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 شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطق
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 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازول
 نامع ةنطلس
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 قيقحتلا ةمدقم

 دهج دعب الإ ةصناو هنم قلغنا ام حتف نكمي الو ،قمعلا يف رئاغو حيسف تاطوطخملا ملاع نإ

 لبقتسملا فارشتسا ىتأتيل «يضاملاب رضاحلاو رضاحلاب يضاملا لصول كلذو نيريبك ءانعو

 .دئاوفلا لضفأو ،مولعلا ىهزأو ،فراعملاىمبأب ىتوم بيشق بوث يف هنم رمغنا ام زربيلو

 نع اهادحإل غ ال ذإ ؛اهنيب اميف ةلوصوم يناقثلا خيراتلا بقح نأ الاحب تلشلل عدي ال اممو
 .اهداعبأ كاردإو ،اهاؤر نيبتو اهبارت يعوب الإ متي ال اهمهف نأ كلذ ىرخألا

 نوكت ةيناسنإلا تاقالعلا نأل ،تارثعلاو تارغثلا نم ولخي ال ةمأ خيرات نأ ىلع هيبنتلا ردجيو

 ضرعت ةفلتخملا هتائفب يرئازخلا عمتجملا نأ دحأ ىلع ىفخي الو ،قفاوتلاو عارصلا ةسيبح امود

 دوهج ىلإ رقتفي لاز ام يذلا يقاقثلا هخيرات اميسالو ،هتاويح نم ةديدع بناوج تّسم تاهف

 ةوا زواجتب الإ كلذ ققحتي نلو .للخلاو رفانتلا نع ةديعب {ةفرخزم ةيلح نوكيل ،نيثحابلا
 رؤب ىدحإ اضيأ دعتو ،هداتوأو هزئاكر ىدحإ دعت ييلا تاطوطخملا هنمو ‘تارتلا يعوو ةلئاحلا

 ال كانهف ؛مهحئارقو ءابدألا ةدئفأو ءاملعلا لوقع هب تداج ام ىلع اهنم لطن قلا ةرينملا هتاسدع

 يدو ينعراتو عادبإو قرعم جاتن لا
 اقافآ حتفت لازت ام امنوتم نإف قاشمو لئاوح نم تاطوطخملا هذه طاحأ انم مغرلا ىلعو

 دعاست ةديدج ميهافم حرط ىلع هتحتو ،هيلع تضمغأ ةريثك اياضق فشكتو ،ثحابلل ةديدع

 .يفرعملاو يركفلا لصاوتلا قيعت يلا تاملسملا ضعب ةشقانم ىلع
 ةيلجت ىلإ نيثحابلاب بمتو ،لاكشإلا اذه حرطت ةيرئازجلا تاطوطخملا نأب فرتعن نأ بجيو

 ديدبتو ،قئاوعلا ةحازإ ىلإ وبصت ةيملعلا ةلاسرلا نأ كلذ ،ةيبصع وأ زييمت امنود اهنم ريبكلا ردقلا

 .رطاوخلاو راكفألا ايابس ريرحتو ،كلاوحلا

 (ينياعملا لهج ةقر نم يناعلا صيلخت ) ب موسوملاو انيديأ نيب وه يذلا رثآلا اذه نإ قحلاو
 ىلع ةحضاو ةلالد لديل ناونعلا اذه نأ كلذ ،ىغتبملا اذه يف لخدي ،شّيفقطا فسوي نب دمحم

 .هنع لهجلا ةبرك جيرفت و لهاجلا قنعب طيحي يذلا ديقلا كف ةلواحم

 تبهسأو ،سردلاب هتلوانت يلا تافلؤملا ركذ ىلإ انب لوؤت فلؤملا ةايح ةريس نع ثيدحلاو

رئازخلا ةضمم "و ضهيون لداعل "رئازحلا مالعأ مجعم ":لثم هفقاومو هتاكولسو هرابخأ درس يق



 نب دمحم ةمالعلا ةمئألا بطق " و }ةلاحك اضرل " نيفلؤملا مجعم".و ،زوبد يلع دمحم " ةثيدحلا

 ريسفت يف هبهذمو شّيفطا فسوي نب دمحم خيشلا " و \تشوعأ ديعس نب ريكبل " شّفطأ فسوي

 نب ىفطصمل " ةيدقعلا شّيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ " و ،نيدرتوب حلاص ىحيل "نآرقلا

 اذه ةايح نم ةريثك بناوجب طيحي هلعجتو ئراقلا ديفت يلا بتكلا نم اهريغو ،نتنيو رصانلا
 ةظفاحملل سأبو ةَّوق نم يتوأ ام لكب دجي ناكو ،رامعتسالا ةعاشب يعي ناك يذلا ذفلا ةمالعلا

 .اهسمط يسنرفلا رامعتسالا لواح لا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيصخشلا ىلع

 .هملع ةعسل ،ةمئألا بطقب بقلملا شّتفطا ليعامسإ نب حلاص نب فسوي نب دمحما هنإ

 ةنس يف يفوتو.إم ١٨٢١ / ه ١٢٣٨ ةنس يف _ حجرألا ىلع _ دلو.هردق لالجو !هتفرعم قمعو

 ملعلا وحن اهنبا تهجو ،ردي لآ نم ةميرك ةنونح مأ ناضحأ يف اميتي أشنو .م ١٩١٤ / ه ٧٢

 رمع خيشلا لثم ءالجأ ءاملع ىلع ذملتت مث هرمع نم ةعساتلا غلبي دكي مل و ميركلا نآرقلا ظفحف

 فسوي نب ميهاربإ خيشلاو حلاص نب رمع خيشلاو ،ىيي نب ناميلس خيشلاو ،ناميلس نب
 .شييفطا

 هضّرعتك ةديدع بعاصم هجاو دقلف كاوشألاب ةفوفحم هتايح تلعج ةمراصلا هفقاوم نإو

 قفألا يف عملي هلعج هغوبن نأ امك ،كلذ دعب نم اهيلإ هتدوع مث ،نينس عبس ةدمل هتدلب نم يفنلل

 هيئوانم ديك ىلإ رخآل نيح نم ضرعتي _ روصعلا غباون نم هريغك _ ناكف {ةرهش دادزيو
 .هيدساحو

 عاطتساف ،ايماصع الجر نوكي نأ نم هتنكم ةيرطفلا هتادادعتسا نأ ىلع هيبنتلا بجيو

 نيقلختملا ءاملعلا ةرهش لانف ،اهيف غبنو اههقفف ،هل ضرعت قلا فراعملاو مولعلا باعيتسا

 هبح نإو .يمالسإلا ملاعلا رئاسو ،رئازحجلا يف رابكلا ةفرعملا مالعأ دحأ حبصأف {ةنسحلا قالخألاب

 ةئشنتو فيلأتلا ىلإ ادماع لهجلا ةبراحمو داهجلل هسفن ابهاو ‘يش لك كرت ىلإ هب ىدأ ملعلل

 ايدبم ، ديدش سأبب دهاج ذإ يحالصإلا ركفلا مالعأ دحأ ناكف ،قالخألاو ملعلا ىلع لايجألا

 ىتشب هتمواقمو ،هعم لماعتلا مدعو ،هتعطاقم ىلإ ايعاد يسنرفلا رامعتسالا نم ةمراص فقاوم

 ةنس هنجس ىلإ ( ح 1٨70 ) روتال ود لارنجلاب ىدأ ام اذهو لبسلا لك َرْبَعو لئاسولا

.م ١٨٨٢



 ملعلا باستكا ىلع ديدشلا صرحلا ىلإو ،ةيمالسإلا ميقلاب كّسمتلا ىلإ امئاد وعدي ناكو

 ءانتقاب قلعتلا ريثك ناك امك .لهجلا ذبن ىلإو ،لمعلاو لوقلا نيب عمجلا ىلإو صالخإب ةفرعملاو

 عورأ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملل هميدقت كلذ ىلإ فضأ ،تافّتصملا سفنأ هتبتكم توحف ،بتكلا
 .ةئملا دعب نيثالثلا تقاف يلاو ةفرعملا عورف ىتش يف هركف هب داج ام لضفأو ،هفيلآت

 ءاملع هيدي ىلع جّرخ شّتفطا فسوي نب دمحما خيشلا بطقلا ةمالعلا نأ ركذلاب قيلخلاو

 :خيشلا لاثمأ نم ،اهجراخو رئازلا لخاد يف يحالصإلا ركفلا ىلع مهتامصب اوكرت ءالجأ
 اباب دمحاب نب ومح خيشلاو ،يلغَل رمع نب حلاص جاحلا خيشلاو ،دوعسم جاحلا نبا ركباب

 داق يذلا ينيورابلا اشاب ناميلسو ،ناظقيلا يبأو ،شّتفطا ميهاربإ نب قاحسإ يبأو ىسومو

 .ايبيل يف ةمواقملا

 نونف ىتش يف فينصتلاو ثحبلل ليللا صّصخي ناك دقف فيلأتلا نع ةيميلعتلا هتلاسر هنثت مل

 تفوتسا اقباس امتدروأ لا ةمالعلا ةريس نع بتكلا نأ ىلإ انه اه ةراشإلا نسحتو بدألاو ملعلا

 ريسيت " بتك ةيعرشلا مولعلا يفف ؛اهضعب ركذب يفتكن ريركتلل ابنجتو ،هراثآ نع ثيدحلا

 عماجلا باتك " و " يبلا ىلع ةالصلا لئاسرو " و " داعملا راد ىلإ دازلا نايمه" و " ريسفتلا

 ةلاسرلا " و " ريسلا لئاسم " فلأ خيراتلا يفو ."ديحوتلا يف ةّجحملا نايب يف ةجحلاو ريغصلا

 " بارعإلا دعاوق دهاوش حرش " فّنص ةيبرعلا مولع يفو."بازيم لهأ خيراوت ضعب يف ةيفاشلا

 باتكلا وهو " يناعملا لهج ةقبر نم يناعلا صيلخت " و " نايبلا نايب " و " عيدبلا عيبرو " و

 .ئراقلا ىلع هضرعن يذلا

 ىلع لمتشت ( ٢٨ ×٨١)سايق تاذ ةقرو لك ،ةحول ةئمو نينامثو تس يف عقي طوطخلملاف

 قاّمَّسلا دادمب يبرغم طخب بوتكم وهو ٦٢٨,٥- ١٩١( ر:رطس لك ساقمو .ارطس نيئالثو ةسمخ

 اوحم وأ ةريغص امورخ ىلوألا نيسمخلا هتاحفص ىف دجنو رمحألا نوللاب ةاشوم هنيوانعو دوسألا

 ام ةعجارم دعب اهبتك دق ناك فلؤملا تاكاردتسا اهبناوجو تاقرولا شماوه ىلع دجوتو ،اليلق

 جاتحا تامولعم فاضأ وأ ،هريغب هلدبتساو بيكرتلا ريغ وأ احرش فاضأف ،رمألا لوأ هبتك

اذه لدي دقو ؛خسنلا ءامنإ خيراتل الو٬خسانلا مسال اركذ دحب ال طوطخملا ةيا ييو.صنلا اهيلإ



 يهو‘ةيلصألا يهو مألا يه ةخسنلا هذه نأ دقتعن انلعجي ام اذهو ،هديب هطخ فلؤملا نأ ىلع

 .نقزي يبب ةنئاكلا شّتفطا ةبتكم يف ةدوجوم

 ىلع نت ةمكحم ةيجهنم _ ةغللاو ةغالبلا اياضق لوانتي يذلا _ اذه هفنصم يف عبتا دقلو

 ثيح سردلا يق ةديدع تايوتسم يعاري ناكف ،امب لصتي امو ةيبرعلا مولعب عساولا هعالطإ

 .يطابنتسالا ىوتسملاو ،يليلحتلا ىوتسملاو ،يليلعتلا ىوتسملاو يميلعتلا ىوتسملا

 مث ءاهلصفيو هاياضق ئجي مث ،هتفرعمب طيحي و ،نطبل ارهظ هبلقيف عوضوملا ضرعي ناكف

 اهفلاخي وأ ،اهدقني وأ ةجحلاب اهمعديف ©بهاذملا باحصأو ءاملعلا نم هوقبس نم ءارآ ضرعي

 .( ىرأو وأ ،رهاظلاو وأ ،يدنعو ) ةرابع امدختسم اعنقم نوكيل هيأر حيضوت يف ادهتجب

 نأ هداقتعال يوغللاو يوحنلا لوانتلا ثيح ةديدع بناوج نم ثحابملا لوانتي ناك امك

 عوضوملا ىضتقا ام اذإو ،يغالبلاو يدقنلا لوانتلا ىلإ ليمي مث كاردإلاو مهفلا ساسأ وحنلا

 ءارآ ىلإ اريشمو ،ةلزتعملا ءارآو مالكلا ملع ادمتعم قطنملاو ركفلا يف صوغي هارتف ،ةّجحلاو لدجلا

 «(ةيبهولا ةيضابإلا رشعم نحنو ) :الئاق ،يضابإلا هبهذم قفو هيأر يدبي مث ،نيبرهاظلاو ةرعاشألا

 يف لقعلا رودو ناميإلا ةقيقحو ،هللا ةيؤر يفنو ،قلخلا ةركف نع ةيبهذملا هتعانق ىلع ازكترم
 ةيبتارتلا ةفصلا هلك كلذ يف ايعارم صنلا مهفل ليوأتلا دامتعاو ،ةلدألا عم لماعتلا يف لالدتسالا

 .ةروثأملا لاوقألاف راعشألاف ،فيرشلا ثيدحلاف ،ميركلا نآرقلاب أدبيف يصنلا دهاشلل

 هفقاومو هءارآ نأ يناعملا لهج ةقبر نم يناعلا صيلختب موسوملا اذه هباتك يف درو ام ىتبتيو

 ©رينألا نبا ةمارص هيفف ؛ءابدألاو ءاملعلا تامس نم ةديدع دهاشم انيف ثعبتو ،هتيصخش مسرت

 دشر نبا ةردقو ىةيعانقإلا رهاقلا دبع ةوقو ظحاجلا ةهابنو ،يناجرخلا يضاقلا عضاوتو

 عجارملا دحأ قحب وهف.دامح نبا ةأرجو ،يلحلا نيدلا يفصو يكاكسلا ةفرعم ةعسو .ةيلالدتسالا

 نأ ماقملا اذه يف انب يرحو ،هقح ضمغأ يذلا حالصإلا داور دحأو. يضابإلا ركفلا يف يساسألا

 ةظفاحمو ةفرعملل ةمدخ ءاملعلا نم ريغ راثآو هراثآ ةيلحتو ضامغإلا اذه ةحازإل دوهجلا فكن

 .يراضحلا ءامتنالا ىلع

 لضافلا ذاتسألا ميركلا يخأ ىلإ نانتمالاو ركشلا رفاوب مدقتأ نأ ماقملا اذه يف توفي الو

 ىلإ ركشلا لزجأ امك ،ىقكف مركأو قوف صلخأ يذلا ةدومح ريكب جاحلا نب ىفطصم

ح



 نم ل هامدق ام ىلع ح ونب نب جاحلب فورعم روتكدلاو نيدلا ييحم دمحم روتكدلا نيقيدصلا

 .ةنواعم

 ةبتكم ميق ) شيفطا دمحم نب دمحم جاحلا :لضافلا :نيميركلا ىسنأ ال نأ اضيأ يب قيقحو

 ةفرعملاو ملعلا عاعشإ ىلع امهصرح و.امهتماهش و امهلبن ىلع شيفطا ىسوم لضافلاو (بطقلا

 يبرعلاو ةصاخب يرئازحلا ثارتلا قيقحت لاب يف ىرخأ لامعأ زاجنإ ىلع ىننيعي نأ لأسأ ةللاو

 .ةماعب يمالسإلا

 قفوملا هللاو

 ه١ ٤٦٢٥ لوألا عيبر٢١.ناسملت

 م ٢٠٠٤ ويام ٢

يرمز دمحم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةاضملاو كيرشلا نع هللا لج ،ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 دبع نب [دمحم هلوسر] ،هئابنأ ملم ىلع هتكئالمو وه ملسو هللا ىلصو كًدانملاو هيبشلا نع ىلاعتو

 اصلخم يباتك [ نم ذخأ نم ] هللا محرو .قفوو راربألا هبحصو هلآو هئايبنأو هقلخ لضفأ هللا

 .ينقعي مل و
 .يتم هللا هلبقت "يناعملا لهج ةقبر نم يناعلا صيلخت " اذه :شيفطا دمحما لوقيف :دعبو

 ريبكلاو غملا يغلا [وهو ] ... مل ميظعلا بنذلا رفغ اذإ يذلا وهو يع بونآلل اوحم هلعجو

 .لاعتملا

 تادرفملا ةحاصف باب

 " .ديز ماق نإ"و ،ناتحيصف ناتملك " لقاعلا ديز "و ،ناتحيصف ناتملك " ديز مالغ ":لوقت

 ةملك "لقاعلا"و ةحيصف ةملك " ديز "و \ةحيصف ةملك " مالغ " :لوقت امك ،تاحيصف ملك
 حيصف لوقو ،ةحيصف ةملك " ديز "و \ةحيصف ةملك " ماق " و \ةحيصف ةملك " نإ "و ةحيصف

 " ديز ماق نإ"و ،.حيصف لوق " لقاعلا ديز "و حيصف لوق " ديز مالغ " :لوقتو 3،هلك كلذ يق

 .حيصف لوق

 ىمست [روهظلاو نايبلا ]ىلع ةلالد لكف ،روهظلا نيعم نع جرخت ال _ ةغل _ ةحاصفلاو
 3هانعم زج تناكف ةعفد اهريغ عم اهل عضو وأ ءاهدحو ةلالدلا كلتل ظفللا عضو ءاوس ةحاصف

 دجوت ال ذإ ؛ةغالبلا ىلع ةحاصفلا تمدق امنإو ،ازاحجب وأ ةقيقح تناك ءاوسو ،هانعم اهمزلتسا وأ

 ملكتم مالك نم غيلب ًلكف مالكلاو درفملا ةحاصف لوصح دعب الإ ملكتم وأ مالك يف ةغالبلا

 .حيصفلا ضعب وأ حيصف

 حيصف مّلكتملاف اغيلب احيصف مالكلا ناك اذإف ؛حيصفلا نم لاحلا ىضتقم قباط ام وه غيلبلاو

 نم غيلب مالك فيلأت ىلع ردقي الو .اهيف حيصف ملكتملاف ڵتاحيصف تادرفملا تناك اذإو كغيلب

 فيلأت ىلع ردقي ال نم حيصف مالك فيلأت ىلع ردقي الو حيصف مالك فيلأت ىلع ردقي ال

.وحنلا نف قلطم يف حيحص مالك



 ةروهشم ةملك درفملا كلذ نوك عم {ةمئالتم هفورح نوك حالطصالا يف درفم لك ةحاصفو

 ركذت ال وأ ،اهتفلاخم عم ءاغلبلا مالك يف اهركذ رثك نكل هل ةفلاخم وأ فرصلا سايقل ةقفاومو

 سايقلا قفاوي مل وأ ابيرغ لب اروهشم نكي مل وأ \ترفانت لب هفورح مءالتت مل نإف ةفلاخم عم الإ

 .احيصف نكي مل اروجهم اسايق قفاو وأ

 ةملكلا يف رفاتتلا باب
 عامتجا ةبوعصل _ تابنلا نم عونل " عّمْْماك " امب قطنلا رسع بجوي اهيف فصو وه

 لوقك و ،ةمومضم ءاخف ةنكاس ةلمهم نيعو ةمومضم ءامب وهو ،نيتلصتم نيتلمهملا نيعلاو ءاهلا

 [ ليوطلا نم ]:هتبيبح رعش فصو يف سيقلا ئرما

 'لتسزمو ىشم ي صقملا لت . اللا لب تارتت عزنا
 " سيقلا" ىمست ةليبق نم لجر يأ ؛سيقلا لجر وأ سيقلا ناسنإ " سيقلا ؤرما " عمو

 © '«ََنَه ؤرما نإ »ىلاعت هلوقك كلصو ةزمه هتزمه اميف ركذي يذلا ؤرماو هل بقل كلذو

 ليقو ،لؤافت اذهو { ةوقلاو ةدشلا لجر " سيقلا ؤرما " نيعمف ؛ةدشلا سيقلا نأ حيحصلاو

 سيقلا أرما اي يريعب ترقع ] ىوري ناكو سيقلا أرما اي " نأب هرك اذلو & مسج سيقلا

 هنع ربعملا رعشلل هرئادغ يف ءاهلاو ةفدرملا ريغ ةيمآللا ةروهشملا هتديصق نم تيبلاو [ لزناف

 :هلبق تيبلا يف عرفلاب

 "لكنتَتلا ة ةلخنلا ونقك تيأ محاف ةوسأ نملا نيز 1 عرفو

 ءةيولملا انه دارملاو لسرأ اذإ رهظلا لا رمأرلا نم لدسني يذلا رعشلا نم ةعطقلا :ةريدغلاو

 :تارزشتسمو .لاط ىح كرت يأ ردوغ هنأل ةريدغ ُرْعَشلا يمسو ،رهظلا لصول لسرأ ول نكل

 رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا \بنش يبأ نبا خيشلا :حت ،يرمتنشلا ملعألل سيقلا ئرما ناويد حرش -
 .٩٦٩١توريب ةظقيلا راد ،ناجوك رفاظ متدقت.ييزوزلل عبسلا تاقلعملا حرشو \٤٧؛ص ١٩٧٤١٣٩٤.

 دتو هَل سنل كَلَه ؤرما نإ ةَلانَكلا يف مكيف هللا لق كئوُتَْتسَي »:ةميركلا ةيآلا ( ١٧٩١ نم ءزج ) ءاسنلا ةروس 2

 ةوخإ اوئاك نإو كرت امم ناا املف نيتا اتناك نإ هلو اَهَل نكي ْمَل نإ اهُتر َوُهَو كر ام فصن اهلف تخأ هلو

 « ميلع ءئَش لكي هللاو اولض نأ مكهلا ني نتنلا ظح لثم ركذللق ءاسنو الاح
 .ء٦؛ص يننزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش و ، ٧٦ ص.يرمتنشلا ل عأ سيقلا ئرما ناويد حرش 3

 ٢

 



 رَرشتسم وهف هتعفر :هترزشتساو ،عفترا :هريغ وأ رعشلا رزشتسا :لاقي ؛(يازلا رسكب) تاعفترم

 اذإ ىلوأ وهو ،يةعتملا نم حتفلاب وأ ؛مزاللا نم رسكلاب تيبلا يف وهف ،ع وفرم يأ (يازلا حتفب)

 لاح لك ىلعو ،هرسك ىلؤألاف (يل) الب امأو {هعفرتف بسنألا ذإ يولملا رسلا ف كلذ ناك
 اليقث ميلسلا قوذلا هدعي ام لك نأ رفانتلا طباضو ،ناسللا ىلع اهلقنل ةحيصف ريغ ةملك وهف

 .رفانتم وهف قطنلا رسعتم

 امك يعيبط امإ وهو ،هنساحمو مالكلا فئاطل كاردإب صاصتخا اهل ةيكاردإ ةوق وه قوذلاو

 وهف ارفانتم ميلسلا قوذلا هدع اذإف ،نيسرامملاو نيدلوملل امك يبنسك وأ ،ءابرغل ال برقلل

 الو جراخملا برق دجوي دقف ،كلذ [ ريغ وأ ] اهدعب نموأ جراخملا برق نم ناكأ ءاوس رفانتم

 الك نأل .[ اهدعب ] وأ جراخملا برق رفانتلا يف هيلع لوعملا نإ :ليق امك سيلو رفانتلا دجوي

 ىلإ قلحلا ةهج نم جارخإلاب " بلغ " نسح امك لاخدإلاب " غلب" نسح دقف ،درطي ال امهنم
 أشنم ] نأل ثيلاخلخلا لاق هبو ،(يازلا)و (ءاتلا) نيب (نيشلا)ب رفانت "تارزشتسم» ليقف ةفشلا

 .[(ةمجعملا نيشلا) طسوت وه "تارزشتسم» يف لقنلا

 ءافخلاو سمهلاو ،[ " تكسف صخش هنح ":كلوق اهعمجي ةرشع ةسومهملا فورحلاو]

 فورحلا نم يه يلا (ةمجعملا يازلا)و ،اهجراخم يف اهيلع [ دامتعالا فعضل [....] ةيفخ يهو

 ةديدشلاو ،ةسومهملا ادع ام يهو [....] امتوقل امب رهجلل هتيمست [....] ةروهجلا

 ةوخرلاو ةديدشلا نيب (اعورن مل ) فورحو ،كلذ ادع ام ةوخرلاو ،(تبطق كدجأ)فورح

 قوذلا هلقثتسا ام رفانتلا :انلق ام حيحصلاو .(ةلمهملا ءارلابر كلذ "“فرشتسم" :لاق دقلو

 :ص ١٩٨٢/٢، ط .ضايرلاب يعافرلا راد ت اروشنم {ةنابط يودبو يفوحلا دمحأ.د :حت .ريثألا نبال رئاسلا لثملا رظني 4
 ١٤٦ - ٢٥٤ ٢٥٩.

 حرش :اهنم ةديدع تافنصم هل ةفرعملاو بدألا مالعأ دحأ ،يلاخلخلا ييطخلا رفظم نب دمحم نيدلا سمش وه ؟

 مالعألا مجعم و ١: ٢٤٧ يطويسلل ةاعولا ةيغب رظني عّسوتللو.صيحلتلا حرش حاتفملا حرش __رصتخملا حرش _ حيباصملا
 ٧: ٢٢٣٥ يلكرزلل

 .ه ٦٢٧ ةنس يفوتو ه ه٨٥٥ةنس دلو .يرزجلا نيدلا ريثأ ءانبأ ثلاث وه 6

 ٢٣



 ىلعو [[.....امم لصحيلف ] ةروهجملا نم ةلمهملا (ءارلا) نأب ضرتعمف يلاخلخلا هلاق ام امأو

 ةديدش اوكب لصحي مل هنأل ،رفانتلا ليصحت يف ةّيسم( ءاتلا) نوك ركذل هجو الف هلاق ام ةحص

 نأل ةوخرلا نيبو اهنيب(اعورن مل)فورح تيمسو «اهجراخم يف امتوقل اهعم يرجي نأ سقلا اهعنم
 (ءارلا) تلق امنإو.ةوخرلا عم هنايرج اهعم رجي مل و ،ةديدشلا سابحنا اهعم سبحني مل سفنلا

 اهمساب قطن اذإ (يازلا)ب قطني نم برعلا نم نأل ؛ةلمهملا ديق نع ينغت اهتباتك نأ عم ةلمهملا
 بناج نم بيجأو .ةلمهملا انلوقب ةغللا هذه ىلع زرتحيف ،ةزمهف فلأف ةطقنب (ءاز):لوقيف

 (نيشلا) تلت اذإ لصاحلا لقثلا [وه ]فرشتسم يف ةلمهملا (ءارلا)ب دئازلا لقثلا نأ يلاخلخلا

 اهنإف (ءارلا) فالخب ،ةوخرلاو ةديدشلا نيب نكل ،ةيرهج ولو (يازلا)و لقنلا قلطمال (يازر

 تافرشتسم لقث بجوي ةديدشلاو ةوخرلا نيب (يازلا) نوك نأب اذه ضرتعاو .ةوخرو ةروهجب

 اهسمه ةهج نم (ءار)لل (نيشلا) ةدناعم نأل يلاخلخلا لوق ىضتقم ىلع تارزشتسم ىلع

 .ةوخر ةروهجب (يازلا) نأل ؛طقف اهسمه ةهج نم (يازرلل (نيشلا) ةدناعمو ،امتواخرو
 نم امهنأل رفانتلا مدع ثروأ (ءافلاو) (ءارلا) دوجو نأب يلاخلخلا بناج نم اضيأ بيجأو

 برق نإ " : ٧ييزوزلا لاق.قطنلا ةعرس ةقالذلاو 3" لفنبرم "فورح يهو .ةقالذلا فورح

 نم ابيرق القث ٨«ذَهْعأ مال ىلاعت هلوق يف نإو © " ةحاصفلاب لخملا لقنلل ببس جراخملا
 ،قلحلا لفسأ نم نيتجراخلا (ءاهلا)و (ةزمهلا) نيب اهعمجب :يأ ؛ةملكلا ةحاصفب لخيف يهانتملا

 .هطسو نم ةجراخلا نيعلاو

 ريغ اهدعبو اهحتفو ةلمهملا نيعلا ناكسإو ءاملا رسكب) " عّخْعملا " :وحنف يهانتملا لقنلا امأو

 ةجراخلا نيعلاو قلحلا لفسأ نم ةجراخلا ءاهلا نيب هعمحجل هلقن يمانتو دوسأ تبن وهو ؛(ةلمهم

 ةءارق ىلع " دهعأ ل أ " يف كلذو هالعأ نم ةجراخلا ءاخلاو _ نيترم تركذو _ هطسو نم

 ةدام نإ يدنع باوخحلا :تلق .ةزمهلا طقسيو ميملل ةزمهلا ةحتف لقنيف "شرو امأو شرو ريغ

 ) ١: ١: ٨١ صيخلتلا حورش ( يترسدل ةيشاح رظني - 7

 هدلومو .نارقلا نم هلصأ شرو بقل هيلع بلغ عاقلا ٣ نم ؛يرصلا يدع نب عفان نب ديعس نب نامثع وه -

 ٣٦٤:٤. جاتلاو ١ :٥.٢ ةياهنلا ةياغو ٢٣ :ه بيرألا داشرإ رظني .رصمب ه ٧ ماع هتافوو ه ١١٠ ماع

 ٤

 



 رئاسك تراصف قوذلا ىق تفخو هريغو نآرقلا يف ناسللا اهيلع بردت " د ه ع"

 برعلا امب قطنت ةملك اهنأ كلذو ،ةزمهلا ةدايزب لقثلا لصحي ملف ءاهيف لقث ال يلا تاملكلا

 ىلع ليقثلا وه رفانتملا نأو ،اهلك مهتنسلأ يف هللا اهقلخ مد ه ع { ةدام يعأ ؛مهلك

 .قالطإلا

 تاميم ينامث تعمتجا دقو ،لهسأ وه ام ىلإ ةبسنلاب ةليقث نوكت ةملك لكف ،ةبسنلاب امأو

 تاميم ينامث تلصحت امنإو ةفخ داز لب :ليق ،لقني مل و ٦ ه كعم نَمَم ممأ » ىلاعت هلوق يف

 نع جرخي ال ةحيصف ريغ ةملك ىلع لمتشملا ليوطلا مالكلا نإف باوجلا امأو .اهيف نزنلا بلقب

 الف _ ايبرع نوكي نأ نع ةيبرع ريغ ةملك ىلع لمتشملا ليوطلا مالكلا جرخي ال امك ،ةحاصفلا

 اهلك هتاملك تناك نإ الإ ءاحيصف هلك هبلاغ ناكو لاط ولو احيصف ىمسي ال مالكلا نأل حصي

 .تاحيصف

 تالضفلا نم امهب لصتا امو دانسإلا انكر

 امهعم تناك نإ " تالضفلا نم امهب لصتا ام عم دانسإلا انكر " نفلا اذه يف مالكلاو

 ةلضفلا نأ حيحصلاف وحنلا حالطصا يف امأو .تلضف ولو ةلضفلا نوك لاصتالاب يدارمو ةلضف

 الو ،رفانت هيف ىعدي نأ نع دعبأ وهف دانسإ نكر " دهعأ "نإب ريبخ تنأو مالكلا نع ةجراخ
 ريغ اهيف مات مالك نوكب ةحاصفلا نع ةروسلا جرخت ال نأ باوخلا كلذ ىلع مزلي هنأ اضيأ يفخي

 ،ةحيصف ريغ نآرقلا يف ةملك الو مالك دجوي ال نكل .جرخت لب كلذك سيلو ناك ولو حيصف

 رابخإلا نم هيف ام عم هب وأ هظفلب هزاجعإ نإ قحلاو ؟ ازجعم نوكي فيكف ،[ ابيعم ]ناك الإو

 يرجي )هنوك نع مالكلا جرخي الف ايمَّجع مالكلا ضعب نوك امأو [...]ىلع جراخلا بيغلاب

 يف ام اميسالو كلذ وحن وأ اربخ وأ أدتبم وأ الوعفم وأ العاف هنوك نم ةيبرعلا [تُمَس ىلع
 امنوركذي اوناك برعلا نأل تايبرعلا ءامسألاك امنإف "ىسوم" [ لثم ةيمجعلا ءامسألا] نم نآرقلا

 .ةجح عامجإلاو فرعلا [ ةعي] لب "كلذك ركذت مل ولو نآرقلا ف تركذ امك

 ةمأو كم نمم ممأ ىلَعَو َكيَلَع تاكربو انم ماسب طبخا ح واي ليق » ةميركلا ةيآلا = ٤ه نم ءزج دوه ٧٥
 > ميلأ ُّباَذَع ام ٠ ه ك ّ ر ئ ه ع ه 7۔ ور

٥ 



 [نآرقلا] ةيمست يف يفكي هنأ ضعب معز لب ،يبرع نآرقلا نأ [ ىلع ] نودحوملا عمجأ دقو
 "و ،[ ضرألا ] يلاعأ وأ تاومسلا :دارملاو " ايلعلا " عمج مضلاب - العلاو © ،ايبرع هرثكأ نوك

 ةصلخلا:يهو (فاقلا ناكسإو نيعلا رسكب) ةَصقعو صيقع عمج "صاقعلا "و ،بيغت " لضت
 ىلع طويخب ةدودشم اهرعش بئاوذ نأ دارأ لسرملا فالخ لوتفملا نثملا رعشلا نم ةعومجملا

 امف ،رئادغلا وه:صئاقعلاب دارملاو ‘هلسرمو هانثم يف تبيغت اهرعش صئاقع نأو ،اهسأر طسو

 ننملا دارملا عم صاقعلا عمج يفو ،لَسرمو نيثمو صنئاقعلا وهو:رئادغ ثالث الإ اهسأر رعش

 ةرثكب احيولت اممتدحو عم لسرملاو نيملا يف بيغت امترثك عم صاقعلا نأ ىلإ ةراشإ لسرملاو

 ،لتفي مل و ولي مل ام :لسرملاو طيخلاك يولملا :صاقعلاو لوتفملا :نيملا نأ مهضعب ركذو ،اهرعش

 نأو سأرلا يلاعأ ىلإ تعفتراف طويخلاب سأرلا ىلع دش عمجلا نأو ،ةثالثلا لمشت بئاوذلا نأو

 ىرذم عمج :يراذملا لضت :ىوريو ،رئادغلا يأ اهنم لسرمو نيثم يف اهنم صاقعلا لضت :ريدقتلا

 نم :ليقو ،هوحنو بحلا نع هوحنو نبتلا امب لازي فارطأ تاذ ةبشخ :هلصأو طشملا :دارملاو

 هلعجتو طيخب هدشتو ،سأرلا طسو يف اهسأر رعش نم ائيش ةأرملا عمجت نأ برعلا ءاسن ةداع

 ئمسييو {ءاروزلا هقوف لسرملاو نملا ءاخرإب هنرتسيو \ةصيقعو ةباؤذو ةريدغ هنومسيو ؛ةنامرلاك
 اميسالو ©‘‘ تارزشتسم " ظفل طويخلاب دشلا ىلع ليلدلاو .ةباؤذو ةريدغ لسرملاو نملا اضيأ

 هب طبري طيح :"رصاقع "و كرعش :صاقعلا نإف "صاقملا " ظفل [ امأو ] .يارلا تحت نإ
 .ملعأ هللاو ،بئاوذلا فارطأ

 ةبارغلا باب
 برعلا لامعتسا سنؤي هنإ ثيح نم هل يه ةعوضوملا نيعملا ةرهاظ ريغ ةملكلا نوك يهو

 نيدلوملا دنع وأ ءاملعلا دنع سنؤي مل ولو ،نعملا ةرهاظ تناكل امل مهلامعتسا سنأ ولو .اهل

 ناويحلا تهبشأ امل برعلا لامعتسا سنؤي مل امنأل ةيشحو اضيأ نيعملا ةرهاظ ريغ يه لا ىمستو

 لامعتسا رثك ولو "ةيشحولا "و " ةبيرغلا " مسا اهمزل كلذك تناك اذإو يشحو وه يذلا
 ملعت مل اهيناعم نأل لمجلاو لكشملاو نآرقلا يف هباشتملا ج رخ و ،ةماعلا وأ اهل نيدلوملا وأ برعلا

.هليصفت يف لمجلا ملعي امنإو ،اهيلع ةلالدلا مدعل



 ابيرغ ظفللا نوكي نأ :ةحاصفلاب ةلخملا ةبارغلاب دارملاف "موق ىلإ ةبسنلاب توافتت ةبارغلاو

 موق دنع هفراعت نم لقأ ال ذإ روصتي ال هنإف ،مهلك برعلا ىلإ ال مهلك ءاحصفلا ىلإ رظنلاب
 ررقت امبو ،ثيدحلاو نآرقلا بيرغ ةحاصف تتبثف سةحاصفلاب لخي امم معأ ةبارغلاف ؛هب نوملكتي

 ءاحصف نم موق دنع لامعتسالا سونأم هنأل حيصف ''« ناَرحاَسل ناذه نإ » ىلاعت هلوق نأ ملع

 ناكس نم مهلك صنخلا بارعألا ىلإ رظنلاب وه امنإ ةحاصفلاب َلخملا عملا روهظ مدعو ،برعلا

 امأو نيدلوملا رابتعا وه امنإف حدملا ماقم يف امب ظفللا فصو اذإف ؛يداوبلا ىلإ رظنلاب ال يداوبلا

 :نامسق ةبارغلا مث .حدم الو حدق الف ةيدابلا لهأ نم صخلا بارعألا ضعب رابتعاب

 ىيف وأ ةغللا بتك يف هنع ثحييف ءهانعم ىفخيف لامعتسالا ليلق ظفللا نوكي نأ امهدحأ

 ءاذك نيعل عضو اذك ظفل نأ دجويف ،ةغللا ظافح هنع لأست وأ كلذ وحن وأ راعشألا نيواود

 .هلامعتسا ةلقل لب هيف فرصتل هؤافخ نكي ل و

 نم برغأ اذهو ،ديعب هجو ىلع جيرخت فلكتب الإ هيف فرصتل هانعم رهظي ال نأ :يانلاو

 لوق يف "ىتشرحلاك ٠ لوألاف ؛ةغللا بتك يف هدوجو مدع عرف ديعب هجو ىلع هجيرخت نأل ؛لّوألا
 :برضلاو ضورعلا فوذحملا براقتملا نم نسحلا ابأ ةلودلا فيس حدمي بيطلا يبأ

 '" بّنستلا فيرش ىَشَرَبا ميرك { بقللا رغأ ملسالا كرابم
 يبأ نب يلع" مسال هتقفاوم عم ًولعلاب رعشم " ئلع"همسا نأ همسا ةكرب هجو مسالا "كرابم" 0

 " يهو [َئلع ةينك هتينك ةقفاومل ناك مث علعلا]ناكل هللا مسا ةقفاوم ليق ولو ،ليق اميف "بلاط

 فيس " وهو بقللا روهشم :بقللا [رغأو ] .يلع مسالو هللا مسال همسا ةقفاومو "نسحلا وبأ

 ءايسابع هنوكل "فيرش ٠و امماقلأب [ .... نادمح نب هللا دبع نب يلع ] اضيأ همساو " ةلودلا

 سيلو ةيحيرصت [ةراعتسا وهو ]روهشم لك وأ ضيبأ لكل ريعتسا ضيبأ رغأ سرف :رغأ لصأو

 :(فلأاهدعب نيشلا ديدشتو ءارلاو ميحجلا حتفب) "ىتشَرلا٬و .ليق امك ةيببسلاو ،السرم ازاجب

 اًمهرحخسب مُكضزرأ نم مُكاَجرْخُك نأ ناديري ناَرحاَنسَل ناذه نإ اولاق « :ةميركلا ةيآلا - ٦٢ نم ءزج هط ةروس ۔-اا

 ه ىنملا كتقيرطب اذ
 حرش رظنيو . ٢١ :١١٨ نيلرب ق عبط ك يصي رتيد خيرديرف :حت يروباسينلا يدحاولا حرش ©ناويدلا رظني - 12

 ٢ : ٦١٩ ،١/٦٨٦١0ط توريب ةيملعلا بتكلا راد ييبسلا ىفطصم
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 نب ىسيع ةمقلع يبأ لوق يف " اوُعقثَرفا "و "مئأكأكَتك "و .هتبارغل حيصف ريغ ظفل وهو .سفنلا
 مك ؤكأكت يلع متأكأكت مكلام) :[ هيلع سانلا عمتجاو ،رامحلا نم طقس نيح] "يوحنلا رمع

 حاحصلا يف كلذ ركذو ،[ ينع اوقّرفتو اوّحنت "متعمتجا يأ ] (يتع اوعقنرفا {ةنج يذ ىلع
 ضعبب رم ةمقلع ابأ نإ :ظحاجلا نع [ "ثيدحلا بيرغ يف قئافلا ردبلا يف ] :يرشخمزلا لاقو

 ؛هنذأ يف نونذؤيو همامإ نورصعي موق هيلع بثوف ءارفصلا نعي (ةَرم) هب تجاهو ةرصبلا قرط

 يذ ىلع مكؤكأكت يلع متأكأكت مكل ام) :لاقف "مهيديأ نم تلفأف ،نونجملاب لعفي امك نعي

 كلذ نيب عمجلا نكميو ، " ةيدنهلاب ملكتي هناطيش نإف هوعد" :مهضعب لاقف & (نيع اوعقنرفا ةنج

 . هب ءارفصلا ناجيه رامحلا نم طقس هنأب

 [ زجرلا نم] :جاجعلا لوق يف جرسمك :يناثلا
 اَجَرْبأ فرطو قاب رغأ اجلفُم احضاو تدأ ناما ء 2 ٥ و ُ ٥ م ٥ ع -{ م ٤ ٥

 'ثاَبَرَسُم انسرَمَو امحاقو اجُجَرُم ابجاَحَو ةَلقُمَو

 " تدبأ " يفو 0" نمز " عمج هدعب ةلمجلل فاضم هلبق امب قلعتم بوصنم فرظ " نامزأ "

 ةلمجلاو اهريمض ! تدأ ! يفو ،ةأرما مسا أدتبم " نامزأ ا :ليقو هتبوبحم لإ دئاع ريمض

 ىعم " اجلفم " و ،نّسلا وهو ضيبأ يأ حضاو ءيش نعم " احضاو " و \ترهظأ نيعملاو .ربخ

 هضايب قدح : " اجربأ ! و انيع " افرط !" و كضيبأ : ." ؤ رغ أ " و امهنيب ةحسنفب رخألا نع دَعْنُم

 نيعلا ضايب " ةلقملا " و ،هداوسب هضايب قادحأ ( ءارلاو ءابلا حتفب ) " جربلا " و ،هلك هداوسب م م ص

 © ريعبلا فنأ : 7 نيسلا رسكو ميملا حتفب) نيسزلو 3داوسلا نم رصبلا عضوم وأ اهداوس عم

 هلمعتساف اقلطم فنألا ىلع هقلطأ امامز هل تلعج+ : " هتنسر ! و كنس رلا عضوم يأ ناكم مسا

 ىلع هيبشتلا نم ىلوأ انه اذهو امهدحأ وأ دييقتلاو قالطإلا ةقالعل الَّسرم ازاجب ةبوبحملا فنأ يف

 الو ةنيز الو هفنأ يف لامج ال ذإ ؛ريعبلا فنأب ةحودمملا ةبيبحلا فنأ هيبشت نسحي ال ذإ ةراعتسالا

 . :١٠٦ ه يلكرزلل ما ااعألا رظني 6كه ١٤٩ ةنس يقوت 7

 رظنيو ٢: ٢٣. ١٧٩١قشمد سلطأ ةبتكم كيلطسلا ظيفحلا دبع .د :حت هحرشو يعمصأل ا ةياور ناويدلا -ا

 ٢٩. :ص ٢ ، ١٩٧٩. ط دادغب ىثملا ةبتكم ،رتير تومله :حت يناجرحخلا رهاقلا دبعل ةغالبلا رارسأ

 ٨

 



 ال لاح لك ىلعو .غلبأ ةراعتسالا نأ اميس الو امهنم الك نأ يف هفنأب هيبشتلا قلطم يف ةدئاف

 "و ،سّوقت عم لوطم هللا نم ققدم نعمي " اججزم "و ،ريعبلا فنأ مساب هفنأ نع ريبعتلا هل نسحي
 .دوسأ :يأ محافو محفأ وهف ةموحف ( مضلاب) ءيشلا محف :لاقي .دوسأ رعش نعممب " امحاف

 و .ليق امك ةبارغ هيف ىَعَدُت نأ نع الضف ،"رمات "و " نبالك " ابسن الو محفلاب اهيبشت سيلف

 فويسلا هيلإ بسنت دادح وهو جيرس ىلإ بوسنملا فيسلا نعمي ٥١ديرد نبا دنع " اجّرسم "
 لوعفم مسا وهو { ٦١ةديس نبا دنع ناعمللا يف جارسلاك نيعم وأ ،ءاوتسالاو ةقدلا هبشلا هجوو

 ةبسن :هتقّسفو " ميمت " ىلإ هتبسن يأ هتممت :كلوقك ،لصألا ىلإ ةبسنلاب (ديدشتلاب) "لعف " نم

 وأ يجيرسلا فيسلاك ارئاص:يأ ةروريصلل ( ءارلا )رسكب هنإ :لاقي امك ال ،قسفلا ىلإ
 ظافح دنع كلذف ،ديعب نم هذخأف ،هيبشتلا ىلع لدي ال ةبسنلا درب نأ دعبلا هجوو «جارسلاك

 الو ،اذكل اذك ظفلو ،عبسلل " دسأ " ظفل نأ دحت امك ،نعملا كلذل " جّرسم " ظفل نأ ةغللا

 بتك يف اذه ركذ نأل ؛جيرختلا اذه رهش نأ دعب هدوجو ربتعي الو ،ةغللا بتك يف كلذ دحجت

 نبا ىمعألابو نالف لجرلاب دارملا ذإ ريسفتك لب ةيوغللا ظافلألا عمج سفن نم سيل هظفحو ةغللا

 . موتكم مأ

 وأ ،لوألا مسقلا نم نوكيف هنسح يأ ههجو هللا جرس نم " اجرسم " نوكي نأ زوجيو

 "" ێعمم. " جرس "" دجوي ال هنآ كلذو ؛هيف نحن يذلا يناثلا مسقلا نم نوكيف جارس اذ هلعجب

 اذ هلعج نعم . جرس . دجوي الو ،اليلق الإ . عقنرفا . و " أاكأكت "" دجوي ال هنأ امك " ٠.ًتح ع

 ىلع هلمحب قيقح جارس اذ هلعج ههجو هللا ج رسل رهاظلا ێعلملا نإف ©&فرصتلا اذم لا جارسلا

 "هنسح" نعمي هللا هحجَّرس . دوجوو ،كديعب هجو ىلع جيرخت ناعمللا ق ةمباشملاب جارس اذ هلعج

 سانلا لامعتسا نم ىتأ هنآ ناكمإل هتحاصف بح وي ال امهوحنو ١ "سورعلا جات و ةغللا ناويد ق

 ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ،ةغللا ةرهمج رظني ه ٢٦٢١ ةنس ىقوتملا يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه !5

 .ه ١ /١٢٤٥ ط نكدلا دابآ رديحب

 دهعم راجنلا يلع دمحم :حت - مظعألا طيحملاو مكحملا رظني ه ٤٥٨ ماع ىفوتملا هديس نب ليعامسإ نب يلع وه !6
 6١٩٧٣/١© ٧ :١٩٦٢ ط ۔رصم ةيبرعلا تاطوطخملا

 . يديبزلا يطساولا ييسحلا ىضترم دمحم ديسلا ضيفلا يبا نيدلا بحم يوغللا مامإلل - 17
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 : ٨يقوزرملا لاقو ‘بيرغ هنأب نيمدقتملا مكح دعب ةغللا بتك يف رهشوأ ،نعملا كلذب هل

 الب " جارسلا"ىلإ بسن نإ هنأل؛ سايق ريغ ىلع جارسلا ىلإ بوسنم اضيأ يرسلا فيسلا

 ءارلا دعب ءايلا ديدشتب ) يجيرسلا سايقلاف جارس ريغصت ىلإ بسن وأ يجارسلا سايقلاف ،ريغصت

 يذلا فيسلا نعم يجيرّسلا نوكي نأ زاج وأ ، " جارس " فلأ نع ءايو ريغصتلا ءاي هيف نوكتل (
 هنتسح يأ كرمأ هللا جرس :[كل مهدحأ لاق] ،جارسلاك هئافصل ءيضي يأ جارس وذ وه

 . "ناويدلا "و "" جاتلا " دنع م ام دح ىلع ێعلملا اذهل تابثإ اذهو 5كهرّونو

 [هلامعتسا باعي انسح ابيرغ] نوكي نأ :لوألا .اضيأ نامسق حبقلاو نسحلا رابتعاب ةبارغلاو

 وهو { " ًرطَمقا "و " ًرَحَمشا"و نيلجرلاو نيفكلا ظيلغلا " ثبنَرَشُك " ] قوذلا يف هتمارك مدعو

 احيبق ابيرغ نوكي نأ :يياثلاو .ثيدحلاو نآرقلا بيرغ هنمو "مهمالك يف [هنم نسحأ مظنلا يف

 ق ديرفلل "ثشيحجك ! اظيلغ ايشحو وأ ارغعوتم ىمسيو ،فقوذلاو عمسلا ق هلقثل هلامعتسا باعي

 .ملعأ هللاو ،طلتخا رمألا " جحخلطا "و ةنسح ةلصخ

 ةحاصفلاب ةلخملا ةفلاخملا باب

 ولو "ىيأي بأ" بابلا نم سيلف لامعتسالا ذوذشلا وأ ةرورضلل فرصلا سايق ةفلاح يهو

 "١ روعي روَع "و رسكلا ع راضملا سايقف امال وأ انيع قلح فرح الب اعم عراضملاو يضاملا حتف

 "" سايقلا "" ططق "و " ةاحتسا "" سايقلاو اضيأ " ذوحتسا " و"راعي راع "" سايقلاو حيحصتلاب

 ولو ةزمه الو افلأ ءاملا بلق ساقي ال ذإ 3 "هام "و "لهأ " سايقلا " ءام "و " لآ "و " طق
 سايقلا فلاخ ولو حيصف تاملكلا هذه لثمف ؛ة زمه ءاملا بلق الو افلأ كلذ دعب ةزمهلا تبلق

 ذاش ريغ هن "ياي " ق ليقو .الامعتسا ةحيصف اسايق ةّداش يهف \ عضاولا نع كلذك تتبث اهنأل

 يف ةياغ ناك ناهبصأ لهأ نم يقوزرملا نسحلا نب دمحم نب دمحأ يلع وبأ مامإلا وه ١: ٢٦٥ ةيغبلا يف يطويسلا لاق _18

 راعشأ حرشو ك تايلضنفلملا حرشو ةسامحلا ح رش :اهنم ةديدع فيناصت اكرات ه١٢٤ةنس يفوت ،ةنطفلاو ءاكذلا

 .ليذه

 



 (رسكلاب) يبأ عراضم (رسكلاب) " يبأي " نع هب نغتسا (رسكلاب) يبأ عراضم هنإو ،اسايق
 وحن ق رثؤي م ولو عراضملا حتف يق اذه رثأف قلح فرح فلألا نإ وأ ،(حتفلاب) " ىبا ع راضم

 . ١٩١ :س ةيماللا حرش "" يف كلذ -ل ّ [ دقو [ ©" ىتأ "

 " وأ " رمع " لثم فرصت وأ روصقملا ةمتو معدملا كفت نأ ةحاصفلاب ةلخملا ةفلاخملا لاثمو
 ٢٠ ع . . - . " ع

 : مجنلا يبأ لوق ضعب لثم ،ةرورضلل " دمحا

 لزجلا بوهولا لضفلا عساولا للخلا ولعلا هلل دمحلا

 لوألا مسقلا درفلا دحاولا للجلا ملعلا هلل دمحلا

 لباق ابر سانلا كيلم تنأ .للجلا ولعلا هلل دمحلا

 يفنت ةعسلا يف حابي الام تحابأ امك ةرورضلا نأ مهوتت الو ،(ماغدإلاب) لجألا :سايقلاو

 الامو اهنم حبقي ام :ليق لب سةحاصفلاب لخم رئارضلا نم حبقي ام لب ةحاصفلا مدع اهبحاص نع

 ريغ ماغدإلا كفو ،ةسيقم ريغو ةسيقم :ةرورضلا : "نيدلا ماصع لاقو ،َلخم امهالك اهنم حبقي

 مجنلا يبأ ىلإ هجوتي امنإف فعضلاو حبقلا نم تبثي ام لكو ،ةحاصفلاب ةلخم ةسيقملاريغو ،سيقم

 (ماغدإلاب) َلجألل الصأ (كفلاب) "للجألا" نوك سيلو ،ىلاعتو كرابتو كت هللا مسا يف ال كف ذإ

 ةيدقعلا شّتفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ رظني .ةءاربلاو ةيالولا ةديصق اضيأ ىعدتو رضنلا نبا ةيمال حرش ٥!

 ٧٢٣ ص ١٩٩٦© كرئازحجلا ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن ©نتنيو رصانلا نب ىفطصمل

 دنع دقو 3ادّصقمو ازاَجر ناك يلجعلا ثراحلا نب ةدبع نب هلا ديبع نب ديبع نب ةمادق نب لضفلا مجنلا وبأ وه ٥

 ص ،قشمد يرونلا ةبتكم تاروشنم ،جارف دمحأ راتسلا دبع :حت ،ييابزرملل ءارعشلا مجعم رظني .جاجعلا ىلع ةعامج
 ١٨٠.

 _ه ه٢٧٨) ،ناسارخ ىرق نم نييارقسإ ىلإ ةبسن يبارقسإلا هاش برع نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ماصع وه -ا

 . ديحوتلا ۔و ٠ قطنملا ف شاوحو حورش مو ٠ بدألا نازيم .و لوطألا ۔:اهنم ةديدع ابتك فلأو ملعلاب رهتشا عه ٤٥
 مجعمو ٧٧: نونظلا فشكو ٢١١: ٨ بهذلا تارذشو ٦٦ يلكرزلل مالعألا رظني عسوتلل " وحنلا ۔و

 ١٣٣. تاعوبطملا

١ ١ 



 "للجألا" :لاقي الو .عوضوم ريغم لك لصأ اذكو روجهم لصأ هنأل ،هل ةحاصفلا تبني

 ةدام امهالك (ماغدإلاب) "لجألا"و ( كفلابر "لجألا" :لوقن انأل ةبارغلا يف لخاد (كفلاب)

 نم لاح (نيونتلاب) " ابر "و .اهعم فرصت امو هنم تفرصت امو روهشم دحاو ىنعم يف ةدحاو

 نم الاح هنوك زاجأ اقلطُم ربخلا نم هئيجمو أدتبملا نم لاحلا ءيجم زاجأ نمو ،كيلم يف رتتسملا

 نأ ىلع اذهو ،ةرورضلل بصنلاب نون نكل دوصقم وهو فوذحم فرحب ىدانم هنإ :ليقو ،تنأ

 ات وه كلذ ىلعو سربخلاب حصل نّوني مل نإ ،ةحودنم تناك ولو رعشلا يف درو ام ةرورضلا
 ءايلل فاضم ىدانم نّوَنُم ريغ وه ليقو سنج تنأ ظفللا نيعأ ىدانملاو هنم ءادنلا فرح فذح

 .ملعأ هللاو . افلأ ةبولقمملا

 .هنم دارملا نعملا ىلع ةلالدلا رهاظ اهلك هيف قلا تاملكلا بسانتم بيكرتلا يوق هنوك يه

 الو ،ةبيرغ الو ،اهنيب اميف اهفورح ترفانت ةملك هيف نوكت ال نأب اهلك هيف يلا تاملكلا حيصف
 ولو اهتيلات عم امهادحإ ادعاصف ناتملك هيف ترفانت وأ بيكرتلا فيعض ناك نإف ؛سايقلل ةفلاخم

 لب كدارملا عملا ىلع ةلالدلا رهاظ ريغ وأ ابسانتت مل و اهفورح نيب رفانت ال امتاذ دح يف تناك

 .ملعأ هللاو .حيصفب سيلف _ ةحيصف ريغ هنم ةملك تناك وأ ادقعم

 بيكرتلا فعض باب

 ةفلأ عم بيكرت فيلأتلا نأل معأ بيكرتلاو {ماتلا بيكرتلا انه دارملاو فيلأتلا فعض لاقيو

 نسحي ثيحب نيتملكلا قوف ام عمج وأ ىرخأ ىلإ ةملك مض :اقلطم بيكرتلاو ةفيعض ولو ام

 نوناقلا فالخ ىلع مالكلا ءازجأ بيكرت نوكي نأوه هفعضو ام ةفلأ لصحت مل ولو توكسلا

 [ تأ ] كلذ حاضيإو درطملا سيقملا هنإ :نولوقي نيذلا ةاحنلا مظعُم نيب اميف رهتشملا يوحنلا

 ءحصفأو َحصأ] هولعجو اوراتخا ام هنم اوراتخاف برعلا مالك اوحقصت هيوبيسو ليلخلاك ةاحنلا

 [....] برعلا نإ :" لوطألا " يف نيدلا ماصع لوق كنمهوي الف ،‘فيعض هريغو يوقلا [ وهف
١٢



 امهريغو هيويبسو [ ليلخلا ] [هحرش ] امك يوحنلا نوناقلا نأل مهيلإ ال مهمالك حفصت نم ىلإ
 نأ بلاغلاو ،مهحالطصا يف ةاحنلا ثدحأ ام اوفرعي مل ولو ،مهتغل نوناق وهو ؛برعلا هفرع دق

 برقل روهمجلا ريغ عم نوكي دقو ،حيصف ريغ ناك هوعنم امب ةاحنلا روهمج عم باوصلا نوكي

 ام ربتعا حجرم الو روهمجلا يأر نييأرلا دحأ نأ تبني مل نإو ،هدهاوش روهظو ةغللا ىلإ هلاقم

 نييرصبلا بهذم حجري :ليقف حجرم الو نوِيفوكلاو نوييرصبلا فلتخا نإو ؛ةغللا ىلإ برقأ وه

 ليلقلا بيرغلا ليلدلاب نوفتكي نويفوكلاو ‘برعلا مالك نم ريثكلا يوقلا ليلدلا نودّمعتي مهنأل

 .نييرصبلا ديلقتب نيدبعتم - دب الو - انسلو فقولاب ليقو

 روهمجلا ريغ ةءارق تسيلو ،ةحوجرم نوكت ال روهمجلا ةءارق نأ ""ماشه نبا "راتخا دقو

 زوحت ال روهمجلا ةءارق نم ريثك لب ،اهتلدأب اهتحصلو اهل روهمجلا ةزاجإ ناكمإل ةحاصفلا يانت

 ريسفتلا دري اذكو ،فيلأتلا فعض ىلع اهلامتشال "يرشخمزلا اهدر اذهلو ،ةاحنلا روهمج دنع

 ال امكح و نيعمو اظفل ركذلا لبق رامضإلا بيكرتلا فعض نمو .فيلأتلا فعض ديفي يذلا

 ركذلا لبق رامضالا بوجوب عضاولا مكح اذإ ام هنمو \ةحاصفلا نع جرخي الف ضرغل امأ ضرغل

 ةةحاصفلاب ًلخيف ضرغل ال هميدقت [رطخلا] نمو تباثلاك ةلعل فوذحملا نأ امك ،حيصف هنإف

 درو امي نيللعم ينيج نباو "؛شفخألا هزاجأ ولو حيصف ريغ اذهف " اديز همالغ برض " :وحن
 ،كلذ ىلع هرهاظ درو امب نيلدتسم لعافلل هئاضتقا ةدشك ةرات لوقنملل ءاضتقا هديس [نبا دنع

 يف ةلخدُم ةاحنلا ضعب ةزاجإ سيلو "ليهستلا حرش يف كلام نباو رهاقلا دبع امهقفاوو

 ( _۔۔-ه ٧٦١ / ه . )٨ يلبنحلا نيدلا امج خيشلا يراصنألا ماشه نب هلا دبع نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع وه _22

 ةاعولا ةيغب رظني .ةصالخلا ةءارق نع ةصاصخلا عفر » و " ليهستلا حرش ٠ و ٠ بيبللا غم ٠ :اهنم ،ةديدع تافنصم هل

 ٦٨:٢ يطويسلل

 ٥٢٨ _) يرشخمزلا هللا راج مساقلا وبأدمحأ نب دمحم نب رمع نب دومحم :هنأ ٢٧٩:٢ يطويسلل ةاعولا ةيغب يف ءاج 3

 ٠ رارسألا عيبر ٠خ وحنلا يف لصفملا ٠٠ فاكلا ٠ هفيناصت نمو .( ه

 ةاعولا ةيغب رظني ٢٢٠١ وأ ١٢ه ةنس قوتملا طسوألا شفخألاب بقلملا يخلبلا ةدعسم نبا ديعس نسحلا وبأ وه 24

 ١ :٥٩٠. يطويسلل

 نبا ۔ فنصملا حرش ):يلي ام " دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست " باتك ةمدقم يف تاكرب لماك دمحم ققحملا ركذ _"5

 .يروغاشلا باهشلا هذيملت دنع الماك ناكو ،هلَمك هنإ لاقيو لعفلا رداصم باب ىلإ هب لصوو ليهستلا ۔ كلام
١٢٣ 



 ىزج هنمو نفلا يف ةودق ناك ذإ حيصف هنإ [ يأ ] كلذ رهاقلا دبع نم ضعب ذخأو ةحاصفلا

 [ عيرسلا نم]:هلوقو ، [ ليوطلا نم ] ""تيبلا .ماح نب يدع ينع هر
 "'عاتصب ًاعاص ليكلا هنإ ىدث { ابنصُم باحصأ ىمع اَمَل

 [ليوطلا نم ]:هلوقو [طيسبلا نم] ""(تيبلا) هناليغلا ابأ هونب ىزج :هلوقو

 ""بناج َلُك نم رج ام ىع ريعز { هوق نموي له يرغش تيل الا
 بر يأ ،لعفلا ردصم ىلإ ريمضلا ةرب وأ كلذ ذوذشب ليقو ،وحنلا يف هتركذ امت كلذ ريغو

 مدقت نم قباسلا لعفلا ردصم ىلإ ريمضلا اولعج دقو ،يناثلاو لوألا يف نايصعلا باحصأو ءازجلا

 عجرملا نوكي نأ اظفل ركذلا مدقت يفو . "4 ىوقل ُبَرقأ وه اولدغا)لىلاعت هلوقك عجرملا

 . " هبر امالغ برض "و 3" هللا همركأ ديز "و 3" همالغ برض ديز " :وحن ،احيرص هب اظوفلم

 هلبق هركذ يضتقي ام كانه نكل هلبق هب احّرصم ريمضلا عجرم نوكي ال نأ يونعملا ركذلاو

 3" ديز همالغ برض " :وحن ؛هب لوعفملا ىلع ميدقتلا [ يضتقت ] لعافلا مدقت ةبتر نوكك

 &" اديز هَمهرد تيطعأ " :وحن ،يناثلا ىلع ميدقتلا [ بلطتت ] لوألا لوعفملا ةبتر نوككو
٥ 
 نمضتم لعفلا نإف.ىَرقَل برقأ وه اولدعا)لىلاعت هلوقك عجرملل قباسلا مالكلا نَمضنكو -

 م

 هدلو هلمكأ مث نميلا ىلإ هجوتو هعم حرشلا ذخأ ةفيظولا هنع تجرخ اّملف ،هناكم هنوسلجي مهنأ نظ فنصملا تام اَملف

 ( ...يدفصلا اضيأ هلّمكو باتكلا رخآ ىلإ رداصملا نم نيدلا ردب

 .ينايبذلا ةغبانلا ىلإ تيبلا اذه مهضعب بسن .(لَعَف دقو تايواعلا بالكلا ءازج “ متاح نب يدع ينع هبر ىزج) 5

 :وه ةغبانلا همظن يذلا تيبلا ردص نأ ةجحب يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ هبسن رخآلا مهضعب َنكل , .١٦٠ ناويدلا رظني

 جاحلا نب ىفطصم:حت ،ينازاتفتلل" لوطملا " رظنيو \ح٢:٢٦ يلكرزلل مالعألا رظني .( ضيغب لآ سبع اسبع هللا ىزج)
 ٢٨:١ ،٩٩٩١/رئازحلا ةعماج .ماجحوي رصان دمحم .د/أ فارشإب ريتسجام ةلاسر {ةدومح ريكب

 ٢٨:١ = لوطملاو ،٤.:١.،يدادغبلل بدألا ةنازخو ٣٢٢٢تايلضفملا رظني 77

 رظني .دعسلا نبا طلس ىلإ تيبلا اذه بسني .راًمنس ىزُحُي امك لعف نسحو " ربك نع ناليقلا ابأ هونب ىزج - 8

 ٩٨:١ صيخلتلا حورشو ١٤٢:١. يدادغبلل ةنازخل
 ١٤١:١ يدادغبلل بدألا ةنازخ رظني .يلذهلا يدرقلاةرم يبأ ىلإ تيبلا اذه بسني ؟

 ناتش مكمرحي انو طسقلاب ءاذَهُش هلل نيماو اوئوُك اويآ نيذلا اهيأ اي ةميركلا ةيآلا( ٨ نم عزج ةدئاملا), ةروس _

 «ةولَمْعَت امب ريبخ ةللا نإ ةللا اوقئاو ىرقلل برقأ َوُه اولدغا اولدعت انأ ىلع مق
 ً 8ً ١٤

 



 وأ ثوروملا يوبأ يأ "'(هيوبألوزل ىلاعت هلوقك .ابيرق امازلتسا هل قباسلا مازلتساكو ،هردصمل
 .اديعب امازلتسا وأ ثوروملا تيملا ىلع لدي وهو ثاريملا نايب يف قباسلا مالكلا نإف ،تّيملا يوبأ

 .َيشعلا ليلدب سمشلا يأ "" باَححلاب تّراَوَت ىتحل ىلاعت هلوقك
 الإ ،هلبق هركذ يضتقي ام كانه سيلو ريمضلا لبق هب احرصم نوكي ال نأ يمكحلا ركذلاو

 كرمضملا رهاظلا عضو يف ءيحت ضارغأل هاضتقم فلوخو همدقت مزلي عجرملا نأ عضولا مكح نأ

 "٢«ةَحأ هللا َوُه لق » وحن نأشلا ريمضو زيمتب رسفملا ٠ معن » باب ريمض يمكحلا ركذلا لاثمو

 الجر هتر"و ،حدملاب اصوصخم ٠ ديز ٠ انلعج اذإ " ديز الجر معن "و ،نأشلل ٠ وه " انلعج اذإ

 " ةحاصف اعيمج نويوحنلا هيلع يذلاو ؛ليصفتلاف لامجإلا ةتكن ةئالثلا ىف ةمكحلاو &" هللا همركأ

 يف ةنكن دصق يزجي سيلو قحلا وهو &" اديز همالغ برض " ةحاصف مدعو 5" ديز الجر معن
 هيف تلخد انه مالكلا نأ تملع دقو احيصف امب نوكي نأ نع الضف هبابو ريخألا لاثملا اذه

 .ملعأ هللاو ،هب لوعفملاك تالضفلا نم هوحنو هيلإ فيضأ ريمضب ليثمتلا صف تالضفلا

 قوق ءاسن نك نإف نينألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف ةللا مكيصوي » :ةيركلا ةيآلا ١١ نم ءزج ءاسنلا ةروس ةا ۔۔ه 2 . 2 ٠ ,2 .ه ٨ِ د ٠ , ! ٥ . ه“-. ه و ح - .
 نإق نو هل ناح نإ ةكرت امم سْسُسلا امهنم دحاو لكل هيوبانو فصنلا اَهنَق ةدحاو تناك نإو كر ام انت َنُهلَق تت
 مكؤاتآ ند ؤأ اقب يصوي ةيصو دمب نم رسلا هئال ةوخإ هل ناك نإف ثلثلا هالق هاوبأ هقروو ةنو ةل نك م
 : ئبْكح اًملع تاك ةلا ي هللا نم ةضيرم امفت مكل برقأ مهأ ةورذ ا مُكؤانتأو
 ) باجحلاب تراوت ىتح ينَر ركذ نَع رْيَخْلا بح تبح ينإ لاقف » ةيآلا ٢ نم ءزج ص ةروس 32
 . 5 ١ةيآلا صالخإلا ةروس 73
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 تاملكلا وأ نيتملكلا رفانت باب

 نإو ،ةرفانتم فورح[ عباتت ] ةملكلا يف نكي مل ولو تايلاوتم اب قطنلا رسعتي نأ وهو

 ةحاصفلا [ نم جرخ ىرخألا] عم اهتلمجب ةملكلا ترفانتو اهسفن يف ةملكلا فورح ترفانت

 [ زجرلا نم رعاشلا لوقك ] سايقلل ةفلاخم وأ ةبيرغ تناك نإ اذكو
 ّ ٥٢ م . م ٥ . و ٤ ٣

 وبق بزح ربق برق سيلو رفق ناكمب برح ربقو

 حاص فتاهلا هل لاقي نجلا نم [ اعون نإ ليق ] «رفانتم يناثلا رطشلا نم "سيل" دعب ام نإف

 ،©تيبلا اذه يلا كلذ لاقف ‘تامف نايفس يبأ نب ةيواعم دج ةيمأ نب برح ىلع مهيف دحاو

 مالكب آلإ زوجي الف داهشتسالا امأو دحأ لك مالكب اذكو قافتاب زئاج يجلا مالكب ليثمتلاو

 مالكك مهمالك ناك تتح برعلا ناسل اوسرام دق مهنأب قثوي ال نحللاو ،ممب قوثوملا برعلا

 هنإ لاقي تيح اهنج نم هنأ ملعي نيأ نم نكل مهب قثوي هنإ:برعلا دالب نج يف ليقو ،برعلا

 ێشيرق نم ريع يف جرخف ، نجلا هل ودبت ابوحصم ناك ةيمأ نأ ٠ "يدوعسملا ركذو.سرام
 تبرض مش .انالف متلتق :تلاقو ،اهرأثب بلطت ىرخأ ةّيح مه تضرتعاف ،اهولتقف ةّيح مهب ترمف

 تءاج اهوعمج املف .ديدش ءانع دعب. الإ اهيلع اوردقي ملف لبإلا ترفنف بيضقب ضرألا

 ملف امترفنف ةثلاث تبرضف تءاج مت كليللا فصن دعب الإ اهيلع اوردقي ملف ترفنف ،ةيناث تبرضف

 له " :ةيمال اولاقف ،اهيف ءام ال ةزافم يف مهو ءانعو اشطع نوكلهي اوداك يح اهيلع اوردقي
 ١ .اهلعل :لاق " ةليح نم كدنع

 اكشف ،ءابخ يف خيش ىلع ىتأ تيح هعبتاف دعب ىلع ران ءوض ىأرف ابيثك زواج تح بهذ مش
 .اعبس مهللا كمساب :لقف مكتءاج نإف بهذا :لاقف ،ايتج خيشلا ناكو ،هبحصبو هب لزن ام هيلإ

 ابت :تلاقف ،كلذ اولاق ،ةيحلا ممتعاج املف .كلذب مهربخأف ،ةكلهلا ىلع اوفرشأ دقو مهيلإ عجرف

 رهاقلا دبعل زاجعإلا لئالد رظنيو ٠١٩٦٨، ١ :٤٨ توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ظحاجلل نييبتلاو نايبلا رظني 34

 راد٬يوزقلل حاضيإلا رظنيو . ٧٤:ص . ١/٢٨٩٦١ط .قشمد ةبيتق راد.ةيادلا زياف .د ،ةيادلا ناوضر .د :حت يناجرجلا

 ٤٧ ص ؤ‘توريب ةيملعلا بتكلا

 توريب رداص راد سابع ناسحإ .د :حت { ناكلخ نبال نايعألا تايفو رظني .خرؤملا نيسحلا ني يلع وبأ وه 35

 ١٦٨. ٢٦:٣٢:١١ ۔۔ ٢٨٧٢:٤ . ٢٣٠٩:٥ .
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 ةدج سمش دبع نبا ةيمأ نب برح مهيف ناكو ،مهلبإ اوذخأو تبهذ مت ؟اذه مكملع نم !مكل

 :هيف اولاقو ،ةروكذملا ةيحلا رأثب كلذ دعب نجلا هلتقف ،نايفس يبأ نب ةيواعم

 ربق برح ربق بق س رقَق ناكم برح ربقو
 اذهلو ،رفق ناكم يف برح ربق نوك ىلع فّسأتلاو رّسحتلا دارملاو رابخإ تيبلا ظفلو :ليق

 رَسحتلا يف ةدايز هربق برق :لقي مل ذإ رمضملا عضوم رهاظلا عضوب برح ربق برق :لاق

 . ربخب قلعتم فرظ 6برق مو ‘فطعللوأ ،لاحلل ٬سيلو " ي واولاو ،هركذب ىنتعا ثيح عّجوتلاو

 .ربق "يهو ةفرعمل هتفاضإف ‘براقم نيعب ربخلا وهو فرظ ريغ " برق .وأ ،ةركن افوذحم "سيل

 نع ةركنلاب رابخإلا مزلي ملف ،ةيظفل امنأل افيرعت ديفت ال "برح. وهو ملعلا ىلإ ةفاضإلاب فرعملا
 نأل ؛لاحلل براقم ةفاضإ تناك امنإو .تيبلا رخآ هربق ٬وهو ةركن سيل مسا نأ كلذو {ةفرعمل

 مومضم .ربق يفو روسكم ٠رفقا يف يورلا نأ يقب "ربق برح ربق برق ٠ نآلا سيل دصقلا

 فرحلاب لب ةكرحلاب عرصم ريغ دحاو تيب وأ \ةدح ىلع لك ناروطشم ناتيب كلذ نأب باجيف

 ةلقلا ىلع وأ هنودب رفق هنأ هتوعنم ملعي مل ولو ةرورض عطقلل اعوفرم ؛رفقا نوكي نأب وأ طقف

 .هنودب ملع الب عطقلا نم

 ريقحتلل هريكنتو ربخ "ناكمب نأب وأ تعنلا نودب هب ملع الب سيقم هنأ ضعب معز دقو

 قلعتت " عم " نيعم ءابلا وأ ريقح ناكم يف هسفن يف رفق برح ربقو يأ ناث ربخ هرفق٬و

 هللاو ،ربخ هرفق٬و ،لاخ يأ ںرفق» ريمض نم وأ هيوبيس بهذم ىلع إدتبملا نم لاح فوذحم

 [!ليوطلا نم] :مامت يبأ لوقكو .ملعأ
 "٦يدخَو هسل همل ام تمو يعم ىرلاو ةخَْمأ هخَدْمأ تم مرك

 (ءاحلار ركذو ةرركم ةدحتم فورح نم امهيف ام عم امهيلاوتل :هحدمأ» عم ٬هحدمأ» رفانت

 مل صهحدمأ« رركي مل ولو ،(لادلا)و (ميملا)و (ةزمهلا) ريركتب رفانتلا لصحي مل و ،امهيف (ءاهلا)و

 لصح امنإو ،لقث امي ناك ولو ةحاصفلا نع مالكلل جرخُم لقث (ءالا)و (ءاحلل) لصحي

 ايليإ حرشو طبضءناويدلا رظني .يعفارلا ميهاربإ نب ىسوم ثيغلا هحودممل هراذتعا مدقيل ةديصقلا هذه مظن _6

 رظنيو. ٧٤:ص .يناجرجلا رهاقلا دبعل زاجعإلا لئالد رظنيو.٧٠٢ 0٠٦٦٩/٢& ٦: :ط ‘توريب ينانبللا باتكلا راد يواح

 ١٠٠. :ص .صيخلتلا حورش
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 نبا ةرضحب تيبلا اذه اهيف يلا ةدصيقلا دشنأ دابع نب ليعامسإ بحاصلا نأ ركذ .اهريركتب

 بقلو ةلودلا رخفل هدعب ةرازولا ىلوتو هترازو يف ديمعلا نبا بحص دق ناكو ريزولا ديمعلا
 ةرابعلا حيولت يف ديري امك ريمألل بتكي نم ةباتكلا فرع يف بحاصلاو يفاكلا بحاصلاب

 ""(عيدبلا عيبر) يف هتركذ امك رمؤي امك بتكي نم يباصلاو .ريمألا ديري امك ال اهتغالبو

 _ :ديمعلا نبا هل لاق تيبلا اذه هداشنإ غلب املو رهاقلا دبعل [ اذاتسأ روكذملا بحاصلا ناكو

 ةلباقم معن :بحاصلا لاق.حبقلا يعي ؟ةنجلا نم ائيش[ هيف فرعت]له اضيأ ذاتسأ وهو

 ريغ[ يردأ ال :لاقف .ديرأ اذه ريغ :ذاتسألا لاقف ءاجهلا وأ مذلاب] لباقي امنإو ،موللاب حدملا

 نم امهو (ءاهلا)و (ءاحلا) نيب [عمخحلا عم مهحدمأ.] يف راركتلا اذه :ديمعلا نبا لاقف .كلذ

 .ليعامسإ بحاصلا هيلع نيأف ،رفانتلا لك رفانت لادتعالا ةح نع جراخ ،قلحلا فورح

 ربق برق ٠ هلوق لثم وه يهانتملا نإف ؛هانتمب سيل هنأل ،ميظع رفانت " رفانتلا لك " نيعمو

 حودمملا ماقم ًولعل مذلا لابلاب رطخي ال هنأل اهلعلف ذلاب ال موللاب حدملا ةلباقم امأو "ربق برح

 .دحأ لابب همذ رطخي نأ نع

 ؛حدملا ماقم بساني ال مونلا بناج يف عطقلا ىلع ةلادلا ءاذإب» هنايتإ نإ : "“ييزوزلا لاقو

 لمعتسا هنأب بيجأو .كلذب ينزوزلا هباع حدملاب بسنأ ناكل كشلا ىلع ةلادلا “نإب ىتأ ولف

 ةصاخ وهف ،دحأ هكراشي ملف همال هنأ هنم ققحت هنأك ،ىوعدلا توبث ماهيإل يضاملاو -اذإ
 ،لابقتسالا ىلع اهتلالدل لعفلاب موللا عوقو مهف كلذ عم اذإ- نإ مث ليق ،همال ذإ حودمملل

 ،مّوللا قاقحتسا نع ههيزنت يف ةياغ همالكف .ىرخأ ةهج نم هنأل كلذب لخي ال ع وقولا هُماهيإو

 مث ،ةدئاز يهو يفن ةروص ىام ةروص نأل ،يفنلا ةروص يف الإ هتمالم ركذ ىلع ردقي مل هنإ م
 .همول تدرأ اذإو ‘هحدم ذرأ تم يأ ةدارإلا ىلع نيلعفلا نإ

 .رمؤي امك بتكي يباصلا نأ يباصلاو بحاصلا نيب اوقرف دقو ٤٢ : ٠ ةقرو يف لاق ،عيدبلا ملع يف طوطخم - 7

 . ديري امك بتكي بحاصلاو

 ےھ ٤٨٦ ةنس يوت &" روباسينو ةاره نيب " نزوز لهأ نم ينزوزلا نيسح نب دمحأ نب نيسح هللا دبعوبأ وه 8
 ةيده و ٠٢١:١. ةاعولا ةيغب رظني ..رداصملا ٠ و-نآرقلا نامجرت ءو۔عبسلا تاقلعملا حرش۔ هلو ،بدألاب املاعو ايضاق ناك

 نيفراعلا ٣١٠:١
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 لعفلا امأو ،فرعلاب ةرم ريغ لعفلاب ناعقاو موللاو حدملا نأ هلك كلذ عم يدنع رهاظلاو

 هلوق يف ( واولا )و ،يقآلا ةلزنم يضاملا ليزنتل لابقتسالا ةادأ "نإ"و ،راركت ىلع اعضو لدي الف

 حدمأ يف رتتسملا ىلع ةفطاع اهلعج نم ىلوأ اذهو ؛"ىرولا" ربخ "يعم"و لاحلا واو "ىرولاو"

 ةقفاوملو لاحلل (واولا) نوك ردابتل "ىرولا" نم الاح "يعم" نوكيف لصافلا دجو ولو ،ينانلا
 يف هتملو سانلا ةرضح يف هحدمأ :ليق هنأك ؛نالاحلا لباقتتف لاح هنإف يناثلا رطشلا يف "يدحو"

 اذهو .يعم مهنوك لاح ىرولاو انأ هحدمأ هيلع نيعملا نأل فطعلا دري مل هنأ ردابتملاو ،ةولخ

 هديفي مهحدم نأ لاحلل (واولا) نوك هجو ىلع هل فلكتي الف الصأ دارم ريغ رهاظلا يف نيعملا

 لاحلل (واولا) نوك يوقي اممو .فلكت هحدم يف يعم ىرولا نأ لاحلاو :كلوق ةيانع نأل ؛6يعم"
 يف نادحّتيف فطعلا امأو .باوخحلا يف ديق لاحلا نأل ©باوحجلاو طرشلا فلاخت هب لصحي هنأ

 يف فلاختلا ليصحت امأو ،©فطعلاب فلاختلا لصحي :لوقأو ليق اذك .زوجي ال مهداحتاو ههجو

 .فلكتف نامزلا يف ةيعملا لعجب وأ لوألا "حدمأ" يف رتتسملا ىلع فطعلا لعجب فطعلا هجو

 ةدئاف تسيل نكل ،امب ليوأتلا رم امك ةدارإلاب طرشلا ليوأتب لصح دق فلاختلا نأ ملعاو

 رظن هيف بترتملاو ،دارملا داحتال ماقملا يف هتدارإ ىلع حدملا بترت فعضل امب فلاختلا يف ةريبك

 لصحي هنأ نم ليق ام امأو كسانلا ةرضحب ايناث هعقويو حدملا قلطم ةدارإ الوأ رعشتسي هنأل

 ديفي ال "حدمأ "ريمض ىلع "ىرولا" فطع نأل ؛رهاظ ريغف ةيببسلاب فطعلا يف فلاختلا

 يف ءاضفإ هل ام ةاحنلا دنع طرشلا باب يف ببسلا نإ ثيح نم ةيببسلاب انملس نإو ةيببسلا
 مهحدم ىلإ يضفي دق ىرولا ةرضحب رعاشلا حدم نإو ،دوجولا هدوجو نم مزلي ام ال ةلمجلا

 هيفو ىفخي ال ام حدملا نايب يف روصقلا نم هيفف ،هوقفاويف ةليمجلا حودمملا فاصوأ هركذل هعم

 نوملعي ال مممأل ،هل مهحدمل ببستت ال ةيبلق امنوكل نوكت ةدارإلاو ،ةدارالا نم دب ال هنأ اضيأ

 نم مزلي ال هنأب " ىرولاو هحدمأ "روصقلا نع باوخلاو ‘فيعض امترامأ روهظب باوخحلاو ،امب
 نأ اًمِإو .هبابسأ ددعت زاوخ هؤافتنا هئافتنا نم مزلي ثيحب ‘هحدم ىلع ىرولا حدم فقوت كلذ
 نأ ةدايزو روكذملا فطعلا يف ام هيفف ،واولاب ةفوطعم ةلمحلاو "عم" هربخ ادتبم " ىرولا" لاقي

 .ملعأ هللاو ،يناثلا "هحدمأ" يه ةيلعف ىلع تفطع ةيمسا ةلمج هذه
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 ديقعتلا باب
 ءلصفلاو \ةحضاو ريغ ةنيرقب وأ ةنيرق الب فذحلاو ،ريخأتلاو ميدقتلا وحنل عملا ءافخإ وهو

 تئش نإو .دوصقملا يناثلا نيعملا ىلإ ةغللا بسحب موهفملا لوألا نيعملا نم نهذلا لاقتنا رّسعتل وأ

 ،ريخأتلاو مدقتلا وحنب بيكرتلا يف للخل دارملا ىلع ةلالدلا رهاظ مالكلا لعجي ال نأ وه :لقف

 بسحب موهفملا لوألا نيعملا نم عماسلا نهذ لاقتنا يف عقاو للخل وأ لصفلاو ةنيرق الب فذحلاو

 ءافخ عم ةطساو ىلإ راقتفا نودب ديعبلا مزاللا داريإب لاقتنالا ؤطبي نأب دوصقملا يناثلا ىلإ ةغللا

 وأ ةطساو ىلإ راقتفا عم ادعاصف نيمزال وأ مزال داريإب وأ ليلق كلذو _ هموزلم نيبو هنيب ةقالعلا

 " :كلوق نم ذوخأم وهو .دارملا ىلع هلك كلذ يف ةلادلا ةنيرقلا ءافخ عم ادعاصف نيتطساو

 ال ثيحب ءيش ىلع اممب تطبر اذإ ،اعم امهب وأ لبحلا [ وأ طيخلاب هتدقع ]وأ " ءيشلا تدقع

 الإ رسفي ال هنأل ارم ام دح ىلع [هانعم رهظي ال يذلا ] مالكلا هب هبش .ةبوعصب الإ لحني

 [ نإف ،لكشملاو ] لمجلاو هباشتملا للخلا[ جرخيل كلذو ةغلابملل دتشو].لحني اممو ةبوعص
 .حلاصمو مكحل اهنم داري [ ام ءافخإ ملكتملا]ةدارإل لب ،لاقتنالاو مظنلا للخل سيل اهتلالد روهظ

 نم تفرع امل امهتحاصف عنمي ال امهنم دارملا ءافخو ،ناحيحص امهف ،ىّمعملاو زغللا لكشملا نمو

 ءاميإلاو زمرلا قيرطب رثكأف ةملك هنم جرختسي لوق :ىًمعملاو .لاقتنالا وأ مظنلا للخل سيل هنآ

 ذإ ال مأ امات امالك ناكأ ءاوس ادعاصف ةملكلا لمشي سنج لوقلاف ،ميلسلا قوذلا هلبقي ثيحب

 كلذ نم ىّعملا ذخؤي [ ثيح ] مالك ءزج ىّمعملا هنم ذخؤي ام نوكي نأ تايّمعملا يف عقي دق

 احيرص لدي ام ءاحيإلاو زمرلا قيرطب جرخو .امات مالكلا هب ريصي امم هادع ام كرتيو طقف ءزجلا

 [ لمرلا نم ] :رعاشلا لوقك

 معن اتم قرشملا كهخَو ىلع بوُتُكَمَك ال نلوُمَت ال
 ق ُهيملاو نافلا كفرَط اَهب نيعلا ُبجاَحلا اَهنوُن

7. 
 ملقلا اهيلع طق ىرجام ةرق نم تعد فورحب

 ارعش ىّسعلملا عملا ا هنم [ جرختسي يذلا مالكلا نوكي نأ ىعم ةحصل ط رتشي الو

 نوكي طارتشالا مدع ىلعو فيرظ بولسأو فيطل ىعم ىًمعملا نأ معز [ نم ] ضعبل افالخ

 امتاكرحب اهلوصح ةيمعتلا قيرطب ةملكلا جارختسا يف طرتشي الو ،هنسحل اطرش رعشلا نم هعقوم
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 ناك كلذك تلصح نإف ،ةصاخلا اهتئيه لوصح ريغ نم ةملكلا لوصح يفكي لب ءامتانكسو

 .ايلييذت المع ىمسيو نسحلا ةدايزل

 كلذ ناك هادع اًمع هزيمت مل تافص ركذب ءايشألا نم ءيش ىلع لد اذإ مالكلا نأ قرفلاو

 مالكلاف ؛ىّمعم كلذ يمس ةزؤمرم ةلالدب اظفل هنوك ةظحالمب صاخ مسا ىلع لد اذإو ،ازغل

 هفورح ىلع زمرلا ةظحالمب ةملك هلولدم نإ ثيح نم ىّمعم نوكي تاملكلا ضعب ىلع لادلا

 .اهفاصوأ ةظحالمب تاوذلا نم تاذ هلولدم نإ ثيح نم ازغلو

 دحأ ىأر دابع نب بحاصلا نأ ىكحيو .هملكتم هدصقي مل ولو مالكلا نم جرختسي ىتعملاو

 ێعي " هق " :بحاصلا لاقف ،ةرارح نعي ىمح :لاقف ؟ كب يذلا ام :لاق .ةتخْسل ارّيغتم هئامدن
 - ص

 " نإف .ناسحإلا !لك هيلإ نسحأو كلذ هنم بحاصلا نسحتساف " هَو " :مندنلا لاقف ،اهنم زرتحا

 يف قفاوتلا طرتشي ال هنأل ةحوتفم "ةوهق"و فاقلا روسكم "هق" ناك ولو "هوهق" امه " هَو"و "هق

 ميملا فيفختب) "ةقامح" اهعومجب ناكف ،"ىمح" ظفل دعب "هق" ظفل هنم ردص امل بحاصلاو ،كلذ

 "هو" عم "هوهق" ريصيف "ىمح" نع "هق" ذخأيل "هوب" هبضغأ نأب كلذ مدنلا حلصا (ءاحلا حتفو

 قوس يف ةلغب قاس لاغبلا نوقوسي نيذلا ضعب نأ :يور ام كلذ نمو ."ةوهق" ظفل لطبيف
 تطرض اذإ ممقداع ىلع _ :قئاسلا لاقف تطرضف ارضاح ءاضقلا راد دوهش ضعب ناكو دادغب

 هيبشتلا ىلإ زمرو ،ءيرب هبش لمحلا يلدع دحأ يف اهطارض يأ ؛(نيعلا رسكب) لدعلا ةيحلب _
 نيع نيعلاب دارأ ؛رضاح ىلوملا نإف نيعلا حتفا روفلا ىلع _ :ءافرظلا ضعب لاقف .ةيحللا تابثإب

 رسكلاب لدعلا ساسأ نأل ءابيدأت دجولا نيعلا حتفب هبلط يف هنم يبحتسي نم ىلوملابو رصبلا

 ميتيلا ركب يبأ لوق كلذ نمو ،دههاشلا وهو كلذل قحتسملا ىلوملاو نيعلا فرح درأ وأ لدعلاو

 [ لماكلا نم ] :بارش يق

 ىرثلا قوف ههجو ةرسأ ىرتف هبرل دوجسلا ىلإ ًرخي ارشي
 ظفل نوكيف فلألا دعب امل مدقتتف ءابلا وهو ههجوب دجسي "ارشب" ظفل نأ ديري

 :نامثع مسا يق روكذلل لوقكو &0بارش

 لجخلا نم ةرمح ىستكا تح لغش يف تاب حارلا نع نم اي
 لمحلا لوأ سمشلا تنراق دقو ءاج عيبرلا لصفف برشا
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 3"نامت "ظفل "لمحلا لوأب" دارأو سمشلا ءامسأ نم نيعلا نأل ؛"نيعلا" ظفل "رسمشلاب" دارأ

 .ملعا هللاو ،نامثع نيعلا عم نامثو نامث ءاحلا ددع نأل

 آ ىلع فطعلا نآرقلا يف ىمسملا مهوتلا فطع يف الو لحلا ىلع عابتالا يف ديقعت الو

 هب نيعملا يفخ نإو ،نآرقلا يف كلذ نم عقو يذلاك ،كلذب ىنعملا ءافخ مدعل راوحلا رج يف الو

 .اديقعت ناك

 ةريغمللاب بقلملا ليعامسإ نب ةعصعص نب بلاغ نب مامه قدزرفلا لوق ديقعتلا نمو

 ةرباربو نالجرو نم بارعأ اهيلإ بستني شيرق نم ةليبق مهو موزخم ينب نم ۔ ""هيموزخلملا

 أطخ وهو ةلمهملا لادلاب درفملا يف يمدخ [عمج يف ] ةمداخملا مهيف نولوقي ،مهريغو اندالب

 الدب ٠ميزاخملاه تلق تئش نإو [موزخم ييب ىلإ ةبسن] يموزخملاو ( يازلاب) "ةمزاخملا" باوصلاو

 يموزخم يف بسنلا ءاي [نع اضوع] ءاتلا وأ" ذيمالتلا.و.ةذمالتلاك» [ ءاتلا تطقسأو] واولا نم
 :[ ليوطلا نم ] _ هواوو

 ٠`ةبراقي ةوبأ يح همأ وبأ 2 رو ورو رمي ال ] اكّنَمُم الإ سانلا يف ةلثم امو

 ليق امك "ام" مسال ادتبم "هلثم" ،ةريغملا نب يموزخملا ليعامسإ نب ماشه نب ميهاربإ حدمي

 ىلع بوصنم "اكلمم"و ءانثتسا فرح "الإ"و أدتبملا ربخ "سانلا يف"و كَيميمت قدزرفلا نأل

 ريغ امات مالكلا نوك عم بصتلا راتخا كلذلو 3يح وهو هنم نثتسملا ىلع مدقم ءانثتسالا

 ذئنيحف "هلثم" نم لدب هنأ ىلع عفرلاب "كَلَمُم" ىوريو ،اناحجر عفرل هميدقت الولو ؤبجوم
 ادتبم "هّمأ وبأ"و .زاحل "هلثم" نم ءانثتسالا ىلع اضيأ بصن ولو .ىنثتسملا مدقتل عفرلا حَجرتي

 "هلثم" نم لدب "يح"و
 تعن ةلمجلاو "هأ وبأ" ربخ "هوبأ"و "هلثم" نم الدب اعوفرم "اكلم انلعج اذإ "هلثم" نم (عفرلابر
 "اكلم" ءانثتساو أدتبم "“ح"و امدقم اربخ "هلثم" نوك زوجيو ."يح" تعن "هبراقي"و 3"اكلمملا

 "كّلمم"و "يح" لادبإ يف لاكشإ الف !موق دنع لدبلا ددعتب ساب الو

 ةريغلاب بقلملا ليعامسإ نب ماشه نب ميهاربإ حدمي ةعصعص نب مامه قدزرفلا دصقي هلعلو لصألاب اذك ۔ 9

 ٨٦:٦ نايعألا تايفو رظني عسوتلل . .يموزخملا

 :ط ،ةرهاقلا يواصلا ةعبطم ©يواصلا ليعامسإ هللا دبع :حت ،يرصبلا بيبح نب دمحم .قدزرفلا ناويد حرش رظني

 ٩٦١. ١٠٨:١. :ص .زاجعإلا لئالد رظنيو ٦٢.
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 وأ هلثمب قلعتم "سانلا يفف" ؛لادبإلا حجرتيف هجولا اذه يف "هلثم" نم هلادبإ وأ ،(بصنلاب )

 ال هتفاضإ نأل ،"هلثم" نم تعن فوذحم وأ ،لثامج نعم "هلثم" يف رتتسملا نم لاح فوذحممب

 .ح ودمملل "هلثم" (ءاه)و ،َرم امك بارعإلا يقابو .فرعت

 مأ وبأ ناك اذإو ،حودمملل" هوبأ"(ءعاه)و كلملل"همأوبأ"(ءاهرو كلملا ئطْغُم"كَنمم"نيعمو

 اضيأ وه اذه ميهاربإو ،"كلمملا" لاخ اذه ميهاربإف حودمملا ماشه نب ميهاربإ ابأ كَلمملا

 هنأل ؛ةلماك تسيل نكل ،حدم ةدايز يهف .هلاخ هبشي دلولا نأل ،ةلثامملا ةلعل نايب هيفف ؛حودمملا

 ريمأ اذه ميهاربإو ،ةليبقلا وحن ال تيملا دض يحلاو .ةبراقملا نم نعملا يق ءانثتسالاف "هبراقي" :لاق

 لدبلا نيب لصفو ،رّخأو مدق فيك ىرت تنأف ،ةيمأ يب ءافلخ نم وهو ماشه لبق نم ةنيدملا

 .رئامضلا ككفو ،توعنملاو تعنلا نيبو ،ربخلاو إدتبملا نيبو ،ريثكب هنم لةدبملاو
 3هربخ "سانلا يف"و أدتبم "هلثم" لعجي نأ وهو ،هيف ديقعت ال هجو ىلع تيبلا جيرخت زوجيو

 تعن ةلمحلاو ،ربخ "يح"و أدتبم "همأ وبأ"و "سانلا ي"هلوق يف رتتسملا نم ىنتسم "اكلمت"و

 "هبراقي"و ناث ربخ" هوبأ"و توملا ةلزنم مرهلا لزني امك بابشلا ةايحلاب داري نأ ىلع "كلملا
 هب لصاح الو عونمم ال حوجرم وهو بلسلا مدقت عم اكنمم بصن اذه ىيف ام ةياغو ،ناث تعن

 اذإ ادقع ديزي نكل اسايق زاج ولو ءهميدقتو لصفلا نعو ىنتسملا ميدقت نع صلاخ وهو ،ديقعت

 ىوقي دق دقعلاو ،دقعلا هب لصحيف عضاوملا ضعب يف هدحو ولو مهوي لب هنودب دقع لصح
 .فعضي دقو

 ةرثك نإف ،فيلأتلا فعض نع لاخ لوألا بيراعألا ىلع قدزرفلا تيب نأ مهوتي الو

 لب ،فيلأتلا فعض نم يبجأب نيئيش نيب لصفي مث ،نيئيش نيب مث نيئيش نيب لصفي نأب لصفلا

 دقف معأ فيلأتلا فعض نكل _ تيبلا يف امك _ مهوم درفم ناك اذإ ةرم ولو هفعض نم وه

 الب ديقعتلا لصحي دقو .تيبلاك هعم لصحي دقو "رجشلا هَرون ناز " :وحن ديقعت الب لصحي

 ىلع ايراج امهنم لك ناك ولو دارملا مهف ةبوعصل ةبجوم رومأ ةدع عمتجت نأب فيلأت فعض
 الإو ،دودرم نحلف املع ناك نإف «(نيونتلاب) رثنلا يق" دمحأ ءاج" :ليق ول امأو ،وحنلا نوناق
 نوعرف لكل " :لاقي امك عئاش مّلَع داري نأب كلذو ،ةفصلا ريغ هب ديرأ نإ لوبقم باوصف

 .ليق امك ديقعت ال لامجإف لمتحا نإو ،رهاقلاو رجتملا ةلزنم [ امهل اليزنت امهنيونتب ] "ىسوم
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 يف للخل هنأ رم ام وهو ،يظفللا ديقعتلا يف مالك هلك كلذو .نحلف ردقي ال ملكتملا ناك نإ الإ

 .بيكرتلا
 لوق هلاثمف .بابلا لوأ هفيرعت رمو ،لاقتنالا يف للخل هنأ رم ام وهو يونعملا ديقعتلا امأو

 [ ليوطلا نم ]:فنحألا نب سابع
 ٠ادّمْحَتل غ وملا يانيع بكستو اوبرقتل مُكنَع رادلا عب بلطأس

 الإ ،قاتشملل ىصقألا بلطملا وه يذلا برقلل ةليسو كانه ناك نإو ،دعبلا ىلإ ةراشإ (نيسلا)
 ىلإ ةراشإلاف ديكأتلا درب (نيسلا) انلعج نإو ،هيلع فّوسي نأب قيلخ هسفن يف هنأ ثيح نم هنأ

 .مكنع يراد َدْعب :دارملاو دعبب قلعتم » مكنع٬و ‘فيوستلا ىلع اعضو ةلادلا ةرابعلا رابتعاب كلذ

 سفن ىلإ دعبلا ةبسنب [ هاضر نع ] الضف ‘بوبحملا راد ىلإ دعبلا ةبسنب ىضري ال هنأ ىلإ ةراشإ

 فطعالو هب[...رورسلا.....لدعبلا بلطل[" بلطأ "]ىلع فوطعم (عفرلاب) "بكستو .بوبحملا
 بولطملا ىلع هفطعل ابولطم بكسلا نوكي نأ يضتقي هنأل [.....]و ةدابع سيلو دح ىلع

 .[هل موزلمو رخآلل مزال نزحلاو] بكسلا نم ةبحألاو نزحلا نع ةيانك وهو

 بحملا ةداع نم كلذ سيلف لصاح ريغ ناك نإو ،هبلطل نعم الف الصاح ناك نإ نزحلاو

 .نينيعلل "ادمجت» (فلأ)و .هتدايز وأ هب ىضرلا هبلطب داريف لصاح هنإ :لاقي نأ آلإ مهللا

 وأ لابقتسالا وهو دعبلل هيف نيسلا نأ رم ام ىلع .نآلا بيطت وأ يسفن بيطتس :تيبلاىنعمو

 نأل ؛اضيأ ةقباطم ديكأتلل اهلامعتساو ،ةقباطم اعم ديكأتلاو لابقتسالل ةعوضوم يهو ،ديكاتلل

 مهنع دعبلاو ةبحألا قارف ىلع اهنطوأو نمضت [ .....] ةاعارم نّمضتلا امنإو ،ةقيقحلاك زاجملا

 رمتسم رورس ىلإ لّصوتأل ع ومدلل اضيفم مهدعب ىلع انركذ [......] مكبرق ىلإ كلذب لّصوتأل
 دهاشلاو ،ارسي رسع لك عمو ،جرفلا حاتفم ربصلا نإف ،نزحلا مدعل ناعمدت ال نانيعلا هعم دمحت

 اهدومج دقعت نم سفنلا لاقتناو ءاكبلاب هنيع عمدت ال حرفلا نأل نيعلا دومجب رورسلا هتدافإ يف

 لخبلا ىلإ هقلعت نم اهلاقتنا ردابتملا امنإو ،ديقعتلا هب لصحف كردابتم ريغ رورسلا لوصح ىلإ

 اذهلو ،ةاقالملاب لصاحلا رورسلا توبث ىلإ هئافتنا نمو ،نزحلا ءافتنا ىلإ امب لخبلا نمو ،ع ومدلاب

 فنحألا نبا سابعو .٦٠١:ص ٠٩٥٤/١. :ط ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد يجرزخلا ةكتاع .د :حت ،ناويدلا رظني ا

 .م٩٠٨ / ه ١٩٢ ةنس يقوتو ،لزغلا ىلع هرعش رصق رعاش ،يماميلا لضفلا وبأ وه
 ٢٤



 دومجو رورسلاو دومحلا نيب طئاسو :ءالؤهف !ةدماج كنيع تلاز ال :رورسلاب ءاعدلا ىف لاقي

 هنأ تيبلا [ يفو )هتداع يف نزح ال ناك عمدت ال تناك نإو عمدت ال امنوك ىلع ةيانك :نيعلا

 .ةاقالملاب جرفلا هربص ىلع[ ىزاجيل ] ارباص كلذ لمحتو هسفن دعاب وه يأ ممتدعابم ىلع ىقبأ

 :ليقو .عملا مدع هيلع بترتملا ةاقالملاب حرفلا هيلع بترتملا ربصلاو ،ءاكبلا هيلع بترتي نزحلاو

 نع قلطملاب ىتكي مث ،قلطملا يف دّتقملل الامعتسا ازاحب اقلطم نيعلا ولخ يف دومحلا لمعتسا

 نع جرخ رعاشلا نإ :لاقي نع الضف ،قيقحتلا ىلع زاجنا داجيإ يي اطرش لقنلا سيلو .رورسلا

 كلذ وهو حيحص هسفن يف وهو ءءاغلبلا هلبقي امع اجراخ ابيعم ائيش لعف لب ‘برعلا مالك

 نم ]:ءالعلا يبأ لوق بوبحملا لصول اببس هوركملا لمحت نوك يف تيبلا كلذ ريظنو ،ديقعتلا

 [ ليوطلا
 ١ لاصو نيرئازلا دودُص ضعبو .لاََخ ملي ام ح رجلا َوُه

 "رجهلا" ريمض "هلي "لعافو "رجهلا" هربخ أدتبم نهذلا يف مولعم ىلع دئاع "وها ظفلو

 ناشلا ريمض [ " وه"] نوكي نأ زوجيو .ربخ "لايخ"و ،هب رسفم هلدب "رجهل" وأ 3هب رسفم
 ريمض "وه" نوك ضعب تمو .ريمض "ملي" لعافو ،هربخ ةلمجلاو ،ربخو أدتبم "لايخ رجهلا"و
 ةدئاز :ليقو ‘هدوجو مدعل لايخ وهف هماملإ يفنتا اذإ تتح :يأ ةيفان :ليقف "ام" امأو ،هيف نأشلا

 ةيردصم :ليقو لايخ وه يذلا مودعملاك هرابتعاو هبلط مدعل هنأل كلايخ وهف ملأ اذإ تح :يأ

 .نيلوألا نيهجولا يف هبصنو هعفر زوجيو.هجولا اذه يف عوفرم "ملي"و لايخ همامإ ح :يأ
 لزني ام تح نيعملا :ليق امك "هلي "لعاف وأ ناث ربخ "لايخف" اربخ "رجهلا" انلعج اذإو

 ؛موتلا يف مهبح مهاري نأب لاصو نيرئازلا دودص ضعبو ،انرجهي يذلا اذه نم لايخ

 دعي دق دودصلا وأ ،امانم ولو انرجه نم لاصو لنن مل نحنو ،مهنم لاصو مونلا يف مهروضحف

 سابع دارم :لاقي نأ فعضيو .هب هبلق قلعت ةرثك ةطساوب مانملا يف مهتيؤرل اببس ناك ان الاصو

 لصحيل نزحلاو ©برقلا لصحيل دعبلا دصقاف \دوصقملا دصب لباقي دونع رهدلا نأ :فنحألا نب

 .رورسلا

 ٤٧ ١ ص & ١٩٨٧ نلنبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد كنزلا طقس 2
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 راركتلا ةرثك نم هتمالس عم مالكلا ةحاصف باب " :يلوق يف رم ام يه مالكلا ةحاصف :ليقو

 اذإ هنآ ىلع كهنأل " تافاضإلا عباتت ةرثك نمو " :تلق امنإو 3" ةفاضإلا عباتت ةرثك نمو

 تافاضإلا رثكت دق هنأ معزي نم مَهَو امكو مهت الف ،ةفاضإلا عباتت رثك دقف تافاضإلا ترثك

 هريغ مالك رسفيو ‘تافاضإلا عباتت نمو راركتلا ةرثك نم صولخلاب ربعي ناكف ءاهعباتت رثكي الو

 نأل ،ةرثكلا دافأ "تافاضإلا عباتت نمو" :تلق اذإ اضيأ كنأل لهس رمألاو .اذه ىلع

 نوكي ام لقأ عباتتلا نأل ؛دحاو ال نانثا هب داري نأ نكمي دق نكل ةثالث هلقأ عمج "تافاضإلا

 لصحت ةرثكلاو ،ىلوأ " تافاضإلا عباتت ةرثك " :كلوقف ؛ةفاضإب عبتت مث ،ةفاضإ لصحت نأل نيترم

 ىلإ يناثلا فيضتو ،ناث مسا ىلإ رخآلا اذه فيضتو ،رخآ ىلإ امسا فيضت نأب اثالث ظفللا ريركتب

 ماصع ًدعو.عبارلا ىلإ ثلاثلاو ،ٹلاثلا ىلإ يناثلاو ،ينياثلا ىلإ لوألا فيضت نأ لصاحلاو ؛ثلانلا

 ىلإ مسا فاضي نأب عباتت الب تافاضإلا راركتلا نم سيلو " صيخلتلا ىلع لوطألا "يف نيدلا

 .ملعأ هللاو.ةفاضإلاو راركتلا ةرثك :لاقيف ،عباتتب رخآ ىلإ فاضي رخآ مساب ءاجي مث رخآ

 تافاضإلا عباتت ةرثكو راركتلا ةرثك باب
 امهادحإ تدجؤ امثيح :لاقي نأ نع الضف ،اممتاذل مالكلا ةحاصفب نآلخت ال امهنأ قحلاو

 الإو ،رفانتلاب وه امنإ لالخإلاف ،ناسللا ىلع اهببسب ظفللا لقث نإ لب شةحاصفلاب لالخإلا دجو

 عباتتو راركتلا ةرثك قلطم ناب ملسن الو \ةحاصفلا نع رخآ ءيش دجوي مل نإ حيصف مالكلاف

 اوغل راركتلا ناك وأ فورحلا رفانتت نإ لب الك عمسلا ههركي عمسلا ىلع ليقث تافاضإلا

 داَعَو حو موَق بأد لتم ىلاعت هلوقك نآرقلا يف [....] ةهارك ناب ملسن الو .اضحم

 .ةروسلا رخآ ىلإ ث ٭اَمانَت ادإ رَمَقلاَو"اَماَحُضَو سمشلاو ىلاعت هلوقكو ث"«ةوُمَتَو

 ٠ . م م ه .- م .ث ِ ّ - م ىم م ٥ 4 : - - ج .. . =-

 املظ ديري ةللا اَمَو مهدعب نم نيذلاو دوُمثَو داعو ح ون موق بأد لثم » ةميركلا ةيآلا ٢١ نمءزج رفاغ ةروس -

 . } دابعلل

 اَهانَب اَمَو ءاَمسلاَو اَهاَشْعَي اذإ لْللاَو ٭ اَهالَج اذإ راَهَنلاَو “ اهالت اذإ رَمقلاَو " اَماَحُضَو سُمَشلاَو ) :ىلاعت لاق 44 222 « -:- « . --- ل 4 : ١.
 " نَم باح دقو "اهاكز نم حلفأ ذق ٭ امهاَوقَتو اًهَروُجف اَهَمَهلاف ث امهاَوَس امَو سفنو ؟ اَهاَحط اَمَو ضرألاو ٠ِ ۔,۔ ؟ م م . ه ٠ِ ۔ ه ه ۔ ؟ . 1 % ,3- 77 هم هم و ُ ۔۔۔ « ,ه ,5- م . « 7 ٠ م م ۔ .

 عدُشَدف اموُرَقَعف هويذكف " اَهاَيَقُسَو هللا ةقان هللا لوُسَر ْمُهَل لاقف اَمماقثشأ ثعبلا ذإاَهاَرْمَطب دوُمَت تبذك“اَهاَسَد ۔,۔ه؟ هع ه ۔“.-{ م ,& ۔ ٠ 2ِ ٥, ه هآ ,, ۔ . ٨٥ | و ۔ ص ۔۔ ٠. م م 4 م < م 1 ۔
 ‘اماَبقُع فاَحَي انو"اَهاَرَسَف مهبنذب ْمُهِبَر ْمهِنلَع ( . %ه,۔,۔؟ه ه. ّ ؟۔“,۔,2۔ ً ه ,. ه دال ه ه
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 م ١ -ح 4 م . ىم ےم

 ي اقفوو هيف راركتلا برقل & "امهاَوَقتَو اَهَروُحف اَهَمَهْلأَف "امهاوس امو : ىلاعت هلوق اميسالو

 نبا قاحسإ نب بوقعي نب فسوي ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا ) ةيهلوقك ؛ثيدحلا
 ظفللا بيع [....... ]و كلذ[ ي بيع الو ] ةفاضإلاو ميركلا نبا ريركت هيفف ("٠ ميهاربإ

 ليوطلا نم] :[يبتملا بيطلا يبأ لوق يأ ] :هلوق راركتلا ةرثك نمو .نيترم [......] دعب رركي

 ‘`لهاوش اهيلع اهنم اف خوُس . ةَرْمَع ةعت ةرمع يف ندنلو
 (ءات) الب سرفلاو و ؤحوبس سرف :يأ "حوبس" هلعاف نأل ثَنأو ؛ينيعت "نيدعست" نيعمو

 لاقي نأ ذش و طقف كذي هنإ :ليق امك الو طقف ثنؤي هنإ :ضعب لاق امك ال ،ٹتنؤيو ركذي

 قرفي امم سيلو ،هنينأت ١ + الف هيلعو .ثنؤملاو ركذملل " ةسرف " :ليقو &" ةسرف " :ثنؤملا يق

 داعسإلاب دارملا نأ رهاظلام .درفملل امهيلك " ةسرفلا "و " سرفلا " نأل ؛ءاتلاب هعمج نيبو هنيب

 لاق هنأك ،عضولاب ال ماقملا ةنيرقب راركتلا ىلع لدي ام اريثك عراضملا نأل ،يددجتلا هرارمتسا

 ©بورحلا ضعب يف ىتدعسأ .رأ هنإ :لاقي نأ نم ىلوأ اذهو بورحلا يف داعسإلا اهنم ددجتي

 هلصأو ةدشلا :" ةرمغلا "ر. .اعسإلا ةروصل اراضحتسا لاحلل وه يذلا عراضملاب ربع هنآو

 ركذملاك (ءات) الب ثتنؤملل نوكي امم وهو "لعاف" نعمي لوعف :"حوبس"و ێءاملاب كرمغيام

 هبشو .ودعلا نم اضيأ هذقنت امنأ عم اهّبكار بعتت ال هتديدش يرجلا ةنسح :هانعمو ،"روبصك"

 ابوجو فوذحم قلعتم "اهل"و 3،ةيحيرصت ةيعبت ةراعتسا "ح وبسف" ؛ءاملا يف ةحابسلاب اهيرج ةلوهس

 :"دهاوش"و ،ربخ :"اهل" وأ ،توعنملا ىلع هدامتعال" اهل" هلوقل لعاف :"دهاوش"و "حوبسل" تعن

 اهيلع مدقت اذإ ةركنلا تعن نأل ؛" دهاوش" نم لاح :"اهنم"و ،"حوبسل" تعن :ةلمحلاو ،أدتبم

 نم لاحلا زاوجب هيوبيس لوق ىلعوأ ،"اهل" هلوقل العاف "دهاوش" انلعج اذإ اذهو ،اهنم الاح ناك

 م و هم

 امهنع هللا [ 57 رمع نبا نع هيبأ نع نَمْخَرلا دْبَع نع دمصلا ُْبَع اَتَيَدَح ةَدْبَع ينربخأ .{ يراخبلا حيحص رظني ٨

 ميهاَرِإ نبب قاحسإ نب : ةبوقع ب فسوي مير ا نا مركلا نا مركلا نبا مركلا ) لاق َملَسَو ه هنَلَع هللا ىلَص يبنلا نَع
 نع هللا دْبَع نب ; نَمْحَرلا د ُدْبَع اَنَتَدَح دمصلا ُدْبَع انربخ روُصنَم نب قاحسإ اَنَئَدَح :ىرخأ ةياور يفو .( مانسلا ْمهْتلَع و ه۔ و ه و

 مركلا نا ميركلا نا مركلا را مركلا ) لاق هنأ َملَسَو 4 هْنَلَع هللا ىلص يبنلا نع اَمْهْنَع هللا [ يضر َرَمُع نا نَع هيبأ
 ه. و ه و و و

 1 ) مالسلا ْمهْيلَع ميهاربإ نب قاَحُسِإ نب ; بوقعي نب فسوي

 ١/ ٧ :.٢٢٠ ط ٥توريب ركفلا راد .هريغو اقسلا ىفطصم: حت .يربكعلا ءاقبلا يا حرشب ناويدلا 4
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 ريمض نم لاح ."اهنمف" ،هنم لاحلا زح مل و أدتبم هانلعج نإو ،أدتبم "دهاوش" انلعج اذإ أدتبملا

 قلعت ال وأ ، اهل هلوقب وأ ، " دهاوشب " قلعتم " اهيلعو "و ءادتبالل نمو "اهل" يف رتتسملا أدتبملا
 .امهيف رتتسا اذإ "اهنم" ىف وأ " اهل " يف رتتسملا نم لاح وأ 5اهل هب

 [ فيفخلا نم ]:هلوق تافاضإلا عباتت ةرثك نم الو راركتلا ةرثك نم سيلو

 ٧ُهرايخ ىف ةجلث هللاو تنأ ةرامع نب ةزمح نب يلع اي

 فيضأ "نبا"و "ةزمحل" فيضأ "نبا" نأل ،ةّرم ةفاضإلاو ،انالث ال نيترم ركذ "نبا" نأل

 ضنيدلا ماصع نع رم ام الإ هيلإ فاضم ال "ةزمحل" عبات يناثلا "نبا" نأل ،عباتت الب "ةرامعلا"

 نم تيبلا سيلف ةرثكلا انه طقاسلاف ،امترثك لب تافاضإلا يف عباتتلا طرتشي ال هنأ نم سيلو

 ©نيعلا مضب وه :" ةرامُغ"و ) .بابلا نع هب جرخي الف عباتتلا طوقس امأو ‘تافاضإلا ةرثك

 يف ةرايخ تنأ" :هلصأ بلق تيبلا يفو .(اليصأ ايبرع سيلو ةمجعلا يف هلصأو ،ءانقلا :"رايخلا"و

 "يف" تلعج نإو.جلثلاب ديزيف عبطلا دراب رايخلا نأل ةماتلا ةدوربلا فصو دارملاو ،‘ ةجلث

 .ملعأ هللاو .بلق الف" عم"نعمب

 [ ليوطلا نم ] [رتعملا نبا لوق يأ ]:هلوق عباتتب تافاضإلا ةرثك نمو

 ٨ُحالم هوجولا ريناند قاتع رذآج يديا حارلا يدث تلظو

 [ ليوطلا نم] [كباب نب نسحلا نب روصنم نب دمصلا دبع يأ ] :هلوقو

 "عمسمو داعس نم ىأرم تنأف يعجسا لدنجلا ةموح اعرج ةمامح

 رصق " عرجألا" ثنؤم :" اعرجلا "و ،قوطلا يذ قلطم وأ ةصوصخملا ةمامحلا دارأ

 .ةلمرلا هذه سفن يهوأ ءائيش تبنت ال ةيوتسم لمر تاذ ضرأ :يهو ،ةرورضلل
 ةفاضإ وأ ،لدنخلا ةموح يه :يأ نايبلل "ةموحل" "ءاعرج" ةفاضإو ءيشلا مظعم:"ةموحلا"و

 نب يلع امأو ،لوهجب رعاشلا ١١٦:١. ( يقوسدلا ةيشاح ) صيخلتلا حورش رظنيو ٧٨٢ ص زاجعإلا لئالد رظني ٧7
 .ناهفصأ ءابدأ دحأ وه يناهفصألا ةزمح

 دلو :رذؤج عمج رذآخجلا.٨٢١ ص ١٩٦٩. توريب باتكلل ةينانبللا ةكرشلا ،نامعن ليشيم حرش .زتعملا نبا ناويد ٨8
 .هوجولا ةريدتسم :هوجولا ريناند ةيشحولا ةرقبلا

 ١١:٤ يلكرزلل مالعألا رظنيو ٠١٤:١، ( يقوس دلا ةيشاح ) صيخلتلا حورش رغني 9
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 ضعب ةموحلا تناك نإ ءزجلل لكلا ةفاضإ وأ ةموحلا ضعب ءاعرجلا تناك نإ لكلا ىلإ ءزجلا

 ليقو ،لدنحلا ضعب ةموحلاو ،ةموحلا ضعب ءاعرخلا نأ رهظألاو عضوم مسا لدنحلاو .ءاعرجلا
 حتفب)و ،ةراجحلا :(حتفلاب) هنأ ٨'حاحصلا يفو .حوتفم (لادلاو) ةراجح تاذ ضرأ :لدنجلا

 ةرورضلل هنون نكس :لاقيف ،(هلاد رسكت) نأب تيبلا لمتحيف ؛عضوم :(لادلا رسكو نونلا

 "ىأرم"و ،ليلعتلل "ءافلا"و ،اهوحنو ةقانلا نينح يف زاجب مامحلا ريده يف ةقيقح عجسلاو

 عمستو داعس هيف كارت ناكم يف كنأل :يأ عمسلا ناكمو ةيؤرلا ناكمل نامسا :"عمسمو"

 عملا نإ :ليقو ،هعمسأو هارأ ثيحب يأ عمسمو يتم ىأرمب نالف لاقي :يرهوجلا لاق .كعجس

 اطاشن كديزت اهايإ كعمسو كتيؤرو ،امهمالك نّيعمستو داعس هنم نيرت ناكم يف كنأل

 نوكي نأ عنام ال ذإ يعادلا وه نوكي نأ تئاصلل تئاصلا ريغ عامسلل صتخي الو .نيعجستف

 [......] بوبحملا ىأر اذإ بحملا نإ :ليق ام مزلي الو ،عماسلل [....ع] تئاصلا برط يعادلا

 وأ ،هل ةّبحع ال نمم [....]بححملا نألو لقعي ناسنإ ةلزنم اهلزن ولو ةمامحلا [....] دق هنألو بلقلا

 .رمألا ةدعاسمل وأ هسفنل طشني نأ امإف ؛حصفيو ملكتي نأ هشهدت ال ةبحم هل

 الإ ،"ةمامحلا" ال" داعس" عماسلا يئارلا نوكي نأ هل بسانملاو ءادتبالل نم نأ رهاظلا ،معن

 وه يئرملا نأ :داريو ،"عضوملا كلذ نم هتيأر " :لاقي ،يئرملا ىلع لخدت دق ةيئادتبالا نم نأ

 قئاللا نأب ثحييو ."مهرخآ ىلإ مهلوأ نم موقلا تيأر" :اضيأ لاقيو عضوملا كلذ يف يذلا

 نأ رهظيف " ييكساو ىتصنأ " :لوقي نأ ىلوألاف ڵتوصلا ال بوبحملا مالك دنع ءاغصإلا بلط

 .ةمامحلا عومسملا ملكتملاو \داعس عماسلا يئارلا

 ىرت داعس نوكت نأ _اهعمستو داعس هنم ىرت ناكمب اهنوك نم _ مزلي ال هنأ :باوخلاو

 ولو ،كتأرل كيلإ اهرصب تعفر ول ثيحب داعس نم ةبيرق كنآ:دارملا نوكي نأ زوجي لب ،ملكتتو

 ناك ولو _ملعأ هللاو _عئاش ريثك اذه لثمو _ملعأ هللاو_ةمامحلا اهتيأ اهتعمسل داعس تملكت

 .ملعأ هللاو .عمسلاو ةيؤرلا ققحتت نأ لصألا

 . ٢١٢٣ ص ١/ ١٩٧٤ ط توريب ةيبرعلا ةراضحلا راد يلشعرم ةماسأو مدن فينصتةغللا يف حاحصلا _0
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 ملكتملا ةحاصف باب

 وأ ربع حيصف ظفلب هدوصقم نع ريبعتلا ىلع ادح امب ردقي «سفنلا يف ةخسار ةيفيك يهو
 اهرمأ لوأ يف ناسنإلل ةلصاحلا ةفصلا نأ كلذو ؛" ةكلم " ةخسارلا ةيفيكلا كلتو ،©تكس

 نكمي ال ثيحب ترّرقتو اهلحم يف تتبث اذإف كاهتلازإ ىلع ردقي فصتملا نأل ،الاح ىمست
 : عبرأ تايفيكلاو .ةيناسفنلا تايفيكلا نم يهو " ةكلم" ىمست اهتلازإ امه فصتملل

 :ىمستو ؛بهذلا ةرفصو لسعلا ةوالحك ةخسار امإ يهو :ةسوسحملا ةيفيكلا :(ىلواألار

 . " تالاعفنا " :ىمستو ؛لجخلا ةرمحك ةخسار ريغ وأ 3" ةيلاعفنا "

 .ءانحنالاو ،ةماقتسالاو ةيدرفلاو ،ةيجوزلاك :ةيمكلا ةيفيكلا :(ةيناثلا)

 نود تاناويحلا يهو ؛ سفنألا تاوذب ةصتخملا :يأ :ةيناسفنلا ةيفيكلا :(ةنلانلار

 ةخسار" امإ :يهو .مالآلاو ڵتاذللاو ،‘تالاهجلاو ،تاكاردإلاو ،ةايحلاك تابنلاو دامجلا

 " الاوحأ " :ىمستو مةخسار ريغ« امإو ،ةباتكلاو ملعلا ةكلمك " ةكلم " :ىمستو "سفنلا يف

 .حرفلاو ضرملاك
 ةلوهسب امإ رثأ لوبقك ؛ اؤّيمقو الاعفنا ةيضتقملا يأ : ةيدادعتسالا ةيفيكلا : (ةعبارلاور

 6(ال ىلع لأ لاخدإب ) " ةوقآللا " نحللا قيرطب هنومسيو 0" ىوقلا مدع " :ىمستو نيڵلاك

 . " ةوقلا" :ىمستو {ةبالصلاك ةبوعصب امإو .طخلا اودسفأو " ةوقال نأ " اودارأ مهلعلو

 رثكأ ىقبي ال ضرعلاو &ضَرع ةيفيكلا نأ دري الف ؛ددجتلاو يلاوتلا انه خ وسرلا نأ ىفخي الو

 "سفنلا يفب» جرخو لجولا ةرفصو لجخلا ةرمحك ،خسري الام- خ وسرلا" ديقب جرخ و.لاح نم
 ال ضَّرع[ ةيفيكلاو ] ،سفنلا يف ةخسارلا ةيفيكلا :يه ةكلملاو .ضايبلاك مسحلا يف خسر ام

 ؛ءايلوأ [ هؤاضتقا هلحم يف ةمسقال] هنأو ةمسقلا يضتقي الو ،هريغ لقعت ىلع هلقعت ةحص فقوتت

 ،َنيألاو [ ،لاعفنالاو ] ،لعفلاو ،كلملاو {ةفاضإلا :يهو ،ةيبسنلا[ ضارعألا لوألا ديقلاب جرخف

 .[ةطقنلاو ةدحولا ] ثلانلابو .الصفنم وأ ناك الصتم مكلا يف يناثلا ديقلابو .عضولاو ،تيملاو

 [ هؤاضتقاو &ضّرع]هنإف ةمسقأللاو ،ةمسقلل ةيضتقملا تامولعملاب ملعلا لثم لخد عبارلاب و

.مولعملا ةطساوب يوناث كلذل



 كاردإ ىلع هكاردإ فقوتي ال ضرع :يه ال مأ ةخسار تناكأ ءاوس " ةدرفملا ةيفيكلا "و

 اهنإف ؛ةردقلاو ملعلاو كاردإلا :هلاثمو ايتاذ امازلتسا اهمدع الو ةمسق هلحم يف مزلتسي الو ،هريغ

 نودب اجراخ روصتت ال تناك ولو ،هيلع رودقملا وأ مولعملاو كردملا كردي مل ولو اهيناعم كردت

 تايفيكلا " يف لاحلا اذكو .ةئالثلا روصتل مزلتسم اهروصت لب ،هيلع رودقملاو مولعملاو كَردملا

 " ةبكرملا ةيفيكلا " تجرخو .عيبرتلاو ،ثيلنتلاو ،ءانحنالاو ،ةماقتسالاك " تايمكلاب ةصتخملا

 فيرعتلا ىلع اهروصت فقوتل " ةيرظنلا تايفيكلاو " ءازجألا كاردإ ىلع اهكاردإ فقوتل
 .حراشلا

 هتقيقح نع تجرخ ام :هريغ ظفلب داري نأب " ةبكرملا ةيفيكلل " فيرعتلا كلذ حلصي دقو

 .ةيرظنلا تايفيكلا تلخد _ لاوحألا عيمج يف تباثلا وهو _ لماكلا فقوتلا فقوتلاب ديرأ نإو

 نم ةبكرملا ضماحلا نامرلا ةزازف :" ةبكرملا ةيفيكلا " لاثمو .كلذ ىبأي فيرعتلا ماقم نكلو

 !مسرلا وأ دحلا ةطساوب ةكردملا ركفلاب ةبستكملا " ةيرظنلا تايفيكلا" هعمو ،ةوالحلاو ةضومحلا

 سوفنلا بسحب اذهو ؛فيرعتلا وهو حراشلا لوقلا ىلع ملعلا دعب فقوتي ال هنأل رظنلا جرخو

 ال :انلوقب جرخف ،مسر وأ دح ةطساو الب ءايشألا هيلع هللا ضيفي نمو ةكئالملاك ،ةيسدقلا

 ةبسن ىلإ سايقلاب ءيشلل ةضراعلا ةبسنلا :يهو &" ةفاضإلا " لثم ،ةيبسنلا ضارعألا فقوتي
 ماد ام عطقنملاك هريغ نع ارثأتم ءيشلا نوك :وهو " لاعفنالا" لثمو .ةونبلاو ةوبألاك ىرخأ

 يف هلوصحكو ءنيألاب] هنع ربعملا ناكملا يف ءيشلا لوصحك كلذ وحنو لعفلا لثمو .اعطقنم
 اهضعب هئازجأ [....] ةعاس ف فوسخلا نوك هنمو .نحللا قيرط ىلع ملاب [ هنع ربعملا نامزلا

 ءيشلل لصحت ةلاح كلملاو.دوعقلاو مايقلاك ،ةجراخلا [رومألا ىلإ اهتبسن] ببسبو ‘ضعب ىلإ

 .ێملا»و "نيألا» تلق امنإو ،امّمعتم وأ اصّمقتم ناسنإلا نوكك ءهلاقتناب لقتنيو هب طيحي ام ببسب

 هيلع لخدي امم اسيلف امهانعم ديرأ نإو ،نيملع اناك امهظفل ديرأ نإ ٠نيأمو ٠تم" نأل ؛نْحَل

 رم امب رسفم حلطصم نيعم امهب ديرأ نإو &" اذإ "و" ثيح"و " امهم "ىلع لخدت ال امك ،(لأ)
 .امهيف فرصتلا كلذ زوجي الف
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 ضارعألا جورخف هيلعو اهل ةيتاذ ال ضارعألا كلتل ةمزال ةبسنلا نأ روهشملا بهذملاو

 روصت همزلتسي ضارعألا كلت روصت هيلع لاقي ال هنأل متي ال خلا ...فقوتي ال انلوقب ةيبسنلا

 .ةيفيكلا فيرعت يف لخدتف هيلع فقوتي الو ،اهريغ

 فقوتي بسن اهلك ةعبسلا ضارعألاو ،لحملا رابتعاب يه امنإ ضرعلا ماسقنا ةحصو:ليق

 " لعفلا "و ،ىرخأ ةبسن لقعت ىلع اهلقعت فقوتي ةبسن " ةفاضإلاف " ؛اهريغ لقعت ىلع اهلقعت

 ةيقب نود ةبسن ةفاضإلا يف هيلع فقوتملا ناك انو ،هيف رئؤملاو رمتؤملا ىلع اهلمعت فقوتي ةبسن
 يف دوجو اهل ةيبسنلا رومألاو .تافاضإ اهلك تناك نإو ةفاضإلا مساب تّصخ ةيبسنلا ضارعألا

 ١ .دوجوم ضرعلاو تجرخ ىح ضرعلا يف تلخد كلذلو جراخلا
 " انلوقب ةجراخ يهف اذه ىلع ،جراخلا يف امل دوجو ال ةيرابتعا رومأ امنإ :ةرعاشألا تلاقو

 يف تافاضإلاو بسنلا لوخدو ،اهمدعو ةمسقلا ءاضتقاب ضارعألا ضعب فصوو 0" ضرع

 دوج وملاب هصاصتخا ضرعلا يف مولعملاو ،يوسليف حالطصا ضرعلا رابتعاب ملعلا ماسقناو ضرعلا
 .تافاضالاو بسنلاو

 لبقي ال هنأ :انريغ دنعو _ هللا همحر رامع وبأ لاق امك _ مسقنم ضرعلا نأ :اندنع مولعملاو

 ملع ك نإ :انلق نإو ددعتم هقلعت ةحص ىلع ءانب وه امنإ هماسقناو ملعلا ضرعلا نمو .ةمسقلا

 مَكلا " نأل ؛تايمكلا (ةمسقلا يضتقي ال رانلوقب جرخو .هركذ ام روصتي مل مسقنم ريغب قلعتي

 لمشي ام:ةمسقلا لوبقب دارملاو ححطسلاو طخلاك ريداقملاو دادعألاك ؛هتاذل ةمسقلا لبقي ضرع"

 نإف ؛مسقني ضرع لك سيل هنأ ىفخي الو ،ددعلا وهو " لصفنملا مكلا "يف امك لعفلاب اهدوجو
 ةطقنلاف " ؛ةدح ولاو ةطقنلا (ةمسقلا مدعو) مهلوقب جرخو .مسقني ال ًالثم " ديز " دوجوب ملعلا

 ءيشلا نوك : " ةدحولا "و طقف ةدحاو ةهج نم مسقني رادقم : " طخلا " و٬.ًطخلا قرط : "

 :"حطسلا"و لوطلا ةهج :"ةدحاو ةهج" نيعمو ،ةيهاملا يف ةكراشتم رومأ ىلإ مسقني ال ثيحب

 مسجلا" :ىمسيو .اقمعو اضرعو الوط مسقني رادقم :" مسحلا "و ءاضرعو الوط مسقني رادقم
 ضورعملا رهوخلا :وهف " يعبطلا مسجلا " امأو ؛مكلا ليبق نم ضارعأ ةثالثلاو ."يميلعتلا
 رهوج يعبطلاف ؛"يميلعتلا مسحلا " اهتلمجو ،(قمعلاو ضرعلاو لوطلا) ةثالثلا تادادتمالل

 .هل ضراع ضرع يميلعتلاو
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 ۔ الثم "طخلا" رخآ نأل ؛ماسجألا يف ضرعلاو مسحلا نع جراخلا رهوخلا حصي ال :اندنعو

 .هل دوجو ال مدعب هنم ءزج ريغ وأ مسقنم مسج وهف ،©كلذ نم دب الو ،هنم اءزج _ هتضرف نإ

 ةدوجوم امتروصت املك اهنأل حصي الو ،"درفلارهوجلا" امهوَمسيو ةرعاشألا اهتبثي "ةطقنلا" اذكو

 ءاقمعو اضرعو الوط مسقني رهوج :طخلاو درفلا رهوجلا اهتبثم دنع ةطقنلاف ؛ةمسقلا اهتمرل

 نم" وأ" ةيرابتعالا رومألا "نم امهلعجي نم بهذم ىلع " ةدحولا "و " ةطقنلا " نع زرتحي امنإو

 وهو ،سنجلا نع هدنع ناتجراخ امهف" ةيرابتعالا رومألا" نم امهلعجي نمف ."فيكلا ةلوقم

 ةلوقم" نم امهلعجي نم امأو .ةدوجوم ريع ةيرابتعالا رومألاو دوجوملا مسق نم هنأل ضرعلا

 ىلعو ،فّرعملا نم امممأل ،امهلوانتي فيرعتب ىتؤي نأب فيرعتلا يف اهلاخدإ هدنع بجيف" فيكلا
 ." مكلا تايفيك " نم يهف " فيكلا " نم " ةطقنلا " نأ

 ملعلا نأ ملعاو ."ديز مايق "دوجوك نيعملا بكرملا دوجوملا دوجو لثم " ايتاذ " انلوقب لخدو
 ىنع "فيك" ملعلا نأ كلذو ،ةبكرملا تامولعملا يهو ،اهمدعو ةمسقلل ةيضتقملا تامولعملاب

 ايتاذ ءاضتقا سيل اهمدعو سفنلا وه يذلا [ روكذملا رابتعاب ]ةمسقلل ملعلا ءاضتقاو حيحصلا

 مسلاب ملعلاك ابكرم وأ هلحم يف ةمسقلا مدعل [......] ديز دوجوب ملعلاك[......] رابتعا لب

 ىلع مولعملا ضاعبأ نم لكب قلعت نإف ؛تاذلاب ال ءاضتقا هلحم يف ةمسقلا [ ايضتقم ] ناك

 وأ تاذلاب هلحم ماسقنا يضتقي دحاو ملع ال ضاعبألا كلت ددعتب ةددعتم مولع كانهف ليصفتلا

 هلحم ماسقنا يضتقي ال نكل دحاو ملع كانهف ع ومجلاب قلعت نأب ايلامجإ ناك نإو ،مولعملا ةيعبتب
 املكتم مسي ل ةكلم الب حيصف ظفلب هدوصقم نعربع هنأ ملكتم قفتا ولو ،عبتلاب الو تاذلاب

 الإ اذكه احيصف يمس ةكلم هل تناكو هنودب ةراتو حيصف ظفلب ةرات ربعي ناك نإو ،احيصف

 ريغ همالك رثكأ نوكي نأ روصتي الو ،هيف حيصف هنإ لاقي الف حيصف ظفلب هيف ربعي مل اميف
 نوكي نأ نع هيف حصفي مل ليلق مالكب جرخي الف ،همالك لقأ لب ةكلم هل تناك نإ حيصف

 الب همالك لك يف حصفي نأ اضيأ روصتي الو ءهيف حصفأ يذلا همالك رئاس ىف احيصف

 .ةكلممب هتدارإو ملكتملا دصق هيلع عقو ام لك يف حصفي تتح احيصف ىمسي ال :دعسلا لاقو.ةكلم

 اذه نإ :لاقي الو مذلاو حدملاك يناعملا نم عون ىلإ رظنلاب ةكلم صخشل لصحي نأ زاوجب ليقو

 انأل ؛ةروكذملا ةردقلا هيلع فقوتت امم امهوحنو ةايحلاو كاردالا ىلع هقدصل عنام ريغ فيرعتلا
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 ببسلا هنأل بيرغلا ببسلا دارملاف ؤبابسأ اهنأ انملس نإو ،طورش لب ابابسأ هذه تسيل :لوقن

 .مهفلا ىلإ ردابتملا يقيقحلا

 ملكتم وهف ةكلملاب " ديز ماق " :لاق اذإف ،ذرفملاو بكرملا " حيصف ظفلب " :يلوقب لخدو

 يف حيصف ملكتم هنأ حصف ةلمجلا نم درف لك رابتعاب حيصف ملكتم اضيأ وهو ع ومجلاب حيصف

 راد " :ددعتلا دنع لاقي نإ " حيصف ملكتم ":لاقيف درفملا يف ةحاصفلا نمو درفملا يفو ةلمجلا

 .ملعأ هللاو .كلذ وحنو " طاسب ةيراج مالغ

 وأ نيملكتملا دنع زيحتلا يف هل اعبات نوكي نأب ؛هريغب لب هتاذب موقي الام وه :“ ضرعلا "و

 نأ وه : "زيحتلا ق هريغل اعبات هنوك ! عمو ةفسالفلا دنع توعنملاب تعنلا صاصتخا هب اصتخم

 رخآلا ىلإ ةراشإلا يه امهدحأ ىلإ ةراشإلا نوكت ثيحب عضوملا يف هدوجو وه هسفن يف هدوجو

 " عمو ءاتوعنم يناثلاو اتعن لوألا ريصي ثيحب نوكي نأ :" خلا ...تعنلا صاصتخا " نيعمو

 .ملعأ هللاو .ناكم يأ زّيح يف لحيو لصحي نأ :" زّيحتم

 مالكلا ةغالب باب
 ربتعي نأ ىلإ ملكتملل يعادلا ] رمألا وه لاحلاو ،هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل هتقباطم يه

 ىضتقم يلكلا اذهو ،[ ايلك نوكي ] لاحلا ىضتقم اهفوصوم دارملا لصأ هب يدؤي يذلا مالكلا

 نم درفو يلكلا كلذل [ اقباطم نوكي ] يلكلا كلذ دارفأ نم درف " مئاق اديز نإ "و ،لاحلا

 :يأ ،اذكهو ..اهنم دحاو لك ىلع هتيقداص يه ذإ ،هتايئزحل زخ يلكلا ةقباطم سكع اذهو .هدارفأ

 .اذكهو..دكؤي ال نأ يضتقي ولخلا يفو ،اناسحتسا اديكوت [يضتقي دةرتلا

 فيرعتلا الثم ماقملا ىضتقي نأب ةهج َلك نم هلك هتقباطم :" لاحلا ىضتقمل هتقباطم هاندارمو

 اريكنتو نيديكأت يضتقي نأبو .كلذ نم رثكأ يضتقي وأ ،هلك كلذ لعفيف ميدقتلاو ديكأتلاو
 رصتقاف اعم ديكأتلاو فيرعتلا ماقملا ىضتقا اذإف .محازتي ال كلذ نإف ،هلك كلذ لعفيف اريخأتو

 ةاعارمب اغيلب مالكلا نوكي فيك .اغيلب همالك سيلف ،اققحتم ةغالبلا لصأ سيلف امهدحأ ىلع

 .اهلك رومألا وأ نيرمألا ةاعارم هلاح ىضتقم نأ عم _ ليق امك _ طقف رومأ وأ نيرمأ دحأ
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 امو ©بطاخملا راكنإك ديكأتلا يضتقي امو عماسلا دهجب فيرعتلا يضتقي ام وه "لاحلا"و

 سفن وه "لاحلايضتقم"و .هعم هريغ ةدايزكو ،هيف روصحملا بطاخملا راكنإك رصحلا يضتقي

 3راهظإلاو رامضإلاو زييمتلاو ريخأتلاو مدقتلاو رصحلاو ،هكرتو ديكأتلاو ‘فيرعتلا كلذ

 نإف.كلذ وحنو ،بانطإلاو زاجيإلاو ،[ ريصقتلاو ] ةلاطإلاو ڵ،فذحلاو ركذلاو لصولاو لصفلاو

 " :لوقت نأ لثم ،اضيأ اغيلب نكي مل ةحاصفلا نكت مل ولو ،اغيلب سيلف لاحلا هاضتقا ام نكي مل

 .(ةدتشملا نإل نأشلا ريمض مسقتب) وأ ،(انحل ديز عفرب) " مئاق يز نإ
 عملا هتدافإ ثيح نم نكل _ اهفيرعت م فرعي امك _ ظفللا ىلإ ةعجار ةفص :ةغالبلاو ١

 نآرقلا زاجعإ :لاقي امك ثةغالبلا داريو ةحاصفلا قلطت ام اريثكو لاحلا ىضتقمل قباطملا دارملا

 ىلعأ يف :يأ ،ةغالبلا تاقبط ىلعأ يف :يأ سةحاصفلا تاقبط ىلعأ يف نآرقلا نوك ةهج نم وه
 .لاحلل قباطملا نيعملا هتدافإ رابتعاب ظفلل ةفص :نيعملا اذهب اضيأ ةحاصفلاف .لاحلا ىضتقم ةقباطملا

 ىلع دئازلا يناثلا عملا هتدافإ رابتعاب لب هتاذ رابتعاب ال ظفلل ةفص امهانعمب ةحاصفلاو ةغالبلاف

 لاحلا بولطمو[ ...مم ] لاحلا ىضتقمو لاحلا ىضتقمل قباطملاب هنع ربعملا وهو ،دارملا لصأ

 وذ :وهو [......] لاحلا ىضتقم :لاقي كلذلف ‘كلذ وحنو ولخو [.....] بطاخملا لاح لاحلاو

 دق هنإف ،لاحلا ىضتقم نم رهاظلا [ ديكاتلا] اذه ىلع ىضتقمو [....] لاوحألاف ،لاوحألا
 دكؤي ال نأ رهاظلا [.....] ،ركنملا [.....] اليزنت هل دكؤيف ركني مل هنأل الثم [.....] نوكي

 هقوفتو [هيلع ومست] ةغالب ال هنأ ةغالبلا تاقبط ىلعأ ق نآرقلا نوك عمو . اذكهو الف ركني

 لاوحألا نوكل لب تاقبطلا ضعب روصقل سيل نكل كلذ ضعب نم ىلعأ هتاقبط ضعب ناك ولو
 نكل ءاوس الك ليقو ،[ نيرخآلا]يق ةاعارملا تايضتقملا نم رفوأ اهيف ةاعارملا تايضتقملا [.....]

 .ةغالبلا ف كلذك سيل ام نود "ةحبسك" لقثلا نم هيف برق

 ناك ولو ةغالبلا نع جرخ هنع مالكلا فرص اذإ ام :وهو لفسأ :لوألا ،نافرط ةغالبللو

 ىلع ةدئازلا صاوخلاو فئاطللا رابتعا نعو لاحلا ىضتقم هتقباطم نع هولخ بارعالا حيحص
 زاجعإلا امإ :وهو ،ىلعأ :يناثلاو .مهدنع هتدوربل مئاهبلا تاوصأب ءاغلبلا هقحلأو ،دارملا لصأ
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 .مهغلبأ ةق وهو ،برعلا ءاغلبو ةزه هللا لوسر مالك وهو .هنود ام امأو .نآرقلاب صتخي اذهو

 يف هلثمو ،تابسانملاو تارابتعالا ةاعارم يف ضعب دتشي نأ :لثم ،ةتوافتم بتارم نيفرطلا نيبو

 .ةيفاك ةلماك ةاعارم ىلع ضعب رصتقيو هيلع باعي الام كرتيل هنإ تتح هعرو دتشي نم :ةدابعلا

 برقي نكلو القث سيل ام هيف امب رخآلا يتأيو لقث برق الو هيف لقث ال مالكب يتأي نأ :لثمو

 .دحاو كلذب يتأي وأ كهنم

 انسح مالكلا ثروت لب {ةغالبلا نم الو ةحاصفلا نم تسيلف ةيظفللاو ةيونعملا تانسحملا امأو

 دبعي مل و برجي مل و [....تلقو] .امب نسحي مل اغيلب احيصف نكي مل نإو ،هتغالبو هتحاصف دعب

 .[....بجت وأ هلإ كل هل لق لب اغيلب نكت مل ] هللا الإ هلإ ال ددرت الو هدحو هريغ الو هعم هريغ

 .ملعأ هلاو

 ملكتملا ةغالب باب
 ىمسي ال هنأ تملع دقو _ اذه لبق بابلا يف روكذملا _ غيلبلا مالكلا ىلع رداقلا :وهو

 اغيلب ىمسي ال هيف ةقباطم ال يذلا مالكلاف ،هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل اقباطم ناك نإ آلإ اغيلب

 ةكلم ملكتملا ةغالب :لوقت نأ كلذ نعم يفو .ةحاصف الب هقباطي ام اذكو ءاغيلب هملكتم الو

 اميف اغيلب سيل نكل ،لهاجت وأ تكس وأ ىتأ ؛غيلب مالكب نايتإلا ىلع ةميظع ةردق امب ردقي
 .ملعأ هللاو .اغيلب هيف لهاجت يذلا مالكلا كلذ الو .اغيلب هب تأي ملف هيف لهاجت

 ربخلا باب
 ،ةيتوبث ةبسن رمألا سفن يف هنم دنسملاو هيلإ دنسملا نيب نوكي يذلا ماتلا ديفملا مالكلا :وهو

 ديز ماق" :وحنف ؛ةقفاوم ريغو رمألا سفن يف امل ةقفاوم ةيلابقتسا وأ {ةيلاح وأ ،ةيوضام ةيبلس وأ

 " ديز ماق ام " :وحنو ،هل قفاوم ريغف حصي مل نإو ،همايق حص نإ رمألا سفن يف امل قفاوم “

 هنأ امك ،اربخ سيل ةدئافلا هب متت مل امف .ماق هنأ حص نإ قفاوم ريغو "مقي مل هنأ حص نإ قفاوم

 يف طرشلاو ةلصلا تناك ولو ديز ماق نإو ماق يذلاو "ديز مالغ " و "ديزك "ءاشنإ سيل

 اهيلع قدصي هل ةبسن ال هنأل ءاشنإلا جرخو اربخ ىمسي امهالك طرشلاو لصولا لبق امهسفن
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 هنأب ربخم ال لوصحلا بولطم :مايقلا ٠ نأل ، " تعب " و " مق " :لثمو .قفاوت مل وأ تقفاو امنأ

 مل وأ تقفاو امنأ اهيلع قدصي ال ةبسن ءاشنإلل نإف ‘تعب ظفلب عقوم ٠ عيبلا "و 3 كعقيس

 وأ " مقك" ،بلطلا ةهج ىلع هيلإ دنسملا نيعمل دنسملا نعم تابثإ ةيئاشنإلا ةبسنلاو ،قفاوت

 اهفصو حصي مل عاقيإلا وأ بلطلا ةهج ىلع تناك انو ،ابلس وأ اباجيإ" تعبك" عاقيإلا

 . ملعأ هللاو .ةزمهلا رسكب رابخإلا وهو اضيأ يردصملا عملا ىلع ربخلا قلطيو .اهمدعو ةقفاوملاب

 بذكلاو قدصلا باب
 اندارم سيلو ،اهمدعب وأ ةقفاوملاب فصوت ءاشنإلل ةبسن ال هنأ تملع امل ربخلاب ناصتخم امهو

 امأو .عضو كلذلو ‘قدصلا ىلع الإ لدي ال ربخلا لب ‘قدصلاك ربخلل لولدم بذكلا نأ

 .ربخلل لولدم ال ربخلا ضيقنف بذكلا
 ديزل نكي مل اذإ " ديز مالغ" :وحن يقاضإلا بكرملا ف اضيأ بذكلاو قدصلا نوكي :ليقو

 عجار كلذ نأب باجيو .مالغ هيف نكي مل اذإ " قوسلا يف يذلا مالغلا " :وحن ،يدييقتلاو .مالغ

 الو " قوسلا يف يذلا مالغلا ءاج" و ديزل مالغ الو " ديز مالغ ءاج " :تلق اذإف ؛ربخلا ىلإ

 . ربخلا بذك نمف 0 هيف مالغ
 .رمألا سفن يف امل هانعم ةقفاوم مدع :هبذكو ،رمألا سفن يف امل هانعم ةقفاوم :ربخلا قدصو

 هيف دمعت ام :وهو ( هيلع ذخاؤي ام) ىلإ بذكلا مسقنيف ؛حيحصلا وهو روهمجلا بهذم اذه

 .ةقفاوملا مدع هيف دّمعتي مل ام :وهو ( هيلع ذخاؤي ال ام) ىلإو ،هتحابأ ةرورضل الإ ةقفاوملا مدع

 ولو بذكف قفاوي مل اذإو ،كل ريغ ربخلا بحاص دقتعا ولو قدصف رمألا سفن يف ام قفاو اذإف

 ،بذك وأ قدص ربخلا :ليق اذإو ڵبذاك وأ قداص هنأب ربخلا فصويو ةقفاوملا مدع دقتعي مل

 هقدص ةلزتعملا نم _: ث'ماظتلا [ لاقو ] .بذاك وأ قداص وأ بذك وذ وأ قدص وذ :هانعمف

 داقتعال هتقفاوم [ مدع هبذكو ، أطخ وأ ناك اباوص ] ( ءابلا رسكب) ربخملا داقتعال هتقفاوم

 لوق نوكي نأ بجوي هنأل فيخس بهذم وهو . [ أطخ ] ناك ولو ( اهرسكب) ربخملا
 .هدقتعمل هربخ ةقفاومل كلذو ؛ابذك قح مالسإلا :هلوق نوكي نأو ،اقدص لطاب مالسإلا :يدوهيلا

 ٤٣:١ مالعألا رظني .نيزرابلا ةلزتعملا ةمئأ دحأ وهو ( ه ٢٢١ _) عئناه نب رايس نب قاحسإ وبا - ّ . ع 51
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 لاق اذإ هبيذكت ىلعو 5َقح مالسإلا :لاق اذإ يدوهيلا قيدصت ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 ال اقدص لوألا ةيمست ىلع تعمجأ نيحف ؛ةجح ةيمستلا ىلع ولو اهعامجإو .بذك مالسإلا

 دَهشَن اولاق نوقفانملا كءاج اذإل:ىلاعت هلوقب جتحاو .كلذ الإ زجي مل ،هريغ ال ابذك يناثلاو هريغ

 نيبذاك هللا مهامس “"«وبذاكل نيقفاتُملا نإ دهشي هللاو ُهنوُسَرَل كلإ ملعي هللاو هللا لوُسَرَل ك

 يأرو] 3 ة هللا لوسر هنأ اودقتعي مل مهنأل ،اقح هللا لوسر هنأ عم .هللا ُلوُسَرَ َكِإ ٠ مهلوق يف

 . بذاك امإو قداص امإ ربخلا نأ يف روهمجلا بهذمل قفاوم [ماظنلا

 مسا اوقحتسا مهنإ مهلوق يف نيبذاك مهامس العو لج هللا نأب هجاجتحا ىلع بيجأو

 نع ةداهش نوكت امنإ اهنأل ءاهوقحتسي مل مهو " هللا لوُسَرَ َكنإ ُدَهْشَن " :اولاق ذإ ةداهشلا

 . مهامس لجو رع هنأبو .اهل نيقحتسم اوسيلف ،هللا لوسر هنأ مهبلق يف سيلو ،بلقلا ميمص

 " :موق نأبو ۔ صلاخلا :ميمصلاو ۔ " بلقلا ميمص نم هذه انتداهش نإ . :مملوق يف ٠ َنيبذاك

 يف وأ "مهدنع عطق الو عطاق ربخ ةداهشلا نأل \بذك وهو لاحلا يف ةداهشلاب رابخإ " دهشن

 ءاشنإ هنأ انملس نإو ،ةداهشلا ءاشنإ اوديري مل هنأ ىفخي الو .رهاظ هيلع بذكلاو رارمتسالا

 مدع ةداهشلا ف بذكلا نابو مهنع هرودصب ارابخأ هنمضت رابتعاب هبيذكت حص :انلق ةداهشلل

 لوُسَرَ كنإ " ىف ديكأتلا ةرثك هنمضت ربخ ىلإ عجار بيذكتلا نأبو ،نايعو ةدهاشم نع اموك

 امكح اهنضت رابتعاب وه امنإ ابذك ةيمستلا نوكو داقتعا نع لوقلا اذه نوك وهو &" هللا

 .ةماتلا ةيربخلا بسنلا لخدي امنإو ربخلا نادري الف ،ةداهش ىمسي اذه مهرابخإ نأ وهو ءايربخ

 " نوُبذاكَل ْمُهَإ " :نعملا نأبو ؤبذك هنإ :لاقي فيكف ،ىَمسملا فاصوأ نم فصو ةيمستلاو

 هنأل وه امنإ رخلا اذه بذك نأ يعأ ،مهنم بذك " هللا لوُسَرَ َكِإ " مهلوق نأ مهداقتعا يف

 نب ديز عمس ) نيقفانملا فلح ىلإ عجار بيذكتلا نأبو ،عقاولل هتقفاوم مدع مهداقتعا يف مدع

 اوتضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال :لوقي ةوزغ يف[ لولس نب ] بأ نب هللا دبع مقرأ
 3 ق هللا لوسرل كلذ ركذف ،"لذألا اهنم رغألا نّجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئلو" ،هلوح نم

 .هبذكو هللا دبع ة هللا لوسر قدص نأب امامتغا هتيب مزلف ،كلذ لقي مل هنأ فلحف 3هاعدف
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 ...نوقفانملا كءاج اذإ ٠ لزنف "كتعضو تيف 2 هللا لوسر كبذك نأ الا تدرأ ام :هّمع هل لاقف

 (٦ .كقدص هللا نإ :لاقف ديز ىلإ ةقث هللا لوسر ثعبف .ةيآلا

 مدع هبذك و كل قفا ءم هنآ هتاداقتعا عم رمألا سفن ق 1 هتقفاوم ربخلا قدص :ظحاجلا لاقو

 :رهو ابذك الو اقدص نيمسي ال روص عبرأ تجرخف .هل قفاوم ريغ هنآ هداقتعا عم هل هتقفاوم

 اهمدع داقتعا عم ةقفاوملا _

 اس هع داقتعا الو اهداقتعا نودب ةقفاوملا _

 كاهداقتعا عم ةقفاوملا مدعو ۔

 .اهمدع داقتعا الو اهداقتعا نودب ةقفاوملا مدعو _

 ذيملت وهو ،ىلزتعملا نياهفصألا رحب نب ورمع نامثع وبأ :لاقيو ملسم وبأ وه ظحاخلاو (

 وأ هتلقم تجرخ اذإ هنيع تظحج نم نيتظحاج اتناك هينيع نأل ظحاخلاب بل . ماظنلا

 :لاقف سيلبإ ةروص :هل تلاقو غئاص ىلإ ةأرما تءاجو .ادج لكشلا حيبق ناكو _ تمظع

 اهل رظني نأ ديرت اهنأ همهوت غئاصلا ىلإ يعم بهذا:لوقت ،هيلإ ظحاخلاب تءاجف . اهفرعأ ال

 ام لثم دحأ ييعدخ ام :كلذ دعب لاقو ‘شقنيو هيلإ رظني غئاصلا لعجف _ هغوصت لح يف

 فالآ ةرشعب هل رمأف هرظنم عشبتسا هدالوأ ملعيل لكوتملا هرضحأ انو . ةأرملا كلت نىتعدخ

 [ زجرلا نم ]:هيف ليق اذلو.هفرصو
 ظحاجلا ق نو الإ ناكام اينات خسم ري زنحخلا سمي ول

 ثُظحًالُم رك نيع يف ىذقلا وهو ههجوب ميحَحْلا نع بوتي لُجَر

 رخ آ ق حلافلا هباصأ و ازج لك ق فيناصتلا هلو 3ةلزتعملا نم ةيظحاجلا ةفئاطلا بسنت هيلإو

 ضرق ول جولفملا رخآلا فصنلاو هترارح ةدشل روفاكلاو لدنصلاب هفصن يلطي ناكو ٥هرمع

 ضرق ولف ج ولفم نمألا يباج نم انأ: لوقي ناكو .هتد ورب ةدش نم هب , رسح ضيراقملاب
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 نم ]:دشني ناكو ،ث"تلملأت بابذلا هب رم ولف سرقنُم رسيألا يناج نمو ‘تملع ام ضيراقملاب

 [ رفاولا

 بابشلا مايأ تنك دق امك خيش تنأو نوكت نأ وجرتأ

 ث` باينلا نم ديدحلاك سيرد بوث سيل كسفن كتبذك دقل
 نيسمخو سمح ةنس ةرصبلاب _ مرهلاو ضرملاب فيعض وهو هيلع تادلجملا عوقوب _ هتوم ناكو

 روهمجلا ريسفتب هنم صخأ هريسفتب بذكلاو قدصلا نم لكو _ ( نيعبسلا زواج دقو نيتئامو
 مدع بذكلا يفو ،اعيمج [ داقتعالاو ] عقاولا ةقفاوم بذكلاو قدصلا يف ربتعا هنأل ،ماظنلاو

 دقتعا نيح ،داقتعالل رمألا سفن يق[.....] مزلتسي ةقفاوملا داقتعا نأ ىلع ءانب ،اعيمج امهتقفاوم

 سفن يق امل ةقفاوملا مدع داقتعا اذكو عقاول قفاوم ربخلا [....] رمألا سفن يف امل ربخلا ةقفاوم

 ةقفاوملا داقتعا ربتعا امنإ هنإو ،لاق امك سيل هنإ :لاقي الف ،داقتعالا ةقفاوم مدع مزلتسي رمألا

 لثم دري الف ،ربخلا نم موهفملا ردقلا يف قفاوتلا :ةقفاوملا هذمب دارملاو .داقتعالا ةقفاوم ريغ وهو

 مدع عم ظحاخلا دنع قداص هنإف " الجر تيأر " :تلقو ورمع هنأ تدقتعاو اديز تيأر كنأ

 ءارتفال الباق ٢٩ه«ةّنج هب مأ ابذك هللا ىلَع ىَرَعفاأال:ىلاعت هلوقب جتحاو ،داقتعالاو عقاولا قفاوت

 . ةو هقدص مدع نودقتعي مه ذإ ؛اضيأ قدصلا ريغو هريغ يهف .ةنحلاب بذكلا وهو

 هنأ اوركذ مهف [ الخ ] اذإ دمع ال هنأل ،دمع الب بذكلا نع ةيانك .ةّنحلا» نأب بيجأو

 ىلع موزنلملا مسا قالطإ نم السرم ازاجب هلعجأ مل امنإو .دمع الب بذك وأ ءادمع بذك ةل

 امل ةيانكلاو مهمالك يف نونجلا عنمت ةنيرق الو ةقيقحلل ةعنام ةنيرق نم هل دب ال زاجلا نأل ؛مزاللا
 عقاولا [.....] قباط باوخجلاو ةعنام ةنيرق هيف طرتشي مل ةمزال عم هل عوضوملا ةدارإ اهيف زاج

 هيلإ عقاولا ةبسن رابتعاب عقاولا قباط مالك قحلاو [.....] بناج نم [....لا] رابتعا [...]
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 ام ةشأو اهعم لوبلا يل حرسني ال ةاصح يبو ،تملأل بابذلا رم ولف سَرَقَنُم نميألا يناج نمو ،هب تملع ام ضيراقملاب
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 ثلاثلاو لطابلا يناثلاو أطخلا باوصلا لباقيو عقاولل هتبسن رابتعاب عقاولا قباط مالك قدصلاو

 . ملعأ هللا و .بذكلا

 ةبسنلا باب
 قلعتف ةيدييقتلا امأو ،ءافتنالاو توبثلا هجو ىلع هيلإ دنسملاب دنسملا قلعت :ةيمكحلا ةبسنلا

 ةلمجف ." لقاعلا ديز"و " ديز مالغ" : وحن ةدئافلا مامت ىلع ال دييقتلا ةهج ىلع ءيشب يش

 فصو ثيح نم ةيدييقتلاو ،امتاذ يف ةيمكحلا ةبسنلا اهيف " ماق لجر يبجعأ " :كلوق نم» ماق"

 .امب لجر

 عوقولا نعمي مكحلاو ،ةيمكحلا ةبسنلاو ،دنسملاو ،هيلإ دنسملا :ةعبرأ ديفملا مالكلا ءازجأو

 تابثإلاف ؛6مالكلا ةبسن" اهل لاقيو ،عازتنالاو عاقيإلا ىلع ةيمكحلا ةبسنلا قلطتو .ع وقولا مدعو

 { ثدّيسلا بهذم وهو عوقولا مدعو عوقولا جراخلا يف يلا ةبسنلاو ،عازتنا بلسلاو ،عاقيإ

 مكحلا امأو ،ع وقولا مدعو عوقولا امهاتلك مالكلا ةبسنو جراخلا يف نيلا ةبسنلا : دعسلا لاقو

 همدع وأ مايق نم هب موكحملا ىلع ةبسنلاو مكحلا قلطي دقو،هنع هيفن وأ هيلإ دنسملل دنسملا تابنإف

 ©عوقولا مدعو عوقولا ىلع قلطي دقو ،عازتنالاو عاقيإلا وه لوألا هريسفت ىلع مكحلاو .الثم

 الإ سيل بذكلاو قدصلاب فوصوملا نأ :( يكاكسلا حاتفم حرش) يف فيرشلا ديسلاركذو

 ىلع الإ لدي ال ربخلا نأ :ههجوو بذكلاو قدصلا لامتحاب فوصوملا اذكو ع ازتنالاو عاقيإلا

 ؟امهداحتا عم امهقفاوت روصتي فيكف ،ةيجراخلاو ةيموهفملا ةبسنلا وهف ،عوقولا مدعو ع وقولا

 عقاولا نع رظنلا عطق عم مالكلا نم اموهفم هنوك : امهدحأ ،نارابتعا هل عوقولا نأ :باوجلاو

 رابتعالاب هريغ نيرابتعالا دحأب عوقولاو ،مالكلا نع رظنلا عطق عم عقاولا يف هنوك :رخآلاو
 . رخالا

 .هرهد ةمالع ناك قرشملا دالب ملاع ه ٨١٤ ةنس ىفوتملا ياجرحلا فيرشلا يفنحلا يلع نب دمحم نب يلع _ 58
 حرش . :اهنم ،ةديفم فيناصت هلو ،كنلرمت سلجب يف تارواحمو تاثحابم ينازاتفتلا نيدلا دعس خيشلا نيبو هنيب تناكو
 نعم قيقحت يف ةلاسر هلو ٠ رصتخملا ةيشاح ٠ و "لوطملا ةيشاح-۔ و- يسوطلا ريصنلل ديرجتلا حرش ٠ وا دضعلل فقاوملا

 ١٩٦:٢. يطويسلل ةاعولا ةيغب رظني .فرحلا
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 ةيئاشنإلا امأو ،رهاظف ةيرابخإلا امأ ؛جراخ اهل ةيئاشنإ وأ ةيرابخإ ةبسن لك نأ ضعب ركذو

 برضلا بلط :يهو ؛مالكلا تاذ هنم ةموهفم يأ ةيمالك ةبسن هل " الثم برضا " :كلوق ناف

 ةيئاشنإلا ةبسنلل ناك اذإو .برضلل يسفنلا بلطلا :يهو ؛ةيجراخ ةبسن هلو ‘بطاخملا نم

 مدع وأ يسفنلا بلطلا كلذ ملكتملا نم ققحتي نأب هل اهتقفاوم نع جرخي نأ نكمي مل جراخ

 ربخلاب بذكلاو قدصلا صاصتخا نم رهتشا ام ضعب ىفن كلذلف .هنم ققحتي ال نأب اهتقفاوم

 نم هلوقن امب ءاشنإلا نم ربخلا زيمتي ملف ،ءاشنإلا يف كلذ عيمج تبثأو ،هب امهلامتحا صاصتخاو
 ةقفاوملا ريبعتب داريإلا اذه مهضعب عفد كلذلو ،ربخف هقفاوت الوأ هقفاوت ج راخ هتبسنل ناك نإ هنآ

 ال نكل هقفاوت ال وأ هقفاوت جراخ هتبسنل ناك نإو ءاشنإلاو .اهمدعو ةقفاوملا دصقب اهمدعو

 نأل ،ةيبسنلا ةقفاوملا مدع دصقب ربخ ال هنأب :باوجلا اذه ةرو .ربخلا فالخب ءاشنإلا نأ ،دصقي

 يف هنأو ،رمأل رمأ توبث ةبسنلاب ديرأ نإ معن .يلقع لامتحا اهمدع امنإو ،ةقفاوملل ربخلا عضو

 ىلإ ] " مئاق ديز" يف دصقلاف اهتقفاوم مدع دصقي ةبلاسلا يفو ،جراخلل اهتقفاوم دصقي ةبجوملا

 .عقاو ريغ ديزل روكذملا توبنلا نأ " [ مئاقب ] سيل ديز" يفو "عقاو ديزل مايقلا توبث هل [ نأ
 [......] اهل لا ةبسنلا نأ قيقحتلاف

 ا ..... [ وأ ةفرعم وأ مدع وأ دوجو اهيلع كرتيل ةرضح لب ةيكاح تسيل تاءاشنإلا بسنو

 " تنهرك" ،دوقعلا نم كلذ وحنو ،‘““ تجوز" و " تقتعأ" و" تعب " :وحن الإ ‘كلذ ريغ وأ
 لكو ،الثم كلملا لقن هدعب لصاحلاو ءيشلا ةدارإ وه هلبق لصاحلا ذإ ؛قطنلا لبق هل جراخ الف

 ،ءافتنالا وأ توبثلاب امإ {ةلاح ربتعم رابتعا نع رظنلا عطق عم اممتاذ دح يف امهنيب نيرمأ

 .نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال

 ءاهنّيبتو ةيعقاولا لاحلا كلت يكحت ناعذإلا هجو ىلع ةينهذ ةروص ىلع افصو لاد ربخلاو

 الك ىلع هفلخت زوجيو .اضيأ هيلع لدي ربخلاف ةيعطق ريغ ةلالد يكحملا ىلع لدت ةياكحلاو

 ،عازتنالاو عاقيإلاب ةربتعملا ةروصلا كلت نم مهفو [يكُح ام] ىلع نافرطلا ناك نإ مث ،هيلولدم

 امهف ،يكحملل ةياكحلا ةقفاوم ةيفيكلا يف ةيعقاولا لاحلل ةقفاوم ةروصلا نوكت ةرورضلابف

 .ةيفيكلا يف لاحلل ةفلاخم يهف كلذك انوكي مل نإو ،نايبلس وأ نايتوبث

٢ ٤



 ةفلاخم بذكلاو ،ةيفيكلا يف عقاولا يف امل عازتنالاو عاقيإلا وه يذلا مكحلا ةقفاوم قدصلاف

 ةكردم اهنأ ثيح نم عوقولا مدعو عوقولاب ةربعملا ةيكحملا ةلاحلا لوقت نأ كلو .اهيف هايإ

 ةكردم اموك نع رظنلا عطق عم هتاذل عقاولا يف ام ةيفيكلا يف تقفاو نإ ظفللا نم ةموهفم

 .بذكف الإو قدصف

 نبا لوق نيعم وهو .ربخلا لولدم يهو ،عازتنالاو عاقيإلا :( ةينهذلا ةروصلاب) دارملاو
 ءاوس عوقولا مدعو عوقولاو مكحلا نيب ةربتعم ةقفاوملاو ةبسنلاب مكحلا ربخلا لولدم :يكبسلا

 ىلع يقيقح نيقفاوتملا نيب رياغتلاو عوقولا مدعو عوقولاوأ ،عازتنالاو عاقيإلا مكحلاب ديرأ

 ربخلاو .بلسلاو توبثلا يف ةقفاوملا :( ةيفيكلا يف ةقفاوملاب) دارملاو .يناثلا ىلع يرابتعا لوألا

 هللاو .ةبسنلا كلت سفنل عوضوم ءاشنالاو كلذ يكحتو ةبسنلا توبث نيبت ةروصل عوضوم

 .ملعأ

 يربخلا دانسإلا باب
 نأب مكحلا ديفي ثيحب ،اهارحجب يف يرجي ام وأ ىرخأ ىلإ اهارب يرجي ام وأ ةملك مض :وهو

 ناكأ ءاوس ،هل لمعتسملا عملا :( موهفملاب) دارملاو .يفنم وأ ىرخألا موهفمل تباث امهادحإ موهفم

 هنأب موهفمب موهفمل مكحلا يربخلا دانسإلا : [ ه ٦٢٦ - ] ٠٠يكاكسلا لاقو .ازاجب مأ ةقيقح

 هنأل ؛ظافلألا فاصوأ دنسملاو هيلإ دنسملا نإ :ليق امك .هيلع لكشي الو ،هنع يفنم وأ هل تباث

 فيرعتلا يف روكذملا مضلاب عقي امنإ مكحلاو ،موهفملاب هنع ربعملا وهو ،امهانعمل لب امهل ضرعتي مل
 .لوألا

 ةضلا ريسفتب الإ حصي ال هنإ :ليق امك سيلو ،امهرهاظ ىلع ناحيحص ءاوس نافيرعتلاف

 دانسإلا :لوقن انأل مامضنالا وه ظفللا هب فصتي يذلا ناك نإ مامضنالا نأ وهو ؛ةمزالب

 ريسفتب الإ حصي ال هنإ :ليق امك الو ،ظفلل ال هل فصو مضلا اذكو ،ظفلل ال ملكتملل فصو

 مض رثأ يأ فاضم ريدقت لهسألا نإ :ليق امك الو ،ةيمالكلا ةبسنلا وهو اضيأ ةمزالب مامضنالا

 .ليوأتلا نودب حيحص نيعملا :لوقن انأل ،مزاللا اذكو ةبسنلا رثألاو .مض مزالوأ

 ۔ 60
 ٨٠٨. ص ٩٣٧/١ ١. ط رصم يلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم مولعلا حاتفم _

٤٢٣ 



 نأ ديفي ثيحب ،ىرخأ ىلإ اهارجم يرجي ام وأ ةملك مض يربخلا دانسإلا :نيدلا ماصع لاقو

 ال عوقولا مدعو عوقولا :وهربخلا موهفم نأل ؛هنع يفنم وأ ىرخألا موهفمل تباث امهادحإ موهفم

 هموهفم دانسإلا نأب امكحي مل امهنأل ،هركذ ام يناثلاو لوألا فيرعتلا ىلع ةري الو.امىي مكحلا

 عقوم يف ةعقاولا ةملكلا ( ىرجم يرجي امب )دارملاو .مكحلا ديفي دانسإلا نأب امكح لب ،مكحلا

 ٠٨ مكل ريح اوُموُصَت نأو » كلذ نمو .يناضإلاو ،يدييقتلاو ،بكرملاو ،ربخلا وأ ادتبل
 نم زنك ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال "و أدتبم عمست نأ معز نم دنع يديعملاب عمستو .

 بسجب ةدافإلا دارملاو .ركنملا ىلإ يقلأ اذإ هديكوت بجي ةيمسا ةلمج " مئاق ديز "و ،"ةنجلا زونك
 اهئاقبل طرشلاو ةلصلا ةلمج تلخدف ،ةيمستلا ىلإ جراخلا ربع هموهفم لصأ ىلع يقابلا عضولا

 دريو امي مسي مل ذإ طرشلا ةادأو لوصوملا عم امب مالكلا متي مل ولو عضولاب اهموهفم ىلع
 نأ اذه نم ىلوأ اهيلع توكسلا نسحي ةدئاف ديفت اطرش وأ ةلص امنوك لبق تناك دقو ،اهظفل

 دارملاو .ةدحاولا ةملكلاك ةادألا وأ لوصوملا عم اهنإف ،ةملكلا ىرحب يرجي اميف اتلخد :لوقن

 رودلا مهوتي الئل دانسإلاب رسفملا يحالطصالا كاردإلا وهو يوغللا يردصملا عملا مكحلاب

 .ملعأ هللاو .[....] هيف متي ال امم امهوحنو هعوفرمو لعافلا مساو

 ربخلا ةدئاف باب

 نهذ يف [ تلق ] تئش نإو بطاخملا نهذ يف هءاقلإ ملكتملا [ دصق يذلا ] :مكحلا يهو

 نمو ،يوحنلا باطخلا ةغيص نودب ولو مالكلا هيلإ ىقلي نم :( بطاخملاب) يدارمو ،[عماسلا]
 ربخلا ةدئاف :لاقي نأ فيرعتلا يف يفكيف _ هريغ رهاظلا يف بطوخ ولو _ باطخلاب دارملا وه ناك

 ربخلا نم بطاخملا هديفتسي هنأ ثيح نمربخلا ةدئاف يمس امنإو _ زجوأ فيرعت وهو _ مكحلا ةدافإ

 ،لام وأ ملع نم هتدفتسا ام :ةغل ( ةدئافلا) نأل ©بطاخملل هديفي ملكتملا نأ ثيح نم ال

 ةيمست يهو _ ادافم هنوك ال ادافتسم هنوك ( ربخلا ةدئاف) مكحلا ةيمست هجو يف قئاللاف

 م ۔ ه. 2 . ۔ ه .- ّ . ۔ . - -
 ىلع أ اضيرم مكنم ناك نمف تاَدوُدْعَم امايأ ( ةميركلا ةيالا - ١٨٤ ةيالا نم ءزج ةرقبلا _ 61

 وح به۔ ۔و 2 ,.مه۔ ه. ؟ ه ۔۔ر ٠ ,حإ . . غ ٠ ۔ .ث ؟. ۔ ۔۔م 2 2 ً ِ ٥

 هل ريحخ وهف اريخ ع وطت نمف نيكسم ماعط هيده هنومقيطي نيذلا ىلعو أ مايأ نم هدعف رمس

 « نوُمَلْعَت مك نإ مكل رْيَح اوُموُصَت نأو
٤٤ 



 ربخلا ىلع بترملا لب ڵكلذك سيل مكحلاو .هيلع بترتي ام ءيشلا ةدئاف نأ دري الف _ ةيحالطصا

 ربخلا ةدئاف قالطإف ملس نإو ،مكحلا وهو هنم دافتسي ام ظفللا ةدافإ ىلع كلذب بطاخملا ملع

 هتنيرمب رهش اذإ فيرعتلا يف ولو غئاس وهو زّوجتلا مزلي ام ةياغ نأل هيف روذحم ال اهقلعتم ىلع
 .ظفللا هل عضو ام ةدئافلا مسال َقحتسملاو.موق دنع

 سيل هنأل ؛عازتنالاو عاقيإلا ال عوقولا مدعو ةبسنلا عوقو :ربخلا ةدئاف يف مكحلاب دارملاو

 ل هنإ:لاقي نأ عانتمال ،نيعم مكحلا راكنأل نكي مل الإو ،ةبسنلا عقوأ هنأ ةدافإ ملكتملا دصق

 سيلو ،ربخلل لولدم اذه لب تاذلاب كلذ دري مل نكل ،عاقيإلا ةدافإ :دارملا ليقو .[ةبسنلا ]عقوي

 :عاقيإلاو ؛ربخلا دافم نم اسيل عازتنالاو عاقيإلا نأ روهشملاو .عاقيإلا ةدافإ يلصألا هلولدم

 دنسملا قلعت وهو ؛ةبسنلا نيعم مكحلاب داري نأ زوجيو .ءافتنالا كاردإ :عازتنالاو ع وقولا كاردإ

 ال ربخلا نأ :اذه نێعمو ءهئافتنا الو عملا توبث ىلع لدي ال ربخلا :لاقيو رخآلاب هيلإ دنسملا وأ

 ةيلقع تسيلو ةيعضو هانعم ىلع ظفللا ةلالد نأل ءهءافتنا وأ عقاولا يف مكحلا ققحت مزلتسي

 .فلختلا هيف ليحتسي ايلقع امازلتسا لولدملل لادلا مازلتسا يضتقت

 مكحلا توبث ىلع هتلالد يفن هئافتنا وأ عملا توبث ىلع لدي ال ربخلا نوك نيعم سيلو
 همايق مدع امأو ،ديزل مايقلا توبث " ديز ماق "لولدم نأ ىفخي الو مكحلا ءافتناو مايقلاك

 مدع سيلو لادلا نع اهيف لولدملا فلخت زوجي ةيعضو ربخلا ةلالد نوك يف أشن يلقع لامتحاف
 لولدم ال يلقع لامتحاف همايق امأو ،ديز مايق مدع هلولدم "ديز ماق ام " اذكو ظفل الولدم همايق

 الو القع عنتمي ال هنأ ثيح نم هلمتحيف بذكلا امأو {طقف قدصلا _ًرم امك _ربخلا لولدمو

 ىلع ال نكل عقاولا يف نيعملا توبث ىلع لدي لب ادبأ قدصي نأو ،قدصلا هلولدم نوك نم مزلي
 دجوي مل و _اعطق دوجوم وهو _ بذكلا دجوي مل الإو رمألا سفن يف فلختلا يفنو عطقلا قيرط
 امهعامتجاو نيضيقنلا ققحت عانتمال " ديز ماق ام “‘ث :كلوقو " ديز ماق :كلوق نيب ضقانتلا

 ربخلا نم عماسلا ةدافتسا ربخلا ةدئاف :(حاتفملا حرش) يف رهاقلا دبع لاقو .اعطق دوجوم وهو

 . ملعأ هللاو .مكحلا

٥ ٤



 ربخلا ةدئاف مزال باب

 .اذه لبق بابلا يف رم ام :مكحلاو بطاخلملاب دارملاو امكحلاب املاع بطاخملا نوك :وهو

 لبق بابلا يفو انه دارملاو «مكحلاب ملاع ملكتملا نأ ربخلا نم عماسلا ةدافتسا وه :رهاقلا دبع لاقو

 نم نأل ربخلا ةدئاف بابلا اذه لبق ام يمسو ،ايوانك وأ ايزاجب وأ ايقيقح هلولدم ناك ام :مكحلاب

 مزال بابلا اذه يف ام يمسو.ةدهاشملاك هريغ نم ديفتسا نإو ربخلا نم [ دافتسي نأ ] هنأش

 دعب دافأ مكحلاب ملاع هنأ دافأ اهلك سيلو كهب ملاع هنأ دافأ مكحلا ملكتملا دافأ املك ،ةدئافلا

 .ةلأسملا ضرف وه امك ؛رابخإلا لبق امولعم مكحلا نوكي نأ[....]

 ال ڵبذك وهو ءانظ وأ اعطق اهئاعداو ةبسنلاب قيدصتلاب نيبابلا يف مكحلا مهضعب رسفو

 .ربخلا ةدئاف مزال. :انلوق يف موزللا سيلو ءاملع ىمسي ال رّوصتلا درجم نأ نم :ديسلا هب حرص
 .ملكتملا هدقتعي الو مكحلا ققحتي دق ذإ ؛امهنيب مزالت ال هنأل مكحلا تاذو ملعلا تاذ رابتعاب

 نود مكحلا دافأ ولو هنإف هللا ربخ امأو .مكحلا تاذ ةدافإل ةموزلم ملعلا تاذ ةدافإ نأ رابتعاب لب

 هلثم ىمسي ام ربخلا لبق مولعملا نكل ،ربخلا لبق ىلاعت هل امولعم ناك ذإ ،هب ملاع ىلاعت هنأ ديفي نأ

 عيمج ملعي ال ىلاعت وهو ،اقيدصت اندنع هلثم ىمسي ام ربخلاب هتدافإ دوصقملاو ،اروصت اندنع

 ءيشلا ملعي الف ،اعطق هجولا ىلع ال هل ةمولعم امنإف بذاوكلا ليلدب روكذملا هجولا ىلع ءايشألا

 ققحت عنميو ،هربخ نم الإ هملعن ال اقيدصت هتيمست هجو ىلع ءيشلاب هملعف ،هيلع وه ام ىلع الإ

 .هصوصخب هب انملع لبق هصوصخب مكحلا اذمي ملاع ىلاعت هنأب انملع

 .هصوصخب هملعي ىلاعت هنأب ملعلا عم ربخلا لبق هصوصخب مكحلا روصتي نأ زوجي :لاقي دقو

 لبق مولعملا نأ ملسن ال نكل ،احجار وأ امزاج هقيدصت مكحلا ملكتملا ملعب دارملا :ديسلا لاق

 اندنع هلثم ىّمسي اممو هنم معأ وه ام لب اروصت اندنع هلثم [.ىمسي] ،ىلاعت هل ملع ربخلا

 ربخ ةدئاف وه ديز مايقب كملع نأل " ؛ديز ماق ملعا " :كلوق هيلع لكشي الو ،هب ملاع[.....]

 وهو رخآ مزال هلف الإو ،ربخلاب هتدافإ دصقي هنأ عأ هل مزالو مالكلا ا ........ { ملكتملا اهيأ

 هذه صوصخ روكذملا مزاللا مدع نأب باجو 3ملعلاب قلعتي ملعلا ذإ ديز مايقب كملعب كملع

 امولعم مكحلا نوكي نأ زاوحل مكحلا سفن دافأ مكحلاب ملاع هنأ دافأ املك سيلو شري الف ةداملا

٤٦



 اذهو ،واسمال معأ مزاللاف "نآرقلا تظفح دق " :نآرقلا ظفح نمل كلوق يف امك رابخإلا لبق

 ملعي ال نم هظفحي نأ نكميف الإو نآرقلا وه هظفح ام نأ ملعي نأ :امهدحأ ،نيرمأب حصي لينمتلا

 دق ذإ هظفح هنأب هملع هظفح نم مزلي ال ذإ هظفح هنأب ملاع هنأ ملعي نأ:يناثلاو .نآرقلا هنأ

 نإ:لاقي الو ،هب ملعلا نع ةداع كفني ال نآرقلا ظفح ناك ولو نآرقلا هنأ ملعي ال نم هظفحي

 انأل ؟ ةدئاف ىمسي فيكف ،هب دصقي مل و ربخلا نم دفتسي مل بطاخملل مولعم نآرقلا ظفح

 .هنم دافتسي نأ هنأش نم ام لب لعفلاب ربخلا نم دافتسي ام ةدئافلاب دارملا سيل :لوقن

 حجارلا وأ مزاجلا داقتعالا عم هنهذ يف مكحلا ةروص لوصح :مكحلاب ملكتملا ملعب دارملاو

 " :لوقي كش نم نأل ؛َنه ةعوضوم [يلامأ] ،ربخلا ةغيص تسيلف بذكلاو مهولاو كشلا امأو

 كلذ لقي مل اذإ امأ ."تليخت " وأ "كشأ " :لوقي وأ &" دعق وأ ديز ماق " :لوقي وأ "ماق نإ

 عضوي مل ربخلا نأ قبسو .ناحجرلاو مزحلا ىلع لب كلذل هب ءاج هنأ ىلع همالك لمحي الف

 دقتعم ملكتملا نأ دقتعا اذإ الإ هسفن ربخلا نم هل لصحي ال مكحلا بطاخملا ةدافتساو بذكلل

 .هب ملاع هنأ دافأ مكحلا ملكتملا دافأ املكف ؛هب املاع هنوك نعم كلذو مكحلل

 حيجرت الو مزج الب ولو ملكتملا نهذ يف مكحلا ةروص لوصح درحب :ملعلاب داري نأ امأو

 الو ،هب ةتعي ال لوصحلا كلذ نأل ؛ّمصي الف داقتعا نودب وأ ڵبذك وأ مهو وأ كش عم لب

 مكحلا ناك اذإ :لاقي الو .سانلا نيب رهتشا :ليق وأ ءامكحلل احالطصا ناك ولو املع ىمسي

 لوقن انأل ؛ملكتملا ملع دقتعي مل ولو ديفتسي بطاخملا نإف عامسو تافتلا ندأ ىلإ جاتحي اّيهدب
 ىلع ملعلا قالطإ نأ ملسن الو ،ةدافإ هتيدأت ىمست الو ،ربخلا نم ادافتسم ىمسي ال اذه لثم

 نالدع دهش اذإف ،ازاحجب ةغللا لصأ يف ناك ولو ةقيقح لب زاحب ليق امك ءةرامأب ديلقتلاو نظلا

 .مزاحلا ملعلا ال انقدص نم لك اذكو ،قيدصتلاو سفنلا ناعذإ نعم هب ادهش امب ملعلا انل لصح

 ملعلا نأ عم مكحلا ةروص لوصح انلق امنإو ،ازاحم الإ املع ىمسي الف بكرملا لهجلا امأو

 اذإ :تلق نإو ،نهذلا يف اهلوصحل املع تناك امنإ مكحلا ةروص نأ ديفنل ةلصاحلا ةروصلا وه

 ءاوس مكحلا اذه ةروص اننهذ يف لصح هب املاع ملكتملا نوكي ملعلا هنم انل لصحو اربخ انعمس

 ددجتيف لبق ملع ام ىسني نأ امإ تلق اديدج املع نكي مل لبق هانملع اذإف ءال وأ لبق هانملعأ

 تملع دق اضيأو .لوألا ملعلل اقباطم اضيأ ربخلاب ملعلا لصحيف هاسني ال نأ امإو ربخلاب هملع

٤٧



 نإو .لصاحلا ملكتملا مالك نم دافتسي نأ هنأش نم اموأ لعفلاب ديفتسا ام :دافتسملاب دارملا نأ

 ريغ وأ ملكتملا نهذ يف ةلصاح مكحلا اذه ةروص نأ انلابب رطخي الو اربخ عمست ام اريثك :تلق
 مل ولو ،هنهذ يف مكحلا ةروص لوصحب املاع ملكتملا نوكي نأ ربخلا ةدئاف يف يفكي :تلق {ةلصاح

 .كلذب هملكتم ملع هلصأ مالكلا نوكي نأ يفكي اضيأو هب ملاع ملكتملا نأ عماسلا ملعي

 صاوخلاو ايازملا نأ كلذو ،هنحابم ةرثكو هنأش مظعل ءاشنإلا ىلع رابخإلا تمدق امنإو

 فذحب ءاشنإ راص ربخ ءاشنإلا نأل ؛ءاشنإلل لصأربخلا نأ ودبيف ،اعوقو رثكأ ءاغلبلا دنع ةربتعملا

 كتيل "و " برضتل "و " برضت ال "و " برضيل " يف امك !ةدايزب وأ ،‘“ برضا " يف امك
 .ملعأ هللاو . "" ىسع "و "معنك "" لقنب وأ. " مركت كلعل و برضت

 ام اريثكو ،ةلاصأ دشأ ربخلا ةدئاف لب لصألا وه اهمزالو ربخلا ةدئاف نم هتركذ ام نأ ملعاو

 ع ينإ بَر لاق » ايركز نع ىلاعت هلوق يف فعضلا راهظإ لثم ،اهمزالو ربخلا ةدئاف ريغل ربخلا دري

 ص

 م م م

 (٦٣ ىنأ اَهضَضَو ينإ َبَر» ىلاعت هلوق يف نّرحتلاو رنسحتلا لثمو 8 "يتم ُمْظَعْلا َنَمَو

 نم ةيآلاف ، ازاحي ناك رخآ ضرغل درو اذإف ، رابخإلل يربخلا بكرملا عضو نإف ؛زاحب كلذو
 ام دض ع وقوب هسفن نع ربخأ اذإ صخشلا [ نإف ] ،مزاللا ديرأو موزلملا ركذ ذإ ، لسرملا زاجلا

 [ ليوطلا نم ز:رعاشلا لوق يفو .نّرحتلاو رّسحتلا راهظإ همزل هوج ري

 ٦٤ قثوم ةكمب [نامثجو بينج ُدَعْصم نيناميلا بكرلا عم ]ياوه

 .ملعأ هللاو .موزللا ةقالعل [ يلاسرإلا ] زّوجتلاو نّرحتلاو رّسحتلا يف ةيآلاك اذهف

 مكحلا نم نهذلا يلاخ باطخ باب

 كلذ يف دذرتلاو [هموزلمو] همزال نم

 هدجو ذإ ،ديكأت الب هنهذ يف نكمتي هنأل مكحلا دكؤي مل كلذ نع يلاخلا باطخ ديرأ اذإ

 كهاضتقمم. لمعلا يف ابيغرتو نيكمتلا يف ةدايز ديكأتلا زوجي هنأ يدنعو .هل فانم هيف سيل ايلاخ

 :  7 . َّ 2 ..ه ,۔ ٠, ٥٠ ]. . ۔ ,. 7 ّ

 بَر كئاعذي نكأ ملو ايش سأرلا لعتشاو ينم ْمظَعْلا ََهَو يئ بَر لاق » ةميركلا هيالا - ٤ نم ءزج ميرم - ث
 ٩ اقش

 ٥ م م ُ .ك . ّ 7 م رم 74 7 - 1 ح م ٥۔۔. َ ً ` 7 , . 63 و

 تعضو امب ملعا هللاو ىثنا اهتعضو ينإ بر تلاق اهتعضو املف , ةميركل ا ةيآا ۔- ٣٦ نم ءزج نارمع لآ -

 َ ٠ 7 7 . ُ - ُ ّ 7 ّ . ث 7 م م مو م .م م ّ 7 م .. ‘. .ه 7 ۔ هم ۔

 ٩ ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعا ينإو ميرم اهتيمس ينإو ىثنألاك ركذلا َسيئلَو

 ِ 77 . ١۔ . ,.. 64
 ._( يقوسدلا ةيشاح) ١٩:٩١ صيخلتلا حورش رظني _-

 ٤٨



 ةدرتلاو مكحلا نعّولخلل ديكأتلا نع ولخلا ىمسيو ،دكؤي تيح مالكلاب طشني الو هنهذ اولخي دقف

 .راكنإ وأ بلطب قوبسم ريغ هنوكل ؛ايئادتبا راكنإلاو

 نكلو حيحص اضيأ وهو ديكوتلا كرت زاجو نسح هديكوتف هبلطو مكحلا يف ددرت نإ امأو
 مكحلا ركنأ نإو.بلطلاب قوبسم هنأل ؛ايبلط نسحتسملا ديكوتلا اذه ىمسيو ،هيف نسح ال

 .راكنإلاب قوبسم هنأل ؛ايراكنإ بجاولا ديكوتلا اذه ىمسي و ،هديكوت بجو
 كشي وأ هركنيو [.... ] رمأب هتبطاخ اذإ كنأ ملعت نكل عماسلا نهذ ولخي دق هنأ يدنعو

 " :لوقت ؛ هيلإ [ ةجاحلا ] مدعل زئاج ديكأتلاف ديكأتلا ىلإ ام [...] نكي مل اذإو ،هل دكؤت كنإف

 تظفح " :ددرتلاو همدعو هظفحب كملع نع هنهذ الخ يذلا نآرقلا ظفاحل لوقتو. " ديز ماق

 نم هعم ناك اذإ هيف اشلا وأ مكحلا ركنم نهذلا يلاخب قحتلي نأ زوجيو . ديكأت الب " نآرقلا

 مالسإلا " : مالسإلا ركنمل كلوقك ،هكش نعوأ راكنإلا نع عدترا هلقعب هلمأت نإ ام ، لئالدلا

 هنإ هللاو " و { " قحل مالسإلا نإو " { " قح مالسإلا نإ " :تلقف تدكأ نإو & ديكأت الب " قح
 هب قحتلا نممو نهذلا يلاخب قحلي مل هعم نكي مل و رمألا سفن يف ليلدلا دجو نإو . زاج " قحل

 نكل ى هوركنأ نيكرشملا نإف "٠ هيف بير الل :ىلاعت هلوقب نوبطاخملا _ هعم ليلدلا دوجول
 هنأ « هيف َبيَر الل عمف ، بيرلا ناظم نم سيل نآرقلا نوك ؛ ةلدأ دوجول مدعلاك مهراكنإ

 كشلل الباق نآرقلا اولعجو هوركنأ عملا اذهو ، اقح هنوك ةلدأ حوضول كشلا لبقي انث سيل

 الضف ،هيف كشي مل هنأ هانعم سيلو ث ةلدألا حوضول دكؤي مل اذه عمو ،هوركنأ لب هيف اوكشو

 هليزي ام دوجو ىلع اليوعت همدع ةلزنم نيباترملا بير لزنت :لاقي نأ نسحألا نإ :لاقي نأ نع
 :لوقن انأل ، سنجلل ةيفانلا الب يفنلا نوكب ةيآلا يق دكأ دق هنإ :لاقي الو ، ةحضاولا ةلدألا نم

 دازي نأ نآلا هيلع ملكتملا ديكأتلا امنإو { اصن قارغتسالا ديفي ثيحب هنم دب ال ردق يفنلا اذه

 ةقينلل باطخ ةيآلا نأ ىفخي الو 3" هيف بير ال هللاو " :لثم ،مالكلل بجاولا ردقلا ىلع
 ؛نيكرشملا نيباترملل ةهجوم يهفء&اوباتري مل مهنكل ، كلبقو كيلإب باطخلا ليلدب عبت ةباحصلاو

 . مهل باطخ هيجوتلا اذهو

 ر « تسل ىدُه هيف بيَر ال باتكلا كلد » ةميركلا ةيآلا ٢ ةرقبلا 5



 نبا دارأ اذكو ،سنجلا تقرغتسا اهنأل ،يوق امب يفنلا نأ - ديكأتلل الا نإ :يلوق نعمو

 ديكأتل .نإ. نأ امك 3" نإ. لمع تلمع اذإ يفنلا ديكأتل ٠ال .نإ :هلوق يف هعبت نمو كلام

 ديكأتلا ال. اضيأو 3هدكؤت نأ نع الضف ال دوجو لبق يفن ال هنآ هيلع لكشي الف تابإلا

 ملسم ريغ اذهو "مكحلا ديكأت يف وه امنإ مالكلاو .مكحلا ديكأتل ال ليق اميف هيلع موكحملا
 ؛مكحلا رابتعاب لب تاذلاب سيل موكحملا ديكأت نأل ءالب قارغتسالا ديكأتلاب ديرأ نإ الإ يدنع

 .يفنملا مايقلا رابتعاب الإ " مئاق لجر ال " :كلوق يف لاجرلا سفنأ ديكأتل نعم ال هنأ ىفخي ال ذإ
 ةدكؤم تربتعا اذإ لب اقلطم ديكأتلل تسيل نكل ،ةلمحلا يف ديكأتلا تدافأ ولو ةيمسالا ةلمجلاو

 [ نأ عم ] ثودحلا ىلع ةلالدلا مدع ديكأتلاب ديرأ نإ الإ هملسأ الو .ليق اذك( فاكلا رسكب)

 .ملعأ هللاو.ثودحلا ىلع لدت ال اهنأ ملسن الو \ثودحلا ىلع لاد اهيف ربخلا ةيمسالا ةلمجلا

 .ملعأ هللاو .اهعوقو مدعو ةبسنلا ع وقو :مكحلاب "دارملاو

 همزال وأ مكحلا يف ددرتملا باطخ باب

 ،دحاو دكؤمب كلذ ةيوقت نسح ،عازتنالاو عاقيإلا بلطو رتو ‘كلذ هنهذ يف رضح اذإ
 ،لاحلا ىضتقم اقباطم هب مالكلا نوكي الف نسحتسي مل ادعاصف نيدكؤمب دكأ وأ دكؤي مل ولف

 ددرتلا ليزي هنأل ديكأتلا نسح امنإو ،همدعو عوقولا انه مالكلاب مدارملاو .اغيلب نوكي الف

 .مكحلا نكميو

 ©كمكح فالخ ىلع نظ بطاخملل ناك اذإ ديكاتلا نسحي امنإ :رهاقلا دبع لاقو

 نع يوقلا ليملا ؛نظلاب دارأو ،هب ىتؤي الف ديكأتلا نسحي مل مهو وأ كش هل ناك نإف هيلعو

 ©كمكح راكنإ نم بيرق وهو ، كمكح ريغب مكحي نأ ىلإ لصي نأ ريغ نم كمكح
 نأب ديكأتلا بجي هنإ : ليق امك ديكأتلا بجي الف همكح يطعي نأ بجي ال ءيشلا نم بيرقلاو

 نظلا يف دكؤي ال نأ ضعب طرش [......] سيلف نوقرغم مهنإ ددرتلا يف امب ديكأتلا نمو نظلا يف

 ركنأ هنأ تملع نإو ] اناسحتسا ديكأتلا [....] تملع له نآرقلا ظفاح درت اذإو نإب الإ

 زوجي مكحلل هعضو ناك ولو (فاكلا رسكب) دكؤملا نأل ديكأتلا بجو [ هظفح هنأب كيلع
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 اًمأو ظفحلا ديكأت يف " نآرقلا تظفح كنإ " :لوقن نأ لصألاو مكحلا مزال يف هلامعتسا

 . " نآرقلا كظفحب ل اع ي ًةإ":لوقن نأ هيف قدصألاف هب ملعلا ديكأت

 ىلاخ مدق اذإ كلذو ديكأتلا هل نسحيف نايبلل بلاطلا ددرتملاك نهذلا ىلاخ لعجن دقو

 ع ` ٧ [ 7 ُ م و ه و م

 ىرجو .نوفرغيس :يا & ںوفرغم م مه لاعت لوقك ا .هتفرعم بجيف ف ربخلاب هل ريشي ام ه

 كموق نع قرغلا حون اي عفدتست ال :عملا نأل ں قارغالا وه يذلا "٣ كلذ ىلإ ةراشإ

 ال مممأ عم هئاعدب عافدتسالا نع هاهني نأ زاوحل هب مزجي الو ،نوقرغم مهمأ حولي اذهف & كئاعدب

 بطاخت الو قرغلا [....] هنأل قارغإلا اذه لب قارغإ [....] ددرتلا ناك زاوخلا اذهلو { نوقرغي

 ىضتقا . . . ] باطخلا نع هامم[ ...... [ دارملا وه ا ...... { هنم قرغلل [.. .. ] يذلا باذعلا[... .)

 همزال وأ مكحلل ركنملا باطخ باب
 هل مكحلا ديكوت بلسلاو باجيإلا يف بجي هنأ ملعا ،عازتنالاو عاقيإلا :.مكحلابم دارملا

 للقيو ،هطّسوتل طتسويو راكنإلا ةوقل ديكأتلا يف غلابيف ،اطّسوتو افعضو ةوق هراكنإ بسحب
 راكنالا فيعضل هطّسوت يف الو ،هّطسوتمو راكنالا فيعضل هتيوقت يف سأب ال :يدنعو .هفيعضل
 زوجي ال فيكف ،نهذلا يلاخل دروو «نسحتساو دةرتملل ديكأتلا زاج دقو .راكنإلا لصأ دوجول
 نأو ،دةرتلل ديكأتلا ىلع ادئاز راكنإلل ديكأتلا نوكي نأ دب الو ،راكنإلا ردق ىلع ةدايزلا

 يف دجأ ينإ " “دّربملا سابعلا يبأل يدنكلا فسلفتملا قاحسإ وبأ لاق .تاماقملا بسحب توافتي

 نإ" :نولوقي مث ،"مئاق هللا دبع نإ" :نولوقي مث ،"مئاق هللا دبع" :نولوقي 5 ًاونثَح برعلا مالك

 هللا دبع " :مهلوقف ؛ةفلتخم يناعملا لب :دربملا لاقف ؟كلذ فيكف & دحاو نيعملاو "مئاقل هللا دبع

 هنإ إ اوُمَلَظ نيذلا يف ينبطاخت انو اتيخَوَو اتنب فللا ْعتَصاَو » ةميركلا ةيآلا ٢٧ نم ءزج دوه ةروس - 67

 راقَو انرمأ ًءاَج اذإف اَيخَوَو انيعأب َتْلفل عنصا 1 هلإ اًنيَحْوأَف ٢٧ ةيآلا نونمؤملا ة ةروس يف ىلاعت لاقو «َنوقَرْغُم

 مإ اوُمَلَظ نيذلا يف ينبطاخ الَو ْمُهنم لوقلا هلع َقَبَس نم انإ كلهأو نتن نيَحْوَر رُك : نم اَهيف كلنساَق زولا

 : ورم
 ٢٠٦:١ صيخلتلا حورش رظنيو . ٢٦ ص حاضيإلا رظني -
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 ديكأت هنأ يعي لئاس لاؤس نع باوج ““ مئاق هللادبع نإ " :مهلوقو ،همايق نع رابخإ" مئاق

 . " ركنم راكنإ نع باوج" مئاقل هللا دبع نإ " ،مهلوقو ،لئاسلا دةرتملل

 ةددشملاو {ةففخم ولو -(رسكلاب) [ نإو ] 6(حتفلاب) " نأ"و 3" دق " :يه مكحلا تادكؤمو
 مال"و ،اهربخ لومعم وأ اهربخ وأ نإ مسا يف " ماللا "اهنمو - ةفقخملا ىلع ديكأتلا يف تداز

 انلق اذإو " قرفلا مال " اهنمو ،اهريغو "ءادتبالا مال " اهنإ :انلق نأ دعب مللا يف ءاوسو " ءادتبالا

 وأ " الول" باوج يفوأ هباوج يف " ماللا"و " مسقلا" اهنمو ."نأ" دعب ات لا " ماللا" اهنإ

 يعونلا ريغ قلطملا لوعفملا"و ، " ةفيفخلاو ةديدشلا ديكوتلا نون"و ةثالثلا يف طبرلا ةدافإ عضول

 و " فاخت اّمإك " " طرشلا ةادأ دعب ةدئازلا ام "و 3" اهريركت"و " ةلمجلا ةيمسا"و "يددعلاو

 ©"هيبنتلا فرح"و "اقلطم ديزملا فرحلا"و ،امهريغو سيلو ام ربخ يق " ءابلا" وأ &" وعدت امايأ "

 ديز ماق ماق " :وحن "يظفللا ديكأتلاك" كلذ ريغو - ىلوأ ديزملا نم اهدعو - " دوحجلا مال"و

 وهو مكحلا تادكؤم نم الثم " سيل ربخ يف ءابلا" نوكو " ديز ماق ام ديز ماق ام " و 3"
 " مئاق اديز نإ " باوج " مئاقب ديز ام " : ةاحنلا لوق هل لديو & ١٦يكاكسلا مالك رهاظ

 .مكحلا ديكأت يف قباسلا ليصفتلا نإ :ليقو ، هب موكحملا تادكؤم نم يه سيل : لاقو 3

 ددرتلاو ولخلا عم ةزئاج اهنإف - يونعملاو يظفللا ديكأتلاك - نيفرطلا تادكؤم امأو

 هللا لاق دقو ،العفربخلا نكي مل نإ :ليقو ،ديكاتلا ديفت ليقف ؛ةيمسالا ةلمحلا يف فلخلاو راكنإلاو

 نينئاب وأ " نإب" دحاو ديكأتب اا «نونَعْبُ ةَماَيَقْلا 77 : 1 9 ثعبلا يركنم ىلع ادر ىلاعت

 ةرهاظ ثعبلا ةلدأ نأ كلذ هجوو ؛ مهراكنإ ةوق عم تفرع ام ىلع " ةيمسالا ةلمجلا" امهيناث

 . نيددرتملا ةلزنم نوبطاحملا لزنف هيف ددرتي نأ ةياغ لب ،ركني ال نأب اقيقح ناكف

 يوق اذإو .اديفم ربخلا لصأ يقبف اطقاستف ‘ناضراعتم مالكلا قلطم يف راكنإلاو ديكأتلاو

 عبرأب ةئالثلاو ،ايوق اذإ اممتوقل تاديكأت ثالثب ناراكنإلا عفديو ،©نيديكأتب عفد راكنإلا

 دحاو ديكأتب عفدي نأ هلصأ دحاولا راكنإلا سيلف قئاللا رابتعا قيقحتلاو .كلذك تاديكأت

 الثم ناراكنإلا فعضي دقو ،رثكأ وأ نيديكاتب عفديف دحاولا راكنإلا ىوقي دقف ةرات لب ،طقف
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 ةثالثل اعفد تادكؤم عبرأب ديكأتلا عقو دقو ،هلصأ وه كلذ :ليقو الثم دحاوب ناعفديف

 ماللاو ،َنإو برلا ركذب دكأ ''«َنولَسرُمَل مك :إ انإ ملع انبر اولاق » ىلاعت هلوق يف تاراكنإ

 برلا ركذب ديكأتلاو اهيف ربخلا ةيلعفل فالخ ىلوألا يفو .ةيناثلا ةيمسالا ةلمحلاو ،اهربخ يق

 شب الإ متنأ ام اولام ذإ ،لوألا مهراكنأل عفد ٠. انبر ُهلْعَي": وحن اضيأ اديكأت ناك رّخأتولو

 نوبذكت الإ متنأ نإلا اولاق ذإ :ثلاثلاو ءيش نم ُنَمْحَرلا لزنأ امول اولاق ذإ :يانلاو ""ه التم

 ىسيع نم هذهو (هللا دنع نم تناك اذإ لطابلا مهمعز ىف ةلاسرلا يفانت ةيرشبلا :لاقي الو .4

 يفن نوكيف {ةبيغلا ىلع باطخلا بلغو ،هلسرو ىسيع لوانتي " متنأ نإ " يف باطخلا :لوقن انأل
 هريظن و هللا نم هتلاسر يفنب هوبطاخو مالسلا هيلع ىسيع اورضحأ مهناك ؛مهيلع هل ابيلغت ةلاس رلا

 ال مكمكح نإ :مهدر يف اولوقي[......] مدخ نم ةعامج غلبي نأ نيبيلغتلا ىلع لامتشالا يق

 نإ " ىسيع دنع نم ةلاسرلا يفن دوصقملا :لوقن وأ .مكنم ادي ىلعأ وه نم انيف ذإ ،انيلع يرجي
 :لوقن وأ ." نيهان نيرمآ اونوكت نأ نوقحتست الف انيلع مكلضفت ةيزم الف انلثم رشب الإ متنأ

 بوجو يف هللا لوسر نم ةلاسرلا نأ ىلع ءانب هللا نم لسر مهنأ رافكلا اومهوأ ىسيع لسر

 هللا " :اولاقف مكلسرأ نم :لاقف ،ةيكاطنإ كلم ىسيع لسر اعد هب قيدصتلاو {غلبي امل دايقنالا

 نأب تكأ لوألا باطخلا يفو .هومهف ام ىلع ىبم رافكلا باوجف ." ءيش لك قلخ يذلا

 باطخلا ىف هنود هيف بيذكتلا ناك ذإ ٧٦ ًنولَسرُم هكنل ال ىلاعت هلوق يف ةيمسالا ةلمجلاو

 39 " ملعا هللاو"" يناثلا

 ام ىلع رجي مل ذإ راكنإلا نأش نم وه ام هيلع رهظ اذإ ركنملا لهاخجلاك ملاعلا لعجي دقو

 نم تاذلاب ةدوصقملا ةرمثلا مدعل ،ءاوس لهاخجلاو وه هملع ىضتقم ىلع يرجي ال نم نأل هبجوي

 هب هملع ىضتقم فالخ ىلع هب هملع يف يراخلا مكحلا ةدئافلا مزالب ملاعلا لاثم .امهنع ملعلا

 هب يجاني هنكل هايإ كبرضب فراع كنأ ملعي نمل ( ءاتلا حتفب ) " اديز تبرض كنإ " :كلوق

 كلوق هملع ىضتقم ريغ ىلع يراجلا ربخلا ةدئافب ملاعلا لاثمو .كنع يفخي هنأك كدنع كريغ

71 
 =- سي ١٥
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 ةدئافلاب ملاعلا اذكو ،"ةبجاو ةالصلا" وأ " ةالصلا تبجو دق " :اهل كراتلا ةالصلا بوجوب ملاعلل

 نهذلا ىلاخ ةلزنم هل اليزنت دكؤي ال نأ زوجيو مكحلا ركنمل دكؤي امك كلذ ىف دكؤيف مزاللاو

 .اهمدعو راكنإلل هيلع رهظ ام ةبسانم ةوق بسحب كلذو دةرتملاك هرابتعا زوجيو

 رومأل لماجلا ةلزنم ملاعلا ليزنت رثك دقو ،ركنملا ةلزنم يف ليزنتلا ةالصلا لاثم يف بسنألاو

 نظلاب ةيعانقإ افوكلو ،ملاع ريغ بطاخملا نأ :بطاخملا ريغ نظ ديفت ةيعانقإ باطخلا لاح ربتعت
 .اهمزالو ربخلا ةدئافب اصتخم كلذ سيلو ،ةيباطخ :ليقف ڵباطخلا ىلإ تبسن دقف

 ليزنت نمف لهجلا ةلزنم ملعلا ليزنت نكي مل ولو ،مودعملا ةلزنم دوجوملا ليزنت اضيأ رثكو

 ىلاعت هلوق ىلإ & نمل اوُملَع ذَقَول ىلاعت هلوق اهمزالو ربخلا ةدئاف ريغ يف لهجلا ةلزنم ملعلا
 ءاوس ‘هاضتقم ىلع" ام" رجي ذإ ؛ هتبثأ امدعب ملعلا مهنع ٠ ولب "يفن ٧٤ نوُملعي اوئاك لا

 نمتي مل لصح ولو ،‘ لصاح ريغ ىتمتملا نإف ؛ئمتلل مأ يفن عانتمالا نإف ؛ عانتمالل ٠ ول" انلعجأ

 تبثملا ملعلا قّلعتم دحتا هنأو 3٠ اوُملَع دقنو ٠ ىلإ دئاع ٠ َنوُمَلعَي اوئاك ول -نأ ىلع كلذو ى

 قلعتمف ،مالكلا امهل قوسملا مهيأر ةهافسو مهلاح حيبقت يف غلبألا وه امك ، يفنملا ملعلا قلعتمو

 يف فاك باوثلاو ،فالخلا ءافتناب مهملع نإف » اوملع قلعتم وه امك ، فالخلا ءافتنا » نوملعي"

 مدلا ٠ نوملعي" قلعتم ناكو ٠ستبلا ىلإ داع نإ امأو ؟مذلاب ملعلا فيكف ،عببلا نم عانتمالا
 وأ ةدئافلا يف لهاجلا ةلزنم ملاعلا ليزنت نم ةيآلا تسيلو.٠ اوملعم قلعتم ريغ هقلعتمف ةءادرلاو

 الضف دوهيلا ال افومضع مالعإلاب نودوصقملا مهو هباحصأو قةيبلا امب نيبطاخملا نأل ،اهمزال

 ةعل رابخإلاو .كلذك اوسيل مهو ،هنومضمعب مهمالعإ ادوصقم مهيلإ ىقلم اربخ نوكت نأ نع

 مل مأ ملعلا لصحأ ءاوس اهانعم امب ادارم امب نايتإلا فرعلا يقو ،ةيربخلا ةلمحلا نومضعع. مالعإلا

 .ماهفإلاو مالعإلا نم معأ رابخإلاو .لصحي

 نكو ناَمْيلُس َرَقَك امو َناَمْيَلُس كلڵُم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوُعبئاَو » ةميركلا ةيآلا ١٠٢ نم ءزج ةرقبلا 74

 اَلوقَي ىتح دحأ نم ناَمْلَعُي اَمَو توراَمَو توراه لباب نيكَلمل ىّلَع لرنأ اَمَو ًرْخّسلا سالا َنوُمَلعُي اورَمَك نيطايشلا

 هللا نذإب اي دحأ نم هب َنيراَضب ٌمُه اَمَو هجوو ءرملا نيب هب ب نوقرفي اَم اًمْهْنم وم رفكت اق ةنتف نحن اَمَن

 اوا 7 مهسفنأ هب : اوش م نسيو قا نم ةرخآلا يف هل ام هارتشا نَمَل اوُملَع دقلو ْمُهُعَقني او ْمُهُرْضَي ام َنوُمَلعتيَو

 « ون
٤ 



 ذإ َتْيَمَر امول ىلاعت هلوق لهجلا ةلزنم ملعلا ليزنت نود مدعلا ةلزنم دوجوملا ليزنت نمو
 مهرخانمو مههاوفأ ىلإ لصي مل ذإ ،همدع ةلزنمب نيكرشملا ىلإ بارتلا كيمر :يأ ""ه َتَمَر

 ذإ ،ربتعملا هيمر :يأ ،ىَمَر هللا نكلو" ، مهدعبو مهراشتنال رشبلا قوط يف كلذ سيلو ، كيمرب
 يمرلا يفن ةروص دوصقملاف _ماقملا قيقحت نم يدنع ام اذهف _ مهرخانمو مههاوفأ لصو هب

 ول مدعلا ةلزنم ءيشلا دوجو ليزنت ليبق نم نوكي امنإ هنأ ملعا . ليق ام ىلإ جاتحي الف ،اقلطم
 ذإ ةقيقح تيمر ام ينإ :لاق ثيح دنسلا "ديسلا ريسفت نإو .اقلطم يمرلا يفن دوصقملا ناك

 نم ب ال ذإ ،هيف نحن امع جرخي رشبلا قوط نع اجراخ ناك يمرلا كلذ رثأ نأل ،ةروص تيمر
 ذإ اريثأت تيمر ام هنأ نم هلقن ام اذكو ،ليزنتلا ىلإ جاتحي نيح يفنلاو تابثالا دروم داحتا

 ام ركذ امنإ هنأب فييزتلا [ ىرحب ] لاعفألا عيمج يف هنايرجب ائيش سيل هنأب هفيزو ، ابسك تيمر
 نأب هيف نحن امع جورخلا مهضعب عفدو ث اذه هلعفب هيم هلوسر عفديل لاعفألا عيمج يف يرجي

 هللاو .يفنملا [يمرلابو] تبثملا يمرلاب دارملا نايب ال مدعلا ةلزنم ليزنتلا هجو ىلإ ةراشإلا :دارمل
 .ملعأ ع

 نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب ] _ لّجَح لوق ] ربخلا ةدئاف يف لهاجلا ةلزنم ملاعلا ليزنت نمو

 ] امأو ةقةيبلا مع وهو ١"بلطملا دبع [ نبا ] بقل وأ همأ ةلضنو ةريغم همساو ةلضن نبا _ [ميجلا

 :[عيرسلا نم ] .نزامل دبع وهف [ امهحتفب
 ٥ ٧٨ ,۔ ٥ . ۔ ٧, م ُِّ 8۔ هو 9 ّ ٭؛_ ۔۔. 2 .

 ح امر مهيف كمع يتب نإ هحمر اضراع يمض ء احج

 م

 ىر ةللا كلو تييَمَر ذإ تْيَمَر اَمَو ْمُهَلَتَ ةللا ركو ٌمُهوُلَُقَ ْمَلَف » ةلماك ةيآلا-٤١٠ نم ءزج لافنألا ةروس 5

 « ميلع عمس ةللا ني انسح ءاقن هنم نينمؤملا لني
 . ه ٤ ىفوتملا يياجرخلا فيرشلا يفنحلا يلع نب دمحم نب يلع:وه ديسلا _ 6

 وهف .نعم نب سيقلا دبع نب ورمع ني دمحأ همساو ،هبقل لجح و ،همساو همأ مسا ةلضن :هتيشاح يف يقوسدلا لاق 77

 رظني.بيهو تنب ةلاه همأو ةريغملا همسا كلذ نإف ميكحلا دبع هركذ امل افالخ ةق يبلا مع بلطملا دبع ني ةلجح ريغ

 ١:!٢١ صيخلتلا حورش

 دبعل صيصنتلا دهاعم رظنيو 0١١٦٦ ٩٥:١. رصمب فراعملا راد ركاشدمحأ :حت {ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا رظني 5
 ةسامحلا حرش رظنيو . ١:٢٧ث ١٩٤٨ ةرهاقلا ةيراجتلا ةبتكملا ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :حت يسابعلا ميحرلا

٥0٥ 



 هضرع ىلع هل اعضاو يأ ،هحمرل اضراع لوتقملا موق ىلإ ءاجو ،رخآ لتق لجر مسا ::قيقش

 هعضو نأب هضرغ مهآلو وهو ،هلوط ءادعألا ىلإ ىلوي نأ حمرلا ناش نمو ؛حمَّرلا ضرع ىنعأ
 ىلع هل العاج :"هحمر اضراع" نيعم :ليقو ،لامشلا وأ نيميلا ىلإ هنانس ناكف ؛هيذخف ىلع

 رمأل هئيجب نكل ،احامر هلوتقم ءايلوأ مهو همع ينب يف نأ لجرلا ملع دقو ،هيذخف ضرع

 مهيف حمر ال هنأ دقتعي هنأ بساني امنإ هرمأ نأ ودعلل ؤيمت ريغ نم حمرلل اضراع برحللو
 :هلوق يف ديكأتلاب رعاشلا هبطاخف "مهيف حالسلاو حامرلا دوجو ركنأ هنأكف ؛حالس الو ةرامأو

 ٠ انه وهو رهاظلا مسالا نأل ،باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيفو ،كحامر مهيف كمع ىنب نإ"

 وهو رخآ تافتلا ناك .قيقش ٠ ةرضحب رعشلا اذه لاق رعاشلا ناك نإو ،ةبيغلا ليبق نم "قيقش

 نم تفتلاف ،"كحمر اضراع تئج" :ذئنيح رهاظلا ىضتقم ذإ " قيقش ءاج " :هلوق يف يكاكس

 لوقلا ردق نإو " كمع " :كلوق يف يكاكسلا يروهمجلا تافتلالا سكع ةبيغلا ىلإ باطخلا

 ءاج" يف الو "كمع" يف تافتلا الف " كمع ىب نإ " :هل تلقف يأ" كّمع ىنب نإ ":هلوق لبق

 نيح قيقش ةرضحب تيبلا اذه لاقي نأ حصي ال تيأر امع لوقلا ريدقت هجو ىلع هنأل ؛"قيقش

 :ليق ،ردقي مل ولو لصاح لوألا رطشلاب طابترالا نأل ؛لوقلا ريدقت ىلإ ةجاح ال نكلو ،ءيجلا
 .تافتلالا هب عفدي ال اذهو ،هفاصوأ ركذب ارضاح لعجي صخشلا

 ظفحلاو ةردقلاو نوعلاب انعم العو لج هللا نألف ٢١ « نيعتست كاو دشن كايإ امأو

 وه امنإ مهيف حمر ال هنأ دقتعملاك هنأ ىلع ةرامأ ضرعلا ىلع حمرلا عضو نوكو { ةدارإلاو

 هتعاجش ةدشل نوكي دق ضرعلا ىلع حمرلا عضوف الإو { رعاشلا معز يف "قيقش "لاح رابتعاب
 :ێعملاف ، هحمر لمع هحامر لمعت مهيف هل مواقم دوجو ركني هنأ لمتحيف { ءادعألاب هتالابم مدعو

 مدعل نوكي نأ لمتحيو ، يقيقحلا راكنإلل ديكأتلا نوكيف \كحمر لمع لمعت احامر مهيف نأ

 . دةرتلل ديكأتلاف ؛ لئاسلا دةرتملاك وهف ، مهيف حامر ال نأ داقتعال ال احامر مهيف نأ هداقتعا

 رظنيو ٢ /١٦٩٦٧© ٠٨٠:٢. ط ،ةرهاقلارشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنخل كنوراه مالسلا دبع و نيمأ دمحأ :حت ،يقوزرملل

 ٨٢. يكاكسلل مولعلا حاتفم

 ه ةيآلا ةحتافلا ٥
٥٦ 



 امنإو ،لامتحالا هيف يفكي لاثملاو قيقش ريبعت ةدايزب بسنأ هنأب راكنإلا مهضعب حجرو

 3ودعلل ؤّيهتلا كرت نع يفو حصن هجوألا كلت عيمج يف تيبلاو داهشتسالا يف مزحلا طرتشي
 .لهاجلا ةلزنم ملاعلا ليزنت نم رم ام هيف نأ عم قيقش ىلع ءازهتساو امكمت نوكي نأ لمتحيو

 فرصني مل احامر مهيف نأ ملع ول هنإ ح نبجلاو فعضلل هبسني هنأ ءازهتسالاو مكهتلا هجوو

 نم ]:يراصنألا بزاع نب ءاربلا ةمامت مكهتك حمرلا لمح ىلع هذي وقت مل و ةبراحملا ةهج ىلإ

 [ رفاولا
 ٨٠ ُماَحَرلا كْرَطَقُي ال بك انيقتلا اًمَل زرْخُمل تق

 :يأ ثكيرطق دحأ ىلع ماحزلا كمقلي ال مهنع لدعا :يأ .نيلتاقملاو لاتقلا بكنت :يأ

 هفعضل لجرألا هأطت نأ هيلع فاخي ناكو _ ىلوأ لوألاو _ ضرألا رطق يف كقلي ال وأ كيبناج

 ييب نم لجر ٠ زرحاو ،يمن وأ رمألا باوج يف .رطقي ٠مزجو ،دئادشلل هترشابم مدعو ،هعفن ةلقو

 .ملعأ هللاو.هّبض

 ةاعارم عم ركنملاو ،دةرتملاو ،يلاخلا عم مالكلا:ةئالث همزال وأ ربخلا يف رهاظلا ىضتقم ماسقأو

 :ةعست رهاظلا ىضتقم فالخ ماسقأو.مهعم هكرتو ديكأت نم قيلي ام

 ةلزنم لزنملا يلاخلا عم مالكلاو.دةرتملاو ركنملاو ،يلاخلا ةلزنم هليزنتل ةثالث ملاعلا عم مالكلا

 ةلزنم لزنملا ركنملا عم مالكلاو.ملاعلا ةلزنم ليزنتلا يفاني باطخلا نأل ؛ركنملاو ،ددرتمل

 .امهتلزنم لزنملا لئاسلا عم مالكلاو.هيوخأ

 ةعستلا ىلع هجارخإو ،رهاظلا ىضتقم ىلع جارخإ ىلوألا ةثالثلا ىلع مالكلا جارخإو

 ،لاحلا ىضتقم نم اقلطم اصوصخ صحأ رهاظلا ىضتقمو رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع جارخإ
 روص يف امك ‘سكع ريغ نم لاحلا ىضتقم رهاظلا ىضتقم لكف ؛لاحلا رهاظ ىضتقي هانعم نأل

 ىضتقم نوكي الو ،لاحلا ىضتقم ىلع نوكي هنإف رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ

 ىضتقم ىلع هنإف ،دكؤم ريغ ربخلاب هل قأو نهذلا ىلاخ بطاخملا ناك اذإ اميف ناعمتجيف رهاظلا

 ريغ مالكلا هيلإ يقلأو ةاشلا ريغ ةلزنم ةاشلا لزت اذإ اميف لاحلا ىضتقم درفنيو رهاظلاو لاحلا

 لئاسلا ةلزنم لئاسلا ريغ لزن ول امك ،رهاظلا ىضتقم ىلع ال لاحلا ىضتقم ىلع هنإف دكؤم

80 . 
 ٢١٤:١ صيخلتلا حورش رظني -

٥٧ 



 فالخ ىلع هنكل ،اليزنت لاؤسلا وه يذلا لاحلا ىضتقم ديكأتلاف ؛ادكؤم مالكلا هيلإ ىقلأ

 . [.....] رهاظلا ىضتقم

 رم امك لوألا عاونأ نأل ؛رهاظلا ىضتقم عاونأ نم رثكأ رهاظلا ىضقتم فالخ عاونأو

 يلاخ وأ دةرتملا ةلزنم ركنملا ليزنتو نهذلا يلاخ وأ ددرتملاوأ ركنملا ةلزنم ملاعلا ليزنت :ةعست

 .ددرتملا وأ ركنملا ةلزنم نهذلا يلاخ ليزنتو نهذلا يلاخ وأ ركنملا ةلزنم ددرتملا ليزنتو نهذلا

 هللاو .ركنملا ةلزنم ركنملا ريغو لئاسلا ريغ ةلزنم لئاسلا ليزنت اهنم نأل ،رثكأ لوقت نأ كل لب

 . ملعأ

 ةيلقعلا ةقيقحلا باب
 مسا وأ ةهبشملا ةفصلا وأ ةغلابملا ةغيص وأ لعافلا مسا وأ ردصملا وأ لعفلا ظفل دانسإ :يهو

 وأ فصول نمضتملا مسالا وأ بوسنملا وأ لعفلا مسا وأ رورملاو راخجلا وأ فرظلا وأ ليضفتلا

 بئان رمأ ءاعدا وأ قيقحت ةلاح لوعفملا مسال لوعفم وه ام ىلإ هل نمضتملا مسالا وأ لوعفملا مسا

 هإدتبم لإ ربخلا دانسإو امهريغ ق لعافلا ىلإو ،لوعفملا مسا نمضت امو ،لوعفلملا مسال لعافلا

 ام وأ عم دانسإ تئش نإو .قباطي مل مأ عقاولا وأ داقتعالا قباطأ ءاوس " ناويح ناسنإلا ":وحن

 كدئعأ"و 0" ديز رادلا يف " :وحن فرظلاف .امهوحن وأ [.......] ءاعدا ،وأ اقيقحت[.....]ىلإ هدعب
 "ناديزلا يشيرقأ" : وحن بوسنملاو ."دنعل" وأ " رادلا يفل" العان " ديز "انلعج اذإ "ديز

 1 يشرق" لعاف '" هاوبأف" ك هاوبأ يشرق ديز" :وحنو هربخ نع نغم يشرق لعاف " ناديزلاف"

 يأ "نالو رامت "ا و "نبالو رمات ديز ا :وحنو . "١ ديز "ريمض " يشرق" يفف "يشرق ديز" و

 نّمَضَتلا نمو .لوعفملا مسا نمضت امت وهف بوسنم نيعم هتلعج نإو ،(نيسلا رسكب )بستنم

 نم "ديز يطغأو ديز مركأ " لوعفملل ينبملا نمو . هاوبأ عاجش :يأ " هاوبأ دسأ ديز . فصرلل

 ظفللا كلذ لولدعمب هيلإ دنسملا فصتا ءاوسو !ةقيقح هلك كلذف ““ الام ديز ىطعأ " :كلوق

 ورمع ضرمك "و" شعترملا كًرحتك" هرايتخا ريغب مأ " ديز ماق "و كركذ املثم ءهرايتخاب

 ." دلاح تام"و"
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 ر و دامتعالا ةقباطم طرتشي ال هنأل !ةيلقع ةقيقح " ديز دعق " بذاكلا لوق يف دانسإلاو

 .ةيلقع ةقيقح ناك “ ديز دعق " لاقف مئاق رمألا سفن يف وهو دعق هنأ دقتعا ولف ،عقاولا ةقب

 .ةيلقع ةقيقح زاجلا دصق ريغ ىلع دانسإ لكف
 لهو" " تيرتشا "و " مقك " ءاشنإلاو _ تيأر امك رابخالا يف نوكت ةيلقعلا ةقيقحلاو

 طرشلا لعفو هلعاف ىلإ ةلصلا لعف دانسإ وحن صقانلاو ۔ تيأر امك _ ماتلا دانسإلا يفو "تمق

 دانسإو ،مات داسإ برضلا ىلإ " بجعأ" دانسإف " ارمع كبرض ينبجعأ" وحنو ،هلعاف ىلإ

 يف اضيأ نوكتو .ةيوغل ةقيقح نيدانسإلا نم دحاو لكف ؛صقان " فاكلا" ىلإ " برضلا"

 ." رهنلا تيرجأ " :وحنو ،لاغملا يف ورمع ىلإ برضلا دانسإك ةلضفلا
 نبا هلقن اميفو يرشخمزن بهذم وه روكذملا دانسإلا يه ةيلقعلا ةقيقحلا نأ نم هتركذ امو

 . وهو ( مالكلا يه ةيلقعلا ةقيقحلا) نأ يكاكسلا نع “"نيوزقلا بيطخلا لقنو هنع ٨ "بجاحلا

 هتاذل لقعلا ىلإ دانسإلا ةبسنو "زاجعإلا لئالد" نم عضاوم يف رهاقلا دبع مالك هيلع لدي يذلا

 هنأ لقعلا ىلإ دانسإلا هبسن هح وو © يلقعلاب ةيمستلاب قحأ وهف دانسإلا ةطساوب هيلإ مالكلا ةبسنو

 وه له هنوك يفو اذه يف يلقعلا زاجلا يف مالكلاو & يوغللا عضولا رابتعاب ال لقعلاب كردي
 تبنأ " يف [هل وه ام ىلإ دانسإلا هنوكو] ،ةيلقعلا ةقيقحلا يف مالكلاك دانسإلا وه لهو مالكلا

 & هيف ةغلل لخد الو لقعلاب كردي امم " لقبلا عيبرلا تبنأ " يف هل وه ام ريغ ىلإو ، " لقبلا هللا

 ؛ هل وه ام ريغ ىلإو هل وه ام ىلإ دانسإ وهو © ريبعتلا لبق ملكتملا سفن يف ققحتي دانسإلا نأل
 .هب يغ ام ريغل هظفل ةغللا عضوب فرعي هنإف يوغللا زاجلا فالخب .امهنم ائيش ريغتلا هلعجي الو

 يكلام هيقف !( ه ٦٤٦ _ هء٠٧ ) لصألا يدرك ،سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع نيدلا لامج . ع وبأ 51

 " و" ليلخل دصقملا " و " هقفلا رصتخم " و " ةيفاشلا " و " ةيفاكلا" :اهنم ةديدع فيناصت هلو .ةيبرعلاب ملاعو

 نيدلا لامك لضفلا يبأل "ديعسلا علاطلا" و ٢٤٨:٣ تايفولا رظني عسوتلل ." تاهمألا عماج" و " ةيوحنلا يلامألا

 ١٩٣٣© ةرهاقلا رسا رتشجرب :حت ،يرزخلا نبال "ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ" و ١٨٨ ص ١/٤١٩١ط ،يوفدألا

 نيبملا ميسقتلا بجاحلا نبا ركنأ دقل ) ٤:٤ ٣٧. يلكرزلل"مالعألا" و١:٦٢١ " ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد" و ٢٠١

 .( لوصألا يف ريغصلا هرصتخم يف اداعبتساو هرصتخمو هيلامأ يف احيرصت زاجلاو ةقيقحلا توبث ىلع
 .( هيف مكحلا نم ملكتملا دنع ام هب دافا مالكلا يه ةقيقحلا ):لاق .ء ٠ص حاضيإلا رظني ھ82ِ
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 وأ ةقيقح ظفللا نأ لصحي عضولابف ؛هب نيع امل اهظفل ةغللا عضوب فرعت ةيوغللا ةقيقحلاو
 وأ اردصم وأ العف ربخلا نكي مل اذإ إدتبملا ىلإ ربخلا دانسإ :[ نيوزقلا ]بيطخلا لاقو ءزاجب

 هنأ حيحصلاو .ازاجب الو ةقيقح سيل مسج ناويحلاو "ناويح ناسنإلا " :وحن ،هليوأت يف وأ افصو

 موكحم ناسنإلا :كلوق ةلزنمب ناويح ناسنإلاف ؛هب موكحم نعم يق ربخلا نأل زاجب وأ ةقيقح امإ

 بيطخلا نع ليقو .ةيمسجلاب هيلع موكحم ناويحلا :كلوق ةلزنمب مسج ناويحلاو ،ةيناويحلاب هيلع
 دانسإلا امنإو ،افصو وأ العف ناك ولو ازاجم الو ةقيقح سيل ادتبم ىلإ ربخلا دانسإ نإ [ يييوزقلا]

 ديز" :وحن رهاظلا ىلإ وأ ادتبملا ريمض ىلإ الثم فصولا وأ لعفلا كلذ دانسإ يزاجلا وأ يقيقحلا

 ةقباطم نأل ،يناعملا نف يف يلقعلا [زاجماو] ةيلقعلا ةقيقحلا اوركذ امنإو ، "هوبأ مئاق ديز " وأ "مئاق

 .دانسإلا نم [......] لاحلا اهيضتقي دق [.....] امهيف امم لصحت لاحلا ىضتقمل ظفللا

 نم ال ظفللا سفن يهف ،ةيانكلاو نييوغللا زاجلاو ةقيقحلا فالخب ظفللا لاوحأ نم دانسإلاو

 ،نايبلا يف امهركذل يضتقملا ةلالدلا ةيفيك يف امهنوك رابتعا نم ىلوأ اذه رابتعاو ،ظفللا لاوحأ

 نإ الإ ،دّدرتي الو ركني ال هنأل "لقبلا عيبرلا تبنأ" دّحوملل تلق اذإ ديكاتلا كرتت امهتفرعمبو

 .ملعأ هللاو .هل اتبنم ىلاعت هنوك بساني ال ام هنم ردص وأ ةدئافلا مزال يف ددرت

 اعم داقتعالاو عقاولل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب
 ناك دانسإلا وأ مالكلا اذه نيعأ ،ةّيلقع ةقيقح اذهف " لقبلا هللا تبنأ " :نمؤملا لوق وحن يه

 امنإو ؛كرشم هنأب امزاج وأ ،ملاع ريغ وأ نمؤم ملكتملا نأب املاع _ اكرشم وأ انمؤم _ بطاخملا

 هوحن وأ لعفلا ظفل دانسإب اقلطم ةلقعلا ةقيقحلا لوصح :يدنع قيقحتلا نأل ميمعتلا اذه تمّسع

 قاقحتسالا كلذ بطاخملا ملع ةيلقع ةقيقح وهف كلذ ناك اذإ وأ ءاعدا ولو هقحتسم ىلإ

 بطاخملا لهج ةيوغل ةقيقح ظفللا نوك عنمي ال امك ،ملعي مل وأ {ةّيلقع ةقيقح دانسإلا نوكو

 الو ،ةنيرقلا بصن اذإ زاجب هنأب بطاخملا لهج ايوغل ازاحب ظفللا نوك عنمي الو ،ةّيوغل ةقيقح هنأ

 لوق نإ :ليق امك سيلو .ةنيرقلا بصن اذإ هب بطاخملا لهج القع ازاجم دانسإلا نوك عنمي

 ملكتملا نأب املاع انمؤم بطاخملا نوكي نأ طرشب ةيلقع ةقيقح نوكي "لقبلا هللا تبنأ" :نمؤملا

 دقتعا نإ هنأو ،ةقيقح هللا ىلإ تابنإلا فيضي ملكتملا نأ ملعي ارفاك بطاخملا نوكي وأ نمؤم
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 مهفي ناك ذإ ازاجم دانسإلا نوكي نأ يغبني هنإف ،عيبرلل تابنإلا فيضي رفاك ملكتملا نأ بطاخملا
 ملكتملا نوكي نأ طارتشاب لاقي دق امك الو ،هل وه نم ريغل دانسإلا نوك ملكتملا لاح رهاظ نم

 طرشلا :لوقن انأل { ةنيرقلل ابصن كلذ داقتعاب هملع نوكيل ركذ ام دقتعي بطاخلا نأب املاع

 ناك اذإ ةّيلقع ةقيقح كلذ نوكي نأ ىرحألابف كلذ تققحت اذإو ، اهبصن ال ةنيرقلا دوجو
 ؟ىلاعتو كرابت هللا ىلإ تابنإلا ةفاضإ وه له ملكتملا داقتعا يف اددرتم بطاخملا

 ةنيرقلا بصن ىلإ جاتحي ال ىغلملا ريغ روهشملا لصألا ىلع ءاج امو لصألا :يه ةقيقحلاو

 هنأ “يرنفلا ققدملا مالك همهفأو "ناونشلا ققحملا لاق امك سيلف روهشم لصأ اميس الو

 ٨“ناّبصلا ةمالعلاو ؟يل رهظت مل ةّجح امهل نوكي دق نكل ،ةنيرقلا بصن ةيلقعلا ةقيقحلل طرتشي

 "موصي ال راهنلا نأ" :تدرأو "يرامم ماص ام" تلق اذإ الثم هنإ م & هرقأو امهنع كلذ ركذ

 امك تمص ام هتقيقح نإف . يلقع زاجمف "تمص ام ينآ" :كلذب تدرأ اذإو ةيلقع ةقيقحف

 نأ الإ ،امنودب حصتف ةقيقحلا امأو ،زاجملا ةنيرقلا ىلإ جاتحملاو اضيأ يلقع زاجمف "يرام ماص" نأ

 .ملعأ هللاو .ةنيرقلاب تؤيلف اهيف لامجإ نايب داري

 لثم شاوحو حورش هل ه ١٠١٩ ةنس قونلا ناوخشلا يلع نب رمع نيدلا باهش نب ليعامسإ نب ركب وبا وه -"
 ٧٩:١ يتحملل "رثألا ةصالخ"و "٣٦:٦٢ مالعألا "رظني ."رطقلا " و "روذشلا " و " ةيمورجألا حرش "

 ٨٣٤ ىفوتملا يمورلا يرنفلا وأ يرانفلا نيدلا سمش ةزمح نب دمحم :لوألا ،نيمّلع مجارتلا بتك يف اندجو -4

 لوصف" و " ةيلقعلا مولعلا يف ةلاسر " و " يجوغاسيإ حرش " اهنم ةديدع تافلؤم هل لوصألاو قطنملاب ملاع ه
 تارذش " و ٩٧:١ يطويسلل "ةاعولا ةيغب " و ٣٤٢/٢ مالعألا رظني ." مولعلا جذومنأ "و "عئارشلا لوصأ يف عئادبلا

 ٢٠٩:٧. يلبنحلا دامعلا نبال "بهذلا

 مدقتملا ةزمح نب دمحم طبس وهو - ه ٩٠٢٣ ىفوتملا يمورلا نيدلا ءالع يرانفلا دمحم نب فسوي نب يلع :يناثلاو
 "عباسلا نرقلا دعب نم نساحممب علاطلا ردبلا"رظني ." وحنلا يف ةيفاكلا حرش " هل ،ةيبرعلاب ملاعو هيقف - هركذ

 .١:٨٧٢يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا ١٨:٨- بهذلا تارذش - ٠:١. ٥٤ يناكوشلل

 ةيفاقلاو ضورعلا يملع يف ةيفاشلا ةيفاكلا " هل ،ةيبرعلاو بدألاب ملاع نافرعلا وبأ نابصلا يلع نب دمحم -5

 ." دعسلا ىلع ةيشاح " و "تاراعتسالا "و " ضورعلا يف ةزوجرأ"و " ةيفلألا ىلع نومشألا حرش ىلعةيشاح"و"
 ١١٩٤. " تاعوبطملا مجعم "و ١٨٩:٧ مالعآلا رظني
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 طقف داقتعالل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 هلوقب نكل ،ديحوتلا نقتي مل يذلا دحوملا اذكو " لقبلا عيبرلا تبنأ ":كرشملا لوق وحن يه

 نامز وأ رطملا عيبرلاب ديرأ ءاوسو ،عبطلل لعفلا قلخ تبثي نم اذكو كرشلا يف لخدي اذه
 ملعي مل و هدقتعا مأ مهداقتعا ملعو مهداقتعا دقتعا نمت هب اوبطاخأ ءاوس ردابتملا وهو عيبرلا

 بابلا يف رم ام دح ىلع اوملعي مل مأ بطاخملا داقتعا اوملع انقتم انمؤم هب اوبطاخ مأ مهداقتعا

 .اذه لبق
 لاح فالخ بطاخملا دقتعا نإ:لاقو ،ملكتملا لاح بطاخملا ملعي نأ مساق نبا طرتشاو

 لاق لب ،هلاح رهاظ نم موهفملا هنأل ازاجم نوكي نأ يغبني هنإف نقتم نمؤم هنأ دقتعا نأب ملكتملا

 اذه نمو.زاحلا ىلع لمحي الئل بطاخملا نم هلاح ملكتملا ءافخإ مدع نيبابلا يف يغبني :يرنفلا

 ءاملا ىورأ" : يلهاجلا لوقو " بيبطلا ضيرملا ىفش "و" بيبطلا يفاشلا نإ ":دقتعم لوق بابلا

 .ملعأ هللاو. نيكسلاو ماعطلاو ءاملاب كلذ دقتعا اذإ " نيكسلا عطقو ماعطلا عبشأو

 طقف عقاولل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب
 رهاظلا ىف اضيأ داقتعالا تقباط ولو

 ةيرايتخالا يأءاهلك لاعفألا هللا قلخ:هنع هلاح يلرتعملا ىفخأ نمل يلزتعملا لوق وحن يه

 كيرحتب كرحت امو ةكرحتملا قورعلاو٬\شعترملا ةكرحك ةيرارطضالاو ناويحلاو ناسنإلا لاعفأك

 .رجحلا يمركو‘كعفدب كّرحتيف اناسنإ [ كعفدك ]هل هريغ
 زاح هلوق نأ ىلع [ كلذ َلد] ةقولخم لاعفألا نأ دقتعي هنأ وهو هلاح لزتعملا رهظأ اذإ امأو

 ذإ ليق امك نيكمتلاو رادقإلا نع زاجب ال همعز يف ىلاعت هللا وهو ببسلا ىلإ دانسإلا نم يلقع

 3هانعم ىلع قلخلا ءاقبإ ىلوألاف ؛ةيلقعلا ةقيقحلا يفاني ال وهو ‘فرطلا يف زاجب هيف نوكي ذئنيح

 .هنع زارتحالا َحصيف ايلقع ازاجم نوكيل ببسلا ىلإ دانسإلا باب نم هلعجو

 قلخ" :لاقو بطاخملا نم هلاح ىفخأ اذإ ًلزتعملاف ةقيقحلل ةنيرقلا طرتشي ال هنأ رم دقو

 لاح بطاخملا فرعأ ءاوس ةقيقح نوكيف ،رهاظلا ةدارإ مدع ىلع ةنيرق بصني ال " لاعفألا هللا

 مدع ىلع ةنيرق حلصت ال هلاح ءافخإ هدصق عم هلاح ةفرعم نأل ؛ال مأ رمألا سفن يف ملكتلل

 نملو هلاح فرعي نمل كلذ لزتعملا لاق اذإو.لاحلا ءافخإ دصق هيفاني هتدارإ مدع ذإ ،رهاظلا ةدارإ
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 لهج زّوجتلا نع هجرخي الو ةنيرق هل بصن دقو هدارم نأل رم امك زاحب وه يدنعف اهفرعي ال

 .ملعأ هللاو.هلاح فرعي ال نم رابتعاب ةقيقحو هرابتعاب زاجب وه:ليقو ،رخآلا

 عقاولا الو داقتعالا قباطت ال يتلا ةيلقعلا ةقيقحلا باب
 نأ ملعي الو ،عئجي مل هنأ ملعي بطاخملاو عئجي مل هنأ ملعت تنأو " ديز ءاج ":كلوق وحن يه

 لاثملا كلذ عضو نأل ةقيقحلا ىفاني ال بذكلاو .ةلقع ةقيقح كلذف ؛عرجع هنأ دقتعا ملكتلل

 ئجي مل هنأ دقتعا ملكتملا نأ بطاخملا ملع نإو .ةنيرق الب زاحلا ىلإ راصي الو ةقيقحلا عضو هوحنو

 ئجي مل هنأ بطاخملا ملع نإو .ةفراص ةنيرق بطاخملا داقتعا ملكتملا لعجي نأب ايلقع ازاجم ناك

 ىلع ةنيرق ئجي مل هنأب بطاخملا ملع ملكتملا لعجو ،ئجي مل هنأ ملعي بطاخملا نأ ملكتملا ملعو

 مل نإو ،ةّيلقع ةقيقح ناك ةنيرق كلذ ملكتملا لعجي مل نإو ،ايلقع ازاب ناك هرهاظ دري مل هنأ

 .ةيلقعلا ةقيقحلا وهو رهاظلا ىلع لمح همدع وأ لعجلا ىلع اليلد نكي
 ةتعي ال امم وهف ؛ةسبالم مت سيلو ةنيرق هلعج نإو يلقعلا زاجلا لمتحيو اهلمتحي :يريغ لاقو

 مل و ،ئجي مل هنأ بطاخملا ملع نإو .ةقالعلا مدعل زاجلا نم الو لعجلا اذهل ةقيقحلا نم دعي الو ،هب

 عماسلا ىلع ملكتملا لعج يتأت مدعل ازاب نوكي نأ زجي مل كلذ ملعي بطاخملا نأ ملكتملا ملعي

 .ملعأ هللاو .ةنيرق

 يلققعلا زاجملا باب

 يوغللا زاحلا فالخب دانسإلا وهو لقعلاب كردي لوقعم رمأ يف زّوجتلا نأل كلذب ىمسي

 .نعملا اذه عضوي مل ظفللا اذه نأ وهو ؛يلقن رمأ نم هنإف

 فرشأ وه يذلا مكحلا ىلإو ،لقعلا مكح ىلإ ابوسنم يأ ايمكح ازاجب ىلقعلا زاجلا ىمسيو

 ةيفاضإلا ةبسنلا لمشيو دانسإلا لمشي لقعلا زاجلا نأ امك كلذو ،بلغأو لقعلا زاجملا دارفأ

 يه نێلا ةماتلا ةبسنلا صوصخ ال ةبسنلا قلطم وه يذلا مكحلا ىلإ ايوسنم وأ _ ةيعاقيإلاو

 .دانسإلا
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 مزاللا نع موزلملاب ازّيمت فاصتالاو باستنالا :انه تابثإلاب دارملاو ،تابثإلا يف ازاحب ىمسيو

 نأل تابثإلا يف هعرف بلسلا يف هنوكل تابثإلاب صخ نوكي نأ زوجيو .بلسلاو باجيإلا لمشف
 .هيلع لخديو " ديز دعق ام" :لوقت " ديز دعق " روصت امدعبف تابثإلا ىلع دري بلسلا

 هتقيقح ملكتملا هب زواج دانسإلا نأل ردصملا ىعم زاجملا ىلإ ةبسن ايزاحب ادانسإ اضيأ ىمسيو

 ام ىلإ ةلقعلا ةقيقحلا باب لوأ يف هدعب ركذ ام وأ _ لعفلا ظفل دانسإ وهو ،اهريغ ىلإ هلصوأو

 نإو ،‘كلذ نم هل ام ىلإ دانسإلا ةدارإ نع ةعنام ةنيرق عم امهنيب ةطلاخمل لعافلا وحن نم هل سيل

 ربتعي الو .ازاحب ناك كلذ لصح اذإف «ةنيرقلل ركذ ام لولدم ىلإ لعفلا نعم دانسإ :تلق تئش

 يريغ امأو .بطاخملا لاحب ملكتملا ملع الو ،هملع مدع وأ ملكتملا لاحب بطاخملا ملع يدنع

 .ةيلقعلا ةقيقحلا يف ةروكذملا ةعبرألا ماسقألا ىلع هارجأف

 اذإ " لقبلا هللا تبنأ " :يريغ دنع ام ىلع يلقعلا زاجلا نم داقتعالاو عقاولا قباط ام لاثم

 .كلذب ملكتملا اذه ملعو عيبرلل تابنإلا فيضي هنأ دقتعي نم هب بطاخ

 اذإ كلذ نأ دقتعي نمل " لقبلا عيبرلا تبنأ " :لهاجلا لوق طقف داقتعالا قباط ام لاثمو

 .كلذب لهاجلا ملعو هلل تابنإلا فيضي لهاجلا كلذ نأ دقتعي نم هب بطاخ

 هلاح فرعي [ ال نمل ]" اهلك لاعفألا هللا قلخ" :لزتعملا لوق طقف عقاولا قباط ام لاثمو

 .قبس ام ىلع

 ئجي مل هنأ [ ملعت كنأ لاحلاو "ديز ءاج " :كلوق ] داقتعالا الو عقاولا قباطي مل ام لاثمو

 ةقيقح دري مل هنأ ىلع ةنيرقب بطاخملا ملع ملكتملا [.......]و ئجي مل هنأ بطاخملا ملعي نكل

 .مهفاف ،دانسإلا اذه

 هل نكت مل تيمو ،ةقيقح هل يلقعلا زاحلا نوك نم بلاغلا ىلع ءانب ةنيرقلا تطرش امنإو

 ةقيقح هل لعلو _ ليق اذك _ " نالف ىلع يل قح كدلب مدقأ " :وحن ةنيرقل جتحي مل ةقيقح

 كدلب هللا مدقأ " وأ " نالف ىلع يل قحل كدلب يسفن تمدقأ" اذكه ببسلل دانسإلاو ةيلقع

 ىلإ اهنع لقتنا دق نكي ملف ، ةقيقحلا هذه ملكتملا ربتعي مل نأ آلإ مهللا ، " نالف ىلع يل قحل

 . رمألا سفن يف تناك ولو ةدوصقم هدنع ةرضحتسم هل ةقيقح ال لاثملا اذه نأ :داريف { زاجلا
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 دب ال :ليقو رهاقلا دبع بهذم وهو _ ةرات ةلقع ةقيقح هل نوكت ال ىلقعلا زاخلا نوكو

 ةيلقعلا ةقيقحلا ي ملكتلل دصق ىلع رادلل نأ نم يل رم ام نيب يدنع قرفيو .ةيلقع ةقيقح نم هل
 © هنع روبعم نم اب الف روبع زاجلا نأ ، ةقيقح نم هل دب ال زاحملا نوك نيبو عماسلا رابتعا:نودب

 نع هظفل فرصتل اهبصنيف همالكل اهدوجو بلطيو ةنيرقلا ىلإ تفتلي نأ زاجلاب ملكتملل ب الو

 . ةقيقحلا نع مالكلا جرخيل اهمهفيو اهبلطيو اهيلإ تفتلي نأ بطاخملل دب الو { هرهاظ

 :يأ ،(واولا ناكسإو ةزمهلا حتفب) لأوألا بلط :يأ ،(واولا مضب) الوأت نيبلطلا نم لك ىمسيو

 بلط :هانعمو هيلإ عجر اذك ىلإ لآ نم لعفت [ نزو ىلع ] لّوأتلاف لوؤي لآ نم عوجرلا
 ةرامألاو ليلدلاب نوكي امنإ ءيشلل بلطلاو ،اهيلإ وه لوؤي يذلا مالكلا ةقيقح وهو ،لآملا

 يذلا يزاحجب هدانسإ امل بسانملا نيعملا بلط وه وأ ،رهاظلا ريغ دارملا نأ ىلع ةنيرقلا بصنب

 بسانملا مودقلاك ؛هنم دوصقملا وه نوكيو ،لقعلا ةهج نم هيلإ يزاجلا دانسإلا لوؤي

 امك سيلو ،رثكأ ةقيقحلا كل ،نآرقلا يف ريثك ةقيقحلاو ئيلقعلا زاحلا نم لكو .لانملا يف "مدقأل

 .ملعأ هللاو .يلقع الو يوقل هيف زاجب ال هنأ ضعب معز

 ركذ ام وأ لعفلل تاطلاخملا باب
 يلقعلا زاجملا يف تابسانملا هعم

 نأ كلذو ؛ ببسلاو ،ناكملاو ،نامزلاو ،قلطملا لوعفملاو ،هب لوعفملاو ،لعافلا :يهو

 © هعوقول هب لوعفملاو ، هب همايقل لعافلا بساني اقلطم هوحن وأ لعفلاو . نه سيل ام ءالؤهل دنسي
 مزال هنوكل ناكملاو ، هدوجو مزال هنوكل وأ كلذل نامزلاو © هلولدم ربخ هنوكل ردصملاو

 .هب هلوصحل ببسلاو هدوجو
 بئانلا ناك ءاوس ؛ةقيقح لعافلا بئان ىلإ لوعفملا مسا وأ ،لوعفملل يبملا لعفلا دانسإو

 . راجلا هعم ركذ ارورجب وأ ،يون وأ راحلا هعم ركذ افرظ وأ هب الوعفم
7 

 هنأ:يدنع يذلاو ." ديدش برض برض" : وحن ، زاجب قلطملا لوعفملا ىلإ هدانسإو

 [عقوأ] نيعم يف هلامعتسال "برض "ظفل يف زوجتلا امنإو ،ديدشلا برضلا عقوأ نيعملا نأل .ةقيقح
 " ةعمجلا موي برضا" وأ ) لوعفملل ءانبلاب " رادلا برض " : تلق ولو ئ دانسإلا ق زوجتلا سيلو
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 يف برض " :تلق ولو 3 ازاجب ناك هب لوعفملا ىرجب اهئارجإب "راهنلا ميصو" ،عاستالا ىلع
 دانسإو ةقيقح ناك "يق ٠ نيعم ريدقت ىلع " ةعمحلا موي برض " وأ " ةعمجلا موي يف "وأ "رادلا

 رج اذإ " بيدأتلل برض " :وحن ،ةقيقح هلجأل لوعفملا ىلإ لوعفملا مسا هلثمو . لوعفملل يملا

 زاجأو. " بيدأتلا برض " :لاقي ال ءلعافلا بئان نكي مل الإو ،اهريغ وأ .امال " ليلعتلا فرحب

 هيلع دانسإلاو "سفن بيط":وحن ،لعافلا نع الومحم ناك اذإ لعافلا نعزييمتلا ةباين يئاسكلا

 زاجم هيف دانسإلاف ؛ «٨٨ ةّيضاَر ةشيع ىلاعت هلوق لوعفملا ىلإ لعافلل ام دانسإ لاثمو

 نع ليق اميف " ةيضار ةشيع ٠ نيب ؟ 6هيف رتتسملا ريمضلا 6و "ةيضار " ظفل نيب وهو ،يلقع

 امهنيب دانسإلا لب ، توعنملاو تعنلا نيب الو ربخلاو ادتبملا نيب نوكي ال زاجملا نأ نم "ينيوزقلا
 اهاضري :نيعأ ،ةيضرم نيعملا يف هب لوعفم 6ةشيعلا » نأ كلذ نايبو ؛زاجب الو ةقيقح ال ةطساو

 هلبقتو اهريغ ( داضلاو ءاتلا حتفب ) <ىّضرَت > يلا يه تسيلو 0 اهيف ابغار اهلبقيو اهبحاص

 مسا» ةيضار ٠ وه ذإ ، <هيف بغرتو اهريغ ىضرت > اهنأ ىلع ظفللا ءاج اذه عمو هيف بغرتو

 . اهيلإ "ىضرلا ٠ وهو هل ام دنسأ دقف ؛ اهبحاص :وه نيعملا يف لعافلاو مةشيعلا هريمض هيفو لعاف
 وه ءولمملا نإف ءولمم :يأ ( نيعلا حتفب) " معفم ليس " :لعافلل لوعفملل ام دانسإ لاثمو

 .ةقيقح ناك (نيعلا رسكب) "معفم ليس" ليق ولو 2" ئلام ليسلا"و ،ليسلا هألمي ناكملا
 يأ« ًدَجل ٠ لعافلا ىلع _ هدج عفرب " هدج دج " ردصملا ىلإ لعافلل ام دانسإ لاثمو

 ءاج كلذ عمو .داهتجالا ال الثم ناسنإلا وه دهتجملا نإف _ هداهتجا عفرب _ هداهتجا دهتجا

 ىعم ربتعا نإ "رعاش رعش "و هأزج هنوكب بسانف هدَج » نعم ءزج دحلا نأل 5[.....ظفللا]

 ٠ وهو لعافلل ام دانسإ نم نوكيف هيلعو ،لوعفم نعمي هنآ ردابتملا نكلو ،كرعش "يف ةيردصملا

 ال عملا ثيح نم لوعفم نيعم هنوك نكل ،موظنملا مالكلا وهو هرعشلا موهو لوعفملا ىلإ "رعاشلا
 رعاشلا اهعنص ةعنص هنأ ثيح نم لب ،موظنم نعمب روعشم :لاقي ال هنأل ؛ظفللا ثيح نم

 ٩ ةّيضاَر ةشيع يف دف « ةميركلا ةيآلا - ٧ نم ءزج ةعراقلا ةروسو / ٢١ نم ءزج ةقاحلا _6

 ٣٦ حاضيإلا رظني _7

 ٦٦

 



 رمألا دانسإ نإف ،(رمألا مالب)" كدج ًةجيتل "وحنو ،ةعناص امنأ ىلع ءاج ظفللاو عناصب تسيل

 .[ يلقع راي هنع يهنلاوأ ] لعفلا هرودص بولطملا سيل ام ىلإ يهنلاو
 مُصيل" :وحنو هرامن يف ديز ماص :يأ " ديز رامن ماص " لعفلا نامزل لعافلل ام دانسإ لاثمو

 .[......] نأ ىلع رمألا ["عيبرلا] تبنيل " :وحنو ،[كرامم مصتل يأ ] " كراهن

 ننيعلا ءام يرج ناكمل مسا رهنلا نأل " رهنلا ىرج " لعفلا ناكمل لعافلل ام دانسإ لاثمو

 ."راج رهنلا تيلو " رهنلا ىق ءاملا ىرج :يأ ،هيف ءاملا وه يراخجلاو

 هةَلمَعْلا لمع ءانبلا نإف « اًحْرَص يل نا ناَماَماَي » :وحن ببسلل لعافلل ام دانسإ لاثمو

 (رطملا نعمي ) عيبرلا» نإف (رمألا مالب) " هللا ءاش ام عيبرلا تبنيل "و رمآ ببس ٠ناماه ايهو
 ال ريمألا دنج (ينابلا) " ةنيدملا ريمألا نب " رابخإلا يف هلثمو ءاشنإلا يف كلذو تابنلا ببس

 [......]باسحلا لهأ موي يأ "٨ ه باسحلا مويل ىلاعت هلوقو ،رمآ ببس هنكلو ريمألا

 .[.....] باسحلا

 عيبرلا تابنإ نيبجعأ " وحن ةماتلا يف يرجي امك ةصقانلا ةبسنلا يف يلقعلا زاملا يرجيو

 لوعفملا ىلع عقاو يدعتملا نإف ، لوعفملا ىلإ لعفلا ةبسن يهو ةيعاقيإلا ةبسنلا نم هذهو © " لقبلا

 ةبسنلا نم اذه :ليقو { ةصقان ةبسن هنإف لقبلا عيبرلا تابنإل ليثمتلا لحمو 3 هب قلعتم يأ

 فاضملا نيب ةعقاولا يهو ؛ةّيفاضإلا ةبسنلا نم هذهو " رامنألا يرج بجعأ " :وحنو . ةيفاضإلا

 (يت) نيعمب اهتلعج نإو {( مآللا) ىنعمب نيلاثملا يف ةفاضإلا تلعج اذإ كلذو ،هيلإ فاضملاو

 هدصق ام ناك نإف رمألا سفنو ،مّلكتملا دصق ىلإ رظنلا نم دب ال هنإف ،زاحجب ال ةقيقح دانسإلاف

 .زاجمف الإو ةقيقحف رمألا بسحب ابسانم

 "راهنلاو ليللا ركم "و ،امهنيب نيجوزلا قاقش يأ " امهنيب قاقش " ةيفاضإلا ةبسنلا نمو

 . " رادلا لهأ ةليللا قراس اي " :هلوق هلثمو ،راهنلاو ليللا يف ركملا :يأ

 4 بانسألا غلبأ يلع اًحَص يل نا ناَماَماَي نوعرف لاقو ةميركلا ةيآلا - ٢٦ نم ءزج رفاغ ةروس 3

 كاتْلَعَج انإ دوُؤاَداَي » ةميركلا ةيآلا - باسحلا موي لتق طق اتَل لع ابر اوئاقو » نم ءزج ص ةروس ٥"

 مف هللا ليبس ن ةولضي نيذلا ذ هللا ليبنس نع تضق ىرلا غبت انو قحلاب رسلا نت مكحاف ضزألا ي ةقيلع
 « باسحلا موي اوُسَت اًمب ديدش باَذَع
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 هتمون " :هلوقب مهضعب ربعو ليللا ىلع ميونتلا تعقوأ :يأ " ليللا تمّون " ةيعاقيإلا نمو
 تيرجأ" وأ رهنلا ىلع ءارجإلا تعقوأ :يأ " رهنلا تيرجأ "و هتركذ ام رهظ الإو " ليللا يف

 مهرمأ يف نيفرسملا اوعيطت ال :يأ ٠" نيفرسملا شأ اوعيطت انو ىلاعت هلوقو ،"رهنلا يف ءاملا

 ةبسنلا له :تلق نإو .هريغ ىلع عقوأو هيلع عقوي نأ لعفلا قحام ةلثمألا هذه يف فذح

 ؛ةقيقح لب ال :تلق ؟لوعفملا ىلإ لعافلل ّيبملا ةبسن امنوكل زاجب " اديز تبرض" يف ةيعاقيإلا
 .دانسإلا هل عوضوملا دارملا سفن يه لب ةبسانملاو ةطلاخملل تسيل اهنأل

 [زجرلا نم ] : [ يلجملا ةمادق نب لضفلا ] مجنلا يبأ لوق ببسلا ىلإ دانسإلا نمو

 منم ا مل ك ئ ذ لع يع : رايخلا ُمأ ت .4 تحبصأ ق

 عزف نع اعرنق هنع 7 علصألا ج سأرك يسأر تأر نأ -

 يعلطا سمشلل هللا ليق ةاتف يعرشسأ أ يئطبأ يلابلا ُبذَج

 ٠١ يعجزراف فأ كاَراَو اذإ ىمح

 سيل ،ادًّحخوم هنوك ةنيرقلاو ،اقيقحتم هللا» لعافلاو ؤ©ببسلا هنأل "يلايللا بذج ىلإ .زتم "دنسأ

 هللا لعف زييمتلا نأ ىلع لدي هنإف " يعلطا سمشلل هللا ليق هانفأ ٠ :هلوقو .هلل كلذ نأ لهج نمت

 ،سمشلا عالطإو ءانفإلاو زييمتلا نيب قرف الو ،يفملاو ئشنملاو ديعملا ئدبملا وه هللا نأو هدنع

 "يداع ببس وهو ببسلا ىلإ دانسإ نم وهو ؛زاب "بذجلا» ىلإ زييمتلا دانسإ نأ رهظف
 انلعج نإ نامزلا ىلإ دانسإلا نم نوكي نأ احوجرم زوجيو ،ىيلايللا بذج» يف ةقيقح ةفاضإلاو
 ةفاضإ ةيزاحجب هتفاضإ انلعج وأ ،اعامس امتدايز نم وأ ،ءامسألا ةدايز زاوج ىلع ءانب ادئاز "بذج

 يه يلا وأ ،بذحلا تاذ يلايللا وأ {ةبذاجلا يلايللا عؤنق نع اعنق هنع زيم :يأ فوصومل ةفص

 دانسإ نوك و.ةغلابملل وأ فاضم ريدقت وأ ،فصرولاب هليوأتل ردصملاب اهفصو ةغلابم بذخلا سفن

 لك ىلع هنأل ىلاعت هلل ةقيقح زييمتلا نأ ىلع ةنيرق نوكي نأ يفاني ال ازاجم "هللا ليق" ىلإ "هانفأ"

 .ميظعلا رمألل لعافلا نأو ،هللاب رارقإ هيف لاح

 ١٥١ ةيآلا ءارعشلا _90
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 دنسأ هنأ ىلاعت هللا قلخ ببسب بكاوكلا ريثأتب نومجنملا لوقي امك لوقي ال كلذب لئاقلاو

 مضب) "عزنقلا"و ،سأرلا نع :"هنع"و ،لازأ :"زيم" ىنعمو .بذجلا ىلإ ريثأتلاب ةقيقح زييمتلا

 &" ًدْعَب " عم" نع"و ،سأرلا يحاون يف عمتجملا رعشلا :(ناتغل ،اهحتفو يازلا مضبو فاقلا

 .ةيعبتلا ةطساو الب دحاو لماعب دحاو نيعمب رج يفرح قلعت مزلي ملف ،ةرواجملل "ىلوألا نع"و

 نوخرؤي اوناك ذإ ؛يلايللاب خرؤت برعلا نأل ركذلاب اهراتخاو ،نامزلا قلطم :"يلايللاب" دارملاو
 ةدشلاو داوسلا يف يلايللاب هرمع هيبشت ىلإ ةراشإ وأ .ليللا يف رهظت يهو موجنلا ع ولطب

 .رخآلا فلخي لك ذإ امهبقاعتب ليللا راهنلاو [راهنلا ]ليللا بلط وأ اهّيضُم "يلايللا بذج"و

 لوقي يأ يعرسأ وأ يئطبأ اهيف الوقم يأ لعاف بئان [....... ] لوعفم "يعرسأ وأ يئطبأ"و

 رعاشلا لوقي وأ ،©يعرسأ :قيضلاو رسعلا نيحو ،يئطبأ :ةيهافرلاو رسيلا نيح اهقح يف سانلا

 وه عراضملا ىعم رمألا نوكي نأ زوجيو .تناك فيك امب روكذملا زييمتلا دعب يلابي ال هنأل كلذ

 نوكيف عرست وأ ئطبت :يأ باطخلا نع ةبيغلاب هليوأت ىلع نكل ،لوق ريدقت الب لاح هعوفرمو
 نايب فانئتسا وأ ،هللا رمأب تارَتسم اهيضُمو اهريس يف يلايللا نأ ىلإ ةراشإ رمألا ةغيصب ربع دق

 أطبأ وأ هيف عرسأ لعفي امب ضار هنأب باجأف ؟ ثدح اميف لوقت ام :نامزلا [نع] هل ليق هنأك

 هانفأ يأ ،رعاشلل وأ رعاشلا سأر رعشل :هانفأ "ءاه"و "زيم" هلوقل ةنيبم " هللا ليق هانفأ " ةلمجو

 رعش مدعأ وأ إمدعلا ىلع ًافرئثُم هريص :يأ همدعأ وأ مره يأ ناف خيش :لاقي -همرهأ :يأ

 :"يعلطأ"و .هاضق ام دوجوب يلزألا هئاضق قلعت يأ هتدارإ يأ هللا لوق :"هللا ليق"و .اقيقحت هسأر

 وأ لدب"يعلطأف "لوعفم مسا نعمي ناك نإو ،ةيردصملا ىلع قاب هنأ ىلع ليقلا لوعفم

 وأ كلم قيطنتب هب سأب ال ناك ولو انبهذم يف حصي ءايشألا داجيإ يف "نك" ظفلب باطخلاو.نايب

 قلعت "نك " :هلوق امنإو .ءاوهلا هنمو قلخلا دوجو دعب مسج وأ ءاوحلا يف هقلخ وأ 3هب ام قلخ

 . .ملعأ هللاو .طبي الو فلختي ال هنآو ،هدوجو دارأ ام دوجوب قباسلا ءاضقلا

 [براقتملا نم] :[يسامحلا رعاشلا] يدبعلا ناتلصلا لوقو امأو

 ٩ ىشعلا 7 ةاَدَعلا :1 ريبكلا ىتفأو ريغصلا باش

 هذه بسن ظحاخلا نأ ىلإ راشأو سيقلا دبع نب ةبيبح نب مثق وه يدبعلا ناتلصلا نأ هتيشاح ىق يقوسدلا ركذ _2ِ

 :يه تايبألاو يدعسلا وأ يدبعلا ناتلصلا ىلإ بسنت اهنأ يكبسلا ركذو .يبضلا ناتلصلا ىلإ تايبألا
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 ؟ةقيقح مأ وه زاجبأ يردن الف (ةديصقلا يفاوق رئاس ناك امك 6يشعلا ٠ ءاي ناكسإب)

 نم رودصلا نأ ىفخي الو ،ةقيقح نوكيف اكرشم وأ ازاحجب نوكيف ادّحوم هلئاق نوكي نأ ناكمإل

 .هرهاظ دقتعي مل هلئاق نأ نظلا يفكيو :ليق .ةنيرق دحوملا

 ي امث اذهو ،َلجو زع هلل رمألا نوبسني لب ةيرهد تسيل ةيلهاجلا يف برعلا نأ رهاظلاو

 أ " اذك رهلا لعف " ةيلهاخلا لهأ نم برعلا مالك يف ىرنو ،كشلا ال نظلاو ملعلا ربتعملاو 5هب

 نم زاحب هنآ رهاظلاو ©بلاسلا بجوملا هنأك رهدلا نم ىوكشلاو ،"اذك لب اذك لعفي 3

 َنلوَقيَل ضرألاو تاوامسلا قلح نم مهتلأس نمكو)ل [ىلاعت هلوقك] ضمهدنع ببسلا ىلإ دانسإلا
 دحأ لقي مل و _ ىلاعت هللا ىلإ لاعفألا نم كلذ وحنو ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلا نوفيضيو «٣"" هلا

 ،اقيقحت ريبكلل ناينفمو ريغصلل نابيشُم "ةادغلا ركو يشعلا رم" نأ :نيلطبملا نم الو نيقحملا نم

 ءامكحلا بهذو ،هسفنب دجوي اقلطم نكمملا نأ نيلطبملا ضعب معزو .راهنلاو ليللا اذكو

 لوق امأو .بكاوكلا رتؤملا نأ ىلإ نولطبملا نومّجنملاو لقعلا انملاع يف رمتؤملا نأ ىلإ نولطبملا

 نم الو هللا نم ال دحأ نم ريثأت الب كالهلا عوقو هب اودارأ مهلعلف ٠رهدلا آلإ انكلهي ام " :برعلا

 :ليقو حورلا ضيفو توملا كلَم نوركنيو _ عوجرلا :ركلاو _ةايحلا ةدام ءاهتنال لب كهريغ
 .ملعأ هللاو .كالفألا تاكرحو رهدلا ىلإ ثداوحلا نوبسني اوناك

 لمح هيف امت كلذ وحنو "رابدإو لابقإ يه امنإ " :هلوقو " لدَع لُجَر " يف داسنإلا نأ قحلاو
 لوؤي مل نإو ،اذكهو.."ةلبقم" "لابقإ"و "لداعب" "لدع" ليوأتل ةّيلقع ةقيقح تاذلا ىلع ردصملا

 اذإ فاضم ريدقتب لوأ نإ ىلقع زاجب :معن ، ءاعدا ةيلقع ةقيقح وهف ةغلابملا ىلع يقبأ لب

 "يشصعلا ورمو ةادغلا رك ريبكلا ننفأو ريغصلا باشأ

 يف موري كلذ دعب ىت أ اهموي تمرمهأ ةليل اذإ

 يضقنت ال شاع نم ةج احو ان تاجاحل ردخغنو حو ہےن

 : يقب ام ةجاح هل ىقبتو هتاجاح ء رملا عم ت ومت

 نوعذت ام متأرق لق هللا لوقيل ضزاألاو تاوامسلا نلع نَم هتلاس نيآو» ةمركلا ةيآلا ٣٨ نم ءزج رمزلا "]
 / زا يبسح لق هتَمَحَر تاكسم ه لَه ةَمحَرب ينداَر ٠ :5 هرض تافشاك ره له ر رضب هللا ينَداَرُأ نإ هللا نو نم

 « نولكوَتُمْلا لكوت هيَلَع
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 :ليق امك سيلو ،©فاضملا ذئنيح دنسملا نأل ةيلقع ةقيقحف ريدقتلاب امأو . ريدقت الب ظفللاربتعا

 "ميكحلا باتكلاك" ؛هدجوم فصوب ءيشلا فصو امأو.ازاجب الو ةقيقح سيل لاقي دق كلذ نإ

 هبسانيو هطلاخي يذلا لوعفملا ىلإ لعافلل ّيبملا دانسإب "باتكلا تأشنأ" و "ميكحلا بولسألا" و

 ىلإ دانسإلاو ،مالكلا يفروطذملا دنسملا هطلاخيو هبساني يذلا لوعفملا ال هلاعفأ نم رخآ لعف

 ديعبلا ذإ ©"ميلألا باذعلا" و "ديعبلا لالضلاك" هلعاف لاعفأ نم رخآ لعف هسبالي يذلا ردصملا

 ميكح :يأ لقع زاجم وهف ناكملا ىلإ دانسإلا نمف (لاذلا حتفب) بذعملا وه ميلألاو لاضلا وه

 .هباذع يف ميلأو ،هلالض يف ديعبو ،هباتكو هبولسأ يف

 وحنلا يف ىَّمسي ام صوصخ ئلقع زاجب نامزلا وأ ناكملا ىلإ دانسإلا مهلوقب دارملا سيل هنإف

 اذه ،ليق امك فرح ةطساوب لوعفملل دنسأو لعافلل تب انع كلذ لوقن نأ ىلإ جاتحي الف ،ًافرظ

 ةطلاخملا يفكت :انلق ول امأ ةرابعلا يف روكذملل ةبسانملاو ةطلاخملا نوكت نأ ىلع يل رهظ ام

 هللاو .لاكشإ الو ةدوجوم كلذ ىف ةبسانملاو ةطلاخملاب ردقم الو ةرابعلا يف روكذم ريغل ةبسانملاو

 .مكحأو ملعأ

 [يلقعلا] زاجملا ماسقأ باب
 هيف هيلإ دنسملاو دنسملا رابتعاب

 :ةعبرأ نهو

 هتايآ ْمهْيَلَع تل اذإو ىلاعت هلوقك] نيتقيقح هيلإ دنسملاو دنسملا نوكي نأ :لوألا ٭

 نإف ،دانسإلا ىف زةرجتلا امنإو ،نايقيقح امهيلك تايآلا ريمضو ةدايزلا نإف [ `ُهاَئاَِ ْمُهْثَداَز

 لعف .حيبذتلا» "“ مهءانبأ حبذي ىلاعت هلوقو .تايآلا وهو ببسلا ىلإ تدنسأ "هللا لعف ةدايزلا

 ركذف ،رمأي نعم ايوغل ازاحب "حبذي" نوكي نأ زوجيو ،ارمآ اببس هنوكل نوعرف ىلإ دنسأ شيجلا

 ةئايآ مهيلع تلت ادو مهبولق تلجو هللا ركذ ادإ نيذلا َنوُئمْوُمْلا امن » ةميركلا ةيآلا . ٢ ةيآلا نم ءزج لافنألا 4

 « نولَكَوتي مهبر ىلَعَو انام مهدا
 مهنم ةَقئاَط فعضتس اًعَيش اَهَلْهأ َلَعَحَو ضزرألا يف الع نوعرف نإ ) ةميركلا ةيآلا . ٤ نم ءزج ةيآلا صصقلا ٥

 . « نيدسفملا نم ناك هب مُعَعاسن يحتستو مانأ حبذ
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 عرنيف `«امُهَساَبل اَمُهْنَع غزنيل ىلاعت هلوقو .بذبسملا ظفلب هل ةيمست ببسلا ركذب بّتسملا
 ببسلا وه ذإ _ هللاب ذايعلاو _ هيلإ عزتلا دانسإ يف زّوجتلاو ،قيقح هيف سيلبإ ريمضو قيقح

 لعحلا بسن 9 ابش نادلولا لعج م "هيل ىلاعت هلوقو .لاعت هلل ةقيقح وهامنإو 3&ةسوس ولاب

 "“(ياَهَلاَقْنَا ضرألا : بأر)) ىلاعت هلوقو.ىلاعت هلل ةقيقح وهو هنامز هنأل ةمايقلا مويل ابيش

 ىلإ ال راجلا ةطساوب هب لوعفملل دانسإلا نم هنأ رهاظلاو 5 هلل ةقيقح وهو ضرألل جارخإلا دنسأ

 دمحلاو هتيأر مث ( ضرألا نم) لب (ضرألا يف ضرألا لاقثأ هللا جرخأ ) عملا سيل هنأل ناكملا

 . " لقبلا عيبرلا تبنأ " وحنو ،هيلع اصوصنم هلل

 ديرأ ولو يدنع حيحصلا وهو ةقيقح :ليقو ضعب دنع زاجب الو ةقيقحب تسيل ةيانكلاو

 تلمعتسا دقف كلذ عمف هدنع داجب الو "داجلا ليوط نالف " :تلق اذإ كتإف طقف مزاللا اهيف

 ميهافمك ظفللا نم موهفم دارملا اذهو ةماقلا لوط وهو دارملا ىلإ هنم تلقتناو ،هتقيقح ىق ظفللا

 .طق هسفن ع رذ الو دحأ هعرذي مل هنأ عم ! ' عرذأ ةعبس ديز لوط " :كلوق هلثمو لوصألا

 "نامزلا بابش ضرألا ايحأ " وحن نيزاجم دنسملاو هيلإ دنسملا نوكي نأ :ناثلاو

 :زاحجلاف ءةمباشملا امهيف ةقالعلاو ،هيلإ دنسم وهو زاجب "بابش"و دنسم وهو زاجب " ايحأف "

 امتَوق ثادحإو ضرألا ةراضن داجيإ وهو ىوقلا جييمت هبش ثيح :لوألا يف ةيعبت ةيحيرصت ةراعتسا
 عفانملا أشنم وه ام ثادحإ امهنم الك نأ ؛عماجب اهداجيإو ةايحلا ءاطعإ وه يذلا ءايحإلاب

 :ينياثلا يف ةيلصأو .جيه نيعم "ايحأ ٠ ءايحإلا نم َقتشاو ،جييهتلل ءايحإلا ةراعتساو كنساحملاو

 دايدزا ءادتبا يفو ،هل ةطلاخملا هترارح ءادتبا يف نامزلا نوك يأ ىوقلا دايدزا نامز هبش ثيح

 ىوق دايدزا نامزلا بابشو ةلعتشم ةيوق ةزيرغلا هترارح نوكت نامز يف ناويحلا نوكي هاوق

 ،ةايحلا داجيإ :ةغللا ىف ءايحإلاو ،ةيمنُم ىوقلاف هنامز يف ومنلا ليصحت اهاوق نأش نمو ضرألا

 ،حورلاو ندبلا ىلإ رقتفتو ثةيدارإلا ةكرحلاو سمخلا َساوحلاب سحلا يضتقت ةفص :ةايحلا ليق

 امَْنَع عزني ة ةنحلا م نم مكنأ جرخأ اَمَح ناَطْيَشلا كنت 1 مدآ ينبا » ةميركلا ةيآلا ٢٧ نم ءزج فارعألا ٨

 4 نونمؤي ل َنيذَلل ءايلوأ نيطايشلا اَْلَعَج انإ ُمُهَتوَرَ م ال ُثْيَح نم ةليبقو ر َوُه مكار ري هنإ اَمهتآوَس اَمُهَيرل اَمْهَسساَبل
 « ايش ادلولا لحي امز رمك نإ دوق فيكَف » ةميركلا ةيآلا = ١٧ نم ءزج لمزملا - 7
 ؛ ةيآلا ةلزلزلا 5
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 مسحلا يف ةايحلا دجوي نأ هلل لب حورلا طرتشي ال نأ رهظألاو .قولخملا ةايح :يهو ةقيقح هذهو

 نيح هيلإ دنتسي [ناك] يذلا عذجلا ةةيبلل عذجلا ءايحإو .ناويح ةروص الو حور الب ولو

 .ملعأ هللا و . هب وأ حور الب هنآ لمتحبن ةبطخلا

 ." نامزلا بابش لقبلا تبنأ " وحن ،ازاجب هيلإ دنسملاو ةقيقح دنسملا نوكي نأ :ثلاغلا"

 .ملعأ هللاو . " عيبرلا ضرألا ايحأ " وحن هسكع :عبارلا"

 يلقعلا زاجملا ةنيرق باب
 . هماسقأو يلقعلا زاجملا نع ةنيرقلا باب ريخأت هجو .

 اهركذو هماسقأ نع اهميدقت هجوو ،هطرش يه امنإو ،هماسقأ نعو هنع ةجراخ ةنيرقلا نإ

 نأل ،ةقيقحلا ةدارإ نع ةعنام ةنيرق نم هل دب الو امب ققحتي هنأو اهنم دب ال هنأ ،تمّدَق ولو ،هعم

 وه امل ةنيعم نوكت نأ ةنيرقلا يف طرتشي الو .ةقيقحلا وه ةنيرقلا مدع دنع مهفلا ىلإ ردابتملا

 زاجلا عونل ةنيعم نوكت نأ طرتشي الو ؟ةقيقح هل نوكت نأ مزلي له ،فلئخا كلذلو ،ةقيقحلا
 .َرم امت كلذ وحن وأ ةّيلوعفملاو ةيببسلا نم

 مجنلا يبأ نوكك ةيونعم وأ - رم امك - "هللا ليق هانفأ" مجنلا يبأ لوقك ةيظفل امإ يهو

 " :هلوق ناكل ادحوم مجنلا وبأ ملعي مل ولو ةيظفللاو ةيونعملا ةنيرقلا عامتجاب سأب الو ،ادّحوم

 ادحوم هنوك ةيظفللا هذه تدافأ ولو ،ةجراخ ةيونعم اهعم نكت مل ةيظفل ةنيرق " هللا ليق هانفأ

 هريغ نكمأ اذإ ىوقألا اهل راتخي ةنيرقلا[.....] ظفل نم ملعي مل اذإ امب ديفي دحوملا نع رودصلاو

 .ةفلتخم وأ ةيلاقم وأ ةيلاح ةددعتم نئارق نم عنام ال نكل

 يعرشلا موصلا نعممب " راهنلا ماص " :وحن ،هرهاظ ىلع القع دانسإلا ةلاحتسا ةيونعملا نمو

 ازاحب دانسإلا ناك هل وه ام ريغل دنسأ اذإ لوعفملل ّيبملا نأل ؛لوعفملل ءانبلاب "راهنلا ميص"و
 حيحصلا لقعلا دنع لب لقع لك دنع اليحتسم هرهاظ سيلف " ًلقبلا عيبرلا تبنأ " امأو ايلقع

 نم هنوك :ناتنيرقف دحوم حيحصلا لقعلا اذ بطاخ نإو ،دّحوملا نم هرودصك ةنيرق ىلإ جاتحيف
 رظن ةلاحتسالا تابثإ يف لقعلا عم نوكيو دحوملا نم هنوك دمتعملاو ،هرهاظ ةلاحتساو دحوملا

 " كيلإ يب تءاج كتبحم" :كلوق يف ام ةلاحتسالا ةنيرق نمو .ساسحإ وأ ةبرجت وأ ةداع وأ
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 عاد ببس ةّبحلاف 3" ةبحلا ببسب يب تءاج يسفن " :هتقيقحو ؛ءيجلاب ةبحلا مايق ةلاحتسا روهظل

 يه امنإ ةلاحتسا ليق " ةبحلا ببسب يب ءاج هللا " ةقيقحلا نأ اذه نم دكوأو ،لعافلل ءيجملل

 ءاج " يفف مكحلا يف لعافلا بحاص لوعفملا نأو {ةباحصملل (ءابلا) نأ نم دربملا بهذم ىلع

 رّيص " وأ "نترّيص " :يأ {ةيدعتلل ءابلا نم هيوبيس بهذم ىلع ال " اعم اءاجو " رمعب ديز
 بهذم ىلع ةرابعلا هديفت سيل هئيجم نكل "هعم هئيجم عم" وأ ،"وه ءيجي نأ ريغ نم ايئاج ارمع

 يه لب ،نيكراشي نأ ريغ نم ايئاج تلعج :"يب تءاج كتبحم ٠ نيعمف ،هعم ءاج نإ هيوبيس

 .ازاجم اهيلإ عيجلا دانسإ نوكي الف ةقيقح ببس يهف يجلا ىلع ريثم لصاح ببس

 مزهي نأ ةلاحتسال " دنجلا ريمألا مزه" :وحن ةداع هرهاظ ىلع دانسإلا ةلاحتسا ةيونعملا نمو

 داقتعا يف حصي ال ام رودص نأ ملعاو .اضيأ اذاش عقوو القع نكمأ ولو ،دنجلا هدحو ريمألا

 3ةيظفللا اهلباقيو ةيلاح ةيونعملل لاقيو ،ةيونعم يهو ةنيرق نوكي هرهاظ ىلع هؤارجإ هب ملكتملا

 هرهاظ ريغ ةدارإ ىلع ةنيرق هلاح ىفخم ريغ ققحملا دّخوملا نم هنود امو كرشلا ظفل رودصف

 :دحوملا لوقو "لقبلا عيبرلا تبنأ"ك

 يشعلا رك ةادغلا رم ريبكلا نفأو ريغصلا باشأ

 رودم تيبلاو

 .ملعأ هللاو .هعم ةنيرق نم تب الف لقع لك دنع ليحتسي امم اذه سيلو

 يلقعلا زاجملا ةقيقح باب

 اوحبر امف "٠ هتقيقح نأ ىفخي الف "« ْمُهُتَراَحت تَحبَر اَمت)) ىلاعت هلوقك ةرهاظ اِّإ :يه

 نوكي يذلا هيلإ دنسملاف ،حبرلا يف اببس امفوكل بلسلا قيرط ىلع ةراجتلل حبرلا دنسأ .ممتراحجت يف

 وهف "كتيؤر ترس " :وحن لمأت دعب رهظت ةيفخ امإو .ةراجتلا ال رافكلا مه ةقيقح هيلإ دانسإلا

 "س" و ةيؤرلا دنع رورسلا لوصح هنم ديرأ نإ كلذو "كتيؤر دنع هللا رسا هتقيقح يلقع زاجب

 0٥ تّرس"يف زر ز تلاو  ةلم ح ةقيقح وهف رورسلل ةبج وم ةيؤرلا نأ ديرأ نإو ةي : ةقيقح

 اوئاُك 7 مُهتراَجت تَ[حبَر اَمف ىلاب ةلالَضلا اورتشا نيذلا ىوأ { ةميركلا ةيآلا ١٦- ةيآلا نم ءزج ةرقبلا _9

 ٩ نيدتهم
 ٧٤



 :لاقي نأ حصي الو ،لذعملا نبا :ليقو - ئناه نب نسحلا ساون يبأ لوقو .يوغل وهو تبجوأ

 [ رفاولا ءوزجب نم ] - ساون يبأل ىرخأ ةينك ٠١.لذعملا نبا

 ارمقلا امهانس قوفي رمق جهم انيري

 انسح ههجو كديزي
 ١٠١ اَرظن ُهَندز ام اذإ

 دعب نسحلا كلذ رهظي لامجلاو نسحلا قئاقد نم هعدوأ امل ههجو ىف انسح هللا كديزي :يأ

 يذلا نإو ،رظن لّوأب رهظي هجولا يف رضاح نسحلا سفن نإف ؛نئسحلا ملع :يأ ،ناعمإلاو لمأتلا
 نإ :لاقي ام دجو فاضملا اذه ريدقتبو ،اهروهظو نسحلا ةمالع وه هناعمإو رظنلا رَركتب دادزي

 :يأ "يف" ةطساوب لوعفملل دانسإلاو ،لّوألل هتفاضإ حصي نأ بجي ةدايزلا لعفل يناثلا لوعفملا

 هوحنو لعفلل نوكي نأ ًئلقعلا زاحلا ف بجي ال :رهاقلا دبع لاقو.تيأر امك ههجو يف كديزي

 لعاف " ههجو كديزي "و "كتيؤر ينتّرسل "سيل هنإ :لاقو ،ةقيقح هيلإ دانسإلا نوكي لعاف
 لعافلا ريدقت رم دقو { " نالف ىلع يل قح كدلب مدقأ " اذكو {ةقيقح هيلإ دانسإلا نوكي

 ال هنأ دارأ اذإ :باوجلاو .ريدقتلا كلذب يكاكسلاو يزارلا رخفلا هيلع ةرف . اعيمج نهل يقيقحلا

 ريدقت هيلع دري الف ةقيقح هيلإ لعفلا دانسإ لامعتسالاو فرعلا يف دصقي لعاف هل نوكي نأ بجي

 كلذ نأل " قحل كدلب يسفن مدقأ " :لثم هريغ ريدقت ناكمإ الو ،هللا وه ةقيقح لعافلا

 نك ولو مدقأو دازو رسو «مزاللا لعفلا لعاف يف ال يدعتملا لعفلا لعاف يف مالكلاو فراعتم

 ليبس ىلع الإ مودقلاو ةدايزلاو رورسلا وهو موزللا نعم لب ،نهيدعت [....... ] تايدعتم

 نإف ،لعاف نع ال لعفلا رودص عانتمال ةقيقح لعاف هل نوكي نأ دب ال لعفلا:رخفلا لاق ليختلا

 رم دقو .روكذملا هدر نم وه اذهو ،هريدقت نكميف الإو زاجب الف لعفلا هيلإ دنسأ ام وه ناك

 دبع مساقلا وبأ ىعدي لذعملا ءانبأ نم رخآ رعاش وه امنإو ساون يبأل ةينك سيل لذعملا نبا نأ ديكأتلا بجي - 100

 .ةوفج دمحأ هيخأ نيبو هنيب تناكو .هبلقو هناسل ثبخب فرع ةرصبلا ءارعش نم ناك ه ٦٢٤٠ ةنس نوتملا دمصلا

 ٢٥٢٣:١ "تايفولا تاوف- و ٢٦٧ ءزتعملا نبا تاقبط ءو ٢٥٨. ٢٦٦ :٢١۔ياغألا "رظني

 ۔مهضصبو «ساون يبأل امهبسن ۔ يقوسدلاو يكبسلاو ييوزقلاك _ مهبلغاف نيتيبلا نيذه ةبسن يف فلتخا ٨1

 امنأو «ساون يبأل امهنأ باوصلاو . فنحألا نب سابعل هبسن نم كانهو .لدعملا نبال امهبسن _ لوطملا بحاصك

 :اهعلطم ( )١٩٨٦ نانبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد ةعبط ) هناويد يف ةثوثبم ةديصق يف نادوجوم
 ارطملاو حيرلا يساقي ٭ ارثد يذلا مسرلا عد
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 يق دتعت مل ذإ "يلقعلا زّوجتلا دنع هتيلعاف رضحتست ال نكل ةقيقح لعاف هل نوكي دق هنأ هباوج

 ريغ الو ربتعم ال ققحم لعاف هل نوكي ال نأ عنتمملا امنإو ،رهاقلا دبع دنع هب ملسم اذهو !ةقيقحلا

 .الصأ ربتعم

 تلق اذإ رضحتسي ال ىغلم كسفن كمادقإ نأ الو ،ىلاعت هلل قولخم لعف لك نأ ىفخي الو

 امي رسفي نأ ىلع لعفلا رودص اهلوانتيف امهلثمو "ضرم"و "تام" امأو 0" قح كدلب مدقأ"

 .عازنلا لحم هنأل "مدقأ" لثمب رودصلا كلذ صخي وأ ،ازَّوجت لعافلا فاصتاو لعفلا مايق لمشي

 امهريغ نع نارداص امهنكل تيملاو ضيرملا نم نيرداص ريغ اناك نإو توملاو ضرملا نإ :لاقيو

 . ملعأ هللاو .لعافلا دوجو نودب رثألا ردصي نأ ليحتسي هنأ دوصقملاف ؛ناثداحو

 يلقعلا زاجملا يكاكسلا راكنإ باب
 ةراعتسالا باب نم هلعج و ،ءاغلبلا تارابتعا طبضل ابيرقتو راشتنالل اليلقت هركنأ امنإ

 & هيبشتلا يف ةغلابملا ةطساوب ىقيقحلا لعافلا نع ةيانكلاب ةراعتسا هيلإ دنسملا لعجي نأب '`"ةيانكلاب

 ةنيرق هبشملل هب هبشملا مزاول نم وه ام تابثإ لعجيو & هب هّبشملا سنج نم هّبشملا نأ يعدي نأب

 . ةراعتسالا

 عم هّبشملا هب ديرأ يذلا هب هبشملا ظفل هب دارملا هبشملا ظفل :يه هدنع ةيانكلاب ةراعتسالا نإف

 " يفف ،هّبشملا هب نعي يذلا هب هبشملا ظفل هتشملاب ديرأ هنأ ىلع ةنيرق هبشملل هب هبشملل ام تابثإ
 ةنيرقب ةينملا :هب داري يذلا "عبسلا" ظفل نع هب ربعم هبشم ٠ةينملا» ظفل " اهرافظأ ةينملا تبشنأ

 يقيقحلا هيلإ دنسملاب يزاجلا هيلإ دنسملا هبشي يلقعلا زاحلا يفف .عبسلل يهو اهيلإ رافظألا ةبسن

 تبنأ " :نمؤملا لوق يفف ؛يقيقحلل ام هل تبثيو طقف يزاجلا ركذيو .هب لعفلا دوجو قلعت يف
 هبشلا نع هناحبس راتخملا رداقلاب _هنع ليق اميف _صوصخملا نامزلا وأ ءاملا هبشي " لقبلا عيبرلا

 سيلو ،يراعتسالا هيبشتلل ةنيرق نامزلا وأ ءاملا ىلإ ىلاعت هلل ةقيقح وه يذلا تابنإلا ةبسن لعجيو

 لب هيبشتلا ةقيقح دارملا سيل هنأ كلذو ،ميقتسي ال ءوس ظفل هنآ الإ ڵكرش هيبشتلا كلذ يف

 ن عونلا اذه مظن وه يدنع يذلاف الإو يلقعو يوغل ىلإ زاجلا ميسقت نم بحاصلا يأر بسحب ...) :لاق - 102

 ١٨٩:١ ص حاتفملا رظني ( ةيانكلاب ةراعتسالا كلس
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 هدوع تبث امك امهدحأ ىلإ هدوع تبنف نامزلا وأ ءاملا ىلإ داعو هللا ىلإ تابنإلا داع دق هنأ :دارملا

 دوعلاو هجورخو تابنلل قلاخلا هنإ ثيح نم هللا ىلإ نادوعلا فلتخا نكلو العو لج هللا ىلإ

 .ةصوصخملا ةينامزلاو ببسلا رابتعاب امهيلإ

 زاحلا لعج ثحب) يف هركذ ام وه ةنيرق تابنإلا ةبسن لعج نم يكاكسلا نع هتركذ امو

 ةاًمسملا ةيمهولا ةروصلا تابثإ ةيانكلاب ةراعتسالا ةنيرق نأ :هنع روهشملاو (ةيانكلاب ةراعتسا يلقعلا

 ةيمهو ةروصل هب هّبشملا صاوخ نم ةصاخل وه ام ةراعتسا اذه ىلع ةنيرقلاف (ةيلييختلا ةراعتسالاب)

 .هبشملل ةتبثم ةصاخلا كلتب ههيبشت هّبشملا يف مهوتي

 دارملا نإ (اذك) '`"مكحلا دبع لوقب يكاكسلا مالك يف مدقتملا ظفللا ءوس نع جرخي الو

 عيبرلا نوك ءاعدا دري الف ىلاعت هتاذ ةيصوصخ ثيح نم ال موهفملا اذه ناونع راتخملا لعافلاب

 هللا هنأ رمألا سفن يف يذلا دارملا:لوقن انأل ( مكحلا دبع مالك ىهتنا ) . ادج كيكر ىلاعت هتاذ

 [ ٠ .ىلاعت

 امنإ ،هيبشتلاو ةغلابملا دصقن امنإ هنأب هيلع ضرتعي اذكو ،نئاب يكاكسلا ىلع ضارتعالاف

 هيبشتلل دصق الف ردصملا وحن ىلإ دانسإلا فالخب ببسلا ىلإ دانسالاك عضاوملا ضعب يف نادصقي

 .هعم

 ىلاعت هلوق يف هةشيعلا» ريمض لعج حصي ال نأ مزلتسي همالك نأب اضيأ هيلع ضرتعيو
 "ةشيعلا" لعج اذكو ،اهبحاص نوكت نأ لب ،اهبحاصل افرظ ٠٢ « ةّيضاَر ةشيع يفوُهفل
 ظفل دانسإب يلقع زاجب هريغ هل لوقي ام صاصتخا مدع يكاكسلا بهذم نأل (ىغب رورجلا)

 نكي مل ولو نعم لعاف وه ام يلقعلا زاملا باب يف لعافلاب ديري وهو هعوفرم ىلإ وحن وأ لعفلا

 كلذب هيلع ضرتعا امنإو "مئاص هرامم"يف !دتبملاكو ،(يفب رورلا ) ةشيعك احالطصا العاف

 دارملا نأ ىضتقا اذإ اهبحاص ةشيعب دارملا نوكي [[........ ]ريسفت نم هنع هتركذ امل مازلتسالا

 تلقث نم" :كلوقل نعم ال هنل حيحص ريغ وهو ئقيقحلا هيلإ دنسملا وه يزاجلا هيلإ دنسملاب

 .باحصأبه "بحاص ليوأتو ،هسفنب افرظ نوكي ال ءيشلا نأب ةشيع بحاص يق ؛هنيزاوم

 .ميكحلا دبع ىلوملا مسا يقوسدلا ةيشاح يف درو٥٦٢ ص صيخلتلا حرش رظني - : . ,... _ 3

 ٧ ةيآلا ةعراقلا ٭ ٢١ ةيآلا ةقاحلا - 104
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 نأو .ردابتملا فالخ هنأو ،امب مومعلا ةدارإ نسحي ال تابثإلا يف ةركت "ةشيع" نأ هفعضي ،حصيف

 يبم مازلتسالا كلذو ءهانعم مزاول نم ناك ولو نيعملا اذه لثم يف لمعتسي ال مالكلا اذه لثم
 شّعتي ام 6ةشيعب» ديرأ نإ امأو \ةشيعلا بحاص :وهو دحاو ةيضار ريمضو 6ةشيعب" دارملا نأ ىلع

 ليبس ىلع اهبحاص نعم لب لوألا اهانعمال نكلو ،ةشيعلا "ةيضار ريمضب"و ناسنإلا هب

 اهبحاص :"ةشيع يت" ىنعملا نأل ،داسف الف `ث دلخلا اد اَهيف مُهَل )ل ىلاعت هلوقك ،مادختسالا

 رابتعا ىلع ءانب "اهبحاص ضار ةشيع يق " :يأ فاضم ريدقت ىلع داسف ال هنأ امك .ضار

 "ةشيعلاب" دارملاو .ظافلألا نم ركذي ام راضحتساك دانسإلا يف هراعشتساو فذح اذإ فاضملا

 ةيضار عومج دانسإ نأ نم _ يكاكسلا بهذم ىلع ةراعتسالا ريدقت ىلع بحاصلا :اضيأ

 .ازاججب سيل ةشيعلا ىلع ع ومجلا دانسإف بحاصلل ريمضلا تلعج نإو ،زاحب ةشيعل هريمضو

 هيلإ دنسملا هيف فيضأ يذلا يلقعلا زاجلا يف ةفاضإلا حصت ال نأ يكاكسلا ىلع ضرتعيو

 داري هبهذم يفو ،هسفن ىلإ فاضي ال ءيشلا نأل " مئاص هرامف " :وحن ،يقيقحلا ىلإ يزاجملا
 لثم يف ةفاضإلا هذه تعقو دقو.ناسنإلا كلذ ريمض :يهو "ءاهلا" ىلإ فيضأو ناسنإلا :راهنلاب

 تسيل ةراحجت لب هسفنل ءيش ةفاضإ تسيل اهنأ انملعف ٦" ْمُهُتراَحت تَحبَر اَمفل ىلاعت هلوق
 يف نايبلل ةفاضإلا نأ ىوعدو ،يكاكسلا ىلع مزلي امك © هيلإ فاضملا هل هلمعتسا اميف ةلهتسم

 اذه ةغالب يق اهيلإ تفتلي الو { نايبلا ةفاضإل اقوسم نيعملا سيل هنأل ،كلذ لثم يف فلكت كلذ

 . ةغالبلا نع اجورخو افلكت شأ مسالا ىلإ ىمسملا ةفاضإ نم هنأ ىوعدو 0 مالكلا

 صوصخملا نامزلا :نيينعم راهنلل نأل ؛مادختسالا نم نوكي نأ "مئاص هرامن" يف زوجي نكلو

 لف ةكرام ي ال رتسلا رمشلا ي ةراعتسالا نوكت يزاجلا نمل هريمضب دارئو .يقحلا وهو
 .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ مزلي

 انتايآب اوئاكاَمي ُءاَزَج دلخلا ُراَد اَهيف ْمُهَل الا هللا ءادعأ ُءاَرَج كلذ » ةميركلا ةيآلا . ٢٨ ةيآلا نم ءزج تلصف - 105

 « رثخت
 اوئاك اَمَو ْمُهُثَراَحت تَحبَر اَمَق ىدملاب ةلالضلا اوشا نيذلا تلوأ » ةميركلا ةيآلا ١٦ ةيآلا نم ءزج ةرقبلا 6

 « نيدتهم
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 نبا ناَماَم ايل هلوق يف "ناماهل" ءانبلاب رمألا نوكي ال نأ مزلي هنأب يكاكسلا ىلع ضرتعو

 ىفخ الو ،ةَّلَمَعلا وه _ ةراعتسالا ف يكاكسلا بهذم ىلع_ نامامب دارملا نأل ٦٢ اًحْرَص يل

 ددعت زوجي ال ذإ ، اضيأ هل رمألا نأ دب الف مهعم باطخلاو هل ءادنلا نأل ؛مهل ال هل رمألا ن

 مركأب" بطاخت "كمركأ" : لاقي ال ، عمج وأ ةيننت الو فطع ريغ نم دحاو مالك يف بطاخملا

 امع جورخ هنأ هيفف ءانبلاب ةّلَمَعلا رمأي نأب ناماه رمألا لاقي نأ امأو . "اديز فاكلاب" و "رمع

 ةيانكلاب ةراعتسا الو دانسإلا ىيف ايلقع ازاجب ال دنسملا يق ايوغل ازاجم نوكي ذئنيح هنل ؛هيف نحن

 رمألاو باطخلاو ءادنلا نوكيف .ةلمعلا نامامب داري نأ زوجي دقو ءءانبلاب رمألا " نباب " داري نأب

 اضيأ اذه يف حصت الو .هموق يأ ناماه ىعدي ليق هنأك "مهيلع مئاقلا مساب مهامس ةّلَمَعلل نهلك

 . يكاكسلا ةّينكم

 " لقبلا عيبرلا تبنأ " :نمؤملا لوق يف عيبرلا نوكي نأ هبهذم ىلع مزلي هنأب ضرتعو
 وه لعاف وه امم كلذ وحنو " كئيؤر ييترس " يف ةيؤرلاو " ضيرملا بيبطلا ىفش" يف بيبطلاو
 هتيمست ىلع عراشلا انفقوي مل و حيحصلا ىلع ةيفيقوت هللا ءامسأو .هللا ءامسأ ركي نأ ىلاعت هللا

 هلامعتساب سيل هيلع درلا لوقن انأل ،ةيفيقوت ريغ امهمأ يكاكسلا بهذم نإ لاقي الو ،نمب ىلاعت

 ةيفيقوت امنإ :لوقي نمف ؛هريغ راكنإ مدع عم ةيفيقوت اهنأ ىلإ بهذي نمت هريغ لامعتساب لب وه

 .هيلع ركني ال وأ ةيفيقوت اهاري نم هكرتل يكاكسلا ركذ امك ناك ولو

 هب ديرأ يذلا هبشلا مسا وه هدنع ةّينكملا نأ ىلع ةينبم تاضارتعالا ءالؤه نأب بيجأو

 هب هتشملا هنأ ىلع هّبشملا يه ةينكملا نأ كلذك سيلو هب هتشملا مزال هل تبنملا ةقيقح هب هّبشملا

 ةةقيقح عبسلا وه "نالفب ةينملا بلاخم تبشن" يف "ةينملاب" دارملا سيل نأ روهظل ةغلابم وأ ءاعتا

 .هل ةيعبسلا ءاعداب نكل توملا :ةتتملاب دارملا امنإو (حاتفملا) يف اذهب هسفن يكاكسلا حرص دقو

 3اهل ةيبحاصلا ءاعةاب" اهبحاص ةشيعب" دارملا نوكيف ،ءاعدا عبسلا ظفللاب دارم ةتملا ظفل لعجو

 رمألا نوكيو ةفاضإلا لطبتو .نيعملا دسفي تح ةقيقحلاب ال هل ةيمئاضلا ءاعةاب" مئاصلا راهنلاب"و

 .ةمياشملا ةدشل ةمعلا سنج نم هلعجو "ناب" هنأ ءاعداب نكل هل ءادنلا نأ امك "ناماه" ءانبلاب

 ةقيقح هب دارملا لب ،ع راشلا نم هدورو ىلع فقوتي ىح ةقيقح ىلاعت هلل امسا "عيبرلا" نوكي الو

 ) باتسألا غلبأ يلع اًحْرَص يل نبا ناَماَم اي نوعرف لاقو ( ةميركلا ةيآلا - ٢٦ ةيآلا نم ءزج رفاغ ةروس - 107
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 ةيمست عنمي امك نكل هيبشتلا يف ةغلابم راتخم رداق هنأ ءاعداب نكل صوصخملا نامزلا وأ ءاملا وه

 هدنع ةينكملا نإ :لاقي نأ امأو عراشلا هب دري مل قيقح [....] نذإلا دري مل يقيقح مساب هللا

 مل اهل ةيعبسلا ءاعداب توملا ةّيتملاب دارملا ناك اذإ هنأب هيف ثحبيف ةغلابم وأ ءاعدا هب هّبشملا يه

 نامزلا وأ ءاملا ىلإ ال اقيقحت رداقلا ىلإ دنسي نأ تابنإلا قح نأل ؛يزاجملا دانسإلا نع جرخي

 هب هبشملل وه ام سيل هدنع ةيانكلاب ةراعتسالا ىلإ دنسملا :باوخلا يف لاقي الو .رداق هنأ ىعدملا

 يف حّرص :لوقن انأل ،هيلإ دنسي نأ هقحو ،ةقيقح هبشملل وهف ،دنسملاب ةهيبش ةيمهو ةروص لب
 دق ةيانكلاب ةراعتسالا ةنيرق نأ "ةيانكلاب ةراعتسالا ىلإ يلقعلا زاجلا ةر" ثحب يف أ“(حاتفملا)

 تبنأ" يف امك اققحم ارمأ نوكت دقو { "لاحلا تقطن"و "ةينملا رافظأ" ىف امك ايمهو ارمأ نوكت

 ةيليخت ةراعتسا يه نقلا اهتنيرق نإ :ليق ام ةئطختب ليق دقو ،"دنجلا ريمألا مزه" و "لقبلا عيبرلا

 .هريغ ال ةيمهولا ةروصلا يف لمعتسملا ظفللا وه

 عمج هنإ "مئاق هليل مئاص هراهن " :وحن يف ةيانكلاب ةراعتسالا هاوعد يف يكاكسلا ىلع ةري الو

 زاحب لعاف وه ام لك نم الثم "ءاهلا" و "راهنلا" :امهو ةراعتسالا ىلع هّبشملاو هب هّبشملا نيب هيف
 نأب هيبشتلا نع ئبني هجو ىلع ناك اذإ عنمي امإ ةراعتسالا ىلع امهعمج نأل ،قيقح لعاف عم

 ةدارإ ريدقتب الإ نوكي ال هيلع ىرج ام ىلع هقدص ذإ ؛الاح وأ ةفص وأ اربح هب هبشملا نوكي
 ديز ينتيقل امل" و "دسأ دي يف ديز فيس "امهيرظنو ،اذه نم تسيل امهوحنو نالاثملاو ،هيبشتلا
 .ملعأ هللاو .ةغلابم ديز امهيف دسألاب ادارم " دسأ دي يف فيسلا تيأر

 [حرسنملا نم ]:هلوق مهلعج كلذل لديو

 "١٠ َرَمَقْلا ىلَع ُةراَرْزأ رز ق هتلالغ ىلب نم اوُبحْعَت ال
 3هتلالغ ريمض" وأ هرارزأ "ريمض" و "رمقلا" امهو هب هّبشملاو هبشملا ركذ عم ةراعتسالا نم

 تحت سبلي راعش :ةلالغلاو دم حتف اذإو اقلخ راص بوثلا يلب" رصقلاو (ءابلا رسكي )ىلبلاو

 لعافلا نع ةراعتسا عيبرلا لعجب ةيانكلاب ةراعتسالا كلس يف عونلا اذه مظن يدنع يذلاف) ١٨٩١ ةحفص يف لاق - 108

 ةراعتسالا ةنيرق هيلإ تابنإلا ةبسن لعجو ،©تفرع امك ةراعتسالا نيبم هيلع ام ىلع هيبشتلا يف ةغلابملا ةطساوب يقيقحلا

 ( ةراعتسالا ةنيرق هيلإ مزهلا ةبسن لعجو ،مزاهلا دنخلا نع ةيانكلاب ةراعتسا ودعلا ةميزه بابسأل ربدملا ريمألا لعجو

 يولعلا ابطابط نبا ىلإ تيبلا اذه بسنيو ٢:١ ٢٧. صيخلتلا حورش رظنيو ٩١:٦١ لوطملا رظني - 109
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 صخشلل "ءاهلا" و ،ىرخألا يف لخدت يلا ةدقعلا :وهو رز عمج ةرارزأو دقع :رزو ‘بونلا

 . ملعأ هللاو.رمقلاب هبشملا

 هيلإ دنسملا فذح باب
 دوجولا مدع هيف فذحلاو دوجولا ىلع قباس مدعلاو ،َيمدع هنأل ركذلا ىلع فذحلا تمق

 ركذي نأ ال اسأر هيلإ دنسملاب ىتؤي ال نأ :انه فذحلاب دارملا نأ اميس الو ركذ دعب ناك ولو

 هتيمظعأ هجوو طق ركذي مل ولو فذح مث ركذ دق هنأك مظعألا نكرلا هيلإ دنسملاو .فذحي مش

 :اهنم هوجوب فذحي هب روصتت امنإو ،هعرفو فوصوملا ىلع ةضراع ةفصلاو ؤ©فوصوملا هنأ

 يفاني ال مالكلا نم انكر هنوك نإف ،فبعلاك هركذ نوكي ىتح حضاو ليلد هيلع لدي نأ

 الو دب الو رضحتسم وهف هب ظَّقلي مل هنأ الإ هفذح عم ناتيقاب هيلإ ةجاحلاو هتينكر نأل ،هفذح

 راص فلكت الو ءافخ الو هب ظفلت الب راضحتسالا دوجولو هيلإ ةجاحلاو هتينكر اذهف ،هيف ءافخ

 دوصقملا ىلع ةنيرقلا نم لدأ ركذلا نإف ،اثبع نكي مل ركذ ول كلذ عمو ،ٹبعلاك هب ظفلتلا

 مل اذإ كلذو ،ثبعلاك لب اثبع لقأ مل كلذلو ؟اثبع مالكلا هيلع فقوت ام ركذ نوكي فيكو

 وأ ذّلتلل هب ملعلا عم هركذك ؛هيلع ةلالدلا حوضو عم ركذي هنإف ناك نإف هركذ ىلإ عاد نكي

 وأ ركذلل وأ فذحلل تكنلا عمتجت دقو .لصألا ركذلا نأل ،هوحنو ذدلتلل ركذلا حّجرتف ،كّربتلا

 ىلع رادملا نكل ‘تالضفلاو دنسملاو هيلإ دنسملا لاوحأ نم كلذ ريغ وأ ريكنتلل وأ فصولل

 "؟ديز فيك" :باوج يق "مئاق" :كلوق ليلدل فذحلا لاثمو ةظحالملاو دصقلا

 .لقعلاو ظفللا :امهو نيلادلا ىوقأ ىلإ لدع هنأ فذحلاب عماسلل ملكتملا ليخي نأ :اهنمو

 يف كلذ عقوي هنأ نيعأ ؛هب كاردإلا نأ ثيح نم لب يدنع اقلطم ال نكل ،لقعلا وه امهاوقأو

 ةدايز هيلإ دنسملا ىلإ هلقع هّجويو عماسلا طاشن بجوي لييختلا كلذو ،ةمهوو عماسلا لايخ

 ناك ظفللا ركذ اذإف ‘كلذ نعم ىلع لدي اضيأ لقعلاو هانعم ىلع لدي ظفللا نأ كلذو ؛هيجوت

 نأ امك _ ظفللا ركذ ىلع اهئانبل ةلقتسم ريغ اضيأ ةلالد لقعللف _ لقعلا ةطساوب هانعم ىلع لاد

 ؛لقعلاب لد دقف ،ظفللا ةلالد كلذ يف ربتعملاو ،لقعلا لامعتساب اهنأل ةلقتسم ريغ ظفللا ةلالد
 ىوقأ يهو لقعلا ةلالد هذهو ،لقعلا هانعم ىلع لد ظفللا فذح اذإو.ظفللا ةلالد اهلك هذهف
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 هنإف لقعلا فالخب ،لقعلا نودب ائيش كمهفي نأ نكمي ال ظفللا نإف دب الو ،هيلإ ظفللا راقتفال

 .ظفللا طسوت نودب ائيش كمهفي نأ نكم

 ةلالد نأل ليخي :تلق [[.......] ةلالدلا[.....] فلختت ال اهنألو [.....] نيدلا ماصع لاقو

 نأ نكمي دقو .فوذحملا ظفللا ةطساوب لقعلا لدي امنإ لب "َلقتست ال ظفللا فذح عم ولو لقعلا

 نأ نم داتعملا نع جراخ اذه نكل ،ظافلألا نع رظنلا عطق عم هيلإ دنسملا تاذ ىلع نئارقلاب لدي

 .ظافلألا ليخت نع كفني املق يناعملا مهف

 ملعلل ةلآ هنأل حمست لقعلا ىلإ ةلالدلا ةبسن نأو طقف ظفللا وه ةقيقح لادلا :مهضعب لاقو

 لقعلا ةنوعمب ظفللا ةلالد تناك امنو هريغ ليلد الو هنع لودع ةقيقحلا يف سيلف هيلعو 5ةلالدلاب

 فوذحملا ظفللا وه نئارقلاب هيلع لولدملا :اضيأ ليق دقو .يدنع ققحم اذهو لاد لقعلا نأ اومموت

 نعي روكذملا دنسملا نأل ،يدنع سكعلا نم ىلوأ اذهو ،هتاذ ىلإ هنم لقتنيف هيلإ دنسملا تاذ ال

 [ فيفخلا نم ]:رعاشلا لاق ،تاذلا درجم ال فوذحملا ظفللا ىلع

 ١١٠ ليوط نزُحَو مئاد رَهَس ليلَع :تلف ؟ ت فُيَك :يل لاق

 يف نيدلا ماصع لاق ،امهيلك وأ لييختلل وأ ثبعلا هبش نع زارتحالل هفذحف ؛ليلع انأ يأ

 ربع يأ ،هب ربع ام هذاذلتسال هتاذ نع لئاسلا هب ربع ام لدبتي الئل "ليلع انأ" :لقي مل (لوطألا)

 ."انأ" ظفل هباوج يف لعجي نأ ري ملف "تنأب" لئاسلا هنع

 بجاولا سيل هنأل رابتخالا حص امنإو ؟ةنيرقلاب فوذحملا فرعي له عماسلا رابتخا اهنمو

 امب مهفي عماسلا نأ ةنيرقلاب دقتعا دقو الإ ظفللا فذحي ال هنإ تتح ،عماسلا ماهفإ ملكتملا ىلع

 وأ امب مهفي هنأ نظيو عماسلا امب مهفي ال ةحلاص ةنيرق بصن هيلع بجاولا لب ،همهفب مزجيو

 ع وخا ديرت "رضاحأ" :اعوج يكبي مالغل كلوقك ،ال مأ امب مهفي ناكأ ءاوس امب مهفي نأ كشي

 .هفرعي له ملعتل هتفذحف رضاح

 نأ لثم ، ؟مهفلا لصأ هل نأ تملع اذإ ةيفخلاب مهفي له ؛ةنيرقلاب همهف رادقم رابتخا اهنمو

 رضحي نأ لثمو سخلا "مارجأ بكاوكلا" ديرت "سمش ال نيح ةئيضم مارجأ قداد" :مالغل لوقت

 صيخلتلا حورش ٩٢٣:١ لوطملار٨ حاضيإلا و 0.١٠٠:١ ٢٨٠ يسابعلل هيص :تلا دهاعم و ٦٧ زاجعإلا لئالد رظني _ 110
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 امهدحأ وه يذلا "ديز" ديرتو "هللاو ناسحإلل لهأ" :لوقتف ةبحص مدقأ امهدحأ ناصخش
 . مهفلا يف رخآلا ةبترم ام فرعتل "اديز" تفذحو "ناسحإلل لهأ" ةبحص مدقأو

 وأ ،هنع كناسل وأ هنع لحملا وأ عمسلا نوص وأ "لحلا وأ عمسلا نع هيلإ دنسملا نوص اهنمو

 .كناسل نع هنوص وأ ،هنع كناسل وأ لحملا وأ عمسلا نع هنوص ماهيإ وأ ،كناسل نع هنوص

 نوصو ،عمسلاو ناسل ريقحتو هل ميظعت نوصلا اذه ماهيإ وأ عمسلا وأ ناسللا نع هنوصف

 :دارملاف لاح لك ىلعو .هل ريقحتو عمسلا وأ ناسل ميظعت نوصلا اذه ماهيإو عمسلا وأ ناسللا

 نوصلا ةقيقح فذحلا يف نإ :لاقي نأ نع الضف ،ركذلا كرت درجم ال هنع نوصملاو نوصملا ميظعت

 لاثم ‘نوص ماهيإ نوكيف ناسللا ىلع رورملا ةطساوب هسجنت نع هنوص ىعدي دقو .هماهيإ ال
 يف ناك ذإ عماسلا وأ هناسل نع ناص دقف تآ مامإلا ديري "تآ فينكلا نم" :لوقي نأ كلذ
 اهنع امهيلك وأ عماسلا وأ كناسل تنص "ةيتآ ةقسافلا ةنالف" ديرت "ةيتآ" :لوقت نأو ،فينكلا

 نم هل عفرت وأ ، ءاعدا حيبقلا ةلزنم ائيش لزنت نأو { ركذ ام عم وأ ركذلا لحم وأ دجسملا وأ

 عمسلا وأ ناسللا سبحي فوذحملا نأ مهوت نأو ، نوصلا ماهيإ يف كلذ ىلع لمعتف 3 ءاعا هردق

 .هرضي وأ

 ةنيرقلا مايق دنع "قساف رجاف" :كلوق وحن ،راكنإلا ىلإ جيتحا اذإ راكنإلا نكمي نأ اهنمو

 كلذ ىلع تفنع اذإ كل نكميل هتفذحو " قساف رجاف ورمع " ريدقتلاف { "ورمع" دارملا نأ ىلع

 ." هريغ لب ارمع تدرأ ام " :لوقت نأ

 وأ ،هريغ ىلإ نهذلا قبسي ال ثيحب ؛هيف هلامكل وأ هل الإ حصي ال دنسملا نوكل هنيعت اهنمو

 نأل ؛ثبعلا هبش نع زارتحالا نم ًرم ام عم كلذ رركتي الو بّطاخملاو ملكتملا نيب انّيعتم هنوكل

 .امهدحأ دصقي دقف ؛زارتحالا دصق ريغ نييعتلا دصقو .دصقلا ىلع تايضتقملاو يعاودلا رادم

 ؛ضعبلا داريا وأ ،ادعاصف نانثا اهنم دصقي دق يعاودلا عيمج يف لاحلا اذكو ،اعم نادصقي دقو

 ةنيرقلا ةلالد ببسب ثبع هبش ىلإ رمألا لوأ نم ثبعلا هبش انمسق ولو ،©فانت نكي مل اذإ كلذو

 ثبع هبش ىلإو ،هيلإ دنسملا ريغل دنسملا ةيحالص مدع ببسب ثبع هبش ىلإو ‘ةحضاو ةلالد

 وأ هللا مسا [.....] لخدي وأ ڵ©بطاخملاو ملكتملا نيب هنيعت ببسب ههبش ىلإو هيف هلامك ببسب

 لاعف ءاشي امل قلاخ" :وحن ‘ثيعلا هبش وأ ثبعلا نع ازرحت :لاقي نأ زجي مل فذحو ك هلوسر
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 تخ دمحح يأ "قولخلا ريخ" :وحنو كديري 1 لاعف ءاشي 1 قلاخ ىلاعتو كرابت هللا يأ "ديري 1

 [ههبش وأ] ثبعلا نعإ[......] فذح [......] نيعتلل [......]:لاقيف قلخلا ريخ

 بدألا [......] نم كلذ [.......]مل
 باهو ديز" وأ فولألا باهو ناطلسلا :ديرت " فولألا باحو" :وحن ،نّيعتلا ءاعةا اهنمو

 .هتنيع دق كنأ وأ نيعت دق هنأ يعدت ذإ ،نيءايب نييعتلا :لوقت نأ كلو .كلذ وحن وأ " فولألا

 مالكب ييع وأ سانلا نيب هركذ رثك ذإ وأ 9هل ملكتملا ركذ رثك ذإ ؛هركذب رجضلا اهنمو

 .كلذ وحن وأ هندب فعضب وأ رخآ

 منتغي ام :ليقو دوصقملا امب توفي ،نامزلا نم ةعطق ةصرفلاو \ةصرفلا توف فوخ اهنمو

 ظفلل ةعراسم "اذه" تفذحف ضرألا ىف هتيأر اذإ "رانيد اذه" :يأ "رانيد " :كلوق وحن ،هلوانت

 منتغيل "هذه" تفذح "برقع هذه" يأ "برقع" :كلوقو ‘كميدخ ضرألا نم هذخأيل رانيد

 لازغ اذه" :يأ "لازغ لازغ " :لازغلا راصبإ دنع دابصلا] لوقو ،لتقلاب اهلوانت كعماس

 . ["هوداطصاف

 انأ" :لاق ولف 3"ليلع :تلق" :هلوقك نزولا ىلع ةظفاحملا اهنمو

 .نزولا تافل "ليلع
 لوعفملل تدمح ءانبب " هتريس تدمح هتريرس تباط نم " :وحن عجسلا ىلع ةظفاحملا اهنمو

 عجسلا تافل لعافلل ءانبلاب "هتريس سانلا دمح" :لاق ولو ،"سانلا" :وهو هيلإ دنسملا فذح دعب

 .ةقيقح نيدانسإلا الك و ،يورلا ةكرح فالتخال

 قلخلا دري نأ" :لاق ولف ،"عئادولا درت نأ اموي الو" :هلوقك .ةيفاقلا ىلع ةظفاحملا اهنمو

 نأ تكنلا يف طرتشي ال هنأ ملعاو .اضيأ نزولا تافو _ باعت لب _ بصنلاب تتافل " عئادولا

 ىلع ةروصلا نأ امك ملكتملا رضحتسا ام ربتعي لب ركذي يذلا هجولا نم آلإ ةتكنلا لصحت ال
 وأ عجسلا توف نإ :لاقي الف ،اذاش الإ وأ الصأ رثنلا يف عقي ال امم رعاشلل قفتا ام حيحصلا

 بجي مل اذإ هنأو {ةيفاقلا وأ عجسلا لصحتي هب يذلا دنسملا مدقت بجو اذإ اميف وه امنإ ةيفاقلا

 هيلع مدق ول لب ،هيلإ دنسملا فذح ىلإ ةجاح الف ةيفاقلا وأ عجسلا هب لصحي هيلإ دنسملا ناكو

 .هلاحب ةيفاقلا وأ عجسلا ناكل دنسملا
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 :لوقتف ةعامج كدنع نوكت نأ :لثم نيرضاحلا نم عامسلاب دوصقملا ريغ نع ءافخإلا اهنمو

 مل نإو ،هريغ هفرعي الو هدنع ةنيرقل مهنم طقف كدوصقم فرعيل هتفذحف ،"تآ ديز" ديرت "تآ"

 .ءافخإلا ىلإ ةجاح الف نيعماس هريغ نكي

 هتيمر" يأ "مار ريغ نم ةيمر هذه ":يأ "مار ريغ نم ةيمر" :وحن ههبش وأ لثمل عابتا اهنمو

 الهأ سيل ام هنم ردص نمل برضي لثم وهو ،ئطخم مار نم لب "بيصم مار ريغ نم ةبيصم

 .ةنسحتسملا رومألا نم هنم رودصلل

 محرا مهللا" :وحنو "ديمحلا هلل دمحلا" :وحن عفرلا ىلإ ةفصلا عطقك ‘هرئاظن كرت يف اهنمو

 فذحلاك مّحرتلا وأ حدملل انه فذحلا :لاقي دقو "فيعضلا كدبعب فطلاو نيكسملا كدبع

 الب فورعم حودمملا نأ اذه هجوو ،(مضلاب) "ميجرلا ناطيشلا نم هللاب دوعأ " :يف مذلل مدقت

 ةفلاخم نع زارتحالل كلذ يف فذحلا :نيدلا ماصع لاقو .هدعب اميف اذكو هيلإ دنسملا ركذ

 ىضتقمب هل قلعت الو ،ةغالبلا ملع اهعجرم نيلا ةغالبلا تاقلعتم نم وهف ،فيلأتلا فعضو سايقلا

 . ملعأ هللاو .إدتبملا فذح هيف بجي ام لك يف مالكلا اذكهو ،يناعملا ةفيظو وه يذلا لاحلا

 هيلإ دنسملا نم هفذح زوجي ال ام باب
 نينكاس ءاقتلا وأ ةرورضلل ال

 ليلدل امهفذح نويفوكلا زاجأو ،لعافلا بئانو لعافلا :وهو كانه اضرغ امهل فذحلا سيلو

 دنسملا فذح يف مالكلاو ،رخآلل واولا هتردق مهدنع تلمعأ امهێأف " نوديزلا دعقو ماق " :وحن

 ال نفلاب قئاللا وه امك يونعم ضرغل نوكي ثيحو ءةماقإ نودب وأ هماقم ءيش ةماقإ عم هيلإ

 هريغ ةنابإو لعافلا فذح ضرغل ءيش ةماقإ عم فذحلا نمف نينكاسلا ءاقتلاك يظفل رمأ درجب

 ضيوعتو هيلإ دنسملا فذح هيفف ؛كلذ وحن وأ راصتخالا وأ ،هيلع وأ ،هنم فوخلاك ضرغل
 هيلع لدي مل ولو لوعفملل لعافلا نب اذإ لعافلا وه يذلا هيلإ دنسملا فذحي هنأ هيفو ،هنع رخآلا

 هركذ بساني ال هريغ ةماقإو لعافلا فذح :ليقو .هيلإ دنسملا فذح رئاس فلاخ اذهبو ليلد

 هنإف ،غ رفملا ءانثتسالا فالخ ىلع لعافلل ءانبلا ةرابع ريغ ىرخأ ةرابع هنأل كلذك سيلو ،ماقملا

 سيلو ليق اميف [.......] "ديز ًالإ دحأ ماق ام" :وحن {ةرابعلا داحتا عم ةباينلل ماقملا اذه يف دعي ال
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 ام " قلطت نأ كل زجي مل ديز لب دلاخ الو ركب الو ورمع مقي مل هنأ تدرأ ولف يدنع كلذك
 بصتنت نأ دب الف 3" ديز الإ كلذ وحن وأ دلبلا لهأ نم دحأ ماق ام " :هنأ مهوتل " ديز آلإ ماق

 جاتحي الو ردصملا لعاف فذح ماقملا نم دعب الو !ةثالثلا نع تزرتحا كنآ ىلع لدت ةنيرق

 َصتخي ييلا ةحّجرملا ةنيرقلا يف مالكلاو فذحلل ةحّحصم ةنيعملا ةنيرقلا نأ ملعاو.ةنيرقل هفذح

 .ملعأ هللاو .ةنيرقلا دوجول فذحي اضيأ يماعلا نأل ءاهتظحالمم غيلبلا

 هيلإ دنسملا ركذ باب

 اذإف .ملكتلل دصق يف نوكي هفذحل يعادلاو ركذلا لصألا نأل ،هفذحل عاد نكي مل اذإ ركذي

 هركذ دكأتي هتإف _ ةيفخ ةنيرقلا تناك نإ اميسالو ةنيرقلا تدجو ولو ،©فذحي مل و َركُذ نكي مل
 اقلطم ال نكل ثةّلقعلا ةنيرقلا نم ىوقأ ظفللاو .فذح ول امب مهفي ال بطاخملا اه كاطايتحا

 :ليقو .ثحب ةدش ىلإ هعم ةجاح الو لقع نيدأ عم ةلالدلا يف هب عفتني هنأ ثيح نم لب يدنع

 .ةيلقعلا ةنيرقلا نم ىوقأ ظفللا دارفأ ضعبو ظفللا سنج نم ىوقأ ةيلقعلا ةنيرقلا سنج

 وأ ركذب لإ مهفي ال اّيبغ عامسلاب دوصقملا ناك اذإ ةنيرقلا حوضو عم هيلإ دنسملا ركذيو

 هركذ يرجيف صوصخ ضعب يف وأ هرمأ رئاس يف هتوابغ ىلع اهيبنت هل ركذي نكلو همهفي ناك

 هريغل ةبسنلاب ثبعلاك كلذ يف هركذ ناك ولو .ةناهإ هل ركذي وأ {هتوابغ ىلع خيبوتلا ىرجب هل

 لاق ديز " :لوقتف " ديز لاق اذام " :يغلا :لوقي نأ كلذ لاثم ،ةوابغلا وهو هركذل ايعاد هل نأل

 غبني ال يغ هنأ ىلع اهيبنت مهف مدعو عامس نع ةلفغ عماسلا ىلع زوجي ال ناك ولو " اذك

 .اذكه الإ هعم باطخلا

 هركذبف ؛اقيقحت هملعل ركذي مل ول ثيحب هتيبثتو عماسلا نهذ يف هحاضيإ ةدايزل اضيأ ركذيو
 نم ىده ىلَع َكنَوأ »لاعتو هناحبس هللا لوقب ليثمتلا حصي الو ةيلقعلاو ةيظفللا ةلالدلا عمتجت

 هلق هيلي دنسمب سيل "فرح"وأ لصف ريمض "مه" نأ ىلعف '"'«َنوُحلفُملا مه تعتوأو مهن
 ليلد ىقبي ال نكل فذحلا يف "مه" هعبتل فذح ولو تيبثتلاو حاضيإلا ةدايزل "كعلوأ " :وهو

 ."نوحلفملاو مهبر نم ىده ىلع كئلوأ" :اذكه ربخلا ىلع درفملا فطع ىقبي لب ©فوذحملا ىلع

 ٥ ةيآلا ةرقبلا ةروس _!11

 ٨٦



 "نوحلفملا"نوكيف "نوحلفملا مير نم ىده ىلع كئلوأ" :ليقل فذحلا يف (واولا )هتعبت ول معن

 وأ "مه"عم "كئلوأ" ظفل وأ كئلوأ هنوك ديفي ال اقلطم نكلو ءماقملا هيلع لدي فوذحملا ربخ

 اربخ ذئنيح "نوحلفملا" نوكي نأ زاوخب فذحلا نيعتي ال كلذ عمو ،أدتبم نوكي يذلا "مه" ظفل

 "كئلوأ" فذح ولف ايناث أدتبم "مه" انلعج نإ امأو .ربخلا ددعت زاوج نع روهشملا وهو «ايناث

 ىلع وأ ةلمجلا ىلع ةلمحلا فطعتب "مه"وهو هانعم يف يذلا رخآلا هيلإ دنسملا ءاقبل هيلع لدي م

 هيلإ دنسملا اضيأ ركذيو . لبق اميف مالكلاك هيف مالكلاف ؛ "مه" عم "كئلوأ" فذح ءاوس ،ربخلا

 ©فذح ولو ليلد هيلع لد اذإ "رضاح نينمؤملا ريمأ" :وحن هتمظع ىلع لادلا همسا ركذب هميظعتل

 :ليق ولو "نينمؤملا ريمأ رضح له":لاقي نأ لثم هريغ وأ ملكتملا مالك يف ركذ هل يرجي نأ لثم

 امنإو ،دعب ركذأ ام اذكو فذحي مل ليلد لدي مل ولو كلذل ركذ نكلو ىفكل "معن" وأ "رضح"

 دق ميظعتلا نأ يلع دري الف همسا ركذب يلوق هنع يفكي راهظإلا ظفل نأل ؛هميظعت راهظال لقأ مل

 الصأ هميظعت لصحي مل "رضاح" :تلق اذإ كتإف ؛فوذحملا هيلإ دنسملا ىلإ دانسإلا درجمب لصحي

 ركذب هميظعت راهظإل :تلق ولف ،همسا ركذب هلوصح دارملاو ،همسا ركذب الصاح سيلف لصح نإو
 ولو ركذلا لوقنف ركذلل ةلع هنأل 3حصل هميظعت راهظإ :تلق ولو ءاطسب ناكو حصل همسا

 :ليق ولو تاحيحص نهلك ثالثلا تارابعلاف ركذلاب هميظعت اندرأ نكل ،هفذح عم لصح
 ميظعتلا نأ ديفت اهنأل حصت نكل فذحلا عم ميظعتلا لصحي دق هنأل ةرابعلا تفعضل هميظعتل

 قراسلا" :وحن اهيلع لادلا همساب هتناهإل اضيأ ركذيو ،ميظعتلا قلطم ال انه دارملا وه ركذلاب

 يف هركذ دعب كلذ لوقن نأ لثم ©فذح ول هيلع ليلد دوجو عم "رضاح ميئللا"و "رضاح

 قراس رضح له " وأ ‘كلذ لوقتف "ورمع رضح له ":لاقي نأ لثم كريغ مالك وأ كمالك

 ةناهإلا ظفل عم راهظإ ركذ يفو كلذل ركذ نكلو .ىفكل "معن" وأ" رضاح " ليق ولو " ميثل وأ
 :لاقي نأ لثم ،هلبق ام هيلع لدل ركذي مل ول هنأ عم هركذب اكرت اضيأ ركذيو ،اذه لبق هتركذ ام

 وأ ، " ؟ لوقلا اذه لئاق [ ه لوسرلا له" :لاقي وأ] " ؟ ة هللا لوسر لوقلا اذه لاق له "

 هيلإ دنسملا تفذحل تئش ولف 0 "لوقلا اذه ةق هللا لوسر لاق" : لوقتف ةيلعفلا ةلمجلاب ءيجت

 كنكل " معن " : تلقل تئش ولو 0 أدتبملا تفذحف ةيمسا اهتلعجل فذحلا تئش ولو ، ةيمسالا يق

 ملكتملا ناك اذإ _ روكذملا لاثلاك _ هركذب ذذلتلل اضيأ ركذيو 3 اكربت هيلإ دنسملا تركذ
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 هنأ كلذو ركذ الب فرعي ناك اذإ "رضاح بيبحلا" :كلوقكو . ةه هللا لوسر ركذي نأب ًدتلي

 ال حلصيو قوشلا ةدشل ركذيو كذاذتلالا هل لصحيل هركذيف اذيذل هدجي :يأ هركذي نأ لتسي

 هاركذ نم تفغش دمحم هاوهأ نم لجأ دمحم

 هاتأ نم حلفأ دمحم هاري نم ....... > اي دمحم

 هارشب ةبحم ............ هاقلا <تيل اي دمحم

 ..................... دمحم

 .هفرش و هتمظعل ملكتملل ابوبحم عامسلا هيف نوكي يذلا ماقملا يف مالكلا طسبل اضيأ ركذيو

 © ىرخأل ىلإ "" «ياصع يهل ىسوم نع ىلاعت هلوقك .ءابحألا عم مالكلا لاطي اذهلو

 دعب هركذ نأل ؛ "ىلاعت هلوقك " لقي مل و "ىلاعت هلوق هيلعو " : [ ينازاتفتلا ] دعسلا لاق امنإو

 مل و ،نذألا ةلامإ هنأل ءاغصإلاب فصوي ال هللاو ؤ\بولطم ءاغصإلا ثيح [يييوزقلا ]بيطخلا لوق

 لابقإلا قلطم هليوأت ىلع هب هفصو حصي ملف ،ازاحجب ولو هب ىلاعت هفصو يف عراشلا نم نذألا دري

 عم "ىرخأ برآم" هلوق يف لمجأ امنإو ،ليواتلا اذه ىلع زوجي هنإ :ليق امك سيلف ملكتملا ىلع
 ،طسبلا ةدايز لصحتف هليصفت نع لاؤسلا عقي نأ يضتقي لامجإلا اذه نأل ،طسب ماقم ماقملا نأ
 لج هللا نم رعشسا هنأل وأ هايإ هللا باطخب ذتيلف هليصفت نع ىلاعت هللا نم لاؤسلا بقرتي وهف

 هذخأ نكلو اهليضفتب املاع ناك وأ ،اهليضفت ملعي مل و قراوخو بئاجع اصعلا يف هيري نأ العو

 نع لاؤسلل امو ،"ياصع" ال سنجلا وه اصع نأل "اصع" لاقل طسبلل ماقملا نأ الولو ،شهدلا

 وهو صخشلاب ام باجأف ،افاصوأ ركذو هسفنل اهفاضأو "يه" :لاق هل ناك انو سنجلا

 وهو صخشلا اذه نمض يف سنجلا نأل ؛ةفاضإ الب "اصع" وهو سنجلاب ال ةفاضإلاب "ياصع"

 ةفص ركذ دقو ،يكاكسلا دنع ةفصلا نع لاؤسلل ام نوكت دقو . ىسومب ةصوصخملا "اصعلا"

 نمض يف هب باجأف سنجلا ىلع اهلمح هنأك "امب شهلاو اهيلع ؤكوتلا" :يهو امياوج يف اصعلا

 .ةفصلاب ءاجف ،ةفصلا نع لأس هللا لعل :لاق مث ،درف

 ۔ . ۔ مم ث ح & لول مثا ۔ ۔ ۔۔ -ح ٍ > _ > _ ١ 2 هئم 112
 اهيف يلو يمنغ ىلع اهب شهاو اهيلع أك وتأ ياصع يه لاق , ةميركلا ةيالا ١٨- ةيالا نم ءزج هط ةروس -

 ىرخأ برآم
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 !مهفل "اذكب كل رمآ" :تلق ول ناك اذإ "اذكب كرمأي نينمؤملا ريمأ" :وحن ليوهتلل ركذيو

 رخآ مساب هتركذ ولو ،هرمأ لثتميل بطاخملا ىلع اليومت نينمؤملل ةرامإلا مساب ريمألا مسا ركذف
 وأ "كرمأي ديز" :لوقتف اديز همسا نوكي نأ لثم ،هفذحك ناكل _ هيلإ ادنسم ناكو كلذ ديفي ال

 ضليوهتلل ديفملا ركذب ليوهتلا ةدافإ يف مالكلا ضرف نأل ليوهتلا راهظإل لقأ مل و "ديز كرمأي"
 ال يذلا مسالاب تاذلا ركذب وأ ؤ©فذحلا عم لصاحلا ليوهتلا ىلع دئاز ركذلاب دافملا ليوهتلاف

 . ةمظعلاب هل راعشإ

 "ديز" ظفل فالخب ءاقلطم ةمظعلا ديفت ةرامإلا نإف رهظم ليومت امم رعشي ظفلب ليوهتلاو

 قيقحت يف يل رهظ ام اذه ةمظعملا تاذلا ىلع هتلالد ثيح نم الإ ةمظعلا ظفلب هل راعشإ ال هنإف

 بجعتلا راهظإل اضيأ ركذيو ،نايب ةدايزل راهظإ ظفل ركذ ىلإ ليق امك ةجاح الف .ماقملا

 همساب يبصلا تركذ وأ يبصلا فذحب " دسألا مواقم " :تلق ولو " دسألا مواق يبصلا " :كلوقك

 سفن يف هنوك يه نلا لاحلا ةلالدب الإ هتمواقم نم بّجعت دق ملكتملا نأ دفي مل الثم ديز » وهو

 رعشم يبصلا ظفلف " دسألا مواق يبصلا " :تلق اذإ ام فالخب ءامب ظفلل راعشإ الو ايبص رمألا

 ام " كلوقب بجعتلل ضعب لثمو . ؟ دسألا مواق فيكف ،ةلمجلا يف يبصلا فعضل بّجعتلاب

 دنسملا توبث ىلع عماسلا ملكتملا داهشاإل اضيأ ركذيو " دسألا مواقي ديز " وأ " ديز نسحأ

 هعماس دهش كلذ لاق اذإ هيلع داهشإلا عقيل " نالفل ءيشلا اذه ":ناسنإلا لوق وحن ةيلإ دنسملل

 ةعقاو دهاشل لاقي نأب ليثمتلا حصو ،"ةيضقلا هذه يف دهاش نالف" :كلوقب ليثمتلا حصي الو

 دوهشملا لوقيف "اذك اذه عاب له" :لقانلا داهشإ دصق دنع ةعقاولا بحاصل عقو ام هنع لقنيل

 ةداهشلا ىلع دهاشلا بلق يف ديز نّيعتيل "اذك عاب ديز" :لقانلا دصق يذلا هتداهش ىلع

 ال ح ةقرولا :يأ لجسلا يف هتباتك يعأ ،هيلع مكحلا ليجست دصق يذلا نييعتل اضيأ ركذيو

 " :دهاشلا لوقيف " اذكب هسفن ىلع اذه رقأ له" :مكاحلا لوقي نأ لثم ،راكنإلا عماسلا دجي

 :ليجستلا] دنع مكاحلل لوقي نأ ىلإ ليبسلا عماسلا دجي الئل " اذكب هسفن ىلع اذه ديز رقأ معن

 [هيف راذعإلا بلطأ مل و ركنأ مل كلذلو] :باجأف "يريغ ىلإ [ترشأ كنأ دهاشلا مهف امنإ"
 لاقي ربكأ هللا[....]نذؤم وحن ركذي[.....]عمس وأ [.....]نر [....لرمألا نايب ىلإ ريخأتلا

 . ملعأ هللاو .ميظع اعرش [.....]
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 ءادنلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 وهو ،(لوعفملل ىعدي ءانبب) "لجرلا اذه ىعذي" :كلوق ةلزنمب هنإف نّيعمل "الجر اي" :وحن

 يف مضلاف ؛ "وعدأب" ليوأتلا روهشملا نكلو ،عفرلاب ىدانملا فرعملا عبتي اذهلو ،رابخإ ال ءاشنإ
 ةكرح ثودحك ءادنلا فرح ثودحب ثدحت ذإ بارعإلا ةكرحك ءادنلا ةكرح نوكل عباتلا

 ناك ولو هنأل بصنلاب عابئالاف لوألا ىلعو. هب لوعفم هنأل بصنلاب ع ابتالاف ، لماعل بارعإلا

 ءادنلا فرح عم سيل هنأل بصنلاب هلحم عابتا غاسو لصألا يف هب لوعفم هتكل لعافلا بئان

 ءادنلاب هفيرعتف . وعدأ ريدقت :وهو ريخألا هجولا ىلعو لعافلا بئانو لوعفملل نيبملا ةروص ىلع
 لجر اي " يف فيرعتلاو ةلضفلل وه لاوحألا نم دنسملاو هيلإ دنسملل ام نأل هيلإ دنسملا فيرعتك

 دصقي امبرو ،يجراخلا دهعلا ين( مللا) ةلزنمب وهف سنجلا نم ةنيعم ةّصح ىلإ ةراشإلل ءادنلاب "
 0'٦«ةلَرَع اَم ناسنإلا اهاي ىلاعت هلوق :وحنو ،درف لك نمض يف هرابتعال سنجلا نييعت هنم
 دنسملا يف حجارلا :يأ لصألاو يقارغتسالا ةلزنمب ٨٤ « حداك كنإ ناسنإلا اهاي ىلاعت هلوق

 دوصقملا نأل ؛ ريكنتلا هيلإ دنسملا يفو ،عماسلا دنع نعم 7 ىلع مكحلا نوكيل فيرعتلا هيلإ

 لوهجملاو © هلهاج دافي نأ هيف لصألا نألو ،عادل جاتحي هيلع دئاز فيرعتلاو ءيشل هانعم توبث

 ةدافإ ملكتملا دصق فيرعتلا قرط نم قيرط يأب هيلإ دنسملا فيرعت ةتكنو . ريكنتلا هبساني
 ءاش نإ ،امياوبأ يف اهارت ةماعلا هذه ىلع ةدئاز ةتكن صاخ فيرعت لكلو .ةلماك ةدئاف بطاخملا

 . ملعأ هللاو .ىلاعت هللا

 رامضإلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 "مق" :وحن لودعلل ضتقم نكي مل اذإ ،ملكتلل ماقملا ناك نإ ملكتملا ريمضب نوكي وهو

 نع نينمؤملا ريمأ لوقك هنع لدع لودعلل ضتقم ناك نإو ."موقأ "و " مئاق انأ "و ( ءاتلا م ضبر
 ال هريمض ملكتلاب رعشيو "كرمآ انأ " لدب لاثتمالل اليومت " اذكب كرمأي نينمؤملا ريمأ" :هسفن

 :وحن هنع لودعلل يعاد الو باطخلل ماقملا ناك نإ بطاخملا ريمضب و ‘بئاغلاو بطاخملا ريمض

 باطخلاب رعشي امنإو "ديز اي برضت "و" براض تنأ"و (اهرسك وأ ءاتلا حتفب) " تبرض "

 « مركلا تئرب كَرَع اَم ناسنألا اَهُئأاَي » ةميركلا ةيآلا - ٦ ةيآلا نم ءزج راطفنالا ةروس 3
 هيتاَنُمَم احذك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنألا اهيأاي ةميركلا ةيآلا ٦- ةيآلا نم ءزج قاقشنالا ةروش -
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 ءاهنع لودعلل يعاد الو اهل ماقملا ناك نإ ةبيغلا ريمضبو ،ةبيغلا ريمضو ملكتلا ريمض ال هريمض

 ملكتملا ريمض ال اهريمض امي رعشي امنإو "اماق ناديزلا"و " مئاق وه "و " ماق ديز ":وحن

 .هنع لدع تافتلالا تكنك كلذ ريغ ىلإ عاد اعد نإو ڵ\بطاخملاو

 هيلإ داعو رهاظلا هيف ركذ امب اه تلم كلذ عمو ةبيغلا ليق نم رهاظلا مسالا نأ ملعاو

 يلمجلا ربخلا يف نأب ريبخ تنأو ،هتبيغ ال هيلإ عجارلا ريمضلا يف ةبيغلا يدارم نأل ؛ةبيغلا ريمض

 دانسإ ال :ليقو ©فصولا ربخلا اذكو ءامهنيب ادانسإ هعم إدتبملا يقو ةلمحلا يءعزج نيبو ،ادانسإ

 هيلع لاح وأ ظفل ةلالدل روكذم ريغ ىلإ عجر ةبيغ ريمضب ليثمتلا مزلي الف ،هربخو إدتبملا نيب

 نيذه ليقو &" ديز قيف معن "و "الجر هبر"و " ىوقتلل برقأ وه "و سمشلا يأ " تراوت تح"

 ادعاصف دهاشم نّيعمل نوكي نأ باطخلا لصأ كلذك سيلو ،امهعجرم نع ريخأتلا ةين ي

 ةغيصب باطخلاو ،نينّيعم نينثال نينثالا ةغيصب باطخلاو ،نّيعم دحاول دحاولا ةغيصب باطخلاف

 ( مكتر اوعيطأ ) ةختهلوقو ٧ 4 كر اودبعا ىلاعت هلوقك .عيمجلل وأ ةنّيعم ةعامحل ةعامجلا

 الو ‘رضاح ىلإ مالكلا هيجوت باطخلا نأ عم نّيعمل لمعتست نأ ىلع فراعملا عضو نأ كلذو

 سيلف ،ظفللا رهاظ يف نيعي م ولو عماسلا نهذ يف نعم هنأل نهذلا دهعلا مالب فرعملا نادري

 ال انهذ نيعم وهو ،ظفللا رهاظو جراخلا يف نّيعم يف لمعتسي نأ آلإ يفكي ال هنإ :ليق امك
 مكح يف تسيل ةفرعم يف مالكلاو ،ظفللا بسحب ةركنلا مكح هنأ :باوجلاف انملس نإو ،اجراخ

 نمض يف هدوجو رابتعاب ناك نإو سنجلا يف لمعتسي "نيهذلا دهعلا مالب" فّررعملا نأ وأ ،ةركنلا

 وه يذلا نيعملا نيعي "دهعلا مالب" فرعملا ظفلف هسفن يف نّيعم سنجلاو © نيعم ريغ ام درف
 ذخأيف لاجرلا ةقيقح ىلإ ترشأ دقف عماسلا نهذ يف دوهعمل "لجرلا ءاج" :تلق اذإف ؛ سنجلا

 اهنأل ،نّيعم ريغ ام درفل ال سنجلل ةعوضوم امإ :انلق اذإ ةركنلا درت الو . هدوهعم عماسلا اهنم

 .(دهعلا مالب ) فرعملا يف ربتعا امنإ ققحت ولو ،نيعتلا رابتعا ريغ يف سنجلل تعضو زوقلا اذه يف
 ةعامخلا نم دحاول باطخلا هّجو اذإ ام يقب نيعم ريغ درفل تعضو ةركنلا نأ :حيحصلا نأ عم

 .ملكتملا نهذ يق هنييعت يفكي هنأ :باوخلا رضاح وهف روضحلا امأو نيعم ريغ هنإف مهبم

 مكل مكلبق نم يذلاو ْمُكَقلَح يذلا مكبر اودبعا سانلا اهيز ةميركلا ةيآلا-٢٢ ةيآلا نمعزج ةرقبلا ٢١5
 «و

 ٩١



 :وحن دهاشملا ةلزنم اليزنت (ءاملا حتفب) ةدهاشم ريغ نيعم ىلإ اهّجوم مالكلا نوكي دقو

 يف أي امك _ ضرغل كلذو رضاحلا ةلزنم بئاغلا لزني دقو 0 ٦ 4 نيعنس كايإو دبع كايا

 لدبلا ليبس ىلع هل حلصي نم لك ملعيل نيعم ريغل باطخلاب ىتؤي دقو { _ ىلاعت هللا ءاش نإ ةيآلا
 يف ةركنلاك نوكي تتح هجو لك نم هعضو لصأ نع جرخي ال باطخلا نأل ؛ةَرمي لومشلا ال

 نأ ىلإ ةراشإللو نييعتلل بسانملا دارفإلا هبحاصي لب ،يلومشلل ةراتو يلدبلل ةرات مومعلا

 ؛ايلدب اماع اعضو عضو لصألا يف ريمضلا نإف لصألا اذه لصأ وه يذلا مومعلا وه هيف مومعلا
 الثم "ركب" يف هتلمعتسا اذإف ؛ءاشت نمم امهريغ وأ "ارمع" وأ "اركب" هب بطاختل عضو ( تنأف)

 ناك فلكم لك هب تدرأو "تلمع امب ىزحت تنأ" : تلق اذإو ،نييعت هيفو ناث لصأ اذهف

 .لومشلاب متنأ نيعم ىلع ال هسفنل ةدح ىلع دحأ لك هلّواتيل هتلمعتسا كنأ نعم ايلدب امومع

 زوجي هنأ ققحتملا نإف \دحاولا باطخ ريمض ةغيص يف هب تدرأ امنإ دارفإلا ةبحاصم نم تركذو

 بسانملا عمجلا وأ ةينثتلا اهبحاصيف اضيأ لدبلا مومعلا ذ ةعامجلا وأ نينثالا ةغيص لامعتسا

 ريشت "امكتبحص يف امتلعف امع نالاستو ناثعبت امتنأ" :كلوقك - افنآ رم ام دح ىلع - نييعتلل

 ىلع ةعامج لك ةعامج لك ىلإ ريشت "نولأسئو نوغعبت متنأو" ةذح ىلع نينثا لك نينثا لك ىلإ

 .يل رهظ اذك ،اوبَحاصت ةدح

 .يلدب ال كاذ لثم يف عمجلا يف نيعم مومعلا نأ رهظتسا هتكلو ،ضعبل هديفي ام تيأر م
 ةينثت سنج يفن ديرت "نيلجر ال" :لوقت ذإ ،امزج سنجلل ةيفانلا ال باب يف يدنع كلذ ريظنو

 الاجر الو ،ناك ام نينئاك نيلجر دحجت ال :يأ لجر عمج سنجلا يفن ديرت "لاجر الو" لجر

 نم ةثالث ال" :تلق كنأكو اذكهو انالفو انالف الو ںانالفو انالف ال ليق هنأك ؛اوناك ام نينئاك

 "لجر ال ":لوقت امك ،ممتاعامج نم ةعامج ال اذكهو ،"ىرخأ ةثالث الو ىرخأ ةئالث الو لاجرلا

 .درف درف لك يفني

 ه ةيآلا ةحتافلا - 6
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 ١١٧ متر ةنع مهسو اوسكائ َنوُمِرْحُمْلا ذ ىرت رو ىلاعت هلوق باطخلا ميمعت نمو
 لجخلا نم فقوملا لهأل روهظلا يف تمانت مهلاح نأل ةيؤرلا هنم يتأت نم لك اي ىرت ول :يأ

 نأب راعشإلل اهلاخدإ ًركل ةيؤرلا نم عانتمالل تناك نإو "ولسو ، هتربغو هجولا دادوساو لذلاو

 يفنلا قلطمو ، امتدهاشمب دحأ ةقاط ءافو مدعو مهلاح ةعاضفل عنتمت داكت اهمومع عم مهلاح ةيؤر

 ملعأ هللاو.ءاوس يلدبلا مومعلا ةدارإ يف تابثإلاو يفنلا يف مكحلا نأل ،ةلأسملا عنمي ال

 ةيملغلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 هنوك ىلع بترتي ذإ ،نايبلا مزاللاب ريسفت املع هداريإب اهريسفتو املع هنوك :ةيملعلا نعم

 ردصم ةيملعلا نإ :ليق امك سيلو ،©ببسملاب ريسفت وأ ،امّلع هب نايتإلا :يأ ،املع هداريإ املع

 نعم نم وهو ء(اضيأ اهحتفب ) يوحنلا ملعلا ىلإ بسن ( ماللا حتفب )ةيملعلا نأل ،يعتلل

 مسالا تملعو .ةرامأ هيلع لعجو هزّيم:يأ (ديدشتلاب )ملع يةعتملاو مزال وهو .ةمالعلا
 هنأب [ ينازاتفتلا ] دعسلا هفرعو وحنلا يف فيرعتلا طوسبم ملعلاو ءاملع هتلعج (ديدشتلاب)

 هلاوحأ :دارملاو هزيمي ام ءيشلا صخشمو ء(ءاخلا رسكب ) هتاصخشم عيمج عم ءيشل عضو

 نوكي الف ،هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت سفن عنمي امبو ،لبتت نأ امنأش نم سيل يلا ةمزاللا
 هّمأو نالف هوبأ وه يذلا ناسنإلل املع عضو امنإ "ديزف" دعب ةمزاللا ريغ هلاوحأ لدبتت ازاجب

 دعب همسج ربكو قطنلا مدع دعب هقطن هرضي الف هيلع وه يذلا مسحلا وه همسجو ةنالف

 نأ لبق دلولا يمس نإو اذكهو .كلذك نكي مل نأ دعب هترمحو هضايبو ،هتقر دعب هظلغو ،هرغص

 يفكي هنإف ڵصوصحملا مسحلا كاذ وه هنأو ةنالفو نالف دلو هنوك وه هتاصتخشمف ،ىري وأ دلوي

 سمخب هروصتي نأ لثم فّختلا رضي الو ةداعلاو نظلا ليبس ىلع ولو ،الامجإ تاصخشملا ةفرعم

 ءيشل ملعلا عضاوو سنجلا ملع لخديف ةينهذلا معي ام :تاصخشلملاب دارملاو .ةتسب وهو عباصأ

 نوكت امنإو ‘تايلك اهعضو ةغللا عضاو نأل "فراعملا رئاس عضو ٠ :هلوقب جرخو .ةغللا عضاوك

 نم فرغ نم لكل ٠لأبم لجرلا ظفل عضو عضاولاف ،نّيعم ءيش يف امب ملكتملا لامعتساب تايئزج

 ابر مهبر دنع مهسوءر اوُسكان نوُمرُجُملا ذإ ىرت ولو » ةميركلا ةيآلا - !١٢ نم ءزج ةيآلا ةدجسلا ةروس - ٥ م م ه ٥  ء _ ٠ ٠ ٥ ۔ي ٥ - - ح - ح - - 117
 « ًنوثقوُم ائإ اًحلاَص لمعت اتغجزاف اتْعمَسَو انرَصبأ 7 2 .ص ّ % . ٠. ۔ ,م ٠ 4 مه م م . 21
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 تنأ لمعتستف اذكهو ،هبطاخت ركذ لكل ءتنأ.و مايقلاب دهع نم لكل ىماق يذلا:و ،لاجرلا

 .كلامعتساب انيعم ايئزج نوكيف ديز ظفل ىمسم يف كلذ

 دارملا :لاقي نأ الإ [.....] هيلعو ملعلاك[.....] عساو[....] تايئزج فراعملا رئاس :ليقو

 فراعملا رئاس امأو ،ملعلاب صاخ اذهف ،هسفن وه ءيشلا كلذ نأ ثيح نم ءيشل عضو

 عمو .تايلك تعضو اهنأ حيحصلا نأ عم اذكب دهع هنوكل لب تاذلاب ال ءيشل تعضوف
 ديز هلمعتسيل اذك عضو عضاولا نإ وأ 3 اهقئاقحل تعضو اهنإ ::تايئزج تعضو اهنإ لوقلا
 وهو _ هللا وه عضاولا ناك نإو ، دعب ءالؤه ءيجمب فرعي مل ولو _اذكهو _ اذكل ورمعو اذكل

 ولو عماسلا نهذ يف هامسم رضحيل املع هيلإ دنسملاب ىتؤي امنإو ،امزج ملاع وهف ۔ حيحصلا

 هيف رضح اذإ ام لكشي الف هيلإ سفنلا تافتلا 6"هراضحإ٠ عمو . هب صاخ مساب ماع هجو ىلع

 ناك ولو هامسم ىلإ تتفتلا ظفللا تعمس اذإ سفنلا نإف عامسلا نيح يقبو هظفل عامس لبق

 بطاخملا دنع مولعم ريغ ملعلا ىمسم ناك اذإ ام ماعلا هجولاب راضحإلاب لخدو اهيف ارضاح

 الإ العو لج هللا كردي الو ؛ملع ةلالجلا ظفلو ،هرت مل و هب عمست نمك صوصخملا هجولا ىلع
 ةينهذلا ةيهاملا تاصخشت روضح هيف ربتعي ةقيقح ريغ هتيملع نوك عم سنجلا ملعو .هتافصب

 اصتخم همسا سيل نكل ،عماسلا نهذ يف بئاغلا وأ بطاخملا وأ ملكتملا رضحي ناك ولو ،ريمضلاو

 لجر ءاج " :لوقت نأ لثم ضراع صاصتخال مساب رضح اذإ اذكو ©،فراعملا رئاس اذكو هب

 مكاح لجر ءاج"و تعن "مكاح٬و دحاو مكاح الإ دلبلا يف نكي مل اذإ " موقلا نيب مكاح

 نأ ىرت الأ نيعملا اذه يف ةكرتشم ملعلا ريغ فراعملاو .اقتشم ناك ولو لدبم مكاح۔و "موقلا

 ريمضو ءام هجوب هراضحتسا وأ هعجرم مدقت ةطساوب بلقلا يف هامسم رضحي ةبيغلا ريمض

 نأو ،اهارجب يرجي ام وأ باطخلا وأ ملكتلا ةدهاشم ديقب هامسم رضح ملكتلا وأ باطخلا

 فاضملاو ،دهعلا ضراعل (ةيدهعلا لأب ) فّرعملاو ،هتلصب ةفرعملا ضراعل هامسم رصحي لوصوملا
 .ةفاضإلا ضراعل

 ال وأ رضحيل :لوقأ نأ لثم "رضحيل " يلوق دعب ةيلوألا ديق دازي نأ نع فاك هئركذ امو

 وأ ةلصلا وأ يجراخلا دهعلاب فرعملا وهو ،يلّوأ ال يوناث هراضحإ ام ازارتحا .خلا...هامسم

 جرخم "صاخ مساب "يلوق نأ عم ،زارتحالا اذه ىلإ ةجاح ال هنإف ،اجراخ نيتدوهعملا ةفاضإلا
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 لب ايوناث سيل هنإ :لوقن دق كلذب فرتملاب راضحإلا اضيأو ،جارخإلا قحتسي ام لكلو كلذل

2: 
 ايناث هركذ دنع الإ انه دارملا روضحلا رضحأ امنإ ةركن ةغيصب هركذ دعب( ةيدهعلا لأب ر فّرعملاو

 مأ انَوأ ركذلا لصح راضحإلا مدقت لب ،طقف ركذلا مدقت دهعلا يف ربتعملا سيل اضيأو 8( لأب ر
" 

 ملعلا مدقتي امك هنإف ،مدقتلا ثيح نم فراعملا نم هريغو ملعلا نيب قرف يأ :تلق نإو

 نمو .لهاج هلهج ولو عضولا هيف يفكي ملعلا :تلق ،مّلعلا يف عضولاب ملعلا مدقتي الثم ةلصلاب

 افيفخت اهتكرح عم ةزمهلا تفذح هلإ ليصألا ديعبلاو هلإلا بيرقلا هلصأو ،ةلالحلا ظفل مالعألا

 ةلع ريغل طقاسلا نأل ،ايسايق اماغدإ (هلإ مال ) يف( لأ مال ) تمغدأف ،سايقلا فالخ ىلع

 اهتكرح ءاقبب ةزملا يصاعتل سايقلا فالخ ىلع فذحلا ناك امنإو ،مدعلاك ةيسايق ةيفيرصت

 .فذحلا نع امب ةلصتم ةزمه مدقت مدع عم اهعم

 ةكرح تلقن نإو ،ميخرتلا يف امك فذحي دقو فذحي الأ كرحتملا فرحلا يف لصألاو

 فوذحملا نأل ،َيسايق ريغ ماغدإلاو اهتكرح مدعل يسايق ةزمهلا فذحف (لأ مال) ىلإ ةزمهلا

 يف ناسناجتملا ناكّرحتملا نوكي الف ،هيف مغدملاو مغدملا نيب لصافلاك وهف ،تباثلاك يسايقلا

 يف طرش يه ،معن .ةدحاولا ةملكلا ماغدإلا طرش نم سيل نكل ،هجو لك نم ةدحاو ةملك

 اهاطختي هنإ تح ،اهوخدم نم ءزجلا ةلزنم تلزن ولو ةدح ىلع ةملك (لأ) لب ©بجاولا ماغدإلا

 بوجو نأ تربتعا اذإف ،اهدعب امو (لأ) عومجب ملعلا نأل اقيقحت ءزج ةيملعلا دعب معن لماعلا
 نع ضوع (لأ) اضيأ لب ةدحاو ةملك هلك كلذ نأل ،ايسايق ماغدإلا ناك ةيملعلا دعب ماغدإلا

 نوك نعمو .يسايق ماغدإلا بوجوف ؛اليزنت ةدحاو ةملك كلذف كاهتلزنمب يهف ةفوذحملا ةزمهلا

 ضحمتت مل ليق لب ،"هلإلا" ظفل يف ضوع ريغ تناك نأ دعب اهضيوعت دصق هنأ اضوع (لأ)

 ،هعم امتزمه عطق زاوجو ءادنلا فرح لوخد ضيوعتلل لديو ،فيرعتللو هل يه لب ضيوعتلل

 اضيأ ملع وه :ليقو ،(لأب) هفيرعتف هلإلا امأو {ةعبات (ةزمهلاو ماللا) ضّوعملا ليقو "هللأ اي" :لوقت
 ديزمل ماغدإلا ناكو ةزمهلا تفذحف ايرثلا ريغ ىلع مجنلا قالطإ هريغ ىلع قلطي ىلاعت هلل
 ناملع هللاو هلإلا نأ كلذو ،ةيريدقت ذئنيح ةبلغلاو الصأ هريغ ىلع قلطي الف هب صاصتخالا
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 هنوكو ،هددعت ادوجوو القع لاحتسا ولو قحب دوبعملا قلطم وه يذلا يلكلا موهفملا ىلع ةبلغلاب
 .ةبلغلاب ملع ةلالخلا ظفل لاقي نأ حص امنإو ©قالطإب ولو دوبعملل مسا هلإلا :ليقو .ىلاعت هريغ

 مل و ،ةيقيقحتلا ةبلغلاب نوكي نأ نع الضف ،ىلاعت هريغ يف لمعتسي مل و يلكل عضوي مل هنأ عم

 يذلا هلإلا هلصأ نأل ،ةيريدقتلا ةبلغلاب نوكي تح نيعملا درفلا يف لمعتساو يلك موهفمل عضوي
 رظن ةيريدقتلا ةبلغلاب ملع هللا :لاق نمو ،ةّيقيقحتلا ةبلغلاب ملعلا ةلزنمب وهف ؛اقيقحت ةبلغلاب ملع وه

 .ىلاعت هريغل هلامعتسا مدع ىلإ ةيريدقتلا هلوق يفو {يلكلا هلصأ عضو ىلإ ةبلغلاب هلوق ي

 وه موهفمل مسا لب .ةبلغلاب املع لعجي دق ناك ولو ةلاصألاب ملع ريغ هللا ظفل :اضيأ ليقو

 نوكل قحتسملا وه موهفمل وأ ثداحب سيلف ،هريغ ىلإ هدوجو يف جاتحي ال نم وهو هتاذل بجاولا

 ايلك ناك ول هنأب درو القعو اجراخ درف يف رصحنا اعضو يلك نيموهفملا نم لكو ،هلإ دبع هريغ

 .ملعأ هللاو .ةبلغلاب درفلا يف هراصحنا ةطساوب هدافأ هنأ :باوجلاو هللا آلإ هلإ ال يف ديحوتلا دفي م

 املع ناكأ ءاوس ،هتناهإ وأ هريغ ميظعت وأ ،هتناهإل وأ هميظعتل املع اضيأ هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 يلع بكر :كلوقك ؛ةينك مأ ،هتعفرل وأ هامسم ةعضل بقللا نإف ؛ابقل وأ ميظعت وأ ةناهإل هظفل

 "ةيواعم" ظفلو ،ميظعتلا ىلع لدي ولعلا نم "يلع" ظفل نإف ،ورمع نب ةيواعم برهو ديز نب

 امهالكو .ةناهإ هيفو هيواعي رخآ بئذلا ىواع نم وأ ةناهإلا ىلع لدي زجعلا :وهو علا نم

 دصقي مل نإو ،مذلا وأ حدملا نمضتت دق مالعألا نأ كلذو ةيبقللا المتحا ولو رهظي اميف بقل ريغ

 ." دمحم "وحنو "بلكك "ةسيسخ وأ ةفيرش ناعم نم تالوقنم امنوكل تاذلا زييمت الإ اهعضو يف
 لاثمو .نيلوألا امهيبحاص ريغل نيملع "ردام"و "متاحك" مذ وأ حدم ةفصب هامسم راهتشال وأ

 هَّمذو هيلإ دنسملا ريغ ميظعت لاثمو "لهجلا وبأو َرشلا وبأو لضفلا وبأو ريخلا وبأ ءاج" :ةينكلا
 " كودع قيفر لهجلا وبأ "و بطاخملل احدم " كقيدص لضفلا وبأ" املع هيلإ دنسملاب يجلاب

 . ملعأ هللاو .كّودعل امذ

 ةيملعلاب ديق هظفل بسحب هل مّلعلا حلصي ن نعم نع ةيانكلا ديفيل املع اضيأ هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 لبق يزاجلا عضولا بسحب هانعم نإف ؛ايمنهج هنوك نع ةيانك “ اذك لعف به وبأ " :كلوقك

 وبأ" هنأ وه يذلا يقيقحلا عملا :دارملا سيلو ،اهسبالمو رانلا مزالم يفاضإلا نيعملا وهو ةيملعلا
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 .يزاج نيعم ىلع ةينبم اّيمتهج هنوك نع ةيانك هذهف ،هدصق حصي ال اذه نإف 5هتنب رانلاو "رانلا

 .يمتهج هنأ رانلا سبالم هنوك نم ايفرع اموزل مزليو
 رخآلا ىلإ هنم لاقتنالا حلصي ثيحب نيعملا نوكي نأ نايبلا :هل لاقيو يقرعلا موزللاو

 بهف كانه وه يذلا صاخلل ماعلا نم لاقتنالا حلصي نكلو ،منهج به نم معأ ٠بهللا'و

 بهل ىقيقحلا بهللا :هلوطم يف دعسلاك نييورقلا ل هلوطأ يف نيدلا ماصع لاقو .منهج

 رابتعاب .بهل وبأ٬و ،رانلا قلطم بهل يف ةقيقح بهللا لب رهظي اميف كلذك سيلو ''"متهج
 اذه لامعتسا دنع هذلا توافتلا ببسب هنم لقتنيو . صخشلا يف لمعتسم يملعلا عضولا

 ةفصلا نع ةيانك وهف & يمنهج هنأ ىلإ هنم لقتنيل بهللا سبالم ىلإ يلصألا هعضو رابتعاب ظفلا

 . ةطساولاب

 ىلإ هنم لقتني نكل "بهف يبأب" ىمسملا صخشلا ىلع الإ مسالا قلطي مل :رهاقلا دبع لاقو

 ىلإ "رانلا سبالم" وهو موزلملا نم [لاقتنا كلذو] "ّيمتهجلا" ىلإ هنم لقتنيل بهللا مزالم نعم
 هنم دب ال ردق اذهو .ةيانكلا دنع لاقتنالا يف فالخلا ىلع سكعلاب وأ ،"يمّتهجلا" وهو مزاللا

 ،طئاسو وأ ةطساوب ولو ظفللا هيف لهتسملا نيعملا نم وه امنإ اهيف لاقتنالا نوك عأ ؛ةيانكلا يف

 هنأ وهو ؛كلذ نود فاك ردق مهل لب ،لاقتنالاب ايفرع اموزل يمّلعلل مزال يفاضإلا نعملاو

 سفنلل نأل ؛َقاضإلا نعملا رفاكلا كلذ تاذ وهو يملعلا نيعملا يف ظفللا لامعتسا دنع رضحتسي

 عملا نع لقتنيف {ةيلاحلا يناعملا يف لامعتسالا دنع ةيلصألا يناعملا ىلإ ًاتافتلا ظفللا عامس ةطساوب

 هنم لقتنيل رانلا مزالم وهو ،يلصألا هانعم يف لمعتسم ملعلا لاح لك ىلعو .همزال ىلإ ياضإلا
 هنأ قئاللا نأب ثحبيو .ليق اذك ،نّيعم صخش ثيح نم نيعملا صخشلا وهو ،همزال ىلا
 .همزال ىلإ هب لّصوتيل يلصألا عملا ىلإ هعم اتفتلم يملعلا هانعم يف لمعتسا

 "متاح ءاج" :لاقي امك "رخآ ئمنهج" لب هب ىمسملا صخشلا ريغ "بهل يبأب" داري نأ امأو

 الف ،مزاللا سفن يق م. نوكي تتح "يدع يبأ" ريغ رخآ داوج وهو هل مزال داريو

 يف ةمباشملا ةقالعل ةيعبت :ليقو ث ةيلصأ ةيحيرصت ةراعتسا ذئنيح هنأل !ةيانكلل هب ليثمتلا حصي

 6رخآ دّيقم نمض يف عقاولا قلطملا ىلع ديقملا قالطإ نم لسرم زاجم وأ _ ةّيمنهجلاو رفكلا

118 . 
 ٩٩ ص ل وطملا ٫٤٢ ص ح اضيإل ١ رظني -
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 ترظن نإف ؛ ناسنإلا ةفش نمض يف عقاولا ةفشلا قلطم ىلع ريعبلا ةفشب ديقملا رقشملا قالطإك

 قلطملا ىلع ديقملا قالطإ نم :لوألاف .رخآ زاجب ىلع اعّرفتم ىرخألا ديقملا صوصخ ىلع
 لعف " :كلوق ناكل كلذ دارملا ناك ول ذإ ءاضيأ ةيانكلل هب ليثمتلا حصي الو .سكعلاب :يناثلاو

 وبأ اذك لعف" :كلوقو ،هريغ نم ردص لعفلا نأ ىلإ ادصاق رفاك ىلإ اريشم "لجرلا اذه اذك
 ناب ضرتعاو {ةيانك هنأب لئاق الو بهل يبألو رفاكلل مزال يمتهجلاو ،َيمتهجلا نع ةيانك "لهج
 عنم ديرأ نإو ،لعفلاب هب لوقلا ال رخألا عضاوملا يف هب لوقلا ةحص كلذ دارملا نوك ىلع مزاللا

 بحاص ليثمت دساف كلذ نأ ىلع لديو ليق اهلقي ل ادحأ نأ رضي الو عنملا حصي ي مل ةحصلا

 ةيآلا ىف دارملا سيل هنأ كش الو ا٨«ًبَتو بهل يبأ ادي تّمتهلوقب ةيانكلا هذهل هريغو حاتفملا

 محقم" اَدَي " نأل "بهل وبأ" ةقيقحلا يف اهيف هيلإ دنسملاو 5ةيانك ال ةراعتسا ناك الإو رخآ ارفاك

 بهف يبأب " دارملا :لاقي دقو .اهبحاص كله اتكله اذإو ،نيديلاب لامعألا "لج نأ هماحقإ هجو

 الف ذئنيحو ظفللا اذه نمض ىيف هب ىمسملا فاصنا رهتشا يذلا ةيآلا ريغ يف هب ليثمتلا يف

 ىمسم نم مزاللا كلذ ىلإ رقتن لب ،همزال ىلإ هنم لاقتنالاو يلصألا عملا رابتعا ىلإ جاتحي
 ابأ. نأ هلصاحو ،ظفللا اذه نمض يق هب اهفاصتا راهتشال ةصوصخملا تاذلا وه يذلا ظفللا

 انه لمعتسي امنإ "بهل ابأ" نأ ملعت نأ بجيف .ةراعتسا نوكي الف ،هاًمسم ةفص نع ةيانك "بهل

 هانعم يف لمعتسي مداجنلا ليوط" نأ امك ،َيمنهج ىلإ هنم لقتني نأ ال هب ىمسملا صخشلا يق

 هتسبالم ىلع لدي رانلا بهل ىلإ هباستنا نأ كلذو ،ةماقلا لوط ىلإ هنم لقتنيل هل عوضوملا
 . ملعأ هللاو.اهايإ

 ملكتملا هماهيإو ذّدلتلا يف اوسنو ذّدلتلا ماهيإل وأ ،اقيقحت هركذب ذلتلل املع هيلإ دنسملاب ءاجو

 [ طيسبلا نم ] :[ '"` ىليل نونجب يأ ] هلوقك ،عماسلا وأ بطاخملا وأ

 ١ ةيآلا دسملا ةروس _ 9

 امنإو نونجب نكي مل .دجن لهأ نم نيميتملا نم لزغ رعاش ه ٦٨ يقوتملا يرماعلا محازم نب حولملا نب سيق - 120

 ههجو ئلع ماهف ،اهوبأ اهبجحو تربك نأ ىلإ اهعم اشن :هتصق يف ليق .(دعس تنب َئليل) بح يق همايه كلذب بقل

 راجحأ نيب ىقلم دجو نأ لإ زاجحلا يف ًانيحو دحب يف نيحو ماشلا يف انيح ئريف ،شوحولاب سنايو راعشألا دشني
 ارعش سانلا كرت ام :لوقي ظحاجلاو .ىمسم الب امسا هاريو ‘هدوجو ركني يعمصألا ناكو .هلهأ ىلإ لمحف ‘تيم وهو

 نم ضف هعضو هرعشو نونجلا ثيدح نأ تثدح :يلكلا نبا لوقيو .نونجلا لإ هوبسن الإ ىليل ركذ هيف لئاقلا لوهجج
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 رشبلا نم ىليل مأ ركنم يال انل َََق عاقلا تايبظ اي هللاب

 ذذلتلل "رشبلا نم مأ :لقي ل و ©" رشبلا نم يه مأ :لقي ل و 8" رشبلا نم ىليل" نإ :لاق

 ،لبق امهركذ دعب كلذ تلق اذإ " عيفشلا دمحم "و " يداهلا هللا " :وحن هب كّربتلل وأ اهمسا ركذب

 ظفلب كربتلا تدرأف ركذي مل وأ لبق اركذ "عيفشلا يّتبن"و "يداهلا ينبر" :لوقت نأ نكمي هنأل

 وأ ريطتلل وأ "كراد ق دعس" : وحن كماهيإ وأ لؤافتلل وأ ، كرتلا ماهيإل وأ كلدمحم ظفلو ةلالجلا

 ظافتحالاو هيلع طبضلا وهو عماسلا ىلع ليجستلل وأ 3"كًودع راد يق حافسلا" : وحن ماهيإ

 هل ديز" :وحن راكنإلا ىلع ردقي ًلثل هيلع ظفاحي ام باتكلا يف :يأ ،لّحسلا يف هيلع بتك هنأك
 هيبنتللو . "ذه" وأ "نالاف نباك"هنع بوني ام ركذ لدب" ديز" تركذف "معن" . لوقيف "فلأ كيلع

 وأ كلذ وحن وأ كقلاخ وأ كبر :تلق ول ثيحب "اذك كيلع ضرف هللا " :وحن عماسلا ةوابغ ىلع

 . ملعأ هللاو .كقلاخو كيرك ملعلا ريغب اهيلع اضيأ هبني دقو .مهفلا اذك كيلع ضرف

 الوصوم امسا هداريإب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 نأ عم ةراشإلا مسا ىلع هتمدق اذلو ؛حدملاو مذلا ىلع ةلالدلا يف بقللاب هبش لوصوملا يفو

 دنسملا فرعي لوصوملا ةبتر يفف (ةيدهعلا لأب) فّررعملا امأو ‘فيرعتلا يف هيلع داز ةراشإلا مسا

 لوصوملاب افورعم نوكيف ةلصلا ىوس هب ةّصتخملا رومألاب بطاخملا ملع مدعل الوصوم هداريإب هيلإ

 يردي الو دلبلا لخد الثم اديز ىأر نم هب بطاخت "ملاع لجر دلبلا لخد يذلا" :وحن ،ةلصلاو

 وهو هتاذ هب فرع امب هنع تربعف وه نم ملعي مل "ملاع لجر ديز" :هل تلق ولف كديز هنآ
 ولو سانلا بلاغ يف هب زاتمي ام دجوي ال نأ :صاصتخالاب يدارمو .هلوخد دهاش ذإ دلبلا لوخد

 ءيج ةلصلا دهعب ضرغلا ناك اذإ نكلو ،ادوصقم دافأل ةلصلا كلتب فصوو ةركن دنسملاب ءيج

 ملاع لجر دلبلا لخد يذلا لجرلا" :وحن لوصوملاك لوصوملاب فوصوملا مكحو ،الوصوم هب

 لوصوملا ريغ قيرطب ريبعتلا ف ضرغلا ناك اذإ اذكو ،ركذ فوصوملا ركذ يف ضرغ ناك اذإ"
 بّطاخمللو هل وأ ملكتملل نكي مل اذإو ،"ملاع لجر مويلا دلبلا لخاد" :لثم ضرغلا ديفي ام ربع

 ف اباتك ) م ٩٥٢ ةنس ىفوتملا) نولوط نبا فنصو .(ناويد) ق هرعش ضعب عمج دقو.هل مع ةنبا ىوهي ناك ةيمأ تب

 .( رماع ىئب نونحجج رابخأ ق رماسملا عماس طسب) هامس هرابخأ

 ٩٩



 كعم اوناك نيذلا" وأ "مهفرعأ ال قرشملا دالب يف نيذلا" :وحن شةليلق ةدئافلاف ةلصلا ريغب ملع

 ربتعم هيف عقي ال اوغل مالكلا اذه لثم نوكيف ،مولعم مهتفرعم مدع نأ كلذو "مهفرعأ ال سمأ
 كلذو ؛ةليلق ةدئاف نكلو مم ةفرعملا مدع اهلقأو ةدئاف نع ولخي ال هنأل ةدئافلا مدعب لقأ مل امنإو

 الإ ملكتملا نم مكحلا نوكي الف ،ةلصلا ىوس ةصتخملا رومألا نم ائيش ملعي ال ضورفملا نأ

 نكي مل اذإ ام فالخب ،امب ملعلا بلاغلا نأل {ةدئافلا ليلق ةماعلا رومألاب مكحلاو ؛ةّماعلا رومألاب

 هيلإ دنسملاب ةصتخملا رومألاب املاع نوكي نأ زوجي ملكتملا نإف ،ةلصلا ىوس امب ملع بطاخملل

 " وأ "ءاملعلا نومركي مورلا دالب يف نيذلا" انلوق يف نإ :ليق امو .ةدئافلا رثكتف ،هيلع امب مكحيف

 ىوس رصتخم رمأب ملكتملل املع هيف نأل ءيشب سيل ةمات ةدئاف "دامز قرشملا دالب يف نيذلا

 ١ .ملعأ هللاو .دهزلا وأ ماركإلا وهو ةلصلا

 ملعلا عاونأ نم عون وه يذلا 3همساب حيرصتلا حابقتسال اضيأ الوصوم هيلإ دنسملاب ىتؤي
 ءةلصلاو لوصوملاب مالكلا هل قوسملا ضرغلا ريرقت ةدايزل وأ اريقح وأ اميظع هيلإ دنسملا ناك

 وأ كسفنل بلكلا ركذ تهركف بلكلا همسا الجر ديرت " سمأ هتيقل يذلا ءاج " :كلوقك

 اَهَنْيَب يف َوُه يتل هثَدَواَرَو ل ىلاعت هلوقكو دجسملاك ناكملا وأ نامزلا لاحل وأ بطاخملا لاحل

 امك ماللا رسكو يازلا حتفب وهور اخيلز هتدوار وأ زيزعلا ةأرما هتدوارو لقي مل ""ه هسفن نَع

 (ماللا حتفو يازلا مضب يواضيبلا يلع [......] نم ضعب لاقو روهشملاو سوماقلا ق
 قوسملا دصقلا نإف ريرقتلا ةدايزل وأ ،ةبوتو افرش اهل نأ عم انزلا اهبلط ماقم يف اهركذ حابقتسال

 نم ضرغلا اذه ىلع لدأ " اهتيب اَهَتْيَب يف وه يتل هثدَواَرَو "و ،انزلا ةبراقم نع فسوي هيزنت مالكلا هل

 اهدارم لعف نم نكمتو اهتيب ٢ ناك اذإ هنأل " اخيلز هتدوارو " وأ ، " زيزعلا ةأرما هتدوارو "
 . ءاشحفلا نع دعبلا يف ةياغ ناك ى ةنيزلاو لامحلا نم ةياغ يف اهنأو ، دارملا كلذ بلطت اهنأ عم

 نإ يأ ،ةفلألاو طالتخالا طرف نم اهتيب يف هنوك يق امل "ةدوارملا" وهو دنسملل ريرقت ليقو

 ةجوز وهو هيلإ دنسملل ريرقت :ليقو .اهتحت اروهقم اهتيب يف هنوكب اهرّسيتل تتبثو تعقو ةدوارملا

 .زيزعلل ىرخأ ةأرما اهلعلو اهتيب يف وه يلا اهنأ ملعي مل "زيزعلا ةأرما هتدوارو" :ليق ول ذإ ؛زيزعلا

 ّ . | [ ِ ُ ۔ ٠ ٠ِ ُ 2ِ ٠ ٠ ٥ م م هم 4 1 222 ,2- ` - - ج . 12

 تيه تلاقو َباَوْبألا تقلغو هسفن نع اهتيب يف وه يتلا ُهثَدَواَرَو ةميركلا ةيالا - ٢٢٣ ةيالا نم ءزج فسوي - ا

 « نوُملاظلا حلفي ال هنإ ياّونَم نسحأ ير هنإ هللا داَعَم َلاَق كل
 ٤ ١٠٠



 ىرخأ ةأرما وأ هتأرما ريغ اهلعلو اهتيب يف وه ييلا هتجوز اهنأ ملعي مل "اخيلز هتدوارو" ليق وأ

 بيكرت يف حبقتسم " اخيلز" ظفل اضيأو ،اهتيب يف وه يلل مسا وه يذلا مسالا كلذب تيمس
 .ملعأ هللاو .هنع رفنيو عمسلا ههركي فورحلا

 دنسملاو دنسملا نم لكو ،مالسلا هيلع فسوي هيزنت دصقلا نوكل الوأ هتركذ ام قيقحتلاو

 حيرصتلا حابقتسا نم ركذ ام عيمجل لوصوملا نوكي نأ عنام ال نكلو دوصقملا كلذ ةدافإل هيلإ

 هيلإ دنسملاو دنسملا ريرقتو .مالكلا هل قوسملا دصقلا ريرقت ةدايز نمو انزلا بلط ماقم يق اهمساب

 لكشي الو ،ةيفانتم ريغ تكن عامتجا نم عنام ال اذكهو & هب ءيج ول "اخيلز" ظفل ةهاركو

 هنأل "هتيب ةبحاص هتدوار" وأ "اهتيب يف وه ةأرما هتدوارو" :وحن ، اضيأ لوصوملا ريغب كلذ دافي هنأ

 ءاوس هب لصحت اهنأ يفكي لب ،هب ىلوأ نوكت نأ الو هل ركذت قيرطب صتخت نأ ةتكنلا يف طرتشا

 اصتخم لوصحلا نوكي نأ دب ال :ليقو . هريغب اضيأ لصحتو هب تلصح وأ هب الإ لصحت م
 :طقسلا [بحاص] لوق كلذ نمو .ملعأ هللاو .هب احجار وأ قيرطلاب

 احيسملا قلخ نم ديبع نحنو يحص فاخت حيسملا دابعأ

 هب ىتؤي ليقو " هللا ديبع نحنو" :هلوق نم ىراصنلا نم هبحص فوخ مدع ىلع لدأ هنإف

 كلأ هب َقَدَصَو قذّنصلاب ًءاَج يذلاو )»» ىلاعت هلوقك دعب ام ىلإ عماسلا نهذ هّجوتيل الوصوم

 .حيحص كلذو ريخلا ىلع ريشي انم وهو "نوقتملا ُمُه

 ىلاعت هلوقك ،امميب فيوختلاو ةلصلاو لوصوملاب هميظعتل الوصوم اضيأ هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 باذعلا نم اعاونأ هنمضتو عمتجملا ءاملا ةرثكب رمألا مظع ""«مُهَيشَغ اَم ميلا نم ْمُهَيشَعَف)»

 تح ةطاحإلاو ةعرسلا ةياغ يف ناك هعبط ىلع لسرأ اذإ عمتجملا ءاملاو كلذب فاخو ةيفيكلابو

 " :ليق ولو " ىلاعت هللا الإ ههنك ملعي ال ام ميلا نم مهيشغ" :ليق هنأك مهنم دحأ صلختي ال

 اَم ةرسلا ىشغي ذ » :ىلاعت هلوقو.ملعأ هللاو .كلذ دهي مل ًالثم " ةماق نوثالث ميلا نم مهيشغف

 [ لماكلا نم ]: ساون يبأ لوق كلذ نمو "« ام اَماَضَعفأل ىلاعت هلوقو ،'"“«ىتنغي

 ج ِ 122
 ٢ ةيالا رمزلا هرورس
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 اوماسأ ثيح وهللا حرس تُّمَسأو مهوب ةاوعلا عم تأهن دقلو و ه ۔ ع

 . مانأ كاذ [گو ةرا صم اذإف هبابتشب ةرما غلب ام تغلبو

 ديز هتظي يذلا نإ " :وحن ،هريغ إطخ ىلع بطاخملا هيبنتل اضيأ الوصوم هيلإ دنسملاب ىتؤيو
 نود نم نودع اَمَئإ » ىلاعت هلوقك ؤبطاخملا يعأ هسفن ةأطخ ىلع وأ 3" هنزحل حرفي هاخأ

 هلوقو ٠ ه اقزر مكل َنوُكلُمي ل هللا نود نم نودبع نيذلا نإ اكفإ َنوقْلَخَتَو ائانوأ هللا

 [ لماكلا نم ] هلوقكو '"" مُكْلاَمأ دابع ل نو رم نوع يذل نإل ىلاعت

 اوعرصت نأ مهرودص ليلغ ىفشي مكناوخإ مورت نيذلا نإ

 نوصوصخم موق مهو ،مهل اناوخإ مهكاله هيفشي نم مهنظ يف مهئطخ ىلع نيبطاخملا ه
 نإ" :ليق ولو [ينازاتفتلا] ٢١هدعسلا لوقي هبو يل ردابتي ام اذه ،مهؤادعأ مهو ممماوخإ مهوتظ

 نيدلا ماصع لاقو ،نيبطاخملا إطخب احيرصت نكي مل "اوعرصت نأ مهرودص ليلغ يفشي نالف ىنب

 .ناك تقو يأ يفو اوناك اي سانلاب ةوخألا ظ اطخ ىلع هيبنت هنأ رهاظلا :[ ييارفسإلا]
 ال _ ممفونظت :يأ ،لعافلل ينبملا :هانعمو -يئالثلا " ىأر" نم لوعفملل بم( ءاتلا مضب) مهنورئو

 .ملع عمب ( ىأر) نألو :ليق 5( َمضلا) هيف يورملا نأل ؛ملع عم يئالثلا ىأر نم (ءاتلا حتفب)
 نعممب حتفلاب هنوك نم عنام ال :تلق ،كلانه فتنم وهو ةّجحب عقاولل قباطملا مزحلا :ملعلاو

 يف ام وأ دقحلا "مهرودص ليلغ"و مضلا ةياور الإ مكناوخإ منأ ةجح الب نومزحجت وأ ممنونظت

 ةباصالا نع وأ كالهإلا نع ةيانك "اوعرصت"و شطعلا ةرارحب هيبشلا ظيغلا ةرارح نم مهرودص

 . ملعأ هللاو .ثداوحلاب

 باولا قيرط نم وه هيلع ربخلا ءانب نأ ىلإ ةلصلابو هب ةراشإلل الوصوم هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 هلوقك لصألا يف وأ لاحلا يف أدتبم لوصوملا نوكيف ،كلذ ريغ وأ مذلا وأ حدملا وأ باقعلاو
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 رم نوُدْبْعَت نيذلا نإ اكفإ نوّقلَخَتَو ائاموأ هللا نود نم نودعت اَمَتإ ظ ةميركلا ةيآلا -٧١ةيآلا نمزج توبكنعلا 6

 « ًتوُعَحْرث هنإ هل اوُرُكشاو هودبغاو قزرلا هللا دنع اوماق اقزر ْمُكَل نوكلمي ان هللا نو
 اوُبيجَتسِتلَق مُهوُعذاف هكلام ٌداَبع هللا نود رم نوُعذَت يذلا نإ » ةميركلا ةيآلاو - ١٩٤ ةيآلا نم ءزج فارعألا - 127

 « نيقداص ْمُشُك نإ ْمُكَل
. 

  - !28لوطملا رظني 6١٠١:١\} ١٠٢



 َنيذَلا"ىلاعت هلوق يفف 6 ١٢٩ 4 نيرخاد منهج / 7 . ب نوُلُخْذَيَس يتابع نع نوُربكتنسَ نيذلا نإ « لاعت

 امك ،لالذإلاو باقعلا سنج نم رمأ هيلع يبملا ربخلا نأ ىلإ ةراشإ "يتداَبع نَع نوُربَكَتس

 .ملعأ هللاو . "نيرخاَد َمنَهَج . ب نوُلُخْدََس" هلوق ق هب حرص

 قيرط نم هيلع ربخلا ءانب نأ ىلإ هتلص عم الوصوم هيلإ دنسملاب نايتإلاب ةراشإلا لعجت دقو
 ١ لماكلا نم ] :قدزرفلا لوقك ،ربخلا نأشل ميظعتلاب ضيرعتلا ىلإ ةليسو هريغ وأ باونلا

 ٠" لوطأو رَعأ ُهُمئاَعَد كا انل ب ءامسلا َكَمَس يذلا نإ

 سنج نم نوكي هيلع َىتبملا ريخلا نأ ىلإ ةراشإ "ءامسلا كمس يذلا" هيلإ دنسملا لعج يفف

 ءامسلا نب ب يذلا رداقلا انب هنأل كومسلملا ءانبلا اذه ميظعتب ضيرعتو ءانبلاو عفرلا وهو كمسلا

 هيطعي ام ةمظع ىلع لدي ءاطعلا ماقم يف داوخلا ركذ نأ ىرت الأ ،اهعفرو اهمظع ىفخي ال نلا

 يعأ مالكلا ضرع نم هيلا راشم عأ هب ضرعم ميظعتلا اذهو ءاطعلا لصأ ىلع ةلالدلا دعب

 قلطم نمو ركذ مالكلا يف هل سيل نيعم ىلع ةلالدلا ضيرعتلا نأ كلذو كبناج نم

 هنآ هيلإ حيولتلا ديرت ،اليخب هب تبطاخ اذإ "لخبلا حبقأ ام" :كلوق بابلا نم سيلو.ضيرعتلا

 رهاظلا وه اذهو ‘تيب ظفلب هامسو تيبلاب ههبش فرشلا وأ ةبعكلا :تيبلاب قدزرفلا دارأو .ليخب

 ؛تيبلا دامع يهو (لادلا رسكب) ةماعد عمج "تيبلا مئاعد" و ،ةديصقلا يف هبسنو هسفن حدم يف

 ولعو ةزعلا يف اهلثم دمتعت يذلاو لوألا هجولا ىلع اهتحت ةبعكلا هيلع دمتعت ام :مئاعدلاب دارملاف

 مئاعد نم لوطأو ًرعأ دارملاو ،هبسن لاجر وأ هبسن فرش هيلع نب ام :مئاعدلاب دارملا وأ نأشلا

 ليضفتلا مسا وأ ءامسلا نم لوطأو عأ وأ هبطاخي هنال | ريرج اي كتيب مئاعد نم وأ تيب لك

 .ةليوط ةزيزع يأ 3هباب نع ج راخ
 قيرط نم ربخلا ءانب نوك ىلإ ةراشإلا ىلع المعتسم مالكلا اذه نوك يف عازن ال :تلق نإو

 ربخلا ميظعت ةدافإ يف اهل لخدم ال ةراشإلا كلت نأ آلإ ،ربخلا نأش ميظعتب ضيرعتلا ىلعو حدملا

 هباشت ىلع ءانب ةلصلا سفن نم ميظعتلا أشن امنإو ،ميظعتلاب ضيرعتلا ىلإ ةليسو تسيلف الصأ

 ع توربُكتتسي نيذلا نإ ْمُكَل بجمتسأ ينوغذا مكبر لاقو » ةميركلا ةيآلا-٦. ةيآلا نم ءزج رفاغ ةروس ٥!
 4 َنيرخاَد مَتَهَج ب نولخديس يتداّبع
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 نمو قدزرفلل تيبلا هؤانب نوكي كلذك ميظع عنص ءامسلل هعنص نأ امكف دحاولا رثؤملا راثآ
 ءانبلا ميظعتب ضيرعتلا ناكل "ءامسلا كمس نم اتيب انل نب" :تلق ول كنأ ىرت الأ ءاميظع هعم

 لوصوملا سفن نم دافتسملا ميظعتلا :تلق لعاف لب أدتبم هيف هيلإ دنسملا سيلو ،هلاح ىلع ايقاب

 .اذه يف وه امنإ مالكلاو ،ةروكذملا ةراشإلاب لسوتلا ىلع جاتحي ةلصلاو

 ال هنإف ،هيلإ جاتحي الف لوصوملاو ةلصلا عومجب وأ مالكلا عومجب هيلع لولدملا ميظعتلا امأو

 ةلصلا عومجب وأ مالكلا اذه عومجب ةدافإو ريشملا رخأتل "ءامسلا كمس نم اتيب انل نب" يف ةراشإ

 نم ربخلا نأ ىلإ ةراشإلا ببسب ربخلا نأش ميظعت مهف قدزرفلا تيب يفف ؛رهاظلا وهو لوصوملاو

 هللاو .ميظعتلا توفيف ،عيضولا ءانبلا سنج نم ربخلا نأ لمتحال هالول ذإ ،عيفرلا ءانبلا سنج

 .ملعأ

 باوثلا قيرط نم ربخلا ءانب نأ ىلإ هتلص عم الوصوم هيلإ دنسملاب نايتإلاب ةراشإلا لعجت دقو
 ْمُه اوئاك اَبيَعش اوبذك َنيذَلال ىلاعت هلوقك ربخلا ريغ نأش ميظعتب ضيرعتلا ىلإ ةليسو هريغ وأ
 ينلا بيذكت نأل { نارسخلاو ةبيخلا سنج نم هيلع ّيبملا ربخلا نأ ىلإ ةراشإ هيفف '""« َنيرساَحْلا
 هبيذكت ناك ثيح ‘بيعش نأشل ميظعت ةراشإلا هذه يفو { رشلا الإ بجوي الو كلذ بحي

 .ملعأ هللاو .نيرادلا يف نارسخلا بجوي

 ضيرعتلا ىلإ ةليسو ةراشإلا كلت لعحتو ،ةروكذملا ةراشإلل الوصوم هيلإ دنسملاب ىتؤي امكو

 نإ " :وحن ربخلا نأشل ةناهإلا ىلإ ةليسو لعجتو ،اهل الوصوم هب ىتؤي كلذك ربخلا نأشل ميظعتلاب
 وأ هيف فنص دق هقفلا] ةفرعم نسحي ال يذلا :كلوقف " هيف فنص دق هقفلا ةفرعم نسحي ال يذلا

 هنأل ؛هفينصت ةناهإب ضيرعتلا ىلإ ةليسو ةراشإلا هذهو .هقفلا ةلماعم ىلع مالكلاو 5[هريغ نأشل

 ةراشإلا كلت لعجت دقو .حيبق ءيش لهجلا ىلع ّيبملاو ،هيف هفينصت نسحي ال ائيش نسحي ال نم

 احيبق ارمأ هعابتا ناك امل "رساخ ناطيشلا عبتي يذلا نإ" :وحن ربخلا ريغ نأشب ةناهإلا ىلإ ةليسو

 رظنلا عطق عم هعابتا حبقب ملعلا نم هتناهإ ملعت هنأ هيفو ۔ ضعب لثم اذك _ حيبق هعبتم نأ ملع

 هب لصحت امم متأ هئناهإ ربخلا سنج ىلإ ةراشإلا ةطساوب لعجت هنأب :بيجأو .ربخلا سنج نع

 . و ُ . م . ٥8, ۔ه ۔ ه ح ‘ - وهم و ص 3 ُ . ٦ - - ح ۔ - ٠ ١!
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 ديزي نب ةدبع يأ ]:هلوقك جراخلا يف ربخلا قيقحت ىلإ ةليسو ةراشإلا كلت لعجت دقو .الوأ

 [طيسبلا نم] :[بيبطلا

 "١٢ لوُغ اهدو تَلاَع دنجلا ةفوكب ةَرجاهُم اتيب تبرض ىلا نإ
 ةماقإلا عم لصحأ ءاوس ةماقإلا نع ةيانك "تيبلا برض"و آنعم فسأت اظفل ربخ "تيبلا"

 رتتسملا نم لاح (ميخلا رسكب) "ةرجاهم"و لصح مل مأ كلذ وحنب وأ هداتوأ برضب تيبلا ءانب

 يف ةنراقم هب ىمست امم يكحملا عملا ةبحاصم نكلو ،ةردقم الو ةنراقم ال ةّيكحم "تبرض" يق
 "ةفوكلا"و ،هيلإ رمتسم "تيبلا برض" ىلع مدقتم "رجهلا" نأ كلذو ،لاحلا ءامسأ حالطصا

 .اهيف ىرسك دنج ةماقإل "دنجلل" تفيضأو ،قارعلا يف ةرصبلا عم روهشملا دلبلا (فاكلا ًمضب)
 برعلا هثنؤت لوغلاو - ؛"لوغ" هلعافو ©تكلهأ :"تلاغ"و ،"تبرضب" قلعتم "ىف" نيعممب (ءابلا)

 ءارحص نع ةأرملا عاطقنا يفف .هتلازإ :6بحلا كالهإاو ،َابحلا :٠دولااو ،كلهلملا رمألا :هانعمو

 ةبحلا لاوز سنج نم ربخلا نأ ىلإ ةراشإ اهيف اهتيب برضو دنجلا ةفوك ىلإ اهل بحملا يبارعألا
 قيرط ىلع سيلو هلاوز ىلع ناهرب هنأك تح ،عماسلا نهذ يف هلاوزل ريرقتو بحلا لاوزب قيقحتو

 عمو " ةفوكلا ىلإ رجامت مل و يعم تتبثل اهبح تبث ول " :لوقي نأ لثم كداتعملا ناهربلا

 لاوزل ةلع :6ةرجاهملا٬و ،اهنع ةفوكلا رايتخاو يبارعألا ءارحص نع امباهذ قلطم :٠امترجاهم

 ضب نارجه هل امنارجه اهانعم نإ :ليق نإو ،نانثا ناناهربف سكعلاب وأ امناهرب لصحيف ةبحلا

 اهنأب ربخي نأ نكمي دقف ،اهّبح لاوزب ربخي نأ كلذ نم مزلي ال ذإ ؛اضيأ ةراشإلا باب نم ناك

 بحلا لاوزب ربخي هنأب مزحلا ال هيلإ راشملا ربخلا نعمي مزحلا هيف لاح لك ىلعو .هتح ىلإ تبات

 .مهفاف

 "ءامسلا ميظعلا هللا عفر" يف سيل هنأل "تيبلا كمس يذلا نإ" قدزرفلا لوق يف اذه سيلو

 ةراشإلا نإف ربخلا قيقحتو ةروكذملا ةراشإلا نيب قرفلا رهظف ،ةداع الو القع اتيب مهل هئانبل قيقحت

 يمرضخم نم لحف رعاشوه تيبلا اذه بحاص ١٠٢:١. لّوطملاو ٤ حاضيإلا و ٨٧ حاتفملاو ١٢٦ تايلضفملا رظني 34

 .اهريغو نئادملاب نرقم نب نامعنلاو ةثراح نب ىتثملا عم سرفلا لاتقو حوتفلا دهش ،اعاجش ناك مالسإلاو ةيلهاجلا

 هتكلو " دحاو كله هكله سيق ناك امو ):ةريهشلا ةيثرلا بحاص وهو رعش هلو ،ةدوهشم راثآ كلذ يف هل تناكو

 ( امًدمق موق ناينب
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 الأ ،هانعمل تابثإ قيقحتلاو ،هب حرصي نأ ىلإ هيف كشلاو هراكنإ ناكمإ عم ربخلا سنجب راعشإ

 تدحو ربخلا قيقحت دجو املكو بحلا لاوز ق داتعم رجهلا عم ةفوكلاب تيبلا برض نأ ىرت

 .قلطم صوصخ و مومع امهنيب ليقف سكع الو ةراشإلا كلت
 يف هيبذكم ىلإ نارسخلا ةبسن وه هيلإ هب لّسوتيو بيعش ميظعت هنم دافتسي يذلا :تلق نإو

 نم ناطيشلا ةناهإو ،هيف فنصي امب فنصملا ةفرعم مدع نم دافتسم فينصتلا ةناهإو .ةيآلا

 ميظعتلا :تلق نارجه عم تيبلا برض نم ةبحملا لاوز قيقحتو _نيلاثملا يف _هعبتي نم نارسخ

 تح باقعلا سنج نم ربخلا نأ ىلإ ةراشإلا ببسب نوكي امنإ ةلصلاو لوصوملا نم دافتسملا

 . ملعأ هللاو .قيقحتلاو ةناهإلا يف اذه لثمو ،اميظع وه نوكيف احيبق هبيذكت نوكي

 ةراشإ مسا هداريإب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 لمكأ هزيمتل لاق نمو ضارغألا نم ضرغل الماك امم هامسم نيعتيل ةراشإ مسا هب ىتؤي

 ةفاضإ نم وهو «الماك هانعم نوكيف هباب نع اجراخ ليضفت مسا همالك يف لمكأ لعلف زييمت
 امم فراعملا نم هتحت ام ىلإ ةبسنلاب زييمت لمكأ :دارملا نوكيف هباب ىلع ىقبي وأ ©تفوصوملل ةفصلا

 حيحصلا ريغ هريغ نم ةفرعم دشأ ةراشإلا مسا نوك نأل ؛هقوف وه ام ىلإ ةبسنلاب ال ماقملا هعسي

 زييمتلا يف لمكأ ةيسح ةراشإ هيف نأ ثيح نم هنإف هوجولا ضعب نم لمكأ هنأ :دارملا نوكي وأ

 هجو نم هنم لمكأ هريغ ناك اذإ :لاقي الو رخآ هجو نم هنم لمكأ هريغ ناك نإو ،هريغ نم

 لب هيف ةتكنلا راصحنا ضرغلا سيل ذإ ‘كلذ رضي ال لوقن انأل ؛هب ةتكنلا هذه صتخت الف رحآ

 .اضيأ هريغب تلصح ولو ،هب اهفوصح
 نوكيو ،عماسلاو ملكتملل ارصبم هيلإ راشملا نوكي نأ اولاق اميف ةراشإلا مسا يف لصألاو

 ىلإ تناكأ ءاوس زاح ىلاعت همالك يف ةراشإلا مسا لامعتساف ؛اهريغ وأ هديب ةيسح ةراشإ ملكتملا

 ةيئزحلاو ،لولحلاو زيحتلاو ،حراوخحلاو ةيسحلا ةراشإلا نع ىلاعت ههزنتل هريغ ىلإ مأ رصبملا
 لقعلاب [......] هتبيغل رصبي مل و رصيي امن ناكأ ءاوس رصبملا ريغ يف هلامعتسا كلذكو .ةيلكلاو

 ىلإ رصبملا ريغ سحلاو لعفلاب رصبملا ةلزنم هليزنت ىلإ جاتحي تارصبملا نم لعفلاب رصبملا ريغب

 ديسلا لوق نم ىلوأ اذهو ،لعفلاب رصبملا مث سحلاب هليوأت ىلإ لوقعملاو لعفلاب رصبملاب هليوأت

 دهاشملا ةلزنم هليزنت مث سحملا ةلزنم هليزنت نيليوأت ىلإ جاتحي سحملا ريغ نادنسلا :[فيرشلا]
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 ةراشإلا مسا نأ :يدنع يذلاو .دهاشلا ةلزنم هليزنت وهو ،دحاو ليوأت ىلإ دهاشملا ريغ سحاو

 :وحنب ةيسح ةراشإ هعم راشي نأ هعضو نم سيل نكل اولاق امك هريغ يف زاجب سحملا يف ةقيقح

 [طيسبلا نم] :[يمورلا نبا] رعاشلا لوق زيمت لماك هيلإ راشملا رّيمتيل ةراشإلا لاثمو . "دي"
 '""ملسلاو لاضلا نيب نابيش لسن نم هنساحم ىف ادرف رقصلا وبأ اذه

 لاح وأ هبسح نايب دعب هبسنل نايب ناث ربخ "لسن نم"و هربخ "رقصلا وبأ"و ادتبم "اذه"

 "لسن نم"و ،نايب فطع "رقصلا وبأ" وأ ،"ادرف" يف رتتسملا نم لاح وأ ،"ادرف" ىلوألاو {ةيناث
 توبث يضتقملا حدملا ماقم بساني ال هنأل "مهنم ازاتمم ىعم ىلع "ادرفب" هقيلعت زوجي الو ،ربخ

 نأ راهتشا ءاعدا ىلع مالكلا نيي هنأ الإ طقف نابيش لسن ال ةئاك سانلا ىلإ سايقلاب هب درفلا

 :وهو ‘برعلا لئابق نم ةليبق نابيشو ،دلولا لسنلاو _ نساحملا يف مهاوس نمع زاتمم نابيش لسن
 -انايب وأ اربخ "وبأ" لعُج ءاوس اهبحاصل دكؤم "رقصلا وبأ" نم لاح "ادرف"و - ةبلعث نب نابيش

 نيعم هيف لماعلاف ؛هبنأ نعم يف هيبنتلا "اه"و ،ريشأ نعم يف ةراشإلا مسا نأل "اذه" نم لاح وأ

 امهيف امل هيبنتلا فرح وأ ةراشإلا مسا لماعلا :ليقو ،هيبنتلا فرح يف وأ ةراشإلا مسا يف لعفلا

 ىنعمل لوعفم نيعملا يف ربخلا نأل اهبحاص لماع ريغ لاحلا لماع نوك مزلي الو .لعفلا عم نم
 نم لاح :ليقو .ليق امك نابيش نم ال لسن نم لاح فوذحم قلعتم "نيب"و "اه" نعمل وأ "اذ"

 اضيأ (مًاللا فيفختب) اهعمج مسا وأ ةلاض عمج (ماللا فيفختب) "لاضلا"و "رقصلا وبأ"

 ةاضعلا ةرجش :"ةملسلا"و ،اهعمج مسا وأ ةملس عمج "ملسلا"و ،يربلا ردسلا ةرجش :"ةلاضلا"و

 هل درفم ال ليقو سايقلا فالخ ىلع نسح عمج "نساحملا"و ،ميظع كوش امهل ةرجش لك يهو

 يف رعلا دقف نأل-ودبلا لهأ نم هنأب حودمملا ميظعلا ردصم مسا (ميملا حتفب) نسحم عمج ليقو
 يف اوماقأو اهوكرت ول ذإ ؛ةيدابلاب مهتماقإ يف مهتحاصف لامكو ،مهتحاصفب مهّرع نأل -رتضحلا

 نم تيبلا اذه 0١٩٩٤/١ ٢٥٤:٢. ط ‘توريب ةيملعلا بتكلا راد نسح دمحنأ :حت يمورلا نيا ناويدلا رظني - . . . , 133

 :ةيتآلا ةياورلاب نودم وهو ( .. .سمشلا هنأك ):علطملا تاذ هتديصق

 ملسلاو حلطلا نيب نابيش نبا وهو هنساحم يف ادرف رقصلا وبأ اذه
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 لخيف "مهمالك طلتخيف ،مجاعأ مهيف نيذلا رضحلا لهأ نيبو مهنيب طالتخالا عقو رضحلا

 .مهّرع دقفيف «مهتحاصفب

 فالخب مهتقشمو ماكحلا لذ مهلاني رضحلا لهأ نإ :ليق ام اذه لبق همهفأ تنك يذلاو

 يداني اميظع وأ اريقح اريبك وأ اريغص ايبارعأ ىرت ؛سفنلا ةّرع مهيف نآلا ىلإ ةيدابلاو ،ةيدابلا

 هبشأ ام وأ ،يدّيس اي الو ،نالف يمع اي الو ،نالف ابأ اي :لوقي نأ نود ،نالف اي :دلبلا خيش

 . ملعأ هللاو .كلذ

 ،سوسححلا الإ كردي ال ناك عماسلا ةوابغب ضيرعتلل اضيأ ةراشإلا مسا هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 !ليوطلا نم ]:قدزرفلا لوقك
 ١٣٤ عماَحْل ُريرَج اي اننعَمَج اذإ مهلثم ينئجف 3يئابآ كوأ

 امب ضيرعتلا :هدارمو ،ريرج ةوابغب ضيرعت هيف نكي مل يئابآ نالفو نالفو نالف لاق ول هنإف

 3َدانت مل ام بطاخملا كنأ فرعت ال :لاقي وأ ،ءادنلا ةغيصب "ريرج اي" هلوق يف هل اب ضرع امك

 ايدانم بيجت الو ،ىةدانت تح بطاخملا كنأ فرعت ال :ليق هنأكف ،ديعبلل اي :انلق نإ اميسالو

 ذح ىلع زيجعتلل " ىىئجف " يف رمألاو.اديعب لازت الو كتدالبل دعبلا ةغيصب هؤادن نوكي ح

 :يأ ،مهبقانم يف مهلنمب نايتإلا ىلع ردقت ال :يأ ١٣٥ هلثم نم ةر وُسب اوئأفل ىلاعت هلوق

 نع ديعب هنأ ىلإ ةراشإ "عماجلا" ركذو ؛راختفالل عماجملا انتعمج اذإ كئابآ نم مهلثم يل ركذاف

 . ملعأ هللاو . ءاش ام ىعال قحلاب نودهاشلا رثكي مل ول تح ادج ةرباكم فاصنالا

 ملكتملا رظني طسوتلا وأ دعبلا وأ برقلا يف هامسم لاح نايبل ةراشإ مسا هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 راتخيف ،6"كلذ.و ٠كاذمو ءاذك هديفي امب ربعيف دعب وأ طسوت وأ برق نم لاحلا ىضتقم لإ

 3اديز يئاملا نوكي نأ لثم هامسم قلطم ىلع ةلالدلا يف كيرش رخآ ظفل ىلع هصوصخب هظفل

 ©كلذ تدفأل "كاذ وأ اذ ماق" :تلق اذإو ‘هطّسوت وأ هدعب وأ هبرق ال مل "ديز ماق" :تلق ولف

 ملعلا همساب ءيشلا نع ريبعتلا كرتي هنأ نفلا اذه يفو .بيرقلل الثم" اذ" نأ وحنلا يف ركذيف
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 هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلَع اتلَرَت اًمم بير يف مك نإَو » ةميركلا ةيآلا - ٢٢ ةيآلا نم ءزج ةرقبلا !5 ٥ ٠ ُ َ م وم ِ 7 ء م . ٠  ٥ م - -
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 1 نيقداص متنك نإ هللا نو نم مكءاذُهش اوعداو
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 ركذ نمو ،هطسوت وأ هدعب وأ هبرقب مالعإلل ةراشإلاب ريبعتلا ىلإ كلذ ريغو لوصوملا مسالابو

 هرخأ نمو ،[ديعبلا مث طسوتملا مث بيرقلا يضتقي يذلا يعيبطلا] بيترتلا ىعار دعبلا لبق طسوتلا

 .اعم ديعبلاو بيرقلا روصت دعب الإ روصتي ال طسوتلا نأ ىعار

 وند نع ةرابع ذئنيح برقلا نإف ؛برقلاب هيلإ راشملا ريقحتل ةراشإ مسا هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 جايتحاف ةجرد فرشأو اردق ىلعأ ناك املك صخشلا نأ ههجوو ،هتجرد ةلافسو هتبتر

 رهاظ ليلد اهنع ءانغتسالاو طئاسولا عافتراف ،ةداعو افرع دشأو رثكأ طئاسولا ىلإ هيلإ لوصولا

 قلطي دق برقلاو .هيلإ راشملا طاطحنا ىلع ءانب ريقحتلل برقلا ةراشإ حولصو ،هردق وند ىلع
 لوقعملا رمألل ءارجإ " ةمهلا بيرق لحلا بيرق نالف " :لاقيف ،َلحملا ةءاندو ةبترملا برق ىلع

 نيب اعقاو لوانتلا لهس لوصولا بيرق نوكي لب ،سانلا نع عتنمي ال ريقحلا رمألاو ،َسحلا ىرجف
 يذَلا اَذَمَأل ىلاعت هلوقك كام هجوب همزلتستو يياكملا برقلا بسانت ةراقحلاف مهلجرأو مهيديأ

 لوسر ىلإ لهج وبأ راشأ "" انوُسَر هللا ثعب ; يذل اذهأ ىلاعت هلوقو . 7 ٤ ٦"
` 

 ةطلانع ىلع ءانب ميظعتلل دعبلا ةراشإ حولصو دعبلاب هميظعتل ةراشإ مسا هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 يف جاتحي هنأل ،ةفاسملا دعب ةلزنم لزني نأشلا ولعو رضاح وهف اهنع بيغي ال هنإف ؛سفنلا

 عفرو هردق ةلالجل مهنع دعبيو سانلا ىلع عنتمي ميظعلا رمألاو ،طئاسولا ةرثك ىلإ هيلإ لوصولا

 نأ امك ،ناكملا دعبلا ةراشإب هنع ربعيف ام هجوب همزلتسيو ناكملا دعبلا هبساني ميظعلاف ،هنأش

 يلقعلا رمألل ءارجإ " ةّممحلا ديعب لحملا ديعب نالاف " :لاقيف ،ةبترملا لعب ىلع قلطي دق هسفن دعبلا

 اهيبشت ةراعتسالاب زاجب يلقعلا برقلا وأ يلقعلا دعبلا يف ةراشإلا مسا لامعتساو نسحلا ىرج

 مزلتست ةراقحلا نأل لسرملا زاحلا قيرطب وأ بتارملا توافت يف يسحلا برقلا وأ يسحلا دعبلاب

 . 7 . . ّ ,7 7 ؛ا 99 . ك ٤ و 2 ۔ ٠. ].,۔۔ < ,ص - .
 مكَتَملآ ركذي يذلا اذهأ اوزه الإ كنوذحختي نإ اورفك نيذلا ك ار اذإو « ةميركلا ةيالا - ٦٢نم زح ءايبنألا -

 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ َ ۔ رو.,۔. ه ء ۔ه ٠ . ه و ۔

 «نورفاك مه نمحرلا ركذي ْمُهَو
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 اليزنت " هيف َبييَر ال باتكلا َكلَذ ٭ ملال ىلاعت هلوقك هدعب مزلتست ةماخفلاو ناكملا برق

 . .ملعأ هللاو . ةفاسملا دعب ةلزنم هنأش ةعفرو هتجرد مظعل

 كلذ" بيرقلا ناسنإلا يف لاقي امك ،دعبلاب هيلإ راشملا ريقحتل ةراشإ مسا هيلإ دنسمملاب ىتؤيو

 ةلزنم باطخلاو روضحلل هحولص مدعل اليزنت لاسرإلا وأ يراعتسالا زاجلا ىلع "اذك لعف نيعللا

 دعبلا ةراقحلا تبسانف سفنلا هيلإ تفتلت ال نأ هنأش نمو ،دعبي ريقحلا ءيشلا نأل وأ ةفاسملا دعب

 هقاقحتسا لزني نأب برقلاب ميخفتلا دصقي دق هنأ كلذ نم _ ريبخ تنأو _ هتمزلتساو يناكملا

 .ةفاسملا ديعب وهو برقلا ةراشإ مساب هنع ربعيف ڵباطخلاو روضحلا ناكمل هبرق ةلزنمو روضحلل

 بلطتو ةّسلا هيلإ هجوتت نأ ميظعلا نأش نمو ، ا" اًنطاب اَدَه تقَلَخ اَم انبرل ىلاعت هلوقك

 ابيع وأ نيعم رصبلا سح نع بئاغ لكل حلصت دعبلا ةراشإ مساو .هيلإ لوصولاو هنم برقلا
 3هنم م لول كلذ ييَرسف "اذك" :لجرلا كلذ لاقف "لجر ينءاج" :وحن مهدنع ز زاجلا ليبس ىلع

 هلوقو .ابيرق مدقتملا لثملا برض ىلإ راشأ ' مهلا سال هللا برض هي كلذكف :وحنو

 ج اذإ ظفللاو ‘بئاغ رصبلاب كردي ال ام هنأ :يدنع كلذ هجوو .أ ''«ئباتكلا :ن

 نم غرف دقو 6هب طقلتلا لاح يف لإ هل روضح ال هلأل ؛بئاغ وهف ةرضحلاب سيلف هيلإ ريش
 ءيشلاك هلك ربتعا نإ ارضاح دع همالك ىلإ ريشي رخآو ملكتي ملكتم ناك ولف ، هب ظّلتلا

 كلذ يف زوجيو & ديعبلاب ريشي هنإف هب ملكت ام ضعب ىلإ هسفن ملكتلل ريشي نأ امأو { دحاولا

 مسا نأ :يدنع رهاظلاو .هطتسوت وأ هب قطنلا ىضم برقل ارابتعا طسوتملاو بيرقلاب هلك
 ،طّسوتلاو دعبلاو برقلا يف ةقيقح فرح قاحلإب الإ دعبلا وأ طسوتلا ىلع لدي ال يذلا ةراشإلا

 ديرأ اذإو ،دّرجتلا دنع هيلع لمح لصألا وه برقلا ناك ان نكلو .ةثالثل ايلك اعضو عضو ذإ

 ركذملا درفملل ةقيقح عضو (فاكلاف) ؛( مال)و (فاك) نم هيلع لدي ام قحلأ طسوتلا وأ دعبلا

 4 يقسلل ىدُه هيف بێَر ا باتكلا كلد ٭ ملا » ناتميركلا ناتيآلا- ٢ نم ءزجو ١ ةرقبلا !5
 قلخ يف َنوُرُكَفَتَيَو ْمهيوُنُج ىلَعَو اَدوُعَفَو اماق ةللا نوركذي نيذلا ) ةميركلا ةيآلا - ١٩١ نم ءزج نارمع لآ !9

 } رال َباَذَع انق َكَناَحْبُس اًنطاب اذه تقلح ام انير ضزرألاو تاَواَمَّسلا
 مر نم َقَحْلا اوعبتا اونمآ نيذلا نأو لطابلا اوعبتا اوُرَمَك َنيذل ناب كلد ( ةميركلا ةيآلا - ٣ نم ءزج دمحم 0٥!

 ) مهلام سال هللا برضي كلذك
 > هيف بير آ باتكلا كلذ ( ةميركلا ةيآلا ٢ نم ءزج ةرقبلا _141
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 " هللا مكمركأ "و " هللا امكمركأ" :وحن (هريغو ميم) نم هيلع لدي ام قحلأ هريغ ديرأ اذإف 3هريغو
 ماللاو فاكلا تقحلا اذإف " هللا كمركأ " :وحن ثنؤملا باطخ يف ةرسكلاب اهتحتف تلدبأو

 يف وه امنإ زّوجتلاف ديعبلا وأ بيرقلل لمعتسا امو فاكلا وأ طسوتملل وأ بيرقلل لمعتساو
 .ملعأ هللاو ،هفرح ريغب كلذ [......] زاجلا وأ ةّيعبتلا ةراعتسالا ىلع فرحلا

 ةراشإلا مسا دعب ءيجي امب قيقح هيلإ راشملا نأ ىلع هيبنتلل ةراشإ مسا هيلإ دنسملاب ىتؤيو

 بێتْلاب َنوُئمؤُي َنيذلازلىلاعت هلوقك ،هدعب وأ هلبق تركذ فاصوأل وأ نيفصول وأ فصول
 م

 ۔ ,,ه ه , ه ,۔۔ ۔ ٥, , ه ,. - . 2 4 . ه ۔ ۔ ,2 7 م و ه ىو . و ه و 2 م م

 كلبق نم لزنا اَمَو كيلإ لرئأ اَمب نونمؤي نيذلاو ٭ نوقفني مهاَنقَرَر اًممَو ةالصلا نوُميقيو
 هيلإ راشملا "٢ « ٭ نوُحلفُملا مُه كئلوأو مهبر نم ىده ىلع كعلوأ ٭ نونقوي مه ةَرحخآلابو ا١ ١٤٢ ه 2۔ ٠.٥٠, ٨ همد ۔ , ح ث ه ك ه .و 2ة۔ ۔, ح ه وج ب و م ه ء ذ۔ ۔ ٠ ۔

 ةالصلا ماقإو بيغلاب ناميإلا :يه ةددعتم فاصوأب فصو دقو "بقلاب نونمؤي َنيذَلا وه

 ىمسم ىلإ هب ريشأ. يذلا ةراشإلا مساو .ةرخآلاب ناميإلاو ،اهلك هللا بتكب ناميإلاو ،قافنإلاو
 نم هدعب امب اولهأت مهيلإ راشملا نأ ىلع لديل هيلإ ادنسم هب ءيج "كئلوأ" ظفل وه "نيذلا"

 ؛ نيعضوملا يف "كئلوأ" ليثمتلا طحمو ،هدعب امو بيغلاب ناميإلاب مهفاصتا لجأل حالفإلاو ىدهلا

 و "ديز لماكلا لضافلا ينءاج" : كلوق كلذ نمو ،دحاو هيلإ راشملا نكل نالاثم ةيآلا يفف

 وه يذلا هيلإ راشملا لبقو ةراشإلا مسا لبق لامكلاو لضفلا تركذ دقف "ماركإلا قحتسي اذه"

 مسا لبق تركذ اذإ امل لماش "هلبق تركذ" :يلوق نإف ،ماركإلا قحتسا امهبو ديز ىمسم
 .ةيآلا يف امك هيلإ راشملا لبقو هلبق وأ ،ةيآلا يف امك هيلإ راشملا دعبو ةراشإلا

 ال نيقتملل تعن "نيذلا" ناك اذإف ،هيلإ ادنسم وأ ادتبم نوكي نأ هيلإ راشملا يف طرتشي الو

 نأكف ؛تافصلا كلتب فوصوملا ىلإ ةراشإلا نأ ىفخي ال هنإ مث ،نيقتلا ىمسم هيلإ راشملاف أدتبم

 . ىلإ ةظحالم هيف ةراشإلا مسا نأ كلذو ،ربخلل ةلع تافصلا كلت نأ دافتسيف قتشملا قلعم ربخلا

 وهو ءاج حلاصلا ديزف"تاذلل ظحالم نإف ريمضلا فالخب ،امتافص نم اهعم ركذ امو تاذلا

 حلاصلا ديز" و مركي حالصلاب هنع ربخم وه يذلا "ديز" و "ءاج حلاصلا ديز" نعم يف "مركي

 .ملعأ هللاو ."ءاج حالصلا فصتملا ديز" و "ءاج حلاصلا ديز" نعم يف مركي كلذو "ءاج مركي
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 فيرعتلا ةادأب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 اهفيرعت ديزي ةيدهعلا فيرعتلا ةادأو ،جراخلا يف دوهعم ىلإ ةراشإلل امب فرعي هيلإ دنسملا

 دارملاو {ةقيقحلل لا "لأ"ىلع مالكلا لوطلو ،اهتمدق كلذلو ،ةقيقحلل لا ةادألا فيرعت ىلع

 ريبعت ةلباقم يف اهعوقول ةيدوهعملا يف ةلماكلا يهو ،ةقيقحلا دارفأ نم ةدوهعملا ةصحلا :دوهعملاب

 .ةقيقحلا

 دوهعملاو درفلاو ةصحلاو ءاضيأ ةيسنخلا فيرعتلا ةادأب ققحتيف دوهعملا ىلإ ةراشإلا قلطم امأو

 نم اهيلإ مضني امو ةيلكلا ةعيبطلا نم بكرملا :وه قطنملا حالطصا يف " درفلا"و دحاو نيعمب

 ،صخخشتلا وهو جراخ وه ديقب ةديقم اهنإ ثيح نم ةعيبطلا :يه " ةصحلا"و ،صّخشتلا

 وهف ةقيقحلا لباقي ام :هب داري انه " درفلا" نأ ملعاو .بطاخملاو ملكتملا نيب وه امنإ " دهعلا"و

 وأ نالجر وأ لجر ءاج" :لاقي نأ لثم ،ادعاصف نيعونبو ع ونبو ادعاصف نينثابو دحاوب قداص

 ريبعتلاو كلذ "ةصحلاب" دارملا نأ امك 5" لاجرلا وأ نيلجرلا وأ لجرلا مركأ " :لوقتف " لاجر

 كاردإلا:ةغل " دهعلا"و ،يأرلا ئدابل دحاولا صخشلا موصخ هنم ردابتي درفلا نأل ؛رهظأ ام

 ركذ لب ،هدحو بلقلا يف سيل هنأل ايجراخ يمسو نيعملا وه دوهعملاف ،نييعتلا وهو همزال دارملاو
 ءاج " :هظفلب هلاثم هظفل ريغب وأ يدهعلا فيرعتلا يف هب ركذ يذلا هظفلب مالكلا يف لبق اضيأ

 " لجرلا مركأف ديز ءاج " و " دبعلا مركأف مالغ ءاج " :هظفل ريغب هلاثمو ،"لجرلا مركأف لجر

 ذإ دوهعم وه دعب فّرعملاب دارملا نأ ىلع ،ةنيرق ال دهعلا لامعتسا ةحص يف طرش هركذ مدقتو
 هلوق هظفل ريغب دهعلا نم :ليق ،هيف فيرعتلا لامك عم ازاحجب هيف فرعملا لامعتسا نوكي نأ مزلي

 '‘"(ىقنالاك ركلا ستول (ىلاعت هلوق ىلر « اررَحُم يطب يف ام كل تدك ينإ برل ىلاعت
 نورذني اوناك ذإ "ينيطب ي ام" : اهلوقب هنع تربعو اهنطب ق ه هتمهوت ام وه ركذلا نأ ىلع
 يعأ ركذلا نع ةيوغل ةيانك نطب يف امف اركذ ناك نأ ،نطبلا يف ام سدقملا تيب ةمدخل نورّرحيو

 ام مزال هب دارملا ظفللا اهنأ ىلع ةيحالطصا ةيانك :اضيأ ليقو ركذ ظفل ىلع هب حرصت مل هنأ

 يتم لبق ارَرَحُم ينطب يف اَم كَل ترذن يئإ بَر نارمع ةأرما تلاق ناتميركلا ناتيآلا ٢٦ . ح ٥ نارمع لآ !3 © س 2 ,ء ۔ مر © . . .۔ ۔ ,.؟ . . ۔ ۔ ۔ ,ه &.. ه 7-`_ . .., _ ج
 ِ م ّ . 7 . 8 \۔ ۔ .ى . ه 7 -. م م م ه ٥ ,2 .۔ه۔۔ ۔ َ [ ٥ ّ م , ك

 ىفنألاك ركذلا َسْئَلَو تَعَضَو امب ملعأ ةللاو ىفنأ اَهَْضَو يئإ بَر تلاق اَهْتَعَضَو املف “ مُميلَعلا عيمسلا تنأ كنإ
 ٠ ) ٨ث[١- ١ ] ¡,۔۔=“؟۔ ۔,١ , .7 7- 7
 4 ميجرلا ناطيشلا نم اَهتيرذو كب اهيأ ينإو ميرم اهتيمس ينإو

 ١٢ ١



 دهعلا نأ ىفخي الو ،ةبسن الو ةفص امب بلطي مل ةيانك وهف ررحملل مزال ركذلا نأل 5هل عضو

 عم وأ انيع رضاحلا ريغ يف لمعتسملا ةراشإلا مساو :'"“يضرلا لاق .بئاغلا ريمضو يجراخلا

 قبس ام ظفل ىلع تلخد هيف فيرعتلا ةادأف ىثنألا امأو ، ركذ مدقت ىلإ جايتحالا يف تايوتسم

 ريكنتلاو فيرعتلا تكن يف ءاوس تالضفلاو هيلإ دنسملاو دنسملا مكح نكلو هيلإ ادنسم سيلو

 ىثنألا يف حصي اذكو ،دهعلل ال ةقيقحلل ركذلا يف فيرعتلا ةادأ نأ :يدنع يذلاو . امهريغو

 ؟ىشنألاك سيل ركذلا اذه نإ :لوقت فيكف ،اركذ اهنينج سيل هنأ ىننألا ةدالو دعب ققحت دق هنأل

 نكلو ،ىثنألاك موهوملا ركذلا سيل :كلوق فعض اضيأ ىفخي الو \دوجوم ريغ ركذ ىلإ ريشتو

 اهيف ةادألا نوكت نأ زوجيو ،دهعلل ىننألا يفو ةقيقحلل ركذلا يف فيرعتلا ةادأ لعج نم عنام ال

 [ملكتب] ملع ام وهو ،يريدقتلا دهعلا هل لاقيو ملعت نهذب ىلاعت هللا فصوي الو "يهذلا دهعلل

 لوخدم ركذ هيف مدقت ام وهو يقيقحلا دهعلل لباقم وهو ركذ مدقت الب ملكتملاو بطاخملا

 .هظفل ريغب وأ هظفلب ةادألا

 اهنطب يف موهوم صوصخم ركذ "يطب يف ام"ب ديرأ انهو ،دحاو رخأتملاو مدقتملاب دارملاو
 .موهوملا هبسان ولو اينهذ ناكف ءهنيعب موهوملا كلذ ريغ "ركذلا سيلو" يف "رَكذلا"_ب ديرأو

 اهيآ اي" :وحن مهضعب دنع يجراخلا دهعلا نمو &،هركذ رابتعاب ال اهبلط رابتعاب هنّيعتل يهذ هدهعف
 هركذ هيف مدقت ام وهف "يأ" ظفلو "اذه" ظفلب لبق لجرلا ركذ مدقتل " لجرلا اذه " و " لجرلا

 ظفلب اروكذم ناك ثيح اينهذ يروضحلا دعي الو ،يروضحلا دهعلل :يضرلا لاقو.رخآ ظفلب

 ةتسلا ظفل الب يروضحلا ناك اذإو ،© اذه» ظفل وأ »اهيأ» ظفلب ركذ انهو ،هظفلب وأ هظفل ريغ

 لاقو .لوألا روهشملاو ظفلب لبق ركذي مل هنأل يهذ ليقو سح روضحب هنأل يجراخ ليقف

 اعفد ةقيقحلا نايبل "لجرلا اذه"و "لجرلا اهيآ اي" :وحن يف ةادألا نإ :[نيبارفسإلا] نيدلا ماصع

 .مان ارضاح الجر ديرت "لجرلا مان" :كلوق وحن يروضح وأ يجراخ دهعلا نأ ررقتو ،سابتلالل

 هل ‘ناتسربط ىف نيروهشملا ةيبرعلا ءاملع دحأ ( ه ٦٨٦ _) يدابارتسالا يضرلا نسحلا نب دمحم نيدلا مجن وه - 144

 ةنازخ و ٤٨! ةاعولا ةيغب رظني ."بجاحلا نبال ةيفاشلا حرش ٠ و٠ بحباحلا نبال ةيفاكلا حرش ":اهنم ةديدع تافنصم

 ٣٧١٨:٦ مالعألا و ١٦:١ بدألا
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 يف هدارفنا يهو ةيلاح ةنيرقلاو دحاو ريمأ آلإ دلبلا يف نكي مل اذإ "ريمألا جرخ" :وحن يهذو

 .دلبلا

 اهتحت "دهعلا مال"ف ؛ "ةقيقحلا مال"و "يجراخلا دهعلا مال" :نامسق "ماللا" مهضعب ةرابعو

 هركذ مدقت :يأ يئانك وأ ، احيرص هركذ مدقت :يأ يحيرص اّمِإ: اهدوهعم نأل ماسقأ ةثالث

 نأل ،ةعبرأ اهتحت " ةقيقحلا مال"و .هب ملع بّطاخملل نكل ركذ هل مدقتي مل :يأ يملع وأء ةيانك

 نم "ةعيبطلا مال"و .ةقيقحلا مالو سنخلا مال :ىمستو يه يه ثيح نم ةقيقحلا اّمإ الوخدم

 نمض يف اهدوجو ثيح نم وأ ،يهذلا دهعلا مال :ىمستو نيعم درف نمض يف اهدوجو ثيح
 :ىَّمسيو فرعلا بسحب وأ يقيقحلا قارغتسالا مال :ىمستو ةغللا بسحب اهلوانتي لا دارفألا عيمج

 .يقرعلا قارغتسالا مال
 دهعلا مال" لصألا :ليقو رخآ لصأ "يجراخلا دهعلا مال"و لصأ "ةقيقحلا مال" مش

 نأ قيقحتلا :دعسلا ديفح لاقو . لوصأ عيمجلا :ليقو 0 "قارغتسالا مال" :ليقو ث "يجراخلا

 ةقيقحلا ءازإب اعوضوم سنجلا مسا ناك نإف ؛هيلع يه تلخد نيعم ىلإ ةراشإلا :ماللا نعم

 ةنيرقلا ىلإ جاتحا اذهلو ،يجراخلا دهعلا تتح اهعورف نم ماسقألا رئاسو "ةقيقحلا مال" لصألاف

 رئاسو "نهذلا مال" لصألاف ام درف ءازإب اعوضوم ناك نإو .بطاخملا ملع وأ ركذلا مدقي وهو

 .نئارقلاو تاماقملا بسحب هعورف نم ماسقألا

 يف روكذملا نأ ملعا" :(هلوطأ) يف نيدلا ماصع لاق ،ةقيقحلا سفن ىلإ ريشت ةقيقحلا مالو

 يشاوح) يف روكذملاو نيعمب "ةقيقحلا مال" و "سنجلا مال" نأ (حاضيإلا)و ققحملا حراشلا مالك

 مال نم مسقوهو نيعم "ةعيبطلا مال"و "ةقيقحلا مال" نأ لضافألا ضعب نع القن دنسلا (ديسلا

 .( ها ) "يقارغتسالا" و "نهذلا دهعلا"لباقي سنجلا

 ظفل ةملكلاو " قطان ناويح ناسنإلا " :وحن ،تافّرعملا ىلع ةلخادلا مآللا "ةقيقحلا مال" نمو

 :وحن ،ةيعيبطلا ةيضقلا عوضوم ىلع ةلخادلا مآللاو {ةيهاملل فيرعتلا نأل درفم عمل عوضوم
 .طقف ةدوجوملا ةيهاملا ال ىمسملا وه ،موهفم وه :ةقيقحلا عمو ."ع ون ناسنإلاو سنج ناويحلا"

 ام لب مسالا موهفم نوكي ال دق :َئمسملاو .مسالا هل عضو نأب ىمسم نوكي دق :موهفملاو

 .ةيجراخلا ةيوحلا :يه ةدوجوملا ةيهاملاو .ناعمتجي دقو ،هيلع قدص
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 &رابتعالا كرت نمو ربتعي دقو دارفإلا نم مسالا هيلع قدصي ام اهيف ربتعي ال ةقيقحلا مالو

 يتاني الو "مهردلا نم ريخ رانيدلا" و "ءزخلا نم مظعأ لكلا" و "ةأرملا نم ريخ لجرلا " :كلوق
 ؛ءازجألا وأ مهردلا وأ ءاسنلا دارفأ ضعب نود لكلا وأ ريناندلا وأ لاجرلا دارفأ ضعب نوك كلذ

 .ةمامع نم ريخ ةياقو نم مكو ،سنجلا هقحتسي امع عنمت دق قئاوعلا نإف

 ٠ةقيقحلا مال» ماسقأ نم امهنأ ىلع. قارغتسالا مالسو "نيهذلا دهعلا مال" دارفإلا هيف ربتعا اممو

 نع رظنلا عطقو امتاذل دارفإلا ىلع اهيف ةلالد الف امهريغ ةقيقحلا مال امأو.نئارقلل رظنلاب نكل

 .ىرخأ اهلك ربتعتو ةرات اهضعب ربتعيو ةرات دارفإلا ربتعي الف نئارقلاب امأو نئارقلا

 ىلع قلطي ام اريثك نهذلا يف ةدحتملا ةقيقحلل عوضوم وه يذلا "ةقيقحلا مال"_ب فّرعملاو

 اقباطم ةقيقحلا كلت ءازجأ نم ايئزجو نهذلا يف ادوهعم هنوك رابتعاب ةقيقحلا نم دوجوم ام درف
 بوسنم ئعبطلاو .هتايئزج نم ءزج لك ىلع "لأ" نم درجلا ئعبطلا ئلكلا قلطي امك .اهل

 :كلوق نم ناسنإو "ناويح ناسنإلا " :كلوق نم ناويحك ؛هنم اهدصقل ةيهاملا:يهو ةعيبطلل

 .الومحم ناكو موهفملا هب ديرأ امع كلذ وحنو "ناسنإ ديز"
 مايق دنع وه امنإ ةقيقحلا نم دوجوملا درفلا ىلع ةقيقحلا مالب فرعملا قالطإ نم هتركذ امو

 اهنأ ثيح نم الو ،ةدوصقم اهنأ ثيح نم ةقيقحلا سفن ىلإ دصقلا سيل نأ ىلع .ةلاد ةنيرق

 "قوسلا لخدأ" :كلوق هلاثم اهضعب يف دوجولا عيمج ثيح نم دارفألا عيمج نمض يف ةدوجوم

 نم درف لب ،ةقيقحلا اهلمشت لا قاوسألا عيمج الو لخدت ال ةقيقحلا نأل ؛قوسلا ةقيقح درت مل

 هلوق هنمو دوهعم قوس ال هب تقدص :يأ ةقيقحلا هيف تروصت هنأ ثيح نم قاوسألا

 .لاكشإ الف ام اقوس تدرأو "قوسلا لخدا" تلق اذإو «٠'0 بئذلا هلكأي نأ فاخأو ىلاعت

 نيعمل دهع ال هنأل ؛لاكشإ ال كلذكف دحاول نييعت الب ةددعتم دلب قاوسأ نم اقوس تدرأ اذإو

 ناك ايأ اذكه اهنم دحاو لوخدب وه امنإ رمألا نأ عماسلا مهفي نأب لمجب دهع ناك ولو اهنم

 .كلذ ىفك
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 نوفا ةنع مشأو بنذلا هلكأي نأ فاخأو هب اوبحت نأ يبئزحَيَل ينإ َلاق» ةميركلا ةيآلا ١٢ نم ءزج فسوي -
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 لاقو دعسلا دنع هيلع اهقدصو هيلع اهلمح ةّحص اهف هتقباطم عمو ةقيقحلل قباطم دحاولاو

 ةقيقحلل هتقباطم رابتعاب مهبملا درفلاف نيلوقلا ىلعو ©'ث"اهيلع هلامتشا هانعم :بجاحلا نبا

 ةقيقحلاو ،اينهذ ادوهعم ىّمسيف رابتعالا اذهب ةيدهع هلف مولعم يأ دوهعم هنأك راص ةمولعملا

 .اجراخ دوجولا بسحب ددعتلا اهقحلي امنإ نهذلا يف ةدحتم

 امنإ ةقيقحلا يف وهف هيف ةقيقحلا دوجو رابتعاب درف ىلع قلطملا " ةقيقحلا مال" ب فّرعملاو

 اهنم ام درف ىلع "قلطملا ةقيقحلا مالاب فّرعملاو ،ةنيرقلل درفلا نمض يق ةقيقحلا ىلع قلطأ
 لبق امأو ةقيقحلا نم درف هب دارملا نأ ىلع ةلادلا ةنيرقلا رابتعا دعب :ليق .ابلاغ عملا يف ةركنلاك

 هذه ىلإ يدنع ةجاح الو ،اهنّتعتل ةفرعم ةقيقحلاو نهذلا ىف ةدحتملا ةقيقحلل وه ذإ ؛الف اهرابتعا

 دري مل اذإ هنم ةقيقحلا جورخ مولعممب ةقيقحلا نم درف يف لمعتسملا يف ضورفم مالكلا نأل ؛ةيدئَبل

 :يلوقب جرخو .اهنم ةب ال ةنيرقب درف ىلإ ةيلاحلا ةقيقحلا نع فرصي امنإ ناك ولو ،درف اهظفلب
 ىعجرو ىركذك ةقيقحلا ىلإ اهيف دصقلا لب ةدحو ةبئاش اهيف تسيل يلا رداصملا "ابلاغ"

 ؛؛ابلاغ ةيظفللا ماكحألا يف ةفرعملاك ،اهنم درف ىلع قلطملا "ةقيقحلا مال"'ب فّرعملا كلذ ،ىرشبو

 فطع هنوكو .ةفرعمل اتوعنمو ،ةفرعملل اتعنو لاح اذو لصألا يف وأ لاحلا يف أدتبم هعوقوك

 وحن وأ ال مسا وأ ازييمت وأ الاح هنوك ةحص مدعو ،ةفرعممب نايب فطع هيلع افوطعمو ،ةفرعمل نايب

 دارفأ نم نيعم ريغ ضعب يعضولا اهانعم وأ ةركنلا نيبو هنيب قرفلاو .ةركنلاب صتخي امم كلذ

 يف لكألاو لوخدلاك ءةنيرقلا نم ةّيضعبلا دافتست امنإو ،ةقيقحلا سفن يعضولا هانعمو ،ةقيقحلا
 ,دارفألا يف لب قئاقحلا يف ناروصتي ال لوخدلاو لكألا نإف "بيذلا هلكأي" و "قوسلا لخدأ"

 ةركنلا :انلق اذإ كلذو ،رشتنم ام درف اهانعمو ءام درف نمض يف سنجلا اهانعم نأ كلذ لصاحو

 سنجلا نيعت نأ قرفلاف فّرعملا كلذ َلثم موهفملا درفلل اهنإ :ليق نإو ،رشتنملا درفلل ةعوضوم
 يف لمعتست امنإو الصاح ناك نإو ،ةركنلا يف ربتعم ريغ روكذملا فرعملا لولدم يف ربتعم هتيدهعو

 .هل تعضو اميف فالخلا امنإو ،موهفملل مأ هل يه انلقأ ءاوس رشتنملا درفلا

 مومعلا نيعت ثيح اذكو ءال ةطساوب درف درف لكل ،درفلل وهف سنجلل ةيفانلا ال مسا امأو

 ةركنلاو فرعملا كلذف ،©فالخلا يف ةلخاد يهف اهوحنو ال ةطساو رابتعا نودب اهعضو لصأو كاهب

 ٢٢٤:١ حورشلا يف ( يقوسدلا ةيشاح ) رظني !6
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 َنأ يف نافلتخم و ،ةنيرقلاب ماللا يذ يفو عضولاب ةركنلا يف ناك نإو نّيعم ريغ ضعب ةدافإ يف ءاوس
 درفلا ىلع قلطأ امنإو نهذلا يف ةدحتملا ةنيعملا ةقيقحلل فّرعملاو رشتنملا درفلل تعضو ةركنلا

 دقلو) :وحن ةلمجلاب فصوي ةركنلاك عملا يف هنوكلو هب اهروصت وأ هيف ةقيقحلا دوجو رابتعاب
 وهو لاح ليق نإو سنجلل هيف "لأ" نأل ،ميئلل تعن نّتسي ةلمج '““ (نبسي ميئللا ىلع رمأ

 ێعملا سيل هنأ :باوحلاف ةلمحلاب فرعملا فيصوت يف رذعلا نايب تالامعتسالا نم هيف امل رهظأ

 اميئل هنوكو 3ةدكؤم الاح تلعج اذإ الإ :ليق .هتداع كلذ نأ ضرغلا لب رورملا لاح هّبسي هنآ

 نسحي "ينعي ال" :هلوق نأل ةيلاحلا بساني" ينعي ال تلق تمت " هلوق نكل .كلذ بساني

 ال"ێعمو ،رورملا لاح ريغ يف ولو بسلا هتداع نميف [رورملا لاح ال] بسلا عامس لاح هرودص

 ماقتنالاو هب لاغتشالا مهي ال:هانعم وأ هدصق نيعم هانع نم يريغ دارأ لب ينيديري ال :"ينعي

 .همهأ اذإ رمألا هانع نم هنم

 ظفللا هلوانتي ام لك داري نأ وهو يقيقح :لوألا ،نامسق هريغو هيلإ دنسملا يف قارغتسالاو

 ديرت "هوحن وأ فيسب لتاقملا دسألا .نم عجشأ انأ" :كلوق وحن ايزاجب وأ ايقيقح ظفللا ناك ءاوس

 :يأ ١؛٨«ةَداَهَّشلاَو بقلا ملاَع » :وحنو زاجب "دسألا"_ف ؛نيلتاقملا لاجرلا عيمج نم" عجشأ"

 مسا يناثلاو ،لعاف مسا لّوألا نيعمو ردصم امهظفل ذإ نايزاجب امهو ،ةداهش لكو بيغ لك

 نإل:وحنو دهاشو بئاغ يأ لعاف نعم امهالك وأ دوهشم لكو بئاغ لك :نيعملاو ،لوعفم
 اوَصاَوََو تاحلاصلا اولمَعَو اونمآ َنيذَلا) ءانثتسا ليلدب ناسنإ لك :يأ ا" رئسُخ يف ناسنألا

 ظفللا هلوانتي ام" :لقأ مل امنإو.يقيقح ظفل اذهو الصتم ءانثتسا هنم ربصلاب اوَصاَوَتَو َقَحْلاي

 يلوق كلذ لمشو ،عرشلا وأ فرعلا وأ عضولا بسحب ظفللا هلوانتي ام لمشيل "ةغللا بسحب

 لعف قارغتسالاف ؛هب قارغتسا ظفللا نم مومعلا ةدارإ نأل "داري نأ" :تلق امنإو 3ازاجب وأ ةقيقح

 :يلي امك وه و ،هتسامح يف يرتحبلا هاورو يفنحلا رباج نب ةريمع همظن يذلا تيبلا ردص اذه - 147

 ينعي ال :تلق تمث تيضمف نسي ميئللا ىلع رمأ دقلو

 ةلوق نوكيف نمك لوقي مويو قحلاب ضرالاو تاوامسلا َقَلَح يذلا َوُهَو » ةميركلا ةيآلا- ٧٢ نم ءزج ماعنألا ٢48
 "« زيبخلا ميكحلا وو ةةاهُشلاو بێقلا ملاَع روصلا يف عقن عوَي لما ةو ُىَحْا

 اوَصاَوَتَو تاحلاصلا اولمَعَو اونمآ نيذلا انإ " ,رسخ يفل ناسنألا نإ " رصَعْلاَو » : ةروسلا رصعلا - 149

 « ربصلاب اوَصاَوَتَو قَحلاي
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 دقف "ةداهشلاو بيغلا هللا ملع" :تلق اذإ كنآ ىرت الأ ،ظفللا هب فصوي هنأ امك .ملكتملل

 .ةداهش لكو بيغ لك ةداهشلاو بيغلا ظفلب تقرغتسا

 مهفي ام وهو ،فرعلا مهافتم بسحب ظفللا هلوانتي امم درف لك داري نأ وهو :يفرع ناثلا

 وأ دلبلا نيزاوم ديرت "حّحصتل نيزاوملا ترضحأ" :كلوق وحن صاخلا وأ ماعلا فرعلا كلذ لهأ

 ةغاص وأ هدلب ةغاص :دارملاو " ةغاصلا ريمألا عمج" :كلوقب اولثمو ،مامإلا ةكلمم نيزاوم ديرت

 حتفب) ةغّوَص هلصأو غئاص عمج ةغاصلاو _ دالبلا نم كلملا فرصت يف ام ةكلمملاو _ هتكلمم

 بلغتل لوصوم مسا ال فيرعت فرح هيف "لأ"و (ةحتف) دعب اهكرحتل افلأ تبلقف (واولاو داصلا

 ىلع عمجي مل هدرفم يف ةيمسألا تبلغت ول ذإ ،الوصوم امسا هدرفم يف تناك ولو هيلع ةيمسالا
 نإو ،فيرعت فرح ملاعلاو لهاجلاو رفاكلاو نمؤملاو غئاصلا يف "لأ" نإ :لوقأ دق لب ،ةغاص

 ةغاص ىلع عمجلا ليلدب ةيفصولا ضعب تيقب لب ،بلغتلا لك بلغتت مل نكل تبلغت ةّيمسالا
 .ةلمكو لماكك عمجي مل ةيفصو هيف غئاصلا نكي مل ولو ،نيملاعو نيلهاجو نيرفاكو نينمؤمو

 نكت مل ولو مالعأب نسلو ،ملاسلا ركذملا عمج عمجي مث ،ةيفصو نهيف هدعب امو نمؤملا نكي مل ولو

 ةيفصولا ءاقبلو &" ملاعلا نمؤملا لجرلا"و " غئاصلا لجرلا " :وحن هب تعني مل ةيفصو كلذ يت
 .املع ثراحلاك تسيلف ،تاهبشم تافص ظافلألا كلت تناك

 يف ييلا يف اذكو ،فيرعت فرحوأ الوصوم امسا انوك يف فلتخم ةهبشملا ةفصلا يف "لأ"و
 3هيف لوصوم مسا اهنأ حيحصلاو ،"دغ وأ سمأ وأ نآلا مئاقلاك" ،ٹودحلا ىلع يقابلا فصولا

 يفو ةلوصوملا يف نوكت ةيفرحلا يف نوكت امك 0 لأ ماسقأ عيمجو ةهبشملا ةفصلا يف فيرعت فرحو
 "نيتآلا مركأ" : وحن وأ قارغتسالل ةرات يتأي ام اضيأ ةلوصوملا "لأ"_ف تاكرتشملا تالوصولملا

 للا "و " كيتأت تلا "و " كنوتأي نيذلا "و " كيتأي يذلا" : وحن ، هوحنو "يذلا" اذكو
 ."كتيتأي

 ثيح نم الو يه يه ثيح نم ال ةقيقحلا ىلإ ريشت يقيقحلا قارغتسالا يف "لأ" نأ ملعاو
 -لصتملا ءانثتسالا ةحص ليلدب دارفألا عيمج نمض يف اهققحت ثيح نم لب دارفألا ضعب يف اهققحت
 نم ال نكل دارفألا ضعب ىلع هيف قالطإلا ناك ولو هنإف يقرعلا قارغتسالا يف اذكو - رم امك

 وأ هدلب لهأ نم ةغايصلا هيف اقيقحت هيف عمج ليق هنأك لك اهنأ ثيح نم لبي ،دارفأ اهنأ ثيح
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 ثيح نم دارفأ وأ درفل اهنإف كلذك "ةيدهعلا لأ" تسيلو يريغل هدحت الو يل رهظ اذك ءهتكلمم

 ماصع مالك يف ۔ هلل دمحلاو ۔ كلذل ةراشإلا تيأر مث ،اضيأ يل رهظ اذك َنمئايعأب نه وأ وه

 .ابيرق يتأيو نيدلا
 مال" يه قرغتسملا فيرعتل وأ هذلا دوهعملا فيرعتلل لا ٠مآللا» نإ نيققحملا ضعب لاق

 امب ريشأ نإ "ةقيقحلا مال" :ليق نإو ،ةنيرقلا وأ قارغتسالا وأ دهعلا ىلع اهلوخدم لمح "ةقيقحلا

 3ةيضعب وأ ةيلك ىلع ةلالد ال يذلا سنجلا مسا نع اهلوخدم زاتمي الف يه ثيح نم ةيهاملل

 رابتعاب ةيهاملل امب ريشأ وأ 3"ىعجر"و "ىركذ"و "ىرشب"و "لسع"و "نبل"و "ءام"ك
 امب راشملا " ةقيقحلا مال" يف دب ال :انلق يجراخلا دهعلاب فرعملا نع زيمتت مل نهذلا يف اهروضح

 نع زيمتتل نهذلا يف اهروضح رابتعاب ةيهاملا ىلإ ةراشإلا امب دصقي نم يه ثيح نم ةيهاملا ىلإ

 ةرضاح امنوك رابتعاب ال تاركنملا سانجألا ءامسأ ىلإ ةراشإلا نأل تاركنملا سانجألا ءامسأ

 :وحن ،تاركنملا سانجألا ءامسأ نود "ىعجرلا" :وحن ، "ةقيقحلا مال" يف ىمسملا ءزج روضحلاب

 قرفلاو «سنجلا ملع يو "ةقيقحلا مال" عم ىمسملا ف ظحالمو اهيف بحاصم روضحلاف "ىعر"
 ظفللا نع ةيجراخ ةنيرق روضحلا ىلع "ةقيقحلا مال" دعب ىمسملا ةلالد يف ربتعا عضولا نأ امهنيب
 ةديقملا ةيهاملا ىلع ةلالدلل هتعضو الثم "ىعجر" : لاق هنأكف ؛ لأ يهو سنجلا ىلع لادلا

 .كلذ هيف ربتعي مل هنإف سنخلا ملع فالخب ،لأب هنارتقا طرشب روضحلا ةظحالم

 ادحاو ديرت "قوسلا لخدا " :وحن ايقيقح يتأي امك ،ايفرع مهبم دحاول ماللاب فرعملا يتأيو

 "هخيطب" نأل "بنعلا نم ريخ خيطبلا دلب يف " :كلوق وحنو يقيقح اذهف ةقيقحلا نم ناك ايآ

 دق اذلو ،©فرعلا ةنوعمب امب صاخ سنج ىلإ بنعلاو خيطبلا نم لك يف ةراشإلاف ،"هبنع" نم ريخ
 يف عازن ال :تلق ؟ايريدقت ادهع ةغاصلا لعجت مل مل :تلق نإو رخآ دلب يف كلذ سكعي

 هلاق دلبلا ةغاص تدرأو ،ةغاص لك هب ديرأ اذإ اميف مالكلا امنإو ،ايريدقت ادهع هنوك ةحص

 .ملعأ هللاو - احاضيإ هتدزو رم امك - "هلوطأ" يف نيدلا ماصع

 ال" ابلاغ همساو ضع ومجلاو ىتثملا قارغتسا نم لمشأ قارغتسالا ةادأب نورقملا درفملا قارغتساو

 همساو عمجلا فالخ اهنك دارفألا لوانتي هنأل "رسخ يفل ناسنإلا نإ"و "لجر نم ام"و "لجر

 ال"و "لاجر ال"و "نيلجر ال"و "مهبكرل مهررس نم ممتاروع لاجرل"و "مدآ نم سانلا" :وحن
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 ال" يف يعملاو ،لاجرلا لاجرلا الو لجرلا لجرلا لمشي ال "نيلجر ال" يف ىنعملا نأ ىرت الأ "موق
 6"لاجر وأ لجر اهيفو رادلا يف نيلجر ال" لوقي دقف ؛نيلجر الو الجر الجر لمشي ال "لاجر

 لأ_ب نورقملا عمجلا نأ :يدنع قحلا نأ آلإ . "نالجر وأ لجر اهيفو اهيف لاجر ال" :لاقي وأ

 هنإف ،ةلالدلا ةهج نم هنود وه نكلو ،قارغتسالا يف هنود ال امب نورقملا درفملاك ضةيقارغتسالا

 قارغتسا ىلع هتلالد نكت ملو عومجلا قارغتسا لمتحيو درف لك قارغتسا لمتحي يدنع هتاذل

 سيلف ؛ةنيرقب اصن هيلع عمجلا لمحي امنإو اصن "لاب" هيلع درفملا ةلالد نأ امك «اّصن دارفألا

 ام عمو ىةيقارغتسالا لاب "موقلا" ةيقارغتسالا لاب "لاجرلا" لثمو ،رابتعالا اذمب الإ درفملا نود
 حصي الو "لاجر وأ نالجر هقيطي ثيح لجر رجحلا اذه لمح قيطي ال" :لاقي نأ حصي مدقت

 "لجر ال" حصي ال ثيح "نيلجر ال" وأ "لاجر ال" حصي هنأ سكع وهو "لاجر هقيطي ال"

 ىلع دري الو "يءاج لجر لك" نود " نيلجر وأ لجر فخت عم ينوءاج لاجرلا لك " حصو
 ."لاجرلا لك نود رادلا هعست لجر لك "ةحص كلذ

 عمج قارغتسا نم رثكأ ةلقلا عمج قارغتساو ،عمحلا قارغتسا نم لمشأ ىنثملا قارغتساو

 نيرشع ال نم لمشأ لاجر ةرشع ال" :كلوقف ،هقوف ات لمشأ روصحم عمج لك قارغتساو ،ةرثكلا
 نيب قرفي ال نمو :ليق ،لماشلا قارغتسا نم لمشأ لومشملا قارغتسا :لاقي نأ طباضلاف "الجر

 ال ءةلقلا بناج يف امهنيب قّرفي نم قفاوي ةرثكلا بناج يف لاب ىلحملا درفملاو لاب ىلحملا عمجلا

 هنأل شهتيعمج لطبت قرغتسملا عمجلا نأ اذه يناني الو «ضعب يأ نمض يف سنجلا هب داري نأ حصي

 يعدتسي ال سنجلا مالب فّرعملاو {ةيعمجلا ءاقب عم راركتلا موزلل قرغتسملا عملا صاوخ نم
 دقف دحاولا ىلع هقالطإ حصي لأب نورقملا عمجلا نأ:يدنع قحلاو \بجوملا مدعل عمجلا نالطب

 :وحن عمج مسا هلثمو ،دحاوب ثنح "لاجرلا ملكأ ال" :لاق نمف ،درف نمض يف سنجلا هب ديرأ

 لطب دقف ،'٨ث «ذغب نم ُءاَسّتلا كل لحي انل ىلاعت هلوق ءاج هيلعو ؛(لاب) "ءاسنلا ملكأ ال"
 "ءاسنلا نم ةأرما وأ لاح رلا نم الجر ملكأ ال" عملا نأب فلكتي نأ الإ مهللا ،لأب ةيعمحلا نيعم

 كبَجغأأ ولو جاوزأ نم رهب َلَدَبَت نأ انو دعب نم ءاسنلا ل لحي ال » ةميركلا ةيآلا ٥٢ نمعزج بازحألا 0٥ 7 ك ۔ ,2 مم © ؟. م ه۔ . ّ ۔ ه .4 -

 « ايََر ءيس َلُك ىع هللا ناكو تيمي تكلم ام الإ رتح
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 نكت ال ٨١ ميصخ نينئاخلل نكت ًالوإل يف :ليق امك كدعب نم ءاسنلا نم ةأرما كل َلحت الو
 لك سيل" :انلوق يف لمشأ عمجلا نوكي دقو :ليق نئاخ نع مصاخت ال وأ اميصخ مهنم نئاخل

 ةرخصلل لاجر لك لمح مدع نم مزلي ذإ ،لاجر لك عبشي ربخلا اذهو"ةرخصلا نولمحي لاجر

 :انلوق فالخب لجر لكل هعابشإ لاجر لكل ربخلا عابشإ نمو ،ىلوألاب اهل لجر لك لمح مدع

 ضعمجلا لمح مدع كلذ نم مزلي ال ذإ لجر لك عبشي ربخلا اذهو "ةرخصلا لمحي لجر لك سيل"
 نع الضف دحاو داو نم كلذ يف عمجلا قارغتساو درفملا قارغتسا سيل :تلق .عمجلا عابشإ الو

 تبث هلل دمحلاو أ" نابصلا تيأر مث ئدابو ةعرسب يل رهظ اذك ،لمشأ انه عمجلا نإ :لاقي نأ

 درفملا ةيلمشأو عضولاب ال موزللاب وه امنإ ،نيلاثلا نيذه وحن يف لومشلا نأب :هلوقب تلق ام

 تاركنلا نم مومعلا يف اصن نوكي امنإو عضولا بسحب وه امنإ انه مالكلاو عضولا بسحب

 اهعم ديزم هذه مالم مسا :ليق دقو ،نم اهعم ديز يلا ةركنلاو ثسنجلل ةيافنلا ال دعب ةركنلا

 ريغ يف بلسلا دعب ةركنلا يف اوفلتخاو "دنه ىلإ ليبس نم بر الأ" وحن رهظت دقو هفوذحم نم

 دقو .طقف اردابت مومعلا ردابتي :ليقو صوصخلا ليلد دجوي مل ام مومعلل يه :ليقف ؛كلذ

 3"ةدارج نم ريخ ةرمث" :وحن «ادتبملا يف ريثك وه :ليق ،ازاجب مومعلل تابثالا يف ةركنلا لمعتست

 نأ مولعمو {(اَرش متيقؤ نوملسلا اهيأ ):وحن "" تَمَدَق اَم نسفن تملع :وحن ،هريغ يف ليلقو
 لثم درو دق هنأ يعأ “"(ارش متيقو غملا اذه لهأ اي) :يريرحلا لاق ًَرش لك عفدي ءاعدلا دارملا

 نكت الو ةللا ةلارأ امب سانلا يب مكحتل قَحلاب باتكلا تإ انلزنأ ائإ » ةميركلا ةيآلاو ٠١ه نم ءزج ءاسنلا !كا

 « اميم ينال
 "ةيفاقلاو ضورعلا يملع يق ةيفاشلا ةيفاكلا" هل \©بدألاو ةيبرعلاب ملاع ،نافرعلا وبأ نابصلا يلع نب دمحم _ 152

 مالعألا رظني ."دعسلا ىلع ةيشاح" و "تاراعتسالا" و "ىربكلا ةلاسرلا" و "ةيفلألا ىلع نومشألا حرش ىلع ةيشاح"و
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 « تّرَخأو تَمَدَف ام سفن تَملَع ةميركلا ةيآلا ه نم ءزج راطفنالا -3

 ةأين بابلا نم انعمس ...يلي امك درو مالكلا قايسو ،يريرحلل ةيفوكلا ةماقملا ف درو يرعش تيب نم ردص - !54

 : لاقف ؟ ًمهلدملا ليللا يف .ًململا نم :انلقف .حتفتنُش ةكص اهت مث . حبنت

 اًرُض ْمشَقَب ام ْمُتيَقَل الو ٠ اَرَش ْمُميقْو نفلا اذه لمهأ اي

 اَرَْعُم اثعتش ُمُكارذ ىلإ ٠ اًرَهَمكا يذتلا ليللا َعَفَد دق
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 © (َصحخ دقو آلإ ماع نم ام) :لوقي فسوي نب ميهاربإ جاحلا يخيش نم تعمسو ،نيلاثملا نيذه
 نم ام) :ةمئألا لوق يعطقلا قارغتسالل ةبجوم نم ةدايز نوك ىلع دروأ :لوقي نابصلا تيأرو

 بذكيف ضعبلاب اصوصخ نكي مل الإو "مومعلا يف اصن سيل هنإف (ضعبلا هنم صح دقو الإ ماع
 .ملعأ هللاو .بذكلا لبقي ال ءاعداو ةغلابم هنأب بيجأو. هسفن

 راركت ةعامج لك رابتعا نم مزلي هنأل ،مللاب ىلحلا يف ةيعمجلا تلطب هنأك :ديسلا لاق

 نأ ىلع ءانب هنم اذهو ،اهقوف ةعامج يف ةلخاد يهو الإ ةعامج نم ام ذإ ؛تاعامجلا ىلع مكحلا

 :ليق اذإف ؛حيحصلا ىلع زاجب نينثالو ةقيقح ادعاصف ةثالثل لاجرف ؛َرم امك لأب لطبت ةيعمجلا

 .عمجلا نيعم هيف مزلي الف ،ادعاص دحاولا ىلع هقالطإ حص ةقيقحلل لا (لأب) "لاجرلا"

 نم ام ذإ ؛اضيأ سنجلا داحآ .ىلع مكحلا راركت مزلي :لاقي نأب ديسلا مالك يف ثحيي دقو

 عمجلا عمج عمجو ،ع ومجلل قرغتسم عمجلا عمج نإ مث ،ةّددعتم تاعامج يف لخاد وهو آلإ دحاو

 اضيأ قرغتسملا ننتسملا نأ ىفخي الو مكحلا راركت نودب نكمي الو ،عمخلا عومخل قرغتسم

 مل و مكحلا يف ةيهانتم ريغ ارارم الثم ديز لوخد مزلتسي "نيلجر لك " :انلوق ذإ ؛راركتلا مزلتسي

 دصقي امبرف ، ةيعمجلاو سنجلا ىلع لدي "لاجر ال" يف "لاجر" :ليق كلجر لك ێعممب هنأ تبني

 فالخ دصقلا اذه نأ هدريو "مومعلا يف هنودال لجر" :كلوق نوكيف ،اقلطم سنجلا يفن هيفنب

 عمجلا نأ ىلع نيققحملا ضعب لدتساو هب ضرتعي الف ةنيرق نم هل دب الف لامعتسالا يق دوهعملا

 اديز آلإ ءاملعلاو موقلا ءاج" :كلوق ةّحصب دارفألا نم درف لك لوانتي ةيقارغتسالا (لأب) ىلحملا

 .لصتملا ءانثتسالا ىلع "اديز الإ ءاملعلا نم ةعامج لك ينءاج" :كلوق عانتما عم "نيديزلا آلإ وأ

 ال انآ الإ ةحيحص درف لك ىلع هتلالد :تلق ،تاعامجلا نم نىثتست ةعامج تسيل اديز نأل :يأ

 لب لاصتالا ىلع زوجي ال هنأو لصفنم ءانثتسا اديز الإ ءاملعلا نم ةعامج لك ينءاج نأ ملسن

 هنم نثتسملا دارفأ نمىنثتسملا نوك لصتملا ءانثتسالا يف طرتشي ال هنأل ؛لاصتالا ىلع زئاج وه

 .ةاحنلا وققحم هب حرص امك لصتملا نم " هسأر الإ رفاكلا تبرضف "هئازجأ نم هنوك يفكي لب

 يي ءاج "يف لصفنم هنأ يل رهظ مث ،ةعامج نم ءزج ديز كلذك رفاكلا نم ءزج سأرلا نأ امكو

 نأ نم الضف درف درف َلك ىلع ال ةعامج ةعامج لك ىلع هيف مكحلا نأل 3" اديز الإ ةعامج لك

 ءزج سأرلاو ،ءازجألا هيف مكحلاب دصق هنإف " هسأر آلإ رفاكلا تبرض " فالخب ،الصتم نوكي
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 اذإ اهنإف "ةيسنجلا لأ" لوخدب ةيعمجلا لطبت ال نأ ريدقت ىلع نايبلا ءاملع مالك :تلق نإو .هنم

 هانعم ىلع هئاقب ريدقت ىلعو ،دارفأ ةثالث اهلقأ يلا ةيعمجلا عم هنم تلطبأ عمج ىلع تلخد

 تلمأت :تلق ،ةيعمجلا ىعم هنم لطب اذإ اميف ريسفتلاو وحنلاو لوصألا ءاملع مالكو .يلصألا

 هانعمف ،ادعاصف ةثالثل عضو عمجلا نإف عمجلا عم لاطبإ يف اضارتعا حصي ال هتدجوف اذه

 درفلل ةعوضوم ًرم امك ةركنلا نإ مث ،عيمجلا يف وأ ةثالث يف لمعتسا ءاوس قاب هل وه عوضوملا
 .درف هلقأو هب ققحتي اهنم ضرغلاف ؛ةقيقحلل تعضو :ليقو ،ةدحولا ىلع ةلاد يهف ،عئاشلا

 .كلذ يقاني يفنلاب قارغتسالاو ،نيلوقلا ىلع ةدحولل ىضتقم مسالا دارفإف

 مسالا لعجي نم دنع سنجلا يفن ىلع "لجر نم ام"و "لجر ال" ةلالد يف ضعب ثحبو

 يفن ىلع ال ةدحولا ي : ىلع ةلالد رشتنملا درفلل هعضو ىضتقم نأب رشتنملا درفلل اعوضوم
 ءازإب همساو ال عضو نأب عومجملل رخآ عضوب سنجلا يفن ىلع ةلالدلا نأب :بيجأو .سنجلا
 هانعم ةدحو ىلع هدارفإب لدي عمجلاو ةينثتلا ةلباقم يف هنوكل درفملا مسالا :تلق نإو .سنجلا يفن

 :يأ ،يدارفإلا ركلا ێعممب : رفملا قارغتسا :تلق .ايفانتف هدادعت ىلع لدي بلس وأ لأب هقارغتساو

 مدع ىنعمب _ ةدحولاب فوصوم درف لكف ،رخآ هعم نوكي نأ نع رظنلا عطق عم درف لك
 نوكي الف رخآ عم هعامتجا طرشب درف لك :يأ ،ئعومجلا ركلا نێعممب ال _هعم رخآ عامتجا

 رمأ رابتعا مدع نيعمب _ ةدحولا درفلا لولدم نأ ىلع ءانب هعم هلثم رخآ رمأ رابتعال ةدحولل ايفانم

 وأ قارغتسالا يت درفلا عمب هيلع ليلدلا مدعل كلذ امنإو هلثم رخآ رمأ مدع رابتعال ۔هعم رخآ
 ةدحولاب درف لك فاصتال ،درف لك ال دارفألا عومجب ةدحولا يناني امنإو عومجب ال درف لك
 لكل لومشلا لب ةدحولا يفاني نأ نع الضف دارفألا عومج :قارغتسالاب دارملا سيل هنأ لصاحلاو

 دنع اسايق عمحلا ةفصب هفصو عانتما دارفألا عومجم ال درف لك :هانعم نأ ىلع لديو درف

 عمج _ "ضيبلا مهردلاو رفصلا رانيدلا سانلا كلهأ" :وحن يف هساقو شفخألا هاكح رىو روهمجلا

 :لاقي الف ؛ربخلاو لاحلاو تعنلا لمشي فصولاو ،مهردلاو رانيدلا عمل ةاعارم _ رفصأو ضيبأ

 (ءاي) ةمغدملا تلدبأ (ةددشم نونب) رائدلا رانيدلا لصأو _ "مهرد رك" وأ "رانيدلا مهبجعأ"

 :ةلمسبلا طخ ديوجتب هرمأي بتاكل زيزعلا دبع نب رمع لوق هلثمو ريغصتلاو ريسكتلا ليلدب

 تلدبأ (نونو ءايرب تانيسلا هلصأو (نونلا) ديدشتب "ميملا رودو تاسلا رهظأو ءابلا لوط"

١٢٢



 :لاقي نأ نم ىلوأ كلذو «(ءايلاب) يور دقو تانيسلا تاتسلاف ؛(نونلا) يف تمغدأو (انون)

 ©قوثولا عفترا الإو ةفراصلا ةنيرقلاب طورشم زاجلا نأل .نسب نيسلا ءازجأ نم دحاو لك هبش

 انآ _ :ددعتلا ىلع قارغتسالاو هانعم ةدحو ىلع لدي درفملا مسا نوك نع باوخلا يف اضيأ تلقو

 ةمالع نأ امك ةدحولا نع هديرحت دعب هيلع تلخد قارغتسالا ةادأ :انلق امهنيب يقانتلا انملس ذ

 ريسكتلا عمج امأو 3" تاملسم" اذكو ،اهنع هديرجت دعب تلخد امنإ " نيملسم " :وحن يف عمجلا
 ةدحولا درفملا لولدم نأ ىلع يبم اذهو ةدحولا نع درفملا ديرجت دعب هتينب ىلإ ريص امنإ كلذكف

 نوكي نأ امهيف ربتعي امكف ،عومجملاو ىتثملا ةلباقم يف هنآل رهاظلا وهو رخآ مدع رابتعا نيعم
 فصوي ناك امنإو ،هعم رخآ نوكي امنإو ،هعم رخآ نوكي ال نأ درفملا يف ربتعي كلذك هعم رخآ

 "ضيبألا مهردلاو رفصألا رانيدلا سانلا بجعأ " :وحن ةدحولل هنإ يأ ؛عمجلاب ال درفملا

 امأو " رفصأ رانيدلا اذهو ضيبأ مهردلا اذه " :اضيأ لاقيف يظفللا لكاشتلا ىلع ةظفاحملل

 نم رم امو عمجلاب فصويف قارغتسالا ةادأ نودب ولو ةعامجلل عوضوم مساف " موقلا " :وحن

 يف كلذ زاج امك ءةيظفللا ةلكاشملا ال عملا هيف يعور ضيبلا مهردلاو رفصلا رانيدلا

 عيمج نع مكحلا يفن امنإ :سنجلا يفنل قلا ال مهلوقب دارملا نأ ضعب ركذو .ةكرتشملا تالوصوملا

 .ملعأ هللاو.هلصأ نم ثحبلا دري ال هيلعو سنجلا دارفأ

 ةفاضإلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب
 عماسلا وأ ملكتملا دوصقم ديفت يلاو قرطلا رئاس ىلع راصتخالا يف تداز اهنأل امب فرعي

 يف امك هنود راصتخاب هضرغ يدؤي ام هملكت ضعب يف ملكتملا دجيال نوكي دق هنإف {ماقملا بسحب

 دئتقو ناك هنإ مث ، ليقع نيب نم ادحاو هلتق دعب ةكمب سبح نيح & ةبلع نب رفعج] هلوق

 نم] : [تايبألا هذه دشنأف ليحرلا ىلع مزع بكرلا نإ مث 3 هتبوبحم هيفو نميلا نم بكَر

 [ليوطل
 قثوم ةكمب نامثجو بينج دعصم نيناميلا بكرلا عم ياوه

 ءارعش نم وهو هموق يف اروكذم اسراف ناك ،ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا يمرضخم نم لقم رعاش ،مراع وبأ وه _ !5

 : يدادغبلا ةنازحخ و ١١٩:٢ مالعألا رظني .مامت يبأل ةسامحلا

 ١٦٢٤ً



 قلغم نود نجسلا بابو لإ تصَخت ىتآو اهارسمل تبجع

 ٨٦ قهزت سفنلا تداك تلوت املف تعةوف تماق مث تّيحف تملأ

 ملعلا نإف ءاظفل راصتخالا يف ةدايزلا دارملا سيلو ،هل بوبحم هنأ ةدافإ ملكتملا دوصقم نإف

 رهظي الو ،ءاوس نوكت دقو رثكأ نوكت دقو ،افورح لقأ لأب فرعملاو ةراشإلا مساو ريمضلاو

 نم افورح رثكأ "كبلعب"ف امزال اضيأ سيلو _ افورح اهيلع ةلصلاو لوصوملا ةدايز الإ

 عمو - "يدبع" نم افورح لقأ "اذ"و "يدبع نم افورح رثكأ تكلم يذلا"و 3"يدبع"

 تبلق ) يووهم يوهملا لصأو ،ييوهموأ ةأرما وهو هاوهأ يذلا ناسنإلا :يأ "ييوهم ياوه"
 :ێعملاو ،(ةبسانملل اهلبق ام رسكو ةقباسلا نوكس عم اهعامتجال ءايلا يف تمغدأ وأ ءاي واولا

 يذلا" :كلوق نم افورح لقأ يأ وهف لاح لك ىلعو ،بلقلا وهو ؛ياوه لحم يأ ياوهم
 وحن وأ "يبلق اهيلإ ليمي يلا" وأ "يبلق هيلإ ليمي يذلا" وأ "اهاوهأ نم" وأ "اهاوهأ لا" وأ "هاوهأ

 ةمزاع هتبيبحو نجسلا يف هنوكل ةمآسلا طرفو ماقملا قيضل رعاشلا بولطم راصتخالاو كلذ

 اهنع ضوعو بسنلا يءاي ىدحإ تفذح نميلا ىلإ ةبسن (ءايلا) فيفختب يناميلاو ،ليحرلا ىلع

 فلأ الب) يمي سايقلاو ،ابصن "ًايضاق"و ،اعفرو ارج "ضاق"ك ناك نيونتلا ناك اذإف ،فلألا

 ءيشلا:"بينجلا"و ،بارتلا وهو ديعصلا يف دعبب رئاسو بهاذ :"دعصم" و .(ءايلا ديدشتبو

 الف سارحلاو ءابقرلا هعبتتساو بنجب لعج يذلا :ليقو ،هبنج يف لوعجب :يأ بناج يف بوحصللا
 .ةبيبحلا دعب ىلع نّرحتو رسحت :هانعمو ربخ تيبلا ظفلو ،انه هبحص ةافاومل مهنع تلفي

 يدبع" :كلوقك هيلإ فاضملا نأشل ةفاضإلا نمضتل اضيأ ةفاضإلاب هيلإ دنسملا فرعيو

 ةمأ" فاضملا نشل وأ "دالبلا لاص يدلو" و "قف دمحم انئيبن" و "يدنع يدبع" وأ "رضح

 نإف \بكر ةفيلخلا دبع هنأب دبعلل اميظعت هيف نإف "بكر ةفيلخلا دبع" :وحن "ةموحرم ة دمحم

 :كلوق وحن هيلإ فاضملاو فاضملا ريغ [ميظعت يف كلوقكو] ةفيلخلا دبع هنأب دبعلل اميظعت هيف
 اهيلإ فضي مل "يدنع" (ءاي) نإف ؛ناطلسلا دبع كدنع نأب كسفنل امظعم "يدنع ناطلسلا دبع"

 دنسملا اهيلإ فيضأ الو ڵ©فاضملا اهيلإ ادنسم تسيلو ،هيلإ دنسملا اهيلإ فيضأ تسيل و ، "دبع "
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 :الوأ دارملا نكل 5ملكتمللو هلوأ دبعلل اميظعت "يدنع ناطلسلا دبع" :لاقي نأ زوجيو 5 هيلإ

 .ملكتملا ميظعت ةظحالم

 وأ ،"رضاح ماجحلا دلو" :وحن ©فاضملا هيلإ دنسملل اريقحت ةفاضإلاب هيلإ دنسملا فرعيو

 ."ورمع سيلج ماجحلا دلو" وحن ،امهريغ وأ ،"رضاح ورمع براض" : وحن ،هيلإ فاضملل اريقحت

 ىلع ةوعدلا لهأ قفتا" :وحن رذعتم ليصفت نع اهئانغإل ةفاضإلاب اضيأ هيلإ دنسملا فرعيو
 حلا...راصتخالا يف تداز الوأ يلوق نأ عم هتركذ امنإو ،"اذك ىلع قحلا لهأ قفتا" وأ "اذك

 ليصفتلا نوك ،ديقب ال اقلطم ليضفت نع ىنغت اهنأ :هانعم انه ام نأل ؛رهاظلا بسحب هنع نغي

 لهأ" :وحن ،هلبق يذلا يف ام هيفو ،دعتملا لصف ول رّسعتل ةفاضإلاب فرعي اذكو ،فيرعتلا قيرطب

 ةشفانم ىلإ يدؤيف ضعبلا ىلع ضعبلا مدقت لثم عنام ليصفتلا نع عنمي هنأل وأ "اذك اولعف دلبلا

 ."نورضاح دلبلا ءاملع" :وحن ،امهريغ وأ دقح وأ

 "بابلاب كقيدص" :وحن ماركإلل ابحو ."اذك لعف كبحاص" :وحن ،هل ارتس امب فرعيو
 رمأب هيلإ فاضملا صاصتخا لجألو ،"بابلاب كودع" :وحن !ةناهإال وأ ." بابلاب كينكسمك"

 رادو مهراد اهنأ عم نيقّملل اهبسن ث" يقل راد مْعنلو)» [ىلاعت هلوق] :وحن ©فاضملا يف

 ©"نونحب مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر نإ" :وحن ،ازهتسالل وأ .اهميعنب مهصاصتخال مهريغ

 الإ هتفرعم ىلإ قيرط ال هنألو ةالصلل كرات كحلاص" :ةعدب يذ حالص دقتعي نمل كلوقو

 تكن نأب ريبخ تنأو ،هب فرعي ام دجت مل و همسا فرعت مل ذإ "بابلاب ديز مالغ" :وحن ةفاضإلاب

 ريغب اضيأ نوكتو ةلضفلا يفو اضيأ دنسملا يف اضيأ نوكت لب ءهيلإ دنسملاب صتخت ال ةفاضإلا

 ادنسم هب عئحجت مل و ديبعلاب كسفن تمظعف "يدنع ناطلسلا دبع وه يذلا" :وحن ةفاضإلا ةروص

 رصتختلو هب ىلوأ اموك الو هل ركذت امب اهصاصتخا ةتكنلا يف طرتشي ال هنأ رم دقو افاضم هيلإ

 ماجح دلو" و هيف فاضملا ريقحت تدافأ "رضح ماجح دلو" :وحن فيرعتلاب ةفاضإلا تكن اضيأ

 .ملعأ هللاو .بطاخملا ريقحت هيف تدافأ "كبحاص
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 ايندلا هده يف اوُتسحَأ نيذلل اريخ اولاق مكبر لَّرثا اذام اوقتا نيذلل ليقو « ةميركلا ةيالا ٢٣ نمءزج لحنلا _

 ه ريخ ةرخآلا رادَنو ةتسَح
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 ىلاعت هللا لاقو «مهرصح قطي مل ددع ولف '"“ ه ًليئاَرْسِإ ين يعم لسزأق)ل ىلاعت هللا لاق

 نم ىدُه ريعب هاوه عبتا نمم لضأ نمو ىلاعت لاقو ،'““ اَوَه ةَهَلب دحا نَم تيأرأ

 نمم لضأ نمو هاوه ةدابع ىلإ هسفن تلام نم تيأرفأ" كلوق نم افورح لقأ كلذ نإف ٦هللا

 هلوق اذكو هيلإ ادنسم فاضملا نوك مدعو ةفاضإلا يف ثالنلا تايآلاو " هعابتا ىلإ هسفن تلام

 نوراه نع ىلاعت هللا لاقو ناطيشلل هتفاضإب لوعفملا رقح )٦٠ ناطيشلا ءايلوأ اولتاَمَقإلىلاعت

 الل لاقو ،افاطعتسا ٦٣٢ ه ينوُفَعضَتنسا وقلا ن أ نا » مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع

 .ملعأ هللاو ،هيلإ دنسملا ريغ يف ناتيآلاو 3 هيلع اه افاطعتسا اهل ةفاضإ "٦ « امهدوب ةدلاو راض

 هيلإ دنسملا ريكنت باب
 ناك نإ هسنج نم صوصخم دحاو ىلإ دصقلل اعومجب وأ نيثم وأ ادرفم اركنم هب ىتؤي

 ماهيإ عم همسا وأ ءاعمج ناك نإ ةصوصخم ةعامج ىلإو ©ىتثم ناك نإ نيصوصخم نينثا ىلإو ،ادرفم

 نينول"ك :اعاونأ همساو عمجلاو ىنملاو درفملا نوكي دقو ال مأ ملكتملا مهفرعأ ءاوس كلذ يف

 و
 :ر نم ةبي مكح اق َقوَحْلا انإ هللا ىّلَع لوقأ ال نأ ىلَع قيقح » ةميركلا ةيآلا ٠١ه نم ءزج فارعألا !8 ٥

 « يئاَرْسِإ ينب يمم لسزاف
 ٥! نم ءزج ناقرفلا ٤٢ انيكو هََع نوكت تناقأ هاوه ههلإ دَحَئا َم تيأرأ » ةميركلا ةيآلا »

 عا نئم لضأ نمو مهاوه نوعب امنأ لعاف كل اوُيجسَ مل نإَق » ةميركلا ةيآلا ه. نم ءزج صصقلا ٨
 « نيملاظلا وقل يدي ال هللا نإ هللا م ىد ريعب ُهاَوَه

 توغاّطلا ليبس يف نولتاقي اوُرَقَك نيذلاو هللا ليبس يف نولتاقي اونمآ نيذلا ) ةميركلا ةيآلا ٧٣ نم ءزج ءاسنلا !61

 4 اًميعَض ناك ناَطَضلا ديك نإ ناطيشلا ءالأ اولتاق

 يدمب نم ينوُمتفلَخ امسي لاق افسأ ناَتضَغ همؤق ىلإ ىسوُم َعَجَر املو ةميركلا ةيآلا ١٥٠ نم ءزج فارعألا - !62
 ال ينتولقَ اوداكو ينوفَعْضَتسا وقلا نإ مأ نبا لاق هلإ رجت هيخأ سأري دَحأو حاولألا ىقلأو مكبر أ ْمُكجَعأ

 » نيملاظلا موقل مم ينلَعْجَت انو ءادعألا يب تمت

 ادارأ نإف كلد لم ثراَولاىََعَو هدنب هل ةوأوَم انو اهدلوب ةدلاو ًراَضُت ان ا ةميركلا ةيآلا ٢٢٢ نم ءزج ةرقبلا !3

 ام ْمُسَلَس اذإ ع حاَنُج الف مكدالوأ اوُعضْرَنسَت نأ ْمُتذَرأ نإو اَمهْيَلَع حاَتُج الف رواشت اًمُهْنم ضار نَع اًناَصف

 ١ & دصب نوُنَمْعَت امب هللا نأ اوُمَلغاَو هللا اوقَاَو فورعملاب ْمشيَتآ
٢٧ ١ 



 ءام"ك :اسانجأو ."موق"و "عون"و "نول"و ،"ماوقأو نيموق"و 3" عاونأو نيعون"و ،"ناولأو

 .امهتنرقف ريكنتلاو فيرعتلا ةبسانم ىفخي الو "تويزو ناتيزو تيز" و "هايمو نيءامو
 اهصاصتخا ديزمل عباوتلاو {ةفرعملاب هصاصتخال ريكنتلا ىلع لصفلا ريمض مدق ١٦٤ يكاكسلاو

 فاضملا ىلع مالكلا ىلع هيلإ فاضللا ىلع مالكلا مدقت امأو . تاركن اضيأ نك ولو فراعملاب

 لُحَر ُءاَحَو»ل ىلاعت هلوق :ريكنتلا لاثمو ،ركذلا يف رخأ ولو ،رابتعالا يف مدقم هنأل مدقي :ليقف
 امك " لاجرلا نم دحاو ءاج " :كلوق يعم ديفيل شلجر شركن ("٦ ىعسي ةيدَمْلا ىصقأ نم

 ةقيقحلا بسحب ائيش لعجي ءيشلا نأل دصقلل تلق امنإو 5 زَجْرَو نكإ { :ةيربربلاب لوقن

 ال :يأ ٦٦ ادادنأ هلل اولعجت الف » ىلاعت هلوق امهيلعو ،داقتعالا بسحبو لوقلا بسحبو

 3 .ملعأ هللاو. ادن هل اوركذت ال وأ اودقتعت

 ١٦٢ ةواشغ مهراصبأ ىلَعَو»ل ىلاعت هلوقك ،هنم عون ىلإ دصقلل ةركن هيلإ دنسملاب ىتؤيو
 نيدأ هيلإ اوتفتلا ول وأ ، اقح هوفرع دقو ، ناميالا نع مهضارعإ وهو ؛ ةيطغألا نم عون :يأ
 زاجب امهضعبو قيقح امهضعب نيعون وأ اعاونأ ءيشلا لعج نم عنام الو ،هوفرعل تافتلا

 ريكنتلا ديفي امك ذإ براقتم ريغ ءاطغ اضيأ وهو. ةيآلا يف امك زاجب اهضعب عاونأ ةاشغلاف
 عفدناف ،اهتلازإ قيرط فرعي ىتح كلذب ةفرعملا مدعل ةلازإلا مدع ىلإ يدؤملا مامبإلا ديفي ةيعونلا

 لوحت ةميظع ةواشغ:يأ ،ميظعتلل ةيآلا يف ريكنتلا نأ نم ““٨ يكاكسلا هلاق ام ىلألا نإ .ليق ام

 ءةواشغلا نم عون ةميظعلا ةواشغلا نأل ؛كلذ نيب ةافانملاب ال ةيلكلاب نيبملا قحلاو مهراصبأ نيب

  !4حاتفملا رظني ٨٥ ٨٦3

 كب دورمئأت انملا نإ ىتسوُماي لاق ىعسي ةنيدَمْلا ىصقأ نم َلُحَر ًءاَحَو » ةميركلا ةيآلا ٢٠ نم ءزج صصقلا ٧5
 « صصقلا نيحصاّتلا نم كل ينإ جراف ةلوق

 هب َجَرْخاأَف ءام ءامسلا نم لأو ءاتب ُءاَمَسلاَو اشارف ضرألا مكل َلَعَج يذلا ) ةميركلا ةيآلا ٢٢ نم ءزج ةرقبلا ٠6

 « َنوُمَلْعَت متنأو ادادنأ هلل اولعجت انق ُهَكَل اقزر تاَرَمْلا نم
 باذَع ملو ةواشغ مهراصبأ ىلَعَو ْمهعُمَس ىلَعَو مهبولق ىع هللا متخ » ةميركلا ةيآلاو ءنم ءزج ةرقبلا 7

 « ميظع
 ) اهرمأ ليوهتل ركن ( :لاق ٩٢. حاتفملا رظني _- 168
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 وه امل راكنإو ةرباكمو ءانع مهرفك نأب حيولتلا ةيعونلا حجري اممو .فلتخي دصقملا نكلو

 .رفكلا نم عونلا اذمب عونلا اذه رّسفيف ،ةواشغلا نم عون عملا نأ كلذو ،رشحملاك

 نبا] رعاشلا لوق يف اعمتجاو اضيأ ريقحتللو _تيأر امك _ ميظعتلل اضيأ هيلإ دنسملا ركنيو

 [ليوطلا نم] ١٢'[: طمسلا يأ
 '""بحجاح فرعلا بلاط نع هل سيلو هنيش رمأ لك يف بجاح هل
 ةيناسنإلا هسفن وهو ،هحبقي رمأ لك نع ميظع عنام هل :يأ ،ميظعتلل لوألا "بجاح"ف

 ضرعلا قلعت ربونصلا يمحللا بلقلاب ةقلعتم بقاعئو بان ةبطاخم ةينابر ةزيرغ يه يلا
 "بحجاحل" تعن فوذحم ةقلعتم ةيفرظ نوكت نأ زوجيو .بجاحجب ةقلعتم نع نعممب يفف ؛مسجلاب

 ال انيش هنوكل هسفن هعنمت امنإف لاح لك ىلعو ."هنيشي رمأ لك يف باكترالا نع بجاح" :يأ
 .ام زجع وأ دحأ نم فوخل

 فرعلاو ميظعلا فيكف ريقح فرعلا بلاط نع بجاح سيل :يأ ،ريقحتلل يناثلا "بجاح"و
 هلئاسل رهظي هنأ :دارملا نأل "فرعلا نع" لقي مل و "فرعلا بلاط نع" :لاق امنإو ؟ ناسحإلاو

 مأ كانه ناكأ :يردي ال تتح اًّحش هنع رتتسي الو ةطساوب وأ - حدمأ وهو -هسفنب ءاطعإلاب

 .يل رهظ اذك ؟ ال
 نع بجاحلا مدع) :لاق ذإ _ هلل دمحلاو _ هيلإ ريشي ام "'مكحلا دبع مالك يف تيأر م

 ام ىلإ ةجاح الف مهدصاقم لوصح نع ةيانك وهو ،هيلع مهدورو نع ةيانك فورعملا بالط
 سيل يأ ،هيلإ ناسحإلا يأ ©فرعلا بلاط ناسحإ نع :يأ ("٧ اذكه فاضملا ريدقت نم ليق

 (ءافلاب) "بجاح فرعلا بلاط نع هل سيلف" :لاق ولو كهيلإ ناسحإ نع بلاطلل بجاح هل

 3هنيشي رمأ لك نع بجاحلا مدع ىلع فرعلا بلاط نع بجاحلا مدع عّرفتل انسحتسم ناكل
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 دصقم ذإ ؛ محازتت ال تكنلاو ،دصاقم مالكلل نكل ءهنيشي امم فرعلا بلاط نع بجاحلا نأل

 لّوألا رطشلاب دارأ وأ .(واولاب) ناكف الئاس عنمي ال هنأب :لمتسم مالك يف هفصي نأ رعاشلا

 ءهريغ ىلع هنم عربت وه امب يلحتلا يناثلابو ،هريغل ملاظ هنإ:ليقل هلعف ول امم هنيشي اًمع يلختلا

 لوألا نيبو هنيب نوكيل ةيفنملا ةركنلا مومع رابتعاب لوقلا نم ىلوأ ريقحتلل يناثلا يف ريكنتلا نوكو
 .لوألا ريقحلا ءافتنا نم ميظعلا بجاحلا ءافتنا ةدافتسا ليلدب ءيشلا تابثإ هيف نوكيلو ،قابطلا

 ؟ددعتملا فيكف دحاو بجاح هل سيل :يأ ةيصخشلا ةدحولا ىلإ دصقلل ريكنتلا نوكي نأ زوجيو

 دنسملا غلب هنآ ريقحتلا وأ ميظعتلا ريكنتلا ةدافإ هجوو ؛ نيريكنتلا نيب اذه ىلع قابطلا توفي نكل

 ةمظع ىلع فوقولا مدعل فرعي نأ هعم نكمي ال دح ىلإ هطاطحنا وأ نأشلا عافترا يف الثم هيلإ

 . هيلإ تافتلالا هب دادتعالا مدعل وأ

 هيجوتك ليلقتلل هئيجب هيجوتو ،ميظعتلل هئيجب هيجوتك ريثكتلل هيلإ دنسملا ريكنت ءيج هيجوتو

 يف لخدتف هترثكل هميظعت نوكي دقو ،ليلقتلاو ريثكتلل اضيأ يتأي هريكنت نإف ؛ريقحتلل هئيج
 (امنغل هل نأو البإل هل نإر ريثكتلا لاثمو .ريقحتلا يف لخدتف هتلقل هريقحت نوكي دقو كميظعتلا

 هل نأب ( ملكتم كردت ال دحلا ةلوهجب تناك ذإ ريكنتلا هبسانف كردي ال دحل اهرثك تغلب

 عم ةرثكلا وأ ،ريقحتل عم ةلقلا دصق وأ ،ميظعتلا دصق وأ .ةلقلا دصق (امنغل هل نإو البإل

 ؛ميظعتلا عم ةلقلا هنم د فلكت هيف نكل القع غئاسف ةراقحلا عم ةرثكلا دصق امأو ،ميظعتلا

 2 6 هللا نم ل :ىلاعت هلوق :ليلقتلا لاثمو .ليلق ءايشألا نم قيقحلا ميركلا نأل

 ي ليلقتلا قالطإو ،هتارمث نم وه هاوس ام لك نأل ةنحلا يف ميعن لك نم ربكأ ليلق ناوضر :يأ

 الإو هتاقلعتم ددعت ىلإ ارظن [تادودعملا] ةلزنم اضرلا لا ليزنت رابتعاب زاحم العو لج هللا ناوضر

 مش امو ءادعسلاب هلالج لج هللا ملع :نيعم هنأل ؛ةقيقح ةرثكلاو ةلقلا لبقي ال هسفن يف اضرلاف

 هدادعإ وهو لعف ةفص هنأ ىلع امأو \تاذ ةفص وهف ،نوددعتم مهو مهلامو ءادعسلا هقلعتمف

 هقيفوت نم ليلق :لاقي فيك ‘بساني ال هيلع ريسفتلا نكل ،ددعتمف مهل هقيفوت وأ ءادعسلل ريخلا

 نيدلاخ راملا اَهتْحَت نرم يرجت تانج تاَتمْؤُمْلاَو نينموملا هللا دَعَو » ةميركلا ةيآلا - ٧٢ نم ءزج ةبوتلا -

 « ميظعلا زقلا وه كل ربكأ هللا نم ناَوضرَو ندع تانح يف ةبيط نكاَسَمَو اهيف
 َ ٢٠ ١

 



 ديعسلل دعي ام هنأ ةاعارمب ريسفتلا يف فلكتب الإ ةنحلا يف ميعن لك نم ربكأ ريخلا هدادعإ نم وأ
 .ةيالولا يف عورش قيفوت لقأ نأ ةاعارمو ،هل ايلو هنوكل ًآلإ هل هدعأ امم ليلقب لقأ ولو

 ناوضر لك نأل ؛ةمعن لك نم ربكأ هللا نم ميظع ناوضر :يأ ميظعتل ريكنتلا ليقو

 ذإ ،ريقح ناوضر نع زارتحال ميظع هناوضر نأ نيبم فشاك فصو ميظعتلا :لاقي دقف ميظع
 سيل ميظعلا نكل ضعب ىلع دئاز :يأ ميظع اهضعب بتارم هنأ بهو ، كتق ىلاعت هل ريقح ال

 ؛مزخلا قيرطب ال دعولاو هئايربك لامك ىلإ ةراشإلا نمضتي ليلقتلل هنوك اضيأو .نينمؤملا عيمح

 سيل هنأو ،ميظعتلل هنأ ضعب راتخاو ،نيملاعلا نع يغ هنآ ىلإ ةراشإ كولملا نأش وه امك

 وأ مهل يأ فوذحم هربخ لب ،ليلقتلل لاق نم بارعإ وه امك ،"ربكأ "هربخ أدتبم "ناوضر"
 ٥معنلا ددعت ماقم ماقملا نألو ،امزج نينمؤملل هلوصح ديفي كلذ نأل ؛هتعنذ"ربكأ"و فوطعم

 بارعإ كلذ ديفي الو "ميظعتلا عم هل وأ ريثكتلل هلعج نم عنام ال ذئنيحف ةنحلا يف هناوضر اهنمو

 .ليلقتلا

 ريثكتلاو مظعملا ةلق عم ولو نأشلا ولع بسحب ميظعتلا نأ ريثكتلاو ميظعتلا نيب قرفلاو

 وأ " هاش "و " لبإ " يف امك اقيقحت ريثكتلا ناكأ ءاوس ،ةراقح عم ولو ءيشلا دارفأ رابتعاب

 .رم امك هتاقلعتم رابتعاب هيف ناك ذإ ؛ناوضر يف امك اريدقت

 .دارفألا ةرثك عم ولو نأشلا طاطحنا بسحب ريقحتلا نأ :ليلقتلاو ريقحتلا نيب قرفلاو

 نإو ىلاعت هلوق اعم ريثكتلاو ميظعتلل ريكنتلا نمو ةمظعلا عم ولو دارفألا بسحب ليلقتلاو

 هميظعتلو لسرلا نم بذك نم ريثكتل السر ركن "‘هكلنق نم لسر تبذُك ذقَف كوبذَك
 ،نوبذكم مظعلا يف كلثم نوريثك لسر ىضم لب ©كل ةرفكلا بيذكتب ادرفنم دمحم اي تسل"

 نمو .ةرثكلا يف ةغلابملا لصح هريكنت نكل ،ادعاصف ةثالث ىلع قدصي "لسر" ظفل نإف " .ربصاف

 دارفإلل هيلإ دنسملاريغ ريكنت نمو . "ليلق ءيش هنم يل لصح" :كلوق اعم ريقحتلاو ليلقتلل ريكتتلا
 نم باولا دارفأ نم درف لك :يأ ١ ءاَم نم ةباد ك َقَلَخ هللاو ىلاعت هلوق ةيعونلا وأ

 رومألا عَجرت هللا ىلإو كلنق نم لسر تبذُك ذَقَف كوبدكي نإو » ةميركلا ةيآلاو ٤ نم ءزج رطاف !74
 يششت نت مهنيو هيطب ىلع يشي نم مهنمف ام نم ةئاد لُك قلع هللاو » ةمركلا ةيآلا ٤ه نم ءزج رونلا !
 « يدق ءْئَش لك ىلع ةللا نإ ءاشي اَم للا قلحي عبرأ ىلع يشمي نم مُهنمَو نيلجر ىلع

 ١٣١
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 دارفإلل "ءام٬و .ةباد" ريكنتف ؛ هايإ اتناك نيتللا هب نيصتخملاو ،همأ ةفطنو هيبأ ةفطن يه ةنيعم ةفطن

 (لا ... يشمي نم مهنمف ):هلوق يهو هدعب ليصفتلا بساني ال دارفإلا ىلع لمحلا :تلق نإو ى

 نم صخشلا قلخ هنأ كلذ لصاحو درفف اهوخدم امأو 0" لك" ظفل ىلإ عجار ليصفتلا :تلق

 عيونتلل امهيف ريكنتلا نوكي نأ زوجيو . ةيصخشلا ةدحولل "ةباد"و "ءام" يف ريكنتلاو صخشلا

 صتخت ييلا ةفطنلا عون وهو ،هايملا عاونأ نم عون نم باودلا عاونأ نم عون لك قلخ :يأ

 سيل نكل هدارفأ رابتعاب هنم قلخلاو ،هقلخ حصي امنإ عونلا نكل باودلا نم عونلا كلذب

 عون نكل لغبلا ةفطن نم قلخي مل ولو لغبلاو ،درفلا نمض يق عونلاب لب ةيدرفلاب راعشإلا ضرفلا

 سرفلا نم ىثنألا سرفلا نأل ؛سرفلا ةفطنو رامحلا ةفطن نم بكرملا وه لغبلاب ةصتخملا ةفطنلا
 ىلع دارفألاو عونلا يف هلك كلذ لب ،رامحلا نم ىثنألا سرفلا هدلت لغبلاو ركذلا سرفلاو ©ىثنألا

 دري الو ،دارفألاو عونلا لامتحا يف ىسيعو ءاوحو مدآ دري الو ،ع ونلا يف اذه دري الف ،بلاغلا

 ةفطن الب نطبلا نم دلّوتي امو ،بابذلاو ثوغربلاك بارتلا نم دلوتي ام اضيأ عونلا يف

 دارفألا رابتعا زوجيو .ةفطن الب :ليق ،نطبلا نم رأفلا اذكو ،بارتلا نم يه :ليقو ‘برقعلاك

 درفلا ربتعي نأ الإ {ءاملا دارفأ نم درف لك نأ نعم ؛ءاملا بناج يف ةيعونلاو ،ةبتادلا بناج يق

 ينعي ءاملا عون وهو ،ءاملل رخآ ريسفت '""(حاتفملا) يف يكاكسللو .لوألا بألا وه يذلا لوألا
 نم ع ونب باودلا نم ع ون لك صيصخت ةيآلا قوس نأل فيعض وهو ءاملا نم ع ون يه ذإ ةفطنلا

 .ةفطنلا

 :يأ ٢٧ « هلوُسَرَو هللا نم برحب اوئدأَق)لىلاعت هلوق ميظعتلل هيلإ دنسملا ريغ ريكنت نمو
 ةةف اهبحو رع رينلا ىأ لماستاب نذوت ةليلقلا بولا أل ليلقتل سيلو ,ةميظع برحب
 وهو ؛فراعتم ريغ برح عون :يأ ،عيونتلل ريكنتلا نوكي نأ زوجيو .ةميظعلا برحلا بسانملا

 .هَرض عفدي نأ نع الضف كردي ال بيغلا دنج برح

 ٩١ ةحفص رظني 6
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 « ًنوُمَلْظُت انو نوُملْظَت ال
 ٣٢ ١



 يف نأل ؛افيعض اريقح ٨" ه انط الإ نظت نإلىلاعت هلوق ريقحتلل هيلإ دنسملا ريغ ريكنت نمو
 لكو ،كتبني هنأك فعضأ نظو فيعض نظو ملع هنأك ،ىوقأ نظو ،يوق نظ ؛بتارم نظلا
 لوعفملا نأل درجلا تلق امنإو ،دّرجلا ديكأتلل ال ةيعونلل انه قلطملا لوعفملاف ؛ملع ريغ نظ كلذ

 ديكأتلا درجمب ناك ولو {ةيددعلا عم امإو ،ةيعونلا عم امإو درجلا ديكأتلا امإ ؛ديكأتلل ادبأ قلطملا

 مل ذإ "ديز الإ ديز ام" :كلوقك ناك آلإو "امايق الإ ماق ام" :لاقي ال ذإ ،هيلإ غيرفتلا حصي م
 نأو برضلا كلوقك اضيأ ناكو ،اهدعب ام هنم ننتسي نأل "حلاص الإ" لبق فوذحم مومع لمتحي

 تدرأ نإو ،زجي مل برضلا قلطم تدرأو" ابرض الل برض ام" :تلق اذإف ضقانتيف برض ال

 وأ "ةبرض الإ "وأ "برضلا نم اعون الإ" :تلق كنأك حص ةرثك وأ ةدحو وأ هنم اعون هريكنتب

 .ريكنتلاو عونلل حلاص ءات الب دحاو ظفلب وهف "ةريثك تابرض "وأ "نيتبرض"
 ىلاعت هلوقك ضعبلا ظفل هل ديفي نأ ىلأوأف ميظعتلا ديفي ريكنتلا ناك اذإ هنأ ملعاو

 اميخفت »ضعب» ظفلب ةق هركذف تاجرد ةو ادمحم عفرو يأ '" « تاَحَرَد مهضعب َعفَرَو»ف

 اذه عم حولو ،هريغلو ةق هل حلصي قلطم ضعبم ظفل نأ كلذ حاضيإو .ةردقلا ءالعإو هلضفل

 رسفملا نوكل ًآلإ قلطملا ظفللا اذمم ركذ امو ةق وه لإ هل حلصي ال هنآو ةةوه هب دارملا نأ ىلإ
 .ملعأ هللاو .هب حرصي نأ نع الضف هتعفر يف فرعي نأ نم مظعأ هب

 اتوعنم هيلإ دنسملا باب
 اذإ نابجب سيل يذلا "دسألا ييبجعأ" :كلوق وحن ،ازاحب وأ ةقيقح هب نيعي ام فشكل تعني

 مسجلا" :كلوقو برحلا يف انابج سيل يذلا وه عاجشلاو ،ازاجمب عاجشلا دسألاف برحلا ىقال

 فصوو هربخ جاتحيو أدتبم "مسجلا"_ف "هلغشي غارف ىلإ جاتحي قيمعلا ضيرعلا ليوطلا

 - (مةَدْيلبلا) ءاملع ضعب لاق .لاح لك ىلع كلذ ةقيقح نأ نايبل "قمعلاو «ضرعلاو ،لوطلاب"

 نإ ةعاسلا اَم يرذت ام ملق اَهيف بير ال ةَعاًسلاَو ٌقَح هللا دغَو نإ ليق اَدإَو » ةميركلا ةيآلا ٢٢ نم ءزج ةيثاحلا -

 نينقيتسُمب ثحت اَمَو انط الإ ظ
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 مهضعب َعَقَرَو هذلا هلك ( م مهنم ضغب ىلع ( مهضعب َ انلضف لسلا كلت « ةميركلا ةيآلا ٢ نم زج ةرقبلا _-

 مُهْثءاَح م دعب نم مهدعب نم نيذلا َرتتقا ام هلا ءاش لو سُئَقل حورب هاندأو تاتَيبل ميرم نبا ىسيع انآ آَو تاجرد

 « ذيرب ام لَعَْي ةللا نكو اولتتقا امم هللا ًءاَش وو َرَمَك نم ْمُهنمَو آ نم ْمُهنِمَق اوُقَلتَخا ركو تابلا
 ١٣٣



 امأو ،َيعبطلا مسحلا يف اذه - رصم يف نابصلا خويش نم وهو اذه انبرغم يق رئازحلا لامعأ نم
 ضزْرعلاو لوطلا :ةثالثلا تادادتمالا نع ةرابع وه ذإ \اضّرع هنوكل غارف ىلإ جاتحي الف يميلعتلا

 ةيضابإلا رئاسو ةوعدلا لهأ ةيبهولا ةيضابإلا رشعم انبهذم وه مسحلا يف هتركذ امو قمعلاو

 وهو ،مهنع '“`يروهنمدلا هافنو ،اضيأ ةرعاشألا بهذم نأ رهاظلاو ،اضيأ ةلزتعملا بهذمو

 . مهنم

 هضرع يوتسي دقو ءاضيأ ةرك مسحلا نوكي ذإ امكح وأ اقيقحت امه لوطلاو ضرعلاب دارملاو
 ‘ضورفملا دادتمالاب لوطلا انرّسف اذإ لاكشإ الو ،هلوط وأ هضرع ام ملعي ال دقو ،هلوطو

 عبرم حولك ،ةهخلا هذه وه اهلوطو ،ةهحلا هذه وه ءيشلا ضرع ؛ضورفملا دادتمالاب ضرعلاو

 نم تركذ ام ىلإ] جاتحا امبرو هضرعو هلوط نيبت هتبقثب لب هتبقث ةهج نم هروطس ضرفت
 يلويهلا نم بكرملا مسجلا :ءامكحلا تلاقو ،[.....] لوطلا ترسف اذإ اليزنت وأ اقيقحت يلوق

 نأ حلصي "لفطلا" كو ،"عمشلا"و "نيجعلا" ك ،روصب رّوصتلل حلصي ام يلويهاو ،ةروصلاو
 :يأ ؛ادعاصف نيأزج نم بكرت ام مسجلا :نوملكتملا لاقو .درمأ نوكي نأو ،دعب انايحل نوكي

 مسقنم ادبأ مسجلا نأل ؛اندنع حصي ال اذهو ،ةمسقلل ناحلصي ال رثكأف نيدرف نيرهوج نم

 ريخألا اذهو ،ادعاصف نيأزج نم بكرمو ةئزجتلا لبقي ال ءزج وهو درف رهوجلا مهدنعو
 ضيرعلاو ليوطلاب مسحلا فصو نأ ملعاو.ندبلا [وه] مسحلا :ةغللا لهأ لاقو \امسج ىمسي

 نامرلا " :كلوقك دحاوب ال تافصلا كلت عومجمب فشكلاو ‘تاهجلا يف كلوق ةلزنمب قيمعلاو

 :لاقي نأ زوجيو ددعتم نوكي دحاوب نوكي امك فشكلاف ؛دحاو ربخ ةلزنم" ضماحو ولح

 يفكي اضيأو ،هل ناتدّيقم ليوطلل ناتعن امهنأ ىلع قيمعلا ضيرعلاب دّيقم ليوطلاب فشكلا
 ةقيقح ضعبل نيبم ليوطلا نإف ايقاب مومعلا ناك ولو ،بابلا يف دحاو هجو نم ولو فشكلا
 امنإ ،هيلإ دنسملا ادع اًّمع زييمتلا طرتشي ال ذإ هدعب اذكو ،الاثم حصل هيلع رصتقا ولو مسجلا

 .هادع امع زيمت اعم قمعلاو ضرعلاو لوطلا ركذبو دودحلا يف كلذ

 تح قحلل الاًَوَق ناكو يماذملاب فرعي ناك ، رصم ءاملع دحأ . مايص نب فسوي نب معنملا دبع نب دمحأ وه - 180

 يف تادارإلا ىهتنم" "نونكملا رهوخلا حرشب نوصملا بللا ةيلح " هبتك نمو ،اهنع فعف ،كولملا هتدصقو ءارمألا هتباه
 "تاراعتسالا قيقحت

 ١٢٣٤



 ءةرعاشألاو ةلزتعن هتبثأو ،ًَرم امك أرجتي ال ءزج وهو ءامكحلاك درفلا رهوجلا عنم انبهذمو

 ديعصتب ربتعم لوالاو قمعو ضرعو لوطب دجوي ال ناك ولو ،غارفلل جاتحم وهف هتوبث ىلعو

 ؛هيلإ دنسمللاب فشكلل فصوملا صتخي الو لفسأ ىلإ نيعلا ليزنتب ربتعم قمعلاو ،قوف ىلإ نيعلا

 :حرسنملا نم [ ةدلك نب ةلاضف يثري رجح نب سوأ رعاشلا لوق هريغ يق هنمف
 اَعَمُج ىقتلاو ًربلاو ةَدْح او َةَءَوُرلا َعَمَج يذلا نإ

 ١٨١,۔ ۔ 2۔ { ٤ در
 ٥ ِ ة 0 7 ف , ر و 7 .ف ٥

 اعمس دقو ى ار دق ن اك ن _لظاا كب نظي يذلا ىعمل الا
 م

 :يه تايبألا ٦١ حورشلاو ١١٩:١ لوطملاو ٥م حاضيإلاو ٩٠ حاتفملاو ٥٢ ناويدلا رظني _ !ةا

 ايَقودق نيرذح يذلااإ ارج يلما سفنتلا اهأ

 اعمج ىَرقلاو مرحلاو ةخ ن تاو ةحامسلا عَمَح يذ إ

 اعمس ذقَو ىأر ذق اك م ن ۔ظلا اكلرظَي يذلا يملأ
 ِ 1 ٠ِ م 1 و ٥. ۔. ب . م 1 ٢ و 7 اتا . . او

 ابر ذنلناع تشخمئاولسري مل اذإ طوحت يف ساتا ظفاحلاو
 ه 3 ه ى و 7 ه م م ٠ ٠ 1 . ٠ ه ه

 اع زج مهسوفن تراطو ماو قاب نا طبلا اتقلح تمحدزاو

 ٠و 7 و / م ه 71 م م م ٥ س ص ۔ م

 اعفًَلم ةاتفلا عيمك ىسمأ دقو ح ايرلا ل ًامّشلا تزعو

 اعرف استلُم ابقس ماوقأ لا نم مالا بد "7

 م ٠ 7 م ٥ 7 ٠ ف ح ش ى 7 7
 اعبس اهلثنخأ داز ف ءانسح لا ةقنمملا بعاكلا تن اكو

 ُ  » ه ۔ ه ۔ ٥ ۔, . ُ ُ م ۔ِ ۔ه

 عدبلا ل راحي للف نمل ء يس نم ةحاش إ ١ عم لمو ى دوأ

 ) ٩٣ ناويدلا ):لتق دقو ريمس هيحخأ ءاثر ق يدسألا مزاح يبأ نب رشب لا تايبألا هذه بسن نم كانهو

 اعَر ج : يل سفن فهل هلاي امعطقناف ناب ذق ريمس م ]

 ااطَسذإرذدجبللاهنش غوزأ اتيشُحام رو ةلا رَد هلل

 اََقَو ذ ة نيردت يذلا ذإ اَعَرَج يلما سفنلا اهيآ
  / , د 77 ے2۔موو ۔ ح ِ .2 ه
 اعمج ىقللاو ربلاو هدجن لاو ء ورملا عمج يذلا ں

 احبر ذلا ء تخحَت اولس د مل اذإ طوُحخقلا ف ساملا ظا جحلاو

 اعغتُم ةتفلا غيمك ىحضأ ثذقَواليلتلالأنسلا تّيَعَو ٠ َ م , ۔ ه ٥ ۔۔ ,٨“ ,۔ .. ح م ۔
 م

٦٠
 

١ 
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 اجساَهلذثفأراد يف ءاتسَح ن لا ةشتنلا بعاكلا ىَرَت ماع ُ 1 م ٤ ٥ َ هه ُ 71 م م 4 م ح -

 اعت ه امل ْبئاع الف لاق اذإ ةديفملا فلئملا لحملا م َ 4 و م . ّ

 ١٣٥



 ذإ ،َيعمألل ريسفت "خحلا...َنظلا كب نظي يذلا"ف .مهفلا ديدشلا يكذلا :هانعم" يعملألا"_ف

 ام وه يذلا عقاولا دهاش هنأك ؛عقاولل هنظ ةقفاوم مهفلا اديدش ايكذ صخشلا نوك نم مزلي

 هيلإ ادنسم "يعملألا" سيلو ،"اعمس دقو ىأر دق نأك" :لاق امك ،هعمسف عمسي امم وأ ،هآرف ىري

 دعب هلوق وه ربخلا نأ رهظألاو ،نيع ال لوعفم وأ ،بصنيف اهمسا تعن وأ نإ ربخ هنل دنسم لب

 :تايبأ ةسمح

 اَعَدبلا لواحي ق مل رمأ ثرم ةَحاشإلا عفنت الف ىدوأ

 نم هيجني ال :يأ ،ةبيرغلا رومألا :"عدبلا"ب دارأو رذحلا :"ةحاشإلا"و كله :"ىدوأ"و

 يذلا هانعم سيلو ،عمجأ ثنؤم ءاعمج عمج "عمج"و ةعاجشلا :"ةدجنلا"و ،امب هلايتحا تومل

 ؛مزآللاب ال ةقيقحلاب رصق هنإف ،خلا ...ليوطلا مسحلا فالخب ،اموزل لب ةقيقح خلا ...نظي

 نم "ىأر دق"و ،ةفصب افصتم كتظي ريدقتلا :ليقو ؛مزآللاك لزنم نظيو ،قلطم لوعن 7
 يف لوألل :لوقنو .لامتحالل اعفر فّعملا هيلإ دنسملاو هتعن وأ نظلا نم الاح هنوك نظي لعاف

 يف كارتشالا عفر نع ةرابع حيضوتلاو ‘تاركنلا يف كارتشالا ليلقت نع ةرابع صيصختلا وحنلا

 كارتشا يلكلا موهفملا يف نأل لاكشإ الف يلكلا موهفملل ةعوضوم ةركنلا تناك نإف ؛فراعملا

 ىلع درف لك ىلع اهقدصل ةلدبلا ليبس ىلع كارتشا اهيفف ام درفل ةعوضوم تناك نإو {ةقيقح

 هيف يذلا نييعتلا ذإ ،كارتشالا عنمي ثيحب ةركنلا موهفم يف نييعت ال ذإ ؛لومشلا ال ةلدبلا قيرط

 ولو ظفللا ثيح نم نيبطاخملل صتخشم فورعم هنأ نيعمب ال ،هريغ درف ال لجرلا درف هنأ نعم
 نأ ملعاو .ةيلكلاب كارتشالا لوزي دقف ًالإو بلاغلا هنأل ،ليلقتلا اوصصخو جراخ نم هوفرع

 ىلع هقدصل كارتشالا هيفو سنجلا هلولدم نأل "سنجلا مال"ب فرعملا يف تأي ال لامتحالا عفر

 ام درف ىلإ امب راشملا" ماللاب "فّرعملا اذكو .تاركنلاك هصصخي لب هحضوي ال هفصوف ؛نيريثك

 ابطاتمميملوافغضب ارديس مل رملا لعافلا لناقل

 اعَرَس ةفل + نوقاَسي بذج لاو ةَرافملا يف للا ذلئناقلاو

 اَقئاهَماًَسس ىقتاست ليخ لاب ةَجاَحَعلا يف ريخلا رسبأآللا

 انبلا لواحي ذق نمل رشأ نم ةَحاشاإلا عقنت الف ىتأ

١٣٦ 

  



 عامتجا نم عنام الو ،مّحرتلا وأ مذلل وأ حدملل هيلإ دنسملا فصويو ‘هسنج ةيدهع رابتعاب

 عنام ال لب ‘تاذلاب دوصقم ريغ يقابلاو تاذلاب اهدحأ دصقي نأب دحاو تعن يف ادعاصف نينيعم

 نوكي نأ :لثم اهيناعم يق ةملكلا لامعتسا باب نم سيل ذإ ،اهلك تاذلاب اهدصق نم يدنع

 ماقم يق ملعلاب هتركذ نأب هيلع مَّحرتتو ملاعلا ظفلب هفطعتف "ملاعلا ديز ءاج" :لوقنف افورعم ديز

 فرعيل ملاعب هتركذف ملاعلا ظفلب الإ فرعي مل اذإ " ملاعلا ديز ءاج " :لثم وأ ،هب رارضإلا ركذ

 وأ صيصختلل فصولا نكي مل اذإ :ليقو .هتدصق وأ حدملاب هدصقت مل ولو حدم "ملاع" ظفلو 5هب

 سيلو سريرقتلا وهو ديكأتلل هيلإ دنسملا فصويو ،مّحرتلا وأ حدملا وأ مذلا ىلع لمح حاضيإلا
 اموي ناك ربادلا سمأ" :وحن تعن همسا ذإ ايظفل الو ايونعم ايحالطصا اديكوت هيف تعنلا

 5روبدلا ىلع لدي "سمأ" ظفل نإف "انئادعأ ىلع الوهم اموي ناك لبقتسملا دغلا" وأ "اميظع

 ةدحاو ةخفنف ١٨٢ ه ةدحاو ةَحخَفَ روصلا يف ذ خف اذإف ىلاعت هلوقو ،لابقتسالا ىلع "دغلا"و

 هاضتقا اذإ كلذ لاقي امنإ :تلق 5 نيلاثملا يف ديكوتلا اذهل ةدئاف يأ :ليق نإو ، ةدحولا ىلع لاد

 رورس هيف نوكي وأ ، هروبدب حرفلل ةراشإ ربادلا ركذ نوكيف مغ سمألا يف عقو اذإ امك © ماقملا

 دق هنأب هتفصو ذإ لوصولا بيرق هنآ ىلإ دغ لابقتساب ريشتو ، هيلع فّسأتلا ىلإ هروبدب ريشتف

 . بوبحم ودعلا مغ نأل كلذ & بحن لوصولا ىلإ برقلا يف عرش
 نم اًمَو»ل ىلاعت هلوقك تالامتحا وأ ظفللا يلامتحاو دوصقملا نايبل اضيأ هيلإ دنسملا تعنيو

 ريطيب "رئاطلا"و "ضرألا يف"ب ةبادلا فصو '“"هيَحاتَجب ريطي رئاط انو ضرألا يف ةبأ
 اناك ولو امهنإف ةصوصخم دارفألا نم ةفئاط ال درف لك ىق ققحتلل سنجلا دصقلا نأ نايبل هيحانج

 وج رويطو ةدحاو ضرأ باود امهب داري نأ زوجي نكل ،بلسلا دعب نيتركن اممموكل نيماع

 نم ام :دارملا نكلو ،هلك وجلا رويطو اهلك ضرألا باود امهفصوب ايفرع اقارغتسا نوكيف دحاو
 نأ عم رئاطو ةباد ىلع "ممأ"_ب رابخإلا حص امنإو .4 مكلام 7 ار هلوقل ؛مكاوس ةباد

 ممأ رويطلاو باودلا نأ دارملاو ،درف درف لك نم لصحتملا عومجملا رابتعال درف درف لك :دارملا

 ١٣ ةقاحلا - 182

 انطق ام مكلاسا م ممأ انإ هيَحاَتَجب ريطي رئاط او ضزرألا يف ة ةباد نم امو « ةميركلا ةيآلا ٨ نم زح ماعنألا ١

 « نورضحي مهبر ىلإ م مث ءيش نم باتكلا يف
 ٢٧ ١



 دصق نايبل فصولا نوكلو ،ةظوفحم الاوحأو ةامسم الاجآو ةردقم اقازرأ اهل نأ يف مكل ةلثامم
 ميمعتلا لصأ امأو . دارفألا عيمج يف سنجلا ققحت بسحب ميمعتلا ةدايز فصولا اذه دافأ سنجلا

 نايب ال عملا حاضيإ فشاكلا فصولا يف دوصقملا نأ ىفخي الو ،بلسلا دعب ةركنلا ع وقؤبف

 دحأ نم انه فصولا سيلو ؛يلصألا دوصقملا نايب ال ديكأتلا د رح دكؤملا فصولاو لامتحالا

 .ملعأ هللاو .تاركنلا يف انه ام نأل فوصوملا لامتحا عفدي ام وهو صصخملا فصولا يمسق

 ايوحن اديكأت هيلإ دنسملا ديكات باب
 وحن مهوتي الو هاوس دارملا نأ عماسلا نظي ال تتح هريغ لامتحا ةلازإب هلولدم قيقحتل دكؤي

 هانعم ىلع هلمح نع وأ ،هتدعأف ديز ظفل عامس نع عماسلا ةلفغ تننظ "ديز ديز ءاج" :كلوق

 كلذ تعفرف ؛كلذ وحن وأ ،هباتك وأ ،ديز لوسر وأ ،ديز مالغ ءاج هنآ مهوتي وأ نظي نأب

 نيعلاو سفنلا وه يذلا يونعملابو _تيأر امك يظفللا ديكوتلاب لصاح ضرغلا اذهو ،هتداعإب

 ظفللا ةداعإ امأو يونعملاب عفرت الف هيلإ دنسملا ظفل عامس نع ةلفغلا امأو ."هسفن ديز ءاج" :وحن

 وه لب وحنلا فرع يق يونعملاب ىمسملا ديكأتلا نم سيلف "زيزع دًّجْنسَعلا بهذلا " :وحن هفدارمم
 نإو "هسفن ديز ءاج" وأ "ديز ءاج" لثمو ،ايونعم "دوعق تسلج" يمتس ولو ،َيظفللا نم بيرق

 ىلإ دصقلاو ريرقتلا درجم ىلإ دصقلا نيب قرف نكل وهسلا وأ زّوجتلا مهوت عفد ىلع هلمح نكمأ
 دانسإلا ريركتب ليق اميف مكحلا ريرقت دافأ ولو تفرع اذإ يوحنلا ديكأتلا نم سيلو "موتلا عفد
 يف تيعس انأ " وأ"يدحو كتجاح يف تيعس انأ ال " و انأل تفرع دنسأو ءءاتلل فرع دنسأ ذإ

 ديفي ال يحالطصالا دكأتلا نأل ، ليق اميف هيلع مكحلا ريرقت دافأ ولو ، " يريغ ال كتجاح

 نإف ؛ مكحلا ريرقتل نوكي ال هيلإ دنسملا ديكأتو 3 مكحلا هب رّرقتي نأ نع الضف ، نيترم دانسإلا
 ررقملا لب 0 َيحالطصا ديكأت الف فطع يف ريغ الو لاح "يدحو"و لعاف "تفرع" يق ءاتلا

 امأو ،هديفي سيلو" انأ تفرع" يف ريركتلا ةدافإ الإو ،ريركتلا ال تفرع اذإ يف ميدقتلا مكحلل

 هللاو ." انأ" ديكأت ديفي الو "انأ" مدقت هدافأ يذلا صيصختلا ديفيف "يريغ ال" وأ "يدحو"

 .ملعأ
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 .ةقيقح هيلإ دنسملا ناك ءاوس ،يلقعلا زاجلا وأ فذحلاب زاجلا مهوت عفدل هيلإ دنسملا دجويو

 دسألا هامر " :وحن ايوغل ازاجم وأ " صللا هسفن ريمألا عطق "و " صللا ريمألا ريمألا عطق " :وحن

 يمارلا نأ وأ ،همداخ وأ ،ريمألا مالغ عطاقلا نأ مهوتي نأل عفد كلذو ،عاجشلا يأ " هسفن

 .الثم عاجشلا مالغ

 لومشلا وأ ةبسنلا يف عوبتملا رمأ رّرقي ،عبات ديكوتلا نأل ؛هلك ديكوتلا باب يف مزال ريرقتلاو

 ليثمتلا حص امنإو ،يناعملا نم هريغ ىلإو ،ممموتلا عفر ىلإ دصقلا ريغ ريرقتلا ىلإ دصقلا نأ لإ
 ال هيلإ دنسملا يف زّوجتلا عفر ديفي امث وهو" ديز ديز ءاجك " وهو "صللا ريمألا ريمألا" عطقب

 هيلإ دنسملا يف زّوجتلا عفر نم افرع مهفي دانسإلا يف زّوجتلا عفر نأل ؛دانسإلا يف زّوجتلا عفر
 عطاقلا نوكي نأب دانسإلا يف زّوجتلا لمتحا ديكأت الب " صللا ريمألا برض " :ليق اذإو .اضيأ

 رمألا ببسلا قالطإ نم لسرملا زاجلا وأ _تيأر امك_۔ فاضم فذحب زّوجتلا وأ ناملغ ضعب

 "مالغلا" هبش نأب ،يراعتسالا زاجلا وأ الثم ‘مالغلا ٬وهو ،رومأملا ببسملا ىلع مريمألا» وهو

 .ديكأتلاب لامتحالا عفتريو " مالغلل" "ريمألا" ظفل ةراعتسا لكل لعفلا ةسبالم عماجب "ريمألا"_ب

 .ملعأ هللاو

 :لوقت كنأ كلذو ،هطلغ وأ هنايسن وأ ،ملكتملا وهس عماسلا مهوت عفدل هيلإ دنسملا دكؤيو

 وأ " ؟ ماقأ " :كل ليقف تعجر ول ثيحب "رمع ماق" هنأ كقيقحت يفو " هاس تنأو ديز ماق"
 :كلوق نع كلذ ىلإ كناسل قبسب "ديز ماق" : لوقتو "ورمع ماق لب ال " : تلقل " ؟ ماق له"

 اذإف ، "ورمع ماق" هنأ كبلق نم ايسان "ديز ماق" : لوقتو & كناسل قبسب تملعو "ورمع ماق"

 وأ ، هنع توهس وأ ، "ورمع ماق" نع تطلغ كنآ كمعماس مهوتي مل " ديز ديز ماق " : تلق
 ديز ءاج" :لاق اذإ هنل ؛مهوتلا اذه عفري الف يونعملا اًمأو. يظفللا ديكوتلا يف اذهو ، هتيسن

 ،هوهس ىلع دكأتلا بو ورمع ناكم ديزب ظفلتو اَهَسَف "هسفن ورمع ءاج"دارأ هنأ لمتحا "هسفن ا

 يف وأ ،هيلإ دنسملا يف لومشلا مدع مهوت عفدل هيلإ دنسملا دكؤيو هب عفديف زوجتلا مهوت فالخب

 نأو صوصخلا ديرت نأ لمتحال " موقلا ءاج" :تلق ول ذإ " مهلك موقلا ينءاج " :وحن ،دانسإلا

 .هب دتعت مل و ئجي مل اضعب
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 هيلإ دنسملا يف لومشلا مدع مهوت تعفرو صوصخلا لامتحا تعفر "مهلك" :تلق الو

 ©لكلا نم عقاولاك ضعبلا نم عقاولا ءيجملا تلعج كنأ لمتحا " موقلا نءاج " :تلق اذإ اضيأو

 ىلع ضعب فقوتو ممنواعتل دحاو صخش مكح يف مهنآ ىلع ءانب لكلل ضعبلل ام تدنسأف
 .دانسإلا يق ازاحب نوكيف مهلك وأ مهضعب ىلع لعفلا بسنت نأ يف توافت الف ضعب

 لومشلا مدع مهوت نوكي ال هجولا اذه ىلعو ،دانسإلا يف زّوجتلا عفترا "مهلك" :تلق املو

 مهنع ردصي مل لكلا ىلإ بوسنملا لعفلا نأ مهوت نكل ،َلكلا هب ديرأ هنأ ملع اذإ موقلا ظفل يف

 عوفدملا زاجملا نإف لوألا هجولا فالخب ،دحاوك مهنأل مهلك ىلإ بسن امنإو مهضعب نع لب
 ،مهضعب يف هلامعتسا لمتحي "موقلا" ظفل ناك ذإ ،هيلإ دنسملا يف لومشلا تعفد ذإ ؛ّيوغل هيف

 عم ؟ هتاوخأو لكب دانسإلا زاجلا عفدي فيك :تلق نإو .عومجملا ةلزنمب ضعبلا نأ ىلإ دصقلاو

 كلذ نم مزلي الو ،اعطق لوقلا داحآ لومش تدفأ مهفي " مهلك موقلا ءاج " :تلق اذإ كن

 لمتحي كلذ عمو داحآلا لومش ديفي "اذك اولعف" :كلوق نأ ىرت الأ داحآلا كلتل دانسإلا لومش

 مزلتسي دارفألا لومش لعل :ليق مهضعب نع ارداص داحآلا عيمج ىلإ بوسنملا لعفلا نوكي نأ

 .هلثم رم امك دانسإلا لومش افرع

 زوجي الف ،لومشلا مدع مهوتل اعفار نوكي امب هديكأت زجي مل ع وبتملا يف ممهوتلا نكمي مل اذإو

 نم لقتست ال لا تاداملا نم كلذ وحنو " امهالك اقطصا " وأ " امهالك نالجرلا مصتخا "

 يجب زاوجلا " امهالك نالجرلا ينءاج " فالخب &" ابراضت " :وحن ،كلذك تائيهلا نم وأ دحاو

 لامتحالا اذه عفرتف امهدحأ ءيجي اعم امهيلإ بسنتف دحاولاك امهلعج لامتحالو دحاو لجر

 . ملعأ هللاو ."امهالك"_ب

 نايب فطع هيلإ دنسملا ىلع فطعلا باب
 ىلع ةركنمأ ةفرعم ناكأ ءاوس ،هنع لامتحالا ةلازإب ابلاغ هحاضيإل نايب فطع هيلع فطعي

 نم ملع هريغ وأ ملع هيلإ دنسملاب صتخي مساب ابلاغ كلذو ةركن هنوك زاوج نم حيحصلا
 هلوق هيلإ دنسملا ريغ يف هلثمو 0" دلاخ كقيدص مدق " :وحن ،هدعب ركذ اذإ تاركنلا وأ فراعملا

 يناثلا دصق نإو © نايب فطعف تاذلاب نايبلا دصق نإ هنأ ملعاو & ٨ ديدص ءام نم)»ف ىلاعت

 «ريردَص ءام نم ىقسيو منهج هئارو نم » ةميركلا ةيآلا ١١ نم ءزج ميهاربإ - 184 / ۔ ه 2٥ & ه ۔ ., ۔۔ 1 ِ ٠
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 نيبتي مل اذإو ،تاذلاب نكي مل هنأل ؛ نايب هب لصح ولو قباطم لدبف ديهمت لوألاو { اتاذ مكحلاب

 هل حاضيإلا نأل ““نايب فطع هنوك [ ينازاتفتلا ]دعسلا راتخاف 3 اعيمج ازاج ملكتملا دصق

 نأب [ياجرخلا فيرشلا] ديسلا ههجوو. "٨ الدب هنوك يرشخمزلا راتخاو ،هب هصاصتخا ديزم
 لعحت نأ لصألا نأبو ،دانسإلا يعأ ةبسنلا ديكأت هيلع عرفيو امكح لماعلا ريركت لدبلا يف

 :ليق هنإ مث . تاذلاب دصقي مل ولو توفي حاضيإلا سيلو ،ةبسنلا يعأ مكحلاب ةدوصقم تاذلا

 نم حاضيإلا لصحي نأ زاوخب كلذك سيلو ،هيلع فوطعملا نم حضوأ فوطعملا نوكي نأ مزلي

 هللا َلَعَجل ىلاعت هلوقك حاضيإلاريغل هؤيحب بلاغلا ريغ نمو ابلاغ حضوأ هنوك لب 3امهعامتجا

 هتعن ةطساوب حدملل ةبعكلا ىلع افطع تيبلا انلعج اذإ ٢“ سال امايق ماَرَحْلا تنبلا ةبعكلل

 .تيبلاه : لاقي دقو ، حدم كلذو نايب فطع مارحلاب فوصوملا فطعف ،حاضيإلل الو مارحلاب

 فطع فصو يف حدملا نوكيف 0 ادّرحجب حاضيإلل وهف مةبعكلا» ظفل نم رهشأ ةبلغلاب ةبعكلل ملع

 فوطعملا نوكي نأ بلاغلا ريغ نمو & نايب فطع مارحلاب فوصوملا لعج يق ال مارحلاب نايب

 ابأ» ضرفت نأ لثم ؛ امهعامتجاب لصحي حاضيإلاو 0 هنود وأ حوضولا يف هيلع فوطعمل ايواسم
 ىلع ةينكلا هذه تفطع اذإف ؛ ةرشعلا ريغ نيرشعل امسا "رمعمو ، ةرشع لاجرل ةينك "صفح
 اذإو ؤفوطعملا نم حضوأ هيلع فوطعملاف " رمع صفح وبأ ينءاج " : الثم تلقو مسالا اذه

 . حضوأ فوطعملاف " صفح وبأ رمع ينءاج " : الثم تلقو تسكع

 ركذ اذإ امأو ،هدعب ركذ اذإ هيلع فوطعملا صخي ال مساب فطعلا نوك بلاغلا ريغ نمو

 ىلع هب صتخي نأ ضرفلا امنإو ،هب اصتخم نوكي نأ مهوتي الو مزلي الف هيلع فوطعملا نع ادرفنم

 دصق نإ اقيقحت هيلع فوطعملا ظفل هيلع قلطي ام ضعب ىلإ سايقلاب كلذو ،هدعب ركذ اذإ هجو
 نم ال الصأ صاصتخا الف حدملا دصق نإو ،ردقم مامإ عفد دصق نإ ريدقت وأ ،ققحم ماميإ ةلازإ

 [ طيسبلا نم ] :[ ةغبانلا ] رعاشلا لوق هيلع فوطعملا صخي الامتو ،اقلطم الو هجو

 ١٢٤:١ لوطملا رظني _!85
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 يذَهْلاَو عارَحْلا َرهَسلاَو سال امئاق ماَرَحْلا تيبلا ةبعكلا هللا َلَعَج » ةميركلا ةيآلا ٩٧ نم ءزج ةدئاملا !57
 ٤ ةميلع ءيش لكي هللا نأو ضزرألا يف اَمَو تاواَمَّسلا يف ام ُهَلْعَي ةللا نآ اوُمَلعَل كلذ دئاكملاو
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 دّسلاَو ليغلا ست ةَكَم ناَبُكر اَهُحَسْمَي ريطلا تادئاعلا نمؤُمْلاَو

 "يدي لإ طوس تمقر الق اذ هشرك تنأ ءيشب تيتأ نإ ام
 مل نإو "مرحلا ريط" وه ضعبلا كلذ ،تادئاعلا هيلع قلطي ام ضعبب رصتخم "ريطلا" نإف

 دعب الأ " فالخب ،ققحم ماهيإ ةلازإ "ريطلا"ب دصقلاف ،"مرحلا شحو "وهو رخألا ضعبلاب صتخي
 ردقي دق ام الإ & "دوه موق "وه يذلا فوطعملا هعفري "داع" يف مايإ ال هنإف { " دوه موق داعلا

 نيدناعم نيثاع لك ىلع هقالطإ زاوج نم وأ © مهريغو " دوه موق "نيب "داع" ظفل كارتشا نم

 :يأ ،رعاشلا هب مسقأ هللا وه "نمؤملا "و & يريدقت مامإ عفر كلذف كدانعلاو ًوتعلاب مهراتهتسال

 لعاف مسا هيلإ فاضم وأ نمؤمل هب لوعفم "تادئاعلا"و ديصلا نم نمأ يف مرحلا ريط لعج يذلا

 ىلع بوصنم نايب فطع "ريطلا "و هب تانكاسلا مرحلا ىلإ تائجتلملا :يأ ،ماجعإلاب دوعي داع

 هنأل " تادئاعلا"ب صتخي الو ،هيلإ افاضم لعج نإ هلحم ىلعو ، الوعفم "تادئاعلا" ظفل

 "و هجو نم صوصخو مومع امهنيبف ؛ اهريغو اهلمشي "تادئاعلا" نأ امك { اهريغو اهلمشي
 مسقلا باوج " تيتأ نإ ام" : هلوقو 0 ءام امهيف مرحلا يباج يف ناعضوم " دنسلا"و "ليغلا

 .( هللا انافاع) . هسفن ىلع ءاعد تعفر الو ةدئاز "نإ "و

 هيلإ دنسملا نم لادبإلا باب
 تعنلاك سيلو ،لدبلاوه دصقلاو تاذلابو ،هنم لدبملا وهو ةروصو اديهمت هيلإ دنسملا

 يف هنم لدبملا :اولاق اذإ اذه نم رثكأ مهدارم سيلو ،نهلبق امل تاّمتت نهنأ يف نايبلاو ديكوتلاو

 نم كلذ وحن وأ ،ةجيتنلا مكح يف وأ طوقسلا مكح يف وأ حرطلا مكح يف وأ ،حرطلا ةين

 نم ناتيبلاو . ؛ص{7/٦٩٩١٠ ط نانبل ةيملعلا بتكلا راد ، رتاسلا دبع سابع مدقت ،نايبذلا ةغبانلا ناويد 8

 :ةيتآلا ةفيرطلاب ايور امممأ الإ ( ةّيم راد اي ) اهعلطم لا هتديصق
 دعسلاو ليل انيب ةكَم ن ابكُر, اهحسم طلا ت اذلئاعلا نمؤملاو

 ّ ُ م ٥ . . . ّ م م م و

 يدي لإ يطوشس تعفر الف اذإ .عب تيتا ام ءيس نم تلق ام
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 ارهاظ هنع بوني وأ فذحي دقو ©" هوخأ ءاج " :وحن ،هنم لدبملا طقس ول هنأ ىرت الأ ؛تارابعلا

 .نيبفوكلا نع "لأ"وأ

 " احلاص الجر همالغ تيأر ديز " :وحن ضعبلا لدب ىف هنم لدبملا ىلع مالكلا فقوتي دقو

 هنم لدبملا تفذح كنأ بهو ،طبار الب أدتبملا يفب همالغ طقسأ ولف " ارمع همالغ تيأر " وأ

 .بارضإلا لدب ممموتل " ارمع هتيأر " وأ " احلاص الجر هتيأر ديز " :تلقو ريمضلا تيقبأو

 وأ " اهمالك دنه ىيتبجعأ "و " اهمالغ دنه تءاج " :وحن ،هطاقسإب مالكلا لتخي امكو

 هتنب ديز ءاج " :وحنو ،هجولاو مالكلاو مالغلا تنأ كنأ مزل ءدنه“ ظفل تطقسأ ولف 3" اههجو"

 دوجو نودبو لصف الب اقيقحت ثنؤم وهو تنبلا ريكذتب " هتنب ءاج " يقبل ديز تطقسأ ولف "

 "و " هوخأ ديز ءاجب " لامتشالا لدبل تلنم امنإو دارملا امنأ مهفي ثيحب ،اهنع ديز ءافتكا ةجح

 لدب نأ :يبهذم نأل " هتنب ديز ءاج "و " اهمالك دنه تبجعأ "و " اهمالغ دنه تءاج

 ارمع تبرض " :هنمو !ةيلكلاو ةّيئزحلا ريغب ةسبالم هنم لدبملا نيبو هنيب يذلا وه لامتشالا

 ،طلغ لدب كلذ نأ روهمجلا راتخا ولو .انييعت وأ الامج هب رعشأ وأ [....]هنم لدبملا "هرامح

 لدبلاب ارعشم نوكي ثيحب ،لدبلا ىلع هنم لدبملا لمتشي نأ :هانعم لامتشالا لدب نأ اوراتخاو

 .هل ةرظتنم هركذ ىلإ ةفوشتم هنم لدبملا ركذ دنع سفنلا ىقبت ثيحب ،هجوب هل ايضاقتمو الامجإ

 لتقف " هركذب هنيع ملعيف مكحلا بساني لدب ركذ ىلإ رظتنت وأ ،هتاذو هنيعب هرظتنت :يدنعو
 صيخشت الب اذكه هيلإ فّوشتت " اهمالك دنه تبجعأ "و هنيعب هيلإ فّوشتت "هفاّيس ريمأل

 .اقوكس اهنم كبجعي نأ نكم هنأل ؛هركذب صّحخشتي امنإ

 ال فورظملا ىلع فرظلا لامتشا هنم لدبملا هيلع لمتشا ام وه لامتشالا لدب نأ محوتت الو

 و ٨ هيف لاتق ماَرَحْلا رهشلا نَع كتولأنسي »:لثم كلذك ةراتف ،كلذ نم معأ لب هريغ
 رم م م

 ليبس نع ةَصَو ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق ماَرَحْلا رهشلا نع تلئولأنسي » ةميركلا ةيآلا- ٢١7 نم ءزج ةرقبلا -
 ىح مُكنولتاقُي نوا انو لقلا نم ك ةنتفلاو هلا دنع أ هن هنم هلمأ خ جارخإو ماَرَحْلا دجُسَمْلاَو ه هب : رفكو هللا

 اينذلا يف ْمُهْلاَتغأ تّطيَح رتتاق رفاك ًوُهَو س هنيد نَع مكنم : ذدمري نَمَو اوعاطتسا نإ إ مكنيد نَع مكو كر
 4 نولا اَهيف ٌمُه رال ُراَحْصأ ف عتوأو ةرخآلاو
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 هنم لدبملاف " هبوث ورمع قش " : وحن ، كلذك سيل ةراتو © `٨' 4 رانلا ٭ دودخألا باحصأل

 . فرظ الو فورظم ريغ لامتشا لدبف ًالإو ، هندب ىلع بوثلا ناك اذإ فورظملا وه اذه يف

 دنع ال يدنع لامتشا لدب " هلامع ريمألا نب "و " هفايس ريمألا لتق " وحن نأ ىفخي الو

 نيذلا نأ مولعم هنأل ؛لاّمعلاو فاّيسلاب نّيعتت لب ،ةيلامجإ ريغ ءانبلاو لتقلا ةبسن نأل ؛روهمجلا
 تيأر مث .هنع لدب اذه نودعي روهمجلاو.ريمألا امهيلي الو لامعلاو فايسلا ءانبلاو لتقلا نولي

 طلغ لدب " هبوث وأ هتمامع اديز تيأر " نوكي نأ دعبتسا ذإ ؛تبهذ ام بهذ يوفصلا ىسيع

 امك ارهاظ هنم لدبملا ىلإ دانسإلا حصي ال نأ طرتشي ال هنأ ىلإو ،هلامتشا لدب هنآ ىلإ لامو

 .رامحلل“ لب "رمعل اقيقحت دنسي ال "بوكرلا" نإف " هرامح ارمع تبكر " :لثم ضعب هطرش
 اذكو .لامتشالا لدب نم " هاخأ اديز تيأر " ةع بجاحلا نبا تيأر اذكو .ايعاقيإ ادانسإ

 ةري اممو .هققحتل ال ءاغلبلا دنع هرابتعال اطرش روهمجلا هطرش ام لعج هنأ الإ نيدلا ماصع

 ؟ حيصفلا يف عقي ام هيلع نولمحي فيكف ۔مالكلا حيصف يف عقي ال طلغلا لدب نأ :روهمجلا ىلع

 ،لاطبإلاو لاقتنالا لدبو طلغلا لدب معي بارضإلا لدب نأل ،ىلوأ ناكل بارضإ لدب اولاق ولو
 اوهس وأ انايسن وأ ادمع هنم لدبملا امهيفني نأ امإ ناريخألا ناذهو ؛لاطبإلا نودب لاقتنالا لدبو

 اطلغ ال اطلاغت نوكيف ءادمع طلغلا ةروصب ىتؤي نأ نم عنام ال هنأ الإ طلغلا ريغ كلذ َلك وأ

 قبس هنآ يرت ردب ىلإ تدمع نم " ينءاج سمش ردب " :وحن حيصفلا يف هعوقو زوجيف ايقيقح

 امك ،ىلعألا ىلإ نيدألا نم يقرتلا هطرشو ،ءارعشلل دمتعمو ءاغلبلا مالك يف عقاو وهو كناسل هب
 .لاثملا ي

 نأ زيجي لقعلاو ،نايسن الو وهس الو طلغ ال اعطق دوصقم وهف لبب هيلع فوطعملا امأو

 هركذ امأو دصقي مل ذإ هيلإ ادنسم سيل اقيقح اطلغ هنم لدبملاو اضيأ طلغلا لدبك نوكي

 دوصقم هنأل طلغلا ةروص ىلع هب ءيج اقيقحت هيلإ دنسم هنأ ىلوألاو ‘كلذك ليقف اطلاغت

 ©طلغلا كرادتل لدبلا وأ ةسبالملل ةفاضإلاف ؛طلغلا لجأل لدبلا طلغلا لدب مهلوق عمو ركذلاب

 نيترم عقو هنأك دانسإلا ريرقتل هيلإ دنسملا نم لدبي هنإ مث .هنم لدبملا يعأ ؛هيلإ طولغملا لدب وأ

 مكحلا ربتعا هنأل حرطلا مكح يف هنم لدبملا نم رم ام ياني الو ،لماعلا ريركت ةينب هنأ رهش امك

 4 دوقولا تاذ رانلا . دودخألا باحصأ لتق « ناتميركلا ناتيآلا ۔- ه نم رحو ٤ نم ء زحج ج وربلا _ 190
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 ريرقتلا دصق ولو تاذلاب دوصقملا ناك ذإ ؛لدبلل دنسم هنأ ربتعاو اديهمت هنم لدبملل ادنسم

 يف "و " كوخأ ينءاج " قباطملا لدبلا نم " كوخأ ديز ينءاج " :يف ليقف ،طقف لدبلاب ءيحجل

 لدب نم " هبوث ديز بلس " يفو ©" موقلا رثكأ ينءاج " ضعبلا لدب نم " مهرثكأ موقلا ينءاج
 ادحاوف ادحاو اعيمج اممي مكحلا قلعت دقو لدبلاو هنم لدبملا ركذ اّملف " ديز بوث " لامتشالا

 لوعفم ال هنم لدب “بوث-ف " هبوث اديز تبلس " :ليق اذإف ؛دحاول دعتم بلسو كريرقت هيف ناك

 نإ :لاقي نأ نع الضف ،نينثال ةعتم ال بحاص ريدقت ىلع بوصنم٠اديز«و ،هب لوعفم وأ ناث

 حاضيإ :وه رخآ ريرقت قباطملا لدبلا يفو" هضايب هبوث ديز بلس " يأ فوذحم رخآلا لوعفملا

 قلعت دقف ،هيلع مكح دق هنم لدبملاو .هنع هنم لدبملل ريرقت :وهو لدبلاب لصح اذإ هنم لدبلل
 هب قلعتملا هنم لدبملل دوعت ىرخأ ةدئاف هب لصحي دقو ،قلعت ضعب اضيأ مكحلاب ريرقتلا اذه

 .تاذلا ىلع ةدايز ةوخألا دافأو &ديز تاذ وه خألا نإف " كوخأ ديز ءاج وحن " :مكحلا

 ' هبو تنأ كب تررم" و "هايإ هتبرض" و " كايإ كتبرض " نييرصبلا دنع قباطملا لدبلا نمو
 وه امك _ يظفللا ديكوتلاك ديكوت كلذ نأ يدنع يذلاو ." مئاق تنأ كنإ "و " تنأ تمق““ و

 امهموهفمو لدبلاو لدبملا تاذ نأ نيعأ ،لّوألا دافأ ام ىوس ائيش دفي مل ذإ _ نييفوكلا بهذم

 نإ رخآلا خآلا مهوت ليزيو مسالا نييب " ديز " :كلوق نإف " ديز كوخأ ءاج " فالخب دحاو
 دافأ ام ًالإ ديفي ال هنإف " كايإ " فالخب ،هريغو ءاديز« ةلمحلا يف لمتحي خألا» ظفل نإف كناك

 .ةلثمألا نم هدعب ام اذكو ،كاّيإ هليزي ائيش لمتحت (فاكلا) تسيلو "كتبرض " يف (فاكلا)

 نيتفوكلا لوق لعجو يضرلا هرقأو نوّيرصبلا هلاق ام ال هتلق ام قحلا نأ كل رهظ دقف

 ال رتتسملل اديكأت " .وه اولعجو " وه ماق ديز " :هلوق يف هتركذ ام نويرصبلا قفاو دقو .امكحت

 هنأكف ،هّمعي هنم لدبملا نأل رخآ ريرقت ضعبلا لدب يفو 3" تنأ تمق " يف مهنع ليق اذكو ،الدب

 لامتشا لدب مسي مل امنإو ،هئارجإ ىلع كلا لامتشا هيلع لمتشم هنم لدبملا ذإ نيترم ركذ

 ةسبالم لامتشا هلامتشا نأل ؛لامتشالا لدب مسالا اذمب صخو لامتشالا لدب نيبو هنيب قرفلل

 لامتشالا هنألو هيبنتلل جاتحاف 3ءافخ هيف لامتشا وهف ضعب ىلع لك لامتشا ال ةبسانمو

 ءيشلا ضعب ناك ًالإو لماشلا ضعب سيل لومشملا نوكي نأ :وه قيقحلا لامتشالا نأل ،قيقحلا
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 .هل ايعدتسم لدبلل ايضاقتم هنم لدبملا ناك اذإ رخآ ريرقت لامتشالا لدب يقو .الومشم الماش
 .ملعأ هللاو .هيف روهمجلا طرش امك

 هيلإ دنسملا ىلع فرحلاب فطعلا باب
 .هنايبل ليصفتو راصتخا عم وحنلا ف فطعلا فورحل ةروكذملا يناعملا ةدافإل هيلع فطعي

 نم لك صوصخل نايب اذهف 3" نالجر ءاج " :كلوقل ليصفت هنإف " ورمعو ديز ءاج " :وحن

 ليصفت هنف " رخآ لجرو ديز ءاج " :وحنو 3" نالجر ماق " :كلوق يف لامجإلاب توفي نيددعتملا

 ةوابغب ضيرعتلا دصقل ليصفتو راصتخا عم وأ ، " نالجر ءاج " :كلوق يف لامجإلا ضعب نايبل

 كنآ ديرت " رخآ لجرو لجر ءاج " :وحن { ةينثتلا ةغيص نم ددعتملا مهفي ال هنآ ىلإ احيولت عماسلا

 ديعأ ول هنأ كلذ يف راصتخالا نايب :ليق ، نانثا ءاج نم نأ مهفي مل " نالجر ءاج " تلق ول

 نع مالكلا جرخو لاطل " رخآ لجر ءاجو ديز ءاج " وأ " ورمع ءاجو ديز ءاج " :ليقف لماعلا
 معن دنسملا بناج يف راصتخا كلذ نأ يف :يدنع يذلاو ، لمحلا فطع ىلإ هيلإ دنسملا فطع

 " : وحن ةفصلاب وأ۔ " ورمعو ديز نالجر ءاج " : وحن & نايب فطعب الصف مث لامجإب اركذ ولو

 .اعيمج امهيف ةيعبتلا ةطساوب امهيلإ ادنسم اناكو لاطل " ورمع رخآلاو ديز امهدحأ نالجر ءاج

 مالكلا يف وه يذلا هيلإ دنسملا ىلع فطعلا صخي ال هيلإ دنسملا ليصفتل فطعلا نأب ريبخ تنأو

 ءاج "و " ورمعو ديز نانثا ءاج " :وحن ،عباتلا هيلإ دنسملا ىلع فطعلا معي لب ضحم ع وبتم

 .ملعأ هللاو." ورمعو ديز نالجرلا

 مهدنع راصتخاو هل نايبو "لاجر ءاج" :كلوقل ليصفت " دلاخف ورمعف ديز ءاج " كلذكو

 3" ءال " ةداعإ الب وأ 3" ورمع بقع دلاخ ءاجو هبقع ورمع ءاجو ديز ءاج " :كلوق نع

 راصتخاو هل نايبو " لاجر ءاج " :كلوقل ليصفت " دلاخ مث ورمع مث ديز ءاج " كلذكو

 وحن وأ " رهشب ورمع دعب دلاخو ةنسب وأ ةلهمب هدعب ورمع ءاجو ديز ءاج " :كلوق نع مهدنع

 راصتخا دنسملا ليصفت رابتعاب (مم )وأ (ءافلاب) فطعلا يف سيلو & ءاجل.ةداعإ الب وأ كلذ

 راصتخا عم هل ليصفت هيفف هيف هيلإ دنسملا اًمأو ،دنسملل ليصفت دنسملا ليصفت رابتعاب هيف امنإو

 :وحن لماعلا ريركتب لمحلا فطع ىلإ هيلإ دنسملا فطع نع جرخل ليطأ ول هنأ تملع دق نكلو
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 ريركت كرتب راصتخالا نأ :كلذ يف يدنع يذلاو ." ورمع ءاج مث " وأ "ورمع ءاجف ديز ءاج "
 نيب ذإ ،(مث)و (ءافلاب) دنسملا لصفي امك هنأ مث تملع امك _ دنسملا يف راصتخا لماعلا

 لصفي كلذك .هبناج يف لاصفناب (ٌم)و ،©فوطعملا هيلإ دنسملا بناج يف لاصتاب هبيترت (ءافلا)ب

 فيعضلا نم نهذلا يق ةبترم " تيح" لبق ام ءازجأ ذإ " دلاخ تيح موقلا ينءاج " :وحن (ححر)ب
 عوبتملاب هقلعت ربتعي نأ "يح"ب هيلإ دنسملا ليصفت عمف ؛فيعضلا ىلإ يوقلا نمو ،يوقلا ىلإ
 نأ كلذ لصاحو .ع وبتملا ءازجأ ىلإ ةبسنلاب فيعض وأ يوق هنأ ثيح نم ايناث عباتلابو الوأ

 نهذلا ي ءازجألا كلت بيترت ,ةح لولدم سيلو .يناثل هقلعت نم ىلوأ لوألاب مكحلا قن
 اهلولدم امنإو ،©فوطعملا وهو اهاندأ وأ اهاوقأ ىلإ يهتني نأ ىلإ ةوقلاو فعضلاب توافتلا ببسب

 "قيح"ب لصفي اذكو .عضولاب ال موزللاب ءازجألا بيترت ىلع ٠تح» امنإو ءافعض وأ ةوق ةياغل

 مهتوق موقلا ءال وأ مهلك موقلا ءاحل ليصفت " دلاخ تح موقلا ءاج " :كلوق نإف ،هيلإ دنسملا

 (ێح) يف سيلو ،هيلإ دنسملاو دنسملا ليصفت يف تاكرتشم (قح)و (مث)و (ءافلالف ؛مهفيعضو
 ىلع سيل " دلاخ تيح موقلا ءاج " :كلوق نأل ؛(مث)و (ءافلا )يف ناك امك دانسإلا راصتخا

 تح موقلا تمركأ " :كلوق لثم ءاج امبر ناك ولو " دلاخ ءاج تيح موقلا ءاج " :كلوق دصق
 قح ماركإلاب مهتممع " :كلوق نعم دصق ىلع اذه لثم ءيجي امنإ نكل " مهباود تمركأ

 " ءازج نوكي اهلبق امع اضعب نوكي امك (تيح) لوخدم نأل مهناود تح حص امنإو " مهناود

 ح ةيراجلا تبجعأ "و " انباود تح هللا انمركأ" :وحن ءزجك وأ " اهسأر تيح ةكمسلا تلكأك

 ليصفتو &صقن هيف ققحتي تيح ةلمحلا يف دعت اذ اهعوبتم نوكي نأ طرتشي ةلمجلاو " اهثيدح
 .نمب دوصقم ال نمم لصاح وهف هلجأل نمب فطعلا سيل (قح)و (مثو (ءافلا)ب هيلإ دنسملا
 لاصتاب رخآ دعب امهدحأ ءيجب نأ نايبل مالكلا قيسف ،امولعم ارمأ ناك هنأك هيلإ دنسملا ليصفتف
 بيترتلا ديفت ال اهنأل (عح) يف اذهو ،افعض وأ ةوق هلبق اميف ةياغ فوطعملا نأ وأ ،لاصفنا وأ

 قباسلا ىلع قحأللاو .قحللا ىلع قباسلا فطعت يهف ٬هئافتنا وأ بوسنملا لعفلا رودص يق

 وأ "مدقت وأ نيبكارلا نع ةاشملا مودق رخأت ءاوس " ةاشملا تح جاحلا مدق " :لوقتف ؛نيقحالتملاو

 دنسملا ليصفت ىللإ لّتسوتلل هيلإ دنسملا ليصفتو .اعقاو ءاج " مدآ تح بأ لك تام " :لثم
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 وحن اعبات وأ 0" ورمعو ديز ءاجك " اعوبتم هيلإ دنسملا ناك ليصفتلاب تاذلاب دوصقملا وه دنسملاف

 "ورمعو ديز نانثا ءاج"

 نمضتي مل و هلهج ام نييعتل وأ ،هكش ةلازإل وأ عماسلا إطخ ةرل هيلإ دنسملا ىلع فطعيو
 ادر وأ 0" ديز عئجي مل و ورمع ءاج " :لاق نم ىلع ادرو " ورمع ال ديز ءاج " :هلوق وحن ،هل

 " لش نم كش ةلازإل وأ ." ورمع الو ديز ئجي مل " :لاق وأ 5" اعيمج اءاج " :لاق نم ىلع

 ام " :وحن يف اذكو ،َكشي مل و كلذ لهج نمل ةدافإ وأ ." اعيمج اءاج وأ ورمع ءاجوأ ديز ءاجأ

 :[ ينيازاتفتلا ] دعسلا لاق ام ال يدنع ماقملا قيقحت اذه 0" ورمع لب " وأ " ورمع نكل ديز ءاج

 نكلو ورمع ءاج ام " :لوقتف " اءاج " :لاقي نأ لثم '"١دارفإلا رصق يف ءيجت ال غنكل. نإ
 اءاج" :لاق نم ىلع ادر الإ " ديز نكلو ورمع ءاج ام " لاقي ال هنإ :لاقي دق ام الو 0" ديز

 الو .فطعلا فورح نم ءيش نييعتلا رصقل ءيجي ال نكل. '""ميكحلا دبع لاق ام الو ."اعيمج

 امنإو .ةبلغلا رصقل ٠ نكل ٠ نأ نم يييوزقلاو يكاكسلاو كلام نبا هلاق ام حيحصلا نإ ليق م

 ائجي مل ارمعو اديز نأ نايسن دقتعا نإ هنأل 3كنكل٬و ٠ال“ لامعتسا ةحابإ يف عيسوتلا كلذ تعسو

 :هل تلق وأ اءاج امممأ دقتعا وأ ©" ورمع ءاج دقو ديز ءاج ام " :هل تلقو اذه الو اذه ال

 نود امهدحأ ءاج هنأ هل تدفأف ائيش دقتعي مل وأ { هل تسكع وأ ، "ورمع ئجي مل و ديز ءاج"

 يناعملا كلت يف تلمعتسا اذإ اذكف ءائطخم نكت مل 0 اءاج امهنأ وأ { ائجي مل امهنأ وأ ، رخآلا

 ,نكل
 لب ،نوكت امك قاحلإلا درب نوكت دقف ،مزال ال يبلغأ مهوتي ام عفرل امنوك نأ رهاظلاو

 هجوب الإ" نكل"_ب مهوتلا عفر هيف رهظي ال نآرقلا يف عضاوملا نم ريثكو كلاقتنالا درجم ةرات

 َلوُسَر نكلو مُكلاَحر نم دحأ ابأ دَمَحُم َناَك امل ىلاعت هلوق يف ةوبألا يفن [نا]ىرت الأ 3َيفح
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 هلو .م٦٠٦١ / ه ١٠٦٧ ةنس يفوت همركأف ناجهاش ناطلسلاب لصتا كيباجنبلا يتوكلايسلا نيدلا سمش نبا وه - 192

 "ينياجرحلا ىلع ةيشاح " "لوطملا ىلع ةيشاح " "راكفألا ةدبز " "يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح " اهنم {ةديدع فيناصت
 "فيرصتلا حرش ىلع ةيشاح"

 ١٤٨



 ؟امتوبث كردتسي فيكف "بطاخملا دنع امهنيب لاصتالا مدعل ةلاسرلا يفن مهوي ال "" هللا

 ةوبألا هيف نودقتعي نوكرشملاو ،كاردتسا ريغ نم بلقل رصق درح "ركل" نأ هيف رسي :لاقف

 نأ تملع دق كنإ مث .ميظعتلا قلطم ةّوبألاب مهدارم لعلو مهداقتعا مهيلع بلغف ،ةلاسرلا يفنو

 ام ديفي "ديز ءاج امنإ" وأ "ديز الإ ءاج ام" :كلوق نأ لكشي الف اهصاصتخا بجي ال تكنلا

 لثم ةفطاعب تسيل يلا نكل هديفيو " ديز نكل ورمع ءاج ام " وأ " ورمع ال ديز ءاج " دافأ

 .(واولا)ب تنرق تلا

 ددعت تلزن " مئانلاف براشلاف لكالا ءاج " :كلوق (ءافلا)ب هيلإ دنسملا ىلع فطعلا نمو

 " مانيف برشيف لكأي يذلا ءاج " :ليق هنأك ؛دنسملا فطع ةلزنم يف وهو فوصوملا ةلزنم ةفصلا

 فطاع لخدف ،جازتمالا ةدشل ةدحاولا ةملكلاك اهلوخد عم تراص ماللا نكل لمحلا فطعب

 فوصوملا تردق ول هنإ :ليق امك سيلو ،ةلصلا ىلع مآللا بارعإ لخدي امك ماللا ىلع ةلصلا

 .يفكت " مئانلاف براشلاف لكآلا لجرلا ءاج " اذكه

 نكل دنسملا فو تالضفلا يف اضيأ ءيجت لب هب صتخت ال هيلإ دنسملا لاوحأ نأ ملعا م

 لاوحأ ركذب بسنأ هنألو كمظعأ هنأل ؛هيلإ دنسملا ىلع اهل نايبلا يف اورصتقاف اممايب اودارأ

 مل و ديز ءاج " :كلوق نم راصتخا ““ ورمع ال ديز ءاج " :كلوق نأ ىفخي ال هنإ مث ،دانسإلا

 .اذكهو "ورمع عئجن

 توكسملاك هلعجب الو اهلبق امع هلاطبإب ال ؛اهدعب امل قباسلا يفنلا لقنت ال لب نأ ملعا مث

 .هبجوي مل و كلذ دربملا زاجأو ©" ورمع لب ديز ءاج ام " :وحن تابثإلا ىلع اهدعب ام لب ،هنع

 هنع توكسملاك هنآ عوبتملا مكحف ؛تابثإلا يف تناك اذإ "لب" يف بهاذملا طبض :نابصلا لاق

 مهدنع هل توبثلاب مزحلا عباتلا مكحو .بجاحلا نبا دنع اعطق هنع مكحلا ءافتناو .روهمجلا دنع

 ءافتنالاب مزحلاو .'"“روهمجلا دنع هنع توكسملاك هنأ ع وبتملا مكحف يفنلا يف ناك اذإو .اعيمج

 َىيِتلا مَئاَحَو هللا لوُسَر نكلو مُكلاَجر نم دَحأ ابأ دَئَحُم ناك اًم» ةميركلا ةيآلا - .٤ نم ءزج بازحألا 3

 « اًميلَع ءيش لكي ةللا ناكو
 5 4 . ٤

 ٢٨٤١ صيخلتلا حورش رظني - 19
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 لدنحع هل توبنلاب مزحلا عباتلا مكحو . ١ "" صيوزقلا همه وت ام ىلع تابثإلابو . ١ ٠ةىزلام نبا دنع

 .ملعأ هللاو . ٨"يكاكسلا يأر ىلع دةرتلاو رضخلا يأر ىلع عافتنالاب مزحلاو .روهمجلا

 بايغلاب هيلإ دنسملا بقعت باب
 ىلعو ،هل قباطم هيلإ عجار هنع مدقتملا هيلإ دنسملا نع ةرابع ريمض هنأب لوقلا ىلع وهو

 دنعو ،لوألا :يدنع حيحصلاو .هل قباطملا هيلإ عجارلا ريمضلا ةروصب نوكي فرح هنأب لوقلا

 هنأل ؛ةلكاشملا ةقالعل ايلاسرإ ازّوحت لصف ريمض هيلع اضيأ ىمسيو .يناثلا :_ مساق نباك ۔ ضعب

 بقعي نأ ريمضلا نع لقن هنإف الصف هلامعتسا لبق اريمض هنوك ةقالعل وأ ريمضلا لكش ىلع

 "مئاقلا وه ديز" :وحن ،ممهوتلا نكمأ اذإ تعن هدعب ام نأ مهوت ةلازإو رصحلا ديكأتل هب هيلإ دنسملا

 “ قازرلا وه هللا "و
 ديفي دنسملاو هيلإ دنسملا فيرعت نأل رصحلا ديكأتل تلق امنإو 3" تامئاقلا ره تادنهلا "و

 "مئاقلا ديز" :ليق اذإو ."مئاقلل اديز نإ" وأ "نومئاقلا نيديزلا نإ" :وحن لصف الب ولو رصحلا

 ©تعنلا مهوت لاز " مئاقلا وه ديز " :ليق اذإو .اربخ نوكي نأو اتعن نوكي نأ مئاقلا لمتحا

 نعم اتعن وأ اربخ هدعب ام نوكي نأ نيب لصفو ،اقطن دنسملاو هيلإ دنسملا نيب الصف يمسف

 دنسملا نيب هعوقو لوصح عم ةغلابم وهو ردصملا مساب يمتس امهنيب هب زييمتلا اذه عقوم مظعلو

 . ملعأ هللاو .ربخلل ديهمتلاو ةيطوتلا نعو ديكوتلا نع كلذ عم ولخي الو دنسملاو هيلإ

 "ناتمئاقلا اه نادنملا "و "نومئاقلا مه نوديزلا"و "نامئاقلا ره ناديزلا"و

 الوأ هيلإ دنسملا ركذ باب
 ركذب ةيانعلا نم رثكأ هب ةيانعلا نأ نعمم ،مالكلا ءازجأ يقاب ركذ نم مهأ هنوكل الوأ ركذي

 رئاسو هب لوعفملا لبق بئانلا وأ لعافلا ركذلو كربخلا لبق إدتبملا ركذل لماش كلذو ،هريغ

 ىلع هريغ مالكل جرخلل وأ ،نفلا اذه يف نوفتصملا اهركذي ةهج نم مامتهالل دب الو ڵتالضفلا

 ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل يبرعلا بتاكلا راد ڵتاكرب لماك دمحم :حت دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست رظني - 195
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 الإ ءيشلا ىلع مكحي الو ،هيلع موكحم هنأل لصألا وه لبق هيلإ دنسملا ركذ نأ كلذو ،مامتهالا

 ىضتقم ال نيح لبق ركذي نأ بسانف ؛ام هجوب وأ ههنكب اروصت ملكتملا نهذ يف روصتي نأ دعب

 هدعب بئانلا وأ لعافلا ركذ لومعملا لبق نوكي نأل ايضتقم لماعلا ناك ان هنأ ىرت الأ ريخأتلل

 لعافلا ىلع الثم لوعفملا مدقتل نكي مل اذإو ،ماهفتسا مسا وه يذلا ربخلا[.....] كلذ لثمو
 ىضتقمب مكُح ملف ،ةتكن ريخأتلا ىضتقمو ةتكن ةلاصألا :تلق نإو .مدق ناك نإو رخأ ضتقم

 إدتبملاو لعافلاك وحنلا بسحب ريخأتلا ةتكن تناك اذإ : تلق ؟ ةلاصألا ةتكن تيغلأ نم ريخأتلا

 ةلاصألا ةتكن فعضلف وحنلا بسحب ال تناك اذإو ‘ىوقأ اهنكلف ؛ ماهفتسالا مساب هنع ربخملا

 ءهريخأتب تئاف ريغ [هنأل] دنسملا ركذب لصاحلا نيعملا نأل ؛ريخأتلاب الإ لصحت ال ةتكن ىلإ ةبسنلاب

 . يريغل اذكه ،همامتب هدحت ال كنإف ، اذه ىلع ظفحتف اهعم لصحو تلصح ةتكنل رخأ اذإف

 مكحي ال كلذك ‘هرَوصت دعب الإ اجراخ الو انهذ ءيشلا ىلع مكحي ال هنأ امك :كلق نإو

 نهذلا يف روصتلا لوصح يف ءاوس هب موكحلاو هيلع موكحملا نم لكف «هروصت دعب الإ ءيشلاب
 نأل :تلق ؟ الوأ ركذلا لصأ هل لعجف دنسملا وهو هيلع موكحملا حجر ملف {ظفللا يف مكحلا لبق

 ةفص هب موكحملا نألو ،لبق هيلع موكحملا ةظحالم بسانف هيلع موكحملا لجأل بولطم هب موكحملا

 مل اذإو \ثدح ناك اذإ هب موكحملا نوكي ام رثكأ وأ ،ادوجو مدّقتمو لبق ظحالي فوصولملاو 5هل

 قلطنملا" وأ "ديز اذه" :كلوق نعم نإف ؛ثدحلاب اضيأ لوؤي لب رثكألا ىلع لمح كلذك نكي

 .اديز هنوكب فصتم "ناديزلا

 ءيشلا توبث عرف ءيشل ءيش توبث :اولاقو ڵ\فوصوملا توبث عرف ةفصلا توبث نأ ملعاو

 عرف "ديز"ل دوجولا توبث ناك ول هنإف ؛يشل دوجولا توبث يف ىنآتي ال هنأب ضرتعاو .يانلا

 تبثملا توبث مزلتسي ءيشل ءيش توبث لب لسلستيف اذكهو رخآ ادوجو ىضتقال 6ديز دوجو

 اذه لعلو ،دوجولا كلذب "ديز" دوجو مزلتسي" ديز"ل دوجولا تابثإف توبثلا كلذب ولو هل
 .ملعأ هللاو .( خلا ...عرف ءيشل ءيش توبث) مهلوق يف لوخدلاب دارم

 ةدعتسم سفنلاو ،ءيجيف هب هيلع مكحي ام ركذ ىلإ سفنلا فوشنتل الوأ هيلإ دنسملا ركذيو
 دحأ ءاثر يف ءالعلا يبأ لوق يأ] هلوقك الوأ ركذيف ،كلذل مهأ هيلإ دنسملاف ؛اهيف نكمتيف ،هل

 [ فيفخلا نم] : [ةيفنحلا ءاهقف
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 ،برعلا يكرشمك الصأ ثعبلا يركنم ىلع ةرلاو ،حاورألاو ماسجألل ثعبلا تابثإ هانعمو

 يذلا سنجلا :لوقي هنأكو ، ك هللا مهحبق ىراصنلا مهو طقف ماسجألا ثعب يركنم ىلعو

 ءامودعم ناك ناويح هوركنأف ىراصنلاو مهريغو برعلا وكرشم مه نيذلا ةئيربلا هثعب يف تريحت

 نأ يأرلا يدابل مولعمو {ةفطن نم وأ هنم مهيبأ قلخب بارت نم امكحم اميظع اثادحإ هللا هثدحأ مغ

 دارأ اذكو درفأ كلذلو ، سنجلا "يذلا"_ب دارملاف ءاوس هللا دنع امهو ؛ءاشنإلا نم نوهأ ثعبلا

 لقتسي مل هنأ هلهس نكلو ليلق كلذو © تابثالا يف هنأ عم يلومشلا مومعلل ةركن هب ءاج ناويحب
 ءالقعلا _قلخلا ال رم امك _ ثعبلا ركنأ نم "ةّيربلا"ب دارملاو . سنخلا نع هب ربخأ لب كلذب

 قلطم دارأ :لاقي نأ لإ مهللا كلذ يف هل ةريح ال حاورألاو ماسجألا ثعب تبنأ نم نأل ،مهلك

 ةريحو رّيحتلا نع ابلاغ قلخي ال اهعفدو نيركنملا ةهبش عفدي هنأل ةتبثم ةريجلا ةلماشلا ةريحلا
 يف فالتخالا همزلي ءيشلا يف رّيحتلاو فالتخالاو بارطضالا قلطم امب دارأ :لاقي وأ ،هركنم

 داريف ‘فثعبلا ةيفيك يف رّيحتلا دارأ :لاقي وأ ،مزاللا ىلع موزلملا قالطإ نم نوكيف روصلا ضعب

 يح فيك ينرأ بر :لاقف ه ميهاربإ ليلخلا دازتسا امك ،مسحلاو حورلل ةتبثم ةيربلاب

 (نيسلا)و . نوكي فيك ثعبلا توبث ضرف ىلع ركنملاو كلذك تبنملا امب داري وأ۔ '""« ىتوملا
 لئاق رعاشلا اذهو دامج اهنأ ىلع ءانب ةفطنلا وأ بارتلا "دامخلا٬و ،ةغلابملل "چثدحتسم» يق

 :لئاقلا وهو رفكلاو داحلإلا هيلإ اوبسنو يرعملا ءالعلا يبأل تيبلا :ليقو ،حورلاو مسجلل ثعبلاب
 ٢٠ . ّ هو . ٥ م ُ ,7 7 ٥ م و ۔ ٥ ۔ ۔ ّ ٠ ۔. ٩٨ م

 ر اني د عبر يف تعطق اهل اب ام تيدو دجسع نيئم سمخب لي

 [ طيسبلا نم ] :ضعب هباجأو

 :اهعلطم ةديصق نم تيبلا !ء ص 0١٩٧٨ نانبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد دنزلا طقس رظني - 198

 داش منرت الو كاب حون يداقتعاو نيلم يف دجب ريغ

 ىب لاق نمؤُ منو َلاَق ىموَمْلا يت فيك ينرأ بر ميهاَرِ َلاَق ذإو » ةميركلا ةيآلا- ٢٦٠ نم ءزج ةرقبلا ٥!
 ايقس لقيتأي نعل م ازج هنم لبج َنُك ىلع عا مت كلإ رْصَق رطلا نم ةعبرأ ذخف لاق يبلق َنمَمطَل نكلو
 4 ميكح ًريزَع هللا نأ ْمّلغاَو

 رانيد عبر يف تعطق اهلاب ام “ تيدف نيئم سمخب دي :ىرخأ ةياورب تركذ ٩0-
 ١٥٢

 



 يرابلا ةمكح مهناف ةنايخلا لذ اَهَصَحأو اممَالغأ ةنامألا رع

 .ةنامألل "اهالغأ" يف (اه)و ،نايضام نالعف "صخرأ"و "ىلغأ"و -لوطملا ىلع ىنفلا هركذ

 عطقل هنم اراكنإ (.تيبلا .... نيئم سمخب دي ) هلوقب كرشلل هوبسنو .ديلل "اهصخرأ" يفو
 زع) :لئاقلاو \ةمكح لأسي هنأكو ؛همظعتسيو هللا رمأ نم بجعتي لب ركني مل :لوقأو ،قراسلا

 : ةياور يقوس "يكلاملا باهولا دبع وه ( .تيبلا ...ةنامألا

 يرابلا ةمكح مهفاف لاملا ةنايص اهصخرأو اهالغأ وضعلا ةنايص

 ؛[ ةيدلا ] ىلع تايانجلا ترثكل (رانيد عبر) تناك ول ةيدلا نأ كلذ حرش :رجح نيا لا
 نيبناجلا يف ةمكحلا ترهظف ،لاومألا ىلع تايانجلا ترثكل ةئام سمح عطقلا باصن ناك ولو

 راص"و "تام دق نؤي هتيأر يذلا لجرلا نإ" :كلوقكو ،نيفرطلا نم ةنايص كلذ يف ناكف

 . ملعأ هللاو "ىمعأ روجي يذلا دلبلا يضاق تملع" و "مصأ مكبأ ادعقم انذؤم هرّيص يذلا

 هيف امل هانعم ىلإ سفنلا ليمت اظفل نوكي نأب كلذو رورسلا ليجعتل الوأ هيلإ دنسملا ركذيو

 لؤافتلا ىلع لمحو ،رورسلل ليجعت وهف رسي ام ركذب ليجعت الوأ هركذف ،الَوأ ركذيف ريخلا نم
 ."كراد يف دعس" :وحن ،اريخأ نكل ،لؤافتو رورس سفنلل لصحل رخأ ولو ،الّوأ هب

 "كراد يف حافسلا ":كّرودعل كلوقك ىضم ام سكع ىلع ةءاسملا ليجعتل اضيأ الوأ ركذيو

 -سابعلا ييب نم ةفيلخ لوأك - لجرل املع "حافس "ناك كلذ يف ءاوسو "كتيب يف بارغلا"و

 دافحأ نم ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا ىلإ اضيأ بسنت تايبألا هذه _
 بدألاو مالكلا ملع يف ةمئألا دحأو ،نييبلاطلا بيقن (م٤٤٠٠١ ٩٦٦ ۔ه٦٣٤ _ ٢ء٥هربلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 و ىضترملا يلامأي فرعي (رردلاو ررغلا)اهنم {ةريثك فيناصت هل .دادغبب هتافوو هدلوم .لازتعالاب لوقي .رعشلاو

 يف (ةيرصانلا لئاسلا) و ،هقفلا يف (راصتنالا ) (ءايبنألا هيزنت) (ةمامإلا يف يتاشلا) و (بابشلاو بيشلا يف باهشلا)

 و (لئاسرلا) و (ردقلاو ربخلا نم رشبلا ذاقنإ) و ‘يريمحلا ديسلل ةديصق حرش (ةيبهذملا ةديصقلا ريسفت) و هقفلا

 فلأ نيرشع هيف نإ :لاقي (رعش ناويد) (قوربلا فاصوأ) و ،ناتقرو (ةيداقتعالا لوصألا يف ةمدقم) و (لايخلا فيط)
 ىضترملا يأ .وهو :يمذلا لاق ،يضرلا فيرشلا هوخأ ال (ةغالبلا جمن) عماج وه هنأ نوري هيمجرتم نم ريثكو .تيب

 ريمأ ىلع بوذكم هنأب مزج هعلاط نمو «(ةغالبلا جمن) عماج وه نأ نوري هيمجرتم نم جهن باتك عضوب مهتملا
 .نينمؤملا
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 هب ءادتبالا زجي مل الإو ملعف "دعس" امأو ،ملعلا كلذ لصأ وهو "ءامدلا كافس" نيعمب ةفص وأ

 . ملعأ هللاو .غ وسملا مدعل

 بلق نع وأ امهبلق نع هيلإ دنسملا كلذ لوزي ال هنأ عماسلا ملكتملا ماهيإل اضيأ الوأ ركذيو

 ركذلاب بسنأ وهف الوأ ناسللا ىلع يرجي بلقلا نع لوزي ال امو ،ابولطم ارمأ هنوكل امهدحأ

 َئمهو رمأ الصأ لاوزلا مدع نأ كش الو {الصأ لاوزلا مدع دارملا نأل "ماهيإل" :تلق امنإو .الوأ

 صيرحلل لوقت نأ لثم .ملعأ هللاو نايحألا ضعب يف بلقلا نع لوزي نأ دب ال هنأل ؛ققحتي ال

 " :لوقتف صيرحلا نوكت وأ ،نالف ضرأ نم كئيجي لاملا " هسفن يف هروصت رثكي ثيحب لاملا ىلع

 ." ةيويندو ةينيد ةيطم لاملا " وأ " هللا نم نئيجي لاملا

 قيقحتل وأ ،ايسح اذاذلتسا ابوبحم هلولدم نوكل هركذ ذاذلتسا ماهيإل الوأ هيلإ دنسملا ركذيو

 ذيذل هركذ نأ عماسلا مهوت وأ اقيقحت لاملا ركذ ةدلتست " عفان لاملا " :لوقت نأ لثم ذاذلتسالا

 .ملعأ هللاو .امهيلك وأ_ تيأر امك _ عماسلا وأ ملكتملا دنع كلذو

 نبا" و "يعم لضفلا وبأ"و "رادلا يف لضاف لجر " :وحن هميظعتل اراهظإ الوأ اضيأ ركذيو

 :لاقي دق لب ،راهظإلا لجعتي نكل ،رخأت ولو ظفللا نم لصحي ميظعتلا لصأو " يدنع ناطلسلا
 .هلولدم مظَع دق هنأ رهظيل همدقيف ميظعتلا ملكتملا ةين يف سيلو ميظعت ظفل نوكي دق ظفللا نإ

 يف فرشلاو مدقتلاب رعشي يناسللا ركذلا يف ميدقتلا لاقي وأ هسفن هل قيس مالكلا نأ حوليو

 .ةبترلا

 ال هنأو ‘ءوسب هركذ ىلإ فهلتلا رهظي هنآ كلذ هجوو ،هريقحتل اراهظإ الوأ ركذي كلذكو
 .ملعأ هللاو ." ءاج قمحألا " :هوركم هديزي نميف كلوقك ريخأتلا لمتحي

 ىلع إدتبملا نيمضت نمضتملا يلسلا يلعفلا ربخلا نأ الوأ هركذ ديفيل الوأ هيلإ دنسملا ركذيو

 يأ " اذه تلق انأ ام " :كلوق وحن يفنلا فرح هيلإ دنسملا يلو اذإ كلذو ،هل وه امنإ ةيلعافلا

 دارأ ءاوس كعم هلاق هنأ بطاخملا معز نم وهو هلاق دقف يريغ اّمأ ،َيلع روصقم هب ملكتلا مدع

 معز وأ ،دارفإ رصق رصقلا نوكيف كاوس نم ضعب هلاق وأ كعم كاوس نم عمج هلاق هنأ بطاخملا

 تبصأ نإو ،دارأ ام ةر بسحب كرصق ءيجيف دارفإ رصق رصقلا نوكيف هنود كدرو هتلق كنأ

 يف ديرتو ضعب عم هتلق كنأ ديري نأ لئم تبصأ وأ تأطخأو رصقلا حص هيلع تدزو ةرلا
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 3" اذه لئاق انأ ام" :وحن كلذ يفصولا ربخلا ديفي الو .هلاق كاوس نم عيمجو هلقت مل كنأ كرصق

 'نأ الو ، كريغو تنأ "زيزعلا" نأ دارملا سيل ذإ """ زيب ايلع تأ امول لاعت هلوق وأ
 لاقو . ةرابعلاب هودصقي مل نكل رمألا سفن يف مهدارم ريخألا اذه ناك ولو هنأل ،كريغ "زيزعلا
 ريمض ريغ لعافلاو { ايلعف ناك نإو لعفلا ديفي ام فصولا ديفي هنإ : """(لوطملا) يف دعسلا

 نعم نوكي كلذ ةدافإ ىلعو ث هديفي :ليقو ، كلذ دفي مل اذه يأ " لاق انأ ام " : وحن ، ادتبملا

 َنأ:ةيآلا عمو . يريغ هلئاق نإ اذه يأ "لاق انأ ام" عمو ، يريغ هلئاق يأ "اذه لئاق انأ ام"

 لصف لب ،يفنلا فرح هلي مل ولو رصقلا ديفي :ليقو .مهرباكأ وأ ممناطلس وهو كريغ هزيزعلا»

 اذهو "تسلج انأ رادلا يف ام"و "تبرض انأ اديز ام"و "تلق انأ اذه ام" :وحن لعفلا لومعم

 .حيحصلا وهو سبلي مل اذإ هئدتبم ىلع يلعفلا ربخلا لومعم ميدقت زاوجب لوقلا ىلع ريخألا

 تلق كنأ دقتعي نأ لثم كريغل ضرعت ريغ نم كيلإ لعفلا بطاخملا بسني دق هنآ ملعا مث
 اذه تلق انأ ام " :هيلع ةدرلا يف لوقتف ،هتلق كدحو كنآ الو ‘كعم هلاق كريغ نأ دقتعي مل و اذه

 هنع جرخت امنإو رصحلا ةرابعلا هذه لصأو رصحلا دصقت الو ،هدقتعا ام يفن درب دصقت "

 ديزي نأ بيجملل زوجي امك هيلع رلا ىلع تدز دق تنكو زاج رصحلا تدصق نإو .ةنيرق
 اي كنيمّيب كلت اَمَو » ىلع ةدايز اهيفف .ةيآلا "`‘(ياَصَع يه )لثم لاؤسلا يف ام ىلع

 . ىتسوُم
 حصي مل كربخلا لومعم الوصفم, وأ يفنلا فرحب أولتم الوأ هيلإ دنسملا ركذب رصقلا ةدافإلو

 مل و هلاق يريغ نأ نعمي " اذه تلق انأ ام " :كلوق نأل ؛هضقانتل "يريغ الو اذه تلق انأ ام"

 ىلع ةنيرقلا تبصن تنك نإ الإ هلقي مل اضيأ كريغ نأ يف صن " يريغ الو " :كلوقو هلقأ
 له رظناو "يريغ الو" :لوقت نأ حصي ذئنيحف "اذه تلق انأ ام " :كلوقب رصحلا درت مل كنآ

 ّ % ه ۔ ,ه ح ۔ ,4 ۔ . ۔. ۔,۔۔إ ,ے۔ , ۔د۔ 2 ى ] .2 ٠۔ , ۔ و ه۔ه .۔, -[ ح 202
 كلطمر الولو اقيعض انيف كاَرَتل انإو لوقت امم اريثك هققن ام بيعشااي اولاق ةميركلا ةيالا - ١ نم رحج دوه _-

 4 زيزَعب انيلع تنأ اَمَو كاَتَمَحَرَل
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 نبا هلاق امك - هيف رصح الو كلذ لوقت نأ زوجيف ؟رصحلا مدع ةنيرق يريغ الو كلوق نوكي
 هتقيقح ىلع مالكلا لمح ةّحص مدع نأ نونعي ،زّوجتلا ليلد زاوجلا مدع مهلوق هبسانيو مساق

 عيمج يف درطي ال اذه : مش وق نأ هقيقحت بجي يذلاو ، زاجلا هيف لمعتسا دق هلئاق نأ ىلع ليلد

 ىلع همالك لمحت مل أطخأ وأ لهج لب زاجلا دصقي مل هنأ تملع اذإ هب قطانلا نأو ، روصلا

 . هدصقي نأل لهأ هنأ تملع الو & هدصقي مل هنأ الو ، هدصق هنآ ملعت مل اذإ اذكو 2 زاجلا

 ۔ رصحلا دصقي مل هنأ ىلع فطعلاب لد " يريغ الو اذه تلق انأ ام" :لاق اذإ :تلق نإو

 رصحلا ريغ عاد هل نكي مل نإ اوغل مدقتلا نوك مزل لب ضقانتلا مزلي ملف _ مساق نبا لاق امك

 رصحلا ريغل الّوأ هيلإ دنسملا ركذ زوجي هنآ رهظف ،اوغل نكي مل و حص رصحلا ريغ عاد هل ناك نإو
 هذه :تلق _ (لوطألا) يف نيدلا ماصع هلاق امك _ رخآ ضرغ ف ناك اذإ ةرابعلا هذه لثم يف

 ملعاو ." يريغ الو. :كلوق ريغ ةحضاو ةنيرقل الإ هريغ يف لمعتست ال رصحلل ةعوضوم ةرابعلا
 الوأ هيلإ دنسملا ركذ ةدافإ نم ًرم امل "دحأ تيأر انأ ام" نيققحملا ضعب دنع زوجي ال هنأ اضيأ

 دحأ سيل :هانعم " ادحأ تيأر انأ ام " :كلوق نعم نأ كلذو 3ًَرصحلا حلا ...يفنلا فرحب ًًولتم

 نأ كلذ عم :اضيأ هانعمو ؤ©بلسلا قايس يف ةركنلا عوقول هرأ مل دحأ لكو ؛هتيأر سانلا نم
 نأ انكمم سيلو ‘بطاخملا ىلع ةارلا رصحلا الوأ ركذلا ةدافإل ادحأ لك ىأر دق سانلا ضعب

 دق يريغ لب دحأ لك تيأر انأ ام " :كلوق ةلزنمب هنأ لصاحلاو ،سانلا عيمج سانلا ضعب ىري

 قارغتسا ىلع لاثملا يف ةركنلا تلمح نأ كلذ حصي امنإو ،حيخص ريغ وهو " دحأ لك ىأر
 ضعب" اذكه ةيئزج ةبجوم اهضيقن ةيلك ةبلاس " ادحأ تيأر انأ ام " :تلق نإو يقيقح ال يفرع

 .سانلا نم ادحأ ولو هريغ ةيؤر توبث عم لاثملا حصف "مهتيأر سانلا

 ةدح ىلع درف َلك جعت بلسلا قايس يف ةركنلا نأ كل رضحتسا نأب احاضيإ كديزأ انأ اهو

 الو اذه الو اذه تيأر ام انأ هانعمف " ادحأ تيأر ام انأ " :تلق اذإف ؛مهلك يفنلا مهّمعي تيح

 نوكيف ةدح ىلع داحآلا ضعب ىلع رصقلا ءيجي نأ عنام يأف داحآلا غرفت تح اذكهو " اذه

 .ام ىلع ار ضهني الو " اديز ىأر نالف لب " ،اذكهو " ارمع الو اديز تيأر ام انأ " :كلوقك

 نمل ءاغلبلا حالطصا يف وه امنإ ملكتملا ىلع يفنلا رصحل ديفملا بيكرتلا نإ :ضعب لوق هتلق
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 نييعت يف أطخأو صوصخلاو مومعلا نم يفنلا هيلع عقو يذلا هجولا ىلع لعفلا عوقو دقتعا
 .لعافلا

 دق كريغ نوكي نأ يضتقي هنأل " اديز الإ تمركأ انأ ام" ققحملا كلذ دنع زوجي ال هنأ ملعاو

 ماصع لاق افنآ قباسلا ثحبلا هيفو يقرعلا مومعلا يف الإ انكمم سيلو ديز ىوس دحأ لك مركأ

 هيلإ دنسملا نكي مل اذإ ينفلاب اًولتم الوأ هيلإ دنسملا ركذب لصحي امنإ رصحلا :(لوطألا) يف نيدلا
 .ملعأ هللاو - هكردي ءرملا متي ام لك ام- :هلوقك رصح الف الإو مومعلا ىلع لاد

 مالكلا يف نكي مل وأ لصف وأ هنع يفلا فرح رخأت نأب يفنلا فرح هيلإ دنسملا لي مل نإو

 لاثم .ظوحلم ريغو دوصقم ريغ ناك نإو يوقتلا همزليو رصحلل الوأ ركذي دقف يفنلا فرح
 ولتم هنإف "تلق ام انأ " :يفنلا فرح يلي ال نأ لاثمو " كتجاح يف تيعس انأ " :يفنلا مدع

 "اديز تبرض انأ نإ ام"و هيف رم ام ىلع "تبرض انأ اديز ام"و يفنلا فرح يلاتلاو يفنلا فرحب

 يظفللا ديكوتلا زاوجب لوقلا ىلع ةدكؤملا ةيفانلا نإب وأ ،ةيفانلا امل ةدكؤملا ةدئازلا نإب لصفلل

 .الصف لصفلا دعي ال :ليقو ©فرحلا لوخدم ةداعإ الب فدارملاب

 يف كريغ وأ تنأ تيعس ددرت نم هب تبطاخ نإ " كتجاح يف تيعس انأ " :كلوقو

 نإو ،دارفإ رصقف اهيف نايعاس كريغو كنأ معز نم هب تبطاخ نإو ،نييعت رصق وهف " هتجاح

 معزي مل و ددرتي مل نم تبطاخ نإو ‘بلق رصقف كريغ لب اهيف عست مل كنآ معز نم هب تبطاخ

 ءامعاز وأ دعب اددرتم نوكي نأ كبطاخمل اعنم هدصق كلو هدصقت مل نإ رصق الف نيمعزلا دحأ

 رصق ترصق اذإو .هيف تككش ام بسحب رصحلا دصق كلف معز وأ ددرت هلعل تككش نإو

 نأ كبطاخم معز نإ "ديز ال "وأ " يريغ ال كتجاح يف تيعس انأ " :تلق ديكوتلا تدرأو بلق

 نم ال " وأ .اذكهو اهيف يعاسلا وه ارمع نأ معز نإ " ارمع ال " وأ ،اهيف يعاسلا وه اديز
 "ا

 رصق يف تلق ولو ©" كراشم ريغ كتجاح ىف تيعس انأ "وأ " ادرفنم كتجاح يف تيعس انأ

 ! يدحو كتجاح ق تيعس انأ " :تلق ديكوتلا تدرأو دارفإ رصق ترصق اذإو ." ياوس

 " :كلوق وحن نأ الإ ،دارفإلا رصق ديكأت دافأل كلذ هبشأ امو " اديز ال "وأ " يريغ ال " دارفإلا

 ال "وأ " ريغ ال " :كلوق وحنو ءاحيرصت ةكرشلا يفن ىلع لدي هنأل ىلوأ " ادرفنم " وأ " يدحو

 يف وه امف عماسلا بلقل ةطلاخملا ةكرشلا يفن ديكأت ضرغلاو امازتلا اهيفن ىلع لدي " ديز
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 كتجاح يف تيعس انأ" بلقلا رصق يف تلق ولو.ىلوأ " ادرفنم"و " يدحو"ك " حرصأ اهعفد
 يعاسلا نوك يفن ىلع هتلالد نوكف ؛ةلالدلا ديكأت دافأل كلذ وحن وأ " ادرفنم " و أ " يدحو

 ءاحيرصت كلذ يفن ىلع لدي هنإف ،هوحن وأ " يريغال" فالخب مارتلا ةلالد نكل الثم " ديز" وه
 . ملعأ هللاو.احيرصت ناعفدي اهقوف امو ةهبشلاو

 تابثإلا يف رصح الب عماسلا نهذ يف هريرقتو مكحلا ةيوقتل الوأ هيلإ دنسملا ركذي دقو

 لك يف كلذو اقيقحت ليزجلا يطعي هنأ دصقت " َليزَجْلا يطغي َوُه هغطأو ةللا قا " :كلوقك

 ماتلا دانسإلا راركت ةهج نم ةيوقتلاو ،اّمات ادانسإ هريمض ىلإ دنسم رخ ىلع مدقم هيلإ دنسم

 يلمحلا هربخ ىلع مدقم ادتبم لك يف :يناجرجلا رهاقلا دبع لاقو ،ييوزقلاو يكاكسلا دنع

 نود رهاقلا دبع دنع ةيوقتلل " هتمركأ ديز" اذه ىلعف دئاعلا ببسب إدتبملاب هطابتراب ةيوقتلاو

 دبعل يكاكسلا ةقفاومب ديسلا لاقو "مهلك مهدنع ةيوقتلل " ماق ديز"و ،يكاكسلاو نيوزقلا

 .رهاقلا

 ةقيقح راكنإلا وأ كشلا ةلازإ وهو ةيوقتلا كلذك هيلإ عاد نم صيصختلل دبال امك هنإ م

 رم امك _ رصحلل يتأي دقف ءهيلإ دنسملا نع رخؤم فرحب ايفنم لعفلا ناك اذإ كلذكو ،ءاعدا وأ

 هريغ نأ ىلإو كبطاخ ىلع اهيف يعسلا مدع رصق ىلإ ادصق " يجاح يف تيعس ام تنأ " :وحن _

 " وحن تبنملاك مكحلا يفن ةيوقتل يتأي دقو :لوقأل نآلا هتركذ نكلو كلذ مدقتو ،اهيف ىعس

 تيفن تنكل " بذكت ال " :تلق ولو \بذكلا يفن ةيوقتل ٠ تنأ» ظفل تمدقف " بذكت ال تنأ

 ادانسإ "بذكت ال" ىفو نيدانسإ " بذكت ال تنأ" ي نأ كلذو ءهيفنل ديكأت الب " بذكلا"

 "تيعس ام" :تلق ولو يعسلا يفنل اديكأت " يجاح يف تيعس ام تنأ " :لوقت اذكو ،ادحاو

 رصحلا دصق دنع " تيعس ام انأ"يف رصحلاو .رم امك زاج رصحلا هب تدرأ نإو ،اديكأت نكي مل

 .عسي مل يذلا يف أطخأ نكل \باصأو هتجاح يف يعسلا مدع دقتعا نم ىلع ةرلا هب داري امنإ

 ةرلا هب داري امنإ هدصق دنع ٠ تيعس ام انأ ه يف رصحلاو ،كريغ ةكراشمب تنأ وأ كريغ هنأ معزف

 كريغ هنأ معزف عسي مل يذلا يف أطخأ هنكل \باصأو هتجاح يف يعسلا دوجو دقتعا نم ىلع

 دقتعا نم ىلع ةرلا هنم داري امنإ هدصق دنع " تيعس انأ ام " يف رصحلاو .كريغ ةكراشمب تنأ
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 نم هيف دب الو ،ةكراشم وأ ادارفنا هنأ معزف ىعسي يذلا يف أطخأ هتكل ڵ\باصأو يعسلا دوجو

 .ملعأ هللاو .َصاحف اصاخ نإو ٌماعف اماع نإ يفنلا يف ركذ يذلا هجولا ىلع لعفلا توبث

 هيف نكلو ،دحاو دانسإ هيف نأل نيدانسإب ديكأت هيف سيلف " تنأ بذكت ال " تلق اذإو

 نايسنلا وأ طلغلا وأ وهسلل (ءاتلل) تدنسأ لاقي نأ هب تعفر " تنأ " ظفلب هيلإ دنسملل ديكأت

 . ملعأ هللاو .مكحلل ديكأت " تنأ"سيلو ،زّوجتلا وأ
 .ةفرعملا يف امك رصحلا الوأ هركذ دافأ هيلإ دئاع ريمض ىلع وأ ركنم ىلع لعفلا بأ اذإو

 عم وأ سنجلا عم ادعاصف هايإ وأ ادعاصف دحاولا وأ ،عونلا وأ سنخلا ىلع رصح انه نكل

 ال" وأ " نالجر ال" وأ سنجلا ىلع ارصق نوكيف " ةأرما ال" يأ " لجر ينءاج " :وحنو ،ع ونلا

 ىلع رصقلل نوكيف " لاجر الو" وأ " نالجر الو ةأرما ال"وأ «سنخلا ىلع ارصق نوكيف " لاجر

 نانثا ال دحاو هنأو ءاسنلا نم ال لاجرلا نم ءيجلاب فصقملا نإ :لاق هنأك ؛دحاولا ىلعو سنجلا

 ينءاج وهو " كلوقف ؛" ينءاج وهو الجر تمركأ " ةركنلل عفارلا ريمضلا لاثمو .رثكأ وأ

 دحاولا لجرلا نيءاج" :تلق كنأك ؛امهيف وأ 0" دحاولا لجرلا يف وأ لجرلا سنج يف رصحلل

 " :كلوق يفو .نيعملا يف العاف هنوك وأ رصحلا لجرل غّوسملاو &" ادعاصف نالجر الو ةأرملا ال

 .( اذه تلق ام انأ ) و &( اذه تلق انأ ام) يف مدقت ام " ينءاج لجر ام "و " ننءاج ام لجر

 يف لمعتست نأ موهفملل وأ رشتنملا درفلل ةركنلا عضو :انلق ءاوس ةدرفملا ةركنلا يف بلاغلاو

 .سنجلاو ةدحولا ىلع ةلالد اهيفف ؛سنجلا نم هنوك ديقب دحاولا ىلع لدتف سنجلا نم دحاولا

 درت مل و ءاسنلا نم يئاخلا نوك هب تيفن اذإ " لجر ءاج " :وحن طقف سنخلا امب دصقي دقو

 يفن ىلإ دصق الب دحاولا امب دصقي دقو .رثكأ مأ نينثا تدرأ مأ امتدرأ ءاوس ةدحولا ىلع صنلا

 ةركنلا اهديفت ةيوقتلا الوأ ةفرعملا ركذ ديفي امكو ،سنجلا نم هنآ دارملا عم سنخلا نم هنوك مدع

 دق نكل ،الّوأ ركذلاب عقاولا رصحلا روص عيمج يف اضيأ نوكت ةيوقتلاو ،ةفرعملا يف ام دح ىلع
 الوأ هركذف يفنلا فرح هيلإ دنسملا يلو نإ :رهاقلا دبع لاقو ظحالي ال دقو ضعب يف ظحالي

 نوكي دقو ،رصحلل نوكي دقف الإو "بهذ لجر ام "و " تلق انأ ام " :وحن ءاعطق رصحلل وه
 و " لاق لجر "و " تلق انأ " :وحن اركنم وأ افرعم ارهظم وأ هيلإ دنسملا ناك ارمضم ةيوقتلل
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 ةركن ناك نإ ىري هنإف ؛ "`ث يكاكسلا بهذم فالخب كلذو 5" لاق ام لجر "و "تلق ام انأ"

 هريدقت زاوج مدعل ةيوقتلل الإ سيلف ارهظم ةفرعم ناك نإو ،عنام هنم عنمي مل نإ اصن رصحلل
 نوكي دقف ارمضم ناك نإو ،هدنع رصحلا طورش نم وه يذلا طقف نيعم لعاف هنآ ىلع ارخؤم
 نإف ريدقتلا اذه ربتعاو نعم لعاف هنأ ىلع ارخؤم هريدقت زاج نإ رصحلل نوكي دقو ،ةيوقتلل
 ىعم العاف لصألا يف هنوك ردقي نأ زوجي نأ الوأ هيلإ دنسملا ركذب رصحلا يف طرتشي يكاكسلا
 .رصحلا نم عنام عنمي ال نأو ،ريدقتلا اذه ربتعي نأ وأ ارخؤم

 مدقملا هيلإ دنسملا نأل ؛عست رهاقلا دبعو يكاكسلا بهذم ىلع روصلا لصاح نابصلا لاق

 هذهو تابثإلا يف وأ هلبق وأ يفنلا فرح دعب ثالث ءالؤهف ؛رمضم وأ ةرهظم ةفرعم وأ ةركن

 ثالث وهو ؛رصحلا هيف نيعت ام :لوألا ،نيليصفت اهلصف رهاقلا دبعف .عستب ثالثلا يف ثالث

 ؛ةيوقتلاو رصحلا لمتحي ام:يياثلا ،يفنلا دعب نعقو اذإ رمضملاو ةرهاظلا ةفرعملاو ةركنلا :روص

 اهلصفف يكاكسلا امأو .تابنإلا يف ثالثلا هذهو يفنلا لبق ثالثلا هذهو :روص تس وهو

 مل اذإ تابنإلا يف وأ هلبق وأ يفنلا دعب ةركنلا وهو ؛رصحلا هيف نيعت ام :لوألا ؛ليصافت ثالث

 يق وأ هلبق وأ يفنلا دعب ةرهاظلا ةفرعملا وهو ؛ةيوقتلا هيف نيعت ام :اثلا رصحلا نم عنام عنمي

 .تابثإلا يف وأ هلبق وأ يفنلا دعب رمضملا :ثلاثلا تابثإلا

 يف رمضملاو ،طقف رصحلل اهميدقت نأ ىلع يفنلا فرح دعب ةركنلا يف :ثالث يف اقفتاف

 يف وأ ،يفنلا لبق ةركنلا :تس يق افلتخاو .ةيوقتلاو رصحلا لمتحي نأ ىلع يفنلا لبق وأ ،تابئإلا

 وأ يفنلا دعب ةرهاظلا ةفرعملاو رهاقلا دبع دنع ةيوقتلل وأ ،هلو يكاكسلا دنع رصحلل تابثإلا

 وأ هل تابثإلا يف وأ هلبقو يفنلا دعب ةفرعملا ) :رهاقلا دبع لاقو .هدنع ةيوقتلل تابثإلا يف وأ ،هلبق

 حرش) يف ينيوزقلا لاق .يكاكسلا دنع اهلوأ هلو ،(هدنع رصحلل يفنلا دعب رمضملاو ةيوقتلل

 .كلذ ىلإ ريشي ( حاتفملا) يف يكاكسلا مالك نإو ةيوقتلل وأ رصحلل ةرهاظلا ةفرعملا ( حاتفملا
 نأ ردقي نأ زوجي هنإف "تمق انأ" : وحن لصألا يف نيعم العاف ارخؤم أدتبملا ريدقت لاثمو

 لصألا يف هنوك ريدقت زجي مل نإو ، اظفل اديكأت نيعم العاف ءانأ » نوكيف " انأ تمق " لصألا

 اذإ "تمق انأ" : وحن ، طقف مكحلا ةيوقت دافأ ربتعي مل و كلذ زاج وأ يعم لعاف هنأ ىلع ارخؤم
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 ٠مدقي ال لعافلا نأل " ديز ماق " هلصأ نأ ردقي نأ زوجي ال هنإف " ماق ديز " : وحنو 0 ربتعي مل

 نعم العاف اظفل اديكأت ناك رخأ اذإ هنإف " تمق انأ " فالخب ، اظفل العاف ناك رخأ اذإ اذهو

 هيلإ دنسم 3 نم "نياج لجر" : وحن ذ نوكي ال هنأ ريبخ تنأو { لعاف لعافلا ديكأت نأل ٤

 هنإ يكاكسلا لاقو .ةيوقتلا لب رصحلل اديفم نعم العاف وه امك اظفل العاف ناك رخأ اذإ ركنم

 ق نأ ىلع" ءاج" ريمض نم هنأ لدب ةينو ريخأتلا ةين يف أدتبم "لجر" نأ ىلع اضيأ رصحلا ديفي

 اذإ "``«اوُمَلظ نيذلا ىوجلا اورسأو ةح ىلع "لجر" ريخأت عم ولو اربتعم اريمض .ءاج"

 ريخأتلاب يون اذإ نعم العاف ذئنيح » لجر ٠نوكي هنأ كلذو ساوُرَسأ" (واو ) نم لدب ٠ نيذلا ليق

 لدي مل " لجر ءاج " :ليق اذإ هنإف ؛اذه يلع ليلد ال هنأب هيف ثحي نكلو ،لعافلا نم الدب

 غّوسم نم يلاخلا ركنملاب دارملا لاقي نأ الإ مهللا _ ةيآلا فالخب _ اريمض ءاج يف نأ ىلع ليلد

 بك رك "و . تملكت ةرقب . : وحن فالخب ،ميدقتلاب رصحلا رابتعا هيف بجي يذلا وه ءادتبالا

 .مدقتلاب رصحلا رابتعال ةجاح الف """ ةَرضا ذئموي ةوُجو » و " ةعاسلا ضقنأ

 ليلق هنأ ىفخي الف " لجر ماق " :لثم يف هدوجو ملسي نأ لعفلا ي رتتسملا نم رهظملا لادبإو
 ء وس غ وسم نم ةركنلا ولخ يهو ةرورض تدجو نإو ةرورض الب هيلع عئاشلا مالكلا لمحت الاف

 وهو اهجو هل فلكف ئ هدارم وهو رصحلل ديفم ال هزةأل كلذ يكاكسلا فلكت امنإو زاج رصحلا

 اهلعج حصيف ؛ةفرعملا فالخب رصحلل مدقم لعفلا يف ريمض نم لادبإلاو.ريخأتلا ةين ق هنوك

 .لادبإلاو ريخأتلا ةّين يف اهلعجي ملف ارصح الب أدتبم

 م م روم م م ٠ مم م . 77 ورو . م 7

 نوُتاَتقأ مكلم َرَشَب الإ اذه له اوُملظ نيذلا ىوجلا اورسأو مهبولق ةّيهال ) ةميركلا ةيآلا - ٢ نم ءزج ءايبنألا -96

 4 نوُرصبئ متنأو َرْحَنسلا
 ٢٢ ةمايقلا 7
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 ىلع اّمأ رصحلا نم اعنام هيف نإف "ا "(بات اد رمأ نش ) :كلوق رصحلا نم عناملا لاثمو

 الضف 5اًرهُم نوكي ال ريخلا نأل ؛ريخ ال رش هَرهأ يذلا َنأ داري نأ عانتما الف سنجلا يف رصحلا

 ةفصلاك عقاولاب احيرصت رصحلا نكيلف :تلق نإو رشلا يف رصحلاب بان اذ هريره يفني نأ نع
 دقو .ريخ هّرهي نأ نكمي ال ناك ولو "رش هّرهأ امنإ" :لاقي نأ نم عنام الف ازارتحا ال ةفشاكلا

 جاتحي ال ام :تلق ؛هعماجي لب رصحلا عنمي ال فوصوملاب ةفصلا صاصتخا نأ ىلإ يكاكسلا حول

 ازئاج ناك ولو ةغالبلا نع جراخ وهف ،نفلا اذه عوضوم مهمالك نيذلا ءاغلبلا دنع ع ونمم هيلإ

 صاصتخالا نكي مل اذإ وه امنإ رصحلا عنمي ال فوصوملاب ةفصلا صاصتخا نوك لعلو ،هسفن يف

 دحاولا يف رصحلا ىلع امأو ،"بات اذ ًرَهَأ رش" يف رصحلا يكاكسلا عنم اذلو حأ لكل امولعم

 ذإ هبرضم ىلع امأو ،رهاظف هدروم ىلع امأ .رورش ال وأ ناَرشال رش ربلا نأ دارملا سيل هناف

 ال اًَرش رهملا نوكف 8َّرشلاب ءانتعالا ةوق ىلع ضيرحتلا ةدش ىلع ثحلا ماقم يف برضي ناك

 دنع هتوص :٠رارهإلا"و بلك :"بان وذ"و _ ءانتعالا ةلقو لهاستلا بجوي ارورش الو نيرش

 ريخلل توصي وهف رصحلل مندقتلاف هيلعو ۔ توصلا قلطم ليقو ،هيذؤي امع هزجع وأ هيذأت

 .لوألا حجرألاو رش الإ هرهأ ام هنأ رصحلا [وأ لَرشللو
 نأ ههجوو "رش الإ بان اذ ًرهأ ام" :هانعم اولاقو ،اقلطم هيف رصحلاب ةّمئألا حرص دقو

 رش ال عيظف ميظع رش نعملاف ليوهتلاو ميظعتلا ةهج نم رصحلاو ،ليوهتلاو ميظعتلل هري
 ةدحولاو سنجلا ثيح نم هعنم امنإ رصحلا عنامو دحاولا وأ سنجلا يف يعون رصحلاف ،ريقح

 الإ بان اذ رمأ ام يعم يف هنأل ةركنلاب ءادتبالا َنُسَحو ٠ .بان اذ ًرَهَأ ٌرَش۔ :لثملا يفو :هيوبيس لاق 8

 ول كنأ ىرت الأ ،ىوقأ هيلع ةيربخلا نأل اذه ىنعملا ناك امنإو يفنلا ىعم ىلإ دئاع مالكلا نأ ينعأرتش

 الأ تكو ناك ،ّرَش الإ بان ًرَمَأ ام :تلق اذإف ؟دكؤم ريغ رابخإلا نم فرط ىلع تنكل 8ٌرَش بان اذ َرَهأ :تلق

 نم ديكوتلا ىلإ عضوملا اذه يف جيستحا امنإو :لاق ؟ديز ماق كلوق نم دَكّوأ ديز الإ ماق 0 كلوق نأ ىرت

 رش قراطل نوكي نأ هعامتسال قفشأو هنم فاضأ بلك َريرَه عمس لوقلا اذه لئاق نأ كلذو ،اَمهُم ارمأ ناك ثيح

 هسفن ين اذه سيلو ءهعممتسُم دنعو هسفن دنع لاحلل اميظعت رش ًالإ بان اذ رَمأ ام يأ بان اذ رمأ ٌرَش :لاقف

 ينف ًرَه يأ هاه و .هب ظالغإلا جرخم هجرخأو هنع رابخإلا دكأ همهأو هانع املف ،دشرتسموأ فيض هقرطي نأك
 .ههجو
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 وأ ريخ ال ريخ ال هرهأ رش عمو ،لوبقم ريقح رش ال بان اذ رهأ ميظع رش نيعم نأ لصاحلاو
 يق ءاوس يونعملاو يظفللا لعافلا نأب يكاكسلا بهذم ةرو .لوبقم ريغ رورش وأ ناَّرش ال رش

 .ئيظفل مدقم لعاف الجر نأ " ءاج لجر " يف لوقت ال امكف ،امهلاح ىلع ايقب ام ميدقتلا عانتما

 تمق تنأ " يف لوقت الو ©" ءاج" يف ىوني ريمض نم الدب ناك رخأ ول نعم لعاف هنإ لوقت ال

 الو لدبلا مدقت اضيأ زوجي ال هنأ كلذو اديكأت نوكيو رخأتي نأ هلصأ نعم لعاف "تن " "

 مدقتي ال ام ىلع هميدقتو ع وبتملا ىلع عباتلا مسقت هيف نأل ؛ىلوأ امهميدقت زاوج مدع لب ،ديكوتلا
 لعافلا نألو ،هميدقت اوزاجأ نييفوكلا نألو ،دحاو مدقت هنأل لعافلا ميدقت فالخب ع وبتملا هيلع

 .ءيش هفلخي الف عباتلا فالخب ريمض هفلخي أدتبم لعجو مدقو ةيلعافلا نع خسف اذإ

 [ ليوطلا نم ]:هلوقك ةرورضلا يف درو دقف لماعلا نود ع وبتملا ىلع عباتلا ميدقت امأو
 ٠٨" رهنلا كلذ هلك ًاقاَحُم َناَكَ ةليلب قاَحُملا َلْبَق اَهب تيت

 ةيشاح يف ءاجو ١٩٩:٤. يدادغبلل بدألا ةنازخو ٢١٢:١. دربملل لماكلاو ٧٢٠:٢، ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا رظني 9
 مث ةالحم اهآر امل هل ةراغ دعب اهجوزت زوجع ةأرما يف اوجه يبلاعثلل بسنت تايبأ ةلمج نم تيبلا اذه نأ يقوسدلا

 :اهلوأو ،ج ورتلا دعب اموس تفشكنا

 رهظلا بدودحاو نابنجلا سيي دقو ةيتف نوكت نأ تنمت زوجع

 رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصي لهو ااي ش ي هبت راطعلا لإ حررت

 رفصلا املورلأو اهينيعب لحكو اهئكب باضخلا الإ نَرغ امو

 لبقامب ينزؤئأ:لاق ؛َري ملف لالهلا قحما اذإ رهشلا رخآ قاحُملا و قاحملا :هديس نبا لاقو

 :يرهزألا دشنأو رهشلا كلذ هلك اقاحُم ناكف ةليلب قاحُملا

 قحم ش هنم ني ,ذي دحلا < هبقعأ ت ام اذإ ىح { د اري

 قاحُملاو: لاق دحأ هري ملف هئَتَح مف سمشلا عم علط هنل [ اتاحُم قاحُملا يمس : :يبارعألا نبا لاقو

 و . .قاحُم ثالث رهشلا نم لايل ثالاثل لاقيو ةيشع الو ة ةودغ ىرث الف نيتليل رمقلا ًرستُسي د نأ [ اضيأ

 :يرهزألا .رهشلا رخآ نم نيتليل كلذ لعفي ،ىَّرُي الف سمشلا عولط لبق علطي نأ وهو هقارتحا :رمقلا قاحشما

 اهيفو رهشلا رخآ يه يتلا ثالثلا اهلعج نم مهنمف ‘قاحملا يلايللا يف ةيبرعلا لهأ فلتخا

 نأل نيرشعو عبسو تسو سمح ةليل اهلعج نم مهنمو ،يبارعألا نباو ديبع وبأ بهذ اذه ىلإو ٧رارّنسلا

 حصأ وهو :يرهزألا لاق ؛يشايرلاو دربملاو مثيهلا وبأ بهذ هيلإو ،ليمش نباو يعمصألا لوق اذهو ،علطي رمقلا
 نأ كلذو :ايحت نالفب نالف قّسَمو .هقاحص و هقاحم و رمقلا قاَحُم لاقيو :لاق ،يدنع نيلوقلا
 لزنيف هنع باغ اذإ لجرلا ءام ىلإ لجرلا ردب رهشلا نم قاحملا موي ناك اذإ ةيلهاجلا يف برعلا

 ١٦٢٣



 هثلث تلكأ " :وحن نامدقتي لامتشالاو ضعبلا لدب (فاشترالا) يف "نايح وبأ لاقو

 فطاعلا مدقتو ،"ديز نسح"و "فيغرلا ثلث" نسحألا َنكل ء" ديز هنسح ينبجعأ "و" فيغرلا

 مدقت يكاكسلا زيوجتو . ""'"مالسلاو هللا ةمحرو كيلع" : هلوق وحن ،ةرورضلا يف فوطعملاو
 يف خسفلا زيوحجت اذكو ،حوجرملل حيجرتو مكحت يظفللا نود هلاح ىلع قاب ريغ يونعملا لعافلا

 .ةّيعبتلاك لعافلا تاذب ةمزال ريغ ةيلعافلا نأل ؛مكحت ةيلعافلا نع لعافلا نود ةيعباتلا نع عباتلا

 ةيعباتلا نع خسفلا زاوج قرفلا :لاقي الف

 امك ،أدتبم لعجو ديز مدقف " ديز ماق " :هلصأ لاقي نأ "" ماق ديز " يف عانتما الف الإو

 درج " :وحن ،عوبتملل فاضتو لماعلا بسحب برعتف ؛فوصوملا ىلع ةفصلا ميدقت يف لاقي

 ةلمحلاب لخي لعافلا ميدقت نإ :قرفلا لاقي الو ،ةرباكملاك لعافلا يف خسفلا عنمف " ةفيطق

 لعاف الب لعفلا نوك بجويو ،همبيدقت دعب هلعف يف هريمض لعجن مل اذإ ةلمج امفوك نع اهجرخيو
 رابتعا روكذملا ولخلا هيلع مزاللا خسفلا اذه لوقن انأل ؛هيف لالخإ الف عباتلا نع ولخلا فالخب

 اققحم ارمأ سيل خسفلاو ،يظفللا بيكرتلا دنع رضي امنإ هنأل روكذملا ولخلا هيف رضي الف ضحم

 .خسفلا رابتعال انراقم ريمضلا رابتعاب عفدني لعاف الب لعفلا ءاقب اضيأو ضحم يرابتعا لب

 {ةيظفللا ةيئارقتسالا دعاوقلا ىلع ةينبملا ةيبرعلا ماكحألا يف يرجي ال ضحملا مهولا رابتعالاو

 ،مزال ريغ متدقتلا ةلاح يف ًولخلاو ،يظفللا بيكرتلا دنع وه امنإ لعافلا نع لعفلا ولخ ع انتماف

 دافأ اممو ،ًولخلا ملسن ال دقو ،ةيبرعلا ماكحألا بساني ال يذلا يمهولا ريرقتلا دنع مزلي امنإ

 .ريخأت نم ةمدقم امنوك ةينب رصحلا ديفت " ينءاج لجر " :وحن يف ةركنلا نوك الول هنأ يكاكسلا

 لوألا هبر ناك خلسنا اذاف خلسني ىتح هبرو رهشلا كلذ ءاملا ق لازي ال هلام هب يقسيو هيلع

 .هب قحأ

 مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةيبرعلاب متها ( ه٥٤٧ ٦٥٤- )يوحنلا نيدلا ريثأ ينايحلا فسوي نب دمحم وه - 210

 و (رصعلا لاجر مجارت يف رصعلا يياحب) و (طيحملا رحبلا) :اهنم ةريثك فيناصت هل ‘هرمع رخآ يف هرصب فك 8تاغللاو
 يف كلملا وهز) و (ةيبرعلا ملع يف ةيردبلا ةحمللا) و(كلام نبا ةيفلأىاع مالكلا يف كلاسلا جهنم ) و (بيرألا ةفحت)

 (يلآللا دقع ) و (راضنلا) و (بيرقتلا) و (كرتلا وحن
 هبسن رخآلا مهضعبو صوحألل تيبلا بسن مهضعب ( مالسلا هللا ةمحرو كيلع " قرع تاذ نم ةلخن اي الأ ر _1!2

 .يركشيلا دابع نب نانصل

 ١٦٤

 



 مل اذإو ،ليلقتلاو ريثكتلاو ريقحتلاو ميظعتلا هديفي امك ،اضيأ ةّيتلا كلت نودب هديفت اهنأب بيجأ

 هدارم نإ :يكاكسلا بناج نم لاقي دقو . هل ديفملا وهف ميدقتلا ىوس رصحلل بجوف دجوي

 ال دحاو لجر "وأ " ةأرما ال لجر " :يأ كدحاولا وأ سنجلا يف رصحلا ميدقتلاب دافملا رصحلاب

 كلذ ىلع فقوتت هتحصو دحاولا سنجلا يف رصحلا بولطملا هنوك عم حصي ءادتبالاو ." نانثا

 . ملعأ هللاو .رصحلا قلطممب حصي هنإ :لاقي الف ؛رصحلا قلطم ىلع ال رصحلا

 وحن ،لعفلا يف ريمضلا ةيوقت نع ةطحنم ةيوقت ديفي " مئاق ديز " :وحن ؤفصولا يف ريمضلاو

 دنع ارخؤم أدتبم ناكل " مئاق ديز " يف ديز رخأ ول ذإ رصحلا ديفي الو " ماق وه " و " ماق ديز"
 اعم عمو اظفل العاف ناكلو ربخلا نع هب يفتكي ام فصولا عفر يف يفنلا وأ ماهفتسالا طرتشم

 اسيل هيف رتتسملا ريمضلاو فصولا نأل ؛هتيوقت تّطحنا امنإو طرتشي مل نم دنع طقف اظفل ال

 "مئاق انأ" :وحن نكي مل هنأك ثةبيغلاو باطخلاو ملكتلا ىق ريغتي ل هارت الأ ؛هريمض فعضل ةلمج

 فالخب &" لجر وه "و " لجر تنأ "و "لجر انأ " لوقت امك 5 " مئاق وه "و " مئاق تنأ "و
 3 هرخآ يف برعي هنأ ىرت الأ "" تمق تنأ "و " تمق انأ "و " ماق ديز " : لوقت " ماق "

 .ةينبم اهنأ اهيلع قلطي ليقو ، يبت تسيل امأ امك برعت ةلمحلا تسيلو

 امك فصولا وهو لوألا ءزجلا ىلع بارعإلا يرجأ هنأ الإ ڵ©برعم هرتتسم عم فصولاو
 برعم وهو دحاولا مسالا ةلزنم امهليزنتل كلذو ،لّوألا هئزج ىلع املع "هللا دبع" بارعإ يرجأ

 بيكرت امنإو ‘بارعإلا قحتسي مل عومجملا نأل ؛ع ومجلا هقحتسا بارعإب ال هسفن بارعإ

 .هيف رخآ نعم لوصح يعدتسي هيف ريمضلا

 ركذم وأ نيركذمل " امه مئاقأ " :وحن يف ةلمجف رهظملا وأ زرابلا هعوفرمو فصولا امأو
 اهرتتسم عم امنإ ( لأ) ةلص يف اولاقو ." نوديزلا مئاقأ "و ،نيثنؤمل " امه ةمئاقأ"و ،ٹنؤمو

 لمتشا ام مالكلاو لعفلاب ردقت اهنأ كلذو \ديسلا ىعا امك ةلمج ال ةلمج هبش وهف ةلمحلاك

 رتتسملا هعوفرم عم فصولاف ؛ةيلصأ ةبسن ىلع تلمتشا ام ةلمحلاو ،ةدوصقم ةّيلصأ ةبسن ىلع

 قيقحتلاو._ لاق اذك _ ةيلصأ هتبسن نوكتف لعفلاب ردقي هنإف (.لأب) ةفص عقو اذإ آلإ ةلمج سيل

 هعوفرم نوك عم فصولا برعأ امنإو ،امب ههبش هيتلمجب دارأ هلعلو {ةلمج هبش هنأ كلذ عم

١٦٥



 عفار ىلع لمح هنأل هنيعب لعفلاك لعجي مل و 5 " هؤابآ مئاق ديز "و " ناديزلا مئاقأ ":وحن 3ارهاظ
 .ملعأ هللاو .رتتسملا

 .ةيانكلا ىلع " دوجي ال كريغو لخبي ال كلثم":وحن يف " ريغو لثم " ظفل مدقت اعامس بجيو

 زاوج سايقلا ىضتقمو ث زاجلا ىلع " ىرخأ رّخؤتو الجر مدقت تنأ " :وحن يف " تنأ " ظفلو
 قيلي ال غيلبلاو ، بجوم هنأك تح ؛ مدقتلا ىضتقم ةوقل لامعتسالا يف ميدقتلا مزل نكل ريخأتلا

 نيلوألا ێعمو 9 ةيوقتلا ديفي هنأل نيعم ميسقتلاو غلبأ ةيانكلا نأ كلذو ،\بجاولاك وه ام كرت هب

 لثامم رخآ ناسنإ وهو بطاخملا ريغب اضيرعت امهيف ديرت تسلو "دوجت تنأو لخبت ال تنأ "
 قيرطب ةيانكلا قيرط ىلع بطاخملا نع "لخبلا" يفن تدرأ لب 0 لثامم ريغ وأ بطاخملل

 هتابثإ مزل صوصخم لثامل دصق ريغ نم هتفصب فصتا نمع "لخبلا" تيفن اذإ كنأل ؛ ناهربلاك
 تدرأ نإو { كبطاخم ناك كبطاخم ريغ هلحم نكي مل الف تب الو دوجوم "دوحجلا" نأل 3 هل

 ضيرعتلا كلذو . ةيانكلا نم كلذ نكي مل و بجاولاك ميدقتلا نكي مل ةيريغلاو ةيلثملاب انيعم اناسنإ

 "لثامم"ك امههبشأ امو "ريغ"و "لثم"ب قحلأو الامجإ ةراشإلا لب حيرصتلا مدع :وهو يوغل

 ."رياغم"و "ريظن"و "هبش" و "هباشم" و

 مكحلاب هيلإ فاضملا ىلع مكحلا نع ةيانكلا ي "لثامم"و" لثم" نيب قرف :نيدلا ماصع لاقو
 وه لنملا نأل ؛ىلوألا قيرطب لثملا ىلع مكحلا هيلإ فاضملا ىلع مكحلا نم مزلي هنإف روكذملا

 إشنم يف نايواستم امهنأل لب ىلوألا امهنأل ال هيلإ فاضملا ىلع مكحلا مزلي لثامملا يو ،نيدألا

 ءادتبالا غّوسمو ،قحلملا ىندألا هنإف لثملا فالخب .يواسملا كراشملا وه لثامملا نأل مكحلا

 . ملعأ هللاو .مامبإلا يف اهلغوتل امب افَرعتي مل ولو ةفاضإلاب امهصيصخت "ريغ"و "لثم"_ب

 هيلإ دنسملا ميدقت نم دب ال هنأ هلصاح ام دعسلا خيش رهاقلا دبعك هعبت نمو كلام نبا لاق

 بلسلا ةادأب نورقملا دنسملا ىلع "ةيقارغتسالا لأ"و "عيمج" و "لك " ظفلك يلكلا روسلاب روتسملا

 . امكحو ًالك ال ةيلك مالكلا نوكيف مومعلا ميدقت ديفيف درف لك نع هب موكحملا بلس ديرأ ثيح

 "مقي مل ناسنإ لك " :وحن مومعلا بلس نم ال بلسلا مومع نمو حومجلا ىلع ال عيمجلا ىلع

 [ زجرلا نم ]:مجنلا يبأ لوقو
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 ٢'" منصأ م هلك ًابنذ ملع يعت رايخلا عأ تحبصأ دق

 (٢ نكي مل كلذ َلك) ة هلوقو .هعنصأ مل :يأ دئاعلا فذحو ءادتبالا ىلع .لك" عفرب

 لب ٠ :لاق ذإ “ ثيدحلا .بلسلا مومع ىلع نيديلا وذ لمح دقو ،نايسنلا الو رصقلا ال :يأ

 ءاعيمج نيفطاعتملا يفنب وأ نييعتب باحت يهو "مال" باوج هنأ اضيأ هيلع لدو "ناك كاذ ضعب

 ؛عقاولا قث هنظ قباطي مل هنأ نيديلا وذ نيبف ،يتظ يف انايسن الو ارصق نكي مل هنأ عملا لصاحو

 لاقي لب دمع الب ولو ة هيلإ ظفللا اذه بذكلا بسني الو دمع الب بذك الو امهدحأ عقو ذإ

 ،طيحملا هروس وه لكو الثم ناسنإ هيلإ دنسملاف ( رصعلا وأ رهظلا ةالصلاو ) طلغ وأ يسن

 هنأل "لك" ظفل ىلع هيلإ دنسملا ظفل قلطي نأ يغبنيف وحنلا ةقيرطك يناعملا ةقيرط نأ رهظألاو

 وه امنإ هيلإ ادنسم لانملا يف "لك" هيلإ فيضأ ام ةيمستو ،ةطاحإلا روس اضيأ ناك ولو أدتبملا

 هيلإ دنسملاو.دحاو هلك كلذ يف نيعملاو ءاروس لك لعجو ،عوضوملا وه قطنملا يف هلعحجل ةقفاوم
 هيلإ تفيضأ ام هيلإ دنسملاو !اروس نوكي قطنملا رابتعابو لك " ظفل وهف ،ظفللا هب داري نفلا يق

 لب :انلق يه ال هيلإ تفيضأ ام وه فصوي يذلا نأ هبسانيو ةدارم ةيمك لك تنيب .نيعملل ارظن

 ال :انلق هيلإ ادنسم نوكي ال وهو ،اهعضوم " قارغتسالا مال" عضو هبسانيو اهفصو اضيأ زوجي

 ليقو ،"نيوءاج" زاج امك "نيءاج لاجرلا لك" زاج دقو ،املوخدم نم ءزخلاك هنأل ريض

 .هلل دمحلاو يدنع نم لج لب ثحبلا اذه ىهتنا دقو ؟ حجرم ليقو "نيءاج" بوجوب

 ىلع لضف هنإ ىح © زج رلا مظنو رعشلا داشنإ يف غبن ركب يب نم يلجعلا ةمادق نب لضفلا وه:مجنلا ويا - ,. 1 . .. ح » ٠إ 212 : ُ . . . - - -. ٠ "-٠

 ١٨٠. ينابزرملل حتشوملاو ٦٠٢ ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو ! ٠ ناهفص الا ج رفلا يبأل نياغألا رظني .جاجعلا

 1 ه م ۔ ه ٠ ؟ه ۔ ۔; , ۔ ؟ ه ٠ ۔ ه۔ ه ؟ ه هو ,. ه ۔ . ٦٩ ۔ ۔ ..ه ٥ . ء ۔ 1
 ل اق هنأ دمح ا يبأ نب ١ ىلوم نايفس يبأ نع نيصحلا نب دواد نع سنأ نب كلام نع ديعس نب ةبيتق انندح ) _ 213

 :لاقف نيدلا وذ ماَقَ نيتعكر يف ملسف رْصَعْلا ةاَلَص َهَلَسَو هَلَع هللا ىلص هللا ُلوُسَر ال ىنص الوقي ةَرْيَرُه ابأ تعمس
 م ى . ه. .م و ّ ۔ 2 م م ّ . م ٥ ه .م «» ۔ م ذ ى ۔ . ۔

 ضغب ناك ذق :لاقف .نكي مل كلذ لك :ملَسَو هئلَع ةللا ىلص هللا ُلوُسَر َلاَقَق تيسنت مأ هللا لوُسَر اي ةالصلا ترصق

 لوُسَر اي ْمَعَت :اولاقف ؟نيدلا وذ قدصأ :َلاَقَق سانلا ىلَع َهلَسَو هنَلَع هللا ىلص هللا لوُسَر لبقأ .هللا َلوُسَر اي كلذ

 حيحص .(ميلئسلا دعب َنسلاَج َوُهَو نيتَدْحَس دَحَس مث ٬ةانَصلا نم ئقب ام ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر متأف .هللا
 .- هل دوجسلاو والصلا ق وهسلا باب "- ٧ مقر ثيدحلا ملسم
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 هوبأ مقي مل ناسنإ لك " :وحن ،ايببس مأ ايقيقح ربخلا ناكأ مومعلا ةدافإ يف ءاوسو [.....]

 لك مقي مل" :وحن ريخأتلا ةّين يف ناكو مدق وأ ،هوحن وأ " لك " ظفل بلسلا ةادأ نع رخأ نإو "

 [طيسبلا نم] :[ يبتملا يأ ] :هلوقو ى هرارسأ لك ذخآ مل "و "ناسنإ

 : هكردي ءرملا ىنمتي ام لك ام

 مومعلا نكي مل ."برضأ مل ناسنإ لك"و "موقلا لك ينءاج ام"و "مهلك موقلا ينءاج ام"و

 نمو عيمجلا ىلع ال عومجلا ىلع امكحو ،ةيلك ال الك مالكلا نوكيف مومعلا بلس داري لب

 وهو الإ سانلا نم دحاو نكي مل هنأ "مقي مل ناسنإ َلك" عمف ؤبلسلا مومع ال مومعلا بلس

 تربعو ،ضعب مقي مل و ضعب ماق لب .مهلك اوموقي مل مهنأ "ناسنإ لك مقي مل" عمو مئاق ريغ
 الك "يهنلاو ،"سيل"ك لعفلاو ،"ريغ"ك مسالاو فرحلاب يفنلا لمشتل بلسلا ةادأب

 ال ىلاعت هلوقك ،هب مكح ليلد دجو نإو هتركذ ام فالخ ىلع ،ليلد ال ثيح كلذو."ةيهانلا

 ٢١٦ « لاتخم لك بحي ان » ٢١٥ "راتخ لك بحي ال " [ :وحنو ] ٢١٤ ناَوَ َلُك بحي
 كنإف بلسلا ةادأ نع " إ " رخأت عم بلسلا مومعل اذهف {| ٢١٧ "رافك لك عطت ال" [: وحن و]

 " :وحن ،روسلا نكي مل نإو .هتعاط زوجت "رافك" الو ،هللا هبحي "اراتخ" وأ "اناوخ" دحت ال

 امنإو &" ماق ناسنإ " ون ءيفنلا نكي مل نإ اذكو مدقت ولو مومعلا دفي مل " مقي مل ناسنإ
 ةيوقتلا ديفيف دانسإلا رّركتل . مل ناسنإ لك " :وحن يف مومعلا بلسلا ىلع " لك " مدقت دافأ

 نأ ببسلا كلذو ،ببتس س نم - مكحلا ديكأت نود مومعلا ةدافإ هيف ةتكنلا لعجل د الف ةلاحم ال

 4 روفك ناّوَح 7 بحي ُ ال هللا نإ اونمآ َنيذلا نع عفادي هللا نإ « ةميركلا ةيآلا - ٣٨ نم ءزج جحلا _2 14

 _ رلا ىلإ هماس املف نيدلا هل نيصلخُم هللا اوَعَد لََظلاَك جوم هشع اذو « ٢٦٢ نامقل ةروس ىف ىلاعت لاق -

 ٩ روُقُك رامخ ُرُك الإ انتايآب َحْحَي اَمَو دصت ْمُهْنمف
 لاتخم لُك بحي ان ةللا ني اًحَرَم ضزألا يف شت امو سانلل ةلدع رصت انو » ١٨ نامقل ةروس يف ىلاعت لاق 6

 لاتتمم َلُك بح ان ةللاو مانا امب اوحرف او مكتاف ام ىلع اسام ايكل ف ٢٢ ديدحلا ةروس يف ىلاعت لاقو روخ
 « رو
 لاقو ه4 ميثأ راقك لُك بحي ال هللاو تاقدصلا يبريو ابرلا هللا َحُمِي )» ٢٧٠ ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت لاق -7

 دينع راقُك لك َمَتهَج يف ايلأ » ٢٤ ق ةروس يف ىلاعت
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 "سيسخلا" حيجرتك سيسأتلا ىلع ديكأتلا حيجرتو .سيسأت مومعلا ةدافإو ،ديكأت مكحلا ةيوقت

 .هب نظي الف ،غيلبلل نسحي الف ،"سيفنلا" ىلع

 تدج اذإو "لك" هيف رخأت بيكرت "ناسنإ لك مقي مل" :لوقأف انايب كل ديزأ ينإ م

 ديدجتلا اذه نوكي نأ يغبني ناك "لك" ميدقتب "مقي مل ناسنإ لك" :اهيف تلقو ىرخأ ةرابع

 بلس ىلع اناكو ارياغتي مل ولو ،ناينعملا رياغتي نأ يغبني هنأ نيعأ ،ريخأتلا يف نكت مل ةدئافل

 ،رخآلل دكؤم امهدحأ نيئيشل نيتهبشم دحاو نيعم ىلع نيتئطاوتم ناترابعلا تناكل مومعلا

 ليزي ام هعم سيل يذلا ركنملل ديكأتلا بلاغلا ريغ نمو ابلاغ ليق .ةداعإلا نم ريخ ةدافإلاو

 .اريخ ةدافإلا تسيلف ،ةداعإلاو ديكأتلا بجي هنإف هراكنإ

 لدبتي ال نأ لب يحالطصالا ديكأتلا ثحبملا اذه يف ديكأتلاب دارملا سيل هنأ كل تررق دقو

 ديكأتلا يف "لك" لامعتسا :تلق نإو ،ةرابعلا تلدب لب ائيش لك دكؤت مل هنأب ضرتعي الف نيعملا

 افاضم نوكي نأب طورشم ديكأتلا يف هلامعتسا نأل رثكأب سيل :تلق حجرأ هيلع لمحلاف رثكأ

 انركذ امل ضراعم ريغ اضيأ ناكل رثكأ هنأ انملس ولو {ةيظفللا لماوعلا نع دّرجب ريغ ريمض ىلإ
 .ملعأ هللاو .ةداعإ ال ةدافإ مالكلا رثكأو ،ةدافإلا ىلع مالكلا عضو نأل ،ىوقأ هنأل

 دارفإلا مومع بلس :مومعلا بلس عمو ،اهلك دارفإلا مع بلسلا نأ :بلسلا مومع عمو
 ةبجوم ةيضق " لك " نودب " مقي مل ناسنإ " :انلوق نأ ملعا :لوقأو انايب كديزأو .ضعب ىقبيف

 هنالف ادتبملا ربخ يف يفنلا نأ عم "ةبجوم" امفوك امأو ،ديفم مالك هنكلف" ةيضق" هن وك اًمأ ةلمهم

 نم اءزج عقو بلسلا فرح نأل ؛هنع مايقلا يفني ال ناسنإل مايقلا مدع توبنب اهيف مكح

 تلمهأ اهنألف "ةلمهم" انوك امأو كلذ هبشأ امو لعافلا لعفو إدتبملا ربخ وه لومحملاو لومحملا

 دارفإ ةيمك ىلع نآلادلا "ضعبلا" روس الو "لكلا" روس اهعوضوم ىلع نكي مل ذإ روسلا نع
 لعافلاو أدتبملا وه عوضوملاو ،ةيهاملا ىلع ال ناسنإلا ههلع قدص ام ىلع مكحلا نأ عم عوضوملا

 عوضوملاف ،امهوحن وأ "ضعب"وأ "“إك" ظفل امهوحن وأ لعافلا وأ أدتبملا ناك نإ الإ ،امهوحنو

 .ةلودعم ىمست الومحم نم اءزج بلسلا ةادأ لعج قلا ةيضقلاو ،هيلإ فاضملا

 بلسلا طبرب ناك نإو ،ةبلاس يهف طبرلا بلسب ناك نإ مكحلا نأ ةقطانملا ضعب ققحو

 مل" يفو ،ةلودعم يهف لعافلا ىلإ مايقلا بلس ةبسن "مقي مل ناسنإ"يف هب موكحملاف ؛ةلودعم يهف
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 :وه يونعم قرف انلو ،يظفل قرف كلذو .ةبلاس يهف ناسنإ نع مايقلا بلس ةبسن "ناسنإ مقي

 يف بلسلا ةادأو ،ةبجوم اهنأل هدوجو يضتقت ةلودعملاو عوضوملا دوجو يضتقت ال ةبلاسلا نأ

 لاصتالا ةديدش "مل" نأل ،اهدعب ةطبارلا ريدقت نكمي ال ذإ ؛لومحملا نم ءزج "مقي مل ناسنإ"

 .لومحملا ةلودعم نوكت نأ نيعتي ال :لاقي ام عفدناف .ةطبارلاب امهنيب لصفي الف ،لعفلاب

 اذإو روس اهيف نكي مل ولو ةلمهم ةعيبطلاب هيف مكحلا امم "ناويح ناسنإلا" :وحن ىمسي الو

 ةلمح نع مايقلا يفن مزاللا هانعم نوكي نأ بجو ةلمهم ةبجوم "مقي مل ناسنإ" :كلوق ناك

 دوجو دنع ةيئزجلا ةبلاسلا ةوق يف لومحملا ةلودعملا ةلمهملا ةبجوملا نأل ؛درف لك نع ال دارفألا

 قدصي ادرف ناسنإلا ضعبب نيعأو "ناسنإلا ضعب مقي مل" ةوق يف "مقي مل ناسنإف" عوضوملا

 .لومحملا ةلودعم يهو ةلمهم ةبجوم "مقي مل ناسنإ" نأ كلذو ء،هيلع ناسنإلا ظفل

 :كلوقو .اهلك وأ دارفألا ضعب هيلع موكحملا نوك ديفي ام ىلع لمتشت لا يه :ةلمهملا ةبجوملاو

 ©ضعبلا نع بلسلا نأ ىلع لدي ام اهيف ركذ لا يهو ،ةيئزج ةبلاس " ناسنإلا ضعب مقي مل"

 ةلمهملا ةبجوملا تسيلف ةبلاسلا عوضوم دجوي مل اذإو ،ةيلك ةبلاسف " ناسنإ مقي مل " امأو

 يفنب قدصت ةبلاسلا نأ كلذو ؛اهعوضوم دجوي مل نلا ةبلاسلا هذه ةوق يف لومحملا ةلودعملا

 ال الصأ هيف لجر ال هنأ ملعت تنأو " قوسلا يف سلاج لجر ال " :لوقت نأ لثم ،عوضوملا

 .شام الو مئاق الو سلاج

 اهل يتلا ةيئزجلا ةبلاسلاو ©" مقي مل ناسنإ " :وحن ،لومحما ةلودعملا ةلمهملا ةبجوملاف

 يف مكح دق هنأل قدصلا يف ناتمزالتم " ناسنإلا ضعب مقي مل " :وحن ضجراخلا يف عوضوم

 ناك ام ايأو اهضعبوأ دارفألا عيمج ءاوس ناسنإلا هيلع قدص اّمع مايقلا ءافتنا توبثب "ةلمهملا»

 ..يّمضت دارفألا عيمج ىلع هنأ الإ ضعبلا نع ةيئزجلا ةبلاسلا لولدم وه يذلا مايقلا يفن قدصي

 نأ حاضيإ امأو ،ةيئزخلا ةبلاسلا مزلتست ةلودعملا ةلمهملا نأ حاضيإ كلذو ،6يقباطم۔ ضعبلا ىلعو

 قدص ضعبلا نع مايقلا يفنو قدص املك :لوقن انإف ،ةلودعملا ةلمهملا مزلتست ةيئزخجلا ةبلاسلا

 ةبلاسلا ةوق يف ةلودعملا ةلمهملا نأ تملع كلذ ررقت اذإف ،ةلمحلا يف ناسنإلا هيلع قدص اّمع هيفن

 ،درف لك نع مكحلا يفن لمتحت ةيئزجلا ةبلاسلاو .درف لك نع مكحلا يفن ةمزلتسملا ةيئزجلا

 يهف دارفألا ةلمج نع مكحلا يفن مزلتست ريدقت لك ىلعو ضعبل هتوبثو ضعب نع هيفن لمتحتو
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 مكحلا يفن اهحيرصب يضتقت اهنإف ةيلكلا ةبلاسلا فالخب ،درف لك نع بلسلا حيرص يضتقت ال

 ولف ،درف لك نع ال دارفألا ةلمج نع مايقلا يفن :هانعم " مقي مل ناسنإ "ناك اذإو درف لك نع

 لمحي نأ بجيف ،لوألا عملا ديكأتل " لك " ناك كلذك :هانعم اضيأ"ًلك " لوخد دعب ناك

 .ديكأتلا ىلع سيسأتلل احيجرت رخآ نيعم سيسأتل " لك" نوكيل درف لك نع مكحلا يفن ىلع
 . ملعا هللاو

 ةبلاسلا ةوق يف ةلمهملا ةبلاسلاو .اهيف روس ال ةلمهم ةبلاس "ناسنإ مقي مل " :كلوق نأ ملعاو

 اهعوضوم نأل " مئاقب ناسنإلا نم ءيش ال " :وحن ،درف لك نع يفنلا ىلع ةقباطملاب ةلادلا ةيلكلا

 اذإو .مومعلا بلسل تناك بلسلا دعب تروس ولو " لكب " ةروسم ريغ بلسلا قايس يف ةركن
 كلذك اضيأ " لك" لوخد دعب ناك ولف درف لك نع مايقلا يفن :هانعم "ناسنإ مقي مل" ناك

 "لك" نوكيل دارفألا ةلمج نع مايقلا يفن ىلع لمحي نأ بجيف ،لّوألا نعملا ديكأتل "لك" ناك

 .رخآ نعم سيسأتل

 بلسلا قايس يف ةركن اهعوضوم يلا ريغ يف وه امنإ ةيئزحلا ةوق يف ةلمهملا نأ نم ررقت امو

 نوكيل دارفألا ةلمج نع مايقلا يفن ىلع لمحلا بوجو نم هتركذ امو 3"َلك"ب ةردصم ريغ
 "لك" نع مايقلا يفن :نيينعملا نيذه دحأ الإ ديفي ال "لك" ظفل نأل وه امنإ سيسأتلل "رك"

 .ةرورض رخآلا تبثي امهدحأ ءافتنا دنعف ؛دارفإلا ةلمج نع هيفنو درف

 مزال رابتعاب لومشلا يفنو ،مومعلا بلسل "لك" نودب ركنملا هيلإ دنسملا ميدقت نأ لصاحلاو

 .ةيئزحلا ةبلاسلا مزلتسي نكل ناسنإلا هيلع قدص امل مايقلا مدع توبث :حيرصلا هانعمو ءهانعم

 نوكيل اذه سكعي نأ بجي "لك " لوخد دعبف يفنلا لومشو بلسلا مومعل "لك" نودب ريخأتلاو
 .حوجرملا ديكأتلل ال حجارلا سيسأتلل

 ولف ©بلسلا مومعل يهف ،درف لك نع يفنلا ديفي " ناسنإ مقي مل " :وحن {ةلمهملا ةبلاسلاو

 ناكل درف َلك نع يفنلا ىلع مالكلا يقبأف 3" ناسنإ لك مقي مل " :ليقف " لك " هيف تلخدأ

 ددجتي نأب نيينعملا رياغت لصألا ذإ لصألا فالخ وهو ،اهلوخد لبق هلثم "َلك"لوخد دعب نيعملا

 يف ةلمحلا يف يفنلا ديفي " ناسنإ مقي مل " لثملا نإ :رم امك ليقو .اهلوخدب لوألا ريغ نعم
 ناثلا ديفت "َلك"و ،ضعبل توبنلا عم ضعب نع يفنلا نمض يفو ،درف لك نع يفنلا نمض
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 نع يفنلا ىلع لاد " ناسنإ مقي مل " :َليق نإو .سيسأت كلذف ؛لّوألا وه "لك"لبق دافملاو
 ناسنإ لك " نكي مل نيتلالدلا مدع سيسأتلا يف طرتشا ول :انلق سيسأت كلذف ؛ةقباطملاب عومجلا

 اذه ىلع " مقي مل ناسنإ " ةلالد نأل ،اديكأت ع ومجلا نع مكحلا يفنل هنوك ريدقت ىلع " مقي مل

 . ملعأ هللا و .مازتلالاب عملا

 رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 رهظملا عضوم هيلإ دنسملا ريمضلا عضوب

 اذإو لاحلا نم رهاظلا ىضتقم ىلع كلذ ريغو رامضإلاو ركذلاو فذحلا نم رم ام نأ ملعا

 نأ مدقت دق هنأ الإ رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا ءاج رهاظلا ىضتقم فالخ لاحلا ىضتتقا

 الجر معن " :وحن ريمضلا يف هفالخ نمو رهاظلا ىضتقم فالخ نم وه باطخلا يف نييعتلا كرت

 " ةيز لجرلا مغن " رهاظلا ىضتقمو 3" نوديزلا الاجر معنو " " ناديزلا نيلجر معن "و " يز
 نهذلا يف دوهعم لقعتمل ريمض " معن " يفف ؛" نوديزلا لاجرلا َمُعن "و " ناديزلا نالجرلا معن "و

 ؛ ةيلعافلا ىلع ع وفرملا رهاظلا مسالاك هزييمت عم وهو ث زييمتلا هرسفي امهبم ظفللا يف لعج

 معن باب) عضول بسانملا ريسفتلا مث ماميلا لصحيل كلذو "لاجرلا"و" نالجرلا" و "لجرلا"ك
 دهعلل " لجرلا" يف (لأرو ،ةلصخ نييعت ريغ نم ماعلا مذلا وأ ماعلا حدملل وه يذلا (َسئبو

 . ىهذلا

 تاوفب درو كبطاخم نيبو كنيب دهع ال ثيح " قوسلا لخدا " :كلوقك سنجلل ليقو

 هتينثت زاوجبو " ديز لجرلا معن " وحن الثم» ديزب هريسفت زاوجبو بابلا اذه يف دوصقملا مامإلا
 دارملاف " لاجرلا معن "و "نالجرلا َمْعن"اَمأو ،ةقيقح ال يئاعةا سنجلا :دارملا ناب بيجأو .هعمجو

 " الاجر " وأ "نيلجر " وأ " الجر معن " يف رتتسملا ريمضلاف ؛عمحلا سنجو ةينثتلا سنج :امهيف

 (لأ) :لاق نمو .ماقملا بسانت ةغلابم ةدايز (لأ) يفو ،هيف سنجلا ىلع لمحلا يو سنجلل دئاع
 ديز وه" :يأ فوذحملا ربخ صوصخلملا انلعج اذإ كلذو ،دوهعملل ريمضلا لاق دهعلل لجرلا يق

 .روفصع نبا لاق هبو 0 "حودمم ديز " :يأ فوذحم هربخ ادتبم وأ .
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 الف ؛ةدئافلا طحم ربخلا نأبو هدسم ءيش دسي مل نإ ربخلا فذح بجي ال هنأب هيف ثحييو

 بابلا اذه نم سيلف هَربخ "الجر معن"و أدتبم هانلعج اذإ امأو .حضاو ليلدب الإ فذحلا بساني

 ىلإ دوعي نأ زاوجو ،بابلا نم سيلف هيلإ ادئاع "الجر معن" ريمض نوكي نأ زاوخل عطقلا ىلع
 هيفو ،ليق اذك جراخلا يف هنع ةرابع هنوك طبارلاف هيلعو ،بابلا اذه نم نوكيف نيهذلا لقعتلا

 عضوم ريمضلا عضو نم ال ،نعملا رمضملا عضوم مهبملا ريمضلا عضو نم ذئنيح هنأل رظن

 "ديز رمألا سفن يف وه" ىلإ ال " ديزوه " نّيعم ىلإ هدوع رهاظلا ىضتقم نأ كلذو ؛رهاظلا

 .رهاظلا عضوم ريمضلا عضو نم ال نكل رهاظلا ىضتقم فالخ نم وهف

 عمجلاو ةينثتلا ريمض رتتسي امك ءاعمج وأ ةينثت زربل صوصخملا ىلإ ريمضلا داع ول :ليق نإو
 اي " وأ " نادنه اي " وأ " نوديز اي " وأ " ناديز اي لازن " وأ " هص " :وحن لعفلا مسا ي

 مل امنإو ،لعفلا مسا دومجك مذلا وأ حدملا يف هلامعتسا دعب بابلا اذه لعف دومح " تادنه

 هراتتساب لديل بابلا لعف ي رتتسا وأ -ادومج دشأ اهنأ عم - سيل يف عمجلاو ةينثتلا ريمض رتتسي

 "سيل" اذكو ،مامبإلاب بابلا ةغلابم بسانيلو مذلاو حدملا ءاشنإ ىلإ هجورخو ثداحلا هدومج ىلع

 سيل اوماق " :وحن ةعامجلا وأ نينثالا ريمض هيف رتتسا :لاقي نأ حص ءانثتسالاب هلصأ نعريغت امل

 صوصخملل هدوع يف تلق نإو .اديز مهنم ادحاو دجت ال :يأ " اديز نومئاقلا سيل " :يأ " ديز

 زييمتلاو ،هعجرم نع هميدقتب ريسفت هدعب ماهبإلا لصح دق :تلق ،هدعب ريسفتلاو ماميإلا تاوف

 .مامإلا دعب ريسفتلا ديكأتل

 ©نأشلاو ةصقلا ريمض هعجرم مدقت نودب ريمضلا ركذب رهاظلا ىضتقم فالخ نمو

 اذإف » ىلاعت هلوقو ،نعملا يف أدتبملا سفن ةلمجلاو " ملاع ديز نأشلا" :يأ " ملاع ديز وه":وحن

 ةصقلا :يأ ،أدتبم "راصبأ"و مدقم ربخ " ةصخاش " 218 ه اورفك َنيذَل راصبأ ةصخاش [ يه

 دئاع ثنؤم ريمضب يتأ ةلضف ريغ ثنؤم مالكلا يف ناك اذإ :ليق ةصخاش اورفك نيذلا راصبأ

 نأشلا ريمض "وه " :انلق اذإ ٨" َحأ هللا وه لق :وحن اركذم هب قأ الإو ةصقلا ىلإ

 تك ذَق اليو اي اورك نيذلا ُاَصْبأ ة ةصخاش يه اذإف ٩ ُدْعَوْلا َبرَرَتقاَو « ةميركلا ةيآلا - ٩٦ نم ءزج ءايبنألا

 «نيملاظ تك ل اَدَم نم ةَلفَع يف
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 نأل -هيف ناك ولو -هثينأتو - ةلضف ريغ ثنؤم مالكلا يف ناك ولو - هريكذت زوجي سايقلابو

 ديز وه" زوجي امك "ملاع ديز يه" زوجيف ‘لاح لك ىلع نأشو ةصق هل ةرسفملا ةلمحلا نومضم

 نم مهفي مل اذإ هنإف ؤ©بطاخملا نهذ يف نكمتلا ليصحت ريسفتلا مث رامضإلا ةمكحو ،"ملاع

 نكمتلا ىلع ادئاز انكمت هدورو دعب نكمتيف ©نعم هنم مهفيل ريمضلا بقعي ام رظتنا نعم ريمضلا

 هيف نأل ؛بعت الب قاسنملا نم عأ بلطلا دعب لَصَحنا نأل رمألا لوأ نم راهظإلاب لصح ول

 نأ ىفخي الو .طقف لوألا هيف نإف بعت الب قاسنملا فالخب ،قوشلا ملا عفدو ملعلا ةذل :نيرمأ

 نسحي ال اذه نأ ىفخي ال :تلق نإو ،نودب ةدوجوملا ةذللا نم ىلحأ ملألا عفد ىلع ةلمتشملا ةذللا

 عمسي مل ام ريمض لعفلا يف نأ ملعي ال عماسلا نأل "رتتسملا نأشلا ريمض"و "معن" باب يف

 ءاج اذإف ؛لعافلا روضح ىلإ قّوشتي نكل ،معن :تلق .راظتنالاو قّوشتلا هيف ققحتي الف ،رتسفمل
 .ملعأ هللاو.ارتتسم ىضم دق لعافلا نأ ملع رسفملا

 عيدب رمأب هيلع اموكحم هنوكل هيلإ دنسملا زييمتب ةيانعلا لامكلف ةراشإ مسا رهظملا ناك نإ

 [ طيسبلا نم ] :[ ""` يدنوارلا نبا لوق يأ ] هلوقك سحملا زربم هزربتف

 قورم هاقلت لهاَج لهاَجَو بهاذم تيغ لقاَع لقاَع ك

 ٢٦٢١ اقيدئز َريرْحَنل ملاعلا صو ةرئاَح َءاَهْوَألا كر يذْل اَذَه

 ءالضف نم ناك .روهشملا ل اعلا َيدنوارلا قاحسإ نب ىجح نب دمجأ نيسحلا وبأ هنأ ١: تايفولا ىف ءاج _0

 ( ةلزتعملا ةحيضف ) باتك اهنم اباتك رشع ةعبرأو ةئام :وحن ةفنصملا بتكلا نم هلو مالكلا ملع يف ةلاقم هل اهرصع

 لج نأ ودييو .ه ٢٠٠ وأ ها٤ه ةنس يفوتو ؛مالكلا ءاملع نم ةعامج عم تارظانمو سلاجب هلو 5( جاتلا ) باتكو

 لوانت نم َلك نأ كلذ ىلإ فضأ ،هتقدنز ركذو يدنوارلا مذ مدع يف ناكلخ نبا ئطخي تايفولا شماوه ىلع قلع نم

 اقيدنز ناك هنإ :هنع ليق - يقوسدلا ةيشاح ٤٥٢:١ ٠ صيخلتلا حورش يفف ،نآرقلا ىلع هلماحتو هتقدنز ركذي هتمجرت

 .هبشلاو ليحلا دوهيلا ملعي ناكو
 ٠ حاتفملا رظني 221
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 ديفم توعنملا ظفل نم تعن وأ لقاع هنأ ققحت :يأ ،ديكأتلل لوألا تعن "ناثلا لقاع"

 بهاذم عفرب " هّبهاذم تيعأ "ةلمجو ،ليلظ لظك لقعلا يف ةياهنلا غلب لقاع مكح :يأ ،لامكلل

 ءادتبالا ىلع عفرلاب امهنأ الإ ،"لقاع لقاع" يف ام "لهاج لهاج" يف وهو أدتبملا ربخ ةيلعافلا ىلع

 .!دتبملا ربخ "اقوزرم هاقلتف" لاح لك ىلعو ضمكريدقت ىلع "لقاع لقاع" ىلع افطع ربخلاب وأ
 زمر لقاعلل الباقم لهاج عاقيإ يفف ،ملاعلا لهاجللو نونجلا لقاعلل يقيقحلا لباقملا نأ ملعاو

 مولعلاب ىلحتي نأ هيلع بجي لقاعلاف .نونجلا همزلي لهجلا نأو ،هب دتعي ال ملع الب لقعلا نأ ىلإ
 قيدنزو لقاع" هلوقب دارأو .تالامكلا باستكا نع هدعابتل نونجب لهاجلاو ،هلقع لطعتي الئل

 يف لمغوتي ال نأ لقعلا ىضتقم نألف لّوألا يف امأ ؛نانلا ف باصأو لوألا يف أطخأف "هسفن

 .دحلم قيدنز هنلف ناثلا يف امأو ،اهيف هللا ىلع ضرتعي الو ةيهلإلا رومألا

 هللا ىلع ضرتعا ام اريرحن املاع ناك ول هنأل"ريرحنلا ملاعلا"_ب هسفن فصو يف اضيأ أطخو

 مولعلا قزر هنأل لضفأ يناثلا نأو !ايونعمو ايسح نيقزر قزرلا نوك نع لفغو "كلذ ي

 [ زجرلا نم ] :نيفراعلا ضعب لوق نم اذه نيأو مكحلاو فراعملاو

 ىرقو روصق هل لهاجو اركاب ايب نُكْسِي لقاع مك
 اَرَمْلا لاز """ «مُهَتيب امسق نْحَت هناحبس هلوق تأرق اًمَل

 [ زجرلا نم ] :مهضعب لوقو

 ميرغ لقع لقعلا لمكتنش هبلق مهف ة بيرأ نم مك

 ميلا زيزقلا ريدقث كل لام ركم لوُهَح نمو
 تبعص وأ - عتم "تيعأف " -هشياعم قرط يهو ،هبهاذم هتزجمأ ا 'هبهاذم تيمععأ" نيعمو ۔

 ©رورجلاو راحلا فذح نم ىلوأ هب لوعفملا فذح نأل ىلوأ لوألاو ،مزال وهف هبهاذم هيلع
 ماهوألا باحصأ :يأ فاضم فذح ىلع لوقعلا "ماهوألا"و نينثال ةعتم ريص نعمي "كرت"

 ةريحلاب لقعلا فصو زاوجب هرهاظ ىلع وأ ،لاملا مساب لوقعلا باحصأ :وهو لحملا ةيمست ىلع وأ

 ملع نقتأ :يأ ،لوعفم نع زييمت " املع "و اهنقتأ :يأ ،املع رومألا رحن :لاقي ،نقتملا "ريرحنلا"و

 اتلا ةايَحْلا يف مُهَتْشيعَم ْمُهَتيت امسق نحت كبر ةَمخَر نوُمسقيف ٢٢ فرخزلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراش_22
 4 نوَُمْحَي اًمم ح كبر ةَمْحَرَو ترخس اضعب مهضعب ه ذختيل ت اَجَرَد ضغب قوف مهضعب اَعَفَرَو

 ٥ ١



 ©ررضلا هب ام ةلازإ هبشلا هجوو ،ةمياشملا ةقالعل يزاحب ريسفت ناقتإلاب "رحنلا" ريسفتو .رومألا

 ليزي "ناقتإلا"و ،ناويحلاب تيلا تابوطرلاو ءامدلا ليزي حبذلا نيعم يف وه يذلا "رحنلا" نإف

 تيم روحنملا نإف ؛ىصاعتي ال ثيحب ءيشلا تابثإ :هبشلا هجو وأ ،تاهبشلاو كوكشلا
 نإو ،ىلاعت هلل دحاجلا "قيدنزلا"و .لوخدلاب نكمتلا وأ نقتملا مولعملا رمألا اذكو ،ىصاعتيال

 هللا دحاج هريصي نيأ نمف ريحتي نأ ملاعلا رمأ ةياغف " ةرئاح ماهوألا" ريمض اذه ناك اذإ :تلق

 ادوحج هدوجو يف ددرتلاو دوحج هدوجوب ملعلا مدعو دوحج هللا دوجو يفن نإ:تلق ؟لج

 هلعج هنآ وهو ؛اذه ريغب باجأ نيدلا ماصع تيأر مث .دحاج وهف ريحت اذإف - يل رهظ اذك

 ىلإ ةراشإ اذه هلوقو .ادناعم هلل اركنم همعز ىلع هقاقحتسا عم هنامرح نم هيلع يلوتسملا بضغلا

 هركذ مدقتل رامضإلا سايقلاف ؛اقوزرم لهاجلاو امورحم لقاعلا نوك :وهو َسحم ريغ قباس مكح

 كلذ زييمتب ةيانعلا لامكل اهيلإ لدع نكلو سحملا يف ةقيقح ةراشإلاو ،َسحم ريغ هنوك عم
 لعج وهو ‘بيجعلا مكحلا هل يذلا وه نيعملا زيمتملا ءيشلا اذه نأ نيعماسلا يريل مكحلا

 مساب هنع ربعملا هيلإ دنسملل تبثأ يذلا وه عيدبلا مكحلاف 5اقيدنز ًريرحنلا ملاعلاو ةرئاح ماهوألا

 مكحلا نإ :ضعب لاق ام ال "اقيدنز ريرحنلا ملاعلا رييصتو ةرئاح ماهوألا لعج" :وهو ،ةراشإلا

 هلثمو .يغبني ناك ام دض هنأ اعيدب هنوك نيعم نأو ،اقوزرم لهاجلاو امورحم لقاعلا نوك عيدبلا

 [ طيسبلا نم ):رعاشلا لوق

 فرحنم قزرلا هنع يأرلا بذهم [ هبلقت ] ف يوق يوق نم مك
 """فرتغي رحبلا جيلخ نم هنأك هبلقت يف فيعض فيعض نم مكو
 فشكني سيل يفخ رس قلخلا يف هل هلإلا نأ ىلع ليلد اذه

 .ملعأ هللاو

 ال وأ رصبلا دقاف عماسلا ناك اذإ امك عماسلاب مكهتلل ريمضلا عضوم ةراشإلا مسا عضويو

 امك بئاغ لب الصأ اهيف نكي مل وأ سح ريغ اهيف لب سح هيلإ راشم ملكتملا ةرضح يف نوكي
 الو هنذبب هنسحي مل رضاح وأ بئاغل اريشم " اذه ماق " :تلقف " ورمع ماق له ":ىمعأ لاق اذإ

 . هعمسب

 نزولا ميقتسيل " فيعض نم مك " باوصلاو لصألا يف اذك - 3
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 يأ ]:هلوقك ،َسحملا ريغ كردي ال هنأب عماسلا ةدالب لامك ىلع ءادنلل هعضوم اضيأ عضويو

 [ ليوطلا نم ] :[ قدزرفلا لوق
 عماَحَمْلا ريرج اي اَمتَعَمَح اذإ مهلثمي ينئجق يئابآ كتوُأ

 هميرك كلذو دلبلا هيقف ديز " :هل تلقف ©"ميئللا نبا اي " :كل ريق اذإ امكو .يئابآ مه :يأ

 لامك ىلع هيبنتلا وأ هتنطف لامك ىلع ءادنلل وأ ،كوبأ وهو "ديز" ىلإ ةراشإلا مساب ريشت "
 .هروهظ لامك ءاعةال وأ هرصب ةدح

 نم ] : [ ""ثيمعنحلا ةنيمد نب هللا دبع لوق يأ]هلوقك ،هيلإ دنسملا باب ريغ يف هنمو

 [ ليوطلا
 كلامَح نم ةَرظَت ينيمرحت او كلام ةق اي نيل كشو لق يفت
 يثب ترتك ىلق نيدي ...ةع كيمو ىشالت

 كلابب تْرَطَح يئ ينرَس دق ,ة ءاسم يل كاركذ يناتس نإ
 ضيرملا ليلعلا ةروصب تروصتو ةلعلا ترهظأ :"تللاعت"و ،دعبلا برق :"نيبلا كشو"

 ءاعد اموك زوجي :ليقو كاهلماعل ةدكؤم لاح " ةلع كب ام " ةلمجف ،كب ةلع ال هنأ لاحلاو

 "تللاعت" نم لامتشا لدب وأ "كب " (فاك) نم لاح وأ ةيناث لاح وأ فنأتسم " نيديرت"و

 (حتفلاب) "ىجشأ"و ؟دارملا كلذب ترفظ له :هريدقت لاؤس باوج "كلذب ترفظ دق"و

 ءايدعتمو امزال ] لمعتسي هنإف ،ايدعتم لوعفملل نبي وأ ،امزال نزحأ :نيعمب "يجش"ع راضم
 َسحم ريغ هنأل ،يلتقب :يأ "هب ترفظ دق" رهاظلا ىضتقمو ةيضاملا لاحلا ةياكحل [ منيديرتو

 :تلق ،روهظلا لامك كلذ يف سيل :تلق نإو روهظلا يف سوسحملا ةلزنم اليزنت هيلإ راشأ نكل

 .اهروهظ يف لامك سوسحملا روهظ اهروهظف ؛سوسحملاك نوكت نأ لتقلاك يناعملا روهظ لامك

 لامكلا سفن ربتعملاو ةتوافتم بتارم هل سوسحملا روهظ وه يذلا لامكلا اذه نأ رمألا ةياغ

 .ملعأ هللاو .نيكمتلا ةدايز تكنلا كلت عيمجو ةراشإلا مسا يقو ،ةبترم لكي قداصلا

 ججحلا نم دئاع وهو يلولسلا ورمع نب بعصم هلاتغا يومألا رصعلا ءارعش نم وهو رعشلا قيفر يودب رعاش - : . 4 ;ِ ٧٢7

 ١٤٤:١ هناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا و١:٠٦١يسابعلا ميحرلا دبعل صيصنتلا دهاعم رظني .رعش ناويد هل ه ١٢٣٠ ةنس

 ٤٥٨ :ص ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو
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 ةراشإل ١ حسا ريغ وه يذلا هيلإ دنسملا رهظملا عضوب

 لصأ نإف ،هب هيلع مكحي ام رابتعاب عماسلا نهذ يف هيلإ دنسملا نيكمت ةيوقت كلذ ةمكح

 هعضوم ريغ يف هعضو نأل كارتشالا ديلقت رهاظلا يف ذإ ريمضلا نم هظفلب حضوأ رهاظلا

 .اهيف رثؤيو سفنلا يف هعقو مظعيف ،ابقرتم سيل ام ثودحك

 لوألا رهاظلاب دارملا ريغ نوكي نأ لمتحي ريمضلا نم ىفخأ رهاظلا نوكي دق :تلق نإو

 " :كلوق نم حضوأ هنإف "هتمركأ ديز " :وحن ةتبلا لوزي وأ ،اريثك ءافخلا نكي مل رمضأ ول ثيحب

 هلوق وحن ،هليلد ماق اذإ الإ رمضملا عضوم رهاظلا عضو ىلع لمحي ال :تلق " لجرلا تمزكأهديز

 ىوقيل "دمصلا وه" لقي مل ٢" دَحَا هللا وه لق » ىلاعت هلوق دعب ""٨٭« ُدَمّصلا هللا ىلاعت
 "دمصلا" نأو نأشلا ريمض "وه" نأ مهوتي اليل "دمصلا وه" لقي ل هنا لمتحيو نيكمتلا

 . ريمضلا نومهفي ال متاك نيعماسلا ةدالب ىلع هيبنتللو ‘ ةرسفم ةلمحلاو ئ دلي ل هربح أدتبم

 :ىلاعت هلوق هيلإ دنسملا باب ريغ نم نيكمتلا ةيوقتل ريمضلا عضوم رهاظلا عضو نم
 حالص :يهو لازنإلل ةيضتقملا ةمكحلا :" لّوألا قحلا" 0٢٦٧ َلَرَت َقَحلابَو هانلزنأ َقَحْلابو)»

 3 "لزن هب"و :لوقي نأ رهاظلا ىضتقمو ،لّوألا نعممب "نناثلا"و . نالطبلا مدعو داعملاو شاعملا

 لعج ولو رمضملا عضوم رهاظلا عضو نم نكي مل يهاونلاو رماوألا "يانلا قحلا" ب ديرأ نإو
 ىنعمب قحلا ىلإ يهاونلاو رماوألا عم (ءاهلا) درتف "لزن هب"و :ليقف ، مادختسالا ىلع هيف ريمضلا

  25صالخإلا ٢

  6صالخإلا ١

 « اريذنو اَرَضَبُم الإ ةلاتلتسزأ اَمَو َلَرَت قَحْلابَو هانلزنأ قَحلابَو ةميركلا ةيآلا ١.ه نم ءزج ءارسإلا 27
 ١٧٨



 لصألا نأل هعضوم يف عضو رهاظلا لاقي نع الضف ث هلحل اقحتسم سيل ريمضلا ناكل ةمكحلا

 . نعم لوألا ريغ وه يذلا رهاظلل عضولملاف مادختسالا كرت

 نم ةئشانلا ةلاحلا ةيبرتو عماسلا ريمض يف فوخلا لاخدإل رمضملا عضوم رهاظلا عضويو

 نينمؤملا ريمأ" :كلوقك هب رمأ ام لاثتما لإ رومأملا وعدي ام ةيوقتل وأ نيكمتلا ةيوقت عم فوخلا

 ىلإ اريشم " اذكب كرمأي نالف " :كلوق وأ " اذكب كرمأي ةفيلخلا" :كلوق ناكف " اذكب كرمأي

 لدأ "نينمؤملا ريمأ" كلوق نإف .نينمؤملا ريمأ تنك اذإ " اذكب كرمآ انأ " :كلوق وأ ،نينمؤملا ريمأ

 لاثملاف ،"ةفيلخلا" ظفلو ملكتملا ريمض نم هب رمأ ام فلاخ ول رومأملاب نكمتلاو طلستلا ىلع

 .هنم ةئشانلا ةلاحلا ةيبرتو فوخلا لاخدإلو لاثتمالا ىلإ رومأملا وعدي ام ةيوقتل حلاص

 ٨٢٢ههللا ىلَع 7 ف تُمَرَع اذإفلل:ىلاعت هلوق هيلإ دنسملا باب ريغ نم اضيأ امل حلصيو

 ظفل عامس نأل ملكتملا (ءاي) ناكم ةلالجلا ظفل عضو نكل 5" ئلع لكوتف "رهاظلا ىضتقمو

 يعادلا ةيوقتو ،عماسلا بلق يف ع ورلا لاخدإ نم ةردقلاو رهقلاو فطللا تافصل عماجلا ةلالجلا

 .م اكتملا ريمض عامس يف سيل ام

 محرا مهللا ) :ةيواعم لوقك ،ةمحرلاو فطعلا بلطل اضيأ رمضملا عضوم رهاظلا عضويو .

 [ رفاولا نم ] :رعاشلا لوقو &( يساقلا بلقلا اذ يصاعلا دبعلا
 ّ ّ م د ۔ ٥

 اكاَعَد دقو بونذلاب ارقم اكانأ ىصاعلا كُدْبَع ىهلإ

 اًكاَوس ْمَحْرَي نَمَق ذرطَت نإو - لهأ كاذل تنأف رفغت نق

 ظفلب يج نكل " كلتيتأ انأو محرا مهللا " :رهاظلا ىضتقمو ةرورضلل "محري" ناكساإب

 . ملعأ هللاو . ةمحرلل ابالجتساو اعضخت

 تافتلالاب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 :تفتلاو كىوتلاف هاول :يأ ©تقتلاف هَتفل :لوقت &هاول نێعمعم. هتفلي هتفل ع واطم لصألا يف وه

 وأ باطخلا وأ ملكتلا نم دحاو ىلإ لاقتنالا نعمي حالطصالا يف لمعتساو .هلامشو هنيمي ىلإ رظن

 م م هه ى هم 989 ۔ م ّ .23 . 7 هه ۔ .۔ 3ً - ح .

 ؟رم اوُضَقْئاَل بلقلا ظيلغ اظَق تنك ونو مُهَل تنلل هللا نم ةَمْخَر اَمبَق ةميركلا ةيآلا - ١٥٩ نم ءزج نارمع لآ 8

 «نََرَسْلا بح ةللا نإ هللا ىلع لكو تشَرَع اَدإَق رمألا يف مُهرواَشَو مُهَل رفغتساو مهنع فغاق تلوح
 ١٧٩



 ام فالخ ىلع يناثلا ريبعتلا نوكي نأ طرشب يكاكسلاو روهمجلا دنع نهنم رخآلا نم ةبيغلا

 ىضتقم نأ عم َنهدحأب ربعي نأ يرشخمزلاو يكاكسلا دازو عماسلا هبقرتيو رهاظلا هيضتقي

 ماقملا نأل ؛حيحص (ينياعملا يق) تافتلالا ركذو .هريغ مدقتي نأ نودب رخآلاب ريبعتلا مالكلا رهاظ

 دّرحب ربتعا نإف .تافتلالاب كلذ ىلإ لّصوتيف ،هناسحتساو مالكلا ىلإ ءاغصإلا ةرثك يضتقي دق

 دحاو مساب يناعملاو عيدبلا يف يمسف ،(عيدبلا) نم ناك ةقباطملا ةاعارم ريغ نم مالكلا نيسحت

 نم (نايبلا) نم اضيأ وهو _ تيأر امك _ نيتفلتخم نيتهج نم( عيدبلا)و (ينياعملا) ثحابم نم وهو
 ؛(نايبلا) يف اهنع ثوحبملا ةيانكلا دارفأ نم وه يذلا رهاظلا ىضتقم فالخ دارفأ نم هنإ ثيح

 .هفالخب "ةيانكلا"و { ربتعم رابتعا ريغ نم ةلالدلا رهاظ ظفل داريإ : "حيرصتلا" نأل

 نم تافتلالا :ةتس هماسقأو ،ينيانلا باب نم هفالخو ،لوألا باب نم "رهاظلا ىضتقم"و

 وأ ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم وأ {ةبيغلا وأ ملكتلا ىلإ باطخلا نم وأ !ةبيغلا وأ باطخلا ىلإ ملكتلا

 نأ :نهو ىرخأ ةتسو .ةتسلا هذه :رشع ىيثا يرشخمزلاو يكاكسلا بهذم ىلعو .باطخلا

 باطخلا رهاظلا ىضتقم نوكي وأ ةبيغلا وأ باطخلا ىلإ هنع لدعيو ملكتلا رهاظلا ىضتقم نوكي

 وأ ملكتلا ىلإ اهنع لدعيف ةبيغلا رهاظلا ىضتقم نوكي وأ ،ةبيغلا وأ ملكتلا ىلإ هنع لدعيف

 نوكي نأ طرش هنأ الإ يرشخزلا لاق ام لثم يرشخمزلا ذيملت نيدلا ردص :لاقو .باطخلا

 دنع تافتلا روهمجلا دنع تافتلا لكو .[ دحاو ماهيإب ] طرتشاو دحاو نيريبعتلا ف بطاخملا

 .تيأر امك هلك ال روهمجلا تافتلا يكاكسلا تافتلا ضعبو يكاكسلا

 تنأ ال "و "ورمع وهو ديز انأ ال " وأ ! ورمع تنأو ديز انأ " :كلوق تافتلالا نم سيلو

 انأو ديز وه ال "و "ورمع تنأو ديز وه ال "و " ديز وهو ورمع تنأ ال "و "ديز انأو ورمع
 فالح ىلع سيلو رخالا لعب ةبيغلاو ملكتلاو باطخلا :ةنالنلا دحأب ريبعتلا نأل " ورمع

 هدعب ةلمج لك اذكو ، تافتلالا نم " ديز انأ " اضيأ سيل لب ، عماسلا بقرتمو رهاظلا ىضتقم

 . ةدح ىلع ةلثمألا هذه ىف

 ممهوتم هيف ممهوتي الف " وه ديز ":هلثمو " ديز وه الأ" ةبيغلا ليبق نم رهاظلا مسالا ناك ولو
 ال هنأل كاتافتلا رهاظلا كلذب هنع ربخملا ملكتلا وأ باطخلا عم رهاظلا نكي مل امنإو ،تافتلا هنآ

 بطاخملا وأ ملكتملا ريمض ىلع رهاظلا مدق اذإ اذكو ،عماسلا هبقرتي امو رهاظلا ىضتقم فلاخي
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 قفاويو رهاظلا نع ريمضلابو ريمضلا نع رهاظلاب ربخي هنأل " تنأ ديز " :وحنو " انأ ديز " :وحن
 .لاحلا ىضتقم

 يف فورحلا رخآ (ءايلا)ب " ريثكلا نع وفعيو ريسيلا لبقي يذلا تنأ " تافتلالا نم سيلو

 رخآ ءايلاب " ريثكلا نع وفعيو ريسيلا لبقي نم اي ال "و " ماق يذلا تنأ "و ،هوفعي٠و ٠لبقي"
 [ زجرلا نم ] :هلوق الو ،فورحلا

 اَحاَحْلم ةَراَغ ليخلا موي اَحاَبَصلا اوُحَمص َنوُذَللا مخت

 نم "اونمآ نيذلا اهيأ اي . :لاق نم أطخأف ،هقباطت هتلصو ةبيغلا ليبق نم لوصوملا نأل

 يذلا ىدانملل ةمّمتم ةلصلاو ] .ةبيغلا ظفلب نوكي نأ ٩٢٢لوصوملا ىلإ دئاعلا قح نأل ؛تافتلالا

 همامت دعب الإ ءادنلاب ةربعلا ڵباطخلا مكح هيف ىعاري الف ؛هنم ءزخلاك اهنأل ،[ لوصوملا وه

 انأ) اودع دقو ،افيعض ناكل انحبصو باطخلاب تمقو وفعتو لبقت :كلذ يف ليق ولو ،ةلصلاب

 "هّمأ هتمس " سايقلاو ، اذاش ٠٣٢(ةَرَديَح مأ نْتَمَس يذْا

 يف تافتلالا زاوخل حصل تافتلالا ةّيت ىلع ليق ول :لوقأو ،اطخ :ليقو ،ليلق هسيقم :ماشه
 هئانب ةغل يف "نيذلا" فالخب رعاشلا ةغل يف برعم هنأل نيمالب "نوذللا" بتكو دحاولا مالكلا

 الخاد فرحلا هبش يف فيرعتلا فرح ىري ًآلئل كلذو ،ةدحاو مالب بتكي ءانبلاب فرحلاب ةهبشم

 .ةلصلاب فيرعتلا نأ ىلع فيرعتلا فرح هبشو 3يدهعلا فيرعتلل (لأ) نأ ىلع طخلا يف

 لامعتسا اوتأ نيعمب "اوحبص" وأ هقلعتمل دكؤم فرظ "حابصلا"ف ؛حابصلا يف اوتأ "اوحبص"و

 عم اقلطم الوعفم "حابصلا" نوك زوجيو ،دكؤم ريغ فرظ .حابصلاف .ماعلا يف ديقملل

 نبا لاقو . ٢٣١ " " و

 ٤٦٦:١ حورشلا رظني - 229

 ةَرَدْنَسلا ليك فيسلاب مُكليكأ ٭ ةَرَدْيَح يمأ نْتَمَس يذلا انأ _ 0
 ] براقتملا نم [ :سيقلا ئرما لوق _231

 دقرم مو هلحلا ماقو دمنألاب كلل لواط
 :هدعب و ةديصقلا علطم

 دّمرألا رئاعْلا يذ ةليلك ة هل تئابو تابو ١ ١
 ١ دوسأل يبأ هرتخَو ينءاج اب نم َكلَذَو
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 وأ "اوحبص" لوعفم " ةراغ"و .ماشلاب عضوم ريغصتلا ةغيصب " لْيخنلا"و.اتابن تبنأك "حيبصتلا"

 مسا ةراغإلا :يأ هلجأل لوعفم "ةراغ"و ودعلا اوحبصأ وأ مهوحبص يأ ،©فوذحم هل لوعفم

 .ةغلابم ةفص ةراغل تعن "احاحلم"و ردصم

 """چنيعتست كاو دبعت كاّال:وحن هل اقباطم تافتلالا دعب ءيجي ام تافتلالا نم سيلو

 "دبعن كايإ" بولسأ ىلع راج "نيعتسن كايإ"و ةبيغلا نم تافتلالا قيرط ىلع "دبعن كايإ"'_ف

 ىضتقم نم ناكو ، باطخلا غيص برض وه ام ىلع راج "دبعن كايإ" يف تافتلالا دعب هنأل
 فطعلل واولا تلعج اذإ ةبيغلا نع فطعلا ةطساوب تافتلا : لاقي نأ عنام ال نكل ، هعم رهاظلا

 [براقنملا نم]:سيقلا ئرما لوق ""؛يرشخمزلاو """يكاكسلا دنع تاغنلالا نمو
 دقرت ملو يلَحْلا ماو دشنألاب كليل لواط

 :هدعب و ةديصقلا علطم

 دّمْرَألا رئاَعلا يذ ةليلك ةليل هل تئابو تابو
 ٦٢٣٥ 7 سكلا يب 1 77

 هنربخ و ينءاج اب نم َكلذَو

 اهنأل ركذملا باطخ هسفن بطاخ نكلو " دقرأ ملو دمنإلاب يليل لواطت " رهاظلا ىضتقمو

 مل و " هلوقب هيلع اودرو هوأطخو (فاكلا) مهضعب رسكو .باقعلل قحتسم وأ بوركم ةلزنمب
 لاقو .طخلا يف (لادلا) دعب ءايلاب رناكل ثنؤم باطخ ناك ولو ،ركذم باطخ هنأل " دقرت

 نيب ةافانم ال ليقف ،ديرحجت "كليل "هلوق نإ :ريثألا نباو نيج نب حتفلا وبأ هذيملتو يسرافلا

 ام هيلع بريل هنم عزتنملل عزتنملا ةرياغم ىلع ديرجتلا بم نأ هدريو ديرجتلاو هيف تافتلالا

 عملا ةدارإ نم ديرأ ام لصحيل نعملا داحتا ىلع تافتلالا رادمو ©فصولا يف ةغلابملا نم هب دصق

 ءاديرحجت نكي مل تافتلالا ىلع "كليل" لمح نإف ،رهاظلا بسحب قحتست ام ريغ ىرخأ ةروص يف

  - 232ةحتافلا ٥

 ٩٦ مولعلا حاتفم رظني 33

 ٦٤:١ فاشكلا رظني _34

  _235ناويدلا رظني ٣٤٤
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 اذكو .تافتلا تيب لك يف ،تاتافتلا ثالث تفتلا :يرشخمزلا لاق .اتافتلا نكي مل اديرحت دع نإو

 .يكاكسلا لاق

 باطخلا نم امهدحأ " ينءاج " يف نارخآلاو " تاب " يف امهدحأ نوكي نأ زوجي :تلق نإو

 :تلق ،اضيأ روهمجلا دنع تاتافتلا ثالث نوكيف &" تاب " ىيف ةبيغلا نم رخآلاو " كليل " ي

 اهنمف ،ةبيغلل بولسألاف "تاب " يف ةبيغ ىلإ " كليل " يف هنع لاقتنالا دعب باطخلا لحمضا

 © باطخلا ىلع ةبيغلا نم " كلذ " ظفل يف يناثلا :ليق نإو 0" ءاج " يف ملكتلا ىلإ تافتلالا

 " ىف ملكتملل كلذ ظفل يف باطخلا سيل :تلق .ملكتلل باطخلا نم " ينءاج " يف ثلاثلاو

 هلوقو ] ٢٦٣٢«كلَد دغب نم ْمُكنَع انوع مت ىلاعت هلوقك ،مالكلا هنم ىقلتي نمل لب " ينءاج

 لوسرل يناثلاو { ةعامجلل نينثالا يف لوألا باطخلا ؛؛ ه كلذ دعب نم هتيلوت مث م ٤٤ ) [ ىلاعت

 :(اهرسكب)واضيأ (ميملا) مضبو( ميملاو ةزمهلا) حتفب"دُمْنلا واهل حلصي نم َلكل وأ ةم هللا
 .عضوم

 نع هيف لودعلا نإف ٢٨ كيرذي اَمَورل [ ىلاعت ] هلوق ،يرشخزلا دنع تافتلالا نمو
 ُهءاَج نأ "ىلوتو ٣ هلوق وهو هقايس ناك ثيح مالكلا رهاظ 7

 ةتكنو ، نيعضوملا يف باطخلا هاضتقم نأل ؛ماقملا رهاظ ىضتقم نع ال ةبيغلا ةغيص4٩٣٢٢"ىَّمغ

 .باطخلا ةهجاوم ىلع لودعلاب باتعلا ماقم يف فّطلتلاو ةتف يبنلل ميظعتلا هاضتقم نع لودعلا

 هيلو ينّرَطَف يذللا دبعأ ان يل امو » ىلاعت هلوق باطخلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا لاثم

 " ينَرَطَف يذلا دشأ ا " ىلاعت هلوق نأل "عجرأ هيلإو" :رهاظلا ىضتقمو «٠٠". ًنوُعَجْرت

 اضيرعت ربع ان نكل " مكرطف يذلا نودبعت ال مكلام " :لوقي نأ نع ةرابع وهو كن
 نكل 3"عجرا" :لوقيف "نوعجرت " هلوق يف ممباطخ نع ملكتي نأ اضيأ هقباط ممباطخ نأ هملكتب

 «نوُرُكْشَت مكلعل كلذ دعبب نم ْمكْنَع اموقَع ث « ةميركلا ةيآلا - ه٢ نم ءزج ةرقبلا -6

 نيرساخلا نم ْمْتنكَل ُهْتمْخَرَو مكيلع هللا لضف انول كلد دعب نم ْمُتيلوَت مثا ةميركلا ةيآلا ٦٤- نم ءزج ةرقبلا 7

 } ىكرت هلعل كيرذي اَمَو » ةميركلا ةيآلا - ٢ نمءعزج سبع 8

 ٢ و ١ ناتيآلا سبع_ و

  -0سي ٢٢
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 " ينّرَطَف يذلا دبعأ ان " يف تافتلالاف هيلعو .ماقملل [قيلأ] اذه اديكأت ممباطخل تفتلا
 .هب روهشم يكاكس " نوُححجْرَ . يفو عبتف هدعب ام امأو " يل " ق لب ۔يكاكس

 سيلو هسنن نع مذكتلا ي هلصا ىلع ءاس "ير ينا ش ل يبام "لوق نإ ليو
 م

 وو ۔ هو

 دب الو ."عجرأ هيلإو" رهاظلا ىضتقم تافتلا " نوُعَجْرث هيلَو " هلوق يفو ،ممباطخ نع اضيرعت

 دبعي وهو "“'(راجنلا بيبح) لئاقلا نأل "لوألا قيقحتلاو ،هلوأل هرخآو هرخآل هلوأ فرص نم
 © هسفنل دارأ ام آلإ مهل ديري ال هنأ ال حصنلا يف لخدأ ضيرعتلا نأل ، مهف ضرعف هرطف يذلا

 عانتمال زاجب انهو { ةيانك وأ زاجم امإ :ضيرعتلا نأل ، تافتلالا يقاني ال ضيرعتلا نم هنوكو
 نيبولسألا يف هنع ربعملا نوكيف ، هل عضو ام ريغيف { المعتسم ظفللا نوكيف 0 هل عوضوملا ةدارإ

 سيل ظفللاو ،بيكرتلا تاعبتتسم نم ضيرعتلا نيعم نأ ديسلا هققح ام ىلع معن . ادحاو

 ظفللا نأ دري ،[ةيانك] وأ ازاحم وأ ةقيقح اّمإ هيف لمعتسملا عملا ىلإ ةبسنلاب وه لب ،هيف لمعتسمع

 هلوقب دارملا ناك ولو ادحاو نيبولسألا يف هنع ربعملا نوكي الف ،نيبطاخملا يف المعتسم سيل

 دبعلا عوجر نأل ،يراكنإلا ماهفتسالا جصامل مهنع هدابع سفنأل اقيقحت نيبطاخملا " نوعجرت"

 نع هب ربعملا " عجرا" :"نوعجرت "دارملا نأ نيبتف هريغ هدبعي نأ مزلتسي سيل هالوم ىلإ
 هلوقو .ةدابعلا يف هوحنو هلثم هنأ ىلع هننملا "نوعجرت"

 نبا نع هغلب اميف _ قاحسإ نبا لاق ١٠٦٦. ٠ :ص .!... / ١ ط ‘توريب مزح نبا راد ،ريثك نبا ريسفت رظني = 41

 يأ ،ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر مهءاجف مهلوسر لتقب اوه ةيرقلا لهأ نإ: هبنم نب بهوو رابحألا بعكو سابع

 هيف عرسأ دق اميقس الجر ناكو _ لابحلا وهو _ ريرحلا لمعي ناكو ‘بيبح وهو اولاق _ هموق نم مهرصنيل

 نع مكحلا نع هامتس لجر نع قاحسإ نبا لاقو .ةرظنلا ميقتسمو ‘هبسك فصنب قدصتي ةقدصلا ريثك ناكو ماذجلا

 لاتقو .هيف ع رسأ دق ماذخلا ناكو بيبح سي بحاص مسا ناك :لاق سابع نبا نع _ دهتحب نع :وأ _ مسقم

 ساع نبا نع ةمركع نع رشب نب بيبش لاقو .يرم نب بيبح همسا ناك :زلخب يبأ نع لوحألا مصاع نع يروثلا

 " .هموق هلتقف ،راجنلا بيبح سي بحاص مسا :لاق اضيأ
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 ملكتلا نم تافتلالا ا لاثمو . ٤٦٤٢ه ةالصلا اوميقأ نأو "نيملاعلا برل ملستل انرمأ و » ىلاعت

 رهاظ مسا " بر " نأل "‘"«" رَحْئاَو كترل رَصَق ٭ َرّتوَكْلا كانيطعأ انإ » ىلاعت هلوق ةبيغلا ىلإ

 ظفلب لديل " ر " :لاق نكل انل لصف رهاظلا ىضتقمف ،ملكت مالكلا ردصو ةبيغلا ليبق نم

 رْخَّتلاو ةالصلا نم هب رومأملا لعف ىلع ثح ءبر» ظفل يفف {ةدابعلل ةقحتسملا ةيبرتلا ىلع ۔َبر»
 دقت ام كل رفغنل"رهاظلا ىضتقمو "ث « هللا لا ك َرفْعَيل“ائيبُم احتف كل انحتف اًنإ)» ىلاعت هلوقو

 ٢٤٥ ت ني ةشر" لسرم امك اتيع ن رمأل نت هلوو ء "رئات امو كين م
 اونمآف هلوق لإ ا اعيمج مكنإ هللا لوُسَر ٢ , ىلاعت هلوقو ، " انم ةمحر " رهاظلا ىضتقمو

 ىلع اهيبنت " هلوُسَرَو ' :لاق كل "يبو هللاب اونمآف" رهاظلا ىضتقم ٦٤ ٦هلوُسَرَو هللاب و م م

 نع ةمهتلل اعفدو "هلوُسَرَو " :هلوق دعب ةروكذلا تافصلا نم هب فصتا امم عابتالا هقاقحتسا

 7 4 ۔ ل و م , م .ه ۔ ُ . . د ه . - - . . ُ ٠

 ىلع درتو ان رضي الو انعفني ل ام هللا ںود نم وُغذنأ لق ( ناتعيركلا ناتيالا ۔-٢٧ نم ءزجو ٧١ نم ءزح ماعنألا 242

 ىده نإ لق انتئا ىدملا ىلإ هنوعدي باحصأ 4 هل ناَرْيَح ضزرألا يف نيطايشلا هثوهَتسا يذلاك هللا اَناَدَم ذإ دعب اَنياَقعأ وم ىوه ۔ ف م

 «" نورتنخُت هلإ يذلا هرُهَو ُهوقتاَو ًةانَصلا اوميقأ نأو ٠ َنيمَلاَعْا برل ملس انرمأو ىدهلا ر َرُه هللا

 ٢ و ١ ناتيآلا رثوكلا _43

 َرَخاَت امو كبنذ نم دمت ام هللا ل َرفْغَيل "ائيبُم اًحنَت كن احتف انإ » ناتيركلا ناتيآلا- ٢ نم ءزجو ١ حتفلا 44
 ) م رو و ٥ مم م ز . و۔۔.ه 2 رم

 اميقتسم اطاَرص كيدهيو َكلَع هتمعن د متيو

 عيمسلا م هنإ كبر نم ةَمخ ةَمخ _ َر “نيلسزُم انك تك انإ اندنع انإ اندنع نم ارمأ ( ناتميركلا ناتيآلا - ١٦ نم ءزجو ٥ ناحخدلا - .45

 « “ُميلَعلا « ٨ ,۔2

 تاًواَمُسلا كلُم هل يذ اًعيمَح مكنإ ه هللا لوُسَر ينإ س سالا اهيناي لق » ةميركلا ةيآلا ١٠٨ نم ءزج فارعألا -

 «نوذتهَت ُمَكَلَعَل ُهوُعبتاَو 7 هللاب ب نمؤي يذلا يمألا يبنلا هلوُسَرَو هللاي اونمآف تيميو يخي ه انإ ةلإ آ أ ضرألاو

 ١٨٥



 نم هدصقو ملكتملا طمن اذه نأ عماسلا مهفي نأ ملكتلا نم ةبيغلا ىلع تافتلالا مكح نمو

 يديي ام فالخ ةبيغلا يف يدبيو ،هَجوتيو نولتي نمت همالك يف سيل هنآو \باغ وأ رضح عماسلا

 .روضحلا يف
 ثرحلا حدمي يلجعلا ةدبع نب ةمقلع ] رعاشلا لوق ملكتلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا نمو

 [ ليوطلا نم ] :[ هرسأ يذلا هاخأ كفي نأ هبلطيو يناسغلا ةلبج نب
 بيشم نآَح َرْصَع باشلا َدَْعُ بؤرَط ناسحلا يف بلق كي اَحَط
 "٢" روطو انتيت داوع تعو اهيلو اطش ذو ىليل يلك

 "رهاظلا ىضتقمو 3" فلكت " :هلوق يف ملكتو " كب احط " :هلوق يف هسفن بطاخ
 حتفب) كبهذأ :يأ 3"كاحطأ" :يأ 5ةيدعتلل (ءابلا)و كب بهذ :"كب احط" نيعمو . "كفلكت

 اناسنإ يرتعت ةفخ :برطلاو ( ةحوتفم ءاطلا)ف ةغلابم ةفص :"بورطلا"و .( اهرسكو فاكلا

 ناسحلا بلط يف كب لخد :يأ ،بهذب وأ بورطب قلعتم "ناسحلا يف "و نزح وأ رورس ةدشل

 دّيعب"و ،َنمتدوارم يف اطاشنو ناسحلا بلط يف ابرط هل نأ :نيعملا وأ ،ككلهأو نمتدوارمو

 ةلمحلاو برق " ناح"و ديعب لدب " رصع " ،دعب ريغصت بابشلا مظعم ديعب :نيعمم"بابشلا

 :يأ ©فوذحم يناثلا لوعفملاو ،(قوف ةانثملا ءاتلا)ب "فلكت" لعاف "ىليل "و رصع اهيلإ فاضم

 دقو اهيلو ىليل بح يتفلكي :يأ ،اهيلو يف طشو فلكت عزانت وأ ،اهقارف دئادش ىليل تفلكت

 وأ عراشلا هجو يف لّمحتلا نعمي فيلكتلا نوكيف ،اهيلو طش دقو ىليل بح ىنفلكي وأ طش

 ©باطخ فلكتو بئاغ بلق نأل ڵباطحلل ةبيغلا نم رخآ تافتلا نوكيف بلقلل باطخ فلكت

 رابتعاو .بلطت اذه ىلع فلكتو ،ىليل لصو ينفلكي :يأ ،ناث لوعفم "ىليل"ف هيلعو

 نم ذإ ؛روكذملا بلقلا ىلإ رظنلاب هرابتعا عماجي ال "كب احط" ىلإ رظنلاب "فلكت" يف تافتلالا
 بلقلا تافتلا عجر ريدقت ىلع كلذ نكمي انهو ،ةلمحلا يف لصألا ىلع هؤارجإ تافتلالا طرش

 "ىليل"و ،بلقلل هريمضو «( ةيتحتلا ةانثلا)ب "ييفلكي "روهشملاو ،هنودب نكي مل نإو هلصأ ىل
 "ًطش"و ،برقلا "يلولا"و ،َيلع قاش وهو اهلصو ينمزلي وأ ىليل لصوب نبلطي :يأ ،هب لوعفم

 ىداع نم ( نكاسلل لادلا) دعب ( فلألا) تفذح تاداع :لصألاو ‘تلعاف "تداع"و دعب

 ٤٦٨:١ صيخلتلا حورشو ١٧١١١ لًّوطملاو ٩٦ حاتفملا رظني _ 7
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 "بوطخلا"و ‘كلغشيو ءيشلا نع كفوعي ام :يهو ،راوجو ةيراجك ةيداع عمج داوعو {©يداعي

 انعنمت تناك عناوم انيلإ تعجر :يأ دوعي داع نم "تداع" وأ .ميظعلا رمألا :وهو بطخ عمج

 .ىرخأ الو ايند كتمحر انع عطقت ال مهللا .تعجرف تبهذ لبق لصولا نم

 تنأ اًم ضقاق ىلاعت هلوق هنم ليقو نآرقلا يف ملكتلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا دري مل و

 امإ ضاق تنأ ا ضقاق انَرَطَف يذلاو تانيبلا نم اَءاَج ام ىلع كَرثوُت ن اولاق ل " هضف

 دصقم داري نأ تافتلالا طرش نأل تافتلالا نم ةحئار يف اذه سيلو ايندلا ةايحلا هذه يضق

 .دحاو

 [ لماكلا نم ] :ءالعلا يبأ يرعملا لوق ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا نمو

 "ث كوأ : يف عقني سيل مأ لسزُم ةلاسر ْمُكَترُجَرَي لمع
 باطخ " مك ةر جزَي " (فاك)و ،ةزمهلا كرت ةغل وهو ةراشإ مسا هنآل ةبيغ "الوأ"_ف

 (فاك)بو .ةنانك 7 امب باطخلا نأل اتافتلا سيل :لضافألا ردص لاقو ،ةلاسر :"كولأ"و

 نيرجو" رهاظلا ىضتقمو & ٠٥٢مهب َيَرَحَو كفل يف مثنك اذإ ىلاعت هلوقو .كل :"كالوأ"

 يف مالكلا رمتسا ول ذإ ، مهلعفو مهرفك نم بيجعتلل ةبيغلاب "ممم" ليق نكل & باطخلاب "مكب
 عم ناك "الوأ" باطخلا نأل ليقو :يطويسلا لاق .ةبيجعلا مهلاح ةياكح ةدئاف تتافل ممياطخ

 مزلل "مكب نيرجو " :لاق ولف:"رْخَبلاَو ربلا يف مكرسي يذلا َوُه "ليلدب مهرفاكو مهنمؤم سانلا
 ركذام مهقاش نيذلا ءالؤمب هصاصتخا ىلإ ةراشإ الب باطخلا نع مالكلا تفتلاف عيمجلل مذلا

 يف فلسلا ضعب نع تيأرو :تلق .رضاحلا ىلإ ماعلا باطخلا نم الودع ةيآلا رخآ يف مهنع

 دبع نع متاح يبأ نبا جرخأو ماع هرخآو صاخ هلوأ باطخلا نأ :وهو ،كلذ سكع ههيجوت

 حيرب مهب َنيَرَجَو كفلا يف متك اذإ ىمح رْخَبلاَو ربلا يف مكرسي يذلا َوُه » ةميركلا ةيآلا-٢٧ نم ءزج هط _48
 غ يميخ ةللا ازغة غهي طيحأ خأ اوثعو ناك لمك ني جما معاَحَو فصاع عير اقنام ام اوُحيقو ةت
 « نيركاشلا نم ًنئوكنل هذه نم اتتيحنأ ني نيلا
 ( مكنرجزي ) ضوع ( مكنرجزت ) تدرو ٢.٢. ص دنزلا طقس يف 249

 ميب َننَرَحَو كلفلا يف متك اَِإ ىمح خلاو ر يف مكرسي يذلا وه » ةميركلا ةيآلا ٢٢ نم ءزج سنوي - 250
 هل نيصلْخُم هللا اوَعَد مهب طيحأ مهنأ 7 ناكَم لك ئ نم جوملا ْمْهءاَجَو فصاع ير اَهْتءاَج اَهب اوُحرَقَو ةبيط ط حيرب

 4 نيركاشلا ن نم ًءَئوُكَتَ هذه نم اتتت نئل نيلا

 ٨٧ ١



 ركذ :لاق (مهب َنيَرجَو كلف يف مك اذإ ! ىتح) ىلاعت هلوق يف لاق هنأ ملسأ نب ديز نب نمحرلا

 مهريغو مهعمجي نأ دصق هنألا 'هكب يرجأو":لقي مل و مهريغ نع فذح مث مهنع ثيدحلا

 يناعملا ىلع مهفقوأ ناك ام فلسلا رد هللف - .هترابع هذه "قلخلا نم مهريغو ءالؤىمم نيرجو"

 لوح اوموحي نأ مهتياغ مث مهرامعأ اهيف نونفيو ،اليوط انامز اهيف نورخأتملا بأدي ييلا ةفيطللا
 كالهلا اوفاخ مهنأل ،ممبولقب اورضح بوكرلا تقو مهنأ اضيأ ههيجوت يف ركذ امهو - ىمحلا

 كالهلا اونمأو نفسلا يهتشت ال امب حايرلا ترج امل مث نيرضاحلا باطخ مهبطاخف ،حايرلا ةبلغو

 هللا مهركذ اوباغ اّملف ،هبر نع هبلق باغ نمأ اذإ هنأ ناسنإلا ةداع ناك امك مهروضح قبي مل

 ١ .ةيفوص ةراشإ هذهو ،ةبيغلا ةغيصب

 مه م

 هلوقو ، ٢٥١ َنوفعْضُمْلا مه كتوق هلل ةجَو نوديرت ةاكز نم م اًمَو ىلاعت هلوقو

 متنأف" رهاظلا ىضتقم ٢٥٢(نودشاّرلا مه كوأ نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكنإ هَرَك ول ىلاعت

 فاط ٭ نوبحت هُكجاَوزأَو متنأ ةنجلا اولذازلىلاعت هلوقو."نودشارلا متنأ"و "نوفعضملا

 نم وهف «نودلاخ اهيف متنأو كلذ دعب هلوق امأو ،"مكيلع" رهاظلا ىضتقم 4٢٥٢مهْيلَع

 ىلإ تافتلا ( نودلاخ اهيف متنأ ) ىلاعت هلوق نأ :نعي تافتلالا ررك : لاق يطويسلاو.تافتلالا

 " اولخدا " يف باطخلا نم اهيلإ تفنتلملا" مهيلع" هلوق يف ةبيغلا نم باطخلا

 اباَحَس يثف حايرل ١ سأ يذْا هللاو » ىلاعت هلوق ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا لاثمو
 و ٥ِ و

4 
 '“٠«اميزَر امأ ءامس لُك يف ىحؤأو » لاعت هلوقو."هقاسف" رهاطلا ىضتقم ٤٥٢هاتفْس ى ۔ 7 ٥

 ةاكز نم مشيتآ اَمَو هللا دنع اوبري الف سانلا لاَّوُسُأ يف ؤ اوبل ابر نم هيتآ اَمَو » ةميركلا ةيآلا ٢ نم ءزج مورلا - 251 رم ےہ ,۔۔

 « ًنومعضُمْلا مه كعتوأق هللا ةجو نودير
 هللا َنكَكَو مُشَعَ رثألا نم رشك ي مُكُعيط 7 هللا ًلوُسَر مكيف نأ اوُمَلغاَو)ل:ةميركلا ةيآلا ب نم ءَرح تارجحلا - 252

 4 نودشارلا مه وأ نايصعلاو قوسفلاو َرْفَكْلا مك هركو مكبولق يف ُهَنَز و نايا مكنإ بح

 فاحصب مهيلَع فاط ٭ نورب مُكُجاَوزأو مش او متنأ ةنحلا اولخذا)ف ناتميركلا ناتيآلا ٧١١ نم ءزجو ٧٠ فرخ زلا- 253
 ّ « نولا اَهيف متنأو نيعألا دلو سفنألا يهتنن ام اَهيفَو باوكأ بقَد نم

 دعب ضرألا هب ايحأف تيم دلب ىإ ُهاتقُسَف اَباَحَس ريشتف حايرلا لسرأ يذلا هللاو ةميركلا ةيآلا ٩ نم ءزج رطاف _54

 « روشنلا كلذك اهتوم
 ١٨٨



 ءاج مث ه ُهَتوَح انكراب هلوق ىلإ « ىرسأ يذلا ناحبس »ىلاعت هلوقو."نيزو "رهاظلا ىضتقم

 أرق اذكو .ةبيغلا 3 "انكراب" يف ملكتلا نم اتافتلا ٦ 4٦٥زيصتلا عيمسلا َوُه هنإ ىلاعت هلوق

 نوكي هتءارق ىلعو 0 "انكراب" ي ملكتلا نم ةبيغلا ىلإ تافتلالا ىلع تحت ةانثملاب "هيريل" نسحلا

 نم عبار تافتلا هنأ يفو ى ملكتلا ىلإ تحت ةانثملاب "هيريل "ىف ةبيغلا نم انلاث اتافتلا "انتيآ نم" :هلوق

 ىلع هيبنتلا اهلاثمأو تايآلا هذه يف هتدئافو :يرشخمزلا لاق . ةبيغلا ىلإ"انتايآ" يف ملكتلا

 .دحأ ةردق تحت لخدي ال هنأو ةردقلاب صيصختلا

 مسج ذَقَل "ادلو نَمْحَرلا َدَحَئ اولاَقَو ل ىلاعت هلوق باطخلا ىلع ةبيغلا نم تافتلالا لاثمو

 مل اَم ضزرألا يف مه ُهاّتكَم نرق نم مهلبق نم اتكَنْهَأ مك اوَرَي ملال ىلاعت هلوقو "٠". "ا ايش

 ْمُهاَقَسَو ىلاعت هلوقو.دحاو قيرفل [ "مكل" (فاكرو 'مهاتكم" (ءاهر نإف ] ٨" « مكل :رُكَمُ

 3 «٭اروكننَم مكيعس ناكو ءاَرَج مك أ ناك اَذَه نإ"اروُهَط اباَرَش مهبر

 اَهَحكنتنسي نأ يبلا دارأ نإ)ىلاعت هلوقو.دحاو قيرفل "مكل" (فاكرو "مهاقس" (ءاهر نإف

 كايإ » ىلاعت هلوقو.رهاظ يبلاو "يبلل" (فاكل)ف "٦`4«ينمؤُمْلا نود نم َكَل ةَصلاَح

 هم ى م م 4

 ءاَمَّسلا انيزو اهرسأ ءامس رك يف ىحوأو نيموي يف تاوامس عبس ًرهاَضَقَف « ةميركلا ةيآلا ٢ ١ نم زج تلصف -

 4 ميلعلا زيزعلا ردقت َكلَذ اظقحَو حيباصمب انألا

 انكر اب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ ماَرَحْلا دجنملا نم اليل هدعب ىرسأ يذلا ناَحْبُس » ةميركلا ةيآلا ١ ءارسإلا -

 ٦ ريصتل عيمسلا َوُه هئإ انتايآ نم ةيرثل هلوح
257 
 ٨٩ و ٨٨ معرم ۔-

 4 ُرُكَمُث مل اَم ضزرألا يف ْمُهاَتُكَم نز نم مهلتق نم اتكَنْهأ مك اؤَرَي ْمَلأل ةميركلا ةيآلا ٦ نم ءزج ماعنألا ك

 ٤ نيرخآ انرق مهدع نم انأشنأو م مهيوئذي ؛ُماَُكَلْاق مهتحت نم يرجت م رامغألا اَتلَعَحَو اًراَرْذم ْمهْيَلَع ُءاَمَسلا انلسرأ

 .م هه ١ ه . و 259

 ةضف نم رواسأ اولخَو قَرنتسإ إو رضخ سدنس بات : ْمُهَيلاَع)ف ناتمبركلا ناتيآلا ٢٢ و ٢١ نم ءزج ناسنإلا -

 » ٭اروُكننَ ْمُكِتَس َناَكَو ءاَرَج ْمُكَل ناك اَذَه نإ"اروُهَط اباَرَش ْمُهُثَر ْمُهاَقَسَو
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 ةتمُم ةرساو َكَعَم َنرَجاَه يتاللا تاناخ تابو كلاح تانبو كتاًمَع تاتبو كّمَع تاتبو كيلع هللا ءافأ امم ثُئيمَ
 يف ْمهْيَلَع اضرف اَم املع : ق َنينموُملا نو ني َكَل ةصلاخ اَهَحكنتسِي نأ يبلا داَرأ نإ إ يبل اَهَسْفَن هو 7

 « اًميحَر اروفغ هللا ناَكَو جَرَح كلع نوكي اليكل مُهْئاَمْيأ تكَلَم اَمَو :هجاوزأ
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 هايإ" رهاظلا ىضتقمو .ةبيغلا ةغيص ىلع هلبق امو ‘باطخلا ةروص ىلع ءاج هنإف ٢٦١ هدبع

 قيقحلا ركذ اذإ دبعلا نأل باطخلا غيصب ءيج نكل ،هلك هدعب اميف ةبيغلا ةغيص ىلع "دبعن
 ىرجأ املكو دمحلاب قيقحلا كلذ ىلع لابقإلل اكرحم هسفن نم دجي رضاح بلق نع دمحلاب

 يهو ،‘تافصلا ةمتاخ ىلإ رمألا يهتني نأ ىلإ كرحملا كلذ يوق ماظعلا تافصلا كلت نم ةفص هيلع

 ذئنيحف ءءازخلا موي يف هلك رمألا كلام وه دمحلاب قيقحلا كلذ نأ ةديفملا "نيدلا موي كلم"

 ىلع هل ملكتلا بجويو ،دمحلاب قيقحلا كلذ ىلع دبعلا لابقإ ةوقلا يف هيهانتل كرلا كلذ بجوي

 .مهم هيلإ جاتحي ام لكو ،اهلك تامهملا يف ةناعتسالاو عوضخلا ةياغب هصيصختب باطخلا ةغيص

 :وهو احالطصا هب لوعفم وه يذلا ظفللا ميدقت نإف ةللَج هللا نيوكتب لإ ءيش نوكي ال نأو

 ىلع وأ اذك يف نيعتسن لقي مل ذإ ؛مومعلل يقرظلا "نيعتسن" لومعم فذحو صيصختلل كايإ
 كلذ هسفن نم هب دحي هجو ىلع هتءارق نوكت نأ هيلع دكأت ةءارقلا يف ذخأ اذإ دبعلا وأ !اذك

 ىضتقم ىلع ءاج لب اتافتلا سيل " نيعتسن كايإ " نأ تملع دقو .رئأتيو هبلق رضحي نأب كرحملا

 3ايسنم ايسن فوذحم "كلم "لوعفمو ،لابقالا كرحم ةوق يف هل عبت وهو " دبعن كايإ " :هلوق رهاظ

 ©قيقحلا هب لوعفملا عأ ب ضرغلا قلعتي ام باب نم هنوك مدعل مزاللا ةلزنم لزنت هنإ تح

 تعقوأف هيلإ فيضأ يعّسوت هب لوعفمف " نيدلا موي " امأو ."نيدلا موي يف رومألا كلم"يأ
 الوعفم "نيدلا موي" تيمس امنإو ،هعاقيإ ةبسن يهو يزاجلا ىلعو قيقحلا لوعفملا ىلع ةبسنلا

 ريغ يقيقحلا لوعفملا نأل ،زاجملاو ةقيقحلا نيب عمج كلذ يف سيلو ‘فرظ ةقيقحلا يف هنأل ايزاج
 يزاح يلقع دانسإ انه يهو ةيعاقيإ ةبسنلاو ،هب ضرغلا قلعتي مل ام باب نم هنأل ،انه ربتعم
 نعم ىلع ةقيقح اهانلعج ولف ؛( ماللا)نعمب ةيزاجب ةفاضإلا نأ ىلع اذه ،نيدلا موي ىلع رظنلاب

 لوعفملا ربتعا مل و ،زاحلاو ةقيقحلا نيب عمجلا مهوت عفترا يف فذح دَّرجب يف وه امنإ عسوتلا ي

 نالف" :كلوق نأل {ةغلابملل يف عممب ةقيقح ةفاضإلا لوقلا بحاص لعجت مل امنإو ،ركذ وأ قيقحلا
 ماصع لاقو." نامزلا يف بحاصو رهدلا يف" :كلوق نم غلبأ " نامزلا بحاصو رهدلا كلام

 هبوث ديز بلس "و " هدي ديز عطق " يف امك لدبلا يف زيزع ريغ زاجلاو ةقيقحلا نيب عمحلا :نيدلا
 اي " :هلوقك ركذ ول قيقحلا لوعفملا نم الدب ريصي ثيحب زاجلا ىلع هب الوعفم موي نوك زوجيف "
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 ابوصنم" ةليللاب" لصفلاو 3" لهأل" هتفاضإ روهشملاو ةليلل قراس ةفاضإ " رادلا لهأ ةليللا قراس

 .هل افرظ

 يف نسحأ ناك بولسأ ىلإ بولسأ نم لقن اذإ مالكلا نأ اقلطم تافتلالا نسح هجوو

 نودب لصحي نأ هيف بيغرتلاو هنييزتو هديدجت يفو ،تافتلا نودب دجوي مل نإ طاشنلا ليصحت

 دارفأ نم درف لك يف تافتلالا امب نسحي تكن كلذل مضنتو ةذل ديدجلل نأ كلذو تافتلالا

 .ملعأ هللا و. تافتلالا

 رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 ىلوألا وه هدارم فالخ نأ ىلع اهيبنت ملكتملا دارم فالخب ملكتملا بطاخملا لباقي نأب

 امهريغ وأ بطاخملا وأ ملكتملا ىلإ رظنلاب بوجولا وأ ةيولوألا هذهو ،بجاولا وه وأ دصقلاب

 بنعلا مرصح ناوأ ناوألا ناكو ،بنع ناتسب يف ةعامج عم اسلاج ناك ىرثعبقلا نأ يور امك

 ربخأف ( همد نم ييقساو هقنع عطقاو ههجو دوس مهللا ) :ىرثعبقلا لاقف 3جاجحلا ركذف

 يتع روكذملا يلوقب تدرأ امنإ :لاقف روكذملا هلوق ىلع هددهو هيلإ لسرأف كلذب جاجحلا

 مهدألا لمحي ريمألا لثم :هل لاقف "مهدألا ىلع كتلمحأل :جاجحلا هل لاق مث مرصحلا بنعلا

 نوكي نأ نم ريخ اديدح نوكي نأل :هل لاقف ديدحلا تدرأ امنإ :جاّجحلا هل لاقف ؤ©بهشألاو

 ل تك امو اذه ات س يذلا ناحبس ( :لاق ،هولمح اًملف هولمحا :هناوعأل جاجحلا لاقف ۔اديلب

 اَهنمَو مكيع اَهيفَو مكانقلخ اهنم ) :لاق هوحرط املف هوحرطا :جاجحلا لاقف """ ( َنينرقُم

 عطقب"و ،هجاضنإ :"ههجو ديوستب "دارملاو . هنع افعو هنم بجعأف ٣٦١(ىَرْخأ ةرات مُكُجرْخُ

 مالك يف "ديدحلا"و جاّجحلل حيولتلا دارأ كلذ عمو ،هنم ةلومعملا رمخلا :"همدب"و هعطق :"هقنع

 دض ىلع ىرثعبقلا هلمحو.دويقلاك امهريغو فيسلاو ىسوملا هنم عنصت يذلا ديدحلا :وه جاجحلا

 ديدش سرافلا تحت لعفنم هنأ :نعمب ديدح ميركلا طيشنلا سرفلا نأو ،ةدحلا نم ديلبلا

 دارم ريغ ىلع لمح كلذف هيف ماقأ :يأ هناكم يف دلب هنأك ؛ديلبلا سرفلا هدضو ،ثاعبنالا

 اولوقتو هيلع ْمُتيوَسسا اذإ مكبر ةمع اوركذت مث هروهظ ىاع اووتسَتل » ةميركلاةيآلا ١٢- نم ءزج فرخزلا ص 2 إ ه؟,۔ ه ۔۔ہمه < ٠ 77 . . 2 ع : ٠ َِ و ۔ - ۔ ٠ . ۔2

 « ةينرق ةل اك امو اذَه امل رََس يذلا ناحبس
3-_ , َ 

 ٥٥ هط -
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 يذلا وهو ،مهدألا سرفلا ىلع "مهدألا" هلوق الوأ لمح ذإ لوألا دعب لمحلا دعب ناث جاجحلا

 نم فيعضلا رعشلا بلقني امك اداوس ضايبلا بلقني نأب هداوس ىلع بلغ تيح هضايب بهذ

 نيعلا يأر يف هضايب بهذ وأ ضيبأ دوسألا رعشلا سكعني امكو ةوقلا ثودحل داوس ىلإ ةرمح

 .ديدحلاب هديفي نأ :هدارمو ،ديقلا هنم لمعي يذلا ديدحلا سمهدألاب جاجحلا دارأ امنإو هتلقل

 سرفلا وهو ،جاّجحلا مالك لمح نم دارأ ام نيبيل "مهدألا" ىلإ "بهشألا" ىرثعبقلا مضو

 نم ناك هنأو مهئاحصفو برعلا ءاسؤر نم سأر ىرثعبقلا نإ :انموق ضعب لاق - ضيبألا

 وه ديقلا نأ عم كيلع مهدألا نّلمحأل لوقي نأ حص امنإو - يلع نع اوجرخ نيذلا جراوخلا
 ؛يعضو رمأ لامعتسالا اذه نأل ،هيلع عضوت قلا يه لجرلا تسيلو لجرلا ىلع عضوي يذلا

 قيرط ىلع بكرملاب ديقلا هبشوأ ،بلقلا نم نوكي نأ لمتحيو ديق يأ مهدألا ىلع لمح لاقي
 كلذ ىلع جاجحلا مالك لمح لصاحو ،نكمتلا قلطم عماخلاو لييخت لمحلاو ةيانكلاب ةراعتسالا

 .ملعأ هللاو ديدحلاب ديقي نأ ال ءاطعلا عسوي نأ ناطلسلا نأ ىلإ حول هنأ

 نأب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 هلاؤسل اقباطم سيل باوجب هلئاس ملكتملا لباقي

 هل مهملا هنأل وأ هلاب بسنأ هنأل ،باوخلا كلذ نع لأسي نأ يغبني ناك هنأ ىلع هل اهيبنت

 نكل .لاؤسلا قباطي نأ بجي ناك ولو باوخلاو لاؤسلا مدع ةلزنم هلاؤسل اليزنتو ‘©بجاولا

 رمألا نبي نأ هيف بجي :يناثلاو ،هباوج قباطي نأ بجي :لوألا ؛َيميلعتو لدج :نابرض لاؤسلا

 ،هيف ةفلاخملا زوجتف هلاؤس نود ضيرملا لاح ىلع هجالع يبي بيبطلاف ؛لئاسلا لاح ىلع

 سانلل تيقاَوَم يه لق ةلهألا نع كتولآنسي» ىلاعت هلوق يف ليبقلا اذه نم ةلهألا لاؤس و

 ةقيقح ا ازامب عمج نانثاو 3 يراصنألا منغ نب بلعثو لبج نب ذاعم لأس. '٦‘جَحلاَو

 لثم اقيقد ودبي لالهلا لاب ام ) :برعلا ةلمج يف امه اضيأو & امحلاؤس امهريغ ىضترا اضيأو

 اذه نأب اوبيجأف ( .ادب امك دوعي تح لازي ال مث ،يوتسيو ئلتمي تتح اليلق ديازتي مث طيخلا

 اوئات ناي ربلا سيو جحلاو سال تيقاوم يه لق ةلهألا رع كلئولأنسي ةميركلا ةيآلا - ١٨٩ نمءزج ةرقبلا 64
 ِ . ه ,"و.. ث۔ذ[2 ٥ 22۔ ,۔ ,۔ه؟ ه ۔إ { ٥ , لل ۔2 ه ۔ د ٠١ د ےح۔ ,۔ ء | . موه

 } نوحلفت مكلعل ةللا اوقتاو اَهباَوْأ نم تويبلا اوتاو ىقتا نَم ربلا نكلو اهروهظ نم تويبلا
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 ضنويدلا لاحمو ةراجإلاو ،رجاتملاو عرازملا نم مهرومأ امب «سانلا تقوب ملاعم صقنلاو ديازتل

 ىلع هيبنتلل مهشاعم حلاصم نم كلذ ريغو .ةدعلاو سافنلاو ضيحلاو لمحلاو ،ةاكزلاو موصلاو

 رهاظلا ىضتقمو كلذ نايبل ثعب امنإ ة يبلاو .كلذ نع اولأسي نأ مهلاحب قيلألاو ىلوألا نأ

 الو كلذ ليصافتو ،دادزيف اهنم هرون :لقيف سمشلا نم هبرق نم ةئيهلا ملع يف نيب امب اوباجي نأ

 يف اهنم ءيش تبثي مل رومأ ىلع هئانبل عرشلا يف لطا ةئيهلا ملع نأ عم ، اذه يف مهل ضرغ

 هوكردأل هيلإ اوهجوت ولف ةئيهلا ملع مهمهف امأو . ""“ميكحلا دبع نع نابصلا هلاق امك ، ع رشلا

 ام ملع هللا مهبهي نأ كش الف ،اوملع امب نولمعي ءاحصف ابرع ممنوكل ،مهريغ هلصي ال اكاردإ

 نع لاؤسلا ىلع هلمح ناكمإب ةيآلاب ليثمتلا لكشتساو ،مهفلا قح هومهفل اوبيجأ ولف ،اولهج
 امب هنع لوئسملاف ،سنحلا نع امب لأسي ام :ميكحلا دبع لاق .رهاظلا ىضتقم ىلع نوكيف ةدئافلا

 .هيلع ناك ام ىلإ هدوع مث ةينارونلا هتالكشت فالتخا ءيش يأل هنأشو ،لالهلا رمأ ةقيقح انه

 لوزنلا ببسف هيلعو .هببس نوكي نأو هتمكحو هتياغ نوكي نأ لمتحي هنع لوؤسملا رمألا كلذو

 فالتخا ببس نع كنولأسي :ردقي نأ زوجي وأ ،نآرقلا ظفل اذكو امهدحأب هل صاصتخا ال

 نع لاؤس هنأ يضاقلاو بغارلاو فاشكلا بحاص راتخاف ةلهألا ةمكح ردقي نأو ةلهألا

 ببسلا نع لاؤس هنأ يكاكسلا رات راتخاو لصألا هنأل رهاظلا ىضتقم ىلع مالكلل جارخإ ةمكحلا

 كلذف ،باوحلاو اهنع لاؤسلا قحتسي ال يئاغلا ببسلا يهو :يأ ةرهاظ ةمكحلا نأل ئلعافلا

 قحتست ال ةرهاظ ةمكحلا تناك ثيح هنأب هبهذم يف ثحبيو .رهاظلا ىضتقم نع جورخ هدنع

 للع فيكف ةلعلا نع لاؤسلا نيلئاسلا لاحب ىلوألا نكي مل] باجي فيكف باوخلاو لاؤسلا

 ةلعلا مهدنع مولعملا نأب باجيو مهلاحب ىلوأ لاؤسلا نأ ىلع[هيبنتلاب ةلعلاب باوخلا ىلإ لودعلا

 .تيقوتلا وهو يئاغلا ببسلا ال سمشلا نم دعبلاو برقلا وهو ؛يلعافلا ببسلا يهو ةيلعافلا

 َنيبَرقألاَو نيدلاولل ريَح نم هقفأ اَم لق نوقفني ادام نولاني ىلاعت هلوق بابلا اذه نمو

 لام هل ريبك خيش وهو حومجلا نب ورمع نأ يور "٦“«ليبتسلا ناو نيكاسملاو ىمايا

 ( يقوسدلا ةيشاح ) ؛ه١:٢ حورشلا رظني _265
 ىماتيلاو برقألاو نيدلاولل ريخ نم ْمُقَفنأ ام لف ًدوُقفنُ اَداَم ةلئولأنسي » ةميركلا ةيآلا ٢٠١٥ نم ءزج ة ةرقبلا 2

 4 ميلع هب هب هللا نق ريخ نم اولعفت 7 ليبسلا ن نباو نيكاَسَمْلاَو
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 هلاؤس ىلاعت هللا ركذف ؟اهعضن نيأو ؟انلاومأ نم قفنن اذام :لاقف ةه هللا لوسر ىلإ ءاج ميظع

 هلاؤس ركذي مل و اذكهو " ؟مهارد مأ ريعش ماربإ انلاومأ نم قفنن اذام " :هلوق وهو طقف لوألا

 لوألا نع باوجلا كرتو ركذي مل يذلا يناثلاب باجأو "؟اهعضن نيأو" : هلوق وهو ث يناثلا

 يذلا سنجلا نع لاؤسلا ةباجإ نأ ىفخي الو .يناثلا نع راصتقالاو هكرت مهب قئاللا ىلع اهيبنت

 .يريغل هدجأ ملو يل رهظ اذكه رهاظلا ىضتقم فالخ نم ةقدصلا فرصم نايبب هب قدصتي

 نم كلذ نأ رسيو ، نابصلا هرقأ ولو "٦"حارفألا سورع بحاص داريإ نع باوخلا لصحي هبو
 © ةباحصلا ةلمج يف هنأل عمجو & دحاو لئاسلاو بلطي ام ضعب نع بيجأ اذإ رهاظلا ىضتقم

 ةقفنلا رادقم نع لاؤسلا نأ اضيأ رهظي الو ، ريمضلا عجرم يف اوربتعاف هلاؤس اوضر مهنألو

 هدحو سنحلا نع وه لب ،نيلامتحالا امهضعب زاجأ امك . سنجلا نعو هنع الو ريثك مأ ليلقأ

 ام فالخب ،اهعقوم عقت نأ الإ امب دتعي ال ةقفنلا نأل ،اهفرصم نايب وهو مهأ وه امب اوبيجأف

 ول امب دتعي ال اهنأل ةلفانلا ةقدصلا يهو ؛ارينك وأ اليلقو سنج يأ نم هب دتعي هنإف هب قدصتي

 يف نعاطلاك هيلع قفني نأ زوجي ال صاع وأ ،هنايصع لجأل صاع ىلع ةقدصلاك مرحم يف تعقو

 اضيأ اهريغ زاج ولو ،ةراتخملا ةقفنلا فراصم هللا نيبف .ةيصعم يف قافنإلاكو ،ةزشانلاو نيدلا

 .بنجأ ريغ ىلع ةقفنلاك ؛هيلع بيثأو

 ولف ممنايصعل ال مهتّتليبسو مهتنكسمو مهمتيو مهتيبرقأو ممتدالول ءالؤه ىلع ةقفنلا دارملاو
 لكشي لفنلا ةقدص نإ :ليق ام مزلي ملف يجراخ ليلدب مهقافنإ رجي مل قافنإلا عنام مهيف ناك

 اوناك نإ لب ،اقلطم نيبرقألل زوحت تسيل هنأل ةبجاولا ةقدصلا دارملا سيلو .دادتعالا يفن اهيلع

 ولو ةاكزلا هطعت ال كيلع هتقفن بحت نمو ،امهل ةقفنلا بوجول نيدلاولل الو ،ةيالولا يفو ءارقف
 ريغ جوز تحت مأك امهنم هتقفن بحت ال نم ىلع نيدلاولا لمح نإو نيدلاولا نود برقأ ناك

 مومعل دعب هيفف ،نيينغ سيلو قافنإلل نيجاتحم ريغ ةشيعملا يف نيمئاق نباو مأكو :ليق ،اهدلو يبأ
 نم ربتعي الف هلك بجاولا طعي مل اذإ ةاكزلا نم ليلقب دادتعالا امأو .باطخلا مومعو ظفللا

 حلاص وهف ريخ هيف ام لكو ،ىطعأ يذلا كلذ نم هتمذ تئرب ولو هيلع باثي ال هنأ ثيح

 ىرحألا ناك هنأ ىلع لئاسلا هيبنت اذه يف ببسلاو :لاق ) ؛١:٢٨ صيخلتلا حورش رظني .يكبسلا نيدلا ءامب وه _7

 ( هنع باوجلا عقو اًمع لأسي نأ مهألا وأ هب

 ١٩٤



 :لاقي ام عفدني اذممبو دصقلا نود نّمضتلا ليبس ىلع "ريخ نم متقفن ز أ ام" :هلوق ركذف ©قافنإلال

 ىف سيل اضيأو ركذ امب باجأف ،ةدايزو هنع اولأس ام تبنف ،ريخلا وهو قفني ام نايب ةيآلا يف نإ

 . ملعأ هللا و .٥هلعب 11 ةئطوت ركذ وهف ماع هج وب لب فص وصخ قمقني ام نايب ةيآلا

 ريبعتلا رهاظلا ىضتقم فالخ نم يكاكسلا دع باب

 يضاملا ىنعملل عضو ظفلب لبقتسملا ىنعملا نع
 لاحلاب وأ كلذ وحنو ققحتيل بقرتي ام ةلزنم هل اليزنت لبقتسملاب يضاملا نع رتعي سكعلاو

 اذإو عقو هنأك تيح هعوقو ققحتل يضاملاب لبقتسملا نعو .نياعملاك نوكيل رضاحلا ةلزنم اليزنت

 ناك لبقتسملاب دعب هنع ربع نإو رهاظلا ىضتقم فالخ ناك يضاملاب لبقتسملا نع الثم ربع

 ؛عوقولا ققحت يف يضاملاب الثم لبقتسملا هبش هنأل ةراعتسا كلذو ،رهاظلا ىضتقم فالخ اضيأ
 ع وقولا ققحت ىلع هيبنتلا هيلإ يعادلا نأ ثيح نم اضيأ يناعملا نف نم هنكل ،نايبلا رف نم وهف

 نامزلا ىلع لدي لعفلا نأل ؛ةئيهلا رابتعاب لعفلا ف تناك اذإ قتشملا يف ةراعتسالا كلتو ،النم

 َعَصْف روصلا يف حفئو » ىلاعت هلوق كلذ نم ،ةراعتسالا ثحابم يف هوركذي مل و ،هتاذب ال هتئيهب
 يف نَم عقف روصلا يف فني مويو » ىلاعت هلوقو "““«ضزألأ يف نَمَو تاومسلا يف نَم
 كلذ نمو ،عزفيو قعصي عزفو قعص نيعمو ،خفني خفن عمو ""ضرألا يف نَمَو تاّوَمّنسلا
 يف لمعتسا نكلو يضاملل عوضوم لعاف مسا "عقاو" ف ""'عقاَوَل نيدلا نإَو )ل ىلاعت هلوق

 '٢ه«رسئلا هل غوُمْجَم مو كلذ ىلاعت هلوقو ،عوقولا ققحتل يضاملا ةلزنم لزنملا لابقتسالا
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 ققحتل يضاملا ةلزنم لزنملا لابقتسالا يف لمعتسا نكل يضاملل عوضومو لوعفم مسا :.ع ومجا
 .ءازحلا :«نيدلا:و &©ع وقولا

 لاق هبو ،نآلا يدنع ام اذه ةقيقح يضاملل زاجب لابقتسا وأ لاحلل لعافلا مسا لامعتساو

 حاتفملا حرش يف دعسلا صنو مشاه وبأو [ يناجرجلا ] """
 هل عضو امب يعم لك نع ربعي نأ رهاظلا ىضتقم نأل ، رهاظلا ىضتقم فالخ نم زاحب لك نأ :

 :لاقو ،ةقيقحلا دارفأ ضعب يق هنايرجو ةيانكلا هلومشل زاجلا نم معأ رهاظلا ىضتقم فالخو 0

 مهوتت الو ، لابقتسالاو يضاملا يف نازاجب لاحلا يف ناتقيقح لوعفملا مساو لعافلا مسا رثكألا

 تدرأ لب امهعضو يف سيل نامزلا نإف ