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 اكشبلاعحبأب ىسوم تقلا لالا

 رشع ارلا دزي

م ١٩٨٢ د ٢٤





متر انمصرلاسا محس





 رشاعلا بابلا

 هنم ربجلا ىلع دابعلا لاوهأ نم ءىش بصغب ىلتبا نمبف

 وهو دايقلا ىطعأو صالخلا دارأ مث دانعلا دو مهل

 ' ....:. قاقدلا باتك لوآ

 ناهبن ىبأ هيزنلا عرولا لماعلا هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 : ىئايلعلا ىلبلخلا ىصورخلا ىيحي نب كرابم نب سيمخ نب دعاج

 هنم ربجلا ىلع دابعلا لاومأ نم ءىش بصغخب ىلتبا نمع لئسو
 ۔ هعيزوت ىلع هريغ الو مه ردقب الو ، اهتلمجب ىفي ال هلامو س اهبهذآ و مهل

 ءاسن تاقدصو نويد لثم ث مولعم اهنم دابعللو هللا قوقح هيلع تناكو

 ٠ تانامضو اياصو هسفن ىلع تناكو

 ءاجرو ث هباذع نم فوخ ىلاعت هللا مكحل ملستساو لوهجم اهنمو

 ناكو س بلاطم هبلاط الو & هقيلخلا نم مكاح هيلع مكحي نآ ريغ نم هتمحر

 زوجيآ ، اهارست ءامياو ديبعو باودو دوقنو ضورعو لوصأ هدي ى

 .نويدلا نم هئاضق ىلع ردقب ام لاملا اذه نم ىضقي نأ ث هيلع وأ هل

 هلام تغرفتسا : ناو ، اهرادقمو اهبر مولعملا تانامضلاو تاقدصلاو

٠ ىتابلاب نيديو
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 اميغخ مكاحلا ةلزنمب هسفن لزنيو ئ اهلو اهيف اعرش هلام نوكم مآ

 ردقي ال ذا س هبر لوهجملا لاملا لثم لاملا ريصيو ت هريغ ىلع هب مكحي

 ىلوأ ىهغ ث هئادأب قوقحلا نم بلاطملاك اهنا : ملاظملا ف ليق دق : لات

 3 قحل ةملظم ريغ ىف همزلت ىتلا نويدلا نم بلطي مل هب امم قحأو لاملاب

 هيلع ةجحلا هيف هل نمل هميلستب ذخأو غ هب هنويد نم بلوط امو
 لاح ىلع امهنيب قرخ ال ، لاملا ف ءاوس اهموزل ىلع ىهو وهف ، قحب

 فالتخالا ىنعم هقحلي نألل زاج ةملظم ف همزل قح نم هبر لهج امو

 نم ىأر ىلع هيدؤي نآ همزلف دابعلا قوقح نم هغرع ام ميدقت ىف

 همزل امع هريخأت ىف عسويغ ع هللا ىلا عجري هنأ ىلا اذه لثم ف بهذي

 . قحلا ى هيآر ىلع هدي ف امب قحأ مهنأل ث دابعلا نم هريغل

 ىلعو ث ءاوس لاملا ىف امهغ امهيواست ىلا بهذي نم لوق ىلعو

 ىلعو ، مدقتملا وهف مدقت دنف هموزل ىف ام ميدقت ىلا بهذي نم لوق

 مهلامم هرينك وهف هلصأ ىف وه امك هلاح ىلع قاب هنأ ىلا بهذي نم لوق
 هب مكحيب امم هيدي ىف ام لذبي نأ هل نمل هيدؤي نأ همزل اميف هيلعو هيغ

هئامرغل ٠
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 ةرسع وذ ناك نمل ةرسيم ىلا ىقبيب اميغ ةرظنغ الاو هئاغول ىفك ناخ

 جرخي ىتح ، صالخلا ف دوهجملا لذب مم ةردقلا لاح هئادأب ةنونيأد فا

 نبلدع هيلع دهشيو 6 هم ىصويغ . توملا هرضحي وآ . قحلا ق هجوب هنم

 ٠ هتدض دوجول ، هقح ف ىفكو امهيلع ردقي ىتح دوهشلا نم هنكمأ ام وآ

 ىف ىأرلا ىف 'همزليف هيلا اولزن ول نأ هيف مكاحلا لثم نوكيو
 لدعلاب الا اضرلا ريغ ىلع مهيف لمعي الآ ىأرلاب فالتخالا عضوم

 لدتسي نآ هنل زوجي نمم هريغب وأ هتاذ نم ىآرلا ىف لدعآ هرصبآ ام:

 ٠ هيلا رمألا هيف ناك ام ىلع هب

 نبح هريغ .نود مهنم آدحأ هلام نم ىطعي نأ حصأل ا ق هل سيلو

 باغ وأ هرضح نم قح ىف همزل قح نم هيلع مهل اميغ هئامرغ نم هل ىضاقتلا

 فلاخ ناف ههبسشأ ام وآ كلذ ىف بلطل اي ءادألا موزل دعب ءاضضتلا نغ

 . هلامكل قح نم هيلع هلام مهضعب ىطعاف ، اذه ىلع هنع ىنهن ام ىلا

 عيمجلاب ءافولا نع لاملا زجع عضوم ف هل نوكي ام ىلع داز ام امأ
 همكحل عمسي نأ همزلب نم هل نمل هلام كلذ ف هيلع رجحي مل ام هتوبثا ةحصو هزاوج ف فالتخالا مكح هقحلي نآ ىسعف ث عيزوتلا ىلا هلوزنو
 هيلع وأ هلامم ءىش ف هلمع ىلع هنيد ف ىطخي الآ هقح نم نأ الا عيطيوأ

٠ هلمع ىف باوصلا هجو هلل لمتحا ام هزاوج عضوم ىف ىأرلا نم ءىشب 6
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 هل زوجي الام ىتآ هنآ هيلع حصي ىتح هل زاج نمل : هلوق ىف امك

 لمعلا نم هل زوجي ام زواجي الأ هسفن ىف هيلع ناك ناو ، عامجالا .

 زوجي اه ىلع ال ىري الام ىلا هزواج ناغ س ىري اميغ لدعألاب اذه لثم ف,

 .اضرلا نم هل

 اميف ةبوتلاف الاو ، ىضق اميف عوجرلا نم هل زاج ام ىلع ردق ناف

 ىتم هنكمأ امب هتيدأن ىف داهتجالا عم هيلع اميغ ةنونيدلاو ، ىضم

 ىف هل سيلغ اهرك هدر ىلع ردق ناو هناف ث هريغ نع هزجعل هنكمأ ام

 . مكاحلا ىلا مهرمأ نوكي امناو ، ىأرلا ف مهل هزاوج عضوم

 لمكاو ، همرح نم ىطعآ لاملا نم ءىئن دوجو دعب نم هللا ردق ناغ

 نوكي ام لكلا ةمسق ف دحاو لكل ريصي ىتح هلام رادقم هصقنآ نمل

 راص ناغ ث هيغ هل زوجي ام ىلع هل ىرحتلاغ ، هرادقم لهج امو ع هل

 ح هل ىه نمل امهنيب اميف هعيزوت ىلع ردقي ال لاح ىلا هيغ ام ةرثكل لاملا

 ، هدعب وأ نيحلا ىف زاجف نكمأ ام ىلا عجري مهنيب اهيف حلصلا ىلاف

 . نامزلا ىف زوجي ام ىلع هنوك ناكما عضوم ف نوكي نأل

 لدبلاب هيلع مكحي نأ حصي ال ذا هيدي ف هلاح ىلع وهف الاو

 كلذك وهغخ اذه ىلع تام ناغ ث هيغ هل حصي ءىش ىنعم ريغ ىق هل

نم راص الا و 0 زاج ام ىلع هيغ ١ وحلطصيب نأل زاجف ‘ نكمأ . ام
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 اهب هنوكو ، لاملا ىف اهب ةطانملا ةمذلا مدعب اهبوجول لاح ىلع تالوهجملا

 . ٠ لاح ىف همست كردي ال امم
4 

 امالا هل سيلو ى هيف ءىش هدعب نم هثراول نوكي نأ حصي فيكف

 ىلوآ هب ىهغ ث نويدلا هتقرغتسا دقو ، ءىش نم قوقحلاو اياصولا هتنبأ

 ضرغلاب هثراول ةيقبلا عضوم نياخ ى هللا نع باتكلاب همكح ىلع عامجالا

 ٠ ةيقب نم عضوملا اذه ىف هل سيلو ث ةيصولاب هريغل وأ اذه ىلع

 ىف زاج ام ىلع حالطصالا عقي مل نا ناث لوق ىلع هيف جرخيو

 حلصلاو ، هيغ زوجي ام هيلع زوجيف ث لوهجملا مكح هتحلي نأ لاحلا

 . هيغ زوجي ام ميمجلا نم نوكي ىتح ءىشب سيل

 زوجي نميغ اهقرغ ناغ ، نوكي همكح ق قوتحلا بابرأ لهج نا كلذك

 ىق هموري ىنعمل هزاوج عضوم ف لاملا تيبل اهعفد ذا ءارقفلا نم هل

 موزلو 7 هصالخؤ س هل هزاوج ف فالتخالا مكح هقحل صالخلا

 موقت نمم هريغل وأ هملع نم هعم حص ىتم دعب نم هل حصي نمل همرغ

 . هب ىصوي نأ همزلي اميف هل اهموزل نيح ةيصولا فو ص هيلع ةجحلا هب

 لعجيو ، عابت لاملا اذه نم.لوصألاغ ع اذكه ناك اذاو : هل تلق
ىفاوصلاك هغوقوم نوكت مآ ء هبر كوهجملا لاملا هيف لعجي اميف اهنمث
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 مأ ث ةنهابنلا لاوماكو ، ةمايقلا موب ف مهدعب نم ءاج نملو نيملسملل

 عاييف ءارقفلا ىلا ةعجار اهنا لوقي نم لونت ىلع فالتخالا ىلع

 ؟ اهنمث قرفيو

 امك « رخآلا اهب عفتني الوصأ اهكرتن زوجي له ليبسلا اذ ذه ىلعو

 اهنا لوني نم لوق ىلعو ؟ مكملاو حالصلا رظن ىلع لوألا اهب عفتنا

 زوجي له ، ىآرلا اذه ىلعو ث ةنهابنلا لاومأك نوكتف ، لاملا تيبل

 اذا لاملا تيب هيف ذفني اميغ ذفنيو ث اهنمث قيرفت ىف لجعيو اهعيب
 ؟ هجولا اذه رغ ىلع اهزوح فيخ.

 ةمذلا ىف قوتتحلاو ، اهلصأ ىف هلام ةلمج نم اهلح ىلع ىهف : لاق

 ىنعم ف تراص ىتح اهلهج وآ هل ىه نم لهج نم اذه ىلعو ث اهلهأل

 هل زاج نم ىلع هقرفيل لاملا نم هيدي ف امل عيبلا ىآر ناغ ث هبر لوهجملا

 ءىش ىف عنمي مل هفرعي ال نمم هيلع رابصغ ث همزل اميف انمث ءارقفلا .نم

 ء لوهجملا ىف هزاجأ نم ىآر ىلع لوصألا نم الو س ضورعلا نم

 . 4؛ه٩.,.بقن نع آابصالخو 6 هير نع ةقدص

 هبلع نوكي اه عضوم ىف الا ىآر !ا اذه ىلع 'اهيغ لصألا وه هنأل

هنويث عضوم ف ٥ زمجي نم ىآر ىلع ىنعم هيف زوجي اميغ ى هرشلا ا
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 ىردي ال اميف مكحل ا ق هنويث ق فلتخي امم هنا { قافتا ىف ال ي هبأ ر ىلع

 ٠ نزولاو ليكلاب لثملا هيف

 ّ اهتارمثب رقفلا ىوذ نم رخآلا اهب عفتنيمل ةيخاص هدايق ىلع اهكرت ناو

 وه نوكي نآ ىسعفغ « كلذك لوألا اهي عفتنا امك ء اهتالغ نم نوكي امو

 هناف ث حالصلا ىنعم ىلع رظنلا قف هزاوج نم جرخي اميغ حلصألا

 . نوكي نآ هئاقب ىلع هيف نكمي اميغ ةدايزو ، همزل ام ىلع ىتاي امبر

 ء لاملا تيبل نوكي هنأ ىلا اذه لثم ىف بهذي نم لوقت ىلعو

 هفيقوت نم اذه ىلع هدعب نم هريغل سيلو ث هيغ زاج دق ام اهيغ زوجيف

 مهل نم ءاغول ال ، اهعيبي نأ هخرعي ال نمل هيلع اميف ءاضقلا ىنعم ىلع امل
 ةرورضلا عضوم ىف لدعلا ماما الا ، قحلا ف عسي ام ىلع هيلع قحلا

 ةفاخملا روهظ ةلاح هل هزاوج ف فالتخالا مكح هقحلي امم هناخ ث اهيلا

 . اهريغب اهمايق نع هدي ىف قيضل اهعايض نم ةلودلا ىلع

 نأ زجي ممل ، هلاح ف فيقوتلا الاو ، اهقيرفتل عيبلا دري مل ناو

 بلط الو ةموصخ هيغ هلل سيل ريغلا نأل ع هلام ىف هلهآ ريغل هيلع هب مكحي

 ٠ كلذك هخرعأ ال ىنأ ةموكح ىف ءىش ريغل وآ ع هل هب مكحي هناف ، قحلا ف

 لاملا تيبل وأ ء هل زوجي نميغ هقيرفت زيجي نم لوق ىلع ىتح

ىلع سانلا لاومأ : هزيجي ال .نم لوق ىلع فيكغ ث اصالخ هل هاريغ
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 اهيلع ىتأي وآ ، مهيلا عفدتف ث اهبابرأ حصي ىتح اهفوتقوب لوقيو ،:لاح

 هنأل ب رهظألا هنأل س ءىنن ىف اهنم ءىشب الو ء اهب عفتني ال كلذك رشحلا

 ٠ ءىشل ال اهعيبي نأل ىنعم ال

 هل نمل قح نم همزلب امب نادو هدي فام ىقب ناغ ، هدايق ىلعو

 :هتايح ىف صلخت ناف هل زاج ى هيلع ردقغ هغرع ىتم هيلا هئادأب

 نأ اذه ىف ىعو ث هلام ىف هدعب نم نوكيف ث هتافو دعب هب ىصوأ الاو

 . لوهجم لك ىف لوصولا ىلا برقألا وه نوكي

 لعو ، رثكأ هب لمعلاو ، رهسأ هقيرفت زاوجب لوقلا ناك ناو
 ٤ مرغلاو رجألا نيب رايخلا مهلخ .دعب.. نم هيابرأ حض ناغ :ىآرلا اذه

 هيف مهل مرغ الف ، .زاج ام ىلع هليبس ف هرمأ ىضم دق هنا ليقو

 . هدايق ىلع

 فالتخالا مكح هيف هرمأ نم اذه ىلع ةيصولا موزل ىف جرخ اذهلو
 ؤ هل زوجي اميغ هل مضولا مدع ىلعو س هيلع اهموز ىف ىأرلاب

 هل دبالغ ، ىآرلا عضوم ىف هزاجآ نم ىآراىلع وآ س عامجالا ىف هيزجيف

 ٠2 هيب ىصوب نآ نم

 ةيصولاف ، ءىشب سيل لاملا تيبل هكرت وآ هقيرفن ىري نم لوق ىلعو

زجعلا عضوه ىق هتقارغتسال هقحليو ث هلام ىق هدعب نم نوكيغ 0 اهنم دبال
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 : منلا وآ ، زاج ام ىلع هيغ حلصلا نم عانتمالا نوكو ث هعيزوت نع

 ىقب ام كلذ ىلع ىقبيغ،.هبر لاملا نم ىردب ال ام مكح هزاوج نم

 . كلذك

 :ءارقفلا نم هل زوجي نمل ةلغ وآ ةرمث نم هنم نوكي اميغ زاج ناو

 .ف عيب لدملا مامالا ريغل سيلف هزاجأ نم ىآر ىلع لاملا تيبل ؤأ

 . ىرج ان ىلع زوجي نأ ىنعو ث لؤهجملا مكح ف نوكي نأ دعب ء لوصألا

 زوجي ام هتلزنم ف هللا رمأل هدايق ىلع لزن نمل همدع عضوم فق فالتخالا نم

 ٠ هيأر ىلع ه زاوج عضوم ف هل اهعيب زاجأ نم لوق ىلع ، هل

! 

 ريغ ئلع فالتا ى اهلصال ضرعي الف املاح ىلع كرتت نآ ىنبجعيو

 حالصلا ىف رظنلا ىنعم ىلع زوجيف . ّ لدبلاب هيخ نوكي ء هل ضوع

 ءىغلا نم فاوصلا ىلع اسايق ث اهفالتا نم اهب ىلوأ هناف ، مكحلا ىف ال

 .اميغو ، عيبلا ف صوصخلا ىنلع اهب اذه لثم ف سايقلا حص نا

 ام قرفل ءىش لك ىف مومعلا ىلع ال اهفالتا ىف نوكيف ث ءىش نم همببنأ

 . امهلاوحأ نم ءايشأ ف

 ىلع لدي ام اهيخ هزجي مل نم ىأر ىلع كلت ف هزاوج نم عنملا ف نأل
 ردقي ال ىتح اهب ةقلعتملا قوقحلا نم اهيف امه دعبأ هذه ف هزاوج نأ

عنملاو ث اهلهأ ىلع باهذ اهلصأ عيب ىف نألو ث امهنيب اميغا اهعيزوت ىلع
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 ريغ ىلع اهزوح ى اهيف هريغ لعغ نم هيلع سيلو ص اهب ىلوأ هنأك اهعيب نم

 . مرغ موزل نم الو س مثا نم ءىش اهنم ءىش ىف وأ هجولا

 امنا و امهدحأ وأ ‘ نوكي اهم ىنل ١ بايسلا نم ءىش هنم نكي مل اذا

 ءىش ىلع هناعآ وأ > اهيلع هلد .وآ > اهمف هم هرمأ وأ هلعغ نم ىلع كلذ

 كلذ ق ىدعتلا نم هل عنمل ١ ىلع ردق وأ ‘ هي هل ىضر وآ ء هل روجم ال امم

 ٠ هكرت ىف هل رذع الام عضوم ىف هكرتغ هملظم

 ، همرغ موزل وأ ، همثا ةحص نم همكح ق نوكي ام اذه نم ءىش لكلو

 ىف ىآرلاب زيجم ث ءارقفلا نم هل زوجي نميغ اهقيرفتل اهعيب زاج ناو

 هيغ اهجرخآ اميف هيلا ىمتنت ةياغ هريغل افغو هيغ نوكي ال ام عضوم

 س هب لمع وآ هلاق نم هنيد ىف ءىطخآ نآ ردقآ مل ء كلذك اهل هقيفوت نم

 عضوم هنأل ث اهنمث ىلا ةجاحلا ىوذ نم ةرورضلا عضوم ف اميس ال

 . لوهجملا نم عون لاملا نم اهنأل ع ىآرلا هل زوجي نمل ىأر

 اهلكو س لوصألا ىف هدايق ىلع عنام ىأف س ضورعلا ف زيجأ دقو

 دنع ىقبي ام ءاقبلا ناك ناغ كالم هل ىردي الام ةلزنمب تراص دقو كالمأ

 ، ءىش ريغ ىف لكلاب ءافولا نع ةميقلا نم زجعلا عضوم ف ةمسقلا

 ٠ كلذ ىف قرغ الو ، كلذك ضورعلا مم وهغ ع لصألا ف اهب ةطانم اهلكو

٤ اهلثم رخآلا ف و ال ١ ةحابال ا وأ عنمل ١ ىضنقت ةلع نوكت الآ ىسعو



_ ١٥ 

 6 ضورعلا عيب ف كلذكف & اهلهأ ىلع اهفالتا لوصألا عيب ق نوكي امكو

 ىدؤب ىتح اهضقن نوك اهسفن ىف ىضتقي ام اهب عافتنالا ىف .نوكي امبرو

 عضوم ىف ىآر ىلع اهقحلي نآ هبشيغ س حص نا ص ىأرلا ف هتوبث ىلعو

 اهبف هتوبث ىلع اهمكح .ىلع دئازب سيل هنأل س كلذك اهل اذه ىلع فيقوتلا

 هلام ف راصخ هيلع هئاقب ىف حص اذا ث هتاغو دعب وآ افقو هتايح ى اهجرخأ

 ٠ ءا وس اذه ىلع هلكف ال وأ هم ىصوآ ح ءا وس هيغ وهغ

 نآ اذه ف بحآ ىنكل ث هيلا ال هيخ رظنلاخ هيدي نم جرخ دتو
 ىلا كلذ نم ءىش ف فلوخ ناغ س هيف هدجي نأ هل زاج ام هب ىضتقي

 ىلع نيدلاب هميرحت نيدلا ف زجي مل ، ىآرلا ف قحلا نم جرخي ال ام

 . هب لمعي نآ هل زاج ,لماع الو ص هلوقي نأ هل زاج ص لئاق نم همار نم

 ىف باوصلا ىنعم ىلع جرخي له ث هيف رظتني نأ ىغبني هنأك اذهو

 كرتلابو ، قحلا ف وهف الاو ؤ© ايناث الوق هيغ هزاوج ىلع نوكيغ ىأرلا

 ك راصبألا ىوذ نع راثآلا نم ءىش ف حرص هب امم هملع ال ىناغ ، قحأ

 ىأرلا لهآ نم نكأ ملو مهنع هدجأ الف « ىظفح هيغ علاطأ لزأ ملو
٠ آيآر هتوبث ىف هب مزجاغخ



_ ١٦ _ 

 .مكدنع هيف ىذلاب اولوتو ، اهلك اذه ىف بابلألا ىلوآ اي اورظناخ
 ث هيلا لوقلا ىلاا عجريغ هب ام ىلع ث بابلا حتفي نأ ىسع 0 ملعلا نم

 . م هللاب قيفوتلاو ث هيلع اذه لثم ىف لمعتو

 ء ةروكذملا هوجولا ىأ ىلع الوصأ اهفيقوت هل زاج ناو : هل تاق

 دحاك ، اهتالغ نم ىقب امب عتمتيو اهرمعي هدي ى اهيقبي نأ هل زوجي ليف

 وأ ، ءارغلا ةلزنمب الزان ناك هنامضخ نم اهجرخي نأ ريغ نم نيملسملا
 امب ىصويو مكحلا رخؤي نآ هل زوجي ال مآ لاملا تيب نم قحتسي نمم

 نع لاملا اذه ليحتسيو صالخلاب ةنونيدلا نم هل امب عتمتيو ث همزل

 نويدلا هذه لاح نوكيو ، ىلاعتو كرابت هللا قوقح ىلا دابعلا قوقح

 ؟ اهريخآت زاجأ نم لوت ىلع

7٠` 
 .ز

 جرخ ناف ع لاملا تيبل وأ ءارقفلا ف هزيجي نم لوق ىلعغ : لاق

 ض همزل امع ءاضقلا ىنعم ىلع نيملسملا ةعامجل وآ لدعلا ماما ىلا اهنم

 الا هيدي نم هجورخل هل ال اهيغ رمألاغ ، ىآرلا اذه ىلع كلذك راصخ

 مايأ اهتالغ نم نوكي امو ع اهتارمث نم هل زاج امب عتمتي هيلا درت نأ

 هل زوجي نمم هريغك هل هزاوج ىف نوكيغ ، لصألا اميف كلمي ال ث هتايح

 ٠ هلايعو هسفن ىلع اهنم قفني نآ

.زوجي نآ ىنعف & هلاثمآ ق ةجاحلا ىوذ نم هريغ ىلع ىقب ام قرفيو



. ١٧ 

 عضوي ام ىلع نمؤي نأل زوجي نم ةلزنم قف نوكي ام عضوم ف مهلو هل

 ىلا رقفلا دح نم اهب جرخي ةلع وآ ةرمث وآ لصأ نم هدي ىف اذه نم

 نم ىآر ىلع عنمي ملو ث اهنم كلذ هل زاج ص ةلمهم اهوكرتي نآو ث ىنغلا

 زاج ام ىلع قحلاب اهفيرصت ىف قحألا مهف الاو ، هيلع اميف هل هزيجي

 ٠ كلذ اودارأ نا اهيغ مهل

 هنأ ىلا اذه ف بهذي نم ىأر ىلع ىلوأ اهب نوكي ام عضوم فو

 هيغ موقي نم وآ مامالا نم رماوألاب مايقلا عضوم ف لاملا تيبل نوكي

 ىوذ نم هل زوجي نمل اهب موقي نم مهنم اهيغ نوكي وآ س مالعألا نم همانم

 . اهيف مهنود هيآر نع اهنم ءعىشل ضرعي الغ ث رقفلا

 هنا الو ، لاح ىلع مارحلا نم هنا لآ مل اذه ىلع اهنم لكآ ناو

 اذه دايق ىلع هلصأ ىف هنأل ڵ مثا هب هيلع نوكي وآ ث مرغ هيف همزلي

 هزاوج ىاع هل زاج ث هيلع امب اهفيقوت ىلع دهسأ ناو ث هلثمل ىأرلا

 فيقوتلا دعب هدي ىف كلمت!ا ىنعم ىلع ال اهكرت ناف ف حص نا ىآرلا ف

 كلذك اهنم لكأي اهيغ هنكمأ اهك ث اهيلع داهسثالا نم هل زاج ام ىلع

 ٠ ةرص ةلزان عفدو > هرتفل

 هاريف همزل اميخ هزيجي نم ىأر ىلع هل زوجي نأ ىسفن ف وجرأغ

 حصيغف .اذه ىف هبآر نم جرخي ام ىنعم د ايقت ىلع هصالخ ىف هيزجي امم

( ١٤ ج نئا زخل ا _ ٢ م (



_ ١٨ _ 

 هنأ الا هي لمعب نآ هل ز اج نمل ىآ رل ١ ف هتويئ حص اذا ه ز ١ وج هل

 هيوحت نآ لمت هنع عف ديغ { اهنم هل زوجي امم هريغ عنمي نأ هل سيل

 ٠ هيف زاج ام ىلع هل نوكيف ص هادي

 نوكي نآ الماك الوح هلوعي نملو هيلا جاتحي ام ىلع داز اميغ ىسعو

 لهآ ىأر نم هب حرصملا ىف رخآ ماعل هرخدي نأ هل سيلو ث هقرفي نآ هيلع

 فالتخالا ىنعم هتتحلي نأ هيلع :زوجي نأ نم ىرعتي الآ حجرأو ع ملعلا

 . ةاكزلاب هل سايقلا حص نا هل هزاوج ف

 نم ىهف ، كلذك اهنم جرخي مل امو ، كلذ نم منملا ىلع وهف الاو

 قوقحلا بابرأل هلع حص امب مكحي ىتح هكلم ىن اهلاح ىلع ةيقاب هلاه ةلمج
 الو ، ءارتخلا نم مهريغ ف هجارخاب هيلع مكحي نأل ىنعم الو ، هلام ف
 ىأر ىلع ال هزاجأ نم ىأر ىلع ءءاسش نا هيلا كلذ امناو ، لاملا تيبل

 . رهدلا ىقب ام سانلا قوقح ىف هزيجي ال نم

 هل حصي اذه ىلع فيكف ءىشثي سيل ئ هدايق ىلع هلعخ نم كلذ ناغ

 عم هلهأل هنخغرعم مدعل > هلصأ ق هل وه نم ريغل هلذب ىلع رهجم ن آ

 ء هم هصالخو ث هل هزاوج ف ىأرلاب فالتخالا نم ىأرلا ىف هتحلي ام

 ىنأ هل هزاجأ نم ىآر ىلع ىنح هل همتي ملو حص ١ ذا هبرل همزع موزلو

٠ هتوم ىلا كلذك هيلع هب مكحي امم هغرعأآ ال



_ ١٩ 

 لام ىقبو ث ةمودعم هئايف ىلع تراص دق ةمذلا نأل ث هيف نوكيف
 ىلو ال نمل ميقي نأ مكحلا نم هرمأ ىلي نل نوكيف ، لاح ىلع هيخ قحلاف
 موقي نم وآ ث هثراو ىلع هب جتحي اليكو س لاح ىلع قوقحلا بابرآ نم هل

 . هل همزل ام ىدؤي نألا هزاوج عضوم ف مكاحلا رمأب وآ هماقم هرمأب

 نكمي ال ىتح هيغ ام ةرثكل هجارخا نع زجع ناغ ث هلام نم هيلع حصف

 راصف 4 هيلع حص اميغ هب مكح زاج ام ىلع هيغ حلصلا الو ث ةمسق

 ءارقفللو ، لوقت ىلع هب عفتني ال آيرشح هكالم ةفرعم مدعو ، هكالهتسال

 ىلع ةجحلا نم دبالو س رخآ ىأر ىلع لاملا تيبلو ، ىأرلا اذه ىلع
 ٠ هماقم اذه ف موقي نم وآ هتافو دعي هثرا و

 نكمأفغ ء رصملا ىف ناك ام كلذك هتايح ف هيلع نوكي اميغ كلذ نآ امك

 امب هيلع هل اميغ ىضقي نأ لبق ةجحلا نم نوكي ام عامس رضحي نأل

 ردقي ال وآ س وه نيأ دلبلا ىف ىردي ال نمو س رصملا نع بئاغلا ناف ء حص

 هريخأت ىف ىنعم الو س هيلع حصي ىذلاب هلام ف ىضمي هراضحا ىلع
 ٠ ةياغل ال هراظتنال

 دق ، هللا همحر ت ىلع نب ىسوم نآ الا س هراد نه برقلاب ناك ناو

لوألا ىف ىسعو س دحآ ىلع جتحي مل قحلا حص اذا هنع ىوري اميغ ناك



_ ٢٠ 

 نبح ق هل اضتن هذافنا دعب مكحل ١ ق عوجرل ١ ىضتقت ةجح هل ىقبت

 ٠ ىلوألا وهف هيغ هل حصي س قحب

 ىف كلذ ناف ؤ ىأرلا ف باوصلا ىنعم ىلع جرخي امم رخآلا ناك ناو

 وأ ، هب ىصو وه ناخ لاح لك ىلعو ، مصخلا ةجحل عطقأ مكحلا

 هب جرخي هجوب همزل امم جورخلا هجو هل لمتحي ملو هدعب نم هيلع حص

 ٠ اهلك ءا رآل ا هذه ىنعم هقحلي نآ نم دبالو ء لاملا وهف دعب نم

 هلام ىف ثاريملاب هل نوكي قح لامتحالا مدع عضوم ف هثراول سيلو

 نوكي نآ هيلع هعم حص اميف هل لمتحا ناو ى هلاح نم اذه ىلع مزج

 هقحلي نأل زاج ؤ ىآر وآ عامجا ىف ءىش نم آربي هب امب هنم جرخ دق

 حصت وآ س هيلع هؤاقب حصي مل ام س هل هزاوج ىف فزاتخالا مكح

 ٠ هيلعو هل ةجحلا هب موقت نمم هريغب وآ هملع نم مكحلا ف هعم ةءاربلا هل

 ديعب ريغ كلذك نوكيخغ ص لدعلاب هلام ف هيلع حص امب مكحي ا

 هللا ىلا دابعلا نم هبرل هلهج عضوم ف ليحتسي نآ ىأرلا ىف باوصلا نم

 مهنم كلام هل حص امغ ، ةقيقحلا ىف ءىش نم هنوكلمي امو هل مهنلا 5 ىلاعت

 ، كلم امو هكلامل دبعلا نألا ، هلدعب هيلا عجر الاو ، هلضف نه هل وهغ

 ٠ ديبع هل انم لكلاو

غيمجو ى دوهشلا نيع اف هدي نع جرخي نآ هاناطعآ اميغ زوجي فيكف



_ ٢١ 

 ىف لعفي نأ هلو ت نيع ةغرط نيح ىف هكلام نع جرخي ال نوكي وآ ناك ام

 ٠ نولآسي مه و لعفي امع لآسي ال ء ءاش ىتم ء اسشي امل ديري ام هكلم

 ةيبوبرلاب هل رقأف ، ءىش لك لد اذه ىلعو س هقلاخو ءىش لك بر وهغ

 ٠ ةيدويعلاب هعفنت ىلع

 همجوملا را رطضالا روهظل هلاح ناسل ها ديآ دقف هلانتم ناسل هركنأ ناو

 ۔ لدعلا ادهاش كلذ ىلع ةلدألا نم هم ىفكو ‘ راقتفالا دوجول لاح لك ق

 ٠ لتع ىندأ هل ناك نمل

 « ىآر ىلع ءارقفلل نوكب نأل ء ىأرلا ف زاج اذهل نوكب نأ ىسعو

 ىرلل ف هتوبث ىلعو ث ايأر كلذك هزاجأ نم لوت ىلع لاملا تيبل وأ
 هتلا لام ف ءاج ام ىنعم هقحلي نأل زوجيف س ىآرلا لهأ عم هيخ هزاوجل

 :وآ ‘ هيخ هلل هنا واسم وآ هيلع هميدقن وأ هلام ق همزل امع هريخأت نم

 ٠ رخألا دق كلذ ق ام ريخأتو 6 مدقت دمت اهنم هموزل ق ام مدقت

 ةروكذملا ىه ىآرلا ىف بهاذم ةعبرأل ، لاونآ ةعبرأ ىف ءارآ ةعبرأ ىمف

 عضوملا اذه ىف هتداعا نع ىفكو ث لاؤسلا اذه ىلع باوجلا اذه لوأ ف

 ٠ آركذ اهراركت ىف ةدئافل ال

 امب لمعنل اهنم كلذ اشت نا ىرخآ ةرم كانه نم اهيلا رظنلاب عجراف

 لوق نم ىآرلا ق اهلكو ك نيدلا ق ةقفنلا هجو ىلع وأ 6 لدعأ هترصبأ

٠ نيملسملا



٢٢٣ 

 5 ىلاعت هللا قونح ىلع ةمدقتملا ىه نوكت نأ دابعلا قونتح فق ىنبجعيو .

 ، ةننلخ نع وفعلا نم هلثم نم ىجري ال ام هدبعل هلضغ نم ىجري هللا نأل

 هيلع اميغ همزلب امب ةنونيدلاو ، هيلا عوجرلا ف هقدص ىلع هل ةرفغملاو

 ىلا. بهذي نم ىآر ىلع هيف كيرشلا ةلزنمب لاملا ىف هقونح نم جرخ ام الا

 همزل اميخغ جرخي نآ لبق نيدلا لولح دعب نم لاملا ف بجي اميغ اذه

 .. هيلع نوكي ام رادقمل هنع عفرلا زاوج ف فلتخي امم هناف ي هيدي ى

 نأل ، دابعملا نم هريغل اميف هكالهتسا عضوم ف لكلا ىلع ىتأي ىتح

 هعوجر ىف ىآرلا اذه دايق ىلعو س هكيرش ءامرغ نم هلامب ىلوأ كيرشلا

 هبر حص ام ميدقتو ، هريخأت زاوج هيف حصيف ث هدابع نم هللا ىلا

 ٠ هريغل همزل امم

 هيغ زوجيو ص هرادقم ىلع دازام الا هل وهف ءىش هلام ىف ىقب ناغ

 ، لاملا تيبل وأ ، ءارقفلا هدابع نم هل زوجي نمل ىلاعت هلام ىلع زاج ام

 زوجي ام عيمج هيلع زوجيو ث مالسالا حلاصم ف نوكي نأل حصيف

 ناو وهف ءىش ىلا جاتحي نأ زوجي فيكغ ص ءىش لك نع ىنغ هللا نأل ى هيغ

 ٠ ل اح ق مهنم ٥ ذخأف هيل ١ عجر

 ٥ ز اجآ نمل و مهل هح ايآ اميغ صوصخل ١ ىلع مهيل ا ه دريل وه امناف

٠ كلذ ق كش الو ] هاصع نمل همقنو .« هع اطآ نمل ةمحر . ل اح لك ىلع مهنم هل



_ ٧٢٣ 

 5 قوقحلا هذه نم هسفن ءىربي نأ هل لهغ كلذك ناك ناو :ا هل تلق
 اذه نوكي مآ © آريقف وآ اينغ ائيش ملسي نآ ريغ نم هللا ىلا ةبوتلا عم

 لاحتسا اذا ، دابعلا قوقح نمال ص هللا قوقح نم نيدلا _ ةخسن _ بنذلا

 عزوتي ال لاملا اذا ةبوتلا هيفكتو ث هبابرأ ضعبل ةلاهج وأ ث هتلاحب مهنع

 ٠ هقح قح ىذ لكل لعجيف

 ، ضعب نود ضعبل لعجيف ث نيملسملا مكح ف فيحلا زوجي الو

 ؟ آريثك وآ اليلنت لالا ناك هدعب نم هتثرولو ع الالح لاملا هل نوكيو

 زوجيغ ع ءارقفلل نوكي هنأ ىلا اذه ف بهذي نم ىأر ىلعف : لاق

 نم هدي ىف ىقب ناو ث مهل راصف همزل امم هرقفل هسفن ءىريب نأ هل
 هل هزاوج نم منمي الغ ، ىنغلا ىلا رقغلا دح نم هجرخي الام لاملا

 ٠ ىآرلا اذه ىلع

 هدايق ىلع هزاوج ىل نيبي الو ث هيلع اميف كلذ هل سيل : ليقو

 فيكف ى آريقغ ناك نمل ، صوصخلا ىلع هيغ زيجآ امنا هنأل ث اينغ ناك ام

 كلذ ىرأ ال ىنا ڵ صيصختلا نم اذه ىلع ىنغلا هيغ لخدي نأ زوجي

 ٠ لوت ىلع نوكي نأ هيف ىدنع هبشي اميغخ ىأرلا اذه ىلع

 هناغ ث هلام نم جرخي نآ دعب ي هيلع ىقبي اميف هل زوجي نأ ىسيعو

نوكي هنأل ۔ آريقغ هدي ف ىقي اميغ نوكتف { رقفلا ىل ١ ىنغل ا نم ج رخي



_ ٢٤ _ 

 ىف هيغ هتوبثو ث هيلع هلوخدل س همكح همعيف همسا هقحلي نمم ذئنيح

 ٠ كل ذ هللاح

 همزل ام ءاضقلا نع ةيزجم اهنأ ىلا ةبوتلا ىلا بهذي نم لوق ىلعو
 نم نوكيف ، هيلا عجري امم هنآ اذه ىف ىريو باصأف ص هللا قوقح نم

 نا هفرعي نمل هيلع ىقبي اميغ ىقبيغ ء كلذ ىف هل عسويف س قوقح ةلمج

 ٠ هيف ءىش هيلع ىقي

 اهب ىصوي ةيصو دعب نم هل ثاريملاب هدعب نم هثراولو هل وهغ الاو

 مكحي وأ ح هل اح ىلع قاب هنآ ال ١ 3 هيف لمتحي الغ ك هيلع حصي نبد وأ

 ٠ هلام ىف حص ام ىلع

 نم ىآر ىلع هدعب نم هثراولو هل زوجي اميف كلذ ىلع وهف الاو

 هتافآ اميغ ء ادذلا نم اهيغ دبال هنا لوقي نم لوق ىلع ال & هيأر ق هزاجأ

 6 ء اضنل ١ نم نايسسن وآ اطخ ق هن اغ وأ 6 ملع وأ لهج ق دمعي اهنم

 هبلع زاج امو ى هيغ ءىش ىلع قفتي الف ، كلذ ىف فلتخي امم هناغ

 ٠ عامجالاب نيدلا ىف مرح ىأرلا

 ىلع هب لمعي نآ ىأرلا ف هل زاج نملو ، ىآرلا لهأل عساو ىأرلاو

 3 قحب نوكي اذه ى ريقفلاو ىنغلا نيب قرف الب هزاوج عضوم ف ىأر

 ىنأف اهنم ءىش ىف فلاخ نمخ ث عازن الب مارح نيدلا عضوم ف ىأرلا ناف

٠. كلذ نع هلاحم ال كلاه وهغ اهنيب اميغ سكعلا ىلع اهيغ.



٢٥ 

 اذا هللا دابع ةلاحتسا هللا نيدب ملعلا لهآ دنع دعبب مل ناغ : هل تلق

 ذا { هما نيد ق هريغ زجي ملو . لدعلاب مسقلا و عبيوزتلا هيف نكمي مل

 كر ايت هقح ىف زاج ام هيغ زوجي لهغ ، هلعف دايعل ا ةقاط مست مل

 ٠ كلذب لاق نم لوق ىلع ءادأ ريغ نم ىلاعتو

 لكل لعجيف ث عزوتي ال لاملا ذا آريقف وآ اينغ كلذل ثدحملا ناك

 هثراو دنعو ، ملعلا لهآ دنع نكمملا لامتحالا هثدحمل ىوقيل هقح قح ىذ

 3 اذه ف فراولا عم لمتحا امو ' ىآرلا عضوم ىف هثارت هل بيطيل

 ؟ كلذ ىف لوخدلا ىلا جاتحا امل سانلا نم هريغ مم لمتحي لهف

 مكح ىلا هيلع نوكي ام لوزن عضوم ف ىدنع هيف جرخي اذكه : لاق
 ةبوتلا هيغ ىزجتغ ث هللا ىلا عجري هنأ ىلا بهذي نم ىأر ىلع لوهجملا
 ىف الو رظن ىف قحب هملعأ ء اذه ف ىنغلاو ريقفلا نيب قرغ ام ريغ نم

 ٠ رثآ حيجر ف الو س ربخ حيحص

 هيلع ام نيب لاملا نم هدي ىف ام عيزوت نع زجعلا ف نأ ىل نيبي الو

 نع اهليزي ام لدعلاب اهنيب اميغ ، هل ةمسقلا ى اهرادقم ىلع قوقحلا نم

 زوجيغ ث اهلهأل ةفرعملا عضوم ف هبر لهجي ام ىنعم ىف نوكي ىتح ء اهلصأ

 ىلع ءادأ نع ةبوتلاب هيف ءعىزتجي وآ ث هرقفل هيلع امم هسفن ءىربي نأ هبل
٠ هل هزاجأ نم ىأر



_ ٢٦ 

 هنأل ڵ هفرعي نمل هيلع اميغ لاحب هل نوكي نآ ىدنع حصي الام اذه

 ، لاحلا اذه ىلع كلذك نوكي نأ هيغ زوجي فيكف ، لاملا ىف ال ةمذلا ىف

 ٠ هل نم دعب لهجي املو

 دراوت ، هتاغو دعب هلام نم ىقيي اميغ نوكي نأ نكمي امم كلذ نآ الا

 اهعيزوت نع زجعلاب رذعلا لوزنو س هيف اهتوبثو ، هيلع اهمحازتو قوقحلا

 ىف هزاوج نم عنملا وآ ث زاج ام ىلع حالطصالا مدعو ء اهنيب اميغ

 ٠ لاح ف كلذك نوكي نأ زوجي ال ام عضوم

 ءاغولا نع هيدي ىف ام زجعل ةمذلا ف ىهو كلذك اهب مكحي نآ امأو

 هيلع اميف هل زوجي امم هفرعآ الف هعيزوت نع زجعلا نوكو ع هيلع ال

 هنم ةءاربلا وآ ةبوتلاب هموزل ىلع هنم ءعىربي نأل حصي ىتح ص هفرعي نمل

 نم ىآر ىلع هدعب نم هثراول لاملا ىقبيغ « هرقغ مضوم ىف هسفنل

 ٠ هزاوج عضوم ىف كلذ زاجأ

 لدعلا ىف اهموزل نم هب جرخي هجوب اهنم جرخي ىتح هيلع نويدلاخ الك

 . هل لاملاو ىأرلا وآ عامجالا ىف باوصلا ىنعم ىلع هجورخل

 هدي ىف وهف الاو ث هيغ اهب مكح زاج ام ىلع نئادلا حلطصا ناغ

 ردقي وأ ، همزل دق ام هسفن نع هب ىضقي ام دوجوب هيلع هللا جرفي ىتح
 نم هب جرخي هجوب هنم جرخي نآ لبق توملا هيلع ىتأي وآ ، هعيزوت ىلع

٠ هلام ىف هتومل نوكيف ث هيلع امك هب ىصويغ هموزل



_ ٢٧ 

 وهغ الاو ، مهنم حصيغ ، مهل زوجي ام ىلع ءامرغلا حلطصا ناف
 نوكي نأل ، نكمأ هيلع اميف هميسقت نع زجعلا عضوم ىف هيغ امب هلاح ىلغ

 ح زاج ام ىلع حلص هعم نوكي نآ نكمي الام ىتأي وآ س موي ىف عساولا ىلع

 ٠ لوصألاو ضورعلا ف لومجملا مكح هتحليف

 نم عانتمالا لاح لوهجملا مكح ىلا عجار هنأ هقحلي نأل زاج الو

 ح كلذك نوكيغ & رخآ ىآر ىلع هزاوج عضوم ىف زاج ام ىلع هيف جلصلا

 ىلع نوكب نأل حلصلا ىف زاجغ ص نكمآ ام ىلا بجعألا وه اذه ناف

 . زاج ام

 ق نكمي امم هناف 6 لاحلا ق عانتما وآ هزاوج عنمل رذعت ناو

 عنام هزا وج ةحص نم عنمي مل ام لابتتنسال ٢ ١ نوكي نأل 6 لامتحالا

 ٠ لاوز هعم ىجري ال لاح ىلع قحلاب

 مهل زوجي ام ىلع مهنيب اميغ اوحلطصا مث ث هفيرعت ىف لجعت ناف

 . قيرفتلاب لجعت نم ىلع نوكي نآ همرغ موزلو ، هنامض ف ىنبجع « هيف

 عضوم ريغ ىف قيضلا نم ةعس ىأرلا ف ناك ناو ، هرمآ نم اذه ىلع هل

 ٠ رشبلا ءالؤه نم رثكألا ىلع ىفخأغ ، رصباغ هيغ رظن نم

 نيعب هريغ نم هزييمتو هرون نم قحلا ةيؤر نع بابلألا ىف نهو وآ

ك ةريصبلا رونم ةكردملا قئاقدلا ضماوغو قئاقحلا نم ىفخي امل ك ةرصبم.



٢٨ 

 نأل زاج هثراو عم هل لمتحا امو عئاقولا رثكأ ىف ث ةريحلا لاوزل ةبجوملا

 اذه ى امهنيب اميف قرغ الاو هتلزنم هيف لزن نمم هريغ مم هنأ لمتحي

 ٠ ىرأ ام حص نا ىرأ اميغ قرفلا بجوب ام مدعل

 ٠ لاح لك ىف دمحلا هلو ىده ام ىلع هلل دمحلاو

 نم ةبوتلا دقتعا اذا هثدحم نم ثدحلل ةبوتلا تتأ اميرو : هل تلت

 عجريلو 5 هلعاغ نم ةنونيدلا وأ لالحتسالا ىلع هبكري مل اذا ، هبونذ ميمج

 ؟ كلذل الهأ ناك اذا ةلمجلا ف ةبوتلا هنم عمس اذا هالوتي نم مم ةيالولا ىلا

 لاح ىلع هيزجي ال اذه ى ةبوتلا داقتعا نا اذه ف ليق دق : لاق

 هنأل س لالحتسالا عضوم ق الو س هميرحتب نيدي امل كاهتنالا عضوم ى

 اهراهظا نم دبال الك ، رسلا ةبوت هيف ىرجت فيكف ث رهجلا بونذ نم

 نم قح ىف كلذ لثم ىلا عجري الآ ىلع ث بلقلاب ةميزعلا عم ناسللاب

 ٠ هيلع ردقي ال نم رذعب ىلوأ هللاغ الاو ث اظفل اهب لوقلا ىاع ردقي

 ةينلاو ، هتردق نم سيل ام هنيد نم ءىش ف فلكي نأ زوجي ال ذا

 ءوس نم هبر ىلا بات امهمو هلاقم ناسل نع هيزجت ى هلام نم اذه ىلع
 اذه ىنعم دايق ىلع هالوتي نم مم ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلا مجر هبنذ

 . هيلا هعوجرل قح نم هيلع هلل اميغ ىأرلا

نأو دبالغ ح ةدابعلا نم هلهأل هيدؤي نآ اذه ف همزلي نم لوق ىلعو



_ ٢٨٩ 

 مل ام هتيالو ىلا هعوجر زاوج ف ىأرلاب فالتخالا مكح دايق ىلع هقحلي

 هتعارب حصت وأ ، هموزل عضوم ىف ىآر ىلع هئادأب ةنونيدلا هل حصت

 لوقت نم هيف ماعآ الامب ةيالولا ىلا عجريغ ، هنامض نم هب جرخي هجوب

 . هلك اذه ف رظنيف ث ملعآ هللاو ث فالتخا نيملسملا

 هلهجب ما رحلا نه هبكترا ال الحنسم هلعف ىف ناك ناف : هل تلق

 اهذخ ف بصغلاو 4 مهل هنم ربجلا ىلع لطايلام ريغلا لاومأل هذخآ ق

 ز هنم ناك ام ىلع مدنو هلهأل هب رقأف س هلدع ىف قحلا رصبأ هنا مث ، مهنم

 درلا نم ءىش هيدي ىف ىقب وآ هفلنآ اميغ همزلي له ص ىلاعت هللا ىلا باتغ

 ؟ كلذ ق هيلع ءىش ال مآ ء مرغلا وأ

 هبكترا ام ليلحتب نئادلا نا : ملعلا ىوذ نم نيملسملا لوق ىفف : لاق

 ءىنشل مرغ هللا ىلا باتملا دعب نم هيلع سيل ف مالسالا نيد ف مارحلا نم

 قافآلا ىف ناك امب لام الو سفن ف لالحتسالا ىلع ةبوتلا لبق هفلتآ امم
 . قافتالا هيلع مقي نأ

 ح رهظألا وهف الاو ع عمجأ لمعلاو لوقلا ف هيلع عمجأ امم نكي ناف

 نأ هروذن ىف هنوك ىلع هفالخ ىف ىسعو رهسشآ هب لمعلاو ث رثكآ هب لوقلاو

 ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال هنأب هيف حص نا ءارآلا نم اذاسث نوكي

 ( ٠ مهلوق رثكآ هنأب هيغ معز نم هدافآ امك ص لاح

ىأرلا ىف مهنم هفلاخي امم ئيش كانه نأ ىلع ث ىنعملا ىف هلوقب لدف



_ ٣٠ 

 ملعي ال هنأ ىلع ل دي ام ى هللا همحر { دبعس ىبآ خيشل أ لوق نأ الا & حص ن ١

 هيدي ىف ىقيي اميغ همزلب امناو ، هيلع ءىش ال هنأ ىلا ليمت ىسفنو

 هلدعب هل نوكي نم ىلا ءىش لك در ىف قحلا بجوم ىلع هلهأ ىلا هدري نأ

 هيلعو هل ةجحلا هيف هب موقت نمم هريغب وآ هملع نم هعم حصف س هقرع نا

 ىنعم ىلع هب لمعيف ث هلوق لبقي نأ عساولا ىف هل زوجي وأ ، مكحلا ى

 ٠ هلثم ى ةنانئمطالا

 ىلا عفدي ءاكرشلا ةلمج ىلاف ء هلصآ ىف دحاو ريغل نوكب ىذلاو

 وهف © هبير هيلع ىفخ امو ء .رثكأ وآ دحا و نم مهمانتم هيغ موقي نم

 ء رهظي ىتح لومجملا

 ىضم دق ام ىآرلاب فالتخال! نم هقحلي نأ ىأرلا ف هيلع زوجيو

 ، ىرخآ ةرم هتداعا نم هب ىفكو س ىضم اميغ هيلع لوقلا نم هركذ ق

 هملسيغ هبر حصي ىتح هلاح ىلع هكرت ناغ ، هعم هرمآ نم اذه ىلعو

 وهف همزل امك هب ىصويغ ، توملا هيلع ىتآ ىتح هيدي ىف ىقبي وآ ع هيلا

 ةدح ال هناف س هيدي ىف ىقب ام ةمارغلا نم هريغ ىلع هيف نوكي امم ةمالسلا

 ٠ لاح ىلع نومضم لام هجولا ريغ ىلع هل

٧ همغ هزاجآ نم ىآر ىلع هلل زاج انمث ءارقفلا ىلع هقرف ناو



_ ٣١ 

 ، هل نوكي هنأ ىلا اذه ف بهذي نم ىآر ىلع لاملا تيبل هعفد ناو

 امك ث هب ةيصولا موزل ف فالتخالا مكح هقحلي نأو دبال هنآ الا كلذكف

 ءارقفلا نم هريغك وهغ هيلا هرتف عمو ث هيلع اهموزل نيح هيغ همزلي

 ٠ اذه ىف ىل نيبي اميف هيغ

 رثآ ليل دو رظن نع ه ربوصن ق ت ١ وصلا ىنعم ىلع ح رخي امم هغ رع اف

 ناف ث هريغ ىلا هجرخي نأ هيلع سيل هنأ ىلع حيرصتلاب لدي رصب ىذ نع
 الل
 ٠ قحلا ف ىرلا اذه ىلع هنم قحأب سيل ريغلا

 نم هيلع لخدي نأ الا مهلل ا { قح اذه ف ىنغل سيلف دايق ىلعو

 عفد نا هل هيأر ف هلعجي نم لوق ىلع لاملا تيب ف هل نوكي ام ةهج

 ١ وج هل حصب وآ 4 هيل ١ رقتغ ةل اح ه ز ٥ هانغ نم هدعي عضوم ق ٠

 زوجي امم ءىش ى هلاثمأل هزاوج عضوم ف هل نوكي نآ ىسعف

 ك مومعل ١ ق قلطب نآ زوجي ىنأف ‘ صوصخل ١ ق ىنعم ١ ذه و ؤ هلاح ق هل

 . زاج ام ىلع هذافنا ىف زاجم هيلا سيلو

 امك قرفت نا ضورعلا نيع ق زوجيف هيغ اذه زيجي نم ىآر ىلعو

 قرفتغ عبت ناو ث ريناندلاو مهاردلا لثم ث اهل عيب ام ريغ نم اهنيع ف ىه
 نظ ناو > غئاس لوألا و 4 اهيف جرخي ام رثكأ وهف ىأرلا اذه ىلع انمث

٠ ريخ هل ال نم هيخ



_ ٣٢ _ 

 هزاوج ىلع ىنعملاب لدي امم ةطقللا مكح ف ناغ ع رثألا هب دري امم هنا

 حصي فيكف اذه لثم ىف ، رظنلا ىلع هب ردقي رصب ىندأ هل نم ربخلا ى

 اهنم عفتني نآ اهيغ زيجآ دقو ، لوهجملا نم عون الا سيلو س هل ءاقبلا

 . هريغ وأ اهل دحاو نم هرتفل هل زوجي نمل عجري هلثم ىلا ام ردقب

 نأ اذه ىف ىسفن هيلا ليمت ىذلاف ث هل اهزاوج ىف فلتخا ناو

 ةلعب سيل اهل هطاقتلا نأل هريغب ليت ناو ، هل زوجي نمم هريغك نوكي

 امو اذه ىف هفرعآ اميغ هل اهزيوحت نم عنميف ، هيلع اهميرحتل ةبجوم

 ٠ هلدع نم هارأ اميغ ءاوس ىلع ىنعملا ف اميف كاذب ههبسشآ

 عجار امهنم الك ناخ ، هلصأ ف ىدعتلا هجو ىلع هل ذخآلا ناك ناو

 ةلعلاو س قحب امهنيب قرف ىأغ ث هلهأل ةلاهجلا ىه ةدحاو ةلزنم ىلا

 اذه سيلو ، ملظلا ف ىنعمل مثالا فو ، ىأر ىلع نامضلا ف الا ةدحاو

 ٠ امهيغ ىدانملا نم هنأل امهنم عجرملا ىف قرفلا بجوي امم

 امبرلو س امهعامتجال ةبجوملا ةلعلا ىه ةلزنم ىلا رمألا امهب لآ دتو

 امو ى اهذخأ ىف دمعتلا ىنعم ىلع اهل ذخآلا ناك امهم ةطقللا ىف اذه نوكي

 ىف هل ىه نمل اهظفح نم ةين ىلع نكي مل اذا نامضلا موزل ف ههبش
 ٠ اهرمآ رهاظ

فيكف ث هل زوجي نمل اهب عافتنالا نم زيجأ دق ام اهنيع ف زيجآ دتو



٢٣٣ 

 هنأل ، حصي امم هغرعآ ال ىنا ث اهيف هزاوج ىلع اذه ى عفنمل ١ حصي

 اميغ حصي نأ الا زاج امل «&{ ربك اميف هتالطا ىلع اذه ىف حص ول

 ٠ ةملظم ف همزل امم اهنودام وآ ةرمت وأ ةبح وأ ةربا ناك ناو ء رغص

 زوجي ال ىتح لاح ىلع دعب هتوبث حصي مل هنكلو ع الوآ هنامض ىف راصف

 غليب امم رثكألا ىف زوجي نآ الا زجي مل رغصألا ف زاج امو س عنملا الا

 5 ةلماك ةنس هلوع همزلي نم لوعو هلوع نع هيغ ةدايزل ىنغلا دح ىلا هب

 ءىشلا ربك نم هريغل ال هزاجأ نم ىأر ىلع اذهل داز اميغ عنملا نوكيف

 . هيغ رغص نم الو

 ول لب ث هارأ ىتح هتيأر وآ ، قح ليلدب امهنيب قرغ ىأف ث زيجأ دنف

 هدورو مدصمل رثألا ق هدوجو ىفن نم هيف ٥هاعدا ام هيلا ملس

 . هيغ لوق ىلع

 ه4سسةن ء ىنل ١ نيمآ عيبل ١ ز ١ وج ق سيلآ % كلذك ن اكف حص ول نأ

 لدي ام ةياورلاو ىأرلا ف نا ىلب ، هنمثو ءىشلا نيب اذه ف قرفلا مدعل

 & اهيغ زجي مل امو ع اهيلع زاج نمثلا .ىف زاج امل اهزاوج ىلع نيعلا ف
 ٠ اهلصأل عرغ هنأل ح نمثلا ق زجي مل

 اهريغ وأ ةملظم ىف لهجي ام جرخي وآ اهلح ىف قرفي نأ حصي فيكخ

( ١٤ ج نئازخلا _ ٢٣ م )



 . اهلصآ ف هل ىه نم ريغل زوجي نأ زاج امل كلذك اهنأ الولو ء لاح ىلع

 نوكت نآ نع اذه ى هل جرخم ال هنآ ىلع ةلدألا نم اذهب ىفكو

 ٠ هلثم وهغ ء ىنل ١ هيشأ ام نأ هلدع حص اميف مهلوقل اهلثمك

 ، قحلا ىف هاوعد قدص ىنع لدي امب ىتأي نأ قرفلا ىعدي نم ىلعو

 نيبو ، هملظب هيدي ف نوكت نم نيب الو ، امهنيب اميف قرف الخ الاو
 ملو زاج هيغ ىلوآ امهنم ءىش ىآو ح هنمثو ءىشلا نبي الو ء هلح ق هريغ

 . هزاجآ نم لوق ىلع ىآرلا ىف باوصلا نم جرخي

 ةدايزلا كلت ق ج اتحي ىنغلا ىل ا رقفلا دح نم هب جرخي اميغ هنأ الا

 عيبلا نوك ىضتقيف ، هل زوجي نمم هريغ ىلا ءىشلا نم هنع اهفرص ىلا

 ٠ حصيغ زوجي ام ىلع هيف ةكرشلا وأ

 ء ةميقلاب هيلا مفديل عيبلاب رقفلا ىوذ هل زوجي نمل زاج اذاو

 ىطعي نأ نم عنام ىاف ، زيجآ دقو هنمثل مهميلست ام ريغ نم هل نوكيف
 هلل هعغد ىلا عوجرلا - هيغ نمثلل ىنعم الو % اذه ىلع نمث ريغب كلذ

 ٠ كلذك هدعم نم

 زوجي وآ س هزاوج ىلع لدي ام هيغ ناغ ، كلذ ف رظني نآ ىغبنيغ

ف صوصخلا وآ مومعلا ىلعو ث رظنلا هيغ لطبي نآ رثألا هب دري مل اميخ



 هل زوجي نمل ىآرلا مضوم ف ليبس نم هزاوج ىلا سيلو ، هدحو اذه

 هعم زوجي ال اميف .هل صنلا مدعل ىأر عضوم ف نأ كسش الو 6 ىأرلا

 ٠ ىآرلا اذه ىلع زوجي امم نذا وهف ىأر

 عنمي ءىش ىأف ث ريقفلا ىلا عفدب نأل ريقحلا ءىشلا ىف زاج اذاو

 ء هيلا عفدي ىذلاب ىنغلا ىلا رقفلا نم هجرخي مل ام هيلع داز امم

 ىلا هب غلبي ال ىذلاب لمعي ءىئ ىاغ عيمجلا ف زوجي ال امم ناك ناو
 ٠ هملظ دعب نم همكح ف حص ول نأ اذه ىلع لهجي امم نمث

 نم ريناندلاو مهاردلا ف زيجآ ام عم هيغ رظني نأ اذه ف ىغينيغف

 . امهلاح نع اريغ ناف ، امهيغ هزاوج ىلعو ح اهنيع قيرفت

 لطبي ىتح ءايسثألا نامثأ ىه ىتلا دوقنلا عاونأ نم نوكي ام كلذكو

 © اهقيرفت ف الوآ ةزاجالا نم هب ام ىلع ىه ىقبت له ث ةيدقنلا ةروص اهنم

 تاروصملا رهوج ف نوكي نأ ةيضقلا بلاغ ىف هزاوج نم مزل هزاجآ ناف

 ٠ اهمسا لاوز ف اهمكح ءاقبل روصلا ىف ال

 ء اهتافص نم ءىشب ال اهتا ذب طانم حص ن ا هلوق ىف هنآ ىلع لدف

 تناك ام ىلا دعب اهعوجرل نيغرطلا ف طسولاب هيأر ىلع نوكي نأل زاجف

 ٠ نيحلا ىف هيلع لبق نم

ضورعلا نم عون الا لاملا ىف اهنم لك ص دارفنالا ىلع ىه سيلو
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 نم عنميو ؤ مسالا لدبت ناو س مكحلا ىقبي نآ اهيف زوجي فيكغ ص ىلع

 ناويحلاو تابنلاو ندعملا نم اهلك عاونألا ف ىرسيف ، همومع ف ىرجي نأ

 ٠ ناهرب الو ليلد ريغب

 نآ دارأ ام مده عرسأف ، هلنم اذه ف ىعدي نم هلصأ صقن دقل

 ، عيمجلا ف نوكي نآ الا عنملا وآ ةزاجالا ىف زجي ملو س همكح هيلع ىنيب

 ةجحل ةنيب ةلالد نع صيحم ريغل عنملا وأ ةزاجالاب عىشل صيصختلا ناف

 ىف هتتدص ىلع لدي ام مدعل ث نالطبلا رهاظ هنأف ، اهيف لاكشألا ةحضاو

 ٠ نايبلا

 نم همزل امهنيب قرفلا ىوعد هل متي نأل ءاجر هزجي مل ناو

 اهب دجوي روصملا ف اضرع روصلا كلت دوجول نوكي نآ هزاوج ى هلوق

 ٠ روجلا ىف اهمدعب لوزيو

 كلت ىف هزاوجل هتوبث ىف حص نأ دمب هبلطي نآ هل حصي فيكف

 ء ةيدفتلا مسا اهنع لاز ناو ، ةيعونلا نع دعب جرخي املو ث عاونألا

 امب هيأر ىلع قلعتي اهنأ ىلع هزاجالا ىف لدي ام هلوق نم اذه ف سيلأ

 ٠ ةيدقنلا نم اهل ضرعي

 كالو ، هتوبث نم مزليه ، ةرورض اهلاوزب عفترتو اهب دجوي ةروصو

صوصخلا ىلع اهرهوج .ى .ةروصملا لاكشألا نم صوصخم هزاوج نوكي نأ



 ول ةزاجالاو منملا ف قالطالا ىلع ةلعلا ىه هدايق ىلع نوكيف ى اذه ىف

 ىنأف ، ءىشب سيل هنأغ س حصي مل هتوبث ةحص ىلع ةلدألا مدعل هنكلو
 قرفل ، نايبلا ىف بجوم ناهربل ليلد ريغ نم ةحابا وآ منمت هتلع نوكت

 ٠ روصملا نم ءىشثل تاروصملا نم امهنيب ام

 ةجح ريغب حصي نآ زوجي وآ ث اهريغ ال هتوبث ىف ىوعدلا سفن الا

 مهاردلا ف زيجأ دقو ، هيف ليبس نم كلذ ىلا سيلو ع هيعدي نمل هب موقت

 ناولألا ىف امهفالتخا ىلع ضورعلا عاونأ نم نامثألا ى امهلاثمآو ريناندلاو

 ٠ نازوألاو روصلاو

 ىف اهملعي نم هثدحآ هريغ ءىشل ناك ام كرتل نامزلا ف فلتخي دتو

 ع عضاوملا نم هيلع دازام ىلا عضوم ف سانلا نيب ةلماعملا هيلع عقتف ك ناكم

 سغن ىف هتوبث حص نآ دعب هسنج عاونأ عيمج ف هزاوج ىلع لدف

 ٠ روصلا نم هل ضرعي اميغ الو ع رهوجلا

 زاج ال لاكشالا لدبتلا اذه ف مكحلا لدبتي نأ زاج ول هنأل

 ٠ اهلك كلذك نوكت نأ الا اهلدبت ىلع هعاونأ ف

ء كلذل ىنعم الف ال او ء عيمجلا ق نوكي نأل زاج عون ق زاج ١ ذاو



_ ٣٨ 

 نم هريغو عرزلا ةرمث فو ندعملا نم ءىش ف حرص اميغ زيجآ دقو

 ٠ ناويحلا نم ءىش فو > تاينلا

 ةرات عمجأ هسنج عاونأ نيع ىف هزاوج ىلع ضورعلا ف ىنعملاب لدف

 عيبلاو ، رصبلاو ملعلا ىوذ نع ع رثألا ىف حيرصت نع ىرخآو س ربخ ىف

 ٠ قرفالو ث كلذك نمثلا قيرفتل

 ح نمث ىلا ءىشلا ف هب غلبي نآ نكمي اميف نوكي نآ عيبلا ىف ىسعو

 عضوم ىف ءارقفلا نم هل زوجي نميغ عستي نآ هيغ ىجر نا اميس الو

 ىوذ نم نيرضاحلا ف ىري ىنعمل رظنلا ىلوأ هيف قيرفتلا نوكي ام

 ٠ لاملا نم اذه لثم ىف زوجي امم هلكو ، لاحلا ىف قاقحتسالا

 نم نيعلا ىف عنميف هنمثو ءىشلا نيب اذه ف قرفي نأ بجعلا نمو

 رمخلا ىف كلذك سيلو ث هزاجأ نم ىأر ىلع نمثلا ف قلطيو ، هزاوج
 ٠ مالسالا نيد ق مارحلا نم امههبشأ امو ريزنخلاو

 ء ميبلا عنمي نآ ءىشلا نيع نم عنملا ىف هدايق ىلع ىغبني ناك دقل

 ىش ىف هزيجي ال نم لوق ىلا ءىش ف هزيوجت نع عجريف ع نمثلا عنميف
 باوصلا ىنعم ىلع هغرعآ اميف هنمثل ةزاجالا عم هنيعل عنملا ىف ىنعم الف الاو

٠ جرخي 6 رظنلا ق
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 سيلغ & هنمث نم نوكي ام هزاجاو ع هلكأ نم ءىش ف عنملا زاج نألو

 اذه لثم ف معنملا نوكو ث هلثمك نوكي ىنأغ ، ءىش ىف بابلا اذه نم

 هلح ىلع هريغ ىف ىقبتغ ء هلكأ نم صوصخلا ىلع عنمت ةلعل نوكي امنا

 ٠ هيف هب مفتني نآ زوجي اميف

 ث قحلا ىف ديعبلا قرفلا نم امهنيب ام ىلع هب ساقي نأل زوجي فيكغ

 ق امهنم ء ىش لك عضوي نآ زوجي ال و & م اع و ص اخ ء ىش لكل سيلآ

 ٠ هيغ كش ال و ؤ كلذكل هنا ىلب . هل ى ذلا هعضوم

 نم عنميف ضراعل وآ س هتاذل هسيفن ف مرحي نآ ء ىش ف زوجب وآ ١

 الك ، ءىش ىف نمثلاب هنم عفتنيل عيبلا هيغ لحيو ، ءىش ف هب عافتنالا
 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو ، كلذك هفرعاغف اذه ىردأ ال ىنا

 ق رثأل ١ ءىجم ق كلذ ىفن نم درو ام ةحص ىفن ىع دنل كنا : هل تلق

 ٠ رهجلا ٤ هتايثا ىعدنغ . ءىشلا نبع ف هزاوجي اذه

 امك ث ءىشلا نيع ف هزيجيغ ث هل زوجي نمل هزيجي نم لوق ىلعو

 الغ ىريو س عسي ىردي ال نمو ى رظنلا ىف امهنيب قرف الب هنمث ف زيجأ

 لفنلا نم امهنم لك هيعدي ام ىلع تأيلغ عبتي نأ اذه ف هب ىلوآ نم ملعي

 ؟ كلذ نم دبالو ، هلوقي ام ةحص ىلع لدي الوق دوهشلا نم لدعب هاوعد :

فرعي ال ام هدحو ، لوصألاو ضورعلا ف عاونأ لوهجملاخ : لات



 ٠ گ _

 مكح هلو س سنجل مسا وهغ نومضم ريغ وآ هسفن ىف نومضم نم هبر

 نيملسملا نيب فالتخالا نم ىرج امب هسنج عاونأ معيف « هسفن ف ىرجي

 هف ٠

 زاجامو ث هعاونأ عيمج ىلع قدصي نآ دبال سنجلا ىلع قدصي ام نأل

 ء لكلا ىلا ءزجلا نم قاسني نآ لدعلاب اذه لثم ىف نكمي هنآ ريغ

 & ىلخاد درطلا نأ الا ، ىلكلا مكح ىلع ىئزجلا مكح هداغآ امب لدتسيف

 اميف اهب ردقي ةذغخان ةوق هتريصب ىف هل نم ىلع الا ث ىفخأ سكعلاو

 صاخنآ نم ءىش ف زاج امنا ، اذه لثم ىف فرعيف ، قحلا ىري نآ

 ٠ عوللا ىلع زاج عونلا

 ء ءافخ الب سايقلا ف سنجلا ىف زاج عونلا ىلع زاج امو

 لوقلا ىف نحنغ س سأب الو اذه ف سانلا نم رصبأ نم ىلع سابتلا الو

 عضوم ىف الو س نامز ىف هفالتخا نم دبالو س لوهجملا نم ضورعلا ىلع

 ٠ لوصألا ىهف ناويح وأ تابن وآ ندعم ىف نوكي نآ نم ناكمه

 نحن ال رادملا اهبلعو ، لوهجم وآ مولعم لكل اذه ف ةدعاقلاو
 دعب ريناندلا ةطقل ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح ىف لوقنف ع هيف
 هللا لام ىه هل نوكي نم وأ ح ساانلا نم اهبر ةفرعم نم ساابالا

. ءاشي نم هيتؤي
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 وآ كبخأل وآ كل ىه » : منغلا ةلاض ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 هللا همحر ديعسأ ىبأ خيسلا لوق فو ع اهيلع ةفاخملا عضوم ىف « بئذلل

 وأ اهب عفتني نأ ىآرلا بجوأ ناغ : اهذخأب نآ دعي لبالا ةلاض ق ىلاعت

 ٠ هلوق ىنعم ىلع هل زاج امحل ءارقفلا ىلع اهترفي

 نم طلتخا اميغ . هلل ١ همحر ؤ ىر ١ وحل ١ ىبآ خيشل ١ لوق ق و

 قفنأ هنأ هيغ هلام دحاو لك ىردب ال ىنح ناصنتقلا ق ساانلا لبانس

 عفريف 6٧ هنع ىورب ام ىنعم ىلع ءارقفلل راص الاو ؤ هيغ ءىش ىلع

 ٠ هلل وقت نم

 ق ١ ذه نم ىقبيب اميف > هلل ١ همحر ك ديعس ىبآ خيشل ١ لوقو

 نمم سيآ اذا ةطقللا ةلزنمب نوكي هنأ وه نمل فرعيب الغ امزح صيبقلا

 ٠ ءارقفملا ىلع قرفي نآ هل ىه نم ةفرعم

 ةنيبلاب حصي ىتح هدي ىف نوكت نم دي ى هلاحب هنأ رخآ لوق فو

 ٠ هلوق ىنعم ىلع دحألا

 ضرأ ف هريغ عم هدبع لمع نم لجرلا هباصأ اميف : ىلع ىبآ لوق فو

 هملسي نأ هلكأي الآ دارآو ء ضرألا ق كسشذ ؤ ةعارزلا ق بيصنب موقل

 ح اهباحصأ حصي ىنح هدب ق وهغ الاو 4 مهف رع نا ضرألا باحصآ ىلا

٠ هلوت ىنعم ىلاع طوحألا وهغ ء رقفلا ىلع هلثمب قدصن نا و ؤ مهيلا ملسف
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 وبآ لاقو ١ هي ىصويف ,هم قدصن نا : ىلاعت هلل ا همحر 6 رثؤم ٠

 ابوث هلزنم ىف دجو نميغ : هللا همحر ، ديعس ىبأ خيشلا لوق فو

 وهغ ث هاسنيف هل نوكي نآ هعم هيغ لمتحي ملو « وه نمل .هغرعي ال

 نأ هل نأ : لوقلا ضعب ىفغ ع ريغغ وهو هسبل ناف ء ةطقللا ةلزنمب

 ع هلوت ىنعم ىلع بلاط اهل حص نا نماض اهل نوكيو ث هتطقلب عفتني

 محللا ىف هلوق نم هباوج ف هنع مغري نمع : رخآ عضوم ى لاقو

 ء كلذ لثم فرعي نآ هفرعي ال نل هموزل ىلع نزويو لاكي امم هريغو

 ٠ كشي ال ىتح هسفن ىلع اطايتحا لضافتي ناك ناو

 طايتحالا امآو ى مكحلا ليبس ىلع ىتآ دنغ كلذ نم طسولا قرغ ناغ

 امنا هناف س نزوي الو لاكي ال امم ناك ناو ء ءىشلا كلذ نم لضفألاف

 اهلو 5٧ هسفن ىلع مكحي نآ هيلعو ةميقل ١ ف ط انحبو ش كلذ ةميق قرفي

 ٠ مكاحلا مدع اذا مكاحلا هب مكحي امب

 نوكي امم ىدنع وهو ع نزولا ف هتفرعم كردت امم ىدنع محللاو

 نم ضارت دنع الا ةميقلاب نوكي كلذ رصبأ الو س نزولاب :لثملاب مكحلا هيغ

١ و نم اضل ١ نومضمل ٠



 س ٤4٣

 ىلع نزولاو لثملا اذه ف هجولا نوكي نأ بحأغ & كلذ باغ دتو

 ٠ موحللا طسوأ نم مكحلا ىلعو ، موحللا لضفا نم طايتحالا

 دارأ نم قح ف ىفكو ع هرثكأ فف ىنعملا ىلع هلقن اندرأ ام ىمتنا

 تابثال ىضتقملا ىفنلا ىفن ىلع اعرش لدي ام هيغ نألا ، ىدهلا هب هللا

 .ضورعلا نم ءىشلا نيع زاوجل ةبجوملا ةلدألا نم اهب امل اعطق ىفنملا

 ىلع ص رثألا ىف هدوجول ىفنلا حصي فيكغ ، حيحص لاقم حيرص ىف

 ٠ رصبلاو ملعلا لهآ لوقت نم هريغو ث ربخلا ف هدوهش روهظ

 اميغ رظني نآ ةركف هل نمل ىغبنيف هتوبث ىف مكحلا نم اذه ىلعو

 ركذاف ث ةثالثلا سانجألا هذه عاونأ صاخشأ نم ىلوأ صنلاب هيف

 غلبن ىتح ، ةيوزجلا اهصاخشأ نم هفرعيغ هاري امب لقتني نآ ىسعو لعل

 ء ةيندعملا ىلع مهاردلاو ريناندلاب لدتسيغ ث ةيلكلا اهسانجأ ىلا عاونألا نم

 ٠ ةيناويحلا ىلع منغلاو لبالابو ص ةيتابنلا ىلع عرزلابو

 نازيم س سانلا نم بلط قح ى ركذي مل ام ىلع ةلالد روكذملا ف ناغ

 ىذ نم مهفلا ىلوأ قح ف لكلا ىلع لدي ام ءزجلا ىفو ، سايقلاب لدعلا

 ٠ ىلكلا عرف ىئزجلا نألا ، ملعلا

 ، هرظن لاح هكاردا ةريصب نيع ىلع فعضي مل لصألا ىلع علطا نمو

 دعب هملع ىلع برعي ث همهغ ىلع فيكغ هتايئزج نم هتحت امل عماجلا نأل

٠ كلذ لبق ال همسا لوخدو ء همكح ةفرعم
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 هل حصي فيكف هيردي ال امو ى هروصت نم عرف ءىشلا ىلع مكحلا: نأل

 لك ىف ، ةلهو لوأ نم هل عقي امبر كلذف ىلع .هنآ الا ك :هيخ مكحي نأ

 نيح ىفو & هركذ هلاب ىلع رطخي وأ هب عمسيف ث هينذأب رمي اذه نم ءىش

 نكمي امم هروذن ىلع كلذ ناف رخآت امبرو ، ةلهمغ هيغ ريخأت ام ريغ نم

 ٠ ةلفغل نوكي نآ

 هب ام ىلع اذه نآ ولو س كلذك نوكي نم ىلع بلغألا وه لوألاو

 لاحلا ىف رصبأل ىه ام اهغرعي.ىتح اذه.لثمل ةبجوملا ةلعلا ةيهام ف رظن

 & اهدحو ةلعلا كلتل اهعمجأب ةمولعم ىه امنا ، لاملا نم لوهجملا عاونأ

 عبتتلا ىف بعتلا ةفلك نم حارتساغ ي هل ىه نمل اهب ةلاهجلا ريغ ىه سيلو

 ٠ هل ضرعي نيخ هنيعب ءىنت لكل

 مكحلا ىف ةذختم مسالا ف اهفالتخا ىلع اهاري نأو دبال هنأل

 ء هريغ ال ةدحاو ىمسم ىلا اهلك سانجألا عاونأ صاخشأ عوجرب

 نم ىأر ىلع س تانومثملا ىف هزاوج ىلع لدي ام نمثلا ةزاجا ف نأ الا

 ٠ ىأرلا اذه ىلع هنمثو ءىشلا نيب قرف ال هنا س هزاجأ

 ىورف ، ةطقللا ىف ربخآ دقو امهنم ءىش ف هزيجي ال نم ىآر ىلعو

 بيغت الو فرعت » : اهيغ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف

 اذهو « ءاشي نم هيتؤي هللا لام نم ىهغ الاو اهبحاص ء اج ناف متكت الو

٠ اهمسا هقحلي ام عيمج ىلع اهمكح لخديغ ك معآ لوألا ند



:٤٥ 

 زاج امل كلذ الول ،.تالوهجملا نم عون الا لاملا ف ىه سيلو

 عيمج .ف هزاوج ىلع لدخ ، لصألا ف هل ىه نم ريغل زوجت نأ لدعلا ىف

 ٠ رثألا نم عضوم ريغ .ىف هب ىتوأ امو ث ربخلاب ضورعلا نم لوهجملا عاونل

 ىاف ث هبرب لهج!ا دوجول بجوملا ملعلا مدع ريغ كانه سيل ذا

 ريغ نه نوكي نآ زوجي وآ اهريغ ال ىه ةلعلاو س همار نمل حصي قرف

 ىلعل مكحلا ىف اهنا الك س ليبس نم هيلا سيلو ث ليلق وآ ريثك ىف ليلد ام

 . كش الو عضوملا اذه ىف ءاوس

 اهيغ اذه نم :زاج امغ ؤ ةطقللا ىنعم ف اذه ىلع نوكن هب اهنأل

 نومضمن .وأ ةنامآ وآ نويد ىف ءىش نم اههبشي اذه ف امم اهريغ ىف زاج

 ص ىأرلا ىف ال وأ هنامض ىلا بهذي نم ىأر ىلع نوكي ىآر وأ عامجا ف

 قرف الف .:هل ىه نم ىلا اهظفحل اهذخأ ى ةينلا ميدقت عضوم ف ىمك
 .٠ عوجرلا اذه هف اهنيب اميف

 حصي ىنأف ث ةلولعم اهب ىهغ ث اهعمجت ةلع ىف ةلزنم ىلا اهنم لكلا

 ..ةلوهجم اهلكو اهمكح ف ءاوس ىلع نوكت الأ اهمسا داحتا ىلع

 كلذكو س هل هطقلي ام زاوج ف ىأرلاب فلتخي نآ زاج نألاو

 سييلف ، هزاوج عضوم ف هلثمل هزيجي نم ىآر ىلع هرقغل هيلع نوكي اميغ

 هل زوجي نمم'ريغلا قح ى الو © اهسفن ق امهنيب قرغلا بجوي امم كلذ

٠ نومثملا ف زجي مل هل.عاغتنالا نم نمثلا ف زاج



_ ٤٦ 

 ىف زوجي وآ ، هنمثو ءىشلا نيب قرفلا مدعل كلذك نوكي نأ الا

 نميغ هتترفي نآ همزل نمل نزوي وأ لاكي اميف لثملاب هموزل ىلع لدبلا

 نآ هسفن لديملا نم عنمي نأ هزاوج ىلع زوجي فيكغ ، هل زيجأ

 ٠ هيلا در هنآ وأ ، هيدي ف ىفن ول

 نوكتف ث هنمث ىف زوجيو ، زوجي الآ ءىشلا نيع ف زوجي وأ

 ةحص ىعدي نم ىلعو حصي امم هفرعأ ال ىنا & الالح اهنمثو امارح ىه

 ٠ قحلا ف هبجوي ليلدب هاوعد ىلع ىتاي نآ قرفلا

 هاندغأ امب هيلع داري الأ نم اذه ف ىفكو ث ءىشب سيلف الاو

 ىلع اليلد راثآلا نم عضوم ريغ ف نيملسملا لاوقأ نم اهريغو رابخألا نم

 ىنعملاغ ، هغورحب لكلا ىف نكي مل ناو ك هلوق ةلباقم ى اهنم هاندرآ ام ةحص

 ٠ مهل كلذ ىف

 فالتخالا مكح هقحلي نأ نم هقرفي وآ هلكأي اميف هدايق ىلع هلدي الو

 ء نومضم لام هلصأ ف هنأل ، هل اهموزل نيح ف هب ةيصولا موزل ف
 لوق ىلعو ص هيغ هل زوجي ام ضعب هبر ةفرعم مدعل هب لعف دت هنكلو

 عيمج هيف زوجيو ، هل وهغ ث لاملا تيبل نوكي هنأب هيغ لوقي نم

 ٠ هل زوجي ءىش نم هيلع زاج ام

 وهف هلهأل ةنامألا هجو ىلع هيغ لعجي هنأب : لوقي نم لوق ىلعو
٠ هلاح ىلع وهغ الاو مهيلا ملس مهل هنآ حصخ اوءاج ىتمغ © مهل



 ا ٤٧

 لام هنآب هيف لوقي نم لوقي نم ابيرق نوكي نأ اذه ف ىسعو

 رصبأغ ، امهيف رظن نملا ىنعمب هيغ امهنأل ، ءىش ف هب عفتني ال ىرح

 هرمأ ىلي نمل زاج::هبر ىلع هداسبغ نم ءىنن ىلع فيخ ناغ ، هداينت ىلعو

 الدب هيغ عدوتف ، ةميقلاب هعيبب نآ اذه لثم ىف باستحالا ىنعم ىلع
 ٠ هيق ىآر ىلع هنم

 ىنعم ىت هنأل ، ءىش ريغ ىف بهذيغ عيضي نأ هيلع افوخ سأب الو
 هيلع نمؤي اميف هلاح ف نيمألا ىلع ام الا هب مئاقلا ىلع سيلو ث ةنامألا

 دعب نم ىأرلا .اذه ىلع هصالخل هيف هل عضاولا نكي مل نا هلاثمآ نم
 ٠ هنامض ىف راصف هب ىلي نأ

 ىرعت الأ" هيلع انومضم راص نم ىلع هب ةيصولا ف ىرأ ال ىنان
 اهموزل ف فلتخالا ىنعم هقحلي نآ هلبق نم ىذلاو ىأرلا اذه ىلع

 نم ىدنع هيغ جرخي .ام حص نا هب ىصوي نآ هيلع اميغ همزلت نيح هل

 ٠ هيلع زوجيف رظنلا

 امهنأل ث هب هل سايقلا ىنعم ف هبشأ لوألاب هنأك اذه ف ىناثلا نأل

 ١ ء هبر ىلع هغالت نم

 ىوذ نم ةقثلا .لهأ ىلا هريغل هيلع امم جورخلا ىنعم ىلع ثلاثلاو

. ىرأ اذبه ىف ام اذهف اهتوبث ىف فلتخي امم ةءاربلا ، جرخي ةنامألا



_ ٤٨ 

 ه الف هحفرأو هبف هفرعأ الوت ىرغ نع ىظفح نم ىدؤآ نأ اماغ

 لوعأو هعدتأف ٥ دمنعأ اذه ق ءىش باحصأل ١ لوق نم ىنرضحي ال ذا

 كلذ ق قحلا قفا و ناغ ٧ هيغ رظنب نآ ىلوق نم اذه ف بحأو

 نع فعضلا لحم ق ىنأل ىلوآ كرنلامي وهغ الا و ؤ هي ذخؤب نأ ىغبنيغ

 ١ نم ىب امل أ ذه لئمل ىط اعتا ١ ر ذ ق نه ول ١ ىع اي روصق ف هلو انن نع ىع ٠

 هيلا رظني نأ ىسع ، بابلألا لهأل ةركذت هباب ىف هتبثأ امناو
 هيلع ردق نمل ىأر عضوم هناف س هيف ىأرلا نم مهدنع امب اولوتتيف

 ٠ مالسلا و

 5 وه ام هب ىنربختف لوقلا اذهب ىنفرعت نآ ديرأ ىناف : هل تلق

 ءىنلا نيعل عفدلا نود هيغ عيبلا زيجأغغ ٨٧ همي ىتنوآ نبح وه ءىش ىآ ىفو

 ؟ كلذ نكمي ناك نا كلذك ىل حرصغ ع ءارقفلا ف هل قيرفتلا وأ

 عاركلا نم دجوي اميف هنا ليق دق امم اذه نا ئ معن : لاق

 اميف هلونت ىلع برحلا ىضقنت نأ دعب نم ىغبلا لهأل عاتملاو ةحلسألاو
 هلهآ ىلا مفديل هيلع ردق ام ممجي نأ نيملسملا ىلاول ىغبني ال هنآ مهنيب

 . هيلع سأب الغ مهيلع ردقي مل ناو ، اوغرع نا

، ءارقفلا ىلع هب قدصتو عيب لهآ هل فرعي مل نا : رخآ لوق فو



. ٤٩ 

 روغ نم اذكه مهيلع هقرفي هنأ ملعأ ملو ، مهيلع ءارقفلا هعاتبا نا لينو

 وأ داز ام الا هلوق نم هغرعاف ح رثألا هب ءاج الو ث رمؤي الو هعيبب نأ

 ىف ميبلاف سأب الو ، هيف كلذ نوكي نآ نمآ ال ، ىبأغ هفورح نم صقن

 هسفن ثىنلل قيرفتلاو ك ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلع زئاج هقيرفتل عىشلا
 ٠ كلذك هل زاج نمل ىأرلا اذه ىلع هب عافتنالاو ، هل زوجي نميف

 نوكيغ ي لاملا تيبل نوكي نآ ىلا اذه ىف بهذي نم لوق ىلعو

 اذه فق زوجي وآ س هنمثو ءىشلا نيب قرف ال هنأل س لاحلا اذه ىلع

 ٠ انمث الا زوجب الآ

 عفري هنع اميف ث هللا همحر س بوبحم نب دمحم خيشلا لوق فو

 هذخأغ اعقاو هريغل آفبس دجوف ث ةبراحملا ف عطقي ال فيس هل نميغ

 هدب ىف وهغ ىقب ناو مرغلاغ رسكنا ناغ ث هيف هل زاج ام ىلع هب لتاقخ

 ٠ ةلبقلا لهأ لاومآ ق جرخي باوصلا ىنعم ىلعل هنأو ء ةطنتللا هيش

 وه نا مهنم ىغبلا لهألا هنأب حص نا هنامض ق فلتخي امم هنكلو

 . هيلع نامضلا هيف ةبجوم هل ةعاضا ريغ نم رسكنا وآ هدي ىلع فلتف عاض

 زاج ام كلذ نم هبلع زوجيف ى ةطقللا ةلزنمب هدي ق هئانتم ىلعو

 اميغ زوجي ال لب ص اهنع همكح ف جرخيغ اههبشي نأ حصي ال ذا ، اهيف

( ١٤ ج نئازخلا _ ٤ م )



 .ةحلسألاو عارتلا نم هريغ ىلع زوجي نأ الا س اذه نم فيسلا ف زاج

 ,هلك هنأك 6 لالا تيبل وآ ءا رقفلل هزاجأ نم لوق ق 6 لاح ىلع عاتملاو

 ٠ لاملا ىف ضورعلا نم

 :لام ىف زاج امو هيف كش الو س لوهجملا نم هلكو هنيب قرغ ىاخ

 ىنعملا اذه هف اهنأل ، ةلبقملا لهأ نم مهريغل اميف اذه نم ىنبلا لها
 . امكح هيف هبجوي امب هيلع لدي نأ قرفلا ىعدي نم ىلعو ث ءاوس ىلع

 ٠ امزج ليبس نم هيلا سيلو

 نآ اهيف زيجأ امك ، هل زوجت نمل اهب عافتنالا ةطقللا ىف ريجأ دقلو

 ةدايزلا نم هب ام ءىشلا ىف جرخي نآ امبرو ث نمث ءارتفلل قرفتل عابت

 .ىف هزاجأ نم لوق ىلع هل زوجت نمم دحاولل زوجي ام رادقم ىلع

 .هيلا امبرو ص هلدع ىف قحلا بجوم ىلع هلثمل هيغ ةكرشلا وآ هل ميبلا

 .هقيرفت ىف بابحتسالا ىنعم ىلع ءارقفلا نم قاقحتسالا لهآ ددعب اعد

 ٠ مزال ىف ال ، مهيلا هلاح ىلع هعغد وآ ؤ مهيلع

 .كلذ سيلو ع هل نمث ال اميف رذعتل انمث الا هقيرفت نم هنآ ولو

 ىف حابملا ىنعمل جرخي ال ام نمث ىلا هب غلبي ال اميف زاج اذاو ، كلذك

 . نم هب عفتني وأ هل زوجي نمل عفدي نأل ث هريغ وآ نومضم نم كالمألا
٠ هرقفل هدي ف



_ ٥١ 

 دح ىلا رقفلا دح نم هب جرخي ال امم هيلع داز اميف منام ىأغ .

