك اهذخايو - ناريجل

 ]٤[ :رم اه طرشب يصوملا دبع هبف دعيو رودلا ال سوهرلا ىلع يهو ]٣[. قيقر
 هل ناك ناف ناقيقشو مال اذكو . بال نانثا هلو هتوخال هلام ثلث ىصوأناو

 لطبو ثلثلا ثلثب هيبال هاوخا صختساالاو ء ءاوس مهنيبف هثاريم زوحي دلو

 ٠ هيقيقشل هيثلثو نيلالكلل هلام كلث نال مهثرا يف هعوجرل نيثراولا مهس

 ٠ تيرتشا نا ةعقب و نفك لكلا نم جرخن و باب

 نمف . ]“[ نيدلا نم ةيصو نم مزالو ٠ ثراف » ةصو هدعف ٠ نيدلا لق امهو

 ١١( ص قوقحلا باتك : ٢٤٠١. ( )!٢( ص بابلا يف رم ام ىلع : ) ٧٣٣ (

 ٣١ هريغو حالسو فحصمو ةماو دعك نوكرشملا هنم نكميال ام يا ٠

 جوز ىطمت هنا دارملا و .ةرح وا . هريغل ةما هدبع ةجوز نوكت نا وهو )٤(

 ) 0٠ : ص قوفخلا باتكر . دصلاال ٠ةرحوا ّ هريخا ةمأ ناك نا هل راجلا هدع

 )٠) دعي ةصرولا نم بجاولا عونلا يا. نيدلا نم. هرحخ ادتم مزال ١ انب .

٧٣٨



 . (ددرت ) هف ؟دجلا قبسي وا ؟ صاحتي لعف ; :هدجو هيبا ةيصو هيلع

 عم ال جحو ةاكز و . راتخملا لع أ طايتحاك ثلثلا نم لبق و . .لصنتلا

 امف : ةلماعم وا . ةيدعتب لاموا ى سفن نم ةمزال ةعابت لك لصتتلاف .عييضت

 ملع نم صصاحتيو . لصنتلا ناونعبف لهج امو . ابب هل ءاصياب دصق اهبر ملع

 .كرشمو دبعل ناو زاجو . ( راتخملا ) وهو اهب ىلوا ليق مولعملاو ى لهج نمو

 .(نالوق ).؟ هبرل وا ؟ هل لهف :نالف دبع لامل لاق ناو . ثراو وا . لتاق وا

 ؟دبعك ناو هل عفدي لهف : نيعمل هعفدب رما ناو . ءارقفلف سانلا لاومال ناو

 تمي مل ناو . هلوبق نم نيعملا ىبا نا مهل اذكو . ( نالوق ) ؟ ءارقفلل وا

 ىف عفدتو .هل زاج قروا . كرش وأ . ىنغك عناملا فصولا لاز دقو الا

 يفوا . دجسم وا . جحكل اهلعجب رما ناو . ( راتخملا ىلع) ءارقفلل هسكع

 ربجيالو . هريغ يف تزوجو . هب رما ام ىلعف اذك فنص وا . دلب وا . ةليبف

 اهقحتسيو ةيصوب دحال لصنت نا هتفيلخ يلعو . ييا نا ييح ام مكحلا يف
 ةثرول لنصنت ناو . ذئنيح اهنع يكزيو يصوملا توم دعب هثراو وا . وه

 سيل نيعملاو نالف لامب دحال ناو . اووتسا مهلاملا ناو . ثراكف نالف

 ناو .( حصالا ) ىلع هثراو وا 4 نيعملل زوجو . تلطب هل ىصوملا ثراوب

 يبح ام رظتنيو : هيلع قفنا هلام لصنت يف اذك هيلع قفني نا دحال ىصوا

 "٣ ناو ى ثراك تام نا هثراو .ىلعو ٠ نج نا هتفيلخ ىلعو . ىبا نا

 اذكو . هل ضبقي نيما فالختسا هتريشع مزل الاو ٤ تناك نا هتفيلخ لعف

 نكت مل نا يتاي امك هبلع مايقلايف هلوك لفط ماو . هيلع ةقفنلاب ىصوا نا

٧٢٩ 

؟ لصتتلا وه ام



 طابتحالا يف

 هثراو مزلي مل ريرح يف نفكي وا ، تام ثيح هنفدب رما ناو ةفيلخ هل

 .نيعم دلب يف هب ىصوا نا اقلطم ءارقفلا :لع قافنالا ىف صخرو . كلذ

 حالصإ يف صخر ينالفلا دجسملا اذهب حلصي نا ىصوا وا. هنيكاسم يف وا

 سكع وا . تارافك وا. ةاكز يف هنع قفني نا لصنتلل اذكب ناو : هب هريغ

 ةاكز وا . لصنتل اذهب ناو ‘نيضرف نع ضرف هنع هىزجي ال ذا لوالا ربتعا

 امك. زوجو . هب رما ام هتفلاخمل هسكعك قفنملا هزجي مل طايتحا يف قفناف

 لك نا ءاروشاع ةليل ىون نمو ٠ ةاكزو لصنت يف هيلع ققناف طايتحال ىصوا نا

 قراس وا . ةباد وا . رئاط هلكا وا . هب قدصتي وا ث هيلصي وا . هموصيام

 ناو . هأزجا هفرعيال لام وا .موص وا . ةالص نم هيلع ام طايتحال وهف

 هلكاي ليقف : سانلا لاوما ركذي مل و اذكه طايتحالا وا . لاصتنالل ىصوا

 ٠ ىصوا امك قفني ليقو برقالا

 ةعابت نم وجني نم لق ذا طاتحي نا ملسمل بدن ى باب ©

 هنيع نا لكلا نم جرخو . قيقر وا . ةيشام وا . نيع وا ، ناسل نم ناو

 . (نالوق ) لصالا يف و. انوزوم وا . الكم ناك نا هنيعب هل عفديو . نالف لامل

 وهو. رضتحا اذا اهب .ءاصيا همزلي مل اهب يل صوتال ةعابت بر هل لاق ناو

 نيتناقلا وا ى نينمؤملل اميف ءاسنلا لخدو :هلبق تام نا هثراول همزلو ٠ يح

 عفديو . (اقافتا) ىماتيلل وا . .ارقفلل اميف نلخدو .هسكع ينال .( راتخملا ىلع)

لمارالا يف لاجرلا لاخدا يفو . ميتي وا ملسمل ام ركذلو . رثكاف ةثالثل



 نم يلاوملل امب صخو ٠ فرعلاب لوخدلا راتخملاو . ( نالوق ) ىمابالاو

 نيدهاجملاو ليبسلا نبا يف نلخدو ى فرعلاب ۔ ةبارقلاو معلا ونب ال ۔قتع

 ةبعكلا وا . دجسملل وا . هيوذل وا . هلضف ال وا .ربللامو . جاجحلاو . نيلصملاو

 ىصوا ناو . ىصحتال ةليبق اوناك نا نالف ينبل تلطبو . هب ىصوأ امف

 .ءاوس هيف ىشتالاو ركذلاف ي ىصحيو فرعي نطب وا . ذخفل هلام كلث

 وهو نالف دالوا يف نلخدو . ركذ مهيف نكي مل نا ءاسنلا هب صختساو

 طلتخمو كرشهو دبع لخدو ( فلخ ) ىلع هينب يفو ء ( اقافتا ) ءاوس ىندالا بالا

 نا تلطبو . هريغ دجوي مل نا ىثلا ناو دحاو اهذنخايو مهيف

 تامف اوثدح مث ىصوا موي نونب هل نكي مل ناو . هلبق نالف ونب تام

 ينب نم تام نمو ٠ مدعلل نالف هدلي امل مكحلا يف حصتالو .مهل ءيش الف

 تزوجو : يصوملا توم دعب دلو نم ال . هثراو هذخا هبانم هذخا لبق نالف

 نالف يوبال ناو . صاخ يفال . ةليبقك ماع يف اذهو .. ةمسقلا رضح نا هل

 . هيف مهيلع اذك لزنم لها .ارقفل ام قفنيو . ءاوسف هجاوزا وا . هتوخأ وا

 هريغ ىف وا . هبف هلها ريغ نم ناو هنطوم ىلع هئارقف ىلع امو . هريغ يف وا

 وا. ارفاسم ناو هيف دجو نم ىلع ءارقفلا ىلع اذك لزنم يف امو . اضيا

 !قرفلا لمات . هيف مهيلع هنع قفناو لزانم نم ءارقف هلا عمج الخ ناو . الئاس

 لوالا يفف . نادجسموا . نالزنم هيفو هدجسمل وا . اذك لزنم ينامو

 دتعيو هيف داعي ليقو . دعب ملع نا أزجاو صيخرتب مسق الاو . فرع نا

 . نيصاع وا . نيكرشمك هل روجتال نمل ىضوا ناو . الوا هيف لعج امب
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 هل زوجي ال نم

نيا و ةصرولا



 ف ةصرلا

 يوو رجال ١

 هللا لس

 ةلصب ينغو كرشمو دبعل تزاج ولو ءارقفلا ىلعف ةكئالم وا . نيطايش وا

 مرحم وا . مهدايع ال وا . نييمذلا سئانكل ام اذكو . تلطب ليقو ى قوقحو

 اذكو . هدلب ءارقف ليقو . مهلف ءاملا فلخ هارقفل ناو . هيلع قفنيو ىرتشي

 هدلب يف صخرو . هبف قفني داعبلا دالبلا نم هوحن وا . دادغبب هيلع قفني ام
 ٠ عنام دجو نا

 هزاجاو . اندنع هللا ليبس يف هسبح ام زوجيال ى باب ©

 نيضقانلا و ةاغبلاو مورلل نودهاجملا هب ىوقتي حالسك يف زيزعلا دبع نبا

 ليبس يف يلام نم اذك اولعجا لاقو رضتحا نمو . امرح نيكتاهلاو ادهع

 امعن و! . انيع ناو . هب نيطبارملا يوقت نسحتسا احالس ناك ناف : هللا

 ٠ ةقدص وا ن ةرمع وا ،جح يف وا . هللأ ليبس يفف كلذ وحن وا . الصا وا

 ام هسرفكب ناو . هأزجا لعج هجو يا يفف هوحن وا .ةلص وا . .قتع وا

 يف لمعتسي الو . ثلثلا يفوتسي ىتحف الاو . هيلاف لجا ناو . زاج يبح

 نميالا عنمي مل هيف ۔ىراقل فحصم وا . باتكب ناو . هل هب ىصوا ام ربغ

 ! ناويحوا .ةرجش وا : ىحر وا ث بج وا . رهنب ناو : هداسفا هنم فيخ

 اذكو . ايح هلعج نا ۔ هريغك _ زاجو هل نذاي مل نا هثراو هب عفتني الف عاتم وا

 ناو . ءاوس اهيف امهريغو هثراوو وهف ابح اهاطعا ناف : اهبف نفدي ضراب نا

 دجسمل اهب ناو . ةربقم اهنمثب حلصيو عابت ليقو : اهلف ةربقمل اهب ىصوا

 هحابصمل اذكب ناو . هبف اهتلغ لعجتو كسمت ليقو . هيف اهنمث ۔ ليق - لعج

٧٤٢



 دجسم يف ىلصمل ام لعجيالو . دجسمل هلعج ىف صخرو . هب صخ هرصح وا

 ناو . هلزنم دجسم يفف هنيعب ال دجسمل ناو . لوالا يف صخرو . هسكعك

 زوجو . هيلا برقالا يفف الاو . ناك نا هدجسم يفف دجاسم هيف ناك

 ٠ هلوصو نم عنم وا س برخ نا الا هب دصق نبع ناو . ديرا ثح

 مل ناو . قفاوم يف هلعف قفاوم هثراوو نيعم ال دجسمل فلاخم ىصوا ناو

 )١( قفاوم يفف ةسينك وا . فلاخمل ناو . اهتبارق دجسم يفف ةارما نيعت

 تقو هب نملف هذيمالت وا . همئاق وا .هنذؤمل وا . اذك دجسم مامال ناو

 ٠ هتوم تقو ربتعأ اذك ةفص لهال اذكو . نيعي مل نا يصوملا توم

 ٠ ذافنالا تقو ليقو

 يصويو ةطوحو ةضيب رف ححي نا ملسمل بدن 0 باب 0

 مهكسانم جاجحلا ىضق ىتح هموزا دعي ح كرات لاق نم ددشو . ةلفانب

 ينع جحي نا وا .جحلاب وا . جحلل اذكب تيصوا : هب صوم لوقي . كلاه

 وا 6ةئيه وا . ايونعم وا . ناك ايقيقح اصخش اهب هل ىصوملل قح ةيصولا نا قحلا ١(
 ه ريغل هفرض غوسي الف افلاخم وا . اقفاوم هل ىصوملا نوكي نا نبب قرف الو .اع و رشم

 « ميلع عيمس هلا نا هنولدبي نيذلا ىلع همثا امناف هعمس ام دعب هلدب نمو ». لاحب

 ةعاط الو ث ةعاط وهام ىلا فرصت ذثيح اهناف هللا ةيصعم يف قفنتل اهب ىصوا اذا الا مهللا

 هححصم ها - قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

٤٣ 

 تومدر اتع ١

 يصوملا

جحلاب ةيصولا



 كارشا

 تاجلا

 ىلاو ةصقانلا

 دح يا

 ؟اضيا هل رمتعي لهف : ةرمع ركذي ملو هب ىصوا ںاو ٠ امه وا . ةرمعلا اذكو

 طايتحال هنيع امو . هسكع يف هنود تصخو :( نالوق )؟ طقف جحي وا

 جحب ليقو . اهنم رعولا هب حلصا ةكم قبرطل ناو . هب هنع جحيلف جح
 هلام نم اذكب ناو . "اش امب جاح هنع رجؤتسل اذكه جحلاب ناو . هب هنع

 رثكا ناو ث ةدحاوف ةدحاو دجو ناف : هتفيلخ وا . هثراو مواس هبف وا .جحلل

 .ةلق افلتخا ولو اصقن هلثم عم كروش لمكت مل ناو ى ةجح ةنس لك يفف

 )١( نود امف ةعبس يف ليقو . قتع يف اذكو . ةثالث يف صخرو ةرثك وا

 نا الا عييضتلا ةدهع نم اهل اصيلختوةمالاب اقفر ءاملعلا هزاجا ناو جلاب ءاصبالا ١(

 . «اوجحت ال نا لبق اوجح » روفلا ىلع هبوجوب لوقي نم لوقب ذخالا يف طايتحالاو مزحلا

 مه اذا ىتح صخالا ىلع جحلا اياصو ذيفنت يف نونواهتب ءاصوالا نم اريثك نا كلذ

 . هيدامت يف نعميف اهءادال ىاك ريغ ةجحلل زجح ىذلا ددعلا دجو ذيفنتلاب مهدحا

 اكارد عفترت راعسالاو ثروطتت كفنت ال ةلاحلاو "فقت ال مايالا ةلجع نا ريبخ تناو

 امو ةيصولا نيب ةبسالا عطقنت ىتح اذكهو جاحلا ليبس ضرتعت ىتلا ةريثكلا عناوملا هلب

 يمتريما ؟ اهئادال يفكي ام هيدل سيلو اهيدؤيا :ةدقعم ةلكشم ازا حبصيف اهئادال يفكي

 اهودؤيف اهومضيل ةليزه تاجح نع ادصق نوثحبي نيذلا جحلا ةرسامس ضعب ناضحا يف

 ةعبتب وبيف ةرملاب اهذفني ال ما؟ ةجح نم رثكال يفكي ام كلذ نم مهيدل لصحت ناو ةدحاو

 ؟اذام ما ؟ اميظع ارجا هيخا ةيصو هذيفنت ىلع هللا نم لاني نارظتنملا امنيب عيضتلا اذه

 .هسفنب هتجح عيطتسملا يدؤي نا لدب هاصيالاب ءازتجالا ىلع بترتي ام ضعب كلذ

 = نم هتمذ ةءاربب بلقلا نئمطم وهو هبر ىلا بهذي ىتح هتايح لبقتسم يف اهب عفتتيو

٧٤٤



 عمناو ضرف وذو . ىشنخو يصو دع ال ٠ ةارما مم ناو لجر كرتشيو

 ح عم جح الو . هسكعك كلذك رمتعم عم طقف جح وذال . لفغن يذ

 هسفن نع صخش - ليق - جحيالو ٠. سخجلا داحتاب حصتو . هسكعك ةرمعو

 ىمس امف وأ . ثلثلا ق دجو ناو 0 تمو يح نع الو . ةدحا و هريغو

 . «اوجحت ال نا لبق اوجح» (ص) هلوق هيلا ريشي ام اذهو . ميظعلا بجاولا اذه ==

 ۔ىرا اميف۔ هل يمقاو لح لضفاو بهذم لك لكشملا اذه لح ف . اهقفلا بهذ دقل

 ' : هلوقب فنمملاهلاراشا دقو . تاقلا لبق امم يصوملا ةجح عفدت نا : وه اذفنت هرسياو

 ينعي «تاقلا نود اميف . ) لصملا وا .ربقلا وا ثتيبلاىلا ةراشا ) كلذ ريغ نم ءىزجيو»

 ةيونسلا اهتلطع لمجت ةيدوعسلا ةموكحلا و امس ةندم اهتيدات عطتسي مل نا ةكم اه.دؤب

 نع ةريعشلا هذه ءادا ف مهريغو ةلطلا نم بغري نمل ىنستل جحلا مسوم ف ميلعتلل

 اهيدؤب نم دجي نا جحلا اياصو هل نمل رسيتي كلذل . اوعفتنيو اوعفنيف هريغ نع ول . ه۔هن
 هذه صقنت الف ةكم تاقيم نم وا 'ةنيدملا تاقيمزم مارحالا ناك ءاوضو .ةلوهس لكب هنع

 . جحلا كسانم نم ءيشب يصوملا دلب نم اهعفدي نم ةجح نع ةيندملا اميسال ةجحلا

 يصؤوملا نع ىدؤت ىتلا ةجحلا نم نياف . اهفيراصمو اهباعتاو ةقشلا دعب الا مهللا

 ةعبس ال ةجح نيعبس انممضول اننا ىلع ؟تاجح ةدع ىلا ةقاضملاو ةقصلملا ةجحلا الالقتسا

 . مويلا ةجح تزاو خ ةصخر راعسالا تناك موي ةميدقلا تاجلا ضعب نم

 وا .ةيكم ةجح نيبو الثم رئازجلا نم عفدت ةجح نيب ىرخا ةهج نم انزاو اذا مث

 ٠ ةيكم نيرشع نم برقي امو تايندم تاجح رشعوحت يواسترئازجلا ةجح اندجو ةيندم
 نم ءزج ال تارمعو تاجح ةدع هنع جحي نا ةليزهلا ةجحلا بحاص نكمي لحلا اذهب ه

 :هحصم ها . . رسع ال رسي نيدلاو . ةدحاو ةجح
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 جحلاب ةبصولا

 . ناتجح هل كروش ناو . قتعلا اذكو . اهنم رثكاب ىصوا ولو عفد ةدحاو

 دجوت مل نا و . هريغل و هل حص ةدحاو . لك عم نينثا عم ناتبقر وا

 . هثراو وا .يصوملا ثراو نكي م نا هتقفن تلق جاح هب نيعا ةكراشم

 ىلعالو . هيلع ةعارت الو دريال ليقو . ثراولل ذخا امدر هيلع رسكنا ناف

 ٠ نمض جح هنم حصيال ناعملا نا هل نيبت ناو . (هبشالا ) وهو ثراولا

 عطقنا نا لزعتو . رح نع نذاب دبع جح زوجو . هل ةجح عفاد اذكو

 .يجتريو اهبر نذاب الا اهنم قفني الو . لودع اهيلع دهشيو .. قيرطلا

 ٠ هرما لاثما

 ةدحاو هنع جح هنع هنم جحل اذكب ىصوا نم © باب ©

 .هب وا . اهب جاحل ارانيد اذكب ناو .'برقالا ليقو .. يقابلا هثراو لكاو

 كلذكف مهنم ينع هب لاق ناو . لضن . ناو دحاول تعفد هنع مهب وا

 ناو . مهب رخأو مدق نا قا لكؤيو . مهنم لظبو ينع دنع همالك مامتل

 هثراولل هعوجر رهظتساو . يبأ ولو يبحام هريغل عفدي مل اذكب هنع اجاح نيع

 هنع جحيو ى عينضت الب ةدملا يف فلت نا ريضالو )١(. رمام ىلع برقالاوأ

 ىصوا ناو . اوجح نا ال . يلع وا . ينع اوجح لاق نا ثلثلا نم

 ٠امهب عيب امهريغب ناو . نذاب لدبلا زاجو . تعفد مهارد وا . ريناندب

 ١( ثراولل اهنا ليقو . برقالل اهنا :ليق .نيبت مل ينلا ةيصولا يف ص)٧٣٥(.
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 ٠ تلا حالص ىعاريو . لق نا امهاوس ناو هب ىصوملا عفد ريتخاو

 زم ول ؟ هربق س وا ؟ هتيب نم عفنت له © لش ه
 اهعفد ححصو . تاقيملا نود اميف كلذ ريغ نم 6ىزجيو . (لاوقا ) ؟ هالصم

 نا هيصو وا . هثراول لهف : تاجحب ىصوا ناو . هيف تمي مل ناو هتيب نم

 قيرط يف جاح تام ناو : صخرو . ةدش هبف ؟اهيضقي ىتح ةنيدملاب م

 . لقا وا . اموي اوراس ىتس هنع رسي مل ناو . هتوم عضوم نم هنع ريس

 مل ناو .هنع هنم اوراس ىذلا ىلا عضوملا نم هنع ارئاس اوركا رثكا وا

 نيعجار هيف تام يذلا ىلا هنع جحلا هنم اوطعا عضوم نم اوراس اودجي

 جاحل اهعفد نسحتساو : قرطلا تلداعت نا اهريغ نم وا 4 ىلوالا قيرطلا نم

 مدع ناو .هنماو هقدص ىجري قفاوملف الاو . ىلوتم لبق هسفت نع

 (نالوق) هسكع يفو . ةأرمأ نع لجر جح حصو . اهلكا هنم نمؤي فلاخملف

 دجي الو . كلذب كلهيالو _ ليق - هل رفغتسي الو . ىلوتم ريغ نع يليو

 اهبحاص نع جاحل ىصوا قيرط يف رضتحا ناو . هسفن نع جاح هدجي ام
 ليق ء هنع جاحل هعفدي ليقو . هتفيلخ وا " لوالا ثراول هثراو لاملا در الاو

 الاو . هنم اهذخايال اهدر هيلا بلط مث ثراو نم جح ةيصو ذخا نم

 نا هلدبوا .ًهتميقال هاطعا ام هنيعب ماق نا صخرو - لصت ىتح اهنمض

 عفدو . هسكعك ةضيرف لبق ثنح ةمزال ,ا . ةلفان عفد زاجو . . كله

 ٠ لباق يف ى رخالاو ماع يف اضيا اهتيمست 1 ةدحاو
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 عفدت نيا نم
 تلل انع ةجحلا

 نم جح لامكا

تد رطل ١ ف تام



 . هريغ ةجح ذخأيال نل لقاعل يغبني ق لمن © ريغلا نع جحلا

 نا ىلع كل اهتعفد نالف ةيصو هنه : لاق هتقيلخ وا . هثراو هلاهعفد ناف

 . بجاولا فوطتو . تافرعب فقتو . تاقيملا نم مرحت . هنع جحت

 كلذ ىلع اعلبق ناف يهنملا بنتجت و . رومأملا لعفت و

 ىلع اهذخا نا الاامهنرقي الو .جحل ةرمعب عتمتي الو .اهمتي نا همزل

 نذا الب عتمت ناو .لباق نم هداعاو ىدهاو همتا هيلع دسف ناو . )١( كلذ

 الاو . اهفرع نا ةنالف نب نالف نع يبليو . (نالوق) اهئازجا يفف

 اببحاصف هيسن ناو .ةيصولا بحاص نالف ىلع ىبل امهفرعي مل ناو . هوبأف
 هسفنل هأزجا هرخآ ىلا همارحا هدب نم هسفن ىلع ىبلو هكرت ناو .هاونو

 هؤدب ربتعا _ دمعت ناو : هسفن ىلع مث هيلع أدب ناو . لباق نم تيملل ديعبو

 هثراو نعو هنع أزجا هلام نم هيلع عوطتم ه هاباصو ذفنأ ناو. هنع أزجاو .

 ةفيلخل زاجو . هاون نا مكحلا يف هدجي الو مهنم اذخا وني مل نا هتفيلخو

 ٠ثراولاك اقلطم ليقو . هل نذا نا لاملا كسميو هسفنب هنع جحي نا تيم

 لاقف جحل ائيش نيع ناو . الوا اهب مرحمل تحص ناثراو هنع جح ناو

 دحاو ىلع اوقفتيلو ٠مهنم هنع جاحل تبث هذخا ينع مكنم جح نم هتثرو

 جحلاك ةرمعلاو . هئانعل هيف رظني الو ثلثلا هعسو نا هذخأيو . اوعراست نا

 نيححملا يف اي اي 9 رشع ةعب را نع ثيداحالا نم تيب : يده هعم هعم نكي ٧ نا عتمتي

 هححصم ها ٠ ةرمعلا ىلا هجح خسفي نا يده هعم نكي م نم (ص) رما هنا ا
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 . هدهاشمو همايا ف الا وه ععي الو تقو لك يف عقت اهنا الا ]] رم امف

 ناو ة ةيواسم ةملاس تمزل قتعل اغش نبع نا 9 باب ©

 تدجو نا لقاب ۔ ليق - .تزاج هنع هب قتعيل لاق ناو . هنم لقاب تدجو

 ه تنيعت هل ةما ةنالف قتعب رما ناو .لكؤيو كلذك هنع هنمو . لضفلا قفنيو

 اهقتع نم عنام اهب ثدح" ںاو ءاهلثم همزل تتام ىتح هثزاو عيض ناف

 وا تتام نا أربتو هتايح نم ناك نا قتعتو ءهاجر نا هلاوز رظتن
 ءالوو - اهلثم هيلعو هتأزجا نيد يف هسفن نع اهقتعا ناو . هتوم لبق تقحتسا

 : همزلو . زاج اهبهو . وا » اهعاب ناو . اوناك نا هئاكرشلو هل ةناثلاو . هل ىلوالا

 فدح وأ . تتام وا . هلا تراص نم اهقتعا ناو . هتىمم نع اهقتعو اهؤارش

 كلانه .ىزجو تبصع . وا . ت ره نا رظتنتو بلطتو . اهلثمف عنام اهب

 . نيع ناو .ىرخاف عنام اهيف ثدح وا . هيف تتام ناو . اموي هدي تلخد نا

 رظتنيو . هتايح يف هيف عنامب ولو هنع هقتعا نالف دبع هنع هب قتعيل ائيش

 ول و . . قتع .همزل و . رخآف الا و ى هلشم ١ اربي امم ناكو هدعب .هن ثلح نا هؤرب

 [ مكحلا ف هتوم حص مث باغ ناو .. ؛ هثوروم ةايح ؤ ررح وا ٠ نام

 ٠ ( نالوق )؟هقتع نم دبال وا ؟ لوال هىزجي لهف . ايح ءاج مث هريغ قتعاف

 .؛ نم ذافنا دعب دجو مث عيضت ال فلت نا اهنم نيعمل نيعمب ة هيصو لك اذكو

 ٢٢) جحلا بانك يفي )ص'١٨٣( ٠ ".د ::ا 1
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 قتعلاب ةيصولا

 نيعمب ةيصولا
نيعم



 ضرملا يفقتعلا

 ةمرحم يهو هتراو اهارتشاف ةنيعمب ىصوا ناو ؟الوا ؟ىزجي له : هريغ

 ةثرولا ضعبل ةمرحم تناك ناو .هنع ءىزجتو هتوم دعب هنع ررحت مل تيملا

 ولو ۔ ضعبلا اهنمصو مهتم نع ثىزجت الو . ءارشلا عم هيلع تررح

 اذا نكلو . ثراو ريغ ةفلخب ررحتت الو . ةفيلخلا وا .مهنم هريغ هارتشا

 اوون ىبا ناف . اهنمث هوطعي مث مهتيم نع اهقتعي نا اهبر اوبلط اهقتع اودارا
 مهنم دحاو اهب ىصوملا ىرتشا ناو . اوملسو هئرجتف هنع اهقتع اهئارشب

 تبثو .هل ديبع ادعبو البق تدلو امو . هنع اهقتعي مل ام هلام يهف هسفنل

 نم ال .اهكرت مدخ نم هتفيلخ قتعاف قتعب ىص وا ناو .اهارست نا هبسن

 دمعتي الو . هنمضف ثلثلا زواجي ل ام تلغ ولو هنع زاج ثراولا مدخ

 ٠ ثراولا ال . هغولبل هتقفن هتمزل الفط قتعا ناو ٠ رذع الب ثراولا رارضا

 :تيملا ماب نكي مل نا

 هنع اقتعم رما وا . هضرم يف قتعا ام زاج لص ©

 ذنالف ةيشمل وا .تقول هقتع قلع ول ؤضرم ىتح كرتو هتحص يف هدبع
 ىعستسيو . (نالوق) ؟ ثلثلا نم وا ؟ لكلا نم لهو :ضرمل يف همودق وا

 ص هلامب طيحا دقو هيف هقتعا ناو ."ناثلا ىلع هزواج نا هقوف امب دبعلا

 هنالطب ىلع رثكالاو ٠ ( راتخملا ) وهو اهلكب ليقو . ءامرغلل هيثلثب ىعسو

 دعب ناك اذا فالخ الب لطب و . اعامجا هتميقب طيحا ناو هتحص يف زاجو
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 مكحلا دعبو ريجحتلا لبق هقتعا ناو . هلام ريجحتو مهل نيدلاب مكحلا

 .( نالوق )؟لطب وا ؟ ( رهظالا ) وهو ىضم لهف هلام يف هب ءافو الو نيدلاب
 ىلع هريغ ءىزجب ال اسنج نيع ںا اذكو . هيف قتعب ىصوا لزنمب قتعتو

 ىصوا نا امك . ثراولا هقتعي ىتح ليقو . هتوم دعب هقتعب نيعم ررحو . حصالا

 يتح هقتع عيض نا هتميق نمضو . لعفلاو ردصملا نيب امل هنع قتعي نا

 . ديبع ثراولا اهقتعي نا لبق تدلو امف ةما نيع ناو 0 ثلثلا هعسوو تام

 لعف ام اهيف زاجو .اهتبقر نود ام اهتيانج هيلعو اهتلغ هلو .قتعت . ام ةما يهو

 ؟ الول ؟هيلع تكسمتسا نا اهقتع ىلع ربجي لهو . هكلم نم جارخا ريغ

 ؟حصي لهف : لامب هدبعل ىصوا ناو . يناثلا ىلع هتنا دنع همزلو .( نالوق )

 امب ىعسو ررح لقا وا .هتميق ردق هل هب ىصوملا ناك ناف( نالوق)؟ال ما
 ثراولا اهقتعا اهيف كروش ةبقر قتعب ناو .هسفنب هل صومك ناكف اهنم يب

 ام نمضو كرتشم قتع دمعتم ىصعو . اهؤارش همزل دقو . اهكلمي نا دمب

 .امهدحا زاج ةماو دع هلو هديبع نم دحاو قنعب ىص وا ناو . كيرش

 .امهدحا ةمقب ايعسو اعم اقتع ىديبع نم ادحاو تقتعا لاق ن

 ديس تومل قلع ةفصب قتع وهو ريبدتلا زاج © باب ©

 نم ضرلل ينو .لكلا نم ةحصلا يف هنا ىلع رثكالاو ؟امهريغ وا ؟دبع وا

 قتعل زوجو . هتبهو هعيب عنمو . رظنالا وهو ( ححصو) . اقلطم هنم ليقو 3 ثلثلا

 اهدعبو دبع ةدملا لبق وهف :هتدالو موي ربتعاو . اهمكح ةربدم لمح مكحو
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 ريبدتلا ماكحا

 ةدم الب امهريغ وا . اهتوم وا .هتوم ليق اهربد نا همالك مامت دنع تررحو . رح

 يهذا اندنع ةبتاكم ءطو ال .اعامج! اهؤطو هلو كلذ دعب ناا ذكو . )١( رم دقو

 . اهتوم وا . هتوم لبق اهربد نا اهيرست مرحو ريبدت يف عوجر حصي الو )٢(. ةرح

 تلتق ناو . هيلا اهتمدخ ةميقب هتوم لبق ىمسم لجال اهربد نا اهل يصويو

 نا اهلتاق اهب لتقيف . ةرحف همامت لبق تام ناو . ةمأيهف هزواج ىتحشاعو

 اهب ربد هتميق تذخاف ربدم لتق ناو . حرجو فذقك اهمكح اذكو . دمعت

 هوضع ةيد اذكو (نالوق) ؟ هريغ هب ربدي وا , ناك نا لضف لكؤي لهو . هلثم

 هتمدخ تلباقو . قتعي م ام هتمدخ تلحو . هحرج ةيد لكؤتو . عطق نا

 ثراك عنمي وا ؟هثراو ءاش نا هب لتقيو هربدم لتق نا ررحي لهو . هتميق

 ناو . ؟الوا ؟هل لطبت له هل ايصوم هل ىصوملا لتق نا اذكو (نالوق) ؟هب

 هربد نا لوالابو .رخآلا تومب ررح ممتومل ادبع ددعتم ربد

 يتايح يف ربدم تنا هقيقرل ديس لوق ريدلا ق لصف ©

 ديس تومل قلعم ةفصب قتع وهو : هلوق نم موهفم هنال احيرصت ال انمض يا ١(

 ٧٥٠١[ ص] ريبدتلا باب يف

 ٣٥٩( ص) يناثلا ءزجلاب انقيلعت يف ةلاحملا ريرحت رظنا ٢(
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 لجال توملا لبق نوكي و .اذك تقول وا . ربدم تنا وا. يتوم دعب رح

 الب كرتشم يف ال .هقتع حص نمم حصو . كرشمو ريغص يف ولو اضيا هعمو

 ررحي لهو ،تابنك ازاجم ولو حور يذ لك توملو . نيعم لجال و ٧ نذا

 قلع نا حير وا . رطم نايتا دنع ررحو .(نالوق)؟ هتومل وا ؟ هنيح يف هب

 .ضامل قلع نا هنيح يف ررحو . هتقو لوهجم لك اذكو . هب ملعي مل ناو هيلا

 . رفاسم مودق وا \دصح وا. ثرح وا .ة فيرخ وا . فيص لوصح دنعو

 تيصوا هقيقرل لاق نمو رماب قتعك حصو .هيلا قلع نا ةأرما ةدالو وا

 . كل اهتبهو لاق نا هنيح يفو . هتوم دنع ررح كسفنب كل

 . اهدماش نا هثوروم ةيصو اغلاب اثراو تمرل ( ذ باب «

 نم هقدص ام لك هلا دنعو . مكحلا ىفو هللا دنع نانيما امهبدهش وا

 مهس نم يطعي الو . هنم درت نمم وا ،نيما ريغ ناو دحاو ةداهشوا . باتك

 تدجو نا امهيلع مكحلا يف تزوجو . هعم ثرو نا اذه يف ميتيكوا « بئاغ

 .انيما ناك نا دحاو دهاشب ولو نيما دنع وا . هتيب وا ، تيم راد يف

 . تيحم وا . تعاض نا الا طلخي الئل دحاو ساطرق يف هتيصو بتكيو

 نا اهيلع دهشيو اهلبق امل ةخسان وا . هاياصو رخآ اهنا هبنيو خرؤيو تعطق را

 ىنا : دوهشلل وا ث مهل لاق نا اهذافنا مهمزلو )١( . هطخب اهبتكي مل

 ء اهدحو يفكت هطخ هتسصو ىصوملا ةب اتك نآ فنصملا ةرايع نمرد ابتي ىذلا ١

٢٣ 

 ةجح نوكي ام
 امم ةثرولا ىلع
 ةبصو هب تبثت
مهثوروم



 دعب اودجو ناو .مهيلع أرقي ىتح ليقو ،ساطرقلا اذه يف امب تيصوا

 نا هف نصصاحتو .ثلثلا زواجت مل ام اقلطم اهوذفنا ةدحاو نم رثكا هتوم

 ذفنيو . .تملع نا ةريخالا ليقو . ةدحاو اوذفنا لكلا قفتا نا ليقو. هتزواج

 .أرقي ال ىتح وحمو عوطقمك طقس الاو . .ىرق نا ملقب هيلع زاج ام

 دوهشلا ركذ نا »:ةدافم امب اههجو هنلا همحرحراشلا نا ديب .دوهشلا ةداهشزع هنغتوحح

 لقع ولو يصوملا طخب ةبوتكم تناك اذا ةيصولا ثابثا يف ءىزجيال نيريثك اوناك ولو
 ءىزجب ينعي قيدصتلا باب نم نوكي نا الا مهللا . ءانمأ دوهش كلذب دهش وا. هطخ هنا

 ربتعي ال طخلا نا ىلع ينبم ىرت امك هيجوتلا اذهو .همكحلا يف ال هللا نيبو مهنيب

 .اعم امهنم وا ،دوهشلا وا . يصوملا نم قطنب اعوفشم الا هب لمعي الو ال ةجح هدرفمب

 ئىرمال لحي ال » (صد» هاوق هيلا ريشي امو مالسالا رسي هابأي دق ديدشت يا ديدشت وهو

 هتيصوو » هلوق ناف «هسار دنع ةبوتكم هتيصوو الا نيتليل تيبي هب يصوي ءىش هل ملسم
 ثيدحلا حرش يف يملاسلا خيشلا لاق :هب لمعلاو طخلاب دادتعالا ديفي « هسأر دنع ةب وتكم

 كلذ نرتقي مل ولو طخلاو ةباتكلا ىلع دامتعالا زاوج ىلع ثيدحلاب لدتسا نم مهنمو »

 امهيلع مكحلا يف تزوجو » مدق نم دهعلاب امو لاق فنصملا نا ىلع « ةداهشلاب

 دحاو دهاشب ولو نيما دنع وا .هتيب وا ‘تيم راد يف تدجو نا [ ميتيلاو بئاغلا ]

 طخ نوكي الفا اهتابثال ةيفاك ةراما هتيب وا .تيم راد يف اهدوجو ناكاذاف .« انيما ناك نا

 ؟ تابثالا ىلع ةلالد ىوقا ملع ىتم يصوملا

 هلوقب لدتساو » : هصن ام ثيدحلا ىلع مالكلا ضرعم يف مالسلا لبس بحاص لاقو

 ىلا ةداهشب نرتقي مل ناو ةباتكلا ىلع دامتعالاو طخلا زاوج ىلع [ هدنع ةبوتكم ]

 == هلثمو ث هب لمع يصوملا طخ فرع اذاف طخلا ةفرعم ربتعملا نا قيقحتلاو : لاق نا
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 دحاوب وأ . ةيدعت ناو تفلت وأ . تحم وأ ٠ تعطق ىتح اهوعض ناو

 . ةيدعتب ساطرقلا ىف دسفا ام الا اهاحم نا مهريغ ال ماهونمض مهنم

 ذخا هنممهسب وا ث دحال هلام نم رطشب ىصوا نا © لص ©

 ‘سدسلا ليقو.امهس ةثرولا لقاك ذخاي ليقف : همهبا ناو ،هثراو هزجي مل ناثلثلا

 -اولضافت ناو ۔مهدحامهسب تزاجو . صقشوا ء هنم ضعي امك . تلطب ليقو

 الاو . زوج نا همساق دحاو هدنعو هينب دحا بيصنب لاق ناو س مهلقا بانم ذخا

 .كلثلاب ليقو ٠ فمصنلابهبف اهعم لزن تناك ناو . هاوس ةيصو نكت نا فكلثلا ذخا

 ه هيف ثلثلاب تناك نا اهعم لزن و هاوس نكت مل نا ثلثلا ذخا نانثا هل ناك ناو

 عب رلاب ثلثلا يف هريغ عم لرن الاو .هل ملس نا عبرلا ذخا ةثالث هل ناك ناو

 . ركذلا بيصن اركذ ناك ناهل ىصوملا ذخا ثاناو روكذ هل ناك ناو ٠ اذكهو

 ركذلا انم ذخاو - نيلاحلاب ذخا ىثنخ ناك ناو . ىثاكف ىثنا ناك ناو

 نمه رثكا ثلثلا نم اذخأ نا و ۔ هكعك طقف روكذلا فلخ نا ىشا ؤلو

 هكلمي امب دحأل نصوا ناف .اووتسي ىتح لضفلا مهل در مهدحا بانم

 ىصوا امب هلام يف لك لزن ةثرولا زاجاف هثلثب رخآلو . هلام فصنب رخآلو

 .هنم رثكاب هيف لزني ال ليقو . ثلثلا يف كلذب اولزن اوزيجي ملناو .هب هل

 . ۔۔

 بتكلا ثعبي [ص] هللا لوسر ناك دقو . اثيدحو اميدق سانلا لمع هبلعو مكاحلا طخ ==
 ضعب ىلا مهضعب بتكي سانلالزي ملو"كلذب ةجحلا مهيلع موقتو هللا ىلا سانلا اهيف وعدي
 نم كلذ لك ةداجولاب لمعلا هيلعو ث اهب نولمعيو تايويندلاو تاينيدلا نم تامهملا يف
 هححصم ها ها .داهشا نود
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 صعبب ءاصيالا
لاملا



 ةالصلاب ةرصولا
 م وصل!وةاكزلاو

 ةئاملا امسق اهيواسي وهو هلام ثلثب رخالو رانيد ةئامب دحاول ىصوا ناو

 مهرد فلا هتميق دبعب هل ىصوا ناو . تناك نا اياصولا عم الزنو نيفصن

 ثلثلل اعجر ثراولا زجي ملو امهاوس هل الو .اهفصن هتميق رخآب رخآلو

 . هنم رثكاب هف ناالزني ال ليقو .امهاوس ناك ولو هدع ةميقب لك هبف لزنو

 لك هبف لزني هنم لقا رخآلاو كلثلا نم رثكا هتميق امهدحا ناك نا اذكو

 لك تل نو هيف تصصاحت هنم رثكا تافلتخمب ىصوا ناو : هدبع ةميقب

 يف باصي امب هبف لزن هل مسي ملو جح اهبف ناك ناف :اهل يمس امب
 ' : لكلا جارختسا لمأت . قتعلا اذكو .هتقو

3 

 ليقو . رفك هتمزل ةاكزب صوي مل و تام نا , © باب

 .اهب صوي مل نا هثوروم مزل ام هثراو مزلي الو .لوح يف لوح لخد نا

 ءأجافف ةيصولاب نادو احلاص ناك وا .هيلع لضفت نا الإ ائيش كرتي مل وا

 وا . ءاجنتسا وا .ءوضو وا ،لاستغا وا . ةالصب حصت الو . ۔اصبألا لبق توملا

 ؟ فراولا وا ؟برقألا اهلكاي لهو:.هتزانج ىلع لمل وا س٠يشب هل

 زوجع وا . ملسم خيشلا: عفد )١( شارفلا لوخدل ءيشب ىصوا ناو . (نالوق)

 اهف هل زوجيال ةلاح ف ادمح هتجوز عماجي نم شارفلا لوخدب ينعي ١(

 ح= ..رانيدب .مهدنع رهتشا ام وهو : كلذ ربغو ةرفص وا . سافن وأ ٤ ضحك اهعامج
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 هنفاكو هلساغو هلماحل حصو . اقلطم ريقف ملسملف الاو . دجو نا هيلا بيرق

 ١) ( كلللا نم وهو هتافو دعب هلع .ىراقلو هوحنو هنفادو هربق ف هلزنمو

 الا . وه موصيو هنع مئاصل هب ىصوا ام ثراولا كسمي الو . موص ءاضقبو

 - هالجحخاو - هانغا ناك امو . هجوم بكتري مل ولو ه ءاصرالا ةلهجلا داتعاو شارفلا ۔= ح

 ٠ اهبكتري مل ناو ةريبكب فارتعالا هيلع لجست ىتلا ةيصولا هذه لثمب يصوي نا

 هيلع اهلجسي نا الضف هتلز عيذي الو ارس هعفدي نا ۔ همزل نا ۔ هل اريخ نوكي الفا

 هحح>صم ها ٠ الجست

 ىلا بلاغلا يف فدهت ةيدام اهنم رثكا ةيحور نوكت نا ةيصولا يف لصالا ١(

 اياصولل ضرعتتال نآ رقلا اياصو دجن اذلميقتسم قيرط ىلاو قحلا ىلاهدعب نم يصوملا هيجوت

 ناسنالا نا كلذ :. هدعب ةباحصلاو [ص] لوسرلا اياصو كلذ لثمو ث اليلق الا ةيداملا

 لكب اهقيقحت دوي ةايح هذه ىف فادهاهل نوكت ناو ديال هنايكب روعشو يح بلق اذ ناك ىتم

 ضرعلا يقن هبر يقالي ىتح اهلهال اهناداب رومأم قوقح هيلعو . ةليحو ةوقنم هيتواام
 ةحلاص لامعاو . اهنم للحتي مل نا هداعم يف هتقبوا امبر تاعبتو ث ذاحلا فيفخ

 نم :يصوي مهلع فاخ فاعض ةيرذو . اهزاجنا لبق هلجا يهتني نا فاخف اهيف عرش

 ةايحلا هذه دعب لامآو .مهيلا ناسحالاب هتايح متخي ةبارقو . اريخ مهب مهيف هفلخي

 امئاد اهصرف أيهتت ال كلذ قيقحت بابسا نا ديب . ةيدبا ةداعس اهئارو نم وجري

 رصع انرصع يف اهرثكا امو سافنالا جرادم يفاجشلاك هتياغ ضرتعت عناوملا ةرثكو

 اقح ناكف ت ما رتخالاب لامآلا كلت ددهي موتحملا لجالا كلذ ءارو نمو . دوحجلاو ةداملا

 هتاف ام ةيضو نم هل حيتا امب كردتسي نا ةلماك ةيدرمس ةايح ىلا حمطي نم ىلع

 .= يف هسفنب هققحي نا هل نستي مل ام هريغ دي ىلع هريخل هتافو دعب ققحيف هتايح مايا
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 لكألا دمعت نا عيضي ل ناو ءاضقلا نم هلع امب ميقم يصويو . هل نذا نا

 . ثراو ريغ ناو همزل هلام نم مدعم ةيصو ذافناب لفكت نمف ء رذعب ال

 ىصوا ناو .ائيش هب لفكت امب برقألا الو ثراولا كرديالو .ال ليقو

 .اهنمث قافتاو اهعيب زاجو . اهنايعاب مهيلب تقفنا مهئاذي ال هناريجل منغلا هذهب

 اهمحل قافناو اهحبذ ءىزجي الو . طايتحا وا . لاصتتال اهب ىصوا نا اذكو .

 مكلاوما ثلثب مكيلع قدصت دق هلا نا » [صإ هلوت ىزنم وهو هنايح ==
 ايو انمايا يف تسكعنا ةيضقلا نكل « مكتانسح يف ةدايز مكتافو دنع

 :اردانالا حورلا بناج ىلا اهيف تفكي ال ةتحب ةيدام ةيصولا تحبصاف فنالل

 ةيريخلا عيراشملا ءايحاك اهتيدام يف ةيمها تاذ تناك كلذك تدغ ذا اهتيلايو

 ءارقفلا و لمارالا ناضتحا و ماتيالا ةلافك و ملعلا ةايح دادماب ةماعلا

 عدبلا هلب هفاوتلا ىلع رصقت اهدجنو امال فدهلا يف ةبحورلاب تقتلال نذا ةزجعلاو

 اهترفو ىلع ةايحلا تاعبت نم يصوملا للحتي نا لدبف بيخت لامالاو ةميسج ةراسخلاف
 ربقلا ميلعت مويو هيلع نآرقلا ةءارقو ربقلا ماعط لثم يف ددبي ريزغلا دروملا كلذ دجن

 ريغو شعنلا لماحو ربقلا رفاحو ةيونسلا ىركذلاو نيعبرالا مويلاو . عباسلا مويلاو

 الو لالخا كلذ يف نوكي نا نود اهمظعم نع ءانغتسالا نكمب ىتلا طئاسبلا نم كلذ

 ةيصولا تعضخاف ةدابعلا ىلع تغط ةداعلانكلو نيد ةمالسوداصتقا هيف نوكيدق لب مثا

 الف يوامسلا نوناقلا راطا نع جرخي ام ةداع لانت ىتلا ىضوفلا اهتلانف اهنوناقل

 يغبني امل يصوملا هيحوتو اهريرحت نسحي ةيصولا بتاك الو بطي امل ىنعم هقفي ىصوملا
 . . بتاكلا روصقو يصوملا لهج نيب ةحلصملا تعاضو ليبسلا هاوس نع ةلفاقلا تزاجف

 هححصم ها .. ٠ . هلف رمالاو :ذفنملا ريصقتو
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 . ةيصولا نم هبانم ذافنا هريغل لاملا نم هبصن كرت اثراو مزلو ۔ هنذاب الا اذه ف

 فلت نا نونمضي الو : زاج تالغلا تاقوال هتيصو مهل لوح ناو .ال ليقو

 .مكلرسيت اذا اهوذفنا لاق نالاملا دوجو دعب اورخؤي الو .اهيف مهعيضت الب لاملا

 بانم كاردا ىلع دهشي مل نا اعربتم دعورثكا وا . مهنع مهنم دحاو ذافنا زاجو

 .٠ هدحو هثرا و هثرو نا زاجو . هثراو بانم قالا هثرا و ثراو ال . نيرخآلا

 قتعو ريبدت يف ال . [١]اهيف عوجرلا مكحلا يف زاج ق باب «

 ىصوا مث ى رخآل هنا لاق مث نالفل ءيشب ىصوا ناف . صقنلا و ةدايزلاو

 هعافتتا دعي الو . رخآلل ليقو . لوالل ليقو . ]٢[ اثالثا اهثلاثف .اضيا رخال هب

 نا سلالللا يف ليقو - اهدصح و اهتلغ مرص الو .اعوجر ه يصوا ام ءيشب

 بحو . ابايث لمع فوصك هتاذ نع هب ىصوملا رييغتو . عوجر هنا هسبل

 .هلكش ريغ ولو هنيع دجو ام ال ليقو ۔ عوجر هوحنو كيكستب ةكيبسو . نحط

 ثراولا لزنيو 4 عوجرب سيلف هغبدف دلج وا .هغبص مث بوثب ىصوا ناو

 وا .راد وا . رجش وا ى سرغ لقنو . هل يصوملا عم غبدلاو غبصلا يف

 رفح وا .اهئانب وا "ضرا سرغ يفو 0 عوجر رخآل لحم نم هوحنو طئاح

 برقتلل ادصق هب ىصوا امف ه حجري نا هل زوجي الف هللا نبب و هنس امف اماو ١]

 هححصم . ها . قولخمللوا . هلل قح وه امف الو .ىلاعت هللا يلا

 0 - انالثا مهنيب مسقي اهثلاث ةثالث لاوقا هيفف يا ٣(
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 يق عوجرلا
ةصولا



 ىوعد تاثا

 ءاصبالا

 ال لقو . عوجر ليقو . هب اولغتشي ل يتيصو اوذفنت ال : لاق ناو .(نالوق )

 ف تتبثو . عوجر هكلم نم ءيشلا جارخاو ٠ ةصرولا ف عوجرلا زوجي

 جارخا بجوم هيف لعف وا ى خسفب هعاب نا اذكو . هضعب جرخا نا يقابلا

 ثامنف هنهروا . همتي نا لق تامف اقلعم هف لعف ناو . هخسف هل ناب مث

 . عوجرف نهترملا هعابو

 ىتا ناو .هدبعو هنبال لجر ةداهش درت ق لض ©

 .هفاصصاحت كلذ لثمب رخآ ىتاو هلام ثلثب هل ىصوا انالف نا نيدهاشب

 الا هل هنمض هنيبو هاعداو رخآلا ءاج مث هئاعداب لوالل ثراولا هعفد ناو

 ىلع نيب نمف . طقف هفصن هل مرغيف لوالل هب ىصوا هتيم نا ملع نا
 ابئاغ ناك وا ى ضعب نود ةثرولا ضعب ىلع ثلثلاب هل تيم ءاصيا هاوعد

 هبانم رضاحلا هل عفد رضحت مل وا . مهل ةفيلخ الو انونجم وا . الفط وا

 هبانم ذخايف لفطكل فالختساب هتريشع ذخا هل زاجو . هبانمب رخآلا عبتو
 ماق ناو . هثراو نم هذخايف تومي وا . مدقي ىتح بئاغ بانم كرتيو هيلع

 .لاملا ىلا لصي مل نا الا هل عفدلاب مكاحلا هذخا ةيصولا ةفيلخ ىلع نايبلا

 .ةفيلخلا وا . ثراولاب كاسمتسا هلو . ثلثلا اهعسو نا اياصولا عيمج اذكو

 . هنيمي عم هلوق لبقيو . لقا ثراولا لاق نا عدمف اذك ثلثلا لاق ناو

 ناو . هتوم دعب تيملا لعف نم هوزاجا اميف ءامرغلا وا . ةثرولا عجري الو

اوفلتخا نا زوم بانم زاجو . ( نالوقف) اهدعب هودرو هتايح يف هوزاجا



 . .ثراولل هريغو هاياصول ثكلئلاف هتوم دعب مهنويد نم ءامرغلا هأربا ناو

 .هلام مهيقاب يفوثسي ىتح طقف مهضعب هأربا نا ةيصولا الو .كلذ دجي الو

 تلزن ۔ىش اهنع لضف ناف .اهلباقي اميف ةيصولا تلطب ثراولل اهوكرت ناو

 هلام لكب هؤاصيا زاج هل ثراوال وا .كرش نم ملسا نمو : كث يف

 ة ]١[ ٠ رم ام يلع ىلوملاك

 ةيمرلا نامض فلت ىتح اهذفني مل نا ةيصولا ثراولا نمض : ه باب ©

 ناو.. ةردقلاو ناكمالا عم روفلا ىلع اهبوجول هنفدب لغتشي مل نا لاملا

 .اعم هو_ نفدي ىتح هريخات مهل زوجو . هنفد ضعبلو اهذافنا مهضعبلف ددعت

 مهنكما نا اهعيمج اوصصاحو يقابلا اونمضي مل فلتف مهنكما ام اوذفن ناو

 نا يقابلا بانم اونمض هيف هوذفنا ناو , طقف لاملا نم اهضعب ذافن

 اونمض فلت ىتح اهنم نكمم ذافنا اوعيض ناو . اهوكرتو صصاحتلا مهنكما

 نالف نب نالف ةيصو اهناب نوربخيو . صصحلاب طقف نكمملا ليقو . اهعيمج

 مشا 'نا اوعمط نم اهنم نوطمي ال اذكو . ابوجو ال اناسحتسا اهذافنا ذن

 .هل .نمو ةجاحلا يوذو ةبارقلا ىلع اهنوذفنيو : . اهنم مهل دري وا 4 اهيلع

 ةكرب عزنت و ‘لضفا وهف هيف تعمتجا نمف . مالسا قح وا . ةعابت هيلع

 ١ ) ص . "لاومالا باقرب ةصرولا زاوج ىلع اوقفتا باب ف يا ( ٩ (
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 .ءىشب ءاصيالا

 ةيصولل

 ثالث هف تناك نا لقو . هنم لكوي ال لقو . ةصو هف تمادام لام رص

 ذافنا اوكرت ناو .ةثرولا هيف لماعي الو .ذفنت ىتحهنم لكؤي الف اياصو

 ]١[ .احلاص مهدنع ناك نا هيلع مهوظعوو نوملسملا مهملك مهثراو ةيصو

 هعاب هتصول اذك هنم جرخي ءيشب ىصرا نا 0 باب 0

 .هعسو ام هنمث نم جرخا الاو ' كللثلا هعسو نا ىمس ام هنم ذقناو ثراولا

 ن!و 6 هنم رثكا كلثلا ںآاك ولو هنمث الا هلع الف ىمس ام غلبي م ناو

 :اجن هئارو نم وجري امب ىصويف ادغ هر يدي نيب هفقوم ملسملا رضحتسي ١(

 اهب قدصت ىتلا هبذ ةقدص الغتسم ةماركلا راد يف هتجردل ءالعا وا . ةعبت نم

 هتناماو .- هءاجر لحمو هتقث عضوم وه نم ىلا اهذيفنت رما دنسي مث . هتافو دنع هبلع

 ' هب هنظ نسح دنع نوكي نا لدبف . هاوس هيلع نمتأيال اميف هسفن ةلزنم هلزناو

 سيخيو هتوخال ركنتي كلذ لدب . هللا باذع نم هسفن قاتعا ىلع هنيعي نا لدبو

 اياصو اهيلع دراوتت ىتح تالمهملا ةيواز يف اهحرطيو هيخا ةيصوب نواهتيف هتتاماو هدهعب
 هبلع بجي اهيلع نمتؤا ةعيدو اهنا ال ٠هلام صلاخ نم اهناك ةغئاس ةمقل اهردزي مل نا . رخ
 هاخا ناخ : ةءاساو ملظو ةنايخ نم بكترا امب ثرتكم ريغ اهلها ىلا اهيدؤي نا
 . ةصولا باحصا ملظو . ةوق الو الوح هعم كلميال حبصاو ىرثلا دسو ىنلا

 هدعب ريسي نمل ةئيس ةنس نم نس امب ءاساو مهفوقح ةصاخو ةماع عيراشم نم مهيف امب

 ٠ _ نادي ىتفلا نيدي امكو » ةيصو نم هدعب هسفن وه هكرتيس امل ىتح ءاساو لب

 . 4 . . ضورق ايندلاو
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 هعيض ناو . اهنم هيلع الف ارح جرخ وا . ءانماب قحتسا وا . هعييضت الب فلت

 تناك ناو . ةيصولا هب تطاحاو ثلثلا نم لقا تناك نا هتميق هلعف فلتن

 هب ىصوملا الا لاملا فلت ناو . ثلثلا لباقم الا هيلع الف كلذك هنم زنكا

 ثلثف فلت وا ،هضعب وا . قحتسا نا اذكو .اهلك ليقو . هتميق ثراولا ىلعف

 درو هذخا بيعب هيلع در مث هنمث نم ذفناو هب ىصوملا عاب ناو ، يقالا

 ناو .ذافنالا لبق الوا در نا هيلع الو _ صقنب ناو اضيا هعابو نمثلا

 لبق هانماب ال قحتسا ناو .هلام نم همرغيف نمثلاب هيلع عجر هدعب قحتسا
 ناو . ةيفخ هنم هذخاو . هلام نم يرتشملل مرغو .هنمث نم ذفنا اهذافن

 لثم هلام نم هل مرغ مكحب هيلع درو ءىيشلا بيعو هلبق نمثلا هنم فلت

 هلع در هدعب هعيب خسف ناو .هعيض نا اضيا هنم اهذفناو .هنم ذخا ام

 هثوروم ةصو نم ذفنأ ام هنزجي و هلام نم ذخا ام لئم يرتشملا ىلع درو

 اودؤينا مهرماي هثلاف مهناوخا اياصو نم هيلع اونمتئا اميف ثايصوالا هللا قتيلف الا =

 ةلزنم مهلزنا نم دهع اوظفحيلو . ( هل ةنامأ ال نمل ناميا الو) اهلها ىلا تانامالا

 اهئافعض يف ةمالا ملظ اورذحيلو - (( هل دهع ال سل نيد الف ) كلمي ام زعايف هسفن

 - . (نيملاظلا ىلع الا ناودع الو ) مهيملاظ نم مقتنمو مهرصان هللاف اهعيراشمو

 تلمعامو . ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي ) : امئاد اوركذيلو

 اوبساحيلو . ( هسفن هللا مكرذحي و . اديعب ادما هنيبو اهنيب نا ول دوت ءوس نم

 . (ادحا كبر ملظي الو) . ليتفلاو ريمطقلاو ريقنلا ىلع اوبساحي نا لبق مهسفنا

 هححصم ه ١
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 ىصوملا نامض

 هئزجيو . اضيا اهذفنيو هعيبي لب ى هئزجي لب ليقو دارا ام ءيشلا يف لعفيو

 هذفناو ايناث هعابو نمثلا مرغ (١)خسفب هعاب ناو .هيلع اميف هسفن ىلع وه

 ذخا ام مرغ عيبلا خسف مث هيرتشم نم .يشلاو هلبق هدي نم فلت ناو

 هرشلا ةميق ذفنا هبحاص لك أربا وا ءايضاقت ناو . ةيصولل هتميق همرغو س هنم

 ىلع ردقي ملو هدي نم فيشلا فلتو مرغو خسف نا اذكو اهيف هلام نم

 نم جرخيف الام كرتو تام نا هماقمب لك ثراوو . سلفا وا .يرتشملا

 ء لفط ىلع الو . مهيلع مهنذا الب ةثرولا نم اهذفنم عجري الو 4 لكلا

 عيبب مهريغ ةثرولا رما ناو . كرد نم هبلع مجر امب اقلطم نونجم وا

 اهتفلخ ناك ناو . خسف ريغ نم هكردا امب مهيلع عجر هنم اهذافناو ءيشلا

 يف خسفيو تيملا لام يف هب عجر هانماب قاقحتساب هكردا امف مهنم ادحاو

 ناو .مهرما الب لعف ولو تيملا لام يف ليقو .اضيا بيعب اذكو . وه هلام

 تناكو اهومتا نا مهل زاج ءيشلا اوكسميو مهلام نم اهوذفني نا اودارا

 .متت مل ناو اهيف هتميق اوذفنيو هوكسمي نا مهل صخرو .اهنم لقا هتميق

 ةفيلخ ناو تيملا نذا وا . مهنذاب الا هدارا نا مهنم دحاو كلذ دجي الو

 .اهنم لقا هتميق ناك وا

 سفن وا لام يف هب ىصوملا دسفا ام جرخي © باب ©

 ادمعتم ينعي ١(

٨٦٤



 . طقف هتبقر لباقمف اقيقر ناك ناو ى هدي ىق ماد ام ثراولا لام نم

 ثراولا مزلي مل ةيصولاب ملعو هب هل ىصوملا دييف ناك ناف : هتلزنمب هجارخو
 .امهريغ دي ناك نا هملعيو .هدي ناك نا ملع ولو هل هعفديو . هب همالعا

 هل هعفد همزلو . زوجو . هنذاب الا ثراولا نم هب ىصوملا ةفيلخلا ذخاي الو

 نمضي فلت ىتح هنم هبلطي مل نا ةفيلخلا اذكو .هنمض الاو .. هب هنم أربتيو

 الب فلت ناو . ثراولا ىلع هل عوجر الو هديب هعيض وا "فالا موب هتميق

 ثراولا مزلي مل ءيشلا ىلع تيملا هفلختسا ناو . امهيلع الف امهعيضت

 ملعي مل نآ هب هربخيو .هلصي ىتح هزرح همزل الاو ء رضح نا هنم ءيش

 اهلعج وا . ثراولا هل اهعفد ناو . ةلغلا يفو لصألا ريغ يف وه امنا نامضلاو

 صوي مل نا اهذفنيف لوألا ثراول هثراو اهدر اهذافنا لبق تامف هديب تلل

 ذقو اهب ىصوا نا لكلا نم جرختو . اقلطم اهدري ال ليقو .اهذافناب هل

 ةثرولا ضعب وا ذافنالا وا . بلطلا مهضعب عيضف ةفيلخلا ددعت ناو . اهنمض

 ىتح ةفيلخلا عيض نا اذكو . هردقو ناكما عم هبانل نماض عيضملاف : عفنلا

 ام يسن وا .تام وا .ثراولا هدحج وا ثلاملا فلت وا .دوهشلا تام

 ذز امب ثراولا ىلع عجري الو . ةيصولا تعاض وا . هنييعت وا .هب ىصوا
 صقنلا مرغيو.ايناث هعيب دعب ناك نا لضفلا هل دريو ى بيع وا " خسفب هبلع

 فلتف هعضت الب هدي نم نمثلا فلت دعب بيعب هيلع در ناو .هلام نم

 ذافنا دعب هنم قحتسا ناو .. هنم ذخا ام هيرتشمل هلام نم مرغ كلذك اضيا

دريو ث ثراولا ىلع عوجر الو هلام نم هل مرغ هنمث نم ةيصولا ةفيلخل



 فرصتي فيك
 ةفلخلا

 امك ةيفخ هنم ذخايو ثراولا ىلع الو .ةيصولا نم هيلع الو هلبق نمثلا

 نمف هيف دسفا امو ي هدي يف هدسفا ام نمضو . ءانما الب قحتسا نا )١( رم

 ۔هلام نمف ثراولا ديب ںاك ناو .اضيا هنم هجاتحي امو هتقفن هءامنو هتلغ

 عيي الو .رثكا عنملاو .ذافنالابو ءيشلا عيبب رمالاو نذالا ق ةفيلخل صخرو

 هنكما نںا هبانم ىطعا نا مهدحا بانم الو . لاملا ةثرولا هاطعا نا

 . ضعبلا عيي

 عيبملا بيعف نمثلا ذخاو ةفيلخلا عاب ننا ق لمن ©

 لكلا عيب هل زاجو ٠ هلدب ذخاي ليقو ٠ هنم ذفناو ايناث هعابو هذخا درو

 جرخي الوا . ثراولا وا . تيملا هل نذا نا اهلع ةدايز هيف ولو

 ىتح هثنراو وا . هدي ف تملا هاطعا امم هعيض ام لكو هضعب هنع

 الو هلام نم ةيصولا ذفناو ى هتميق نمض ةيلع بعو هعاب ام دعب ولو فلت

 هبلع عجر امس هب مكح ول.(٢) هيف هقدص امب الا ثراولا ىلع عجرب

 الا ثراولا ديب ام عيبي الو ؤفلت وا .قاقحتسا وا . خسف وا ى بيعب

 هعفد وا .هدي يف هلمجف اذك نم جرخي نا اذكب ىصوا ناو .هسكعك هنذاب

 )٧٦٣( : ص اذه لبق باللا ق يا \

 ٢) عيضتلا مدع يف .
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 نا لبق وه هقحتسا وا س هع۔يب دعب وا . هدي قحتساف ثراولا هل

 هضعب وا ءقحتسا ناو ٠ لاملا نم يقابلا كملا يف تعجر ثراولا نم هذخاب

 قبي مل نا الا لوألا اهلاح ىلع يهف الاو . لودعب ناك نا كلدكن

 هب عجر عييضت الب ءيشلا ببس نم همرغ ام لكو .هنم جرخت ام هيف

 . هنم ذفناو هعابو ءيشلا ذخاو نمثلا در هعيب خسف ناو. ثراولا ىلع

 ناو ى كلاهلا لام نم يقابلا كللث يف تعجر هعييضت الب نمثلا فلت ناو

 نال .ايناث هنم ذفناو .ءيشلا عابو . هبرل ذخا ام لثم مرغ خسفف اهيف هذفنا

 ليقو . هلام نم مرغ ثيح هيلع امل وه هئزجيو ى تيملا ءىزجي ال لوألا

 هومن دعب خسف ناو .تيملا لوألا ءىزجيو ٠يشلا نمث نم مرغب

 هنم لسنلا ذخاو هل نمثلا در ءيشلا نيع فلتو هبرتشم ديب هلسانتو

 لسنلا دريو . تلثلا اهعسو نا اهيف اهذفنيف ءيشلا ةميق همرفي و

 اهعسو وا . ءيشلا فلتي مل ناو + هنذاب الا هنم ذفني الو فثراولل

 هل هعاب ناو . ثراولل اهدرو هتميق همرغ هيرتشم ديب ]١[ فلت ناو . ثلثلا

 هبلع عجرو نمثلا هل در هنم فلت دقو خسفف هدي يف تيملا هلعج دقو

 نا اذهو . هذافنا هأزجاو ءىشلا نم ث“ىرب اهذافنا دعب خسف ناو . هصرلاب

 لسنلا يا ١(
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 ةفيلخلا نامض
 ةيصولا

 رثكالا نمض الاو . مهثرا ردق ىلع مهل هعابو ددعت وا . ادحاو ثراولا ناك

 . هعبت نمم هدرو هباحصال

 ناال . ثراولا دحجو دوهشلا تام نا نمض © لصن

 اهذافنا ىلا لصيال ىتح عيض ناو + لاملا فلتي ملام اوقفان وا .اودترا

 ثراولا اهذفنا نا عىربو ى نمض اهريغ يف وا . نونجك هتاذ يف هل ضراعب

 ذخاي الو . هيلع الو ثراولا فلح أوباف دوهشلا بلطف دحج ناو ٠ عيض ولو

 نود اميف اهلباقم ذخا هل زوجو . هدجو نا هب ىصوملا الا هلام نم

 الو مكاح هربجي الو . تيملا للم نم ثلللا

 نا هترضمب ذخويو اهذافنا ثراولل زاج عيض ناو . ذافنالا ىلع ثراو

 اموا . ةكرتلا نا هل ناب مث انامز عيض ناو . ثراولا ال . وه هديب ناك

 ثراولا ىلع الو . هيلع الف هانماب هلام قحتلا وا . مارح ةيصولا هيف لعج
 .وه اهذفنا ناو . هنم ذفنا هيلع ردق مث هدب نم ءىشلا فلت ناو . اهنم

 اهنوك وا ء اهتمرح وا .اهب نويدلا ةطاحا هل ناب مث ةكرتلا نم ثراولا وا

 ثراولا ىلع هب عجر هنم ذافنالا دعب هلام هنا هل ناب ناو : نمض ةناما هدي

 نيدلا ىلع ةفالخلا هتمزلو . مكحلا يف ال ليقو . تيملا لام نم ايناث اهذفناو

 اهبتك نا هريغ اياصو اذكو . اضيا هيلع هفلختسا وا . هتيصو يف هبتك نا
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 . هلام نم ثراولا هل عفد ناو . ليكلل هدصق نا الا :ال ليقو . هتيصو ىف

 در مث هبيعب ربخي ملو هعابف ابيعم هملعو هنم ذفنيو هعيبي ام ةكرتلا نم وا

 هب عجريو . ملعي مل نا ثلثلا نود امب حصو . هيلع عجري الف هب هلع

 الو ،هب ىصوملاب عفتني الو س هعيبضت الب درلا دعب هل فلت نا اضيا هبلع

 هصقن اونمضو . كلذ ىلع هنم هذخآل لحي الو ء هيركي وا . هنهري وأ . هريعب

 ء هوفلتا نا هسفن نم مرغ نا مهيلع عجريو . ةيصو هوملع نا هءانعو هفلتو

 نا ال .هنم ذفنيل هدي يف هلعج نا هب عفتنا اه هانع ثراولا هيلع كردبو

 ٠ هللا دنع هب عافتت ١ هل لحي الو . هدب تملا هكرت وأ ‘ ة صول ١ ف هل هاضق

 عفنلاب ثراولاو ةفيلخلا اهذفنا نا لكلا ءىرب © باب

 ذخاي الو . ءانمإ داهشو نيما فالختساب .ىرب ليقو . تيملا ال هللا

 تيملا زاجا نا الا .هتقفن امهتمزل نمالو امهلافطا الو ةفيلخلا الو اهنم ثراولا

 نود لك ذفني الف اعم نينثا فلختسا نا و . هيوبأل ءاطعا هل زوجو . ةفيلخلل كلذ

 . هبانم مض الاو . هل زاجا نا الا هنومي نمل الو ،ابنم هل يطعي الو . رخآ

 نجوا ء امهدحا باغ ناو . كلذ نع تيملا مههني مل نا اقلطم لكلا زوجو

 ناو . اهفصن هلو . هدحو اهبلط نا ثراولا ىلع اهكردي الو . هقيفر هبقترا

 فلت نا هيلع نامض الو .هتمسق تنكما اميف فصتلا ذفنا هبحاص دحج

 دحاجلا بات ناو . هيلا لصو نا لكلا ذافنا هل زوجو ، هبحاص مزلو لاملا

 ةثرولا ضعب دحج نآاذكو .هلعف هحاصل زاجا تا ءىربو . ذافنالا همزل

٩ 

 يف يعاري ام
 هب ىصوملا

 ةصولا ذافنا

 نم ذخايال نم

ةيصولا



 فالختالا

 ةيصولا ىلع

 ناك نا دحاجلا ءىرب اهوذفنا ناو . طقف مهبانم نيرخآلا مزلي اهنم هبانم

 هثروو بتي ملو تام ناو .هبانم مهل دريو بوتي ىتحف الاو .ةكرتل! نم

 هبانم مهيلع در )١( هيف مهريغ مهكراش ناو . هبانم زم مهيلع الف نونفلا

 امهدحا متي الو .اهنم نكما ام امسقو لك لعف زاج امهقرف ناو . اهنم

 الو بونلاب مسقي ال ام نوزرجيو انيما هدنع ناك نا الا هبحاص دنع هبانم

 ال هدنع كرت نم ىلع الو . هعيضت الب مهدحا ةبون يف فلت نا مهيلع

 هعضو يف صخرو .هدنع هكرات هنمض و نما ريغ ناو عيضي مل نا ةبونب

 انثراو وا. نحن اهانذفنا اولاق نا ةثرولاب لغتشي الو .اقلطم امهدحا دنع

 عم سافنا ثراولل _ ليق۔ ءىزجي الو . ءانما اونوكي مل نا نايبب الا هتايح يف

 ايناث هيلع اهكرديو ةفيلخروضح

 ىلع ايوق . ذافنالاب املع انيما اهلع فلختي © باب ©
 ىلع لاملا رجحي وا . اهراذقم هدي يف لعجي نا هلو . داهشاو قيثوتب ثراولا

 هقنع يف ةناما هتمزلاهلبق ناف . هلبق -هتلغل ناو- هل ليبس الو : ذفنت ىتح ثراولا

 ىلع هوحن وا كتفلختسا : هلوق رثا هتوكس دعي لهو : اهذافنا ف دهتجلو

 وا. دحا غولبل هفالختسا قيلعت زاجو . (نالوق) ؟ الوا ؟ اهل الوبق يتيصو

١ ) ثرالا ف .



 اهذفني الو . كلذ لوصح لازيو هقتع وا . همالسا وا .همودق وا . هتقافا

 اذكو .اهبسح ىلع اهذفنا نا هلعف زاجو .فلختسا نا هتفيلخ وا . لفط نا

 : كلذ ىلع ذفناف عفدي وا . لبقي ملو ملعف ابئاغ فلختسا ناو . نونجلل

 (١)هنذا حص نا هبر نذاب دبع ليكوت حصو . (نالوق) ؟ال ما ؟لوبق وه لهف

 كرت الو اهذافنا نم هعنم الو .لعف اهيف هبرل سيلو . هتحصل تفقو الاو

 . اهيلع هل دهشي الو ء(٢) ثراولا دنع اهكردي الو . كلذب هنمضيو فلتل هنم

 دبعلا ليقو . هكلم نم هجرخا ولو هنذاب هتمزلو هدبع ال وه اهرما يلي ليقو

 اهتفالخ مزلتو . نذاب ناو هليكوت عنمو .هعم لقتنتو عيب نا اهب باعيو

 الف اهامس وا .اهيلع هفلختساف ساطرق يف اهبتك ناو . هلبق ال . اهئاصيا دع

 ذافنالا ىلع ةرجالا ذخا هلو . هتيصو ىلع لاق نا همزلو .اهيف داز ام همزلب

 ؟ هقوف ال هئانع ردق وا ؟اثراو ناك نا هل لعج ام ذخأي لبف . ةفالخلا ال

 ٠ثلثلا ىلا دري ليقو . رثك ناو هذخا هريغ ناك ناو . (لاوقا) ؟ائبش ذخاي ؤوا

 لضفلا نم ذخا هئانع نم لضف ناو ء هذخا )٢( هب طاحا ناف . هئانع ىلا ليقو

 اهفصن ليقو .امهنم يحلا تمزل نيتفيلخلا دحا تام ناو . ثلثلا نود ام

 ام كرش وا س ةريبك وذ فلختسب الو . هناكم رخآ مامالا فلختسي ليقو

 ١) القاع اغلاب ناك ناب .

 ٢) ارضاح دعلا ناك اذا الا ثراولا دنع اهكردي ال .

 ٢) هل لعج امب يا .
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 ةفيلخلا عزن

 لاق نا اذكو . لبق ام همزل اهنم اعون وا . اهفصن لق ناو . هريغ دجو

 . راتخملا ىلع عامتساب ال . لوبقب مزلتو . اهلك لبقو .اذك الا اهتلبق

 وا ٠ كتعرزن هل اهبر لوقب اهتفالخ نم لازي ى باب ©
 الب الو . نيمالا ريغ ثراولا لوقب ال. كعرن ءانمالا لوقبو ااهنم كتأربا

 يف هوملعا نا ءانما رضحمب وا ،يصوملا ملعب هسفن عزنيو ى ىتيصو ذفنت

 نا هتمزل لهو .هل ددجي مل نا ىرخا هديدجتبو .مهمالك هيف مهفي لاح

 الو . ملسا نا هدادتراب لازي الو. (ںالوق)؟ اهنم أربت وا ؟تامو اهبر دترا

 .هتنايخ ترهظ ولو ةريشع وا ث ثراو عزنب الو . هيف تام ولو اهبر نونجب

 هريغ يفو . هتمسق نكمت اميف اهبر نم وا .هنم اهفصنك نم عزن حصو

 الف تامو اهيلع فلختسي ل نمو . هطرش نا ءاش ىتم عزنلا هلو . (نالوق )

 ذابل اذقنم رمأي نا هثراول زاجو : هدعب هتريشع وا . هثراو فلختسي
 ثراولا رماب ذافناب طاتحيو . فقولا ةعامجلا يفو :ماماك )١( ضاق فالختساو

 مث ةكرتلا نم اهذفنا نا هيلع الو .هلام نم عزن وا .لوبق هيلع هبتشا نم

 ناب مث ثراولا نذا الب اهيف هنا ىلع اهذفنا ناو . ةفالخلا ف هنا هل ناب

 . مهنم نكي ملو ءالقع غلب مهو ةثرولا هل زجي مل نا نمض اهنم هعزن هل

 . هل عفدلا راتخملاو ء ثراولا نذا الب ةفيلخل نيدو ةعيدو عفد زوجو

 ١( ضاق فالختسا زاجو يا .
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 هفلختسا نا مهلامو دالوالا ظفحو اهذافنا همزل © باب ©

 دالوالا همزل لهف : لاملا ىلع ناو ى طقف هتمزل ةبصولاب هصخ ناو . لكلا ىلع

 نا لاملا ةفيلخب وهو . مهتفيلخب اهتفيلخ كسمتسبو . (نالوق) ؟الوا ؟اضبا

 ىلع لاملا قفنا ناو .اذكه مث .اهتفيلخب هل ىصوملاو )١( امرغلا اذكو . اوددعت

 ولو نمض هريغل لاملا وا . مهثوروم ىلع نيد واءةيصو تجرخف مهتفيلخ ىماتيلا

 اورطضا ناو ._ نيد هب طاحا نا لاملا نم مهمعطي الو .كلذب ملعي مل

 نمض الاو س ثلثلا نود امم اهلع وا . هيلع دئاز نم الا۔ةيصو هيف وا . هلا

 ؟ةيصولا وا .ءامرغلل مرغ نا ىماتيلا ىلع عجري لهو .رثكالا دنع كلذك
 يفال ليقو .اهذفنا نا لاملا ةفيلخ وا . مهتفيلخ نمضو .(نالوق) ؟الوا

 ءانمالا وا . روهشملا ىتا ناو . ةقيلخ اهل نكت مل نا اهل زوج ذا مهتفيلخ

 هيلع امل هأزجاو .كلذ هل مرغ ايح مدق مث ةفيلخلا اهذفناف اهبحاص تومب

 امهنم أربتو برق الاو جحلا اا ةيصولا يف زاج الاو .هل زجي مل نا وه

 يتوم ربخ كءاج نا هل لاق نا نمضي الو .زجي مل ولو يصوملا هأربا نا

 ٠ اضيا امهريغ يف هذافنا هئزجيو ايح مدق نا ء هعمس نا . هءاجف اهذفناف هتعمس وا

 ثلثلا هعسو دق هتفلخ لاقو .يشب ىصوا نا © ل ه أ

 ىصوا ام كسمي هل ىصوملا اذكو . ثلثئلل ةجاح الب هتوم دعب اهيف هذفنا

 ١( لاملا ةفيلخب ءارغلا كمتسيو يا .

 ةفلخلا

 فت الخل ١ ددعت

 ىصوملا ةفلخلا

 رظنلا عطقب هب

ثلثلا نع



 لقي مل ولو ذافنالاو كاسمالا زوجو ى برقالل تيصوا دق هل لاق نا هب هل

 هديب نمل زاج تاناما وا ى تاعابت و نويد هلو هديب هلام لعج ناو . كلذ امهل

 دنع ائيش ةصولا وا. نويدلا ةفيلخ كردي الو . تراولل وا . هل هعفد كلذ

 هدي يف لعج ناو .ءامرغلا ىلاو ذفنملل عفديو ثراولا مهيلع كردي امناو ں نينيدملا

 .امهل عفدو ةفلخلاو ثراولا هنيدم وا . هتنامأ هدنع نم عمج هلام فصن

 ىرخا هل تناب مث اهذفنا نا و . فصنلا ةفلخللو ثراولل عفدلا هل زاجو

 مث هذفناف ائيش ثراولا هل عفد ناو . ثلثلا يف قبي مل نا اهبانم نمض

 , وه نمض ذافنالاب هرماف هريغل هعفد ناو .ال ليقو .اعم انمض امارح جرخ

 نم اهذفنا ةفيلخلل يصوملا لوق زاجو . هفالتال اضيا نماض ليقو .روماملا ال

 لاقو هل ثراولا اهعفد ناو .هل ىمس ام ىلع ول« ثراولا ىلع هب عجراو كلام

 لاق نا هلوق لبقيو . هب لغتشي الف دوهشلا وا . انرضحمب الا اهذفنت ال

 هعم فلتخا نا اضيا هلوقو .[١]اهنم هديب ام ذافنا هيلع كردي الو . اهتذفنا

 ناك ءاوسو . اهذافنا ثراولا ركنا ولو اهذفت هنا :هلوق يف قدصم يصولا ١(

 نكل ث ثراولل نيمي هيلع سيلو ‘ يصوملا لبق نم نمتؤم هنال ةقث ريغ وا ةقث يصولا

 اهيلع هفارشا ءاش ولف ؟ هريغ يلا اهبحاص اهب دهع دقو ةيصولاو ثراولل ام يرعش تيل
 نا ىلع كلذ لد دقف لعفي ملو اما . لقالا ىلع هعم هكرشألوا . رخآلا نود وه هلكول

 . ةفيقحلا يف وا "ثراولا رظن يف نيما ريغ ناك ناو يصوملا دنع نمتؤم يصولا

 تناك ىتم ةيصولا هيلع صنت مل "يش ذيفنت لواح ام اذا هشقاني نا ثراولل لجا

 هلام تلثب ىصوا ناب ةديقم تناك اذا اما .ثلثلا هعسي ال ناكو هيلع تصن وا .ةلسرم

 هححصم .ها . ثلثلا ىلع داز اميف الا ام ءيش يف هضراعي نا ثراولل سيلف
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 نا لبقيو ، ثراولا هافنو اذهل ىصوا هل لاق نا الا .اهنم ىنعم يف ثراولا

 لوق لبق اذهب لب . ال ثراولا لاقو اذهب ىصوا لاق ناو )١(. هل ادهاش ناك

 . اماث هب ءاصيا ةفيلخلا ىعدا نا ثلثلا نم لقالاو . هل ىصوملا يف !ذك و . ثراولا

 ]٢[٠ ةرمريغ رم امب هتوم مهل ناب ثيحف الاو . هتقو ملع نأ تام موي ثلثلا ربتعيو

 ٠ اوذقنا و هتميقوا . هنايب ىف اوعس هتميق وا ،لاملا ةلاهجب ثلثلاال تقولا ناب ناو

 فنص لكل لعجف اهل اذكو اذكب ىصوا نن © لصن ©

 لكل ام وا .اهل لاملا نم هب ىصوا ام لكاشتف تام مث امولعم اددع اهنم

 اهذافنا نمض ةفيلخ وا ث ثراو مييضتب ناك ناف : هاياصو ددع وا .ةيصو

 جرخي كلذ ناك نا ثلثلا نود ام فقوي و ث ريض الف الاو . ىصوا امك

 نا ليقو : رمالا حضتي ىتح لاملا فقو لكلا نم جراخ اهيف ناك ناو . هنم

 اوملع نا ليقو ،ذفناو ةفيلخلاو ثراولا دهتجا اياصولا ددع وا لهج

 اهنونف الو هتلمج ال اهددع ملع ناو .كلذكف اهنييعت الو اهددع ال هتلمج

 لفط مهيف ناك ناو . ةثرولا غلب نا ثلثلا وه ام ذفناو اضيا ادهتجا

 ء الافطا لكلا ناك نا لكلا وا . لفطلا بانم كرتيو هنم هبانم غلابلا ذفنا

 ١( هل ىصوملل ادهاش ناك نا ةفيلخللا لوق لبقيو يا .

 ٢( :ماقرالا رظنا ١٦٦ _ ٢٩٥ _٧٤٣
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 اياصو ىف
 لكاشت ةددعتم

اهنيب ام



 ةيصولا تيسن مث ةيصو لكل ام ملع ناو .ةقافالا وا ءغولبلا ىلا نيناجم وا

 نوذفني ليقو . ثلثلا هعسو نا لاملا نم هب ىصوا ام ددع اودخا نييعتلا ال

 ةفيلخلل هولزع هوجولا يف لاملا نم هب ىصوا ام مهل ناب ںا اذكو . داهتجاب

 ناب نا مهيلع اضيا كاذ كرديوأ .اهرما حضتي ىتح هدي يف نوكيو .اوهربتو

 امك هذفني ىتح هديب نوكيو نيعتت ملو اياصولا حضتت مل نأو لاملا ةلمج

 عيضولو هل صخر و . عيضي مل نا الوا ركذ ام هيف لعفي ول ى هب يصوا

 ناو ٠ ةثرولا اذك و .عيضي مل نا هلمعي ام اهيف لمعي نا بات نا

 يف ائيش مهيلع كردي الف اياصولا نم ءيش زرفي الو لاملا ةلمج ملعي مل

 هب عفتنا الاو ،هنم جرخت ىتح هدي يصوملا هلعج نا لاملا لقعيو ٠مكحلا

 اودهتجا اغلب اوناكو “ييش هوجولا يف مهل نيبي مل ناو . ةيصولا اونمضو ةثرولا

 ناو : مهتيم لاعفأ نم اوملع ام ردق ىلع نود اميف اوذفناو ءاحلصلا عم

 كلذ اوعفد تارافكلاو ةاكزلاو برقالا نيب ام لكاشتو هب ىصوا ام اوملع

 نا كلذ لك هل حضتي ىتح هزرحيو . هتيصو نم اوئربو هتفيلخ

 برقالا ناك ناو . اوعيضي مل نا مهيلع الو مهدنع هوزرح الاو . هل تناك

 ٠ كلذ يف عفدي امم ءيشلا ناك نا ةصقلاب هربخاو هل عفد كلذ ذخاي نم

 ىطعت امك هل عفديو زئاجلا هنم يرتشي ليقو . هرما حضتي ىتح زرح الاو

ىلع دحاول هعفد دجو ناةاياصولا عيمجو لاصتالاو ةاكزلا اذكو . تارافكلا



 مهل ناب نا مهيلع الو . كلذل الها ناك نا لكاشت نيح هل عفد هب یصواام

 .مولعم تقوب ةفالخلا نم جورخلا طارتشا راج ى باب

 لفط تام ناف . هوحن وا ، لفط غولب وا . بئاغ مودقل وا . دارا ىتم وا

 اهنم لاز هبارتا غلب اذا وا . هلاحب ةفيلخلاف هلبق هغولبل اهنم جورخلا قلع

 ةزاجا يفو . هتبيغ يف هلبق همودقل قلع بئاغ تومب لازي الو . (نالوق )

 .هنذاب هريغ دبع زاجو . ( نالوق ) هدالواو هلام ىلع هدبع تيم فالختسا

 مهلاوما ظفح مهتريشع مزلو . زوجو . هتوخا ىلع لفط فالختسا عنمر

 ناف ۔ غلبي مل نم ىلع اوفلختسا ال!و . اوئرب هدعب اهلبق ناف غلبي ىتح

 تلاز وا ؟ةريشعلا ةفيلخ تبثت لهف : عفد غلب نيحف غلبي نا لبق اوفلختسا

 هتوم دنع لاز هتايح يف فلختسا ناو ٠ ( نالوق ) ؟ ىرخا اوددجيو

 فلختسا ناو . اقلطم تبث ليقو . يتوم دعبو يتايح يف لقي مل ںا

 ثداحلا همزل لهف : رخآ دافتسا و! س نيرخآ دلو مث هلام وا . هدالوا ىلع

 . ثدح مث كلذ هدنع نكب مل نا اذكو . ( نالوق ) ؟ طقف قباسلا وأ ؟اضبا

 ةفالخ تلمشو . همزلت مل طقف هينب دالوا هدنعو هدالوا ىلع فلختسا ناو

 مميلعو . ( نالوق ) لمحلا ىلع ةريشعلا فالختسا يفو . المحو اكرتشم هدالوا

 .عيض نا مهعم نمضو . مهريغ نم ناو _ فلختست ۔ مل نا نيما فالختسا

 ؟ادحاو ولو طقف مهنم ءاحلصلا ىلع وز ؟ لاملا لك وا ؟ هبانم ردق لك ىلع لهو

 نم جورخلا
ةفاللا



 .انوهرم وا . بايغ ىدياب ام وا . انويد الا كرتي مل ناو مهمزلو .(فالخ)

 نم ناو - هطفح نا مهريغ ديب امو .اوفلختسي مل نا نونمضي الو اضوعم وا

 ناك وا . فلت ىتح الام كرت هنا اوملعي مل نا مهيلع الو-كلذك - مهريغ

 الفط مهذنع ناك ناو . ابئاغ وا ى الفط جرخف ارضاح اغلاب مهدنع ثراولا

 مامالا ذخايو : هونمض ۔ بئاغلا يف اذكو مهنم رخآ الفط جرخف هوعيضف

 , هتكرت ىلع لعفي مل نا فالختسالاب تيم ةريشع ةعامجلا وا . يضاقلا وا

 مهنوطخيو . ركذ نم مزل تباغ واءالاو ي تناك نا امهيلع وا . هدالوا وا

 ريغ ولو هوفلختسا نم ةطخلا نم مهجرخيو ٠ اولعفي ىتح اوبا نا

 مهيف ناك وا ى يلاوم ولو نورضاحلا رارحالا غلبلا ةريشعلا نم نمضيو . نيما

 دنع مداقو غلاب قتعم مهعم ذخؤي و . لاجرلل زرب نا ىثنخ وا . اكرشم

 نينثا و .رثكاف ةئالثب حصو . نامضو فالختسا يف فصولا لوصح دنع

 نيملسلا نم نيلجر هيلا داز اهنم هريغ هعم نكي مل نا دحاولاو . (نالوق)

 ةفيلخلا نوكي نا نسحو .اهنم ةأرما ةدابز زوجو . عنملا ىلع ادحاو نانثالاو

 فالختساو ،اقلطم لاملا يف نيمالا زاجو .احلاص دجو نا تيملل برقا

 دحاولا فالختسا يفو . اقلطم ليقو . تيضر نا ةريشعلا روضح عم نيملسملا

 اهنم ةثالث هل زوج نا اهريغ نم دحاو وا .مهنم نانثا هل زوج نا اهنم

 ريغل فالختساب ادحاو ةثالث رماو دارفناب لك نم دحاول زاجو . (نالوق)

 ولو انيما مهفالختسا راجو . هل اوزوج ولو كرشم وا . نونجموا ء لفط وا . ةأرما

 . نذاب ادعو ىا
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 لهو . بالا ةفيلخ جرخ نا مهفالختسا لطب ق لض ©

 اوداز مهتفيلخ هلامب مقي مل ناو . (نالوق) ؟ ال ما ؟جورخلا لبق هلعف زاج

 باغ نا مهلاومابو مهب امئاق نوفلختسي و ى كلذ يف احالص اوأر نا رخآ هعم

 ةفلخ كلذب مقي مل نا رخآ نوفلختسي الو .همودقب لازو بالا ةفلخ

 ومو ةفيلخلا عيض نا ةريشعلا نمضت لهو . احالص اوأر نا زوجو .بالا

 . هلام بئاغل مهتفيلخ عييضت يف نونمضي الو . (نالوق) ؟الوا ؟اعطق نماض

 بئاغ ىلع مهتفيلخ وا ى بالا ةفيلج نج نا رخآ نوددجيو . هدحو هنمضو

 لاوزل . ال ليقو .بالا ةفيلخ ةقافاب مهتفيلخ لازو . هتبيغ دعب ثرو اميف

 ترهظ نا علخي اهثلاث (لاوقا) نيما ريغ بالا فالختسا يفو . هنونجب لوالا

 .اونمض الاو ۔ بئاغلناو - باغ وا ء لوالا تام نا اوددجو . )١( هتنابخ

 ةفيلخلا لوبق زاجو . (نالوق) مهيلع ىماتيلا دبع مهفالختسا زاوج يفو
 لاغتشاب ال . سفنلا ىضربو هب تمزلو باطخلا لحم نم مايقلا دعب ناو

 ناو . ىصري وا ى لبقي ىتح هوفلختسا نا ينوفلختساب الو .هنودب لاملا ظفحب
 هباغ نا اذكو . لباقلا تمزل رخآلا عفدو امهدحا لبقو نينثا اوفلختسا

 . لاملا نم ارضاح نمض الاو ارفس دارا اذا فلختسي را ةفيلخللو . تام وا

 ةريشعلا مزلي الو . هعيض ام هتفيلخ نمضو . ةلغك اضيا هدع ثداحلا نمضب ليقو

 ليقو 4 مهيلع هدحو مهدج ةفالخ زوجتف . هاماتي ىلع هابا كرت نا فالختسا

 ١( هيلع فلختملا لاملا يف يا .
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 ةفيلخ نالطب
 روهظب ةريشعلا

بالا ةفيلخ



 فلختسيو ، مهنم نج غلاب ىلع اوفلختسي مل نا اونمضو ،مهنم دحاو وهو .ال

 ريغص ىلوم لامب موقيو . او؛ربتو . هدحو ليقو .ايح ناك نا مهعم هوبا هل

 ةفيلخلا ءىربو . مهعم الا . ال ليقو .ءاش نا هريغ فلختسيو . هؤالو هل نم

 ۔ بئاغلا وا . ميتيلا ىلع هوفلختسا نا لازو نونج عم ناو مودق وا . غولبب

 لفط ىلع هوفلختسا نا اذكو(نالوق) هيفف : كلذك مدق وا .غلبف هومس ناو

 رفاس ناو . ضعب دنع لوالل وا ء رخآ ةفيلخ هيلع نوددجيو .انونجم غلبف بئاغ
 هتفالخ نم لاز هلامو هدلبل بئاغلا عجر وا . هعم ىقتلاف بئاغ ةفيلخ

 دمب ادحأ اوفلختسا نا اذكو .اضيا هتببغ يف بئاغلا رفاسو عجر ولو

 لبقو . لوالا عجر وا . هعم ىقتلا نا رفاسو لفط ىلع بالا ةفيلخ ةبيغ

 يف هيلع فلختسا اميفو .ميتيلا لام يف هلعف هل زوجي اميف ةفيلخلا لوق

 الام ثرو نا و . ادعب وا .البق ناك اميفالا ةفيلخ مادام هريغ وا . بئاغلا لام

 - مهتزوح وا. مهدلب يف لاملا ناك نا هيلع فالختسا هتريشع مزل هتبيغ دعب

 ضعب ناك ناو . اهيف ناك ةزوح يف هعم ناك نا الا مهنع طقسي ال ليقو

 الوا ؟ مهعم لخدي له : ثرو امل فالختسالا لبق مدق مث هعم هتريشع

 ذا هعم لكلا ناك نا مهنع طقسو . (نالوق) ؟ ثرو ذا هعم ناك نيح

 ةفلخ هل اولعج ناو . فالختسالا لبق هوقحل وأ . لاملا ىلا دعب اوهاجولو هثرو

 ال لاق وا . مهيلع هرجح وا . هنم مهأربا نا اذكو .اوهربو "ىرب هعزن مث

 يتح هوكرت ناو .اعم لايمالاو ةزوحلا نم هجورخب كلذ مهمزلو 3 هوبرقت

 لخد نا ال .لاز فالختسا دعب لايمالا لخد ناو . مهنع طقس امهلخد
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 لمحو رفاس ناو . دعب اهنم جرخ ولو اهلخد نيح لاز ليقو . طقف ةزوحلا

 ةفيلخلا عجرو هنم جرخ ولو هدعب هدلبل عجر نا لاز بئاغلا لام هعم

 .فالختسالا لبق هدلبل بئاغلامجرو هب اوجرخ نا مهنع طقسو . ايقالتي ملو هدعب

 .هبيغم يف الافطا كرت ناو . اوملعي ملو لامالا هلوخد دعب مهنه لطبو

 مهلوصو ردق ىلع هونمض الاو . مهاامب مئاق لعج مهمزل دالبلا نم هريغ وا

 رضاحلا ليقو ٠ هل ةفيلخ لعج لكلا مزل مهضعب باغ ناو . فلت نا هيل

 ةريشعلا ضعب مهعم سيلو هلزنم ريغ يف ابايغ وا .الافطا كرت ناو . طقف

 . صخرو .فلت نا هونمض الاو مهلام ىلع فالختسا لزنملا لها مزل
 اوهربتيو . هب مئاق فالختساو هزرح هلها ىلعف هثراو باغو لزنم يف تام ناو

 نا هب يصويو . هبابرا لصي ىتح هظفح همزليف دحا ديب هكرتي مل نا هب

 لام ىلع مهفالختسا - بوجو الب زاج و .هقفنيو هعيبي ليقو . مهدجب مل

 .دحا ديب ال .هلزنمب مهبئاغ هكرت

 هثروف هلزنمب لام يف بئاغ كيرش تام نن ق باب ©

 ثرو مث هتبيغ دعب ثرو ام ىلع امئاق اولعج ناو . لكلا ىلع اوفلختسا

 لام ةفيلخ مزلو .س بئاغلل اوفلختسا نا الا ساذه مئاقلا مزلي م رخآ

 هتريشع ددج رخآ هثرو و تامف بئاغل اوفلختساناو٠اقلطم لفط

 تثروو امدالوا ىلع تدعق نا مالاو مهعم لاملا ناك نا امئاق

 نا ةدعلا ءاضقنا دعب نيبتيو . مهب تماق نا مهتريشع نع طقس مهعم
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 فالختسالا
 دوعقو ع زنلاو

 ىلع مال ١ د وعق

اهدالوا



 لام ظمح

 كيردلا
 قيفرلا و

 طلتخملا و

 ولو ليقو .هركذت الو هتكرت نا ليقو .جوزتا الو مهيلع تدعق : تلاق

 تجوزت نا لطبو : ةفيلخلاو يلولاو بالاك لعفت ةدعاقلاو . هلعفت ملام هركذت

 مهيلع مهوبا اهفلختسا نا اهجورخ يفو : تقراف وا ٠ ادساف ولو

 هتفيلخك مامالا دنع ءاش نا هسفن بالا هفيلخ عزنيو ،(نالوق) تجوزتو

 .مهدنع عزنلا بالا ةفيلخل زوجو .مهدنع ةريشعلا ةفيلخو . هدنع اضيا

 نورخآ هعزنف الجر مهضعب فلختسا ناو . نكي مل نا اضيا مامالا ةفيلخلو

 نا مهنم هؤالو! هلامو هعنم ميتي ةريشع نع طقسو . مهئاحلصل مهرما در

 . بئاعلا لام اذكو .لاتقب الا كلذ اولصي مل

 .هيف هعم ام ظفح همزل صيرم هتيبب تام نم © باب ©

 هبر نكس نا طقف هسبل اميف دعقو ء ةداسو وا . هف تام شارف ف دعقن الو

 ليقو . هتكرت ىف ءاوس لزنملا لهاو تيبلا برو ٠ هبف امهب ىلوا وهف الاو ء هعم

 لها ريغ نم هب مئاق ضيرملا عم ناك ناو .هيف هعم ناك نا اهب ىلوا وه

 يف ناك ناو س تيبلا يف امب ىلوا وه ليقو .هنود لزنملا لها مزل تيبلا

 طقسو هتكرت ظفحو هب مايقلا اهيف تام ةراح لها مزل تاراح لزنملا

 انكساو اتيب نانثا كرتشا ناو . هوكرت نا لزنملا لها مزل ليقو . مهريغ نع

 ناو . ءاوس هظفح امهمزل تامف هيف الضافت دقو هوحن وا . ءاركب رخآ

 نكاس تام نمو . هكيرش هعم نكسي مل نا هدحو همزل امهدحا هل نذا

 يلعو . فقولا اهريغ يفو . هتكرت ظفح همزل هتيب يف هدالواو هجاوزاب هعم
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 . هبحاص ولو - ناك ناو ۔ . هلحر يف هعم دحا ال تيم ةكرت ظفح ةقفرلا

 هعم نمو هكيرش اذكو . مهنود همزل ادبع وا ،ىثنا وا . هتريشع نم وا

 .- هتريشع ةقفرلا يف ناو لكالاو دازلا هعم طلخ نا هب ىلوا لحرلا ىف

 وا ؟ هبانمب هكيرش نم ىلوا مه لهو . هتكرت ىلع فالختساب مهذخايو

 كيرشل ساب الو .امهك رتشم نم هي عفتنا ام مرغ ؟(نالوق) ؟هسكع

 اهنم هبانم ليقو . امهنيب ليسب اهيقسيو اهاكرتشا ضرا ثرح ىف بئاغ

 نم ذخايو .هنم هكيرش بانم هيلعف امهئامب هضراب اعرز ىقس او . طقف

 نا هلع .الو .هكيرش بانم زرح ذخا ناو .ال ليقو . نوزوم وا . ليكم

 هكيرش بانم زرحيو هبانم ذخايو هداسف فاخ ام عيبيو هعيبضت الب فلت
 هلايع عم اهمسقي نا هل صخرو . تكردا نا ةلغلا اذكو . هنمث نم

 .ائيش اهنم لكاي نا لبق لودعلا ميوقتب زوجو . ةميقلاب اهذخا دجي الو

 .لكالا لبق هنفدو هبانم لزع ولو نمض وه هميوقتب وا .مهريغب اهذخا ناو

 . نيدقنلا ريغب ميوقتلا حصي الو . كلذل الها تناك نا لودع ريغ يف صخرو

 نفدف هانما هارأو هنزوو نمثلا رضحاو لكالا لبق لودع هل اهموق ناو

 نفللا لبق مهميوقت دعب اهنم لكا ناو : هنم ءىرب مهروضحب هكيرش بانم

 ممرضحمب هنزو ناو . صخرو .. ءانما هيلع دهشاو دعب هنفد ولو أ ربي ل

 .اهدحو ةنس لك ةلغ ةميق نفديو . دعب هب مهربخا ولو أربي مل مهنودب هنفدو

 كرتشا ناو ٠ صخرو .اهنم أربي مل ةريخالا اهعم طلخاو ىلوالا عزن ناو
 همسقي الو دحاو يف نمثلا نفديو كلذب امهمهس ذخا هل زاج نيبئاغ عم
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 يف بيغرتلا
 تارافكلا

 زاج بئاغلا ءاكرش ددعت ناو . هدحو لك بانم لعج هل روجو .هسفنب

 الو . ةكرشلا يفاولضافت ولو سوهرلا ىلعف كلذب هبانم ذخا مهدحالوا . مهل

 ٠اوددعت نا بايلا ضعب بانم وا .طقف هبانم ضعب ذخا زوجي

 با وا . ةفيلخب امهلو .انونجم وا .الفط ولو كلذب بئاغ بانم ذخا زاجو

 وا . هنوم دعب ميوقتلا نا فشك ناو .هتفيلخ هب هذخأي الو .هسكع يف

 رمالا مت لكالا لبقو هدعب وا .نفدلا لبق مدق ناو . دسف لايمالا هلوخد

 كلذب هبانم ذخاي الو .نفدلا لبق مدق نا لطب ليقو .ةميقلا الا هل سيلو

 ناويحلا ةلغ عابتو ۔ كلذب راجشالا ةلغ تصخو .۔ هلفط ںاو ۔ هريغل

 ]١[ .رم امك ميوقتب هبانم ذخا ايرتشم دجي ملو اهداسف فاخ ناو ءاهنمث مسقيو

 . ميوقنلاب هذخا هيرتشم دجي ملو هداسف فاخ نا ةناماب هديب ام لكا اذكو

 متخيو تارافكلا يف بغري نا ملسمل بدن ق ةمتاخ

 ثنحي هناف فلحلا رثكي نم اصوصخو اهبجوم نم صلخي ام لق هناف . اهب

 قالظب وا . آرارحا مدختسي قتعب فلاحلاو . نيكاسملا لاوما لكاي ثناحلا و.

 وا ؟ تلطب لهف : ةرافك اذكو اذكب ىصوا ناو . مارح شارف ىلع دعاق

 ٠(فالخ)؟تاظلغم يف فصنو اهيف فدهن وا ؟تالسرم يف ذفنت

 |٢٨٧ص] هسفن بابلا اذه يف هنيبت (`
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 ى ةيوسب مسق ةفلتخم اياصول وا .تاظلغملو تارافكل اذكو اذكب ىصوا ناو

 ىصوا امو . تلطب ليقو .لوالا ذفني ليقو .اذكل وا .اذكل لاق نا ريخو

 ىمس ءاعو جرخ نا طقسو . برقالا هلكاي ليقو . تالسرم يف ذفنا بذكل هب

 دجو نا طقف ىمس۔ ام ذفنيو .ىمس ام فالخ هيف وا .اغراف اذكل هيفام

 هذه نم جرخي ريعش نم ازيفق اذكب ليق۔ ىصوا ناو . هفالخو وه هيف

 ةينآ اذكب ىصوا ناو . ريعشلا هنم يرتشاو عي هريغ اهيف دجوف ةرومطللا

 .ةفيلخلا نمضو . طسواب ليقو . الوهجم ولو ىمس امب قفنا اذك نم

 .اصقان وا .ادئاز هب ذفنا يذلا رايعلا جرخ نا لفط هعم ناك نا غلابلا وا

 ثراولا ريخ و . اهلك ةيصولا اونمض فازجب تيملا ةرافك اوطعا ںاو

 ىطعيو . طقف اولاتكا نيعب ناو . ةرافكب ىصوا نا ليك وا . مامطا ين

 وا ، ربب ىصوا ناو .رمت وا. تلس وا . ةرذ وا سريعش نم عاص لكل

 .لك زوج و . دحاو اهب صخي الو ارهج تيم ةرافك ىطعتو . هفصنف بيبز

 (نالوق) برقالا يفو هيوبا يفو . ةفيلخلا اذكو . هنومي نمو ثراول ىطعت الو

 ام نغلب ولو هتانبو هنيناجمو هلافطالو هل لجرل ىطعتو . هدالوا اهذخأيو

 .(نالوق) هيوبا يفو . ةدع يف نك ام ايعجر نقلط ولو هجاوزاو . نهزحي مل

 امهتوم دعب وا ةمصع نم ةجوز جورخ وا ى لفط غولب دعب هذخا ناب ناو

 ٠هل يهف هل تنخا نم لك ليقو . هبتشا نا طاتحبو :امهنع ذخا ام در
 اهؤانعو كردت يتح تكرت الاو . اهب ىصواو تكردا نا اهسفنب ةلغ قفنتو

 ٠هنم هؤارك جرخي هدلب ريغ ىف ناك بح اذكو . ثلثلا نم ليقو . اهنم
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 ةلغلاب ءاصيالا

اهقافناو



 يرمليغبنيام

 ذخاينم

 ةر افكلا

 نم ىلعو

 نم ناو . نمض عييضتب ناف : بيعم اهيف ءىزجي الو . فاوطلا .انع اذكو

 برقتيو . (نالوقر ؟ملاس هنم ىرتشبو عابي وا ؟كلذك قفني لهف : تيملا ةايح

 ينثا مايص وا .نيكاسم ةرشعب لكل :اموي الا همعطي مل ناو لفط يبرم
 هئزحي ليقو ى نيكاسملا يف اذكو ٠ ةثالث ليقو. : ةتس ليقو- ةعست ليقو . اموي رشع

 هيلع نم اذكو . موصب ال .ةيبرتل ماعطاب رضتحم يصويو . رثكال دحاول .ام

 زاجو . معطا الاو .ةعاطتسا عم ةظلغمب صوم نع قتع زاجو .موص رذن

 ال صخرو . عاص يف ال ۔ ماعطاب ناو ۔ عون لك نم هاطعا ةدحاو يف

 .معطيو وسكي ال اذكو .ةدحاو يف اضعب معطيو ضعبل لاتكي الو ء طلخب

 , راغصلا هيلاوم ىلعو هينب دالوا ىلع دج اهذخايو " صخرو . لاتكيو وا

 ناو ذخؤت ر . صخرو . هدنع اوناك نا مهلو ال . مهيلع ةدعاقو . ىماتي ةفيلخو

 .مهتقفن همزلت مل نا راغصلا هيلاومل ةفيلخ اهذخايو . لكأي ال عيضرل

 . مهتنلب نا زاجو . لايمألا جراخ ناك نل ذخؤت الو .اقلطم صخرو

 عم صخرو .انيما ناك نا مهددع يف هلايعل ةفالخب ناو اهذخا» قدصيو

 لفط فالختسا زاوج يفو . اضيا هعم قوتعم انا لئاق يفو . اقلطم قيدصت

 زوجو .هتجوزو هدبع زاجو . (نالوق) اهذخا ىلع هتيصو ةفيلخو تيملا

 هطعب نيكسم كاسما ثراوللو . كلذب رمآلو ناكموا . ءاعو ىق اهلعج

 اهذخآل ءاطعا اهتفليخل وا . هلو . هثوروم تارافك ذفنت ىتح اعاص موي لك

 نا موي يف اهنم لك نم اعاص دحاول يطعي نا اياصو نع ةفيلخلو . هموبيف

 نمضو .رثكالئاسملا ىف عنملاو . مهنذا الب سان اياصوهطلخ يف رصخرو . اهطلخي مل
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 . فورعم عنصل ال . نويد .اضقل اهذخا زاجو . هنودب اهطلخ نا اذه ىلع

 ىصوا ناو . ينغ ةجوز اذكو .هيفرصخرو . هسكع ال س اينغ هوبا ولو اهنخآلو

 هريغ هىزجي الو .هنيعب قفنا اهنم هجو يف لعجينا نوزوم وا . ليكمب

 الا همزلي الو . هسفنل ثراولا هكسميو ءىزجي ليقو .هروضحو هماق عم

 وا .اريشك هنم دصحو هثرح نا نيعم بح نم هب ىصوا يذلا ليكلا

 )١( تيملا ةيصول حلاص لك زوجو .هتجاح يف هفرص

 «هيجوتو هيبنت » ١(

 ءاصيالا ىلع هريغ فلختسي وا . لكويو ا . رمأي نا ةيصولا ديرمل غوسيال (ا
 - ذفني الو . هب مكحيالو .كلذب دوهدلا دهشي الوال .ماوعلا ةلهج هلعفي امك

 ةريس ةفلاخمو فارسالا نم مثآملا يف عقي امب يصوي نا هل غو۔يالو (ب
 - الثم ةكم مامحل ولو رويطلل بحلاك لاملا عايض هيف امب الو .فالسالا

 . ىالتللف ذمحم رما فالخ ىلع ناك ام لكف

 ع :تي نا ىشخي يعرش قح لكب ثاصيالا لفغيال نا هيلع بجي امك (ج
 ٠ ثراولا هفرعيال نيدوا { يفخ لام وا ث يمدآل وا. هلل نيدو ةعيدوك هب صوب مل نا

 . هب ذفني ام ثوروملا كلذ كرت دقو هذفني ملو هثرو ثورومل هيلع بجاو وا

 " لقاع حيحص يصوملا نا : ةيصولا ردص يف صني نا ةيصولا بةاكل يغبني (د

 . ( ضيرم وهو) : لاق اضيرم ناك اذاو
 نيمخب ال .رمت راطنقب يصوي ناك ةميقلاب ال ةيمكلاب هاصيالا ىرحتي نا (ه

 لاوحالا روطتل اعبت فلتخت اهناف ةميقلا فالخب لدتتال ةيمكلا نال . الثم ارانيد

 . راعسالا لدتو

 ==تناك اذا كلاهلا كورتم كلث ءاضنقآ يف ءايصوالا ضعب هلعفي ام غو۔يال (و
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 ال نكل ثلثلا هل لجا .ثلثلا هكورتم نم تيملل نا ىوعدب هلك هقرغتست ال هتيصو ==

 . هكو رتم ثلث يواسي ام هتيصوب غلبينا هل زاجا عرشلا نا كلذ ىنعمامناو .لاح لك ىلع

 ىصوااذاالامهملا.ثرا ولل قحفكلذادعامو .هتيصو هب ذفنيام رادقمالا هل سيلف-لقاب ىصوا اذااما

 .الماكثلثلايضتقيناذئنيحيصوللفاذك واذك يفف رصيكلذ نع لضفاموهتيصوهنمذفنتهلامثلثب

 ىلعو ةجوزلا اصوصخ ةثرولا ضعب ةاباحم نيصوملا ضعب دصقي ام اريثك (ز
 ناك هب اهل ىصوا ام نا رهاظتيف راغص دالوا اهعم هلو هبدل ةظوظحم تناك اذا صخالا

 هدصق دكؤي دقو . ةمهبم ةلمجم اذكم اهلاوما نم لكا وا .اهقوقح نم عيض ام لباقم

 هتبذك ناو ۔ ةيصو ال . هتمنب دلخت نيد هنا امهوم ( اهل ىصوا) لدب (اهل رقا) ب ربعيف

 لعتشتو ةثرولا نيب بشنت نا ۔ هتافو درجمل ۔ ةموصخلا ثبلت ال مث دهاوشلاو نئارقلا

 هوسلا ةرس امس ةلاسملا يف لخدتيو . لاوما عيضتو . تاوادع كلذ ءارج نم أشنتف اهنارين

 ٠ابفرشو اهبش:ب بهذتو اهتدحو قزمت ةيلئاع ةثراك حبصت ىتح اجيجات اهنارين نوديزيف

 عرشلا دودح دنع فوقولا مدعو ةاباحملا اهببس ناكنارينلل ةمعط تبهذ ةكرت نم مكو

 .نيقيلا ربخلا مكاحملا تالجس دنعو

 ةيصو لك ناو ٠ ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعا دق هئلانا نوصوملا ملعيلف الا

 كلذ ذختا يصوملا ناملع امهنا هل ىصوملا اوفخلتسينا نايعلل ا رهاظ نكيمل لب اقميفشراولل

 بلطي نا ثراوللف قباسلا انلاثم يف امك امهبم المجم ناك واهثروملا ةيقبل ءاصيالل ةعيرذ

 . ةركام قرطب سانلالاوما زازتبال الاطباو ةعيرذلل ادس يفلا الاو هنايب هل ىصوملا نم

 . هبر ةاضرم ىرحتب نا ةرخآلا ةبتعل زايتجالا ةبها وع رهو يصوملاب ريدجو اذه

 نم اقح نوبغملا و “هترخآب رضي امب هتايح متخيف هيلع زع ناو۔اثراو يضري نا ال
 هححصم ها " هريغ ايندب هترخآ عاب
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 همكح نم ىلع هقدصل ءاضقلا نم معا مكحلا اه باب لل

 بجوت ةيمكح ةفص هناب فرعو . ءاضقلا فالخب ذوفن هيف سيلو نامصخلا

 لهاو س ناكرا هلو : حيرجت وا . ليدعتب ولو يعرشلا همكح ذوفن اهفوصومل

 . ةلادعلاو . نطف ملاع لدع هلهاو . هبو . هيلعو . هل ىضقمو ضاق هناكراف : مكحو

 ليق هنأل .هيف طرش ملعلاو : قسفلا مدعو .لقعلاو ى غولبلاو . مالسالاو . ةيرحلا

 يناعمو ٠ ءامسالا نزاومو .لاعفالا رداصم ملع نمالإ سانلا نيب مكحبال

 ةنطفلاو . ايتفم ال ماتفتسمو ى ًالوئسمال . الئاس نوكي نا هقحف الاو . فورلا

 لوقتام :لجرل لاقف .اضقلل هلمعتسي نم نحتمي مهضعب ناكو . اضيا هيف طرش

 هتأرما نم دلو امهنم لكل دلوف هبحاصل هما امهنم لك جوز نيلجر يف

 رخآلا مئ نيدلولا نم لك : هل لاقف فرعي ملف ؟ نيدلولا نيب ام ةبارق ام

 ةبارقام هل ليقف . اهما ينبا تجوزو ةأرما تجوزت ينا : مهضعب لاقو . همال

 . هلاخ رخآلاو . رخآلا مع امهدحا ناب باجاف ؟ اتدلو اذا نيدلولا نيبام

 همكح اماو . ةريبكلا نبال مع اهنباو ث ةريغصلا نبال لاخ ةريبكلا نبا ناف

 يئافكلا ناا مولعمو ةيافك ضرف ناك اذا ليق ناق . ةيافكلا ىلع ضرف وهف

 لدعلا ريغ هالوتي اننامز يف اضقلا ناو . نيقابلا نع أزجا ضعبلا هب ماق اذا

 يئافكلا بوجرلا عفري له .. انم ملعلا ةلقب هلها مدعو انموق نم

 ۔ ليق امك - يفكي ال باوصلا لها ريغ مكح نا هل ليق ؟ انع

 ادحا لمعتسي نا لدعلا مامالل زوجي ال ذا نيملسملا نع مثالا عفر يف

 يف الدع ولو ماكحالا روما نم ثيش يف ا__نموق نم
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 لها الا هقلخ يف اهيلع هللا اهنمتئا يلا هتناما ىلع نمتأي ںا الو ]١[ هنيد

 امك هضرا يف هللا ءافلخ مه نيملسملا نال ةوعدلا لها نم ةيالولاو ةلادعلا

 ءاملع هررق ام عم هربتعيو لوقلا اذه راتخي نا لصالا بحاص نم بجعنل انا ١

 هيلا دنست هبهذم ناك ايا هنيد يف الدع ناك اذا ملسملا نا ةيضابالا ءاملع مهنمو۔ ةمالا

 يغبني ناكو . هنع لدعم ال يذلا قحلا وهو . هب يمافكلا ضرفلا عفريو ءاضقلاو ةيالولا

 هبلع كردتسي نا ۔هراصتخا يف لقنلا ةناما ىلع ةظفاحملا ىرحتناو ۔ زيزعلا دبع خيشلل

 باحصالا ةميش نم فلاخملا ىلع مجهتلا سيلف . فلخلا ةقشل اقيرضتو قحلل اقاقحا

 . مالسالل صالخالا نم الو

 ؟ هنم رظتني ام سكع عزنملا اذه عزني نا هلمح ىذلا ام: لءاست نا انب ردجي انهو

 لماوع نم هل تنوكت ةيسفن ةدقعل ۔ ىرا اميف ۔ عجري كلذ نا ۔ملعا هللاو - باوجلا

 طاسوالا حاتجت تناك يتلا يبهذملا بصعتلا ةجوم ملع نم ناف . هتايح تفنتكا ةئيض

 مسرتي نا هعنقي مل ىذلا .«سيداب نب زعملا» نييجاهنصلا ةيغاطلبق نم همايا يف ةيضابالا

 مصخلا ذتمايا مهيف نوري نيذلا نيبضابالا ةدابا ةيسايس كولس يف نيديبملا هدايسا ىطخ

 نولابي الو نيدلا نع مهفارحناو مهروج مهيلع نوركني : مهرجانح يف اجشلاو ديتعلا

 نآ يف ةعيظف ةيشحوو ةثيبخ ةركف ركتباف كلذ هعنقي مل لجا . مهتوربجو مهنايغط
 سمتلي منهم يارلا يوذو ءاحلصلاو ءاملعلا عبتت هنا :يه هقبس نم اهيلع أرجي مل دحاو
 ىدارفو تاعامج ةلتق رش مهلتقيف (لمحلاو بئذلا ةيضق) اهبذكأو بابسالا ىهوا مهل

 قرحو . مهلاوما بلس ىلا اذه : مهنيد رما يف هيلا نوعجري نم سانلا دجيال ىتح

 ردص اهب قيضي ىتلا عئاظفلا نم اهريغ ىلا مهلزانم مدهو .مهتامرح كتهو . مهعورز

 == اهرابكوةمالا ءاملء عمس ني عقي كلذ لك . اهتعانش نم ةيشحولاذيعتستو ميلحلا
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 مه نونمؤملاف » مل ىضترا ۔ ىلا مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو» ىلاعت لاق

 كلذ ىلع اضيا نمنتؤب ال مهنم ناك ناو ملعلا فعضو . هضرا ف هللا ءافلخ

  

 هذهل ادح لعجي ايباجيا افقوم اوفقي نا الضف راكنتسا توص مهنمعفتري الو مهرصو ==

 : ديحوتلا ةملكب قطني نمع الضف كرشم اهب لماعي ال ىتلا ةيفسعتلا تآارجالا

 .ه.د ممسف سفنت قنخملا هزاغاو لصالا بحاص شاع ءوبوملا رهفكملا وجلا اذه يف

 اذا برغتسن الف ؟ رجفني الو بهتلملا نوتالا اذه طسو هباصعا كلمي ىذلا اذ نمو

 . هوسي لعف در كلذل انيار

 يف مالسالا خيرات مهب جعي الودع ةاضق ةيضابالا ريغ يف ناف رمالا ناك امهمو

 نيبج يف ةرغ اوناك .مايق نسحا هب اوماقف "اضقلا بصنم مهيلا دنسا بذلاو قرشلا

 ةمول هللا ىف نوفاخي ال قحلا ةرصنو ةهازنلاو عساولا ملعلل الاثم : ةيمالسالا ةلادعلا

 اوب رصي وا .عتعتم ريغ هنم هقح ذخايف يوقلا نم فيعضلا اوفصني نا مهدءاكتي الو مئال

 نيلداعلا اهماكحو نيلماعلا اهءاملع ؤ ةمالل هللا كراب . ءاضتقالا دنع ههجو كلم ةداهشب

 نم هيف عقو امع ىضافتتو . متاذلا يضاملا كلذ ىسنت ناةيمالسالا ةمالل نآ دقلو
 اهنيب ةءالا سأب هب ريصي دوقوب فالخلا دادماو نيفدلا ةراثا يف ريخ الف تاوفهو تانه

 نا انيلع يضقي يسايسلاو يعامتجالاو ينيدلا بجاولاف .همارم اهودع اهنم لانيف اديدش

 لتكن و . انفوفص دحون و ث نواءتلاو ةبحملاو ةدحولا نم سسا ىلع انرضاح ديشتل لمعن
 ىذقانارت يتلا ةيداعملا ةرفاكلا ممالا هجو ىف دمصنو . مرعلا مايالا ليبس انع أردنل اناوق

 ام اننايك ىلع ظفاحنلف انيلع "اضقلا فنالا عذجي لواحتو اهقلح يف احبش و اهنيع يف

 ركذي امو «ديعس كله ذقف دعس جنا» نامزلا حئاص انيف حاصالاو ،ةحسف تقولا يف ماد

 هححصم .ها .بابلالا اولوا الا
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 يف لوخدلا

 مكحلا

 يج ل ١ و رمال ١ ف

 كلذريغو

 فقوتلا مهنم لك داراو لدعلا لها نم نوددعتم دلبلا يف ناك اذا : ليق ناف

 مكحلا عيمجلا كرتي نا ىلا كلذ مهنم لكل زوجي لهف : مكحلا نع

 كلذ يف لصفي وا ؟ تتوافت ما ؟ماك>الا ملع يف مهتجرد توتسا اوكلهيف

 مكحلاف لوخدلا هل مليق ؟اهب مههلعا ںاك نم ىلع نيعتيو توتسا اذا لكلا ريخيف

 ث لخد .اش نا لوخدلا يف !ريخم هيف نوكي نا امهدحا : نيهجو ىلع ۔ ليق امك۔

 هنم ملعأ وه نمم هريغ هبف مكحلا يلي لحم يف ناك اذا كلذو ء كرت وا

 ملعا هيف نوكي ام وهو هيف ريخت الام يناثلاو . ءاضقلا مكحب فرعاو

 كلذفرع اذاف : كلذ نم دلوتي امو هيلع ىعدملاو يعدملا عضوم ةفرعمب هريغ نم

 الو .هيلا تهجوت ةيضقب الا هرمع يف لتبي مل ولو هيف لوخدلا هل زاج

 امنافنا همزلي ثيح امنافنا هيلع ناك اهيف لدعلاب موقي هريغ ىري

 . رومالا دشا نم كلذو ۔هيلع هللا اهج وا ةضيرفل اعيضم اهكرتب ناكو

 ضرف هنأك كلذل مهسفنا نوبصني مهارت نامزلا رخآ لها دنع هتلوهسلو

 . للزلا نم ةمصعلاو ةمالسلا هللا لأسن . نيع

 ىهنيو رمأي نا اقيقر ناو۔ لقاع غلاب لك مزل باب ©
 . رم امك ةيافكلا ىلع امهو .عامجالاو ةنسلاو باتكلاب هتقاط ردق ىلع

 مهملعاو ةرجه مهمدقا نوراتخيف رظنلا يلوا عامجا نع لدعلا مامالاب نامثيو

 .بسح اذ س هموق يف ازيزع: اسمخ هلامكتسا عم رئالاو ةنسلاو بانكلاب

 . اهاضتقمب هتعاط مهمزلتو هنوعيابيف ساوردق نا اعرو .اداوج ثاعاجش
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 هنوضري مكاح ءاليا ةعامجللف الاو .لاوحالا ةاعارمو دودحلا ةماقا هبلعو

 مكح نمف ى ميظعب يلتبا هنا ملعيو )١( دهتجيو يعاريو يوسيو دعبيو برقب

 لدعب ةيضقب اعبس دالبلا بصختو .نيكس الب ليق امك ۔هسفن حبذ دقف

 .هوراتخا نا لدع ريغب مكح ام مهرضي الو . روجب كلذك بدجتو

 . هلدع مهعفني الو . هروجب مهرضيو . رئاجلاب نوبقاعيو . لدعلاب نورجؤبو

 ذخأيو . ردق ام همكح يف مكاح هللا يقتي © باب ©

 . عفتري الو . عوج وأ .بضخنك هلع شوشم مم هل هركو . )٢) رهاظلاب

 ١( هلمجاو ماقملا اذه ف باطخلا نب رمع لوق مكحا امو :

 عراضي الو . عناصي ال نم الا هللا رما مقي اله ٠ هتزع نع فكب . عماطملا عبتي الو

 هححصم ..ها «هتد> ىلع قحلا متكي الو

 لمعتسيو فرعملا هب يرجي امو .لاوحالا نئارق قطنتسي ناكلذ يناني الو ٢(

 رابتعاو لاوحالا نئارق قاطنتساو ةسارفلل مكف . مكحلا ضماغ ثالجتسا يف هتنطفو هتسارف

 رهاظلا هلع لدي ام لك سيلو . لدعلا ساطسق ةماقاو قحلا ةب اصا يف ريثات نم فرعلا

 عبتت نمو . نيقداص ريغ مهو نوكبي ءاشع مهابا فسوي ةوخا ءاج اميدقو .اقح

 الآ مث ٠ ايلج كلذ نابتسا مالسالا يف ةاضقلا ريهاشمو ةباحصلاو (ص) لوسرلا ةضقأ

 . رهاظلا ىلع انم الا كلذ ةاعارم عم همكح نوكي

 _ 4 نراقيو 7 فثكحسي نا نود نبمصخل ١ مالك رهاظ ىلع ١ رصتقم مكحي نا اما

٧٩٥ 

مكحلا ةريس



 ةداهشلا لمحت
 .س. ۔۔

 امؤادا و

 هيلعو ث ملظ هنم ناب نم الا ء رظنو لعفو لوق يف نيمصخلا نيب لدعيلو

 نم الا ةيده لبقي الو .رذع نم الا غرفتيو 0 بدالاو راقولاو ةنيكسلا

 دهتجيلو . قيلا هريغ ىأر نا الا .ادحاو الوق مزليلو .داتعم قيدص وا هبيرق

 نيمي وا . لمحت وا . رفسك رذعب الا الل مكحي الو } لاوقالا يفو ةباصالا ف

 بتاكو تفمو مكاحك رما هدي ىلع ىرج نم لك هللا قتيلو ،سبح وا

 ىلعاو . ضارعألاو جورفلاو لاومألاو "امدلا يف مهضوخ ىف ريزوو دهاشو

 ]١[ .هللا نع ةيكش عطق مالسالا يف ۔ ليق - ةبتر

 اهيلا بيجي نا ةداهش لمحتل وعدل نىحي © باب

 عباطب عوبطملا انرصع يف اميسال نئاخلا و نيمالا نيبو . بذاكلاو قداصلا نيب قرفيو ح

 قحلا هجو ناف . مادةالا ةلزم كانهف .ةنامالاو ةقثلا نيعم هيف ضاغو لايتحالاو ديكلا

 .لدعلا تاوفو قوقحلا ةعاضا كلذ ءارو نمو .مكا>)ا نع ىفخي ام 1

 هححصم .ها

 بعصمنب دمحم اهلاق ةملك؟( ةينقلا هذه لضف نولصملا كردي ىتم ديعساي ) ١(
 كلمب مهل الام اموق بصغ دقو اهيلاو ىلع مكح امل ةنيدملا يضاق ناميلس نب ديعسل

 ءارقف ىلع ينالجعلا عفار نب ةعافرل نيا هب قدصت : لاملا كلذ هيدي نم جرخأو

 عاطتسا امف هلزع يلاولا داراف ةنيدملاب مهئارقف نم ريثك قلخ هنم شعتناو نالجلا

 . عيكولةاضقلا رابخا ها . هلجا نم يلاولا لزعو
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 ضيرمل وا س هب هتفرعم وا . ابرب لماعم ماهتا وا .ةعفش عطقك :اببري مل نا

 وا س رارضاب قالط را . عيب وا .ةبهب ثرا ةلازا وا ،ةيصو يف فيج

 ءادهشلا بايالو :هلوق يفو . مثا هيف فيخ امم كلذ وحن وا .يلو الب

 دهاشل زاجو .(ناليوات) ؟ (١)اهتماقأل وا ؟اهلمحتل اوعد اذا له :ةيآلا

 .(راتخملا) ىلع -اهتماقال يعد نا- ال .اهذخا لبق فرعب ةداهش يذ نم لكأي نا

 . بتاكب حاحلا اههبحاصل هركو . اههجو ىلع اهمميقيو ى بوك رلاو سابللا اذكو

 . ديهش الو بتاك راضي الو : ىلاعت هلوةل : هريغ دجو نا اهلمحت ف دهاش وا

 . رسكلا ةءارق ىلع ةباتكلا يف فيرحتلاو ريغتلاو ةباجالا كرت نع امهاهن

 ناو ء امهل دح امع جورخ فيلكت وا . مهم نع ليجعتك امهب رارضالا نعو

 . حتفلا ىلع ىلع ناك كيح هئيجم ةنؤم دهاشو هلعج بتاك ىطعي ال

 اهلمحت زاجو . كلذب مئاق دجو ام ةداهشلاو ايتفلاو ءاضقلا نع فلا

 . نيخسرف اهب راس الاو . ..نيعم ف ؟ . هدلب يف الا اهميقي ال نا طرتشي نا

 لتاقل اهلمحتي الو .فلخلا ىلع اهبحاص ءاش ثيح وا .ةزوحلا نود ام وا

 ةزوحلا فرعت نا نكميو .عنام وا ٠ ةيصاعل وا . مارح ىلع ميقم وا . ملظ

 عم مايا ةثالث ريس زواجتت ال ةقاسمب ةبراقتم ىرق وا ة ندم نع ةرابع : اهناب

 . ةعيابمو ىوتفو ةحكانمك اهلها لاوحا تايضتقم بلاغف ضعب ىلا اهضعب جاتحا

 فرع دقو ٠ نيلقاع نيغلاب ني رح نيلدع نم لبقت © باب

 ها . ظفللا ةقح ىلع هظفاحملا نم هف امل حجارلا وهو : حتفلا ف لاق ١(

٧٩٧ 

 تاد اهشل ١

 هل لمحت نم

 ةداهشلا
  

 ةزوحلا فيرعت

هتد اهش



 ةداهشلبقتىتم
 نهدحو ه انل ١

 ناو ةعدبو ريجحتو قسف الب لقاع غلاب ملسم رح هناب لدعلا : انموق ضعب
 ىفالا ۔ نالدع دجو ولو لدع عم كلذك نيتنيماوا ]٢[ . رمدقو خلا )١( لوات

 .انزلا يف ليقو . )٢( اقلطم دودحلا يف ءاسن نم درتو . لاجر ةعب رأف ىنز

 ةايحو لمح نايبو صاصقو ةرذعو قترك لجر هرشابي ال اميف نهنم لبقتو

 كانه لب . هقالطا ىلع سيل كلذ نا دي . لعف يف مصا وا . لوق يف ىمحا ناو ١

 ىف لوقلا ةصالخو . تالوظملاو حورشلا ,ؤ هليصافت دجوت ءاهقفلا نيب ريثك فالتخا

 اميف ناك اذا اما . ( اقافتا ) صاصقلا الو دودحلا يف لبقتال اهنا :ىمعالا ةداهش

 هادالادعب ولو وا . ءادالا لبق يمف لمحتلا تقو اريصب ناك وا . غماستلا هب يرجي

 لبقو ثادالا دعب قسف وا ث نجوا . سرخ اذا كلذ لثمو : ( نالوقف) .اضقلا لقو

 دنع ةجح اهتروريصل هاضقلا تقو اهمايق طرتشي ةداهشلا ةلها نال ) -٠ ءاضقلا

 تهتنا دق ةيلهالا نال اوباغ وا ٠ دوهشلا تام اذا ام فالخب اذهو . ( ثاضقلا

 هححصم ها . ةيلهالا تلطب ةبيفلابو . هئاهتناب ررقتي ءىشلاو توملاب
 ٢( س ص : ةمكحلا باب يف )٧٩١ (.

 نيتفيلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص هتا لوسر نم ةنسلا تض. : يرهزلا لاق ٢(

 مايق نا هنم ذخويف : رانلا بحاص لاف «دودحلا يف هالا ةداهش لبقتال نا » :.هدعب

 دودحلا يف لبقي ال ةرقبلا ةروس يف تباث وه امك ةداهشلا يف لجرلا ماقم نيتأرملا

 فق وم نع ٫هاسنلا داعبا كلذ ةمكح نأكو : اللعم لاق مث . هادع امب صاخ وهف

 حئابقلا ىع تدالفاغ امئاد نكي نا يف ةبغر بيذعتلاو باقسلاو مئارجلاو شحاوفلا

 نكي الف نهتدفا ةقر نهل ظفحت ناو . اهبابرا عم نضخيالو . اهيف نركفي ال

 .ه ا . . باقعلل اببس
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 مهتداهشد رتنم د رتو 0 ]١[ عفدت وا . رجت ل نا ةنيما ةلباق نمو 4 هتدالو دنع هتومو دولوم

 هل صخر نمو ١ ه . .

 مهنم دجويل نا هلثم ىلع هنم تزوجو .. لفطو نونجبو قسافو كرشمو كولم نم

 روزب ليق - دهش نممو ي دودحمو یفلقا غلابو .ةنحو ةنظ يذ نمو .[] هريغ

 ١) د رفنت ىتلا عضاوااو تامامحلاو سارعالا ف تاد رقنم ءاسنلا ةداهش لقت .

 عضاومنا : ىلع ءاملعلا قافتالو قوقحلا عايض نم ايدافت اهيف روضد۔لاب ءاللا

 اوعزانت ناو ةلمجلا ثيح نم : اهريغ ف لقي الام ةداهشلا نم اهف لبقي تاجاحلا

 ليصافتلا ٠ هححصم ها ... "

 . قسافلا و دبعلا و يبصلا ةداهش ("

 نيب ليصفتو فالتخا تمث لب . هقالطا ىلع سيل قسافلاو دبعلاو يبصلا ةداهش در

 : نيعقوملا مالعا يف ميقلا نبا لاق . ءاملعلا

 ناف . اضعب مهضعب حراجت ىلع نايبصلا ةداهشب ةنيدملا ءاهق٬و ةباحصلا لمع دقو»

 تلمهاو تلطعتو قوقحلا تعاضل مهتداهش لبقت ملولو مهبعل يف مهعم نو رضحيال لاجرلا

 مهعوجرو مهقرفت لبق نيعمتجم اوءاج اذا اميس الو . مهقتدصب عطقلا وا ،نظ'ا ةبلغ عم

 لصاحلا نظلا ناف.مهتملك تقفتاو ءادالا تقو اوقرفو ى دحاو ربخ ىلعاؤطاوتو . مهتويب ىلا

 نكمي ال امم اذهو .نيلجر ةداهش نم لصاحلا نظلا نم ريثكب ىوقا مهتداهش نم ذثيح

 اهنا داعملاو شاعملا يف دابعلا حااصمل ةمظتنملا ةلضافلا ةلماكلا ةعيرشلاب نظن النهدحجوهعفد

 ٠كلذ نود وهيذلا ليلدلا عم هلبقتو اهتوقو مهتلدا روهظ عم هعيضتو قحلا اذه لش لمهت

 لوبق ىلع ةباحصلا عامجا كلام نب سنا نع دمحا مامالا ىكح : دبعلا ةداهش يفلاقو

 ىلع انقيلعت رظنا » . باوصاا وه اذهو «دبعلا ةداهش در ادحأ تملع ام» :لانق هتداهش

 == نألف ةمالا مزلي مكح يف (صر) هللا ۔'وسر ىلعهتداهش تلبق اذا هناف «؟ ٢١ :رص للا
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 . عفادو راج نمو . الام وا . اسفن هروزب فلتا نا حجارلا ىلع ابات ولو

 هكبرشل كيرشو ى كلذك ةفيلخو . لعفلا هب متو هيلع لكو اميف ليكوو

 لام يف لبقتو .هيف هلماعمل هدنع نم ثيشلا لصا ناك نمو .اكرتشا نميف

 رهظ نا هتعدبب هلحتسي مل نا املسم هب رفكي ال اميفو . نيما عدتبم نم

 يف لخاد وهو فيك .ىرحاو ىلوا يئزج مكح ف ةمالا نم دحاو ىلع هتداهش لبقت ==

 (ص) هيبنلا هلدع دقو . لدع وهو انم هناف« مكنم لدع يوناودهشا و » : ىلاعت هلوق

 هللا لوسر نع ةياورلا يف ةمالا هتادعو «هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي» : هلوقب

 « مكلاجر نم نيديهشا ودهشتسا و»: ىلاعت هلوقؤ لخديفانلاجر نموهو : ىوتفلاو 'ص)

 قداص وهو «ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملاو» باطخلا نب رمع لوقف لخديف ملسم وهو

 سيلو هب لمعت لب .قداصلا ربخ درت ال ةعيرشلا ناف دري ال ناو ،هربخب لمعلا بجيف

 هدابمب هتبانعو هللا ةمحر نم هلك اذهو هتداهشو هربخ يف تبثتلا بجي الف قسافب

 هدابع قوقحو هلا قوقح عيضت الل هتعيرشب مهيلع هتمعن مامتاو . مهل مهنيد لامكاو

 ىلعاب قوملا ظفح كلذ عم نكما اذا نكلو . قداصلا ةداهشب قحلا روهظ عم

 . قوقحلا ظفح يف غلبا هنأل دوهشلاو باتكلاب رما امك ىلوا وهف نيتقيرطلا

 لبقت ةءورماذ سانلا يف اهيجو ناك اذا قسافلا نا . فسوي ىبا نع قسافلا ةداهش يف لاقو

 ا ونمآنيذلااهيااي» :ىلاعتلاق ث. هتورمل بذكلا نع عنتميو هتهاجول رجأتسي ال هنال هتداهش

 .نيبتلاب رما هنأل قسافلا ةداهش لوبق عنمي ام هبف سيلف .«اونيبتف ابنب قساف مكهاج نا

 هل زاج ةداهشلا يف قدصلا هنظ ىلعبلغو ىرحتو يضاقلل نيبت اذاف .درلاب رماي ملو تبتلاوا

 يضاقلاف الودع ,اوناك اذا دوهشلا نالصاحلاو . هل افلاخم ال صنلاب الماع ناكو .مكحي نا

-= ها : ءاضقلا يف هلرايخلاف اقاسفاوناك ناو .مهتداهشب ءاضقلاب مزلم



 يسوجمو ءىباصو هلثم ىلع يباتك نمو . اقلطم درت ليقو .اقلطم ليقو .انبلع

 هنمو . ءىباص ىلع ينارصن نم تزوجو . ىرخا ىلع ةلم يذ س درتو .كلذك

 ةياتك نم تزاجو . ةدر و لتق ىف فلخلا اذكو . يسوجم ىلع وهو . يدوهب ىلع

 . حاكن ال .قادص ىلع حكنم نمو . لك ىلع ملسم نمو ٠اعلثم يف

 ام ةحص تابث ال قسافلا ريغ نم نايبلا اوبلطا يا «اونيبتف» ىلاعت هلوق نا همو=

 ةلاح يفال . الوا حيحص وه لم : هب ربخملا يف نوكي تبشااف" هلوقب دادتعالا مدعل هب ربخا

 ريغ نم هب دوهشلا ةحص تبثت ىتلا نئارقلاو ةلدألا "ارو ثحباا مزلتسي اذهو قسافلا

 قسافلا ةداهش ريغ ىلع اينبم انمكح ناك ۔ هذه ةلاحلاو ۔ انمكح نا هبلعو. قسافلا قبرط

 تابثال الالقتسا هدمتعن ال انمد امو . كلذ هلوق يف ابذاك نكي مل هنا دعب انل نيبت ناو

 .اوغل ربتعت هتداهشف مكحلا

 ملو قسافلا هب ربخا ام قدص ىلع لدي ام دوجو مدعل نيبتلا انل تأتي ملاذاام يقب

 ناك ولو وا ؟ هقدصب يضاقلا نأمطا ولو كلذ مغر هتداهش درت لهف : هليبس الا قي

 [باوجلا] : ؟ ضعبت ۔ ىفخي الامك ۔ ةلادعلا و هريغ يف اقساف . هب دهش اميف الدع

 لبقي نيققحملا ضعب ناو . ةمارك الو اقلطم درت قسافلا ةداهش نا ىلع روهمجلا

 يف وه وا . هريغ يف اقساف . هب دهش اميف الدع ناك وا . هقدص رهظو انتبثت اذا هتداهش

 ةلوبقم لشمالاف لثمالا ث مهضعب ىلع مهتداهش ناف :ردان لدعلاو قاسف هسان بلاغ طسو

 رصع ۔ فحساللايو ۔ انرصع نا ريبخ تناو اذه ۔ ناك امم عدبا ناكمالا ىف سيلو

 تعاض اجرخم قزاملا اذه نم انل سمتلن ملو اقلطم اهدرب انلق نا٠هلودع ليلق هقاسف ريثك

 هححصم ها . لماتيلف . ريبك داسفو ضرالا يف ةنتف تناكو حلاصملا تلطعتو قوقملا
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 ةجوز نمو . درت ليقو . هرجاتسمل ريجا نمو ]١[ رم دقو س هسكع ليقو

 دلول دج نمو . هيوبأل هنمو .دلول ماو .خال خا نمو . هسكعك اهجوزل

 ةيدعت يف هدلول با نمو . اقلطم ريبكللو .ايح هوبأ ناك نا ريغصلا هدلو

 ىلعو . ةفالخ غيلبت يفو . ةقفنل جاتحا نا سيلفت ىلعوةلماعم يفالو ةيد ال

 ناو . رخآ ىلع هل هنم درتو .قر دعب قتعو .ةعجارمو .قالطو 4 حاكن

 تلبق هلاوز دعب اهماقاو هفصو ىف كولمم وا . لفط وا . كرشم اهلمحت

 تمزلو : ربخلا هيف هىزجي امم نكت مل نا نيترم دهاش اهميقي الو . ]٢[ هنم
 . ةثالث لتاق روزلا دهاشو . اهب روزلاو اهمتك مرحو ٠اهل عدي مل ناو اهعماس

 ربخيو دهشي وا ؟الوا ؟ ملع امك اهب دهشي لهف : اهلمحت دعب اهبار نمو

 ءاهلمحتم دترا ناو . ( لاوقا ) ؟ اهب مكحيالو ۔ طوحالا وهو ۔ ةبيرلاب

 .نيعمل هلام نم امولعم عاب هنا دحال رقا نمو .هنم تلبق بات مث قفان وا

 اذكو . دحج نارقملا ىلع هب هل دهش هعم رارقالا زاج هجو ىلع هل هبهو وا

 نا هيلع عئابلل دهشي نمث نم اذكب نالف نم مولعم ءارشب دحال رقم

 هبهو وا . هل هعاب مث دوهش ةرضحب دحا نم الصا ىرتشا نمو . دحج

 .يشلا لصا ىذلا لوالا عئابلا هضراع مث . اضيا اهب هيلا عجر مث . اهب

 مث هتبيهب وا . وه هعيبب مث .اذه نم ءارشلاب هل هناب دوهشلا ربخا هنم

 . بهاولا نم ةبهلاب وا س رخآلا عئابلا نم .ارشلاب هل هنا نودهشي

 ١) هحفص حاكنلا باتك يف ) ٢٢٣٠ ( ٠

 ٢) ءاضقلا دنع ةجح اهتروريصل اضقلا تقو اهمايق طرتشي ةداهشلا ةلها نال ٠
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 عئابلا هضراع نا اضيا هيف دعق يقابلاب معناف ىرتشا ام ضعب قحتسا ناو

 ضعب عاب نمو يقابلا معناف هضعب قحتساف ءارشلاب هل هنا اوربخيو هيف

 عانتمال هيف عئابلا هضراع نا كلذب هل دهشي الف هل بهو وا .هارتشا لصا

 وا . رخآلا يرتشملا لوالا عئابلا ضراع نا اذكو . لصالا يف اهبف ةنزجتا
 . . هيلع هل دهش رخآلا عئابلا هضراع ناو : هل دهشيال ةيمستلا كلت يف هل بوهولل

 ةرضحب رئاجب رانيد ةئام رخآ ىلع هل نم © باب ©

 هل ١ ودهش خسقنا وأ . ءاضقلا قحتساف هريغ وا . الصا اهيف هل ىضقف دوهش

 : مهل لاقف نيدب نوزوموا . ليكم هيلع هل ناك ناو . ءاضقلا داسفل ةلالاب

 الوا ؟هل ںودهشي لهف : هيلا مكوعدا ىتح يقابلا اوعدو هضعبب يل اردهشا

 .ىعدا نمو ]١[“3 رم امك لصالا يف عنتميو :( نالوق ) ؟اهوذخا امكالا

 .ةسمخب رخآلاو امهدحا ايب دهشف نيدهاشب ىتاف ريناند ةرشع دحا ىلع

 . رخآلا اهيلع داز نا اقافتا تدرو . ) نالوق ( ؟ درتوا ؟ اهلع لبقت لهن

 وا . اهنم لك :الوقي نأك اهصقن نم امهلوق اعزن مت ريناندلاب ادهش ناو

 . دحاو نم هاعزن ناو . كلذ اهرضي مل ، نزولا يف اذك صقان اهنم اذك
 ىلع ريناندلاب مكحي ملام اهرض هفصن وا .ادحاو الا الوقي نأك هنم ةمست وا

 . طقف امهرضحمب اهب اودهش سان دنع نينثال تناك ناو . هيلع دوهشملا

 ةحمصلا ىلعا يف ١(

٨٠٢٣ 

انح اةد اه ثلا ف



 نمو . طقف امهدحا ىلع هلامب نودهشي الف ددعتم ىلع دحاول مهدنعتناك ناو

 مهتداهش تزاج يعدملا تامف دوهشب نيدب نوزوم وا . ليكم رخآ ىلع هل

 اودهش ةثرو كرتو هيلع ىعدملا تام ناو . مهيقاب اهب هذخايو .هتثرو ضعبل

 ىلع مهدنع تناك ناو . مهعيمج اهب مرغو . مهضغب ىلع نيدلا برل

 رضحي ىتحنودهشيالف تامف دحال نوزوم وا . ليكم ريغ وا ،ناويح وا ء لصا

 ىلع يعدملل اودهش هيلع ىعذملا تام ناو .انهاهتئزجت تعنمو ةثرولا

 لصألا برل نأل اهبف ةئزجتب تسيلو مهيقاب اهب ذخايو . هتثرو ضعب

 كرتو تامو نارانيد رخآ ىلع هل نهو . ىلوألا فالخب اهب هعبمج ذخا

 هبلع هل نايب الو هيلع ىعدملا اههركناف امهنم هبانمب مهضعب كسمتساف ةثرو

 نمو )١(. ةرجافلاب قحلا عطق ىلع ءانب در انايب ىعداو مهيقاب ىتا مث . هفلحف

 ,نيلوالا ةداهشب اصيا كلذك هل يقابلا مث .دحأل هبهو وا . هنانج فصن عاب

 نودهشيف لوألا رمألا يعدي يعدملا ناف " بهاولا وا . عئابلا هيف هضراع مث

 . !اوذخا امع رييغتلا مزل الاو ةدحاو امهب ال .اضيا كلذك يناثلا مث هب هل

 نيلوالاب اضيا هل رخآ مث . هلع داهشاب ارانيد دحال ضرقمك هوحن اذكو

 انانج نييرتشم دحا تام ناو . رخآبو دحاوب لب .امهب هل نادهشيالف

 ماقا ولو . ارهاظ الو انطاب ةمذ .ىرت الو ‘ قحلا طقست ال نيللا نا حجحملا ) ١

 .(دهعلا مداقتب مداقتي ال قحلا و) اهب يضقو تعمس هلع ىعدملا فلح دعب ةنيب يعدملا

 هححصم .ها .اهب مكحو تعمس ةنيب يعدملا ماقا مث لكن يعدملا ىلع نيميلا تدرول اذكو

٨٠٤



 هيلا راد فيك اوربخاو هدوهش هل دهش هيف عئابلا هضراعف رخآلا هثروف

 .هدحو هل دهشي مل هبانم يف امهدحا ضراعف هامسق ناو . هكبرش تومب

 هف ريغف دوهشب انانج عاب نمو .(ددرت) هيفف اعم دوهشلاب اكسمتسا ناو

 نيح هف تناك وا . اقلطم رامث هيف تثدح وا .صقن وا .ةدايزب هبرتشم

 .هيف ثدحا امب ربخاو . ذخا امب هل دهش هيرتشم ضراعف تكردا مث ءارشلا

 .ةداهشلا كلتب مكحي مل مكحلا لبق نينيما ربخب عئابلا ىتاو هب ربخي مل ناو

 اهيفو .اهنع ربخلا هريخأتل انينظ نوكيف الوا دهش نمب ىتا نا الا .زوجو

 ضرا تلصتا نا اذكو ى كلذب مكح ام دري ال مكحلا دعبو .اضيا ءيزجلا

 نيربخم نينيماب اهعئاب ىتاف اهلاصتاب نادها شلا ربخي ملو اهريغب اهل طلخلاب

 .(نالوق) هيفف : مكحلا لبق ه

 مكحلا لبق اقفان وا .ادتراف .يش ىلعادهش نا ق باب ©

 اننجت وا .امهدحا وا .اتام ناو .دترملا يف ولو (راتخمل) ىلع اهب مكحب م

 تام ناو .اهب مكحي هسكع وا .يعدملا تام نا اذكو .اذه ىف امب مكح

 نا ال . لوالا دنع حص امب مكحي نا يناثللف ثدح الب لزع وا .مكال

 لبقو . (راتخملا) ىلع مكاح ال .عدم لاؤسب اهميقم نم درتو ى ثدحب لزع

 :امهلوق دعب اهاماقا لصا يف نيدهاش نم تبلط نلو .اقافتا ءالاسي نا

٨٠٥ 

 ل احريغتيف

دوهشلا



 يعدم انم مكاحلا بلط ةفصلا ةداهشب ايتا ناف )١( تاتب وا . اندنع ةفص ةداهش

 يعدملا انيما لاق هاءاج اذاف هينيما وه ثعب امهب ىتا ناف : لصالا نافرعي نينيما

 نالف نب نالفو نالف نب نالف هبلع دهش ىذلا وه اذه :مكاحلا ينيمأل

 دهش ىذل! فانم الا انارا دق : هلالاق هايتا اذاف . ںالف نب نالف مكاحلا دنع

 كلذك ثعب تاتبلاب ناو .هيلا انتثعبو نالف نب نالفل هنا نالجرلا كدنع هب

 ناكم يف ىذلا نانجلا ; الثم لوقيو هب مكحيلف يعدملل هدنع تبثي ىتح

 نالفل هب تمكح دق سانل سان نم هيف ام لكو هلكب ادكو اذك

 نوكي ناب ملعلا هرسكي ام الا .مهركذ هيلع سيلو ءانمألا ةداهشب نالف نبا

 نيح نمض امهئامساب امهركذيل ناف . هيلع علطي مل بيع يرتشملا ينيما يف
 ملعلا هرسكي ام الا لاق نا نمضي الو .امهب مكحلا لطبو امهبيع ناب

 لبقت ملاهاركذ مث تاتبلا وا .ةفصلا ةداهش اوركذي مل ناو رسكنا ولو-

 .مكح يف تاتب وا ى تناك ةفصب : لاسرا همزلي مل نانجلا مكاحلا فرع ناو

 وا ؤعيب يف اهنم ةيمست وا .ةنمدب مكح يف الو ،فيلحت وا .داعقا وا

 ادهشيو . سانل سان نم الو ،تاتب وا ،ةفص ركذ امهيلع سيلو قادصا

 قادص يف ةنمد ىلع ةارمال ادهش ناو .رقملا دحج نا كلذك هل رقملل

 م

 فلتخا دقو .هنع ةفرعم ريغ نم هتفصب .يش ىلع ةداهشلا يه : ةفصلا ةداهش ١(

 ۔ حيحصلا وهو زاوجلا اندنع روهشملاو ث اهزاوج يف انباحصا

 هححصم هآ ٠ اهنيع ةقرعمل عطقلاب ةداهشل ايه : تاتلا ةداهشو

٨٠٦



 اذا مكاحلا الو . اهتفرعم امهمزلت م هف لخدت اهنم ةنكما اركذو

 . مكحلا دارا

 عادبتس اهبر نذاب صاصق وا .دح ريغ ين اهعاديا زاج © باب ©

 7 .مكاح دنع ماقت امك اهب دهشيو س ديعب رفس وا هديدش ضرم يف هنودبو

 الا ذخؤت الو . نيدلا ق ءانمالا ف الا عدوت الو . كلذ ف ربخلا زوجو

 ام درلا اهيف زاجو . مهتداهش تزوج امك لاملا يف ءانمألا يف زاجو . مهنم

 هنورخآلا اهب دهشي الف مهلوق نولوألا عزن ناو . ضعب نع مهضعب راوتي م

 اولوقي نا الا .مكاحلا دنع اودهش اذا هنع اهوذخا نم ركذ مهمزلي الو

 'دحاو ةباثمب مهو رثكا يفو نيتنا يف دحاو اهعدويو . اندنع عاديا ةداہهش

 زوجي الو .عاديا اهناب ربخي الف هيف زاج اميف دحاو نع دحاو ذخا ناو

 هتداهش لاطبا دارا نا نمضو . هنع اهذخاب ربخا نا هدحو هتداهش مكاحلا

 .عجر وا س ءىرب نا اهب دهشي الو . دحاو ف رفاسمو ضيرم عدويو . دعب

 .مهدحا تام ناو ،قوف ال ةينامث يف مهو . ةعبرا يف امهو .نيتنا يف دحاوو

 وا م لجر ف ةارماو 4 نوقابلا اهب دهشي الف نج وا .دترا ول ٤ باغ وا

 تاتب يف اهنخا نمو .حيرجتلاو ةيكرتلاك ةمهتلاو ربخلا يف عنمو ! نيتارما

 . فقولاف الاو . هايا عدوملا ءارأ لصالا فرعي مل ناو : كلذك اهب دهش

٨٠٧



 تومو بسنو حاكن ف ءانمألا مخ زاج © باب 0 ربخلا

 اهيف زوجو . ةفالخلا يف امك ةداهشلا بجتف )١( . نامصخلا ركانتي مل نا

 يف راجو .راكنالا عم بجت ليقو )٢( . رم امك نهارلا ركنا ناو نهرلاك

 .(٣)رم امك هعم ولو اهعزنو اهتوبثو ةرضم ثودحو هروضحو بئاغ ةبيغو ةمسق

 الو . لصا يف ةيشام داسفو ةرجا يف هانع ةميقو حورجو صاصق يف ليقو

 الو مهتداهش ترسكنا نا ربخلا دوهشلا غلبي الو . اندهش اولاق نا ريض

 زاج اميف ربخلا غيلبت مهل زاج ءانمألا نا : هانعم لهو .(ليق اذك) اومهتي

 عبتيو ء دودحلاو تالماعملا يف ال. سفنألاو تايدعتملا يف ماهتالاو . هيف مهل

 ؟ مهلوق لبقي الو مهتاما تلاز ءالؤهو . مهتملا نجسيف مهلوق مكاحلا

 . (ددرت هيف) ؟ مهتداهش هيف ترسكنا اميف نومهتي الو هنوغلبي ال هانعم وا

 هنايب لطب نا انيمي همصخ نم عدم كرديو اودهشي مل اذا ربخلا زاجو

 .حاكنو ي بسن توبثو ى بئاغ توم يف روهشملا زاجو .هاوعد لصا حصو

 دح ال اميف راكنا وا هةمهت عقت مل ام لاله ةيؤرو . ةماماو . لايماو ء ساياو

 . ةثالث هلقاو .هغيلبت لبق هيف

 .دهشا ظفل ركذ الب رخآ ىلع دحال افح دحا هركذي امع ةرابع انه ربخلا ١(

 . ھا ةداهشلا ةدام نم امهوحت وا. تدهش وا

 باتك رظنا . كلذ رصعب 1 )٦٣٠) : م نهرلا باتك ف ٢)

 ۔ ٣٩٥ : م حاكنلا باتكو -. ٩٧١ - ٠٩٨ - ٥٩٩ -_ ٦١٠٢ : ه نتاراجالا

٨٠٨



 ثيحب لوق اهناب ةداهشلا مهضعب فرع © هيبنت ©

 ىلع بجوي هلوقف : هلئاق لدع نا هاضتقمب مكحلا عامس مكاحلا ىلع بجوي

 معا رم امك مكاحلا نأل يضاقلا ىلع لقي ملو ةياورلل جرخم هرخآ ىلا مكاحلا

 دنع هتلادع تبث يا :هلئاق لدع نا هلوقو . ريمالاو ميكحتلا يف هدوجول هنم

 ةداهشلا نيب قرفلا بلطا نينس ينامث تمقا : نيققحملا ضعب لاقو - يضاقلا

 طرتشي ةداهشلا :نولوقيف امهنم لك ةيهام قيقحتو هنع ءالضفلا لأساو ةياورلاو

 اهزيمتو اهروصت عرف كلذ طارتشا مهل لوقاف . ةيرحلاو ةيروكذلاو ددعتلا اهيف

 ناريخ امه : لاقف حورشلا ضعب يف هققح مهضعب نع هتدجو ىتح ةياورلا نع

 هلع هلوقك ٠ ةياورلا وهف نبعمب صتخي ال اماع ناك نا هنع ربخملا نا ريغ

 ضاخشالا يف ماع كلذ ناف «مسقني مل اميف ةعفشلاو» «تاينلاب لامعألا همالملا

 هناف نيد اذ دنع اذهل : مكاحلا دنع لدعلا لوق فالخب : راصعألاو راصمألاو

 ةبسانم هجوو . ةياورلا وه لوألاو ةداهشلا وه اذهف .هادعتي ال نيعمل مازلا

 ةوادع هيف عقوتب ن نيعملا مازلا نا طورشلا ةيقبو ةداهشلا يف ددعتلا طارتشا

 . هعم رخآ طارتشاب كلذل عراشلا طاتحاف مكاحلا اهيلع علطي مل ةينطاب

 هفنأت ارهقو هبلع امكح نيعملا مازلا نأل اضبا ةبروكذلا طرش بسنو

 ةيروكذلا طارتشاب كلذ ققحف ةياكن دشا ءاسنلا نم يبف . ةيألا سوفنلا

 يف هللا همحر يخامشلا لوق ركذ ام ىنعمبو .نيدو لقع تاصقان نهأل

 ناو۔ ةماع لب ةصتخم ريغ ةياورلاو نيعمب صتخي ةداهشلا نا : امهنيب قرفلا

٨٠٩ 

 فيرعت
 ةد اهشل ١

 نيب قرفلا
 ةداهشلا

ةياورلاو



 ةيكزتلا
 حيرجتلاو

 هتراهط وءيشلا ةساجن نع رابخالا ةياورلا نم و _ نيربخ امهنوك يف اكرتشا

 يا . مكحلل بجوملا ببسلا نع رابخا اهنال ناضمر لاله ةيؤرو . ناذآلاو

 طرتشي ال امي اههبشا ام اذكو .ةيكرتلاو لوهجملا ةيالو اذكو .هدوجو نع

 ةيؤر اماو . ةيئزجلا رومالا يف اهنوكل ةداهشلا تهبشا ناو . ددعتلا هيف

 طرتشا اهليبق نم رم ام لعج نمو .ةمذلا ةءارب اهنال ةداهشلا نمف لاوش

 )١(. ددصلا هيف

 ريغ يف . ةداهش لك يف ةيكرتلاو ليدعتلا زاج ق باب ©

 هتيكزت بلط دهاش لاح مكاح لهج ناو . لكلا يف حيرجتلا ليقو .دودحلا

 ةينامثو . نينثا ةعبراو . ادحاو نانتا يكزيو اهتماقا لبق حصتو ءانما نم

 وا . ةقثلا يكزي امناو . اهفعضل زوجو . قوف ال ةينامث رشع ةتسو . ةعبرا

 .امهب هيبش ربخو . ةياورو .ةداهش ىلا :ماسقا ةثالث ىلا ربخلا مسق نم كانهو ١(

 ميسقتلا نا ديب .ةجحلا يذو لاوش لالهو ناضمر لاله ثوبثب ريخألا مسقلا اذهل اولثمو

 ةياورلا هبشي امو . ةداهشلاب ةداهشلا هبشي ام قحلي وهف طضاو رصخا لوألا

 دصقي ناكو الثم ناضمر توبثب ربخا اذا ربخملا ناف .القتسم امسق هلعجي ملو ةياورلاب

 اذه هربخ قحلا ۔ مكاحلا مكح هيلع ىنبيا مصاختلا ىدل يئزج قح تابثااذه هربخب

 اهيف طرتشي ىتلا ةياورلا نم ناك .الوا .ةلادعلاوددتلا اهيف ظرثشي ىتلا .ةداهشلا مسب

 هححصم .ها طقف ةلادعلا

٨١ .



 تعزن نم ةداهشب مكحي الو . مكحلا دعب عزنتو 4 ةداهشلا ةقيقحب فراعلا

 ىرخا هب مكح ىتح مهاكزم نم نوكزلملا اهعزني مل ناو . لبق هتيكزت
 . عزنت مل ام مكاح دنع ىكزم ةداهش تزاجو . لطابب دهش نا اونمض

 ىلع هدلو دوهش با الو . هبحاص دهاش يكزي الو . عنام هب ثدحي وا

 .نامتك يف ولو تزاجو .لاح ءوسب فرع نم ةيكزت مكاح لبقي الو .لام

 بيصن هل نم الو ءانيما ناو قيقر ىكزي الو . عنمو . هيف عدومل عدوم نمو

 كزم لوقيو . هديب اميف ةناما بر وا .ةفيلخ وا ،ليكو الو .ةموصخ ف

 ىلع طقف روهظلا يف حيرجتلا زاجو 4 ىكزم نيما هدنع نالف وا 6 اذه

 امهناحرجي نيداهشب يتأيف قحب دحا ىلع نانثا دهش اذا نوكيو .(راتخللا

 نمم وا \ تايحتلا نافرعي الوا . ءوضولا نانسحب الوا ۔ ةريبك المء امهنا

 نيرخآب ءاش نا اضيا يعدملا يتايو ى كلذ وحن وا )١(6 نيفخلا ىلع حسمب

 ام ىلا هيلع يعدملاو يعدملا بناج نم غلبيو هدوهش نيحرجملا ناحرجب

 . رخآ ىلع مث .دحاو ىلع نينثا عامتجا زاجو . ةيكزتلا ىف رم

 رخاو ءارشب امهدحا انادف ناتنا ىعدا نا 0 باب 0

 يغبني ناك امو .حرج وا . ضرم وا ؤ قاطي ال درب ةرورض الب هعن اه دنع ١

 ءوضولا ةيفيك لهج وا .ةريبك لمع نم نيب حيرجتلا يف يوسي نا ۔يرا ام ىلع- فلؤملل
 .امهلع حملا زاوج هبهذم ناك اذا اميس ال نيفلا ىلع حسمي نم نييو تايحتلا وا

 هححصم . ١
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 يكزي ال نم

 يو اعدلا

دوعقلاو



 ةزابحلا يعدم ليقو . هبحاصل امهدحا هيف دعقي مل ةزايح وا .ثرا وا . ةبهب

 . هنم ةيمست رخآلا و لكلا ىعدا ناو .ءارشلاف . ةبهلاف .ثرالا مث . دعاق

 ليقو .هيف اعزانتي مل ام يعدملا دعقو . هاعزانت اميف دوعق الف اضرا ال ارجش وا

 اهيفام وا . طقف اهيعدم يفو .اهيف امو قبلا وجلا يعدم يف امك دعاق لكلا يعدم

 لصا ريغ يف وا .ءارشلا ال . جاتنلا يعدم ةباد يف دعاقلاف .(نالوق) يه ال

 نم ال . كلم نم جارخاو فالتا نم عنميو . هيعدم ال هني ناك نم

 هيف عزونف دحا ديب ءانما هفرع ناو .هفلحي وا .هيعدم نيبي مل ام مادختسا

 ال .اهلجرب اهكس ام ةباد يفو . هيف هدعقيف هديب هل مهتفرعم هوغلب مكاح دنع

 دعقيو ى نرق كسامو لجر كسام نيب ام رظناو . هسكع ريتخاو ء اهنسرب

 وا ،هاعر وا .هقاس وا .هداق وأ .هكسمأ وا .هلمح وا .هسل امف صخش

 . ةيراعب هديب ناك ءاعو وا .هئاعوب ناك وا . هدهم وا .هب رطغ وا . هدسو

 كلذ وحن وا .ةناما وا ،بصخغب هديب ناك ءاعو يفو . هتيب يف وا .ءارك وا

 (نالوق) ؟هبر وا ؟هديب هنال هبف امب ىلوا وه له :هلامعتسا هيلع مرح ام

 .اهيلع وا .هيف امب ىلوا وهف ةباد وا ى تيب هديب نمو ءامهيدباب ناك نا نيعتو

 اميفو :اهيلا طبر وا .هب تطبر اميفو .هدي تناك نا اهيلع اميف اهبر دعقو

 اكرشلاو . هريغو لصا نم هديبع ديب اميفو ،لمج وا . ةاشك هلبا وا ذهمنغ يف

 .فوقوملا اذكو . هيف لخدي مل ام هبر ضوعلا يفو . مهيدياب اميف مهسوؤر ينع

 سولجب ,ا . ناويح طبر وا ى ىنكس وا «سرغ وا .ءانبب اهرمع ضرا يفو

 الو . كلذ وحن وا .هريغ وآ ة ءام زاوج وا ى نينس ثالث يهو اهتدمب ةعنصل
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 . رمعت مل اصحف تناك نا اهيف وا .اهيلع امع لقتني امم هضراب اميف دنب

 دعقو . عنمو .زرح الب صحفب ناك نا هتلغ نم ال . هرجش لع امف الو

 ۔اهنكسي ل ناو امهوحنو هتويبو هرودب امب

 ةرجش اهيف رخآلو لجرل ضرا تفرع نا ه باب «

 ضرالا برف ضرالا نم وا .اهلصا نم فرعت ملو اهتحت نم ىرخا تتبن

 فرعت ملو مهنيب ىرخا تتبنف نيلجرل ناترجش اهيف تناك ناو ءاهب لوا

 .امهسنج نم تناك وا هامهادحا تقفاو ولو . ءاوس اهيف امهف امهيا نم

 ىرخالا تتبنو ىرخالا تيقبو امهادحا تتام نا اذكو . تقفاو نمل : ليقو

 ونص نم جرخ ناو .امهنيب يدو تبن ںا ناونصلا اذكو : نايب الو امهني

 هبرل وهف ريغلا ضراب رجش قورع رم تبان لكو . هعزنب هبر ذخا امهدحا

 ء داسو وا سشارف وا ذسابل نم تيم ىلع دجو امو . هعزنب ذخؤيو

 هيف دعق هرعش هيلع رفض وا ،هيلا اطوبرم وا . هيفب وا . هدي هيلع اقولغم وا

 تام نا تيبب نكس نا اذهو .(نالوق) نوفدم ريغ هشارف تحت اميفو ! هثراو

 نكس ناو .هاطغ وا .هسبل اميف الا دعقي الف الاو ۔ ةيراع وا .ءاركب ناو ۔هيف

 ةباد يف هثراو دعقو . هيف امب امهنم يحلا دعقي مل امهدحا تامو هبر هعم

 .دحا هعم نكي مل نا اهيلا ديق وا .هيلا تديق اميفو اهيلع اميفو اهيلع تام

 هيلا طبر وا .هيلع اميف شارف ىلع وا .اهيلع دجو نونجم وا ء لفط اذكو
 ةباد ىلع تيم عم هسفن كلمي ال لفط دجو ناو . نفد نا هتحت اميف ال
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 نم ع اونا ىق

د وققعل ١



 ضراعت
 يواعدلا

 دعق ر .كلذ يف رخآل امهدحا دعقي مل لام امهعم دجو وا . شارف يف وا

 دعقو ء هدحو هيف دجو تيم ال .هيف اميفو ،هدحو هيف دجو صخ يف ريغص

 امو اهيف ةباد ىلع لقعي ال لفط وا . تيم عم دجو نا غلاب وا . قهارم

 امهادلو زرفي الو امهادحا وا .اتتامف تيب يف ناتارما تدلو ناو . اهيلع

 امهدحا دعقي الف رخآلا تام نا امهنم يحلا يف وا . امهاوبا فلتخاف

 وا. جاتنلا نم عابتا دجو ولو لحمب اتدلو ناتاش وا . نانقان اذكو . رخآل

 عابالا يف دالوالا دحاب امهادحا تدرفنا ناو .امهبابرال دوعق الف تاهما

 بر دعقو . )١( رم ام ىلع رخآلا شاعو تام نا اذكو . هيف دعقا اهبرف

 دعقي الو . هيلع ننحتتو هسحلت ىرخا اهلوح تفقو ولو اهعيضر يف ةعضرم

 ناك ناو .جرس اهيلع نكي مل نا :ليقو .اقلطم رخآل ةباد يبكار دحا

 بكارلاو ، هوحن وا .اماجل كسما نا ۔ اقلطم مدقتملا ليقو . هيلع بكارلا دعق

 قئاسلل دئاقلا دعقو . اهيف امهدحال دوعق ال ليقو . هسكع ليقو . دئاقلاو .قئاسلل

 كسام نيب دوعق الو .هسكع ليقو .اهداق نا اهسار يلي امم اهنسر كسامو

 .هريغ نيبو نسر وا .ةيصان وا .ماجل نم سرف

 وا . مهيدياب ال . موق نسب ةحبذ تدجو نا ٠٥ باب +٭%

 ةباد ىق دعقو . مهريغل هيف مهل دوعق الف مهدحا دي ال ةعامج هب تراد لام

 . ب ال ااذه ف ايرق ) \
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 الا . هل اهنم عاتان ال. هدي تناك ںا اهيعر وا .اهفلعو اهيقسب فرع س

 مل نا صحه نم ءيش مفارل دوعق الو . اهل هيطعي اماعط اهل كسما نا

 دوعق الف هنف هعم ائيش هتيب يف رخآ ىلع لخاد ذباجت ناو .لبق هل فرعب

 تفرع ةبادب دعقيو . هفرط نم هذباجل هسابلك هب ىلوا تيبلا بر ليقو .امهني
 .هسكعك .هبف امف هل فرع ءاعوبو . اهف هب ال .دقكو جرسكو ماجلك هل

 هعضرت امف ةبادبو . هيف هل تفرع نا اهبو . هئاطغو هئاكوو هصافع يف هبو

 ليصفلا ناك ولو امهوحنو ةجعن يف فورخب و .ةقان يف ليصفب الو .اهعبات يف ا

 آ نا ةاداو جتسنم نيب دوعق الو . هسكعك هتاداو جسنم يف لوانمبو ۔اهعضرب

 " اذكو . هلكع ال حمر دوع يف نانسبو . اهب لصتم يف عردبو . هيلا طبرت

 ْ` . هسكعك هف دمغلابو : هسكعال هضبقم يف نيكس وا ،فيسبو . مهسلاو جزلا

 فئافل ق فخو قرقبو .هسكع ال هيف حمربو . هسكعك اهفالغ يف ةقردلابو

 دمغبو .زوجو 4 امهسكع ال عسش يف قرقبو . كارش يف لعنبو ب هسكع ال

 ؛قليم يف اضيا هب الو . هسكع ال هيف فلي دلج ؤ ىسوملبو . هب لصتم يف

 اهديو ةنحطم اذكو . هسكعك فخ يف ربشاب الو . هسكع اال بلاوق يف قرقبو

 ال ىحرلاو ناعرصملاو فخلاو لاعنلا نم دحاوو . اهدبو ةفدمو .اهدلجو

 ل اهب ةلصتم داتواو لابح نم هتادا ىف صخبو . هب فرع نا اهضغي دعقب

 يناقوفلاو يتالفسلا صخلا ريصح نيب دوعق الو .ةميخلاو هايخلا اذكو هكعال

 :: ""حاتفمؤا لفق نيب الو ٠ هسكع ال باب يف تيبو "نايب ال ثيح هزئاكرو هزئاوجو

 “٠.اهيف امو ءانبو رجشو تابن نم اهيلع اميف ضرابو .هب لصتم يف هطاحو
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 ضراعت
 ىواعدلا

 تافك نم هيف امهيف نازيم توباتبو.هسكع ال راغو لجامو رثبو نيعك نم

 سأفكب و . لصتا نا هسكعك اهريغو مهاردو ريناندو لقاثمو جنصو دومعو

 عضاو دعقو . هسكعك ةطرشمو مجاحم ف ماجح ةنوجيو . هسكع ال دي ف

 ءاعو ف هلعج ن! اذكو . هريغو تماص نم هف دجو اميف هريغ تسب بح

 . هف دعاقلا وه ءاعولاو تيللا بر ليقو - هراعتسا

 هنا دبعلا لاقو امهبدياب ام دبعو رح ىعدا نا زي لصف ل

 امهلدعالف انيبو نارح هاعدا نا اذكو .انيب نا ىلوملاو رحلا نيب وهف هالومل

 هل هنا رخآلل لك فلح انيبي مل ناو .نافصتف ايواست ناو . رثكألل ال .ةنيب

 مكاح لجال لك نيبي ىتح نيما ديب هالعج ناو 4 عفد لكن نمف . هامسقو

 دعب هنايب هعفني الو هعفد يبحاصل هعفداف اذك موي نيبا مل نا هل لك لاقو

 نيبي ملف هنايبل مكاح هل لجاف ةارما وا . ادبع لجر ىعدا ناو . همصخل هعفد

 ريجحتلاو لجالا دعب هنايب هعفني مل هاعدم برقي ال نا هيلع رجحف هدنع

 ةيراع وا . نهركب هيعدي نمم هيف دعقا هسفنل ءيشلا يعدمو .همكحك وهف

 هب مكح هبحاصو ءيش يف دعاق نم لك نيب ناو . هسكع حجرو : اهوحنو

 مكاح دنع ةارما وا ةةما ىعدا ناو .( راتخا ) يلع هديب نكي مل نل

 تلاق ناو . (نالوق) اهلوقب اهيف هدوعق يفف امهدحا اهسفن يف تدعقاف

 عجرو . عازنلا عفرو مكاحب اهيف دعق امهاوس نالف يالوم وا . يجوز

 هجارخا وا . هفالتا ال . هدبعتسمل لفط مادختسا زاجو .امهنم ىفتنا نا امهني
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 نيما ديب لعجو . امهنيب مكح بصنيف هغولبل هقافنا ىلع ربجاو دلب وا ! كلم نم

 دحا ةيلوم لفط ءاعدا ربتعي الو . هفالتا فيخ نا كلذك ربجاو

 سبحيو دحج نااغلاب دبعتسم نيبيو . غولبل قافنا هيلع هل الو . هراكنا عم

 ةما وا . ادبع وا .ةارما يعدم اذكو . هقافنا ىلع ربجاو " هنييبتل بلط نا

 . .]١[ رم امك قفناو سبح الاو ؛ هدجو۔ هنايبل انيمض وا . انيمي بلط نا ۔

 ناو .قافنا البو ةيضقلا سكع مكح اذكو . انيمي دجو اناي دجي ل ناو

 .مكالا هفلح اهنييبت نع بيذغيال نا اثالث اهقالطب انيمي ةأرملا هف تبلط

 دجيرل نا لجالا دن دنع رضحي نا اهاعدا نا ثالثلاب اضيا انيمي هنم اهلو

 هب نيميلا ةرثكب فرعو اثالث اهقلط اهجوز نا ةالوتم تعدا ناو .اناي
 اهتاللطب هفيلحت اضيا مكاحللو .اهنع عفرلاب رقي ىتح انيي دجيل نا ةمهتب سبح

 . هبر نم اقتع يعدا دبع نيميو . لاحمب ولو ثنحل هئجلي اميوا . هعم قرتفبالانال

 لجالمكلمنم هجارخا نم عنمو . هنم انيمي دجو دجي مل ناف هبلط نم عنميالو

 ںاو ء ةيرح هثراودنع تعدا نا هتوم اهل ديس مادختسب ةما قرتستالو .مكاحلا

 نمو - ناييلااوفلكو مهفر تبن ث اهوعداف اهبر دنع ادالوا تكرتو اهعدت ملوتنام

 نم بلط مث ةماوا .ادبع وا ث ةارما ىعدا نم ينعي : لصفلا اذه يف ابيرق ١

 . هنايبل انيمض وا . انيمي هنم بلطي نا هيلع ىعدمللف هاعدم نيبتل الجا مكاجلا

 هلطع هنأل هيلع ىعدملا قافناب همزلأو مكاحلا هسبح نيمضب تاي وا ،فلحي مل ناف

 .هاعدا ام فالخ نيبت نا قفنا اميف هل عوجر الو . هتقفن بجوي ام هسفن ىلع تناو

 هححصم ها
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 ف ىوعدلا

 تالماعملا

 ۔ اهمكح اهلافطا مكحف اهل نايب الو اهتعداف ادالوا هدنع ةارتشم تدلو

 ٠لالحلاو . ةايحلاو . روضحلاو .ةيلوفطلاو . ةيرحلاو . هيف بلغ لحم ىف مالسالاو

 . اهدادضا نم دعقأ ةراهطلاو

 دنع امهدحاجب نيرانيد ضرقم كسمتسا نا ى باب

 هبلع يل ناب بيجيف ؟ هلبق يعدت ام هل لاق . اذه نم يقح ينطعا لاقو مكاح

 ؟ هيعدي اميف لوقت ام هيلع ىعدملل لوقيف . هنم هنطعاف اضرق اذكو اذك

 باوجلا نم عنتما ناو . ءادأل نجس هدعب طعب مل ناو 4 هادأتسا رقا ناف

 ةافاومب هنم نيمضوا . نيمي هلو . ليجأتب يعدملا نيب دحج ناو. هيلع ربجا

 مل ناو ]١[ . رم امك بلاطللال .مكاحلل ليمحلا ىضرو . هبلط نا هلجا

 هدجي مل ناو .ءادالا ىلع ربجا هاوعد وحن ىلع نيب ناف : سبح اليمح دجي

 فحصمب هنايتاب نيميلل هناعذاو هفالحتسا دعب هيلع ىعدملا فلك انيمي بلطو

 مث . ةيآلا ( ليوف) ىلا روطلا لوا :أرقيو ذيعتسيو مكاحلا هنم هذخايو
 لوقيف .معنيف ؟ هل فلحتا هيلع ىعدمللو . معنيف ؟كل هفلحنا يعدملل لوقي

 نيملسملا ىلع ناملا عفانلا راضلا وه الا هلإال يذلا هللاب فلحتا هل

 ةكربلا عزنيو ى كيلا هب نسحا ام كنع ليزي ناو نيرفاكلا نم مقتنلا

 فحصملا اذه يف هب كرذنا امب كبيصي ناو ى كفلخ نمو كيدي نيب نم

 ١( بابلا اذه لبق لصفلا اذه يف .
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 معنيف تفلح اضيا هل لوقيف ؟ اذكو اذك نم كلبق هعدي ام اذهل ام

 ناو ۔ حصو . معني ىتح هسبح لكن ناف . هلبقيف ههجول فحصملا عفريف

 هعزني الو يلع يعدي ةرضم نيمي لاق نا هب لغش الو ._ سومافلا

 سيل هنأ نافرعي يينيماب نايتالا هفلكبو . ( راتخملا )ىلع هتمزل نا نيميلا نم

 حالصلاب هفرع نا سومانلاب هفاحيو . هلهجو هاعدا نا فحصلا لها نم

 نا هب لغشالو ث هنم بلط نا ةيدعت وا . ةلماعم يف ىلوتم لكل وهو

 ةلها مدع ىعدا نا هيلا تصني الو ى فحصملاب هفلحيو ! لاح ءوسب هفرع

 مث ةيدعت يف هيلا باجا ناو .( حجارلا ) ىلع هيلا ةباجالا دعب فحمللا

 هللعام عفد عدم ربخب ناو اناي فلكو هاوعد در ةرضم نيمي ىعدا

 ۔ هتمذ لغشب هرارقا دعب هل هكرت وا . هنم هئافيتسا وا . هبلاط رماب ربلل

 ينا يل هفلح مكاحل بلاطلا لاق ناو . مرغو هبلاط فلح هدجي مل ناو

 . هتبلط ام رضحي ىتح فلحا ال لوقي ںا هلو . در هوحنوا ى تيفوتسا

 حصو .فلحتف اهعضول انيمض تطعاو هتذخا الما يعدملا ناك ناو

 ء فلحت نا لبق تتام ناو . هيلع ىعدملا اهنم هبلط نا لمح عم سومافلا

 ناو . تام نا كلذك يعدملا ثراوو ،هملع ىلع اهثراو فلح عضت وا

 ءافيتسا ىعداو هيلع ىعدملا هب رقأف هنيد بلطف بئاغ وا . ميتيك ةفيلخ ناك

 ؛مودقل هنيمب يبحاو رقا امب ربجا هوحن وا . ميتيلا يا وا ى بئاغ نم

 . هفلح ةفيلخل ناو . لفطكل هبسن نا هيلا تصني الو . غولبكل وا

 اهف دري ةلماعم هجوب عدم ةوعد هلع ىعدم دحصجح ناو . نمض ىا ناو
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 داد رتسالا ٢

 ناك نا درلا هلف اذك لبق نم اذكو اذك يلع هل ناب يل هفلح لاقو نيمي

 نيمي نم عدم ىبا ناو . هبجي ملام هيلع درلا هلو . هيعدم هرشابي ام

 . ةفيلخ ناك ناو . نيميلا دعب هل بجي امنا هنال هدجي مل هاعدم رضحي ىتح

 . مودق دعب نيمي عقي ىتح امهاعدم ناذخاي الف امهيلع درف الماح وا

 ربجا دحاوب رقاف نيرانيدك يف بلط نمو . مهنم عضو وا 4 غولبك وا

 امهيعدم هاعدا هجوبال امهبرقا ناو . ةوعد فانئتسا الب رخآ ىلع فلحو . هيلع

 درتسي و . رضح نمو مكاحلا هيلع دهشو ةفنأتسمب ربجا ةلماعم وا ' ضرقك

 رقا ن! هربجيو رايعب سيل امم بحوا ء تيزك نم ءاعو اذكب ابولطم مكاحلا

 ۔ ةلماعمب ناو - نيمي در الو . لوهجم ىلع نايبالو . دحج نا هفلحيو

 الب ضرقب نيع وا 4 بح هيلع نم درتسيالو . ءاعولا رضحي ملام

 ينازيموا ى يتيب حاتفم هتيطعا هبلاط لاق نا الا ددع وا .نزو وا . ليك

 هادأتسا رقا ناف : اذه ىلعو . هدرتسيفيل هكسماف لعفو هتجاح هنم ضرقي نا

 حصي الو . دحج نا هفلحو .ثيش هيلع هل يق ام هلاطل هفلحو . رقا امب

 ناف ٠انايب فلك هبلاط نم ءافيتتسا يعداو هب رقا ناو .اضيا درو نايب هيف

 فلحي مث هبلاط كلذ بلط نا۔يش ىقبام فلحو هاش ام رضحا هدجي م

 . ذخايف فوتسي مل هنا

 !لصا عيب نم انيع اذكب بولطم ددرتسيي ؟ .لصف «٭

 ركذ مزلو . بايثلا سانجاو لصالا عاونا فالتخا ركذي مل ناو بايث وا
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 دادرتسا الو . املس عيبلا نكي مل نا هنولو هنسال . ناويحلاو بحلا عاون

 هل هاطعاف ارانيذ دحا نم ضرقتسا دحاج كاسمتسا زاجو . نيع عي يف

 رما ناو . دحج نا هنم هؤاطعتساو ضرقب مكاح دنع كل هتضرقا الب

 امهريغ وا . هلفط و! . هدبع عم هيلا هلسري نا اضرقم ارانيد ضرقتس

 هيلع يل ساذه نم يقح ينطعا لاق . هل هدحجف هلصي نا لبق فلتف هلسراف

 . قثوأ وهف هركذ نإو - هعم هلسرا نم ركذ همزليالو . ضرقب رانيد

 :هتوعد يف هعئاب لاق :ريناندك مولعمب ةقفص يف ةفلتخم ءايشا رتشم دحج ناو

 سانجا ركذيو . هنم هينطعاف اذكو اذك عي لبق نم اذك هبلع يل

 هيلع يل :هدحج نا تاقفص يف اضيا ةفلتخم يف لوقيو ث هابشالا

 حصيالو : انيمي هنم دارا نا هددرتسيو اذكو اذك عي لبق نم ارانيد اذك

 عدم عمجي الو . ةفلتخم تاداهش دوهش عمجي ال ذا . نايب كلذ يف

 تصني الو . ةدحاو يف ةلماعمو ةيدعتك ماكحالا ةفلتخم تاوعد

 دحج دعب هنايب هفلكف مولعم ىف هدنع دحاب كسمتسمل مكاج

 هل مكح نا اذكو . ىلوالا ءاضقنا لبق ىرخاب اكاسمتسا دارا نا همصخ

 لثم تاوعد هيلع يل : هئاعدا لوا لاق نا الا اهلثمب اكاسمتسا داراف ةوعدب

 نم اقرتفا وا . سانجالا فلتخا وا \ صقن وا . اهضعب داز وا . هنه

 .فحمصمب فلحيام ىنداو . اعجر مث نالماعتي ام ردق ابيغتف مكال دنع

 ىلع ناو ربجني و ددرتسيو .. ىلاعت هثلا ءامساب : لقالا يفو .. رانيد عبر

 .بهنلا طاريق لعو ةيح و! : امهرد الا لع ال. مهردو رانيد ىلعو . ليلق
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 فصن و مهردو .فصنو رانيد ىلعو .ةفورعم ةكس لك ىلعو بيرارخلا ىلعو

 حصوا . هبرقاف رانيد ىلع دحاب كسمتسا نمو . اذك بفصنو لقي مل ناو

 اليك اذكوأ . ارانيد اذك ىلع ناو .انوزوم هبلع ربجا هصقن اركذي ملو هنايب

 رقا امب ربجا نايب الب هبلاط هاعدا رايع وا ،ةكس فالخ ىعداو رقاف ارب

 .دلب لك يف۔ ليق هكردا ابح اذكب ةعلس عاب نمو . داز ام ىلع فلحو

 . (نآلوق) ابرو طلغ يفو ٧ هدنع يل ةبراضمو ةعيدوو ةيراعو ةناما يف لوقيو

 يف نيميب ال براضمو ريعتسمو عدوتسم قدصيو 0 كلذ ىوس يف هيلعو

 ىف ال . هثوروم ديب هفلت ىعدا نا مهثراو اذكو . هانما اوناك نا مهبدياب ام فلت

 الا قدصي مل هفلت ىعدا مث .هبلع نيبف هديب ام عدوتسمك دحج ناو - هدي

 مث هنيبو يواعدل! نزم هبلاط هيعدي ام هيلع ىعدم دحج ناو . نيمي وا ،نايي

 امو .ىوتسي مل هنا انيمي هبلاط نم دجي مل هدجب مل ناف . هناي فلك هافيتسا ىعدا

 هبلاطل هعفد نايب هيف بلط نم ىلعف ةنيب وا .رارقاب مكاح دنع بجو

 تام ناو : ءادتبا رقا نا الا هدجي مل نا هيلع هل نيمي الو , هاعدا نا
 اذكو . كلذب ملع نا هيلع وا .قابل ددرتسي مث باغ وا .ميتي يتفيلخ دحأ

 بهو هنا عدم هب كسمتساف دحال ةعيدو هدنع وا غنيد هيلع نمو نانيمضلا

 نا الا . ريغلا ىلع هرارقاب ربجي الف هبرقمو كلذب ملاع بولطملاو هبر نم هل

 هل هنا ملعي مل هنا فلح بلاطلل نايب الو بولطملا دحج ناو هلاط هني

 نم رتشمك ضرقتسم عفديو . ربخلا هئزجي و 0 نالف نب نالف هبر نم ةبهب
 امهدحال متأب وا ءضرقم اذكو .قارتفا دعب ولو هلماعمل نيكيرشلا دحا نم
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 هبلع فلختسم لعف حص ىتح ضبقي ملو ةفيلخ عاب ناو . اقلطم هكسب

 .لبق ةفيلخ هنا ةفلخلا ربخيو .ءاشامهيا ۔ نمثلا دحج نا ۔هنم رتشمب كسمتسا

 .مهلبق يعدي وا .امهتفيلخ لعفب لفطو بئاغو س هدبقع لعف امب ديقع يعديو

 فيك لك ركذيو .اهنمث اهعيب ىلع ليكو نم ةعلس رتشم دحج نا اذكو

 .كلذب ملع نا ءاش امهيال عفديو دارا امهيا بولطملاب كسدتسيو .لعفلا راد

 .هيطعي ال نمل قح ىطعي الو . ةبير لها نيب الو ؤمارح يف ةموصخ بصت الو

 لبق نم رانيد ةئام رخآ ىلع عدمك : رادقملا زواج اميف دادرتسا الو

 .ةاش عي

 ءاوس )١( حرسملاو نوذأملاو هيلع روجحملا دبعلا ى باب ©

 بر ذخؤف ةلماعملا . ف مهماكحا تفلتخاو . مهتمق زواجت الو ‘ مهتيدعت ف

  

 ١( وه روجحملا دبعلا :

 روجحم هنال كلذ هل لقي مل ما .رجتت ال هل لاقا .اوس رجتلاب هالوم هل نذأي مل نم
 هل نذأي مل ام عرشلا مكحل .

 : وه نوذأملا دبعلا

 ( ٥١٤ ص انقيلعت رظنا ) رجتلاب هالوم هل نذا نم

 : وه حرسملا دعلا

 . سانلا ةلماعم الب بستكي نا وا . هنطب ةمدخلاب هالوم هل نذا نم
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 لبقي الو .بري .مل نا هتبقر زواج ولو هكلم يف ماد ام هبرقا امب نوذأملا

 ولو ةلماعم يف همصخب كسمتسيو٠تام نا هثراو ىلع الو .هكلم نم جرخ نا هيلع

 باغ ولو هل دهشيو هيلع نيب وا . رقا نا ربجيو فلحيو هل درتسيو .هبر

 ىمسي ادبع هل نا دحج ناف هبربو هب كنسمتسيو . هيلع مكحلا اذكو . هبر

 صاحتو .هفلحالاو .هدجو نا ربخلاب ناو _هعدم هني انوذأم وا .انالف

 حصي الو . (راتخملا) ىلع موق نم لك نياد نا هدي اميفو هيف هبر .امرغو هؤام رغ

 .ةعلس يف هدبعل نذا نمو . )١( رم امك هريجحت الو كرتشمل ديقع ريغ نذا

 نمضو . ةفيلخ نذا حصي الو . لكلا يف هل نوذأمف ةفورعم ةعنص وا

 .كلذب دهشيو . هيلع ريجحتلا دارا اذا قوسلا نم (٢)هنوذأم عفريو

 يف هب كسمتسمل درتسي هسفن هتاقتسال حرسملاو . تام نا هثراو اذكو

 هل درتسي و هيلع نيب وا . رقا نا ربجي الو . دحج نا فلحيو ةلماعم

 ىتح هيلع نيب وا . رقا نا هل ربجب الو .دحج نا هبولطم فلحي الو

 روجحم ةلماعم هيلع كردت الو . لقاف هتميقب هتلماعم يف ذخؤيو . هبر رضحي

 هكسامل درتسيو .اهبلاط اهايحا نا لقاف هتميق همزلتف هكلم نم هجرخي مل ام

 .فلحيو ربجيو هل درتسيو مدحج نا فلحيو . رقا نا .ادأ ىلع ربجي الو ٠ اهيف

  

 ١) ص) ةضوافملا ةكرش ف ٥٨٦( ٢) ريجحتلاب قوسلا ف هلع ىداني يا .
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 مولعمب اهارٹشا نا بيعب ةعلس در ديرم لوقي ( باب

 تيرتشا . اذه نم يقح ينطعا اهعئابب اكسمتسم مكاحل ءارشلا لبق هب ملاع ريغ

 ذخو هتعلس هذهو هنمث ىفوتسا دقو .يل هرب ملو بيع هبقو اذكب اذك هنم

 ال . مكاحلا دنع هضعب وا ‘ رضحي وا ،ضبقي ام تناك نا نمثلا هنم يل

 فلح وا . يرتشملا نيب عيبلاو بيعلا دحج ناف : هددرتسيف۔ باغ ولو لص

 فلح يرتشملا دنع ثودحلا ىعداو بيعب رقا ناو . ةبيعم اهعاب ام مثالا

 ةءارالا ىعداو هب رقا ناو .هيلع نيبي مل نا بيعلا نم ةملاس الا اهعاب ام

 وا . هل هيور دعب ا لامعتسا وا . اهب هاضر ىعدا ناو . نيمي وا . نان

 . هرا رضا نيبش . نا اهيرتشم فلح وا . هاوعد نس اهف هتلاقتسا

 . ملعلا لع نيمللاو . يلقعلا ناكمالا ربتعي الو . مكحلا ف ءاوس هرغو نراملا

 هناب بصغلا .فرع دقو ابصاغ مكاحلا درتسي © باب ©
 بوصخم هدنع هب كسمتسا نا .روصق هفو . ةبارح الب ايدعت ارهق لام ذخا

 ه ةيدعتلا قح هنم ذخاو هادأتسا هيلع نيبوأ . رقا ناف : هقح هنم ابطعتسم هنم

 . قتعو . قالطو . حاكن ف الو . عدم ىلع انه در الو . دحج نا فلحو

 نا هنم هذخاو - برضب ناو ۔ هبلع هربجا بصغ ام ءادا نم ىبا ناو . وخعو

 قحلا بجاو هنم ىضقو هلام دللا طسو هتمصب هلع مكح هفلتا ناو ٠ ماق

 3 نا الا هلتقل ليس الو . يد 1 ىتح هب رضو هسح الا و . هب رفظ نا هلع

 اهدر ف هبر رخ ةميقلاب مكحلا دعب رهظ ناو . رباكو ىاو ءيشلا رهظ

: ٨٥ 

 . اشال ا در

 بيعلاب

 يو اعد ف

 تايدعتلا

 ؟ بصخل ١ و ام

نمميد رتال ىتم



 الو . هيلا لصي الو ةنؤم هل ناك نا هعمج فلكيو اهكاسما يفو هذخاو

 بصغ ناو .ملاظ وا .ودع وا .عطاق نم فوخ هنود عطق نا الا رذعي

 وا .هبف هب يدؤتسا نادوسلا يف هيلع ردقو نالجروب حلمك هل ةميق ال ام
 نا نويدلا اذكو . ةنؤم هل ناك نا بصغلا لحمل هلاصيا هيلع و هتميق

 قفناو اناويح بصغ ناو . هيلع مكحلا دعب ءادالا نم نيدملا ىباو اهل تناك

 عيرلل افالخ رثكالا دنع ءؤامن الو ءانع هل سيلف هتميق تداز ىتح هيلع

 قرمل ءانع ال » مالسلا هيلع هلوق صخو .هتميق يف قفنا ام ردقب هك رشا هناف

 فوصو نابلاو رامثك بوصغملا نم لغتسا ام ةميق مرغيو :لوصالاب «]١[ ملاظلا

 دنع مكحلا يفو . ةبراغملا دنع ةرخآلا يف باودو ديبع ةمدخو رود ىنكسو

 باغ وا . هتميق ىلع فقوو هنيع رضح نا لام يف هدسفا امو . ةقراشملا

 .ةفصلا وا . ةميقلا ريغ هبلع هل سيلف ،ةفص ىلع هنم بوصغملا عم قفتاو

 فلحو .دجو ام ذخا بصخلا نامز يف هتميق تيفخ وا ء اهيلع اقفتي مل ناو

 ؟هيف اعفارت موي وا ؟ هبصغ موي هتميق لهو . قح هل هيلع يقب ام بصانلا :

 هنزو وا .هليك هيلع كردي نزوي وا \ لاكي امو :(لاوقا ) ؟ امهالغا وا

 هبر ليلحت بصاخلل يغبنيف . ادغ صاصقلاو . اضفخو اعفر هتميق ىعاري الو

 اشطع تامف هبارش هبصغ وا . تام ىتح هماعط هعنم ول اذكو . هؤاضراو

 ٠ بلاطلا ءاضراو لصنتلا هيلعو . ريغال مكحلا يف هاملا ةميقوا . ماعطلا هثراول هيلع

 ١( قح ملاظ قرعل سل » : ثيدحلا ظفل « .
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 'دريغوةمهتلايف ةرضلا نيمي نماعيف عرت ةيدعت يف ةمهت تزاج ا © باب ه

 ىلوتم وا . مولظم هنا ناب نم وا .عزنلا قحتسم قحلا هل نمم ىضر ال

 .اهنزو وا . اهددع وا .هليك فرعي ال مهارد وا ' بح لكا ۔عدم درتسبو

 ءيش هيلع يقب ام فلحو لاق امب هادأتسا رقا ناف . هبولطم _ ةلماعمكال

 ربخلا زاجو . رضحي مل لوهجم يف عدم نايب حصي الو . هفلح دحج ناو

 نواختب ةناماب عدم كسمتسيو ٠ بوصخغم ءادال ال. يدعتلا قح ذخال

 وا . ةعيدو وا ث هيراع وا . ةناما هدب نم وا . ءاكرشلا هف نواختي امف

 . ةرضم نيمي نم عزني الو . ةمهت هيف زوجت الو . ةفيلخ وا . ةبراضم

 نا هيداتسيو ى مصخلا ديب اهحن وا . ةيراع بصغ عدم مصخ درتسبو

 هوحن وا . بئاغ ةفيلخ اذك و !انايب هيعدم اجرو دحج نا نيميلا هلهميو ! رقا

 يف هنيمي عم بصاغلا لوق زاج و ٠ هنايب اجر نا مدقي ىتح هفلحبال

 مل نا ]١[ س رم امك اذكه اعوطقم وا .اروسكم هتبصغوا . اذه هنا عاتمك

 دجو نمب ءىشلا بر كسمتسا بصاغلا ددعت ناو . هفالخ هبر نيي

 عجرو نايبلا حص وا .رقا نا هيلع ربجيو . هلك يف هيلع ردق نمب وا ء مهنم

 بصغ نمو ث لعفلا راد فيك لك ربخاو س مرغ امب ءاش نا هباحصا ىلع

 ثلث وا . فصنك فرع نا امات هبانم يف هب مهنم لك كسمتسا سانل اعانم

  

 عناص فلتخا نا :باب: ) تاراجالا ( يفو . اذه لبق بالا رخاول يف ١)

 . ( ٩٧٦ : 'ص) عونمملا بر عم
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 ةيدعتلا يف

 هتوعد لاطبا داراف رثكاب وا . هنم لقاب كسمتسا ناو .( راتخملا ر ىلع كرتشم ف

 لصاف ةلماعمف اهلاطبا حصيالو . ةيدعت ىف اذهو . بصاغلا باجاام دعب ولو زاج

 قحليالو . ةوعد ددجيالو . نيبب ملو هتوعد تحصنا هبصاغ فيلحتهلو .ةباجا دعب

 هاصيا ىعداوا .ةايحلا يف هتوعد بلاطلا ىيحا نا الا . ةيدعتهث وروم لعف اثراو

 ةيدعتب هديب تناك نم ثراوب ةعيدو بحاص كسمتسيو ء اهعفدب هرما وا . اهب هنم

 ولو هيلو وا . هيب ! ىلع لام وا ى مد يف لفط ةيانجو ٠ اهسكع يف ةنايخبو ءاهدحج نا

 . ةيدعتب هلفط وا . هدبع رمآ درتسيو : ( حجارلا ) ىلع لام هل ناك

 دبع ال . دحال امهوحن ول . اعرز وا . ارجش تلكا نا هيشاوم قلطمو

 حصو .ةيدعتب هلام لكا هنا ىعدا نا هدلول دلاو الو . هلفط وا . هريغ

 . هبرل دبع الو . اقلطم بال دلو يفو 0 ثرا مسقو . ةلماعمو برض

 .افراعتم هيف ازواجيوا . هادسفي مل نا ةيدعتب امهلام لكا يف جوزل ةأرماو

 ءادالا ىلع ربجيو . ةيدعتب دحا .نم تذخا ةعيدو هدنع تلعج نم درتسيو

 عدي مل نا نانج وا . راد وا . تي لخاد ال .قحلا ذخا ىلعو ء رقا نا

 ذ بج وا 4 رئبك نم يقس هيلع ىعدم اذكو . ةيدعتب هيف اداسفا هيلع

 ثرح ىوعد يف ثارحمو ةباد ركذ بجي الو . دسفي مل نا اهب نانج وا

 . كلذ وحنوا ، نانج ةيقاس رسكوأ ى اضيا اهب نادفوا ء ضرا

 عطقل وأ . ريغلا ضرا ف ءانبل ريجاب كسمتس 0 باب 0

 درتسيو . ديرا امهياب ةرضملا فولح يفو . هرجأتسمب ال . ةيدعت هراجشا
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 ضبقي اميف درلاب ذخاو قحلا هنم جرخا رقا ناف : ةيدعتب هريغ لام عئاب

 فلحو . رقا نا ةيدعتب هريغ ةيلو جوزم بدؤيو . عنم الب هبر هكردي لصالاو

 سبحيو ةيدعتب هل ارقم مكاحلا برضيو جوزلاو دوهشلا اذكو .دحج نا

 قحلا هنم جرخيو . امب نيعم لام لكاب اهنم درتسيو۔ ليلق يف ناو ۔

 فلحأ الو تيعدا ام ذخ هلاطل لاق ناو . دحج نا هفلحيو رقا نا هيدأستو

 ناسنا يمار درتسي و .هل زاج فلحي وا . رقي نإ الا بلاطلا ىاف كل

 اذهو . دحج نا فلحيو . رقا نا لكنيو . ةيدعتب ةلفقس وا 0 قازب وا .بارت

 دارا نمو . بارتلا يف رزعو ةلفقسلاو قازبلا يف بدا الاو . تغلب نا

 سبح نمو ٠ قحلا هنم جرخي ىتح دجي مل هكلم نم دعتم دبع جارخا

 عزن ناو . كلذ هلف ءيشلا يف هعم حلطصيل هعولط هبلاط دارأف ةيدعت يف

 باوج درتسيو .همهتا نا مهيلا مكاحلا تصني مل مهلوق ةيدعتب اناسنا اومهتا دوهش

 فقويودحج نا فلحو قحلا هنم جرخا هيلع نيبوا . رقا ناف : هبر برض دع

 .هدبع برض نا ىلوملا اذكو . رقيمل نا همصاخي نم فلختسيو .ةمهت هيلع

 كرديو ٠هعيببكسمتسمل هنمث ىلع الو . ةيدعتب طق وا.ملعمريغ بلك لتاق درتسي الو

 يدعتلا قح امهنم جرخيو هتميق زاج ولو هرمأب ةيدعتب لعفام دبعلا بر ىلع

 ءاعداب : مسرت نا نكميو ةزايحلا حصت ))١( اال باب

 ةزايحلا (١د

 (اهتيعورشم ) : هيف هلةضراعم الب ةصوصخم ةدم هيف ىرصتلاب لصا كلمت يه ةزايحلا
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 لصالا فرع ناف : ةرهشلا اذكو . هبف هل ضراعم الب ةدم هبف فرصتلاب لصا

 يطعيو دصحيو ثرحي ةيلاوتم نينس ثالث هدعب رخآ دي مث دحا ديب

 هل دهشي لهف اهدعب هيف هضراع مث ريغي مل مث رضاح هبحاصو عنميو

 ريغيال رضاح مصخلا و نينس رشع اهرمعو اضرا زاح نم » : (رم) هلوق

 - هفيرعت ىلغ ءانب ۔ فنصملا دنع يهو . « اهيف مصخلا ةجح لبقت الف ركني الو

 نينس ثالث اهتدمو . روهشملابو ةرهشلاب اهنع ربعيو ةنيب اهيف لبقت ةزايح : ناتزايح
 ءاهقف دنع ةفراعتملا ثيدحلا يف ةدراولا يهو ةنيب اهيف لبقتال ةزايحو . رثكاف

 . رثكاف نينس رشع اهتدمو .مالسالا

 ناريغلاو ناينبلاو راجشالا نم اهب لصتا امو ضرالا يف الا ةزايحلا نوكت الو اذه

 . (ضوردلا يف ال لوصالا يف ينعي) ىرجملا اذه يرجي امو راهنالاو نويعلاو رايالاو

 نم اببس عراشلا اهربتعا دقو رهاظلا ىلع يرجي ةزايحلا مكح نا يفخ ريغو

 تبثا اذا الا مهللا . مدقتملا هثيدح يف ةدراولا اهطورش تفوتسا ىتم كلمتلا بابسا

 هش وا . رامتعالا وا . ةاقاسملا وا . ءاركلا هجو ىلع زئاحلا دي لصالا نا مصخلا

 هللا الا اهيلع علطي ال زئارسلا و رهاوظلاب مكحي (صه لوسرلا نا مولعم و . كلذ

 نحلا نوكي نا مكضعي لعلف يلا نومصتخت مكناو رشب انا امنا» :لاق امك

 سم هل تعطق نمف هنم عمسا ام وحن ىلع هل يضقاف ضعب نم هتجحب
 تماق ىتمف . « رانلا نم ةعطق هل عطقا امناف هذخاي الف انيش هيخا قح
 بابل ادسو بغشلا اعفد همصخ نيبو هنيب لاحو هبحاصل ءيشلاب مكح تابثالا نئارق هيدل

 نا هثيدح يف راشا .دقو . اهبورد يهتنت داكت الو اهكل اسم بعشتت يتلا ةموصخلا

 = سفن يف هل ءىشلا ناك نا هللا دنع مصخلا ةيكلم ءاقب عنميال يرهاظلا همكح
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 نم هضراع ءاوس ةزايحلاك (نالوق)؟الوا هريغل فرع هنال الوا ؟ روهشلاب

 هل دہش هدملا ثكمف دحال فرعب ل ناو ٠ هريغ وا. الوا هل فرع

 فرع نمو . ثرالاب هثراول دهش ثالثلا دعب تام ناو . اقافتا روهشلاب

 .عطاق نأب الا هنم حازي الو. هف دعق روهشملاب هل دهشف ضروعف اثالث هف

 نا ناب اذا هاعدا نا نيمي هلع كردت الو { ةمهت هيف هبلع لبقت الو

 زوجيال » ١٠٦( .ه : ٧ : ج ) هلا همحر لينلا حراش لاق : عقاولاو رمالا==

 ريغ نم اهباحصا اهنم عنميو اهكسمي و اهرمعيف هريغ ضرا يف لخدي نا دحال

 بساحيف اهبابرا ريغل ثيراوملا اهيف تبثي و اهبابرال ثيراوملا اهنم بهذيف مهنذا

 لوسر نع ركذو . هقنع يف اهمثا ل۔حيو . هدعب الالح اهكرتيو . ةمابقلا موي كلذب

 ىللا هقنع يف هللا هقوط ضرالا نم اربش قرس نم » : لاق هنا اص) هلل

 كلملاب يه امنا ةزايحلا و . « رانلا يف هب ىمري مث ةمايقلا موي نيضرا عبس

 الو .هللا نيب و هنيب اميف كلملا هل نكي مل نمل كلملا تبثي الو . سانلا نيب يرهاظلا

 7 . « ها كلملا هل ناك نم كلم جرخي

 امكف ابلسو اباجيا . اكعو ادرط لمعي رهاظلا رابتعا نا زيبخ تناو اذه

 عييضت دق ةالابماللاف سكعلا كلذك هل قحال نم قحلا نم نكمي دق ةجحلاب نحللا نا

 ىأرمب هيف فرصتي هريغل هكرتيف هقح ظفح يف دحا نواهتي نأك :هقح هبحاص نم

 ةليوط ةدم كلذ ىلع يضمت ىتح ريغي وا . ركني . ديعي وا .يدبي نا نود هنم عمسمو

 لفاغلا كلذل كلم هنا نقيتسي وهو هكلمتل ةصرف زئاحلا اهلهتبيف الثم ةزايحلا ةدمك

 ايدعتم ناك مكاحلا مكح ىلع ادانتسا ۔ هذه ةلاحلا و - هذخا دمعت اذاف ٠ نواهنملا

 = تعطق نمف » . (ص) هلوق يف دراولا هللا ديعو كلذب قحتسي ةقيقحلا يف ابصاغو
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 هنا هيلع ىعدا نا الا نيميو . ةيدعتلا ىلع ةمهتب كسمتسا يعدلا

 ٠ ةدم تلاط ولو ءاكرش نيب ةزابح الو .كلذ وحن وا . هل همهو وا . هعاب

 فلحالاو . اهذخا نيب ناق : اهنم ةيمست عدم ىتاف اهارتشا اضرا رمع نمو

 نيعم ناكمب دحال فرع نانج ءارش ىعدا نمو ٠ ملعب ال عطقب اهيرتشم

 اركنم دعب هبر ىتا ناف ء هيف هدعقا كلذ ىلع ءانمالا ربخب هاناف مكاح دنع

 هل لهف : هعيب هتراو ركناو هتبيغب تام ناف . نايبب الا هيعدم هلخدي مل كلذل

 يعدم تام ناو . (نالوق) ؟ كلذب هيف هيعدم دعقي وا ؟هثوروملام

 مكح نمو . هيف هل دعقي مل ثراولا دنع عيبلا ركناف بئاغلا مدقف ءارشلا

 .« رانلا نم ةعطق هل عطقا امناف هذخاي الف انيش هيخا قح نم هلح=

 نا ديب مالسالا .اهقف نيب روهشم ةزايحلا ةدم يف فالتخالاو اذه

 رشع يضم دعب اهب مكحيف بناجالا نيب ةزايحلا نوكت نا نيب قرفي نم مهنم

 ةزايحلا ثيدحو . ةنس نيسمخ ىلا اهتدم يهنيف براقالا نيب نوكت نا نيبو ٠ نينس

 عابتاو . هلئاق نم ناسحتسا الا ليصفتلا اذه امو . افلطم ءاج - ىفخيال امك _

 لك ىلع ةزايحلا تبثت الو اذه .( رثالا دورو عم رظنلل ظح الو ) . ىلوا ةنىلا

 دلولل الو ٠ هرجاتسم ىلع ريجأللالو ٠ ءاكرشلا نيب الو . ةثرولا نيب تبثتال : لاح

 اهزوحي امناو ةيزجلا ضرا يف نيملسملل الو . هتجوز ىلع جوزلالو . هيوبا ىلع
 يدعتلا ينالو . عاشملا يفالو . ةناما هلصا ناك اميف الو ٠ مهنيب اميف باتكلا لها

 ىلا نيكاسمللوا ث دجسملا وا . رجالل وه اميف الو اهبحاص نيدتبال اميف الو " بصنلاو
 هححصم ها . ءاصقتسالا تدرا اذا اهبلطاف . تالوطملا يف ءاهقفلا هيلع صن امم اهريغ
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 تام ناو : هضراعم هنع عفد هف ضروع مث دوهش رضحمب نانج هل

 لوالا دنع دهش نم هدنع دهش هيف ضروع مث رخآ فلختساف مكاحلا

 دحا ديب ناويح فرع ناو . ربخلا هئزجيو . هب هل مكحيف مكحلا نبح

 نا جاتنلابو ثرالاب هثراولو ؛ روهشملاب هل دهش هيف ضروعف مايا ةثالث

 سمخ وا ؟ :]١[ نينس رشع ةزالا ةدم لهو . ةئالثلا دعب هدنع لسانت
 ؟ . ةسمخ ةدايز عم وا ؟نوثالث وا ؟نورشعو ةسمخ وا ؟نورشع وا ؟ةرشع

 هب ذوخأملاو . ( لاوقا ) ؟ نوسمخ وا ؟ اضيا اهتدايز عم وا ؟ نوعبرا وا

 ني رشع اهرمهي ضراب فرع نمل حصتو . ةدع يبا لو وهو ن نورشع

 رضاح مصخلا و نينس ركع اهرمعو اضرا زاح نم » : (ص) هلوقل ١)

 هب و حيحصلا وهو : حراشلا لاق ٠ (( اهيف مصخلا ةجح لبقت الف ركني الو ريغي ال

 هححصم ها . اهرمع ىنلا ىلع نيمي الو ) اهف ةعيرشلا ملع راهدزا

! 

 حيحملا هنوكل ال ةطوحلل نيرشعلاب ضعبو ةديبع وبا ذخا امنا :حراشلا لاق ٢(

 دقو مزج ال ناسحتسا نيرشعااب ذخاف ث ثيدحلا يف درو امك نينس رشع حبحملا نال

 رشعب طاتحا هنا ديز نب رب اج نع ةديع وبا ثدح دقف ديز نب رب اج كلذ يفاوعبت

 . َ .ھا . نورشع كلذف ىرخا

 اميف طاتحي نا _ هرصع هيقف وهو ۔ :رباجل له : لءاستيو ارئاح ثحابلا فقي انهو

 ؟ موصعملا ىلع كاردتساو ديدج عيرشت الا اذه لهو ؟ عراشلا نع حيرص صن هبف درو

٨٢٢ ..



 ث رال ٠0 ١ اح ١

 دهش نيرشعلا مامتل رضح نمف اهدعب ضروع مث اهيف ضراعي ملو ةنس

 ثكم نمف الوا هريغل تفرع ںا ةداهشلا الا هئزجي الو . اهرماعل ةزايحلاب

 ثكمف مدق مث ى ةرشع عبرا باغ مث رضاح يعدملاو نينس ثالث لصا ىف

 ككمي ىتح وا ؟ ةزايحلاب هل دهشي لهف : هضراع مث همودق دعب انالث هيف
 الو . هدلوو هريجاو هدبعبو هسفنب هترامع حصتو (نالوق) ؟ ةيلاوتم نيرشع

 . هدلاو تحت دلول الو نونجمو لفطو )١( بئاغ ىلع حصت

 كرت نمف : اهناوخا دنع تخأكل ثرا ءايحا حص :3 باب %

 نم نهثرا ذخا ندراف ادالوا اوكرتو نهناوخا تامف هثانا تجوزتف ادالوا

 نيبحا نا الا اودجي مل مهلاوخا دنع نهثرا ذخا اوداراف ادالوا نكرتو نتم

 هاور ام نيرشعلاب ذخاي نا ۔ ودبب ام ىلع ۔ هلمح ىذلا نا : باوجلا

 ' نينس رشع هرمعو ائيش زاح نم» : لاق (ص) هللا لوسر نا اعوفرم بيسملا نب ديعس

 ىلع هلمح ىذلا وه ةياورلا هذه يف نيرشعلا ركذف : «هل وهف ادعاصق ةنس نيرشعوا

 ىلع اكاردتسا وا. اطابتعا هطايتحا نكي ملو ثيدحلاب لماع كلذ يف وهف طايتحالا

 هححصم .ها . ملعا هللاو لمأتف . عراشلا

 اهلخاد ناك اذا امال ربخلا هلصي ال ثيح لايمالا جراخ هتبيغ تناك اذا ١(

 هححصم .ها .هلع تك اناق

٨٢٣٤



 . تييحام اهيا نم اهثرا يف اهيخا ونب ةارمال دعقي ال ليقو ء(راتخلل) ل
 وا . هدنع هتايح يف تنج وا .اهجوز وا .هنع اهيبا ةايح يف تباغ ناو

 كردي اذكو .ادالوا كرتو اهوخاو وه تام نا ءايحا اهيلع سيلف اهجوز دع

 اهجوز وا . هتيب نم اهيبا توم دعب تباغ ناو .ءايحا الب تتام نا اهثراو

 لع سللو . يحت م نا مهلاوخا دنع نوكردي الف ادالوا تكرتو تنامف

 تامف اهيخا عم لصالا يف تدعقو اهوبا تام ناو . ايحا لفطكو بئاغ

 ‘لصالا يف يهو ةيح اهما تناك نا اذكو . اهل اودعقي مل ادالوا كرتو

 اوماد ام ءايحا اهيلع سيلف اهما ما ال .اهيبا ما اهتدج وا .اهيبا نم اهدج وا

 تام ىتح لصالا يف دعقف ايلالكو اقيقش كرت نمو . مهس هيف اهل لصا يف

 . مهمعل تام نا يلالكلا دالوا دعقي الو . هيف هدالوال دعقي مل قيقشلا

 نا هدالوا د-ةي الو .هدالوال دعقب م يلالكلا تام ىتح قيقشلا دعق ناو

 هرمعت لصا يف هتخا تيقبو خا جرخ ناو .يلالكلا هيخال تام ىتح دعق

 لصا يف دعق نا خاك يه الو .مهتمع مهل دعقت ال ادالوا كرتو تامف
 لصا يف ضعب يقبو مهضعب جرخف اروكذ اوناك نا اذكو . تجرخو

 تخالل دوعقلاو . جراخلا ثراول هثراو الو .هتوخا ةثرول دعقي ال مهيا

 جوزلاو مالاو ةلالكلا يف ال . بالا وا . ءاقشالا نيب اميف نوكي اهثراوو

 عابف اهجوزل تجرخف اتنبو انبا كرت نمو . ةبصعلاو ةدجلاو دجلاو ةجوزلاو

 هيحت ملو تام ناف . هيرتشم دنع اهثرا تكردا هضوا .لاملا خالا
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 ءاحال ١ ف

 اضبا

 يف ءايحاب الا تام نا هدالوا دنع هكردت ال امك . اهدالوا كردي ملا )١ هدنع هيف

 تداراف ادالوا كرتو لصالا يف وهو تامف اتنبو انبا كرت نمو . هتايح

 .مهلوق در ءايحالا مدع اوعداو تنيبف ةثراو اهنوك اودحجف مهنم اهثرا ذخا
 ناو . ءايحالا مدع اوعداو تنيبف الام كرتي مل مهابا نا اوعدا نا امك

 يديا يف اميف اهيف هل دعق نم دعقي الف ةايحلا يف هثرا ثراو يحي مل

 ىلع نيد وا س ةيصو نم يحي مل نم أربي الو . نيدو ةعيدوك سانلا

 ةمهت الو انيمي دعاقلا ىلع كردي مل هثرا يف رخآل ثراو دعق ناو . هثوروم

 ام ذخا دارا ناو .كسمتسا هب هنا ملع اذا لصالا كلذ يف ةيدعت ىلع

 الو . هملع نا هف هلماعملو هل زاج ةيفخ لصالا رامث نم هيصن لباقي

 تامف جوزل تجرخف ةنباو نينبا كرت نمو . هب ملاع دعق امبف ادعاق لماعب

 اهثرا يف ادلو فلخي مل ذا اهل دعقب مل اهاخاو اهريغ كرتي ملو امهدحا

 بانم لباقم يف هيف ةحوز اهل دعقت ال امك . خالا مهس لباقم يف اهيبا نم

 اهل دعقيو . ةوخا ددعتم نم قاب اهل دعقي ال اذكو . ةبصعلاو جوزلا

 . يحت ملو )٢( تام نا )٢( هدالوا ثيراوملا كلت يف

 اهخا دنع هتحأف ةنباو انبا كرت نا © لهن 0

 ١( يرتشملا دنع لاملا كلذ يف يا .

 ٢( ...ىقابلا دالوا 7 ٣( .ىقابلا
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 تجرخ ناو . داحتاك زاج نيرخآب هدالوا دنع اضيا اهتيحا مث تامف دوهشب

 مهتمع ثراب اورقا مث هضعب وا . لصالا هدالوا عابف اهوخا تامف جررل

 لصالا يف هلام فصنك اهقدصاو ةارما جوزت نمو .هب هتكردا اوعاب امف

 . هنم لبقي مل قادصلاب اذك هيف ةارملل ناب هيرتشمل رقا مث هضعب عابف

 نب نالف اهيبا نم اهثاريم تيحا اهناب مهربختو ادوهش رضحت نا .ايحالاو

 تومو خالا ةايح يف دوهشلا ملعب حصو .نالف نب نالف اهيخا دنع نالف

 اهل ليق حصي الو . ]٢[ هنوكو لصا ملعب ال ربخلا مهئزجيو )١( تقولا يف بالا

 دعب اهتوخا دنع نم تجرخ ناو ٠ لصالا يف اهثرا اهل يييحي نم رمات نا

 الا كلذ ريغو ناويحو لصا نم اودافتسا ام مهدنع كردت مل اهدلاو توم

 ٠(٢)اهجورخ دعب لصا نم هتدافتسا يعدا ام نابيب جرخيو اهيا كورتم ي
 هتعدا وا . ءاعدا ام جرخي لصالا يف هلام نم ةيمست قادصب جوزتم اذكو

 ىف هلام عئاب اذكو .جوزتلا دعب نايبب لصالا نم ديفتسا هنا ةأرلل

 هنيبي عاب نا دعب هنم ءىش ةدافتسا ىعدا نا هدودحب مولعم دلب يف

 ناك نا هلوق در عيبلا يف لخدي مل انيعم اناكم ىعدا ناو . ۔ ربخلاب ناو

 اباو انبا كرت ناو . هنوركذي الو دوهشلا هب دهشيو يعدملا هدي امم

 .داهشال!تقو ف نبالا ةايحو بالا تومب دوهشلا ملع دعب داهشالا حصي ينعي ١)

 . هد وجو يا ٢(

 اهجورخ دعب ةدئاف ناك لصالا نم هوعدا امنا نايبلا مهيلع يا ٢(
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 مهدنع مهدج كردي مل ادالوا كرتو تام ىتح هببا لصا يف نبالا دمقف

 تام نا مهمع مهدنع اهكرديال اذكو . لصالا يف ]١[ نكي مل نا فايحابالا

 الو . تيملا ما ما وا . مالا با ما وا ة بالا ما اذكو ٠ هب الا مهدج

 رفاسف ناوخا كرتشا ناو . ثيراوملا هب رودت اميف لصا يف ]٢[ نمل ةايح

 مهمعل اودعقي مل ادالوا كرتو هتبيغ يف تامف لاملا نم ةفئاطب امهدحا

 نمو .ادالوا كرتو رضاحلا تام نا اذكو . هديب اميف وهالو .مهيدياب اميف

 اوتام وا .تام ىتح هديب اميف لك دعقو تامف مهل بهي ملو هدالوال مسق

 دعقو . مهوبا كرت اميف مهمعل لك دالوا دعق ادالوا اوكرتو

 نا هديب امبف رخآل لك دعقي ال ةوخالا يبحامو . هديب اميف هيخا دالوال

 اقرفتم الصاو نينب كرت ناو . مهتكرش تتبثو ]٢[ مهوبا مهل بهي م
 . مهمعل اودعقي مل ادالوا كرتو تام ىتح لزنم ىف لك دعقف لزانم يف

 رخآلا جرخو لصالا ىف امهدحا دعقو نينبا كرت ناو . مهل وه دعةي الو

 مهمع دنع نوكردي الف ادالوا كرتو تام ىتح هيف جورتف رخآ لزنم ىلا

 كرديال ادالون كرتو لصالا يف يذلا تام نا اذكو . مهيبا ءايحاب الا

 ١( دجلا .

 "( جرخي مل وا . هريغ جرخو هيف ىقب ناب لصالا نم جرخي مل نمل يا .
 ٣( هتايح يف ينعي ٠
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 ١ ] ٠ [ هفل اخيام رم دق و . هب الا مهدنع مهمع

 تام نا هماقم لجأل رايخب عئاب ثراو ماق ه باب ٭

 رايخ طرش نا هلو . هتوم وا . .تشم ةايح يف عفد وا لوبق يف هلبق

 أربتو . هثراو مزل ةلاوح وا . ةلافك نم ادحا مزل امو . كلذك لجالا

 بولطم ثراو ىلع كردي الو ٠ هيلع نومضملا تومب هثراوو هجو نيمض

 دنع ةعفش كردت الو . هثراو بلاط اذكو ٠ ءايحاب الا ةبدعت يف لاسب

 هيلا لقن نم ىلع الو .اهثدحم ثراو دنع ةرضم عزن الو . رتشم ثراو

 هبلا لوقنملاالو ب هيلع تثدح نم ثراو الو .ةبه وا . عيب هيف ثدحلا

 ءايحالاو .ايحاب الا عئابلا تام نا رتشم الو : بيعم در ثراو الو : كلملا

 دقو . امهدحا وا . رجاتساو ريجالا تام نا ةرجا نم ادحا مزل امن

 ]٢[ ٠ كلذ لك رم

 اروكذ اوناك نا اذكو : هلوق دنع ثرالا ءايحا باب يف لصفلا لبق اميف ١(

 ٨٢٥( ص) ٠ + خلا مهضعب جرخ

 ۔ ٥٣٦ : ص٫ ةلاوحلا بابو _ ٥٢٦( : ص) رايخلا باب : رظنا ٢)

 :ص) لمعلا لحم ىلع ًارطيام بابو - ٥٣٨ . ٥٣٩ . ٠٤٢( : ص) ةلامحلا بابو

 . خلا خلا : ٦٤٥( . ص) ةعفشلا ماكحا بابو _ ٠(
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 ناسنالا مايق

 كردي ال ام

ءايحالابالا



 تومو ةفل ١

 بئانلا

 ةداهش لوبت
 توملاب لتاقلا

 هتفوو

 ىتح نيخسرف زواج نا ةزوح نم جراخ باغ ق باب

 لهو . هعزن قاطي ال ام وا .راغ وا . رادج هيلع مده نمو 4 هلزنمل عجري

 .(نالوق) ؟ دقف وا . ةقفر نع فلخت وا ؟عبس وا ،ليس هلمح نم باغ

 ليقو . هبارتا تومب زوجو . (راتخملا) ىلع رهد لوطب بئاغ تومب مكحي الو

 .ةئامب ليقو . نيعستب ليقو ى نينامشب ليقو ى نيعبسب ليقو .ةنس نيرشعو ةئامب

 هتجوزو هميرغو هيصوو هربدمو هثراو هتوم ربخ غلبيو . كلذ ريغب ليقو

 ةداهش تبجو الاو . ةبير الو راكنا ال ثيح روهشملاو ربخلا ءىزجيو مهوحنو

 .انالا الا دعب هتوم ربخ غيلبت دارا نا هبئاغ يبحمل لبقي الو .هانمالا

 ةثالث مث بئاغ تومب ةلمحلا لها نم ةثالث ىتا ناو
 ركذ نمم ةئالثلاك نيمال مكاح تصني الو . نانيما اهب لبقو .اوعفد هتايحب

 وا ٨ ةثالثلا لاق ناو ة هتوم هدنع تبث نا اذكو . هتومب نينيما دعب هتايحب

 الو همساب اوربخي ملو ادلو كرت دق بئاغ توم هدنع تبث مكاحل نانيمالا
 ىفو . كلذ حضتي ىتح هلام مسةي الو . هبسن تبث ىشا وا .اركذ هنوكب

 هودجي ملف لافطاو ءاسن عم اضيرم اهب اوكرتو مهصوصخ نم اوجرخ موق

 حصي لهف : تام دقو هربق هنا ءاسنلا ربخاف اثدحم اربق اودجوو عوجرلا دعب

 اولاقو ۔ نيوخا اولتق ةراغ يف مكح دقو . ( نالوق) ؟ ال ما ؟كلذب هتوم

 مكاح دنع تبث ناو : دعبو لبقب مهلوق زاوجو امهتومب _ نالف لبق انالف انلتق

 .هتجوز تحكنو س هلام اومسقو .هنيد اوضقو ! هنيصو هتثرو ذفناف بئاغ توم

 نم اوقتعا ام اونمضو . مدق اذا اوذقنا ام اودر : تيرستف هتي رس تعسو
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 اوعاب ام درو .نمثلا نمضو هلام نم اورتشا ام قتع زاجو . مهكرت ديع

 امو . هنم مهمانع اوذخاو هتالغ س اولغتسا امو اوقدصأ امو اوبهو امو

 . هضراب هوسرفف اهنم وا . مهضرال هودرف هضرا نم ليسف نم اوعزن

 بسن تبثو . هنم عوزنملا هلحمل ءيش لك اودر وا .هتميق ىلع اوحلطصا

 ؟ دلو موي لهف : هل هتميق نومرفغيو نهعم اودلو اميف هئاما نم يرست ام

 دلو وهو بئاغلا نم امرحم نكي مل نا دلو لكل امهرد نوعب رأوا؟ ماصخلا مويوا

 بسنلا تبثو حاكن دعب ولو هتارما درتو (فالخ) )١( ؟بئاغلادبعو "ىرتشملا

 .نايبالا هيف كرتي مل هنم ءارش ايعدم بئاغ لصا يف لخد نمو )٢( ٠ رم دقو

 يف ولو زاج نيدب هسفن ىلع لقاع غلاب رقا نا 88 باب ال

 نيرخآل هيلع دهشو موقل رقأ نا لكلا صاحتو . ثراول وأ . ض رم

 موقل هثراو رارقا لبقي الو .لاومالا ىلع ضرمو ةحصب اوفلاخت وا . نويدب

 رقا نم نويدب اوملعي مل نا اوفوتسي ىتح نيرخآل هتايح يف هرارقا دعب

 امك - بسنلاو ) هيرست يف روذعم هنال هبسن توبثلف يرتشملل انبا هنوك اما ١(
 ,ف هتما نبا هنالف بئاغلل ادبع هنوك اماو . (دساف حاكنب ولو تبثي - ىفخيال

 دلولا موقي نا لبق هلك اذه هتايحب هنم الهج اهارستو هريغ اهارتشا ناو عقاولا

 يلا هتيكلم تلقتناو هقح ىهتنا دقف كلد دعب اما . هتميق ( هوبا ) يرتشملا عفديو

 صصم ءا . . دمب هب بلاطي نا بئانلل ليس ال ايلآ ارح حبصاو هي
 ٢( :ه ةبيغلاو دقفلا يف جاكنلا باتك يف ٣٩٦

.٨٤١ 

رارقالا



 ةصاحملا

 هوحنو هلامب طاحم ميب زاجو .اودحج نا نيمي مهيلغ مهلو ثراولا مهل

 لعف هثراول حصي الو . هب ءامرفلا - ليق۔مقت وا ٠ مكاحلا هيلع رجحي مل ام

 اناويح كرت ناو . مهيلا هلاصيال هعيب زاجو . مهنم هكفي ىتح كرت اميف

 هل نمو ،( ثحب ) هبفو . هؤامرغ ال .هثراو ليق هليو .لاملا يف هتنوثمف

 يف مهعم لزن هاوس ءامرغ كرتو تامف ةيدعت و! . ةلماعمب نبد هيا ىلع

 ناو هنيد هيبا ةئرو ىلع كرديو .)١( رم امك اهب هل رقا نا ةلادعب ال . هتكرت

 نبا ثراو الو )٢( .رم امك هنمث وا . ماقا ن!الا هنم اعوزنم ال . ةيدعتب

 رقا ناو . هفرصي ملو هنم عزن ام وا .ةلادع نم هب هل رقا ام با دنع

 هتكرت يف هئامرغ عم لزن دحال هدنع ةمولعم ريغ ةعيدوب هب طاحم

 . )٢( تماق نا اهب صتخيو

 امو مكنأش هئامرغل هب طاحع ثراو لاق نا « باب «

 ناو (نالوة) ؟ صصحلاب مهل عفديو عيبي نا هلع وأ ؟ كلذ هل لهف : كرت

 ناك نا الا . كلذ هلف تواست دقو ىباف انلاوما ىف هتكرت ذخان هل اولاق

 ناو . كلذب هنويد نم تملا أربي و ءام رغلا يضرو اهنم رثكا نيدلا

 ١( م) ةيصولا باتك يف : ٦٩٩(

 ٢ م) ةيصولا باتك يف : ٦٩٩(

 ٢( هنيعي اهنمث وا . اهنيعب تماق نا . !
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 هثراو ىلع عوجر الف اهب اوملعي مل ىرخا لاوما تثدحو مهلاوما يف اهوذخا

 هثامرغل هب طاحم لام ءاداب مكح نا مكاح نمضب الو :اهب اوضر نبح

 يف مقي مل ام مكحلا دعب ائيش نيلوالا دنع كردي الو .- مهاوس جرخ مث

 هؤامرغ كسمتساف تام ناو .هنيد لجا لحي مل ميرغ الو . ةموصخلا لاح

 صصحلاب درلاب مهنمضي ىتح مهل هربجيالف مهلاوما تبجوف مكاحلا دنع هثراوب

 مهريغ ثدحو مهيدياب تلسانت و تمنف ةميقب اثش اوذخا ناو . مهريغ ثدح نا

 مهءانع هيلع نوكرديو . ةميقب الصا تناك نا اهتلغك اهتدابزو اهنايعا اودر

 كردي الو .ناويح ىلع هوقفنا امو جراخ نم هولخدا ام مهلو اورمعوا .اونب نا

 هارتشا ام رتشم دريو . جراخ نم هلخدا ام هلو ء هلمع ءانع هئامرغ يلع هثراو

 سيلفتلاب هثراول دهشيو )١( رم امك هب هدلو ما ررحت الو . لسنلاو ةدايزلاو

 هبلع وا .هلجا لحي مل نيد هل نمل ال سهتيم لام ىوس لام هل نكي مل نا

 هتكرت هؤامرغ ذخا اثراو كرتي مل ناو . هلباقي لام هل ناك نا كلذك

 . مكاحلا لكوي و . انوزوم وا اليكم . تئاك نا مهلاوما يف اهرضقو

 ٠ الصا تناك نا مهل صصحلاب نمثلا عفدو ةكرتلا عيب ىلع ةعامجلا وا

 هثراو عاب ناو . ناك نا لضفلاب ليكولا قدصتيو .اناويح وا . اعاتم وا

 هل ىطعا امب هبلع هيرتشم عجر عيملا قحتسا مث هئامرغل ىضقو هنكرت

 ملذا قتعت مل هلامب طيحا دقو اهديس تام ناو : لاق ذا حاكنلا باتك يف (ا

 هححصم ها ٢٨٨( : ص) ائش اهنم اهدلو ثري
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 سيلفتلا

 . قحتسملا نمث وه هوذخأ ام نا اوملع نا الا ءامرغلا ىلع وه عجري الو

 . ثراولاب اوكسمتسا ةفيلخ و اثراو كرت ناو

 مسا هيلع قدصي ام كلمي مل نم سيلفت حص © باب 8 .

 م ۔قازرمو نيكسو ةيزركو لعن ريقحو بوث ىندا هل ناك ناو ۔لام

 دنع هتوسكو هتقفن ىلع دحاب كسمتسا نا هيعدم مزلو : ءانمالاب تبثيو

 .دادرتسا دعب دحج نا هيلع هل نيمي الف الاو . هيلو هناو هنيبي نا مكاح

 تبجو ةقفن ىلع يلو ربجيو . هنيب رخآ يلو هعم وا سهلثم اسالفا ىعدا ناو

 رتقلاو عسولاو ثرالا ردق ىلع بجتو 6 سبحب ةوسك ىلعو . برضب

 تمزلو .ابصاع نكي مل نا ةيجوزب ال (راتخملا) ىلع ۔ ايلالك ولو ۔

 دعب سلفم نع لازي الو . اهيلو درجو عم ول و هنجوزل امدعم ناو اجوز

 مل نا اذه كتيطعا وا . اذك لبق نم اذك يلع كل :هل لتاق لوقب ثوبث

 سلفمل مكاحب هتمزل ةقفن نم يلو أربي الو. هتبه لبقي وا . هرارقا زجي

 ميتي وا.. بئاغ ةريشع ذخايو . ( راتخملا ) ىلع هسالفاب مهتداهش دوهش عزنب

 هريغ ىلعو كلذ ىلع سبحيو هبلع قفنيل فالختساب هيلو ناك نا هوحن وا
 معني ىتح اهب معنم أربي الو ]١[ رمام ىلع فالختسا هيف مهمزل امب يواعدلا نم

 ةمسقلاو بايغلا لاوماو مهلاوماو نيناجملاو ىماتيلا ىلع فالختساك هلاح ف ) ١

 ٧٧٨ ب ٢٤٦ _ ٥٩٣ ٧٧٦ _ ٧٧٧١ : ةيتآلا ماقرالا رظنا . كلذ ريغو

 . هد رس لوطي امه اهريغ _ ٧٨٠ . ٩1
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 مهنمرقم أربي ال ةيانجب مهديبع رارقاب اوذخا نا ءاكرشلا اذكو .اوفلختسيو هريغ

 بئاغ ةفيلخ ضرقيو . يلوك برضب ةقفن ىلع ةفيلخ ربجيو .اورقي ىتح

 ال \ ىبا نا سبحب مدق اذا هب ذخؤيو " قفنيو . هيلا نيدتيو . هلام هعم باغ

 لام هل هيلع قفنملا وا .ةجرد يف هعم وا ،هنم برقا يلو ناب ناو _ برض

 ولو الام دافتسا هنا ىعدا نا سلفم يلو نيبيو .همودق دعب هب ملعي ال

 ةقفن ولو ذخا هسالفا حص نمو . دجي مل نا هفلحي الو .ءانمالا ربخب

 ةقفن كردت الو ي سالفا توبثو ةوعد ديدجتب مهغولب دعب اهنوكرديو . هلافطا

 دجلاو عبرال ناو هوبا هيلع اهذخأي و ادلو نكي مل نا يلو ىلع ةجوز

 نود هتنب مهب تصختسا راغص هلو هتخاو هتنب ىلع هل تمزل نمو . ةدحاول

 ٠لام هل ولو هتايح حص لمح تاذ ةسلفم قافنا يلو نع حازي الو . مهتمع

 هثيش ذخا مكاح وا . ناطلس هسيلفت ىلع ىدان .سلفل ضرقم وا ،عئابلو

 . كلذب ملعي مل نا قراسك . هئامرغ نود هدي نم ۔ ماق نا۔

 باتكلا ةقفاولو هيف دراولا ربخلل حلصلا بدن باب ©

 مكاحلا ةاجنو . نيقيرفلا ىضرو .محرلا ةلصو . ةكئالملا ةبحمو ةنسلاو

 ميظع هيفو . مثا نم كزمو .روز نم دهاشو .ليم نم تفمو . روج نم

 نا امهدحا : نيهجو ف زاجو . ماكحالا دس ناك م نمو حلصملل لضفلا

 امب لاظلا عفدا ںا يل نذئا :حلصملا هل لوقيف هلام يف دحا ىلع ملاظ ىدعنب

 عفد نع زجع نا اذه كل ديرا ال ملظلل لوقي مث :اكلام نم تدجو
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 حلصل ١

 زوجي نيا
حلصل ١



 سم قحم ملعي ملو ءيش يف نانثا مصاختي نا : يناثلا و . هنع هملظ

 لك اربتيو يشلا هل ابهي نا دمب داهتجاب امهنيي حلصيف لطم
 .عفد كلذ دعب هب قلعت نمف . هبحاصل هي واعد نم

 ضرعيو . ربخلا مهئزجيو امهنيب عقاولا ءاربالاب اوتاي نا . ءاحلصللو

 الو ةفيلخل زوجي الو ]١[ -٠ حلصلا دعب ناك ام الا هيواعد نع مكاحلا

 .هل رضحي الو ةعيدوك هديب اميف دحأل

 دهشيناب مصخ نم قح جارختسا زاج س لصف )ل

 حالصالا دنع هيواعد نم أربت امنا هنا رس يف هيلع ىعدم ىلع عدم

 ۔ ربخلا ءىزجيو هدوهشب مكاح دنع هب كسمتسي مث . هنم هلام جارختسال

 ؟ نيكيرشلا نيب زاج لهو . جارختسا نم هأربا نا دعب هل نودهشي الو

 . ( نالوق )؟ال وا

 مث هحلاصف هركناف اقح هبلع ىعدا أذا _ ىلوالا : نيتلاسم يف الا مهللا ١(

 الاع نوكي نا الا حلصلا يف عرجرلا هلف ةني وا ،فارتعاب .حلصلا دعب قحلا تبث

 . هل مزال حلصلاف اهب مقي ملو ةرضاح يهو ةنيبلاب

 هحلص نا ةيقت ةداهش حلصلا لبق دهشا دق نيحلاصتملا دحا ناك اذا - ةيناثلا

 تيثاذا همرلي ال حلصلا ناف : كلذ ريغ وا . هبحاص راكنا نم هعقوتي امل وه امنا
 قح جارختسا زاج : هلوقب دعب هللا همحر فنصملا زكذ ام كلذو ) . هقح لصا
 هححصم ها . ( خلا مصخ نم
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 .مهلاوما سانلا ىلع مكاح رسيال [ ةت منا خ; لل

 .هرعسل مهلزانم راعسا در لزانم نم هلوح امو روهشم قوس لهال زاجو

 . هيف ءالغ عوقو اوفاخ نا عيب نم ريع هيلا مدق دلب لها عنتمي الو

 وا . نيفلتخم نيرايع ذاختا مرحو 3 رضم نكاس جارخا لزنم لمهالو

 نا قاوسالاو تيناوحلا باحصا عنم مهلو . لزنم وا .س قوس يف نينزو

 عي يف باتكلا لها ىلع رجحي نا مكاحللو . مهيلع تبثي ملام اوثدحب

 هحلاصمب امئاق قوس لك ىلع لعجيو . قبسي مل نا مالسالا قوس يف تابوطرلا

 ءاحلصلا ذختيو . داتعملا ىلع يش لك عيب تيقاوم ظفحيو . مهيلع ربعي

 . صقن شحاف يف ]١[ نوسبحيو . هب نوربعي لمعتسيال امولعم اراي
 [٢]:نمسب محش و نيمسب ليزه محل و ث تيزب ءام طلخك شغ عيب وا . ةدايز وا

 تاشوشخملا ىلع سبحبو . خبطلا اونسحي مل نا نيئاوشلاو نيزابخلا ىلع رجحبو
 رهشو دحجب فرع راسمس اذكو ى رجتلا يف لاومالا سخب ىلع قافتا ىلعو

 اهلوخد ف رئارحلا ىلع رجحيو ى اهلكاو اهيرتشمو قاوسالا يف ةبير عئابو . هب

 هسفنيعيبي ال نا موذجمك ةلع يذ ىلعو . لاجرلاب طالتخالاو قاوسالا

 رحاس ىلعو .ةعنص ذختي وا . ةماعل رئب وا م بج نم يقتسيوأ . ابطر اهيف

 نراقو . قسفب رهش قسافو . ةباعلو . ةينغمو ةحئانو ى نسحم ريغ بيبطو ، زهاكو

 .سبحو برضب هرجح رساك بدؤيو: لحيالام ىلع سوساجو . ءاسنو لاجر نيب

 ءاملاب تيز طلخك :لوقي نا ىلوالا ٢ . نونجسي ال . نوعنمي ينعي ( ٢

 هححصم ها محشب نمسو ليزهب نبمسو
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 ريعستلا ىف

 رجملاو

 ىلع مئاق ةماقا
 عمقل قوملا
 تافلاخملا

 مهيلع روححملا

قوسلا









 ةقفلا بوجو _ لام مهل ناو هنيناجمو هلافطا ةقفن ابا ]١[ مزل © باب

 هدادجاو ‘ هىوباو . هنب ينبو . نيمدعملا هرابكو . ناك نأ مبلام نم مهقافنا و

 ١) ةقفنلا ,

 ناسنالا ىلع بجت _ ةوسكلاو ىنكلاو ماعطلا نع ةرابع يعو _ : ةقفلا

 , اهجوز ىلع بجت ةجوزلا ةقفنف : كلملا - ةبارقلا - ةيجوزلا : ةيآلا بايالا

 هتقفن تبجو رخآ ناسنا لجال سبح ناسنا لكو ) هتعفنمل هراد يف ةسوبحم اهنال

 هدالوا ةقفن ناسنالا ىلع تبجو نيرخآلا نيببسللو . (هلجال هبح ناك نم لع
 لك ةقفنو .هيدلاو ةقفنو ٠ بسكلا نع نيزجاعلا رابكلا هدالواو . ءارقفلا راغصلا

 ٠ هريغو ناويح نم هكلمي ام ىلعو ٠ هكيلامم ةقفنو . مرحم محر يذ

 - بللا دومع يف نو رصحنا براقالا مهو : دالولا ةبارق : ناتبارق ةبارقلاو

 ..بسنلا دومع نع نوجراخلا مهو : : ماحرالا يوذ ةبارق وا . يشاوحلا ةبارقو

 ضرعتسا دق هللا همحر فنصملا ناو "كلاسملا بعشتم تاقفنلا باتك نا امبو اذه

 اطورش _ ناهذالل ابيرقتو عوضوملل ةيلجت -- قوسن نا ساب الف هلئاسم نم مهي ان

 .نم اقيرف اهرابتعا توفي ال نا ىسعو تاقفنلا ماكحا اهيلع ينبنت ةيساسا دعاوقك ربتعت
 . باكلا يسراد

 ول جاوزلا ةمرحل ةبجوم ةبارقلا نوكت نا هبيرقل بيرق ةقفن يف طرتشي اا

 . ركذ رخآلاو ىثنا نيبيرقلا دحا نا ضرف

 لخدالو . قفنملا نم اهزج هيلع قفنملا نوك يه ةقفنلا بوجو ةلع نا (ب

 تيوق املكو . بوجولا ققحت ةيئزجلا تققحت املكو ث بوجولا ةلع ىف ثاربلل

 . بوجولا يوق ةجردلا برق ببسب ةيئزجلا
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 (سكملا ال) هيا ىلع ةقفنل قحتسملا نبالا ةجوز ةقفن بالا ىلع بجتال ( ج

 رسعا اذا نكل . ةلافكلا مكحب اهيدؤي ذئنيح _ هناف بالا اهب لضفت نا الا

 مكاحلا ناف ث ام ببسب هيبا ىلع نبالا ةقفن تبجو دقو بالا لذكي مل و نبالا

 ىلا اهيدؤي نبالا ىلع انيد ةقفنلا هذه ريصتو نا ةجوز ةقفن ءاداب بالا رمأي

 ١ . ةرسيملا دنع هيا

 هلع اهضرف داري نم راسي همحر يذل :ناسنالا ىلع ةقفنلا بوجول طرتشي (د

 . باستكالا ىلع هتردق يفكي الو

 قزتري المع دجب نا لواح هنكل بسكلا ىلع ارداقو اريقف بالا ناك اذا ( ه

 طقستال هدالوا ةقفن بوجو ناف هل رسيتي ملف هدالوا ةجاحو هتجاحب يفي ام هنم

 عم اهئاداب رمؤيال هنكلو . مهيلع قافنالا ىلع ةردقلا وهو اهط ش دوجول هنع

 نوكتو اهدالوا ىلا ةقفنلا ثاداب ترمأ ةرسوم مهما تناك ناف : رظني لب . هيلع اهب وجو

 . هتدا امب هيلع تعجر ارسوم بالا راص ىتمو . هنع مهيلا هيدؤت امب مهيأل ةنئاد

 ىلع - دالوالا ءالؤه ةقفن هيلع بجت نم وا ! بالا با دجلا رمااضيا ةرعم تناك ناو

 هيلع عجزي بالل انئاد يدؤملا زيصيو . مهيلا ةقفنلا ءاداب - بالا دوجو مدع ضرف

 . ةرسملا دنع هيدؤي امب

 ةقفن ناف ةفآ وا ى ةنامزوا . ضرمل بسكلا نع ازجاع ريقفلا بالا راص اذا (و

 مدع ضرف ىلع مهتقفن مهلع بجت نيذلا مهبراقا ىلا لقنتتو . هنع طقست هدالوا

 ٠ بالا دوجو

 . هيلع بجت نمو . هل بجت نم : اعرفو الصا براقالا تاقفن كنودو اذه .

 : : ةيتالا لوادجلا يف ةصخلم : ىتمو
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 لصالاىلع عرفلا ةقفن ١

 ءابالا ىلع بجت ىتم مهئاب آىلع ةقفنلل نوقحتسلا

 ناب قافنالا ىلع ارداق نوكي نا __| اوناك اروكذ ءارقفلا راغصلا دالوالا _
 بسكلا ىلع ارداق وا . ارسوم نوكي . اثانا وا

 ثارح بالاو دلولا نم لك نوكي نا | . بسكلا نع نو زجاعلا رابكلا ءانبالا _

 بالا عم دالوالا قافتا طرتشي الو _) نجورت اذاف . نجوزتي نا ىلا تانبلا _

 ناو مهتقفن هلع بجت لب .نيد ف | قرفالو. نهجاوزا ىلع نهتقفن تراص

 :. مهنايدا تفلتخا نيب نهئابآ ىلع نهتقفن بوجو يف

 ريغ وا .بسكلا ىلع تارداق نكي زا
   . هلع تاردات

 -. هدحو هلع هدالوا ةقفن بوجو : مكحلا

 هيلع ةقفنلل قحتسملا هنبا ىلع = مدقتام ىلع ةدايز- بالا قحتسي : هيبت
 هنوكل اما و . هسفن ىاضال اما: اهلا اجاتحم بالا نوكي نا طرشب هتجوز ةقفن

 ٠ هسفن نوؤشب موقي نا كلذ ببسب عيطتسي ال ضرموا . ةهاع اذ وا . انمز

 بالل ناك اذا كلذك و : اهتقفن بجت مل ةجوزلا ىلا ةجاح بالاب نكي ملا
 .۔۔ ۔ أ . نبالا ىلع مداخلا كلذ   ةقفن تبجو ارسوم هنبا ناكو هل ايرورض . هدوجو ناكو مداخ ةقفنلل قحتلا
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 ةقفنلا هيلع ضرفت يذلا لصالا ٢٣

 بالا ريغ

 ( قافنالا ىلع رداق وهو هتفص )

 . ادحاو لصالا ناك اذا

 مهعيمجو اددعتم لصالا ناك اذا .

 ٠ ن وثرا و

 مهتجردو نيثراو ريغ مهعيمج ناك اذا

 ٠ ةتوافتم

 ۔ أ ةدحاو مهتجردو نيثراو ريغ اوناك اذا -

 ريغ ضعبو اثراو مهضعب ناك اذا .

 . ةدحاو ةجرد ىف ثراو

 . ةفلتخم مهتجرد و ثراو -   ريغ ضعبلاو اثراو مهضعب ناك اذا

 قافنالا ف هريغ هكراشي بالا مهجحي امك ثاريملا

 . هدالوا ىلع قافنالا ف هربغ هكراشيال

 (ههمكح) ة .

 . هدحو ةقفنلا هيلع بجت

 مهئابصنا ردق ىلع ةقفلا مهلع تجو _

 . ثاريملا ىف

 .. ةجرد برقالا ىلع ةقفنلا _

 : يواستلاب مهلك مهيلع بجت

 ردقب مهدح و نيثراولا ىلع بجت -

 . ثاريملا يف مهئابصنا

 وا . ناك اثراو برقالا ىلع تجو -

 . ثراو ريغ

   بالا نال .
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 عرفلا ىلع لصالا ةقفن _ ٢

 عرفلا ىلع بجت ىت
 قافنالا ىلع ارداق عرفلا ناكاذا -

 :بسكلا ىلع ارداق وا ارسوم هنوكب اما

 نيدلاف هعرفو لصالا قافتا طرتشيال _

 د يف هفلاخ عرفلا ىلع بجت لب
 . هقفاو را

 ء اريبك نوكي نا عرفلا ف طرتشيال _

 ىلع بجت لب . اركذ نوكي نا الو
 ناك اريبك ريقفلا هلصال رسوملا عرفلا

 شىئنا وا ناك اركذ : اريغصوا عرنلا

 - ( قافنالا ىلع نيرداقلا تالاح)

 . دحاو عرف هل ناك اذا _

 ةجرد برقا مهضعب عورف هل ناكاذا _

 . ضعب نم

 .ةدحاو ةجرد ىف عورف هل ناك اذا _

 هعورفو هلوصا نم براقا هل ناك اذا

 . ةجرد ضعب نم بزقا مهضعب

 لوصا - براقا هل ناك اذا _

     ١ ةج ردلا ى . ف اوواست عورف مهضعبو

 لصالل بجت ىتم

 نوكي نا نيب قرفال اريقف نلك اذا _

 ءاوسف ةدج وا. ادجوا . اما وا . ابا

 ءاوسو . ثراو ريغ ما . اثراو ناكا

 | بسكلا ىلع رداق هرقف عم ناكا {

 هعرف قفاو أ ءاوسو . رداق ريغ ما

 هفلاخ مل . نيد يف

 . (اههكح )

 . هدحو هلع هتقفن ميمج --

 . ةجرد برقالا ىلع هتقفن عيمج _

 ريغ نم يواستلاب مهعيمج ىلع هقفنلا _

 . ثاريملا ىلا رظن

 َ ةجرد برقالا ىلع ةقفنلا بجحت م

 -. ثاريملا ف
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 هعورفو هلوصا نم براقا هل ناك اذا _

 : هيشاوحو

 هشاوحو هلوص انم براقا هل ناك اذا _
 . نيثراو

 هشاوحو هلوصا نم ب راقا هل ناك اذا _

 ريغ ر۔خآلا و ثراو نيفنصلا دحا

   . ثراو

 طرشلا ىلع هعورفو هلوصا ىلع هتقفن _

 ريغ نوربتعيف هيشاو> اما . مدقتملا

 . هعورف دوجو ببسب نيدوجوم

 مهئابصنا ردقب اعيمج مهيلع بجت _
 . ثارملا ف

 مهلوصالا ناكا ءاوس هلوصا ىلع هتقفن _
     .نيثراولا مه اونوكي مل ما ٠نيثراولا

 ماحرالا يوذ ةقفن - ا

 قفنملا ةفص

 محرلا يذ بيرقلا اذهل دجوي ال نا -
 . قافنالا ىلع رداق عرف الو لصا

 باجي ال يفكي الو ارسوم نوكي نا -

 . بسكلا ىلع هتردق هلع ةقفلا

 هبلع قفنملا ةفص

 جاوزلا ةمرحل ةبجوم ةبارقلا نوكت نا -

 وا ،ضرفلا__٫ نيثراو اوناكا ءاوس

 دحاوب نيئراو اونوكي مل وا . بيصعتا
  

 مكحلا

 هتوم دعب هثري ال نهف : ثرالا يف مهئابصنا ردق ىلع مهيلع هتقفن ناف هعورف الو

 هبيصن ردقب . هتقفن هل هيلع بجت هتوم دعب هثري نمو ٠ هتايح يف هتقفن هيلع بجت ال
   . هثاريم ىف
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 هعم ثراوتي نمو . ]١[ رم امك هدج ةجوزو هيبا جاوزاو اومدع نا هيا

 اهيخالو . اهيب! نم اهتدجو . اهدجو . اهيوبال ةارما مزلتو . ىش ناو يلو نم

 اهتبصع نم مهوحنو هنبا وا . اهمعلالو . اهيخا نزبالالو . اهدلولال . اهتخاو

 | بال ةوخا ىلع الو . ]٢[ اوثراوت ولو مهنيب نويلالك اهكرادتيالو . اهل مهتمزلو

 امك ثرالاك ةقفنل او .همدعك مدعملا بيرقلاو . نيرسوم ءاقشا دوجو عم

 ۔اربدم ولو . هدبع ىلع ربجيو . بمدعملا هلافطا ءاسنل الجر تمز لو . ]٣[ رم

 لخدي ىتح فقوم ىلعو .. هيف ةكرشلا ردق ىلع كرتشملاو . هلافطا ديو

 هريغو ٧ هلامب ناك ولو ةرافك يف ريغص قتعمو . نوهرمو . هيلا فقوم كلم

 جاتحاف مهديبع اوقتعا لاوم لسانت ناف . بسنلاك ءالولاو . جاتحا نا

 ىلع اهكردي ليقو . هسكعك هيلا اوبراقت امك هتقفن مهتمزل لوالا مهدبس

 اهوجاتحا ناو . هوكردي ىتح برقالاف برقالا مهنيب اهنوكرادتيو مهعيمج

 ١) عبرال ناو هوبا هيلع اهذخايو» : لاق اذا سللفتلا باب ف ٠ ةدحاول دجلاو “

 ةحفص ماكحالا باك ٨٤٥ .

 ٢) فرالا ردق ىلع بجتو » : هص ام سلفتلا باب لئاوا ف فنصملل مدقت `

 ءايركز وبا خيشلا هححص ام ىلا ريشي . «راتخملا» ىلع الالك ولو رتقلاو عسرولاو :

 نوكرادتي مهنا" ٠ نيوبالاو ءاقشالا نع اود رجت “أوس مهثرا ردق ىلع ةقفنلا مهيلعف .

 مهعم اوناك وأ .»

 . ( ماكحالآ باتك) . افنآ قبس امك سيلفتلا باب لئاوا يف (
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 اليذل ١ ج اتحملا

 ةقفنلا هل بجت

 حتفلاب هقتعم ىلع ال . هقتعم ىلع جاتحم اهكرديو . هيلع اهوكردا مهلك

 ةيوسلاب ليقو . ءالولا كرتشم يف اهبو . ءابصنالا ىلع كردتو ۔ اعمتجا نا

 . اما وا .ابا نكي مل نا طقف هنكسي اتيبو احالس كلم جاتحمل بجت الو

 اهل تجاتحا ناو .اهيلو ىلع هنكست اتيب تكلم ةجاتحم اهكردت الو

 ٠ سابللا نع لضف اهيف نكي مل نا اهتوسك اهل كرتيو .امهتكردا نكسملو
 هديبع نود ةصاخ هتقفن كرديو . مهتقفنو هتقفنب مهرجآ نوربدم هل نمو

 ىلع اهكرديو . مهديس ىلع اهنوكردي ليقو . مهراجئتسا دجي مل نا هيلو ىلع

 اهتقفنو ةيرس هل ناو هدلو ىلع هتقفن ۔ليق۔ هلو .ابا ناك نا هدلو

 نا ال ليقو .اقلطم هيلع ال . هل تبجو انوهرمالا كلمي مل ناو.۔ اضيا

 هتلغ يف نكي مل نا هل بجت طقف اضوع كلم نا اذكو . لضف هيف ناك"

 وا .وهل ةلآ وا ءاهوركم كلم نا هل ال :هيلع بجتو . هتقفنب موقي ام

 هسكعو . عابي ام كلم نا هل ال هلعو . فحاصملا كلم نا هلو . طقف انك

 . ةيدعتب وا . هلجا لحي مل ناو ينغ ىلع نيد هل ناك ںا هلال . هيلعو . هريغ يف

 عومل هيلو هكرتي مل امهدجي مل ناو ث هيلا ضارقا وا . نيدتب قادص وا

 ملو دحج وا ءامدعم تام وا .هميرغ سلفا ناو .(رهظالا) يف هنع تطقسو

 .هؤامرغ هذخأي مل نا هلامب طيحا نا هسكعو .هيلع ال٠هلف هقح هنم دجي

 دب ام كلم ناو . هنع تطقسو هيلع اوماق نا هءاشعو هموي ءادغ هنم ذخايو

 ٠ هيلع ال . هلف اقبآ وا . هدحج دقو هنم هقح ذخا ىلع ردقي ال نم وا ،بصاغ

 .هف هلع كردت الو لاملا نم قفني الف مدعم هنروو هلامب طاحم تام ناو
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 ناو ..هل ال. هلعف هكيرش باغو ۔ هتمسق تنكماأ ولو 7 اكرتشم كلم ناد

 هلف اب رلا نمث وا ه هنمث وا . امارح ناو . هلف اهقفنا نانف : باتف ةير كلم

 ٢ ةزايح وأ . مكحب هلام فلت نم اذكو . اقلطم

 هردق ىلع هئاشعو هئاذغب هيلو ىلع يلول مكحي ئ لصف

 جاتحملا ناك ناف ۔ ةتسلا ريغ نم ناو ۔ دلبلا شع نم هتوقي امع طقف

 ىثال ىنكسلا مزلو . هعبطل قفاوملا هل لعج اضيرم وا . امره وا .ارينص

 سابللا نمو . ركذل ال .هنم فخت ملو هعم نكست نا اهيلو اهبلطي مل نا

 ةادب اوناك نا ضيرمو مرهو ريغصل بوكرلاو . دربو رحل دارو رتاس

 وا ، ىنغتسا نا يقابلا دز همزلو ء ذخا امم ءاطعا ذخآل لحي الو .نيلاحر

 ىنغتسا ولو هدي ناك نمل اضيا هدريو . قفنملل هدسفم ذوخأملا مرغيو : تام

 هتفلاخ ولو هتميق وا . هذخا مث هدي نم قرس ناو . هنم ذوخأملل وه هدريو

 . عنمو .تام نا هثراولو هل يهف بوجوب ال اهذخا نمو . هتقفن ىف هلعج

 . عنم و . هثراولف تام ناو . هريغو رجت نم ءاش ام اهيف لعف مكحب اهذخا ناو

 كعيض نا فلت ام مرغيو اهكردي ليقو . ىرخا دجي مل هدي نم تفلت ناو

 . [نالوق] ؟قفنملل وا ؟اهب رجتا نا هل حبرلا لهو : (اقافتا ) اهكردا الاو

 نا ۔ ةعامجلا وا .مكاحلا فلختسا هلزنمب الام فلخو هيلو باغ ناو

 وه وا .ةفيلخ هل ناك ناو :هيلع كردي نم ۔ كانه ةريشع هل نكت مل

 .مكاحلا وا . ةريشعلا ةفيلخ كسميو .ةقفنلل رخآ اوددج هسفن جاتحلل
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 ةقفنلا ريدقت

 ىلس كردت ىتم
فيكو بئاغلا



 هنانابفقفنانم

 ىلع اهكردي ليقو .جاتحملل وه مث .هيلا عفديف بئاغلا ةفيلخ ةعامجلا وا

 هيلع اهمكردا ىرخا ةدلبب لام هلو هيلو رضح ناو .ديدجت الب هئاغ ةفلخ

 دجي مل نا هيلا لصي ال دعب يف لام وذ اهكرديو .هيلا لوصولا هنكما نا
 هعم رضح نا اذكو . هلصو نا دعب اهمرغي الو . هيلا اننادم وا ،اضرقم

 نمو . دعب ناو ارضاح تمزل هلام الو بيرقلا ال . لام هلو ديعلا هلو

 ةريشع الو ٠ هبلع اهب هل مكحي مكاح دجي ملو دحا ديب هيلو لامو جاتحا

 نا هنم هل يطعي نا هل صخرو هديب ناك نم ىلع اهكردي مل هل فلختست
 لب 6هديب ناك نا هيلو لام نم جاتحم هسفنل قفني الو . اجاتحم ايلو هملع
 الاو مامهدحا دجو نا هنم قافناب هنورمأيف ةعامجلا وا ؛ مكاحلل يكتشي

 اهليمح هيلع قفنا وا . دحا ةقفن ىلع ربجا نمو .فورعمب هنم اهذخا

 . هاطعا ام هيلع كردا هب هل ملع ال لام هل جرخ وا .هيلوب سيل هنانابف

 عوجرلل اهل اليمح هيلع كردا اهيلع هيلو هب كسمتساف ارفس دارا نمو

 ةفيلخلا وا ى ليمحلا :هبلع قفنا ناو .اضيا هل اهب مئاق رما وا. ليكوت هئزجيو

 . هبرل كلذ نمضي مل لام هل وا . هيلوب سيل وه اذاف هفلختسم لام نم

 هلام نم كلذ ةفيلخلا وا .ليمحلا ىطعا ناو . هيلع قفنملا نم هدريو

 نم هيلو ىلع قفناف تام ناو ،اضيا هل عوفدملا ىلعو هفلختسم ىلع هكردا

 نا هل عوفدملا ىلع هكرديو . هل همزلت مل نا هثراول هنمض هتوم دعب هلام

 دعب هلام نم قفنا ام ةقفنلا ليمح كردي الو . وه هلام نم هيلع هقفنا

 لهو .هيلع قفنملا ىلع كرديو . هثراو ىلع هنع لومحملا توم
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 كردتالو . [نالوق] ؟ الوا ؟ تام ںا ليمحلا ثراو ىلع كردت

 دجي ملنا هدجي م ةفالخلا هسفن نم عزن دارا ناو . ةفيلخلا ثراو ىلع

 ليمح هدجي الو . هلكوم رضح نا عزنلا هلو . هتفالخب الا ارفس يلولا

 ۔ رضح ولو يلولاك ةقفتلا ىلع ليكولاو ليمحلا ربجيو . هنع لومحم باغ زا

 ىلع هنم قفني نا هرما نا هلام نم قفنا ام هيلع كرديو . هرومأم ال

 . هلا درب نا

 :رثكاالامهب .ليقو .ءاشع وا .ءادغب جاتحمل مكحب ز لصف
 نم ءاشعلاو . ءاذغلا مكح ۔ سمشلا بغت مل ام ليقو ىلوالل رجفلا زم

 ريغ كردي الو . برضب هيلع ربجيو . هيف هب رمؤيو . هلك ليللا ىلا رصعلا

 دريو . تقوب ۔ حيحصل ناو - زوجو . اتبز وا .امحل وا .امادا مرهو رضبرم

 بجتو ١ ةجوز امهدرت الو . ةلاخنلا و . ىونلاو . هئاشعو هئاذغ نم لضفلا

 الو ليلق لام يذ ىلع هتقفنب هسفن رجاؤي نا قبطم ةفرح يذل ولو

 داق وأ . هيلو هلاط نوكي نإ دحجف يلو اهب كسمتسا ناو .هل ةفرح

 : . هنب ناو . هدحاج لع نيمي الف الاو . دجو نا هنسيلف لوقت ام ملعا ال

 .قفنا الاو . نيب لام كل وأ . جتحن ل لاقو هل رآ وا

 ليقو . كقفناف ام كل سيل نا فلحا : هل لاق نا بلاطلا ىلع نيميالو

 .لام كل بلاطلا لاقو . مدعلا ىعداو هيلو هنا بولطملا رقا ناو .همزل
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 ت اقو ١ دي دحت

ةقفتلا



 ةلادعلا

 عدي مل نا هلوق لبق مدعلا ىعدا ناو . همزلي مل ليقو . هفلح الاو . هنيب

 برقا يلو كل لاقو هيلو هنا رقا ناو . هيلع ءيث الو .الام هل نا بلاطلا

 الاو هنيب هدعب لام ةدافتسا ىعداف هبلع قفنا ناو .هقفنا الاو . هنيب ينم

 هتدافتسا ىعدا مث بلاطلا هقدص وا 6 هنيبف يل لام ال بولطملا لاق ناو .هفلح

 الاو . هنيب هلام فلت ىعداف اهب هيلع مكح ناو . هفلح الاو .اضيا هنيب دعب

 فلح الاو . هنيب هفلت ىعداف لام كل بلاطلا لاق ناو . فلح

 هبصاع ذخا الماحو ابصاع كرتو تام ىتح هيلو قفنا ناو . ذخاو

 قفنا ام بصاعلا هيلع كردي الو .قفنا اركذ ناف : لمحلا عضوي ىتح

 . نيبتي ىتح هريغب هيلع لكاشت يلو ىلع هتقفن يلو كردي الو . عضولا لبق

 مرحيو هدلول هلام لك يطعي نا ملسمل رك ى باب

 .هعنم الأو هاطعا ءاش نا هريغ دب هرما عجريو ب ىرخاو ايند هريخ هسفن

 ضعبل ىطعاو لعفي مل ناو ثهب مرتحيو ى يبح ام هرجا هبيصيو هكسمي لب

 الو . مهضعب لايعل هيطعي اميف ال .هنوثري امك لدعي نا همزل هدالوا

 نسحو . سلاجملا رضحيو هجاوي مهضعب ناك نا بكرمو سابلو ةقفن يف

 .اسبلمو امعطم ناو مهكلم اميف بجيو . هكرتب بولقلا ضيرمتل يوستلا

 ةراعاك سانلا نيب فراعت امو . هتوم دعب مهل هكلمي مل ام دريو . انكسم وا

 عفدو هارشو عيبو ضارقو ضرقكو لجنمو سأفك ام لوانتو ينكسو

 ام هل دحجي مهضعب ناك ناو. ةجرد يف اوناك نا مهنيب لدعلا بدن مزال قح
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 بف همزلت الام ىطعااميف الو . هنم همزلت هيلع الف دسفي وا . هف هلماع وا . هل هراعا

 كادلا .قول . هتجلاعم ةبودا يف وا . هبيبط وا . هملعمل وا .ملع بلط ىف ضبل

 ناو لام وا ى سفن يف هدي ةيانج يف اميف هتمزلو ]١[ رم امك هب هلافف

 . ]٢[ هللا ءاش نا يتايسو . سفن يف لقعي ام نودو ٠ اقلطم لام يف اطخب

 همزلت مل هيلع مرغف هل لام الو ةيدلا ثلث نود سفن يف هريغص ىنج ناو

 امالو . طقف هيلع هلمحت نا ال . هدلو نع همرغ نا نيد يف هتمزلو .هق

 هلهدحجام الو . هل هكرتي مل نا ةبدعت لبق نم ناو۔نيد نم هلع

 نيدحوملا نيبو مهنيب الو . ديبعلاو نيكرشملا هدالوا نيب الو ٠ اضيا هكرت ام

 .قتعم يفو . قباس ءاطعا دعب ثداح يف فلخلاك كلذ ]٣[ رم دقو . رارحالا

 هتلغلكا يف نذالا يف هتمزلو ؟الوا ؟كلذب هتمزل له : كلذ دعب دحوم وا

 صخرو © هئام ىلع وا . اهيف سرغوا . ءانب وا \هضرا ثرحل وا ى ناوبح نم ناو

 ام لثم انطعا دعب هل اولاق ناو همزلت مل نيرخآلا نذاب ضعبل ىطعا ناو

 ىطعا ناو . لح يف مهيقاب هلعجو ضعبل ىطعا نا اذكو . ۔ مهتبطعا

 (باب (: خلا ضرم وأ . هلامب هادفف ملظب هدالوا ضعب سح نمو » : لاق ذا ١)

 . ( ٦٩٨ : م ةهلا باتك ) : هدالوا ضعبل بهو زا

 . ( تايدلا باتك ) أطخب ناو ةيدلا يف نس : باب ("
 اودحو ولو دبعلا وا . نيكرشملاو نيدحوملا هدالوا نمب همزلي الو « : لاف ذا )

 . ٦٩٨ : م ( ةهلا باتك ) اوقتعاو . كلذ دج
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 ةيطعلا يفلدعلا

 نا هل همزلت مل هل طعي مل نم تام ناف س شاع نمل هتمزل تامف مهضعبل

 غلاب لوبق نم دب الو . ريغلا بانم ىطعا الاو .هاوس ثراو هل نكي مل

 ريغصل زوجو ٠ هتيطع مهل حصت ملالاو . لفطكل ةفيلخ نمو. با نم

 الو . هثراك عابرا ةثالث لكشمللو . ]١[ رم امك هلوقب غلاب عم نونجو

 هفصن ليقو . دحاوك كرتشمل تمزلو : طقف مكحلا يف هبسن همزل نمل مزلت
 "نبألا ينب نيب الو . نبالا نباو نبالا نيب ةلادعالو . طلتخملا !ذكو

 . ادبعالو ةدج مزلت الو . اراغص اوناك نا ليقو ٠ اقلظم مهنيي نجت ليقو

 ه (نالوق) كرشللو مالا يفو

 ناريحلاو لصالا لدع نا بالا يطعي « لصف «

 هتميق تربتعاو ٠ كلذ هناشام ليكو نزوو ددعبو ميوقتب عاتملاو

 .ليكب نيرخآلو اهب مهضعبل ىطعا نا هيلع تلكاشت ناو . هاطعالا موي
 كا رضعبل ىطعا هنا رهظ مث هل اوزاجا ناو .مهنم لحلا بلط هوحن وا
 يطعا هلام نم هزهجوا . هقادص نمضو اضعب جوز ناو . صقنلا يذل متا

 تجوزت نيح اعاتم تنبكل لعج ناو . نتخل لوعجمل مزلت الو . هلثم هريغل
 , ءاطعا الوا هنم كلذ نكي مل نا . هل ادب نا هدر هلف اهجوزل هتلمحف

 ١) ص تاراجالا » لام دحال فرعي ل نا . باب : ٥٨٧ .
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 ةحص وا ة ضرم يف تحصو . هللا دنع هدر هل اميف ةلادعلا همزلت الو

 مكحلا يف كردت الو .۔ هراضتحا يف اهب ىصوا ولو لكلا نم جرختو

 نا دلولا اهنع يكزيو . زوجو . هتاكز نم اهطقسيالو . هتوم لبن

 هيبا نم ذخآ ربجي : ليقو . اهب صوي مل نا هلام يف كردتالو . اهب ىصوا

 مث الوا لاملا نم هلثم هتوخا يطعيوا ث مسقيف هنم هذوخأم درلاب

 . ايح دلو نا بجت ليقو . اقلطم لمحل ۔ ليق ۔ بجتالو .مب

 دلو نا سورلا ىلع مسقيو .ايح دلو نا هبانم ذخايف اهب هل ءاصبالا مزلو

 ناك ناو .اذك هلف اركذ ناك نا : لمحلل نيعي نا صومل نسحتساو . اددعت

 دلوف نيعف لمحلل ىصوا ناو . كلذ ىلع لكلف ددعت ناو . اذك هلف يئا

 لك ذخا نيسمخ ىشناللو . رانيد ةئلأم ركذل نيع ناف . تلطب هفالخ

 اومسق ةثالث وا ى نيركذ ناك ناو ' كلذ لكلف اعمج ناو . هل يمس اه

 روكذلل مسق اثاناو اروكذ ناك ناو . نيسمخلا ةدحاو نم رثكاو .ةلل

 ةثالث هلف ىثناو ركذ عم وا : ىثنخ ناك ناو . نيسمجلا كاناللو ةئاملا

 نيسمخلاو ةئاملا فصن ذخا طقق ركذ عم ناو . ركذلا عابرا

 بانم فدهن ذخا ثانا وا . روكد عم ناو ثىثا عم اذكو

 عم ناك نا اذكو . نيسمخلا نم ةدحاو بانم فصنو ةئاملا نم دحاو
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 زوجي اميق
 لام ف بالا

 هدلو

 نييثنا تدلو ناو . ةئاملا امهلف نيركذ تدلو نا :لاقو ىصوا ناو ۔ ثاناو روكذ

 . كلذكف امهعم وا .الكشم وا . امه وا . ىشا وا .اركذ ناكف نوسمخلاف

 :ةبوسلاب عزن نيرخآل يطعي ام دجي مو مهضعبل ىلعا ام دعب رقتفا ناو
 لام امهل ناك ناف : رقتفاف ريناند ةرشع امهدحال ىطعاف نانبا هدنع نمك

 اهيطعبف ةسمخ هل ىطعملا نم عزني ليقو ،ىطعا اميف هبوني ام لكل عزن

 .هل ىطعملاو وه رقتفا ناو . رقتفا نا هل اهيطعبف ةرشع ليقو . رخال

 نود اضعب طعمل دهشيالو + ةلادع هل اهدري مث ةرشع هنم عزن رخالا ال

 ]١[ رمامك فيحب مهتملالو هجو قاقحتسا الب هليضفت هل لحيال امك رخآ

 لامب عافتناو ىنكسو بوكرو لكا بال زاج ق باب

 لفط ديبع جيوزت هل زاجو .اينغ بالاو اغلاب ولو هديبع مادختساك هدلو

 نه عيبيو . مهثانا علاخيو . مهناركذ ىلع قلطيو . مهريغلو مهنيب اميف

 ۔ابيعم ناو ۔ يرتشي و رجأتسيو ضراقيو كراشبو ليقيو يلويو لدبيو هلام

 يكزيو ضرسقيو نياديو هيلعو هل نهرلا يفو ى كلذ يف احالص ىار نا

 افورعم هنم عنصيو 4 هريغل زيجيو هل عفشيو . هلع بجي ال ليقو . هلام

 ةقفن هتمزلو ،۔احالص هب دري مل ناو ۔ هيف هلعف زاجو . رارضا البو ريسيب

 ١( ص ( ماكحالا باتك ) ةداهش لمحتلوعدمل زاج : باب .ؤ : ) ٧٩٧ ( .

٨٦٦



 . سفن يف ةيد ثلث زواجت ملام ۔ لام مهل ولو اقلطم مهتيانجو هلافطا

 ةيصو ولو مهنويد هنم يضقيو . اضيا مهديبعو مهلام نم ءاش نأ مهقفنيو

 هدالوا لام نم جاتحا نا هنيد ءاضق هل زاجو ٠ ةتباث ةيانجب و ةمزال

 وا ٠ هب جورتيل هلافطا لام عاب ناو ث جتحي مل نا مرغلا همزلو - اقلطم

 ةميقلاك جتحي مل نا ضوعلا نمضو . اقلطم هلعف زاج هنيد هنم يدؤي

 لام نم قتعاف قتع همزل ناو . مهبتاك وا . مهقتعا وا . مهديبع ربد نا

 همزل نا اذكو . الفط ناك نا زوجو . هئزجي مل عزنلا لبق اقلطم هدلو

 ءازجالا عم نمضو . هأزجا اقلطم هدلو لا۔ نم جحف هل لام الو جح

 نم جارخا الو .ءارش الو . عيب غلاب لام يف هل زوجي الو . هلامب ناك نا

 ىطعا ناو ٠ جتحي مل نا نامضلا عم اقلطم هلعف زوجو . هجوب كلم

 لام ولو - نمض هريغل وا . هءاسن هيلع قدصاوا ‘ ضعب لام نم شعل

 . باوثل نكي مل نا۔لفط

 هكلم لخدو هتجاحب رابخاو داهشاب حصو +۔ ةمولعم ةيمستل ناو ةلادع

 .هتجاح يوعد ف بري ل نا هف لماعيو . داولا كلم نم جرخو ‘ كلذي

 نا هللا دنع زاجو . مكحلا يف مكاح هب لغتشي الو هعزن حصب مل الا

 ناو هدنس ام زوجو . هدلول هكلمت فرعام عزن هلو . جاتحاو هتعزن لات

 ۔:-بالا عزتف ةهوأ . عيك اقلعم العف هلام يف دلولا لعف ن , هل هفرعب

.٨٦٧ 

عزنلا



 زوجو . هدعب ددجي ىتح ۔ دلولل عجر ولو ۔ هعزن زجي مل متي نا لبق كلذ

 ىتح هعزن حصيال سانلا لاوما نم دلولل قلعملا اذكو . عجر نا هنودب

 . ةعيدو وا . ةيراعب هريغ ديب ناو هلامل هعزن زاجو . هدلو كلم لخدي

 دلولا ىرتشا ناو .امهوحنو ضارقو . بصغو ى لحي مل ناو نيدو 4 امهوحنوأ

 نم اهعزنو . عيفشلا هل اهملس نا هل زاج هوبا هنم هعزنف هتعفش ريغلل ام

 هدر دجي مل هبيعب هملع لبق هنم هعزنف ابيعم ىرتشا ناو . هريغ ىلع هدلو

 !بيعلا دلولا عفد دعب هعزن حصي الو . دعب هل ناب نا هوبا الو وه هب

 هدصقف هلام نم ءيشب جوزت ناو . لضف هف ولو نهر وا 8 ضوع يف اميف عزنلاالو

 حاتحا نا عزنلا هل راجو . سملا لبق ةأرملا قلط ولو زجي مل هنم عزنلاب

 .رستوا س حاكن وا . جحل وا. ةيدعتب ناو ۔ هنيد ءاضقل وا . هلايع ةقفنل ولو

 يف بوجو الب برقال ءاصيال وا . ىنكسوا 8 بوكر وا . مادختس وا

 ؟هتكرت عم مسقي لهف ج هعوزنم فرصي نا لبق بالا تام ناو . لكلا

 ناو . ]١[ رم دقو هعاب نا هنمث يف اذكو : ( نالوق )؟ هبر هب صتخي وا

 ؟هب صتخي لهف : رخآلا يقبو ضعبل عزن ام بهذاف هدالوا نيب لدعب عزن

 كرديو : تامو هلاح نع هريغ نا اذكو ٠ اضيا ( نالوق ) ؟ ثروي وا

 ناو . تامو هنيد ف هعوزنم نهر نأ نهترملا قح نع لضفلا هنم عوزنملا

 ١( ةيدعتي ناو 6هنيد هيبا ةثرو ىلع كردي و : لوقي ذا : غلاب رقا : باب ٠
 م ;: ( ماكحالا باتك) هنمث وا ص ماق نا الا - هنم اعورنم ال : ٨٤٢

٨٦٨



 افوقوم هعاب وا . ادساف هب جوزت وا . لمعلا يف ريجالا لخدي ملو هب رجأتسا

 وا 8 نج وا .دترا ناو .اضيا ( نالوق ) ؟ ال وا ؟ هب صتخي لهف .تامف

 دلو نم دحوم با عزن زوجي الو - هبألف هريغت وا . هباهذا لبق ىنفتسا

 هينب ينب لام نم دجلا الو ؛ هسكعك دبع نم رح الو ث هسكعك كرشم

 حصي الو . اجاتحا نا طقف نطبلا ىف لكا۔ مألاك ۔ هل زوجو .هب هعافنتا ال

 [٦]+ب رم ال6 ازوجو . لقاعل ولو هلع فالختسا وا 4 لبكوت الو ‘ عزن نونجم

 .. زجي م اذك هعزنل تقو وأ . هتتىشم وا . نالف مودقل عزن ام قلع ناو

 لاق ناو . هدلول اهمامتب عجريو . ةمولعم ةدم عافتنالل تيقوتلا زاجو

 . زاج ح وا 6 نيدك ناك نا 2 هتعزن

 هدلو ريخل عوزنملا جرخ نا عزن حصيال )« لصف «
 الو .اهل تقو ولو اهدوجو لبق ةلغ عزن الو . هب عفتنا امو هبرل هدربو

 : .ثرو ام الو . اذك هدم ىلا دفتسي ام الو . اهتوم لبق هما نم ثرب ام

 ةلغ عزن زاجو . دعب تام ولو . تمي م ثوروملا نا ناب نا هثراو نم

 .اذكه ةلغ عزن ال . ضرا تابنو . رهظ لمحو . كردت ل ناو تدجو

 - جاتحاولو ۔امهدحال كرتشم دلو نم الو . دبع ةمدخو توب ىنكس الو

  

 ١( عزنلاب رمالا زوجي امك فالختسالاو ليكوتلا زوجو 7

٨٦٩ 

 ب اللحميال ام

هعزى



 يغتساو امهدحا جاتحا ناو . ءاوتساو قافتاب اجاتحا نا هنم امهعزن حصو

 قافنالاب هل هنوربجيف ةعامجلا وا . مكاحلل هتيكش جاتحملا عفر ىباو رخآلا

 امك لدعلا مزلو . طقف دالوالا ضعبل عزن لحي الور طلتخملا اذكو ٠ هلع

 . هنم عزن ام لوالل در يقابلا نم عزني نا لبق ىنغتسا ناف ث ]١[ رم

 .ائش لوالا كردي مل هنم عزني نا لبق تام ناو ٠ هلام نم هلثم وا

 ناو ٠ ثرالا ردق ىلع ةرمب وسيلو عزنلاب قباستي الو نج نا اذكو

 هب مهتا وا . لام هلو ةجاحب اعزن دارا ناو . لدعلا هيلع بجوو زاج قباست

 ناو . دلولا اهافنو ةجاحلا هسفنل تبثا ںا بالا لوق لبقو . هب لغتشي مل

 لوق لبق هيف يل ءيش ال لاق وا .هكلم نم هجورخ ىعداف لام هل فرع

 هدلو لام فلتا ناو . نايبلا ىلوالا يف نبالاك بالا ىلعو . هبذك نا نبالا

 ناو .هبذك نا هنبالا لوق لبقو .عدمف فالتالا لبق ةجاحب هعزن ىعداف

 كنم تعزن بالا لاقف . كرشملا دحوف ديحوتب رخآلاو كرشب امهدحا فرع

 .املساف كرشب افرع نا اذكو .هلوق لبق زبالا هبذكو عزنلا هبف يل زاج اتقو

 زوجي الو . عزنلا تقو يف افلتخا نا قتع عقوف امهدحا وا . ةيدوبعب وا

 هدحج وا { هنايدم سلفا نا الا لجؤم وا .لاح نيد هل ناك نا عزن بال

 كلمي مل نا زاجو .هيلا لصوي الو باغ وا .امدعم تام وا 3 نايب الو

 (لصفلا اذه لبق) ةلادعب جاتحا نا هدلو لام نم عزن هل زاج : باب ١(

 ںرص . ٧ ٦ ٨ ٠

٨٧٠



 وا 0 نوهرملا وا .ربدملا وا م ضرفي ملو داسف وا .ةيانجب سانلا ىلع ام الا

 ءاهوركم كلم نا زوجي الو . هنمث وا .امارح وا .ةير هديب ام وا ضوعلا

 نكت ملوا . هكيرش باغ ولو كرتشم عم ال . فحصم عم زاجو ‘ انك وأ

 . كلذك كرتشم نم هدلو بصن عزن زاجو . هتمسف

 نهتوسكو ءاسنلا ةقفن )١( رم اع تفرع دق ا باب ل

 بالا اهعنم وا . اهجوز نم تبلط وا . تبلج نا ركبل تمزلو . نهانكسو

 تاي مل ناو ۔ هنم هتدارا وا س طورشلا نم هريغب وا اهقادصب يتاي ىتح هبلط دعب

 قادصلاب ىتاو بلط نا ال ء كلذك بصاغ وا . اهتبلطو اهرك اهوبا اهعتم وا. ۔اب

 نم ۔ بلجت ملو ةغلاب ولو ۔ تمزل اهيلو اهجوزف اهوبا تام ناو . تعتتاف

 تعطق نا الا ۔ تبلج ولو ۔ةمال ال . ةكرشم واي بيث ناو . دقعلا نيح

 قرافت مل ام ةبيعل تمزلو ث متي ىتح فقوملا حاكنلاو . اهبر ةمدخ نع

 -۔اهسمي مل ولو- هل اهبلج نا لجرلا لفط ةجوزلو . ةجلاعمب لغتشت مل ناو۔

 ربجيو .هدبع تحت ةرحل تمزلو . ةنونجم اذكو .هنبال نكب ل نا هلام نم

 . هتمزل : ليقو س تبلج ولو ةمال ال بلط وا . اهبلج نا اهيلع

 نا قادص نںودب وا سلجاعي ةحوكنملو .ةماهتحت رح اذكو

 تعواط وا . ةصاعك امهدعب تمعنتم نا ال . ضرف وأ . لجعي رتح تعنم

 )٤٣٥( : ص ( حاكنلا باتك ) ةقلطملا ةقفن بابف (ا

٨٧١ 

 ثاسنلا ةقفن

نهجاوزا ىلع



 نهل قح ال نم

 الو . نهقوقح عنمي ال ةلفطو ةنونجمو ةما نايصعو .جوزلا عنم يف اهابا

 ةبراهو . ةيصاعو .ةزشانو . ةدترمل قح الو .دسلا عنمب طقسو امهيلو عنم

 )١( رم امك اهقادص ةرحاسلا لطبتو . عنمو ى نعطو .مرحم لتقب طقسي الو

 مزلو .جوز نم ةبوصغمو . مكحي ةعوزنم قح طقسو . ةئاتل اتبثو اهقوقح ال

 ةقفنو ىنكس ۔ ليق ۔ ةنئابلو . نبت مل ام ىلومو . اهنم رهاظمو ايعجر ةقلطمل

 تراتخاف تقتع ةجوزل الو .قتع دعب ةبرسل قح الو .دتعت ىتح اهعنم نأ

 بويعم نم اهسفن ةراتخمل الو . ةقافا وا .غولب دعي ةنونجمو ةلفطك اهسفن

 ادساف ةحوكنمل الو . امهرايتخا دعب نونجم وا ي لفط ةجوزل الو .سم دعب

 ،تملساو كرش يف اهجوز ةكراتل الو تاف ام كردي الو .هروهظ دمب

 زوجو .(نالوق) ؟الوا ؟ قح امهريغب ورا .ءادفب وا ' ثالثب تناب لماحل لهو

 انينع مزلو .دتعت ىتح ءطو دعب فشك مرحم تاذلو يعضت ىتح ةدترمل

 .اهؤطو نكمي ال ةريغصل ةقفنلا موزل راتخملاو . دقعلا عطقني ىتح هوحنو

 اهتدع تضقنا دق وا ،لماحب وا .ةجوزب تسيل اهنا تفشك نم مرغتو

 .يعجر ةدع يف وا . ةنئاب لماح وا . ةجوز اهنا ىلع ابيلع قفنا ام_ملعب ال _

 هتجوز راتخا ادوقفمو . لزعلا ةدع يف يغيب هطوب هتدوقعمل اقوبسم تمزلو

 قلطملا ىلع مايالا يف ةلهاولو .اقلطم ليقو . رايتخالا موي ص لمحت مل نا

 . ةقفنلاك ىنكسلاو ةوسكلاو .ايعجر

 ١) باتك) ترحسوا & تن زوا . ةجوز تدترا نا : باب ف ١ ص (حاكنل : )٣٧٦)

٨٧٢



 رملا كردت ام رفضت اتيزو ةعمج لكب امحل ينغ ىلع كردت ال باب ل

 هجوز ىلع هب ىمست الو : يمدآ ريغل ارعش ناو ۔ هفلاخمب اهرعش تلصو ولو نهدتو هب

 نا ابطرو .هكاوفو . اهتالصل ءامو . عوطتي مل نا ارطع ال . ضعب دنع ةلصاو

 همزل لاملا يفاطسو ناك ناف . لكلا يف لمدعلا رظن اهدلب يف ديتعا

 مادا يف ليقو . رهش يف نيترم اهمحلو اهسار تيزو اهماعط مادا مهرظنب

 .هفارطا يقتلي ىتح هيلع بصي ليقو س تيز نم ةجاجد ةضيب ردق ماعطلا
 ءاححاشت نا رظنب هدلب نم هردق ىلع هتقفنو . مادا الو . محل ريقف ىلع سيلو

 امم اهماعط هب عنصت ام اهرضحيو هريغ اديرث اهاطعا نا همزلي الو

 .تقو لكب حلاص ردق ىلع فيصو .اتش يف اهجاتحمو . ءامو ةادا نم هجاتحت

 مل ںا هنم هذخاتو . هلام نم هنايتا ىلع ربجي الو ةيراعب ناو _ كلذ هئزجبو

 رطضت مل نا ءانحو طشمو ةلحكمو دورم همزلي الو . ةقفنلاك هب اهل تاب

 تلاق ناو .هلا رارطضا عم اهل اهعنم نا هنم هيرتشت نا اهلو . كلذ ىلا

 فخت لو هتعنص يف نعطت مل نا هلوق لبق هعنصا لاقو يماعط لمعا ان

 نئمطت نمل وا .اهسفنب عنصت اهاطعا رظنب لودع همهتا ناو . اررض هنم

 الضف عفرتو . كديي يعنصا لاقو اعونصم هذخآ كلاق نا اهلوق لبقو .هب

 . كلذك هلكات مل نا ةملك هعفر اهلو . هذخأي الو هتدارا تقول اهئاذغ نم

 الو .امماشع اهيطعي وا هل هدرت وا . هكردا نا اهئاشعل هلكاتو

 اهلضف وا .ةقفنلا عم هتحبر امف اهلام نم لكاتو اهلضفب وا 6 اهتقفنب رجتت

 اهسفنو هتقفنا نا اذكو .اهلام نم تلكا "أم ضوع الو اهل ءانع الو هل

٨٧٣



 فالتخا

 دعب نيمصخلا
 مكاح توم

 ةحوزلل ضرف

 ام كردت ليقو . دعب هب ت كسمتسا نا هيلع كردت الو . هبساحت ملو هنم

 ةيجنت اهيلع قيضي الو .اهتقفن نم الئاس يطعت نا اهل صخرو . هبلع :تقفنا

 قاض هب اهل مكحام ليقو ٠ اموزل هنومي نمو اهنم اهجوزو اهسفن ريغ

 تنابوا . هلكا لبقتتام ناو : اهل وه ذا ۔ مهريغ ولو ۔ هب يجنت نا اهيلع

 .امهبنط نا ةلاخنلاو ىونلا درتو . تام نا هثراولو لوالا ىلع هلف هنم

 دصعتم مرغي لهو . رظنب رهشل وا ، عبسل ناو ةقفنلاب اهل مكحلا زاجو

 ضرف ليق هنم هتأربا ناو . (نالوق) لحلا اذكو ؟هل وا ؟ اهل اهداسفاب وا . اهلكاب

 اذكو : ضام ىف ال . اهتبلط نا تآ يف دعب اهل اهيطعيو . همزلت مل هدعب وا . مكاحلا

 نيد اهيلعهل ناك ناو.ايضامال.ايتآ تك ردادعب هب تكسمتساف انامز اهنم اهعنم نا

 ٠هبلع يهو . اهيلع ربجيو هيلا تصني مل كيلعيل امم يقفنا:اهل لاقفاهيفهب تكمتساف

 لزعوأ ث اهل ضرف مكاح تام نا « لصف ]
 نا اذكو . تآ يف اهل عفديلو ،ضام يف هلوق لبق اهل ضرف اميف افلتخاف

 ام اهل لعجيو . هيف رظن اهب موقيال اهاطعا ام نا تعدا ناو . هتقدص

 تعدا ناو . هيلا لوحت ام ردقب ددج لوحتف هيلع تضرف ناو . اهتوقب

 اهيلا تصنيالو . مهتانا نيما اهيلع لعجيو ظ اهماعطب اهل رضم لعج هلع

 اهلع لمحلا ربجيو . رفاسم ىلع هكردتو ث رضاح نم المح تبلط نا

٨٧٤



 قفنتل المح انئاب ةقلطم تعدا ناو .لام هل ناك نا جوزلاك ]١[ رم امك

 ينقفني اليمح ينطعا رفسلا ديرمل تلاق نا اهل تصني الو . تانيما اهترظ
 هرفسدعب اهسفن ىلع تقفنا ناو ._ اهب ناب نا الا _ الماح نوكا نا تفخ

 اهورماف هوحن وا . مكاحل اهرما تعفر نا الا هدجت مل هبلع كردت نا ىلع

 تكردا مدق اذاف ء باغ نا اهلام نم قفنت نا اهورما نا اذكو ٠ كلذب

 اهل كرت هنا ىعداو ءاج ناف : انيد هل تذخا ںا اذكو . هب اهورما ام هبلع

 مكاحلا عاب ناو . هل نايب الو هتبذك نا عدمف اهل هلسرا وا . اهنومب ام

 . مكاحلا لعف زاج افلت عدت ملو اهل كرت هنا نيبف مدقف اهتقفنل هلام نم

 قلطيوا 0 قفني ىتح ةياهن الب برضلاب اهيلع ربجيو ۔ جوزلل كلذ تمرغو

 نا زوجو . تعنتماو الام دافتسا نا كلذ ىلع اهقلط نا اهتعجر كلميالو

 دقو اهقلطف الاو . كجوز قفنا : مكاحلا هل لوقي :ليقو ]٢[. تبأ ول رسيا

 اليمح هيلع كردا اهيلع هلو هب كسمتساف ارفس دارا نمو » : لوقي ذا ١

 )٨٦٠( : ص ( تاقفنلا باتك ) « عوجرلل اه

 رسعملا ةجوز ةقفن (!

 ٠قافنالا اما : نيرما دحا ىلع مكاحلا هربجي ارضاح ناك اذا ةقفنلاب هيلع رسعلا

 ةقيلطت ۔ هرظن بسح ىلع هليجاتو مكاحلا هيلع قلط ىبا ناف ٠ قالطلا اماو
 ةدع الف لخدي مل اذا اما . اهتعجر هلف اهتدع يف رسيا ناف ث ةيعجر ةدحاو

 . عوجرالو

 ==مم اهيف فلتخا ىتلا لئاسملا ىدحا يهو نيساي خيشلا هيلا بهذ ام اذه
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 ٠ ددرت هيفف الاو . لام هل ناك نا رابجاب ضيح يف اهقلطي الو ]١[ رم

 يعفاشلا : ةمئالا هيلا بهذ ام نيع وهو : ٤٤٠ :م لينلا رظنا (ةسوفن) لبجلا لها ==

 يضاقلل قح ال نا نوري مهناف انباحصا روهمجو ةفينحوبا مامالا اما . دمحاو كلامو

 وا - قافنالا ىلع (هنجسوا ث ةياهن الب هبرضب ) ارهق هلمحي امناو . هيلع قلطي نا
 ۔ اهتعجر كلميال ةنئاب ةقيلطت نلك قالطلاب هسفن جوزلا حرص اذاف ۔ قالطلا

 لضفا » : هلوقك ةلاسملا يف 'ص) هللا لوسر نع درو ام انضرعتسا اذا نحنو

 نمب أدباو . ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو . ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا
 ينمعطا . دبعلا لوةيو ٠ ينةلطت نا اماو ينمعطت نا اما : ةأرملا لوقت : لوعت

 . « ؟ ينعدت نم ىلاو ينمعطا : نبالا لوقيو 0 ينعبف الاو ٠١ ينلمعتساو

 نع يور امو . « امهنيب قرفي » : هتأرما ىلع قفنيال لجر يف (ص) هلوقكو

 نا اما» : مهءاسن نع اوباغ لاجر يف دانجالا ءارما ىلا بتك هنا باطخلا نب رمع

 ٠ «اوسبح ام ةقفن اوثعبيو اوقلطي نا اماو .اوقفني

 اندجو يعقاولا رظااب ةلاملا ىلا انرظنو صوصنلا هذه انضرعتسا اذا لجا

 ىراصق ناف . ةيلوقعملا يلا برقا جوزلا عاتتما دعب مكاحلا قبلطتي لوقلا ۔ملعا هللاو

 تانعا وا . ةياهن الب برضلاب هبيذعت ءارو نم عنملاب لوقلا هيلا فدهي ام

 هناكما يف سيل نا ققحتن انمد امو . قالطلاب حبرصتلا ىلع رسعملا ماغرا وه نجلاب

 رايتخا نم رسعملا عنتما نا دعب قالطلاب حيرصتلا مكاحلا ىلوتي نا عناملا امف قافنالا

 ريرقتل الا مكاحلا بصن لهو ؟( امهنيب قرغي) :لوقي (ه١ لوسرلاو نيرمالا دحا

 - دعب - دعتي ملو لك نم لك فاصناب نيعزانتملا نيب تاموصخلا ءاهناو . قوقحلا
 ؟ هتاصاصتخا دودح

 قهري نا نودبو قفرو فطلب هتلكشم جلاعت نا هسفن رسعملل ريخلا نم نكي ملا

 هححصم ها ٠ رسعال . رسي نيدلا نا الا ؟ سحب تنعي وأ . برض

 اهتقفن ىلع مكاحلا هرجيو » : لاق ذا خلا هتجوز ةقفن تمزل : باب ١)

 )٣٨٠( ص (حاكنلا بانگر « قلطي وا } قفني ىتح برضب
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 ا
 ١

 ١

 يلولاك اهقافنا ىلع ربجي مل هتجوز يه اهنا لك تعداف ءاسنب تلكاشت ناو

 نايبب يتاي ىتح ةقفن لك اهقفنا امصتخاف ةأرما نانثا ىعدا ناو ]١[: رم دقو

 امهدحال تمكح ناو . ]٢[ رم امك قالطلاب امهذخاي وا مهمصخل لطم

 نا امهيلع الو . هتبذك نم ىلع اهكردت الو . قفنا ام هبحاص هبلع كردب

 وا . اميرحت وا .ءادف وا . اثالث اقالط تعدا وا . امهتقدص وا . امهنيذك

 اهاوعد تبذك ولو بئاغلا جوزلا توم وا . اهحاكن داسف وا . هتمرحم اهنا

 ىعدا ناف . يناعملا يف اهسفن تبذك نا هيلع كاردالا زوج و : دعب اهسفن تذك را

 ليقو .اهل ةقفن الف تركناو لعفل! نابو ميرحتلاوا . ءادفلاوأ ء ثلثلا جورلا

 تصني الو ةمرحلا وا . حاكنلا داسف ىعدا نا هتمزلو . هادفلاب رفا نا اهقفني

 ربجيو . ةفيللا اذكو . امدعا نا هلفطك ةأرما ةقفن ىلع بالا ربجي الو .هل

 ال هريغ ىلع هقالط زوجي ال نمو . لام هل ناك نا هديبع ءاسن ةقفن ىلعو اهلع

 برضب هدبع تحت ةرح ةقفن ىلع رح ربجيو ى مدعا نا هتجوز ةقفن ىلع رجي

 وا . الفط ناكوا . هبر باغ نا اهيلع دبعلا ال . قلطب وا . قفني ىح

 ةرح ةقفن ىلع ربجتو ةفيلخلا نوربجيف مكاحلا وحنل هرما عفرتو . انونجم

  

 يلو ىلع هتقفن يلو كرديالو » : لاق ذا ( ءاذغب جاتحم مكحي ) : لصف ١

 ٨٦٢! ) ص (تاقفنلا باتك) « نيبتي ىتح هويغب هلع لكاشت

 لجالا ف ةنوئم هلع سيلو انايب تفلك ركناف اجوز تعدا ناو : لاق ذا (

 )٣٨٢٣(. : ه( حاكنلا باتك ) ٠٠٠ خلا هب اهتاثال لجا نل
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 ضعب باغ ناو . هتجوزو امهكرتشم ةقفن ىلعو : لجرلاك اهدبع تحت

 ركذ نمل اهرما تعفرالاو . ناك نا هتفيلخ ربجا لفطك ناكر .اكرشلا

 نم هبانم ردقب رضاح ربجيو .ءاكرشلا عم قافنالل ليكوتلاب يلولا ذخايف

 اذا هيلع كرديو .هديب ناك نم هكيرش باغو جانحا نا هتقفنب ذخؤيو : قيقرلا

 ىلع اهل ضرفيف ركذ نمل تكش هتجوز ةقفن كرتي ملو باغ نمو . مدق

 كرت ناو . هنايتال اهردقب هنم اعئاب هل لكو عيبل اجاتحم كرت ناو . هردق

 ذخاب رمؤت وا ؟اهقفنيف هيلا نيدتي نم هيلع لكوي لهف :هلزنم ريغب الام

 ؟كلذ نم ءيش اهل الوأ ؟ مدق اذا هيلع كردتو لودعب اهسفن قفنتو هيلا نيدلا

 :مدعم رضاح رذعيالو . ]١[ اهيلو ىلع اهتكردا هل لام الو باغ ناو . (لاوقا)

 هعدت اميف هتعجارمو يضاقلا ماما هراضحا لهسيال يذلا لجرلا انه بئاغلاب دارملا ١

 هتبيغ تناكا ءاو۔و دلبلا سفن يف ايفتخم ناكما . ةقيقح دلبلا نعابئاغ ناكا ءاوس) هتجوز هيلع

 .واضقلاب الا ناسنالا ىلع بجتال ةقفنلا نا امبو اهنود تناك ما .رصق ةفاسم ىلع دلبلا نع

 ءاضقلا ىلا ةجاح ريغ نم هيلع بجت هتجوز ةقفن ناف هيلع ءاضقلا زوجي ال بئاغلا نا مغرو

 .يضاقلا اهل يضقي وا . اهل نذأي نا ريغ نم ىورعملاب اهبفكيام لاملا نم ذخاتنا اهل نال

 . باجيالل ثىشنمال ةقفنلا بوجول رهظم هتجوزل ةقفنلاب بئاغلا ىلع يضاقلا ءاضقف

 هتجوزل كرتي مل اذا بئاغلا جوزلا نا : فنصملا هررقام تملع نا دعبو اذه

 يضاقلا نم بلطت نا اهل ليبسالو . اهتقفن اهيلو ىلع تكردا (اليفكالو يا ) الام

 مهدنع - كردت ال ةجوزلا نا دي ةيفنحلا هيلا بهذ امل قفاوم وهو ٠ امهحاكن خسف

 == ناف . اهنيدتست نا الوا اهرماي لب ث يضاقلا اهضرف ىتم اسار اهيلو ىلع اهتقفن
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 .اهيلو ىلع اهكردتو اهتقفن ىلع ربجيال ليقو . اهقلطي وا . اهقفني نا انان

 ..عم رجاشت ناو . هريغ ليقو . ةينغلا هتجوز ىلع هتقفن مدعم كردبالو

 مهعم لكآ الو . مهل لمعا الو ؛ مهعم نكساال : تلاقو .اهدالوا لع هنأرما

 مهب رضي 7 ناف : هف رظن ىاف هتدارا ناو . كلذ اهمزلي الو .اهلوق لبق

 ناو .۔ هتمصع ف تناك ولو - مهتقفن مهاطعاو اهعم اوكرت الاو . هلوق لبف

 هدع عئاب ذد ذخؤيو . هدالءاو هتقفن هيلو ىلع كرداو اهيلع ربجا طقف اهردق كلم

 وا . هنهر نا اذكو . هللا عجري وا . متي ىتح هتحت ةرح ةقفن افوقوم

 اتاب هيلع قلط نا همزلت الو . دبعلا ييح ام بصغ وا . هنم قبا وا . . رب
 يهو هبر هيلع قلط ا ام دعب قتعا ناو : الماح تناك وا .اهتدع ضقنت مل ولو

 اهقفنادافتسا مث الماح مدعم قراف ناو . هبر ال . وه اهعضول اهقفنا لماح

 ٠ الماح ناو هقتعم ول . هبتاكم. ةجوز ةقفن ادحا مزلت الو ه مضت ىح

 . هسح - ع اذاف : اهتناداب _ جوز تاذب 7 ل اهن ضرف .

 < :ىرأاملعهتيغقاوو هتطاسل دمحأ مامالا هلا بهذام ةساملا هذهل قوسا ناس ايالو اذه

 . .هلام :نم اهتقفن ةذخا أ رذعت وا . الام هتجوزل كرتي 6 ملو باغ اذا جوزلا نا 7

 :« امهحاكن خن يضاقلا ىلا بلطت نا ةجوزلل ناك هلع اهتنادتمسا كلذ غم ترنمعتو

 هححصمما . تاهمالا حجارتلف ةلاسملا ىف فالتخا ةيمالسالا بها اللا ءاملعلو اذه .
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 ةأرملا ةوك
 اهاتكسو

 لدملاو

 عيسوت لض

 .ةوسك اهحوز ىلع ةما تناكناكردتال ى ةم ناخ

 تسبلو اهترخدا ناو : ةنس ةوسكب مكحيو . اهبر نع تبلج نا زوجو

 نا هل اهتميق تمرغو . تماق ام هريغو ينآلا يف هلع كردت مل اهلام نم

 همزل اهبال تقتفنا وا . تقرخنا ناف ٠ هيلع اهتكرداو اهتفلتا وا .اهتعاب

 كردتو . ايلح الو م سرعل الو .اهتالصل اهاوس ابوث هيلع كردت الو .اهحالصا

 تلاق نا كتوسك مزال كل تمفد ,هلوق لبقو . افيص اشارفو .ءاتش اراثد

 بجي ام هبشتال تناك نا اهلوق لبقو .ارجاشتو يل تيدا

 عيسوت رداقل بدن و . اهلساغ ةرجا هلام نم يطعت نا اهلو . هيلع اهل

 . هقيض اهدضبو ىنغلا ثيروتو . قلخلا هنيسحتو . لقع يف هعيسوتل نكسم

 . تبا نا دعبهدجي مل عسو دعب قيضل اهدر ناف . هدلب ةداع ىلع جوزلا مزلو

 دمب ا_فهدقرم هبف نكمي ام اهلو . ريضال ننح رظنلاب زوجو
 عخو و دوجسو عودك رب ةمناق اهتالصو لجر

 رجحيو . هقحتست امب اهاتا نا هنذابالا هنم جرخت الو . ةينآ نم جاتحت ام

 ولو ۔ ىرخال ةعمج نم اهيلع اهماك لوخد اهلو . هترسك نا بدؤتو . اهيلع

 هجراخ ادوقر دجت الو . هتقو يف هباب اهيلع قلغيو . ريض ال ثيح ىبا

 زاجو . تفاخ ثيح وا .لزنملا فرط يف نكستالو . رظنب ررضل الا افيص

 اهءاسنو اهدالوا و امهديبع وا . اهيوبا اهنع عنميال ليقو . ةيراع وا. ارك تيب

 .ىبا نا هيلا جرخت الو اهلغشب امئاق رماتو .ازض .هنم تفاخ نمالا

نم جورخلا اهلو اهريغل ناو ۔ اهديب ام وا. اهلام ةوا .سفن ةيجتتل زاجو



 الو ةما ىلع رجحي الو . ذؤم وا . قرح وا . مدهك فوخم هب رهظ تي
 ام لكب اهاتا نا هنم جرخت ال نا هلو : هبر نذاب الا هتحت ةرح ىلع ديت

 هنزجي لهو . دحاوبال . هيف ءاكرشلا قافتابو هدبع هدري مل ولو . هقحتست
 بيث ىلع اركب بلج نمو . ( نالوق ) ؟ ال وا ؟. اهاضرب اهليل نم اهؤازبا

 نيموي ليقو . اثالث بيث عم ميقيو لدعي مث .اثالث ليقو : اعبس اهاطعا

 ولو ةرمب نهبلجو ددعتم ىلع دقع نمو . اهموي نم .ليقو....لدقي:م :

 يقابلا نيب عرقي مث ىلوالا باسح يطعيف نهنيب عرق ةبويثو ةراكب“نفلاخت

 ىلع اهباسح اهيطعيف ءاش نم مدقي ليقو . لدعي مث . نهرخآ ىلا كلذك
 جوزت يتلا مدق ليقو . ةريبكلا ليقو . ركبلا ليقو . بيثلا ليقو . اهسنج ردق

 ىلوالا ىلع ةأرما ج وزت نمو . مايالا ددع ءاطعا الب كلذك مث . الوا

 متي ليقو - لدعي مث ىرخالل يطعي مث .اهل اهمتا اهمايا متي نا لبق اهبلجف

 دعب ةقلطمو . ىلوم .وا . اهنم رهاظمل الو . تاف امل .رظنب الو ىرخالل

 يف ةعجر .وا . ةنونيي ذعب اهل ددج نا اهباسح اهيطعيو '. ةعجارمو ريفكت

 دنع .ماقا ام: لثم ۔ هتجاح يف ناو _ رفس نم ةعجار دنع ميقي الو . ءادف ةدع

 ولو ۔ هرفش نم عجر اذا هعم ةرفاسممل ىطعا ام لثم اهل الو :. هعم ةمقم

 رفس نم هتجوز هعنمت الو . اهل اهعم رفاس نا هيلع كردت ليقو . ۔اهتجاح ٢

 الرضيرم _ ليق - - ,عفريو . اهنومي ام اهل كرت نا ملع وا . . شيع ب بلطل

 زجع نا ءاش نم دنع دعي لقو . هئاسن نب بونلا ف ريس لع ردقي

 رم هعوجر .دمبالو . كلذ ف لدعي نا ههرب دعب همزليالو. . نهتطو نع

 ب لدعي فيك

راط تاجوز



 .اهضيح وا: .اهضرم دعب وا .ةدحاوب كلذ راص وا .نونج نم ةقافا وا ث ةدر

 زوجو.. اهبام عم.ناو اهليل ءاقهبو.ةموذجمو .ابرجو شةنونجملا يطعبو اهسافن .وا

 عنمناو. ۔ ىجري ال نم .ق يطعيو ازيب ىتح هؤزب: ىجري ىم لزع هل
 ناو : مناملا لاوز دعب. همزغ همزلي مل ضزم وا . رفسب ولو نهادخا سم نم
 : ةرض عم ال . ةنحاول:ولو (نالوق) هتبوت دعب هموزل يفف : انامز هرايتخاب .هكرت

 )١( رم امك (نالوق) هيف ؟الوا ؟ اهاضرب.اهنليل.نم-اهؤاربا هئزجي لهو
 اهف اهبيصي .ىتلا نم :هسفن يف يقبيو . هنم اقارف ديرت ال ةزيبكل صخنو

 الو امدنع تاب اذا برجي ليقو .اهقح .اهيطعي ىتخ اهل :اهدجي ال ىتل

 ليقو : اهقح اهبطعن ىتح اهدنع ميقي لقو . اهدجي مل نا دعب هيلع ةعابت

 اهلل هتيب ىف نهنم لك هيتات نا هلو : هريغ يف لدعيلو كلذ ىلا:: رظني ال

 ىتا.امب ةدحاو تيب دصقي الو )٢(: رمام ىلعالا .لك ةليل دنع فيضيو

 هتييف وا ، لك لايع .ردق ىلع همسقي لب ذيص واب . نانج وا . رفسا نم هب

 عنبرأل لنق اذكهو ث رشع :ةتس نم ةلل ةدرفنمللو .:هتحو

 ؟ ةدحاو ىلع اهب لضفتي نا. هل .زاجب لهو : ةرشع.اتنثا هل:نوكتف

 الو . امهريغ تي يف اهئطو نم ةيآ تصعو٠ (نالوق) ؟ الوا

 .قدصت مل نا ةنيما ولو زفسلا يدنع نم جرخ تلاق نا لك لوق لبقي

 (نالوق ) زاوجلا يفف اهتبون نم هتآرباو نهادحا هتللح نا»: لوقي ذا ١(

 . (٣٨٣) : م ) حاكنلا باتك (

)٢٨٢( حاكنلا باتك ) « عنصلا نمحت تناك نا: صخزو » : لوقي ذا ٣
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 نم زوجو .هنم برحلاب ملعاو عروا ناكولو هتكربو هنمي نودصقيو .هنم

 . مهيلع ايغاب مهب لتاقيو .اهنسايسو برحلا ملع نا ةريبك هل فرعت م

 ةليبق برحك تطرش ةدم ءاضقناب وا .ةيالو نم عرن الب هلاوزب لازيو

 هلع طرش ام ناك ام ماما وهف كلذ وحن وا . اذك ماذك دلب لوصوب وا . اذك

 اورفظ ناف هتءاجف اوفاخ نا زوجو . هلق ال لاتقلا روضح دنع لوبو

 حلصو اهطورش تمت نا حمق ةعيب هل هوددج مهل روهظلا اوأرو مهودعب

 ةريك وذ عافدل ولو مؤي الو .متت مل نا اييقاب راظتنا مهل زاجو . كل ال

 .اولو نا مهقوقح مزلت الو .. مهنمي ير ولو ةأرما وا . لفط و! .دع الو

 تبشن نيح بره وا ،هسفن عزن وا متام ناو . ةريبك يذ ةعاط تزوجو

 ىلويوعزني الو . كلذك اولتاق الاو . مهل نكما نا هريغ اولو برلا

 ىلويو .هيلع بوجو الب هيبنو هرماب لمعلاب رمؤي نكلو مهاتا نا لضفألا

 , شهد وا . نبج نا ال . ودعلا ىلارف وا . اريبك ىتأ وا .نج نا هريغ

 .مهلاتق ىلع نوضمي لب . يهنلاو رمالا كرتو لاتقلا هنع لقث وا .ريحت وا

 مهل رظنلاو مهحصن همزلو . اهنع با۔ ربجي الو . هريغ ىلويو كرتي ليقو

 ولو مهب لتاقيو . ممتماما لبق نا هتعاط مهتمزل امك مهبرح يف ةسايسلاو

 . حصن نم هيخا ىلع ملسمل ںاك ام الا .هيلع وا . هل قح بوجو الب ۔ ىا

 : ةماما

 يعتتىتم
 هتماما

هتماما زوجت ال



 اهنم ىبأي الو . ةيالو نودب ناو مهي لتاقو عوطت نا ةياغ الب لضفلا هلو

 . ةرهاظلا يف مزلو ..هيلع بوج و الب هيف مه امب مايقلاو اهتسايسو برحي, ملاع

 اديبع وا . ءاسن وا . رئابك يوذ وا . نيفلاخم ولو مهيلع يلو نم قوقح ايلاوو

 .ةقرفتم دالبلو ركاسعل زاجو . ركسعل ناماما لوي الو . هتاط مهتمزلو

 ايآال . هتيلوتل ارضاح هتعاط تمزلو[ از اوعمتجا نا هبلع يلو نمب لك لتاقيو

 .رطق يف نيماما .ةماقا زوجي الو : رطق لكب ماما ةماقا زاوج حيحملاو ١(.

 عزانتو ةملكلا فالتخاو لمشاا تاتش نم كلذ ىلع دلوتي امل دحاو رصم وا

 ريما انم : ةفيقسلا موي راصنالا لاق امل ركب يباو رمع لوق اذهل دهشي. ذوبللا

 «دحاو دمغيف نافيس ميقتسيال امك ناماما ميقتسي ال تاهيه » ريما مكنمو

 تاعبتسمو رطق لكل نا ةيمالسالا راطقالا'رئاس يف موبلاّلمعلا هبلع رقنسا يذلاو

 حلمي نا يغبنيال ة نينمؤملا" ريما = بقل نادي . هرطق ىلا بسني انر وا ٠ اماما

 / ‘اوقفتا ةيمالسالا راطقالا نا ولف . ةبطاق نيملسملا لمشت هتماما تناكا نمل الا

 نلك نم لك ربتعا و نينمؤملل ا ريما .اعيمج .مهنم بختني .نب: ربتعا : ةسائرلا ديحوت

 ناو ةيرظنلا هذهو . هل الماع راطقالا كلت نم رطق لك يف ايئر وا . اماما

 تنممه اذا الا ايلمع هقيطت نكمي ال نكل هتوقل رهظلو مالسالا لمكل عمجا تناك

 دا ردص يف ناشلا ناك امك راطقالا كلت ىلع اهحور ترطسو ةيمالسالا ةعزنلا

 تاقث فالتخال ةابخلا ف هتاهاجتا فالتخال آرظن ۔ نهارلا انعضولا ةناب أما

 هترئاد يف لك ىقبي نا هل :ريخف هتيرحو هتدايسب ظافتحالا ىلا::رطق لك عونو

 ةطيرش اهلوا هب حلص امك ةمالا .هذه رخآ هب حلصي يذلا مالسالا هىدابح ىلع اظفاحم

. ةايحلا .نيدايم فلتخم يف نواعتؤ© ةقادص ةقالع مهني نوكت .نا



 برح اهب دصق نا هل ددجيو . كلذل اب ر آالو اهب هودصقب نا مهتناعال

 .دصقي ل ناو هلعو نمعمل قح مزل هنا اذكو . هنودب زوجو . قلطم لاتق ال . نيعم

 ولو هيلا رظني نم رماب لاو ةعاط تمزل ه باب :«

 ركسعلا فلتخا ناو . هيلعو هل مهتمزل ناو هيلا رظنب ال نمب ال نمأل عافد

 نكي ملو هيف ناماما حصي ناك نا اهيلاو قح ةفئاط لك مزل نيلجر لع

 هبلع نوقفتي وا ٠ثهنولوي نم اودجي مل ناو . هتعاط لكلا مزلت نمم امهدحا

 ريجحتلا يف مامالاك اولعفو .مهميرحو مهلاوما نع ولو هوعفدو مهودع اولنا

 . هئادتبا لبق كلذ ريغو هوزواسج نا مهلاتق هب لحي دح ةزواجمب ىلع

 نم مهنم ءىدابل رظن الب هن مهنودبيو ى كلذل اولصي مل نا هب مهنوزجانبو
 . ةعامجل وا .عافد وا . رؤهظ مامال عيضو وا .فيرش وا . ريغض وا .ريك

 فكوأ . مازهنا دعب لتاقي الو .هدارم نيبو هني لاحيو يغبي دصاق عفدبو

 ىلع نبت ملو ۔ اهنم ةفئاط ناش وه امك ۔ مالسالا جهن نع تضوعا اذا اما ==

 ءامتنالا ةدحوب اهرهاظت ناف ةيكئاللا وا . داحلالاب هتلدبتساو . اهليقتسم حرص هدعإوف

 . نيريثكلا اهتادعا ىلع ارصن اهبسكي الو ال ةزع اهثرويال اهبيغ وا . ةبورعلا ىلا

 . نيملسمللو هلل احصن ةحيرص ةصحاف ةملك اهلوقن

 اهمظع رخن ىلع اهلخاد لمعت كفنت ال اهعماطمو اهتاعزن فالتخا ناب كلذ

 ةوق الو لوح الو ديعبب انع" ةيرعلا لودلاو ةنياهصلا ثداح امو . اهتكوش نيهوتو

 هححصم ها . ديدش نكر ىلا كلذب يوأت كناف ملسملا اهيا مالسالا ةماقا ىلاف ٠ هللب الا
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 ءىفي وا ةرصنو ةدام هلوا .مهتكوش وا .اهرش فيخ ام زوجو ىغب نع

 . هنع هفك دعب مرحم لعف وا . اقرس وا .ابلس هب دصاق الو . مهيلعو للا رما ىلا

 . جرف وا .لام وا ،سفن يف يغبلا تبثيو .لتاق نا الا هنود هعنم وا فخلا تبثيرتم

 نع ولو اهب دصاق عفديو . )١( ءاسن وا . لاجر عم ناو ةشحاف لك وا

 هيلا بهذ امك مامالا ةعاط نع جورخلا ىلع يغبلا انباحصا رصقي مل ١(

 كلذل دحلا ةزواجمو ملظلا وهو يوغللا لولدملا اوظحال لب مالسالا ءاملع روهمج

 . ندبلاو سفنلا يف ناكا ءاوس مومعلا هجو ىلع يدعتلاو ملظلل دصاق لك ايغاب اوربتعا

 ٠عافدوا روهظ ماما نع اجورخ ناكا ءاوسو . جورفلاو ضارعالا يف ما .لاومالا يف ما

 . ناودعلا تالاح عيمج لمشي لوقعم رابتعا وهو .درفلل اضرعت وا .ةعامج نع وا

 رشاع يتلا ىطسولا نورقلاك موق لك ىدلو تقو لك ف مامالا دجوي ال هنا ةرورض

 دح ىلع ةراغلاو بلسلاو بهنلا اهدامع ىضوف ةايحلا تناك مايا باتكلا بحاص اهيف

 د رمتلاب دصقي ال عقيام بلاغف ةموكحلا زكارم نع ةديعبلا يداوبلايف اديسال « زب زع نم ه

 ىضانتتف اهزكرم عضعضتو اهفمضب ةموكحلا سحت دقو٠ةيعرلاهب دصقي امناو ةموكحلا نع
 الو اسأر اهيلا هجويال كلذ ماد ام ضعبب اهضعب ةيعرلل الاغشا تانهنم كلانه عقي امع

 ةعاط نع جورخلا ىلع يغبلا اورصق ناو ءاهقفلا كتلوا نا ىلع . اهنم رمالا يلوا ةحار قلقي

 نيليلقلاو نيريثكلانيب قرف ال ةاغب هنع نيجراخلا لك ربتعي نم مهنمف . اوفلتخا مهنكلمامالا

 :اطورش يغبلا ىنعم قيقحتل طرش نم مهنمو . نيلوأتم ريغ وا نيلواتم الوا ةكوش مهل

 . (مامالا نع مهجورخل اببس اوعدي نا يا ) نيلوأتم اونوكي نا (اأ
 .ةوقو ةكوش مهل نوكت ناو (ب

.انيعم اناكمو ازيح اوذختي ناو (ج



 ,غبلا هب تبثيام هب نوكي ام وهو : حالسب برضك هب لتقي امب سذفللا ق نوكيو 6 ريفلا

 سفنلا يف
 حرج هب تبثيو ى لتق هنم مهوتي امبو ى ديدح هب ىصع ولو بورضملا تاوف

 .ملا هب لصحيو حرج هب تبثي الوا .هوحن وا .مظع وا ى رجح وا . دوعب برضك

 . هكاسما ةدارا وا . اقلطم دسج وا . بوثوا . لجر وا . دي كاسماك لصحيالوا

 .سابلك عزن ةدارا وا .هعافدو هلاتق هب لحيو .رجح دعب وا . ةيدعتب هسوا

 .رجح ىلع كلذ كاسما وا ٠ةنيفس وا .ةباد وا ذحالس وا

 يغبلاهب تبثيام .هنم عنمب وا .هتدارا وا.هعزنب لالا ف تبثي باب

 . درط وا .ةباد ريفنتب ولو هدافا وا .هذخأل وا .هيلإ دصقبو هب عافتا و
 همادق وا . هئاعو يف هلعجف غاب هطقل امو . لتقلاو كلذب عافدلا لحو .قيقر

 اذهو . هب لتاقي الو قحلا ىلا كلذب عفدي ليقف : ناويحك. قاسي ناك نا

 لعجيو . هلتقيو ىبا نا هيلع هلتاقيو ،هنم هعنميو هدصقي هريغو لاملا برل

 نمف ۔ مهل ةوقلا هب لصحتف هنوعبتي مهل دئاق دوجو مزلي هنا : ضعبلا لاقو (د

 . ةبارحلا مكح هيف ذفنو قيرط عطاقو ادسفمو دع طورشلا هذه هيف رفوت مل

 لوقلا ىلع هنوفلتي ام نامض مهنع طقسي ةاغبلا نال طورشلا هذه اوطرتشا امناو

 داع لكل يغبلا فصو انتبثا ول : نوطرتشملا لاق . اضيا انباحصا لاق هبو حجارلا

 يف ةنتف كلذ يفو . سانلا لاوما فالتا يلا كلذ ىضفاو داسفلا ىلع نيدملا انمجش

 .هححصم .ها . ريبك داضو ضرالا
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 ريغلا نع ع افدلا

 هب ملعي ام

 يغابلا

 نا هلامل دصقي نا لاملا برل زوجو ،ناك ثيح هنم هعزنيو هدي هبف

 ولو لتقلاب بصاغلا دضقي ليقو .هنم هعنام هيلع لتاقيو هذخابو هناكم ملع

 نا هيلع هلتاقي الؤ .هبوثب هرص وا .هبيجو هسابل ىف هلعج وا . هعاتم يف هبيغ

 هرمح "نم لك ۔ دناعو ىبا نا ۔هلتاقو قحلا ىلا هوعدي لب . هناكم ملعي مو هبيغ

 هلف هريغ ىلع هب زاجو هلكاو الام بهن ناو : هلثم ايغاب ناك الاو .وه ال

 لام هعم ناك وا .هبر ملعي مل ناو هنم هذخاي ىتح هيلع هلاتقو هنع هعافد

 هقيدصت زوجو . ةلداع ةنيببالا دحال ىطعي الف الاو ٠ هملع نا هبرل هدريو ء يغابلا

 هعزنب هدسفا ام عزانلا نمضو هيلا هبسن نمل عفديو س رم امك هديب اميف
 وا ى هسفن نع هب هنم هاقتاب هنع هعافد تقو يف نكي مل نا مثا الب هنم

 دصقيو لفغتسيو لاتقب تيابيو . يغابلا كلذ نامض مزل امناو . هيلعوا . هب هلتقب

 اميف ناو لتقيو كلذ وحن وا . ةالص وا .داقر وا . لكأب هلاغتشا تقوب

 نامضو مثا الب هب الا هيلا لصوي الوا . هب عنمي امو هتلومحو هتبادو وه

 ٠ ۔ يغابلا ريغل ناو لام

 . هتدهاشم وا . هرارقاب يغب , هلع مكحي : )مف ×

 ‘ ىراسا وا . هريغل هفرعي لا ام 7 هدب هلام هلع يغبم دوجوب وأ . ءانماب وا

 هبلع يغب ةراما دوجوب وا .ادحا و ول و هقدص نم ربخب وأ . يحرج وا

 ‘ هتباد ىلع هعفر وا ‘ هل فرعي ال لام قوس وا ٠ هف حرج وا . تومك
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 مارح هنا ققح وا . نظلا ىلع بلغو ناويح نم هعم ام ادراط هنابناب وا

 نا هيلع مجهي الو . ذخاو عنمو لاتقو عزنو عفد نم ركذ ام هب لعفف

 هذخأيف هلام لاملا بر دصقي لب . كلذك لتاقي الو .هريغب اطلتخم دجوف عبن

 .هبرل زرح ىلع هديب نكي مل نا همد كفسيو :هنود لاخ نه هيلع لناقبو

 الو . هنع بذلاو هظفح هل غاس اذا هبر هملعي مل نا كلذ ىلع هلتاقم ىنبو

 هنم هبر عنم .يف رذعي الو . لوألاك اغاب راصالاو .هبر هملع نا هنم هعنمب

 هزاح ام نا ملع نا هيلع زاج نم ريخو . هل غاب رارضا نم هفوخب هملع نا

 هبرل درلل هنم هذضا يف هبصغب هنم هذخا نم ديب ناك هلكاو

 هنع زاج نمل لحو . بيرم لام لك يف ريخب اذكو . هكرت يفو رم امب

 ملعب هيف لمعيو هبر ملعي مل ولو .ةبير ولو هذخا لام نع هلاتقو هعافد غاب

 عمجو هلام ىلع ايغاب بلط نمو . هنم هعزن نا

 لاوما فالتخاب وا .هريغ هطالتخاب وا .هلاتق ليق كلذ ملع وا . هريغ لام

 هذخ ١ ام دجوو هلتق و هل .

 يغابلل لاملا جرخو هلتق ناو .هيلع الو كلذ ىلع هموجهو كلذ هل زاج هدي

 هرارقاب كلذ هب لمفو هيلع مجه نا مثاي الو . هلام يف دسفا امو هنمض

 نامضلاو . هرارقاب هلعف نا ال ليقو . نامضلا همزل ولو ۔ رم امم هوحن وا

 هيلا مدقت نم دوقلا مزلو . اعرش هيلا مدقتلا ةحابال ةيدلل وهامنا

 .هيغبل لاملا نامضو مثالاو زئاج الب
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 ىلع ةناعتسالا
 ةيانجو يغابلا

 سيجلا

 هب ناعتسي الزنم

 د ١ رم هي ملعي ام

 هريغب نيعتسي نا هلتقو غاب عابتا ديرمل زاج « باب ل

 وه نم هعم ناك وا .هقدص وا .انيما ناك نا هتناعا هب ناعتسمللو . هلع

 . لام وا . سفن يف هيف هللا مكح زواجي نمب ناعتسي الو . كلذك

 ولو اقلطم قحلا زواجي نمب الو . هعم بحطصي الو . كلذ هنم فيخ وا

 ىلع هعم قفتي ملو كلذ ىلع هب نعتسي مل نأ صخرو ۔هلتق حابم لتق يلع

 امم روهظ وا . عافد يف لتق لك ىف اذكو .هلعفو كرتيو لاتق وا .ةبحص

 مامالا دصق دحا لام تلكا ناو .هلعاف كلذ مزلو .شيجلا ةرعم هتلعف

 لعف ناو . هفلتم مرغيو هل هدريو اهنم هدرو هلام عمج ىلع هب ناعتساو

 نيعتسملا هنم كلذ عرزن لكاو لتقو ناعاف غاب لاتق ىلع هب ناعتسم كلذ

 نأ لكاي مل ىذلاو وه هعم قرتفا الاو ث هيلع ردق نا هبابرا ىلع هدرو

 اولتاقو قارفلا اوكرت هلام لكا اوقراف نا هنم اوفاخ ناو . يغابلا مهعبتا

 هعنا ىدا ولو ۔ لاتقب هلام نم يغابلا عنم دصقب ال . مهيتاه اوعفد وا

 . . مهلاوماو مهتاجن الا اودصقب ل اذا ۔هنم

 امهدحا وا . لكالاو لتقلا دصف ىلع جرخ نا © لض حل

 هدر دصق نا هل زاج هنم هعزنو هيلع هاتاقف هلشم دي رم هقلف الام لكاف

 كلذب ناك ذا ةنتفو ةيمحل وا ءهسفنل يغابلا لامل ناو هذخأل نا ال . هبرل

 . هلام لكايو هلتقيل هعبتا نا هيلع ىنبملا اذكو .لوألا هيلع لتاقيو .ايغاب

 9 ىثا وا . ادع ولو هلام لكاو يغب دصق نمل زاجو . مكحلا ف ال
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 ةرجالا ذخا هلو .هنيعم ةراجنتسار هلع ةناعتساب ناو يغابلا عفد اكرشم روا

 تصني الو س هيلع اهيطعمل زاج ولو _ يغبلا عفد ىلع ال . هدرو هلام بلط لت

 هعافد ديرم ماقو ۔ هلام ىلع ناو ۔ غاب هدصق نا هيلع ىنبم ريجحل

 لب هيلع هعسو وا .هنم هعنمو كلذ هيلع لعفي ال نا هبلع رجحو هلاتقو هنع

 ال اضيا هل لاقو هدر بلاط ماقو هلام لكا نا الو . هملظ عفديو هلتاقب

 هدري لب . يلام يل درت ال هل لاق وا .هب ناعتسملاك لعفيو هبلطي لب . هلطت

 . لبق هل هتيطعا يناف هعبتت ال لاق نا الا . هدرب هنم فلت ام نمضيالو .لاتقب ولو

 ؛ هيلع هعبتي هناف هبغبدعب ىغابلا كلم لوخد ىلع لدي امب هربخا ناو . هلام كلذ وا

 ' لام هلام عملكا ناو .ايناث ايفب داراوا . هنم ىبا ن! هلتاقيو . قحلا هنم جرخبو

 هيغب يلع هرجزو هعابتا زاج ةيمح ىلع ةنتفوب رح مهنيبو هنيب نم لام مم وا ! هريغ

 .مهتناعاو هنيتافمو هيبراحم لامدر دصق ىلعال . لاومألا هلام لكا نملا . عوطتم

 اركلاو هب رمالاو هعابتا غاب هيلع زاج نل لل باب الا
 | ناو ۔ هلكا نا هبر ةرجالا تمزلو .الام لكاي مل ناو هبلع

 ' . لاملا تب نكي مل نا زجأتسملا تمزلالاو . ءانعلاردق ىلع تلهج وا .هرك

 : فلتختو . بلاسو . عطاقو ةفخب ذ>خآو “‘بصاغو قراس : ) ١ ( فانصا يغابلاو

 يغبلاو « الئاق ملظلا نم عاونا هتحت جردنت يغبلا نا انه فنملا ركذ ذاو ١(

 : نم تيار باتكلا نم ةةرفتم عضاوم ف اهماكحا ركذو اهركذ مث . " خلا فانصا

 ' ارصح : ءاهقفلا اها ضرعت ىتلا فانصالا مها ىتالا لودجلا يف عمجا نا ديفملا

 = .ءارقلا ىلع اليستو عوضوملل
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 زاجزملزوجيام
ةاغبلاهلع



 ٨ فيرعتلا مسالا

 . ةبارح الب ايدعت ارهق لاملا ذخاي يذلا : بصاملا

 ..برهو هدنعرضح نم وا . هدي نم ناسنالا لفغتسب يذلا : بلاسلا .

 . ةدشلاو ةوقلا ىلع دمتعيو ةرهج لاملا ذخاي يذلا : . بهتملا
 : برهلا ىلعدمتعيو ةعرسب فطخيو ةرهج لاملا ذخاي يذلا : رسلتخملا

 نمتؤملا لاملا ذخاي يذلا : ںنتئاخلا

 هماسا نيب مهازدلا قر۔ي يذلا : فافقلا

 .باسحلا يف ماهياوا .فيفطت وا " ماهياوا,شغوا ررغبلاملاذخاي يذلا : ةيفخذخآلا .ة

 . مهتبوقع

 وا . مامالا رظنب نورزعي مهنكل ةعبسلا فانصالا هذهل عطقال

 . فلت ام نومرغيو . امناق ناك نا اوذخاام مهنمنوعج رتسيو يصانلا

 عطاقلا

 .فقوا ' رصم يف سانلا بلسدصقو قيرطلا عطقو حالسلا رهش ىذلا وه : براحملا وا ا

 هلومرو هلا نويراحي نيذلا ءازج امنا » : ىلاعت هلوقب هيلع مامالا مكحي نا

 مهلجرا و مهيديا عطقت وا اوبلصي وا اولتقي نا اداسف ضرالا يف نومسيو
 مامالا لاق امك لاوحالا بيترتل ةيآلا يف اوا) « ضرالا نم اوفني وا فالخ نم

 ذخا ن (حطقلا و .لاملا ذخاو لتق نل (بلصلا) و 6 طقف لتقمل (لتقلاف» :يعفاشلا

 . طقف ىاخا نمل (يفنلا) و لتقي ملو لاملا

   . (مامالا نع جورخلل اببس يعدي يار الواتم مامالا نع جاخلا وه : يغابلا
: 

  

 



 ةافللاةبو_ةع

 مل اوذخا ناف :اوباف قحلا ىلا اوعجري نا اوعد ام اذا مهؤامد كفستو نولتاقي

 مهيلع نامض الو - اوب وتي يتح نوسبحيو نوبدؤي لب .ةبارحلا دح مهيلع ماقي الو اولتقي

 سوفنلا يف صامتقلا مهيلعف نيلواتم رغ اوجرخ اذا الا مهللا لاومالاو سفنالا يف

 . لاومالا يف مرفلاو

 عبر ردق وهو زرح نم ةيفخ هريغ لام ذخاي يذلا لقاعلا غلابلا وه : قرالا

 .هف هل ةهش الب ادناصف رانيد

 هتو_ ع

 ص الاكن ابسك امب ءازج امهيديا اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو : ىلاعت هلوق

 ىرسيلا هلجر مث .ىلوالا ةرملل قرس اذا ىنميلا هدي عطقت «ميكح زيزع هللاو هلا

 اذاو ٠. ةعبارلا ةرملل ىنمياا هلجر مث ٠ ةثلاثلا ةرملل ىرسيلا هدي مث . ةيناثلا ةرسال

 لصفملا نم لجرلاو غسرلا وهو لصفملا نم ديلا عطقت .سبحو رزع ةسماخلا ةرملل قرس

 مرغي ال ) :لاق «ص » هللا لوسر نا (ض» فوع نب نمحرلا دبع نع يور امل مرفي الو
 تيزاا يف عوطقملا وضعلا سمغي يا) مسحي نا يغبنيو .(دحلا هيلع ميقا اذا قراسلا

 .( افزن تومي الثل قورعلا هاوفا دستل يلغملا

 .زرحلا لخدي يذلا ميدخلا ٢! نونجمو يبص ١( ةيتآلا فانصالا ىلع عطق ال : هيبنت

 لام نم بالا ٥( .هديس لام نم دبعلا ٤( . هكلام عم زرحلا ثيح نكاسلا (

 عطقت ال ٨( .(لرخنلا رامج ءرثكلا) رمث وا رثك يف ٧( .ةعاجملا نامز يف ٦( هدلو

 ماعطلا يف ١١( .عوجلاب رطضملا ١٠( .هديب اميف ناسنالا ىلعو ٩( .رفسلا يف يديالا

 أ كرتشمك كلم هف هلام قراس الو ١٢( (ح) دنع زرح نم بطحك حابم هلصا اميفو

 لبح نم بايثلا الو ١٣( .هرجأتسم نم ريجالو هيلع نمم نيد هل نمو نهترمك كلم ةهبش
 .دوحجلا يفالو ةيانجلا يف الو “بصفلا يفالو ٠هبف هل نذاتيب يف فيضلل الو ١٤( .لسافلا
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 ذخا ام هنم دخؤيو .هب هلع مجهو لاتقب مهد هيغب زهظا نمف مهماكحا

 ضاقل ىعديو . فختسمو قراس ىلعال عطاقو بلاسو بصاغك :هنم عنميو

 هيلع موجهلا زاجو هلاتق لح لتاق ناف .ربجا ىيا ناف ةعامج وا ماما وا

 برض رباك ناف .قحلا هنم جرخيف هيلع ردقيل هب عنمي امو هحالس ذخال

 . مرغ الو مثا هب مزلي مل هب تام ناف ى هيلا لصومب الو . هتوم دصق الب

 ناف .هنم هيش هعم نكي ملو لاملا لكا دعب مهبلاط ةاغبلا ضعب لصو ناف

 افلختم ناو ۔ هلتقو مهنم كردا نم لك لتاق لوالا مهلاح ىلع اوعمتجا

 انيعم وا . هب اربخم اسراح انيع وا . مهل بلاط مهب قحال نم مهعنمل_مهنع

 ىتح لحارمب مهنم اديعب وا .مهنع افلات ال ۔ اوذخا امل اقئاس ںاو ۔ مهل

 نا قحلل ىعديو . كلذك التعم وا .اضيرم وا .مهنع عفدي الو مهعفنب ال

 اودجو نا مهيلع مجهي ال اذكو . ارهجو ارس ميلتق لح عاطق نم نكي مل

 اوبات وا . ذرلل اهوتيه وا .اهبابرأل اهودر وا . لاومالا كلت مهنم تعرن دق

 نم وا .امومع نايصعلا نم اوبات ولو لاومألا مهنم ذخؤتو . نولتقي الو

 ءاورذعا مكريغل وا . مكل اهفرعن ال اولاقو ةبوتلا اورهظا ناف . اصرصخ لعفلا

 ناو .مهنم ذخؤت ىتح نولتاقيو مهل رذع الف الاو . نايبلا اهبابرا مزلو

 نا مهلتاقي الف مهيلع يغبب ناو مهيديا نم تفلت دق مهعبتم مهدجو

 ارس مهلتق رهش ءادتعاو عطقك فرع ناو . لبق هاوس ايغب مهل فرعي مل

 مهيدياب تناك لاوماب اوذخا ام اوطلخو مهلزانم اوغلب مهقحل ناو . ارهجو
» -= 

 مهلع مجهب الو قحلل مهاعد ء هلام زرفي الو الالح وا . ةير وأ . ام!رح -
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 ث كرشم غاب لتاقي الو .همد لح نمم اوناك نا الا لاتب

 لتاقي و . ذخا و هيغب دعب قفاو وا . ملسا دق دجو نا فلاخم وا

 عجر ولو هيلا لصوي ىتح ةنايد الب الام لكا دحوم

 جرخيف ةعامجف ي ضاقف .ماما ىلا ۔اهب ال ۔ هلكآ كرشم مصاخيو .قافولل

 راجئتسا وا . ةعيدوكب دحا ديب ذخا ام غاب كرت ناو . همزل ام يطعبو هنم

 . هنم هعنم ناو ء لاتقب هيلا موجه الب هذخأل هبر دصق هب مايقلاو هظفح ىلع

 هاعد الاو ب بصغ هديب ام نا ملع نا ۔ لتقب ناو ۔ هعفاد هنود لاح وا

 هلماعمو غاب ثراو لام اذكو . هيلع هلتاقي الو ذخألاب هلام دصقب الو. ضاقكل

 همدعو بصنلاب ملعلا يف ةراجا وا . قادصا وا . ةبه وا .ءارشب لاملا يف

 ىتح هنودب وا .رذعب هعبتي ملو لاملا بر هكرت ناو .امهيلع عرفتي امو

 هيلع مجهيو . هدوعقو هينأت هرضي مل امئاق هلام هعمو هقحلف هيلا ماق مث .مداقت

 .ابصغو امارح هفرعي نمم لوألا يغابلا ريغ ديب ناك ولو الوا عبتملاك لناقبو

 يف هبر ريخو . هفالتا الب هريغ ولو هنيع ماق ام امهلصاك ةللاو ءامنلا ىلعو

 امك ريغتب ناو هفلتا نا لاتقو موجه الب _ قحلل ىعديو .هتميقو هذخا

 ءاعدالاو . هنع مئاقلاكف زيمت ناف : هلامب ذخا ام طلخا ناو . )١( رم

 مجه هربغل رخآ بصغ مم طلخا نا و . هتمق هنم ذخاف كل ذك قحلل

 ١( هفالتا الب هريغ ولو ) : هلوق دنع نيرطس وحنب لبق ( .
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 ىلع موجهلا
 هلاتقو يغ الا

 نم هبصغ نمب لعفي ادكو . هبابرأل دريو لكلا هنم ذخؤي يتح لتوقو هيلع

 . لوادت ام ددعت ولو هصاغ

 نا يغب ذخا ام هنم عزن غاب ىلع مجهي ال ق باب ©

 موجهلاو هلاتق زاجالاو . هبرك قحب هنم هذخآ وا .هنم هبصاغ هبلطب عبتي مل

 لاح وا ء فلت وا .هنم رف نا اذكو .هلط ام ۔ هبر ريغل ناو ۔ هب هلع

 نا لتقيو هيلع مجهي اشطع وا .اعوج وا .ادري وا سارح ولو عنام هنود

 نا هيلع مجهي الو . هذخاو هقوحل فخو عناملا لاوز دعب هبلطل ددج

 ُ۔هبرل هل دار ديب ناو۔هذخا ىلع يغابلا ردقي ال ثيح وا . هبر لصو

 كلذل اضيا هريغ وا . هدريل ذخا ام بر ايغاب عبتا ناو . رخآ بصاغ هب وا

 . ةنامأكب يديب ناك وا . يلام هنا ىلع لب : مكل هنا ىلع هتذخا ام مهل لاقف

 فلتي ںا وا س مكنم ذخؤي نا افوخ هتقس امنا وا . هبرل هعمج ىلع وا

 ىتح زاج الاو . هوقدص نا كلذ ىلع هولتاقي الف ۔ هنلا لبق نم تآب ناو

 :بطاخي .يغبي ال نمم هودجو وا . اطلغ ىعدا نا اذكو .هنع هوذخاي

 مجهي الو . كلذ هنم اوعزني ىتح هولتاق الاو .هوكرت جرخمب لتعا ناف

 هب رف نا اهوحن وا . ةعيدو وا ,ضارق وا س يعركب لام هديب ص ىلع

 . هنم عزني ىتح ذثنيح لتاقيف هنم هبلط دعب هدر نم ىبا نا الا .هلكاي
 .اقافتا تاف نا امك لاملا رضح ولو قح ءاطعال ضاقكل ىعدي ليقو

 ءهنيع ماق اميف هبرف نا طيلستوا ء رما وا 4 'ةلاكوكب لام هديب نم اذكو
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 هيلع لتاق هزاحو هدي لخدو هوحنو اذه نم هبر هيلا لصو امو .تاف وا

 . لثم نم هلامب هطلخاو ذخا ام غاب قاس نا 8 لصف «

 زاتما نا هلام ذخاو هب هلع موجهلاو هلاتق هيغب عفدل هعبتملف فالخ وا

 هناويح وا . ه“اعو كرتيو هلام ذخايو .ذهدسفا نا هنمضي الو . هئاعو يف ولو

 . هئاعو يف هدجو امو ى هدسفا نا نامض الب هل هدرو هناويح نم هزرف دعب

 . هيف هلعجي ام دجو نا يغابلل ام كرتو هلام ذخا هقيقر وا . هتباد ىلع وا

 ىتح هيف هكرت الاو ى فرظ نم بحو قز نم تيزك هعزنب دسفني الرا

 همزلت مل هعضوم يف هكرتو هدي هلام لخدي مل ناو .هيف هلام لعجي ام دجب

 ام دري ىتح هيلع ردق غاب عنميو . هباود ىلع ام اذكو . هءاعو ةرجا غاب

 يغابلا لامو . رم أمم ءيش هديب ناك نم اذكو . زوجو . هلامو هيلو ال'ذخا

 . زوجو . هلام هل دري ىتح هنم هعنمي ال ةنامأكب هيلع ىغب نم دي ناك نا

 ضعب عنميو : هنم بصغ ام اذكو ..هريغ ديب ناك نا ائيش هنم ذخاي الو

 ذخا زوجو .سفنألا نم اوذخا امو اوقاس ام اودري ىتح سبحيو ةاغبلا

 يلو ولو عونمملا ةقفنو ،لفطك نكي مل نا مهيف قحلا يف ذخؤي يذلا مهبلو
 .هفلتل هعنام هكرتي الف الاو . هنم قفني ام هل ناك نا هسفن ىلع يغاللا

 اناويح ناك ناو . هللا دنعو مكحلا ىف هكرديو . هبلع بسحيو هلام نم هقفنبو

 ..هب مئاقلاو هسراح ةرجاو يغابلا ىلع هتقفن
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 ىلع موجهلا
هلاتقو ىغابلا



 ل اتقو ةدر اطم

 ايفب لاملا ذخآ

 عافدل ١ بوجو

 سفنلا نع

 ناو لاملا ذخ! ىلع هلتقو غاب عابتا زاج ى لصن ©

 ىلع هذخا نا ةناماكب هريغ ديب ناك وا . ةطقلو ةلانتك هبر دي ريغ نم

 . هنم ءزج ذخا ىلع وا س هبرل هزرح ىلع ناك نا قحلل يعد الاو . بصغ

 نا۔ يغابلا عبتا نا۔هلام ذخا نمل لحيالو . هتميق مرغو هلكا .ولع وا

 الاو . هفرعو هل هملس نا هذخايف هلال دصقلو .اضيا هلام ذخايو هيلع ريغب

 الاو .لاتقو هبلع موجه الب قحلا ىلا هاعد فلت وا . هفرعي مل ناو . هلع هلتاق

 ناك نا هنم هعنام لتاقي نا هنم ذخا لام يذل لحي الو . هلثم ايغاب ناك

 هل زوجيف . كلذ نمم بات نا الا .ةنتفو ةيمح ىلع لوالا امهيفب لصا

 ىلأ ىداولو ۔هيلع موجهلا هلام ىلع غاب عبتمل زاجو . هلامو هسفن نع عافنلا

 قح بلط دعب وا . ةنايدب هذخا وا .اضيا يغبب هريغل ناو هديب ام فلت

 ناو ةوعدل جايتحا الب هنم هاباو ةاكزك هللا دتع هل مزال هبلع ىغبم نم

 بلط يف هقفاوم لتاق غاب يف انيلع الو . يغبلل عفاد عربتل وا ماما الب

 ينهعم ناك وا . هلثم غاب هنا هريغ ىلع .غاب لوق لبقي الو ةاكزك بجاو قح

 .هيلع نيب وا . دهوشوا .رقا نا الا ،اعم ةريس وا ركسع يف اناك ولو هيغب

 ولو هلثمب لعفي ام غابب لعاف ىلع مكحي الو .قدصم قيدصت هيلع زوجو
 . ةيدعتب هفالخ جرخ

 وا : مهصوحنف وا : مهلزانمب موق ناك نا ى باب ©

ديرم مهلاحب مهاتاو رخآ حابموا 0 شع بلطل مهرافسا وا ٠ مهقرط



 يف كشلا مهيلع مرح مهناط وا نم مهجارخاو مهلاوما لكأو مهلاتقو مهبنب

 بوجوب ملعلاو هلاتقو هعفد مهمزلو . هتتطختب ملعلا مهيلع قاضو همد كفس

 طعمو هلتاقل هسفن نزكمتسمك . مهلتق ىتح هوكرت نا اوكلهو . مهيلع كلذ

 رارفلا مهيلع مرحو .هاوس هدنع نكي مل اذا اذهو . هب هلتقف هودعل هحالس

 ملام ليقو ساومارتي مل ام رارفلا زوجو . هنم رثكا وا . هلثم اوناكو اهارت اذا هنم

 مهرابدا اولوو اومزهنا ناو ث هل اهب نوفقي ةوق مهل تماد امو اونعاطتب

 نا هسفن نع عفدلا هنع طحو .هبراضل هذفن نكم٫ مل ام هرارف لك عسو

 امب ودعلا 7 . اهنع هب عفدي امو ۔ هحالس هعم ولو ۔ هيلع ردقو رسا

 .هيرق وا . هحاص نع وا . هتحراجب وا ،دوع وا . بارتب ناو هيلع ردق

 بدن ول و . مهنم هنع عفدي نم راتخا الاو . ردق نا مهنع وا .همحر وا

 اموا . هسفن فلت فاخ نا مهنع عافدلا كرت يف رذعيو .اقح مهرثكأل

 لاتقلا هلو .هيف هل ببس ال نمم هريغ نع هعافدب هريغ فلت ال هيلا يدؤ
 فلت نكي مل نا اريثك رجؤيو .هيلع بوجو الب هسفن فلتب وا ء هريغ نع ناو

 ادرب وا سرح وا . عوج وا .شطع وا .قرغ وا .قرح وا . مدهب

 الب اكاله هسفنل رجي نا هل لحي ال ذا هسفنل هحرجب وا ؛كلذ وحن وا

 هعافد زاجو .(نالوق) عبس وا : ةيحك يفو س هريغ ىلع ناو .هل ناسنا لتق

 رجؤيو ءانركذ امب ال .اهفلتم رفكو .هسفن فلتل يدا وا ؛ هريغ نع ناو

 لبق لتق ولو نيدلا يف نعاط وا . دترم وا . عطاق وا .عنام وا .غاب لاتقب عربتم

 وا م فلاخم دنع هنيد بيوصت ىلع وا . ۔ هريغ ىلع ناو ۔ لاتقلا لصب نا

٩٠١



 نم لاتقتسا

 هلتق لح

 هع ماق وا . هيلع لتاقي مل ناو . قفاوملا ةيالو وا . هنم ةءاربلا وا . هتعدب هيفست

 نا همزلو .هتصاخب وا .ةوق هل نكت ملوا ؛ لام فات وا .هريغ لتق ببس

 لنق ىلع عواطي ال نا ةوقلاو .اديهش نوكيف تومي ىتح لتاقيو هل تناك

 وا . هتحراجب ناو اهنع هاقتا هلو . هناكمتساك هيلع هب نيعي ام وا .هسفن

 دارا نم هريغ نعو ى هسفنل التاق هب نوكي الو : اهنع كلذب عفدلاو هلام

 وا . هناكم دوعقلا وا هب هسفن هبشتب ناو هنع عفدلا همزل نمم هنع عفدلا

 نابو هسفن نع عافدلا ىلع ردقي ناك نا هالصمب ةالصلا وا ٠ هتبادل بوكرلا

 ةمئالاو ءاهقفلاو ءاحلصلا نم نالف انا : يغابلل لوقيو هلا هسفن بسني

 هلا يغابلا نئمطب نم ىلا اهبسني ناو ،نيدلا ةايح مهتايحب ىجري نيذلا

 دنع لاقت قح ةملك داهجلا لضفاو . دبع وا ى ىشاب هيبشتب ناو هلتقل

 ٠ كلذ مرح نم أطخا دقو .اهب لتقيف رئاج

 ناو هب هيلا لصوي امم هلتق حابم لاتقتسا زاج وس باب .

 .هلام وا . هتليبق وا ث هبسنب وا . هسفن يف هب فرعيو هيلع لاد فصوب

 ابنذ هيلا بسني نا هل لحي . الو ۔ هلوق يف فصاولا قدص نا هراهصا وا

 بسني نا زاج لهو . هنع بذكب مثأيو . هريغب هلتق لح ناو هلعفي مل

 مهتتطختو نيفلاخملا ريوجتو مهبيوصت و نيملسملا ةنايد موزل نم لحي ام هيلا

 . (نالوق) ؟ ال وا ؟ ةلعفلا ىلع هلتق حيبل حاكنك احابم ولو هلعفي ام وا

 لثمب هيلع رابخالا زاج هلتقل احيبم لعف نا قفاوملاو . فلاخم يف اذهو

٩٠٢



 ىلع هب لدي امو س مارحو لالح نم هلعف امو . ةنايدلا نم هبلع امع اذه

 امف .هريغ يف فلخلاو . هلتق هل لحي نم هلتقي نمل يعسلا هلتق ديرملو . هلق

 هلامال هلتق لحي رخآ ىلع الجر رمآك هلعف ضعب يف وا ث هلعافل نايصع هيف

 رماي الف اضيا هريغ لتق وا . هلام لكاو هلتق هرما نا وهو هريغ لتقال وا

 .ىدصت امب وه ىصعو . هل لحي امب هرما زوحو . هتفص هذه نم

 يفو ىدعتو هرما نا همزلي الو . لتقلا ةنس هبف فلاخت نم رمايال اذكو . هرمابال

 اميف ساب الو . صيخرتو ةدش بنذ نم هلعفي مل ام لعفب هيلا ةراشالا

 نم وا . هودع نم هلتق حابم لاتقتسا زاجو . عنمو -٠ بنذ هيف نكب

 هتأرما حاكن وا . هببرق وا سهدلو ثرا هب بلط وا . هب هبلاطي راث هبلع

 نا هلوق ف ءاسا ناو كلذ هلع مرحي الو . هلتاق كلذ دارا وا . هتوم دعب

 لصت نمم هريغ لاموا . هتجوز وا . هلام وا . هسفن يف هرضا ناو . كلذ الا دصقب

 رضو ىذا هيف امب لاتقلاب رمآ هبر ىصعو : هدصق هرك ولو هيلع الف هيلا هترضم

 ةلحت روماملا ملع نا هب رم الاو هيلع ةوشر ءاطعازاجو . لتقلا ةنس نم جورخ الب

 .ةب رومأملا نيد يف لح نأو هب رمأي الف لحيإلناو :هتنايدب هيشارو هرمأل ليتقلا مد

 لوانم همزل ذا يغابلا ةتطخت هيلع ايغبم مزل )% باب
 هلام نع عفدلا ف ريخو ‘ مهلاوماو نبدحوملا ءامد ميرحت هفرعم هغولب

 كرتي الو توم٫ ذا هتروع فشك هب امو هجالسو هسابل نع همزلو . هكرتو

 هقوقح هتمزل نمم الو . هنم كلذ لا هودع لصب ىتح هدب قلي الو ‘ كلذ

٩٠٢ 

ىغابلا ة:طخت



 وا . هنامض همزل هريغل وا .هل هيف ريخملا لاملاو مبلغ نا الا ابحاص ولو

 عفد نا هسفن نع فخي مل اذا وهو هعيبضت نع يهنلا نم درو ام الا .ال

 مزل نمو. ملسم لام ظفح يف ددشو . توملا نم ۔ هنمضي ام وا 6 هلام نع

 ةنماك هدي نم اذكو .هنمض عاض ىتح هيلع رداق هكرت نا بيرقك هقح

 الب لق ناو ريغلا لام نع ناو عفدلا زاجو . هب اهنمضيام اهب لعفي مل ناو

 فلت هيف فئاخل وا )١(. رم امك هريجحت عم وا ؤسفنلا فلتب وا . هنذا

 وا . ىشتا وا . دبعل ولو كلذب رمالا زاجو . هريغ وا . هلام وا . هسفن

 مهسوفن فلت مهعافد يف ناو لفط وا . كرشمل وا . هبر ريغل لاملا ناك

 ماماك كلذ همزل نمم ولو لاتقو عافد يلع دحا ربجي الو .مهلاوماو

 محروبحاص نع عفدلا نم مزلي ام وا ،داهجلاو عفدلا همزلي ثيح هتيعرو

 ۔رثك ناو ۔ هتذاب الا هبر ريغ لام ىلع دبع لتاقيال ليقو . لما و

 ناكنا ليقو . لق ولو هبر لام ىلع لتاقيو . هنامض هبروا . همزلي ام الا

 مل وا . ةميق هنم لقا هنا ولو هلع لتاق اقيقر ناك ناو . هتميق نم رثكا

 لاتقو عافد يف اهجوز نذال ةأرما جاتحت او . كلذ همزل ذا هبر هل نذاي

 .نايصعلاو موزللا يف لجرلاك ىهو .اهسابلو اهسفن ريغ يف اهيلع بوجوب ال

 . ناسنا نم هسفن فلت مزاللا عافدلا اذه يف فاخ فلكم لك اذكو

٠ ) 
 خلا لتقلا دصق ىلع جرخ نا لصف) :.هلوق .ؤ

)١ 

٩٠٤



 هعافد همزلو .الوا . ةحك وا . عبس وا . قرحك امهاوس وا . ةمهب وا

 اهملس نا كلهو . هنم هسفن صيلخت يف لاتحيف هيف عقي ملم هنم !ابالا
 نا ب تام ولو _ ناسنا ريغ اناويح ولو لاملاب ءاقتالا زاجو . هب فلكلا ا

 هتامض مزلو ى كاسما الب رجش وا . طئاحك هب رتست نا ال .هب ىقتاو هكسا

 صخر ام الا .اقلطم ريغلا لامب ءاقتالاو عافدلا مرحو ٠ هب رتتسملا ال .يفاللا

 نمهيلع ىغلا لتاقي وا . هب يقتي امم لاتقلا تقو هلام نم يغابلا ىلع اميف

 وا . عبسكبوا . بجي مل ناو عفديو يقتي وا . هب هعفدرل هنم كلذ ذخا

 هريغ لام نع اوا . حيبا لتق يف رذحي ام هيف ¡رذحيالو . مس وا ! قرحكب

 ناولاتق ديرم لتق رذحي الو . هلثم نع اناويح وا . اناسنا ال وا . هسفن وا

 الف الاو يغبي نمم ناك نا هفلتي وا . هلام لكب ناو هسفن نع هعفديو ةمي

 م هسفن نع هب هفرصي ام لك رذحي ال ذأ هأجاف نا الا . هفلتي امب هعفدب

 هلام وا .اهفلتل ىدا وا - هيلع ]١[ هيلشي عبسب ناو س هيلع ردق ام لك

 دصقيلو . لكاب هدسفيل هعرزك لخد نا هفلتو ناويح لتق دصقبالو

 لصوم نم هيلع ردق امب هنع هدر هتني مل ناو . هب فلت نا هنمضي الو هفرص

 ىلعولو رضلا ديرم عنام لمع زاجو . هفلتي امب ناو هلام رض نع هفرصل

 فالتا هيف سلل امم برزو قدنخو طتاحك رضلا هنم امهوتم وا . ريغلا لام

 ؟ كله نا هنمضي لهف : هرض دصاق هيف عق وو هلعف ناف . هيف عقاو سمن

١ ) هلع هشرحي و هيرغي .



 يغابلا بلط
 ةشحافلا

 فرص زاجو . هدصقي ل ذا صخرو . هدصاق ريغ نمضو . (نالوق) ؟ ال وا

 ام ىلاوا . هيلا هئجليو اقيرح ولو امهنيب لئاح لعجب ناو دارا نمع يغابلا

 هب فلت نا نامض موزل الب ةرومطم وا . رئبك هيف وا . رادجك هلع عقي

 . هعافد هل زاج ذأ

 وا ث لجرب ناو ةشحاف هيغبب غاب بلط نا اق باب

 ذاذلتساب وا ، جرف يف ال ةركاذمب وا ءالام الو .التق ال . ىرخاب ةأرما

 هعافد زاج ۔ ذذلت الب ناو ۔ هتروعل وا هلا رظنيل هفشك وا .سملب ناو

 وا .ةميهبب وا .كلذ لعف هريغل دارا وا . هيلع يغبم ريغ نم ناو هلاتقو

 'جرسك وا. ةباد بوك رك_شحف ريغب ناو هب ذذلتي ام لك نع ىهنيو هسفنب

 ناو ،هسفنل فالتاو هلتقل دصق الب هنم عنميو ٠ دعقي وا .هياع دقري ام وا

 لصوي وا س ىلصي ثيح وا،الم ىف رعتم ىهني و . هنم كلذ لح ىبا

 دناع ناو . كلذ ىلع لكنيو .اناكمتسا دصقي مل ناو اهب تل هتروع رظنل

 ۔ الجر ولو - اهل فشاكلا وهو جربتملا اذكو . هلاتقو هعافد لح ىبأو

 عفديو . اهفشك نا انونجم وا . اقهارم ولو هنم عنميو اهريغ ىلع بدؤيو

 هلع ايغبم مزلت الو . هيلع لتقيو دوعك هدسجب ال ناو ناسنا وا . ةميهيب ذذلتم

 ؛ ةجح هيلع مقت مل نا هميرحت ةفرعم الو هب ةشحاف لعفب غاب ةئطخت

٩٠٦



 هب ديرم ةعواطم هيلع تمرحو )١(. رم امك سفنلا توف هيف اميف الا
 هيلع ضرفو . لعف نا كلهو ۔ كلذ همرح لهج ولو -هل هناكمتساو ةثحاملا

 الو هتيضرفب لهاج ضرفلا كرت ىفالو . هلهجب رذعيالو هلهج ولو ۔ هعفد

 . أطخ الو ابنذ ۔ اعسوم ناو ۔ ضرف لمعل مدقتلا نوكي

 شحف وا : لكا م! . لتقا :غاب دارم ملعي « لض ©

 عقو ولو يمرك اهنع اجراخ هب وا . حالس نم اهيف امب وا . هديب هبرضب

 . هلتق كلذب لحيف هلام هب دسفا وا .هتباد وا ء هحالس وا م بورضملا سابلب

 ففص اذا ليقو . هيلا هحالس رهشا اذا ليقو . هيلا ةيمرلا لصت مل ناو زوجو

 رجح اذا ليقو .يغبلا اوفختسا نا اذكو .حالسلا اورهظاو اوراغاو ةاغلا

 اوثجتلا و . مهيلع هريجحت هل زوجي امم اذك عضوم هيلا اوزواجي ال نا مهيلع

 . اسفن اولتق وا . هلام اودصق وا .دخلا وا . طخلا اوزواجو هلا

 هيغبو هبرح قباس لتاقيو ء يغب ءادتبا لوا يف اذهو . ةصاخل ناو ائيش اودسفا رأ

 )٢(. رم امب غاب فرعيو . ناك لاح يا ىلعو كلذ نودب دجو ثيح

 اضيا رمو _ يغابلا ة٬طحخت هلع اغم مر » اذه لبق يذلا باللا لوأ ١

 . ه۔هد كفس ف كشلا مهيلع مرح : هصن ام مهلزانمب موق ناك نا » : هلوق ذ

 . هتنطختب ملعلا ميلع قانو
 . هدعب ام:وا " فافطصا وا . حالا رهش ذا ،برض نم بابلا يف ٢( ة

٩٠٧ 

 هب ملعي اميف

عاب ن د ١ رم



 زاج نم لكبو هيلا روظنمكو ۔ ماكحا وا . .ءارشل ناو ماماك هلع زئاج لوقبو

 ناو ٧ هل انيعم ولو هعم نمو هلتق هب لحبو . كلذب هنم آربيف هلوق هيلع
 هباحصا نم دجو نمو . هلتاقي الف ءادتبا دهشي مل ناو .رامزمك ةلآب بعلب

 نا مهلتاقي ال نيعملا اذكو . هتني ملف فكب رمؤي وا . هينب فرعي ىتح

 انلع ةاغب مهنا هلوقب هعم مهلتاقي مل نم مهيغيب هفرعي ىتح هأادتبا دهشي مل

 مهيف نكي مل ناو هباحصا عم لتاقي ليقو .هنودب زوجو . مهنم أرييو

 ىف اهآر ناو . يغب ةراما مهنم ىار نا هنودب زوجو . مهقدص نا ءانما

 ىتح امهنم اربي الو . رخآ ىلع ادحاو نيعي الو سفكلاب امهرما نيقيرفلا

 ٠ هريغ فك نا هلاتق لح غاب وهف فكي مل نمف : امهنم يغابلا هل حضتي
 اهلاتت لحي ةيغاب يهف ىرخألا نود امهادحا تفكف ناتتفلا تغب نا اذكو

 اوغب نم مهلتاقو موق ىلعموق ىغب ناو . ةقرف ضعب فكنا ادكو . هانما امهيف ولو

 مهيلع ىغبمل لحي مل مهلاوما ىلع ةاغبلا مهمهدف اهولكاف مهلاوما اولصو ىتح هيلع

 وا. درلا دعب مهولتاق ناو . اهنم اؤربتي وا . مهيلا اهود ري ىتح مهلاوما ىلع مهلاتق

 . مهيلع يغي نم ةماع هلعف نا ةاغبلا لتق هب مرحي ىذلا اذهو . مهلاتق لح ءاربالا

 . ربتعي مل هيلا رظني ال نم اهلكا ناو + مهماماك مهدئاق وا . مهنم هيلا رظني نم وا

 . اهنم لوانت نمل الا مهل لح ام مهنم كلذ مرحي الو .مهلاتق هريغل زاجو

 . هودجي ىتح اهوزرحو اهذخآ دي نم اهوذخا لاومألا بابرا اوفرعي مل ناو

 نم نوملسملا اهعزن ام دعب ول .مهلاوما مهيلا اودر نا دعب مهولتاق ناو
 مهتعامج نم هوفنو هيلع اوردقي مل نا اذكو . مهلاح ىلع ةاغب مهف اهذخآ

٩٠٨



 نع اولتاق هيفن نع اوزجع ناف : اهذخا نم ىلع ال .مهلاتق مهل زاج

 يغب ىلع مهلاتق لصا ناك نا ليقو . ملاظلا ذخآلا دصق ىلع ال .مهفا

 مهنم رذجلاو مهلاتق مهل زاج ةاغبلا نع لاومالا كلت عنم اودصقي مو

 نم ناك ولو هلامو مهعم نم ىلعو مهنصحو مهلاوما ىلع ةطاحالاو

 ناو" مهلاوماو مهنم مهقح منم اودصقي مل نا لاومالا كلتل نيذخآلا نم

 .مهيديا نم هوذخا ام عزن مهعبتمل زاج !وراغا

 امهادحا ةيقحو هسكع حصو . ناتتفلا قحتال ى باب

 امهلاطبا دعب قحتو امهادحا ةيقح دعب نالطبتو هسكعك ۔ اهيغب دعب ناو
 . ةعامج وا . ضاق وا . مامال قح ءاطعاب ةمدان . هنع ةعجار . اهيفب ةكرات

 يغب ةقحم لاطبا حصو - همكحو يغبلا مسا امهنع لوزيو اضيا امهنم حصو

 ةققحملا ضرت ملو قحلل تنعذاو اهيغب نع ةيغابلا تعجر اذا اهيلع

 لاتق لحو ۔ اهل نيعم نم ناو ۔ اهنع لاتقلاو عافدلا زاوجب لاحلا سكعني

 امب هاوقو هركع يف ناك نا هدالوا وا . هديبع وا . هلامب ناو غاب نيع

 نع يهتني نا دعب هذخا ديرم نم هل اسراح هنصح يف دعق وا . هيلع ردق

 سمشلا برغمب نوكي لجرلا نا يور امل .هب رفك دقو لكنيو . كلذ

 اببح هبلق يف ناك نا هسأر ىلع اهنم امد رطقي هفيسو اهعلطمب ةنتفلاو

 لح هيرارذ وا . هيلع ىغبم لام نصحلا يف ناك ناو . اهياع ةيمحلاو

 . هبرل هل ادار ولو كلذ ذخأل هلخاد عنم نا هلتاقو هب نم ىلع موجهل

٩٠٩ 

 قحت ىتم

 ىتموناتتفلا
نالطبت



 نودرغجلا

 هقارحا وا . همده ديرم ىتاف ةملظلا نم هلخاد عنمل الوا يب نا اذكو

 هبلع عطقنا اذكو . همده لصي ىتح همد كفسو هعنام لاتق لحي هل ءاشو

 دحا ىلا يغابلا ىوأ ناو ٠ هلتاقيو هيلع مجمي اهكولس هل ازئاج اقيرط

 هنصح مدهيو .هنم دشا وهف هبولم هيلع لتاق ناو . لتوق هنصح ىلا هاوآو

 هلاموا ء هيلع ىغبم نصح لخد ناو ٠ هرماب هلخد نا يغابلا هنمضي الو

 .لاملاتيب نم هنامضف فالتا وا . مدهب الا هجارخاو هلتق ىلا لصوي الو

 .ميتي وا ى رجا لامل ناو افالتا الو امده هلتاقم رذحي الو يغابلا ىلع ليقو

 مكحلا يف مهيلع كردي مل هيلا هجارخا هيلع ىفيم مهلاسف موق لزنم لخد ناو

 ناو . هوعنمي الف الاو . اوبا نا اورفكو . هيلع اوردق نا هللا دنع مهمزلو

 . هيلع اولتاقي م نا مهيلع موجهلا مرح زرفي ال ىتح ممعم طلتخا

 اينب هريغ ىلع ركسع ضعب يفب نوكيال ل لصف »

 ۔۔ ناطلس هيف ناو - حالصب فرع وا ؛ لبق هل فرعي مل نا رخآلا هضعبل
 ىلع لب .هيلع هوناعا نا الا هماما ىغب نا يغبلاب ركسع ىلع مكحي الو

 مامالا ركسع ضعب يغب نوكي الو : ينبو داسفب مهتي نمو ث ةصاخ يغابلا

 نم ادحا رما نا ناطلسلا يف اولاق ام الا . مهيلع هب مكحي و . مهلكل ايغب

 اذكو . هيلع هب مكحيو ايغاب هب نوكي سانلا ىلع يغب هتكلمم وا هتيعر

 لتقب دصقي الو ٠ قحلاو نامضلا بجاو يف يغابلاك نوكيو هدبعل ديسلا

 . عطاق ةلزنم وا برح ناك نا الا

٩١٠



 .شحف وا هذخا وا. لتقب ںوکي عطاقلاك للاللا ٠٧ باب ٠٩

 نيب هلعف نا ةرمب وأ . دمب يف ناو هب رهشو كلذب فرع نا مهب وأ

 ىف هللا مكح امن مامالا هيف مكح روهظ ف ناك ناف : ىرق وا .لزانم

 نوقفانملا هتني مل نئل : هلوقو ا ةيآلا هلوسرو هللا نوبراحب نيذلا ءازج امنا : هلوق

 ةعامجلا هاهن عطقل جورخ ةيه يف عطاق ذخا نا نامتك يفو ءاضبا ةيآلا

 هتدناعمل هسبح ع اوردقي مل ناو . اوضري ىتح البوط سبح هتني مل ناف . هنع

 هيلع ردقي ىتح عبتا التق الو اشحف الو الكا دجب لو عطق ناو . هرلتاق

 نمأي ال ىتح هيلع اوردقي مل نا ضرألا نم هوفنو 3 يهتني ىتح سجيف

 وا .مهسفناب هولتق لاتقلابو هب وا . لكألاب فرع ناو . مالسالا دالب يف

 . ةيمحب هيلع ايدعتم هلتاق ناك نا الا هيلع ةوشر. ءاطعاب ںاو مهرمأ

 :ةفصلا هذه لع هلتق لحب الف ناطلسك هلحم يف نوكي وا . هلام لكابل وا

 مزلي الو . دعتم غاب كلذ ىلع هلتق نمف 4 . هيلع ةلالدلا الو . هب رمألا الو

 .قرغك هدصقا كاله نم هيجني ام الو.. هل هفيرعت الو .هيلع هلتاق عفد س الا

 ىلع اوردقي ل ىتح اوفعض ناو . قبآلاو عناملاك هقح هقح طوقسل مده مده وا

 ال وا { ؟مهقوقح مرت لهف : عنم :م الو عطق مهنم ن نوكي لو رج وا. عفد

 لكاو هبف لتقي نم لتق نا .عطاق لتقيو . (نالوق) ؟ ةبوت مهنم فرق م ام

 ىلع 7 رس يف وا . .هلزنمل هعوجر دعب وا اقفاوم ولو كلذب روال

 لكا ںاو ۔- ۔ ةكرشم ناو اقلطم انفن لتق نا زوجو هلع لديو هلتف

 ام مرغيؤ:ء هيلع زدق ىتم لكنيو . هيغب لاح يف الا لتقي الف هب فرعو طقف

٩٩١١ 

بلالا



 نمل يغبني اميف

 افوخم ىأر

 . نصحم ريغ ناو هيغب لاح لتقي ۔ةميهبب ناو شحفل عطاق اذكو . لكا

 امهنيب تقبس ةنتف برح ال نم ىلع عطق نا اذهو .ادبع وا .اقفاوم وا

 رباك نا الا لتقي الو قحلل ىعديو ةنتف ع وا .اهيلع َطاق ىهنيو . ةنايد الو

 ةصاخلا دنع ناو هلزنم و . هدلب ميلقاب رهشي رهشي وأ )١( رم امب فرعيو ى هنع

 وا .ةليبق وا . لجرك نيعم ىلع عطق نا عطقب هيلع مكحي الو . دحاولاك

 عطقب هفيرعتب وا ،هسفنب وا . صاخ نع عفديو ةماع تناك نا الا ةدلب

 .لاح لك ىلع هلتق هل غوسيف هيلع راغأ وا . لاح لك يف لكا وا ى لتقل هيلع

 عمج مولف افوخم اوأرف مهقيرطب موق راس نا ل باب ال
 الو مهلا حالس راهشا الب لاتقو برح ةئيه يف ذخاو مهباحصاو مهلاوما
 اناما نورهظيو .هيلع لاد الو . هلاتق راهظا الو . ةبمحو مالك حيبق الو . يرج

 هلاتق مهلف حالس راهشا وا . برض وا . يمركب اذه لبق مهأجاف ناف . ةيفاعو

 رخآ أدب نمف 4 يغب ىلع لاد هنم نكي مل نا۔هنم فيخ نأو ۔ هب أدبي الو

 .نامض كلذب مزليف الكا وا . التق فاخ ا . هنصقي مل ناو غاب وهف هيلع لاد الب

 .ةيفاع بلط الو .ريجحت الو . دحا ةبادب الب لاتقو يمر وا ، برضب اوقالت ناو

 وا .اناما امهادحا تطعا ناو . ةاغب لكلاف ةجاح يف رفس وا . ريس راهظا الو

 مهسفنا اومض ناو اينابينعتملونامالل رساكلاف اهيلا هادعتو اهيلع غاب ىلعترجح

 نا ىغبو . رجحلا ىدعت نا ىلت ميل زاجف فوخلل برحل اؤيهتو , مملاوماو

 ١) كلذ وحن وأ . ..رارقلا وا . ةلا وا ث ةدهاشملا نم ٠

٩١٢



 قيرط ىلع وا .هيلا اوقبس وا . ءام ىلع اودعقوا . نمأم يف اونصحت نا اذكو .مهلتاق

 : الف لاتقلا حيبم نيقيرفلا دحا لعف ناو . غاب كلذ ىلع مهلتاقف الاتق اورهظي ملو

 يف لقق وا .لام ذخال ىفختسا نمو: هيلع لاد ناك وا ءهناعا نا الا هريغ لناقي

 ٠ همد رده كلذ ىلع لتق ناو . احالس رهظي مل نا لتقب هبلع مجهي الف رهاظلا

 .ىنم وا .اهنم اذخآ اورظتف مهسابلو مهتحلسا وا ى شاوم مهلو موق راس ناو

 . هيلع موجهلاو هلاتق هرظانلف اهرخآ يف وا ةففرلا لوا يف هسابل وا . مهضعب حالس

 ملوا .هزحي مل ناو . يفب ذخآلا نم كلذ ناف رارقا وا . ةداهش وا . ةوءد الب

 ؛ حالس وا .لام ذخاب هتفاخاب هلامو حزامم فوخم مد ردهو ._ ادحأ لتقب

 ىتح هلتاقي الف الاو هفرسدهي مل نا هنم فئاخ هلتق نا سابل وا

 الو ؛:- سابل يف ناو = داسف نم هلتقو هلاتق هب لحيام لعفب

 هب برضي ام الو هل حالس ال ناك ناو . اذه هنم نكي مل نا هن تومي امب هعدب

 ناو .. ةراشالاب هنم أربي ليقو . برض الب هديب راشا ولو هنم أرىي الو برضي الن

 ‘همهتا نا اضيا هبرضي الف هب برضب هيلا راشأف تابنك ةداع هب لتقب الام هني ناك

 .ال اهثلاثف ملؤم عجومب برضب هيلا راشا ناو . هعفد زوجو . هيلع ظلغت

 ناو . داسف هنم عقي مل ام ةيدعت هب درب مل هنا فرع نا هنم اربي الو برض

 حازملا وا .ميلعتلا هجو ىلع ركذ امب براضتو مارت ىلع نالجر قفتا

 .صخرو . امهلعف دهاشم امهنم ءىربو لك نم لك أربتو ابراضت نا انماضت

 زاجو . ةيدعت :ىلع نكي مل كلذ لصا نا ملع نا اهيف امهيبفلو ال
 .٠داسف وا ¡نبرض هب . عقي مل ام“برضلا نمو .هنم هاقتالاو هميلعتل يمرلا

٩٣



 ايارسلا۔اقتلاف

 اكله هلبراضل نذا نمو .. عج و هب عب ل ام صخرو

 ناو .هب تام نا هب لتقي و هبرض نا هنمضو يدعتلاب ناك نا ١

 حصت الو .هلبق ناك نا ال ،سفنلا نود اميف حص هنم هحرج دعب هأربا

 رما الو حرف وا ٠سفن يف الو اهيف رذع الو حرج وا \ برض يف ةلالد

 ه هجرف وا ،همد حيبم اذكو ى لكنيو هحيبمل ناو كاله اهب مزلو . كلذب

 ةلبقلا وا .ةضعلا اذكو .هتباد وا .هتما نم ناو هرما يلو نمو

 . ةوهشب سمللاو

 لكل لحي مل عاطق وا .ةاغب ايارس تقتلا نذا م باب

 ىلع انلتافت نا اتكلهو . لك لاطبال ريغلل حييل ناو . اهلتقالو ىرخا لاتق

 زاج .لوالا اهيغب نم امهادحا تبات ناو . ةمح امهنم هنال .كلذ

 غاب لتاقم يعاري الو .اهيلع ايغب دارا نم ۔ اهلام نع ولو ۔ . اهلاتق

 دترمو عنامو عطاقك لتقي .. ال ما . هدي حالسلا ناكا هلاتق لح

 . اوبوتي ملام ممل ناما ءاطعا مهءامد مرحي الو .اودجو ثيح نعاطو

 ناو + مامالا دنع قحتسي ثيح بلصو سبحو لتق نم مهنم لح ام الو

 عدتبم نيدتم نم فرعي الو زرفي الو لتقيال نم هلتق لح نميف ناك
 هعم نا اوملعو .هولتق نا هنم رذح الب هلتق لح نم دصق غابو عطاقو

 اعم مهلاوما نمف الاو . ناك نا لاملا تيب نم ةتيد اوطعا لتقي ال نم

 هنمض نيلتاقتملا دحا تام ناو . ةراغلا اذكو . ركسعلا نم هلتاق ملع ولو

٩١٤



 دهوش وا . نيب وا . هلاتقب رقا نا هعفني الو ادحج دجي الو هلتاف

 ٨ هسكعك تام نا هالتاقم هنمض نينثا عم دحاو لتاقت نا اذكو ٠امهلاتق

 نم تام نمف :ةئالث عم وا . نينثا عم نانثا اذكو . امهدحا تام وا

 امهعيمج ةيحان نماتيم نمضف اهلثم عم هثالث اماو . ىرخا هتنمض ةحان

 بانمب ثراولا نوبساحي الو . ةعامج ةيحان لك نال مهددع ىلع هودبو

 . اتداز وا . نيتتفلا يف ددعلا داز نا اذكو . زوجو . ددعلا نم تيل

 . ةقحم نم اتيم ةلطبم تنمض الاو . لطابو يغب ىلع امهؤاقتلا ناك نا اذهو

 .يناجلا دهاشي ىتح كلذ يف نامضب مكحيال ليقو . هلتاق ملعي ىتح ليقو

 . هفلح الاو . هنيب هيلو لتق دحا ىلع يعدا نمو . هيلع نيبي وا ،رقب وا

 ولو نيتلقاع اتناك نا ادهو . ةتمهت لازت وا س رقي ىتخ سبح هب مهتا ناو

 لتاق نا لفطب ةئفلا متتو .ءاسن ولو سنجلا دحتاو اديبع و ارارحا اتفلتخا

 الف ريساك هلتق لحي ال نم نيبراحم وا . ةاغب ركسع ىف ںاك ناو .اهعم

 قتيلو هيف هب توفيال امب هلتاق نا هعفديلو . هلاحب فراع لتقب هدصقي
 . ةاغبلا نم سيل ذا لاتقلا وه هل زاج ولو هاوس هل لحب الو هترض

 ۔ دحا عم حابم يف ةبحص دقاع يلع ۔ بجو © باب ©
 ناك نا هنمض الو . كله تح هكرت نا رفكو ‘ ةميهب رض ولو هنع عفدلا

 نمب كله نا هثري الو . هنمصيو هثراو ناك نا هثريو ناويح وا . ناسناب

 هنم حصي نمب تام ولو ٧ هثري الو هتيد نمضي ليقو . نامض هنم حصب ال

٩١٥ 

 ةحصلا دقع
اهماكحاو



 يهنلا همزلو .هك رت نا هنامض الو" عربت نا الا اهدقع الب هبحاص نمع همزلي الو

 مرحو )١(. رم دقو . قبس ملع الب هعم دقع ولو غابكل قحالو . طقف هنع

 ناك نا هيلع ايغب ديرم نم هعنمي ال ام ردق هبحاص نع ريسي نا هيلع

 نا هيلا وا .هب قلع لام وا .هلام نع ناو عفدلا هيلع ضرف هنأل نمأ يف

 الو . همزل هل هريغ ةناعاب ناو اهمدع دعب هيلا ت:دح ناو .ةوق هل تناك

 هاطعا وا . هعافد كرتو شهدف ودع همهد نمو .ةقباس ةردق ةلق هنع هطحت

 هنبحو هشهدو .لاز نا هنع طحو . هلقع حص ام رذعي مل هسابل وا .هحالس

 عفدت ال هلوق الو .هبحاصب قلع امع ناو .عافدلا ضرف هنع ليزي ال

 تصني الو . غاب عافد نع هكسمي عفديو .هيلع هريجحت الو )٢(. رم امك

 هعفد هل زاج هنع عفدلا اديرم هعنم ناو ،هفلت نم ارذح دصق ولو هلا

 هلام نم هب عفدي ام اذكو . هسمي ال نا هيلع رجح ولو هحالس ذخاو

 ,هبحاص نع لك عفدي ال نا طارتشا ةبحص يدقاعتل لحي الو 6 هتبادك

 محرك قح هيلع وا .هل نم لك اذكو .دقعلا يف رخآ قحالك مزلي الوا

 لطبو : كلذ ىلع امهقافتا لحي ال جوز عم ةجوزو اديس عم دبعو . راجو

 نا هبحاص ىلع امهدحا طرشو اهادقع ناو .هامربا ولو لحناو امهطرش

 نم ريخ هسفن فلتل ىداولو فلتم لك نم هيجنيو غاب لك هنع عفدي

 ١( ص ) قوقحلا باتك ( » خلا غاب عم ذخؤت الو « : هل وق دنع : ٢٥٢٣

 ٢( ص ؛ءامدلا باتك ر : خلا لتقلا دصق ىلع جرخ نا لصف : هلوق يف : ٨٩٢

٩١٦



 نكي مل نا كلذ لفو امهطرش زاجو ٠ ءاضماو كرت يف كلذ هيلع طرش

 لزن ص ةيجنت ىلع ردق ناو . كلذ هيلع طرتشي الو . مدهكب هكاله ه

 الو . هبتشا نا ال .اهيلا لوصولا هدنع ققحت نا هتيجنت همزل هفلت الب ه

 نم ةفلتخم سفنا ةيجنت همزل نمو .هيجني وا٠هنع عفدي نم رضحي مل زا

 هسفن فالتا هيف نكي مل نا هءاش دحاو يف ريخ هوحنو قرغو قرحو لتق

 مل دحاوب لغتشا ناو . ]١[ رم امك كلذ همزلي الذا ناسنا لتقب ال .هريغ لع

 نم رظنو هصالخ يف عمطي ال نمب لغتشا ناو .هفلتو هريغ نامض همزلب

 لزنو التاقو هل اعفاد ىأر نبح غاب بات ناو .اذه ةيجنت همزل هبف عمطب

 .هنع عافد هرضح نم مزل كلهم هب

 رخافتو لئابقب عادتو عزانتب ةنتف ءادتبا نوكي .ز باب

 ربكت ىلع رخافتو عزانتك بصعتو ةيمح ىلع هلصا ناك امف رباكاو هابآ
 ۔ هيلا نوبستني ال اوناك ناو ۔ مهل مدقت نم وا . مهايند نم هبف اوناك امب

 رخافتلا اذه نوكيو . لكاو لاتق هنع ماقف مهل حابم ىلع اوعزانت وا

 ابذك نوكيو . ربكتلاو رخفلا مهثادحاو مهسفناب مهباجعا هبف نوديزيو اقدص

 مالكب نوكتو :نامزب هدعب ولو لاتق هنع أشن نا ةنتف وهف ءارتفاب هنوعديو

 ١) يغابلا ةئطخت هلع ايغبم مرل : بابو س . مهلزانمب موقلا ناك نا : باب .

 م .(ءامدلا باتك) : ٩٠١ ھو : ٩٠٤ . ١

٩١٧



 عزانتمك هفلاخ نم نوكتو كلذ لعاف نم ةنتف نوكت ال دقو هلعفبو مهريغ

 ةنايد بيوصت ىلع لتاق نمف .اهريغ وا : ةنابد نم باوصو لدع ىلع

 اهناحلصو اهرباكاب وا .اهب رخاف وا .ىماح وا ءاميلغ عزانت وا ،نيملسملا

 مهلاعفا نيز نا اذكو . باوصو لدع ىلعف تام وا . هيلع لتقف اهفلسو

 يماحملاو م كلذ فالخ ىلع هعزانمف مهتوعد وا .مهيفلاخم نم مهضغبم دنع

 هوبا وا سوه متش وا عصقن نمو ،كلذ ىلع لتق نا رئاج ءىطخم هيلع

 روجو ملظ وه ذا كلذ ىلع لاتق هل لحي ل ملظب فذق وا .هتريشع وا

 هصقنم وا . همتاش هلتاق ناو . هعافد هب لحب ام هبحاص نم نكي مل ام

 ناو هاكرتشا ام ىلع نيكرتشم نيب نوكي دقو .روج امهلاتقف كلذ ىلع

 هبلط نا هيف ايواستي امم ةيراع وا ٠ امهيدياب ةنامأب وا . اهريغب وا .ةموكحب دوعقب

 .ةبير وا . مارح وا ء ةطقل وا . ةلاض ىلع وا .هتصاخب هي عفتنا وا .امهدحا

 قيرط وا .ءام وا .بطح وا ديصك هعفانم يف وا ي هيف ايوتسا حابم ىلع وا

 ملظ وه ذا هيلع التاقت نا الكنيف كلذ وحن وا .لالظتسا وا .ةيقاس وا

 .ةماعلا اذكو .الوا ٠ ةرمب اعم هب عافتنا امهنكما امهنيعم اذكو . ةنتفو روجو

 مهلتاق ناف : مهيقاب هعنمو هدحو هب اعافتنا مهدحا داراف كلذ اوكرتشا ناو

 موقي وا ،هدسفي ناك ناف هب اوعفتني ال نا ىلع لتاق نمو . غاب وهف هيلع
 ۔ روج وهو مرحو هلاتق هل لح هضعب باهذ وا .هنيع صقنك داسف هنع

 ءادتبا نوكي دقو ،كلذ ريغ ليقو .داسف هنع موقي الو هدسقي ال ناك نا

 امهنيب تناك ناو .مرحي مث امهدحأل الالح وا . امارح نيقيرفلا لاتق
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 اهلصا ىلع ال ناو ۔ التاقت مث اليوط ةنده وا. حلصب ال . اهاكرت مث ةنتف

 .نامضلا الا هنع طحي الو . هبلغب ناو امهنيعم اذكو . ةنتف لهاف لرألا

 اوطعا هضعب كلذ لعف ناو . ملاظف لتاق وا ء لكاف قحلا ىلع قيزف ماق ناو

 الاو . او۔اعف نا مهقح ىلع اوناكو هيلع اوردقي مل نا هوفن وا .قحلا هنم

 نيقيرفلا الك ؤا مهعيمج وا .اهنم اوباتو هتناعا اوكرت ناو . ةنتف لهاف

 اهلها نم تام نمو . نتفم غاب ةبوتلا دعب مهلتاقف اهمكحو اهمسا مهنع لاز

 يف وا .هقيرط يف وا .هلام ىلع وا _ مهنم ردغب ولو_قحلا ليبس ىلعال تام

 . اهالول هيلع ايفيم نوكي .ثيح هتجاحب الفتشم وا ،هل حيا رفس

 يف ةيمحلا تناك نا ادبع وا ،ىشتا ناك وا .هفنا فتح وا ،ضرمب وا

 مهعم ناك نا ،مهبراق وا .مهودع مهههد اذا مهعم دحا لتاقي الو .هبلق

 اهلها مهقحل اذا الاتق مهعم كرتشي الو قيرط ىلع وا " ةقفر وا . لزنمب

 هلع اماوق وا ى ركسعلل ادي اونوكي مل نا مهعم لاتقلا زوجو . مهلناقب الو

 نمو : لتاق نا عفدبو . نتفملا ال يغابلا هب دصقي ليقو ؛نتفم وا .غاب

 تناك نا هيف تابي الو لزنمب هعم ماقي الو نتفم بحاصي ال ليق مث

 توم ريغ ولو ءيش هباصا نا ۔ كلذ لعافف نتفملا هبف هبتشي ثيح الو .هيف

 نتفم عم تاب ناو .هبر نيبو هنيب اميظع ابنذ فراقم ۔ فرمب مو
 .هيلع لاتقلا هل زاج باتو هلطاب نع عجرف لزتمب اناك وا ءهعم بحطصا

 نا ةقفرب وا ى نونتفم هيف لزنمب نم عفدي و . يغبب هبلاطم نم عنملاو

 ةناعا هنم كلذ نوكي الو .هلامو هسفن نع مهيلا فحز وا ،مهلثم مهقحل
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 ىغابلا طالتخا
 هريغب

 نم ناو-.هعنم همزل نم ىلع وا ث ليق هنيب ىلعو امهيلع فقي نا هلو مهل

 لاتقو برح هنيبو مهنيب ىرج نم لام نوبهني مهرظانل زاجو .اهلها

 هلع مهلاتقو كلذ نع مهعافد هلامو هيرارذو هئاسن مرح فشك نوديريو

 .هحور هللا سدق رزخ ىبا لعف وهو هنع ةيمح دصقي مل نا

 . زرفي ىتح ةنتف يوذب طلتخا غاب لتقي ال ى لص ©

 هبلطي ام وا .هلام ىلع ناو هعفد الا دصقي مل نا هيلع ام عم هعفد زوجو

 ملو مهنم هيلا لصي ارض فاخ نا اهلها نم نكي مل نل صخرو . هلا

 سفنل ناو ۔ مهد!رم غولبل مهكرتي الو مهعفادي نا هعم نم ةيمح دصقي
 مل نمل وا . هل حلاص ىلع دحأل _اهيوذ لاتق يف۔اضيا صخرو ٠ هلام وا _ هريغ

 ىلع ةيمح دصقي مل ام مهلتق نم رذحي الو مهرض عفديو اهيوذ نم نكي

 هل زاج امهوحن وا ،عطاق وا .نتفم لتاقي نميف ناك نا اذكو . نتفم
 . اهيوذ مم ناك ولو هلثم ىلع انتفم محي مل نا مهلاتق

 عزنو بات نتمل زوجو .هعم اوناك ولو مهعنام لتق لح و

 ناعتسي ناو .كلذ ىلع نيعي وا .هريغك مهلناقي نا اهنم

 ىلع لت قفو قح ىلع هب نيعتسا ناو : طقف ةناعالا ىون نا هب

 يف اهيلع يغب ةعامج يف وهو اهيلع لتاق نم اذكو . هنيعتسم ال "مثا ةيمح

 نيبو مهنيب ناك نا مامالاك ةنايدلا ىلع وا . هيلع لتاقملاو قحلا ركسع
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 ةنتف ىلع لتق نم لحي ال ام ركسعلا لها ضعب لعف مهرضي مل لاتق مهودع
 ام هل زاج بات ناو . هب مئايو كلذ هيلع مرح ذا لكا وا .مارح وا

 مهنم ضعب ثادحا مهرضي مل لح ناف :لوألا لصالل رظنيو نيملسملل

 ناو . عطقنا نا الا مهلاتق لحي مل مرح ناو .مهلصا ىلع نوضمبو امرحم

 مهلتق ةنتف برح مهبراحمل زاج عطقك همد هب لحي ام نينتافلا ضعب لف
 بتي مل ناو ث طقف هيلع مهلتاق نا زوجو . هثودح لبق اهنم بات نا كلذ ىلع

 بلطيف همد حيبم دحا نم عقي مل نا . ةنتف نم حلص ضقن مرحو . ۔اهنم

 احيبم مهضعب لعف دعب موق نيبا تثدح ناو . ةنتف هتبلاطم نوكت الو هب

 .نيقيرفلا ةبوتب لازيو . مهتنتف لصا عطقنب ىتح هلعف ىلع هلتق لحي مل همد

 هريغ ىلع ايغب مهنم ثدحا نمف .اهكرت ىلع مهرهقي نمب وا .امها وا
 نم بأاتل هلاتق لح همد احيبم نينتافملا ضعب ثدحا ناو ۔ هلاتق لح

 براض عفري ليق دقو . هريغل ناو كلذ ىلع هلاتق يف صخرو . هينبو هنف

 هتضرع نيدلاف نعطكب مدلا لالح براضك ةمرح ىلع هتبرضعقتق لح ىلع هدي

 عاطاو ىدتعاو ملظ كلذ ىلع هبرض 7 مهتنتفو هموقل ةيمح هعفر دعب

 هبرض .ىلع وه ىدامتو هعفر دعب بات نا اذكو .هرخآ ىصعو هلعف لوا

 هسكع حصو . مزلت ثيح ةيدلاو . بجي ثيح لتقلاو .ناملا همزلو

 هدصق نم ثدحا نا ةمرح ىلع ذخا وا . برض وا .لاتقل اهعفارك اضيا

 هبرضو هثادحاب ملع نا ةعاط هرخآو انايصع هلوا نوكيف هنم مرح امل احيبم

 ةيدلا يفو . لام الو سفن يف ه ذخاؤي ال هرخآو كلذك هلوأف الاو . هلع
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 اضيا ةتتفلا

 ؟ الوا ؟ كلذب مرحي له : هلح فشكف ةمرحب دصق جرف اذكو ۔(نالوق)

 )١( :رم دقو

 ىتح ةيمح ىلع التتقاف رخآ صخش مذ نا ى باب ©

 ىلع يغبب هلتاق عم ليتق يلو لتاقت ناو .ةنتف لهاف امهدحا وا .اتام

 مهلتق هوحنو نعاطلا يف زوجو . هنمضي الو .كلذ ىلع هلتق نا مثا ةيمح

 يف ةمرح ىلع نيملسملا براحم لتاق اذكو .هليتق يلول يناجلاك اهيلع ناو

 .لاومألاو جورفلا اذكو . هنامض ال هاون مثا همزل ابراحم جرخ نا رهاظلا

 .هرهظا وا . مهضعب هب لفغتسا وا .هيلع اوقفتا ولو لاتق نينتافتمل لحي الو

 زوجو . لاتف مهنيب بشن ىتح عطاق وا .غاب هنا وا . ودعب سيل هنا ليخ وا

 ىلع هلتق ذا همد همزلي ال نا هلاتق دعب الا اهلها نم هنا هملعي مل نمل

 .لكا وا س لتقل هعبتم لتق ةنتف برح نم مزهنمل لحي الو :عطق وا ى يغب

 اهنم بات نا اهلها نم هريغ نع ناو زوجو .هسفن نع ناو هعفد وا

 دصق نا هعافد هل صخرو . ةنتف ىلع هنع عوفدم ةناعا دصقن ملو . عزنو

 نتافلاو .اهنم بتي مل ناو هب مثأي الو ةيمح ال هريغ لامل ناو ۔ ةيجنت

 اهنظ ةارما سم دمعت نمو : هلوقدنع ( ةحركنمدياتب مرحت) : باب ١(

 حاكن دمعت نا اذكو : هل وق و _ : رتكالا دنع مرحت م اهايا يه اذاف ةللح ريغ

 ٣٢٧٨ ٠ : م ) حاكنلا باتك ) : خلا جوذ تاذ
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 دصقيو يغابلا عم هلاتق هلع ىغبمل زاج له : هلتاقم ىلع ايغاب ناعا نا

 . لام فلتو لتق نم هنم هل لح ام عيمجو . هيغب ىلع يغابلا ةناعا هلتق

 . هييراحم نم ادحا لتق نمو . (ددرت) هيف ؟الوا ؟ هل انيعم ماد ام نيهوئو

 عافد حلصلاب ملاعل زاجو .اهيلع هلتق نا هملظ ةماعلا حلص دعب ةنتف ىلع

 امولظم ناك عفادلا لتق ناو . هب تام نا همد ردهو هب ملاع لتقب هدص

 يف هيلو لتق نمو .هنم هسفن.عنم هل لحي ال ذا هلو ةيانجب هبلاطي مل نا

 . ىغبو هلتقو هلتاق ةبلاطم هل زاج لكآ الو لتاق حلص لبق ركذي ملو ةنت

 كلذ ردهو .امهمزل .ام ءاطعاب التاقو الكآ ضاق ربجيو لاملا اذكو . هعنام

 هدحج هل زاجو . لاملاك هنمضو .رخآ ىلع انتاف لاد رفكو .هيلع احلطصا نا

 ضعب ريذحت وا .اذك ةليبق نم سيلب وا . هتيار امب ناو هؤافخاو هبلاط نم

 هنمضي الو : سفنألا ةيجنت هتمزل ثيح هلعفي ام هيف لعفي ناو ضعب نم

 .هودع هنا ملعب ال .هب هربخاف هنع هلاس نا الو . هلتقو هنم هودع رذح نا

 مهلاوماب عافتنا زاجو . مثالا ال . نامضلا همزل ليقو . هلتق ديرب وا

 .ةايح يف مهل اهقوقح مزلتو . رضح يف ولو ميتبحاصمو مهتبراشمو مهنلكاؤمو
 الو .ةاراوملاو فللا الا مهل نسي الف الاو . ةنتف يف اوتومي مل نا نامم وا

 زاجو . ةاغبلاك مهيلع ىلصي الو .قانعألا ىلع عفرلا الو . رباقملا مهب دصقب

 مهيوقي ام مهنم رذحيو .كلذ وحنو ةعيابم يف مهتلماعمو لغشل مهلامعتسا

 رض هيف نكي مل امع كلذ ىوس ام مهل ىطعبو ۔ ةراعاب ناو مهتنف ىلع

 . نصح وا ى راغ وا ،ةعلقك هنم مهعنمي امل نوكرتيو . هعفدل ناو مهودع
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 برحلا يف

 ۔ مهلاوما يف ناو ۔ مهرض ديرم عنمو مهيلع لاتقلا زاج ذا مهلام وا

 3 مهتويبو مهلزانم لوخدل نوكرتيو . مهعفني ام مهل لمعيو .مهنع عفديو

 كلذ مهل نولمعيو .مهلاوماو مهلئابق نم هيلا نوبسني نم اهيف مهلخديو
 لاعتساب ناو ةنتفو ملظ نم اعنام ازجاح مهل نولعجيو مهسفناب هنورشابيو

 الو توم وا س قارحا دصقب ال .لاتقل مهفافطصا تقو مهنيب اميف ران

 وا . طئاح ءانب وا . عناملا قيرحلاب مهودصق ولو هنع اماق نا مهنونمضي

 نا .هلاتق لحو . مهودع نيبو مهنيب داسف نع مهنوعنميو ى قدنخ رفح

 . نيقيرفلا يف اذكو .اوبا

 برح نيملسملا نيبو موق نيب ناك نا باب
 .نيملسملل وا ى روهظلا يف مامالل اوعاطاو قحلل اوداقناف مهوبلنف مهب اورفظف ةللبملا دةقحملا

 ةندهلا

 تماق ناف . برح مهنيب تجاه مث . اليوط كلذ ىلع اوثكمو نامتكلا يف

 كلذ ىلع ماق اذاف . هلطاب ىلع لطبملاو ،هقح ىلع قحملاف لوالا لصالا ىلع

 اذكو .ةوعد ديدجت الب مهلصا ىلع اوناكو هنم ذخا نمل هوطعا لام لكا

 نيفعضتسم اهيلا اوعجر مث مهرايد نم مهولجاو مهبرح لوا اوعضخي م نا

 اوبراحت مث اوطلاختو اوحطصاو اوحكانتو .اولماعتو . نيملسملا عم اورواجتو

 .ىلوالاك سشفنالاو لاومالا ف مهلعفو .مهلاتق زجي ل

 دوعب لب .ةصاخب تقس ةنتف نم ةنده عقت ال 0 لصف 9
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 لوبقمو هديبعل ديسو هتيعرل ناطلسك هلا روظنم نم حلص يلع قيئارمو

 ىلع اودهاعت ناو . هل فلاخم نع ال . هعبتم نعو هنع لازت كلذبن لو
 دعب فحز نمف : سقنالاو لاومالا مده ىلع اوحلطصاو نيقيرفلا ةماع

 ىلع ىلوالا مهتبراحم تناك قحم وهذا هعافد رخآلو غابف ةبراحل

 هماربأ دعب دهعلا ضقانق : غاب وا ' قفاوم وا . فلاخم نم اهريغ ىلع وا . ةبد

 رظني الو هلوق لبق ةبوتب فرتعا مث ةنتف ىلع براح نمو . غاط ملظ

 ىغبو هنع عفديو هبلاطل ىحلا .وطعا نا هبراحم ىلع ناعيو . هسفن ي ال

 ٤: نولطبم مهناب وا .اهب ملع ىلع ال ةنتف يوذ مم لتاق نم اذكو . هلتاقم

 اذكو . مهلشف هيلع الوا مهيغبب ملع ىلع ةاغبلا ناعا وا .ةيمحب هبلع وا

 قحم هنا لودع ةداهشب هناعا ناو .هتقح لهج ناو هودع ىلع قحم نيعم

 الو . اودمعت نا دوهشلا كلهو . مثالا ال .نامضلا همزل الطبم جرخف

 هعوقو اورضحو كلذ اودهاش نا مرحملا لاتقلاو ةتفلا مهلهجب نورخ

 هلوأ نم امرحس رشابم اذكو . كلذ مهلوقب ناعاو دهاش نم الو .هلوزنو

 هلحي لعفب رقم مد قارهال مدقتمو . هكعك هليلحتب هل دهش نا هرخآل

 دنع .باوصلا الا هيف عقو امب هصلخي الو ،لعفلا كلذ ىلع هل رهظم

 ٠ميلاوقا زواجي ملام هيف فلتخملا ىف رذعيو . هبلع عمتجملا يف اذهو .هاملعلا

 ةماعلا نع باغو هلوق هيف لوقلا "ناك امم ماماك ضاق لوق هيف زاج امو
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 ىوتسا اميف
 هيف سانلا

 اطخلا نم اودهاش اميف نورذعي الو . هيف أطخا نا هنامض هدحو )١( همزل

 هنم عانتمالا بلاغ لطابو رهاظ روجب هيلع مكح نمل زاجو . لطابلاو
 .هع عفدلاو هتناعا كلذ دهاش نملو .هلاتقو كلذب هل موكحم عافدو

 ةماع تلاق ناو . جرف وا ‘ لام وأ . مد ف هب هتعواطم هل لحت الو

 . لامب مهبلاطم ىلع مرحو مهلوق لبق اهنم انبت : ةنتف ىلع تلتاق ةيغاب ةئف

 ىلا اولصي ىتح مهنع عفدلاو مهتناعا تزاجو . هلع مهلتاقي نا سفن وأ

 مل مبلوق لبقيو . ةنتف ةبوتلا دعب مهلاتق نوكي الو 4 مهيلع وا } مهلام

 هاطعا نايب مهل وا .مهيلع وا .اذه اومكح مهنا وا . لتاقلا وا .لكآلا اوفرعي

 كلذ ىلع مهلتاقم لاتق مهلو هنم مهبلاطم ءاربا وا ،كلذ

 قبس الب مهل احابم ةماعل اكرتشم عنام ىغب باب
 حابم ن ف قباسلو . هلع لتاق وا . هزاجم وأ . هئام ناو رضم داسف الو ‘ هلا

 مكاح هف هدعقا ام اذكو ; اضيا هنعملو هب ىلوا وه ذا هلاتقو هبف هعزانم عافد

 .حلمب هذف دق , . هب اوضرو هلا اومصاخت نم وا . ماماك هوحن وا

 وأ . هب اتفلا ىلع رجحي ل ام _ فعض ناو - هف فلتخمب وأ . رجح وأ

 قفاوملاك هريغو . مهفلاخ نم رذع نوملسملا هف عطق وا و هلم فلاخم مكحب

 ٠. مامالا وا يضاقلا ١)

٩٢٦



 ،روجب هل مكح هنا هل موكحملا هفرعي ال امم الطاب وا. اقح نوكي اميف ءاوس

 لتاقي نا هل لحي الف كلذب هل مكحلاب ملع نا اماو . . هل لحي ال امك وا

 يف لتاقي ال هب هيلع موكحملاو - كلذ هل مكح نم ةبيغ ىف ناو ۔ هبلع

 دقو هل موكحملا عم درفت ناف :مكحلاب فرع نم ريغ ولو سانلا دهتم

 لجر نيب مكاح قرف نا اذكو . ةيفخ هلام ذخاو هلاتق هل زاج كلذب افرع

 ناجوزلاو .هدنع رهاظلا مكحلاب ديس ىلع ةما وا . ۔ابع قتعب وا هتجوزو

 مدختسي الو . ناجوزلا عمتجي الف كلذ فالخب نوملاع هقيقروا ديسلاو
 كلذب فراملا الو ث مكاحلا ناطلس يف ةيرسلا أطي الو . دبعلا ديسلا

 اعنتمي نا ةما وا .دبعل لحي الو . كلذ نع ابيغت نا مهل زاجو . مكحلا

 هديس قتع مدع دبع ىعدا ناو . امهقتعب مكحلا روجب املع اذا امهبر نم

 هدي نم عزن اهب مكحلا دعب وا . اهفن دعب ةيرح ىعدا ناو . هلاحب هدنع كرت

 عنمي الو . قتعلاب مكاحلا مكحب ملع اذا هقاقرتسا دي رم لاتق قتع۔ال زاجو .رابجإب

 ايلع لتاقي الو .كش الب هتيرح تملع نا الا هسفن ىلع ةيرحلاب رقم
 دجو ولو قرلا يف هدريل هتيدوبع عدم لاتق هل زاج ذا اهب ه مكحب ملام

 هديب ناك نم لاتق دبعل لحي الو .۔اهب هيلع مكحي نم ءاملعلا لوق يف

 اهعنم ناف :هسفن هل عنمي نا الو .اهب هل مكحي ىتح ةيرحب هل دهش اذا

 نم لوقب وا .اهيلع لاتقلا ال .ءانمالا لوقب اهؤاعدا هلو . هلاتق هل زاج هنم

 مكحخ نم لاتق امهل لحي مل ةما وا . دبع ةيدوبعب مكاح مكح ناو . هقدصب

 الو . ءاوس مكاح : دنع امهتوعدب لغتشي الو . امهسفنا هناعنمي الو . اهب هل
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 ليتقلا يلو

 ةيدوب اهيلع مكحي مل ناو . مهما اهتعداىتلا ةيرحلا مهدالوا وا . ةمالا دالوا ةوعدب

 نوكيف كلذ مهل زاج مهمال زوجت ةوعد اهدالوا ىعداو تقتع وا ,تتامف

 مصاخي مهقوف اودر امو . مهماك مهلفسا اودر امو ةيدوبعب مهنم هيلع مكح نم

 مهل تتبث ناف : اهدالوا مصاخ كلذ ذخآ ال اهب مكحلا لبق تلاق ناو . هسفن ىلع

 ةيرحب مكح نا اذك و . اهب مكحلاب دصقت ملام عنمو .اضيا مهمال ترسقيرحلا

 نم لك ناف هيلع عمجملا اماو .هيف فلتخا اميف اهدالوال يرستال ةما

 ملام لفس ام عنمو .رارحا هتانب ينب نم هنم لفس امو ةيرحب هل مكح

 تدلو امهنيبف اتدلو نيتخاك ةلزنمب مهعم نم اذكو . اهب مكحلاب دصقي

 معنا هتلاخ دالوا اهيف هعبتي لهو . رح وهف اهلصا نم اهتيرح امهادحا

 هنا نيب نمو .( نالوق )؟ مكحلاب اودصقي ىتح وا ؟ةلزنمو ةجرد يف هعم

 ناكمال ءاهب ةلداعب اوتاي ملام هنود اوررحي ملادالوا هلبق تدلو دقو ةرح دلو

 مكاح مكحف هديب ناك نم هقتعا هنا نيب نمو .اهتيدوبع تقو مهتدالو

 لوالا نا رخآلا نايب ءاجف هديب ناك هناو هدبع رخآ هاعدا مث هتيرحب

 لوالا هقتعزوجو . اهنيب نا يناثلل هتيدوبع تتبثو . هتيرح تلطب بصفب هدي ناك

 . مادقالا لازمنم هناف ماقملا اذه ررحيلف . هل زوجي امك مكاح هب مكح ثك ثح

 ,يناجلا لهج ولو هلتقو هلتاق لاتق لبتق يلول زاج .ق باب © .

 الا .يلولا هلتقي الو . هلهج نا. زوجو : اقلطم هلاتق هيلع مرحو . هللو هنا

 .! هتيانجب مكحو لودع .هيلع :دهشوا . هب وه رقا. وا ..ةيدعتب .هلتق .دهاش نا
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 ه نالف ينلتق ليتقلا لوقب الو . اهب هيلع تمكح ماما وا . ضاق هل لاق وا

 زاج ولو ۔ هلوق هبلع لبقي ال ذا هب نام ىنلا حرجلا اذه ينحرج وا

 ةيانج ف مساخا لاق نا :هلوقب لغتشي الو .- هب هيلع هيانجلا هاعدا يلولل

 كلذ ىلع لتقي الو . اهنم هنربت ةوعد ىعدا نا الا هب كرتب الو . رعتش |

 هلتاقي الو .هلتقل هلاتق يلولل زاج كلذ ركذي مل ناو . هرضاح هك رتب الو

 :رضحو تددعت ںاف : تقبس ةيانج هيلع تناك وا ء هاوس يلو دجو ناو ٠ يناجلا

 وا ۔ ىدارف ولو ۔ هنولتقيف رخآو لوال رظن الب هسفن مهل عفد هابلوال

 ىصوا مهضعبل دافا ناف . كلذ ىلع اهذخا هلو . مهرماب هلتاقل ةرجا ؛اطعاب

 نا هلو اهيلو لتاق لتق ةأرمال زاج لهو .همزلت ال ليقو . مهيقابل ةبدلا

 . طقف بصاعل ةبانجلا ثروتو . (نالوق) ؟ هتلتق نا تغبو الوا ؟اهلدينب

 زوجي ال ليقو . بصاعلا ثري ال نم اهثري الو - لتقو وفعو ةيد يف ريخو

 .هيلو هملعي ىتح هسفن عنم هلو . هليتق يلو هملعي مل نا ناج لاتق يول
 هبرل هعنم هبصاغ ىلع مرح بوصغملا لاملا يف اذكو )١( رم ام راتخللو
 ؟هب لتقي له :هنا يف فلتخا نا هلتاق ليتق يلو لتاقي الو . هلهج ولو

 زاجو . ىغبو كلذ ىلع هلتاق نا رفكو . هتيانجب مكاح هل مكحب ىتح ؟ال

 قرحو مدهك هب هلتقي نا هل لحب ال امب هلتاق نا هلاتقو هعنم هل

 مل وا .4 كرتي الو لتقب هل مكحي ناو . قنخ وا ٠ةيحو عبسو قرغو

 ١ هليتق يلو هنا لتاقلا لهج ولو هيلو لتاق لاتق يلولل .نا نم بابلا لوا .
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 .(راتخملا) وهو . هيلع ةيانجلا بجوي لوق دجو نا الا هلتقي الف مكاح نكي

 نم هب ذوخأملا ملع نا يلولل دوقلا هل زاجو . ىغب اذه ىلع هسفن عنم ناو

 رظن هب ذوخأملا يف فلتخا ناو . هلتق يلولل الو . هل زجي مل الاو ،نيلوقلا

 مكح اميف رظن هريغب ىرخاو لوقب ةرم مكح نا : وهو دللا مكاحل

 زاجو ،عنملا هل لحي مل يناجلا ىلع ةيانجلا بوجوب ناف . هب لمعيف تقولا يف

 ٠ همكح افلاخ نا ارفكو .هطقن و كلذ سكعف اهطوقسب ناو ٠ هلتق يلولل

 وا . هل داقاف همدعب الو موزللاب مكحي مل ناو . يناجلا ةيد لتاقلا مزلو

 امهمكحو امهدالب فلتخا ناو . هلتق نا امثأب مل دوق الب هسفن هيلا ملس

 موزل يلع :ءاملعلا قفتا ناو .ليتقلا دلب لهاب ال .هب لمعيف يناجلا دلبل رظن

 ؟ وفعلا بجوي هلعف له : ممفالتخا بجوم يلولا ثدحاو يناجلل ةيانجلا

 فكلا كلذ ىلع عرفتف . .هريغ نم هب ذوخاملاو همدعو مكحلل اضيا رظن ؟ الوا

 لرالا ربا اهطوقس رخاو ةيانجب مكاح مكح نا و .عنملاو مدقتلاو

 رخ ءآلاو . امهدحا هلتق ن بوجوب ؛ امهدحا مكحف د ددعت ناو . ليتقلا دحتا .نا

 له : يلولا ف فلتخا ناوا . رخأت ولو هلتق لوالا يلول راج رخآلاب وفغلاب

 رظن الاو . ناك .نا ضاق دنع امصاختي ىتح امهدحا هلتقي الف ؟اذه وا ؟اذه

 وا . وغعب ناو مدلا ةقارا نع فكالاو .ناب نا نيلوقلا نم هب ذوخاملل

 كلذك يلؤلا ق وا:؟دبع وا ؟ زح ؤه له :ليتقلا يف فلتخا نا اذكو . ةيد

:



 تفرع دقو هلتق نيح دبع هليتق نا لتاق ىعدا ناو )١(. رم ام لبف

 مكحيف نايبلا ربتعا دحوم وا . رح هنا .يلولاو . كلذك كرشم وا .لبق هتيدوج
 كلذك دع يف وا ؟ال ما .؟هب دحوي العف لعف كرشم يف فلتخا ناو . ه

 برضب ال .حالسب هلتق نا ناج لتاق مثأي الو . (٢)اضبا رم ام لف
 . ةعامجلا وا عيضاقلا وا . مامالا هعنميو .ةرفش وا . نيكسب حبذ وا .فيسب

 هب دارا نا لكنيو ى هتيدعتل زوجو . هلتاقب ال . حالسلا ريغ يف هسفن يناجلاو

 . رانب قرحب ناو هتوف دعب هب لعف ام نمضيو .اهنع عفديو . هلتق لبق ةلثم

 . .. هب كلهو اضيا هيلع لكنبو :اقلطم داسفوأ

 ذخا وا .افعف دحاول داقاف ىلولا ددعت ناذ ئ لضف

 وقعب الو ٠ هلعفب ملع نا هرغ ناو . دعب مهم هلتاق هب لتق ةيدلا هنم

 يلو هنع افع ولو طاسلاب هن ولتقف ةعامجلا وأ . ىضاقلا وأ ‘ مامالا هع

 ُ الفط وا . ىثنا ولو ادحوم رح لتق نمو .هتيد هتمزل هب ملعي مل ناو .همد

 ىفعي الو . ةنايد ىلع نكي ملو هابا نكي مل نا هب لتق ةيدعتب انونجم وا

 اميف فكلاو : مدقتلاو وفعلاو ةيا:جلا : هب ذوخأملا لوقلاو ةموكحلا نم ١(

 ةقارا ىلا مدقتي الو . هيف فلتخا ام وا . هب ذوخأملا فرعي ملو مكح هبف نكي م

 . حراشلا ها ةطوح ءامدلا يف لتقلا نوكي الو . نبب رما ىلعالا مللا

 . راتخملا ىلع ثحبلاو مكحلا دصق نم (!
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ليتقلا



 نكي مل نا ةعامجلل هرماف ةيد ذخاوا . وفع دعب لتاقلاك ابا ولو اهب لتاق نع

 ٠اذه نع ىفعي لقو . حالس وا ،بايث ىلعاوا . ناما دعب لتاق اذكو - ماما

 . رحب دبع لتقيو نامالا دعب لتاقلا يف كلذ ريغ ليقو . لكلا نع زوجيو

 ه برقالاب دعبالا وا . هلثمب كرشم لتقيو . ادبعولو دحومب كرشمك .هسكعال

 . ىثنا ولو دحاوب _ ءاسن اهب ناو ۔ ةعامجلا و : لتقلا يف ةلم باتكلا لها ليقو

 ذخا وا . كلتق ديرمل وهو ضرف اما :عافلا ى باب ©

 حالس الب ناو تردق امب هنع غافدلا كمزل نم وا .كحالس وا .كسبل

 ةيجنتلا نم هنع طحي الو. هللا لبق نم وا .ةميهب وا ،قرغك نم هبجني امبو
 . اهيلع الا هسفن فالتا همزلي الو . هيلع هدخآل لاملا هيف ىطعي ام الا

 رييغت وا . هلتق وا . هلام ذخال ريغم عافدك رينلا نع اهفالتا وهو عوطت اماو

 فختسم وا .الام دسفم عافدكو .امهوحنو يغابلا وا . يناجلا لتق وا مهروج

 ةنايد. بيوصت وا 3 هنيد ىف نعط مل 4 عدتبم ريوجن راهظا مزلي الو . ذخال

 مل نا.حالسلاو سابللاو سفنلاك لاملا نع عافدلا الو . اهراهظاو قفاوملا

 امك..هحالس. يطعي الو .يرعي الو لجرلا تومي اولاق دقو . اهفلتل دؤي

 هل صخرو . مثا الاو . .كله هل هاطعا نمم هب تامو هاطعا ناو . ١) ( رم

 ديدح . اهب نكي مل ىصع هنم . سلاو هلضفا نكيلو . هب لتاقي ام كسما نا

 ث ::٠ يلا غالا ةتطخت هيلع ايغبم مزل : باب : هلوق يف ١(
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 الو هب عفدي ام يطعي الو .نيميلا باب يف احالس اتناك ولو ةقردو عرد الو

 لصي نا لبق هلعف نا كلذ زاجو ٠ ۔ حالسلا ريغ ناو هب يمري الو هعضب

 : هلاتقو هعافد ىلع ةقاط الب هنم هذخا وا . هنم كلذب عنمي نا ىأرو يغابلا هيلا

 هبحاص وا . هل ءاطعالا دعب هنم هعزن وا .هذخأي ملو هل هاطعا نا ةبوتلا هتمزلو

 هنم هعزني ال امك هبر نم هعنمي الو هب يغابلا لاتق هل صخرو . هل هدربو

 لدا نا امهريغ نع ناو ۔ هب عفديل هنم هعزن هل زوجو . ودعلا مهءاج اذا

 .هرش فخي ملو اناما ىطعا نا غابل هواطعا زاجو .هركب ںاو : ليقو هبلع

 هبلطو ال وا هنم فخي مل نا اذكو . لتقو دعب هب ردغ ولو مثا هب مزلي الو

 لك دحا نم هبلط حالسب لجرلا لتاقيو :اضيا هب ردغ ناو هب لتاقي

 . هيلع طرش وا . هب لتاقي ال نأ هيلع رجح وا . ةميهب وا . هبحاص ولو هبلع غا
 نا الا . نهرب ال هلداب وا . هراعتسا حالسبو : لاتقلا لوخد دعب هعنم وا

 ءاقتلا دعب ناو هنم هذخا هب لتاةمل هراعا حالس يذلو . هنع عفدلا دصق

 نا لجرللو . هيف احالص ىأر نا الا ريعتسملا هنم هعنمي الو . نيفحزلا

 هذخا ةعامجلا وا ؤىصاقللو . هنم اريخ ناك نا هب لتاقمل هحالس يطعب

 الو . لاتقلا تقو دسف نا نمضي الو . .اركب وا ى بئاغ وا . ميتي نم ناو

 ناو ةيراع وا .ءارك حالسب لاتقلا زوجو .هل ريعم نم دحا هراعتسا ام

 هب عفدي هنا و ىركيو راعي هلو هيلا هب جيتحاو هل لعج هنال طرش الب

 هثريو هنمضب الو همزل نمع غافدلا كرات مثأيو .ةميهب ناو رضم لك
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 "انأ حابي ام

 ةجتلا وعافدل ١

 فشكنت ملام ليقو . هريغل ناو هنع ىنغتسا سابل ءاطعا يف صخرو )١(. رم امك

 هسابلب همزل اهاص.خرت و ةدش ۔ امهب همزلي هحالسوه .حاص سابلو ' هب هتروع

 هبحاص حالسب يغابلا وا .هبحاص هب هلتقنا و هحالس هبحاص ءاطع اب مثأيالوهحالسو

 لقثب كاله فوخلو .كلذل زوجو.. ءافتخال ناو لاتقلا تقو ىرعتيالو

 حالسو سابل ةلدابم زاجو . هعنم نا لامل ناو _ ةيجنتب لاغتشالو . عضيف سابل

 هب ةاجن عمط نمل امهعضو يف صخرو ._ بيرول و كلذ بلط نا غاب عم

 .هريغل ناو

 .ةرشابم - هريغ ةيجتو غاب عافد يف ۔ رذاحب ال ق بابب © ٠

 ءافخا هنم براهلل زاج غاب نم بوره يف 7 ىثا ولو اهكاسماو هتروع

 اهل لحي الو . اهتروع سمب وا ۔ اهبوثو ةارما دسج . نيي ناو ب .هسفن

 لتب تاذ تناك 7 .اهرهظ ىلع ناو هلمحتو .كلذب 7 مرحت :الو .هعنم

 هب مزلي ا لهو .. ةرورض الب ' نأو اهجرف رغ اهنسجل رظنلا الو

 (٠. نالوق) ؟ الوا ؟ قادصو ميرحت اجرف نم نطب انف

 سمب مكعم د نامزلي لهو . امهال . مثا ركذب ل ة ةوهشب اهدسجسمب مزلو
 ق ركذب "م زلو . ةصخرو ةدش هبف؟ طقف رفكلا : ؟ ديلا اهتروع

 ١ ) ةحص دقاع لع بجو : باب (ءامدلا باتك) : طقف نحاملا قخا ق . :
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 .بسنلا هب تبثي امي هب اهيذاحي امو اهتروع سمب قادصل!و رفكو ميرحتدسج

 هيف هب لعفلاب لكلا مزلو . جرف ريغ يف ركذب ميرحتلا مدع يف صخرو

 ٧. ىنزب :تهركا ةرحل رقعلا مزلو . كلذب رفك الو ميرحت ال ليقو : طلغب

 : هب تضتقا ةلفطل هب مزلو . اهجرف ف عبصا لاخداب مزلي الو .: هفصن

 بلثلو . نفدتو. حبذتو . اهتميق ةمهبو . اقلطم .ةمأو . ةنونجبو : ةسصلو

 تامدقمبو ءاسنك ناركذ ةدخافمب مزلي الو . بيلثلام هربد . ف ىطو لفطلو

 رفك يوس ٤. .:: كفن , ٠: ,٠

- 

 براحو . بتي ٧ نا دترم لتقي ال ةمتخ «

 ىرسيو هيدي ىنمي تعطقو . هيلع ردق نا اسفن لتقو الام باصا مطا
 ناو . دحوم ال . لكأو لتق نا عطاق كرشم بصليو : طقف الام ذخا نا هبلجر

 ماما هبلط ناف . هتبراحم يف باصا ام هنع رده هيلع ردقي نا لبق بات

 باصا امف هعانتما ىلع لتاقيو . هثلا مكحل ملسي ىتح كرتي ال غابف عتم

 نم بلاطيو . هنيبو اننيب صاصق ال ذا هنع رده حرج وا ي سفن نم هيف

 نمأيالو رفيف بيلصت وا . عطق وا .لتق نم هيلع هللا مكح ةماقاب ركذ
 اوفني وا ىلا - ءازج امنا :ىلاعت هلوق رس وه. . مالسالا دالب يف

 سبحلا وه يفنلا نا الو ى كلذ يف ريخم مامالا نا ليقام ىلع ال . ضرالا نم

 جرخا نا ىشا وا . اكرشم وا .ادبع ولو هغسر نم قراس ىنمي عطقتو

 . ( راتخملإر) ىلع رانيد عبر وهو. رثكاف مهارد ةعبرا هتميق ام زرح نم

٥ 

 ةانجلا ةبوقع يف

 بر احملا ها زج

قد الا دح



 نوعطقي ال نم
 سلتخملا

 وا .رقا نا ةرشع ليقو . سمخ يف الا ةسمخ عطقت الو .ةسمخ ليقو

 وا؛ لتقك اهضعبوا . هسفن فلتي اميف دبع رارقا زاج لهو . نالدع هبلع دهش

 ،ىعرملا نم قراسلا وهو سلتخح ال .( نالوق ) لام وه ذا ؟ ال وا ؟ عطق

 . نئازخلا نم وا ث راودلاك حارملا نم جرخي مل ام يراربلا وا ء لابجلا نم وا

 . ةنايخب ةعتما قرسيف نذاب لخدي نم وهو : نئاخ الو . طبارملا نم وا

 .اريغص قرس نم دي تعطقو .نوبقاعبو مهعم وهو هباحصا نم قراسالو

 . اهبعارعم اهقرس نا ال . رباك نا فالخ نم هلجر دازبو عار اهل ةباد وا

 ناالا . اقراس نوكيف زرح نم جرخي ملو ى هبشاو برقا سلتخملاب وه ذا

 ۔ ابراحم نوكيف رباك

٩٦٣٦







 لوالا لودجلا

 ههكح . هتفص حرجلا

 ىلوالا ةتلا يف سيل ٠ دجلا يمدت يتلا | { { ةيمادلا _

 اهف امناو ةمولعم ةيد دلجلا قشت يتلا ةصراخلا _

 " ةمركح دلجلا طشكت يلا | قاحمسلا _

 محللا قشت يتلا ةعضالا _

 ةدع يف محللا قشت يتلا ةمحالتلا _

 . عضاوم

 نيبو اهني ىقبي يتلا ةأطللا _

 ققر رتس مظعلا فاشكنا

 :دمعلا اطخلا

 :) كلذو.صاصقلا | ةيدلا رثغعفمصن | هرهظت يا مظعلا حضوت يتلا | | ةحضوملا

 لما سيقيذا| ةيدلا رمغ مظعلا ميتيلا . ةنشايلا
 ةفرعملاو بطلا
 حرجلا لوط

 هقمعو ه ضرعو | هفصنو ةيدلارشع
 هيطبن مظعلا رسكني
 ءاودلا عم

 ٥ را دعم ن وششيو

 حداجلا يف
 امهيف صاصتال سأرلا مأ ىلا لصوت يتلا ةمومألا _

 ىفخي اهن الإ ةيهلا ثلت| ىوها ىلا لصوت يملا | | ةفتاجلا
         توملا امهنم

٩٣٩ 

 



  

 .ةديدج ساقت قاحمسلاو . ةصراخلا . ةيمادلا : يلوالا - ثالتلا

 تامالعب هربا دعب زيمتو .ثربلا دعبو ةديدج ساقت :اهريغو

 . هرب دعب ملعت الف ةأطلملاو ةذفانلا ةفئاجلا الا

 سأرلاو . هجولا ف سايق يف سايق مت اذا كلذ لك تبثي _ ب

 هجولا فصن سأرلا مدقم ليقو . سأر"ا فصن دجلاو . هفصن

 . سأرلا مدقم فصن سأرلا رخؤمو

 لك يف لجرلا فصن يعفاشلاو ةةينح يبا دنعو اندنع ةأرملاو _ ج

 اهتيدنم كلثلا ىلا لجرلاكف ةيكلاملا اما . ةيدلا ىلع اسايق كلذ

 3 لجرلا فصنكف كلثلا ىلع داز اذاو

 ناللا حرجو . دسجلا حرجك ناسللا ريغ مفلا حورج _ د
 . هجولا حرجك
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٩ 

٩٤ 

  



 ين اثلا لودجلا

 : يتآلا ليصفتلا ىلع ةبدلاف

 ءاضعال ١

 - نيديلا نيلجرلا - نينذالا عطق

 ۔ فنالا ةن را نراملا - ناسللا

 - نيتنجولا _ نيتفشلا - نيجاملا

 ۔ ركذلا _ نيتدعقملا

 _- نيرفللا - ٢ شحلا - جرفلا

 علق _ رافشالا ةأرملا ييدث

 _- ردسلا ماظع 1 . نينيملا

 - رب۔)!و لبفلا طاخ - بلصلا رسك

 نينيعلا نافجا يفو
   . هاج رع لجر وأ ءهالش وا

  
 . كلذ نم لقا هيفام

 : ةلازا ( ةيدلا فصن قذالاو نيعلاو .ديلاك ندبلا يف نانثا هنم امع درف لك
 | .: رسك يف ( ةيدلا.بفصن) ةدحاولا نيعلا رصبو _ ةدحاولا: نذالا عمس
 ٠ نينذالا فارشاو . ةيحللا رعش يفو © ءالشلا ديلا عطق وا . ةوقرتلا وا . علضلا

 مامسع دي لك ( ةموكح ) بيسملا . ةدئازلا نسلا .

 عفانملا ةلازاو ءاضعالا عطق

 أطخ ناو . فلتلا هنم فاخي نا الا . صاصقلاف ادمع ناك نا ؛ثاضعالا عطق )

 ةلماك ةيد هيف ام

 عفامللا

 رصبلا _ عمسلا لقعلا ةلازا

 : - توصلا _ قطنلا قوذلا مشلا

 نسولجلاو مايقلا عامجلا هوق

 ۔ساأرلاةدلج ةلازا _ نيديلا لالشا

 هصربي نا _ همزجيو هبرضي نا

 مايق _ هلسن عطقي نا _ هدوسي نا

 نم ةأرملا عاضر باهذا _ هركذ

 ' :عمدلا - ةدالولا .عطق - اهييدث

 ب طاخملا - كحضلا _ قيرلا

 .. خلا _ عاطقنا الب طئاغلاو لوبلا

 5 ةموكح هيف ام وا

 , مجعأا نالآ وا. ءازوغ نمع وا { ادوس نس وا

 . (ةفشلا ةيد فصن ) تبني ملو براش فتن اذا ( ةيدلا ثلث ) يصخ ركدوا

٩٤١ 

  



 حورجلا
 شراو راثآلاو

 كلذ

 ةماد شدخ

 ىرغص

 ىربك ةيماد

 ةمحالتم

 قاحمس

 ةحضوم٥

 ةمشاه

 هلقنم

 هيلع :ىنجمل اهنود امف سفن يف ةيانجب بجي ردقم لام يهو

 . اييناج ىلع

 .دللا قوفتنئالث : ]١[ رشع ةسمخ حورلا هو باب

 ةثالثو . هعبرف هنمثق ريعب نمث فصن اهلو : ءادوسف ءارمحف .ارفص

 يهو ىرغص ةيمادف . ءوضو ضقني الو ءامب ناو عمد ام وهو : شدخ هيف

 لصت ل و هتعطق ام يهو , ىركم . مد هنم ضافو دلج نم تعطق ام

 ام يهو ةعضاب : محللا ىف ةثالثو . ناريعبف ريعبف ريعب فصن اهلو . امحل

 كلذ تزواج ام يهو ةمحالتمو . هتلصوو محل و دلج نيب اقافس تقش

 الب مظعلا نيبو هني قافس ىلا هزواج ام وهو قاحمسو . محل يف تنعماو

 يهو : ةحضوم مظعلا يف ةثالثو . ةينامثف ةتسف ةرعبا ةعبرا اهلو . هعطق

 اهلقنل ةلقنمف . هترسكف هتمشه ام يهو ةمشاعف . هرسكت ملو هتحضوا ام

 سايق ىف سايق مت نا هلك ركذ امو . ةرعبا ةرشع ىلواللف : هناكم نم هايا

 يفةرشع ةيناثلل 1 .سأرلا فصن دسجلاو ة هفصن سأرلاو ش هجولا يف

 ؟ سارلا يف رشع ةسمخ وا ؟هف ف رشع انثا وا ؟ هجولاو سارلا

 ةثلاشل له: اذكو (فالخ) ؟هجولا يف نورشعو ةسمخو . هيف نورشع وا
 نونالث وا ؟ نورشعو ةسمخ وا ؟نورشع وا ؟رشع ةسمخ وا ؟ رشعانتا

 لوالا لودجلا رظنا ١(

٩٤٢



 ايلوصول ةفئاجلا يهو : ىرخا ةثالثو : اضيا ( فالخ ) رم امك هجولا 7

 اهلو . ةيحان لك نم وا . حرجلا ربك وا .ةربا سأرب ناو فوجلا

 ٠ كلذك ردصو موقلحو قلحو ركذو ربد ف نوكتو ةذفانللو . ةيدلا كلل

 ةفئاجلاك هجولاو سأرلاب صتختو اضيا ةماللاو ةبقانلا ىمستو ةمومأمللو

 اهجورخ ةبقانو ةمال اهل لاقي لهو ._ رغص ناو - كلذك ثلثلا فوجلا

 اهيف نئاكلا ةرشقلا اهغولبل ةمالوا ؟ غامدلا نيبو هنيب ءاوخلل مظع نم

 امك هردقب ذخا حرج يف سايق متي مل ناو . (نالبوأت)؟ تيمس اهبو غامدلا

 دعبو اهيف ثادحا لبق ةديدج حورجلا ساقتو . ىلاعت هللا ءاش نا يتاي

 هربلا دعب ةحضوملا ةمالعف : هقوفو دلجلا يف يتلا ةسمخلا ريغ يف مسجتو هرب

 هباشتتو .هيف دقعالو اهسكع قاحمسلاو . دقع كرحت الب مظعلاب اهفاصنلا

 يف دقعالو + نودالاب حورجملل ىطعيو قاحمسب ليقو . ةعضايي ةمحالت
 دعب تلثلا اهل يتلا ةثالثلا ملعل لصوي الو . اهرثا يقب ناو ۔ ىركلا

 ٠ةلقنملاو ةمشاهلا ةمالعل ضرعت نم را ملو . ملعو ناب ام هل ىطعيو . هربل

 . نرامو . ناسلو . لقعك : دحاو ناسنابام ةيد تلمك [ باب

 رغص ناو ۔ جرفلاو 4 ركذلاو ء بنذلا مجعو 6 سأر رعشو . ةيحلو ، فنا ةبنراو

 اكحضوا .اعمدوا .ةدالووا 'اعامج عنمي اميفو . ةيدلا اهدحو ةفشحلا يفو .- لكلا

 ٠ عطقني ملو طئاغلاوا٠لوبلاوا . هدعب امو عمدلا لصتانا ليقو ۔اطاخم وا .اقبر و

 ثكلث هنا اهنم : (لاوقا) هيفو ٠ رظنلا ليقو . اهثلث ليقف اهدع نكي ملو ةرم ناك ناو

.14 

 ةفئاجلا

 ةماللا ةذفانلا

 ح٥و رجلا سايق

حد ١ وجل ١ ةي ٥



 ءاضعا عطت

 ةدحاو ةب رص

 اذا ا. مكج

 ب رضا ١ ددعت

 هب امو . ةلماكف الاو ى عطقنا نا رظنلاف برض نم حيرب ثدحا ناو٠ وضعلا ةيد

 ٠ةضيبو 0 ةفشو . بجاحو . فناو . نذاو ء نيعو 3 لجرو . ديك :نانثا

 . ةمات لطب وا . عطق نا ۔ رغص ناو ۔ لكلا يفف : ةنجوو . يدثو . ةدعقمو

 ؟ اهفصن وا ؟ ةمات له : لاطبالا دعب اهلاوز يفو . اهفصن ةدحاولا يفو

 نوفج يف متتو . ( فالخ ) ؟ رظنلا وا ؟ اهسمخ وا ؟ اهعبر وا ؟ اهثلث ,ا

 ف هسكع ليقو ٠ ثكلث ىلفسلا يفو 4 اهاثلث العلا يفو . نيتفشو . رافشاو

 يفو .دلولا نوكي اهب ذا ناثلث نيتيبلا ىرسي يفو . ءاوس ليقو . نيتفشلا
 ۔ تبن نا رظنلا امهرعش لاز نا نيبجاحلا ىفو : ءاوس ليقو 3 ثلثلا امهانمي
 مظنلا وا . محللا وا . دلجلا هعم لاز ناو . رظنلا ليقو . ةماتف الاو

 اهتيدف ةبرضب بجاحو . رفشو . نفج مم نيع تعطق نا ليقو ٠ ةماتف

 ٠۔ةبرضب امهيف امب نينيعلا عم اعطق ولو ىرخا نيبجاحلل ليقو . ةدحاو

 ؟ ناتيد وا ؟ ةيد لكلل له : اهب هايثاو ركذ لصؤتسا نا اذكو
 دعب نيبجاحلا دلج عزنك : هتيد لكلف برضلا ددعت ناو . ( نالوق )

 . ( راتخملا ) وهو . ةفشلا ةيد فصنف تبني ملو براش فتن ناو . امهرعش

 نا لضافت الب لبالا نم سمخ سرضوا . نس لك يفو . رظنلا ليقو

 دوسا وا ء عقو ناف : ةنس لجا علقي ملو بيصا ناف : ةمات عمجلا يفو . علق

 ناو۔ عباصالا يفو ث يقابلاو بهاذلا باسحبف رسك ناو . ةماتف هناكم تامو

 اهلف ثلاث لصفم نم تعطق نا دي ماهبا الا ى لضافت الب ةيدلا ۔ لجر نم

 عطقناو . ةيدلا مالكلا باهذ يفو . ةرعبا ةرشع لكلو ٠ _دبلا ةيد ثلث

٩٤٤



 ليقو . تبن نا اهفصن ريتخاو ٠ صولقف دوساف بيصا وا ي تبني ملف رفظ

 ٠صقنلا يطعاو طخب ةملاس عم تسق لجروا . دي تصقن ناو . اهثلث

 ىطعيف هتملاس عم اهب وا. هتباصمب وه مث رجحب ديلا صقان يلو يمربو

 رظنيف رظنلا صقانل ملع بصنيو ٠ مهنا نا فلحو . صقنلا ردقب
 سيق اهرظن غلب ثيحف هتصقان حتفتو ضمغت مث . هتملاسب هبلا

 ال ةميقتسم ةللاس تربجف قفرم وا . ةبكر ترسك ناو + مهتا نا فلحو

 نا دضعلا وا ؛ قاسلا وا . ذخفلاو . اهتيد فصنف اهب عفتيو فطعت

 خملا جرخ ناف . فصنو صتئالق مبسف ماظع اهنم تلقنف ترسك
 اصولق رشع ةتس سأرلا ةمومأم فصن اهلف تبعذ ناف : اهماظع عمتجت الف

 نم ناو تمطق نا ديلا يفو . ابدحنم ربج ولو ةيدلا هلك بلصلا يفو : ناثلثر

 لجرلا اذكو ٠ رظنلا اهدح ىلع ةدايزلا يف ليقو . ةمات عباصالا لوصا وا . بكنم

 لكلو لصافم ةثالث عبصا لك يفو . ةبكر نود وا ء كرو نم ناو تعطق نا

 بسح نيلصفم نيب تعطق ناو : - لجر نم ناو- عبصالا ةيد ثلث لصفم

 ٠. ةمات لجر نم ناو ۔ لفعلا وا ى طلخلا يفو . رخآلا نم دئازلا ردقب

 ؟ةيدلإ هل , لهف تعزنف ةدحاو نيع هل نم « لصف
 متت ال وا ؟ دابعلا لبق نم ىلوالا لاوز نكي مل ںا متت وا ؟ اهفصن وا

 دئازلاو ء( فالخ )؟ هللا ليبس يف تعزن نا الا حراوجلا نم اهريغك اهل

 وا س عبصاك اهتيد نم غلبي ام ردق ىلع ةحراجلاكف هب عفتنا نا ةحراج ىف

 لجرلا وا .نلا صقنو . ةصقانلا اذكو . رظنلاف هب عفتني مل ناو . نس

٩٤٥ 

 ناصقنلا سايق

 لجرلاوديلا يف

 رظنلا يف

 ربجلاو رسكلا

 حد ١ وجل ١ هب د

. اضي



 ساقت ام نكي مل نا ليقو )١(. رم امك عمسلاو نيعلاك اهب عافتنالا صقن ردقب

 ناك نا فلحي مث ىطعيف يناجلل لعفلا عجر ۔(٢) رم امك هيلو نم ناو هيلا
 اذكو : نيبتي يح هبتشا ام هيلع ىقبيو ناب ام هنم خا الاو ى فلحي نم

 عبرا قنعلل اذكو ٠ اهتيد عبر اهنطاب يفف حاون عبرا اهل ديلاو . جوملا

 يفو ث ناثلثف اعمتجا ناو . ةيدلا ثلث ماما نم ناو بدحلا يفو : حاون

 ماق ناو . اهسدس (٣ر نيقافسلا نم لك يف سايق ف سايق هبف مت نا قتفلا

 ذخا ام ردق ىلع حرقلاو قهبلاو صربلاو .ةماتف۔ لق ولو ماذج ةبرض نم

 كحضوا . قاوف وا . بؤاثت وا ،ةسطع وا . ةلعس اهنع ماق ناو . دسجلا يف

 وا ى فنا وا . ةفشك تبقث نا نذا يفو . هريغ ليقو : لصتا نا رظنلاف

 . مظع ىلع نكي مل حرج لك اذكو . لك يف ناتمحالتم ذفن نا نفج

 نقنلا در امو يينذالا نيب ام هدحو . هجولا حرجك ركذلاو ناسللا حرجو

 راسكنالا در ام سأرلا اذكو -٠ ةيحللا نم ناضراعلاو - ةهبجلا دلج راكنال

 هجولا نم وا ؟ سأرلا نم لهو . نذالا قوف طوطخ تدر امو )٤( ةفقنعلل

 ٬تقرخنا ناو ]٥[. رم ( فالخ ) ؟ سارلا نم اهرخؤم وا ؟هنم اهمدقموا

 ناتمحالتمف اهبقث متلا ناو . اهتيد نم هردقب ذخاو سيق اهنم عطق وا

  

 ةهجلا قافس نيقافسلا ٣( اضيا بابلا ف ٢( لصفلا لبق بابلاذه يف ١

 ىلعالا دلجلا ثحت ةقيقر ةدلج : قافصلا وا قافسلاو ىرسيلا ةهجلا قافسو ىنميلا

 ىلعا يه ءاف اهدعب فاقب ٤( قتفلا هنم ناك قتفنا اذا يذلا وهو محللا قوفو

 ٠ ( ءوضولا باب ) تاراهطلا باتك يف ٥( فلخ نم افقلا

٩٤٦



 .دمجلاك ناسللا ريغ مفلا حورجو . بقثلا غلب ام ردقب ذخا الاو . رم امك

 حرج نبي ملو مد اهنم جرخ وا . ءادوس وا . هارمحب ناو نيعلا حرجو

 يف لهو . تشمع وا . تلوحا وا . تروعا نا اذكو . (رظنلا) هيف :اهب

 نا فاعرلا اذكو .(نالوقر) ؟ رظنلا وا ؟ ةيدلا هتبلغ وا . موا عن

 رظنلا ليقو ٠ رانيدف عطقنا ناو . اهفصنف ةيحان نم ناك ناو : لصتا

 لهو .لصتا نا ةيدلا ليقو . عطقنا ناو رظنلا ءيقلا ىفو . عطقنا ولو

 وا س برض نم مرو دلوت ناو ٠ (نالوق) ؟ رظنلا وأ ؟ اهثلث ةواشفلا يف

 علق نا هسرضك لفط نسو .هرب دعب ساقيو . حرجلاك يكلاو . رظنلاف ةدمع

 ٠ ةماتف تبني مل ناو . لجرلا نس ةيد ثلث ليقو . ريعب هيف ريتخا : تبنف

 ناو . اهثلث عجرف هنيح يف هدر وا . تبنف لجر سرض علق ناو

 ترسك ناو : رظنلاف ةملثنم الو ةجراخ الو ةجترم ريغ تتبثو تعدصت

 نس ءيش الو . رظنلاف عزن مث در مث نس عزن ناو . ةماتف محللا قوف نم

 ةحراج لكلو . ةيدلا هيف لعج نا الا . عزنو هنس ناكم هدر ناريفلا

 تعج ر ناو ،دعب تعزن نا رظنلا اهيفو .اهتيد ۔ تئربو تعجر ولو تناب

 (٠. نالوق )؟ءيش ال وا ؟ رظنلا اهيف مزلي لهف :اهباهذ دعب عمسك ةساح

 ۔ بهذب تبنو عزن نا ةيحل رعش نزوي « لصف

 ريغت ناو .اهرعش يف ةضفب ليقو .امهيف ةأرما سأر رعشك رظنلا هيف لبقو

 عصوم هنم ريغت ناو . هضعبك رظنلا هسكع يفو . ةيدف ضايبل داوس نم

٩٤٧ 

 لب زا ام شرا

ريغ يح نم



 فالتخا
 تايدلا
 فالتخال
 اهباحصا

 ناكنا حرجلا ةيد هلف رعشاف عرقا برض ناو . ةيدلا يف غلبام باسحبف

 ةحضواف هجو نم برض نمو . برض نم دلوت حالص لك اذكو . طقف

 ةدح ىلع لك سيق ۔ هسكعك ۔ هدسج يف تحضواف هنم وا 4 هسأر ق

 ناو (نالوق )؟ حضوا ثيح وا ؟همفل رظني لهف الاو هحرج رجفنا نا

 الاو . هلعف ناب نا ينجام لك ىلغف هناكم يف رخآ هداعاف دحا هحرج

 شامهنيب ام همزل يناثلا هحضواو اقاحمس لوالا هحرج ناو . افلحو يطعا

 كوشلا وا \ طشملا نانساك سافيال امب برض ناو : امهريغ اذكو

 نم ةدحاوك . امهيف ةرشعو ،ةرعبا ةسمخ لجرلا يدث ةملح يفو . رظنلاف

 يف ليقو . اتعطق نا تمتو : اهتيد فصنف الاو .اهعاضر بهني مل نا ةأرما

 عزني ام هنم عزن ناو . هتيد رشع لجرلا يفو . اهتيد سمخ ةأرملا ةملح

 ام وا س تبني مل ناو براش وا س فنا وا . ةناع وا . طبا رعشو رفظك

 . هنذاب ريخالا هنم عزن ناو . رظنلاف كلذك اقلطم قاس رعشك عزني ال

 مادف ةأرما تبرض ناو . هنامض يناجلا مزل هتعواطمب وا . هب هحرج وا

 اهب ماد ناو . ةيدلا ليقو . رظنلاف اعطقنا وا . رهط وا . مد اهب

 ف ةأرملاو . هثراك لكشملا ةيدو ٠ اضيا رظنلاف ةردك وا . ةيرتك امهريغ

 .اقلطم هفصن ليقو . هيف ةحضوملا ريغ يف ليقو .لجرلا فصن هجولا ريغ

 ةئامتس ينثولاو .. مهرد ةئام نامث يسوجملاو . دحوملا ثلث دهاعملا يباتكلاو

 .:رح ةيداهب زواجي الو . هتميق ردق قيقرلا ةيدو . لجرلا فصن ةأرملاو

 رح ف امو . هنم يقابل ١ ردقب هل ذخا حرج مث هحراوج نم صقن امو

٩٤٨



 . ماتلاك ماتلاو . هتميق نم كلذك قيقرلا يفف اهثلث وا . هتيد فصنك

 ؟ هب ررحي له : هتميق قيقرلا ةيد ىفوتسا نا نكلو . رظنلاك رظناو

 (١)تامف ايح هتطقسا ناف : لودعلا رظنب ردقي ةما طقسو .( نالو ) ؟ال ما

 ؟ ةما وا ؟دبع يه لهو . ةرغلاف (٢)ارح ناك ناو . اهصقنو هتميق ىطعا

 ؟ ةاش نوعبرا وا ؟ نوسمخوا ؟ ارانيد نوعبرا وا ؟ داوج سرف وأ

 وا ؟ ةئام سمخ ورا ؟ مهرد اتئام وا ؟ ةئام وا ؟ نوعبس وا ؟ نوسمخ وا

 ةرغو .( فالخ )؟ رظنلا وا ؟ةيدلا رشع وا ؟ ةرشع وا ؟ ةرعبا ةسمخ

 قوف امف ةقلع نم طقسلاو . اضيا رظنلا ليقو . هتيد رشع ردق كرشم

 يفو ت روصملا ف ةرغلا لبقو ۔۔ روصي ل ناو ۔ ةماتف الاو اتيم عقو نا

 دنع اهتعابت تمزلو ى تطقس ةفطنب مكحلا يف ذخؤي الو ث رظنلا هريف

 هب مزلي مل اتيماهدلو جرخف ةأرما تلتق نا و ٠ رظنلا مدلا يفو . ىلاعت هلل

 اهنطبب ناو . اضيا هب ة۔افكلاو هتيد يناجلا ىلعف تامف ايح عقو ناو .ءيش

 امم ناو هما ثرو ايح رخآلا مث تتام مث اتيم امهدحا جرخف ناننا

 , هبانم هنم اضيا ثرو با هيخال نكي مل ناوء۔اهلبق اتيم جراخلاةيد نم تثرو

 ناو ليق ۔ قيقرل ناو سفن جورخ هلبق نم دلوت اميف ايناج تمزل

 هيلعف هب تتامف نينس نامث نود هتجوز جوز ضتقا ناو . ةرافك دمج

 ٠ هتلقاع هدعبو ء غولب لبق ناك نا اقلطم هتمزل ۔ ليقو ۔ . اهقوف نا ال .اهتيد

 ١) هنيح يف يا . ٢) اهصقنو يا ةرغل اف تيم وهو يا ٠

٩٤٩ 

 طقلا ةيد

 مزلت ىتم و
ةرغلا



 ا% تامنت «

 بنجوا .ةوقرت وا ،لجر وا . ديب رسك مظع لكل نا _ لوالا

 بنج لك يف ناو . ناريعبف هريغ ىلع ناو . ةرعبا ةعبرا نيش ىلع ربجو

 : هسدسف هريغ ىلع ناو . ريعب ثلث نيش ىلع ربج نا لكلو اعلض رشع ينثا

 ناف : [١]مثع الو بيع هيف نكي مل نا . ناريعبف هريغ ىلع بنجلا ربج ناو
 ىطعا هبيع مت ناف ةنس مثعلاك رظنلاب بيعلاو رسكلا ةيد يطعا امهدحا ناك

 مثعلا ةيد وهو بيعلا ةيد نم رسكلا ةيد نم هيلا راص ام بسحو هتيد ةيقب

 كف اهيفعقو ةحراج غلبت مل نا ميس عالتخا وا . كف نم ناك امو

 ٠ ةمات ةيدف كلذ نم دسف ناف . عالتخا وا . داسفل

 .ديلا رسك سمخ ثلث عبصاب رسك لصفم لكل نا _ يناثلا

 ٠ سمخ اثلثف هريغ ىلع ربج ناو ءهسمخ ثلثو ريعب سمخف نيش ىلع ربج ناف

 ٠ ماهبالا مظعل ديلا ةيد رشع فصنو سامخا ةعبراو

 امهدحا لتق نا دوقلا حصو . نيجوزلا نيب صاصقال _ كلاثلا

 نم رخآلا امهدحا قرس ناعطق الو . لتقلا ريغ يف شرالاو .ادمع هبحاص

 ىلع عطق الو : هزحي ملو هتحت ناك نا هدلاو تيب نم دلوك هيفامه لزنم

 امهتمزل و . هب مالا لتق زوجو -امهب لتقيو هب نالتقي الو . اقلطم هيوبا

 ٠ هناث ري الو هتيد لوالا لع

 ١) ريغ ىلع مظملا راجنا استوا٬ ٠

٩٥٠



 هحرج ىهتنم ىلا اهنم صتقا الجر ةأرما تحرج نا _ عبارلا

 ٠هحرج نم رثكا هل سيل ليقو ٠ ( راتخملا ) وهو . هتيد فصن هلع درنو

 اهلثم هيف اهحرج ةأرمال سيقتو هب شرالا مزلو . جرف يفامهنيي صاصتالو

 ٠ اضيا هبرقا لجرلو . ميلعتب اهئاسن نم

 دحا ىمدا ناو . ريعبف ىمداف فنا ۔ ليق رك نا سماخلا

 ناجيه شخنلاو اهفصت امهدحالو . ةماتلاف اشخن ناو ۔ هفصنف هنودب هيرخنم

 يقابلاو بهاذلا باسح ةبنرألل و . ةماتف ةبصقلل هنرام عطق ناو . هحير نت

 هيف مرخلاو . نيتقرولا ىدحا يف تذفن نا هثلثو ثلثلا هيرخنم ةذفانلو

 ثكلثف زجاحلا نيتبقثلا تذفن ناف امهنيب زجاحو نابقث اهل ةرخنملاو ةدفان

 . هثلث زجاحلاو امهادحالو ة فنالا ةيد

 يف داوس هل لعج هبراض نم هنيع باهذ بورضم ىعدا نا _ ساانلا

 ىرخالا حتفت مث فلح زيمي مل ںاف هتباصمب اهيلا رظنيف هتحيحص ضمغتو ةطي

 .صقنلا ردق ذخأيو اهيلع فلحيو عضوملا ىلع فقويف دعبب اهبتشي ىتحالب رظني
 بماذلا ردق هضعبب ذخؤيو همالك باهذب ناسللا ةيد متت _ عباسلا

 مل ناو . ناسللا نم عطق امب لدع موسف مهفي ملف فورحلا ماقا ناف : لوده

 هفرعيال ىتح اهنم تاما ام ةيد هلف اهضعب ماقا ناو . ةماتف فرعت ىتح اهمقب

 ناسلك ةيدلا ثلث هتذقان يفو . ةماتلا نم اهتلمج ددع ىلع هردقب هعم نم

 ءالشو . دي ءامسعك تعطق نا اهتتاما ةفآ اهب ةحراج لكل اذكو . مجعالا

 ٠ كلذ وحنو ركذ يصخو نس ءادوسو ء نيع ءأروعو . لجر ءاجرعو

٩٥١



 وأ ٠ ةرضخ وا . ةرمح ترثا ناف ةمطل يف ساصقال _ نماثلا

 رثا ناف رجح يمر يف الو . نوتسف الاو 6امهرد نورشع ةئامف داوس

 اذكو . ةسمخف الاو . ةرشعف رثا ناف . ىصعب برض يف الو سيق احرج

 ةسمخ ليقو .هجولا يف كلذ فعضو . ةضكرلاو ةبكرلاك ابطر ناو طوسلا

 ٠ ةرعبا ةثالث ليقو . رظنلا ةضكرلا ىف ليقو ةرعبا

 بهذت مل نا ريعب املاس هبحاص ماق نا ءامغالا ةيد _ مسالا

 .بسح اهنم رثكا تبهذ ناف هسمخ ليقو . ةمات ثاثف تبهذ ناف . هتالص

 ٠ وضعلا رسك ةيد ثلث أربتال ةحرق لكلو . اقلطم ريعب ريتخاو

 ىرخا يف ةبجار اهيف تمت نذا ةيمادل _ رشاعلا

 اهتذفانلو . اهتمحالتمل هفصن عمو . اهتعضابل وهو . ريعب فصن

 وضعلا ةيد ثلث وضع لك يف اهلو : ةذفانلاك اهيف رتشلاو . اهتيد ثلث

 . ةحضوم سمخ ةيمادللو ،سارلا يف ةبدلا رشع فصن ةحضودللو

 . اهسامخا ةعبرا قاحمسللو ى اهسامخا ةثالث ةمحالتمللو .اهسمخ ةعضابللو

 ٠ كلثلا ةمآللو . اهفاعضا ةثالث ةلقنمللو ه ةحضواا افعض ةمشاللو

 نيتفئاجللو . رهظ ىتح جرخ نا خم هيف وضع لك يف ليق يهو

 . مظع رسك يف الو ةلقنمو ةمشاهو ةفئاج يف صاصق الو ٠ ناثلثلا

 ٠ لصفمك هيلع ردق لحمبو )١(. رم امك روهظلاب صخو . نامتك يف الو

 حح كلذ صخو ٠ نامتكلا ف اهن ود امف سفنل ١ يف صاصتال نا يلع انه ص ) ١

٩٥٢



 لضفلا ذخاو :لصفملا نم هنم صتقال هقوف رخآ دي لجر عطق ولو
 يف ىقبي املو . ةيدلا ذخاو صاصتقالا يف ريخ غسرلا قوف نم ناو . ةيد

 ناك اهنم عطاق عطق ناف . اهتيد.كلث, اهاهتنمل عسرلا دنع نم دبلا

 عطاقللو رخآ ىنمي عطق ناو . يقب امو عطق ام باب اهثلث عطقامل
 عطق ناو ٠ _ هسكعك __ ٠ صاصقلا ال شرالا همزل طقف هارسب

 عظطقلا ف و هدي .ةد ذخا ف عوطقملا ريخ طقف اهب ناكو ىنملا

 عطق ںاو ٠ ةبهاذلا ىلوالل ذخا عطاقلا نكي مل نا ةيدلا فصن درو

 : هيدلاف عطاقلل تسلل و ةجا ر وا ‘ ا.۔صا

 ةيرظن - ىرا ام ىلع-يهو . ءامدلا باتك يف كلذب حرص نا قبس امك روهظلاب ==
 اهب علطضتال صاصقلا “ارجاو دودحلا ةماقا نا كلذ . امامت عقاولا قباطت ةقدام

 فرشتو اهروهظ لاح ةعيرشلا ىضتقم ىلع اهماكحا يرجت يتلا ةملسملا لودلا الا
 يفشللل ةعيرذ ذختت الو ةانجلا عدترت .يتح اهتاضقو اهماكح ةطساوب اهذيفنت ىلع

 فاصتنالل ةانجاا اهب رهقت يتلا ةوقلا اهصةنت ةمالا ناف نامتكلا ةلاح يف اما ب ماقتالاو

 ةمالا ىلع ةنميه٠ ةطلس كانه نا :هانعمف نامتكلا انلق اذاو . مومعلا هجو ىلع مهنم

 يف بغرت ىتلا ةمالا تاعامجل ۔ هذه ةلاحلاو ۔عدت الف عرشلا نوناقب دقتتال اهنا دي

 عتمتت ةمالا تناكو ةيكئال ةموكح تناك اذا الا مهللا .اليبس نيدلا ماكحا ذيفت

 دودحلا اما . تايدلا و شورالاب قلعتي ام ذفنت نا كلمت ام ىراصق ناف ةيصخشلا اهلاوحاب

 ضعب لاق نمل و . اليدبت هلا ةنسل دجت نل و لودلا يف هللا ةنس كلت ٠ الف صاصقلاو

 ضعبل أًاهتت ةذاش ةلاح كلتف . سكملاال . روهظلا نم ذخاي نامتكلا نا انءاملع
 هركذ تفلساام وهف درطملا ماعلا نوناقلا امل ٠ نمزلا نم ةلفغ يف تاعامجلا

 هح>صم ها . ملعا هللاو

٩٢



 هحشو دمعلا

 أطخلاو

 [١]اطخ وا . ههبش وا . دمع اما حرجلاك لتلا © باب ©

 صخش ىلع ماكحالا ذفان فلكم دي نم ادمع ةمر جورخب لوالا دحو

 هعاونا

 هبش دمعلا

     ةماسقلا

 لت ةلا ةيد

 هب رضف هلتق ين اجلا دصقي نا

 هقرغي وا . هقرحي وا . لتقي امب
 توميف امس همعطي وا . هقنخي وا

 : الثم

 . لتقلا نود ةيا:جلا دصقي نا

 هل حابي ام ملسملا لعفي نا

 محل عطقو دايطصاو ةيامرك هلعف

 ادحا بيصتف ةلآلا شيطتف ناويح
 ٠ الثم توميف

 ةلحم وا .ةدلب لما فلحي نا

 هلتاق ىرديال رح ليتق اهيف دج و
 انفرع الو هانلتق ام انيمي نيسمخ

 . هلتاق

٩٥٤ 

  

 مكحلا

 وا . ةيدلا وا . دوقلا اما

 اهيدؤي [ةيدلاو] ٠ ةعبارالو٠وفملا

 ةثلثم يا ةظلمم هلام نم يناجلا

 وا لبالا نم ةئام اما ىهو اروف

 ٠ اهذ رانيد فلا

 يناجلا لام نم ةعب رمىدقت اهتيد

 ةيدك ةلقاعلا اهيدؤت ليقو .4 اروف

 .كلذب [ص] لوسرلا ءاضقل أطخلا

 يا اداو ارادقم ةففخم اهتيد
 ةليبقلا يا ةلقاعلا اهيدؤت ةسمخم

 ٠ ةرافكلا همزلتف يناجلا اما . ةيدلا

 نم مهيلع هعزوم هتيد نودؤي
 ةثالث ف فلحي ل نم و فلح

 ٠ قرفال اطخلا ةيدك ماوعا

.- 

  

  

 



 . رمآلا لوالاب جرخف : هلتق ةحاباب ال . هوجولا لك نم امهؤامد ًأفاكتت نعم

 دترملا عبارلابو . كرشملاو دبعلا كلاثلاب و . نونجملاو لفطلا يناثابو

 . مهوحنو قيدنزلاو نصحملا ينازلاو يناجلاو براحملا كرشملاو يغابلاو

 : تاظحدلم =۔=

 [ج اقافتا نبلدع ةداهشب [ب اعامجا لتاقلا فارتعاب [أ لتقلا تبثي ١

 . ةماسقلاب

 ب۔هذلا لها ىلع رانيد فاو - ودبلا لها ىلع ريعب ةئام ةلماكلا ةيدلا - ٢

 ناسارخك ةضفلا لها ىلع مهرد فالآ ةرشع و - برغملاو ماشلا لهاك

 فلا بذلا لما ىلعوه :(ص)هلوقل لبالل ةميقال لصا اذه نا ىلع . سرافو

 ىضربالا ةميقوا .اضورع الو رخآ اعون يطعي نا عون لها دجيالو . « رانيد

 . قحلا بحاص

 نوعبراو نوبل تنب نوثالث و ةقح نوئالث . دمعلا يف ةثلثملا ةظلغملاب دارملا - ٢

 ٠ اهتنس يف يا اروف ( عفدت اهدالوا اهن وطب يف تافلخ ةعذج

 ٢٥ ۔ نوبل تنب ٢٥ - ضاخن تنب ٢٥ : ( دمعلا هبش يف) ةعبرملاب و

 -٠ . اه يف دمعلاك ۔ عفدت ةعذج ٢٥ - ةقح

 نبا ٢٠ ۔ نوبل تنب ٢٠ ۔ ضاخم تنب ٢٠ : (أظخلا يف) ةسمخملابو

 . نينس ثالث ىلع عفدت . ةعذج ٢٠ ۔ ةقح ٢٠ ۔ نول

 :بيدأتلا هيفف دمعلا اما . .. ةرافكلا هفو . بيداتالو اطخلا يف صاصتال - ٤

 . وفعلا عم وا . شرالا عم لاكن وا . زيزعت

 ىلاعت هلوقل : دب كلذ نم ا ةبدلا ىلع ةدايز اطخ لتافلا ىلع ةرافكلا - ٥

٩٥٥



 ثلاثلاو . هناكم بو رضملا هب تومف ةداع لتقي ال امب برضلاب يناثلاو

 ناسنا وأ . ةباد وا . دص لا فلكم دي نم ةمر وأ . ةب رض طوقس

 وا ‘ هريغ ىلع هنم .يش و ١ . هسفن طوقسب اضيا حصو . هربغ بصق

 «هلها ىلا ةملسم ةيدو ة:هؤم ةبقر ريرحتف اطخ انمؤم لتق نمو»

 قح يف بجاولاك دهاعملا لتق يف بجاواا نال كلذك دهاعملا لتاقأ ىلعو

 ةنمؤم ةبقر قتعو مهقح نع اضوع نوكت هلها ىلا ةملسم ةيد : نمؤملا

 ةرافك نوكت ( اهيف ماعطا الو نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل ناف)

 : اهتمكحو : نمؤملا لتق مرح امك دهاعملا لتق مرح يذلا هللا قح نع

 نم داحيالاك قتعااؤ) ٠ افن دجوي نا هترافك ناك ةنمؤم اسفن مدعا امل هنا ٠

 . ( مدعلا

 امنا . هب لتقيال هنال ادمع ولو هنبال بالا لتق (أ : اظخلا نم - ٦

 بعلب تومي نم ( ج . بوميف ابدا برضي يذلا (ب ٠ ةيدلا هلع

 ةحراج ,ا . رصب صقن وا 0 ىمع يلا كلذ ىرسف دحا هجش نم (د . هوحنو

 همون يف رخآ ىلع بلقني ىنلا مئانلاك أطخلا ىرج يرجت يتلا ةبانجلا (ه

 رفحي نمك ةرشابم يناجلا اهكتريال ىتلا ببسب ةيانجلا (و ٠ هلتقيف
 ( ٠ . توميف ناسنا اهيف ىدزتيف ةرفح

 نم لقا تناك نا هحورجو (افنآ انركذ امك) نينس ثالث يف اطخلا ةيد - ٧
 دئازلاو = نيتنس يفف نيثلثلا ىلا هنع داز امو ۔ . ةنس يف ةماتلا كلث

 '؛ حلص كلانه ناك نا الا نينس ثالث يف ةماتلا ىلا اهنع

٩٥٦



 : ةليغلا دمملا نمو . كلذ وحن وا ٠اهب توميف حابم يف اهحيصي ةحبص

 وهو نئمطمل هن ىتؤيف ريخ وا . ةعامج وا . ماعطكل ىعديف دحاب لاتغي نا وهو

 الفاغ هناكم وا . هتيب ق ىتؤي نا وهو : كتفلاو . هب داري ام ملعيال زتنم

 ديق مالسالا : هيف لاقي يذلا وهو . ةأجف لتقيف ساب هب دبرا هنا ىريال

 دعب لتقي نا وهو زدنلاو . مالسالا يف كتف الو نمؤم كتفي ال . كتفلا

 ديدحب برضي نا وهو صقعلاو "_ هوجولا رش وهو ۔ نامالا ءاطعا

 لتاقلا وا (ةليحلاو عادخلا هج و ىلع ) ةليغ لتاقلا نع وفعلا زوجيال - ٨

 ىلعوا . ناما دعب لتاقلا وا - ةيد ذخا وا . وفع دعب لتاقلا وا . اباولو ةنايد

 ٠ لتاقلا لتقب مامالا ناف لوتقملا ءايلوا افع ناف حالسو بايث

 نيملسملا دتاق ها ث هتيالو يف نيملسملا يلاو لتقوا ث نيسلسما ماما لتق نم = ٩

 ممهم٫ايلوا نود نيملسملل مهءامد ناف نيملسملا ةيرس تلتق وا هريسم يف

 .٠ ةليغ ريغ يف واث ةليغ يف هيلع اوردق امفيك مهلتق نم اولتقي نا نيمم۔هللو
 ةيدلا نع أطخ لوتقملا افع ناو . هتثرو كلذ مزل ادمع لوتقملا افع نا - ٠

 ٠ ةثرولا هزيجي نا الا هثلث يف ناك

 ايلوالا يف ناك اذا و - دماعلا لتق يبصو غلاب و! .ىطاخو دماع كرتشا اذا . ١١
 ١ . راقصلا ولب رظتني الو دوقلا رابكللف رابكو رانص

 ارح ناكو ايح تطقسا ناو .لودعلا رظنبف ةمالا طقس اما : نينجلا ةيد -

 ةرغو (ىشنا ناك نا ةما ةرغو اركذ نينجلا ناك نا دبع ةرغ ينعي) ةرفلاف

 . هتيد رشع ردق كرشملا

٩٥٧ 

 كتفلا

 ردنلا

صقنلا



 تايدلا

 ةنالث _ اب كتف ةأرم اب _ هنع هللا يضر رمع لتق دقو . هناكم توميف

 . مهتلتقل ءاعنص لما اهيلع ألامت ول :لاقو لاجر

 ىطعت لبالا نم ةئام أطخب ناو ةيدلا ف نم © باب ©

 اهماع لزاب ىلا ةعذج نوعبراو ى ةقح نوثالثو ى نوبل تنب نوثالث دمعلا يف

 وا ، ادحاو المج ولو ۔ تلق ناو - هحورج اذكو ٠ تافلخ نهلك

 اذكو ٠ ضاخم تنب نورشعو ةسمخ ههبش يفو . لبالا ةميق ىلع هضعب
 ٠هحورج اذكو .اهماع لزابل ةعذج اذكو ةقح اذكو٠نوبل تنب

 نوبل نبا اذكو . نوبل تنب اذكو ة ضاخم تنب نورشع أطخلا يفو

 ةميق لهو هحورج اذكو ٠ لزاب ىلا ةعدج اذكو . ةقح اذكو

 ؟ ةرشع وا ؟ةسمخ وا . اندنع (راتخملا) وهو ؟ ريناند ةعبرا ريعب لك

 هنا هنع هللا يضر رمع نع يورو . ( فالخ ) ؟صخ رلا و ءالغلا ردق ىلعوا

 مهرد فالآ ةرشع قرولا لها ىلعو . رانيد فلا بهذلا لها ىلع لعج

 ٠ ةلح يتئام ةلحلا ىلعو .ةنسم ةرقب يتئام رقبلا ىلعو . ةاش فلا ءاشلا ىلعو

 هذه يفف . مدلا يلو ىلا اهلصويو ةلقاعلا نم يناجلا اهعمجي اطخلا ةيد - ٢

 ةلقاعلا دحاك هبيصت ىدا اذا اما . ةلقاعلا دحاك هبيصن يناجلا يدؤيال ةلاحلا

 يناجلا ناك اذا اذه -٠ هسفنب هل يه نم اهعمجي لب . اهعمج همزلي الق

 ىلع ناف مصا وا . اهوتعم وا . انونجم وا ث اييص ناك اذا اما .القاع اغلاب

 هححصم ها ٠ مهنم اهضبقيل هسفنب ةلقاعلا عبتي نا مدلا يلو

٩٥٨



 تمزل ةيد لك ليقو . اهذخآ تقو ام الا اهف تقو ال اطخلا ريغ ةدف

 ثلثلاو . اثالثا كلذك أطخلا ةيدو . ماوعا ةثالث يف ىدؤت ۔ حملهب ال ۔

 . اهعمج ريغ هيلع سيلو يناجلا ةلقاع ىلع يهو . نيماع يف فصنلاو . ماع يف

 ليقر . رثكاف ثلثلا لقعتو . اهعمج اهبحاص مزلو . مهنم دحاو وه ليقو

 بجتو . ىثنا وا . اكرشم ناو رحلا ةيد يف اذهو . رثكاف ةحضوملا

 .اضيا هتماتك ةرغلا يف دمعلاو . هريغ ليقو . ماوعالا يف هتماتك هترغ يف

 .انونجم وا . الفط ناو يناجلا لام يف أطخلا يف ةحضوملاو ثلثلا نودو

 ٠هدوجول هيلع نيد يهف لام لقع دعب نج نونجمل وا . لقاعل نكي مل ناو

 ىلوملاو . مزال نيدف الاو . ناك نا هيبا لاه يفف لفط رسع ناو

 . هالوم ىلع ليقو هلع نيدف الاو . ناك نا هلام يف ۔ ىنج نا ۔ لفطلا

 وا ، اطخب لتق وا .4 لت نا دبعلاو . هرغص نم نج نم لفطلاكو

 ءاقارتعا الو .ادمع الو . دبع ةلقاع لقعت الذا هبر ةلقاع مزلي مل هب دسفا

 ف ناو ۔ هتميق م رثكا هبر مزلي الو . كولم ىنج ام الو .احلص الو

 . هيلع ىنجم الو ناج لوقب ال _ اهضعب ةداهشب ناو ۔ نيبت ام لقعتو .۔ دمع

 ةداهشب نامتك يف ناو بجتو ٧ هللا دنع هبانم همزل اهنم كلذ هل ناب نمو

 ثلث هتلقاع مزل دحاو نم رثكا )١( هب لتق نمو : ةلقاعلا نم ناو لودع

 . ماع لكل ثلثلا مهلقاوع مزل ددعتم ادحا لتق ناو . ةنس لك يف لك

 ١( اطخلاب يا ٠

٩٥٩



 ىلوالا ةلقاع

 طقللاد

 سدلاو لوالا يف ثلثلا ءىطخملا ةلقاع مزل دمعب امهدحا نانثا ناو

 در هلتق ناف . يلولل رايخلاو . ةيدلا فصت وا. لتقلا اما : دمعتملو . يناثلا يف

 هؤالو هل نم ةلقاع ىلوملل يهو . )١( ةلقاعلا يف مكحلا رم دقو ٠ فصللا

 ؟ةطقال ةلقاع طيقللا ةلقاع لهو . مهنم دحاو هنال مهيلع لقعيو هيلع نولقعي

 دحوم لقع يف لخدي الو .دحا دي ىلع ملسم اذكو . ( نالوق ) ؟ الوا

 متي ىتح برقالاف برقالا اهيدؤيو دعو ةأرماو نونجمو لفطو . كرشم

 نكي مل ناو ۔ متي ىتح أدتبا ثيح نم عجر متي ملو تمت ناو ء ثلثلا

 لكلا ىدا ةلقاع يناجلل سيلو ادحاو ناك ناو .۔نالجرالا ةلقاعلا يف

 لك يطعي لهو . مهلاوما نم ةأرما وا . انونجم وا . الفط ولو هدحو

 و ثلثلا مت ناو . ( فالخ ) ؟ نيمهرد وا ؟ ةينامث وا ؟مهارد ةعبرا

 ةثالثلا يف رظنيو . ةثلاثلا يف اذكو . لوالاب ةناثلا يف اونب ةريشعلا ال۔ ىلوالا

 : ءاطعالا ف ع رش نح نم ال و 0 تجو نبح نمال . ةيدل ١ تضرف نبح نم

 لمحتو . هتبصع مهو بالا لبق نم هتابارق مه لجرلا ةلقاعو . قوقحلا باتك يف ١

 يعامتجالا لفاكتلا نم دعب ۔ وهو ملعلا لها عامجا وهو ةنسلاب تباث ةيدلا ةلقاعلا

 كشوال ةيدلاب ذخاول لتاقلا نال كاذ . هدعاوق ىسراو هسسا مالسالا عضو يذلا

 ردهال ميوقت نودب كرت ولو . نمؤيال اطخلا عباتت نأل . هلام عيمج ىلع يتاي نا

 ام كلذف اهعمجي نمو الك مزلي مكو ةريشعلا ىلع اهعيزوت ةيفيك اما .ليتقلا مد

 هححصم ها ٠ طسب فنصملا هل ضرعت

٩٦



 ناتنس :تضم ناو .ةنس يف اهلك اهودا تضرف نبح نم ثالثلا تضم ناق

 .دعولاب بجي الو .هدعب ب عوجر الو تبجو نيح ةنس يف اهؤاطعا زاجو .اهيق

 ةدايزلا ال . ةريشعلا ىلع صقنلاو . ةميق هلام لك نمو . ىضرب اهلقا ۔اطاو

 لفط يقابلا يف لخدو . اهسلفم وا . اهريقف ىلع ناو بجتو . مهلع

 نمو . ضرف لبق تام نم طقسو . قتعو غولبو مالسا دعب دبعو كرشمو

 اهيلع بجيو ._ هسكعك ۔ هيلع نلقع طيلخو كرتشمو ىلومك رتاثع هل

 امهك!رتشاو هرئاشع يف ؤ هغولب ردقب اهيف لك عم يدي نا هيلعو . ةنس لكل كثا

 لك عم يطعيو . مهنم دحاو كرتشملا و اطيلخ وا . ىلوم ناك وا . هي

 ربتعا اهرعش لازاف هتيحل وا . هسأرب الجر برض نمو . لجر بانم

 ةبد هتمزل ىرخا ةحراج .نالطب هبرض نع دلوت ناو .هب ىطعيف زنكالا
 ( . هنع دلوت امو حرلا

 ةمالع رح ليتق يف دجوت نا ةماسقلا طرش ى باب ©
 هيف ىلصت دجسمب دجوي الو . نيعم ىلع ىعدي الو . هلتاق ملعي الو . لتق

 ةوادع مهنيبو هنيب موق دلبلا يف نوكي الو . ماحز نم لتق الو . ةحلمج
 وا س ةلحملا وا . ةدلبلا كلت لما مزل طورشلا هذه تلمك اذاف . هلها ريغ نم

 ىلع سيلو ٠ هلتاق انملع الو هانلتق ام انيمي نيسمخ اوفلحي نا اهنم ايرق

 دحاو هب دجو ناو . ةماسق اهدحو لحملا نكت نا ةأرماو نونجو يصو ىمعا

 يد ت و 4 ةي دلا عفدي مث نمسمخ متت ىيح نامب الا هلع تر 7 : ةأرما ولو

٩٦١ 

 ةماسقلا

اهطورشو



 الا نكي مل نا اذكو . اهلام نمف الاو . اهل تناك نا اهتلقاع ةأرما ىلع

 ٠كلنك درفنا نا دبعلا ىلوم ىلعو . هتلقاع اهبدؤتو . هيلع ترركت كرشم

 رادلاكف دجو ناف : تيبلا و رادلاك يلاو . هلام يف هتمزل هل ةريشع ال نمو

 نكاس نم مهريغل مهزواجت ال (١)ةطخلا لها اذكو .هب ةماسقلا تصخ ابر اهبو

 هنه تمزل نكي مل ناف ٠اهلها نم دحا ماد ام كرشم وا . رفاسم وا

 هبفبجت لحمب دجو ناو .ةيدلا مهلقاوع ىلعو 6اهب مهنم ناك نمم فانصالا

 ىبا نمف . ةيدلا مهلقاوع ىلعو مهتمزل ةجوز وا. جوز و . هنباو با ولو

 ريغ ةحراج يف ال س روهظلا يف بجتو . رقي وا فلحي ىتح سبح فلحي نا

 ىلعافاصنا اموسقم ليتقلا وا . هدحو سأرلا دجو ناو . ندب نود سار

 يلب اميف تمزل ضرعب مسق ناو .( نالوق )؟ال وا ؟هيف بجت لهف : لوطلا

 ةبرقلا لها تمزلو امهنيب ام سيق نيتكس وا ! نيتيرق نيب دجو ناو ى سأرلا
 نمف الاو ءاتدجو نا هيلجر عضوم نم ساقيو . لكلاف اتوتسا ناو . هيلا ةبيرقلا

 طسوب دجو ناو . اهتبحانل ليقو ى ىرخا ةيحانل لك عضوم نم ليقو -امهني

 دجو نا ةصاخ ةقنزلا له!و . مهعراش اذكو . هلها تمزل هفرط وا . لزنم

 ةماع يداوب تمزل لهو . اهب صخ هيداو وا ٠ لجر دجسمب ناو . اف

 نورقتسيو موق اهلزني دحال ةكولمملا ريغ ةعقبلا اهب دارملا ءاخلا رسكب ةطخلا ١(

 طحل .اجل اب ةطح ىمست نا اهردجأ امو . اهب نولزانلا مه اهلهاو . مهب فرعت ىتح اهب

 . ةطخال اهب هلاحر

٩٦٢



 وا . لايمالا يف هدوجوب تمزلو ى قوسلاب اذكو .(نالوق ) ؟ال وا ؟ هلها

 نا اعم امهو . امهنيب دجو نا هلا نييحلا برقاو . اهجراخ ال . اهلخاد

 ةباد قئاس تمزلو . مسيلعف يحوا . نيرفاسم ةلحرب ناو . هيلا ابوتسا

 نم اوناكو اوعمتجا نا مهلكو اهبكار وا . اهدئاق وا . اهيلع دجو

 ثيح اهفرصي هديب تناك نم ىلعف اهيلا اووتسي مل ناف . مهلقاوع هبدتو .اهلها

 .اهبحاص ىلع ال .هيف تدجو عضوم لها ىلعف دحا اهعم دجوي مل ناو . اش
 اميف را خلاو ً ءاوسف ةيراس وأ ٠ طئاح وأ . لجوا . ةرجش ىلع ناو

 .ناو . ىرب هأربا نمو فلح ف__لحلل هراتخا نمف يلولل

 ىعدا ناو . لبتقلا ءاربا حصو ٠ هريغل ءارباف دحاوب كسم_سسا

 ناي وا . هرارقابالا هبلع ىعدم لتقيالو هريغل :ارباف هحرج هزأ ه أت

 الو . (نالوق) ؟ الوا؟ مهريغ ىلع اهيف دجو ةطخ لها نم لبقي لهو . هبلع
 هيلع رركتو هرهظ ىلع هل الماح تمزلو . ريغلل .ءاربا وهو هثراو نم لبقب

 تمزلو. ىتش لئابق نم اوناك نا ةطخ لها لقاوعك هتلقاع هبدتو . نامبالا

 ملو موق نيب ليتق دجو ناو ٠ هتقلخ تلمك نا حرج رثا هب طقس يف

 : هنال دع ينال . كرشم ف حصتو . مامالا هتيد مهنم ذخا ثراو هل فرعب

 ؟لكلا تمزل لهف : مالسالاو كرشلا يوذل اهلصا ةيرقب دجو ناو . لام

 . (فالخ) ؟ مالسالا يوذب صخت وا
 .۔۔ہ۔

 { يقبام هتميق ضعي "عاسو بتاكم ىلع ىدؤي إ لض

٩٦٢ 

ضرا ةماسقلا



 ملو ةليبق يف حيرج دجو ناو :اهب دجو ةنيفسب ناك نم تمزلو ٠امهتيد نم

 . هتيدو هتماسق مهتمزل تام ىتح شارف مزال لزني ملو هب نم ردي

 ةيرق لها تام ناو . هودع ركسع ءاقل دعبال لبتق امهنيب دجو نيتتفو

 ؟الوا ؟ هتماسق مهتمزل لهف : بايغو نيناجمو لافطاو .اسن اهيف يقبو اهب دجو

 هيلع نيبم وا . هلتقب رقم ىتاف ليتق ةيد ةطخ لها ىطعا ناو ٠ (ددرت) هيف

 ناويدلا لها ىلع ةماسقلاو ٠ اهطعمل اهدر اهذخآو ةيدلا وا 0 دوقلا همزل

 ليقو ة مهلاوما نم مهسوءر ىلع هودي ليتق امهنيب دجو نا ناتتفلاو : )١( لاتقلاو

 ال ناك نا هيدي وا . هب لتقيف هلتاق نيبتي ىتح ءيشب دحاو يلع مكحي ال

 رحلاو .هسكع ليقو . مهنم لتقي مل نيذلا امهنم هيدي امنا ليقو ٠ هب لتقي

 راهنلاو ليللاك ءاوس غلابلاو لفطلاو هريغو دحوملاو ىثنالاو ركذلاو دبعلاو

 ةثفلاو . لك نم لتق وا .ليتقلا ددعت ولو الل تناك نا ليقو :امهتلتاقم

 ءاتلطبا نا كلذب مكحو . نانثا ةبحان نم ناو زوجو ٠ رثكاف ةئالث نم

 ناو ٠ ةلطبملا مزل ةقحم امهادحا تناك ناو . اعم هوديف امهلاح لهج وا

 رأرقاب هلتاق نيبتي ىتح فقوي ليقو . هتيد ةلطبملا مزل ةقحم نم ليتقلا ناك

 وا .الافطا اتناك نا مهرما فقويو .امهضعب وا . نيك رشم اتناك نايب وا

 لتقلا اماو . اهذخا دعب هلتاق ناب نا ةيدلا درتو . نيبتي ىتح نيناجم

 ربع دقو حالسلا لمح مهمزلي و ريبدتلاو رمالا مهيلا عجري نم دارملا ١(

 . ناطلساا دنجب ضعبلا مهيلع
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 م ٠ (ددرت) هيفف نيناجملاو لافطالاب ةدعلا مامتاو

 ىلع ىلصيالو دوقلاو رفكلا دمعلا لتقب مزل ق باب

 ؟ال ما ؟ دوق همزل لهو . ههبش يف هيلع ىلصيو . بات نا الا هب ديقم

 . يناثلا ىلع هلام نم هليتق يديو ،التقال . ابرض هب لتاق دمعت هنال (نالوق)

 دوق آلو . نونجو يبص يف دمع الو . ةلقاعلا ىلع اطخلا ةيدو .مثآ وهو

 و .ءاسن ولو رارحالا ءالقعلا ني وهو . ادمع امهلتاق امهبداقيو . امهلع

 يدوهي لتقي ليقو . باتك لها اوناك نا ليقو . اقلطم نيكرشملا ني

 ةارماب لجر الو ء هسكعال _ يسوجمب ينثو و ى يدوهيب يسوجمو . ينارصن

 ريمع ناو دريال ليقو . هتيد فصن اهيلو دري ىتح اكتف نكي مل نا
 .٠دحاوب ةعامج داقتو . لضفلا هبر دري ىتح رخآب ةميق رثكا دبع الو كت

 ريغ ليقو . ةيدلا نم.. مهبانم هيلول نورخآلا دريو . طقف دحاو لبو

 ليقو . لوالا يلول ليقو . اقلطم ةعامج لتاق لك يلول ديقبو .. كلذ
 لقاعلا مزل نونجم وا ‘ لفط عم غلاب لقاع دحاو ف كرتشا ناو . رخآلل

 مزلي هيف ةثالثلا كارتشا يفو .ةيدلا فصن رخآلا ةلقاعو .دوقلا غلابا

 ريغ عم كرتشا ناو :ة اعيمج هنوديو اذه يف دوق ال ليقو . اهاثلث امهلقاوع

 , ؟.هيدي وا ؟ هب لتقي لبف : ريغلا هقبسوا . ابرقع وا . ةيح ولو ناس

 لتق دبع يف ناو . اعم هب التق دبعو لقاع رح هيف كرتشا ناو . ( نالوق)

 يف ناو ةيدلا ذخات دوقلا زاجو . رحلا هتميق فصن يدؤيو .هلثم هب

٩٦٥ 

لت۔ة۔ا)ا



 نا هءايلوا نم دحاولو هيبال وا . هليتق نبال ديقي نا يناجللو ۔ نامتك

 ؛ةوخالا عم ال . نينبلا عم دجلا اذكو . هيلا برقاللف الاو . هيف اوواست

 نا كلهي لهو )١(، رم فالخ ةأرملا يفو ى دوحنو لفطو دبعل حصب الو

 (٠ نالوق) ةيانجلاب ةلمجلا لها ةداهش زاوج يفو ٠ (ددرت) هبف ؟ال ما ؟ ,الؤهل داق

 ٠ طقف رقملا لقو . اعم هب التق هريغ هلتق هنا نييف رخآ لتقب لجر رقا ناو

 مجر نا رقملا يفو . هتنيب تعجر نا لتقي الو . هيلع نيبملا ليقو

 هلتاق هتيد مرغب لهف : دوهشلا عجر مث هيلع نيبم لتق ناو :( نالوق )

 هب رقم لتق ناو. ( نالوق ) ؟هيلع عوجر الب مه وا ؟ مهلع عجريو

 ناو . ( نالوق)؟ ال ما ؟هتيد هلتاق مرفي لهف ٠ اضي! هب رخآ رقم ءاجف

 ؟هبحاصك لتقي لهف :التقي نا لبق امهدحا عجر مث رخآ لتقب نالجر رقا

 هناهنى تتا نا هتيد مرغت الف رقم لتق ناو . (فالخ ) ؟ هنع كسمي وا

 لبق نج نا هتيد تمرغ انونجم هلتق دعب رقملا جرخ ناو . رخآ هلتق

 دترا وا \ نصحم ىنز نا اذك و . اهدعب نج نا هلتق لحو . هتيانج

 ٠لتقي هناف نج مث هتساسجب دحا لتق وا . اقح عنم وا 0 نعط وا . دحوم

 هاخا وا . هنبا وا . هابا لتق هنا رخآل لجر رقا ناو . أربي ىتح ليقو

 .رقم فلت ناو ٠ ماسربو هتعف كلذ لبق اوتاموأ ، نورضاح ءايحا مهو

 أطخ هتلتق لاق ناو س نيبتي ىتح فلك زرفي ال ىتح ةعامج ق هلع نيبموا

 ١( هلتاق لاتق ليتق يلول زاج باب ) : ۔امدلا باتكيف ( ٠
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 الا هب لغتشي ال ليقو ٠ مصوخ هتلتقف يلع ىغب وا ں نونجم وا . لفط انا وأ

 كللو تلتق رخآل لاق نمو ٠ ني ىتح سحي لقو . هاوعد نم نا

 . [نالوق] ؟ ال ما ؟ دعب هلتق هل لهف : هلتقت مل تبذك هل لاقف ةيدعت

 ىلع وا . ةنايدب لتاق نع ىفعي ال هنا مدقتت باب ©
 مدلا ثرويو ،مامالل مهرماو ةيد ذخا وا .ناما وا . وفع دعب وا ،بلس

 هوحن وا ؟ نعطب نكم مل نا )١( رم امك حابم لتق ىلع ةرجا ذخا زاجو . ىطعيو
 دعب ال . هيلع ةراجئتسا وا . نذا دعب هسفنب يلولا لتقو . اقلطم اهؤاطعاو

 ليقو . هليتقب لتق هئاطعا دعب لتق نمف .هب هدي نم هجورخل هيلو مد ءاطعا

 . لفطك لتقلا هل لحي ال نلماطعا نمو . مدلا ةيطع نالطب ىلع هانب ٠ال

 لهف :: هدعب قافا وا 6 غلب ناف .ةيدلا هلف رثكالا ىلع ةأرما وا . نونجم وا

 ٠ كرشم وا .دبعل هؤاطعا حصي الو ٠ [نالوق ] ؟ ال ما ؟؛لتقلا هل زاج

 ناف .ايلوالاو ةثرولاك لكلل لتقلا زيجي اهزجمف :[نالوق] هنم ةيمستلا يفو
 هلعف ملع نا هرخل الو . هل لتقلا زجي . ةيدلا بلط وأ .ممم دحاو ام

 . يفاعلا لقو . ةيدلا نم هنع فع ل نم بانم يناجلا نمضو (٢) رم دقو

 .دترا وا . مهنم دحاو تام ناو .- دحاو نم ناو - وفع دعب ةيد ال ليقو

 ١( (هامدلا باتك هلتق حابم لاتقتسا زاج : هلوق يف . .

 "( (ءامىلا باتك خلا يلولا ددعت تا : لصف : هلوق يف .
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مهنعىفعيال نم



 ةيارسلاب توملا

 ذخا وا . افع ناف : دعبالا مدقت برقالا دترا ناو . هريغ لتق نج وا

 ناو . هنم اهذخأيو . اهنم اضعب ذخا لو لتقلا هل زجي مل ملسا مث ةيذلا

 'هذخا دعب جرخ ناو ٠ةيدلا هاطعا هنم برقا جرخ مث هلو لتاق يلو لتق

 وا 6هوحن وا .الفط يلولا ناك ناو.ءاش ام برقاللو . هلعف لطب وفع وا

 ناو . لاحلا يف هلعف حصي كيرش هل نكي مل نا رظتنا ابئاغ وا . المح

 .قتع ىتح لتقي مل ناو . هنود نم لتق ةارما وا .اكرشم وا .ادبع ناك

 دبعلا لتق يفو . ةيدلا ذخا وا .افع نا اذكو .هيلا رمالا عجر ملسا وا

 تام نم بانم ثروي لهو . تنبو تخال زوجو . فقولا ةأرملاو كرشملاو

 ىلع لتق نا ةيدلا هثراو مرغو . [نالوق] ؟ الوا ؟مدلا نم ءايلوالا نم

 ليقو هلعف هل يلولا زوج ولو هب لتق يلولا ريغ يناجلا لتق ناو . يناثلا

 :هيلو يناجلا ةيد ذخاو ةيدلا هنم ذخاي ملو يلولا ريغ هلتق ناو .كلذ ريغ

 نا اذكو. . هليتق يلولا اهمرغي وا ؟ هتومب هلبتق ةيد طقستو اهلكأي لهف

 . [ نالوق] ؟هتومب طقست الو الام كرت

 هحراج هب لتق اريغص ولو حرجب تام نم © لصنف ©

 ثكم نا هحراج هلتقب رقي الو .۔ عوجرب ناو ۔ هرب دعب تمي مل نا

 .حرجلا ييح ام ليقو . ةعبس ليقو . ةثالث نود ام زوجو . تامف ةليلو اموي

 .امهوحن وا ء برقع وا .ةيح هتغدل وا . هلتق وا ،هدعب هريغ هحرج نا اذكو

 هلتقب ام وا .امس هاقس وا .همعطا نأو . هب ' رقي ال هلتقي ام هب ثدح وا
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 عبس هلتق ىتح هطبر وا .تامف هبرشف كلذ هاطعا ناو . هب لتق هنم نامف

 هيلعف امهوحن وا . شطع وا .درب وا . امهوحن وا .ة برقع وا .ةيح وا

 . ةح وا. عبس ىلع وا .اهيلع هامر وا .ةيح هلع ىمر ناو :هبد

 ء هلفط رما ناو .هب لتق كلذ نم تامف لاع نم وا ' رحب وا .رئ ف وا

 مرغي لفطلاو ةميهبلا يف ليقو . هب لتق هلتقف هلمج وا .هبلك وا . هدبع وا

 ام هبر مرغ هلتق ناف : ةيدلا هذخاو هلتق نيب دبعلا يف يلولا ريخو . ةبدلا

 . ةيدوا . دوقال .مثا همزل هريغل ناكو _ ركذ ام رما ناو .هتميق ىلع داز

 مل ناو ةمييبلا يف ليقو .هلتق ىتح هل رضح نا مثالا عم ةبدلا ليو

 . دوقلا ال . ةيدلا هتمزل تامف هتعسلف ةيح لفطكل ىطعا نمو . رضحب

 نالتقي دحا لتقب ۔ هنايبص دعب ملعملاك هتيعر ضعب رما نا ناطلسلاو
 تمزلو . لقع نا هتيعر نم ناج لتقيو .هتيد امهتمزل ليقو .هلتق نا 4

 يناجلا ىلع اهب عجر هديب نجي مل نم ةيدلا ىطعا ناو .هتيد نايبصلا لقاوع

 كله ام سوساج نمضو .ناج اهاطعا نا مثا ريغارمآ مزلي الو :لقع نا
 دربك هلتق ىتح آدحا ةيجنت ىلع رداق كرت ناو . مهتراغاب ةراغك هتساسجب

 نا هثري الو .ةبدو قتعو مثا همزل ةوه يف عقو وا 4 قرحك ما ؛عبس وا

 لكوم عزن ناو )١(-. رم دقو هديب رشابي مل ذا طقف ةبوتلا ليقو . هثراو ناك

 رهاظلاو .هتيد هتمزل هلتق مث هنع افع وا ؤهيلو لتاق لتق ىلع اليكو ةلاكو نم

  

 (:امدلا باتك) -٠ خلا ةبحص دقاع ىلع بجو باب : هلوق يف ١
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 دعب هلتقف هلتقب هدبع رما ناو .دوقلا همزلي هناف الاو . كلذب هملع الب هنا

 مثا رمآلا مزلو غولب دعب هلتق نا هلفطكل رمآ اذكو . هب لتق هقتعا نا

 ؟هب لتقي لهف : تام مث هحراج هيلو لتقف هلتقي احرج حرج نمو . طقف

 وا . قتع دعب هتيمر هتباصاف اكرشم وا .ادبع ىمر نمو .[نالوق] ؟ال وا

 ىمر ناو . ادهاعم ناك نا هب لتقي لبقو .دحوملا وا. رحلا ةيد هتمزل مالسا

 ىمرملا اهلوصو لبق يمارلا دترا ناو . طقف مثا ةدر دعب هتباصاف ادحوم

 ناو . هب لتقي م اهلوصو لبق دتراف ادحوم كرشم ىمر ناو . هب لتق

 هتميق هيلعو . هب لتقي مل ىمرملا لصت نا لبق يمارلا قتعف هلثم ادبع ىمر

 لهف :لوصولا لبق هبر كلم نم يمارلا جرخاو .هب لتق ارح ناك ناو
 ناو :امهنم ضعبلا وا ى يمرملا اذكو :[نالوق] ؟ يناثلا ىلع وا ؟ هلع هتيانج

 نونجم ىمر ناو . [نالوق] ؟هيدي وا ؟هيمرمب لتقي لهف :هلبق يمارلا نج
 ىلع وا ؟امهيلع امهيمرم ةيد لهف : كلذك غلبف لفط وا . هلبق قافاف

 تمزل هلبق رخآلا هنع افعف ءايلوالا ضعب ناجل ىمر ناو. [فالخ] ؟امهلقاوع

 .نعط وا شهلبق يمارلا يلو لتقف لحي ال اناسنا ىمر نمو . هتيد هيمار

 مرحمل لقتناف لحب هامر ناو .همدقتب طقف يمارلا مثا همدل احيبم لعف ول

 نا دعب هلتقو هحرج ةيد مرغ هحراج يلو لتقف حرج نمو . هتيد مرغ هلبق همد

 لحب ال حرج نمو .هشرا همزل هحرج هلتق ىتح هلتفي مل و هكرت ناو . ءاش
 باتف نعاط وا . دترم حرج ناو . هشرا حراجلا مزل حرجلا هلتقف دتراوا : نعطف

 شراو . هل ل هتىد هحراج مرغ هح رجب تامف قتعف دع حرج ناو . رده : تاممث
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 ملساف دهاعم حرج ناو .هبرل ادبع هتميق هتمزل امنا ليقو . هقتعمل هحرج

 ادحوم دهاعم حرج ناو : [نالوق] ؟ دهاعم وا ؟ملسم ةيد هل لهف : هب نامن

 ؟ه۔كرشب لعف اه هنع طقس وا ؟هتيد هتمزل لهف : هحرجب تامف ملسان

 كتحرج كاذ لاقف . ملسا كرشم عم دحوم فلتخا ناو . اضيا [نالوت
 رضح امف افلتخا ناو . حورجملا لوق لبق :املسم ينتحرج اذهلاقو :ابراحم

 .تاف اميف دحوملا لوقو .اضيا هلوقف هلام نم وا . يناملسملا دالوا نم

 ءاش ںاف : هل يلوال نم لتاق ناك نا مامال ديقي 88 باب ال

 الاو . هتلود ف هلتق نا ةيدلا هنم ذخا ءاش ناو .هنع افع ءاش ناو . هلتق

 الام بلط ناو .ةيدلا بلط دعب لتق يلول لحي الو .هلت همزلو ريخب مل

 ؟اهبلطك لهف : امهريغ وا ، مهارد وا . ريناند اهددع ناو ٠ [نالوقن] اهركذ الب

 هلتق هل زاجو .لاملا نم هلع طرش ام هنم ذخايو . اضيا [نالوق] ؟لاملا وا

 هيلع مرح لاملا نم اذك هل يطعي نا ىلع هنع افع ناو .هل ذخا ام درو همتي مل نا
 امم امهوحنو الام موجنلاو لمرلا ددع طرش نا ةيدلل عجرو ٠ دعب هلت

 يف هل يطعي نا ىلع هنع افع ناو . هيلع ءيش ال ليقو . هنع نكمي ال

 ىلع افع ناو . ( فالخ ) ؟ةيدلاوا ؟ كلذ همزلي لهف : رانيد فلا هموب

 . نم كلذ وحن وا . اذك ىلا اذك عضوم دري ال وا . هدلب نم هل جرخ نا

 اذكو . هريغ لق و . وفعل ١ زاج و لطب طرش ىلع وفعل ١ هلع عفو ام لك

 هلتقي ال كلذ وحن وا .اذك تقول وا ؛ ءاضرل وا . نالف ءيجمل قلع نا
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 زاج اوفع ركذي ملو كتلتق الاو . ارانيد اذك مويلا ينطعا هل لاق ناو ٠ دعب

 كلذ هل طعي مل ناف هلتق دارا مث هاطعا ناو ٠ هطرش هل طعي مل ںا هلتق هل

 ؟هلتق نا هنم ذخا ام دري لهو . دعب هلتق هل زاج مويلا كلذ هكرتيل الا

 ملام امهطرش ىلعف كلتلتق اذك ةدلب تلخد نا هل لاق ناو . ( ددرت ) هيف

 نا الو . ىضر هنم مهوتي ال نم ىضرل هقلع نا هلتقي الو : اوفع ركذي

 ىلا كنع توفع الو ثةنوعم تصا نا وا .هللا ءاش نا كتوفع هل لاق

 افع هل لاق ناو . لجر وا . ديك كضعب وا .كفصن نع وا 4 مايا ةثالث

 . مغلبك كنم ناب امع وا . يلجروا . يدي وا . يعبر وا . يفصن كنع

 قصتلاف ءاضعا نم هنم ناب ام در ناو .هوفع زجي مل هنم ناك ام طاخم وا

 عجر ام دعب هئاضعا نم ناب امع وفعلا ىكح ءا ٠ هنع افع هدسجب

 ناو . وفعب سيلف دعب عجري ملو ناب امع هاكح ناو . فقولاف قصتلاو

 نم سفن نودو . ءاش نا ليقو . اقلطم هيلول وهف أطخ ولو ارح دبع لتق

 هبرل وه وا ؟ رخآلل وه لهف . لوالا دعب رخآ لتق ناو . هبرل رايخلا حورجلا

 بر ريخ ةميقلا يف هلثم لتقناو : (فالخ) ؟لتق نم هايلوال هب مكحي ملام

 ناك نا ام )١( رم دقو .هنع وفعلا وا . هلتق ىف وا ء هتميق وا 0هذخا يف ليتقلا

 وفعلا وا . هلتق وا . هتميق وا . زتاقلا ذخا يف هبر ريخو ..ةميق رثكا لتاقلا

 امهذخا يف هبر ريخ اهيف امهنم رثكا ةميق نايواستم لتق ناو . هسكع يف

 ١( (تايدلا) دمعلا لتق نم مزل : باب :هلوق يف .
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 ليتقلا برل رخآلا بر دريو .امهدجا لتق وا .امهتميق وا . هدبع ةميق يف

 هب امهلتقي الو امهذخاب ال ليقو ( ددرت ) هب اعم امهلتق يفو ٠ هتميق فض
 لتق يف كلذك ريخ اهيف الضافت ناو . امهدحا ةميق ىطعا امهلتف ناو

 .ليتقلا هدبع ةميق فصن هيلع رثكالا بر در لقالا لتق ناف . هاش امها

 ذخا يفو : رثكالا بر ىلع هتميق فصن لقالا بر در رثكالا لتق ناو

 بر رخآلا لتقو ضرمكب نيلتاقلا دحا تام ناو . امهيكلام نم امهتميف

 ةميق نالتاقلا ىواست ناو . رخآلا بر ىلع هبانم تيملا بر در لبقلا

 ةميق فصن لك نم هتميق ذخا يف هبر ريخ ليتقلا نم رثكا امهنم لكو

 كردي و ليتقلا ةميق فصن هبرل يجلا بر دريو امهدحا لتق يفو هدع

 امهنم لكو الضافت نا ام كلذ ىلع سقو . هدبع ةميف زواج ام هبر ىلع

 مل يناجلا قتعف ةميق هنم رثكا رخآ دبع لتق ناف . امهليتق نم ةميق رثكا

 ةميق ىلع داز امو .هدبع ةميق هبر ىلع ليتقلا بر كرديو . دعب هب لتقب
 ٠ قتع نيح هيلعف يناجلا

 هبرلف هحرجب تامف قتعف رخآ دبع حرج نا « لصف ل

 ذخا وا . لتق وا . وفع يف رايخلا هيلولو حرجلا شرا حراجلا بر ىلع

 نيلجرل رخاء دع لتق ناو . شرالا نم هبر ذخا ام بانم ىوس ةيد

 امهدبع ناك وا . اهيف ايواست نا هكاسما وا . هتميق ذخا وا .هلتق ياريخ

 لتقلا اههدحا راتخا ناو .سكعلا ف طقف نيلوالا دحا مهلو رثكا
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 حورج ماكح ١

ديبعلا



 دملا
 لتاقلا

 .هل زاجأ نا زاج هبحاص نذا الب امهدحاهلتق ناف . لتقلا هنع لاز ةميقلا رخآلاو

 لتقلا هل زجي مل ناو . لضفلا هبر ىلع ادر ةميق رثكا لتاقلا ناك ناف

 ىناجلا برلو .امهدبع ةميق فصن يناجلا بر ىلع هلف امهتميق تواستو

 ىلع هلف الاو رخآلا هل زاجا نا امهدحا وفع راجو : هتميق فصن هلتاق ىلع

 شاهاذخا ةميقلا ذخا طرش ىلع افع ناو . امهدبع ةميق فصن يناجلا بر

 لصف لك اذكو : زجي مل امهل مكحي نا لبق امهدحا يناجلا قتعا ناو

 تامف هبهو وأ . هبر حيرجلا عابف رخآ دبع حرج ناو .هبرل وا . هيف امهل

 بر نم هتميق ذخا ىلع افع ناف . هل راخلا راص هيلا راص نم دنع

 ءامهوحن وا .هبهاو وا . هعئابلظ شرالا بانم ىوس اهذخا هلف حراجلا

 نم هلتق نا اذكو . هدنع حرج نمل مزال شرالاف ائيش ذخاي ال نا ىلع افع ناو

 .هحراج لتق دجي مل هيرتشم دنع تامف عيب نا ليقو .اضيا هكردي هيلا راص

 ل هح رجب هدي ف تام ناو ٠ اداد رت تمب ملو هرحن وأ . عيبا خسف ن او

 خسف هل ناب مث يناجلا هبلا لقتنملا لتق ناو .لوالا هبرل رمالاو ءيش همزلي

 ٠ هبرل حورجلا ةميق هبرو يناجلا ةميق نمض حورجملا

 لتقوا . وفع يف هبر ريخ اربدم دبع لتف نا « لصف «
 ‘ هحورج شرا ادكو ؟ اهلكاي وأ ؟ رخآ اهب ربدي لهف :اهذخا ناف . ةميق ذخا وا

 هدع ةميق ذخا وا .هلتق ىف هسكع يف هبر ريخو )١(٠ رم ( فالخ ) هئاضعا وا

 ١( (اياصولا) ريدتلا زاج : باب :هلوق ف . ٢ ..
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 ةمبف هئانعل رظنيف ررحيف هديس تومل مدختسيو زوجو ربدملا دخا ال

 راو ،هسكعك ثراولا لضفلا در ءانعلا داز ناو . اضاقت ابواست ناف . لبقلا

 ناو ٠4 ررح نيح لضفلا يطعا ربدملا ةميق نم رثكا ليتقلا ةميق تنك

 لتق يف هبر ريخ دعب هب تام ناف . حرجلا هبر مرغ ادبع ربدم حرج

 مل ناو . هيلع ءانبلاب هتميق ذخا يفو ٠ هبرل شرالا نم ذخا ام درو ربدلا

 ذخا اريدم دع حرج نأو .. هلتق ال . هدبع ةميق هلف ررح ىتح هلتقب

 ريخ هحرجب تام ناو . هثراو هذخا : تام ىتحهدخأي مل ناو ،هحرج هبر

 هبر ذخا ام در لتق وا .اهذخا ناف .ةيد ذخا وا ١ لتق وا . وفع ف هلو

 هذخاي مل ناف . اهحرج اهبر ذخا دل و ما دبع حرج ناو ٠ شرالا نم

 ناف : ةيد ذخا وا . لتق وا ءوفع يف اهلو ريخ حرجلا اهلتق مث . تام ىح

 بانم هبر ىلع در هتميق وا ؛ دبعلا ذخا وا , لتقلا راتخا

 تام :ناو س شرالا اهبر مزل ادبع تحرج ناو . اهبر هنم هذخا نا شرالا

 ىلع شرالاو . هبرل هتميق نم شرالا ىلع داز ام تطعا اهبر دعب هحرجب
 هلتق ناف هب هبر اهلتق ناو . هب هل تعسالاو . ءافو كرت نا اهبر ثراو

 لتق ناو ٠ هدبع ةميق بانم اهنم هنع طحو . اهثراول امتيد مرع اهبر توم دمب

 الف هدي ىلع ملسمو ، صخش طيقلك امهاوس امهل يلوالو ةقوتعم و . قتعم

 .زوجو . هسكع ال . هقوتعم لتاق لتق قتعملل زوجو . رخآ ىلع امهدحال لتق

 ليقو . هقوتعم ال هقتعم هيلع لتق لوالا لتقف رخاء قوتعملا قتعا ناو .اضيا

 .وه ليقو .هقتعم ريخالا ىلعو وه هقوتعم لوالا ديسل أ ىلع لتقيو .نابس
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 هب لتقي ام
 يناجلا

 وا ى وفع ىف ريخ لجر دبع نيديقع دبع لتق ناو . نايس هلا هديسو

 ٠اهنم هبانم لك ىلع كرديف اقرتفي مل ام ءاش امهيا اهب ذخاو ةميق وا .لتق

 نا۔دبع ةميقب زواجي الو . نيلجر نيب دبع يف انمدق امكف اهيف الضافت ناو

 ايدوهي دحوم دبع لتق ناو . ترثك ناو هتميق مرغي ليقو .هتيد۔ رح هلتق

 الو . هبرل هتميق هسكع يف يدوهيلا ىلعو :هب هلتقالو هذخا ال .هتميق هيلولف

 ناف . لاملا برل رايخلاو ضارقل دبع لتق ناو . هلثم ادبع ناك نا الا هب لتقي

 يناجلا ىلع اهب عجريو ضراقملا نم وا . لتاقلا بر نم اهذخا ةميقلا راتخا

 ٠ضراقملا وا ، لاملا بر نم اهذخااهراتخا ناف هبر ريخ رخآ وه لتق ناو

 قانخ وا ٠مس وا . رانب ال فيسكب ناج لتقي ا باب ق

 هتباد هل رقعتو . نكما ام لكبو لب عنتما وا .اهب لتق نا زوجو(١) . رم دقو

 هتيب ال مرغيو هريغل ناو ۔ هيف عنم تيب هيلا مدهيو هبايث يف برضيو

 برضيو . هحالس رسكي قحلل عنام لك اذكو .( نالوقف ر الاو م كلذل هانب نا

 تيب يف عنتمأ ناالا . كلذ يف داسف مرغ الب هيلع مدهيو . كلذك رقعيو

 .:يش همداه مزلي مل قح عنمل ينب تيب لكو سكلذل هبر هنبي ملو هريغل

 علط نا اذكو .جرخي ىتح هيف رصحيو . هيف عنتما دجسم مدهي الو

 ليتق يلول زاج : هلوقو [ءامدلا] يغابلا ةئطخت هيلع ايفبم مزل : باب : هلوق يف ١(
 (هامدلار هلتقو هلتاق لاتق
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 . هيف عنتما ام لكف [ںالوق] وه هترجش يفو .عطقت ال هريغل ةرجش يل

 نكلو دسف نا مرعي الو . رداحي ال همد حابم ناسنا ريغ هب ىقتا وا

 تهرك و . دسافل ا مرغ امهمزلو عنامك ناج هب دصقيو . برضلاب دصقب ال

 ررح هدبعب لثم نمو : ةيد هدعب اهب تمزلو . توم لبق ةلثم امهريغبو امه

 الا ناسنا ريغ لجر لتق ىلع طلسي الو - طقف بيصن هيف هل ناو ۔هبلع

 . هريغل ال . لدع مامال ملسب عنتما نا

 رارحالا نيب نوكيو ةايحلا ءاقبل صاصقلا عرش ق باب ©

 كرشم نم دحوم صتقيو ث نيك رشملاك مهنيب ديبعلاو . ءالقعلا غلبلا نيدحوملا

 ليقو .با هل ناك نا غلاب نم لفطو .كلذك دبع س رحك .هسكع ال

 يرجيو . لقاع نم كلذك نونجمك لفط نم غلاب الو . هوبا صتقي ال

 نمم ذخؤي ال ليقو . لجر نم ةارما هذخات ال ليقو . ءاسنلاو لاجرلا نيب

 وا 6هذخا نمف : مامالا نذاب روهظلاب )١( ٠ رم امك صخو . هل ىطعب ال

 وضع فلت يفو دمع يف بجيو .ةعابلا هب تطقسو مئا نامتك يف هاطعا

 ناكو دلجلا قوف سمخلا حورجلا يف صاصقالو . هتيد هب مزلو هنالطب ال

 ناب وضع يف الو س حضوم ريغ حرج يف نوكي ال ليقو .هتحت سمخ ين

 زوجو . ةيحل وا . رفش وا بجاح وا سسار رعش يف الو لصفم نم ال

 صتقمو ناج نيب هريغ وا . نيعب شمع وا . ربكو رغصب فلاخت رضب الو

 ( تايدلا ١ هريغو رشاعلا هيبنلا يف (ا

٩٧٧ 

صاصقلا



 كرتيو هتدحاو عزنت مل ةدحاو نينيع يذل عزنف ةدحاو نيع هل نمو .هنم

 عزن نمو .اعم امه ال .هسكع يف ةدحاو هل عزنيو ۔ ةيدلا نكلو ء ىمعا

 امهلف نيلجر ينيع عزن ناو ٠ ىرخالا ةيدو ةدحاو هل ذخا هينيع لجرل

 هامهلزاج ةيدلا رخآلاو عزنلا امهدحا دارا ناو ٠ اءاش نا ةدحاو عزن هيلع

 ال عطق امو . نيعلا ريغ اذكو ٠ ةيدلا رخآللو .نيعلا قباسللف اقباست ناو

 اذكو .هبف ءيش ال ليقو رظنلا داز اميفو هيف هب عطقلا مزل لصفم نم

 رظنلا ذخؤ٫و لجرلاو دلا امهب عطقي ليقو . ةبكر وا ،قفرم نم عطقلا

 . ءيش ذخؤي ال ليقو ٠ ةبكرلاو لجرلاك قفرملا ديلا لصفم نبب اميف

 .ىرخالا عطق ال . ةيدلا هلف تعطق وا . هطاق ىنمي تلشف هانمي تعطق نمو

 هلف هعباصا نم هعطاقل عطقف اهلصفم نم هدي تعطق ناو . اهريغ اذكو

 نا هب لتقيو نمض عضوملا زواج ناو . ةيدلا ليقو ، لصفملل يقابلا عطق

 هانمي تعطق نم اذكو .زواج ام ةيد مرغ تمي مل ناو : هلجا نم تام

 . هلع ێيش الف الاو .تام نا هب لتقي هعطاق ىرسي عطقف

 الو . هب تام نا هب لتق هعطاق نم هصاصتقا دعب هدي عوطقم تام ناو

 ىلع هثراولف هعطق نم ال .عوطقملا تام ناو .هب عطاقلا تام نا هلع

 هليكو الو . هوبا هل صتقي الف عوطقملا نج ناو . هعطق ال . هتيد هعطاق

 . ةيدلا هعطاقلو . نج ام عطقي ال عطاقلا نج نا اذكو . ةيدلا امهلو

 اب عطق عطقي نا ليق دترا ناو .هنونج يف هعطق زوجو . هتقافا راظتنا وا

 هديك نم ائيش عطاقلا عطق ناو .مطق ال دحوم ةيد هسكعب عرطقمللو

٩٧٨



 نالجر عطق ناو . اتلش نا اذكو زوجو . يقابلا مطق ال .ةيدلا عوطقمللف

 هل ليقو .ادي لكل عطقي ليقو . اددارتو ةدحاو امهل عطق ةرمب رخا دب

 دبلا ريغ يف اذكو . امهنم لك ىلع اهتيد هل ليقو . عطقلاال . هدي ةبد امهلع

 عبصا نم الصفمو س كلاث عبصا يلصفمو 4 رخآ عبصاو لجر دي عطق نمو

 ام ةيد نيرخآلا نم لكلف هدي عطقف ديلا عوطقم هيلا قبس ناف :عبار

 زيخ نيلصفملا وذ ءاجف هعطقف هعبصا نم لصفملا عوطقم ناو . هل عطق

 ناو ٠ هلبق عوطقملا ةيدو يقابلا عطق دجي الو .امهتيد وا ء يقابلا عطق ىف

 هلصفم ةيد لصفملا يذلف لصفم وذو هدي عطق نم ءاجف امهعطقف قبس

 عطق دعب عبصا وذ ءاج ناو ةيدلا وا \ كلذ ىلع عطقلا ديلا ىذلو

 ٠هل يقب ام ةيد ذخا الب :يقابلا عطق وا . هعبصا ةيد يف ريخ نيلصفلا

 ىذل اذكو : هلصفم ةيد لصفملا يذلف عبصالا عطقف قبس ناو .زوجو

 رخآل لحر عطق ناو .ديلاو عبصالا ف عطقلا دحتا نا اذهو . نيلصفم

 لوالا ىف صتقي هناف اهلمنسأ كلاث مث اهنم ايناث رخآ مث ءهعصا نم الصفم

 لبق لوألا هنم اعوطقم يناثلا عطاق دجو نا الا . نيرخآلا ةيد ذخايو

 هعبصا العا لجرل عطق نمو .لفسألا عطاق اذكو . يناثلا هل عطقي هنا

 . هل عطق ام لك عطق هيلا اوعمتجا ناف . اهلفسا ثلاثلو اهطسوا رخآلو

 ٠ ةيدلل اوعجرو . عطقلا هنع لطب ةيدلا ذخا وا . يناقوفلا بحاص امع ناف

 ةيدلا ينالفسلا ىذلف افع وا . ةيدلا يناطضةلا وذ ذخاو عطق نا اذكو
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 يف ةلاكولا

 عطقل ١

 عطقلا املف عطقو ءاج ناف . هارظتنا لوألا رضحي مل و ناريخآلا ءاج ناو

 . ةبدلاف الاو

 (نالوق) ؟ الوا ؟ عطق ىلع ليكوتلا زاج له ه باب ©

 .اضيا (فالخر عرن وا . عطق وضع ةبه زاوج يفو : صاصقلا نم هريغ اذكو

 . وضعلا مد ةبه اذكو . صاصقلا ال .ةيدلا هل بوهوملا ذخاي زاوجلا ىلعو

 ص رصتقي الو . اقافتا اهوحنو هب ةراجئتسالاو هقادصاو كلذ عيب عنمو

 لجر دي عطاق حرج ناو.هضرم يف ىنج نا الا أربي ىتح ضيرم ناج

 الو . أربت ىتح اهعطق هرك عطقلا لحم يف جوع اهب وا .هعطق دعب هدي يف

 صتقبو ؤمئامسلاك نالطب وا .توم هعطق نم هيف دلوتي تقوب عطقي

 صتقملا ىواديو ى هيلع ىضاقلا وا .مامالا هلكو نم هذخايو ةداح. ةرفشب

 ههرك ىلع لودع ةداهش وا . هرارقاب يناجلا نم ذخؤيو . هكاله نم ارذح هنم

 داراف تعلق وا . هنيع تثئقف نمو ى هسفنب صاصقلا وذ هربجي الو ىبا نا

 وا ، نطقك رانلا ةرارح نم اعنام هنم صتقملا هجو ىلع لعج اصاصق

 ىتح اهلباقم اهكسميف ةيدنه ةآرم ىحمي مث عزنت ىتلا ريغ فليو نيجع

 حورج رظتنيو . ةثلل! . وا . اهيواست ىتح ةرسكنم يف دربمب نس رشنتو ، ليست

 رظتني ملو روفلا ىلع صتقا ناو ٤ مسجتي ىتح ةنس هحرح صاصق دارا

 كردي مل كاله وا . نالطب هنم ناكف دعب هحرج هيلا ماقف كلذك
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 ٠ وضعلا وا ‘ حرجلا ةيد بلط دعب صاصق الو كلذ

 حورجملا ليقو ١ ) ٠ ( سانلا طسوا ماهبا ةجارب حورجلا ساقت 0 باب 0

 ةرشع يتنا لك يف طقنيف اهضرع ردق رخآو اهلوط ردق دوعنخؤي ناب
 نانثا كلذ فصنف نوعبراو ةعبراو ةئام امهب رض نم موةيف برضف ةلدتعم ةطقن

 هثثو . نورشعو ةعبرا هسدسو 0 رشع ةنامث هنمث و 0 نوثالثو ةتس هعبرو نوعسو

 ؟ هل رجل ١ ر دقعت فيك _- ) ١

 ةقيرطلا : اهشورا ريدقت يف نانقيرط ةنسلا يف مولعم دح اهيف دري مل يتلا حورجلل

 ةثل و .وسلاب ىرخاو رظنلاب ةرات هنع ربعي ام وه و ةموكحلا قيرط - لوالا

 مكالا داهتجا ىلا شورالا ريدقت رما دانسا اهب داري دجاو ىنعمب ةثالثلاف ةموكلاب

 ابيعم موقي مث ملاس دبع هنأك موقي نإ : يه اعرش ةموكحلاف . رصبلاو لدعلا لها رظنو

 : ثيدحلا يفو : هلوقب يرهزالا كلذ رسف دقو ( ةيدلا نم نيتيدلا نيي ام .ةبسب ىطعي

 ةيد اهيف سيل يتلا تاحارجلا شرا. يف ةموكحلا ينعمو ةموكحلا تاحارجلا شرا يف»

 وضعلا لطبي الو هنيش ىقبي امم هندب نم عضوم يف ناسنالا حرجي نأب ةمولعم
 ىدلا اذهل نيشم ريغ ادبع ناك ول حورجملا اذه « : لوقي نأب هشرا مكاحلا ساتقي

 هصقن دقف مهرد ةئامعست هتميق نيشلا عم ؤهو . مهرد فلا هتميق تناك .ةحارجلا هذه

 :يرهزالا لاقو ٠ رح حورجمل !نال رحلا يف هتيد رشع حراجلا ىلع بجيف هتيد رشع نيللا

 : ةيناثلا ةقيرطلاهملعاف تاحارجلا شرايفءءاهقفلا اهلمعتسي يلا ةموكحلا ىنعمب ههبشيامواذهو

 ==اذه)و .لمنالا يلي يذلاماهبالانم ىلعالا لصفملا يه ةبجارلاو.ةبجارلاب اهيق ةقيرط
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 نزم حرجلا ذخا ام فرعا مث ٠ ةعبرا سدنسلا سسدسو . نوع٫راو هنامث

 نيعبراو اعبرا ناك نانف : غلب ام رظناو امهب رضا مث ضرملاو لوطلا طقن

 لاثم . هفرعاف صقن وا .اهيلع داز ناف .اضرعو الوط ةمات ةبجارف ةئامو

 عبرا كلذف نتطقن ةدايزو ةجار هضرعو هل وط نم لك غلب حرج : كلذ

 طبخ ماهبالا طسو ىلع رادي وا . لدتعملا ماهبالا طسو ربعيف ضرملا اما :(لوطلا وه==ح

 اهضرع و اهلوط نم لك ميسقت ىلع اوحلطصا دقو ضرعلاوه هفصنف نيفصن ىنثي مث

 ٠ سايق يف سايق وا . ةمات ةبجار ىلع لصحن اهضرع يف اهلوط برضبو ةطقن ١٢ ىلا

 : ( تايدلا باتك رخآ انقيلعت يف هللا هاش نا نايب ديزم كيتأيسو )

 ؟ ةيناثلا ةقيرطلا ىلع شورالا جرختست فيك . ٢

 عبصالا فرط ىلا لصفملا لوا نم اهنطب نمال ٠ ماهبالا رهظ نم حرجلا سايق

 يف حرجلا رظنيف . ةماتلا ةبجارلا وهف هبجار هضرعو ةبجار هلوط مت حرجلا ناك ناف

 وا ' عضاب وا . ماد و۔ه له :هقمع تاجرد ينعا حورلا بتارم نم هبترم يا

 مث ٠ اهعضوم يف ةروكذملا هبتارم بسح ىلع كلذ ريغ وا . قاحمس وا ٠ محالتم

 ٠ ندبلا رئاس يف وا ‘هرخؤم يف وا سأرلا مدقم يف وه : هتحم اضيا اهبف رظني

 فاك دحاو الا هيف سيل ام يف وا ؟ نيدي وا . نينيعك هنم نانثا ندبلا يف ام وه زهو

 نم ةطقن لكل نا : رصخا ةقيرطبو ٠ هعضوم يف هباسحب الك طعاف اهوحنو ةرسو
 ٠ سارلا مدقم يف قناود ةسمخ هضرع يف حرجلا لوط برض نم ةلصاحلا طقنلا

 مهردلاو) قناود ةعبراو مهرد هجولا يفو ۔ فصنو ناقناد دسجلا رئاسو افقلا يفو

 ٠ حورجملا وضعلا ةيدل ةبسنلاب كلذو ( ةيدلا نم _ وا قناود ةتس
٠ . ٠ 

 هححصم ها ٠ كلد لع سقو
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 ابجارلا اهنم عزناف نيعستو ةتسو ةئام غلبت امهبرضاف لك يف ةطقن ةرشع

 سدس يهف عبرا ىقبن 7 اهثلث اهنم نوعبراو نامثف نوسمخو نان ىقبت

 رشع هلوط حرجك صقنلا يو ٠.رسدسلا سدسو كلثو سلبق كلذف .اهسدس

 ءسدسلا عابرا ةثالثو ةبجار فصن يهف نيعست امهبرض غلبيف عست هضرعو

 سدس عبر يهف رسكنملا نه ةطتن لكب اذكهو . سدسلا عبر ريغ اهاث وا

 . ام هريغو "بورضملا وه رسكنملاو م سدسلا فصن هريغ نم, ٠ سدلا

 مت أذا ىربكلا ]١[ نم ةطقن لكل عقي دفو .مات سدس هنم ناتطقنف : برضب

 قناود ةعبرا ريعبلل مهرد ةئام باسح ىلع اضرعو الوط سايقلا اهي

 ه لاثما ةثالث ةمحالتملا نمو س كلذ فعض ةعضابلا نم ةطقن لكل و قناد سسو

 نسحت ملو باسحلا قداذإ اذهو ةسمخ ةحضوملا نمو . ةعبرا قاحمسلا نمو

 امهرد رشع ةتس نم سدس لكلف )٢(. ريعبلل ام رم ذقو ءازجألاب هتمسف

 تالثلو . قناد ثلثو ناقنادو مهرد ]٣[ ىرغصلا نم نيتطقنلف مهرد اثو

 . قناد اثلثو قناود ةعبراو نامهرد عبر الو . قناد فصنو نامهرد

 مهارد ةعبرا تسلو . قناد سادسا ةسمخو ناقنادو مهارد ةثالث سخلو

 دسجلا يو .هفعض هجولا يفو س سأرلا مدقم يف ةقراشملا دنع اذهو . قنادو

 كلذك ضرعلا يفو ثالث لوطلا سايق يف عقو اذاف . مدقملل ام فص

 ١( سارلا يف يا ٠ ٢( (تايدلا) لوق ىلع .هرد ةئام هل نا وهو 0

 ٢ا لمات ث دعب امو لبق ام بسانيل ىربكلا نم هباوص ٠

٩٨٣



 سايق برض

 سايق ف ركو

 :ةبراغملل رخآ هجو انهو . اذكهو نمثلا فصن يهف عست امهبرض نع ماق

 سايق يف سايق لبق اذاف. سايقلا وهف ةبجار هضرعك حرج لوط ناك نا

 فعاضت ال ذا . اذكهو ناسايق هسكعك نيساق. يف سايقو .سايق ومف

 ةئالئيفو ةعبرا نيسايق يف ناسايقو ،هكعك ۔ رثك ناو _ ددع يف دحاو ةبرض

 هكعك ثلث يف سايقو سايق فصن هسكعك فصن يف سايق وا م اذكهو ةتس

 ةثالث هكعك عابرا ةثالث يفو .هاثلث هسكعك هيثلث يف سايقو .اذكهو هثلث

 تاسايقلا اذكو . رثك وا لق رسكلا كلذ وه رسكلا يف سابقلاف اذكهو عابرا

 يف ماقملا ب رضاف هلثم يف سايق فصن ليق اذاف : رسكلا كلذ اهنم لكل هنم

 نم هلصاحلا ةعبرألا وهو مامالا ىلع همسقاو دحاوب هلثم يف طسبلاو ةعبراب ماقملا

 فمصن مك كلوق وهو سايقلا عبر وهو دحاو جرخت هلثم يف ماقملا برض

 هكعك ثلثلا فصن مك هانعم هسكعك ثلث يف فصن اذكو . فصنلا

 هكعك فصنلا عبر وهو هسكعك عبر يف فصن اذكو . سدلا وهو

 اذكهو ةرشع رشعلاو ةثالث فكلثلا ماقمو نانثا فصنلا ماقمف نمثلا وهو

 . كلذل دعا اماقم عجارو . سقو هبنتف

 هلثم يف رسكنا برضي سايق يف رسكو سايت © باب ©

 حيحصلا يف برضي مث هقوف ام هبلع دازيو ماقملا يف حيحصلا مث مامالا وهف

 ىلع مسقيو حرجلا وه لصحملا اذهف اضيا رسكلا سنج ريصي ناب رخآلا
 يمف ةعراب هلثم يف ماقملا برضي سايق يف فصنو سايق : هلاثم ٠ مامالا
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 يف اهبرضتف ةثالث لصحتف هطسب هبلع دازيو ماقملا يف دحاولا مث مامال

 ةتس نوكتف رسكلا سنج نم رخآلا حيحصلا ريبصت نم .لصاحلا نينالا

 سايقو . هوحنو اذكهو افصنو اسايق لصاحلا نوكيف مامالا ىلع اهمسقتو

 نم لك ريصي مث نيمافملا برض نم مامالا لصحي هلثم يف رسكو

 سايق هلاثم :امسقيو ابرضيف هطسب هيلع دازيو هرسك سنج نم نيحبحملا

 نمو مامالا يهو ةعبرا ىرخا يف نينثا برض نم لصحت هلثم يف فصنو

 دحاولا ةدابز عم ماقملا يف دحاولا برض نم ةلصاحلا ةثالثلا برض

 رسك يف رسك و سايقو 0 اذكهو عبرو ناسايق ةعبرا ىلع ةمسقلا دعب يهو ةعست
 مامالا يهو ةتس لصحتف ماقملا يف ماقملا برضي ثلث يف فصنو سايقك

 يذلا ادحاولا اهيف برضتف ةثالث لصحتف فصلا عم دحاولا طسبب مث

 يف طسبلا برض نم لصاحلا مسقاف فعاضت الف ثلثلا ماقم ةئالثلا ىلع

 . اذكهو افصن نوكي ةثالثلا وهو طبلا

 فمصنك نيرسك يف نارسك كل ليق نا اقلق با

 ةتس لصحتف ثلثلا ماقم يف فصنلا ماقم برضاف عبرو ثلث يف كلثو

 ةتسلا اهيف برضاف رشع اتثا لصحت عبرلا ماقم يف رحألا ثلثلا ماقم مث

 وهو بورضملا طسب برضت مث مامالا يهو نوعبسو نانثا لصت

 اهمسقاف نوثالثو ةسمخ لصحت ةعبس وهو هيف بورضملا طسب يف ةسمخ
 . اذكهو هعست نامثا ةثالثو سايقلا عاستا ةعبرا كل جرخي مامالا ىلع

٩٨٥ 

 روسكلا برض
روسك ف



 ر وسك برض

 رك يف

 برض يف
 ف ٩ زجالا

 سق

 سدس يف عبرو ثلثك رسك يف روسك برض ي باب «

 يهو ةعبس اهطاسبا نمو مامالا يهو نوعبسو نانثا اهتاماقم نم لصحتف
 يف روسكو سايق يف تاماقملا برض نمو . هفصن سدسو سدسلا فصن

 نمو 0 كلذك نوعبسو نانثا 4 عبرو ثلث يف ثلثو فصنو سايقك روسك

 نمو .هعست نامثا ةسمخو سايق وهف نوعبسو ةعبس حيحصلا عم اهطاسبا

 عبرو فصن يف ثلثو سايقك روسك يف رسكو سايق تاماقم برض

 نمو . سايقلا وهو كلذ لثم حيحصلا عم اهطاسبا نمو ى نورشعو ةعبرا

 نوتسو ةئامثالث سمخو ثلثو سايق ىف سدسو عبرو سايق تاماقم

 اهمسقاف نونامثو نانثاو ةئامعبس اهحيحص عم اهطاسبا نمو .مامالا يهو

 نمو .سايقلا سدس رشع ثلثو سدسو ناسايق كل جرخي مامالا ىلع

 ةتس سدس يف نمث فصنك رسك يف رسك نم بيصن تاماقم برض

 تاماقم نمو . سايقلا نمث سدس فصن وهو دحاو اهطاسبا نمو ى نوعستو

 دحاو اهطاسبا نمو . ةئامسمخو نوعبسو ةتس سدسلا عبر يف نمثلا ثلث

 سمخلا عبرو سايق تاماقم نمو . سايقلا نمث سدس عبر ثلث وهو

 ةعست اهحيحصو اهطاسبا نمو نوتسو ةئامثالث عستلا فصنو سايق يف

 هيلع سقو كلذ ربدتف هسدس فصنو رشعو ساق يهف ةئام ثالثو نوعستو

 رتع دحا نم نيئزجو سايقك ءازجألا ف لك ةمتاخ )%

 ةثالث نيماقملا برض رم لصحي رشع ةثالث نم ءازجا ةثالثو ى سايق يف
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 نوتسو ةسمخو سايق يهف ةينامثو ناتئام امهطسب نمو ةئامو نومبراو

 ةثالث سايق يف رشع دحا نم ءازجا ةثالث برض نمو . هئازجا نم اهزج

 نانثا سايق فمن يف هنم نيئزج نمو .اذكهو ةتس نيسايق يفو س هنم ءازجا

 نمو .اذكهو هنم ناءزجامهف نانثا نيطسبلا نمو مامالا يهو نورشعو

 ثلاثلا ىفو ى هثلث يناثلا هثلث يفو سسايق فصن هثلث يف ناك مات سايق برض

 ةثالث يف مث ةعبرا يف ةثالث برض نم امئاق مامالل يهو نوثالثو ةتس هعبر

 عبرلا ثلثو ةعبرأ كلثلا ثلثو ةتس فصنلا ثلث هطعاف تئش ناف

 . هثلث سدس فصنو سايقلا ثلث يهو امهس رشع ةثالث عومجملاف ةثالث

 .ثلثلا ثلثو ثلثلا فصن هل يطعتف ثلثلا نم كلذ جرخاف تئش ناو

 هسكع وا . ثلث يف فصن تلق اذا كنأل اضيا رشع ةثالث يبف هبرو

 ثلثو ةثالث هسكمك عبرلا ثلثف هسكع وا. عبر ىن ثلثك ةنس كل جرخت
 ]١[ . باوصلل قفوملا هللاو ربدتف . ةعبرا كلثلا

 رثعا مل يمالسالا هقفلا تاهما نم انيديا نيب اميف بيقتلا و ثحبلا دعب ('
 رهاظلا و . ةيضابالا ثاملع هيلا بهذ ام رارغ ىلع حورجلا ساقل ضرعت نم ىلع

 دح هيف دري مل اميف ةموكحلا ىري نم مم ابراضت هيف را مل نا كلذب اودرفنا مهن

 ىمعلا ءالج .: بحاص لاق . اليصفتو احاضيا هارن سكعلاب لب . ةنسلا يف مولعم

 فالتخالا رثك دق هنا ملعا : ينامعلا ليمج نب نافلخ خيشلا امدلا ةبميم حرش
 ==ةحضوملا نود اميف هيف ريثاتلا برضلاو دسجلا يف حارجلا ماكحا يف ءاهقنلا نيب
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 ةمولعم رادقاب ةمومق۔ ةيمادلا نود اميف راثآلا نا ىلا برغملا لها نم انباحصا بهذف ==

 ٠ هعب ر د وساللو . هنمث رم>اللو . ريع۔اا نمث فصن رفصالا رثالل نا : اولافو

 ىلع هو ساق مهنم رابتعالا اذه نأكو ٠ اهضرع سايق ي ةبجارلا لوط سايق
 اسايف نو .تعيال مهناف مهنم ةقراشملا اما ٠ اهقوف امف ةيمادلا يهو حورجلا دعاوق

 هبف رثؤت مل ناو . امهرد نورشع هجولا يف ةرثؤملل : اولاق لب . ةيمادلا نود اميف

 يا » سابف ف اسايق « مهفرع ف ىمسي ام وهو اضرعو الوط ةجار مت اذا كلذو

 تثدحا نا مهارد ةرشع اهلف دسجلا رئاس نم هجولا ادع امو مهارد ةرشعف

 وا . اريغص رثالا ناك مهدنع قالطالا ىلع كلذو . مهارد ةمخ اهلف رثؤت مل ناو . ارثا

 حرجلا رئاس يف كلذ نيب اوفرف امك انهه سأرلا مدقمو د۔ج نيب اوقرفي ملو اريبك
 نم رظنلا وه و اهلك راثالا يف موسلا ىري مهضعب نا ىلع ٠ ادعاصف ةيمادلا نم

 . رصبلاو لدعلا لها

 راثالا شورا يف ادودح ائيش نوريال مهف بهاذملا رئلس نم ةيضابالا ريغ اماو

 لج هيلعو مكاحلا ىلا لوكوم كلذ ناو . داهتجالاو رظنلا لب ٠ ةيمادلا نود ام

 دودحم دح حورجلا نم ةحضوملا نود اميف سيل هنا ىلع مهرثكا لب راصمالا هاعقأ
 يور ام الا :اولاق . امولعم ائيش كلذ يف ددحت مل هنسلا نال طفف ةءوكحلا هف لب

 اصيا يور اذكو . لبالا نم ةعبراب قاحمسلا يف ىضق هنا بلاط يبا نب يلع نع

 تباث نب ديز نع يورو . ةحضوملا ةيد فصنب اهيف ايضق امهنا نامثعو رمع نع
 يفو . ةرعبا ةثالث ةمحالتملا يف و ٠ ناريعب ةعضاباا يفو . ريعب ةيمادلا يف : لاف هنا

 هبف تدح ام الا ةموكحلا حارجلا يف لصالا نا : اولاقو . ةرعبا ةعبرا قاحمللا

 ها .خلا امولعم ادح ةنسلا

 == نوري ةيضابالا ءاملع نم قيرف مهنمو - ةمالا ءاملع روهمج نا ةصالخلا
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 لها رظن ىلا يا مكاحلا ةموكح ىلا هيف عجري ةنسلا يف مولعمدح هيف دري مل امنا ==

 ضيوفت اوددحو قالطالا اذه اوديق دقف ةيضابالا .املع ةرهمج اما : رصلاو لدىلا

 .اهشورا ريدقتو حورجلا سيياقمل روتسد عضوب مكاحلا يلا رمأل

 ءاهقفلا نم داهتجا ضحم ريدقتلا اذه نا !ملعا هللاو] يلودبي ىذلاو اذه

 ماكحالا نم ريثك نام ةنسلا وا ۔ باتكلا نم يلقت ليلد ىلا هبف اودتسي مل نيدهتجلل

 هيف دري مل ام ىلعالا روتسدلا اذه نوقبطي مهدجن ال كلذل . صن اهيف درب مل ىتا

 ةموكح ىلا مالسالا “اهقف همجرا ام ىلع الا حضوا ةرابعب وا . ةنس"ا يف مولس دح

 يدؤي ام ضيوفتلاو قالطالا اذه نع اشني نا اوفاخ هللا مهمحر مهناكو . مكال

 .ءامد ةلأسم ةلأسملاو» مهتهازنو ماكحلا كرأدم فالتخال قوقحلا دقت يف ىضوف لا

 نسحي مكاح لك امف بعالتلل اعنمو اداعسا قالطالا كلذل ادييقت روتسداا اذه اوضوف

 . هريدقت يف لدعي مكاح سك الوال. ربقلا

 :لءاستن نا انيلع يقب

 ؟ يلقن ليلد يلا ريدقتلا اذه يف اودنتسا له (

 ؟ روتسدلا اذه عضاو وه نمف الاو ؛ب

 ؟ حورجلا سيياقمل ةدحو ةبجارلا رابتعا يف هظحلم امو (ج

 ؟امات اسايق اهلصاح .ابتعاو اضرع اهلثم يف الوط ةطقن ١٢ ىلا اهميسقت رس امو (د

 : باوجلا

 رفلاو ربش'او عارذلاو عابلا لثم ةددعتم ةسيقالا تادحو نا مولعملا نم

 رصقاب اهيق يف ىفتكي حورجلا تناك املو ارصقو الوط سيقملا ءيشلل اعبت ةصولاو

 ةدحولا ميسقت اما . اهتدحو «ةصوبلاه ةبجارلا تريتخا نا مرج ال ةيقالا تادحو

 نوكلف )١٢ × ١٢( ضرعا طقن يف لوطلا طقن برض نم ةلصالا ١٤٤ ىلا ةماتلا

 ==عب رو عستلاو نمثلاو سدسلاو عب رلاو ثلثلاو فصنلاك ةددعتم بسل الباق ددملا

٩٨٩



 ةبدلا ىلع( تلق امهم ١ شورالا ريد ةت نيسئاقلل ىتأتي كلذل سدسلا سدسو سدسلا==

 الا اممومع يف نوكت ال ةجيتنلا ناف اهؤازجا تررقتو ةدحولا تررقت ذاه .اهضعب وا

 لاعتو مهف درجم وهو باحصألا هيلا بهذ ام هيجوت يف يلادب ام اذه . ةبسنلا ةدحتم

 يف نكت مل ىتلا ةيهقفلا تاعوسوملا ضعب لعلو . للزلاو اطخلا نم هللاب ذوعاو يتم
 ىلع فونت ىذلا عرشلا نايبكو نيعست هؤازجا غلبت ىذلا ةعيرشلا سوماقك انلوانتم

 فشكنيف اهيلع عالطالا ةصرف انل حاتت نا ىسعو كلذل تضرعت دق امهبارضاو نيعبسلا

 هححصم .ها .قوملا هللو نيمختلاو سدحلا نع ىنفتسيو ةريحلا لوزتو ضومنفلا

٩٩٠







 ةردقم ماهس نم اهيف امل ةردقم يا ةضورفم ىنعمب ةضيرف عمج يهو

 ملعو ثيراوملا هقف وهو . ملعلا اذهل ابقل تلعجو . بيصعتلا ىلع تلف

 هعوضوم يهو . ةكرتلا نم قح يذ لك صخي ام ةفرعا لصوملا بالا

 : ناكرا هل . رم امك ةكرتلاب قلعت ام ةلمج نم ثرالاو . لبق امك ددعلا ال

 ةايحو . ثوروملا توم اهتلمج نم طورشو . ثروي قحو . ثراوو ي ثوروم

 كرشم ثري الف للملا فالتخا : يهو عناومو . ةلزنملاو ةهجلاب ملعلاو , ثراولا

 ال نمو .اطخب ناو لتقلاو .ةيقرلاو . رثكألا دنع هسكعك .اعامجا املسم

 . ةبارقلا وهو بسنلاو حاكنلا امهو : ناببسو . لتاقلا الا بجحي ال ثرب

 تانبلاو نينبلاك ةطساو الب هقحتسي نم : ناعون بصعتب ثرالا هب قحتسبو

 لمفس ںاو نبالا نباك ركذب ببستي ركذك . اهب هقحتسمو ‘ تاهمألاو هابألار

 ال.اودعب ناو هنباو معلاو .هنباو ما نم ال .خألاو . الع ناو برألا باو

 ثريو ىثناب ببستم وهو . يلالك نباو تنب نباو مألا دجك ىثناب ببستم

 وا . با ماك : طقف هب ثرتو ركذب ةببستمو 4 مألا ةدجو ء ةيلالكك ضرفب

 ناو ةدجو ماو س تلفس ناو نبا تنبو 4 ةيلالك ريغ تخاك بيصتو ؛ب

 . تنب دلوو .ما با ماو . ما باك ركذ نم ريغو ةجوزو تخاو .تلع

 تنبو امهدلوو .اقلطم ةمعو . مألا معو 0 يلالك وا ، تخا دلوو 6 خا تنو

 عم مهب لدمل الو مهل سيلف ماحرالا ووذ مهف امهدلوو ةلاخو , لاخو .مع

 ٠. ثرا ماهس يذ وأ . ةصع

٩٩٢ 

 هنا ك را

 هطورش

 همعن ١ وم

١ اي صح ٥ 4



 هماسقا وشر ال ١

 ١ ردقم : م اهل 7

 ةضر اع و

 زوحي هب ثري نم نا , وهو بيصعتب اما : ثرالا ى باب ©

 لك هب ثريو . هعم اوناك نا ماهسلا يوذ نع لضفلا وا .درفنا نا لاملا

 تنب عم رثكاف بل وا .ةقيفش لكو .ركذب ول .هنب لدم ركذ
 ىييضرفلا لوق ىنعم وهو نهضرف نع لضفي ام كلذك نبالا واء رثكاف بلصلا
 هللا يضر دوعسم نبا لوق كلذ يف لصألاو . تابصع تانبلا عم تاوخألا

 تنبلل : [ص] ثيبنلا ءاضقب اهيف نيضق ال تخاو نبا تنبو تنب يف هنع

 ماهسب وا . تخالل يقب امو . نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو . فمللا

 امهفصن و ناتلتلاو نمثلاو عبرلاو فمنلا : ةتسلا ضورفلا يهو : ةردقم

 ءاهبو نيلالك تخاو خاو ةجوزو جوزو ةدجو ما : ةتس طقف اهب ثريو . سدسلاو

 ' تان : ةعبرا عمجب ال امهبو ء دجو با : نانثا _ ناعمجي دقو ۔ بيصعتب وا

 ,فصنلا اهدقف عم تخأل وا " تنبل ضرفيف بال وا . قئاقشو . نبالا تانبو

 تانبل اذكو . طقف بيصعتب نثرو خا اهلوا . نهل ناك ناف .ناثثلا رثك الو

 نهلفسا وا ٥نهتجرد ىف نهل مع نبا ناكول و ركذلا نهبصعيو ء تنب دقف عم نبا

 رثكاك نبال تخألا اذكو هدقف عم نيثلثلا ةمتت سدسلا ۔ ةدحاوك اهعم نهلو

 ٠ تاوخالا نوبصعي رثكاف نبا تنبوامهو .خلا الو تنب ال ثيح ةقيقش عم

 :ةتسلا لوصألا يهو صنلاب ةردقم اما : مابسلا )و لصف ال

 ‘ اهدقن عم رال وا . ةققشلل و ٠ اهدقن عم نبا تنو تنبل : ةسمخل فمصللانف

 رثكاف ةجوزو ي هدوجو عه جوزل : نينثال عبرلاو . بجاح دقف حم جوزلو

٩٩٤



 رثكاف نيتنبل : ةعبرال ناثلثلاو . هدوجو عم رثكاف ةجوزل نمثلاو . هدقف عم

 نيلالكلو . بجاح دقف عم مال نينثال كلثلاو . نهدقف عم كلذك نبا يتنبو

 ةدلو بجاح دوجو عم مالو . هبياو بال : ةعبسل سدسلاو . هيف ءاوتساب رثكاف

 عم رثكاف بال تخالو ث تنب عم رثكاف نبا تنبلو .هدقف عم رثكاف

 لصا نع ةجراخ اماو . بجاح دقف عم اقلطم يلالكلو .ةقيقش دوجو

 ةعبرا نم مهتضيرف مسقتف هيوباو ةجوز كرات يف يقابلا ثلثك بجوم ضراعل

 اهيوباو اجوز ةكرات يفونانثا هيالو . دحاو يقابلا ثلث همالو .دحاو هتجورل

 . رشع ينثا وأء ةتس نم مسقتف اهيبأل نانثاو . يقابلا ثلث اهمألو . فصنلا اهجور

 قحلي ال لوألاف . لقان اماو. طقسم اما : بجلا ق باب

 . ديعبلا بيرقلاو .هنبا نبالا بجحيو . ةجوزو جوزو ماو باك اتنب الو انبا

 ناو هوباو بآلاو ى لفس ناو هنباو نبالاو . ديعبلا ببرقلاو . هابا بألاو
 ف روكذلا بيترت اذه ..هنبا وهو .4 معلا بجحيو .هنبا وهو 4 خألا الع

 ناو مهينب عم ةوخالاك قحا برقألاف ةقبط لها فلتخا ناف . تاقطلا

 : مدق بيصعتك بسانمب حيجرت ةدايز مهدحألو ءاوس برقلاو اهف اونا

 . بالا :بسنلا دومع مهو : ةعبرا مالا ةوخا بجحيو - بال خا عم قيقشك

 نطقسيو . نبا نهنم نبا تانب بجحي ثانالاو ء نبالا دلوو دلولاو .دجلاو

 قيقشلاو ]١[ رم امك نهتحت وا . ركذ نهعم نكي مل نا تنب نم رثكا عم

 ١ ثرالا باب يقث ٠

٩٩٥ 

 لقن : بجحلا

نامرح وأ



 ضرف نم لقن
 هنود رخآل

 نم لقن

 ضرفلبيصعت

 لقن
 ضرف نم

 . ركذ نهعم نكي مل نا ةقيقش نم رثكاب كلذك طقسيو بالل تاوخا
 يا نم تادجلا و . هنباو نبالاو دجلاو بالا الا اهطقسي ال ةقيقشلاو

 طقستو ءاندنع اهنباب طقست ال بالا لبق نم يتلاو.. ماب نطقسي نك ةهج

 رخآل ضرف نم لقن : ةثالث يناثلاو . سكع الب ما نم ةبيرقب با نم ةديعب

 خا نم رثكاو . ىثنا ناو نبالا دلو وا . دلولا اهلقني مالا :ةسمخب صتخيو هنودا

 فصن نم نبالادلووا . دلواا هلقني جوزلاو : سدسل ثلث نم اقلطم تخا و

 اهنم رثكاك تنبي سدسل فصن نم نبا تنبو . هب نمثل هنم ةجوزك ؤعبرل

 ضرفل بيصعت نم لقن وا . كلذك ةققشب با. تاوخاو .اهب هيلا .نيثلث نم

 لاملا ماهسلا تقرغتسا نا اذكو \ سدسل هنباو نبا امهلقني دجو باب صخو

 ادج وا ءاباو نيتنبو اجوز ةكراتك : اهلها عم سدسلا دجو امهيأل ضرفيف

 تخاو ةقيقشك نبا تنبو تنب يف ]١[ رم دقو . بيصعتل ضرف نم وا . لوعتف

 امل امهب ىمست ةكرتشملاو ةيرامحلا كلذ نم تنش دقو . نهبصعم بال

 ملف [رض] رمع اهمسقف : اقشاو اهنم ةوخاو اماو اجوز ةكرات يهو . هملعت

 انلو با مهل سيلو با انل : هل اولاقف .ءيش ماهسلا لها دمب ءاقشالل قبي

 اهب مهومتثروا امك انماب انوثرواف انيياب انومتمرح ناف ما مهل امك ما
 يف مألل ةوخالا نيبو مهنيب كرشاف متقنص رمع لاقف . ارامح انبا اوبسحاو

 نوك ةلئسملا طرشو . مهت.اسل تخا مهعم تناك ول ىتح ةيوسلا ىلع ثلثلا

 اوناك ولو . ضرفلاب نثرول اثانا نك ول اما . كلانا عم وا . اروكذ ءاقشالا

 ١( ثرالا باب ىف .

٩٩٦



 بسنتلا ىلع هدعللو . ضورفلا ىلع ثرالا بيترت اذه . اوطقسل طقن رال

 .ثكاف نانثالا همسقيو درفنا اذا ناملا زوحي نبالا نا. لوقنف ةدئافلا متل

 نا فصنلا تنبللو . نييثتالا ظحتحة لثم ركذللف اثاناو اروكذ اوناك ناو

 مهثراو . همدع عم بلصلا دلوك نبالا دالواو . ناثلثلا كالو تدرا

 اهلف ىثنا مهعم تناك ناف ى بيصعتلاب ثانالا لضف مهروكذل بلصلا كانا عم

 رثكالا عم نطمتسو اسدس تنب عم نذخا ندرفنا نا مهثاناو .مهدحاو فض

 ضعب نم لقسا نهضعب نبالا تانب تناك ناق . رم امك بصعم نهم نكي مل نا

 اهلفسا وا . اهعم نكي مل نا ىلفسلا تطقسو 4 سدسلا ىطسوللو فصنلا العللف

 العلا تناك ناو . مهدعب نم طقسو يقابلا اهمساق يطسول ١ عم ناكناو ٠ ۔صعم

 ضرفيو ، بصعم نكي مل نا نهدعب نم طقسو ناثلثلا نهلف ةدحاو نم رثكا
 لضفلا هل مث . سدسلا نبا دلو وا ء دلو عم - هدارفناب زحي مل نا ۔ذج وا .بال

 - تخا وا ‘ خا عم رثكاك نبا دلو وا . دلو عم - مالو . ناك نا ئا نع

 الا بالاك دجلاو . قاب ثلث ةجوز وا . جوذ وأ . با عم اهلو . سندىلا

 دقف عم سدسلا اقلطم ةدجلو . الماك ثلثلا هعم ماللف ةلاسملا هذه ي

 تادجلا نم ثرت و ٠: رم امك اهنبا ىبح ولو اندنع با ما ثرتو . ما

 با ما : يهو ةعبارلا طقستو . هبا با ماو . هبا ماو . تملا ما ما : كال

 درفنا نا قيقشلاو . رم ام راتخملاو . اقلطم دعقالل ليقو . سكعلا يف مالا ما

 امهدحا فمت اهلف امهعم اتخا تناك ناو . ناك نا هاخا مساقو .زاح

٩٩٧



 لئاسمل ا دارفا

 ةنعالملا

 عم با تاوخالو ناثلثلا رثكالو ه فصنلا تدرفنا نا بال وا . ةقيقشلو

 تخا وأ . خال وهو 4 خا نهعم نكب م نا رثكا حم نطقسو : سدس ةققش

 . رم امك بجاح دف عم ةيوستب كلللا رثكالو . مال

 .ةوخاو نيوباو اجوز ةكراتك : لئاسم دارفا يف « باب

 سدس اهل ليقو . بالل يقابلاو . راتخملا ىلع قاب ثلث ماللو. فصنلا جوزلل

 يقابلاو سدسلا هل ليقف : همال هوخا امهدحا همع ينبا كراتكو . يقابلا

 .نمم قحا ثرالا يف مهس هل نم نال ىوقالا وهو لكلا هل ليقو .امهنيب

 قيقش رخآلاو بال امهدحا هيوخا كرات نا ىلع عامجالل هل مهس ال

 اميينبا وا .نيمع وا .نيوخا ينبا ناك ول اذكو .قيقشلا هثراب صخ

 .يقابلا يف هريغ مساقي مث : الوا سسسلا هل اولعجي ملو ماب امهبرقال لاملاف

 ينبا ةكرات يفو . هل لاملاف همال هوخا امهدحا مع ينبا فلخول اذكو

 ' خاللو فصنلا جوزلل نا اهمال اهوخا رخآلاو اهجوز امهدحا اهمع

 قيقش امهدحا هيمع نبا كراتو .امهنيب افاصنا يقابلا نامسقي مث سدلا

 . يقابلاو ثلثلا مهل نا همال كلاهلا ةوخا هدالواو همال هياوخا رخآلاو هيا

 اهتوخا مهو اثاناو اروكذ اهمع ينب ةكراتو . بيصعتب قيقشلا معلا نبال

 نا اوعمجاو . هب اضيا روكذلل يقابلاو ءاوس مهنيب ثلثلا مهل نا اهمال

 . هاخاو هثري هنا هتدلو مث مهدحا تامف ادالواو الماح ةجوز كراتلا

 هما نيبو هنيب يقبو . هيلع هما نعال دلوو نعالم نيب ثراوتلا عطقنيو

٩٩٨



 يقابلا اهبصاعلو . مهثرا همال هتوخالو . بجاحب اسدس وأ . اكث هنم ثرتف

 يف شارفلا قحليال . مالسالا ف هيبأب . قحلي ال انزلا دلو نا و .بيصخت

 نم ليقو . رثكالا دنع رم ام ىلع لوخدلا تقو نم رهشا ةتس نم لقا

 نيلجرل رست وا .حاكنب رهط يف ت٬طو نم نا ىلع رثكالاو . دقعلا تقو

 دوبنم اذكو ء خيراتلا لهج ناب امهدحال اشارف نكت مل نا امهل اهدلوف

 دلو امهنم لكلو هيوبا كرتو تام ناف : حجرم الو نانثا هاعداف طقل

 كرت ام فصن لك نم ثرو اتام ناو امهنيب يقابلاو سدسلا همالف

 . هريغ نكي مل نا

 جرفو لجر جرف هل ناك نا )١( ىثنخلا ربتعي « باب «

 نا :: باوجلا ؟ اقح بأك دلويو ماك دلي لهو ؟ لكشملا ىثنخلا وه نم اا

 نع ةيعيبطلا اهتقلخ يف فلتخت ذاوش تاقولخملا سانجا نم سنج لك يف

 :! الو مهتيروكذ ضحمت مل ذاوش اضيا وه هل ناف . ناسنالا اهنمو اهعون دارفا ةماع

 ركذلا هيعون دحاب هقاحلا لكشي ثيحب ذوذشلا يف انايحا لغوتت دقو دحا لكل مهتونا

 طالتخالا وهو ثنختلا ةدام نم قتشم لكشملا ىثنخلا مسا هيلع قلطي ام وهو . ىتألا ول

 مغرو اذه .هتقيقح تمهبنا ىتح ىشالا صئاصخب ركذلا صئاصخ هيف تطلتخا يل

 ٠ ىثنا الو ركذب سيل ثلاث عون هنا مزجن نا عيطتسن ال اناق عقاولا يف هدوجو

 ث كلذل . « ىشا ماوه ركذا يردي ال ىتح دبع يلع قضل هللا ناك ام » : نملا لاق

 هلوة, نيلدتسم كلاث عونك ينعي لكشملا ىشلا دوجو نوركني ءاملعلا نم اقيرف دجن

 ٠2 هلوقو . ) ىتمت اذا ةفطن نم ىئنالاو ركذلا نبجوزلا قلخ هناو ( :لاعت

٩٩٩ 

 دل و ف ١ ريم

 انرلا

 كرتشملا دلواا

 ىشخلا

ةماكحاو



 دحتا ناف . قبسلاف ايواست ناف . ةرثكلاب ربتعا امهنم لاب ناف . هلامب ةأرما

 اعمتجا ناف . ةأرما يبدثب امهتهباشم و هبيدث ربكو هتيحل تابن ربتعا لكب

 اعمتجا نا و . كلذكف ملتحا ناو .هب مكح ضاح ناف : هغولي لاحف

 طقف هنم لوبي بقث هل لب امهدحا جرف هل نكي مل نا اذكو . لكشمف

 ةقلع ناك مث ىنمت ينم نم ةفطن نكي ملا ىدس كرتي نا ناسنالا بسحيا ) ==

 اشلا اعون ركذي ملو ( ىثنالاو ركذلا نيجوزلا هنم لمجو ىوسف قلخف
 اثلاث اعون ررقي ملو ىثنالا ثاربمو ركذلا ثاريم ررق هللا ناو. ىثنخ ىمسي

 ٠ هثاريم الو

 ينلا ذاشلا اذه يف مكحلا ام نكلو . ىثناو ركذ ةقيقحلا ف ناسنالا نا انملس

 ماكحالاو اعم اماه ابا نوكي نا رهاظلا يف حلصي اعم نيعونلا صئاصخ هيف تلجت

 اباب بيرغلا عونلا اذهل نودقعي مالسالا ءاهقف اندجو اذا ةبارغ ال ؟ رهاظلا ىلع ىنبت

 ردص هعسب دهشي ىذلا رمالا . هيلع دبزمال امب هماكحا هيف نولصفي هقفلا يف اصاخ

 ةقاطلا هب حمست ام ردقب يرشبلا عمتجملا لكاشمل هتجلاعمو يمالسالا عيرشتلا

 مالسالا يذوبنمب ىمسي نا عونلا اده ردجا امو .لداعلا هنوناقل اهعضخا ىتح ةيرشبلا

 يف نولصي الو نوحكني الو نوحكني ال :لاح لك ىلع مهب طالتخالا مرحي مادام
 دوجو فداص اذا ضعبب مهضعب طالتخا ىتحو لب ءاسنلا فوفص ينال و لاج رلا فوفص

 لاجرلا طالتخا مالسالا عنم اهلجا نم ىتلا بابسالا نال .ليبقلا اذه نم ثانخ

 هنال مهريغل هب نذا ىذلا مظنملا طالتخالا نم ىتح نومرحيو لب مهيف رفوتت ءاسنلاب

 كلذ ىنعم سيلف اعم ءاسنلاو لاجرلاب هطالتخا انمرح اذاف . ةليضفلا تابجومو ىفانتي ال

==هقدصي الو لقعلا ةتتعبتسي امم اذه نال لبحي نا هنم وا ى لبحي نا هيلع فاخن اننا



 ربتعيو . لكشمف الا و . اهب لمع ةزيمم ةراما تناب ناف : هغولب رظتن

 هنع دعاب ناو ىشاف هعم بصنا ناف .لوبب رمؤيو طئاح ىلع داعقاب اضبا

 ركذف نيرشع ؤ ةعبس تناك ناف : انريغ دنع هعالضا اضيا بسحتو . ركذف

 فصن و ركذ فصن لكشأ نا ثري و - ىشناف نيرشعو ةينامث تناك ناو

 لمعت ةيسنجلاهتفيظو نال ةماعلا بادآلا ىلع ةظفاحمملزع انبجوا امناو . قحلا عفاولاح=

 داصيا ىلع لمعن مارح اذهو. لجرلا هب كبعبو ةأرملاب ثبعي نا هنكمي اكعو ادرط
 كلذ ملع لقتنا دقف ىثنالا ىلا ركذلاو ركذلا ىلا ىثنالا لوحت اما : عاطتسملا دهج هباب

 . سوململا عقاولاو ةقيقحلا رود ىلا صيصاقالاو لايخلا رود نم ۔حيرشنلا مدقت لضفب -

 .عوضوملا اذه ىف ةيجول ويسيفلا ملع هررق ام كنودو . نيقيلا ربخلا كبلع دريساميفو

 سنجلا يف ا۔ج ةردان يهو دحاو صخش يف نيسنجلا عامتجا يه ةيرشبلا ةثونخل

 ثحبلا هرهظا ام ىلع ءانب ةيرشبلا ةئونخلا نال ايرهاظ الا نوكي ال داحتالا اذهو يردلا

 دهاشت ال يهو ةيلسانتلا هاضعالا نيوكت يف ذاوش وا ع صقن الا يه ام امئاد يحبرلا

 .ةيندلا تاناويحلا وا ث ىتابنلا ملاعلا ينالا قالطالا ىلع ةمات

 ةيلسانتلا ءاضعالا ذاوش نع ةئشانلا يرشبلا سنجلا يف ةرهاظلا ةثونخلا تثدحا دقلو

 ثانالا سنج نم اهنوكي اهؤامسا تلجس ديلاوم . ديلاوملا تالجس .ؤ تاريغت ةلمج

 ىلا ةعفد تبلقنا روكذلا سنج نم اهناب نظي ناك اهفالخ و . اروكذ دعب اميف تراص

 اهدهاشيل ىربكلا ندملا يف اهوضرع يتلا ةددعتملا ثانخلا نكت ملو غولبلا نس ىف كان
 تهوش لاجر وا ث ءاسن ىرس نيرشعلا و ةسماخلاو ةرشع ةسداسلا نس نيب يهو سالا

 نفصلا طسو يف مهل ناك نم مهنم نا كلذ . نيدحتم نيسنجب هبشلا اهلو اهلسانتاضعا

 == ىلا وعدي ناجعلا يفروغو جرفلا ةلكاش ىلع ليطتسم قلف نيتيصخلا نم يلال

١٠٠١ 

هماكحا



 ٠نذؤيالو ٠ زاج لعف ناف هتيلو جوزي الو جوزتي الو . رم ام ىلع ىشا

 عم يلصي الو ٠ ةأرماك اهعدي الو هضيح لاح يلصيو لستغيو مؤي الو

 بهنب ىلحتيالو . ةعمج همزلي الو . امهنيب هدحو . لب ءاسن عمالو لاحر

 امرحم نكي مل نا سامتي الو . ةنيزلا ءاسنلا هل رهظت الو هب يلصي الو

 باصتنا هبحصي بيضقلاب هيبش لئاه رظب نهل ناك نم ضعبلاو . لبهم دوجوب نظلا ==

 نوكتي يتلا ةيئاشغلا ةينثلا ىجرفلا قلفلا تحت نيتيصخلاب هيش لكشب ىلدتتو ديدش

 يرشبلا سنجلا ثانخ يحيرشتلا ثحبلا مسق كلذ ىلع ءانبو . ناريغصلا نارفشلا اهنم .

 هجوب نكلتمي نهناف ليوطلا رظبلا تاوذ ءاسن وا .ثانالا ثانخ اما .ثاناو روكذ ىلا

 . نيقيض نهاكروو ةطسبنم نهتناع نوكتو ومنلا يلللقلا نيضيبملاو محرلاو نييدثلا ماع

 نهتوص» :ايلعلا نهتفش قوف اتبان رعشلاو .ارفاو يوارفصلا نهزاهجو . افيحن نهلكشو

 ليم ىنداب نرعشي الو ةلجرتملا ةارملا حمالمب نهحمالم عيمج صتختو ايروهج

 الضف روكذلا تارشابم نهعم نيتايل نهسنج تانب كلذ سكعب نبلطي لب . لاجرلل

 . امئاد بيرقتلا ىلع تاميقع نهنوك ىع

 ترم سا نيذلا كتلوا لسانتلا ءاضعا وهوشملا لاجرلا وا . روكدلا ثانخلا اما

 مهنا يهو ءاسنلاب ةهيبش تامالع ةلمج مهيف نوكتف اطقست ملو مهتدعم يف مه اتيصخ
 مهحمالم مث نم نوكتو مهنم ضعبلا يتودنث ومن دادزيو لبهم هبشو جرف هبش نوكلتمي

 نيلباذ نورمتسي لب ريثات مهدنع بحلل سيلو اليلق مهنقذ رعشو اعيفر مهتوصو ةربدتسم

 اتناك نا دعب مهتدعم جراخ مهيتيصخ ةوقلا نم اهل امب ةعيبطلا عفدت نا ىلا نينينع

 املع انديزت تعقو ةسوسحم ةلث.ا ضعب كيلاو .الاجر نوريصي كاذ ذاو .اهيف نيتيفتخم

= .اعانقاو ةيرظنلاب



 ]١[ ٠ هركذ نم نتخلا همزلو ٠ نهل

 ضعب نم مهضعب ىمدهلاو ىقرغلاك ثيروت حص [ باب ل

 ثرو تم لام مضي ال هنا ىنعمب ٠ه هوثراوت ام نود مهلاوما بلص نم

 .ءايحالا ثراك دحاو لام هنا ىلع لكلا يف نوثرارتيف هريغ نم هثرو ام

 ١( نتخ هب همزلي ال ريبك رظب وهف الاو بقث هب يا خامص هل ناك اذا -

 ماما مامحتسا نمعنتمت تناكو ةرهاقلاب تانبلا ةيلك يف تايلخادلا نم تنب تناك (أ==

 اهتفش يف بغز اهل تبني ذخا ةرشع ةتسلا تفلب املف ةسيئرلا ىلا اهنوكش ىتح اهتاليمز
 ركذ اهناب اهباجاف سيه روتكدلا ىلا اهتراف اهرماب متهت ةسيئرلا لعج ىذلا رمالا .ايلعلا

 اوقلطاو اهلمكاب ةيركذلا ةيلسانتلا اهؤاضعا اهب ترهظ ةيحارج ةيلمع اهل لمع دقو

 . (م٬هارىا ) مسا اهلع

 ةرطخ ةلزن رثا ىلع ىفشتسملا لخد ةتس ٦٨ رمعلا نم زهان الجر ناو (ب

 نوكي نا نم اضوع ناحارجلا دجو هتثج حيرشت دنعو . ةعاس ٢٤ دعب يفوتف هتباصا

 هيف ادجو امهنا كلذ . اهب فصتا ىتلا ةلوجزلا رهاظم نع الضف ةأرما ناك الجر

 نودبو ادج ريبك رظب هنا اققحت ادج عفترم هزكرم نكلو احضاو ابض

 ركب محر ىلا جرفلا اذه بهذيو يلوبلا خامصلا هيفو قيض يجرف قلف هتحتو خامص

 تاضيوبلل سيل ناركب ناضيبم هلو ناقوب هب لصتي نيوكتلا لماك قنعو مسج هل
 نودب نقذب ةارما ناك الجر نوكي نا نم اضوع هنا كلذ ىلعو .امهيف رثا ضيحلاو

 _ . مجحلا ريبك رظبو نييدث

 ىقرفلا

ىمدهلاو



 ىل وملا ثا ريم

 سمخ اهنم ثربق جوزلا يبحيف مهرد فلا لكلو اقرغ ةجوزو جوزك

 نود اهعبر الوا _ هدب تناك فلا نم ثرتف ىحتو نامي مث . ةئام

 : فعضالا طقسو ىوقالاب ثرو ناببس دحاب عمتجا نا و . ةئام سمجلا

 حاكنب ال بسش هتثرو امهرما نابو تام نا ماعبال هتخا وأ . همأ جوزتمك

 ٠ دسافلا مهعرشم وهو كلذ نع ىسوج ملسا نا اذكو ٠ دساف

 ضرفب ثريال مع نبا هن وكب هنال مال خاوه مع نبا ف كلذ مزلي الو

 ٠ بيصعتب لب ٠ رم امك

 ابصاع فلخي مل اذا ىلوملا نا ىلعانم رثكآلا ز لصف «

 نا الا هقتعم هثري الو . نيملسملا نم هسنج يف هلام مسقي امحر الو

 هقتعم هثرواف هللأ همحر ناهىل ١ حلاص حون وبا مهفلاخو . مهنم ناك

 لوقلا تزجوا ول يدوبو ١٨٧٨. سطسغا ةرغ يدول ىفشتسم ةثداحلا هذهترج=ح=

 نم ةلقلو اهتبارغل ارظن نكل ليوطتلاب حمسي ال قيلعتلا عضوم نال ةيرظنلا هذه نع
 اهلوانتا نا ارطضم ينتيار ةثيدحلا ةيرظنلا ءوض ىلع حرشلاب انءاهقف نم اهل ضرمت
 ملف اهديص ينبثكا دقو اما .اريثك حنست ال ىتلا ةصرفلا هذمل ازاهتتا نايبلا نم ءيشب

 باتكب هيلعف ةرهش رثكالا ثانخلا يلع عالطالا ديزم دارا نمو ؟ هيمرا ال

 هتقيلخ رارسا لازت ال نم ناحبسو ث نابضغ سايلال «يعيبطلا ناسنالا خيرات »

هححصم ها ٠ نيثحابلا رهبت



 هنا يشبح وأ . يدنه وأ . ىجنرب تم رقأ اذاف ٠ اظنالا وهو انريغك

 ةليبق نم دحاو دقف ناو . ىثنالاو ركذلا هيف ىوتسيو هل هلامف هسنج نم

 هقتعمو . هتوم موي هدلب ف نئاكلا هسنج رئاس ثرو هدالب وا. ركذ نم

 هماو ستج نم هوبا ناك نا و .' هنم هريغ نم ىلوا هسنج نم ناك نا

 ليقو ادنهو اجنز افلاخت نا اذكو . هبا نم هسنجل هلام ليقف رخآ نم

 قباسلا هثري اقلطم ىلوملا ليقو . هما سنجل ثلثلاو ء هيبا سنجل ناثلا

 ٠ هب قح اوهو ىلاوملا نم هلامل

 يوذ ىلع لاملا نم يقابلا در يف فلتخا ز باب

 ليقو . نيجوزلا الخ ام مهماهس ىلع مسقي ليقف : بصاعال ثيح ماهسلا

 ما تاوخاو . ةقيقش عم با تاوخاو ث تنب عم نبا تانبو . امهالخ ام

 سدسلا هنبا تنبلو فصنلا هتنبلف ةجوزو نبا تنبو اتنب كراتك ةدج وا .اهعم

 . امحماهس ردق ىلع ةجوزلا ريغ ىلع دري لواا ىلع يقابلاف نمثلا هتجوزلو

 نبا تنبو اتنبو اجوز ةكرات اذكو . راتخملا وهو طقف تنبلا ىلع يناثلا ىلعو

 هتخال سدسو هتقيقشل فصن : ةتس نم هتضيرف م بال اتخاو ةقيقش كراتو

 ىلاب ' ىلواللف ةعبرال د رت .راصتخالا دنعو . كلذك امهيلع درب ةاىلاف هبا نم

 ىلوالل . اهس ىلع ىغبت ىتاثلا ىلعو . لوالا ىلع اده ةدحاو ةناثللو . ةثالث

 دعب يقابلا ق كرتشت مال اتخاو امهكرت ول اذكو . دحاو ةناثللو .ةسمخ

 امكن: ةعبرا ىلع هنامسقتف طقف ةقيقشلاو مالل تخالا سدسو فصن

يقابلا در



 يوذ تاريم
 م اح ر ال ١

 ىقابلاو ثلثلا مهلو سدسلا اهلف مال ةوخاو اما كرت ناو : )١( رم

 ىقابلاو سدسلا ةدجللو عبرلا اهل ناكل ةجوزو ةدج كرتول اذكو .همال

 تناك رم امك هل مهس ال نمم قحا ثرالا يف مهس هل نمو ةعبرا نم حصتف

 لاملا . ماحرالا يوذ نم امهريغ وا امهادحا عم ةجوز وا . ةلاخ وا .ةمع عم

 .بصاع ال ثيح ةيناثلا يف ةجوزللو ىلوالا يف تخالل

 بصاع ال كيح ماحرالا يوذ ثيروت يف لق © باب

 نم نابرقالا ثرود ليقو . مهئابآ ةلزنم نولزني مهس اذ الو

 ةلاخلاف : هبانم بالا محرو اهبانم مالا محر ثرو اعمتجا ناف ماو با

 تنب نم قحا اذه ىلع ةمعلاف . خالاك خا تنبو . بالاك ةمعلاو مالاك

 بالا دلو نم ىلوالا نال ةمعلا نود اهنوثروي ةفالخ ىلع سانلاو . خالا

 .برق ولو دجلا دلو نم قحا ۔دعب ناو بالا دلوف دجلا دلو نم ةيناثلاو

 ليقو . همع ال ؛هيخا نبا هثرو همعو هيخا نبا كرت نم نال

 ةمعلا نم ىلوا خالا تنبف . تابصعلا بيترت ىلع ماحرالا يوذ ثاريم

 وهو لاخلا نبا نمو اهتنب نم ىلوا ةلاخلاو . معلا تنب نم ىلوا يهو

 ىلعو . كلاهلل برقالا رتعي أدكهو اهنباو ةلاخلا تنب نمو هنبا نم ىلوا

 ةقرتفم تاوخا تانب ثالث كراتلا نا ءابالا ردق ىلع ثيروتلاب لوقلا

١( لئاسملا دارفا .: باب يف ٠



 نم هتضيرف نم مالل ىتلا اذكو ى دحاو هيبال ىتلا ةنبالو .ةثالث هتقيقش ةنال

 مل نيقرتفم ةوخا تانب ثالث كرت ولو . درلاب ةسمخ نم مسقنتو . ةس

 ثرالاب قحا بالا ماحرا نا . لوقي اضعب لعلو .هيبال هيخا تنب هرق
 .ناو . يلالك تنبو قيقش تنب كرانك مالا ماحرا نم برقا اون نا

 لاملا لهف هما اباو ةقيقش ةهع كراتك ةجردب مالا محر برق
 محرو با محر عمتجا ناو . (فالخ) ؟ اثالثا امهنيب وا ؟ةمعلل وا ؟ دجلل

 ةمع كرت .نا نافصنو . هتلاخل ,كلثو . هتمعل ناثلثف ةلاخو ةمع كراتك: ما

 .. نييثنالا ظح لثم ركذلل ليقو . ةلاخو الاخ كرات يف ليق اذكو .الخو
 هدجل يقابلاو .همال هثلثف هيلا بسني هل با الو اهاباو هما اولاق كرت نمو

 ؟ هتنب تنبل وا ؟هدجل هلام لهف : هما اباو تنب ةنبا كرت ناو .هبصاع وهو

 ,وا ؟هل لاملا لهن مأل خا نباو . ما با كرت ول اذكو . (فالخ) ؟امهني وا

 دجو اهيبا ابا هما دج كرت ناو ؟ ثلث خالا نبالو ؟ناثلث هل وا ؟هدجل

 ؟ناثلث بالا نم دجللو ثلثلا مألا نم دجلل وا ؟ امهني لهف : هما ابا هيا

 ؟دحاو ةرخآللو ةثالث ىلوالل لهف : نبا ب نب ةنباو تنب ةنبا كرت ناو .(نالوف)

 ثرثكالا دنع ىلوإلل وهف قيقش تنبو تنب ةنبا كرت ناو فالخ ؟ ىلوالل هك و
 ناو . ةقيقشلل هلامف ةقرتفم تالاخ وا . تامع ثالث كرت ناو . امهني لبق

 ىنب كرت ناو . انالثا ليقو : ىلوالل وه ليقف : ةلاخ تنبو ةمع تنب كرت

 .ءاوسمهنييفانناو اروكذ هلاخ وا . هتلاخ ينب وا . هتمع ينب وا . هتنب ينب وا .هتخا

٠ ةبصع مهنأل طقف روكذللف همعوا . هيخا ين كرت ناو۔ماحرألب هوئرومحأل



 ب الال وصا

 ج راخ ناي و

 ضنئا رفل ١

 ددع نم تحص ةضيرف يف ةبصع تدرجت نا اق باب

 اوعمتجا نا روكذلا فعضو ثانالا ددع نمو ساروكذ اوناك نا مهسوؤر

 ةعبرألاو نانثالا يهو : ةعبسلا لوصألا نم تذخا مهس يذ ىلع تلمتشا ناو

 ىلع ةتسلا ضئارفلا أشنت اهنم ذا هفعضو اهفعضو ةتسلاو ةثالثلاو ةنامثلاو

 دادعا ىلع ماهسلا ةمسق مهدوصقمو .اهاوس اهل جرخم الو . ءامدقلا يار

 فصن ىلع ةلمتشم ماقم ںانئالاف : هنم حصت ددع لقا بلطو ةححص

 اخاو اجوز ةكراتك : قابو هيلع وا .بأل وا .ةقيقشو اجوز ةكراتك فصنو

 هبلع وا .انباو اجوز ةكراتك قابو عبر ىلع ةلمتشم ماقم ةعبرألاو . كلذك

 تنبو :ةجوزك قابو ۔ قاب ثلثو هيلع وا 4 خاو تنبو جوزك ٠ قابو فصن ىلعو

 فصنو هيلع وا . نباو ةجوزك . قابو نمث ىلع ةلمتشمل ةينامثلاو . نيوباو

 تاوخاو مأل ةوخاك نيثلثو ثلث تاذل ةثالثلاو .خاو تنبو ةجوزك - قابو

 .معو نيتنبك : قابو نيثلث تاذل وا . خاو ماك . قابو هتاذل وا . قئاقش وا . رسأل

 نيوخاو ةدجك :قاو ثلثو هتاذل وا . نباو ةدجك . قابو سدس تاذل ةتسلاو

 تاذلو ، خاو نيتنبو ماك . قابو نيثلثو هتاذل وا .قيقش وا. بأل خاو مأل

 سدسو عبر تاذل رشع ىثنالاو . خا نباو ماو تخاك . قابو ثلثو فصن

 عبر وا . خاو ماو ةجوزك ىقابو ثكاثو عبر وا . نباو ماو جوزك . قابو

 سدسو نمث تاذل نورشعلاو ةعبرالاو . خاو نيتنباو جوزك . قابو نيثلثو

 نمف . خاو نيتنبو ةجوزك قابو نيثلثو نمث وا . نباو ماو ةجوزك . قابو

نينئالاك .رضرف نم رثكا ىلع لمتشا ناو ضئارفلا دارفناب موقي ام لوصألا



 ينثالاك ضورفلا دادعتب الا موقي ال ام اهنمو .ةينامثلاو ةتسلاو ةعبرالاو ةثالثلاو

 . ةضيرفلا يجرخمل رظني نا : اذه ةماقا ةقيرطو نيرشعلاو ةعبرالاو رشع

 لماك يف امهدحا قفوف اقفاوت ناو . رخآلا يف امهدحا برض انيابت نا
 هنا لصاحلاف ٠ الخادت نا ربك الاو .الثامت نا امهدحا ذخؤيو .رخآلا

 نالثامتمف رخآلا امهدحا لثام ناف :عبرا نم ةبسن نم نيددع لكل دبال

 نالخادتمف ةعبراو نبينثاك امهربكا امهرغصا ىنفا ناو ءةسمخو ةسمخك

 افرعو ث ناقفاوتمف نينثاب ناينفي امهناف ةتسو ةعبراك ثلاث امهانفاو الاو

 . ةثالثو ةعبراك نانيابتمف الك افلاخت ناو .زج يف نيكرتشمب اضبا

 هفعضو . اهفعضو . ةتسلا وهو لئاع لوصالا نم ق لصن ©

 مأل تاو خاو نأل تاهخاك ةعسل سدسف جوزو درفب ةتسلا لوعف

 ابفصتنبو . ةدجو .مال تخاو بأل نيتخاو جوزك ةينامثل اهثلثو ةدجو

 نيتخاو جوزك .ةرشعل اهيثثو . مال نيتخاو بأل نيتخاو جوزك ةع

 رشع ةثالثل اهسدس فصنب لوعت طقف درفب رشع ىنثالاو ةدجو مال اذكو٠بال

 اذكو . بال تاوخاك رشع ةسمخل اهعبربو . مأل خاو نيتقيقشو ةجوزك

 ةعبرالاو . لاثملا يف ةدج ةدايزب رشع ةعبسل اهسدسو اهعبربو ةجوزو مالا

 لوقل ةيربنملا يهو . ةجوزو نيتنباو نيوباك نيرشعو ةعبسل اهنمثب نيرشملار

 فانصا ىلع ةضيرفلا مايس تمسقنا ناف : اعبت اهنمث راص يلع

 ددع يف بجوملف اضعب ىلع رسك اهيف عقو ناو اهلصا نم تحص ةثرولا

 لوملا يف

راسكنالاو



 اهيلع عقو ناف , ةثالث ىلعو . نيفنص ىلعو . فنص ىلع عقي دقف سوؤرلا

 برضتف فنص ىلع عقي نا ( لوألا ): ماسقا ةثالث ىلع هيف مالكلا رصحلل

 اراصتخا بلطن انكل . حيحصتل لصحيل ةلئاع ولو ةلأسملا لصا يف هسوؤر ددع

 ناو . ةلاسملا لصا يف اهددع برض انيابت ناف : سوؤرلا عم ماهسلا ربتعنف

 تانب ثالث : نيابتلا لاثم . لصاحلا نم حصتف اهلصا يف اهفقو تبرض اقفاوت

 نهددعل نانيابتمو نهيلع نارسكنم نامهس تانبلل ةثالث نم مهتضب رف مع نباو

 اميف ابورضم هذخا اهنم .يش هل نم مث ،اعست غلبت اهلصا يف هبرضتف

 نبالو نامهس لكل ريصتف ةتسب ةثالثلا يف نيمهسلا برضتف هيف تبرض

 جوزو تانب تس : قفاوتلا لاثمو . تحصف ةثالثب اهيف بورضم مهس معلا

 نهددمل ةقفاومو ةرسكنم ةينامث تانبلل رشع ينثا نم ممتضيرف بصاعو
 نا (يناثلا) . تحصف نيثالثو ةتس غلبت ةضيرفلا يف برضتف فمللاب

 لصا يف عمتجملا مث رخآلا يف امهدحا ددع برضتف نيفنص ىنع عقي

 هماهس عم فنص لك ددع ربتعتف رصتخن انكل دوصقملا لصحيل ةضيرفلا
 رصتخن مث هماقم هقفو انمقا هماهس قفاو امف بسنلا ثيح نم رم امك

 ربتعنف لماكلاو قفولا وا . نيلماكلا وا . نيقفولا ينعا نيلصاحلا نيددعلا اضيا

 ناو ء ةلاسملا لصا يف برضو امهدحا ذخأ الثامت ناف : ضعبل اهضعب ةبسن

 اقفاوت نا رخآلا لماك يف امهدحا قفو برضو : كلذك رثكالا ذخا الخادت

 الك نا كل نابف . حصتف اهيف مث انيابت نا رخآلا يف لماكلا برضو . اهيف لصاحلاو

 حضتيو ةروص ةرشع يتنثال فعاضتيف عبر الا بسنلا هروتعت ماسقالا نم
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 مال ةوخا ةعبراو ما .زيقفولا لثامت . لاثم لوةنف ليثمتلاب لمجملا ليصفت

 مهددع قفاومو هلها ىلع رسكنم ثلثلاو ةتس نم مهتضيرف بال ةتسو

 مهددعل اقفاومو اضيا ارنسكنم سدسلا دعب يقابلا بالل ةوخاللو فمللا

 ةتسلا يف امهدحا برضيف . لك يف نانثا امهو نالثئامتم ناقفولاف ثلثلا

 بال ةتسو مال ةوخا ةينامثو ةدج . امهلخادتلو . حصتف رشع ينثا غلب

 رسكتي اذكو . فصنلاب مهددع قفاويو هلها ثلث رسكنيف ةتس نم مهتضيرف

 قفولا تحت نالخاد نانثا مهددع ثلثف ثلثلاب مهقفاويو هلها ىلع يقابلا

 امهقفاوتلو . حصتف نيرشعو ةعبرا غلبت ةتسلا يف اهبرضتف ةعبرا وهو لوالا

 نم .7 مع نب! رشع ةينامثو مال ةوخا ةينامتو ما

 هقفاويو هلها يقاب اذكوأ؛ فصنلاب مهقفاويو هلها ىلع امهثلث رسكنيف ةتس

 فصن برضتف فصنلاب ناقفتم امهو ةعبرا لوالاو ةتس وهو كلا

 ٠حصتف ةضيرفلا اهيف برضتف رشع ينثا نوكيف رخآلا لماك يف امهدحا
 ' ةعبسل تلعو ةتس نم مهتضيرف مال ةوخا ةعبراو قئاقش تسو ما امهنيابتل

 ثلث اذكو .ةثالثلا وهو فصنلاب نمناقفاويو قئاقشلا ىلع نارسكنم اهاثلث

 ةتسب نامهسيف ةثالثلل نانيابملا نانثالا وهو فصنب مهل قفاومو رسكنم هلها

 ناتجوزو ناتدج .نيتدعلا ىلصا لئامتلو .حصتف ةضيرفلا اهيف برضت

 امهسدسو قفاوي الو مسقنت ال اهعبرو رشع يثا نم مهتضيرف بال ناوخاو

 برضتف نيوخالا ددعل ل_:امم : نيتحوزلا ددعف قفاوم ريغو اهيقابو

 ٠ حصتف نير ثعو ةمبرا غلبت امهدحا يف ةض_برفل
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 ةوخالا ةدع يفلخاد نيتجوزلا ةدعف فصنلا دعب يقابلا اذكو٠قفاوم ريغورسكنمو

 ةتسو تانب عست امهقفاوتلو : حصتف نيثالثو نينثا علبت ةضيرفلا اهف برضتف

 امهدحا ثلث برضتف ثلثلاب ناتقفاوتم ناتدعلاف ةثالث نم مهتضي رف : بال ةوخا

 . حصتف نيسمخ و ةعبرا غلبت ةضيرفلا يف لصاحلا مث رخآلا لماك يف

 ىرخا يف ةدع ب .تف ةعبرا نم مهتضيرف ناقيقشو تاجوز ثالث امهنيابت

 نيددعلا دحا قفو لئثامتلو ٠ حصتف نيرشعو ةعبرا نوكت ةضبرفلا يف مث

 فمصنف ةتس نم مهتضيرف نبا ينب ةثالثو تانب تسو ما : رخآلا لماكل

 هلخادتلو . حصتف ةضيرفلا يف امهدحا برضيف نبالا ينب لثامي تانبلا ددع

 ةعبرا نم مهتضيرف : بال ةوخا ةتسو تاجوز عبرا : رخآلا لماك يف

 رشع ةتس غلبت ةضيرفلا يف برضيف تاجوزلا ددع يف لخاد ةوخالا ةدع ثلثف

 قفوف ةثالث نم مهتضيرف : نبا ىنب ةتسو تانب نامث هعم هقفاوتلو حصتف

 مث رخآلا يف امهدحا فصن برضيف فصنلاب ناقفاوتم ةتسلا لماكو ةينامثلا

 نبا تنبو نبا نبا و تانب مب را : هل هتنيابملو } حصتف نيثالثو اتس غلبت ةضيرملا يف

 نبالا دالوا سوؤر ددع نيابي تانبلا ددع فصنف ةثالث نم مهتضيرف

 ٠ حصتف رشع ةينامث نوكت ةضيرفلا يف امهلصاح برضي مث ناحطسيف

 صخ هناك اهنم نيفنص نيب ربتعيف فانصا ةثالث ىلع راسكنالا عقي نا ( ثلاثلا )

 نيب رظن ةلئسملا لصا يف برضلا ديرا اذا ىتح رم امك عنصيف امهب

 ةلئسملا لصا يف لصاحلاف نيلوالا يف لمع ام امهيف لمعيف كلاثلاو لصاحلا
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 ٠ باسحلاو ضئارفلا

 فثراوب رارقالا حصي ثراوب ةثرولا ضعب رقا نا وس ةمتاخ «

 لهج نا ضرم يف ولو دلوب دلاولا رارقا حصو . رخآلا هقدصي مل نا هبس

 ٠ هدالوا عم ثريو . هب قحليف . هلثمل هلثم دلوي نا نكماو هنم هبسن

 ةعبرا يف لجرلا قدصي ليق و. اعامجا هقدص نا بأب دلولا رارقا زاجو

 ةأرملاو ٠ ىتجوز هذه وا . يالوم وا . يبا وا . ىنبا اذه: لاقو اهب رقا نا

 ٠ هتدالو ىلع دهشي نمب تتا نا الا قدصت ال ليقف ينبا اذه تلاق نا

 نا لجرلا هيف قدصي امف اهقيدصت راتخملاو . هوبا اهقدص نا زوجو

 اذكو ٠ ثراوب محرالو . هل بصاعال صوم رارقا زاجو . ادلو ىعدا

 الا زجي مل محروا ‘ بصاع دجو ناو .هسنج نم هثراب ىلوا وهو ىلوملا

 فلوخ نا الا . رم امك هسكعك دلوب دلاولا الا : لودعب هبسن حص نا

 الا اقلطم ليقو . تخا عم ناو ثراوب يصوملا رارقا زوجو . عقاولا يف

 هيطعي نا همزلي هعم ثراوب رقملا نا حيحصلاو . دلووأ .دلاو هل ناك نا

 هيلعو . اثلاث امهدحا ىعدا نينباك هريغ هركنا نا هب هبسن تبث الو هظح نم

 : كلام و . هديب ام فصن : هفينحوباف : هل هيطعي مك يف فلخلاو . رثكالا

 امهدحا رقا نيلجر يفو . هدي ام ثلث : اندنعو -: اعم هبرقا ولو هقحتسي ام

 ام لوألا مزليف وه هدلو هنا رخآلاو ٠ امهوخا هناو هيبا ةيراج نم دلوب
 ٠ هب رقا ام يناثلاو . انلق
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 ۔ باتك .

ىكلتلرمتيجللاجنال





 ردص ام ىضرو بحو ملعك بلق نم اما : لعفل ١ ردصي 0 باب 0

 ةغرو مدنو ةلفغو ةمحرو مهو مزعو ةداراكو اهدادضاو حرفو نماو ءاجرو

 ةحراج نم وا ؛ اهوحنو ةيمحو بجعو ركو دقحو دسحو بضغو

 دوجسو عوكرو سملو قوذو مشو عامس و رظنك بلق نع ببست ناو

 : دصقب ك رحت م نا ةيصعم الو ةعاطب فصتت الف اهوحن و دوعقو مايقو

 لاصنالا نمف . اهدادضاو ةيالوو ركشو ةبوتو ديحوتك امهنم وا .يبل

 اهنم رفغتسيو اهل نطفتي الو موصعم الا اهنم وجني ال بونذ ةيناسفنلا

 عوقولا ةلوهسل ليلق الا اهنم ةاجنلا فك فرعي الو . ناعم قفوم الا

 عالقنالا هيلع لكاشتيو .اهكرتو اهلعف هباشتي ذا ؛اهنم صالخلا ةبوعصواهيف

 لضفاو . لجو زع قلاخلا ىضرل اهكرت يف هيلا ىهتني اهل دحالو همدعو اهنم

 باحصتسا عم هنم ةمصعلا بلطو ىلاعت هيلا ءاجتل الا اهيف هيلع دمتعي ام

 :. ملعي مل امو ملع ام ىلع مدنلا

 انالوم قح يف وهو . ربكلا هيف فالخ ال اع © لض ©

 ةنعللا سيلبا هب بجوتسا بنذ لوا وهو .هريغل هحبي ملو . ةمظعلا هناحبس
 هسكعك بيصملاو باوصلا ةئطختب قلخلا طمغو قحلا هيفست انم وهذا

 ىلع ربكتلاو .نكت ; مل ةلزنمو ةلاطتسا يطاعتو هريقحت مرح ام ربقحتو

 امهدض لالذاو . هلهاو مالسالا زازعاك بجيو . عضاوت ربجتلا "يود

 رغصالا كرشلا وهو ءاينيرلاو . قيضملا ضرفلاو نيدلا دمع نم وهو
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 .تآو . بهاذ يفو .مرحم وا .حابم يف ناو ناسنالا نم نوكيو

 نبسحتك _ هسفن يف ناو - هريغ لعفبو هيلع مزعي ل امبو . لاحو

 قافن وهو . سانب كرتبو ةحراج لعفبو . ءالخ يف وا هتروص

 داوعاك هدنع سانلا نوكي ىتح هلمع لماعلا صلخي الو . كرش .مهب لمعلاو

 لمعلا دسفيو ى لعفلاب لجآ باوث وا .لجاع دمح ةدارا اما وهو . راجحاو

 ؟ ققحي ىتح وا ؟ءاير لهف :فني ملو ضراع ناو . لوالا د رجمك

 .لابلاب رطخ ولو دمحلا بح باوثلا دصقب لدبي ل ام صخرو .(نالوق)

 دنعو . هلل دنع ةلزنملا ةداراك اضرفو ةعاطو هريغو ابنذ نوكي دمحلا بحو

 دبعلا مزلو :اهباقع نم ةاجنلاو ةرخآلا يف ةجردلا لينو نيملسملاو ةكنالملا

 دمحيو اپب مظعي ةعامج نم هنوك ينمت هيلع مرحو . هلهاو رفكلا ضنب

 ۔هريغل ناو ۔ارض هب عفديو اعفن هب رجي ام بح زاجو .ايند لينل اهيلع

 عمال ةعنصك هب رمايو هلعفيو دصقيو فرعيو ركذي نا هتدارابو .حابم يف

 هوتأيل اهب سانلا هفرعي ةمالع بصن زاجو .اهب فرشلاو اهيلع دمحلا ةدارا

 رابخا هل هركو . ةلزنمو ةاهابم بلط الب ىرخاو ايند هب عفتني امم مهجئاوح

 ءادتقالا دصقي مل نا ربلا فانصا نم هلاعفا مراكمو هقالخا نساحم نع

 هللا دنع يويندل ناو هيف سيل صقنمب هنع رابخالا ةيهارك هل زاجو . هب
 دمحلا .بح مرحو .سانلا دنع ةجرد طاطحنا فوخ دصق الب نيملسملاو

 ناو ۔ حابم لاتق يف الا _امرحو .فاليخو رخف دصق ىلعو . لعف ريغ ىلع

 . كلذ وحنو هتعاجش تفرع ىنلا انأبو ءابالا رثآم ركذبو . ريغلا لعفب
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 ةارادمو ةيقت ركنم يذ واء عدتبم دمحو ٠ رخف دصق الب هرف قدص ام لكبو

 عيسوتو هتبحص بحك . هفالخ رامضا عم زئاج ۔ ريغلا ىلع ناو رض فكو

 ىلع كلذ هل بحي مل ام ارض هب عفادو اعفن هبراجل هرمع لوطو هقزر

 ءاقبلا بح يفو مرحم ىلع هتيوقت دصقي مل ام صخرو : هيلع نئاكلا هملظ

 هرض عفدو هعفنو هعالقنا جترمل هب هل ءاعدلا يفو افرسم ولو صاعل

 امب هل ءاعدلا زوجو ٠ ةنجلا هلخدي العف هل بحي الو ۔ هريغ س ناو

 .هل بحلاو فوم مسا هب قحتسي ال

 صخرو ءهايندل ناو ىلوتم ريغ ءاعد ىلع نمؤي ال & باب

 ال . مهرفك نع رافكلا عالقنا ينمت زاجو . ةيالو هب هل تش ال امن

 نم ناو ةعاطلا ينمتو ريغصو ريبك ةيصعملا ينمتو .هبحو هب مهل هاعدلا

 مهلا ىلع رجؤت اهنال ةمالا هذه تلضفو . ةعاط هنم نكمت نمم ريغل

 تمم ةئيسب ذخاؤت الو . تلمع نا ةرثكب اهل فعاضيو اهلمعت مل ناو اه
 وأ . هب ملكتت مل ام اهسفنا هب تثدح ام اهنع هنلا افعو اهلمعت ىتح اهب

 . طقف ينمتلا هريغل زاجو . هب هل ىعديو ةيرذ حلاص ملسمل ىنمتيو . هلمعت

 سانلا ىلع اهولع الو . لسرلاو ءايبنالا ةجرد الو . نوكي ال ام ىنمتي الو

 - هسكعك ۔ كرشمل قافنب اذكو . (نالوق) هنم إربتم ىلع رفكلاب ءاعدلا يفو
 الو يويند رما بلطل الو .ىنمتي الو ۔ هثل ناو ميلعت دصقل ملعتي الو

 لب م كلذ . وحن وا . نيذأتلل وا . ءاضقلا وا . ايتفلل الو ةاراممو ةاهابل

نماثلاو ينمللا



 ءالخلاو رخفلا

 ليزج لينو هفرشلو تالماعملاك لزاونللو ضئارفلا ءاداو لهجلا يفنو هلل

 زاجو - ليق ام ىلع نيدلا يف ةفلالا ىوس ملعلا نم لضفا ال ذا ءباوثلا

 . باوصلا ىلع هريغل ءاضقلاك ينمت

 يف وا رب يف ناو ةلزنملاو ةرهشلا بح مرح « لصف

 و لفن ءافخاو ضرف راهشا بدنو . ۔ هريخل ةراشاب ناو هريغ لعف

 سبلمو بكرمب زاجو . مرحم وا . ضرف وا . حابم يف وا 4 هكرتب ناو نييزتلا

 .حاكنك هل حابم بلاطلو .ايندلا لهاو . نيفلاخملا دنعو . ملاعك هيلا روظنمل

 هسكعك اهجوزل ةجوزلو . رخف دصقبال عمجب وا .قوسو ديع يفو رجت وا

 هجو ىف اهنع ربخم وا .اهديرمل نإو اهتنيز رهظتو . حاكنب ةبوطخمو ةيرسو

 .دباع وا ،دهاز لاقيل حابمب هكرتبو . هب وادتو مرحمب مرحو : طقف فكو

 ءوس ىلع هسفن نم أربتي الو .هب عفن رجل هيف سيل ام رهظي نم اصوصخو

 هبجوتسا ولو ةرخآلا رضب هيلع عاد وا ،هيلع هنم ى:ربتم ةءارب بح همزلي الو.هلعف

 ىلع هحدام هركي و . هبحي نا هل سيل اميف ريخب هيلع نثم ةمارك الو
 بح مرحو . هجولا يف حدملا هركو . هعمس نا ريخ نم لعفي مل ام

 رهقو . نيدلا يوقتو ةنسلا ءايحا هب دصق نا الا هبلاط ىلع ةسائرو فرش

 سيلو هلها ةناهاو هلعاف ضفب و . هكرت ريخلا يف ةداهزلاو . هلهاو لطابلا

 برز وهو ۔ لفن لعاف ضغبي مل نا هكرتب كلهي الام كرات هيف دهازب
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 ٠ هلهاو ريخلا ضخبو ۔ هلها بحب ناو - رشلا يف ةبغرلاك - ضرفلا

 ٠ سكعلابو . ريخ ريخلا يف يهو

 : طخسل و ضرفلا عيبضتا يدؤملا ايندلا بح « باب

 ناو ربصلا كرت وه عزجلاو . ةئيطخ لك سار_اهدقفب عزجلا و رودقلل
 رضي الو + روبث و ليوب هاعدو حاينب ليقو . حايصو ءاكبب ليقو . نول رييغتب

 ةهارك وه ليقو . ىلاعت هللا لعف ريوجت رودقملا طخسو . ةفأرو ةمحر هاكب
 نأو ةرخالا بح نم مظعا هدنع اهنوك ايندلا بح ىنعم ليقو . هئاضق

 `يويندو ملسم وا. امهتاوتساب وا . اهلينب حرفو ٠ اهنم تناف ىلع عزجب
 يف ةواسقو ءايندلا يف ةبغرو . ةرخآلا يف ةداهزو السك ثروي اهبحو ٠ هدنع

 باستكا زاج و . اهل احابم اهب لعافلا سيلو . قوقحلا عييضتو . بلقلا

 سان بالتجاو ۔ اهب رخافتو رثاكت دصق الب ۔ ترثاكت ناو اهيف لارمالا

 " ههيجوت هل نسحو .هب هيلع مرحي مل لام بسك يف ىصع نمو ٠ اهب هبل

 ِ ٠ ةرخآلا ليبس يف

 معنم نع ةمعنلا لاوز ينمت وهو دسحلا مرح لل باب

 اهينمتو . ىلاعت هللا معنل ودع وهو . دساحلا ىلا هنع اهلاقتناب ناو اهب هبلع

 عربتب وا : اهلثم وا 4 ضوعب اهانمت نا الو . رضتال ةطغغ اهلاوز ةدارا الب

 اهلاوز ينمت مرحملاو . لج آ باوث وا . لجاع عفنل اهبحاص نم
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 اندلا بح

 ةردقملا طخس

دسحلا



 ةتامثلا

 بئاصملاب

 ىتح اهعيضي الو هسفن نع هرملا هانمتي الو :دابع نم ناو ۔اهبحاص نع

 ملاظ نع زاجو . هرما يلو نم ىلع الو . اهزرح ىلع ةردق عم لوزت

 لصيال ناك نا امهيلع ءاعدلاو . هملظ ىلع هنيعمو هتوم بحو . هملظب رضا

 نا هب حرفي الو .امهب لزني املظ امهل بحي الو ٠ هقحتسي ال نم ىلا هب

 زاجو ٠ ادبع وا . ارفاك ناك ول و هتيرس وا . دحا ةجوز ىنمتي الو . لزن

 اهيلع لزنت ال قالخا نمو . هبجوتسا نا ۔ هتومب ناو ۔ هنم اهتنابا ينمت

 ٠اهقحتسيال نمب تلزن نا بئاصملاب ةتامشلا :لوزن دعب اهب حازت الو . ةيالو

 فيخ نمل ةبيصم ينمت زاجو اهقحتسم هجو يف اهب حرفلاو اهراهظا هركو

 يورخا عفن دصقب حرفلاو . اهب هيلع ءاعدلاو . هب لزنت مل نا نايصعلا هنم

 تلخد وا . هب عزج هبلع فيخ الاح هضرم هب غلب ضيرمل اذكو . هل

 هاعدلا و . هل توملا بح زاجو ٠ هب تثدح ةلع وا ى عجوب هبلقب ةقر

 . هب امئاق دجي الو هف ناك امب عيضي ناك نا ۔ هب ناو ۔ هل ةحارالاب

 زاجو . رم امب ناو هل ةجاح ءاضق وا .ضرت نم عنتمم نم ماقتنالا مرحو

 . هتكربل عونمملا هقحتسا دقو عناملا هىجوتساو هاضرو هنلا هجو دصق ناريخلل

 ٠ يورخا رضب هدصقت مل امب هل لحي امك هيلا يسم ضغب يف صخرو

 . ددشو . كلذك عفنب هدصقت مل امب هل لحي ال امك كيلا نسحم بح يفو

 هلصاو . هريغوأ . اريبك ملسمل دقلا نوكب دق ٭ باب +٠٭%

 عفل الصوم هل دقحب نا لوالاف : اننذ نوكب ال دقو . مئادلا ضغلا
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 ضعبك هب رفكي الو ،هعييضتب يصعي ام يناثلاو . هلمع نا ضرفك يورخا

 هتلزنمب وهو . هل هرك ناو هلمعب يصعي ال ام كلاثلاو . هلعف نا ضورفلا

 بحك دقحلا ءوسو ضغبلا امهلصا نغضلاو . لغلاو . كلذ ىلع هل دفح نا

 لفلا ةبسن هركو . امهسكعك ةرخآلا يف باذعو ايندلا يف ملسمب لزني هالب

 يهو .نمؤمل ةواسقلا بسنت الو .حابم بجوتسم ىلع ناو ملسمل نغضلاو
 هرفك ىلع ىلاعت هللا م صن الب هنم أربتمل امهلامعتساو . ةمحرلاو ةفأرلا دض

 امهيلع دودحلا ةماقاو .امهترخآل ناك نا كرش هب هيلع صوصنملو .قاف

 هلعف زاج ام لكف .امهلاوما ةلقو . امهنادبا فعضل انوكي مل نا نابص

 مالسالا يوذ ىلع لاغ ساق ىلوي الو . هسكعك هف ةبغرلاو هب رمالا زاج

 ءاضقلاو ةمامالاك بحب فرع نم الو . ركنملا يوذ ىلع ميحر فو.رالو

 . ناذالاو سانلاب ةالصلاو

 نيملسملا روماب متهب مل نم: ةءاربلا بجوتسي ا باب ل

 نا مامتهاو ءاعدبو ى مالعاو باتكب _ مهبئاغل ناو ةح.صنلا هيلعو . ةيويند ولو

 دولخلاو ةنجلاب مهل اعدو مهالوت نم مهب مهتم ريغ نوكي ال ليقو . ارتب م

 يوذ روماب مامتها مرحو . هب حرفيو .هرض بحيو مهعفن هركي م ام اهبف

 . _ نيملسملا ةصاخل ناو _ رض عافدتساو عفن رارجتسال نكي مل نا رفكلا

 ملاظ لتقب حرف زانجو .لطاب ىلع مهتيوقت دصقي مل ام متهملا سفنل وا

 ٠ هب ىلاعت هللا ءاضق ىلع لب هدصق الب .ملظب ناو ۔ هب ءالب لوزنو

 ىلويال نم

روم اب م امته ال ١



 راثيالا

 اهسيندتو

 امهؤاوتسا الو .يورخا ىلع يويند راثيا لحي ال لصن ©
 ٠ طقف كلذ ةداراب وا . ةجاح ءاضق وا . سلجمب حزحزت و مالك يف ناو

 .ناو ۔رض عفد وا ،عفن رج وا . فوخو ةارادمب هميدقت زاجو ..هب رماب وا

 بجاو يف امهنواسملوأ . هميوقتو ملسم بيداتل وا .هلثم وا . هئاضرال وا . ريغلل

 دحا ليضفن زاجو .هب هميظعت ةهج نم ال بوجولا ثيح نم مدقف قح

 ةناهال الو . لضفملل هناسحال ال .هقلخ وا . همالساب رخآلا :ىلع نييلوتملا

 رخآلا ةناها دصقب ال .ةبحصو راوجو ةبارقك حجرمبو .هيلع لضفملا

 يف ايوتسا ناو : مزال قح يذ ىلع هل قح ال نم لضفي الو ٠ همالساو

 . حيبا عفن يذ ميدقت زاج موزللا مدع

 يويلدل هراهظاب هسفن لالذا ملسم ىلع مرح ز لصف )
 ناو ۔ هنع ىنغلا راهظاو هنع ززعتلا هل بدنو .داقتعا وا . لعف وا س لوقب

 .هب وب ىكتشا نمك يويندل هتجاح رهظا نم ليق مث نمو . هلك اندلا لام هل

 نيملسملا دنع اهريقحت و هسفن ريغصتو هقلاخ اهعفارك هيخال اهرهظمو

 ٠ مهتمدخب ناو _ لذ رفكلاو اينذلا يوذلو زع مهل هنا حص امل مهل عضاوتلاو

 بالجتساو هرشل ءاقتا هميظعت راهظاو يويندل 7 بيحرتلا زاجو

 رخآ ملسم سم وا . هنم عا هنوكب ال .هريغل وا .قم۔ ىلع ةناعاك هعفنل

 ناو دبع نم ديسلو . ةجوز نم جوزلو ي نيوبالل لالدنالا رضرف دقو . ةلزتم

 سلجملا نم مهلماقيو . هنمديفتسم نم ملاعل ومامالةيعر نماذكو .نيملسمب اوسيل
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 ۔ هل هرك لحم يف دوعقب ناو ب هصقني لعفب هسفن سندي نا هيلع مارحو

 ءوسبو .جئاوحلاو قوقحلا بلط يف حاحلابو ه هتبحص هل هركت نم ةبحصو

 رجاهيو .هوحنو كلذ نع ىهنيو ى لوطملاو موزللاو موصخلا ةرئكو . ةلماعلل

 مهيلع فالختسالاو مهتلماعمو بيرلا يوذ ةطلاخم نعو ,لزانملا ردقب هيلع

 ةبتاعمب ارجح رسك وا .هتني مل نا مالسالا يعدم بدؤبو . مهعئادو لوبقو

 : . طوسو سبحب هريغو 0 رجهو

 لخادل ةضراعك ةيفخلا ةوهشلا تادسفملا نم : ة لصف

 ٠لفنلا يفال ٬ضرفلا يف نوكت ليقو .اهل كرتيف ةالص وا . موصك رب يف
 ناو . ىصع هلعفل هلصو ول نا دقعو هاهتشا نمف . مرحملا ف صتخت ليقو

 ىلع مش وا ،سمل وا . عامتساوا٬رظنك ةساحب وا ى برش وا . لكاك مرحمب عفتا

 لفن موص دقع نمو .هب ..رمالا اذكو . كله ليقو ۔ىصع هب ذذلتلا هجو

 وه سيلو . هل زاج هبجوم هيلع ثدح وا ء ءاش نا لكاي نا اليل ىنثساو

 هتمزل و نثتسي مل نا اعوطت ولو هيلع دقع لعف يف عوجر ال ليقو .اهنم

 . لام يف ندبب ناو هلدبف نكمت الاو . تنكماو هكرت نا هتداعا

 دقو . ةبغرلاو ةوهشلا ةعبرالا رفكلا ناكرا نم ه . باب &

 هلمعتسم كلهو . ماقتنا ةدارال بلقلا مد نايلغ : وهو . بضغلا اعنمو .اترم
 يذ ىلع زاجو . ركنممتنع هانو فورعمب رمآ ىلع بضغك لح ريغ يف
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 ةفخلا ةوهشلا

رفكل ١ ناك ر ١



 ةبهرلا

 نوك رلا

 مزال قحب بولطم ىلعو . عدتبم ىلع و ء فورعم نع هانو . هب رمآو ركنم

 جارخا ءىبر نا . هل نالي ال. ههجوب مسبتي الو .ملكي الو . ةيالوب ناو

 هحصن ديرت نل بضغ رابظا زاجو :هب رض عفد وا .كلذب هنم قحلا

 مل نا اقارف هل رهظتو هحصنت و هبتاعت ملسمل اذكو . هب الا هلقي ال ناك نا

 فوخك دمحتو ه فوخلا يهو . ةبهرلا ا,نمو : هل رجزا كلذ تيأر ول . هتني

 .قزر نم دعو امب هيفي ال نا هنم فوخك مذتو .اقلطم هللا باقع نم

 مزال قح عنمل غلبم فوخ اذك و. باوث نم نيدلاب هافولا ىلع بجوا امبو

 ذخا وا 0 هثلاب نظلا ءوسو نيقيلا فعض نم وهو ٠ قلخ يف عمط وا ! رقف نم

 وا س روزب ةداهش وا ؛ لزنم ريغب مكح وا . لحي ال لتق وا . يغبب لام

 .عوجب توم نم فئاخل زاجو . فوخب دح ةيدعت نم اهوحنو مرحمب ءاتفا

 ۔هف ناو ءاود لكا وا ‘مرخمب وا ء ناضمرب ناو سفن ةيجنت شطع وا

 دقتعب و هناسلب هلوةيف ىنئانيهلا : لوق ىلع هاركاب وا . هك رتيف ءام لامعتساب وا

 كلذك هاطعا ناف .هسكعك . مهنيد ةئطختو نيملسملا ةءارب ىلع وا . هفالخ

 . ةمرحملا نم كلذ رسللو . رجا هنيد ىلع تام ناو . رذع

 لبت كلهو ليق لطاب نكارلا رهك ى لهف ©
 نم ءاباك حراوجلا هلع لدت دقو .بلقلا نم نوكرلاو . هيلا نوك رلا

 الب وأ . هلعف راكنا وا . هنم جرخي ال يك همزل نم بوصت وا . قح

 .نالف ىلع اوردقت ملو هلع متردقب ءا . نالف نم جرخي ىتح هنم جرخي
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 هبرض نا هجارخا نع توكسلابو . كلذ وحنو هلك اذه قحتس ال وا

 مكحي الو . لفطك يف ناو هنودب هجارخال لصو ناو ى لبطعتلاو عنملا دصقو

 هبحا ناو ث عنمي ىتح رضح ولو جارخالا يف هل ظحال نم ىلع نوكرب

 رمالا اذكو .(نالوق) ؟اقلطم ريبك وا ؟ اهردق ىلع له : ةيصعملا بحو .مثأ

 ةريبك اهيلا نوكرلاو . اهيلع رارصالاو اهلالحتسا و اهنع يهنلا عيضتو اهب

 هنم جرخي ال نا ىف هلعافل نوك رب الو .كرش نع يهن عييضتب كرشي الو" اقافتا

 فوخل ناو هكرت حيبمل وا . زجعل رضي الو . هنم هجارخا كرتب الو . قح

 متش نم فوخل هكرتي الو . هلامل وا . هكرات ريغل وا ._ هريغ نم ناو .قحال

 عمط نا كرتيو . هقيطي الو قح جارخا بجومب ملكتي ناك نا الا . هناسلب

 نم اقلزنم ںاك وا . مهريغل وا .هريغ نم ناو هعفانم رج وا .هعالقنا يف

 قحلا جرخيو .هنع ففخي وا .مهدنع ةلزنم هل ايوزد وا . ةوعدلا لها

 مادي ليقف :لازف هل زجهل كرت ناو . هنم جرخم ىلع هبلق ريغتي ال نم

 سبحب ناو جارخالاب مكح ناو . هكرتب مكحي ىتح ليقو . اقلطم هكرت ىلع

 . هعييضت الو مكحلا رييغت خابي الف فحصمب فالحتسا وا . برض را

 بح امهو . ةيبصعو ةيمحب ملسم فصوي ال © باب ©

 ناو هيلع معنيعم ةداراو مهل هينمتب وا . تآ يف ناو مهلعف وس ىلع موق

 .مهودع نم لين ىلع حرفب وا . هيلع مهب لزن ءالب .ىلع نزحب وا ۔ هلامب
 ةعيدخلاو ركملا مذو . مهدصق نم مهتوفي ام هركي وا . مهرارضا بحب وا
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 و ةل ١

 ةبصعلا

 ركملا
ةعيدخلاو



 هفسلا

 هلام

 فرسملامكح

 ملظلاو يغبلا

 “ادتعالاو

 الب هيلا ءاسي نا ىلع ءىبسمل نسح راهظا امهانعم و . اضيا امهب فصوب الو

 نيوخا نيب بذكك ةحابم برح يف ازاجو . ةازاجم الب نانوكي دقو . حيبم

 هفسلاو . ةحابم برح لها نيب وا . امهنيب حلص ىلع نيجوزو. ارجاشت

 يفلاك وهو . قحتسم نم ال ةءارجو متشك ةحراج نمو بلق نم نوكي

 مدع وهو بنذب سيل اضيا نوكيو .هلعاف صيقنت بحوم نم داشرلا فالخ

 .اهارحاك و هبابث قيزمتك ةرات هلام دسفم رفكيو . ةعيابم يف سفنلاب مايقل
 نم اهوحن وا هنبل وا .تيز وا .ءام قارهاو : حبذ الب هناويح لتقو

 اذكو . هاركاو رابجاب هنود لاحيو . هيلع لكنيو . كلذل حيبم الب ةمعطالا

 حبقاب تاساجنلاو شحفلا ركذب ساب الو . برشي وا .لكؤي ام سيجتت

 ۔فرسملاو . هنع يهني الو هفسب سيلو : صاخ دنع وا . اهتجاحل اهئامسا

 فيتعملاو ۔ هريغ ىلع ناو ةقفن يف و س بوكر وا .سابلو .لكا يف

 الو . ريخ هيف ىجريال نمو ركنموا . رمخ يذك قحتسي ب ال نم ملل

 ولو داتعملا ردق ىلع اذهو . هرسك نا بدؤي و هيلع رجح و ٠هيفس - حابم عفن

 ةبالولا و جحلا و موصلاو ةاكزلاو ةالصلا كرات ىهنيو . صاخ فرعب

 ٠ طقف اهب رمؤيو ضئارفلا نم اهريغ و ةئطختلاو بيوصتلا وا . ةءاربلاو

 يفبلاو . غاب وه ذا هعواطي مل نا هلتاقيو كلذ ىلا هوعدي نا ماماللو

 ا ى تمص وا . تيلص لئاق كلهو ٠ مارح فادتعألاو ملظلاو

 . يلام تلكا : لئاق يفو ٠ ةيدعتب لفن وا . ضرف نم امهوحن

 .نذا الب تلخد : لاق نم كالهب مكحي الو . ( نالوق ) هل حيبا امم هوحن وا
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 ىلوتم وهو ملظ وا . ةيدعتب يلام نالف لكا وا . ضحك ق تئطو وا

 ناوأ ' اذه تلعف نا نيمي يلع وا . تيدعت دعف تيدعت نالف لاق نا وا

 يبرض وا : يلتق مكل لح اذه تلعف نا لاق نا كلهو . ملاظ اناف هتلعف

 ٠ كل ذ وحن وا ‘ ىجس وا

 ليقو . مارحلا كرت وهو ايندلا يف دهزلا دمح « باب

 ٠ ةرخآلا نع لغاش لكو.. اهتئاف نع نزحو اهلينب حرفو اهراثياو اهتاذلو اهبح

 نكي مل نا هيلع دبجا امب وا .هجاتحي امب لغتشم نع دهاز مسا لوزي الو

 وا ٤ يورخا عفنل لصومل وا . ديس وا . دلاو ةمدخب وا . هبلق يف اهبح

 حيحش دمحو اهب حشلاك اهيف ةبغرلا تمذو . ۔ ريغلا نع ناو ۔ هرض عفد

 نم الو ٠ يورخا عمنل اهيف ءاقبلا بح اهيف هبغرلا نم سيلو . هنيد يف
 كرت وهو ةرخآلا نايسنو . هيلا جيتحا حابم ةداراب الو . ةرخآلا يف ةداهزلا

 لهج نايسن اما : وهو اهرشل بجوم لمعك رفك ۔ اهريخل لصوي ام
 تماقوا ى هلهج عسي الام لك ىف اذهو ه هيف رذع الو . لاب ىلع رطخي الف

 رطخي ملام وهو : لهذ وا .. رم امك كرت وا . تانايدلا نم ةجحلا هب

 هللا نايسن نايسنلا رشو . هيف مثا الو هنع لئسي مل ناو رطخي دقو . لابلا

 ٠ ةيورخالا ظوظحلا نع لافغالاو . لجو زع

 هيوذو رفكلا ميظعتو هلهاو مالسالا ةناها 1 لص :ن

 دهزلا

 ةبغرلا

 ةرخالا ناي۔ن

 مالسالا ةناها

رفكلا ميظعتو



 فو هملا
 م

 هلهاو

 ف هتداهش كرتتو . ةماعلا دنع هراهشا قضب الف الأو . هلها نم ناك نا .

 لاح ىلا ىلوتم غلبي دقو ٠ لعفي مل ناو . هرماب وا . بلقب ناو ۔ رفك

 ال اقالخا رهظمك : تقبس ةيالوالا مالسالا قوقح نم اهعم قحتسيال

 لوخدلاو ٠ اهدض ةبحاصم مم هل حييا هجو الب ةعامجلا قارفك اهيلع لزنت

 زاجو . رابخالا ةناماو رارشالا م٬ظعتك : ريخلا لهال بسني ال اميف

 هب ءادتقا فيخ نا كلذ ضرفو ةماعلا دنع ولو هيلع ضقنلاو اذه راهشا

 ٠ فوقولا يف ليق نركي و ٠ ةءاربلاو ةيالولا يف ليقو ٠ تانايدلا ريغ

 كلهو ٠ مهدنع ةلزنم هل ولو رواشي الو .ءاضق وا . ةماماك ىلوي الو مظعي الو

 ميظعت يف مهيلع ساب الو ۔ حابم يف ولو ۔ نيملسملا فالخ دصاق

 ٠... مهنع هيارب لقتسي مل نم

 '۔هريوجتب ناو رفك هلهاو فورعملا ضغب % باب: «

 ام بجحب وا . ايويند ول و عفن نم هبيصي ام ضغبو هب رمآوا . هلعاف وا

 اس هبحوا . ركنم ميظعتبوا . امهدحال ناو صيقنتب وا . كلذك هرضي

 هلما و ركنم بيوصت يف رذع الو. ۔ لوفب ناو ۔ هنيعم وا . هلعاف

 رماو ةئطختو بيوصت كرتيف حصو ۔ لهجب ناو - هتنوعمو امهدض ةئطختو.

 . هسكعك أطخلا بوصي وأ . هي ةجحلا معت ل ام هلهج عسي امف يعن و

 رذعب الو ٠ ءانما وا . ةنس وا ‘ نآ رق نم ه تماق ام ناسن مسي الو ٠ لعفي وا

 هبلع ةجحب ريل نمي هذخآ اذكو . ملعي مل نا ةجح هنا كلذ لهاج
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 صخرو ٠ قلص نا دحاو وا . نيما ريغ وا . هنم أربتم وا . ںاتکك

 ٠ ىسنتال ةظفح _ _ ليق امك ۔ انلعجي مل ذا امهف

 رفكو . ينعي ال اميف ةدايز : رطلاو رشالا ا لصف ز

 امهب امهبمار بدؤي . امهلمعتسا نا انونجم الو ةميهب ال املسم امعب فصاو

 يذ ريغ ف صخرو . .اهجوتسي ال نمر.لفط نمو. امهنم ءىربتم كلهو

 ٠ ىصع و اندنع ةميهب نم هىربتم كنهي ال ليقو . طقف يصعي نا حور

 رما و ريخ نع يهنو ةميمن و . ةبيغو ءارتفا و متشك ناسلب نوكي رطبلاو

 عنمو اهب رارضاك حراوجلا نم هريغب و . هؤاذبا مرح نم "اذياو رشب
 رابخالا يه و . ادبع وا . انونج وا ،.الفط ولو دحا ةبيغ تمرحو . بجاو

 كلهو ى لهج وا . هبحا وا . هب نذا وا . هتبيغ يف ناو صقنمب هنع

 ةءاربلاو . هب هصقنتو. هلعف ءوسب رفاك نع زاجو . نذآو . اهب رمآو . اهلح

 ىمعوا ى ماذج وا ع صربك هب هضقن وا . هيف هل لعقال امب هامر ناو . هنم

 الامب هصبقنتو هتعدبو عدتبم راهشا بجيو .( نالوق ) ؟ الوا ؟ لحي لهف

 نالفك هب فرعي و هيعاد هب بيجي اميف صخرو . ةماعلا دنع ناو هيف بنك

 ناو ۔ هصقنيو هركي اميف نوكتو ذ كلذ هرك ولو 2

 وا 4 ' ةعاجملاو دوجلا و 'ةرودلا نسح و لامجلا و لوطلاك ۔ ' زساحملا نم

 دنع: هب ررضتي وا ؤ\ كلذ هرك نا هدلب وا . . هتليبق وا . هئابآل هتبسن
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 رثالا

رلطبلناو



 ةممنلا

 زجعلاو لكلا

 ٠هصيقنت دصقي مل نا هب ركذي نا دحاب ناك اميف صخرو : نيطالسلا

 ٠ (نالوق ر ؟ الوا ؟ ةبيغ ىف ةلاح تزاج لهو

 ناسللا بونذ نم يهو ملسمل ةميمن بسنتال © لصن ©

 حابم ىلع هلقن نمو : داسفالا هجو ىلع سانلا نيب مالكلا لقن اهانعمو

 ءاملعلا هزيجي الام قفاوف احالص دصق ناو : امامن نكي مل هنع ماقف هل

 هريغل ناو اماقتنا وا . اكاحضاوا .احازم هب دصاق اذكو . مامنف هركذي نا

 نمل تركذ و تدصق ناو . بذذ اهب رمالاو اهلالحتساو اهب مامنهالاو

 شرحم كله له و . لافطا نيب ناو نوكتو . هرضت مل رش هنع موقيال

 برضتو . ( نالوق ) ؟ طقف مثا وا ؟ داسف هنع ماق نا ۔ هل ناو مئاهب نيب

 . امامن كلذب نوكي الو من نا لفط بدؤيو - عفدتو ةبلاغ

 زجعو لسكبال دجو طاشنب دهتجم فصوي ] باب ل

 جرخي ىتح هعييضتل لصوم وا م ضرف يف امهنوكل حااص امهب فصويال ذا

 نمو بلق نم نانوكيو . توف ال ثيح نايصع الو . هب رفكيف هتقو

 نوكيو بلقلاب ةلفغلاو وهسلاو دجلاو مزعلاو طاشنلا صخو . حراوجلا

 ٠ برقت و دصق و طاشنب لمعي مل نا تقولا لواب ناو لمع ىف لسكلا

 ام هلوا ضرف نايتا بدنو ۔ جرخي مل ام هرخأب ناو مزعلاو طاشنلاو

 لغشل اهرخؤت الو ۔ غارفل ةالصلا اومدقتال . يور دقو . ليبس هيلا دجو
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 ناو هاثلث ليقو ء هفصن تقولا نم ضمي مل ام ينيدل اهريخأت زاجو . يويند

 ٠ نسحم وأ . ةعامج وأ . لضاف راظتناب

 ريغ مالي الو .رادقملا همولب زواج مئال ىصع رج لصف

 ٠اسندم وا . اصقنم لعف نا حصنيو . بنذ ملسم ةمالم : مهلوقل هقحتسم

 .هل يوينذ وا \ يورخا رارضا بح الب بدؤيو هب رجاهيو هردقب ماليو

 . لعفل ببستي مل نم مالي الو. فوقو يذل يويندو 4 ريبك يذل ناداريو

 الو . هريغ نع ناو .س هرض عفد وا . هعفن كراتك ةيصعم ريغ ىلع حصو

 - ليق ۔ ةنعللا ناف .هلل لعفام رقحي الو .فورعم ىلع صبقنتلا لحب

 ٠سيلبا ىلع تلح هل اعونصم وا . هعناص فداصت مل ناف فورعملا عم رودت

 رثكال الها كناص نوكل لب ىلاعت هللا ةمعن ةهج نم ال.هريقحت رضي الو

 رينخل ةجاح ءاضق ةبسن لحي الو. هل عونصم ةجاح دسي ال وا 8 عنص امم

 ىلع دمحلاو ساهعنم اذكو . قولخم دب ىلع هيلا هتفاضاب ملعلا مزلو . ىلاعت هللا

 ٠ جئاوحلا بلط يف حاحلالا نع يهنو ٠ ريصقتلا ىلع مذلاك دصقلاو بسكلا

 نسحو .ىنغ قلخلا نع ءانغتسالاو هلا ىلا راقتفالاف مهنع ىننتسم يفو
 . رقف هنع ءانغتسالاو . رفك هب هتااساو .ضرف هللاب نطلا

 ةيصعمو ةعاط نوكيو : بحلا : بلق لعف نم ي لضف «ف
 ةحمك دحوتو ضرف اما : ةعاطلاو . .7 اسو . لقاع رع نمو امهريغو

 ةمالدلا

ضغبلاو بحلا



 هسعنب همح

 وا ٠مهلاعفا بيوصتو مهتي الو يهو لسرلاو ءايبنالاو ةكئالملاو نيملسملا

 ريغ نم ةجح اهب تماق وا . هب رهش وا . هريخ ناب نم ةيالوك : طقف ضرف

 اذكو . للخل ال .ىدؤملا ضرفلا ةداعاو عوطتلا بحك : لفن وا . نيموصعملا

 ٠نايصع كلاثلاو . قافن يناثلاو ء كرش لوالا ضغبف : بحلا ذض يف ضغلا

 مهضنبا نم رفك ةفرعم تمزاو . هكرت الو نيملسملا لهج بح عسي الو

 ادغ هنولاني امل مهبح ىلع باوثلاو . مهضغب ىلع باقعلا بوجوو مهلاعفاو

 .بحلاك ضغبلاو لوالاك لبقو .- ض ف ال ۔ ةعاط ايندو ي۔ ضرف وهو ۔

 . رفك ىلوتم ريغل لجآلا ريخ بحو ى ملسمل لاقي ال ٠ ةءارب انم سو

 تبجو نم ةيجنتو محرلا ةلصو ةبجاولا ةقفنلاك اضرف لجاعلا نوكي دقو

 . هضرفب ملعلاو هلعف بجي اذهف . هتيجنت

 ,اضاقوا . اماما ولو هسفنب هقح هرملا ذخابال نيل لصف يه

 ملو ماقتنا هضراعي مل نا زاجو . نيميوا ى سبحب نا و هيلع يلو نمل وا

 مقتناو هقح ذخا نا كالهلاو نامضلا همزلو . هافنو هضراع وا . هدصقي

 ٠ هلع يلو ( نمم و هسفنب هدبعو هلفط نم هجرخيو ه هجارخال ةداعا الب

 هل زاجو . هتزواجم هنم رهظي مل ام هيبن وا ،هعنم هآر نم ىلع قيضي الو

 دصق الب هب برضي ال امب وا. 7 برضب ناو هريغل زجي مل ام .ميف

 اهلعاف اهب كلهو )١(: رم امك دبع اهب ررحيو ةلثم وا. وضع لاوزو رسكل

 ١ تايدلا ) ناج لتقي : باب : هلوق يف ( :
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 : هجا رخال لمأتم ريغ هجرخا نا. .هريغ قح ف ناو اهدصق نا نمض

 هنم لضفا دوجول ةعامجلا نم هب دصقيال نمك طقف .ناسللاب مالي نا اماف

 فالخلاو عازنلا أجلا هنكلو هب دصقي نمك رحاهي وا . هيلا هتأجلا ةرورض ال

 ماليو رجاهيو .هجارخال لهأت ولو نارجهلاب قحا وهف هدحو هجرخا ناف

 هدمعت نا برضوا ى سبحب وا ةعامجلا نم هجارخاب رظنلا ردقب بدؤبو

 مل نم )١( رزعيو . جارخا ةداعا الو هيلع نامض الو .هنم عنمو رجح دعب

  

 نع فلتخت قئاقح لاكنلا و ريزعتلاو بيدأتلا نا همالا ءاملع نم قيرف ىري ١(

 .نارجهلا وا . متشلا وف فيفخلا برضلاب اهيف يفتكي ةبوقعلا تناك اذاف : اهضج

 تناك اذا امل . «ريزعت» : اهل ليق كلذ قوف تناك وا . «بيدات» اهل ليق سبحلا وا

 وه لاكنلاف «لاكن» اهل ليق : طقف مرجملا ال .اهآر نم لكل ةعدار . ظيلغتلا يف ةهاتم

 امل الاكن اهانلمجف) ىلاعت هلوق هنمو .هريغ ربتعل ةناهإو ءاذيا نم صخشب لعفي ام

 - هللا همحر لينلا بحاص ىرج يارلا اذه ىلعو .( نيةتملل ةظعومو اهفلخ امو اهيدي نيب

 نم الك نا ىري ( ايظفل مهفالتخا ناك ناو)كلذ فالخ ىلعف ةمالا روهمج اما
 درلا وهو رزعلا نم رزع ردصم ريزعتلا نا كلذ ٠ ريزعتلا يف جردني لاكنلاو بدالا

 مئارجلا ىلعو .دودحلا اهيف عرشت مل بونذ ىلع بيدات ( اعرش هوفرع امك ) وهف عملا

 رزعيالثم (ةقرسلا) ىفف : اهناكرا نم نكر فلخت نا صاصقلا وا“دحلاب اهيلع بفاعمل

 نم ريزعتلاب بقاعي (انزلا يفو» . باصنلا نود قر۔ي وا .زرح ريغ نم قرسي نم

 همكح فتلخيو .انزلا نود" متشلاو بسلاب رزعي (فذقلا يفو) ث جرفلا نود عماجب

 .ةعطاقملا وا . متشلا وا . برضلاب نوكي : ىضاقلا رظن بسح ىلع هلعاف لاوحا فالتخإب

 . : سبحلاوا : يفنلا وا
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 نامضلا موزلو هتداعا يف و . اهتفلاخم دصقو هدمعت نا ةعامجلا نم نكي

 عطاقوا .عنامك لكني ,. دوقال .اسفن هب فلتا نا ةيد هتمزلو . ( فالخ )

 ٠ داعيو سبح وا . برضكب ضاق نود هيف بجو نم اقح جرخا نا

 اقح عناملاك ىطعا ناو : جارخالل لهأت نم باغ ولو نمضو كلهو

 ل ول و نمضب ل لاملا نم جرخي امو نويدلا و ةقفنلاك همزل نمم هل نمل

 يهنلا همزل ناو هيف وه نم هجرخي الو . ةقفنلا هل نم ىلا ةجاخلا غلبت

 ماقتنالا ال بيدالاو ةيرتلا يه ةبوقعلا هذه نم عراشلا ةمكح نا ريبخ تناو

 ال» :(ص) هلوقل طوسلاب تابرض رشع ابرض ناك اذا هبف زواجتيال كلذل بيذعتلاو

 هربتعا نم الامهللا .هيلع قفنم ٠٠هللا دودح نم دح يف الا طاوسا ةرشع قوف دحا دلجي

 ٠ دحلا صئاصخ ءابأت ام وهو .ةرشعلا ىلع ةدايزلا هيف ىري هناف دودحلا نم ادح

 : روماب دحلا نع فلتخي ريزعتلاف
 . دودحلا يف ةعافش الو - ةعافشلا هيف لبقت ريزعتلا نا ((

 دودحلا يف نووت۔يو فخا تائيهلا يوذ ريزعتف سانلا فالتخاب فلتخب هنا (ب

 ( . سانلا عم

 . نضي ال هب فلاتلا ناف دحلا فالخب نومض. هب فلاتلا نن (ج

 بالل( .١ ةثالكل الا مامالا ريغل ريزعتلا سيل اولاق هريغ هيف مامالا كراشي (د

 نا ديسلل ٢( .قالخالا ءيس نع رجزلاو ميلعتلل ريغصلا هدلو رزعي نا

 نا جوزلل ٢( . حضصالا ىلع ىلاعت هللا قح يفو هسفن قح يف هقيقر رزعي

 .مامالا ىوس هماقا ام ادح ناك ولف نارقلا هب حرص امك زوشنلا رما يف هتجوذ رزعي

 هححصم .ها ! لماتف .هتماقا مامالا هيلا ضوفي نم وا
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 ٠ ايضاق وا . اماما ولو هب زوجيال امب وأ ‘ ملظب هدصاق عافدو

 زوجي ال نميف ف نا و دبعو لفطو ةأرما مكح زوجيال : لض 3

 همكح دهشىالو طقسو همزل نمع لاز و . هل ةعات الو كلذ هل نمل نيدو ةقفنك

 همزلي ملام هب همزلي الو . هب هودصق نم مهدي الو . قحلا يذل مهمكحب

 هل وه ام هلع مرح وأ ‘ هب ولطم لع رجح ناو . هحاصل هعفد همزلو . لق

 ناو . كله لبقو . ىصع هقحوا . هلام هءاطعا ىلع رداق وهو هل هطعب لو

 ريقفلا موزلف ١ قييضت وا . عيسوت نم ىلوالا هلاح ىيعف هيلع رجحي مل

 ؟ هب لتقي لهف : ةمح عطاق وأ . غاب لتق ناو ٠ ملظ ينغلا لطمو . مارح

 ٠ ) فالخ ( ؟ كالهلا مزلو دوق الو ةيد الوا ؟ هتيد هب مزلت وا

 زمهلاوزمللا . . . .
 رمنلاو ناسللاب زمللاف رمغلاو زمهلا و زمللا مذ الب باب

 ءايرل هلعاف ةبسنب - ليمجب ناو _ صيقنتلا ةدارا ىلع هلهج نمل لعف راهظا

 الو حابم يف ناو - بجاح وا .سارب زمرو ى نيعب زمغ و :هديب زمه نم رذاجبو

 ةنهاذملا يمهنلا كرتو مييبق نم هراهظا بجو ام ءافخا يهو ةنهادملاو . هب نايصع

 ملسم ىرادي الو . ركملا و داسفلا عنم بجو ذا اهلعاف نعل بجي ثح

 ناو هنم فوخل هكرات مالي و . هيهن كرتيف اسندم وا . اصقنم لعف نا

 كلذ وحنو هتلصو هتوعد ءاغتبالو . ةعيطق نم فوخل زاجو . هريغ ىلع

ام سانلا نم ذخاي نأ هبر هب دصق رب لعافلو . مرحم ىلع هرادي مل ام



 ميل يفي نا ضوع ىلع ناك نا همزلو ٠ كلذ ىلع هل هوطعا نا مهيدياب

 .هيلع ردق امب عفدي و حابمب رضم ةارادم تزاجو . هتعابت هتمزل الاو . هب

 ٠هقح بلاطل روجب مكح وا . روزب ةداهش ىلع الو . ريغلا ملظ ىلع لحت الو

 ال عضوم يف دهاشلو . هملعب مكحي ال ثيح كلذب ملع مكاحل اذكو

 ٠هب ةداهشلل دهاشو . ملع امب مكحلل مكاح ةارادم تزوجو . هب دهشي

 تزاجو . روزب ةداهش و .وجب مكحب ارمؤي ال نكلو : املعي مل ناو صخرو

 .هايندل نا و . هل عفان لمعوا . ملعت ىلع نبال و . اضرف ولو ةعاط ىلع

 .اهيطعم سفن ببطب صخرو ٠ ةعاط ىلع ةرجا ذخؤت الو . لام الب وا

 . مكحلا يف در الو . ةعابتف الاو .افولا مزلو اهئاطعا و قوقح ذخا ىلعو

 طعم ةارادمب ةيطعلا ذخا زاجو . سفن بيطب ىطعا ثيح عنمو , ىضرب زاج و

 نم هريغ نم وا ،هيلع لبقت مل نا هنم لصي رض وا 0 هتعطق ب فيخ نا

 لبق :نم فيخ ناو _ اهطعم نم هل اهذخا زوجيال اميف اذكو . هرض ىقتي

 ۔ اهبطعمل اهؤاطعا هبف زاج امف اهذخآل اهغيلبتو اهتلوانم زاجو : هريغ

 وا ى بئاغ وا . ميتي لام نم نار ذخؤتو اهذخآ ىلع اهذخا مرح ولو

 اهبف تزاج و ٠ مهلاوماو مهسفنا نع عفدل قح ىلع تماقتسا نا لمرا

 ةارادم كرت هركو .اهيذخال عفدت نا لبق اهيعماج يدياب تناك ام ةلماعم

 ليقو٠ هكرتب فنت ام نمضيو ةلاكو وا . ةناماب هديب ام وا . هلام ىلع دحال

 الو . هيلع يرادي ال نمل هدي ام الو هلام لواني الو ال
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 ]١[ ٠ ةرافخ هيلع يمسب

 ةاجن وا . اباوث هنايصع ىلع صاعل جار كله زي باب «

 كلاهل ريخ ىجري الو .هلع هتومو هرفك ىلع صوصنمل رفك نم اعالقنا وا

 كسلا زاجو . هيلع صني مل نا هل ىنمتي وا . هبرهش نايصع ىلع

 الو. ريخل ناو نظلا ال. اندنع ام فالخ ىلع هللا دنع هنا ه

 قحتسي امب نايصعو رغك ينل صخرو . بحي الو هل ىنتب

 . ناميالا نم ةلص_خك : كلذب هل ءاعدلاك هلا نم اباوث هب

 ءىزجيو . هل لجآلا باذعلا بح بجيو ٠بونذلا نم ةاجنلاو لوبقلاب ال

 هل بح٫ ال نأ اضنا مزلو . هريغ هل هركي نا ال . هنم فنص دصف

 لاقي ال و . هلاب ىلع ترطخ نا الا .هل هركي نا ال . ةيورخالا عفان
 بحيو يورخا ريخب عيطمل ىعدي و . نيصاعلا نم هنا هعم ةريبك ال نمل

 ف ا_هدادضا . رك بوجوك فلكم لك ىلع ابوجو ىجريو ىنمتي و هل

 بح زوجي الو . هريغ هركالب ريخ نم فنص دصق ءىزجي و . نبعطملا ةماع

 ام ملسمل بحي الو . هب هل ۔اعدلاك كلمل حاكن وأ . برش وأ ‘ لكاب ذذلت

 وا . اهذخاي نمم مهلاوما عنمي نا ىلع رئاجل لعجي ام وه : ةرافلا 6

 . سبح وا ٠ برض وا . لتق نم مهسوفن
 هححصم ١
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يصاعلل ثاج رلا



 فوخلا

 ءاجرلا و

 كشلا

 بايترالاو

 ٠ يورخا عفنب اعد وا . بحا نه كلهو ٠ هب هل ىعديالو ‘ هعبط قفاويال

 ٠ هدنع فوقو يذل كلذك رض وا

 هملعي و دح الب ءاجرلاو فوخلا فلكملا مزل « باب »

 تابجوم و . نمأوا . سايال ليم البو . امهيف دابعلا لضافتي دقو . هللا

 نم كلهو - امهعم ريصملا لهجو بو_نذلا فوخلاو ضورفلا ءاجرلا

 مل ام صخرو ٠ ةيصعم لاح يف وا . ابونذ هسفنل ملعيال لاحف ناو حجر

 وا ة ناعفتري دقو ناعمتجي نارياغتم نارما امهو . امهدحا نم رعتي

 نم هيلع صوصنملاك نيرفاكلل ءاجرلاو ،نيملسمال فوخلا مرحو .امهدحا

 . اقلطم لفطل فاخي الو . ءاجر الو فوقو يوذل فوخ مزلي الو . لك

 . فقولاب ليقو . هب يصعي ال هريغ لفطل اجر نمو ٠ ملسم دلول ىجريو

 .ىلاعت هللاب نظلا ءىسي مل ام اهعفانم ءاجرو ايندلا راضم نم فوخ زاجو

 ىلع ماليو ٨ هللا نع ايفني مل ام ناسنا نم ناو همدع وا .اهعوقو متحي وا

 هنع امهيفن دقتعي مل ام ناسحالاو ليمجلا ىلع حدميو . همرل اميف ريصقت

 هتردق وا . هتمرحب الو . هالوم نود هريغ وا . هدي ىف امب قثي الو . اضيا

 . هنع هلازال ءاش هلو هل يطعملا هناو . هللا دنع نم كلذ نا نقيت نا آلا

 دعي الو . هف بايترالاو نيدلا ق كشلا مرح ١ " باب .

ف كاشلاو . بابترالا كشلا نع أشنو لهجلا هلما كشلاو . امهب هللا



 الو . قحلا ةيقح يف الو امهيف عسي الو . كرشم هللا يفو . رفاك نيدلا

 ::< يفالو س لوقلا عادتبا هيف لوقتلاو لهجلا

 ناك هتقو لبق ةجح هب تماق ناو .هكرتب رفكي نيح تقوملا يف كشلاب و . رفك

 ملعلا عمتجي الو ث قحلا ضقان رفك يف كشلا عسي الو .تقوملا ريفك

 ٠هدسفيال ام اهنمو . كشلا هدسفي ام لاعفالا نمو .ءيش يف لهجلاو كشلاو

 عسي ال ىتلا ديحوتلا لاصخ لطبيو : رخآ نود اهجو لعف نم لطبب دقو
 هنم دسفي امو .هف كشلا عسي ام ال . غولبلا عم اهيف كشلا الو . اهلهج

 ٠ الهاج ىصعو تخ _صذذا اهتضيرفب ملع الب تيدا نا ةالصلاك اهجو

 سيلف الاو . هبلع ام ىضق دقف اهعقوأ نا هنال . ال ما تعقو له :اهلطبي الو

 اذهو . كرت نا ءاساو طوحا كلذ ىلع اهتداعاو - ال ما لطب لاقي ام كانه

 نكلو . بجاو هادا وا . ةطوح دقع ءاوس اهعاقيا همزلو ٠ كله الاو اهعقوأ اذا

 ٠ هف كشلا هطلاخ نيح ةطوح وا .هيلع ضرف اذه نا دقعي نا همزلي ال

 وا .ال ما هئزجيا مميتب امالص 7 ال ما تدسفا اهيف كش زم اذكو

 الاو . هرضي مل هللا دنع ءأزجا اذا هنأل هكش هرضي ال ريبكت وا .هاميا

 له كشف رذعك هبجومب هيلا ثدح نا كشب يصعي الو هب رذعي الف

 ناعم ةقرعم همزلت ملذا۔هللا دنع هثزجي مل ناو . ال ما ريصقتلا هعم هثزجي

 نم دهاش نم رذعي الو .اهبسح ىلع اهب ىتا ںا اهدسفت وا . اهب رصقت
 :امهعقوي مل نا هنم أربت وا . هالوت هنا كشف ةءارب وا . ةيالو بجوم دحا
 ىلوتم اذه نا هيلع لكاشت نا الو. تاءو ضام يف اهقيقحت الا هئزجي الو
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 يتل ١ ضو رفل ١

 اه ؤا دا حصيال

 كشلانالا

 نيملسملل رفغتسي نا هل صخرو .امهدحا ناك دقو . هنم أربتم وا ء هدنع

 ملام هنم أربت وا .هالوت له هكش هف فقوت نمف هرضي الو . دضك اذكه

 رفغتسا نا الامجا بنذ لك نم اهتيضرف دقتعمل هصخشل دصقب ملعي مل وا

 ردي ملو العف لعف نا اذكو . كلذ هنزجيو لعف ام لك ىلع مدنو ٠ هنم

 ما . ابنذ : لمعا هسفن نم ملعي . وا .ال ما . هلعف وا : هلهج عسي ا وها

 طحي الو٠يبونذ ص وا .هنم تبت ابند كلذ ناك نا لاقو رفغتسا نا ٠ ال

 . هايا هلعف هتفرعم همزلي ال امك بنذلا لهج ةبوتلا ضرف هنع

 ‘ ىسن بنذ نم ةيوتلاك ضرف ق كشلا عسي دقو ٠امهادحا هف ضمي

 كداب الا هزادا حصي ال ام ضورفلا نم [ا3 لص ق

 اهنمو -٠ ىلاعت هللا الا هدح ملعي ال ذا نيدلاولا ربو ءاجرلاو فوخلاو ةبوتلاك

 بونذلا نع فكلاك :ال ما . هيلع ضرف هنا هيف كشلا فلكملا عسي ام

 دصقلا همزلي ال ذا اهتلمج نم فكلا ةبضرف دقتعا نا اهلهج عسي ىتلا

 اب ضرفلا ريغ اذكو . فكلا هيلع امناو . هب اهنع فكلا ضرف ةقرعمل

 .المع ولو هيلا مدقتلا ال .هيف كشلا هل زاج مارح وا .لالح هنا ملعي ال
 ٠ةءاربلاو ةيالولا لمعلاكو . لعفلا نود هتزواجمل ىوتفلاك لوقلا يف اوددشو

 حصب ال وهو. اديحوت نكت مل نا ايلهج ناو هيلع ةبجاولا ضئارفلا لعف همزلو

 (١)رم امك مرحمب ناو هسفن ةيجنت ارطضم مزلتو . هتيضرف لهج عم هلعف

 ١( اذه نم» ةعبرالا رفكلا ناكرا نم : باب ف الكتاب(٠
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 هلعجب رذعي الو اهتحابإ ذخا اذا ريزنخ محلو مدو هتيمك
 ؟ الوا ؟ اهب ىجني نا هل لهف :ابتحابا ال هذخا ناو اهميرحت

 عطقلا ال. هللا دنع قح هنا هبف اوفلتخا اميف كشلا نيفلتخملل زاجو . (نالوق)
 .هتيقحب وا . هيف فالتخا حيبا ام نالطبب مطاق ىصعو . اضيا مهريغلو هب

 نيعمجملل الو . هيف كشلا هعسي ال دحا ىلع ةجحلا هب تماق نا هيلع عمجللاو

 عم ناو مهلوقب لمعلاو مهعابتا زاجو . ةنسلاو باتكلا يف مهعسي ال امك

 بجي ليقو .مهنم دجو نا هفالخ ىلع وا .اولاق امك هللا دنع هنا مهكش

 لك لو ة زوجو . عروالاو ملعالا لوقب لمعيف مهلاوقأ نيب زييمتلا
 نا دحاول زاج ثيح رذعيو ۔هللا دنع ام فالخ ىلع ناك ناو ۔اقلطم

 امهدحا تبثاو لعفلا ىلع اعمتجا ناو . لعفت ال رخآللو . لعفا هل لوقب
 .هللا دنع قحلا ةقفاومالا اذه يف عسي مل رخآلا هافنو لعفي مل انا هنابصع

 ءاملعلا فالتخا اولاق امل هنايصع ىلع اعمتجي مل ام روذعم هنا يف صخرو

 . افالخ فداص ولو ملع الب لمع نم رذعي الو .ةحار ليقو . ةمحر

 .هريغب ملعف ميرحتلا الا هدنع نكي مل وا. هللا دنع قحلا قفاوي مل نا لبقو

 نمل امم هللا دنع قح اهنا .املعلا لاوقا يف كشلا زاجو . كلذ ريغ ليقو

 ولو بنذ هعم له .هيف كشلا زاج و. .وس ملسمب نظي الو .اهيف لوقتي م

 هنم دهاش نم و . هدنع هنم هورعب عطقي ال و ؟ هللا دنع اكرش وا ؟اريك

 :. ةعاط لعفلا ناك هلهج عسي الام ةجحلا هب تماف وا س هلهج عسي الام

 هيلع هب مقت مل اع عسي ام اما و . هتلزنمل هغلبي نا الا هعسي مل ةبصعم وا

 ةعاطلا يف كش ءاوس هلعاف هب غلب امو . لعفلا يف كش نا هل عساوف

١٠٤٢



 ةبي رل او ما رحل ١

 الا فوقو يذ يف ال رفاكلا يف نظلا زاج و . اهسكع وأ . ةيصعم ابنا

 ىتح ققحي ال و . هنم دهوش نا ملسمب نظي و . هبلع لاد هنم دهوش نا

 نيف اذك و .؟ ال ما هللا دنع فلكما هسفن يف كاش كرشي و . نيبتي

 ٠ هللا دنع رذعلا عوطقم جوجحم فلكم هناب عطقي و . هلثمك هلقع حص

 ريغم هضراع نميف و ؟ ال ما هللا دنع هلقع حصا نيعم يف كشلا زاج و

 هلع تماق نم كله و . هسفن ولو هلعف يف طالتخا هنم دهوش وا . هلقعل

 . دعب هيف كش نا جح وا .ةاكز ضرفب ةججلا

 مزل و . لالحلاك لوهجملا يف قوقحلاا بجت ز باب ]

 هيف ليق و . مثالا اذك و . لالحلا يف كلهي اميف هيف اهعيبضت كالبلا

 بيصي ال هلاوز وا س مكح تابثاب هنع دهش نا مكاحلاو . كلذ ريغ .

 فالخب دهش نا و . هتيال و وا .صخش ةءاربب هدنع دهش نمك هعيبضت

 ؟ لوهجملا يف هللا دنع قوقحلا هتمزلا كاش يصعي لهو :امهيف هللا دنع ام

 بجوت ناعم هيلع تلخد ناا الا لالحلا يف كشي الو .(نالوق ر ؟ ال ما

 نا قوقحلا اذكو . يسنف كلم جارخا وا } طلغ وا . ةلدابمك هيف كنلا

 هبف دعاقلا وه ناك ناف ؟ ال ما ءيشلا كلذ هلا كشق امولعم اهيف ىطعا

 ضرفلا هنع طقس فصولا يف هل ءيشلا ناك نا الا هئزجي الفالاو . رذع

 اذك و . ىصع دقف دعي ملو هبف هل نكي مل ناو . ىون ام ستبف دعي مل ناو
 هن! . هيف كش امب عفتني الو . هنف دعقي مل امو هيف دعاق وه امب عافتنالا

١٠٤



 عقوأ هيف كش امب زاجو . كلذ ىلع هيلا مدقتيالو قرس وا . بض

 مدقتلاو ٠ كلذ رضي ال و ؟ ال ما ؟لوا نم سوجنم وا ؟ال ما ؟ سجن هب

 قفاوت مل نا ةضراعملا يف رذعي له مث ؟ مارحلاك له ةققحملا ةيبرلا ىلع

 لغتشي الو كلذك اهلخاد يف ددشي وا ؟ اقلطم ال وا ؟ هللا دنع مارحلا

 ٠ (فالخ) ةداهشلا يف ةبيرلا اذك و.؟ اهيلع لخدي مل و دعب تناب نا هب

 داعي الو - نيترم وا حةرم هب يلصي ىتح هسجن يف كش بوث كرتي الو

 .. هسجن ق كش ماعط كرتي الو . كشب .رضو

 تناب نا الا ةشحاف قساف ريغي ناظ ىصع © باب

 حاكن زوجي الو :بئاتب ءوس نظي الو . رقملاكف اهب رهش وا . اهتراما هنم

 ءاحلصلا ةريسف ةحوكنم يف دجو ناو .هب ترهش وا . كلذ اهنم ناب ةارما

 هلبق ناك هنا اهب ناب ناو .حاكنلا دعب اهب ثدح نا بوجو الب اهتقرافم

 ميتي وا ةيصو وا .نويد ىلع ناو ةفيلخ لغتشي الو .اهقارف بجو

 ٠ لاملا فلت نا نمض هب رما :ام ذافنا كرت ناف . هيلع فلختسا اميف هيرلاب

 همزل سانلا ىلع هل امم اهريغو هنويد نم ميتيل هذخا دارا ام بارتسا ناو

 هزرح همزلو ٠ هبار نا تارافكلاو ةاكرلاك ام هل ذخاي الو . هعبضي الو هذخا
 لخد وا . هذخا ىنع وه هلكوم هل ذخا ام اذكو .لبق نم هل هذخا نا

 هلوتي مل امو هعم ناك ةفيلخ هل ذخا امو . ةقالخ وأ . ةلاكو الب هكلم

 لخد ام دعب هبارف _ ضارق وا ةناماك هديب نمو ٠ هيف هيلع ساب الف هسفن

١٠٥ 

 ريغب نظلا
قلفلا



 رابجالا ةفص

 ةمهتلا يف

 .اهتميق قفناو اهدر ةبير ىلع لخد ناو . هنم هذخا نمل هدر الا همزلي مل هدي

 ملعي نا لبق هدر ءاوس هنمض ةققحم ةير وا .ابوصغم ءيشلا جرخ ناو

 الو ٧ اهيلع لخدي مل نا كلذ ريغ ليقو . هدعب ملع نا صخرو . هدعب وأ

 ابجاب هنم هذخا ناو ٠هيلع لخد وا .هنم هذخا نمل ابوصفم وا .امارح جرخام دري

 هلخد نا مرغلا مدع يف صخرو . هتميق قفنا الاو . هفرع نا هبرل همرغو هنمض

 . رابجاب هلخد نب> عواع:ب هدرواو اضيا صخرو . اضيا هب هنم ذخاو رابجاب

 )١( رابجالا ةفص ترم دقو .جورخو لوخد يف عوطتب ولو اضيا صخرو

 رعشك هنم تيم ىفو ؛ ل۔ةعوأ ، وضع لاوز وا . برضب ناو كاله فوخك

 هفلت يدؤي وا .هديب ناك نا ريغلل ناولام واء(نالوق) بجاحو ةيحل

 ٠ هنم كاله دلوت فخ نا الا متش يف رذع الو . هلام وا . هسفن فلتل

 بف مهتي ام لمعي نا ملسم ىلع مرح ى لض ©
 ءوس لخادم لخاد ماهتا زاجو . مهتاو لمع نآ هل رجا الو . ءوسب

 سبح امب رقا ناو . ةمهت ىلع هسباح وا . همهتم مثأي الو . لعفي مل ناو

 لعج الب مهتا نا رجؤيو . ۔يش هدلاج مزلي مل هيلع دلجف هلعمي ملو هيلع

 مكحيالو ءاسن عم ناو ءانمأب حصتو ةمهتلا زوجت امناو . هسفن ىلا ليبس

 هلكوا .ءيشلا ضعب دوجو اهتراماو : اهلاوز اذكو . هب تعقو ولو مهريغب

 [ناميالا باتك] ابرضوأ .التق فاخ نا شاقتا هركمل زاج [لصف] : هلوق يف ١(

١٠٦



 ٠ هقرسلا لحم يف وه دهوش وا .دجوي مل و هدنع دهوش وا . مهتا نم دنع

 رهش وا 0 كلذك هسابل وا . هضعب وا . هحالس هف دجو وا . ةعقاولا وا

 ولو همهتا نمب ربخي نا مهتم ىلع بجي الو س قيرطلا كلذ يف هولاب

 ٠ نايصع الو نامض همزلي الو . يضاقلا وا . ىوعدلا بحاص هنع هلأس

 .لام ال هدح يف ةداهشلاو حيرجتلاو ةيكزتلا اذكو . هب رابخا هل بننو

 لبق مهضعب وا .اهنم اوعجر نا مهتمهتب مكحي الو . اهب هداهشا قيضب الو
 .اعم اوعجري ىتح مهب سبح نا سبح نم جرخي الو . اهب سبحب نا

 هومهتي ملو هانمهتا اولاق ناف . مكاحلا اوربخي ملو تلاز نا نونمضي .الو

 نيهجولا يف داسفلا نم هب عقو امل نامضلا يفو ٠ اوبنذا دقف هللا دنع

 . ام مهب سبح نم جرخي الف اورفاس وا : نومهتملا تام ناو .(نالوق)

 نا رزعي وا٬ بدؤيف هدنع جرخيف دح ةمهتلل لعجي ليقو ء رثكالا دنع رقب

 دحف نيبت وا . لتقب مهتا نمو .4 رظنلا ردق ىلع وأ ءامهجوم ف سح

 .اورذعي ل هلع مهتم ف وا . هف طلغ مهتم ريغ اوسح ناو . ةنس هسح

 وهو.. هللا رمال مالستسالا نيدلا ناكرا نم 0 باب 0

 الو .. القنو اضرف العفو الوق همانم بانتجاو هرماوا لاثتمال عوضخلا

 . امف هئاضقب ءاضرلاو . املستسم ةريك وذ الو . ادناعم لفللا كرات نوكب

 ناو ىضق امب ضري مل نمو ‘ باوصو لدع وهو . ءالتبا اميفو دبعلا مزل

 هنا ىلاعت هلا لاعفا نم هضراعي اميف كاشلاف .هروج نا كله ۔ هريغ يف

١٠٤٧



 ضيوفتلا
 هللا ىلا

 هللا ىلع لكوتلا

 هللا ىلع لاكتالا

 معني ال امو + هتعاط نم هكرتو هلهج عسي اميف كلاه روج وا 0 لدع
 يصاعملا نم هلهج عسي ال امو .هنم لدع هنا ملعي نا هيف همزلي هكرت

 طخسي ال ناو ءاضقلاب ءاضرلا فلكملا مزلو . أطخ هنا ملعي نا هبف همزلي

 همزليو . هبابحا دقف ولو بئاصملا نم هب هللا هالتبا ام بال . ىلاعت هللا لعف

 وهو هيلا ضيوفتلاو . باوثلاو ةعاطلا ةهج نم اهتداراو اهبح ضئارفلا يف

 رومالا حيتافم ناو . هل يطعم ال هعنم امو . هل عنام ال هاطعا ام نا ملعي ناا

 . قزارلاو قلاخلا هناو 2 هب الا ءاطعاو عنم ىلع قلخلل ةردق ال ناو . هديب

 نما كشف ءالب هيلع لزن نم كلهو . هعبنم وهو بلقلابو ناسللاب نوكيو

 الو .معنلا نم يطعا ام اذكو . هللا نم هنوك ركنا وا ؟هريغ نم وا ؟ هللا

 . هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح ناميالا ةقيقح دبعلا غلبي

 .اهتاقوا ىلا رومألا ءاهتنا هلصاو . نزحلاو مهلل بهذم ردقلاب ناميالاو

 الو . هدنع امب قاثيتسالا وهو .هللا ىلع لكوتلاو .اهراقل اهعاجتراو

 هقزرو .اهنم هافاعو هنع اهفرص هاش نا هنا ةهج نمالا ةيصعم يف نوكي

 معن نم قلخلا يديا ىلع يرجي ال اميف نوكي هيلع لاكتالاو .اهنم ةبوتلا
 لاومالاو .س حراوجلا ةمالسو شيعلا ةذلو هندب يف ةعاطتسالاك ىصحت ال

 نا همزلو . هنع ىنغتسي ال امم مهيديا ىلع يرجي اميفو بابحألاو نينبلاو
 يف هسكعك هلاعفا نود هللا ىلع لكتم كالهمك كلهالاو . هللا نم هنا دقتعي

 فوخ زاجو . هلاعفا “تلع ال . هباقع نم فاخي نا هل زوجي الو .ادغ ةباثالا

١٠٤٨



 كلحيف معي طخسلا نال لمف ام ريغ ىلع ناو هيلتبب نا ايندلا يف هنم

 حل اط بنذب حلاص

 نيقيلا وهو . نيقيلا هلقا نمو دبعلا يتوا ام مظعا نم « باب ©

 نم نقيا ةكئاللاف : ىلاعت هللا نم رومألا ناب كش هبوشي ال ىذلا ملعلا

 . هيلع باثي الو مهريغ هب فصتيو .نيملسملا نم نقيا مهو لسرلاو هايبالا

 نوكت هتوقو هترثك نمو 3 يويند يف نكل نمؤم ريغل ناو ءاعدلا هب باجيو

 سانلا لضافتيو .داهتجاو دج اهب دازيو . ةرخآلل اهب قثوي الو نهارلا

 نم لصفلا ريبطت صالخالاو . هنع وهسلاك اشيا هيلع ماودلا يف

 لفلا نوكي الو - حراوجلا نم ناو - نوكيو :دسفم اوا سندم

 اهف صقن وا . ةدايزو ةالص يف وهسك هتجردل صقنم دوجو عم اصلاخ

 لاق ام اهيف ىطعا نا ةاكز يف اذكو . اهتداعا بجي الو .. اهدفيال ام

 .موصوا . مذ بجوم هيف لعف .نا جحو ێيزج وهو اهيف ىطعيال هنا ,املعلا

 ٠اهتداعا بجوي الو اهسسفي الام اهيف لعف ةعاط لك ف اذكو . ةقدص وا

 هيلا برقتلاف . ةاجنلاو ةباثالل هيلا لاعفالاب دصقلا وه هللا ىلا برقتلاو

 ٠ لفن لفنلابو ى ضرف ضرفلابو . كرش هريغل هنا امك ديحوت ةعاطلا

 . يويندلا عفنلا وا . نايصعلا نم همامفتنا و هلع ام ءادا ۔ بجاولاب دصاقلا و

 بجاولاو . برقتم ۔اقلطم راضملا نمو . ةيورخالا ةاجنلا عملا نم

 امهالك لفنلاك أزجا ناو : نالجاعلا ال . نالجآلا باوثلاو ةاجنلا هب دصقب

١٠٤٩ . 

 رصال خالا

ىلا برقتلا



 عم حالا
 ةعاط برقتلا

 ةللا

 . رمعلا ةلاط ال محر ةلصك لجاعل دصقلا هبف زاج ام ضرفلا نمو

 هلعف نا حابملا و ،أزجاو كلذب طقسو ىنفل جحو .لام ومنل ةاكز ءاداو

 ةعاطلل درت هلاعفا نا مهلوقل . ةعاط راص هللا ىلا .برقتلا هب ىونو ملسم

 برقتلاو .اهيلا _.ايرك هللا ريغ اهب دصق رفاك نم درت امك ةيصعم نكت مل نا

 برقت نا وا . لق ناو هب برقت ام املنم عفنيو يلق وهو . هب برقتملا عم

 ملام وا . هب هفئاظو وا ، برقتلاب هلعف أدتبا ناو .رشعلا وا ءفصنلا وا .هترثكب

 الو ٠ دصقلا يه ةينلاو . ( لاوقا ر هلك هعفني نا ىلا-ت هللا ريغ هب دصقي

 ۔ ليق ۔ حراوجلا لاعفا نم لضفا بلقلا لاعفاو . اهب الا لمع حصي
 ٠ اضيا اهنم رش ةيصعملا نم يهو . افعض نيعبسب

 بدنو . كرش وه ذا قلاخلا يف ركفتلا مرح ) باب ل

 باوث نم هيلع امو ضرفلا يف ركفتلاف . ةدابع وه ذا.قلخلا يف بجو وا

 ىلع لالدتسالاك ديحوتلا يف و . لفن يف هنم لضفا باقع نم هكرت ىلعو

 ىلعو صقنلا و ةجاحلاو ريبدتلاو ةعنصلا راثا نم هيف امل عونصملا ثودح

 ةنجلا ةفرعمك هلاصخ ىف اذك و ٠ هريغ نم لضفا اضيا كلذب عناصلا مدق

 كلذ وحنو مهقيدصتو هيلا اولسرا نمو مهلسرمو لسرلاو ءايبنالاو رانلاو

 ىلعلالدتسالاو حابملاو لفنلا يفو : هريغ بجاولا يفو ٠ ديحوت هيف ركفتلاف
 هيف ثحبلاو ملعلا يف ركفتلاك . ناميا و ةعاط هيلع امو هتفرعمو لك

 هيف نا و ۔ لطابلاو قحلا ةفرعم ىلا هب لصوتلا ةيفيكو هيلع لالدتسالاو

٠ ١.0٠



 عسي ال اميف ركفتلا كرتب كلهي الو . هلهج عسي ام وا . هيف فلتخللا

 .عسيالو اقلطم هيف كشلابو . هلبق هلهجبو .هدعب هنايسنب مزلو . هملع دعب

 .هيلع عمجملا ىف هنم لضفا هبلع صوصنملا يف وهف اضيا ملعلا هيف لضافتيو

 هلل بسنت ةهج نم ةيصعملا يف وهو ٠ هيف فلتخملا يف هنم لضفا هيف وهو

 بتي مل نا افلطم باقعلا نم اهيلع اهلعافل بجوا امو اهنع يهنلاك ىلاعت

 هيلع هثلا ملحبو :اناعم ال .الوذخم هنوكب اهلعافبو اهب رابتعالاو . اهنم

 ركفتلا تاقوا لضفاو . ةيصعم اهلعفبز اهب ذذلتلا ةهج نمو . ةعاط هلاهماو

 . راهنلا فلرطاو ليللا هنآ

 ءاداو هرفك كرت وهو : معنملا ركش بجو % باب

 الو . الفن ولو هب رما ام لك يف نوكيو . العفو ًاقطنو اداقتعا هضئارف

 . .ركاش ريغ رئاغصلا ال . رئابكلا كراتو ضرفلا متا نا هكرات ىمسي

 لكو . ليمجلاب ءانثلا وه دمحلاو . رفكلاو ركشلا نيب ةلزنم الو .نمؤم وا

 هحو نم صوصخ و مومع ركشلا نيبو هنيب ٠ ليمج ىلاعت هتافص زم

 وه امب هيلع ءانثلاو هب قيلي ال امع ىلاعت هنا )١( هيزنتو .هلع ىف بلطب

 ليقو .: بجاوب سيل حيبستلاو ليلهتلاو دمحلا ةداعاو . لاح لك ىلع هلها

 الو . دصقلا نع هأزجا هقحتسمو دمحلل لها هناب نادو هنلا دمح نم

 : ۔۔س۔ح۔>_ءے۔ ۔۔۔دد>۔ے۔سسےس=--

 ٠ هللا هيزت بجوو ركشلا بجو يصعي معنملا ركش ىلع فوظعم . ١|

١٠٥١ 

ركشلا



 هبجوم لعفولو عدتبم دمحي الو . لعف ريغ ىلع و مذوا ء دمح لحي
 . هلع الم ف هلعفب ملام راهظا م رح و ٠ دمع الب لز نا نسح مذي ال امك

 ءالب ىلعو . هلمعو ضرف ىلع ربصلا بجو « لصف ) ربصلا

 لمف ىلع ربصي مل نمف . هكرات رفكو -: هبانتجاو نايصع ىلعو . هلوزنو

 هتردقو اهتقو جورخب قفان ضئارفلا نم هريغ ىلعو . كرشا ديحوتلا

 هيلع ةقشمو هنم هركب ةعاطلا ضعبل لماعلاف . اهلمع ناكما و اهيلع

 نه طاشنو هبلق نم رورسب هلعاف نم هللا دنع لضفا هسفن نم قيضو

 ناو ٠بئاصملاو ءالبلا لوزن ىلع ربصي مل نم رفكو . هسكع ليقو . هرطاخ

 . كرشا هيلا بسنيام لبق نم ىلاعت هللا لعف ريوجت عزجلا هب غلب

 نع ماق اميف رذعي الو . هيف هل لعفال امم هتعيبط لبق نم تاه يف عزجالو
 ءانثلاو دمحلا الو _ ليق ۔ هب لزن نا ءالبو ةبيصم بح همزلي الو . هلعف

 كرابت رمالا و قلخلا هل نمل ميلستلا و ءاضقلاب ىضرلا همزلي امنا و . هيلع

 امس اهكرتو اهنع كا مالا وه يصاعملا ىلع ربصلاو ٠ نيملاعلا بر هللا

 كلذ نع ربصلا مدعو ٠ هكرت وا . هذخا لحي الو . هنع وا . هيف بغري

 ٠ اريغصو اقافنو اكرش نوكي

 تمزلو . غولبلا عم بونذلا رع فكلا ضرف س باب نع فكلا

كرشلا نع فكلا ضرف لهج نمك .كرشا هلهج نمو . هتيضرف ةفرعم ةبوتلاوبونذلا



 اند ام ضقان هب ناد امع فكلا لهج عسي الو . هريغب قفانيو . دصقب

 مزلو . اننيد بيوصت ىف الو .هب ناد امو هت:طخت يف كشلا عسي الو . هب

 بونذلا نم ةجحلا هب تماق ام لك نع فكلا لهج الو . ضقانلا ريفكت

 ضرف هنا زئاغصلا نع فكلا لهاج رفكي ال نا يف صخرو . ةريغص ناو

 نا هنم ةبوتلا لب . ضقنم ضام نع فكلا همزلي الو . اهلعافك نوكبو

 يذلا لاخلا يف لب . هنع فكي ام كي مل ذا تآ نع الو . ابنذ ناك

 هعوقو لاح يف ال ىضمو ردص بنذ نم ةبوتلا بجتو ٠ لعفلا هيف هنكم.

 .نينمؤمللو هسفنل رفغتسي نا هغولب لاح فلكملا مزلو 4 هنع فكلا هيف مزل لب

 نم نارفغلا لاؤس زاج و . هيلاوي ناو بنذ لكلل نكي مل ولو تانمؤملاو

 ٠ الوهجم وا . امولعم انطابو ارهاظ نوكي امو بونذلا نم ناك امع ىلاعت هللا

 نا ملعي مل ناو رفغتسيو بوتي نا بنذملا مزلو . ةاجنلاو ةرتسلا هانعمو

 نا هلهج هنم ةبوتلا هنع طحيال امك هلعفب هتفرعم همزلت الو ى بنذ هلعف

 اضرف ال .اعوطت وا ؛اريغص وا .ات۔ابم ناو لعف ىلع مدقا نمو . هلعف

 , . لعفل ١ ملع همزلي ال نكل و هلعف غلبي ام ملعي ل نا ه هادقا نم 7 وتل ١ تمزل

 هب تماق امم وا . يصاعملا نم هلهج عسي ال امم ناك نا الا . وه ام

 هبلع ةمادنلاو لعفلل دوعلا مدع داقتعاو عالقنالا ةبوتلا ىنعمو .هبلع ةجحلا

 ناو . مرفلا بجو سفن وا .لام ةعابت هيف ناك ناف . هنم رافغتسالاو

 .رضتحا اذا كلذب ىصواو . رذع لئاح دوقلا وا .مرغلاو لعافلا نيب لاح

 رخآ ىلع هرا رصا عم ,ا . اهضقن دعب و و بنذ نم دع هبوت حصتو
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 ةريبك لف ف

 اماو . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هريغب و ، بلقلاو ناسللاب نوكتو ى كرش ريغ

 امهريظي نا الا هئزجي الف كرش ريغ نم ناو بيتتسا نا مكحلاف

 . قوقحلا هل بجتو : هيلع اهب مكحيو

 هنم ةبوت دصقالب ةعاط مث ةريبك لعف نم © لض ©

 ةبوتلاب هدصقي ىتحوا ؟كلذ هرفكي لهف : ملظب دبع لبق نم ناو يلتبا وا

 :بونذلا نم ةبوتلا ضرفب نادو بتي ملو هيلع رصي ملو هلعف ناو ؟( نالوق) هنم

 بنذا نمو . اضيا ( فالخ ) ٦ هدصقي ىتح وا ؟ هنم ةبوتلا نم هيفكي لبف

 الف بنذم كلذ لعاف نا هلابب رطخ و .هلعاف دهاش وا سهبنذب املاع

 ديحوتلا ةلمج راهظاب كرشلا نم حصت امناو . هنم ةبوتلا ضرف يف كشلا هعسي

 وا . تعجر وا. هنم تبت هلوقب زوجو .اهرثكاب ليقو . هكرشب ملع نم دنع

 معا وهو هيهن مزلو .هريغ ال } ىلوتم ةباتتسا بجتو . هب ندي مل نا هتك رت

 ۔ ليق۔ يصعي الو . امزل ثيح امهك رات ىصعو . سكع الب هنع ءىزجتو٠اهنم

 هريغب وا . هسفنب باتف يصعي ىلوتم ىأز نمو . ريغص نع امهل عيضم

 ةداعا همزلي الو. دحاو زوجو . هتباتتسا هنع تطقس نانيما هتبوت ىكح وا

 ه اريبك ىلوتم ىتا ناو هريغ وا . وه هتباتتسا لبق ولو رصا ںا هل ةباتتسا

 دعي الف لعفي مل ناو ، هل رفغتسيو بات نا هتيالو يف كرتيو باتتسي

 هلعف نيح يف هنم أربي ليقو : هنم "ىرب رصا ناو ٠ هتيالول اعييضت

 نم كلهو . رافغتسالاو ةيالولا هز تددح بات ناف : باتتسي مث ةرسكلا
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 هتاتتسا ىلا لاصيا هل نكمي ملنا و . هتبوت دعب كلذ هل ددجب مل

 كرشيالو : هلثم وهف عيضو دعب هلص و ناف هتءارب رظتنيال نكلو . رذع

 قفانيو س اماما ولو ديحوتلل ءاعد وا .هنع ايهن وا . كرش نم ةباتتسا عيضم

 . همزل ثيح ايهن وا . ىلوتم ةباتتسا سان رذعي الو . دترمل ناو هعيضت

 دهاش نا دعب هالوت هناوأ .هتءارب هتمزل نم ةءارب وا . هنم هدهاش ابنذ وا
 هنع ىهني هوركم ىلع ناو بجتو . رذعي لقو 3 هتتسي ملف بنذلا هنم

 عيضم ىصعو )١(. هتني مل نا قارفو رجهب بدؤيو ى بنذ ريغ نار هلعاف

 ٠ جرف وا 0 سفنوا . لام داسفل دؤم نع اين

 نل برلا نمو وفهي نا دبعلا ناش نم « لصف

 ٠ ىرخا هنخاؤي و . ةرم ابنذ هنع رتسي دقو . ذخاؤي الو زواجتيو وفعب

 عنمو . رخآب هذخاؤيو ابنذ هل رفغيو . امهادحا يف وا . امهيف هذخاؤي دقو

 هتذخاؤم تلاز العف هنم لبق ناو . رخآ هنم لبقيو .العف هلع دري و اذه

 ٠ هتمكح ىضتقمب باوثلا .بوجو لوبقلا ىنعمو . ركشلاو دمحلا هلو رخآو

 ةئطختو ؛ ةلا ب وصت فلكم ١ ىلع بجو ر باب 3

 اهدورو رثكي ةقدا رتم ظافلا ةطخلاو دعبلا و د رطل او قارفلاو نارجهلا ١)

 هقوقح رده و نيملسملا عماجب نع ءيسملا ءاصقا اهب دصقب و باحصالا بتك ف

 هححصم هدا . ب وتلا ىلع هل المحو اشاحبا 9 هلع اعنشت بتي ل ام
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 برلا وضعو

 قحلا بيوصت
لط ال ا ةئطختو



 ةنادحو ةفرعم تابجاولا لوا نال ةلمجلا هلواف . اقيدصت و ارارقا لطاللا

 رئاسك هللا دنع نم هب ءاج ام قيقحت و لع دبحم ةلاسرو ىلاعت هللا

 اهلعاف بيوصت ةفرعمو . اهب ةجحلا مايقو اهتاقوا لولحب مزلتو . ضئارفلا

 كشلا عسي الو . اننيدبيوصت و اهروجب وا . هروجم ةئطختو اهب رماام ىلع

 نمو . هلهاج وا . هيف كاش وأ . هللا هب نذأي ملام هيف لوقتم رفكو .هيف

 ىلع بجي انفلس ضعب نعو . كرشا لوأت الب هب هضقني امب هيف ملكت

 انبفلاخم نيدو اباوص هنوك يف كاشلاف : هراد قيرط زرفك هنيد زرف ءرملا

 ,هتهبج مظع جرخي ىتح ىلصولو ةنجلا ةحئار مشي الو .انم ولو قفانم أطخ

 مل نا ةلمجلا ريغ يف قطنلا مزلي الو ۔ ةياغ الب قهصت وا . رهدلا ماص وا

 نع عجارلا مزلو .انريغ ةنايد بيوصتوا . انتنايد ةئطختك بذكب لوقت عقي

 هوعديو . اهسكعك هنم أربت نم ةيالوو . هسكعك أطخ ام بيوصت كلذ

 نم هب نذأي مل امب هنلا ىلع لوةتي مل امو .ءارش وا۔ عافدل .ولو مامالا كلذل

 ال س هنم عوجرلاو . هنع يهنلا هنم هدهاش نم مزلي -هب رفك ناو ۔هلعف

 الب هكرتو أطخ هنا كلذ ةفرعم لعافلاو ء هسكعك كرت ام بيوصتب رمألا

 . هكرت بيوصتب وا كلذ ةئطختب ةجحلا هيلع تماق نا اذه . قطن بوجو

 نا هنم ةبوتلاو هلعفي ال نا فكلا همزلي امناو ى كلذ ةفرعم مزلت مل الاو

 اهنع عوجرلاو . اهتئطخت راهظاو اهكرت همزل هتعدب رهظا نا عدتبملاو . هلعف

 ام ةئطخت راهظا املاع ناك نا همزلي الو . اباوص هنوك هفرعمو . باوصلل

 اذكو . هايتف نع عوجر اهنع هعوجرف انتنايد مزتلاو . هتعدب كرتاذا هب ىتفا
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 هاوتف ةئطخت راهظا كلذك نكي مل نا همزلو . ادهاشوا . ايضاق ناكنا

 . كلذ ف عوجرلاو دصقلاب هتداهشو همكحو

 عوجرلا راهظا همزل هايتف يف قفاوم أطخا نا ة لص ©

 هلوقب لمعي نا فاخ نا - مهوب ناو ۔ أطخلاب هل ىتفا نم لك ىلا هنع

 . هنم ةبوتلا راهظا ابنذ اربظم مزلو .. طقف هنم بتيلفالاو . هيلع دمتتبو

 نم باتالاو 8 نكما نا باتك وا .لوسرب ناو هبلاط هل يفتملا باغ ناو

 دهشي نم دجي ملو رضتحا ناو . هبر دنع كلذ هئزجيو هيلع دهشاو هاوتف

 ٠ هسكعك قح هنا قحلا ىلع دهشاف . هلوقب هرهظاو . دصقب هتم بات هلع

 الب لوفلا ىلع همدقت نم بات لطابلا نم كلذ يف قحلا فرعي مل ناف

 قيضي مل ةعيرشلا ىلع يبرتو ةرطفلا ىلع دلو نمو . قحلا قفاو ولو ملع

 اذكو . انم بوصملا مكح همكح نال . هب هملع دعب اهبيوصت راهظا هبلع

 سيلف ةوعدلاب رقاو بهدملا ريغ ىلع دلاوت الو فالخ هنم ملعي مل نم

 بيوصتلا راهظا هيلع الو : ءيش هنم رهظ ام ريغ ىلع ثحبلا نم انلع
 نا هنم هصلخي الف هب نيدت وا . فالخلا ىلع دلاوت نم اماو . ةئطختلار
 نم مكح اذكو . كلذ ىلا ىعديو بيوصتلاو ةئطختلا الا هكرت دارا

 . كرشلا وا م فالخلا هيف رهظ ركسع وا . دلب وا . اهب نيدت وا . ةلم ىلع دلاوت

 ىلع ناو 7 نايدالا نم هتنا نيد زرف بجي .7 باب ي
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 يف أطخلا

 هللا نسيد زرف

نايدالا نم



 . هيلع باوثلاو هبف ةاجنلا ناو ة قحو باوص هناب ملعلاب هب نيدتم

 نيدتي مل نمو . هيلع باقعلاو هيف كالهلا ناو ى لطابو أطخ هفالخ ناو

 نا رفكو هفالخ ۔ىطخيو هبوصيو . هب نيدتي ناو هيلع نوكي نا همزل هب

 لمعلاو هقيدصتب نوكي امنا نيدلا ىلع نوكلاو . هيف كش وا . كلذ لهج

 همساب هملعب هزرفل لصيو .نيدتملا هبرقا امب لمع الب ناو هب نيدتلاوا ث هب

 هتتطختو مهفلاخ نم ة.اربو مهتيالو هتمئا نم هيلا بسني نمو هتفصو

 وهو العفو الوق مهتقيرط يف كولسلاو مهجاهنم ىلع نوكلاو مهب ءادتقالاو

 ؟ وه قحا كنؤبنتسيو . هيلع ةماقتسالا ىلع ىلاعت هللا انتاما ةيبهولا نيد

 هنيد نم ةريب هيلا عوجرلا فلاخمل حصيو : قحل هنا يبرو يل لق
 ليق اذكه : باوصلاو قافولا نيدل أطخلاو فالخ نم عجر هنأب داهشاو

 امم ة"اربلاو ء هيلع مهام ىلع نوكلاو .4 مهنيدو مهبهذم دصقو ةمئازرف الب ناو

 . باتكلا نم هملعب وه امنا نيدلا زرف بوجو نم هانلق امو : هنم اوءرب

 - ليق ۔ حصيو هلها نم لودعب هب ةجحلا مايقب وا ى عامجالل وا . ةنسلا وا

 نم اضيا لوبقلاب هاقلتيو . هلئالدو هججح عيمج فرعي مل ناو كلذب دحأل

 ى نيرحبتملا ضعب هب فرتعا دقو .قح هنلو هللا نيد هنا اولاق نا هلودع

 تدهش ام لضفلاو . هل هتثحابم دنع هنلا نيد اذه لاقو انتمئا ضعبل ملعلا

 صخرو . لئالدلاب هققحي مل ناو امزاج اديلقت مهدلقي نا فيعضللو . .ادعألا هب

 مزلي ال ام لك يف هنع ذخألا زاج نمم هقدص نم لك نم هذخأي نا هل

 ناو هدنع هملعي نا غولبلا دنع هلهج هعسي ال اميف همزليو . ةجحلا مايقب الا
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 نم همزلي ام لكو س ةدشلا نم هيف ام ىفخي الو .دحا نع هذخأب م

 دجي ام اذكو . هدنع ام هتقفاومو هنلا دنع باوصلا الا هف هعسيال نيدلا

 . رثك ناو دحاب ءادتقالا الو هتفراقمو هفالخ هعسي ال ءاملعلا دنع هملع

 هلهج عسي ام لك يف هنم ةءاربلا الو .هلعافو أطخلا ةئطخت هيلع بجي الو

 .ءانمألا نم هذخاب مل ام

 هيف زاج امم هب ىتفا اميف نيما ملاع ديلقت زاج س لصف ٭

 .هلئاق نايصع ىلع عمجي ملام فلاخملوأ . كورتمب ناو - لاوقالا فالتخا

 لمعو لوق يف دلقيو 6 لاوقألا عيمج نم جرخي وا . هب لماع وا . هيتفم وا

 وا .هب ذوخأم وا ذانريغ لوق وا .انلوق اذه اضيا هلوق فو مكحو ايت

 طرشب اهبلاطل اهميلعت زاجو . لمعلا وا .هب ايتفلا ىلع رجح وا . كورتم

 مكحلل اهؤاتفاو اهميلعت ال .فلاخملا لوقبو هيلع رجحملاو كورتملاب رابخألا

 ةكورتم ريغ وا . باوص اهنا ىلع اهميمعتبو نايصعلا هب مزلو . لمعلا وا .اهب

 نمل زاجو .اهب لماعلو مهتاضقل فالخلا لها لاوقا ميلعت اضيا زوجي الو

 ولو ۔ ثنحي الو هللا . دنع نمو .باوص هنا ىلع فلحي نا اننيد فرع

 عدتبم ثنحو . ءانما دلق نا ال ليفو . اقلطم هب ثنحي ليقو. ۔ ديلقتب هفرع

 أطخ هنا اننيد ىلع فلح نا ثنحو . ال ليقو .كلذب هنيد ىلع فلح نا

 - قحو باوص هنا فالخلا لها نيد ىلع فلح نا قفاومك هللا دنع

 : . هريغ نيد بيوصتب فلح نا فلاخمكو
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 رادلا مكح
 اهف ةري- او

 وا . دلب وا .عضوم يهو رادلا ىلع مكحب ق باب

 رهاظلا مكحلاب روج وا .لدع يوذ نم اما ةريسو مكح اهيف رهظ ةزوح

 نا ةماع وا.ةعامج نم وا .هتريس ىلعو هيلع مهرهق ناطلس نم اهيف

 ةلع دمحم انيبن كلذب ءىدتبااف . اماكحا اهيفاورجاو ةريس اهيف اوراس

 لقن نا ىلا مرحي الو لحي ال نامزلا نم ةهرب اهب ناكف هكمب ثعب

 ميقم هللا رذعي ملو ث كرش راد ةكمو . مالساو ةرجه راد تناكف ةنيدملل

 قافن لوا هدعب اهبف ةماقالاف : نيفعضتسملا :الا : هلوقب ركذ نم الا هدعب اهب

 ضئارفلا اهيف هيلع هللا لزناف مالسالا ماكحا ةنيدملاب ىرجاو . هتماب رهظ

 مهل ىوأم تناكو هدعب ںوملسملا اهعبتا ةريس اهيف راسف ماكحألاو دودحلاو

 رثؤي : حتفلا دعب ةرجه ال :اولاقو . ةرجهلا تعطقناف ةكم حتف نا ىلا

 ةعاط رهظم ةيالو بجتو . رفك هدعب اهبجوا نمف ٠ مالسلا هيلع هنع كلذ

 ٠ ةءارب بجوم رهظا نا الا باغ ناو ديحوتلا اهيف رهظ راد يف لدع ماما

 عجر انتوعد لها نم نامتك ةريس وا . ءارش وا . عافد ماما اهب رهظ ناو

 يف قفاوو هف نلغو ريخ هنم رهظ نمه : صاخشألا ةيالو ىلا اهيف مكحلا

 يف مكحلا اذكو . ةضيبلا ةيالو ىلوألا ىمستو ة ناحتا ريغب ةعيرشلا

 مهتيمست مهيلاو مهب مكحيو مهل قوفحلا عفدو مهتداهش تزاجو مهدجاسم
 رهظ ناو . رفك نيقفاوم مهنوك دحج وا . هريغب مهامر نمو . نيقفاومب

 ةثراومو ةحكانم نم ديحوتلا ملكحاب اهيف مكح فالخلاو قافولا ماكحا اهيف

 رهظم الا قفاوملاب ىمسيو ىلاوي الو . نيقيرفلا طالتخال ةالصو ةنفادموت
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 ةالصلاو مهعومج روضحك مهمكح هنم رهظ وا . ءانملب وا .هرارقاب كلذ

 نمو مهدالوا ىلعو مهيلع مكحيف يبنلاو رمألا يف مهعم نوكلاو مهدجاسمب مهعم

 امناو . ةلقلاب اهتيمست زجي مل اهيف .نيلقألا مه اوناك ناو . نيقفاوملا مكحب مهب قلعت
 ٠ رادلا يف ةريسلاو مكحلا ىنعم اذهف . اهيف بلاغلا رهاظلاب ىمسن

 اهيف رهظ ةليبق وا . دلب نم ةءارب زوجت ال « لصف ]

 ةليبق لوتم الو اهنم ءىربتم رذعي الو . نيفلاخملا ضعب اهب ناو نوقفاوملا

 ماكحا اهيف رهظ يتلاو . نيقفاوملا ضعب اهيف ناك نا .نوفلاخللا اهبف رهظ
 . قرفلا فانصا فالتخا ىلع اهب رهاظلا مكح اهيف ةريسلاو مكحلاف : نيفلاخلل

 نم هيلع مهامو اولض هب ام كرت ىلا ءاعد م ديحوتلا مكحب مهيف مكحيو

 نم أربيو مهعم جحلاو مهحئابذل ةلكاؤمو ةحكانم زاوج نمو . مهتعدب راهظا

 ايضاق وا . انذؤم ناو مهفالخ ىلع مهيوقمو مهركسعو مهدئاقو مهماما

 نمو : مهنم وهف موق داوس رثك نمف : ثيداحألاو راثالا نم كلذ يف ام

 اوركذ ام الا مهسلاجمو مهعماوج روضحو مهعم داهجلاو وزغلا هرك مث

 ماما ناك اذا )١( رم دقو . اهطرشب مهعم ةعمجلاو ةعامجلا ةالص بوجو نم

 ةعمجلا ةالص مرح نم ةئطختو مهاياطع ذخا ةزاجا نمو . هتنايد هدوقت

 مهنيطالس نم هدوقت ال نم اماو 0 كلذك ماما عم ركذ ام ذخاو مهعم

 ١) ةالصلا باب ف كلذ ضعب . ٠:

١١٦١ 

 هنم زوجي الام

ةءاربلا



 ةريم لاو مكحل ١

 رادف

 نيكرشملا

 أربي لهو . مهنم كلذ ذخا اوزيجي لو مهعم اهروضح اوبجوي ملف مهتمئاو

 تونقلاو ةالصلا يف ةيمستلا كرتو نيديلا عفرك اهب اود رفنا تامالعب مهنم

 . مهتنايد مهتداق نا مهعم داهجلا و وزغلا زوجو: (نالوق)؟الوا ؟كلذ وحنو اهيف

 زوجملاو .( نالوق) اومنغو اوبس اءف ةلماعملاو مهعم منغلاو ىبسلا زاوج يفو

 همهس ىلع لجرلا لتاقي هنا» مالسلا هيلعهنع يور امم اذخآ مهعم ركذ امل

 ناو اضيا زوجو . همهس ريغ اومنغو اوبس امم ذخاي ال لوقي « مالسالا ف

 عطاقو . مهيلع غاب عافد مهعم زاجو . طقف كلذ ذخأب هدقت مل نم عم

 نيدحوملا لاوما نم اوبهنو اوبس اميف نولماعي الو مهتنايد مهدقت مل ول .اقفاوم ولو

 صخ رو ٠ ومن وا ، لسنوا . ةلغ نم رج اميف وا . مهنيد يف زاج ولو مهيرارذو

 اوعجر نا اذكو . ةنايدب اولعف نا هيف اولماعي نا هوعاب نا رح ريغ يف

 ٠ فالخلا يف ضئارفلا نم اودا ام نوديعي الو ء رحلا ريغ كاسما مهل زاج قافولل

 . نيكرشملا ماكحاب كرش رادب صم ىلع مكحب © باب ©

 ةجاح وا . رذع الب اهنيطوتو . اهيف نوكسلاو . اهيلا رقسلا نع يهن مث نمو

 ال روبق كلت : اولاق مث نمو . قفان كلذ نودب دحوم اهنطو ناو . ةحابم

 مهتريسو مهماكحا كرت مهئاعدو مهلاتقل اهيلا زاجي امناو : اهيلا هللا رظني

 مث مهومنغو مهوبس ناو . دئاق وا . لماع نم هل نذا نم وا . لدع ماماب

 اولازاو مهيبسو مهلام مهل اودرو مهنم اوهربت نيدحوملا نم اهب نمب اوملع

 اولوحت مث زادب كرشلا لها ماكحا رهظ ناو .قافنلا ال . كرشلا مسا مهنع
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 وا . نيملسملا براحي ل نم وا .نيدماعم ولو مهلثم مهدعب اهنكسو اهنع

 الو .لاز مهدعب رمعت مل ناو . قاب رادلا مكحف نوقفاوملا وا . نوفلاخلل

 هف ىار ناف . نكسو رمع نا الا اراد ينافلا نم رمعي مل ام ىمسب

 ٠همكحو هرما نيبتي ىتح فقو كرشلاو ديحوتلا ماكحا هيلع يرجت نم

 مهرما ن ةير . نيدهاعملاو نيملاسملاو نيبراحملا نم نيكرشملا نيب ام اذكو

 ٠انم لودعب وا . ناطلس وا . مدقم وا .لاوك هيلا رمألا دري نم وا . مهرارقاب

 ميسجتك كرش ةلصخ مهيفو نيدحوملا ماكحا ةزوح وا . رادب رهظ ناو

 . نوكرشم مهو . كرش راد يهف اهب نورمايو اييلا نوعديو اهي اوناد ديدحتو

 .اضيا كرشلا رادف نودترم رادب درفنا ناو ٠ ةينثولاك نومنغيو نوبسبو

 نودحوم اهف طلتخا راد ف رظنيو ٠ (نالوق) مهيبسو مهتمينغ زاوج يو

 مهل مكحلاف نوبلاغلا مهو نيكرشملل ناك ناف : مهرما يلاول نوكرشمو
 مهو مهل ناك ناو . مهنم نودحوملا زيمتي ىتح مهتطلاخمو مهلاتق رخؤي نكلو

 بي رتسا نمالا مهيلع ميلستلاو .مهحئابذ لكاو . مهتلماعم نم رذاحي الف نوباغلا

 مهروما نع فك دحاول روهظ الو بلغ نكي مل ناو . هنم رهظ وا . كرب

 . ةبلغو روهظ عم لك زرفي الو اوطلتخا نا اذ نم اذه رهظي ىتح مهماكحاو

 نم لقتنمو دابك هيف دصقي رارق هل نكي مل نم © زلص ©

 . اوناك ثيح مهسفنا ىلع اومكح ام ةريسلاو مهيف مكحلاف : رخآ ىلا دلب

 الو .مهريغ مكح مهيلع مهيف بلغ اصضوم اولخد نآ الا اوهجوت وا

١٠٦٣ 

 نكي مل نميف
را رق هل



 ةيزجلا ماكحا

 نا اذكو . مهيلع رهاظلل مهيف مكحلاف . مهمكحو مهنيد راهظا ىلا نولصي

 كلذب رهشو امهوحنو عطاقلا وا .قراسلا سنج عضوم يف بلاغلا ناك

 مهيلعو مهيف مكحي نمل زاج صاخلاو ماعلا دنع رهظو هريغ نم هب نابو

 نابو هلتق لحي ال نم فداصو لتقب مهيف مكح ناو .مهيلع بلاغلا مكحب

 الو . لام درو سفن ةيدب هلعفب لصنتي نا همزل هيلع ةحمحلا هب موقت امب

 منغو يبس نم هماكحا ليق بلغو كرش اهيف رهظ راد يف مكحلاو . مئأي

 ماماب الا اهيف كلسي الو . ديحوتلا ماكحا كرتو ةيزجو ةوعدو ة-ارب و

 هتنايد هتداق نمل زاج لدعلا مامالل زاج ام ليقو. هنوذأم وا .هئان وا رهاظ

 دهشي ال ليقو . كلذك قفاوملو ۔ هدقت مل ناو هنيطالسل وا . افلاخم ناو

 نم الا منغي الو ىبسي ال ليقو .ة.!ربلا اذكو هنم ملع نمل الا كرشب

 :هوجو ديحوتلا راد يف ةريسلاو مكحلاو ءانماب ناو هيلا دصقب هكرش ملع

 ديحوتلا دحج ناو . كرشب هيمار رم ةءاربلاو هب اهيف ىأر نم ىلع مكحلا

 الو .نيدحوملا ماكحاب ةرطفلا ىلع ىبرتملا ىلعو . هيلع مكحلاو . ةدرب هيلع مكح

 الا هف فقولاو . هب ذوخأملا وهو . هب هل دوهشمل وا .هبرقمل الا ديحوتلاب دهشي

 . هب هل دهش وا . هنم رهظ نا

 .هبئان وا .لدعلا مامالا اهاها نم ةيزجلا ذخأي ال باب ل

 ناطلس رغ ناو اضيا مهنع عناملو . اقلطم هتداق نل تزمج+و .. هنوذأم وا

 الف لاز وأ .تامف اهذخا ناف. مهعم قفتا ام ةزواجم الب هدقعت ل وا
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 اوعدا ناو . هرظنف الاو نيبت نا تقوو ةمك نم كلذ هدعب ثداح ىدعتب

 نم ىلع يهو ٠ هيلا مهكرتو ءاش نا هبلع مهفلح نايب الب لوألا هذخأي ام

 ىدعتي الو .هنودب اهيلع ةمذلا مهل دقع وا ذفيسب ةونع مامالا مهنخا

 ىنغتسا نا مهنع ففخي ںا هلو 0هل اليزم اوثدحا نا الا .مهعم قفتا ام

 ناو + ۔ حالسب ناو _ مهودع ىلع مهوناعا نا ۔ اهكرتب ناو - مهنع نوملسلا

 راجت نم ذخؤي ام هنم ذخاو كرت ناماب مالسالا ضرا .رجتب كرشم لخد

 . نيملسملا نم اوذخأي مل وا. ماما الب ناو ليق . كلذ مهل ناب نا نيملسملا

 نما الب اهلخد ناو٠-دعبب ناو كرشلا ضرا نواخدي ال مالسالا لها ناك وا

 دعب نيملسمللو هلو هريغل زوجو .منغو يبس نم هل ناب ام مامالا هب لعف

 هذخا دعب نولتقي الو. ءادفل مهرسا مهتكوش نيهوتو مهييراحم لتقب ناخلا
 زوجي الوا . لام مهنم ذخؤي ال نمم اوجرخ ناو .نومدختسي الو مهنم

 ولو مهب نيملسملا ىرسا ءادف يف صخرو ٠ مهنم ذحا ام مهل در مهؤادف

 .مهنم لامب مهل ءادف ىف ال ٠ نيكرشملا نم مهريغل

 هلع وا . هل نوكب امم .آر واء فلكملا هعمس ام 3 باب 4

 ناو ضورفلا نم اهريغو حالصا وا. ةيجنت وا .ة"ارب وا . ةيالو نم ةمح

 ىوقت نا الا ةجح نوكي ال عمسلا ليقو .هيلع ةجح وهف ركنم رييغتك

 ؛لقع وا .ةيلوفطب ملعك , هلثم ملعب الا لازي ال ملع امو ٠ هانماك هريغ نايب

 نع عفدي نمل لحي الو .هل فلاخملا ماتلا ملعلا هليزي امنا نونج وا

٠٦٥ ١



 نيدل ١ ف نمطل

 قحلا مم و

 حيبي الو .هلام وا .هسفن منم الو ثرهاظلا مكحلا همزلا ام عافد هسفن

 هملع نم هل رضح وا .هلهج وا .هيلع كلذ بوجوب ملع نا هسفنل ةءاربلا

 هدهاشي مل وا . هلهج .زم ىلع ةجح نوكي نم هل رضح نا ليقو ،هلهج وا

 ناو .لحي ال امك مكحب ذخا هنا ملع اذا امك عانتماو عافد هل زاج

 ناك نا زوجو . كلذ هل زوجي ال ليقف : كلذ بجوم لعفي مل هنا ملع

 نكي مل وا .كلذ لعفا مل ينا لاق نا۔ ىلوتم ريغ ناو۔ءوسب مهتي ال ممم

 الو . هنم أربي ال نا هريغل هتدصق وا .هجواا كلذ ريغل هتلعف امنا وا .يلع

 ٠هدارمو هلعف نيبتي ىتح مكحلا رخؤيو ءاضيا هيلع دهشي الو .مكحب ذخؤي

 هدنع هدجي ام ليقو ٠ هثلا دنع اميف كلذ دجي ليقو . ادبا كرتي ليقو

 يلي نم هدجي امنا ليقو . قوقحلا نم قلخلا نيب اميف مكحلا يف هدجي

 ۔ملسم لك ليقو . لامعلاو ماكحلاك رومألا

 ٠هسكعك مهنيد يف نعط نيملسملا يف نعطلا « باب
 يف نعاط لتق لحيو .قافن اندنع ةوعدلا لها يفو ى كرش هللا دنع مهيف وهو

 هب قفانيو اتيم ولو ۔نيدلا هيلا بسنيو هل ىدتقي دحاو يف ناو لك

 وا . هناسلب ةئطختب ناو همد حابيو ملسم هنا هيلع صوصنمب كرشيو

 . هنم دهوش اصيقنت بجوي لعفبو مهلافأل ناو مذو رفكب يمرو ريوجت

 قفاوم لتقب لجعي ال ليقو ٠بتي مل ام هنع رهش وا.هيلع نيب وا .هب رقأ وا

 هتاداق-ةيالوو هتنايد نم هبلع ام فلاخملا بيوصتو ٠هنم ابضغ كلذ لاق نا
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 (نالوق) . راتخملا وهو ؟الوا ؟ مهنيد يفو قافولا لها يف هتم نمط وه له

 تافصلاو ءامسألا مدقك مهريغ هيف اوفلاخو هب اوناد امم ةلصخل دصق نمو

 بسكلاو دولخلا تابثاو مالكلا ثودحو ةيؤرلاو تاذلا ىلع اهتدايز يفنو

 لح ةمألا هيلع تعمتجا ام وا .اهأطخو ىلاعت هل رمألاو قلخلاو دملل

 . رييغتلاو يهنلاو لاكللا هيف مزلو . نامتك ال روهظ يف بجيو . هلتق

 عوجر هنعط نم ةبوت دصق الب انبهذمل هلتق حيبمب نعط فلاخم عوجرو

 . نونعاط هل حيبملاو نعطلاب رمألاو نعاطلا بوصمو .ال ليقو . ةبوتو هنم
 انلريوجتو ةئثطختل عدي مل نا انعط هؤاعد هبهذمل اعد فلاخم نم دعي الو

 اهيف ترهظ ةليبق وا . دلب نم ةءارب وا س مالك الب ناو _اصيقنت رهظي وا

 لالب يبال لئاق لوقك بهذملل بييعتب وا . انل ةعامجل ناو انعل وا ٠انتوعد

 صيقنت بجومب مهبهذمو مهتمنال حدم وا. (يرورح كسرف) .هللا همحر

 ٠ هللا همحر يراشلا ةزمح يال هللا هنعل ىشعالا لوقك هله!و بهذملل

 عوطقلا اهبكانم نع فشكت و ٥ اهارب يف خفنت سيعلا كتتا

 عينص فيس هنيبج نأك ٥ يجرضم ةيما نم ضيأب

 أربت نمم أربت وا . ةيبهولا نم اربيال نمع تأربت وا . ءيش ىلع متسل لوقي وا
 دلب وا س ةليبق وا . ةعامج نم هتءارب انعط دعب الو . نيفلاخملا نم

 نا الا وا .مهنم نيملسملا ريغ وا . نيملسم اوناك نا الا : لاق نا. رم امك

 ٠ ( نالوق ر ؟ ال ما ؛ كلذب هنم أربي لهو . كلذ يل زجي مل
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 دعي ال ام

 نعطلا نم

 ؛ كلذ لعفا مل ينا لاق نا نعاط نم دعبال ى لص ©

 اعوجر هحبق وا . هلوق أطخ وا . تلق ام ىل سيل وا . تاعف ام وا

 تغاسو ٠ هسفن ىلع ةيقت هب ملكت نا نعطو لتقب هيلع مكحي الو ٠ ةسوتو
 زوجتال فكيح ولو .اهب هتلعف لاق وا ى تنظ وا . هنم تملع نا كلذب هل

 نا اذكو . طقف كلذب هنم أآربيو . هريغ ىلع وا . هلام ىلع فوخك هل

 انعط نوكي ام هديب بتك ناو .هب لتقي ليقو .هدقتعي ملو ءازهتسا هب ملكت
 قتعا وا . نعاطل ةرجا ىطعا نا اذكو . (نالوقر انعط هنوك يفف هناسلب

 نامجرتب لتقيو . هب هيلع مكحبو . كلذ يلع هبلو لتاق نع افع وا .هدبع

 عنم و . نيتنيما و دحاو وا . نينيمأبف الاو . نعطلا هنم دهوش نا دحاو

 ىلا قافو نم عوجرلا نوكي الو. ماكحالا لك ف اذكو . اقلطم دحاولا

 اهلالطل نيفلاخملا ةنايد ميلعت اذكو . طقف هيلع لكنيو . انعط فالخ

 مل ناو مدلل حيبملاو ءاهيلع الام لكآلاو . ةنايدلا ىلع لتاقلاو اهيلا يعادلاو

 . نعالط هبرض وا . قافول فالخ نم عجارب كلذ لعف وا . لتقي

 .لتقو نعطب هياع مكحي الو ،معنام قحلا جرخم نييو هنيب لئاحلاو هعنامو

 انونجم وا . لبق نم هنم ابئات جرخف لكن وا . لتقف هب هيلع مكح نمو

 وا . نعط دعب نج ناو . مثالا الو دوقلا ال . هتيد هتمزل نعطلا لبق

 كرشمو دبعو ةارمال زاجو . هتقافال هيلع مكحلا رخا دح بوجو وا ٠ ةدر

 كاسمتسا زاجو . مهيلو لتاقك اضيا مهلثملو نهيلع غابو عنامو نعاط لتق

 الو دحج نا فلحيو هنم هجارخا هل زاج نمم هنم هجرخملو قحلل نعاطب
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 همهت هنم جرخت ىتح هب هسبحو هماهتاو هيلا ريسلا ىلع هرابجاو هيلع ناي

 تبت هتلعف نا لاق وا .هدحج ىلع هنم باتو كلذ لعف دحج ناو .همهتم

 هتمزل نمل ىلوتم لاق نا اذكو .هب هبلع مكحي الو دعب سبحي الف هنم
 .هنع اهضرف لاز هنم تبت دقف ابنذ ىنم ناك وا . كلذ تلعف نا هتباتتسا

 اهعامس دعب هلتق ال .هنعط نم هتبوت دعب ناو هلاكنو نعاط برض زاجو

 هعوجرب كرشمك نعط نا فلاخم نع لكلا طقسو . هنم لبقت مل ولو

 . مال سالاك قافرلل

 ؛الفط ولو هيف . بجو نمم قحلا جارخا بجي ى لصن ©

 وا . مامال اما قحلل هعنمو .لقاع غلابك ال ،طقف امهيف بداب انونجم وا

 اماو . هجارخاو قحلا رما هيلا ىهتني نم وا .اهيضاق وا . ةعامج وا . هيضاق

 نمم هجرخم ىلاو . هيلا هعم ريسلا نم ىباو هاوعد تحص نا هللا هبعادل

 يباف هيلا هوعدي نا هل زوجي ال نم ىلا هاعد نا اعنام نوكي الو .ركذ

 نع يعادلا ىهنيو . ءاملعلا دنع حصي ملام هيلع ىعدا وا . هيلا ربجي الو

 نم هيلع هل امب هبلاط وا . هتني مل نا قحلا هنم جرخيو هنم رهظ نا كلذ

 قطنلاب نوكي عنملاو . هنم هجرخ ىلا وا . قحلل ةوعد الب مزال ىقس

 هيلع ناك ثيح هبعدت اميف يلع كل قحالبو . هيلا ريسا البو .قحلا تعنم
 ضارعالاو هب تارثكالا مدعو دومقلاو يعادلا ةلتاقمك .حراوجلابو . عقاولايف

 لوخد نم .ا ثضاقكل ري۔ا نم ءادابو ةباجا نع توكسلابو .دصب هنع

 بوجو

قحلا حارخا



 ثيح هعنمب اعنام نوكيالو . اهيلع ربجي ثيح نيمي نم وا . هبسح يف

 قحلل ريسلا نم وا . هنع لكن نا هيلع همصخل مكحي وا . هيلع ربجيال

 فوخوا . هريغ سفن ةيجنتا ولو ضرفب لاغتشاك ءاملعلا دنع زئاج رذعب

 ۔هدي يف لام ىلع ناو ۔ داسف عفدب وا . هيلا وعدموا . عاد نم ول . هيلع

 كلذ نوكي اذكو . داسف عفد هبف ںوكيال حالصابال . هنع عفدلا همزل

 هيلا ةباجا نم قحلا همزل نم منم ولو اغنام دعيو . دهاشوا ي ضاقل رذع

 رماي نا اعنام رضح نم مزلو . هعونمم هععواطي مل ناو هنم هجرخم ىلا

 فلتي ال امب برضب ناو قحلا ىلا ريسلا ىلع هربجا ىبا ناف ةباجالاب

 رظلا زدقب هلاح يف برضيو . هيلع ردق نا لتاقيوا . رباكي مل نا هسفن
 الف قحلا هب حرخي امب برض ناو . طوسو ىصعو لجروا . ديب ناو

 ههجو ىلع هجارخا هب رضب دصقي مل ناو .اعنم داعا نا الا هيلع داعي

 .ساللا عيمج ةباجالل عناملا ربجيو . لوالا ربتعت الو .دعب هنم جرخا

 مهوحزو هدبعل ديسو هلفطل باوا . ةفالخوا .ةلاكوب ناو ىوعدلا بحاصالا

 ىلع هبرض زوجيالو .هنم قح جارخا هب دصقي الامب ةباجالا ىلع برضيو
 نمل زاجو .يمنوا .رما تاذ ةعامجل وا ء ضاقل وا . مامال الا هجارخا

 اقح عنم ناو . مهنذا الب ناو هرابجا مهرباكو ءالؤهل عنتما نا هرضح

 قرط يف زاجم يف وا . ةربقم وا . رجا وا . دجسم لام يف داسقك ةماعل

 دحاو كاسمتسا زاج اهل بسني امع كلذ وحنو ةماعل روصقو قاوسا وا
٠ هيلع همكحو هل هرابجاو هيلع هتداهشو هب اهنم



 لاقو مامأكب قحلل 'ةاجال ا وعذم ك سمتسا نأ % لضف ز
 د . <

 هب لاَيآلو " اوج : ذدتسي الف هلا هرابجا رثأ ىلع ةوعد كلع ل هل
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 ضاقوا ةغامج ةوعد زغ رظنا لكني وا . بدؤيو . كلذ ىلع سبحبلو
 ذ 0 :. =ن : 7 : ٠

 مهتا ن نا ا هربخي نمم مهريخ كسمتسا نا هتوعدب ترثكنالو . ماما وا

 ت 7 - ه ن ل : ؛ر :1 ش أ ۔هلل.

 هل زوجب ال من نمب كسمتسا ناو ا هل ددرتسيف اهوحن وا. ةفيسح وا . ماقتنا

 د ن لعج هنا. خآ م د نمو ،هيلا تصنا هريغ نم قحلا جارخا
 ال: نمم ,ناك اك ,نا : مكنم ؛نع هتيهن : امنا لاقف ددرتساف اهب هبرض وا . ةبدعت

 جارجاكيب يضيقلاوأ ء ةمملمجلا هرما نمو . هتوعد يف رظن الاو يعدملا عفد مهتب

 ناور هيلا.نتبمجني :.الف ماقتناو:. ةيدعتب هبرض هنا ىعداف هيف بجو نمم قح

 كلذ , ناق:نا ؛هريغ:اذكوؤ.ة هلوقب رخآ قح هب بجو اذه ينب رضي ال لاف

 هيلا:..تضنإ:.ماقبناكب» هب زضي نا هنم تفخ لاق نا اماو . اضيا هيف بجب

 ذخ وح اهنما ناب :وا-:ء مهتا ثا هب هرما زوجي الو . كلدب رومأملا مهتا نا

 .خه ايتا ةنكمأو قح :مهف بجو نا هلافطا ديبعب ںاو نايتالاب لجرلا

 ."قحلا :كحاض كلدب هذخأ ولو لالض وا .بصن ال مهنم هديب ام اذكو
 نش تو 7 :هف ةلأن : :عابت ال امف ۔ىش همزلب الف هن كسمتس ل ناو

 ت امآ ةج خي ةلوت ؛.-هسضقت :ز نأو ةلم ه هجرخف بدا 5 لاكن ] . ريزعتك دصلا

 هت" ذنضق ق: نأو هنما ء “هجا اذأ ۔مفدع دصق نا هي مثأبو هنم هجا رخا لنق هكلم

 ا !,, !, !. 3 . , ,1
 23 ! !ار ‘) س . ح ٠ جل

 هل زاج . قحلا عه ال هضقو هلام ررح

١ ٧ ٠ ١ : 

 ك تثتألاأ 3

 ةماقا 7 . ط قألا \ .ت

ذ ؤعذلا



 لادلا مكح

 تار وع ىلع

 نمململا

 ةلالدلا دمعت نا نيملسملا تاروع ىلع لاد لتق لح © باب ©

 نا ليتقلا يلو هب هلتقي امناو . هب لتقي نم هب لتقو . لحي ال امك مهيلع

 لتقي مل ناو هلتق زوجو . طايسو برضب ةعامجلاو مامالاف الاو .دجو

 امب لتقي هنم رثكو كلذب رهش نا ليقو . يلولل ال .هب لتقي نم هتلالدب

 ٠ تارم ثالثب ةرثكلا دحت نا يف دعب الو۔دحا هب لتقي مل ناو - ركذ

 هناكم وا ه هل هارا وا .هذخآ ملسم ىلع فقوا نا نمضيو هتلالدب ذخؤيو

 وا : هيلا وا .هذخأي فيك وا .هيلا ذخأي ثح وا .هقيرط وأ .هرثا وا

 هل هارا وا . ذخأي ام ىلع هفقوا نا الا نمضي ال ليقو .كلذب هل ربخا

 وا .هنمث وا .هضبق ام دعب هب هربخا نا امك . طقف كلذ ريغ يف مثأيو

 نمضي لهو . اضيا كلذب نمضي لبقو ،ىرسالا نم لاملا هنم ذخأي نمب

 هبسب ذخا ام لك ليق نمضيو . (نالوقر ؟ طقف ضوبقملا لقتنملا وا ؟ اقلطم لاملا

 هيلع لد ام ذخؤي ملو اكرشم لادلا ناك ناو .ذخأف-يئر ىتح هيف هرظن ديدحتب ناو

 لباقي ام لهف.قتعو الا كاذ ىلا لصوي ملو ادبع نلك ناو نمضي مل ملسا دقالا و

 ناو.٠ (نالوق ر ؟ هذخا لبق قتع نيح لكلا همزل وا ؟ هيلع دئازلاو هبر ىلع هتبقر
 ىلع مقي مل نا فلكم لكنيو . هطوقسو نامضلا يف كلذكف انونجموا .الفط ناك

 ناو . فلكملاك داسف هنع مقي مل نا لفطك بدؤي و .اهب داقي سفن فلت هتلالد

 الو لادب سيلف هل سيل ام ذخاي ال نمو رايخألاك داسف هنع موقي ال نم ربخا

 هيلع سيلف داسفلا هنع موقي نمل ناو ةلالدلا هرابخاب دصقي مل ناو سوساج

 طقف مثأ لتقي وا ذخاي نم ىلع هلدي نم ىلع هلد نلو . هلد وا . هارا نا الا ٠ءيش

قفن



 ناو . كلذ هل ىطعا وا , داسفل لصوم ىلع وا 8 مسك هلتقي ام ىلع هلد نا اذكو

 ٠ طقف لادلا لكن صاصق وأ .دي عطقك لح بجوم سوساج هلد نم لعف

 ادبع ولو هب لتقي ال نمب الاد ماماك لتقت نا اق لص ل

 هتلالد يف هب لتقي نم هيد هنع طحتو .هتميق وا . هتيد اضيا هنع طحي الف

 نا امك لتق ريغ يف اقح هنم جرخا ناو . مامالاك يلولا ريغ هلتق ولو

 "ىربو٠ ذخالا ىلع هب عوجرلا هلو . هبحاصل همرغ همزل ذخاف لام ىلع لد

 لولدملا هذخا ام جرخ ناو . هبرل هدر وا .ذخآلا همرغ نا نامضلا نم

 .مثالا ال .نامضلا امهنع طقس ثراك هجوب هيلا عجر وا . هل هنا ذخآلا

 ناك ولو ذخآلا ىلع هب عوجرلا هلو هيلا عجر وا . لادلل جرخ نا اذكو

 حيبا دقو الا لولدملا هلعفي ملو لتق وا .ذخا ىلع هلد ناو ٠ هذخا لبق هل

 لد ناو . طقف مثالا مزل لام يف منغ وا ى ثراكب وا .لتق يف نعطو ةدركب

 ملثاو نمضو مرح دقو الا لولدملا لعفي ملف امهل حابم ىلع

 لعفي ملف لولدملا ال .هل حابم ىلع هلد ناو ؛لادلا ال لولدملا

 نمضو ٨امثا امهل زوجيال ام ىلع هلد ناو ٠مئا هل حيا دقو الا

 يف هل زئاج ىلع افلاخم لد ںو . لولدملا ىلع هب عجريو . اضيا لادلا

 فلاخملا عجر نا هنع طقس لهو .اندنع زجي مل ثيح نمضو .مثا هنيد

 (نالوق) ؟ نامضلا هنع طقسي ال وا ؟اهنم ةعابتلا بر هأربا وا .انيلا لعافلا

 هل حابم ىلع فلاخم لد ناو . هنيدب هل حيبا ثيح عوجرلاب هنع اظقسو

 ال ١ د م امالا لتق

هب لتقي ال نمب



 فلاخملا عجر ناو . اعم انمض كلذك رخآ اعدتبم وا .هل حبي مل اقفاوم هيف

 ذخا ىلع ذخآلا لدي نم ىلع لد ناو .نمضي ليقو .هنع هطوقس راتخملاف

 وا ى هبيبح وا .هلتقب هتفوخ نا الا .هيلع كتللد نم كلدي ال ذخآلل لاقف

 اهب مزليو : ةيقتب ناو ملسم ىلع ةلالدلا زوجت الو . طقف مثا هلام داسفب

 لهو . نامضلا طوقسب ليقو . مثاو لاكنو نامضو لتق نم عوطتب مزلي ام

 نمو .(نالوقر؟ هللا دنع وا ؟ مكحلا ف همزلي اقلطم لادلل مزاللا نامضلا

 لولدملا دنع هلتقل بجوملا هلعف وا .هنيد وا .هسن وا .هتفصب دحا ىلع لد

 لام وا .سفن ىلع هلد ناو ۔امهب هنمض هلتقف هف نكت مل ةفصب هربخا وا

 شتفف اهيف زرفي ال ةماع يف لام وا .لجرب هرابخاك هتلالدب هيلا لصي ال

 وا . هلام ةيجنتك هل حابم ىلع هلد ناو . نمضي مل هدجوف كلذ ىارو هيلع

 هل زوجي ام عم ناك ناو .اضيا نمضي مل هل حبي ملام هعم باصاف هلثم

 هلدي نا هل زوجي الف كلذ ملعو هل زوجي الام هيلع هلدي نا

 هتيجنت يف عمط نم لامو هلام زرفي نا هل صخر و .كلذ ىلع

 .لاومألا نم هضبقي مل اميف اذهو .هلكاي نا هيلع فاخ ام دصقي مل نا

 يف هيلع ساب الف سانلا لاوما نم هتلالدب هديب راصو هضبق ام اماو

 ناك امبر ذا هب رابخالا هيلع بجي ليقو .هلام زرفيل ريغلا لامب رابخالا

 عضوم يف هيلع ردق وا .هذخا» هنم بات نا امك هبر ىلع هعمجل اببس

 ناك لام ىلع قراس وا . بصاغ ةلالد زوجت الو .رابجاب هيف هنم عزنف

 لادلا هنمضنو ۔. دحا دي ف نكب ل ولو ۔ هدي نم هجورخو هفلت دعب هديب

١٠٧٤٤



 ٠ هب هرابخاب هنمضي مل هريغب هيلع لكاتو هدب ںاك ناو . هيلع هلد نا

 . هعاروا . هتفلخ وا . هلكو دب ناك نا اذكو

 لع ةلالدلا ام لضفلا نم هلو . هلعافك ريخلا ىلع لادلا ي لصف ي

 :ةلالدلا يف ضورفلا لضافتت دقو . ملعلا هيلع لديام لضفاو .صقن الب هل

 . عسوملا نم مظعا قيضملا . هريغ نم مظعا هلهج عسيال امو ديحوتلا

 الا ملعي الام هبسنو هتابآو هثراوب رب خي نا فلكملا ىلعو . حابملا اذكو

 قالطب ناو هل ليزم ثودحك ثرا نم اعنم وا ٠ امي رحت بجوي ام اذكو .هرابخا

 ذكو . اهتدع ءاضقناب ربخت نا اهمزلو . دتعتل هب رابخا همزلو : ةجوز

 ربخي و ءاش نا اهيلا عجريل اهقلط ربخب اهسمو اثالث ةقلطم جوزت نم
 نم رابخاب لديو .هنباوا س هيباك اهيلع عقي الئل رستب ناو ءاسنلا نم سم امب
 هثزجيو . هلوق هيف زاج امم امهوحن وا . ضارق وا . ةفالخب ريغلا لام هدي

 ال ثيح اماو . ةجح مهلوق نوكي نم ءانمألا وا .لاومألا بابرال راخألا

 همزلي ليقو ،هب رابخا همزلي الف هملع اميف ةجح نوكي الو هلوق هيف زوجي

 هريغ ربخا ناو . هفرعي نم وا .رخآ دهاش هعم .لاملا بر دجي امبر هنأل

 ربخي ىتحف الاو ؛ "ىرب . ةجح هلوق نوكي نمم ناكو هب رابخالا همزل امب
 هدعب هثراو هلا لصي الو هلام نم فرعي ال امب رابخالا همزلو . ايناث ه

 ال .دعب هيلع هبوجو نكمي امو عئابتلا نم هيلع امبو هررصو هنئافدو هنويدك ه ال

 هتقو ىق هتيشام وا . هعرز وا .هلخن ةلغ ىف هيلع بجاولا قحلاك لاحلا يف

 ملو هتقو يف جرخو هب صوي مل ناف .هنع ن دارا اذا هب ءاصيالا هما

١٠٥ 

رمحلا



 هيف بجت اميف
 ة_۔۔االدلا

 لك هنزجي ليقو . هب هاصوا ادا نيما هل ةجح نوكب و . عيض هنع طعي

 ؟ هنع كلذ ىطعا هلاسي نا همزليو هتقو دنع هنع هيدؤي نا هف عمط نم

 . لعفي مل هنا هل ںيبت نا الا انيما ناك نا همزلي ال ليقو ؟اقلطم ال ما

 قيرطلاو ءاملا ىنع سانلا لدي نا ريبخلا مزل ق لصن ©

 ىلع ذخا نا ليقو . اقلطم مكحلا يفال .هللا دنع لاومألاو سفنالا ةاجن هيف ا

 يف همزل مهلزنم نم مهجرخا نا ليقو . مكحلا يف هيلع كردا ةرجا كلذ

 ذخاي الو . بلط نا هتبادو هؤانع مهيلع هل نكلو_اهذخاي مل ناو مكحلا

 غابك ىوؤي ال نم لدي نا هيلع مرحو )١(. رم امك ةلالدلا ىلع ةرجا

 . هدصقب هتيجنت بجتف هل حيبا نم مهعم ناك نا الا .امهوحنو عنامو

 ةلالد ىلع ةرجألا تزاج : ليقو . كله ليقو . هوحنو عناملا لد نا ىصعو

 مزلو . اهيف نايبلاو يواعدلاو اهيطعملو هل لادلا ةبادل ناو بعت اهيف ناك نا

 .ةلالدلا ىوس هيف بعت ال اميف كلذك الو .هعم هب قفتا ام هرجأتسم

 قفتا ام هل اوطعي ىتح اهنم مهعنم هلو . قافتاو طرش الب هيف ءاطعالا زاجو

 نم عم قرتفب ال نا همزلو .الاد نونجي ثيح وا ء انما اوغلب اذا هيلع مهعم

 ةدايزلا بلطي نا هلو . هتباد هل ىركا نما عاتمكرتي ال ناو .هتبحص هتمزل

 . هيف نودجي الوا . فوخلا لحم يفاوناك ناو٠ عضوملا كلذ يف ةرجألا ىف

 ےح

 ١| تاراجالا باتك يف ٠

١١٦



 ةيؤر هيف مهعنمي الف ىنعمب هبف دوعقلا مهنكمي الوا . الاد

 ٠ ةدايزلا هل سيلو . ركذ ام كرتي الو . قيرطلا وا . هملا

 . بونذلا نم ركذ ام لك نم هسفن رهطي نا دبعلا ىلعو . هل تزوجو

 هناف اعرش حبقتسم لك : بانتجا وهو عروتب اهتابجوم نع دعبلا فلكتيو

 ءرملا ناف سفنلا فكو برقلاب ال همدع ناظم نع داعبالاب لصحي -ليق امك-

 سيلبال ةنيعمو ءوسلاب ةراما يبف . اهنم روهقمو ث هذلتست امل هبرق دنع اهريسا

 يهو + هللا نم ةمح.؛ الا اهرهظ يعاود نمو اهنم صلخم الو ٠ ادبا

 برقلا عم مهنم لصحي وهف .مالسلا مهيلع ءايبنألاب صتختو ةمصعلا

 ول ذئنيح هنال ءاعداو محتقا نم باذكف . طقف دعبلاب مهريغ نمو .دعبلاو

 ناطيشلا ناف هنادجو ادهاش دافكو هج وا نم هتاف هجو نم هل لصح

 نيزملل هليمب هلالضا هتلالط .عبتف ةسوسوو نييزتب هل هلالضاب هيلا مدقتي

 .هملع يف قبس ام هنم هداجياب هايا هناحبس هللا لالضا اهيليو

 ءىدابم ف

 فوصتلا تابجاولا لوا نا رم اع تفرع دم © ةمتاخ

 ما نسسيشو هريغ هش ال هنأ و . ثدحم هأ وس امو ميدق ىلاعتو هناحنس هللأ نا ةفرعم
 م ١

 هبيرقتو هديعبت روصت هفرع نمف ثدمصلا درفلا دحالا دحاولا .هناو .. هجوب

 ناكف هالوم هبحاف بنتجاو بكتراق يهنلاو رمألل . ىغصافاج ر و فاخف

 وذف هذاعا هب ذاعتسا ناو .هاطعا هلاس نا :ايلو هذختاو هديو هرصبو هعمس
 . رومألا فاسفس نع ةدهاجملاب اهعفري يورخألا ولعلا الا ىبات ىتلا سنفللا
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 هبلاهوعدت امب يلابي ال ةمهلا يندو .ةديمحلا قالخألا نم اهيلاعم ىلا اهب حنجي و

 دبعلا اهيا كنودف .نيقراملا ةقبر عحت لخديو نيلهاجلا لهج قوف لهجيف

 وا .ةداعس وا .ادعب وا .ابرق وا ءاطخس وا . ىضر وا .اداسف وا .احالص

 ناك ناف : عرشلاب هنزف رما كل رطخ اذاو .اميحج وا .امعن وا . ةواقش

 هعاقبال ةيهنم ةفص ىلع هعوقو تيشخ ناف نمحرلا نم هناف هيلا ردابف هب ارومأم
 هب رومأملا رافغتسالا كرت بجوي ال رافغتسالا ىلاانرافغتسا جايتحاف كيلع الف

 نم هنم فوخلل لمعلا كرت ناف . ارقغتسم بجعلا تفخ ناو لمعا :ليقمث نمو

 ناف . ناطيشلا نم هناف هنم كاياف هنع ايهنم رطاخلا ناك ناو . ناطيشلا : دئاكم

 تلعف ناف . ابوجو اهدهاجف ءوسلاب ةرامالا كعطت مل ناف . رفغتساف هيلا تلم

 تاذللا مذاه ركذتف لسك وا . ذاذلتسال علقت مل ناف . روفلا ىلع بتف

 ضرعاف هتمحر ةعس ركذاو كبر تقم فخف طونقل وا . تامملا ةأجفو

 مزعلاو عالقالاب ققحتتو . )١( رم امك مدنلا يهو اهنساحمو ةبوتلا اهيلع

 . هب رومام : رطاخلا يف تككش ناو . نكمم كرادتلاو . دوعلا مدع يلع

 قلاخلا وهو . هتداراو ىلاعت هللا ةردقب عقاو لكو ۔ كسماف هنع يهنم وا

 غم يهو . ةعاطتسالا يهو : عادباللال هل حلصت ةردق هل ردق دعلا بسكل

 بستكم دبعلاو . بستكم ال قلاخ هناحبس هللاف . هدعب الو هلبق ال لعفلا

 ةفص زجعلاو ٠ حيحصلا ىلع لاح ف نيدضلل هتردق حلصت الف . قلاخ ال
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 لكوتلا موق حجرو . ةكلملا و مدعلا لباقت . . نيدضلا لباقت ةردقلا لباقت ةيدوجو

 ليق مث نمو م سانلا فالتخاب فالتخالا راتخملاو .باستكالا نورخآو

 ةيعادعم بابسالا كولسو .ديرملانمقيفخ ةوهش بابسالا ةيعاد عم ديرجتلا ةدارا

 هللا بناج حارطاب ناطيشلا يتاي دقو ٠ ةيلعلا ةورذلا نع طاطحنا ديرجتلا
 قفوملاو لكوتلا ةروص يف لهاستلاو لسكلابوا بابسألا ةروص ف لاعت

 .ىلاعتو هناحبس هللا ديري ام الا نوكي ال هنا ملعيو نيرمالا نيذه نع ثحي

 رهاوجب انوحشم ارصتخم دمحلا هلو ناكف هعمج انل رسيت ام اذهف

 هللا معنا نيذلا عم انتاوخاو انيدلاوو انخايشاو هب هللا انلعج اقيقح لئاسملا

 . اقيفر كئلوا نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نيئيبنلا نم :مهيلع
 لضفت ميظعلا لضفلا اذاي مهللا ٠ اميلع هللاب ىفكو ها نم لضفلا كلذ

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . ميعنلا نم ءاشت امبو وفعلاب انيلع

 .. .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .اميلست ملسو هبحصو

 لينلا باتك نم كلاثلا ءزجلا مت

 هقيفوتو هللا نوعب ليلعلا ءافشو

 باصن لمك همامتب و

 هلل دمحلاف باتكلا

 ارخآ الوا
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 (+ ماميا عفرو كاردتسا +)

 باتكلا ةمدقم يف قبس اطخ ىلا ماركلا انئارف راظنا تفلا ماتخلا ةملك لوقا نا لبق

 نا تركذ يننا كلذ . ةقيقحلل ةمدخو قحلل اريرقت . هحالصا يلع بجاولا نم

 « ناويدلا باتك » هبتك ضعب لينلا بحاص اهنم رصتخا قلا تاهمالا ةلمج نم

 ناويد امه هقفلا يف نيمخض نباتكل مسا فيرعتلاب اذكه ناويدلا ه : كانه تلقو

 . « خلا خلا حايشالا ناويد انه دوصقملاو . ةبازعلا ناويدو خايشالا

 نا هتوجا ضعب يف رمع نب حلاص جاحلا خيشلا ركذ امك _ قيقحتلاو
 : ناتاويد ناويدلا

 وبا : مهو عبارلا نرقلا ءاهقف نم ةعبس فيلات وهو راغلا ناويد ( أ

 وباو . ( هيلا بسنف ناويدلا ةباتك يلوت ىذلا وهو ) ثايركز نب ىسوم نارمع

 نب رباجو . زانرج نب يحي ءايركز وباو . جونام نب هللا دبعو . يليمنلا ورمع

 راغب » هوفلا مهنال كلذب ىمس .نيزوت ربجم وباو 4 حلصم نب بابكو ٠ مامردس

 يف ينيجردلا سابعلا وباو هتريس يف ينايسولا عيرلا وبا مه ركذ ٠ ةيرجب « جامجم

 ىداربلا خيشلا لاق . دوقفم ناويدلا اذهو . هريس يف يخامشلا سابعلا وباو ث هتاقبط

 يذلا يتازملا ءايركز نب ىسوم نارمع انبا خيشلا ينعي هباتك اما : بتكلا ةلاسر يف

 تيأرالو . هلع فقا ملق اءزج رشع ينثا ىلع لمتشملا رافلا لهاو وه هفلا

 5 ٠اشش هلنئازجا نم

 نيب دجويو .دوصقملا وهو ةبازعلا ناويد اضيا هل لاقيو خايشالا ناويد (ب

 : مهو سماخلا نرقلا ءاهقف نم ةرشع فيلات اهزج نيرشعو ةسمخ يف مويلا انيديا

 نمو ث حلاص نب دمحم خيشلاو .س بويا نب فلخي خيشلا : ( نانسما ةسوفن نم )

 فسوي خيشلا: (تيدجت) نمو _ . ينيجردلا سلوم نب فسوي خيشلا (رارطنق)

 خيدلا : (غيرا) نمو _ .. ينارملا ايركز نب ىسوم نارمع يبا تب نارمع نبا
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 ميهاربا خيشلاو . يفزنزلا ومح نب رباج خيشلاو . يلو.رلا مالس يبا نب هللا دبع

 خيشلاو . ركب نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا خيشلاو . يمجدلا ميهاربا ييا نب

 . يدانص خيشلاو . ريديب خيشلا نب ليعامسا

 ةصالخلاو

 سفن وهو خايشالا ناويدو . راغلا ناويد : انلق امك - ناناويد ناويدلا نا _ ١

 9 . ةبازعلا ناويد

 ٢ _ ةبازعلا ناويد وا . خايشالا ناويد لبق ناك راغلا ناويد .

 ٢ _ دوجومف خايشالا ناويد اما دوقفم راغلا ناويد .

 خايشالا ناويد وفلؤم اما عبارلا نرقلا ءاهقف نم ةعبس راغلا ناويد وفلؤم _ ٤

 انطلغ انححص دق نوكن ح ۔ضوتلا اذهب انلعلو اذه . سماخلا نرقلا ثاهقف نم ةرشف

 . قيفوتلا يلو هللاو .هئايبنال ةمصعلاو هدحو هلل لامكلاو
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 (٭× ماتخلا ةملك +٭)

 تابغرلا ىنسا ققحتتهقيفوتو هتنوعمبو . تاحلاصاا متت هتمعنب يذلا هلف دمحلا

 هلآ ىلعو فراوعلا ردصمو فراعملا عوبني دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . هدعب نم هتارث ىلع اوظفاحو هيدهب اودتها نيذلا هباحصاو

 لينلا باتك حيحصت ىلع فارشالاب - ةنملا هلو - هللا ينفرش دقلف .دعب و

 مولع نم ارفاو اطسق هيتفد ني مض يذلا ليلجلا رفسلا مكلذ ليلعلا ءافشو

 ةمهلدم روصعيف ارودب هللا مهعلطا لحاطف ءاملعل حئارق ةراصعو ةعيرشلا

 عرشلا نم سساىلع هنيد ةمافإ ماد نم لك - لازيالو - مهرونب ىدتهاف تلخ

 . ةميقتسم اطارص ةيلمعلا هتايح يف كلسيو ةنيكم

 ةجهب باتكلا ةمدقم يف تدعو امك هجارخا ىلع - دمحلا هلو - ينردقاو

 هتقاناو هناقتا :فراطم يف رطخيو ث هاهبو هقيسنت لئالغ يف سيمي رطاخلل ةهزنو رظانلل

 نم مهلينب هالوسعم ادو مهحنمي : ملعلا سئارع قاشع رحاسلا هفرطب هيلا بذجي

 امب .هيلع قيلعتلاو هقيقحتو هحيحصت يف اعسو رخدا مل . الومأم اظح ةفرعملا

 هضرفي امم هكاردتسا يغبني امل اكاردتساو ةدئافلل اليمكت هراطا نع جرحيال

 نم ركنيال امل روطت و نوب نم هعبط ةداعا دهعو هفيلأت دحع : نيدهعلا نيب ام

 ءاطخا نم _ كلد مغر - ولخي ال هنا ىلع . نامزالا ريغتب ماكحالا ريغت

 ودعيال اهرثكاو : فلؤم ا۔هنمولخي نا لق ةلهو لوال "ىراقلا اهكردي ةيعبطم

 . هدحو هلل لامكلاو . اناصقن وا . ةدايز نيتطقن وا.ةطقن

 ةرسال راحلا يركشو ليمجلا هانثلاب مدقتا نا الا ةبسانملا هذهل ينعسي الو اذه

 اةبانع نم ت.مظاو .دهج نم تلذب ام ىلع يمالسالا ركفلا رادل ةييرعلا ةعبطملا

 بولطملا هجولا ىلع اهزاجنا يننكما ىتح يتيرومأم يلع تلهس ةدعاسم نم هب ينتلباقو

 عباطلا تاذ ةيبرعلا بتكلا عبطب اهتايح رجف يف يهو اميسال
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 دوهجلا هذه لضفبف . بشن وا . ببسب كراش نم لك ركشا امك . يملعلا

 هج۔:ةنت امع ةميق لقت ال ةعامل ةرد ةثالثلا هئازجاب باتكلا جرخ ةرفاظتملا

 دهع يف تققحت ةرخفم كاذ ىلا وهو -٠ قرشلا يف عباطملا تايربك

 هلأسنو هديدستو هقيفوت ىلع هف دمحلاف ىربكلا اهتضافتتا دعب رئازجلا لالقتسا

 عفنيال مويل هباوث انلرخديو ميركلا ههجول اصلاخ هلعجيو انلمع لبقتي نا هنم ىلاعت
 ٠هارقنم لك » هسفن فنصملا لاق امك باتكلاب عفني ناو . نونب الو لام هيف

 اريثك لينلاب عفن امك هرصع دعب نم تقو لك هنم ءيش يف ىعس وا . هلصح وا
 انمركاو . ملحلاب انيزو . ملعلاب اننغا مهللا نيمآ « هرصم ريغ نم ناو

 اناوعد رخآو . نيمحارلا محرااي نيلوئسملا ريخاي ةيفاعلاب انلمجو ٠. ىوقتلاب
 .تيملاملا بر هل دمحلا نا

 باتكلا ححصم ١٣٨٩ يناثلا عيبر
 ارجا

 رمع نب نامحرلا دبع يلكب ١٩٦٩١ ه يليوج رس
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 اهانث اانه ةناع ىلع ة ةيهقف قك
 مأ :

. 
 ودج ا ل لئاسمل هتعملا ةرمتعمل )وض وأ . دعا هقف طب

 | ءىراقلا

 ثو لبنل .
 وتح ١١ تاي .زجلا كلاثلا نم ١ بانك , - ١

لودج ١ او أطخل باوصل



 لودج

 [١]اهباتك وا . اهباب ريغ ىف ةذرطتسملا لئاملا
4 - 

 ةسبلا

 ٦٦٩ نويدلاو ةلادعلا نيب ةقرفتلا
 ٧۔٢ ةفايضلا كردا

 ٧٠٢ بالا ةقفنب تنبلا ذخا

 ٧٠٨ ريعتسملاو يرتكملا ىلع نامضلا موزل

 ٧٠٨ هقراس نم قورسملا در ةفيك

 ٧١٤ دالواب تعجر اذا ةبوصخملا ةيمهللا

 ١ صخرك تربتعا ةفلتخم باوبا نم لئاسم

 نع الضف باب اهنم ولخي نا لقو هل همحر فلؤملا تادارطتسا ةرثكلا رظ ١(
 . ةرذعمف ءاصقتسا اهمصقتسن ملو اهنم ةفئاط قوسب انيقتكا دقف بانك

  



 اياصولا

 ٧٤٠ طايتحالل ءاروشاع ةلل اهاون نم عفنت اهنا اهنع ليق لاعفا

 ٤٩ هسفن نع ثراولا اهقتعاف اهقتعب ىصوا ةما ءالو

 ٧٥٠ تيملا رماب نكي مل نا تيملا نع ثراولا ال هقتعا لفط ةقفن ةفيلخلا موزل

 ٨٥٢ همامت لبق اهربدم تام ىذسم لجأل ةربدم لتاق ةبوقع

 ٥٢ اهح راجو اهفذاق ةبوقع

 ٧٦٩ هلام ىف بيعملا ةفيلخلا نامض

 ٧٨٢ بئاغلا هكيرش بانمو كيرشلا

 ٧٨٢ ءاكرشلا نيب ةكردملا للغلا ةمسق

 ماكحالا

 ٧٩٧ ةزوحلا فيرعت

 ٨٨ اهباب يف اهدادضا نم دعقا ءايشا

 ٨٢٨ لام هل ناك ولو لفطلا ةيانج

 . ٩ بارت وا . ةلفقس وا . قازبب ناسنا ىمار ةبوقع

 ٨٤٢ مكاحلا هيلع رجحي ملام هنيدب طاحملا عيب زاوج

 ٤٤ .ثرالا ردق ىلع تبجو ةقفن ىلع يلولا رابجا
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 اهيلو دوجو عم هتجوز ةقفنب - امدعم ولو _ جوزلا مازلا

 يلولاك ةقفنلاب ةفيلخلا رابجا نم روص

 اهكاردا مدعو ةقفنلا كاردا نم ىتش روص

 تاقفنلا

 بجت الاممو بألا ىلع ةلادعلا اهيف بجت امم لئاس

 هل غلاب لوبقب الا لفطل ةبطع حصت ال

 غلاب عم لوبقلا يف ريغص و نونجم كارشا

 هتوم لبق هيلع كردت مل اذا بالا نع ةلادعلا طقست

 هل تبثت ىتمو لمحلل ةلادعلاب ةيصولا

 نويد ءاضقو مهديبعو مهلامو هدالوا ف نألا فرصت

 خلا هتدئافلو قتعو رمدتو

 ةلصاو ىمست ال _ يمدآ ريغ رعشب ناو _ اهرعش ةلصاولا

 ضيحلا يف قالطلا زاوج مدع

 مهتلكاؤمو اهدالوا ةنكاسم ىلع هجوز رجن ال

 ءامدلا

 زئاج الب يغابلا ىلا مدقت نمل لاملا نامضو مثالاو دوقلا مورل

١١٨٩ 

٨٤٤ 

٨٤٥ 

٨٤٥ 
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 ٩٠٦ هتروع رظنل لصوتي ثيح وا . ألم يف يرعتملا لكني

 ٩٠٧ هتضيرفب لهاج ضرفلا كرت يف رذعي ال

 ٩٧ أطخو اند نوكي ال ۔ اعسوم ناو _ ضرف لممل مدقتلا

 ٩١١ طقف لكا نا هيفب لاحلا ريغ ف عطاقلا ةبوقع

 ٩٢٣ اوتام اذا ةنتفلا لهال نسي ام

 هناطلس يف ذفان ةمالا وا .دبعلا قتعو نيجوزلا قيرفتب مكاحلا مكح

 ٩٢٧ هفالخ اوملع ناو هتفلاخم غوست آل

 ٩٢٨ هيف فلتخا اميف اهدالوآل يرسي ال ةيرسلا ةيرحب مكحلا

 ٩٢٩ مهضعبل داقاف ءايلوالا روضحو ةيانجلا ددعت

 ٩٢٩ ةيانجلا ثاريم

 ٩٢٩ لتقو وفعو ةيد يف بصاعلا ريخت

 ٩٣٦١ هتوم دعب هب لعفام هنيمضتو يناجلاب هلثم ادارا يلو ليكنت

 ٩٢٤ ةيجنت يف اهتروع سم نم ىلع ةارملا مرحتال

 ٣٦ سمخ ى الا ةسمخ عطقت ال

 ٩٢٢ نيميلا باب يف احالس ةقردلاو عردلا رابتعا

 تايدلا

 ٩٤٢ هوضولا ف شدخ نم عمدام مكح

 ٩٨٠ هل بوهوملا هذخأي امو همدو وضعلا ةه زاوج
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 ٩٨ اقافتا كلذ ريغ و هقادصاو هراجتتساو كلذ عي عنم

 ٩٥٠ هتيد هتمزل ناو هدلو لتاق ثرا مدع

 ٩٦٥ بتي ملنا دمعب ديقم ىلع ةالصلا مدع

 ٩٦٦ ةيانجلاب ةلمجلا لها ةداهش يف فلخلا

 ٩٦٧ اهئاطعا و حابم لتق ىلع ةرجالا ذخا زاوج

 ٩٧٦ كلذل ني مل و هيف قحلا عنام عاتمال هيل اتيب مده نم ميرغت

 ٩٧٦ قح عنمل ينب اتي مده نم ىلع نامض ال
 ٩٨ عزن وا . عطق وضع ةبه يف فالتخالا

 ٩٩٩ شارفلا دلولا قوحل

 ٩٩٩ كرتشملا دلولا ثاريم

 ١٠٢٠ اهنع ربخي نم وا . اهديرمل اهتنيز رهظت نا ةبوطخمل زوجب

 ١٠٠ هب يوادتلا وا . مرحملاب نيزتلا مرحي

 ١٤ هب لثم نا هديس ىلع دبعلا ررحي
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 ح ")ححصملا قلاعت ح

 ٦٩٢ اهطورشو ةبهلا

 ٦٩٤ هدلول دلاولا ةبه

 ٦٩٥ ؟ ضبقلاو لوبقلا اهيف طرتشي له
 ٦٩٦ ثراكب ةبهلا عوجر

 ٦٩٧ ةبهلا يف فرعلا ةياعر

 ٦٩٩ هدلو لام يف دلاوللام

 ٢ جيلوتلا ةبه يف لوبقلا
 ٧٠٤ ىبقرلاو ىرمعلا
 ٧٠٧ ةعيدولاو ةيراعلا

 ٧٠٩ ةلاضلاو ةطقللا

 ٧٧١٢ ملسملا لام ةمرح

 ٧١٤ قلعت

 ١٥ فنصملا ةرابع ىلع قيلعت

 ٨٢٥ يبرعلا لامعتسألا يف ةيصولا

 عناملاو زيجملا نيب ةعفملا

  

٧٧٢٩ 

 ةلغلاب هاصيالا نيب قرفلا لودج

 ٧٣٠ ةرمثلاب ءاصيالاو

 ٧٢٢ برقألا ةيصو

 ٧٣٣ ؟ بجحيو ثري لمحلا له

 ٧٣٤ ؟ ثرالا ةوق ىوقت ةيصولا له |

 ٧٣٥ حراشلا لوق ىلع قيلعت

 ٧٤٣ هل ىصوملل قح ةيصولا

 ٧٤٤ ةددعتم تاجح مضو جحلاب ءاصبألا

 ةرمعلاب عتمتي نا هريغ ةجح ذخآل له

 ٧٤٨ ؟ امهنرقيو جحلا ىلا

 ٧٥٢ ؟ طخلاب لمعي له

 ٧٥٦٢ ؟شارفلا لوخدب دوصقملا ام

 ٥٧ ؟ ةيصولا يف لصألا وه ام

 ١) ةظحالم د رجم وأ .ىنعم حيضوت نع ةرابع يه ىتلا ةرصتخملا قللاعتلا ركذ تفلغا :

 ةريثك - اهعومجم ۔ تلظ ناو عجرم ىلع هبنت وأ . ةد رقم حرش وأ .
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 ٦٢٧ .نيعيضملا ءايصوألا ىلا ةملك

 ىصولا ىلع ثراولا كردي له

 ٧٤ ؟ ةيصولا نم هديب ام ذافنا

 ٧٨٧ هيجوتو هيبنت

 عفريو ءاضقلاو ةيالولا هيلا دنست نم

 ٧٩٢ يءافكلا ضرفلا هب

 ٧٩٥ رمعل هملك
 قاطنتسا هيفاني لهو . رهاظتلاب مكحلا

 فرعلا رابتعاو لاوحألا نئارق
 ٧٩٥ ؟ ةسارفلاو

 يضاق ناميلس نيديعسل فقوم

 ٧٩٦ هنيدملا

 ٧٩٨ ىمعألا ةداهش

 ٧٩٨ دودحلا يف ءاسنلا ةداهش ضفر

 ٧٩٩ تادرفنم ءاسنلا ةداهش لوبق

 ٧٩٩ قسافلاو دبعلاو يبصلا ةداهش
 ٨٤ قحل طقست ال نيميلا

 ٨٠٦ تاتبلاو ةفصلا ةداهش

 ٨٠ ةياورلاو ةداهشلا

   ٨١١ نيقخلا ىلع حساملا ةداهش

 ٨١٧ قىعدملا نييبت مكاحلا لجأت بلط

 ٨٢٢ حرسللاو نوذأملاو روجحملا دصلا

 ةزايحلا

 ةديبع يبا لوق ليلعت

 دلووهو » ۔ نتملا لوق حيضوت

 » بئاغلا دبعو يرتشملا

 مكاحلا عامس :مدع لع كاردتسا

 حلصل ١ دعب ىوعدلا

 تاقفنلا ىف ةديفم ةصالخ

٨٢٩ 

٨٢٢ 

٨٢٢ 

٨٤١ 

٨٦ 
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 ٨٥٢٣ (لودج) لصالا ىلع عرفلا ةقفن
 ةقفنلا هيلع ضرفت يذلا لصألا

 ( لودج ) بالا ريغ

 (لودج) عرفلا ىلع لصالا ةقفن
 ( لودج) ماحرالا يوذ ةقفن

 . رسصعملا ةجوز ةقفن

 بئاغلا ةجوز ةقفن

 نيمامإآل . ماما ةماقا

 باحصالا دنع يغبلا ىنعم
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 ٨٩٤ (لودج) اهماكحاو يغبلا فانصا

 ٩٢٩ (لودج) اهماكحاو حورجلا

 هيف ام عفانملا ةلازاو ءاضعالا عطق

 . كلذ نم لقا هيفام ٠ ةلماك ةيد

 ٩٤١ ( ماع لودج ) ةموكح هيفامو

 ٩٥٢ نامتكلاب صاصقلا صيصخت ةيرظن

 ٩٥٤ . (لودج) لتقلا ةيد
 ٩٥٥ تاظحالم

 ٩٦٠ لجرلا ةلقاع

   ٩٨١ ؟ حورجلا ساقت فك

 ىلع شورالا جرخست فيك

 ةبجارلا ةقيرط

 ةيضابالا درفنا له
 ؟ حورجلا سايقب

 لكشملا يثنخلا

 ريزعتلاو بيدأتلا لوح ةملك

 لاكنلاو

 ماهيا عفرو كاردتسا

 ماتخلا ةملك

١٤ 

٩٨٢ 

٩٨٧ 

١٠٣٥ 

١١٨٠ 
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 ءىراقلا هذك ىلع ةةاهث انم اهدرت ى ةرَض ا ا وض وف . صن رتك رخفلا لزانمل

 " : صع -

  

 ( اهيف داعيو عجترتال ينعي ): رصتمتال ةقسصناك ماتيالل ةلا ,

 ث اموطم اهباوث طرش نا الا مكحا ىف ةيدملا ةميق كردنال .

 . فقوب هدحو ىنكسلا ىتح هل ناسناك ) رثكال كلمام كلمي نأ ناسنالل ه

 ( ضوع ريغب هريغ ) اهنكسي نا هل : ةيصوو

 هحلاصمو لزنملا عفانمل عمجامو \ لصالا ىلعف مهلصا يماحل موقلا هيطعي ام ه

 . لامجلاال . لامحالا ىلعف تارافخلا اما . لاومالا ىلعف

 . سكع الب هعي زاج اميف ةبهلا زوجت ه
 . فرعلاو ةداعلا ءادهالا يف ىعاري ه

 ٥ بهاولا ىضر ريغب بوهومل ةبه لحتال .
 حصت ال ةعاشملا ةصحلا ةبه نا ) ءادتبالا يف رفتغي الام ءاقبلا يف رفتغي ه

 ةعئاش ةصح راقعلا كلذ نم قحتساف رخآ نم اراقع لجر بهو اذا نكل

 ( ةعئاش ةصح قاقحتسالا دعب راص هنا عم ىقابلا قح يف ةصحلا لطبتال

 هلوقنم نيع صخشل بهوول امك ) هتاذ ماقم مئاق كلملا ببس لدبت ه

 اهكلم امل ىناثلا صخشلا نال عوجرلا قح هل سيلف رخآل اهعاب اذهو

 . ( تلدبت:دق اهنيع نأك
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 (نطبلا يف ناك ناب ) اريدقت دوجوملل ال و مودعملل ةبه حصتال ٠

 . حصت ال حصي ال امو . هتيراع تحص هتراجا تحص ام لك .

 .برقالل تعجر نيبتت مل ةيصو لك ه

 مدقم ةحصلا نيد وس ثرالا ىلع ةمدقم ةيصولاو . ةيصولا ىلع مدقم نيدلا ه

 . هتوم ضرم يف ضيرملا هب رقا ام ىلع

 ىلا تعجر الوا . هتثرو ىلع تمسق نامض ف تناك نا تيملل ةيصولا ه

 يصوملا ةثرو

 لاملا عجر مهلصا نم مهمادعنا ناك نا :اومدعناف هتبارق يوذل ىص وا نم ه

 ىلا عفدي لاملاف نولوهجم مهنكل نيدوجوم اوناك ناو . يصوملا ةثرو ىلا

 . ءارقفلا

 ( نالف هدلي امل ءاصيالاك ) . مدعلل ةيصولا حصت ال ٠

 . ةلغلا يف و لصالا ريغ يف وه امنا ةيصولا نامض .

 . هتوم مهل ناب ثيحالاو . هتقو ملع نا يصوملا تام موي لاملا ثلث ربتعي ه

 ةفيلخلاو يلولاو بالاك لعفت اهدالوا ىلع ةدعاقلا ه

 ( ةبهلا ةيصولا لصا نال ) هتيصو حصت هتبه حصت نم ه
 تيملا حالص ةيصولا ذيفنت يف ىعاري .

 ٠ ةفللا ىلعف الاو . ناكاذا فرعلا ىلع يرجت ةيصولا {

 يلع مدقم نيدلا نا كلذ نم ) مكحلا يف مدقتلا مزلتسي ال ركذلا مدقت نا ه

 ( نيد وا اب يصوي ةيصو دعب نم»: ىلاعت هلوق يف اركذ همدقت ناو اعرش ةيصولا
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 أطخ ناو ىصوملا لتاقل حصت ال ثرالاك ةيصولا ه

 طيحا اذا ثلثلا ىلا اهدري نا هلام لكب هثوروم ىصوا ثراول سيل .

 هؤامرغ هل نذاو هلامب

 هتوم دعب تيملا لعف نم هوزاجا اميف ءامرغلا وا . ةثرولل عوجر ال ه

 هلام لكب ءايصيالا كرش نم ملسا نمل وا . هل ثراو ال نمل زاج ه

 ةيصولا يف الا ٠ لطاب بجوملا توم دعب هلوبقف باجيا لك .

 لوبقلا قح ناف ةيصولا يف الا . لطب هلبق تام اذا لوبقلا هل نم لك .

 ةثرولا ىلا لقتنب

 . ىلع داز ام ةثرولا زاجا اذا امك ) دوعي ال مودعملا نا امك دوعي ال طقاسلا ه

 ( كلذ نع عوجرلاب قحلا مهل سيلف ثلثلا

 ( هريزعت يف تامف امهتم مامالا رزعي نأك ) نامضلا عماجي ال بجاولا ه

 اقافتا صاصقلاو دودحلا يف لبقت ال ىمعالا ةداهش ه

 ث لالحلاو ةايحلاو روضحلاو ةيلوفطلاو ةيرحلاو هيف بلغ لحم يف مالسالا ه
 : اهدادضا نم دعقأ ةراهطلا و

 صحفب كورتمك سلن عمجم وا . قوس وا . دجسمب كورتملا ه

 هئاهتناب ررقتي ءيشلاو توملاب يهتنت ةيلهالا .
 ' دودحلا يف لبقت ال ءاسنلا ةداهش ,

 .. اهريغ يف لبقي الام ةداهشلا نم اهيف لبقي تاجاحلا عضاوم ه

 ءاضقلا تقو اهمايق طرتشي ةداهشلا ةيلها ي
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 ةدم تلاط ولو ءاكرشلا نيب ةزايحال ه

 ٥ سانلا نم دحال هلصا اميف نوكت ةزايحلا .

 هيف هضراعي ملو نينس ثالث لجرلا هيف دعق اذا دحال هلصا فرعي ملام ه

 .هريغل هيف دعقا راص دحا

 ناريغلاو ناينبلاو راجشالا نم اهيف لصتاامو ضرالا يف نوكت ةزايحلا .

 (ضورعلا يف ال لوصالا يف ينعي) ىرجملا اذه يرجيامو راهنالاو نويعلاو راييالاو

 نيرفاسملا ةداهش زوجت ينعي ) . ةقفرلا دوهش يف ةيكرتلا ىلا جاتحيال ه

 . ( رارطضالا هجو ىلع اضعب مهضعب

 ثرالا ءايحا لفطو بئاغ ىلع سيل ه

 . ةيلالكلا يف ال : بالوأ ءاقشالا نيب اميف نوكي اهثراوو تخالل دوعقلا ه

 ( ةوخألا ريغ ) ةبصعلاو ةدجلاو دجلاو ةجوزلاو مالاو

 . ةياورلاك ددعلا هيف طرتشي مل دارفنالا ىلع ءاسنلا لوق هيف لبقام ه

 ٠ هعزنب ذخؤيو هبرل وهف ريغلا ضراب ةرجش قورع نم تبان لك ه

 ٠ وفعو قتعو قالطو حاكن يف الو بضغ يف يعدملا ىلع نيمي درت ال .

 امهتم .نوكي نا الا هيلع نيمي الف فلتلا ىوعد يف قدصي نم لك ه

 ةنين ريغب ةضبق ناك اذا درلا ىوعد يف قدصي فلتلا ىوعد يف قدصي نم لك ه

 ناك اذا ةنيب الا ذرلا يف قدصي ال فلتلا ىوعد يف قدصي نم لك ه

 . ةنيب هضبق

 قحلاب بلاطم هنا ملع نا هذخاي نا لح حلصلا يف ءيش هل لذب نم لك ٠
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 زاوجلا نا ينعي ) نمضي مل فلت هنم دلوتف هلعف هل زوجي ام لعف نم لك ه
 .( نامضلا يفاني يعرشلا

 هيف زواج وا . دريغ لعفف أطخاف رئاجلا ريغ هجولا ىلع فرصت نم لك ه

 . هنمضي فلت هنم دلوتف دحلا نع هيف رصق وا دحلا

 . هروضحب فلختسي ال ملاسلا لقاعلا غلابلا رضاحلا .

 . زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا ه

 . رصحي مل لوهجم يف عدم نايب حصيال ه
 هيلع نومضملا تومب هثراوو هجولا نيمض أربي ٠

 .مهاوس جرخ مث هتامرغل هب طاحع لام ءاداب مكح نا مكاح نمضبال ه

 هجوب كلم نم جارخا ال و ءارشال و عيب غلابلا هدلو لام يف بأل زوجيال ه

 .هل زجي مل نا

 : . نييعادتملا ىوقا بناج يف ةعورشم نيميلا ه

 ماقاول ينعي) ارهاظ الو انطاب ال ةمذلا حىربت الو . قحلا طقست ال نيميلا ه

 . ( اهب يضقو تعمس هيلع ىعدملا فلح دعب ةنيب يعدملا

 برقاب تابباشتملا يف مكحيو .قحم ىلع نيمي الو الطبم نيعي ال عراشلا ه

 .. اهاوقاو باوصلا ىلا قرطلا

 وا ةنيبلاب الا مامالا دنع . تبثت ال لب دودحلا يف ةجحب سيل يضاقلا ملع .

 . رارقالا

 . دودحلا ريغ ةداهش لك يف حيرجتلاو ليدعتلا زوجي .
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 ريغلا لام ىلع ديلا عضو ىضتقم ينعي ) نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلا

 .( هعفري يكلاملا نذالاو يعرشلا نذالا نكلو نامضلل بجوم

 فرملا ىلع ةينبملا ماكحالا يف يا ) نامزلا ريغتب ماكحالا ريغت ركنيال ا

 ماكحالا ريغتلا لمشي الو . نامزلا رورمب ريغتت فارعالا نأل ةداعلاو

 ٠ ( صنلا دروم يف داهتجالل غاسم ال ذا ةياعرلا ةبجاو صوصن اهناش يف ةدراولا

 امهفخا باكتراب اررض امهمظعا يعور ناتدسفم تضراعت اذا

 ميرحتلا ىلع ففخملا ميرحتلا راتخا ميرحتلا باكترا ىلا ناسنالا رطضا اذا

 ريزنخلاو ةيح لحت اهنال ةتيملا مدق ريزنخلا محلو ةتيم دجو اذا ينعي ) لقثملا

 (لحي ال
 منغلاب مرغلاو نامضلاب جارخلا

 اكلاف نوكي نماضلا نا ينعي ]: ناعمتجي ال نامضلاو (ةرجالا) رجالا

 [ ةفلتملا نيعلا هنامضب نومضلل

 نوكي هرادقم ىف فلتخاو رخآ لام لجر فلتا اذاف ] ةمذلا ةءارب لصالا

 [ ةدايزلا تابث ال لاملا بحاص ىلع ةنيبلاو فلتملل لوقلا

 ركنا نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا

 لصالا ءاقبال نيميلاو رهاظلا فالخ تابثال هنيبلا

 ةنيبلاو [هدحو رقملا ىلع يا ] ةرصاق ةجح رارقالا نكلو هرارقاب ذوخأم هرملا
 [ هتهجاومب تميقا نم ىلع اهرثا رصتقي الو ريغلا ىلع ةيراس يا] ةيدعتم ةجح

 هرارقا نال دودحلا يف الا ] ناسللاب نايبلاك سرخالل ةدوهعملا تاراشالا
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 : [ ةهبشلاب عفدني دحلاو . ربتعم ريغ

 ٤ امهنيب ةبطاخملا ماقم ةمئاق نيصخش نيب ةبتاكملا يا ] باطخلاك باتكلا [

 نايعلاب تباثلاك ناهربلاب تباثلا ه

 صخشلا ةين نع فشكي يا ] . هماقم موقي ةينطابلا رومالا يف ءيشلا ليلد ه

 بيع ىلع يرتشملا علطا ول امك رمالا كلذ يف ةرهاظلا هتافرصت امرما يف

 [ اضر هفرصت ربتعا كلذ مغر هيف فرصتف دقعلا دعب عيبملا يف

 نالفل نا لجر لاق ول : الشم] لصالا توبث مدع عم عرفلا تبثي دق ه

 ىلع نئادلا ىعدا ليصالا راكنا ىلع ءانبو هب ليفك اناو انيد اذك نالف ىلع

 ( [ هؤادا ليفكلا مزل نيدلاب ليفكلا
 اهجوزل ةجوز تلاق ول هلاثم ] ضوعملا ءازجا ىلع ضوعلا ءازجا مسقت ه

 عفدت نا ةجوزلا مزل ةدحاو اهقلطف مهرد فلا يلع تاقيلطت ثالث ىنقلط

 [ فلالا ثلث

 الباقم طرشلا نوكي و طورشملا ؛ازجا ىلع طرشلا ءازجا مسقت ال ه

 كفاثالث ينتقلط نا : اهجوزل ةجوز تلاق ول امك ) هعمجاب طورشملل

 ( غلبملا نم ءيش هل سيلف ةدحاو اهقلطف مهرد فلا ينم

 ىلع رتاوتلا ةنيب مدقت كلذل ] اهترثكال ةلدالا ةوق حيجرتلا يف ةربعلا

 [ ةلداعلا ةنيبلا

 رارمتسا ءاقب عم ةمئاق ربتعت ةلاكولاف ) . هلصا ماودب امئاد ءيشلا ربتعي ه

 ( ةطقاس ةلاكولا نوكتف هيلك و لزع وا نج وا . لكوملا تام اذاف لكوملا
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 وا . ببسلا دوجو مزلي ال ) هطرشو هببس ءاقب ىلع مكحلا فقوتيال ه

 ناك ولو دوهشلا روضح نا امك ءادتبا هدوجو مزل ناو ءاهتنا طرشلا

 ( دقعلاب لخي ال دقعلا دعب مهتوم ناف حاكنلا داقعنال اطرش

 . اهلثماب نويدلا ىضقن ه

 . ريغلا ةضراعم عنمل ةدرجملا ديلا يفكت ه

 أريبا ول ) . نايعألا ىوعد نع زئاج هنكلو لطاب نايعألا نع ثاربالا ه

 هؤاربا حصي مل بصاغلا دي يف ةدوجوملا نيعلا نم بصاغلا هنم بوصخملا

 .( ءاربألا اذه حص نيعلا ىوعد نم بضاغلا هنم بوصنملا أربا ول نكل

 .هب رقملاكف ءيشلاب رهش نم ه

 .:. هيطعي ال نمل قح ىطعيال .

 . ةييفلاب ةيلهألا لطبت
 . صاصق الودح ريغ يف ةداهشلا عدوت ه

 ةدحاو يف ماكحألا ةفلتخم تاوعد عدم ال و ةفلتحم تادهش دوهش عمجي ال .

 انيما ناك نا هدي ام فلت يف نيميب ال براضم و ريعتسم و عدوتسم قدصي .

 رادقملا زواج اميف دادرتسا الو . ةبير لها نيب الو" مارح يف ةموصخ بصتنتال .

 وا . هتعفش نم اءزج طقسا نمك ) هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذ ي

 نأل تبثي لكلا ناف ةقيلطت فصن هتجوز قلط وا . هدبع نم اءزج قتعا
 . اهلك ركذك اضعب .ركدف ةئزجتلا لبقت ال قوقحلا هذه
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 يدؤت ىتح تذخا ام ديلا ىلع .

 . هرغنم ىلع عج ري رورغملا ,

 هيف قدصم هلوقف هبحاص نمالا ملعيال ءيش لك ه

 هيف هلوق لبقيو هريسفتب مزلي مهبمب رقا نم لك ٤

 هدسا:ب نمضيال هحيحصب نمضي الامو . هدسافب نمضي هحيحصب نمضي ام =

 نماض هل وهف دريغ لام فلتا نم ٠

 قلفتاك ) دقعلا لطبي هب و لطاب وهف هيضتقي ام فالخ هيف طرش دقع لك ٠

 نع لك عفدي ال نااهجوز عم ةجوزو هديس عم دبعك قح هيلع وا .هل زم

 ( الثم هبحاص

 ثرالاك ةقفنلاو همدعك مدعملا بيرقلا .

 هثراو ىلع هنع لومحملا توم دعب هلام نم قفناام ةقفنلا ليمح كرديال ,

 اهل ءانع الو جوزلل قح اهلضف نم وا. اهتقفن نم ةجوزلا هحبرت ام .

 دعب اهسفن ىلع تقفنا ام _اهلمح يف تكشو ۔ انئاب ةقلطملا ةجوزلا كردتال

 كلذباهرماف مكاحلل اهرما تعفر اذا الا . هيلع هكردت نا ىلع جوزلا رفس

 بالا الا ) مدعا نا هتجوز ةقفن ىلع ربجيال هريغ ىلع هقالط زوجيال نم .

 ( مكبالا وا . نونجملا وا : لفطلا : هدالوا ةقفن ىلع ربجي هناف

 نال) ءاضقلاب الا ناسنالا ىلع بجتال عرفلاو لصالاو ةجوزلا ريغ ةقفن ,

 ٠ هل نذأب نا ريغ نم فورعملاب هيفكي ام لاملا نم دخأب نا دحاو لكل
(يضاقلا وا يضقي وأ



 ةربعلا لب : سكعلاوا . عرفلا ىلع لصالل ةبجاولا ةقفنلا يف ثرالاب ةربعال ٤

 الو قفنملا نم اهزج هيلع قمنملا نوك يه ةقفنلا بوجو ةلع نال) ةيئزجلاب

 ( بوجولا ةلع يف ثاريملاب ةربع

 نيمذلا عورفلاو لوصالاو ةجوزللالا نيدلا ف فالتخالا عم ةقفنال ٠٥

 ةنادتسم نكت ملام رثكاف رهش يضمب طقست ماحرالا يوذل ةضورفملا ةقفنلا ه

 نمهيلع ذخؤت تبجو نم ىلع انيد نوكتو طقست الف يضاقلا رماب العف

 هتوم دعب هتكرت

 ثرالا ببسب صعب ىلع مهضعب ماحرالا يوذ ةقفن بوجو

 يف فالتخالا نال) امهنيد دحتا اذا الا هبيرق ىلع بيرق ةقفن بجتالا ٥

 ١. ( اهعنمي هعنمي امو ثرالل عناوم نم نيدل

 هلجال هسبح ناك نم ىلع ةتقفن تبج و رخآ ناسنا لجال سبح ناسنا لك ه

 ةلفطلا يلو منم نا و يا ) نهقوقح عنميال ةلفط و ةنونجبو ةما :نايصع ٠

 ( هتما قوقح طقسي هعنم ناف ديسلا فالخب ةنونجملاو
 هراضتحا يف ابب ىصوا ناو لكلا نم ةلادعلا جرخت .

 بالا توم لبق مكحلا يف ةلادعلا كردتال .

 ۔ مالاك ۔ هل زوجو . هب هعافتناالو . هينب ىنب لام نم عزن دجلل غوسيال ٠

 اجاتحا نا نطبلا يف لكا

 مامالا نود ناما الو .مامالل ناماال

.يش همداه مزلي ملاقح عنمل ينب تيب لك ه



 ۔ طقف بيصن هيف هل ںاو۔هيلع ررح هدبعب لثم نم ٠

 دسف نا مرغي الو رذاحيال _ همد حابم ناسنا ربغ هب يقتاوا . هيف عنتماام لك ٠

 .اوبوتي مل ام مهل ناما ءاطعا دترملاو عناملاو عطاقلاو نعاطلاو يغابلا مد مرحيال ه

 هدحو هل يا ) بصاعلل قح صاصقلا هبف امم لتقلا نودام وا . لتقلا ةيانج ٠

 (ةثرولا رئاس اهيف هعم ثربف ةيدلا ذخاي نا هلو ء اصاصق لتقي نا هلو . وفعي نا

 ايلو هملعي ىتح صاصقلا بلاطل هسفن ميلست يناجلل زوجيال ٠
 اقافتا صنلاب الا تبثتال اهنلو سايقلاو يارلاب تبثتال دودحلا يف ةصاخو تابوقعلا ه

 فنقلاو ركبلا انزك ) ضعبتي يذلا دحلا يف رحلا دح فصن دبعلا ىلع ه

 ( رمخلا برشو

 همكح فلتخي و ينعي) . دودحلا ابيف عرشت مل بونذ ىلع بيدأت ريزعتلا ,
 ( يضاقلا رظن بسح ىلع هلعاف لاوحا فالتخاب

 فلخت نا صاصقلا وا. دحلاب اهيلع بقاعملا مئارجلا يف ريزعتلاب بقاعي .

 .ابناكرا نم نكر

 مامالا هل ضوفي نم وا . مامالا الا دودحلا ميقيال .

 نيفلكملا ناش ريزعتلا يف دبعلا ناش ,

 . رده همدف دحلا مامالا هيلع ماقا نمل فلت ثدحاذا ي

 ةيرحلاو غولبلاو ةروكذلا : فاصوا ةثالشالا ةنارحلا بجتال ,

 . سايقلاب تبثتال تارافكلاو دودحلا .

 نعم جارخ ىلع ودعلا حلاص اذا مامالا نا كلذ ) رشعو جارخ عمتجيال .
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 درجمل مهنع طقسي جارخلا ناف ضرألا كلت لها ملسا مث مهضرا نم
 اميف هلها ملسا ناو هناف ةونع حتف ام فالخب ةاكزلا مهمزلتو مهمالسا

 [ضرألا كلت ىلع ابورضم رمتسي جارخلا ناف دعب
 ٤ طقف دانجالا ءارما نم هبئان وا مامالا ةمذلا دقع ىلوتي .

 جوزلاو ديسلاو بألا .ةثالثل الإ مامالا ريغل ريزعتلا سيل .

 هبحاصي قلع امع ناو عافدلا ضرف هيلع ىغبملا نع ناليزي ال نبجلاو شهدلا ,

 مزلي الوا .هبحاص نع لك عفدي ال نا طارتشا ةبحص يدقا-ل لحي ال

 دقعلا يف رخآ قحالك

 هلهج ولو هبر نع لاملا عنمي نا بصاغلا ىلع مرحي .

 بصاعلا ثري ال نم اهثري الو . طقف بصاملا ةيانجلا ثري .

 ليتقلا ال يناجلا دلب وه ربتعملاف امهمكحو هيلع ىنجملا و يناجلا دلب فلتخا نا .ه

 اذا مهلامع مكحو ] تاعمجلاو دودحلاو تاقدصلا و ءيفلا : ةالولا ىلا عبرا

 [مهمكح ةعمجلا ةالص يف مهل اونذا

 . هكيرشل ام نمضو كرتشم قتع دمعتم ىصع ه
 . رانلاو ءاملاو ألكلا ةثالث ىف ءاكرش سانلا .

 كلم يف فرصتلاب رمألاو هنذا الب ريغلا كلم يف فرصتي نا دحأل زوجي ال .

 لطاب ريغلا

 جرخي ىتح هيف رصحي نكل قحلا عنام هيف عنتما دجسم مدهيال .

 . عنتما نا الا ناسنا ريغ ناج لتق ىلع طلسي ال ..
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 هحالس يطعي الو ىرعي الو لجرلا تومبه

 حارجلا يف ةماسقالو .ةداهشلاو فارتعالاب حارجلا تش

 كولمم ىنج ام الو .احلص الو .افارتعا الو .ادمع الو . ادبع لقعت ال ةلقاعلا

 يمدآ ريغ الو

 ةيدلا فصن درفلا يفو ء ةلماك ةيد ندبلا نم جوزلا ينه

 حرجلا لهدني ىتح حراجلا نم صتقي اله

 دلجلا قوف ةسمخلا حورجلا يف صاصق ال

 رفش وا . بجاح وا هسار رعش ف الو ءلصفم نم ال } ناب وضع ف صاصقال

 ةحل وا

 ىمعا كرتيو هتدحاو عزنت مل ةدحاو نينيع ىذل عزنف ةدحاو نيع هل نم٥

 . ةيدلا نكلو

 ىرخألا ةيدو ةدحاو هل ذخا هينيع لجرل عزن نموه

 زئاجلا ذحلا نم دلوتي اميف شرا الو صاصق الو ةيد الي

 شرالا نم ةيدلا نود امو .اهيف دوق ال ةيد يلولاو مكاحلاو مامالا أطخ .

 هيف فالخ ال ىذلا قحلا اوفلاخو مكحلا اولدب نا الا لاملا تيب يفف

 هىرب هأربا نمو فلح . فلحلل هراتخا نمف يلولل ةماسقلا يف رايخلا"

 لخنلا رامج رثكلاو راجشألاب قلعملا رمثلا] رثك يف الو رمث يف عطق ال.

 [ هطسو ىف ىذلا همحش يا

نيملسملا لقع فصن ةمذلا لها لقعو . رحلا ةيد فصن دهاعمل ةبد



. 

 مهرقفب طقسي ةلقاعلا ىلع لعجي ام
 [لام مهنأل ديبعلا لقعت ال كلذل] ٠ لاومألا ال سفنالا لقعت ةلقاعلا

 ( ةبادلا لجر ) .زجرلاو . رابج رثبلاو ى رابج ندعملاو . رابج اهلقع ءامجعلا

 . رابج رانلاو . رابج

 مجعالاامهانعم يفو ٠) أطخلاك نونجملا و يبصلا لقعو أطخلا الا لقعت ال ةلقاعلا

 ريبكلا و ريغصلا و ىثنألاو ركذلاو تيملاو يحلا كلذ يف ءاوسو ٠مصألاو هوتعملاو

 (ةيدلا ثلث تفلب اذا حورجلاو ةيدلا كلذ يف ءاوسو كرشملاو دحوملاو

 دمعتي مل ناو نماض رشابملا

 دمعتلاب الا نمضي ال ببستملا

 رفح ول ىنعي ) رشابملا ىلا مكحلا فاضي ببستملاو رشابملا عمتجا اذا

 نمض رثبلا كلت يف صخش ناويح دحا ىقلاو ماعلا قيرطلا يف ارئب لجر

 (رئبلا رفاح ىلع ءيش الو ناويحلا ىقلا ىذلا

 اربجم نكي مل ام رمآلا ال . لعافلا ىلا لعفلا فاضي .

 اهدحو لحملاب نكت مل نا ةأرماو نونجمو يبصو ىمعا ىلع ةماسق ال

 هريغل ءاربا _ ةماسقلا يف دحاوب يلولا كاسمتسا

 دبعلاو يمذلا لتق ىف ةماسق ال

 (ةعطاق ريغ لتقلا ىلع ةراما ثوللا )ثول عم الا ةماسقلا نوكت ال

 ةماسقلا يف لوكنلاب دوقلا طقسي

هضرم يف ىنج نا الا ٠ أربي ىتح ضيرم ناج نم صتقي ال



 -٠ انونجم وا . الفط ناو۔ يناجلا لام ى اطخلا ف ةحضوالاو ثلثلا نود ام

 ماوعا ةثالث يف ىدؤت حلصب ال ۔ تمزل ةيد لك
 طاقسا بجح امئاد نوكي ةبوصعلا ةهج ىف بجحلا

 ىلع ةوفو ابرقو ةهج ايوتسا اذا ثاريملا ىف ىشألاو ركذلا كرشت ةيوصعلا

 ةوخالا ةهج زواجتت ال ةكرشلا هذه نكل نيشلا ظح لثم ركذلل ةسن
 نوثري ال دق ةوخالا الاو .اطخ ناو لتاقلا الا بجحي ال ثري ال نم
 مألا نوبجحيو

 مالل ةوخألاو بالا ما الا ةطساولا كلت هتبجح ةطساوب ىلدا نم لك

 تابصع تانبلا عم تاوخألا

 . سكعالو بألا ةهج نم ةديعبلا بجحت مالا ةهج نم ةبيرقلا ةدجلا
 .ادبا بجحي الهناف نبألا الا ةثرولا رئاس لاني بجحلا

 كلاهلا ىلا هسفنب يلدي اثراو لاني ال طاقسا بجح

 ةوقلاف برقلاف ههجلا ثاريملا ىف مدقي
 فعضألا طقسو ىوقألاب ثرو ناببس دحاب عمتجا ذا

 مهس اذالو بصاع ال ثيح نوثري ماحرالا ووذ

 هل مهس ال نمم قحا ثرالا يف مهس هل نم

 . راتخملا ىلع هقتعم هثرو امحر وا. ابصاع كرتي ل اذا ىلوملا

 ۔يلملا هثوروم لتق نمك) .هنامرحب بقوع هناوا لبق ثيشلا لجعتسا نم

 (ثرالا نم مرحي ثاريملا ىلع لوصحلا لجأل
 . الماك اثلث هعم مالل ناف «نيوارغلا» يف الا . بألا ثاريمك دجلا ثاريم

 اهنبا ييح ولو اندنع بالا ما ثرت

 . هثاريم مارحف منغي لام لكو . هتمينغ مارحف ثروي لام لك
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 باتك نم ثلاثلا ءزجلا تايوتحم

 : لزعلا ءافشو ليللا <

 باتك
 ةحفصلا عوضوملا
 نونجملاو بئاغلل ةبهلا حصت ىم

 ٦٩٤ لفطلاو

 لوبق لبق هل بوهوملا وا؛ بهاولا توم
 آن ةهلا

 ٦٩٦ يداهتلا لضف

 ٦٩٧ ءادهالا ف فرعلا ةاعارم

 امف . دالوالا ةلطع ف ةل ادعلا

 ٦٩ مزلتالىتمومزلت ىتم . ةلادرلا مزلت اذ

 زوجي اذ ام٠ نويدلاو ةلادعلا نب \ه قرف

 ٦٩٩ هدلو لام يف بالل

 ءاهبوجوو اهزاوج ةارادملا ةبهلا لحت ىتم
 ٧٠١ ميتيلا لام يف رابجلا ةحلاصم

 ٧٠٢ مكاحلا مهب لغتشيال نم
 ٧٠٢ جيلوتلا ةبه

 ةلا
 ةحفصلا عوضولا

 ٤ عفانملا ةبه

 ٧٠٥ اهماكحاو ةيراعلا

 ٧٠٨ هقراس نم قورسملا درتسي فيك

 ٧٠٩ ملسملا لام ظفح
 ٧١٢ هذخاو كورتملا لاملا

 ٧١٥ لحي ال امو هذخا لحي ام

 ٧١٧ ذخؤي اميف رخآ ناب

 لاوما نم هب عافتتالا زوجي اميف
 سانلا
 ٧١٩ عافتنالا نم حابيال امو حابي ام

 هربغ ثالثاب عافنتال ١

 . هماعطو

 مكح ىف ةفلثخم لئاسما يف صيخرت
 ةلاضلا
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٧٢٠ 

٧٢١   
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 اياصولا باتك

 ٧٢٥ ءاصيالا بوجو

 زوجت نم ؟ يصوي اذامب ؟بجت ىتم

 ٧٦ ؟زوجتال زمو هتصو

 زوجي نم ث ضرملا يف هتافرصت مكح

 ٧٢٧ فكلثلا نه هلعف

 زوجت ام . لكلا نم هلعف حصي نم

 لصفنملا لوهجملا نبعتملا مولعملا ةصولا هب

 ٧٢٨ معفانملاب ءاصيالا .لصتملا لوهجملا

 ٧٢٣٠ زوجت ال نم و ةيصولا هل زوجت نم

 برقالا ةيضو ةيصولا تبثت قم

 ١ ثري .ىتم ؟برقالا ةيصو ثروت فك

 ؟بجحيو لمحلا

 برقالا ريرقت يف ربتعملا

 امم .هكردي الام و برقالا هكردي ام

, ٧٢٢   

 ةفحصلا عوضوملا

 ٧٤٠ طايتحالا يف

 قفني نيأو ةيصولا هل زوجنال نم
 ٧٤١ ؟ هبصن

 ٧٤٢ هللا ليبس يف ورجالا يف ةيصولا

 ٧٤٣ جحلاب ةيصولا ٠ ييصوملا توم رابتعا

 ٧٤٤ دح يا ىلاو ةصقانلا تاجحلا كارشا

 هنع جحلاب ةيصولا

 لامكا تيملا نع ةجحلا عفدت نيا نم

٧٤٦ 

 ريغلا نع جحلا

 ٧٤٩ ىيعمل نيعمب ةيصولا قتعلاب ةيصولا
٧٤٨ 

. : ٧٢٢٣ 
 | ضرملا ف قتعلا ٧٥٠

 ٧٥١ ٧٣٤ ريبدتلا ا

٧٥٥٧٢ 

 هب تبثت امم ةثرولا ىلع ةجح نوكي ام أ ٦" ريغلل هب يصوا
 ٥٢ مهثوروم ةيصو | ٧٧ لمشت نمو ةبارقلا دح

 ٥٥ لاملا ضعب ءاصيالإ | ٨٨٢٧ثلثلا نم جرخي امو لكلا نمجرخيام ! “! . . . .
 ؟ لصنتل ا وه ام

 ٨" موصلاو ةاكزلاو ةالصلاب ةيصولا ا ٧٥٦

١١١١ 

  

 



 ةحفصلا عوضوملا

 ٧٥٩ ةصولا ف عوجرلا

 ٦٠ ءاصب الا ىوعد تابثا

 ٧٦١ ةصولا نامض

 اذك هنم جرخي ثيشب ءاصيألا

 ٢ ةيصولل
 ٦٤ ىصوملا نامض

 ٧٦٦ ؟ةفللخلا فرصتي فيك

 ٧٦٨ ةصولا ةفيلخلا نامض

 . ةيصولا ذافنا .هب ىصوملا يف ىعاري ام
 ٧٦٩ ةصولا نم ذخاي ال نم

 ٧٧٠ ةيصولا ىلع فالختسالا
 ٧٧٢ ةفلخلا عزن

 فلئالخلا ددعت . ةفلخلا تافرصت

 ٧٩١ مكحلا يف باب

 ٧٩٤ كلذ ريغو يهنلاو رمالا يف باب

 ٧٩٥ مكحلا ةريس

 ٧٩٦ اهؤاداو ةداهشلا لمحن .اليل مكحلا

 .ةداهشلا هل لمحتال نم .ةبيرملا ةداهشلا

 ٧٩٧ هتداهش لبقت نميف . ةزوحلا فيرعت

 ؟ نم ىلعو ةرافكلا .  

 اكحالا

  

 ةحفصلا

 ىصوملا ةفيلخلا ذفني ىتم لك تاصاصتخاو

 ٧٧٢ ثلثلا نع رظنلا عطقب هب

 ٧٧٥ اهنيب ام لكاشت ةددعتم اياصو ق

 ةفالخلا نم جورخلا

 ةفيلخ روهظب ةريشعلا ةفيلخ نالطب

 ٧٧٩ رألا

 مألا دوعق. مألادوعقو .عزنلاو فالختسالا

 ٧.٨ اهدالوا ىلع

 ٧٨٢ طلتخملاو قيفرلاو كيرشلا لام ظفح

 ٧٨٤ تارافكلا ىف بيغرتلا ةمتاخ

 ٧٨٥ اهسفنب اهقافناو ةلغلاب ءاصيألا

 ذخاب نم :لفط يبرمل يغبني ام
 ٧٨٦

 عوضوملا

٧٧٧ 

 ٧٩٨ نهدحو ءاسنلا ةداهش لبقت ىتم

 ٧٩٩ مهنم هل صخ ر نمومهتداهش درت نم

 ٨٠٢ نسح لا ءىس نم دهاشلا ةفص ريغت

 ٨٠٢٣ اضيا ةداهشلا ىف

 ٨٠٥ دوهشلا لاح ريغت ىف

 ٨٧ ةداهشلا عاديتسا

١١١١٧ 



 ةحفصلا عوضوملا

 ٨٥٨ ربحلا

 ةداهشلا نيب قرفلا . ةداهشلا فيرعت

 ٨٠٩ ةياورلا و

 ٨٠ حيرجتلا و ةكرتلا

 ٨١١ دوعقلا و يواعدلا . ىكزيال نم

 ٣ دوقعلا نم عاونا يف

 ٨١٤ يواعدلا ضراعت

 ٨٦ يواعدلا ضراعت

 ٨١٨ تالماعملا يف يواعدلا

 ٨٢٠ دادرتسالا ف

 ٨٢٢ ديعلا ىوعد . ةموصخلا بصنتال تم

 تايدعتلا ىواعد يف ں بيعلاب ءايشالا در
   ٨٢٥ ؟نبمب د رتال ىتم ؟بصخفلا وه ام

 ةحفصلا عوضولا

 ٨٢٩ ةزايحلا

 ٣٤\ ثرالاءاح!

 ٨٣٦ اضيا ءايحالا ف

 الا كردي ال ام و :هقحب ناسنالا مايق

 ٨٣٩ ءايحالاب

 بئاغلا توم غلبي نم.بئاغلا تومو ةبيغلا

 ٨٤٠ هتقوو توملاب لتاقلا ةداهش لوبق

 ٨٤١ رارقالا

 ٨٤٢ ةصاحملا

 ٤٤ سيلفتلا

 ٨٤٥ حلصلا زوجي نيا٠حلصلا

 ٨٤٦ جارختسالا

 تافلاخملا عمقل قوسلا ىلع مئاق ةماقا

 ٨٤٧ قوسلا مهيلع روجحملا

 تاقفنلا

 ٨٢٧ اهريغو ةمهتلا ىف

 ٨٢٨ ةيدعتلا ىف

 ٨٥١ ةقفنلا بوجو

 بئاغلا ىلع كردت ىتم . ةقفنلا ريدقت

   ٨٥٩ ؟فك و

 كردي ىتم : همزلي ال هنا نابف قفنا نم

 ٨٦٠ كردي ال ىتمو . قفنا ام ليمحلا

 ٨٦١ ةقفنلا تاق وا ديدحت

١١١١ 

 



  

 ةحفصلا عوضوملا | ةحفصلا عوضوملا

 ٨٧٣ اهجوز ىلع ةأرملا كردت ام | ةلادعلا هبف همزلت ال ام

 مكاح توم دعب نيمصخلا فالتخا | ٤ ةيطعلا يف لدعلا

 ٨٧٤ ةجوزلل ضرف | ٨٦٦ هدلو لام ق بالل زوجي ام

 لضف . لدعلاو اهانكسو ةارملا ةوسك ٨٦٧ عزنلا ق

 ٨٨0 نكسملا عيسوت | ٩ هعزن بالل حصي ال ام

 ىتم . ةئراط تاجوز نيب لدعي فيك | ١ جاوزا ىلع ءاسنلا ةقفن

 ٨٨١ ؟ هئاسن نيب لدعل ! همزلي ال | ٢ نهل قح ال ام

 ءامدلا

 يهنتت ىتم هتاصاصتخا . عافدلا ماما ٨٩٩
 ٨٨٥ هتماما زوجت نم . هتماما

 ٨٨٧ مامالا ةعاط

 ٨٨٨ يغبلا تبثي ىتم
 هب تبثيام . سفنلا يف ينبل هب تبثي ام
 ٨٩ لاملا يف يغبلا

 ٨٩٠ ىغابلا هب ملعيام . ريغلا نع عافدلا

 . شيجلا ةيانجو ىغابلا ىلع ةناعتسالا

 دارم هب ملعي ام .هب ناعتسيال نم

 ٨٩٢ يغابلا

   ٨٩٢ ةاغبلا هلع زاج نمل زوجي ام

 هلاقو يغابلا ىلع موجلا

 بوج و. اغب لاملا .ذخآ لاتقو ةدراطم

 ..٩ سفنلا نع عافدلا

 ٩٠٢ هلتق لح نم لاتقتسا

 ٩٠٢ يغابلا ةئطخت

 ٩٠٦ ةشحافلا يغابلا بلط

 ٩٠١٧ غاب دارم هب ملعي اميف

 ٩٠٩ ؟نالطبت ىتمو ناتتفلا قحت ىتم

 ٩١١ ضعب نود شيجلا ضعب يغب
 ٩١١ نلاسلا

 ٩١٢ افوخ ىأر نمل يغبني ام
 ٩١٤ ايارسلا ءاقتلا يف

 ؟؛١١١



 ةحفصلا عوضولا

 ٩١٥ اهماكحا و ةبحصلا دقع

 ٩١٧ ةنتفلا ف

 ٩٢٠ هريغب ىغابلا طالتخا

 ٩٢٢ اضيا ةنتفلا يف

 ٩٢٤ ةندهلا . ةلطملا و ةقحملا برحلا

 ٩٢٦ هف سانلا ىوتسا اميف

   ٩٢٨ لبتقلا يلو

 ةحفصلا عوضولا

 ٩٣١ لتقلا ءابلوا ذدعت

 ٩٣٢ هماكحاو عافدلا

 ٩٣٤ : ةجنتلا و عافدلا ءانثا حابي ام

 دح . براحملا ءازج . ةانجلا ةبوقع ق

 قراسلا ٩٢٥

 ٩٢٦ نئاخلا . سلتخملا ء نوعطقيال نما

 سدخ . كلذ شورا و راثالا و حورجلا

 ‘ةعضاب ، ىربك ةيماد م ىرغص هماد

 ةم شاه . ةحضوم ‘قاحمس ةمحالتم

 ٩٤٢ ةلقنم

 ٠ حورجلا .سايق هماللا ةذفانلا ةفئاجلا

 ٩٤٢ حراوجلا ةبد

 اذاام مكح . ةدحاو ةبرضب ءاضعا مطق

 ٤ ٤ ٩ ب رضلا ددعت

 . رظنلا يف لجرلاو ديلا يف ناصقنلا ساب
 ٥٤٩اضرا حراوجلا ةدد . رجلاو رسكلا

   ٩٤٧ وضع ريغ يح نم ليزا ام شرا

 ٩٤ ٨اهباحصا فالتخال تايدلا فالتخا

 ٩٤٩ ةرفلا مزلت ىتم . طقلا ةيد

 ٩٥٠ ةروثنم لئاسمل ةعماج تاهيبنت

 ٩٥٤ أطخلاو ههشو دمعلا

 ٩٥٧ .صقنلا ٠ ردغلا ۔كلتفلا . ةلغلا

 ١٠ تايدلا

 ٩٦٠ طيقللاو ىلوملا ةلفاع

 ٩٦١ اهطورشو ةماسقلا

 ٩٦٢ اضيا ةماسقلا

 ٩٦٠٠ لتقلا

 ٩٦٧ مهنع ىفعي ال نم

١١١٥ 



 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضوملا

 ٩٨٠ عطقلا يف ةلاكولا | ٦٨ اهريغو ةيارسلاب توملا

 ٩٨٦ سايقلا | ١ دولقلا

 ٩٨٤ سايق يف رسكو سايق برض | ٢ ديعلا حورج ماكحا

 ٩٨٥ روسكيف روسكلا برض | ٨٧٤ لتاقلا دبعلا مكح

 رسك يف روسكبرض | ٦ يناجلا هب لتقي ام
 ٩٨٦ سايقلا يف ءازجألابرض | ٨ صاصقلا

 ضئارفلا

 ٩٩٩ هماكحاو همناوم . هطورش . هناكرا . ضئا رفلا ملع

 ١٠٠٢٣ ىمدهلاو ىقرفلا ٩٩٣ هبابسا

 ١٠٤ ىلوملا ثاريم ةردممه : ماهسلا . هماسقا و ثرالا

 ١٠٠٥. ىقابلا در ٩٩٤ ةضراعو

 ١٠٠٦ | ماحرالا يوذ ثاريم ٩٩٥ لامرح و لقن َ . زامرح وا لقن : بجحلا

 نم لقن 6 هنود رخآل ضرف نم لقن

 ضرف نم لقن \ ضرفل بيصعت

 ٩٩٦ بصعتل

 ٩٩٨ ةنعالملا دلو ثاريم ء لئاسملا دارفا

 ىشخلا كرتشملا دلولا انزلا دلو ثاريم

  

  
 جراخم ناب و 40 باسحل ١ لوصا

 ١٠٠٨ ضئارفلا
 ١٠٩ راسكنالاو لوعلا يف

 ١٠١ ثراوب رارقالا

١١١٦ 



 ةكلهملا نم ةجنملا لاعفالا

 ةحفصملا عوضوملا

 ١٠١٧ ربكلا . هنم لعفلا ردصي ام

 ١١٠٩ نيمأتلاو ينمللا

 ١٠٢٠ .اليخلاو رخفلا

 رودقملا طخس .عزجلا .ايندلا بح

 ١٠٢١ دسحلا

 ١٠٢٢ دفحلا . بئاصملاب ةتامشلا . ينمتلا

 مامتهالا ىلويال نم ةواسقلا نغضلا لغلا

 نيملسملا روما
 ١٤ اهسيندت. سفنلا راثيالا

 ١٠٢٥ بضغلا رفكلا ناكرا. ةيفخلا ةوهشلا

 ١٦ نوكرلا . ةبهرلا

 ١٠٢٧ ةعيدخلاو ركملا ةيبصعلاو ةيمحلا

 مكح هلام دسفي نم مكح هفسلا

 ١٠٢٨ ءادتعالاو ملظلاو يفبلا ف رسملا

 ةناها .ةرخآلا نايسن . ةغرلا . دهزلا

 ١٠٩ رفكلا ميظعتو مالسالا

 ١٠٣٠ هلهاو فورعملا ضب

 ١٠٣١ ةبذلا : رطلا ٠؛ رشالا

١٠٢ 

  

 ةحفصلا عوضوملا

 ١٠٣٢ زجعلا . لسكلا . ةميمللا

 ١٠٣ ضخبلاو بحلا ةمالملا

 ١٣٤ هسفنب هقح ءرملا ذخا

 . زمهلا . زمللا . همكح زوجي ال نمف

 ١٧ ةنهادملا . زمفلا

 يصاملل ءاجرلا

 ١٠٤٠ بايترالاو كشلا .كاجرلاو فوخلا

 اهؤادا حصي ال ىتلا ضورفلا

١٨٩ 

 ٠ ١٠٤٢ كشلاب الا

 ١٠٤٥ قسافلا ريغب نظلا

 ١٦ ةمهتلا يف رابجالا ةفص

 هللا رمأل مالستسالا . نيدلا ناكرا

 ١٠٤٧ هئاضقب ءاضرلا

 ٠٤٨ هللا ىلع لكرتلا . هلا ىلا ضيوفتلا

 ٠٤٩ هللا ىلا برقتلا صالخالا نيقلا

 ٠٥٠ ركفتلا ةينلا ةعاطب رقتلا عم حابلا

 ١٠٥١ ركشلا
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 ١٠٥٢ ةبوتلاو بونذلا نع فكلا .ربصلا

 ١.٥٢ ةبوتلا ىنعم
 ١٠٥٤ ةعاط مث ةريبك لدف ف

 قحلا بيوصت . برلا وفعو دبعلا وفه
 ١٥٥ لطالا ةئطختو

 هللا نيد زرف "ىوتفلا يف أطخلا

 ١٠٥٧ نايدألا نم

 ١٠٩ دللتللا

 ٦٠ اهف ةريسلاو رادلا مكح

 ةءاربلا هنم زوجي ال ام

م
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 ١٠٦٢ نيكرشملا راد يف ةريسلاو مكحلا

 ٠٦٣ ١ رارق هل نكي . نمف

   ١٦٤ ةيزجلا ماكحا

 ةحفصلا ع وضوملا

 هعبتي امو غيلبتلا يف
 ١٠٦٦ قحلا عنمو نيدلا يف نعطلا

 ١٠٦٨ نعطلا نم دعي الام

 ١٠٠٦٩ قحلا جارخا بوجو

 ١٠٧١ ىوعدلا ةماقاو قحلاب كاسمتسالا

 ١٠٧٢ نيملسملا تاروع ىلع لادلا مكح

١٠٦٥ 

 ١٠٧٣ هب لتقيال نمب الاد مامالا لتق

 ١٠٥ ريخلا ىلع ةلالدلا

 ٧٦ ١ ةلالدلا هيف بجت نميف

 ملع نم ءيش و فوصتلا .ىدام ف

 ١٠٧ مالكلا

 ١٠٨٠ مايا عفرو كاردتسا

 ١٠٨٢ ماتخلا ةملك

 ١٠٨٥ سرابہف

١١١٨ 



 ححتا)راوصلاو اطخلا
 ةءارقلا لبق اطخلا حيحصت ميركلا ءراقا نم ءاجرلا

٧١١٢ 

٧١١٢ 

٧١١٢ 

٧٧ 

٧8٠٩ 

 ا٤د٧

٧٥٧ 

٧٥٨ 

٧٦٩ 

٧٧٠ 

 ققق

٧٧٢ 

٧٨٢ 

٧٨٦ 

(١ 

 رطسلا

١١ 

٥ ١ 

١٢ 

١٧ 

٥ 

١١ 

١٨ 

١٠ 

٧ 

١٤ 

١٧   ١٧   

 اطخلا

 رثك

 ةورملا

 اهب هنمض

 ة جرختتالو

 دجوا و

 فيرعتلا نم هلبق بابلا يف
 غلابت
 تنجا نم

(٦ 

 ةداقم

 ام مرغ ؟
   ايفلخل

 باوصلا

 رثكا

 ةهورملا

 اهبر هنمض

 جرحتتالو
 دجو وا
 هلبق باب يف فيرختلا نم

 ثام مرغ هيلعو ؟

 اهتفيلخل

 ابححصت ف ان رصتقا كاذل ةهارني كردت باتكلا ف ةدراولا ءاطخالا مظعم

 .كلذل هبنيف هديقعت وا . ىنعملا رييغتب ساسم هلام ىلع
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 ةحفصلا

٨٧٨ 

٧٨٨ 

٧٩٩١ 

٧٧٢ 

٧٩٧٢ 

٧٩٧ 

٨١٦ 

٨١٨ 

٨٢٢ 

٨٢٩ 

٨١ 

٨٢١ 

٨٢٧٢ 

٨.٥ 

٨٥٧ 

٨٧٠ 

٨٧١ 

٨٧٧٢ 

٨٧٢ 

٨٧٩ 

 رطسلا

٠١١٦١ 

٥ ١ 

١٧ 

١٨ 

١٧٣ 

١٧ 

٥ ١ 

١٨ 

  

 اط_خا

 « ةثرولا ةيقبظ » لقني
 ةملك نيب هلبق رطسلا ىلا

 ةهلكو «نا۔يعلل»

 «اوفلحتسي نا»

 ا وفلختسي نا

 ر۔خا ىلا لوحي .()

 )٣( لودجل

 رداق

 اومدع نا هيبا
   ةنبالا

١١٦٧٠ 

 ; لودجلا رخآ ىذلا هيبنتلا

 ةثرولا ةقلف نايعلل

 اوفلحتسي نا

 لصفلا ق

 بصنت ال ىتم

 هيداتسيو

 عيضت دق

 ارداق

 اومدع نا هيبا نم

 هنبا
 نكمت

 هريغ- اديرت
 هلك

   تكسمتساف

  

 



٨٧ 

٨٨٦ 

٨٨٩ 

٨٩١ 

٨٩٩ 

٨٩٥ 

٩١٠ 

٩١٨ 

٩٦٢٠ 

٩٦٢٠ 

٩٢٩ 

٩٩ 

٩٦١ 

٩٦٦ 

٩٦٩ 

٩٧١٦ 

٩٩٧ 

١٠٦١ 

١٠٦٢٢٦٧٢ 

١٠٤ 

١٠٥ 

 رطسلا

٥ ١ 

١٢ 

١٩ 

    

 اطخلا

 كللثلا

 هتوق رهظلو
 ادسفقم ودع

 ةحفصلا رخا نم طقس

 ١٢ رطس رخآ نم طقس

 دافا

 ةصر اخلا

 امهكا رتش ١ و

 هحع ردعي

 ضارقل دبع

 ة ردقملا )ج`ع)

 ضرت
 لهج بح عسا ال

١١٦٢١ 

  

 فثدلقثلا

 هتوقل رهظاو
 ادسقم دع

 ريخي اذكو

 جراخلا
 .ححصم ها

 ينبي نا
 ايواست
 هتيب

 ام الا هف دصقي . نا »

 . عطق وأ عنم نما ولعف

 ١ امه وحن و «

 داقا

 ةصراحلا

 اهكارتشا و
 ةنيب

 هتيعر ضعب

 ضارقلا دبع
 نهعم

 رودقملا
 ضرق
 بح لهج عسيال
 فلتخت

 


