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 م اوس مه ا

 نييبثلا متاخ دمحم ًانديس ىلع مالسلاو ةالصلاو : نملاعلا فر هلن دمحلا

 ٠ نيعمجأ هيحصو هلآ ىلعو

 ؛ هتايآ مكحم ىف ميركلا نآرقلا اهتمسق ىلوت دق ثيراوملا ناف : دعم امأ

 « اهماكحأ جرخو « راثآلا روهشمو « رابخألا رفاضتمب ةيوبنلا ةنسلا اهتحرشو

 عينت اذإ ثحاملا ناو 6 ءاهقفلا ةمكآو ؛ ةباحصلا مالعأ اههامشأ نيد سبأقو

 : ضئارفلا ليصفت نآرقلا هلصخ ام اهئيب نم دجي مل ةدلاخلا ةعيرشلا هذه ماكحأ

 : ميركلا ىبثلا لوقل ©« نيدلا ملع ثلث ءاملعلا ضعب دنع اهب ملعلا دع دقلو

 ةضيرف وآ « ةمئاق ةئس وأ « ةمكحم ةيآ : لضخ وهخ كلذ ىوس امو « ةثالث معلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآلا « ملعلا فصن اهنأب نورثكلا حرص دقلو « ةلداع
 وهو « مأعلا فصن هنا « سانلا اهوماعو ضكآرفلا اوملعت ) : لاق ذا كلذب حرص

 ٠ ( ىتمأ نم عزتني ءىش لوأآو « ىسنب ءىش لوأ

 مهضعب اهدع دقف : ةعيرشلا هذه هقخ ف ضئارفلا ةلزنم كلت تناك اذإو
 تعباتت دقلو « هماسقأو هقفلا باوبأ رئاسك ادأب ريتعب ملو « هتاذب امئاق املع

 نم نيرخأتملا نم ناك امك نيمحقألا نم ناكو : اثيدحو اميدق تافلؤملا اهيف
 نع انماجحإ ىعاود نم كلذ ناكو « فينصتلاب اهدرفأو <« فيلأتلاب اهصخ

 « هيف ةباتكلا تررك اميخ بتكن ال انآلا « اهسيردتب انسرمت عم اهيخ ةيبأتكلا

 مالقآل ىدص انفيلأت نوكي اليكلو « لوقلا روركم نم انلوق نوكي ال ىتح
 ٠ دصقي هلجأل صاخ ىنعمو  ىغتبت ةدئاخ بتكن اميخ نوكي ىكلو - انريغ

 « تاكرتلاو ثيراوملا ف ةباتكلا ىلإ ةسام ةجاحلا اريخأ اندجو انكلو

 ديدجلا ىنداملا نوناقلآ ىفغ « اننيناوق نم ددع قى ازيح تذختا تاكرتلا نأ
 اهل ماكحأ ضعميل نابي ةيصولا قو 4 تاكرتلا ةيفصتم ةصاخ هضيفتسم ماكحأ

 « نايبلا لضخ ىلإ جاتحي ام هداوم ىف هسفن ثيراوملا نوئاقو ةلص ثاريملاب

 ٠+ هنع ردص ىذلا ردصملاو « هنم قتشأ ىذلا لصألا ةخرعمل

5-5 



 « بلاطلا هب عفتني نأ هب ائيرحتو 6: باتكلا كتذ أانتتك اذه لحآ نم

 أنيرحت امك « لوانتملا ةبيرق : ذخألا ةلهس ء اللذ ضئارفلا لئاسم هيف ديف

 ٠ هتمهن عبشي مل نإو * هتلغ عقني ام ثحابلا هي دجي نأ

 3 كلذلو

 ضفئارفلا لو صأل حيضوتو ليهست باتكلا ف نوكي نأ ىف اندهج ١-

 ٠ هيلع هيتشيو « بلاطلا ىلع سبتلب نأ

 جمنملاو : ىعرشلا نويسملا مضوت ىتلا ةلدآلا نابب ى اندهتجأو - ؟
 دفقنلا هدوعبو : نوناقلا بلاط ىدت لالدتسالا ىوق فهري كلذ نإف ٠ ىسابقنا

 امو « ةهييخ اعمتجا ام ىلإ انرشأف ٠ ةيمالسالا ةعيرشلا ف ءاج امو . تاكرتلا
 8 ةينوئاقلا دعأوقلا نع ةيعرشلا د_عاوقلا زيمتتأ - اقرتغأ

 « قيفوتلا ةمعنم انيلع نمد نأ ريدسقلا ىلعلا هللأ ىلإ عحرضن انإو اذ_ه
 ىدصه انل ناك امو « رسي ائرمآ نم انل ناك ام هقيغوتو هللا لضف االول هنإف
 نأ الول ىدتهنل انك امو « اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا مء بتكناميغ
 * « هنأ اناده

 ةرهز وبأ دمحم 12 هنسإ مرحم
 | 45 هنس وبام



 ديهمت

 هريغل ةبسنلاب ثاريملاب ةيكلملا عون نايب ىف

 كلتذو « ةيكللا بايسأ نم نيرخآ نيعونل ميسق 0 ا

 كلذ ريغو : زونكلاو نداعملا ىلع ءالبتسالاو « دهصلاو حاملا زارحإ ىهو

 ةلقانلا تافرصتلا ىهو - زيح ىلإ زيح نم ةيكلملل ةئقان بابسأ : اهبناثو

 مآ : كلام ىلإ كلام نم لاملا لقنل اهعضو لصأ ىف تناكأ ءاوس ةيكلملل
 , ىلمألا دسقملل اعبت ةيكلما لقن ءاج نكلو ؛ ىرخأ دصاقأ ةعوضوم تناك
 دقع نكي مل نإو ؛ جاوزلا دعب هجوزلا هيكلنم ىلإ لقني هنإخ ٠ جاوزلا ىف رهملاك
 ةرشعلا لخ وه لوألا دصقملا لب « كلاملا ةيكلم لقنل هتقيقح ىف جاوزلا
 ٠ كلذل اعبت رهملآ ءاجو نيجوزلا نيب ةبجوزلا

 لوكت ىذلا وه عوسنلا اذهو « كلاملا نع ةفالخلاب ةيكلملا : اهثلاث

 بهذي توملا نأل : تام ىذلا كئاملاب هكص هل صخش ىلإ هيف ةبكلملا

 نم هل ناك ام لقتنم نا دمال ناكخ « كلذ ف لمه صفت ىلع تيملل ةيلاملا هةمذلام

 لاومألا هيلإ لقتنت ىذلا اذهو ٠ هبل ةفيلخ دعي رخآ ىلإ قوقحو لاومأ
 هورصاتو هوتواع نمم وأ « تملا دوجول ادادتما هدوجو بلاْعْلل ف نوكدم قوقحلأو

 ٠ هتيامحو هلام نيوكت ىف هءاكرش نونوكي اوداك ىتح « هتامح ىف

 لخدي ال هنإ واق كذلو * ثراول ةدارإ اهسغ م لب « ثرول 0

 هاا نال ةدارإب ةفالخلا هذه 1 0

 بنس © عع



 ةفالخ ىهو « ىصوملا نع ردص ام ىفتقمب هب ىموي أم كلمي هل ىمولأف
 4تفيلخ اذه نوكب نأ دار ىصوملاك ء هلأ ىصوملا نمو ىصوملا نم ةيرابتخا

 ٠» .راتخم ددحرم ةفالخلا كلت لبق ةبنأ ىصوللاو ©« هلام نم دودحم ردت ف

 ىذلا ردقلا ق ةيرايثخالا ةفالخلل ادودح عرراسلا دح دقلو ل ا

 طورشلا فو « ةفالخلا كلت ىلع ثعابلا قو ء هل ىصوملا ةفص قو« هبف زوحت

 ءاهقخ دنع لصألا نألن ء« ىصوملا ةدارإل اهبخ رمألا كرت ملو « اهم ةئرتقملا

 « اهمظنيو ©« تيملا لام ىف ةفالخلا .رمأ ىلوتد ىذلا وه عرامشلا نأ نيملسملا

 تابجاو نم هتاسح قى هتاف دق نوكد دق هاسع ام صخشلا كرادتم ىكل نكلو

 وهو ( هتكرت نم نيعم ردق قى ةهتفيلخ راتخي نأ ىمالسالا عراشلا هل زاجأ
 2 مرحم رمأل دصاق الو « مثإل فئاحتم ريغ كلذ ف نوكي نأ ىلع « ثلثلا

 ثلث مكيلع قدصت ىلاعتو كرات هللا نإ ملسو هيلع هللا ىلص لاق كلذلو

 دعس نأ ىورو ( متكش ثيح هوعضخ « امعأ ىف ةدايز مكرامعأ رخآ ىف مكلاومأ

 : لا_قخ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هداعش اضيرم ناك صاقو ىنأ نبا

 : لاق ؟ ىلام ىثظبخ « لاقخ « ال : لاقف ؟ ىلام عيمجب ىصوأ هللا لوسر ام

 : مالسلا و ةالصلا هيلع لاق ! ىلام ثلثبخ : لاق « ال : لاق ! ىلام فصنيخ لاق ءال

 نوفقكتم ءارقخ مهعدت نأ' نم ريخ ءادنغأ كتكرو عدت نإ كنإ « ريثك ثلثلاو ثلثلا

 اهال وتم « هل ةفالخلا لعج ىمالسإلا ع راشلا نأ تيك نيثيدحلا نيدذهبو + سائلا

 طقف ثلثلا ىف هتاخو دعب فرصتلآ صخشال كرتو  لداعلا عيزوتلاو ميظنتلاب

 ى اقح هل ىرب نم ةسيسخل اعفرو « افلق امك « تابجاو نم هتاف ال اكرادت

 ىطعأ نأ دعب ىلاعت لاق دقو « ميكحلا عراشلا ىلإ امهرماخ ناثلثلا امأ « هلام

 ٠ « ميلع ءىش لكب هللاو « اولضت نأ مكل هللا نيبي» هقح قح ىذ لك

 ةخالخلا ىف ملكتن نآلاو ؟ ةيصولا انباتك ق ةيرايتخالا ةفالخلا انيب دقو
 « لداعلا ىثاريملا ميسقتلا ناسي ف ضوضخن نأ لبقو + ثاريملا ىهو ! ةيرابجإلا

 ء اهقلعت تقوو « ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا نايب ىلإ هجتن عيزوتلا قرطو
 * اهيق قوقحلا بيترتو « ةكرتلا ىنعمو
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 لوألا مسقلا
 نينثادلا قحو ةفالخلاب فلما وح

  ةكرتلاب امهقلهت تقوو
 ةيصولاب ىهو + ةيرايتخا ةفالخ : نامسق ةخالخلا نأ مدقت امم نيبتتد و

 ٠ ثاريملاب نوكتو « ةيرابجإ ةفالخو « نوناقلاو عراشلا اهمسر ىتلا دودحلا َق
 ى امهنيب قراف الخ « ةاخولا تلصح اذإ اهماكحأ بترتتو متت نيتفالخلا اتلكو
 ىف ولو « ةافولا لبق اقلطم !هد مازلإ ال ةيراثتخالا ةفالخلا نأ ديب : اذه

 « دحأتل ةمزلم ريغ ةاخولا لبق ىهف « ةأفولاب الإ مزلت آل اهنألا « توملا ضرم

 اهنإخ : ةيرابجإلا ةفالخلا امأ « تومللأ ضرم ضيرملا كاومأ نم ءىشي قلعتت الخ

 صرم لوزن تكو نم ةقالخلا هده ق قحلا تدب كلذلتو 3 ةافولا لق همزام

 ٠ نينئادلا قح  ىوقأ لكشب تبثي لب « هعزانيو ()تومل
 امهتيناثو © قلطملا زجعلا امهادحإ : ناتقيقح هب تيبثت توملا نآل كلذو

 ٠ اهيخ ليصفت ىلع قوقحو لاومأ نم هل ناك اميخ ثروملا نع ثراولا ةغالخ
 سف ٠ اهونسحو ايوب وتحلل ىاعتا حلا دع حملا هم ليج ردحلا»
 ثيثب امك « طقف هتمذي ال « اهعم هلامي ةقلعتم هلبق هريغل تناك ىتلا نويدلا

 توملاب تشب اذهلو < ثروملا ايكرتم ىتلا ءامشألا ق ثراولا قح ةقالخلاب

 وم توملا ىلإ ىضغأ ىذلأ ضرملا ناك املو « ةكرتلا ىف ةثرولاو ءامرغلا قح

 نأل « ضرما كلذ ثودح تقو نم ءامرغلاو ةئرولا قسح تيث ىداعلا هببس

 ٠ اهبأبسأ ىلإ فاضت رومألاو « قوقحلا

 تسمم هنأب افوصوم ضرأآ راص توملاب لصتا اذإ ضرملا نأ * كلذ نايبو
 فعضم ضرملا نم ءزج لكو « اًئيسشه اًئيش ىوقلا فعضب ثدحي توما ذإ
 ئذلا قيرطلا نم ءزج وه اضيرم صخشلاب رمي تقو لكو « ىوسقلا ضعبل

 )١( نارمأ هين قثحتي ىذلا ضرملا هنأ ؛ توملا ضرأ عئاملا عماجلا فيرعتلا ©
 تومي نأ  امهيئاث ابلاغ توملا ثدحي نأ هئأش نم امضرم نوكب نأ ايهدحأ

 اليوط افالتخا هتاراما ىف ءاهقفلا فلتخا دقو ؛« هب الصتم اتوم لعفلاب صخسنلا .
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 ؛ ضيرأاب هلوزن تقو نم ضرما ىلإ افاضم نذإ توألا ناكذ « تولاب ىهثني
 ةيناستإلا ىوقلا لامتحا نم هجردتو هراولاو ضرما لاوخأ. ةعومجم تزاصو
 ىلعو < توملا ىلإ تدأ ةقرفتم تاطارج ةلزنمب هلامتحا نع اهلذاخت ىلإ هل
 ء هب ضرما لولح تقو نم مسجلا ىف بحي آدتبا دق توملا نوكي كلذ
 قلعتل حلصت ال ةمذلا تأآدتبا دقفخ نذإو « تقولا كلذ نم زجعلا ادتماو

 « ةفالخلا قح تبث امك « اهي ال لاومألاب اقلعتم نينئادلأ قح :راصف 4 اهم نويدلا

 نأ ءاهقفلا ررق ساسألا اذه ىلعو « اضيآ هل امب ثراولا ةفالخ قح قلعتبخ
 لوزن تقو نم ناتبثي ةفالخلا قف ةئرولا قحو مهنويد ءافيتسا ىف ءامرغلا قصح
 ٠ ("”)توملا ضرم

 امهف © توملأ ضرم لوزن تقو نم تدني نيقحلا الك ناك اذإو - ه

 ومه هلامي نيئئادلا قح قلعت نم ضرغلاخ « هآدمو قلعتلا عون ق نافلظخم

 هنأ ىأ ©« ةروص ال ىنعم ضيرملا لامي قلعتي اذذهلو « ءافيتسالا نم نكمتلا

 ا لا فلل ا ل ا

 نأ مهثروم توم دعب ةثرولا حصي اذلو « نوموقملا اهموقب ىتلا اهتميق وهو
 ضعب اورتشي نأ مهل حصي امك « نويد نم هيلع ام دادسي ةكرتلا اوصلختسي

 ا ضرم ضيرملا حمصي امكو « ثروملا ةةايح ق اهتميقب ةكرتلا نايعآ

 لاملا تاذب اقلعتم نينئادلا قبح ناك ولو « هتميقب ىبنجألا هلام ضعب عيبب

 اورتشي نأ ةثرولل غاس الو « هتميقب عيبب نأ 1
 ٠ ضيرملا ةايح ىف لاملا ضعب

 قلعتي وهو « ةبترلا ىف نويدلا دعب نوكي هنإخ ةفالخلا ىف ةثرولا قح امأ
 وأ ةيلاملاب هقلعتل ةيسنلاب امآو « اهلك ةكرتلاب ال « نيدلا دعب ةكرتلا ىثاثب
 لاق دقف « نيبحاصلا مم ةفينح وبآ مامإلا كلذ ق فلتخا دقف تاذلاب
 ةدم ىف اهئاوذو اهتابعأب ال ةكرتلا ةيلامي قلعتم ءامرغلا قمحك هنأ نابحاصلا
 كلذلو « ىبنجأل ةبسنلاب مآ « ةثرولل ةبسنلاب كلذ ناكآ ءاوس « توملا ضرم

 « ةميقلا لثمب ه4 ترو ضعيبل هلام توم أ ضرم ضيرملا عيبي نأ امهدنع حمصي

 ىثلث ىف ةيلاملا ةمالس ىف ةثرولا قح ذإ « ةثرولا قح سمي ال كلذ نآل
 نيب قرف الب !قلطم نبغ ريغ نم ةميقلا لثمي عيبلاب تبكي كلذو « ةكرتلا
 ٠ هريغ وأ ثراول عيبلا نوكم نأ

 عيارلا ءزجلا مالسإلا رخف لوصأ ىلع رارسألا فشك اذه ىف عجار (؟)

 ٠ انسهيلي اهو . 11457 ص
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 ضيرملا تاخرصتل ةيسئلاب 'ةيلالاب ةئرولا قح قلعتي : ةفينح وبآ لاقو

 تاذو ةيلالاب قلعتم مهقحف ةثرولا عيص هفرصتل ةبسنلاب مآ * ةثرولا يخل
 مهقح نأل كلذو « ىنعمو ةروص لاومألاب قلعتم  ءاهقفلا ربعي أمك وأ : ةكرتلا

 ىثلت همالس اونمضي ىكل ىبنجألا عم ضيرملا فرصت ىلع ضارتعالا ىف
 ةميقب اسقلعتم قحلا راصخ : ةميقلاب ناردقي ةكرتلا اثلثو « مهل ةكرتلا
 ضارتعالا ىف مهقح امآ « اهنابعأو اهتروصي ال « اهتيلاصمي وا اهانعمب ىأ ةكرتلا

 هنآ اوئمضي نا هبيسف توما ضرم ضيرم وهو « ثراولا عم هفرصت ىلع
 عزو ىلاعتو هناحبس هللا نأل : ةتاقو دعب ضعب ىلع ةثرولا ضعب رثؤب

 هيلع در ىلاعت هللا باتك ىف ام ريغ دصق نم لكو ٠ هياتك ف ثيراوملا

 نايعاي نوكي ضوع ريغ نم ءاطعلاب ةاباحملاب نوكي امك راثيإلا نإو - هدصق
 ةنرولل ةيسنلاب ةيهقفلا ماكحألا نوكتل كلذو . اهتميقب تناك ولو « هل اهراتخي
 نن ةافولا دعب ةثرونا دحا دارآ ول هنآ ذإ . دحأو ىقطنم ما ظن ىلع ريست

 كلذكف ٠ ةئرولا اضرب الإ كلذ هل متي ال اهتميقب ةكرتلا نايعأ ىدحإب صتخي

 * (')ثرإلا قح لاملاب قلعت دقو « هتامح رخآ ىف ثروملا كلذ دارأ ول مكحلا

 قلعتل ةبسنناب ىفنحلا بهذملا ةمثأ نيب فالتخالاو « هقفلا وه اذه <

 نا ؛ نآلا هب لوقملا نكلو « توملا ضرم لاح ىف لاملا ىثلثب ةثرولا قح
 ممم فرصتلل ةيسنلاب فلتخي ال - فرصتلا ثيح نم لاملا ىثلث ف ةثرولا قح
 هيصولا زاجا ةيصولا نوئاق نآل كلذو ٠ ءاوس ىلع ثراولآ عمو ىبنجألا
 لاملا ثلثب ثراولا ةاباحم زيجي وهق : ءاوس ىلع ىبنجألل اهزاجأ امك ثراول
 ةاباحملا نوكت كلذكخ ء ةزئاج ةيلالا ثلثب ةاباحملا تناك اذإو « نويدلا دعب
 صتخي نأ زوجيف « دحاو ىقطنم ماظن ىلع رمآلا نوكيف : ةزئاج لاملا ةروصب

 * هتميق ريغ نم هب صتخي نأ زوجي هنأل « هتميقب هلام ضعبب ةثرولا ضعب

 نيب هتكرت ميسقتب ىصوي نأ صخشلل ةيصوملا نوناق حابأ هق كاذ قوفو

 ةاياحم كلذ ق تناك ولو « هتثرو نم دحاأو لكل بيصن صيصختو ةهتثرو

 ةيصولا هذه ذيفتت ق ةجاح الو : ثلثلا ةاباحملا زاجتت الآ طرشب مهضعيبل

 فالخلا ركذ دقق * 15154 ص عبارلا ءزجلا رارسألا فشك اذه ىف عجار (5)

 قلمتف ةترولا قديانا ةنجارسلا حرش ىف لقت نكلو ٠ اذه ىف نيحاسلاو هامالا نيب
 فرصنلاو ىبنجألا عم فرصتلا لاح نيب قرفي ملو قلطأو « ةكرتلا نيعب ال « ةيلاملاب

 .. نيبحاصلا ىأر كلذ ف وهو « ثراولا عم



 « ةيصولأ نونأق نم ةرشثع ةثلاثلا ةداملا كلذ ىلع تصن دقو « ةثرولا ةزاجأ ىلأ

 لكا نيعي ثيحب ىصوملا ةئرو ىلع ةكرتلا نأيعآ ةمسقب ةيصولا حصت و
 تداز أاذاف 4 ىحوملا ةأخوب ةمزال نوكتو © كةندصت ردق هثرولا ضعمبأ وأ ثرأو

 + « ةيصو ةدايزلا تناك هكرتلا ىف هقاقحتسا ىلع مهدحأل نيع ام ةميق

 أهبخ كمسعمش مل 6 توملا صرم ق هتأداحم وا ثراول ةيصولا ةزاجإ نإو

 بمصهاذم ضعب ىلع دمتعا لب « هعمرآلا بمهاأملا نم بهذم ىلع نوناقلا

 « قاقحتسالا قف ةدايزب ةاياصحم ريغ نم ةكرتلا ميسقتب ةيصولا موزأ مث

 بهذم ق هوجولا دحأ ىلعو « ىعفاشلا بهذم ق لوق ىلع هيف دمتعا دقخ
 5 (:)امهنع هلثأ ىهر دعحأ

 توملا ضرم لاح ةفالخلا ف ةثرولا قح قلعت هبجو نكي امهمو - ]|
 قى ايرظن اثحب ءاهقفلا ريثي منهو « تباث قحلا كلذ نأ هيلع قفتملا نم هنإف

 ؟ ةاخولا تقو نم طقخ ءىدتيت ةيكلملا امناو « اكلم تبث ال ةخالخلا ف قحلا

 تراولا قدح نأ نوري نيرخأتملا نأ ررقف « ةدآ كلذل قوسمو « كلذ ف

 ضرملا تقو ىق تبث هنأو « ةفالخلا ف هبقح زواجتي ال توملا ضرم تقو ف

 وهو « هل عراشلا هررق ىذلا قحلا امهو « ثراولل ةكرتلا !اثلث ناصي ىكل

 نوري نيمدقتملا ضعب نأ ررقيو « ةاخولا دعب هيخ فرصتي نأ نم ضيرملا عنمي
 ىودج هيف سيل ىرظن فالخلا كلذ نأ عمو « هيكلم قح وه قحلأ كلذ نأ
 ىحانمل انايب هيف نآل' هركذن ةررقملا ةجيتنلا ةيحان نم الو لمعلا ةبحان نم

 ١ متأ نايبلا نوكيل نيقيرفلا ةلدآ نين كاذلو « نيقياسلا ءاهقفلا ريكفت

 ىثلث نم هب قلعتي اميخ ةثرولا قح نأ مهئاعدا ف نيمدقتملل لدتسي

 هت ناصبإ تمسما سوس وحسم

 .٠ فلؤيلل ةيصولا نوئاق حرش اذه ىف عجار (؟)

 انسب ١ مد



 نوئي قدصتلا اذهو ٠ ( مكرامعأ رخآ ىف مكلاومآ ثلثب مكيلع قدمت هللا نإ )
 نيثلثنأ نأ ىضفتقي اذهو « ثلثلا ف توما ضرم تقو ةهمذلا ىتع كلملا ءاقيتساب

 هتمذ تلخو : نيئلثلا ىق كلملا لاَز دق نأك اذإو : ضيرملا نع امهكلم لاز دق

 سأ فلا برقأ مهنألو « هلام ف هوافلخ مهنأل : ةئرولا ىلإ لوكبس هنإف < هنم

 ضيرملا عربت نأ ىلع نيملسملا ءاهنتخ عمجأ دقلو « هتامحل دادتما مهتابحو ؛ هبلإ

 اتباث هكلم ناك ولو ٠ ةثرولا ةزاجاب الإ ثلثلا نم رثكأ قف ذفني ال توملا ضرم
 الو « هلاوز ليئد هالفن مدعف : ثلثلا ىلع ةدايزلاب هعربت ذفنل نيئئثلا ىف

 نم نيمدقتملا قافتا عمو ؛ هثرولا وه كلام ىلإ لوزي لد - كلام ريغ ىلإ لوزب

 كلم وهأ اوفتخا كلم قح وه توملا ضرم ف ةثرولا قح نأ ىلع ةيفنحلا
 تّقو ىلإ ةدنتسم اهنكلو « ةافولا تقو نم ةتياث ةيكلم قح وه مأ هجو لك نم

 نيب قرفلاو « ةافولاب الإ رهظت ال ةيكلملا نأ ىلع ناقيرفلا قفتأ دقو « ضرملا
 « هلبق ةروتسم تناك ةتبأث ةقيقح نع فشكي لوألا ىآرلا ىلع توملا نأ نييأرلا
 ضرم وهو « توملا ببس دوجو تقو نم ةثروأل اكلم تناك لاومألا نأ ىهو

 دا هفالخلاب ةيكلملا بتسوه توما نأ لوقيش ىنافلا ىأرلا امأ ع توملا

 لوأ ىلإ ةدنتسم تبثت توملاب ةيكلما تتيث اذإ نكلو : هدوجوب الا دجوت
 ٠ توملا ضرم وهو ءانفلا ضارعأ

 ةثرولأ نأ مهلوق ىف نيرخآتملا ليلد أما < مهليلدو ٠ نيمد_قتاا رظن اذه

 هجو ىأ نم اكنم كلذ سيلو « ةفالخلا قح توملا ضرم تقو ق مهل تيثي

 ىف سمي ال ثلثلا نم رثكأب ضيرملا عربت نأ ىلع عامجإلا هدامعخ  هوجولا نم
 دقف . عوسم كانه ناكو هضقن ةثرولا دارا نإ هتافو دعب ضقني نكلو . هتايح

 لبق ةيكلم مهل تناك ام مهنأ ىلع لدي وهو اذبفاأن ادقعنم افرصت ناك

 ثراولا ناك ول هنأ هيلع قفتملا نم هنإف كلذ قوفو « دانتسالا ليبسي ولو ةافولا
 أوقفتا د قف توملا دنع المأ ريصب مث « تومأ ضرم تقو ثاريملل لهأ ريغ

 عربت لك ىلع ضارتعالا نم نيثراولا قوقح لك هل نوكيو « اثراو نوكي هنأ ىلع
 لبقو توملا ضرم تقو ةيكللا وه ةثرولا قح ناك ولخ « ثلثلا زواجتب

 ريغك ضرما ىف ثاريملا الهأ اونوكي ملو « اوثرو نيذلا ءالؤهل ناك ام هتوم

 ءالّؤهل ناك امو ع هوكلم دق ةثرولا ىقاب نأل ء ثاريملا ق قح أ

 قح نأل « مهثروم هب عربت ام ضقن ف قحلا ةاخولا دنع نيثراو اوراص نيذلا

 « ضارتعالا قح مهل تبث نكفو « توما ضرم ةدم لوط اتباث نكي مل ثرإلا

 هجو نم ولو « ةيكلم قدح ضارتعالا ق ثراولا قح نوكي نأ نكمي السقف



 ذتقسي ىتلا ةدملا ف قصلا تبثي نأل ةيحالصلا دانتسإلا طرش نأل « دانتسإلا
 ٠ ()اهيلإ مكحلا

 ق اقح ثراولا ءاطعإ نأل « لوقعملا وه نيرخأتملا رظن نأ قحلا فو

 ٠ ماكحألا قطنم ميقتسيل ىرابتعا رمآو ضرخ وه اسنإ ضيرملا ةايح لاح
 ىتلا تافرصتلا ضعم لاطبإ ثراولل نأ اعرش تبث ذإ « ةيهقفلا ءىدابلآ قستتو
 عيسم هتزاجإب الإ تافرصتلا كلت ذفنت الخ © هتوم ضرم ءانثأ ىف تيملا اهخرصت
 كلذ ناك اذإو « ةماتلا ةيالولاو ةلماكلا ةيلهألا هل نم ةايح ىف اهرودص

 ةايح رخآ ىف اقح هل ضرفن نأ دبالخ هثاريم ريرقت لبق ثراولل !تباث
 ردقي نآ بجيو « تافرصتلا ضعب ضقن قح هل نوكي نأ نكمي ىتح « هثروم
 توملا دعي عئملاو ةزاجإلا قبح توبث اهعم .روصتي ىتلا روصلا لقأب قحلا كلذ
 « ثراولا ةايح لاح ىف هل ةفالخلا قح وأ ثرألا قدح ضرفي كلذ ف ىفنكيف
 رطضت ىتلا: ةيرك_فلا ةرورضلا رادقمب الإ ردقت ال ةيضرفلا رومآلا نآل
 ةيهتفلا ءىداسملا ذخأتو « ماكحألا قلطنم ميقتسيأ « اهضرخ ىلإ ثحأاملا

 هضرم ءانثآ توملا ضرمب ضيرملا نأ ىلإ انه هيبنتلا نم دبالو م
 تناك نإف « هتاخفو دعي هتاخرصت ف رظنب امنإو « ناطلس نم هيلع دحألا سيل

 « اهخقنو اهبلع ضارتعالا مهل ناك اهانركذ ىتلا دودصحلا ىف ةثرولأ قح سمت

 مهل سيلو « مهسمت تاخغرصتلا نأ نيبتي هنألا « مهتزاجإ ىلع ةخوقوم تناك وأ
 هب تلصتا اذإ الإ « توم ضرم هنآ نيبتب ال ضرملا نأل هتابح ىف ضارتعالا
 ضارتعالا قحل ءىشنملا بيسلا ققحت لبق ضارتعالا مهل سيلو « العف ةافولا
 ضرملا نأ تبث اذإ الإ ضيرملا لاومأ ف ىنيعلا قحلا مهل سيل نونئادلا كلذكو
 « ضارتعالا مهل سيل هتايح لاح قو « هب تومللا لصتا نأب توم ضرم

 نيدملا ضرم ىلإ رظن ريغ نم « ةوسق نم اهتاذ ىف نويدلل ام ردقب الإ
 ٠ هتمالس | وأ

 تملا اهفرصت ىتلا تافرصتلا ىف .رظنلا دنع ىضتقي كاذ نإو « ةثرولا قح
 : نيلاح نين نأ هتومب ىهتنا ىذلا ضرملا ءانثأ

 . اهيلي امو ؟؟. ص ام حج عئادبلا ذه ىف عجار (5)

 بل 1199 مح



 اميل داذدست اهبخو « نويدلاب ةقرعتسم ةكرتلا تناك اذا ( امهادحإ (

 فرصت لكف « مهل اهتميق ملست نأ لاحلا هذه ى نينئادلا قحو « نكي مل وأ

 ؛ هوزيجي مل نإو “ دفان وهف اهتلمج ىف ةميقلا سمب ال ضرملا ءانثأ ق ثدح

 لكف - هئافو دعب هضقن مهل لب « مهل مزلم ريغ وهف اهسمي فرصت لكو

 ولو نبغ هيف ءارش وآ عيب لك كلذكو « مهمزلت الو « مهنم ضقتلل ةلباق هتاعربت
 ليزي أمم عئابلا ضقن وأ ىرتشملا داز اذإ الإ هخسخ قح مهل آريسي ناك
 وأ عاب اذإو مهل ملست نأ بجيف ةيلاملاو ةميقلاب قلعت مهقح نأل « نيغلا
 تملس دسقو ةميقلاب قلعتم مهقح نأل « هوضقني نأ مهل نكي مل نبغ الب ىرتشا

 « هنيبنس ليصفت ىلع نيدلاب ةقرغتسم تناك اذإ ةكرتلاب ةئرولل نأش الو

 نوتئادلا ربجأ نيدلل ةيواسم تتاكو « اهتميقب اهصالختسا اودارأ اذإ مهنأ داب

 اهصالختسا مهل ناك لقأ ةكرتلا ةميق تناك نإو : ةكرتلأ ملستو ةميقلا ذخأ ىلع
 قحلا نيئئادلل نألا « اريج اهتميقب اهصالختسا مهل سيلو : هلك نيدلا ءادآب

 مهاسعو « اهصقن ىلع مهربجي نأ دحأل' سيلو « ةلمأك مهنويد ءاقيتسأ ْق

 ءاخو اهيخ نوكيو ٠ اهتميق هيف ولعت تقو ى اهعيب اوعيطتسي ىتح ةكرتلا نوقيي
 ٠ مهنويدل

 قح نمو « قرغتسم ريغ نيدي ةنيدم ةكرتلا تناك اذإ ( امهتيناث )

 نيذه سمي ضيرملل فرصت لكف . نيدلا دعب ةكرتلا ةميق ائلث ملسي نأ ةثرولا
 ىلع هذافن ف فقوتي وه وأ « هتافو دعب هضقن ةثروللف ةاباحم وأ عربتب نيثلثلا

 روغ نم اذفان ةلدامم دقع لك نوكي كلذ ىلعو ٠ ةافوئا دعم نم مهتزاجإ

 ةاباحملا ف لخدي الو « الصأ ةاباحم هيف نكت مل اذإ ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةجاح
 ةاباحملا تناكو ةاياحم هيف ناك اذإ كلذكو - ريسيلا نبغلا عم فرصتلا

 ىلع مهتزاجإ ىلع فقوت وأ هضقن مهل ناك ثلثلا تزواجت نإف « ثلثلا زواجتت ال
 ٠ ريبعتلا ق ءاهقفلا فالتخا بسح

 ىه ةاخولا دعب ضقنلل هلياق نوكت ىثلا تاخرصتلا نآ ظحالبو اذه +١

 ءاضق نوكت الو غ لاملا سأرل صقن اهيخ نوكي ىتلا ةضحملا ةيلاملا تافرصتلا
 : ضقنلل الباق نوكي ال كلذ ىلعو « ةيلصألا هتاجاحل

 زواجتي الآ ىلع نكلو ؛ ةيلام مراغم امهيلع بترت ولو علخلاو حاكنلا (1)
 زواجت نإف : لاملا ثلث ىلع علخلا لدب ديزي الآو « لثأأ رهم رسهملا

 كا



 لدي زواجت نإو <« طقف كثملا رهم بكبيو © حاكنلا ضتقني ال كئاآ رهم رهما

 ٠ ثلثلا الإ الدب بجي ال نكلو « علخلا ضقني ال لاملا ثلث علخلا

 اهنع ىنغتسي ال ىتلأ هتاجاحو ةيودآلا ءارش ضقنلل الباق نوكي الو ( ب )

 نبخب وأ اهتميقب اهارتشا نآب « ةاباحملا نم تلخ اذإف « ةاباحم اهيخ نكت مل ام
 نام « ضقئلا لياق ريغ 0 فرصتلاف « ةداع هلثم ق سانلا نياعتد ريسب

 اعربت كلذ ناك ةداع سائلا هبخ نباغتي ال شحاف نيغم ةاباحم فرصتلا ىف ناك

 ٠ هقح ظفحل لك ةثرولا نمو نينئادلا نم ضقنأل الباق

 ىلع ةدراولا دوقعلا .- ضقنلا بلطو ضارتعالا عضاوم نم سيلو ( ج )

 اهسفن نايعألاب قلعتي نينئادلاو ةثرولا قح نأل' « ةراعإلاو ةزاجإلاك عفانملا
 :رجؤاأ توم دعب ىقيت ال مخانملا دوقع ىفنحلا بهذملا ىضتقمب هنألو « اهعفانمب ال

 دعب ةراجإلا ىقبت ىتلا بهاذملا ىضتقم ىلعو « ةراعإلاو ةراجالا خسفت لب

 دقع ىلع ىرسي ام ةافولا هعب ةذفانلا ةراجإلا ىلع ىرسي رجؤملا ةافو
 .٠ ةاباحم نم اهيف نوكي ام ثبح نم « عيبلا

 نأ نم ةثروللو نينئادلل اهطايتحا ف ةيمالسإلا ةعيرشلا ىه هذه
 قح مهل تاعجف دخ « هضرم ءانثأ ق مهقوقح نم أقح توملا ضرم ضىرملا سمي
 ٠ اهانمسر ىقثلا ةرئادلا ق مهقوقح سمي فرصت لك ضقن

 نئادلل هطابتحا رادقم ىرثل ديدجلا ىنالملا نوئاقلا ىلإ هجتن نآلاو
 ةرداصلا تاخغرصتملا نم نئادلل طامتحالا امآ « ىمالسإلا هقفلاب هتلصو ثراولاو

 ولو « نبغ اهيخ نوكي ىتلا تاخرصتلا ضقن غوس هدجن ملخ « توملا ضرم

 انركذ امك ةعيرشلا تغوبس امنيد ؛ نيدلاب ةقرعتسم ةكرتلا تناك ا!ذإ أريسم ناك

 ضقن ىأ نم ةيلاخ ةميقلا ف هقح نأل « لاحلا هذه ىقف ضارتعالا نئادلل

 ضارتعالا نينكادلل غوسي ام ىندملا نونافقلا داوم نم دجن مل لب « انركذ امك

 ةكرتلا تناك ولو «٠ توملا ثودح دعم ©« توملا ضرم ضيرملا تاعربت ىلع
 نينئادلل اسقح تركذ ىتلا ةماعلا تانامضلل كلذ كرت هلعلو « نويدلاب ةقرغتسم

 نم دح امل « اطايتحا دشأ نوناقلا ناك دقغ « ةثرولل طايتحالا امأ

 ّْ : وهف « ةثرولا قوقحب بعالتلا قرط
 تزوامجت ةاياحم هيف تناك اذإ عيبلا نأ ةعيرشلا تررق امك ررقم (1)
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 عسيبلا نإف هزواجتت مل وأ ثلثلا ةدامزلا غلبت مل اذإ امأ < نيكلثلا هلمكتم

 ٠ (١)مهرارقإ ىلا هةجاح ريغ نم مهقح ف ىرسي

 فقوتت « هيصو ربتعي تولا ضرم ىف عربت لك نأ اضيأ ررقيو ( ب )

 ٠ ةعفرشأا نم ىقتسي كلذ ق وهو « تلثلا تزواجت نإ ةئرولا ةزاجإ ىلع

 هنأ ركذ ولو ) فرصت لك ريتعيف : اهل طامتحالا غلابي هنكلو ( ج)

 : نمثلا عخد هنأ ىلع هعم فرصتملا ليلدلا ميقي نأ الإ اعربت ( لامي لام ةئدابم

 كلذ ضرفيف : عيبلا سوبل سيل عربت وهو ايروص عيبلا نوكي نأ ىسع هنأل
 ميد اقلا ىندملا نوناقلأ جهنم جهني كلذ ف وهو 6# هقالخ ىلع ليلدلا موسقب ىنح

 ٠ هيغ (')توملا ضيرملا عيب ف تعاج ىتلآ تاجيرختلا نسحأ ىلع
 اهب عقتنيو نيعلاب عئابلا هيف ظفتحم ىذلا عيبلا نأ اضيأ ررقبو ( د)

 ٠ (")حيحص نم ناك ولو . اضيأ ةيصو هتابح ىدم

 ؛ 1الا/ ةداملا نم ةبئنائلاو ىلوألا ناترقفلا هيلع تلمتقا ام اذهو (3)

 : اههكيفت اذدككه و

 عيبملا ةميق نع لقب نءثب ثراو ربغ وأ ثراول توملا نمرم سضبرملا عاب اذإ ( )١

 عيبملا ةميق ةدايز تناك اذإ : ةئرولا قح ىف ىرسي عيبلا نإف توملا تقو
 ٠ ةتاذ عمسملا اهيف الحاد ةكرتلا ثلن زواحنت ال نمثملا نع

 ثلثلا زواجي ابيف عيبلا نإف ةكرتلا ثلث زواجتت ةدايزلا هذه تناكاذإ امأو (ب)

 ةلمكتب ىفي ام ةكرتلل ىرتشملا در وأ هورقأ اذإ الا ةثرولا قح ىف ىرسي ال

 . نيثلثلا
 . فلؤملل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دقعلا ةبرظنو ةبكلملا باتك عجار (9)

 : امهصن اذهو « 11إ9/ : 315 ناتداملا اهيلع تلمتشا ماكحألا هذه (4)

 نوكيو « توملا ضرم ىف صخش نم ردصي ىنوناقق لمع لك )١1 ١٠ - 11 ةدام

 هيلع ىرستو ؛ توملا دعب ام ىلإ افاضم افرصت ربتعي عربتلا هب ادوصقم
 . فرصتلا اذهل ىطعت ىتلا ةيمستلا تناك انبأ ةيصولا ماكحا

 « مهثروم نم ردص دق ىنوناقلا لمعلا نأ اوتبثي نأ فرصت نم ةثرو ىلعو (ب)
 ةثرولا ىلع جتحي الو ٠ قرلحلا لكي كلذ تابثإ مهلو « توملا يضرم ف وهو
 . اتباث خيراتلا اذه نكي مل اذإ دنسلا خيراتب

 ءربتعا توملا ضرم ىف مهثروم نم ردص فرصتلا نأ ةثرولا تيبثأ اذإو ( جل

 سكع فرصتلا هل ردص نم تبث, مل ام عربتلا ليببس ىلع ارداص فرصتلا

 - . ةفلاخم ةصاخ ماكحأ دجوت مل ام اذه لك « كلذ
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 وهو « ةثرولل نيثلثلاب ظافتحالا نم ةعيرشلا ةركفل طامتحا كلذ لك ىفو
 امو ؛ دحاو « ىهقخ قسن ىلع ريست ةينوناقلا ماكحألا لعجي نسح طايتحا

 ذيفنت هيخ هتياغو ٠ ليح نم سائلا هثدحتسا ام عفدل وه اطايثحا هئدحتسا

 ٠ اميلس اذيفنت ةيعرشلا ةركفلا

 ةافولا كسعد نئئادلأو ةثئرولا قح

 ١ توملا ضرم تقو ق ةثرولاو نينثادلا قحل انايب ناك هانركذ ام «
 قوقحلا هذه قلعت ببس انيس دقو « قوقحلا هذه نع توملا فثك دقو «

 اهاضتقم نم ناكو + توملاب تررق ىتلا ماكحألا قيسنتل ىخرخ رمأ هنأ انلقو
 نينكادلا ىوقح نأ كيش الو 4 نكرلا ف تره ىلا تاغ ضتلا صعب ضقت
 ةاخولا لبق قح ضرخ نقل ةافولا ليق اهنم ىوقأ نوكت ةاخولا دعب ةثرولاو
 دعي قح لوأآلاخ « اهدعب تنئاثلا ررقلا قحلا ىلع ءادتعالا عئأ وه امنإ

 نينئادلا قح نع ملكتن نآلاو « ةاقولاب تباثلا قحلا وهو « دصقمل ةليسو
 تيملا لام عيزوت ىف ملكتن نأ لبق « امهعزانتو ةثرولاو «

 ىهتنت له : وه لاؤس لوقلا نم ءزجلا اذه ق راكي ام لوأو ١
 ضرفم « ىرابتعا ىضرخ رمأ ةمذلا نأ روشقملا نم نإ ؟ ةافولاب ثبملا ةمذ

 « صخشلاب تابجاولاو قوقحلا قاعتل نوكيل ىآ « مازلاللو مازتلالل الحم نوكيل
 ام را تح انو ةانؤلا كاكا هل ا ع ال « ايرابتعا ارمأ ناك اذإو

 هزيهجتك تيملل قو_قحلا ضعب تويثل ضرتفي هنكلو « ةايحلا لاح قف

 كلذلو « هنويد دادسك « هتكرتب تابجاو مايقو « هاياصو ذيفنتو © هنيفكتو
 ذفئتو « هنويد ددست ىتح ىفبست تيملا ةمذ نأ ءاهقفلا نم ريثك ررق

 مل ةافولا دعب ةديدج قوقح هل تشت دق هنأ أوررق دقل لب « هاياصو

 .رشأس اذإ ةدشدج تايجاو ةيلع نوكتو « هئاسح قى اهبابسأ رشأد أذإ ةتءاك نكت

 دامب ةرفح راك اذا ءاقلخم كلذل زورو ء .اكسشعما تاج ةلاخ ف اهلنا

 ةكرت نوكي هنإف « ةاخولا دعي الإ ةرفحلا ىف ناويحلا عقب مل نكلو « اناويح اهيخ

 ةزايحب تناك ةقيرط ىأب ظفتحاو « هتثرو دحأل صخش فرصت اذإ - ؟1ا/ ةدام ح

 افاسضم فرصتلا ربتعا © هتايح ىدم ابهب عاقتنالا ىف هقحبو «© اهيف فرصت ىتلا نيعلا

 . ه1 2 كلذ فلانخي ليلد مقي ملام ةيصولا ماكحأ هيلع ريمستو 2« توملا دعب ام ىلإ

 ققحتي د 5 ذإ ؛ كلذ غوسي ناك امو « ىرت امك ثراول هنأب فرصتلا تديق دقو
 . ثراولا ىف ققحتي امك ثراولا ريغل ىنعملا اذه

 سس اة



 كلذكو : بيسلأ رأت هنأ » كالمألا نم هل ناك أم مكح همكح نوكيو 6ع ةبل

 4 ةيدئأ تئشت ةئأف 8 ةبأد وأ ناسنإ اهدخ ىدرتخ ماع قيرط ق ةرفح رفح اذإ

 ع لام هل نوكب نإ هتاخو دعم تملا ةمد ءاقيل ةيقتحلا طرتشا دقلو

 ةيركف ةجاحل الإ ضرفت ال ةمذلا نأل كلذو « نويد نم هيأع مي اليفك كرتي وأ
 هنود نإخ هل ليفك الو اقلطم لام ريغ نم تام اذإ وهو ه اهضرخ ىلإ وعدت

 ىمدقتم نم ليلق ضعب ىآر ىلع لاملا تيب ىف تبثت وأ ىوتلاب بهذت
 ىلعو : ةاكزلا فراصم نم نيمراغلا نويد ءادأ نأ نوري ةيفنحلا ريغ ءاهقفلا
 ىودج مدعل ءىش بجي ال ناك اذإو « تملا ىلع ءىش بجي ال نييآرلا الك
 اذإ نكلو ٠ هبحن ىضق صخشل ةمذ ضرفل شضتقم همث نوكي الخ « بوجولا

 نيدلا ناك نإو « اهب قلعتي همذ ىختقي بوجولاو ٠ بوجو همثخ لام هل ناك
 نددلا لاهتحا نع تيلا ةمدد فق عمق اهضنا ةكرشلا قادج كف ةاكولا دب
 نأل « تومب نأ لبق تيملا لفك دق ليفك ةمث ناك اذإ كلذكو : اهدحو
 ةبلاطم عرف ليفكنا ةبلاطم نكلو « اسلفم ليصألا تومب طقست ال ةبلاطملا
 ديالخ : ليثكلا نع ةلاحم ال طقسي ليصآل' نع ةيلاطملا قح طقس ولف . ليصألا

 ةمذ ضرخ نم ذئنيح دبالو ٠ ليصألا ىلع ءادألا بو محو ضرف نم نذإ
 ٠ بوجولا اهب قلعت

 نوكيو ٠ دح" هئيد لفكي نأ زوجي لهخ ليفك الو لام ريغ نم تام اذإو
 : لاق ةفينح وبآخ : نابحاصلاو مامإلا كْئذ ىق فلنخا هنع ءادآلاب امزلم
 طرش نأآل : لام هل نكي مل اذإ « هتوم دعب ًاشنت ىتلا ةلافكلا زوجي ال هنأ
 نم صخشلا توميو « نيدلا ءادأب ايلاطم هنع لوفكملا نوكي نأ ةلافكلا ققحت
 نيدلا بهذبو « ةبسلاطلفا هنع طقست هتايمح قف هنع ليفك الو « لام ريغ

 ق ةمذ ىلإ ةمذ مض وه ىذلا ةلافكلا ىنعم ققحتب نأ نكمي الغ : ىوتلاب
 ٠ ةييلاطملا

 نآل 7 اناييكتنما هتأخو تعب نم ةلافكلا اشتقت نأ حصي نايحاصلا لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رقاو ٠ هتوم دعب هنودد تيم نع أولفك ةياحصلا ضعب

 ع ةناعض صف ؛ ءادآلا نع قلطملا زجعلل هب بلاطن ال نكلو « طقسي مل نيدلا
 ٠ ءادالا نع ارجاع ناك نإو ؛ ديعلا ىلع نيد ىف ةلافكلا حصت امك

-- 

 ( ثيراوملاو تاكرنلا - ؟ م )



 تناك ول امك « ةمذ تيملل نوكد ةلافكلا تمت اذإ نيبحاصلا بهذم ىلعو
 « انين ام ىلع هتوم لبق ةلافكلا

 او « ةكرت هل تماد ام ةمذ هل تبملا نأ نيبتي مالكلا اذه نم ١8
 « اياصولا تذبفنو نويدلا تددس اذإ ىتح « هاياصو ذفنت مل وأ هنوبد ددست
 نم راسصو « قوقحلاو تامازتلالا لك تعطقنا اذإو 4 طق ةمذ هل قبت مل
 نأل « اعم ةكرتلاو ةمذلاب ةقلعتم نوكت نويدلا ددست نأ لسقو ©« نيرباغلا
 ناك نإو « توملاب ةفيعض تراص دق ذإ ٠ نويدلا لصتت ال اهدصحو ةمذلا
 ء ةكرتلا اهيلإ تمضخ « اهدحو نويدلا لامتحأ ىلع ىوقت الخ « اهأزم مل
 تبيملا ةمذ تناك نإو هنأل © لاومذلا عستتب 6 نويدلا قوتست نأ نكميب ىكل

 نم قوتسمل « هه.عمبتت ماسقم لالا عيتت ميقف  ىدؤيل هعبتت نكمي ال ةيقاب

 ِ؟ 1 ةيكلملا تيثذ ىتثمو ه6 نويدلا زاوجم ةثرولا ق.ح ام نحلو ب ١٠
 ىور دقل لب « ةافولا روف تبثت ةيكلملا نإذ نويد ةمث نكت مل اآذإ كش الب هنإ:
 ةيجوزلا نأ ليادب « ةايحلا تاظحل نم ةلخحل رخآ ىف تئثت ةيكلملا نأ دمحم نع

 توشش اومضرف كلذلو « اهبيس لاوز دعب ةيكلملا تناكل توملا بقع ةيجوزلاب
 ةيدم ةكرتلا تناك اذإ امأ © ببسلاب ةلصتم نوكتل « ةابحلا رخآ ىف ةيكلملا
 مأ « ةافولا بقع ءىدتيتأ « ةيكلملا ءادتبأ تقو قف ءاهقفلا فلتخا دقف
 ةمث نأ ديف ام ةيجارسلا ةيشاح ىف ءاج دقل ؟ نويدنا دادس دعب ءىدتميت
 : هصن ام اهيفخ ؛« اذه ىق دمحمو فسوب ىبأ نيب افالخ

 :تاشم هيلعو « هتوم دعم دمحمو فسوبي ىمأ دنع ثرألا نايرج تقو )
 ةلاحلا هذه ىف ثراولا اهكلم ولخ « هلآومأ عيمجل كلام ايح ماد ام هنآل 6 خاب
 « الك ء ةدحاو لاح ىف نيصخشل اكولمم دحاولا ءىشلا ريصي نأ ىلإ ىدُخي
 دنعو « توملا بقعتب ثراولا كلم دمحم دنع نكل ؛ عرشلا ف دوهعم ريغ اذهو
 ءادثو هزيهجتب هلام نع تملا ىنعتسا اذإ ققحتي لب بقعتي ال فسوب ىمأ

 نعو « ىقابلا كاله ريدقتب هيلإ اجاتحم نوكي نآ زوجي ءزج لك نأل « ه«ضيد
 ىرجي ثرإلا نأل « قارعلا خيياشم هياعو ةايحلا ءارجأ رخآ ىف هتوم لبق دمحم
 ام بسح ىلع ىهتنت وأ « توللاب عفترت ةيجوزلاو « ةجوزلاو جوزلا نيب
 6-0 ثرإلا ىرجب ضعبلا دنع :. امهنيب ثزإلا ىرجي بيس ىأجخ * اوفلتخا
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 نراقم ثراولا كلم ىلإ ءىشلا لاقتنا نأل ٠٠+ هدعيب الو هلبق ال « ثروملا توم
 ٠ (')لاقتنالا لصحي لاوزلا متي نيحف : ءىشلا كلذ نع ثروملا كلم لاوزل

 لاقتنا تقو ىف دمحمو فسوب ىبأ نيب فالخلاب حرصي مالكلا اذهو
 نع تملأ ءانعتسنا دعب أهأرب فسوب ومآو 0 ةاخولا بقع اهارب دعيحمج © ةيكلملا

 » هنوبد دادسو ه ردهحت دعم ىأ 4 هلاومأ

 نكلو « ةكرتلل قرغتسم ريغ نيدو « ةكرتلل قرغتسم نيد نيب قرفي ملو

 ىفنحلا بهذأا نأ دمحم مامإلا بتك هيف حرش ىذلا ىسخرسلا طوسبم ىف ءاج
 بقع ةثرولا ىلإ هيكلملا لقتنت نيدلاب ةقرعتسم ريغ تناك نإ ةكرتلا نأ وه

 نيدلاب ةقرغتسم تناك نإو : انئاملع لوق وهو ةفينح ىبأ لوق ىف « ةافولا
 + طوسملا صت اذهو « لقتنت ال

 كلم عسنمب ةكرتلاب اطيحم ناك اذإ نيدلا * هللا مهمحر انؤاعلع لاتاو

 هسمحر  ةفينح ىبأ لوق ق كلذكف اطيحم نكي مل اذإو : ةكرتنا قف ثراولا

 . لاوحألا نم لاحب ثراولا كلم مئمي ال رخآلآ هلو قو « لوذلا هليل
 « هتايح لاح ىف تيملل اكولمم نأك لاملاو ؛ لاملا ىق ثروملا فلخي هنذل

 هلوق كلذ ىق انتجحو « ثراولل اكلم نوكب كلذكف نوهرم اك نيدلاب هلاغتشا

 ناوأ ىلاعت هللا لعج دقف « نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » : ىلاعت
 نيددملا لاح نوكيف ؛ هنأوأ قبسي ال مكحلاو  نيدلا ءاضق دعم ام ثارملا

 امأخ « هتجاح نم لضفي اميغ هفلخي ثراولا مث : ىنعملا قف ثروملا ةةيح لاحك

 لاملاخ هتكرتب اطيحم نيدلا ناك اذإو : هيف هئراو هفلخب الفخ هتجاحب لوعشملا

 اكولمم ىقبي لوقن الو فلخلا مكح روهظ منمي لصألا مايقو « هتجاحب لوغشم
 «)١١( ٠ هتجاح ءاقبل امكح هلام ىف نويدملا ةيكلم ىقبت نكلو « كلام ريغم

 ةيفنحلا ءاهقخ قافتاب نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا نأ نايب مالكلا اذص قو
 هنأك ريتعيف « تيملا ةجاحب لوغشم هلك لاملا نآل ؛ اهبخ ةثرولل ةيكلملا تيثت ال
 نأ ىضتقي كلذو « نيد وأ اهب ىصوي ةيحو دعب نم » : ىلاعت هلوقلو ! ىح
 نأ نيبي مث « ثروملا نيدب الوغشم نوكي ال ىذلا تقولا وه ثاريملا ناوآ
 تيملا كلم مكح ىلع نوكي وه لب « هكلمي كلام ريغ نم ةيئاس نوكي ال كاملا

 1سبورسج سس رزوبا نوم ا ىسوروسسولاإ ودولاب تت سمسا

 110٠و 1٠ ص ىراذفلل ةيجارسلا ةيشاح (5)

 . 1 337 ص او ءزجلا طوسبملا (ا١1)



 قرغتسملا ريغ امأ ٠+ هلام نع هٌؤانغتسا متي ىتح ةيقاب هتمذ نآلا « هكلم ىف وأ
 نيدلا نأ ىأ « نيدلا نع لضفي ىذلا ءزجلا ىف ةافولا روخ تيثي كلملا نإخ

 + انيعتم نكي مل نإو « هلباقي اميخ ةيكلملا عنمب

 ىلع ىفنحلا بهأملا ف ءاملعلا قافتام عضوملا اذه ريغ ف حرص دقلو
 دقخ « نيدلا ددسب ىتح « ثاريم هيخ تيثي ال نيدلاب قرغتسملا لاملا نأ
 ال ثروملا ةجاحب لوغشملا نأ ةلآسملا لصأو : هصن ام حاكنلا باتك ق لاق
 ه.محر ىعفاشلا دنعو ٠٠+ نيدلاب ةقرعتسملا ةكرتلاك « اندنع ثراولا هكلتمب
 اكولمم نوكب نأ ىلع هتوهب جرخي مل اذإ ثروملل اكولمم ناك ام لك : هللا
 5 1 ثراولل :اكولمم ريصي ثروملا

 ةهجاحت اهلك ةلوعشم نيدلاب ةقرعتسملا ةكرتلا نأ مالكلا اذه ىنعمو

 + ثراولا ىلإ لقتنت الف ثروملا

 تناك اذإ ةكرتلا نا صوسصنلا هذه عومجم نم سصلختسي ىذلاو ١

 ىقبت لب لقتنت الخ « تيملا قحب ةلوعشم اهلك نوكت اهنإخ « نيدلاب ةقرغتسم
 ريغ تناك اذإ امآ ؛ هلام ف هتجلاح ءاقيبب هتمذ ءاقبل هكلم مكح ىلع
 اهنأ هعم ناك فسوبي ابآ لعكو « لوألا ةفينح ىبأ لوق ىلعخ نيدلاب ةقرغتسم
 دعب ام وه ةيكلملا لقن ناوأ نآلو ء !ضيأ لقتنت الف هتجاحب ةلوغشم ربتعت
 لعلو « دمحم لوق وهو ريخألا هلوق قو « ميركلا صنلاك نيدلا دادس
 ريغ ىف ةثرولا ىلإ لقتنت ةيكلملا نأ هخيسش' عجر امك هلوق نع عجر فسوي أبأ
 ٠ نيدلا لباقي ىذلا ءزرجلأ

 نم لوعغسشملا ءزسجلا نأ وه اذه ق ىفنحلا بهذلملا نأ ررحتب كلذيو

 نوكي نيدلا لباقي ال ىذلا ءزجلاو « تيملا كلم مكح ىلع نوكي نيدلاب ةكرتلا
 : هصن ام اهيف ءاج دقف ةيناخلا ىف هب حرص ىذلا وه اذهو « ةثرولل اكلم
 الإ رثؤي ال نيدلأ نأ ىأ « نفكلاك هردقب ثراولا كلم عنمب لق نإو نيدلا ل

 ناك نإو « اهلك اهعنم اهل اقرغتسم ناك نإايخ « ةكرتلا ردق نم هلياقي أميخ

 ىفنحلا بهذملا ء,(هقف قافتال « بهأملا وه كلذ نآ .رهظتسن انإو

 ٠ء ألا. نص مه ءزج طوسمملا )1١١«:

 ميص كرجل سس



 ناك كلذ نأ اولاقو . هدادس لق نيدلل ءزج صيصختو ٠ ةمسقلا زاوح ىلع

 اميخ ثيروتل' عنمي ناك نإو نيدلا نأل : زوجي الا سايقلا ناكو « اناسحتسأ
 ؛ ءافولأ نم قاثىتتساو نامض قلعت اهلك ةهكرتلاب قلاعتم وه . طقفخ هلياقب

 ٠ همسقلا نم هعضوم قى كلذ نييتيسو

 : ناتيرظن ثراو.: ةيتلم تقول ةيسنلاب نذإ ىمالسإلا هقفلا ف - 17

 نا ىهو مهتمثا لاو نم صلختسي امن « ةيفنحلا هيرظت ( امهادحإ )
 لوعشا.ذ ٠ نيدلا لياقب ال ىدلأ ءرجلا ىف ةاخوس تقو نم نوكت ثتراولا ةيكلم

 . بلا كنم مكح ىلع نوكي لب . هيخ مهتيكلم تيبثت ال هكرتلا نم نيدلاب

 ددست نآ ىلإ ىقيت همذ هل نأل «٠ بتكلا رييعت فالتخا ىلع هكلم ىلع وأ

 جاتحي ام الإ هلام نم لغثي الو « امات ء ءانعتسأ هلام نع ىنغتسيو « هتويد

 هنروت: ىلإ لقنتتي ال نيدلاب هقرعتسم هكرتلا تنتاك نإخ + هنع ىنعتسي الو هيلإ
 اه ندعي عئاسن ءرج هئرودأ كلم ىلإ لقتني هقرعتسم ريغ تناك نإو .. *ىت

 ٠ نيدلا دأدم دعب ىف

 ىلاعتو هناحبس هناخ ٠ هميرتلا ةيآلأ نم ةدمتسم ةيرظنلا هذه ةجحو

 امك « نيد وا اهب ىحوي ةيصو دعب نم » ىلاعت هلوقب ضكئارفلا نايب ليذ
 نوكت امنإ هحرتلا نالو « هثرولا ةيكلم نع جراخ وه هكرتلا نم نيدلاب لعستي
 هيلإ جانحي نيدلا لياقي ىذلا ءزجلاو « تدملا هنع ىنغتسي ام رادقم ىف

 قوفح ىدعننو اربت ىتح هئمد ىلع ىقيبف « قح نم ةبع اسم هتمذ ةءاربل تملأ

  اهيخ عئابست نيدنا لياقي ىذلا ءزجلا نال' « عويسشلا ىلع ةكرتلال كم نينكادل

 الو ٠ نيبنس ام ىلع زيهجتلا ادع ام « اهبف قح ىآ لبق دادسلا بجاو وهو

 لب «٠ نيدلا نم هريظن طقسي ال هكرتلا نم ةبوامس ةغاب كنهي امخ « كالهلا هئانب

 نيدلا ريسصيخ « قاثينسالل نيدلاب لوعشم ءزج لك ذإ « ءىش طقسي ال هنإ

 وا - هكرتلا نع تيللأ ءانغتسأ مدع وه ساسأآلا نآل « الماك ىقابلا قف أتمباث

 ه4هيجاحم ددسي نيدو هحرت هممت ماد ام ؛ نيدلأ ددسي ىتح اهضعب نع

 . اهلك اهيف اعئاس هيواسي ىذلا ءزجلاب قلعتيف « هسكباث هلام ىلإ تيمل
 ا ا ا ةياتمب اهلج

 + صوقنم ريع مع لماكم ءزج

 هجتنو . ةيكلاللا بتكلا تارابع ليمت اهيلإو ٠ ةيقنحلا ةيرظن ىه هذه

 هس الا ب



 ةفربشلا ضعب ارد 4 لد ند دعمحجأ مامإلا نع تائاورلا ىدحأ اديشن اهبلإ

 ٠ ةيمامإلا

 تناك ولو ؛ ةكرتلا نأ ىهو « ةيعفاشلا روهمج ةيرظن ( ةيناثلا ةيرظنلاو )

 نويدلا نكلو 3 مهكلم ىلع نوكتف 4 ةثرولا ةيكلم اهبف تيثت نيدلاب هقرغتسم

 « ةافولا درجمب ةفالخلا هذه ققحتتو « تملأ ءاقلخ مه ذإ ©« اهب ةقلعتم نوكت
 توملاو © بابسألا لمع عنمب عئامل الإ 6 ًاهبأابسأ نع ئحارتت رومألا ذإ

 اهنوكو « ةكرتلاب ةقلعتم نويدلا دوجوو : هروخ ةثارولا ققحتخ ثيروتلل ببس
 قاثيت سالل قلعتلا كلذ ناك اذإ ؛ ةثأرولا قةحت عنمي ال تيملا هجاحب هلوعشم
 امك « ةثارولا ققحت نم عئامم سيل كلذو « ءامرعلا قوقح نامضلو ءادآلا نم

 لثمك ةكرتلاب نويدلا قلعت لثمو « نيدملل ةنوهرالا نيعلا ةيكلم نهرلا عنمي مل
 ٠ ءاوس ةلمجلا ىق أمهف « نهرلأ

 كار نسر كا ىلص هلوق مدقت ام قوخ ةيرظنلا هذه ةجحو

 5 , ناكل * ةترولا ىلإ لقتند مل ول ةكرتلا ناو( ةترولخ انفح رادالاو

 دادس لبق ماسلا لوزيو « ةافولا تقو عنامل ثرأو ريغ نأك نم لك ثاريملاب
 ٠ هيلإ ىدي أم لطيف لطام اذ هو « نويدلا

 نيدلا دعم ةثرولل نوكي امنإ قحلا وأ لاملا نآب لوألا نع باجي دقو

 قسح نأب ىناثلا نع باجيو « اهب ديقم ثيدحلاف « ةميركلا ةيآلا صنك
 اذهفع ةمسقلا تقو نم ال « ةافولا تقو نم نيدلا نع دئازلا ىف تباث ثراولا

 ٠ ('؟)ىلوألا ةيرظنلا نع دري ال ليلدلا

 لينه نم دمحأ نع تاباورلا رهستا ةيرظفلا هذه قى ةيعفاشلا قفاو دقلو

 * انركذ امك ةمرشع انثالا ةيمامإلا ةعدشلا ضعسو

 ركذت « نيتيرظنلا نيتاه فالتخا ىلع ةبترتملا راثآلا نيبتخ نأ لبقو -
 : ىهو « ةيعرش ةيرظن اهنا ىلع نيينوناقلا نيب ترهتشا ىتلا ةيضقلاب امهتاص
 ادفرح اريسفت ةلمجلا هذه انرسف نإ انئاخ « نويدلا دادس دعي الإ ةكرت ال »

 ع نيدئا دادس دعم الإ ةثرولل كلم ال هنأ ىنعمب نيينوناقلا ضعب مهفي امك

 ميهاربأ دمحأ خيشلا ذاتسآلا موحرملا ليصفتلاب اهنيبو ةلدآألا قاس دق (1؟)
 .٠ امو ١7 ص تاكرتلا نع هثحب ىف هارث هللا للب
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 « ةيفئحلا ةيرظن ىلع نيدلاب ةقرغتسملا هكرتلا ىلع ايفرح اقابطنأ قيطنت اهدصن
 ريغ اتباث ارقتسم اصولخ ةئرولل ةكرتلا صلخت ال هنأ اهب دارملا نأ ىلع جرخت لب « !يفرح اهقيبطت نكمي الغ نيدلاب ةقرغتسملا ريغ ةكرتلا ىلع اهقابطنا امأ
 : صولخلا كلذ مهث صلخت ال كلذ لبق اهنإف . نيدلا دادس دسب الإ ضقنلل ليأق
 مم تمسق نإو « مهيلع نوكي ىوامسلا كالهلاو : اعئاش اهرف مهقح نوكي لب
 ىضتقد أذهو « ضقنلل ةسماق نوكت ةمسقنا نإف « نويدلا دادس لييق كلذ
 ىنعم سيل نكلو « دادسلا لبق ارقتسم اصولخ صلخي ال ةكرتلا ق مهييصن نأ
 ٠ ('؟)نيدلاب ةكرتلا قارغتسا مدع لاح ىف دادسلا لبق مهل ةيكلم ال نأ كلذ

 لاح ىف ال « اقلطم قملحنت ال ةيضقلا هذه نإ ةيعفاشلا ةيرظن ىلع امأ

 :روغ ةكرتلا قف مهل تبثت ةيكلملا نأل ٠ اهقارغتسا مدع لاح الو ةكرتلا قارغتسا
 نيدلا دادس دعي الإ ةكرت ال ةدعاق نأ مهفي نم نوكب كلذ ىلعو « ةافخولا

 هميهخغ  نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا نكت مل ولو « ةثرولل ةيكلم نوكت الآ اهادؤم
 ةيفنحلا بهذم ىلع ميقتسي الو ٠ اقلطم ىعفاشلا بهذم ىلع ميقتسي ال [اطخ
 ٠ مالعألا هتمثأ نع ءاج امك اقيقد اريرحت هتيرظن هب انررح ىذلا وحنلا ىلع

 ىندملا نوئاقلا تيحص ىتلأ ةيريسفتلا ةركأملا تارايع ىوحخ نم رهظيو
 دادس دعب الإ ةئروأل ةيكلم ال هنأ اهنم اومهف اهيعضاو نأ عورشم وهو ديدجلا

 هذه لعج » : هصن ام ةركأملا هذه قى ءاج دقخ : ةقرغتسم تناك ولو نيدلا
 اهنمو « ثاريملا لئاسم عيمج ىلع قبطنت ىتلا ىه ( ةيمالسإلا ىأ ) ةعيرشلا

 اهنأ ىتح ةطلتخملا مكاحملا ماكحأ نم رثك ىف أطخلا مهفلا كلذ ىرج دق (19)
 ةيسنلاب ةليثف اهنويد تناك ىتلا ةرسوملا تاكرتلا ىف ثرالا ىرجي نأ تمضترا امدنع
 « نويدلا دادس دعي الإ ةكرت ال » ةدعاقل ءامضقلا نم افيفخت كلذ تربتعا  اهتميتل

 نم فطل ءاضقلا نإ » هتمجرت ام ةطلتخملا فائثتسالا ةمكحم ماكحأ دسحأ ق ءاج دقف

 تناك ىتم هنأ ريرتتب ©« نيدلا دادم دعب الإ ةكرت ال نأب ىضقت ىتلا هد عاقلا هدشت

 ىف فرصتلاو اهماستقا زوجيو « لاحلا ىف ةثرولا قح ررقتي هنإف © ةرسوم ةكرتلا
 مكح ) « اهراس ق هوت ال تماد ام ؛ ةكرتلا ىنئاد ىلع اهيف مهتافرصت ىرستو ( اهنايعأ

 ., ( 1518 ةنس ليربأ نم ١ خيراتب رداصلا ةطلتخملا فانئتسالا ةمكحم
 وه ةرسوو تناك اذإ « ةكرتلا ماسققا ةزاجإ نأ ىف ةحيرص مكحلا ةرايع نأ ىرنو

 ةقيقحلا و « نيدلا دادسن دعم الإ ةكرت ال ١» ىعرشلا ادبملا ةدح نم ءاضقلا فيفخت نم

 اذهب هوررق امن نويعرشلا امأ ©« ةهدشلا هذهب هويهغ مهغ نم تذخأ أدمملا ةدنش نأ

 اهماستقا  اناسحنسا اوزاجأو . ةقرغتسم ريغ تماد ام ثيروتلا اورجأ مهنأ « عمضولا

 ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع ابيرقت كلذ ىلع اوعمجأو «© نيدلل ءزج صيصختو
 ... ةكرتلا ةمسق ىف
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 ةغورعملا ةيعرشلا ةدعاكلا قيبطت نذإ بكيش + ةثرولا ىلإ ةكرتلا ةيكلم لاقتنا

 ةيصخش نيب ام لصفت ةديشر ةدعاق ىهو « نيدلا دادس دعب الإ ةكرت ال نأب

 لصفم ماظن عضو ىضتقي ةدعاقلا هلهب ذخألا نكلو ءءء ثروااو تراولا

 + م« تاكرتلا ةيفصتن

 ق ةعمرشلا ٠ ةيراختم ه0 ل ذإ نيدلا

 ىلع ةيفصتلا ىف ةيسيئرلا ماكحألا تينم دقو ٠ معزي امك « ةكرتلا ةيكلم لاقتنا
 + ةيعرشلا 0 الا موا

 نيتيعرشلا نيثيرظنلا نيئاه نيب أم فالتخالا ىلع بترت دقو 395

 ةرمث اهيخ فالتخالا ناك « ةكرتلاب ةلصتملا ماكحألا ضعب ىف فالتخا « نيتقباسلا

 ماكحألا هذه نمو + نيتيرظفلا فالتخال

 دادسوةاغولا نيب ىتلا ةرتفلأ ى ومنت >ق ةكرتلا نإخ : ةكرتلا ءامن (1)

 تالغ كلذكو « تجتن وأ ٠ تنمس ةمادو * دصحلا عرزو « رمثأ رجشك نويدنا

 ةكرتلل ءامن ريتعي اذه لكف « ةعارزلال ضورأ وأ « ىنكسلل راد ةرجاك ةكرتلا

 ىلع ةكرتلا ةيكلم ف مهفالتخال ه هتيكنم ف ءاهقفلا فلتخأ دقو « اهل اهارخ وأ

 نوررقي نيذلا مههاجتأ ىلإ اولأام نمو ةيفئحلاخ © نيتقباسلا نيثئيرظنبا فالتخا

 نوررقي  نيدلاب لوغشملا ريغ ءزجلا ىف نوكت ةأخولا تقو نم ةثرولا ةيكلم نأ
 ءامنلاب مهقونقح قلعتت نيئئادلا نآ ىا « وحنلا كلذ ىلع نوكت ءامنلا ةيكلم نأ

 نيدلاي ةقرعتسم اهلك هكرتلا تناك اذإخ + ةكرتلا لصأم اقلعتم ناك ىذنأ ردقلاب

 نوحي لضفي امو « مهنويد قوتست ىتح ؛ ءامنلا لكي قاعتي نينئادلا قح نإف

 ءامنلاب قلعتب نيدلا نإخ « نيدلاب ةقرعتسم روغ ةكرتلا تناك نإو « ةثرولل

 نم نيدلا لغشي ام رادقمي ءامنلاب قلعتي هنأ ىا « ةكرتلاب هقلعت رادقمب

 اود نيدلا كالا سرر يلام او فيعلا يك تع د ا ةكوبو ١ هرقل
 ٠ ةفنحلا جاهنم

 «ء ةافوللا تقو نم ةثرولل تبثت ةيكاملا نأ نوري نيذلا ةيعفاشلا روهمجو

 ةكرتلا ءامن نآ نوري  اسهتوبث نم امنام ةكرتلاب نويدلا قلعت نوريتعي الو
 « مهكلم ءامن اهنأل نيثراولا قح اهب قلعتي الو « ةثروال اكلم نوكي اهتالغو
 ديعلاك ةيكأملا ةرمث ءامنلا نأل « اهئامنب ال ةكرتلا ةسقرب تقلعت دق نويدلاو
 « هتبقري ةقلعتم نوكت اهنإخ « ةيانج ىف ةيلام ةبوقع وأ ةيانج شرأ هب قلعتمل
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 كلذكف « هتيئرد قلعت ىذا قحلا كلذ باطصأل هي هديسل قح هترجأو هتمدخو

 قاعتب الو - نهارلل اكلم نوكت اهنا « نهرلا دئاوز أضبا كلذ لثمو 6م انه

 ٠ لصألاب قلعت امك . نهترملا قح اهب

 ءامنلاو « نيدلا اهب قلعتي نيعلاخ ء اهئامنو نيعلا نيب نوقرفم كلذكو

  نيدلاب ةلمحم اهتيكلم مهيلإ تلآ نيعلأ نأ ةقرفتلا ةهجوو - نيد هب قلعتم ال

 ةأاشن مهكلم ىلع ًاشنخ ءامنلا امأ « هلمحت نع توملاب نيدملا همذ فعضل

 ٌكدذب تحرص دقلو ٠ نيدلا هقير نع ةررحتم هيف مهتيكلم تيثتخ « ةلقتسم

 ع نمسف . ناويح ةكرتنا ىف ناك اذإ هنأب اوحرص دقت ىتح « ةيعفاشلا بتك

 نيعلا عيب دنعق . ةثرولل اكلم نوكي نمسلا ردق نايغ : لصتم ءامن نمسلاو

 نينئادنن سلو « ةثرولت ١ ملاخ اقح نمسلا هدجوأ ىذلا نمثلا قرخ نوكي

 * قح هدف

 تبثت ةيكلملا نأ اورق نيذلا ةلبانحلا ضعب ةيعفاشلا جاهنم جهن دقلو
 ٠ انهوت امك نيدلاب ةقرغتسم ةكرتنا تناك وو «٠ ةافولا تقو نم هثرولل

 قلعتي امك . ءامنلاب قلعتي نيدنا نأ ىلع « هليانحلا نم نيريثكلا نكلو
 مهتكلو - ةيكلما ف مهتيرظن ىف هيعخاشنا أوقفأو نم ءالؤه نمو « ةكرتلا لصآب
 قح هكرتلام قنعت دقف : هثروللت هتبات تناك نإو ةيكلملا نأل ع كلذ ف مهوفلاخ

 افقعتم نيدلا ناك ثيحو : هكرتلل عيأت هنأل < ءامنلاب مهقح قلعتيف ٠ نيئئادلا

 عبد ءامتلا ىف تبثت ةيكنملا نأ ىرت الا . عبتلاب هقلعتم نوكي هنإف ٠ لصالاب
 نيعلا قح لتم كدذ لثمو ء اضيا لمالل امبت هيلع قحلا تبتيخ ةترولل
 تناك امك ءاممل اعمأت أنهر نوكي اهرامث نإف ٠ هليانحلا ءالؤم دنع هنوهرملا

 امك نيدلل انماض ءامنل' نوكي اذه ىنعو ٠ ةههب نيدلا قلعت دق !ئهر ىه

 نم هوخوتسأ امك« هنم مهنويد ءافيتسا ف قحلا نينثادلل نوكمو « نيعلا هتنمض

 + انفاك لصآلا نكي مل ذإ « لصألا

 اهظفحو ءاقيإلاو ةيذغتلا وأ « ةنايصلناو ظفحلل تاقفن نم ةكرتلا هنوكم ( ب )

 نم - مهجاهنم لثم جهن نمو ةيفنحلا ةيرظن ىضتقم ىلع نوكت  ءانفلا نم
 مهتجاحب ىفي ام ردقب نينئادنا قح اهي قلعت دق ةكرتلا نآل ٠ اهسفن ةكرتلا

 نيب تاققنلا تناك هنم قفني ام ةكرتلا ق نكي مل نإو - ةثرولا وهف ىقب امو
 ع قفنا ام نيدلا ىلإ فاضي نآ ىلع هتصح ردسق ىلع لك « ةثرولاو نينكادلا

 ٠ ىضاقلا رمآب قافنإلا لجأل اهيلع نادتسي وأ
 منا 50 م



 تقو نم ةثرولل ةتباث ةيكلملا نوريتعي نيذلأ ةيعفاشلا ةيرظن ىلع امأ
 نينئادلا قوقح تناك نإو ء اهل نوكلا لا مهنأل « ةثرولا ىلع نوكت اهنإخ ةاغولا
 ءاقبالاو ةيذغتلا تاقفن نوكت نأ ىغبنب ناكو « مهنويد ءافيثسال اهب تقلعت دق

 مهقح نأل « نينئادلا ىلع ةنايصلاو ظفحلا تاقفنو « مهل ةيكلملا نأل' « ةثرولا ىلع

 ىلع ةئايصلاو ظفحلا تاقفن نوكت ةنوهرملا نيعلأ لثم كلذ لثمو « اهب قلعت دق

 كأذ اوريتعي مل ةيعفاشلا لعلو « كلاملا ىلع ءاقبإلاو ةيذعتلا تاقفنو « نهترملا

 « هيلع ناخرطلا ىخارت دقع نهرلا نألا « نهرلا قمحك نينئادلل ىذلا قحلا

 ىف ( هتيانجا ةيلام لا ةيوقعلا ىأ ) دبعلا ىلع ةيانجلا شراك هوربتعا لب
 كلذلو « ديسلاو هيلع ىنجملا نيب قافتال ةجيتن نوكي ال َكاذ نإخ هتبقرب اهقلعت
 ٠ هتبقرب قحلا قلعت نإو « هكلام ىلع دبعلا تاقفن لك نوكت

 ملو « اهبابسأ كلاملا رشاب ىتلا رومألا ىهو ؛ كللا نم دجي ام ( ج)
 داطصيل « هكلم ىف ةرفح رفح دق نوكي ناك « هتوم دعب الإ اهيخ كلملا متب
 ةكرتلا رئاس مكح همكح نوكي هناف « هتوم دعب ديصلا اهيف عقوف « انأوبح اهيخ
 ىضهتقم ىلع اريس هم قلعتت نينئادلا قوقح نإ ثيح نم « ةيفنحلا ىأر ىلع

 نوكي مهجهن جهن نمو « ةيعفاشلا ةيرظن ىلعو © مهجهن جهن نمو « مهتيرظن
 قح هب قلعتي الخ « طقخ ةثرولل اكلم نوكيل ء كلملا ءامنو دكاوزلاك اريتعم
 ءامنلا ف ىرج ام هيف ىرجيو ؛ هوجولا لك نم ءامنلا مكح اهمكحف « نينئادلا
 ٠ فالخ نم

 تيمللو « .راقع ىف ةعئاسث ةصح ةكرتلا فق نوكي نآب « هعفشلا توبش ( د )
 ريغ نيدب ةئيدم ةكرتلا تناك اذإ هنإف « هتنصح كيرشلا عابخ « هيخ كيرش

 اءزج نألا ؛ اهيخ ةعفشلا قح توبث ىلع نهظي اميخ ءاهقفلا قفتا دقف قرغتسم
 تناك اذإو انيب ام وحن ىلع اصلاخ نكي مل نإو « ةئرولا كلم ىلع ةكرتلا نم

 ىلع ءاكرش ةثرولا نأل' « ةعفشلا قبح تمتد اهاضتقمب هنإف ةعئاش ةصخ

 رهظت امنإ لاحلا اذه ف نيتيرظنلا فالتخال ةرمث رهظت ال كلذ ىلعو « عويشلا
 ةيكلاملاو ةيفتحلا ةيرظن ىلعخ : نيدلاب هقرعتسم ةكرتلا تناك اذإ فالخلا ةرمث
 « ةعئاسش ةصح اهيخ ةكرتلا تناك ذإ « ةثرولل ةعفشلا تيثت ال ةلبانحلا ضعبو
 معييخسضللا ةيكلمو لاحلا هذه ىف ةثرولل ةيكلم ال هنأل' « اهضعب وأ هتصح كيرشلا عابو
 امآ ٠ تيثت ال تفتنا .ثيحف «ةعفشلا توبثل طرش هب عوفشملا راقعلل عيبلا تقو
 قحخ ٠ نوك لام مهنأل « ةثرولل ةعفشلا قح نوتبثيخ ةلبانحلا رثكآو ةيغفاشلا
 دق نينكادلا نوك كلذ توبث عنمي الو « تبثيخ هققحت طورش قوتسأ دق ةعفشلا
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 ةعفشلا قح نينئادلا سيل هنأ ىهيدبلا نمو ؛ نيب ام ىلع ةكرتلاب مهقح قلعت
 ققحتي الغ كلم قحب سيلو . ءافيتسالا نم قاثيتسالل وه امنإ مهقح نأل « ةئرولاك

 :ال نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك اذإ هنإخ ٠ ةمسقلاو فرصتلا ف (ه)
 ىلع امأ « هيفنحلا ةيرظن ىلع اهيخ مهنم فرصتلآ حصي الو « ةثرولا نيب اهتمسق

 ىق ثراو لك فرصت مهضعب لوق ىلع حصبو ٠ ةمسقلا حصت هتاف ةيعفاشلا ةيرظن

 نيعلا عبتت 2 0 اهيلع ام يد اذإ ةمسقلا لبق هتصح

 نإف : اهيف فرصت لصح !ذإف ٠ نيدلا نم ةصح ةكرتلا نم ةصح لك ىلعو

 زوجيو ٠ نيد نم هتصح صخي ام ددس اذإ ضقنلل ليأق ريغ حيحص فرصتلا

 رادقمب نامضلا هئزجت غوسي ةيعفاشلا بهذم نأ ىلع ىنيم كلذو . هلبق ضقنلا
 لك نوكي كلذلو ؛ نامضنا ًازجي الخ ةفينح ىبا بهذم ىلع امأ : نيئراولا صصح
 لضخ كلذلو « قرعتسم ريغ ناك ولو « الماك نيدلا فوي مل ام صنلل الباق فرصت

 ٠ اهيلإ هلجؤنلف ('')ةكرتلا ف فرصتلاو - ةمسقلا ىف مالكلا دنع نآيب

 اهلاوحأو نويدلا بتارم

 تائرظنلا فالتخا اثيبو : ةكرتلاب قلعتت نويدلا نأ اذه لك نم نيبتب ب اله

 ٠ ءزج ىقب نكلو - ةكرتلإب نينئادلا قح قنعت عم ةثرولل ةيكلما توبث ىف ةيهقفلا
 لك ى ةيواستم قلعتلا ةوق لهخ « ةكرتلاب نينئادلا قوقح قلعت ةوق وهو
 قى تدحتا نإو ٠ اهتوق ىف ةيواستم تسيل نويدلا نأ هيف كش ال امم هنإ ؟ نويدلا

 ةافولا ليق اهضعببي وأ ةكرتلاب تقلعت ىتلا نويدلا نأ هيلع قفتملا نمو . اهقلعت

 اهقذمت رهظي مل قدأ ةرابعب وأ ٠ ةافولاب الإ ةكرتلاب قلعتت مل ىتلأ نويدلا نم ىوقأ
 ةكرتلا نم نهرب قثو دق نيد نويدلا ف ناك اذإخ « ةافولا دعي الإ « ةكرتلاب

 كلذلو ؛ قبثوتلا اذنه اهل نكي مل ىتلا نويدلا رئاس نم ىوقأ وهف « ةافولأ لبق

 هاوس اهنم ددسي الخ . اهي ةقلعتأا نويدلا دادسل ةصصخم ةئوهرملا نابعألا نوكت

 مهل نكي مل نيذلا ءامرغلا رئاسل نوكي ىقب امو ؛ اهنم اهنويد دادس دعي الإ
 ٠ اهيخ ىنيعلا قيثوتلا كلذ

 فالتخالا تارمث ١ كب ) ميهاربا دمحأ خيشلا موحرملا انئاتسا ركذ دق (15)
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 صلخت اطبخ « اهنويذي ةاخولا لبق نامضلا اآزجتي الو « اهل انمأاخ هنم ءزج لك

 الا ةكرتلا نم ءزج ىآل صالخ ال لب « نويد نم اهصخي ام دادسب اهنم هتصح
 ءزجب صتخي نأ ثراو يىأل سيلخ « ةنوهرم اهلك تناك اذإ اهلك نويدلا دادسب

 اذإ الإ « نويدلا نم هماهس صخي ام ددسيو « ةلاحلا هذه ى ةكرتلا نم

 لكو « قح نه مهل امع اولزانت دقخ اوضترا نإ مهنإخ « كلذ نونثادلا ىضترا

 ء كلذ ق لييس نم هيلع دصحآل امو هقح كرتب نأ هل قح بحاص

 ةكرتلا نكت مل اذإ « نامضلا هئرجت غوست ىتلا هتيرظن ىعفاشلا فلاخ دقو

 ثروملا ةدارإب نوكي ىذلا ىلعجلا نهرلا نيب قرف كلذلو + ةاغولا لبق هنوهرم
 نينئادلا قح اهب قلعت دق اهلك هكرتلا لعجد ىذلا ىعرشلا نهرلاو « هتاخو لبق

 ليقي ىعفاشلا دنع هيخ نامملاغ ىناثلا أمآ « هيخ نامضلا ةكزجت نكمب ال لوألا نآد

 نا ةقرفتلا هدمه ساسساو © نيد نم هتصح صخي ام ثراو لك دادسب ةكزجتلا

 ملو « قوقح نم هثروأ ناك ام لك همخ هل نوكيو © هقام ىق هثروم فلخي ثراولا

 « نيعلا نم هددس ام لياقي ام كتفيو « نيدلا ضعي ددسي نأ ثروملل اغئاس نكي

 ثروملل غوسي ناك نهر نكي مل اذإ هنكلو « كلذ ثراولل اعئاس نوكم ال كلذكف

 ىلإ قحلا كلذ لقتني كلذكخ « نهرب ةقئوملا ريغ نويدلا ددسيل هلام ضعب عيبب نأ
 * ىعفاشلا بهذملا وه اذه « ثراولا

 ةكزجتلل لياق ريغ ةكرتلا ف نامضلا لعجي ىفنحلا بهذملا نأ تملع دقو
 ةقثوملا نوىدلا نأ ديس « هقثوم ريغ تناك مها نهرب ةقثوم نويدلا تناكأ ءاوسس

 نوكي ىتح ه« اهيف اهريغ اهعزاني الو « ةنوهرملا نايعالا نم الوأ ددست نهرلاب
 وأ نهرب قثوملا نيدلا نوكو اذه « نويدلا رئاسل نوكيخ « نيعلا ةميق ق لضخ
 هكرتنا رئاسب قلعتم اضيأ هنأ عنمي ال ةنوهرملا نيعلا نم ءادكلا ف امدقم هوصحن

 نهرلا ىف نكي ملو © نوهرلا ىقايلا ضعب كله وآ « ءافو نوهرملا ى نكي مل اذإ
 ىتلا نيعلا نم الوآ فوتسي لاح ىأ ىلع هنكلو « ةكرتلا ف نوكي ىقابلا نإخ « ءافو
 + نيدلا اهب قلعت

 نإ » : هتمجرت ام ةطلتخملا فانئثتسالا ةمكحم ماكحأ دحلأ ىف ءاج دقلو
 نايعآلا ريغ ىف قح هل سيل « ةكرتلا نايعأ ضعب ىلع نهر هل ناك اذإ نئادلا
 موي ال «ءادآلإاب هتيلاطم موي نيدلا ءادآل ىفكت ال اهنأ تمث اذإ الإ ةنوهرملأ

 ءاخولل ىفكت ال ةنوهراا نايعآلا نأ تابثإو « ةكرتلا حتخ موي الو « نيدلا ءاشنإ
 هنآ ضورفملا رهاظلاو « اراتخم نهرلا دقع هتأل « نئادلا ىلع هّوبع نوكي « نيدلاب
 ال هنأ كلذ دعب ىعدا اذا « ءافولا نامضل ىفكي هنأ ساسأ ىلع الإ هلبق اه

 مس ار حم



 فالخ ىعدب نم ىع بحجأو تامثاإلاو :رهاظلا فالخ ًادعدم نوكب ىفقكي

 بئاطي ال نيعب هفقح قلعت ىذا نئادلا نأ مكحلا ررقب اذهبو ٠ ('؟) رهاظلا

 هتيلاطم موي هنيد ءادأل ىفكت ال اهنأ تبثآ اذإ الإ اهريغ ق بلاطي الو « اهنم الإ

 ذيفنتل ميكح رظن وه لب « ةعيرشلا دصقم نع ديعب ريغ رظن اذهو: ءادآلاب

 ٠ (':)ةلمجلا ىف اميلس اذيفنت اهثدابم
 ةدحأو ةبترم تسيل ةاغولا لبق نايعألاب ةقلمتم تسيل ىتلا نويدلاو -

 ىتنا نويدلا ىه ةحسحلا نويدو : ضرملا نويد اهنمو ء ةحضصلا نوبد اهنمخ

 لاح ى ةنيبلاب تيثت ىتلا نويدلاو : رارقإلا وأ ةنيبلاب ةحصلا لاح قف تمنثت

 نيد وأ « هارتشا ام نمثك هبخرم ىف اهيأابسأ ضيرملا رشأب ىتلا نويدئاو نخرملا

 لاح ىف ةتباث اهنأل : ىخرم نويد دعت ال اهلك نويدلا هذهخ هخرم لاح ف هسخرتقا

 هجح ربتعت الو : ةغاكلا ىلع تيثت ةئماك ةجحب ضرما لاح ىق ةتئاث وأ ةحصلا

 ضيرملا رارقإب ضرملا لاح ىف ةتباثلا نويدلا ىيغ : ضرملا نويد امأ ٠ ةرحاق

 ةيقنحلاو : توملا ضرم ف ثدح ىذلا رارقإلا ىوس ةجح ريغ نم طقف هضرم ىف

 ءاهقفلا روهمجو . ةحصلا نويدو ٠ نذدرملا نويد نيب أوقرخ نيذلا مه مهدحو

 مه دنع كلذ ىف ساسألاو 6 هريغو ضرملا لاح ق رارقإلاب تبث نيد نيب اوقرخي مل

 اذإو : توملا لصتا ىذلا هضرم لاح ضيرملا لامب تقلعت نيئئادلا قوقح نأ

 لاح ى رارقإلاب تبثي ام مهمزلي الخ ٠ اهب تقلعت دق نينئادلا قوقح تناك

 « تايثإلا باب ىف ررقم وه ام ىلع رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا نأ « نخرملا

 لكخ : ةمذلا اهلحم ةحصلا تقو ف نويدلا نآأل' : لكلا مزاي ةحصلا لاح ف رارقإلاو

 نإخ . توملاب لصتا ىذلا ىفرملا ءاج اذإخ « هب ةلوغشم ةمذلا لعجب نيدب رارقإ

 ٠ ةمذلا عم نايعألاب قلعتي نيد لك

 ضرملا لاح ىف هدهو رارقإلاب تبثي ىذلا نيدلا نإف ىرخأ ةيج نمو

 ضرم ى ةاياحملاو ؛ ةاياحملا ةنظم رارقإلا نوكي رارقإلا ديؤت ةنيرق ىأ ريغ نم
 0 سحاب سس سو ييسيووسسرلا

 1١5176 ٠ ةنس ليربإ ؟ ىف رداصلا ةطلتخملا فائئتسالا ةيكحم مكح (١ه)

 ٠ نهرلا ( 1 ) : اهنم نوركذيف « نايعألاب قلعتت ىتلا نويدلا ءاهقنلا ركذي (11)

 ىأ اشرأ بجوت ةيائنج ىنج ىذلا ديعلاو (ب) . ةنوهرملا نيعلاب اقلعتم نوكي نيدلا نإف

 هرجاتسملا نيعلا ( ح) . هليبس ىف عاني هتبقرب اقلعتم نوكي قحلا نإف « ايلام اضوع
 اذهو . تلجع ىتلا ةرجألاب ةنوهرم نوكت نيعلا ناف 6 اهترجأ رجأتسملا مدق اذإ

 اذإ ىرتشملاو ( د) . نيدقاعتملا دحأ تومب خسفنت ةراجإلا نأ ىري نم ىأر ىلع

 ( عيبملا ىأ ) ضبقي مل اذإ عيبملاب قلعتي نيثلا نإف «© عيبملا نمث عفد نكي ملو اسلفم تام

 ْ ٠ ةيعفاشلا دنع ضيقي مل وأ ىنبقو : ةيقنحلا دنع

 مس ا؟هيس



 نوبد تناك اذه مفدلف 4 نويدلا نع رخؤوت ىهو + اناصولا مكح ف توملا

 نينيدلا ىفكت ال ةكرتلا تناك اذإ ثيحب « ضرألا نويد ىلع ءادألا ىف ةمدقم ةحصلا

 ضرملا نويد باحصأ نيب مسق ءىش ىقب نإخ ةحصلا نويد الوأ اهنم تيفوتسا
 : ٠ مهنويد ةيسفن

 رارقإلا نآلا ؛ ضرم نويدو ةحص نويد نيب نوقرفي الخ ءاهقفلا روهمج امآ
 ةبدخ بذكلا ىلع ليلد مقي مل امخ « 'اهضيقن تبث اذإ الإ ىغلت ال ةمزلم ةبجح

 قسح وهو « توملاب فشكني وأ تيثي امنإ نينئادلا قبح قلعتو « تباث هنومضمف
 انقيض وأ « رارقإلا انقيض ول اننألاو ٠ هيخ عسوتب الخ « ضرفلا هاضتقا ىهرف
 هتدلج ديربتو « هتمذ ءاردإ ليمس ق ضيرالا ىلع قييضت كلذ ىف ناكل هدودح

 * رثآلا ربع امك

 ةكرتلا تناك اذإخ « ءاوس نايعألاب ةقلعتملا ريغ نويدلا نوكت كلذ ىلعو

 روهمج بهذم ىلعف ضيرملا اهب رقأ نويدو ةحص نويد اهيفو نويدلا لكل عستت ال
 هحنسح ندد نيب ه4هقرغت ريغ نم هند ةفستد رادقم نكاد لكل نوكب ءاهقفلا

 » ءاوس عيمجلا لب 4 ضرم نددو

 دابعلا نويدو هللا نويد

 : ثيأر امك ةيفنحلا بهذم ىلع ةثالث ىهو « نويدلا بتارم هذه . الا“
 ىهو « اهليق نايعألاب قلعتت مل: نويدو « ةأفولا لق ةكرتلا نابعآب تقلعت نويد
 ى رارقإلا امأ + ثراولا ريغل ضرما نويد ةريخآلا ةجردلا مث « ةحمح نويد
 قح نع ىرت امك رخآتب هنأ ىآ ©« ةثرولا ةزاجاب الإ ذفني الف ثراولل ضرملا

 ٠ (1)نويدلا نم دي الخ ةثرولا
 نيثراولا قوقح ع مدقتو ةكرتلاب قلعتت اخ ىتلا ةريثعملا نويدلا ىه ام نعلو

 مأ 6 تاوكعزلا اهنمو 6م ىلاعتو هئاحمس هلئا نودد نعش 4 ةلماش ةماع ىهأ

 ؟ داسلا نم بلاطم اما ىتلا :نويدلا ىلع ةرودتم ىف

 نورب ةيقنجلاك 2« ةلأسملا هذه ق ءاهقفلا روهمج عم ةيفنحلا فلتخا دقل

 : ةثرولا ضعب ةاباحم زاجأ ةيصولا نوناق نكلو « ةاباحملا ةيسشخل اذهو (0
 . ةكرتلا ثلث دودح ىف اذفان ثراولل ضرملا ىف رارقإلا ةماكحأ ىضتقمب - نوكيف

 كلا نب ا



 نويد أمآ : دايسلا نم بلاطم اهل ىتلا ىأ « دايعلل ىتنا ىه ةتءاثلا نويدلا نأ

 سانلا نم نيعم بلاطم اهن سيلو ٠ ءارقفلل اقح تتبث ىتلا ىلاعتو هناحيس هللا
 دعب ةكرتلاب قئعتي انيد تيثت ال اهنإف : روذنلاو : تارافكلاو : تاوكزلاك
 هللأ نويد نأ ءاهقفنأ روهمج لاقو + ثيراوملاو اياصول' ىلع مدقيو ٠ ةافولا

 ةكرتلاب ةقلعتمو ةبجاو نوكت ىلاعتو هناحبس هباجيإب تبجو ىتلا ىئاعتو هناحبس
 ةديقم نوكت آل اهب ىصوأ نإو . ثيراوملاو اياصولا ىلع اهب ءاخولا مدقتيو
 ايانضولا لما ىلع ةمديقم | هنأت اناعضولا نف:اهردغ اهعزانم آل ءكتلثلاب
 ةيصولاب هيف بوجولا نوكي ال تيث نيد ءادآب ةيصولاك اهب ةيصولاخ « ثيراوملاو
 مالعاللو ٠ ءادالا ديكاتل ةيصولا تناك نكأ + اهريعي بوجولا نوكي لب
 بهذمافالخب . هئادآب ىمويو : دابعللا ذيد هيلع نآب رقي نمك « بوجولاب
 دمي ةيصولاب الإ بهذملا اذه ىلع تبثي ال اهيف بوجولأ نإخ « كلذ ف ىفتحلا
 ٠ ةثرولا ةزاجاب الإ هزواجتي الو ٠ طقخ ثذثلا نم ىدّؤيو « نويدلا ءادآ

 : نارمأ ةيضقلا هدمه ق مهريغو ةيفنحلا ند فالخلا ساسأو

 - ةيفئحلا دنع تادابع ةيلاملا ىداعتو هناحبس هلكأ قوقح نأ ( امهدحأ )

 . ةينلا تد قف دقخ صخشلا تام ثيحو + رايتخال'و ةينلاب الإ ىدؤت الو
 ىدّؤي نم نأل « ابوجو هنع دحا ىدؤب الو ٠ هلام نم ىدّؤت الخ « رابتخالا د_قخو

 ىخاقلا هميقي نم وأ ثراولا ىدأ ولو ٠ هرعآو هتبانإب هؤادآ نوكي نأ بجي هنع
 ريغ نم راتخملا ىحولا ىدا نإو « ةبجوملا ةيانإلا ةفح امهنم ةدحاول سيلفخ

 رخؤتف ٠ ةفصلا هذهب ىدؤيو . ةيصو اشنا دقف هبانآ نإو ٠ امهلثم وهخ ةبانإ
 » دابعلا نم بلاطم 'اعأ ىتلا نويدلا نع

 لاملا ةنوتم تاقدصو تاوكز نه تافيلكتنا هذهف ءاهقفلا روهمج ىار ىلع امأ
 نونجملاو ريعصلا لام ف بهجت كلذلو . ةينلا ىلإ جاتحت ال ؛ هب ةمئاق تاقملكتو

 راثآلا دوروب كلذ ىلع نولدتسيو ٠ ةدابع ةبن مهنم ققحتت مل نإو « هوتعماو

 ىلع ىلو نم ) ملسو هيلع هللا ىلع هلوق لثم : ىماتيلا لام ىف ةاكزلل ةبجوملا
 امأ .دجو دقو باصتلا كم ةاكزلا بوجو بيس نألو / هلام ةاكز دؤيلخ مبتي

 « ةيعرش لاعفأ روذنلاو تاقدصلاو تاوكزلا نأب مهيأرل نولدتسيف ةيقتحلا

 « ةينلا هنم حصت فيلكتلا لماك فكم نم الإ نوكت ال ةيعرشلا لاعخألاو

 ىف ةحيحص تسيل روهمجلا اهب لدتسي ىتلا بايلا اذه ى ةدراولا راثآلاو

 ٠ ةيفنحلا رظن قف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ اهتبسن
 خط



 مل  تادابع تارافكلاو تاوكزلا ةيقنحلا رابتعا وهو : ىنعملا اذهلو

 ىلإ جاتحي ال ةنوئم تاوكزلا نم هوريتغا ام كلذلو + ةكرتلا ىف ةتباث انويد نكت

 دسعب رامثلاو عرزلا ف امقاق انيد هورمتعا  :رامثلاو عورزلا ةاكز وهو ؛ ةين
 هكرتلا ىف امهئاذد نيمئاق اهتاكز دوت مل ناذللآ رامثلاو عرزلا ناك اذإ « ةاخولا

 صوي مل وأو ( ةلآب ايقس نإ ) « امهرشع فصن وأ امهرشع امهنم ذخؤي هنإف

 لبق ةكرتلا نايعآ ضعبب تقلعت ىتلا نويدلاك نوكي لب « نويدلا عم نوكيو كلذب
 رهاظ ىف ءاج ام اذهو « هيف تبجو ىذلا رمثلاو عرزلا نم ىدؤيو « ةافولا
 ركاسك توملاب طقسي هنأ ةفينح ىبآ نع كرابملا نب هللا دبع نع ىورو ؛ ةيأورلا
 ةفيشح ىمأ نع ةياورلا فالتخا ىلع كلهتسا دق ناك اذإ مكحلا كلذكو « تاوكزملا

 انيد نوكدو 4 هربيغ مأ كلاملا كلهتسملا ناكأ عأ وس 4 نيعلا مام ةعئاك ةميقلا نآل

 نم ىرتو « هثتمذ ىف انيد نوكي ال هكلهأ نإ : فسوب وبأ لاقو « كلاما ةمذ ف

 قى هوبجوأو « ةدابع ريتعا ىذلا نيدلا ةكرتلا نم اوطقسأ ةيفئحلا نأ اذه

 فالخلا هيلع ىنمذأ ىذلا لوألا لصآلا وه اذه + لاملا ةنوكم ريتعا انم ةكرتلا

 تبجو اههابشآو تاوكزلا نأ وهف « ىناثلا لصألا امأ ٠ روهمجلاو ةيفنحلا نيب
 توملاب طقست تالّتصلاو ©« ىلام ضرع اهتماقي ال ايذأل ء ةلص اهرايتعأم لالا ىف

 « ةيلام ةئوكم اهريتعا لم « كلذك اهريتعي ملخ مهريغ أمآ « ةيفنحلا دنع اذهو

 ٠ ةيرشعلا ىمنارألا قف رشعلاو « ةيجارخلا ىغارقلا ف جارخلاك
 تاقدصلاو رذنلاو تاوكزلا نأ ةيفنحللا ءاهقخ ررقب نيلصألا نيذهل س الا“

 هريصقتا رثآ لك لاوز كلذ ىنعم سيلو « اهب صوب مل اذإ ةافولا دعب اهؤادأ طقسب
 ذإ « هبر ىلإ هرمآخ « ىورخألا مكحلا امأ « ىويندلا مكحلا ىف اهطوقس نإ لب
 ٠ هيلع بجاو نم كرت امب مثآ وه

 هنأكيس هلل قو_ةحد ةقلعتملا نويدلا نوردتعب ءاهقفلا روهمج ناك اذإو

 ةيترم ىف اوفلتخا قف ؛ دايعلا نويدك نويد اهنأ ىلع ءادألا ةبجاو ىلاعتو
 ىلع اوناكو : ثيراوملاو اياصولا ىلع ةمدقع اهنأ ىلع اوقفتا نإو « اهئادآ
 * ةكالك لاوقأ

 .رأ د كمن ةصخح نبد لكا ناك أهعبمج نويدلا نع لالا قاض نأخ « لالا نابعأب

 نويدلا ىه اهريغ ىلع مدقت ىتلا نويدلا نأل « ىرخألا نويدلا ىلإ هتبسن

 ىلاعتو هناحبس هللا قوقحب ةقلعتملا نويدلا تناك نإف « لاومألا نايعأب ةقلعتملا
 3 دايعلل ةلسرملا نويدلا رئاسك ىهذ ةلسيرم

 كه



 نأ وهود ةفنحلا بهذم ىنإ لاوقألا برقأ وهو ءةيكلاملا لوق اهيئاث

 « ىلاعتو هناحيس هللإ قوقحم ةقلعتملا نويدلا ىلع ةمدقم دايعلا نويد

 تبثت انويد قوقحلا هذه رابتعا ىف ( امهدحت) : نيرمآ ف ةيقنحلا نع نوفلتخي
 اياضولا ىلع مكينتو .٠ ثلثلا ١ يدغح ال اهنأ ( امهيناثو. )4 ةيدحو يع نم
 قوتملا دهشأ اذإ الإ ٠ نويدلا هذه ءادآ نوزيجي ل ةيكلاملأ نكلو « ثيراوملاو

 نمو « ءاصيالل ال مالعالل داهشإلا اذهو « هتمذ ىف ةبجاو اهنأ ىح وهو هسفن ىلع
 . ءادألا رهوج ىف فالتخالا عم ةيقنحلاو ةيكتلاملا نيب براقتلأ نييثب فه

 دابعلا نم بلاطم هل ىذا قحلا نأ ةررقملا ةدعاقلا نأ ىآرلا اذه ساسآو

 ”ميرك رع فاشل كاد
 متو كلهي مل امئاق اهياصن ناك نإ تاوكزلا نويد نأ ةيعفاشلا لوق : اهثلاث

 نإخ هلاحب امئاق لازم ال ةاكزتا هبغ تبجو ىذلا لهملا نأ ىأ « هتاخو لبق كلهتسيب

 هضعب ةأاكزلا نأل كلذو . اهاوس قح ىأ ىلع هنم ءادآألا ف ةمدتم نوكت ةاكزلا

 سيلو مورحملاو لئاسلل عئاش قح اهيف ذإ « قوتملل هئماك هتيكلم تناك امو

 امك هب تقلعت ةاكزلاخ ؛ هيف ءارقفلا قح دعب لاملا اذه ىتقأب الإ هنم قوتملل

 نإو « ريثكب كلذ نم ىوقا هنأ ذإ . لقألا ىلع ةنوهرملا نيعلاب نهترملا قح قلعت
 نيدلا نإف كله وأ كلهتسا نآب « مئاق ريغ ةاكزلا هيخ تبجو ىذلا لاملا ناك
 « هندعب ءىش ىق ةتيعلا ر مغ تأ راقكلاك ن دو © حلا هيأع بجو نم ةمذ ىلإ لقتني

 نع رحم نوكي نأ ( امهدحأ ) ناهجو لاحلا هذه ق ىعفخاشلا بهذملا قو

 ةيئاطم نأل . قباسلا ةيكلا للا لوقك : دابعلا نم بلاطم اهل ىتلا نوبيدلا رئاس

 ةمذلاب تقلعت ىتنا ىلاعت هللا نويد ف تسيل ةوق مهقحل لعجت دابعلا داحآ

 دق ديعلا نيد ناك نإ هنأل : ءاوس نانوكب امهنأ ىئاثلا هجولاو + ءاشقلام ال

 نيرخآ ن ب رعأب هللا يح ىوق دقخ « ءاضقلا اهب 7 ىتلا ةئل هبلاطملا قحم ىوق

 قحآ هللا نيد » : لاق هنآ نم ملسو هيلع هللأ ىلص هنع رثأ أم ( امهدحأ )

 .٠ ع ءافولاب قحأ » ىئاعتو هناحبس هللا نيد نأب حرصي هتإخ « ءاضقلاب

 « ىلاعتو هناحبس هللا وه اهب بلاطملا ناك نإو + نويدلا هذه ن" ( امهيناثو )
 ٠ دابعلا قوقح نم أاضيأ ىهف « مورحملاو لئاسلاو : نيكسملاو ريقفلا قح ىه
 تافيلكتلا هذهب اهب ةيلاطملا ىلوتخ « اهقح ىلاعتو هناحمس هللا سدق دقو

 : ىيلفلا بهدلا ىف تحارلا وه هحرلا اذه ٠ ةضرشلا
 قوقح لك نومدقي ةيرهاظلا ءاهقخ نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه 8

 ذل متلك نلاجب ماق يه يب يقرفم نش. ةلطلا نورد ىلع نلاعتو ةناجب تهل
 كلا يب نب كلا

 ( ثيراوملاو تاكرتلا "م



 قلعتلا نم بوجولا لقتناو + هب ماق ام كلهتسا وأ ؛ كله دنق قدنو « ةاخولا تقو

 ةه4يغ طرف ام ءادإب هلام نم مهدنع اديسخ « ةدرجللا_ ةمذلاب قلعتلا ىلإ ءىشلاب

 ا ا نايخ « جحؤ « .ةرافكو ةاكز نم

 ةركفلا هذه ساسأو « اهتيسني قوقجلا | هذه ئلع ةكرتلا تمسق ىأ « ةكرتلا نم

 فاست كلذ حص دقف «ءاضقلاب قحأ هللا .نيد م :ربخلا حبرص مه دنع

 * هرهاظ .ىلع هب ذخؤيف « صنلا ءارو اميخ جيرخت

 قوقح ريتعي ال ىذلا ىفنحلا بهذملا وه هب لومعملا نأ كش الو اذه

 ةيصولام تيجو اذإو , ةيصو اهتبجوأ اذإ الإ ءادآألا ةبجآو ىلاعتو هناحيس هّلئأ

 ىف ذفنت الو « نويدلا دادس دعمت الإ اهيلإ تفتأي ال « اياصولا ماقم اهماقم ناك

 هناحمس هللاو «: ةثرولأ نه ةزاجاب الإ نوبدلا دادس دعي 0 ثلت نم رثكأ

 * عيمجلا ىلوتي ىلاعتو

 ةلجؤملا نويدلا لولح

 ةلجؤما نويدلا نأ, ىلع  ةيرهاظلا انينثتسا اذإ  نوملسملا ءاهقفلا س ”ه
 قحلا كلذ ى رْثؤي الو « نيدملا قحب نم لجألا نأل كلذو * نئادلا ةافوب لحت ال
 ةافوب رئاتت ل نيدملا ةمذو 6 نيدملا ' ةمذ ةلحم نيدلا نكلو 4  نئادلا ثوم

 ء ايح. مآد ام نيدملا نآل « لاومألا ىلإ ةمذلا نم نيدلا لقتني الخ « نئادلا
 ٠+ هريغ ةاخو اهبخ رثؤم الخ 6 اهدجحو نيدلام كغشت نآلا ةحلاص هتمذخ

 ليجأتلا نأب نئادلا ةأخوب لجؤملا نيدلا لولحل ةيرهاظلا جتحا دقو
 قافتالا اذهو + امهنيب ةلدامتملا ةقثلا هساسأ « نيدملاو نكادلا نيب ىصخش قافتا
 .اذإ نيدملا نقلو ٠ ىفوتملا ةئرو ىلإ لقتني ال نيدملل نئادلا نم ةقثلا ىلع ىنبملا
 نأ وب تابجاولاو قوقحلا ف ىواستلاو روهمجلا رع لكمألا احح قوت

 در ا ل ل

 قح طوقسل ابيس دهعي مل توملا ل

 نيدملا وه قوتملا ناك اذإ امأ « نكادلا وه قوتملا ناك اذإ ذه 5
 كلذ قك مهفلاخو. 4 ةلاح ناصح هلجؤملا نويدلا نأ ىلع ءاهقفلا نم ,روهمجلاخ

 ع



 ٠ نئادلا ةاخوب لحت ال امك « نبدملا ةافوب لحت ال نويدلا نأ اوررقف ء ةلمانحلا

 : نيطرش نيدملا ةاخوب نيدلا لولح ىف ةيكلاملا طرتشا دقلو

 ناغ 0 نيدملا ةأخوب نيدلا كولح مدع نانيادتملا طرتشم هلآ ( امهدحأ )

 ىضر باطخلا نب رمع لأق امك وأ ©« نيدقاعتملا ةعيرش طرشلا نإغ « طرشلا كلذ نأك

 « هعابتا بجو طرشلا ناك ثيحف « طورشلا دنع قوقحلا مطاقم : هنع هللا

 ء٠ هتكرو ىلإ قحلا هل نمم لقتناو

 ناودعلا نأل « نئادلا نم ناودعب نيدملا ةاخو نوكت الآ ( امهينأثو )
 معن قوقحلا ذإ ٠ نكت ما قوقح باستكال اببس ىمالسإلا عرشلا قف دهعي مل
 ادع ام ءاهقفلا نأ لوقن ةلمجلا فو  باقعلا بجوت لب : ةمعنلا دجوت ال ةيصعلأو
 لك ىف كجألا طوقسو « نيدملا ةافوب نويدلا لولح وه لصألا نأ نوررقي ةلبانحلا
 مهتجحو « ىهقفلا سادقلا نم هل ساسألا اندب دقو « كلام طرتشا امالإ لاوحألا

 ٠ ةيهقفلا ةسيقألاو راثآلاو « ثيىدحلا نم ساسأ ىلع موقت

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام وهف ثيدحلا امآ (1)
 ىفتقي ثيدحلا اذه نإ ( هنع ىفقي نأ ىلإ هئيدب هربق ىف ةنهترم نموا! سفن )
 طوقس ىضتقي َكلذو « ءاضقلاب ةنوهرملا سغنلا هذهل اكف نيدلأا ءاضقد 5 لإ

 * هتدلجل اديربتو هتمذل ةئردت رجأآلا

 ريثكو رمع نبأ نع ىور ام وهخ نيعباتلاو ةياحصلا نع راثآلا امأو ( ب )
 فرعت مل اذِإ ةياحملا ءارآو 4 توملاب نحت هلجؤملا نويدلأ نأ نم نيعماتلا نم

 نبال فرعي ملو ؛ ءاملعلا رثكأ دنع عابتالا ةبجأو ةجح نوكت اهبخ مهنيب هفلاخم

 ٠ ةعبتم ةجح همالك نوكيف هآترا اميخ فلاخم رمع

 ةّقثلا هساسأ ناك كيجأتلا نأ ) اهلوأ ) هوجو نمك سايقلا امآو ( ج )

 رظتنيخ نئادلا هب نكمطي ناك ىذلا هجولا دعي ملخ « نيدملا تام دقو « نيدملاب

 ىف ىعسيل نيدملا نع هيفرتلل ناك لجألا نأ ( اهيناثو ) ء لجألا ءاهتنا ىلإ
 دعي ملخ « ىعسلا ىف لمأ لك بهذ توملابو « ةقشم الب رسيو قفر ف هئيد ءاخو

 ةءاربل ريخآت ةافولا ريخآت نآل : نيدملاب ةرضملا لك هيف لب ةدئاذ ليجأتلا ىف

 قح لك نم اكيرب هللا هجو ىقليل « اهيلإ ةجاحلا دشث# ف حبصأ ىتلا هتمذ
 اريخأت هيف نأل ثراولاب اررض ليجأتلا نأ ( اهثلاثو ) ٠ هتبقر ىف ناسنالل

 نيدلا ءادآ دعب الإ صلختسي ال ثاريملا نأ ذإ : ثاريملا ف هقح صالختسال

 كلا ىلا



 ليجآتلا نأ ( اهعبارو ) ٠ « نيد وأ اهب ىحوي ةيصو دعب نم م. : ىلاعت هلوقل
 نيدلا قلعت د_ةخ نيدملا تام اذإو 6 ةمذلاد مكاق فصو نيدلا نأ ةيابمأ ناك

 ق ةحلصملا تناك لاللاب قلعت ذإ هنأو « هب لحت ةيوق ةمذ دجوت الو : لاملاد
 اذإو « هب ءاخولل رخآلا عيبب ةتبقر ضعب وأ * لامللا ةبقر كفتل هكئادآب ليجعتلا

 آقح نوكي نأ .زئاج ال !! ليجأتلا قح نوكي نماف الجؤم نوكي نيدلا نأ انررق
 « ايرلا عنمي ىذلآ ةعيرشلا قطنم ىضتقم ىلع نئادلل ةعفنم هيخ نأل « نينئادلل
 3 مهتمد قى نيدلا توش عرذ مهل اقح هنوك نآل' « ةثرولل افقح نوكي نأ زئاج الو
 مهقح صالختسا ريخآت ىف مهيلع ررض ليجأآتلا ىف مث « مهتمذ ق تدب ال وهو
 ٠ءا_كييبامك

 تومب ةلاح ريصت ةلجؤملا نويدلا نأ مهلوق ىف روهمجلا ةجح هذه ب 91
 تام ولو : ةلجؤم رمتست ةالجؤلا نويدلا نأ اوأر نيذلا ةلياندلا ةجحو ©« نيدملا

 .: نيرمآ ىلع موقت نيدملا

 ) هتكثرولخ الام و“ اقح كر نم ١ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق : امه د_ىحلأ

 ىلإ لقتنيخ نيبناجلا نم اضرو قافتاب هبستكا « نيدمأل قح ليجأتلا نأ كش الو
 نم « هلام لك ىف تيملا ءافلخ مهذإ هتايحب ق تيملا ناك قح لكك « هتثرو
 * قون ةح

 ىف كلذو : لالا ضعب هلباقي لأوحألا نم ريثك ى لجألا نأ : امهيناث
 ثيدحلاو ميدقلا ىف سانلا فرع نإخ « ءايشألا نمث ىف ءىجي لب « ضورقلا ريغ
 كلذ لح أذاخغ « الجعم هنمث نم رثكا ةئيسن ءىشلا نمث نوكي نأ ىلع ىرجب
 « هد عب نم هتثرو ىلعو هيلع نيغ كلذ ق ناك ىرتشملا تومد ةعيسنلا نمثلا
 نمو ٠ (8)نيغلا كلذ لحي ال ىتح « هتومب نيدلا لحي الآ لوقعملا ناك كلذلو
 موقي ال نيدلا نأ عم ليجآتلا غوسي فيك هنأل « نيدملا ةاوب طقسي ال ليجأتلا نأ اوررق نيذلا ةلبانحلا كئاوآ بهذم نييبتلا ضعب نيبن نأ انيلع قحلا
 كاي

 نوثلا ضعب ناك اذإ هنأ هنم مهفي ام ةحبا رملا باب ىف راتذلا ردلا ىف ءاج 2148)
 لباقي ام رادق. نيثلا نم صقني هنإف ةدملا ءانثأ ىف ىرتشملا تامو « لجالا الباقم
 نم طابنتسالا اذه نا ىدنعو « هاضترا دوعسلا ابا ىنوملا ناو هب اوتفأ بهذملا ءاملع نم نيب رخآتملا نأ و © نيدتعاعنأد اقمر هيف نإ لاثمو © للحألا نو ىتقاسلا ءزجلا
 . مارح هتيبسشو « مارح ابرثاو ؛ ابرلا ةهبسش نم ولخي ال نيرخأتملا

 باع تح



 نأ عم ليجأتلا عوسب فيو : مهل أقع ليجأتلا ن ,وكم ىتح (')ةثد ولأ ةمذد

 بلط اذإ الجؤم رمتسي نيدلا نا اوررق دل ؟ نيدملاب ةقثلا هيف ساسألا

 لاخلا هذه ىفخ : ليفك نيدلا لفك وأ + انه 1 ع كلذ ةثرولا

 « هكرتلا نم قفوتست هلاح نويد كافه تناك اذإو : هلجأآ ىئا نيدلا رمتسم

 الآ طرشي « نهرلا وأ ةلاقكلاب تقثو ىتلا ُهلجؤْملا نويدلا هنم ددست ىقبب امو

 مل أذإو « ةنيب كلذ ةلعو : نيدلا 0 نع اهتمدق قف ةنوهرمأا نئيعلأ لقت

 « ةرورضلل طقسب لاحلا هذه ق لجآلا نإخ لفكي ليفك الو : ةنوهرم نيع ةمث نكي

 تقو نم ءافونأ قحتسم تبيني اهنم لك : ةثحلا نويدلاك ةلجؤملا نويدلا نوكتو
 ابخم نيالاو نئادلل تاعخالا بحي هتك. ةتاذ'ق لوتعم اذه. .ةافولا
 بهذي الكل . ةقرولا هب تسعت نا لجانا بوجوب نيدملل طاقحالا ناك دعو
 لجؤيس هئآل ء قيئوتلا اذهبي ناك نئادلل طايتحالاو ٠ مهثرومل ناك قح مهنع
 دنع ءافخولأ نمضي نهر وأ 9 هاضرم ءىلم ليقك نم ديالخ ةعم طرتشأ نع ريعل

 « نويدلاب ةقرعتسم ةكرتلا تناك ءاوس . رئاس مكحلا اذهو ٠ ءافولا ف ريصقتلا

 نويدلاو نويدلاب هقرعغتسع ةكرتلا تناك اذإ هنآ ثيم م ةقرعتسم ريغ تناك مأ

 نيدلا ةميق نم لقأ نهرنأ ةميق نوكت الا طرتشي ال هنإخ اهتميق نم رثكأ ةلجؤملا
 طرتشي : لامجإب لوقنو : ةكرتنأ ةميق نم لأ نهرلا ةميق نوكت الآ طرشلا لب
 « ةقرعتسملل اماع مالحلا نوكيتو . نيدلاو ةكرتنا نع لقألا نود ةهتميق نوكت هلآ

 نإ هكرتنأ نم ءافولا ف مدقت ةناحلا نويدلا نإف كلذ ىلع « ةقرغتسملا ريغو
 ٠ نهر وأ ةلافكب ةلجؤملا نويدلا تقئو

 : نيلاح ىف ءاوس ىلع لج ولأو لجعملا نانيدلا راستمت و

 لح نا ىلإ بابسألا نم بيسب لادلا نيدلا دادس رخأت اذإ ( امهادحإ )
 ناك اذإ الإ « ءادأبا ف نييواستم نانيدنا نوكي لاحلا هاذه قى هناخ « لجألا

 * ءافولا لبق هكرتلا نابعأ نم نيعب قلعت دق امه دحأ

 / هوعورع از سوسسي يسمو

 ةهآاغو دسعب نيدلأ نأ ىرد ةليانحلا نم ىلعي ىبأ نبأ ىضاقلا نأ انه لكحل (15)

 أب افعل ىلع نك رتغاو) + ةح تلا هديت نياديرو 11 طرشي ةدنرو ةجنأ قا نوكن نيدلا

 قوتسيو ٠ ني عنلامو ياض نيدلأ نأ ررتملا نابو ٠ ثراولا سس ىخر ريغ نم ةمدلل لغش

 تيما ةيذب ةافولا لبغ قلعمي فيكف .٠ هئاقو ريمث نم ةثرولل ةكرتلا صلخت الو « اهنم
 ىعع د وس كثعنت 5 الا 0 34 نيعلاو كرولا 0 داغولا دي

 اس الخلا



 نهري لح3قلا نيدلا ءادأ قثوب مل اذإ ىو 4 ةرورضلا لاح ) ةيناثلا (

 ٠ ًالاح امهالك نوكيو : انركذ امك طقسي لجألا نإفغ لبقك وأ

 نيعباتلا ضعب نأ ىلإ ريشن ماقملا اذه ى ءاهقفلا مالك كرتن نأ لبقو "1

 نويدلا نأ اوار مهريغو ٠ ىرهزلاو سوواطو - ىرصنلا نسحلا مهنمو

 ىهتني نأ ىلإ ليفك وأ نهرب قثوت نأ ىلإ ةجح الو - ا لحت ال ةلجملا

 نويدلأ عستو « نويدلاب ةقرغتسم ريغ ةكرتلا تناك اد اذه ق ررغ الو . لجآلا

 ٠ امهنع قيضت الو ٠ ةلجؤااو ةلاحلا

 « نيثحابلا ضعب رمألا لكشتسا دقف « نويدلأب ةقرختسم ةكرتلا تناك اذإو

 ةقرغتسم تناك اذإف « ةثرولا قح وه امنإ ليجأتلا نأل . لكشإ ال هنأ ىدنعو
 « اهيف ةتياث نينئادلأ قوقح نوكت لب - اهب مهل نآش ان لوقن نا امإق «٠ نويدلاب

 امآو « ةكرتلا نع اودعب دق هياحصأ نآل « دحأل ليجآتلا قح نوكي ال كئدبو
 ابهب هقلعتم ةكرتلا نإ ةيكلملا وهو . امئاق لازي آل مهقح نأ لوقن نأ

 سيلو « هلجؤملا نويدلا باحصأل نوكي ىقبت امو « اهتيستب ةلذحما لويد

 هثرولل نوكي ءامنلاو « لجآلا ءاهتنا دعب الإ مهصصح صخ ام اوعيبي نأ مهل

 ٠ اهئامنو اهتيكلم نم ةثرولا عنمي ال ةكرتلل نويدلا قارعتسا نآ لوقي نم لوق ىنع

 ىناملا نوناقلا مكح ىلإ لقتننلف « هقفلا مكح ناك هانركذ ام 9

 نيب اوقرخ هيعضاو نأ هيغ هارت ام لوأو « تاكرتلا ىف ةلجإللا نويدلا ىف ديدجلا
 نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلاخ « ةقرعتسملا ريغ ةكرتلاو ٠ نويدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا

 ىه امكو « عورسنملا أوعضو نيذلا ررق امك ةئنجؤألا نويدلا اهبمخ لحت نأ لصألا

 ف ءاج دقلف « ءاهقفلا روهمج كلسم اوكلس !ذ هيو « نيادتلل ةماعلا ىعاوقلا

 عزوتو ةْنِجّْوَلا نويدلا اهيق لحت ةرسعملا ةكرتلا » : هصن ام ةبريسفتلا ةركذملا

 صوصن ق تءاج ىتلا ماكحألا ةيريسفتلا ةركذأأ ترمتعاو « نيتئادلا ىلع اهلك

 نامضلا ةئزجتو ةئرولا بلط ىلع ءانب ةلجؤملا نويدلا لولحب ةصاخ نوناقلا
 ىلعو « نيدلاب ةقرغتسملا ريغ ةكرتلا ف كلذ تربتعا , اوبلطي مل نإ ليجأتلا عم
 ةثرولل نأش ال هنأ اهيف لصألا نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا .أورىتعا دق نونوكي كلذ

 نم اهيلع ام لك دادس اهصالختسأ اوعاشم نأ هل ةيقئحلا بهذم وه امك اهيف

 : صالختسالا ديري نم وأ نيعمتجم اوبلطي نآ مهل لاحلا هذه ىو ٠* نويد

 3 دئاوخ ىلع قافتا همث ناك نإ رهشأ ةتس دئاو ف أوددس نأ ىلع نويدلا ءاهنإ
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 مسم قفتم كلذخ نكي امهمو (؟")ئندملا.نوناقلا نم ه4 ةداسملا مكح ومه امك

 « ةلمجلا ىف ةقرغتسملا ريغل ةبسنلاب هيلع صن ام
 هنإخ : نوناقلا رسفم ربع امك ةكرتلا راسيو : قارغتسالا مدع لاح امأ ١

 دئاوفللخ نينئادلل اقح هرابتعا امأ : ةثرولل اقحو « نينئادلا اقح ليجأتلا رهتعا
 ؛ قحلا اذه نع اومموعي نآ بجو كلذلو * ثروملا مم اهيلع اوقفت أ ىتلا

 تقو نم رهشأ هتس دئاوسغ نع ضيوعتنا وهو 2 ررّقم ًاديمب اذخأ كلذو

 ةلحؤأا نويدلا لولح ىلع اوقفتا نإ هثرولا نأ دإ ('')نيدلا لولحم نالعإلا

 ةداملا ف ءاج دقف « دئاوفلا هذه ررقت ىتلا ةداملا ةلظحالم عم كلذ مهل ناك

 لولصحب مكحت نآ ةثرولا عيمج بنط ىلع ء ءائم ةمكحملل » : 0000

 ٠ ع ه:؛ ةداملا كلذ ىف ةيعارم نئادلا هقحتسم ىذلا غلبملا نييعتبو « لجّؤملا نيدلا

 ل اي ياو وا ل طا ا د

 ةيلاتلا 0 دئاونلا ا ل هذه قو . نالعالا

 عون ىأ نم الماعت وأ ةدئاف ىدؤي نأب همازلإ هوجولا نم هجوب زوجي الو 2« نالعؤللل
 . هنم دحلا وأ درلا ف ضرقملا قح طاقسإ ىلع قافتالا زوجي الو « ءافولا ليجمت ببسي

 عم قفتي ءادألا ليجعت دنع رهشأ ةتس ةدم نع نئادلل دئاوف بوجو نإو (؟١)
 ردقب ادرلا زيجت ىتلا ةيوبرلا نيناوتلا نم وهو © ىرصللا ىندللا نوناقلا قطنم
 7 و و وح ورتب ل يي عل

 00 ل ةررتملا
 ٠ نهشألا ةتس ةدب ليق نيدلا ذدس ءولو ؛ ةيراس ةدئافلا لعجي هنأ ( ايهادحأ )

  ابرلاب ىصو نم ةافو دعب نم ةثرولل امزلم ةدئانلا مكح لعجي هنأ ( ةيناثلاو )
 لقعلل فانم بسك هنأ وطسرأ ررقي ىذلا ايرلا ةنامح ىف ةغلانم اذه :نأ كض الو

 دقنلا نم تدلوت ةقيرط هنأل © ابرلا ركئتسن نأ انيلع اقمح ناك » : لوقف ؛ عمطلتو

 ةضواعيلل الا نوكي نأ ىغبني ال دقنلا نأل هلجأل دجو امم هعتمت ىهو 4« هسفن

 0 اذهو . دقن نع دلوت دقن ىه ابرلا وأ ةدئافلاو © اهتم حيرلاو

 ( راصيالا ولوأ ريتعيلق . « عيطلل داضملا بسسكلا أهلك بسكلا بورض نين نموه

 بيس ةئأ ررقب داصتقالاو © لقعلل فانم هنأ ر رقت ةفسلنلاو « ايرلا مرحت عئارلتلا

 . ىرصملا ىتذملا 016 هسدقي كلذ عمو ؛ تامزألا
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 غزذوو « الجؤم نيدلا ىقب هيلع أعيمج أوقفتي مل نإخ هيلع أعيمج اوقفتأ اذإ
 انماض دحاو لك صخم امم نوكيو © ةكرتلا نم هتصخح رادقمي لك ةثرولا ىلع

 ذخأي لك « نيثراولا ىلع مسقت ةكرتلا نأ هنم دافتسي أاذهو « نيد نم هيلع ا

 ذإ ©« نيدلل فاك نام هيف ثراو لك صخي ام نوكيو 0

 ءزج نأ كلذل اعبت ضورفملا نوكيو « نويدلاب ةقرغتسم ريغ ةكرتلا نأ ضورفملا
 نوكي ىكلو ؛ هب صتخا ىذلا نيدناب ىفي ثراولا بيصن ف ميسقو ىذلا ةكرتلا
 تأ راقع ىلع صاصتخا قح هل بترد نأ ىضاقلل زوجي هتح ىلع انكمطم نئادلا

 رادسسدد ملو « لجؤم نيدلا نأ عم كلذو « ثراولا بيصش َْق تعفو ىتلا ةكرتلا

 وأ ؛ صاختا هئام نم ىليمكت نامض ةفاضإبب ثراولا ةيلاطم نوجي لب « مكح هب

 اذإخ « نئادلا ةهحلصمل نيمآت داقع وأ ليفك ميد فقتك ىرخآ ةيوست ةبأم ةتيلاطم

 « ةئزجتلل لباق روغ ىقيب هقح نإف « قاكلا نامضلا نئادلل ققحتب نأ نكمد

 عسقو امو « ثراولا ىيصن ىف اهنم عقو ام ف ةكرتلا لاومأ لك ق وه هئامضو

 « قحلا رهشل ةمزاللا تاءارجالا ذاختا ةاعارم عم نيرخأآلا هثرولا امعصت ىف اهنم

 ضعب ىآرو « مدقتملا وهحنلا ىلع هثروئا ىلع ةلجؤملا نويدلا تمسق ام اذإو

 ىضاقلا نم اويلطي نأ مهل ز زاج « اهب اوصتخا ىتلا نويدلا ا

 ماكحالل اقفو نئادلا هقحتسي ىذلا غليملا نييعتو نويدلا هذه لولحب
 ٠ انها هس نع دكا وخلل باستجا ع ىأ 6 ('")اهركذ مد قت 0

 ناتداملا اهيلع تليتشا ماكحألا هذهو «© ةيريسفتلا ةركذملا عجار (؟؟)

 : امههصئاذهو 851 و 6

 ةيكحملا تلوت لجؤملا نيدلا لولح بلط ىلع ةئثرولا عيجي ملأ اذإ ةداملا

 نويد ةلمج نم ثراو لك صتخي ثيحب « ةكرتلا لاومأ عيزوتو ؛ ةلجؤملا نويدلا عيزوت
 5 ثرإلا ىف هتصخ يفاصل الداعم هتجيتن ىف نوكي ابب اهلاوما ةئيَج نمو « ةكرتلا

 لوقنم وأ راقع ىلع ايفاك انيمأت ةكرتلا ىنئاد نم نئاد لكل .ةيكحملا بترتو (أ)
 لاحتسا نإف نيمأتلا اذه سفئنب صاخ نيمأت هل ناك نأ ظفتحت نأ ىلع
 © صاخلا مهلام نم ةثرولا همدقي ىليمكت نامض ةفاضامي ولو كلذ قيقحت
 ةكرتلا لاومأ ىلع نيمأتلا ةبكحملا تبتر ىرخآ ةيوست ىلع قافتالاب ىأ

 ان مهعتيك +7

 قبس دس نكي ملو راتع ىلع نيمأت درو اذإ لاوحألا هذه عيمج ىفو (ب)
 رهشضش ىف ة ةررقملا ماكحألل اقفو نيمأتلا اذه رهشي نأ بجو < هرهش
 ش .٠ صاصتخالا قح

 ردقلا عفدي نأ ةلجؤملا نويدلا عيزوت دعب ثراو لكل زوجي - 1 ةداسملا
 ء م16 ةدايلل اقبلح لجألا لحي نأ لبق هب صتخا ىذلا

 ميما © © امم



 ىتح ؛ ةيريسفتلا ةركذملا ةرامع عم هانقس دقو : نوناقلاب ءاج ام اذه

 ٠ لجأل ءاقبإ لصألا نآ ررقي ةكرتنل ةبسنلاب هارتو ٠ ةقيقد هل انتياكح نوكن
 نامض ثراو لك هب صتخي اميخ ناك نإ : نامضلا ةئزجت عم ةكرتلا ميسقتو
 نامضلا نكي مل نإو ؛« هيف صاصتخالا قحب مكحلا مم ء نيدلا دادمل فك

 مهل نوكيو : نامضلا ازجتي ال الإو ء قاكلا نامضلاب ةيلاطملا نينئادللخ « ايات
 ٠* مهنويد ددست مل نإ « هكرتلا رئاس ف عوجرلا ىق قحلا

 نأ ثراوذ اوزاجأ نيذلا ةئيانحلا ىأر عم هتلمج ىف قفتي كلذ نإو

 نئادلا نكمي ىذتا ىنيعلا وأ ىصخشلا نامضلا مدقي نا ىلع ٠ لجآلاب كسمتسي
 ناك نإ نامسضلل ايفاك ثراولا بيصن رمتعا دق نوناقلا نأ دبي « ةدافتسالا نم

 ىقالتي كلذ ف وهو « هيلع صاصتخالا قحب ىفتكاو ةنيب ةحضاو ةعس هيغ

 ريغ نامض ىلإ هجاح ريغ نم « لجألا ءاقب نوري نيذلا نيعباتلا ىأر عم
 : هكرتلا عيزوت ليق قوت ةلاحلا نوبدلا نا ةظحالم عم هلك اذهو « ةكرتنلا

 نم اذهب هثرولا ىلع هفر نوناقلاخ « عيزوتلا كلذ ةنجؤملا نويدلا عيزوتو
 : نيتيحان

 نه نويدلا دادس اوعيطتسم نآ زاوجل ليجآتلا قح ءاقد ( امهادحإ ١

 اهضعب وا هكرتلا عابت نأ لدب مهيلإ ءىجي رخآ لام نم وأ « ةكرتلا تالغ

 ٠ اسخب نوكي نأ لمتحي وأ سخب نمثي

 ةكرتلا رمتست نأ ريغ نم نامضلا ميسقت عم ةكرتلا ميسقتب ( امهتيناثو )
 الإ دويقلا نم اقيلط ارح هيغ فرصتيو « هيبصن ددحاو لك صلختسي ال ةفوقوم

 دز امي هدحو اهتاحبت وهن لمحت ىوقح نع اهنلع اه داذ د اناهش .نوكي ام
 لبق عيزوتلا ىلإ ةجاح الف ٠ ةلاحلآ نويدلا اما ٠ ىصخش وآ ىلأم نامض نم

 : ٠ اهداو بس

 قفتم وه لب « ةعيرشلل ةفناخم نوتاقلا نم ءزجلا اذه ق ىرخ ال نحنو

 نويدلا لكب ءاخولا ةثروثآ دارا آذإ ةيوبرلا دئاوفلا ةلأسم ف الإ اهيل عم ةلمجلا ىف
 اهنأل : ةعمرشلا اهغوست ال ةيويرلا تالماعملا هذه ناغ « لاجآلأ ءاعلإو « ةلجؤملا

 ٠ مرغلل ضرعت ريغ نم منغلا فرعت الو « هسفني ايمان لاملأ سر فرعت آل
 ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا ذيفنت

 اهنآ انركذو « ةكرتلاب ةقلعتاا قوقحنا لوقلا نم ىغم اميغ انيب ١

 وه هل نيفكتو زيهجت نم هيلإ تيملا ةجاح هساسأ نوكي ام ( امهادحإ ) ناتبترم
 ا



 ةحجاح نم كلذ نأ اني دق « هئويد دآدس مث هتانح ىف اعرش هلوعد نأك نمو

 ةقالخ ىهو + هلام ىف تملا نع تيثت ىتلا ةفالخلا ( ةيناثلا ) ةبترملاو ٠ تيما

 دقو « ثيراوملاب نوكتو « ةيرابجإ ةفالخ ىرخآلاو © اياصولاب نوكتو ةيرايتخا
 وه ءادآلاب اهالوأا نأ ىلإ انرشآو « قح لك ىدمو قوقحلا هذه عزانت أنس

 :قوقحلا هذه ذيغنت نع ملكتن ذإ ؛ هيف لوقلا نآلا لصفنسوع نيفكتلاو زيهجتلا
 نآ لبقو « اهاباصو ذيفتتو « اهنويد دادس قرطو اهميسقتو ةكرتلأ نع ملكتنغ

 هذه اهعزانتت ىتلا ةكرتلا ام ( امهدحآ ) : نيرمأ نايب نم دبال َكَلَذ ف ضوخت

 ( امهيناكو ) ! ثراولا قحو هل ىصوملا قحو « نئادلا قح قلعتي ىأ ؟ قوقحلا
 ةهتقلعتملا قوقجلا رئاسلا ةيسنلاب امهتئترم امو ؟ بولطللا نيفكتلا امو زيهجتلا ام

 م

 ةثرولا ىلإ ةاخولاد لقتنت ىتلا قوقحلا ىف ءاهقفلا فلتخا دق : ةكرتلأ ١“
 2« ثروت ىتلا ةكرتلا نأ ىلإ ةيرهاظلاو ةيفنحلا بهذخ « عسومو قيضم نيب ام

 لاومألل عبات قح لكو « لاومألا ىه . نينئادلا قح اهب قلعتيو ؛ ةفالخلاب لقتنتو
 , اهل ةعباتلا ةيلاملا قوقحلاو نايعألا الإ ةكرتلا ىف لخدي الخ « ثروملل ةكولمملا
 : ىتآي ام ةكرتلا ف لخدي بهذلتآ .اذه ىلعو

 « تايلثمو تاميق « تالوقنمو تاراقع اهعاونآ لكب ةزوحملا لاومألا (1)

 دنيك « هيئان دي تحت تناك مأ كلاملا دي تحت لاومألا كلت تناكأ ءاوس
 لاومألاك : هبئان دي الو هدي تحت نكت مل مأ « عيدولاو  ريعتسملاو رجآتسملا

 ٠ ةيبسصتغملا

 اهمغ مولعم ردقم قح هل نكلو « هتزايح ق لخدت مل ىتلا .لاومآلا ( ب 0

 اهملذي ملو هتايح ق اهقحتسا ىتلا فقولا تالغ نم هبيصنك + هتاذب نيمي ما نإو

 ٠ هريغ ةمذ ف هل ىذلا نيدلاو

 وع و ارتحل رك ق رهنع راقي نكلو ٠ كوالا مدقلا نم ديرك عقلا اذفو
 دي ىلإف « هدي نم جرخ نإو © هيلع دب هل تتيثو « هتزيح ف لخد لوكا نأ

 ع ةقفحملا ديلا ىغلت ال ةلطملا ديلاو « ةلطبم هيلع ةيدتعم وأ « هنع ةتئات

 ؛ تباثك هيه ىلاملا قحلا نإف ىناثلا امأ « ىمالسإلا هقفلأ ىف ررقم وه امك

 7 دعب دب هيخ كلاملل تبثت مل نكلو

 ىه وآ « لامب موقت اهنكلو اهتاذ ىف لامب تسيل ىتلا ةيئيعلا قوقحلا ( ج (

 قحو برشلا قدك « نيعلا ةميق ق ديزتو « لوألا مسقلا نم لاومآب ةلصتم

 ا



 ىذلا سأارغلاو ءانيلا هثأروب ركحلا قحو ه ولعلا قحو : ليسملا قحو رورملا
 اوثرو نهترملا ةثرو نإخ : نهرلإ كنذكو ٠ ةزاجإلا ىف ةيولوألا قح هل لعج
 » كف اقكئوم نيدلا

 رابخ نا « بيعلأ رابخ اهي قلعت ىتلا نيعلاك : نامعألا تارابخ ( د )

 بويعلا نم ةمالسنا قح اهعمو ٠ تثرو دق نيعلا نأل . ةثرولل اقح نوكي بيعلأ
 ساسآ ىلع دقعنا ىذلا دقعلا خسف وأ اهبيع عم اهءقي راتخي نا ثراولل ناكف

 ك.ذ عم نيعلا ثرو هنإف . هيف بوغرملا فصولا تاوخ رايخ كلذ لثمو « ةمالسلا

 ىذلا دقعلا خس وأ - هفلخت عم اهئاقيإ ىف قحلا هل ناكف : هيخ بوغرملا فصولا
 نين ةنإف + نيعتلا رايخ كلذكو ٠ قاقتالا نه ء زج هنأ خم فضولا هيف توق
 ريغ دحاو ىف تياث كملا نأ هاضتقم ذإ . ءايشآ هثالث نيب نم كلملل ازييمت الإ

 + هتحن عم كلا لعتنيخ - ثروملل اقح يؤدتلا ناكو - يعم
 : لاومألا ىه توملا دعب قوقحلا اهي قلعتت ىتنا ةكرتلا نأ ةصالخلاو

 « ةنيعم وأ هل ةقثوم وأ ء هل ةعبات وأ نيعم لامل ةمداخ ربتعت ىتلا قوقحلاو
 نوكت نأ ريغ نم رايتخالاو ةدارإلا ضحمب قلعتت ىتلا ةيصخشلا قوقحلا امأ
 اهناف اهتاذ ىف الاومآأ دعت ال ىتلاو ٠ !هل ةمدخو ثروملتل ةكولمم نيعل ةعباج

 : كلذ نمو : ةافولا دعي قوقح اهب قلعتت الو ثروت ال

 ؛مهتإخ ٠ ةيؤرلا رايخو « طرشلا رايخك تحبلا ةيصخشلا تارايخلا (أ)

 اضرلا ثيح نم لب ٠ نيعلاب لصتم مئاق ببس ريغ نم خسفلا قح الإ اسيل
 ليقو اهي ةيلاطملا دعي هنإخ ٠ ةعفشلا قح كلذ لثمو ٠ اهتلمج ىف ةقفصناب
 ىهخ « راقعلل مداخ قح اهنأ ةيرهاظلا ىعداو : ةيقنحلا دنع ثروت اال ءاضقلا

 ةدارإ ىهخ « ءارشلا ىف ةيغرلا الإ تسيل اهنآ هيفنحتنا ةهجوو « لاملاب ةقلعتم
 * ناثروت ال هثيشملاو ةدارإلاو < ةكيشمو

 ىهتنت اضرآ رجاتسا نمخ « ةيفنحلا دنع ثروت ال اهنإف : عفانملا ( ب )

 موقت تناك نإو ؛ ىفنحلا بهذملا ف الاومأ تسيل عخانملا نآل © هتومي ةراجاإلا

 ٠ نامزلا نع ةهقلطم تناك نإو « هتايحب ديقتتخ

 ؛ ةيتاذ ةميق هل الام عخانملا نوريتعي ال ةيفنحلا نأ انلق امك وه ساسآلاو

 ا



 هبلإ رظن نإ دقاعلا ةافوب ىهتنت ةيصخش ةدارإ دقعلاو « دقعلا اهموقم أمد

 تيثت ال مهدنع ةيلاملا ةفص نآلا ةيفنحلا دنع الاومأ عفانملا ربتعت الو « ادرجم

 ءىشلاب عفتني نم لاقي ال اذلو « هزارحإو ءىشلا ةنايص لومتلاو « لومتلاب الإ
 ع لوكأ#ملا كلذ لومتي هنإ اكيسث لكآي نا لاقي الخ « هل لومتم هنأ هن اكلهتسم

 ذإ +٠٠ اهزارحإ نكمي ال هنأل « اهلومت نكمي ال مفانملاخ كلذك لومتلا ناك اذإو
 ىنختو ىئشالتت فاستكالا دعدو +« نآ دعم انآ بسكت لد ٠ نينامز ىقمت ال اهذأ

 نكمي الو « لومتلاب لاملا ذإ ٠ لامي تسيل ىهخ نذإو « دوجو اهل ىقيي الخ
 ٠ (؟؟)اهلوبمت

 لوبق هل فرعم نآ ليق هل ىصوملا تام اذإ هنإف : ةيصولا لوبق ( ج)

 قح لقتنم الو ٠ الودق درلا مدع ريتعأو تحصو ةيصولا تمزن ٠ هيصولل در وا

 ةدارإ هنآل : هثرولا ىلإ درلآ قح لقتنم ال ىرحألاب وأ « ةثرولا ىلإ لوبقلاو درلا

 هل ىصومتل نكلو « درقنملا باجيالاب آسشثنت ةيصولآ نأكلذ ساسأو « ةيصخش

 عغوسم ةسفن ق دسجحو نإ هيلع ءاطعلا ةنلب اعفد ىصوملا ةاغو دعب درلا قح

 . تروت ال هيصخش ةدارإ هنألا « هتاخوم قحلا كلذ طقسيم دري مل نإغ : عفدلل

 ال ةدرجم ةدارإ هنإاغ ©« هيؤرلا و: طرشلا رايخب خسفلا قح لثم كنذ ق هلثمو

 ةثرودا بناج نم درفتملا خسفلا لبقي ال اتاب دقعلا راص هبحاص تام نإخ « ثروت

 لوقا قح نآل' م هيتزجلا هذه يق ىفنحلا بيمهذزملا فال ىلع نآلا لمعلاو

 ٠ ةيجولا نوتاق ى رزتم ويم ٠1 ةقرولا ىلإ لهتم ةيسولا اق درلاو
 اذإ تاوملا ضرأآلا نأل كلذو « تاوملا ضرألا ف راجتحالا قح ( د )

 « اهئايحإ ىف قحلا هل نوكي  اهيلع ءاليتسالا نلعأو « ءايحإلا ديرم اهروس
 هذه ى ههيحي مل نإخ « تاونس ثالث ةدا قحلا كلذ ىف هعزانب نأ دحأل سيئو

 مل نينس ثالث هيلع تضم اذإ رجتحملا نآل' ؛ راجتحالا ق هقح طقس ةدمللا

 الخ ضرألا حاصي ملو : مهل كرتشم قح ف سانلا ىلع قيض دسق اهيف اهيحي
 دعي قسح رجتعا سيل » مالسلا هيلع هلوقلو « نوعفتني سانلا كرت الو عفتنا
 ٠ ('؟)نينس ثالث

 2غ ع9 ص ( ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دقعلا ةيرظنو ةيكلملا ) انباتك عجار (؟9)
 . اياجياو ابليس اهيف فالتخالاو © عفانأا ةيلامل لماك نايب اهيفن ٠

 . تاوملا ءايحإ باب ىف دقعلا ةيرظنو ةيكلملا عجار 2510
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 قحلا كلذ هنع ثروبأ ثالثلا نينسلا هذه ءانثأ ىف رجتحملا تام اذاهخ

 « ثروملل لامي اقلعتم الو : الام سيل هنأن ثروي ال ةيفنحلا لاق ؟ ثروب ال ما

 اقح سيل كلذو : ريوستلا ف قبسلا ببسي ءايحإلا ف ةيولوألا قك وه امنإ

 هيف ةتباث كرتشم لامي قلعت امنإ « ثروملل كوئمم لامب قلعتي ملو « ايلام

 ٠ نيعمجأ سانلا نيب ةيعيبطلا هكرشلا
 عنم ف ةيقنحلا ةجحو « ثروت الو ةكرت دعت ال هعيرألا قوقحلا هذهف

 كرت نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وه هكرتلا نمض ىف قوقحلا هذه رايتعا
 الام كرت نم » : ىهو « ىرخآأ ةياورب ثيدعحلا اذه ىور دقو « هتثرولخ الام

 « ١قح ود ةملك ةدايز نم ةياورلا هاله ىف ام اوركنا مهنكلو « هتثرولفخ اقح وأ

 هذهل امداخ دعي ام قوقحلا نم اولخدأو « ةمئاقلا لاومألا ىلع هكرتلا اورحقو

 ء عوبتملا عمم ةيكلملا ىف ريسي عباتلاو : اهل اعبات نوكي هنإ ثيح نم لاومألا
 : عوبتملاب قلعتت امك : قوقحلا هب قلعتتو * عوبتملا لقتني امك ةفالخلاب لقتنيو
 ريتعت ال اهنإف « ثروملل ةكولمما لاومألل همداخ ريتعت ال ىتلا ةدرجملا قوقحلا امأ

 تيثت ال ةفالخلاب ةيكلملا نإو « الالقتسا الإ تيثت ال اهتثارو نأل « ثروت الو ةكرت
 الالقتسا اهب قحلي الخ « لاومألا ىلع الإ صني مل عراشلاو  عراشلا نم صنم الإ

 *ء الام دعمبال ام

 ىلإ كلذ دعب لقتننلو . هئيلدو هريرحتو ةيفنحلا بهذم اذه ب امثال

 نم رثكأ مسوي هتلمج ق وهو : روهمجلا بهذم وهو . هلباقي ىذلأ بهذللا
 قوقحلا لك نأ ررقب وهف : ةعسوتلا رادقم قى ةمئألا فاتخا نإو ىفنحلا بهذملا

 ظحاليو ؛ هصخش ىلع اروصقم اقح نكت ملو - هنامب ةلص اهلو ةتباث تناك ىتلأ
 ةمداخ ربتعت ىتلا قوقحلا ثروتخ « ثروي هنإف « هيخ ةيصخش ةيحان هيسك ىف
 ىثلا تارايخلاو . ثروي ةعفشلا قحف « هل ةكولمم دعت ىتلا قوقحلاو « هلاومأل

 صن امك ثروي راجتحالاو ٠ ثروت معفانملاو ٠ ثروت اهلك لاومألا دوقعب قذعتت
 ناكآ ءاوس لاملاب ةلص هل قح لكف اذه ىلعو : ةليانحلا بتك ف كلذ ىلع
 .رابخك ةقالخلاب هلاقتنا نكمب نكلو امداخ نكي مل مأ « قافترالك هل امداخ

 ام لكف ..هلاوم لك ىف كلما اوفلخ دق ةثئرولا نأل كلذو « ثروي هنإف طرشلا
 هنإخ لاومألا هده ةدارإب لصتت قوقحو عفانمو لاومأ نم صخشلل اكولمم نوكي

 ةيالولاك ةيصخشلا ةيحاتلا هيغ اظحالم نوكي ام الإ « ءانثتسا ريغ نم هل نوكب

 اهنآ اهيخ ظحال عرشلاو ؛ اهل ساسألا وه ثروملا صخش نأل « ثروتال اهنإخ

 . قح ال بجاو
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 ىذلا بيسلا وه ةئرولا ىلإ لاومألا لاق تنا بجوأ ىذلا ببسلا نإخ اضيأو
 ةقيقحلا ىف ىه عفانملا نإ مث « لاومألاب اهل ةلض ال ىتلأ قوقحلا لاقتنأ بجود
 «:ةعفنم نم اهيخ امب موقت نايعألا ذإ « لاومألا ف ميوقتلا ساسأ اهنأل « لاومأ
 ثيدحلاو « هتثرو ىلإ لقتئتخ « لاومأ ىهو « اهعفانم كلم اًضرأ رهحآتسا نمخ
 ةملكو « ةلمج قوقحلا ةثارو تاثإ ىف حيرص « هتئرولخ اقح وآ الام كرت نم »
 . . + .مهرظن قف ةحيحص اهتياور «اقح »

 قى فالخلا ساسأآو « هليلدو ةكرتلا ىنعف ق فالخلا وه اذه ا“
 ظ ظ : نيرمأ ىلع موقي ىرظن

 قى ةموقم معقانملا نوريتعي ال ةيفئنحلاخ « :لاومأ ةملك ريسفت ىف : امهلوأ
 مفانملا :تناكف « ةيتاذ-ةميق امل الاومأ اهنوربتعي ءاهقفلا روهمجو « اهتاذ
 ٠ روهمجلا ىآزر ىلع تروتؤ# ةنقذحلا ىأر ىلع « ثروت ال

 ةفيظولاخ « ثروت ال ةيصخشلا قوقحلا نأ ىلع اوقفتا ءاهقفلآ نأ : امهيناك
 ةيصخشلا قوقحلا ريسفت ىف اوفلتخا مهنكلو قافتاب كلذك ةيالولاو ثروت ال
 قصحو « ةيؤرلا رابيخو « طرشلا رايخ ةيصخشلا قوقحلا ف ةيقنحلا لخدأف
 اهوربتعا لب  ةيصخشلا قوقحلا ىنعم ف قوقحلا هذه اولخدي مل روهمجلاو ؛ ثروت ال اهنآ اوررق كلذلو « راجتحالا قحو « اهب ةيااطملا دعب ولو ةعفشلا
 ٠ عسوتلا نفغيب ولو « هعبتت وأ « لالا مدخت ةيلام اقوقح

 ىأ ىلإخ « ةيرصملا نيناوقلا هيلإ هجتت ام ركذن نايبلا اذه دسعبو بال"
 ٠.٠ ؟ روهمجلا ىأر ىلإ م « ىفنحلا بهألملا ةيحان ىلإ هجتتأ ©« هجتت نيتيحانلا
 ثاريملا نوناق نأل “ لوقعم هنم هولخو « كلذ نم اًكيسش ثاريملا نوناق ف دحن مل

 هيخ سيمل كلذ قوغ وهو « ريتعي ال امو الام .ربتعي امو « لاومألا قئاقح نيبي ال
 ةوتو لاقتنالا كلذ بابسأو « ةفالخلاب لاومألا لاقتنا نايبل هنكلو « ةيكلملا سسأ لك
 لاومألا نايبل ال ةكرتلا عيزوتو ؛« ضعب ىلع اهضعب حييجرتو « بابسألا هذه
 + ثروت .ىنلا

 نوكي نأ طارتسال آلإ ضرعتي ملو « ثاريلا نوناقك ةيحانلا هذه ى وهف ةفالخلاب ةيكلملا ىعون دحأ نيبي هنألإ « ةكرتلا ئنعم نيبي مل اًضيأ ةيصولا نوناقو
 ةايح لاح دقاعتلل الحم نوكي نأ حصي وأ « ثرالا هبخ ىرجب امه هد ىصوملا
 اهيخ ىرجي ةكرت نوكي نأب هب ىصوملا ديقي أل هنأ وهف ةدابز هيخ ناك نإو « ىصوملا

+ 



 تزاجو « ةايحلا لاح ق دقاعتلا هبخ ىرجب ام لك ىف ةبصولا زاجأ لب « ثرالا

 ناك اذإو ”.اهميستت» ةفوزاك - كرتنا حزم صو ديم ال ملا سرا
 هجتن نأ الإ انل سيلق « ةكرتلا نايبل ضرعتي مث امهالك ةيصولاو ثاريملا نوئاق
 ٠ ىندملأ نونآقلا وهو « ةيكلملا نوناق ىلإ

 نيب ىرجي قسح لك رابتعإ ىلإ همومع ىف هجتي نوناقلا اذهو اه

 ؛ لام وأ : ىلام قح وه هيمحيو نوناقلأ مكحل عضخيو « لماعتلا هيف سانلا

 ءاوس ؛ ةيلاملا ةميقلا وذ ء قحلا وه ديدحلا ىناملا نوناقلا فرع ف لام اه

 ةيبدألا ةيكاملا قوقح نم اقح ناك مأ : ايصخش اقح ناك مآ اينيع اقح ناكأ

 وه ءىشلا نأب . ءىشلا نيبو هنيب نوناقلا اذه قرفيو ٠ ةيعانصلاو ةينفلأو

 ٠ ءايشألاب ةقلعتملا قوقحلا وه رظنلا اذه ىلع لام اخ ('*)قوقحلا لحم

 ترقتسا كلذلو : روهمجلا ىأر ىلإ هجتي وهف اذه ىلعو « قحلا لحم ءايشآلاو

 : ةيئانثتسا روص ق الإ ٠ ةراجإلا ةثاروو ؛ ةعفشلا قح ةئارو ىلع ماكحألا هيغ

 اهتايحإ دعب اهكالتماو ؛ اهحالصإب هل نذأ نا روبلا ىخارألا حالصإ قح ةثاروو

 ىلإ مكاحكا نيد فالخ عضوم ةعفشلا قح ناك دقلو
 تعاج مذ ١ هيت ةنس

 بابسأ ىف ءاجو ء ثروي ةعفشلا قدح نأ تررقو !ةممه ةنس ف ضقنلا ةمكحم

 : هصخ ام اهمكح

 سيل وأ ٠ هتثرو ىلإ صخشلا نم لقتنيف الام ءىشلا نوك نإ ثيح نمو »
 هؤ ةداملا تناك أذإو« تالمأعملا ميمص نم ةلأسم ف ثحب وه ٠+ لقتنب الق . الام

 نونئاق ىلإ ثيراوملا ماكحأ فرعت تلاحأ دق ) ميدقلا ىأ ) ىناملا نوثاقلا نم

 لاحملا نوناقلا ماكحأ قبطت نأ ةلاحإلا هدهب دارملا نإق « ةيصخشلا لاوحألا

 ثراإلاب لقتسي هنوككو « ثراو ريغ وأ اثراو ناسنإلا نوكك ثرالا لئاسم ىلع هينإ

 امأآ ه هتاذ ىف ثرإلا قح هيلع موقب أمم كلذ ريغ ىلإ © هريغ هيك هكراشب وا

 ال اهبفت وأ أهتيلام توش َْق مكملاخ « قحلا اذه عوضوم نوكت ىتلا ءابشالا

 ق لخدباام لكى مجرما ههحو وه ىذلا ىعضولا نوناقلل اعيت الإ نوكي

 ٠ « لاومألاو تالماعملا ةركاد

 ناسنإلل عفا موقتم لك وه نوناقلا حالطصا ىف لاملا نإ ثيح نمو و
 نايعألاك 4 ايدام أكيش لاملا نوكي امكو © هريغ نود هد كو هب رئآتسم نأ حصي

 ىسرم لماك روتكدلا ليلجلا ذاتسالل ديدجلا ىندملا نوناتلا حرش عجار (؟ه)

 1١١ ٠ ص الح

 اس ةالا#



ا يو ذتج --ك نوحي كاك 4 ساوحنأ دبل قت ىتلا
 00 ىتلا 

 + (5)ء الام 8 بجوغ ٠ راثئتسال' ةيلباقو موقتلاو مفنلا

 ديدجلا ىناملا نوئاقلاو 000 ىندملا نوئاقلا نأ اذه نم ىرتو

 اهيف ىرجتو صخشلا اهي رثأتسي نأ نكمي ىتلا قوقدلا لك رابتعا ىلإ ناهجتي
 ءايشألا ربتعمو ؛ قوقحلا ىلع ةيلاما رصقي ديدجلا نوناقلأ نإ لب . الام هتيكدم

 « ثروملل تناك ىتلا قوقحلاو ةيداملا ءايشألا ىه ةكرتلاغ كلذ ىلعو .
 « ءاهقفلا روهمج هاترا ام بْن وهو . هتاذ ف لوقعم اذهو . ا

 ىلع ةروصقم نوكت عفاتملاب ةيصولا نأ ظحالي هنا ديب ء ةيفنحلا هبغ 0

 نوتات هيلع ضو سنع كلذ نأل « نامزلا نع تقلطأ نإ هل ىصوملا ةايح
 ٠ ةفينح ىبأ بهذم نم اذه قتشا دقو : هب لومعملا نوتاقلأ وهو ٠ ةيصولا

 نيفكتلاو زيهجتلا
 نع تيملا ىنغتسي نأ دعب الإ ىصوملاو ةثرولل قح ال هنآ انررق . "6

 ريغ نم هلثمي قيلي امب هريبقتو هنيفكتو هزيهجتب نوكت هلام ىلإ هتجاح ناو : هلام
 امدقم نيفكتلاو زيهجتلا نوكي اذه ىلعو : هنود ديدستبو ٠ ريتقت وأ ريذبت
 ىلع مدقم هنإخ « نويدلا ىلع هميدقت امأو : بير الب ةثرولا قوقح ىلع
 « ةافولا دعب زيهجتلا نأل « ةاخولا لبق ةكرتلاب ةقطتم نكت مل ىتلأ نويدلا

 ىتلا نويدلا ىلع ةمدقم هذهو « ةايحلا ف لكأمو سبلم نم ةيصخشلا ةجاحلاك
 زيهجتلا ميدقت ىلع ءاهقفلا عمجأ كلفتو « ةايحلا ىف ةكرتلاب ةقلعتم تسيل
 كلذ ىف كا هل ؛ ةايحلا ىف ةكرتلاب ةقلعتم نكت مل ىتلا نويدلا ىلع نيفكتلاو
 ةيناسنإلا قوقحلا عم فلاختي وهو : ساسأ مهمالكل سيلو . ةيرهاظلا ىوس
 ٠ هيلإ تفتلي الخ ةقايلثاو
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 اهلك ةكرتلا تناك اذإخ « ةاخولا لبق ةكرتلا نايعأب ةقلعتملا نويدلا نع رخؤي
 ؛ هدادس نم لضفي اميخ وأ « هدادس دعب الإ زهجي ال هنإخ « نيد ق هنوهرم
 ةكرتلا ىف نكي مل اذإ هتايح ى هتقفن هيلع بجت تناك نم ىلع هزيهجت نوكيو
 اهب قلعتت ىتلا نابعألا نأ كلذ ىف مهتهجوو : نيفكتلا وأ زيهجتلل ىفكي لضاف

 عيبب الخ « ةصاخلا هتجاحت ولو « اهيخ فرصتلا كلمي ال هتايح ىف نينئادلا قوقح
 هسفنل رجؤيل الو ؛ هل اسبلم اهب ىرتشيل آلو « اهنمث نم لكآيل ةنوهرالا نيعلا
 هيف قحلا هل نوكي الأ ىلوأف : هتايح ىف كلذ كلمي ال ناك اذإو ء هنكسل انكسم

 اهفعضي نأ ال « نايعألاب قوقحلا قلعت ىوقي نأ هنآش نم توملا نآل ٠ هتافو دعب
 نويدلا لعجب توملا نإو اهفعض نابعألا ىوقتف « اهلامتحأ نع فعضت ةمذلا ذإ

 اهب ةقلعتملا فعضي ال ىلوألابغ « لبق نم اهب ةقلعتم نكت مل نإ « نايعآلاب قلعت
 ٠ ىهقفلا سايقلا رياسي ىأرلا اذه نأ ىرتو © هلبق نم

 ريغ ىهو : ىفنحلا بهذملا ف ىرخآلا ةياورلاو ةلياثحلا ةمجو امأ
 دنع ةنأ ىرت الآ « نويدلا رئاس ىلع ةمدقم صخشلا تاجاح نأ ىهف ةروهشملا

 زيهجتلا سيلو هتك سو « هسيالم هل ىقبت لاومآلاب نويدلا قلعتو سالغإلا
 : لاومأ صخشلل نوكي نأ لوقعملا نم سيل هنأو 6« ليدقلا اذ_ه نم الإ نيفكتلاو

 اذه نأو هسبالمك الإ سيل وهو « نفك هل ىدجتسيو « اهب ةقلعتم نويدلا تناك ولو
 ٠ ناسحتسام هيشآأ ىأرلا

 زيهجتلا نورصقي امنإ : ىأرلا كلذ نوررقي نيذلا ةلبانحلا نأ ظحالبو
 لبق نينئادلا قوقح اهي تقلعت دق اهلك تناك ولو ةكرتلا نم ذخؤم ىذلا
 « ليلقي هتبق تتام دق ةجوز هل تناك ولخ « طقخ هنيفكتو هزيهجت ىلع + هتاخو

 وأ © اهلام نم نوكي اهنيفكتو اهزيهجت نإخ « نفكتو زهجت نأ لبق وه تامو
 « وه هنيفكتو هزيهجت الإ ةكرتلاب ةقلعتما نويدلا ىلع مدقي الخ“ اهئايلوأ لام نم

 داز هتكلو « ماقملا اذه قى ىلينحلا بهالاب نوتاقلا ذخأ دقلو مث

 .. ةافولا لسبق ةكرتلاب ةقطتم تقاك ولو .. اهلك نويدلا ىلع محسقي ملخ هيلع
 هيلع بجي نم زيهجتو + هنيفكتو هزيهجت مدق لب « طقخ هنيفكتو تبملا زيهجت
 هكرتلا نم نفكو زهج « نفكي ملو زهجي ملو هلبق تام نبأ هل ناك ولخ ؛ هزيهجت
 ىلع داز دق نوناقلاف . ةأاخولا لبق نويدلا اهب تقلعت دق اهلك تناك ولو

 ٠ (؟")هيلع رصتقي ملو ىلينحلا بهذملا

 اهينق ؛ ثارملا نوثاق نم ةعبارلا ةداملا هيلع تلمتسشا ام ضعب اذه (؟9

 نفدلا ىلإ ثوملا نم هتقفن همزلت نمو تيملا زيهجتل ىفكي ام ( الوأ ) ةكرتلا نم ىدؤي »
 . « .. تيبملا نويد ( ايئناث )

 فهي

 ( ثيراوملاو تاكرتلا 2 4« م)



 هتجوز - اهنويد تقاك امفيك ٠ ةكرتلا نم هنيفكتو هزيهجت بجي نممو
 بجوأ ذإ اهلعشي نوئإقلا صنو ٠ تنفكو تزهج دق نكت ملو « هلبق تتام اذإ

 ىلع اهتقفن بجت تناك ةجوزلاو « هتقفن هيلع بجت تناك نم نيفكتو زيهجت

 وهو « ىفنحلا بهأملا ىف نيئآر دحأ اذهو « ةرسعم وأ تناك ةرسوم اهجوز

 ةيجوزلا نأ هتجحو ٠ دمحم ىأر ىناثلاو ٠ ةفيئح ىبأو فسوب نك نيخيشلا ىأر

 قافنالل ةبجوم ةقالع ةمث دعت مل * ةيجوزلا تعطقنا آذإو «:ةاخولاب تغطقنا دق

 لب « ةل_ص تسيل ةيجوزلا ىف ةقفنلا نآلاو ؛ نفكلا بوجو هيلع بترتي ىذلا
 سابتحالا ءازج ىه

 تلاز ام ةيجوزلا قوقحلا بيس ىه ىتلا ةيجوزلا نأ نيخيشلا ةجحؤ
 تعطقنا دق ةيحوزلا تناك ولو « ثاريملا تيث كلذلو « اهراثآل ةبسنلاب ةتماث

 نوكت جوزلا بناج نم اهقوقحف ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإو « ثاريملا تبث ام ةافولاب

 بجاو « ةقفن وهو « زيهجتلاخ اهتايح ف هياع ةبجاو ةقفنلا تناك اذإو ٠ ةمئاق

 هيش اهل نكلو ؛ سايتحالل اصلاخ ءازج تاقفنلا تسيلو « اهتافو دعب هيلع
 وهو « اهيسانت ةروص ىلع ةافولا دعم ةبجأو تناك تالصلاب اههبشلو « تالصلاب

 ٠ زي.هجتلا
 نخدم نأ ىلإ ةافولا تقو نم تيملل مزلي ام وه بولطملا زيهجتلاو "8

 روصحأ نم : ةزانجلا تاقفنو « ل را قباد امي هريق ل

 هيف وأ « اعرش اركنتسم نكد مل ام فرعلا ىلإ كلذ ىف رمألاو « كلذ وهنو لقن

 هسبخ مهجتي ىذلا قدارسملا 0 ُق لضخدي كلذ 7 فارسإ

 ٠ كلذ وحنو « نوزعملا هي ليقتسيو « ةزانجلل نوعيشملا
 هولي ناك اهو .نايعإو راسب نما رمعستلا لاح (8)نفكلا ف ظحاليو

 01 ياا يت ل ىلع نبا نع نسبا اعالي حال

 هيد رد محرر نم لاحر « علا لع مع لحي دردلا فاضل
 نوكو « ةييقلاو ددعلا ثيح نم طسوتملا هيف راتخي نفكلا نأ ظحالي (؟)

 ىلغأ نم نوكي ةييقلا ثيح نمو « ةأرملل ةسمخو لجرلل باوثأ ةثالث ىلع ديزي الا ةنسلا
 ىلع هلاوحآأ ةماع ىف هسيلي ىذلا طسوتملا نمو« ءاهقفلا ضعب لوق ىلع سيلي ناك ام
 ىهو ( ةيانكلا نفكب ىفتكي ةقرغتسم ةكرتلا تناك نإ رفعج وبأ هيقفلا لاقو « هريغ ىأر
 ءارهتعم وهو © كلذ ريث فرعلا نكلو « هقفاوي ةقاصخلا مالكو# هرتست ام



 ام نوكي نأ ريغ نم دصتقلا نكمأ اه ةَحَفلا ظحاليغ ع« مهددعو فانك

 ؛ نونئادلا هب مزلي ال فرعلا هبجوي امع ةدايز قفني ام لكو : عرشلا هركنتسي
 هقفاوي نم لكو : هل انماض هقفنأ نم نوكي لب : ةثرولا نم رصقلا مزلي الو
 نيفكتلاو زيهجتلا دعبو « ةيعبتلاو نامضلا ف هكيرش وهغ نيدشارلا ةثرولا نم
 لبق ةكرتلا ةمسقو : اهديدست قيرط ىف لوقلآ لصفنلو ٠ نويدلا دادس نوكي
 ٠ نوناقلا قو عرشلا ق اهددسب نمو ؛ ديدستلا

 نويدلأ ديدست

 ىه لب ٠ ةدحاو ةيترم تسبل ىفنحلا بهذللا ىف نويدلا نأ انلق "8

 ةنوهرملا نايعألاك « ةافولا لبق ةكرتلا نابعآب تقلعت ىتلأ نويدلا اهلوأ بتارم

 دج ىلع مت ٠ هي قلعت نقلا نيد نافل نقلا نق ىإ نيردسملا تلا
 بتارم ىف هعضوم ىف كلذ انيب دقو ٠ ضرملا نويد !هيلت مث ٠ هحصلا نويد
 ةقلعتملا ددستخ كلذي اديب ةكرتلل ةقرعتسملا نويدلا دادس دنعو . نويدلا
 نوكي لضخ ام مث : ةحصلا نويد نم اهريغل نوكب ليضف امو « نابعألاب

 نإ ؟ نويدنا ديدست ىنوتي ىذلا ذفنملا نم نكلو .٠ ضرملا نويد باحصأل
 نإغ ٠ اهل ةقرغتسم نوكت الآ امإو « ةكرتلل ةقرتتسم نوكت نآ امإ نويدلا
 وه نويدلا ديدستب مايقلا ىتوتي ىذلا نإخ « ةكرتلل هقرعتسم نويدلا تناك
 تيما ةمذو « هنع بان هنأ هتكرت ىلع ايصو تيما هراتخا ىذلا ىمو'
 انررق امل *: ءىش اهنم ةثرولا ىلإ لقتني من هتمذ ىلع هكالمأو « ةمئاق تلاز ام

 هيلع صن ام ىلع ةثرولا ىلإ اهتيكلم لقتنت ال نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا نأ نم
 هتاوما ىلع فرشي ايصحو راتخأ دق تدملا نكي مل اذإو . ىفنحلا بهذملا ق

 « نيدلا ددسيو هكرتلا عيبي نم نيعي ىضاقلا نإخ : هاياصو ذفنيو هنويد ددسيف
 عراسي أم عيبيو ةكرتلا رمآ ىلوتي وهخ « نينئادلا عم ةلماعملا ىلوتيو
 ىتلا نويدنأ ىضاقتيو « راقعلا مث ؛ تالوقنملا رئاس عيبب مث « فلتلا هيلإ
 ةقرعتسم ةكرتلا تناك !ذإ مهل ةيكلم ال ةثرولا نوكو « سانلا لبق تيملل نوكت

 تلاز ام لم . امت اعاطقنإ اهم مهتلص تعطقتا هنأ هدنعم سبت ؛ نويدلاب

 دادسب اهصالختسا مهل زوحم كلذلو : ثروملا نع ةصقانلا ةفالخلا ةفص مهل

 ىصوذل سيلو : مهنويد لو بق ىلع نونئادلا ريجيو « نويد نم اهيلع ام
 ضعب ريجبي نأ ىضاقلدو ٠ كلذ ىلع ابضرتعي نأ ىفاقلا ىصول الو راتخملا

 كلذ مهريغ ادحأ ربجي نأ هل سيلو « اهنويد دادسو ةكرتلا مسيب ىلع هئرولا

 نم ةثرولا نم ميقي نآ ىضاقلل ناك راتخم ىمو تيملل نكي مل نإخ ؛ رابجإلا

 مس ثا



 عل .رهاظم نم رهظم اذهو « انركذ امك هريجي نأ هلو ؛ ةكرتلا ىفصب
 « ةقرعتسملا ةكرتلاو ةثرولا

 ةراسملا وأ: نويدلاب ةقرتتسملا ةكرتلا نويد ديدبق ةقيرط هذه
 ةقرغتسملا ريغ ةكرتلا أف نويدلا ديدست امآ « ىندملا نوناقلا ريع امك
 ىلوتيب ىذلا وه هئإف هل اراتخم ايصو كرت دق ناك نإ تيملا نإ “ نيدلاي

 اهنم ددس دوقن اهيخ ناك نأب اهسنج نم لام ةكرتلا ىف ناك نإخ « نويدلا ديدست
 ناكأ ءاوس « نويدلا دادسل ىفكي ام ةكرتلا نم عاب دوقن اهيخ نكي مل نإو
 لوهقنملا قو راقعلا عيبب نأ هل له نكل « كلذك اونوكي مل مأ نيدشار ةثرولا
 ؟ هيافك اهضعب ىو اهلك ةكرتلا عيبب نأ هل لهو ؟ نيدلا دادسا ىفكي ام

 ف مأد ام أ راقع م ال هنإ . هد ىثفملا حجارلا امهلوقو نادحاصلما لوقد

 00 ا دادسل ىفكي ام لوقنملا
 نإذ « ءانغ اهضعب قو اهلك ةكرتلا عيبي ال كلذكو « تآلوقنملا رئاسب ىنثي مث

 دادسل عيبلا نآل كلذو « ىقابلا عيبي آل ىفكي ام راقعلا ضعبو لوقناا ف ناك
 « ريغلا قمح ق فرصت هيف دئازلا عيب نآلإا ؛ هردقب عيبلا نم ىفتكيف ؛ نيدلا
 فرصت وه مث « كلذل ةغوسملا ةرورضلا رادقمب الإ مهيلع تبثي الخ ةثرولا مهو

 ٠ ةكحلم ٌةرورض ريغ نم ةثرولآ كلم ف

 زا قرفتسم ريف نيدب ةنيدم ةكرتلا تناك اذإ هنإ ةفينح وبل ةلاقو
 نأ كلذ ف هتجحو « اهنمث نم نيدلا ددسيو « !هلك اهعيب راتخملا ىمولل
 ءىش قف تتبث اذإ ةيالولاو « عيبلا ةبالو راتخملا ىحوللف ةئيدم تناك اذإ هكرتلا
 نيدلاك (؟*)ةكرتلا ءازيجأ نم ءرزج لكب قلعتم نندلا نألو <« ةئزحتلا لبقت ال

 ليبس ىف اهلك عابتخ « ةنوهرملا نيعلا ءازجأ نم ءزج لكب قلعتي نهرب قوثوملا
 ىلإ ىدؤي دق لكلا عيب عنم نألو “ ةكرولل نوكي نيدلا دعب ىقيم امو « دادسلا
 نم ناكخ « بير الب ررض كلذو « ةيقانلا ةيكللا ىف عويشلا ىلع ىرتشملا هكرش

 0 ا
 حل نونأقلا َكلذي ذخآ دقو « نيبحاصلا لوق ىلع تملع امك ىوتفلاو

 ٠ القعو اعرش لوبقم وهو

 . 251/15 ءزجلا نيعملا حتتف عجار (؟9)

 . ملو9 ةداملا كلذ ىف أرقثا ؟؟)
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 اهب ةقرغتسم ريغ ةكرتلا تناك نإ نويدلا ديدست ىف مكحلا وه أذ
 عيبب نم ىضاقلا ميقي لهخ : اراتخم ايصو كرتي مل نإو « اراتخم ايصو كرتو
 أراعص اوناك نإ هئرولا نأ ءاهقفلا ررق دشن ؟ نويدلا ددسعتل هكرتلا ضعب
 « اهنويد ديدستل هكرتنا ضعب معيبم نم ىخاقلا ماقأ نيدشأر أونوكي من وآ
 ضوفي ناي راغصلا ىاع ةيالولا هل نم وه هنيعي ىذلأ ىصولا نوكي نآ حصيو
 هينع ناكف ٠ سانلا قوقحل ارظان بصن ىضاقلا نآل اضيأ رمألا كلذ هبئلإ
 ددسيو ٠ ةكرتنا نم عيبم نم ةماقإو ؛ مهنويد ديدست ق ءامرغتأ ةئواعم ىلوتب نأ
 نيذلا مه مهنا ةرهوجلا نع ردلا بحاص لقن ارابك ةثرولأ ناك نإو + نمثلا
 نيذلا مه مهنأل ٠ اهديدمتل هكرتلا ضعب علسيبو : نويدلا ديدست نولوتد

 اولطام نإ ةنرولا نأ كس الو (")اهصيلخت مهيلع ناكف هلام ف تيملا اوفلخ
 ةادسل هكرتلا عيب ىلع مهلمحل ءاضقلاب اوناعتسأ مهنويد اوددسم ملو ءامرعلا

 قونح تن نإو « ةرشابم ءامرغناو ةثرولا نيب نوكت ةقالعلا نأ ىآ « نويدلا
 مدفني هنإغ . ءاضقلاب ةناعتسالل ةورطضا اذإ مهنأ الإ « ةكرتلاب هقلعتم نينئادلا
 هترولا نم ءاضقلآ نيعي دقو . هنيد ءافيتسا ف ميرغ لك نيعي امك - مهل انواعم

 ٠ ديدستلاو عيبلاب موقي نمم

 ةرسوم تناكا ءاوس : ةنيدم ةكرتلا تناك اذإ مكحنأ وهاذمه ع5
 باحصأ مه ةثرولاف ه اهنف ةبصو الو ةنيدم ريغ تناك نإف « ةرسعم تناك مآ
 نم هدودح تزواجت ام راتخم ىصو كانه ناك ولو © !هيخ لماكلا نآشلا
 نع ةفالخ نم هل امي هل نا ديب « ةثرولا نم نيرصاقتا نم هيلع ةيالولا هل نوكي
 نآ هل نآو « ةثرولا نم اهقحتسمل اهملسيو « اهتويد ىضاقتب نآ ةيالولا ىف تبيملا
 ةيشخ ؛ اهنع نيبئاغ رابكلا ةثرولا ناك اذإ اهظفحل ةثرولآ تالوقنم عبيب
 هنأل اهذيفنت ناطلس هل ىصولاخ هيصو تيملل ناك اذإو « اهداسفوأ « اهعامض
 نأ ىضاقلل سيلخ ةنيدم ريغ تناك نإ ةكرتتا نأ ظحالبو ؛ كلذ ىف تملا ةقيلخ

 ىضُ قتلا مهنيب اميف ةثرولا فلتخا نإو ٠ ناك عضو ىأب ايصو اهيلع بصني
 , لخدتي أل « ضعب ىلع مهضعب ىغبي نيذلا ءاطلخلا نم ريثك نأشك هنأش مهنيب
 ٠ مهنيب لصفلل ىعد اذإ الإ ءاضقلا

 ةكرتلا ةمسق
 هنإ « ةكرتلا ةمسق ىلإ لقتننلو ٠ نويدلا ديدست ماكحأ هذه ما“

 اهيخ تناك نإو « كلذ ف فالخ ال ةزئاج اهتمسق نإ ةنيدم ةكرتلا نكت مل اذإ

 .٠ 1015 ص ؟ حج نيعملا حتف عجار (1)
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 آاميخ ملل لو ريش ريغ نم هل ىصوألاو ةثرولا نيب نوكي ماستقالا نايف ةيسصو

 ٠ ةفصنتل ءاضقلاب ناعتسا ضعب ىلع مهضعب ىغب نإو « مهنيب

 هييصن هل ىموملل زرفي نآ هل اراتخم ايصو كرت دق تيملا ناك ولو
 6 نيدشار اوناك نإ ةثرولا نم دحاول زرفيم نأ هل سيلو « نييئاغ ةثرولا ناك نإ

 نع هل ىصوملا مساقي هن: ىأ « ةثرولآ مساقي الو : هن ىصوملا مساقي وهف
 اهدمتسا ةثرولا نع هتمأين نذل * هل ىصوملا نع ةترولا مسأقب الو نييئاعلا ةثرولا

 نع ةباينلا ةفص هسل سيلو « هتيصو ذيفنت ىف تيملا نع ةفالخلاب هتياين نم
 واس نرد نهضت نييلو تاجا نع ةيسولا رزقت نأ هل قثل( ركل يحول
 + انئاغ ناك اذإ الإ ةثرولا نم دحاو

 مد ال ةترتلا نإخ ٠ اهل قرعتسم نيدب ةئيدم ةكرتملا تناك اذإو ١

 ةلمحتم ةصح لك نوكت نأ ىلع اهتمسق .ةيعفاشلا زاجأو « ةيفنحلا بهذم ىلع
 نأ نورب ةيفنحلا نأ نم هانيب ام فالخلا كنذ ساسسأو «© نيد نم اهصخيب ام
 ع ةكزجتلا ليقي ال اهيغ نامضلأ ناو ٠ قارغتسالا دنع ةثرولل تبثت ال ةيكنملا
 ةيكلم مسنمي ال نويدلاب ةكرتلا قارغتسسا نآ نوري ةيعفابيشلا نأو
 ليقي نيدلل ةكرتدا نامض نأو « ههب نينكىدلا قح قلعت عم اهل ةثرولا
 قدت ,سا نمخ ةكرتلا نم اهيبساني ام نيدلانم ةصح لك عبنخ (”"زهكزجتلا

 طوحأ ةقينح ىبأ بهذم نإو : اذكهو « نويدلا فصن هيبصنب قلعت هزرخآو أهفصن
 اهتلقثدو « نويدلا اهب تطاحآ دق نابعأ ةمسق ةدكاخ ام ذإ ؛ ىدجاو نينئادنت
 ٠ ءامرغلا ةيئاطم

 امك ةرسوم تناك وأ * قرغتسم ريغ نيدب ةنيدم ةكرتلأ تناك أذإو - 8
 ديب ع« ةمسقلا زاوج ىلع اقفتا ىعفاشلا عم ىفنحلا هيسمفلا نإف « نوناقلا رمع
 صصخب نأ ىلع ةمسقلا نوزيجي ةيفنحلاف « همسقلا سش قى نافتتخي ةمهنأ
 ىقابلا مسنقيو « اهل طايتحالا عم اهعسيو ؛ هنم قوي هكرتلا نم ءزج نويدنل
 ٠ ثاريملا ةيصنآو « اياصولا .رادقمب هل ىصوملاو « ةثرولا ىلع

 اهنم ةصح لك لمحتت نأ ىلع ةثرولا نيب ةكرتلا نوعسقي ةيعفاشلاو
 + نامضلا ةكزجت قف مهبهذم ىلع ريس كلذو « نيدلا نم اهتصح

 . آ١٠١5 ص سداسلا ءزجلا نييدتلا حرش عيجأ (5؟)
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 اهنإخ « ةافولا لبق ةكرتلا نم نيعب قلعت دق نيدنأ ناك اذإ هنأ اتحالبو

 ٠ ىعفاشلا بهذم وه امك ٠ اهيف ًازجتي ال نيدلا نام نأل : قافتالاب مسقت ال

 لوأ نم !وررق مهتأل . دحأو قطنم ىلع نوريسي ةيعفاشلا نأ كش الو

 ؛ ناسحتسالا ليبس اوكاس نيذلا مهف ةيفئحلا امآ « نامضلا ةئزجت زاوج رمألاا

 نا ىهو . ةلهسلا هقيرطلا هذهب نامضتأ هكزجت مدع ةدعأق هب اوففخو

 همسقلا نوكت نأ ىلع ىقايلا مسقبو - أاهتوبد دادس اهضعم ةكرتلا نم !وصصخب

 نويد ترهظ وأ : هب فوب مئ وآ « نيدلل صصخملا ءزجلا كله نإ ضقنتل ةلبات

 نيد تيملا ىلع ناك ولو » : لوقي وهخ نيبستنأ بحاصل ةملكلا كرتنلو ء ىرخآ

 نال هلاخلا هذمع ق ةكرتلا نوكلمي ال ةثرولا نآل * ةمسقلاو حلصلا لطب طيحم

 همدتم هتجاح نأل . ثراولا كلم ىف ةكرتلا لوخد نم عنمد قرغتسملا نيدنا

 نألا حلصلا زأج هكرتنا ق عجرب الآ طرشن لجر نمَح ولو :.ء+ ثرإلا ىلع

 وهو ليصآألا ةءارب طرشي ةلافك هذه
 تيم لام ولخيف : ةلاوح ريصتخ « تبملا

 مهل ىعمني ال نيدلاب اقرعتسم نكي مل نإو ٠٠+ هيخ مهفرصت زوجيف نويدلا نع

 زوجي الآ سايقلاو ٠ اناسحتسا زاج كلذ اولعغ نإو « هنع أوحناصي وآ هومسقم نأ

 ءزج ىلإ فرصلاب ةيولوألا مدعل نيدلاب لوغشم ةكرتلا ءازجأ نم ءزج لك نآل
 د هثرولا كلم ىف هلوخد نم عنميق قرغتسملاك راصف « ءزج نود

 نأسحتسالا هجوو

ريغ عسنم ولف « ليلق نيد نع ولخي ال ناسنإلا نأ
 ىدا ثراولأ كلمت قرغتسملا 

رضلل اعفقد هنوكلمي مهنأ انلقخ « الصأ اوكلمي الأ ىلإ وأ ؛ جرحلا ىلإ
 مونع ر

 اليخ نيدلا هب ىفقي ىتح كرتبو نيدلا ردق ةكرتلا نم نوعفري مهنأ الإ

 ٠ « ملعأ هللاو ةمسقلا ضقن ىلإ اوجاتحم

ةقرغتسم ريغ تناك اذإ ةكرتلا نأ حضاولا صنلا اذه نم ىرتو
 « نيدلاب 

 اليكل اهتعسق زاوج ناسحتسالاو « نامضلا ةئزجت مدعل « مسقت الآ سايقلاغ

و « يسيت كش الب اذه ىفو « ةرسوم ةكرت ىلع ليفت نيدب ةثرولا راضي
 عمج

 ٠ نيكلالا ىلع لبهستلاو : نامضلا ةكزجت نيب

نأ ىري هنأ ىخركلا نع نيعملا حتخ ف ءاج دقلو
 زاوج وه سايتقلا 

لو : زاوحلا مدع ناسحتسالا نأو« نيدلا ءزج صيصختو ةهمسقلا
 اذه نك

 ٠ حضوألا وه نييبتلآ بحاص لقن ام ذإ (؟4)بيرغ
 غ0
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 صصخملا ءزجلا قوي مل اذِإ ضقنت أهنإخ أناسحتسأ ةرقاج ةمسقلا تناك اذإو

 ىلع عوجرلا لهسيل ليفك ذخؤي له نكاو « كله اذإ ضقنت امك ؛ اهب نويدلل

 ٠ ليفك مهيلع ذخؤي ال : ةفينح وبآ لاق ؟ ءافولا صقن وأ كالهإ دنع ةثرولا

 اهيفخ * نيستلا ةيشاح 3 فالخلا كلذ ءاح دقلو ه ذخؤد : نامحاصلا لاقو

 : هيصن ام

 نيدلأ بحاصو ملعب وهو « ةمسقلا ىضاقلا نم اواو

هل كلم ال هنأل « مسقي ال اقرختسم نيدلا ن اك نإف « بئاغ
 ريغ ناك نإو + م

 املق.: لاقو نسحتسا هنكلو ءاةلينح أ لوقا ويه و٠ كل نا كل قردحم

 رظننخ ٠ ةرشع نيدد فالآ ةرشع فقن نأ حصي الو ؛ ريسد نيد نع ةكرت ولخت

 اهأ ء هدينع كلذ نم ء ءىش ليفك ذخؤي الو « نيدلا ردبق فقوبدو ©« نيقيرفلل

 * « ("”)اليفك ذخايخ امهدنع

 ٠ ١ دحألا هيخ ةراضم ال رين لهبس

 ةمسقلاو نويدلا دادس ىف ىندملا نوناقلا هب ىتأ ام

 هميقي نم وأ راتخملا .ىصولل تعضوف « ةعيرشلا هب تءاج ام اذبه مم
 رهغ ةكرتلا امآو ء نينئادلا عم اهيوسي نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا رمآ ىضاقلا
 ةيفاتو نويذلا داذست ىلع لتتعلا امنا رادخاا ىفولا تفوتك ةكرشلا
 مهو نشادلا نمو « كدلسملا مهو ةكرولا نيب نذالاغ ىعو نكي مل نإو «اناطرلا
 امي نيدلأ قلعت نم وأ « نيدمو نكاد نيب نأشلك كالمألاب مهنويد تقلعت نيذلا
 نيب نآشلاك مهنيب نأشلا « ءاطلخ مهنيب اميخ ةثرولاخ نويد نكت مل نإو « هل
 ءاج املخ « ميدقلا نوناقلا ىضتقم ىلع لمعلا ناك كئذكو « ءاطلخلا
 نوناسقلا نم تاكرتلا تايفصت مافن هعم راعتسا دقو ءاج ديدجلا نوناقلا
 ثيروتلا نوناق ف ةيكلملا نآل « ةفلتخم ثيروتلا سسآ تناك نإو ىسنرفلا
 رايتخا ال ايربج الاقتنا هانركذ ىذلا ليصفتلا ىلع ةاخولا روف لقتنت ىمالسإلا
 ىهخ « ىسنرفلا نوناقلا ىف ثيروتلاب ةيكلملا امأ + ثراولل الو ثروملل هيغ
 :لبق:نإؤ ٠ ثراولا نم لوبقلا ددجو اذإ الإ اهليهس لماكتي ال ةيرايتخا ةيكام
 نكل © ان نئاذللو ثراولل ةيرورض ةيفصتلا تناكف اهمرامب اهلمخت ةعارولا

 . اله ص مه جي نييصلا ةيشاح (؟ه)

 تكا اه دم



 ء ةلماك هقمو_ذةح ءاقيتسا نكادلا نمضب ىكلو » لمحبي امو كلمي ام ثرآ ولا :

 ىسترفلا ةيفصتلا ماظنب ثراول ! مازئإخ ٠ هيغ مرغ ال متغم ثاريملاخ هعيرشلا ىف امأ

 آل ملظ ىهف ٠ هفقح نم قىلا بحاص نكمتل ةنيعتم نكت مل نإو : هم ةراضم

 نيلصفم ةيفصتلاب ةصاخ ىندكلا نوناقلا ف ءاج أمل ضرعتن انسلو « هل رربم

 - اهيذ ماكحألا سوعرل ض رعكن ايننكلو اهماكحأ

 !ذإ ةمكدملل ايزاوج ارمأ فصم نييعت لعج هنأ دجن ام لوأو - 5
 ٠ قوتملل راتخم ىصو ةمث نكي مل اذإ ٠ ةثرولا دحأ وأ نينئادلا دحأ هييلط
 . لزتعا اذإ هريغ نيعب الو ىفصملا وهخ ه راتخملا ىصولا كلذ ناك اذإ هنأو

 نإخ ؛ هرايتخا ىلع ةثرولا عمجي نم راتخي فصم نييعت ةدارإ دنعو ©« لزع
 ٠ نكمأ ام ةثرولا نم نوكي نأ ىلع هاري نم نيعي ىضاقلاخ عامجإ نكي مل

 رمآ نيدلاب ةقرغتسم وأ ةرسعم تناك اذإ ةكرتلل فصم نييعت نأ كش الو
 دقو . هقح نم قحلا بحاصل نيكمت وه لب« دحأل هيف ملظ الو هنم ديال
 هنيدم ريغ وأ ةرسوم ةكرتلا تناك اذإ امأ كلذ ىف نوناقلا عم هعبرشلا تقفتا

 « كلذا هثجلم ةرورض ةمث تناك اذإ الإ فصم نييعتل ارربم دهن ال اناخ : الصأ

 دعكأآت وا ٠ ىفصملا اذه نييعتم الإ هنيد قوتسم نأ نئادلل نكمي ال ناك نآب

 ٠ نييعتلا كلذ نكي مل نإ ةثرولا ضعب قح عايض ءاضقلا ىدل

 اذإ كلذك نوكي بناغلا ىو « ايبنجأ ناك اذإ اصوصخو فصم نييعت نإ

 ةروتسم ةرسآلاو ٠ ةرسألا راتسأل فثك هيف « ةثرولا ضعم نم ىوكشلا تناك

 ةرضملا نم دشآ هيف ةرضملا نوكتو ٠ ملظ نوكي ىتح « نوناقلاو هللا لظب
 هعبتيس ىفصملا نييعت مث « نيفصملا نييعت ف هعسوتلا ىرن ال كلذاو « فشكلا ف

 ءاريخلا نم هعمتب نمو « ىفصملا ةرجأ ىه : ةكرتلا ىلع ةبلام فيلاكت

 أرداق انبمأ ىفصملا ناك اذإ اذه ٠ اعايض بهذي ةكرتلا ضعب لعلو : نييساحملاو

 تزرع رصع ق نحنو « ديدعتلا 1 نيقترت الخ كلذ ىلع رداق ريغ ناك نإ امآ

 ام ىلع ةيفصتلا ماظن نإاغ مدقت ام قوفو ؛ ءانمألا لقو « ةنامألا هبخ

 ىتح ؛ ةعطق مهكالمأ نع كالملا مهو هثرولا عمطقي ىندملا نوناقلا ىف ءاج

 ىلع اولوتسا نإ “ هنامألل دديملا 4 هيوقع ٍنوبقاعيو ؛ نيدديم نودبعيل منأ

 نسحب ال هيفصتلا ةدم يق ةكرتلا نإ مث « ('')اشغ ةكرتلا نايعأ نم ءىش

 ديديتلا ةبوقعي بقاعي م ٠ اهصن اذمهو «© م9 ةداسملا اذه ىف ارقا 8ا)

 ا هه اح



 فاقوألا كلذ ىلع ادهل ق8 كبسحؤو « اهكلام سيل اهرمأ ىلوتأا نأل اهظاغتسا
 نم وكشن !نكو « مهلثم نوناقلا مكحي ىفصملا راص دقو ©« اهراظن تافرصتو

 « فاقوألا ميسقت نوناقلا عرشفخ « مهتنايخو راظنلا ةرادإ ءوس بيسي فاقوألا

 ءىجي نكلو « ىلهألا فقولأ ىغلآ مث « فقولا نم هتصح قحتسم لك ىلوتيل
 ةثرولا عطقيو « هبشا فاقوألا ةراظنب ىهو « ةيفصتلا عضيخ ىندملا نوناقلا

 ىفصملا ىلع تيلغ املك هلوط دتميسو ء البيوط نوكب دق ادمأ مهكالمأ نع

 لداعلا ىنطولا ءاضقلا ىلع ىرناذهلو + مهتوقش ةثروألا ىلع بلغتخ « ةناضلا

 ةديدشلا ةرورضلا ةرئاد ق هلعجب نأ هيلإ ىفصملا نييعت قف رمألا لعجح دقو
 ىلع رذستيو © ىفصملاب الإ هنيد ءافيتسأ نئادلا ىلع رذعتي ثيخ « ادج
 ةرسألا رضت اهرادقم نكي امهم ةعسوت لك نإو « هب الإ هبيصن ذخأ ثراولا
 ىلع ليخد ماظنلا كلذ نأ اصوصخو 6 عايضلل هكرتثلا ضرعتو « ةثرولاو

 ةكرتلا تناك اذ هيفاجت ىهو « تيراوملا ق اسهب د ةيمالسإلا نيناوقلا

 + ةرسوم

 ه ره ضوف ىزاوج رمأ وضو « ىفصملا نيدعُت ادعم ا_دكرت أذإو 1

 ه4جهجتناخ  فشكت نأ ةيرصملا ةرسألا راتسأ ىثع ظيفحلا ىنطولا ىضاقلا ىلإ

 دودنح ق ةفقلطم ةطلس ىفصملا ىطعأ نوناقلا نإ + ىفصملا ناطلس ىلإ

 نويدلا ديدست ىلع لمعلا ىلع ةروصقم اهلعجي ملو ةكرتلا ف ىرصملا نوناقلا

 هذه رادقميو « ىصوملل ةبسنلاب ةعيرشلا عينص ناك امك « اياصولا ذيفنتو
 ءاهتالغ نم ذخأي ال ىتح « امات !عطق هكالمأ نع ثرآولا عطق ةطلسلا
 غ ةيتقولا رومألا ىضاق اهردقب ىتلا هتقفن رادقم الإ ادج ةريبك نوكت دقو

 . نم لك طقف اهذخآي امنإ « ةقفئلا : هذه ذخأ لسع تر لك سيل لب

 هلص هل نإخ « ءزجلا اديه دلع ةراضق ةفقو كرو نايك ف كنا لوبعي

 ةقفنلا هله ثكنردم دقل © + ةيصخشلا لأوحألا ق براقأآلا تاقفن ق سرد امي

 ٠ اهصناذهم ل مب _ ةداملا

 ديدستل ةكرتلا لام نم فرصلاب لإصلا قف موقي نأ ىفصملا ىلع (1)
 نأ اضنأ هبىلعو « هتلاح بسانب امم همام تاقفنو « تملا زيهجت تاقفن

 لوسقملا ردقلاب ةلماك ةقفن فرصم ةيتقولا رومألا ىضاق نم أارمأ ردصتسي

 ةريبك ةكرت ىف اريبك نوكي دق ثراولا ظح نآل ؛ ةكرت لكو ثراو لك ىلع : هميمعق ىف <
 لدعألا ناك اينإ ©« ليلق هيلع ىلوتسأا ىذلا رادقملا كلذ نأ دكؤملا نمو 2« ةرسوم

 5 ىسنرقلا ماظنلا هنكلو هييصت نم بستحي نأ لثمالاو

 مس رأي سس



 ةغ.متلا ىهتسن ىدح ًّ هدنرو نم مهذو عب ثروملا ناك نع ىلا لاما اذه نم

 « ثرإلا ىف هييصن نم ثراو لك اهيلع ىلوتسي ىتنا ةقفنلا مصخت نأ ىلع

 ٠ ةيتقولا رومآل' ىضاق اهيف لصفي ةقفنلا هذهب قلعتت هعزانم لكو ( ب )

 : ننحرش قوت وتسا نم ىلع ةقفننا ءطعإ قح رصق هنأ اذه ق ىرتو

 نم نوكي نآ ( أمهيناثو ) . هتايح ىف هنوعي تيملأ نوكي نأ ( امهدحأ )
 * هبتتترو

 ناد اذإق ٠ هكرتلا نم هقفنلا بجت ال نيطرشلا دحأ فلخت اذإ كلذ ىلعو

 ىحخحش بجأو هقفنلا نأل قح كلذو ٠ هل ةقفن الخ هل ثراون سيلو هلوعب

 رسوملا تنيرقلا ىع دخت بحاو فراقألا ةتقفنف هناع حاولا ةاقوب ىهتتي

 0 هد ناك اذإخ ء« بجاون' : كلذ ىهتنا تام اذإف : زجاعلا رسعملا همسرقل

 أدذإ كئدخو ٠ هقفن هل ذ ةذخؤن الا لوقعمخ . نيالا دوجول ثراوب سيل خأبأو

 اينال + هتفن ىدعت ال هن ناد د 0 وحر يم حر هد باح

 انراو ندد ناب لوألا طرشلا فلخت ذإو ٠ هتايح ىف اهلوعي نأك نإو « ثرت ال

 لا ل ا ا ل

 هبصع نثي مل اذإ ان راو نوّكب دقو ٠ مرحمب سيل وهو « ةيمرحملا ةنارقنا

 امنعم أريقخ وه ناك نإو « هريغ نكي م أذإ ثرالاب درفني دقو : هاوس

 لضخ كنمي ناك ولو . هل هقفن بجوي ال نونقلا نإخ ٠ بسكلا نع ازجاع
 ارما هللا ىبخقم ن ىلإ هيعسم نق رمتسي لب . فونألا غلبت دقو - هلك ةكرتنا

 هلوعي ذ ىذلا ثراولا نوكي دقو ٠ نيدبا دادسي هكرتلا صلختف « الوعفم ناك

 نيالا نوكي دقو . بسلا نع ريقفلا زجع ةبارقلا ةقفن طرش نأل كلذو « هنأ

 رسع ىف هنأ عم . هقفنلا را ا لا د

 ء اهيخ ثرإلاب درفنملا وه نوكي دق لب « ةكرتلا نم ءزجل كئامو « ديدقبم

 أاههانشاو روصلا هذه لك ىفخ « اهنم ةميرورضلا ةقفنلا 0-0 ال كلذ

 هقفن هل بجت نأ طرتشا نوناقلا نألا < هلام نم ةقفن ثراولا ريقفلا ذكيا

 نع بيرغ قطنم ىلإ نوناقلا انب ىدآتي ثلذيو « هلو تلا نوكي نأ هلام ف

 مكحب الاومأ كلمي كنام : ةبارغلا لك لقعلا نع بيرغ لب - ىمالسإلا هقفلا

 نوكي دق ىتلا هلاومأ ىفصت نأ ىلإ عوجو هبغسم ىف شيعيو ه ؛ نوناقلاو عرشلا

 ٠ اهرادقمل هبسنلاب ًآاليقض اهب قئعتملا نينئادلا قح

 سل 6ةاد



 00 0 أندنع ا ل 0
 ريغ ةكرتلا تناك اذإ ةاآخولا درجمب ةثرولا ىلإ نيدلا نم ىلاخلا ءزجلا ىف ةيكلملا
 ىرخألا عئارشلاو « هيخ رايتخا ال ىرابجإ لاقتنأا وهو « نيدلاب ةرغتسم
 ىهو « ةيبرغلا ةقرافملا هذه تناكف « ةثرولا نم لوبقي ايرايتخا الاقتنا هلعجت

 ْ !! هنم قافنإلا كثمي الو كلم صخشل نوكي نأ

 نيع اذإ هنأو « نوناقلا قف ىزاوج ىفصملا نيبعت نأ انررقدقل  ةعأل/

 مسم « ءىش لك لوانتت ةقلطم نوكت لب « نييعتلا بيس ىلع هتطلس رصتقت ال

 ىوكش ثعاملا ناك اذإف 4 ةيلع ثعاملا رادقمد ناطلسلما نوكم نأ بجي ناك هنأ

 « كلذ ردقد ناطلسلا نوكي مهنويد ءافىتت سا مهيلع رذعتي مهنأ نم نينئادلا

 ع كلذ دنع هتمهم تهتنا نويدلا دادسل ةيبفاك دوقن ةكرتلا ىف ناك اذإ ثيحب

 هلان دقو « ءافيثسالا نم نئادلا نيكمت وهو « نيعم ضرغل ناك نييعتلا نآل
 اهكرتيو « ةكرتلا نم اكيسشم كلذ دعب عيب نأ ها وسو الر ةفلك رسنأب

 دعحت مل انكلو 4 ةلطمأارلا ةدوملاب امهرمأ نوردديو © مهنيب اهنوريدب 4« اهنانرأل

 ةركذملا انكحو لب © ثعاملا ردق ىلع ىفصملا ةلهأ كت دعحب ام نوناقلا ىف

 : اهيف ءاج دقخ هدييقت مدعو ىفصملا ةطاس قالطإب ىضقت ةيريسفتلا

 نأ كلذ ىنعمو ؛« ةيعامج ةيفصت نوكت اهنا ةيفصتلا تررقت اذإو »
 ق الإ ءارجإ ىأ ذاختا نينئادلل زوجب الغ « ةكرتلا لثمي ىذلا وه هدحو ىفصملا

 تأ راقعلا ىلع صاصتخا قسح ىلع لوصحلا مهنم دحأل زوصي الو « هتهجاوم

 « اهتدنفصت ليق ةكرتلا لام ف فرصتي نأ ثراولل زوجحب الو « ةكرتلا ق ةدوجوملا

 : ةيدرخ تاءارجإ ىأ ذاختا عنتميو « ةكرتلا نع ةثرولاو نيئئادلا دي كلذب مغفترتف

 وه امك ؛ نينكآ كلا نيم ةيلعفلا ةاواسملا ققحتتك أاذهبو 6 ةيفصتلا منا ناح

 « نويدلا نم ةيلاخ ةثرولا ىلإ ةكرتلا لاومأ لقتئتو « ىراجتلا سالغإلا فق رمألا
 ٠٠٠ ىلمع هجو ىلع نويدلا دادس دعن الإ ةكرت ال نأب ىضاقلا ًاديملا ققحتيف

 .مدقي ىرخأ فيلاكتو اياصوو نويد نم ةكرتلا تامازتلا عيمج دادس دعبو
 3 رآلا قف هقح ررقت ةداهش هيطعيخ « ىضاقلا ىلإ ايعرش امالعإ ثراو لك
 ضعب اذه , ةكرتلا .لاومآ نم هيلإ لآ ام ددحتو « هيف هبيصن رادقم.نيبثو
 ا دب قالطإ 3 حيرص وهو ؛© هيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج ام

 ٠ اتأم اعنم ةثروأ

 « نؤيدلا دادس ىلع رصتقب ال هناطلس نأ ةريخألا ةرقفلا نم ىرتو - 8

 كه ا



 ىلع نوكت ىتلا فيلاكتلا لكب مايقلا ىلإ لب ؛ ايأصولا ذيقنت ىلإ هزواجتي لب
 : تاظحالم مضي اذه ىلع انلو « تاكرتنا بئارضك ةكرتلا

 ىفصملا لاحت مكحلا ىف اهباشم هكرتلل ىفصملا' ناطلس لعج هنأ : اهالوأ
 اييرق وأ هب هبشملا ةوق ف هبشاا نوكي ىكل هنآو « ىراجتلا سالفإلا دنع

 ىف ةلعلا نوكت نأ بجي - ىهقفلا سايقلا ىرجي وأ « هيبشتلا نكمي ىتح هنم
 نع ةراجتلا تامازتلا دمزت نأ هاضتقم ىراجتلا سالغخإلا نأو « ةدحاو مكحتا

 اهتامازتلا نوكت 5 بجي هكرتلا ّق ةهدوجوم ةلعلا هذه نوخت ىكلخ 6 اهلا وعأ

 ميمعتخ ٠ نيدلاب ةقرعتسملا ةكرتلا ىف الإ ققحتي ال كلذو : اهلاومأ نم رثكأ
 اهنويد لكل عستت ىتلا ةرسوملا تاكرتلا وأ هقرغتسملا ريغ ةكرتلل ةيقصتلا ماكحأ

 ناكو . هيلع ثعانلا دحوم الو ٠ هتلع ققحتت ال ثدح لامعإ  ضيفتو

 ةماع ةطلسلا نوكت الآ ةركأملا هب تقلعت ىذلا ىهقفلا سايقلا ىضتقمب ىغبني

 ىفت الأ لمتحي وأ نظي ثيحب © ةرسعم وأ : نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك اذإ الإ

 ء اهنويدب اهنايعأ
 ىتنا ةذ_فةانلا أباسولا ذيفتت ناطلس ىفصملل لعج هنأ : ةيناثلا ةظحالملا

 نوكت ىتلا فيلاكتلا عفد ناطلس هل لعج لب « ةثرولا ةزاجإ ىلإ جاتحت ال
 امم اهريغو هلولبآلا موسر ىهو ؛ بئارضلا لمشم ظفللا مومعو ةكرتلا ىلع

 رادقم قالتخاو ثراولا فالتخاب فلتخت موسرو « ةافولا لبق ةكرتلا ف بجو
 ناكف ٠٠٠ اذكهو « ةعفترم بسن ىشاوحللو < ةضفخنم بسن دالوأللخ « ثر ام

 اذإو ٠ نييعتلا ىلع ثراو لك ةصح زيمتت ىتح فيلاكتلا كلت رخآتت نأ لوقعملا
 ىلإ رمألا راصو « تهتنا دق ىفصملا ةمهم نوكت ثراو لك ةصح تنيعت
 كشالب عنملا نإ « بئارض نم مهيلع ام دادس مهنع ىلوتي ةياين ىأبف « هثروثأ

 بئارضلا ةحلصم ىلع لهسي نآ دارأ نوناقلا لعلو « هقفلا وهو سايقلا وه

 رئاسك اهريتعاخ : عابضلا ةنظم نوكت ال ىتح « تاكرتلا نم اهقوقح ءافيتسا

 ٠ نسح ىلام رظن كتذو : ةكرتلا ىلع نوكت ىتلا نويدلا

 قحل تبثملا ةثارولاو ةاخولا نالعإب ىفتكم ال نوناقلا نأ : ةثلاثلا ةظحالملا

 هقح ررقت ةداهش نم مالعإلا اذه مم ديال لف ؛ ةيعرشلا مكاحملا نع ردصب

 ٠ ةكرتلا لاومأ نم هيلإ لآ ام نيعتو « ةنصتق رادقم نيمو ثرإلا ق

 فيكف « ثرإلا ف هقح ررقي ىذلا وه هدحو ىعرشلا داهشإلا نإو

 ت2951-



 رادقم ريدقت نأو « ىنطولا ىضاقلا نم ديىدح ريرقت ىلإ كلذ دعب جاشحب
 نإ ةداهشلا نأو « ةيعرشلا ةمكحما صاصتخانم كش الب وه  ماهسلاب ثاريملا
 ىنلا ماهسملا نآلا « ىلعف لام نم هيلإ لآ ام رادسقم نايبل ىهخ ءىشل تناك
 لاومألا هذه نآأو « لاومألا نم ريداقم ال ةبلام بسن ىه ىعرشلا ىضاقلا اهنيب

 هلمثتشم ةداهشلا هذه نآ ىرن كلذا « ةكرتلا ةمسق دعب نيدعتمللا ىلع فرعت
 دقلو « اهيلإ هجاح همث نكي مل نإو ىعرشلا ىضاقلا صاصتخا نم سيل أم ىلع

 ىتلا نويدلا ىفوتسي نأ وأ « ةكرتلا ق فرصت لك نم ةداهشلا لبق ثراولا عنم
 «ء ةكرتلا نيدأ نيد نم هيلع اميف ةصاقم ةكرتلل امم لعجيب وأ « اهريغ لبق هل
 اباصولاو « ىفصملا اهددس دق نويدلاو ثاريملاب درفنا دق ثراولا كلذ ناك ولو

 ىنلا ةداهشلا ىه هتباهنو فرصتلا نم عنملا ةباغ لعج هثتكإ ء تذفن دق

 ىفخ « اياصولا ذيفئنتو نيدلا دادس وه عسنملا ةباغ ل عجبي ملو « ىطعت
 جارختسا نيمو بئارضلا عسفدو اياصولا ذيفنتو دادسلا نيب نو#ت ىتلا ةرتفلا

 اهيخ فرصت ىأ فرصتي نأ وأ « ةكرتلا نم نيع ىأ عيبي نأ هل زوجي ال ةداهشلا
 ولو !هيفخ فرصتلا نم عنميو « هتيكلم تصلخ دق كلام : بيرغ :رمأ اذهو

 دق اهيلع ىتلا نويدلا تناك ولو « ةداهشلا هؤه دعم الإ هل صلاخ قصح ىد

 سيل ديقعت اذهو ٠ تلصح دق بئارضلاو ؛ تذفن دق اياصولاو ؛ تددس
 نم ةكرتلا صالخ دعب تاخرصتلا لك ذفنت نأ ىلوألا نأكو © هرردد امهل

 ٠ ةداهشلا هذه ىلإ ةجاح الو « كلذ نمضتب اريرقت ىفصملا ميدقتو اهتامازتلا

 امأ ؛« فسحم اسهل نيع ىتلا ةكرتلا ىف الإ نوكت ال ةداهشلا هذه نإ مث
 « ةليقثلا دويقلا هذه نم تصلخ دق اهنإف « فصم اهل نيعي مل ىتلا تاكرتلا

 : لقت لوقي دشقر « ةقرتلا هدسما ههو ريغ نمت نلئاهتم نيب ةقرفت ةذمو
 ريغ اذه نكلو « تامازتلالا نم صالخلا تابثإل ىه امنإ ةداهشلا هذه نإ
 عم ةثارولا مالعإ اهنع ىنعيو « ثيروتلا ةداهش اهامس دقف نوناقلا ىمس ام

 هذه ىختقمب صخت الو معت نأ بجي ناك مث « ةكرتلا صالخب ىفصملا ريرقت
 ذفنت الو « نيدلا دوجو مدع ىلع اليلد سيل فصم نييعت مدع نأو « ةيمستلا
 دقو « ةكرت لكل ةداهبشلا جارختسا بجوبي ةاواسملا نوناق ناكف « اباصولا
 ةاخولا داهشإ نأ رمألا لوأ' نم ىرث نحنو « نوتاقلا قطنم اذه ق انرياس
 نم ليلقتلا نآلا « هيخ نعطم ال ماد ام هدعب نم ءىشل ةجاح الو « فاك ةثارولاو

 اهيلإ عاد ريغ نم اهنم راثكإلاو « قحلا ىلإ لوصولا لهسي ةينوئاقلا تاءارجإلا

 دق معي ال نمو « اهقئاقدب ماملإ ىلع اعيمج اوسيل سانلا نأ ذإ « هبعصي

 هلا ا



 نوي مث . تاما رئلاو قوقح اهل دوقع قف لخد فرصتف فلاخ نإو « فئاخي

 3 را عطقتو . ةموصخلا ها 0 0 رو كحل

 ذيفنتو نويدلا دادس لييس ىف ةطلسلا د ا

 ازرفم هيبصن هبطعي نأو < ةئرولأ دحأل مسقي نأ ىفصملل ز راجأ لم : اباصولا
 اذإ الإ « ازرفم ثرإلا ق ةييصن هملسب ن ,؟ ىفصملا نم بلطي نأ ثراو لكل زاجأف
 ناك وأ . اناث ةينحت نوكن نأ ىلع قادفتا هنم قيس دق ثراولا اذه ناك

 + اهيلع ارتعالا قح ةثرولل ناك هل مسق اذإف  اهتمسق نوناقلا عنمي ام ةكرتلا ى
 ةمسقلا كنت نيعمتجم اولق نإغ ٠ ىيمج اهولتق أ اذإ الإ ةيئاهن ةمسقأا ريصت الو

 ىلع ىنسملا هدخر اهوابقي مل نإر : ةيئابن تراص ئفصلا ميياع اهضردي ىلا
 مهيلع اهضرخ نع زجع ىتلا ةعمسقنا كأت نوكتل ىأ . ةمسقلاب ىوعد ةكرتلا ةيئشفن

 ةئرولا ءالؤع لداعلا ء 0ك را حب مل نإ ارابجإ مهيلع ةبجاو « ارايتخا

 مهيلإ ةعئاسش لاومألا ىفصمل ىفصملا ملس ةمسقلا ةئرولا دحأ بلطي مأ اذإو ٠ هلدعيم

 ةمسقلل ىفصملا ىلوت نوكي نآ ىلع صن نوكي نأ دون انكو ٠ اهتمسق مع اولوتيل
 دعب مهتدرح لماك كالملل نوكيل ةكرتلاب لماكلا ةثرولا ملع دعي اهيلط دعب

 ىلع لزن: اميرك اكلم ىفصملا سيلف « نوفظلن بايلا حتفي البيكلو ٠ مهملع
 « ةكرنلا قئاقدي مع ىلع ثراو ناك امو ؛ ساطسقلاب ةثرولا نيب موقيل سانلا

 لك ءادأو . اهقوقح لك ءافيتساو اهدرج ىلوت دسقو « اهيلع هدب عضاو ىفصملاو
 ٠ ةمسقلن اقباس اهب لماكلا ملعلا نوكي نأ ىغينيخ ؛ اهتامازتلا

 هنأ تيأر دقو ٠ ىناملا نوناقلأ ق ةيفصتلا ماكحأ ضعب هذه ا ىو

 ىلع اكبع 1 0 ا ا ا ماظن

 نآس اهيخ ةثرونل سيلو « اهبغ ة قئطملا ناطلسلا بحاص ريصب ىفصملا نا * ةثرولا

 ؛ تافيلكتو تامازتلا نم ةكرتلا ىلع ام لك ديدست نم هلمع ءاهتنا دعي الإ

 ةداهش اوءدق اذإ الإ ةثرولأ ملست ال مث « كلذ ةئرولا دحأ بلط نإ اهزارخإو

 ٠ اهعضو أندقنو اهنع انهون ىنلا ثيروتلا

 دنع مقلع نود ازجاحو : ةثرولا ىلع اليقث اديق تسبل ةيفصتلاو

 نييساحملاو ءا ريخلا تاقفنو اهتاقفنف « هكرتلا ىلع ءبع كلذ قوف ىه لك

 ام قيمخأ ف نوكت ال اممرو : ةكرتلا ىلع ءبع كلذ لك « ةمسقلاو تاءارجإلاو

 00 هتاخرصت لكل طيحمي سيل هءارو ءاضقلا بيقعتو « قافنإلا نم نكمي

 كسلا هم تحس أمع.تاقفن ٠ ن« فاقوألا هم نوقهرب امو فآتو ألا راظن لاحب كلذ

 دس 1ث



 ٠ ىلهألا ةفقولا تغلآ مث « هتصح ىلع ارظان دحآو لك نوكي ثيحب ٠ انركذ امك
 11 ا ؛ لداعلا انّواَضَع اهتزئاد قيضي نأ ت ةيرايتخا ةيفصتلاو  ةاجرلا وركت ك

 رردم تيكنو

 ٠ نيلداعلا ءازح هلأ دنعو اهاوس قيرط نوكي الو  نيعتت ثيح اهبلا هحتمف

 تاطايتحالا ذختت نأ ةيفصتلا ريرقت دنع ةمكحملل نإو اذه هذ

 ىوذ دصحأ كلذ بلط اذإ ةكرتلا ىلع ةظفاحملل لاجعتسالا هجو ىلع ةمزالل

 مل اذإ ةماعلا ةيباشلا نم وأ « ةثرولا وأ مهل ىصوملا وأ « نيئكادلا نم نأشا

 ريغ وأ ء« ديعب ناكم ىف بكاغ هنكلو فرع وأ : ثراو تيملل فرع دق نكي
 نإف « »_حأ بلط ريغ نم تاطايتحالا هذهب موقت نأ ةمكحمللو : ناكملا مولعم
 موقت ىتنا ةماعلا ةيسحلا نم اهياحصأ نم امل ظفاح ال ىتلا لاومألل طايتحالا
 حلاصم ق ةرظانلا ىه ةمكحملاو : اهسفن ءأقلت نم صاصتخالا ةهج أون

 ٠ اهترئاد ق سانا

 ةمكحملا ىلع بجأو بلط ريغ نم وأ بلطي تاطامتحالا هده ذاخَتا نأد

 طابتحالا كلذ نأ ظحاليو « ةتقؤم ةيالو تناك ولو « هيلع ةيالو هل نم وأ هكلام هملستي نأ ىلإ عايضلا نم لاملا ظفحل كلذ نإف « اهل ىزاوج قحب سيلو
 ٠ ىفصملا لالا رمآ ىلوتي نأ ىلإ ةظفاحملل وه امنإ

 و ةلجؤم نويدلا تناك اذإ الإ ةيفصتلا مامت لبق ةمسق هنآ ظحاليو - 9
 ةلمحم نوكت هذه ىف ةصح لك نإف « نينئادلآ قوقحل ةقثوملا تانامضلا ميدقت عم ةلجؤملا نويدلا هذهب ةلمحم مسقت ةكرتلا نِإَخ « اهلولح ىلع ةثرولا عمجي
 ليجعتلاب هتصح صلخي نأ ةثرولا نم ةصح بحاص لكلو ؛« لجؤألا اهنيدب
 ٠ ةئيد ءادآب

 ىرثكأ ةقرغتسملا ريغ تاكرتلل ةبسنلاب ةلهسم تناك ةعيرشلا نأ دمجن انهو
 ءادقيإ ةكرتلا نم ءزجح صصخي نأ ىلع قالطإب ةمسقلا تزاجأ اهناخ - نوناقدأ نم

 نونئادلا فوتسي نأ ىلإ ضقنلل ةلباق ةمسق ةثرولا نيب ىقابلا مسقي مث - نيدلا
 ةكرتلا ىلع تناك اذإ ام لاح ىف طقذ ةمسقلا زوح دقف نوئاقلا امأ : مهنويد
 تناك اذإ ميسقتلا زاوجل ةيسنلاب ةرسوملا تاكرتلاو : ةرسعملا تاكرتلا لمشي نأ نوناقلا ةرابع ق مومعلا رهاظو « اهليجعت ىلع ةثرولا عمجي ملو : ةلجؤم نويد
 زيجي ال ىذلا ىفنحلا بهأملا نم رثكآ ةعسوت كش الب كلذ نإو - ةلجؤم نويدلأ
 ٠ اهل ةثرولا ةيكلم مدعل 4 نيدلاب ةقرغتسملا تاكرتلا ميسقت

 0 دا



 ةكرنلا ىف فرصتلا

 نيتيرظن كانه نأ ةكرتنت ةثرولا ةيكلم ىف مالكلا دنع انمدق س مال“
 ةيكلملا نأ ( امهاد_دحإ ) ءايقفلا نم قيرخ اهنم ةدحاو لك قنتعا : نيتلباقتم
 هذهو « نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك ولو . ةاذولا تنغو نم ةثرولا ىلإ لقتنت
 نأ ( ةيناثلا ( و مهبهذم تاناور نم روهشملا ىلع ةئيانحلاو ةيعفاشلا ةبرظن

 لوغشملا امأ : تملا ةجاحب لوغشملا ريغ ءزجلا ىف ةثرولا ىلإ لقتنت ةيكلملا
 هان سمعشلال ةقرعتسم ةكرتلا تناك نإغ . هتدّكلم مكح وأ ٠ ثيمل' هيكلم ىلع رمتسي هناخ هتجاحب

 لا ا
 لوغشملا ريغ ءزجلا ةاخولا درحمب ةثرولا كنم ىلإ لقتني هنإف ةقرغتسم ريغ

 اهيلإو ةينخللا ه2 طق هدهو ٠ ندا دلعي اهيف ةقرولا هلم نوكتمل : ةيتحاحا
 ٠ ةيكلاملا ليمي

 ناكخ ٠ فرصتلا ةيرح اهل ةرمث هنأ ىلع ةيكملا عيتم نأ رهاظلا ناك

 لاقتناب اومكح نيذلا دنع تاقرصتلا زوجت نأ رهاظلا اذه ىضتقم ىلع ىثدنب
 كلذلو . فرصتلا هيرح اوديق  هكرتلا ىف ال « دوقعلا ىف مهئارآل نكلو « ةمكلملا

 نيتينو . ةيكللا هذدهل أاعمت ةيعفاشلا دنع اررقم تافرحتلا زاوج نكي مل

 : كلوقن عوفخوملا

 ريغ ىف لقتنت ةيكاملا نأ اوررق نيذلا ةيفنحلا بهذم ىلع هنإ 6
 نيدلاب ةكرتلا قارغتسا لاح ىف هنأ اوررق . نيدلاب ىآ تملا ةجاحب لوغشملا
 : ثلث لاوحأ ىدحإ َّق الإ ةكرتلا َْ ةثرونا نم فرصت ىأ زوجي ال

 « نيدلا دادسل اهضعب وأ ةكرتلا ميب ىضاقلا مهيلإ بلطي نآ ( اهالوأ )

 ّ ةكرتلل نيفصم مهماقا ىضاقلا نأذل اذفان ازئاج مهعيب نوكب لاحلا هذه قو

 و دِفنو ميبلا غاس فصولا ادهيو

 اومضتريو : ةثرولأ نيبو مهنيب رمألا ةيوست نونئادلا ىضتري نأ ( اهتيناث )
 تاقوآ ىلع مهعم أوقفتمو « نيدلا دادسو عيبلا ىلع لمعلا ةثرولا موقي نأ

 هذه فو : مهب ةقث مهيلإ دادسلا رمأ اوضوفدم وأ < ةبسائملا راعسألاو « عيبلا

 - مهغرصتمي اوضترا دقو « نينئادلا قحل ناك عنملا نأ مهخرصت غوسي ةلاحلا

 ةصقان هغالخ تناك نإو . تبملا نع ةفالخ مهل نأل « مهضعب فرصتي اوضترا وأ

 ٠ اهب نينئادلا قوقح قلعتو « نيدلاب ةكرتلا قارغتسال ةيكلم تبثت مل
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 ( ثيراوملاو تاكرتلا  هم)



 رامتخا نينكئادلل سيلو « نيدلا دادسب امإ هكرتلا اوصلختسم نأ ) اهنتنات (

 ق تيثتخ نوفئادلا هامرب ليفك ميدقتب امإو . دادسلا كلذ لوسبق ىف

 امإو : نيدلا نم تيملا نماضلا 6 ربي نآب ىأ « اعريت نامضل' كلذ نوكيو ٠ هتمذ
 لفتنكو : مهنامض نوئكادلا ىضتريو « نيدلا نيعمتجم ةثرولا نمضي ن

 هذه لك ىفخ « اعربتم دادسلا مهدحأ نمضي نأي امإو . مهممذ ىلإ 00

 ةقرعتسم تنأك ولو « فرصتلا قح ةثرولل نوكيو 3 هكركملا صلختست لاو_دذا

 ٠ مهكالمأ ىف كالملا تاخرصت لكو . حلصلاو ةمسقلا زوجت ىلوألابو . نيداي

 نيدلاب ةقرغتساا ةكرتلا ىف ةئرولا فرصت اهيف زوجي ىتلا لاوحألا ىه هذه
 ةيكلم ال هنآلا اهيخذ فرصت ىأ ةيفنحلا دنع زوجي ال لاوحألا هذه ريغ ىلو

 * ةصقانت ةغالخلاو ٠ ىضاقلا نم الو : تحملا نم ةيانإ الو مهل

 طبحي ال نيدلا ناك نأب . نيدلاب ةقرغتسم ريغ هكرتلا تناك اذإو - 6

 تيثت كلذ ىلعو « نيدلا ءارو اميخ ةيفنحلا دنع مهل تيبثن ةيكنلا نإق . هب
 ىقاسيلاو ٠ نيدلا هنم ىدؤي ال هكلم مكح ىلعخ : قوتملا نيبو مهنيب هنرشا
 ىلع اناسحتسا ةمسقلا زوجي لاحلا هذه ق هنأ انووق دقلو ٠ ةثرولا كم ىلع
 نإ عضولا ىلع تمسق دق ةكرتلا تناك اذاخ : هيتكي روق نيدلذ صصخي نأ

 اهنبع قف فرصتلا نأ الإ « زوجي اهعفانم وأ اهنيع ف هتصح ق ثرأو لك فرصت

 ءزجلا نأل امإ ؛ ةمسقلا تضقن اذإ ضقنلل الياق نوكي امهوحن وأ ةيه وأ عيبب

 3 اقورعم نكي مل ديدج نيد روهظل امإو « هكالهل امإو « هفكي مل نيدنل صصخملا

 . دوجولا ةردان لاوحأ ىهو ٠ ةمسقلا ضقنل فرصتلا ضقني لاوحألا هذه ىفخ

 ثيح نوكي امنإ ريرغتلا نآل : دحأب ريرغت الو « اهلجأل فرصتلا عنمب كلذلو
 نكت مل رومألا هذه نآل ؛ اعقوتم همسقنأ ضقن نكي ملو ؛ رثكيو ضقنلا عقوتي
 ء اهتردنل ةعقوتم

 طيحم ريغ نيدب ةنيدم ةكرتلا تناك اذإ فرصتلا مكح وه اذه
 مامت لبق فرصتلا ناك اذإ امآ ؛ ةمسقلا مامت دعب فرصتلا ناكو : اهب

 نأ ( امهادحإ ) نالاح كلذلخ « هداد_ى.1 ىفكي نيدلا ءزج .صيصختو ةعمسكلا

 « اهلك ةكرتلا ىف ةعئاش ةصح عيب نوكي نأ ( ةيناثلاو ) « نيعم ءىش عيب نوكد

 ءىش نم ةعئاش ةصح عيبب وأ ؛ اهيخ ةعئاش ةصح عيب ةعيض ةكرتل كلا نوكت نآب

 ٠ هيخ هيبصن زواجتي ال أهنم نيعم

 هوكي لاهلا هذه ىفخ : ةمسقلا لبق ةكرتلا نم انيعم اًئيش عيبلا ناك نإف



 دق وهف : هيف ةيكلم ةئرونا نم هريغلو ؛ نينئادلا قح هب قلعت ءىش عيب عيبلا
 هغرصت ذفني ال كلذلو : ريغل' ل سا يل ١ أم عاب
 هخرصت ذفني ءاكرشلا دحأ نأ كلملا ىف ةك ةكرشلا ماكحأ قف ررقل قلل صورنا وح ل
 ؛ ريغلا قح قلعتو كلم ةكرش انهو : هريغ ةصح ىف ةفقوتبو « هتصح ىف

 ىخترا نإو « نينئادلا مزلي الو هتحح ريغ ق ذفني ال عيبا عيبلا كلذ نأ اولاق كلذلو
 ٠ نيعلا عيمج ف ذفن ةئرولا رئاسو مه فرصتلا نونكئادلا

 نيدلن دادس ىقابلا فو اثيعم أكبش عامو ٠ ثرالاب ثراومللا درفنا ولو

 ناك اذإ اضيأ ذفتيو : فرصتلا زوجيو هضقن حصي كو. ذفني عيبلا نإف
 ءاضقلا نم اماقم نوكي لاحلا هذه قى هنآل « ىضاقلا رمآي نيدلا دادسل

 ىحولا وه مئابلا ثراولا ناك اذإ كلذ لثمو « ةكرتلا تامازتلا ديدستل
 ذب فنتو نيدلا دادسل انبعم اًئيش هعبب زوجب هناف : تبملإ لبق نم راتخلا

 0 ةنايحل وأ : نويدلا ا نك اذإ 0 فلتخيف 4 ةعئاش ةصحل

 ىضاقلا هنبع صخ_ش الو ىصحو كانه نكي ملو - نويدلا دادسل عيملا ن اك نإخ

 نأل  نيدلا نم هتصح ىف احيحص نوكي عيبلا نإخ * ةكرتلا تامازتلا ذيفنتن
 لياقب امبعمف يملا ذ دل فتيك : : نيدلا نم اعئاش وحلو هيب نصلخت نآ ةقح نم

 كلذ ىلع نينئادلا ا امأ 3 احضاو ضرخلا كلذ نوكب نأ دمالو م ةنحح

 ةكرتلا ن راك ول مكحلا كلذ لثمو : لعفلاب نيدلا نم ءزجلا كلذ ديدستب امإو
 : دقت, ال هنا رخاح مكه ىمؤولاو عينلا اهآ . (""رابشاغ .ناكا ةنكلو ىحو

 نويدلا دادسأ ال « هةياسحل ةكرتلا نم ةعئاش ةصح ثراولا ماسبب ناك آذإو

 اهقحتسم ىتلا هتصح زواجتت ال اهعاب ىتلا ة ..دحلا كلت تناك اذا زوجي هئاخ

  اعئاش كلمي ام عاب هنأل « اذفان عيبلا نوكي ذقنيحو : نويدلا دادس دعي
 نمو ٠ انيب ام ىلع ةكرتلاب طيحم ريغ نيدلا ناك اذإ عئاش كلم نيقبب هلو

 ثراو الو نيدلل ءاهو ىقايلا 2 ناك اذإ « ةحرتلا نم لكأب نأ ثراولل نأ ةهسغ
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 ىمولا سيل ةكرتلا نم اًئيش ريبكلا ثراوثل عاب ول هنأ هيف ءاجو : هاوس
 ةتيد هنم ذفثيو ةهعيبد نأ عيطتسي كلذ ريغ ءىث هدب ىف ناك اذإ هفقت

 ٠ (")ءاياصو ذفنيو

 فو « ديلا قح اهب قلعت ىتلا ةكرشلا مكحل قيقد قيبلطت كش الب اذهو
 ةثرولا نم ناك اذإ زوجي ائيعم ناك ولو قح عيبلا نأ ديفي ام باتكلا اذه

 دقو ٠ نيدلاب ىفي اءزج اوكرت اذإ ثرإلاب درفنملا ثراولا نأك وأ : نيعمتحم

 ٠ نيعملا مكح ى مالكلا ف كلذ ىلإ انهوت

 عم ميقتسي وهو « ىفنحلا بهذملا ف فرصتلا مكح وه اذه وأب

 ىفنحلا بهأللا رياسي ىذلا ىكلالا بهذملا امأ ٠ هتيرظنل قيبطت وهو هتسيقأ
 ؛ اهقارغتسا روهشملا ةقرغتسملا ةكرتلا ف هيف اولاق دقغ « هيراقي وأ هتيرظن ىف
 اهبف فرصتلا زوجي الو « اهتمسق زوجت ال هنآ اهنيد ةثرولت مولعملا وأ

 « فلتخم مهدنع اهيخ ىأرلا نإخ نيدلاب ةقرغتسملا ريغ ةكرتلا امأو ٠ ىئتلاب

 زوجي اال فرصتلا ىلوآلابو ؛ نيدلا ددسي ىتح زوجت ال ةمسقلا مهضعب دنعف

 « نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » ةميركلا ةيآلا حيرصل كلذ دعي الإ
 دقو « هثمذ ةءارب تيلا قح نآلو نيدلا دادس نع رخآتم ةثرولا قحف
 «قح هسيهف هلل لب « طقف نينئادلا قح سيل قحلا حيصأف « هبر ىلإ ىفم

 + هيلإ ىضم ىذلا كلذ ةمذ ةءارب وهو

 ام ةكرتلا نم ىقايلأ ق ناك اذإ فرصتلا زاجأو « ةمسقلا زاجأ مهضعبو

 امنإ ةثرولا ىلع نيدلا ميدقت نآل كلذو « ةمذلا ةءاربلو نيدلا دادس ىفكي

 ٠* تاس هيف فرصتلاو ةزئاج كلذ ءاروام

 نكت مل اذإ أمأ « ةفورعمو ةئرولل ةمولعم نويدلا تناك اذإ هلك اذه

 ةثرولا نكلو ؛ زئاج فرصتلاو ةزئاج ةمسقلا نإخ « ةروهشم الو ةثرولل ةفورعم

 ةيدهلا ىف ةريثك عورف تءاج دقو ء اذه . ؟؟ ص روكأملا باتكلا (؟4)
 نكلو < ايراضت اهرغ ىفو اهيف ماكحألا نيب نأ ىأرلا ىداب اهئم وديد اههريغو ةبنقلاو
 ضعب نأ نيبتل وأ قفاوتلا نيفتل اقيقد امهف اهانحضو ىتلأ ةيفنحلا ةيرظنلا تمهف ول
 « ةيفنحلا بنك ىف ادج ريثك كلذو : زاوجلا مدعي فوقوملا دقعلا نع ربعب باتكلا
 . هب حرصي مل نأو مالكلا ىف اظحالم اديق مالكلا ىف نأ نيبنل وأ

 م ذل



 ميل دسلا يردشلا نوهت الو عا فرو ملط دنع نويفللا تقاس نورك
 : هصن ام ةتودملا ف ءاج دقو : عيبملا لاحب

 مدق مث: اهوكلهتسا وأ : اهوتكأخ . تملا ةكرت هثرولا عاب نإ تيأرأ 5

 تىملا لجرلا ناك نإ كلام لاق - تيملا ىلع مهل نيد ىلع ةئدبلا ا وماقأف موق

 هولكأو : هومستتاو هوعابشخ هلام أوذخأفخ ءامرغلا ةئرولا ردابو © نيدلأب افورعم

 ٠ ةثرولا عيب زوجي الو : هودجو امثيح تيملا لام اوذخأآي نأ ءامرغلل ناك
 ىلع اوعابق : نيدلام فرعي ال لجرتن' ناك نإو ٠ ةثرونا اورتشا نيذلا عيبتاو
 نم ىلع مهل نكي منو . ةثرولا ءامرغلا عبتل مهتيم ةكرت سانلأ عيبب ام لثم
 8 ال مهيدبأ ىف اع اورتمثا نيذئا نم نوذخأب الو + ليقس مهنم ىرتشا

 ىهو : ىلوآلا ةيرظنلا باحصا دنع فرصتلا مكح وه اذه ا هم

 فباحصأ دنع فرصتلا مكح ىلإ كلذ دعب لقتننئلو « ةيكلاملاو ةيقثحلا ةمرظن

 هليانحلا اندجو دقلو . ةليانحلا رثكاو ىعفاشلا ةيرظن ىهو ىرخألا ةيرظنلا
 هكرتنا تناك ولو ٠ ةافولا درجمب ةثرولا ىنإ هيكلملا لاقتناب اولأق نيذلا

 « اهي اقلعتم رمتسي قحلا نكلو ٠ اهيف فرصتلاو اهتمسق نوزيجي ةقرغتسم

 ءافنتسأ امإ 3 نيرمأ دحأ َْق قحلا نيئئادلل نوكتو , اهكلام ناك امتنأ اهعمتتب ىأ

 رمآي اهعيبو « مهريغ ىلإ 'هلقن ىذلا فرصتنا ضقن امإو ؛ ةثرولا نم مهنويد
 « قح كلذ ءارو نئادلل سيلخ نيدلا ثراولا ىضق نإف « نيدلا دادس ق ىضاقلا

 هليانحلا ضعيو ٠+ نيدلا ىف نيعلا تعيبو « عيبلا ضقن ثراولا بلط هضقي مل ناو
 اهدادس لبق فرصت لك اوريتعا قوي ىتح ةيكلملا منهي نيدلا نإ اولاق نيذئا

 ءأدسخعع

 نيذلا مهو ةيعفاشلا امأ « ةلياتحلا دنع فرصتلا مكح وه اذه. ه8

 دقف . ةثرولا ىلإ نويدلاب ةقرغتسملا هيكلملا لاقتنا اوررقو ةمرظنلا ءاول اولمح

 ىتلا نيعلا نأ ىهو + مهدنع ةررقم ةدعاق ىلع ءانب اهدخ فرصتناد هوعتم

 ليق ةنوهرملا نيعلا عيب زوجي الخ « اهبف فرصتلا زوجي آل ريغلا قح اهم قلعت

 كلذ لثم ىندلا نوناقلا جهن دقو ىماسلا عبط ه4 ص 17 ج ةنودملا ؛85)

 نا اهينئادو ةكرتلا ىنيدمل اينلع افيلكت هجوي نأ ىفصملا ىلع نأ ركذ هتاف 4 جهنملا

 رهسسثأ ةئالث لالخ ىف كلذو ©« نويد نم مهيلع امبو « قوقح نم مهل اهب انايب اوينقي

 نونئاد رهظو ؛ كلذ دعب ةكرتلا تيفص اذإف © ةرم رخآ فيلكتلا هيف رخني ىذلا خيراتلا نم

انيمأت مهل نكت ملو « درجلا ةمئاق ىف اهروهظ مدعل مهقوتح اوفوتسي مل كلذ دعب
 ىلع ت

 ؛ لاومألا كلت ىلع اينيع اقح ةين نسحب بسك ىلع اوتبثي نأ مهل زوجي ال ةكرتلا لاومأ
 ٠ 811 © 885 هدام  قح رغب مهئارثإ ببسب ةثرولا ىلع عوجرلا مهل امنإو

 ا



 ؛ نيدلا دادس لحتل ناك اذإ الإ زوجي ال فرصتلاخ كلذ ىلعو ٠ نهرلا كاكف

 3 ١ دا 4 :
 ح روجي نيدلا كأدسل همي نكلو زوجي ا ا

 ٠ نيدنأ نم نيدملا آربا 'ذإ الإ - سس ث'كنأ 3

 نكلو « اهب ةطيحم نكت مل مأ ةكرتناب ةطيحم نويدلا تناكأ ءاوس اذهو
 ريغ ةكرتلا ف هتصح رادقمب ثراولا نم فرصتلا زاوج ةيعفاشلا ىتعم رََذ

 بهذم مم ىقطنمو هتاذ ق لوقعم اذهو . اهتوبد دادس دعف ةقرغتسملا

 ٠ ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا ىف نامضلا ةكزجت زيجي ىذلا ةيعفشن'

 كاسعم 0 د ناك ما ةمسقلا 0 ءاوس م2 نوبدلا ثدس ليغ

 * ىندملا نوناقنا مكح ىف تل

 ةيفصت ق ٠ نيعضوم قف تاكرتنأ ىف فرصتنل ىندملا نوتاقم' سرعت دق

 لبو « غوسم رخآلاو ٠ عئام ن ره صنم دحاو + عويبلأ مدح قو - تاحرتل'

 ميب وهخ عاملا صننا امآخ : ضراعت هييش الو ضراعن 2 اف صاخ عوضوم

 زوجي ال و مك ةداملا ىف ءاج دتخ ؛ ثدروتلا ةداهست ليق هكرتل. نم ءىس ىا

 هما ةدنملا ق اهدلع صوصنخملأ ثيروتلا ةداهست ةينإ ملست نأ نيك ٌفرأ ولن

 * « ٠٠٠ هكرتلا لام ف فرصتم نا

 تاكرتلاب صاخو ةكرتلا نم نيعم ءىش ىف فرصتلا هعوضوم صنلا اذهو

 داوملا هيلع تصن ام وهخ غوسملا صفأ اماو « انهون امك فصم اهل نيع ىتلا

 نأ نود هكرت عاب نم نأ داوملا هذه تركذ دقف عالت - 47ه ءاوالك ء سا
 عيبلا اذ هو « هتثارو توبثي الإ ىرتشملا مامأ امرلم نوكي ال اهتالمتشم لصفب

 « اهيخ قح لك لقنل ةيجاولا تاءارجإلا تذختا اذإ الإ هريغ قح ىف ىرسي ال

 « ليجستلاب هرهش دعي الإ ريغلا قح ىف عيبلا ىرسي ال راقع ةكرتلا ف ناك اذإغ

 ةكرتلا معيب ف لخديو : اضيأ كنذب الإ ىرتشا ا ىلإ هيخ هيخلملأ لقتنت الو
 هاطعأ اهضعي قوتسا دق مئابلا نأك نإغ ٠ هريغ لبق اهت نوكت ىتلا اهنويد

 نم !هيلع امو قوقح نم اهل امي هكرتلا ىلع ايصنم عيبلا نوكي مث ىرتشأا
 هر يل الل حف عبط ام اذا ىرستلا ىلع تس تلال

 ٠ ىرتشم لا ىلع قو امب عجر اهلك وأ اهضعب قو

 سس يك # سس



 اهمراغمو اهمئاغمب ةرتلا وه عيبلا عوضوم نأ ةصالخلا هذه نم رهاظو
 ثراولا ناك اذإف - اهيخ 'عئاش اضعب ميبملآ ناك مآ اهلك ةكرتلا عيبملا ناكأ ءاوس
 هكرتلا نيعمتجم ةثئروتنا عاب وأ : عضولا اذه ىلع اهعابو اهلك ةكرتلل اقحتسم

 - همر ٠ م ٠ )أ :

 « ةثرولا ضعب نم عيبلا ناك اذإ كلذكو « كاس يبل اخ عضولا أذ ه ىلع اهلك

 ٠+ انفاص هقحتسم د ناك ام ذخأيخ هلحم ىرتشملا لحب

 ناك اذإ امو . هثرونا نم ىرتشملا ناك اذإ ام لمشي ماع مكحلا اذه

 ه اهلك هكرتلا ىرتشي ىرتشاا ناك اذإ همتح ايينجأ نوكيو « اننجأ ىرتشأملا

 لمنحيو ٠ ايبنجأ نوكي نا لمتحي هنإخ ؟ اهبخ اعئاش أضعم ىرتشي ناك اذإ امأ

 ق_ح هثرولا ىقايل نإخ ايبنجأ ئرتشملا ناك اذإو « ةثرولا نم نوكب نأ
 هكرتلا ىف ةعاهسم برصي ىرتشاملا ثراولا نايف هثرولا نم ناكنإو 6 دادرتسالا

 ثراولا ماهس اورتشا نيذلا ةثرولا ىقاب ناك نإو « هنم ىرتشا نم ماهسو

 دودحو ماكحأ هلو - جراختلا ءاهقفلا هيمسن ىذلا وه اذهف « عيب ىذنا

 ٠ ثيراوملا ماكحأ نم هعضوم ى هيلع مالكلا دنع اهنيبنس

 نوناسقثأ ف ءاج ىذلا تاكرتلا عيب ىف مالكلا كرتن نأ لبقو 20

 أذإ هنأ انركذ دقو . نويد نم اهل امي ةكرتلا عسب زاجآ نوناقلا نأ ىلإ ريشت

 هيلع نم ريعل نمدلا مسيبو - ىرتشمن هاطعأ اهنم ائيش قوتسا دق عئابلا ناك

 قلاب بلاطي نآب - قحلا ةلأوح زاوج وم هساسأو « نوناقلا ف زئاج نيدلا

 زوجي ال نيدلا هيلع نم ريغل نيدلا عييبو « لصألا ف هيحاص نكي مل نم
 هيلع نم ريغل نيدلا كيلمت نأل . زوجت ال قحلا ةناوحو : ىفنحلا بهذملا ف
 : كلذ زاوجي ىلينحلا بهذملا ىف ءاهقخ حرص نكلو « زومي ال نيدلا

 زاوج نيبنف درطتسن نآ ديرنو « هزيوجت ىلع ةيفنحلا ءاهقخ ضعب لداحتو

 5 اهزاوجل ةيفنحلا ءاهقخ لباحت امكو . ىلينحلا بهذملا ف ءاج امك « كلذ

 هنآ نيبو « نيدلا هيلع نم ريغل نيدنا ليوحت زاوج ةيميت نبا نيب دقل
 عنمي صاخ صن الو ماع صنخ درب مل هنآب كلذ للعو « ءافيك_سالا ىلع ةنواعم

 كلذلو . قوقحلا ءافيثسا ىلع ةنواعملا سنج نم قوقحلا ةلاوح نذلو ء كلذ
 : ثيدحلا ق لاقخ ةافولا ضرعم ى ةلاوحلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا ركذ

 . « عبتيلخ ءىلم ىلع مكدحآ عيتا اذإو ؛ مال ىنغملا لطمو

 قوقحلا هلاوح لوبقل عستت ال ةيهقفلا هتسيقأ نأ ممف ىفنحلا بهأللا امأ



 هلاوحل اود جو دقو ؛ ىوتفلا باويأآ ةسيقألا مهيلع تقيض اذإ ةيهقفلا جرخملا

 - اهزاوج عئادبلا ىف ءاج كفذلو « مهضعب اهي ىنخأو . اجرخم قوقحلا

 : هلوق صن اذهو * نبدلأ ضيقب اليكوت اهوردتعاو

 ىه نم ريغ نم اهب ءارشلاو ؛ هيلع ىه نم ريغ نم نويدب' عيب امأو
 : هريعل لوقم نآب : زجب مل نيدلا ىلإ ءارشلاو عيبلا فاضأ نإ رظنيف . هيلع

 ءىشلا اذه كنم تيرتشا : لوقي وأ : !ذكب نالخ ةمذ ف ىذنأ نيدلا كنم تعد

 نيدلا اذه كنم تيرتشا لوقب وأ ٠ اذ كي نالخ ةمذ ىف ىذلا نيدلاب
 ميلستلا رودقم ريغ نالخ ةمذ ىف ام نأل زوجي ال كنذو ٠ نالغ ةمذ ف ىذلا

 عيبلا فالخي « رم أم ىلع دقعلا داقعنأ طرش ميلستلا ىلع ةردقنا و . هقح ىف

 ع زاج هيلع ىذلا نيدنأ ىلإ دقعلا فضي مل نإو : نيدئنأ هيلع نمم ءارشلاو

 لاحآ مث زاج ىتح نيدلا ىلا ىلإ دقعلا فضيملو نيد نمثب ائيش ىرتشا وو
 ىذلا نيدنا ناك ءاوس ةلاوحلا تزاج هيلع هن ىذلا هنيدب هميرغ ىلع عئبلا
 .ركذو : هوحنو ملسلاك زوجي اال مآ ٠ ضيقلا لبق هعيب زوجي انيد هب ليح"
 ريغ أاالهو « ضيقلا لبق هعيب زوجي آل نيدب ةلاوحلا زوجت ال هنأ ىواحتحا

 ليكولا ةلزنمب ريصي هل لاحملا نإخ * نيدلأ ضبقب ليكوت اذه نأل : ديدس
 « ناك نيد ىأ زئاج نيدلا ضبقب ليكوتلاو : هل لاحملا نم هنيد ضيقب ليحمل
 ٠ (*")هلكوم ضيقك ليكولا ضيق نوكيو

 ء ىلينحلاو ىفنحلا بهذملا ىف زئاج غئاس نيدلا عيب نأ اذه نم ىرنو
 هلئأو ىمالسالا هقفلا نع ديعب ريغ ماقملا اذه ف ىندلا نوناقلا ق ءاج امو

 * ملعأ

 'إف ؟8. ص فلؤملل ليثح نب ذمحأو ؛« 18؟ ص سمأخلا ءزجلا عئادبلا ؛.)
 . ىلجلا نبايقلا باب
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 ثيراوملا ماكحأ

 : ةكرتلل نوقحتسملا -
 وه هنيفتتتو تيملا زيهجت وه ةافولا دعب ةكرتلاب قلعتي ءىش لوأ نأ اننق

 . نفّنو زهج دق نكي ملو « هليق تام اذإ هنيفكتو هزيهجت بجي ناك نمو

 لبق تتام اذإ ةجوزلاكو : بألأ تام نخدب نأ لدقو « هتلسق تام اذإ هتبأك

 ةفينح ىبأ ىذرب اذهأ هلام نم تزهج اهزيهجت لبق تام اذاخ < 0

 ةجوزلا زيهجت نآ وهو - بهذما ىف روهشملا حجارلا وهو © فسوب ىنأو

 هيجأو تناك اهتقفن نألا « ةرسعم وأ تناك ةرسوم اهجوز ىلع اهنيفكتو

 ٠ اهل عبت زيهجتلاو « هيلع

 نم 'دييو » انيب امك دنيعلل ىتنا نويدلا ددست نيفكتلاو زيهجتلا دعبو
 ىَعب امو : اهنم نويدلأ هذه دادس ةافولا لبق نويدلا اهب تقلعت ىتلا نابعألا

 : ةحصلا نويدي ىفقنحلا بهذملا ماكحأ ىضتقم ىلع ا : نويدلا رئاسلك

 ٠ تابتإلا قيرط نم قيرط ىأب : ةحصلا لاح ف تتيث ىتنا نويدلا ىهو

 نويدلأ ىه ضرملا نوددو ٠ رارقإلا ريغب ضرملا لاح 0 تتبث ىتلا نوبدلاو

 ىدّؤت هحصلا نويد دادس دعمو * هدحو رارقإلا 0-0-- لاح ف تتمث ىتلا

 ةيسئب ىا ؛« ةصاحملاب نويدلا تيدأ اهففكم ل ىقابلا ناك نإاخ < ضرملا نوبد

 ٠+ اذكهو « ضعمبل اهضعب

 ديزت ال ىتلا اياصولا هنم ذفنت ءىش ىقد نإ 'اهعاونآب نويدلا دادس دعو

 قيرط باتكلا اذه قى حربشنسو « ةبجاولا ةيصولآ اهنمو « ةكرتلا ثلث ىلع

 رقملاك « هثرولا مكح ف نمو ؛ ةثرولل ةكرتلا نم ىقابلا نوكي كلذ عبو

 ٠ لاملا تيبو يملا ىلع بسنلا ليمحت هيف بسنب هل
 ا



 « هنم (*')زةعمارلا ةداملا ىف نيقحتسملا نيب نوناثلا بتر دفو دا

 ناك ناو ه هل نيفكتناو زيهجتلل ىقكي ام الوأ ةكرتنا ند ىدؤي هن' ركدع
 كرت دقو « اهدادس قيرط لصقي ملو + نويدلا ددست مك ٠ هتايح ىف هلوعي

 ماكحأ نم تاكرتلاب اصاخ ءاج امو ٠ ىفنحلا بهذملا هيلع لمتشا ام ىلإ ثنذ
 ماكحآب صاخلا وهو ٠ لوألا مسقلا ىف امهيلك ىف ام انيب دقو . ىندملا نوفقنا

 دادس ىلي هئأ أئيد مك « كنذ ىف بهاذملا نيب ةتزاوملا عم « هماعلا تتكرتلا

 ضرعتي مث اهجارختسأ قرطو « ثلثلا نم جرخت ىتلأ اياصولا ذيفنت نويدلا
 بجي ىذلا ءزجلا نع ملكتنسو . ةيصولا نوناقل اهكرتو . ثاريملا نوناق ؛هن
 ٠ ثيراوعو أياصو اهيخ نوكت ىتلا لئاسملا لوح نايب دنع ثاريملا ىف هئايب

 د_حآ ةزاجا ىلإ ةجاح ريغ نم ةذفانلا ةيصولأ ىلي هنآ نوناقلا ردد دقلو

 ىوذ اوناك مآ ةيصع أوناك مآ «* ضورخ باحصأ اوقأكآ ءاوس ةثرولأ قح

 ايف ندا ىتلا هو ١ ةيدبتم م يبست ةيسلا تناكأ ةاونسمر .محرا
 ءالو رخآ نوناقلا نأ ديم « ثاريملا بايست ىق نيدنس ام ىلع ٠ ةقاتعلا ءالو

 دعي نيجوزلا ىلع درلا لعجو « نيجوزلا ىلع درلا ىلع ثاريملا ىف ةقاتعنأ
 ضورفلا ىوذ ىلع درلا امأ : ةيفنحلا بهذم نم سيل وضهو . مدهرألا ىوذ

 ٠ درلا ف مالكلا دنع كلذ نيبتسو ه ماحرألا ىوذ ىلع مدقم وهف ٠ نيجوزنا ريغ

 : ىتأي نأ نوكت هكرتلا نإخ : ثراو ةمث نكي مل اذإو 8

 هنأب صخشل رقي نمك : هريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف بسنب هف رقملا (1)
 ريغ رخآ ليثدب كلذ تبثي ملو « هتنب نبا وآ « هنبأ نبا وأ ٠ همع وأ هوخآ
 دحأ نأك ولو ء« هاوس ثراو كانه ماد ام هل اثراو دعي ال هنإخ « رارقإلا

 هريغ ىلإ زواجتت ال « رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا نأل كلذو ء نيجوزلا
 4بمأ نم ةهتوني ءاعدا هرارقإ نمضت ديقفخ هوخأ هئآب صخشل رقأ نمو

 ء هقوقح ةرئاد ف نوكي ام رقملا مزاي نكلو « بسنلا رارقإلا كلذب تبثي

 : ىتآلا برترنلا بسحب ةكرتلا نم ىدؤي ) : ةعبارلا ةداملا ىحن اذه ؛51)
 نويد  ايئاث . نفدلا ىلإ توملا نم هتقفن همزلت نمو تيللا زيهجتل ىفكي ام س الوا
 دعب ىقب ام عزوبو . ةيصولا هيف ذفنت ىذلا دحلا ىف هب ىحوأ ام  اثلاث . تيما

 - الوأ : ىتآلا بيقرتلاب ةكرتلا ىف ىضق ةئرو دجوي مل اذإف ٠ ةثرولا ىلع كلد
 دحلا ىلع داز ابيف هب ىموأ اما ايناث . هريغ ىلع بسنب تيملا هل رقأ نم قاقحتسا
 اهنم ىقب ام وأ ةكرتلا تلآ ءالؤه نم دحا دحوي مل اذإف ٠ ةيصولا هيف ذفنت ىذلا
 . ( ةماعلا ةنازخلا ىلإ
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 ء بسلا نع !زجاع اريقف هل رقأ نم ناك اذإ

 ق نو هريسغ ىلع بستنمأ ليمحت هسخ نوكي ىذل ١١ بسنلاب رارقإلاو

 نوكي ال هنإخ ٠ امهمار ,رقإلا امأ . ةرشاملا ةونملاو ةرشامملا ةوبذيا ريعم رارقإلا

 طورت نأ رثإلا فوتساو هنبأ هنأب صخشا رقا نمخ 6 هريغ ىلع بسنلا ليمحت هيغ

 صخشل رقثا نمو - ا رئاس ثارملا ق كراشمو ذ 3 هنبأ نوخد هناك +. ةدكص

 0001001 كلا دالدا كراش هنم ثريو « احيحص نوكي رارقإلا

 * دالوآ رقملل

 دعي هريغ ىنع بسنلا ليمحت هيف بسند هل رقأأ لعجح دق نوثاقلاو

 ٠ ةنرولأ نم نم هلعجي ملو « هيخ كش آل اتوبث مهثاريم بابسأ ةتماثلآ نيئراوفا

 تيثي م2 نإو - هرارقإ نإ كلذو 9 ثاريملا ريغم ةكرتلل نيقحتسملا نم هلعج لد

 . هبل انراو اذه نوكي نأ ىف هتدارإ نيب دق  ثاريملل ةغوسملا ةئارقفا

 ىحغأو * رأرقإلا كلذ ببسي قحتسي امنإف ٠ قدتسا اذإ هنأ هيب : هتدارإ ذفنتف

 , ايس قحتسا اذإغ ٠ همع وأ اخا نوكم نأ لمعأ ول رارقإلا هييلإ ىدؤي ناك ام

 كنذلتو . ههوحنو معلاو خألا ىف طرتشي د ناك أم هقاقحتس ! ىف طرتشي هنأ ظحالبف

 « ثرالا عن عئاوم نم عئام مأق اذإ ةماع 0 فلتخا اذإ قحتسمي ال

 : هصق ام ةيريسفتلا ةركأملا ف ءاج اذلو

 نأل « ثراو ريغ ( ريغلا ىلع ليمحت هدف ىذلا ىآ ) بستلاب هل رقلاو »

 اورجا ءاهقفلا نا ريغ ٠ رارقإلاب تباث ريغ وهو . بفسفلا تويث دمتعي ثرإلا

 داز امم هل ىصوملا ىلع همىدقتل : لاوحألا ضعب ىف ثراولا مكح هيلع

 نآ هلخ « كلما ىف ثروملا نع افلخ هرابتعالو : دئازلل ةيسنلاب ثلثلا ىلع

 * حار نك تلم فاق تروا سا تسل سلا
 ى طقخ ركذي مل رقملا ريغ ىلع ليمحت هيف بسنب هل رقما ثاريم نإو

 ةقياسلا طورشا عم هقاقحتسال طرتشاو ء ١: ةداملا ق ركذ لب ع ةداملا

 بأ اذهل رقما ناكو « هوخآ هنأب صخشأ رقأ أذا « بسنلا فورعم نوكد الآ

 موقي الا رارقإلاب ذخألا طرش نأل « ايش قحتسي ال هنإف « هيلإ ةتدسند فورعم

 هنأد رقملا رقأ دقو بأ هل رقملل ناك اذإ ةنإ كيف الو هيذك ىلع ليلدتا

 لله



 هب ذخأ ولو : رارقإلا بذك ىلع البلد نوكي كلذ نإف ه هيبال وت هقدقن هوخآ

 امل قانلا ىوقألا ليلدلا لياقم ىف . تبثملا فعضألا ليلدلاب ذخآ كنذ ف نك
 ٠ رارقاإلا هتيم

 نإ هنأ ؛ هرارقإ نع رقملا عجري الأ ةكرتلا ق هقاقحتسال طرختخا كلذكو

 بسنلا ق امح لوألا هاوق تئثب ثا ريغ نم ةسفن همذك د5 نوكي هرارقإ َّق عجر

 ى رقألا تيملا ةدارإ ذيقنت هيف ساسألا  ةكرتلا ف هقاقحتسا نأل . هن رقمن'
 عسجر اذإو « هابرق ىوذ نم هتيرد نم هذخأي ام هؤاطعإو « هتبارقب هقاحلإ
 بفقس لاوزل 4 اكهسش قحتسد الخ - ةدوجوم ربغ ةدارإلا هذل_ظه نوكت هرارقإ َّق

 3 (؟؟)قاقحت سالا

 نوكيو « بسنلا تيثي ةمات ةجحب ةمومعلا وأ ةوخآلا تتيث نإ هنآ ظحاليو
 نم هتحرد َّق ةبيصن ذخاي 4 فسفلا يحص اخأ هنوك فصود هقاقحتسا

 عيزون ىف نيبم وه امك نيجوزلا ىلع درلاو « ماحرألا ىوذ دعي ال . ةيارقلا
 ٠ هةكحرشتس امكو . هكرتلا

 تمنت جدو سيسي هن سسوس

 هونيلاب رارقإلا نأ ( امههدحأ ) : نيرمأ ىلإ هيئنن نأ ماقملا ذه ىف ديرتن (4؟)

 ردلا ىف ءاج نكلو <« ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف نوكي نأ انررق دقو - ةرشابملا ريغ
 طسوتملا نوكب ديقم هنأ ىأ ©« ادوجوم هل رقملا وبأ ناك اذإ امب ديقم كلذ نأ رانخملا
 دييقتلا اذه بيس نم رهظيو : هريغ ىلع بسن ليمحت هيف سيلف - اتيم ناك اذإف - ايج
 ٠ ةرشابملا ريغ ةوبالاب رارقإلا كلذ لثم نأ

 ناكأ ءاوس « ربتعم مهعم ثاريملا قاقحتساب مهريغل ةثرولا رارقإ نا ( امهيناث )
 مهمزلي اعيمج مهنم رارتإلا ناك اذإ هنأ ريغ © مهضعب نم ناك مأ ٠ اعيمج مهنم رارقإلا
 ناك نإو « ةعبرألا مه مهنيب ثاريملا ناك عيارب اورقأو « ءانبأ ةثالث اوناك ولف . اعيمج
 ( عيار نباي مهنم دحأو رقاو « ةثالث اوناك اذإف © هرارقإب رقأ نم مزلا مهضعب رقملا
 هل رقملا نيبو هنيب رقملا بيصن نوكيف « ءانبألا رئاس كراشي ملو وه هبيصن ىف هكراش
 اوناكو اددع نورتملا ناك نا هئإف 6 بستلا تتيثأ دق ةئيب رقأ نم ددع نكي ملام

 ةفاكلا مزط ةمات ةجح ىأ ةداهش رارقإلا كلذ ناك ةداهشلا باصن مهنم نوكتي الودع
 رقملا ناك اذإو « عيمجلا كراشي كلذ ىلعو « كلذل اعبت ةثأرولا ءىجتو ©« بسنلا تبثتو

 رقملا نإف « ناتارمآو لجر وأ نالجر وهو « ةداهشلا باصن نوكتي مل وأ ؛« لدع ريغ
 98 هريغ نود رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا نآل ؛ هاوس نود هقاقحتسا ىف رتملا كراشي هل

 مزايو ©« ثاريملا تبثي بسنلل اتبثم رارقإلا ناك ثيح هنأ اذه نم صلختسيو

 ؛ اهطرشو ةداهشلا باصن دجو اذإ كلذ نوكيو « ضعبلا وه رقملا ناك ولو لكلا هب
 نإ عيمجلا ىلع تيثي ثاريملا نإف بسنلل اقبثم رارقإلا نكي مل اذإو ©« ةلادعلا وهو
 . رقأ مهضعب ناك نإ ؛ طقف رقأ نم ىلعو - نيرقم اوناك

 5 ا



 ىسحوملا . ةئرولا ريغ نم ةكرتلل نيقحتسملا نم ةيناثلا ةيترملاو (ب) 6
 هذآ عنتمأ امنإ دكار! كلذ نآل : دئازلآ ءزجلا ف لاملا ثلث نم رثكأب هل

 عضومو « نيعمجأ مهقافتأب . ةثرولا قدل وه امنإ ثلثلاب ديقتلا ذإ ةذفان

 ةبقنحلاف . ثراوا دوحو دنع ثلثلا نم رثكأب ةبصولا ق وه مهفالتخا

 دئازلا ءزجلا ىف اهذاقن فكقوتيو - هةحصص نوكت ةيصولا نأ أوررق ةظاينحلاو

 هيصولا ريتعي منك . ةيصولا نوناق ذخأ كلذبو * ةثرولا ةزاجإ ىلع ثلثلا ىلع

 ضعبو ةيعفاشلا لاقو : اهلاطيإ ةئرولل لعج امنإو « ةلطاب ثلثلا نم رثكآب
 نع دئازلا ىف ةلطاب ثراولا دوجو دنع ثلثلا نم رثكأب ةيصوما نإ : ةيكلاملا

 مهيلإ دنتسيو + آادكيم اعريت مهتزاجإ ريتعت ةدايزلا ةئرولا زاجأ نإخ « ثلثلا

 ءاضمإ ربتعي الو . ةأدكيملا تاعربتلا ف طرتشي ام هيف طرتشيو « عربتلا

 ٠ هنع رداص هنأ ىلع : ةيلإ اخاضم ىصوملا لمعل

 هل ىدوملا بقعي لتاقلا هل ىموملا نأ ةيفنحلا ءاهقخ ضعم ركذ دقلو

 ذخأاو ناك وأ . ثلنلا نم رثكأب هل ىحوم نكي مل اذإ هنأ ىآ « ثلثلا نم رثكأب

 لبا ىصوملل نوكد هنأخ « لام لضف ةكرتلا نم ًاهدعم ىقبو ةدايزلا

 لتاقلل ةيجولا 0 عسحت هنكلو 3 ءاهقفلا صضعمب نع ةيجارسلا بحاص لتخف اذكه

 ٠ هفينح ىبأ نع ةياور وه امك « اهتاذ ىق ةحيحص ريغ نوكت

 ٠ هثرونا ةزاجإ ىلع اهفقت دمحمو ةفينح ىبأ نع ةروهشملا ةياورلا نأ قحلاو

 هل ىصوملا نأ نويضرفلا هيلع ىذلا نكلو + ةلطاب دلوت اهنأ فسوي ىبأأ دنعو
 ىلع ةفقوتم ةيصولا نأل امإ . اًثيش قحتسي ال ةئرو هل سيلو « ىصوملا لتق نإ

 فوقوم فرصت لكك ٠ لطبتف زيجم اهل سيلغ ةثرو نكي مل نإ « ةثرولا ةزاجإ
 ثلثلا نم رثكأب ةيصولأ نأل « ثلثخلا نم رثكأب ةبصولاك تسمىلو :. زيجم هبنأ سيل

 ةيصونا فالخي ٠ مهقحل اهذيفنت مدعو اهيلع ضارتعالا ةثرولل نكلو « ةحيحص

 لتاقلا نع وفعلا مهل نأل« مهتزاجإ ىلع ةخوقوم رمآلا لوأ نم نوكت اهنإخ لتاقثل

 دنع اذهو : هل ىلاملا فرصتنا ةزاجإ مهل ىلوألابخ « مدلا ءابلوأ مه رابتعاي

 ٠ مهتزاجإ ىلع فقوتت اهنأ : لوقي نم
 نوناق ذخأ كلذبو « فسوي ىبأ ىأر وه امك اهلطيي لتقلا نأل' امإو

 ىخضتقمبو نوناقلا اذه ىضتقمب « ةكرتثا نم ءىث لتاقلا هل ىصوملل سيلخ ةيصولا

 ٠ ثيىراوملا ىف ءاهقفلا ماكحأ روهشم

 لس اال



  لاملا تيب  ةئرولا ريغ نم نيقحتسملا نم ةثلاثلا ةيترااو (ج)

 ىلإ بهذت ةكرتلافخ  لاملا تيب ماسقأ نم عئاوضلا لآومآب صاخلا مسقلا وهو

 « كلام اهل فرعي ال ىتلا عئاوضلا نم اهنأ ىلع « ةئرو نكي مل اذإ لاملا تيب

 نيقحتسملا اهبيترتب نوناقلا ةرابع هديفت ام اذهو « ثراو لاملا تيم نأ ىلع ال

 هبتك ةرابعخ « ىفنحلا بهذملا نم مكحلا اذه ذخأ دقو « ةرابعنا حيرصبو

 ٠ تاكرتلا عيزوت ءاح امكو « لاملا تويم ماسقأ ق ءاج امك اذه ق ةحدرح

 فراصم ىق فرصيو ؛ ةقرفت ريغ نم ءاوس ىلع ىمذلاو ملسملا ةكرت ذخأي كلذلو

 لام تيب نأل « ةمذلا لهأ ةكرت ذخأ ام ائثاريم ناك اذإو « عئاوضلا لام تيب

 تيبل غاس ام اثاريم هذخأآي ام ناك ولغ نيملسملا ةعامجل وه هيخ ام نيماسا"

 لام ىلع ءاليتسأ ىهخ ةكرتنا ىلع هدب لاملا تيب عضو اذإ هذخأآي نأ لالا

 ثراولا هنأ ىلع ليلدلا ماقأ نآب هل هتيكلم ىلع ليلدلا صخش ماقأ اذإف « عئاض

 كلذ ى هلثمو « هل هميلست هيلع نوكد لب « اعئاض لاملا دعب ال « هاوس نود

 تارامألا ماقأو « هتيكلم ىعدا نم دجو مث « هنع فرعخ اكيش طقتلا نم لثم

 ٠ هل هملسي نأ هيلع بجي هنإخ ةتبثلا

 ةئرولا ريغ نم ةكرتلل نيقحتسملا ف مالكلا كرتن نأ لبقو ء اذه /4" 

 : ةعبرأ رومآ ىلإ ةبتف

 يسطر ن7 لسلا ديو طلخا نم ركب سل ىحولا نإ اهدحا
 ةبصولا نأ نيدلأ داحتا ثيح نم بسنلاب هل رقملاك « ةثرولا ف طرتسشم ام

 نوناقو ىفنحلا هقفلا ق ررقم وه امك لاملا تدبو ؛ نيدلا فالتخنأ

 ٠ عئاوضلا نم ةكرتلا رابتعاب لب  اثراو هنوك ىفتقمب قحتسي ال ثاريملا

 ىأر وه هريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف بسنب هل رقملا ءاطعإ نأ ب اهيناث

 هتبأرق ىضتقمب ذ خايف بسنلا تبثي نأ امإ هنأل « هنوطعي ال ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 ع رارقإلا اذهب بسنلا تيثي الآ امإو « ةفاكلا مزلت ةمات ةجحب هيسن تمثيو
 : ببملا يوي رانا ققحتي مل اذإف « قاقحتسالل بجوملا بيسلا وه بسنلاو
 34 تملأ ةدارإ ذيفنتل وه امنإ ع هءاطعا نأ نم انركذ ام ةيقئحلا ةمحجحو

 ٠ ةيصو نكت مل اذإ ثاريملل بجوملا بسنلاب قاقحتسالل ال
 ضورفلا باحصأ دعب ذضأآيأ « لالا تيب ىف اوفلتخا ءاهقفلا نآ  اهثلاث

 ىلع مأ ثأريم وهأ هقاتحتسأا و ام مث 6 ماحرألا قىوذ دعب مأ درلا لمقكو

 ؤ ء نوناقلا راتخا امك « هل كلم ال لام هنأ

 دك



 ةيكلالا ىفعيو ةليانحلاو ةيفنحلا لاق دقف : هقاقحتسا ةقرأ ةبسئلام امأ

 3 هل رقما نآشب مهريغ ءم ةيقنحلا فالخ ىلع ماحرألا ىوذ دعم ىه هتيترم نأ
 تت اذإ لاملا تيب نأ هيعفاشلا لاقو « هريغ ىلع بسنلأ ليمحت هيف بسنب

 - ضورفلا باح بصأ ىلع در اال هنآ 50 الدع هيلع مكاقلا

 ىلع دري لاملا نإف لد ع ريغ هي'ء مكاتلا ناك نإو « ماحرألا ىوذل ثاريم الو

 + نيب اهب ىلع هيلع ةمحت ةه يه الإ
 شعبو ةلبانحلاو ةيفنحلاخ : لاما تيب قاقحتسا عون ف فالخلا امآو

 امك - عئاض لام هنأ ىلع ةكرتنا ذخأي امنإو . اثراو ريتعي ال هنإ : أولاق ةيكلتملا

 نأل . ثراو هنآ ىلع للملا تيب هذخأ ام نوربتعي ةيمفاشا ضعبو « أنيب

 ةمانح نع ن دولقعم امك - ُت رأو ريغ نم توم نم لام ف نوقحتسم نيملسملا ةعامج

 . ثاريملا تمجوأ قحلا تدجوأ امذ ةطمارلا ةلصلا هذهف « هل ةلقاع ال نم

 اذه ىق فالتخالاو « نوءاتلا هي دل حا امو ١ ىفم امنق نيرزلا ةحخ انا 5و

 ٠ ليلق لمعلا ىف هرثآ ٠ ىرظن ماقملا

 ه1 ناو + مزاسإلا راد ىف ثراو سل ب مل !ذإ ضاجسلا نأ ب انجسار
 لي - اعئاض الام سيل هنآل هلام لذملا تيب كلمي هل برحلا راد َْق ثراو

 هديل هيلع ديلا عضاو ناك نم نأل د مارتحا هلو : برحلا راد ق كلام هل

 ةيكلم مارتحال ظفحب ال وهف : هد نمأتساو هدقع ىذلا نامآلا دقعد ةمرح

 لكب ىحوأ اذإ كلذلو ٠ دقع ىذلا نامآلا مارتحال لب « برحلا رادب نيميقملا
 ىلإ رظن ريغ نم لاملا لك هل ىصوملا كلذ ىطعأ مالسإلا راد ق صخشل هلام

 بجوميو ٠ هلام ةنايسص بجوأ ىذلا وه هدقع ىذلا نامألا نأل ء ةئروئا قوقح
 ٠ (*"؟)هلام ىف هتدأ رإ الفنت نامأل.ا

 اهييترتو اهبابسآو ةثارولا

 . ةثرولا ركذن انهو « ةثرولا ريغ نم ةكرتلل نيقحتسملا انركذ ل "8
 (**)ءالوناو « ةيارقلاو ء ةيجوزلا : هئالث ءاهقفلا روهمج دنع ةئارولا بابسأو

 ل

 ٠ 28 س ةتيشاحو ةيجارسلا حرش عجار ((9

 وهو ٠ هبراقاك ماكحالا ىنضعي ىف هلعجتت + هريغي صخشلا طبرت ةلسص ءالولا (1)

 ءالوو ةقانعلا ءالو . هيبس امهنيب قرف ٠ نافلتخم نامسق ءالولاو ٠ هبراقأ نم سيل

 بالة



 هيعوني هيخ فلتخم ريخألاو « ىمالسإلا هقفلا ىف امهيلع عمجم نالوألا نارمألاو
 (؟:)ةيضابالا الإ هيخ فلاخي مل هنأل « اريسي ةقاتعلا ءالو قف فالتخالا ناك نإو
 نآل' ثيروتلا بابسأ نم ابيس هرابتعا مدسع ىلع روهمجلاغ ةالاوملا ءالو امآو
 ربتعي ملو مالسإلا هخسن ىلهاج رمأ كلذ امنإو : فلحلاو قافتالاب نوكي ال ثرإلا
 : ىلاعت هلو ق مهتجحو ٠ ةيفنحلا الإ ثرإلا بابسأ نم ابيس ةالاوملا ءالو
 « مكتاميأ تدقع نيذلاو نوبرقألاو نادلاولا كرت امم ىلاوم انلعج لكلو ه
 نآلا لمعأاو ؛ ةيارقلاك ثاريملا بجوب دقعلا نأ ديفي مكحملا ملكلا اذه نإف

 بابسأ نم ايبس سيل ةالاوملا ءالو نآ اوررق نيذلا ءاهقفلا روهمج ىأر ىلع
 نوقحتسي نيذلا نيب الو ٠ ةئرولا نيب هركذي مل ثاريملا نوناق نأل - ثيروتنا
 ٠ ةثرولا ريغ نم اهضعب وأ ةكرتلا

 ىمست ةلصلا كلت نإف < هقتعأ دبعب هتبصعو صخشلا ةلس ةقاتعلا ءالوف . ةالاوملا
 :قتعلملا نأ اهراثآ نم ةلصلا هذدهو ؛ قتعلا هييس ىذلا ءالولا ىأ : ةقاتعلا ءالو

 « ماحرألا ىوذو درلا لبقو « ةيبسنلا ةبصعلا دعي نوثري مهنأ نوناقلا لبق مهتبترم

 ىمجعألا نع ىبرعلا لقعي نأ ىلع «© ملسأ ىمجعأو ىبرع نيب دقع ةالاوملا ءالوو
 ةيفثحلا طرتشا دقو ؛ اقلطم ثراو ريغ نم تام اذإ هثريو ٠ ةبدلا عفدي ىأ : ىئج اذإ
 ايمالك نوكي نأب دقعلا ةيالو امهل نادقاعلا نوكي نأ . دقعلا اذه ىشتقمب ثيروتلل
 'ىئق طرتشي امك « ةذفانلا دوقعلل طرتشي ام هل طرتشي دقع هنأل ارح القاع اعلام
 هيلو ةيفئحلا دنع هثريو 6 هل نوكي هءالو نآل ىبرعل اقيتع الو . ايبرع نوكب الأ ىلوملا
 هضعب نيقحتسم اوناك نإف « هلك هثاريإ نوقحتسم براقأ هل نوكي الأ طرتشيو ؛ ىبرعلا
 مث © ىلعألا ىلوملا ىأ ىبرعلا ىلوملل نوكي ىقابلا نإف ةيفنحلا دنع نيجوزلا دحاك
 7 ةالاوملا ىلويك هدعي نم مهسفتأي هتيصعل

 سان ىقب كلذلو © ةلدتعم ةقرف ىهو « جراوخلا قرف نم ةترف ةيضايإلا (0)
 نيبو هنيب ةبارق ال هنال ةقاتعلا ءالوب تبثي ال ثارملا نأ اوم دقو .٠ مويلا ىلإ اهنم
 ىوذو نيجوزلل مهدنع ثاريملاو « ةثارولا بجوي مهرظن ىف حص ليلد الو ؛ قتعملا
 هلام قحتسا ايرصم ناك نإو : سرفلا هنم قحتسا ايسراف ناك نإو ٠ برعلا هثرو ايبرع ناك نإف « نيملسملا نم هسنج لهآ هثرو طق ةبارت هل نكي مل نإف ؛ ةبارقلا
 قحتسي هنإف هتبارق نم هل ثراو الو هلثم قيتعلاو ايجنز قتعملا ناك اذإف . هل هقاتعإ اهاوك ىتلا ةيسنجلا ببسب هلام قحتسا هسنج نم قتعم هل ناك نإو : نويرصملا
 دقلو ©« ةيصو الو ةبارق الو ةيجوز نوكت الأ سنجلا ةئارول طرتسيو الا هدو
 ةيصولا دعب اقح قتعملل لعجف : ناهدلا حلاص وبا روهمجلا ةلاقم ةيضامإلا نم لاق
 . ءاهتفلا روهيحك

 سب م4 الس



 ةغالخ هئارولا نآل . ةء'رولا بابسأ ىه ةثالثلا رومألا كلت تناك امنإو
 هما رات ار نوكت امنإ هةئالخلا 0 م رت امك . 0

 نمو ٠ 02 5 نمو : . نوندألا فارع مه ككلوآو ؛ هتايح ىف هنوكراسثيو
 ىذلا هآلوم وهو . هل ةيرحلاةمعت هبدب ىلع ىلاعتو ةتاحمس هللأ ىرحأ

 نوكي نأ دارأ نملخ ؛ ةديعملا وأ ةيبرقلا هبارقلا كلت هل نكت مل اذاخ : هتما رقو هقتعأ

 ةعامح هلام ف هندية |ام ف هفلخم نأ دارأ 000 اخ - هلثأ هجو

 ؛ هتلمو ةنبد لهآ مهو : هل ةايح اهدوجو ريتعب ىتلاو : اياظي لظتسا ىتل الل

 هذخآي هنآ لوقب نم دنع هل ثراو ال نم ثراو نيملسملا لام تيب ناك كلذأو

 . ءاهتفلا رثكأ دنع رابتعالا اذهب ذخأي ال هنآ انلق دقو « اثراو هرايتعاب
 + ثارملا نوناق راتبا :ىذنا وعر

 ايابسآ ءالولاو ةبارقلاو ةيجوزلا ربتعا دق ناك نإو عراشلاو 7 8
 ءالولا ريتعاو . ةفلتخم بتارم ةيارقلا لعج لب ةدحاو ةبتر اهلعجي مل ثيروتلل
 نم ةبترم مدقت ببسب ابجاح هل ريتعيو : هريغ ىلع مدقم اهبرقأو « اهنمض ىف
 ٠ ادكهو ©« ةيبلي

 ىلع هلعج لب ٠ ادحإو ثيروتلا ماظن ىو فلا لح ما

 ةردقم هيصنإ مهل نيذلا هقحتسيو « ريدقتو ضرفلاب ثيروت امهدحأ : نيمسق
 رشع انثا ككلوأو « نمثلا وأ عبرلا وأ سدسلا وآ ثلثلا وأ نيثلثلا وأ فصتلاب

 تاقيقشلا تاوخألاو مأل تاوخألاو : ةوخإلاو : ناجوزلاو ه مّلاو بألا مهو

 ىذلا وهو « حيحصلا دجلاو « نيالا تانبو ؛ تائيلاو ؛ بأل تاوخألاو
 طسوتي ال ىتلا ىهو « ةحيحمحلا ةدحلاو : ىثنأ تيملا نيدو ةنيب طسوتم ال
 باحصأآأ نومسي ءالؤهو بألا مآو * مأآلا ماك حيحص ريغ دح تيما نيبو أهنيب

 ٠ ةردُم ةضورفغم مهتيصنأ نألا « ضوز ملأ

 ركذلل نوكي نأ وهو ىبسن هريدقت لد « نمثلا وأ عيرلا وأ سدسلا وأ نكلثلا

 : نيرمأ ىف نوكي اذهو « انايحأ قاقحتسالاب هيك دحآولا درفنمو « نيثئنألا ظح لثم

 تيملا نيبو مهنيب طسوتت ال نيذلا براقألا مهو ؛ تابصعلا ثاريم  امهلوأ

 دكا كح

 ( ثيراولاو تاكرتلا 3-5 8 م]



 دوجحول نهضرغ نذخأآي ملو ء ضرغ تاوذ نك اثانإ وأ -اروكذ اوتاك اذإ ىثن'

 نمق وأ « نهبصعف نهتقبط قف نوكي نم مكح ىف وأ نهتقبط ف ناك ةيصع ركذ
 ٠ ىبسنتلا بيصعتلاب ةثاروثأ وه !اذهو . عرشلا هلدآ نم ليلدب ركذلا ماقم

 اوسيل نيذلا براقآلا مهو ماحرألا ىوذ ثيروت وه .- ىناثلا رمألاو
 نإخ ٠ خألا ءانبأو آلآ تانبو لاوخألاو تامعلاك ضورفلا ىوذ نم الو ةبصع
 براقألاو تايصعلا نم مهنم ىلوأ وه نم نكي مل نإ ؛ تابصعلا ثأريمك مهثاريم
 * ضورفلا باحص'

 ع موسقم ضرخ امإ + ثيروتلل نايلصألا ناقيرطلا امه ناذه اه
 قاضإ قيرط وهو ثلاث قيرط كانهو « نييثنألا ظح لثم ركذال نوكي نأ امإو
 باحصأ كانه ناك اذإ نوكي كلذو : درلا قيرط وهو ء ىلصأب سيلو ٠ ىعنت
 ةردقملا مهتيصنأ قرغتست ال ىكورفلا باحصأو . ةيصع كانه سيلو : ضورق
 كانه نوكب نآك احيحص ادحاو لمكت ال ةرد_قملا روسكلا نأ ىأ : اهلك ةكرتنا

 لمكي الخ « فصنلا ذخأت تخألاو ثلثلا ذخأت مألا نإخ : ةقيقش تخأو « م"

 دري لاحلا هذه قى هئإف ء« سدسلا وهو هنم ىقدب لب » حييحصلا دحاولا

 ىلإ نينثا ةبسنب تخألاو مألا ىلع دريق ؛ مهماهس ةبسنب ضورفلا باحصأ ىلع
 ٠ ةثااث

 ضورفلا باحصأ نم ناجوزلاف © درلا قف ءاو_س اوسيل ضورفلا باحصأو
 دحأ نكي ملو « رخآ ضرخف بحاص كانه نكي مل اذإ الإ امهدحأ ىلع دري ١

 دحاأولا ةيصنألا لمكت مل آذإ هيلع دريغ « نيجوزلا ريغ امأ < ماحرألا ىوذ نم

 ىوذ ىلع مدقم نيجوزلا ىلع درلاخ « ىقابلا ذخآي ةيصع نكي ملو . حيحصلا
 نايم كلذلو 6 ماحرألا ىوذ نع رخؤم نيجوزلا دحل ىلع درلاو 3 ماحر 0

 ٠ ةساردلا نم هعضوم ىف ليصفتلاب

 ريغ نه مهيلي نمو ةثرولا نيب ةكرتلا عيزوت ةقيرط لمجن نآلاو ١
 : مهانركذ نيذنأ ةئرولا

 م مل |



 دري ةكرتلا سفورفنا باحصأ ةبصنأ قرغتست ملو ةبصع نكي مل اذإ  اثلاث

 ٠ نيجوزلا ريغ ضورفلا باحصأ ىلع

 باحسح' نكي مل اذإ كلذو « مهتاجرد بيترت ىلع ماحرألا ووذ  أعبار
 دعب ىقب ام اوقحتسا نيجوزلا دحأ ناك نإخ ؛ براقألا نم ةيصع الو ضورف
 ظح لثم ركذلل . هب مهألو' هذخأب ماحرألا ىوذل نوكم امو : هضرخ ذآ
 » نييثنألا

 نم دحآأ الو : براقألا ضورفلا باحصأ نم دحأ نكي مل أذإ  اسماخ

 دحأ ىلع درب لاحلا هذه ق هنا نيجوزلا دحأ ناكو 4 ماحرألا ىوذ

 ٠* ةكرتلا ىقاب نيجوزل'

 دحأ هدعب نم كرتب منو : همراقأ نم دحأ تيملت نكي مل اذإ عيدا

 تام د5 هقتعم ناك نإ ه هقتعأ نوكد هثاريم نإخ « اقيتع ناكو ©« نيجوزلا

 اذه ىمسبو برقألاغ برقألا طقخ روكذلا نع هةقتعم ةبصعل نوكي هثاريم نإخ

 ٠ ةيبيسلا ةبيصعلا وأ ةقاتعلا ءالوب ثوروتلا

 ءاهقفلا بيترت فلاخي وعو - ثاريملا نوناق بيترت وه بيترتلا اذهو
 انتس.رد نم هعضوم ىف نوناقلا دنسو كلذ نيدنسو « لبق نم هم الومعم ناك امو

 ٠ ىلاعت هتثأ ءاش نإ

 ىلع ءالؤه نم دحأ نكي مل نإخ : ةثرولا نيب بيترثتلا وه هلك اذهو

 مهانركذ نيذلآ هثالثلا مهو ٠ هثرولا ريغ ىلإ ةكرتلا قاقحتسا لقتنا ةأيحلا ديق

 ٠ اهانركذ ىتلا طورشلاب هريغ ىلع بسنلا لمحت هيف بسني هل رقملا . اعباس

 ٠* دئازلا ءرجلا ذخآي هنأ ىأ ةدايزلل ةمسنلاب ثنثلا نم رتكآب هل ىصوملا . انماث

 ٠ هل كلام ال لام لك اكلأم هرايتعان لاما تيم  اعسات

 ثيروتلا طورش

 ببسلا نكلو « ثاريملل بايسأ ءالولاو ةيجوزلا ةبآرقلا نآ انركذ ال9
 قيقحتل دبال كلذاو . هعئاوم تفتناو هطورش تققحت اذإ الإ هرثآ هنع جتنم ال

 ٠ ثرإلا عناوم نيبتن اهنايب نمض قو ؛ طورش نم ةقياسلا بابسألاب ثرإلا

 لل كلا



 : هثالث ثرالا تون طورشو
 ع .

 هتومو +٠ فورعم ةقيقح هتومو : امكح وأ ٠ ةقيقح ثروملا توه اهنوأ
 هتايح ملعت ال ىذلا دوقفملا لاح ىف كلذو ٠ هتومب ىضاقنأ مكحب نوكي امح
 نكت مل نإو كنذ ىلع لدت تاراماب هتوم ىضاقلا نظ ىلع بلغيو هتوم هلو
 93 (* )هنا رقأآ تومد وأ تايثال' ىف ةجح حعلصت وأ . ةعطاق

 ةايحلا كلت ققحتت مل نإخ « ثروملا دعب ثراولا ةايح ققحت  اهيناث
 لمحلا ق ةامحتا كلت ققحتتو ٠ ثري ال ثروأا ةافو هعم نيقيلأ هجو ىلع
 ثيروت باب ىف نيبنس ام ىلع نوناقلا اهددح ىتلا تيقاوملا ىف امح هلك هتدالوب
 ٠ (ة”)لمحلا

 : نارمأ طرشلا كلذ ىلع بترتبو

 ةثارولا بابسأ هنيبو هنيب موقت نمم تومي نم ثري ال دوقفملا نأ  امهلوأ
 كذذ ى دوقفملا ةايح نأل : مكح اذإ هتومب مكحلا لبقو ء هدقف دعب تام 'ذإ
 « ابح هلهأ كرت هنأل : لحألا ىفتقمب ةضورغم اهنإ معن - ةققحم ريغ تقول
 ٠ ةضورفم تناك نإو هققحم ريغ ةايد اهنكلتو لصألا ىه ةأبحلا نوكتف

 6 مهنم توملاب قباسلا ملعي ال وأ ٠ دحاو تقو ىف نوتومي نم نأ . امهيناث
 ع ىقرحلاو ىمدهلاو ىقرغلاك كلذو ٠ مهنيب ثراوت ال كلذ ىلع ليلد مقي ملو

 اذإف : نوقرحي وأ « مهيلع ءانب رايهناب نوتوءي وأ : اقرغ نوتومي نيذلا ىأ
 لك « امهتثرول اعم !مهثاريمو # امهنيب ثراوت الخ قيرح ى هنباو بأ تام
 « امهنيب ثراوت الخ « توملا هيلإ قبس امهيآ ملعي الو ناجوز قرغ اذإو : هتثرول
 بابسأ اهتيب ةرسأ ىلع لزنم راهثا اذإو « هتثرول امونم دحاو لك ثاريمو
 * مهنيب ثراوت الخ ثيروتلا

 ةددعتم ثداوح ىف اوتام وأ ء« دحاو ثداح ىف اوتام نم معي مكحلا اذهو

 ثراولا ةايح ققحت ىلع ليلد الو « قياسلا ملعي ال ثيحف ٠ قباسلا ملعي مل اذإ

 تومب ثرإلا قحتسي » : اهصئو - ١ مقر ةداملا طرشلا اذه تنيب (؟5)

 . « ىضاقلا مكحب اتيم هرابتعاب وأ ثرولا
 قاقحتسال بجي » : اهصنو 5 ب مقر ةداملا طرشلا اذه تنقيب ا

 . « اتيم هرابتعاب مكحلا تقو وأ ثروملا توم تقو ثراولا ةايح ققحت ثرإلا
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 قدحت م وتنأ ع
 8 (:ة)عنملا تت ةلعلا و ثيحو 0 ثروملا هاو كعس ثراولا ةابح

 2 : : د

 فدسلا نآل : ثرالأ عئاوم نم ءئأم دسجوب ؟ل1 : ثااثلا طرشلا 0 و
3 0 

 اهركذ ىتلا ثرإلا عناومو ٠ هعنعي أم ىفتناو « هطرش ققحت اذإ الإ هلمع لمعم ال

 : ةئالث نوناقلا

 - 'درفنم ايلصأ العاف لتاقلا نأك ءاوس - دوصقملا ناودعلا لتقألا اهلوأ

 مكحتا ىنإ هتداهش تدأ روز دهاش ناك ولو : ابيستم ناك مأ «٠ اكيرش ناك مأ

 وهو هئيبرلاو . ضرحملاو لادلا ةكراشملاب لتقلا ف لخديو « ذفنو ماد عالاب

 ٠+ لتكلا ةرشامم ءانثأ ىف ناكملا بقارد نم

 ادوصقم ءادتعا لتقلا نوكي نا ( ١ ) ثاريملا نم عنام لأ لتقلا ف طرتشيو

 لداعلا لتقنا عاونأ نم كلذ ريغ وا دح ةماقإل وآ اصأصق ناك أذإف ٠ انهون امك

 نوكت ال ةبوقعلاو « هنوقع عتملا نآل ٠ ثاريملا عناوم نم اعئام نوكم آل هنأف

 اريعص ناك اذإخ ٠ ةيئانجنا ةيلوثسملا لهأ نم لتاقلا نوكي نأو ( ؟ ) حابم لعق ىف
 ةيوسغ لاخ يق ناك وأ . 'اهوتعم وأ انونحم ناك وا ةرسع ةسماخلا غلبب مل

 ملع ريغ نع وأ اهيلإ ارطبخم اهذخأ اذإ اهعون ناك انأ ريقاقع نع ةكشان

 وا سقنملا نع ىعرشلا عافدلا هلاح ف لكقلا نوكي الأو ( ) عنمي الغ اهب

 ًاجاف اذإ اروذعم ريتعيو : لتقلا اذه قى أروذعم نوكي الاو ( 4) لاملا

 عافدلا دح زواجت ةجيتن لتقلا ناك اذإو ؛ ىتازلاو ىه اهلتقخ ىنز لاح ىف هتجوز

 زواجت هسنكلو + لظقلا نود اب هسفن نع عفدي نأ هنكمي ناك نب ء ىعرشلا
 (ةلدصلا ٠

 نانثا تام اذإ د : اهصئو ا مقر ةداملا لاحلا هذه مكح تنيب (5/)

ع تلمتشا ام ىه ثاريملا نم عئاملا لتتقلا ماكحأ (5غ5)
 ةسياكلا ةداملا هيل

 ٠ اهصنو نوناقلا نم
 مأ 3 ايلصأ العاف لتاقلا ناكأ ءاوس 6 « اديع ثرولملا لتق ثرإلا عئاوم نم د

 لتتلا ل اذإ *ددنلو مدا مكحلا ىلإ هتداهخق تدأ روز دهاش ناك مأ 3 اكبرش

 ه6 ىعرشلا عاقدلا قح زواجت راذعالا نم

 سس 80 مدس



 صاخ كلذو « نيدلا فالتخا ثارملا عنأوم نم ىناثلا عناملا ]ل

 اذإخ ء ملسملا ثري ال ملسملا ريغو ملسملا ريغ ثري ال ملسملاف « نيملسملا ثاريمب

 الخ + امهنيب ثراوت الخ امهدحأ تامو « ةيدوهي وأ ةيحيسم جوزت دق ملسم ناك

 ىحصوب نأ امهنم دحاو لكل نعكلو « اهليق تام اذإ هثرت الو « تتام أذإ اهكرب

 ىلع ديزت ال تناك اذإ ةثرولأ ةزاجأ ىلإ ةجاح ريغ نم ةيصولا ذفئتو هيحاصل

 اهيغ طرتشي ال اياصولا نأل كلذو « 'اياصولا ماكحت ىف نيبم وه ام ىلع ثاثلا
 ٠ ملسملل ملسملا ريغ ةيصو حصتو « ملسملا ريغل ىصوي نأ ماسمللف « نيدلا داحتا

 « نوتثراوتي مهنإخ نيملسملا ريغ امأ « مهريغ عم نيملسملل ةبسنلاب اذه
 « ىحيسملا ثري ىدوهبلاو « ىدوهيلا ثري ىحسملاخ < مهتانايد تفلتخا نإو

 ٠ (0:زاذكصه و

 عنمي "ال نيرادئا فالتخاو ؛ نيرادلأ فالتخأ وه ثلاثلا عئاملاو - ؤ/ه

 نيملسم ريغ اوناك ولو « ةيمالسإلا لودلا اياعر نيب الو « نيملسملا نيب ثراوتلا
 نال « ةيمالسإ ريغ هلود ناطئس تحت امهدحأ ناك ولو « ملسملا ثري ملسملاف
 لاللخ تحت اونك ولو © مالمسإل أ مكحب اعيمج نيملسملا معت ةيمالسإلا هيالوفا

 نود عب مهعاقصأ نيامتتو مهلود فلتخت امهم اعيمج نوملسملاو « ىرخأ هلود

 تامو ةيمالسإ ةلود ناطلس تحت ىحيسم ناك ول كلذ ىلعو « ةدصحاو ةلود

 ةريع الو ©« نائراوتي امهتاف ىرخأ ةيمالسإ ةلود ناطلس تحت رخآ ىحيسم

 ٠ مالسإلا نم ناتلودلا تماد ام ةزوحلاو كلملا فالتخاب

 ريغ نيب ثراوتلا ناك اذإ ثاريملا نم اعنام رادلا فالتخأ دعب امنإو

 رصق ف ىكيشم تام (ذاه# ةصئاسإ ريغ ةلود لظ تحت اطهدحا ناكو نفل
 نوناقلا نّكلو « رادلا فالتخال هنوثرم ال مهنأيخ « اكيرمأ وأ ارتلجتإ ق ةئرو هلو

 نأ وهو « لداع دبقم ثرالا عئاوم نمفيعنام هلعج ق رادلا فالتخا ديق

 ةعيرش تناك اذإخ « اهنع ىبنجألا ثيروت عنمت ةيبنجألا ةلودلا ةعيرش نوكت

 « اعئام ريتعي ال رادلا فالتخا نإغ « اهنع ىبنجألا ثيروت عنمت ال ةلودلا كنت

 عنمت ال ةيبنجأ ةلود ىلإ نومتني هثرو هلو « رصم ف ىدوهي تام اذإ كلذ ىلعو
 ٠ ىرصملا مهثروم نوثري ةئرونا ءالؤه نإخ ىبنجألا ثاريم اهتعيرش

 : اهصنو "5 مقر ةداملا رادلا فالتخاو نيدلا فالتخا ماكحأ تنيب (0.)
 © ضعي نم مهضعب نيملسملا ريغ ثراوقيو ©« ماسم ريغو ملسم نيب ثراوتال »

 الإ 2« نيملسملا ريغ نيب عنمي الو ©« نيملسملا نيب ثرإلا نم عنمي ال نيرادلا فالتخاو
 . « اهنع ىبنجألا ثيروت نم عئنمت ةيبئجألا رادلا ةعيرش تناك اذإ

 كد



 هعئاومو ثيروتلا طورشل ةئراقم ةيهقف ةسارد

 صيخلاتو رمش وه هعئأومو ثدىروتلا طورش مالكلا نم مد قت أها تك

 ليصفت نم دبال ةنئيب ىلع ثحابلا نوكي ىكلو * ثاريملا نوناق هب ءاج ال
 نيدب ذإ : نوناقلا هنع ذخأ ىذلا ردصملل ناب كلذ نإف ءايقفلا لاوقأل
 ءاهتخلا لاوقأ نم هيلإ مجري اسمب ملع ىلع هل قيطملا نوكيذ كرت امو هذخأ ام
 ٠ رومألا هذه يق ملكتنلو © عدب امو

 : ثراولا ةايحو ثروملا توه - ؤ/ا)
 : امهو نيتقيقحلا نيتاه ىلع ءاهقفلا قفتأ

 لقأ! ىلع توملا تقو وأ توملا دعب ثراولا ةارحو ثروملا توم ناسا
 ٠ هلام ق تيل ىح هخالخ تاريملا نول . ثاريملت ساسألأ ىه

 ثارملا ىف ىتيقحلا توماك ىضأقلا مكحب نوكي ىذلا ىمكحلا توملأ ناوردح#

 نا تبجوأ رومأ ىلع ءائد 2 ةئومد ىضاقلا مكح اذإ دوقفملا لاح ىق كلذ نوكيو

 هيف ةهبسش ال ليلدب تبث اذإ الإ كلذ لبق هتومي مكحي الو « هتوم نلذي
 ٠ ١6)ادوقفم ةئنيح نوكي الو

 هتدنو اذإ ايح لمحلا اوريتعاو « نيتقيقحلا نيتاه ىلع ءاهقفلا قفتأ دق
 ليلد اح هتدالو نأل َّ قىوتملا ةأخو تخغو 44 الماح تناك اهنأ تىثو اذح همأ

 ند قزف ىذلا ةركف تدحو كوتا نكلجمب كا ىلا قوققا رن دنع 61
 مكحلا ىلع قباس جيرات ىلإ ةافولا دانسإ زاوج هيأر نم ناك ةيعيرشلا هعنجل ءاضعأ

 خيرات نم ةأفولأ نوكت ال لاحلا هذه ىفو ؛ كلذ رربي أم هيدي نيب ىضاقلا دجو نإ

 . سلجملا ىف الو ةنجلنا ىف ىأرلا كلذب
 ةيلغ دنع ةافولاب مكحلا ىف قحلا ىفاقلل لعجف اهي رمألا فرعي ملو ؛ اهدمآ لاط دق
 لعجي ىذلا وه هدحو مكحلاو « ابيرق الامتحا ةافولا لعجت دويقب اديقم ةافولا نظ

 ىلإ ةافولا دنست نأ حصي ال كلذ ىلعو : ماكحألا اهيلع ريست ةوق لامتحالا اذهن
 ىف هنإف © مولعم نمز ىث ةافولا تايثإل حلصي ليلد ةافولا ىلع ماق اذإ امأ 6« هلبق اه
 ناظللب ال « ليلدلا هنيبي ىذلا تقولا نم ةافولا تبثتو ادوتنم نوكي ال لاحلا هذم
 0 دتفلا ىنعم لاوزل تارامأآلاو

 ل



 لمحلا تاباق نيش وه أم ىلع اتيم هتدلو ناي 4 ةاخولا تقو ةامحلا ناي نى

 ريتعي ىكل « ايح ةدالولا هطرش ثاريملا نأل ؛ قوتملا ةاخو تقو ايح ربتعي
 ع ثارملا طرش ققحتي مل اتيم هتدلو اذإخ 4 هب لماح ىهو همأ نع الصفنم انئاك

 نايب كلذلو ؛ همأ نم اءزج ناك هنأ ىلع الإ ثروملا ةافو تقو ىف رظني الخ
 ٠ لمحلا ثاريم ىف مالكلا دنع

 : اوفلتخا دقو « ءاهقفلا نيم قافتا عضوم هلك اذه

 » ةرئفلا هذه ق تومي نمم ثري ال مأ « وه هتومي

 ثروملا ةاخو تقو ايح ريتعيأ « ةيانجب طقس اذإ نينجلا ىف اوفلتخاو (0)
 + ثرب الخ « همأ نم اءعزج هرابتعا ىرسي مآ ثريغ

 « نوثراوتي الآ امهنم قباسلا ملعي نأ ريغ نم نوتومي نميخ اوفلتخاو (*)
 ؟ ثراوتلا نوكي فيكو + نوثراوتي مأ * نوناقلا مكح ف أنيب امك

 تقو ىنآ نمو « ربتعي ال مأ امكح اتيم ريتعيأ دترألا ىف اوفلتخاو (5)
 * هلاومأ ثروتو ربتعي

 « اهضعم قف ثاريملا نوناق هراثخا أم ائيب دق : اهيف فلتخم لكاسم هذه

 ٠ مهلاوقأ نم رايتخالا نأك نيذلا ءاهقفلا لاوقأ نيدنو

 نإاغ « هتومب مكح ىذلا دوقفملا ةلأسم ىهو : ىلوألا ةلأسللأ امأ  ا//م

 هتابح نكلو « ىضاقلا مكح تو نم نوكي توملا نأ نوري ةيكلاملاو ةيفنحلا
 مكح نآل ؛ اهتقو تومي نميخ ثري الخ « نكت مل اقوقح هل تيثت ال كلذ لبق
 ىضتقكمب ةبيتياث كلذ لبق هئادحو © 4نتنقو نم قىرسف « ببسلا وض ىضاقلا

 الو « ةتباثلا قوقحلا ءاقبل ةجح حلصي لاحلا باحصتساو لاحلا باحصتسا

 دق هئابح نا كلذو 6 هةئوصد مكحلا لسمقو , هذدقكخ لاح ف ثومد نم فرس

 ىتلا قوقحلا لك هل تبثي هنإفخ ةضورفم تماد امو « ةتباث 4بمئاق تضرف
 ٠ ةامحلا أمنهمجوت

 6 لاحلا باحصتسأ ق فالخلا وه ةلأسملا هذه ىق فالخلا لصأو

 هع أ



 هتباث نكت من قوقحب ىتآي الو . ةتباثلا قوقحلا ءاقيإ ىلع هنورصقي ةيفنحلاف
 لام ىف دوئغملا هيتشم تيثي ال نكنو . هتثرو ىلإ دوقفملا ةيكلم لاقتنأ عنمي وهغ
 قوقحنا تبئي لاحنا باحصتسا نإ : نولوقيف ةيعفاشلاو هليانحلا امأ ٠ هريغ
 ٠ ةقرفن ريغ نم اهنك

 هنإغ . ةينجي طقس ىذل' نينجتا ةلاسم ىهو : ةيناثلا ةلآسملا امآو -_غ8

 هذه ىف هنأذ نركذ امك ٠ ثيروتلا طورش بايسأ قفوتسا دقخ ايح طقس نإ
 . هعأ نحب ىف امح ناك هنآ تبني بح هتدالوب هنأ ذإ : طرشلا ققحت دق لاحلا

 اهي! انرش' ىتلا دعاوقلا ىختقم ناكف اتيم لزن اذإ اما : اهنم اءزج ريتعم الو

 نتلو . ثري الخ همأ نم اءزج ةنوك رايتعا حجري اتيم هلوزن نأل : ثري الآ

 د ا ار ا ل ا ل
 - اهيوجو ىع ءاهقفلا قفتا دقو . ةيدلا رشع فصن ىواست ىهو ؛ ةرغ ىعست

 امك هنع ثروتو ٠ نينج نوكت اهنا ةيقنحلا ىأرخ . اهذخآي نميف اوفلتخا مهنكلو
 . هنع كلمت ذإ . اكلام ايح ضرفم كلذ ىلعو + هكلمب ناك ام لك هنع ثروب

 ماكحألل أاقيسنن ثروملا ةاقو تقو ايح ناك هنا ضرخ بجاولا نوكي كلذ ىلعو

 ٠ لصفنم لقتسم ىح هنآ ضرفيف : ناضقانتم نارمأ هل ضرفي نأ حصي ال ذإ

 نم ءرج هنا ضرفبو . ثاريملاب هنع تكلمو ٠ ةرعلا كلم ذإ ٠ هنع كلمي كلتذلو

 تغو نم ايح هوريتعاذ . هيفنحلا ذخآ قطنملا اذهبدو : ثاريملآ كلمي ال مآلا

 هب لومعملا وه كلذ نأكو ء مهدنع دحاو قسن ىلع ماكحألا ريصتو « ةاغولأ

 ٠ ثاريملا نوناق لبق نم

 : هنع ثروتو :« نينجلل نوكت ةرعلا نأ اوأر دمحاو ىعفاشلاو كلام ةمكألاو

 اورصق كلذبو : اقلطم ائيش ثري الو « اهآوس هنع تروي ال هنأ أوررق مهتكلو

 , اهزونجتي ال ةرغلا ىلع اروصقم كنملل هقاقحتسأ اولعجف - هعضوم ىلع مكحنا

 ٠ هياحصأو ةفينح وبآ ممع امك : سايقلا اوممعي ملو

 امنإو « ةرغلا كلمي ال هنأ دعس نب ثدللاو : نمحرلا دبع نب ةعببر لاقو

 ةميرجلاف اهعبصأ وأ اهنس ىلع ةيانجلاخ « اهنم ءزج ىلع ةيانجلا ذإ « همآ اهكلمت
 ع اهديحو اهل ءزجلاو 3 اهدحو أهدلع

 نأو ؛« مألا فعصضص لجحرلل امهثس نوكتو 6 ةايحلا ددق ىلع اناك نإ همأو هونأ

 كل 1



 0 نأ ىلإ ةعقأو ةميرجلا تناكذ : هيبأل بوسنم هنإ لب ٠ نيوبآلا ةرمث دنولا
 ادوجوم بالا ناك نإ امهيلع اذإو َ ةدوجوملا ىه تناك نإ 6 اهدحو مأيا ىلعو ََ

 * امهل نوكي ضيوعتلاف امهيلع ةبانجلا تناك

 طقاسلا نينجلأ ريثتعب مثو ©« ىفنحلا بهذملا فلاخ دق كثاريملا نونأفو

 ثراولا ةايح ققحت طرشلا ريتعا له « ثاريملل اقحتسم اتمم لزن ْأذِإ هينجب

 5 ابح دلو أذإ الإ لمحلل ثاريم الو 3 ثروملا هشو تخغو

 ىفنحلا بهذزملا امتإ « طق ةيريدقت هأبح نوناقلا ق نوكي ذل كلد ىعو

 نطيب نم لِزنا ىذلا نينجلا ةابحك . ةيريدقت نوكت ةايحنأ نا ررقي ىذلا وه

 مهريغو ؛ ىقرحلاو ىمدهلاو ىقرغلا ةناسم ىه : هتلاثدبا ةئاسملاو مه

 نوري ةيفنحلاخ ٠ ثراوت بابسآ مهنيبو ؛ قباسلا مهي١ فرعي الو + نونومي نمم
 مهنم دحأو لكفخ ءابحألا نم مهريغل مهثاريم امنإ « مهنيب ثراوت ال ككلوأ نا

 + ةئانلاو كنا اعدم اننا وهو ٠ نوزاقلا ذخا تذيو « ءايحتوا ةتئرو هنري
 دعي ثراولا ةايح وه ثيروتناب هفالقلا ساسأ ن١ ىارلا اذه هجحو

 كنملا تبنيف هفالخنأ تقئحت دقف « ةافولا دنع هايحلا تنت تقئفحن ادوغ ثوملا
 ثيحو . اهب كملا تيبثي الخ : ةفالخلا ققحتت ال ذايحلا ققحتت مل نإو . اهب

 ليئد ال ىلاتلابو ©« ةفالخلا ىلع ليلد الخ - توملاب أامهدحأ قبس ىلع لشد ذ

 ةمكذأإا ءالؤه ىآر ىضتقم ىلع ىفكي كدذ ىلعو « ثاريملا تيئم الخ - ثيروتلا ىلع

 + الوأ تام امهي» مدعي الا

 ةخوكلا ىضاق ىليل ىبا نبأ ىأر ( امهدحأ ) نارخآ نايار كانهو - ١
 امهيأ ملعي مل نيذللا نيثراولا نم دحاو لك نا هتصااخو هفينح ىبال رصاعملا
 « هل تيأاتلا هلام ق هنم ثري نأ ىلع هتثرو عم هبحاص نم ثري ًالوا تام

 ناجوز : الثم كلذل برضنلو ٠ وه هيف ثاريم نم هقحتسا ام هيلإ فاضي الو
 جوزنا كرتو ٠ الوأ امهنم تثم نم ملعي الو ؛ مدهت وأ : قيرح وأ ؛ قرغ ف أتام
 حا نع هجوزلا تئتامو « مآو بأ نع جوزلا تامو « ف ٠١ هجوزلاو ف ا
 لك كرت ١ ل ةمسق ٠ نيتمسق دسحاو لك ةكرت مسقت ةلاحلا هذه ى هنإف تخاو
 ىلوآلا ةمسقلاخ ؛ هبحاص يف هقحتسا ىذلا رادقملل ىرخأ ةمسقو دحاو

 تكسق# دب



 216 تا «دحآلا الإ اهمف لخدب ال ةيئاثلا ةمسكقلاو 4 قوتملا اهيذ 0

 ٌْ ها لسفلا ى

 بال" سصخيغ ةدوتللا ةكحوزو ةماو ةيبأ نيب جوزلا ث ثاريم ممتد 8 ال وأخ

 مسقب هجوزلا ثاريمو : نودرات ةجوزلاو « نوثالث مألا صخبو « أئادم نوتس

 صخيو : ان ان ا اهجوزو اهتخاو اهيخأ نيد

 ٠ نورشع تخاللأو : نوعمرا خألا

 ةماز تهدما يف نوبنس 0 ا ما 0

 ٠ اهتخاو اهيخا نيب نوثالئ وهو اهجوز نم ةجوزلا صخ امو

 ببس نا هتّيحو . هنع هللا ىذر بلاط ىبا ني ىع ىتخآ ىأرلا اذهيو
 داعم اعيهتا دصحأو ل دايكو - هن ملا ةيأرقتا وهو  ققحت دق ثراونتلا

 نيقدس ةئقن 5 ىَل هيحاص
 قعحن تيحو . تاريملا نم عئامل ١ وه ًاهمشتو -

 همرو ميغ دحاو سا ثري ال ا ققحتي ملو ببسلا
 بوس وع . ةنوم دعب هنايح ضرخ ىفنقت هيحاص نم هتثارو نأل « رخآلا هنم
 ناد ار ا ا رحل يكتم للص ناكل هيغ رخآلا هئرو ام هنم ثرم نأ

 هجوز»ا فرو امدنع اننأ كَلَذ نايبو - ناضقانتم ناضرخ ةديحاو لاح ق

 - ةعالتنا قدحمتل هناغو دعب نم هدوجو ضرفن قياسلا لاتملا ىف امك اهجوز نم

 ميسقتلا دنع ةنم ىه هتنرو ام اهنم ثرم نأ انررق ولخ
 ىبعم ناثن ةيدرتلا نوايا

 لاك يف بتحرك اننا ىرخا هيج نم كلد ىنعم ناحلو : الوأ ةئام ثري ه4ز١ ٌكند

 الإ اهنام ثرث م اهنا ذإ ٠ دحأو ضرخو دحأو تقو ق اهتومو اهتامح ةدحاو

 اهئايح ضرخغ لاح ى انمانق ه اهتومب اهجوز وهو اهريغ ىلإ لقتنا دق ناك اذإ

 ٠ اهتوم ضرفن ال

 برأولا هايح نآي هيفنحتا اهدر دقو - ىلين ىبأ نيا رظن ههجو هذه

 لمعي ذ طرشلا ققحتي ال ثيحو : ثرإلا بيس لمعل طرش : انيقد ثروملا توم دعم

هوحنو لتقل ثرإلا عناوم نم اعنام بقاعتلا قيقحت مدع سيلخ «بيبسلا
 لب + 

 « اتدقي هدوجو نم ديالخ ثراوتلا ط رش وه بقاعتلا ققحت نإ

 0 امهنم قباسلا مسي الو
50007 مهتروم نأ 0

 

 ا



 هنأآلا ) رخآلا نود هأوعد نيفرطلا دسصحلا تبثي ملو < كاذك اوعآدت ناخ « رخآلا

 فلحي هذه ى هنإخ ( قافتالاب رخآلا نم هثروم ثرو رخآلا نود هاوعد تبثا نإ
 لك ثاريم نوكيو « نابوعدلا رئاهتت كلذدو « رخآلا ىوعد ىفن ىلع امهنم لك

 نإ عادت لصحي مل اذإ امآ « اقلطم روهمجلا ىأر وه امك « ءابحآلا هتئرول امهنم

 ٠ امامت ىليل ىبأ نبا بهذمك نوكي ةليانحلا بهذم
 اتام اذإ امهنأ ىلع اوقفتا دق ءاهقفلا نأ ملعن نأ بجيو اذه . م

 +٠ امهنمب ثراوت ال هناخ « نيدقاعتم

 ام اذإ ىهو « ءاهقفلا اهملإ هبنت ةلآسم أنه ركذن نأ فيرطلا نمو اذه
 امهفالتخال « امهيخ سمشلا علطم فلتخي نيدلب ىف ناميقي ناثراوتي ناصخش ناك
 ىلع قرشت نأ لبق امهدحأ دلي ىلع قرشت سمشلا تناك نأب « لوطلا ىطخ ىف
 دحاو لك اهيخ تام ىتلأ ةيئاثلاو ةقيقدلاو ةعاسلا تركذو © اتامو رخآلا دلد

 5 رخآتملا علطملا بحاص ثري ةلاحلا هذه قى هئاخ  هدلب تيقوت بسح امهنم

 تقو ف دحاو موي ف ناوخأآ' تام ول هنأب عمج ىتفأ : نيدباع نبأ لاق كلذلو

 مدسقتل ىقرشما' ىبرغملا ثرو ©« برغملا ق رخآلاو « قرشملا ف امهدصحلو هلاوز

 + ىقرشملا توم

 قرشملا ىف هئإفخ لاوزلا تقو توما دحتا نإ هنآلا « ىعقاوو لوقعم كلذو

 ٠ هثريخ ىبرغملا ليق تام دسق ىقرشملا نوكيف « برغملا ف لاوزلا تقو قبسي

 ثاريملا عسشاوم ىف فالتخالا

 « نيدلا فالتخاو « لئقلا ىهو : هثالث ثارمملا عئاوم نأ اكد م

 « هريغ ىأر َكاتهو ©« روهمجلا ىأآر وه اهضعيو « ةعيرألا بهاذملا ءاهقف نيب

 ىف فالتخالا مهنيب ىرج مهنكلو « لتقلا وهو عئام هنأ ىلع قفتا د اهضعبو
 نع نام ركذن فالخلا اأده نيك نأ لبقو 4 ثراوتلا نم عئاملا لتقلا هقيقح

 مل نوناقلا نكلو « قرلا وهو هيخ اوفلتخي ملو « هيلع ءاهقفلا قفتا دق اعبار
 ىلإ ةجاح ةمث دعي ملف « اهلك ةيرصملا رايدلا نم لاز دق قرلا نآل « هركذب

 *ء ءالولا وهو « هراثآ نم ىقب ام الإ هب قلعتي ءىش ركذ

 ىلع تصن دسق ثاريملا نوناق لوصأ تعضو ىتلا ةنجللآ نأ ظحالي اممو
 « تام اذإ رحلا هبيرق ثري ال قيقرلا نأ ىأ < ثاريملا نم اعنام هرابتعأب قرثا

 ده ألا سس
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 ةشتتدح همن ' ساحل ةمد دف لدش ةضاهتلا نوناقلا صوصن عمدصو دنع ىور نكلو

 ةيكخب يلا لاو ةنحل تمدق و : ةصخ ام ةيريسفتلا ةركأملا 2 ءاج ادلو

 دقو ٠ ثرالا هناوم
 7 م8 هل

 :م عنام قرلا نأ ىلع صنلا انمضتم نوناتلا اذه عورشم
 يع 3 5 ّ

 نم ردسأ ذنم هيلع بقاعم لب . روظحمو : دوجوم ريغ قرلا نأل . هفذح ىّؤر
 ءثأ وم نم صنلا اذه لكم داحبإ نم ةيلمع ٌةدكأن ةعثدعت ملغ ع اماع نيكس

 « ثرإلا

 فالتخا اماخ : ةيقابلا ةثالثلا عئاوملا ق فالخلا نطوم قف ملكتنلو 8

 امهم رخآلا امهدحأ ثري الخ . ملسملا ريغ نم ملسملا ثراوت عنمي هنإخ نيدلا

 نم ملنعالا روهمجلا لوق وه كلذو . ةيجوز وأ ةيبسن ةقالعنم امهنبب نكي
 هيغ ةيواعم فلاخ نكلو ٠ نيدهتجا ا ةمئألاو « نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقف
 نم ملسملا ريغ هثارو ءنمو ٠ منسملا ريغ نم ملسملا ةثارو زاجأخ بيرغ ىأرب
 دقل ىتح ابجع اذه ناكو ٠ كلذ ىلع اوريسب نأب هتاضق رمأ دقو ٠ ملسملا

 ٠ اهركذو هيواعم اهاضق ةيضق نم برغأ مالسإلا ف تدجو ام : قورسم لاق

 اذه رمآو . كلذب هلي نم قارعلا ىلاو هيبآ نب دايز ىلإ بتك امل هنأ ىوربو
 نإ لقي مل كلذب ىضق اذإ ناك هنكلو عاطآ  ةفوكلا ىقاقو ىعباتلا احيرش
 « نينمؤلا ريمأ ءاضق اذ_ه لوقي ناك لب + هلوسرو هللأ مكحب ءاضق اذه

 ٠+ كلذ ةعبت ةلمحمل

 نأ ذامختلا رمأو !اذه ىغلأ زيزعلا دبع نب رمع نييومألا لداع ىئواملو

 ثراوت ال هنأ وهو . ةباحصلا دهع نم نيملسملا ةعامج هيلع ام ىلع اوريسب

 . ىمذلا وه ثروملا ناك مآ ملسملا وه ثروملا ناكأ ءاوس ملسملا ريغو ملسملا نيب

 ريغ امأو ٠ ميقتسملا ساطسقلا نم ساسأ ىلعو « ةاواسملاب ةلماعملا نوكتل
 ٠ ةفنحلا ىأر اذهو : مهتانأيد تفلتخا ولو ؛ مهنيب ىرجي ثراوتلا ناف نيملسملا

 عنعي أمك : ثراوتلا نيملسملا ريغ عنمي فالتخالا نأ نيعباتلا ضعب لاقو

 ٠ ىدوبهيلا

 الإو « ثراوتت ةدحاو ةداسع ق قفتت ىتلا للملا نأ كلام بهذم قو

 اميف نوثراوتي رانلا دابعو « مهنيب اميخ نوثراوتي سمشلا دابعخ : ثراوت الخ
 لوععملا نأ تملع دقو  نارينلا دابعو سمشلا دابع نيب ثراوت الو« مهتيد

 ٠ لوقعملا وهو : لوألا وه هم

 5 ل



 ةيمكألاو نيعباتلا نم ءاهقفلا عمجأ : ثاريملا نم عئاملا لتقلا م6

 هلوق وهو كلذي حيحصلا رثألا دورول ثري ال لتاقلأ نأ ىلع (*”')نيديتجملا

 ناوآلا لبق اًئيش لجعت نم نألو ه1 ىف لطسللا دتاوو ملعون ل اح

 « ةمميرج هتاذ ق لتئلاو « لتاقلا ثري نأ انغوس ول اتنألو ٠ نامردلاب بقوع

 كلذو « ىم السإلا عرشلا قف دهعي مل كلذو٠ لالا تول ' افيس ةعدرجلا ل

 لئاقلا دب ىلع ءاج توملاو « توملأ اهيمس كثاريملا اهتيثب ىتلا هخالخلا نآل

 ٠ ثاريملا ةمعذل أديس تئاك ةمدرجلا نأ َكلَذ ىنعمخ هئاريم غاس !دإفخ ٠ هتميرجب

 ةقيقح ق اوفلتخا دق « ثري ال لتاقلا نأ ىلع ءاهقفلا رويمج قافتا عمو

 ناكأ ءاوبس « ثاريملا نم اعنام لتق لك ربتعا هنع هللا ىخر ىعفاشلاخ
 نستعأ لب « ناودع ريغ مآ اناودع ناكأ ءاوسو ٠ دمع ريغ ناك مأ ادمع لتقأ

 « اهوتعم وأ انونجم ناك ند فكم 2 تاقلا كح ولو ثاريملا نم امتكام لتتلا

 ىضقخ لدعلاب دهش ادهاش وأ قحب مادعإلاب ى مضق اآدضاق لتاقلا ناك ونو

 0 ل

 ا ل ل ىذلا دالجلا 00

 نامرحلا نوكي هنإف هققحت ناك راثتعاأ ى ىأ ىلع فصول أ كلذ ةقحت اذاخ +

 ءال وه لكو « فصو وأ دبق ريغ نم لئتقلا وصه نامرحلا ] حاتم 00 نم

 ٠ هب نوكصوب

 ىذلا لتقلا وه ثاريملا نم متاملا لتقلا ريتعأ هنع هللآ ىخر دمحأو

 بجودُم « دوقلا بجود ناودعلا دمعلا لتقلاخ « ةبلأم ريغ وأ ةيلام ةموقع فكل

 ناعنعش ةيدلا نابجوب بيستلاب لتقلاو اطخلا لتقلاو ٠ تاريملا نم نامرحلا

 عنمي الغ دوقلا وأ لاملاب هش باقع ال سفنلا نع اعاخذد لتقلا نكلو : ثاريملا

 عراشلا ريرقت وه نامرحلل بجوملآ لتقلا ق طانملا لمعج دمحاآف : ثاريملا

 ريغ ناك مأ ارشايم ناكأ ءاوس ًاباقع هيف عراشلا بجوأ ام لكف « هيلع باقعلا

 ءادتعالا ةرامآو « لتقلاب ءادتعالا وه عئملا بيس نأ كلذو ذ عنم رشابد

 © ةنيدلاي ةعبسلا ءايقفلا دحأ بيسملا نب ديعس نيعبانلا نم فئاش ءمه؟)

 مهيلع دودرم مهو © ثأريلا نم اعنام لتقلا اوربتعي ملغ اضيأ جراوخلا فئاخو
 دحأ هيلع ركني ملو ؛ لتاقلا ثاريم عنم رمع نأبو « ءىش ُساقلل سيل ٠ : ثيدحلاب
 . لصألا ىف هانركذ ىذلا سايقلابو ٠ ةباحصلا لس
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 نآلو . نامرحلل ةبجوملا ةيععورشأا مدع نيبتل ىداملا سايقملا ىهف  ةبوقعل
- 

 م« شياكدلا ع : ,اشنا هتع دقسأ ام ىلع نوكت ال ةيوةعلاو : ةبوقع ثاريملا نم حئاملا
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 ديغب رشابملا لتقلا وه ثاريملا نم عناملا لتقنا ريتعا ىفنحلا بهذملاو
 لتقلاف . قسح ريغب نوكي نأو  رشابملا : نيطرش ققحت نم هدنع ديالخ قح
 : انذخلا ىرجم ىراجلاو (*””)اطخلا لتقلاو : دمعلا هيسش لتقلاو : دمعلا

 نأي قحب ناك نإخ قح ريغب كلذ نوكي نأ ىناثلا طرشلاو : ثاريملا عنمي هنإف
 ثاريملا هنمي ال هنإف همراحم دحا وآ هجوزب ىنزي هدجو هنأل وأ ؛ اصاصق ناك

 « ثا'ريملا ناعئمب ال ةقينح ىبأ دنع لتقنأ نم ناعون كانه نوكد كلذ ىلعو

 ةدايستلا وأ . نكيرحتلاو بيستلاب لنقل 5 رشامملا ريغ لتقلا ( امهدحأ )

 .٠ (**)ثراولا نم لعفلا ف ةرسابم أاهبنغ نوكت ال ىتلا لتقلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ

 ىيسحلا لتقك ةعبتلا طقاس هيف لتاقلا نوكي ىذلا وأ قحب لتقلا ( امهيناثو )

 لتقو ٠ هتجوز جوزلا لت افنآ انهون امك عونلا كلذ نمو « هوتعملاو نونجملاو

 ام نيدياع ندا 2 ءاح دقق . ىنزت أامددجو ذإ ةعم مرحم محر ثا لجرلا

 هةمراحم نم محرز تاذ وأ هتأرما لجرلا لتق اذإ ىدهازلل ىواحلا قو و . ةصقنق

 درحمم أمأ : ىئزلا ققحت و حد ىدعس 8 ىعفاشلل افالخ اهثم ثرب ىنزلا لجأل

 ٠ « اندالبب ىرقلا ىحالف نم عقي امك « الخ ةمهتلا

 عناملا لتقلا كا ةتايشاك ىكلاملا بهذلا اعأ ىفثحلا بهذلا وه اأاده

 ناك قديرلط ىأب رذع ريغ نم فلكملا نع دوصقملا ناودعلا لتقلا وه ثاريملا نم

 م كارتشالا وأ 4 روزلا ةداهش وأ م ضيرحتلا وأ بىستلا وأ 4 ةرشابملاب لقلا

 وع ديعلا هبث لقلاو - لشقن نأ اهنأس نم ةلآب لتقلا وه ديعلا لتقلا [ه9)

 نأ وهو ٠ دصقلا ىف ألطخ : نامسق أطّخلا لدقلاو : لتقت نأ اهنأسث نم سيل ةلآب لتقلا

 انيس ىمري نأ وهو .٠ لعفلا ىف أطخو .٠ ناسنإ هنا نييتيف اناويح هتلظي احبش ىري
 هلئقيف سخ 5 ىلع عقب ناك [الطخلا ىرجم ىراجلاو ٠ اناسنإ بدصبو ةثع فرحثيف

 1 ٠ ًاطخلا قحلم وهو

 هنأب ةيفنحتا دنع ثاربملا نم عئاللا لتقلا راتخملا ردلا بحاص طيض دق (©#)

 ٠ دمعلا هييشو . ديعلا لمقلا ىف نوكي كلذو « ةددلا عم ةرافكلا وأ دوقلل بحوملا لتتلا

 ثاريملا عنمي ال كلذلو ٠ هوتعملاو نونجملاو ىبصلا ىلع نوكت ال ةرافنكلا هذدهو

 -. لتقتقلا امهترشاسم

 -ةه د



 ةريعلاخ : ةثاغتسا تناك نإ « لتقلا ناكم نع سأانلا للضيل فقو ةئيبر ناك ولو

 مل اذإ كلذ ىلعو ٠ نآودعلا امهيناثو ء ددصقلا امهدحأ نيرمأب كلام دنع

 اصقان دصقلا ناك اذا كلذكو « ًاطخ لتقلاك + ثاريملا نم نامرح الخ دصق نكي

 اذإ كلذكو « ةبويبغ ةلاح ىف وأ ء اهوتعم وأ انوئجم وأ اريغص صخشلا ناك نآب

 دنع لئتقلاك رد بعد ناك وأ 2 احاحق لتقلاك قحب ناك نأ ناووددع ريغ لتقلا نأك

 اذإ اهب ىئز نم مدم ةكحور جوزلا لئقو « ىعرشلا عافدلا دح ةزواجم
 ٠ كلذ وحنو ىئزلاب ةأجافم تنأك

 ع ثاريملا نم عنام لتقلا نأ ىلع أوقفتا ةعبرألا ةمثألا نأ ىرتو : م1

 نيتعاو « اعنام لتق لك ريتعاآو ©« ىعفاشلا ممعف « لتقلا عون ىف اوفلتخا نكلو

 « فيلكتلاو ناودعلا مسح لئقلأ دصقخ كلام ريتعأو ه ةبوقعلا عسم ةرشادملا

 ماقملا اذه ق ةيريسفتلا ةركأملا ف ءاج دقو « نوناقلا ذ_خلأ كلام بهذمبو

 [؟" هصخام

 فق ( 1 ) : ىتآي اميف « كلام بهذمب ذخأو « ةيفنحلا بهذم فلوخ و

 لتقلا لئاقلا رشابأ ءاوس « ثاريملا نم اعئام »معلا لتقلا راصخ ببستلاب لتقلا
 ٠ اعنام هريثعي ملخ آطخلا لتقلا قف ( ب ) + هيخ اكيبرش ناك مأ

 رخآ هيف ذفنأ نأ دعب صخش ىلع زهجأ نم « رشابملا لتقلا ف لخديو
 لادلاو رمآلإ| بدستلاب لتقلا ق لخديو ؛ هثاريم نم ناعنمب امهناخ ؛ هلئاقم نع الئقم

 ( لتقلا ةرشابم ءانثأ ق ناكملا بقاري نم وهو ) ةئيبرلاو كراشملاو ضرحملاو
 ٠ مادعإلابب مكحلا هتداهش ىلع ىنب ىذلا (*”)روزلا دهاشو « مسلأ عضاوو

 : ةيتآلا لاوحألا ىه ثرالا نم اعئام اهيخ لثقلا

 امم ؛ لاملا وأ سفنلا نع ىعرشلا عافدلا تالاح نم ةلاح قف لتثقلا  ؟

 ٠ تابوقعلا نوناق نم ؟ه+ « ؟44 « ؟4ه داوملا ىف هيلع صوصنم وه

 . ىعفاشلل اقالخ كلذ عنمي ال قحلاب ةداهشلا تتناك اذإ هنآ ظحالي (06)

 محا



 ةدام ) ىمزنآ لاح امهتأجافم دنع اهب ىئازلاو هتجوز جوزلأ لتق م
 ٠ ( تايوقع 7

 ٠ تابوقع ) ءهإ ةدام ) ىعرشلا عافدلا دصح زواجت ل

 : ىتأي ام جارخإ القاع لتاقلا نوك طارتشاب دصقو

 ٠ (؟١؟ ةدام ) ةيئقعلا ةهاعلاو نونجلا ١

 اهعوت ناك انآ ريقاقع نع ةئشان ةيويبغ ف وهو لتقلا لئاقلا باكترا 0

 ٠ اهب ملع ريغ ىلع وأ « هنع ارهق اهذخأ اذإ

 ةداملا هيلع تلمتشا ام نايبس اصاخ ةيريسفتلا ةركذملا ىف ءاج ام اذه

 تردقعا اهنا حرصت ةركذملا نأ ىرنو : ثرالا نم عناملا لتقلل هنيملا ةسماخلا

 نيب ام تطيرو : كلام بهذم وه ىفنحلا بهأملا هيف فلوخ اميف لصألا

 تايوقعلا نوناق اهيلع لمتشي ىتلأ لتقلا ماكحآو - ثيراوملاب سصاخلا نوناقلا

 اهنأكو ٠ تايوقعلا نوناق ى اهلباقم ام ىلإ ةرقخ لك ىف ريشت تناكخ : ىرصملا

 ٠ ةهنفم ةاقفسم

 اذإ هجوزلا ىنز ىلع ىنزلا لاح رذعب لتقلا ىف ترصحتقا اهنا ظحالبو
 ويشلا سلجم ممعي نأ لبق اذهو ؛ ةمورجلا عوقو لاح ىنازلا عم اهاجاخ

 بهأملا نآو : ةينازلا همرحم لتق اذإ مرحملا لاح لمشت ثيحب ةدالملا نحن

 الومعم لاز ام ىذلاو « ثاريملا ماكحآ لك ىف ليق نم هب الومعم ناك ىذلا ىقنحلا

 لتق ثاريملا ىف رثؤي ال ىذلا لتقلا لاوحآ نم ريثعي ناك « هيلع صن ال اميخ هب
 » رذعمد لتق هنأل « ىنئزت اهنأ نقبت اذإ همراحم ىدحإ

 ناك دق هنا ديب « لاحلا هذه ق لتاقلا ثاريم بجوي ميقتسملا ريكفتلاو

 ةنجللا ةيبلاغ نكلو : لاحلا هذه ىلع صنلا نوثاقلا اذه رظن دنع باونلا

 ةيعيرشتلا نمل نار حويشلا سلجم ىلع نوناقلا ضرع ال مك كلذ تصخر

 دحاو الإ كلذ ق فلاخب ملو : ثرإلا نم حئام ريغ لاحلا هذه قى لتقلا رابعا

 تحرص دسقلو « ةدايز ريغ نم ىه امك ةداملا ءاقب بلط دقخ ؛ اهئاضعأ نم
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 ( ثيراوملاو تاكرنلا  ا/ م)



 اذهو « (*)ةفينح ىبا" بهذم وه نوناقل ىلصألا ردصملا نأب ةنجللا

 ذإ « قحلا وه اذهو . ثاريملا نع عئام ريغ لاحنا هذه قى لتقلا نأ ديفي

 ريعب صيصخت ةجوزلا لاحي رذعلا صيصختو « ىعرش رذعي لتق وه
 يسغ ناك اذهو . تناك امك « ةلعاش ةداملا نكت من اَذِإ كلذ ىوقو ٠ بيس

 ٠ ىفنحلا بهذما ىلإ هيلع صني مل اميخ عجرملا نإغ . لوقعم
 ( هز ةداملا اهيلع ترامص ىتلا ةمدكحلا ةماعلا ةغيصلا هذه تناكف

 سلجم اهيلع ققاو دقو : ةيعيرشتلا هتنجل حارتقاب حويشلا سلجم ليدعت نم
 * اهانز نقيت اذإ همراحم ىدحإ لتقي نم لاح لمُّمتف هدعمب ب'وتلا

 ثاريم عنأم ريغ رادلا فالتخا نأ ىلع ءاهقفأا قفتا 5 رادلا فالتخأ مجاب

 أمهم :ء ةدحأو ةيمالسإ ةبالو تحت انيم أمك نيملسملا نآل' < ملسملا نم ملسملا

 نيب وه ثراوتلا نم عنام هنآب مكحلا ١هنإ ٠ راطقألا تد_عايتو : رايدلا تعانت

 اعئام رادلا فالتخا اوريتعا ةليانحلا ضعمو ةيعفاش!؟و ةيفئحلاخ : نيملسملا ريغ

 ميمعت ةرورض ةنجللا ىف ةبلغآ تار وم : باونلا ةنجاب ءاج ام صن اذه (هأز

 ىنزلاب ةسبلتم اهتأجافم دنع هتجوز لتق اذإ ثرإلا نم جوزلا عتم مدعي صاخلا مكحلا

 مهتلصو جوزلا نم ارذع ىوصقأ مهنأل © خآلاو نيالاو بآلاك اهمراحم ضعب ىلع
 ةيجوزلا ةلص ىهتنت امنبي هاسحلأ ىدم مهب اهراع قصل»و : مصقنت ال ةقيثو ابيب
 هيضتقت هنوحرتتي ىذلا هجولا اذه ىلع مكحلا دار! نأ كلذ ىلإ اوفاضاو ٠ قالطلام
 نكلو ؛* صوصخلا هجو ىلع ىمالسإلا اندلب ىفو ٠ امومع قرشلا ىف ةدئاسلا قالخألا
 . ىه امك ةدالل ءاقب ىلع ةقفاوملا ءارآلا ةيبلغأب تأر ةنجللا

 صضاخلا| مكحلا مييعت ةنجللا تار دعو: : عووشلا ةنحلي ءاهنام ضن اذهو
 لتق ىلع ىئزلاب ةسبلتم اهتاجافم دنع هنجوز لتق اذإ ثرالا نم جوزلا نامرح متع
 ةعيرشلا دعاوقل ةرياسم ىنزلاب سبلت ةلاح ىف مهتأجافم دنع مهمراحل خألاو نبالاو بالا
 ... ةايحلا ىدم مهب راعلا قصتليو جوزلا ريعتي امك 6 نوريعتي مهنالو « ةيمالسإلا
 دحأ الإ كلذ ىق فلاخي ملو ٠ مهعابطو نيرقرشلا ديلاقت عم قفتي اذه نألو
 ةدوتخاو عورقملا اذه ءاكحأ نأ ىلإ يفاخ عرتت يض نإ ةنحللا ميرا. ايتفعا
 .ضعي ادع اييف ةيعرشلا مكاحملا مامأ العف هب لومعملا ةفيئح ىبأ مامإلا بهذم نم
 ةداملا مو دلفي رخآ رورقت ىف ءاجو 4 :.. غورشملا ىف اهيلإ ربخا ةضاخ ماكحا
 ريخألا اهعضوي ةداملا هذه » : هصن أم اهريغو ةلاحلا هذه لمشت ةماع ةغيص ىف
 اهماجستا نع الضف ثداوحلا نم دجي دق ال عستم اهيفو ةدئاف رثكأآو ىتعم عسوأ

 . « ... ةينوناتلاو ةيعرشلا دمعاوقلا عم
 ةدامللو ٠ ناسلجملا اهيلع قداص ىتلا ةيئاهنلا هنغيسح ىف نوناقلا ىهتني !ذهبو

 .. لماشفلا مومعلا اذه

 ب ةيؤاس



 أ_عتم رادإ فالتخا 'وريقتعي م. ةئيائحلا ضعيو ةيكلاملاو : ثرا وتلا نم
 0 نيملس ءلأ ريغ الو نيملسأ أ نيم ال

 تغننخإ اذإ ماسلا ريغ نيب ثراوتلا اوعنم نيذلا ”اهقفلأ نأ ظحالبو
 فالتخا نأ آوررق نيذلا مه  مهريغو نيملسملا نيب ثراوتلا عنمي امك مهللم
 فالتخالا 0 مهئاكو « ْن بماسللا ريغ نيب ثراوتلا عنمو اال رادلا
 !ذإ هنآ مهدنع مكحلا ن مك كلذ ىلعو - نيدلا هيحأت نم الإ 5 ةرصنلا ف سانلا نيب

 « هثرو  نيملسملا ريغ ةيالو تحت ثراو هلو : نيملسملا ةيالو تحت ىحيسم تام
 ريتعأ هنأ هنع هنع ىور ىذا كلامخ . امهنمد ددتا اذا ةلماك امهنمب ةرصنأا نأ

 امن: ةنع ىور ىذلا وه نيملسملا ريغ ثراوت ا د اهمرق وأ ةلملا داحتا
 . ةلمانحلا ضعب كتذكو . نملسملا نيب عتمي ال امك : مهنيب عتمي الر ادلأ فالتخا نآ

 اولعج دقن ةدحاو ةلم نملسملا ريغ اوريتعا نيذلا ةيعفاشلاو ةيفئحلا امأ

 ء اعئام رادلا ف“١اتخا

 عنمي رادلا فالتخا نأ اولناق نيذلا ةناقم ليصفتلا يضعبب لصفنلو - 68

 فالمخأ اهفالتخاب داوملا : : رادلا ىنعم ىف الوأ ملكتنلو : نيملسملا ريغ نيب ثراوتلا
 اص نآب : كلملاو هعئملاو ناطلسلاو ةزوحلا تفلتخا ثيحف ٠ ناطلسلاو ةزوحلا
 فاتخت ذكنيعف : ىرخألا ةعامجلا نع اهب لصفني كنمو ةبالوو ركسع ةعامج لكل

 وأ هيسنجلا فلتخت وأ « ةلودلا فلتخت و' . نيملسملا ءاهقخ ريعم امك . رادلا

 هناخ د رصم ا نيناوقلا ىف ربعي امك ةيوعرلا
 ىلع هيوعرلأ وأ . رادلا فالتخال : اسنرخ اياعر نم نوكي ىذلا هبيرق هثري ال
 » ائئيتأ وق ريمعت دصح

 ةبثآلا رومألا رادنا فالتخا دنع ظحالب نأ بجدو

 تاعزن نيابتتو « اهتاموكح فلتخت امهم ةيمالسإلا لودلا نأ  اهلوأ
 لدعلا لهأ نأ ىلع صن دق ؛ مهتيب اميغ اولتاقت ولو ٠ ةدحاو راد اهكولم
 تحت ىمذ تأم ولع - مهنيب ثراوتلا ىرجمو « ةدحاو ةيمالسإ ةلود ىغملاو

 8 ىخبنأ لها ناطلس تحت نوكي ىذلا ىمذلا هبيرق هثرو « لدعلا لهأ ناطلس

 اياعر نم نوحي ىذلا رخآلا ىمذلا هثرو رصم اياعر نم ىمذ تام ول كنذكو
 ةزوحلا تفلتخا نإو : ةدحاو رادلآ نأل ء اذكهو « ايكرت وأ قارعلا وأ ابروس

 ٠ نيماسملا نم لوداملا هذه نم ةهلود لت ىف ةرنكلا تماد ام : ةراديسلاو

 ل



 00 32-- 0 دلنحلا امهم نوثرا اوت للا نأ - - 0

 ةلودلا فلتخت 0 تاداعلا فلتخت 0 7 ايدل ا 0 3 مالسالل

 تل ف ةيسنجنتا 8
- 

 ةخالاو ىقيقحلا فالتخالا لمشي رادلا فالتخاب رابتعالا نأ  اهثناث
 0 ناك اذإ ىحيسملا هنسرق هرب ال ىطبق تام اذإخ ٠ ىمكحلا

 ناك اذإ كلذكو « ارتلجنإ وأ اسنرغ قى ميقي ماد أم ه ىتيقحلا ر ,ادلأ فقالتخال
 : ةدرصملا ةيسنجلاب سنجتي ال ىرصم ا

 رادلا فقالتخال هثرب ال هناغ : رحم ىف ميم هنكل هتكأ . ىزيجنإ وأ ىسنرغ وه

 ثري ال ىمذلا نأ ىلع اومن هاتفا نآل ذو + ةمقإلا تدصحتا ن إو . امكح
 نآل' م نيملسملا رايد ى امهتماقأ َّن 1 ماد ىمدلا ثرد ال نماتسملاو - نماتسملا

 نماتسملاو ؛ . مهيلع ام هيلعو ؛ نيمئسملل ام هأ دإ : ةيمالبسإلا هلودلا هو ند
 ٠ اهيلإ دوعي مث هتلودل هئامتنا عم ةدم نيمثسملا دالب ىف ةماقإلا ىنع ةنثأا دق

 ررخ دق هنإغ © هنع هللأ ىخر ىعفاشلا فالخ 0 ءزجلا اذه ىفو
 وأ ةيسنجلا تفلتخا نإو : ةماقإلا داحتال + نائراوتي نمآتسملاو ىمذلا 3

 ال ء ةماقإلا ىف فالتخالا تالا ريتعا دق وهف « ةيالولا وأ - ةيوعر
 ٠ ةيالولا ىف فالتخالا

 اقباطم ةيمالسإلا لودلاو نيملسملاب قلعتي اميخ نوتاقلا ءاج دقو - 69
 ةبسفلاب امآ « نيماسملا نيب رادلا فالتخال رابتعا ال هنأ ررق ذإ « ىفنحلا بهذملل
 : امهمكح فلتخم نيتلاح ركذ دقخ « نيماسملا ريغل

 ريغ ىرصم بيرق هل تأم ىذلا ىبنجألا ناك اذإ ( ىلوألا ةلاحلا (
 :رادلا فالتخا ريثتعي لاحلا هذه فو « امنع ىبنجألا ثيروت نم هتلود ع عتمت ال
 ىحلاملا بهذملا نم لاحلا هذه مكح ىقتس ٌآ دقو :© ثيروتلا نم اع ريغ

 * ىلبينحلاو

 ىأ ةيمالسإلا ريغ هتلود من عنمت ملسما ريغ ىبنجألا ناك اذإ ) ةيئاثلا ةلاحلا (
 لاحلا هذه ىف © ل ند اهنع ىدبنجألا يلا اهترثك نوكي ال ىتلا
 ىفنحلتا بفهذملا نم لاحلا هاله مكح ىقتسأ دقو اع رادلا فالتخاأ نوكد

 ٠ لاوحألا لك ىف اعئام رادلا ةفالتخآ ريتعي ناك ىذا

 مب أآ8* سس



 ا قكاتخألا ع لاحلا هذه ىف رادلا فالتخلا ْق ريثعملا نأ نينو
 داحتأ نإغ . هماقإلا ىف فالتخالا درجم ال. ةيسنجلا وأ هيوعرلا فالخخا وهو

 ٠ ةفلتخم ةيوعرلا تماد ام ه هب ةريع ال ةماقإلا

 - يشل يل م ديوك اب ل نوما نأ ىلإ هستتلا بجبيو اذه

 رون مدع وأ اهنع ىبتجألا ثديروت ثيح نم اهلاح نكي امهم ةيمالسإلا هلودلاخ

 2 نما نيملسملا ريغو . اهينإ نمتنملا نيملسملا ريغ نيب ثراوتلا ىرجب

 اعد نوناقل' ءىحب م ىفنحلا بهذملا ق ررتملا قاد كد نذل م ةيرصملا

 0 .املإ فقالتخاب عنملا قالعن من قمح دق نوناقلا نإغ كلذ قوغو ه ةبعلم

 هيمااسإ لود نيمتنملا نئمتسملا ريغ نيد ىرحجب 5 ثراوتلا نآب انلق ولو 6 ماو

 ىو . ةقف هد : ءىحب م امير ادلأ فالتخاب عنملا مكح ىف اعسوتت كلذ ناكل

 بيس ءوهنيد ماق أذإ - ىركلا سيلا نو ترا ريإلا ىحيسملا 0

 أعوهم . ثرإلا بيس ما نإ ىرصملا ىحيسملا ثري ىكرتلا ىحيسملاو « ثرال

 . اهنم ىبنجألا ثاريا ةيسنلاب ةيكرتلا وأ ةيناريإلا ةلودلا مكح

 - آو ءاهقنلا فالتخاو ثارملا عئاوم قياسملا مالكلا ى انيب ا 68 +

 هريغ نم ثرى اال دترملا ناف دترملا لاح ىهو . عئاوملا نم دعت لاح كانهو

 مكح نآ ذإ . توملا هقاقحتسال تيملا مكح ىف هنأل كلذو : ءاهقفلا روهمج دنع
 ىلعو : تسيح ةارعأ ناك نإو ه لتق بتي مث نإغ ه باتكسم نأ هيغ مالسإلا

 .هنيد رجه دق ذإ + نيدئا فالاتخال ه ملسملا ةدترااوأ دترملا ثرب ال كلذ

 ىلع دترلا رقي ال ذإ هقلاخي وأ « ديدجلا هنيد ىف ققتي ىذلا هبيرق ثري الو
 ٠ ةثونأ وأ ةروكذ : هلاح فالتخا بسح ىلع سيحم وأ لتقف : انيب امك هتدر

 مكح ىقتتمب اهرط رقي ال ىثلا هنا. هل نيرقح ملسلا .رخ هييرق نم هتيزؤت قد
 ٠ مالبسإلا

 ٠ هنأش ىف ءاهقفلا فلتخا دقخ هلام امآأو

 ىخاقلا مكحو برحلا رادب قحل وأ تأم اذإ هنأ روق ةفينح وبأف ١

 ىذنا هلام امآو « نيملسملا هتثرول ةدرلا لبقهبستكآ ىذلا هلام نوكي هقاحلب
 98 اهتثرول نوكم كلذكخ ىثنا ناك نايف هقاحل وأ هتوم ليقو « ةدرلا دعب ةيسئكأ

 قحل وأ تام نإ هنأ ىآرلا كلذ ةجحو ء لاملا تيبل نوكي هنإف اركذ ناك نإو

 معقب 1 ١ مستو



 دنتسيو « أركذ ناك نإ هتدر تقو ىلإ دنتسي هتوم نإيف هقاحلب مكحو 2 برحلا رأدن

 9 توملا قدتسم ركذلا نذب كلذو 6 ىثنأ ناك نإ قاحللاب مكحلا وأ توملا تقو ىلإ

 اهليق هبسك امخ « هتدر تقو نم تبملا مكح ىف ريتعيف ه لتقلاو ةيوتلا نيد ريخبو

 « هل كلام ال لام هنآ ىلع لاملا تيبث نوكي اهدعم هيسك امو « اثاريم نوكي

 امآ ٠ كلذ دعم نم هل ةثرو الو « هتدر تقو نم هلام ف هنوفلخي امنإ هتثرو ذإ

 « ةدرلا تقو نم ةتيم .ريثعت الو سبحت لب ةدرلاب لتقت ال اهتألخ ىثنأ تنأك اذإ

 « برحلا رادب قاحللاب مكحلا تقو نم وأ « ىقيقحلا توملا تقو نم اهتوم ربتعي لد
 لبق اهلام اهتثرول نوكيخ « تقولا كلذ نم اهلام ق اهنوفلخي اهتثرو كلذ ىلعو
 +٠ توملا وأ قاحللاب مكحلا ليق هتعستكا امو « ةدرملا

 مه رهلخي اميخ ركذلا دترمألا ةثرو نوكي بهذملا اذه ىضتقم ىلعو

 مهنأل 2غ نوثرد الف كلذ دعم أوئاك نيذلا امآ ©« ةدرلا تقو اوناك نيذلا هثثرو

 «٠ ةدرلا تقو ةثرو هل ناك اذإ كلذكو « كثاريملا قاقحتسأ دنع ةثرو أونوكي مل

 6 مهتثروا لوكي مهييصن نإغ 4 توملا وا « قاحللاب مكحلا دنع اوتئام هق اوناكو

 ىلإ دنتسي هفالخلا وأ ثاريملا ببس مآد ام بهذملا كلذ هيضتقد ناك ام اذه

 ىدحإ هذهو ؛ برحلا رادب قاحلناب مكحلا وأ؛ توملا تقو ىلإ ال ةدرلا تقو

 ةياور ىّؤلْؤْللا ةدايز ني نسحلا ىور نكلو ٠ ىخركلا لوع اهيلعو « تاياورلا

 نم قاقحتسالا هفص مهل تبثت نيذلا هتثرو مح دترملا ةثرو نأ ىهو ىرخأ
 7 ٠ برحلا راد ىلإ قاحللاب مكحلا نيح ىلإ وآ توملا نيح ىلإ ةدرلا تقو

 ضرع اذإو © هنع اًئيسش هتثرو قحتسي ال كلذ لسق تامو ثراو هل ناك

 نم قاقحتسالا توىث مدسعل كلذو « ثاريم مهل نوكي ال ةدرلا دعب قاقحتسالا

 اخوقوم نوكي لاملا نأ « ةلوقعم ىهو « ةيأورلا هذه ساساو « ةدرلا تقو

 مل نإو « هكلم تبث بات نإخ « قاحتلاب مكحلا وأ توملا تقو ىلإ ةدرلا تنو نم

 فكقو ةدم لوط قاقحتسالا ةفص رمتست نأ بجيف « ةثرولل لقتنا رصأو بتي

 ٠ ثرإلا ررقتيل « لاملا

 ةفينح ىبأ دنع دئرأا ةثرو نأ نسحلا نم دمحم كلذك ىور دقلو
 ةياورلا هذه نأ طوسيملا بحاص لاقو * قاحللاب مكحلا وأ توملأ موي هتثرو
 اهيلع رصأ اذإ الإ اببس دقعنت ال ةدرلا نأ !هتلعو « ثالثلا تاياورلا حصأ
 ليق بات نإ هنأ ليلدي « برحلا رادب هيقاحلب مكح وأ « ادئرم تام نآب
 « ةدرلا ثودصح درجم :ريتعي ال ثرإلا ببس نإغ كلذ ىلعو « هلاه+ل ىقب كلذ
 ثودح تقو هتثرو ريتعي ال كلذ ىلعو « اهيلع رارصاإلا هيلإ اخاضم اذه لب

 لس .آ 915



 بيسلا دوجو دعب الإ ةئرول' ربتعي ال لب . بيسلا نم ءزج كلذ نأل + ةدرلا
 - برحتا .رادب ةقاحلب  دكحلا و) اهتاعن | صم هتووا وهو + هك

 امو ةدرلا لعق دئرملا لام نأ نايحاصلا لاقو ٠ هفينح ىبأ ىأر اذه

 ٠ توملا تقو هتثرول اثاريم نوكي هنك هقاحي مكحلأ وأ هتومو اهثودح نيب هيسك

 مات فلكم وه ذإ ٠ ةدرلاب هلام نع لزت مل هتيكلم نأ كلذو « قاحتلاب مكحلا وأ

 ما ددعالاب ةهبنع موخحملا مكح ةمكحو . ةتماث ةمئاق ةيلام همؤ هل - فيلكتلا

 - اهضعبو اهلك اهيخ هتاقرصت حصتو هلام نع هتبكام لوزت ال« اصاصق وا ادح

 مكحلاب امكح تام وأ : زاعف تام اذا هتثرو ىلإ لقتنبو هل ةيسكو هلام نوكيم

 ىق امرا !منإو - هكلم لاوز ىف رثأ ةدرلل سينغ (”)برحلا رادب هقاحلب

 * ىثنأ تنأك نإ اهسيحو ٠ اركذ ناك نإ همد ةحابإ

 ى تلاز ام تناك اذإ هتئرم' هتثرو نم نوكي نييئرلا الك ىف هنأ ظحاليو
 ٠ اهتدع هتنت ملو ةدعلا

 نيملسملل ائيخ نوكيقاحللا دعب هبسكي ام نأ ىلع بهأللا ف قفتا دقو

 نع ىور دقف ةثالثلا ةمكألا بهذم امأو « ةيقنحلا بهذم اذه 5١

 دسحتو كلام نع ىورو ٠ ةفينح ىفا لوق لثمو « نيمحاصلا لوق لثم ىعفاشنا

 ثيخ نوكي هلك دتراأ لام نأ دمحأو كلامو ىعفاشلا نع حبحصلا نكلو كلذ لثم

 هنع ثروي الو . اكيش دحأ نعم ثري الخ - لاملا تيب ق عضوي نيماسملل

 ىدرحلا لام مكح هلام مكح نوكيف « نيملسملا ىلع أيرح راص هتدرب هنأل « ءىش

 ٠ نيماسملل ةمينغ ىبرحلا لامو . ءاوسس ىلع
 نع ىور دقو٠ مهيلإ هيسنلا ف حيحصلا وأ ةعبرألا همكذلا لاوقأ هده

 لها نم ةتنروا نوكي ا لام نأ و وهو « 0 بيرغ 00 « دمحأ 0

 تقو وعهأ ثرإلا تقو ىف نيبحاسلا نيب افالخ ىخركلا ىكح دقلو (هال)
 تقو ثراولاب هريعلا نأ دمحم نع ىورف « قاحللا تقو وه مأ قاحللاب مكحلأ

 رارصإلا متيو ٠ ةيصعلا لوزت هب هنال قاحللا وه ثاريملل بحوملا ببسلا نأل - قاحلتلا

 ديالف ٠ لاوزأل لباق ضراع ةدرلا نال . مكحلا موي ريتعا فسوي وبأو : ةدرلا ىلع

 . هلاوز لايتحأ دعبي مكح نم

 س١ !«ةا“ة



 هثآ ىأ ٠ هل كلامأل لام لكك « لأبملا تيبل نوكي هلام نإخ نكي مأ نإف ةيجوز

 ٠ لاملا تيب ماسقأ نم عئاوضلا لام مسق ق نوكي

 مكح ق راص هقاحلي مكحو « برحلا رادب قحل اذإ دترملا نأ ) امهدحأ )

 ىتلا نويدلأ ىضقتو « ةفينح ىبأ بهذم ىلع ةلجؤملا هنويد لحتخ ٠ تاومألا
 هتدر لاح ف نويد نم همزل امو « ةدرنأ لبق هبستكا همم مالسإلا لاح ىف هتمزل

 نيبيسلاب قحتسملا نآ ههجوو 4 هفينح ىبأ دنع اذهو ؛ ةدرلا بسك نم ىضقم

 لاومألاب تقلعت دق نويدلاخ ٠ ةئاروئا بيس اهدحو ةدرلا تماد امو « فلتتخم

 : اهدعم بستكأ امي قلعت كلذ دعب نود نم همزت امو ه اهثودح دنع تناك ىتنأ

 نإخ نيبحاصتا دنع اماو « هنع تاياورلا رهش» ىلع ةفينح ىبأ دنع اذه

 هنم بسك ام « هك لدملاب قلعتي اهدعبو ةدرلا لبق همزن ام : اهلك نويدلا

 قاحللا دعي نوكي امنإ لاملاب نيدلا قلعت نأل ٠ اهدعب بسك امو ةدرلا لبق

 ٠ لاملاب اهقلعت ىف ءاوس نويدلا نكف : هب مكحداو

 هقاحلي مكحلا دعب املسم مالسإلا دالم ىلإ دترألا داع اذإ هئأ ) امهيناث (

 وا كله امو : هكلم ىلع ىقيد امئاق هلاومأآ نم هددبحب م نإخ © بىرحت» رادع

 مرتحم ىئاضق مكحي هيلع ىلوتسأ دفق هكلهتسا نم نأل « نمضي ال ثلهتسا

 أاذإ دوقفمأا لثم كلذ ف هلثمو « نامض الخ ءادتعالا ىفتنأ اذإو « ايدتعم سيلف

 اكلاه هدجو امو ء هذخأ امكاق هلم نم هدحجو امخ « أبيح رهظ مث « هتومب

 ايعرش اخرصت ثراولا هيف فرصت ام كلهتسملا لثمو « ةثرولا هنمضم ال اكلهتسم وأ

 » دوعب ال هنإخ هكلم نع هب هجرخأ

 ىتلا دودحصلا ى هلام هنع ثروبو « ثري ال دترأا مكح وه اذه ا“

 ىدرحتو مل ةكاقنلا هتعيص ف تاريلا :نوداقو ٠ اهانيب ىلا طورشلا و.« اهانركت
 بهذم ىلإ هيخ عجري هنإيخ ء كلذك ناك اذإو « ايباجيإ الو « ابلس ال دترملا مكحل
 « ءاهقفلأ روهمج دنع هيلع قفتم كلذو « هريغ نم ثري ال هنأ وهو « ةفينح ىبأ

 تيب نوكي اهدعبب هبستكا امو ©« ةدرلا لبق هبستكأ ىذلا هلام هنع ثرويو

 ءاهقؤفلا ركذي مل ذإ < نيبحاصلل افالخ  ةفينح ىبأ ىأر وه امك  لاملا

 ىآر وه حيجرتلا ىلع صن ال ماد ام حجارلا ناكف « نيبآرلا دصحأل اهيجرت

 ٠ هيف حيجرتلاو ىفنحلا بهذملا ىف ررقم وه امك « ةفينح ىبأ
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 - ْثاَد و دذرملا نأ ىنع هش سن تلت معو رسم قسط و ثارملا نوناق نكلو

 هبستك امو ةدرنأ لق هيستكأ ام يب ةقرفت ريغ نم هماعلا هنا زخألل نوكي هلام نأو

 سجمب ةيعيرشتلا نوكشلا هنجلو : ىثتألاو ركذلا نيب هقرفت ريغ نمو «اهدعب

 اوكسمتو ٠ دترملا ثرام هصاخلا ةرقفقلا ىنع هنجلل' ءاضعأ ضعم ضرتعا »

 اولاقو ٠ عيمجلل داقتعالا هيرح لفكت ىتلا روتسدلا نم ( 1١؟ ) ةدامن اهتفناخمب
 (”)نآرقلاب دراون' حيرسصلا صنلا ةفمااخم تضتقا ةرورضل“ تناك اذإ هنا

 اضيأ هروورضلا نإخ د حييرصلا روتسدلا صنل هتفئاخأ « دترأا لتقم ىضقد ىذناو

 كلتب هعيشم تدرو اهنأل . دنرأا ثرإب ةصاخلا ةيعرشلا ماكحألا ةخلخم ىختقن

 ام ةو-قلا نم اهل سيئ ىلاتلابو « ءاهقفلا داهتجاب تعضو ماكحالا كلت نأ

 هيبّع قفكم هريغ نم دترملا ترا مدع نأ أاهبيودنتم تارضح دحأ نامل ل

 دنع حضويسخ + هنم هريغ ثرإ امآ ٠ ةشقانم لحم نوكم نأ حصي الو ٠ اعرش

 * م ةيصخشل ةشأا لاوحألا نوناق رظن

 بهأملا نم حجارلاب لمعلا ءاقب عم صنلا فذح دق هنأ ذمه نم ىرتو

 ٠ هفالخ عضوي نأ ىلإ ىفئحلا

 « تانبناو « مألاو - بأللو ء ناجوزلا : رع انثا مهو ٠ ةثرولا نم ضورفنتا
 : تاقيقشلا تاوخذلاو . ةحيحصلا ةدحلاو . حيحصلا دجلاو نمالا تاندو

 بجح بجحيأل ءالؤه ضعبو « مأل تاوخآلاو ٠ مأل ةوخإلاو بآل تاوخلاو

 زوجي نورخآلاو ؛« تنبلاو ٠ مآلاو بآلآو « ناجوزلا مهو + طق (*؟)نامرح

 نم » * ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو ©« ثيدحلاب دراولا باوصلا (هم)

 5 « هولتقأف هنيد لدب

بجحو : نامرح : ىه ثالث تاملك ءاهقنلا ةنسلا ىلع ىرحجت (ه9)
 ( نامرح 

 عنام ةمث نوكي نأ نامرحلاف + صاخ ىحالطصا ىنعم ةملك لكلو : ناصقن بجحو

 مورحملاو ٠ امورحم صخشلا ىمسيو « نيدلا فالتخاو ٠ لتقلاك ثرإلا عناوم نم

 + لاق وأ ملسم ريغ نبا ةاقونملا ةجوزلل ناك اذإف ةيقنحلا دنع هريغ بيصن ىف رثؤي ال

 دقس ©1٠١6 بى



 قيرخ لك لاح نايبب ىلاعت هللا نوعي ءىدتبنلو ؛ نامرح بجح 'ويجحب نأ

 + هقاقحتسا طورشو : هضرغ نايبل ىعرشلا دنسلاو + هقحتسم امو . ءالؤه نم

 ٠ ناصقن بجح وا نامرح بجح هبجح لاوحأو

 نيجوزلا ثاريم

 ام فصن مكلو » : ىلاعت هلوقب نآرقلا هيلع صن نيجوزرلا بيصن 6

 نم نكرت امم عيرلا مكلخ دنو نهل ناك نإغ - دلو نه نكي مل نإ مكجا وزآ كرت
 م 0 نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب

 2« ةحوز هكرتت أم فصن ذخأي جوزلا نأ ىلع ةميركلا ةنآلا هذه تلدقخ

 دج او هولا قف ٍطَمْخ قف عيرلا قحتسأ دلو اهل ناك ناق ء دلو اهل نكم

 ٠ نمثلأ تقحتسا دلو هل ناك نإخ « دلو قوتملا اهجوزل نكي مل اذإ 0

 ٠ ةدحاو نم رثكألا هيخ كرتشيو « نمثلا وأ عبرلاب ةدحاولا درفنتو

 ٠ مب رآلاو ثالثلاو ناتجوزلا هيف كرتشيف

 نوبستني نيذلاو : ىثنأ وأ ناك اركذ قوتماا ىلإ بستئي نم وه دلولاو
 « اثانا وأ اونأك اروكذ نورشاملا نويبلصلا هدالوأ مه هعورخ نم قوتملا ىلإ

 « هريغ ىلإ نوبستني لب « هيلإ نوبستني ال مهنإخ هتأنب عورغ امأ « هئانب' عورخو
 : لق كلذلو

 دسعايألا لاجرلا ءانيأ نهونب اتتانيو اتكانيأ وثب انوني
 ىلإ فصنلا نم جوزلا بيصن لقني ىذلآ عرفلا نأ ءاهقفلا لاق كلذلو

 هب نودصقيو ثراولا عرفلا وه « نمثلا ىلِإ عبرلا نم ةجوزلاو « ميرلا

 عتئاوم نم عنام هب موقي الآ طرتشي ريثآتلا كلذ رث وه ىذلا راولا عرفلاو

 دكر و ل نقلا مج هن ف ب كو ي»

 © سضرخغ ىلإ .ضرف نم بيصنلا لقتني ن نأ ناصقنلا بجحو . هريخ بيصن ف رثؤي وهو

 ٠ عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا بيصت ثراولا عرفلا لقتي نأك

 رس لعق امس



 ؛ نيجوزلا دحآ بيست ىف رثؤي ال ثرإلا عناوم نم عنام هب ماق نإغ « ثرإلا
 ىلإ عبرلا نم ةجوزلا بيصن الو . عيرنا ىلإ فصنلا نم جوزلأ بيصن لقني الخ
 : مودعملا مكح قف نوكي ثرإل' عناوم نم عنام دوجو ببسب مورحملا نآل - نمثلا
 نبا ةماسأا ةجوزنن ناك اذإخ ٠ هريغ بيصن ىف رئثؤي ىعرش دوجو هل نوكي الخ
 ةمث سيل هتأك ٠ مودعم هنأك ربتعي هنإغ اهثتق ىذلا وه ناك وأ ًّ ملسم ريغ

 » (١١)اقلطم عرض

 نا طرتشم هنإخ + ءرفلأ هيبصن ىف رثؤب ضرخ ىذ لك ق نآشنا كلذكو
 . 7 ١ 3 222 . 5 ىييألا 51 كل وك

 ٠ ثرإلا عفاوم نم عفام هب

 نوكت نا بجي كلذلو . اذررق امك هيجوزلا هيبس نيجوزلا ثاريمو 5
 دنع امهنم ىوتملا نوكم نأب ةقيقح اهمايقو . أمكح وأ ةقيقح ةأخوأ! دنع ةمكاق

 ةدعلا تناكو ثاريملا نم اراخ قوتملا رمتعا دق عراشلا نوكي وأ « هتاخو وأ

 ٠ نينثا هيجوزلاب ثاريملا طورش نوكت كلذ ىلعو + ةمكاق

 ثراوت الف ادساخ دقعلا ناك نإخ ٠ ةحيححص ةبجوزلا نوكت نأ ( امهدحأ )

 اهنا نيبت مث ةارماأ ىلع دقع نمخ . ةافولأ ىلإ هاضنقمب ةرشعلا ترمتسأا اذإو

 لب ؛ لوخدلا دعب الإ كلذ منعي مل نإو : امهنبب ثراوت الخ ٠ عاضرلا نم هتخأ
 عراشلا ةيلع بترد ال دسافلا دقعتا نأل « ةاغولا كعم الإ كلذ مّلعِس مل نإ

 نم مكح ىأ هيلع بتري الو « هدوجوب فرتعي ال هنأل هتاذ ف راثآلا نم رثأ ىأ
 ٠ هصن ام ىزارلا ركب ىبأل نآرقلا ماكحأ ى ءاج (.)

 نيوبأ ملسملا رحلا فلخي نأ وهو + ثري ال نمم بجحلا ىف فلسلا قلتخا د

 ٠ ديزو رمعو ىلع لاقغ ٠ نيلتاق وأ نيكولمم وأ نيرفاك نيوخأو نيملسم نيرح

 ؛ اكولمم وأ ٠ ارفاك انيأو - اجوز تكرت اذإ ةملسملا كلذكو ٠ بآللف ىتب امو ثلثلا ملل

 امهبيصن نع ةأرملا الو جوزلا نوبجحي ال كلذك انبأو ٠ ةأرماأ كرت لجرلا وأ « التاق وأ

 : ىعقاشلاو ىروثلاو كلامو دمحمو فسوي ىبأو ةئينح ىبأ لوق وهو < لقألا ىلإ رثكألا

 ٠ حلاص نب نسحلاو ىعازوألا لاقو ٠ اوئري مل نإو نويجحي دوعسم نب هللا دبع لاقو

 فالخ ال ركب وبأ لاقو . بجحيو ثري ال لتاقلاو ٠ نابجحي الو نائري ال رفاكلاو كولممللا

 مكح كلذكف ٠ تيلا ةنزنيب هنأو ٠ هدج ثاريم نم هنيأ بجحي ال رفاكلا بألا نأ ىف

 ٠ ةجوزلاو جوزلاو مالا بجح
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 ضعبب عراشلا فرتعأ نإو ؛ حيحصلا دقعلل ارثآ نوكت ىتلإ ةيعرشلا مكحألا
 هذهل بجوملا بيسلاف :؛ انامحأ دسافتا دقعلا ف لوخدلا بيسي نوكت ىتلا ماكحألا

 كلذاو « دح ةماقإل ةعناملا ةيوقلا ةهبشلا دوجو مم لوخدلا وه مكحألا
 تونك لاح قو © لؤخدلا اذه ةرمث نوكي نا. بسلاو ةدلعلاو ريزا :تشن
 ٠+ ثرت ال همآ تناك نإو : ثري ىقوتملا دقاعلا نم هبست

 « اهدميو ةاقولا لبق داسفلا بجوملا بيسلاب مثعلا نيب كلذ ىف قرق الو
 تقو نم دقعلا قحل داسفلا نآ نيبت  كلذل بجوملا بيسلا ملع نإ هنال
 لو_خحدلا ةيجوب ام الإ 2 ماكحألا نم مكح ىآ عراشلا هينع بترد داق . هدوجو

 ٠ ةدسافلا دوقعملا ضعي ىف هيون ةهبشم

 نيب نوكي ةيجوزلا بيسي ثاريملل غوسم ريغ دسافلا دقعلا ردتعاو
 طرق فلختل الاسفلا ناكأ ءاوس ىأ . ةيقتحلا دنع داسقلا بيس ناك انآ نيمثسملا

 ءاشنالل ةمزال نوكت ىتنا ما « طقخ ءاشنالل ةمزاللا دقعلاآ هحص دورش نم
 ه٠ هي أقلتخم ناك مأ هيلع اقفتم داسقلا بيس ناكآ ءاوسو . ةيمرحملاك ءاقيلاو
 ٠ دساف دقعلا نأ بهذملا ف ررقت دق ماد ام

 نأ كلأم لاقو . دمحأو ىعفاشلا بهذم وهو ةيقنحلا بهذم اذه

 ءاوس نيجوزلا نيب ثراوت ال هنإخ ميرحتلا بيس الهاج اعاضر ةموحملا جوزت

 هذه ىفف « فسوي ىبأ نع ةيأورو ٠ ةقينح ىبأ كتع احيحص ن دو : ةثالثنأ

 بيستأ مايق مدسعل ثراوت الخ خسفلا دعم ةافولا تناك نإ اههابشتو لاحلا

 ناكو ًّ أاتماث كنذل ثاريملا نوكيف جاوزلا ةحص ىري نم ىأر ىلع ةمئاق ةيجوزلا

 دعي هيف فلاخت ام نأ« كش عضوم ٠ اينن اهينن فظخملا ةيجوزلا نأ ىرر اكذم
 ىفنت الو ©« باوصلا لمتحي اطخ هيأرو « ليلد ىلع اينبم نوكي امنإ ةمكألا

 عوجنو ١ هةر دسم



 مسق دقف . نيملسملا ريغ امأ : نيملسملا ث راوت ف وه امنإ كلذ نإ ررقن
 207 ؛ بفقسلا فالتخال رخآلا نع امهد_دحأ فلتخم نيمسق داسفلا ءاهقفلا
 ةجوزنا نوكت نأك ٠ ءاقملاو ءاشنالل طرش و وهده طرش فلخت بيس تاسفلا لوألا

 « املسأ اذإ اقلطم هيلع نارقب ال اذهو ديبأتلا لييس ىلع جوزلا ىلع ةمرحم
 سيلو ٠ ءاشنالل طرش وه طرش فضخت بيسي داسفلا نوكي 8 ىناثلا مسقلاو
 ريغ نم امهدقع ناك دقو امنسأ !ذإ اميجاوز ىلع نارقم كلذلو « ءاقيلل طرشم
 2ك

 نارقي ال نيملسملا ريغ جاوز دقع داسف ناك 'ذإ هنإ ةيفنحلا ءاهقخ لاق دقلو
 ثاريملاب ىققت ال انيلإ اوعغارت نإغ ٠ ثراوتنا هب تبثي ال هنإخ املسأ اذإ هيلع
 حلصت ال عازنلا لاح ىهو : عازنلا لاح ةيجوزلا هحصب مكحلا نمضتم ءاضقلا نآل
 فلخت ببسب داسفلا نأل : املسأ نإ جاوزلأ ىلع ء نارقي اناك نإو : اهتحصي مكحلل

 دّدعلا ثراوتلا ءارجإب مكحن انإف انيلإ !رهغارت نإف ا

 ٠ هءاقبو هرارمتسأ عنمب ام دجويال مكاحتلا تق

 اهيدنح دقعلا ناك اذإ نيماسأ ا ريغ نجوزلا نيب ثراوتلا مكح وه اذه

 ىفنحلا بهذألا ف روهشلا وه مكحلا اذهو ء نيملسملا رظن ف ادسافو مه دنع

 ل هأوس ىأرال

 ثراوتلا ى هرجد نأ وهو : اناث الوق راتخملا در قف نيدياع ندأ ركذ نكلتو

 حيحص دقع نيب هقرفت ريغ نم مهدنع احيحص دقعلا مأد ام نيملسملا ريغ نيد

 0 املسأ اذإ هيلع نارقي داسفلا نوك ىلإ رظن نمو « اتدنع حيحص ريغو
 جاوزلا ماد امخ « امهتنايد ىلإ رظنلا ةيجوزلا مايق قف ةريعلا نآل' كلذو « نارقم

 مهو « هتارمث نم ةرعث ثراوتلا نآل ؛ هيلع ءانب زوجي ثراوتلاف مهدنع ازئاج
 دقتعن امي ال « نودقتعي امي مهنيب '"اميخ نونيدي

 ةيجوزلا ىهو : ةيجوزلا هبيس جاوزلاب ثيروتملا نأ : لوألا لوقلا ةجحو
 نأب ثرإلا ءارجإ تق و مالسإلا مكحي نأ ديالف « نيملسملا رظن قف ةحيحصلا

 م ملد ام ؛ ةلمجلا ق ةحملاب هيلع مكحلل حلصي دقعلا
 ٠ ىمالسإلا ماظننا

 ةلأسملا نأ ىدنعو : حيحصلا وه لوقلا اذه نآ نيدباع نبا ركذ دقو

 سس أ*4ال



 ىفنحلا بهذللا ةمكأ نأل َكلذو : ىفنحلا بهذلا ىف ةمكأ" نيب فالخلا ىف لأ 5

 اومكاحت نإ هلطبن ال طقخ ءاشنإلا طرش فلختل مهدنع دسافلا دقعلا نأد اومكح

 نإ هلطينخ ءاقيلل طرش فلخت دق ناك نإ أمأ اوملسأ وأ جاوزلا ناسن ىف ديد

 جاوزلا ىف اومكاحتي مل نإ نكل « اوملسآ وأ ( انتعيرشي مكحنل ) انينإ اومكتحا
 هتاذ ىف دقعلا نآل . مكحن ال نابحاصلا لاق ؟ أهب مكحن لهخ هراثآ ىف !ومكاحت لب

 ق اومكاحت نإ ا ف ب و ل ب دع

 نآل كلذو « هقفنلاك حاكنلا راثآ لك نأ رهلظبو ةقفنلام ائمكح أهوحت و" ةقفننا

 اومكاحت نإ مهنكلو . مهدنع هتاذ ف حيحصو ربتعم وهخ هب ناتيدي امأد ام دقعذأ
 ل را ل م

 اومكاحت نإ امأ ء« هسفن جاوزلا وه عازنلا عوضوم ناك ى ثم دقعلا لطمتك « هلل

 ا 0 ق

 * نونيدي امو مهكرت نع ءىشان كلذ نألو *

 لك ىف مهنيب ىرجي ثراوتلا نأ نم نيدياع نبأ هلق ام نآ لوقت كلذ ىلعو
 همحر ةفينح ىبأ لوقب هبشأ وه مهدنع احيحص ماآد ام أندنع دساف دقع

 انوناق ثاريملا نوناق لعج دعب هنآو « نيبحاصلا لوقب هيشأ رخآلا لوقلاو « هللا
 وه ريخألا لوقلا نوكي « رصمي نيميقملا لك نيب هاضتقمب ثراوتلا ىرجي اماع
 جاوزلا ةحص ى ىضاقلا رظني الخ « هاضتقم ىلع لمعلا ىرجيب نأ بجيو : قفوألا

 ٠ كلذ ءارو رظن ريغ نم ثراوتنا ىرجي امنإو : مهدنع احمحص مأد أم أندنع

 ةاخولا نوكت نأب اهمايقو « ةافولا دنع ةيجوزلا مايق نيطرشلا ىئاثو 8
 اقالط ةقلطم ىهو جوزلا قوت .اذإخ « ىعجر قالط نم ةدع نوكت وأ ناجوز امهو
 ق ىهو تيفوت اذإ كلذكو < هنم تثرو تهتنا دق ةدعلا نكت ملو ؛ ايعجر
 ٠ ثراوتلا عنمي الخ حاكنلا كلم ليزي ال ىعجرلا قالطلا نآل كلذو « ةدعلا

 ةدعلا لاح ىق ةافولا تناك ولو ثراوت ال هنا أنئاب قالطلا ناك اذإ امأ
 ٠ ثاربيملا نم اراغ رمتعا دق ةقرفلا ببس ىئوت نم ناك اذإ الإ

 ناكو ؛ هتآرما توملا ضرم ضيرملا قلط اذإ كلذ ىلعو ؛ رخآلا فرطلا اخر ريغب
 ثاريملال هقحتتسم تناكو ة اهاخر ريعب قالطلا 0 ل

 نئايلا قالطلا اذهب ثاريملا نم ار ,اخ ريتعب هناخ « ةاولا تققو ىلإ قالطلا تقو نم
 ىلع ) عقي هركملا قالط نأ ضرخ ىلع قالطلاب اهركم ناك ولغ . توملآ ضرع ف
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 نك اذإ كلدكو : ثرتال اهنإخ ( هب لومعملا فالخ وهو ٠ ةيفنحلا بهذم وه ام
 : ارأغ ريتعي ال هئإف . لام ىلع قالطلا ناك وأ ؛ بلطلا تيثو « اهيلطي قالطلا
 قالطلا تقو ث'ريملذ ةقحتسم ريغ تناك نإو ٠ رارفلا ةنظم لآزأ اهيللح نأل
 تقو هملسم ريغ تناك نك د أيا أراخ ريتعبت دب ةاخولأ تقو 4 ةقحتسم تراصو

 تلأز امنإو ثاريملل ةئحتسم نوكت ال اهتام . قالطملا ةعم تملسأ مك قالللا
 فقالتخال هنم اهثاريم روصتم ال قالطنا دنع اهنأل « لاحلا هذه قى راآرفلا ةنظم
 هبحالصنتا رارمتسا نم ديال مث 8 ةهوبع ريغ رمل نم أراخ روحتم الاخ - نيدلا

 تداع مث 8 تدترا مك قالطلا دنع هملسم تنأك ولف : ةاقولا تقو طا ثاريملل

 - ثاريملا ىل اهقح تطقسأ اهدادئراب اهنأل . أراغ جوزلا رمدعم هل مااسإلا ىلإ

 »و دوعبي ال طقاسلاو

 ىهخ - ةذعلا قف ىهو تتامو - رارفلا هنظم قتحتأ 9: طورشلا ترخاوت اذإو

 ٠ لمعلا ليست هيلعو ءارألا اسوأ ومو ةيفنحلا ىأر قوص اذهو 6 هكرث

 ىعفاشلاف ٠ درفنم ىأر لكلو « ةثالثثإ همثألا كلذ ق فلاخ دقو 8
 ةيجوزلا نآل ٠ ةحصلا ق انئاب اقالط ةقئطدااك ثرت ال اهنأ لاق هنع هللا ىخر
 الخ نيجوزلا نيب ثراوتلا بيس ىهو « توملا لبق نكالا قالطلاب تعفترا دق

 ماكحأ نأل ٠ رارخلا ةنظعي ةردع الك ةدعلا ق ىغو تام ولو ٠ ةيراوتلل بيد
 رهاظنا بيسلاو . ةرهاظنا بابسألاب طافت لد ةيفخلا تاينلاب طاتت ال ةعمرشل

 * هتينب ةريبع الخ - هتلازإ كلمب نم لمعي لاز تق

 اهلأزا دق ثاريملا ببس ىهو ةيجوزلا نأو « ةياحصلا لعف ةيفنحلا ةجحو
 راثآ ءاقيل ةدعلا تيقب ام هدصق هيلع دريخ ثاريملا ىف اهقح لاطبإ دسمقي

 نوكت ةدعلا تهتنا ول ىتح اهماقم ةمكاق ةيجوزلا راثآ تلعجخ « ةيجوزلا
 ٠ ىعرش ببس ةمث نوكي الخ « تلاز دق اهراثآو ةيجوزلا

 دصق ىذلا قلطملا ضرم ى انئأي اقالط ةقللطملا نا لدنح نب دمحأ لاقو

 تام ولغ ء ةدعلا تهتنا ولو ٠ ثرإلا ف قحلا اهل نوكي ثاريملا نم رارفلا هقالطم

 هدصق هيلع دريل كلذو : هتوم لبق تجوزت دق تناك اذإ الإ هثرت اهئاهتنأ دعب

 كلذو « امات اعْطق اهنيبو هنيب ةيجوزلا ضرخ عطقي عنام دجوي مل ام ثرتف

 مايق روصت نكمي اال هريغ نم اهجوزتب اهنأل . هتوم لبق هريغ نم جوزتت نأب

 « نينثا نم هيجوز اهن نوكت نأ روصتي ال ذإ « اهي ثرت ىتلا ىلوألا ةيجوزلا
 ٠ قأرعلا ءاهنتخ نم ىليل ىبأ نمأ ىكرلا كلذ ىلعو
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 دصقلا نذل هتوم لمت تحوزت ولو : عطقني ال تثرإلا ى اهتح نأ كلام لاقو

 نم اهنامرح دصق دقو : هل ةتيثملا نكآرقلا تماق اذإ هيحاص ىنع دودرم مثالا

 ٠ (')اهقلطي مل ول امك لآوز ريغ نم اهقح تويثي : هدصق هيلع دريغ ثاريملا

 ىق ىهو ؛ اهدعي توميو « ضيرملا لبق نم نوكت ةقرخ لك قالطلا لنمو
 ٠ ةقاغالا رايخب قيرفتلاو : دادترالاو ناعللاك ٠ ةد_عنأ

 اهعم تبثي . توملا ضرم ةضيرم ىهو ةأرأأ لبق نم نوكتىتلا هقرفلاو
 ةراتخم ةعكاط ةقرفلا بجوأ ام تلعفو : ةدعلا ىف ىهو تتأم نإ ثاريملا
 ةراتخم تلعف وأ ةقافإلا رابخب اهسفن تراتخا وأ تدترأ ناك اهحوز اسكر ريغم

 ثاريملا نم ةراخ ريتعت اهنإف : ةرهاصملا ةمرح بجوأ ام هعورخ وأ هلوصأ دحاي
 نم نامرحلا تدصق اهنأل ء ةدعلا ف ىهو تتام نإ : ثاريملا اهجوز قحتسيو
 ٠ اهدصخ اهدلع دريغ ٠ اهلعفي ثاريملا

 ثاريملا ف نوقحتسيو « مأل تاوخآلاو مأل ةوخإلا مه مذل' دالوأ_-١٠+ه

 ضرغو « سدسلا  ىثنآ ناك مأ ءاركذ ناكأ ءاوس دحاولا ضرفو . ضرفلاب
 4 مهددع نكي امهم ثلثلا نيطلتخم وأ ؛ اًثانإ وأ اوناك اروكذ دحاو نم رثكألا

 « نيفصن امهنيب هنامستقي ثلثلا ىف ءاوس امهغ « مأل تخأو مأل خأ قوتملل ناك
 قاقحتسأ طورشو « اذكهو * اثالث مهنيب هومسق ىثنأ نهادحإ ةثالث أوناك نإو
 : مألا دالوأ

 » لإ موو هثأ نيأ وأ 6 هئيأ دلوو م قوتما دلو

 جوزلل 0 هأهسحف اذهو . ةرشع ةيداحلا ةداملا ةيحوزلاب ثارملا تنيد 01)

 نإو نبالا دلوو دلولا عم عيرلاو 4 لزن نإو نبالا دلوو دلولا مدع دنع فصنلا ضرق

 نإو نيالا دلو وأ دلولا عم نمثلاو : لزن نإو نبالا دلو وأ دلولا متع دنع عيرلا
 تامو « قالطلاب درت مل اذإ ةجوزلا مكح ىف توملا سضرم ىف انئاب ةقلطملا ربنعتو ٠ لزن
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 دج الو بأ كانه نوك الأب : ثرإو ركذم لصآ كانه نوكن الآ (ب)

 يحصل دحلاو بألا 5 مأل تاوخألاو مآل ةوخإلا بجحت كلذ ىلعو

 تيس ءالؤه عم نوثري الخ « ىثنأ تيملا نيبو مهنيب طسوتت ال نيذلآ عورفلاو
 ثاريم مهئاريم ىمس ميركلا نآرقلا نأل كلذو ؛ نامرح بجح مهنويجحيو « طق
 الأ مهئاريم طرشغ . بسنل' دومع نم نوكن ال ىتلا ةيارقلا ىه ةئالكلاو ء ةلالك

 : بسنلا دومع نم دحأ نوكم

 ثروي لجر ناك نإو » : ىئاعت هلوق مألا دالوأ ثاريم ف لصألاو ٠١١

 ةيصو راضم ريغ ؛ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعم نم ثلثلا ىف ءاكرش مهخ كلذ
 ٠ « ميكح ميلع للاو ؛ هللا نم

 هل سيل ىذلا تملا وه نآرقملا ىف ةروكأملا ةلالكلا نأ ىلع نوحنلاو

  ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا نع روثأملا ريسغتلا وه كلذ نإو : دلو الو دلاو

 سيلو تام نم » : ةلالكلا نع هلأس لحرل لاق هنآ مالسلا هيلع هنع ىور دقف

 هللا تاولص لوسرلا نأ اذه نم ىرتو « ةلالك هتئروف ؛ دلو الو : دلاو هل

 ٠ دلولاو دلاولا ريغ ثراولا اهيف نوكي ىتلا ثاريملا لاحب ةلالكلا رسغ هيلع همالسو

 عضوملا ذه ق « ميركلا نآرقلا ىف نيعضوم ف تركذ ةلالكلا ةملك نكلو

 فى مكيتفي هللا لق » : ىلاعت هلوق ىف ءاسنلا ةروس رخآ ق « رخآ عضوم فو

 ةبآالا ق نيروكذلا 5 وخإلاو تاوخألا نأ ىلع ةباحصلا قفتآ دقو « ةئالكلا

 رخآ ىف نيروكأملا تخألاو خألاب دار! نأ ىلع اوقفتا امك « مآلا دالوأ ىلولا

 ٠ بآل' وأ ءاقشآلا ةروسلا

 هنيب طسوتت ال ركذم لصحأ لك لمشت ماقملا اذه ق دلآولا ةملك نإ مث

 لخدت نأ ريغ نم تيملا ىلإ بستني نم لك لمشت دلو ةملكو * ىثنك تبملا نيبو

 ٠ انيب ام ىلع ىثتأ هبلإ هتيسن ىف

 ىلع لدي هميركلا ةيآلا ف « ثلثلا ىف ءاكرش مهخ » : ةملكب ريبعتلا نإ مث
 ىهذ ٠ ىواستلا ىلع تناك تقلطا اذإ ةكرشلا نأل : ىثنألاو ركذلا نيب ةدوستلا

 ٠ قلطملا ىواستلا ىلع لدت اهتاذ
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 ناك نآب < ءاقشأ مهنوك فصوب نوثري ال اوناك اذإ « مأل تاوخأ وأ ةوخإ مهنوك

 2 نوكم الو بيصعتلاب ىقاملا نوذخأب مهنأ ىلع 2 فصولا كلذ ىلع مهتأ ريم

 لاحلا هذه ق مهنإخ « ثلثلا اوذخآ دق مأنا دال وأ نوكي منيب : قاب ةلأسملا

 فصولا اذهبو ٠ مأو بأ دالوآ مهنأل 4 مأ دالوأ مهنوك فصوب مهعم نوذخأب

 « لتقف ما دالوأ مهرابتعاب اوذخأ اكيش كلذ مهطعي مل أذإخ ء ةيصع نوتوكت

 3 اهنيمتسو 4 هكرتنملا ةناسملا لاحلا هذه ىلع نوكت ىتلا ةلأسملا ىمستو

 : ("')ىلاعت هلا اش نإ اهعضوم

 ةرشابم قوتملا تائب ىأ تايبلصلا تانيلا ثاريم ماكحأ تعمج ١ ا“

 « نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالو ىف هللا مكيصوي » : تاميركلا تاملكلا هذه
 ٠ م« فصنلا اهلخ ةدحاو تتاك نإو ٠ كرت ام اثلث نهنخ نيتنثا قوخ ءاسن نك نإف

 : ثالث تايبئصلا تائبلأ لاوحأ نأ ىلع لدت ةميركلا تاملكلا هؤذ_هف

 عيمجلا نوكي لاحلا هذه قو « ءانيأ وأ ىبلص نبا نهعم نوكد نأ اهالوأ

 باحصآ دعي ىقايلا ءانبألا عم نوؤذخأي ىأ . نييثنألا ظح لثم ركذلل هبصع

 ةيآلا ى الوآ ركذ ام اذهو « ىئنألل ام فعض ركذلل نوكي نأ ىلع ضورفلا
 ٠ ةيميركلا

 ةيالاو ؛ ىلوآلا ةلاحلا تناك الإو ؛ نهيصعب ركذ نهعم نوكي الآ ىلع ةكرتلا ائلث

 ناثلثلا امهقاقحتساف ناتنكلا امآ نيثلثلا نخب نيشنثأ قوف ام نأ َْق ةحب رص

 امهلخ نيتنثا اتناك نإخ » : ىلاعت هلوق ف تاقيقشلا تاوخأآلا مكح نم انمض مهقي

 0 نيكلثلا ناذخأت نهيصعب نم نكي مل اذإ ناتخألا تنأك اذا 1 كرت امم ناثلثلا

 . نيئلثلا نيتقحتسم ىلوآلاب ناتنيلا نوكي نيتنبلا ةيأرق نود فوتملاب نهتبارقو
 مهفي هنأل ©« نهنم نيتنثلا ةلاح مكح تانبلا ةيآ ف فدح دق ميركلا نآرتلاغ

 ضرف مألا دالوأل ١» : اهصتاذهو ( .١ ) ةداملا مألا دالوأ مكح تنيب (1؟)
 قو ه6 عا وس ةمسقلا قى موش أو مهروكذ ؛ رثكأف نيئثالل ثلئلاو : دحاوزتل سيتسنا

 ةوخإلا وأ قيقشلا آلا مألا دالوا كراشي ةكرتلا ضورفلا تترغتسا اذإ ةيناثلا ةلاحلا
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 8 زاجعإلا ل مكحملا زاجيإلا وه اذمهو « تاوخأآلا ةنآ نم

 ةنآلا هيرص ذهو : ةدحاو اتنب تناك !ذإ فصنل :لأ ذخأت اهنا  اهثلاثو

 + (')لاحلا هذه مكح اهرخآ ف ركذ دقغ : ةميركلا

 اذاخ طق نامرح ٠ بحجح نيجحي 0 0 تائبلصلا اا 0 محو

 نذخآأب نهنآ تايبلصلا تانيلل ةيئاثلا لآ احنأ ق تمئأر دك د 034 ١

 ناتنثأ تناك اذإو « ةميركلا ةمآلا حييرص وه امك « نب :تنثأ قوخ ءاسن نك نإ نيثاتلا
 تاقيقشلا تاوخألا هبا نم اطابشتسا اضيأ نيثلثلا ناذ_حخأت امهنأ انلق طق

 . سايقلاو ثيدحلاو ٠ نآرقنا نم ذوخآم وهو . ءاهقفلا روهمج ىأر اذهو
 لاق امهتع هللا ىخر سابع نبأ نأ ىور نكلو « ةياحصلا روهمج ىواتخ نمو
 -تحاو ٠ طقخ فصنلا ناذ_خأت لب : نئثلثلا ناذبخأت ال تانبلا نم نيتنثالا نأ
 أم تطعآف . ةد_داولا ىلعو - نتنثأ نم رثكألا مكح ىلع تصن دق ةبآلا نأم
 دقخ نيثثلا ناتنثالا تبطعا اذإخ ٠ فصنلا ةدحاولا تطعأو « نيتنثلا قوخ

 ٠ ىندآلا ايطعت نأ الإ قس ملو ه ةئآلا تقئاخ

 نيتننلا نأ تركذ دق تاوخألا ةيآ نأ نم انركذ ام ( أ! ) روهمجلا ةجحو
 0 و“ ول ِب 2 ا ٠ء نيتنبال 0 تيمي صتتلا 0 نيثلخلا ناذ دذخأآت

 « تنيلا بيصن فعض نبالا بيصن لعج ىلاعتو هئاحبس هللا نأ ( ب )

 نمضتي اذه نإو : تنبلل ثلثلاو « نيالل ناثلثلا نوكي تنبو نبأ هل ناك ولخ
 « نيتنياك نبالا بيصن لعج هنأل « امهاوس نكي مل نإ : نادال كيا ودل نأ

 ٠ ةماقم امهمايقل « اعم هناقحتستف امهادحإ عم هعامتجا دنع نيكلثلا ق قحتسأ دقو

 لاح نيبت ىهو (١1؟ ١) ةداملا نبالا تائبو تائبلا لاوحأ تنيب دق (59)
 ةداملا صئاذهو . 19 ةدايلل بيصعتلا لاح تكرتو . بوصعتلا نود ضرفلا

 رثكأف ن يل ل ةداملا مكح ةاعارم عم : ١؟

 تني وأ تنب دوجو مدع دنع هركذ مدقتملا ىفرفلا نيالا تانبلو ( ب ) . ناثلثلل
 نبالا تنب عم وأ تنبلا عم سدسلا رثكا وأ ةدحاو نهلو ©« ةجرد نهنم ىلعأ نبا
 , ةجرد ىلعألا
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 رابتعاب نيثلثلا وه ذخأيو . ثلثلا ذخأآت نبالا عم تنبلا نآلو (ج)

 0 لوقعم ريغ اذدهو : كلذ نع لقل فصنلا أمهيسحت اتلعج

 هلأ ىلص هلأ لوسر ىلإ راصنأآلا نم ةآرمأ تعءاج » هنأ رداج ىور ( د)

 لتق سيق نب تياث اننب ناتاه هللا لونمر اي: تلاقخ + اهل نبي ملسو هد
 لوسر اب ىرت امخ : هذخأ الإ الام اميمع امهم عدب ملو د دحل مود كعم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقخ « لام امهلو الإ ادبأ ناحكنت ال هلياوغ : هلن'

 مكدالوأ ىف هللا مكيصوي م : ءاسنلا ةروس نم تلزتخ ٠ كلذ ىف هللإ ىخقم : ملسر

 ةأرملا ىل اوعدا : ملسو هيلع هلا ىلص لاقخ : ةنآلا «٠ نييثنألا ظح لثم ركذنت

 ٠ « نمثلا امهيمأ طعآو « نيثلثلا امهطعت : امهمعل لاقخ . ايدحاحو

 نائلثلا ًامهيدصت تانملا نم ننثالا نأ نع ةحكيمرحم ثديدحلا اذه لدق

 رصع دعب نم كلذ ىلع عامجإل' دقعنا دق هنأ ءاملعلا ىذعم ركذ دقلو

 سابع نبا فالخ ةباور نأ معقاولا قو ؛ (*)ةفلاخملل لاحم الخ : ةماح.حلا

 لثم هيلع ىفخت ةمآلا هذه ربح نأ بسحن ال انإخ : رظن عضوم اذه ىف

 دنقخ « رظن عضوم اهلعجحو ةباورلا هده صاصجحلا ىور دقلو + ةيضقلا هذه

 نيثنبلل لعج هئأأ سابع نبأ نع ىور اًئيش الإ دحأ كلذ ق فلاخم ما : لاق

 ٠ ةد_حاولا ببصتك ءافصنلا

 هنكلو « دالوأ مسأ مهيلع قلطب نبالا دالوأ نأ ىلع ءاملعلا قفتا ٠١م

 ظفللا قالطإ نكمأ ام ّراجملا ىلإ راصي الو ء ايقيقح اقالطإ ال ايزاجم اقالطإ نوكي

 نذخأي نهوبأ لزن نإو ؛ نيالا تانب نأ ءاملعلا ررق كلذلو : هتقيقح ىلع

 لمحي لحلا هذه ق هنأل * قوتملل نويبلص دالوآ ةمث نكي مل نإ ٠ تانئيلا

 .دال وألا ىلع هلمح نكمب مل ذإ « نييزاجملا دالوألا ىلع ميركلا عراشلا صن

 دالوأ نكد ملو « ىدالوأ ىلع تفقو لاق اذإ فقاولا لثم كلذ لثمو « نييقيقحلا

 نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب وبأ ةلدألا كليو فالخلا اذه ركذ دق (54)
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 قالطإ نكمد مل ذإ © ندألا دالوأ ىلع نفل لمحيف « نبأ دال وأ هلو نويبألص

 ٠ ىزاجملا ىنعملا ىلع قلطيف « ىقيقحلا هانعم ىلع اظفللا

 ةقما ىلا ثالثنأ لاوحتلا ىف ه نبالا تانب ءاطعإ ىلع ةباحصلا قفتا كلذلو

 اروكذ طق نويبلص دالوآ تيملل نكي مل اذإ © تايبلصلا تانبلل اهانركذ ىتلا
 ىلع 0 ءاهقفلا قفتاو « نما الو تنب ثيملل نكي مل وأ « اثانإ وأ اوئاك
 ٠ كلذ

 لا وحكلاا اقئلم تيملل دالوأ دوجو مدع دئع نبالا تنبل نوكت كلذ ىلعو
 : ىه اهلك لاوحآلاو + نيرخآ نيلاح عم ةقئاسلا

 : ىبلص دلو الو ةيبلص تنب نوكت الا طرشب « تدرفنا اذإ فصنلا (1)
 تاك مأ « ىبرق تناكأ ءأ وس ىأ 6 نيالا تند ةبسجرد تناك ابأ < انركذ امك

 نوكت الآ طرشي اديعب وأ اينرق نما نبا وأ انبا اهوبأ ناكأ ءاوس ىأ 6« ىددعب

 ىلعأ هنأألا ثرك آل اهناخ 6 نبأ نأ عم * نما نمأ تن ه :اهنم ىلعأ ةقيط كانه

 ٠ ىبلصلا نيالاك اهل ةيبسنلاب ناكخ © اهنم

 نوكي الآ طرشب « ناثنثلا امهل نوكيف « .رثكأف ناتنثا كانه نوكت نأ ( ب )

 ٠ نوسلاص دالو: كانه

 نيا دالوأ كانه نوكبي الا طرشب ؛ اديعب ناك مأ اننرق نهودأ ناكا ءاوسو

 تنب مكحك نوكي نهمكح نإخ « نهنم ىتعأ نبأ دالوآ كانه ناك نإخ ٠ نهنم ىلعأ

 نم نيبرقآألا نبالا دالوأ ةلزنم نآلءنويبلص دالوأ كانه ناك اذإ ةيبرقلا نبالا

 اتنيو « نب نبل اكذب كاتقاا ناك !ذإخ ء ةعربع نم قيبصصلا دالوألا ةلزنمك * مهريغ

 ء نمالأ ىتنب نيب ةبسنلا نأل ©« نمأ تنبو ناتنب كانه ناك ول امك مكحلا ناك ؛ نبأ

 امل لاحلا هذه مكح تبثيغ « نبالا ىتنبو « نيتنلا نيب ةبسنلاك نبالا نبأ ىتئبو

 نه وبأ برق « نبأ تاني وأ ندأ تئبيو « ةيبلص تند كانه تناك اذإ (ج )

 ء هفصنتلا وهو ©« ةاهضرخ ةيبلصلا تنبلل نوكي لاحلا هذه ق هناخ « دعم وأ

 نم رثكذلا هيف كرتشيو « ةدحاولا هب درفنن سدسلا نبالآ تانبل نوكيو

 ء نبالا تانب تاقيط ق نبا نبا كانه نوكي ال؟ لاحلا هذه طرشو « ةدحاو

 + ةيئآلا لاحلا ف نيبنس امك نييثنألا ظح لثم ركذلل هعم نهييصن نوكي ناك نإ هنأل

 هللأ دبع نأ ىور ام وهخ .رثألا امآ 6 سايقلا نم ليلدو « رثآألا نم ليلدل
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 « ةقمق_ش تخلآو ؛ نأ تنمو « تن اهيف ناك ثاريم ةلأسع ىف لاق دوعسم ندأ

 نمالا ةئئالو : فصخنا هتنبال : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضقب ىضقأ »

 ىلع رثألا اذه لدف « مألاو بألا نم تخأللخ ىقم امو : نيثلثلا ةلمكت سدسنأ

 ركألا هيخ كرتشيو ةدحاولا هب درفنت « سدسلا نذخأي نبالا تان نأ

 نيا بسن دقو « فصنلا تذخأ ةيبلص تنب كانه تناك اذإو : ةدحاو نم

 لوجمر ءاضق هنإ لاقو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ دوفسم

 » ملسو ةيلع هلل

 امك « نيثلثلا تانبلا ىطعأ دق عراشلا نأ وهف - سايقلا نم ليلدلا امأو

 سيح و « كرت اه اتلث نملك نيتنثا قوخ ءاسن نك نإف و : ةميركلا ةيالا نعت ونه
 + هيلع ضوحلللا فضخلا ىدتيدع + ةيننح هددحاو تنب:الا ةلاسلا هده لكم ف
 ا لاح ق نهل صصخ ام نقرغتسي مل تانبلا نكلو

 نيثلثنا نقرغتسيل سدسلا تذخأو « نيثلثلا ءافيتسا لجأل . تنبك نيالا
 ٠ نيثئثلل ةلمكت سدسلا اذه : لاقم د كلذلو

 « بيرقنا نبالا تنبل ةبسنلاب ديعبلا نبالا تنب نآ ىلإ انه هيبنتلا بجيو
 نمالا تانيبو . فصنلا 0-0 نيالا تنم نأ ىذ - تنيلا عم نيالا تتبك
 ةدحإو نم رثكألا هيخ كرتشتو ٠ ةدحاولا هب درفتت سدسلا ندذخأآي ديعبلا
 مكحلا نوح او تلا ىلا يرذلا تنك نم اههدم» ةسسننأ نأ نم انيب امك

 »و ادصلو

8 . 

 اذإف اهيصعب اهتقبط قف نبأ نبا كانه ناك اذإ ةيصع نيالا تنم نوكت ( د /

 « اهمع نبأ مآ اهاخآ ناكآ ءاوس « ةدحاو ةجرد ىف نبا نبأ نيالا تئب عم ناك
 نويلع قيطني ذإ « تانيلل ةبسنلاب نآشلاك « نييثنالا ظح لثم ركذلل نوكي هنإخ
 ءاسن نك نإخ نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلوق
 قابطنا ناكو « فصنلا اهلخ ةدحاو تناك نإو « كرت ام اثلث نهلف : نيتنثا قوخ

 انيب امك « نييقيقحلا دالوآلا مكح نوطعيف ؛ نويزاجم دالوأ مهنأل ةيآلا هذه
 ٠ مالكلا ردص قف

 « هتجرد ق نوكت ىتلا نيالا تنب بصعي نبالا نبا نأ ءاهقفلا لوقبو

 تئأك اهنآ هيلإ اهحامتحا مدع عمو « هيلإ جتحت مل مآ « هيلإ تحاتحا ءاوس

 هئاخ « نبأ نبأو ع نبأ تنبو ء تنم كانه نوكي نآك اهعم دجوي مل ول ثرت

 بع أ أمام



 : نيثلثلل هلمكت سدسلا ذخأت تن كذ نبا ني اهعم نكي مل ون ةروصنأ هذه قف
 نوكيف . كلذ عم اهيصعي هنكلو - ثاريملا ىف هيلإ هجاتحم تناك ام اهنأ لاقبف

 ناك : هدوجو الوأ ثرت تناك ام اهتا اهحابتحا ىنعمو « نييثنالا ظح لثم ركذال

 تناك ام لاحلا هده يف اهنا د نيا نياو ٠ نمأ تنمو © ناتنب ةلآسملا ف نوكب

 قب ملخ « نيثلثنا نقرغتسأ دق تانبلا نأ : اهعم نكي مل اذإ ايش ذخأت
 ظح لثم ركذلل هب هيصع تناك نمأ نبأ اهعمع دحو ءاماخ « ءىش امهنم )هل

 ٠ نيشئلا

 اذإو : نيالا تنئب عم ةهجردلا دحتم نيالا نبأ ناك اذإ ام مكح أوه

 الو - نامرح بجح اهبجحي هنإخ اهنم ىلعأ وه نأك نإفخ ؛ ةجردلا فلتخم ناك
 ٠ هنم تيما ىلإ برقا تناك نأب ء هنم ىنعأ ىه تناك نإو * انيب امك : اهبصعي

 ىق اهيصعي هنإخ ثرت ال اهيصعي مل ول هنأ ىأ بيصعتلاب الإ ثرت ال تناك نإفخ

 أهتاخ . نيا نأ ندأو ٠ نما تنمو ناتنب ةلآسملا فق نوكي نأك : لاحلا هذه

 نم ثرت تناك نإو : هيلإ ةجاتحم اهنأل - نييثنألا ظح لثم ركذلل هب ةيصع نوكت

 ٠ نبأ نبا نباو « نبأ تنبو ء اتنب ةلأسملا نوكت نأك « بيصعتلا ىلإ ةجاح ريغ

 ةيصع وه نوكيو . نيثلثلل هلمكت سدسلا اهل نوكي لب - هب ةبصع نوكت ال اهنإف

 * ('*”)ىقاسبلا ذلخأي

 تانبئاك ٠ نبالا ني عم نيالا تنب اولعج ءاهققلا روهمج نأ اذه نم ىري (10)

 نهنأب اويكح تاجردلا تتوافت نإو - ةدحاو ةجرد ىف هعم نك اذإ ام لاح ىف نيالا عم

 هتجرد ىف نكي نم ةلزنمب نهولعجو ٠ ةجردلا ىف نهنود ناك اذإ نيالا نيأ نم نعفتنب

 نبا نع ىور نكلو « نيعباتلاو ةباحصلا ةياع ىأرلا اذه ىلعو « هيلإ نجتحا نإ

 نييبلص ادلوأ اونوكي نا ريغ نم اهتجرد ىف نيا نيو نبأ تانب ناك اذإ : لاق هنأ دوعسم
 تانب كانه تناك نإو .٠ نييثنالا ظح لثم ركذلل هب ةبصع نكت اثانإ الو اروكذ ال

 نيردقلا سخبا ذخأت نيا نبا نبالا تنب عم ناكو ةدحاو تناك نإف « تايبلص
 اتذخا دحاو نبا نبا عم « نيتنثا نبالا تاني تناك !اذأن ٠ بيصعتلا ىأ سدسنتا

 تانبلا تناك نإو © عبرلا ننخأي بيصعتلاب ذإ ٠ نيردقلا سخيأ هنأل ؛ سدسلا

 الف نامرح بجح نبالا تانب نيجح نيثلثلا نقتحتساو ةدحاو نم رثكأ تايبلصلا

 ام نيتنبلا عم ندرفتا ول نيالا تانب نآل كلذو « نهتجرد ىف ناك ولو نبأ نيا نهيصعي
 ٠ نهتجرد ىف ناك ولو بجحلا كلذ لدزي ال نيالا نياو . تابوجحم نهنأل « ائيش نتخآ
 ركذلا دوجو ريغ نم ضورف باحصأ نكي ريغلاب ةبيصع نرصي ىتاللا ءاسنلا نألو

 ىثنألا ديزت الآ هنم ضرغلا بيصعتلا نألو « هدوجو لبق كلذك نك امو ©« نهبصعي ىذلا
 رثكأ نذخأي الا مزاللا نم ناكف ٠ ىثنألا ديفتستل ال ةبسنلا رمتستل لعجف <« ركذلا نس
 ٠ « ناتنب تناك نإ ايش ننذخأي الاو سدسلا نمهذخأ دنع طق سدسلا نم
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 ىلعأ وصه نمو « ةثحرد ف ىح نم نبالا نبأ معلا لاح د جوت دلو

 نبأ نبأو : نمأ نبأ تنمو ؛ نمأ كعئدو © ناني : اذكه ةلآسملا نوكت نأك هنم

 6 .هةبتحرد َق ىطح نم بصعنو م هيلإ تحاتنحا اهنألا 34 اىلعلا ابصعب هنأف ندأ

 ظح لثم ركذنل ةمصع ةثالثلا نوكيف ؛ ةدهحاو ةجرد قف ناعمتجي امهنأل

 5 (١١)نييثنألا
 م

 دوجوب نامرح بجح نبجحيف « نيالا تانب بجح ىه ةريخألا لاحلا (ه )
 تانمو نباو ثنم قوتملل ناك اذأغ ء نينم ىلعأ نأ نبأ دوجوب كلذحكو . نيالا

 نبا تنبو نبا نبا تيملل ناك اذإ كلذكو « نبال دوجول اًثيث نذخأي ال نبا
 ثاريم طرسن ني كنذو 4 اهنم ىلعا نبأ نبأ دوجول اكيسش ذات ال اهئاف 0 نيا

 نبالا دوجو دنع نوقحتسم الخ ؛ هقيقحلا تنكمأ ام زاجملا كنذ ققحتب الو « ناجم

 : ةكرتلا لك تنبلا قارغتسا مدسعل تنبلا مم نبالا تنب تذخاو « اثيش

 ةكرتلا لك قرغتسي ضورفلا باحصأ عسم هنإف « ركذ نبا كانه ناك اذإ امآ

 ظ ٠ هدعي نم ءىش ىقبي الخ

 ؛ نبالا هلزنمب نبا نبا تنيك ةجردلا قف هنود نا. ةبسنلاب نبالا نباو

 * ('")نبالا ىلع سايقتاب اهبجحيذ

 ثرآإلا مئاوم نم عنام هب ناك اذإ نبالا نبا وأ نيالا نأ احالبو اذه

 نأل ناصقن بجح الو « نامرح بجح هريغ بجحي الو ة نبالا تنب بجحي ال
 رثؤي الخ « ءاهقفلا روهمج دنع مودملا مكح ف دعي مورحملا ىعسبو عونمملا

 + ررقم وه ام ىلع ناصقن بجح الو نامرح بجح ال « بجحلاب هريغ بيصن ىف

 نيمدقتملا لوق وه نمدالا تانب نم هنم ىلعأ نمل ىندألا نيالا نبأ بيصعت (15)

 تنبلا ىلع اسايق ايلعلا لفسألا بصعي ال نيرخأتملا نضعب لاقو . ةيفنحلا عاهتف نم

 ٠ نبالا نبا نبا عم نيالا تنب كلذكف ©« طق اهبصعي ال هنإف 6« نبا نيا عم

 © نهيجحت ال تنبلاو نيالا دالوأ لك بجحي نبالا نأ وهو « كلسملا اذه (369)

 ؛ روهمجلا كلسم وه نييثنالا ظح لثم ركذلل ىقابلا امإو سدسلا امإ اهنم نفخأي لب
 8 ىلوألا ةقيطلا نم اهننأل « نبالا دالوأ بجحت مهدتع تنيلأ نإف ةيمامإلا ةعيشلا اما

 ىلعو « ىلوألا نم دحاو ىقب ام ةيناثلا ةقيطلا نم دحأ ذهأي الو ةيئاثلا نم نبالا دالواو

 ٠ اهبيصعي نم ءىش الو ؛ اهر ىئابلاو 6« اشرف فسحنلا تنبلا مهدنع ةخأت كلذ

 لا لا



 تاقيثشل هلأ تأ وضخألا ثأ ريس

 مهتبأرق ةوقل نانعألا دالوأ تاوخذلاو ءاقشألا ةوخاإلا ىممسلف مس ١٠١56

 ملكتنو « هنيعو هتاذ نم مهناكف « مآلاو بيا قف هعم نوكرتشي مهنألا « تيما نم

 ْ ٠ ةوخإلا لاوحأ نم اهب لصتي ام :ركذنو « تاوخألا لاوحأ نع انه

 ٠ نويضرفلا هركذي ام ىلع سمخ تاقيقشلا تاوخآلا لاوحأو

 ملو 4 تدرفنا اذإ كلذو 6« فصنخلا نهنم ةديحاولا ذضهأت نأ ت اهالوأ

 . : ىلاعت هلوق وهو « ىنآرقلا صنلاب ضرفلا كلذ تبثو « اهبجحي نم ةمث نكي
 هلو « دلو هل سيل كله ؤرما نإ « ةلالكلا ف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي و

 نيتنثا اتناك نإخ « دنو اسهل نكي مل نإ اهثري وهو « كرت ام فصن اهلخ تخأ

 ظح لثم ركذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو « كرت اممم ناثثلا امهلخ

 ىهو لاحلا هذه مكح ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نم ىلوألا ةرقفلاخ ؛ « :نييثنألا

 ف لخدي الو « بآلو ءاقشألا لمشت انه ةلالكلا نأ ءاملعلا قفتا دقو ؛ فصنلا

 هلو « ةارما وأ ةثالك ثروي لجر ناك نإ » : ىلاعت هلوق نآلا 6 منألا دالوأ اهمومع

 هللا ىلص ىبثلا نع ةباحصلا رسف امك مألا دالوأب ةصاخ ٠ خلإ « ثخأأ وأ ّسأ

 ٠ ملسو هيلع

 ةيالا ف درو امك نيثلثنا نذخآي ةدحاو نم رثكألا نأ  ةيئاثلا ةلاحلا
 نم رثكألا نيت ملو + نيتنثالا مكحلذ تضرعت دق ةيآلا نأ ديب « ةميركلا

 هلوق ىهو « دالوألا بيصن نيبت ىتلا ةبآلا نم يخف دق هللا لوقنو « نيتنثا

 قوخ ءاسن نك نإخ « نييثنألا ظح لثم ركذلا مكدالوآ ى هللا مكيصوي » : ىلاعت

 قوتملاب نهتبارقو رثكأاف ثالثا تانبلا تناك اذإ هنأل ء كرت ام اثلث نهلخ نيتئثا

 نذخأي ال تاقيقشلا تاوخألا ىلوألاخ ء نيثلثلا الإ نذخأب ال تاوخألا نم رثكأ

 وه أآذهو « تاوخذلإا ةيآ نم مهغي ام اهنم فذح تانيلا ةيآو ؛ تانيلا

 ٠ قاولا زاجيإلا

 خا تاقيقشلا تاوخألا وأ ةقيقشلا تخألا عم نوكي نأ  ةثناثلا لاحلا

 سس 151



 هةمصع نرصب نهنأ ىأ « نييثئألا ظح لثم ركذلل « ىقابلا هعم نهل نوكدف - قيقش

 9 اهانولت ىتل 4 ةميركلا هئآلا نم ةيناثلا ةرقفلا هب تءاج ام وه اذ_هو د 4هف

 همصع تاقيقشنا تاوخآلا وأ ةقيقشلا تخألا نوكت نأ - ةعمارلا لاحلا

 سيلو « تاقيقش تاوخأ وأ ةقيقش تخأ همث ناك اذإ نوكي كلذو « ريغلا عم

 ثراوملا عرفلا ناخ « أتنؤم اثراو اعرف كرت هقكق تمملا ناكو - قيقش أ نهعم

 ىلع ىقابلا نذخآي تاقيقشلا تاوخآلا وأ هقيقشلا تخألاو : همرف ذخأب

 ناخ ٠ هقيقش اتخآو « نبيا تنيو . اتنب كرت دق فوتملا ناك اذإخ ٠ هيصع مهنأ

 تخألاو + انمدق ام ىلع سدسلا ذخات نبالا تنبو فصنلا ذخأت تندلا

 اذهو « هيخ نكرتشأ تاقيقش تاوخآ اهناكم ناك نإو « ىقابلأ ذخأت ةقيقشلا
 هيلع هلأ ىلص هلثزأ لوسر ءاضق هنإ لاقو ع دوعسم ند هلئأ دبع هم ىتفا ام

 ٠ (ة)ملسو
 2 هوجولا لك نم ققش سا اهناك هعيقشلا تخألا ريتعت : لاحلا هذه قو

 ألا بجحتو « دحلا ا لل

 آلا نباو « بأل تخآلا بجحت كلذكو ٠ قيقش خأ كانه ناك ون امك بأ
 ٠ءدعب نم تايصعلا رئاس اذكهو . قبقشلا

 نهيجحيو ٠ نامرح بجح نيجحب نآ تاقيقشلا لاوحأ نم .  ةسماخلا لحلا

  ءاهقفلا روهمجو ةعيرألا ةيئألا هرانخا ىذلا دوعسم نبا بهذم فلاخ (34)
 ثري الو © نيالاك تنبلا نوريتعي مهنالف « ةيمامإلا امأف ٠ ةيرهاظلاو ةيمامإلا ةعيشلا
 نم © افنآ اهانركذ ىتلا مهتد عاتق ىلع ءاني كلذو تيملل عورف كانه ماد ام ةوخإلا

 . ىئاوحلا ىلع نومتقم عورقلا نأو ءاوس ىلع نيالاك تنيلآ نإ
 تخألا نأ لوقت ىتلا سايع نب هللا دبع ىوتفب اوذخأ دتف ةيرهاظلا امأو

 الآ تادرفنملا تاوخآلا ثاريم طرش نأل « طق اهدارقناب ةبصع نوكت ال بأل وآ ةقيقش
 هلو دلو هل سيل كله قؤرمأ نإ ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق » : ىلاعت هلوقل ( دلو نوكي
 نوكي انمنإ اهقاقحتساف « دلو اهل نكي مل نإ اهثري وهو « كرت ام فصن اهلف تخا
 نمحرلا دبع نب ةملسم ىبأ نع طوسيبملا ىف ءاج دقلو ٠ ثنؤمالو ركذم ال دلو نكي مل نإ
 تامصتلا ةحالل ::لرتف تحاو ١ هنا ةمي رق نم هنع هنأ ىمار سابع نبا تالم : .لاغ
 ام تخاللو فصنلا ةنبالل لوقي هنع هللا ىضر رمع ناك دق تلقف + تخآلل ءىش الو

 دلو هل سيل كله ورما نإ » : ىلاعت هللا لاق « هلا مآ هلغا متنأ1 ١ لاو انضنع < ىعب
 © ىثنألاو ركذلا لمسشثي اهب دلولا رسفي سابع نبأ نأ اذه نم ىرتو « تخأ هلو
 ىضقي ناك هلثمبو « ذاعم هاور هلثمو « دوعسم نيا هاور امل نيالاب هنورسفي روهمجلاو
 .٠ دحأ نم ركن ريغ نم رمع
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 اهقف ررقملا نمو « هب نيندي نهنألخ بألا امأ ؛ قافتالاب ركذملا عرقلاو ء بلا
 هذه نم نئتسب منو « ثراون' كلذ دوجو دنع بجحي ثراوي تيملا ىلإ ىلدي نه نأ

 ىلإ نولدي مهنأ عم . مألا دوجو عم نوثري مهنآل « مألا دالوآ الآ داخل
 ىلع نيملسملا ءاهقخ عامجإلو ةيآلا صن مومعلطعانثتسالا ناكو « اهقيرط نع تيملأ
 ىضر رمع ءاضق رركتو ؛ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةياحصلا عامجإ دعب كلذ
 ش ٠ دحأ نم ريكن ريغ نم كلذب هنع هلا

 ميركلا نآارقلا نالخ : هوخالاو تاقبق لأ تاوخآلل روكذملا عرفلا بجحح امأو

 اروصقم هموت ءفزسكو © دلو هل نكي الاب هديعب : هينا د تأ يدلل نسدلا ف
 . هلالكلا لاح ىف ثاريملا نوكي نآيو - وتمثل بوسنل روكذلا نم عرفلا ىلع
 ٠ بآ الو ثراو عرغ نكي مل اذإ كلذو

 ٠ تاقيقشلا تاوخآألاو . ءاقشألا ةوخالل دٍجحلا بجح قى ءاملعلا فظخاو

 « هلالك ثاريم نوكم نأ ةوخإلا ثاريم طرش نآل « مهبجحي هنأ ةفمنح وأ لاقف

 دوكحو مدع دنع ىآ دحلا نذل 4 عرغ الو ركذم لصأ هل سيل نم هلالكلاو

 ثيراوملا نوناق لبق لمعلا ناكو - كلذ ىلع ةباحصلا نم ريثك ءاضق نألو < بألا
 ٠ ىآرلا كلذ ىلع

 . ءاقشألاو تاقيقشلا بجحي ال دحنا نأ ءاهقفلا روهمج عم نابحاصلا لاقو

 اوناك ةباحصلا نم نيرثكألا نأنو « ةلالكلا ق لخدم ال هنآل ء بال هوخاإلا الو

 ثاريم ىف مالكلا دنع الماك عوضوملا كلذ نيبنسو : هعم بألو ءاقشآلا نوثروي

 * لمعلا هيلع ام كلذ دنع نيئنس امك دىلا

 عم هقباسلا ماكحألا ىفتقمب تخألا امهيخ ثرت ال ناتلاح كانهو ١ ءأ/

 : امه ناتلاحلا ناتاهر « ركذم عرخ الو بآ دجوب ال ىأ « بجح ال هنأ

 ضورفلا تقرغتساو « ثراولا عرفلا ريغلا عم وأ ريغلاب ةيصع تناك اذإ ١

 ضكارخ عم نيكلفلا ثراولا عرفلا ذخأل « ءىش ةبصعلل قب ملو ؛ اهلك ةكرتلا

 اتخأو امأو ء نيتنبو اجوز قوتملا كرتي نآك كلذو ٠ اهلك ةكرتلا قارغتساو ىرخأ

 ذضأت مألاو « عيرلا ذخآي جوزلاو « نيثلثلا ناذخأت نيتندلا نإخ « ةققش

 « اًئيش قدتست الخ « ةبصعلل ءىش ىقدم الو ؛ (١")ةلكاع ةلآسملا نوكتخ « سدسلا

 ٠ اهيصعب قيقش خأ اهعم ناك ولو

 دحاولا ىلع ضورفلا باحصأ ةبصنأ اهيف ديزت ىتلا ىه ةلئاعلا ةلأاسملا ()

 7 قحتسي جوزلا نإق « تاقيقش تاوخأ عيراو © مآو جوز كانه نوكي ناك ؛ حيحصلا
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 : اهتوخإ وآ اهيخآب ةبصع اهنكلو : ثرأو عرخ كانه نوكي الأ . ةيناثلاو

 كا 0

 راتخا نوناقلا كلذ ءاج ابملخ « ثاريملا نوناق لبق هب لول وه اذه ناكو
 نار أمّيعام مآل ةوخإلا ميه نوذخأب ءاقشإلا ةوخإلا نأ وهو رخالا ىأرن أ

 هد قو 4 0 اكد ”افسالا قود وحل 0 أاذإ 0 ثالوأ نم 0

 "ا 0 0 ىفخ : مآلا دالوأ ثئاريم ف 00 وه

 ءةيراسم نقلا نوكو عا وب مشب نا لذ
 بذلا| رايثتعا اهنف ىغلب ىتلا ةكرتشملا ىمستو ةناسملا هده نأ ظحالبو

 : نيرمأ رخاوت اهققحتل بجي مألإ دالوأك نوذخأيو « ءاقشألا ةيستلاب

 :ال هنألإ ء« بيصعتلاب لب ٠ ضرفلاب ءاقشألا ثاريم نوكي الإ ( امهدحآ )

 سيلو « طقخ ءاقشأ ةيصعلا ناك ولو تيثتو * كلذب الإ ذخألا مدح و ققحتم

 باحسصا نم مهنا هجو ىلع لاحلا هذه يق مهقاقحتسأ نوكيو « هقيؤش موهيف

 ٠ مأل ةوخإك نوثري مهنأل : مهنيب نم اودعي مل نإو : ضورفلا

 ولو اكيسش نوقحتسي اوناك ولخ « طق ائيش ءاقشألا قحتسي الآ ( امهيناثو )
 نوذخآب ءالّوه ناك ولو « مآلا ةوخإ مهنوك فصوت اكدت نوذبخأي ال مين

 ٠ يدعوا
 نيبو ةباحصلا نيد روهشم ةكرتشملا ةلآسملا ناشي فالخلاو - 3١

 هللا ىخر رمع ىضق دقلو ©« نيدهتجملا ءاهقفلا نم مهدعب ءاج نمو (« نيعداتلا

 ةلأسملا لصأ نأ ىنرغ ولف « نيثلثلا نذخأي تاوخالاو ؛ سدسلا مألاو فصنلا <

 مهس ماللو مهسأ ةثالث جوزلل نوكي روسكلا تاماقم نيب طيسبنا فعاسخملا وهو ( 1)
 ماهرسلا ددحع ىلع ةكرتلا مييقت دتيركو « ةيئاجت ىلإ ةلاسملا لوما برا تاوخاللو
 ةوننع رادسقمب ثراو لك بيصن نم صقنيف « ةلأسملا لصأ ىلع مسقت الو ةلئاعلا
 7 00 ماهسلا
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 ىضقو ء اًئيش ءاقشألا ءامعإ مدعب ًالوأ ىضقغ ؛« نفلتخم نيءاضق اهيخ هنع
 كا بعمق 2 هئاضق رخآ اذ_هو 9 بألا رامتعا ىغلأو ًَ ملا دال وأك مهئاطعإبب ًُ ايناث

 هذه ىف ءاقشألا راتتع' وه رمع ىأر نأ لوقن اذملو : لوألا نع اعوحجر
 *ّ مألا دالوأك ةئاسأأ

 نيب كيرشتلا ىفن امهرهظأ - ن اتباور كلذك دوعسم نبأ نع ىور دقلو

 » ملا دال وأ و ءاقشأل'

 كلام بمذمو كب هتلأ ىقن قومه دمحلأو هباحصأو هةفينح ىبأ ىأر نإو

 ٠ مألا دالوأو ءاقنألا نيب هكرشلا هذه تاشإ ىعفاشلاو

 بيس ضرغ لكل لعجو : هقح قح ىذ لك ىطعأ نأ لوألا ىأرلا ةجحو
 هبغ ققحتي الو « هببس هب موق ال نأ ضرغ ذ ءاطعإ حصي الو « اتباث افصوو

 ال فلاخم مهعم ءاقشأللو مهل مآل ةوخالل ضرخ ىذلا ثّلتلا لعحم - ةفصو

 لجأ هنألو . ضرفلل اساسآ لعج ىذلا بيبسلا 5 ققحت مدعل - نآ رقلا هيلع صن

 قفتم ال ةتياثلأ هبارقلا ءاعلإو - بألا ةمأرق هراتتعا ءاغلآ بجي دالواك مهئاطعإ

 ضرفلاب ثاريملا ىلإ بيصعتلاب ثاريملا نم مهلقت نألو ه ةيعرشلا قئاقحلا عم
 نكمب من كل كلدلو : عرشلا ىف فورعمب سين كلذو ه فعضألا ىلإ ىوقألا نم لقن

 ميتيأ 2 نأ مم مألا دالوأ ذخأو مهل ءىش ءاقب مدع دنع بأل ةرخإلا كارشإ

 اذه بسحو صن الو صنب نوكب ءاطعإلا ل ل ا
 هئأو : انامز هب ذخآ رمع نأو < دوعسم نيا نع < نيتيأورلا رهظأ هنأ ىأرلا

 ٠ ديز نع نيتياورلا ىدحإ

 : مألا دالوأ مهنأ امهادحإ : ناتكص مهل ءاقشألا نأ ىناثلا ىأر لا هةجحو

 رابتعالا ى اع بلغو - ةدصغ أوئاك ىناثلا رايتعابو ًّء بألا دال وأ مهنا ةيئاثلأو

 مل ا 1 نكلو : ىوقألا راوجم هرايتعا بهذد فعضألاو 4 ىوقألا هنآل لوألا

 بتاجلا هيلع بلف « المع فعضألا وه راص + ببصعتلا رابتعاب ءىش قبب

 0 00 . 0 0 0 ىلع ساقب 2 4 ىوتألا راص 0 4 0

 ٠ مألا دالوأ نم لاوحألا نم لاحب نودي ال ذإ « ا

 لوألاو 34 ناسحتسالاب هفشأ وطهو البلد ىوقأ ىناثلا ىأرلا نأ كح الو

 « اثيص بألا دالوآأ ذخآي الآ ىلإ ىدأ رهاظلا سائقلا نأ ذإ ٠ سايقلاب هبشآأ
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 هل معاف « ىعرشلا قطنملا فو ؛ 3 رظن ف نسحت ال كشالب ةجيتن هذهو

 2 فصولا 0 قفحتف تى ىف لداجب نأ دحأل 00 3 نايتعألا

 بآل تاوخألا ثاريم

 ٠ نهثاريم هيلع ماق ىذلا ساسألا نيبت رومأ هثالث ركذن مهثاريم هيلع موقي

 فصن اهلخ تخآ هلو : دلو هل سيل كله ؤرما نإ » : ىلاعت هلوق نأ  اهلوأ

 « كرت امم ناثلثلا امهلخ نيتنثا اتفاك نإخ دلو اهل نكي مل نإ اهثري وهو كرت ام
 تاوخألا ىْنع قيطني - « نييثنألا ظح لثم ركذللخ ءاستو الاجر ةوخإ اوناك نإو

 ءاقضألا مدقي قيبطتلا دنع نكلو ٠ تاقئقشلا تاوخآلا ىلع قيطتي امك ءابأإ

 * ةيأ رسقنلأ ةوقن

 ىلع مهدعم ءاج نمو ةماحصلا رصع ى دقعنأ دق عامجإلا نأ  اهيناث

 مهتأو ء قيقش خأ همث ماد ام اثيش نوذخآي ال تاوخألاو - بأ ةوخالا نأ

 دنع د نامك + ثاريملا ف مهنأش نوكي ءاقشألا دوحو مدع لاح يق

 فق لاق دقخ : هنع هللا ىهر كنام مامإلا عامجإلا كتذ ىكح دقو . مهدوجو

 هأآطوملا

 ىني نم دحأ نكي مل اذإ بآلل ةوخإلا ثاريم نأ اندنع هيلع عمتجملا رمألا
 مهانناك مهاتناو « مهركذك مهركذ ءاوس مألاو بالل ةوخإلا ةلزنك مالاو بالا

 . مآلاو بألا ونب ا ا ا ل ا

 ٠* مألأ ةدالو نم اوجرخ مهنآل

 عم نبالا تنب ةلزنمب ةقيقشلا تخالل ةيسنلاب نع بآل تاوخألا نأ . اهثلاث
 تناك أذإ « نيثلثلل ةلمكت سدسلا ذخأت ال بال تخكلا نأ ىأ « ةيبلصلا تنيلا
 محي امك نييجكي قفشلا ألا نآو « فصنلا تقحتس تقحت تقحتسا ةدرفنم ةقفقش تخل

 تاقيقث تاوخآ ةمث تناك اذإ ايش نذخأب ال نهنأو ٠ نبالا تانب ندألا

 « رثكأ وأ ناتنب اهعم ناك اذإ ائيش نبالا تنب ذخأت ال امك نيثلثلا ندخأ

 ٠ هب ةيصع نوكت نم اهعم ناك اذإ
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 : ىه ٠ اتس بآل تخأل! لاوحأ نوكت اذه ىلعو -
 : هقيقت تخأ همث نكت منو . تدرفنا !ذإ فصنلا ذخأت نأ  ىلوألا ةلاحلا

 : ةقيقشلا تخألا ماقم ةداحلا هذه ى هيئاق اهنأل كلذو « اهبجحي نم نكي ملو
 تاقيقشلا دحوب مل اذإ بألا دال وأ نأ ىلع دقعتنأ دق عامجإلا نأ تملع دقو

 ٠ مهثانإو مهروكذ « ءاقشألاك نونوكي

 اضيأ د_حجوب مل اذإ نئلكلا ةد_حاو نم رثكألا دذضخأب نأ  ةيئاثلا هلاحلا

 َق هأئقس ىذلا ليلدتاو -. قياسلا بيسآاأ نهبجحت نم الو 3 تاقئقش تاوخأ

 قيطني امه بالا دالو ىلع قشضتب وهف -. ىنارقلا صنق وصهو 4 أنمالك راثلص

 ٠ ءاق_ضشألا ىلع

 (”:)بأل خذا عم ريغلاب هبصع بآل تاوخألا نوكت نآ . ةثلاثلا ةلاحلا
 نوكت بإب ةوخإلا نأ نم هنع هلل ىخر كنام مامإلا هاكح ىذلا توماثلا عامجاإلل

 طظح لثم ركذتل ه.عم دخات ىهو - ءاقضا نكب مل نإ ءاقشألا لاحك نمذاح

 ٠ نهضرف نذخأآ تاقيقش تاوخآ وأ ةقيقش تخا كانه تناك وفو « نيشنألا

 ٠ نيالا نب' عم نبالا ةلزنمب نوكي ذإ . اعيمج نهبجحت قيقش خأ كانه ناك ولو

 ثراو عرخ كنه ناك اذإ كلذو 5 ريغلا عم ةبصع نوكت نان ةعئارلا لاحلا

 هترغ دخاد ثنؤملا ثراولا عرفلا نإ ه أعم امهوأ ء نبأ تنداوأ تند 2 ثنّوم

 طرشو بآل تاوخألا وأ تخالل نوكي ىقابلاو ٠ ناك نإ ضورفلا باحصأ
 نوكت ناك وب هنآل - بآل أ نوكي الآو « ةقيقش تخأآ نوكت الآ لاحلا هذه

 ٠ ريعلأ عم ةيصع نوكت الو : هب ةيصع

 ةمث ناك اذإ كلذو . نيثلثلل ةلمكت سدسلا ذخأت نآ  ةسماخلا لاحلأ

 روهمجو ٠ نيعباتلا روهمج هيلع ناكو . ءاهتفلا روهمج هنيع ام وه اذه «/.)
 تنبأ نيالا نبأ بيصعت ىف فلاخ امك دوعسم نيا هيف فلاخ دقو ٠ مهلبق ةباحصلا

 نيييصتلا لأ ةقيقشلا تخالأ دوجو دنع بالجحألا عد بأل تاوخألا بيصن لعجف 6 ندالا

 ناك نإو ؛ ىناثلاف الإو ؛« هتذخآا لتآلا وه لوألا ناك أذإف ٠ بيصعتلا وأ ىسسدسلا

 بآل تخالا ذخأن ال هنإف .٠ نيثلثلا ننخا دق رثكأ وأ ناتقيقسش ناتخا كانه

 عنمل ىثتألل ركذلا بيصعت ىف دوعسم نبا ةيرظن نآل ٠ بال خأ اهعم ناك ولو : ائيضش

 ( هدوجوب اهلاح نسحس ال كلذلو ٠ ىثئالا هدئافل سيلو ٠ هل اهتاواسم وآ هنع اهتدايز

 ٠ نيالا نبا عم نبا تانب ىف هيأر نايب دنع كلذ انهجو دقو « ءوسن دق لي

 ب !الالا]



 .سدسلا بآل تاوخألا وآ بأل تخألا ذخأتف . فصنن' تقحتسا ةقشسش نخ'
 ةدحاوملا تخألا هنم تقحتسا اذإف « ناثلثلا نهيمصن تاوخألا نأل ١ نثلذ ؛ ةلمتت
 « نهل ضرخ ام تاوخألا قوتسيأ : بآل تخألا هذخأت سدسلا نإخ فصنلا
 ةلمكت سدسلا نيالا تاني ثاريم ثتيث هلقو ٠ تنبلا عم نيالا تادب ىلع اسايقو
 هةللاشأ#
 هيلع هثئا ىاص هللا لوسر ءاضق هنأ كدوعسم نبيا هين لام ىذلا رثالاب نسيت

 * ملسو

 : ىتأي نم نهبجحيو ؛ نبجحي نا ةريخألا ىهو  ةسداسلا لاحلا
 راوت تحملا ىلإ ىلدب نم نأ ررقملا نمو : ةئ نيلدم نهنأبا ٠ بكبا (1)

 ٠ هعضوم ى انررق ام ىلع مألا دالوأ الإ ثراولا كلذ دوجو دتع بجحي

 كلذو « ةثالك تام قوتملا نأ هجو ىلع نهثاريم نأب . ركذلا عرفلا ( ب ب)

 مم تبملا ريتعي ال هنأل « اقلطم ركذلا عرفلا دوجو عم نثري ال نهنا ىختقي

 ٠ اقلطم هللك هدوحجو

 ٠ نيالا تانبل نيالا ةلزنمد نهل قدقشلا ألا نأ قيقشلا خذا (ج)

 0 ريع مم ةبصع تراص اذإ ةقيقشلا تخألا قيقشا ألا لثمو ء نررق

 * قيقشلا خ 5ك

 بي تخألا عم نكي ملو « نيثلثلا نقرغتسا اذإ ناتقيقشلا ناتخألا ( د )
 « اميصعت ذخآت الو « اضرخ دخأت ال لاحلا هذه قى اهنإخ : اهبصعب نم

 نوكتخ « هب ةيصع نوكت أ دوجو مدعو نيئلثلا تاقيقشلا تاوخألا قارغتسال

 ٠ ةبوجحملا مكح ىف وأ ٠ ةبوجحم

 كلذو « َكَلْذَك هيلي نم بكل خآلا بجحي امك « تابصعلا نم اهيلي نم بجحتف « بآل
 ٠ (1)ريغلا عم ةبصع نوكت امدنع . ةقيقشلا تخألا ىلع سايقلاب

 بيصعتلا لاح ريغ ىف بأل تاوخالاو ءاقشآألا تاوخألا ثارم تتيب دق ؛/ل١)

 : اهصق اذهو ( #١ ) ةداملا
 ٠ ناتثلثلا رثكأف نيتنثاللو «* فصنلا ضرف تاقيقشلا تاوخألا نم ةدحاولل ( !ذ
 نهلو « ةقيقش تخأ دوجو مدع دئع هركذ ت11 ىضرف بأل تاوخأللو ( ب١

 تكرت دقو 19 ةداملا صن اذه . ةقيقشلا تخآلا عم سدسلا رثكأ و' ةدحاو
 . بجحلا داومل بجحلا تالاح تكرتو . ؟١٠ © 15 ةدايلل رغلا عمو ريغلاب ببصعنلا لاح

 د ا؟ادح



 دقأو . ضرخ بحاص نوكي دقو : : هسفنب ةيصع نوكي دق بألا

 مهصعمو د طقخ ضورُعغ باحصأ مهضعم نأل : هلبق نيقياسلا نخورفلا ب فاحصأ ائيب

 لمألا - مهريغ عم وأ مهرب لب مهسفنأب ال نكلو ؛ بيسعتلا مهلا ضر رادتت

 وه لي هل اخراغ نوكي الا تفصعتمل ! نإف بألا امأ « ةيضرفلا مهتبصنأ ق
 ناعمتجي دقو - لاح لكلو : ءادتباب ضرفلا هلل تبثي امك « ءادتبالاب هل تباث
 ها تسكلاو : ندرتنا يا

 امهنم دحآو لكل ةيودألاو 2 : ىلاعت هلوقغ مألاو وه هئاريم ق لحآلاو

 - ثنثلا همالخ هاوبآ هثروو - دنو هل نكي مل نإخ : دلو هل ناك نإ كرت امم سدسلا
 ركدي لوا« نيداوأ ه4 يسوي ةيضوردتعيا نم سدسلا همالخ ةوخأ هل نأك نإ

 مآل' ذخآأ دعب ىقايلا هن نوكم نأ ىضفتقاف ٠ بألا بيصن مأقملا اذه ف

 نيبت دقو نيجوزلا دحاك ىفورفلا باحصأ نم اهعم نوكي نمو ىد اهبيصن
 اذه ىلعو ؛ سدسلا امهنم دحاو لك مألاو بآلل نوكي دالوأ نوكي امدنع هن
 . ا ثالث بلل ن | نوكي لصألا

 هيغف 01 00 0 نم 1 00 نم 9 اذهو . ركذم 3
 أمو ٠ سدسلا مألاو بالأ نم دصحاو لكل نوكي دلو كانه ناك أذإ ةئأب حعيرصتلأ

 : رمل ات تألا دنس 0 ةبصملا نوكيس هناخ اتي 0 ماد

 صنخلا نم ىناثنأ 0 ع ل كا 500

 « ثلثلا همالمم هاومأ ةثروو دلو هل نكي مل نإخ » وهو افنآ هانولت ىذلا فيرشلا

 ةخ ثراو هنأ رخكد دخكو - بآلل ىقالا نأ ددقم مآلا بردسحتم محيرصتنا نإ

 و

 سدسلا ذخآيف « اعم بيصعتلاو ضرفلاب ذخأب نأ . ةثئاثلا ةلاحنا

 0 ثرآولأ عرفلا دوجو دنع كلذو : 0 هنأل ىقابلا ذخآبو اضرخ

 اثانإو اروكذ دالوؤا بيصت نايب دعب ىلاعت هلوقلق سدسلا هقاقحتسا اما
 دالوألا دوجو دنع سدسلا هاطعأ هناخ « 0 امهنم دحاو لكذ همونألو »

 نأل :« سدسلا ىوس قحتسي ال روكذلا دوجو دنع نكلو « اثانإ وأ اوناك !روكذ

 ل !؟5ة8



 دوجو دنع امآو « تانيلآ نم هب بصعتي نم عم ركذلا كلذل نوكيس ىقاباا
 ىقايلا ذخآي د_حآ الو : سدسلا ذخآيس هنامل ء ركذ نبأ ريغ نم تانبنأ

 اوقحلآ ٠ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل رابتعالا كلذل ىقابلا ذخآيق ٠ هنم ىلوأ
 عرف دوجو مدع دنع ىلوألاو « ركذ لجر ىلوألخ ىقب امخ اهلهأب ضئارقلا
 ى عورفلا ةهج نولي نيذلا نأ نم نيبنس أمل . بآلا وه « ركذم ثراو
 نوكي مهنم ةبصع نوكي نم لك ذإ - بألا مهلوآو لوصألا ةهج مه بيصعتلا
 ٠ ةيقيرط وه

 ىلع رصتقيف « قاب نوكي ال امير ةريخألا لاحلا ىف هنأ ظحالبو اذه
 ء نمثلا ذخآتس ةجوزلا نإف : بأو مآو ناتنبو « هجوز كانه نوكي نأك سدسنا
 شئارفلا هذه دعب ىقيي الو « ناثلثلا نيتنبللو - بألا اهلثمو ٠ سدسلا مالاو
 لصأ نع اهيخ ماهسلا تداز ىأ : ةلئاع نوكت ةلآاسملا نإ لي + ةكرتلا نم ءىش

 : حيحصلا دحاولا نع روسكلا عومجم دار حضوأ ةرابعب وأ ء ةكرتلا

 بجحي ال  نيجوزلاو نييبلصلا دالوألاو مآلاك . بذا نأ اميأ ظحالبو
 ايأ هب نوبجحي تاوخألاو ةوخإلا لكف ؛ هريغ بجحي هنكلو ؛ طق نامرح بجح
 ٠ءاذكمو بآلا مأو « بألا ىبأك « ةقيرطبي تيما ىلإ ىلدي نم لك بجحي امك ؛ اوثاأك

 ال هنألا « طق ةبصع نوكت الو « ضرغ ةبحاص الإ نوكت ال مألا 5

 ضعب ق هقاقحتساب اهطابترال بألا نع اهانرخأ دقلو : اهبصعي نم دجوي
 ثاريم قف هانولت ىذلا فىرشلا صنلا اهثاريم ف لصألاو « نيبنس امك - اهلاوحأ

 ةنآلأ خلإ » سدسلا امهثم دحاو لكل هيوبآلو د : ىلاعت هلوق وهو بالا
 : اثالث ملا لاوحأ نوكت كلذ ىلعو « ةميركلا

 « ىثنأ ناك مأ اركذ ناكآ ءآوس اقلطم ثراو عرف كانه نوكي نأ(1)
 ٠ اهائولت ىتلا ةيآلا حيرصل

 هلوقل « رثكأذ نانثا « تاوخآلا وأ ةوخإلا نم عمج كانه نوكب نأ (ب )
 ديفي ميركلا صنلا كاذ حيرصف » سدسلا همذلخ ةوخإ هل ناك نإف م ىلاعت

 سدسلا قحتست مآلاو ؛ نانثأ وه ررقم وه امك عمجلا لقأو © قاقحتسالا كلذ

---- 



 مأو 8 جدز قوم 1 "ذا ٠ ءاقشأ مآ - مأي وأ بآل تاوخكلا ناكأ ءاوس

 . نينملا مأي ناوخآلاو سدسل' مآلاو . فصننأ ذخأآي جوزنا نإخ + مأل ناوخآو
 ةجوزلا نافل تكاد تاو ةقبقشس تخأو مأآو : : ةجوز قوتملل ناك اذإو

 بألا حل ّحآلل ىقابلاو ١ فصنلا هقيقشلا تخّذذاو 5 سشدسلا مألاو ميرلا ذخأت

 نأنلا اهيف نوكي ىتلا لاوحألا ىلع ىف "ذكهو ٠ نييثفألا ظح لئم ركذلل بآل تخألاو
 ٠ سدسلا اهيف مالا قحتست  تاوخألا وأ ةوخإلا نم رثكأف

 انندو - ءلذو : اضرغ ًاهنك ةكرتلا ثلث ذخأت نأ : مألا لاوحأ نم  ةيناثلا لاحلا

 ملو ةوخإلا لس 8 ركذم اال : ثراو عرخ قوتملل نكي مل اذإ

 هذه ق ٌتَنْكْلأ أاهقاتحتساو 2 ىحوز لأ دحأو بذل نيدو امهتيب ثرإلا ,محهكنتد

 همالغ هاونأ ةكروو دلو هل نكي مل نإغ» : ةمدركلا ةنآلا صني وه لاحلا

 دأب بكياو ثلكلا ةنخأت مثلا ناغ طقُع مآ و بأ قوتملل نأك أذاخ « ثلخلا

 * ىقايلا
 ثراو عرف الو ه ٌ تاوخألاو ةوخإلا نع عمج نوكي ال تع ةثلاثلا ةلاحملا

 1 لاحتا هذه ىق هنإغ “ نيجوزلا دل مآلاو بألا نيب ثرإلا رصحتمو

 ةلاسملا هذه ىمستو : ةضرغ نحوزلا دحأ ذخأب نأ دعس ىقاعلا ثلث ملا

 ناتروص اهلو :؛ اهترهشل ةيوارعلا

 الثم ف ٠٠١ امردق هكرت كرتو : بآو مأو ج جوز ةلآسملا ف نوكي نأ (1)

 هكا تألاو 2 فضنلا دنع نكانلا كح ثلثا مارا وب فصنلا ذخأآي جوزلا نا
 : انادف نيرشع مألا قحتستو « انآادف نيتس جوزلا قحتسيف ؛ ىئاهنلا ىقابلا
 ٠ انادق 5 بآبأ قحتسيو

 دعب ىقابلا ثلث قحتست قحتست مألاو ٠ عبرلا قحتست لاحلا هذه ىف هجوزلا نإف

 ٠ انادف نيتس ذخأي بآلاو :  اهلثم نيثالث مألأو

 ىذلا هنع هللا ىخر رمع انديس ءاضق وه لاحلا هذه تويث ىف لصألاو

 يا هكا ا ا
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 ىواستت ثيح هنآ ىمالاسال' عرسشلا , ماكح' ق دوهعملا نأ هتجحو لب

 ىتاقي الو ٠ هبي.دن نم فصنلا ى ايلاغ اهييصن نوكي ةآرملاو لجرلا ةجرد

 اهنأ ولو « نيجوزلا دسدلا بعصت دعب ىقاملا ثلث ملا تشضعأ اذا الا كلذ

 دحأ نوكي امدتع اهفصت ذخآي نأ ىلإ كلذ ىدأل ٠ ةكرتلا لك ثلث تذخأ

 ذخآت ضرفلا اذه ىلع مالاو فصنتا ذخأب جوزلا نإخ» جوزلا وه نيجوزلا

 6 ءاشلا م اكحأآ ق دهعي مثو « لوقعم ريغ كلذو : سد أ وه ىقاملا نوكبو لح تلق

 ىدوب 0 ةبارقلا ىف امهيواست عم ةآرملا فسصن لجرلا نوكد نأ

 امدنع ثاريملا لعجت هيآلا نأل ثذو « اهانعمو ةميركلا ةئآألا صحن ةقلاخم ىلا

 آمهنيب ةبسنلا تناكذ : بأآلل نيئلثلاو مألل ثنثلا ساسا ىلع نيوبألل نوكي

 اهفصن وه نوكي نأ ىلإ ىدؤد ىذلا 0 ٠ ساسألا اذه ىلع ةردقم

 ٠ ىلاعتو هئاحبس هللا اهردق ىتلا ةيسنلا ريد هدأ امقاذم نركب

 قفتب ىذلا وه ىقايلأ تَذ مألا ءاطعإ ن١ ررقن ساسألا اذه ىلعو

 نوم ل امدنع 03 ىقاينأ بالا ىدعاو - ا ع اعالدعا كدي - ميركلا صنن ىنعم 5

 ىلوملا اهردق ى 1 ةيسثلا نإخ 5 نيحوزلا دحا ناك ن

 ىقايلا 6 مألا ”اويطعأ اذإ الإ ةيسئلا كلك ققحتت الو نوت ىتنا ىه هتاحمس

 داق ًّم نيجوزلا دحأ

 ٠ ىئاهنل أ ىقاملا باآلاو 4 نحوز دكا بينحت 3عب

 نارخآ ناياآر كاتهو ٠ هتجح هذهو . روهمجلا ىأر اذه اة:

 5 روهمجنأ ىار 3 نافلة

 بذا ذخآي نآ ىلإ كلذ ىد: ولو « اهلك ةكرتلا ثلث اهل مألا نأ  امهلوأ

 ىخر ىلع نع ىورو « سابع نبا نع ىور اذهو . اهفصن نيتروصلا ىدحإ ىف
 ةيمامإلا ةعبشلا هراتخاو ٠ ىضاقلا حبرش هب ذخأو : ذاعم نعو . هنع هللا

 الو ٠ ثراو عرخ نكي مل اذإ هنآ قف رهاظ ميركلا ن متنا نإ مينتخو# ةيرهالخلاو
 « صنلا رهاظ عم سايق الو : ثلثلا اهييمحت نوكي تاوخالا وا ةوخإلا نم عمج

 ىلوأل ىقايلا نوكي مث « ضئارفن' ىطعت نآ رمأ ملحو هيلع هللا ىص ىبنلا نإو
 اورثكيال ضئارفلا نم نوصقتني ىقابلا ثلث هت نأ اولاق نيذلأآو ٠ ركذ لجر
 ٠ ةلماك ضكارفلا ذخؤت نأ دعب الإ ذحخأي ال نه بيدن نم

 نيجوزلا دحلا ناك اذإ لكلا ثلث دات ملا نأ -_- نئفئتاذملا نيمارثا ىناثو

 ,راتخاأ دقو « جوزلا وه امهدحأ ناك ادإ ىقاملا تت ذ_خآتو . ةجوزلا مه
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 ٠ مصألا ركب وبأ ةيفنحلا نم هراتخأو « نيريس نبا نيعباتلا نم ىأولا اذه

 ثصفخ « بألا فعض ملا ذخآت نأ عنم وه ىأرملا اذه ق ساسألااو

 لكلا ثلث نم تلزنأ بألا فعض دخت نأ ىلإ اهلك ةكرتلا ثلث اهذخأ ىدأ

 ىدّؤي ال ثيحو ؛ صنلا ىنعم ةضراعم ىلإ ىدؤي اذه نآل « ىقابلا ثلث ىلإ

 وأ « نيبارلا نيب طسو ةقيقحلا ف اذهو « هقحتسا ىذلا لكلا ثلث تذخآ

 ٠ امهنيب نسح قيفلت وه

 ناصقن بجح بجحت اهنكلو ؛ طق نامرح بجح بجحت ال مألو 6
 (”)ةوخإلا نم عمج وأ © ثراولا عرغلا دوجو لاح ق سدسلا ىلإ ثلثلأ نم

 مورحملاو هريغ بجحي دق بوجحملا نا ررقملا نم هئأل « نيبوجحم اوئاك ولو

 ٠ هريغ بجحي نأ نكميال
 ثلث نم الدب نيجوزلا دحآ ضرف دعب ىقايلا ثلث اهؤاطعإ ربثعبو

 نيجوزلا دحأ نيب ثرإلا راصحنا دنع نوكي هنأ تملع دقو « اضيأ' ابجح لكلا
 1 ةوخإلا نم عمج الو عورفلا نم ةئرو الو « ملا و بأآلاو

 دحلا عم ملل نإخ ؛ بألا لدب دجلا دوجو دنع نوكي ال كلذ نأ ظحالبو

 ىضر فسوي ىبآل افالخ « ىقابلا ثلث ذخأت الو « اهلك ةكرتلا ثلث ذخأت

 ف مالكا دنع كلذ نيبئسو ماقملا اذه بألاك دمحلا لعج دقخ « هنع يا

 ٠ دحلا ثارم

 دهلا ثاريم

 هني4ب طسوتت ال ىذلا وضو © حيحصلا دحلا وه دمجلاب دأرملا 5 ١١

 نأ ( امهلوا ) : نارمأ مألل ةوخإلا بجحل ةبسنلاب سابع نبا نع ىور (ال؟)

 صنلاو .. اعمج اسيل هدئع نيئثالا نأل سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نابجحي ال نينثالا

 موس قالطا عوسي ىبرعلا لامعتسالا نأب هيلع جتحأ دخكو ؛ عمجلاب ريع ىنآرقلا

 كاف عمجلا نمض ىف نيئنثالا ةدارإ ىلع عايمجإلا دقعنا دقو ©« نينثالا ىلع عيمجلا

 ش ٠: هريغ ىلا تنتلي

 هوسسقن ىذلا سدسلا نإف © بآلاب نيبوجحم اوناك نإ ةوخإلا نأ ( امهيناث )

 ةوخإلا ىلإ لوؤي لب « بألا ىلإ لوؤي ال ناصقن بجح مألا هيف اوبجح ىذلا ثلثلا نم

 نأ هنأ هنع ىورو « مهدوجوب وه ديزيو ىه صقنت نأ لوقعملا نم سيل هنأل مهسفنأ

 نم بألا ديفتسي نأ حسصي ال هنإل مألا هكةنع أوجح ىذلا اوذخأ مأل ةوخإلا ناك

 لوؤي بألا نإف © بأل وأ ءاقشآ ةوخإلا ناك نإو « هب مهلحبرت ةلص الو . مهدوجو

 ٠ مألا هنع أاويجح ىذلا سدسلا هيفل

 مس ال“



 طسوتت ىذلا وهو . دسافلا د حلا هلياقبو : هتجرد تناك 0 نيدو

 . ىثْنأ تمملا نسدو ةثدن

 ةبعرشلا ماكحألا نم ريثك ىف هد دنع بألا هلزنم لزتم حيحصنأ دحنأو

 سفنتلا ىلع ةيالولا ثيح نم بالاك وهغ + هدافحأل ةفسنلاب بأي' دوجو مهد دبع

 هليلح نآ فو .. هدلو دلوب لنقي ال هنا ف بالاك ء هيلاملأ هيالونأ ثيح نمو
 ل

 ا ا و ب ا 0 :ده ناّمخ

 نالوا قهر 0 ١ | ىلإ ءالدإلا

 « بألا نع دجلل هنيلق ماكحأ تقرتخا َكتذتو ٠ نأيواستم الو . هم قحنم دجلاو

 اذه معضاوم ضعبو : 2 ءاهقفلا يد فالخ محوم محا هال نم يفت ن نذو

 ٠ ىفنحلا بهذملا فلاخي ام ثاريملا نوناق هيغ رتخ' فالح

 ردصملا ملعيل دل م عوضوملا هقخ كلذ دعب نيِبن مث - نوناقلا هد ءاح ام نمننو

 ٠ نوناقلل يقف

 امإو بكي وأ ءاقتشأ د تاوخأآو ةوخإ كعم نوح نأ مإ دحجلا -1

 ٠ ءالؤه نم دحا هعم نوتالا

 ا + وأ ةوخإلا ا 00

 : ةيروتلا نم

 ء ركذم ثراو عرخ تيمثل ناك اذإ كلذو « سدسلا هضرخ نوكي نا . اهالوا

 « قوتملا ىلإ لجر برقآو - ركذ لجر ىلوأآ وه ذإ .. ةيصع عرفلا نوكي هنإف
 ::نكسلا ودمو سرفلا دس كنا دخت زق

 ثراو عرف نكي مل اذإ ىقابلا ذخآي ةبصع كانه نوكي نأ  اهتيناثو
 دذخأيخ ؛ ركذ لجر ىلوأ نوكي لاحلا هذه ق هنأي .٠ ثنؤم الو ركذم ال اقلطم

 * ةبصع ةنوكل ىقام-أ

 اأذإ كلذو « اييصعت ىقابلاو + اضرق سدسلا ذخأي نأ  ةثئاثلا لاحلاو
 عرفلا عم ضرخ بحاص هرايتعاب سدسلا ا هايف « ثنّوم ثراو عرف كانه ناك

 ٠ لجر ىلوأ هرايتعاب ىقابلأ ذخآيو : ثنؤملا
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 ١١4 ىلاعت هلوق لاوحألا هذه ىف هثاريم هب تبث ىذلا لصألاو :
 دلو هل نكي من نإ . دلو هن ناك نإ كرت امم ثنثلا امهنم دحاو لكل هيوبآلو د

 ثلثلا هملف هاو هثروو « +٠ ضئارفلا اوقحلآ » ملسو هيلع هللأ ىلص هلوقو خلإ

 ركذ لجر ىلوألف ىقب امخ اهلهأب « ٠

 قبطني كنذلو : ىقيقحلا بألا دوجو مدع دنع ازاجم ايأ ىمسي وهو
 اذسهبو : مهيرقأو . ركذ بيرق ىلوأ بيصعتلا لاح قف وهو « ميركلا صنلا هيلع
 ٠ بآ الو ءاقشأ ةوخإ ال ماد ام هاوس نود ةيصع ناك فصولا

 ءاطعإ نأل . نيتيوارغلا نيتلآأسملا ف بألا هلزنم ءاهقفلا روهمج هلزني ملو
 داقو ه امهنيب ةبسنلا ظفحت ىكلو « بألا نم رثكأ نوكت اليكل « ىقادلا ثلث مألا

 ىبأ نع ىور دقلو «اطق مألا رم دةحرد وأستت مل دحلاو ٠ امهتجرد تواست
 هيخ اهل نوكم ىذلا مضوملا ف دجلا عم ىقأبلا ثلث مآلل نأ ءالمإلا ف فسوب
 ةجحو ٠ دوعسم نب هللا دبع ىلإ لوقلا كلذ بسن دقو « بألا عم ىقايلا ثلث
 دقو . هدقف دنع بأ وهو ء مآلل ةيسنلاب بآلك دمحلا نأ ةباورلا كك

 ثلثلا كلذ هعم قحتستخ ةبوأرغلا 2 ىقاعلا ثلث بآلا مم قحتست تناك

 ٠ (")اسضيأ
 بأل الو ءاقسشأ هعم نكي مل اذإ ثالثلا دجلا لاوحأ هذه 48

 لومعملا مئاقلا نوناقلا ىضتقمبف « ءالؤه هعم ناك اذإ امآ « اثانإ وأ اوناك اروكذ

 طرشب ٠ مهلاح ريغي الو ؛ مهبجحي الغ « ائيش مهتبصنأ ف بآلا وبأ ريغي ال هب
 سدسلا نم لقآ ذخأ نإف « سدسلا نم لقأ ذخأي نأ ىلإ كلذ ىدؤي الأ
 « رمدتسلا ىلع

 نذخأ ضرغلاب نذضأي بآل وأ تاقيقش تاوخأ كانه ناك اذإ كلذ ىلعو
 الآ طرشب بألا ىبأل وهغ ىقب امو : ضورفلآ باحصآ نم نهريغ عم نهضورخ
 تاوخألا وأ ةوخإلا نأك اذإو « سدسلا ذخأ لق نإخ « سدسلا نع لقي

 صقن ىلإ خاك هذخأ ىدأ اذإ الإ « خلاك مهنم ةبصعلا عم ةبصع ناك ةبصع
 نإ © مهنم ةبصعلل نوكي ىقابلاو « سدسلا ذخأي هنإف * سدسلا نع هبيصن
 ٠ كلذ حضوت ةلثمأ ةدع برغنلو « هدعب ءىّش ىقب دق ناك

 تذخا ماو ةجوزو دج ناك نإ هنأ سابع نب هللا دبع نع ىور دق (9/0)

 .. اهقرصن نم ىوقأ تناك تيملل هترصنو « دجلا نع مألا ديزت اليكل كلذو ةفصانم

 هس !#*ه



 ٠ سدسلا وهو « دجلل نوكي ىقابناو ٠ فصنلا ذخأت تخالاو . ثنثن ذخآت مال نإ + ةقيقش تخأو + مآو « دج نع صخش فوت 'ذإ (أ)
 دجلاو : فصنلا الخأت تخآلا ناخ ءابأل تخأو - دج نع قوت اذإ ( ب )

 ءابألا تخآو « هقينفش تخاو ٠ ماو . حيحص دصح نع قوت اذإ ( ج)

 بال تخاللاو 5 فصنخلا ذخأت هقيقشلا تخاالاو سدسمأ دحأت مال نإخ

 ٠ سدسلا وهو . ديلا هذخأب ىكامساو ٠ نيثلتلل هلمكت سدس خذخان

 + بيصعتملا ف سدسلا نع لق دق هارن ال ثالثنا روصلا هذه قو

 ذحان تنبلا نإخ بآل تخداو « هقيناش تخاو . تنبو - دج نات 'دإو ( د)

 دجنأ نونيغ ٠ ثنؤملا تراوما عرفنا دوجون هيصع نوكن هفيقشلا تحالاو + فصنم'

 تخاللاب هيوجحم بأل تخألاو - نييشالا ظح لشم رنذلل نوكيف - قيقت خذ اهعم
 بجحتف قيقش خاك تراص ثراولا عرفنأ عم هيصع تناك امل اهنال - هعيقشأ

 «٠ سدسلا نع لقي اال وهف « ثلئل ةيبصن نوكيس انه دجداو ءابالا ثحار

 نإف + بالا تخاو با او - هقينقس تخآاو ٠ مآو ٠ دحح ناك اذإ ( ه مر

 هبصع هتخاو بال خالاو٠ فصحصخنلا دخات هقوفاستما تحخالا و ى تذدحلا ذخأت مالا

 ثلثلا نوذيس ذإ . سدسنأ نم لقا هييصن نوكي مهعم ةبصع دج ند ولف

 ىطعيف - سدسلا نم لقا امهو ٠ دجلل هنم نائتأ - هسمخ ىلع اموسغم

 2 نييثئألا طاح لثم ركذلل بخ تخذلاو بال سأأ نيم نوكي ىقاتأو - سدسلا

 هئإخ ء ةقيقش تخأو « ماو « نيتنبو ٠ ةجوز نع قوت دق ناك أذإو (و)
 ولو ه سدسنا ماللو ناثلثلا نتتمع دلو ٠ نمثلا هجوزلل نوح لاحلا هده ق

 3 سديملا نم لتقل ذخلاب هنأ هقيقشلا ةشأأ تخال" عم بيصعتلاب دحلا ذآ

 * ءىش اهل ىّقعب هل نكنو 3 دس ةبصع تخل نوكتو سدسلا ذخأيخ

 نإخ « دجو بآل نيتخآو : مآو ء ةجوز نع قوت دق ناك اذإو (ز )
 ذخأيسس ناك ناغ 9 نيثلخلط نيتخألاو 4 سدسنأ مألاو . عمرلا ذخآت هحوزلا

 سدسلا هل نوكيف « ءىش ىقيب ال هنأل : اًئيش ذخآي اال هنإخ بيصعتلاب

 ظحالبو م بّذل وأ ءاقشألا ةوخإلا عم دحلا لاوحا نيد ةحضوم ةلثمأ هذه

 ٠ ميسقتلا ف نآش هل نوكي الو ايوجحم رمتسي دجلا لبق ةوخإلا نم بوجحملا نأ



 هجتن نأ لقو « لاثمألا هل أئيرضو « هأئنحرش نوناقلأ وه اذه ٠ ١9

 نكذب مل اذإ لاوحألا هذه هل نوكت امئإ دصجلا نأ ررقن عوضوملا هقف ىلإ

 نه هنأل نامرح بجح هب بجحب لب « اكيش قحتسي ال هنإخ بأ ناك نإاخ بأ

 دجلاو ثراولا كلذ دوجو دنع بجحي ثرآوي تبملا ىلإ ىلدي نم نآ اعرش ررقملا
 ذلخ 6 ازاجم بأ هنألو © هدوجو دنع بجحيف ؛ بكلا قيرطي تيما ىلإ ىلدي

 دحجلا بيرقلا دجلا بححم كلذكو 4 ىقيقحلا بأي دوحو دنع اكيست قحتسي

 امك هقيرط نع تيلئاب لصتي هنأل ؛ بألا ىبأ ابأ بجحي بلا وبا ديعتلا

 ٠ ("؛لانروق
 راتخأ سكب وأ ءاقشألا عم دجلا تاريل ةبسنلاب نوناقلا هراتخا ام اذه

 ردت ميت ترهجلا ل ٠ نايا مل وب تن ل مهلاح ريغتت الآو « مهبجحي الا

 مأ ول هذخأب ناك: 8 دأب ثراولاو « ةمسقلا ق لخدي نأ ريغ نم انوجحم

 طرشب بيصعتلا ىف دجلا عم كرتشا ةبصع ناك نإو « ضرف بحاص ناك نإ نكي
 ٠ سدسلا نع نيلاحلا ف دحجلا لقي الأ

 نأ وهو ع ةفينح ىلا تهذم كلذ ,لق.ةب لوكحأا ناك ديقلو ١"

 ىثنألاو ركذلا نيب قرخ ريغ نم ءاوس ىلع بأآلاك ؛ بألو ءاقشألا بجحي دجلا

 عوضوملاب ملع ىلع ءىراقلا نوكي ىكلو « دجلا ىق ةثالث بهاذم دمحلا أذلهو

 ٠ اهنم نوناقلا هذضأ ام نينو «© ةثالثلا بهاذملا هذه ركذن

 0 ل بأآلاو دحلا سضرف (الا)

 دلو . دلو 0 اذإ نااحلا نضرفأ بألل 1١ ةدالا ماكحأ 0 0 0

 . ةقباسلا ةرقفلا ىف نيمملا هكر لما يملا رب
 عرق دحلا معمم ناك اذإ دصحلا وأ بألا مكح دل 51ج ةداملا كتيب دقو

 نإأو نمالا تند وأ تنيلا عم دجلا وأ بألا عمتجا اذا 8 :٠ اهصن اذهو ثنؤم ثراو

 8 ه بيدصعتلا قيرلطب 0 نددصتل اهون ذخأي لزن

 10 ىلوألا : 9 ناتلاح هل تناك بأل وأ 4 1 تاوخألاو ةوخإلا عم علا 00

 عرفلا عسم نيصع اكانإ وأ 6م اثانإو اروكذ قأ 6« لحتقف اروكذ اوناك نأ اك مهمسأقي

 قيرطب سنورفلا باحصأ دعب ىقايلا ذخأي ن 1]  ةيناثلا . ٠ ثتانإلا نم كثراولا

 ندم كثر اولا عرفلا عم وأ روكذلاب نيصعتد مل تاوخأ دحلا ممم ناك اذإ بدسعتلا

 مرحت مدقتملا هحولا ىلع بيصعتلاب ثراإلا وأ ةمساقملا تناك اذإ هنأ ىلع 4 ثانإلا

 ربتعب الو م سدسلاب يشرق بحاسص ريتعا نسدسلا نع هاصقشت وأ ثرالا ني دخلا

 58 بأل تاوخألاو ةوخإلا نم أيوجحم ناك نم ةمساأاتملا 7
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 بجح أمك : بألو ءاقشألا بجحي دجلا نأ وه لوألا بهذملا 9
 هفيذحو ريبزلاو سابع نباو ركب ىبأ ىآر اذمهو ء مهيف فالخ ريغ نم مأل دالوأ

 ٠ ىرعشألا ىسوم ىبأو ٠ لبج نب ذاعمو « بعك نب ىبآو . ىردخلا ديعس ىبأو
 مدع دنع دحتا نأل كلذو : ءالّوهل أعست ةقينح ويأ لوقلت اذه لاق دقو

 ماكحأ ق صوصنلا تدرو دقو : هةعل بألا مسأ هبلع قلطيو ٠ با بألا دوجو

 تارحاقناو نيرصاقلا جوزي وهو . مأل ةوخإلا بجحي وهخ - بآلاك هلعجب ةريثك
 3 مهل هتداهس لقت الو * ضاق نيدعت ريغ نم مهلاومآ ةرادإ هلو : هداقحأ نم

 سايقلابخ ه ماكحآلا هذه ىف بذا مّكح ىطعي دجلا ناك اذإو . هل مهتداهش الو

 نم ثاريملا ف نبالا مكح ذخأ نبالا نبا نآلو « ثاريملا ف بالاك نوكي اهيلع
 ٠ بذلا مكح ذخآي دجلا كتذكف : بأؤو ءاقشألا بجح اهنمو ٠ هوجولا لك
 ذخأي ثاريملا ق هحلا اندحو امنأو ؛ مأل تاوخألاو ةوخاإلا بجحبو

 بيصعتلا عم سدسلاو ٠ ركذملا ثراولا عرفنا عم سدسلا خايف امامت بألا
 ثراو عرخ دوجو مدع دنع ةيصع نوكيو ؛ 3 ثراولا عرفلا دوجو دنع
 ء هلاوحأ لك ىف بذلا ثا خأ دقو : ىهقفلا سايقنأ ىفتقم ناكو الصأ
 مدعو « كلذ ىلإ ىدؤت ةيهقفلا تامدقملا نأل « بالا هبجحي ناك نم بجحي نأ

 هئادب قف لوقعم ريغ كلذو « اهتجيتنل كرتو ؛ ةمجقملل ذخأ اذهب مكحلا
 كوقعتا

 ايا دفا رئبتعا ىلع ىتبم وهو «هليلد كلذو ٠ لوألا بهذملا وه اذه
 ٠ هصوقتم ريغ هماكحا لك هئاطعإو . بأآلا دقف دنع

 دجلا نأ وهو . بلاط ىبآ نب ىلع بهذموه ىناثلا بهذملا “١9
 وأ  اروكذ اوناك نإ « مهعم ةبصع نوكيو . بآل وآ « ءاقشألا ةوخإلا بجحي ال
 نهخورغ اوذخاو ةبصع ناك طقف اثانإ اوناك نإخ ءاثانإو اروكذ نيطلتخم اوناك

 لثم ركذلل خاك نوكيو « مهبجح ىلع اورتما خا ردا نيوجحم اونا نإو
 نع هيبصن لق نإخ « سدسلا نع هييصن لقب الآ طرش ىلع نكلو ٠ نيثنألا ظح

 كاذ قف ساسأآلااو « ىقايلأ تاوخذلا وأ ةوخإلأ ذخلأو : سدملا دذهخأ سدسأ

 بألا ههج نم تيملاب لصتي امهيلك نآل « ةدحاو ةجرد ةوخإلاو دجلا ةجرد نأ

 هقيرط نع اواصتا ةوخإلاو : هابآ هرابتعاب بآلا قيرط نع لصتأ دجلاف < هدحو
 ةبارقلا هذه ةوق نادقمو « ةدحاو تيملاب مهتبآرق رادقمخ - هدالوأ مهرابتعاب
 ابمه دحذ ةيحجرأ ال هنأل « رخآلا نيفرطلا دحأ بجحب ل كلذ ىلعو ءةدحأو

 صنلاك بجحلا ىلع لدي صن الو « بجحلا غوسي ال سايقلاخ : رخآلا ىلع
 اشد



 : مألا دالوأ ةبارق نم ىونتأ دجلا ةبارقخ ىرخأ ةهج نمو « مأل ةوخالل ةبسنلاب
 مهو 6 بألا دبصحلا ىلدب ذإ ؛ ةيارقلا ةوقلو « ضنلل :مهيحخت نأ عحصخ

 ظ ٠ مآلاب نولدي

 اثانإو اروكذ اوناك نإ ؛ اًئيش مهلاح نم ريغي ال هنإف ؛ هجحي ال ناك اذإو

 اوذخأ اثانإ اوناك نايف اروكذ اونلاك نإ كلذكو « مهلثم اخآ ناكو ةيصع اورمتسا

 نأ ىري هنع هللا ىخر ايلع نأل * ضرغ بحاص نوكي دجلا نإغ « دجلاو

 نإخ ء بآل ةوخإلا اوبجح دق اوناك نإ ءاقشألا نأ ىلع بهذم ىضتقم نمو
 هدوجو مهلعجي الف 6« هلبق نوبوجحم مهنأل 6 ةمساقملا ىف نولخدي ال نيريخألا

 1 ٠ طق نيثراو

 نإيخ « سدسلا نع لقي نأ ةروص ىأ ىف حصي ال دجلا نأ ظحالبو اذه

 سدسلا هقاقحتساب درو دق رثألا نأل « هذدخأ سدسلا نع بيصعتلا ق لق

لا ةدارق نال « ةوخإلا عم هقحتسي نأ ىلوأخ « نبالا عم
 « مهتبأرق نم ىوتأ نبا

 دوجو هصقني الا ىلواخ « ىمدسلا ىلإ هصيقنتب الإ : هيخ رثؤي مل كلذ عمو

 ١ هنم ىثكأل ةوضإلا

 « هماكحأ ق دوعسم نبأ بهذم هلثمو « هنع شيا ىضر ىلع بهذم اذه

 نإ هنأل ©« ثلثلا نع بيصحتلاب ةمساقملا دنع دبجلا لقي الآ طرتشا هنأ ديب

 كنذك نوكي نأ ىلواخ « ثلثلا نم لقأ ذخأآبي ال نهدحو تانبلا مم عمتجا

 * ةوخإلاب ىقتلي امدنع
 ءاقشألا بجحي ال دبجلا نأ اضيأ هساسأ ةباحصلا نم ةريبك ةفئاط هعمو « #١ . هنع هللا ىخر ديز بهذمو © دوعسم نبياو ىلع بهذم اذه ©

 ءاوس مهعم ةبصع هلعجيو « ايي امك ءالدإلا قيرط ىف نيئثالا داحتال بآل! الو

 طرشب خأ هنأ' ىلع مهمساقيو « طقخ اثانإ اوناك مآ نيطاتخم وأ اروكذ اوناكأ
 لاوحألا بسح ىلع ىنقابلا ثلث و لكلا ثلث ؛ ثلثلا نع لقب الأ

 كلذ ةصالخو «

 اخآ ناك ءاقسشأ اعيمج اوئاك نإغ « خأ هنأ ىلع ةوخإلا مساقي هنأ بهذملا

آل ةوخإ اعيمج !وناك نإو ه قيقش خأ بيصن ذخآو « اقيقش
 ىلع مهعم ذخأ ب

نيلاطلا ف ثلثلا نع لبقي الآ طرشب بذل نأ هنأ
 مهضعيو ءاقشأ مهضعب ناك نإو « 

 6م الوأ ةمسقلا ق بلا دالوآ لخدو 4 مهمسأق ءاقشألاب نودوجحم مهو 6م بألا

 لا



 الو اعبمج ةوخإلا ةبصئخآب ءاقشآلا درغنب مث ٠ نوقحتسم مهنأ ايما يلع

 « الثع ك ذل برضنتو دحلا بيصنت صقنل طقف ناح مهلوخدف . بلا دالرأ ذخاب

 لاحئا هذه ىف هناخ « بأ نيتخآو « قيقست أو حيحص دج نع تحملا تام اذإ

 4 أ دجلا نأ ساسآ ىلع نيثنألا ظح لثم ركذلل ءالؤه نيد ةكرتلا مسقت

 ناتخالا امهنم قحتسم ال نكلو ٠ نيثلثنا ةوخإلا ذخآيو « ثلثلا أذهب ذخأبيو

 ٠ قيقشلا خلل اعيمج نانوكي لب « أئيش بأ

 « ْخاك مهعم ةيصع نوكي دجلا نإ ثيح نم « ةوخإلاك تادرفنملا تأوخألاو

 نإو « اسامخأ مهنيب ةكرثلا تناك تاقيقش تاوخآ ثالثو ٠ دج قوتملل ناك ولخ

 دجلل اثالثآ مهنيب ةكرتلا تناك بال ناتخأو ناتقيقش ناتخاو دج فوتملل ناك
 بأي ناتخآلا ذضخأآت الو ٠ ناتقيقشلا امهب ديتسي ناثلثلا تاوخآلتو ثلثنا
 ظح دادزيو « دجلا بيصن صقني ىكل ةمساقملا ف اتلخد دق اتناك نإو « كيش

 دجلا الإ ةثرولأ ف نكي مل اذإ < لاملا ثلث نم لقا دجلا ذخآي الو نيتقيقشلا
 4 سدسلا نم ظحألا ذخأب دحلا نآيف « رخآ ضرغ وذ كانه ناك نإف ةوخالاو

 ٠ بيصعتلاب ةمسأاقملا وأ « ضرفلا بحاص دعو ىقاملأ ثلذ وأ

 تخآو قيقش خآو مآلاو دجلاو جوزلا مه ةثرولأ نأ ضرغ اذإخ ١
 ثلث نآل 6 هذ خايف ماسقألا ظظحأ سدسما نوكم لاحلا هذه َْق هنإخ : هقيقش

 ثلثلا ثلث نوكي ذِإ ؛ سدسلا نم لقأ نوكي مألاو جوزلا ضرخ دعب ىقابلا

 » سدسلا نم لقأ امهو « ثلثلا ىسمخ قحتسي بيصعتلاب ةمساقملا ف

 ءبقب اتخآو بألا اخآو « اقيقش اخأو أادجو ةجوز ةثرولا ناك اذإو - '؟
 بيصعتلاب ةمساقملا نمو « سدسلا نم ربكأ ةجوزلا بيصن دعب ىقابلا ثلث نإف
 نم ريكاو ؛ ةسعادبلاب سدسلا نم ربكأ وهو ةكرتلا عير وه ىقايلا تلف نإ
 قحتسمو © اهيخ بآل دالوآ لخديس بيصعتلاب ةمساقملاب هنأل « بيصعتلاب ةمسأاقملا
 ٠ ىقادلا ثلث نم لقأ رادسقملا كلذو « ىقايلا كلذ ىلع اهب

 ةمساقملاب هبيصن نإخ ةقيقش اتخآو ادجو اجوز ةثرولا ناك اذآو * 
 عم وه ةخئيو فصنلا ذخايس هنأل « ةئالثلا ةيصنألا ,رثكأ' نوكي بيصعتلاب

 وهو « اهلك ةكرتلا ثلث ىواسي وهو « اهفعض هل نأ ىلع رخآلا فصنلا تخآلا
 ٠ اضيأ ةهادبلاب ىقابلا ثلث نم ريكأ وه امك « ةهادبلاب سدسلا نم ربكأ
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 تاعصع ْنس بآل وأ تاقبقشلا تاوخألا نأ اهلك روصحلا هذه نم قىرنو

 ْق الإ ضرفلاب هةعم نذحأم الو * نيهيصعب نمع تأ درفنم نكح ولو مه تدم د

 ذخأتو ؛ فصنلا جوزلا ذخامخ ؛ دمجو بآل وأ ةقيقش اتخآو امآو اجوز ةثرولا

 0 نيبكن دةلا| ظح لثم كلا

 تذخآ ام اذه الوا هنأل : اذه ىلع ضرفلاب ةذخآ تخألا تناك امنإو

 قحتست هدوجو ريغ نم اهنأل : اهيجح دجلا نأ ىنعم ف نوكي كلذو « ايش
 تناك ىذلا فصنلا اهاطعأ كلذ هنع هللا ىخضر ديز ىدافتب ىكلخف « فصنلا
 0 ميسقتُا كلذ فصنلاو سدسلا اهعم مستقا مث دحلا دوجو ال وأ ههنا تت

 ةكرتلا ةيصنألا تقرغتساو ؛ هدوجو ريغ نم اكيش قحتست تنك أذإ كلذلو

 ٠ اكيش تاوخألا ذخأآي الو « سدسلا ذخآب هنإاف سدسلانم لقأ ىقب وأ

 هقحتسي ال هنأل اًئيش ذخأ ام تخألا ناكم خآ ةقباسلا ةلآسملا ف ناك اذإ كلذاو
 + لاوحأل" نم لاح ق اضرغ

 اذ هبو ؛ ةهيق تاعيرفتلا ضعيو ديز بهذم ةصالخ هذه ١

 بهذملا ءايقخ نم دمحمو فسوب وبأو ؛ دمحأو ىعفاشلاو كلام ذخآ بهذملا

 ةمثألا نم هفلاخب ملو : قارعلا ءاهقف نم ةمريش نبأو ىليل ىبأ نبآو ه ىفنحلا
 ٠ هذحو ةقينح وأ الإ ةعدرألا

 : رومآ ةثالث بهأملا كلذ هيلع ىنب ىذلا ساسألااو

 حيحصلا دجلا بجح ىلع لدي سايق وأ صخ نم ليلد مقي مل هنأ ب اهلوأ

 3 بلا وأ ءاقشآلل

 ء دجلا ةبارثك ةوقلا ثيح نم ةجردلا ىف ةوخإلا ةبارق نأ  اهيناثو
 أ حيضوتلا مامث كلذ حضوي ام ىعفاشلا تارابع نم لقننسو

 كلذ « ةثرولا ةلمج ىلإ انرظن اذإ لداعلا ميزوتلا وه كلذ نآ  اهثلاثو
 مهو ؛ هدالوأل ايبرق نوكيس هنا خيش وهو هذخأي ام حيحصلا دجلا نآ

 أوذخأ مامعألا نآ ىلإ رمألا ل وكيس ةيعقاولا ةيحانلا نم ةهنآكفذ © تملا مامعأ

 سس 14١



 مامعألا نإ لوقي دحآ الو « ءالؤه بجحي دجلا ناك اذإ ةوخإلا عنم ثيح

 ٠ هب ءاقشألا ديتسا ةمساقملا هذهب ةوخإلا ربك اذإ ىتح دجلاو

 ىلع لال دتسالل ىعفاشلا اهقاس ةمكحم ةرابعم للمز ىأر َْق مالكلا متتخنلو

 ع« تيملا ىبأ نبأ انأ خآلا لوقيو ©« تيملا وبأ انأ دجلا لوقي سلأ »

 كرتو « تيملا وه بألا لعجآ © اهنم هعقوم ردقب بألا ةبارقب ىلدي امهالكف
 بآللو « سادسأ ةسمخ نبالل نوكي هنإف « هنم امهثاريم نوكي فيك « هايأو هنبا
 نوكي امدنع دجلا وه بكلأو خألا وه اتيم هانلعج ىذلا بألا نباو : سدسلا
 هتبارث < هب امهالك ىلدي ىذلا بألا نإخ « هئانبأ دحآ لب » بآلا سيل فوتمل
 ىلع قاقحتسالا ف مدقم ندالاو « هونأ هنأ دجلاب هتبارقو « هنبأ هنوك حالا

 « دجلا ةبارق نم ىوقأ آلا ةبارقخ كلذك ناك اذإو : هنم رثكأ ذخآي ذإ : بألا
 ةبارق ىوقأ هنأل « خلاب دجتا بجحي ناكل رخآلاب ابوجحم امهدحأ ناك واو
 ةوخإلا عمد ثري هنأ ىلع ةفاحصلا عامتجا الولو « ايمهالك هد ىلدي ىذلا بألل

 نآ ىلع نوعمتجم نيفظخملا لك » : اضيأ كلذ ىف هنع هللا ىر لوقيو « هبجحل
 ىلإ باهذلا الو « مهفالخ ىل نكي ملخ « هنم اظح رثكآ وأ هلثم خألا عم دجلا

 عم ةوخإلا تايثإ ىلإ بهذنلخ « مهلاوقآ عيمج نم جرخي سايقلاو « سايقلا
 دسحتلا ثاريم الو ؛ باتكلا ق تمئاث ةوخألا ثاريم نأ عم « نيرمكل' ىلوأ دحلا
 ٠ « دجلا ثاريم نم ةنسلا ف تبثأ ةوخإلا ثاريمو « بانكلا ىف

 ءدحلا عم بالو ءاقشألا ثاريم ىف ةيمالسإلا بهاذملا ىه هله ١5

 نوكي نأ وهو « هنع هللا ىخر ىلع ىأر اهنيب نم « ثاريملا نوناق هراتخا دقو
 نأ ىلع بهذم نكل « سدسلا نع ديزي الآ طرشم « ةوخإلا ميسم اخآ دحلا
 ضرغ باحصأ نكي لد عطق هعم ةيصع تادرفنملا تاوخألا نوكت ال دحلا
 ةبصع ثنؤم ثراو عرخ كانه ناك اذإ تخألا لعج نوناقلاو ؛« ضرف نهلل ناك نإ

 « هنع هللا ىضر ديز بهذم نم ةيئزجلا ةركفلا كلت سبتقا دقو ؛ دجلاو ىه
 بألا ءاقشألا نأ » ىهو « ةدعاق هنم نوكتت هنأل « ائسح اقيفلت كلذ ناكفذ

 ىلإ كلذ ىدؤي نأ الإ « هدوجو ريغ نم امامت مهتلاح ىه دجلا عم مهلاح نوكت
 ةنسح ةدعاق ىهو « هييصن سدسلا نوكيف « سدسلا نع هييصن صقني نأ
 ٠ اهبعشت عم اهلك لآوحألا كاردإ اهعم لهسيو « اهتاذ ىف ةلداع

 ما

-- 



 نم نيرثكألا بهذمب ذخألا مهحيجرت ىف نوناقلا وعضاو ظحال دسقو
 لآم نإ  تاوخألاو ةوضإلل ايجاح دجلا نولعجي نيذلا مهو « ءاهقفلا
 ىق مهو ؛ هتوخإ عنمي ثيح نوطعيخ « تيملا مامعأ ىأ' هدالوأ ىلإ دحلا بيصت
 : هصن ام ةيريسفتلا ةركأملا ف ءاج دقف ؛ هيبآ لام ىف هؤاكرش لصألا

 نآ ةباحصلا ءاهتخ ضعبو « ةفينح ىبأ بهذم وه هب لومعملا بهأملا »
 لاق نم ىأرب ذخألا ىكرخ بألا وأ ءاقشألا ةوخإلا بجح ق بألاك دجلا

 ةوخإلا ءالؤه ثيروتب ةثالثلا ةمئآلاو نييبحاصلاو ةباحصلا ءاهقخ نم
 لاح صخشلا تومد ام اريثكف ؛ ىأرلا اذهب ذخألا ىف ةحلصملا روهظل ديلا
 هتوخإو هدح نعدال وألا ءال وه دحأ تومي مث َ هدالوأو هدلاو هتريف هيأ ةاأبح

 نوكي دق دجلا نأ عم« اًئيش مهنم دحأ ذخآي الو ةوخإلا دجلا بجحيف
 كلذبو « هنبأ دالوأ هذخأ ام كلذ ى امي هلام عيمج هدالوأل كرت تام ؛اذإخ « اينغ

 ٠ م هنم اًكيش هنأ دالوأ ذخأب الو ؛ هلام عيمجب دحلا دالوأ درفئد

 ةدحلا ثاريم

 ةدجلا امأو ٠ ةحبحصلا ةدجلا ىه ضرفلاب ثرت ىتلا ةدمجلا  ؟11١/

 ةحبحصلا ةدحلاو« ماحرألا ىوذ نم حيحصلا ريغ د جلاك ىهخ ةحيحصلا ريغ

 ؛ ةحيحص ةدج مآلا مآف ٠ حيحص ريغ دج تبملا نيبو اهنيب طسوتي ال ىتلا ىه
 نيبو اهنيب طسوتي ىتلا ىه ةحيحصلا ريغ ةدجلاو + اذكهو « كلذك ىلا مأو

 نوكتو « ةحيحص ريغ ةدج دعت اهنإف « آلا ىبأ مأك حيحص ريغ دج تيما

 هب تلدأ نم نأل كلذو « ائركذ امك طق ضرفلام ثرت الو « ماحرألا ىوذ نم

 نكمي الخ ه ماحرألا ىوذ نم هعي لب « ضورفلا ىوذ نم دعي ال تبملا ىلإ
 نعو ؛ قوتملاب لاصتالا ببس هنأ عم « ثاريملا ىف اظح هنم ىوقأ ىه نوكت نأ

 ٠ ثاريملا قح اهتطعأ ىتلا ةلصلا ثتبستكا هقيرط

 هتتأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابآ نأ نم ىور ام اهثاريم قف لصّلاو
 دجأ مل ىنإخ « رواشأ ىتح ىربصا : لاقخ « اهتنبا داو ف اثاريم بلطت مآ مأ
 دهشخ مهلآس مث « اكيش هللا لوسر نم كيف عمسأ ملو « اببصخ هلنأ باتك ىف كل

 دهشو © سدسلا اهاطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأب ةيعش نم ةريغملا

 اميهنع هللا ىخر نمع ىلإ وأ ؛ هيلإ بألا مأ تعءاج مث :ةمامر دعت

 سدسلا كلذ نإ » : لاق + ىرخألا ىه اهئاريم تبلطو ( تاياورلا فالتخا ىلع )

 ركنتسي ملو « ةباحصلا رصع ى كلذب ىفق « امكنم تدرفنا نإ وهو « امكنيب
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 « ناضراعتم ناليلد عوضوملا ف نوكي ىتح هفلاخي دحأآ نع لقن تآي ملو دحأ

 اهل تيقيذ ازاجم امآ ريتعت ةدجلا .ناغ ىرخأ ةهج نعو : اعامجا كلذ ناكف
 اهثاريمخ < بآلا دقف دنع حيحصلا دجلاك « ةيقيقحلا مألا دقف دنع ثاريملا
 +٠ لقعلاو لقنلاب ديؤم

 تادجلا بجحت كلذلو « امآ اهرابتعاب ثرت اهنإخ ساسآلا اذه ىلعو
 نآأل « مألا دوجو دنع « مألا ةهج نم وأ : بألا ةهج نم : تناك ةهج ىأ نم
 ٠ زاجملا تبثي ال ةقيقحلا لامعإ نكمآ ثيحف « ةقيقحلا دوجو دنع تيثي ال زاجملا

 نالاح ةدحللو د ١

 رثكألا هيخ كرتشبيو « ةدحاولا هب درفئتو « سدسلا ثرت نأ ( امهدحأ )

 مآ هل تناك اذإ كلذكو 6 سدسلما تذخاأ مأ مأ قوتملل ناك اذإخ ةدحأو نم

 ف حرد تددحعلت امهمو « سدسلا قى اتكرتشا بأ مأو مأ مآ هل ناك نإو - بأ

 ناك اذاخ » ةجردلا ق ندصحتم نأ ط رست سدسلما نذدلخأب نهنأخ تادصحصلا

 ٠ كلذ قف نونبب ةقرذت ريغ نم د سدسلا

 ىه 6م بأ ىنأ مأو 4 بأ مأ مآ قوتملل نأك اذإخ ٠ ةدحصلاولا ةمارقلا تاذل

 قيرط امهو نيقيرط نع تيملاب لصتت تناك نإو اهنأل « ةدحاو بيصن لب « نيتئثا

 تدصحتأ ثيحو ةدحاو ةهجلاو «  ةدحاو ةبارقلا  ةدج قيرطو : مأ مأ

 4* ("”)ىفنحلا بهذملا ةحدتعلا نم فسوب ىمأ مامإلا لوق وهو © نوناقلا

 3 امهتع هلأ ىحر ىعخاشلاو كلام بهذمو

 نيتبارقلا تأد ةدحلا نأ وهو (« هنع هللأ ىخر ذيحو مامالا بهدم هلئاقيو (ع7ب6)
 مأ ىهو © لصألا ىف ةروكذلا ةلاسملا ىفف « نيتك جك ذخأت ىأ « نيتبارقلاب ثرت
 سدسلا مسقيف « نيتنثأ بيصن ةينانلا ذخأت مأ مأ مأ ىه بأ ىبأ مأو © بأ مأ

 نبأ هرايتعاب ثري مع نبا وه مأل نأ ناك ولف « نيتهجلاب ثري هنإف ةهجلا تددعت اذا
 نيتدحك تنرو ةدحاولا ةدجلا ةبارق تددعت اذا كلذكف : مآل اخأ هرابتعابو « مع
 : 5و تملا  ةنلفع
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 .اهقاقحتسأا مدع و اهنجح ىهذ ةيناثنا لاحلا امآ ٠ ل وألا لاحلا ىف هًاليش

 : لاوحآ ثالث قف بجحت ىهو « اًئيش

 نكأ ءاوس « تادحلا لك بجحت مألا نآغ ؛ مألا دوجو دنع ب اهالوأ

 تاهمآ نونوك فصوب نثري اعيمج تادجلا نآل ؛ مألا ةهج نم نك مأ تايوبأ
 تثرو ىذلا دراولا رثألا نآلاو ؛ ةيقيقحلا مألا دومجو دنع نثري الخ« !زاجم
 دوجو عم نهثاريمي رثأ درب ملو « مألا ةاخو لاح ق ناك هاضتتمب تادحلا

 َق حيرص ضرف نهل سيل هنأل : هزواجتي الو ء« صنلا دروم ىلع رصتقيف « مألا

 ٠ ميركلا نآرقلا

 بجحي الو « بألا مأ بجحي بأآلاغ « بألاب نيجحي تايوبألا نأ  اهيناث
 تملا ىلا ىلدأ نم نا ةروهضشملا ةدعاقلل كلذو 6 اهتحرد تلع ولو ملا مأ

 مل مآلا مآ نكلو بآلاب تلدآ بألا مأ

 بجح تيح نم بآلأو مألا نيب اقرغ دجن انهو ٠ اهتجرد نكت امهم « هب لدت
 ىتلا الإ بححم 5 بآلاو ؛ تناك ةهج ىأ نع ةدحلا بححت مالاخ 3 تاد_دلا

 رصتقي ىتح اهتهج نم ءالدإلا هبيس سيل تادجلل بألا بجحو « بآلا ةهج نم

 « ازاجم تاهمأ نهفصوب نثري نهنأ هببس لب « اهب نيلدي ىئالثا تادجلا ىلع
 ٠+ انيب امك ةقيقحلا دوجو عم زاجملا لمعب الو

 او ثراوملا كلذ دوجو دنع بجحي ثراوت

 ىندت ةدج لكل ةيسنلاب حيحصلا دجنا تايوبألا بجح قف بذنإ لثمو

 هنكلو : هب ىلدت اهنأل + بألا ىبأ مأ بجحي بألا وبآخ « اهيجحي هنإخ « هب

 ىبرقلا تناك ولو تنأك ةهج ىآأ نم ىدعنتلا بجحت ىمرقلا نأ  اهثلاث

 دخأت الو 6 ىلا مأل سدسلاف م مآ مأ مأو 4 بأ ملأ قوتملا ناك اذ ع ةيوجحم

 ءىش الو - مآلا مال سدسلاغ بأ ىبأ مأو مأ مآ ناك اذاو < اكيش ىرخذلا

 6 تادحلل ءىش الغ ؛ مآ مأ مأو ع بأ مآو ىأ قوتملل ناك ول كلذعكو <« ىرخألل

 ؛ اهنم برقز اهنآل بآلا مآب ةبوجحم مألا مأ مأو 2 بآلاب ةيوجحم بلا مأ نأن

 بوجحملا ذإ * انركذامك ةبوجحم ىدحعيلا تناك ولو « ىدسعبلا بجحت ىبرقلاو

 ىلإ ثلثلا نم مألا نبجحي بألاب تابوجحم نك ولو تاوخألاق هريغ بجحي دق
 عناوم نم عنام مايقل « ثاريملا نم عونمملا وه بجحي ال ىذلا امنإ سدسلما

 ٠ ارارم انهونامك مودم ا مكح ى نوكي هنإف « هب ثرإلا
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 ةبسنلاب ىبرقلا نأل « ىدعيلا بجحت ةهج أ نم ىبرقلا تناك امنإو
 ىآ نم نهتبجح تدحجو اذإ ىهو « اعيمج تادجلل ةبسنلاب مآلاك ىدعملل

 نهبجحت اهنإخ « اهريغ نم برقآأ ةدحاو نهي تناكاذإ كلذكخ « تناك ةهج
 * ("')نك ةهج ىأ نم اعيمج

 نوناق ىضتقمب نالأ لمعلا هيلع ام ىلع تادجلا لاوحأ هذه ١6

 نم هريغ نم ءىش هيف سيلو « هنع هللا ىمر ةفينح ىبأ بهذم وهو ثاريملا

 4 ىلع ىأر نم قتشا دقو“ تادهلا ثروت ق ىفنحلا بهذلملا نإ

 نأ طوسمملا ق ءالح امك بهذملا ككذ ةصالخو « امهنع هلئا ىضر تبئاث نم دمزو

 ناك اذإخ « ةثراو نوكت ضرخ بحاص وأ بصاعي تيملا ىلإ ىلدت ةدج لك
 « ةثراو ريغ ىهخ ضرخ بحاص وأ بصاعب سيل نم تيملا نيبو اهنيب طسوتي
 تلع امهم بآ ىبأ مآ تناك اذإ كلذ ىلعو « هب تلدأ نم بسح ىلع نوكت لب

 نم نوكت مآلا مآو 2« بصاعب ىلدت اهتأل ء ضورفلا باحصأ نمو ةثراو ىهف
 اذإ امآ ؛ تلع نم ١_هلثمو « ضرفلا بحاصب ىلدت اهنئألا « ضورفلا باحصأ
 مأ ىمعأ مآ تناك اذاخ « ماحرألا ىوذ نم نوكت اهناخ « محر ىذب ىلدت تنأك
 ٠ هلثم نوكتخ « حيحص ريغ دجب تلدأ ىهف

 « ةدجلا ق بهاذملا سيقأ وهو « هنم قتشا امو ةفينح ىبأ بهذم وه اذه
 ٠ تادجلا نم تاثئراولا ةيحان نم دحاو لوق الإ هيف سيلو « اهطبضأو

 هنأ ىعفاشلا نع روهشملاو « مهلاوقأ تفلتخا دقخ « نورخآلا ةمئآلا امأ
 « كلامك لوق هيهذم قو « تادجلا ثاريم لصأل ةبسنلاب ةيفنحلا لوق لوقب
 م هيف روهشأا هنأ ديب

 : اهصن اذهو تادحلاو تاهمألا ثاريم ىلع - 15  ةداملا تلمتشا (9/ل1)

 ةوخإلا نم رثكأ وأ نينثا عم وأ ©« لزن نإو نبالا دلو وأ دلولا عم سدسلا ضرف مألل »
 2« نيجوزلا دحأ عم تعمتجا اذإ اهنأ ريغ « لاوحألا هذه ريغ ىف ثلثلا اهلو تاوخألاو

 .دحأ مآ ىه ةحيحصلا ةدجلاو « جوزلا ضرف دعب ىقب ام ثلث اهل ناك طقف بآلاو
 مسقيو © سدسلا تادجلا وأ ةدهجللو « تلع نإو حيحصلا دحلا وأ نيونألا

 .٠ نيتيارق تاذو ةبارق تاذ نيب قرف ال « ءاوسلا ىلع نهنيب
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 سدسلا ضرخ نذخأآي اعيمج مألا ليبق نم تادجلا نأ كلام بهذمو
 ق طسوتي ال ماد ام ؛ نولع امهم مآلا ماتم تامئاق نهنأل « نهتحرد تلع امهم

 دق حيحصلا رثألا نإغ اضيأو « حيحص ريغ دج ىأ « نيمآ نيب دج نهتبسن
 مآلا مآ ىلع ساقيو « هنع هلأ ىضر ركب وبأ ىضق هبو « مألا مأ ثاريم تبثأ
 سيل كلذو « دعيلاو برقلأ قف الإ اهنيبو نهنيب قرف ال هنأل « نولع امهم اهتاهمأ
 تادحلا كثمو ؛ نهنيب حيجرتلا ىف هرثآ امنإو ؛« سدسلا قاقحتسا ىف رثأ ىذم

 « قحتست كلذك اهمآو « قحتست بألا مآف « بآلا تاهمآ تادحلا ملا ليق نم

 سدسلا ثرت بلا مآ نأ ىلع ةباحصلا ىواتغ نآل كلذو 6 تلع امهم اذكهو

 قحتستخ « اهلثم اهمأآو « اذه ىلع عامجإلا دقعنب داكمو « مألا مأ كراشتو

 « قاقحتسالا لصأ ىف هل رثأ ال دعملاو برقلا نأ نم انركذ ام « هقحتست ام

 مأ ةدحلا امأو « قاقحتسالا تاجرد بئترت قف هرثآ امنإ © ببسلا دجحو ىتنم

 لصأ دوجو مدعل كلام دنع ضرفلاب قحتست ال اهنإخ « تلع امهم بآلإآ ىبأ

 1 ثاريمب تدرو دق راثآلا نآل « سايقلا هبخ ىرجيو هبلع دمتعي رثألا نم
 ىبأ مأ ثأريمد وكذا درب ملو 6 نهئاهمأ ق سايكلا ىرحآو 6 بأذلإا مأو 6 مأ

 ساقت نأ حصي الو صن الخ ؛ اهتاهمأ نم اهولعب نأ الو « اهثاريل لصأ الخ « بألا

 ىلوألل تمث امو ؛ دجلا تاهمأ ةفئاط ريغ ةفكاط بألا تاهمأ نأل' « بلا مأ ىلع

 ٠ كيلدب الإ ةيناثلل تبثي ال

 + هئع هلأ ىضر صاقو ىبأ نب دعس ىآر نم ذخأ كلام بهذمو

 بألا ىبأ مآ ثاريم هيلع داز هنآ ؛« كلام بهذمك دمحأ مامإلا بهذمو

 ق اهانركذ ىتلا بابسألل كلذو « ايش بألا ىبأ مأل لعجي ملو « تلع نإو
 نم درو امل ؛ بآلا ىمأ مأ ق اكلام فلاخ امنإو « هنع هكا ىخر كلام بهذم

 بأ ىبأ مآو (« بأ مأ مآو ؛ مأ مأ مآ تادج عبرآ نع لكس هنع هللا ىضر رمع نأ

 مآ هدنع قحتست كلذ ىلعو « ةعبارلا نود ىلوآلا ثالثلا ىطعأف « مأ ىبأ مأو

 مهريس ريسي آل هنكلو « ةيفنحلا نم برقم كلذ ومهو « رثألا ادهم بلا ىأ

 هيلإ بستنت ىذلا دجلا الع امهم دادجكلا تاهمأ لكا ميمعتلا ثيح نم
 ىدنلا نأ ىورو « نيعباتلا نم ىعخنلا ميهاربإ لوقلا اذه لاق دقو « مألا

 حمحأ دعب نم نهثرو ىثاللا نه تادج ثالث ثرو ملسو هيلع هللا ىلص

 * كسنح نبا
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 نئرب ال تادجلا نأ ىلع ادقعتم ("")نوكب داكب عامجإلاو الو

 رثكألا هيف كرتشبو ؛ ةدحاولا هب درفنت « كلذب رثآلا دورول « سدسلا الإ

 سدسلاف بأ مأآو مأ مآ ةمث ناك أاذاخ ه ةدحاو هجرد ق نك اذإ ةدحاو نم

 6 مأ مأ مأ كانه نوكت نأك « ةديعب ىرخألاو « ةببرق امهادحإ تناك اذإ

 ()ىدعملا بهجحت ىمبرقلا نأ تملع !-مك ىفنحلا بهزملا نإغ « بأ مأو

 قى ناكرتشت لب « اهبجحت ال اهنإخ بألا ةهج نم ىبرقلا تناك نإو « ىدعيبلا
 ٠ سحبسيلا

 ثاريملا بيس ىف ىوقآ مألا لبق نم نوكت ىتلا ةدجلا نأ كلذ ىف هتجحو
 كتذ ف ىوقآ مآلاب تالصتملاف « اراجم تاهمآ نهنوك فصوب نثري تادجلا نأل

 برقآ نك اذإخ « ةيقيقحلا مألا قيرط نع تيملاب نهلاصتال « بآلاب تالصتملا نم
 تناك نإو ©« ىبرقلا قاقحتسالاب درفنتخ « ةيحجرألا كلت توفت دقخ ؛ تيملا ىلإ

 ةوق ىرخألل امك ٠ اهيرقب حيجرت ةوق اهث تراص دقف ؛ بألا مأ ىه ىبرقلا

 ٠ سدسلا ق ناكرتشتخ اتواستغ « اهلاصتا قيرطب حيجرت

 ع مهدنع حجارلا هنآ ليقو < ةيعفاشلا ضعب هيذخأ دق ىئرلا اذ_هو
 ٠ هنع هللا ىخر تباث نب ديز نع نيتياورلا ىدحا نم ذوخآم وهو

 تناك ةهج ىأ نم ىدعبلا بجحت ىبرقلا نأ نم كل انيكح اميف ةيفنحلاو
 ةليانحلا مهعم قفتيو © ديز نع ىرخألا ةياورلاو «ىلع ىأرب اوذخأ دق
 هليلد انيب دقو 4 مهنم نوريثك ةححربو ىعماشلا بهذملا َّق ءارألا ضعبو

 ٠+ لبسيق نم

 « مألا هقحتست تناك ىذلا سدسلا ذخأتف « مألا ةضيرف ىف مألا ماقم موقت انينإف « مألا
 مأ سايق ىه هتجحو « نيريسس نبأ ذأ ىأرلا اذهدنو ©« هقحتست تناك نإ ثلظلاو

 هثرت ام ثرت مألا مأ كلذكف « بألا هثري امثري بألا ائبأ نأ امكف 2« بألا ىبأ ىلع مألا
 . مألا

 نهكارتشال © الصأ ىدعملا بحجحت ال ىبرقلا نأ دوعسم نبأ نع ىور (ا/8)

 )م ىمرقلا مأ ىطه ىدعملا نوكت نأ الإ 3 قاتحتسالا ايقيستو 4 فصولا ّق اعيمح
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 بجهت ىبرقلا نإف « ةبارقلا ةهج تدحتأ اذإ هنأ ىلع ءاهتفلأ قفتأ دقو

 ٠ انيب ام وه فالخلا عضومو ىدعيلا

 « اميمج تادجلا بجحت مآلا نأ ىلع نوعمتجم ءاملعلاو 989
 ىلإ نيلدي نهنأل « تايوبألا تادجلا بجحي بألا نأ ىلع نوعمتجي نوداكيو
 بألا نأ نم لبنح نب دمحآ بهذم ىف ءاج ام الإ كلذ ق فلاخي ملو « هب تيملا

 نم نهرابتعاب هيف نكرتشي وأ « سدسلا نثري نهنألا ء تايوبألا بجحي ال
 دالوأ ف نآشلاك « ةئاركلا بس ناك نإو ٠ ثارملا بند بذا نخب ملخ تاهمذتا

 ىه تناك نإو ؛ اهدوجو عم نثريف : ةوخألا وه ببسلا نأل « بآلا عم نثري مألا

 ىذلا ىآرلاو « ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ بسنب ىأرلا اذه نإو ةيارقلا ةليص

 ىبأ نع اضيأ ىورم ومو « ةباحصلا روهمج وه ءاهقفلا روهمج ةبيلع

 ٠ ىرعسذشألا ىسوم

 ضورفلا باحصأ ىف ةماع ةرظن
 ءاج ام انحرشو 6 اهانبم دقق ضورفلا باحصأ لاوحأ هده ل

 نوناقلا ذخأ ام نييتيل « فالخلا عضوم ق ءاهقفلا فالتخا اني مث نوناقلاب

 لصألا ىلإ عجريخ « ةقيقد ةخرعم هل' ىهقفلا رددصملا فرعم هدو ٌكرتامو اهنم

 ٠ عوجرلا ىلإ ىضاقلأ رطضي ام دجو نإ « هنم قتشا ىذلا

 باحصأ امثأد نونوكي نم ضورفلا باحصأ نم نأ مدقت امم نيبت دقو )1(

 نونوكيو ضورغ باحصآ نونوكي نم مهنمو 4 طق تابصع نوكي الو « ضورف

تابصع نونوكيو ضورخغ باحصأ نونوكي نم مهثمو ©« مهسفنأب تابصع
 « مهريعب 

 الو « ضورخ باحصأ الإ نونوكي ال ةدجلاو مآلاو « مأل ةوخإلاو ناجوزلاخ

 دوجو مدع دنع مهسفنأب ةبصع نانوكي دق دجلاو بآلاو « طق ةبصع نوئوكي

 هذه ق امهنم دحاو لك نآل' ع ثنؤم ثراو عرف دوجو دنعو « اقلطم ثراو عرخ

 ٠ ىقب ام هل نوكيف « ركذ لجر ىلوأ نوكي لاحلا

 لثمو « بآل وأ قيقشلا خألاب ةبصع امهنم لك نوكت بآلاو هقيقشلآ تخآلاو

 داق نيالا تنئبو ؛ نيالاب ةبصع نوكت دش تنئبلا نإفف 6« نمالا تنبيو تنيلا كلذ

 ٠ هعضوم ق كلذ انيب دقو « نبالا نياب ةيصع نوكت
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 نامرح بجح بجحي أل نم ضورفلا باحصأ نم نأ نيبت دقو( ب
 مألاو بآلاو تنبلاو ناجوزلاخ « انايحآ نامرح بجح بجحي نم مهنمو : طق
 ق نكلو « لقألا ىلإ رثكألا نم مهيبصن لقتني لب « نامرح بجح نوبجحي ال
 ٠ ةعضوم قى نيب ام ىلع «“ نامرح بحح نوبجحي دق نوقاسلاو « قاقحتسالا ةرئاد

 عبرلاو نمثلا ىه ىلاعت هلأ باتك ق ةردقملا ضورفلا نأ نيت دقو (ج )
 هقحت سم م انحرش امم نيام دسك و 34 ناكلثلاو ثلثلاو سدسلاو 4 فصنخلاو

 ٠ اهنم ضرف ىذ لك

 دحاو لك نايب نكميل اهلصأ دحوي اهضعب وأ ضورفلا عامتجأ دنعو
 * ضورغلا جراخمو لكاسلل لوصأ ركذن كلذلو : أهنم

 ةقيراطو :لئاسلا لوصا نايبل نويشزفلا «دسقعي باب اذه 16
 ةكرتنأ ق هعئاش اصصح ةيصئخألا فرعتخ « ماهسلاب ثرأو لك ةصح جارختسا

 « اهنايب دعب نم ةكرتلا اهيلع مسقت ثيحب « اهيف ىلاملا رادقملاب هنيبم ريغ
 لصآ ةفرعمب هنإ مث « ماهسلاب هتابب دعب لاملاب ثراو لك رادقم فرعيو
 ىلإ ةيجاح ةمث نوكي ال ماهسلاب ثراو لك بيصن رادقم ةغرعمو ةلآسم لك
 ةكرتلا رادقم ملعي نأ لبق ثراو لك ةصح ةغرعم نكميف « ةكرتلا رادقم ةفخرعم

 ةصح ةفرعم ىرورضلا نمو « الاوط ادامآ قرغتست دق اهتخرعم نإخ « نييعتلاب
 ٠ ةلأسملا لصآ ةفرعم ريغ نم نيبتسم ال اذصهو « كلذ لبق اهيخ ثراو لك

 ماهس ةخرعم نكمد تايصع اعممج ةثرولا ناك نإ هنأ كلذ لييس ق لوقنو

 ركذلل نوكيف « ةثونألاو ةروكذلا ثيح نم مهلاحو 6 مهدد ع ةخرعمب « ثراو لك
 تاقمقش تاوخآ عبرأو ءاقشأ ةوخإ ةثالث ةثرولا ناك نإخ 6 نييثنألا ظح لثم

 ةوخالإ ماهس نوكتف « نيتخأ بيصن ذخأي خا لك نآل « ةرشع نم همسقلا تناك

 نم دحأاو اهنم تخأآلل « ةرشع عومجملا نوكيو « ةعبرا تآوخآلا ماهسو 6« ةتس
 ٠ ةرشع نم نانثا خالتو ؛ ةرسشع

 هبيصن جرخم ريثتعا دحاو شرخ بحاص ةلآسملا ىف ناك نإو - 4
 ناك اذاخ 6 هيبصت ىلع لاذدلا رسكلا مام وه بيصنلا جرخمو ع ةلأسملا لصأ

 « ةثالث وه ةلآاسملا كصأ نوكيو « ثلثلا قحتست مألا نام مأو بأ ةلأسملا ىف
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 اأو ةسجوز ةثرولا ناك نإ « نامهس هردقو ىقابلا بأللو « مهس مألل نوكيف

 باللو مهس اهل نوكيف « عبرلا اهل ةجوزلا نآل « ةعبرآ نوكي ةلأسألا لصأف
 لعج تايصعلا ددعتو دحاو ضرفخ بحاص ناك نإو « مهسأ ةثالث ىقايلا

 ؛ انباو اتنيو « اجوز كرت قوتملا نوكي ناك « ضرفلا بحاص بيصن جرخم اضيأ
 6 ادحلأو جوزلا د خي ةعمرأ ةلآسملا لصأ نوكبو ؛ ميرلا قحتسي جوزلا نام

 « نامهس نيآلل نوكيخ « نييثنألا ظح لثم ركذلل تنبلاو نيالل نوكي ىقادلاو

 ٠ دحأو مهس تنيللو

 وه ةلأسملا لصأ ناك ةئآسملا ف ضورفلا باحصأ ددعت نإ اه

 جراخملا هذه دحأ نوكب دقو « اهلك جراخملا ىلع ةمسقلا لمقب ددع 0

 © نبأ نيإو « نبأ تنبيو « تنبو « ةجوز نع قوت دق ناك اذإ ( 1)

 تنيو ندالا نبال ىقابلاو ؟ فصنلا قحتست تئنيلاو « نمثلا قحتست ةجوزلا نإ

 بيصن جرخم وهو « هينامث ةلآسملا لصأ نوكيو « نييثنألا ظح لثم ركذلل نيالا
 ىقابلاو « مهسآ ةعمرأ تنبلا تقحتساو « امهس اهنم تقحتسآ دقو « ةجوزلا

 نوكيف مهسأ ةئالث وهو « نييثنألا ظبح كلثم ركذلل نيالا نياو نيالا تنيل

 ٠ نيالا نبال نامهسلاو « مهس ىثنألل

 ( ةقيقشو اقتخأو امأو ه ابآو « اجوز كرت دق فقوتملا ناك اذإو ( ب )

 قحتسي بأآلاو « سدسلا قحتست مألاو « فصنلا قحتسي جوزلا نإخ بآل اخأو

 جوزلل ةتس ةلأسملا لصأ نوكبو « بآلا دوجول « حلاو تخألل ءىث الو « ىقايلا

 ٠ نامهس هردقو باليل ىقاعلاو 6 دحأو مأللو هثالث اهنم

 : عيرلا قحتسي جوزلا نإ « ةنبأو « اأو « اجوز ةثرولا ناك اذإو (ج)

 لصأ نوكيو « فصنلا تنيلاو « بيصعتلاب ىقابلا عم سدسلا قحتسي بألاو

 -- وه ةتسو « نينئأو « ةعبرأ ىلع ةمسقلا لبقي ددع رغصأ نأل ٠؟ ةلاسملا

 ضورفلاب نيئثأ بألاو « ةتس قحتست تنيلاو ؛ مهسأ ةثالث جوزلا قحتسم « 1

 » بفسمعتلاب ادحاوو

 ةجوزلا نإ « ةقيقش اتخأو « اتنبو « امأو ؛ ةبجوز ةثرولا ناك اذإو ( د (

 تخألاو سدسلا قحتست مآلاو « فصنلا قحتست تقبلاو « نمثلا قحتست
 لسكقي ددع رعصأ َكْنَذ نأل ؟4 ةلأسللا لصأ نوغيو « ىقانلا دضأت ةقيقشلا
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 وحتستو ؛ ةثالث ةجوزلا قحتست كلذ ىلعو « نينثاو ةتسو ةينامث ىلعةمسقنا
 هردقو ىقابلا تخألا قحتستو ؛ امهس رع ىنثأ تنبلا قحتستو : ةعدرأ مألأ

 ٠ مهسأ ةسمخ

 ٠ 51 نوكي دقو 1١١ نوكي دقو + نوكي دقو " نوكي دقو ؛ نوكي دقو
 بحاص كانه ناك اذإ ةلآسملا لصأ ىلع مسقت ةكرت ةمث تناك اذإ هنأو

 لقتني كلذبو « اهلاوم١ نم هماهس صخ ام ةثرولا نع دحاو لك ىطعبو ٠ ضرف
 نامل هراتتعم نايملا ىلإ ةمريدقتلا بسلا وأ ماهسلاب ةتايب نع بيصخأأ

 نأ تعم م هأل وت نأ ىبتأستح ىأ عيطتسي سعف ريخآلا لمعلا ناد 3 هكرتنا كلها نم

 ٠ اهرأدقم نييعت ريغ نم اهبسنب قوقحلل هنيبملا ةردقملا ماهسلأ نأيب ضرفلا ىلوت

 قيرخ هقحتسم ىذلا ماهسنأ نم ردقلا نوكب دقو : حيحصتنأ - 1/

 هنإخ « انباو « اتنبو ؛ ةجوز هثرولا نوكي نأك « مهيلع ةمسقلا لبقي ال ةئرونا نم
 صخو : امهس أهنم ةجوزلا تقحتسا . ةيئامث ةلآسملا لصآ نوكي لاحلا هذه ىف

 .رادقم هفرعم داردو <« ةئالث ىلع ةمسقلا ليقت ال ىهو « ةعبس هتخ'و نمالا

 ماقرأ اهنألا روسكلاب نيفت نا حصي 0 ماهسلاو 3 ماهسلاب دصحأو لك بمصت

 برضي ناب حصت كلذلو : روسكلا دعبتست هيلج هحضاو بسنلا نوكتنو « ةيضرف
 نم اردق هدرفمب ثراو لك قحتسي نأ هعم نكمي ددع لقآ ىف هلآسملا لس

 فيعضت وه نذإ حيحصتلاف « ةثالث انه وهو هيف رسك ال « حيحص مقرب ماهسلا
 ددع لقإ ق فرضمف « رسكلا ةثرولا دحأ بعصت لخدي امدنع هلاسملا لصأ

 : ةلثمألا ضعب كلذل برضنلو ء رسكلا كلذ هعم لوزي نأ نكمي

 هنإخ « اتنبو < نبا تائب ثالثو « بأل اتخأو «٠ اجوز ةثرولا ناك اذإ (؟)
 نبالا تائب ثالثو « فصنلا تنيلاو « ىقايلا بذل تخألاو ؛ عمرلا جوزلا قحتسب
 < تنيلا تقحتساو ” جوزلا قحتسا ١؟ وه ةلآاسملا لصأ نوكيو « سدسلا
 نيمهسلا نكلو « دحأو مهس تخآلا صخو « نيئثا ثالثلا نبالا تانب تقحتساو

 ريصيخ ةثالث قف برضي نآب ةئأسملا لصأ ححصيف ه ةثالث ىلع ةمسقلا نالبقي ال
 « نامهس ةدصحاو لكل 5 نبالا تابنيو 16 تنئملاو ه جوزلا ىطعيو < "5
 ٠ بل تخألاو
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 ةجوزلا نإبق « امأو نبا نبأو ٠ نبا تنبو : ةجوز ةثرونا ناك اذإو ( ب )
 ناذخآب ةيصع ندالا ندأاو نيالا تنئدو « سدسلا قحتست مآلاو ٠ نمثلا قحتست

 مآلاو ١ ةجوزلا تقحتسا ١4 ةلآسملا لصأ نوكيف « نييثنألا ظح لثم ركذلل ىقابلأ

 « نييثنألا ظح لثم ركذلا امهنيب نوكي !١ هردقو نبالا نبأو نبالا تنبل ىقابلاو 5
 نوكيف ” ى هلاسملا لصأ برضيف : ةئالث ىلع ةمسقلا لمقب ال ١7 ددعلا نكلو

 ٠7 نبالا تنب تقحتسا ه١ ةيصعللو 1؟ مالنو ١ ةجوزنل نوكي كنذ ىلعو ”؟
 0 ندالا ندأو

 نإف تاقيقش تاوخأ عبراو اتنبو امأو « نيجوز ةثروئا نثك اذإ ( ج )
 ىقابلاو فصنلا تنيلأو ؛ سدسلا قحتست مآلا و + ةكرتلا نمد ناقتحتست نيتجوزما

 ٠؟ فصقلاو 7  نمثنأ . ؟؛ ةلأسملا لص نوكي كلذ ىلعو ٠ عيرألا تاوخال

 لبقي ال نيتجوزلا بيصن نكلو « تاوخألل ىه . ه - ىقادلاو 5 سدملا و

 جاتحن كلذلو - 4 ىلع ةمسقنا لبقي ال تاوخألا بيصنو  ؟ ىلع ةمسقلنا
 6 ق برضلا نآل « رخآلا نع ىنغت امهدحت نكلو : رهاظلا ف نيحيحصت ىلإ

 ٠ 50 ريصيخ ؛ ى هلأسملا لصأ برضي كلذ ىلعو ” ىف برشلا نع ىنغي

 لوعتا

 نوكي نآب ةلأسملا لصأ نع ماهسلا ددع ةدامز هاأثعم لوعلا 0 ال

 دحأوتأ ىلع درب اهعومجو 4 ةبصخأ ةوع اوقحتسا دق ضورفلا باحصأ

 صقني لب « الماك هييصن مهس ىذ لك ذخأي ال لاحلا هذن_ه قو « حيحصلا

 امامت ةيصنئألا عم قفتت بسنب صقئلا نوكي ىحلو « ةدايزلا هذه ةيسئب ةنم

 ىطعيو ؛ ةلأسملا لصأ الوأ جرختسي نآب كلذو  لوسعلا ةقيرط ىلع ءاهقفلا راس
 نيبتيغ « ماهسلا عمجت مث ء لصألا كلذ ساسأ ىلع هماهس ضرف بحاص لك
 ىلع مسقت الو« ماهسلا ددع ىلع ةكرتلا مسقتخ « ةلأسملا لصأ نم رثكآ اهنأ

« ةقيقش تخأو مآو جوز ةلآسملا ىف ناك نإ ؛ الثم كلذل برضنلو « ةلأسملا لح
 

 « حبحصلا دسحاولا نم رثكأ ةيصئاألا نوكت لاحلا هذه ق هتاف 2 بذل تخأو

 ٠ اذكه مستقيو

 تخألاو « فصنلا جوزلا ىطعيف « هبيصن ضرغ ىذ لك ىطعي .- الوأ

 ٠ نيثلثلا ةلمكت سدسلا بآل تخآلاو ؛* سدسلا مآلاو « فصنلا ةقيقشلا

 د !©#



 « ةثالث اهنم جوزلل نوكيف ٠ ةتس وهو « ةلأنسملا لصأ جرختسي  ايناث

 نوكيف « دحأو بأل تخأللو « دحاو مأللو « هثالث هلثم ةقيقثلا تخأللو

 ىلع ةكرتلا مسقتو « نيدئاز نينثاب تلاع دق نوكتو « مهسأ ةينامث عومجملا
 قحتسيو ف 0 مهسلا بيصت نوكي نأدف ىتكام تناك اذا « ماهسلا دع

 ٠8٠ بأل تخألاو ؟5 مألاو عابو ةقيقشلا تخآباو ٠ به جوزلأ

 دصحاو لك هصقن ام نوكيو انمث سدسلاو « نامثآ ةثالث فصنل هلأ رص دقف

 ٠ دحأل ملظ ريغ نم رخآلا هصقن ام ةيسنب وه

 ىه لوعت ىتلا لئاسملا لوصأ نأ ءارقتسالاب اندحو دحملو ت اذ 16

 لوعي ام نيبنلو ٠ ؟4 هلصأ ناك امو « رشع ىنثآ هلصآ ناك امو ةتس هلصأ ناك ام
 + لوصألا هذه نم لصأ لك هيلإ

 |و « ةعببس ىلِإ لوعت دق اهنإخ « ةتس ةلاسملا لص] ناك اذإ (1
 2 ةعببس ىلإ ل 9 ا

 ٠ ةرشع ىلإو © ةعست ىلإو « ةينامث

 ذي جوزلا نأ 6 ناتتققش ناتخلآو جوز ةعمس ىلإ لوعب أم لاثمو

 امهماهس ددعو « نيثلثلا ناذخأت نيثتخألاو ©« هثالث هل ماهسلا ددعو فصنلا

 + ةعيس عومجملا نوكيف ٠ ةعيرأ

 ذخأي جوزلا نإخ« مآو « بآل ناتخأو جوز : ةينامث ىلإ لوعي ام لاثمو
 ةعبرأ امهردقو « نيئلكلا ناذخأت بذل نيتخأآلاو 6 مهسأ ةكالث هردقو فصخلأ

 ٠ مهسأآ ةينامث عومجملا نوكيف 2 مهس هردقو 6 سدسسلا مألاو ٠ مهسأ

 4 مآل ناوخآو 4 ناتقفقش ناتخأو 6 جوز : ةعنسست ىلإ لوعب ام لاثمو

 امه ردقو « نيكلثلا ناذخأآت نيتخألاو « ةثالث هردقو فصنلا ذخأي جوزلا نإيخ

 ٠ مهسأ ةعست عومجملا نوكيف « نائثثا هردقو ثلثلا ناذخآب مأل نيوخألاو « ةعبرأ

 تخأو ةقدقش 7 تخآو جوز ةلاسملا ق نوكب نأ ةرشع ىلإ لوعب ام لاثمو

 ةقيقشلا تخأللو ٠ مهسآ ةثالثب فصنلا جوزلل نوكيف « مأو « مأل ناوخآو « بآل

 نيمهسم ثلثلا مل نيوخآللو « دحاو مهم سدسلا بآل تخاللو « هلثم

 ٠ ةريشع عومجملا نوكيف دحاو مهسي سدسلا مأآللو
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 ةسمخو « رشع ةئألث ىلإ لوعت دقخ رشع ىنثا ةلأسملا لصأ ناك اذإو ( ب )
 ٠ كلذ ىلع ةلثمألا برضنلو ء رشع هعبسو <« رشع

 تخأو مأو ةجوز ةلآسملا ف نوكي نأ ١١ ىلإ لئاسملا نم لوعيب ام لاثم

 ةعبرأ مألاو « مهسأ ةتس تخألاو « مهسأ ةثالث ةجوزلا قحتستو ١١ ةلآسأل

 « ناتنبو جوز ةلآسملا ق نوكي نأ ١١ ىلإ لئاسملا نم لوعي ام لاثمو
 بآللو سدسلا مأللو - ناثلثلا نيتنيلل و« عيرلا جوزلل نوكي هنإف 4 بآو مأو

 ةينامث ناتنبلاو ء مهسأ ةثالث جوزلا قحتسي 1١ نم ةلاسملا لصأ نوكيو « هلثم
 ٠ امهس رشع ةسمخ عومجملا نوكيخ « نيمهس مألااو « نيمهس بألآو ؛ مهسأ

 ء باي ناتخأو « مأو + ةجوز ةلآسملا ف نوكي نأ 1١ ىلإ لوعي ام لاثمو
 سدسلا بآللو ؛ مهسأ ةثالث هردسقو « عبرلا ةجوزلل نوكيغ « مألا ناوخأو
 نيوخأللو 4 مهسأ ةينامث امهردقكو 34 ناثلثلا فى نيتخألللو ف نامهس هردقو

 »و امهسس رشع ةعبس عومجملا نوكبف ؛ مهسأ ةعدرأ هردقو ؛ ثاثلا مآل

 « نيرشعو ةعبس ىلإ الإ لوعت ال اهناخ ؟4 ةلأسملا لصأ ناك أذإو ( ج)
 ةجوزلا نإف « بآو « مأو « ناتنبو * ةجوز ةلآسملا ف نوكم نأ كلذ لاثمو
 ناقحتست ناتنسلاو « هلثم مألاو « سدسلا قحتسي بألاو « نمثلا قحتست

 : مهسأ ةثالث ةجوزلل نوكيو « نيربثعو ةعبرآ نوكي ةلآسال لصأو « نيثلثلا
 ةعيس عومجملا نوكيف « امهس ريشع ةتس نيتئبللو « ةعبرآ مأللو « ةعيرأ بآللو

 ٠ (”)امهس نيريشعو
 عيزوت هنأ ىريو © هتلثمآو هروص ىه هذهو ؛ لوعلا وه اذه 8١و

 نوكي ةنإغ ؛ حيحصلا ,دصاولا نع تدأز اذإ « ضورفلا باحصأ نيب لداع

 اذإ نويدلا لثم كلذ ىف هلثمو « ةيلصألا اهريداقمب ال ء اهبسنب اهنيب عيزوتلا
 كلذكخ « مهنويد ةبسنب مهنيب اهتميق مسقت اهنإف «٠ اهدادس نع ةكرتلا تقاض
 اهبسنب اهباحصأ نيب تعزو اهلك ةردقملا ضورفلا عست نأ نع ةكرتلا تقاض اذإ

 تداز اذإو © اهصنو نوناقلا نم ( 15 ) ةداملا ةيتعمج دق لوعلا ماكحأ (/9)

 . مهئابصنأ ةبسنب مهنيب تمسق ةكرتلا ىلع ضورفلا باحصأ ءابصنا

 ل ا



 ىلإ رظن ريغ نم ماهسلا ددع ىلع ميسقتلا ىهو « لوعلأ ةقيرط !وراتخأو
 كرتلا ميسقتل اهعومجم ريتخاخ * بسنلا نبت ىتلا ىه ماسلا نأل ؛ ةلاسلل لمأ

 ىضر رمع هيلإ لصو دقلو « قيرط برقأ نم لدعلا قئقحتم د كلذفو : هيلع

 هب مكح هنأ ىورو ؛ لوعلاب مكح نم لوأ ناكذ < ةذفانلا هريس هع نا

 ةلاسم قورافلا دهع ىف عقو هنأ ىوري ةهنأخ <« هنع هللا ىضر سايعلا ةراشأب

 هنع هللا ىضر سابعلا راشأف « اهيف ةباحصلا رواشف « اهضرغ نع اهجرخم قاض
 « دحلأ هركنب ملو 2« كلذ ىلع هوعيأتخ «٠ ضكارفلا اوئمعأ لاقو ؛ لوعلا ىلإ

 نب رمع ضقارفلا لاعا نم لوآ » : لاق هنأ سابع نبا نع ىرهزلأ ىورو

 مكياأ ىردأ ام هللاو : لاق ؛ اضعب اهضعب عخادو * « ةيلع توتلأ ل باطخلا

 وه اكيش دجآ ام » : لاقخ ٠ اعرو اءرما ناكو + ٠ رخآ مكيأ الو « هللا مد

 ام قح ىذ لك ىلع لخدأو صصحلاب مكيلع لاملا مسق' نأ الإ ىل عسوأ

 دقخ « هنع هللا ىضر ىلع نع لوعلأ ىور دقو + « ةضيرفلا لوع نم هيلع لخد
 تللع ه ةلاسملا نآل «افست اهنمك راهو : لاقفا ةحوزو نونو نيكني لكم
 ٠ انمث لصألا ىف تناك ام دعب ؛ اعست مهسألا ةثالث تراصخ « نيرشعو ةعبس ىلإ

 ا ادع نأ هفلاخ 0 ب روهمج ةقفاوم عمو

 اا ير ا 0

 ةيسئب ىقايلا بآلو ةقيقشلا تخأاللو الماك اهبيصن مآللو « الماك فصنلا جوزلل

 ا 30- بهذملا 0

 ا ا اا 0

 هنإ ىلع ىنيم لوعلا ذإ لوعلا هيلع ماق ىذا ساسألا راهني كنذ ىلعو « اهتوقل

 كل ايلا ل ل لل ىآ ىرديال

 بيصعتلا ىفش « بيصعتلا لاح ىلع ضئارفلا ةداىز لاح ساقت هنآ . امهيناث

 ضراعت لئاسم قو « هذخآت تناك امم لقأ ضرفلا ةبيحاص ذخأت ريغلاب

 نوكي اال هب ةبصع نوكي نم ضئارفلا باحصأ ضعب ىلع اندز ول ضئارغلا
 اخآ ةلآسملا ىلإ انفضأ ول « ةقيقش تخأو جوزو مأ نوكي ام لاح ىفغ ٠ عزانت



 ذخايس جوزلاو « سدسلا ذخأتس مآلا نآل « ضئارفلل عزانت ناك ام اقيقش
 1 رقتسألابو « ىقابلا قيقشلا خألا عم ذخأت ةقيقشلا تخآلاو « هفصنلا
 بصعت نأ نكمب ناك ضرخ ةيحاص  ةكرتلا نع ضورفلا 0

 دعب ىقايثأ ذخشأتخ ركذلا دحو ول امك اهلاح ضرفغت كلذ ىلعو « ريعل أه

 ٠ لاوزلا لبقت ال ىتلا ةتباثلا ضورفلا باحصأ
 هيف لاق كلذلو ؛ دبج ىهقف ساسأ هل ىأرلا كلذ نأ اذه نم ىرتو

 ناكو هرمأ ىفمأف لدع مامإ سابع نأ مدقت هنآ الول * ىرهزلا باهش نبا

 ذخأ ول هنئأو ملعلا لهآ نم نانثا سابع نبا ىلع فلتخا ام اعرو اءرمأ

 الو موكشم نأ نوك انمطل © ةيضقارا كار ند تك بهذل نيا نبأ انعدم
 ق ذخأت الو ٠ ضرفلا لاح ف ذخآت نأ كلذ ساسأ نأ ذإ موكشم نبا نبا
 رادقم عم سشرفلا رأ داقم ب راقتل بهذملا اذه قطو بيصعتلا لاح

 هئاحمس ناو ؛ لكاسملا صضعب نيب ىلقعلا رغانتلا كلذ لقلو ُ بيصعتلا

 ٠ ملعأ ىلاعتو

 ةيبسنلا تابصعلا

 مهقح نوذخأآي نيذلا مهو مهتبصنأو ضورفلا باحصأ انبب م

 ةيبصعلاو 6 ةيبستلا ةيصعلا مهو : مهيلي نميخ مثكتن نآلاو ء الوأ ةكرتلا نم

 دقو : روكذلا هتبصعو قتعملا ةيبيسلاب داريو « ةيبيسلا ةيصعلل ةلباقم ةيسستلا

 ىوذ قبستو « درلا قبستو « ةرشابم ةيبسنلا ةيصعلا ىلت ىضاأملا ىف تناك
 ىوذ نعو درلا نع ةرخؤم ىه نآلاو « نيجوزلا ىلع در ةمث نكي ملو ماحرألا
 ٠ ماعرآلا

 نم مهتلزنم لزني نمو روكذلا نم تبملا براقأ مه ةيبسنلا ةبصعلاو
  بألاو « نبالا نياو ؛ نيالاك « ىثنأ تبملا نيبو مهنيب طسوتت ال نيذلا « ثانإلا

 ةبيبعورخ © بذا قيقس ث معلاو 4 بذل حلاو 4 هنمأو قيقشلا خألاو بذا ىمبأو

 ٠ خلإ نبالاو تتبلاو « اذكهو ء روكذلا

 ى مهنأ كلذ ىنعم سيلو « ضورفلا باحصأ دعب ميسقتلا ىف مهتبترمو
 دنع هنأ دارا لف ء قاقحتسالا ق مهتلمج ف ضورفلا باحصأ دعي

 لثم ركذلل « ةبصعلا ىقابلا ىطعي مث « الوأ ضورفلا باحصأ ىطعي ةكرتلا مي
 نم نوكي دق هنأل « قاقحتسأ بيترت ال ميسقت بيترت بيترتلاخ « نييثنألا ظح

 ب ا©ال



 لصألاخ « ناصقن وأ نامرح بجح ضورفلا باحصأ ضعب بجحي نم ةبصعلا
 اعيمج تاوخللاو ةوخإلا بجحب ركذملا عرفلاو 6 ملا دالوأ بجحي ركذملا

 ٠ اذكهو « ناصقن بجح مألآ بجحيو « نامرح بجح

 بيترت مهعومجم ف ضورفلا ىوذو « مهعومجم ق تابصعلا نيب بيترتلاخ
 ٠» ةيولوأ بيئرت ال ةمسق

 ةثالث ىلع موقي بيصعتلاب ثيروتلا هيلع ىنب ىذلا لصألاو »8 ١
 : نومأ

 سصذلا مكدالوأ ىق هلأ مكيصوي » : دالوألا نآش ى ىلاعت هلوق  اهلوأ

 لدف سحدسلا بآلاو ملا نم لك قاقحتسا كلذ عم نيبو « نييثنألا ظح لثم

 ظح لثم ركذلت ٠ نيبيصنلا دعب ىقابلا نوذخأي دالوقتا نأ ىلع اذه
 ةوخإ اوناك نإو » : تاوخآلاو ةوخإلا نآش ق ىلاعت هلوق كلذكو ٠ نييشنألا

 ةهج نآ ىلع ةيآلا هذه تلدغ « نيشئألا ظح لثم ركذلاخ ءاسنو الاجر

 ةيحاص ىثنآلا نآ ىلع ناتبآلا لدت امك « ةيبسنلا ةبصعملا تاهج نم ةوخإلا

 ةبصع نوكت ذإ « روكذلا نم ةبارقلا ىف اهتجرد ق نوكي نم اهعم ناك آذإ ضرفلا

 * اهظرغ كرتيو « هب
 لجر ىلوةلنخ ضئارفلا تقيبأ' ام » : ملسو هيلع هللا ىَلص هلوق  اهيناث

 فى درو امك « ركذ لجر برقآ ىآ ةبارقلا ىف ةيولوألا ةيولوألاب دارااو « ركذ

 نم الإ نوكي ال بسنلاو « بسنلا ةيحان نم وه آمنإ برقلآو ©« تاياورلا ضعب
 لصتي لاجرلا نم بيرق لكل بيصعتلا تيثأ دق ثيدحلا اذهو ٠ بألا ةهج
 ىأ ىف لاصتالا ف ءاسنلا درفني ال ىآ « لاجرلا قيرط نع ايبسن الاصتا تيملد
 ددعت اذإ هنأ ىلع لدي كلذ ىلع هتلالد عم ثيدحلاو « تاقبطلا نم ةقيط

 ةوسق ىف وأ ةجردلا ىف تيملا نم برقلاب حيجرتلا مهنيب ظحول < تابصعلا
 ٠ ةياربقلا

 ةبارق نود لجرلا ةبارق ىه ضورفلا ريغ ىف ةريتعملا ةبارقلا . اهثلاث
 « ثيروتلا لص تابثإل ال حيجرتلل ىثنألا ةبارق لخدتخ « حيجرتلا دنع الإ ىثنألا
 الإ لصكلا ىف ةبصعلا نوكي ال بيصعتلا ق كصألا ىه ةلوجرلا نأ بيس هئأو

 اهعم ناك نأك ؛ ضرخ ةبحاص نوكت امدنع الإ ةيصع ءاسنلا نوكي الو « الاجر

 اهررق ىتلا ةبسنلا نوكت ىكل « هب ةبصع نوكتف ء خألا ةلزنم ىف وأ ء اهل خأ
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 ةيحاص تيطعا ول ذإ « نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي نأ ىعو « ةمئاق عراشلا
 ىهو ؛ ائيش ذخأآي ال وأ ٠ هنم رثكأ نوكت نأ ىلإ كلذ ىدأل اهضرخ ضرغفلا
 ٠ ىثنألاو ركذلا نيب ةررقملا ةيعرشلا ةبسنلا رمتستل « هب ةيصع تلعجخ « ذخأت

 صنلا دورول « َكجرلا ماقم ىثنألا اهيخ ةتماق ةيئانثتسا ةروص اذه ريغ قو
 ٠ ثنؤملا ثراولا عرفلا عم بآل وأ تاقيقشلا تاوخألا لاح ىهو « كاذب

 ملكتنلو * تابصعلا ثيروت اهيلع ماق ىتلا لوصآلا ىه هذه ١8

 : ماسقأ ةئالث ىلإةيبسنلا ةبصعلا مسقنت
 طسوتلاب درفتت ال نيذلا براقألا نم روكذلا مهو ؛ سفنلاب ةيصع (1)

 قيقشلا خالاو ؛« دجلاو بألاو « نبالا نيأو « نبالاك « ىثنأ تملا نبو مهنيب
 نم لصألا  ةبصعلآ نألل « بيصعتلا ىف لصألا مه ءالؤهو ٠ خلإ .٠+ بذل وأ
 ٠ هرامذ ىصحتو « صخشلاب طيحت ىتلا ةبصعلا مه ذإ؛ كاجرلا لبق

 ى نوكي ىئاللا ضورفلا بحاوص ءاسنلل نوكتو « ريغلاب ةيصعو ( ب )
 ع هب ةيصع نوكتف © هسفنب ةيصع نوكي ركذ لِجر نهتقبطب قحلي ام وأ نهتقبط
 ٠ نارمآ ققحتي نآ ريغلاب ةبصعلا ققحت طرشخ « نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكيو

 نم اهعم نوكيو ؛ لصألا ق ضرغ ةيحاص ىثنألا نوكت نأ ( امهدحأ )
 ةنباف « هي ةبصع نوكت ال ضرغ ةبحاص كصألا ىف ىه نكت مل اذإخ « اهيصعي
 ٠ ضورفلا باحصأ نم تسمىل اهنأل' « خألا نماب ةيصع نوكت ال قيقصشلا ألا

 ٠ معلاب ةيصع نوكت ال بألا ةقيقش ةمعلاو

 « ةدحأو ةبارق ةوقو « ةدصحاو ةجرد ىف انوكي نأ ( نيرمألا ىئاثو )

 ألا بصعي الو « بألا خلا بصعي الو ؛ ةقيقشلا تخألا بصعب قيقشلا حالا

 ؛ ةجردلا تدحتا نإو 2« ةدحاو تسيل ةبارقلا ةوق نآلا * ةقيقشلا تخألا بأل
 ىتلا ندالا تثنئد ؛ نيالا نأ نبأ بصعت لاح الإ ةجردلا داحتا نم نئئسد ملو

 ذخأت نأ ىلإ ىدآل اهيصعب مل ول هنألا « هيلإ تجاتحا اذإ هنم ىلعأ نوكت

 تانب نم تنبلا ةلزئمب اهنم اهنأ عم « نبالا تنب ذخأآت الو « نبالا نبا تنب

 اذإ ابمأ < هيلإ تجحاتحا نإ هب ةبصع تلعج ذوذشلا اذه لثم ىدافتلخ ندالا

 ٠ طق هب ةبصع نوكت ال اهنإخ « هيلإ جتحت مل
 سها



 وأ ؛ تاقيقشلا تاوخآلا ف رصحنتو « ىثنأ الإ نوكت ال ريغلاب ةيصعلاو
 ٠ ءانمألا ءانمأأو 6 ءانبألا عم نيالا تانمو تانملاو 6م ب وأ قيقشل أ ألا عمد بآل

 ءاطعإبب دوعسم نأ نع دراولا رثذيا نيديروتم درو دقو « تنؤملا ثراولا عرفلا

 ٠ ةتباث ةحيحص ةنس ناكف ملسو هيلع هللا

 : عيرأ اهتاهجو ه ةمصعلا ماسقأ هذه 01

 تماد ام لزن نإو ٠ نيالا نبأو « ندالا ىهو ؛ ةونهملا ةهج  ىلوذلا ةهجلا
 تابصع نونوكي ةهجلا هذه فق روكذلاو « ىثنأ قوتملا نيبو هئيب طسوتت ال

 ٠ نبالا تانب لاوحأ ىف انيب ام ىلع : مهيلإ

 ط_سوتت ال نيذلا لوصآلا نم رذكلا ىهو « لوصألا ةهج  ةيناثلا ةمجلا
 هده ق سيلو الع نإو حيحصلا دحلاو بآل كميل ىثنأ تيملا نيبو مهئيب

 ٠ طق هريغب ةبصع ةهجلا

 مهئيم طمسوتت ال نيذلا بآلا عورف ىهو « ةوخألا ةهج . ةكلاثلا ةهجلا

 نم ريغلاب ةبصع نكي ال ثانإلاو « مهسفنأب ةيصع روكذلاو ىثنأ تيملا نيبو
 دوحو دنع ريعلا عم ةبصع نانوكت امك « بآل وأ ةقيقشلا تْحّكبلا الإ ةهجنأ هذه

 « تمول ثراولا عرخلا

 ىذلا وحنلا ىلع « مهتاوخأو ىلا وأ ءاقشألا ةوخإلا ةهجلا هذه لمشتو
 « طقخ روكذلا بآلا وأ ءاقشألا ةوخإلا عورخ اضمأ لمشتو « نهلا وحل ق هانركذ
 ٠ ريغلا عم الو ريغلاب ال طق ةبصع بآل وآ قيقشلا حآلا تنب نوكت الخ

 ع طقف روكذلا حيحصلا دحلا عورف ىو “ ةمومعلا ةهج  ةعيئارلا ةهجلا
 ةمعلا نكلو « ةيصع هيبآلا وأ بألا قيقسش معلاخ « دحلا ةجرد تلع امهم
 ةبصع نوكت ال معلا تنبو « ةيصع بألا وآ قيقشلا معلا نياآو ؛ ةيصع نوكت ال

 نهتقبط ىف نوكي ىئاللا ضرغلا تاوذ ىف ةروصحم ريخلاب ةبصعلا نآل كلذو « طق
 نكي ال ةوخإلأ تانبو « ماسمعألا تائيو تامعلاو ©« هسفثب ةيصع نوكي ركذ
 ٠ كلذك ةهصع
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 دجلا وهو ؛« مهلصأ توافت دنع ةمومعلا ةهج تاجرد بيترت ف ظحالبو
 ىذلا دجلا عرخ نم ةجرد برقأ لوألا دجلا عورخ نأ « برقلا ف حيحمملا
 برقأ اولزن امهم هعورفو بآلا وخل معلاخ « عورفلا ككاوأ لزن امهم ؛ هبلب
 : لوألا دجلل عرغ لوألا نأل « اوبرق نإو بآلل امع نوكي ىذلا معلا نم ةجرد
 اولزن امهم بيرق دجل عورخ لك اذكهو « ىناثلا دجلل عرخ ىناثلا معلأو
 ٠ دجلا نم اويرق امهم ديعبلا دجلا عورخ نم تبملآ ىلإ برأ

 هه تددتدعلت نإ تايصعلا تاحرد بيئرت دنع كلذ ظحالمو

 نبأ وأ قيقش أ وأ ء ههحو دج وأ هدحو نبا ناك اذإخ « هدحو ىقايلا
 ى هعزاني نم دوجو مدعل« هدحو ىقابلأ قحتسي هنإف 4 بألا مع وأ قيقش خأ

 ةهمج نم ناك نم مدقي مهنإف مهتاهج تددعتو تايصعلا ددعت اذإو
 ةهح ىلع ةومألا ةهج مدسقتو « بلا نم ىلوأ ندالا نإ 3 هريغ ىلع ةونملا

 ءاثدأ ىنع حيحصلا دحلاو ؛ مهئانبأو ةوخإلا ىلع بلا مد_قةيخ 2, ةوخآلا

 ةوخإلا دمجلا لاح ةدعاقلا هذه مكح نم ىنثتسا دقو + ةوخإلا

 بيصعتلا ق نوكراشي مهئإخ : هعضوم ى هانيب ىذلا وحنلا ىلع بآل وأ ءاقشآلإ
 ٠ انحرش أمكو « نآلا هب لومعملا وه أم ىلع ؛« سدسلا نع لقد الآ طرشي

 نبالأ مدقيف « ةجرد هرقأ مدق ةدحاو ةهج نم اوناكو اوددعت اذإو

 ريغلا عم ةبصع تناك نإ بآل ولو « تخألا مدقتو « قيقشلا معلا ندأ ىلع بذا

 ىلع اولزن امهم لوألا دحجلا عورأغ مدقيو « اقيقش ناك نإو ألا نبأ ىلع
 ذي انهون امك ةحرد برقأ مهنأل < واع امهم « ىناثلا دحلا عورخ

 ىوقآلاو + همارق ىوقألا مدق ةجردلا تدحتآو « ةهجلا تدصحتا نإو

 بآل هتبأرق نوكت نمم ىوقأ نوكي هنإخ « نيوبآل هتيارق نوكت نم وه ةبارق
 حلا نياو ؛ هيلع مدقيخ ع بأل آلا نم ةبارق ىوقأ قيقشلا حالاف « دحأو

 اميخ بيترتلا نوكي كلذك اهؤانبأو < بأل معلا ىلع مدقي قيقشلا معلاو « بأل
 ةهجرد ىو « ةدحاو ةهج نم اعيمج أوناكو « تايصعلا ددعت نإو 6« مهنيب

 كك هك
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 توافت ل ذأ * نيقدحتسم اعيمج أ وئاك : ةدهحاو مهتيأرق هوقو © ةدحلو

 0 ءاوس بيصعتلا ق نوئوكيف ٠ رخآلا ىلع مهدحأ حيجرتل ةحو الو مهند

 ةبيرصع نك بيصعتلا طورش نيفوتسا ثانإ مهي ناك اذإ مهنأ ظحالبو

 ٠ (*:)نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي نأ ىلع ريغلاب

 4 فورقلا باحصا د ىقانلا امئاد ودم هيلا لا اتحالب نأ سيو
 تباث وه امك اثيش ةنصعلا ذخآي ال ضورفلا باحصأ دعي ءىش قب + مأ نإخ

 -وز ةلآسملا ف ناك اذإخ : اهبف لوع ال ىتلاو : لوع اهب ىتلا لئاساا لك ىف

 امهنأل ءىش هتخآو بآل خالل نوكي ال هنإخ « بأل تخآو بآلا خأو ةقيقش تخأو
 ٠ ءىش قبي ملو ةيصع

 ؛ ١1 + ل/ا١| ©« ]2( ١5 داوملا ةمومعب ةتئيد ىيسنتلا ب صعتلابب ثرإلا امل.

 وأ * ضورفلا باحسأ نم دحأ دجوي مل اذإ 15  ةدام : اهصن اذهو ؟.
 ضورفلا دعب اهنم ىقب ام وأ ٠ ةكرنلا تناك ٠ ةكرتلا ىفضورفلا قرقتسن ملو ٠ دجو

 .٠ سسفنلاب ةييصع ( ١ ) : : عاونا ةثالث بستلا نم ةيصعلاو ©« بسثلا نم ةبصعلل

 . ريغلا عم ةيصعوا ١٠# ريغلاب ةيصعو(1؟])

 ُُث ثرإلا ىف سضعي ىلع اهسضعب مدقم ؛ عمرأ تايح سفنلاب ةيسعلل 1 ا/ ةدام

 هوه الا ١ ؟ ) . لزن نإو نبالا ءانبأو ءانيالا لمشتو : ةونبلا(١) : ىنآلا بيترتلا ىلع

 ا ةوذالا لمشتو ةوخالاو ( 7” ) . الع ناو حعرحصلا دحلاو بألا لمشتو
 ةمومعلاو ( ؟ ) . امهنم لك لزن نإو « بأل خألا ءاتبأو « نيوبأل خآلا ءانبأو : بآل ةوخإلاو

 اوناكأ ءاوس « الع نإو © حيحصلا هدج مامعأو ٠ هيبأ مايعأو تيملا مامعأ لمشتو
 . اولزن نإو مهئانبأ ءانبأو © اوركذ نم ءانباو ©« بآل ما نيوبأل

 مهيرق# ثرأآلل قحتسملا ناك ةهجلا ىف سفنلاب ةبصعلا تدحتا اذإ - ١1م4 ةدام
 ناك نمف « ةوقلئاب ممقتلا ناك ةحردلاو ةهجلا ىف اودحنأا نإف ©« تبيملا ىلإ ةحرد

 ةهجلا ىف اودحتا اذإف ٠ ةدحاو ةبرق اذ ناك نم ىلع مدع تيملل نيتبارق اذ

 . ءاوسلا ىلع مهنيب ثرإلا ناك ةجردلاو
 نإو نبالا تانب ( ؟) . ءانبألا عم تانبلا ( ١ ) : نه ريغلاب ةيصعلا ١11 ةدام

 نئرب مل اذإ نهنم لزنأ اوناك وأ اقلطم نهنجرد ىف اوناك اذإ لزن نإو نيالا ءانبا عم لزن
 ا بآل ةوخإلا عم بأل تاوخآلاو« نيوبأل ةوخإلا عم نيويأل تاوخألا ( ") . كلذ ريغب
 . نييثتألا ظح لثم ركذلل لاوحألا هذه ىف مهنيب ثرإلا نوكيو

 تاني وأ تانبلا عم بآل وأ نيوبأل تاوخألا : نه ريغلاعم ةبصعلا  ؟. ةدام
 لاحلا هذه قو «© نجورفلا دعي ةكرتلا نم ىقابلا نهل نوكيو © لزن نإو ©« نبالا

 ىف مهماكحأ ننخأيو ٠ بآل وأ ©« نيوبأل ةوخإلاك تابصعلا ىقابل ةبستلاب نريتعي
 . ةوقلاو ةجردلاو ةهجلاب ريدقتلا
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 دجو أذإ نوكت ىهو : ةكرتشما ةلأسملا تناك اذإ هنأ انه ظحالب نأ بجو

 مهرايتعاب نوذخأآي مهنإخ « ءىش مهل قبب مل ءاقشا ةوخإ مآل ةوخإلا عم

 ةلادعلل اقيقحت ثيروتلا ىف بآلا رابتعأ ىغليو « فصولا ف مهكارتشال « مأل هوخإ

 ٠ ةبياحصلا نم روهمجو رمع ىآر وه امك ٠ صوصنلا قيبطت

 قيقدلا قيبطتلا وه هانيب ىذلا وحنلا ىلع تابصعلا بيترتو - ١
 : « ركذ لجر ىلوألغ ضورفنا تقبأ امخ » ملسو هيلع هلل ىلص ىبنلا لوقل

 . قوتملا ءازجأ مهنأل . اهريغ ىلع تءدق ةونبلا ةهج نأ ىرت كنإخ ( ؟)

 ركذ اذإ هنآاكو « لصألل عرفلا ةيعبت هل نوعباتو ء هصخشك وأ « هصخش :

 اهل اعبت نوكي هنإف : رجشلاو ضرألا تاسوسحملا ف اذه لثمو « اوركذ دقف

 رمثناو رجشلا لثمكو : هيلع صني مل نإو ؛ اهنوعضم ىف لخد تركذ أذإ ثيحب

 ءىش نم اءزج دعي ءىن لك اذكهو ٠ هئومضم ى رمثلا لخد رجشلا ركذ اذإ

 ابيرق نوكيو « صن ريغ نم هركذ دنع لخدي هاوتحمو هنومضم فى ريتعب « رذآ

 نإو مهخ « مهنم ءازجأ مهنآل : مهئابآ مم ءانبألا لاح رابتعالا ق !اذه نم
 اوناكف ٠ قرعلاو سفنلاب ةلصلا ق مهنع اواصفني مل « دوجولا ف مهنع اولصقنا

 اينع نبالا رابتعا ىلع اورج سانلا نإو . هيف مهتفالخو مهلامب سانلا ىلوأ
 1 مهصاخشاك وهو ؛ هل مهلام ناكف « هدجو ةمأو هيب' ىنغم

 سيل بألا نآل بيصعتلا ف دادجألاو بألا ىلع ءانبألا مدق اذهلو
 برقآ بألا نإو ٠ هنيا ىلع بألا لمتشي امك « هيلع نبالا لمتشي الخ « نبالا ءزج
 ىلع بيصعتلا ى دالوألا مدق ىلاعتو هناحيس هللا نو « هدلو هيلإ سانلا
 وه امنإ تيملاب مهلاصتا قيرط ىشاوحلا نآلغ ىثاوحلا نم مهريغ ىلع لوصآلا
 دصحاو لكل هيوبألو » لاقف : سدسلا دالوألا مس نيونألا قح نأ ركد

 6-5 سديبسلا اأمهنم

 ميدسقت امآ « لقتلاو لقعلاب ةتباث لوصألا ىلع عورفلا ةيولوأ تناكف
 مث « نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللآ مكيصوي » : ىلاعت هلوق ف لوصألا
 ماسمعألاو . بآلا قيرط نع تيملاب اولصتا ةوخإلاخ « لوصألا ككلوأ قيرط نع
 مهلاصتأ تاجرد توافتت اذكهو . بألآ مث ؛ دجلا قيرط نع تبيملاب اولصتا

 يذلا لصألا برق رادقمو هب نولصتي ىذلا لصألا نم مهبرق رادسقمب تيملاب



 ةدعاقلا قيبطتب هنإف « لصآلا .نع تيملاب مهلاصتا ناك اذإو ٠ هب مهلصوي
 ثراولا كلذ دوجو دنع بجحي ثراوب ثيملا ىلإ ىلدي نم نأ ةررقملا ةيهقفلا
 كلذ ىلع ةدعاقلا هذه قيبطت نإو « اعيمج ىشاوحلا نم ىلوأ لوصألا نوكب

 دجلا عم بالو نيوبألا ةوخإلا نوكرشي ءاهقفلا روهمج لعج قيقدلا وحنلا
 ٠ هدحو بألاب نولدي لب « هب نولدي ال مهنأل « حيحصلا

 وه مهدالوآو تاوخلأو ةوخإلا ىلع لوصألا ميد قتل رخآ هحجو كانهو
 تاوخآلاو ةوخإلا ثاريم نع ميركلا نآرقلا رمع امك « ةلالك ثاريم كئلوأ ثاريم نأ
 لاح قف مهثأر يم ركذ دق وهذ « عرخ الو لصأ هل سيل ىذلا تيملأ وه ةلالكلاو

 4 مهل ثاريم الخ عرفلا وأ لصألا دجو ثيحف « عرفلأو لصألا دوجو مدع

 تاوخآلاو ةوخإلا اوثرو نيذلاو « ىشاوحلا ىلع نومدقم اذهب لوصآلاف
 ملو « انيب ام ىلع بآلاب امهنم لك ءالدإ ىلإ اورظن ابجاح دسجلا اوربتعي ملو
 كلذو ء هعم ةوخاإلا اوئرو كلذلو ء دجلا دوجو مدع ةلالكأأ نم اوريتعب
 ٠ هئاريم ىلع هصن مدعو « مهثاريم ىلع نآرقلا صنتل

 ىقبخ « مهئاريم ىلع صني مل نآرقلا نأل « رظنلا كلذ ةوخإلا ءانبألا سيلو
 حبحصلا دحلا نأ كش الو « ركذ لجر برقأ ءاطعإ وهو : ثيدحلا لامعإ
 « اقيقش ناك ولو« خألا نما نم اهلك عراشلا ماكحأ قو +: سانلا رظن ق برقأ
 بألا ةماقاب الإ ةيلام ةيالو خألا نبال سيلو « هديفح ىلع ةيعرش ةيالو هلك
 »* ىضاقلا وأ

 : نيييسأ ةمومعلا ةهج ىلع ةوخألا ةهج ميدقتو

 ثاريل ةعبات اهنآأل « نا رقلام اهئاريم تنئأك ةوخإلا ةهج نأ  امهدحأ
 تبث ملخ مامعألا ثاريم امآ « ميركلا نآرقلام تبث ةلالكلا ثاريمو « ةهلالكلا
 ٠ هتلالدو هدنس ق هدب عوطقملا مكحملا صنخلا !ذهي

 نم اقتشم مهبرق ناكف « دجلا نم برقآ بير الب بألاو ؛ دجلا ءزج مهف
 + هب نولدي نم برق

 نولدي نيذلاخ 6 بيترتلا كلذ مهؤانبأو مه نويترم مهئيب اميخ مامعألاو
 مهعورفو مه نوربتعيو « ديعب دج ىلإ نولدي نيذلا نم برقأ بيرق دسج ىلإ
 » اذكهو 4 هعورشو هةيأب ىذلا دحلا دالوأ نم ىلوأ ةمومعلا 8 ةهج
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 امأ ٠ ضعب عم اهضعم تاهجلا ىف برقلا وآ ةيواوألا هجو نايب اذه
 مث هجردلاا فرقد ىدقتلا ثيح نم ةدحاولا ةهجلا داحت نيب بيئرتلا

 نوكي ىبرقلا ةجردلا ٠ تابض نأ ةجردلل ميدقت ق بيسلاف « ةبارقلا ةوق
 قبطنت لوألاو : هتقبط ىف نوكي وأ « ةديعبلا ةجردلا بحاص هب ىلدا ىذلا وه

 تيثت ةيناثلاو ء هدوجو دنع بجحي ثرأوب تيملا ىلإ ىلدأ نم نأ ةدعانق هيلع
 هكيرشو ةديعبلا ةجردلا بحاص هب ىلدي نم لثم نوكي هنأل سايقلاب ةيواوألا
 ق هكيرشل تئثب ام هل تدثيخ « امهنم ىلوأآ امهاوس نكي مل نإ بيصعتلا ق

 ٠ هيجحي نأك نم بجح

 كارتشالا هوسكو 5 لاصتالإا ةوق ق أاففس نوكت اهنالخ م ةئارقلا هو امأو

 , ىعبطتا لاختالا ةوق ىف قيقشلاخ ٠ سانلا رظن قف كلذك ىهو حلاصملا َق

 هنحبس هللاو ٠ عراشلا رظن قف كلذك ناكف « بآل نوكي نمم برقأ سانلا دنعو

 ٠ ملعأ ىلاعتو

 نيفسصوب ثاريملا
 انددو 6 ًادصأو ادحاو مهقاقحتساو ضورغفتأ باحصأ ائيب مفك 5 /ْ ١

 قىطنت ماكحأ هذصهو « مهقاقحتسا تاجرد نيم بتكرتلاو 6 مهئاهجو تاعصعفأ

 صخس دجوب دقو . اهبق قاقحتسالل بجوملا فصولا هيف ققحتم نم ىلع

 وه جوزلا نوكي دقفخ « قاقحتسالل بجوم امهالكو « نافصو ه4بخ ققحتم

 فصوو « ضرفلثب قاقحتسالل بجوملا ةيجوزلا فصو هيف نوكيف ٠ معلا نيأ
 ندا وه مال خا نوكي دقو ٠ هتجرد ىف بيصعتلا» قاقحتسالل م عوسمملا ةمومعلا

 فصو هيف نوديو « ةلالكنأ ثاريم نم ةيضرفلاب قاقحتسالا 00 © مع

 ؟ ثاريملا بجوي امهالك ناك نإ نيفصولاب ثري لهخ « ةمومعلا

 ثيروتلا بيس ناك نآب ٠ ثيروتلا ةهج تفتتخا اذإ هنأ ءاهقفلا ددع .رركملا

 ثاريملل اببس امهنم دحاو لك عراشلا .رابتعاو نيفصوللا ريياغتل « فلتخي
 نيفصولاب اثراو د حاولا صخشلا نوكيف « نيفصولاب ثرب هنإخ « ةقئاسلا ةلثمألاك

 :رياغتل نيفلتخم نيصخشك هلعج ثيروتلل نيبجوملا نيفصولا فالتخا نآلا « اعم

 ىقاسبلا ثريو * ةيجوزلا ةيضرفب جوزلا ثريخ « نيفصولا ف بجوملا ببسلا
  ةقيقش اتخآو امأو  همع نبا وه مأل اخآ كرت قوقل : ناك !ذإو « بيصعتلاب

 مل اذإ ةبصع هرايتعاب ىقايثا ردو ؛ مآل اخأ هنوك فصوم سدسلا ثثرد هنإف
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 أم ىغلي ال امهعامتجا دنعف « ادرفتم ايبس حلصي امهنم دحأإو لكو نارياغتم
 ٠ نيتهجلاب ثريخ دارفنالا ىلع دحاو لك هيجوي نأك

 ثاريملل بجوملا فصولا ءاقب عم ةبارقلا تددعت اذإ كلذ ىلعو ١
 اذإ تادجلا ناخذ « تادصحنا ىف امك كلذو « قاقحتسالا بيس ددعتي ِ

 « اهتبارق قرط ددعتل ةدج بيصن ىدسعتي الو ٠ سدسلا ىف نكرتشا نددسعت
 نيب مسقي سحدسلا نإف : بأ ىبأ مآو بآ مآ مآ ىه مأ ما ما كانه نوكت ناك
 اهتيآرق قرط تددعت ىتلا طخأت الف اثالث مسقي الو . ةفصانم نيتنثالا

 ىضر دمحم مامالت افالخ نيتدج بيصن ذخأت الو . ةدحاو يلا

 ٠ انهون امك هنع هللأ

 0 ا ا

 ةمومعلا ريغ ةيجوزلاق : نيرياغتم ثأريمل نيبجوملا نيفصولا لعج > ةهجلا ددعت نأ

 5 رمل ل م ل لا ريغ مأل ةوخألأو

 هما رقلا قرط ددعت نإ « تادحلا لاح امأ « نيتهجلاب ثريخ « امهدحأ ءاعلإ
 وحار ةوتح اهي رك تصوت كرد نإ : كي رودلب نجوم يحتج قسصود ىتايال

 ٠ فصولا ريعم ال ددعتلا نأي٠ اهتدأ رق تددعت امهم

 تاهجلا ددعتك ةيارقث' ددعت ربتعأ .هنع هللا ىخر ادمحم مامإلا نكلو
 ٠ انيم أم امهتيب قرفلاو

 « نيملسملا ريغل ةيسنلاب تاهجلا ددعت ىنع ءاهقفلا ملكت دقلو -8
 ثاريملل نييجوم نيفصو بجوأ ددعتلا ماد ام قاقحنسالا بجوت ةهنإ ا[ولاقخ

 ببسلا ناك ولو نيفصولاب ثريف « دارفنالاب قاتحتسالا بجوي امهنم لك نيرياعتم
 ىسوجم جوزت ولف « هحيبت مهتنايد تماد ام نيماسملا دنع امرحم ددصتلل بجوملا

 تنب اهتوك فصوب نيفصولاب اهمأ نم ثرت اهنإف « اتنب هنم تبقع تبقعأف « همأ
 نيئلكلل ةلمكت « سدسلا لوكباو فصنخلا ىناثلام ذخهأتخ » اتنم 8-5 نمأ
 ثرتخ ©« رخآلا قاقحتسأ نع أدرفنم ااقاقحتسا امهنم لك بجوي نيفصولا نأآل

 ٠ ةيفنحللا ذخأ هبو سابع نياو ىلعو رمع ىار اذهو . نيفصولاب

 دك



 ثرد امئاو نيفصولاع ثرق ا اهنأ م ل وعسم نبأو تنىاث لس ددز نع ىورو

 ق امك ددعتت مل ةهحلأ تماد ام نيتمارقلا تىثأ هل راتخبو ؛ دحلأو فصوب
 ٠ نيتيارقنا تيثأ هنأل « فصنلاب اهثاريم قياسلا لآثملا ىف راتخيو « قباسلا لاثملا

 نب راج وه امك ددعتي قاقحتسالا نإ ةهحلا تددعت اذإ اذه

 د_.حلأ نم راتخمو 3 دحاو قاقحتسالا نإ 6 ةهجلأ ربيعتت نأأ ريغ نم فصواأل

 ٠ امهاوقأ نيسصنلا

 بجحلا
 هيف نس ورفلا لعسا لئاسم نذ اسما لل ف ردحلل انركذ

 انيبو « ةردقملا ةيعرشلا ضورفلل نيقحتسملا لاوحآ نايب دنع بجحلا لاوحأ

 .٠ اضيأ

 دكع درستو ©« اهقيبطت ىلإ ريشنو 2« بجحلل ةماعلا طباوضفا نيبن نآلاو

 : لوقنخ هماسقأ زيمنو « بجحلا فرعن كلذ ركذن نأ لبقو + نييوجحملا

 اهنإف :. اهدارفنا دنع تنيلاك « صقنب ال الماك فصنلا قحتسم - لوألا

 مسقلا اذهو « اهييصن صقني نم دجوي الف ةدرفنم تماد امو « فصنلا قحتست

 نم منام نكي مل ىآ « هعناوم هيف تفكناو © ثرإلا ببس هب ماق ىذلا وه

 ةمكاقلا فاصوأتا عم هلاح تناكو « انمالك ددص ق اهائركذ ىتلا ثرإلا عئاوم

 ٠ رخآ ثراو اهيخ رْثْؤي ال اهب ديق ىتلأ

 ثرإلا عناوم نم عنام هب ماقو ء ثرإلا ببس هب ماق نم  ىناثلا مسقلأو

 ىلع رادلا فلتخت وأ ؛ ملم امهدحأو « نيدلا فلتخي وأ « التاق نوكي نأك

 الو اًئيش ثري ال ء مودعملا مكح ىخ ربتعب اذهو ءافنآ هآنيب ىذلا وصنلا

 « ملسم ريغ وآ لتاق نبا قوتملل ناك اذاخ ء لاوحألا نم لاحب هريغ بيصن ق رثؤب

 بيصخ الو : جوزلا بيصن الو « ةجوزلا بيصن صقني ال « مودعملاك نوكي هنايف

 « اذكهو ٠ تاوخألاو ةوخإلا بجحي الو بيصعتلا نم بذا عنمب الو مآلإ
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 نورتو اي مهنا ثاريملا عنأو ف نم عنأم مهد ملانق ةوخإ قوتملل 8 اذإ كلذو

 ” جلا نوكراشيو نسحسلا ىلإ تلثلا نم ه:ءاقنشت مآلا تيصت ن
 عنام داسحوو ثرإلا فقس هد ماق نعم هكاشلا هذه ىلع ناك نم ىمسميو

 3 عنم لاح وأ نامرح لاح هلاح ىهستكو © امورحم وأ اعونمم

 مهنم ىلوا د ا نكلو ؛ اقلطم ثرإلا مناوم نم عنام مهب دجوي
 دنع بال حلاو 6 بّذلإ دوحو دنع 6 د_جلاك أكس ةبعم اوذخآب مذ 3 ثاريملا

 « اهيصعب نم دجوي نأ ريغ نم نيتنب دوجو دنع نبالا تنبو « قيقشلأ خألا دوجو

 نومسي الو ©« نامرح بجح نيبوجدم نوعسي ءالؤهو « كلذ ريغو + ةبيرقلا
 + نيمورددحمم

 بيس ةيف دسجوي نامرحلا نا  نامرحلاو بجحلا اذه نيب قرفلأو
 « ثيروتلا بيس هيف دجوي هناخ بجحلا امآ « هبعناوم ىفتنت الو + ثيروتلأ
 قاقحتسالا نآل' « هنم ثاريملاب ىتوأ وه نم دجوب نكلو « هعناوم ىفتنتو
 ىتلأ ةجردلا لهأ ماد ام ةجرد لهأ قدتسي الو « تاجرد هل ثاريملا ق
 ْ * ةايحلا ديق ىلع اهقيست

 نم نكي ملو « ه«معئاوم تفتناو ١ ثرإلا ببس هب ماق نم - عبأرلا مسقلا
 مالاو « ثراولا عرفلا مم نيجوزلا دحاك ؛ لقألا ىلإ رثكألا نم لقتناو هبيصن صقتناخ « ةيصنألا ليدعت هدوجو .ىضتقا نم دسجو نكلو « هنم ىلوأ وه
 ق بالاو « نيجوزلا دبحأ عم مألاو « ةوخاإلا نم عمجلا وأ ثراولا عرفنا عم
 مهلعجو « مهضعي ةبصنا ى رثأ ةثرولا ضعب دوجو نإخ « ةيوارعئا ةلأسملا
 بجح نيبوجحم مهتبصنأ تصقن نيذلا ىمسيو« رثكألا لدب لقألا نوذخأي
 امآ « هببس قو « ةتقيقح ىق"حضاو نامرحلا بجح نيبو هنيب قرفلآو « ناصقن
 ناصقنلا بجحو « اكيش بوجحملا هيف ذايب ال نامرحلا بجح نأ ىهف ةقيقحلا
 ىلوأ وه نم ةثرولا ىف نوكي نامرحلا بجح نأ وهخ. بيسلا امأو * هيف ذخأي
 ىضتقا نم ةثرولآ نم نوكيغ ناصقنلا بجح امآو « بوجحملا نم قاقحتسالاب
 . ميسقتلا ليد سعت هدو و

 نين نآلاو « هماعسقأ زيمتتو ©« بجحلا ةقيقح نيبتت اذه نمد س ١

 ا اة



 : اهيلع موقي ىتلأ قع عءأو هما ركذدنخ ه بجحلا اهبلع ىتم ىتلأ ةيمهتخلا لوصُقبا

 ء هل ةلع لكش ىلع هعضاوم قف بجحلا ناي ءانثآ اهيلإ ريشن انك دقو
 : ىذ ىه اهو اهطيصت اهناي لمعت نآلاو

 بجح بجحب ثراوب تملا ىلإ ىلدأ نم نأ م بجحلل ىلوألاا ةدعاقلا
 يتب ىلدت نمو ترارلا عمتجا ثدح ةئأل ثراولا كلذ دوجو دنع نامرح
 لصتا امنإ ديعبلا نآلو 6 تيما ىلإ برقآ هئآلا : هئم ٌتاريملاف ىلوأ وه ناك

 نم قحتسم ال لصأل هر دعو ثنو ؛ ةماقم ةهاشلو - بيرتلا كلذ بيسم تدنملاب

 » هتنع الدم ناك

 ىّالاخ 5 ا ا ريغ نم تامصعتأ ىلع قىرست ةدعاتكلا هده نإو

 0 كتثنمأ 1 : : و 4 4 ذأ بح دف نيالأو 4 هثيأ بكححد قيقشلا خألاو ُُ دبحلا

 3 اذكهو 4 ةقمأ بححي معلاو

 35 ضورفلا باحصأ لاوحأ نم ريدك ىلع اضنأ ةدعاقملا هده ىرسكو

 هذه ىرست الو « مألا مآ فبجحت مألاو ٠ هةصضرغ ق دجحلا بجحي بالاخ

 3 ملل ةيسثلات مآلا دالوأك « ضورفلا باحصأ لاوحأ ضعب ىف ةد عاقلا

 بألا مهيححيو م ًأاوددعت اذإ ناصقن بجح اهنوبجحي لب « اهدوجو عم نوري

 « ةلالك تيملا نوكي نأب مهئاريم ديق صنلا نأل ؛ ا

 ٠ دلو ذو واذ

 اهمومع ق لخدح الو : فلختلا لمقت ال ةدرطم ءالدإلا ةدعاق نوكت ىكلو

 نوكت كلذيو « قاقحتسالا اذهو فصولا كلذب ثري ناك اذإ هب ىلحي نم
 م ةمعئام ةعيماج ةدعاكلا

 هفصوب قحتسي ناك اذإ دعمألا بجحي برقآلا نأ  ةيئاثلا ةدعاتقلا

 ىذلا ديعبلا لمشت اهنأل « ةقئاسلا ةهعاقلأ نم معأ ةدعأقلا هذهو هعونو

 نبالا بجحي ةدعاقلا هذه ىضتقم ىلعو ؛ هب ىلدي ال نمو « هنم برقأب ىلدي
 قاقحتسالا ىف نبالا تنب نايجحت نأ تنبئاو « هابآ نكي مل ولو « نبالا نيا
 ؛ ةدجلا بجحت مأآلاو « هب ىلدي ال اذه ناك نإو « معلا بجحي خألآو « ضرفلاب

 لك ىف .اذكهو « اهب ىلدت ال تناك نإو « تادهجلا نم ىدعميلا بجحت ىيرقلاو

 ىذلا دعبآلا بجحي فصوي اردق قحتسي برقأ اهيف نوكي ىتلا لاوحألا
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 تابصعلا ىف ققحتت ةدعاقلا هذهو * فصولا اذهب ردقلا كلذ قحتس

 » ءاوس ىلع ضورفلا باحصأو

 قيقشلا الاخ * هئنم فعضألا بجحب ةيارق ىوقألا نأ  ةثلاثلا ةدعاقلا

 « ةقيقشلا تخآلا دوجو مم فصنلا ذخأآت ال بآل تخألاو . بال ْخأْلا بجحي

  هيارقلا ةوق فلتختو « ةجردلا اهيف دحتت ىتلا لاوحألا لك ىف اذكهو

 الإو ةجردلا ق كارتشالا نوكي ثرح الإ قبطت ال ةدعاقلا هذه نأ ظحالبف

 فق الإ ةدعاقلا هده قبطت الو 6 اهبرقم بححلا رعتعأ ةحردلا تفلتخا نإغ

 «٠ تايسصعلا

 ىهو ثاريملا ف بجحلل بوصآ دعت ىتلا دعاوقلا ىه هذه ١5

 . و نوبجحبي نم درسن نآلأو « مالسإلا قف ثيروتلا ماظن نع اعات افشك فشكت

 لاح لك مكح ائيب دق انك نإو « ثاريملا نوناق ىف ءاج امك « نويجحب ال

 + اهكضوم ق

 اقلطم مألاب نبجحي نهتنأ ركذخ ؛ تآدجلا بجح نوناقلا نيب دق (1)
 نأو ؛ طقف تايوبآلا بجحي بألا نأو ٠ مألا قيرط نم نك مأ تايوبأ نكأ ءاوس
 ع اهانركذ ىتلا ىلوألا ةدعاقلل اقيبطت تانيونألا نم هب ىلدت نم بجحب ىلا انأ

 ١ (*5)ةيناثلا ةدعاقلل اقيبطت ىدعيلا بجحت ىمرقلا نآأو

 ثراولا عرفلاو « ركذلا لصألا مهبجحب مألا دالوأ نأ اضنأ نيدو ب

 نآب !ديقم مهثيروت ىلع صن هنأل « صنلا كلذو ؛ آثنؤم مأ ناك اركذم اقلطم

 ؛ ميركلا صنلا وه هتوبث ق لصألا « بجحلا نم عون اذه « ةلالك تيملا نوكي

 ٠ (*")ديقلا اذه فلخت دنع تيثي الخ  ديقب هيف ديقم ثاريملا نأل

 اذهو ؛ نامرحلاو بجحلا نيب قرغلا 56 و ؟؟ ناتداملا تركذ دق (م1)
 : :استيقضت

 بيسي ثري ال هنكلو « ثرإلا ةيلهأ صخشل نوكي نأ وه بجحلا  ؟ا" ةدام

 ٠ هريغ بجحي بوجحملاو « رخآ ثراو دوجو
 : ةثرولا نم آأادحأ بححي ل عئاوم نم عئنامل ثرإلا نم مورخملا  !آا؟ هدام

 ةديجلا مآلا بجحت » : اهصن اذهو « تادحلا بجح ؟6 ةدالا تنيب دقو

 ةدسجلا بألا بجحيو « ةديعبلا ةدجلا ةييرقلا ةدحلا بجحتو « اقلطم ةحيحصلا

 . « هل الصأ تناك اذإ ةحيحصلا ةدجلا ميحصلا دجلا بجحيو بآل
 دالوأ بجحي » : اهصن اذهو « مألا دالوأ بجح س ؟1 1 ةدالا تنيب (م5)

 . « لزن نإو « نيالا دلوو دلولاو < الع نإو « حيحصلا دجلاو بألا نم لك مألا

 سل لا##هأ حس



 ناو « نالاب نيجحي نهنأ ركذخ ٠ نيالا تاني بجح نوناغلا نيمو ( ج )
 , امهيصعب نم نكي مل اذإ ٠ ناتنيلا نبالا تنب بجحي كلذكو ؛ نهتم ىلعألا نيالا
 ةجرد برقكلا نأ ىهو ةيئاشلا ةد عاقلل قيبطت كلذ ناو « اهنم ىلعأ نبأ أتنبو
 اهبجحي هناف ؛ نبالا تنب ابآ وه نبالا ناك أذإو ؛ ةجرد دعيألا بجحي
 * (م")ءال إلا ةدعاق ىهعو ه ىلوألا ةد عاقأل اقيبطن

 ركذاا ثراولا عرفلا اهبجحي ةقيقشلا تخألا نأ نوناقلآ ركذو ( د )
 رسغ امك ٠ بآ الو نيا كانه سيل ىأ ةلالك ثروي تيملا نوكي نأب طورشم ةوخإلا ثاريم نآل : صنلا وه كلذ ف ببسلاو - بآلأ اهبجحي امك « لزن نإو
 ثرت الأ ىفتقد كئذو « ةلالك دست ةقيقش تناك ولو تخألاو : ءاملعلا روهمج
 بآلاب ثبملا ىلإ ىلدت ةقيقشلا تخألا كلذ قوفو « بألا وأ نبالا دوجو عم
 اقيبطت هدوجو عم ثرت الغ * ءالدإلا كلذ ببسي وه فصنلا اهقاقحتساو
 ٠ ىلوألا ةدعاتلل

 كلذ قوخو « هانركذ ىذلا بيسأل نييجاحلا نيذهب بهجحت بك تخألاو

 ةقيقشلا تخألا كلذكو - ةريخألا ةدعاقلا قيطتخ « ةبأرق ىوق وهو ٠ بيصعتلا ىلإ نيوبأل تاوخألا ثاريم هب لوهيو « ةبصع هنأل ؛ قيقشلا خلاب بجحت

 ٠ بيصعتلاب قاقحتسالا لاح ىلإ ثيروتلا

 هنأل « اهبصعب نم نكي مل نإ بات تخأنا نايجحت ناتقيقشلا ناتخألاو

 اهنم هب ىلوأ ةقيقشلا تخألاو : ضرفلاب ثاريملاخ « اهيصعب نم نكي مل نإ
 الخ تاوخأآلا !امهب صتخا نيذللا نيثلثلا نم ءىم لضفم ملو اهتيأ رق ةوقل

 (*”)ثرت ٠

 بجحي » ٠ اهصن اذهو ؛ نبالا تائب بجحي نمد ؟ا/  ةداللا تنيب 9
 اضيأ اهبجحيو « ةجرد هنم لزنأ نوكت ىتلا نبالا تنب لزن نإو نبالا نيأو ؛ نبالا نم لك
 . 15 ةداملا ماكحأل اقبط اهبصعي نم ايعم نكي مل ام ةجرد اهنم ىلعأ نبأ اتنب

 بجحي م : اهمن اذهو بأل تاوخألا بحح 19  ةداملا تنيد (65]

 حآلا اسهبجحي أمك : لزن نإو « نيالا نياو نبالاو <« بالا نم لك بآل تخألا

 ب ؟. هم ةداسللا مكحل ائقيط ؛ اهريغ عم ةبصع تناك نإ 4 نيوبأل تخالاو ©« نيوبأل

 . « بآل خا دجوي مل اذإ نيوبآل ناتخآلاو

 هس أالأ دس



 ذرلا

 اذإ نوكت ىهو « ثاريملا عيزوت قف. ةقلاخلا ةقح ذل قع دع و ١

 دض وهف « اهلك ةكرتلا ضورفلا قرغتست ملو بسنلا نم تابصع نكي مل
 ٠ مهضورغ ةبسني ضورفلا باحصأآ ىلع ىقايلا مسقي لاحلا هذه قو : لوعلا

 دري ال ناجوزلاخ ©« درلا ف ةدحاو ةجرد ضورفلا باحصا لك سيلو
 ىلع نوكي  الوأ - درلا لب ؛ ضورفلا باحصا نم امهريغ عم امهدحأ ىلع

 امهريغ ضورفلا باحصآ نم دحأ نكي مل نإف : نيجوزلا ريغ ضورفلا باحصأ
 اونوكي مل نيذلا قوتملا براقأ مهو « ماحرألا ىوذ نم دحأ نكي مل مت « طق

 ٠ نيجوزلا دحأ ىلع درلا نوكي لاهلا هذه ىفف « تابصع الو ضورف باحصأ

 ضورفلا باحصآ ىلع درلا ( امهادعحإ ) : ناتبترم درلل نوكي كدذ ىلعو
 هكرتلا قرغتست مل ضورفلاو « تابصع نكت مل اذإ كاذ نوكيو ٠ نيجوزنأ ريغ

 دحأ قوتملل نذي مل اذإ ةدحم نوكتو + نجوزلا ىلع دزلا ( ةيئاثلا هيترملاو )
 هذه ىفف : ماكر رودرا و © نان الو نصورخ امك طخ هئراقا نم

 ءالو نمىوقأ قوتملا نيبو امهنيب هلصلا 0 نيجوزلا دحآ ىلع دري لاحئا
 ٠ نوناقلا بهذم وه امك « ةفاتعلا

 ضورفلا نإاخ « ةقيقش اتخاو « اما كرت دق قوتملا ناك اذإ كلذ ىلعو

 ىلإ ثلث هبسنب « هقيقشلا تخألاو « مآلا ىلع ىقابلا دردو « هكرتلا قرعتسك ال

 ٠ اثالث تخذياو « اهنم نينثا مآلأ قحتست . ةسمخ ىلع مسقي ىآ فصن

 ىلع دري ال هئاخ « نبأ تنيبو «٠ اتنيو : هةجوز كرت دق قوتملا ناك اذإو

 هيسنب « نيالا تنبو تنبلأ ىلع دري ضورفلا هذه دعب ىقابلا نكلو « هجوزلا

 ع دحاو نيالا تنيل نوكي ماسقأ ةعبرا ىقايلا مسقي ىأ ©« فصن ىلإ ردسب

 هعم ماد ام هنأل * هيلع دري ال نيجوزلا دصحا ىرت اذه لك ىو « ةثالث تنبللو

 ٠ هيلع درب ذاق 6 ماحرآلا ىوذ نم دحا وأ « هريغ ضورفلا باحصأ ةح[

 : نامسق درلا ىلع لمتشت ىتلا لئاسملاو - 8 ١
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 فصنلا ذخآت ةقيقشلا تخألاو : سدسلا ذخأآت مألا نإخ « بألا تخآو هقيقش
 4 دحاو مألل نوكيخ *ةتس ةلأسملا لمحا نوكيو « سدسلا ذخأت بال دا
 ماهسمنا عومجم نوكيف . هنالك هقيقشأتا تخألل نوكيو « ةلثم بأآلإ ةخدالو
 مآلا قحتستو : ةسمخ ىلع تمسق نادم ٠١١ ةكرتلا تناك اذإخ (**)ةسمخ
 ٠ انأدخ نيتس ةقيقشلاو ؛ اهلثم بذل تخآلاو « انادخ نيرشع اذه ىلع

 ىقابلا كْئَذ دعب مسق مث « ةردقملا سضورفلا الوأ تذفخأ اذإ امع ريغتت ال ةجيتنلاو ؛ راصتخالل ؛ ماهسلا ددع ىلع رمألا ل وأ نم ةكرتلا تمسق امنإو
 ٠ ضورفلا ةيسنب

 ووذ هلآسملا ف نوكي نأ : درلا ىلع ةلمتشملا لئاسملا نم ىناثلا مسقلا
 ٠ هيلع دري ال نيجوزلا دحلو « مهيلع درب ضورخ

 : نيتقيرط ىدحإ ةلآسملا لحا كلسن لاحلا هذه فو

 جراخم نم هلآسملا ليخأ جرختسي نأ ىهو « ةداسقعملا ةقيرطلا . امهالوأ
 : ضورفلا هذه جواخم ىلع ةمسقلا لبقي ددع لقأ لصألا نوكيغ : ضورفلا
 مسقي ماهسلا نم ىقب امو ؛ لصألا ماهس نم ضرغ لك هقحتسي ام نيبي مث
 مث ؛ مهماهس ةيسنب نيجوزلا ريغ ضورخ ىهو « ةيبسنلا ضورفلا باحصا ىلع
 هعآو « هتجوز مه ةثرو كرت دق قوتملا ناك اذإخ « ةلآسملا لصأ ىلع ةكرتلا مسقت

 نيوخألاو : ةوخإلا نم عمج دوجول سدسلا قحتست مألا نإف همأل ناوخأو
 دخت 1  ةلآسملا لصآ نوكيو « عبرلا قحتست ةجوزلاو ٠ ثلثلا ناقحتسي
 ىقابلا نوكيخ 4  نيوخآلا ضرفو « ؟«  مآلا ضرغو . "  اهنم هجوزلا
 ؟ ىلإ 1١- وأ 4 ىلإ  ؟  ةهبستب نيوخألااو مألا ىلإ درت ةثالث

 نوكيخ ٠ امهضرخ لصأ نم ١هل ناك آم ىلإ فاضي ١  ىقابلا نم مألل نوكيذ
 « ةلآسملا لصآ ىلع ف ؟٠1 نكتلو « ةكرتلا مسقت مث ؛ . "  مهماهس عومجم

 بيع هقيرطلا هذه قو « هماهس عومجم ىواسي ام ضرخ بحاص لك ىطعيو
 « حيحصت ىلإ جاتحت دقو « اريبك نوكي دق ةلآسملا لصأ نأل' ء ًاطخلا ةنظا

 ٠ أطخلا ةنظم نوكت اهترثك فو < رثكتو ماقرألا ديزتخ

 « ةكرتلا ىضورفلا قوغتست مل اذإ » : اهصن اذهو ؟. ةداملا درلا تنيب (4)

 © ضورفلا باحصأ نم نيجوزلا ريغ ىلع ىقابلا در بسنلا نم ةبصع دجوت ملو

 نم ةبصع دجوي مل اذإ نيجوزلا دحأ ىلإ ةكرتلا ىقاب دريو ©« مهضورف ةيسنب
 8 ماحرألا ىوذ نم دحأ وأ © ةيبسنلا ضورفلا باحصأ نم دحأ وأ بسنلا

 ه0



 ماقرألا اهيخ ديزت الوع نويضرفلا اهعيتيرتلا ىهو  ةيناثلا ةقيرطلا
 دما وه ةلاملا لطمحأ لدحي ال ةقيرطلا هدنحا فاو. اهعابتا ىكوت ىتلا ىعو
 جرخم وغ ةلاسأا لبخاا لعشي لب + نضورفلا جراخم' ىلعا ةميدقلا ليقم ددنع
 نيجوزلا دحأ بيصن ىلع لدد ىذلا رسكلا ماقم ىأ « نيجوزلا دحأ بيصنت

 « مأل نيوخآو « امآو ٠ ةجوز ةئرولأ نوكي نأ ىهو : ةقياسلا ةلآسملا ىفغ
 لعجيو + انركذ امك « ىقايلآمألا نيوخآللو سدسلا مأللو « عبرلا هجوزلل نوكي
 عيرلا هجوزلا ىطعتو « ةجوزلا بيصن جرخم وهو  ؛ وه ةلآسملا لصحأ

 ء ثلث ىلإ سدس هبسنب نيوخألاو ملا نيب مسقت - ٠ وهو ىقايلأو ١

 نيوخآللو ؛ ةيقابلا ةثالثلا نم ١  مألل نوكيف '؟ ىلإ .- ١  ةبسني ىأ
 مألأو « نيثالثب هجوزلا صتختخ ف ١١١ نكتلو ء ؛ ىلع هكرتلا مسقتو - «

 * انادخ نيتسب ناوخآلاو اهلثمي

 لبقي نيجوزلآ دحأآ بيصن دعب ماهسلا نم ىقابلا ناك ةلأسملا هذه فو
 ةمسقلا ىقايلا كنذ لبقي ال انابحأو « هيلع درب ىتلأ .ضورفلا ةبسن ىلع ةمسقلا

 بفرضنلو ٠ اهدلع ةمسقلل المأق نوكمل ؛ ةلاسملا لبصأ ححصيخق ؛ ةيسنلا هذه ىلع

 : ةلثمآألا ضعم كتذن

 اهردق ةكرت تكرتو « نبأ تنمو « تنبو « جوز نع ةأرما تيفوت ؟ذإ (1)

 نبالا تنمو « فصنلا تنبلاو « عبرلا جوزلا قحتسي هنإف . انادخ نونامث
 جرخم وه ةلآسملا لصآ لعجيف « جوزلا ريغ ىلع در ةقاسملا ف نوكيف سدسلا
 ةيسنب ةيقايلا ةثالثلأ مسقتو ١  اهنم جوزلآ ذخأي 4  جوزلا بيصن
 ؛ ةعيرأ ىلع ةثالثلا مسقت ىأ 0 ىلإ ١  ةبسقب ىأ فصن ىَلِإ سدس
 لصآلا ريصق 4  ق اهيرضي ةلآسملا لصأ ححصيف اهيلع ةمسقلا لبقت ال ىهو

 ىلع مسقت - ١؟ . نوكي ىقابلاو - 4  جوزلا هنم ذخأآي ١5  حيحصلا
 نونامث ىهو ٠ ةكرتلا مسقتو .. نبالا تنبو  ه  تنبلا ذخأتف هعبرأ
 , نيعبرآو ةسمخب تنيلاو ©« نيرشعي اهنم جوزلا صتخي ١5 ىلع انادف
 ٠ ائادف رشع ةسمخب نيالا تئبو

 نإيغ « ةقيقش تخلو « ةحيحص ةدصجو « ةجوز نع صخش فوت اذإو( ب )
 ق نوكيف 4 فصنخنل : | تخذآتاو 4 سديسلا قحكتسف 3 0 ةدجل و 6 عبرلا قحتسك 9“ هجوزلا

 نيبب ىذلا رسكلا ماقم ةلآسملا لصأ لمحتو < تخآلاو ةدجلا ىلع در ةلآسملا

 مسقيو ١ ةجوزلا اهنم ذخآت 4  ةلآسملا لصأ نوكيف : ةجوزلا بيصن

 ب لال



 ةبسنب ىأ . فصن ىلإ سدس ةيسنب تخألاو ةد_جلأ ىل اع ” وهو ىقأملا

 ل ا ا ا

 ف ١٠١ ةكرتلا تناك د لصألا نوكتف « ةعبرأ ف برضأاب
 اناإلاو  ةدحلاو : مهسأ ةعبرأ اهل نذ ف ؛.ه ةجوزلل نوكتيو هيلع مسقت اهناغ

 ٠ مهسأ ةعست اهل نآل ف ٠  تخآلاو « ةثالث اه نآل

 : نع صخش قوت أذإو (ج )

 هجوزلا ناخ : ف + اهردق ةكرت كرتو « مأو : نبأ تنبو تنبو « ةجوز

 نوكنو سدسنتا مآلأو 5 سديسملا نمالا تندو فصنخلا تنيلاو نمثلا قحتست

 دكمخلا 7 خخ 2 ةلايلأ لخا نوكيف ؛ ةجوزلا ادع ام ىلع در ةلاسملا ف

 ٠ مآلاو « نيالا تنبو « تنبل' ىلع -1ا/ وهو ىقابلا مسقيو - ١  ةجوزلا اهنم

 ب ” ىلإ ١ ىلإ ١  ةيسئب ىأ ؛ سدسو سدسو 6 فصن ةيسئب

 0 ا و ل حرا ياعسل ف

 قحتست ها - ححصملا لصألا نوكيف  ه - ىف ب م وهو ةلأآسملا لحأ

 داحس جالا نركب سو نس سقي يالا و ها ع حرر
 نايطآألا نم اذه ىلع هجوزلا قحتستو  ا/  نبالآ تنمو 5١  تنيلا

 ٠ ف ١6 مآلاو ٠ ف ١4 نيالا تنبو : ىف 45 تنيلاو ء ف ٠

 ىتلا هلح ةقيرط هذهو « نوناقلا هب ءاج امك « درلا اذه اوه

 أمو 6 عوضوم ا هئقخ ناد نآلاو . اهانحرشو أهاتيب كاف 6 نويضرفلا اهرركد

 : لوقنخ ٠ ءاهكرت امو نوناكلا هر ,اتخإ

 : لاوقأ ةسمخ وحن ىلع « ضورفلا ىوذ ىلع درلا نآشب ةباحصلا فلتخا
 ادع ام ضورفلا باحصا لك ىلع درب هنأ دوعسم نب هللا دبع لاقخ ١

 تدجو نإ نبال تنبو * سدسلا اهبيصن ناك نإ : بألا تخألاو ؛ نيجوزلا
 نه ىوقألل الإ تبثي آل درلا نآل كلذو ٠ تادجلاو « مآلا دال وأو « ةييلصح تنب

 ع فلختلا لبقي ال نآ رقلا ف هنيعي بيصن مهل ددحي مل نيذلا ضورفلا باحصأ

 تنبو هقيقش نكت مل نإ ؛ بأل وأ « ةقيقشلا تخألاو « مآلاو « تنبلاك كلذو

 : مهريغل ةبسنلاب ةيضرفلا ف ةوق مهل ءالؤه نإخ : ةيبلص تنب نكت مل نإ « نبالا

 ام وأ بيصعتلا ىلإ ىا « ةيضرفلا ريغ ىلإ لاقتنالاو : ريغتلل ةئباق مهتبصناو

 نيبو أهنيد ثاريملا نوكي امدنعو « بيصعتلا هيشي ام ىلإ لقتنت مآلا نإخ + هيههدشب

 ةبسنلاب درلا ىتآتي ال كلذ ىلعو ه اهبجحي نم نكي ملو « نيجوزلا د_حأو * بألا
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 نألا « ةدحلا ىلع درلا ىتآتب الو « رييغتلا لمقت ال امهتدصنأ نأل نيجوزلل
 دازب الخ طقف سدسلا روئآملاو + ميرك نآرق هب تأي مل ذإ فيعض اهقاقحتسا
 ٠ ةقيقشلا تخألا عم بألا تخآلا كلذكو كلذ زواجتي الخ « نيثلثلآ ليمكتا فيعض اهضرخ تنبلا عم نبالا تنبو « هيلع

 دري اعيبمج ضورفلا باحصأ نإ : هنع هللا ىضر نافع نب نامثع لاقو  ؟
 ٠ لوعلا ق امهنيب قرفن مل انمد ام ٠ ضرغو ضرغ بحاص نيب قرخ الو < درلا تبثي لوعلا تبثي ثيحف « منعلاب مرغلاو ناجوزلا مهيخ امب اعيمج مهيلع لوعلا ىرج دقو « مهتبصنأ صقني لوعلا نآل « مهيلع

 لك ىلع دري « ةنع نيتياورلا ىدحإ ق سابع نم هللا دبع لاقو #- 
 ع ليثد ريغ نم ةدايز درلأ نآل' ؛ در الف اهيلع ةدايزلل هجو الو « صنلاب ةتثبات ضورفلا هذه نأل كلذو « ةدجلاو * نيجوزلا ادع ام ىضورفلا باحصأ نم
 ٠ مهيلع دري الخ

 باحصأ نم دحأ ىلع دري ال : هنع هللأ ىضر تباث نب ديز لاقو 4
 فصنلا تنبلل هللا ردق دقف صوصنلا ىلع ةدايز درلا نآأل « ضورغفلا
 كلذ قوخو < ىلاعتو هناحبس هللأ رد ق ام ىلع ةدايز فصنلا نم رثكأ اهٌواطعاُح
 نيالا لعجو « ثلثلا نبالآ عم تنبلا ىطعأ هللا نآل « صنخلل ةمداصم اذه نوكي
 نكي مل نإ لكلا ذ خلات تنبلا انلعج نإخ « هاوس نكي مل نإ : لكلا ذخأآي
 ؟ ةليدبت ليقي ال ىذلا مكححلا عواشلا سنا ةمداصحم اذه ناكف « كنذك اهلعجي مل عراشلاو « نبالاك اهانلعح دقف : اهأوس
 بيسي مهقاقحتسا ىلع ليلدلا مايقت كلذو « نيجوزلا ادع ام درلا نوقحتسي
 ضرخ ىذلا صنلا الا امهقاقحتسأ ىلع ليلد ال هنإخ « نيجوزلأ نود « رخآ
 هيلع دادزب الو صنلا اذه رواجو دك“ اهلاوحأ 3 نمثلاو 4 عيرلاو فصنلا

 مهقاقحتسا ىلع ماق دق ليلدلا نا ضورفلا ىوذ نم امهريغ امأ « لملد ريغ نم

 : وه ليتدلا اذهو « درلاب ىقايلا

 « هللا باتك ف ضعبب ىلوآ مهضعب ماحرألا ولوآو » : ىلاعت هلوق (1)
 كلذلو « ضورفلا ريغ رخآ اقح براقألا نم ضورفلا ىوذل تيبثي صنخلا اذه نإخ

 سصن ىلا ةيولوألا كذتب ىمايلأ اوذخأ 4 ضرفلا باحصأ نم دحأ نكد مل اذإ

 مك اا



 كلت ىفتقمب ةكرتلا ىقاب مهل نوكي كلذبو « ىلاعتو هتاحبس هللا باتك اهيلع
 ٠ ضعب عم أهضعب مهماهس ةيسن رادقمب مهيلع ىقابلا عزويو « هبولوألا

 : تلاقخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ تتأ ةآرما نأ ىور دقلو ( ب )
 لاقف « ةيراجلا تيقبو : تتامغ ةيراجب ىمأ ىلع تقدصت ىنإ « هللا لوسر أي
 قحتستل تناك امو « ثاريملا ىف ةيراجلا كيلإ تعجرو ٌكرجأ بجو : مالسلا هيلع
 5 در نكي مل ول اهلك ةيراجلا

 نم لام اعئاض دعي الو« مئاوضلا ذخأي امنإ لاملا تيب نأ ( ج )
 صنلاب نآرقلا تبثآ دقو « هتايحل ادادتما مهتابح دعت براقأ هلو 6 تومب
 نآ دكؤت ىتلا صنلاب هتباثلا ةررقملا ةفالخلا هذه ىضتقمبو « مهتفالخ ميركلا
 ٠ لاملا تيب نم ىلوأ نؤئوكي ثروملا ةامحل دادتمأ ءالؤه ةادح

 لوقلا اذه نكلو « ماحرألا ىوذ ىلإ بهذي ىقابلا نأ لئاق لوقي دقو
 نود ماحرألا ىوذ ةبارقو : هيوق مهتبأرق ضورفلا ىوذ نآلا « هيجوي سيل
 ةيوقلا ةبارقلا أذ نأ ررقملا ذإ ٠ ماخرألا نم مهيلع دري نآب ىلوأ مهف مهتبأرق

 ىلع ىأر ةيفنحلا راتخا دقو « درلا ق ةباحصلا بهاذم هلض 01 ١

 5 اهابتنتس ىتلا هلدألاس مهرايتخا اودبآو 4 ةلياتحلا مهعمو « ةنع هللا ىضر

 ريغ نم قالطإب درلا عنم ىذلا تباث نب ديز ىار ىعخاشلاو كلام راتخاو
 : اهنم ةلدآ ةلمحت هد هرايتخا ىعفاشلا ديأ دقو ؛ ثراوو ثراو نيد هقرفت

 نماللو « لكلا حلل لعج هنآل « ميركلا نآرقنا. صنل ةمداصم درلا نأ 1
 دقف لكلا اهتيطعأ اذإخ « تنبلا كلذكو : فصقلا تدرفنا اذإ تخلل لعجو لكلا
 ٠ صنلا تضراع

 ةيعرشلا ةلدقنا ذإ « سابق نم الو « صخ نم ال « هيلع ليلد آل درلا نأ ( ب )
 هتمدقو « ليلد نكي مل اذإو « صنخلا ىلع المح نوكت نأ امإو « اصن نوكت نأ امإ
 عامجإلاب تبث ام ىلع « هقاقحتسا ىلع صن ال ام تمدق دقف « لاملا تيب ىلع
 ؟ درلا ىنعم اه » : درلا ىلع ليلد ال هنأ نايم ف لوقيو « هقاقحتسا صوصنلاو

 نأ هنل له مث 2 ءىش ف هقفلا لوصأ نم سيلو ناسحتسالاب ءاجو ءىشتآ

 ملل لالا/ ب

 ( ثيراوملاو تاكرتلا 1١5 م)



 يللا د6 ناحل نست نأ سب نذإ نك عل ان قل ل ملام نش
 ٠ « اذه زجب ملو 6 درلا زاج اذاملف الإو « منل

 « هللأ باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوق نأ (ج)
 دئاز ديدج مكحب تأت ملو « ضئارفلا ةيآ اهتنيب « ةلمجم اهنأ ىعفاشلا ىري

 اوثراوت سأنلا نإ » : هصن ام لاق كلذلو « صوصنلاب ةتياثلا ضكارفلا ىلع

 ثرمد الو ؛ رجاهملا ثرد رجاهملا ناكف « ةرجهلاو مالسإلاب اوثراوت مث : فلحلاب

 تناكو هيآلا تلزنخ « هثري نمم هيلإ برقآ وهو ٠ ارجاهم نكي مل نم هتثرو نم
 ٠ « اهباحصآ نيب ضئارفلا عيزوت ىف ءاج ام اهنايب ٠ ةلمجم

 هباحصأ نم دحو دق ديز ىأآرل اعبت درلا ىرب ال ناك ىعخاشلا نأ عمو

 ىئارك هييأرغ « هنع هللا ىضر ىتزملا وهو « هنع هللا ىخر ىلع ىأر راتخا نم
 ٠ نيجوزلا ادع ام ضورفلا باحصا لك ىلع دري هنأ ىف ةيفنحلا

 اذه ىنزملا ىأرب ذخألا اوار نم « ةيعفاشلا نم كلذ دعب ءاج دقلو

 « هقح قح ىذ لك ءاطعإو « مامإلا ةلادعب امظتنم لاملا تيب نكي مل أذإ
 فرصي هنم لام لكو « ةمئاق هيف ةلادعلاو « امظتنم لالا تبب ناك أذإ امآو
 هررق امم ذخؤي لاحلا هذه ىف هئاخ < ءاوهأبا هيخ مكحتت الو ؛ هفراحم ق
 لوفقلا نآلا ىه مظتنملا لاملا تيد نيب ةقرفتلا كلت نآو « هسفن ىعفاشلا
 ٠ ىعخاشلا بهذملا ق هب ىتفملا حجارأ لإ

 « ةيكلاملا ىرخأتم دنع ةب ىتفملا دمتعملا لوقلا ىه اضمأ ةقرفتلا هذهو

 ىلع مئاقلا نكي مل اذإ « نيجوزلا ادع اما ضورفلا باعتما ىلع نودري مهن
 ىآاروه لي يس را لاملا تبب

 + ضورفلا باحصأ نم دحأ ىلع درب ال ىذلا هنع هللا ىهر دهز

 سيتقا هنكلو « ىلع بهذمىلع ةلمجلا ىف راس ثاريملا نوناقو  ؟هأآل
 0 ل ل ل

 : هصن ام ةيريسفتلا ةركذاا ىف ءاج اذلو « ماحرألا ىوذ نع امهيلع درلا

 ىوذ نع هريخأت م نيجوزلا دحأ ىلع درلآ ريرقت ةحلصملا نم ىؤر »
 ةيصعلا نم الو « ةيبسنلا ضورفلا باحصأ نم دحأ دجوي مل اذإخ ؛ ماحرألا

- 6 



 ةلطلا هذه ق امهدحك نوكي نأ ىضتقت ةامحلا ىف نيجوزلا ةلص نألا ادرو

 بهذمب ذخألا ق رصتقاو « نيرخآلا نيقحتسلا نم الدب رخآلا لام ق قحلا
 « محر وذ وأ « ضرك وذ نيجوزلا عم دجوي مل اذإ ام ىلع « نافع نب نامثع
 دحأ نيبو مهنيب هلام ةمسقب هتبارقب تيما طيرت ىتلأ ىبرقلا ةلص ىلع ةظخاحم

 « هللا باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوتو » : ىلاعت هللا لاق ؛ نيجوزلا
 ىوذ ثيروتو * ضورفلا ىوذ ىلع درلا ميدقت ةحلصملا نم ىؤر كلذكو
 ىآرب اذخأ بسنلا نم ةبصعلا ريغ ىلع نيجوزلآ دحأآ ىلع درلاو « ماحرألا

 + دوعسم ند هللأ دبع مهئم « ةباحصلا نم ريثك

 مهو « ةعللا ف دحاو امهانعم ماحرألا ولوآو م ماحرألا وود ب 6/١ ١٠

 مه ماحرألا ووذف « حالطصالا ىف امآو ةغللا ىق اذه « مهثيروت تاجرد

 وأ ثانإلا براقألا نونوكيو ةبصع الو ؛ ضورف باحصأ اوسيل نيذلا براقألا

 : ٠ ايلاغ ىثنأ تيملا نيبو مهنيب طسوتت نيذلا روكذلا

 مهخ « نييبسنلا ضورفلا باحصأ ىلع درلا دعب ثيروتلا ق مهتبترمو

 ء نيجوزلا ريغ ىلع درلا مهيلع مدقيخ « درلا ىعون اوطسوت دق مهثاريم ف

 ى مهتاجرد فلتخت « ةعبرأ تلانصأ ماحرألا ووذو « نيجوزلا ىلع درلا مهدلبو

 : ثاريملا ف اهييترتب اهركذ قف ىهو 4 مهفانصأ هذهو « ةكرتلل قاقحتسالا

 تنبك « ىثنأ ثيملا نيبو مهنيب طسوتت نيذلا تيملا عورف  كوآلا فنصلا

 نع ريع دقو * اثانإ وأ اوناك اروكذ ولزن نإو « اذكهو « هتنب نبأ تنمو هتنب

 نإو « هنبأ تنب عورفو « اولزن نإو « هتنبا عورخ مهئأب نوناقلا فئصلا اذ_ه
 «٠ اوجلزت

 نيبو مهنيب طسوت نإ اولع نإو « لاجرلا نم لوصآلا  ىناثلا فنصلا
 ٠ مهتجرد .ثئاك أمأ كن ىثنأ تيما

 ؛ ىثنأ تبملا ىلإ هلصوت دج تملا نيبو نهثيب طسوتي ىئاللا تادحلاو

 طسوتت ىذلا وه حيحصلا ريغ دجلا نأ تملع دقو « تلع نإو ةحيحصلا ريغ

 ب اال



 تيملا نيبو اهنيب طسوتي ىتلا ىه ةحيحصلا ريغ ةدجلاو « ىثنأ تيملا نيبو هنيب
 9 حيحبص ريغ كاسم

 كلمشب فتصل | اذ_ه 3

 خالا عورف اوناكآ ءاوس ء اثانإ وأ اوناك اروكذ مألا دالوأ عورغ ( 1)

 ٠ ةبصع نودعي الو

 ىوذ نم اهتنبو بأل تخألا نباو * ماحرآلا ىوذ نم اهتنبو « ةقيقشلا تخألا
 ٠+ ىثنأ تيما نيدو هندب طسوت دق هنأل كلذو « اهب ىلدي نم لك اذكهو « ماحرألا

 تنب نألا كلذو ٠ نهب ىلدي نمو « بآل وأ « ءاقشألا ةوخإلا تائب ( ج )
 نمو تابصعلا نم الو « ضورفلا باحصأ نم دعت اال بألا و « قوقشلا خألا

 نم نوكيخ « ىثنآ تيملآ نيبو هنيب طسوق دسقو « اهتنيو اهنباك « اهب ىلدي
 ٠ ماحرألا ىوذ

 ماحرألا ىوذ نم نونوكب « بآل: وأ « ءاقشألا ةوخإلا ءانمأ تانب ( د

 ىلعأ نهو ةوخإلا تانب نألو ٠ تابصعلا الو ضورفلا باحصأ نم نسل نهنآلا
 نهنود ءاسنلا نم نوكي نم ىلوألا انلق امك « ماحرآلا ىوذ نم نوربتعي هجرد

 ٠ نهدالوأ كلذكو « ةجرد

 ٠ بعشو عورف نم هيلع لمتشي نمو  ثلاثلا فنصلا وه اذه

 » اذكهو « لاخلا تنبو « معلأ ثئفمو « ةلاخلا و ةمعلاك « ةبصع الو« ضورخ باحصأ

 لوألا دجلا عورخ دعي هنأ ريغ ؛ ةدجلا وأ جلا العاامهم ماحرألا ىوذ نم
 ةدهلاو ىناثلا دجلا عورغو « مهدالوأ ممدحعم نعو و ةقبط ىلوألا ةدجلاو

 ةثلاثلا ةدجلاو ثلاثلا دبجلا عورفو ؛ مه»عب نم مهدالوآو ةقبط ةيناثلا
 :». امهملي نمو ةعمارلاو عبارلا و4جلا اذكهو « مهدعب نم مهدالوأو ةقمط

 يم ارنؤ* ب



 نوكت مث + اهدالوأ اهديعم نوكي ةقبط دعت دودهلا نم ةجرد لك ء اذكعو

 تناك نإو « فئاوط تس فنصلا اذمهل نوناقلا دنع د قلو « اهيلت ىتلا ةقبطلا

 ٠ دودحم ددعب اهددحي مقاولاغ « ريدقتلاو ضورفلا قف ىصحت ال اهانعم ىف

 : ىه نوناقلا اهركذ ىتلا تسلا فئاوطلاو

 ىآ « بآل' وآ « ءاقشآلا « هتالاخو هلاوخآو « هتامعو تملا مامعأ ( 10

 ' ةدحاو ةجردي اولصفنا نيذلا « ىلوألا ةدهجلاو « لوألا دجلا عورف

 لوألا د جلا عورخ ىا « ىلوألا ةفئاطلا ف اوركذ نيذلا عورخ ( ب )

 « لاخلا تنبو « معلا تنبك « ةجرد نم رثكاب آولصفنانيذلا ىلوألا ةدجلا وأ
 ؛ ةدحأو ةجردي اولصفنا نيذلا ؛ ىلوألا ةدجل'و « لوألا دجنا عورف
 + ةيصع اوسبل اوماد ام

 هجردي اولصفتا اذإ « ةيناثلا ةدمجلاو « ىناثلآ دجلا عورفو ( ج )
 اذكهو “ هيبآو همأ لاخو « بالا ىبأ تخا هتمعو « همأل بألا مع معلاك ةدحاو

 ٠ ةقبطلا هذه نم ةيصع سيل نم لك

 ةدحهيلا وأ « ىتاثلا دحتأ عورخ مهو « ةئئاثلا ةفكئاطلا عورفخ (د)

 ةلاخ تنمو « بلا مع تنبك « ةدحاو ةجرد نم رثكآب أولصفنا اذِإ « ةيناثئا

 ٠ تابصع أوئوكي الآ طرشت اذكهو < مآلا

 ةدحاو ةجردم اولصفنا اذإ « ةثلاخلا ةدملاو « ثلاكاا دحلا عورغ(ه)

 ٠ اذكهو « بالا ىبأ ةمعو ( مآلا مأ مىعوا# بآلإ ىببأ لاخك

 هثلاثلا ةدحجلاو ثلاثلا دحلا عورخ مهو « ةسماخلا ةفئاطلا عورخغ ( و )

 ملأ لاخ نباو « ىألا ىبأ ةمع تند نمأك ةهدهحاو هجرد نم رتكأم أولصفنا آذإ

 تادجلاو دودجلا نم ثالثلا تاقبطلا هذه ىلت ىتلا تاقبطلا نآل ظحالبو
 ام ىلع ةمد_قم ةقبط لك نأ ظحالم امك « ءالّؤه ىلع ىرسي ام اهيلع ىرسب

 تالي هامل اساسا



 مهعورخ ىلع نومدقم ةقبط دالوآ لكو « )هل ثيروتلا نوكي امدنع اهيلي
 ٠ (*ازاذكهو

 قاقحتسالا ىف مهتاجردو « مهتاقيط كلتو * ماحرألا ووذ ءالؤه ١8
 قحتسا دحاو محر وذ دجو اآذإ كلذ ىلعو ؛هانيب ىذلأ مهركذ بيترتب ىه
 : اوددمعت نإو « هفنص ىف ةجرد ىآ نمو « ناك فنص ىأ نم هدحو ةكرتلا ىقاب

 اومدقو ©« لوألا فنصلا لهآ قحتسا « مهفتأوط وأ 4 مهفانصأ تددعتو

 « تنب نبأ كانه ناك نإغ : هتجرد تناك ابآ « دحأو مهنم ناك أم « مهريغ ىلع

 هاوس نم بجحو « هدحو تنيلأ نبأ قحتسا لاخو « قيقش أ تنبو « مأ وباو

 ٠ هلوصأ نم ةيئزج برقآ مه ذإ : مهريغ ىلع نومدقم تيملا عورغ نأل

 اذهو « ١ ةداملا مهتاقبطو مهفانصأو ماحرألا ىوذ نايب ىلع تلمتشا (4)
 : اهم

 ةيبسنلا ضورفلا ىوذ نم دحأ الو « بسنلاب ةبصعلا نم دحأ دجوب مل اذإ
 ىلع اهضعب مدقم فانصأ ةعبرأ ماحرألا ووذو ماحرألا ىوذل ىقاملا وأ ةكرتلا تناك
 : ىتآلا بيترتلا ىلع ثرإلا ىف معيب

 ٠ لزن نإو : نيالا تائب دالوأو « !ولزن نإو 2« تانيلا دالوأ : لوألا كمملا
 ةحيحصلا ريغ ةدجلاو « الع نإو 6« حيحصلا ريغ دحلا : ىئاثلا فتصلا

 . تلع نإو
 نيوبأل تاوخآلا دالوأو « اولزن نإو « مهدالوأو مأل ةوخإلا ءانبأ : ثلاثلا فنصلا

 نإو نهدالوأو © امهدحأآل وأ نيويأل ةوخإلا تانبو ؛ اولزن نإو ؛ اههدحأل وأ
 . اآولزن نإو نهدالوأو « بأل وأ © نيونأل ةوخاإلا ءانيأ تانبو ٠ اولزن

 : ىتآلا ٍبيترتلا ف ضعب ىلع اهضعب مدقي ©« فئاوط تس لمشي : عيارلا فنصلا
 . امهدحأل وأ « نيوبأل هتالاخو هلاوخأو «© هتامعو © مأل تبملا مامعأ : ىلوألا
 تيملا مامعأ تانبو © اولزن نإو «© ةقباسلا ةرقفلا ىف اوركذ نم دالوأ : ةيئاثلا

 . اولزن نإو مهئانبأ تانبو بآل وأ نيوبأل
 . امهدحألا وأ 2« نيوبأل هتالاخو هلاوخأو « هتامعو « مأل تيملا ىبأ مامعأ : ةئلاثلا
 ىبأ مامعأ تائئيو © اولزن نإو © ةقباسلا ةرقفلا ىف اوركذ نم دالوأآ : ةعبارلا

 . اولزن نإو « نركذ نم دالوأو « هئانبأ تانبو 6 بل وأ نيوبأل تيملا
 ايهلاوخأو امهتامعو تيملا مأ ىبأ مامعاو « مأل تيملا ىبأ ىبأ مامعأ : ةسماخلا 1

 امهلاوخأو امهتايعو « هيبأ مأو ©« تيملا مآ مأ مامعأو ؛ امهدصحأل وأ « نيومأل امهتالاخو
 .٠ امهدحأل وأ نيوبأل امهتالاخو

 ىبأ مامعأ تانبو « اولزن نإو <« ةقباسلا ةرقفلا ىف اوركذ نم الوأ : ةسداسلا
 « آولزن نإو اوركذ نم دالوأو © اولزن نإو مهئانبأ تانبو ©« بأل وأ نيوبأل ثبلا ىبأ
 . ادكك صو

 ا 4ك ع



 نم ىلع ىناثلا فئصلا لعأ مدق لوألا فنصلا نم دحأ نكي مل نإف

 ٠ ةحيحصلا ريغ ةدجلا كلذكو ؛ حيحضلا ريغ دجلا ةجرد نكت امهم « ةمعلاو

 « ثلاثلا فنصلا نم دحأ ناكو « ىناثلآ فنصلا نم دحأ نكي مل نإو

 تناك نإو . همعلا نم ىلوأ تخألا تن « هتحرد نكت امهم « عبارلا ىلع مدقي

 امهم ؛ ةسمعلاو « ةلاخلاو ٠ لاخلا نم ىلوأ « مأل ألا نبا نباو « هيبأ ةقيقش

 ٠ ةبارقلآ ةوبق نكت

 مهتاجردب نوبترم هبلإ قاتحتسالا ىئوتب امدنع عيارلا فئصلا فئاوطو

 مهدعب نم مهعورف مث + ىلوأ ىلوآلا ةدحلاو « لوألا دمحلا دالوأخ « تسلأ

 دالوأ مث : مهدعب نم مهعورغ مث « ىناثلا دحلاو « ةيئاثلا ةدحلا دالوآ مك

 دصحلا !ذكهو « مهدعي نم مهعورخ مث ء ةثلاثلا هدجلاو « ثلاثلا دحجلا

 » هيلم نم مث عبارلا

 ٠ عيأرلا فنصلا ىف فئاوطلا تددعت وأ « فانصآلا تددعت اذإ هلك اذه

 ددعتو : فئاوط اذ نكي مل وأ « فئاوطلا ددعتت ملو « فنصلا دصتا اذإ امأ

 ى هب اصاخ اييترت فنص لكا نإف « ةفئاطلا وآ - فنصلا داح# كلذ
 ق دحتت ؛ ةدحاو طياوض اهعمجت ةلمجلاف تناك نإو « قاقحتسالا تاحرد

 : فانصآلا نم دحاو لك ف قاقحتسالا تاجرد بيترت نيبنلو ؛ اهتءاغو اهكدمم

 : عورفلا مهو ه لوألا فتنصلا داحأ ددعت أذإغف 6

 نبأ كرت دق ىلوتملا ناك نإف « ةجرد مهبرقأ قاقحتس 3 الاي مهدالوآ نإغ(1)

 تنب كرت دق قوتملا ناك نإو « تنيلا نبأ قدتسأ سملا نإخ « نبيا تنب ندأو ©« تنب

 لثم ركذلل امهنيب ثاريملا ناقحتسي نيلوألا نإخ تنب نبا نياو تنم نياو « تتب

 رخآلاو ؛« ضرخ بحاصب ىلدي مهضعب ناكو ةجردلا ىف اودحتا نإ ( ب )

 تنيو تنب تنب نبا قوتملل ناك نإخ « ضرغ بحاصي ىلدي نم مجسق « ىلدب ال
 ؛ تنبلا تنب نبا نود نبالا تنب تنب وه ثاريملا قحتسي ىذلا نإف « نبا تنب

 بحاصي لصتي ال رخآلاو « نبالا تنب وهو «ضرف بحاصي تيملاب لصتت اهنأل
 ٠ محر ىذب لب « ضرخ



 نولدي !عيمج اوناك نأب « ءالدألا قو ةجردلا ف اودحتا نإو (ج)
 .ركذلل مهنيب نوكي ثاريملا نإخ « محر ىذي نولدي اعيمج اوناك وأ ضرخ بحاصب
 امهنإخ « نبآ تنب نياو « نبأ تنب كرت دق قوتملا نوكي نأك : نييشنألا ظح لثم
 كرت دق قوتملا نوكي نأكو ٠ نييثنألا ظح لثم ركذلل « ىقابلا اعم ناقحتسي
 7 (*”)نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيم ثاريملا نايخ « ثتنب تنب نمآو © تنب تنب تنب

 نحب ملوع ماحرألا ىوذ نم ىناثلا فنصلا داحآ ددعت اذإو - 55
 ْ : لوألا فنصلا نم دحأ

 وبأ قوتمان ناك نإخ ؛ تيملا ىلإ ةجرد مهبرقأ ثاريملاب مهدالوأ نوكي (أ)
 ناك نإو « ةجرد برأ هني © ىرخألا نود ذضخأب لوألا نايف 4 مآ ىبأ مأو 4 مأ

 ةبجرد ٠

 رخآلاو ء ضرف بحاصي ىلدي مهضعبو « ةجردلا ف اووتسأ نإو ( ب )
 ىبأ وبأ كانه ناك نإخ « ضرغ بحاصب ىتدي نأ ثاريملا نإخ محر ىذب ىلدي

 « ارغرف بحاصب سيل وهو + مألا ىبأب تيماب لصتي رخآلاو « ضر ةبحاص ىهو
 و وذ وه لب

 ىذب الإ ىلدي ال امهالك وأ ء ضرف بحاصب ىلدي امهالك ناك نإو ( ج )
 نم امهالك وأ بالا ةهج نم امهالك ناك نأب « ةيارقلا تدحتا نإغ « محر
 قوتملل ناك نإخ « نييثنألا ظح لثم ركذلت امهئيب نوكي ثاريملا نإفن مألا ههج
 نإف 6 ءاوس ىلع امهنيب نوكي ثاريملا نآإف مأ ىبأ ىبأ مأآو مأ ىبأ م مأ

 * نييثخألا

 : اهصن اذهو ؟؟ ةداملا هتئيب افنصلا اذه تاجرد بيترت (
 نإف ©« ةحرد تبملا ىلإ مهبرقا تاريملاب مهالوأ ماحرألا ىوذ نم لوألا فنصلا

 ىف اووتسا نإو « محرلا ىذ دلو نم ىلوأ ©« نضرفلا بحاص لوقف ؛ ةجردلا ىف اووتسا
 ةوكرتشا ضرفغ بحاصب نولدي مهلك اوناك وأ « ضرف بحاص دلو مهين نكي ملو ةجردلا
 ل ثرإلا ف
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 مهر ىْذ وأ ضرخ بحاصي ءالدإلا فو « ةجردلا ف اودحتا نإو (د)
 هنإف « بألا لبق نم رخآلاو « مألا لبق نم امهدحأ ناك نآب ةيارقلا تفاتخاو
 مآ مأ وبآ قوتملل ناك اذإخ « ناثلثلا بألا ةيارقلو ء ثلثلا مألأ ةبارقل نوكي
 0 5 (ة8)اهاثلث ىناثللو ةكرتلا ثلث لوآللا نوكي هنإخ « بأ مأ قودأو

 دحأ دوحو مدعو( هددعت دنع ىناثلا فنصلا ماكحأ هذه ١595

 مدعو ؛ هداحأآ ددعت دنع « ثلاثلا فئصلا ماكحلأ امأ « لوذتا فنصلا نم

 مهنيب قاقحتسالا بيترت نوكي هنإف : ىناثلاو لوألا نيفنصلا نم دحآ دوجو
 + وعىنل ١ كلذ ىلع

 نإف ء« ةجرد مهبرقأ ثاريملاب مهالوأ ناك « مهتاجرد تفلتخا نإ( )

 ىلوأ نوكت مأل خآلا تنب نإف « قيقش خأ نبا تنيو ه مأل خأ تنب كانه ناك
 نم ةيارق ىوقآ اهلصأ دعي ىرخآلا تناك ولو ؛ ةجرد برقآ اهنألا « ثاريملاب
 » همكم لسا

 نم ىلوأ وهخ بصاع دلو اهيف ناكو ؛ ةجردلا ىق اووتسا نإو ( ب )
 « قيقش خأ تنئب نباو « قيقش خأ نبا تنب قوتملل ناك نإخ « محرفا ىذ دلو

 وهو « بصاعب ىلدت اهنألا « قيقشلا خألا نيا تني ىه ثاريملاب ىلوألا نإف

 ؛ ةقيقشلا تخألا تنب ىهو « محر تاذب ىلدي رخآلاو « قيقشلا ألا نبا
 ٠ هنم ىلوأ ىه نوكتف

 هنأخ ©« بصاعم ءالدإلا مدع وأ ؛ بصاعم ءالدإلا ف !ووتنما نإو ( ج )

 قيقش خأ تنم كانه ناك اذإفخ « ةبارق ىوقا هدج نوكي نم ثاريملا ىف داسقد

 أ تنب كانه ناك نإو « قيقشلا خألا تنبل نوكي ثاريملا نإخ « بأل خا تنبو
 ٠ ةبارق ىوقأ اهنأن * بألا خآلا تنب مدقت هنإخ « مآل خأ نباو « بآل

 ةوخإلا دالوأ دحأ ناك نأ هنأ ديفت ىهو.« نونتاقلا ةرابع هديفت ام أه

 : اهصن اذهو الا" ةداملا ماحرألا ىوذ نم ىناثلا فنصلا ماكحأ تنيب (مه)

 نإف ©« ةجرد تيملا ىلإ مهبرقأ ثاريملاب مهالوأ ماحرألا ىوخ نم ىناثلا فنصلا

 نم مهيف سيلو © ةجردلا ىف اووتسا نإو « ضرف بحاصب ىلدي ناك نم مدق اووتسا

 'زيح ىف اودحتا نإف « ضرف بحاصب نولدي مهلك اوناك وأ © ضرف بحاصي ىلدي
 ثلثلاو ©« بألا ةيارقل ناثلثلاف « زيحلا ىف اوفلتخا نإو © ثرإلا ىف اوكرتشا ةبارقلا

 ..: مألا ةبارقل
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 أذإخ “ ىلوآ بصاعلا نبأ ريتعي هنأ ضرف بحاصب ىلدي رخآلاو ء« بصأعب ىلدي
 ىلوأ بألا ألا نبأ ريثعت هنإف 6 هقيقش تخأ نمأو 4 بآل ْمسأ تنعم قوتملل ناك

 : ب ىلحي ال رظآلاو ١ بملعب نادت هنأ : ثادبلا
 ىذلا فسوي ىبيأ بهذم فلاخيو ؛ ىفنحلا بهذملا فلاخي اذه نكلو

 بهذا ا كلذ قاطن نع جرخي مل ماحرألا ىوذ ثيروتو ؛« ميسقتلل أساسأ ريتعا
 دصحأ ناك اذإ هتآ هيلع صوصنملاو « ةيخ امل ضقانم مكحب ىتأب نا نكمب الخ

 دلول حيجرت ال هنإخ * ضرخ بحاصب ىلدي رخآلاو. بصاعي ىلدي ةوخإلا دالوأ
 تخأ تنمو « بآل' خأ تنب ىفغ «. هبأرقلا ةوق ىلإ رظني لب « هيلع بصأعلا
 « هبارق ىوقأ اهنأل ةقيقشلا تخآلا تنم نوكم ثاريملا « ةقينقش

 ةلياقملا نآل *”ةكطخم اهنأ لوقن الو : ةرصاق نوناقلا ةرابع نوكت كئذ ىلعو
 نيب ةلياقم ةمث نكت نإف « محرلأ ىذ ىدلوو بصاعلا دلو نيب صنلإف تناك
 فسسوي ىبأ ىأر مكح ىنع هيف رمألا ىقبخ ٠ ضرفلا ىذ دلوو ؛ بصاعلا دلو
 ٠ (؟)ءانركذ ام وهو ىفنحلا بهذملا نم

 قاقحتسالا بيترت امآ « ثلاثلا فنصلا ف قاقحتسالا بيترت اذه ١11

 ع طق ةقياسلا فانصألا نم دحأ نكي مل اذإ الإ قحتسي الو « عيارلا فنصلا ْق
 ٠ قحتسملا وهخ الإو « قحتسأ مهنم دحاو ناك نإخ

 اهنأك هيف ةفئاط لكو « فئاوط هنأ هيف قاقحتسالا بيترت قف ظحالبو

 ىلوألا ةقئاطلا لهأ مدقي « فنصلا اذه ىف فقكاوطلا ددعت دنع ( )١
 « ةسماخلا ىلع كنتو « ةعيارلا ىلع هذهو * ةثلاثلا ىلع ةيناثلأو « ةيتاثلا ىلع

 ء هلاخلا نبا الو « معلا تني ذخآت ال ةمع تناك ولف ؛ ةسداسلا ىلع ةريخألاو
 تخل ةلاخلا تنب تناك ولو « بأل' وأ « قيقشلا معلا تنب ذخأآت ال هلاخ تناك ونو

 : اهصن اذهو 6 ةداملا مسقلا اذه ىف قاقحتسالا بيئرت تنيب (89)
 نإف 2« ةجرد تيملا ىلإ مهبرقأ ثاريملاب مهالوأ ماحرألا ىوذ نم ثلاثلا فنصلا ه

 الإو © محرلا ىذ ىدلو نم ىلوا وهف بصاع دلو مهيف ناكو : ةجردلا ىف اووتسا
 ع بأل هلصأ ناك نمم ىلوأ وهف « نيوبأل هلصأ ناك نمف . تيملل ةبارق مهاوقأ مدق
 ةوقو ةجردلا ىف اودحتا نإف © مأل هلصأ ناك نمم ىلوأ وهف : بأل هلصأ ناك نمو

 . ثرإالا ىف اوكرتشا ةبارقلا

 نك



 انيب دقو « اهتيلات ىلع ةمدقم ةفئاط لك اذكهو « بألا ةمع قحت قحتست ال « مأأ

 ٠+ انيب اميخ اهيبترت

 ةبارق نم ناكآ ءاوس « ةجحرد برقألا مدقب ةفئاطلا تدحتا اذإو ( ب )
 قم هلأ معلا تنب نبأ ىلع مدقم ةلاخلا نيأف « بذا ةبارق نم نأك مأ « مآلا

 لاوحنألا لك ىف اذكهو ؛ ةبارقلا ةهج تفظشخا نإو + هجرد برقأ هنأل « بآل' وأ
 . ةدحاو ةفئاط ق تماد ام « ةجردلا اهدغ فلتخت ىتلا

 كلذ عم زيحلا قفتا نإيخ « ةفئاطلا داحتا مم هجردلا توتسا نإو ( ج (

 مدقي هنإخ « مآلإ ا ا ةيارق نم اعيمج اوناك نأد

 همع نبأو « قيقش مع تنب قوتملل ناك ولخ © محرلا ىذ دلو ىلع بصاعلا دلو

 نباو < بآل مع نبأ تنب قوتملل ناك ولو « معلا تنبل نوكي ثاريملا نإف ةقيقش
 ٠ بصأعب ىلدت اهنأل ىلوألل ثآريملاخ ٠ قيقش مع تنب

 وأ بصاعي ىلدي نم مهيغ سيلو « ةجردلا توتساو « زيحلا دحتأ نإو

 هلاخ نبا قوتملل ناك نإخ « ةبارق ىوقألا مدقي هناخ ©« نولدي اعيمج اوناك

 *» ملا دالوأ نم ىلوا بلل نوكي نمو © دحاو ىلا نوكب نمم

 مهمتي نوي نأ ةرحلا فلتخا نإ « زيحلا داحتا دنع هلك اذهو (د )

 هنإخ « مهدالوأآ وأ' مآل مامعأو لاوخآك مآلا ةبارق نم رخآلاو « ملا ةبارق نم

 عزويو « ناثلثلا بألا ةمارقلو « ثلثلا مآلا ةيارقأ نوكي ةجردلا ءاوتسا دنع

 ىلدملا مدقيف « زيحلا داحتا دنع قياسلا بيترتلاد مهتبا رق ىلع 0 ةبأ رق ثلث

 ظح لثم ركذلل نوكي اووف سلا نإو « هريغ ىلع ةبآرق ىوقألا مث ؛« بصاعب
 « زيحلا داحتا دنع اضيأ قباسلا بيترتلا ىلع بآلا ةيارق صخ ام عزويو« نييثنألا

 كتذ ىف اووتسا نإف محرلا ىذ دلو ىلع مدقيف بصاعلا دلو ىلوألا نوكيف

 هلثمألاو نييثنألا ظح لثم ركذلل ناك اووتسا 0 هريغ ىلع ةبارق ىوقآلاآ مدق
 غ ثلثلا ةلاخللو « ناثلثلا ةمعلاخ ةلاخو ةمع تناك نإخ« كلذ دعب اهكاردإ لهسي

 ثاريملا نإخ « ةقيقش ةلاخ تنبو « بأل لاخ نباو « ةقيقش تنب تناك نإو
 مألا هبارق صخ امو هبأآلا ةبارقل ناثلثلاو « مألا ةبارقل ثلث « افالثأ نوكي
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 ىطعي بألا ةبارق صخي امو لاخلا تنب نم ةبارق ىوقأ اهنأل ةلاخلا تنبل نوكي
 ٠ (':)اذكهو ٠ محر ىذب ىلدت ىرخألاو بصاعب ىلدت اهنأل معلا تنبا

 نيأو < همع تنب نبأ نوكيف « نيتبارق اذ صخشلا نوكي دقو 17

 هتىددعت اذإ « اليصفت كلذا نوناقلا ركذ دقل ؟ نيتبارقلاب ذخأب ليخ « ةمع نبا

 زيحو * ةدحاو ةفئاطو « دحاو فنص نم اوناك نآب « اهزيح داحت» عم ةبارقلا

 « افلتخم زيحلا ناك نإو ء ادحاو ايبصن ذخأي لاحلا هذه ىفخ دحأو

 نإخ « ةقيقش لأخ تند كانه ناكو « قيقش لاخ نبا وه ةمع ندأ ناك نآب

 « لالا ىثلث ةمع نبا هنود فصوب ذخلآيو « فلتخي لاحلا هذه قى زبحلا

 كلذو « ثلثلا ثلث لاخلا تنئب ذخآتو « ىقابلا ىثظ لاخ نبأ هنوك فصودو

 ىضاملا ف انملع دقو « ةفلتخم ثيروتلا ةهج لعج « زيحلا فالتخا نآل

 ثيروتلا ههج فالتخا ذإ « ثيروتلا ةهج تفلتخا اذإ « نيتبارقب ثري ثراولا نأ

 ايه اانعو يتيحلاب فريف فحول :ديسعتي ددسعتيا تيروتلا برم لطحن
 ء دحاو ثيروتلا ببسو « ةدصحاو ةبارقلا ةهجخ « دحتا اذإ امأو « نازيحلا

 2 مع تئب تنب ىه « ةمع نبأ تنب تناك نإخ ٠ اهدخ قاقحتسالا ددعقي الف

 اهفاقحتسا ددعتب الو ةفصانم ثاريملا اهمسات اهنأخ « ةمع تنم تنب و

 ٠ ('!)اهبرصت ددعتب

 اذإ ١" ةداملاب ةئيدملا عيارلا فنصلا فئاوط نم ىلوألا ةفئاطلا ىف اه ةدام

 هتالاخو هلاوخأ مهو مآلا قيرف وأ © هتامعو مأل تيملا مامعأ مهو © بألا قيرغ درفنا

 وهف بآل ناك نمو © بآل ناك نمم ىلوأ وهف نيوبأل ناك نمف « ةيارق مهاوقأ مدق
 نيتيرفلا عامتجا دنعيوو ٠ ثرإلا ى اوكرتش أ ةبارقلا ىف اوواست نإو « مأل ناك نمم ىلوأ

 وحنلا ىلع قيرف لك بيصن مسقيو « مألا ةبارقل ثلثلاو بألا ةبارقل نافلثلأ نوكي.
 . ةسماخلاو ةثلاتلا نيتفئاطلا ىلع نيتقباسلا نيترقفلا ماكحأ قبطتو © مدقتمللا

 ولو © دعبألا ىلع ةجرد مهنم برقألا مدقي ةيناثلا ةفئاطلا ىف - 1 ةدام
 اعيمج اوناك نإو © ةبارقلا ىف ىوقألا مدقي زيحلا داحتاو ءاوتسسالا دنعو « زيح ريغ نم
 ىذ ىدلو ىلع بصاعلا دلو مدق نينلتخم اوناك نإف « محر ىذ دالوأ وأ بصاع دالوأ

 بانصأ امو « مألا ةبارقل ثلثلاو « بألا ةبارقل ناتلثلا نوكي زيحلا فالتخا دنعو « محرلا
 ىلع نيتقباسلا نيترقنلا ماكحأ قبطتو © ةمدقتملا ةقيرطلاب هيلع مسقي قيرف لك
 ... ةسداسلاو ةعبارلا نيتقئاطلا

 ثكثرأو ىف ةبارقلا ددمتل راهتعالا » : اهصنو ؟ال ةداملا كلن ىلع تليتشا (11)
 <« زيحلا فالتخا دنع الإ ماحرألا ىونذن نم
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 0 حصيو « م هلا دعارقلا فاس يجرتلا طبضت نأ حصيو « ماحرألا ىوذ ثاريم ماكحأ هذه - 16

 ركذلا نيد ةميسقتل ةيسنلاب ماحرألا ىوذ ثاريم نأ : ىلوألا ةدعاكلا

 ثيحف « ىثنألاو ركذلا نيب ةبسنلا تابصعلا هقحتسي ام ميسقت هبشي ىثنألاو
 ثاريملا مهنيب مسق ائانإ وأ اروكذ نوقحتسملا ناكو « قاقتتسالا ةجرد تواست

 ء (”؟)انمالك ردص قى ركذ دقو « نييثتألا ظح لثم ركذلل

 هنإخ « مهفانصأ تددعتو نوقحتسملا ددعت اذإ هنآ : ةيناثلا ةددعاقلا

 هيلدو ؛ هنم دحاو دوجو مسم هريغ نم دحأ ثري الخ « لوألا فنصلا تاقكب

 « ىرخألا ىلع ةمدقم ةفكاط لكو « فئاوط عيارلاو 6 عيبارلاخ « ثلائلاخ ىناثلا

 8 اهليق نمم دصأأ ناك نإ ةفئاط ذخأآت الو

 نم ىلوأ وه ىذلا فنصلا داحآ تددعت اذإ هنأ : ةكلاثلا ةدعاقلا

 ىلع قيطنت ةدعأقلا هدهو ٠ ةحجرد برقآلا ثاريملاب ىلوألا نإخ « هريغ

 وه نم مهيخ ناكو « قحتسم فنص ىأ داحآ تددعت ثيحف « اعيمج فانصألا

 ةفئاطلا ريتعت عبارلا فنصلا نأ ديب « برقألا قحتسآ رخآلا نم ةجرد برقأ

 ٠ ةمدقملا ةفئاطلل ةبسنلاب الإ احجرم نيتعت الك كقتسم فنصك

 ثراولا كلذ ناك ءاوس : هريغ نم ىلوأ ثراوب ىلدملا نأ : ةعمارلا ةدعاتتلا
 اهنأ دبي « عيمجلا ىلع قبطتت ةدعاقلا هذهو « ضرخ بحاص ناك مآ ةيصع

 « ةيارقلا نم دحاولا زيحلا لهأ ى الإ ةحجرم دعت ال عبارلا فنصلا قى

 ٠ هزيح ىف نم ىلع هحجرت لب « رخآ زيح نم هريغ ىلع صخمشلا حجرت الف

 ٠ ةجردلا ف ىواستلا دنع نوكي امنإ بصاعب ءالدإلاب حيجرتلآ نأ ظحالبو

 زيحلا لهأ ىف الإ عبارلا فصنلا ىف احجرم ربتعم ال كلذ نأ اًضيأ ظحالبو

 ٠ انركذ امك ةدحاولا ةبارقلا ىآ « دحاولا

 عبارلاو ىناثلا نيمسقلل ةبسنلاب هنأ : ةريخألا ىهو'ةسماخلا ةدعاقلا

 ركذلل نوكي ماحرألا ىوذ ثرإ ىف » : اهصن اذهو "م ةداملا كلذ تئيب (5؟)

 :. « نييثنألا ظح لاثم
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 ةبارقلو « ثلثلآ مألا ةبارقل نوكيو « ازيح مألا ةبارقو « ازيح بألا ةبارق نوكت
 نم ماحرألا ووذ ىواستي نأ ٠ ىناثلا فنصلا ق كلذ طرشو : ناثلثلا بألا
 امهيفخ اوفلتخا نإف « ءالدإلا مدع وأ « ثراوي ءالدإلاو ةجردلا ف لوصألا
 ناك ام ايأ هريغ نم ىلوأ امهيغ ىواستلا دنع ثراوب ىلدملا وأ ةجرد برقألاف

 هزي ٠

 مألا ةيارقلخ ةجردلا ىف اوواست نإغ « ناك زيح ىآ نم ىلوأ ةجرد برقألاف

 الإ نوكي الو « ثراوب ءالدإلاب زيح لك نيب حجريو « ناثلثلا بألا ةبارقلو ثلثلا
 هلصأ ناك نمخ < ةئأرقلا ةوقد زيح لك حجريخ أووتسا نا « تابصعلا نم

 لصهأ نيد تمسق هوجولا لك ق اوكرتشا نإاف مل هل صأ ناك نم ىلع مدلقب

 ٠ نيشئألا ظح لثم ركذلل + اهتصح ةبارق لك

 دق « نوناقلا اهب ءاج امك : ماحرألا ىوذ ثاريم ماكحأ هذه ١65

 : لوقتخ « نوئاقلا ىقتسأ بهذم ىأ نمو مهئاريم ق ءاهيتقلأ

 اوفلتخاخ « مهب قلعتت ىتش حاون ىف ماحرآلا ىوذ ثاريم ق ءاهقفلا فاتخأ

 ةيحان لك ىف ملكتنلو * مهثيروت قيرط قى ايئاث اوفلتخاو : مهثيروت لصأ ىف الوأ
 5 نيتيحاتلا نتكاه نم

 ةبصع نكي مل نإ ؛« اثاريم ماحرألا ىوذ ءاطعإ ىف ةباحصلا فلتخا دقل

 « باطخلا نب رمعو بلاط ىبآ نب ىلع لاقف ؛ براقألا نم ضورغ ووذ الو

 نوثري مهنآ ةباحصلا ةيلع نم مهريغو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هّللأ دبعو
 ة« عمو تباث نس تكدز لاقو 6م ةيعسفلا ضورفلا ىوذ ىلع درلاو تايصعلا كسعفم

 ٠ لاملا تيبل لاملا نوكيو اًئيش نوذخآي ال مهنأ ةباحصلا ضعب

 اولدتساو « امهنع هللا ىخر دمحأو ةفمنح وأ لوألا لوقلا راتخا دقو

 : هوجو ةثالث نم

 58 هللا باتك ف ضعمبدب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو 8: ىلاعت ه<لوق : اهلوأ

 اوناك مآ تابصع اوناكأ ءاوس « اعيمج براقألا لمشت ةماع ةملك ماحرألا ولوأو
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 ةيولوألا كلت نمو * ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلا ةيولوألا ف نولخاد نيقيرفلا نم اوسيل نيذلا ماحرألا ووذم « نيقيرفلا نم اونوكي مل مأ م ةردقم ماهس ىوذ
 صنب مهريغ نم ىلوأ مهخ « مهاوس ها نكي مل نإ : ضعب لام مهضعب دخأب نا
 ٠ لاملا تيب نم ىلوأ بير الب نونوكيف هللا باتك

 نوبرقألاو نآدلاولا كرت امم بيصن لاجرلل » : اضيأ ىلاعت هللا لاق دقلو

 3 فصولا كلذ نوقح سيف م يش

 نم ثراو لاخلاو « هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو ىلاعت هليل 8 لاق ملسو هفأع

 « ماحرآلا ىوذ ثيروت ةحص ق ةحيرص ةحيحص ةنس اذه ناكخ « هل ثراو ال
 ٠ صوصنلا نم هل دنس ال مهثاريم نأ لوقم نأ أاهدعب د_حألا سيلف

 ىطعآ ىآ ٠ لاملا تيب ىطعأ اوذخأب مل نإ ماحرألا ىوذ نأ : اهثلاث
 ؟ قحآ امهيآ فرعنأ ادرجم ارظن انرظن نإ نحنو « نيماسملا نم ةعامجل لاملا
 نآ دهن « ةماع نيماسملا ةعامج مأ « ةناخلاو لاخلاو ةمعلاك ةبيرقنا ةبارقلا
 فصوي نوذدرغني ماحرألا ووذو « مالسإلا وهو ماع فصو ى ناكرتشي نيقيرفلا
 ةتبثم نوكت اهنأ ضرخ ىلع ؛ ةحجرم ةبارقلا تناكف « ةبارقلا وهو صاخ
 ٠ دارفنالا لدتكطصك

 ىضر ىعفاشلا مامإلاو كلام مامإلا ديز أانديس ىأر راتخا دقو -1
 ةمسقلا ىلوت هتايآ مكحم ىف ىلاعتو هناحبس هللآ نأ امهرابتخا هجوو « امهنع هلئا
 ٠ ةنس مهثاريم ف حصت ملو ؛ اًئيش ماحرألا ىوذ طعي ملو « نيثراولا نيب ةلداعلا

 ريغ نم دحأل قح تبثي الو « صن ىلع لمح الو صن ريغ نم مهؤاطعإ نوكيف
 لكس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهدنع حص دقل لب ٠ هيلع لمح وأ صخ
 : ىلاعت هلوقو « امهل ءىش ال نأ ليربج ىتربخأ : لاقخ « هلاخلاو ةمعلا ثاريم نع

 لاجرلل م : ىلاعت هلوقو « هللا باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوآو »
 نادلاولا كرت امم بص ءاسنللو نودرقألاو نآدلاولا كرت امم ببيصت

 امهمومعب نالدت الخ ثيراوملا تايآ امهتنيب ناتلمجم ناتيآ . « نوبرقألاو
 نوكي هتآل © هيلع لمح صاخلا مم ىقتلا اذإ ماعلا نأل ©« ديدج ىنعم ىلع

 ٠ هنيبي امل ةبسنلاب لمجللاك
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 ووذ ثري الو در ال هنأ ىكلا للا بهاأملاو ىعفاشلا بهأللا ىضتقم نإو
 ءاطعإ نم ىلوأو « ضورفلا ىوذ ىلع درلا نم ىلوأ كاملا تيد نأو ماحرألا

 نم ليلد مقي ملو « هل ثراو ال نم ثراو نيملسملا ةعامج نآلا : ماحرألا ىوذ
 بجوي ماقملا اذه ق سايق الو « ماحرألا ىوذ ثيروتو « درلا ىلع صوصنلا
 تيبل لاملا نوكيف نيملسملا ةعامجل املا نوكي كلذ ىلعو « صنلا ىلع لمحلا
 ش ٠ نيملسما لام

 ىذ لك ىطعي « الدع لالا تيب ىلع مئاقلا نوكي نأ ىضتقي كلذ نإو

 لاملا تيب نكي مل اذإ امأ ٠ هفراصم ق لاملا تبب لام فرصيو « هقح قح
 ةيعرشلا هقراصم ق نيملسملا لام فرصي الداع هيلع مكئاقلا نكي ملو ؛ امظنم

 نمآلا قف رظنلا بجيو « ريغت دق ةيولوآلا هيلع تينب ىذلا ساسألا نإف
 * ديدج نم

 نوذخآي ماحرألا ىوذ نأب اوتفأ نم ةيكلام لاو ةيعفاشلا ءاملع نم ناك داسفلا
 دقلو « دعي نم هب ىتفملا وه ىآرلا كلذ راص دقو « لاملا تيب لدب
 ةياعر باب نم وه لاحلا هذه ىف ماحرألا ىوذ ذخأ نأب ىعفاشلا حرص
 لمح وآ « صني تيثي نأ دبال ثيروتلا ذإ « ثيروتلا باب نم ال « ةحلصملا

 ا
 اوأر نيذلاو « ماحرألا ىوذ ثيروت لصأ ق فالتخالا وه اذه _4

 ٠ ةنيعم ةركخ نم ثعبنت ةقيرط لك « قئارط ثالث ىلع كلذ ىف اوفلتخا مهثيروت
 ءاطعلا ف ماحرألا ىوذ نيب نووسي ءالؤهو « محرلا لهآ ةقيرط  ىلوألا

 ىرخآو ةيوق ةبارق نيب الو ؛ ةجردو ةجرد نيب الو « فنصو فنص نيب نوقرفي ال
 ىلع امهنيب نوكي ثاريملا نإخ ء تنب تنبو « تخآ قوتملل ناك واخ « ةفيعض
 نإو 6 ءاوسسلا ىلع امهنيب ثاريملاف خأ نبأ تنيو ©« تخأ نبأ كرت ولو « ءاوسلا
 وصه ثاريملل بجوملا بيسلا نأ كلذو « اذكهو « ءاوس امهغ خأ تئبو ةمع كرت

 قى اهققحتو « فنصو فئص نيب ةقرفت ريغ نم عيمجلا ىف ةققحتم ىهو « محرلا
 توافتلا ساسآ نآلاو « ءاوسلأ ىلع عيمجلل ثاريملا تبثيف « كرتشم ردقب ميمجلا
 نيب ثيروتلا ماظن ف صخ الو « صنلا وه تابصعلا نيبو ضورفلا باحصأ نيب
 ةبآرقت وأ «ةجرد ىلع ةجرد وأ فنص ىلع فنص هيف مدقي ثيحب ماحرألا ىوذ
 ق ىهو « ريست ىتلا ىه ةكرتشملا ةلعلاخ « مظني صن ال ماد امو « ةبارق ىلع
 2 ءاوسلا ىلع عيمجلا

 | ا



 دعب نم ىّأرلا اذه ىقنتعم نم دحأ ةمث سيلو « حارذ نب حونو رسيم نبأ

 ٠ ةروهشملا ةيمالسإلا بهاذملا قف كلذ

 ىلإ نورظني ال ءالؤهو « ليزنتلا لهأ ةقيرط  ةيناثلا ةقيرطلا - 6
 باحيصا نم مهب نولدي نيذلا ىلإ نورظني لب « ماحرألا ىوذ نم نيدوجوملا
 هب ىلدي نم بيصن ماحرألا ىوذ نم دوجوملل نوطعيف « تابصعلا وأ ضورفلا
 و تابصعل | وأ ضورفلا باحصأ

 تنبو « بآل ملأ تنبو « ةقيقسش تخآ نباو تئب تنب قوتملل ناك اذإخ ١
 بأل خأو ةقيقش تخأو « تنب اهيخ ةلأسملا نأكو « هب نولدي نم ىلإ أورظن « مع
 هعرفل نوكي دحاو لك هاطعي امو « مهدوجو ضرغ ىلع ةكرتلا مسعتو © معو
 ؛ ةقيقشلاو تنبلا نيب ثاريملا لعجي هذه ى ميسقتلاو « ماحرألا ىوذ نم دوحوملا

 هاطعت رخآلا فصنخلا ةقبقشلا تخآلل نوكبو اهتنمأ ىطعب فصنخلا تنئيلأ نوكمض

 ٠ ةمعلا وأ معلا نبال الو بألا خألا تنبل ءىش الو « اهتنبا

 هنإخ « قيقش مع تنبو نبأ تنب تنبو « تنب تنب قوتملل ناك ولو ل ؟

 هاطعت فصنلا تنيلل نوكيو 2« قيقش معو نبأ تنبو ©« تنب نيب ثاريملا ضرفي

 نوكي ثيروتلا نإف « قيقس خأ تنبو « نبا تنب تنب قوتمأل ناك اذإو
 ىقايلاو « اهتنم هاطعت فصنلا نيالا تنبأ نوكيف « قيقش أو « نبأ تثم نيم

 لصأفا ىلإ ال ءالدإلا ىلإ عيزوتلا دنع رظني هنآ ظحالبو « هتنب هاطعتخ خالل
 برقألاخ ثراولاب ءالدإلا تاجرد تتوافت نإ هنإخ كلذ ىلإ رظن اذإو ؛ هدلحو

 « تنب تنب تنب قوتملل ناك اذإخ « ثاريملاد ىلوألا وه نوكي هب ءالدإلا ف
 ءالدإ برقأ اهنألا ه نيالا تنب تنبل نوكي هلك ثاريملا نإخ « نبا تنب تنبو
 نود ثاريملاب صتخت هذهو « نبا تنبو تنب نيب ةنزاوملا نوكت ذإ « ثراولاب
 ء”اردتتل

 ىلدي نم ةلزنم ماحرألا ىوذ نم دحاولا نولزني مهنأ ليزنتلا لهأ بهذم (15)
 لصأ برقأ ىلإ رظنيف « هييصن هنوطعيو ( تانيصعلا وأ ضورغلا ىوذ نم تيما ىلإ هب
 بألا ىلإ رظني هنإف « تامعلاو تالاخلاو لاوخآلا ىف الإ ةبصعلا وأ ضورفلا ىوذ نم
 2 بحاص وأ ةيصعلا نم هب ىلدي نم برق نم نأ ءالدإلا ف ظحاليو « صنلا ماقل مالاو

 اولاد
 ( ثيراوملاو تاكرتلا "1١ م)



 مامإلا مدع ىهو ماحرألا ىوذ ثدىروت ف ليزنكلا لهأ هقيرط هذه

 آدم ةيعفاسلاو ةيكلاملا نم نورخأتملا دخأ امو « ةتع هلئأ ىضر دمحأ

 6 ةقيرطلا هذه اودخا لاملا تيب ماظتنا مدع دنع © احرّذلا ىوذ ثيروت

 ٠ نييرخألا نيتقيرطلاب اوذخأآي ملو « اهيلع اوراسو

 ىلص ىبنلا نأ مهرظن ةقيرطلا هذه لهآ هيلع ىنب ىذلآ ساسألاو
 ةمعلا ىطعاخ « امهريغ ةئرو ةمث نكي ملو « ةمعو ةلاخ ثرو ملسو هيلع هلل
 تخأ تنبو « تنب ةنيأ ثرو دوعسم نبا نإو * ثاثلا ةلاخلا ىطعأو. نئلثلا

 نأ ىلع لدي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدحف « نيفصن امهنيب لاملا لعجخ

 نولدي نم ىلإ نوكي امنإ مهصاخشآ ىلإ نوكي ال ماحرألا ىوذ ثيروت ف رظنلا
 نوكيف مألاب ىلدت ةلاخلاو ؛ بألاب ىلدت ةمعلأو « ةبصع وأ ضرخ بحاض نم هب
 ٠ ريسفتلا كلذ دكؤت دوعسم نبا ىوتخو « مآلاو بألا نيب ثاريملا

 نولدي نم ىلإ رظنن نآ انيلع اقح ناكخ : حيجرت قرط الو « ريداقم نيبت مل
 دب مسقتخ « مهتبارقل قيرطلا مهنأل تابصع وأ ضورغ باحصأ نم مهب
 :ريداقملل نيملا وه كلذ نأك اقاقحتسا رثكأ وأ « ىلوآ مهدحأ ناك نايخ ٠ ثاريملا

 قيرط لكو « كلذ ىوس صخثنا ىلع دمتعي حيجرتلل قيرط الو ؛ مهنيب حجرالا
 لمحلا ديح ولا قب رطلا وه كلذ نام 4 2 رانشلا ريدقت ىلع دمتعب ال كلذ ريغ

 ٠ ةمصئآو ماهس نم ىمالسإلا عراشلا هردسك ام ىلع

 « ءاوسلا ىلع هي ىلدت نم بيصن ةفئاط لك نيب مسقيو « دعي نمم ىلوأ ضرفلا تح
 نوقحتسي مهنأ اولاق ةليانحلاف مهريغب نولدي اوناك نإ انمأ « مألا دالوأب نولدي اوناك اذإ
 لثم ركذلل هي نولدي نمك مهتأ اولاك ةيعفاشلاو ةيكلا لا ورخآتمو « ءاوس ىلع
 . نييثئألا ظح

 مثأآ تنب تنبو © ةجوز كرت ىفوتملا ناك اذإف © اهتاذب ةبئاق ةكرت هنأك ماحرألا ىوذ

 ىقابلا فصلا خألا تنب ذخاتو « اهفصن ذخأتف « ةيقابلا عايرألا ةئالث ىه ةكرتلا
 ىرخآ ةقيرط كاتهو « ليزنتلا لها دنع روهشلا وه اذهو « اهيبا بيصن هنأل
 ةخآيو « مهسأ ةعبرأ هردقو فصنلا ذخأت تنبلاو ( 4) ةلأسملا لصا نوكيو تنبلا وهو ثراولا عرفلا دوجو ضرفب نمثلا ةجوزلا ىطعت الا ىهو « ةلاحلا هذه ىف
 ةتس نوكي ىقابلاو المكم امهس ذخأتف ©« ةجوزلا بيصن لمكي مث « ةيقابلا ةثالثلا منألا
 نيمتل لوألا ميسقتلا كلذ ناكو 6 ةعيس ىلع مسقت ىأ ؟ ىلإ ؟ ةبسنب مسقت مهسأ
 . ةتئمال نوكي لك هذخأي امو « خألاو تنبلا نيب ةبسنلا
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 مهبيترت ف مهنأ ىهو « ةبارقلا لهأ ةقيرط : ةئلاثلا ةقيرطلا 5 1/

 ؛ اهيف ةيولوألا ةوق ثيح نم اهتاذ ىف مهتبارق ىلإ نورظني ماحرألا ىوذل
 نآ اوررقو « بتارم كلذ ىف ىهو « اهتوق ىف ةفلتخم ةبارقلا نآ كش ال هنإخ
 وه بيصعتلا 3 قحتسملا نأ امك ع بدرق لوأ وه ماحرألا ىوذ نم قحتسملا

 ةيولوألا ىلع ماحرألا ىوذلقيسنلاب ةبارقلا ىف ةيولوألا اوساقف « :ركذ لجر برقأ
 امك « فانصأ ىلإ ماحرألا ىوذ اومسق كلذ ىلعو « تابصعلل ةيسنلابةيارقلا ىف
 امك « عورفلا ماحرألا ىوذ نم ىلوألا اوريتعاو « تاهج ىلإ تابصعلا تمسق

 ةجردلا برقب حيجرتلا اوريتعاو « اذكهو « اضيأ عورفلا تايصعلا نم ىلوألا ناك
 تابصعلا نيب تباث وه امك « نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي مث « ةبارقلا ةوقب مث

 اوراسو « تابصعلا ق ةيولوألا ىلع ماحرألا ىوذ ف ةيولوألا اوساق ةلمجلابو

 ىه ةقيرطلا كات نإو « تابصعلا ىف ةتباثلا ةقيرطلاب ماحرألا ىوذ ثيروت ف
 كلذ ماحرألا ئوذ اومسق كلذلو « ةيفنحلا ذضُآ هبو « هنع هللا ىخر ىلع بهذم

 هائيب ىذلا بيترتلآ كلذ مهنيب اوبترو « نوناقلا حرش دنع هائركذ ىذلا ميسقتلا

 ٠ ةقيرطلا لصأ ىف ال عيزوتلا ىف مهنيب اميخ ىئزج فالتخا ىلع

 نأ « ةبارقلا لهأ بهذمو ليزنتلا لهأ بهذم نيب ىرهوجلا قرفلاو
 امئيب « رخآ ىلع افنص مدقي الخ « فانصألا نيب بتري ال ليزنتلا لمهأ بهذم

 ةجردلا برق نآو ؛ ضعب ىلع اهضعب فانصألا مدقي ةيأرقلا لهآ بهذم
 ضرفخ بحاص ثراوب ءالدإلا برقي ةريعلا لب ؛ ليزنتلا لهآ دنع هل رابتعا ال

 « ديعب نع ىلدي نمم ىلوأ ةبصع وأ ضرفغ ىذب بيرق نع ىلدي نمف « ةبصع وأ
 داحآ نيب حيجرتلا قئارط لوأ ةجردلا برق نإغ ؛ ةيأرقلا لصهأ بهذم امأ

 ٠ دحاولا ففصلا

 دقو ؛ ماحرألا ىوذ ثيروتل ثالثلا قئارطلا نايب نم انيهتنا

 كانه نآو « ةبارقلا بهذم ءاول لمح ىذلا وه ىفنحلا بهذملا نآ انركذ

 هذه ىلإ ريشن نآلاو « بيترتلاو عيزوتلا قيرط قف هتمكآ نيب ايئزج افالتخا
 راس ىذلا وهو « بهأملا كلذ ىف قاقحتسالا بيترت انس دقو « تافالخلا

 ىق نيتروهشما نيتقيرطلا ىدحإ قاقحتسالا عيزوت ىف راتخاو « نونانتلا هيلع

 الومعم ناك ىتلا دمحم ةقيرط كرتو « فسوب ىبأ ةقيرط راتخا نوناقلا نأو

 ٠ ىوتفلا ىف ةراتخملا تناك اهنأل « لبق نم اهب
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 هانحرش ىذلا بيترتلا ىف ىفنحلا بهألملا ف ةمئألا نيب فالتخا لصحي ملو
 ماحرآللا ىوذ نم لوصألا مدقي هنأ نم« هفينح ىبأ نع ىوري ائكيش الإ « افنآ
 « نسحلا نب دمحم نع ناميلس ومآ ةنع ةياورلا هذه ىئور دقو « عورفلا ىلع

 قو 0 فلير نإ ناضلا تعا اغار ىردل باور 4 اورلا هذ نا وس قوذو
 « نايحاصلا ىآر امك « عورفلا بيترتلا ىف ىلوألا نأ : ةفينح ىبأ نع < فسوب

 ىلوآلا ةياورلا ناب نيتياورلا نيب ءاهقفلأ ضعب قفويو ©« بهذملا ىف روهشااو
 « ريخألا هيأر ىه نيبحاصلا ىأر عم ةقفتملا ةيناثلا ةياورلاو « لوألا هبأر تناك

 ناكمإلا ىلع دمتعي ملو « اضيأ ةيآورلا نم دنس هل ناك ول نسح قيغوت اذهو
 + درحملا ىلقعلا

 « قافتا عضوم وه ( قاقحتسالا بيترت ف ىثزجلا فالخلا اذه ادع امو

 ءالدإلا لبق رظني مث « ثراوب ءالدإلاب مث ؛ ةجردلاب مث « فنصلاب ميد قتلا
 ءالدإلاب هداحآ نيب بئرتي « هتاذب امئاق افئص ةبارقلا نم زيح لك لعج ىلإ
 ٠ حيجرتلا طياوض ىف « انيب ام رخآ ىلإ عيارلاو ىناثلا نيفنصلا ىف ؛ ثراوب

 : نيرمأ ى لامجإلاب وه دمحمو فسوي ىبأ نيب فالخلاو 197
 رظنم ©« ثراوم ءالدإلاو ةجردلا ف ىواستلا دنع فسوب ايأ نأ  امهدحأ

 مسقي أوواست نإف « اهيذ مهنيب توافتلا دنع ىوقألا مدقيخ « ةبارقلا ةوق ىلإ

 اهيلإ رظني امنإو « مهلوصأ ىلإ رظن ريغ نم نيدوجوملا ماحرألا ىوذ ىلع
 اذه ىرسيو « كلذ ىوس ام ىلإ تفتلي الو « هيطعيف ىوقأ مهيأ نيبتيل
 ىلع هدنع ةمسقلاخ « عيارلاو « ثلاثلاو « ىناثلا فنصلاو « لوألا فنصلا ىف
 ةروكذلا ثيح نم هب نولدي ام ىلإ رظن ريغ نم ؛ ماحرألا ىوذ نم نيدوجوملا
 ٠ نولدي نميخ ةثونألاو

 ىلإ رظني « ثراوب ءالدإلاو ةجردلا ىف داحتالا دنعخ دمحم مامإلا امأ

 مسقيف « قاقحتسالاو ةثونألاو ةروكذلا ثيح نم هب نولدي تيملل صخش برقأ

 اعيمج اروكذ اوناك نإخ ء لاصتالا ى هيلي نم ىلإ هقحتسا ام ىطعي مث « هيلع
 ركذال مسق اوفلتخا نإو « دوجوملا عرفلا ىلإ لصي ىتح مسق اعيمج اثانإ وأ
 هدنع ةمسقلاف ؛ هعورف ددسعتب لصألا ددعتيو « اذكهو « نييثنألا ظظح لثم

 نولدي نم برقآ ىلع هدنع ةمسقلا نوكت لب « نيقحتسملا نادبأ ىلع نوكت ال
 ىلع ةمسقلا ردحنت مث ةثونآلاو ةروكذلا ىف فالتخالا هدنع نوكيو « هم

 عم « كلذك مهنولي نيذلا مث ء ةفئاط ثانإلاو ةفئاط روكذلا لعج عم هيلي نم

 كاوفتم



 هتبارق تددعت نإ نيتعح نم صخشلا ثريو « هعرف ددعتب لصألا دوت
 ٠ لاثمألا| كلذل برضنلو 4 ىناثلا رمكيا| وه اذدصو

 تنب تني تنب : نع تام تيم (أ)

 ١ تنب 5, تنب 4 نبأ

 نبأو "5 تنئب ىتنب
 ددعتب دهاأولا دمنو “ ىلوألبا ةّقئطلا ىلع دمحم مسكي لاثملا اذ_ه ىفخ

 الق ء ددعتلا ةظحالم مم ةيوسلاب نوكيف « ثانإ اهلك اهنأ اميو © هعورف
 « ةئونألاو ةروكذلا اهيف فلتخت ىتلا ةقبطلا نوكت ثيح الإ ميسقتلا ءىدتيب
 لصألا ددعيمو « ةفئاط ثانإلاو هفئاط روكذلا نوكيف ءىدتيب هقيطلا هذه ىفخ

 نبالا دعيف « ةيناثق ةقيطلا ق ةثونألاو ةروكذلا تناك انهو « هعورف ددعتب

 ةتف « ةدسحاو تنيب ةريخألا تنبلاو نيتنب هراوجب ىتلا تنبلاو « نينبلب اهيف
 : هعبراب نينثاب دع ىذلا نبالا صتخآ ةعيس ىلع ةقبطلا هذه ىف نذإ هكرتلا
 لصألل ام بهذدو ٠+ دحاوب ةريخألا تنيلاو « نينثاب نيتنئاب تدع ىتلا تنملاو

 اتنب امه ناتللا تنبلا نبأ اتنيو « ه4حاوي تنبلا تنب نبا صتخيخ عرفلا ىلإ

 ه١ ما ؟ مأ | با : نع صخش قوت ( ب )

 بأ بأ ا

 ما بأ و
 "1 با 5 ما

 6 ثلثلاب مألإ نا صخسو بألاو ملا ند ميسقت ةروصلا هذه ىعذ

 مدل « بألا مأ ىبأ مأ ىطعي بألا ةبارق صخ امو « نيثلثلاب بآلا ةبارقو
 نيم فداتخلا ىلع اهداحآ نيد مسقب ؛ ملا ةيارق صخ امو «ء اهداحآ ددعت

 ش2 مألأ ىبأ ىمأ ماو ؛ تيما مأ ىبأ ملأ ىمأ نيد مسقيخ 6 ةثونألاو ةروكذلا

 دحاو لك صخ امو هيناثلا ئاثلثلاو لوألي هثلذ « انالثأ
 » دوحوملا هلصألا بهذي

 فالخب مهعورغ نم نيدوجوملا ددعتب ددسعتت ال لوصألا نأ انه ظحاليو
 قرفلاو عورفلا ددعتب ددعتت ىه ذإ « عورفلا ىف قباسلا لاثملا ف لاحلا
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 قل لوصألإأ نيا « لولا فئنصلا قف مهعورم ددعتب لوصألا ددعت نأ امين

 تيمثا عورفلا « عورخ ىهف ددعتت امهمف ؛“ ور ىه + اهعورغ ددعتد1 ددعتت

 لوصألا نم نيدوجوملا ددعتب ددعتت ال اهنإخ لوصألا امأ ©« رثاكتتو « ددعتت

 تيملل روصتبي الف « امهددعت روصتم الو « همأ وأ هوبأ صخشلا لوصأ نأل

 + أهم ىلذت ىتلا لوصألا داعم لصألا ددعتب ال ناك كلذلو 6 نامأ وأ ناوبأ

 : نع صخش قوت اذإو (ج )
 اس مل تخل ه. ةقيقش تخل مس بألا تخآ

 نيأ تنب ؟ نبأ ١ تنب
 ؟ تنمي 4, نأ ”؟ تنم ١ ندا

 « مالو ؛ بألو «ء ةقيقشلا تخألا نيب ثاريملا مسقي ةلآسملا هذه ىفخ

 نوكي اهسمخو ٠ اهعرفل نوكت ةقيقشلا تخألل اهسامخأ ةثالث « امامخأ ةكرتلا

 دقو « اهعورف نيب نوكي بآل تخألل اهسمخو « اهعرفأ نوكي « مآلا تخ
 لصأآلا ددعت ثيح نم «٠ لوأيأ لاثملا ىف هانكلس ام مهعم كلسف أوددعت

 ةروكذ فلتخت ةقبط لوآ ىلع همسقلاو « نيتهج نم كثاريملاوع هعورف ددعتب

 ٠ ةثونأو

 : نع صخش قوت أذإو ( د )

 ؟ باب هلاخ 4 ةقيقش همع

 نمإ ؟ نمأ ؟ تنب

 تنب « تنب ؟ تنب ىنبأ
 اهنذي ثلثلا ةلاخللو « بألأ ةئارق اهتألا ناثلثلا همعلا نوكي ةقاسملا ىفف

 « اهعورخ ىطعي ةمعلا صخ امو « اهعرف ىطعي ةئاخلا صخ امو .. مآلا ةبأرق
 ةمعللا نيأو « همعلا تنب نيب مسقيخ « لوألا لاثملا ف هانركذ ىذلا ميسقتلا ىلع

 صتخيو « نيتنثاب اهبيصن نوكيخ « اهعرذ ددعتل نيتنثآ همعلأ تنب ضرفتو
 7 اهعرفل نوكي ةمعلا تني هكقحتسا امو « ركذم هنأل نيتنثا بيصنبي ةمعلا نبأ

 « ةعرفل رخآلاو

 ىوذ نيب ميسقتلا ىف هنع هللا ىخر دمحم مامإلا ةقيرط هذه 1

 ام



 ذلو ؛ دحأو قطنم ىلع ريست اهعيمج اهأرتو « فنص لكل لثمب انيتآ دقو
 ٠ اضيأ ةفينح ىبأ ىأر كلذ نأ ىور

 : رومأ هلمج ق ناقفتب ادمحمو فسوب ابأ نأ ظحاليو

 ٠ ةعيرألا فائنصألا بيكرت ق  'هلوأ

 نيتفئاط مسقلا ناك نآب فنصلا ىف ةبارقلآ زيح فلتخا اذإ هنأ ف  اهثلاث
 نيب عزويو ©« ثلثلآ مألا ةبارقل لعجبو « بألا ىرخألاو مآلاي ىلدت امهادحإ

 اوددعتي امهم مهنيب ناعزوي ناثلثلا بألا ةبارقلو « اوددعتي امهم اهب نولدي نم
 ٠ عيأرلا فنصلاو ىناثلا فنصلا ىق زيحلا فالتخا قةحتبو

 « ماحرألا ىوذ قف نيتبارقلا ثروي هنأ فسوي ىبأ نع ىور هنأ  اهعمار
 ءارو ام ءاملع هنع ةياورلا هذه ىور دقو « فلتخا مأ زيحلا دحتا ءاوس

 ةياور ناسارخو قارعلا ءاملع هنع ىور نكلو « مهدنع ةروهشألا ىهو « رهنلا

 ءاوس ؛ ةدحلو ةهجلا تماد ام نيثئارقلا ثري ال محرلا اذ نأ ىهو « ىرخأ

 وقوه أمك تادصحلا ثدئروت قف هقطنم عم قفكي كلذو ©« فلتخا مأ زيحلا دحتا

 ؛ ةدحأو اهنأ ىلع الإ نيتبارقلا تاذ ةدجلا ضرفلاب ثروي ال هنإخ « روهشم

 ٠ ثدروتلا ةهح داحتال

 ةمثآلا رئاسو دمحم بهذمب ءزجلا اذه ى ثاريملا نوتاق ذخأ دقلو
 داصحتا دنع قارعلا ةبأورب فسوي ىبآ بهذمب ذخلآو « زيحلا فالتخا دنع

 فالتخا هبشي زيحلا فالتخا نأل « ميقتسم رايتخالا ىف قلتم وهو « زيحلا

 الف « ةيارقلا ددعتو زصحلا داحتأ امأ « نيثوج نم ثيروتلاك نوكيخ « ةهجلا

 ٠ ةهجلا فالتخا ىنعم هيلع ىرسي نأ نكمي
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 ماحرألا ىوذ ثبروت َق نيمهذل ا نيب داحتالا هجوأ هده
١1/8 

: 
 انيب أمك اهرهوجف « فالتخالا هوجو امأ

 رلختي الو « العغ نيدوجوملا ماحرألا ىوذ ىلإ رظني ةفسوب انآ نأ 1

 ةجردلا داحتا دئع مهيلع عزويو ©« مهتبارق ةوق رادقمم الا مهلوصأ ىلإ

 هنأو ٠ هائيم ىذلا وهنلا ىلع نييثئألا طظح لثم ركذلا ةبأرقلا ةوقو « فنصلاو

 سنا 18 اس



 ىتوذ نم العف نيدوجوملا ىلع الإ 4 ةكونألاو ةروكذلا فالتخا دنع رلخنم ال
 دنع امآ « زيحلا دنع اا * هدنع مهفالتخاب ةربع الخ مهلوصأ امآ ٠ ماحرألا
 ٠ هيلع مسقب « لوصالا ف فالتخأ ىلإ رظني الخ هداحتا

 ددعيف دمحم امأو ©« نيدوجوملا دو ع الإ ريتعي ال فسوي ايأ ناو ( ب )

 2 ةلدأ هثالثم دمحم لذتسا تاكو

 ةمعلل نوكي ةلاخو ةمع تناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأ ةباحصلت نأ  اهلوأ
 « بآلآ ةبارق نم كلتو ؛« مألا هما رق نم هالله نأ رايتعاب ثلثلا هلاختلو ناثلخلا
 قطنملا اذه نأو « ثلثلا مآللو ناثلثلا بآلل نوكي مألاو بلا عامتجأ دنع هناو
 ق فالتخا لوا دنع رظنم هنأ 6 ماحرألا ىوذل عيزوت ص دنع ليممسلا رينب
 نيب عزو امك « نييثنألا ظح لثم ركذلل عزويو « ةثونألاو ةروكذلا ىق لوصألا
 ءالدإلا ىلإ رظنلا دنع ريتعي كلذكف « امهل ءالدإ لوأ ريتعاو « ةلاخلاو همعلأ لصأ
 ٠ ةثونأآلاو ةروكذلا ىف فالتخالا لوأ ىلإ رظني

 اذه ىو « ثراوب ىئدأ نم حجري هنا ءاهقفلا نيب هيلع قفتملا نأ  اهيناث
 مهسفنآ ماحرألا ىوذ ىلإ رظن ريغ نم مهيلإ ارظن كلذ ناكخ « لوصألا ىلإ رظني
 انحرط دق انمد ام لوصألا ىلع الوآ عيزوتلا نوكي نأ كْذَذ ىضتقم نم ناكو

 ددمعتيف « ةلعلا تددعت دقف رفلا ددعت ثيحو : رظنلا كلذ ىف ةلعلا وه عرفلا ناكف « عرفلا دوجو وه ةثونأو ةروكذ هفالتخا دنع لصأل" ىلإ رظنلا ىلع ثعابلا نأ عرفلا دهسعتي لص ددعت ىلع ليئدلا وهو  اهثلاث
 ٠ هددعت ىلقعلا ناكمإلا ىق روصتي ماد ام لصأيا

 ىهخ « ةيعطق تسيل ةينظ اهنكلو * ةقيقد ةسيقأ ىهو « دمحم ةلدأ هذه
 ىوذ نأ هنع هللا ىخر فسوب ىبأ ليلدو « تددعت نإو © نوئظ ةعومجم
 ىلع اقيرغ حجري حجرم دجوي ملو قاقحتسالا بابسأ ىف اووتسأ نإ ماحرألا
 « مهلوصآ ىلإ ال « مهسفنآ مهناديأ ىلإ ةثونألاو ةروكذلا ىف رظنلا ناك مهنم قيرخ
 كلذكخ « هلصآ ىلإ .رظن ريغ نم قحتسي ال عئام دحأب ناك ول هنأ ىرت الأ
 ٠ مهلوصآ ىلا رظن ريغ نم مهسفنآ مهيلا رظني ءاطملا ىف

3000 



 ثسيل ةلاخلاو ةمعلا نيب ةقرفتلا نآب دمحم لالدتسا نع باجأ دقو
 0 ةهج فالتخإ ىلإ ىدا ا نأل لد © 5 لوصألا ىلإ را بيسي

 ٠ فلتخم

 3 مهيسن ةوقب هاف

 ىمأ نيب فالخلا اذه بل ىلإ رظانلاو ٠ نيقيرفلا ةلدأ هذه ١1/6
 4 00 اذخآ ةيارقلا لهأ ةيرظني ذخأ فسوب أيا نأ ىري دمحمو فسوب
 5 فى لوب هادو جل ةيلرقلا حرس مح موئاتساب نقجتسملا ف حق

 ؛ طق مهلوصأ ىلع مسقي ملو  مهسفنأ نيقحتسملا ىلإ رظن مث « ةبارقلا ةوقب

 بيترتل © لاوحألا ضعب ىف ضعب ىلع مهضعب حيجرتا الإ « اهيلإ رظني ملو
 هنأل : ةيارقلا زيح فالتخأ دنع الإ لوصألا ىلإ هجتي ملو ٠ قاقحتسالا تاجرد

 ٠ انيب امك « ثاريملا نوتاق ذخأ رظنلا كلذيو « ثيروتلا ةهج فالتخا كلذ ريتعا

 ةبارقلا لهآ رظن ىلإ هاجتا هيل ق وهف « ةئينح ىبأو دمحم بهذم امأ
 ةقيرط نيب جزم عقاولا ق وه وأ « ليزنتلا كلا ةدراظنا رو نيابتعالا ضعي ب
 ب و م ا هاا ا لهأ

 لهآ ةقيرط نم ذخأآو « ثراوب ءالدإلاو هجردلاب حيجرتلاو 2 فانصآلا نيب
 ٠ امهنيد فالتخا لوأ دنع ىثنألاو ركذلا نيب ميسقتلا : ليزتتلا

 ثاريملا عيزوت ف نوكي ام ليزنتلا لمهأ ةقيرط نم هذخأ ام حضوأ لعلو

 ةحجردلا ىف ىواستلا دنع مسقي هارت كنا « ثلاكلا فنصلا ىق نيقحتسملا نيد

 مهددعتو مهقاقحتسا اظحالم مهسفنأ تاآوخألاو ةوخإلا ىلع ثراوب ءالدإلاو

 ٠ نيبم وه ام ىلع مهعورغ دددعت

 فسوبي ىبأ بهذم وه هب لومعملاو ؛ ماحرألا ىوذ ىف لوقلا قيقحت اذه

 لاثمألا هيلع انيرضو « هانحرش دقو نوناقلا هراتخاو « ىسخرسلا ةححر تقو

 ٠ ملعآ ىلاعتو هنامسس هلثلأو « انمالك ردص قى
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 :يهوزلا دحأ ىلع درلا . ة

 ةباحصلا روهمج نأ انلقو هيغ ءاهقفلا فالتخاو « درلا ىنعم انيب - 91/*
 هدسحو وه هنع هللا ىخر نافع نب نامثع نأو « نيجوزلا ىلع دري ال هنآ ىلع

 نيب قرخ ريغ نم ناجوزلا مهنمو « ضورفلا باحصأ ىلع درلا راتخا ىذلا
 ٠ ىبسنلا ضرفلاو « ةيجوزلا بيسب ضرفلا

 مل اذإ نيجوزنا ىلع درلا ف بهذملا كلذب ذخأ ثاريملا نوناق نآ انلقو
 ىم ماحرألا ىوذ ىلت ىثلا ةيترملأ نوكت كلذبو : ماحرألا ىوذ نم دح: نكي
 طق ثراو ةمث نكي ملو « اهدحو هتجوز قوتملت ناك ولخ * نيجوزلا ىلع درلا
 نوكي هلك ثاريملا نإ ماحرأ ىوذ وأ ضورف باحصأ وأ تابصع براقألا نم

 اهلام لك ذخآي اهجوز نإخ ةجوز قوتملا ناك اذإ كلذكو ء ادرو اضرخ هجوزلن
 ٠ اقلطم اهبراقأ نم دحآ نكي مل اذإ ادرو اضرف

 جوزلا نا « ماحرألا ىوذ نم دصحأ عم هةجوزنا وأ جوزلا عمتجا أذإ امأ

 وا ناك اركذ هل قحتسملا محرلا وذ هذخآي ىقابلاو هضرخ ذخأي ةجوزلا وأ
 تقحتساو « معيبرلا ةجوزلا تقحتسا تنب تئيو ةجوز قوتملل نأك اذإخ ىثنآ

 قحت سا مأل ملأ نبأو « مأ وبآو جوز ةافوتملل ناك اذإو « ىقايلا تنبلا تنب

 ٠ ثلاثلآ فنصلا ىلع مدقم ىناثلا

 « فصنلا ذخآي جوزلا نإخ « ةلاخو « تنب نباو « جوز قوتملل ناك اذإو

 ملقم لوألا فنصلا نأل « اكيش ةلاخلا ذخآت الو « ىقابلا ذخأي تنيلا نباو

 ٠ اذكهو « فانصألا ىقاب نم هاوس نم ىلع

 هتئاروو قتعما اعرفو « اقتعم ناك نم ىلع تيبثي لب « لصألا رح ناك نم ىلع
 هيف سيلخ « طقخ روكذلا نم قتعملا ةيصعلو © ىثنأ وا ناك اركذ قتعملل نوكت

 صن وه امك « نيجوزلا ىلع درلاو ماحرألا ىوذ ىلت هتبترمو « هنم ثرب ثيحم
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 قتعما قحتسأ ام ماحرألا ىوذ نم دحأآ وآ ةجوز فوتملل ناك وله « نوناقلا
 ٠ هل نوكي ثاريملا نإخ ء طق ءالؤه نم دحأ نكي مل اذإ امآ « ايش هتيصع وأ

 ٠ انمالك لوأ ق قاقحتسالا تاجرد بيترت ق كلذ نيين دقو

 ٠ بيترتلاب ىتأي نا تبثي ةيبسنلآ ةيصعلاب ثاريملاو - 8
 اهثاريم ناك اهتقتعأخ ةمأ ةآرمال ناك اذإف « ىثنأ وأ ناك اركذ قتعملل (1)

 ةقتعملا ثرتو « جوز اهل نكي ملو « اهبراقآ نم طق دحأ اهل نكي مل اذإ اهل

 هيلع هللا ىلص هلوقل اذهو « اركذ قتعملا ناك اذإ كثذكو - ةيبيس ةيصع اهنوكل

 «بسنلا ةمحلك « ةمحلت ءالولا » مالسلا هيلع هاوقلو « قتعأ نم ءالولآ » ملسو
 ٠ هلثم ءالولا تيثيف « ثاريملا بسنلا تشأ دقو

 ( نيجوزلا دحأ الو « قوتملل براقآ الو ء دوجوم ريغ قتعملا ناك اذإخ ( ب )

 مهريخب ةبصع ءاسنلا مهيخ لخدي الو «طقف روكذلا نم قتعملا ةبصعل ثأريملا ناك

 نود روكذلا ف درو دقو « صنلا اهساسأ ةيبيسلا ةيصعلا نآل « مهريغ عم وأ

 ءاسفلا نم ةبصع ءالولا ىف نكي ملف « كلذ ىلع ناك ةباحصلا لمع نألو < ثانإلا

 ءاسنلل سين » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ بسنمو « قتعأ نم الإ

 * « نقتعأ نم قتعأ وأ نقتعأ نم الا ءالولا نم

 ةونبلا ههج مدقتخ « امامت بسنلا ىق مهيبترتك « قتعلا تابصع بئترتو

 ٠ اذكهو « ةوخألا ةهج ىلع ةوبألا ةهجو « قتعملل ةوبآلا ةهج ىلع

 هنو « نبا نبا وأ نبا قتعملل ناك اذإ هنأ ىلع صن دق فسوي ايأ نأ ديب

 نبا وأ نياللو ؛ سدسلا هل نوكي لب « نامرح بجح بجحي ال بقنا نإغ « بأ
 ؛ كلملا نم عون هنبا لام ىلع هل بآلا نآ نم مولعم وه امل كلذو « ىقابلا نيا
 وبأ ررق كلذل « ءادتبا هل تمثم الو ءالو عون كلذ ىق بأآللخ « اديع قتعأ أذاف

 ةيبسنلا ةيصعلا لاح ىلع سايقللو ٠ نبالا اذه عم سدسلا هل نوكي نأ فسوي
 ٠ ةيبسنلا ةبصعلا وه نبالا نبأ وأ ننالا نأ عم « سدسلا هل نوكي بآلا نإ

 ةوخإلا عم بيصعتلا ىف كرتشي انه دجلا نأ اضيآ ظحاليو - 8
 بيصعتلا ريتعا 1ذإ « نوئاقلا بسح ىلع هيف هنوكراشمو 6« بآل وأ ءاقضألا

 ٠ ةدحاو ماكحألا نوكتل نوكراشي ('*)مهلعجف ىبسنلاك ىببسلا

 - ٠ انهيقف © كلذ ىلع نوناقلا لمتسشأ فيك ةيريسفتلا ةركذملا
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 مدع وأ مهضارقنال هل ةيصع الو « هل قتعم صخشلل نكي مل اذإو (ج)
 رح نعي مل هقتعم ناك نإ « هقثعم قتعم ةيببسلا ةيبصعلا نوكت هنإف « مهدوجو

 نم ىَلِإ هنم بحسنيو « قتعملا ىلع تبثيخ للستي ءالولا نأل كلذو « لصألا
 ع ةباحصلا لمعل ىثنآ مآ اركذ ناكأ ءاوس قثعملا قتعم كلذ قحتسيو : وه هقتعأ

 « هانعمب ةباحصلا ذ_خأ ىذلا « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ بوسنملا رثأللو

 ٠ رظن هصن ةيآور ىف ناك نإو

 دنا نوير ةيضع هلو ا دوجوم وسملل قشنلا اذه نكي مل نق
 هجو ىلع اكيش ('؟)ثانإلا قحتسي الخ « روكذلا الإ مهنم قحتسي الآ ىلع نثري

 وأ ءاقشألا كراش دسحلا نأ ةظحالم عمو « مهريغ عم وأ مهريغب ةبصع مهنوك

 هتيصع الو هقتعم قئتعم الو « هتيصع الو« ادوجوم هقتعم نكي مل اذإو ( د)

 ءاقسشألا ةوخإلا ةكراشم ىف ةيببسلا ةبصعلاو ةيبسنلا ةيصعلا نيب ىوس » <
 بهذمب مهثيروت ىف ذخأو ©« مكحلا قالتخال هجو ال ذإ ثاريملا ف دجلل بأل وا
 © عورشملا نم 9٠ ةداملا ىف ةحارص ركذي مل نإو ةيوستلا مكح نأ ظحاليو : نيبحاصلا
 ىلإ ثرإلا لثتتي قتعملا مدع دنع هنأ ىلع اهيف صنلا نم دافتسم مكحلا اذه نإف

 دحلا بيصن نأ ىلع صنلا نمو /١79 ةداملا ىف روكذملا بيترتلا ىلع مهسفنأب هتيصع
 . « سدسلا نع امئاد صقني ال ةيبيسلا ةبصعلا ىف

 ىذلا ديز بهذم ىضتقم ىلع سيلو ©« ىلع بهذم ىفتقم ىلع ناك انه ريسلا
 . ةركذملا تركذ امك نيبحاصلا بهذم ىلع ارئاس نوناقلا سيلف ©« نابحاصلا هراتخا

 ريغ هيلع موقيو مظتنم ريغ لاملا تيب ناك نإ هنأ ءاهقفلا ضعب لاق (15)
 ىلع تلمتشا دقو اذه ©« تذخأ قتعم تنب قيتعلل ناك ولف ثانإلا ىطعت لداع
 . ع. © "8 ناتداملا ةيبسنلا ةبصعلا ماكحأ

 : لمششي ىبيسلا بصاعلا ال8 ةدام
 . هقتعأ نم قتعأ وأ هقتعأ نمو ةقاتعلا ىلوم « أه

 . هتيتعأ نم قتعأ وأ هقتعأ نم ةبصع وأ قتعملا ةيصع « بد

 ناكأ ءاوس « هيبأ ةطساوب لصألا ةرح ريغ همأ ©« تيم ىلع ءالولا هل نم « ج د
 ... رج نودب هدهج ةطساوب وأ «© هريغ مأ رجلا قيرطب

 « قتعلا ناك هجو ىأ ىلع هقتعم ىثنأ وأ ناك اركذ ىلوملا ثري ةدام
 بيصت صقني الأ ىلع اا ةداملاب نيبللا مهبيترت ىلع هتبيصع هماقم موقي همدع دنعو
 مث « ىثنأ وأ ناك اركذ ىلوملا قتعم ىلإ ثرإلا لقتني همدع دنعو سدسلا نع دسجلا
 ىبأ ىلع ءالولا هل نم قباسلا بيترتلا ىلع ثري كلذكو ؛ اذكهو سفنلاب هتيصع ىلإ
 5 اذكهو هدح ىلع ءالولا هل نم مث تبملا
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 هئاريم ذخأي هنإف « رخآ قيرطب هيلع ةقاتع ءالو صخشل نكلو « هل ةثرو الو

 : نيلاح ىف قوتملل قاتعإلا ريغب ءالولا تبثيو < طق ةئرو هل نكي مل نإ
 « ةقيتع ةمأ همآ تناك اذإ « هقتعأ نم عورغ ىلع ءالولا توبث ىف  امهالوأ

 4 هانآ قئعأ نأ هؤالوو 4 أرح نوكد امهدلوخ 2 هقيتع قيدع جوزتب نأ كلذ لاثمو

 جوزت اذإ كلذكو « هقتعأ نم ءالولا ةلصم طيقرب هونأو 6 بذل ىلإ فسنلا نذل

 يملا نوكي هءالو نإف ادلو بجنأخ ىرخآ ةقيتع امهنبا جوزت مث © ةقيتع قيتع
 مل قاتعإلا نأ عمم ءادتمأا ءالولا تدئثد اهتقباسو روصلا هذه ىقفخ 2« هدج

 هذه ق طرتشيو « هدج ىلع عقو وأ هيبأ ىلع عقو لب « هسفن قوتملا ىلع عقب
 ( اهعبتم اهدلوخ لصلا ةرح تناك ول اهنألا « لصآلا ةرح ريغ مألا نوكت نأ لاحلا

  ةيلع دحألا ءالو الو

 ةدالولا لبق ةقيتع ةمألا تناك اذإ نوكتو « ءالولا .رج لاح  ةيئاثلا لاحلا
 34 مألا قتعل نوكب لاحلا هذه َْق ءالولا نإف 6 دبع بآلاو 4 نيقيد أاهدعب وأ

 ناكأ ءاوبس بذا قتعم وه لاحلا هذه يق ءالولا رح ىذلاخ ىآلا ةيهج ىلا

 بناج ىلإ مألا بناج نم ءالولا رجي ال دجلا قاتعإو ىثنأ مآ اركذ قتعملا

 مألا نوكت الآ ةبريسفتلا ةركأللا ق ءاج أمك ءالولا رج طورشو 1 ١٠

 نإو ؛ اهل اعبت لصألا رارحأ اهدالوأ نوكي كلذك تناك نإ اهنآل لصألا ةرح
 قاتعإ دنع دلولا نوكي الأو « هتوم لبق قتعيو « ةدالولا دنع ادبع فأنا نوكد
 د نأب ؛ امكح وأ « رهشآ ةتس نم لقألا هتدالوب ةقيقح همأ نطم ىف ملا
 هيلع درد قاتعالا نإف « اهقتع تقو الماح تنأك نإ اهثآلا « هبسن توبثب نوناقلا

 هتأل ءطق هريغل رجب الو « ةلاصأ اهقتعأل هؤوالو نوكيف « همأ ءزج نوكي هنأل

 ءالولا نوكي نيلاحلا قو « دصقلاب وأ اهل عبتلاب هيلع عقاو قاتعإلاخ « اهنم ءزج
 *« ةرورضلل ال اهقتعمل ةلاصألاب

 ىلع مدقم هريغ وأ رجلاب قيتعلا ىبأ قيرط نع تباثلا ءالولا نأ ظحالبو
 وه أمك 6 ءالولا َْق دحلا ىلع مدقم بألا نأ 6 هالبج قاتعإب تداثلأ ءالولا

 بلآ ءالو بحاص نع نورخأتم هتبصعو دجلا قتعمخ « ثاريملا ىف هيلع مدقم
 و هةديسسمصع و
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 6 براقألا نم دحأ نكي مل نإ ةئارولا هل تدثب ءالولا هل تشد نم لكو

 ءالولا بحاص ةبصعو « روكأملا بيترتلاب روكذلا هتبصعخ قتعملا نكي مل نإف
 ةهجلا تدحتا نإ « ةهجلاب مدقتلا نوكيف « ةقياسلا ةقيرطلا ىلع نويترم

 ةيارقلا ةوقب حيجرتلا ناك ةحردلا تدهحتا نإف « هجردلا برقي حيجرتلا ناك

 انهون دقو « طق ةيبيسلا ةبصعلا ق قح نهل سيل ثانإلا نأ ديب « انيب ام ىلع

 * انلوق ىخام ىف هلك كلذ ىلإ

 مهفلاخ نكلو « ءاهقفلا روهمج اهب ثيروتلا ىلع قفتأ ةيببسلآ ةبصعلاو

 وأ ةيارقلا ثيروتلا بيس نأل' « ثيروت هب تيثي ال ءالولا نأ اولاقوع ةيضابالا

 نع رابخألا ىف حصي ملو ؛ ثيروت تيثي الخ « ةيجوز الو « ةبارق الو « ةيجوزلا

 هيف ءاج دق ميركلا نآرقلاو « ءالولاب ثيروت ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا

 .ماحرألا ولوأ نكي مل نإيخ « هللا باتك قف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرآلا ولوآو »

 ايشيح ناك نإ « نيملسملا نم هسنج وأ صخشلا كيبقل نوكي ثاريملاخ ةيجوز الو

 مل نإ © برعلا نم نيملسملل ناك ايبرع ناك نإو : شابحألا نم نيماسملل ناك
 نكت مل نإخ « ةيارق عون سنجلا نأل « اذكهو « مهنيب نم ةصاخ ةبارق هل تبثت
 قى نوكت ىهو « ةماعلا ةبارقلل ةثارولا تناك ةتباثلا ةصاخلا ةيمحرلا ةبارقلا
 : لاقخ تام هل ىلوم ثآريمب ىتآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلآ نأ ىوريو ؛ سنجلا

 ملو « هتيرق لهأ هثاريم اوطعأ لاق ٠٠٠ ال : اولآق ؟ محر وأ بسن نم هل له

 ٠ مالوم وهو « هذخأب

 ىلص ىبنلا نأ « ءالولاب ةثارولأ مهتابثإ ىف ءاهقفلا روهمج ةجحو - 65
 ةيمدآلا ىنعم ىه ةيرحلا نأو « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا » : لاق ملسو هيلع هللا

 هدوجول ىداعلا بيسلا ناك ىذلا هدلاو ةلزنمب وهف © اهب قيقر ىلع معنأ نمف
 هلام قحتسي هتيرحل بآلاخ « ثآريملاب هدلو لام قحتسا ىقيقحلا بآلا ناك اذإو
 « مهنع هللا ىخر ةلاحصلا كلذ ىلع ناس دقلو « ةبصع نكي من نإ ثاريملاب
 اذإ تيثب ال مآ هيفن عم تيثئيأ « قحلا اذه قكلذ دعم ءاهقفلا فلتخا دقو

 هللا هجوت قتعلا ناك اذإ الإ كلذ تيبثي ال هذع هللا ىضر كلام لاق ؟ هاقن
 ةفينح وبآ لاقو ء ىفتنا هيفن طرتشا نإخ « ءالولا فني ملو ىلاعتو هناحبس
 مآ « هللا هجول قتعلا ناكأ ءاوس « قتعلأ دجو ىتم ءالولا تبثي هباحصأو
 طرشي ىفتني الو ارايتخا ناك مأ [رارطضا ناكأ ءاوسو « هللا هجو ريغل ناك
 دجو ثيح نم هنأ امك « تبث دجو ثيحف « قئعلا ةرمث ءالولا نأل كلذو « هيفن
 ىضتقم نم ىهخ « قتعملل قتعلا اهررق ةيعرش ةقيقح ىهو « ببسملا دجو بيسلا
 ٠ طرشلا ىغليو قتعلا حصي هاضتقا افلاخم قتعلابحصي طرش لكو « قتعلا
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 بقعت ةيبيس ةبصع هنأ ىلع ثيروتلا تيثي ءالولا نأ ءاهقفلا ررق دقلو
 ىوذ قبستو « اعيمج ضورفلا باحصأ ىلع درلا قبستو « ةييبسنلا ةيصخلا
 ٠» مابصرألا

 ةقاتعلا ءالوب ثرإلا لعج لب « كلذ ىلع رسي مل ثاريملا نوناق نكلو
 بهذمي لمعي كلذ ق ومو « نيجوزلا ىلع درلا نعو « ماحرألا ىوذ نع ارخآتم
 دذخأيو « اونأك ام ايأ ضورف باحصآ وأ « ماحرأ ووذ نوكي امدنع ةيضايإلا
 ىلاعتو هناحبس هللأو 4 طق براكألا دحأ نكي مل نإ 4 ءاهقفلا روهعح ىأرت

 مايعأ ٠

 « مهتاجرد بيترتو « ةثرولا ىلع ةكرتلا عيزوت نم انيهتنا - 65
 لوكت نم ركذ ىلإ هجتن نأ لبقو « ةفلتخملا مهبتارم ف مهقاقحتسا ريداقمو
 عرشلا ىمرم فرعت ىف ةرظن ىقان نأ ديرن ةثرولا نم دحأ نكي مل نإ ةكرتلا هيلإ

 ٠ ثاريملا قف ىرخآلا مظنلا نم هماقمو ميزوتلا كلذ ف ىمالسإلا

 كلذ لعج كبثأ ثاريملل ىمالسإلا ماظنلا قف سرادلا ظحالب ام لوأ نإ

 ناطسس ثروملل ميلف < تراولا ةيسيلابو .٠ ثروعلل ةسينلاب انراخإ ماظل
 نأ داراخ هتاف اينيد ارهومصقت هب كرادتيل : ثلثلا ف الإ هتافو دعب هلام ىلع

 وأ ةدوم ةلص هب هطبرت نمم ةاسأوملا قحتسي نم ىساويل وأ لاملاب هيدتفي
 هماحلا حلاصمو ىلا تاهح ف ةقفرا وإ ٠ انام اهب يستسم ال ةديسب ةبارذ
 اهالوتي امهيف ةفالخلاو « ناطل بس امهيغ هل سيلف ناثلثلا امأ' « اهيغ شيعي ىتلا
 وأ هتحاح رادقمب لك « ميقتسملا ساطسقلاب هترسآ نيب اهعزوب عراسشلا

 . هتيارق رادقمب

2 3 

 هترسأ ىف امهلعح دشقلو « نيئلثلا ىف ةفالخلا مالسإلا ْق عراشلا ىلوت

 ام ةلدابتم ةرسألا مخانم نآل' كلذو « اهترئاد ق ناعزوب لب اهنع ناجرخم اال

 ء هلامي ريققلا دمي اهيخ ىنغلاو « فيعضلا ىمحي اهيف ىوقلاخ « اهداحآ نيب

 دكلا ع رداسلا مقفل عراشلا بجوأ دقو ؛ رهذلا كتاوت نع نسير
 ناكف « هنم ىطعي لضخ هلام قو « ارداق ماد ام ؛ رسوملا هيبرق لام ق ةقفن
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 ةبجوب ب مل ام ىلع ثحو « هضعب بجوأو « مالسإلا هرقأ ىذلا لدابتلا كلذ
 ارامجإ قوتملا لام ىثلث ق ةرسألل ةفالختا لعج نأ ق ايبس  ءاضقلا مكحب

 دا ةيحوب عيروتلا ناك لب < ميروتلا كلخ ف لسخم هل روك نأ 2 ساد
 ٠ ةطساقلا هريغ ةيصولدم“ ةلداعلا

 لاملا بحاص دارآ « اهودعت ال ةرسألا ىف ةثارولا لعج نإو - املا

 ةيامح ىلع ىمالسإلا عراشلا لمع نم وهو طخس مأ ىضرأ ءاوس لب دري مل وأ
 ةيلاملا ةيحأتلا نم وه « اهداحت نيد هقالعلا قئشوتو « اهئامنم ةماقإ و / ةرسألا

 2 رداقلا ىنغلا هبيرق 1 ق زحاعلا ريقفلا ةقفنئيوجوب اهيلع ظفاح ةيفطاعلاو
 براقألا نيب تاقفنلا ماظ اذن عم ثاريملا ماظن راس دقو : براقآلا ثاريملا لعجدو

 ناك نإ لاملا ثري نأ زجعلا دنع ةقفنلا لعجخ « نيلئامتم نييزاوتم نيطخ ف
 ٠ ةلدابتم تايجاولاو قوقحلاو منغلاب مرغلاو « اينغ

 ءانيلا ةدحو اهنأل « ةظفاحملا كلت « ةرسألا ىلع ىمالسإلا عراشلا ظخاحو

 ءاهلام ف ارطش هل نآب مهنم دحأو لك ساسحإ نأ كش الو « ىعامتجالا

 ١همئاعد ىوقي امم « ةافولا دنع هضعب هيلإ لوئيو © زجعلا دنع هنم ذخأب
 ءىدتبي ىذلا تقولأ نم هنإو « اهداحآ نيب نواعتلا ىمنيو تالصلا قثوبو

 ى عمتجملا لالحنا ءادتبا نوكي ةرسألا داحآ طبرت ىتلا طباورلا ىف لالحتالا
 ةطبار الو « 0 0 3 0 اهداحآ ريصتتخ 0 0 ةمآلا

 اهضعمو « ةعمتجم ةرسألا ىف ةثارولا ىمالسإلا عراشلا لعج نإو - 4

 نيذلا نييكارتشالا رظن نيب طسولا رمألا وهو « نابحآلا ضعب قف ضعب نم ىلوأ
 6 هديب فسك أعم الإ الام صخشلل نوربتعي الو « امات أوحم ثراوتلا نوحمب

 هئتاقو دعم هلام ىلع لماكلا ناطلسلا صخشلل نولعجي نيذلأ نييدارغالا رظنو

 « ةرسألل احارطأ نيترظنلا اتلك ىف نإو ©« هتابح ىف هبلع لماكلا ناطلسلا هل ناك امك
 ءاسث نإ « هتدارإل اهتكرت ىرخألاو « اهتياعر كلاملا دارأ ولو « اهتلمهأ ىلوآلاف

 ةرسألا قكئالع قثوي ال اميغ عنملاو ءاطعلا ىف ريسب امبرو ؛ عنم ءاش نإو « ىطعأ
 « نيثلثلا ىف ةدارإلا ثروملا نم بلسو ىمالسإلا عراشلا ءاجخ « اهنهوي اميف لب
 نيبرقألا ةيامحل الإ نيثلثلا ىف هتدارإ بلسي ملوع ثلثلا ف ناطلسلا هتدارإل كرتو

 « ميقتسملا ساطسقلاب ةرسألل لاملا ىطعبل الإ ةدارإلا هيلسي مل وهف © هل

 ٠ ثروملا كلذ ىلوت نإ ءاطعإلاو عنملا ةوفج سفنلا ف نوكي اليكلو
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 (« لقخ ةكرش عون هيخ ٠ اهداحآ نيب ةرسألا لام نأ لوقت نأ تكش نإو

 ديب « لقخ ةرسآألا ىق ةيكارتش | هيشب ىمالسإلا ماظنلا نأ لوقت نأ تكش نإو

 وأ « هسفن بيطب الإ : رخآلل هلام نم ءىش لحب ال « كلام لكل ةتباث ةيكلملا نأ

 ماظنلا ىلع ةرسألا الاحآ نيب ايرابجإ ثاريملا لعج قو « هيبرق ىلع بيرقلا

 ٠ هانم ىذلا

 : باطقآ ةثالث ىلع موقب هنأ ىآأرلأ ىداب

 ةرسألا رثكأ ناك كلذلو « ريغصو ريك نيب ةقرفت ريغ نم « هصخشل دوجولاقف

 « قيرف نود قيرغ هب درفني ال ؛ هيلإ نوؤبستني نمو ؛ دالوألا ثاريملا قف اظح
 « مهريغ هيف مهكراشي لب هب نورثآتسي ال ثاريملا ف اظح سانلأ رثكأ مهنأ عمو

 ٠ طق فصنلا نم لقآ نوقحتسي ام عومجم نوكي الو

 هثرو ف لاملا زيكرت عنا وه « انايحأ فصنلا وحتي مهريغ ةكراشم نإو
 مهو : امهدالوأل اممدعي نم نوكيو « ثلثلا نآاذخأي اذإ ناويآلاغ « مهنايعأب

 كدب لاملا ف كارتشالا نوكيف « نيوبألا بيصن مهيلإ لوكي « فوتلا ةوخإ
 لاح ف تئأآر امك دالوألا عم ةوخإلا ذضأب دقف © بأ نكي مل نإو « دارفنالا

 ليبس ىلع ءاطعإلا نكي مل ٠ برقألل ناك ثراإلا نأ عم « ثنؤملا ثراولا عرفلا

 ٠ كارتشالا ليبس ىلع لب « راثكتسالا

 ءاطعلا ناك دشأ ةجاحلا تناك املكف « ةجاحلا ةظحالم : اهيناكو ١5

 « نيوبألا بيصن نم رثكأ ناك دالوألا بيصن نأ ىف رسلا وه كلذ لعلو « رثكأ
 ق درو امك ؛ كلم عون امهدلو لام ىف نيوبألل نأ « اعرش ررقملا نم هنأ

 املا ىلإ دالوألا ةجاح نآل نكلو « كيبأل كلامو تنأ » : فيرشلا ثيدحلا
 اهتافيلكت اهلو « ةابحلا نولبقتسي فاعض ةيرذ لاوحألا فلاغ ىف مهنأل ؛ دشأ

 « ةايحلا نآريدتسي امهو « لضخ لاملا نم مهل بلاعملا ف نيويألاو ه ةيلاملا

 ٠ فاعضلا ةيرذلا ةجاحك تسيل لاملا ىلإ امهتجاحم

 فيرط نم ةيرذلل نوكب الو « امهدالوأل نوكي ةناثري ام نإخ كلذ قوفو

 نوكي نأ دبال ناكف « ةايحلا ديق ىلع امهو تام امهامأ نأل' « ءىش هدلاتو امهلأم

 ٠ أريخو ةمرذلا ظح
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 كلذ « ىثنألاا فعض ركذلا تلعج ىتلآ ىه اجاتتحا رثكألا ةظحالم نإو
 ةيلاملا تافيلكتلا نود « ممل لك ىف ةآرملا اهب بلاطت ىلا ةيلاأا تافيلاكتلا نأ

 اهدمي وهو « مهحالصإو دالوألا ةقفنب بلالملا وهخ ء لجرلل اهب بلاطي ىتلا
 لجرلاو تمبمبلا ىلع ةماوق ةآرملا تلعج ىتلا ىه ةيئاسنإلا ةرطفلأ نأأو © مهتجاحب

 « لاملا ميدقتب وه بلاطي نأل ابعاد اذه ناكف « توقلا ريغوتل احداك الماع

 نود املا ىلإ ةتنبلا ةجاح لمجي كشالب ؟ذهَو ؛ تيبلا عيدتب ىه بلاطتو
 رأدقم ىلع ءاطعإلا نإو 6 ألا ةحاح نود تْحآلا ةجاحو © ننألا ةبحاح

 نمذلا كئلوآخ « ملظلا ىه تاجاحلا توافت دنع ةاواسملاو « كدعلا وه ةجاحلا

 « ةلداعلا ةاواسملا ءارو نوريسب ال « ثاريملا قى ةأرمألاب لجرلا ةاواسم ىق نوملكتب
 *ء ةملاظلا ةاواسملا ءارو نوريسم لد

 معيزوتلا ىلإ هجتي ةكرتلا هعيزوت ف ىمالسإلا عرشلا نأ  اهثلاث - 1/
 دلولل اهلعجتي ملخ © هاوس نود آهب دبتسي اثراو لعجي مل وهف « عيمجتلا نود
 نم اهي صتخي ثروملا دي قلطي ملو « ءابآلا نود ءانبألل اهلعجي ملو « ركبلا
 ديتسب ىثلأ ةروصلاو « ةثرولا نم ددع نيب ةكرت لك عزو كب هئافلخ نم ءاشب
 ناك امو « براقألا لقي ثيح نوكت ىهو « ادج ةردان اهلك ةكرتلاب ثراو اهيف
 ٠ اهتوقو اهبرق رادقمب مهنيب عزويل لب « ةبارقلا قلخيل ثيروتلا ماظن

 دالوأ هيخ مهكراشي دقو « ثاريملا ف نوكرتشي اعيمج دالوألا ىرت أذل
 ٠ ةلاحم ا مهنوكراسشيس مهنإف ُط ءانآ ناك نإو 3 دالوألا

 ريغ نم مهنيب عزويو « ىشاوحلا ىلإ بسنلا دومع نم ثاريملا لقتنا اذإو
 نب عزو « بألو « مألو « ءاقشأ ةوخإ نأك اذإخ « ةبارق نود ةبارق ديتست نأ
 « مألاو بالا دالوأ دوجو عم نوذخأي 3 مألا دالوأخ « لاوحذلا نم ريثك ىف ثاريملا
 هةلرص قئوأو « انمحر ىرَقأ ككلوأ نأ ىلع روصعلا لك ق ساثلا فراعت عم

 ٠ اوطعأ دحاو زيح ىف ةكرتلا عمجتت البكل نكلو ؛ هناوعآو هوأرصن مهو

 كلذ نإ لب « طقخ هعيمجت مدعو لاملا عيزوتل مألا دالوأ ءاطعإ سيلو
 طبرب امك « دالوآلا طيرت اهنأو ء اهتقالع ةوق نالعإو « ةمومآلا ةرصنل اضيأ
 نم برعلا فرع هيلع ىرجي ناك امل حيرص ىوسق در وهو « هدالوآ نيب بألا
 ةوضخالا نعش نأ هنآش نم كلذ قوف وه مث ؛ مألا ةئأرق مه رابتعأ مدع

 مهطبرت نمع مهتقالع ىف ةوق نولقي ال مهنأب مهنيب ةمومآلا ةلسص طبرت نيذلا
 جاوز نم نورفني ال دالوألا لعجي كلذو اذه قوف وه مك « ةوبأآلا ةلص
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 جاوزلا اذهب مهنأ نوملعي مهنألا « هوحث وأ راع مهوتل نهنواضعي الو ؛ مهتاهمأ
 ٠ ميلع ءىش لكب هلئآو « ءايلوألاو راصنألا نوديزيو « مهتبأرقب تابارق نولصي

 ؛ ليثض ردق الإ مهمآ بيصن نم مهيلإ لوثي ال مهتبجح نإ مآلا نأل « ليثض

 ذخآي امنيب ءريبك ريغ ردق مهصخيغ « اهدالوأ رئاس عم هيف نوكرتشي ام وهو

 نوذخأي مهنأ الإ « مهنع بألا دالوأ زاتمي ال ذإ ؛ ابيرقت بألا دالوأ بجحي

 ٠ بصاع ىلوآ مهرابتعاب

 نم نأ نم ءاملعلا هررق ام ؛ عيمجتلا نود عيزوتلا ةركذ ىلع ىنب اممو
 امهالك ناك ول نذإو « ثراولا كلذ دوجو دنع بجحي ثراوب تيملا ىلإ ىلدأ
 ناكل « ناثري هوبأو بآلا ناك ولخ « دحاو زيح ىف ةكرتلل اعمج كلذ ناكل ثري

 ناثري هنباو نبالا ناك ولو ؛ د حاو زيح ىف ةكرتلا نم ريبك رطشأ اعيمجت كلذ
 كلذ ناكل ناثرت اهمأو ملا تناك ولو « اعيمجت كلذ ناكل ء« دحاو ردقب
 ٠ اذكهو « هتماو معلا كلذكو « اضيأ اعيمجت

 مهنأل كلذ امنإ « ثاريملا ف مهريغ نع ماحرآلا ىوذ ريخآت نإو - 8

 مهلو « انركذ امك قوتملا ةرسأ ريغ ىرخآ ةرسأ نم نودعي محرلا مهتلصو نإو
 دوجو مدع لاح ىق الإ اوطعي الآ لوقعملا ناكذ ؛ مهرسأ نم مهيلإ تلآ تاورث
 ٠ نيئدألا هىراقأو « قوتملا ةرسأ نم دحأ

 دوروو « ايمرقت كلذ ىلع نيملسملا عامجإو ؛ قتعأ ىذلا ىلوملا ثيروت نإ
 هنأ قتعملا ملع اذإ هنأل « باقرلا كفو ؛ قتعلا ىلع عجشي هب حاحصلا راثآلا
 ةلزنملا ىف هنأو « هتفيلخ هنأو هلام نم كرتب اميخ هيلو هئأو « هقتعأ نم بيرق

 ؛ ءاهقفلا لوقي ام ىلع هيخآ ةنباو هلاخ نم قبسأ لب « همعو هيخآ نم ابيرق نوكي
 ناك نأ دعب « اريصنو ايلو هلعجيو « هتبارق نم ديزيل « قاتعإلا ىلع مدقأ
 ٠ امرغ هرهاظ ىف ناك نإو « قتعملل امنغ نوكي قتعلا نآكف « اكيشو اعاتم

 لضي اليكل هللا هنيب دقو « ميكحلا هعيزوتو «ةلداعلا هللا ةمسق اهنإ

 ةعبتلا مظعتخ « نيبه قحلا نم ناطلسو ةئيب نعف ؛ دعب نم اولض نإو « سانلا
 نيبي » : ثيراوما نايب ىف ىلاعت لاق دقو < نايدلا ىدي نيب نازيملا فخيو
 ٠ « ميلع ءىش لكب هللاو « اولضت نأ مكل هللا

 مس ك1



 ثراو نكي مل نإ ةكرتلا هل نوكت نم نايب

 لاملا ناغ مهبيترتب مهأئركذ نيذلا ةثرولا نم دحأ نكي مل اذإ -8

 هيمحاص دارآ نمم دحأ نكي مل نإغ « هذخأي نأ ثروملا دارآ نم ىلإ الوأ لوكب

 ٠ عئاوضلا نم هنأ ىلع لاملا تيب هذخأ ء هذخأب نأ

 5 مه هلام اوذخأب نأ ثروملا دارآ نيذلاو

 نكي مل اذإ هنإه « هريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف بسني مهل رقي نيذلا  الوأ
 ليلد الو « الثم هتوخآب رقأ دق صخش كانه ناكو « ائركذ نمم ثراو هل

 ىلع آل « هذخآي نأ هتايح ىف دآرأ تملا نأ ىلع « لاملا ذخآي هنإاخ « اهيلع

 بسن تيثي الو ©« بسنلا وه ةبارقلا ف ثاريملا ساسأ ذإ « ثراو هنأ رايتعأ

 طرتشا كلذلو 6 رارقإلا درجمب ريغلا ىلع ليمحت هيف هبسنب رارقألا نوكي نم
 الخ ؛ ةدارأإلا تريعت دقف « هيف عجر نإ هنأل « هرارقإ ىلع ارصم رقملا تومد نأ

 ٠ ةكرتلل نيقحتسملا ق مالكلا لوأ ق هعضوم ىف كلذ انيب دقو « اًئيش ذخأي

 كانه ناكو < هريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف بسنب هل رقم كانه نكي مل نإف
 ىصوأ !ام لك ذختي ىآ « دئازلا ءزجلا ذخآي هنإخ « ثلثلأ نم رثكأب هل ىصوم
 نكي مل نإف « ثراولا قحل وه امنإ ثلثلأ نم رثكأب ةيصولا عنم نأل هب

 نأ نم هعنمي هلامب قلعت قح ال ذإ « هلام ىف قوتملا ةدارإ تذفن - ثراولا

 تاجرد بيترت دنع كلذ انيب دقو « ءاسشي نمل هتاخفو دعب هبخ فرصتي

 3 نيقحتسأ 2 أ نايدو « قاقحتس ةسالا

 اياصولا ذيفنت دعب نم ءىش لضغ لب « لاملا لكب هل ىصوم نكي مل نإو
 عئاوضلا لام تيب ىلإ بهذتو لمآ تيبل نوكت ةكرتلا نإخ  اياصو نكت مل وأ
 ءاهقفلا روهمج نأ انررق دقو « كلام هل فرعم ال لام لك همن نوكب ىذلا وهو

 هرابتعاب لاملا هيغ ىقلي لب : ائراو هرايتعاب قحتسي ال لالا تيب نأ نوررقي
 هنأ ءاهقذلا ضعمب لاق دقو « ةكرتلا أوطعأ ةئرو تيملل رهظ ولو « هل كلام ال

 نأ نوناقلا راتخا ددقلو « هل ثراو ال نم ثرآو هرابتعاب لاملا تيب ىلإ بهذي
 ء هل كلام ال هنآ ىلع لاملا ذخأآي لم اثراو هرايتعاب قحتسي ال لاما تيب

 ٠ ةكرتلل نيقحتسملا ف مالكلا لوأ ىف كلذ انيب دقو

 ا



 نيثراولا ضعبل ماكحأ

 ٠ ثروملا ةاخو دعب ثراولا دوجو نم دبال هنأ ىضم اميف انيب ١4 ه
 ةروكذلا نيب فالتخالاب لاوحألا نم ريثك ف ثرإلآ رادقم ريغتي هنأ انركذو

 ةبسنلاب ةثارولا مايق ببس وه ىذلا بسنلا تويث نم دبال هنأ انيبو ةثونآلاو
 ٠ ءامرقألل

 ددرتو ك مدعلاو دوحولا نيد ددرتن لاوحأ هكرتلل نيقحتسملا ضعمبلو

 ٠ ىفنلاو توبثلا نيم بسنلا ددرتيو « ةثونألاو ةروكذلا نيد

 ددرتم نمو « دوقفملاو : لمحلا مدسعلاو دوجولا نيب مهلاح ددرتت نيذلاف

 ةكقسف ددرتم نمو ىثنخلاو « لمح وهو 4 لمحلا ةئونألاو ةروكذا نبم هلتاح

 نم بايلا اذه نإو « ىنزلا دلو هبراقيو . ناعلنا دلو وه توبثلاو ىفنلا نيب
 ٠ ادحاو ادحاو مهثاريم ف ملكتنلو ؛« ءالؤه لكل كلماج انثحم

 لي صلا 6١

 ١5١ مدسعلاو « دوحولا نيد ددرتب همأ نط ىف وهو « لمحلا نإ 5

 ريتعا اتيم دلو نإو * ثروملا ةاخو تقو ىلإ هتايح تدنتسا ايح دلو نإ هنأ

 نطعم ف هرارقتسا تقكو نارايتعا هل لمحلا نأ كلتذو 4 ةافولا تغفو امودبدعم

 لوألا رابتعالا حجر اتيم دلو نإو « ىئاثلآ رابتعالا حجر ايح دلو نإخ « هريغل «
 ثروملا ةاخو تقو نم ةدرفنملا ةلقتسملا ةايحلاب هل امكح كلذ ناك ايح دلو اذإخ ٠

 ةروكذلا نيب ددرتي كلذك « رامتعالا اهريغو ةأيحلا نيب لمحلا ددرتم امكو

 دقو ةثونألاو ةروكذلا فالتخاب بيصنلا فلتخي نايحألا رثكأ فو « ةثونآلاو

 ٠ هل رغوأ ىثنأ هضرخ نوكب دقو « هل ظحأ اركذ هضرفخ نوكي

 نكمي ال ةثونألاو ةروكذلا نيبو « اهمدعو ةابحلا نيب ددرتلا اذه لجأآلاو

 لاوحألا نم لاحب نكمي ال لب « ةدالولا لبق « ايئاهن اميزوت ةكرشلا عيزوت
 ىلإ اهلك ةكرتلل ةبسنلاب رمألا رظتنا ولو 6 اهلبق ماهسلاب ولو ايئاهن اهتمسق

 ذخأيف  ةنيب ىلع ةمسقلا نوكتو « رمألا ىلجنيل « متأ ناكل ةدالولا دعب ام
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 اهنآ ذإ « ضفارفلا ريغتل « دعب نم صقني ال « ايئاهن اذخأ هقح قح ىذ لك
 ٠* ريغتلل ةلباق ريغ ريصت

 ىئاهن ريغ ايئادتبأ اميسقت ولو ةكرتلا مسقت نأ بجوي ام دجوي دق نكلو
 لمحلا ةحلصمل طايتحالاو ميسقتلا لاهل اماكحأ اوعضو كلذلو ء ةدالولا لبق
 ام لقأ نودوجوملا ةئرولا ىطعي نأب طايتحالا كاذ ناكو « طابتحالا نكمأ أم
 ء ادحاو لمحلا ضرفيو « ةثونألاو ةروكذلا ضرغ ىلع دحأو لك هقحتسي
 رثآتي نيذلا ةثرولا نم ليفك ذضخؤي دحاو نم رثكأ نوكي نأ لامتحال نكلو
 نإ « هييصن ق ددعتلا هصقنم ام ةدالولا دنع ىطعد نأب ءهدهعتلاد مهييصن
 ٠ دحاو نم رثكآ لمحلا نآ نيبت

 : لأوحأ عبرآ هل هتثآرو ى لمحلا نأ لوفن لامجإلا اذه نايبلو 1

 ضرخ ىلع الو ةروكذلا ضرغ ىلع ال * اقلطم ثري الآ -- ىلوألا لاحلا
 : ةيتآلا ةناسملك ةثونألا

 هذه ق هنإخ لماح با ةجوزو « مأو نيتقيقش نيتخآو ةجوز نع لجر قوت
 « اركذ ناك نإ هنآلا « ةثونألا ضرغ ىلع الو « ةروكذنا ضرخ ىلع ثري ال لاحلا
 « ضورفلا باحصأا دعب قاب ةلآسملا ف سيلو « ىقايلا ذخآي بأآل اخأآ نوكيسف
 قحتست مألاو « نيثلثلا نآاؤذخآتس ناتخآلاو « عيرلا ذه اآتس ةجوزلا ذإ
 « اهيف ىقاي الق ب ١ . ىلإ لوعتو - ١؟ , ةئاسملا ليخآ نوكيف ٠ سدسلا
 نيتقيقشل دل قاقحتسال 4 ةيوجحم بل انخا نوكيسخ ىثنأ لمحلا نا ضرخ نإو

 نع ةجراخ ةقيقحلا ىف ةروصلا هذهو « امهبصعي نم دوجو مدع عم نيثلتلا
 ٠ ةيلقعلا ضورفلا متتل اهانركذ نكلو « انمالك

 ع هتونألاو ةروكذلا ضرخ ىلع ادهحو ارد ثري نأ  ةيناثنا لاحلا
 الرماح امآ ةثرولا نوكم نأ كلذ لاثمو « ملا دالوآ نم لمحلا ناك اذإ نوكي كلذو
 لمحلا نوكي لاحلا هذه ىفخ « بال اتخأو « ةقيقش اتخأو فقوتملا ىبا ريغ نم
 نا نيبو « مآل اخ نوكيف « اركذ نوكي نأ نيب قرخ ال سدسلا قحتسي مأ دلو
 ىطعمو « سدسلا هل ظفحي لاحتا هذه قو مآل اتخأ نوكيف ىثنا نوكي
 ِّ مهتيصتأ ةئرولا

 رخآلا ضرفلا ىلع ثري الو « نيضرفلا دمحأ ىلع ثري نأ بس ةثلاثنا لاحلا
 ةسجوزو « مدل نيوخأو « ةقيقش اتخآو « اجوز ةثرولا نوكي نأ كلذ لاثمو
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 هنأل « اًئيش قحتسي ال اركذ لمحلا ضرخ ول « لاحلا هذه ىفغ ء الماح بأ
 تخألأو فصنلا ذخأ جوزلا ذإ « ةناسملا هذه ىف ىقاي الو « ىقابلا دخل يس
 ةلاسملا لصأ نوكيخ ©« ثلثلا اقحتسا مأل ناوخآلاو فصنلا تذخأ ةقيقشلا
 ءبذي اتخأ نأك ىثنأ لمحلا ضرغ نإو ٠ ىقاب الخ 4 ىلإ تلاعو ه5.
 ىلعو « فصنلا تقحتسأ ةقيقش تخأ تناك ذإ « نيثاثلل هلمكت سدسلا قحتستخ
 ءا ةه - ىلإ ةلأسملا لوعت كنذ

 باحصأ ىطعيو « ىثنا هنأ ىلع ةيبصن لمحلل ظفحي لاحلا هذه قو

 ىطعأ ىثنأ هنأ رهظو « لمحلا دلو نإخ « ساسألا كلذ ىلع مهضورغ ضورفلا

 مهتبصنآ مهل تلمكو « ةثرولا ىلإ ظفح ام در ركذ هنآ رهظ نإو « هل ظفح ام

 ٠ ةروكذلا ضرف ىنع

 ىلع ( امهدحأ ) : نيلح ةلأسملا لحت نأ ىضقي لاحلا هذه جارختساو

 ظفحي هيف ثرب نأ تبثب امو « ةثونألا ضرف ىلع ( رخآلاو ) ٠ ةروكذلا ضرف

 ٠ ساسألا اذه ىلع مهتبصنا ةئرولا ىطعيو © ةهساسأ ىلع بيصن هلأ

 فئنتخيو « ةثونألاو ةروكذلا « نيضرفلا الكب ثري نأ  ةعمارملا لاحلا

 ىلع لح : نيلح ةلأسملا لحت لاحلا هذه قو « رخآلا نع امهدصحأ ف هةيببصت

 سخبأ نودوجوملا ةثرولا ىطعيو « ةثونألا ضرغ ىلع رخآو ةروكذلا ضرغ
 ء ةبصتألا قورخ هيلإ افاضم نيبيصنلا رغوأ لمحلل ظنحمو « نيلاحلا ىف ةيصنألا
 اوه احم وم الاثم كلدل برغذلو + ليقع هم دحر ددعتلاب هتفصت رئاتن نمو

 ف !؟5 ةكرتو مأ 2« بأ تئد لماح ةجوز

 مآ بأ تنب ( نبا ) لمح ضر ىلع
 هجوز - ةروكذلا

 ١ 3 لثم ركذلا ىقايلا ١

 < نييثنآلا طظح 4

 ةلآسملا لصأ

 4 ز5 لالا مد <: لك قحتسيغ
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 : سخآلا ديجن ثراو لكل نييبصنلا نيب ةنزاوملابو

 ةاسطغت 9 هجوزلل

 هأ عت بي تنيلل

 هذخأب ىذا بذللو

 هذخأآب نذ ماللو

 دي تحت ظفحيو © 78 وهو لمحلل نييبصنلا رفوأ نيمآ دب تحت ظفحبو
 هييصن رثأتي نمم ليفك ذخؤيو ( ف ١١ ) وهو « ةبصنألا قرخ اضيآ نيمألا
 « هددع رادقمب اهييصن لق لمحلا ددعت نإ هنآل ء تنيلأ ومو « دددعتلاد

 لمكو « هل ظفح ام ىطعأ نبالا وصهو ركذ لمحلا نإ هد ولا دعب رهظ نإو

 + بآلاو « 55 ىلإ مالاو « 507 ىلإ ةجوزلا بيصن

 تيقبو © 54 لمحلا ىطعأو « 54 ىلإ تنبلا بيصن لمك « ىثنأ رهظ نإو

 بيصنت نم هل ظوفحلا لمكي هئاف * دحاو نم رثكأ لمحلا دلو اذإو

 ريثكلا عكاشلا بلئاغلا ذِإ « اهتردنل ةلافكلاب لاحلا هذه فق ىفتكا دقلو

 هينفع انهون ام ( املهدصأ ) : ناطرش لمحلا ثاريا طرتشيو -5
 نإخ <« ةدالولا مثت ىتح ةايحلا هل رمتست نأب « انح هلك هتدالو وهو « افنآ

 « هب لومعملا بسح ىلع اذهو « ةيانج ريغ مأ ةيانجب تناكأ ءاوس « ةدالو
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 نذل كلذو « ثروألا ةاخفو تقو همأ نطب ىف ناك هنأ تبثي نأ ( امهيناث )
 ايح هتدالو نإ انلق دقو « ثرآلا توبىثأ طرش ثروملا ةاغو دنع ثراولا دوجو

 اتياث لمحلا نوكي نأ دبالغ « ةاخولا تقو نم تبثي ةايحلا مكح لعجت
 + ةانولا تكو

 امهادحإ 4 نيتقيرطد نوكب ةاخولا تقو همأ نطس ف هدوحو دكأتو

 لاح نيقيرطلا نم دحلو لكلو : ىمكحلا دكاتلا ةيئاثلاو 4 ىقيقحلا دكاتلا

 ٠ اهريغ ف تبثي

 تقو نم رثكألا ىلع موي ىتئامو نيعبسن هتدالوب نوكي ىقيقحتا دكاتلاف
 تقو لمحلا بحاصو لماحلا نيب ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإ نوكي كلذو 6 ةاخولا
 فوتمنل ايلص ادلو سيل لمحلا ناك اذإ الإ لاحلا هذه روصتت الو « ثروملا ةافو
 اهنأل « هل تبث ال ثاريملا نإخ * موي ىتئامو نيعبس نم رثكأل هتدلو نإخ
 ثرمد الخ « اهتقو ادوجوم نكي ملخ « ةافولا دعب هي تلمح د3 نوكت ايلاغ

 ٠ ىساسألا ثاريملا طرش رفاوت مدعل « أكيش

 مآو « ةقيقش تخأو « هتجوز نع صخش قوت اذإ « الثم كلذا برضنلو
 ثري ىكل هنإخ « اهجوز نيبو اهنيد ةمئاق ةيجوزلاو ؛ قوتملا ىبآ ريغ نم لماح
 ةاخولا تقو نم موي ىتئامو نيعبسل دلت نآ دبال مآألا دالوأ نم هرابتعاب اهلمح
 ٠ ايش قحتسي ال الإو « رثكألا ىلع

 نيتسو ةهسمخل ايح هتدالوب نوكي كلذو « هيسن تشب نأ ىمكحلا دكأتلاو

 ىئاللا تادتعملل ةيسنلام ريودقتلا اذه نوكيو « رثكألا ىلع موي ةكامثالثو

 وأ نئاب قالطب ةقرخ نم ةدعلا تناكا ءاوس « تادتعم نهو ةافوللاا تناك

 ( ةدعلا ءادتبا تقو نم ةمولعملا ةدأا ءىدتبتو « توم نم تناك مأ ( ىعجر

 (« هتجوز تسيل ةدتعملا تناك اذإ كش الب اذهو « ثروملا ةاخو تقو نم ال

 تبث نإ ىبصلا هدلو نوكيف لمحلا دنع هتجوز تناك نأب هتدتعم نوكت دقو

 ءادتمأ تو نأل ؛ وه هتاخو تقو نم ءىدتمت لاحلا هذه ق ةدملا نا كفست

 « ةافو ةدع ةدتعم اهتاعج وه هتاخو نأ ذإ ؛ وه هتاخو تقو وه « ةدعلا

 هتجوز نع صخشلا تام اذإ كلذ ىلعو « تادتعملا رئاس مكح اهل نوكمف

 تقو نم موي ةئامثلثو نيتسو ةسمخل هب تتأ نإ ثري اهلمح نإخ لماح ىهو
 ثري ال لمحلا نإخ « هليق قوت ىذلا لماحلا هنبأ ةجوز نع تام نإو 4 هتاغو

 ٠ هنبأ ةاخو تقو نم موي هئامثالثو نيتئسو ةسمخل 4ف تن أذإ الإ
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 تويثب مكح عراشلا نأل « لاوحألا هذه ىف ىمكدلا دكأتلا ربتعا امنإو

 نأ ىضذتقي فىفسنلا توبثد همكحو © ةدملا هالهاو « لاوحتكلا هذه قى ىبسفلا

 ثاريملل ةيسنلاب كلذب مكحي ال ناك ولخ © توملا وآ ةقرفلا تقو همأ نطب قف نوكي
 تو ق هدوجو مدعبو « همأ نطب ىف هدوجوب عراشلا مكحي نأ ىلإ كلذ ىدأل
 ةررقملا ةدللا كلت ترئتعا « ةقسائتم ماكحألا نوكت ىكخ + ةدحآو لاحو « دحأو

 ثيحف بسفلا تويث عرف ثاريملا نآلو : ثاريملا توبثل ةررقملا ىه بسنلا توبثل
 ٠ ("1)ةلاحم ال ثاريملا نوكي بسنلا تبث

 وهو © لمحلا تأ ريل ةعسنلاب نونئاقلا ةيلع لمهتكا اه اذ هع 153

 تضتقأ هوسجو نم هب الومعم ناك ىذلا ىفنحلا بهذأملا هطورش ىق فلاخب
 ءاج ام ىلع اهيخ اودمتعا دهقو « ةفلاخملا كلت نوناقلا ىعضاو رظن ف ةحلصملا

 نامزلاب ءاضقلا صيصخت ىف ناطلس نم رمألا ىلول ام ىلعو « بهاأملا ضعب ىف
 : ىه هوجولا هذهو « ةثداحلاو ناكملاو

 ىفنحلا بهذملاو 6« ايح هلك هتدالو هثاريا طرشلا ربتعا نوئاقلا نأ 10

 قحتسا كلذ دعب تام ولف ء« ىح وهو همأ نطب نم هرثكأ لزني نأب ىفتكي ناك

 : اهصن اذهو 26 © #64 « ؟؟ داوملا نوناقلا ىف لمحلا ماكحأ ىلع تلمتشا (95)
 ركذ هنآ ريدقت ىلع نيبيصنلا رفوا قوتملا ةكرت نم لمحلل فقوي - ؟؟ ةدام

 . ىثنأ وأ
 اذإ الإ اهلمح هثري الف © هتدتعم نع وأ هتحوز نع لجرلا قوت اذإ 515 ةداسم

 ثري الو «© ةقرفلا وأ ةافولا خيرات نم رثكألا ىلع موي ةئايثالثو نيتسو ةسمخل ايح دلو
 : نيتيتآلا نيتلاحلا ىف الإ هيبآ ريغ لمحلا

 توملا خيرات نم رثكألا ىلع موي ةئامثالثو نيتسو ةسمخل ايح دلوي نأ  ىلوألا
 . ةدعلا ءابتثتآ ثروملا تامو « ةقرف وأ توم نم ةدتعم همأ تناك نإ ةقرفلاو

 ثروملا ةافو خيرات نم رثكآلا ىلع موي ىتئامو نيعبستل ايح دلوي نأ . ةيناثلا
 . ةاقولا تقو ةيئاق ةيجوز نم نأك نإ

 تلخد نم ىلع ىقابلاب عجري هقحتسي مع لمحلل فوقولا صقن اذإ س 66 ةدام
 ىلع دئازلا در ©« هقحتسي امع لمحلل فوقوملا داز اذإو « ةثرولا نم هبيصن ىف ةدايزلا

 .. * ةثرولا نم هقحتسي نم
 ىلع عجريأ ©« بيصنلا صقن اذإ عجري نم ىلم صني ةداملا هذه ىف هنأ ىريو

 ىهو © ددعتلاب هبيصن رثأتي نم ةلافكلل ركذ تأي مل هنأ ةقيقحلا ىفو ؟ ليصألا مأ لينكلا
 هب لومعملا ريتعي ةلافكلا ىلع صني مل ماد امو © صقنلا اهيف روصتي ىتلا ةلاحلا
 :.. هائركذ ىذلا ةيفنحلا بهذم



 هيسمكئألا بفاذع نم ذو_خآم اب أنح هلك هتدالوب دينقتناو © ةيفنحلا دنع ثاريملا
 ىفنحلا بهأملا ىلع ىأرلأ اذه ميكر 22و : ىعفاشلاو دمحتاو كلم ةثالثلا

 ٠ ابح هلك لزن اذا الإ نوكت ال ةتباك ةرقتسم امح هتدالو نأ

 نإ كلذ وحن وأ ءاكم وأ - ساطع و ] توص وأ هةكرحم «تأرح فرعكو

 اة ردخلا كغ نو اونباع نيدلا هلام نأ ىخاقلن ناك كلذ نم ءىش رهظي مل
 0 هتدالو سعب هتارح ةغرعل ءامطالا

 وه ةمأ نطي ق دلولا دوجو نم ىعيبطلا دكأتلا ىهقفلا دحلا نأ (ب)
 نيعبست هتدالو ىعبطدا دكاتلل راتخا نوناقلا نكلو : ىفنحلا بهذملا ىف رهشأ ةتس
 ( هنع هللأ ىخر دمحأ مامإلا بهذم ق ىآر نم اذه سيتقأ دقو « موي ىتئامو
 نودلوب نيذلا ردنعف ه عئاشلا بلغألا عم قفتي هنأ ىأرلا كلذ رابتخا هجوو
 ؛ ءاطعلاو عنملا ماكحآ هيلع ىنبت ال ردانلاو ٠ ةدملا هده نود ةدم ف نوشبيعبو
 ةعست رايتعا ىلع راس هنآ ظحالي نكلو « ماكحألا رثكأ ىف تباثو ررقم وه امك

 رهشأ 4 ةعستت اهرفتعا ىلينحلا بهذملاو * اهود نوثداث رهش لكل ع مايآلاب رهشألا

 ريدعت رهشلا طسو ق تناك نإ ةدالولا نأ ةقلاخملا كت نم ففخد نكلو * ةيلالق

 ٠ نوناقلا وه امك اموي نوثالث رهش لكل بستحي ىأ « لاوقآلا ضعب قى مايالاب

 ةيسمش ةنس اهريتعا تادتعملا ق ىمكحلا دكاتتل ةيسنلاب ةدملا نأ ( ج )

 ىآر مم ةلمجلا ىف قفتي نوناقلاو ؛ نيتيرمق نيتنسي اهبستحي ناك بهذملاو
 لمحنل ةدم ىصقأ ربتعا دق وهف « ةيكلاملا ءاهقخ نم مكحلا دبع نب دمحم

 كلذ قوفو « ةيسمش ةئس اهردتعا نوناقلاو : ةيرمق ةنس اهرمتعا هنكلو ةنس

 « نئاب قالط وأ توم نم تادتعملاب ىعجر قالط نم تادنعملا قحلآ نوناقنا نأ
 نم تادتعملل ةيسنلاب طرتشي ىفنحلا بهذملا امنيب « دحاو مكح ق اهعمجو
 ةاغو نم تادتعملا ق الإ ىمكحلا دكاتلاب ىفتكي الو : ىعبطلا دكاتلا ىعجر قالط
 ٠ همكح ق ام وآ نثاب قالط وأ

 ةيعرشلا مكاحملا هيلع تراس ىذلا قطنملا ىلأ نونأقلا هيخ هجتي كلذ نإو
 قيد عامس ريتعأ هنآلا « ةئسلا هذهل «ه مقر نوناقلاد او.؟و ةهنس ذنم

 ةيسنلاب بسنلا 00 ىوعدلا | عامسك ىعجر قالط نم تاددتملا ةسينلا !
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 نوناقلا عم ثاريملا نوناق ىقالت رادقمب هنأ انه ظحالن نأ بجي - 6
 ةيصولا نوناقو « نينوناقلا نيذه نيب ةقرافملا دجن 1959 ةنسل 55 مقر
 لمح ةدم ىف اهفلاخ ةيصولا نوناق نأ ذإ « ىعجر قالط نم ةدتعملل ةبسنلاب
 دكأتلا قيرط وه اهل ةبسنلاب دكأتلا قيرط لعجف : ىعجر قالط نم ةدتعملا
 دنقخ م5 و عامه نيتداملا نم دافتسم امك « رهشأ ةعست وهو « ىعبطلا

 رارقإلا لطب وأ ةافوي وأ نئاب قالطب ةقرفلا نوك لاحب ىمكحلا دكأتلا ديق
 ٠ لمعحلاب

 ع بسنلا نوناقو © ةبصولا نوناق نيب احضاو فلاختلا ىرن اذه نمو
 قرافت كلذو « نيريخآلا نينوناقلا فلاخي ةيصولا نوناقغ : ثاريملا نوناقو
 نإ هدوجوب مكحف « دحاو عوضوم ىف ةدحاولا هنودلا نيناوق ف غوسي ال
 ٠ ثلاث نوتاق ىف كلذب مكحي ملو « نينوناق ىف ةئس ةدا دلو

 ةدلأ لعجم امإ 2 ةثالثلا نيئاوقلا هذه ىف رمآلا دصحوبي نأ بحجب كلذلو

 هذه ق اموب ١ نوح وأ هئالخلا نيناوقلا ق ىعجرلا قالطلل ةيسنلاب رهضشأ ةعست

 دلع ىاجتو هناك د هيا ءادسحاو والا نرحل ىياوتلا
 دوقفملا ؟

 حرش اتيب امدنع ثاييملا قى انمالك ردصح ىق هانيب اك دوتقفملا
 هنآ انررق دقو ء تيم مأ ىح وهأآ « هلاح ملعت ال ىذلا بئاغلا وه . ثاريملا

 الإ هتثرو ىلإ لقتنت الخ <« هل ةتباثلا هلاومآلا ةيسنلاب ةايحلا مكح ىلع رمتسم
 ثاريملاب هبلإ لوكنت ىتلا لاومألل ةبسنلاب هنأو « هتومب ىضاقلا مكحي نأ دعي

 نايخ © نيقيلا هجو ىلع هدوجو تيث اذإ الإ اهنم اقيش قحتسبي ال ةيصولا وأ

 « هتبيغ تقو ىلإ هيلإ لوثت تناك ىتلا ثيراوملل ةبسنلاب مكحلا دنتسا هتومب مكح
 « اياصولاو ثيراوملل ةيسنلاب مكحلا تقو ىلإ ةبيعلا تقو نم أتيم ربتعبو
 دوقفملا ماكحأ نايم يف هعضو كلذلو « ديدحج لام نم هكلم ق لخدي ام لكو

 ٠ باتكلا اذه ريغ ف

 دوقفملا بيصن فقوي هنإخ « دوقفملا هثري نم تام اذإ هنأ لوقن اذه ىلعو
 نإو « هل فقو ام قحتسا ايح رهظ نإف « هتومب ىضاقلا مكحي نأ ىلإ
 دوقفملا ناك ول «© تمملا نوثرب نيذلا ةثرولا ىلإ هل فقو ام در هتومب ىضاقلا

 + :تقولا كلذ ف اعطق اتيم
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 دوقفم أهيف نوكي ىلا هكئارولا ةلآاسم لحت نأ بحجب اذه لجأل هنأو
 ةثرولا ىطعبو « هتوم ضرخ ىلع امهيناثو ع هتامح ضرخ ىلع امههدحل : نيلح

 ضعب كلذل برضنلو « ةايحلا ضرخ ىلع هييصن هل ظفحيو نيبيصنلا سخيأ
 : لابخكثمألا

 ضرفي هنإف « ةجوزو « مآو « بأو « دوقغفم نبأ نع صخش قوت آذإ (أ)
 « هل ىقايلاو نمثلا ةجوزلاو : سدسلا مألاو « سدسلا بألا قدتسي هتاح

 هردقو ىقابلاو « اهلثم بآللو ةعبرأ مأللو - ةثالث ةجوزأل ؟4 نم ةهلأسملا نوكتو

 ةكرتلا تناك نإخ * نيمأ دي تحت دوقفملا نبالل هلباقي ام رادقم ظفحب 17
 مألاو عيرلا ةجوزلا قحتستخ تيم هنأ ضرفي مث + ف «١ ظفحم ف <4*

 ماللو ء " ةجوزلل نوكي  ١؟  ةلآسملا لصأ نوكيف ىقابلا بألاو « ىقابلا ثلث
 امو ف 5٠ ضرفلا اذه ىلع ةجوزلا هقحتست ام رادقم نوكيو « 5 باآللأو

 ءاف ا؟٠ بألا هقحتسم امو ف ٠" مألا هقةحتست

 ذخاتخ نيضرفلا ىف نيبيصنلا سخبآ نودوجوملا ىطعي ةبصتألا ةلباقمبو
 ف ؛:٠ وهو « كاذك مألاو « ائادغ نوثالث وهو « ةايحلا ضرخ ىلع ةجوزنا

 ٠ نيمأ دب تحت ظفحي ف ١.٠ هردقو ىقايلاو ف :ء اهلثم بآلاو

 امآو . ادوقفم ائباو « اتنمو « ةجوز كرت دق قوتملا ناك اذإو ( ب )
 نوكيف دوقفملا ةادح ضرغ ىلع لحت اضيأ ةلأسملا نإق «٠ ف ١46 ةكرتلاو اأو

 : آذكه عيزوتلا

 بآ  ممأ  نباو تنب ةجوز
 ١ 1 ١

 كل ىّقايلا أ

 مي ١. ١

 ف 54 ب سام ف ؟4 48 ا" فاهم د ساو ةلأسملا لصأآو
 ء ف "خ تنبلأ قدتستو ف الم اثلث ىهو ٠ ف ه؟ اذه ىلع نمدالا قحتسمبو

 : اذكه عيزوتلا نوكي دوقفملا ةافو ضرخ ىلعو ثلثلا وهو
 بأ مآ | تنب ةجوز

0 ١ ١ ١ 
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 بّآلاو « امهييصن ريغتي الو « ف ؟4 مألاو ف 16 ةجوزلا ذخأت اذه ىلعو
 « نيبيصنلا سخبأ ذخأت كلذك تنبلأو ء ف ع وهو « نيييصنلا سكمأ ذخأي
 نإف ف ه+ وهو « هتابح ضرخ ىلع هبيصن دوقفملا ظفحيو « ف 7” وهو
 ىحل « نيقياسلا نم ثراو لك بيصتن لمك هتومب مكح نإو ؛ هذخأ ابح رهظ
 ٠ ("")ةافولا ضرخ ىلع هبيصن ذخآب

 ١ باحسناو « هتومب مكح نإ ثراو ريغ دوقفملا رابتعاو - 11/
 هللآ ىخر كلامو ةفيتح ىبأ ىأر وم « هريغو ثاريمأل ةبسنلاب ىضاملا ىلع

 تقو دعب الإ اتيم ربتعي ال هنإ امهنع هللا ىخر دمحأو ىعفاشلا لاققو « أمهنع
 « ابح هلهأ قراق هنأل ؛ ءايحألا ماكحأ لك هل ء ىح كلذ لبق هنآل « هتومب مكحلا
 ةتياثلا هلاومأل ةبسنلاب طقخ ىضاقلا مكح تقو نم اتيم هاترفتعا دق انمد امو
 4 ىضاقلا مكح تقو اثراو نوكي نم الإ اثرآو ربتعي الخ « هنع ثروت ىتلا هل

 هريغ نم اهبستكي ىتلا لاومألل ةيسنلاب تقولا كلذ نم الإ اتيم ربتعي ال كلذكف
 ايح دحاو صخش ضرغي نأ حصي الو « ةبهلاو ةيصولاو ثاريملاب دقفلا تقو
 ةبسنلاب اتيم نوكيو « تباثلا هلامل ةبسنلاب ايح نوكيف « دحاو تقو ىف اتيمو
 ٠ هريغ نم هيستكي ىذلا لاملل

 لصألا ءاقب وه دقفلا تقو هتايح ضرغ نأ ةيفنحلاو ةيكلاملا ةجحو
 لاخدإل ةجح حلصي الو « ةتباثلا قوقحلا ءاقبل ةجح حلصي كلذو تماثلا

 لاقي ىتح « نوقيب اتيم هانربتعا ام نحنو « ةتباث نكت مل ةديدج ةيكلم
 دوقنملا ةايح انريثتعأ لب « دحأو تقو ىف نيضقانتم نيعضو دوقفمأل انضرخ اننأ

 نم هثأريم تابثإل ىفكت هل ةايحلأ هذهو 6 هيوم مكحلا لبق ةملامثحا ةأايح

 توم دنع هئادح دكأت هريغ نم هثاريم طورش نأ ذإ « هنم هريغ ثاريأ الو ه هريغ

 ريغ هتاخوو هتاخو دكأت هنم هريغ ثاريم طرشو « ةدكؤم ريغ ةتايحو < ثروملا
 دكأ ةافولاب ىضاقلا مكح ءاج املخ « تقولا كلذ ىف هريغ هنم ثرم الخ « ةدكؤم

 : اهصن اذهو ©« ثارملا نوناق نم 50 ةداملا دوقفملا ثاريم مكح تنيب (9)

 مكح نإو ©« هذخأ ايح رهظ نإفه © اهيف هبيصن هثروم ةكرت نم دوتفملل فقوي »
 دعب ايح رهظ نإف ©« هثرو. توم تقو ةثرولا نم هقحتسي نم ىلإ هبيصن در هتومب
 . ةثرولا ىديأب هبيصن نم ىقب ام ذخا هتومب مكحلا

 سس 0#



 « كلذ لبق ةايحلا دكأت ىفتقمب كلذ سيلوع مكحلا تقو نم ةاغولا لامتحا

 ٠ ()هلبق تيباث هريغ

 نم ىعرش ليلدب هتاخو خيرات ملمي مل اذإ هلك اذه نأ ظحالبيو
 ىف هنإف توملاي مكحلا دعب ولو « اهخيراتو هتاخو تبثت ةيمسر ةقرو وأ « ةنيب
 نأ تثآ نإف هيلإ عجرب ىذلا عجرملا وه ليلدلا كلذ نوكي لاحلا هذه
 تررقت ىضاقلا ىضقي ىتح « هيف هثآريم فقو ىذلا ثروملا ةافو لبق تناك ةاخولا
 هنآأل هثاريم قحتسا ثروملا كلذ ةافو دعم هتاخو تناك نإو « كلذ ىلع رومألا

 عامجإب ثاريملا طرش ققحتي كلذبو ©« ثروملا ةافو دعي نيقيب هتايح تتبث
 ٠ مكح نردص دق نكي مل نإ هلك اذهو « ءاهقفلا

 هتاخو ىلع لادنا ليلدلا اذه رهظ مث ةافولاب مكح رهص دق ناك نإخ
 كلذبو « خيراتلا كلذ لبق هتايح ىلع ليلدلا نمضتي هنإف « تباث مولعم تاقيم ىف
 قحتسي الو «© هثروم ةاخو تقو تبثم ناك نإ ثريخ « هاضتقم ىلع رمألا ريسب

 ء هيف ةهبشال ليلدب ةتباثلا هتاخو دنع نيدوجوم نونوكي نم الإ هتثرو نم
 نيقيب هتاخوو هتايح تملع اذإ « ادوقفم نوكي نأ نع جرخ ليلدلا اذهب هنأ

 ٠ ةافولاو ةايحلا لوهجم ريغ راصو

 لصألاو « الامجإ ثاريملا طورش ىف هريغ نم دوتفملا ثاريم طرش انيب دق (54)
 . هيلإ عجراف « ءاهقفلا نيب فالخلا هيلع ىنب ىذلا

 ةقيرط ىف نارخآ نايأر كانهو ©« ناروهشملا امه كائهو انه ناروكذملا نالوقلاو
 : ةيبحرلل ىروشنسشلا حرش ىف اءاج دوقفملا ثيروت

 ىلع ةيصنألا اعطق ءايحألا ةثرولا ىطعيو « اتيم دوقفملا ضرفي نأ ( امههدحأ )

 لاملا ىف هتايح ساسأ ىلع ديدج نم ةمسقلا تديعأ ©« ىح هنأ نييت ناف هتافو ضرف
 «© لامتحا دوقفملا قاقحتساو ؛« نيقيب تباث نيرضاحلاقاقحتسا نأل مهيديأب دوجوملا

 ْ ٠ لمتحم رمآل تباثلا قحلا عنمي الو
 ( هتافو ريدقت ريغ نم طقف هتايح ساسأ ىلع ثاريملا مستي هنأ ( امهيناثو )

 . ثروملا ةافو تقو اتيم ناك هنأ ساسأ ىلع اننعزو هتوبب مكح نأب هفالخ رهظ نإف
 ىلع نولحي روهمجلا نأل ؛ روهيجلا هيلع ايم بيرت ىناثلا ىارلا نأ قحلاو

 سخبأ ذخأب هريغو ةايحلا ضرف ىلع هبيصن نوظفحيو © تيم هنأ ىلع مث ىح هنأ
 ناك اذإ الإ ةايحلا ضرف ىلع نوكي نيضرفلا سخبأ نأ ريثكلا بلاغلاو ©« نيضرفلا
 ٠ ةريخ انبصعل دوقفملا

 مسن 2[ سس



 تياثلا خيراتلا نأ ىأ « هتافوب مكحلا دعب هتافو تشب ليلدلا ناك نإو
 نآو « هتاخوب مكحلا تقو ايح ناك هنأ ىلع لدي ليتدلا هيلع ماق ىذلا ةاخولل
 « هتافوي مكحلا دعب ايح رهظ ول امك هيخ رمألا نوكي مكحلل ةقحال تعءاج هتاغو
 هماقم نومئاق مهنأل « هلام نم امئأت نوكي ام هتاخو تاقو هتثرو ذخأي كلذ ىلعو
 ليلدلا مايقب بايغلا دعب هيستكا وأ < بايغلا لبق هل اتباث ناك ىذلا هلام ىف
 ٠ ةاسحلا ىلع

 امخ « هتاخوب مكحلا دعب ايبح دوقفملا رهظ اذإ هنآ ررقملا نم هنأو - 08

 هبستكي نأ نكمي ناك مأ « بايغلا لبق هل اتباث ناكأ ءاوس « لام نم هل نوكي
 ناك نإ ؛ هذخآي هنإفخ عرشلا مكحب هيستكأ قدلأ ةرايعب وأ 6« بابغلا دعم
 اينبم نكي مل اهلاوز نأ رهظ دقو :ةتياث هيخ ةبكلملا نأل ةئرولا كلم ىف أمئاق
 امأ « اهضيقن رهظ دقو « ةافولا ساسأ ىلع ىنب ذإ ٠ حيحص ساسأ ىلع

 :امض اهساسآ ةميقلاب ةيلاطملا نألثتميقب بلاطي ال هنإخ كلهتسا دق ناك اذإ

 نسهترملا نامضك دقعلاب امإ نيرمأ دحأب نوكي نامضلاو « نايعألا هذهل
 ّدِإ  ىدعت الو « نامضلأ بجوأ دقع الو « ىدعتلاب امإو « ةنوهرملا نيعلل
 ببس دجوي مل ذإو « مرتحم ىعرش : تلوتسا ةيعرش ادي تناك مهيدبأ نأ
 لاملا ناك اذإ مكحلا كلذكو « ةميقلا مهنمضي نأ هل غوسي ال هنإخ « نامضلل

 « ىرتشملا نيمضت ىلإ ليبس ال هنآل « عورشم ببسب مهكلم نم جرخ دق
 : وست « ةخرصتم ةلداع دب نمو ؛ ىعرش ببسب كلم هنأل هنع اربج ذخألا الو
 ىذلا بمسلل « ةثرولا نيمضت ىلإ ليبس ال هنأ امك « ةيعرشلا تاخرصتلا لك اهنم
 هثروم لام اوثئرو نيذلا هثرولا مكحلا كلذ ق ىوتسيو اله « افنئآ هانركذ
 سايسأ ىلع هنوئري نيذلا ةثرولاو < هتوم تقو هتايح تتيث اذإ « هثري ناك ىذلا
 ٠ ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « قزري ىح هنآ نيبتو « هتافو

 هل ريسألاو « ريسألا قى نوملكت دوقفملا ف مالكلا دنع هتأو  ال»ه
 «© تيم مآ ىح وهأ ىرديب الخ ةايحلا لوهجم نوكي نأ ( امهادحإ ) نالاح
 دنع ثروبخ دوقفملا ماكحأ لك هل « ادوقفم نوكب اذهو « هماقم ملعي ملو
 ٠ هدقخ لاح تام نإ هريغ ثري الو هتومب مكحلا

 اظفحو © ءاهقفلا روهمج دنع ثرو قرتسا نإو « كالتمالل حلاص هنأل « اعامجإ ثري هنإف « قرتسي مل ناك نإخ « ةايحلا مولعم نوكي نأ ( ةيناثلا )
 هنآلا كلذو <« هتثرول نوكيخ « تومي وأ « مالسألا راد ىلإ دوعي ىتح هلام هل
 « هيلع برحلا راد لهآ هعضو ىذلا قرلاب فرتعن الخ « رح مالسإلا مكح ىف
 ٠ نينمؤملا ىلو هللاو
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 ىثنخلا - ؟

 وه ذإ ركذو جرخ بلاغلا ف هل نوكي كلذك ناك نمو « ةروكذلا ىلع لدت ىرخأ

 نا نيبت نإف « هلاح ةريخلا لمهأ ىرحت وحئلا كلذ ىلع ناسنإ دلو اذإو
 نإ اركذ نوكيف « اهاضتقمب مكح اريثأت ىوقأو نيبأو بلغأ نيتمالعلا ىدحإ

 نإو « ةثونألا تامالع هيلع تبلغ نإ ىثنأ نوكيو « ةروكذلا ةمالع هيلع تبلغ
 نإاخ ء اغعئاس كلذ ناك هلاح نيىثتا ريبخلا اهم موقي ةحارجب كلذ ف نيعئسا

 نمخ « ناضقانتم نافصو ناسنإ ق نوحي الأ ىضقت ىلاعتو ةناحمس هلئأ ةمكح

 ةثونألا رهظت ثيح « ربكلا ىلإ رظتنيخ مالغ وهو لاحلا نيبتست ال اميرو
 « اهاضتقمب مكحيف « بلغأ تامالعلا ىأ فرعتيف « ةلماكلا ةروكذلا وأ ةلماكلا
 قى ةنماكلا تافصلا نع فشكد نأ نع بطلا زجعو ه غولبلا دعب ملعب مل نإف

 لك دعبتسنو * الكشم ىثنخ ىمسيو * ةلكشم نوكت هلاح نإخ  قولخملا كلذ
 «© ةبرقم ةخرعم ةلاح هغرعم نع فراعلا حيحصلا بييبطلا ٌرجعب نأ داعيتتسالا

 ٠ ةتيعم نكت مل نإو

 دعي الإ ميقتسي ال لكشم ىثنخلا نأب مكحلا نأ ءاهقفلا مالك نم رهظبو

 رثكأ غوأسبلا دعب ةبقترملا هلاحو « خول بلا لبق لاحلا سابتلا نأل ع هغواب
 دسم

 اوفلتخا ءاهقفلا نأل ©« ةريخلا لهأ ةراششتسا وهو كلسملا كلذ انرتخا (59)

 6 لوبلا قبيسي نيتقصلا ىدحإ فرعت هنأ ررق ةفينح وبأن © اريك افالتخا كلذ ىف

 ( ىثنأ وهف * سكعلا ناك نإو « ركذ وهف ©« جرفلا نم هلوب ركذلا نم هلوب قيس نإف

 تيار له م : الئاق ةفينح وبأ امهلوق در دقو « الوب رثكألا ىلإ رظني نابحاصلا لاقو
 امنإ حيرص صن ىلع اينبم سيل فالخلا اذه نأو « ىقاوألاب لوبلا نزي ايضاق
 ؛ ةرامألا ةوقب ةربعلا نأ ررق نم ةيفنحلا ءاهقف نم دجو اذلو « رابتخاو ةبرجت وه
 مدقت دعب اصوصخو « اليبس ىدمهألاو ملسألا هنأل ؛« اذه انئرتخا دق نحئو

 فصولا ملعيل « هتايح ىف ىوقأ نيرمألا ىأ نع فشكلا الإ دوصقملا سيلو « ةحارحلا
 : ىلاعت لاق « ىثنأ نوكي نأ ادإو اركذ نوكي نأ امآ ناستإلاف ©« هيلع هللا هقلخ ىذلا

 نم لعجيو اثانإو اناركذ مهجوزي وأ . روكنلا ءاشي نم بهيو « اثانإ ءاسشي نمل بهي ه»

 . ىثنخ ءاشي نم لعجي هنأ هتيكح تلاعت ركذي ملو « اميقع ءاشي
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 اذلو « هناوآ ليق لاكشألا ىلإ ةعراسم هلبق لاكشإلاب مكحلاف « افشكو ائايد

 ىتح فقوتي لد « لكشملا ىثنخلا ثآريم ىطعي ال مم غولبلا لبق هلاح نيبتت مل اذإ

 لاكشإلا ررقب وأ «© ىثنأ بيصن وأ 01 لاكشإلا لوزيف غلبب

 + اككشملا ثاريم ثريغ

 ٠ توملاب لاكشإلا ررقت ذإ ؛ الكشم نوكي هنإف ؛« غوابلا لبق تام اذإو

 كاز ام وهو « لمحلل ظفحي ام سكع وه ىثنخلا ثاريم نإو ب لوا“

 « ىثنآ ضرفيو اركذ ضرفي لمحلا نأ انررق دق اننإخ « همأ نطي ىف انكتسم
 : نيلح ىلع هيف ةلأسملا لحت ةهناخ «© ىثنخلا امآ ©« نيبيصئلا ظحأ هل ظفحبو
 سخآ ذخأيو « ةثونألا ضرف ىلع رخآلاو « ةروكذلا ضرخ ىلع امهدحأ
 وه سخأآلا ناك نإو « هقحتسا ةروكذلا ضرخف وه سخألا ناك ناخ : نيبيصنلا

 « نيقيب ملعب نأ بجي هاضتقمب قحتسي ىذلا فصولا نآل' كلذو « هقحتسا رخآلا

 ن.قني الو « كش رغ نم اعطق هلاح ةتماثأا هريغ بيصن ىف رثؤيس هب ذخأآلا نآل

 « ىفحلا كلذل بجوملا بيسلا روهظ رهظي ىوق ببسي الإ « ريغلا قح نم ءىش
 « ضراعم ريغ نم الماك هببس تبث ىذلا قحلا ىقب ببسلا كلذ ريظي مل اذإو
 نيبيصنلا سخلأ هءاطعإ بجاولأا نوكَت لكشملا ىثنخلا ىلع ةبضقلا هذه قيبطتيو

 ء مهيابسأ ةوق ق نوكي ببس ريغب نيرخآلا نم اصاقتنآ ناك امهظحأ هاتيطعأ ولو
 ٠ لكشم ىثنخ ىلع ةلمتشملا لئاسملا لح ةقيرطل ةحضوملا لاثمألا برضنلو

 ىذنخو « ةقيقشت تحاو « مآل ندوخاو مأو ورع دخت قوت ذل(

 ماللو عبرلا ةجوزلل نوكيف ىثنأ هنأ الوأ ضرفن : اهلحلخ « بآلل دلو وه لكشم
 ىذلا ىثنخللو 4 فصنلا ةقيقشلا تخألنأو ثلثا مالم نيوخأآللو 4 سدسلا

 ةجوزلل  ١؟  ةلآسملا لصأآ نوكيو « نيثلثلل ةلمكت سدسلا بآل اتخأ ضرف
 تخآلْلو <  ةقيقشلا تخاللو  ؛  مألا ىدلولو ل «  ماللو ” 

 ذخآي الو « ىه امك ةلأسملا نوكت ةروكذلا ضرخ ىلعو - *« , « ىثنخلا » بآل
 ةلآسملا نآ ذإ « ىقاي الو « ىقابلا ذخآي بأل اخأ نوكيس هنأل « اكيش ىثنخلا

 ٠ لاحلا هذه هل ريشعتف 4 ١٠١ ىلإ تلاع دق

 ضرغ ىلع هنإف « مأو ا اذإو ( ب )
 نوكتو ( ىثنخلا ) نبالل ىقابلاو سدسلا بألاو « عبرلا جوزلا قحتسي ةروكذلا

 ها هردقو ىتققابلاو « ؟ بالو +5 مأللو « ” جوزلل نوكيو 4 ؟ نم ةلأسملا

 ( ىثنخلا ) تنبلل نوكيو انركذ ام ةثرولل نوكي ةثونألا ضرف ىلعو « نبالل نوكي
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 ىلإ ةلأسملا لوعتو « مهسأ ةتس اهل نوكي أ فصنلا ١٠ فتستدق  مقرلا اذهو
١ 

 عز

 نييباسحلا دنع روسكلا نِّب ةئزاومللا قرط ىف ةفورعم وه ام ىلع « نم ربكأ «
١ 

 ع 1

 ف *# - نإ اف 166 ةكرتلا تناك نإ هنإف « ةكرت ةسمث ناك اذإ نيبتبو
 لو

 ه

 سخأ هنأل «زكذ بيصت ذخأي كلذ ىلعو « ربكأ لوألاو ف 550 حالو
 اذ

 * يعمل صقل

 هنإف « ىثنخ دلوو تنبو « نينباو ةجوز نع صخش فوق اذإو (ج)
 هذه قو « نيشنألا ظح لثم ركذلل دالوألل ىقابلاو « نمثلا ةحجوزلل نوكي
 ٠ هذخأآتخ ىثنأ بيصنخن نيييصنلا سخآ كش الب نوكيس لاحلا

 و أ حلا تا 2 ا ب دعا !

 عمجيو « نيلح ةلأسملا لحتف نيبيصنلا طسوتم ثري ىثنخلا نأ . امهلوأ
 مكحلا كلذكو « ىثنخلا بيصن نوكيف « نينثا ىلع مسقيو نيلحلا ق بيصتلا

 رمتسي هنإخ « هبيصن ريغتي ال نم امأ © نيلحلا فالتخاب هبيصن ريغتي نم لك ى
 ٠ ريخألا هنإ ليق « فسوي ىبأل لوقو كلام ىآر اذهو « دحاو مكح ىلع

 « نمز دعم هلاح فشك ىجرب ناك نإ هنأ دمحأ مامإلا ىأر وهو ب ىناثلاو

 ىقابلا فقويو « لقألا ىثنخلا ىطعي امك « نيبيصنلا نم لقألا ةثرولا ىطعي هنإف
 ىثنخلل » : اهصن اذهو «© 4" ةداملا ىف ىثنخلا ثاريم نوناقلا ركذ 9 ١١(

 , « ةثرولا يقابل ىطعي
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 هلاح فشك ىجري نكي مل نإو « ىعفاشلا بهذملا وه امك « هلا> فشكنت نأ ىلإ
 ٠ ىكلاملا بهذملاك عيزوتلا نوكي هنإف

 دعم الإ نوكي ال نكلو « ةيفنحلا 90 وه ءارألا لدعأ نأ ىرئو

 هناحب س هللأو ؛ هلكشإ ىلع رمآألا رارقتساو . د ندا

 ناعللا دلوو ىنزلا دلو ثأره 3

 هتاسص تتث ادلو اهبخ نإخ « ةددرتملا لاوحألا نم لاح 0

 تباث ىنزلا دلوخ ©« ارهاظ لمحلا هنم ناك نمب ةيبسنلا هتلص تفتناو همأب

 « افورعم ناك ولو « هيف بيسلا ناك نمم بسنلا تباث ريغ همآ نم بسنلا

 ةميرج اهبيس نوكي ال ةمعنلآو « ةمعن بستلا توبث نألا « هنم لمحلا نأب ارقمو
 5 مئارجلا نم

 هفلحي ىفنلا قثوو « هشارخ ىلع دلو نم هيسن ىفن دق ناعللا دلوو

 هيلع نأ ةسماخااو « دلولا ىفن نم هم هئآرما ىهر اميخ قداص هنأ تارم عيرأ

 نيب ةقرفلا ىف ايمس قثوملا ىفنلا كلذ ناكف : نييذاكلا نم ناك نإ هلل ةيتعل

 ٠ (0:)ناعللا ماكحا قى ررقم وه ام ىلع دلولا ىفنو نيجوزلأ

 هثرب الو هانبأ ثري الخ « ثاريملا بمس لاز دقخف بسنلا ىفتنا أذإو

 تبثيو « اهنم هيسن تبثي كلذل * اهيف كشلا لاجم ال ةتباث همآب هتلص نكلو هوبأ
 روهمجلا لوق ىلعو « ناعلل: دلول ةبسنلاب ءاهقفلا قافتاب « اهنيبو هنيب ثراوتلا
 لبق نم آل © اثاريم هل نوتبثي ال ةيمامإلا ةعيشلا نإف « ىنزلا دلول ةيسنلاب

 ةميرجلا ةرمث وهف « ىنزلا ةرمث دلولا نأل « همآ لبق نم الو « لمحلا بحاص

 نينامث دلجي انزلاب ةنصحم ىمري نم نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ررقملا )٠١1(

 نآب « نعال اذإ دلجي ال هنإف < دلولا بست ىفنب وأ ىتزلاب هتجوز ىمر اذإ الإ « ةدلج
 ةنعل هيلع نأ ةسماخلاو ©« ىنزلا نم هي اهامر اميف قداص هنأ تارم عبرأ هللاب دهشي
 نأ ةسماخلاو نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تارم عبرأ ىه دهشتو . نييناكلا نم ناك نإ هلل
 © ةعيرشلا ىنزلا ةبوقعب تبقوع تعئنتمأ نإف ©« نيقداصلا نم ناك نإ هللا بضغ اهيلع

 «© هسفن بذكي نأ الإ هيلع ايارح تناكو © امهنيب قرف هجولا كلذ ىلع ناعللا مت اذإو
 دوجو مدعل ادمهنيب ثراوت ال بسنلا ىفن لاح ىو ©« بسنلا تبثيو ةدلح نينايث دلجيف

 ٠ ثارملا ايكيس سد
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 لام وه دإ « ةمعن ثاريملاو « هيناج نم ةميرجلا ةرمث وه امك « اهبناج نم

 نأ حصي الو « دوهجم الو بسك ريغ نم ثراولل ىلاعتو هناحبس هللا ةكوسب
 « لمحلا بحاص ةيبارق نيب ىنزلا دلو ىف اوقرفي مل مهف « ةمعنلل اببس ةميرجلا نوكت

 4 هتىأ رقو لمحلا بحاص نيب اوقرف دف ناعلما دلول ةئسئلاف امأ ع مألا ةباركو

 ؛ هتبارقو لمحلا بحاص اوثروي ملو « اهتبارقو همأ اوثروغ ؛ اهتبارقو مألاو
 ٠ ءاهقفلا روهمجك

 نم ىنزلا دلو 0 ناعللما دلو نيب اوقرفب ملف ءاهقفلا روهمج امأ

 شارفلا وأ لمحلا بحاصل هوتبثي ماو « اهتبارقو مالل ثيروتلا تابثإ ثيح
 ءهبتيارقو

 هتبصع نم ادسحأ ثري الو . هئري ال لمحلا بحاص تام أذإ كلذ ىلعو ٍ

 ٠ تبئأث ررقم وه ام ىلع « بسنلا تويث مدوعل سشسارفلا

 مآ ضورخ باحصأ اوناك ءاوس « مألا ةيارق لك ثري هنأ ظحالبو - ٠" ه

 قى لك *؛ همأ ةبارق نم ماحرألاآ ووذو ضورفلا ووذ هثريو « ماحرأ ىوذ اوناك
 هتد ج هثرتو : همأل هوخأ هئريو « همأل هاخآ ثري وهف « ثيروتلا نم هتقيط

 أذإ بيصعتلاب هما ثري دقو ضرفلاب ثاريم هنك اذهو © همآ هثرتو همأ ملأ

 هرابتعاب ثري دسقو « هيصع نوكت هناخ « ىثنأو ركذ كانه ناك وأ « اركذ ناك

 دقو ٠ ةيصعلا وأ ضورفلا باحصأ نم دحا نكي مل اذإ ٠ ماحرألا ىوذ نم

 هل نوكي نأ روصتي الو « ضورخ باحصأ هل نكي مث اأذإ ماظرالا ووذ هئري

 ٠ ءاهقفلا روهمج ىأر ىضتقم ىلع ةبصع

 ناعللاو ىنزلا دلو ثيروت دنع بجي هنأ تاريملآ نوناق ف ءاج دقو اذه
 : نيرمأ بحوت ةدلأ هده ةاعارمو لمحل َْق ةدودحملا اموب محم ةدم ةاعارم

 « هنعالمب اهلمح بسن ىفن وأ ىنزلاب الماح تناك اذإ اهنأ ( اههدحت )

ك هنأ تيثي نأ لمح وهو تومي نم ثاريم ىف هقح تبثي ىكل هنإف
 ندب قف نا

 « ناعللاب هقرفنأ خيرات نم موي ةئامثالثو نيتسو ةسمخل خ1 هتدالود « هتوم تقو همأ

 تمحو هب الماح نوكت ال كلذ دعب دلو نإ هنألا : ىنزلا نم ءاريتسالا ءادتماو

 ٠ قوتملا ةاخو
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 نم ةيسن تيفي أل ةقبأسلا ددأا نم رثكأل لمحلا دلو اذإ هنأ ( امهيناث )
 قو « ناعل الو « ىنز تبثي ملو « ةيجوز شارخ ةمث ناك اذإ فوتملا وأ قلطملا
 ةسمخ نم رثكأل هتدالوا ةدعلا بحاص نم ةدتعملا دلو ثري ال لاحلا هذه
 ء همأ ثريغ « ناسمعللا وا ىنزلا دلوك همكح نوكيو ؛ ةئامثالثو اموي نيتسو
 رقملا نإخ ه أاعرش هب دتعملا رارقإب تيث اذإ الإ « اهتبارقو ىه هثرتو : اهتدارقو
 + بستلا اذهب هنم تريو : هابآ نوكي

 : روهمجلا لوق عم قفتي وهو « هانحرش نوناقلاب ءاج ام اذله .-
 + ىنزلا دلوو « ناعللا دلول ةبسنتلاب ىرخأ الاوقآ كانه نأ نيبن نأ انب ردجيو

 الو هوبأ هثري ال ناك ١مل هنأ ءاهقفلا ضعب لاق ناعللا داول ةبسنلابخ
 ىحلا © هل ةيصع نونوكي همأ ةبصعخ ؛ اهتيارقو هما هثري ىذلا لب « هتبأرق
 ال ثيحو « هتبصع مهو « تأم اذإ هثرتو ©« ىنج اذإ هنع لقعت ةلقاع هل نوكت
 : همأ ةيصع مه هتبصعخ « هيبأ لبق نم هل ةيصع

 « روكذلا نم اهتيصع نوكي اهدسعي مث « هئيصع نوكت مآل) نإ مهضعب لاقو
 دق قاتعإلاو « هقتعي نمي دبعلا ةلص نم لقأ نوكت ال اهب هتاص نأل كلنذو
 ةبصعلا مكح ىق وأ ةيصع نوكت ىثنألاو « هبصع نكي مل نإ ةيصع عراشلا هلعج

 ٠ انه كلذكف « هقتعت نأ

 نانوكي « نيمعوت ةنعالملا تدلو اذإ هنإ ءاهقفلا ضعب لاق دقو اذه
 « هيلع روصقم ىفنلاق بألا نع ىفتنأ دق ناك نإ بسنلا نآل « نيقيقش نيوخأ
 شارفلا ىلع ةدالونا نأ ذإ « ةتباث ةقالعلا امهنيب اميخ نكلو « هب ناقحتلي الغ
 الغ ناعللاب هافخ اذإ امآ « شارفلا بحاص ىلإ هلاحم ال بستني دلولا لعجت
 فالخي هريغ ىلإ ىفنلا دتمي ال لقألا ىلع وأ « هتاذ ىف ىفتني ال نكلو « هب قحلي
 نآل امهنيب تبثت ال بآلل ةوخآلا نايف“ هلأ معو هدذعم نم ءدح اذأ ىنزلا دلو

 ٠ ةكيحب سماهم

 هع .ال 'ئتزلا قى نيمءوتلاك نامللا ق نيمءوتلا نأ ىفنحلا بهذلاو

 تراص دقف بآلا بسن ىفن ثيح هنأل « امهيبأ ةهج نم ةقالع امهنيب
 رمتست لب « هيبسب امهنيب ةقالع تبثت الخ « ةدوجوم ريغ هتيحان نم ًامهنيب ةقالعلا
 ِ مل نيوخأ نانوكيخ « مألا ةقالع ىه هةقالعلا

 مل ها دل



 ٠ هيف ةفلتخملا لاوقذلاو ناعللا دلوا ةيسنلاب اله

 محرصي ماد ام هنبأ هنآب رقأ ولو هبسن تيثب ال هنأ ررقم اخ : ىنزلا دلو امآ

 اده ٠ قاحلإلاب تيثب الو ©« هسفن ءاقلت نه تيثي ال هبسنغ « ىنزلا نم هنآب

 نم ناك هنأب قاحلإلا دنع حرص ولو « هب هقحلآ اذإ هنيبو ىنازلأ نيب ىتزلأ دلول
 ةدتعم تسيل لمحلا دنع همآ نوكت نأ قاحلإلا كلذ هحصل طرتشي نكلو « ىنزلا

 لوهجم نوكي الخ « شارفلا بحاصل نوكي عرشنا مكحي بسنل» نآل « ةجوز الو
 : .بسنلا لوهحم قحاملا نوكد نأ قاخنإلا طرشو « بسنلا

 ؛ اهتاذ ىف ةقيقحلا عابتاو ٠ دلولا عايض عنم وه ىارلآ اذه ساسأو

 عنم ىلع هتلالد ثيح نم « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » ثيوح رصقو

 نأ كش الو « ىنزلاو شارفلا نيم ضراعتلا لاح ىلع « ىنزلاي بسنلا توبث
 ٠ (١"؟)هراوجب ىناثلا ىلإ تفتلي الخ « اليلدو ادنس ىوقأ لوآلا

 جراضتلا

 نأ « اهميسقتو ةكرت لك ماهس جارختسا ةقيرط نايب دنع انلق 0
 اهيخ وآ « ةلئاع هنآسملا تناك نإ ؛ هحيحصت وأ ةلاسملا لصأ ىلع مسقت ةكرتلا

 د ةكرتلا نما ةماهتل لياقي ذك كرأو لك ىلضو ؛ نضورفلا باكما سقي نادر

 اهنإف ١ اهيخ ضورفلا باحصأ لك ىلع در اهيغ وأ ٠ لوع اهيق ةلآسملا تناك نإو
 لياقي ام ثراو لك ىطعيو « ةلأسملا لصأ ىلع ال « ماهسلا ددع ىلع مسقت

 نيعم ءىش ىلع ةثرولا دحا جراخت اذإ الإ لئاسملا لك ف ريسي اذهو « ةماهس

 ةثرولا ةيطعب لاملا نم رادقم وأ « اهذدقن نم :رادقم وأ « ةكرتلا نم

 ٠ جراختلا ىنعم فرعت هنايب لبقو « اقباس هانبب

 نأ ريظن ىف مولعم ردق ىلع ةثرولا ضعب حلاصتي نآ وه  جراختلا

 « مهضعب عم مآ نيعمتجم ةثرولأ عم حلاصتلا ناكأ ءاوس « اهيخ هتصح كرتب

 « هتصح ق هلبحم لاملا نم انيعم اردق هاطعأ ىذلا ضعبل هلا لج نأ ىلع

 8 اهصن اذهو 1 ةدالا ناعثتلاو ىنزلا دلو ثأاريم تنيب 5 ١١(

 دلوو ىنزلا دلو ثري 7 ةداملا نم ةريخألا ةرتفلاب ةنيبملا ةدملا ةاعارم عم ه»

 5 ا 59



 هوحلاص مأ ؛ اهسفخ ةكرتلا نم نيعم ءزج ىلع هوحلاص د ةكرولا ناكأ ءاوسو

 » ةكرتلا جرراخ هل هومدق لام ىلع

 لك ىلع ملكتنو « ةثرولا نم رثكأ وأ ثراو عم جراختي نأ ) امهيئاثو )
 ٠ هلأوحآو هروص لك ىف لحلأ ةقيرط نايب ممم مسق

 : نائروص كلذاخ 14 هذ خأم رادقم ىلع

 وأ « ةكرتلا نم انيعم اًئيش ذوخأملا رادقملا نوكب نأ ( امهادحإ )
 ضرغ ىذ لك ءاطعإب ةلآسملالحت لاحلا هذه قو « اهبخ دوقنلا نم ارادقم
 طنقست مث ؛ جراختملا ثراولا مهيخ امي « ثراو لك ماهس نيبت مث ؛ هضرف
 ىلع مسقي ةكرتنا نم ىقابلاو : هيلع جراخت ام ريظن قف ثراولآ اذه ماهس
 : لاثمألا كلذ ىلع برضنتو « جراختملا ماهمس طاقسإ دعم « ةيكاملا ماهسلا

 فلآ تكرتو « اهيبأ قيقش اهمعو اهمآو « اهجوز نع ةأرما تيفوت اذإ (1)
 قادصلا رخؤم ىلع جوزلا جراختو انادف ربثع ةسمخو « اهقأدص رخؤمو ٠ ينج
 ع ثلثلا مأللو ؛ فصنلا جوزال نوكيف جراخت ال هنأك ةلأسملا لن اننإغ « دوقتلاو
 مألاو ب *  اهنم جوزل ماهس م . . ةلآسملا لصا نوكدو « ىقادلا معللو

 دوقنلا ىلع جراخت دق جوزلا ناك املو « معلل نوكي ١  ىقايلاو - «
 ف ١٠6 وهو ةكرتلا نم ىقايلآو اهريظن ىف هماهس طقستف قادصلا رخّومو
 ٠ ةسمخ معلاو « ةريثع مآلا ذخاتف « ماهسلا نم هتصح لباقي ام ةكرتلا نم دحاو لك قحتسيو « ةثالث ىهو ماهسلا ةيقب ىنع مسقي

 ةضقانم كلذو « اهدعب ىقابلآ ذخاي معلاو ىقابلا ثلث مآلا ذخأت نآ ىلإ ىدؤي كلذ نأ * هيلع جراخت امب جرخي جوزلا نأ لاقي نأ حصي الو
 ٠ امهنم لكل ةيعرشلا ةبصنألل

 « بأن تخأو ؛ ةقيقش مأل' نيوخآو مأو ةجوز نع صخش قوت اذإو ( ب ) |
 ادوقنو تاكرشلا ىدحإ ىف امهس نوسمخو ف +١4 اهردسق هكرت كرتو

 ا



 ضصحلا جرختست ةلآسملا هذه ىفخ « مهسألاو دوقنلا ىلع ةجوزلا تحلاصتو
 ناوخذاو « سدسلا مألاو « عبرلا ةجوزلا ذخاتخ # الوأ  ةكرتلا ف ماهسلاب
 ٠؟  اهنصأ ةلآسملاو : سدسلا بذل ثخألاو « فصنلا ةقيقشلا تخألاو 6 دادلا

 م ةقيقشلا تخألاو ؛  مأل نيوخأللو ”  والأم  «   ةجوزلل
 ماهسناب ةجوزلأ ةصح طقست 17 ىلإ هلأسلا لوعتفسس " س بآل تخاالاو
 ؛ مهسلا نم ىقابلا ىلع مسقي ةكرتلا نم ىقابلاو « هيلع تجراخت ام ريظن ىف
 ٠ ماهسلا هذه نم ةتصح ليأتي ام ذخأي لكو ١54  هردقو

 اهرد_ق ةكرت كرتو : ماو ٠ نبأ تنبو تنب نع صخش قوت اذإو ( ج )

 : سدسلا نبالا تئبو  فصنلا تنملا قحتستخ « الوأ ماهسلاب ةلآسملا لحتخ

 نيالا تنبو *   تنبلا ذخآت - 5  ةلأسملا لصأ نوكيو ؛ سدسلا مآلاو

 ق مألا ماهس طقستو - ه ىلإ ةلآسملا درت كلذ ىلعو - ه - مألاو - ١

 « ماهسلا نم ىقابنا ىلع ةكرتلا نم ىقابت' مسقيو « هيلع تجراخت ام ريظن
 ٠ء ف ٠١ نمآالا تئبو ٠ ف ٠ اهنم تنملا قحتست . 5 ىلع ف ٠ مسقيف

 ةكرت كرتو : ماو ٠ نبأ تنبو « تنبو « ةجوز نع صخش تام اذإو ( د )
 مهسا ىلع مألا تحراختو ٠ تاكرشلا ىدحإ 3 مهس ةئامو ف !م؟ أاهردنق

 ٠ ةكرشلا

 نوكم هجوزلاخ « ماهسلابثراو لك ةصح جارختساب الوآ لحت ةلاسملا نايف

 اهل مألاو ؛ سدسلا !هل نيالا تنمو « فصننا اهل تنيلاو « نمثلا اهل

 « ةجوزلا بيصن جرخم ةلآسملا لصأ لعجيغ « در اهيف ةلأسما نوكيو « سدسلا

 نوكيو - م  هلآسملا لصأ نوكيف ةجوزلا بيصن ىلع لدي ىذلا رسكلاماقم ىأ
 ل كلا 3

 مسقي ىأ 2« 24 « ةبسني مسقي ال. وهو ىقابلاو ١  ةبجوزلل
 80 ا

  ه  ىق هيرضب هلأسملا لصأ حبصيف . ه ىلع ةمسقلا لبقت ال ؛ و « ه ىلع

 تنبلو - ؟١  تنبللو  ه هيف ةجوزلا .4٠ محصملا لصألا نوكيف



 نوكيو . 4  مهس لك صخيف « ماهسلا نم ىّقاملا ىلع ةكرشلا نم ىقايلا

 ٠ ف ؟ه نيالا تنملو « ف م6 تنيللو ف ؟٠ ةجوزلل

 ةنئقي نم ثراولا جراخت لاوحأ نم ىلوأذلا لاحلا ىه هذه ب 8

 دقو « ةكرتلا نم انيعم اًميش هيلع جراختملا ناك .اذإ نوكت ىهو نيعمتجم هثرولا
 ءاهقفلا لاوقأ ىلع اعوبذ روصلا رثكا ةروصلا هذهو « ةحضوملا لاثمألا انيرض
 ٠ ةلماك ريغ ةمسق وه لاحلا هذه ق جراختلت نأ ظحاليو ٠ نيتفملاو

 قو« ةكرتلا نع جراخ لامب ثراولا عم ةثرولا جراختبي نأ ةيئاثلا لاحلاو

 نأ امإو ؛ هتصح لئاقب ام عفد دق الك نأ ىلع اوصنب نأ امإ لاحلا هذه

 ٠ ءىش ىلع اوصني الا امإو « كلذ ريغ .رخآ ريدقت ىلع أوصني

 ةلاسملا لحت « هتصح لباقي ام عفد دق الك نأ ىلع اوصن نإغ (1)

 ثراو لك ةصح نع فشكت ىتلا ماهسلا جرختست نأآب « امامت ةقباسلا ةروصلاك

 ىلع ةكرتلا مسقتو هيلع جراخت ام ريظن ىف جراختملا ثراولا ةصح طقستو

 لمحت ثراو لك نأل « هتصح لياقي ام ثراو لك ذخآيو « ماهسلا نم ىقابلا
 نم هصلاخ ةكرتلا نم كلذ دعب هتصح هل ملستل ءههتصح رادقمب مرغلأ نم

 ىلع ةكرتلا مسقت نآب الإ « كلذ ققحتل قيرط الو « اهيخ جراختملا اذه قح

 ء ماهسلا ةيقب

 ارادقم ثراو لك عفد نآب عفدلا ف رخآ قيرط ىلع اوقفتا نإو ( ب )
 جرختستو « ةلآسملا لحت « لطلا هذه ف هنإخ « هتصح لياقي امم لقأ وأ رثكأ

 رادقمب جراختملا ةصح نم دحاو لك ذخأيخ « هيلع اوقفتا امب ةئرولا ىلع
 1 جراختملل عفدلا نآل. « ةكرتلا ىف هتصح لداعي ام رادقمب آل « مفد ام
 لكل ةيلاملا ةردفقلا رادقم ىلع ناك لب « ةصح لك صخ ام ساسأ ىلع نكي
 ٠ مئغلاب مرغلأو ؛ عفدلا ف ثراو

 رادقمب ناك مفدلا نأ ىلع صني ملو « نيعمتجم هل اوعفد أذإو (ج )

 عفدلا ىف ءاكرش نونوكي اعيمج مهنإف « رخآ رادقمب وأ ةكرتلا نم لك ةصح
 اوصني ملو < عمتجا مهلامب هبيصن اورتشا دسقف « هبيصن مهل ملسي نأ لياقم ف

 سل “ع



 ةنيملا ةفشلا ىف ىراستلاب ءاكرتش ايمي نونوايف “ نمصحلا ف توافد ىلع
 و اهبخ قحتسي ام ىهو « ةكرتلا نم

 ماهسنا لك ىلع ةكرتلا مسقتو « ماهسلا جرختست نأ لاحلا هذه ق لحلاو
 مهنال 1 ىواستلاب مهنيب مسقي جراظتملا ثراولا ماهس لياق امو « اهضعم ىلع ال

 نوكيف « ةكرشلا ف دصحاو لك ةصح اونيبي مل اوماد امو « هورتشا ذإ هيف ءاكرش

 - ىراشلا ودع اهيغ لسا هكر لك دإ  يواستلا و هلك
 نوناق هب ءاج ىذلا وهو « ىفنحلا بهذملا ق ررقملا وه مكحلا أذهو

 3 ٠ ثاروبملا

 هيخ جراختلا ناك دلك مدت ام : هترولا ضعب عم جراختلا +5١

 ناك ادإ « هلماك ريغ هكرتلل همسق هروص ضعب ىف وهو « نيعمتجم ةثرولا عم

 قى هئاخ « ةثرولا ضعي عم جراختا وهو« مسقلا اوه قى جراختلا امأ

 لاحتا هذه فو « امئاد ةئرولا ضعبل ةكرتلا نم هتصح ثراولا عيب مكح

 هتصح ىرتشملا ذخأيذ : هيبصن ىف ثراولا لحم بيصنلا اذهل ىرتشملا لحب

 هذه ىرتشا دق هرابتعاب ('١')جراختملا ةصح ذخأي مث « اثرآو هتفصب

 «٠ هي صحلا

 هريغ وأ بصاعو ضرف بحاص لك ىطعم نأ لاحلا هذه ق ةلأسأا لحو

 دحأآ ءانثتسا ريغ نم ثراو لك ماهس نيبتو « جراختملا ثراونا مهيخ امب هتصح

 ام نكلو « جراختملا ثراولا ماهس اهيخ امب ماهسلا لك ىلع ةكرتلا مستو ©« طق
 لدي هلام نم عفد ىذلا ثراولا هذخأآي لب « ةيبلإ لوكي ال هماهس صخ

 ٠ اهل لدي نم هعفد امي هكرتلا نم ةصحلا كلت ىرتشا هنآل' ؛ جراختلا

 تاكرتلا ف جراختلاب اصاخ ثاريملا نوناق ىف ءاج ام حربش اذه -
 )٠١( اهصنئ أذ هو عمل ةداملا ةمانسقأو جراختلا تنيب :©

 ( مولعم ءىش ىلع ثاريملا نم مهضعب جارخإ ىلع ةثرولا حلاصتي نأ وه جراختلا

 اذإو < ةكرتلا ىف هلحم لحو هبيصن قحتسا مهنم رْخآ عم ةثرولا دحآ جراخت اذإف

 ةيسنب مهنيب هبيصن مسق ةكرتلا نم هل عوفدملا ناك نإف مهيقاب عم ةثرولا دحأ جراخت
 ةقيرط ىلع جراختلا دسقع ىف صني ملو ؛ مهلام نم عوفدملا ناك نإو « اهيف مهتابصنأ

 ... مهنيب ةيوسلاب مهيلع مسق جراخلا بيصت ةمسق

 ممل ؟10©



 لالا نم عونب الو « ةصاخ ةكرتب تب اصاخ سيلخ « هلظفل رهاظ ف ماع هيف مكحلاو

 ءافست مل ىذا + رشلإو 4 .اكنلا حجو ىلع ةماراملا تكرلا نيش ون نا

 ةنيدملا ريغ تاكرتلآو ةئيدملا تاكرتلا لمشدو نييعتلا ىلع اهرادقم ملعي منو

 سيل ىتلأ تاكرتلاو « ريغلا ىدل انويد اهضعب نوكي ىتلا تاكرتلا لمشي امك

 ٠ دحأ لبق نويد اهيف

 « ةكرتلا رادسقم ةفرعم ريغ نم هكرتلأ ىف هقاقحتسال ثراو عيب غوس دقخ ىندملا

 هكرتلا تناك اذإ « هفصلا هذهتابشإ طقف هيلعف « ائرآو هنوكل الإ انماض هقح

 بيصن رادقمب ةيلاطملا قح هل حبصآو « اهيغ هلحم ىرتشملا لح نويد اهيف
 « عرس داوملا مكحلا كلذ ىلع تصن دقو « هتصح ىرتشا ىذلا ثراولا كلذ

 : دآوملا هذه صن اذهو « علت « عالم « الك

 تايثإ الإ نمضي ال اهتالمتشم لصفي نأ نود هكرت عاب نم  ةا/# ةدام

 ٠ كلذ ريغ ىلع قفتي مل ام ٠ هتثارو

 قوتسا اذإ الإ ريغلا قح ىف عيبلا ىرسي اال ةكرت تعبب اذإ . غال ةدام

 صن اذإخ « ةكرتثأ هيلع تلمتشا قح لك لقنل ةبجاولآ تاءارجالا ىرتشملا

 قوتست نأ اضمأ بجو « نيدهاعتملا نيد اميخ قح لقنل تاءارجأ ىنع نوناقلا

 ل تأءارحالا هذه

 وأ نويدلا نم ةكرتلمل ام ضعب قوتسأ دق عئايلا ناك اذإ ملل 0 هدام

 مل أم هيلع ىاوتسا أم ىرتشم 8 ا

 بسحبو « ةكرتلا نويد نم اذه هاخو ام عئابتل ىرتشملا درب ب 4/5 ةدام

 ٠* كلذ ريعم قافتأ دجوي مل ام ةكرتلل هب انئاد نوكي ام لك عئابلل

 قسح معيب نايب ىلع ةلمتشملا ىندملا نونأقلا داوم ىه هذه 1

 اءزج سيل جراختلا لدب ناك اذإ ؛ هروص لكي جراختلا همومع ىف لخديو ثرإلا
 ىِإ رظن ريغ نم ثرإلا قح عيب ماكحأ نيبت دآوملا هذه نأل « ةكرتلا نم انيعم

 ٠ اثرآو ىرتشملا نوكي وأ « ايبنجأ ىرتشاا نوكيزأ
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 ٠+ لبجستلاب دقعلا ريش دعمبأالا هيف ةيكلملا لقتنت ال راقع ةكرتلا قف ناك اذإ

 ريظن ىف جراختملا هب صتخي ةكرتلا نم نيعم ءزج ىلع جراختلا ناك اذإ امأ
 كلذ نإخ جراختلا ف انمالك روص قى لاثمآلا اهيلع انيرخ ىتلا ىهو « هماهس

 زرخو ( همسق وه لد ه اصلاح ثرإلا قحل اعيب دعي ال جراختلا نم عونلا

 ىنعم نم وظم ال ناك نإو « هل ةصح هاضترا دق جراختملا ثراولا بيصنل

 جراختلا نم عونلا اذه ىلع ىرجت كلذ ىلعو « تايميتلل ةمسق لكك ةلدابملا

 هقفلا قطنم مم قفتي ىذلا رهاظلا ويه أمك < عيبلا ماكحأ ال ةمسكقلا ماكحأ

 5 نوناقتلاو

 جراختلاو تاكرتلا عيبل زاوجلا قالطإ نأ لوقن نوناقلا مكح كرتن نأ لبقو

 ةينوناقلا ماكحآلا عم قفتي ىذلا وه ريغلا لبق انويد اهضعب ناك ولو « اهنم

 ىختقم ريس وهف « نيدلا هيلع نم ريغل نيدلا كيلمت اهيخ ناك ولو ةتباثلا
 « قحلا ةلاوح عوسب هنأ ذإ ©« كيلمتلا كلذ عوسي ىذا ىتدملا نوناقلا قطنم

 « تاكرتلل ةماعلا ماكحألا ىف كلذ ىلإ انهو دقو « نبدلا ةلاوح غوسي امك

 هواهقف لياحت دق « قحلا هلأوح نع قيضب ناك نإو « ىفنحلا بهذلملا نأ انلقو

 مالكلا ىلإ نايبلا مامت انأجرأو « كلذ ق صوصنلا ضعم انلقنو « اهغيوستل

 ٠ انلمجأ ام نآيبلا ضعبب نيبث نآلاو * جراختلا ىف

 وهخ ةمسقلا ةروص اهيف ذخأ دق جراختلا ناك نإ ةكرتلا نإ "ا 1

 نوكيو « اهماستقا دنع ةكرتشاا ءايشألا لك ىلع ىرسم ام اهيلع ىرسم ةمسك

 ىلإ انهون امك « ائيعم اضعب هيلع جراختملا ناك اذإ « ةمسقلا مكح قف جراختلا

 ٠ اضيأ هلدابملا ىنعم اهيخ ةمسقلا تئاك نإو © هعضوم ىف كلذ

 ىف ةمسقلا ضقن غوسي ام ثديح اذإ ضقنلل الباق نوكي كلذ ىلعو

 ء ةكرتلا ةمسق اهيف ضقنت لاوحأ ثالث مكئاديلا بحاص ركذ دقو « تاكرتلا

 : ىه ةثالثلا هذهو « ةمسقلا فصو ذخأآي جراخت لك ضقني ىلاتلابو

 بلط اذإ لاحلا هذه ق ةمسقلا ضقنتو « تيملا ىلع ندد روهلظ ١

 دادسا ىفكت دوسقن ةيقابلا ةكرتلا ف نكي مل اذإ مهبلط باجيو ضقنلا ءامرغلا

 نم ةمسقلل ةبامح مهسفنأ لام نم نيدلا ءاضقل ةثرولا دحتتسيد ملو © نيدلا

طب ةمسقلا ىضاقلا ضقن نيرمآلا نيؤصه نم دحاو نكي مل نإغ « ضقنت نأ
 بل

 * مهنويد ءافمتسال اليدس بلطلا نيعت نإ ءامرتلا
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 ىذلا جراختلا تقو وأ ةمسقلا تقو ةمولعم نكت مل ةيصو نوهظو - ؟
 مل ىذلا كيرشلا كلذ روهظب« ريعتت هكرتلا نم ماهسلا ريداقم نأل « اهمكح ذخأ

 ٠ جراختلا دنع وأ ؛ ماستقالا دنع بستحب

 ماهسلا ريغب هروهظ نإخ « ةمسقلا تقو امولعم نكي مل ثراو روهظ

 ع هياسح بستحي مل اضيأ كيرش وهخ « طقخ هكرتلا نم اهريداقم ال ء اهسفن

 زيمتت ىتح ميسقتلا لدعيو ؛ دوجوم ريغ هنآ ىلع تبنب ىتلا ةمسقلا ضقنتخ
 ٠ حيحص ساسأ ىلع جراختلا وأ ةهمسقلا نوكتو <« هتصح

 نم ناعم ءىش ىلع نوكب ىذلا جراختلا ماكحأ صضعس مله ل 91

 هناخ ةكرتلأ نم نيعم ءىش جراختلا لدب هيف نوكي ال ىذلا جراختلا امأ « ةكرتلا

 دق هيلع ىنب ىذلا ساسألا نأل : ةقباسلا ماكحآلا هيف ىرستو « اعيب نوكي
 + أورهظ نم روهظب ريغت

 ىلع لمتشي ةيعرشلا ةيحانلا نم عيبلا نم عونلا كلذ ماكحآ ق مالكلاو
 « ادوقن ةكرتلا ضعب ناك أذإ جراختلا مكحو « ةكرتلا ةيمولعم ىه : رصانع ةثالث

 تسعل اهنآ بهذللا ءاهقخ نيب هيلع قفتملاذ ةكرتلا ةيمولعم وهو : لوألا امآ

 « العخ اهيلع نيلوتسملا مه « مهل ةكرتلا صلختل مهضعب نوجرخي نيذلا ةثرولا
 ىندملا نوناقلا ىقالتي كلذبو « نييعتلا هجو ىلع اهتخرعم ىلإ ةجاح ةمث نكي مل
 ةثرولا دحألا ةكرتلا ىف قحلا عيبا ةبسنلاب ىفنحلا هقفلا عم ءزجلا اذه ق

 ٠ نيعمتجم مهل وأ

 ناك نإيخ ؟ جراختت ناكو دوقن ةكرتلا ىف ناك اذإ مكحلا وهو : ىناثلا امأو

 جراختلا نوكي نأ طرتشي ال هنأل « رثك وأ لق حيحص وهف « اهسنج ريغي جراختلا

 مزالي سيلو « عويبلا ماكحأ هيلع ىرجت عيب وه ذإ « امامت ةصحلا ناد قمم

 ٠ عيبملا ةميقل ايواسم نمثلا نوكي نأ
 دحتاو دوقن ريغو دوقن ةكرتلا فو « ادوقن جراختلا لدب ناك اذإ امأو

 جراختملا ةصح نع ددزرت دوقنلا نوكت نأ بجي لاحلا هذه 2 هنأغ سنجلا

 امل انمث نوكي دكازلاو « دقنلا نم هقحهيلإ لصو دق نوكي ىكل دوقنلا ف
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 نأ اورو هنإف 1 اهدف 5 1 ب لأ اليلق ناك ولو 4 ةكرتلا نم دوقنلا ادع

 رادقتم ىلع هجاورأ ىدحإ عم اوجراخت دق « فوك نو نمحرلا دبع هثرو
 ٠ اهعومجم ىف ةكرتلا ةميق نم اهتصح ةفصن ىواسي ناك هنأب فرعو « دكقنلا نم

 ناخ ريعلا لبق انبد ةكرتلا ضعم ناك اذإ مكحلا وصهو © ثلاثلا رمّدلا امآو 1

 كيلمت هنأل كلذو ء ةكرتلا ضعبب ناك ولو سايقلا ىفتقم ىلع رو تاخحلا

 جراختملا ثراولا صخي ناك ىذلا ءزجلا نأ هاضتقم نأ ذإ « نيدلا هيلع نم ريغل

 ةلاوح نألو « هيلع ىه نم ريغل كيلمتلا لبقت ال نويدلاو هريغل هكلم دق نيدلا نم

 ٠ ىفنحلا بهذملا ق زوجت ال قحلا

 كلت 3 اودحجو بهذملا ءاهقذ نكلو 6 ةدعاقلا ىه ةلالبهم ام 6 |

 عيرختلا ةمئثآ نم نيهيقفل ناجرخم ىدي نيبو ؛ سانلا ىلع هعسوتلل اولياحت

 ريتعيو ؛ كيامتلآ عضوم وه ىذلا نيدلاب حرصي مل مادام نيدلا هيلع نم ريغل
 : كلذ ىف لوقيو « ضبقلاب اليكوت كلذ

 هياع ىه نم ريغ نم اهب ءارشلاو « هيلع ىه نم ريغ نم نويدلا عيب امأو
 كنم تعب هريغل لوقي نآب « زجي مل نيدلا ىلإ ءارشلاو عيبلا فاضأ نإ رظنيف
 نيدلاب ءىثلا اذه كنم تيرتشا لوقي وأ « اذكب نالف ةمذ ق وه ىذلا نيدلا
 نيدلا ىلإ دقعلا فضي مل نإو « زوجي ال كلذف  نالخ ةمذ ق وه ىذلآ

 ىلإ دقعلا فضي ملو « نيد وه نمثب اًثيش ىرتشا ولو « راج هيلع ىذلا
 « ةلاوحلا تزاج هيلع وه ىذلا هئيدب هميرغ ىلع عئابلا لاحأ مث « زاج نيدلا
 ليحملل ليكولا ةلزنمي ريصي هيلع لاحملا نإف نيدلا ضيقب كيكوت اذه نآل
 ٠ ناك نيد ىأ زئاج نيدلا ضيبقب ليكوتلاو هل لاحملا نم هنيد ضعقم

 ءىجي نيدلا كيلمت نآ ىلإ هجتي اذه ف وهو « ىناساكلا جيرخت اذه
 هانعم ناكل تاكرتلا ق جراختلا ىلع هائقيط ولو 0 هضيقد كيكوتلا قيرط نع

 يظن ف ناك اهوملست اذإو « نيدلا ضبق ىف ةثرولا رئاس لكو دق جراختملا نأ
 ( ةثرولا نيب جراختلا باب ف هركذ دقخ ىعليزلا جيرخت امأو « لام نم ذخأ ام

 جراختلل الدب دعب ىذلا رادقملا لعجب وهو « انعوضوم ف اصن ناك كتذلو

 ىلع هذخأيو ةكرتلا نوبيد ف جراختملا بدصنت رادقم ىواسب امهدحأ نامسك

 ءزجلا امآخ « ةكرتلل ىتلا نويدلا ادع ام ريظن ىف نوكي ىقابلاو « هيلع نيد هنآ
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 ةثرولا نودهعتي ءامرغلا نإخ « ءامرغلا لبق هل ىذلا نيدلل ايواسم نوكي ىذلا
 متي كلذبو « نيدلا ةلاوح قيرط نع مهيلع ةئرولا جراختملا ليحيو : هدادسي

 ٠ ملعأ ىلاعتو هتاحبس هللاو « ماقملا اذه

 ثاريملا عم ةيصولا

 ٠ ثيراومو اياصو ىلع لمتشت ىتلا لئاسملا لح قرط (1)

 هيض راش للا ةيلرلا ةيعورا تادرس طا تق ا
 ٠ هتثرولو ثروملل اهموزل ىف ثاييملا

 ةيرايتخالا اياصولا لئاسم لح قيرط وهو ؛« لوألا مسقلا امأ - 11/
 ةزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ةذفأان ةيصولا تناك نإ رظنم هنإفخ ©« ثاريملا عم
 ٠ ةثرولا ةزاجإ ىلإ اهلك اهذافن ىف جاتحت وأ ؛ دحأ

 نيعم رادقمب تناكو ء دصحأ ةزاجإ ىلإ اهذافن ىف جاتحت ال تناك نإق
 ٠ ةثرولا ىلع ةكرتلا ةيقب مسقت مث « جرختو الوأ ذفنت ةيصولا نإف « ةثرولا دحأ بيصنب ردقم ريغ اهيخ عاش رادقمب وأ ةكرتلا نم

 هنبأ هتثرو ناكو « ةقيقشلا هتخأل هلام ثلثب ىصوأ دق قوتملا ناك اذإغ
 الوآ اهنم ذخؤي ةكرتلا نإخ 4 ف +١8 اهردق ةكرت كرتو « همأو هتحوزو هتندو
 هتثرو ىلع مسقي ف 1؟+ هرجقو ىقابلاو « ةقيقشلا تخآلا ىطعيو « اهثلث
 ةهجل صخش ىصوأ اذإو ؛ اهيك ةيصو ال تناك ول امك ةلأسملا لحتو نيروكذملا
 ف 4+ نيعملا اذه عم كرتو « ةكرتلا ثلث نم جرخي هلام نم نيعم ءىشب رب
 « ةيصو ريلا ةهجل نوكي نيعملا هب ىموملا نإغ « اتنبو « ايأو امآو ةجوز هتثرو ناكو
 ٠ هماهس بسح ىلع لك « ةثرولآ ىلع نايطألا مسقتو

 ىلإ جاتحي الو « ةثرولا دحلأ بيصن لثمي ةيصولا تناك اذإو "4
 لثمب ىصوأ ىذلا ثراولا ماهس ةفرعم دعب الإ فرعي ال اهرادقم نإف ةزاجإ
 ثراآولا ماهس رادقم فرع اذإخ < الوآ ماهسلاب ةكرتلا مسقت كلذلو 6 هييصن
 كلذ ماهس رأدقم ماهسلا عومجم ىلإ فيضأ © هبيصن لثمد ىصوأ ىذلا

 مسن ا[ ع سل



 هماهس لياقب امو :. هل ىصوملا ماهس اهيلإ اغاضم ةثرولا ماهس عومجم ىلع كلذ

 : ةلثمألا ضعب َكلذا برضنلو « هب ىصوملا رادقملا وه نوكي

 ١ ا ١ يتم 85 نيتخأو 5 مآل نيوخأو مأو 0 ةجوز نع صخش قوت اذإ 5

5: 
 ةكرتلا أك © ف لم كرتو « هب >اآللا بيصن لثمب هل ىصو 0 او

 مسقتت نإ 0 ا

 ناتخألاو : سدسلا مألا و : ثاثلأ مأل ناوخآلاو « عبرلا ةجوزلا ىطعت

 ةجوزلا ماهس نوكتو . ١١  ةلأسملا لصأ نوكيو « نيثلثلا ناتقيقشلا
 نوكيو + نيتخآلاو  ؟  دحاو لكل - 4 ملأ نيوخآلاو - « مألاو
 ام رادقم عومجملا اذه ىلإ فاضيو ؛ ةلئاع ىهخ - ١7  ماهسلا عومجم

 ىلإ فاضيف « هب ىصوملا رادقم 5 وهو « ماهس نم مآل خأ لك صخ
 ام نوكيف ١9 ٠ ىلع ةكرتلا مسقتو ١9  عومجملا ريصيف ماهسلا عومجم
 ها ىصوملا ىطعيو « هماهس لباقي ام ضرغ ىذ لك ىطعيخ ف ؟١ مهسلا صخي
 ٠ هماهس لياقي ام

 تخأو * ةقيقش تخآو + نبا تنبو تنبو « جوز نع ةأرما تيفوت ( ب )

 ىفف ف 6٠ أاهردق هكرت تكرتو « ةقيقشلا تخآلا بيصن لثمب اه ىصوأ < بآل
 هئمكت سدسلا نيالا تنبو « فصنلا تنبلاو « عبرلا جوزلا ىطعب لاحئا هذه

 ةلآسملا لصأ ن دو « ريغْلا عم ةبصع اهنألا « ىقاملا ةقيقشلا تخألاو « نيكلثلل

 تخفالو - ؟ . نبالا تنبلو 5. تنيبللو 8  جوزلل نوكي  ١؟

 نادقمب ١ اهل ىصوملا بّآلأ تخأل نوكيو . ١ وهو « ىقأيلا ةقيقشلا

 اهيلع مسقت ١ هل ىصوملاو ةثرولا ماهس عومجم نوكيف « ةقيقشلا تخألا

 * ةيدصن لباقي ام اهثم ثراو لك ىطعم « ف ؟+ مهس لك صخيخ ةكرتلا

 لثمب اهل ىصوأ ةيحيسم امهادحإ : نيجوز نع صخش قوت اذإو (ج )
 نوكفف + ف 5٠ اهردق ةكرت كرئوم مأو بأو © نيتنب نعو « ةملسملا بعصت

 عم سدسلا بآللو « سدسلا مأللو ؛ نيثلثلا نيتئبللو نمثلا ةملسملا ةجوزلل
 م  ةماسملا ةجوزلل  ؟4  ةلآسملا لصأآ نوكيو ه قاب ناك نإ ىقايلا

 « هلئاع نوكتو س "7 - ماهسلا عومجم نوكيف - ؛  مآللو . ١  نيتنيللو

 عومجملا نوكيخ « اهل ىموكا ةيحيسملا ةجوزلل »ع ومجملا اذه ىلإ فاضيو



 أهل ىصوملا صخيو “"   مهس لك صخيف ه ةهكرتلا اهيلع مسقت 5-8 9٠

 كما راق اع ترو لك طع
 ملو « ةثرولا دحآ بيصن لثمب تناك نإ ةيصولل ةحضوم ةلثمأ هذه

 * ثلثلا نع جرخت

 « اهيلع ةلمتشا! لئاسملا قيرطو « ةذفانلا اياصولا ىه هذهو 9
 ع ةئرولا ةزاجإب الإ اهلك ةذفانلا ريغ اياصولاىلإ لقتننلو « اهجارختساو
 ٠ مهتزاجإ ىلإ ةجاح ريغ نم ذفني ثلثلاو « ةثرولا ةراجإب الإ دفني ال ثلثلا ىلع دئازلا ءزجلا نإخ « ثلثلا نم رثكأب نوكت ىتلأ اياصولا ىهو

 لثمب اياصولا نوكت نأ ( امهادحإ ) : نالاح اياصولا نم عونلا اذهلو
 « هتماو هتئب ةكرولآ نوكي نأك « ثلثلا نم رثكأ نوكيو : ةثرولا دحأ بيصن

 ةقيرطلاك ةلآسملا لحت لاحلا هذه قو « هنبا بيصن لثمب صخشل ىصويو
 عومجملا ىلإ ماهس ةفاضإو * ثرأو لك ماهس جارختساب افئآ اهانركذ ىتلا

 تاذفن ةيصولا ةئرولا ٌراجأ نإ مث * هبيصن لثمب ىموملا ثراولا ماهس ىواست

 ءرمتعت "هلو < آدتمم امعمسقت نامسقد نائلثلاو الوأ ثلثلا جرخي نأ مهماهس

 ٠ ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصولا

 ىهو 4 ةثرولا دحلا بيصت لثمد ةيصولا نوكت ال ؟ةيئاثلا لاحلا -_- 062

 3 مكح ضرخ لكلو ؛ ضورخ ةئالث اهل ضرفي اياصولا هذلهو « ثلثلا نم رثكأ

 كاحلا هذه قو ؛ ةيصولا هذه اعبمج ةثرولا زمجم نأ - لولا ضرفلا

 ىلع مهنيب مسقي ةئرولل نوكي ىقابلاو « ةكرتلا لصأ نم اهرادقم جرخي
 ٠ نوقحتسي امو مهضئارف بسح

 هيصولأ ذفتت لاحلا هذه قو اعيمج ةثرولا زيجب الأ  ىناثلا ضرفلا

 هذه قو« مهضعب زيجي الو « ةئرولا ضعب زيجي نأ  كثلاثلا ضرفلاو

 ةرخ ىلع ميسقتو « ةزاجإلا ضرخ ىلع ميسقت : نيميسقت ةكرتلا مسقت لاحلا
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 ذخأ زجي مل نمو « ةزاجإلا ميسقت ىلع هبيصن ذخأ زاجأ نمف « ةزاجإلا مدع
 هقح قح ىذ لك ذخأي نأ دعب ىقابلأو ؛ ةزاجإلا مدع ميسقت ىلع هييصن
 ٠ اهقوسن ةلثمألا ضعبب كلذ نيبنلو « هل ىصوملل نوكي

 ىموأو مأو بأل تخأو د ةقيقش تخأو ةجوز نع صخش قوت اذإ ( أ 1

 زجت ملو « ةجوزلاو مآلا تزاجأو . ف 06+ كرتو ٠ هكلمي ام فصنب رب ةهجل

 نوكت كلذ ىلعو ؛ ماهسلاب ميسقتلا دعم « نيميسقت ةكرتلا مسقتخ « ناتخألا

 سدسلا مألاو ؛ سدسلا بآل تخآلاو « فصنلا ةقيقشلاو ؛ عيرلا قحتست ةجوزلا
 مألاو - *  ةجوزلا ماهس نآل ١ ىلإ تلاعو  ١؟  ةلأسملا لصأو

 هد ؟ بآل تخآلاو 5 ةقيقشلاو . *”

 فصنلا ىهو - ١40  ةيصولل نوكيف ةزاجإلا ضرف ىلع  الوأ  مسقيو
 ع« فا مأللو « ف ؛4ه ةجوزلل نوكيو ؛ ١ مهسلا صخيخ 1 ىلع مسقيو

 5 ف ثنو ىرخأللاو 3 افا ةقبق ُنألو

 ىه ف ا“. ةيصوأل نوكيف « ةزاجإلا مدع ضرف ىلع - ايئاث مسقمو

 (« ف 5٠ ةجوزلل نوكيو ؛ ف ؟١ مهسلا صخيخ ١ ىلع ف مسقبو ثثثلا
 «٠ 4ع ىرخآللو : ف ٠ ١ هقيقسشتللاو « ى ٌّى* مذعلو

 امهيبصن ناذخأت امهخ « ةيصولا اتزاجأ دق مآلاو ةجوزلا تناك املو

 م! [ل ناتخألاو « ف »+ ماللو « ف ؛ه ةجوزلا نوكيخ * ةزاجإلا ميسقت ىلع
 « ف !؟١ ةقيقشلا ذخأآتف ةزاجإلا مدع ميسقت ىلع « امهبيصن اتذخأ ازيجت

 ٠ ىئاهنلا ةهيصولا ردق وه ف !هه هردقو ىقابلاو ؛« ف :+ ىرخآألاو

 ىفشتسأا تصوأو مأو « مأل' نيوخآو“ جوز نع ةأرما تيفوت اذإ (ب)

 ىفخ « ةبصولا مألا تزاجآ دقو « ف 14٠ اهلك اهتكرتو « انادغ نيرشعو ةكامب

 «سدسلا مآلاو « فصنلا جوزلا قحتسيف « ماهسلاب ةيصئألا نيبث ةلأسملا هذه

 ماللو *   اهنم جوزلل 5  ةلأسملا لصأ نوكيو « ثلثلا مل نآوخآلاو

 مسقيف ةزاجإلا ضرغ ىلع  الوأ  ةكرتلا مسقت مث ؟  نيوخأللو ١

 مألاو « ف ؟٠ مأل ناوخآلاو « ف ؟٠ جوزلا قحتسيف ف - 5٠  ةثرولا نيم

 + فاو
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 ةكرتلا نوكتو « ثلثلا جرخيف ةزاجإلا مدع ضرخ ىلع  ايناث  مسقتو
 ناوخآلاو 6 اف ”+ مألاو ناقش ١" جوزلا قكتسيو اف < ةثرولآ نيب مسقت ىتلا

 +٠ فق 6+ مأل

 6 ةزاجإلا ميسقت ىلع ف ١٠١ قحتسُت 8 ” 'اهنأخ : تزاجأ ددك ما ا املو

 خا اوزيجي مل اذإ 200 مدح ميسقت ىلع مهتبصنأ نوقحتسد نوقابلاو

 ٠ قالو ىئاهنلا ةيصولا : رادقم نوكنو ءاق ناوخآلاو « ف + ج وزن

 ةيجاولا ةبصولا

 مكحب ةيبجاو اهنم سيلو « ةيرايتخا اهنأ اياصولا ف لصألا 2
 ةئأبح ق هتتاخ دق نوكت ىتلا تأاوكزلاو تأرافكلا ءادآب اباصولاو ؛ ءاضقلا

 اهكرت ول كلذلو « ايئاضق ابوجو بوجولا سيلو « ايتيد ابوجو ةيجاو
 اذه ةمدقم قى هائثيب ىذلا وحنلا ىلعو « ىفنحلا بهذملا ىف هلام نم ذفنتال

 ٠ تاكرتلا ماكحآلا ةماعلا لوصألا اهيف انيب ىتلا باتكلا

 ةيمالسإلا بهاذملا ف هلثمب قيسي مل مكحب ىتأ ةيصولا نوناق نكلو
 مكحب ذفنتو « نوئاقلا مكحب ةبجاو نوكت ةيصولا نأ وهو « ةروهشملا
 قف تومي نم عرغل نوكت ةيصولا كلت « دري مل وأ ثروملا دار ءاوس « نوتاقلا
 ىقرحلاك « اعم ناتومب وأ « دوقفملا وهو « امكح وأ : ةقيقح هيويأ دحأ ةأيح

 ٠+ ىقرعلاو ىمدهلاو

 همأ ةأبح َْق صخشلا تومي ةلملق ريغ لاوحأ َْق هنأ كلذ ىلع ثعابلاو

 ةاغو ىلإ 2 وأ 000 ناك 3 هكا نم هتيرذو وه مرحيو 4 هيبأ وأ

 « نامرحلا لكاعلا دقفو ١ مثيلا ا كئاوأل عمتجي ؛ ششيعلا نم دغرو
 ىبأ توم ببسب ةيرثم ف مهضعب ريصيو « ةرسألا قف عي دزوتلا نأ زيبم برطضمو

 دالوخن ةيصولا ىلع مألا وأ بألا لمحت ةنواعتملا رسألا 0 ركمملا
 : اهنا ف قود انهدنو

 0 ا م
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 نأ صخشلا ىلع بجي هنأ داوملا كلت هيلع تلمتشا ام ةصالخو 99
 هكرتلا نم عرفلا كلذ قحتسي مل اذإ « هييصنب هتايح ف قوتملا هدلو عرفل ىصوي
 اركذ هيدلاو دحأ ةايح ىف فوتملا ناك اذإ « عرفلا ةجرد لزنت امهم ه أتيت
 « اهيلت ىتلا تاقبطلا قحتست ال ىثنأ تطسوت ناخ © ىثنأ طسوتت الآ طرشم

 ىتلا ةقبطلا :الإ اهعرخ نم قحتسي ال ىثنأ هيوبأ دحأ ةايح ف فوتملا ناك اذإو
 نوطيلا دالوأ امآ « مهتقبط نكت امهم نوقحتسي روهظلا دالوأ نأ ىأ « طقف اهناث

 ٠ تانبلا دالوأ نم ىلوألا هقبطلا الإ قحتسب الق

 ةقبطلاخ « ادوجوم قوتملا ىلإ اهلصي نم ناك آذإ قحتست ال ةقبط لكو
 دوجؤم عرخ لكف « اهتطاسوب لصتي ىأ * اهب ىلدي نمم اهنود نم بجحت ةيلاعلا
 ولو هقيرط نع لصتي ال نم بجحي الو « هقيرط نع قوتملاب لصتي نم بجحي

 دودح شق قوتملا دلولا بيصن رادقمب نوكت ةبجاولا ةيصولاو وو

 . ثلثلا رادقمب الإ ةيصولا بجحت ال ثلثلا ىلع ديزي هيبيصن ناك نإخ ثلا

 مكحب هلام قف ةيصولأ تذفن دودحملا رادقملا اذدهم ثروملا صوبي مل اذإو

لإ لصب ىتح « لمك قوتملا هدلو بيصن نم لقأب ىصوأ نإو 4 نوناقلا
 هرزادقم ى

 دئازلا ناك قوتملا هدو ببصنت نم رثكأب ىصوأ نإو «© ثلثلا ىلع كدزد الأ طرشي

 « ةبجاولا ةيصولأو ىه اهنع قيضي ثلثلاو « ةيرايتخا اياصو ةمث ناك نإو

 « ةيرايتخالا اياصولا هيخ محازتت ىقب امو « اهريغ ىلع ةبجاولا ةيصولأ تمدق

 ؛ اياصولا هؤه عومجمل ةيسنلاب اهرادقم لداعي نأادقم ةبصو لك نم ذفذيو

 ٠ هتيصو ةبسنب لك ىطعي نأب « ةصاحملاب اهنيب دئازلا نوكي ىأ

 نوكي مهبيصن نم رثكأب ةبجاولا ةيصولا باحصألا اياصو نم نوكي امو
 مدسق ىلع اهعم نوكبو « ةيرايتخالا ائاصولا باحصأك محازتلا قف همكح دكازلا

 نوكب هنأ ىآ « ثاريملا ميسقت اهيقحتسم نيب ةبجاولا ةيصولا ميسقتو « ةاواسملا

 مسق سنجلا دحتا نإو « اثانإو اروكذ اوناك نإ < نيشنآلا ظح لثم ركذال

خ امو « ةقبط لوأ دنع ءىدتبي ميسقتلاو « ىواستلاب مهنيب
 هذغأي لصأ لك ص

 + ةيعرت
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 ؛ ةبجاولا ةيصولأ باجيإل طرتشيو - "4

 ؛ نيثراو ةيورأ دحأ ةايح ىف مهلصأ تام نيذلا عورفلا 0
 مه ةي ةيصولا نونو هي مولا تحح ف رانك طزادتقع واو ضرار وناك نإف
 نم اهريغ ىلع مدقت الو « اهماكحأ اهيلع ىرجت ةيرايتخالا ةيصولا ليبق نم
 + اناصولا

 رخنآ قيرط نع ضوع ريغب مهاطعأ تيملا نوكي الآ اضيأ طرتشيو ( ب )
 لقأ مهاطعأ دق ناك نإخ : ةمحاولا ةيبصولا ىواسي أم فقولأ وأ ةمهلأ قيرطك

 ةابح ق قوت ىذلا مهلصأ بيصن لمكي ام رادقمب مهل ةيصو تدجو اهنم

 ىطعأ دق تيملا ناك نإف © هنم ربكأ هيبيصن ناك نإ ٠ ثئثلا وأ هيوبأ دحأ

 ةيصولاخ « مهلصآ بيصن رادقم اهوحت وآ ةيهلاب ةيجاولا ةيصولا باحصأ
 لكألا مهل لمك ثلثلا نودو ةيدصت نع لقأ مهاطعأ ام ناك نإو 6 ةبجأو نوكت ال

 ٠ ثلثلا وأ بيصنلا : نينثالاآ نم

 ةيصولا نوناق ىف ءاج ال زاجيإلا دشأ ةزجوم ةصالخ هذه لاه
 ءءانهيلع ىضولا راهإ كح نم تراص دكق .ىفو:© ةيحاوتا ةيضولاب اضاخ
 ق قاقحتسالاك  هتثرو نعو « هنع اريج نوناقلا مكحب هتكرت نم اهذخأو
 اهنوكحاست 2 مهل ىعولا نإ ثيح نم هنع قرتفت تناك نإو « ةلمجلا ىف ثاريملا
 اهبخ ةكللا لقتنت 5 هنأب صن دري مل ذإ © ثاريملاك بلط ريغ نم ةاغولا درجمب

 ثا لاك تناك نقرا ةردنلو © بلط وأ لويق ىلإ ةعاخ دع نوي ةانولا روك
 ٠ اياصولا ماكحأ ذخأآت اهتاذ ىف تناك نإو

 : هبئأرغ ضعبو « نوناقلا دصقم نع فشكت ىتلا ةحضوملا ةلثمآألا برضنلو

 كلذ قوتو « الثم ةندأ هلو « هتايح ف قوت ركذ دلو لجرل ناك اذإ (1)
 « ثلثلا ةيجاولا ةيصولا رادقم نإخ « ةقيقش تخآو : نيتئباو « ةجوز نع لجرلا
 ىطعي الخ « اهثلث نم رثكأ قحتسال هيبآ ةاخو دنع ايح قوتملا نبالا ضرف ول هنأل

 ظحالمو « هتنب هذخآتو ثلثلا ىه ةبجأولا ةيصولا وينو 6 يصب لك ءةعرخ
 نوكي كنذيو ؛ هلك لؤسملا ثلث وه نبالا اذه تنب هذخأت ىذلا ثلثلا نأ
 ذخأتس نيتنبلا نم ةدحاو لك نآلا « ةيبلصلا تنبلا بيصخ نم رثكأ اهبيصن
 نبأ تنب ذخأتخ ف ١8 ةكرتلا تناك نإخ « هلك لاملا ثلث ال « نيثلثلا ثلث
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 نيعبرأ ىصوملل تنب لك ذخأتو « هلك لهملا ثلث اهنأل م انادخ نيتس قوتملا
 ٠ ف أ"؟+٠وصو 6# ىقايلا ثلث كلذ نذل < انادغ

 تناك اذإ قحتستخ طقخ سدسلا نوكي اهئاريم نكلو « ةثراو نوكت اهنأل - نبالا ةنبال هيصونأ بجت الو ةدحاو تنب لجرلل ناك نإ هنأ ظحالي نأ بجيو
 ىدؤي ىتلا بئارغلا ىدحإ هذهو « انادغ نيثالث رادقم ( ف ١+ ) ةكرتلا
 ء ءايروو هانعمو ةصوختب ةفيكولا نوداق قربطت اهنلإ

 نبا تنبلل ناكو « هتايح ف ايفوت دق تنبو نبآ لجرل ناك اذإو ( ب )
 « نباو تنب نع لجرلا قوتو اضيأ قوتم نبا تنب نباللو « همأ تيفوت تنب
 دالوأ نب « تنيلا تنب نبا لمشت آل لاحلا هذه ىف ةبجاولا ةيصولأ نّه
 هنأ ةامح ف قوتملا عرفلا ىلت ىتلا ىلوألا ةقبطلا الإ مهنم قحتسي ال نوطدأأ

 ام نأل  ثلثلا اهرادقم نوكيو « نبالا نبا تنب ةبجاولا ةيصولا قحتستو
 نبالا نبأ تنب بيصن نوكي ذئنيحو ؛ ثلثلا نم رثكأ نوكي قوتملا اهلصأ هقحتسي
 تقحتسا ةيبلصلاو لكلا ثلث تذخأ هذه نآلا ؛ ةيبلصلا تنبلا بيصن نم رثكأ

 رخآ نباو تنب نبالآ اذهلو « هتايح ف قوت نبا لجرل ناك اذإو ( ج )
 : هيبأآ ةايح ىخ قوت ىذلا نبالا عورف نأ ىأ « اتنب كرتو اضيأ هتايح ىف فوت
 نوكت لاحلا هذه ىفخ ؛ تنبو نباو ةجوز نع لجرلا قوت مث © نبأ تنمو تند
 هينأ ةافو دنع امدح ناك ول نيالا هذخايس ام نآلا « ثلثلا ىه ةبجاولا ةبصونا
 اهوخآو تنبلا ىهو نبالا اذه ىلت ةقبط لوأ نيب ثلثلا مسقيو « ثلث نم رثكآ
 « ةثتنبال نوكب هذخأ امو « ثلثلا ىثلث اهوخأ ذخأآيو « ثلئلا ثلث ذخهأتُف

 (ف 5. ) ةيصولأ نوكت ف 14٠ ةكرتلا تناك اذإخ « لوألا لصألا ةايح ىف قوت هنآل
 ٠ ( ف ؛+ ) نيالا اذه نبا تنبلو ( ف ؟١ ) هيبأ ةايح ف قوتملا نيالا تنبت

 ٠ نوناقلا كلذ قيبطت اهيلإ ىدوي ىتلأ بئارغلا ىدحإ اضيأ هذهو

 ةيصولاب ةصاخلا داوملا هيلع تلمتشا ام حضوت ةلثمأ هاله

 ٠ ةيصولا نوناق نم ةبجأولا

 ةقيرط نيبي مل هصوصن ىق ماع نوناق لك نأشك نوناقلآ اذه نأ ظحاليو
 ع ةدعاقلا نيب لب ؛ ةيباسحلا قرطلاب ةيجاولا ةيصولا ريداقم جارختمسأ
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 جارختسالا قيرط هل نيقبطملل كرتو « لئاسملا آهيلع ىنبت ىتلا لوصآلاو
 باسح اهنكلو « هناي بجي امكح ةقيرطلا هذه تسيل ذإ ؛ ةيبايسحلا قرل 48

 نوناقلا ظافلآلا ةقياطملا مام ةقياطم نوكت نأ هش ماقرألا جارختسا ق ظحالم

 ةيجاولا ةيصولا باسح ج رختسي نم ديق نوناقلآو ©« هدصاقمو هدعاوقو

 ٠ تويق ةثالثم

 ٠ انمدق امك ةيجاولا ةبصولا هزواجتت الخ 08 9 3 وه ةماع ةيصولل ىلاعتو

 نم ذفنت ةيصولاو : ثاريم ال ةيصو اهنأ ساسأ ىلع ذسفنت نأ : اهيناث
 « صقنلاب ةثرولا نم ثراو لك بيصن لانت ثيحب « اهسأر نمو ٠ ةكرتئأ لك

 نم ٠ ةيجاولا هيصولأ صقنت ال كلذ ىلعو « قيرف نود قيرخ صقنلاب صتخي الف

 تنأك نإو « ةيصو اهنأل « ةثرولا عيمج صقنت لب * مهريغ نود دالوألا بيصن
 ٠ نوناقلا مكحب ةبجأو

 « هيوبأ دحأ ةابح ق قوتملا دلولا ببيصن رادقمب نوكت نأ : اهثلاث

 ىذلا هلصأ بيمصن ع رفلا ذخآدب نأ نونأقلا نم ماعلا ضرغلا نآلا هزواجتت الخ

 هنآ ىلع صن نوناقلا نآلا « هنم رثكا ذخأبي نأ ال « هبوبأ دحأا ةادبح ىف قوت

 هلو . انج لسارلا مرتو وح انج نك ولاةلعأ حاب ناك ام لثم دخاو
 امم رثكأ عرفلا ىطعن نآ لوقعملا نم سبلو « ضرفلا كئذ ىلع هذخأي ناك ام
 ٠ همسامو ةقيرط نع الإ ذخأ ام وهو « هلصأ ذضخلي ناك

 هفقيشطمو هحراش نوناقلا مزلأ ىتلا ةثالثلا دويقلا ىه هذه مسا

 اهسلاف ةيجاولا ةهصولا بحاص هقحتسي ام جارختسا دنع اهب هيقتلا.

 ٠ بجحلاب العف نيدوجوملا

 اهضعب فلاخ امو « هانلبق قابطنالا مامت اهيلع قبطنا امخ « ةثالثلأ دويقلا هذه
 5 5 5 (”* ؛)ةنيب' نع هانكرت:

 ديدحجلا 1 نا وثعب داصتتالاو نوناتلا ةلحمب رن ثحب ّق اذه انركذ )١١14(

 كلذ ناكو 4 رقع عباسلا دلجملا 15141 ريدمتيس تتدعس كلذو ) ةيصولا نوناك كَ

 ٠ ءاتفإلا راد ىوتف هيف ردصتو «© امكح هيف ردصيو ءامفقلا ىلع رمألا ضرعي نأ لبق
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 ضرخ ىلع ةكرتلا مسقتو « امح قوتما عرفلا ضرفي نأ : لوألا لحلأ
 : الثم كلذا برضنلو « كاذ ىلع هبيصن هدالوأ ىطعبو ©« هدوجو

 اهونأ قوت نبا تنبو « نباو تنبو « هيبأو همأآو « هتجوز نع لجر قوت
 » يق "+ اهردق ةكرت ثروملا كلذ كرتو ء ثروملا ةايح

 ماهسلا جارختسأ دعب نوكي انمسقو « امح قوتملا نبأآلا اتصرف نإ اننإف
 نوكيو ف ٠ كلذدك بخناو« ف 5+ ملا صخي امو ف 40 وه ةجوزلا صخي ام

 نوكيو « ايح ضرغ ىذلا قوتملا مهيفو « نيثنالا ظح لثم ركذلل دالوألل ىقابلا
 ثلانلاو لوألا ديقلا هيف ناك نإو لحلا اذهو « هتنبا اهاطعت ء ف ال8 هصخي ام
 نأل . ةيصو هنأ ىلع ذخأ ام قوتملا نبالا عرف ذخأي مل ارخآوت دق

 لد ورتلا فحسأ نجت اهو. نممجا ةنرولا ةيصنا نضقنت نأ متت ةيمولا
 ٠ دالوألا بيصن الإ صقنم ملغ « نمالا هذخأ امي مهتيصنأ صقنت مل

 ناو سي نزلا نإ ساس ىلع شورفم لكلا دع نان كلذ ىوفو
 نوكيف ؛ دوجوم هنأ ساسأ ىلع اضنأ نوذخأآي ةثرولآو ؛ دوجوم هنأ ىلع

 ةلأاسملا ق نوكي نأك العف نيقحتسملا ةثرولا ضعب بجحب هدوجو ناك أذإ لاكشإ

 ول اننإف « هيبأ ةةيح ق فوت نبا تنبو هقيقش تخأو تانب عيرأو ةجوز
 نأو ندالا مسم بيصعتلاب تانبلا ذ؛فخأت نأ هاضتقم ناكل ء لحلا كلذ اترياس

 عراشتا هاطعأ ايح اثرأو بجحن نأب رمآلا ىهتنيو < ةقيقشلا تخآلا بجحت

 ىلإ ضرفلا نم تانبلا بيصن لوحتي نآو « ايح نيالا ضرغ لجأت ىمالسإلا
 هيصنألل ىفنلاب ضرعت ام نوناقلاو « ايح ضرخ اضيأ تيم لجأل « بيصعتلا
 تاز نأ هعنص ام لك نكلو « ةئسمأأ حيحصو نآرقلأ مكحمب ةتباثلا ةيعرشلا

 ٠ ةيجاو ةيبصو

 دق هيعرشلا مكاحملا ضعب تناك نإو 6 لوبقم ريغ لحلا اذه ناك كلذلو

 5 ماكحآلا كلت ىغلأ فانكتسال, نحلو 6 هيلع تراس

 لثمب ةيصو ىه ةبجاولا ةيصولا نأ ضرفي نأ . ىئاثلا لحلا 3”
 نبا عرخ دوجوملا ناك اذإ هنأ ضرخ نوناقلا عضاو نآكف « ةثرولا دحأ بيصن

 ناك اذإ هنأآو ٠ نبالا بيصن لثمب ةبجاو ةيصو نوكت هيوبأ دحأ ةامح ىف قوت

 بجوأ دل نوكي ننقملا نإف « ثروملا ةأاسيح ىف تيفوت تنب عرف دوجوملا

 ٠ تنب بيصن لثمب ةيصو
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 « تنمو اهحوز نع ةآرمأ فوتت نأ وهو « كثملا اذه ىلع كاذ قطْنلَو

 لحت هنإخ ءاف ٠+ اهردق ةكرتو « اهتايح ىف اهوبأ قوت نبا تنبو نباو
 : اذكه ةلأسملا

 « عبرلا جوزلل نوكيف « ءايحألا نيب ةلآسملا لحت لب « ايح قوتملا ضرفغي ال
 ل 4  ةلآسملا لصأ نوكيو نييثنآلا ظح لثم ركذلل نيالآو تنبلل ىقابلاو
 مسقتو نيالا ماهس لثم فاضي مث. ؟  نباللو ب ١ - وللبنت  ١  جوزلل
 تنبو « ف +١١ نيالاو ؛ ف٠ تنبلاو « ف 5٠ ةجوزلا صخيخ 5 ىلع ةكرتلا

 ٠ ف !؟٠ قوتملا نمالا

 ديقلا هيف رغاوتي ملو « ىناثناو لوألا ناديقلا هيخ رغاوت لحلا اذهو
  نانبالاو تنبلاو جوزلا  اذكه ةقاسملا نوكت أبيح ضرخ ول نيالا نأل « ثلاثلا

 لصآ نوكيغ نييثنآلا ظح لثم ركذلل دالوألل ىقابلاو « عبرلا جوزلل نوكيو
 ةكرتلا مسقتو - ه ىلع ةمسقلا ةثالثأا لوبق مدعل ٠ ىلإ ححصي . ؛ ةلآسملا

 * ف 1١8 نياللو ف ه4 تنيللو « ف + جوزلل نوكي : ١8 مهسلا صخيف ؟١ ىلع

 ىلع هتني ذخأت امنيب ف ١١8 ذخآي ايح ناك ول نبالا نآ اذه نم ىرتو
 بيرغ اذهو ( 1؟٠ ) ةئرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو ةيجاولا هيصولا نأ رابتعأ
 اب ذخأت تنبلا نأ ذإ « نيناوقلا ريسفت ىف ةعمتملا د عاوقلل فاجمو هتأذ ف

 ٠ هنم رثكأ ةضخأآت فيكف ٠ ابح ناك ول هقحتسي ناك امه ذخأتخ ٠ اهيبآ

 قوتملا عرفلا قاقحتسا نوكي ىتلأ لئاسملا لك ف درطت ةدايزلا هذه نإو
 ٠ امح ناك نإ ثلثلا زواجتي ال هيوبأ دحأ ةايح ىف

 اهريتعي ىذلا لحلا ىلع دالوألا بيصن نأب « ةدايزلا كلت تدرطا امنإو

 نوكتف العف نيدوجوملا دالوأآلا ددسع ىلع مسقي ةثرولا دحأ بيصن لثمب ةيصو
 رادقم انفضأ ولو « اريك ةكرتلا نم اهلياقم ام نوكمو « ةريبك ةدحاولتل ةصحلا

 نوكتس ادوجوم دلولا ضرخ اذإ امنيب « ةكرتلا ماهس ىلإ مهدحأ صخ ام

 انللح امدنع اننأ ىرت الآ ©« !دوجوم ضرخ نمو « نيدوجوملا دال وألا ىلع ةمسقلا

 دالوآلا بيصن ائمسق ةئرولا دحأ نيبصن لثمي ةيصو هرايثعأ ىلع ةقياسلا ةلأسملا

 همسقلا نوكت ادوجوم ضرخف دق قوتملا نبالا ناك اذإ :امنيب ؛ نيأو تئب ىلع

 + نينبأو تنب ىلع
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 هب ذخآ كلذ عم نكلو : ميقتسم ريغ لحلا كلذ نأ انلق اذه لجآ نم

 ٠ ىئاعت هللا ءاش نإ اهشقاننو هرظن ةهجو نيبنسو

 هذه نيب نم هانيضترا ىذلا لحلا وهو  ثلاثلا لحلا 7

 لمنا كلذو « هلئاسم حضوت مل ركب دعب نوناقلاو اهانضرخ ىتلا لولحلا

 لك هقحتسي أم نايبو « هيجآولا ةيصولا صالختسال وطخن نأ ق صخلتب

 : تاوطخ ثالث ثرأو

 امك هعيصن ردقيو « ايح هيبآ ةابح ق قوت ىذلا دلولا ضرفن نأ : اهالوأ

 ندا تنمو امآو امآو ةهاندأو نيتنم كرت دق تدماناك أذا * ادوحوم ناك ول

 قوت ىذلا دلولا ضرفن ف ؟٠0 ىه ةكرت كرتو « هتايح ق اهوبأ قوت
 رج 0 هلال لحل نوف« مايقلاب هيبحب راد نيو ايح هيبأ ةادح ف

 لكو ”   كلذك باآلاو ٠ مثوهو سدسلا مآلا صخي مس أم ىلإ 0

 هج ندر ىذا ندا حو ام نركل لس نط 1 لكودح ؟ هياكت

 * ل8 نم  ةغ . ةكرتلا نم

 ف ؟ا/*ء ةكرتلا رادقمو رادقملا كاذ هكرتلا نم جرخي نأ : ةيناثلا ةوطخلا

4 

 لزتتسيو ةيجاولا ةيصولا رادقم اذه نوكيف ف سه - »اب, ا« - برضيف

 ا

 * 5١ - 5* ادب الا» ىقايلا نوكيف ةكرتلا نم

 رثكأ ناك نإخ « لقأخ ثلثلا همبصن اردقم ناك اذإ هييصن نوكي كنذلو

 ٠ ثلثلآ الإ لزنتسي مأ

 عيزوتب نيدوجوملا ةثرولا ىلع ىقاعلا كلذ مسقي نأ : ةثلاثلا ةوطخلا

 « هلثم ماللو « سدسلا بلل نوكيف « أبح ضرف ىذلا هل

 ملل « . ةلأسملا لصأ نوكيذ < نيشن نييثنألا ظح لثم ركذلا ىتقاعلا نمالاو تنىللو

 ذخاتف - ١  نيتنبلا نم ةدصحآو لكلو  ؟ نياللو ,١ باللوم

 *ء فال٠ نيالاو مه ةدحاولا تنيلاو « اهلثم بآلاو « ف مم ملا
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 ىتلا ةثالثلا دويقلا ىلع جرخي أل هنأل هانيضترا لحلا اذهو #8“.
 دفتي وهو « ثلثلا ىلع ةدايزلا زيجي ال وهف ه ةيجاولا ةيصولا اهب نوناقلأ ديق

 « طقف دال وبا ريداقم ال « ةثرولا عيمخ ربداقم صقنب هنآ 6 ةيصو هنأ ىلع

 قوتملا دلولا عرخ ىطعي وهو « اهلك ةكرتلا لصأ نم دفنت اياصولا لك نأشك

 ٠ ثلثلآ نع دزي مل اذإ ناصقن الو « طق ةدايز الب أبيح ضرخ ول هقحتسي ام

 دوجوألا ندألا نم لقأ دخايس قوتملا دلولا عرف نأ لكاق لوقب دالقو

 نمو « فوتملا دلولا عرخ نيب لئامتلا طرتشي مل نوناقلا نأ لوقن نحئو « العف
 ظفاالا حيرصي نوناقلا طرتشا امنإ *« العف نيدوجوملا دالوألا نم قحتسي
 هذهو « ةيجأولا ةيصولاب ىطعي امو « قوتملا دلولا هقحتسم ناك ام نيب ةلئامملا

 لحلا ضفرنو « لحلا اذه ىضترن اهلجأ نم ىتلآ ىهو « ةمكاق ةتباث هظامملا

 (' '"زاهانركذ ىتلا ضورفلا دحأ وهو « ام اتقو ىتفملا هليضخ هراتخا ىذلا

 نيبو قوتملا نبالا عرخ نيب لئامتلا لعجي ناك نإو هنآل « هتماقتسا مدع انيبو
 هذخآي نأك امو « عرفلا ذخأب ام نيب لثامتلا كرم ه اثياث ١مكاق همامعأ

 قى بولطملا لئامتلا كرتيو « نوناقلا ف بولطم ريغ الئامت دجويف ؛ هلصأ
 * نوناسقلأ

 لحلا اذهب ىتخأ ىذلا رصم ىتفم ةليضخ نيبو اننيب نذإ ناك - ١
 6 ميقتسم ريغ هانيأر ام اهانركذ ىتلا ضورفلا نم راتخا هنأ بيسي فالتخا

 6 اببح ناك ول هسفن دلولا هذخآب !مم رثكأ قوتملا دلولا عرف ىطعي هنآل

 ء عرفلا ذختآي ام نيب لئثامتلا هيغ نوكي هنأ عم « اميقتسم هانيأر ام ضغربو

 ٠ نوناقلاو هقفلل ةفلاخم ىآ ايح ناك ول هلصأ بيصن نم رثكأ عرفلا دذخأ قف نأ

 « كلذ هل غوسي اليلد هتليضفخ هريتعا ام قوسن نأ فاصنإلاو ملعلا قح نمو

 : نيرمأب لدتسم هئأ انمهف دقف « هيدعاسم ةشقانمو هتشقانم نم هانمهخ أم وهو

 عرفل تيملا صوي مل اذإ » : لوقي 7 ةداملا رهص نأ ( امهدحأ)
 اذه هقحتسي ناك ام لثمي امكح ولو هعم تام وأ « هتايح ق تام ىذلا هدلو

 * مي ومو عرفلل تبجو هتوم دنع ايح ناك ول هتكرت ف ائاريم دلولا

 )٠١( ةنس ربمتسم ددع ىف داصتتقالاو نوناقلا ةلجم ىف انثحب عجار 15314
 ثلاثلا ددعلا 6 رثع عباسلا دلجملا ..



 لشمب ةيصو نوكي ةيصو عرفلا هقحتسي ام نأ هنم دافتسي صنلأ اذهف
 اهلح نإف هثرولا دعحأ بص لثمب ةبصولا تناك اذإو 3 ةثرولا دصحأ بعص

 اهجردحم لإ فلضيو 4 نيد رجالا ةترزلا ىلع ,ماهسلاب .ةكرتلا قسمت نوح
 ٠+ انه كلسملا نوكي كلذكف « هل ىصوملا ثراولا ماهس

 « ايح ناك ول قوتملا دلولآ بيصنب ةيصو هيلع صوصنملا نأ مهل لبق اذإو
 ول ىنبا بيصن لثمب تيصو لاق ول ىموملا نأ لوقت ةيدئهلا ىواتفلا نإ اولاق
 دحأ بيصن لثمب ةيصو نوكت اهناخ 2 ادوجوم ناك ول ىثبا بيصنب وأ ايح ناك
 * هلآسملا لصأ ىلإ فاضتو « نبالا ماهس ضرفي ةلآسملا كلحتو « ةثرولا

 هبيصن لثمب قوتللا نالخ ىنبا دلول تيصوأ لاق ول ىحوملا نإف كلذ قوغو
 لكشللب تلحو « ةقرولا هسحأ بيست لعب ةيحسو كلذ ردتعال اذوجرم ناك ول
 داق هنأل هذيفنتم نوناقلا موقي ام كلذكف « ةيدنهلا ىواتفلا بحاص نيب ىذلا

 لثمب ةيصولا نأ ساسآ ىلع لحيف ةغيصلا هذه ىلع ةيصو ءاشنإ ىف هماقم
 ٠ اهجارختسا قيرط هيف كلسيو < ةثرولا دحأ بيصن

 ثاريملا عم ةبجاولا ةيصولا جارختسا قيرط نيبي مل نوناقلا نأ ( امهيناث )

 ىذلا لصآلا هنأل ء ىفنحلا بهذملا همك مجرملا نوكي نوناقلا هئيبد مل ام لكو

 نحنو ٠ صن ال ثيح عجرملا هيلإف « ماكحألا نم هيلع صوصنملا ريغ ىف هيلإ عجرب
 دجت ال ةعبصلا هذه ىلع تءاج ةيصو لح قى ىفنحلا بهذلا ىلإ أانعجر اذإ

 ٠ ةثرولا دحآ بيصن لثمي ةبصو ربتعت نأ الإ بهذملا كلذ ق اهل الح

 « هودعاسمو كلذب ىتفآ ىذلآ ىتفملا ةليضف ةهقاس ام اذه مخ

 , مهمالقأ وأ هملقب اررحم هآرقن ملو « لح نم اوراتخا ام ىلع هب .اولدتسمل

 : اولاق ام ضعب انصقن وأ مهيلع انديزت د5 نوكن الأ وجرنو

 ىدؤي لحلا كلذ نأ اوئيبتي نأ ىفكي ناك هنإ « اوقاس ام در ف لوقن نحنو

 ىمعضاو نآو « هسفن دلولا ذخآي ناك امم رثكأ قوتملا دلولا عرف ذخآي نأ ىلإ

 نأ الإ اودصقي مل ةعدرألا بهاذملا قف طق لصأ هل نكي مل ىذلا نوناقلا كلذ

 مهريكفت اولمعيل كلذ ىفكي ناك « ثلثلا ةرئآد ف دلاولا بيصن دلولا عرف اوطعي

 ريوتكأ ف تملع امل كلذاو « لدعلا ىلإ برقأ لح جارختسا ىف قيمعلا

 هلكاشلا كلت ىلع ىوتخ بتك دق ىتفملا ليلجلا ذاتسألا ةليضخ نأ ١949 ةئس

 هم ؟ تا“ د



 : داصتقالاو نوئاقلا ةلجم ف هترشن ىذلا ثحبلا ىلع هتعلطأو « هيلإ تبهذ

 ىذلا لحلا هيلإ ىدؤي ام ىلإ هتهبتو * اهنم ميقتسملاو ةثالثلا لولحلا هيف تنيب ذإ
 ع ىودج تمدق ال نكي مل كلذلو ٠ ىتفأ نأ دعب هيلإ تبهذ نكلو « هراتخا

 كسمتي نم عبم لدصلا نأ ملعأ أتآو « رارصإلا تملع نآ دعي تلداجتو

 نآ ىاسعو « ىتمذ ًاريثل تلعف ىنكلو « هيف افنعو كامستسا ةوق هديزي هيأرب
 ٠ هتصالخ تنيب ام تدجوو « اهريغي ام دجأ ملخ : ىتركخ ريغي ام ىلإ لصأ

 هظفح ليلجلا ذلتسألا ةليلضخ ىأر قف اطخلا ه.جو نيبن نآلاو 109“

 هنآ ىعدي نأ ىف بيعلا امنإ ؛ ءىطخب ديس سا ع هللأ

 ٠ ءىطخي ال

 دمتعم ريغ ىرصملا نئقملا هعضو دق ةيصولا نوناق نم ءزجلا اذه نإ

 بهاذأملا نم بهذم ىأ ىلع لب « ةعبرألا بهاذملا نم بهذم قف ىأر وأ لصأ ىلع

 ىضاقلا ذفني نأ زاوج ىف مزح نبال ىأر نم هب قلعت ائيش الإ « ةيمالسإلا

 ٠ رمآلا ىلو هل هنيب ام ذفنيو « هسفن ءاقلت نم 'اياصولا ضعم

 حصي كلذ ىلعو * ةبجاولا ةيصولا ميظنت ف كلذب سئآتساو ننقملا ءاجق
 ام هريسفت ف ىرجي « ىعضو نوناق ميظنتلا كلذ نأ قح فق لوقن نأ انل

 دعاوقو « نوناقلا ىف ريسفتلا لوصأب نيديقم « ةيعضولا نيناوقلا ريسفت ف ىرجب

 قى تالالدملا بابب نويلوصألا اهمظنو « نويوغللا اهنيب ىتلا ةيوعللا تالالدلا
 ٠ لوصألا ملع

 : نيرمآب ريسفتلا ىف ديقتن نأ ىلإ انب ىهتني كلذ نو
 تالالد نم نويوغعللا ةمسرب امو < ةغل ظافلألا هبلع لدت ام : امهددحأ

 ٠ تالالدلا دعاوق نم نويلوصألا هملخت أمد :فقمتو 6 ظافلألل

 « هدهاوش تماقو « هتارامآ تنيبت نإ نئقملا دصقمب ةناعتسالا : امهيناث

 3 هيف امكحم ظفللا نكي مل نإ دارملا نيعبو

 « اديعم قيرطلا دهن دييقتلا كلذ ريسفتلا ف انسفنأ ديقن ذإ اننإو "8
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 لاجم ال * اعطاق احيرصت حرص ننقملاف « ريسفت ىنِإ جاتحت ال هيف ظافلألا نأ لب
 تبجو » « اهزجع قف 7 ةداملا تلاقغ « ةيجاولا ةيصولا ردقب هيف بيرلل
 ( اثاريم قوتملا دلولا بيصن ىأ ) بيصنلا اذه رددقب ةيصو ةكرتلا ف عرفلل
 «* 464 ثلثا دودح ق

 « ايح ناك ول اثاريم قوتملا دلولا بيصن ردقب نوكت ةبجاولا ةيصولاغ
 ةيجاولا هيصولا نم رثكأ هاطعأ دق نوكب ردقلا كلذ نم رثكأ هةفطعب لح لكف

  نوناقلا اهيلع صن ىتلا
 ىندآب كلذ نيبتيو « صنلا كلذ فلاذي ال ىتفملا ةليضف هقاس ىذلا ءزجلا

 صوي مل اذإ » : هصن  هذخأم هنم ذخأآ ىذلا ةداملا ردصخ « لمأت
 ناك ام لثمب امكح ولو هعم تام وآ هتايح ف تأم ىذلا هدلو عرفل تملا

 اهب داري لثم ةملكب ريبعتلا « هتوم دنع ايح ناك ول هتكرت ق اثاريم هقحتسي
 ردقلا نأ نيعت ىهذ ؛ ريدقتلا ىف ةاواسملاو ةلئاملا وهو ىوغللا اهاثعم لصأ

 دكؤت ىرخأ ةملك كانه مث « ادح ناك ول هنبا هقحتسي ناك امع ديزي نأ حصي ال

 دلولا هقحتسي ناك ام رادقم نع ديزت نأ حصي ال ةبجاولا ةيصولأ نأ نم دارملا

 « ه«هعرغ ىلإ لوكم اثاريم دلولا هذخآب ناك ام » : ىهو هنوبأ ةايبح ىف قوتملا

 ذخأ ىذلا دلولا ذخأب ناك امم رثكأ عرغلا هذخأب ام نوكي نأ حصي الغ

 + عةنع وه

 عرفلا هقحتسم ىذلا بيصنلا نأد حرصت ةداملا نآب ىهتنن كلذ ىلعو

 ء اليلق نكي امهم « رادقم ىأآ هيلع ديزي ال هلصأ هقحتسي ام ردقب نوكي

 : عضاوم ةثالث ف ةداملا ةرابع نم كلذ ديفتساو

 ةلئامملا اهنم داري لثم ةملكو « هقحتسي ناك ام لثم م ةملكم ريمعتلا : اهلوأ

 ٠ رخآلا نم رثكآ نيئيشلا دحأ ناك اذإ ةاواسم الو 6 ةاواسملاو

 فرعي نأ ىضتقت هذهف « ابح ناك ول اثاريم هقحتسي » ةملك : اهيناثو

 كانه ناك اذاغ « هيلع ديزي آل رادقللا كلذ هعرخ ىطعي مث « هثرإ رأد قم

 نوناقلا صنل افلاخمو الطأم نوكي ائاريم هلصأ هذخأآب 2 رثكأ ةيطعب لح
* 

 اذه ردقب ةيصو ةكرتلا ف عرفلل تبجو ةرابع ريخألا وهو : اهثلاثو
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 لك حيرص ةداملا ىف فرحلا ىظفللا ريسفتلاخ كلذك صنلآ ناك اذإو + بيصنلا
 قوت ىذلا دلولا هقحتسم امم .رثكأب نوكت ال ةبجاولا ةيصولا نأ ىف ةحارصلا
 افلاخم نوكي رثكآ هئاطعإ ىلإ ىدؤي لح لكخ « اثاريم هيويأ دحأ ةامح ف

 اهيلإ ىدؤي ىذلا لحلاو « ةلطاب نوكت صنلآ اذهل ةفلاخم لكو < نوناقلا صنل

 ةبجاولا ةيصولا نس نم نئقملآ هيلإ ىمر ىذلا هصقملا نإو - 6
 ةأبح ق تومي نم عورخ مرحي اليك « هدلاو بيصن هل عرفلا اذه نأ
 نم رثكآ مهيطعي نأ طق ننقملا دصقي ملو 2« فاعض ةيرذ مهو « هيوبأ دحأ
 عرفلا ىطعي فيك ذإ « ةداجلا نع اجورخو ؛ اططش كلذ ناك الإو مهيبأ بيصن

 هثادب ق بدرغ اذبص 4 همأ وأ هوبآ هذخلاي ناك امم رثكأ همأ وأ هيبأ مسأب

 5 ميقتسم ريغ هيلإ ىدؤي ىذلآ لحلا ريتعي نأل' ايفاك هدحو كلذ ناكو « لوقعلا

 ىقلتلاب هقحتسي سد لب : ةتاذب هقحتسيب ى ال عرفلا هقحتسد ىذلا نأ كلذ قوخو
 ىدل اموهفم كلذ ناك دقلو © ةهيومآ دحأ ةاح ىق تام ىذلا هلصأ نع
 ٠ ةقخاوملا مهل غوس ام وهو : ىروشلا ىسلجم ءاضعأ

 سلجم تنيثم قوخ « ةبجأولا ةيصولا نع اعغادم خويشلا دحأ لاق دقو
 خيشلا كلذ لاق ع لدعلا ةرازو بودنم ةليضفل ذخأأ بحاص ةرضح ىو < حويشلا

 :هةيضخ ااه

 نأ وأ 6 هدالوأ نم دلو ثام أذاخ 4 تانمو دالوأ ةيبلو 4 كلمب لجر 0

 نيالا نباو ؛ بيصعتلاب نوثري مهنأك ءالؤهغ « ثالث نم وأ نيتقبط وأ ةقبط نم نبأ
 جرخي اميخ ثروملا نم تريو <« تام ىذلا لوألا نيالا لثمي هنأك ربتعي لزن نإو
 نم هل ناك اذإ كلاملا اذكهو « اكلم هييصن ذخأيغ « ةيصو اهنأ ؛ ثلثلا نم
 اروكذ تنبلآ ءانبآ نآ نوناقلا متحي اهنبا لبق تتام اذإ تنيلاف ٠ تنب هدالوأ

 « اعافتتاو اكلم اوثرو ؛ اوثرو ىتمو « ثروملا ىف نوثريو « مهمأ نولثمي اثاناو
 6 معدججبم نم مهتثرو ىلإ لقتنيو

 اغوسم سلجملا ىف كلذ لدعلا ةنجل ءاضعأ نم وهو « وضعلا اذه لاق
 لدعلا ةرازو لثمم ةليضف اصوصخو  دحأ هفلاخب ملو « هنع اعفادم نوناقلل

 ضرتعي ملو « نوناقلا تعضو ىتلا ةيصخشلا لاوصألا ةنجل كثمم ىرحألاب وأ
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 هقحتسي ناك اميف هيبأ لحم قوتللا دلولا عرفل الالحإ ةبجاولا ةيصولا رابتعا ىف

 اهلك هكرتلا نم ذفنت « ةيصو هنأ ىلع هقحتسي لب « ةرخاضتملا ةئسلاو ٠ نآرقلا

 ٠ ثلثلأ ةركاد قو

 تباثلا هدهصقم ريتعتو « ننقملا اهيلإ هجتي ىتلا ةركفلاخ كلذك ناك اذإو
 ٠ هيوبأ دحأ ةابح ق تام ىذلا مهلصأ بيصن نوذخأي عورفلا نأ

 قوتملا مهلصآ نع ىقلتلاب نوقحتسي عورفلا نأ ررقتي كلذ ىلع ءائيلابو
 ؛ هنع قاقحتسالا نوقلتي نمم رثكأ اييصن نوطعي فيكو « هيوبأ دحأ ةادح ىف

 ٠ بيجع سايقلا ق !اذه نإ
 قوت ىذلا دلولا ضرفي نأ هصنب بجوي نوناقلآ نأ َكلَذ قوقو - ا

 : لوقي ةدانملا صن نأل « اثاريم هذخآي ام نييدو « ايح هيوبأ دمحأ ةابح ق

م وا هتايح ق قوت ىذلا هدلو عرفل تيملا صوي مل اذإ 0
 امكح ولو « هعم تا

 هتوم دنع ايح ناك ول هتكرت ىف اثارم دلولا اذه هقحتسي ناك ام لثمب

 هبيصن هءاطعإو ؛ هتايح ضرخ بجوي هظفل حيرصب نوناقلاغ + « خلإ تبجو
 بيصن لثمب ةيصو هلعجي ئذلا لحلاو « هعرف ىلا اذه هبيصن لقن مث اثاريم

 ريغ نم دالوألا دحأ ماهس رادقمب ديزي لب 6« ابح ةهضرفم ال ةثرولا دحأ

 هذهو « هثاريم رادقم فرعت ىلإ ةجاح ريغ نمو اينح ضرفلا ىلإ ةجاح

 + نوناتلا حيرصل ةحضاو ةفلاخم

 ةبجاوتا ةيصولا لعجم ىذلآ لحلا ةفلاخم مدقت امم نيبت _ 1

 اءاج نيرمآ نع بيجت نآ ىقمو « نوناقلل .. ةثرولا دحأ بيصن لثمي ةيبصو

 : ىوتفلا هذه ردصأ ىذلا « ليلجلا ىتفملا ذاتسألا ةليضف ناسل ىلع

 ق قوت ىذلا نالفغ ىدلو عرفل تيصوأ : ىصوملا لاق اذإ هنأ : امهلوأ

 اهريتعن انثأ كلذ نع باوجلا ؟ اهطن فيكف « ىئانبأ نم نبا بيصت لثمب ىتامح

 ىلع داز امو « ةبجاولا اهنمض ىق نوكتو « ةثرولا دصحأ بيصن لثمي ةيصو
 ىلع عرج نم امو “ ةيرايتخا ةيصو نوكي قوتملا بيصخ قو ةبجاولا ةيصولا

 ةيصولا رادسقمب ديقم ريغ ءاشي امب قوتملا هدلو عرفل ىصوي نأ ىف ىموملا

 ٠ ساسألا اذهب قحتست « ةيرايتخا ةيصو نوكي دئازلاو « ةبجاولا
 ريدقت ىف نوديقم نحن « نوناقلا هيلع صن ام وهو « صوي مل اذإ امآ

 4 هزواحتت ال اثاريم قوتملا داولا ةقحتسمد ناك الم رادقمب هيحاولا ةيصولا

 جرختسي ةيصو هنأ ىلع ذفنيو « ثلثلا نم رثكأ ناك اذإ هصقنت دق نكلو

 5 ٠ عيزوتلا لبق ةكرتلا نم اهرادقم

 جارختسا ةقيرط نيبب مل نوناقلآ نإ لاق ليلجلا ىتفملا ةليضخ نأ : ةمهيناث
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 عوضوم ف انكح تيسبل ا ةقيبرط نإ . ل 0 ق لوقنو

 نأ غوسي امو « هل قيبطتو « نوثاقلل حّيضوت ىه امنإ « همكح نوناقلا نييب مل

 نكي ملو « هنم نوناقلأ ذخؤي مل بهذم ىلإ نوناق ماكحأ قيسطت ف عجرن

 اهكرتي امنإ © هلئاسم لوطل ةقيرط عضي ال نوناقلا نإخ كلذ قوخو © الصأ هل
 لوطلا قفوآ نع ثحبي لي « هماكحآو هصوصن نع جرخي ال ثيحب « قبطملل

 « لئاسملا لح قرط هيف لهذ ثاريملا نوتاق اذهو ه« هدصقمو هصن ةقباطم

 ٠ قبطملل كلذ كرت امنإ
 ريغ .. لحلا ةقيرط ىلإ ةراشإلا ىلع لمتشي مل نوناقلا نآ ءاعدا نإ مث

 هبيصن جرختسيو ايح ضرفي قوتملا دلولا نآب حرصي نوناقلا نآل « ميلس
 كنذ ركذ رركتو « ةيصو هنأ ىلع « ثلثلا دودح ق هعرف ىطعيو « اثاريم
 هتايح ىف تام ىذلا هدلو عرفل تبملا صوي مل اذإ . ا ةداملا لوقت 5 ذإ * صنلا

 دنع ابح ناك ون هتكرت ىف ائاريم دلولا اذه ببيصن لثمي امكح ولو ةعم تام وأ

 هجارخإو ااثاريم هييصن جارختساو ء ايح هضرخ بوجو ىق حيرص وهف « هتوم
 ةثرولا نيب كلذ دعب هكرتلا نم ىقابلا مسقي مث « ةيصو هنآ ىلع ةكرتلا نم
 ٠ لحلا قيرط نييب مل نوناقلا نأ كلذ دعب ىعدي فيكش « نييعرشلا

 لعب ىتانأ نأ حصي الغ « ,لحلا قيرط نيبب مل نوناقلا ناك ول « اريخآو

 ١ و

 سيل لحلا نأل لحلا جارختسا ىف ةفينح ىبأ بهذم ىلإ نذإ مجري الخ
 هدصاقم ريسفتو ء مكح نم نوناقلا هيلع لمتشا امل قيبطت وه لب « امكح
 1 ٠ رسفملا طايئتسا ةوسقو هسفن نوناقلا كلذ فق دامعلاو

 ء هدصتقم فلاخيو « نوناقلا صن فلاخي ليلجلا ذاتسألا ةليضخ لحو

 : ٠ هلئاسمل الح .ريتعت نآ نكمي الق

 نوناقلا اذه نآأب ليلجلا ىتفملا ذاتسألا ةليضغ ركذن نأ ديرنو .- 1 1/

 باتكلا صوصن هب م0 ازلإ هنأو « هناحبس ِهّيلا ضئارخ نع ةدايز

 مل ابمد مازلإ مامإ نع رثؤب 0 ةفيرشلا ةيويثلا ةنسلا روثآم الو ميركلا

 ع ءاهقفلا روهمج نم دصحأ هركذي ملو « ةياحصلا ءاهقخ نم نيروهشملا نع رثؤد

 ناك انمم رثكآ نيالا نبا ىطعنو « ءاطعلا ىف ديزن نأ اذه دعب وسي لهق

 انمدأ داق انإ مهللا ؛ اهمأ ةذضأت تناك امم رثكأ تتىلا تنمو « ةونأ هذخلأد

 ا ل ل ل ةنامأ

 اهلح قيرط 0 نآلاو # "9
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 اهوبأ قوت نبا تنبو « امآو ايآو « انياو نيتنب كرتو صخش قوت اذإ (1)
 ء ايح قوتملا نبالا ضرفي هنإف ف ه٠:4 اهردق ةكرت كرتو قوتملا ةايح ف

 ماللو « سدسلا بألأ نوكيف « ساسألا كلذ ىلع ماهسلاب ةكرتلأ مسقتو
 « 18 ىلإ حهصيو « ١ ةلآأسملا لصأ نوكيو ٠ تانئبلاو ءانيآلل ىقابلاو سدسلا
 قوتملا نبالا ماهس نوكيف 4 نبا لكو 5 تني لكو * مألااو ء م بألا صخيخ

 مث ٠ ةبجاولا ةيصولا رادقم وه اذهخ ف ١؟١ نوكتخ ةكرتلا نم جرخيو هدم

 هنأك نييقيقحلا ةثرولا ىلع ف 4٠# هردقو ديدج نم ةكرتلا ىقاب مسقب
 ' ظ 5 مهأوبس دمحأ ال

 ةايح ىف تيفوت تنب تنيو « تنبو < ةجوز نع صخش فوت اذإو ( ب )
 ذفأتو ةايحلا ديق ىلع ةافوتملا تنبلا ضرفتخ ف 46+ ةكرتلاو « ثروملا
 ةافوتملا بيصخ نوكيخ امهيلع ىقأبلا درب « نمثلا ةجوزلاو « نيثلث ىرخألا عم
 ىقابلا نوكيخ ةكرتلا نم جرخيو « ثلثلا الإ اهتنبا ىطعت الخ ثلثلا نم نشكأ
 ذاخات ةجوزلاخ « تنبلاو ةجوزلا مهو « نييقيقحلا ةثرولا ىلع مسقي ف م«.
 ٠ ادرو اضرخ تنيلل ىقايلاو « نمثلا

 ؛ اهمآ ةايح ق تتام تنب تنبو نبا تنبو « جوز نع تيفوت اذإو ( ج )
 جوزلا ذخأآيو « ةايحلا .ديق ىلع ةدوجوم ضرفت تنبلآ نإف ء« ف 45١ تكرتو
 « نيالا تنب ىلع دري ىقايلاو « سدسلا نيالا تنيو « فصنلا تائبلأو « عيرلا

 ثلثلا 'هتنب ىطعتخ ٠ ثلثنأ نم رثكأ كلذ ىلع تنبلا قاقحتسا نوكيو « تتبلاو
 جوزلا امهو نييقيقحلا ةثرولا ىلع مسنقي +٠ ىقابلا نوكيخ 4 456 نم جرخيو
 ٠ ادرو اضرخ نبالا تنبل ىقابلاو « عبرلا جوزلل نوكيف نبالا تنبو

 تنبو « هيبأ ةايح قف قوت نبأ تنبو « نيتنب نع صخش فوق اذإو ( د )
 نينبالا بيصث جرختسم لاحلا هذه ق هنإف « ثروملا ةايح ىف ابخوت نبا نما
 ةيصولأ ذفنت ال كلذ ىلعو 6 هتكرت ثلث امهل نوكدخ امهيبأ ةأامح ىف ابخوت نيذللا

 مسقت ف ٠١ ىه ةيجاولا هيصولا نإ ف ارمء ةكرتلا تناك نإ « ثلثلا ق الإ

 ف "و نيالا تئب صخيفخ « هعرخ ىلإ بهذي نبأ لك بيصن نوكيو « نينبالا نيب
 000 ٠ فا"+ نيالا نبا تنب صخيو

 تنبو « مآل نيوخأو « بآل تخأو « ةقيقش تخأ نع صخش فوت ( ه )
 « ةايحلا ديق ىلع تنبلا ضرفت لاحلا هذه ىف هنإف اهيبآ ةايح ىف تيغوت تنب
 تناك نإ غ طقخ ثلثلا رادقمب ةبجاولا ةيصولا نوكتف « فصنخلا اهعبصت نوكمو

 نايعرشلا ةثرولا نيب ىقابلا مسقيو « ف ١؟٠ ةبجاولا ةيصولا تناك ف ٠ ةكرتل
 نيوخأللو سدسلا بذل تخأللو « فصنخلا ةقيقشلا تخألال نوكيف ف؟غ؛ءوهو

 ٠ ساسألا كلذ ىلع ةكرتلا عزوت « 5 ةلآسملا لصأ نوكبو « ثلثلا مأكل

 ٠ ريصملا هيلإو « اهيلع نمو ضرألا ثراو ىلاعتو هناحمس هّلاو
 « هللا دمحب متر



 باتكلا تاو
 عوضوم ا

 ... ... .. باتكلا ةيحاتتفا

 ةفالخلاب كلملا قح

 ةنرانمجالا ةفالخلا

 ةثرولا قدح قلعت

 ةكرتلا ميسقتب .ةيصولا
 ضيرملا تافرصت
 نينئادلاو ةثرولا .قح
 نويدلا دادس دادعم الا ةكرت ال

 اهلاوحأو نويدلا بتارم

 دابعلا نويدو هللا نويد

 ةلجؤملا نويدلا لولح
 ديدجلا ىندملا نوئاقلا مكح

 ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا ذيفنت
 ةكرتلا ىنعم

 د 0 ةيرصملا نيتاوقلا هيلا هجتت ام

 نيقكتلاو زيهجتلا
 7-5 نويدلا ديدست

 ةكرتلا ةمسق

 نويدلل كاددستتو نوناقلا

 ةكرتلا ق فرصتلا

 ثيراوسملا ماكحأ

 ةكرتلل نوقحتسملا
 ثراو هل! نكي مل ام
 - بسثلاب رأارقالا

 . ثلثلأ نم رثكأب هل ىصوملا

 كش

 ص اج >> <

15 

 فن

 في

 نو

 م

 م

6 

55 

25 

 مم

 ١"

 تفكك

 ه5

6 

 م 5 +

 فم



 عوضوملا
 ١ لئاقلا هل ىصوملا

 15 اهبيترتو اهنافسأو هئارولا

 ةكرتلا عيزوت ةقيرط
 0000 ثيروتلا طورش

 ىمدملاو ىقرفلاو دوقفملا ثيروت

 ةهعئاومو ثيروتلا طورشل ةنراقم ةيهقف ا

 ثراولا ةايحو ثروملا توم

 اهيخ فالتخالاو ثاريملا عناوم

 ثاريملا نم عئاملا لتقلا

 آ رذعي لدتقلا
 رادلا فالتخا

 دترملا تاريم

 ضورفلا باحصأ

 نيجوزلا ثاريم
 ةقلطملا ثاريم

 مآلا دالوأ ثاريم

 تانعلا ثاريمس

 نبالا تانب ثاريصم

 تاقيبقشلا تاوخآلا ثاريسص

 ةكرتشما ةلأاسملا

 بأل تاوخألا ثاريم

 بآلا ثاريم

 مآلا ثاريم

 بهاذم هيفو دحجلا ثاريم
 ةدصلا ثاريم

 ضورفلا باحصأ ى ةماع ةرظن

 اهحيحصتو لكاسملا لوصأ ١
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 عوضوملا
 ا ا 5

 ةيبسنلا تايصعلا

 بيصعتلاب ثيروتلا هيلع موقي م

 ١ تابصعلا بيترت
 نيفصوب ثاريلا

 ةيارقلا دعت

 الحهطب  ...
 نامرملاو عن ا
 0 ةرخبللا

 نوناقلا رايتخا

 ماحرألا ووذ
 نوناقلا اهركذ فئاوط تس

 ماحرألا ىوذ قاقحتسا بيترت

 ماحرألا ىوذ نيب حبيجرتلا
 قئارط ثالث ىلع مهئيروت فالتخا

 ْ فالتخالا هوجو صوحج
 نيجوزلا دحأ ىلع درلا

 ةييسلا ةيصعلا

 قاقحتسالا تاجرد بيترت
 هقتعأ نم عورخ ىلع ءالولا توبث
 مالسأالا ىف ثيروتلا ىلا ةرظن

 ثيروتلا اهيلع موقي باطقأ ةئالث

 ثراو نكي مل نأ ةكرتلا هل نوكت نم
 . نيثراولا ضعمل ماكحأ

 نيريدقتي لمحلا ثتآريم
 لصمحلا ثاريمل ناطرش
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 عوضولا
 22 هدوققكلا

 لكشملا ىثنخلا
 ىثنخلاو لمحلا نيب ةنزاوم

 أنزلا دلوو ناعللا دلو

 جرامختلا

 ةثرولا ضعب 0 جراختلا

 ثاريملا عم ةيصولا

 ةيجاولا ةيصولا
 ةيجاولا ةيصولا طورش
 هتقو ق ىتفملا عم فالخ

 ةبجاولا ةيصولا نوئاق هدصقي ام
 نونأقلا ريسفت ف عوجرلا زوجي له

 ... اهلحو ةبجاولآ ةيصولا ىلع ةلثمأ

 ما مم "ب

 ةعابطلل عاعسالا راد

 ' ششيماق ةنينج  ديمحلا دبع عراق 1
 ةرهاقلا - بنيز ةديسلا
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