 ش رارقالا لهآ لاومآ ىف زاج اذاو س كلذك هفرعأ ال اذه ىف ىنأ ىنغلا

 نوكي ال ام عضوم ىف ص راكنالا لهآ لاومأ ف زوجي نآ الا زجي مل

 ىلع قرغي هنآ اهنم اذه ىلع نوكي اميف لوقلا نم جرخي هنأ الا ث ةمينغ

 . نيكرشملا نم مهارن

 .ىلع مهنيب ةثراوملا ق نأ الا ك نبملسملا ءارقف ىفغ اودجوب مل ناف

 ٠ هيلع لدي نآ ىنعملا ىف هبشي ام نايدألاب اهزاجأ نم لوق

 .ىق كلذك ةلبقلا لهآ نم نوكي نم وآ ى نيملسهلا ءارقف ىف قرغ ناو

 اذه نأل ئ ىأرلا ىف باوصلا نم هجورخب لقأ مل . عضوملا اذه

 هنكلو ء رفاك نم ملسمل ال اثاريم ناك ول لب ء ءىش ق ثاربملا نم ال

 ٠ كلذك ال

 .دحأل بابلا اذه نم هلوخد ىلع نوكي اميفو ث هيغ ركفي نآ ىغبنيف
 هيف جرخي نأ هسب امم هناغ هلهأل ةفرعملا مدع مم هلصأ ف نيدترملا نم

 .نيكرشملا نم هتدر لهأ تيبل وآ ث ءارقفل نوكي هنأ ف فالتخالا ىنعم هقحليخ

 ىلع مالسالا حلاصم ف جرخيف ، لاملا تيبل وأ نيملسملا ءارغغل وأ

 .هيف زاج ام

كلذك نوكبي نآ نيدلا ف فالخلا لهأل اذه نم نوكي ىذلاف ىسعو



 ۔ ٥٢

 حرص ناو ص دعبي ال امم هلكو ، لاملا تيبل وآ ءارقفلل هزيجي نم لوق ىلع

 . هنيد لهأ ءارقغ ىف هقيرفتي

 عنمل ةبجوملا ةلعلا مدعل قحلا ةوعد لهأ ءارقف نم ىلوأب مه سيلف

 باوصلام ملعأ هللا و > هزاجأ نم لوق ىلع كئلوأل 6 هتحابا وآ ءال ؤ

 ٠ هريغو اذه ق

 ىري نآ هب ردقي رصب ةوق هل نمل ڵ رظنلا لحم ىف هناغ هيف اورظناذ

 ةعدوملا ، ىناعملا رارسآ نم نيعلا ةيؤرو نذألا عامس نع باغ ام س نيحل! ى

 ٤ هريغو نفلا اذه ضما وع نم نعي امم ىنابملا قادصا ىناعم ٠

 هعوجر ىنع نوكي نأ لوصألاو ضورعلا نم لوهجملا ىف ىرأ ىناغ

 نم قحآ هب مهناف ، مهئارنتغ ى وآ ث نيملسملا لام تيبل ص ىلاعت هللا ىلا

 ةقفاوملا ىلوأ نم راكنالا لهآ وآ ، رارقالا لهآ لام نم هلصأ نوكيب ثيح

 ٠ نيدلا ى

 ، امهيف وآ ، لمعملا وآ لوقلا ىف نيملاعلا نم نوكي نمم هيغ ةقرافملاو

 ، ىأرلا اذه ىلع هدابع نم هيلا عجر نأ دعب قرغ الو ، ءاوس هلكذ

 قلطآغ ءاج امك هل هزاجآ نمم ث هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هلام راصغ

 هب عرولا لهآ قحأ امو س نوكت عضوم ىآ نم هللا لام ىه ةطقللا ىف

٠ نيدلا ةماقا دعب نيملسملا ءارقف نم



. ٤٣ . 

 ءىش هللا لام ف هلل ١ نيد نم ءىش ق فلاخ وأ > هلام كرشأ نم سيلو

 هيف لخدب نآ ىسعف 0 لاملا تبب ف قح نم لاح ىف مهل نوكب ام الا

 ملعأ هللااو . ى رأ هدمغ ام حص نا هلا وزب معفتريغ ح لاحلا ق هل هبجوي اضرع

 ے ١ هب ٠

 ىلع بح ىناغ ي ىآرلا ىف لدعلا نم جراخ ريغ هنآ ىسفن ى ناك ناو

 الاو ث رظنلا ىف باوصلا ىنعم ىلع جرخ ناغ س رظني نأ اذه فق لاح

 ٠ رذحيفغ بناجي نآ هب ردجألاف

 عدخني الئل 6 ردان لك هلاسأ ىذلا وهغ هيلع لدي ام هيغ دروآ نا و

 .هدص ق بيسل ١ نوكأف س ٥ دشر لريس نع ه دصخ ف قح بل اط همي

 ٠ كلذ لئمل ضيرعتلا نم هلام ذايعلا و هير نع

 عفدي نأ هبر ضورعلا نم فرعي الام لك ف كدنع زوجيو : هل تلت
 ص هب لاق نم لوق ىلع. لاملا تيبل وأ هل زوجي نم ىلا هسفن ءىشلا

 ؟ اهريغ وأ ةطقل نم قيرفتلا هيغ نكمأ نا ءارقفلا نيب هقيرغت كلذكو

 .ناو ء ءاوس اذه ىف ىدنع اميغ هنمثو ءىشلا نأل معن : لانت

 هيف سيلف ث ركذيغ لوقلا ىف رمؤي هب ام رثكأ ف نمثلا قيرفتل ميبلا ناك

 زوجي نمل هزاوج عضوم فق هدارآ نمل هقيرفت نم عنملا ىلع لدي ام

٠ هل هزاجآ نم ىآر ىلع ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هل جرخي ال اميف هل



_ ٥٤ 

 ىلع هراتخاف هبر حص ىنه همرغ ىلا بهذي نم لوق ىلع هنأ الا

 دنعب نم نوكي نآ نم نزولا وأ ليكلاب لثملا هيغ كردي اميغ دبال .رخآلا

 ٠ هليك وآ هنزو ىف فرعي امهنم هب امي هل ةفرعملا

 هيلع ىداني نأ دعب نمف ث لثملا هيغ كردي ام ىلا امهنع جرخ امو

 ىوذ نم لودعلا هموتني وآ س ةدحاو ةعمج سانلا عمجم ف ةميقلا ةفرعمل

 ىف لدعلاب هنمث نم هرصبآ ام هيلعف الاو س هل نكمآ نا هلثمب ةغرعملا

 ٠ هفرعي ام ىلع رييختلا عقيف ث امولعم نوكيل ، كلذ هموي

 دق هنآ ىري ىتح ث هيلع ردق ام غلبآ ىلع ىرحتلا نم دبالف الاو

 هنأ ىلا ىأرلا ف بهذي نم لوق ىلع ال ، ىآرلا اذه ىلع هنم جرخ

 ىلع نوكي هنأل ، اذه نم ءىش ىلا جانحي ال هناغ ، هيلع مرغ ال
 ٠ هيغ ىنعمل ال هدايق

 نآ هل نكي مل ، هل زوجي نميف هنمث قيرفتل ديزي نميف هعاب ناو

 . هيلع انومضم هموزل ف نوكي امغ رجآ هنمث نم عيبلا ىلع عئابلا ىطعي

 ىنعم هيغ جرخ نأ ىسعف ص هيدي ف ةنامألا ىنعم ىلع جرخ امو

 هزاجأ نم ىأر ىلع كلذك هم عدي نآ هنا ذ ف هل نوكي ام فدااتخالا

 . رثكأ وأ دحاول عفدلا هيف نكمي اميف

هنمث ىف نوكت نأ ةرجألا هبشي هنآكف ث عيبلاب لوقي نه لوق ىلعو



 هنأكف عيبلا الا هيخ نكمي ال امو ، مزال ريغ ف ةمارغلا نم همزل الئل
 ىلع هريغ قيرفت هنكمي ال ذا س كلذ هل نوكي نآ نم اذه ىلع برق

 ٠ هصالخل هزاجأ نم لور

 نآ مرغلا همزلي نم لوق ىلع هل نكي مل همرغ دا رأغ هبر ءاج ناغ

 ناو ع عيبلا ىلع هل ةرجأ عئابلل هنمث نم هملس ام رادقم هقح ىف هصقني

 دري ام عضوم ى هل قحتسملا ىلع هيف مجري نآ هل سيلغ هدنع نم هملس

 ٠ هيلع سيل امم هنأل ، هيلا

 كلذ ناف ، اهقيرفت ف ةعطقلا ىلع ىدانملا ءارك ىف تبثغ زيجأ ناو

 ىسعو ] قرف امهنيبو ث هيلع هفالتا ىف اذهو ض هبرل ءىنلا قيرفت ىت

 نأل س امهيخ ةزاجالاو منملاب رظنلا ىف فالتخالا ىنعم هيغ جرخي نأ

 ٠ هيلع امم امهقيرفت

 برقي امم ه ارأ ال ىنآ هيلع سيلو ث هل اميغ منمي فيكف هيغ زيجأ دتو

 نا اهبر ىلع زاج امو ث كلذ نم توبث ىندأ اذه نوكي نأل ڵ رظنلا ىف

 ٠ اهعيب ىف زاج اهفيرعت ىف زاج ناو ، حص مل نا اهنمث ف زاج حص

 ىف فالتخالا نم هب ىه ام ىلع اهفيرعتل ةطقللا عيب ف حص اذاو
 اهذخأ عضوم ىف ةنامألا ىنعمب نوكت اهنأ ىلا بهذي نم ىآر ىلع اهنامض

ام وأ ‘ ع امجالا ق نوكي اميغ هيشي هنآكف ى هل ىه نم ىل ا اهلتغحل



. ٥٦ 

 ۔ ىرأ ام اذه ف حص نا ىرأ اميف حصآ نوكي نأ نومضم ريغ ، ههبش
 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هثلاو

 ديبعلاو لوصألا نم ءىش ملاظملا هذه ى ناك ناخ : هل تلت

 ىف ىغب وأ ء هفلتأ اميغ هيلع نوكيف همزلي ىذلا ام ص ناويحلا نم هريغو
 ؟ هيغ هرمأ نم اذه ىلع هندب

 نم هلامو لزانملاو لخنلاو ضرألاو ءاملا ىه لوصألاف : لاق

 ىف عرزلا سنج عاونآ نم نوكي نأ نع هب جرخي تباث قاس رجشلا

 ةرورض جلاولا \ ناسنالا عون نم ناويحلا ف ديبعلاو ، عرفلاو لصألا

 . لتثلا نم هقاطأ ام رادقم ىلع فيلكتلا عاونا لمحب ىلب نم لمجم ىف

 هعابناب هنع نم ةناعال اهلمحت ىلع رداقلا لقعلا نم هب ام دوجول

 هل ىرابلا نم ةفأر س رجألا ليزجل هقح ف بجوملا رمأل انطاب ى اهلمحب
 ٠ هيلع هناعأغ هيلا هادهأ ام ىلع ةمحرو الضف

 ىتأو ث هيلع ام كرتغ اهلضغ نع بغرو اهلمح نم ىبأف اهعاضآ نمو

 فلاخي نأ هل ال نم ىصع دقغ ، ميرحت وآ ةنونيد ف ةهافس هل سيل ام
 لاحلا ىف همزلخ رمأل لعغ وآ ث ىهنلا كرت ف هايا همزلآ امم ءىش ىف

ء ميركتلا نع دعييف ث ميركلا باب نع درطب نأل الهآ راصف © لالضلا مكح



 هرارقا ىلع حصي فيكغ & ىصعي نأل هلدع ىف قحتسا نم ىصع نم نأل

 ٠ هزاوجل امزال هرا د ق نوكب نآ

 ايندلا ةايحلا رثآو ع ىندألا بلط ىلع هقح نم نوكي نأ زوجي وأ

 ؤ هناش ف كرتي نأ ىلوألا بح ىلع هب ىلواغ الك ، ىندي نآ ةرخآلا ىلع

 ؤ الوذرم مومذم ث الوذخم ًمولم هيع ىلع ىقبيف ص هناطبش ف اريسأ

 ام هيف لاقي نأ ديدج وهغ ص هدنع هل ةميق الو ح هللا نم هل رصان ال

 نادو ث ىلاعت هللا ىلا باتف عجر نم الا ، هرفكأ ام ىلع باذعلا ف هربصأ

 باوتلا ميلحلا هناف قح نم هريغل همزلي ام عيمجب قدص ى هدابعلو هل

 ٠ ميحرلا

 امهنيب ام قرغ ىلع لدي ام لحتسملاو مرحملا ف لوقلا نم ىضم دقو

 مزليف ، قح ريغب امهريغل قح نم امهيديأ ىلع بهذي اميف ةبوتلا دعب

 3 لحتسملا نود مرغلا هميرحتب ناد امل كهتنملا نامضلا هيغ اميغ

 نآ داك امب هلالحتساب ةنونيدلا ىلع هغلتآ اميف اهدعب نم هبلع سيل هناف

 . قافولاو فالخلا لهآ نم ي قافتالا هيلع عقب

 هدري نأ نم ءىش نم هيغ هل دبالو ، هلهأل وهف هيدي ىف ىقب امو

 نوكيو ء هماقم هرغ موقي نم ىلا وأ هيلا هملسيغ ح هلصآ 2 هل وه نم ىلا

امك ئ اهنع عوجرلاب اهلهآ ريخي لوصلألاف 6 اذه ق ءاوس ىلع



_ ٥٨ 

 © هل ىه نمل اهكرت ىلع داهساف الاو ي اهيف هدي عغرب نآ دعب هيلع ردقي

 ه اهبابرأ نم هنوفرعب ال نمل دوهسثلا فيرعتو

 امهضبق ىلا وعديف امهيدؤب تاناويحلا نم نوكي ام عيمجو قيقرلاو

 © امهيف هموزل عضوم ف جورخلا هيلعو ، اهميلست نم هل زوجي ام ىلع

 ىذلا عضوملا ىلا هدر ف ديبعلا نم هيلع ىشخي الامو ، امهنم ءىش ى وأ

 ٠ هبابرآ ىلا غلبي نأ لبق عيضي نأ هتمالس ىلع داهسثالا مما هنم هذخآ

 حصي مل ام هب هتعاربو هل هزاوج ف فالتخالا مكح هقحلي نأ ىسغ
 مل هنأ وأ ، مكحلا ف آربي هب ام ىلع هلهأ ىلا هغولب هلاسرا ف هعم

 ٠ هموزل ق ىقبيغ 6 كلذ مهيلا غلبي

 ق نوكب هنآ ىلع ل دي ام هللا همحر ؤ ديعس ىبأ خيسلا لوق ق و

 اميف لوقلاو ث هيلاوم زوجو هنمآم ىلا غليب ىتح هيلع وهغ هنامض

 ٠ كلذك اذه ىلع لبالا نم نوكي

 ة .رقبلا نم ىنعملا ىف اههبشآ ام اهب قحلي نأل ناث لوق ف زوجيو

 ىلا ليمت ىسفنو س ىآر ىلع باودلا رئاس ف زوجيغ ثلاث لون ىلعو

 عايضلا نم اهيلع نمألا عضوم ف باوصلا نم ىأرلا ف جراخ ريغ هنأ
 نآ هدسغفي هريغ لام ىف وآ هنرح ىف اهنم هدجي اميغ مهلوقل ع لاحلا ف

. هيف هزاوجل اذه ى هيلع نامض الو ع حابم عضوم ىلا هجرخي



 ۔ ٥٩

 قحلا بجوي ام ىلع اهاه ىلا اهنم جرخي ىتح هنامض ف ىهغ الاو

 لاح ىلع تاناويحلا نم ءىش ف الو ع ديبعلا ف هل سيلو ث اهدر ىف

 هزاوجل اذه ف هيلع نامض الو ي حابم عضوم ىلا هدرب نأ هموزل ى

 قحلا بجوم ىلع اهلهآ ىلا اهنم جرخت ىتح هنامض ف ىهغ الاو ، هيف

 .اهدر ى

 هموزل ف لاح ىلع تاناويحلا نم ءىش ف الو دييعلا ف هل سيلو

 هنمآم ىلا غلبت نأ ليق هيف عايضلا نم هيلع ةغاخملا عضوم ىلا هدرب نأ

 ٠ هيل وم زوجو

 ح ربك وأ ضرم ىف فعض وآ رغصل هغولب ىجري ال ام لاحب نوكي وآ

 ء هل ضرعي عنام وآ قابأل غليب الآ ڵ هيلع وآ هنم ىشخي نمم نوكي وآ

 هنأ هعم حصي ىتح مراغ هل وهغ مزال هنامضو ع مثا وهغ لعف ناف

 ٠ هل ةءاربلا هب حصت ام ىلع هبر ىلا غلب

 ىلع هزاوج نم هيغ عنملا و ةزاجالا نأ ىلع لدي ام اذه فو

 امهفالتخال س ناكملاو صاخشألاو نامزلاب فلتخي امم هزاجأ نم لوق

 . نامألاو ةفاخملا بجوي اميغ

 لاوحذلا هذه عيمج لاسرالا ليق ىعارب نآ اذه لثمب ىلب نم ىلعو

ىف ىتأي الئل كلذك ةبادلا ىف لوقلاو ث ىلوأ هب هناف ىلوملاو ديبعلا قح ف



 ۔ ٦٥٠

 نامضلا ف ىقبيو ، مثالا هقحليف هل سيل ام امهنم دحاو لك قح
 ٠ مرغلا همزليغ

 ملسييغ س هنامض نم أرب هب ام ىلع هبر ىلا هغولب هعم حصي نأ الا

 هتنغاومل هنيد نم ىلاعت هللا ىلا باتملا نم دبالو ع همثا نود همرغ نم

 هزاجأ نم لوق ىلع هتزاجا عضوم ف هزاوج نم كلذ نأل ى هل لحي ال ام

 . هيلع نمألا عضوم ف ةنانئمطالا ىنعم ىلع جرخي امل

 ىلع وهف الاو س هيغ ىآر ىلع نوكي نأل مكحلا ىف زاج ناو

 نآ زوجي فيكف اذه ىلع ةصالخل هغولب نم كشو ، هموزل نم نيقي

 نم هل نوكي نم ىلع هباهذ نم ءىشلا ىلع ةفاخملا عضوم ى هل حصي

 زوجي امم كلذ ىرأ ال ىنأ هعم ررضلا هنتحملي نأ ىشخي ام وآ ث هبابرأ

 كلانه ٠

 عضوم ف ىأر ىلع هيف وآ ث مكحلا ريغ ىف هتعاربل حصي امناو

 لجخلا هقحلي نآ ىشخي الغ هل وه نم ىلا هغولب عضوملا نم ىجري ام

 ىف هنأو ، هلاح ىلا مغليب نأ لبق هيلع زوجي ال امم ءىش هيغ هل كرتلا

 "ريب ىذلا هجولا ىلع هلهآ ىلا مغنلب هنأ هعم حصي ىتح هلصأ ىلع مكحلا

 ٠ هنامز ف هيلا مجري وأ & هنامض نم

نأ هيدي ىف ىقبي اميف هيلعو س هموزل نم جرخي هب امم ههبشأ ام وأ



 <=۔. ٦١

 رجأ الب هنامض ى هنأل ، هماوقل هنم ديال امم هيلا جاتحي امي هل موقي

 ملاظلا قرعو ، ىنعو قفنأ اميف ىنملا كردي هنآ نظي وأ ، هبر ىلع هل نوك
 . هيلع عجري نآ هيغ هل زوجي فيكف س هل قح ال

 همدعل موقي نه وأ مك احلا ىل ١ مج رب نآ هل امنا و . كلذ هل سيلو

 ك ىم اتيل ١ نم هيغ هل ىصو الو . ٥ رمآ كلمي ال نمل هضيق ق لكويف . همانم

 نكي مل نا ع لانيف هيغ كردي ال عضوم ق باغف هكلمي وأ ، هل لقع ال نمو

 ٠ لاملا اذه لثم ق هسغن نم مك اق س لاحلا ىق هل

 ق راصف % هل اذ_ه نم هي ىلب ام هيرلا عمدب نأ هل زوجب نمو

 اميس الو س هصالخ ىف قحلا هجولا وه عضوملا اذه ف هناغ ، هيدي

 ٠ ةنايخلا ىفنل ةبجوملا ةنامألاو ةقثلاب هغرعغ ، هرمآ هعم حص نميف

 ةث ى هرمأ ىف مكحلاب دانسالا زاوج عضوم ف لوهجملاب ساب الو
 ةقثلا ريغ ميقي نأب ةمهتلا هقحلت نآ هلدع ىف هيلع زوجي ال ذا ، هب

 هل ةجحلا ةلزنم ريغ ىف هلوزنل هزاوج نم منمي ام هعم حصي مل ام ع هلثم

 ىف هعم حصي وأ ث ةنايخلا ىلع بابسألا نم لدي ام روهظ ةهج نم

 . ةنامألاب هفرعي ال نمم هنآ مكحلا

 ٤ هلتم ق ةمهتل ا هقحلت نآ هيلع زوجي نمم هلدع ةحص م دعل نوكب وآ

ةقثلا بستحملا ىف ىعو ث هلهج وأ هملع ىف هل سيل ام هيف ىتأي نأب



_ ٦٢ __ 

 ىف باستحالا زاوج عضوم ف هب ةصالخ ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 هل ، هزيجي نم لوق ىلع ىآرلا وآ عامجال ا ىف هتعارب ىلع نوكيف هضبق

 ٠ هلام ف كلاملا ىلع باودلا نم هريغل وأ هدبعل ىلوملا ىلع بجي ام عيمج

 .هميلست ف هماقم ٠ هكلام موقي نم مم ٥ رمآ نم اذه ىلع ىقبيو

 ىلا هنم غلبي ىذلا ث هنمأم ىلاو هلهآ ىلا هغالبا نم همزلام ىلع هيلا

 همزلي نآ زوجب ال ذا هل زاجف ئ هيلع ردق ىتم هزاوج عضوم ق هيلا وم

 ٠ هيلع ردغب ىنح ردقب الام هيلع نوكب نأ الو ءهل زوجب الام

 ىلع ءىشلا ماد ام هيف زاج ام ىلع هنكمأ ىتم كلذ نم هل دبالو

 عضوملاب هرارنتا نوك ىضتقي ام ىلا هنع لقتني مل هل وه نم قح ق هلاح

 .ريغل لاح ىف نوكب نأ نكمي امم هناف س ةحاب وآ موزل ىف هيغ وه ىذلا

 . لاصخلا نم ةدحاو

 عضوم ف بستحم وأ ليكو وأ ىصو نم هيغ ميتيلا رماب مئاقلا ىلعو

 وأ عيب نم ميتيلل ةحلصملا هيخ ام ىعاري نآ هل زوجي وأ ث همزلي ام

 3 .ىش نود امهنم ءىش ىف ال ، عيمجلا ف نيرمألا ةحابا عضوم ف كرت
 . نالوق ةقثلا بحتسملا ناويحلا عيب زاوج فق هنآ ريغ

 عيبللا ف موقي نم وآ ، هيبأ نم ىصول الا هعيب نم عنملاب هيغ ليق هنأل

 مضوم ىف ةعامجلا وأ 0 مكاحلا هيف هلكوي نم وأ 0 مكاح نم هماقم

٠ مهيلعو مهل نوكي ام



_ ٦٣ 

 ريغ و ؤ هلعف نم انب اث نوكيف مكحلا ق هل زوجي هنأ : ناث لوق ق و

 ٠ كلذ هل زوجي ال هناغ س كلذك ال ةتنلا

 مكحلا ىف تبيثيغ هل زوجي هنآ : ةقثلا ريغ ىف & ثلاث لونت فو

 هتوبث ىلا ليبس الف ، حصي مل ناو حص اذا هيغ ةحلصملا روهظ عضوم ىف

 اميغ ال ، هيلع ىضقي هب اميغ نماض هاتأ امب نوكيو ي ءاضقلا ىنعم ىف

 طسقلاب مايقلا نم هل زوجي وآ ، همزلي ام عضومو ت ىلاعن هللا نيبو هنيب

 ةميقلا نم لدعلاب ميبلا ىف هنم ىلوأ وه نم مدعل ع مانيالل اذه لثم ى

 ٠ هديزب نمدغ

 ىنبجعبو 6 نمثلا ق رفوألا ىه ثناك اذا ةمواسملا ق هزاوجب ليقو

 هال وم ىلع قحلا ق بجب امي مايقلا نم هل دبالغ هلاح ىلع هكرن عمو % كلذ

 قح نم هل امك هيلا هيدؤي نآ هليكو ىلع هلام ف بئاغلا كلذكو

 نم هنجرخآ امو ث هناويح نم نوكي ام وأ س هل قيقر نم هكولمل هيلع

 ح ةراجت وآ ةعانص وأ هثارح ف بسك نم دبعلا هباصأ وآ ، جاتن وآ ةلغ

 . هلام ةلمج نم هبرل وهف كلذ ريغ وآ

 هبلع هل ىقبب اميخغ هيلا رمألاف الاو ث همايقل هيدي ىف ام ىفك ناغ

١ هلغ الا و رص ن اغ ؤ آ رح ن اك ول هسفن ف رمأل اهل نم ل احب ن اك ن %



. ٦٤ 

 مكاحلا نذاب هل عيبلاغ ، هديس ىلع هلامب مايقلا نع ليكولا زجع ناخ

 نع لاملا زجع عم بلطلا عضوم ىق هماتمب همدعل نوكي نم وآ هرمأو

 ٠ لاحلا ىف هبر ىلع هل نوكي امب ءافولا

 ءادأل هبر ىلع نادي نأ ليكولا نكمآ ناف ع ميبلا وآ هل نوكي امل

 انيد ر اص ام ء افول ع اييف %أ هنمث ىلع ىتآي ىتح عبي مل هل هم زلب ام

 . هيغ نكمآ ام وأ % هلك نمثل ١ ف نكمأ ن ١ هيلع

 ءاجر ، رخآ تقول هعيب ىف ريخأت ام ريغ نم نيحلا ف هل ميبلاف الاو

 ء هيلع هل قح رضاح ىف هيلا ىدؤي هريغ وآ نيد ف مودعم دوجول

 ىف كسن الو س هل ميبلا ىف نكمم هلاوزو هريخأت ىف ررضلا نوك ىضتقي

 دحآ هبر نم نيح ىف بلطغ رضح ول نآ ث هيلع هل هب ىضقي امم هنن

 ١ هل وه نم ىلع هقح نم هنأل 6 ني رمأل .

 ىنع ردقي ال ثيح هتبيغل هلام ف قح نم هلام لطبي نآ حصي فيكغ
 ٠ هلام ىف هل نوكي مكح ىف قح ةجحب هلاثم

 همزال ىدؤي نآ نم هل دبالغ ص مكاحلا عم بلطلاب هتوبث ىلعو

 موقي نمم هريغ ىلع وآ هيلع ةجحلا دعب نم مكاحملا رمأب هل عيبلا وآ ث هيلا

 ىقيي ام وأ ، نمثلا نوكيف ، هعيب ق قحلا هبجوي ام ىلع ث هماقم هيغ
. اذه ىلع هل ةنامأ ليكولا دي ىف هنم



 ۔ ٦٥

 سابللا نم هيلا جاتحي امو ، ساعملا ف هسفنب موقي ال لاحب ناك .نمو

 نم مم هل نوكي امم ءعىشل بلطلا ىف الو هكلام ىلع هل نوكي امم هريغو

 ةعامجلا نم هنم الدب همدعل نوكي نم وأ ث مكاح نم هتح ىلا هب غلبي

 نيملسملا نم رضحي ىذلاف نكي مل ناف ع مكاحلا هب موقي ىذلا وه ليكولاف

 ىتح هل زاج ام ىلع ةعامجلا وآ مكحلاب هقح هل ذخأي نأ ردقيف
 ىقبب ام وآ ث هكلامل ىقب نا ةنامآ ليكولا دي ف نمثلا عفرو ث هل ميبلا

 اميغ هبر ىلع نيدلا هقرغتسي نآ لبق عيبلاب هيغ مكحي ام عضوم ف هنم

 ٠ هيلعو هل قحلا ىف بجي

 فيكغ ، هنع ىمني امم هنأل رخؤي نأ ررضلا ىلع عيبلا ىف نكمي ال ذا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح ف سيلآ ث رمؤي هب امم نوكب نآ هيغ حصي
 ليبس ال قحلا وه ىلب « مالسالا ف رارخ الو ررضال » : لات هنآ ملسو

 ٠ ال لاقي نألا ، هيغ

 هكلهتسي ىتح عضوم ا اذه ق هريخأت ميتيلل حالصلا نم سييلو .

 ء لاحلا ىف هب ةقحال ىه ةدئافل ال س لاملا ىف هيلع هل نوكب اميغ نيدلا

 ٠ هب ىلوألا وهف عيبلا ف حالصلا لب

 ، هيلع وآ هل نوكي ام عضوم ىف اذه ىلع بستحملا ىف ىنبجعي هنأ الا

 ء هنكمأ نا هنم الدب همدعل نوكي نم وآ ‘ هنذاو مكامحلا رمأ نع نوكي نآ

١٤`( ج نئازخلا _ ٥ م )ا



 ۔ ٦٦ _

 باوصلا ىلع ىآرلا نم جرخأ اميغ قحو ىلوأ لصألا عابتاف الاو

 ىف رظنلا ىنعم ىلع هزاوج عضوم ف قح هنأ هغرعأف هارأ ام ىلع هلاح ىف

 ٠ ميتيلل حالصلا

 ۔ا زاوج رهظأل هنأ هباود نم هريغو دبعلا قح ىف هموزل عضوم ىف فيكف

 اتباث مزل وآ ء زاج ام ىلع امهيغ هل حص اذا هلعغ نم كلذ نوكي وآ

 ىف اميس الو ص هبسثأ هزاوجغف هتوبث ىف فلتخي امم ناك ناو ، مكحلا ىف

 ٠ هموزل عضوم

 هبوجول عيبلا ف ضتن غولبلا دعب نم هل نوكي الآ ىنبجعي هنام
 زاج ام ىلع هزاجتسا نمل هيلع هزاوجو هلام ف هل بجي نم قح ىف

 ٠ هنم هب ىلوآ وه نم مدعو ث هموزل عضوم ىق هيغ هل

 ىلع زوجي نأ هلام ىف هل ةحلصملا هيف ام رظن ىلع بئاغلا ف ىسعو

 ىندأ هنأل ، عساولا ىف بستحملا وأ ليكولا نم اضرلاب ةنانئمطالا ىنعم

 هيدؤي نأ هيلع نوكي اميف نيدلا ريغ ءىش ريغ ف بهذي نآ نم عفانملا نم

 نمثلاو ، در عيبلاف همتي مل ناو ّ زاج همتاخ مدق نا هنآ ريغ ، هيلا
[ 

 ٠ مزال عئابلل نامضلاو ، هل وه نم ىلا

 ‘ هدرب نآ عاتيملا ىلعو ئ مراغ هل وهغ الاو 6 هدر ىلع ردق ناغ

 هملع عمو ث هيلع ةجحلا هيغ موقت نأ دعب هلذب نم عنتمي نأ هل سيلو
٠ عضوملا اذه ف ناكيرش اذه ىلع نامضلا ىف امهغ هب



 س ٦٧

 باودلا نم هلمعتساو ث ديبعلا نم همدختسا اميف جرخي نآ ىسعؤ

 عيبلا ىف حصي نآ دعب هموزل ف فالتخالا هقحلي نآ امهيغ هجولا اذه ىلع

 ةنانئمطالا ق زاج ام ىلع عساولا ق ةحابالا ىنعم امهل لاحلا ف بجوي ام

 ىنعمل بجوملا امهعيب ف ىدعتلا نم نوكي نأ نع ىنعملا ف اهب هجورخل
 اذه ىلا ليبس الف اضرلاب امهمدع ىلعو ث امهنم اذه ف باصتغالا

 ئىدحعتلا نم نوكب نآ هبيغ ، عضوملا اذه ى امهل هزاوج مدعلو ث امهيف

 ٠ مرغلاو نامضلاو & مثالا ىف

 اميغ هل سيلو ث ةلعلا هذهل اهملع عم اهدرو ث ةلغلا نم نوكي اميفو

 ءىش الغ ، عوطت نم ىنعم ف هنأل عجري نأ اهبر ىلع ىسكغ قفنأو ىنع

 ىلع وهف ث لبت نم امهيغ عئابلا ملعك امهل عاتبملا ملعي مل ناو ، هل
 ىلع رمألا رهاظ ىف ناك دق هعوقو ف هنأل ، ءارشلا ف ةمالسلا مكح

 هل زاج ام

 حصيو ث ملعي ىتح ءىش هملع نع نطابلا ىف باغ اميغ هبلع سيلو
 ملعلاو ث هيلا هعغد نم ىلع هيف نمثلا نم هملس اميغ عجريلف ، هعم

 عجريلغ ث هل ىه نمل اهمدع ىلا بهذي نم لوق ىلعو س هل ىمف نامضلاب

 . هيلع اهفلتآ ىذلا وه هنأل ث اهل مرغلا دعب عئابلا ىلع

 هلوقب هرغي نأ الا \ هيلع اهيغ عجري نأ هل سيل : ناث لوق ىفو
٠ هيلع هل ع وجر الف الا و | هعييم رمأ هنأ وأ ءهل هنأ عيبل ا ف



٦٨ 

 ىنعو مرغ ام هيلع هلو ، لغتسا ام هبرل هيلع نا : ثلاث لون فو ٠

 اهناخ ، مئابلا ىلا اهبر عجريلغ ى نامضلاب هل ىه : عبار لوق فو

 ٠ هلدلع

 امهدحآ ىلع اهيغ در الو س نامضلاب ىرتشملل ىه : سماخ لوق فو

 ددع ىلع لدتسيل نايب ةدايز ىف ارخآ هاندعأف الوأ هركذ ىف قبس امك

 نأ ىسعو ، لغاغل هيبنتو س لهاجل ميلعت هفرعي ال نم ءارآلا نم هيغ ام

 ٠ لدعأ هرصبأ امب لمعيف ملعب

 ىف همتي ملغ غلب نا اذه نم ميتيلل نوكي اميغ كلذك جرخيو

 جرخي اميف هبشي امم هنأل ، هزيجي ال نم لوق ىلع باستحالا مضوم

 عضوم ىق ال ي ريخأتلا ةحابال ىضتقملا ريغوتلا ىنعمل رييختلا ىنعم ىلع
 اذا مكحلا ىف حصيف زوجي امم هناغ ، ههبشآ امو دبعلا قح ف هموزل

 نا ةعامج وأ مكاح نم رمألا هيغ ىلي نم دي ىلع هقح ى هزاجآ ام هل حص
 ٠ هل نكمأ

 ماوقلا نم هب ىلوأ اذه ف نوكي نمل همدع عضوم ف هدي ىلعف الاو

 ىلع ردقيو ، مالسالا ف فح عيضي الئل ، ماكحلا ف طسقلاب سانلا نيب
 هريخأت ىف نوكي اميف اميس الو ى نيملسملا نم كئلوأ مدعل ث ,نيح ىف هذافنا

٠ لاملا وأ سغنلا ىف قحلا هل نم ىلع لاحلا ىف



_ ٦٩ _ 

 ناو. > رضح نم ةروشم نع نوكي نآ ردق نل اذه ف ىغبني هنأ الا '.

 هنكمآ امكف الاو ، نكمآ نا ةنايدلا ف ىقتلاو ، ةنامألا ىوذ نم اونوكي مل

 هب اميغ مكاحلا ةلزنمب نوكيف س هل هزاوج وآ هيلع هموزل مضوم ىف

 هيلع حص نم ىلعا هتوبث .ىنعمب هيف ضقن الو ، هل دار ال هيلع ىضقي

 ٠ هل حص نم

 مل نا اذه .ىلع تيثب نأ زجي مل ٠ هيجوب ام هيغ حصت مل ناو

 ٠ هلتع هيلا عجر اذا هل لقع ال نم ميتيلا لثمو ، هلام ف هسفن ىلع هزجي

 لجأل حصي مل وأ حص اميغ اذه ف بئاغلاو ميتيلا نيب قرغ الو
 ىف رظنلا ىنعمب نوكي امناو ث عيبلا هيغ مزلي ال اميف قرفلا نم امهنيب ام

 نم عتمغ ث امهل ام ىف هل هزاوج عضوم ىف بستحملا نم امهل حالصلا

 ٠ هزيجي ال نم ىآر ىلع هناوج ميب ف ميتيلل هزاوج

 نمل ةقثلا نم هزاوجب لبقف ، هيف هزيجب نم ىآر ىلع نورخآ هزاجأو

 . هعم حصو هملع

 ٠ ةقث نكب مل ناو ث هملعك ملع نل زوجي هنآ : ناث لوق فو

 اذأ امهملعك عاتبملا ملعي مل ناو امهنم زوجيغ : ثلاث لوت فو
 ٠ هلام حل اصم ق وآ هحلاصم ف لعج دق هنأ هعم حص

ىصو هل نكب مل ناف . ىضوب الا زوجيال هنأ : عبا ر لوق ىفو



 ۔ ٧٠

 لام ىلع هلل عوجر الف الاو 6 نيماسلا ةعامج وآ > مكاحلا ىآربغ.

 . هيلع عجري نأ هبخ هل امناو ، عئابلا ىلا نمثلا نم هيدؤي اميغ ميتيلا

 حل اصم ف وأ ميتيل ١ حل اصم ق حضو دغ هنآ هحم حص ١ ذا هنا : ليقو

 6 هيف عجرب نآ هلو 6 ميتيلا لام ف وهغ هم الا موقي الو & هنم دمال هلام

 ىآر ىلع هيلع هل اميغ زوجيف ث هيف جرخي امم ىأرلا ف اذه ناكو

 ٠ لاملا نم ءىش ىف ههبشآ امو اذه قف هزاجأ نم

 ىتح لاح ىلع تبثي ال هلقع ةحص ف غلابلا ىلع بستحملا نم هناف

 هيف همزلي ام عضوم ىف ال ههبسأ امو عضوملا اذه ىف همتيغ هب ىضري

 { امهل هيلع قح نم امهيلا ىدؤي اميف وآ ، ههبش امو دبعلا قح ف هبوجول

 نمل حص اذا ةحابا وأ موزل ف هزاوج عضوم ف تبثيغ زوجي امم هناغ

 . هعم هل حص

 هوم ىف ىرتسشثملل _ ةخسن _ عاتبملل زاج عئابلل زاج امو

 ح هملعك هيغ ملع اذا هزاجأ نم لوق ىلع ىأرلا وآ ، هزاوج ىلع عامجالا

 ذا ، ىآر امك ىآرلاب :هزاوج ف فالتخالا وآ س ىآرلا عضوم ف ىأرو

 بجوي ام امهل هزاوج ف عقي دقو س ىري ال امب لمعب نأ هل زوجي ال

 .. رخآ ىنعمل امهنيب ام قرغ

،\ لاح ىلع ةقثلا ريغ ىلا ةميقلا مغدي نأ هل سىيلغخ امهل هزاوج ىلعو



_ ٧١١ 

 ، هل زجيام ىلع هل وه نم ىلا غلب دق هنآ هعض حصي ىتح هيزجي ال امم هناغ

 © هلاح ىلع وهف الاو س آصالخ هل نوكيف ث ءىش نم هب ءىربي اميف وأ

 ٠ هلام نم هيلع ردق ىتم هيدؤب

 قرف ال & ءاوس ىثنألاو ركذلاغ > هزاوج ىلع اذه ق ثبستحملاو

 نوكيل ع ةآرملا ىلا ملسي ال ديبعلا نم ركذلا نأ ريغ ، ىثنآ وآ ركذ ى امهنيب

 ىنعمل عنملا ىأرلا بجوأ نا ث اهيلع لخديو اهيلا ىوأب ، اهظفح ف اهعم

 ٠ هبجوي رظنلا ف

 مل نم لاحب نكي مل نا ةمألا هيلع لخدت نأ نم لجرلا منمي دقو

 هريغو ىلي هب نم اذهب ىلب نمل قرغ الو ، هرمآ رهاظ ف اهلثم ىلع نمؤي

 باستحالا ىنعم ىلع هعيب زاج امل عيبلا زاوج ف هيواسي نمم

 ٠ هيف زاج اماع هلام ق زوجب نميغ هل زاج نمم ه زا وج عضوم ف

 نمثلا ءاقب ىلع ىقبي هناغ ء نامضلا نم هيغ نوكي اميغ نوكي نآ الا

 هيلغ هب مكحي انومضم هلاح ىلع نماضلا دي ف هل هنم ىقبي ام وأ ، هبرل
 امهنم ىواستلا عضوم ىف هل زاج ميبلا ف هريغل زاج امف الاو ى هلام ف

 عضوم ى همزلي نألا ، زاج هيف هريغ مزل امو ى امهل ةبسحلا زاوج ف

 وآ حصأف هلثم وه نمم هريغك هتوبث ىف نوكيو ث عيبلا ىف هب مكحي ام

٠ حصي مل



. ٧٢ 

 هب نمل همدع عضوم ف هل ناف ، هيلع انومضم هسفن ىف ناك ناو

 هيلع هل مكاحلا هب مكحي امب هريغ ىلع هسفنل مكحي نآ هل اميغ غلبي

 امك . هريغب هغولب ىلا ليبس هل نوكي ال ام عضوم ف هيلا رضح ول نأ

 وه ام مدعل همزلي وأ ، هل زوجي ام عضوم ف هريغل هب ىضقي نأ هل

 . نيملسملا ةعامج نم وأ ، مكاح نم ث نيحلا ى هنم هب ىلوأ

 همصخ ىلع هسفنل مكحي نأ 3 رلام فالتخالا عضوم ىف هل سيلو

 كسمتي نآ هل ناغ ث هيدي ف نوكب اميغ الا هيلع هل سيل ام هناغ 0© 'ىآرب

 لخد اميغخ هل الو ث هب لمعي نأ هل زاج امهم هزاجأ نم ىأر ىلع هب

 هرارقتاب همزلي نأ نم افوخ هركني نآ هلام ىف هل هزاوج نم ىآر ىلع هيف

 . هلله زيجي ال نم لوقل ٤4 هم رغيف

 ىف ءىشب سيل هنأك ءىشلا ىف بصغلا هجو ىلع ءىش ف ضبقلاو

 هيف هبرل همزلي اميغ الا حص اذا ديلا مكح ف هتوبث نم نوكي ام ىنعم

 هناف . هريغل وآ هسفنل هيلع هيغ هم مكحي نأ هل نوكم اميغ ال

 ٠ هيدي ف سيل ام ةلزنمب

 ء كلذك هل زاج وأ همزلام ىلع هبرل باستحالا ىنعم ىلع هل ميبلاو

 اذا مكحلا ىو هللا نيبو هنيب اميخغ عامجالا ف همزل وأ هل زاج امو

 عضوم ف هل سيل هنأ امك ، هرهظي نأ همصخل هيلع سيلغ ، هل حص

. هركني نأ همزلي نم ىآر ىلع وأ عامجالا ف همزلي ام



٧٣ 

 !رديل لوقلا نم هل زاج .امب هيلع سيل ام نع عفدي نأ هلو

 هيف همزلآ ام هل حص ول نأ هيلع حصي اميف مزلي ال ام موزل اهنع

 ٠ هل ه ز اجآ وآ

 نآ هيلع سيل امم هيلع مكحي هب امم هيلع حص اميف حصي مل ناف

 هل نكي مل هيلع هب مكحو ، هل هزاوج وآ هيلع هبجوم هل حص ول

 ء لدعلا مكاح نم لدعلاب رمألا رهاظ ف هيلع مكحلا هبجوي امع هنتنع ىولب نأ

 عابتالاو ء همكحل دايقنالاو ، هلوقل عامتسالاو هرمأل ميلستلا هيلع نأل

 ةيدأت .نم رشلا ف منتمي نأ ىلع ردق نا ث نطابلا ف ال ، رهاظلا ىف هل

 عامجالا ىف همزلي اميغ ال هيلع سيل اهيف هل امم كلذ ناغ س همزلي ال ام

 ٠ ىار ىلع الو

 ةلزنم نم ىأرلا عضوم ف نوكي نأل ى هيلع حص اميغ كلذ حص ناو

 عيبلاو ، مكاحلا مكح نم هيلع هتوبثو ث هل هموزل ف هيلع عمجآ دت ام

 عضوم ق ٥ راكنا هل سيلغخ ك ىأرلا هيغ امم ناويحلا ق بستحم ١ نم

 ٠.هل زاج نمل هزاوج ق فلتخي ام

 حصي ىتح هيلع حص نا همزلي ام عضوم ى هراهظا هيلع سيلو ا
 عفدي ةحص هيغ هعم نكي مل نا هل هزاوج وآ ، هيلع هموزل ثيح نم هل

 مرغ نم نطابلا ىف ناك ناو ع هيلع نوكيف ، مكحلا :رهاظ ىف همزلم ام اهب

نآ الا :هرهج ىف هل سيلف ،اهرتس'ا ىلع زدق نا هرس ى همرغ هيلع سيل ام



. ٧٤ _ 

 هناعأ نمم هصالخ ق نبعتسب نأ هلو . ٥ رمذل ةخسن _ همكحل داقن

 ٠ هملع نع بيغي اميف ةقثلا ىوذ نم

 اذه نم هيلع اميغ نهؤي هب ام ىلع نينومأملا نم نوكي نميغ ىسعو

 ء هل زاوج ف ىأرلاب فالتخالا مكح ىأرلا نم هيف جرخي نأ نمؤي

 قحلا بجوم ىلع هلهأ ىلا غلب دق هنأ ءىشلا ىف هعم حصي ىتح هنم هثآربو

 زوجيف هيلع ىقبي و ى ءىربيغ غلبي مل هنآ وآ ، هلدع ف ىأرلا وأ عامجالا :

 هنم ىلوآ وه مئاق هل نوك ال ام عضوم ف ههبشي نمو ث ميتيلا لام ى هل
 ٠ هلام حالص ف وآ هحالص ىف هلعجي نأ هلاح ف

 ىف بئاغلا لثم نوكتف ، هدشر سانيا ف غليب وأ هيلع نوكي اميغ وأ
 نوكيف تومي وأ ، هلام هيلا عفدي قافآ اذا نونجملاو ، رضح اذا هغولب

 حصغ ث همزلي اميف هيدؤي نأ قح نم بئاغلل اميغ هل سيلو ث هثراول
 الا ع نيملاعلا ىف هريغ دحآ الو دلو الو جوز الو ص نيدلاول هيلع

 . مكاحلا رمأب وآ هنذاب

 ، هل نمل هب مكحي نأ همزلي وأ هل زوجي نم ةلزنمب هيغ لزني وآ
 ىمس ١ هلجأ .ء اضتنال دقغ وآ ةبيغ ف مكحي وآ هت وم حصي وآ > نبح ق هيلع و

 لاح ىآ ىلع ، نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم هثراول نوكيغ & امهنم لك ى

٠ هراكنا ىف كرش وأ ث ذرارقا ىف نامآ نف هنغ



_ ٧٥ 

 ىلوملا وهغالا و > هريغل هنأ حص ىتح هدعي نم هثراولو هلام لكل ناق

 ىلع تام نا هثاريم 1 ىآرلاب فلتخي امم دترملا نأ ريغ © هدي ىف امب

 لهآ نيب ىآرلا ف لاح ىلع نيملسملل هكرش ىف براحم ريغ لتق وأ ؤ هتدر

 ٠ ى ١ رل اي ملعل ا

 هب لوقي نم ىآر ىلع سنجلا ىلا هثاريم ىف مجري نمم نوكي ىذلاو

 محر وأ بصع وآ ضرفل ث هلامب قحأو ىلوأ هلاح ف نوكي نم مدع عم

 نوكي نم وأ ، كولمم دلو هل ناك امهم ىلاوملا نم نوكي نمو ث كلذك
 ءىشب وآ ، هب ىرتشيغ عابي نآ ىسع ث هيف ىآر ىلع فيقوتلا هكالمآ ىف هب

 ، هل نوكيف ص هنمث نم هئارش ىف ىقب ام وآ س هيلا عفديف زرحي وآ ، هنم

 اذه ريغ ىلا هل نوكي نمم هريغ ىلا عجريغ ةقر نم اذه ريغ ىلع تومي

 ، اذه لثم ىف ءىش نم ههبسشأ امو درلاو لوعلاو دحلا عم ةوخألا لئاسم نم

 ءىشب هيثراو نم دحأل هلام ف هيآر نع ىضقي الأ هلاثمآ ىف ىغبني امم هناغ

 مكاحلا ىأرب الا ع زاج ام ىلع اضرلا مدع عضوم ىف مهنم دحأ ىلع

 رمآ د ٥ ٠

 هبل نهم هيغ عروتخ ، لعف ام مكحلا ىف هل زوجي ال ام ىلع لمع ناف

 هلوقل عمسي نأ امهنم لك ىلعو ، مكاحلا ىلا عجري رمالاغ ، هيلع ةجحلا

 ردق نا همزل هدرب مكحو همتي مل ناو ، زاج همتآ ناغ ث همكحل عيطيو

دق ام هيف ىتأي نآ هل بيل ام عضوم ف همرغ نم هل دبالف الاو هدر ىلع
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 ريغلا ىلع ءاضقلا ىنعم ىف هناف ؤ هيأر ىأر نم ىآر وأ ، هيآر نع هطف

 ىضاقلا رمآ نع نوكي نأ ىلا جاتحيف ، اذه لثم ف اضرلا ىلع ال

 ٠ هملع ىف ةعامجلا نم ةلزنمب همدعل لزن نم وأ ا هضكحو

 مل نا مكحل! ىف تبثي ال هنآ الا ، عساولا ف زوجي امم نوكي وأ

 هزاوجل مثا ريغ ىف هب قحلي هناغ ، هضقنو همامتا ىف ةجحلا هل نم همتي

 لمعب نآ عامجالا وآ ىآرلا ف زوجي نآ حصي وآ س ملعلا لهأ لوق ىف

 : ههبش ام وأ عازنلا عضوم ىف مكحلا ف تبثيف ، عاطم ىأر ىلع اذه ىف

 . هتلزنمب وه نمم الو مكح نم ال

 ه_ل نآ ال و ؤ ز اج امبغ هن ويثل حصيغف زوجي امم هملعأ ال ىن ١ الك

 هل نوكي لدب ريغ ف الو هقح نم الدب هريغ ىلا هب عفدي نأ دحآ قح ف

 ، نامز ف هبر ةغرعم نم سيآو ث هفرعي ملغ هلهج وآ ؤس هفرع دق اميغ

 . ناويبحلا عاونأ نم مهريغو ديبعلا نم

 قرغيل ث ديزي نميغ هل ميبلا نم هيف زاج ام ىلا رمألا هب لآ ىتح
 زاج ام ىلع ءىشلا نيع مهيلا مغدي نآ ءارقغلا نم هل زوجيف ث هنمث

 ٠ مهنم دحاو لل

 ىف هب مئانلا ىلا رظنلا نوكيف هب لاق نم ىلع لاملا تيبل لعجي وآ
 ىلعو ، حجرأ نيرمألا نم حلصألاو هل زوجي امم هناف س كرتلا و عيبلا

. هل هنأل ، لاملا تيب ى هل نوكي امب مايقلا نم هل دبالف هكرت



_ ٧٧ 

 مهنم هسفن ىف هرمأب موقب امب ىلوألا نوكي نأ ديبعلا ف ىسعو

 ملسأ هناخ ، هنامز ف اذه نم ءىشب هل ضرعي الغ ع هنأش ف ىلخي نآ

 ع لاح ىلع فالخلا ةهبش نم اجورخ هيلع نمؤي ال نم ىلع هل ميبلا ف هل

 مل زاج ام ىلع ص نيعل قيرفت وآ ميب نم هيغ زيجأ ام دحأب هيغ لمع نا و

 ٠ ١ ىأرلا ىف باوصلا نم جرخي

 هثراول ، هيلع اغونوم هاريغ ، هريغ لام ف هزيجي ال نم لوق ىلعو
 كرتب ، هنم اضرلا عضوم ف هيلع لدي ام هيف لوقلا ىضم دقف ث هدعب نم

 ، قح نم هبر ىلع نوكي امل س قحلا ىف بلطلاو ىلوملا ىلع هل نوكي ام

 ىتح هماقم ف ةعامجلا نم همدعل موقي نم ىلا وأ ، مكاحلا ىلا عجريف

 ىقبف ص هكلام ءافخل هبجاو لطيي الئل هبر لهج دعب زاج ام ىلع هل عيبلا

 . قاتع الو عيب الو ث قافتا ال

 هناغ . قالط ق الو > اهل جوزلا ىلع بجي امل ءادأ ق ال ةأرملاك

 باغ وآ ىبأ وآ ئ زجعف رضح > قارفلا وأ اهيجا و اهيل ١ ى دؤب نآو دبال

 هل لكوت نم ىدي ىلع هيلع اهل ام ءادن ءىش هل حصي ملغ 6 اذه ىلع

 ٠ قرف الو ءاوس هلكف ، هيغ

 اميف هسفنب موتب ال نمو ، قحلا ف كلذك اذه ف نوكي نأ هبأ امو

فوخملا ةلزنمب وهغ ع هل نوكي اميغ لاح ىلع بلطلا ى الو ص هميقي



_ ٧٨ 

 . همزلي ام عضوم ىف كلاملا نيد وأ عوطت فف ررضلا هنع عغدي

 ىف نمثلا قرغتسا نآ دعب هيف عابي نأ زوجي ام ىلع ىتأي ىتح

 ، ىأرلا اذه ىلعو هلمكتسي ىتح هريخأت نكي مل نا ث هلبق وآ كلذ

 اهلاح ىلع ىقبت وأ ، حصيغ اهيتأي ىتح ث اهبرل ةفوقوم كرتت لوصألاغ

 ٠ هل ىه نم نذاب الا زوجي ال امم ءىش ق اهنم ءىشب عفتني ال ةيرشج

 عيمج اهيف زوجيو ث هل ىهف لاملا تيبل اهلعجب نم لوق ىلعو

 عضوم ىف هل حيبآ نم وآ ةعامج وآ مكاح نم هل زاج نل زوجي هيغ ام

 ، لصخل عيب ف ال هيلا رمألا هيغ نوكي نمف ث لدعلاب مئاق هيف نوكي ام

 ٠: نيملسملا رمآ ةيوقتو ةلودلا زع ف قحلا مامالا ألا

 امم هناف ، هب الا هعايض نم رمألا ىلع فيخو ‘ هريغب ردقي مل اذا

 نأ مألا ىلع ةغاخملا عضوم ف كلذ هل نا ليقف ع هل هزاوج ف فلتخي

 ىلع هيلا ءافأ امب هل ءادغلا دصق ىلع ث نيدلا رمأ لتخيف لوزي

 ٠ نيملسملا

 ذفنيخ لغتست ك اهلاح ىلع فقو اهنأ ع لاح ىلع هزاوج نم عنملاب ليقو
 اذه ىلع قحلا ةلود ف ةلعلا نم اهنم نوكي امو ص ةرمثلا نم هجرخي امب

. هل نوكتغ ى اهبر حصي .وآ ث ةمايقلا موي ىلا ىأرلا



_ ٧٩ _ 

 رضح نم ىلع فقولا ةلزنمب مهل ىهف ح .ءازقفلل. اهلعجي نم لوق ىلعو

 ادهب عفتنا امك ،: رخآلا اهب مفتفي ، ادغ وآ مويلا ف ءانغ دعب وآ ، ىندف

 3 عاضتغ لاح ف هيلعو هب ىه ام نع لازتغ بهوت الو عابت الآ ، لوألا

 ٠ اهتالغ ىف نوكي امو ، اهتارمثب اهنم عافتنالا مهل امناو

 ، اهلصأب رضي الامب عفتني نآ اهلهآ نم نوكي نمل زوجيف ةلمجلابو

 همامي همدعل نوكب نم وأ 0 مكاحل ا ةهج نم م اق اهي نكب ناغ اذه ىلع و

 ه هنذاب الا اهنم ءىشثل ضرعي مل

 لخنلا نم ةرمثلاو ، عرزت وآ زاج ام ىلع ىركت ضرألاف معن

 جاتحا ام اهنم حلصيو ، لمع نم اهيغ هلام لماعلا ىطعيف ، عمجت رجشلاو

 ٠ ءارقفلل وهغ ىقب امو > حالصا ىلا

 زرحي مل امم هنأ الا & زاج رجشلاو لخنلا سوعر ق تقرخ ناو

 نوكيف ث هادي هوحت مل امم هنأل ڵ ءاج نم هيغ لخدي نأ نم عنميغ ث دعب
 ٠ هريغ نود هل

 نكست لزانملاو ك راجسللا الو ديلا هذه ف تبجو امم رادجلا سيلو

 زانج ص رجآ الب كلذك اهنكس ىف قلطت نأو ث ءارقفلا ىلع قرفيغ ، ىركلاب

نوكي نآ زوجي فيكف ص حابم هدايمت ىلع هنأل « رزو الو ىآرلا اذه ىلع



 ناك اذا ، لصألا مكح ف لخنلا نم مرصلاو ، كلذك سيلو حانج هيف

 ٦1 ٠ حلصي امم

 نم نوكي نآ رجشلا اذه نم ضرألا هجرخت اميف جرخي نأ ىسعو

 ىل ١ غلبب ال و 6 ريك ههج وأ 6 رغصل حلصي مل امم نكب مل ن ١ و 4 كل ذ

 اميس الو ث هب عفتني نآ ريقفلل زاج هجارخا ىف حالصلا ناكو س ةميق

 . رهظآ هزاوج ناغ س ررض هكرت اميف

 زوجي نآ ىنعملا ىف دعيي ملو ث ءارقفلا نم كورتملا ىنعمب راص ناف

 ىلع ىركيغ س هب ىقست ضرآ ءاملا نم هل نكي مل امو ص هب عفتني نآ هل

 .هب ىقسيغ ؤ، هل زوجي نم ىلع قرف ناو ث انمث قرفيل هزيجي نم لوق

 . هيف ديل هتوبث نم ىشخي ال ام مضوم ف ىرخآ اضرأ

 عضوملا اذه ىف لكأ ناو ، مكاحلا رمآ نع مئانلا ف زوجي نأ ىسعف

 لصألا ف هل زوجي نمم لكأ س هتالغ نم نوكي ام وأ ث هتارمث .نم

 ، امارح لكآ هنا لقن مل ، هل ىر ال نم ىآر وآ ، هسفن نم ىآر نع

 ، هريغ وآ لماع نم هريغل راص اميف الا ، مارغ همزليغ 0 ماثآ هب ىقلب

 ىف ههيشآ ام وأ هنذا نم هل زاج ام ىلع اضرلاب الا هل سيل امم

 وجح ١ ز ٥ ق ١ مكحل ٠

اذه ىف رتكا نملو ، هل وه نم ىلع لالدالا ف ىنعمل ةنانئمطالا وآ
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 ىرتشي وأ ى رجشلاو لخنلا نم ىنطيخ امهل زاج ام عاتبي وا ، عضوملا
 ةتثلا بستحملا وآ ، حالصلا لهأ نم ةعامجلا وآ مكاحلا رمأب مئاقلا نم

 ريغ نم اهنم لكأي نآ ءارقفلا نم ءاج نم منميف نمثلا هيلا ملسي نآ

 حصي نآ لبق ةجحلا هيغ هل اميف هيلع ةجحلا ةماقا دعب الا ، هل ةدهاجم

 وه رظنلا ىف نوكي ام مضوم ف اذه نم هل معنملا بجوي ام هعم

 . هيف حلصألا

 هدهاجي نأ هلاح ىف هسل زاسج ةجحلا مايق دعب منتمي نآ ىبآ ناغ

 نم عنمي نأ هل زجي مل عراز مئاقلا رمأ ريغب اهيف عرز ناو ي هلام نع

 هل امناو ، لكايخ هل زاج ام ىلع هعم لخدي نأ هيغ دارأ نا هل زوجي
 مل ناو س هل زاج ام هيغ هريغل زوجيف ىقب امو ص مرغو هيف ىنعام

 . ممجت ام قرفيو عفديغ اهنع عنمي لدعلاب مئاق كئلوأ نم اهب نكي

 3 عرزي نآ اهضرأ ف هرقفل ىأرلا اذه ىلع هل زوجي نمل زاج

 نكسيف اهيلا ىوأي نآ اهلزانم فو ث عتمتيغ لكأي نآ اهرجشو اهلخن نمو

 الا ، جلي نأ هياع هريغل الو س جرخيغ اهكرتي نآ هريغل هيلع سيلو ث اهيف

 . قحآ هب هريغ نوكي نأ حصي فيكف ع قحب نكسلا نم اهيف هل راص امل هنذاب

 هسب لدتسيهف درطي نأل ، قحتسي هب ام هيلع رهظي نآ الا مهللا

 نمل سيلف الاو ، هدعبيغ اهنم جرخي نآ دعب س هنم ريخ وه نم اهيف
( ١٤ ج نئازخلا _ ٦ م (



 س ٨٢

 ىلع دازام الا هيدي ىف ام ىلع الو ، هيلع هل نوكي ليبس نم هيغ هدارأ

 ٠ هلاثمأل هجرخي نأ ء هلاح نم اذه ىلع هيلع ناف ء هل زوجي ام

 ءاملا نم نوكيغ هل زاج س ىأرلا اذه ىلع تارمثلا ىف هل زاج امو

 نكمي الف ، قحلا ىف اهريغ نم هب ىقست نأل ث اهب قحألا ىه ضرأ ريغل

 هليوحت نم بيصي اميف هيلع سأب الو ، لازيغ اهريغ ىلا اهنع لاحي نأ

 مدع مم ث راتخي امهنم ءىش ىأل ث رايخلا ىنعم هل زاج ام ىلع

 ٠ .رظنلا نمح هيدؤي اميق ٧ ررضلا

 هدهاجيف ، هيلع ىقبي نآ هيغ دارأ نم عنمي نا هيلا راص اميغ هلو

 نم ةرمثلاو ةلغلا زواجي نا لدعلا ف هل سيلو ء عضوملا اذه ف
 ىف لاح ىلع س لصألا ىف ةرجشلاو ةلخنلاو ث لزانملاو ءاملاو ضرألا

 حالصا الو س هحالص ف ىنعمل كالهتسا نم نوكي اميغ الاو ؤ كالمتسا

 ٠ حالصا ىلا اهنم جاتحي ام

 نم قرولاو س عرزلاو خيرامشلاو نيجارعلاو ع علطلا رفك ىف ىسعف

 ىف ىرأ ام ىلع هبشيو مطقلاب ةلغلا نم نوكي نآ ث قرولل ذختملا رجشلا

 بطحلا عم قرولا ريغل ذختملا رجشلا نم قرولاو لخنلا نم فعسلا سباي

 هنأكو ث الوأ ةلغلا نم نوكي هنأ ف فالتخالا ىنعم هيف جرخي نأ ث اهنم

٠ ىلوا لصألا عابتاب
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 لصألا نم مرصلاو صوخلاو روزلاو فيللا نم ىحلاو عذجلا نأل

 .كلذك ناديعلا و بشخلاو ناصغألاو رجشلا .نم ماحللا و ء لدعلا مكح ق

 < هلقنل ةيجوم ةلعل ال .۔ هلصأ نع لقتنب نآ هتومل حصي فيكف 6 ابح م ادام

 ٠ اهمدعب جرخنو ّ اهدوجول لخدتف ‘ اهيف ةلعلا ىه ةيوطرلا وأ

 نم ذختا ام الا هلاح ىلع نوكي نأ هبسشألا لب س كلذك سيلو

 ةلغلا نم عرفلا ثيح نم نوكي هناغ ث آبطح هب عافتنالا ىنعمل راجشألا

 عقي اميغ كلذل عرزت امم نكت مل نا كلذك قورعلاو س لصألا نمغ ىقب امو

 ٠ رصبو ةوق هل نم رظن ىف ، باوصلا نم ىنعم ىلع جرخي امم هغرعاغ ىل

 نأ هيف زوجيو ع هلاح ىلع وهغ هلاوز عمو افالتخا هيف نا ليقو

 ء لضفلا لهأ لوق ىف ، لصألا حلاصم نم لاملا هيلا جاتحي اميف عضوي

 روزلا و صوخلا نم سبايلا ف زاج امو ع نالوق كردملا مرصلا ى نآ الا

 ` ٠ .... رمثلل ذختملا رجشلا نم بطحلاو قرولا نم هلئم ف زاج

 نوكي نآ نيب ةلغلا نم هتوبث ىف قرفلا نسحي نأ اذه لثم ف ىسعو

 ىنعمل هيلا دري نأل حلصي الو ع هل ةميق ال امو ع ةلعلو هتاذل آسباي

 دارب ال امو & هب عفتني نآ رقفلا ىوذ نم هل زوجي نل زاج & هحالص

 . هدارأ نمل حابملا نم نوكي نآ هيغ ادهاز هكرت ىلع هبسيغ ءىشل

هقحل نآ دعي الغ © لاملا 2 فراعتلا ىنعم ىلع هزاوج ج رخ امو
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 لثم كلذ ىف ىنغلل سيلف ههبشآ امو ، اذه ادع امو س لاحنا ىلع

 ، هانغ عضوم نع هدعيو ؤ هدي ف قضل هيلا هرقف عضوم ق الا & ريقفلا

 ٠ كلذك هزاجآ نم ىآر ىلع لاملا اذه نم ، لاحلا ى هل

 هيلع ناكو ث مكحلا مفتراف مسالا هنع لاز لاح ف لاح ىلا عجر ناف

 هدخأ امو ى هبلا هعفدي نآ هبغ هل زوجي نم ىلا هب عفدي نآ هيدي ى ىقب اميغ

 هريغل سيلو هل وهف ، ءارشلا وآ عيبلا وأ ءاركلا نم هل زاج ام ىلع

 هرمأ حص نأ دعب ءاينغألا نع الضف ث عنملاب هيف هضراعي نآ ءارقفلا نم

 ٠ هيلع ةجحلا هيف هب موقت نمم هريغب وأ هملع نم

 نوكب نأ هل لمتحا ام هذخأ فق هفنعي نأ هدي ىف هغرع نمل سيلو

 نا هلهأ ىلا هدرب هيلع مكحي ام عضوم ىف هيغ قح هجوب هيلا :راص دق

 هلوق حص نا هل زوجي نمم هريغل وآ هل هنآ هيعدي ام هل حصي مل

 اهملعيي نم عم ث هرمأ نم نطابلا ىف بذكلاو قدصلا ىنعمل ةلمتحملا هاوعد ى

 نوكي نأل ، لامتحالا نم هب ام ىلع وهف الاو ، امهدحأ هعم اهيغ حصي ىتح

 ىتح لاملا اذه نم هدي ىف ىري ام عيمج ف لالحلا نم هل حيبآ ام ىلع

 . عمجيف دصح الو عرزي هيغ اميغ لاح ىلع هلطاب حصي

لك ىف زاجف ث نكمأ ام هيغ نكسيف لزانملا نم هيلا ىواي اميفو



 ۔ ٨٥

 ىلع نوكي نأل س لاوحألا نم اههبش امو ، لاصخلا هذه نم ةدحاو

 راص نممو ءانغل ةرجأ وآ ميب وآ ءارك وآ ، مئاقلا ةناعا ف هل زاج ام

 ح ءارقفلل هزاوج عضوم فق باستحالا ىنعم ىلع وآ ، ءاطعا وآ نمثب هل

 ىلوذلا وه لدعلاب مئاق .هيف نوكي ام عضوم ف اذه نم هل زاج اميغ
 ٠ ههبسشأ ام وآ ١ ذه لنم ق هب

 ةكراسثملا وأ عوطتلا ليبس ىلع عضوملا اذه ف ضرألا عرزي ناو

 ةداعقلا ىف دلبلا ةنس نم امهب ةلماعلا هيلع امك ةرجألا وأ مهسلاب

 ٠ آدعاصغ نينثالا نم اهلهآ حلاصم نم هنكمأ نم ىآر نع

 دحأل وآ ة رمأ ىوذل ةضراعم ريغ ف هل زاج هيأر نعف الاو

 ث ةكراملا ق دالبلا كلت ق بلغألا هييلع ام ىلع نوكيغ « رقفلا ىوذ نه

 هل نا ليتو . طايتحالا ق رثكألا و ئ مكحلا ق طسوألاف مدعي ناو

 ٠ هلوق ىف ضرألا قح وهغ ىقب امو مزعو ىنع ام

 ىلع ىنتأي امبر اذهف ىلع هنأل 2 ىلوأ هب نوكي نآ لوألا ىف ىسعو

 الب اَهيخ عرز نمل نوكيف ، اهل ءىش الو ضرألا ىقبتف ، لق وآ رثك لكلا
 ىنا % اهلثم ىق ١ ذنه ىلع هلثمل حصي نأ اذه ىلع حصي فيكف 4 ةرجآ

 اهنم ءىش ف .عرزي نآ هل يسبيبل ذا . اهلهأ نم نكم مل نم ق هدعبأ ال

. ءىش ريغب
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 لمعي نأل حاص ناو ث كلانه هل حصي ملف كلذ ىلا رمألا هب لآ دقو

 رظنلا ىف ىنعم وهغ ث ريفوتلا نم هيغ امل ريقفلل ةحلصملا عضوم ىف هج
 ة ةحلصملا ىه ةلعل هزاوج نأل ، لاح لك ىلع ال جرخي هيغ هارأ ام ىلع

 لثم ىف هؤاقبو لولعملا نوك نأل ، اهمدع ىلع الو ص اهريغب ال اهب دنجوي

 ٠ لاحم ةلعلا دقف عم اذه

 ، صوصخلا ق ىنعم ديقلا نم هب امل راص دق هنأكغ س اذه ىلعو

 قحلاب لدي س حضاو ليلد ام ريغ نم قالطا ف مومعلا ىلع ىضقي هب ىناغ

 هب امل هتدصا نم ىلع مول الو س همسا ف لخد ام همكح ىف عمجيف ز هيلع

 زوجيف 5 هتح ف عسي امم هناف ع هيخ هل لمتحي اميف عرولاو ةتنلا نم
 جرخي نأ ءانمألا نم ةقثلا لمكتسي مل نميف هبشيو عضوملا اذه ف

 هلوقي .اميغ ةنانئمطالا هجو ىلع هلاقم لوبق زاوج فق فالتخالا ىنعم هيغ

 . هلاح ىف هب هغرع نم قح ف هتقدص ىلا

 ىلعو ، هب ذخؤي ءىش هلطابو هبذك نم نطابلا ف هملعي اميخ هيلع سيلو
 عمجي ناغ ث ةنامأ لاملا تيب ف لعجي هنآ ىلا اذه ف بهذي نم لوق

 قنخي ىتح هبابرأل هيغ عضوي هنامثأ نم نوكي وآ & هتالغو هرامت نم ءىش

 ٠ كلذك ىقبي وآ ، مهل حصيف

 ذا ؤ اهنامز رمأ ام ىلع اهناكم ىف لوهجملا عاونآ نم لوصألاغ الاو

نم نوكي٬امو ، اهترمث ق كلذ امناو ث اهنيعب هيف مضوي نأ نكمي ال



 ۔ ٨٧

 روغ ىلع الو ث هيردي ال نمل هيغ لخدي نأ .رمألا ىلي نم ىلع سيلو ، اهتلغ

 زاج ام ىلع جرخي نأ دعب هب ىلي نم ىلع الو 2 اذه لثم ف بستحملا

 هيدؤي اميف ةمئال ، هيلع ال هل زوجيف ، ءاشي نأ الا هيدي نم هل

 ء حلاصملا نم هيغ هل زاج ام ىلع هب مايقلا ىنعمل ح لدعلاب هنم ةرجألا نم

 وأ اهريغ نع فورصم اهنم نوكي اميغ اهريغك ىهو ث راضملا عفدو

 ض لاملا تيبل وآ ءارقفلل وأ اهلصأ ىف هل نمل تناك ، اهريغ نم اهنع

 ٠ اهلهأ ةفرعم : دعل

 لازي وهف لاحلا ىف باغ وأ هبر رخح لازملا نأل ؤ قرغ الف
 ىلا هنم جرخي ىتح هلاح ىلع وهف ةنامأ ى وأ انومضم هدي ف ىقب امو

 اذه نم ءىش ق لوخدلا نم ملس نمو ، هيلا هجورخب ءىربي نم

 بلطل لاحلا ف هزا وج عضوم ىف ءىشب هل ضرعتي الآ هتمالس ىلع

 لداعي الىتلا ةمالسلا وهف عنملاب هيف ىأرلا ةهبش نم جورخلاو ةحارلا
 ٠ ملعأ هللاو ، هل زاج هيغ زاج امب عسوت ناو ، ءىش امب
 ٠ كلذ ىف رظنيف

 7 كرشلا لهأل لومجملا نم اذه ىلع نوكب ىذلاو : هل تلتق

 ضورعلا نم اهريغو ناويحلاو ديبعلا نم هدي ىف مهل نوكي اميغ ىأرلا
؟ كلذ ىل حضوأ 6 لو حألا و
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 امبغ هلصأ ف وم نمل فرعي ال امم هريغك هلهج ىلع :اوهغ : لاق

 نوكي نآ ىق هلدع ىلع ىآرلاب فالتخالا مكح ىأرلا نم هقحلي نآ زوجب 7

 ٠ هلهأل ًاغوتوم

 ٠ دهعلا لهآ نم هنيد لهأ ءارقغل وهغ : ناث لوق ىلعو

 ٠ لاملا تيبل وهف : ثلاث لوق ىلعو

 ىأر ىلع نيملسملا ءارقفل نوكي نأل هيف زوجيغ :: مبار لوق ىلعو

 هنا لام تيب مهل نوكي ال ام عضوم ىف هيغ مهلوق نم ىأرلا هجرخأ

 . هدوجو عضوم ف هيلع زوجي نأل هيغ زاجف ث نوكي

 ىآرلا بجوأ امهمو زجي مل هنآ ول مهل هزاوجل بجوم ريغ همدع نأل

 ٠ دهعلا ىوذ نم ءارقفلا هنيد لهأل هنوبثب

 زوجي نمل عايب نأ ديبعلا نم ىلصملا ف فالتخالا نم ىنبجعأ

 ضورعلا نم هريغك ىأرلا اذه ىلع نمثلا مهل نوكيغ ، ةالصلا لهآ نم

 ىف قيرفتلا وأ ميبلا نم اهب ىلوآ اذه ىلع فيقوتلا ناغ لوصألا نود

 سايقلا حص نا لوصألا نم رارقالا لهأل اهلثم ف ءاج امي اهل اسايق . اهلصأ

 ٠. هلثمك نوكي نآ هلدع ىف هبشي اميف هنأكو ، لوهجملا عاونآ نم اهب

اذه ىلع نيكرشملا نم برحلا لهأل اذه نم نوكب ىذلا نآ ريخ
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 ء هيلع هذببخأ ىف بجوي مل امم هنأل & لاملا تيبل وهف { ءىفلا نم

 ٠ ريرحتلاب لوقو ث ةمينمغلاب لوق : هديبع ى دترملا الا ح هيف عضون ضورعلاف

 ء نيدلا حلاصم ىق نيملسملا عمجت هيفاص هيف لعجن لصألاو

 ء ةمايقلا موي ىلا فاوصلا نم اهلاثمأ ف زيجأ دق ام اهيغ زوجيف

 اهنم ءىش عيب ىلا لدعلا مامالا رطضي نآ الا لازتف ، اهلاح نع لاحت ال

 هزاوج ف فلتخيغ ى رمألا عايض نم افوخ ، ةجاحلا عضوم ف ةلودلا زعل

 مل ، هلثل هزاجأ نم ىأر ىلع هل زوجي ام عضوم ف هب لمع ناغ ، هل

 ٠ . همايأ ف الو هدعب نم هلطبي نآ هريغل زجي

 فيكف ث هيلع عمجأ دق ام ىنعمل هتوبث ىف همكح نم نوكي نال

 اهب ضايقلا ف ىسعو ، دارملا غولب لاح ف ضقنلا هب دارأ نمل حصي

 جرخي امم هنكلو ى مكحلا ف ال هزاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 الف الاو س هروهظ عضوم ىف هل ىه نمل حالصلا ىنعم ىلع رظنلا ف

 ٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ، هل زاوج

 لهآ وأ ، رارقالا لهآ لام نم هزيجي نم لوق ىلعو : هل تلق

 ، كردت نآ لبمت اهولكأي نآ هتارمث ف مهل زوجي لهف ح ءارقفلل راكنالا

 ؟ اهنم هدا رآ نم عنمي مآ

مهل عنملا و ح هلا مهنم ةجاحلا عضوم ق هزاوجم ليق دق : لاق
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 نم ىلع مارح لاملا عايض نأل ، عنملا هيف زاج ةعاضالا ىنعم ىلع

 فلتخت اهنأ س راجشألاو لخنلا نم رامثلا ىف كش الو ، لاح ف هنمار

 رظنلا ىف جرخ امو ث مهب هدارآ نل هيغ زوجي امم هملعآ ال زاج امم

 ىف لكؤي ام اهنمو ، هدعب اهنمو ث كردلا لبق لكؤي ام اهنم نأل ث اهلكأ ىف
 ىلع اهنم ءىئن لك ىف ىتؤي ناخ ث هلكأ ىف بلغأ امهضعبل امبرو ج هيلاح
 ..:هبجأ

 زوجيو ةرات مزلي امم هناغ زوجي ال اميف الا هل ىنعملاف الاو

 نم وأ مكاح نم لدعلاب هرمأ ىلي مئاق لاملا ف نكي ناو ، لاح ىلع

 ميدقن نم هيلا عجار هيغ رظنلاغ ، ةعامجلا نم هماقمب همدعل نوكي

 ىواستلا نم هب امل نيرمألا زاوج مضوم ى ريخات وآ ، هلكأ ى

 ٠ نيلاحلا نيب

 ىف رضلا عفدل ليجأتلا وأ ، ىلوآ ليجعتلا نوكي ام عضوم ف ال

 هب اميغ عفتني نأ ىلوأ معفنألاو ، نمثلا نم نوكي ام وآ ، رضح نم قح

 : راتخي ءىش ىأل رايخلا اهيغ هل نوكي ام عضوم ف عفتني اهنم
٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو



 رشع ىداحلا بابلا

 ميرحتلا ىلع لاحلا نم هلامع هريغف لام نم ائيس بصغ نميف

 قاقدلا نم كلذكو لالحتسالاو

 : ناهبن ابآ خيشلا ىنعأ هنعو

 ح هذخأ ىف بصخلا ىلع ءىشلا ذخأ اذا مرحملا وأ لحتسملاو : هل تلق

 لاحتسا وآ رخآ ءىش ىلا لوألا هلاح نع هملظغ هلاحأف ث ةقرسلا وأ

 لثم صقن وآ داز وآ ريغتغ لبق نم هيلع ناك امع هسفن ف ءىنلا

 صيخرلا وآ ، آصيخر نيمثلا وآ ، انيمس فجعألاو ع آريبك ريصي ريغصلا

 بحلاو ، الخن مرصلاو ، ايوشم و خيبط محللاو ع امحل ةبادلاو
 وآ الخ وآ ارمخ بيبزلاو رمتلاو آزبخ نيجعلاو ث نيجع وآ ًنقيقد وأ ًاعرز

 هل امم هريغب هطلخيو المش نصيمقلاو ، اصيمق بوثلاو ث ابوث لزغلاو آذيبن .

 هداسفب هنأ الا ردقي وآ ء هجاليا دعب هنم هجارخا ىلع ردقي الف ث هريغل وأ .

 ؟ كلذ ىف هجولا امغ ، اذه هبس ام وآا

 لام نم هغلتآ اميغ هيلع مرغ ال لحتسملا نا نيملسملا لوق ىفخ : لاق

ح مهل ةد اه زم اغ ؤ هلصأ نع صصخن وأ دا ز ؤ هله ر وهف ىقي امو ه نب دي ريغل : ١
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 فيكف ث اذه ى هفرعأ اميغ هفلتأ امم هنأل ، ءىش صقنلا نم هيلع سيلو

 ٠ همزع ىفنل ىضنقملا \ همكح تحت

 حابملاو ، بيبزلا و رمتلاو لخلا و ي زبخلاو نيجعلاو بحلا نم قيتدلاو

 ءىشلا نيع نأل ث اهنم ةبقب حص نا رظنلا هيدؤي اميغ اهنأك س تيبلا نم

 ۔ اهنع دلون ام ىتبو ث اهيخ مرغ الغ اذبه ىلع فلتلا اهيلع عنو ىتلا ىه
 . اهنم جرخف

 عطق همكح ىف بجو ةلعل الا ، لصألا مبتي هنآ ف كس ال عرفلاو

 ىلع لدي ام اذه ىو ث لقعلا رظن ىآ ء عرشلا ف لدعلاب امهنيب ام

 . هغلثأ امم هنأل ، هلصأل مرغملا همزلي مل ناو ، هلهأل هئاقب ف نوكب هنأ

 ٠ هملعآ اميف مهل وهف هعرف ىقبو

 امب مهنع هلاوزو ، مهنم هجورخ قحلا ىف بجوي ام كلانه سيل ذا

 ىأغ ، لبق نم لصألا ف ىمهغ نوللاو مسالا ف اهريغت نم نيعلا ف ثدح

 سفن ف روصلا نيب ام لدبتل ريغتلا وهأ ث اهلازأف مهنع اهلاحآ ءىش

 لدب امم هريغ ال مسالا ةهج نم نوكي نأ مكحلا ف زوجي وأ س رهوجلا

 .هيف هل ةبجوم ةلعل غ هيلع

حصي وأ ث ناويح الو تابنالو ندعم ف اذه لثم ىف كلذك سيلو
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 كلذ نم لزغلا زاج اميغ هلثمل زاجمال الك ء ناكم ىف زوجي وأ س نامز ىف

 ف ثدحي هيغ امب لوزي نأل ءىش ىف صوصخلا ف زاج نألو ؤ كلذك وهف

 ٠ نيح ىف هتاذ نم وأ ، هريغب هيغ رييغتلا نم نيعلا

 هم لهآ امو ث ةنيملاو ةمرحملا ةذينألا نم لحب ال امو ةرمخلا لثم

 رهظب نأل ء ل احيب هببف نكمم ال ىتح هدسسغفآ ام ةطلاخم وأ ڵ هللا ريغل

 . لاح ىلع ءىش ىف هب عفتني نأ الو ، لاح ف

 هنوك ىف ىضتقملا عنملا بجول نوكي انمنا ههبسشأ امو كلذ ناف

 3 اهميرحت ىلا بهذي نم لوق ىلع ىأر وآ عامجا ى اهل اميرحت اهداسغفل

 اهلح مدع ىلع ةرمخلا ناغ ث دبألا ىلع وأ ، ميرحتلا ضراع اهب ماد ام

 ٠ اهلح ىف فلتخي امخ

 اولانحب نآ هدايق ىلع مهل نأل ث اهلهأل ىهف هزاجأ نم ىآر ىلعو

 نم لوق ىلعو ، لحلا دوجول ىضتقملا لخلا نيع ىلا هب ىه امع اهلقن ف
 اهمرغ ىف نوكيو “ اهقاذم مدعل « اهقارها ىلا الا ليبس الغ هزيجي ال

 ٠ همكح ىف هغلتآ دق ام ىنعمب هدايق ىلع

 امهنيب اميغ قرغ الو كلذكغ ء لحشسملا دي ىلع لخلا ىلا اهلقن نكي ناو

شطعلا مه رطضي ام عضوم ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعو & كلذ ى



 ب _ ٩٤

 ىف نوكتف ح اهبرل اهزاجأ نم ىآر ىلع نوكت هيف اهنأل ، اهبرش ىلا

 ٠ اهب ىلوأ ةلاح

 نع اهجورخل س هريغك اهيف نوكي نأ رظنلا ىف باوصلا نم ديعب ريغو

 نم ىآر ىلع ث اهميرحتل ةبجوملا بابسألا نم اهل ضرع دق امب كلملا

 . رايتخالا لاح اهبرشل اهلقن زيجي ال

 هكلم نع اهلاوزل ناف ، رارطضالا عضوم ىف ىآر ىلع تزيجآ ناو

 اهب هسفن ىبحي نآ هل حيبأ دق نم ه زرحأ ام الا هريغك اهيغ نوكي

 نم ىأر ىلع لاحلا ف اهنم هل زوجي ام رادقم ىلع ةدايز ام ريغ نم

 ٠ ةكلهلا نم همصعت امم هلاح ف تناك نا .هل اهحانآ

 امب هتافص ى داز ناف ى هبرل وهف هاوش وآ هخبط ناو محللاو

 فيكف ةمئاق هنيع نأل كلذكغ ، آريدق هلعجي نآو ، هتاذ ىف صقن وآ داز

 نع هل ضرع دق امب جرخي نآ ، هلاح ريغت نم اذه ىلع زوجي

 هيف حصي امم هيردأف هفرعآ ال ىنا ث هلاوزل بجوم ريغ ىف هلام

 ٠ هيلع زوجيف

 الاو ، هزييمت ىنلع ردقي ناف ؤ هعون ق ههبشآ امم هريغب هطلاخ ناو

زوجيو ، هيواستل هزاونج عضوم هيغ لكأ ام ىلع نزولاب هل ةميقلاغ



_ ٩٥ _ 

 وآ عساولا ىف هطلخ ىلع بحلا ف زاج ام ىأرلاب فالتخالا نم هيلع

 ٠ مكلا ف ف
.. - 

 كلذك نزوي وآ لاكي ام عيمجو > سايقلا ف اذه ىلع بيبزلاو رمتلا و ٠

 ةدوجلا ق ىواست امهغ { سانلا نم مهغ ىندأ هل نم ىلع سابلا الي

 ٠ هيف قحلا نم قح ىذ لكلام رادقم ملعف ح ةءا درلاو

 امنيب اميف لضافتلا نم اهب اه دوجول كلذ ىف ىواستلا مدعي نا
 رادقملا لهجي ىح ،.هزاوج ف فالتخالا نم ىرعتي الآ نمثلاي اهمست ىف

 تالؤهجملا نم راص الاو همسق ف زاج ام ىلع اضرلا ىلا هب مجريف

 ٠ همكح ق

 هلل ا ىلا باتمل أ دعم هرقفل هلكتآ هل زوجي نمم هريغل هب عفد ناغ

 ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زاج ى كلذك راص نأ دعب ، هملظ نم

 ٠ همرغ هموزل

 هذ ف هل ناغ ح ةبوتلا لبق هطلخ ىف هيلع نامض ال ناك ناو

 ٠ هكالهتسا مدعل 5 هكالمل هدي ىف ىقب امم وهغ هلاح ىلع هكرت ناو خ : اتتب

 عضوم ىف ءىش ىلع هيف حلصلا عقي مل نا هغلتأ امم هنأب هيغ ليق ولو

 ض رظنلا ىف باوصلا نم هدعبأ مل زاج ام ىلع حلصلا ىلا عجري هب ام
ىلا هطالتخا نم ءىش لك در ىلع ةردقلا مدعل 4 ىنعمل أ ق ههبشأ امم هنأل



_ ٩٦ _ 

 غولب نع زجعلا دوجول هنوك ىف بجوملا هلاح ف لبق نم هيلع ناك ام

 ٠ هلام نيع ىلا ءاكرشلا نم لك

 اذه حص اذاو 4 امزج ريغلا عضوم ىف هلكأي نأ هل زيجأ ال ىنآ الا

 رهظأ ، اهتيؤر نع هريغ ف بيعي امم هنأكخ ، ةيؤر ف نيعلا ءاتب هيغ امم
 ٠ ىري نم نيع ف

 دبزلاو نبللاو مرحلاو ةسيرهلا ف محللا لثم ركذي ملغ كرت ناو
 نكت مل ناو ث ناويحلاو تابنلاو ، ندعملا عاونأ نم كلذ ريغو لخلاو

 ىلع لدب امب س ىري بلق ىرولا نم هل نم ىلع ىفخأب سيلف ، ىلجأ

 . اهلثم ىف اهل نوكي امل اهلكش نم نوكي ال اميف ةكرش اهل نوكت ال اهنا

 ردقي الغ ةزواجملاو جازملا ليبس ىلع هريغ ف عضوي اميغ ةلمجلابو

 ةيقب هريغ ىف هطلخ ىلع ءىشلا نيع ىلع نوكب عوضوم ف جالعل هدر ىلع

 اهجزام وأ اهزواج اميف ةيلكلاب ةيؤرلا نم بهذيو ع هتاذ ىف نيعلاب ىري امم

 مدعل ، مكحلا ف ةمسقلا هيخ نكميام عضوم ى ، امهدحأل داسفام ريغ نم

 . نزولا وأ ليكلاب هيف لكلام ةحصو عونلا ف طالخألا نيبام لضافت

 ىف نمثلا وآ ، همسق نم مساولا ىف زاجام ىلع اضرلا ىلا عجوب وأ

، هيف قح ىذ لك ح رادمل لهجلا وآ س امهنيب اميغ لضافتلا عضوم



_ ٩٧ _ 

 هيف زاجام هيلع زوجيو هتحليف س لدع ىف عانتما وأ س قح عنام عنتمي وأ

 ٠ رسعتو هليصفت زعغ { رثكأ وآ عون نم { ح زامت وأ زواجت

 ء كلذ ىف ءاوس هلكغ & كلذك راص ىتح ردقيف ةليحب هيلع ردقي ملو

 كردتال ام ىلا نوزوملا وآ لكيملا عاونأ نم نوكي نأ نع اذه نم جرخامو

 لكل حصيال ىتح ث اهطالتخا ىلع تادعملا نم نزوالو ليكب ةمسقلا هيف

 ٠ ءاطلخملا نم هلام نيع دحاو

 اهددع ىلع انمث مسقتل اهل عييلاخ الاو ، ءىش ىلع اضرلا حص ناف

 تفتلي الو ءاوس ىلع اهنم ةميقلا غلبم ف نوكي اه عضوم ف ءاكرشلا نيب اميف
 قح ىف مكلا ىلا نكلو ، لدعلاب اهليصحت ف ءانعلاو لدبلا نم نوكي ام ىلا

 ةمسقلا نوكتف ث اهمسقل ميبلا لاح ةميقلا ف امهيواست ىلاو ث مهنم لك

 اهلين ف بسكتلا ةلاح عطقلاب اهكلمت ف لدبلا نم هريغ ىلا ال ؤ اهددع ىلع

 ٠ عمجلا لبق

 نارسخلاو حبرلا نوكي الغ ، لاملا ىف فلتخي امم هناف حص ناو

 اميغ ةميقلا ىلع ةدايزلا نوكت نأ نكمي ال ذا ، لاملا ىف هرادقم ىلع الا

 اذه ىلع توافتلا مقو امهمو ع ربكغ لج اميغ صقنلاو س رغصغ هنمث لق

 ، لاحلا ىف نمثلا نم امهنم لكل ام حص ناف ث اهنامثأ نيب اميغ اهرمأ نم

 . اهرادنم ىلع نوكي عيبلا ف هيلا غلبي اميغ ةمسقلاغ
( ١٤ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 هنوك ددرتلا نوكيف ، ىأر ىلع زوجي نأ ةميقلاب اهمس ف ىسعو
 حصي مل ناو ، هل حص امك ، هقح نم نوكي ام دحاو لك ف قبس ىتح

 نع دحاو لك قح ف ةحصلاب ملعلا لاز وأ ، كلذك اهنم ءىنث ف وأ اهيف

 نكمأ ام حلصلا ىلا اهيخ رمألا عجر ، ةجحلا هب من ملو 2 مكلا ةفرعم
 هيغ زيجأ ىتح ث الولعم اذه ىلع كارتشالا نم هب ام ىلع زاجف

 . الوهجم نوكي نأل أ

 . هب ىلوآ هبايرأ ةفرعمل هرمأ نم اذه ىلع فيقونلا نوكي نأ هلعلو

 ىلع هريخأت نكمي اميغ نوكي نأل نكملا ام هيف حلصلا نوكي نآ ىسعل

 هنوك نم منمي مل ام عنتمملا نم ال ڵ هسفن ىف نكمملا نم هناغ \ زاج ام

 ٠ لاح ىلع هلاوز هعم ىجري ال ، لدعلاب عنام قحلا ف عساولا ىلع

 ةلمج ىلا ٥درب نآ هطلخ نم اذه ىلع عضومل ا ا ذه ق هلو

 هيلع سيل ذا \ ةدحا و ةلمج مهماقم هيف موقي نم ىلا وآ ئ ع اكرشلا

 ىلع ءىن لكل هدر نع زجعلا عضوم ف ءىشب مهنيب اميف همسق نم :

 .هيغ لكل امل لهجلا وأ \ ةدح

 ىلا بوتي نأ لبق نم هب هلعغ اميف هيلع نامض ال ام هناف ء طسقلا

اميغ لاصخفنا ١ نوك نم عنتمم ١ راص ن ١ و ؤ لالحتسا ١ عضوم ق هير



_ ٩٩ 

 ىف اضرلا نم زاج ام ىلع مسقلا نوك نعو لاح ف نوكي نلأ نكمي
 ٠ كلذ نم هملع الو كلذك وهغ > مكحلا ولآ عساولا

 قح نم هيف هلام مهنم دحاو لك نم اذه ىلع هل ميبلا ف ىسعو

 الام عضوم ىف دحب نزولا وآ ، دعلا ف ىمسي نأ ريغ نم دحأ ىلع

 هدحي نآ ردقي الغ & هلام نيعب هلهج عم هب هملعل هدع كردي وأ ث هكردي

 ىف ةيهاركلاو ميرحتلاو ةحابالا ف فالتخالا ىنعم هقحليف هيغ جرخي نأ

 . ءاوس ىلع ةلاهجلا ف عاتبملاو س هيف نوكي ام عضوم

 داسفلا نم دبال هنأ الا ، لاصفنالا نوك ةهج نم ىلع هيغ نكمأ امو

 لضافلاو ، نومضم لوصخفملاف ، لاح ىلع هطالخأ دحأل صتنلا وأ

 ء هكيربث قح حالصلا ىف ءاكرشلا نم قح ىذ قح دسفي الئل س نماض

 ٠ آرانخم هداسغل نكي اما وأ س آرايخ هيلع هنم ةيانج ريغ ىف بهذيف

 نم ناك ناو ، هزاوج عضوم ف زاج ءىش ىلع ىضارتلا عقو ناو

 هنأل ، هيلع نوكب نآ نم ه دعب مل مث 6 هب داسفلا نم ناك دق ام نوك هلبق

 هنأ ولو ح همرغب نآ نم هيف هلل سيل ام نايت ١ ىلع هل ديالغ ئ همزلب امم

 ءىش الو هل زاج عفدل ا نم هل زاج امك س لاح ىلع هلهآ ىل ا هملس

 ٠ هلحب ةنونيدلا ىلع هلغ نم قبس اميغ هبلع

ءارمألا كلن نم لخادتلا نم هب امل ةكرشلا نم هب ام ىلع راص دقو



_ ١٠٠ 

 ء هبلع نوكيغ س همزلي امم الو ع هيلا ال مهل هيغ رظنلاو ءاكرشلا نيب

 سيل ام هبغ ىنأب نأ الا ؤ ىلاعت هللا ىلا باتف عجر نآ دعب نم ىبأ ناف

 وآ س لعفي نم ىلع نامضلا هيف نوكي ام نامض همزلي نأو دبالف ء هل

 ٠ لهجب هرمأل هيلع نم هب رمأي

 ء ميرحتلا ىلع اميف هلبق نوكي الآ اذه ىلع ةبوتلا دعب اميفزوجي وأ

 ىف زاج ام ىلع وأ ، هل زوجي ال ام ىلع هلعف هب اميغ هغلنآ وآ هلكأ

 ٠ هنامضب ةنونيدلا ىلع ث هنامز

 هيلع ناك امل فالخ ليلدب همار نمل ليبس نم سكعلا ريغ ىلا سيلو

 وأ ، ىنفأغ لكأ وأ ث ىلبآف سبل اميغ لالحتسالاب ةنونيدلا لاح ىف

 قح ى ىفكو ، هموزل ف ههبشأ امم اذه ريغ ىلا ، ىطعاف قدصت
 ىتأ نم ىلع ءىش نم نامضلا هيغ ام عيمج ىلع ىتأي هناف ىهنلا ىلوأ
 . هيغ هيتأي نآ هل سيل ام ءىش ف

 ال ام عضوم ىف ةمعطألا ىف ةكرش ءاملل ىرأ ال ىناكغ اذه ىلعو

 هفافج ىلعو اهعون نم ال هنأل ىقبي ام عضوم ىف الو ث هتاذل ءاقب

 ٠ هفلتآ دق ام ىنعمب نوكيف 1 اهنم

 نم نيعلا باهذ دنع ءىشلا نيع ف ةبوطرلا نم ىقب امل سيلو

ئ اهوحنو راجشألاو لخنلا نم رامثلاو ضرألا ف كلذ نأ امك 6 مكح



١٠١ 

 ىقب ناو ، هرمآ ريغب ناك امهم ريغلا قح ف اميس الو اذه لثم ى كلذك

 وآ حالصلا مضوم ف دارفنالا ىلع همكح هلف ع ىغلآ هيغ اميف

 ٠ هلثمك اذه ف نوكي نآ الا زجي مل هلكش ىف ههبدأ امو داسفلا

 ىف ءازجأل ىف ةكرش اهنم ءىشلا نوكي الآ عاونألا عيمج ف ىسعو

 داسغفي هنآ الا ث هيلع ةردقلا عضوم ى الو & اهديرجت نع زجعلا عضوم

 ٠ اهديرفت ف اهنم ءىش

 اهلاكسثأ ىف منتميغ ع دحاولا عونلا ف فلتخت روصلا نآ امبرلو
 دحاو لكل ام ىردي ال نيح اهلاثما نم نوكي اميغ ال نيعلا ىف ةكرشلا نم

 دلاوتي ام اذه لثم ف عمجت ال اهناخ ةدحاو ىلويهلا تناك ناو ع اهنم

 ةبجوملا ةروصلا ى اهفالتخال دحاو مكح ف نوكيخ ، عمجا اهنم
 ٠ اهفاصوآ نيابتل

 ةروص ىلا وآ ، ىلويهلا نم ىلوألا اهتلاح ىلا عجري نأ الا مهللا

 نوكي نآ هيغ نكمي اميف ىلوآ اهنيع ف ةكرشلاب نوكتف س اهنم ةدحاو
 فيكلا ءاقبو ث اهنم لكل ام لك ىف مكلا ةفرعم عم ، كلذك راص نا ث كلذ

 ىف لبق نم هب ىه ام ىلا اهدرل ىضتقملا ، اهلصغ لاوز دعب اهلصأ ىلع
 ٠ هيلا عجري ام ىلوأ اهدح

 نيع ىف داسغ ريغ نم نيح ف هنوك لاح هيغ ءاوس ىلع نوكيف
راص الاو ، ةيلضغآ عفر وآ ةيلذرآ عضول ءىش ىف بجوم ءىش ريغل الو



١٠٢٣ 

 ح ةينمثلا نم اهيلع داز ام ىلاو ، ةيمكلا ىف هطرش نم انركذ ام ىلع ميبلا ىلا

 ق هرادقم ىلع ةميقلا عيزوتب ۔ نمثلا ةغرعم ىلا هيف جاتحي اميغ

 ٠ حص نا نمزلا

 ىلوآ لهجلاب الاو س طرشلا راتخي اميف زاج ام ىلع حلصلاغ الاو

 داسفلا نم دبال هنآ الا هطالخآ نيب امل رمتلا هيف نكمآ امو ى لتعي امب

 لضافلا ىلع مرغلاغ س لضافتلا عضوم ىف اهرمآ نم اذه ىلع اهنم ءىشل

 ٠ لوضفغملا نمث ىف لودعلا رظن ىلع

 لوقلاغ الاو ، حص نا همكح ف ةميق وآ لثم نم همزع ف مزلي امك

 بلطلاب هل اهموزل عضوم ق مصاختلا دنع هنيمي عم مراغلا ىلا هيف

 ٠ هيلع هل ىه نمل

 اتباث لذرألا نع آدرجم لضفألا ةميق ىلوأ اهتميق ىف رظنب نآ امآو

 ةرانو ث ةيقب هل نوكبي ةراتغ امهنع نمثلا صقن نم هل ىقبي ام فرعيل

 داز امبرف ىقب نألو ، ءىش هل ىقيي الام عضوم ف ءىش ريغ ىف بهذي
 ٠ اذه ىلع هنمث نع صقن وآ

 وآ 4 ةيلكل اي لطي وأ | هدحو هيبغ سكوب نآ هغح ق حصي فيكف

ىنا ث امهنم رخآلا نود هل نيح ىف تناك امهم س هنمث نع ةدايزلا نوكت نأ
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 نم لاح كسمي هيغ نوكي نأ نع اذه لثم ف فلتخي امم اذه ىرأ

 ٠ كاح ىلع ددرتلا

 عمقي نآو . هلثمم هيغ ىلوذلا وهف هلدع ٢ كلذك لوألا سيلو

 ء آدرفنم هسفن ىق ارادقم امهنم لكل ميوقتلاف © امهنيب كلذ ىف ىواسسننلا

 حص ام را دقم ىلع امهنيب امدف نمثلل ةمسقلا مث { امهل عيبلاخ هدعي نمو

 ىضارتلا ىلا هيغ عجرملاف ، حصي مل ناو ، حص اميغ دحاو لكل

 ٠ زاجف نكمآ ام

 دحاو لكل ام ةيمكب لهجلا نم هبام ىنعمل فرعي الام ةلزنمب راص الاو

 ، همراغ وهف اذه ىلع هملاظ ةبوتلا دعب نم هفلتآ ناو ، لصخل! ىف

 ردقي ملو لثم الو س اذه ىلع هل ةميق ال ام ىلا اذه نم داع امو

 ٠ ريدقت الو قيقحت ف ةلمجلا نم هبرل دري نأ الو ع ريغلا نم هلزع ىلع

 اميغ ىل نيبي الو ، لاح ىلع فلت دق ام ىنعمب هنأل هل ءىش الف

 ىلا عجري نأ هعم نكمي ال ام ةبرشألا وأ ةمعطألا نم هيلع لخدي ال

 ح همارحل اذه ىلع هغلتأ دق ام مكح ى هنأ الا ، هب عفتني ءىش ف صالخلا

 نم ىأر ىلع وأ ع عامجالا ف مارح هنأب هيلع عمجأ ام هسفن ف ىقب ناو

 ، هلحي نم ىأر ىلع ال ىأرلاب فالتخالا عضوم ف هميرحت ىلا بهذي

٠ هلصأ ىف هب وه امك هلهأل هدايق ىلع هناغ هيزجيغف



. ١٠٤ 

 ةبادلا لثم ىآرلا عضوم ف ىآرب هيف مهيلع ىضقي نأ هل سيلو

 اضرلا ىلع ال ٬ اهبابرأ ىلع بلغتلا نم اذه ىلع اهحبذيغ ث لالحلا نم

 ىف بهذي نم لوق ىلع نوكيغ ث لالحتسالا ىلع اهفلتف ، اهباحصآ نم

 { اهمظعو اهميدأو اهرعش ى اهمكح ف ةتيملا ةلزنمب هميرحت ىلا اهمحل

 ء ىآرلا ىلع هميرحت ىري نم لوق ىف امرحم اهنم ىتآ نم ىلع نامض ال

 ٠ امرحم وآ ناك الحتسم هريغل الو اهبرل زيجي الغ

 نآ نم هيدي ف اهئاقب ىلع هل دب الف ث اهبرل هزيجي نم لوق ىلعو

 نأ ؤ لدعلا ىف هيلع الو ها سيلو ء هيلا اهدري ىتح هنامض ىف نوكت

 نأل & اهميرحتب لوني نم لوقل س لصألا ىف هل ىه نم ىلا اهدر نم عنتمي
 ٠ هيلع ةمصاخم هيف هل سيل اميف هل حصي فيكف ث هيلا ال اهبر ىلا كلذ

 اذه داين ىلع همزع نم هلل دب الغ ةبوتلا دعب نم اهنم هفلتآ امو

 ىنأف ى همارحب ناد امل كاهتناو ميرحت عضوم هنأل ى همكح ىف ىأرلا

 اهبرلو ي نامضلا نم ىأرلا اذه ىلع ص نامزلا ىف جرخم هل نوكي

 ٠ همكاحيغ حبذلا دعب نم هغلتأ اميغ همصاخي نأ هب لمعلا هل زوجي ام

 نم ىأر ىلع لالحتسالا عضوم لاح ىف هسفن حبذلا ف نكي مل ناو

 ىأو ث مكاحلا ىلا رمألا عجري اذه ف مصاختلا دنعو س هل اهزيجي

 ىف هدر ىلا ليبس الغ ىأرلاب فالتخالا عضوم ف ىأرلا هب ىضقي ءىش

٠ عامجالا



١٠٥ 

 ىف هل زوجي امم هملعأ الف ى هلام ىف هسفنل هيلع هب مكحي نآ امأو

 همرغ نم منتمي نآ هل نا ىتح ، هيلع همصخل ىأرلا نم هيف امل اذه لثم

 لمعلا هل زوجب ام عضوم ى امهل هزيجي الغ ، ةتيم اهاري نم لوق ىلع
 ع هرمأل مليستلا اهمزل نمم لدعلاب مكاح امهنيب اميغ مكحي نآ ىلا هب
 موزل ىف وآ ع اضرلاب هتوبث عضوم ف اهرك وآ اعوط همكحل دايقنالاو

 ٠ امهيلع هنعاط

 ال ام عضوم ىف افالتا نوكي نأ ضرألا ىف هرذب ىلع بحلا ف ىسعو

 بحلا عبتي هنأب هيف ليق ولو ، هبحاصل عرزلاو ، اهنم هجارخ! ىلع ردقي
 عرخ هنكل هدعبأ مل هملظ نم ىلع قرع الو ، ملاظلل قرع الو ، همكح ى
 . ءارقفلل ليقو ، هل هنآ الا مرحملا ف تأي مل هنآ الا ث هبحل

 هنم جرخي نآ هلغ ث عرزلا هيلا جاتحي اميغ هرقفل نادآ نكي مل ناغ

 ، همزع مزال هملظ ىلع بحلا ف هيلعو كلذ نم هيلع ام رادقم هيغ هنيد ءافول

 اميغ ال ةبوتلا لبت نم امهيديأ ىلع فلتي اميغ الا اذه ىف امهنيب قرغ الو

 ءاوس ىلع هيف امهناف ، اهدعب نم ميرحتلا ىلع بهذي اميغ الو س ىقبي

 ٠ نزوي وآ لاكي اميغ وآ لثملا وأ ةميقلاب مرغلا هيف مزلي اميف

 امهيغ لئثملاف الاو هزاوج مضوم ف ةميقلا ىلع ىضارتلا عقي نأ الا

 ىف فلتخي اميغ امهنيب ام وأ ءىدر وأ ديج نم همزل امك ، لصألا وهف

مكحلا ف طسولاف ع هيلع هب ةجحلا هيغ متت ملو هغرعي مل ناو ، اذه



١٠٦ 

 لذرألاو ، عنام هزاوج نم منمي مل ام لضغآ طايتحالا ف لضفألاو

 ٠ امهيف زاج ام ىلع هريغ ال اضرلاب

 ةميقلاف الاو س كردأ نا لثملا هيف كردي امم امهريغ ىف نوكي نأ امبرلو

 هيف نوكي امل مكحلا موي نزوي الو لاكي ال اميغ امهيلا مجري ىتلا ىه

 امناو ع ناصقنلا نم نامثألا نم لق اميغ هيلع سيلو ث مرغلا نم

 همعم دري نأ همسج ىف فعضل ث هتاذ ىف صقن نآ هعم ىقبي اميف هيلع

 نميغ هللا ىلا عوجرلا وآ مرحملا ف ذخألا موي نيتميقلا نيب ام لضف

 ٠ ميرحتلا ىلع هغالتا مويو ث ناد

 نم ءىش ةنونيدلا ىلع ءىش نم هغلتآ اميغ همزلب ال ليحنلا ناغ

 وهف ، مرصلا نم هيدي ف ىقب امو ى مكحلا ف الو س عساولا ف مرغلا

 راصغخ 6 الغ هقن ضرآ ف هلعج ناف 6 هلصأ همكح ف عبت هلهأل

 . مهلام نيع اهنأل ح اهعذج نم امرص هتجرخآ ام اهعبتيو مهل ىهغ ع الخن اهيف

 وآ مهيل ا اهدري نآ هيلعو ف اتدايز نم ءىش هل الو هنضرأل سيلو

 ٠ ضرأ ريغب الخن ةسيتاا

 ٠ مكحلا موب كلذك اهتميق وآ اهذخأ موي اهلثم دري هنأ : ناث لوق فو

 ء امهنم لك دايق ىلع هلف داز امو س امرص ذخألا موي : ثلاث لوق فو

٠ هض رآ ق ةئشان اهنأل



٠٧ ١ _ 

 ليقو ث اهبرل لبتغ : اذه ىلع نوكي امهيأل رايخلا ف فلثخمو
 ٠ ضرألا بحاصل

 ناو ث ةميقلاف لودعلا رظن ف ررض اهعلنت ىف ناك نا : عبار لوق فو
 هضرآ نم هلمحي ام رادقم هل نوكيف علقت اهبابرألل ىهف ررض ال ناك

 . اميلع دري آبارن

 ، هل زاج ام ىلع هل ىه نم ىلا اهدريف اهعلقي هنآ : سماخ لوق فو

 ٠ هلل هنأ هيغ لوق ةلغلا و مرصل ١ نم هتجرخآأ اميغو

 ةميقلاف ة هيآر نع ال اهبحاص ضرآ ى اهلسف نآو ، اهبرل : لوقو

 ٠ ةعولقم هل هيلع

 ٠ ةعولقم ريغ : ناث لوقو

 ٠ امهنيب ام لضفغ هم زلي : ثلاث لوق ق و

 ىلع تكرت اهلهأ نم هرمأب ةفرعم ىلع ال ريغلا ضرأ ف اهلسف ناو

 : فالتخالا نم انركذ ام ىلع اهمرغ هيلعو ص ربكتف ايحت نآ دعب { اهلاح

 ٠ ذخأل ١ موب هي ىه امك اهم رغ مويو . اه ذخأ موب اهنميق ف

ليقو ئ اهبارت نه هذخأت ام ردق ضرألا ىلع درلاو اهعلق : ليقو



_ ١٠٨ 

 ىأر ىلع ةلخن وأ ةمرص اهل نوكي امك ةميقلاغ الاو نكمأ نا ملقلاب

 . كلذك نوكي ام عضوم ىف رخآ

 ىف هيلع ردق وآ س هل حص اميغ نوكي نأ اهعلق نم اذه ف ىسعو

 عضو ٥ ى ال رهاظلا مكح ف قحلاب منملا ةجح هيف هل نمل ةرباكم ريغ

 اهيف ةدايز ام ريغ نم معلتلا لاح هب ىه ام ىلع تمت ناو ث هل سيل ام

 موي : ليقو ث اهمكح ىف اهذخآ لاح هب ىه امك اهمرغ موي ةميقلا وآ لئملاخ

 ةبوتلا دعب اذه نم ىقيي اميغ مرحملاو لحتسملا نيب قرغ الو س اهفلت

 ٠ هملعأ اميف

 نامضلا ناف ، امهلبق نم امهيديأ ىلع فلتي امهنيب قرفلا امناو

 لام نم ميرحتلا ىلع هغفلتآ املو مزال هميرحتب ناد امل كمتنملا ىلع

 هناغ ى مالسالا نيد ىف مارحلا نم هبكترا ال لحتسملا نود ث مراغ ريغلا

 ء هلالحتساب ةنونيدلا ىلع اهلبق هفلتآ اميف ةبوتلا دعب نم هيلع ءىش ال

 ٠ ملعأ هللاو ، هغرعاف ، هلام ىف الو هسفن ىف

 ناف ى ءايشألا نم طلتخا ام مكح ف ايأر لصفلا اذه ى هتدرأ امو

 ، هيف لوقلا نع لوقلاغ الاو ث رثألا ىف ام لدع ىلع رظنلا قف اجرخ

 اذه ىلع علطا نم ىلعو ، هلطاب وآ هتح حصي ىتح ص هب ىلوآ هيلع لمعلاو

 رظنلا هيغ غلايب نأو ث آدبآ ىنع هيلا غلب هنم ءىش ف ىلع لكتي.الآ ىنم

٠ ردق ام غلبآ هسفنل



 ۔ ١٠٨١

 هيف رمآ امناو ص راثآلا ىف ىرظن فعضل راضملا ناسرف نم ال ىناغ

 هلواحآ اميف لزنملا ىلا ىشملا ف لزقألا لثم ؤ عبه الو لزاب ال ڵ مكشتأ

 ء لدعالاب هيغ لدعلا ةباصال ءاجر هلوازاخ ، ىأرلا ف باوصلا نم
 لك ىف قيفوتلاو ، هريخ الا ريخ.ال هناف ، هريغ ال ىبر ىرمأ ف ىبسحو

 ٠ هب رومألا

 هل حصت ةبوت ريغ نم هلاح ىلع لحتسملا اذه ىقب ناو : تلق

 هل حص ناو ، هلام نم ذخأي نأ ءىش ف هملظ نمل لهف ، هلالحتسا ف

 هللا ىلا باتلا هل حص اذاو ؟ هدعب نم هكرتي اميغ هب مكحيآ ؟ هبلع

 هلاح ف لطابلاب سانلا لاومأ نم هغلنأ اميف ىعداغ هملظ نم ىناعت

 نوكيأ ث رارقا وأ كرش فق هلالحب ةنونيدلا ليبس ىلع هاتأ امنا هنآ

 ؟ هاوعد لبقتف هيف

 حصي ىتح لاح ىلع نوكي ميرحتلا مكح ف نا هيغ ليق دق : لات

 ح لام وآ سيفن ۔۔.نم . هغلتآ ام موزل ق لالحتسا ١ نوك هيلعو ٠ هل

 ح هلحب نا د نمم هنآ هلعفو هلونتو ئ را رقال ا هدي ىلوأغ راكنال ١ حصي مل امو

 حص ام هلا زال ىوعدلا ىنعم 1 هنلا 6 مرغلا نم همزلب ام عفد ف لبقب الو

 53 . مكحلا ى همزلغ هيلع

 ىف همزليف س هلاح ىف هب رارقا ىلع جرخي اميف زوجي نأ ىسعو

آم م هنع عغدب وأ 6 امنغم هبزجي امم ربغل ١ ىلع زجي مل نا و ؤ هل ام وأ هسفن



_ ١١٠ 

 هبف ةجحلا هل نم هنتدصي نأ الا ، هل حص نمل هبلعو ، هموزل ف
 ىتح زاج اميغ هزاوجمل زاجم الغ الاو ، هل هنم زوجي ام مضوم ىف

 ، مثآملا نم هقراغو ث ملاظملا نم هبكترا اميف هب مكحيغ ، هل حصي

 اهدعن وأ ةبوتلا لبق نم هيلعو هل اميغ هيلعو هل حص ام ىلع نوتيف

 هيلع سيل هنأب هيغ ركذلا هب ىرج ام بسح ىلع هيدي ف ىقبي وأ

 ، مرغلا نم ءىش هللا ىلا عوجرلا دعب ملظلا هجو ىلع كلذك هفلتأ اميغ

 ال هيلا هدر بوجولا هدي ىف نوكي امب الا هملظ اميغ هذخأي نآ هملظ نمل الو
 5 هيخ ءىش هذعب نه هثرا و ىلع هلام ف هل الو هيلع هل سيل ام هناف ث هناف اميغ

 اميف ردجأغ ، هملظ ةلاح ىلاعت هبرب ةكرش حص ناو ث ةبوت هل حصي مل ناو

 ىف مرغلا نم ءىش هللا ىلا باتملا دعب نم هيلع نوكي نآ ملظلا ىلع هغلتأ

 . مكحلا ف الو \ عساولا

 درلا نم هل زاج ام ىلع هلهأ ىلا هدر نم ديالغ هدب ف ىقب امو

 ه هلدع ق

 ح هل وهف رازوألا نم هلبق ام ءىجمب رارقالا نوك نا : رخآ لوق فو

 مولعملا نيب اذه ف قرغ الو ، هيدي ف نوكي اميغ هيلع ءىش الو

٠ لوصألاو ضورعلا نم ، لوهجملاو



 س ١١١

 زوجي ام عيمج ف نوكي نأ هلحتسا اميف حص نا هتوبث ف ىسعو

 اميغ ال ث نيملسملا لاومآو نيكرشملا لاومآ نم كالمألا هيلع مقت نأ

 هجورخل كلذ ناف ، ةكلملا هيلع عقت الو ، لاحب كلمي نأ زوجي ال

 . اعطق هيف لخدي نأ زوجي ال امم اعرش

 ىلع ريزانخلا وآ رمخلا نم هعاب ام نمث نم هيدي ف وأ هل ىقب امو

 اميغ زاج ام ىلع امهكرش لاح هيلع اهعيبي نأ هنيد ف هل زوجت نم

 ٠ هل ويف امهيف عيبلا نم امهنيب

 . هضبقي مل ام نود اهنمث نم ضيق اميف كلذ هل نا : ناث لوت فو

 ٠ هل زوجيغ { لالحلا نم ءىش ق هلوحب ىنح ه ذخأب

 امهنمثو ، مارحلا نم امهنأل ث امهيف كلذ هل سيل : عبار لوق فو
 نأل زاج ث حصغ لوقلا نم امهيلع زاج امو ث هب عفتني الو ، كلذك
 ىف بهذي نم ىأر ف وآ ، عامجالا ىف تامرحملا نم امهلاثم ىلع ىتأي

 ٠ ` . ."هزاونج عضوم ف ىأرلاب امهميرحت ىلا ىأرلا

 نم هريغل هزاوج ف جرخي نأل زاج هيغ جرخي نأل زاج امو

ء اذه دعب نم هل زاج اميغ زوجي ال ذا ، هعم حصي نآ دعب هيدي



_ ١١٢ 

 ٥ ريغل زوجب الف هل زجي مل امو - ٥ دايق ىلع هريغل هنم زوجي نأ الا

 ٠ هيلع مث ا الغ هعم حصي مل امو س هيغ ةحصلا دعح نم هنم

 ، هملظ نم الو ، ءىشب هريغ ملع نم هيلع سيلف هريغ هنآ ملع ناو

 ةجحلا هب مدقت نمم هريغل وآ هملع نم هعم حص اميف هيلع امناو

 ام ىلع لمعيب نأ ىآرلاب فالتخالا وأ ىأرلا عضوم ف لك ىلعو ث هيلع

 ٠ هل هزاوج عضوم ىف لضفألا عبتي نأ هلو ، لدعأ هرصبأ

 ه هل سيل ام عضوم ىف هاري ال ام ىلا هاري ام كرتي نأ هل سيلو

 ٠ كلذ ف رظنيغ ئ ملع آ هلل ١ و

 اهيف لسغو ث عرزلا اهيغ عرزخ هريغ ضرأ ىلع عقوت ناف : هل تلق
 . راجحألا وأ نبللا و رجآلاب لزانملا ىنبو ث راجسنألا سرغو ث لخنلا

 ص رادلا ف نكسو عايضلا ريغ ءىشل ال هرسك وآ هب ىقسف ءاملا درو

 ام كاهتنالاو ، هرارقا ىف هلالحتساب ةنونيدلا ليبس ىلع رامثلا لكأو

 امف ث ملظ امم هللا ىلا باتخ مدن كلذ دعبو ك هرارضا ىف هميرحتب ناد

 هدي ىف كرت وأ ىضمأف اذه ىلع فلتأ اميف هلو امهلهأل هيلع ىذلا

 ؟ كلذ نم ىقبأف

 ءىش ال هنآ ، ىلاعت هللا نيد ىف ىضقناخ لوقلا نم ىضم دق : لاق

عوجرلا دعب لاومألاو سفنألا نم لالحتسا ىلع هغلتآ اميخغ هيلع



١١٣٠ 

 © ناويحملا وآ تابنلا وأ ندعملا سنج عاونأ نم ناك ع ون ىأ نم هللا ىلا

 نأ همزلي مرحملا ناو ، ناسنالا ىتح هفرعاف اذه ىف هملعا اميغ

 ليبس ىلعو ص ريغلا لام نم هغلتآ ام عيمج نم ث نامضلا هيغ ام مرغي

 ٠ ناودعلاو ىغبلا

 { امهيديآ ف ىقبي اميف قحلا رصبآ نم دنع امهنيب قرف ال ناك ناو

 ء ملظلا هجو ىلع ةبوتلا لبق نم اذه ىلع فلتي اميغ امهنيب قرغااف

 ىلع هيف امهيلع درلاف ي هلهأل هناخ ىقبب اميغ ال & ملعلا لهآ لوت ف
 لثملاغ اهدعب .نم هغلتأ امو ع مكحلا وأ عساولا ىف امهل زاج ام

 . مرغلا ف ةميقلاو

 ء عرز ام جارخاب اهيلع عقوتملا ذخأي نأ ضرفلا بحاصل نأ كس الو

 ردقي ام وآ ، اهنم هجارخا ىلع ردق نأ دعب.هضرآ ف تبني مل ناو
 اهيف اذه ىلع تبنيو ث عرز اهنم جرخي مل اميف ءىش الغ الاو & هيلع

 ذخألا وأ كلذك اهل نوكي ام لذب ف عقوتملل ال ، اهبرل رايخلاغ هبح نم

 ٠ اهنم اهجارخاب هن

 ىف اميلع عقوت نمل سيلو .ث اهبحاصل عرزلا نا : ناث لوق ىفو

 ١ ر زل ١ ه ىش ةع ٠

( ١٤ ج نئازخلا _ ٨ م )



- ١١٤ 

 ةنوئملا نم همرغو اهيف رذعلا نم هقفنآ ام هل نا : ثلاث لوت فو

 . هيف هل قح ال امم هناف ث هيديب هلمع ام نود اهيلع

 ٠ هرذم الا هل سيل : عبار لوق فو

 ٠ هانغو هرذ عم هل نا : سماخ لوق قو

 نآ نم دبالو ] هل ىه نمل عرزلاو .٧.هل رذعي ال : سداس لوقت فو

 هنل الغ الاو ىس كلذ لجأ نم ررضلا نم اهقحلي ام نامض هييلع نوكي

 ٠ هبنذ ءوس نم هبر ىلا باتملا الا هيلع الو

 ىلع اهيغ رجشلا نم هسرغي وأ لخنلا نم هلسفي اميغ كلذكو

 هيغ رايخلاغ ء اهنم سناع امو ص اهلسف وأ اهسرغ ق اهلهأل ىدعتلا هجو

 ضرأ الب ًمئات هلاح ف هل نوكت امك ةميقلا ىطعي نآ نيب اهبحاصل
 ٠ هلاوزب اذه ىلع هلام ف ثدحملا ذخأي وأ ث هيلعو

 ء ضرأ الب امئاق هيلع قحتسي موي كلذك هتميق هل : ناث لوق فو

 . 4 ضرأ نم هدسفأ ام مرغ هيلع و

 ٠ ضرألا ىلع ىقلم عولقم هتميق هل نا : ثلاث لوق فو

 ث كلذ ريغ ال لسفلا موي هتميق هل نا : عبار لوق فو

٠ هانع ام نود هيلع همرغ ام مم هلسف موي هتميق : سماخ لوقت ىم



_ ١١٥ 

 اهلثم ةمرص .وآ اهلسغ موي ةمرصلا ةميق هل نا : سداس لوق فو .

 وهف 0 هلام ىلع هنم ةن ايخل ١ نأل . هلس ىش ال : عب اس لوت ف و

 ىتح آبارت هيلا .دري نأ نم اهعضوم ىف هل دبالغ اهعلقب هذخأ ناو

 قاس هل اميغ هبشيو ، هضرآ نم هذخأن ام ةميق ىدؤي وأ ءىلنمي

 قرغ ال س ءاوس لخنلا لثم اذه ىلع اهب هسرغ ف نوكي نأ رجشلا نم

 ٠ عورزملا نم هنع جرخ امو ث رظنلا ىف امهنيب

 مل ناو > هعاونأ ف بحلا نم عرزلا لثم نوكي نآ ىلا برقأ هنأكف

 ٠ حص نا سايقلا ىف هبشأ هب اذه ى هنأل 0 عون نم نكي

 لخدمل ىأرلا ق باوصلا نم قدص جرخم هل نوكي نآ ىسعو

 ق ىدنلا ىلع ة رمع اهيغ امو هرصبأ نبح هفرعف هرظن نم دنع قح

 نم ناك ناو ع ءانع الو هل مرغ الو اهبرل وهخ اهنم ناك ناف ك اهبصغ
 ّ هجا رخاب هذخأب نآ ءاش نا ح ضرألا هل نل رايخلاو ه رامع هلف اهريغ

 ٠ امئاق ال امودهم هريدقت ىف ةميقلا نم هل نوكي ام هل ىدؤي وأ

 لوق ىلعف ئ جرخيو اهيغ هلخد ام الا ةرامعلا هذه ق هل سيل ذا

 ىدعت نمل همزلي ضوع ام ريغ نم ضرألا برل ةرامعلا نوكت نآ رخآ

٠ كلذ ق باسنألا نم ءىشل ال ]. هل اميغ هيلع



_ ١١٦ 

 الا كلذكف اهيلع وآ ، اذه ىلع فاوصلا نم ءىش ف ةرامعلا نكت ناو

 جرخي ام ىلع اهلاوزب هل هذخأ وآ 5 اهلاح ىلع اهكرت ف رظنلا نوكب نأ

 عضوم ى نيملسملا ةعامج وأ مكاح نم رمألا ىلوأ ىلا حالصلا نم هيغ

 هيلع وآ هل نوكي ام عضوم ى هب موقي نمل وآ ، اهيغ رظنلا مهل نوكي ام

 ٠ :ررضلا وأ حالصلا ىنعمل

 حلصأ هلهآ نم دلبلا هابج هاري ام ىلاغ دلب لهأل مر ى تناك ناو

 ٠ هلاح ىلع هكرت الا حالصل ا هك رن اميف مهل سيلو . ك رن وأ م ده نم

 اميف لوقلا و ىلاعت هلل ١ همحر ديعس ىبآ خيشل ١ لوق ق و

 ق ١ال ى ةحلملا عضوم ف كلذك اهيلع وأ ق اوصلا ف ةرامعلا نم نوكي

 ٠ هل ءىش الو 0٧ اهعم هفرصمي هيلع مكحي امم هناف © ةرضم ١ عضوم

 ىف حالصلا ناكو ث ةرامعلا ىف بابسألا نم ءىش كلانه هل ناك ناو

 ىنع ام هل مرغي نأ نيب ريخ ى رظنلا مكح هب ىضقي اميغ ررض الب اهكرت

 هلف ث هراتخا ءىنت ىأو ى اهنم هجرخي نآ نيبو ث هلاح ىلع كرتيل مزعو

 ٠ هعغانل هرمع امنا ناك اذا

 هيغ ةحلصملا روهظ عم هل نكي مل اهعفانمل هنأب هيغ حص ناو

 امهمو ض اهنع هليزي نأ الو ث اهنم هجرخي نآ هريغل الو ، اهل هكرتب الا

راتخي نآ هلام عضوم ىف هيغ امل ءاركل ١ عم هيغ هل لذي امل درلا راتخا



_ .١١٧ 

 ث ءاغولا ىتح هلمعتسيغ ع ءانبلا سفن ىلا عجري نآ ىنبجع ء ءاش امهيأل

 ىف ةحلصملا نوكت نأ الا ةلغ هترامعل ناك نا ائيش هريغ نم ذخأي الو

 ٠ لضفلا لهآ نم & لدعلاب هرمآ ىلب نم ىلا رظنلاغ ‘ هريغ

 ء هقح ىطعب نآ نم هل دبالغ هيف هلامب فو ةلغ هل نكت مل ناو
 نه هميرحت ىف هلمعتسا اميغ هل دبال امك غ هل اميف هيلع ءاوث ال هناف

 ءاركلا نم هقحتسي ام ردق هلهأل ى دؤي نآ روجحملا هجول ا ىلع رودلا

 ٠ هنكمأ نا لدعلا ىوذ نم ح ةفرعملا ىلوأ رظن ف

 ءىش الف الاو 0 ةميق هلثل ناك نا همزلي اميف هيل ا رظنلاغ الاو

 مك احلا لثم هيغ هريغل هسقن نم هفاصنا ق نوكيو “&© هملع هل ىه نم هل

 ٠ هيلا اولزن ول نأ ريغلا ىلع مكحي هب اميخ

 { ءىش ق هب مفتني ءىش ريغل هرسك وأ هب ىقسف ءاملا نم هذخأ امو

 ىلع اناودع هتارهآ وأ ، هبرغ ةينآلا نم وأ جلخلا نم اضرلا ىلع ال

 س هفرع نمل همرغ نم هيف همزلي ام ىدؤي نأ همثا ىف هيلعف ، هلهأ

 زيجأ دق ام لوقلا نم هقحليغ هيف جرخيو ث لوهجملا وهف هفرعي مل ناو

 ٠ كلذك همكحف كلذ نم هنأل س هبر فرعي ال اميغ

 نآ اذه ىلع لوقلا ضعب ف جلغلا نم نوكب اميغ زوجيو

ىقاوسلا قرفت نأ لبق هيغ هل نمه لكا! عمجي ثيح نم هحالص ف عضوي



 ۔ ١١٨

 نميغ هل عضولا وأ ، هبرل هلاح ىلع هكرت ىف ىلعو ، هزاجأ نم ىأر ف

 6 هب نوكد نأ ىأرلا اذه ىلع هيف زاج ام ىلع ءارقفلا نم هل زوجي

 ٠ ى رأ هيف ام حص نا ى رآ اميف حصأ هنأل . ىلوآ هنأك

 لدعلا ف همزلي امك هيلع وهغ راجشألاو لخنلا رامث نم هلكأ امأو

 %٧ڵ هلعغ ق دعنم هريغ ضرأ ق هلسغ نم نوكي نآ الا س لثم وآ ةمدق نم

 ٠ هلصأ ف هل وهو

 ء هيلع هنامضو هل هزاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف

 رايخلاب لوقي نم لوقو ث اهجرخي نآ هيلعو ى هل اهنآ ىلا بهذي نم لوقل

 امم هناغ ص اهل علقلا وآ س اهلاح ىلع وآ ةعولقم ةميقلا نيب ضرألا برل

 نوكي امم ءىش ىف الو ، اهنم هلكأ اميف هيلع نامض الو ى هل اهنآ ىلع لدي

 ٠ ةمرص اهتميق هل نآ ىلا بهذي نم لوق ىلعو ع اهب هنم

 نآ نم هدايق ىلع هل لدب الو س هل ءىش ال هنا لوقي نم لوقو
 نم ىلع نامضلا هيف مزلي امم كلذ ريغ ىلا ةلغلا نم هلكأ ام همزلب

 ، ملظ نمل ءىش الو ث اهبرل ىهف ضرالل غلبت اهنأ ىلع لدي امم هنأل ث هلعف
 . رخآ ىأر ىلع اهلثم وآ ةمرص اهتميق نم هل ىأرلا هبجوأ ام الا

 هغرعأ امبف ءاوس ةرمثلاو لصألا ف ةلخنلا لثم اذه ىف ةرجشلاو

نم ةلسفلا ه ذهل هذخأ نكي نا و ؤ امهنيب ام قرف ى ردآ ال ىنأل > امهيغ



_ ١١١٩ 

 ق هرمأ نم اذه ىلع اما رغ هيلع نوكب نآو دبالف امارح ريغلا لام

 نامضلا هيغ مزلب امم ، اهلصأ وأ اهعرغ ىف اهب هنم نوكي ام عيمجو س اهلكأ

 ٠ اهلهأل

 ىف هل ىه نمل نوكت اهنآ ىف فالتخالا ىنعم اهتحلي نآ ىسعو

 هل حص نا هيف ىأرلا نم ءاج ام ىلع اهعلقب لوقي نه لوقل ، لصخلا

 هضرآ ف ًسثنت نأ دعب اهنا لوقب نم لوقل ، ضرألا هل نمل اهنأ .وأ ، كلذ

 ٠ اهلاح ىلع هلا كرنن

 ىلع اهل نوكي امك اهتميق هملظ ف بصاغلا اهقراس ىلع نوكي وأ

 هلك اذه ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقو ث ةميقلا نم كلذ ف فالتخالا

 وآ مومرلا نم هذخأي اميف لوقلاو س ةرصبم نيعب هيلا رظن نمل

 امو س كلذك هل زوجي ال ام ىلع رجش وآ امرص اههبشآ ام وأ ، ىفاوصاا

 ٠ هلهأ نوكي نمل هلبق همكح ىف رهف هلكأ وأ هعاضأخ اهنم هفلتأ

 ىف ءىفلا اهنم نوكي امل هلكأ هزاوج ف فلتخي امم ىنغلا نأ ريغ

 ، موق اهنم لكأي نأ هل زاجأغ ع مانألا ىف لدعملا مامالا همدع ع مايأ

 عضوم ىف نوكي وأ ، هزيجي ال نم لوق ىلعو س نورخآ هزاوج نم ىتآو

 . نامضلا همزلي نم ىأر ىلع همرغ هيلعغ هل زوجي ال ام
- 

١ . 

اهنم فكأي نأ هل نأل ، عضوملا اذه ىف ىنغلاك ريقفلا سيلو



_ ١٢١٠ 

 مامالا نم مايقل اندنع هل سيلو ث هيغ هل هزاوج ىلع عامجالاب هرقفل

 ، اذه ىف رمؤي هب ام هلعف ف فلاخ دقف لكآ ناف س هنذاب الا لداعلا

 . مرغ الو نامض الو س هيلع مثالاو

 نوكي نميغ هب ليق ول نآ س رظنلا ىف باوصلا نم دعبب الآ ىسعو

 هنأل ، هلوق ىف هزاوج مضوم ف هل هزاجأ نم لوق ىلع ىنغلا ىوذ نم

 ىأرلا اذه ىلع هيغ زوجيغ ث هقح ف جرخي نأ ىنعملا ف هبشي اميف

 ىلع امهنأك عنملاو ةحابالا عضوم ىف هدايق ىلع امهنأل س كلذك نوكي نأ

 نم نوكي امو ، هتارمث ف امهل زوجي اميف امهنيب ام قرغ مدعل ءاوس

 ٠ ىأرلا لهأ نبب قارتفا وآ ىآرلا ىف قافتا ىف هتالغ

 هنأ ىف ىآرلاب فلتخي امم ناك ناو ، لخنلا نم هجورخ ف مرصلاو

 سيلف ، ىلوآ هب وهف ع هبسثأ لصألاب هرهاظ ىف ناكو ع ال وآ ةلغملا نم

 ىآرلا ىف همار نمل هيلع الو س نهو ةلغلا نم هنآ ىلا بهذي نم لوق ىف

 ٠ لامحألا لثم هجرخب امم لاح ىلع هنأل س نعط

 زاج نألو ، اهسوءعر نم هجورخ ف لصألا ى اهساسأ ف ىقب نآلاو

 ىف دوعب دتو ع ةلغلا نم ىونلاف الصآ لاحلا ىناث ىف بلقني نأ هيلع

 » عغدب ال اميغ كلذك \ كلذ نم نوكيغ © الخن نامزلا لوط ىلاع هتاين

٠ عنمي ال امم هنأب نابغ



 س ١٢١

 ح هيلا غلبي ال ثيح ناك وأ ، منتمم ريغلا لام نم هجارخا همزل امو

 اميغ هذخأب ىتح هرمأ مكاحلا مقوي نأ هجولاف هيلع ردقي الو

 نمل هيغ ةجحلا هل نم مدع ناغ ث هلام ىف هيلع هب مكحي وآ ، هلاوزب حص

 ٠ هفرصي نأ هل زاج هيلع هلام ىلا غلبي هب

 ةنؤملاف الاو س هيلع هب عوطت ناف س هجارخا ىف هيلا جاتحا امو

 هداسفب الا هجارخا ىلع ردقي مل امو س همرص ىف ثدحلا هل نم ىلع

 . هيغ هرمآ نم اذه ىلع فلتلل هضرع دق امم هنأل ڵ هيغ مرغ الف

 نم هنم ناك امب وه امنا هعايض نأل ث هريغل نوكي اميغ هيلع مرغلاو

 نامضلا هيف نوكي امل مراغلا وهف س هل زوجي ال ام ىلع ، بابسألا
 ٠ ملاظلا وه هنأل ، مثالاو

 كله الاو عجر ناف س هيغ همزلي امب ءادألا و ع هللا ىلا عوجرلا هيلعو

 امناو ث ائيش هللا رضي نلو ، عمج ام هنع هدغي ملو س عمجآ هيلع اميف

 ىلع رفكغ ىصع نمو [&{[ ركشغ ع اطآ نم ى زجيس مث اهريغ ال هسسفن رض

 { آدحآ كير ملظي الو & الدع .هباقع ىفو ، الضف هباوث نم هقحتسي ام ردق

 ٠ ادحتلم هنود نم دجن نلو

 ء آدبأ اهبف نيدلاخ منهج ران هل ناغ هلوسرو هللا صعي نمو

 ، هيعدي نمل اهيغ لوخدلا دعب هيعدي نمل اذه ىلع اهنم جورخلا عضوم نياف

زوجي امم هفرعأ :ال ىنا ‘ صوصخ الو مومع ىف هيلع لدي ام هيف سيلو



_ ١٢٢ 

 ىدهآو 6 اليق موقأ وه نمي ملعآ كبرو . صوصنلا نم ءىش ق حصيغف

 ٠ الس

 ىلا عجرنلغ ث ركذلا انب لام دنت نكلو س هيف نحن امم اذه سيلو

 بئاوغلا وأ مومرلا نم هيلع عقوت دق اميغ همامتل ، لوقلا ىف هردصن انك ام

 ، عبتيف هب لمعي ىكل ، عرشف اهيغ زيجأ ام ىلع ال هيغ عرزغ فاوصلا وأ

 هموزل عضوم ف هيلع وآ هل اميف هيلع وآ هيلا غلب نل ةجح نوكيو

 اهلصآ ىف مهل ىه نمل مومرلاف س هل زاج وأ ، همار نمل هزاوج وآ

 ( . اهلهأ نم سيل نمم مهريغا ال

 ض اهل هعرز ىف بابسألا نم ءىشل ال ريغلا نم اهيلع ىدعت نميغ لوقلاو

 ىلع ال ث ريغلا لامل ةعارزلا ف هيلعو س هل اميغ انركذ امك اهنم ءىشل وأ

 ٠ كاذ نم اذه ناف ، هل زاج ام ىلع الو ، اضرلا نم عساولا

 وه امنا اهزاوج نأل س كلذك هل زوجت ال نم ىلع بئاوغلاو

 نوكبي نمل سيلو ث لاملا تيبل وأ ث مهل اهزاجأ نم ىآر ىلع رقفلا لهأل

 نم ةلمجلا ىف هب لخدي ام الا اهيغ حيبآ ام قلطم ف قح ىنغلا ىوذ نم

 ، هتوبث لاح ه! هزاوج ف صوصخلا ىلع لاملا تيب ىف هل نوكي ام ةهج

 . هرقف عضوم ف نوكي وآ

نأ اهيف هل سيل نم عنمي نآ ءاش نملو ، هيلا ليبس الف الاو



١٧٢٣ 

 & اهعرف وأ اهلصآ ىف هل سيل امم هعنم ىلع ةردقلا عضوم ى هيلعو ، عرزي

 . اهعرز ف بلغتلا ىلع هعرز ام نيبو هنيب لوحي نآو

 ىلع اهتحتسا نمل اهنم ةعارزلا هذه حلاصمب مايقلا هنكمأ امهمو

 مضوم ى اهكرتي نآ هل زجي مل هل هموزل عضوم ىف باستحالا ىنعم

 ىف اهنم عسي ام ىلع هل هزاوج عضوم ف هلو ث عايضلا نم اهيلع ةفاخملا

 امناو ص اهريغ نم اهب موقي نأ هيلع سيلو ث اهيف اذه زاجأ نم لوق

 ةنوعملل الو ، نيملسمللو هلل هب ةدارا ةليضفلا ىنعمل هراتخا نا هيلا كلذ

 عضوم ف الا ، هريغ نم هسفنل اهب ةرثألا ليبس ىلع الو س لطاب ىلع اهيف

 هذخأي مل اميغ هلثم وه نم اهيغ لدعلاب هضراعي مل ام هل زوجي ام
 دهم ٠

 نم هل دبال هناخ ، هل زوجي ام ىلع داز ام الا هريغل ال هل نوكيف

 نم هلوحي نمم هياا هئادأب آربيب نم ىلا قحلا بجوم ىلق هنم جورخلا

 هذاذنإل هنم هضبق ى هيلعو هل اميف ةجحلا ةلزنمب نوكب وآ ت ءارقفلا

 هلعجي نم ىأر ىلع لاملا تيبل وأ ، هل زاج ام ىلع هيف هل زوجي اميف

 رظنلاو ، هل زوجي ال ام عضوم ق هيغ ءاج ام ىلع همكح عرازللو ث هل

 ٠ مكحلا ىلي نم ىلا لوزنلا ىتح هيلا هب ىلب نم ىلا

 ص كلذ ىلا ىآرلا نم ىضق هب امهنيب اميغ هريغ ىلا ال هل نوكيف
لرقلا نه ىضم دقغ 4 رقفلا ىوذ نم ةعارزلا هذه نبح ق تناك امهمو



_ ١٢٤ 

 ، هعضوم نم هيف رظناف الاو ث مئاق اهب نوكي ام عضوم ى اهيلع لدي ام

 . ىرخآ ةرم هتراعا نع ىفكو

 ىف اذه ىلع نيملسملا نيب آئيف ىغاوصلا نم كرت دق اميغ لوقلاو

 امهنأل ، هل هزاجأ نم ىأر ىلع وآ ، عامجالا ىف اهلكأ هل زوجي نمل اهعرز

 ىلع هل زوجت اهنأ ىلا س بهذي نمل اهزيجي ال نم لوق ىلعو ع هقح ف ءاوس

 ٠ لاح ىلع ىنغلا قح ف بئاغلاو نوكيف & هيآر

 ء زاج لكألا ىف زاج امو ص اهنم لكأي نأ هل زوجي ال ام عضوم ق

 كلذ نم اهنأل ، اهزاوج نم منمي وآ س هل زوجي نمل ةعارزلا ف جرخي ال

 هيدي ىف ىقب وآ س هيلع راصف اهنم هغلنآ امو ث امهنيب اميغ قرغ الغ

 هل نوكي نم ىلا صلختلا هنم دارأو ث ةنامألا ىنعم ىلع وآ ، انومضم

 ء مالسالا ىف هماقمب نوكي نم ىلا وآ ، هيدؤي مامالا ىلاف ، صالخ هب

 . ماكحلا وآ هالول! نم

 ، ةقثلا نم هبام ىلع بستحملا ىلا وآ ، نيملسملا نم ةعامجلاف الاو

 ح هرمأب مايقلا ىف باستحالا زاوج عضوم ىف هتلادع ةحصو هتنامآ روهظل

 هزيجي نم ىأر ىلع كلذ ف بستحي مل ناو س ءالؤهل همدع عم ةقثلاف الاو

 هيلعو هل ةجحلا ةلزنمب هعم لزني مل نمم هريغ ىلا ال همزل اميغ هل

 ىف هل زاج ام ىلع هذافنا ىلوتي نآر ث هيلا اذه نم رظنلا هيغ نوكي اميف

. لاح ىلع هل زاج لاملا حلاصم ق وأ ، هل زوجي نميغ هزاوج مضوم



 ۔_ _ ١٢٥

 دي ىف اههبشآ ام وأ فاوصلا نم لاملا اذه ناك ناو : هل تلق

 هيلا عفدي نآ هل له ص داسفلا ىلع روجو داسغ ق دي ساانلا ىلع هل نم

 ، هناوعآو هتالوأ نم دحأ ىلا وآ ث هيلع ام هل ملسي وآ ، هيدي ىف ىقب ام

 ؟ اصالخ هل نوكيف رييو ث هناوخا نم نوكي نم وأ

 كلذ عضو هنآ هعم حص وأ ، لطابو قح نم لعفي هب ام ردي مل ناو

 نم نوكي امو ث اهتارمت عيمج ف هل لمعتي نأ دارأو ع هل لحي ال اميف

 ؟ رذع لهجلا ىلع هيغ لخد نمل لهف زجي مل ناو ؟ هل زوجي لهغ ث اهتالغ

 ؟ كلذ ىف .رذعي مل نا همزلي ىذلا امو

 ك ةرفكلا ةقسغلاو ةرجفلا ةملظلاو ةروجلا ءالؤه ىرت كنأك : لاق

 ء ىصاعملاب اولمعو س ىصايصلا اومزلف ، قافنلا ىلع اودرم قاغآلا ف نيذلا

 . داسفلا عاونأ دالبلا ف اورهظأو ث دابعلا ىلع اوراجف

 ىف عطنتلا ليبس ىلع ث ءاهفسلا نم ىنادألا نيب هللا لام اولادو

 لك ىف س تاوهشلا ىعاد ةباجا ىلا ةمسق ىف اولامو ث ءاهقفلا ةفلاخم

 نم ىقت لك اولمهآو ح نيعلا ذلتستو ، سغنملا ىهتشت ام نيب هوعزوغ ث نيح
 ٠ أطخ الو دمعب اولابب ملو ءارقفلا

 5 رومألا نم ةدحاو ىف س روجحملا بوكرب الو ث روزلا لوقتب الو

، اططش اولاقف ، لالحلاو مارحلا نم لاملا عمج ف آدهج اولأي ملو



 س ١٢٦

 الغ( مكب ىمع مص ث ع اعر جمه ح اطلغ هآ ادمع س اطرغ مه رمآ ناكو

 هنع امع عالقا الو ث نورمؤي هب امل عابتاال و س نوركذي هي امل عامتسا

 ٠ نورذحي هنم امم هفلاخمال و س نورجزيف نرهني

 ٠٧ هوعمسي نآ آ رقفو مهن اذآ ق و 4 ٥هوهتفم نأ ةنكأ مهبولق ىلع نأك

 الو ، آرمآ الو يهن نولبقي الغ س هورظني نأ ةواشغ مه راصبأ ىلعو

 ٠ نونمؤي ال مه رذنت مل مآ مهترذنأ مهيلع ءاوس 6 آرفك الا نودا دزب

 لوط ىلع ث ناكرألاب لمعلا عييضت مم ، ناسىللاب نوكي نآ الا

 0 ناطلسلا ناوعآو س ناطيسثلا ناوخاو س نمحرلا ءادعأ كئلوأ ، نامزلا

 اهنولصي منهج ث رادلا ءوس مهلو ح ةنعللا مهلغ ، ناودعلاو مثالا ىلع

 ٠ رارقلا سئبف

 هلل همزلي امل ناو ، هبنذ ءوس نم ص هبر ىلا باتف عجر نم الا

 ح رانلا نم دبالغ الاو ، هانج هميرحت ىف هسفن ىلعو ص هابج امم هدابعلو

 لام ىف قح دي مهل نوكي نألا ، زوجي فيكغ س رارصالا ىلع تومي نم

 ث هيدي ف ىقبي اميفو ؤ عمجي اذه نم هل اميف لمعتي نأل زوجي ىتح هللا

 . هيلع ؛راصغ همزل ام ىلع فلتي وآ

 نم اذه ىرأل ىنا ّ عفدي اذه نم مهيلا امي صلختب نآ دارملا و

ص لئاق لوق نم وأ هسفن ىأر نم لعافل هزاوج حصي ىناغ ، لطابلا



_ :١٢٧ _ 

 نأ ميرحت ىف هلعف نم ىلعو ، كلذ ىف لدعب همار نمل كلانه ليبس ال الك

 نم اذه ىلع هنأل 0 مولعم وه مرغل اف الاو ث ةردقلا عضوم ىف هيدؤي

 - ٠ موثام هلمع ف ٥ رمأ

 ناو ث هزيجي امم ىلاعت هللا لام ىف نيملسملا ىلع بلغتلا نأ نظت وأ

 دوجول 5 هلحم رغ ف هولعجو 0 هلهآ ىف ال هودعبآو ء هلح نم ال هوذخأ

 اميغ هل حصي ىتمف ،:ءىش ىف قحلا نم سيلو س ىوه ةعباتملو س ىمع

 ٠ هيدي ف دعب نوكي ام وأ ث هيلع

 روهظ نأل ، لاح ىلع باوصلا نع دعبلا لحم ف اذه ىرأل ىنا

 . لضغ ىف هقف ىذ نع ث لدع ف ىآر وأ نيدب ملع وأ ، لهج وآ ملظ

 حصي نآ الا ث همرغ موزل نم ، همثا ف اجرخم هل ىرآ ال ىناف
 زاوج عضوم ف ىأر ىلع وأ ، عامجالا ىف آربي هب اميغ عضو هنا هعم

 دبلا مهل نم نورمآي هبو ى نوذخاي همل اميغ كلذك مهو ء هب هل لمعلا

 مهكي رش وهغ ث ةاود نم ةدمب ولو ملظلا نم ءىش ىلع مهناعأ نمو ث هبلع

 ٠ مرغل! نم مزلي هيف اميفو ث مثالا ى

 نامض نم دبالو كلذكف مهلد نمو ح هيلع داز ر امي اذ دهب فيكغ

ء كا ف رتشالا عضوم ق زوبجيو ك كلذ ىلع ةلالدلاو ةناعالاب ح نامضلا هيغ ام



 ۔ ._ , ٨ ٢ ١ : مدص _

 ىف مهيلع هب موكحمو ت مهل مزال هنأل ، ىدارغو ةلمج هب اوذخؤي نأل

 لدعلا مكح ق مزلغ حص .امك. ؤ ا ويا وأ اورضح حص نا ء مهلا ومآ

 ٠ لثم وأ ةميق نم

 ةيزجم اهنأ ىلا بهذي نم .لوق ىلع. هيلع. ىتأت نآ ةبوتلا ف ىسعو

 هلام نم ىهخ ، ءىغلا نم .اهنأل ، ءاضقلا نع ىلاعت هللا قح نم عيضأ اميغ

 نيملسملا حلاصمل لاملا تيب ف عضوت ث هردق مظعو ى هرمأ لجو ث هركذ زع

 عضوم. ى ص نيكاسملاو .ءارقفلل :قح اهيف نوكيف ع نيدلا ةملك زازع! ىف

 . اهقح ىف موزل وأ ةحابا ىف امهل هزاوج

 عضوم ىف اذه نم ريقفلل ام لثم هل هزاجأ نم ىأر ىلع ىنغللو

 هملظ اميغ هبلع نوكي الثل زوجيف ث كلذك هنوبث ىلعو س امهل هزاوج

 ىقبي ال هنآ اكم مزع ، ىآرلا اذه دايق ىلع اهدعب نم همزلغ ؤ اهنم

 ىأر ىلع وأ س عامجالا ف همزلي ام عضوم ف ع مثا اهعم لاح ىلع

 . ىأرلا عضوم ف

 ىلع همزلي. امم هسفن ريب نأ هرقف عضوم ىف هل زوجيو
 امك ، هلثل هزاوج لاح هيلع اميف عضوم ف هل هزاجأ نم ىأر

 هترذي نأ هيلا رظنلا هيغ نوكي ام عضوم ف هيدي ىف اميغ هل نأ

 ىنغللو س هلكأ ف هيلع جرح ام ريغ نم هلكأب وآ \ هل زاج ام ىلع

٠ كلذك هزاوج عضوم ف ةحابا نم ىأر دايق ىلع



١٢٩ 

 عضوم ف ىلتبملا عدي نأ ، لدعلا ةمئأ نم اهرمأ ىلي نمل ىنبجعيوا :.

 ء هفلسأ اميف هب لمعي نآ ىأرلا نم هل زاج امو ، هموزل ف فالتخالا

 هيغ همزلف ث امكح هنم ذخآ ناو ث هفلتآ امب ةبوتلا دعب نم هذخاؤي الغ

 هيغ هل زاج ام ىلع هيدؤي ىتح ث هيلع هتوبث ىري نم ىآر ىلع آمرغ

 نوكي اميف ث هماما مكح نم همزل هل هب لمعلا زاوج عضوم ف

 ح همازلا ف هل زجي ملو 2 همايق لاح هرمأ نم اذه ىلع ك همايأ ىف هموزل

 ( ٠ ١ هماكحأل دانتنبي نآ لا

 هل سيلغ ث لدعلاب هنامض هموزل ف فلتخي امم لصألا ف ناك ناو

 ىضقي هب امل ، عابتالاو ةعاطلاو ، عامتسالا ريغ لاح ىلع ث عامجالا ى

 ىف هدر ىلا ليبس الخ ع هيلا هيخ رمألا نأل ع هيلع هبشل امو اذه ف
 اميف ضراعي نأ هل سيلو ، لاح ىلع باوصلا نم جرخي مل ام ، لاح
 ح هبلا ال كلذ ناغ ث هنامز ق هموزل ناك ولو ع هنامض نوك همايق ىنع مدقت

 . ... هيلعو هب ىلب نل وه امناو

 ف قحلي نآو ث لصألاو ةلغلا نم مزلي اميف لصفلا لوقلا نمو

 & نيمألا ف ىسعو هيغ زاج دق ام هيلع زوجيف ء همكح ىف لك ص همرغ

 همم حصي ىتح ث نيحلا ىف هب ةصالخ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 هدوجو مم هناف ، ىلا بحأ ، ةقثلاو مكحلا ف ال وآ هب ءىربي هب ام

 ٠ ىلوآ

( ١٤ ج نئازخلا _ ٩ م )



 ۔۔ ١٧٣٠

 نآ امأو ث ةيافك ةنانئمطالا ىنعم ىلع ةرورضلا عضوم ف نومأملابو

 زوجب وآ ، لمعي هب ام ىردي الغ ، لهجي نم ىلا صالخلا بلط ف هيدؤي

 نم هملع نع بيغي اميغ معنملا الا هدارآ نل هجو الف س لدعي مآ هيف

 . هملظب زوجي ال اميخو ث زاج اميغ هل هذافنا
 حصي نمب فيكف ، هلدع ةحص مدعل ، هلثم ىف كلذك رمألا ناك اذاو

 مدعل ث ةمهتلا بابسأ كلانه هقحلت وأ ، ةنايخلا ىلع هيف لدي ام هيلع

 نأ ء رحجلا هرمآ نم اذه ىلع هنا ث رهظي هلاوحآ نم هب امل ةنامألا

 ٠ رذحيف ةزاجالا نم ىضقي

 نئاخلا ث، لامعألا هذه لثم ىلع رجافلا ناطلسلا لامعأ ف سيلو

 تنآ هيف ام ىلع مهنم سيلف ث مهلاثمأ كنع عدخ ، هملظ دوجول همكح ىف

 جحو ث ماين سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا نم رثكآ ناو ث نيمأب اذه نم

 ٠ ماع لك ىف ىفطصملا رازغ ، مارحلا هللا تيب ىلا

 الا هلمع نم هل نوكي ىنأغ ص ءابه هنكل ءىشب سيل هلك كلذ ناغ

 ، ةكرشلا لبقي ال ، ىنغلا ميظعلا ىلعلا نأل ، ءاقشلاو ردكلاو ك ءانعلا

 نم سيلو ًابوحو احلاص آبوسثم لمعلا نم ىضري نآ هيلع زوجي فيكغ

 3 ميلس لاب ىذ لك نم ميركلا ههجول اصلاخ ناك ام الا لبقتي نأ هناش

 هللاو ع كلذك نوكت نآ نم رذحاغ س ىرت وأ عمست امك ىرولا ف ءالؤهو

٠ كلذ ىف رظنيف ث قفوملا



 س ١٣١

 ، اهجو هل لعجت مل كنآ ىلع لدي ام لوق اذه ف نا : هل تلق

 روشعلا هريغو هللا لامل عمجلا ىلع هناوعأو رابجلا ةنوعم ف قحلا هب جرخي
 مهل املظ مهسغنآو مهلاومأ ىف سانلا ىلع اهنوضرفي ىتلا تاجارخلاو

 . هنمزلا ام هيف هتمزلآو ، ميرحتلا وأ لالحتسالا هجو ىلع مهيلع آراوجو

 ىف لوقت نم هيلا ىتأيخ ، عساولا ىلا اقيرط قحلا ف هل دجت الهف

 دعب نم هيلع هب لخدي جرخم اهب هفرعغ ةصخر هل دجت ناف ث عمجلا

 ؟ آاج رغ ةدشل ١

 5 منهج اهامسو ث هقلخ نم هئادعأل اهدعأخ اهتلخ آراد هلل نا معن : لاق

 5 ديعب اهرعقو س ديدش اهرح “ ةدئفألا ىلع علطت ىتلا ث ةدقوملا هللا .ران ىه

 جهلتخ اهدجت اهب جهناخ اهدرت ناف ، اهنم ةدحاو هذه ح ةدع اهقرطو

 ٠ روبثلاو ليولاو ريغزلاو ليوعلاب

 ىف ليبس نم جولولا دعب سيلو س لوخدلا نوكي لوصولا دنعو

 اهبارسثو ع مقزلا اهماعط ث ديبعلا نم ىغط نمل دولخلا اراد ىه جورخلا

 اوديعأ اهنم اوجرخي نآ اودارأ املك ، دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ى ديدصلا

 ٠ راغصو لذ ف نولا زب ال > رانملا مههوجو ىشختو دافصألا ف نجنرقم ‘ اهيخ

ديري وأ ، اهفصآ هلو ، اهيلع هلدأغ ث اهفرعأ الغ اذه ىف اهربغ امأو



 س ١٣١

 ءءاسثام عمج ىلع ، نيملاظلل انوع نوكي نآ هل غوسأ نأ ىنلواحي هيغ اميغ

 لهأ ث نيملسملا عيمجلو لوسرللو هلل فلاخم لوقلا ف نوكاغ ، ملاظملا نم

 ىبلع لدي ام ؤ عامجالاو ةنسلاو باتكلا ف نألا ، نيدلا ف ةماقتسالا

 : . ملعلاو لهجلا عضوم ف ، ملظلا ميرحت

 ملغ مكحلاو ، عساولا ىف هزاوجل زاجم ال ام زيجأ نأ ىل فيكغ

 ال ام:اذه ى اهنم هل ىدبآ نآ ىنلآسيف ، دضخرلا بلط ق ىنعجاري

 ليبس الف زوجي ال هنأ الا س امكح هتبثأ وأ ح املع هب مطقأف ، امزج هغرعآ

 ف : رح هنأ الا هيغ حصي ال ذا ، عرف الو لصأ فق هتزاجا ىلا ع رشاا ىف

 ٠ مالسالا نيد

 ىلاعت هللا ىلا عجري نأ ملع وأ ء لهجي ىأر وأ نيد ف هبكر نم ىلعو
 اميغوم هغلنأ وآ هيدي ف ىقب اميف ث همزلي امب انئاد ء هفلسآ ام ىلع مدان

 امو & نامضلا موزل عضوم ق ث لحتسملاو مرحملا ىف ي نايبلا نم هتيدبآ

 هتاغأ وأ ، هيدب ىف ىقب امم هصالخ لدعلاب مار نل ، قحلا هجولا ىلع لدي
 ٠ هيلع راصغ

 ءادلا اذه نم هسغن جلاعي نأ مار نمل ، ءافشلا هيف نوكي نأ ىسعلام

 نأ ىلع لديام هلاؤس ف هب عجاري هيغ اميغ هنأكو ث ءاودلا هيخ نكمأ امج

 ىف نوكيغ 6 هلاح ىلع ىقبب وآ 6 ه رمأ ق عجري نأل ةبيغ رل ١ نم ةيقب هل

٠ هلامعأ ةلمج نم هلالض



. ١٨٣٣ 

 ىلغ ع عوجرلا ىف بلط هل نكي ملو ع عوزنلا نوك هيلع لقث نمو. .

 هسفن ى ناك وآ ع لمعيغ ملعي نآ دري املو ص لأسي اميغ هل ةدئافل ال ىنعم.

 نم دعي اذه سيلآ ث هيلع نوكيف ص هيخ ناك ام ىلا دتري نآ نم هل دبال هنل

 ىوذ نم نكي مل نمو & ةهابنلا لهآ دنع هباوج ف ىلب نم دب الو ث ةهافسللا

 . لهاجلا نم حبقأ لهاجتملا نأل ك ةهافلا

 دقغ ى هملظ ىف همزليغ هيغ لخد امم هملعي جرخي نأل هدارم ناك ناو

 نايبلا ق جاتحي ال ام هايا اذه ف باوجلا نم هاندخأ اميف هل انيدبأ

 نأل هيل ىقبو ث رمألا اذه لثم نع هل رجزلا ف ت ناهرب ةدايز ىلا

 ةماقتسالا لهألو ، اننداص هلوت ى ناك ناغ ؤ عبتيف هنع ىهن امل عمسي

 ىف ةبوتلا ىلا ؟ردابم لالضلا نم هيغ ام عديلف ، اقفاوم لمعلاو لوقلا ف
 ٠ لاملا وأ سفنلا ىف هيدؤي نآ همزل ام ليجعت ىلا ى لاحلا

 ىتم هئاداب ةنونيدلاغ ع زجعف هيلع هل ةردقلا مدعل هيلع زع ناغ

 نظي وآ ، ناكل عضوم ىأب ث نامزلا نم ىتيس اميف هيلع ردقغ هنكمأ

 ةرم همرخاغ هللا نيد ف ث همارحل هنع هاهنأ ام ، همايأ ف هل حيبأ ىنأ
 ىن لك عسو ، ىبر هللا ءاشي نأ الا نوكي ال ام اذه ، ىرخآ هلحأو

 | 5 ه آملع

. هغدص ةمالعو 6 ىبرآ نم هل سيل امم ) ينيجن : ذم نأ هنم وجرآو



١٣٤ 

 ، لذارأنا ءالؤه نم ىصقألا ناكملاب نوكيف ، لثامألا نم وندي نآو ، عمطم

 برق ىللا ء نامزلا هرطضا ناف 4 دعيلملا ةياغ ق مهنم نوكب نآ دعسنلا ناف

 ٠ نانجلا نم ديالغ ردقب مل ناغ .. ناسسىلللاب لوقلاف . ناكملا

 ء لاملا ةرثكو ؤ شاعملا بيطو ئ سشايرلا نسح نم 0 شامخلا ءال ه هيلعو هي

 ةفاضالاب س اطغلا هرصب نع فشك نم هنع هناغ س لاجرلا عم ردقلا مغرو

 ٠ اطعلا نم رزن ةعاطلا هتنا هقزر نم ىلا

 هبأن هيغ كش الو كلذك سيل وأ ڵ ءىشب سيل هنأك ةقيقحلا ىلع هنلا

 نكي مل ناو ؤ ليوط هباسحف لالحلا نم نكي ناف ث لئاز ليلق نعو ي لئاح

 لقاع هب ىضري فيكف ث ليلق ريغ هباقعف _ ةخسن _ هباذع مارحلا نم
 ٠ لجخلا نم الدم

 امسق ايندلا نم ىطعأ نم ىلع بجاولا قيرط نم ىغبني ناك دقل

 هيلع هضوعي نأ ىسعل ص ىفلز هللا نم هب رقي اميغ هل لذيي نآ ث آرفاو

 نع ىمعلا بابرآ مم مهردق مفترا امل ءالؤهو ث آرخافغ اظح ةرخآلا ىف

 قيضملا بناج ىلا ص قيرطلا مكنرم نع اوداحغ اوداس & عضتا قئاقحلا ةيؤر

 ٠ كلاسملا قيضأ ف ع كلاهلا نم اولخد ىتح

اوهن دق امي اورمآ دق مهنأك اودازغ اوداع عوجرلا ىلا اوعد ناو



١٣٥ ._ 

 مهرمأيو ، ىغلا نم هب مه امب مهغرعي نمل ةوادعلا مهثرولآ امبرلو ث هنع

 ء ودعلا وه هنأب هيف نظلاو ث ودغلا وآ حاورلا ف ث ىغبلا نع عوجرلاب

 مهرمأو هرمآ ةقيقح ىف اورظن مهنأ ولو ص رئارسلا ثبخل ، رئاصبلا ف ىمع

 & قحلا ةيؤر نع اومع مهنكلو ، حصخأ مهيلا هب اميغ حصن دق هنآ اورصي ال
 بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنآ ڵ قدصلا عامس نع اومصو

 ٠ رومألا ىف بقاوعلا هيلا لوؤت ام كرد نع ، رودصلا ف ىتلا

 دقل ث نولغاغ مه ةرخآلا نع مهو ى ايندلا ةايحلا نم آرماظ نوملعي

 ادغو ص قلخلا نيب قحلاب ىضقي هللاو ، مهالاو نم لضو ث مهألام نم لز

 ء ؟دحتلم هنود نم دجت نلو ث ؟دحأ كبر ملظي الو ڵ باسحلا نوكي

 نم ، حالصلا لهأ هيف لخد ام حلاصم ىف لخديغ ، هرمأ نع عجر ناغ

 ٠ حلاصلا لمعلاو لوتلا

 نم ىلع هل ةرصنلاو ةبحملاو ةيالولا هل هنم رهظ ام ىلع تبجو دقغ

 هرهظأ ام ىلع نطابلا ف نكي مل ناو ث هادآو همتسثو هضعب مرحو ث هاداع

 نم عم ةنجلا لخدي ةداعسلا لهآ نم وهغ ، هقدص ف تومي ىتح هقح ى

 درب ف لغري ، ةلاهجلا رامخ ف ىقيي نأو ، ةنجلاو سانلا نم اهلخدي

 رامع ىف الخاد ع نيدب هميرحتب نيدي امل كاهتنا وأ لالحتساب ث ةلالضلا
 ٠ نيدتعملا كئلوأ

ء هيلع ةجحلا مايق دعب لطابلا نم هب ام ىلع تومي ىتح هل آراتخم



١٧٣٦ 

 هزغ لوقي نم ناسل نم عمسيب امل رذعي نآ هل ىغبنيف مجري نأ ىبأف

 بجوملا 4 راجفلا لمع نم هنأيا ‘ رانلا لهآ نم وهف 0 رابجلا ىصع نمم هنآب

 .. هركسش ةرئاد ىلع هجورخل ،.هرفك ىف

 هل عساولا لالحلا نم هنأب انظ هبكريخغ ، همارح لهجي نآ الا مهللا

 هب نيدي اميف "طرش ىلاعت هللا ىلا ةبوتلا عم لالحتسا ف ال ، هقلاخ نيد

 ىده نا س لاح ىلع هبوكر ىف قحلل فلاخم ناك نا ث لاحلا ف هبرل

 ة_لمجنلا ف ةبوتلا نم هب ناد ام ةلمج ىفغ الاو س اذه ىلا هنيعب هيغ

 ٠ هل همزل قح نم هيف همزلي ام ءادأب © ةنونيدلا و

 ةنللمج نم هل ركذلا ف هدارفا ىلع ردقيب هب ام مدعآ نأ ةلمجلا فو

 ك هكاله ىف هرمأ نه اذه ىلع فالتخالا مكح هقحلي نأ ىسعف ك هاون ام

 لاح ث هرجز ىلا ىعادلا ء هرجحب هيلع ةجحلا مايقل همدع عضوم ف

 تام نا ث ةمايقلا موي اذه ىلع بيصن ةمالسلا ىف هل سييلغ الاو & هركذ

 ، هيف نظل ىأر وآ نيد ف ملع وأ ليجب هرهظ ىلع هلمح ىذلا ، هرزو ف
 . ةجحلا مايق دعب زيجا ا دق هنأب

 ّ ةنونيدلا ةبوتلا نم هيغ همزلي امل داقتعالا نم درجت ىلع وأ

 ىنغيب ال نظلا ناغ ، هيلع ردقو ، هعم حصف ملع ىتم همزلي ام ءادأب

ف ميرحتلا مكحب قحال هزاوجل هسفن ق ناظلاو 6 اتيش قحلا :نم



_ ٣٧ ١ _ 

 روغ كلذ ناغ ى هل هنآب هبوكر ف نظ ناو ، لحتسم ريغ هنأل ، همكح

 ٠ كلحتسللاو هيغ نبدتلا

 ةيزجم ريغ هلاح ف ةلمجلاو ، مثا دشأو ث مرح مظعأ ناك ناو

 راص .امم هللا ىلا بئات الو ء عجار ريغ هنأل ، هلالحتساب ناد اميف

 ناد.املة هبوكر ىف هل رذع الا ام عضوم ف مرحملاغ ، هيلع ةميقم هيف

 ، هملظ نم اذه ىلع ثدحلا نوكي هعم حص نم ىلعو ث كلاه هميرحتب

 هنم هلل ء عىربي نآ . ‘ .همتثا ىف هب , غلبي امو { همكح ف قحلا هج ولا ملعف

 ٠ حجري ن أ ىبايغ > ةبوتل ١ ىل ا ىعد ديب نا دعب

. 

 « ايلو لبق نم هل ناك نا ةباتتسالا لبق هيلع ةءاربلا عاقيا ف فلتخمو

 ناغ ث لاح ىلع هيلو نم ةردقلا عضوم ف باتتسي نأ نم هقح ف دبالو

 ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلا عجر همزلي امب نادو ع هللا ىلا باتخ عجر

 نآ هالوتي ال نم ىلع سيلو ث هنم ةءاربلا ىلع ىغم الاو ، ىآر ىلع هعم

 هسشنل مازلا الو ، هيلع موزل ريغ ف كلذ ءاش نا هلو ، هييتتسني

 . ٠ همزلي امم

 3 ىرحأ عضوملا اذهب وه ام ىلا ضروعنلغ {&© عساو اذه ف لوقلاو

 هب ام ملعل ، هيغ رمألا انب لام دق نكلو ع ىزخآ مضاومأ هركذل نألا

ىف ىفكو غ حيسفلا لاجملا اذه ى ى لاقملا نم ردقلا اذه ىلا لاغش ف



_ ١٧٣٨١ 

 هلاح ف هسفن لزنأ هب امي هيلع مكحي نآ ىلع هيغ ردقو ملع نم :قح

 ٠ كلذ ق رظنيغ > ملعأ هللا و 4 لزنمل ا نم

 ل هنامز ف تاروجحملا نم ىتأغ اذه ىلع دا ز دق ناك ناف :: هل تلتق

 ءامدلا نم كلذ ىف باصأف ناطلس رمآب وآ 6 هسفن ىآر نع ه اتآ دن ام

 اهريغ ىلع وأ ، لدعلا لهأل ةبراحملا ىلع قحلا ريغب هباصأ ام لاومألاو

 . قحلا ىلع ىدعتلا نم

 مدهو ث رارحألاو ديبعلا نم دحاو ريغ س رابكلاو راغصلا نم لتقغ

 اهلصآ ىلع ىتآ وآ س راجشألاو لخنلا عطقو ء رانلاب اهقرح وآ « لزانملا

 اذه ريغ ىلا ، عرزلا داسف وأ ، عرفلا ةعاضا نم هنود ام وآ ، ملقلاب

 قوبلا خفنو س رمخلا برشو ةوشرلا ذخأو ص ابرلا لكأو ىنزلا نم

 . ىهالملا نم اهلاثمآ ف لوبطلا قدر ةرهدلاو ، دوعلا برضو س رومزلا و

 باتف مدن ث هلام ىف ركفتو ، هلاح ف رظنو ، هيغ نم قاغ اذا ىتح

 بجيف همزلي ىذلا ام لآسغ ، اذه نم صالخلا دارأو ، ىلاعت هللا ىلا

 ؟ كلذ هغرعف امرحم وآ ن اك الحتسم هيلع

 0 ههبسثو دمعلا ىه هجوأ ةثالث ىلع لتقلا نآ نيملسملا لون ىفغ : لاق

 اهريغو ؤ حراوجلا ىلع تايانجلا نم هريغو حارجلا نم هنود امو آطخااو

ىلع هب ىلب نم ىلعو ء لاحلا اذه ىلع برذلا عم ندبلا ق ءاضعألا نم



_ ١٣٩١ 

 ء همزلبب ام هيغ ىدؤيغ ، هسفن نم قحلا ىطعي نأ اهنم هجو ىأ

 . صاصق وآ س رأ وآ ةيد نم لاملا وأ سفنلا ف هيلع نوكيف

 قحلا بجوم ىلع هم زلب ام ةيدأت نم 0 صالخل ١ بلط ق هلل دنالو

 ىضارتلا عقي نأ الا ے لدعلا ىف داقي هي نميف دوقلا نم دمعلاب لتقلا ىف

 عضوم ىف هسفنل ءادغ زاج ام ىلع حلصلا ىف اهيلع داز ام وأ ث ةيداا ىلع

 نم هلذبي اميف هيلع جرخ ام ريغ نم ث هلاح ىف هزاوجل هيلو نم هتوبث

 ٠ هتاجنل هلام

 زوجيغ ، همد نم هوفع زاوج لاح هنع افع دق هنأ هل حصي وآ

 ٠ كلمآ هب وهغ مد هنأل ، ىلول الو ثراول ءىش همزلي الغ آرييو هل

 ص ىار ىلع ةيدلا هيلع ىقبتف دوقلا هنع لطبي هنآ رخآ لون ىف جرخيو
 هيغ جرخيف هقحلي نأل زوجيف هتأربو ، هئاطعو هلح ف ضيرملا هبشي هنأل

 كلذ نأل ء هنم ضبقي نآ .هل زجي مل هريغل ولا اهب هل ىصوأ ناو

 ، اهسفن ف ةيصولا زجت مل ناو ع دوقلا نم الدب اهب ىضر دق هنأ ىلع لدي ام

 ثلثلا ىف نوكتو ث هل زوجيف اهتوبث ىلعو ث اهزاوج عضوم ف فيكف

 اههبسثأ ام وأ ةقدصلاو لحلاو ةبهلا ف لوقلاو ، هاياصو نم اهريغ مم

٠ الوأ اهزيجي نم ىآر ىلع كلذك



_ ١٤٠ 

 هنع ىفع ناو ث امهنيب قرف ال س ءاوس ىلع دوقلا ةلازا ىف هلكف

 هثاريم ىف هلل نوكي نآ الا هيلع ءىش الو ، هل زاج هدعب نم ىلولا
 مل ناو ص اهيف مهل نوكي ام رادقم هتيد نم مهلغ ، هلف هومتب ملو ث ءاكرش

 عضوم ىف هوفع نم اذه ىلع ىقبو ، هسفن مدلا ف زاج هثراو نكي
 ٠ هثراول ةيد هزاوج

 نوكي ام عضوم ى مدلا نم وآ امهنم اذه ىلع ثراولا هأربآ ناغ

 هتوبث ىف فلتخي امم هناخ ، كلاهلا نيد طيحي نأ الا ڵ حصغ زاج هل

 لهأل هيف هل قح الو ث مد هنأل زاوجب ليقغ افع ولو ، كلاهلا نمو هنم

 . قوقحلا

 هيغ لزن ناو س كلذ نم هقرغتسا امنا نيدلا امنا : رخآ لوق فو

 ح نويدلا ى اهكالهتسا عضوم ف اهنم ءىربي نأ هثراول نكي مل ةيدلا ىلا

 ٠ ١ هل امم اهنأل ، لاح ىلع اهل نوكي امو

 نا هلام ىف هب ام ىلوأغ © اياصول ا ىلع مدقم هنأ نيدلا قف كست الو

 نا و ؤ آامزج هدعب نم ىقب ام ثلث ق ىھخ ء ىش هنم ىقب ناغ ح اهيلع مدقت

 ٠ امكح ةرخؤم اهناف س ىركذ ةمدقم هللا نع صنلا ىف تناك

 هزاوج عضوم ف نوكي نأل زاج لام ىلع حلصلا ىلا رمألا هب لآ ناو

ّ ةيمكلا و فيكلاو ةيهاملا ف مولعم نم لاح ق قافتالا هيلع عقو ام ىلع



 س ١٤١

 ؟ وه مكو ؟ وه ام هسفن ف ىردي ال لوهجم ى هنوك حمي ال ذا

 ث هسنج عاونأ نم ؟ وه فيكو

 قلطملا وهغ هامزل ىتمو 6 هئادأل هناكم ق نبال طرشلا نم ىلخ ناو

 هبوجو عضوم ف هل نمل ةيدأت ىف جورخلا موزل نم هيف امب هروضح ى

 هزيجي ىنعمل الا 2 كلمآ طرشثلاخغ امهدحأب وآ ، اطرش امهديق ناو ء هيع

 ٠ هقوغ وآ هنود 7

 ىف ةمجنم اهنا : رخآ لوق فو ى ةلاح هلام ف ىهف ةيدلا ىلا در ناو

 ىناثلاو ، هنيح ىف اهنم لوألا هيلع لحيف ء ءازجأ ةثالث ىلع ماوعأ ةثالث

 ىف همامتل ، ىناثلا لوحلا دعب هيدؤي ثلاثلاو س لوألا لوحلا مامتل

 دوجو ىلاو ، ةرسع وذ ناك نمل ةرظنغ الاو هميلست ىلع ةردقلا عضوم

 ٠ امهنيب قرف ال نيدلا لثم هنأل ، ةرسيم

 ، دوقلا هنع لوزي هب امم ههبشأ ام وأ اذه نم ءىش نكي مل ناو

 هسفن ميلست نم هيلع هل ىذلا هيلول دؤيلغ س هيلا رمألا هب ىداخ

 ىغبنيف ث دودحلا نم هنأل ، لدعلا ةمكئآ نم هرمأب نوكي نم دي ىلع لتقلل

 ٠ هريغ ال هرمأب نوكي نآ

 هيف نوكيو ص هرذعغ مالعألا نم هرضح نمب زوجيف : ثلاث لوق فو

٠ مايألا نم ءىش ف امهل قفتا نا مالسالا ف هتلزنمب مامالا نم مدع ىلع



_ ١٤٢ 

 قح وهغ الا و ؤ نيملسمل ١ نم هرضح نمه زوجي هنأ : عب ١ ر لوق ق و

 هذخأي نآ هبرل زاج همزل دق ام هسفن نم ىطعآ ىتمغ ، هيلع هل نمل

 هل امك هذخأي نأ هلل ال ع هل زاج ام ىلع هذخآ ف هيلع مول الو ، هنم

 ٠ عازن الب ارسق عانتمالا لاح

 نآ دعب هياع هل نمم هلذب لاح اضرلا ىلع هذخآ نم عنمي فيكغ

 ؤ هل هزاوج الا حصي امم هفرعأ ال ىنا ، آربج هذخأي نآ هيخ هل زيجأ

 ىناثلا نم ثلاثلاو ، هناكما عضوم ف نسحتسي امم لولا بهذملا ناك ناو

 ٠ هنايب ىف هدعب نم عبارلاو ث هناهرب ف حجرأ

 ء نيرئاجلا ةمئألا نم رمألاب قحأ ، نيدلا ف حالصلا لهآ نأل

 هنآ نيملسملا ءاملع نم هلضف قف نوكي نمب فيكف ص نيرابجلا كولملاو

 غئاس اذه ناف ، مالسالا ى هيلع وآ هلام ذافناب ، ماكحألا ف ردجألا

 عضوم ى هقح ىف ائيش لئازب سيل كئلوأ روضح نأل « ىعم اميف

 ىدآ دقو ، هلطبيغ هليزي نأ نم الضف ث هنم ءعىشل اضقان همدع الو هتويث

 .هيلا ىعدو هل

 هيف حصتف هقحلت ةمئال ىأ س هل زاج ام ىلع ه ذخأ ناغ

 نآ الا مهللا ، هيلع هلام ءادأل هيلا هسفن داخأ نمل عنام ىأو ك اهزاوجل

 فينعت ام ريغ نم الغ الاو ، هيغ هل سيلام ىتأي نآ نمؤي ال نمم نوكي
٠ ىلوأ اذه ف هآر ىآرب هفلاخ نم ىلع



_ ١٤٣ 

 عضوم ى هيلع ردق نم ىلعو ص هنكمأغ هردق نمل ىأر عضوم هنأل

 ىف هيلو ناك ناو ، هرمأ هديب نم ىلع هرجأف هنع ىفع ناو ، هل هموزل

 ,نأل زاج ميتيلا ىلو هنع ىفع ناغ ث غليب ىتح هب رظنيف اميتي همد

 ٠ هلاح ىلع ىقيي وأ ، دوقلا هنع لحني هنأ ف فالتخالا مكح هقحلي

 كلمآ ال نمم ههبسثآ امو 0 هلام ىف ةيدلا هبلع ىقبتف هلطبي نم ىآر ىلعو

 همد قف ىلو هل نكي مل نمو &{&© كلذك كلذ نوكب نأ ىسعف 0 هلاح ف هرمأ

 ٠ لدعلا مامالا ىلا هرمآغ محر الو ةبصع نم

 . ءاش امهيآ رتخيلف { لتقلا وآ ةيد لاملا نبب رايخلا هيغ هلو

 هسنجل هثاريم ةلمج نم لاح ىلع ىهف هسفن ىلع ىه اه راتخا ناغ © جرح الو

 هيآر ىلع س سانلا نم ثراوتي نميف اذه ىلا بهذي نم ىأر ىلع

 ٠ هيلع حصي نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم ي سانجألاب

 دايق ىلع سنجلاب هثري نم هل حصي مل هنآ وآ ، مهنم نكي مل ناو

 نأل زوجيو ، لاملا تيبل هلام نم اهريغك ىهغ ح هريغب الو س ىأرلا اذه

 هعاونأ ةلمج نم اهنأل ، لاوقألا نم هيخ امب لوهجملا مكح اهقحلي

 . لادج الب

".م ىل و هنكل .ء هل ز اج هلتق ىآ ر ن ا و 2( لاح ف هما ر نمل حصبو



 غ٤ا١ -

 ىفف الا ، اهب هلنق اهليو دارأ نا هتيد فصن هيلع درت ةأرملا فو ى هل ىلو ال

 رثكأ بقاعتملا ىلع لتقلا ف باصآ نكي ناو 5 هل ءىش ال هناف ، كنفلا عضؤذ

 ٠ ىلوأ همدب هناغ ث ىلتقلا نم لوألاب داقي هناف ء لدعلا ريغب دحاو نم

 ، مهقوقح نم هيلع نمل ليزم ريغ هلتق نأ ع ةيدلا هلام ىف مهلف ىقب امو

 اذه ىلعو س لاملاو سغنلا نيب اميغ رايخلا ف ىناثلاف هنع افع ناخ

 مدقملا ناف ع لاح ف ناك امهم كلذ ىلع داز ام ىلما عبارلاو ثلاثلا ف نوكي

 هدعب اميغ هنم صتقي نآ رخأت نل سيلو ، مدقي نأ همد ف ىلوأ

 ١ ذه ىلع ال ١ ٠

 نملغ الاو ءافو هلام ىف ناك ناف ، هلبق امل نماض وهغ لعف ناغ

 اهنم هل ىتب ام وأ ، هتيد نم هل نوكي اميف هيلع عجري نأ همدغت

 عقي ناغ ، مدقت نمل هب مكحي مل ام همد ق هئاكرش مهنآ : رخآ لوق ىلعو

 . عيمجلل هلتقي نمل ةلاكولاخ الاو مهدحآ هلتقي نآ ىلع ىضا رتلا

 ، عيمجلا قح ىف كلذ هلف مهسلا هيلع جرخ مهيآو س ةعرقلاب ليقو

 ءايلوألا عيمج نم اضرلا ىلع الو ةمهاسملا نم اذه ىلع ال هلتق ناف
 امل ءافو داتملا لام ىف نكي ناغ ، نماض هتيد نم مهل نوكي امل وهغخ

 3 ٠ هلام ىف لتاقلا ىلع وهغ الاو ع هيلع نوكي

مهبأ هنأ وأ ةدحاو ةيرض ف اعم دمعتلا ىلع ءال ؤه هلنق ناك ناو



_ ١٤٥ 

 سيلو ح ءاوسلاب همد ى مهغ ملعي نآ لاح ىلع زعو مجتعاف مهيف رمألا

 ٠ ءاكرش هيغ مهنأل ء اضرلاب الا هلتقي نأ ىلتقلا ءايلوأ نم دحأل

 هلام رخآلا ىلول ىقب همد ىلي نم مد نم دحآ هنع افع ناغ

 هيلع هلام الا مهدحآ ىتأي وآ ، مهرخآ ىلع ىتأي ىتح هيلع دوقلا نم

 ىقب نمو ع هل زاج لدعلاب هموزل عضوم ىق هدافتسا ىتح لتقلا نم

 ٠ هلام ف ةيد نم هلام ىلا عجريلف

 هريغب وأ ح هيلو ف ءايلوألا نم هريغب هيغ كارتسثالا عضوم ف هنآ الا

 ىنعم ببس ىتح ةعرقلا وآ ةلاكولا وأ اضرلا نم همد ف ةكرش مهل نمم

 ريغ ، هل ناك امهم دحاولا ىف ىأرلاب فالتخالاو ىأرلا نم ءاج ام
 . ءاوس اذه ىلع دحاولاو ىلتقلا نم عمجلا ناغ ع ءايلوكلا نم دحاو

 جرخي نأل زوجيف ك دحاولا ف امك مهيخ ةيالولا ف اوذختي مل ناو
 نأل زاج عيمجلا ف اوذختا ناو ث ىلوأ هب هنأ مهربكأ ىف ثلاث لوق ىلع

 . ءاوس ىلع هيف نونوكي اميغ وأ ي ىآرلا اذه مهقحلب

 نوكي امب هنيد ف هوقحمي نأل زاج هل حصي ام ىلع ال هلتق ناغ
 ح هلعغ امل ءازج هيلع امب ءاغو هلام ىف اودجي نآ مهل ىقب وآ ، اهيف مهل

 الاو ، هثرو نا كلذ هيلو نم ثاريم هل نوكي ام رادقم الا هنع عفري الو

 ٠. هل هيلع اميغ هل ءىشال و ، هثراول وهغخ

( ١٤ ج نئازخلا _ ١٠ م )



 بحص . -_ ٦ ٤ ١

 « هلوق ىلع لقلا راتخا دق هنل ، هل ءىش ال هثراو ىف : رخآ لوق فو

 نأ ىسعو ، هب ليق هنآ كلذ ىف بسحي هنا : هيغ لوقي هل عفارلا نآ الا

 هنأل ، ءىش ف عطقلا نم نظلا سيلو ، عضوملا اذه ف نظلا نم نوكي
 هل جرخم الغ ع نيقيرطلا دحأل حيجرت هيف ناك ناو ع نيرمألا نيب ددرم

 ٠ لاكشالا ىنعم هيلع لخدي نآ نم ، لاح ىلع

 نسح ىلعو ، هنتدص عضوم ىف هل زوجي ال امم كلذ ناغ سأب الو

 ىف باوصلا نم جرخت امم هرظن ىف نوكي الآ س هملع ةوقل هعغر نمل نظلا

 قحلاب لدي ام هيغ حضوي نآ ىلا هتابثا ىف جتحال كلذك ناك ول هنأل ، ىآرلا

 اهب ردنب ىآرلا ىف دي هل سيل نمل س هب لمعلا نم ةفاخملا عضوم ىف هيلع

 . رنألا ق هب ىتؤي اميف & رظنلا نسح ىلع

 آدرجم هعم ةلعلاو س هدروأ ىذلا وه هللا همحر ديعس وبأ خيشلاو

 مل ذا ءرملا ىلع هلصأل هلوت ف تابثالا نمو ، ىأر ىلع هل ىفنلا نم
 ىلع لدت ةقباس الو ةنيرق الو هقحال ق هتوبث ىلع لدي ملو ي هيلع دؤي

 ، هيغ جرخ الو ؤس حيولت ىف ءاميا الو حيرصت ى ث هريرقت الو هريكن

 ٠ هتدص عضوم ىف هقح دوجول س هيلع ةمال الو

 ءىش ىو ث مكاحلا ىلا رمألا عجري اذه لثم ف مصاختلا دنعو

 زوجي ال ذا ، مزج ملسملا وهف ث مهنيب اميغ هب ىضقي ىأرلا نم

. ملعت اميغ هريغ



. ١٤٧ 

 ء اهب ىضرف اهداوآ نمم وآ س عيمجلا نم تايدلا ىلع اضرلا مقو ناو

 الا س هنيغ لوقلا نم ىضم ام ىلع هيدؤب نأل هبلع نوكيف الام مدلا راصف

 ءايلوألا نم دحاولابو س هنم زوجي نمف هل زاج ام ىلع هنع ىفع ام

 « دحاو لك ىف رظنيغ ، دوقملا مدهتي ث ةيدلا هراتخاو ، مدلا نم هوفع ىلع

 دوقنلا هنع لحني ام عضوم ىف هل دبالو ، ءاكرشلا نم هادع نم طخس ناو

 اهنم ربيف اهميلست نم هنع ىفعي وآ ث ةيدلا ىلا عجريخ ، هسفن مدلا ىف

 ةرافكلا ىف هقحلي نأ نم ىآرلاب فالتخالا مضوم ف ىأر وآ ، عامجالا ى

 ٠ اهموزلب لوق

 ث لصألا ىف داقب دمعلا ىلع هب امم هنأل ى هيلع ةرافك ال هنأب لوقو

 دمعلا هبشيو ، لتقلا نم وفعلا نوك دوقملا هنع لازآ امناو مد وهف

 هنا : رخآ لوق ىو ، هلثمك وهف ءىشلا هبثآ ام نأل ث هلك اذه فق كلذك

 مكح اهتحلي نأل اهيلع زوجيو ع ةيد هدايق ىلع نوكيف هيغ دوق ال

 ف ثالثأ ةثالث ىلع اهريغو لبالا نم نانسألا نيب ام اهعيزوت فق دمعلا

 ٠ ىآرلا اذه ىلع نينس ثالث ىف هلام نم اهئادأل ، اهمست

 عابرأ ةعبرأ ىلع اطخلاو دمعلا نيب نوكت اهنأ ناث لوق ىف جرخيو

 هزاوج عضوم ىف همد نم هنع افع ناغ اهماوعأ ىف هيلع ةمجنم اهمست ف

 ىف ام ىنعمب نوكي نأ هبسثيغ \ هل زاج ام ىلع هدعب نم ىلا وأ هل هنم

 ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل حصيو ث دوقلاب هيف لوقي نم جرخي دمعاا
٠ ةيدلا ىلا هيغ عوجرلا لاح هدايق ىلع ةرافكلا موزل



١٤٨ 

 عضوم ريغ ىف جرخي همكح نم اطخلا ى .ام ىنعمب نوكي نأل زوجيو

 هيغ ام ىنعم ةرافكلا ف قحليغ ع لاح ىلع ةيدلاب هيف لوقي نم ىأر ىلع

 ٠ كلذ ىلع لدي امم هناخ اهنم دب الو ، هدايق ىلع هموزل نم

 3 هلام ىف ةنمؤم ةبقر ريرحت نم هل دبالغ أطخ انمؤم لتق نمو

 ةلقاعلا ىلع نوكيف ث اهئازجآ ىف سامخأ ةسمخ ىلع هلهآ ىلا ةملسم ةيدو

 هموزل عضوم ى اهمزليف ڵ لدع ىدهاشب هل حصي وأ ، هتدصت اميغ

 ، هلوح دعب هماع ىف ثلث لك ءادأل لاوحأ ةثالث ف اهيلع ًامجنم هلتعت نأ

 . مها رد ةعبرأ ىلع ، ةدايز ام ريغ نم مهدحأك اهيغ نوكيف ص هلام آريغوت

 » هتريسثع نم ىهتني ثيح ىلا كلذك اهلوأ ىلع در ءىش اهنم ىقب ناف
 . ىآرلا اذه ىلع اهئافول لمكيف

 . ءاوس ىلع اهنيب اميغ عزوي هنآ : ناث لوق فو

 . هلام ى هيلع نوكي هنآ ىقيب اميغخ : ثلاث لوق فو

 ىش ىف بلطي نأ هثراو ىلع سيلو ، لاملا تيب ف : عبار لوق فو
 اميغ اهذخأي ىذلا وه ىناجلا امناو ث ةريشعلا نم دحأ ىلا كلذ نم

 فلتخمو ةلقاعب سيلف ةثالثلا نود امو ث هلقعت اميغ هيلا اهيدؤيل هيلع

 هل حصي مل هنأ وآ ، ةلقاع هل نكت مل ناو امهنود اميغ الا نينثالا ف

ة ةلداعلا ةنيبلا نم ةجح رهاظلا ف ىه ىتلا ةجحلاب اطخلا نم هيعدي ام



_ :١٤٩ 

 هل حص ول هلتعت نأ اهمزلي نميغ أطخلا هاوعد ى هتلقاع هقدصت ملو

 ٠ كلذك لقاوعلا هلقعت ال نمو ، هلام ىف هل ىمهف

 ىف هل زاج ام ىلع هثراو اهنم ءىشب وآ ث اهب هيلع قدصي نأ الا

 ىف اهنم ىقبي ام وآ ، اهتيدأت نم ةيدغ الاو ، امهنم زاوجلل هتوبث عضوم

 . اهيف همزلي امك اهيلع ةردقلا عضوم

 اذه ىف هنع ىفع ناو ص ةرسيم ىلاف اهموزل لاح ةرسع وذ ناك ناو

 ليقو ث لاح ىلع مد ال لام هنأل ع اطخلا ف ءىشب سيلغ ، همد نم عضوملا

 هيغ اهنأل ، لاملا ىف اياصولا نم هبشأ امم هريغ عم ثلثلا فق هزاوجب

 ٠ هسشرأ ف ال صوصخلا ىلع نوكت

 جرخي نأ ةءاربلاو س لحلاو ءاطعلاو ةقدصلاو كرتلاو ةبهلا ىف ىسعو

 جرخم الو ، كلذك ىهغ ضرملا ىنعم ف اهنأل ، اهتوبث ىف فالتخالا ىنعم اهيف

 هل نوكي امه ءىشب هتثرو نم هيلع قدصي نمو ث كلذ نع رظنلا ىف اهل

 ٠ هل وهغ -هيف

 اهنأ ىلع هنيد ف لدي ام لوقلا نم ىضم دقف هثراو ىردب ال نمو

 هيف ام ىآرلا ىف اهقحلب نأل زوجيو ت كلذك ىهغ ، لوهجملا عاونأ نم نوكت

ءارم الو س لاكشا ريغب لام ع ون اهنأل ، لاح ىنع ىأرلاب فالتخالا نم



.١٥٠ 

 حراوج نم سفنلا نود امو ء كلذك هنأب كلذ ف كش الو معن لا دج الو

 ٠ نا دمألا .ق تايانجلا نم نوكب امو ءاضعألا عيمج نم اهريغ و ناسنالا

 ىدؤيغ ن هلامو هسفن نم قحلا ىطعي نآ نم دمعلا ف هل دي الف

 هيف اميغ هنم صتقي ىتح هل همزلا دت ام س هلاح ىف ةلظملا هيلع هل نملا

 اذه ىف هباصأ امب هبل هموزل عضوم ىف امهل زاج ام ىلع صاصقلا

 هدحو صاصقلا نم هنع وفعب نآ الا & هيلع داز ام وآ حا رج ىف هنم عضوم ا

 هيدؤي نآ الا هيلع هموزل ف ىقبيغ س سثرآ وأ ةيد ىف لام نم هيف ام نود

 ٠ :هيلا

 لاحلا ق صاصقلا نه قحلا ق بجو ام لاوزل حلص نع نكب نأف

 الاو 8 لاجآلا نم دجي هيف ام ىلا نوكيف ث لاملا نم ىضارتلا هيلع عقي ام

 ٠ ل اح ق ع وضومل ١ أ ذه ف وهخغ

 فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ةيدلا ىف ثلثملا ىلع داز اميغ زوجي نآ ىسعو

 نوكي وآ س صاصتقالا هيغ اميغ حلصلا ق طرشلا نم ىرعت نا هميرحتب

 هيلع ىنجملاو ىناجلا ةهج نم هزاوج نم عنام هيغ صاصق ال امم

 اهدوجول هتوبث ىف ىضتقي ام دوجول وأ ى هعاقيال هيغ ةبجوملا طورشلا دقفل

. هع اهن ر ١ ن وك



 س ٥ ٧١؛ د

 زاجام ىلع نوكي نأل زوجي فيكف ، لطبب ءىش اهنم لتخا ىتمو ث هبوجول

 هماود ى الو ، هدوجو ف حصي ال امم ءىش نود اهنم ءىشب وأ اهريغب

 ٠ هب الا عقي ىتح هتوبث ريغب

 ، هطورش لامكب الا زوجي امم هغرعاغ هملعأ الو اذه ىرأ ال ىنا

 ىف نوكي نآ هئادآ ف ىغبنيخ ، هيلع هموزل عضوم ىف هيلا اهب لزن امهمو

 نم هيخ لخدي ام لدع رصبي نمم هماقمب همدعل موقي نم وآ مكاحلا دي

 ح رئاجلا وأ لداعلا ناطلسلا ةرضحي الا هزاوج نم عنملاب ليقو ع ةعامجلا

 . هزاوج ىف امهنيب اميغ هلوق ىلع قرف ال هناف

 قح هنأل ث هيغ زاج ام ىلع ةدحاو هئادآ ىف امهل هزاوجب ليقو

 ىف بجوي الو هليزي ال لدعلا ةمئأ نم رصملل كلاملا مكاحلا مدعو ث هيلع هل

 ىف رخؤي وأ حصي وأ ، ةدحاو ف تاقوألا نم نيعم ريغل هريخأت نوك هقح

 ٠ هب الا هزيجي ال نم ىآر ىلع ىلب ، مولعم لجآ ريغل مودعم راظتنا

 ةدايزلا ىلع دمعتلا نم هنمؤي نم ىدي ىلع زوجي نآ هب ىلوألا نكلو

 ىنا ث هبوني نمم هريغو قحلا بحاص نيب قرف الب هيلع نوكي ام ىلع ع هيغ

 حورجلا ى همار نل حصي ال امم هنأ الا ، عنمي الف زوجي امم اذه ىرأل

 ٠ حورجلا نم ءربلا دعب الا

نأل ى هيلع الو هل ءىش الغ امهل زاج ام ىلع تام ناغ اذه ىلعو



١٥٢ 

 ۔« هل زاج ام ىلع هذخأف هقح ىل ١ غلب دق كاذو ى همزل ام ىدأ دت اذه

 ٠ هل سيل ام ىلا هذخآ ف دعتي ملو

 وآ ةيد نم هيلع ام ردق هنع عغريو ةيدلا هيلع نا : ناث لوت ىلعو

 . هلام ى هيلع وهغ ىقب امو ، شرآ

 ٠ ةلقاعلا نوكي هنآ ىقبي اميف : ثلاث لوغ فو

 نم قحلا ىطعآ نم ىلع نوكي نآ حصي فيكغ ، هيلع ةدايز ام ريغ نم

 ٠ مرغ كلذك هذخآ نم ىلع نوكي نأ وأ ّ مثا هل زاج ام ىلع قحل ا هسقن

 دبالف ، اطخ وأ دمع ىق هلام ىلع داز امب هيلع طرغب نآ الا مهلل ١

 مل ن ١ و ؤ هيلع ء ىش ال هنأ ىل ١ ىسفن ق برقأل اغ ال او 6 همزلب نأ نم هل

 زاج ث هبلع قح نم صاصقلا ق هل امل ذخأ ريغ ىلع تومي ىتح صتقي

 ٠ هذخأب نأ هدعبي نم هثراول

 ىف صتقي نأ هل سييل هنأ ، هللا همحر نسحلا ىبأ خيسثلا لوق فو

 ، هيدلا هيغ هل امناو ، حورجلا نم ءىش ف الو ، حراوجلا نم ءىش

 هتزاجا نم عنملا ف كلذكغ هريغل هبهو ناو ، هلوق ف سفنلا لثم كلذ سيلو

٠ لالا ىلا مدلا نم لاقتنالا ى



_ .١٥٣ 

 دمعلا ىلع سفنلاب دوقلا عضوم ف هزاوج ىلا بهذي نم ىآر ىلعو

 > هتابح ق كلذك هدايق ىلع نوكي نأ اذه ق ىسعغ { نالفل ىمد : هلوقم

 ٠ هتامم 7 كلذك هيأر ىلع كلذ نأ امك

 هلل نوكي ام فصن اذه نم اهيلع ىنج اميف هيلع درت ةأرملاو

 مايآ ةئالث ىف تامغ كلذ نم ىوث ناف ء هحارجل سشرآأ وأ وضعل ةيد نم

 ٠ دوقلا هيغ همزل

 ٠ مايآ ةعبس ىلا : ناث لوق فو

 ٠ آيواث مادام : ثلاث لوق فقو

 ٠ هتعرص نم تمي مل ام : عبار لوق قو

 ٠ اهنموادي مل ام : سماخ لوق فو

 5 ىآر لك ىلعو 0 هيآر ف ثالثلا نود اميه ناك ولو ح ةيدلاخ ىود اذاخ

 هيغ هل نوكي ام ىلا عجريف 6٧ هدوق لطب هلوق ق هدح دت ام ز اج اذاخ

 مت ء هحراوج نم هغلتآ ام وأ هحارج نم هنع افع ناو ح ةيد وآ سشرأ نم

 ٠ هسفن ق هريب مل هنأل ث ةيدلا هثراولف ، هباصآ اميغ نم ىذوآ

 ىمخ اللگ ء ى ريب هناغ \ اهنم ثدحي ام ةبانجلا كلت نم هگريم نآ الا

ةغاخملا عضوم ق هآ ريآ وأ 4 اهنم هلحأفغ ةيدلا وآ سشرألا ىلا لزن ناو 6 هيلع



_ .١٥6٤ 

 نم هب ال ةبجوملا بابسألا نم هل ضرع دق ال هلاح ف توملا نم هيلع
 هبسسشآ امو 0 امهنتويث ىف .فالتخالا ىنعم اهقحلي نأل زاج © ضرلا

 ٠ كلذك وهف كلذ

 6 هدعب نم هثراول هيلع ءىش الو ث كلذ هل زاج كلذك نكي مل نا .

 قحب لوقي نآ الا س ثلخثللا ق اياصولا ةلمج نم وهغ هب هل 7

 ء لاملا سأر هب نوكيف ، اذه هيشآ ام وأ ّ هل همزل نامض نم وآ س هل هيلع

 دمعلاو اذه ىف هنآ ىف فالتخالا ىنعم دمعلا هبشي اميغ جرخي نأ هبشيو

 ٠ ءاوس

 هل ىرأ ال ىناف ع هيف صاصقل سرآ وآ ةيد ف الام نوكي هنآ وأ

 حصف ء اج ىأرل ١ نم سفنل ا ىف ام ىنعم هيشل ١ ف هقحلي نآ نم اجرخم

 دوقلا ىلا بهذي نم ىأر ىلعو س هيغ نيملسملا لوق نم 0 يآر هتوبث ىف

 ٠ لدعلا مكح ق كلذك لصألا ق صاصقلا هيغ امم هنود ام ىفغخ ٤ لتتلا ق

 ةيدلا وآ شرألا نوكي اذه ىفف ك ةيدلاب هيغ لوقي نم ىآر ىلعو
 ىآر ىلعو ث دمعلا ف هل امك ندبلا نم اهريغو ءاضعألا نم بيصآ امل
 ةيدلا هيغ امناو ، اطخلا ىف صاصق الو ع دمعلاو أطخلا نيب اميف رخآ
 ٠ لاح ىلع س رلاو

 ء لاملا ىلا عجري هنآ الا ءىش ىف ملعلا لهآ لوق نم هيف ملعت الو

 ح ىربكلا ةيدلا سمخ عبر غلبف .هل حص اميغ ةلقاعلا ىلع نوكيخ

٠ لبالا نف سمخو



١٥٥ 

 كلذ ىلع داز ام الا لقعت ال اهنا : ناث لوق فو ٠

 ثانإلاو روكذلا نم ةيدلا رشع فصن لقعت اهنا : ثلاث لوق فو ٠

 ىلع ةيمادلا نأ ىلع ع هللا همحر عيبرلا نع ىوري : عبار لوق فو

 نوكي اذه ىلعو 4 مهقوف نم ىلا عرب ةعضابلاو ء هلا ساانلا ىندآ

 ٠ اهلك ةرشعلا ىلع نوكيف ص ةيدلا نم ثلثلا ىلا غلبت ىتح داز اميغ

 ام هل حصي مل هنأ وآ ، هلوق ى ام ىلا غلبت مل ناغ ىآر لك ىلعو

 لوقلاغ س كلذ نم تام ناف هلام ىف وهف .س هيف ةلقاعلا هنتدصت ملو هيعدي

 هوفع نم كلذ سيلو ، هيلع ىهف همد نم هنع افع ناو ، كلذك ةيدلا ىف

 ىتح هباوث ىف هيلع هب قدصت وأ همزل امم هآربأ وأ هلحأ ناو ث ءىنب

 ء هباصأ امم هب ىذلا ىف بهذيو ءىجي ام عضوم ى وأ ، هب ام ىلع تومي

 ٠ كلذ ىف هل سيل ام هناخ ، لوألا نود عضوملا اذه ف هل زاج

 ىف ال لاح ىلع ثلثلا ىف وهخ هب هل ىصوآ ناو ى هيف هزاوجب ليقو.

 ى كلذو اذه نأل ع هيلع لدي ام هيف لوقلا نم ىم دقو ، لاملا ةلمج
 ٠ هلك اذه ىف هيديب هيآر نع هلعف اميغ هلكو ث ءاوس ىلع اذه

 امهنآب ناودعلاو ىغبلا ىلع ناطلسلا رمأب اذه نم هاتأ دقن ام ىقبو

 امييآو ي رومأملاو رمآلا نيب هلولا دانقي.هب اميف رايخلاو ، ناكيرش هيف

٠ هل زاج هلتقي نأ ءاش



١٥٦ 

 ٠ رمآلاف هيلع ردقب مل ناغ ئ لناقلا رومألا لتقب هنا : ناث لوق فو

 ء رمآلا لتقي هنأب هيغ نأل اذه نم سكعلا ىلع : ثلاث لوق فو

 ٠ لتاقلاف هتاخ ناغ

 هيلع ردقي مل ناف ، دوقلا لعافلا رومأملا ىلع نا : عبار لوق فو

 ٠ ةيدلا ريمألا ىلعغأ

 ىلعف ، هيلا ليي ملف زع ناخ ع دوقملا ريمألا ىلع نإ : سماخ لوق فو
 . ةيدلا رومأملا

 اذه نم رمأب هب اميق هيلع ءىش ال ريمألا نا : سداس لوق فو

 ٠ ةبوتلا الا ههيشأ امو

 نوكب نأ حصب ال ذا . هبلع نوكيف لعافلا مزلي هنآكف هدايق ىلعو

 ٠ الطاب ءىش ريغ ف بهذيغ ىلط همد

 ء ةرافكلاو ةيدلا لعافلا ىلع نا : هللا همحر نسحلا ىبأ خيسلا لوق فو

 نم هاركالا نيب اذه ف قرغ الو س هيلع ردقي مل وآ رمألا ىلع ردق

 رذع ال امم هناف 6 رايتخالا ليبس ىلع هرمأل عابتالا نم هريغو رابجلا

 نا هسفن ىلع هفاخو ء ىقن الو عرو هل سيل نم ىقتا ناو هركم هيغ

 نمل رذع ةيقتلا ىف هل سيلف ، لتقيف هزمأي هب ام لعفي نأ ىبآغ ، هفلاخ

 . .رايخلا هب دوقلاف هئايلوألو ، اذه لثم ىف اهب همار

وأ رومأم ١ نجي : هللا امهمحر دايز ىبآ نع ةيواعم ىبأ خيشل ١ لوت ف



_ ١٥٧ 

 دوقلا هنع ردي هنا ليقو ك هلتق مهل زاج امهنم هءاسش نمخ ك رابجلا
 . ةهبشلاب

 ىف ليقو ، ةيقتملا ىف هل رذع الو لتقي : هللا همحر رثؤملا ىبآ لوق فو

 ىلع دوقلا نوكي هنأ هب هرمأي امم عنتما نا هسفن ىلع ةفاخملا عضوم

 هقحلي نآ هبسثيو ، لعافلا رومأملا ىلع دوقلاخ ، كلذك نكي مل ناو ، ريمألا
 ٠ ربجلا عضوم ريغ ف رمألاب هقحل دق ام ءارآلا نم عضوملا اذه ف

 ، هاركالا ىف رذع اذه لثمل هباكترا ىف هركملل نوكت الأ ىنبجعيو

 ىدفي نأ هل زوجي وآ ، هلدع دوجول رذعبخ ك هلثمب ىتتي ال امم هنأل
 ىف دح نم هب امب عامجالا ىف همارحا ذوخآلا وهف الك ، هريغب هسفن

 ، ةهبشلاب هنع آرديغ ، ىلاعت هلل هنأل ، هنم دبالو ث دابعلا نم هريغل قح

 . هقلخل هلعج دق امم هقح ىف اذه ناف ث ءىش لك هلل ناك ناو

 وأ لاملا وآ دوقملا نيب رايتخا الو وفع هيغ مهل ناك امل كلذ الولو

 ء هيلع عمجآ اميغ حص دقو ، لاح ىلع اهنم هل ةءاربلا وأ ، امهنع وفعلا

 ملو ، هيغ حص نمل ، هيلع حص نم ىلع حص اميغ اقح مهل اذه نآ ىلع
 اهب آردي نأل س حصي ىتح كلذ ف ةهبشلا عضوم نم كلانه نوكي نأ حصي
 همكح ف بجوملا لامتحالا مدعل هيلع هربج وأ هرمأ هب نم رمأل حص نمع

 . لاكشالا دوجول

 ىتح مالسالا نيد نم مارح هنآ الا هيغ سيلو ةهبشلا عضوم نياف

ص لتقلا ىلع دوقلا ىف كسث الو ملع وأ لهج ىف ملظب هبكر نمع اهب ؟ردي



_ ١٥٨ _ 

 ٠ ربج هل سيل نم ربجي وآ س رمأ هيغ

 لجعي الآ ردق نمل ىغبني ناك دقل س عبتيخ كلذ ف عمسي نأ زجي املو

 ىآر نمل ةضراعم ىف ال هتدروأ امنا ىناغ ، رظنلا اذه لثم ىف رركي ىتح

 ، ةموكح ىف الو ، هلوت ىف هل ةموصخ نع اهب طاقسا ىلا بهذغ ى ةهبشلا هب

 ٠ ىآرلا ىف لاق هنأب هيآر ىلع ىوعد ف الو

 ، بابلألا ىلوأل اهيبنت هركذأ نأ عضوملا اذه ف تببحأ ىنكلو : لاق
 نا وآ ث الوآ ةهبش عضوم هنوري نآ مهلعل اوركفيغ هيف اورظني نآ ىسع

 نأ ىلتبملا ىلعو س ىآر عضوم هناغ ، ىلوآ ةهبسثلاب رومأملا نم رمألا

 ٠ لدعأ هاري ام ىلا ، لمعيب نآ هب دارأ اميغ لدعي

 طانم هنأل ؤ عضوملا اذه لثم ف رظنلا غلابب نآ نم هل دبالو

 ىنعم هتحليو س ءايشألاب قلعتم وهف ڵ صاصقلا هيغ امم هنود امو حاورألاب

 ناد ام روجحملا كاهتنالا عضوم فق ث رومأملاو رمآلا ىف ءارآلا هذه

 ٠ رومألا نم هميرحتب

 تايدلا ىلا لزنف ، هب صنتقي امم ناك وآ س لاح ىلع هيف صاصق ال امو

 اهنم مزمي ام موزل فق اهقحلي نأل زاج ء صاصتتقالا نم الدب سنورألا وأ

 & همكح أطخلل ناغ ، ههبسثو دمعلا ىف اميغخ اهركذي ةمدقتملا ءارآلا كلت مكح

۔ هموزل نم رومآملل جرخم الو ، لاح لك ىلع لام هنأل ، كاذ نم اذه سيلو



_ ١٥٨٩ 

 هيدؤي نآ امهنم لك ىلع راصغ ع ىأر ىلع هل رمآلا هيخ هكرشأ ناو

 هرمآ ناو ث هيلع وهف الاو ث همزل دق امم ًائبش هيف ىدأ هنآ هعم حصي ىتح

 ىنعم هقحلي نآ هيف زوجي نأ نم ىرعتي الآ هبسثيغ اطلغ هدارأ نم ريغب

 رمآلا قح ف اطخلا نم نوكي هنآ وآ ، دمعلا هبشي امم هنأ ىف فالتخالا

 ٠ هدصق دارأ نم ، هدمع ىف باصآ هنأل ، لعافلا ال

 ىف هيلع زاج ث لتقلا ىف هريغ هدارأ نم ىلع هسقن لعفلاب هدمعت ناو

 دوق نم هيغ اميغ جرخي اذه ىلع هل رمآلا ىف ام مكح هقحلي نأل ، هطلغ

 ،اميلع قافتالا عضوم ف س رأ وآ ةيد وآءدمعلا أطخ ف هب لوقي نم لوق ىلع

 ، رمألا عضوم ف ىآر وأ عامجا ف هيلع نوكيف اهيغ ىآرلاب فالتخالاو

 ىف لعافلا ىلع هناطلس روهظل ع هنامز ف بلغتلا هل نمم ربجلا نوك ةحصو

 ، لعفلا ف حارجلا ىلع داز امم امهنيب ام وآ ع لوتقم ولآ حورجم نم لوعفملا

 ٠ لتقلا ىلا هب غلبي ملو

 اميف رمألاف ، هربج ىف هرهاظ ةوقل هيلع دي هرمأ ىف هل نكي مل ناو

 هناخ ، هموق ىف عاطملا نوكي نآ الا ص رمآلا ىلا ال ص هيلا عجار هيخ مزلي

 موق همزلأغ س لام وآ سفن ف لام نم هيف نوكي ام هموزل ف فلتخي امم

 ٠ هيلع داز امم هريغ ال همرغ ىف قحي ام همثا ىلع نيرخآ نود

 ` ٠. ةبوتلا الا هيلع ءىش الخ كلذك نكي مل نأو ، هيغ دوقلاب ليقو

٠ ةبوتلا هيلع نا : ناث لوق فو



_ ١٦٠ 

 نم هل هاري الف الاو س هقح ىلا قح ىذ لك غلب نا : ثلاث لوق فو

 ٠ كلذ

 . ةبوتلا الا رمألا ىلع نكي ملو همزل لعافملا رقلا نا : عبار لوغ فو
 امي هنوك ىف هنأل س رمألا ىلع وهف الاو ، هدابق ىلع كلذكف هريغب حص ناو

 ٠ كلذ ىف بايسلا نم هنم ناك دق

 اهنم ءىش ف سيلو ، دوق ريغ ىف هموزل نم هرمأب هنوك ىلع دب الغ

 رثكآ لوألا نآ الا ، رظنملا ىف باوصلا نم هجورخ ىلع ىآرلا ف لدي ام

 ردقي هناطلس ى دي رومأملا ىلع هل سيل نمو ، عاطملا ريغ نأل جرخي هيف ام

 هب هقحلي اميغ ال مرغلا ىنعم ىف ءىشب سيل هنأك ث هفلاخ ول نآ هيلع اهب

 ٠ هلاح ىف ةبوتلاب هسفن نع هلاوز نم دب الغ نوكي امم هناف ، مثالا نم

 نوكي نم و ا \ هل لقع ال نم وآ ‘ هنابيص نم آدحأ رمأب نآ الا مهلل ا

 شورألاو ةيدلاف الاو ، هنم صختقي هب اميغ هيلع صاصقلاغ س هناملغ نم

 ٠ هلام ق

 شرآ نم هيف نوكي ام همزلي امناو ، هيلع لوق ال نآ : رخآ لوق فو

 زاوج ىف فالتخالا نم هقحل دق ام هل هرمأ ىلع دبعلا ف قحلبو ث ةيد وآ

 ى ا ر ىلع امهنيب قرغ ال { ءا وس اذه لثم ق ٥ ديعك هريغ ديع نآ الا }۔ هلتق

. 4 فوغ



١٦١ 

 ٠ هتبقر ىف دبعلا ىلع نا : ناث لوق فو

 ٠ هيغ زاج دق ام هيلع زوجيف ص رحلا ةلزنمب هنآ اذه ق ثلاث لوق فو

 ىلع صاصقلا ىف سفنلا نود امو ت هيلع دوق ال هنآ : مبار لوت فو

 ىف وهف ءىش هدعب نم رحلل ىقب ناف ‘ عضوملا ف هبجوي نم ىأر
 . ا هتر

 ، هموق ىف ريمألا ةلزنمب هعم نوكي نأ هديبع نم غلابلا ف ىنبجعيو

 هبغ هل نوكي ام عضوم ى امهيغ ىأرلاب فالتخالا نمدق امم امهيلع زوجيف
 ىلع ةيلاع دبالو ، ةعاط هل سيل نمم هريغ دبعك وهغ الاو ، هيلع ةردق ى دي
 ٠ هغرع نمل ىنعملا رهاظ امهنيب قرفلا ناخ س هلاح ف هرمأ

 هرمآ ىف ةعاط هل الو س هربج ىلع ردقي ال نم نأل ، ءاوس امهنأب ليق ناو

 نم ناك دق ام بابسألا تناك ناو ع هريغل ال هرايتخال هبف نوكي نآ هبشب

 ٠ عابتألا كرتل ، عامتسالا مدعو ع عانتمالا ىلع ةردقملا هل ناخ ، هل رمألا

 هدحو همزلي نآ ىلا ىندألا هيف نوكي نأ ىسعف كلذك ناك نمو

 كلذك ال هيلع ةعاطلا هل نمو كلذ ف ديبعلا نم غلابلا ريغو ث هيلع نوكيف
 نأل زوجيو ، ةيد وأ سثرآ وآ دوق نم رمألا ىف فالتخالا ىلع مزلي اميغ

 هرمأل هب هدوق ىف فالتخالا نم هلفط ف جرخي ام لثم هريغ ىبص ف جرخي

 ٠ هلام ىف نوكيغ همزلي امم كلذ ناغ ، شرأ وآ ةيد نم هيغ نوكي اميف هل

( ١٤ ج نئازخلا _ ١١ م )



 ۔ ١٦٢

 هلام ف ةيدلا هيلع امناو ، هل رمآلا ىلع دوق ال هنا : ةيواعم لوق فو

 رح الو دبع ىف دبع الو رح نم غلابلا ريغ ىلع ال رمألا اذه ىف دوقنلاب لينو

 ٠ كلذكغ هبلع اهطلسف هريغل وآ ةباد هب ىرغأ ناو ، لاح ىنع

 لقعي ال نميف الو ، هريغ ةباد ىف هيلع ءىش ال هنا : رخآ لوق فو

 سفنلا نود اميغ لوقلاو ع لام الو سفن ى امهنيب ام قرف لاح ىلع ىل نيب

 وأ ةيد هلصأ ى ناك وآ ، لاملا ىلا عجر امو ع دحاو صاصتقالا هيغ امم

 ىلع داز اميغ الو ء رسك ىف صاصق الو ، هلام ىف كلذك وهغ ، لاح ىلع ًاشرأ

 :ام ردق ىلع ةيد نم هلام ىناجلا نم هيلع ىنجملا هب ذخأي امناو س لصفملا

 ٠ ةحراجلا كلت نم هل نوكي

 . نيرهش مايصف دجي مل ناف ع ةبقر قتعي نأ :الا هدبع ف هيلع سيلو

 ، هريغ دبع ىف وآ ، ةميقلا ىف هلثم قتعي نآ الا هيزجي ال هنا : رخآ لوق فو

 ىف الا زوجي الف لتقب نأ امآو ؤ“ هبلع قنع ال لدقو ، ريرحتأاا عم ةميقلاغ

 ٠ كتفلا عضوم

 اليبس قتعلا ىلا دجي مل نمل لتقملا ةرافك ىف ماعطالا زاوج ىف فلتخمو

 ىلعو عنملاب ليقو ث هزاوجب ليقغ ، هزجعل موصلا ىنع ردقي ملو ك هرقفل
 ىلع ةميقملاو ى هيلع ردقيف هيدؤي نآ هنكمي ىتح نيدلا نم هيلع نوكيف اذه

 عضوم ف ملعلا لهآ لوق نم ناغ ث مكحلا ف رحلا اهب زواجي الف اهموزل

٠ آرانيد هنمث نم صقني نأو دبال اذه ق امهنيب ىواستلا



 ۔ _ ١٦٣

 ' ٠ نيرانيد وأ ارانيد : ناث لوق فو

 . مهردولو : ثلاث لوق فو

 ٠ قنادولو : عبار لوق فو

 ٠ ىثنألا ىف ةسمخو ركذلا ى مهارد ةرشع : سماخ لوق ىفوأ

 تاحارجلا هب نوكت امو 2 ءاضعألاو حراوجلا نم سفنلا نود امو

 نوكي هتيد نم رحلل نوكي ام رادقم ىلع « هيدي نم ءىش ى و 4 هغا رطأ ف

 ٠ ةفرعم ك ر دأغ حص ام ثدحلا موب هتميق م هل

 لضف نوكيف ث حيرج ىرخآو احيحص ةرم موقي : رخآ لوت فو

 ء هبرل ليقو ك هيلع ىنج نمل هيخ امب هنمث ىلع ىتأ ناخ ، هالومل امهنيب ام
 لوقلاف هب عقاولا ثدحلا موي ةميقلا هيغ حصي مل ناو س هب امل نوكي هلامو

 ٠ مراغلا ىلا اهرادقم ىف

 رخآت ناو ح مرغلا نم هيغ امل ءادفلا وأ مكحلا موب هميوقت ق ىسعو

 ف جرخي نأل س ناصقنلاو ةدايزلا نوك هيف لمتحيال ام عضوم ف نامزلاب

 ماد ام هلثم ةرجآ ةريدملا هبغ مزلتن هلتق ىلع ريدملاو ح لدعلا نم ىآرنا

 ٠ امج
. 

٠ آربدم هتميق : ناث لوق فو



.١٦٤ : 

 ٠ هل ربدملا تومي ىتح هديسل رهش لك ف هترجأ : ثلاث لوق فو

 هيغ امم اهنود اميغ وآ س سفنلا ىف دوقلا همزلي ام عضوم ىف سيلو

 عتتمي نآ الو س هبابرأ نم هئافخ عضوم ىف همتكي نآ عامجالاب صاصقلا

 ام ىفخي نآ هل زوجي فيكغ ث مهل همزلي امم هنأل ، هباحصأ ىلا هتيدأت نم

 : هيلع هب مكحي نآ هيخ زاج ام ىلع هب ذخأب وآ ك هنع ىفعيل هرهظي نأ هبلع
 . هلهأل هراهظاب الو هلدع ف هيلا غلبي نأ نكمي ال ذا

 صاصقلل امور هلذب نم عنتمي نآ هل زجي مل لاملاب اضرلا عقو ناو

 ىدؤي نآ همزلي اميآو س هرهظي نآ هيف دوقال اميف هيلع سيلو 0 لاح ىلع

 ٠ سشرآ وآ ةيد نم همزل دق ام

 امزال هاري ال نم ىآرب هيغ لمعي نآ هل زاج هب هدوق ىف فلتخا امو

 هل لمعلا زاوج عضوم ىف همكح همزلي نم هيلع هب مكحي مل ام \ هل
 . هيلع وأ هل نمم هيف مكحلا ىتح ىآرلا عضوم هنأل ، ىآرلا ى هب

 هرثكأب فيكغ ك هلقأ ءافيتسا ف انل عمطم ال اميف ضوخلا انب لاط دقو

 نم لالضلا ىلع هاتأف ى مقو هيغ ام ىلا لوقلاب عجرت نآ ىلوألاف ! ؟ لك هب وأ

 « هيلع ام ءادأ نم عانتمالا ىلع قحلا لهأل هنم ةبراحملا ىف لاومألا و ءامدلا

 ح هيلع ردقي نأ لبق نم ىلاعت هللا ىما بات عجر مث ، هل سيل ام كرت وآ

ءىش هيلع سيل هنأب همزلي امك هسفن نم قحلا ىطعأ وأ ، هنم ذخؤيغ



. ١٦٥ 

 دنع هثادحا نم نوكي اميغ صوصخلا ئلع كلذ نا : ناث لوق فو

 ع لاح لك ىلع ال ع لدعلا لهأ نيبو هنيب مقاولا لاتقلا ف فوحزلا ءاقتلا

 ٠ هريغ ىلع نوكي امب ذخؤي امم هناف

 اذا :ةعامجلا ىلع نوكي امنا هرادها نأ اذه ف : ثلاث لوق فو

 ٠ ةلمجلا نم هنيعب دحآ ىلع حصي مل

 نأ اذه ف ىسعو ي ءاوس دحاولاو ةعامجلا نا : عبار لوقت فو

 فيرعتلا نم هارن ام الا ث لوألاو ىناثلا نم هلبق ام لمح ىف الخاد نوكي

 دحاو لك هنايب ف قباطي نأل حلصي ام وهف ع نايبلا نم هب امب همومع ف

 ٠ هناكم ف هعم ن وكيخ ] اهنم

 & هتبراحم ى هثادحأ نم نوكي ام عيمجب ذخؤي هنا : سماخ لوق فو

 زوجي نمم هل زاج ام ىلع هنع افع الا اهلبق اميخ امهب ذخؤي امك

 ىتح هيلع وهف الاو ، عامجالا ف وأ ، ىأر ىلع عساولا وأ مكحلا ف هوفع

 اذه ىنعم دايق ىلع ث هموزل نم ةءاربلا بجوي امب هموي ف هنم جرخي

 ٠ ىأر نمل حص نا ىآرلا

 نم لولذلا ةلماتم ق هنأ الا ي ىآرلا ى باوصلا نم ديعب ريغ .هنأ ألا

ىلع ال ، هغارطآ' دحأ نم الا سيلغ ع هماضوأ ف امهنيب امو ع هتاهج عيمج



١٦٦ . 

 لوق نم اهلكو ث هموزل ىفنو هباجيا ف صوصخلا نم .اهب امل مومعلا
 ... ه هباوص مدع ىلع لدي ام اهنم ءىنث ىف سيلو س اذه ى نيملسملا :

 جرخي ام رثكأ هيلع ءىش ال هدافأ اميخ هنأ ىلا بهذي نم ىرأ ىنأ ريغ
 نم هيخ دبالو ، هلصآ ىلع وهغ هيدي ف ىقب امو ، هيف مهلوق نم
 هقح نم منتما هب امو س هلدعب هيلا عجري نم ىللا وآ ك هلهآ ىلا هميلست

 ىفنل هلاح ىف ىضتقملا هميرحتب ناد امل هكاهتنا ىف دح وأ همز

 ٠ هراذها ىلا ليبس الف & هرارقا دوجول هراكنا نوك مدعو ح هلالحتنسما.

 ىللع ةبراحملا نئيا % لام الو سفن ى لاح ىلع قحلا لهآ لوق فو

 ق هطوتقسل ةبجوم ريغ ا هلام وأ هسفن ىق بجاولا ةيدأت نم عانتمالا

 ٠ هلاح نم اذه ىلع مهلونت

 ىأرلا ءىداب نيدلا ىف فالخلا لهآ نم ةدافالا دعب هب لات نمل افالخ

 ىباغ . همزل دمت اميغ زاجم لدعلا ق هل نوكي نأل زوجي ال } ةهافس

 يغب كلذ ىلع هبرح ف بصانغ منتماو \ هسفن نم قحلا هيغ ىطعي نأ

 ىف هباصآ امم هنأل هيلا هيدؤب نأ همزل امك س هذخأي نأ دارأ نم ىلع

 ٠ زوجي فيكف ى لدعلا لهأل ةبراحم ريغ ف لصألا

 امم هارأ ال ىنا ‘ عامجا وأ ىأر ف 4 عانتمالا هلبزن نأل حصيغ

قوبقحملاو دودحلا نم تابجاولا عيمج ىلع همومعل ىتأي امم هنأل حصي



_ ١٦٧ 

 ناو : اهليحي ال هناف حصي ال هنكلو ، اهنالطب ىلا اليبس نوكيو ث اهليزيغ ا
 فالتخالا نه ىرج دق ام غ اهيغ هباصآ اميف جرخي نأل ىآرلا ف زاج

 . كلذ ىلع اهدعب اميغ الو ع ميرحتلا عضوم ى اهلبق اميخ هموزل ف ياولا
 هنل نمل هن ذوخأمو س هنل مزال هنآ ىلغ اليلد زيزعلا ' باتكلاب ىفكو

 وآ لتقل دوق .ف قح نم هنسفن ى همزلي امك \ هيلا هيدؤب ىتخ هيلع

 نوكي ام وآ & شرآ وأ ةيد نم هلام ق وآ > لدع ق صاصق نم هنود ام ٩

 ٠ هنامض ى راصغ هريغ لام ىلع هنم ةيانجل ى هنامز ف هموزل

 ال وآ هانركذ اه بسح ىلع لثم وآ ةمنق نم لدعلاب همرغ ى همزلي امك

 قفتا ام الا ىلوآ ةميقلاب امهنع جرخ ام ناف س الوآ نزوب وآ لاكي اميف

 هيغ كردي ال اميف نمثلا ىلا عوجرلاغ الاو س اضرلا نم زاج ام ىلع هيغ

 . لاثمألا دوجو لاملا عاونأ نم

 اهب عجري اهنآ رانلاب اهترح وأ اهمده ىلع لزانملا ىف لدب ام اذه فو

 ح اهبارخ مويب ةرامعلا نم هب ىه امك ، ةرماعو ةيزج موقتف ةميقلا نىلا .

 امل مرغ اهباع وأ هب اميف كلذكو ، اهباحصأل امهنيب .ام لضف هيلع نوكيف |
 ٠ ءىش نم اههيشآ امو اهباصأ

 ةهبشلا ناف همهخاق ث كلذ نم جرخم اذه لثم ىف هل نوكي الآ ىسعف

زوجيام عيمج ف ءىش نم ههبشآ ام مكح ف نوكي نأ ىلا هيغ عاد ءىشلا ف .



_ ١٦٨ 

 صخ ام الا ، هيلع لخد همكحف كلذب درفي مل ناو ، هيلا ىدؤي نأ ىأرلا ف

 ٠ كلذك وهف الاو ،: هعم رظنلل هيغ ظح ال ىعرش ليلدب

 « اهلسغ ن نآ هيلع ن ىسوم لوق ىفغ ] هعلقتو لخنلا نم هعطق امأو

 ٠:كردي ىتح ةلغ اهلكأي ةلخن اهلثم ىرخآ هنيعي نأ :وأ

 ٠ ءام الو ضرأ ام ريغ نم اهتميق هيلع نا : ىلصوملا :ركب ىبأ لوق فو

 هل ىه نم ىطعيغ ئ ضرألا ةلوسغ ىلا رظني هنا : رشبم لوق فو

 اهعلق ناو 6 هؤامو هضرأ هلو اهعطقت نم لام نم الخن لسافللا ذخأب ام لثم

 . كلذ نم هنأل هيآر دايق ىلع كلذكف

 ةميق دعب نم رظني مث ؤ اهضرأب موقت اهنا : ةيواعم ىبآ لوق ىفو

 ىنعم ىلع هبلع ةلخنلا ةميق ىقبتو ث ةلمجلا نم هنع صقنيغ ، ضرألا

 . ءالؤه نم دحاو لك س اذه لثم ىف هلاق ام

 هركذب هدجن مل ناو ، رظنلا ف هبشي امم هنأل ، كلذك رجشلا ف لوقلاو

 نمل افالخ س سأبلا ريغب هيلع لدي ام سايقلا ىفخ ث رثألا ىف هب آاحرصم

 عنمي ، سايقلل الصأ نوكي ال هناب هيغ ىأرلاب فلتخملا ف سانلا نم ىعدي
 اميصقنأ امل هيغ ةميقلاف س امهنود امو ، الصآ ههبسشأ ام هيلع ساقي نأ نم

 ٠ عطق وآ رسك وأ ضرأ نم ، عرف وأ لمآ ىف

نمم :وننهغ اهلصأل كرتلاخ ، ةدئاف اهلهأل نوكي ال ام ىلا اهب غلب ناف



 س _ ٦٩

 كيقغ © اهلثل اهذخآ وآ هزج زاوج ف فلتخمو ء اهلكل هيغ مرغلاو.ح اهفالتا .

 ٠ كلذ نم عنملاب ليقو ، هزاوجي.

 امهنم لكلا مرغ عم امهقحلي نأ رجشلا قاسو لخنلا عوذج ف ىسعو

 مرغلاب امهيلع ىنج نمل وآ ء مكحلا ى امهبرل نانوكي امهنآ ف فالتخالا ىنعم .

 امهنأك وأ { هتميق موزل عضوم ف دبعلا ف ءاج امب امهل سايتلا حص نا

 : كلذ ىنعم اهقحىي نأ نم ةهبشلا ىف نادعيي ال .

 2 :راجشألا وآ لخنلا سوءر ىلع كردي نا ليق ؟ رامثلا نم هفلتآ امو

 ىلع بلغألا ق: هب ديرأ ام ىلا كرتي نآ الا رادقم هل نوكي امك ةميقلاغ

 جرخي هبيغ ام حصآ ىلع هدعب وآ هجاضنا لبق هعيب وآ هلكأ نم هيف هبر .

 . ٠ حص نا رظنلا ف

 نآ هتوبث نم مزليو ث اهلثمب قوذعلا ف : حبسملا نب دمحم لوق فو

 نزوملاو ليكلا نع هجورخل كلذك ، اهرمث فا رجشلا نم اهريغ ف نوكي

 . حجرآ ةميقلاب لوقلا نكل حص نا هدايق ىلع هعوقو ف

 ، ةلغلا نيمم اوه هنم عرغلاخغ بشخلل رجشلا عاونأ نم ذختا امو

 هيغ حلصيا ىذلا لاحلا .غليب نأ لبق نم عيضأ امهم دحاو امهيف لوقلاو

 مرغ لصألا ى .ام مكح هقحلي نأل اذه نم ىقبي اميخغ زوجيو ، عطقلل |
 دمعلا وأ أطخلا ىلع همراغل وآ هبرل نوكي هنأ ف فالتخالا نم لكلا ,

. ٠. هملظ نم



. ١٧٠ 

 نهيف دبال هنآ الا هنع لزي مل هلام نأل ، ةبرل هنآ ىسن ف ىذلأو

 نيب ام عجر امو ، هريغ ىلع ىضارتلا عنقي نأ الا ةميقلا نم صقنيغ موقي نأ
 . لادجلا عضوم هيخ ىل نيبي الو ى لاملا هل نمل وهغ س لاح ىلع نيميقلا

 لودخبلا رظن ىلع هتميق داصحلل حلصي نآ لبق نم عرزلا داسف ف هيلغو::

 .. « هفالتا موي هنغ

 ابخ عضوملا كلذ ى عرزلا نم ىتأي ام لثم هيلع نا : ناث لوق فو

 ٠ هنميق .وآ .

 ٠ هلثم نمث هيلع نا :! ثلاث لوت فو

 اكورتم همايق لاح كلذ هلاح ىف هل ةميقلا نم رفوألاب : عبار لوق فو

 هل نمل مكحيف 6 رذبلا مم كلذ ق انعلا وآ ئ ىقسلا و ةقفنلا وآ 6 رمثلل

 هلثم وهف ث ةرمثلمل ع ورزم لك نم ههبشآ امو ، هلوق ىلع امهنم رثكألاب هيلع

 ٠ ىرأ اميغ امهنيب قرغلا مدعل ى ءاوس ىلع همكح ناخ ص ع ونلا ف هفلاح ناو

 ى لضفلا مرغ مزل لصألا ىف هب امع صقنلا ىلا الا هب غليب مل ناو

 فلعلا ةلزنمب وهخ ي هلاح ىلا عجري نأل ىجر ناغ ع ةرمثلا ريغل عرز امو

 هلثم ىلع بلاغلا ىف هيلا ىمتني هب ىذلا دحلا غلب ناف ث ةميقلا ى

 عجري الامو ع كلذ ىلا آكورتم همايق ىف نوكي نأل هلاح ف ردقت الاو ث هكرت ف ا

 ىف ةميقلا نم هل نوكي ام ةفرعمل ع كلذك هيلع موق ةرمثلا هب دري مل امم
٠ هموزل موي هعيب



_ ١٧١ 

 لدعب هتميق هيلا رصب ملو هفلتآ اميف هيلع نا : رخآ لوق فقو

 عوقو موي هلاح ىف ارادقم مرغلا نم هل ال ءادأل وأ مكحلا موي رعسلا

 كردآخ حص اميغ رظن لودعلا نم ةميقلاب هل نم رظن ىلع كلذ ىف ثدحلا

 ٠ ةنيب وأ رارقا نم هب ةجحلا مايقل هكح

 ح هثدخم نم رارمتا ىف ةحض ةميقلا ةفرعمل هب منت ملو هملع ىفخ ناو

 عجار مرغلا رادقم ف لوقلاف \ لصألاب ةجحلا هب موقت نم لهجل ةداهش الو

 نكنو ث هيغ هبر هيعدي امب ىضري نأ الا س مكحلا ف نماضلا ىلا

 امل س نيحلا ىف بلطلا عضوم ىف نيميلا نم هيلا لوقلا عجري نمل ديال

 ىف قرغ ام ريغ نم اهنع هل جرخم ال ذا ث اهنم كلذ ف هيلع هل نوكي

 لزانملا نم لدعلاب هموزل عضوم ف لثملا وآ ةميقلا هيف نوكي ام نيب اذه

 ٠ اهلك ءايشألا عيمج نم اهريغو رامثلاو ةعتمألاو عورزلا و راجشألاو لخنلا و

 قلعتي امو س ناسنالا عون نم ديبعلا ىتح ناويحل! هيف لخديغ

 ةفرعملا لهآ ىلع ىفخي ام عضوم ىف اذه ريغ ىلا تاجارجلا ىف سورألاب

 هيلع ىنبي امل ةدعاقلا وه ىذلا ء هلصآ ةفرعم ةلادعلا ىوذ نم ةميقلاب

 ٠ همرغ رادقم ، همكح ى

 ىلع ال هيلا هب عجري هميوقت ت ىف نمل هب عوجرلا ىلا هيغ ليبس ال هنأل

هب ىلوألا ناكف س ناسلب رارقا الو ح ةنبب نم ناهربل ةحص الو ث ناحيب



_ ١٧٢ _ 

 » عامجالا ىف نامضلا موزل عضوم ف ناميالا عم كلذك نوكي نأ اذه ىلع

 ٠ كلذ ف ىأرلا عضوم ف همزلي نم ىأر ىلع وأ

 هب عقو نآ دعب ةدايزلا وأ صقنلا نوك هيخ لمتحي ال اميف ىسعو
 ىلع نوكي نآ هلام ةفرعمل هنمث ى هئاقب ىلع زوجي نأ لاح ىلع ثدحلا

 هبوكر عضوم ف هب ىلب نم ىلع هيف نوكي ام ءادأل لاحلا ىف هيلعو ، هب ام

 ٠ هبرل نيدب هب ام ةلمج ىف وأ س هسفن ءىشلا ىف هميرحتب ناد امل

 ع لام الو سفن ف لاح ىلع ةبوتلا دعب نم هيلع ءىش ال لحتسملا ناغ
 ء رثكألا و لوقلا نم رهشألا ىلع هيغ درلا هيلعو هلهأل هناف ، هدي ف ىقب ام الا

 ءانثنسا ريغ نم هل هزيجيغ كلذ هل غوسي نم لوقل عامجالا ىلع ال

 نم املظ هقرتسا ضعب ث هركذ ام الا ، لالا عاونأ نم ءىن ف هيلع

 ٠ هدر هل ىغبنيب امم هنآ لالحتسالا ىلع ةلبقلا لهآ ديبع

 ىنعم ىلع جرخي امم هارأف ، ىعم اميغ اذه ىف قرفلل ىنعم الو

 ءىش ف هل زاج ناغ ث لكلا ىلع لدي ام ءزجلا ىف نئل ء قحلا ىف باوصلا

 ىف ال آمومع هيدي ىف ىقيب امل هيلع درلاف هل زجي مل ناو ، لح عيمجلاف

 نم هنأب لوقأ ىننزلا ف عضوملا اذه ف ناخ ، هغرع ام هريغ نود ءىش

 .. رارحألا و ديبعلا نم. هاتأ ام عبمج نم رابكلا شحاوفلا

هفيرقتل راكنا ق هليلحتب نيدي رارقالا لهأ نم دحأ نآ ملعت الو



_ .١٧٣ 

 نأ حصي فيكف ، نيش ىف ةصقنمو & نيد ىف ةكهتم وهف ص رايدلا نم ءىش ف

 ٠ ميئل هسفن ىف هنأب هلعاف ىف كش الو ى ميرك ىزاخملا نم هب ىضري

 امل جيوزتلا ىف لالحتسالا ةهج نم جورفلا ف ضعبلا ق لخد نئلو

 صنلاب هميرحت ىلع عمجأ دق امم هناغ ، لاح ىلع نيملسملا نيد ف لحي ال

 صاخشألاب عونت ناو ، همسا ق دحلا ول هناو ‘ عمجأ هفرعي نم ةلمجلا ق

 امهتمرح نم هنوك ىلع فلتخي امم هناف ى هب ىنزملاو ىنازلا ةهج نم همكح ىف

 ٠ مكح ىف دح وأ مرغ ىف قح نم مزلي هب اميغ

 ضراعل مرحي نمو { لقعلا بحاصك ال نونجملاو لفطلاريغ غلابلا ناغ

 ناو ع دبألا ىلع هتاذل لحب ال نمك ال ع لاوزلا نوك هيغ نكمي لاحلا ف

 ٠ لاح لك ف رارحألاك ال ، لاجرلا نم ديبعلاو دمألا هب لاط

 هجو لك نم ءاوس ىلع نوكي نأ حصي فيكف ى ءامالا ريغ رئارحلاو

 ك ركذلا ق لمحآ امو 6 ركعلا ريغ جيورتلاب هسغذن ق نصحملاو 6 ءاسنلا ق

 ٠ اليوأت كلذك سايقلاب ىأرلا فو 6 اليصفت عامجالا و ةنسىنلا ق هب حرص دغف

 ىرخأ ف قا رنفالا عقو دقغ ؤ لاصخلا نم ءىش ق قافنالا عقو نئلو

 ى ةرات ، ءايشألا نم ةدحاو ريغ ف توافتلا نم امهنيب امل ، لاح ىلع

 بجوملا راكنالا ةهج نم نوكي امبرو ث ءاهقفلا نيب فالتخا ىف ىرخآو عامجا

٠ :رارتتالا ىفنل.



 س ١٧٤

 وأ ٠ هملع وأ هلهج عض وم ق هملظ ق اذه نم ء ىشمي ىلب نم ىلع و

 نع هب جرخي الل ، هلحم ىف ءىش لك ىتأي نأ همكح ف رمألا ىلي امم ناك
 قرتفيو س عضاوم ىف قفتي امف هناغ ، هلهج وآ هملع ى عسي الام ىلا هلح

 ٠ ى رخآ ق

 ع قارتغالا عضوم ىف هعمج نمل الوء قافتالا عضوم ف هقرف نمل رذع الو

 سكع ناغ ء عضوي هيغ ىذلا هناكم ف عدوي نآ الا ءىش ىف زوجي ال ذا

 ةاجن كالهلا نم هل نكي ملو ء سكتناف لض ههبشأ امو اذه نم ءىش ف

 هلامب هملظ ف ةنونيدلاو ، همثا نم ىلاعت هللا ىلا باتملاب الا ے كاكف الو

 ٠ همكح ق ن وكي امك هم رغ نم

 ف اضرلا ىلع اهم ىنز نم ىلع اهل ءىش ال ءاسسننلا نم غلابلا ناغ

 عضوم ا ا ذه ق اهلثم قا دص ليقو ئ اهتا دص ةه ركتسمللو 6 اهلتع ةحص

 . ةعنامملاو هاركالا ىلع ةعماجملاب

 ء اذه ىلع هب هموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ سملا ف ىسعو

 ناو س اهرهم لاوزل ةبجوم اهرمأ زاوج عضوم ىف اهنم ةعواطملاغ الاو

 . نيرمألا نم هلاوزو هتوبث ف بلغألا ىلع ىهف نيلاحلا نيب نكت

 لامتحالا مضوم ىف لاكشالا ىلع ىمف امهنيب اميغ ىواسستلا مقي ناو

ىلعو & عانتمالا راهظا نم رذعلا عضوم ف اميس الو ، لاح ىلع قحأ هموزلو



- ٧٥ ١ 

 هدوجو حصي ىتح مودعم لصألا ىف اضرلا نأل 3 ع امجا ف وأ ىأر

 ناك ام لوزي هب هدنعو & هيف كش ال امب مكحلا ف حصيف ، هيلع لدي امب

 ىرج ام ىلع ركذملا لهآ نم قافتالا ىف رقعلا نم اهل ةيهاركلا ىلع بجي

 ٠ رهملا ىف ىآرلا هب

 3 كرشلا لهآ نم نوكي نآ نيب قرغف الب رارحثلا نم تناك اذا اذه ىلع

 غلاب نم نوكبي لاح ىآ ىلعو 3 اهب ىنازلا نوكب ام فيك رارقالا ىوذ نم وأ

 ىلع هلكفخ . ه وتعم وآ نونجم وآ لتاع ‘ رقم كرشم وآ ديع وأ رح ىبص وأ

 ٠ اض رل ١ عضوم ف ء ١ ومس

 ةيبصلاو ي المحم هب رهملا موزل ىف ىضم دق ربجلا عضوم ف : باوجلا

 ةنونجملاو ، اهرمآ كلمت ال اهنكل ء اهرقع اهلخ اهنم ةعواطم الو اهل اضر ال

 ىف آلا كلذ ف نهنيب قرغ الو ، كلذك ةهوتعملاو ىركسلاو ، ةمألاو

 ٠ ربجلا وأ ةعواطملا عضوم ف ع رهملا نم ءطولا ف بجي ام رادقم

 هرادقم ف فالتخالا نم ءاج ام ىلع اهتادص ءالؤه نم ةرحلل ناغ

 & ركبلا جرفلا اذه ىلع رقعلا نم ةمألا ىلوملو ، تباس هركذ مدقت اميف

 ٠ هب آرادتم هيغ لودعلا رظن ى اهنمث نم رشعلا لثم
 ص- ٠ 3

 ء ىش ل هنآ غل اويلا نم ةعواطملا ىق لبقو ث ةسمخ لثم : رخآ لوق فقو

 هيف لبق ول نأ ث لدعلا نم ىآرلا ق دعبي الآ ىسعو ث هركذ لق هنكلو ث اهل

٠ اهيف هم لان نم ىآ ر ىلع بيثل ١ ق ء اج امم هنأل > لثمل ١ رهمم



_ ١٧٦ _ 

 جزرخيخ ، هدايق ىلع ءاوس هاركالاو اهنم ةعواطملا ثلاث لوقت فو

 . اهل ربجلا عضوم ى اهب جرخ دق ام ىأرلا نم اهيغ

 هنع اهلغسشآ ام رادقم اهالومل ةعواطملا ىف هيلع نا : عبار لوقت فو

 نم ةريغصلا وآ ءامالا نم ةريبكلل هيغ نوكت لاح ىآ ىلع هلوق ف هريغ ال

 لاوزل اهمكح ف بجوم ريغ اهرفك دوجو ناغ س راكنا ىف كرش وأ رارقا

 ةرح وآ ةِمآ ىف رفك نوك هلطبي ىنأف ، رقع ىف ءامالا نم هنأل & اهرقع

 ٠ ةرقم وأ ةكرشم

 ىف لمتاعملا غلابلا رحلا ىلع هموزل عضوم ف مزال هنآ الا ملعأ ال ىنا

 نمو ، أطخلا نم هدمعو هطخ غلابلا ريغ نأل ، ةلقاعلا ىلع ىبصلاو ى هلام

 امهنع هلتعت نآ امهنم ىنج نم اذه لثم ق ةلقاعلا ىلعو ع كلذك هل لقع ال

 . امهيلع وهف رثك وآ لق

 . .اهيلع وهغالاو ى اهمزلي ىذلا رادقملا غلبي ىتح : ناث لوت فو

 ٠ امهلوغمل وهف هيآر ىلع ههبش امو اذه ىف : ثلائ لوق فو

 . امهنع عوفرم ملقلا نأل ع امهيلع ءىش ال هنا : مبار لوقت فو

 ، هلقع لاوز لاح نونجملاو مجعألاو هوتعملا ف لدي ام اذه فو

ىآرلاب فالتخالا نم جرخي نأ زوجي اميغ اذه ف ىبصل ا لثم مهنأ ىلع



_ ١٧٧7 _ 

 اونوكي نأ ديعتلا لاوزل مهب ىلواألاغ ، ههبش ف مهنأل ز هموزل ىلع & هلدع ق

 ٠ هلثمك هدخ

 ىع هلوت نوكيف ك امهب هموزل ىلا اذه ف بهذي نم ىأر ىلعو
 . امهلاومآ ف وهف ةلقاع امهل نكي مل ناخ ك امهتلقاع

 ىلع امهبوني ام رادقم ىف ىسعو ث امهيلع ءىش ال هنا : رخآ لوق فو

 ء امهيلع ىقبت نأ ةدوجوم لاحلا ف تناك ول نأ ، ةردقم اهعم نوكي ام لقأ

 هرمأي مل نا هالوم ىلعو ، آريبك وآ دبعلا ناك آريغص هتبقر ىف كولمملا ىلعو

 . هيغ ام عيمجب همدقي نأ هل امناو 0 هايانج نم ءىش هاتآ امب

 هنأ الا ، حصي اميف هفرعأ الف هنمث نم رثكآ هلام ىف همزلي نآ امأو

 نمل هثدحي وهف الاو هيغ امب هادف نا ليقو ث هلاح ىلع ةبقرلا ف ىقبب

 © هل ةدايزلا نأل ، ىقب ام هلغ س اذه ىلع ال كلذ ىف ميب ناو ، هبلع ىنج

 ، هريغب هيلع حصي نآ نود هرارقا نم الو س ءىش صقنلا نم هيلع سيلو

 مل نا هيلع اذه نم هسفن فق هيعدي اميغ هبر ف قدصي ال هنأل
 ٠ هلاوز نم هب امل هلام فالتا ىلا هلاح ف ىدؤب هنأل ء هيف هقدصب

 رهاظلا ىف ىه ةجح نم هب موقت ةحص ريغ ف ىلوملا ىلع زوجي فيكغ

 هقن ق ى ردأ ديعل ١ و { هيلع زوجي نأ هيف حصي الام اذه ةجح

 . هيلع وهخ الك هيغ حصي مل ام هالوم عفدل همزلام هنع لوزي الو ، هرمأب
( ١٤ ج نئازخلا _ ١٢ م )



_ .١٧٨ 

 امي هنم جرخي نآ ردق ام ىتم زرحي نآ دعب. نم هيدؤي نأ همزليو

 تام.ناف ث ملعلا لهآ لوت ىف مكحلا وأ عسوتلا ف ةءارب هب هل نوكي

 نع زجعف ، هيلا "انداص عجر نم رذعب ىلوآ هللاف ، صالخلا لبق نم

 . ريثك الو ليلق الو س ريصقت ىف ناوت ريغ نم ، هيلع ام ةيدأت

 همرغ ف ثدحلاب ىلوأغخ ، هانج ام هعم حص ام دعب نم هقتعأ ناو

 ه هبلع نوكيف 2 هبلا عجري هنآ هيخ لوقي نه ىآر ىلع ىلوملا ىلع هب عجري نآ

 ٠ دبعلا .هب عبتيف امهيلع داز امو ع ةميقلا رادنتم هيلع نا : ناث لوت فو

 هقنعأ ناو س كلذ نم ءىش هالوم ىلع ال دبعلا ىلع : ثلاث لوق فو

 لاح ىلع ضام قتعلاو ، هيلع ءىش الغ هعم حصيف ث هب ملعي نآ لبق نم

 ىف فلتخي امم هناغ ، قارغتسا عضوم ف الا لهج وآ ملع ىف ناك ام فيك

 . لزه ىذ ريغ لوق ىف ىأرلاب هتوبث

 ههبش امو تارملا نم ةدع ىف هاركتسالا ءطولا ف راركتلا عقي ناو

 ىتح هل اهقيدصتو ابذك جيوزتلا وعدل عاذجلا هجو ىلع اهل هنم عامجلا ف
 عضوم ىف قالطلا نم اهب هعقوأ ام هدعب نم اهمتكي وأ ، برا اهنم ىضق

 حصي وأ ك اهيلع ءافخل هب ام ىلع ، قرفلا عاونآ نم ىعجرلا وأ ةنونيبلا
 ىف اضرلا نم اهل هبشأ امو هلك اذه ىلع اهناخ ، درلا هبذك ىف ىعديف اهعم

 ىف هب اهنظل وأ ، هثدحأ امب اهلهج مضوم ف اهسفن ىف تيضر ناو ، ءىش
٠ هلاقم قدص ةلاح



١٧٩ 

 وآ عامجا ىف اهنم ةعواطم اهلو 0 اهل اهسفن ىف اضر اهل نمم نوكت وآ

 ىلع راركتلا ىف هيلع ناغ ، لقع دقف وآ ةكلمب لدعلا ىأرلا عضوم ف ىآز

 ٠ اتدص مارحلا نم ةدحاو لكل س تارملا ددع

 ٠ هيغ دحاو قادص الا هيلع سيل نآ : ناث لوق فو

 ةداع اهايا هئطو ىق اهل امزال هياع ةفوكع ق مادام : ثلاث لوق فقو

 اهيلا عجر مث اهكرت ىون ناف س ةدحاولا ةرملا ةلزنمب وهغ ث كلذ ىىلع

 . هيغ كلذ نم نوكي ام بسح ىلع هيلع ددعت اهئطوف

 نم هبلع سيلف هدؤد مل امو قا دصلا هيف ىدؤب ىنح : عبا ر لوق فو

 ٠ هلوق ق ةدحاولا ىنعمب نوكب امناو % ءىش هددعن

 ءطولا نم عناملا وآ س جيوزتلا دعب نم ع وقوب لهجلا عضوم ىف ىسعو

 ء قادصلا ى اهلك ءارآلا هذه ىنعم هقحلي نأ قارفلا ف ىنعمل لاحلا

 همارح ف ههبشآ ام ىلع هاركتسالا عضوم فو ردجأ هنأ ملعلا عم فيكغ

 . هددعتب هيلع ددعتب نأل ،. رهظأف

 ىف هرمآ نم اذه ىلع كلذك هموزل ف فالتخالا نم جرخي مل ناو

 دعب نم نوكي دق ءطولا نأ الا ث اهقادص اهيلا ىدؤيغ اهكرتي مل ام كلذ

 اضر نم توملا دعب سيل ذا ث ةايحلا ىف هاركالاب هبشلا ق قحليف ث ةاغنولا

٠ ىحلا ةمرحك تيملا ةمرح نأل ث هيغ ام همزليغ



١٨٠ 

 ىنعم اهقادص ىف هقحلي نأ نم ىرعتي الآ ىسعف هتجوز نوكت نأ الا

 هتوثب ناف ، هيلع ءىش ال هنأب هيغ حرص ناو ، ىرخآ ةرم هموزل ف فالتخالا

 ىمف ث ايندلا ف ىقب ام هعم عوجر الام عاونأ نم قارفلا ف هنأل ىرحآ

 ىفن ىف ال رظنلا ىف ىل عقي اميغ ىندأ هموزلو ، ءاوس ةيبنجألاو !اذه

 نأل زوجي امم همارح ىلع ربدلا ىف ءطولا نأ الا ىآر عضوم هنأل

 ةأطوملل هموزل عضوم ف هب رهملا موزل نم لبقلا ىف ءاج ام ىنعم هقحلب

 ٠ كلذك همكح هنأب هيف لوقي نم ىأر ىلع كلانه

 هب ام الا مرغلا نم ءىش هيف الو س مكحلا ىف هل رقع ال : رخآ لوق فو

 أطخلا ىلع نوكي ام عضوم ىق اهل نوكيغ & حورجلا نم عضاوملا ف ثدحي
 & ىثنألاك اذه ىف ركذلاو ، اهحرجل هتيد نم اهباصأ هب ام شرآ حورجملا ى

 . دبع ى ةميق وأ رح ىف ةيد نم مزلي ع هرادقم ىلع هيخ اميف امهنيب قرذ ال

 ، هرمأل كلاملا راص نآ دعب هربد ىف ءطولاب هسفن ىلع ىضري ناو

 هيخ زوجي فيكغ ث هرقعب نذأي مل هناغ ، هرجحب لايب ملف هب نذأو هدا راغ

 عد .ث نذالا عضوم ىف زوجي الام زاوجب نوذآم ريغو ، هل همزلي الأ

 ، لاحلا ىف هرمآ كلمي الا نمو ، لاحب نوكي وأ ڵ هسفن ى هب رمأي مل ام

٠ هيلع نوكي نأ ىرحألا هنا



. ١٧٨١ 

 هل سايقلا ىف هل ءىش ال هناكغ ، هرمآ كلمي نم ىف رخآ لوق ىلعو

 هسفن نم ح ابآ هنأل & كلذب ريدج وهف هيلع دازغ 0 ههبشأ امم هريغب

 ٠ هيشآ هنأك س اذه ف هل هم زلب هنأل ، هجوأ لوألاو ي هل سيل ام

 ةلخلا عضوم ىف اهيلع نوكيغ هيخ ةلقاعلا مزلي ام ىلا غلبي اميغ هنآ الا

 نآ دعب دمع ىف ناك ول امك هلام ىف وهغ الاو ، دمع ريغ ف هل حص نا

 وآ ، هدمعب هيغ همزلي نم ىلع صاصقلا نم الدب لالا ىلا هيف لزنب

 . لاح ىلع هعم هل صاصق ال نمم نوكي
 م

 اخارتعا ال وآ ادبع الو ى ملعلا لهآ لوق ىف ادمع لقعت ال ةلقاعلا ناف , .

 ملحلا غلبي مل نم ىلع تايانجلا نم حص ام الا ء لدع ىدهاسثب حصي ىتح

 هيلع زوجيف ىأرلا هتحلي امم هناف هل لقع ال نمم ههبش ام وأ
 رظني نآ هلثم بوكرب هلقع ف ىلب نم ىلعو ع هيغ لوقلا نم ىضم دق ام

 ىف همزلي اميغ هللا ىلا ةبوتلا دعب نم هيلع دبعتلا موزل عضوم ف هرمأ ف..
 ٠ عازنلا عضوم ىف ىأر ىلع وأ ، عامجالا

 عضوم ف راتخي وآ 6 لدعأ هريغم وأ هتاذ نم هرصيأ امع هبغ لمعيل ١

 اذه نم :عنمي مل ام لضفأ هل طايتحالا ف نوكي ام ي رايتخالا زاوج

 ىف دبالو ث هيلا مجر نم ىلا هيغ عجريف ، ههبسئأ ام وآ مكنح ىف عنام

ىف لاقملاب اهرهظي نآ نم لاحلا ف اههور ىلع ثعابلا مدنلا عم ةبوتلا



 ۔ ١٨٢٣

 5 هرهج بوذ نم ه رفك ق ىخ حراوجلا لاعفأ نم هنأل 4 ةردقلا : عضوم

 ه هزس ىف اهرمضي نآ هرذع دوجول زجعلا عضوم ف هيزجيو

 امم ءىش ىلا الو س هلثم ىلا دوعبب الآ ىلع مرغلا هبلق ف مزجي نأو

 & هرهد ىف ىقب ام ث هتلخ نم هريغل ال ىلاعت هلل هلعغ وأ هكرت ىف هل سبل

 حرصي الخ س هرزو نم اذه لاثمآ ىلع هرمأ ف علطي نم ىلع ىفخي نأو

 اهميقيف دودحلا رمآ ىلي نم دنع اميس الو س هركذل هدمع ف هسفن ىلع هي

 . اهموزل عضوم ى وآ س ةجحلا مايق دعب عساولا ى هل زاج ام ىلع

 ىف رارتالاب اذه لثم ىف ذخؤي نمغ ع رارحألا نم لقاعلا غلابلا ناغ

 نم لوقل ال ، هيغ ىآر ىلع تارم عبرآ ددعت رايتخالا ىلع نوكي ام عضوم

 لودعلا دوهشلا نم ةعبرألاب ذخؤي امك س دودحلا ىف ةدحاولا ةرملا ىف هبجوي

 روكذلاف ى لافطألا وآ مغلب!ا نم ةيهاركلا وآ اضرلا ىلع ىبر هب نم عيمج ف

 دلج نم مكحلا ى مزاب امك دجيف ض اهيف نونوكي لاح ىآ ىلع ثانالاو

 هطورش لامكتسا عم دحلا وأ عقي ىتح هرارقا نع مجري مل نا ؤ محر وآ

 ٠ امهنم لك ىف

 ىف :رحلل همزاول نم ةراكبلا نم لاجرلاو ءاسنلا ىف لاح ىلع دبالو

 نم ىضتقي ام عم مكحلا عضوم ف محرلا ف همزاول نم ةناصحلاو دلجلا

 نم فصنلا ىلع هدح ف نوكيف ث هريغب هيلع حص امهم دبعلا ف همزاولا
0٧ هيرحت م دعل هيغ حصي ال امم هناف 0 محرل ١ نم هرغ ق ال ه دلج ق رحلا.



_ ١٨٣ _ 

 هنأل ، لاح ىلع مكحلا ىف ءىشب سيل هزارقان اغ ث هيلع ةنيبلا ريغبأالؤن

 ٠ لام عزون

 ىنا ، ىوعدلا ةلزنم ىف راص نأ دعب ىلوملا ىلع هزاوج حصي فيكف

 ىف هيلع حص امهمو ، هريغب حصي ىتح هيغ هزاوج حصي امم هملعأ ال

 هيلع زاج ام الا ريرحتلا مدعل هيغ زجي مل ، ناصحا ىلع ال نامز
 هتابجوم ف ىقبو ، هطورش ىلع صوصخلا نم هلك اذه نآ الا ث زيزعتلا

 ةحصو ، دمعلاو غولبلا نوك عيمجلا ف آطرسش مومعلا ىلع همزاول نم

 رارحألاو ديبعلا ف رايتخالا دوجول هاركالا مدعو ث لتعلا ا

! 
 ٠ ا .

 بجو ناو ص هيغ كلذك هل لقع ال نمو ث هيلع دح ال غلابلا ريغ ناغ

 { امهيلع هتوبث ىف بجب نأ زوجي ال هناف ث امهب غلبلا نم ىنز نم ىلع.

 نم مزلي نأ حصي امناو ك امهنع ملقلا عافترال ؤ امهنم دحآ ىلع الو

 ٠ امهنود هيلع دبعتلا ةيلب لوزنل ث ملسغ هلقع حصو ع ملحلا غلب

 ىف غلاب وآ لفط نم ىنزي هب نم عيمجب همزلي اذه ىلع ىنازلاغ

 نم عولط نع ، ىعوآ ةياده ىف تيم وأ ىح نم ت لقع وأ نونج وأ ةهوتع

 همي ىن ةزم ١ و ؤ ةهيش ريغ ف هي هم زلب امم > هربغ وأ ىم دآ ف ٥ رك وأ ح ةلوقعم

 ركذ ن 7 امهريغ ال همسأ ام وآ غلابلاب هسفن ى اضرلا ىلع همزلي

٠ امهنيب قرغ ال ح ءاوس عبصألا و ىبصأا :



_ ١٨٤ 

 وأ لاجرلا نم ادحأ هب مزلي نأ دحلا ف حصيف زوجي فيكف

 هب مزلي الو ، همزلب ال هنآ الا ، عضوملا اذه ىف هغرعآأ ال ىنا ، ءاسنلا

 همزل هناف \ رخآ هجو نم ههبشآ ام وأ غلاب نم هل لقع ال نمل فالخ

 هاون ام هلاح ىف ءىطخملاو س همزلي الو همزلب نم ىلع هموزل عضوم ىف

 نم هدارأ امم ههبشآ امو اذه ى امهنيب اميغ سكعلا ىلع وآ ع هلالح نم

 ١ هدمعي ال ريغب هخ آطخآف ى هدصق ق هريغ وآ ح ايل ٠

 لوحت دقو ص هيغ هب نوكي نأ دحلا ف هيلع زوجي ال امم هناغ

 ءىطخملاو س لاح ىلع تاهبسثلاب آردت دودحلا نألا ، لوزيغ ههبش هنود نم

 لوقل عامجا ف ال ىأر ىلع هملظ دوجول س همثا ف ءىطخم اذه ىف

 ىف فالتخالا مكح هقحلي نأل زاج نئلو ك هيلع مثا ال هنأب هيف لوقي نم
 وآ مجرلاب ايندلا ىف باذعلا نم ىلوأ اعطق هنع دحلا مجرغ ، اذه

 ٠ دعيلا ةياغ ىف دمعلا نم هنأك اذه نأل ث دلجلا

 ، أطخلاو دمعلا ىتلاح ىف ءاونس ىلع امهباذع ىف نوكي نأ حصي ىنأغ

 ةمج نم هيف امهنيب قرفلاف هسفن لعفلا ق ايواست ناو هملعآ ال ىنا

 هل حيبأ دق ام ىلا هسفن ىف دصق امنا اذه ىق ءىطخملا نأل ث ةدارالا

 _ ةخسن _ اميغ دمعتم مرحملا هتدارال دمعتملاو ، هدارأ ام ريغب اطخأخ

 . ملع وأ لهج ىف ملظ ىلع هب عقوف ث روجحملا ريغب ، رومألا نم همار امب

بجوملا لصألا ةفرعم عم لهجلا ىف رذع هل نوكي نأ زوجي فيكف



_ ٥ ١٨ _ 

 دعم هلعف نم اذه ىلع نبمقل هنا ى كلدملا لهأ نيد 1 هيلع ٥ رجحل

 وأ امجر هموزل عضوم ف ادح همزلي امك هب ذخؤي نأب ، هلقع ف غولبلا

 ث لعفلا اذه لثم ى هقحتسي لتق وأ .ريزعت نم هريخ مدعل 5 هريغ ىلا ادلج

 ٠ ءانف دعب وآ ، ىند هبسن نميف

 ةمحر الو س لاح ىلع تامرحملا جورفلل هكاهتنا ىف هل ةمرح الو

 اهب هسفن نع مغرت ةهبشل هقخ ف بجوم ردقب هنع هيغ عفدني نآ الا

 ح تاهبش دمعلاو اطخلا نم نصحملا نيب اميخ ناف ع عغدتغ ث هب لزن دق ام
 ةجحلا مايق دعب ، مغاد نم هلام متاو وهف الاو ، دحلا اهب آردي نآو دبال

 ىف رمألا اذه مكح رمألا ىلوأ نم لدعلا ىلي نم دنع هيف همزلي امب

 نيب قرغ ام ريغ نم ث ركذلاو ىثنألا نم ث ربدلا وآ لبقلا ف هب ىنزمل
 . رح وآ كولمم نم ، رفك وآ ناميا ف تيملاو ىحلا

 هذه ىف ههبشي دحلا رادها ىف قحب هيلع لدي ءىشلا اذه ى

 نآ هدمع ىف ىسعف ةتيملا هتجوز ف الا س دمعلاب هموزل ف الو ى رادلا

 ، هيلع دح ال هنأب ليقت ناو ث هيلع اهب كلذل هبوجو ىف فالتخالا ىنعم هقحلي

 ( . ريزعت نم هنود امب ليقو ، دحلاب هيغ ليق دقف

 عم هيف زوجي نآ الا حصي مل ةجوزلا عم هقحلي نأل زاج امو

 اهب ىرستلا وآ جيوزتلاب امهنم هل زيجأ ام ىلع اهؤطي ناك ىتلا ةكولمملا ا

نم ءىشل اهتوم دعب هريغ ةمأ ىف هنع ردي نأل زاج اذاو ث اهتابح ى



_ ١٨٦ 

 ىتلا هنمآ ىف زاج ء امهنيب ةيجوزلا نم مدقت ام الا ةايحلا ى باسنألا

  رهظأ اذه ف توملا دعب نم هنوك ىلع نوكت نأل ث اهتابح ف اهؤطي ل

 ٠ لصألا ق ةكولمم اهنل > .رحجآ هي وهغ

 ءاربتسالا دعب ف كلملاب اهيغ هل حيبآ دق امب اهب هبرسن ىف ءطولاو

 ريغ ىف أطو اهنم عنم هموزل عضوم ف هريغ ىلع هيف لجعت ناغ 7 هلبت ال

 نم هتنكم اهدمع ىف ىه اذا اهدبع عم كلذك ةأرملا تسيلو ك اهب همزلي دلج

 ى الا اهدلج وأ اهمجر نم اهدح ف اهمزلي امك اهيلع نوكي هناف ، اهسفن

 . دحلا نود امب ززعت اهناغ ، هلعف هزاوجو هلحل اهنم نظلا عضوم

 امك دحلا امهيلعو ث هيغ امهل رذع ال امم اذه نا : رخآ لوق فو

 دح ال هناخ ، هتمآ ف لجرلا نم سكعلا ىلع لدي ام اذه قو ص امهمزلب

 عضوم ى همزلي هناف ، هنبا وآ هوبأ اهؤطي نمم نوكت نآ الا ث اهب هيلع

 ٠ كلذ ىف ىآر ىلع ىنازلا دح هملع

 . لاح ىلع هل لحت ال امم اهنأل ، فيسلاب لتقي هنا : ناث لوق فو

 نظو ث اهمارحب لهجلا عضوم ف هيلع دح ال هنا : ثلاث لوق فو

 هلبق اميف ىري نآ لعلو ىسع ، رصبلا ةعجارم ىلا هيف جاتحي هنآ الا لهجلا

قرفلا ةيؤر نع ىمعلا نأل ، رظنلا باب ىف اذه نم ىوقأ هنآ ىىلع لدي ام ٠



_ ١٨٧ 

 ى لطابلا نم هبكري اميغ لهاجلا رذعل بجوم ريغ ث ىدهلاو ةلالضلا انينب .

 ٠ ىلوألاو ةرخآلا ف هب ذخؤي نأ ىلوألا لب س اذه لثم.

 ، !ربخ هسفن نم هطحي مل اميف هيلع مول الف لبق نم ملعي مل ناوأ ا ا

 نم .هءارو ام عد . آرذن وأ هي اهمايقت ف ارذع هبلع ةجحلا هي مقن ملو

 ح هنردقت نم ال كلذ نأل ّ لجآلا دعب ام وأ .لجاعلا ىف كلذ ىلع تابوقعلا

 ٠ هب ذخؤب نآ حصيغ زوجي فيكف

 ناو هنبا وآ الع ناو هيبأ ءطو نم كلذك رمألا رهاظ ف نكي مل ناو

 عامجالا ىف هيلع دحلا ءاردا نم همكح ىف رم ام ىلع همثا ف وهف ئ لخس ا

 اهيغ هريغل وآ لعب ديق ىف ةطوبرم نوكت نآ الا س لدعلا لهآ لونت نم هيلع

 كلذ ىف هل هموزل ىف فالتخالا مكح هقحلي نأل زوجيغ ث لدعب ةكرش

 ، لوقلا نم هيغ حصي ال امم هناخ ، هريغل اصلاخ نوكي اميف ال ث امهب

 دملا نوكي ام عضوم ىف هنذاو اهبر ىآر نع نوكي نآ الا هيلع هنآ الا

 ٠ هرمأل كلاملا

 هنويئ ف فدانخاا مكح هقحلي نأل ٥رزو ىلع زوجب امم هناف

 عامجالا عضوم ق رتتعلا نم اهل نوكم املو ح مزال هل وهف الاو 6٧ هردهو ..

 امو س ىآرلاب فالتخالا عضوم ىف هبجوي نم ىأر ىلع وآ ؤ مزاع هموزل ىلع

 نيب ام برقل اهتامم ف هتحلب نأل زاج ث امهتايح ف ةبوقعلا نم هيلع زاج ا
٠ نيلاحلا ف ةمرحلا ةحصو ك نييرثألا



_ :١٨٨ 

 فالتخالا نم ىرعنتب ال نأل زاج ناو ص ةكولمملا ةجوزلا ف هنآ ريغ

 بهذي نم ىآر ىسفن ف ىندآ امهنم ةاغولا دعب امهل ءطولاب هموزل ى

 ىف ىضتقملا ةكلملا لاوزو س جيوزتلا ف ةمصعلا عاطقنال ، هبوجو ىلا

 . عامجلا نم امهيف هل هب حيبأ ام مدعل عامجالا

 نم هيغ هل ةكلم الو رئارحلا نم اهعم هل ةمصع ال نمب فيكغ

 ىف قرغلا مدعل عيمجلا ف همزلي نأ دعيب ال امم هئارآل ىنا ، ءاميالا

 ، ال وأ ةجوز ث ةرقم وآ ةكرشم ، ةرح وأ ةكولمم نوكت نم نيب قحلاب اذه

 لدعلا ىف بجوملا لصألاب هملع ىف هقحلي نأل زاج ام ىلوأ هموزلغ.
 ٠ ىنازلا مسا ةمرحلل

 ىنزي نأ هرمأب نمل ىلوملا رمأ ف كسث الو ، لعغ ام ةمرح لهج ناو
 حصي فيكف ى هل سيل امم هنأل ءىشب سيل هنأ ءاميالا نم هكلمي نمب

 قح ىف هردهل دحلا ى بجوم هرذع مدع غم ث هرمأل ىنازلا ف نوكي نأل

 ٠ لطاب عون هسخن ف رمألاو ث ملاع

 عدخ ث امهنيب قرغ ال ، همدعك هدوجو نوكي نآ هيف هجوألا سبلأ

 توملا دعبو ، ىلوأ هب عضوملا اذه ف ىلب ناف ث معن لوق هباوج ف

 ، ىجحأ هب وهف ميرحتلا نوكو ، ةيجوزلا عاطقناو ةكلملا عافترال ث ىبراغ

 تيملا ىف هنأكخ ع ءايحألا نيب اميغ ةشثحغخ ىنلعو ، ىنزلا مسا هب مزلي هنأل

٠ سشحفآو لاح ىلع سشحوآأ ىحلا نم



_ ١٨٩ 

 ء امهتاغو دعب نم ةكولمملاو ةجوزلا ف ىتح رظني نآ اذه ف ىغبنيف

 ىلع ةيبنجألاو كلذ ف ىهف ، قالطلا نم ةنونيب منأ قرفلا ف هناخ
 ايندلا راد ف هعم ىجري ال عوطقم ءىش هنأل 7 عضبلا زاوج ىف ءاوس

 بجوم ضراعل لاحلا ف نئابلا ةلزنمب لاح ىلع هبشلا ى اهنأكخ عوجر

 ىلع اهتارغ ىلع ةداببز ٠ مالسالا نيد ف ماودلا ىلع امهمارحل هموزل فا

 . اهقالط ف نئابلا

 اهرمأ ىف كدخ ، ةعاسنلا موقت نآ ىلا ةعاسلا ىف اهرجحل مزال اهنأل

 رجحلا ءاقبل ، لبق نم هيلع اناك امك ، لحلا ىلا ةعجرلا عنتمم هنآ ىلع

 ىفن هيغ حصي فيكف ، هنع جرختف آدبآ كنم كفني ال س رهدلا ىقب ام

 ء اذه ىف نكمي ام مم ديبعلاو رارحألا ف قالطلا نم نئابلا ىلع ديزملا

 زوجي الف ، لاوزلا نكمم ضراع هنأل ، لوزيف هلاح ىلع اموي لوحي نأل

 . نآرقلا ىف هروغ اجوز حكنت ىتح ناهربلا لاحملاب هلاوز ف ىضقي نأ

 دمعلاب ةنونيبلا عضوم ف اهتلطي نمل ةدعلا ىف ءىطاولا ىلع تبث دتو

 ح ىآرلا نم هيغ ءاج ام ىلع ىعجرلا ف فالتخالا ىلعو س دحلا موزل

 ىلع توملا ةقرغ ف نوكي نآ لاح ىلع ةنونيبلا مم هزاوج نم مزلغ

 & اهتالط ف ثالثلا نم مثآ اهقارخ ىف هنأل ابوجو رهظأو ع آنوبث ىندأ هارأ ام

رظنلا نم اهعم هل ىقب ام الا ع اهب هل قلعت ال نمم اهريغك اذه ىف ىهف



_ ١٩٠ _ 

 بابسأ نم مدقت امل كلذ ىف ىهتشبي ام ريغ نم اهلسغ ف اهل سلاو اهيلا

 ٠ ةيقب نم هنأل اهريغ ال ةيجوزلا

 لاحلا ى اهتمع وأ ، اهتخأ ةنبا وآ ، اهتخأ حكني نآ هل نأ ىرت ال

 نآ رمؤي اذه ىلع هنآ الا ، لاح ىلع رخآ تقو ىلا ريخأت ام ريغ نم

 . مارحلا هب ةقفاوم نم ةفاخم الو ث مازلا ريغ ىف بابحتسا اهرهط ىلوتي

 هزاوج ف فلتخي امم كلانه هنأل ث ثالث قالطلا عم كلذك سيلو

 ىأرل ، ءطولا ىف ةبجوملا ةنونيبلا نوك ىلع لدي ام اذه فو ، كلذ ىلع

 ٠ رظنلا ىف باوصلا نم هل ايبرقت دحلاب لوقي نم

 عضوم ةيجوزلا ميدقتل هرصبآ امب همزلي هنأ هيأر ىف ىفن نم لعلو

 ةيبشلا عضوم نياف ‘ هيف كش ال امم اهمارحا نأ الا ع هردهاف ةهبش

 ةحص ىعدي نم ىلع بلطلا ىف زعي امم اهارأ ال ىنا ةهبش الو ك اهمار نمل

 لُك ىف قيدصت هنأ الا ، هاوعد ىف بيذكت الو ث هل ةيطخت ريغ ىف اهدوجو

 امب ، اهنايب ىلا ىأرلا نم عضومل اذه لثم ف جاتحي امم هنأك ، هجو
 ٠ اهناهرب ةحص ىلع لدت

: , 

 ناو ص اهل هنم ءطولاب دحلا همزلي نآو دبال هريغ نم ةدعلا ىف ىتلاو

 ةمرحلا ةبجومو ك ملعلا عضوم ىف كلذ لثم اهيلعو ث اهب جيوزت نع ناك
 هزاوجل رظنلا عضوم امهنآ الا ث امهل رذع الغ ميرحتلا الهج ناو ع امهنم

٠ هلح هسفن ىف نظو ث هلهج نم ىلع هتوبث ف فلتخي امم



 _ _ ١٩١

 . امهل ابرض هنود امب هيف ايدويغ امهنع آردي هنأب ليقف

 نم زاج امو ، هيف رذع ال امم اذه نأل س دحلاب : رخآ لوق فو

 ىف هنم ةدعلا ىف جرخي نألا زاج ع هريغ نم ةدعلا ىف امهقحلي نأل ىآرلا

 غ امهنيب قرف الغ الاو ي كلذ نم برقأ مل نا امهيغ كلذك ، ةنونيبلا عضوم

 ىف ، لهجلاب رذعلا ةحص مدعل س دحلا ىلا ليمت اذه فق ىفن نأ الا

 ع رثألا ىف ةلدألا نم رظنلا ف هيلع لدي امل هتحجرغ « لصألاب ملعلا عضوم

 : . ارومألا نم ءىش ىف هب همار نل رذع روجحملا ىبوكر ف ىقبي الئل

 كلملا دبع نسحآ دقل ، هللا همحر ديز نب رباج خيسلا لوت ىف ىسعو

 هحكن نم ءىطوغ جوزت نم لتق ىف ىضق هبو هلاق ام هيلا غلب نيح داجأو
 ىف لهاجت الو لهج ال كمأب تجوزتأ : لاقغ لهجلا وآ ، همارحب ملعلل هوبأ

 ٠ كلذك نكي نا هقنع برضف هب رمآ مث ، مالسلالا

 ح .لمعلاو لوقلا ىف هل آيبوصت هلاق ام هللا هاده خيسشثلا هيغ لاق

 امهنم ءىشل امهيف هيلع ءانثلا سفن فق ءانثتسالا عقي مل اذا ، امهمعي امب هنأل

 ريغ نم دلج وأ مجر نم دحل ١ ف هصخي اميف ك اذ نم هنأك ١ ذه و

 عضوم ىف ىأرملا نم هغلاخي امم هريغب لمع وآ ، لاق نم نظ ف نيوهت ام

 . هريغو اذه نم زاج اميغ زوجي ال امم هناف س ىأرلا

ىلا ىأرلا نم لقث امع ىأرلاب فالتخالا غضوم ف زواجتلا نآ الا



- ١٩٢ 

 ىلاعت هلل امم هنأل ، هب لمع نم ىلع هيغ جرح ال امم اذه لثم ىف فخ ام

 ىلوملا وهغ ، هنافص نم ةرفغملاو وفعلاو ، هقلخ نم هل كيرشال ، هدحو

 قدصب هيلا عجر امهم ث روفكلا ىصاعلا بنذملا هدبعل ڵ روفغلا وفعلا

 ٠ هيلع هلابقا ف ىعجرلا

 لوعفملا ىف لوقت الو ث روبجم هيلع ةردقلا هل نمم ىنزلا ىلع هركملاو

 زوجي امناو س روهقم هسفن ىف هنأل ي :روذعم هنآ الا ى ةبلغلا ىلع هب

 ةهبشلاب هنع آردي وأ ، دحلا همزليغ ث :ربجلا ىلع لعافلا ىف فلتخب نأل

 هنأل ، مرغلا نم هيغ ام موزلو ، مثالا نم هيغ نوكي ام ى ال ص رهقلا ىنعمل

 ٠ هلثمب ريغلا ىف ىقبي الامب هلعف ى

 لوعفملا نوكي نأ الا ع لاملا ىلا هب عجري اميغ لوقلا نم ىضم دقو

 ء هل ءىش ال هناف ، هتمأ ىف وأ هسفن ف ىنزلا ىلع ههركأ ىذلا وه هب

 هل نذأي مل امب ءطولا ى امهيلع طرفي نأ الا هرمآ كلمي نم لاحب ناك اذا

 ىلع ناك ول نأ رأ وأ ةيد ف نامضلا نم ءىشل مكحلا ف تابجوملا نم هب

 . هرمأ وأ ى مرحملا لعغلا ىلع هربج نم اذه ريغ

 ىف فلتخي امم هنأ قح نم هب نوكي اميغ هيلع لدي ام لوقلا هيف رم دتغ
 ىلع لدي ام اذه ف نآ الا س لئاذرلا هذه لاثمأ ف امهب لعافلا ىلع هتوبث

ىلع بجاولا ف ىغبنيغ & امهدحأ ىف ىرخآو « امهيغ ةرات نوكي امم هنآ ربجلا



_ ١٩٣ 

 ف ىضقي هب هيلع وأ هل اميغخ هقح امهنم دحاو لك ىطعي نأ اذه

 امهمكح ف حصي ال ذا ، هب لوعفم وآ لعاف نم ، اضرلا وأ هاركالا عضوم

 نآ الو س قافتالا عضوم ى اقرفي نآ الو ، قارتخالا مضوم ى اهعمجي نأ

 . ىأرلا عضوم ىف نوكي امك ٠ عامجالا عضوم ف نوكي

 هناف س ىآرلاب فالتخالا عضوم ف ىأرب امهيلع ىضقي نأل زاج ناو

 حصي نمم مكحلا عقي مل ام هل زاج نمل هريغ هيغ زوجي ذا س عامجالا ريغ

 ٠ هيغ هزاوجل حصيف ص هيلع حصي نم ىلع & هنم

 ىآرب هفالخ زوجي الف ، نيدلا نم هنأل ، كلذك عامجالا سيلو

 ىآر ىلع وآ ، عامجالا ىف هب .رذعلا لوزن عضوم ىف رارطضالو ت نيد الو

 موزل ىف دمعلاك اطخلاو ث رايتخالا ريغ هل زوجي نمل ىآرلا عضوم ف

 نم ةاجنلا هب مار نمل هيغ رذع ال ناك ناو ث ملعلا ريغ لهجلاو & دحلا

 ٠ مرغلا ف نوكي هب اميغ نامضلاو ع مثالا

 ح ىلاعت هللا نم آوفع ايندلا ىق تابوقعلا نم ةدحاو ريغ هب ردهي دقف

 لهاجتملا ف كش الو & هقلخ نم دحأل نوكي اميغ ال ع هقح ف هل ةرفغمو

 امرج دسشآ هل سيل ام ىلع همادقا ىف وهغ ، لهاجلا نم ىرحأ هنآ
 ٠ ؟آمثا مظعأو

 لطابلا دارأ نمك ال ع لطابلا نم هريغب أطخاغ قحلا دارآ نم نأل

( ١٤ ج نئا زخلا . ١٣ م (



_ ١٩٤ 

 رذع ال ناك ناو ، نيدلا ىف تاروجحملا نم نوكي امل امهبوكر ى هباصأف

 ءىطخملا و ، الاثم آدارآو الاح حبقأ مراحملا هبوكر ىف ملاعلا ناف ث امهل هيف

 اميغ الا س همكح ىف ركاذلاك ىسانلاو ؤ هملظل دمعتملا ريغ ءىشلا ى

 ىف كلذ نم ءازجلاو ث ةلدأ نع هل ةبجوم ةلعل ءاوس ىلع هيف نوكي

 ٠ اهلبق اميغ الو ةرجألا

 ضراعم هنأك هل سيل ام هبوكرل هنيد ىف هنأل ث مرحم ا ريغ لحتملاو

 ، لوقلا نود هدحو لمعلا ىف فلاخ امنا مرحملاو ، هبرل لمعلاو لوقلا ى

 هنآ الا ، هرمأ نم اذه ىلع هرفك ف غلبأ ناد نم ناب ع امهيف اذهل نابغ

 نا ث لام الو سفن ىف لالحتسالا ىلع هغلتآ امب ، لاح ىلع ذخؤي ال

 ٠ كلذ نم هيلع اميف هل حص

 هنيد لهأ ريهغ نه هلحتنسا ام رتعي ذخؤي هنآ اذه ق : رخآ لوق قو

 . دحلا نم هريغب ال امزج ءامالاو رئارحلا ف ةلبقلا لهل ىبسلا هجو ىلع

 نم هنأب هبف ىرب نأ ىسع ث رظنلا ىأرلا اذه ىف رركي نآ ىغبنيو

 وهف الا س لالحتسالا نوك هيغ هيلعو هل حصي اميف هنع ردهي ام ةلمج

 ميرحتلا مكح ىلع لصألا ف هنأل ، لاح لك ىلع همزل امب ذوخآملا
 ملعا ىنأ ىنيح ىف ملعأ الام اذه لالحتسا نوك حصي ىتح هلاح ىف

٠ هريغ ١ ذه ق



_ ١٩٥ 

 وآ ث ةلاهج نع ىمعل ةلالضلاب سبلت نمم موق نآ موي ىبجع نمو

 ىفو ، حاكنلا ىف ءاسنلا نم رابدألا ةحابا ىوعد مهسفنأ نم اورهظأ ىومل

 زوجي فيكخ ، حافسلا نم ةطاوللا نأ ىلع لدي ام عامجالاو ةنسلاو باتكلا

 ، هيلع لدي ناهرب نع حصي نايبل ال س نامز ف حابملا نم نوكي نأل حصيف

 عامجا الو ث ربخ ىف الو س ليزنت مكح نم ليلدب هملعآ ال ىنا ، هيغ حصيف

 ىلع بابلألا لهآ نم دحآ نع ، رصب ىذ ىأر نع سابيت الو ث رثأ الو

 ىف ماظعلا شحاوفلا نم ث رارحألاو ديبعلا نم راغصلا ف هنأ الا ، لاح

 ٠ مالسالا نيد

 نم هي نوكي ام لاجرلا وآ ءاسنلا نم دحأ ق ٥هدمعي هاتأ نم ىلعو

 ابرض هيف هب لوقي نم ىآر ىلع س فيسلاب هلاتق همزلي ء لاح هدح

 ٠ كل ذ ق هلوق ىلع 7 قرغ الغ 6 انصحم وآ ١ ركب ن اك ء ١ وس ح هتنعل

 ًافذق ةراجحلاب ىمري مث لبج سأر ىلع نم ىقمب هنأ : ناث لوقت فو

 ٠ كلذ الا هل ةياغ ال ب تومي ىتح هل
 -هه..-.--

 . نصحملا مجرو ع ركبلا دلج نم ىنازلا ىلع ام هيلع نا: ثلاث لوت فو

 وأ لبج قوغ نم هب ىقلي نصحملاو س دلجي ركبلا نا : مبار ئوت فو

 ٠ كلذك ةميهبلا حكانو ح ةراجحلاب عبتي مث رادج

نم قرفلا هجو رصبأ ال ىنكلو ، هل نوكي نأ الا : رخآ لوتنو



_ ١٩٦ 

 { امهنع هرادهاب امهيف ليق ناو اهريغو ةجوزلا نيب الو ع هجو ىأ

 اميف قرغ ال س ءاوس ىلع تايبنجألاو ةمرحلا ف اهنآ الا هغرعآ ال ىناغ

 . قرفلا ىلع ةلدألا مدعل ىدنع امهنيب

 هيلع اهل اميرحت دمعتملا عضوم ف ةقرفلا بجوي امم هنآ ىرت الأ

 ليلدب هيف ىتأي نآ قرغلا ىعدي نم ىلعو س لاح ف هريغ مار نمل لاقم الب

 ريغ نم هل ناهرب ال : هلوقل ىنعم الغ الاو \ قحب هيلع لدي قدص

 ىفني بيغلا ىلع عطقلا نم هنأل ، هيلع ليلد هل سيل هناب س هيغ ىوعد

 باغغ ، آقح هآر نم هفرع دوجولا قف نوكي نأل س نكمآ ام دوجو ةحص

 ٠ اتدص ىتيارد ةلقل لاحلا ىف ىنع

 شارفلا ى اهمكح ىلع ةكولمملا ىف زاج ةجوزلا عم هيلع زاج امو
 هموزل ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زوجي اميغ اهلثمك اذه فق نوكت نآ

 اميغ كلذك نوكي نأل حصيف ث ةايحلا ق امهل هئطو ىلع دمعتلا ىق امهب

 رابدألا ىف اذه نم نوكي اميف امهنيب اميغ قرخلا ةحص مدعل ع ةافولا دعب
 . رايتخالا وآ هاركالا ىلع

 ىف كلذك هيغ دح امك هموزملو ث ههبشلاب هرادها ىق جرخي نأل زوجيف

 ركذلا وآ ىثنألا ق عامجلا نم اذه ىلع هتويث ق ىأرلا وآ عامجالا عضوم

امهيغخ لوقلا ناغ % هتوم دعب نم وآ % هريد ق حكن نم ةابح ق ىثنخلا وآ



_ ١٩٧ 

 ىف قبس امك اهبر نم ةمألا ىف رمألا نوكو ت ربجلا عضوم ىف دحاو

 لدبي ام هيف ناغ ب عضوم ا اذه ى هتداعا نع ىفكو ص هب احرصم هركذ

 ٠ هفرع نم قح اذه ىق ىفتكي هب ناغ ص هيلا كلانه نم رظنيف ئ هيلع

 رابخالاو ركذلا ف حص اميغ ع رابدألا ءطو ىف ىملع غلبم نا ةلمجلابو
 ىلعو ث عيمجلا ىف روجحم هنأب ع راثآلا ىف لدعلا لهآ نم ىأرلاو عامجالاو

 ةينزل ةبجوم ةهبش ريغب ، سانلاو ةنجلا نم ميطملاو ىصاعلا ف قالطالا
 ٠ سابتلا ف

 نأل ؤ اهجوز نم صوصخلا ىلع ةجوزلا ىف همومع ىلع حصي فيكف

 ريغلا مزلي امك ع امهل مزال همساب ىنزلاو امهنم ىحلا نع وأ امهنع أردي
 ةميهبلاو ث امهريغ ال هموزل ىه ةلعلاو س لاح ىلع تايبنجألا نم هب

 نأل حصيف زوجي وآ ث امهنيب ام قرف ءىش الغ ى هكلم ىف تناك ناو كلذك

 ٠ امهيغ هبجوي قرفم ريغل نوكب

 مدعل ، لكلا ىف ءاوس ىلع هنأ الا اذه ف ىرأ نأ ىلع زع دقل

 ، ناويحلا نم هريغو ناسنالا عون ق نامزلا رم ىلع لحلا نوكزاوج

 ةكولمملا ةميهبلا ف نوكي ام الا ءىش ف تيملاو ىحلا نيب قرف الب ، ناكم لكل

 ىف اهب عافتنالا زاوج نم عنملا ف بهذي نم لوق ىلع ةنجلا ناغ ى هريغل

٠ ضرألا ف نغدتغ حبذت نآ رمأيف ، ءىش



. ١٩٨ 

 ىلع هب اهداسف ىف دبالف ، ةلمهم اهيف لساري نأ ىري نم لون ىلعو

 .» هل زاج ام ىلع هيلا هيدؤي ىتح هيلعهل انامض ةميقلا همزلت نآ نم اهبر

 هيلعخ ، برشو الكأ اهنبلو اهمحل ادع ام اهنم زاجأ نم لوق ىلعو
 ،حص اميف لودعلا نم ةميقلاب ةفرعم هل نم رظن ى اهنمث نم صقني ام زادقم

 اه كلذ ق هنيمي مم هيلا هرادننم ف لوقلاغ الاو

 ، لبق نم هب ىه ام ىلع اهب عافتنالا ةزاجا ىلا بهذي نم لوق ىلعو

 & اهلاح ىلع دعب اهنأل ، ءعىشل مرغ اهبرل همزلي الآ هدايق ىلع جرخيف هيلعو

 صقنلا ةفرعمل امهيلا هيف رظني الآ ىسعف ع هنبل برشيو ث همحل لكؤيال امو

 ىف هسفنل رتخيلغ ث ايأر رخآلاو لوألا نيب هددرت ىف ىغبنيف ةميقلا فو

 ٠ هلآم ىف اهتاجن ىلا برقأ ةلاح ىف هاري ام اهصالخ

 هيلع مكحي مل ام كرت وأ ةيداق نم هل زاج ام ىلع لمعي نأ هل ناف

 نوكيف ، ىأرلا ىف هبسثأ امو اذه ىف قحلاب همكح همزلي نمم مكاح هموزلب

 امهنيب ام لدعلا ف هيلع نوكي نأ ةميقلا ف صقنلا عضوم ف ىسعو ع هيلع
 امهيف مرغ ال ، لام عون هل ىه ىتلاو ، لاحلا ف ةكولمملا ريغو ، لضفلا نم

 همزليغ امهب قح هريغل سيل ذا ، امهيف صقن نم هنود ام وأ ، اهنمث نم ءىشل

 ٠ كلذ همزلي نم ىآر ىلع هل

بهذي نم ىآر ىلع الا كلذك اهبر نم ديلا نع توملاب اهجورخل ةتيملاو



_ ١٩٩١ 

 نآ ءطولاب اهدسفي نم ىأر ىلع ىسعف اهنم هل زاج امب عافتنالا زاوج نلا '

 زاج ام ىلع عفتني هب ام عضوم ف هيلع هدسفأ ام ةميق هل ىه نمل هيلع نوكي

 ءىش ال هكرت نم اذه ىلع هناف ع هيلا عجري ال هنأ ىلع اهعم هكرتي الف ،.هل ,

 5 ٠ هيلع ب

 قلطأ :امم هنأل ، اهتومب هنع ردي امم هملعأ الف هسفن ق دحلا امأو

 لاح اهدوجول هتوبث ف اطرش جوزلاب هموزل ف قلعي ملو ث اهل حكانلا ىلعا
 مدعل اهريغو ةكولمملا ىف هريغو كلاملا نأل ، هل اهيف ةكلملاب الو س اهب هنوك

 هفرعاف س اذه ىف باوصلا ىنعم ىلع جرخي اميف ءاوس ةمرحلا ف ةهبشلا

 ٠ طوبرم ةايحلاب نوكيف هبوجول حاورألاب طونم هنوك ف حصي امم

 نوك هدوجو ف ىضقيغ ث آطورشم حكانلا نم كلملا محمعي الو الك

 همحر ديز نب رباج نع هيف ام حص ناغ ي هطورش نم ءىش دقفل هطوقس

 عفري هنع ام عقدآ نآ ردقأ مل اهكلامل .دحلا ىف ءاتفتسالا نع ىكحي هللا

 نأ هقح نمو & مدقملا هنل لدعلا نم جرخي مل ام هنأب هنع هيف حصي نآ دعب

 نم ةجوزلا عم هئاردا ف ءاج املو ، عرولاو ملعلا نم هل رهظ امل مظعي .
 نع عجرأ نآ ىوقأ ال ىنآ ريغ ث كلملاب اههبشآ اميف جرخي نأل زاجف ث ىآرلا

 عوجرلا ف للزلا نم افوخ لمعلا وأ ث هب لوقلا موزل عضوم ف ىوقألا .
 ٠ اذه ىلع كاذو اذه ىف ىرأ ال ام ىلا ىرأ امع ,

ةبجوم ريغ ىرظن ف ةكلملا ناف ث رذعلا ىلغ ، هلوق نم هنأب حص ناو



_ ٢٠٠ _ 

 ىف تناك ناو ث لاح ىلع توملا دعب الو 5 اهمايآ لوط اهمارح ف ةهبسث دوجول
 . لام عون اهلصأ

 ى قرفلا ةحص مدعل ، قحلا ى امهب ىلوآ ىواستلاف حصي مل ناو

 اذه ىلع ىتح اذه ىف نحنو ، لاح ف لحي نآ نكمي ال امم لاح ىلع هنأل

 هنأل ، مول الو عوجر الغ الاو ، هيلا عجرتف ، حصآ هنآ هريغ ف حصي ىتح..

 امبر هنأل ، نوكي اذام دغ ىف ىردآ الو ث مويلا اذه ىأرلا ف ىضرف نم

 رس ف ىنعمل هيغ هب ىل حتفي ث ىهلا دارأ ول هلبق اميخغ ىرأ ام ريغ هيغ ىرأ

 ٠ ىفخ

 امهنيب اميغ عقيف ث هلثم وآ هنود .وآ هيلع ىتآ امم حجرأ هبف هارأف

 ، كلذك هقح ىف انوكي نم قح ف امهيلع لمعلاو ، امهل لوقلا ىف ىواستتاا

 وآ ، هل زاج وآ همزل امب ماق نم ىلع مالملا مار نمل حصي اذه ىلع فيكف

 ضرغب موقأ ىكل ث هموزل ف ىلع بجو امل ىكرت ىريخ نم نوكي نآ زوجت

 . ىل سيل امب ىلغسث ف ىمزال عيصملا نوكأف ، ىريغ

 ىف قحل هنا هللاو ىلب ، ىرذع دوجول ةبجوم ىرمأ نم اذه سيلآ

 هسفن ضرعيب نميفو ، كلذك اذه ىق هارأ ىنآب ىقدص نوك ةحصل ىقح

 ىثنأ نم هيلع اوزني ىتح ث كلام ريغل وأ هل وآ هريغل امم مئاهبلا نم ءىشل

 ىلع مز ال دحلاو ، ناز همكح ىف هنأل ث ربد وأ لبق نم ، ركذ وأ

. هيلع حص نم



_ ٢٠١ 

 حوكنملا ىف هبشيغ ، هكلمي امل اهنم حكانلا نع هطقسي نم ىأر ىلعو

 هيغ رظني نآ ىغبنيغ ، حص نا هدايق ىلع عضوملا اذه ىف كلذك نوكي نأ

 ردقأآ مل دعب ىناف ، هيلع لدي امب ىأرلا ىف هباوص ىلع لدتسي نآ ىسعل

 امم همارح ف ىنأل ث هيلع ىوقتأ هب ام هيغ ىمدعل هل ةيوقت هدييآت ىلع

 تاوذ ف هل لحي ال نم ءطو هيغ ىأر ىلع ىنعملا ىف هبشي نأل هب رغأ

 غ مايألا نم ءىش ف لحي نأل ث ماودلا ىلع هيغ نكمي ال امم هنأل ، مراحملا

 . لاح ىلع ةكللا عضوم ىف باوصلا نم هيآرل جرخت ريغ نم

 هرادها نم هم هيشذلا وه هنأك ، لاحلا ق ىسفن ق اذه نأ الا

 ٠ حص نا هيف ىرآ اميف اهب

 كلاح ىف نكمي ال نمم ، ماحرألا نم هحاكن هل لحي ال نمب ىنز نمو
 ، ةرهاصملا وآ ةعاضرلا وآ باسنألا ةهج نم مارحلا نم هيلع نوكي نأ الا

 ح هحور جرخت ىتح ص ماسحلاب آبرض هقنع هموزل عضوم ف برضي نأ هدحف

 ٠ ةمرحلا هب نوكت ىذلا لصألا ملع اذا ، اهلهج وآ ةمرحلا ملع ءاوس

 ىف لئالح الب ث عامجلا ىف ناناتخلا ىقتلي نأ دحلا ق ءطولا دحو

 ىف فالتخالا مكح هقحلي نآو دبال اذه ىلع بوثلا قوغ نم ناك ناف ي عامجالا

 ىف ىنازلا ىف هتوبث زاوج نم مزليو ث هب ىنزي نم عييمج ف هب هموزل

. امهنم ىواستلا عضوم ف اذه ى امهنيب قرغ ال ، ءاوس امهنأل ع هب ىنزملا



_ ٢٠٧٢٣ 

 ىلعو ، نايبصلا نم ىمهتسشملا ىف هموزل ىلا دحلا ف بهذي نم لوق ناف
 ناهربلا ىلا هتوبث ىف جاتحي نأو دب ال هيآر ىلع هل ىبصلا ءطو نم غلابلا

 اميغ هبشأ ذاسشثلاب وهف الاو س هيلع ليلدلا مايقل حص ناغ ث روذنلا :

 نم لاب ىندآ هل نمل آفيوخت اندروأ امب ىفكو عساو اذه ف لوقلاو

 امك ى هباذع ىف بابسلاا نم همارح ىف نوكيف ت لاح ىف اذه لثمب باذعلا

 ه_ل عفن الي ٥ را رقا لجآ نم ادلج وأ 6 هريغب التق .وآ امجر آدح همزلي

 ٠ همتكي نأ هبلع ام ةعاذال .ي ةبوتلا نم همزليغ 6 هبلع نوكي ام مم هراهظا ق

 همثا ىف تابجوملا نم هطورش لامك ىلع هناف ث :رمخلا هبرش ق كلذكو

 ٠ دبعلاو رحلا ىلع دحلل

 . هيغ رزعي هنكلو ث رمخلا ىف هبلع دحال كولمملا نا : ناث لوق فو

 ، هيفرحلا نم فصنلا ىلع نوكيف ، هيلع هبوجوب لوقي نم ىآر ىلعو
 ٠ لام عون هنذل ٧. هديس ىلع لبقب اهل هرارقا ناغ 6 هريغب هيلع حصي اذا .

 هعديلف ريغلا ىلع ىفخ امو ع لاح ف هيلع ةنيبلاب الا هيف زوجي فيكغ
 ىفو ، هبر ميعن نم هبنذ نارفغ ناغ ، هبلق ف ىلاعت هللا ىلا باثملا دعب نم

هبلع هب معنآ ام ىلع هللا دمحيلف ، هعدي مل نآ هيغ ام ةمالسلا نم هتمص



٢.٣ 7 

 الام ٤ ه رنس عيمج نم هيلع ليسأف ‘ سانلا ىلع انخلا سابل ف هب وتلا نم .

 ٥ ٠ رملآو هرهن ل اثتمأو ٥ ركذ د ه ةرثكب ٦ال ا هلم انقب نآ 6 ٥ ركش ق ىلع ردقه

 ، ميظعلا هوفع الول ، العو زغو لج ىلوملا قح ف ءاغولاب هل ىنأو
 لبقي ، ميرك باوت ، ميحر روفغ ص مهيلع عساو هنا ى ميمعلا هدوج نم

 ىف هرخآو هلوآ ث هل هرفغيغ ريثك نع همرك نم وفعيغ س هدابع نم ةبوتلا

 . هيلع ام ءادآو ك هل سيل ام كرتي هيلا عجر نمل ، ةرخآلاو ايندلا

 هنامض ىف ىقيبف ، قلخلا نم دحأل همزلي قح نم هريغل اذه ف سيلو

 نم آربي هب امب هنم جرخي وأ 0 هبابرآ ىلا هيدؤي ىتح هنامز ف الوغشم

 ، مهدعب وآ مهبرق ىف مهدعب نم هل نوكي نمو ، هباحصأ ىلا هئادآ موزل

 ٠ هبنذ ىلا دوعي نآ ىما مرغلاو هبر ىلا ةبوتلا هيخ امناو

 ملعي مل نمل هرهظي نأ هل سيل ام هسفن ىلع ىشخي نآ نم رذحيلف

 آفوءر نينمؤملاب هللا ناكو ث اميلع هللاب ىفكو ، هرس ىلع علطي ملو ي هرمأب

 ءآرافغتسا و ةبون لاحلا ىف هفدرآ آراهظا اذه ىلع هريغل ها دبآ وه ناغ ء اميحر

 ٠ ىرحآ ةبوتلاب وهغ ىرخآ ةيصعم هل سيل ام عضوم ف كلذ نأل

 ةالاوم علخ هسفن نع علخ نآ دعب اذه ىلع ال زاوجب ىل فيكف معن

 سيل وأ ‘ سابللا ن نم ادرجم > ساانلا نم هربخأ نم دنع ىقي ىتح اهيف ها رآو

& ىهنلا لهآ بابرأ رظن ف كلذكل هنا ىلب ، لاحلا اذه ىلع لاثملا ىف اذه



_ ٢٠٤ 

 ىلع ربصلاف س دحلا همزلو هيلع حصغ ث لدعلاب رمألا ىلوأ عم هيلع رهظ ناف

 مل ذا ، موي لك ىف هسغن ىلع موللاب عجري ال مث ع دب الو همزلي امك دلجلا

 فلتخيف ةرورض ف الو ت بولغم هنونج لاح ف الو س آهوتعم غولبلا دعب هتأي

 ٠ هدصتت ىف ةبرشلا راتخم هدمعب هاتأ امناو ، هل هزاوج ىف

 هب نوكت ىذلا لصألا ىلع فوقولا دعب ، لهجلا وآ همارحب ملعلا عم

 ءازجلا نم اذه ىلع صالخلا هل حصي فيكف & آموي لدعلا لهأ نيب ىف ةمرحلا

 امب هيغ مايقلا همزلي نم دنع هميرحتب ناد امل هكاهتنا ىلع ث ايندلا راد ىف

 ةرخآلا باذعلو ث آرذع هبوكر ف هل سيل ام عضوم ف هيلع راصف ث همزل

 ٠ ىقناغ عاطآ و هلل ا ىلا باتغ عجر نه الا 6 ىقبآو دشأ

 ىذلا ، هلصأل ةفرعملا دعب هبكري نمل هلهج عسي ال امم ىنزلا لثم هنأل

 ةرطاخملاو اسثرلا و ، ةرماقملاب هذخأب امو ث هعاونأب ابرلاو ، عنملا هيف عقي هب

 ىف اهنأل ع كلذك عامجالا ف مرحملا تحسلا عاونأ نم هبشأ امم اذه ريغ ىنا

 عسيال امو ع هلهج عسي اميغ ءامدلا نم لحي ال ام لثمك ى ءاوس ىلع بابلا اذه

 امناو ، هلعغ نم ىلع هيف دح ال امم اذه ناغ ، دحوآ قح نم اهب مزلي اميغ ال

 كاهتنالا ليبس ىلع همايأ ىف هلكأ امل مرغلاو ؤ دعب هدي ف ىقب امل درلاهيغ

 وهف ث امج وآ هنيد ىف مارحلا نم هنأب هملع ءاوس ث هب ناد اميغ همارحل

٠ مراغ هغلتآ ا ك مزال ٥هدرو ( مثآ هم



. ٢٠٥ . 

 عضوم ى ث لهجلا عم الو ى ملعلا ف هبوكر ى هل .رذع ال امم هنأل

 لطابلاب هريغ لامل هلكأ نم اذه ىلع حصيغ زوجي فيكف ، لصألاب ةفرعملا

 ح هدر ىلع ردقي ملو هفلتآ اميغ ، همرغ موزلو ع همثا نم ملس نا هلهج دوجول

 ح هقح ىف هزاوجل عامس ف هآر نم لوق نم حصي ع لدع ىف ىأر وأ عامجا ف

 الا ، لاح ىلع هيغ حصي نآ زوجي ال ذا ع ليلد نع قحلا ف ليبس نم هيلا الو

 ٠ لام شرآ نم هل نوكي ام ىلا مجر نآ

 وهغ ص اهنود ام وأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك ولو ع هيلع ةدايز ريغ نم

 لوقلا نم هيغ ملعن الو ، مالسالا نيد ف مارح هريثكو هليلق نأل ، كلاه هب

 نوكي اميف الا امهنيب قرف ال امهمثا ءاوس ىبرملا ذخآلاو ىطعملاو ك افالتخا

 لكآلا ىلع امم هناخ ، هغالتا عضوم ف همرغ وآ هئاقب عم داز امل درلا نم

 ىلع لحلا وآ ةءاربلا وآ هيلع هل نمل هيدؤي نآ الا هل ةءارب الو ع لطابلاب هلكومل

 آربيغ هموزل هب جرخي ءىش نم ههبشآ ام وآ ثاريم هيلا عجري وآ هل زاج ام

 ٠ كل ذ ق هجوم هنم

 نأ هيلعو ص كلذك ةءاريلا الو لحملا هيف زوج ال امم هنأب : هيف ليقو

 امم عونملا ريغ ناغ ث همزلي امك هيلا هملسي نأ ردقغ هنكمأ ىتم هبوجول هيدؤي

 زاج امو ك اضرلا ىلع ةحابالاب ليتو ث عنملاب هيغ ليقغ ع هزاوج ف فلتخي
 زوجي نآ حصي ال ذا س كلذكف ة روصلا سكعت نآو ، هذخآل زاج ىطعملل

٠ هنم رخآلا عنمي ام اذه ىف امهدحأل



 ۔ ٢٠٦

 ةردقلا دجو ىتم هيلا هدري نأ لاملا سآر ف ىبرملل هيلع ىبرملا ىلعو

 ريغ وأ ث هلاثمآ نم نوكي ام وآ ، هلام نيعل درلا ىف لاح ىنع لبنتي نآو ع هيلع

 عنتمي نأ هل سيلو ، اهفالتال اهدر نع زجعلا عضوم ف هيف مزلي امم كلذ

 ىلع مكحي هب امم كلذ نأغ س هميلست نم ىبأب نآ هيلع نمل الو ، هضبق نم

 ٠ هموزل عضوم ىف امهنم لك

 لوسولا ىلع ردغي مل نا هملظ دعب نم رصتني نآ عناملا نم ع ونممللو

 ىف هلام نم ىضاقتي نآ هل زاج ام ىلع عامجالا ف هيلع هل نوكي ام ذخآ ىلا

 نأ ةصصاقمل ١ ق ىسعو 6 ىآرلاب فالتخالا عضوم ق ىآر ىلع وأ قافنا

 . ةزاجالاب لوق اهيف جرخي

 ىلع روجألا ذخأ نم اذه ع ههبشأ امو اهزاوج نم منملاب لوتو

 نم ءىش ىلع وآ س روجحملا بوكرو س روزلا ةداهست لثم ىصاعملا نم ءىش

 فلتخمو ث هملظ دوجول ةمكح ىف كلذك همرغ موزلو ، همثا ف ىهف ، رومألا

 . نورخآ هعنمو موق هزاجأف لفنلا ىلا ضرفلا ادع اميغ هزاوج ىف

 اميس الو ، ىوقألا نم رظنلا ف ىندأ ىه نوكت نأ ةزاجالا ىف ىسعو

 الدب هنع ءىشلا لمع ىف هل رجأتملا ماقم رجؤملا هيغ موقي ام عضوم ف

 سيلف حصي مل ناو س حصآ هنأب هيف حصي نآ ىلا عقي اميف هنم كلذ

 لزن وآ هآر نمل زوجب امه هنأل ث هيلع عمتجمل ا لثم هيغ ىآرلا زاج ام

٠ هب هل لمعلا زاوج ف هتلزنمب هيف



_ ٠٧ ٢ 

 ىلع اهمثا ىف ةرمخلا نأ ىلع لدي ام لوقلا نم اذه ى نأ الا

 ىف اهب راشأ ام ىلع دحلا نم اهب امل ، اهمكح ف اذه نم سكعلا

 زاوج ال قدص لوق ف دحأل نوكي قحل هيلع ةدايز ريغ نم هموزل عضوم
 زوجي امم ىجن نا ايندلا ف ملس دقخ اهدح نم ملس ناف ك هيف هريغل
 اهب هتحلت ال ، اهزاوج لاح ةمهتلا عضوم ف هنود امب ةبوقعلا نم هيلع
 . اميعدي امب هيخ اهل ةبجوملا بابسألا ف ىنعم

 ىلع ىحمتي ال ع هل امزال هبنذل بجوم اهراثآ نم ىقبيب ام هل ىقبو

 ء امهذخأب درفتي ىرخآو ةرات نيرمألا عمجي امم ث هبر ىلا ةبوتلا لاح
 ىضتقت ةرات ءامدلاو ء هيلع زوجي نآ هيف نكمي اميغ امهنع درجت امبرو

 ىضارتلا عقي نآ الا آصاصق سفنلا ىلا اهب عجريف دوقملا نوك ءازجلا ق

 ىلا س شرألا نوك اهموزلل ىف ىضتقت ةراتو س هزاوج مضوم ف هريغ ىلا

 ٠ لاح ىلع اهمامتب ةيدلا ىتح هيلع داز ام
 . : .۔٠.:=_=,

 عيمجلا ردهي ةراتو ع هنم آرييغ هنع ىفعي نآ الا لالا ىلا اهب عجريغ

 مزال ىف هزاوجل سشرأ الو ةيدالو دوق ف صاصق نم ءىش اهل نوكي الف

 ، هريغ ىف ال رهاظلا مكح ىف هيلع وهف الاو ث هل حص نا هاتآ نل عساو وأ

 قحلا ةجحل نوكيف آرهاظ هيف همزلي امل ءادألا نم منتمي نآ هل سيلو

 ةمرحملا ىهالملا عاونأ تناك الو هيلع ردق نا رسلا ف هلام ناو ع آدناعم

بهلت قوبلا خفنو ث آوهز صقرلاو ءانغلاو ء هاوهل بعللا نم عامجالا ف



_ ٢٠٨ 

 ريغ ىنعمل ال لوبطلاو ةرهدلا قدو ث روبنطلاو دوعلا برضو ص رومزلا و

 نيدلا نم ال ءىند لمعل ةلآ لك نم هريغ وآ ىقيسوم نم اههبشأ امو { ىهلتل ١

 ٠ حيبأ امم ال و ع ىش ف

 لصألا ف لالحلا عاونأ نم لاح ف نوكي نأل عرشلا ىف زوجيف

 اعرش لاح ىلع حقملا مارحلا نم وهغ ، عمسلا ف ذل ناو الك ، عرفلا وآ

 اهلبقت ام نود ىهغ س دحالو قح اهئارو نم سيلغ ت اعطق هيغ هب مكحي

 امهب هريغل ىقيب الو ث اهمثا مغدنيب ةبوتلا درجمل اهنأل اهلثم الو اهتوف ال

 مدعل زاج ام اهلعف ىلع تابوقعلا نم هيلع زاج نئلو س اهمرغ همزلت ةعبت

 ٠ .رمألاو ىهنلا قف ىنعمب رجزلا ف هناغ ۔ اهلح

 ديرأ امم عانتمالا وآ اهكرت ف ةرباكملا ىلع برضلا ىلا هب ىهتنا ناو

 لبق نم هيلع زوجي نأل نكمي ال امم اذه ناف ع هل بدآ ةبوقعلا نم هب

 ، كلذك ىهف ث هيغ هل زاج نمل هزاوج عضوم ف اهدعب نم ال ةبوتلا

 لك نآ كسشالف ث رئابكلا ف دعب ام ىلا رئاغصلا نع ءىش اهنم جرخ ناو

 امهنيب اميغ مقي نآو دب ال اهمظع ىف رئابكلا ةدع عاونأل امهنم دحاو

 اهضعب نأل كلذك رئاغصلاو س ربكأ اهضعب نأل ، اهمكح ف توافتلا

عمجل ، اهتالولعم ىف ةبجوم هلعل ، همكح ى الجاع ىواست ام الا رغصأ



_ ٢٠٨٩ 

 ىلع الجآ هملظ ىف نوكيو ، امهنم لك ع اونآ نم همسا ف فلاخت ام

 . ةريغص نم نوكي ام وآ ي ةريبك هبونذ نم جرخي مل نا ، همظع ردق

 بتي مل نمو ث ريغص نم رارصالا عم الو ريبك نم ةبوتلا دنع سيل هناغ

 ذوخأملا هبونذ ف وهغ ، هيلع ةبوتلا موزل عضوم ف ىلاعت هللا ىلا

 نيرغاكلاو ح آباوث نيركاشلا هللا ىزجيو ث ةئبسث هللا رضي نلو ، هبوحب

 ميركلا نمحرلا هنا همقن لولحو ث همعن لاوز نم هللاب ذايعلاو ث آباقع

 . نانملا

 ، هملظف هلعف اميغ همزل دق ام قوقحلا نم اذه ىلع هموزل ناغ

 هلام ىلا رظن مث ، هيغب نم هللا ىلا باتف ، هيع ركس نم قاغأ اذا ىتح

 ءافولا نع هزجعل ، عيزوتلا هيف نكمي الو ، هيلع امب ىفي ال هدجوغ
 نم زاج ام ىلع حلصلا نوك هيف نكمي ال لاح ىلا هلوزنو ، عيمجلاب
 ٠ اهموزل ف ملاظملا رادقم ىلع هل ةمسقلا الو ، لاح ىلع ءامرخلا

 هدي ق ام جرخي نآ دارآو . اهتويث ق تاعبتلا و 6 اهبوجو ف ةنونيدلا و

 الا س هريغل هيدي ق اميف كلذكو ء همزل اميف نيملسملا ىلا لاملا نم

 نأ هنركذ ام كنم هزاوج ق ىأر ىلع كباوج ق هنرخأف ك همردي ال دنأ

هثر ١ ول مث اكلمت ال { هتابح مايآ ةلكأم هب عتمتي هيل ا ٥هودرب نآ نبملسملل



_ ٢١٠ 

 وه أ ؟ هنيث اف كل ذ ق هتيآ ر كنم ى ١ ر اذه آ 4 هيغ ل ام مس ١ ول ١ ق هدعي نم

 ؟ هتذخأف كريغ نم هتفرع ءىش

 ، هيغ هب ىتآغ هدمتعآ ايأر ىسفن ءاقلت نم اذه ف هثدحأ مل ىنا

 وه نمم ث نيملسملا نم ىنمدقت نم راثآ نم هل ىقلتلاب هتذخآ امناو

 ىلا بهذي نم لوق ىلع ىدنع نم هتدزف امهف رثكآو س آملع ىنم غلبأ

 ىنلعو ع لاملا لصآ ىلع رفوي نمم لاحلا فق نوكي نأب اطرش هزاوج

 ٠ هتالغو هرامث نم نوكي ام

 هدافنا ف ضورعلا ىلا اههبسنأ امو لوصألا نع جرخ دق امم كلذكو

 هلضغ نم ىقيي ام ذافناو ث هلوع همزلب نم لوعو هلوع ف هل زاج ام ىلع

 امهنم ءىن ف الو ث امهيغ ىتأي الأب ؤ هلدع روهظل ةقث ، هلهآ نم نوكي نميغ

 .٠ هل زوجب ام الا

 هنأب :: ىنالحراولا بوقعي ىبآ ىبرغملا خيسثلا لوق ىف وهغ الاوو

 عيمجو ىتح ث ىح ، هلام داع ,تح ث ,رحاوتلا كلت ىف لجرلا اذه لثم ىرج دت امم

 نم ىلا هنم الصنتم جرخغ س ةباثملا هذهب هيردت الو ، هريغل هيدي نم هيف ام

 ٠ كلمت ريغ ق هنابح مايأ هب عتمتي هلا ٥هودر مهنا مث ءاهقفلا نم هنامز ق

 ء هل زاج اميغ هلعلو ث هيلع اوركني ملف هيف هلماعي نمل اوزاجآو

زوجي نأل زوجي فيكف س لاحم وهغ لطاب زوجي الام زاوج نأل



 س ٢١١

 ي هزاجأ نم ىأر ىلع هرقفل هل زوجي نمل اذه ىن هزاوجو « لاح ى

 هجورخ عضوم ف ث هطبرل هيغ آديق هطرش ف هتنيب ام ىلع الا ، ىل نيبب ال

 ريغ ناغ ث هيدي ف الوهجم هريغل نوكي امم وآ ، هيلع اميغ مهيلا هنع

 . هيلع نمؤي نأ زوجي ال ريغلا لام ىلع نيمألا

 تيبل وأ ، ىأر ىلع ءارقفلا نم هريغل راصغ هنم جرخ دن اذهو

 اذه دايق ىلع عساولا ىف الو مكحلا ف زجي ملغ رخآ ىآر ىلع لاملا

 ء هلاح ىف هرمآ لهجي ام عضوم ف الو ي ةنايخلا روهظ عم هيلا دري نأ ىأرلا

 ٠ هارأف ىعم اميف ةنامألاب ىردي الف

 هدييقت نم دبالغ « هرهاظ ف مومعلا ديفي امب هتزاجا ىف قلطآ ناو

 ، هرقفل هل زوجي نم ةلزنمب لزن نل هزاوج ف صوصخلا ىلا هدري امب

 ٠ كلذ حص نا هاندغأف ؤ طورشلا نم ىآرلا اذه دايق ىلع اندروأ امك

 نم اذه ىلع هريغ لاملل هلكأ نم منملا ىلا بهذي نم ىآر ىلعو

 ع هلاح ىلع ىقبب نآ هلام ىف جرخيف ءارقفلا نم هريغ ى هقيرفت نمو هلهج

 ء هيلع اميف هئاضق نم كلذ نأل ء هيلا مجار وهف هيدي نم جرخ ناو

 ىف ىقب امو ، هل زوجيف ث آريي هب ام ىلع ال ث هعوقول ءىشب سيل هنأك

٠ هلهأل وهغ هنيعب ريغلا لام نم هيدي



٢١٢ 

 نم ن ركي نم وأ 6 مه ال ١ ةب الل ال ك كل ذك هل اح ىلع ىقبب وآ ك مهل هنأ هيغ

 لدي ام لوقلا نم ىضم دقو هب ام ىلع رشحلا هيلع ىتأي وآ ، مهدعب

 ٠ه كا ذه ىلع

 قلخلا نم ريثكو ء ةيناع ىه ذا 2 لئاسملا هذه ىف كيلع تلعأ دو
 نوكيل ث الصفم ام اوج كنم انيجآغ اننامز ف ليلق اهزيممو . اهلثمب ىلتبم

 ؟ هب ىدتهي آجارسو ارونو ث هب ىرتقي آرثآ كدعب نمو كنامز ىف

 وأ س جلو هيف امم س جرخملا هب موري اميغ هثحب لاطآ نم ىلع جرح ال

 لئاسلا ق نأ الا س نبملاعلا بر نم افوخ ء نب دلا ىف ةقفنلا ىنعم ىلع نركب

 . ةلاهجلا ءاد نم لئاسلا ريغ ىقشي ام

 زوجي فيكغ ث ةلاطبلا نم ريخ اذه لثم ى ةلاطالاف لاح لك ىلعو

 ماقملا هب دارأ نم قح ف مفنألا ىه ةدئافل عستاخ ، لاط امم عنمي نآ

 ىف ىسعف ث ملحلا زعو ث ملعملا لقغ ، كنامز ىف ملظلا رثك دقلو ، عغرألا

 ء ةيدمحملا اوكرت نيح س سابتلالا ىضتقي كش الب سانخلا بهذم ث سانلا

 . ةيبصعلا ىلا اولامو ، ةيمحلا اورهظاخ ك ةيلهاجلا ةعدب اوءدبو

 نورظني ىنأف ، ىدهلا ةيور نع ، ىوهلا ةملظ نم ء ىمع ف مهبابلأف

 ض ايندلا ةايحلا نم رهاظلا ريغ ىرت الغ س ةسوكنم مهبوقل ىاع ام ىلا

اهمؤش نماو ؤ ة رئاح اهعيمج ق مهلونتعف 0 ةرخآلل ال اهل ١ وقلخ مهنأك



_ ٢١٣ 

 اهريخب رغظلا نآ هنظل ح اهريغل عستم كلذك نوكي نميغ قيم مل ىتح ت ة رئاط

 ٠ ى وه ةعباتم وآ 6 ىمعل اهءارو امع ةلفغ 6 ميظعلا زوفلا وه

 ةبجوملا اهكابش ف عقو نمف ث ايهدلا ةوهلاو ، ىلفسلا ةلزنملا ىهو

 ٠ نيدبآلا دمأ نيكلاملا مم كله 0 اهكاكف ىلا عرسي ملو اهكالهل هسفن ٢

 ملقأو ، هبر ىلا عجر ناف ي كلذك نوكي نأو دبال اذه لثمب ىلتبملاو

 ح هتريرس ةيادهلا رارسأب رونو ، هتريصب هيلع هللا در ث هبنذ نم ةبوتلاب

 ىمعأ هذه ىف ناك نمو ) كلذ ىلع وهغ الاو ، جلو هيف امم جرخغ

 ٠ ( اليبس لضأ و ىمعأ ةرخآلا ىف وهف

 قيرطلا ىلع لعجي وآ ص اليلخ ذختي نآ زوجي فيكف كلذك ناك نمو

 مهللا ء ةنامألا هل حصت ىنأغ ةنايخلا لحم ى هنأل كلذ ىرأل ىنا ث البلد

 ٠ ريدق ع ىش لك ىلع كنا \ هنم ريخ وه نم ىنل ديأ

 ىف هدجن مل انأل ، هريغب لاغتشالا نم لضفأ هب لاغتشالا انيآر دقو

 تلك دقف ، راثآلا نم طابنتسالاب جرخت هيناعم تناك ناو ث آرسفم راثآلا

 ٠ ىناغلاب لاغتشالاب هجارختسا نع لوقعلا

 بلقلا نأل ث ىقابلا نع الغش ىنافلا ىلع لابنالا ف نا معن : لاق
 لعجي مل ذا رخآلا نع ربد امهدحأ ىلع لبقأ ىتمف ڵ دحاو هسفن ف

٠ نيرمألاب ىفي ىتح هغوج ف نيلبنت نم ءرملل هللا



_ ٢١٤4 

 ىف عرفتلا لجأل ىنفي امل كرتلاف س كش الو كلذك رمألا ناك اذاو

 ىوذ نم لدعلا لهألو ، قحب هيف ىضقي هب اميغ قحأو ىلوأ ىقب ام بنط
 3 عبرم لك ىف عبت مهل قحنلا ىف نحنو ، لضف مكح اذه ف لضفلا

 مهراثآ نم جرختسي نآ ريبخلا ميكحلا ريصبلا هيف نكمي ى عبرمل ةلزنمو

 ٠ ةدافالا ىنعمل ي ةدايزو ريسفتلا نم اذه لتم

 ضرعت ئتح هلوقن ىلع لكتت الغ ، ىندآ اذه ق فعضلا ىلا نحنو

 مهبولقو ، رصبأ انم مهناغ ، ىدهلا لهأ هلئم ف هلاق ام ىلع هاندروأ ام

 دمحلا هلو & همركو هدوج نم ىطعأف لضفت ام ىلع هل دمحلاو ء :رونأ

 . عفنأو ىجرأ ناك س عستاو لاط املك ريخلاو منم ناو لاح لك ىلع

 كسفن ىف تننظ نئلو ث قلخلا نم هريغ ال قحلا هجو هب ديرأ نا

 هئارو نم تبثأف ، لاحلا اذه نع لاؤسلا ف ىنلع تلطأ دق كناب

 هل نم ىللا ةفاضالاب هنأ اذه ف ىسفن ىف ناغ ؟ابدأت راذتعالا هبشي ام

 ىلا هئاد ءورب ف جاتحيو ع ليوط ضيرع هرمأ نأل ، ليلق ءىش لأست
 ٠ هيلع راصغ ث هيغ لخد ام لجآ نم هب لح ام ميظعل ى جالع ةنقد

 ىنلدي ، لابج ف ىنعمل باوجلا نم اغراف هدر ىلع ىمزع نم ناك دقلو

 ةلزل هبجوت ةلعل ال ىلرهظ ، لاصو عطقل ، لاح ريغت ىلع ث لاب ردكت ىلع
 مالسالا لهآ ، نامزلا ف ىرج اذه ع ىلعآ موب ف ىسفن نم اهفرعأ
. ءاربغلا ىلع اهلظأو ، ءارضخلا مغر ىذلاو ال ، ناميالاو



_ ٢١٥ 

 ربادت الو مطاقت الخ ، ءامحر مهنيب اميغ ءادسشآ رافكلا ىلع اوناك دقل

 ىلع ةدايز ، هيخآ هيلع قفشملا مهنم دحاو لك ىرب ص رفانت الو منامت الو

 دعب ىلع هراز نم ةيهارك نوكت نأ حصي اذه ىلع فيكغ ث هيبآو همآ

 برق ث ءاملا ىلا نآمظلا نم ءاقللا ىلا قوست دشأل مهنا الك ث رازملا

 ٠ انف دعي وأ > ىن 7

 ةلقل حسمانلا مدعف 0 ىذذلا ريثكو ث ىلقلا دتسثاغ رمألا لدبت دتو

 ىبا وصم لمعي نم نياخ ‘ ىباتكو ىباطخ ١ ذه قحلا عبتيو > قدصلا

 الاؤس مرحملا ٢ هب ىتأف .اذه ىف ىنلآسي ءاج الل 0 ىباوج نم

 ٠ ال وصفم رخآلا نع هعم هباوج ءىش لك لعجنل هترفغ الومحم ۔ ادحاو

 نأ هب ىلوآ ناك ام انرخآو ع مدقي نآ هب ىلوآ ام هلاؤس نم انمدقو

 مل مرحملاو لحتسملا ىف لئاسملا نع ةبوجآ امهنيب اميغ اندزو س رخؤي

 لاحنلا اذه ىلع تناكف ث اهيغ اهب ةدئافلا مامتل لئاسلا اهل ضرعتي

 ٠ ىلئاس نمال ىسفن ىلع ىنم ع ىلئاسم ف ةلاطالا هذه

 ىندأ هناف ، لاسي اميف لمعيلغ اهليصفت ف بيترتلا اذه لثم ىلعو

 لتأو ، عابطلا ىف لبقو ء عامسلا ف ذلأو ، ناسنالا مهغ ىلا نايبلا ف

، لاوسلا ةداعا ىلا ع لاقتنالا هعم جاتحي ال ذا ث لاقملا ف بيجملا ىلع انع



_ ٢١٦ 

 كرمآ ىف لمعتل هلك هيغ رظناف ، هريغو اذه قف باوصلاب ملعا هللا و

 هللا كداز ، اغرط ملعلا دعب نم كتدغآ امنا ىناف ع هريغب ال ڵ هلدعب

 ٠ اغرش ةبوتلاب

 ىتقاط نم سيلخ س لوصفلا هذه ى ام عيمج لوقلا ىف ىصحأ نأ اماف

 عد ك هرسيآ الا ىوحت الآ اهلعلو هحرش ىف تادلجم ىلا جاتحي امم هنذل

 هل سيل .رحب ملعلا ناغ ع هب هلل ةقاط ال امم كبحم رذعاغ ، هرثكأ وأ هلك

 ٠ لحاس هئارو نم

 ح هيلا ليبس ال الك ، ةهجو لك نم ىصقتسي نآ حصيغ زوجي فيكف

 ىف عستم هنأل ، هب هل ةريخألا نم نظي ام ىلع رمألا سيلف لهاج هنظ ناو
 5 هاصقأ ىلا غلبي ىنأف ، هاندآ ىتؤب ال صس هغارطآ نيب ام ديعب هغانكأ

 ىلع ردق امل س هرافسآو هنرضحو ع هراهنو هليل جد نم بلطل ا ىف جتل ناو

 . هروصق دوجول س هروبع

 صخنيغ ء املع موب لك ف دا دزب هنكلو > ىآ رو عمس ام لك ىعو ن ١ و

 ز ةفرغ ه زيمت نم فرنغت نأ ىلع كتر دقي ن اف { مزج هرادقم ىلع هلهج نم

 > ليبس نم هب ام ىلع ئ ليلدب همحتقت نأ كال وآ امغ ال او ء كادص اهب لبت

 . قرشتغ هباعدب ذخأت وأ فرغت نآ كبلع افوخ

ف كلهب نآ 6 همو ر ف هبلع ىشخي 6 هموع ىلع ر دقي ال نم ن اف



_ ٢١٧ 

 ، ملظلا ةهج نم نكلو ث ملعلا سفن ةهج نم ال لبتآ امم هدعب وآ ، هموب

 دع وأ لوقت وأ مكح ف هليواتب هنغ الهج ، هناكم ريغ ىف ءىشلا عضول

 ةلالضلا ىلا ىدؤي ىمعلا ناخ س لاوحألا هذه لاثمأ رذحاغ ع مزح ف

 رطاخ الو ةين ف ، ملع هب كل سيل ام لاح ىف فقت الو ، ىدرلل ةبجوملا
 هنع ناك كئلوآ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نا ) لاقم ف الو لعف الو ع لاب
 . ( الوئسم

 نآ كمزملب اميغ كاياف ، الوقو ةينو المع كلذك كنم نوكي ام عيمجو

 باذعلا ىلع كناف ع ىوقتلا ليبس نع كلضيل ىوهلا عبتت نأو ، الوهج نوكت

 كنرعبال ، ةريصب ىلع كسفن نم نكو ع ةريحلا ةمامهم كنع عدغ ، ىوقت ال

 . رثك ناو هاجلا الو ، رثك ناو لاملا

 هباب ىف هناف ث كلذك اهتنيزو ايندلا ةايحلا عاتم نم نوكي ام عيمجو

 كنم عزني نآ دبالغ ى كتايح ةدم كيدي ف ىقب ناو & هباهذب نذؤم ءىش

 هنم كعم سيل ع نيديلا رفص نيحلا ف ىقبتغ « كتامم موي آهرك لدعلاب

 ىف هباتتعل وآ ح هنننج ىف هباوثل ةبجوملا هراثآ نم كبر هب ىقلت ام الا ءىش
 . هران

 ىلع هرثؤي نآ زوجيف حصي وأ ، لقاع . هدشر نع هب عدخني فيكف
 دساف نم ث لجآلا ماودو ى لجاعلا لاوز ف كش الو ، لخاغ الا ةرخآلا

ضيقتيو ، ىمعل ةلاهجلا ةدقر نم هبتناف حبارلا رجتملا درت ناغ ، حلاص وأ



_ ٢١٨ 

 ، هم ىذلا س كرم ىف هيلعو هب ىذلا كرمأ ىف رظناو س ىوهي ةلاطيلا ةننا:نم

 ٠ عج رم ١ ف كب عج رب ء ىش ى آ ى ذلا كرم ق هيلع و

 ىلع ىوقت الام ، كرهظ ىلع هتلمح ىذلا كرزو نم ىرت نأ ىسعل ..,

 ةرخآلا نأ ملعت نيح ىلوملا بنج ىف هتطرف ام ىلع مدنتخ اموي هب ضومنلا

 ، كرمع نم ىضم ام ىلع كرهد ق ىساقتغ اهدنعو ح ىلوألا نم كل ريخ

 مئاد ، صالخالا ماقم ف صالخلا ليجعت ىلا ىعاودلا دحأ نم كل نوكيف

 هنع ىضرت الو ، الدب هب ىغبت الو ث ةداهشلاو بيغلا ملاعل ةدابعلا

 ٠ ال زنم هريغب عنقت الغ . ال وح

 عاونأب هيلع معنملا هديس ىلا ءىطخملا دبعلا نم ةبانالا هذه نأ الا

 باتخ عجر نمل ىبوطو ت هبرقت ديرمل ، هبر نم ةبجوملا ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا

 همزل ام ىدأو ، هبوح نم ءىش ىلع رصي ملو ث هبونذ عيمج نم ىلا

 ة هنيح ىف همام نم ىطعيف ث هنع اضرلا ىلع هاقلي ىتح هل سيل ام كرتو .

 قالم ىنآ تننظ ىنا ٠ هيباتك اوءرقا مؤاه ) : لوقيف ، هنيميب هبانك

 اولك ٠ ةيناد اهفوطق ٠ ةيلاع ةنج ف ٠ ةيضار ةشيع ف وهف ٠ هيباسح

 . ( ةيلاخلا مايألا ىف متفلسآ امب ائينه اوبرشا و

 هرصا ىلع هبر ىقمي ىتح علقيف ى هلطاب نع عجري نآ ىبأ نمل ليولاو
ىنتيل اي ) : لوقيخ هلامشب هباتك ةلاح ى هرهظ ءارو نم ىتؤيغ & هبنذ الماح



_ ٢٧١٩ 

 ىنغأ ام ٠ ةيضاقلا تناك اهتيل اي ٠ هيباسح ام ردأ ملو ٠ هيباتك توآ مل

 ٥ ) ٠ ولص ميحجل ١ مث ٥ ٠ ولغغ ٥ وذخ ٠ هين اطلس ىنع كله ٠ هيل ام ىنع

 ىف ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا رئآو ء ىغط نمل كش الو ىوآلا اهناف

 رتخاف ث نيرادلا دحآ نم دبالو ة ىوثملا سئبو ىوه عابتالوآ س ىمعا

 رايتخالا كئلوأف ك رانلا ىلا وأ ةنجلا ىلا ىدؤي ام ، نيرمألا دخآ كسفنل

 ، رش وآ ريخ نم ع نادت نيدت امكو ىراجت امكف ص رادلا هذه ىف تمد ام

 ٠ رض وآ مفن

 ىلعو س كيلعو كل نوكيغ ع كيلا عجري نآو دبال كنم نوكي ام عيمجو

 ٠ داد سلل قفوملا هللاو ڵ داشرلا قيرط ى ث داهتجالا موزل دامعلا

 دهاج نمو ، هافك هيلع لكوت نم ناغ ث هيغ دهاجغ هيلع لكوتف

 ىف هل ىري اميف لاملا لذب هيلع ناه لاملا ىف رظن نمو ث هاده هيغ

 ح لالغألا و دافصألا و لسالسلا و ح لاكنألا نم ةرخآلا ف ةاجنلا مور لاحلا

 . لامعألا عاونأ لاتثأ ءابعأ لمحب لايي ملو

 ح ريئكل اليلق هارخآ ق ٥هوجرب وآ % هفاخن ام ىلا ةفاضالاب هاري هنأل

 لطاب ىلا نكسي ملو 6 لاحلا ق ءىدابم اهيلا مانتف 6 ريبكل ريغص نم

 ح هبحن ىضق ىتح س لاح ف اهب ضوهنلا نع هطبثي نم رورغو ك لامآلا
هكرنغ هد ه رمآ وآ هيكرف ز% هنع هاهن ء ىش 1 هين ذ ىلع رصم ريغ 6٧ هير ىقلغ



٢٢٠ 

 > هيلع هلضفغخ نم هل بنذال نمك ناكف ءڵ هملع وأ هلهج ق هملظم

 ٠ هينملا هعوجرل

 كنيتآ ام ذخف ، ىلاب فعض نم ث ىلاح ف ىبام ىلع اذه ىف ىلاتم اذه

 ‘ نبركا ذلا نم هباوصلو ئ نيركاشلا نم هقحل نكو © ةوق ٢ لدعلا نم هب

 الاو ‘ هريمدن ىلع ردقت ناو 6 هغداف هب ريخو 6٨ هعدف "اطخ نم ناك امو

 ٠ هدادس جهنم ىف هداشر نع قح بلاط هب عدخني الئل س هربكنل هبلع درلاغ

 ىلا ىرمأ ىف برقنأ انآ امهم ةريصبلا ىهاو هيلعو هب ام ىلع ىناغ
 ، ةجاحلا ةدشل نكل ع ىلقع ةفاخسل ، ىلثمب ىلوأ راذتعالا ناك دقو ك ةريحلا

 ء نامزلا هب لاط نأ دعب هباوج ىف تذخآ ث نايبلا ىف ىلع ةجاجللا ةرثكو

 ، ناطيسثلا نمو ىنم أطخلاو ، هللا نم باوصلاف ، ناك دق ام هللا رمأ نم ناكف

 دا رآ اميغ لجعي الآ هيلا غلب نم ىلع مزعآ انآو ث نآيرب هنم هلوسرو هللا و

 هفرع وآ ٥ ذخأيف ىآ ر وأ نيد ق أ اقح هغرعي ىتح لمعب نأ هيغ هب

 ٠ هدربف "اطخ

 نم همزلي ام ىلع ىقبيف هيلع ىفخي نأ زوجي ال قحلا ريغ ناف

 دحآ هل حصي ىتح هعم اميف ء هل اكش دوجول . هلاح ق فوقول ١

 ٠ هيلع وآ هل اميغ هيغ نيرمألا

 عيمج نم هريغو اذه ىف قحلا ةفلاخم نم ىبر هللا رفغتسأ اذ انآ اهو

٠ هديب ىصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج : ريدقلا هبر



 رشع ىناثلا باتلا

 ىعا د ةباجا ءوسلاب ةرامألا هسفن هنعد نميف

 ناطفسلئ سانلا نم جارخلا؛ ةيانجل ناطيشلا

 هسفن هتعد نمع لئسو ئ ناهمن ابآ خيش ف اا ىنعآ هنمو : ةلأسم وبج

 نم جارخلا ةيانج ف لمعتف ناطشلا ىعاد ةباجا ىلا ءوسىلاب ةرامألا

 لحتسا وآ ةنونيد ف ملعب وأ لهجب ى ملظلا هجو ىلع ، ناطلسلل سانلا

 ؟ كلذ ىف همزلي ىذلا ام \ لاملا نم هعمج امل

 وهف ث مثالاو ناودعلا ىلع نواعتلا نمو ع ملظلا نل اذه نا : لاق

 نأ ملعن الو س مالسالا نيد ىف عامجالاو ةنسلاو باتكلاب مارحلا نم

 ىف ، لاح ىلع هريثك الو ملظلا ليلق ةحابا ىلا بهذي ملعلا لهأ نم آدحأ

 نم الو ص رارتتالا لهآ نم دحأل ڵ صوصخ الو ث مومع ىف لام الو سفن

 . ناكم لكبو ، نامز لك ىف دبألا ىلع راكنالا ىوذ

 سبلت نم ىلعو ء كاهتنا وآ ةنونيد ق هانآ امل كالملا عضوم هناخ

 ، مزاوللا نم ءىش مييضتل هسفن ف وآ هريغ ف هسنج عاونأ نم ءىشب

نم لاحلا ف ةبوتلا ردابي نأ ، لهج وأ ملعب ك مراحملا نم ءىش بوكر وأ



٢٢٢ 

 ىلع رارصالا ناف ع ربك ام عد ، رغص اميف آدبأ ، لامها ىف اهل ريخأت ام ريغ

 ٠ ريبكلا نم ع ون ريغصلا
 نمل هيدي ىف ىقبيب امل درلا نم هيدؤي نآ همزلي ام ءادآب هلل نيدي نأو

 نم همزلي امك ، لدعلاب هفلتآ امل مرغلاغ الاو ث هيلع امم هناف ، هل وه

 ىفاو ناف ع هيلع مرغ ال ليحتسملا ناف ع ميرحتلا عضوم ف ، لثملا وآ ةميقلا

 دحاو لكل نوكي ام رادقم ىلع عيزوتلا نم هل دبالف الاو ، ميمجلاب هلام

 مهنيب لدعي نأ نم هلل دبالف الاو ى زاج ام ىلع اضرلاب الا هئامرغ نم

 مهل حصي اميغ هيلا اولزنآ ول نأ هيغ هب مكحي نأ مكاحلا ىلع نوكي امك

 هل سيلو س هنرسيم لاح هئادأب هترسعمل ةنونيدلاف هموزل ف ىقب امو /

 ناريجلا ف بلطلاب همزلغ اهريغ نم رضح امو ث ملاظملا رخؤي نأ هتردقم ىف
 موزل ف ىواسنتلا عضوم ىف رخآلا ىلع اآدحآ مدقي الو ، هلهآ ىلا هيدؤي

 هريغل الو هسفنل رخدي نآ الو هيلا هقح نم هب قوي نآ هيلع هل نوكي ام

 عضوم ىف ىآرلا نم هل زوجي ا ةزواجم ريغ نم هلاح ف هل زيجآ ام الا

 ٠ هتقو ىف هب لمعي نأ هل زوجي الام ىلا ىآرلاب فالتخالا

 3 هتلزنمب هيف لزني ىتح هل سيل امم هناخ ، هاري نمم هريغل زاج ناو

 هقحلي نأل زاج ث موي ىف هفرع نأ عمطي ملغ ، هتخرعم سأبآو هبر لهج امو

 ليق اميف ٥ ركذي رم دقو ؤ لوقلا ف فالتخالا هنم هيف امب لوهجمل ١ مكح

٠ ىفكو كلانه نم هيف رظنبغ ةلأسملا هذه



_ ٢٢٣ _ 

 ملو ع هيلع مهل ام هترثك ىف هتلقل ةمسقملا ىلع زدقي مل ناغ : هل تلق

 ؟ هيدي ىف اميف مهل زاج ام ىلع حلصلا عقي

 نم هل ثدحي وأ ، هب مهام ىلع اومادام هلاح ىلع وهف : لاتق

 عضوم ف هيف هل نوكي نم نيب هميسقت ىلع ردقي هب امو ، هلام ى ةدايزلا

 ىلع اوحلطصي وأ ، هريغ نود ءامرغلا نم آدحأ ىطعي نآ هل زوجي ال ام

 ىف حصي ال ذا ، كلذك وهف الاو ، مساوملا وأ مكحلا ىف مهل زاج ام

 ٠ هب أربي ال اميغخ هلدبب نأ الو ء هيلع ردقي الام همزلي نأ هغيلكت

 همزل امم ءىشب ءافولا نع هزجع ىف تومي ىتح اذه ىلع ىقب ناف

 طخ وآ دمع ىف همزل نامض وآ ةعبت نم هملظ ف

 ناغ ء لاحملا نم هكرتي اميف هتومل نوكي هنا عيمجلا ف ليق دق : لاق

 الاو ، هيلع حصي امم هيف ام رادقم ىلع ميزوتلا نوك ةحص هيغ نكمآ

 زاج الاو ، عساولا ىلع نوكي نأل قفتا ام حلصلا ىلا هرمآ ىف عوجرلاخ

 هلاح ىلع ىقيب هنأب هيخ ليقو ، لاحلا ف هبر فرعي ال ام مكح هقحلي نأل
 هزاوج عنتمي ىتح زاج ام ىلع موي نوكي نأل حلصلا نوك ى نكمأ ام

 ٠ كلذك نوكي نأل هيغ حصيغ ، لاح ىلع

 ء هيف نونوكي عضومب نوغرعي ال ثيح اوباغ وآ هلهآ داب امو

 مهلاومآو مهرايد نم اوجرخ ةبوآ مهل ىجري الو س ربخب مهل عمسي الو

. مهدعب نم ىقبت ةيرذل ةفرعمب مهل عمطي ملو اولهجغ ، اهرك وآ اعوط



 ب ٢٢٤

 ضورعلا نم اوكرت دق ام نوكي مهلاوحأ نم اذه ىلع كلذكف

 ؟ ال مآ هبلع لوهجملا مكح لوخد زاوج ف لوصألاو

 ىف نيملسملا لوقت نم هغرعآ اميف امهنيب قرغ ال كلذك وه معن : لاق

 داجيال ةبجوملا ةلعلا ال ، همكح ق زوجيغ حصي اميغ الو ، همسا

 نم ءىش ىلع زوجي فيكغ ، اهريغ ال ىه ث مكحلا نم هعبتي امب مسالا

 ، قرفلا ىوعد امهنم ءىش وآ امهيغ حصي ىتح هداحآ نم نوكي الآ هدارفأ

 امم هغرعآ ال ىنا ف عازن ىف ىأر وآ 0 عامجا ىف ، قحلا ىف زاج ام ىلع

 ٠ كلذك حصي

 ىحمني ىتح ص ناردبلاو ىرقلا نم حئاوجلا هيلع ىتآ ام ىلع زوجيو

 نم دحاو لك ىردي ال ىتح ص ناطلسلا وآ راطمألا ةهج نم ث نارمعلا رثأ

 لوصألا نيب قرفلا رثآ ىرت وآ ، كلذك نوكي ام وآ ث اهنم هلام عضوم اهلهآ

 ؟ كلذ نم هقحلي نآ هيلع زوجي اميغ اذه لثم ىف ضورعلاو

 لوصألاو ضورعلا نيب قرفلا هجو ىردأ ال ىنا ع ملعأ ال : لاق

 اذه ىف ىعم اميغ لوهجملا مكح هقحلي نأل ، امهنم هيلع زوجي اميغ
 غلب وأ ، مهل زاج ام ىلع اوحلطصي مل نا لوقلا ىف باوصلا نم هغرعاغ
 ٠ كلذ ىف ءىش ىلع حلصلا دوجو هعم حصي ال لاح ىلا هب رمألا

 غليب ىتح ةليح نم لهف : هكلمي ال نمو ص هرمآ كلمب نمل اهيخ ناك ناف
؟ هل زاج ام ىلع هنود ام وآ ، اهيغ هلام ىلا مهنم لك



 عنتما هلام نيع دحاو لكل حصي ملو ، ايمسر ىفخ اذاغ : لاق

 لهجلا نم اهل جرخم ىأو ، ملعلا دوجو ةزعل مكحلا ف بيغلا ىلع اهمسق

 ىلع ىقبتف ، مرلا نم نوكي ال ام عضوم ى اهرمآ نم اذه ىلع مسقلا ف

 ىل ١ اهم عجريغ © اهلهآ نم مهل ىه نم نيب اهلصأ ىف ع اىلا نم الو ، اهلاح

 زوجيف ث ملعب كردي ةلمجلا ف مهس نم اهيف دحاو لكل ام ةفرعم

 ح رمألا رهاظ ىف هل حصي ملف هفرع وأ ، مكحي نأ حصي هب اميف حصي نأل

 عنتماغ ههبسثي نم وأ هيخ ةجحلا هل نم هاوعد لوبق نم مسقي نآ هيلع ىبأو
 . مكحلا ىف هل زاج ام ىلع هيلا لصي نأ هيلع

 عبرألا ةلاهج نم هدودحب هلام فرع نمل زوجي نأ عساولا ف ىسعو

 هل عنملاب هضراعي مل ام هيغ كش ام ريغ نم هفرع امك هدجيف هزوجي نآ

 طايتحالا ىف هفارطأ نم هلهج امو س رهظ ام مكح ق هيلع هل ىه نل قح ةجح

 هنأ دودحملا ىف كشي ال ىتح ، هدح غلبم ى اهنم هيغ كشي ةهجو لك نم

 ٠ هيف هعم كش الامب هيلع ةدايز ال ام وأ ، هنود امل هزارحا ىف هلام ريغ

 ىضقي نأ الو س هيردي ال اميغ هدي عضي نآ ف هيلا ليبس الف الاو

 نوكي ام عضوم ف هيدي ىف نكي ملو ء هل حصي مل امب اهرك هريغ ىلع

 ٠ هلام لثم ، ةجحلا نم همصخل

 نم وأ اهنم عاقبلا كلت ف هلامب هرمأ كلمي ال نل ضايقلا ف ىسعو

( ١٤ ج نئازخلا _ ١٥ م )



 س ٢٢٦

 جرخي الآ ءاكربثلا عيمج نم اضرلاب حالصلا ف رظنلا ىنعم ىلع ث اهريغ

 ىلا هلام رادتم هنأ هيف اوكشي ال نيح عساولا ف ىأر ىلع باوصلا نم

 نم نيب نوكي نآ نم سبللاو رمألاو ، هل ةحلصملا روهظ مم ث هيلع داز ام

 . امهنيب زوجي ال

 ضايقلا زيجي نم ىآر ىلع س كلذك نوكي نأ ىشخي ال ثيح نمغ الاو

 امو ، لاح لك ىلع وآ ، هلاح ىف هرمأ كلمي ال نل احالص نوكي ام عضوم ىف

 ىلع نوكت امنا هيف ةمقسلاف ، اهلك وأ اهضعب نم هرمأ كلمي نمل اهنم ىقب

 ٠ الولعم راص هيغ امب الوهجم هلاح ىلع ىقب الاو ع هيلع ىضارتلا عقي ام

 رادقمب ةطاحالا مدعل هزاوج منتما وأ هزيجي ال نم ىأر ىلعو

 ضعب نم عانتما وأ ةطاحتسالاو مكحلا ف هرمآ كلمي ال نمل نوكي ام

 اهمكح ىف ةبجوملا عناوملا نم اههبسثآ امو ، لاحلا ف هروضح مدعل ءاكرشلا

 ىلع ىقبتف ث اهيغ زاج ام ىلع حلصلا مدعل وأ اهمسق ةحص رذعتلا

 همم حصي ال لاح ىلا رمألا اهل غلب نا اهلام ف لوهجملا ىلا نوكتو ك اهلاح

 ٠ حلصلا لاوز

 ، اهل ريخأت ام ريغ نم اهتيح نم اهقحلي نأ رخآ ىآر ىلع اهيف جرخيو

 ناك ناو ، جح ناو رظنلا ىف حصأ هلبق ام نآ ريغ ، هزاوج عنتمي ىتح

 هذخآ اذه ىلع ىفخي وآ ، وه نيآ الو ، وه نمل ىردي ال امم ءىش اهيف

. ملعب هيلا لصوي ال ىتح



 س ٢٢٧٢

 نوكي نأ معنملا ف هبشيغ ع مكحلا وأ عساولا ىف حصت ةطاحتسالاو

 هزيجيق هللا لام نم نجكي هنآ ىلا بهذي نم ىأر ىلع الا هدوجول ةلع

 ريغ هزيجي نم ىآر دايق ىلع زوجي امم هناف س لاملا تيبل وآ ص ءارقفلل

 . حالصلا لهآ نم حلاصملاب ةغفرعم هل نم رظن ىلع مكحلا

 ىلا لدعلا مايأ ف هيف رظنلاغ لاملا تيبل هلعجي نم ىأر ىلع وأ
 نا كلذ دعب ةعامجلا وأ ماكحلا نم هماقم هيخ موقي نم ىلاغ الاو ث مامالا

 ىقيي ال ىتح س هل ىرحتلا ف طايتحالا هيلع ىتآ وأ نم هدودحب فرع

 اميف لوخدلا ىلا ليبس الغ الاو ، هيلع داز ام ىلا هرادقم ىف هنآ كس هعم

 نم هب امو ، لاوز ىلا هيغ غلبي الو ، لاح ىلع هجو لك نم ىرذ ال
 ٠ لاكشا

 دعب نم اويآ اذا مهدالب نم اوباغ نيذلا كئلوآ ىف نوكي كلذك لوقلا و

 ؟ هلام دحاو لك فرعي ملف

 ٠ كلاذ نم مهيلعو ئ مهل نوكي اميف معن : لاق

 مل اذا ه زوحي دحآ هطلخ وآ ء هريغب ءىش نم طلتخا ام عيمجو

 عضوم ق هل حصي ملف 6 هقغخرع وأ هيغ هلام رأ دقم دحا و لك فرعب

 نم هل نوكب ام ىلا غلب الو 6 هزييمت ىلع ردقم ملو أ هلهآ نم ركانتل ١

؟ نوكي اذه ىلعآ هملاظ



٢٢٨ 

 ملو ، مكحلا ىف هل زاج ام ىلع مسقلا نوك هيف زع نا معن : لاق

 ءاطلخلا ة هج نم هز ١ وج عنتم ١ وأ % مهل زت اج حلص ىلع ء اكرشل ١ قفتي

 ٠ كل ذ نم اج رخم هل ى رآ ال ىنأل 6 مهضعب وآ مهلك

 ىلا ريصي وأ ، هبر كالمأ نم ىردي ال ام ميمج مكح نوكي اذه ىلعو

 ؟ همسق هعم كردي ال لاح

 زوجب نآ الا حصي مل ءىش ىلع زاج اذا هنأل % ىدنع اذكه : لاق

 © قافتا ىف هيلع هزاوج عضوم ف كلذ نم كالمألا ىف نوكي ام عيمج ىلع

 ، هزاوج حص ءىش ىلع ءاكرشلا حلطصي مل نا ىآرلاب فالتخالا ىآر وآ

 هعم حصي ال لاح ىلا راص وآ س ىنآبس اميف ىجري ىنعمل هريخأت نكي ملو

 ٠ لاوز هل ىجري ال عنامل حلصلا زاوج

 وآ نويدلا وآ عيابتلا وأ نامضلا نم ءىشب اذه لثم ى ىلب نم ىلعو

 نم سابالا دعي هترفغ نأ هيديب ق ىنلا ملاظملا وأ تاطقللا وآ 6 عئادولا

 ؟ ال مآ كلذ هلو ي سانلا نم ءارقفلا ىف هبر ةفرعم

 ‘ عنمل اب ليقف س هل هزاوج قف فلتخمو ، هيلع امم هملعآ ال : لاق

 رجألا نيب هريخ هبر حص ناف ث هزاجأ نم ىآر ىلعو س ةحابالاب ليقو

 هقرخ دت هنأل ، مكحلا ى ةمترغتلا دعب نم هيلع ءىش ال ليقو ث مرخلاو
٠ نامض الو ةعبت الغ هل زاج ام ىلع



٢٢٩ 

 .؟ ال وآ هقرف هيب ىصوي نأ هيلع و

 ع ةيصولا موزل لاح ةردقلا عم هب ىصوي نآ هيلع نا ليق دق : لات

 ناف ث ةمذلاب هقلعت عضوم ف اصوصخ هب آريب هجوب هنم جرخي مل اذا :

 هيلع ام كرتل هدمعت ىف رذعي مل هل نوكي رذع ام ريغ نم همزل دق ام عيض

 . آدبآ هموزل عضوم ىف هل سيل ام ىلا

 لثم ف اهزاجأ نم ىأر ىلع ةقرفتلا دعب نم اهموزل ىف فلتخمو

 همزلت نآو دبال هدايق ىلع اهناخ اهزيجي ال نم ىآر ىلع ال \ اذه

 ٠ لاح ىلع

 حصي ملو كلح مث ؤ هريغل ريناندلا و مهاردلا نم ءىش هدي ىف نميفو

 ؟ ةثرولا فرعي مل اذا اهي لمعي فيكف ف عضوم ىق ثراو هلل

 ىتح رثكأ وأ دحاو نم هثراول هب ىه ام ىلع اهلاحب ىمغ : لاق

 لاح هيلع ىتأي وآ ع هيدي ف اميغ هل زاج ام ىلع هيلا اهنم جرخي

 مكح اهقحلي نأل زوجيف ع سانلا نم هل ىه نم ةفرعم نم س سايالا

 ٠ اهعم هرمآ نم اذه ىلع فالتخالا

 ق هي لمعلاو لوقلا نم ءاج ام رثكأ ق زاج ءارقفلا ف اهتقرف ناف

 نم هكالمأ عيمجب ىصوأ هنآ الا هثرا و حص نا و - ميدق نم اذه لثم

ح هثلت هلام ن٥ه٥ ذفنأ ىصولاو 6 كلذ حصو هبر فرعي ملو همزل نامض



٢٣٠ 

 ريناندلا وآ مهاردلا هدي ف نمل له ع كلذب هاتخأ نم هثراول اثاريم ىقب ام كرتو

 ؟ ةفصلا هذه ىلع ىمولا اذه ىلا اهملسي نأ

 ىف امم ائيش هل ملسي نأ هل سيل هنأ اذه ىف ىدنع ىذلاف :لاقت

 ناف ، لمعي هب اميغ ةالابم ريغ ىف قحلا ريغ لبقي نمم هنأ فرع نآ دعب هيدي.

 ىلا غلب دق هنأ هعم حصي ىتح مراغ هلو ، نماض هملس امل وهغ لعف

 ٠ هل زاج نميغ ءارقفلا نيب هقيرفت نم زاج ام ىلع هلهأ

 ىلع هيق عضوي هنأب ىآرلا ء اج ىنلا عضاوم ١ دحأ ق عضو وأ

 ىلع ةياصولا ف لدت ةيانجلا هذه نأل ث الف الاو ، كلذ ىف هلوقي نم ىأر

 زوجيال قحلا ربغ ناف % هم لمعف هذخأ هاتفأآ نم لوق نم ناك ناو 4 ةنايخلا

 . لاح ىلع

 & اهتوبثو ةيصولا زاوج مضوم ىف باوصلا نع ج راخ هنأك اذهو

 نظلاخ اقح هنظ ناو ، هب لمعيف قحب سيل ام لبقي نأ هل زوجي فيكغ

 ٠ هفرعاف ائيش قحلا نم ىنغي ال

 ئ هرمأ نم اذه ىلع ىصولا اذه ىلا اهملسي نأ هل زجي مل اذاو

 هنأ هعم حص نأ دعم اهيغ لمعي ءىش ىاف ؤ هدب ق امم صالخلا دا رآو

 ؟ كلذ زاجف كلذك هلامب ىصوأ

ىلوتي نم تاقثلا نم هل ميقي ىتح مكاحلا ىلا ه رمآ عجريلغ : لاق



٢٣١ 

 مدع ناق ص ةنامأ هدب ق اهكرت وآ { اهيف زاج ام ىلع اهذافنا ىف اهرمأ .

 ٠ كلذ ى هماتم موقت ةعامجلاخ مكاحلا

 ء ةجح هل نونوكي نيذلا ةعامجلا الو مكاحلا ىلع زدقي مل ناخ

 اهلعج امێغ اهدافنا :هنلا زوجي له ، لاحلا ىف مودعملا ةلزنمب اوراصو

 ؟ ىصوملا هيغ

 سيل ليقو ث كلذك هب ىصوآ اميف اهتوبث هعم حص اذا لوق ىلع : لاق

 ٠ كلذ هلل

 ىطعي نأ اهرمأ ىلي نمل زوجي لهف ، اهقيرفت زاجأ نم لوق ىلعو

 ركذ نم ضيرملاو حيحصلاو لقاعلاو ع نونجملاو ىبصلاو غلابلا

 ؟ ىشنأو

 نوكي نأ الا ، ءارقفلا ىف هزاج الا قلطم هنل هزاجأ نم ىأر ىلع : لاق
 عفدي لقعي ال نمو ىبصلا نأ ريغ ص هلثمب ناعيب نأ زوجي ال نمم هلاح ىف

 نينومأملا نم هتقث لمكت مل نميف ىسعو ث ةقثلا ,لهآ نم امه رمأب موقي نم ىلا

 . نيملسملا نم ملعلا لهأ عم هزاوج ف فلتخي نأ

 . عايضلا نم هظفح ىلع نمؤب نم لاحي كلذ ف ناك نا ىبصلا كلذكو

 قف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ هيشي حل اصملا ريغ ىف هل ع اضيال ا نم هنوصو

وهغ الاو س اذه ىلع هب ةءاربلا ىنعمل هيلا اذه لثم ف عفدلا ةزاجا



٢٣٢ 

 ٠ هملع نع بيغب الام الا كلذ نم هيل ١ عفدي نآ هل سيل . لقعم ال نم ةلزنمب

 ٠ هحلاصم ف هغرفتسي ىتح هماقم هيغ موقي نم وأ

 سابللا ىفو ، هقيرفن زاجآ نم ىآر ىنعم ىلع هل زوجي امم هناغ

 . هزاوج مضوم ىف ىفكو ح هيلع هغرفي ىتح

 ؟ هريغب اهل هقيرفت ىف نيعتسي نأ هل زوجيو

 هل نم ىلا غلبي نأ لبق هملع نع ىراوتي اميغ هنآ الا معن : لات

 لهأل الا كلذ سيلو هل ةجحلا ةلزنمب نوكي نأ ىلا جاتحي ، عفدي هب

 دصعلاب هزواجي الآ هيف مهرمأي هب ام ىلع ، نينومأملا نم مهنود امو ةقثلا

 هزاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم كلذك نوكي نميف دبالغ ث هريغ ىنا
 7 غلبي مل هنأ وأ 6 هيل ١ هي هلسرأ نم ىل ١ غلب هنآ حصي ىتح هتءا ربل

 حصي ال ذا كلذك ى هيلع لاؤسلا موزل ىف جرخي نأل ىآرلا ف زوجيو

 هزجي مل نم ىآر ىلع هموزل نم دبالو هل هزاجآ نم ىآر ىلع همزلي نآ

 ىلا غلب نآ هعم حصي مل نا و &ؤ. لاؤس ةقثلا مم هيالع سيلو 4 هم رغب وأ

 ٠ لاح ىلع هيلا هعفدي نأ هرمأ نم

 ؟ هيغ هب هرمأي اميغ ةنايخ هيلع مهوتي مل اذا كلذك موقلا نم ةقثلاو

هجولا ىلع هادآ دت هنأب ٥ ربخأف هلآس ناغ ، ليق هنآ ىدنع اذكه : لاق



٢٣٣ 

 هلاسي ملا ناو ص ابابحتسا هب رمؤي امم وهغ عساولا نم ىغبني ىذلا ا

 . هيلع ساب الخ

 ؟ ةنايخلاب فورعمو & هعم ال رهجم ناك نمو

 نع نابيغي هب اميف اذه نم ءىش ىلع امهنمأي نأ هل سيل : لاق

 وآ هنيعب نانوكي اميف هل امناو ث هب هدارأ نم ىلا غليب نأ لبق ، هملع

 ىتح نمض لعغ ناغ ث هريغ ال امهيلع ابيقر هلعجي نآ هل زوجي نم نيعب

 ، نامضلا نم ءىربيغ صوقنم ريغ هيلا هب امهلسرأ نم ىلا هغولب هعم حصي

 ىفو ى هيغ هل سيل ام هلعف نم ىلاعت هللا ىلا باتملا نم هل دبال نكلو

 . لاح ىنلع كلذ هعم حصي نآ لبق مرغلاو لاؤسلا موزل ىلع لدي ام اذه

 اذه ىلع ىل نيبي الو ت هفرعآ هيغ اميف ىدنع كلذك وه معن : لاق

 ٠ كلذ الا

 هيلا عفد ام ذخآي نآو ث اهقيرفت ىلع هنيعي نأ دحأل زوجي لهو

 هب ىصوآ امم بناتدلا وآ مهاردلا هذه نا : هل لاق ذا ى ال وأ ةنئ اهنم

 ؟ هريغب كلذ هعم حص وأ ء اذكل اهي ىصوآ نالفل اهنا لاق وآ ء اذكل نالف

حصي مل ام ةقث نكي مل ناو ث هدي ف اميغ هلوق زاوجب ليق دق : لاق



٢٣٤4 

 3 هريغب نكلو ث هدب ىف ىه نم رارقاب ال ء ىصوملا لام نم هنأ ملعي وآ ، هبذك

 هضراعي مل ام هل قيدصتلا ىنعم ىلع هريغ ال ةقثلا نم زوجي هنا : ليقو

 ٠ كلذ ىف ةججلا هل نمم ضراعم كلذ ىف

 ولو ث الغ الاو ةنيبلا نم هريغب حصي ىتح زوجي ال هنا : ليقو

 اميغ امهنيب قرغ الو ، ءاوس هدي نم ذخألاك هل ةناعالاف الاو ةقث ناك

 ةقثلا نم هزاوج ىلا بهذي نم ىآر اذه نم هبحأ ىذلاو ى امهيغ ىدنع

 هزاجأ نم ىأر ىلع هل زوجي ام رادقم زواجي مل ام هل زاج نم

 ٠ هريغ ىلع ال

 هعم حص وأ ، هريغل هنأ رقأ هدي يف نم نكي مل نا ةنوعملا ىف كلذكو

 ممل ناو ث هلوق نم هلوبق عساولا ىف ةنانئمطالا ىنعم ىلع قيضي الغ هريغب

 هضراعي مل ام هيلا هيف ىصوأ هنأ الوأ كلذب ةياصولا ىوعد هعم حصي

 . مكحلا ىف رمألا رهاظ ىف هيلع ةجحلا هل نم عنملاب

 ةقثلا ىلا ةنامألا نم هيلع رهظي ام هب غلبي مل نا نومأملا ف ىسعو
 ةنانئمطالا زاوج عضوم ف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ نم ىرعتي الآ

 نآ الا ليبس نم امهادع اميف هزاوج ىلا سيلو ث ةبيرلا لاوزل ةبجوملا
 حبصي ىتح هزاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زوجيف ، هدي ف نوكي

 رهاظلا مكح ىف ىه ىتلا ةجحلاب وآ س هيف كشي ال ىذلا ء هملع نم هعم .

6 هقيرفت ف ٥ رمآ ىلع هنيعي نأ ىأ رل ا اذه ىلع هل زوجيخ ئ ةجح



٢٣٥ 

 ، .هتوبث عضوم ف هل زوجي نمم ناك اذا هيلا هب عفدي ام هنم لبقي نأو

 .٠ هقح ف هلدعل هم لمعلا ةحاباو

 حص ام هعم حص نآ .. دعي هل زاج امي مايقلا ىلع ةناعالا زارج رجو . . ! ...

 ءافخلا امهنم عنمي نآ .حصي ال ذا ك ىأرلا اذه ىلع هجو لك نم زاجغ ئ .هيبل ا

 ئ ةياصولاب ىصولملا. نم هل ةزاجالا نوكت ام عضوم ق الا ةنايخ روهظل وأ ةنامآ

 ٠ هتياصو لطبت نآو > دعيال هتنايخ ة هحص مم اهناغ

 هزاوج عضوم ق .هلدعل زاجغ . حصي اميف حصي امم هفرعأ الخ الاو

 جاتحيف امهنم نوكي نأ الا مهللا ع عنتمم قحلاو ناعم لدعلا نأل ، هلضفغل

 & هيلع اظغاح ذاقنالا ف تاقثلا نم مكاحملا هعم لخدي نآ ىلا لوقلا رثكأ ف

 ٠ هنود ءىشب اذه لثم ى درفني نأ هل سيل مث

 نم برقأ نوكي نأ اذكل نالف هب ىصوأ امم اذه هلوق ف وجرأو
 لام نم نوكي الآ لوألا ف لمتحي امل اذكل هب ىصو نالفل اذه هلوت

 ٠ كلذك حيرصتلا نم هيغ امل ىناثلا سيلو > ىصوملا

 هعم حص ال و ؤ هريغل لام نآ هقيرفت ىلع هل نيعم ١ هملعي مل ن ١ و

 ؟ لاح لك ىلع ةزئاج هل هتداعالاف ، هب هل رقأ الو ّ ةجحلاب

نمل هدي نم ذخألاو 2 نيملسملا لوق نم ىدنع هيف جرخي اذكه : لاق



٢٣٦ 

 ىل نيبي الو ث افالتخا مهلوق نم هيف ملعأ الو ، كلذك كنم ءىشب هيلا عفدي
 ٠ كلذ الا هيغ زوجي نأ رظنلا ق

 هلوسر دي ىلع وآ هدي ىلع ضيرملا اذه نم ءىشب ىصولا عفد ناغ

 ىل ا . ه ذخأي نآ ليق نم تامو هريجن دحآ ضيرملل ءىشلا ضمقبيغ ئ هيلا

 ` ؟ همكح ف نوكي نم

 هبر فرعي ال اميف هغرعأ ءىش اذه ف ىنرضحي هنأ ملعأ ال : لات

 هريغب هل سايقلا فو ث لاقي ام هيغ عفراف ، لاحلا ف نيملسملا لوق نم
 ح هرمأو ضيرملا نذا نع ضبقلا ناك نا هنآ ىلع لدب ام حص نا ايادهلا نم

 غ لصألا ىف هل وه نمل عجار همكحف الاو ، هدعب نم هثراولو هل وهف
 ٠ هنم ل دي وه ذا ؤ هلوس رو ىطعم ١ نبب قرف ال هنأل

 هنأب هيغ حص اذاو ى اهنع جرخي نمل هدب ىف دعب هنأكف اذه ىلعو

 ةيطعلا ىف فالتخالا نم ءاج ام ىنعم هقحلي نأل زاج ء ةيدهلا هبشي امم.

 ء ىطعمال نوكت اهنأ ىف ىطعملا دي نم لاصفنالا دعب اميس الو ، لاح ىلع

 . اهيف هجو لك ى اهلثمك نوكي نأ حصي ال هنكلو هيلا عجري وأ

 هب ليق ول نأ كلذك نوكي نآ نم ىأرلا ىف ف دعيب الآ كلذ ف ىسعو

 د_ق امم هناغ ء ىطعم ا لام نم ال ناك ناو 0 ىآر ىلع هجولا اذه ىف

ليبس ىلع مهل هداينق ىف راصف ع ءارقفلل هزاجأ نم ىأر ىلع هيغ هل زيجأ



٢٢٣٧ 

 صاخشألا نم دحأل ء صالخلا ىف نييعتلا ىلع ال ةلمجلا ىف قاقحتسالا ٠

 هللا لام نم هريغك هلاح ىلع نوكي نآ ىلا برقألاغ دعب هزرحي مل امو

 ىلع ىطعملل لامب سيل هنأل ع هلثم ىف اذه ىلا بهذي نم ىأر ىلع ىلاعت

 ئدعي نآ نم متميف هل نوكيف ث هكلم ف نيعمل مزال قح وه الو ي لاح

 ء هيلع مطق ريغ نم زارحالاب الا هل نوكي الآ ىنبجعآ اذهلف ث هريغ ىلا هب

 هل ناك نمل ىأر عضوم هنأل ، اذه الا هيغ حصي نأ زوجي ال هنأب

 ٠ كلذل الهأ

 هل زوجي نمم هريغ ىلا هب عفدف آدحأ ىطعي نآ هلوسر رمآ ناغ

 ؟ ٩ ق وآ ‘ ادمع

 همزلي امك هل مرغلاف الاو س ردقت نا ءىطخملا ىلع هل درلاف : لاق

 نآ هريغ نم ىلوآ هب وهف اذه ىلا برقأ دمعتملاو ے هل هزحي مل نا

 ةجحلا عضوم ريغ ىف هلوسر ناك امهم نامضلا نم هل جرخم ال لسملا

 . مكحلا رهاظ ىف هل

 همتأ ناو ، هب هرمأ امبف هفلاخ دق هنل همزعو هدرب هذخأي نآ هلو

 ىدعي نأ منميغ ، همكح ىف ءارقفلا نم مولعمل ال هلصأ ىف هنأل زاج هل

 نم ىرعتي الآ رظنلا ف ىسعف ةجحلا عضوم ى ناك ناو ے هريغ ىلا هب
٠ هل همتي مل نا اذه ىلع هعم هنامض ف فالتخال ا ىنعم هتحلب نآ



 س ٢٣٨

 نامضلا نم اجرخيل أطخلا عضوم ف هل هزيجي نأ هل ىنبجعيو

 ء ةدئافل ال دعب امم هوند ىلع ماري ناف ع بيرق هب امهل جرخملا ناغ ث آعيمج

 لضفألا هب ءىطخت نأ اصوصخ كاذل لهأ وهف هذخآ ناف دمعلا فو

 . كلذ نم آعيمج آربف راج هل هزاج ناو ث لذرألا هثارت نم

 وه ااذاغ ، نومأم هنظي ادحأ ىبصل لاملا نم اذه نم ىطعأ ناغ

 ؟ دعب هدي ق ءىشلو ء كلذ ىلع هنمآ نأ هل سيل نئاخ

 عفدلا موي ةجحلا ةلزنم ف ناك ناغ هنم هذخآ ىف هيلع عجريلغ : لاق

 اهنم دبال ةبونلاغ الاو ، هئارو نم هيلع ءىش الف ، هل اذه نم ضبقلاو هب

 هنمأي نأ هل سيل نم نامض ف وآ ث ةنامأ هريغل هدي ىف ام هيلع هنامتتال

 ٠ زاج ام ىلع هبر نم نذاب الا هيلع

 مل نم هيلع نمأتسي نأ هل زجي ملغ ، عضوملا اذه ف مدع دتو

 ء ةنايخلاب فورعم وآ لوهجم نم ةنامألا هتحص ف ىضتقي ام هعم هل حصي

 هاطعأ ىذلا نكي ناو ى اهب ةمهتلا بابسأ هقحلت نأ هيلع زوجي نم وأ
 جرخي نآ هبشيف ىطعملا اذهل آبآ هقاقحتسال هزاوج عضوم ىف ىبصلل

 . ةاكزلا نم هريغب هل سايقلا قيرط نم هقحليف ث هيف

 امهنم ىطعي هنآ ىلا ةالصلاو ناميألا ةرافك ف بهذي نم ىأر ىلعو

نم ىأر ىلع امهيغ هل زيجأ دق ذا ، اذه ف سأب هيلع نوكي الآ هل



٢٣٨٢ _ 

 نآ ىبصلل بألا ريغ ف هل سيلف الاو ، لاحلا ىلع ةاكزلا فو ث هزاجأ

 وآ ، عامجالاب ةجحلا عضوم ف نوكي ىتح هيلا هب مغدي ام ىلع هنمآي

 هلام عفدي نآ هل نوكي ام لاح ف ىأرلا عضوم ف هزاجأ نم ىآر ىلع

 ٠ هيلع هتقفنآ اميغ هيلا

 هميلست نم اذه ىلع ىبصلل همكح ف ىقبيغ هدي نم هدر ىلعو

 ؟ هريغ ىلا هلوحي نأ هل زوجي وأ س هيبآ ريغ ىلا

 اهزاوج ىلعو ث هدلاو ريغ نم هل ىبصلل ةيطعلا زوجت ليق دق : لاق

 نم زارحالا هيلع نا رخآ لوق قو ، هيلع زارحا الو ، هل ةتباث ىمف

 نكي مل ع هاطعآ اميف هلىطعملا عجر ىتح اهزرحي مل ناغ ث غولبلا دعب

 نم هل زرحأ نا ىأرلا اذه ىلع هل اهيغ ةعجرلا زاوجل ءىش هل

 نم وآ ، هدلاو نم بستحم وآ ليكو ¡وآ ىصو وآ دلاو نم ال هزارحا حصي

 اذه ىلع زارحا هغولب دعب هيلع نكي ملو ، مهريغ وآ هماحرأ نم نوكي
 ٠ هنامز ف لاملا تزرم نم أطخلا ناك ول نأ جرخي

 ةحابال ا ى نكلو ]| هجو لك نم ال } هناكمل هنآ الا هربغ نم ١ ذهو

 ىنعم هقحلي نأل زاج ههبشآ ناغ ك ٥ زاجأ نم ىأر ىلع هلل ه ز ١ وجل

 ٠ ههوجو لك نم ههبشي ال هنكلو س كلذك كلذ ناغ ڵ فالتخالا

 ليق ول نأ انيد رظنلا ىف باوصلا نم دعبي الآ هيف زوجي نأ ىسعو
ىسغفت ىف برقأ ىنأ الا ، هيلع زاج ام هيف زوجيف س اذه هف هلثم هنأب



 س ٢٤٠

 غ ةلاسرلا ىنعم ىلع عفدلا نوكي ام عضوم ى اذه ىلع هيغ عوجرلا زاوجب

 لدب لوسرل؛ نأل ، ىبصلل هضبق ف باستحالا ىنعم ىلع ال ذخخلو

 ٠ كسرملا نم

 لصألا ىف كش الو س دعب هنع لصفني مل هنأكف هدي ف هئاقب ىلعو

 نأ هل زوجي نم ىلا هميلست نم هل سيل ام هيغ ىتاغ ، هريغل هنأ
 هليوحتو ى مراغ هل وهف هردقي مل ناغ ع مزال هيف عوجرلاغ ي هيلا هملسي

 موقي نم ىلا هملسيلف هل همامتا هبجعأ ناو ك عساو هريغ ىلا ىبصلا نم

 ريغ نم ةقثلا ريغ ناف ، ةقث بستحم وآ ليكو وآ ىصو وآ دلاو نم هرمآب

 ٠ زوجي ال هدلاو

 وجرأو ى هزاوج ف فلتخي امم هناغ ، نومام نوكي نأ الا مهللا

 ىف ةءاربلا اذه نم كلذ ىف هل دبالو ع هب عسوت نم ىلع قيضي الآ هيف

 نم هيلا عفد ىلع نمؤي الو ، هسفنب هرمآ ىف ىبصلا موقي الام عضوم

 ناك ناو ث هلام حلاصم نم ءىش ىف وآ هحلاصم ىف هلعجي نأ لبق هعايض

 لوقلا نم ىضم دقف ، هل عييختلا نم هيلع ىشخي الف ، هظفحي نم لاحب

 . هيف مكحلا هجو ىلع هيلا هميلست ف لدي ام

 ىف زاج اميغ مضو دق هنآ كلذ ف هعم حص اذا ، لاح لك ىلعو

 ىف هيلع مرغ الف هيلا غلب دقو ث لاح ىلع دارملا وهغ لام وأ سفن

هعغديل هنع عوجرلا اذه ق بحأ ناو ئ هقبرفتل هيغ هجولا اذه نم نيحلا



٢٤١ 

 جرخي مل امو ث امهنيب قرف ال ي هدي لثم هلوسر دب نأل هل زاج هريغ ىلا

 هل لقع ال نميغخ لوقلا و ع هلام نم نكي مل ناو ح هلاحب وهغ دعب هدي نم

 ٠ ء ١ وس هحلاصم ق ٥ ذافن ١ ىلع ن ابييصل ١ نم رمؤب ال نم لثمك

 ء هل ىصولا رمأب ال ءارقفلا نم دحأ لاملا اذه نم ذخآ ناو

 ؟ مهل ه زيجي نم ىلع هل حصب له هنذا نع ال و

 زوجي ام رادقم ىق ناكف ث هل هزاجأف ، ىصولا همتآ اذا معن : لاق

 هنأل ، هل زجي مل همتي مل ناو هيلا ليبس ال هناخ ع هيلع داز اميف ال هلئمل

 ىلع همزع راتخاغ حص نا هنامض هبرل هقيرفت ىف هيلعو ع هريغ دب ف

 ٠ كلذ ىلا اذه ىف بهذي نم ىآر

 ؟ هقرغ اذا نماض ىصولاف ىآرلا اذه ىلعو

 ىصوملا رمآ نع ناك ناغ ع هبر ىلع هغلتأ ىذلا وه هنأل ، معن : لاق

 ء لام هل نكي مل ن ١ و ؤ هيلع ء ىش ال هناف .© ىصول ١ ىلع ال هلام ىل ١ عمج ر

 ىأر ىلع ال مرغلا هيف همزلي نم ىآزر ىلع نامضلا ىنعم هقحلي نأ ىسعغخ

 . مكاحلا ىلا رمألاف عزانتلا عقو ناف ، هيلع ءىش ال هنأ ىلا بهذي نم

 . هيف ءىش الغ هرمآ نع هقيرفت ناك ناغ

 هنم ىطعي نأ و { هلومي نمل و ه رقفل هنم ذخأت نآ ىصولل روجو

؟ ةريقغ تناك اذا هتجوز



٢٤٢ 

 نم عنملا هجو ىل نييب ال ذا ، هيغ هزاجآ نم لوقت ىلع : معن : لاق
 مهنيب قرغ ال مهريغك هيف مهغ ث ءارقفلا ةلمج نم مهنأل ، مهل هزاوج

 ٠ كلذ ىف

 ىلع هنع قرفي نآ ىصوملا هب ىصوأ امم ذخأي نأ ىصولل زوجيو

 . ؟ هلام نم ءارقفلا

 نمل الو ڵ هسفنل هنم ذخأي نآ هل سيل هنآ اذه ف ليق دق : لاق

 ٠ هريغ ىلع هنم قرغي نأ دعب نم هزاوجب ليقو ع مزال ف هلوعي

 بحألا وهغ فعتسي نآ أ هللا همحر ىراوحلا ىبأ خيشلا لوق فو

 اذه ىف قح هل سيل لاح لك ىلع ىنغلاو ى هل زئاجغ ذخآ ناو ث هيلا

 ٠ هدر همزل دحآ هنم ىطعآ ناغ ئ لاملا

 ؟ هنامض هب هملع ىف ىطعملا ىلعو

 اميف رذع ال اذه ى نيملسملا لوق نم ىدنع هيغ جرخي اذكه : لاق

 هزيوحت ىف قالطالا ىلع هفالخ زاوجل زاجم ال ي رثآ مهلوق نم هيف هغرعأ

 ٠ هيف حص نا هبلع زوجب ال امم كلذ ناغ 6 آرظن

 نوكي ام عضوم ف ءارقفلا نيغلابلا هدالوأ نم هلوع همزلي ال نمو

؟ ال مآ كلذك مزال ريحغ ف مهلوعب مزتلم



_ ٢٤٣ _ 

 عنملا ىف ءاوس ىلع نونوكي مهنأ عضوملا اذه ىق ىل نيبي ال : لاق

 .فالتخالا ىنعم هقحلي نأل زوجي امم اذه نأل % ءاطعلا زاوج نم مهل

 كلذك هيغ جرخي نأل حصيف زوجي امم هناخ هيغ رظناغ ، مهل هزاوج نم

 . رتفلا عضوم ف

 لاملا اذه نم ىصولا هاطعأف هرقف رهلظآو ز هانغ متك اذا ىنغلاو

 ؟ هرقف رهالخل

 .ء هملع نع نطبم ام هيلع سيلو 6 رهظ ام هل نأ ىدنع ى ذلاخ : ل انت

 هريغ هملع نم الو & هللا ملع نم هيلع سيلغ هريغ هملع نا و && :رتنتساغ

 ٠ هملعم اأاصوصخم اذه ف ناك لم ٨٧ ءىش

 ۔ هانغل هل زوجي ال نمم ه اطعأآ موي هنأ دعم نم هعم حص ناف

 ؟ هيلا عفد امل درلاب هبلاطي نأ هل لهو

 ح نامضلا موزل ف فدالاتخالا نم ىرعتب ال امم هارأ ىنا : لاق

 ء هلهآ نم سيل نم ةقفاومل عفدلاب هنامض همزلي نآ ىآر ىلع ج رخيف

 نأ رخآ ىآر ىلع جرخيو ‘ هريغب آطخأف اهجو هع دا رآ هنآ هعم حص دقو

 .٠ هل زاج ام ىلع هعوقول هيلع ءىش ال

 ىلع هيلا اهدري نأ هل ذخألا ىلع كلذك درلاب ةبلاطملا ف لوقلاو

دبالف الاو س هعم اميغ ةنامألا عضوم ق ناك نا هيدي نم هذخأ ام اذه



٢٤٤ 

 لام نم هنآ هعم حص امهم & هل ه زا وج ف فالتخالا ىنمم هتحلب نآ و

 لام نم هنآ حصب مل ناو ث لدعلا مكاح نم هبلع هم مكحي مل ام كلاهلا

 .٠ هل زاج كلاملا

 نوكيغ ء هصالخل هذافنا ق هكراشي نآ ةحصلا عضوم ق ىنبجعيو

 ٠ هملعب

 عضوم ق ناك اذا هيلا هدرب نأ هيلعو هل له ىصولا هلأسن مل ناو

 ؟ كلاهلا لامل درلا ف هل ةجحلا

 رخآ لوق ىلعو س ىأر ىلع يدنع هيف لوقلا نم جرخي اذكه : لات
 حصي نا دعب اذه ىف هزاجأ نم ىآر ىلع ءارقفلا ىف هقرف ءاسث نا رايخلا هلغ

 ٠ حص اميف ىأرل ا كلذ ىلع كلذكف ى صومل ١ نم هعم

 ء هرمأب هربخي نأ دعب ىنغلا اذه هيلا هدري ام لبقي نأ ىصولا ىلعو
 ٥ ريغب هعم حصب وأ

 هبلاطي نأ ىطعملا ىلع ىريو ث هدر ذخألا مزلي نم يآر ىلعف ! لاقت
 ردقي مل نا هريغ وآ مكاح نم هب ردق نمب هدرتسيل هعم حصي نآ دعب كلذ ىف

 نأل ، هيلع نوكي نأ ث هدايق ىلع هيغ جرخيف ث عانتمالا عضوم ف هسفنب
٠ كلذك سيلو ىنعم ريغل ىهف الاو ، رخآ ءىشل ال ةبلاطملا همازلا



. ٢٤٥ _ 

 هتوبثل حص ناو « هبلاطي نآ هيلع سيل هنأ ىلا بهذي نم ىأر ىلعو
 نآ الا ى همزلي الآ هبيغ ص هل عغخدلا نيح هل زاسج ام ىلع هذافنا ىف

 ٠ ملعآ هللا و .{. عبطيو همكحل عمسب نآ ال ا هل ال نم هبلع هم مكحي

 . ه كلذ ف ٣ :و

 نآ هل .له > رقتغا ىتح هدي ق ءىشلا ىقيو 6 ىصولا هيلطب مل نام

 ؟ ٥ رقفلل دعي نم ه ذخأب

 ملف ، هجشآ اميف زيجا دق ذا ، كلذ هل نآ اذه ىف ىل عقي ىذلاغ : لاق

 ٠ كلذك هدايق ىلع نوكي نآ الا هيبغ حضيب

 ؟ اذه نم هب ىصوأ حص اميف ىصو هل حصي مل ناغ

 اهذاقنا ف اي اصولا نم هعم هنأ دحأ حص امي موقي نأ مك احللف : لاق

 . هل هزيجيف هب هرمأي نملو س هلام نم

 زوجي له . هل ىصوآ هغاده آ ىعد اف كلذك هل امي ىصوأ هنآ حص ن اخ

 5 هرقغفل هلام نم هيلا عفدي ام هل لحيغ ي هقدصي نأ هاوعد هعم حصي نمل

 نوكي ام هيلا ملسيو ع هعيب زوجي اميغ هيدي ىلع هلام نم ءارشلا هل زوجيو

 ؟ ال مآ كلاهلا ا ذهل همزل نامض وآ نبد نمم دريع وأ نمثلا نم 7

ذخأب نأ هل حصيو ث هقدص نم ىلع سأب ال هنأ ةنثلا ىف لين دق : لاق



٢٤٦ 

 هزاجأ نم ىأر ىلع هرقفل اذه نم هيلا هب عفدي ام كلاهلا لام نم هنم
 .. ٠ هيدي ىلع هقيرفتل لاملا نم هعيب زاج امل ءارشلا هل زوجيو ى ءارقفلل

 ليقو ع هيلع وآ كلاملا هعم نوي امم اهريغو ةميقلل ميلستلا كلذكو

 ىف جرخي نآ اذه ف ىسعو ةنيبلاب هل كلذ حصي ىتح هزاوج نم عنملاب

 .. مكجلا

 ء هيلع هزراكنا ف ةجحلا هل نم ريكنلاب هضراعي مل ام عساولا ف لوألاو
 نوكي نمم هريغب هل حصي ىتح هلوبق حصي ال هزاجآ نم لوق ف كلذ مم هناغ

 همتي نأ ، ءارشلاو ميبلا وأ ءاطعلاب هذخآ امل درلاف الاو ث ةداهشلا ىف ةجح

 & لدعلا مكاحلا هميقي نمم وآ ، ىصوملا نم هيلا ةياصولاب ةجحلا هل موقت نم

 هنأك ءارشلاب همامتا ىف نوكي هنأل ث عاجلا ىف ىآر ىلع هب ىصوأ ام ذاقنال

 . ءادنلا ىف ال عيبلا نم

 هل مراغ هنأل ، هيلا هملس اميغ عجري نأ هلو ءىشب سيل لوألا نأل

 هزيجيف ىصولا هب ىضري نآ الا ث هيلع راصف همزل امم وأ ث هدي ف ةنامآ

 ىلع نومأملا ريغو ، كلذ هتزاجا زاوجل هب ىضريغ هزيجي ام عضوم ىق امهل
 الا ، هيعدي ام ىلع لمعلا ىلا الو ي كلذ ف هقيدصت ىلا ليبس ال هلوقي نم

 وآ ث ةجحللا هل نمم ضراعم هضراعي مل ام هيف ىأر ىلع هيدي ف نوكي نآ

٠ لاح ىلع عفديو ف كلذ نم منميغ نئاخ هنأب حصي .



٢٤٧ 

 هل ىصوآ هنآ هيلع وآ > مها ردلا هذه كلاملل هدي ق نم دنع حص ناغ

 آربي له ى.هيللا اهملسي نأ ىلع مكاحلا هربجف ةنايخلاب فرع دق نمم هنآ الا

 ؟ال مآ اهنم

 لدع مك اح ه ربجأف هيل ١ عغ دي نأ هل سيل نآ اذه ق ليق دق : ل اقت

 اميف الو ، قح مزال ف كلذ هزجي مل زوج مكاح ناك ناو ث هيلع ءىش الغ

 ؟ هبلع زوجيف ةمهتملا هتحلت نمم هنآ الا ۔© ةنايخل ا هيلع حصت مل نمو

 راثآ ق اندجو ام ىلع اذه ف دحاو اهيف لوقلاو 5 كلذك وهغ : لاق.

 . هللا دمحلاو ، آرثأ مهلوق نم هانذخآف ، ارثؤم ءاهقفلا نم نيملسملا

 أ هن امأ نم ء ىش ىل أ هملع ق ث رقي ملو & ه رمأ هعم حصي مل ن ١ و

 ؟ اهنع هدعبي وآ أ امه دحأ نم هب رغي ال و ؤ ةحص ال »

 ف كلاملل نوكب ام هيل ١ عفدي نآ هلو ڵ هعم لوهجم ا وه اذهغ : لاق

 نأل ع كلذ ىف هل ىصو هنأ هعم حصي نأ دعب هيلع ام هل ىدؤي نآو ث هيدي
 ، ةنايخلا هيلع حصت مل ام كلذك وهغ هب قثوف ث هرمآ ىلع هنمتئا دق ىصوملا

 ٠ ةنامأل ١ نم هدعييف 0 اهنم هيرقب ام وأ

لوق ىلع نومأملا فو ث هعم ةقثلا حصي ىتح كلذ هل سيل هنآ : ليقو



٢٤٨ 

 آاصالخ نوكبو 1 هزاوجل هس حصيفغ ‘ هبلا هئا دأب لدع مكاح هيلع مكحب مل ام

 . ىلاعت هللا عاش نا

 ؟ لاحلا ق حلصأ ةلودلا زع ف هذافناو ك لاملا تيبل هلعج نأ اوأر

 . ءأ رقفلا ق قرفي نأ ىصوأ هب ىصوم ١ نكي مل نا ىل عقي اذكه : لاق

 ؟ كلذك قرغي نآ هب ىصوأ ناك ناف

 .ىلوأ هب ىصوأ امل عابتالا نوكي نأ عضوملا اذه ف ىسعغ : لاق

 تيبل هلعجي نم لوق ىلع زوجي امم هنآ ريغ س كلذك هزاجأ نم ىآر ىلع

 ؟ ال مآ قرفتف عابت نأ هلام نم لوصألا هذه ىف زوجيو

 ىأر ىلع اهتلغب عفتني افقو ، اهلاح ىلع كرتت اهنا لبق دق : لاق

 ٠ ٥ز اجأ نم

 ىصوأغ ، اهيغ داز وأ ، اذه ىلع اهتلغ ذافناب موقي نأ ىصوملا ىلعو

 ؟ ءارقفلا ىلع اهنم اهتلغ نم نوكي ام قرغي نأ

دحأك اهيف هنا :: ليقو ث ايح مادام اهب مايقلا هيلع نا ليق دق : لاق



_ ٢٤٩ 

 اهتالغ نم قرفي نأ ىصوأ اذا اميف رمألا نوكي نآ ىسعو : كلذ ىف نيملسملا

 ٠ لاح ىلع فالتخالا نم جرخي ال هنكلو ئ دكوأ اهرامثو

 ؟ ءارقفلا ىلع قرفتخ عابت نآ اهب ىصوآ ناف

 نآ ىصولا ىلعو .{ هل هزاجأ نم ىآر ف هيلا اذه ىق رمألاف : لاق

 . ىآرلا اذه ىلع هموزل عضوم ف هيلع ىمصوآ ام ذافنا ف ىصوملا عبتب

 عنمب هل قيرفتلا ركذي ملو ، اذه ىلع هل امب ىصو ناك ناغ

 ىلع كرتي نأ زوجي له ث لاملا تيب ىف هل مضولا كلذكو ث ةحابا الو

 ؟ ءىشب هل ضرعي الف ث المهم هلاح

 الا ىشب هنم عفتني ال هنإ لوهجملا ىف لوقي نم ىآر ىلع معن : لاق

 وه هنإ لوقلا اذه ىف ليق هنأ ريغ س رمؤي اذه ىف هب ام رثكآ قيرفتلا نآ

 ٠ لوصألا ىلا برقألا

 كرت نم عضولا اذه ىق ءارقفلا ىلع هقرفي نأ ىصوملا زوجير

 ؟ ال مآ كلذ ىف ةثرولا نذآتسي نأ ىلا جاتحي وآ % هقيرفتم ةيصولا

 عنملا ىف ىأرلاب فالتخالا مكح هقحلي نآ همشب امم هارأل ىنا :: لان

حصي نأل زوجي اسناو ث لام نم اذه ى هلام كالهتسال لاح ىلع



. ٢٥٥٠ 

 ، هيف امل ذافنالا دعب نم اهرثؤي ةيقب هل ناك ول نأ مث ، هآر نم لوقت نم
 ٠ كلذ ىف لخدي امم هرصبأ الخ نيدلا ىف هقارغتسا عضوم ف اماف

 ؟ اريقف ناك اذا هنم ىطعي نآ هثراول لهق ءا رقفلل هزاجأ نم لوق ىلعو

 هيلع زجخي امم هنأ عضوملا اذه ىف ىل نيبي الو ، كلذ ليق دق : لاقت

 ىصوملل آثراو ناك ناو ث لدعلاب هزاوج منميف، هزاجأ نم ىأر ىلع

 هعوجر ىلع هنأكف ، هلاح ىف هرقفل هريغ نم هيلا عجار اذه ناغ ء لصألا يف

 نآ لهجف ، هل ىصوآ نمل راص دق هنأل هلام نم نوكي نآ نع جراخلا ف

 هيغ وهف ص كلذك نوكي نآ ىآرلا اذه ىلع هيغ زاجف ص هنيعب فرعي

 ٠ كلذ ىف قرف الو & هريغك

 ضورعلا نم نوكي ام ميمجو ث ديبعلاو ناويحلا نم لوصألا ادع امو

 ؟ هبي لمعلا رظنلا بجوأ نآ ىأرلا اذه ىلع

 اميف زاج هنيعب قرف ناو ث نمث قرفيف عابي هنإ هيف ليق دق : لاق

 ح رثألا ىف ناهجو نذا امهغ ءانغلا دح ىلا رقفلا نم ىطعملا هب جرخي مل

 رهظ ىنعمل ع نيحلا ىف هب لمعي نأل زاج رظنلا مكح هبجوآ امهنم ءىش ىأو

 ح عيبلا ف ةرات ناسحتسالا عقي دق امم هناخ ، هرصبأغ ةحلصملا هجو هيغ

 هآر نمل ىأرلا اذه دايق ىلع زوجي امم هلكو ، نيعلا قيرفت ىف ىرخأو

. هيغ هب لمعي نأ هل زاجف



. ٢٥١ 

 مهدزغفي مل ىصوملا نأل ع ءىشب ديبعلل ضرعي الآ هبجعآ نا ىصولاو

 نم هب ىصوآ ام ةلمج ف اولخد امناو ث عيب وأ قيرفت نم مهصخي امب

 اههبسآ ام وآ ث هبر فرعيب ملو همزل نامض نم وآ ، همزل قحب هكالمأ عيمج
.٠ 7 

 ؟ كلذ هل له ث ىنعملا ف

 مهنأل ، اذه ىلع هب ىصوأ اميف:اولخد ناو ىدنع اميف معن : لاق

 قيرفت نم.ءعىشب مهل ضرعي الآ هدعب نم مهيغ هل ناف ث هكالمأ ةلمج .نم.

 ىنأل ،.هزاجآ نم لوق ف زاج ام ىلع هل قيرفت نمثلا ذاقنال ء عيب الو

 ص رثأ ف باوصلا ىناعم ىلع جرخي امم اهخرعاف كلذ مزلت ةلع ىرأ ال

 ٠ رظن ليلد ىف الو

 ف بجوم ال ث همازلا ىلا ليبس الغ هبجوت ةلعل هموزل حصي مل امو

 ىلع ىآر ق الو 6 نيد : صوصخ ف الو مومع ف هباجيا ىضتقي ءىش

 ٠ لام الو سيفن ق 6 لاح

 ىأر ىلع قيرفتلاو مهل عيبلا دارأ هنأ وأ ، مهل ضرعتلا كرت ناغ

 موقي نأ ردقي الو داري ال نم مهيغ ناكو ، دحأ مهدري ملف هزاجأ نم

 ؟ كلذ هيشآ امو ئ هسابيلو هيرشو هلكأ ٢ هيلا ح اتحب امب

 دق ذا ح هللا لام نم هرمأب مايقلا ىلع ىوقي الام ىلع قفنيلغ : لاق

تام وآ ء لام هالومل نكب مل اذا ديبعلا نم هسبح زاج نميغ زيجأ



. ٢0٥0٢ 

 جرخي نآ اغوخم ناكو ى هثراو حصي مل اذا ، ىلوأ هثاريمب ردي ملو ، ىلوملا

 لثم ح ىلاعت هللا لام نم هيلع قفنبف 4 نجسلا ق ع دوب نآ هتوق ف لمعيل

 7 ءارقفلا نم زا رحذلا

 ىف هنأل ، رهلخآ اذه نم كلذ ف هزاوج نأ ىلع لدي ام اذه فو

 ةطجي هنآ هللا دبع نب ناسغ مامالا نع رثألا هب ءاج ىذلا نآ الا ، رقغأ هلاح

 هل اهعفدبغ ى ةرجالاب اهظفحيو اهاعري نم ، باودلا نم هبر فرعب ال اجل

 .موقي ال نميف زجي مل اذه ف زاج ناو ث اهبر حصي ىتح ي لاملا ثيب نم

 ٠ كلذك نوكي نأ الا أ ديبعلا كئلوأ نم هسفنب

 نم ءىش عضوملا ىف ىلاعت هلل لاحلا ىف نكي مل ناو ث ازاوج ىندأ هنأل

 ملسي نأ زوجي ال ذا ، ردق امك هب موقي نأ هرضح نم ىلعف ث لاملا

 مهو ث اهريغ وآ ةعماجملاب ةكلهتلا ىتح عابضلا ىلا نيملسملا ىنارهظ نيب

 . اهنم هذافنا ىلع نورداق

 ح هرمأو مكاحلا ىآر ىلع ضورعلاف الاو س هل ريخ وهف عوطت نمغ

 ، هدوجول لاحلا ىف نكمآ نا هماقمب همدعل ةعامجلا نم لدعلاب موي نم وأ

 ىف هرصنل هل هزاوجو ث هيلع هموزل عضوم ىف باستحالا ىلعغ الاو

 3 رثكأ وأ دحاو نم لهج ناو ، هبر ىلع قح نم هل نوكي ام ىلا هلاصيا

٠ هل حص نا مكحلا ىف هل نوكيف



٢٥٣ _ 

 عابيو ، ةميقلا نود امب كلذ ىف ىعستسيغ حصي مل نا عساولا فو

 نآ الا ء هل همزلي اميف هلبق نم هالمم ىلع راص ام ءادأل اهقرغتسا نا

 هيلع حص امب هيخ ذخؤيغ كلاملا حصي وآ ث هئادأب اذه نم هسسقن كفي

 هلام نم هذخآ ىلع رسلا ىف ردق نل عساولا ىفو مكحلا ف هل حص نا

 ٠ الف الاو هل حص ول نأ هموزل عضوم ف

 ىضري نم هرمآ ىلع دهشتسي نآ مزال ريغ ىف هب ىلب نمل ىغبني اذهلو

 ةجحلا ةلزنم ىف اهل ءادألا موي نوكب نأ ىسع ةنكمأ نم وأ ، ةداهشلا ف

 ةيدأت ف ىعسي نأ زجعألا نم هلاح ىلع ىقب ناو ، اذه ف هبر ىلع هل

 غولبلا نمو ، لصألا ف هديس ىلغ مزلي اميغ هيلا مزلي اميف هيلا ىدوأ ام

 كلام هل حصي ملو س ةميقلاب هديري نم مدعل ع لدعلاب عيبلا ىف نمثلا ىلا

 ىف وآ مكحلا ىف همزلي امب هل نوكيف ، لهجلا نم جرخيغ ، هب فرعي

 . لاحلا ىف رجألا نم ءىش ريغلا ىلع هل سيلغ ى عساولا

 ههجو هب دارآ نا س لاملا نيع ىلا هرقغ موي هللا ىلع هرجأ امنا

 نم متعلا ىف جرخي دقو ( المع نسحأ نم رجآ ميضي ال هللا ناغ ) ىلاعت

 ىف لعجيغ عابي نآ ث نيملسملا لوق نم اهلهأ ةغرعم نم سايالا عم باودلا
 رقملاو لبالا ىفو ص ةنامآ لاملا تيب ف وأ ح ءارقفلا ىف وآ ح ةلودلا زع

. هيلا جاتحي اميغ لعجيف ، ىركت نآ ريمحلاو لاغبلا و ليخاا و



٢٥٤ 

 ةقثلا نم ؟دحأ نمأي مكاحلاغ ، اهفكي مل هنأ وأ ، ىرك اهل نكي مل ناف

 اهمايأ ىف عمجت ام ءافول عابتخ ث اهنمث غرفتسي ىتح ةرجألاب اهب موقي نم

 ىرتشملا ىلا مغدي نأ نيب نيح دعب نم حص ناغ ث اهمايق ىف اهبحاص ىلع

 هراتخا ءىش ىأر س هل اهكرتي نأ نيبو ، اهذخأبف ةميقلا نم هملس ام

 ٠ هلغ اذه نم

 اهنم نوكي ام ىفك نا ىنعملا اذه اهقحلي نأل منغلا ف زوجيو

 ديبعلا ف ىسعو ، كلذك نمثلا نوكيف ، كلانه اهل ميبلاخغ الاو ث اهتنوئمل

 اميف مهرمأب ماينلا نع زجعلا عضوم ق اودعبي الآ ىآرلا اذه ىلع

 بجو نا ث مهيلع اذه زاوج نم قح نم مهيلاوم ىلع قحلا ف مهل مزلي

 . مهيغ هب لمعلا :رظنلا

 ىلعو > هيلا ءاش نا هيغ رمألا اذه ق بلطلا لقعب نم نآ ريغ

 نم ىضم دت ث لاملا تيبل وآ ءارقفلل نونوكي مهنأ ىلا بهذي نم ىآر
 ٠ كلذ ىلع لدي ام مهيف لوقلا

 ىلوتف هدبعل همزلي امي مايقلا نع ضرعأ هنأ الا ىلوملا حص ناف

 موقب نآ زجعو ، هيلع هلام هنم ىدؤيغ لام هل حصي ملو س هيلع ردقي ملف

اه ةيداتلا نم هديس ىلع هلل نوكي ام مكاحلا نم دارغ هسفن -رمأم



_ ٢٥٥ 

 عضوم ى هريغ مكاح ىلا هنع رمألا مغر وآ ، هل عيبلا وآ ، هيلع هل

 ؟ هيلط نع هنم

 ى هيلع جتحي اليكو هالومل ماقأ ، مكاحلا عم اذه حص اذاف : لاق

 نوكي ال ام عضوم ىف هبر ىلع نادي نآ دعب عيبلا وآ ، هل نوكي ام ةيدأت

 مغدل ماكحألا نم ءاضقلا لدع ف نمثلا غرغتسي ىتح نكمآ نا لام هل

 مل ناو ث مهماقمب ةعامجلا نم مهدعب موقي نم وآ ع مكحلا هنع ررضلا

 ىلع ريخأتلل ىرآ الف ث هنمث قرغتست ىتح نيدلا ىلا اليبس نيحلا ف دجي

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ، رثألا لدع ىف هزاوج حصي اهجو ث ررضلا

 ( .... « مالسالا ىف رارض الو ررض ال »

 ىضم دقف ةميق ىلا غلبي مل ن راو س هب ىلوأ عيبلا نوكيف اذه ىلعو

 ٠ هيغ لوقل ١

 ادع ام ءارقفلا ىلع قرفي نأ كلذك هب ىصوأ ىذلا اذه ف ىصوأ ناف

 ؟ هقيرفت ىف ءىزجي مك ىلاغ ، لوصألا

 هنأ اذه ىلع اياصولا ىف عوطتلا باب نم جرخي اميغ يق دق : لاق

 نينثالا نم : ليقو كلذ ىف ءعىزجيف ، دحاو ىلا مغدي نأ زوجي امم

نا كلذك نوكي نآ هزاجأ نم ىأر ىلع عضوملا اذه ىف ىسعو “ آدعاصغ



٢٥٦ 

 ٠ كلذ نم هدعبآ مل ىأرلا اذه ف لبق نم هب ام ىلع نوكي

 ؟ ىنغلا ىلا رقفلا نم ىطعملا هب جرخ ناو

 ف ىدنع حصي الو & هنود اميف الا دحآ نع ه زا وج ملعآ ال : لاق

 ٠ كلذ الا رظنلا

 ؟ هنل هجو الغ كلذ ىلا عستم لاملا ف ناك ناو

 هغرعآ ال هربغ ناغ اذه ىف نبملسل ا لوق نم ملعأ اميف معن : لاق

 ٠ كلذ ق زوجب امم

 ىنغلا ىلا هب جرخي نم الا هلاج ى ءارقفلا نم يصولا دجي مل ناغ

 ؟ هلك هرضحن نم ىل ا هملس ن ١

 رقفلا دح نم هجرخي ال ام ردقب مهنم دحاو لك ىلا عفديلغ : لاق

 ةرم هيلا عفديف ، ىنغيغ كلذ نم هيدي ف ام بهذي نأ دعبو ث ىنغلا ىلا
 مهيغ هدغنأ الا ءىش هنم ىقبب ال ىتح هدافنا ىف نوكي اذه ىلعو س ىرخآ

 ٠ هل زاج ام ىلع مهل هب ىصوأ امك

{ ةفورعم ةيرق وأ ، مولعم دلب ىف ءارقفلا ىلع قرغي نأ هب ىصوآ ناف



٢٥٧ 

 ىطعي نآ هل زوجيو ، ىرقلا وآ نادلبلا نم اهريغ ىف هقرفي نأ ىصولل له

 ؟ اذه ىلع اهئارقغ نم نكي مل نم

 ىطعي نأ هلو ‘ اهب الا هقرفي نأ هل سيل هنأ هلثم ىف ليق دق : لاق

 اهئارقف ىلع قرفي نآ صوي مل هنأل ، اهلهأ نم نكي مل نم اهيغ ءارقفلا نم

 ىلع قرفي نآ ىصوأ امناو ، ةيصولا ىف لخدي نأ نم مهريغ نبنيف

 ىلع عضوملا ف صوصخلا عم ءارقفلا ىف اهمومع ىلع ىهغ ث اهيف ءارقفلا

 ٠ اهمكخ ف هرمأ نم اذه

 هقرفي نأ هلآ ، اهنيعب ةيرق وأ دلب ءارقف ىلع قرفي نأ هب ىصوأ ناغ

 ؟ اهيف لخدم ءارقفلا نم مهريغل لهو ث اهريغ ىف

 اهمومع ىف ىلولا نم سكعلا ىلع اهنأك اذه ىرأل ىنا : لاق

 عضوملا لمهآو ص ةيرقلا وآ دلبلا ءارقف اهب صخ دق هنأل ، اهصوصخو

 زاج ةالصلا اهيخغ نومتي نيذلا ءارقف ىلع هقرف اميف مومعلا ىلع ىقبيف

 ناو ث اهئارقغ نم نوكي نمل اذه ىلع هزاوجب ههبشأ اميف ليقو ، هازجاغ

 . ةالصلا اهيف متي مل

 هل ال و اهريغ ق ال و ؤ اهيف ائسش هيطعب . نآ هلل سيبلغ مهريغ امأو

 ٥ رماب هناغ © ىصوآ هب ام ريغ ىلا ١ اهلبق ىتل ١ ف الو ]| هذه ف فل اخي نأ

) ١٤ ج نئازخلا _ ١٧ م )



. ٢٥٨ 

 نم جرخي مل ام هزاجأ نم ىأر ىلع مبتي نآ هذافنا ىف قحأ ، وهف ىلوأ

 . لاح ىلع باوصلا

 هعبتي نأ ىصولا ىلع ناك نيكرشملا ءارقف ف قرغي نآ هب ىصوأ ولو

 ؟ كلذ ىف

 وأ سيفن ف مهلبق نم هبلع هموزل ٢ نوكي نأ نكمب هنال معن : لاق

 ٠ لاح ق هيجوت ةلعل ال مهنع هفرص ىل ١ 7 الغف&{ لام

 ، ديرب ال نم عنميو ، دارآ نم اهئارقغ نم ىطعي نأ هل زوجيو

 ؟ ءاطغلا ق هربهغ ىلع مهنم آدحآ لصفي نأ هل له كلذكو

 روغ مهنم ءىش هنأ ىلا اذه لثم ىف بهذي نم ىأر ىلعغ : لاق

 سأب الو ث هازجأ ادعاصف ةئالتلا نم اهئارقغ نم ىطعآ اذاغ \ دودحم

 هنآ ىلا بهذي نم ىأر ىلعو ث هلضفل هريغ ىلع دحأ لضف نا هيلع

 ٠ رخآلا ىلع دحآ لضفي نآ هل سيلو 0 ءاوسلاب عيمجلل وهف ، دودحم

 ؤ ههبشي امم هزاجأ نم لوق ىلع هارأل مضوملا اذه ف ىناو اذه

 ٠ كلذ ق هي ىصوآ هنكل كلذك .وهف

 ىف مهيواست عضوم ف ارض مهدشأو ارقف مهرثكا لضفي نآ هل لهو

5 ؟ لدعلا نم كلذ نوكيو & لضفلا



_ ٢٥٩ 

 ۔ عضوملا اذه لثم ى هزاجأ نم لوق ىلع ىدنع هيف جرخي اذكه : لاق

 ٠ كلذ ف ازاوج ىندآ هنم نوكي نآ هزاجأ نم ىأر ىلع هوجرأ ىناو

 وه نم ىلع ةدايز ءا رقفلل هب ىصوأ امم لضافلا رحن ىطعأ وه ناغ

 ؟ كلذ ىف نامض همهزليأ ، هب هل ةرثألا ريغ ءىشل الو ، ةرورضل ال هنم لضفأ

 الف هلعغ امل ءازج نامضلا همزلآ نا امأف ، ىوهل هلمع ام سئب : لاق

 هنكلو ، ىصوملا هب ىصوأ اف دعتي مل هنأل 2 كلذ ىلا هب غلبي امم هنآ ملعأ

 ى هقيرفت ىف بابحتسالا قيرط نم هلثم ف هب ىتؤي نأ ىغبني ال ام هيغ ىتأ

 نآ الا ، هزاوج عضوم ىف هنود نم ىلع لضفي نآ هب ىلوآ لضافلا ناغ

 5 ركذ وآ ىثنآ نم دحأل ، رضاح ررض عفدل زيح ىف ، هريغ ىلع رظنلا مقي

 نوكي ال نمم ع لاوزلاب ىلوأ ، لاحلا ف نوكي ام عضوم ف حصني نآ ىسعف

 عضوم ىف هزيجي نم ىآر ىلع وآ ، لاح ىلع هزاوج عضوم ى كاذك

 . ىأرلاب فالتخالا

 ؟ اذك ةيرق لهأ ءارقخ ىلع قرفي نآ هب ىصوأ ناف

 اهب مهنم ةالصلا متي نمل نوكي نأل لوقلا اده ىلع زوجيف : لاق

 . هيغ رظنيغ حص نا ههبسشأ امب سايق مهريغ ال

؟ اذك ةيرق لهآ نم ءارقفلا ىلع قرفي نأ هب ىصوأ ناف



٢٦٠ 

 ءارقفلل نوكب هنأ ىلع لدي ام حص نا هريغب هل سايقلا ىفغ : لاق

 ريغل ال ليق نم اهب مهدادجأو مهؤابآ و مه نيذلا ث ةيرقلا هذه لهآ نم

 ٠ ىآرلا اذه ىلع اهيف نيثداحلا نم

 اهئارقغ ىلع قرفي نآ ىصوآ ىتلا ةيرقلا وآ دلبلا ءارقف ناك ناف

 ؟ مهراضحا ىلع ردقي ال

 هل زوجي نأ ع وطنلا ف اياصولا نم هلثم ق هزاوجل ىدىعغ : لاق

 نم مهنم نوكي نم ىلع هزاجأ نم لوق ىلع هقرفي نأ عضوملا اذه ف

 . ةرثك نورضحي ال اوناك اذا ، آدعاصخ ةثالثلا

 مم هل زوجي كلذكف ص ةفورعم هليبق ىف قرفي نأ هب ىصوأ ناو

 ؟ اوصحي مل نا ةرثكلا

 نوكب نآ اذه ىق ىسعو اياصولا ف كلذ هل نا ليقت دق معن : لاق

 ٠ هل زوجي ا امم هناف مهريغ ىلا هم لدعب ال هنآ ريغ ث كلذك

 3 اهلهأ اهنع جرخف ث اهئارقف ىلع ةيرق ىف قرفي نآ هب ىصوآ ناغ

 . ؟ مهنم دحأ اهيف سيل ابارخ لاحلا ىف تراصخ

قرف ناغ ٤ اهب الا اهئارقغ ىلع قرفي ال هنا هبشي اميخ ليق دق : لات



 س ٢٦١

 ةقرفتلا دعب اوثكمي ملو ، اهونكسي مل ناو ى مهل زاج مهيلع اهيف

 . هزاوجل هطرش نم نكي مل اهب نكسلا نأل ، اهيغ

 عجريف ةيصولا لطبت ح ءا رقف لاحلا ف دحآ اهب دجو مل ناف

 ؟ هثراول هب

 ، مهدوجو هب رظتني نكلو ، لوقلا اذه ىلع لطبت اهنأ ملعأ ال : لاق

 زوجي اميف هريغ ال اودجو ىتم مهيغ زاج ام ىلع مهيلع قرفيف

 ٠ ىدنع هيغ حصي نآ هدايق ىلع

 ىف قرفي نأ هب ىصوأ ىتلا ةليبقلا وأ ةيرقلا كلت ءارغ ضرتفا ناف

 نامض نم هب ةيصولا نم اذه ىلع ةيقب اهل نكي ملغ ، اهعمجأب اهئارتف

 ؟ ةثرولا ىلا مجريغ لطبت مأ مهريغ ىف زوجيآ ي هيلع قحي وآ ، همزل

 ىف ىقييف ع هلصأ ىلا عجري نأل ةيلبقلا ف ىدنع هيغ زوجيخ : لاق

 نم هب ام ىلع لوهجملا مكح هقحليف ، هلهج ىف لبق نم هب ام ىلع هلاح

 نأ ةيرقلا ىفو ع لوصألاو ضؤزعلا ىف حصيغ ، لوقلا ىف ىأرلاب فالتخالا

 ٠ دعب نم ىتأي نمل نوكت

 ىف نيملسملا لوق نم هفرعأ الف ةثرولا ىلا مجريف لطبي نآ اماو

ىل نيبي الو ث مهنع ركذي ىوعد ف الو & مهنم عامس نع الو { مه راثآ



 س ٢٦٩٢

 هثل ١ و & ٥ ز اجآ نم ىآ ر ىلع هميغ كل هت رك د دق ام جد رخو هتوبث ال ١ هيف

 ٠ كل ذ ق رظنيف > ملعأ

 وآ ةيرق ءارقغ نم هب هصخ نمل هقيرفت ف ةيصولا نم اذه يلعو

 هديدحتل نوكب الآ عضوم ا ى ىدنع جرخي اذهغ .& مهريغ نود ةليبق

 ؟ ال مآ ريغ ف كئلوأ ىلع قرفي نأ ىلع زوجيغخ ي هموزل ف ىنعم

 نامض نم هنأل ، عيضوملا اذه فق ىل عقي اميغ ىرأ ال ىنا : لاق

 هريغ يف هقيرفت نه عنمب نأ زويجيف حصي فيكف ، هفرعي ال نل همزل

 ، ةليبق وآ دلب وآ ةيرق ءارقف هب صخغ ، هيغ قرفي عضومل هدح ناو ى انيد

 هل قح ال هناخ ، عضوملا ال هقيرفت ىف ةليبقلا .وآ عضوملا ءارقف دارملا ال

 هذهلغ ، مهيلع قرف عضوم ىأ ىف مهيلا غلب دقو ، هيلا هب عفديغ ، هبف

 جرخي ، ىارلا ف جرخم هل نوكي نأ نم داعبالا لك هدعبأ مل ةلعلا

 ٠ دارملا وبه هنأل دعلا ق هم

 هجورخل ىلوآ رمألا رهاظ ف ىصوملا نم ال عابتالا دارملا نآ ريغ

 هيغ هبمزل ىذلا عضوملا ىف هقرفي هنآ ىلا اذه ىف بهذي نم ىأر نع

 هزاجأ نم ىآر ىلع هبر فرعي مل اذا نامضلا هيف همزل نم دلب .وأ ح قحلا
 هدايق ى هناكغ كلذ نم هصالخ ف لمع هب نوكي نآنكمي هناغ ص هل

٠ رهظ اميغ هريغ ىلا قيرفتلا ف فلاخي نآ ىنا ليبس ال



 ك هرصبأ نم روغ ف نطابلا ف ىنعم هيلا لولذلا عوجر ق كش الو

 نم ةقيقحلا يلع هذه ف بولطملا نأل عضوملاب هقيرفت ف هفلاخ ناو

 ٠ مهل حص اميف ءارقفلا نم عضوملاب

 ىف لاملا ىف امهل ظحال هناخ ، عضوملا الو دلبلا ال ةليبقلا ىف كلذكو

 ىتح ءيش ف عوطتلا نم اياصولا ف نكي ملو ، لاح ىلع عضوملا اذه

 قافنالا ىلا هب غلبي مل نا هيغ جرخي ام حصأ ىلع هطرش مامتب الا حصي ال

 ىلع هناكما عضوم ف فالتخالا ةهبش نم جورخلا نسحآ امو ث هيلع
 .٠ هفرعاغ زاج ام

 هل سايقلا قيرط نم ذوخام هرثكأ نأ ىلع لدت اذه ف كناف

 ؟ هريخب

 لهأ نم دحأ نع هركذب حرصم رثألا ف دجأ مل ىنأل معن : لاق

 نأل ، عوطتلا ف اياصولا نم ههبشآ اميف هيرج انآ ىتبجعاغ ي رصبلا

 ح ههبشآ امم هنأب حص نا كلذك هيغ وهف ث هقيرط هب كلس دق هقيرفت

 ٠ كلذ ىف رظنبو

 ىلع لدي ام اهنم عضوم ريغ ف ىتأت كنم ةبوجألا هذه ىف كنا و

هريغل نوكي هيدي ف اميف هركذت مل رخآ ايأر ةقرغتلاب ةيصولا هذه ف نأ



 عفتني نأ ، هلهأ ريغل هيلع سيل هنآ ىلا بهذي نمل وق ىلع معن : لاق
 6 هللاح ىلع دعب هناف ههبش ام وآ & هيغ هجولا اذه ىلع ءىش ق هب

 هب هل نذأي املو ص كلذك هب ىصوي نآ هلام ف ريغلا ىلع هل حصي فيكف

 ٠ كلذ هل زوجي نأ نم ه دايق ىلع ٥ دعبأ ال ىن ١

 ؟ هيف جرخي كلذك هيلع نوكي اميغو

 هزاوج نأ ريغ ث هب هل صالخ ال امم ىآرلا اذه ىلع هنأل معن : لاق

 ٠ كلذ ق ىآ رل ١ نم الدع ٥آر نمل مس ١ و هب لمعل اف ؤ رثكأ هب لوقل ١ و ؤ ٥ رهظأ

 امم وهف ث ةليبق وآ ةيرق وآ دلب ءارغ ىلع قرفي نأ هب ىصوي نأو

 ؟ ىأرلا اذه ىنعم هقحلي نأ كدنع زوجي

 هللاو ڵ كلذ نم اجرخم هل ىرأ ال ذا ، كلذك وه معن : لاق

 ٠ هيغ لخنف ملعأ

 قحب وآ ؤ همزل نامض نم عمجأ هل امب ىصوملا اذه ىلع حص ناف

 مولعم ةعبت وأ نامض وآ ةملظم ف قوقحلا نم ءىش هبر ىردي الو ث هيلع

 نم ىلع لاملا ىف لخدي له س ىصوي نآ لبق نم ع رشبلا نم نيعمل ردقلا
 ؟ لاح ىلع ءىش هل سيل وأ ، هب هل ىصوأ

ةلزنمب .وهف جرخي ءاضقلا باب نم هنأك اذه ىرأ ال ىنا : لاق



٢٦٥ 

 مكاح نم هيلع رجح .همدقتي نآ ريغ نم هنوك ةحصلا ىف ناك ناف ث عيبلا

 ف هاوس نمل سيلو ئ لهج وأ ملع ىضقملل هلك لاملاف “&© هيغ حصيف لدع

 ٠ اضرلا ىلع فقوتم هنوكب هرصبي مل نا ىضق نمل هتوبثل لخدي نآ اذه

 ، عضوملا اذه ف لهج دقو ، هل ىتلا ىه ةميقلاف الاو همتأ ناغ

 نأ هدايق ىلع هثراول سيلو ، هزاجأ نم ىأر ف ىصوأ هب ام ىلع ىقبغ
 ملاظملا ف هل هزيجي ال نم لوقت ىلعو ت هيلع داز امب الو نمثلاب هيدغي

 هيلا هيدؤي نآ هلأسيو ث هيف هبلاطي دابعلا نم هل نمل هيلع امم اهريغو

 دحآ لكلاب ءاغولا نع هزجعأو ث هقارغتسا عضوم ف هلام نم ىضقي نأ

 ٠ اضرلا نم زاج ام ىآر ىلع الا هريغ نود

 نآ هدايق ىلع ءاضقلا نم ناك ام داسفل هيف جرخي نأل زوجيق

 هل نوكي امب عيمجلاب هل ىصوأ نمل برضيف ع ءامرغلا نيب ةوسأ نوكي
 نوكي هرادقم ىلعف هباسح ف غلب امو ، هل حص امب هريغلو ى ةميقلا نم

 نم همسق ف هل حصي ام لاملا اذه نم دحاو لك ىطعيف ص عيزوتلا

 ٠ مولعم وآ لوهجم

 بهذي نم ىأر ىلع دابعلا نم هبر حصي مل اميغ زوجي امم هنآ ريغ

ىآرلا ىف هقحلي نأل ث هقوقح ةلمج نم نوكيغ ث ىلاعت هللا ىلا عجري هنأ ىلا



 س ٢٦٦

 ك هيلع هميدقت وآ . مهنم هير حص امع هريخأت ق ىآ رلاب فالتخالا مكح

 ، ىأرلا اذه ىلع امهنم مدقت دق هموزل ى ام ميدقت وأ هيواسسم وأ

 ٠ هلصأ ىلع قاب هلهأل هنأ ىلا بهذي نم لوق ىلع ال

 ىصوأ اميف لوقي نم لوق ىلعو ي هبر حص امم هريغك هدايق ىلع هناف

 هلل رقأ نل وهف ث رارتالا جرخم هباب ف جرخي هنأ كلذك اذه نم هب

 ٠ كلذ ىف ةكرش هريغل سيلو « .هب

 : لاق هنأ الا هل هيلع قحم وأ ء هل همزل نامض نم كلذك هب ىصوأ ناغ

 ؟ هظفل نم امههسشآ ام وأ ء افون هل سيل هنآ وأ ك رثكآ هقحو

 نم ىأر ىلع نوكيف ث اهلك ءارآلا هذه ىنعم هقحلي نأو دبال : لاق

 نم لوقت ىلع ءابضق وأ ڵ هرارقا ىف هريغ نود هب هل ىصوأ نمل هزاجأ

 ىلع وهغ ث هيلع رجحي مل نا هلام ىف هزيجي ال نم لوق ىلعو ، كلذ نم هآر

 ىلا بهذي نم ىآر ىلع هبر حصي مل ام نأ ريغ س هيغ حص اميف هلاح

 رفوي نألل زوجيف ص هقوقح ةلمج ف نوكيغ « :ربكألا هكلام ىلا عجري هنآ

 الاو ءىش هنم ىقب نا لاملا نم ىقبي ام الا هل نوكي الغ ، هبر حص امع

 . هريخأتب لوقي نم ىآر لوق ىلع هبل ءىش الف

نم سكعلا ىلع هناغ . ه دايعلام ىلع همدقتي لوقي نم ىآ ر ىلع ال



٢٦٧ 

 حص امل هيف نكي ناف « هب آديي نآ قحألا وه هدايق ىلع هنأل ء اذم

 ٠ هل ءىش الخ الاو ، 4ل ىمهف هيلا اهب عجري ةيقب نم هبر

 ءافوب هل سيل هنآ وآ ، رثكأ هقحو هلوقب عضوملا اذه ىف لد دقو

 مدقت ام ميدقتب لوقي نم ىأر ىلعو ع ءامرغلا نم هريغل هيغ ةبقب ال هنأ ىلعا

 ىقبي ام الا حص نا رخأت امل سيلو 0 امهنيب ةمحارم الف امهنم هموزل فا

 نآ ىآرلا اذه ف زجي مل حصي مل ناو ، هل ءىش الف الاو ءىش نم

 . هيغ امب هقحلي

 اميغ عرش هدايق ىلع لاملاف ، امهنم ىواستلاب لوقي نم ىأر ىلعو

 { رادقملا لوهجم عضوملا اذه ف هنأك ، وه نمل لوهجملا نأ ريغ ، مهنيب

 ىف اضرلا نم مبسباولا مكحلا ف اذب ىلع ةمسقلا نكمي نأل حصي فيكف

 ٠ كلذكغ لاح ىلع هلهأل هنآب هيف لوقب نم ىآر ىلعو همدع عضوم

 هقربي مل نم نود ‘ ءالؤه ءامرغ نم هفرع نمل هب ىصوأ وه ناغ

 ؟ كلذ هيشآ ام وآ هيلع هل قحب وأ ، هل همزل نامض نم

 هزاجأ نم ىار ىلع ىأرلا نم هقحلي نألل زوجي اميخ كلذك وبهمف : لاق

 ىآر ىلعو ت هريغ ىلا هفلاخي نآ هل الا نم هيلع رجحي ام هل ىصوأ نل

 نم لوق ى مولعم وآ لوهجم نم عمجأ هئامرغ نيب نوكيف هزيجي ال نم

امهكارتشاو ث هيلع امهمحارت ىلع نكمآ ناغ ٠ رخآلا ىلع امهدحأ مدقي ال



٢٦٨ 

 رذعتل ، همكح ف هبر فرعي ال ام ةلزنمب راص الاو لكلا نيب عزوي نآ هيفا

 حضوم ف هلهآ نم ال زاج ام ىلع هيغ حلصلا زاوج مدعو ، همسق

 وكي ام مدقيف ث هللا ىلا وه نمل ىردي ال امب عجري نم بهذم ىلع هلهج

 ىف ام ميدقت وأ ، امهيواست ىلا بهذي وأ ، هقح نم نوكي ام ىلع ، هقلخل

 ىأر لك دايق ىلع همكح ف لدي ام لوقلا نم ىضم دقف ، مدقت هموزل
 ٠ ىرب لقع ىندآ هل نم ىرخآ ةرم هتداعا نع ىفكو . اهنم .

 هلآسي ملو > ةملظم ريغ ق قح هيلع هل نمل كلذك هب ىصوأ ناخ

 هلامب هبلاط دق هنآ حص نمو 0 ملاظم ١ بابرأ كرتو ء هيلا هيدؤب نأ

 ٠ ءاوس ىلوألا نم اذه ق لو هقلاخ : لات

 3 اهريغ ىف قح نم هيلع هلامب هبلاطي نمو ةملظملا لهأل هب ىصوأ ناف

 ؟ ملظملا ىف ال هل همزل امب هنايد نم هبلطي مل نم كرتو

 نود نم هل وهغ«({ هزاوج ىلع لدب ام ملعلا لهآ لوق ىغ : : لات

 ٠ عضوملا اذه ق ءافولا نم ءىش مهل قب مل ناو 4 ءامرغلا نم هريغ

 نمل حصي له س نوكي هب نم ىلع ففوخملا ضرملا ف اذه نم ناك امو
؟ ةيدات نم هريغ نود هب هل ىصوأ



_ ٢٦٩ _ 

 ىف دبال هنآ الا ، هل .وهف رارقالا نم هلعجي نم لوق ىلعغ : لاق

 لوبق ىلعو ، هيلع ريغلا لوخد ف فالتخالا مكح هقحلي نأو ث هثراو

 حصي الف & ضقنلا هلخدي نأل زوجي امم هناكغ ، ءاضقلا نم هلعجي نم

 ىرعتي ال امم هنآ الا ، ةثرولا نم ال ناك ناو ث ءامرغلا نم هريغ نود هل

 . لاح ىلع فالتخالا نم

 هي فرعي ملخ لهج نمل ءاضقو را رقا ف لاملا اذه نم حص امو

 ؟ هب لمعي نآ زوجي هتوبث فيكغ لاح ىلع

 ضورعلا ف لدي ام لوقلا نم ىضم دقو © لوهجملا نم وهف : لات
 ناف ، هرمآ نم اذه ىلع هغرعاغ ىأرلا نم هيغ امب همكح ىلع لوصألا و

 ناغ ، هرقف ىف زوجي هل نمل زاج ع ءارقفلا ىلع قرفي نأ هب ىصوآ

 & هقالطا عضوم ف مومعلا ىلع وهف الاو ةليبق وآ ةيرق وأ آدلب هب صخ

 عنملا ىضتقت ةلعل لاملا اذه نم ىطعي نآ لاحلا ف زوجي ال نم ال

 ٠ هزاوج نم

 هب اذه نم ىصوي اميغ ىآر ىلع زوجي نآ نيرخأتملا لوق ف ىسعو

 بجعاأللا وهف هلبق امنا ريغ ث نيملسملا ةلود زع ىف لعجي نآ ءارقفلل

 هزاوج نم عنملا ىلا بهذي نم ىآر ىلع ال هب لمعي نأل ، اذه لثم ف ىلا

.هلهأ رينل



 ن ٢٧٠ تن

 ، كلذ لثمب هدايق ىنلع هريغ لام ىف هل ةيصو ال هناغ هب ىصوأ ناو

 هدايق ىلع مني نآ زوجي ال وآ ث هتايح ىف هل هزاجأ نم ىأر ىلع نكلو

 اميف .ال ص قلخلا نم هفرعي ال نمم قحلا نم حض اميغ ةتامملل هزاوج ن

 ٠ هل ةجحلا هب موقتف هبر حصي

 هيلع لوهجملا مكح لوخد ف ىأرلاب فالتخالا مضو ف هنآ الا

 نمل الو ث هيلا ال مكاحلا ىلا عضوملا اذه ف هيغ رمآلا عجري امم هريغ مم

 ة ملسملا وهف كلذ ىف هج ىأرلا نم هب ىضقي ءىش ىأو ، هيلع حص
 ٠ هريغ ىلا ليبس ال ، هب لوقلا ىلع عمجأ دقت ام ةلزنمب هناق

 وأ ةحصلا ف هئامرغ ضعبل هئاغوا زاوج ف لوقلا نم ىضم دقو

 هبلع .رجحلا ىتح ، هيف ام ركذي هدعب وآ همل مهنم ىضاقتلا لبق ضرملا

 عضوملا اذه ىف هتداعا نع ىفكي ام هيغ ناغ { كلاته نم كلذ ىن رظني

 . هخ رع نل

 دعب هل ىه نمل ةلوهجملا مم ةمولعملا قوقحلا نم هيلع حص ناف

 لاملابالو ، هنمزمب امك لانملا ىنا اهتم ءىشب الو ، اهب ىصوي نآ ريغ نم هتوم

 نوك عنتهاغ زاج انس ىلع حلصلا مدعو ث عيمجلل ءاغو هيف نكي ملو ع ايه

 ةلاهجلا هزاوج نم قح منامل وأ ، اهترثك نم زجعل اهرادقم ىلع ميزوتلا

؟ لاحلا ىف هل نوكي نم وآ & اهنم ءىش



 س ٢٧١

 حلصلا ال و | همسق هعم حصي ال دح ىل ١ رمألا هي غلب اذاف : لاق .

 ابمب همكح هيلع ىرجغخ & همسا لوهجملا نم هقحل زاج ام ىلع هيغ

 ٠ هلدعل غاسف ىأرلا لهآ نيب هلثم ىف فلتخملا ىآرلا نم هيغ

 ىلاعت هللا ىلا هب مجوب هنأ ىلا هبر لوهجملا ف بهذي نم ىأر ىلع
 فالتخالا ىنعم هقحلي هنكل ء رخآ ىأر ىلع لاملا تيبل وآ ع ءارقفلل نوكيخ

 نسكعللل وآ ، مهنم حصي مل ام ىلع دابعلا نم هب حص ام ميدقت زاوج ف

 نم راص نآ دعب امهيغ ىواستلا وآ ، امهنم مدقت ام وأ ث امهنيب اميغ

 ٠ ىأرلا اذه ىلع هقوقح ةلمج

 ىوذ نم بلطلا مضوم ف لدعلا مكاحلا ىلا هدايق ىلع رمألا هيغ دربف

 سيل ذا ، ريغ ال لاحللا ىف ههبشأ ام وآ ، لاملا قح نم مهل امي ةجحلا

 هذخأي اميف ءاكرشلا نم هريغ ىلع همولعم ف ىضقي نآ ءامرغلا نم دحأل

 مكحب الا ، اذه لثم ىف هعم هل حص اميف هريغل هب عفدي وآ ، هسفنل

 . عامجاب هيغ همكح زوجي نم

 اميف ىآرلاب هزاوج ف فالتخالا مضوم ىف هزاجأ نم ىآر ىلع وأ

 ىلي نم ىلعو ث ىآرلا ى ةدناعمو ىآر مضوم هنأل ، هب لمعي نأ هل زاجأ

هيلا عجار هدحي نم هيغ رظنلا ناغ { كلذك هلل هي مكح ناو



 هجولا امف ث اهترثكل .اهنيب اميف همسق كردي الام لاح ىلا راص هنآ الا

 ؟ كلذ ق قحلا

 ، مهل زاج ام ىلع اهبابرآ حلطصا نا هنآ اذه ىلع هيغ ليق دق : لاق

 ه هيغ هتومب نوكي هيلع ام عيمج نأل ، لاملاب ىلوآ لوهجملا مكحف الاو
 ىف زاج ام ىلع حلصلا مدعو ، مسقلا ف لدعلا هجولا رذعت دقو

 . مكحلا وآ عساولا

 ىف زاج ام ىلع حلصلا نوك هيغ نكمأ ام هلاح ىلع هغوقوب ليقو

 عنامل هزاوج منتمي مل ام ث نيح دعب ولو نوكي نأ نكمي امم هناف ، موب

 . كلذ نم نوكي نأل كلانه حصيغف هلاوز هعم ىجري ال قح

 7 اهقترغنسن ام اهيف هيلع حص وأ % كلذك هكالمأ عيمجب ىصوأ ناف

 © هتاذ نم اهذافنا ف عربتي مل نا اذه ىلع ىصولا ةرجأ نوكت نيآ نمخ

59 ؟ كلذ ىلع ةرجألا دارأو 0 ع وطتي هب اميغ



_ ٢٧٨٣ _ 

 دوجول لدعلا مايأ فو ، لاملا تيب ف نوكت اهنا ليق دق : لاق

 ٠ ةاكزلاو فاوصلا نمغ مامالا

 وأ ةي ر اع وآ هن امآ هريغل هنأ ٥ دم ق امم ء ىش ق ٥ دعم نم حص ن اف

 فيكغ > لهج وأ هير ملعف 0\ اذه ل اثمآ ق ايبصع وآ 6 ةقرس وآ ةعم دو

 ح هلام ةلمج نم نوكي نآ كلذ نم لوهجملا ىلع زوجب لهو نوكي همكح ى

 ؟ ال مأ هلاح نم اذه ىلع كلذك ىصوأ هب اميغ لخديف

 لوصآ وآ ضورع ف لوهجم وآ مولعم نم هل حص نمل وهف : لاق

 ءاضقلا ىنعم ىلع ، لاملا ةلمج نم لاح ىلع هب ىصوأ اميغ لخدي الو

 لخدي نآ هيلع زوجي فيكغ « هريغل هنأل ث هب .ردي ال نل همزل اميغ

 ٠ هلام نمال هنأ ف حص نآ دعم ؤ هميغ

 زوجي ال ذا هلاح نم اذه ىلع هزاوج حصي نأ زوجي الام اذه

 ح هريغ ىلا هليحي نأ هريغل سيلو ، هب ىلوأ نوكي نآ الا هبر ىلع هيغ

 ىلا ليبس الغ الاو } هفرصت ةحصلا هزاوج عضوم ىف ك هرمأو هيأر نع الا

 ىلع زاج وآ مزل اميغ هلاوز نوك ص هلاح ىف ىضتقت ةلع ريغل هنع هفرص

 هبجوب امب هلاقتنا نوك هلاح ىف هب حصيف هل زوجي وأ ث همزلي نم دب

 . هلام نم نوكيف هزيجي وأ هزيجي وأ ، هل حص نمل رهاظلا مكح ف

 هثراولو هل نوكي نم عيمج نم هلهأل هئاقب ف هلصأ ىلع وهف الاو '
( ١٤ ج نئازخلا _ ١٨ م )



 س ٢٦٧٤4

 دعب نم 4 نبح ق هل حصي افا رم هكلاه نم هل ىقب ام وآ % هدعي نم

 ىف همانم هيف موقي نم ىلا وآ هيلا عفديلف ، نيد وأ اهب ىصوي ةيصو

 ٠ هتافو دعب هقحتسيف ث لدعلاب هيلا ريص نم ىلا وآ ح هتايح

 دحأ ىلا ملسي نأ نيعلا ىف هل حصب مل دحاو ريغل ناك امو

 نم داز اميف كلذكو ع نيحلا ىف امهنم زاج ام ىلع اضرلاب الا نيكيرشلا

 ىف موقب نم ىلا وأ ، عيمجلا ىلا عفدت اهنكلو ع نينثالا ىلع ءاكرشلا

 نامضلاغ الاو ، رثكأ وأ دحاو نم هيلا ميلستلا ةحابا ىف مهماقمب اهضبق

 هيلع وهف س مزال هل اهملس نم ىلع اهيف ءاكرشلا نم هريغل نوكي امل

 ٠ اهنم هتقح ىلا مهنم لك غلب دق هنأ هعم حصي ىتح

 عطقناف هتقرعم نم سيل وآ ، لاحلا ىف فرعي ملف هبر لهج امو

 & لابقتسالا ىف نامزلا نم هيلع ىتأي اميغ هب املع هكاردا نم ءاجرلا

 ٠ هيلع لدي ام لوبقلا نم ىضم دقو ت هيف امب لوهجملا مكح هنتحمب نأل زاج

 ملف 6٧ هلام نم ع ونلا ىف هلثمي هطلخ دق هنآ هريغ لام ق حص ناغ

 ؟ هنم هزييمت ىلع ردقم

 حص ناف ء كلذك هدعي نم هل راص نملو ح كىرش هعغ وهف : لاق

ىف ةميتلابو س ىواستلا عضوم ف ءزجلاب هيلا جرخآ هلام رادقم



٢٧٥ 

 وآ لاكي اميغ ةفرعملا ىوذ نم لودعلا رظن ىلع لضافتلا عضوم

 ٠ بدصنلا ردق ىلع هنمسق ق اضرب وآ 6 ىآر ىلع نزوب

 ىف هزاوج نم عنميو ، لضفألا هل نوكي ام عضوم ىف زوجيف

 ء هيلع ةدايزلا نم هريغ ال هقح هل هنأل 2 لذرألا هل نوكي ام عضوم

 . ىفو ، هيف هلام نود هنأل ى هلبق اميغ ال اذه ىلع اهنوك ىف كش الو

 ع هكيرش نم اضرلاب الا امهنم هل نوكي نمل حصي ىنأف هتوغ اذه

 . امهل زاج ام ىنع

 وه نوكي نآ ىسعو ث ىأرلا ىف زاجل لثملا هل هنأب هيغ ليق ولو

 دعبو & همرغب هنابح ىق ذخؤي هنامض ى كلهتسملا ىنعم ى هنأل ث حصألا

 ٠ هريغل هيلع امم هريغك هلام ف نوكب هناغو

 هريغل .وأ هل حص ن ١ و مكح ف غلب امب ٥ ذخأب نأ هقح هل نمل هنآ الا

 نع جرع امو ث رهجلا نم هل معنملا لاح رسلا ىف عساولا نم هلل زاج ام ىنع

 حصي ام رادقم ىلع نمثلا ةمسقل رعسلا نم لدعب هل عيبلاخ نوزوملاو ليكملا
 ٠ حص نا آرفنم لاحلا ق هنمث نم دحاو لكا

 ىللع همسق عنتماف ، لاكشالا مكح همزل ةهج نم هرمأ سبتلا ناو

 هب ام ىلع ىقبو س ىوه عابتا ف الو ىمع ىلع نوكي نأ حصي ال ذا ع لاح

 عضوم نيآو ث الوهجم نوكي نألا زاجف ، الولعم هيغ لكل ام رذعتل راصف

ىف اهنا هب مجري ث لام ةيقب هل سيلو ، لاح ى هب ام لاوزل ءاجرلا



_ ٢٧٦ _ 

 هنامض موزل عضوم ى ث نيميلا عم ثراولا ىلا هيغ لوقلا نوكيف ع نيح

 . عامجالا ىف

 ىف هريغل سيلو ص ىأرلاب فالتخالا عضوم ف همزلي نم ىأر ىلع وأ

 ىلع كذذك وهف ليلدب زوجيف ، هكرتي اميف حصي ليبس نم حلصلا

 نآ ىنغلا ىوذ نم كيرشلا اذه نكي مل نا هيغ هجولاو س ىدملا لوط

 عجريف ض هزاجأ نم ئآر ىلع هل هزاوج عضوم ف عيمجلا هيلا مغدي

 . رقفلا دح نم هب جرخي نآو ع هيلع ةدايزلا مم هيلا هلام

 زاج الاو ، اضرلا نم عساولا ىلع هريغ هعم كرشي نأ ىغبنيغ

 زوجي نآ هرمآ كلمي ال نميغ ىسعو س هيف زوجي ام هرك ناو س هيلع

 ، عساولا ف هل حلصألا وه هيف ىعاري نآ حالصلا رظن ىلع هقح ف

 ىف دوعي ةدئافل ال ، لاحلا ىف هباهذ نم لاملا ىلع افوخ مكحلا ى ال

 ٠ هيلا اهعفن

 ةمذلاب هموزل ف قاعيخ ى مكحلا ىف ةميقلا وآ لثملاب مرغلا ىلا لزن امو

 قوقحلا نم هب حصي مل امم هريغك وهف ، لاملا ف راص هدعب نمو انومضم
 الاو ميمجلاب ىفو ناغ ، هيف امهكارتشال ، هيلع اهيغ محازتلا عضوم ىف

 ىلوآ ةلاهجلاف همسق زاوج رذعت ناف ث ميزوتلا ىف قحلا هجولاغ

٠ همكح ق هه



٢٧٧ 

 4 ءىش نم زاج ام ىلع ءاكرشلا نم موب حلصلا عقب امغ اهدنعو . !

 هل جرخم ال كلذك وهف هزاوج نم عنتما ناو ث هلاح ىلع وهغ الاو

 ٠ ك ذ نم

 هنمضيآأ © هلام نم هريغ ق هطلخغ عئا دولا نم هريغل هدي ف نوكي امو

 .؟ هلهأل هزيمت ىلع ردقي مل نا

 نامض ال س هلام ىف ىأرلا هل نم ىآر نع نوكب ىذلافغ : لاق

 وآ ، هدحو هيآر نع نوكي اميغ همزلي امناو ڵع هل هزاوجل هيغ هيلع

 « هلاثملآ ىف اذه .ىلع هطلخ نآ ريغ ث هلام ىف هل ىآر ال ، هلاح ىف نم ىأر

 . هجو لك نم ىواستلا عضوم ف هنامض ف فلتخي ال زوجي امم

 نع جرخ امو ث هريغ لام ىلع هدوجو ف ولعي امم هل ىذلا نوكب وأ

 نم ناك ناو ث لدعلاب هبرل هزيمت ىلع ردقي مل نا همزلي نآو دبالغ ع لثملا

 هطح نوك اذه ىلع هطلخ ىف ىضتقي امم هنود هنآ الا ى لصخذلا ىف هعون

 همم ىندأل هنأ عونلا ريغت فيكف ث لبق نم اهب ىتلا ةبترلا نم هب امع

 ٠ انومثم وأ هتا ذ ف . انمث انرمضم .نوكب نأ

 عساولا ريغ ىلع ناك امهم اذه فق ىسفن ف هب رقأ ىذلاف ةلمجلابو

 ىف هبرل نوكي الام عضوم ف اميس الو ث نامضلا موزل نذالا نم هل

امل ث هل هزاوج نم هل منملا برقل ، ررض هكرت ف الو ، مغن هلعف



 ب ٢٧٨

 ت . خ ح لا ومألا ةكرش ق هب ةرضم ا لا وحألا نم هيلع لخدب نآ زوجي

 . لاحلا ىناث ىف وآ ، هنيح ف اهب

 نم وآ س هباهذ نم ةفاخم ىلع نوكي نأ ىلا هب رمألا غلب امبرو

 هلخدأف ى املاس هتافآ نم ناك دمت امم اذه ريغ ىلا هبابرأ ىلع صقنلا

 ىلغ ال ةكراشملا ىلع هلمحي نل زوجي وآ ، هل حصي اضر نع ال هيلا
 نأل زوجيف س نكمي ال امم كرتشملا ف هنوك نآ اذه ف نظي وأ ٤ اضرلا

 ٠ لاحم عون هاريغ لاح ىف نوكم

 ءافخ ىلع هنآ ىرت الآ س هتافو دعب الو الك ح هتابح ىف كلذك سيلو

 الوهجم راص الاو س حلصلا ىلا هب عجري س هيف لكل نوكي ام رادقم

 ، "انومضم هاري ال نم لوق ىلع هزاوج هل حص ول نأ نامض ريغ ى

 ء هسنجب طلخ نم هب ام ىلع هسفن ى ءىشلا حص ناف هتوم دعبو

 5 هيغ هرمأ نع ال ءىش ريغ ى عايض .راصف ء هدايق ىلع هتح لطب الا

 . هب ةجحلا مايقو هدوجو عم هاضرت الو

 مست مزال نع اهمكح ف هل ىه نم نيب اهمسقو هنيع ف نكمأ ناف

 عضوم ف ةرورض نمثلا ىلا ةمسقلا ف هب مجرملاغ الاو ، مكح عساو وآ

 الاو حلصلا نم زاج ام ىلا داع هرادقم لهج ناغ ، هيخ لكل امل ةفرعملا

ف زوجي ام ىلع حلصلا ف نآ الا ، ةلاحلا هه ىلع هب ىلوآ ةلاهجلاف



٢٧٩ 

 صقنلاو ةدايزلا نوك ع ءاكرشلا نم قح ىذ لك ىف قحلي نأ لمتحي ام همسق .

 ٠ ءانصم مالا ق

 مكح الو عساو ف كردي الام ملعب هيغ غولبلاف ىردب ال ناك ناو.
 ىف بجول ع الصألا ىف هب ام ىلع حص ول نأ كلذك مادام هيلا ليبس الف

 ٠ لدعلا ف حلصلا نم زاج ام ىلا جتحي ملو ، مكحلا

 الاو ‘ همسق كردأو حصخ دجو ناغ ٤ هنامنضب لوقي نم لوق ىلعو

 ح هيلع ىضارتلا' عقي نأ الا ، هيغ مرغ هعم همزلي امب هيلا عوجرلاف

 امك ع ةايحلا ىف همرغب ذوخأملا وهغ الاو ، هب نوكي نآ هقح ف ىضر نم وآ

 نوكي ام ىلا مكحلا ف لزن نا حص ام هلام ىف تامملا دعبو « همدع ىف ناك ول

 حص نا هيغ امب لاملا فو ناغ ع لدعب ةميق وآ لثم نم ع مرغلا نم هل

 ٠ هعيزوت ىلع ردقت نا هقح ق صقنلا نوك نم دبالف الا و ؤ هيلع

 ء لاح ف نوكي نأل لاملا ىف نكمآ نا حلصلا ىلا هب عجري وآ

 نم هيغ امب لوصألاو ضورعلا ف لوهجملا مكح هقحلي نأل زاج الاو

 مضوم ف هبجوي نم ىأر ىلع وأ ، هبوجو ىلع قافتالا عضوم ف قح
 زواجي مل ، اعرش اذه نم همزلي مل امو ، هموزل ف ىأرلاب فالتخالا

 ٠ "اعطق ءىشلا نيع

ء لاحلا اذه ىلع كلذكف ي ىآ رلا مضوم ىف همزلي ال نم ىآر ىلعو



. ٢٨٠ 

 غلبب نأ حصي فيكغ ث لاملا ف هل نوكي ام ىلا هموزل ف عوجرلا :دنعو |
 هببغخب امب موقي نأ نع ث هلام ف صقنلا دوجو عم هلامكب هقح ىلا

 ءاكرشلا نيب همسق نع زجعلا عضوم ف عجري ءىش ىأ ىلاو ث ءامرغلل

 ىف احلص الا زجي ملخ ، نويدلا ىلع عئادولا لويم دعي ال نم ىأر ىنع

 ٠ هب ىضارتلا عقي مل نا اضرلاب مهل هزاوج عضوم

 الام آ هل حلص ال نم لوخد عم كلانه حصيف زوجي حلص ىأو

 وأ ؤ لاملا ىف لوهجم ىلع هبر امولعم مدقي نم ىآر ىلع كلام هل ىردي

 اميخغ هقارغتسال هلامو ، زاوجلا منتمم ناك وآ ، هتزاجا نم ءامرغلا عنتما

 حصي الام ءافخ ىلع نوكي وآ ث هيغ ام نيب هعيزوت ىلع ةردقلا مدعو ث هيلع

 . همسق زاوج هعم همكح ق

 الا ، هلهأل نوكي ضوع ىف ال ، هفالتا ىلا رمكلا هب لآ دق سيبلا

 هيف نكمأ ك حص نا ملعي مل ام ىلع هبر ملع ام ميدتت زاجآ نم ىآر ىلع

 ٠ مهل نوكي نم نيب مسقي نآ زاج ام ىلع

 هنأ الا مرغلا ف نويدلا ىلع اهمدقي نم ىأر ىلع عئادولا قو

ةلمج مهل هب مغديغ ث ءارقغ اونوكي نأ الا كلذك وهف الاو ء هيلا لزن نا



_ ٢٨١ _ 

 ىلا ، هقيرفت ف زاج ام هب زواجي مل ام مهلثل هقح ىف هزاجأ نم ىأر ىنع

 ٠ روجب ال ام

 © هقح ىلا غلب دقغ مهنم دحاو لكل نوكي ام :ردق ىلع هومسق مه ناغ
 ناك هب امع اهصقن عضوم ف ةميقلا ف هنود ام وأ ء ةدايزلا مم هقوف ام وأ

 ف عجري .هناغ ع عضوم ىف اوحلطصي مل ناو ح هب هثدحأ ام لجألا لبقنم

 ٠: اهلاح ىلع ةلعلاغ ، هزاوج منتما وأ زاج ام ىلع حلصلا ىلا ةمسقلا

 لاوحألا هذه لاثمأ لوخدل ةبجوملا للعلا نم اههسشآأ امو ةلعلا هذهلغ

 ىلع حصخلاا وه نوكي نآ هيغ هرمأ نم اذه ىلع هنامض ف ىنبجعأ ، اهريغو

 ٠ كلذ ق رظنيغ ‘ ملعآ هللا و & حجرأ هنأك رظنلا ق هنذا > حص نأ ها رأ ام

 مل هنآ الا ى هجولا اذه ىلع ال ص لاملا ةلمج ىف عئا دولا نم حص امو

 هت ايح ق ن اك ع دوتسل ا اذه نأ حصي ال و ؤ اهم رل جرختف 6 اهنيعب حصي

 ؟ حص ام نويدلا نم هيلع حصو ع كله ىتح هل ىه نم ىلا اهدر هنآ ىعدي

 اهنا ليقو س ءاوس نيدلاو ةنومضم اهنأب لوقي نم لوق ىلع ىهف : لاق
 ، ةنومضم ريغ اهنأب اهيغ لوقي نم لوقت ىلعو س نيدلا دعب ليقو ، نيدلا لبق
 نيملننلا لوق نم هلكو ع هل ءىش الغ الاو ، اهبرل ىهف اهنيعب حصت ناغ
٠ هلضف حضتا و ث هلدع حص امي لمعاو هغرعاف



_ ٢٨٢ _ 

 نآ الوآ هغرعي نمل هيلع اميف وأ ء حصف هرنغل هبدن ىف اميغ ىصوأ ناغ !: ٠

 ؟ لاملا تيبل هب عفدي وآ ، ءارقفلا ىلع قرغي

 نم ءىش ىف هبر حص اميغ ىصوملا رمآ عبتي نأ ىصولل زوجي ال: لاق

 هيلع اميغ الو هيدي ى امنغ هيلا ال اذه لثم ىف رمألا نأل س لاح ىلع اذه

 ةردقلا عضوم: ىف هبلع امناو ء هلام ىف هنذا زوجي نممسهل حصي نذاب إلا

 . هلهال هب ىصوي نأ

 ىلع قرفي نآ هنامضل هب رمآو ةفصلا ىلع هب ىصوأف هبر لهج امو

 ، هلصآ ف هل وه نم ةفرعم نم سايالا دعب لاملا تيبل هب عفدي وآ ءارقفلا

 ىف فلاخي الا هزاجأ نم لوق ىلع ىنبجعأو ي هرمأ هيغ مبتي نأ ىصولل زاج

 عضوم ىف هيلعو ، صالخل هيف رظتلا هلو ، نامض ف هب ىلتبملا هنلا كلذ

 . هموزل

 سيلغ ث هتءعاربل هجولا وه هيغ هب ىصوأ ام ىأر دق نوكي نآ ىسعو

 نمل ق وب ام هلام ف ىقبي الام عضوم ف الا هريغ ىللا هغل اخب نأ ىصولل

 ٠ همرغ راتخاف ،: دعب نم هبر حص

 هلاح ىلع ىقبيل هب ىصوأ امم ءىشب هل ضرعب الآ هنسفنل هبجعأ ناغ

 تيبل هل عفدلا وآ ، ءارقفلا ف هقيرفت ف :نامضلا نم افوخ هبابرأل فوقوم .

 عجري ام مدعو ؤ هدر ىلع ردقي ملو هراتخا نا هبرل همرغ موزلو ص لاملا

. هيلع راصغ همزل امبغ ىصوملا لام نم هب



٢٨٣ 

 ىلا اذه لثم ىف به ذ نم ىآر ىلع هل نوكي نأ نم هدعبأ ال ىنأكف

 لصألا ىف همزلي الام هسفن مزلي نآ هيلع ىرأ ال ىنأل & مرغلا هيغ م زلم هنأ

 ٠ هيلع ايندلا قراغ ىتح ث هنم هدارأ ام ىلا هباجأ نوكي نأ الا

 هلف الاو & هيلا هدهع امب هل وي نأ همزلي نآ هزيجي نم لوق ىلع ىسعف . .
 هنآ ىلا بهذ نم ىآر ىلع ال ، ىآرلا اذه ىلع هلوزن ىف ةلعلا هذهل رذعلا .

 ٠ هيلع نامض ال

 سييل ذا ، حضوأ هيف رذعلاغ ريغلا لام ف هزيجي ال نم ىأر ىلعو

 هب ىعوأ ام ىلعف هرمأل لثتما ناخ ع هل سيل اميف هدايق ىلع هعبتي نأ هلا

 جرخم هب لوقي نم عم هل نكي ملو ، هيلع ىنعملاب لدي ام بسح ىلع نمض

 مكاحلا ىلا هيغ رمألا دريف ىصولاو س هبر نم مصاختلا دنعو نامضلا نم

 ٠ امم ن ه يف د را ن ي ناك
 نم نوكي نمل زوجي لهغ ث لاملا تيبل هنأب هيف لوقي نم ىآر ىلعو

 زع ف هلعجي نآ ءارقفلا ىلع قرغي نآ هب ىصوأ ام مضوم ف رمألا ىلوأ

 ؟ لاملا تيب ىف زاج امم س هريغ ىلا ةلودلا

 ف هي . زواجي ن .را نم عنمغ .هلال لصألا ىف هريغل هنأل معن : : لاق

ام دحآ ف لعجي نآ هب ىصوأ ناو ث لدعلاب هيغ هرمأ هزاوج عضوم



. ٢٨٤ 

 نم هب ام ىلع دعب وهغ ، لاملا تيبل هب عفدلا وأ هقيرفت نم هيغ زيجلآ

 . لاح ىلع ىأرلاب فالتخالا نم هب جراخ ريغ ىأرلا

 ىف رظنلا نوكي نأ هيلع انومضم نوكي ام عضوم ف ىنبجعي هنآ الا

 نوكي نأ ىسعل ، هيخ امهدحأب لمعلا ف هيلا نامضلا نم هجورخ
 امهنيب اميف هب ادعي الف ع همزل امم هتءاربل ىآرلا نم اهجو هآر دق نمم

 ٠ هزاجا نم ىأر ىلع ث هلهآ ىلع هفالتا ىف امهنم هب ىصوأ ام ريغ ىلا

 لمعب الآ هبطع نآ الا 0 هتامم دعب هنم عنمي الخ هتايح ىف امم هنأل

 ىلع سأب الغ & هيخ هرمآ ف اذه ىلع فلوخ ناو ء لدع هرصبأ امب الا

 لوقلا اذه نم ءىننم هل ضرعب الآ ىصولا بحآ نار 6 لدعب هفلاخ نم

 ٠ هيلع لدي ام لوقلا نم ىنم دقف ص هيغ هزيجي ال نم

 ؤ لدعلا ةمئأ نم هيلع هب مكحي نم ىلا هملسبب نأ ىصولا ىلعو

 هل سيلو .هيغ ىصولا رمآ نم اذه ىلع هماقمب همدعل موقي نم وآ

 ؟ هبلا هئادأ نم عنتمي نآ

 نامغ ريغ نم هيلعو \ هل اميف ىدنع هيف هبشي اذكه : لاق

 ٠ هل حصي نمل دعب نم همزلي

؟ كلذك هبي .ىصوأف 4 ةنامألا هجو ىلع هدي ق اذه نم :نوكبي امو



_ ٢٨٥ 

 ناو ء ىآرلا نم هيغ امل هلاح ىلع ىقبي الآ اذه ىفف ىسعف : لات

 الا حصألا ف هيلع سيلو هنامآ ق ىندآ لوألا نم وهغ 4 كلذك هيه ىصوآ

 ى هماقمب نوكي نم ىلا وأ س هينلا هيدؤيغ ، حصي ىتح هبرل هظفحي نأ

 ٠ ةاغولا دنع هب ىصويغ & هافن نا هدب ف ىقبي وأ ث ةارحلا

 امناو . هيلا ال هزاجآ نم ىأر ف اذه ىلع هيف زيجأ ام دح ىف

 ىف برقألاغ كلذ ىف هب زيجأ دحآ ناو ع هيدب ىف هدعب نم نوكي نمل وه

 ٠ عضوملا اذه ف ء ىشم نسيل هنآ ىلا هرمأ

 زوجي امم هناخ س ةنوصم اهنا ةنامألا ىف لوقي نم ىآر ىلع الا

 ال امم هنأب هيغ لوقلاو س هيغ امب لوألا ىنعم ف هدايق ىلع نوكي نأل

 جرخي ي ىآرلا ف هل ةوق لب ، هيغ نهو ال ، هب اذه لثم ىف هل ةياصو
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ء رظنلا ف باوصلا ىنعم ىلع اهب

 ىف كدنع جرخي الهغ ث ءارقفلا ىف هقيرفت زاجأ نم لوق ىلعو

 ؟ كلذك اهنمث قرفيو 6 ضورعلاو ناويحلا لثم اهعيب زاوج لوحألا

 نبملسملا لوقت نم حرص هب اميف لوصألا ف هزا وج ملعآ ال : لاق

عون هنأ ىلع هسفن ف هلدي ام حص نا رظتلا ىف نأ ريغ لوهجملا ف



٢٨٦ 

 ء عيمجل ١ ىلع زوجب نآ دعبب مل هدا رغأ دحآ ىلع ز اج امو ئ هسنجل

 ٠ همسا ىف هريغ ال هضخعم لكلا نم ءزجلا نأل

 همكح ف ءىش نود ءىش صيصختلا ىلع درفي نأل حصي فيكف

 ىف دجوي الآ ىسعو ث ىلقع رظن وآ ىعرش ليلد نع هبجوي صصخم الب

 نآ لوصألا ىف زوجي وأ س مطقلاب هزاوج نم منملا ىلع لدي ام هعاونأ

 ٠ لوهجملا نع جراخلا ى نوكت

 ىاع فيكف ، مولعملا نم اهب وهغ ع اهريغ ال ىه اهب ىتلا ةلعلاو
 ، لدعلا ىف زاجم الو س هدارغا نم ال نوكي نألا حصيغ زوجي اهب هذاختا

 نم هل عون اهنألا ، لقعلا ناهرب هب ىضقي اميغ الو س لقنلا ىف هزاوجل

 ٠ هتابثا ىف ىفنلا لبقي ال "مزج هيتأي ءزج

 زاجأ نم ىأ ر ىلع عمجأ هعا ونآ نم اهادع اميف عيبلا زيجأ دقلو

 كاذل اهعيب ةزاجا نم عنمي هذه ى ليلد ىاف ، هل زوجي نميف هقيرفت
 ٠ ةدكئا ز الو ةصقان ال ةدحاو ةلعلاو ك اهاوس ام نود عفديغ 6 هدايق ىلع

 ىف باوصلا نم دعبي ال هنآ ىلع لدي ام هتوبث ىلع اذه ف سيلأ

 اهريغ ف هزاجأ نم لوق ىلع يآر اهيغ هزاوجب ليق ول نأ ، رظنلا
سيل ريغم لام عون الا \ لاح ىلع ىه سيل ذا ج سنجلا اذه عاونأ نم



٢٨٧ 

 ىلع قلطي امم هنأب مسال ١ ق كش الو > سفنل ١ ق زوجيغ حصي

 . مكحلا ف عيمجلا

 ناك ناو ث لكلا ىلع نوكي نأل زاج لدعلا ف ءزجلا ىلع زاج امو

 نسنجلا ىلع ةيضقلا قدص نم مزلي امنا هنأ ىلع لدي ام لصألا ىف

 حصيف زوجي ام اذه ى ناف ، سكع الو هعاونأ عيمج ىلع قدصي نأ

 . هلاكشأ عيمج نم هلاثمأ ىلع ءىشلاب لدتسي نأل

 ق هفلاخ ناو 6 همكح ف هلثم وهف ءىشلا هبشأ امنا عامجالا فو

 ىه امهيلع ءاضتلا سفن ق امهب زواجي ال قحلا ق بجوم اف \ همسا

 ٠ اهمكح ىف ذدحاولا ةلزنملاب امهل ةعماجلا ةلعلا

 لهجلا ةهج نم الا هزاجآ نم ىآر ىلع اذه فق زاج ام هللاتو

 نم سيلو & هب ىلوألا وه نوكي نأ الا زاج ام حص ول هنگيا ڵ هبرب

 مكحي اذه نم هب اميغ امهنيب قرغ كلذك نوكي نأ نع جرخم هعاونأ

 . امهب ةلاهجلا ىنعم امهيواست ىلع عامجالا عم امهيف

 نم نوكي نآ الا هفرعآ ال ىناف ، وه مل اذه ف ىرعش تيل

 لوصآ نم ع نيملسملاو هلوسر ىلع هللا هءافآ امب هل سايقلا ةهج

 تيبل وآ ، نيكاسملاو ءارقفلل هزاجأ نم ىلع اذه ف ىسعف ت نيكرشملا

٠ لوكلا عفتنا امك رخآلا هب عفتني كلذك هعاقيا ف نوكي لاملا



٢٨٨ 

 اهقيرفتل اهغيب نم اذه ف عنملا ىلع لدي ام هيف سيل هنأ الا

 دوجول عازنلا نوك هعم حصي ال ىتح عطقلاب هيغ هبجوي هجو لك نم نمث

 ةدحاو ريغ ىف امهتتارتغال لاح لك ىف ءاوس ىلع ال امهنأكو ، عامجإلا

 ٠ قارتفا ىف ىرخآو ، قافتا ىف ةرات ، لاصخلا نم

 بجوملا لصألا ةهج نم هنوك ف هلكو ع ىأرلا لهآ نيب ىأرلاب نكل

 ةنونيدلا ىلا هيغ ليبس الف ، ىآرلا هيلع زاج امو ص لدعلاب امهنيب ام قرفل

 3 ىري نآ رحق نمل هيف زوجيف ث رظنلا لمتحي امم هنأك اذهو ء هب

 © ءاهقفلا نم همدقت دق نم همكح ىف فلاخ ناو ، رصيآ ام هيآر نم رهظيغ

 ٠ ىدهآ قيرطلابو : ىوقأ ملعلا ىف اوناكو

 اذه ق انرهظآ اذ_هلف 6 عنميغ ك هزاوج عغدي امم كاذ سيبلغ .

 { اهقيفوت ىلا هلوق ىف بهذب نم ىأر لضفل لاكنا ريغ ىف انل رهظ دق ام

 لوقلا ى عمسي نأ قحأو عفنأو ء الحم عفرأ هناف ؤ عيبلا ةزاجا نم ىتأبيغ

 ٠ مبتيغ

 مدعل هتنيبخ عضوملا اذه ف هيلع تبثي نآ اندرآ هداريا ى انكلو

 هبل ىف نم مهول اعفد ، ىأرلا ىف باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام
 ىف انيح هفالخ ىلع لمعي وأ لوقي نم ءىطخيغف ء انيد هروصتب

٠ هل ىأرلا ىف هزاوج مضوم



٢٨٩ 

 بابلألا لهأل دانع اذه ىق ىل سيل ام ىلا فلاخآ نآ هب ديرأ ىنأل ال

 فيكغ & دارآ نم ىسفن نم هب ىضرأ ال ىناغ ، لمعلا ى الو ث لوقلا ىف

 ٠ آداعب دشأ هنا هيلع داز امب كلذ ىلع

 ، هلصأ ىلع مهلوق نم هلضف ى ام ليلدب هتركذ دق ام هب ديرأ امناو

 ءادتهالا و ص مهراثآل ءافتقالا نآ ريغ ، هناهرب برقل ث هنايب ىف هترهظأغخ

 ىضتقملا هرظن فعضل ، هل ىآر ال نم ىأرل عابتالا نم ىجحأ ى مهراونأب

 © ىهنلا لهآ هرصبآ ام كاردا نع ىمعل هزجعو ع هرصب روصقل هلاح ف

 . قحلا بلط ف مهل عبتملا نوكي نأ هب قحلا ناكف

 رظنيل ء ةمسر هتبثأ ، هركذ ىف هب ىتأ ام هردص ف جلتخا ناو

 وأ هئطخ ىلع لدي امب هباوج ىف لوقي نأ ىسع ، آملع ىتآ نم هيف

 ئ هرمآ هيلع سبتلي وآ ع هبابرآ ةغرعم مدعل هزاجآ نم ىأر ىلع ع هباوص

 ىلع عوجرلا نوكيغ ، لاكشألا نم هقح ف هب ام ىلع لاحلا ف ىقبيغ

 نم منملاي اهيف مدقت نم هيلا اهمكح ىف بهذ ام ىلا ىآرلا اذه دايق

 نوكي امو ث اهتارمثب عفتني فاوصلا لثم ىقبتف ث اهقيرغتل اهعيب زاوج

 ح هب الوأ هزاجآ نم ىآر ىلع امهب اهنم عفتني نأ هل زوجي نم اهتالع نم

 . ملسآ هنأب كش الو

 ىلع نحنو & مكحيغ هب ىضقي نأ زوجي اميغ هريغ هجوت ناو
( ١٤ ج نئازخلا _ ١٩١ م ).



. ٢٨٩٠ 

 اذه ىف حصي مل اذا ىضقي هب اميف ةنونيد ريغ ف ىضمن هولاق ام

 هريغ ىلا فلاخي نأ مرحيف 6 عنم الو 4 ةحابا ف ءىش ىلع عامجالا

 ٠ هملعن اميغ

 ةلودلا ةمانال فاوصلا عيب لدعلا ةمئأل زاجأ نم مهنم نأ الا

 الهف كلذك اهيف زاج اذاو ، اهيلع آغوخ ى اهيلا ةجاحلا عضوم ى
 اهاوزن عضوم ىف ةرورض ءارقفلا نم ةقافلا لاح هذه ف زوجب

 . كلانه ءاج امك اهريغ نم وآ ث اهنم هريغب نكي مل نا ، اهب

 رثكألا وهو هزيجي ال نم ىآر ىلع ال س كلذك هزاجآ نم ىآر ىلع

 نع عضوم ىف انيبم اذه ىقلأ ىبح نم نأ ى ىآرلا اذه ىق هب لومعملاو

 . رظن نم هتيدبأ ام ىلع نيعم و ث رثأ نم لهخ رصب ىذ

 لهآ اي اورصبأغ الاو ، هيلع ةلدألا نم هديؤي امب هيغ ىتأيغ

 ءافخالام نوبلا نم امهنيب مآ ، نيرمألا ىف ءاوس ىللع نيذه ف ةرصملا بابلألا

 حضوأل نايب ىف هباوث اهف س مكدنع ىذلاب هيف اولوقغ ث مكعم هيغ

 عبنآ نآ ىضرآو عمس ىناخ ، نوملعت متنآو قحلا اومتكت الو ؤ ناهرب

 . لاح ىلع هدمح قح هلل دمحلاو ، هلضف حضتاو ، هلدع حص ام

، هغرعي ال نمل ةنامآ ىف وأ انومضم هيديب لوصألا نم نوكي امو



٢٨٩١ 

 هبي عغدب وأ . ءا رقفلا ىلع قرفيغ ؤ ٥ دعد نم ع ابي نآ هي ىصوآو

 ؟ لاملا تببل

 جرخي نآ حصي ال ذا ص لاحلا نم ىأرلا ف هب ام ىلع وهغ : لاق

 هب ىصوآ ناو ، همكح ف ىأرلاب فالتخالا نم هيلع زاج امع همسا ف هب

 ء هيلا ال آدبآ هيخ رمألا نألا ڵ ءعىشل صقان الو دئاز ءىشب سيلغ « كلذك

 ىهغ ، ةياصو اذه ىف هل سيل ام ىلع اهعوقول اهمكح ىف ةلطاب ةيصولاف
 ٠ كلذ ىف قرغ الو اهمدع ةلزقم

 ؟ ءىشب سيل اهنأك هيغ نوكتو

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ، ملعآ هللاو ، هريغ ال اذه ف ىل مقي اذكه : لاق

 نآ لصألا ف ىنغلل زوجي لهغ ث ءارقفلل هزاجأ نم لوق ىلعو

 ىف لخنلاو رجشلا نم اهيغ ام رامث نم لكأي نأو ضرألا ف عرزب

 ؟ كلذ هل سيل مآ ئ هانغ لاح

 باستحالا ىنعم ىلع نوكي نآ هل زوجي امم هملعأ ال اذكه : لات

 ىأر ىلع ءاركلا ف ةنسلا نم عضوملا ف نوكي ام ليبس ىلع ةعارزلا ف
 نمم هريغل منم ريغ ىف ناك امهم هل زوجي وه نا ىسعف ث هزيجي نم

 . هنم هب ىلوألا وه مئاق هيف نوكي ال ام عضوم ف هل زوجي

ح الف الاو هزاجأ نم كلوق ىلع الدمعلاب هرمآ ىلب نم رظن نع نوكي وآ



_ ٢٩٢ 

 را دنم ه٩يغ زو اجب نآ ريغ نم رقفلل ىأرل ااذه ىلع زيجأ امنا هنأل

 نوكب امم هريغل عنم ال و ؤ هلصألا كلمت ريغ ف هلوعب نمل و ؤ هل زوجي ام

 ٠ هل راصغخ ىوح ام الا ء ءا رقفل ١ نم نعم ال هنأل أ هلثمك هيف

 لسغيو س رغيغ ٧ لاملا اذه ىف رمعب نأ ريقفلل زوجيو

 ؟ لكأيف عرزيو

 ريغ ىف هل زوجي ام رادتم هيغ هلثمل هزاجأ نم لوق ىلع معن : لاق

 عضوم ف هل هزاوج ىف هتلزنمب نوكي نمم هريغل عنل ةضراعم

 نيملسملا ةعامج وأ ، مكاح وأ ، ماما نم لدصلاب مئاق هيف نوكي الام

 . اذه لثم ىف هرمأ ىلبي

 دعب ح ءارقفلا دي نم اذه نم ءىشل ءارشلا ةبنغ نوكي نل زوجيو

 ء هبح ىلع قحب مهنم عرازلا نيدي نأ هل لحيو ث مهل راص نآ
 ؟ 1 ٠ هم .م د : ٠.

 ء هذخأ ىف عساولا زواج ام الا مهل هزاجأ نم ىأر ىلع معن :ا لاق

 اما رح هل كلمنلا هجو ىلع هدب ق نوكبي نم دب نم سيل امم كلذ ناق

 نم دي ىف هنآ الا ، هقيرفتل هعيب زوجي امم نوكي وآ س هعم حص نا دعب

فالتخال ١ ىنعم هقحلب نآ هبشيف . هيل ا نمثل ١ عمغد ىلع نمؤب نآ زوجي ال



_ ٢٩٣ _ 

 زوجي ال امم هناغ س ةميقلا ! عفد ىف ال كلذك س هنم عيبلا ز زاوج ف

 ٠ لاح ىنع

 دعب سرغلاو لسفلا نم هرمع ام لاملا اذه ىف ريقفلا رمع ناغ
 نم ١ لسف اميف هلل له . كل ذ نع ىنغتس ١ مث 4 اهيغ ء ىش ال آاضرأ ناك نأ

 ؟ ال مآ ىنغل ١ دعم لكأي نآ هرقف لاح رجشل ذلا نم هسرغو لخنلا

 ىلع ءارقفلل زيجأ امنا هنأل ، كلذ هل سيل هنا ليبق دق : لاق.

 لكل هنم زوجي ام رادقمل مهنم ةزواجم ريغ ىف مهل هزاجأ نم لوق

 رقفلا دح نم اهب جرخي ةدايز ف ال هرض ةلزان عفدل ، هرقغ ىف دحاو

 :‘. لاح ىلغ زوجي ال امم لاملا اذه ف هناف ، ىنغلا ىلا

 هنع ىنغتسي نأ دعب هلاح نم اذه ىلع هلكأب . نآ هل حصي فيكغ

 ٠ كلذ زاوج ن نم هل حنملا ل ١ هيف هيف زوجي امم هغرعآ ال ىنا ؟ هلام نم ٥ ريغب

:١ . 

 ضرأ "ىلي اميأخ ءا رقفلا نم هريغ ىلع هغيبب نأ هل زوجيو :

 ؟ هرمأ نم اذه ىلع

 هزاجآ نم ىآر ىلع اهب هتوبث ىف هنل ، هزاوج ىل نيبي ال : لات

زاوج نم هل عفملا ىف نأ الا س كالمألا هيلع ىزجت الغ ضرألا مبتي



_ ٢٩٤ 

 لصألا ىف عيبلا زاوج نم هنأ ىلع ليلد س حضوألا ةرمث ىنغلا لاح هلكأ

 ٠ كلذ هل سيلف ءارقفلا نم هلاح ىلع ىقب ناو ٠. دعي

 هانع و هم رغ ام ر ا د قةم 4 دخ هل لهغ & ٥ انغل هل رجي مل ن ا و

 ؟ ال مآ

 هلكأ لكأ نكي مل نا ةرمثلا ف هل هنآ اذه ف ىل مقي ىذلاغ : لاق

 ببسب هيغ لخاد هنگا هزاجأ نم بهذم ىلع لديو © هانع ام رادقم اهنم

 3 ءىش زيغ ىف بهذي الئل ، هريغل هب عربتم ريغ ىأرلا اذه دايق ىلع ا

 . هبلع ةدايز هيف كلذك ءانغتسالا عم هل سيلو

 وآ اهي هسراغ وه ام ضرألا هذه نم جرخي نأ هللا زوجيو

 ؟ كلذ نم هساخ

 مضوم ى ةلسافم اهيف ذخأي نأ دعب هزاوج هل ىرأ ال : لاتق ..

 الا س هل نوكي نأ كلذ ليق اميغ ىسعو ى حلصأ هكرت رظنلا ف نوكي ام
 عضوم ىف هل سيلغ ، هسفن لاملا لصأ نم رجشلا وأ مرصلا نوكي نآ

 هجرخي نأ ال ضغ ن هناكم نع هليوحت عضوملاب هكرت ىف حالصملا نوكي ام
 ٠ هليزيف لاملا نم



_ ٢٩٥ _ 

 ةدئافل ال ض رأا نم هجرخي نأ اماغ ي عنمي الغ هلاح فق رظنلا هبلع عقب

 هنع ررض عفد وآ ص لاملا مفن بلج نم لاح ف ىشخي وآ ، ىجري اميغ

 ٠ هل حصي امم هف رع آ الخ

 ء اذه لثمب هل ضرعتلا زاوج نم منملا ىلا بهذي نم لوق ىلعو

 هلام ف ريغلا ىلع ىدعتملاو هيغ نوكيف ، هل مغنلا نم هب دلوتي ام ذخأل

 بابسألا نم نوكي نأ ىنبجعي هنأ الا ، هيلع وآ هل نوكي اميف ءاوس

 ٠ كلذ ى

 تسا مث ، ههبشأ ام وأ اعرز لاملا اذه ضرألا ف عرز ناغ

 ؟ همكح ىف نوكب نملغ خ مئاق عرزلا و | دعي نم

 هذه ف لخاد هنأل ء هلثم وهف ههبشآ امو ع هل ع رزلاغ : لاق ١

 هل هزاوج مضوم ف هرقغ ةلاح هل هزاجأ نم ىأر ىلع ببسب ةعارزلا

 الا ، هنم ىلوأ وه نمم لاحلا ىف موقب هب نم مدعل ، ىأرلا اذه ىلع

 هلل ثدح موقي نم دلبلا ةنس ف اهلثم ءارك ضرألا ى هيلع ىرآ ىنأ

 ٠ ةعارزلا مامت ىلا ىنغلا

 امكف ةنس اهب نكب مل ناخ ث اهيلع رمألا نم بلغألاف ةنسلا فلتخت ناو
 1 ىرب ىتح هرادقم ىرحتلاف مهمدعآ ناغ 6 لودعلا نم ةفرعملا لهآ هأ رب

٠ هيغ هعم كش الامب همزل امم جرخ دمت هنأ هسفن



٢٨٩٦ 

 ال نمم هتفرعم ىلع نينومأملا نم هنامز ف هيلع ردق نم راشتسا ناو

 ٠ كلذ ى نسحم © هريغ وآ رذعل هنامنتك ةح ايس اي همهتي

 زوجب ام ىلع ال هلام ف اهلسغ مث ء ةمرص لاملا اذه نم ذخأ ناف

 ؟ ةلخن تراصخغخ اهذخأ موب هل

 ء هبلا رظنلا نوكي ، لدعلا مامالا دونجو مايآ ف هنا ليق دق : ناق ا ::ا

 . هنلغن هلف كردأ نا اهلثم وآ اهتميق ف قحلاب هراتخي ءىش ىاف هدايق ىلعو

 ، هيلا رمألا هيف نوكي ام عضوم ىف كلذك نوكي نأ اذه ف ىبمبو

 ٠ هيدي نم هتوبثل

 ىلا وآ ، هيلع قحلا هل نمم اذه ف ةمصاخملا ف: هبجوي امل وآ

 وبمه ,هلثم ىف ىلتبملاغ الاو ء ةعامج وأ مكاح نم هماقمب:همدعل موقي نم:

 هيغ لمعي نأ هيلعو ، كلذ ف هسفن صالخل هرمأي همزلي انميف ىلوألا
 ٠:ىآرلاب فالتخاو ىأر مضوم هنألإ ، لدعآ هاري امب.

 ف .هب ىنه ام ىلع مكحلا موي اهتميق مرغلا ف همزلي هنا : ليقف

 ٠ كلذ ىف .رعسلا لدعب ةغرعملا لهآ نم لودعلا رظن ف اهذخأ لاح اهتاذ

 موقتف ، اهُمرغ لاح امهيف هب نوكي امك اهتميق هيلع نا : ليقو
٠ ضرأ الب ةعيقو كلانه هيلع



 _ _ ٢٩٧

 نم لوق ىلع ءارقفلا ىلع اهقرفيغ ث نيتميقلا نم رفوألاب : لينو

 همزلي نم ئأر ىلع هراتخاخ ، هغم حص ام ءادأل داقتعالا مم هب لاقغ ، هآر

 ٠ هيلع ءىنش ال ةقتوغتلا دعي نم هنا اهيف لوقي .نم ىآر ىلع ال س همرغ

 نم قحلا هبجوي 'ام ىلع هلهآ ىلا هيدؤي ىتح نومضم لام هنأب : ليتو

 ىلع توملا هرضحي وآ ، هنامض نم هب ربيب هجوب هنم جرخي وأ ، هميلست

 ٠ كلذك هقرفي .وآ ، ةبصلا ئلع. هب .ىضونغ ::هل هموزل نم هب ام

 همزل ى ذلا لاملا هم حلصي ن أ هل . نآ رخآ لوق ىلع هيغ ح رخيو

 : لدعلا . ف - رخي نآ نم دعي ال هناكو . حص نا آاصالخ هل نوكيف ‘ هنم

 مرصل ١ ق بهذي نم لوقت ئلع هقرغب نأ نمثل ا ىف ه زوجي الآ ىسعو

 ٠ لصأل ١ نم هنآ ىل ١

 ا ذه 7 زوجي نأ ىسعف . . ةلخلا نم هنآ ىلا به ذي نم لوق ىلعو

 ٠ ' ةلكا اذف ؤ "رظنيف غ ملعأ هللا و 6 كاذ وآ

 ناو ر اضحب وآ ب ئ : هزارحال ر ادجب هطيحي نأ لاملا اذه ىف هل لهو
 ;. . ... ؟ كلذ ذ لبق نم نكب مل

 مدعو 6 ةحلمملا روهظ دنع ء هزاوج ىلع لدي ام رثألا ىفغ : : لاقت

 ف ديلا ة هجح توبث نم ا هدعب : وآ لاحلا ف ىشخي ام دلوتو ةرضملا ١ نوك |

 ٠ هيلغ اذ ذه نم اغوخأ عنملاب هبف حرص ناو > ئآر ىنع لام ١

حصي ال امم هنأل : روكنملا نم ال هزاوج نوكي نآ روهشملا ف ىسعو



٢٨٩٨ 

 هلاوزل ةبجوم هل ةجح توبثل هدب ف نمم هلاطبال هراكنا ىوعد هيغ

 0 ٠ هلاح ق هيلع ةرهشلام حص امع

 ديلا نم نمألا مدعو ث .هيلع ةفاخملا دنع عنملاغ كلذك نكي مل نا

 ىلع قيضم الآ ىسعغ ء د اهال ١ حم نوكي ن -ا ال ١ مهللا ك هم لو هيغ

 . ٠ كلذ د ف يار 7

 ؟ كلذ ءاش نا هنع هغرصيف لاملا نع هليزب نآ هل زوجيو

 سايقلا ىف هبشيغ ، هلام نم .هخخانملا هانيب دق:امم اذبه ىلع ناف : لاقأ

 ةميقو ء هانع ام رجآ ىطعي نأ الا ص هلا وز نم عنمي الآ هلاثمآ نم هريغم هلل

 ٠ هدا رأف كلذ ءاش نا هذخآ هلغ 0 كلذ نم ه راتخيف هم رغ ام

 هكرت حالصلا نم ناكو ٨٧ هي ىربي نم وآ > لالل هانم هنأ حص ناو

 نم دبالف هررض نيبت امو ث هلا وز يلا برقي نآ هل حصي مل هلاح ىلع

 . لاج ىلع هغرصي نأ الا هل زوجي ال ذا . هفرح

 نكسيغف ، اهبارخ رمعي نأو ، اهرماع لزانملا نم نكسي نآ هل زوجيو
 ؟ هرقف لاح هيف

 3 اهل كلمت ريغ ف هب عافتنالا هلثل زاجأ نم ىأر ىلع معن : لاق

 ّ اهنع دعب نم هعنمي نآ الو ث اهنم هجرخي ن أ ءارقفلا نم هريغل سيلر

 ، هيغ دياذ اهنوكسب راص دقت هنكيا 2 هنذاب ال ا اهيف هيلع لخدي نآ الو

 .اهل م ادام

اميغ الا اهيخ هريغك وهف ث اهنع لوحتلا هجو ىلع اهنم جرخ ناف



_ ٢٨٩٩ 

 نم هجا رخا ق نكمب هيخ ى ذلام ىلوخلا وه نوكب نأ ىسعغ 6 هثدحأ

 ٠ كلذ. دارأ نا ةلور ق اهيلع ةرضم ريغ

 هل سيلو & هيغ نكسي نآ هريغل لهف ، لضغخ لزنمل ١ ق ناك ناف

 ؟ هعنمي نأ

 ث امهيلع اهميرحت عضوم ى امهل ةنكاسملا زاوج مضوم ف معن :' لات

 اميغ ء اركلاب نوكي نآو ديال ۔ عوطتل ا هجو. ىلع ال هحلصأ اميف هنآ الا

 ٠ كلذ ىتح ءانعلاو مرغلا نم هلام را دمقم هنكسم ق فوقسب مل

 ؟ ال مآ هدا زام جرخي نآ هل لهغ س هريغ وآ ىنغل اهكرتب نأ دا رآ ناه

 نم هل نوكي ام زاوج ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق معن : لاق

 نم هلصأ ف هنأل ء هريغل اهتم نوكب اميف هلاح ف هي اهقحلت ةرضم ريغ

 ررض الي هذخأ نم هل عنملا ىلا لييس ىاف هلاح ىلع مئاق هدعيو هلام

 ٠ هلاوز ف ىقب ام ىلع

 ىلع هلىزب نآ هزاوج ىلع هل زجب مل لاملا اذه سفن نم ناك ناو

 نكت مل ، هل سيل اميغ اهترضمب الا هجارخا ىلع ردقي مل نا كلذكو ك لاح
 :رحق ه رامع ءا رك نم ذخأيلف هقح ىلع ى وت الو ح اهيرضي نآ هل

 نا اهنم هد ىغب ام نامض همزلي نأ نم +4ل دبالغ الاو ، هتحتسي ام

٠ كلذ لعخغ



 __ _ ..٣

 ع اهرمعيب نأ هرقغ لاح هضرأ ف هل لهف & هلهآ لهجف سردنا مث ك هلصأ ا

 . رامثلا نم لكأيخ ؤ ليخنلا لسفيو ، راجشألا سرغيو اهيف عرزيغ

 وآ نيطلاب هرينصح وآ ةنوناح وآ اتيب هباودو هلايعو هسفنل ىنبيو

 ىف آثدح ، لخنلا ديرج نم فعسللاب وآ ث امهدحأب وآ ، رجآلاو ةراجحلا

 ؟ كلذ وحنو راطمألا و دربلاو رحلا نم ةرورض لاحلا ق هثدحي لاملا ..

 اه رامع زاوج ف فلتخب امم هنآ ىلع لدب ام لوقلا نم ىضم دق : لانق

 ث هنارمثب اذه لثم ىف عفتني نأ ريقفلل زاجأ نم لوق ىلع هل زوجي نمل

 ىف ال ةماع ف ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هجرخي ال امب هتالغ نم نوكي .امو ا

 ٠ لدع ريغي هل زاج امم هلخم عنم الو لصخ كلمت

 ىنع انوخ ىأر ىلع عنملا هقحلي نآ :اثدح نكاسملا ءانب ىف ىسعو
 ةلزنم .ىف اهنلا ، هبلع اهعوقول ةرامعلاب اهنتوبثو ، هيغ ديلا ةهج :نم عضؤملا.

 ٠ هيعدم نم ىوعدلا

 عنملا نوك هتوبث نم مزلي هنألا هعنمت ةلع نوكي الأ اذه ف ىغبنيو

 ىأر ىلع ى ديلل ةجحلا هب نوكت امم .هنأل ، عرزلاو سرغلاو لسغلا نم .
 ٠ رهشغ اذه نم هنأم هرمأ رهظ . اميف اهننويثل ةحص ال نكلو.

 نوك حصي ىتح هل هنأب هلصأ ف ىعدي نم ىوغد لوبقل زارجاالؤ

 ٠ هلدغ روهظ دوجول هلاح ف هل زوجي نمم هبف زاج ام ىلع هلاقتنا

ىسعو ، مكحلا ىف هاوعد عامس ةزاجا.ىلا قحلا ف ليبس الف الاو ٠



_ ٢٣٠١ 

 حصي مل ام هقح ف ةنانئمطالا ىنعم ىلع ةقثلا نم زوجي نآ عساولا ق

 ٠ هقدص ةحص عغدي ام هيلع

 2 داهشالا عم ةزاجالا ىلع اذه ىف ىنعملاب لدي ام : .رخآ لوق فو

 لاطبا ىف ناك امم هزاوج حصي نا هب عضوملا لاقتنا لاغسثا ىف ىسعو

 :وآ عرزلا نم هل لعج دت ، هيغ حص دق امم هب قحألا وه امع عضوملا

 ح هب رضي نأ زوجي ال امم هريغ ىلع ررض الو ، لبق نم سرغلا وآ لسلا

 ، لاملا ىف ديلا روهظ نم آغوخ ث داهشالا نم هلاق ام ىلا هعم جاتحيف

 ةحص مدعل . لابقتسالا ق نامزلا ىتأب اميغ وآ ئ لاحلا ق اهتوثو

 . هيلعو هب وه امب هيف ةرهشلا

 اهعغ دي ال ى ةمزال هل ىمهف ةمئاق اهنويث ىف هتحح دح روهشملا ناغ

 ز هريغ ىلا هلاح نع لوحي نأ هعم حصي امناو ص راكنا اهليزب ال و ث رامع

 امهم ۔ هل هزاجأ نم ىآر ىلع كلذك هيغ ةجحلا هل نوكت نمم لوزيغ

 ٠ كلذ ىف ةجح رهاظلا مكح ف ىه ىتلا ةجحلاب حص

 ملو امهدحأب زاج نيطلاو ةراجحلاب نوكي نأل نيح ف زاج اذاو
 الا ، لاحلا اذه ىلع بشخلا نم هريغو لخنلا دئارج نم فقعسلاب زجي

 ٠ لاملا ىن آزاوج ىندآ نوكي نآ

 & دعبأ نوكي نأ هيغ حصي الآ هزاوج ف ىسعف برقآ نكي مل ناو
 ف ليطعتلا عم زاجب نأل حصب امم هنا الو ء كلذك هنا نبيي نوكب ال ذا

ىضتقملا هجولا ىلع ع را زملا وآ سراغلا وآ س لساغملا نم ءعىشل ثراحلا



_ ٢٣٠٢ 

 دارب ال ام لاح ىق صوصخلا ىلع نوكب نآ الا & ليطبتلا دوجول اذه ق

 ٠ كلذ نم ءىش عضوملاب

 فعسلاو ديرجلا لثم هل ماود ال ام اذه نم هيغ زوجي نآ ىسعف

 عيرس هناف ، ررضلا نم ءىشل لاخدا ريغل رجشلا عاونأ نم امههبشي امو

 اميف هل زوجي نم هب عفتني نأل ى لاملا نم عضوملاب ديرأ امهم لاوزلا

 . كلذ نم ىلو هب

 ؟ اذه لثم 7 وت دحأ ام عيب ىف ءا رقفلل اهدجت ةصخر نم لهف

 عيب نم لوهجملا نم عنملا ىلع لدي ام لوتلا نم ىضم دت : لات
 ٥ ايل همكح ق ض رثل اي اقحال راص نأ دعي هث دحأ نمل لوصأل ١ نم نوكب ام

 . اهيلع زاج ام هيف زوجيو ث اهل مبت وهف اهيف هتوبثو ك اهب

 ضرألا هذمح ق لدعلاب هوثدحأ اميغ مهل نا : ىبرغم رخآ لوق فو

 اهناف ض زرألا نود قفارملا هيغ ا وعيايتبي نآ لسغلاو سرغلاو ءانيلا نم

 ٠ هبابرلا لصألاو 0 هثدحأ نمل ثدحلا لعجف ت اهلصأ ىلع ةيقاب اهلهأل

 هل زوجي نميف هقيرفتل لوصألا نم لهجي ام ميب ف انرشأ دقو

 ىف تبثف س حص نا انركذ دق ام ىلا ضورعلا لثم هزاجإلل نم لوق ىنع

 5 هب لمعي نأ لبق نم رظنلا هيغ لمعي نآ هلل دمحلاو انرمأغ س هزاوج ىأرلا
 ةحص ريغ ىف نكل ، هزاوج نم عنملا الا اهيف هركذب حرصي مل امم هناخ

 هل نمل ىآرلا لمتحي نأل زوجي امم وهف ث هل ىوعد الو ع عامجالا

 نطب ام ىلا ىناعملا نم رهظ ام زواجي نأ امهب ردقي ، رظن ةحصو هرصب ةوق
٠ ىن اع ١ نم



٣٠٣ __ 

 هنكميغ لدي امب اهيلا غلبي ىتح ركذي مل ام ىلع ركذ امب لدتسيغ
 لانخاا ىف ةهيدبلا ىلع بجعتف ، اهرون ف ةيداب اهرزغ نم اهجرخي نأ
 ىف باوصلا ىنعم ىلع اهجورخل ، لاب ىندأ هل نم ىخارتلا ىلع ولآ
 ليلدب ، رصبلاو ملعلا لهآ نع ث رثألا ىف اهصنب دجوت مل ناو ى رظنلا
 هدروأ ث ةنتداص ةلدأ نع .ء: ةقفاوملا ةحصل ةبجوملا نئارقلا نم هدافآ ام

 . ٠ هيلع داز اميغ حيضوتلا نع ءىزجي حيولت ف ءاميا وأ حيرصت

 زوجي نآ هيف نكمي اميف كلذك نوكي نآ نم دعبي الآ كلذ ىف ىسعو

 نم نوكي امب اهنم فقو اهلاح ىلع كرتت نآ ىلا بجعألا ناك ناو ث هيلع
 ىف .نيدلا ناف ث مبتي نآ هب ىلوأغ .ح عفنلا وه هنگل 0 افرص اهلوصحم

 ٠ كلذك نيدلا عضوم ف ىآرلا نآ امك ، هل زاوج ال ىآرلا عضوم

 3 نيدلا ىف جرخي امم هملعأ ال هقيرفتل هل ميبلا نم اذه ف منملاو

 ةراشا هتدروأ ام هيف آدبآ نآ اذه ف ىنبجعآ كلذلف ع امجالاب عنميف

 ىف هريغ ىلا ىآرلا هفلاخ نم هنيد ف ءىطخيف ى نيد ذختي نآ نم افوخ هيلا

 ( ٠ انيح لمعلا وآ لوقنلا

 وآ ةنسل ا وآ باتكلا ق حصب مل اميغ ٥ زا وج حصي ال امم هناف

 ٠ كلذ ف رظنبغ > ملعأ هللا و [. احيرصت هميرحت وأ هلحب ع امجال ١

 ؟ لالا تيبل نوكي هنآ اذه ف لوقي نم لوت ىلعو

 مامالا دوجو عم هيغ زاج ام هيلع زوجيو ص هل وهغ : لاق

 ءاطع الو عفد ق قح دب هيف مهل سيل زوجلا ةمكأ ناغ 6 همدع وأ لدعلا

ىلع مهل ليبس ال &۔ ةرجف ةمللظ ة رفك ٥ اغ ك ة روج مهنأل ‘ عنم ال و



_ ٢٣٠٤ 

 نم هب ىلوأ لدعلا مامالا مدع دنع نيكاسىملاو ءارقفلاو ىلاعت هللا لام

 مهل عغدلا ىلع ردق نا لطابلا نم هب مه ام ىلع ث لذارألا ءالؤه ةيوقت
 ٠ كلذ نم ىآرلا اذه ىلع هنأك اذهو 0 عنملا نم زاج امب

 ىاع همايأ ىف ءارتفملا نم لداعلا مامالا ريغل لهغ ث لوقلا اذه ىلعو

 نذا الب هرامث نم لكأب وآ ء هيق عرزي نآ هرامع وآ 0 هبارخ ىف هداين

 ىلع هيغ رمألا نأل س ىلآرلا اذه ىلع كلذ هل سيل هنا ليق دق : لاق

 6 هبلع اذه وحن نم زوجي ام عبمج ف > هيلا ال مامال ١ ىلا ٥ دايق

 ٠ لوهجم ١ نم نوكي اميف لوخدلا كرات هنآ حصي نآ الا كلذك وهغ ههيسشآ امو

 لخدي ال اميغ هناذئتسال ىنعم ال هنأل ، هنذا ىلا هيف جاتحي الآ ىسعف

 ٥ ٠ زاوج نم هل عنامل وآ ء هكرت ق هل عساول هرمأ ق

 مهسلاب هلمعي نم ىطعي نآ لدعلا ةمئآ نم نوكي نمل زوجير
 ؟ هبتم جرخب امم

 ٧. كلذك هد ايقت ىلع هنأل . هربغ ق ه زيجي نم لوق ىلع معن : ل ات

 ٠ كلذ ف امهنيب قرف ال

 هرمعي نم ىطعي نأ هبارخ دعب لاملا ىف ىآرلا اذه ىلع ها لهو

 ؟ هضرأب الصأ رجشلاو لخنلا نم هب سرغي وآ هيغ لسغي امم ءزجلاب

 هزاوجب ليقو ع هفالتا نم هنأل ، هلثم ىف اذه نم منملاب ليق دق : لاق

. لاحلا ىف هروهظ عضوم ىف لاجملا تيبل حالصلا رظن ىلع عساولا ف



_ ٣٠٥ 

 زوجي ضرآ الب هيلع اتقفتا ام ىلع ةلسافم ه رمعي نم ٥ اطعأ ن اغ

 ؟ لوقلا اذه هل

 نمألا عضوم ف هزاجالا ىلا برقأ هلبق امم اذه نآ ىسفن ىغفغ : لاق

 نم هب نوكي اميغ آاموصخ لسافلل هيغ ديلا ةجح توبث نم عضوملا ىلع
 ءىش اهنم لاز ناف . عئاقولا مكح ٢ نوكيف > هزاوج ىلعو % لساغملا

 ىف نذالا هيغ هل نم نذاب الا هددحي نآ هل نكب مل هبلا .راص امم

 ٠ امهل زاج ام ىلع هنامز

 ٤ روهشلا وآ مايألا ىف تاقوخلا نم مولعم طرش ىلا لسافملا ىف جاتحيو

 مل نا ضقنلا هلخديو ، لوهجملا نم وهف الاو ، ليق اذكه : لاق
 ٠ كلذ امتي

 ء ةلسافملا ىف اتقو هاطرش ام ىلا ضرألا هلكام لسافلا طرش ناو

 حالصلا نم لاحلا ف هبجوي رظنلا ىنعمل اهزاوج ف ىسعف : لاق

 نوكم نآو دبال ةلاحلا هذه نم هنآ الا ةزاجالا نم جرخي الآ لام ١ تيبل

 ٠ ةلاهجلا هيلع لخدي نأل زوجي امم

 ؟ ال وأ بئاغل وآ ميتيل وآ ، نوكي لاملا تيبل اميغ همومعبو

 ء هيلع زوجي ال بئاغلا نآ ريغ ، هزاجأ نم لوق ىلع معن : لاق
( ١٤ ج نئازخلا _ ٢.٠ م )



٣٠٦ 

 عفتني هنأل ةحابال ام ليقو ح عنمل اي ليقف ميتيلا لام ق هزاوج ق فلتخمو

 هزبنجي ال نم لوق ىلعو .أ هلام نم عفتني امك كلذك هريغ لام نم

 ٠ كلذ ىلا ليبس الغ

 لكأب نأو ، لاملا اذه ف عرزي نأ ىأرلا اذه ىلع ريقفلل زوجيو

 5 0 ؟ هراجشآ وآ هلخن ةرمث نم

 ىلوألا وه لدعلاب هرمآ ىلب مئاق هيف نوكي ال ام عضوم فق معن : لاق
 هل حيبأ امع عفد الو ٤ هل زاج امم هلثمل عنم ريغ ف نكل ؤ هريغ نم هم

 ٠ هريغ نم هب قحأ نوكيف ، دعب هزرحي امم

 ىقس وآ ةداعق ى هب عفتني نآ لاملا نع ءاملا لضغ ىف زوجير

 ؟ ال مآ هلاثمآ نم نوكي ام وآ س هلام ى

 ىلع كلذكو ، ىآرلا اذه ىلع هرقفل هل هزاوج عضوم ف معن : لاق

 ف ةجح نوكي نآ كلذ نم فخي مل اذا هيآر ىف ءا رقفلل ٥ زاجأ نم لوت

 ٠ كلذك ةبجوملا بابسلا نم هغالتا ىف نوكيف ، هدي ف نمل هتوبث

 زاج ام ىلع ءالا نم ىقس هب اميف هضراعي نآ هريغل زوجيو
 ؟ هغارف لبق هلثمل هيلع هدربغ هل

 هل الو س هزاوج عضوم ف هيغ هضراعي نآ هريغل نآ ملعآ ال : لاق

 ىلع ديزيف س رخآلا فيحي نآ امهدحأل الو الك ، كلذ لثم ىف هريغ ضراعي نأ
 ىواستلا عضوم ىف امهنم لك ىلعو ، لاح ىلع ىقسلا ىف ةيافكلا رادقم
٠ كلذ ىف هسفن نم فنصملا نوكب نآ امهنيب



_ ٣٠٧ 

 اذه ةلغ نم هل زاج ام ىلع هزرحأف هيدي ق نوكي اميغ كلذكو

 هجرخي نأ ىنغلا ىلا رقفلا دح نم هب جرخي اميغ هيلعو معن : لاق
 هل سيل ذا ، هيلا ةجاحلا مضوم ف اميس الو ، هل زوجي نم هريغ ىلا

 « هلايعو هسفن ىلع هقافتا فورعملاب هيلا جاتحي ام رادقم ىلع ديزي نآ

 ٠ هيغ وه ىذلا ةماع ىف

 ء رخآ:ماع ىف هرقغل هلكأي نآ هل زاج مدي ىف ىقب ناغ ، لاح لك ىلعو

 ىلع ىناف ص عنملا هل زوجي ام ىلع ال س لبنت نم هلثمل هلذب نم عنتما ناو
 ٠ كلذ دعي هل ه ز ١ وج نم عنمي ال ها رآ ام

 ؟ لابملا اذه نم ءىشب لاح ىلع عافتنالا زيجي ال نم لوت ىلعو

 مهريغل سيلو ، هلصأ ىف وه ام ىلع قاب هلهأل همكح ىف وهف : لان
 .نم هب قحلآ مهناغ ز ريقف الو ةعامج الو مكاح نم هلك اذه نم ءىش هيغ

 أ س مه الا كلذل ةياغ ال ثراو دعب ثراو مهل حصف ث هءاج ىتم ديغلا

 ٠ كلذك رشحلا هيلع ىتأي

 اميغ كلذكو ح هراجشأو هلخي نم دحأ لكأ ناف 4 هلوت نم اذه ىلعو

 ؟ هرامث عيمج نم نوكي ام وأ ةلغ نم هغلتآ

 نم ىلا وآ مهيلا هنم جرخي ىتح هنامز لوط هنامض ف وهغ : لاق

 ىلع هب ىصويف هل اركاذ س صالخلا لبق توملا هرضحي وأ ، مهمانتم هيغ موقي

٠ كلذ نم هل ديالو ح ةردقلا عضوم ف هللا هرمآ امك ةفصلا



٣٠٨ 

 اهيف لسف وآ ؤ اعرز هضرأ ى عرز وآ ث ءانب هيف ىنب دق ناك ناف

 هيف زوجي ىآرلا اذه ىلع فيكف ث امنف ارجش اهيف سرغ وأ ، ًامرص

 ؟ هيلع و هل

 نم آبيرق حص نا هدايق ىلع هلعف نم اذه نوكي نأ ىسعف : لاق

 غ هينأب نآ هلاح ىف هل سيل ام هيغ ىنأ هنأل ى هلام ى ريغلا ىلع ىدعتملا

 نأل ، هلدع ىف ىأرلا نم ءانبلا ىف زاج هلثمك هنأب هيف لوقلا حص اذاو

 & ءاش نا هلاوزب هذخأي نأ هلام ىف هسفنل هانب اميف رضحول هبرل نوكي

 ٠ هل ىقبيغ ى ةميقلا هيلا عفدي وأ

 نمثلا نم هل نوكي امب : ليقو ث هانب اميغ هازنرا امب : ليقو

 3 عىش هل نوكي الئل رخآ ىآر ىلع زوجيو س ضرألا ىلع ىقلم آبارت
 ٠ هبلع ىنج اميغ مرغ الف ى هلام كلذ ق فلتأ ىذلا وه هنأل

 ٥ رمآ ءاش نا ٨ كلذك الخن راصغ مرصل ١ نم هلسف اميغ لوقلا و

 هيلا عفد ءاش ناو أ اهنم صقن امل هدر مم ضرألا نم هجا رخاب

 ٠ ًاعولقم نمثلا نم هل نوكب ام

 ليقو ، ضرألاب داز اميغ ءىش ال هناف ، هلسف موي ةميقلاب : ليقو
 ٠ اهنم هدسفأ امل همرغ عم ضرآ الب امئاق هقاقحتسا موي

 ، قح ملاظلا قرعل سيل ذا ع ءانغ الب همرغ امو لسغلا ةميق : ليقو

 ء هلام ىلع ىناجلا وه هنأل ء\هل ءىش ال ليقو ء هانع هل نا ليقو

٠ هريغ ىلع مرغ هيغ هل نوكي فيكف س قرع الو ملاظلل قرع الو



_ ٢٣٠٨٩ 

 امهنيب قرف ال ءاوس امهنأل & رجشلا نم هسرغ اميغ لوقلا كلذكو

 هجارخاب هل ذخألا نيب رابجلا عرزلا ف اهبرلو ، لاح ىلع اذه ىف

 موي ةميقلا هيطعي وآ ، ناصقنلا نم هضرأب نوكبي ام نامضو ث هلام نم

 ٠ هلل عرزلا و ؤ اهتتوغ ام وأ ةرضح هقحتسب

 قفنأ امب ليقو ؤ اهصقنل هن امضو عضوم ا ىف اهلثم ةرجأب : ليقو

 هناف ، هملع نم كلذ ريغ ال س اهيف ةنؤم نم هغلتآ امو : رذب نم اهتعارز ىف

 ٠ ىنع اميغ هل قح ال

 الغ ض رثألا هناكأ دق هرذينا : ليقو ء هربغ ال هرذب هل نا : لبقتو

 . اهبحاصل عرزلا و & هانعو همرغ اميغ الو س هيف هل ءىن

 هذه رامث نم هلكأب اميف جرخي ءارآلا هذه ىف نوكي ام بسح ىلعو

 ىآر ىلع هنأل ، همرغ موزلو ع همكح ىف فالتخالا نم راجشألاو لخنلا

 ع ةدبقلا نم لدعلاب اهبرل هيدب نم ذخؤي نآ لبق هيآر ىلع هل نوكي نم

 . هيغ ءىش هنامض نم هيلع سيلف

 ع مراغ هفلت امل وهف س لبت نم هبحاصل هيأر ف نوكي نم ىأر ىلعو

 رضح هب آربي هجوب هنم جرخي ىتح مزال هل هنامضف هدي ىف ىتب امو

 هريغ ىلا ليبسن الو س ىجحآ هب وهف ض ىلوآ هلام عفانمب هناف ے ال وأ اهكلام

 فوقولا مدعف عضوملا اذه ف باغ دقو ، اضرلاب الا هيغ اذه لثم ىف

 ٠ اذه ىف ءىش نم هراتخي ام ىلع

ىلع رظنلا هبجوي ام ىلا هيغ عوجرملا نوكي هيآ ءانبلا ف ىغبنيف



. ٢٣١٠ 

 6 لاحلا ق ةرذخملا نايب مم هناغ ئ هنيح ف هلاوز وأ هكرنن نم هنرك

 . هليزب نآ هثدح 1 همزلي نأو دنال لاملا ف هب اهدلون نم ةفغاخا وبآ

 ٠ لازملا نم هنأ

 روهظ عمو ، ناصقنلا وأ داسفلا نم عضوملا قحلي ام نامض هيلعو
 حص ام هل نوكي لب ث هلاوز ىلا برقي الف ث هلاح ىلع هكرت ىف ةحلسملا

 نم اهيغخ هانب نكي مل نا هل اهاري نم لوق ىلع هلام ف ةميقلا نم
 نم هل نوكي امم ىهغ ؤ عضوملا اذه ىف همدعآ دقو س هل ىه نم لام

 ىف رجاؤي نأل زوجيف اهلثم ىلع نمؤي نمم هريغل رجؤمل وأ نكس ف ةلغ

 اذه ىلع فوتسي ىتح عضوملا كلذ ىف ةرجألا لدع نم نوكي امب اهنكس
 ٠ هل ءىش ال هناف فرع ال هنأ ىلا بهذي نم ىآر ىلع ال س هقح ىآرلا

 نا همكح ىف جرخي سرغلاو عرزلاو لسغلا نم نوكي اميغ كلذكو

 فالتخاو ىأر عضوم هنأ الا ، ىأرلا ىف لدعلا نم جرخي الأ ىسعو ے حص

 نع نوكي نأ هيآر ف هبجو نم ىأر ىلع نوكي ال ذخألا ىف جاتحيف ىأرلاب
 . هريغ ىف ال هل زاج اميغخ همكحب لمعي نآ اذه ف هل حصي نم مكح

 وأ ، ىلاعت هللا ةدابعل ادجسم ىنبي نأ لاملا اذه ىف هل زوجيو
 ؟ لاح ىلع ك!ذ هل سيل وآ س هيغ ءارآلا هذه نم ىأر ىلع اتيم هيغ ربقي

 ق تيمل ١ نفد ىف ال & ًامزج امهنم ءىش هل زوجب هنآ ملعآ ال : لاق

 الف اهريغ ىلع امأو 4 ةميقل اي روجي نآ ىسعغ . ة رورذضلا عضورم

 ٠ هزاوج ملعأ

؟هل زوجي ام ىلع ال اذه لعف ناغ



٣١١ 

 ّ مراغ هتمينقل نماض × اهنم ءىشب وأ امهب هفلتآ املا وهغ : لات

 ٠ لاح ىلع اذه رلثم هيف ىتأب نآ لاملااذه ف هلل سيل ذا

 ؟ ناك امك هب عفتني نآ ربقلا عضوم ففو ث لازي نآ دجسملا ىف زوجيو

 . هزاوج نم عنملاب ليقو ، لوق ىلع معن : لاق

 ، هملسي نم ىلاف ، نامض وأ ةميق وهغ لاملا اذه نم همزلامو

 ؟ ىأرلا اذه ىلع هب آرييغ ح هموزل نم صالخلا ف جرخي هجو ىأب

 ىف ىقب وآ ، هيلع راصغ هفلنأ ، هريغ ال هبرل هدايق ىلع وهغ : لاق

 هماقمب نوكي نم ىلا وآ هيلا هنم جرخي ىتح كلذ نم هل ةءارب ال هيدي

 ٠ هتافو دعب نم وأ هتايح ى ام آموي هنامض نم آربي ، هنامز ى هب ام ىلع

 هيغ هثراو ىلعو ع هلام ىف نوكيف ، هب ىصوي هلاح ىلع وهف الاو

 ىتأي وآ س هجوب هموزل صالخلا ىتح ثراو دعب ثراو هيلع ام لثم

 ٠ كلذك شحلا هيلع

 نم لاملا هيلا جاتحي اميف هلعجي نآ هيف هل زوجي نأ ىسعو

 رظنيغ ء هريغو اذه ف باوصلاب ملعأ هللا و ‘ ىآر ىلع لاحلا ق حلاصمل ١

 .هلدع دوجو حص .ام الا هنم ءىشب لمعي ال مث ، هلك اذه ق

 ء آاياوجو الاؤس ا ده ق وه امك عضوملا ١ ذه ق هنيثآ امنا ىنامغ

.. نارخآ هريغعبو لئاسملا هذه نم ناهجو لئاسللو



_ ٣١٢ 

 ىنبرقبي اميغ فغرآ هللأ ىلاو > ىندآ ىرومآ عبمج ق فعضلا ىلا انأو

 ٠ مالسلاو فوألا ظحلاب هبرق نم زوفأ نآ ىسعو ، ىفلز هيلا

 روجل ١ ةمئأ نم دحأل لمعنف هسفن ق لهج نمع ليبسو : هنمو

 ىبجف ث هناطلس ف هروج روهظ مم لدعلا ىلع هنأب الهج هنظل ع هنامز ف

 هيحر ق هعم لخدو 6 اضرلا وآ ةيهاركلا ىلع روسشعلا ساانلا نم هل

 & رارحالا وآ ديبعلا ىف قحب ال ءامدلا هرمأب باصأف ڵ ةيزج نم نكي مل نمل

 ف دسسفآو ‘ اهنم ةعتمألا ذخأف لزانمل ١ ىتأو ئ را رقال ١ وآ كرشلا لهآ نم

 ٠. مرصلاو رجشلاو لخنلا نم اهريغو ث مركلاو ع رزلا

 ء هلاح ءوس ىآر مت ‘ هلام 1 اهسرغغ اهذخأ وأ ح اهرامث نم لكأو

 باللا ىنح همدق ام جعزآو % همدن دنشافغ « هلآم ق عجرب هبلا امو

 زوجيو هيلع نوكي ىذلا ام ركذلا لهأل لاسي لعجو ، هملظ امم هبر ىلا
 ىف لالحتسالا وأ ميرحتلا عضوم ف مرغلا نم همزليغ ، مكحلا ىف هل

 ٠ لاملا وأ سغنلا

 ؟ ىمحي ال نم ربجلا ىلع ايحي نآ ىدملا ةمئآ نم نوكي نمل لهو

 لهف ملظلا نم ناك ناو ى رذعلا هرمأ نم اذه ىلع هناعأ نمل حصيف

 هسفن ىف رمضأو « ًاباتم رهظآ دنتغ ًاباتم هفرع ملعلاو لهجلا نيب قرغ نم

 ؟ ٥ رجأ ف هكرشتقف ٤ هرزو نم جرخي نأ ىسع لحب ال ام ىلا د عب ٦لآ

 ء كاذ نم اذهو ء مثالاو ناودعلا نع ىمهنغ ؤ ملظلا عاونأ مرح

هللا ىقل نم كاله ف كس الو ء رئاغصلا نم ال همكح ى رئابكلا نم وهخ



٣١٣ 

 هيلع داز امب فيكف ، ةرفك لامعأ نمو ، هرذ لاقثم ىلع ، هرهج وآ هرس ف
 ٠ ىصاعملا نم لهج وآ ملع ىف ىصاعملا نم

 ىف هل رذع ال لهاجلاغ ، ارذع دسشآو ، آرمأ حبقأ ملاعلا ناك ناو

 عيمج نم هبر ىلا بوتي نآ هيلعو & ىأر الو نيدب هل لحي ال امل هبوكر

 ريغ نم هتردق نيح هيدؤيف ث ميرحتلا عضوم ىف همزلي امب نيديف ث هبنذ
 ىه نم نذاب الا هبوجو لاح هادأ موزل ف اههبشآ ام وآ ، ةملظمل هريخأت ام

 ٠ هنذا زاوج عضوم ىف هل

 ىف ةملظلا لاعفأ نم ال ، ةيامحلا ريغ ىلع ةيابجلا ىف ربجلا نأ نظي وأ

 ، روجحملا نم ىهغ ، روجلا نم اهناف كلذك سيلو ، ةمئألا نم دحآ قح
 قحلاب ناعيغ ، اهيغ هدضع ىلع دشي نآ اهريغ ى هلدعب زوجي ىنآف
 ٠ اهيلا لدعلا ىف ليبس الو س اهيلع

 ق كلذك هناعأ نم ىلعو 6٧ زوجي هنآ الا هيغ زوجب ال ام اذه

 هل عضو وآ ئ حيولت ف ء اميا وآ ‘ حيرصت نم هريغ ىلع هلد وأ % اه ذخأ

 ع نامضلاو مثالا ث املظ هب هذخآ هنأ هعم حصق ، امسر اهيغ دحآ ىلع
 ٠ ناودعلا نم وهف بعصلا نه هنأل

 قحآ هيبرغ ، نيعلا مئاق هنل ، هريغ زجي مل ءىشلا در ىلع ردق ناف

 هجرخأ امو ح ناصقنلا ةمدق هلغ . ناك امع هتاذ ق فعض ناغ 6 ىمخن امو هب

 . نامزلا ف ةلغلا نم

 هبرل نا ع نازيملا وآ لايكملا هيلع عقي اميغ : :+خآ لوق ىلعو
لثملا وآ ث هيلع ةدايز ام ريغ ىف هيفن ءىشلا نيب عضوملا اذه ق رايخلا



_ ٣١٤ 

 ىف ءىنلا داز ناغ ث اهءاسش نا ةميقلاب ليقو ى همراغل ضقانلاو ¡ هيغ هلغ

 ٠ نالوق ةدايزلا نامض ىفف { هيلع ناك ام ىلا عجر مث % هتاذ

 ناويحلا ىف ةميقلاب ةمارغلاف ، ناهو زع امب هدر ىلع ردقي مل ناو
 ىف هفالتا مويو هذخآ موي مكحلا ف ث هبلاح لضفأ نم هيلع نوكي امك

 رمثلا ىلع ىضارتلا امهنيب عقي نآ الا ، نزوي وآ لاكي اميغ لثملابو ،:مرغلا

 ٠ امهنم هزاوج عضوم ق ١

 نأ ريغ ، هلثم وآ هفلتأ موي هنمث نيب هبرل رايخلاب : رخآ لوق فو

 نيتميقلا لضفآ هل نوكي نأل زوجيو ث رثكأ هب لوتلا نأل ، رهظآ لوألا
 نوكي ام نامثأ ف فلتخمو ، همرغ موي وأ هفالتا موي همكح ف ىآر ىلع

 ىلا درلا لبق نم كله مث ، اهبصاغ ىدي ىف ثدح امهم ناويحلا هجتن

 ٠ هلبق نم نوكي امب ليقغ ، هيلا هدر ىف هب ةءارب هل نوكي ام

 بهذلا نم ربجلا هجو ىلع هذخأي ام مكح ىلع لدي ام اذه فو

 نم بيبزلاو رمتلاو بحلا ف كلذكو ع منغلاو رقبلاو لبالا وأ س ةضغلا و
 ىلع ال هلكو ، اهمكح وهغ ، اذه ىف ءىش نم اههبسآ امو ، آاجارخ سانلا
 نوكي نم ىلا .وآ ، اهلهأ ىلا درلا اهلك ىف هيلعو ، هل رمآ ال نل اضرلا

 ، اهذخأ هنم ىذلا عضوملا ىلا اهدر هل زوجي نأ لبالا ف ىسعو

 جرخي امم اهلكو ع منغلا ف هزاجآ نم مهنمو ع رقبلا ىف هزاوجب لينو
 عاطقنالا نم اهيلع نمألا عضوم ف ىأرلاب فالتخالا مكح اهيف هزاوج .

نم ىأر ىلع مهيلا اهغولب لبت عايضلا نم اهلثم ىلع ةفاخملا عضوم ف ال.



_ ٣١٥ 

 ادع اميغ كلذك ح ديبعلا نم نوكي اميف زيجأ دق ، اهنم عويب لك ىف هزاجأ

 ٠ هعاطتنال ىلع هعايض نوك ، عضوملاب هكرت ىلع نمؤي ال امم اذه

 ، مكحلا ىف همزلي وأ ، عساولا ف هل زوجي امك ، مرغلاف هغلتآ امو

 هلخدي ءىش نمه هنود امو قحلا ف ةءارب هل نوكت ث هجوب هنم جرخي وأ

 ىلع اهتاذ ىف نيعلا ءاقب عم ، اهريغ وآ ةروص ف ءىشل تاريغملا نم هيلع

 ناو ع نيدقنلا لثه كلملا نع هجرخت ال اهنم دلوتي ام وأ ، لبق نم هب ىه ام

 عم امهب ىلوأ امهبرغ ، رهوجلا ءاقب مم اهنم ءىش ىف تاروصملا لدب
 ٠ ةنئلا 4 رق

 رمتلاو بحلا ف لوقلا كلذكو ، ءىش ةميقلا ىف ةدايزلا نم هيلع سيلو

 عقن وآ س قحس وأ كلد وأ نحط وأ قد ىف لصألا نع اهريغ امهم بيبزلاو
 ٠هل وهغ لخلا ءاش ناو 6 لخلا وآ ةذينألا حابم نم ءىشل ءام ق

 وآ بحلا عرز ناو ث ىآرلا نم ردان ف اهعاش ناو ةميقلاب لينو

 نم هاجرخآ ام هلف ث هيلع ناك ىذلا هحش نع قلفناغ ، هضرأ ف ىوناا

 زوجيو ي ملحلا ىف ىأر ىلع ةميقلا وأ مرغلا ىف لثملا هيلعو ؤ مرصلا و عرزلا

 . ءارقفلل عرزلاو ، همرغ هيلع نوكي نأل ىأرلا ف

 ، جرخ هلام لصأ نم هنأل ، هبرل نوكي نأل رخآ ىآر ىلع هيغ زوجيو
 دلوت امو ءهل رهخغ هكلم نع هجرخي ال ى رخآ ىل ١ هيف ٥ ررصلا بالقنا و

 . جرخي ىونلا هجرخي اميغ كلذكو ، قرع الو ملاظلل قرع الو هنم

هتلكأ دق هنأ رذبلا ف جتحي هل هنأب هيغ لوقي نم ىأر ف ىسعو



٣١٦ 

 ث ةبنر ءاملا ةطساوب 7 اهنأل عبتي ضرالل هدايق ىلع عرزلا ّ ض ألا

 نم جورخ هدعب اميف سيلو ؤ جرخي هيف ام رثكأل هنآو هيآر ىلع اهل وهغ

 ٠ لوقلا ىلع هنأل “ رظنلا ف نهو الو ئ ىأرلا ق باوصلا

 ٠ ءىشلا نع نكب مل ذا 6 وه نل ىردب ال ام ةلزنمب هنأك ىناثلاو

 اذه نم هذخننا امو 4 هل نوكيخ عرا زلا لام نم الو . هبر ىلا هب عجريغ

 ٠ همرغ هيلعو ص هبر ىلع همارحل هدسفأ دقف & ارمخ

 هزيجي نم ىأر ىلع صقن امو هراتخي نآ هبرل هيف زوجي نآ ىسعو

 ذا الو ، هلح ىرب ال نم لوق ىلع ال ص هلقن هيلا هسفن ى دارآ نا هل

 ث ةينلا عم الا ةد نلاب هميرحت ىلا بهذي ال نم ىآر ىلعو ع كلذل هدري مل

 هل ةين الو ي كلمب هل سيل هنأل ث ةين هيغ هل نوكي الآ اذه ق ىسعف

 مكح نع ءىش نم هملظب هيلع هلخدي اميغ كلذكو ، هريغ لام ىف اذه لثمب

 ٠ همكح ىف نوكي اهيلا هدوع زاوج ف فلتخي ام عضوم ى ةراهطلا

 ىسع هب قحأ هبرخ ث اهيف هلاح ىلا عجري نأل عامجالا ىف زاج امو
 ٠ لبت نم هيلع ناك امك ، هتراهط ف هيلا هدرب نأ هلعغ ف هملاظ

 ٥ر ايخ لطب ح لاح ىلع هي عفتني نأ هل زوجي الام ىل ١ هيلع هد سفآ

 ىف عضوم هل ىقب امو ت هراتخي نأ هل زجي ملو ؤ همرغ ىلا راصخ

 .ء لاح ىف ءىشل هزيجي نم ىأر ىلع وأ ، عامجالا ىف هب عفتنبب هنأل ى ةحابالا

 ٠ انمث هصقن ةلمكت نم هل نوكي ام عم س ه دا رأ نا هل وهغ

دعب هنراهط ف وأ ٧% هلعف نم هل ضرع امب هنتساجن نوك ف فلخا امو



٣١٧ 

 ع لعاخلا ىلع لوألا ىف هتراهط موزل ىفخ ، هلصأ ىلع هرهوج ءانب مم هلسغ

 & مكاحلا ىلا هيف رمألا عجري ، مصاختلا عضوم ىف هبرل ىناثلا ف هتوبثو

 زاج ث هيغ هل زاج ول اذا ىآرب رخآلا ىلع ىضقي نآ امهدحأل سيل ذا

 ٠ هزاوج الا حصي ىنغ ، ةياغل ال هرود مزليف ث هيلع همصخل

 ىلع با ودلا هذه نم حبد ام مكح نع ىنعملاب لدب ام اذه ف نأ الا

 ىنعم هقحلي نأل هيلع زوجي امم هنأل امحل راصغ & اهبغ ه رمآ نم اذه

 ٠ هلصأ ف بصخغل ١ نم هنأل 6 هنحو هميرحت ق فالتخالا

 ، صقن امو ث هراتخا نآ هل نمل وهغ هلالحب لوقي نم ىأر ىلعو

 ٠ همراغل محللا و 5 كلذ هلف ةميقلا دارآ ناو

 دلجلاخ هدايق ىلعو ث اهريغ ال هيف ةميقلاغ همارحب لوقي نم ىأر ىلعو
 ٥ .٠ زا وج ق فالتخالا مكح هقحلب نآ ديال

 ىف ةميقلا نم هيلع صقنيغ ، هل ىه نمل وهف : رخآ لوق ىلعو
 ىلع دارآ نمل زاج هب ىمر ناغ ث اهمراغل راص الاو س ءاش نا ةمارغلا

 ٠ هيلا عجرب ال ىذلا كورتملا ىنعم ىف راص نآ دعب هب عفتني نأ ىآرلا اذه

 ث هلام ىف هلسغو مرصلا نم ريغلا ىلع ىدحعتلا هجو ىلع هذخآ امو

 نيب رايخللا هلو ص اهريغ ال ىه نيعلا نألا س هبرل وهغ ، الخن راصخ

 > ذخلملا موي ةميقلاب : ليقو > ضرآ الي امئاق مكحلا موي ةميقلا و هذخآ

 ٠ اهل هجارخا عمو ح اهذخآ لاح هب ىه ام ىلع مكحلا موي لبقو

دري نأ نم لاح ىلع هل هزاوج ىلا بهذي نم ىآر ىلع ال هل دبالف



_ ٣١٨ 

 همزلي نمل وآ س هدحو اهجرخأ نا ةميقلاو ث اهنم هلمحي ام لثم ، بارت اهيلا

 هل نوكيغ ، عوطتلا ىلع نوكي ام عضوم ريغف هنأ الا ، هل هرمأل هب
 ء اهعلق هلأس وأ همدعأ نا ىنع اميغ اهلثم ةرجأ وأ ، اهعزن ف مرغ ام هيلع

 . ىبغ اهل درلاو

 عم هنم اهذخآ ىذلا عضوملا ىلا اهدر ىآرلا اده ىلع هيلع نأل

 © اهلساف ع اهبر ىلا اهدر ىه ثيح نم اهجرخأ ناو ، اضرلا وآ ، ةيهاركلا

 هل نوكب نآ حصي فيكف ث هيلا هيدؤي نآ همزلف هيلع ام هدايق ىلع ىبأ ناخ
 ىن ١ هيدي ىلع اهقحب وآ ء هضرأ نم هلمحت اميغ هل ىه نم ىلع ءىش

 ىف تناك ىذلا عضوملا ىلا اهلقن ىف الو ، اذه ف هل نوكي امم هارآ ال

 ١ هي ل وأل ٠

 ىلا عزانتملا دنع اهيف عجرملاغ ك ةميقملا ىلا بهذي نم لوست ىلعو
 عم هيغ لوقلاف زع ناغ ، اهرادتتم ىف اهب ةغرعملا لهأ نه لودعلا هاري ام
 هنيمي عم هلل ىعدملا هل نوكي نم ىلا هدرب نآ الا & مراغلا ىلا نميلا

 ٠ اهموزل ف هيلع نل هل ىه نمم اهمور عضوم ىف اهبغ عجريغ ث هيخ

 ةمصاخملا لاح هيغ جاتحيف ، ىأرلاب فالتخاو ىآر عضوم اذه نأ ريغ
 موقي نم ىلا وأ ث مكاحلا ىلا دري نأ نم دبالو ء ةمكاحملا ىلا اههبش ام وآ

 اذه ىف هب مكحو ، هيلع ىضارتلا مقي نم وآ ، ةعامجلا نم هماقمب همدعا
 ةحص ى امهل زجي مل ، لسف وأ سرغل جارخا وآ لدع ىف ةميق وأ لثم نم
 همكح نم اهتوبث ىلعو ى امهل سيل امم هءارو ام ىلا هزواجي نأ امهيلع هتوبث
 اهدرل اهعلق ىف هل هزاوج عضوم ف هيلع ءىش الغ ، اهلصأ ف هل ىه نم

٠ اهلقن ىف الو س عضوملا ىلا



٣١١٩ 

 ،:هل زوجي ام ىلع ال « اهلسغو اهذخأل ضرعت نم ىلع وه امناو

 هنع هلمعي نم ىطعي هلام ىف وهغ الاو ث هيلع .ردق نا هذخآ رضح ناف

 ىف هيلع ريغلا هثدحأ اميغ اهبر ىلع سيلو ، عضوملا ف ةرجألا نم لدعب
 مزل 77 ١ مرغلا نم ءىش اهعلقب هل مكاحلا رمأل اهعزن ةلاح \ هضرأ

 ٠ مثالا نم الو ي .هبف

 ىلع ردقي الو ، اهنم هل ةميق ال اميف زوجي نآ ىأر ىلع ىسعو

 ءىش هل نوكي الأ « اهبارت نم قلعي ام اهلاوز ىلع اهب قلعي نآ نم عانتمالا

 هلثمل اهضرع دق ذا ، همكح ىف ههبشأ امو عضوملا اذه ف اميس الو ث هيف

 . هملظ ىف

 نطب امل رهظ امب هجارخا ىف بابلألا ىوذ نم نوكي نم قح ف ىفكو
 هجرخي ام مكح ىلع هل دأ ١ نم اذه ق امب ئ نطفل ١ نم ةدح ١ و ريرغ ىلع

 جرخي نأل زوجي امم هنأب ةلعلا هذهل اهجارخاب مكحي نآ لبق ةلعلا نم
 ء لصألا ىف هل ىه نمل اهنم هتوبث ىف ىآرل ام فالتخالا ىنعم هقحليغ هيف

 ، لسغلا وأ سبرغلا دعب هضرأ ى اهومنل ، لودعلا مكح ىف اهذخآ نمل وأ

 ٠ عضوملا اذه ىف عبت هل وهف ث هلصأل عرف هنأل

 همزليغ ث اهذخأل اذه ىلع اهاري نم لوق ىلع هيغ زاجغ كش الو

 ةلعل اف ؤ هلصأ ق هل ىه نمل اها ري نم لوق ىلع و 4 هل نوكب نأ ةميتل ١

 مكح نا و ، لاح لك ىف هل زاج ام ىلع الا نوكي الآ امهنم لك ىلعو

٥5 لاح ىلع هل سيل ام هل لحي ال مكحلا ىق ىآرلا هيف امب هل



_ ٣٢٠ 

 نم اهنم هغلنأ امو . هريغ وأ ا ذه نم ىلوآ لدعل ١ ع ابت اف ئ هيل ١ لبيس ال الك

 ٠ لثملاب ليقو ث هفالتا موي هيغ ةميقلاف ، ىمني نآ لبق

 ريغ ىلا عطقلا نم ههبشأ ام وأ ملقلاب لخنلا نم هغلتأ اميخ هيلعو

 ضرأ ريخب همايق لاح ةميقلا نم هل نوكي ام س هكاله ىلا ىدؤي امم كلذ

 اهلكأب هلوق ىف اهلثم هل ىه نم ىطعيو ص اهلسفي نآ هيلع نا ليقو ى ءام الو
 ٠ هيف اذه ريغب ليقو ت كردت ىتح ةلغ

 نم ىدعتلا ىلع هجرخآ اميغ جرخيغ هيغ زوجي نأ رجشلا ف ىسعو
 نم ح رخ ام لثم 6 هل اح ق هب ام ىلع هغلنآ وآ 6 هل ام ق هس رغغ ٤٧ هر افص

 ع رغلا نم ءىش ىلع ىتآ ناو ث اهفلتآ نا اهيف جرخ ام لثم هرابك ف و ع اهمرص
 ٠ هصتنأآ ام .ردخ هنميق نم هيلعف 6 هنود امم هربغ وأ فالتا ق ٥ د_..غخأخ

 ةرمث ىف لوقلاك س هضرأ ىف تبنيغ هرامث نم هعرزي اميغ لوقلاو

 هلل نمل وآ ، هيلع نوكي امل هيخ مرغلا عم هل هنآ ف ههبش امو ، عرزلا
 همزليو س هيلع لدي ام هب هل سايقلا ىف ناف ح ءارقفلل وآ ث ةرمثلا كات

 لودعلا رظن ىلع ، بحلا نم هب ديرأ ام غلبي نأ كلبق عرزلا نم هفلتا امبخ
 ٠ همايق لاح هنممق

 نمثب ليقو ث هتمينت وأ عضوملا كلذ ف هلثم ىتأي ام لثمب هيف ليقو

 4 هيلع قفنأ ام وآ س ة رمثلل اكورنم هل اح ف ةميقل ١ نم رغ وأل اي ليقو 6 هلثم

 هب غلبي مل امو ى هل نوكيف ص رذبلا عم هيف ىنعو ، ءاملا نم هب ىقسو

 فعضلا نم نوكم ام ىل ا نكلو ء ابح هرمثل نم هي هل عغم االو ص هفالنا ىل ١

٠ هيف صقنلا .رادتمل ةميقلاغ ، هتارمث نم ءىش ى وآ ، هتاذ ى



 س ٣٢١

 ةرمث ىف ال هنم ىقبي ىذناق ث لثملا وآ ةميفنأ همزلت ام عضوم ىق و

 ، هنع صقنأ هلصآ ف هل وه نم هدارأ ناو ث هيلا ملسيخ ، هل وه اهب عفتني

 عضوم ف هيلع امم جرخي نآو دب الف ٬ هلثم نع نهو ف ال دعب نم هرمثآ امو

 . هيلا هب عجريف ي لبق نم هل نمل نوكي ام

 هيغ ىدؤي نآو دب الغ ع راجشألا وآ لخنلا رامث نم لطابلاب هلكأ امو

 امهنع جرخ اميغ ةميقلا وآ س نزوي وآ لاقي اميف لثملا نم همرغ نم همزلي ام

 . همكح ىف ةميقملا نم لضفألاب ليغو ت هفلتأ موي

 ىآرلا عضوم ى هريغ وآ اذه نم ءىشب هريغ ىلع هل مكح نمل سيلو

 ٠ هب لمعي نأ هل سيل ام عضوم ىف هذخآ ىلا عرسي ىأرلاب فالتخالا وأ

 اميف لوقلاك ت املظ ةعتمألا نم هريغ ىلع لزانملا نم هذخأي اميغ لوقلا و

 هدر ىلع ردقي مل ام آمرغ هيغ همزلي اميف ءاوس كلذ ىلع اهريغ نم هذخأي
 ، هيف نهول صقنلا دعب هنآ الا رذعت وأ ث هيدي نم هتاوفلو ث آدبأ هباهذل

 وهغ ، هسفن ىف ىمن وآ هلاح ىلع ىقب امو ، هيلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقف

 ءالغلا ةهج نم س صقنلا وأ ةميقلا ىف ديزملا هيلع لخد ع هريغل ال هبرل هريغ ال

 داسغ نوك اهقحلي مل ةمئاق هنيع نأل س كلذ ىف قرغ الغ ‘ صخرلا وآ
 . مين

 ىف حصألا ىلع هغلتأ اميف ةلمجلابو ، هريغ هل نوكي نآ حصي فيكف

( ١٤ ج نئازخلا _ ٢١ م )



٣٢٢ 

 مكحلا ف اهنع جرخي اميف ةميقلاو ، نزوي وآ ك لاقب اميغ لثملاخ ، مرغلا
 نم نيب زاج اذه لثم ىف ءىش نم ىضارتلا هيلع عقو ام ناغ ، عساولا ف ال
 ىف هسفن ىلع اذه نم هانج اميغ حص نا ث هلدعب لمعتل هغرعاف ، اهنم زوجي

 ٠ ىآرلا عضوم ىف ىآر ىلع وأ ، عامجالا ىف همزلف ، لاومألا

 ىلع ال ء ءامدلا نم هباصأ ام ىلع لاؤسلا اذه ىف لوقأ نآ ديرآ ىناف

 هب هسفن ىلاولا ىلا ملسي هيلع نأ دمعلا ى داقي هب نمل لنقلا نم هل زوجي ام

 ٠ لاح ىلع ص اصتلا همكحف الا و « هنع دوقل ١ نم ىفعي نآ الا۔ هنم ال

 امم مدلا هل نمم نوكي وآ ، لاملا ىلا حلصلا ريغ ىلع عجري ىناغ

 نم هيلع اهب قدصي نأ الا هلام ف نوكتف ع ةيدلا ىلا هيغ لزنيغ ؤ هردهي

 مكح ىف اهنأل ، هدعب نم هل نوكت نمل ىهف الاو امهل هزاوج عضوم ىق اهكلمي
 ٠ هيلا اهئادأب الا اهنم هل ةءارب الو ع هلام

 ةراكلا موزل ىف فلتخي نأل ز زاج ال ام عضوملا اذه ىف مدلا مجر امهمو

 ء كلذك دمعلا هب داقي ال نمو ث لام هنأل ، ةرافكلا حم ة ةيدلا أطخلا ىفو ع هيلع

 أربيو ، كلذك ىهخ الك ، لاح ف مدلا ىلا امهب عجري نآ حصيغ زوجي فيكف

 ىف ةياصول هبلا عجرت وآ ، اهتوبث عضوم ىف زاج ام ىلع هل اهكلمي نم ةءاربل

٠ هثري نميغ ىآر ىلع ثاريملا وأ ، هل اهزاوج عضوم



. ٣٢٣ 

 ة ٠. . ١ ٠

 ٣ ' ةيدلابا ليقو 6 ` دوقلاب هيغ دمعلا

 عون دبعلاو ع هل اهموزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ةرافكلا ىف ىسعو .

 ؛ لاح ىلع ال س ىأر ىلع هريغ دبع ىف اهنأ الا ، ةرافكلا مم هيف ةميقلاف لام

 وآ صاصق نم اهل نوكي اميغ كلذك اهيغ لوتلاغ س جورخلا نم هنود اميفو

 هلقعت ام رادقم ىلا أطخلا ف غلب المهم هعم ةلقاعلا ىلع وآ ، ذلام ف شرآ

 ٠٠ ادبع الو افارتعا الو ادمع لقعت ال اهتاغ ء هربغ ال اهعم حص اميف

 ريغ نم ةميقلا هبرل كولمملا ىف هيلع نوكيف ع هلام ف كلذ همزلي امناو
 { هنيد نم حارجلا ىف رحلل نوكي ام رادقم ىلعو ث رحلا ةيد اهب غلبي نأ

 ىلاغ ع أطخلا وآ دمعلا ف برذضلا نم هنود اميغو ع هتيق نم هيغ دبعلل نوكي

 . لاح ىلع هيف صاصق ال امم هناخ ى رحلا ىف عجرب هب سرألا

 هنايأغ حراوجلا نم هبلع ىتآ امو ح ديعلا ق هميقلا نم هرادقم ىلاو

 ةيدوا صاصق نم هصخي اميغ لوقلاغ ء عفن نم هل امع هدسفأ وأ ، عطق ف

 . قحلا ف اهبوجول وأ ، هزاوج عضوم ىف اهب اضر نع اهتوبث عضوم ف رحلا

 صاصتقالا مضوم نع داز امو س لدعلا مكح ف هلتق عاونأ ف لوقلاك

 ىلا هب ىدؤي اميف ةلمجلابو ث لاملا ىلا ةدايزلا كلت ى عجرملاف ك ّ لاح ف

 هثممح نم هم زلب ام هنم ذخآ ال ١ 2 ح هنع ىفع ن 7 هرغ اميغ ا ده نم دوقل ١

 ¡ر ٠٤ ه
 ه ` ١ .

٠ همكح ىف نوكي
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 هملس هيلع ىقب ن ١ و هيل ١ ملس ء لصفلا نم ء ىش هدعب نم هل ىقب ن اف

 نم ٨ل نوكي ام ىل اغ هيغ دوق ال امو 6 ل دعم ١ ف هريغل اش رأ هم زلم امك هل نمل

 ىف زاج ام ىلع وآ ، اهيلع ىضارتلا عقيف ث هيخ امم نوكي وأ ، هب عجري ةيد

 . هيلع ىذلا وه نوكيف ث هيغ ضرفي ابيصن رثك وأ لتامم حلصلا

 دبعلل هيخ ةميقلاف ك اهلامكب ىربكلا ةيدلا ىلا رحلا نم هب غلب امو
 هلغ \ هنافص نم نوكي امع هتاذ ق فعضلا ىل ا الا هب غليب مل امو ً اهم امنب

 . هيغ هريغ ال صقنلا نم هب نوكي ام رادتم هتيد نم هيلع

 تيمل ا ىلع هثدح نم ن اك امو أ٧ كلذك هل ى ذلا هنمت نم كلذ ىف ديعللو

 . ريغ ال شرآ هنأ ريغ ى دمعلا ىف ىحلا ةلزنمب وهف رحل مظع وأ ندب ىف

 نمم هلعف امو ، لاح ىلع دبعلا ف الو ي ءىش اطخلا ىف هيلع سيلو

 ، امهدحأ وآ هب ذخؤب نأل لاملا ف زاج س هناطلسل رمآ ىلع ًايغب هنا ودع ىف اذه

 ، ميرحتلا مضوم ف نامضلاب هيغ ذوخأم امهنم دحاو لكو & ناكيرش امهنأل

 وآ عسا و ىف ههبسشأ ام وأ مرغ ىف كلذ نم صلخت دق هنأ هريمأ ىف هعم حص ناغ

 ٠ هب رمآ دق امم هتعاربل ءىرب وه ىآرب مكح

 ‘ رومأملا ىلع لبقو 4 رمالا ىلع وهغ دوقلا ىلا مدلا ف هب غلب امو

 عضوملا اذه ريغ ىف ىه ةفلتخم ءارآ كلذ ىف قحلا لصألا ناف اذه ريغب ليقو

٠ اهي ةفرعمل ١ لهآ اهفرعب ح ةروكذم راثآلا نم



٣٢٥ 

 هب ىتأف ص ردقلا هب حنس امك س هركذآ نآ اذه ف ىل حنس ام اذهو

 هبلع لوقلا ق جاتحي 1 الضعم نوكي ىتح هنايبو ح المجم عضوم ا اذه ف

 لاومألا وآ ءامدلا نم هميرحت ىف هباصأ ام نأ ريغ ع لوطلا ىلا هعاست ال

 كرت وآ ، هيلع ام ةيدأت نم عانتمالا ىلع قحللا لهأل هتبراحم ف ىغبلاب
 ٠ لاوحذلا نم هل سيل ام

 ردقي نأ لبق نم هموزل ف هنم قحلأب ديرآ ام ىلا هديب ىنلاف عجر مث
 هعدخ رظنلاو 6 هل هموزل ق فالتخال ١ مكح هتحلب نأو ديال ‘ هم ذخؤيف هيلع

 ٠ هيلع هب مهكحي مل ام هيلا

 4 ىآر عضوم هنأل ح هربن ىلا هغلاخب نأ همزلي نمه مكحلا مم هل سيلو

 هل مكاحلا مكحل ىأرلاب فالتخالا عضوم ف ىرب ال امب لمعي نأ هل سيلو
 ٠ هل مزال هنآ هيآر ىف طحني الو ، هنع هلححي هناف هب

 مهنم الدب مهماقم ىف نكي نم وآ ء:هلهآ ىلا هيدؤب نآ نم هل دبالو ، الك

 ق ةرسع وذ ناك ناغ 4 هيلع .ردقم هنكمأ ىنم هريغل همزل امم هربغو اذه ق

 ٠ ةرسيم ىلا هتح ىف هرظنف هلاح

 هعزوي نأ نم ث هيلع اميف هلذيي نآ همزلي امو هكلميف هيدي ىف اميغ هل الو

 رادتقم قح ىذ لك ىطعيغ ع لاحلا ىف هموزل ىف اههبشآ امو ص ملاظملا لهآ نيب

 ءادألا لبت توملا هرضح ناخ ث ىقبي امب نيديو ث لاملا كلذ نم قحتسي ام

. لوهجملا نم وهف الاو ، هفرعي نآ هل نمل هب ىصوي نآ هموزل هل
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 لوصألاو ضورعلا نم هيدي ف نوكي وآ _ هيلع امم هبر لهج امو

 هيغ عضوي ليقو ؤ لاملا تيبل ليقو ّ : ءارقفلل وهف هتفرعم نم سيلو

 هغوقوب ليقو 0 كلذ هيف ف نكمأ اميف هزا وج .عضوم ف وه ةنامألا ليبس ىلع

 . كلذ الا هل ةياغ ال كلذك ىقبي وآ هيلا عديف ، هبر حصي ىتح هلاح ىلع

 هبشيخ امهدايق ىلعو ث هيلا ىنعملا ىف عجار ىأرلا نم هلبنت ىذلاو

 عيزوتلا ىف امهنيب قرغ ال ث دابعلا نم هل وه نمل هغرع امم هريغك نوكي نآ

 ىف هب ىصوي نآ هيلعو ، هزجي مل لعغ ناغ ، هلل قيرفتلا ةحابا مدعو
 ٠ هل ةيصولا موزل مضوم

 ىسعف 6 لالا تيبل ا وأ .ارقفلا نوكي هنآ يبلا ب بهذب نم لوق ىلعو

 ّ عس ا ول ا ىف هريخأت ز زا وج ف فالتخال ا ىنعم . هقحل نأ هيلع زوجي

 ٠ لاملا تييل ا ءارقلل « هنومث ىلع هنأل ، هير هعم حص امع مكحلا و

{ 

 هتحلب نأل ز زاجغ ح ىل اعت 4 هتوقح ه ةلمج نم راصف هللا ىل ١ مجر > دق هنأك

 ، هنع هريخأت وآ 0 هل هتا واسم و أ ، هدابع لام ىلع هميدقت ىف ىأرلا

 ٠ امهتم هدايق ىلع هموزل ق هميدقت حص ام ميدقت وأ

 الاو س هيلع ردق نا هيلا دريغ 2 هل هخ هغالتا لبت هبر حص اذاف

 زاج ام ىلع هغلتآ هنأل . هل ءىش ال ليت مرغللاو رجألا نيب هل رايخلاف

 همزلي هنأ ىف فلتخي نأو دب الخ هيف هرمأ نم اذه .ىلعو ‘ مكحلاو عساولا ىف

. الوأ ىآرلا اذه ىلع هب ىصوي نآ



٣٢٧ 

 نم قحلاب همكح هيف حصي نم مكح نع نوكي ام عضوم ىف ىسعو

 ىف ال تام ن ناغ ث هتوبث حضوم ىف هئارو نم ءىش هيلع نوكي الأ لدعلا ماكح

 ىف ام هلاح نم اذبه يلع ر ابج ص هدي ىف امل ةيدأت الو ، هيلع ا ءافو

 رادقم لع ,عيزوتلل نم دبالغ الاو د عيمجلاب ىفو ناغ ك هل ام ىلا هنامض

 ام هب عجري ءاكرشلا نيب حلصلا ىلاغ الاو ، هيلع ردق نا هيغ حصي ام

 . :زاجغ نكمأ

 عساولا ىلع نوي نأ ماودلا ىنلع عجري ملو ث هزاوج منتما ناغ

 دق ام لوصألاو ضورعلا ق هيلع زاجف ك لوهجملا ىلا .داع ‘ موب ق

 لاح هيلع هزاوج ف فلتخي نأل 'حصيف زوجيو ، لوفللإو لمعلا نم زيجأ

 ٠ لاحلا ىف زاج ام .ىلع هيف حلصلا نم عانتمالا

 عساولا ىلع نال ، نكمأ ام مهيلع ةفوقوم نوكي نآ ىنبجعبو

 دوجو مدع عضوم ف لبقتسملا 1 هنوك عنتمملا نم ال ث نكمملا نم هناف

 هيغ هتوبثو ے هيلع هلوخد ىلعو ح هموزل ف دبألا ىلع هزاوج نم عناملا

 ٠ ىأرلاب فالتخالا عضوم ىف ىأر ىلع وأ ، عامجالاب

 ح ريناندلاو مهاردلا ريغ ضورعلا نم نوكي ام عيمجو ناويحلاو ديبعلاف

 قرفيل ديزي نميغ عايب ث ءارقفلل هنأ ىلا بهذب نم ىآر ىلع اهيبشآ امو

 نم ىطعملا اهب جرخي مل ام زاج ع هب ىمه ام يلع نيعلا تقرغ ناو ع نمث

. هقيرفت ىف هجولا وه هنأب لوألا ف حرص ناو ؤ ىنغلا ىلا رقفلا دح



_ ٣٢٨ 

 ، ىأرلا ف باوصلا نم جراخ ريغ هنأ ىلع لدي ام اذه ى ناف

 ىه ام ىلع كرتت لوصألاو ح اذه نم دحاو ىنعمل امهنأك مجرملا ىف امهنأل

 لصأل فالتا نم اهريغ ال ةلع لوألا اهب عفتنا امك س رخآلا اهب مفتنيو ح هب

 هناغ ، مكحلا ف ال عساولا ىف اهريغ ىلع ال ةحلصملا روهظ عضوم ىف

 ٠ هيغ حصب ال

 نمل هيلع زوجيف ، لاملا تيبل نوكي نآ ىلا بهذي نم لوق ىلعو

 . هيغ زوجي ام عيمج ك هيلي لدعلاب

 لصألا ميب ةزاجا ىف فلتخي نآ لدعلا ةمئآ نم.نوكي نميغ ىسعو

 مايقلا ىلع ىوقي ام مدعل اهعايض نم ةلودلا ىلع ةغاخملا عضوم ف هنل

 ٠ ةرورض هزاوجب لينو عنملاب ليقف ث اهنود هب

 هلصآ ىلع وهف ث هب مفتني ال ىرح لام هنآ ىلا بهذي نم لوق ىلعو

 ص رعي الغ ؤ ى دل ١ ل اط ن ١ و لو زيف 6 هم ام ل اح نع لوحي ال 6 هلهأل ق اب

 ٠ آدبأ اذه نم ءىشب هل

 > هبذع هءانتي هعم حص اغ ءافولا دعب الا ثارم هلام ق ثراول سيلو

 . ٠ ىلوأ هب وهغ ؤ قوقحلا هتقرغنسا .ناخ 6 هيغ امل ذاقنالاو

نأل زاج ث هصالخ هيف لمتحي ام رادقم ىقب هنأ الا هموزل حص امو



_ ٣٢٩ _ 

 & هنم هجورخ حصي الام ةريخ ق هدعب نم هتوبث ق فالنخالا مكح هنتحلب

 موقت ام وآ ، هب رارقا وأ ، هيغ ةيصول هريغو هثري نم قح ى هيلع هئانب وأ

 ٠ كلذ ق ةجحلا هي

 نع بيغب اميف هيلع سيلو ، هل لاملاف اهموزل هعم حصي مل ناو
 ٠ لاح ىلع ء ىش هعم حص نم ملع نم هتوش ةحصو 6 هملع

 ىف فلتخي نأل ، هلام ىف قح نم هلل هيلع حصي اميغ زوجي نأ ىسعو

 ، هب ىصوأ هنآ هعم حصي مل هنآ الا س هيلع هئاقب ةحصل هبف هدعب نم هتوبث

 زوجي نآ نم هيردي ال نمل هيلع انومضم راصف س هيدي نم هفلتآ اميف دبال و

 ةفرعم نم سايالا مم هنأ ىلا بهذي نم ىأر ىلع ىنعملا اذه هتحلي نآ هيغ

 . ىلاعتو هناحبس هقونتح ةلمج نم نوكيف هللا ىلا عجري سانلا نم هبر

 ةلزان مغرو ع همثا عغدل اهدحو ةبوتلاب هيخ ءىزتجي نأل زوجيو

 نم هل عيضأ اميغ ءاضقلا نع ءىزجت اهنآ ىلا بهذي نم ىأر ىلع همرغ

 ةيصو دعب نم هثراولو هلل لالا نم هلام ىقبيغ ى قح ريغب ناك ناو ، قح

 ٠ هلع حصي نيد وآ اهب ىصوي

 ىف بهذي نم ىأر ىلع الا اذه ىلع هدعب نم هثراول هل زاج امو

 ىآ ر ىلع ال و & هريغل اميغ ال و ؤ هلل اميق ءا دخ ١ نع ءىزجت ال اهنأ ىل ١ ةبوت ١

مهل وهغ اولهج ناو ث هدابع نم هبابرأل هلاح ىلع ىتبي هنآ ىلا بهذي نم



٢٣٢٣٠ 

 .كج ضب . ےه هنه دن

 هيف مهريغل سيلو ع ثراو هكرت اميف اميف ثراو لكل ناغ ث ممدعي نم¡مهتثرولو

 روجي ل امم 3 ىنم ةضر اعم ١ د ايقت ىلع هن اف > 7 نع ال ٥ نوكي اميق

 هتعزاومو ء هلام ق هدعب نم هتوبث ف هغرع دق نم ةلزنمب هدابع نمدحأل

 7 دلي» مل عم ن

 ٠ ::هرنعل

 :. ر كلاب ٠
 ةءا ربلا هجو هتاغو دعم .هللا لمتحي ملو ك ةمول ف هؤاقب حص امف

 هل زوجيخ ث ءارقفلا ىف هزاوج ىلا بهذي نمهخآئبولغؤ ء هغايمضتلنهنمد

 راصخغ ، اذه نم همزلام هسفن ءىربي نأل امهرقفتضومل:ق ىنور ىلع د

 رقفلا دح نم هجرخي الام دوجو هدايق :نوطب زلولكجب.نم»ههنمن نالو معلا

 ىنغتسيي هب ام هنع هليزي ىتح ، لاح ىلم ,همل مايال همسا نألبا۔.يفخلا :قلقم

 ٠ هلام نم هنع هب جرخي ال امل هبوجؤ قءةلاح:يظ وهبالاذ ككسلا ٠نم

 عنملاب ليقو ث كلذ ىلا ينعملا ف عجارخ ؟ هييضن ولمع دنم اديل ناك طو ناق

 ىقبامو س هل نوكي ال ع هيلع ام ال همزل امم هييلريي:ال هنآو .اانه نم ونر

 ىأرلا هتجلب .نأل ء ي آرللا ١ دمه ىلم زا هل ل ۔ اهمزع الانمل غرحج فإ اذيه نمت

 دبعب هرض ةلزان عفدل هرقف ةلاح لاح هل هزاوج ق ىأرلاب فالتخالا و

 هريغ وأ هنامض ق راصخغ هفلت وأ هدي ف ىقيغ ز هملظ امم هللا ىل ١ ياتمل ١
 . ىمع ٥ دل ے ا ا هل اب ىد ر

 هغرعم نآ ماودلا ىنع وجرب لو : هفرعب ال هريغل نيد و ق قح نم

 2 .:, ١اضث .. ا فيحل انح : . ٢ ةمل 1 ٥ د هناش اح دا ,

 | . مايألا نم هيلع ىتاي :يش
 ! .. . .. < ٦ ١

!!_ 
 ر ٠. '> 7 .له ثن _ . : ان ر -- 1 ٭

 ف

هل اذه ىلع هلكأ زاوجو ث هلاح ىف فلتخي امم هلكو كلذ نم هناف



٣٣١ 

 ءىش ف ةبوتلا دعب نم هفلتأ ناف ث هلهأل وهف هفرع امو ، ءارقفلا نم هلثمل و
 امك 0 هبلع هخ هيلا هيغ ةرورضل ال هنامضب ةنونيدلا داقتعا ىلع تاحابملا نم

 نه هدي ف .اميف هلعفي نأ هل:ىغبني ال امم كلذ لدعب ةميق لثم نم هيخ همزلي
 & ملظلا بصق ىلع ال .دمعلاب هلعف دقو ،.هريغ الو مرغلا ةين'ىلع بصخلا

 ۔ ..,. ., . كلاه نوكي الآ نيملسملا ضعب اذه لثم ف بجعاف

 هجو ىلع لام وا سفن ف ملاظملا هذه نم ءىشل هبوكر نم ناك امو

 نم هيلع سيلغ ، كلذ نم ىلاعت هللا ىلا باتف عجر مث ع هلالحتسا ف ىغبلا

 ء همازلا: ىلا ليبس ال الك ث لاح ىلع هغلتآ اميغ همزلي ءىش .ةبوتلا ءارو

 . همارل زاجم الو

 امب مكحلاو عساولا ى مرغلا هموزل عفدناو ، مثالا نوك مفترا دقف

 نم اذه ف معزي نم ىوعد الول ، ملعلا لهآ نم قافتالا هيلع نوكي نآ داك

 عضوم هنآ ىلغ ديعب نم:ءاماب اهيغ لدف ، هاوعدب هيغ لوقلا .رثكأ هناب هتعارب

 هداغأ اه حص نا ء ةلق ف هنأ الا ، كلذ ىف هفلاخي امم كانه نآو ، ىأر

 ٠ هدروأ امل ث ةلعلا هذهل

 نا هتوبث ، هموزل ىغن ف ىأرلاب فالتخالا دوجو ىلع ةلدألا نم ناكف

 ، لقألا ةلباقم ف نوكي نآو دبال رثكألا نأل ءاعدا ام هل حح

رثكأ ء ىت ف نوكي نأل زوجيغخ . رخآلا مدع لاح امه دحآ دوجو حصي فيكف



٣٣٢ 

 ص كاذ ىف ةلباقمل ال ةيحضلا نوك حصي ىتح ع هيغ هلباقي ءىشل ال ؤ لقأ وأ

 . كلذك سيلو

 . هرمآ ىفخف ٧. هركذ لق هنأ الا رخآ ىأر كلانهغ هظفل حص ناف

 < راتخألا نم ءىش ف هي احرصم ,راثآلا ف هدجأ ال انآو ث هل ىنعم الو .

 ىذلا لب س هزاوج عضوم ىف آبآر هتوبث ىلا ليمنف س راصبألا ىوذ نم دحأ

 ٠ هبلع ءىش ال هنآ هانفغرعغ هيف اندجو

 : هتافلؤم نم عضوم ريغ ىف ، هللا همحر ، ديعس وبأ خيسلا لاق ىتح..

 ىلع لدي ام اهفرعت ىتلا تاباوجلاو ريسلا فو ث فالتخا كلذ ىف ملعي ال هنا .

 هب عغديلغ ث هبرل وهف هفرعي نمل هدي ىف ىقب امو ، كلذ ىف هريغ ال كلذك هنأ

 هسسغن ىق ىنغ ك الوهجم راص هغرعي مل ناو ث هيلع ردقف هنكمأ ىتم هيلا

 ٠ الولعم

 نع ىفكو . ميرحتلا عض ذ وم ع ال ونف هيلع لدي امي همكح ق ىضم دخو

 حص اميف ءا وس ىلعل ىقيب آ درل ١ مو زل ف امهن اخ 6 عضوم :.ا ذه ق هث داع ا ٠

 هللا ىللا باتملا دعب نم هغلتآ ناف س همكح ىف كلذكف حصب مل نا و ؤ هبر

 ف مرحم ! وهف ٥هزاوجب ةنونيد ق ال و 6 هل زوجب ام ىلع ال 6 هلظ نم ىلاعت

 ٠ همرع موزلو ء همثا

ةبوتلا دعب هيلع سيل هنأ ىلع .نيرادلا ى لدي ام ىبرغم رخآ لونت فو



٣٣٢٣ 

 مل اظملا نم ء ىنل ةا د ؤ ال و ؤ مر اغا نم ء ىش هيدي ىلع ذخؤي نأ لبت نم

 نأ نم مهنم هدي ىن اميغ هل ديال رارحألا نآ ريغ ، لام الو سفن ف لاح ىلع

 ٠ هتابر دين نم هقالطاب هنم ىقتني

 نأ هعاب اميف هيلعو ء مهنم دحآ ىف ةكلملا ىل ١ مهيغ هل لبيس ال هناغ

 > نام زل ١ : هنردق نه هم غلبي ام تبسح ىلع 6 ن اه و رع امد هكف ق ىعسي

 تيب نم لاحلا اذه ىلع مهٹ ادفل نوكي ام ح رخآ ء ن امثألا ةيدأت نع زجع ناغ

 ٠ زوجي ال آموي قرلا ىف اوكرتي الئل لاملا

 هركذ لق ناو ث رظنلا ىف لدعلا نم جرخي الأ ىأرلا اذه ف ىسعو

 ام هل نوكي نأ كرشملا ىف هزاوجل هتوبث ىلع لدي ام سايقلا ناخ س رثألا ىف

 ح ىآرلا ف غوسب امم اذه ناغ ، هيدي ىامل درلاب هيف لق ناو ث هيلع ملسأ
 ةبجوملا للعلا نم هبرقتأ اميف حص نا ةنايدلا ىضتقم نم نوكي نأل حصيف
 ٠ هزاوجل

 6 ىه ةلعلا نأل ء هلالحتسا نوك دوجول هلاثمأ نم اذه ىلع هنآك اذه و

 قرفم هريغل نوكي نآ زوجي وآ ى ةدحاو ةلعلاو س امهيغ قرغلا حصي فيكف

 ٠ كلذك سيلو 6 امهنيب

 هنأ هيدي نم جرخ نآ دعب نم عضوملا اذه ىف نمثلا ةيدأت ىف ليق ولو

كلذ ق ء ىش ال هنأم ء لوقل ١ م ومعل هدخ در الف هغلتآ دق امم هلأ م زلم ال



_ ٢٣٢٣٤ 

 َ لالحتسا ١ ىوعد نأ ال ا ؤ ٥آ ر نمل ى ١ رل ١ ق حص نأ نم ه دعبأ مل 6 هيلع

 . ةجحلا هب موقت نمم هريغب هل حصي ىتح ث لاح ىلع مكحلا ف لبقت ال

 هبجوي ام مرغ هنع هب عفدني الئل اذه لثم ف هب ىلوآ ميرحتلاخ الاو

 اميف : لوقآ نآ ىل ىقب دقف س هفرعاف هسفن نع آردي هب امل ، هاوعدب مكحلا

 مرغ ال هنأب سفنألا بيطو ، اضرلا ىلع تاجارخلا نم ةيابجلا هذه ىف هذخأ

 ٠ مرغلا نود هيف مثأملاف ، لطابلا نم ءىش ىلع هل

 اذه ىف هرسل ةيافكلاو ، هرضل عفدلا هجو ىلع نوكب هنأ اميرو الا

 ىلعو ث ةملظلا نم هل نم ىلع نامضلاو مثالاف جرح الو ع اضرلا نم عضومل

 نمل ةناعالا نم عضوملا اذه ىف هناغ ، اذه ىلع ال س دمعلاب اهيلع هناعأ نم

 ىلع ث همكح ىف وه هل ةنوعملا نم ال ث هلام وأ ، هسفن نع هلاح ىف كلذب ىقتا

 ٠ هملظ نم اذه ف ء ىش

 نمو ث هيف ررضلا عوقو لاح ىف ىسعو ، هرمآ كلمي ال نل اضر ال نكلو

 ىف هل حلصألا وه اميخ آرظن هنود امب لاملا ءادف هزاوج ف فلتخي نآ لاملا
 ةزاوجل هلعف نم ىلع ءىش الف ، عضوملا اذه ىف هزاجأ نم لوق ىلعو ، لاحلا

 3 ٠ هل حص اميف هيلع حص ناو ث هل

هنيب اميغ ال ، هيغ ةجحلا هل نمم كلذ ىف بلطلاب مكحلا ىف ةموزلب ليقو



. ٢٣٢٣٥ 

 نم هيغ هل دبال هناخ ح هزيجي ال نم ىآر ىلع ال س ىأرلا اذه ىلع هللا نيبو

 ٠ لاح ىلع هسفن ف ال لاملا ىف نامضلا

 ء ررضلا نم عقو دق ام هلامب هنع مغدي نم آدبأ منمي الغ زوجي امم هناف

 مم ةكلهل ١ ىل ١ ملسي نأ ز وجي ال ذ ا 6 هنو دي ٥ ذ افن ١ ىلع ر دقفي مل ن ١ عجريف

 ٠ لاحلا ىف هجرخي ام لاملا ىفو س ردقلا

 كلذ ىف لوخدلا نيب رايخلا ىلا بهذي نم ىآر ىلع هكرت ف صخر ناو

 ةلمجلابو س حصأ هيخ امم هجارخال ث هلامب هئادخ ىلا ةعراسملا ىف هكرتو

 هيف مزلي ام نودب مثالا نوكي دقف ، امراغ راص ث امث! نوكي نم لك سيلف

 ث ةملظملا نم دحأل مسر وآ ةملظمل ح ريغلا ىلع دمعلاب لد نم نآ ليلدب ى مرغلا

 نامضال كلذ هعم حصي ملو ث هب لد امب وأ ، همسرب هذخأ هنأ هملع نع باغخ

 نود ت همرغ موزل نم همكح ىف ملاسلا وهف الاو ، هعم حصي ىتح « هيلع

 ٠ هريغو اذه ىف باوصلاب ملعأ هللاو ث همنا

 نم ءىشب الو ، اهب ذخآتالو ، لئاسملا عبرألا اذه ف لئاسلا اهيآ رظناف

 الث & ىلوألاو ةرخآلا ف غ ىلؤآ كب هناف ، اهباوص نم هتفرع امألا اهباوج

 ةرواشم نع اضرعم ص رظنلل اكرات ى رذت وآ ىنآت اميغ ىلع اللكتم هيغ نكت

 هذه لبت اميغ اميس الو ث رثألا ف حص ام ىلع اهضارعأل المهم ث رصبلا لها
. ىنجلا نطوملا اذه ىف ، ىفخلا نم هريغو



٣٣٦ 

٠- 

 هزاجأ نم ىأر ىلع ههبشأ امب هل س سايقلا قيرط نم هرثكأ ذوخأم هنأو

 كب هناف ىرخأ دعي ةرم س كرظن هيغ عجرأو ، كركف هيف لجأغ ، سانملا نم

 هأطخأخ ؤ لدعلا نم همورآ اميغ ، للزلا نم ىسفن ىلع نمآ ال ىنأل ، ىرحأ .
 ٠ لهج وآ ةلفغل هريغب

 ىف زاجف حص امب ص لمعلا ىلا ردابو ى للملا رذحاو لسكلا كنع عدخ

 سانلا ف ىقبيغ ، ملعلا عاونأب ع ملظلا نم جرخي ىتح ث مكحلا وأ عساولا

 ، ةدارا كل نوكت الآ ىلا كب غليب نأ ىسع ع كرفك ساندا نم ادرجم ع كركش

 ىقريغ ، ءانفلاب هادع امو ع ءاقبلاب هغرعت نيح ث ةداهشلاو بيغلا ملاع ف الا

 الكوتم كتبقر ىف لازي الو ي كبلنت ىف راونألا نم كب ام ىلع توكلملا قح ىف

 هريغب كناغ ، ىوقتلاب الا كلذ ىلا لصت نلو ع هيلا لوصولا ىتح & هيلع

 ٠ ديبعلا نم هديزمل ديزملا نم هآ ر امع الضف & كيلع مب سومنلا ىلع ىوقت ا

 كيرقي ىذلاب هيلا لسوتغ ث هيلع لكونو س كاهنو كرمأ اميغ هللا قن

 ة ىدرتخ هللا ليبس كيريف ، ىوهلا عبتن الو ع وألا ظحلاب زفت ، ىفلز هنم

 ٠ ةعجف لزنم دم ىف س ةعدخ لهنمو ث ةعلق راد اهناف ، كايند ىلا ليملاو كليا

 ، آرورس ىلوتغ ، آرورسش ىمنتو ، آرورغ رغت س كلذك ىهو كلذ سيل وآ

 ، رضلاب عفنلاو ، رملاب ولحلا بقعتف ث لاوزلاب ةنذؤم س لاح ىلع . ال

 ةاخولا ىتح اذه ريغ ىلا ى مرهلاب بابشلا و ، مقسلاب ةحصلاو ، رشلاب ريخل

٠ نيلوألاب هتلعف ام ، نيرخآلا ىف اهغرع نم ىفكي س ةايحاا دعت



٢٣٧ 

 ءاتب اهيغ نمل الو س اهل سيل اهنآ ىلع بابلألا ىلوأل ةريعل كلذ ف نا

 اهدعت ةحرفلاو ، ىقتر٭ ف الو لوزن ف ث ىفنم الو هيلا ليبس ال الك

 اهنع ربدآ نمل ميعنلاو ث اهب ىضر وآ ، اهعبت نمل ميحجلا اهئارو نمو « ةحرت

 هل ريخ ةرخآلا ناب هملعل ى ىلوملا هب ىضري الا هسفن نم ضري ملو ث ىلوتو

 ٠ ىلوأل ا نم

 ايجار ، اهب امئاد ، اهقيوعت نم افئاخ ى اهقيرفل امزال اهقيرط ف ذخأف

 ء لمعلا حلاص نع ت لمألا ههلب مل ، هبنذ نم ارهاط ع هبر ىلا غلبي نأل

 لك نم ةبوتلاب ادرجم ي لجألا هيغاوي نيح ، للز ضحادم نم ، لجو ف لازي ال

 اهيغ اذهو ث ايندلا كنع عدغ ث كلاهملا نم ةاجنلا ىف ةبغر كل كي ناغ ى ةبوح

 ٠ كنأش ىلع لابقالاو ، كناسن امع ضارعالا ف كلذكو

 & اهيلع كلديغ : اهيلا كوعدي ناوعألا نم امهل نوكي نم ىلا تفتلت الو
 لق ام ناغ ، قحلا نع مهدصو ث قلخلا ءاوغا ىلع الو س ناطيسث و سفن نم

 ٠ ىملآ و رثك امم ريخ ىفكو

 ىفخ الاو ، حانج هب امع ةعس هيف ناغ ح حابم وه ىذلاف دبالو ناك ناغ

 ىنكي ام ع داعملا ةرضح ىلا ، داشرلا ليبس كولس ف دازلا نم هب غلبي ام ردق

 ال ام ، لاقث ءابعآ لمح نم ىملمب امع رهظلا فيفخ نوكي نأ دارأ نم قح ىف
 نم هل امم هل سيل ذا س لاح ىلع هكرت نم دبالو ، لامحألا نم هيف ةدئاف

( ١٤. ج نئازخلا _- ٢٢ م )



_ ٢٣٨ 

 نم كلذ ى وس امو 6 ىقبأف قدصنو 6 ىلبآغ سيلو . ىنفأغ لكأ ام الا لام ١

 ٠ هريغل هكراننغ هريخ

 ةمادنلا نم بره ، هيلع امم هسفن ةءارب ف هيدي ىف ام لذب نل ىبوطو
 هللا نم ابهرو ث ةمايقلا موي ةمالظلا نم ةاجنلاو ةمالسلا هب ام بلط ىف
 هل ربص الو س هباذعب هل ةقاط ال هنأب كشي ال ىذلا هيغ كشي ىذلا هملعل

 هعاطآ نمل هديعوو هدعو نع هرهظأ امب هقيدصت ف نقيأ نأ دعب ، هباوث نع

 ٠ هديع نم. هاصع نملو

 كش الو ، هريغ ىف ال هللا ىف ابغر ، هلآم مويل هلام لضف مدق نمب فيكف

 ىف ناك ول كنامز ىف كبرل ةاصعلا دحأ ىف س كناطلس رسل كعابتا ىف كنأ

 ىضرو ث ىلاعت هللا مهمحر ، قورافلا رمعو ت قيدصلا ركب ىبأ ةلزنمب عرولا

 امكنم لك ىف ناكلو 0 ىمحي ال نم ربجلا ىلع هل ىيحت نأ كل زاج امل امهنع

 . هروج ةحص ىلع هروهظ ف لدي

 ىف هغرع نم ىلع س سابلا الب هملظ نوك ، سانلا ف اسشف نمب فيكغ

 الك ، روجحملا نم رمأي هب اميف عبتي نأ زوجي وآ س رومألا نم ةدحاو ريغ

 ليبس ف ىدملا كب لاط دقو ث لهاجلاو ملاعلا ىف لطابلا ىلا الا هل هجو ال

 ٠ ىده ىلع كنأ ىمعلا اذه ىف رظن وآ س ىدرلا

ناو ملظلاو 2 ريغص هنأب هيغ ىرت وأ ، ملظغ هملعت اميغ كنآ ملعت وآ



_ ٢٣٨٩ 

 عجارغ ك كمثا ربكأو ، كملظ رثكأ ام ، ىردت ال اميغ ىرجت تنأ مأ ، ريثك لت

 ملاظلا اذهل ةناعالا نم ، كنع ردصو ث كنم ادب اميخغ ، كرمأ ربدتو ، كركغ

 ىلع هللاو ، نيملاظلا موقلا نم نيملاعلا ف كارأ ىنأغ ، ملاظملا عيمج ىلع

 نم عيمجو ءادص الا دهسثأ ملو ث اقح الا لقأ مل ىناب ، ديه لوقأ ام

 ٠ هفرعيغ كلذ ملعي امكملع ىلع علطا و ك امكفرع

 نع بيغي نأ ىسعف ، هل لقع ال نمم يبرق هامعل نوكي نآ الا مهللا

 ه لاب ىندأ هل نم ىلع ث لاح ف ىفخي نأ نم رهظآ وهخ الاو ، همكح ةفرعم

 ميغ كمطي ث دابعلا ملظو ث داسخلا نم كنم ناك ام كل ديزي نم كنع عدخ

 ةنالضلا نم كملع ف هب امع ث ةلاهجلا نم كريغل :وآ كيلع سبليو س كيدي فق

 نم ةلاقمل عمست الو س كبنذ ىلع آرصم كبر ىقلت نأ كب ديرب كل دسحم وأ

 ٠ رورغلا

 نم باتكلا ىف ام ىلع اهضرعاغ ، .رومألا كلت روجحم ىف تككش نألو

 نم راثآلا ىفو ، ءىش ىلع مزج نم عامجالا ىفو ى ةياور نم ةنس فو ، ىآ

 ح راجغلا نم نوكي نم رامع ق الخاد ى راربألا ليبس نع الاز كدجت س ىآر

 هذه ءوس نم كئراب ىلا س لاحلا ىف باتملا لجعغ ع رانلا ىف ةرفح افش ىلع

 الو نواهت ريغ نم س صالخللا بلط ىلإ ع صالخالا ىلع ع راسو ث لامعألا

 . ريثك الو ليلق ىف ، ريصقت

دقف هدناعملا ىلع كناف ، كنم ناك ام كنع رفكتف ، اهنع كفنت نأ ىسع



٢٤٠ 

 امب لمعلاو ع هيلا نوكرلا نم ع ةدضاعملا هذه لثم نع كاهن ام ىلا تفلاح

 نيدلا ىف زوجي ام ىلع ال ص هيدي نيب وآ هنع ةبيغلا ف هيلع كديغ كرمأي

 ٠ عمجب ل 11 ١ نم هل ام ق عسيغ . ى آ رل ١ وأ

 دمعلاب هلثمل ةناعالا نم منملا ىف كش الو ع هل زاوج ال امم اذه سيل وأ

 تي دحل ١ نم حص اميق درو امك 1 املق 3 رمم وآ » ة ١ ود نم ة دمي > هل دع ةلق ق

 داز امب فيكف ، ملظف 5 ريغلا ىلع ىدعت نم قح نم قح ف ملعف © اذه ى

 . لاح لك ىف ةمرحملا لامعألا نم نوكي ام وأ س ملك وأ ةيافك نم اهيلع

 هللاو ىلب ى قحب هل سيل ام هذخأ ىف هناوغأ ربكأ نم هنامز ف نكي مل وأ

 ةيربلا نم عاست دقل ي دهشف ادب دق ام هركنأ نل حصي ىنأغ س قدص لاقمل هنا

 ، ىدان لك ىف ةلالضلاب كيلع ىداني راص ىتح س كرمأ هيغ امب عاذغ كركذ

 جرخم ال كلذك وهف ، همكح لهج وآ هيلا غلب نم هملع ، ىداوبلا وآ رقلا نم

 ٠ كلذ نع هل

 كاكف ىلا ردامغ 5 كاذ نم صالخلا ديرت كنآ كاوعد ق ثتثقدص ناف

 ف سيلف ء ةدا را كسفن ق كل ناك نا ء كالهلا عاونأ كارشا نم كتمنقنر

 6 ناسللا وغل نم هنحن لئاط ال امي نايذهلا كنع عدغ الاو & ةداوه هللا نيد

 ٠ ناودعلا عاونأ نم ةدحاو ريغ ف نامزلا كمي لاط دنغ

جلتغ ، لاحلا اذه نع آرارم لاؤسلا ق ىنعجارت ام ةرثك ىلع رأ ملو



_ ٢٤٧١ 

 عوجرملا ىلع ىنلدي ام ، عونلا اذه نم نوكي امب س عوجرملا بلط ف ىلع

 ، لهجت وآ ملعت امم كل لحي ال ام كرت ف هب لمعت املو هديرت ءىش ىالغ

 . كاذ نم ءىشب لاح ىلع ىغبي الآ كالمألا نم كدي هيوحت ىذلا ىف ىسعو

 امبر لب ، عيطم وأ صاع نم ث ءامرغلا نيب هطيسخت ىلع ردقت ال امبرو
 هيلع لد امب جرخمل ١ ىلع كتلل د دقفو « عيمجل اي ةطاحالا نع كملع رصقي

 ٠ رسعلا نم اهريغو رسيلا ةلاح جهنملا اذه لثم ف ءاهتفلا مكح

 ، ةيادهلا كب ديري هللا ناك نا ى ةيافك لوقلا نم كل هتيدبأ ام نود فو

 نا ىتياغو ث كلثمدبع ىنأل ، ئيش هللا نم كب كل كلمآ نلف ىرخألا تناك ناو

 وه هللاو ، هفرع نم ىلع هيف ءافخال ام حصنلا نم كتيلوأ دقو ، كل حصنأ

 اهيبشت ميوقلا هنيد نع هب ربعملاو ، ميقتسملا هطارص ىلا ءاسثي نم ىداملا
 ىف ةدايزلا نم ءىشب ةداغالا هءارو نم ىلع سيلو ، ىونعم رمألا ىبسحب

 ٠ كلاوحأ حبق ىلع ةلادلا كلامعأ ءوس نم اذه ىلع كرشبأ ىنكل ؤ كنياده

 نم كنأم . رارصال ١ ىلع تومب ىنح علقتغ هيغ امم هللا ىلا عجرت مل نا

 ، مايصلاو ةالصلاو ع مايقلا ىف لهجلا كب غلب ول ، رارقلا سئبو ، رانلا لهأ

 ٠ ماعطلا عاونأب ةقدصلاو ، مارحلا هللا تيب ىلا جحلاو

 % ءاقشلا الا هنم كل سيل > ءانهلا عيمج ق بعنلا و ءانعلا نم هلكف

آدحاو افرح هلا نيد نم ءىش ىف فلاخي نميغ كش الو اذه ىف كلذك سيل وآ



٢٤٢ 

 الو ث الا هل ةالص الو ء الا ، هلل ناميا ال هنآ كلذ ف هيلع ةجحلا مايق دعب:

 هل رب ألو ، الا هل داهجالو ، الا هل جح الو ، الا هل موص الو الا هل ةاكز

 ىغلا نم هيلع لاحلا ىف تنآ ام ىلغ نوكي نمب فيكف ، هل ةيالو الو ، الا

 ، ارمأ رهظألا هنأ ، ركذ وأ ىثنآ نم ف رفكو نمآ نم ىلع ىغبلا و ن اودعلا و

 عضوم ف ةمزال هنم ةءاربلا و آرذع عظفأو رارصا مظعأو ارفك دشأو

 . هرذك. دوجول ، هرصا ف ىضتقملا هثدح نوك هيلا غلب نم ىلع اهموزل

 هلمج ىف هفلسأ ام ىلع امدان ، هملظ نم بئات ىلاعتشا ىلا عجري ىتح . .

 ىف هيلع ىقب ناو ، لاملا ف ةيالولا نم هب ناك ام ىلا عجريغ ٤ هملع وآ

 ىلع زوجي امم هناخ ، لاملا نم ءىش نامض هم هميرحتب ناد ام كاهتنالا عضوم

 . هل زاج ام ىلع هلهأل هتيدأت ىف نظلا نسحي نأل هتبوت نم هرهظآ ام

 نم كلذ ىف همزل ام ءادأب ناد دق هنأ ةبوتلا عم هل حصي ىتح هيخ ليقو

 نم هيلع ام ىدؤي ىتح “ هنم ةءاربلا نعو ي هتيالو نع فوقولاب ليقو ء قح

 ىدأ دقن هنأ هل حصي ىتح لاح ىلع هنم ةءاربلاب ليقو ث هل حصيخ ك كلذ

 ٠ كلذ ف ب هم يزلا ام

 هقحلي ملو 4 ةنونيد ق همزل ام ةغرعم ىلع نمنكئا نأ هل ةيالول اي ليقو

 كلانه نكب ملو ك ةبوت ف ةبيرلا ىنعمل ةبرقملا ةمهتلا بابسآ نم ءىش هلاح ف
. ةباطتسالا عضوم ىف كلذك وهغ س اذه الا هتيالو نم عنام



_ ٢٤٣ _ 

 ث هل زوجي ابيم ىلع ال هملعي امل كرتلا وآ ، همزلي ام لهج ف مهتا ناو

 :نوك.ةبوتلا .عم هل حصي ىتج ىنلوآ هنم ةءاربلا نعو ، هتيالو نع فوقولاف

 هل .نوكت هجوب هنم جرخي ناو .4 هيلع راصف © هثدح ف همزل امل ءا دألا

 ٠ هريغ ف ال « ميرحتلا عضوم ف كلذكف ءاربلا

 مزال هيدي ف امل درلا نكلو هفلتأ اميخ هيلع نامض ال لحتسملا ناغ
 ىآرلاب فالتخاو ، ىآر عضوم هناغ عامجا ف ال ث هيغ ام ,رهظأ ىلع هل

 .نيدلا ف ةماقتسالا لهأل ةقفاوملا ةحص .روهظ نم ةيالولا ف دبالخ ى ةلمجلابو

 يشل,عييضتلا هيلع حصب مل ام هدحو .لوتلاب ليقو ث المعو الوت لاج ىلع
 وآ ، هملع ىف ةمهتلا هقحلت وأ ث هيغ هل رذعل ال س هموزل عضوم ف لمعلا نم
 حصي ال ام { لامعألا ءوس نم كيلع رهظ دقو ، هل زوجيال امل هداقتعا ىف

 ٠ لادج ف كنم هنوك عفدي نآ ، لاح ىلع هعم
<- `2: .٠ ٍ ! 

 لثم كشالو هزاوج .وهف الك ك هريكن زاوج حصي هروهظ ع فيكف

 ىف نوكي نم وأ ، همكأ الأ سبللا عضوُم نياف ع هيغ ميغ ال موي ف سمشلا
 لدي ام كثدخ نم اذهف بأبلألا .ىلوآ نم 2 نيرظانلل هتيدبآ اميفف الاو ، همع

 ىقب نمم كاله نم دبالغ أناو هللا ىلا عجرت نأ الا ، نيكلاهلا نم كنآ ىلع
 ي . . كاذ ىلع

ئ حضني رظنلا ا مادام كصالخ ف رظناو ئ حسم كل ناك ن ا ممساغ



_ ٢٤٤ 

 ترصف ث اهرحب اياطخلا نم طاحأ دقف ، عرسأف ةبوتلا ىلا ردابو

 كئاقب عم كلام ف اذه ىلع كل ةمالسلا ف عمطم ىأف & اهرعق ف قيرغلا

 ىلا عوجرلاب الا ع اهنم كتاجنل ، اهنع كجا رخا ىلا ليبس ىأو ء كلاح ىلع

 ، كنيد نم هب جرخي نآ ىسع ، كقلاخ نيد ف كمزلمب امب ةنونيدلا عم & كبر

 ٠ كل سيل ام كرتو ث كيلع ام ءادأ ىف ، هل دهجلا تقدص امهم

 هاجلا نم هتيتوآ امب ريغت الو ، هيلع لكوتو ص هيلا ىعجرلا قدصاف

 كسفن ىف تننظ ناو ، لاح لك ىلع دبالو ء لاوزلاب نايدؤي امهناف ، لاملاو

 ض كامعل هنظت ام ىلع رمكلا سيلف ، معنلا مظعأ ف هب ام ىلع كناب الهج
 ٠ مقنلا .ربكأ نم هناخ

 نم هنطاب ىف هب ام ىلع هرصبأخ ةقيقحلا ريغب هرظن نم كلذك هغرعي
 ٠ لاحلا ف هيلع ام رهاظب منقب ملغ لاملا ىلا عوجرلا ثيح

 ث كلاح ةلاذر كلاب نيعب ىرتف ث كلذ ىلا غلبت نأ ىسع كلذك رظناف

 { ةكلهل ةبجوم هكلم ىف ةدئاف الو ع ةمقنل ةثروم ةمعن ف ريخ ال هنأ ملعت نيح

 ء عيغرلا زيزعلا وه هبول عيطملا سيلآ ى ةحرت لزنم ف ةحرغ ىأو : لوقتف

 هرمأ ذفنآو ، هردق عفرغ ، هركذ عاش ناو ث عيضولا ليلذلا وه ىصاعلاو

 ٠ هريصم لذلا ىلاغ زع ناو ت هريغ ال هللاو ىلب

رورغلا هللاب كنرغي الو ، رورغلا عاتم اهناف ع ايندلا ةايحلا كنرغت الف



_ ٢٤٥ 

 وهف لق ناو ، لمع نم نوملاظلا لمعي امع الفاغ لجو زع هللا نبسحت الو

 نع وفعيف ث هدابع نم ةبوتلا لبقي & ميمع هباوثو ث ميلأ هباقعو ، ميظع

 ميرك هناف ، ريبك نم نوكي امو ع ريغص نم باتف هيلا عجر نل ث ريثك

 ٠ ميحر باوت

 نم ءىش ف هل ةفلاخملاو س هركذ نع ةلفغلاو ، ركسثلا كرتو كاياغ

 ةفاخملا نيب نكلو ع هركف نم نمألاو هحور نم سأب الو ، هرمأو ، هيمن

 . ءاجرلاو

 هناوضرو هتمحرو ث هنارفغو ةمالسلا ناف س اجردتم هيلا كرم ىف نكف

 نامزلا ىف عمتسي ملو ث ايندلاب عدخي ملف ع ىوهلا فلاخو س ىدهلا عبتا نم

 . ناوعألا نم هل نمو ناطيسلا هيلا هوعدي امل

 ىرجي اذه ىلع س ىفوف ىلوأ هب وه ام ىلا عجر ث افه وآ لذ ناف

 ء اضرلا ىلع هاقلي ىتح & هبنذ ىلع رصي الو ، هبر ةرضح ىلا هتاذ ق

 ٠ ىضق اميف طخسلا ىلع ال

٠ ملسو هلآو هدبع ىبنلا دمحم ىلع ةالصلاو ء هدمح قح هثل دمحلاو



٢٤٦ 

 هعطتب «( نداعملا نويعو نئازخلا نونكم » بانك تادلجم تمت اذهب

 هذه ىف هجارخا ىلع ناعأآو هب معنأ ام ىلع لضفلاو ةنملاو دمحلا هللف تالتلا

٠ ةمأ رخ ىلا ىبن رخ ىلع مالسلاو ةالصلاو لامكلل ةبيرقلا ةروصلا



 سرهفلا

 : رشاعلا بابلا

 ربجلا ىلع دابعلا لاومآ نم ءىش بصخغب ىلتبا نميف

 لوآ وهو دايقلا ىطعأو صالخلا دارأ مث دانعلاو مهل هنم

 ٥ قاقدلا بانك

 : رشع ىداحلا بابلا

 ىلع لاحلا نم هلامع هريغف لام نم ائبسث بصغ نميف

 ٩١ قاقدلا نم كلذكو لالحتسالاو ميرحتلا

 : رشع ىناتلا بابلا

 ناطيشلا ىعاد ةباجا ىلا ءوسلاب ةراملا هسفن هتعد نميف
 ناطلسلل ساانلا نم جارخلا ةبانجل

 ٠ ٢٢١٢١

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسنلا و ةالصلاو ء آريثك ادمح هلل دمحلا

 : دعبيو ٠ اميلست ملسو

 ٠ ) نداعمل ١ نوبعو نئا زخلا نونكم ( : باتك ةعوسوم ثمنن دنف

 اهلعجو اهاننتا نم لك ةسيفنلا ةعوسوملا هذهب عفنيب نأ هلل ا لأسن

 ٠ ةمألا ءانبأ نيب اهعاذآو اهعجار نمل ةدئاف رثكآ

ىل ذاشلا مد.ناه



 ١٩٨٣ ةنسل ٥٠٣٢ عا ديالا متر

بر۔دهلا لجس عباطم




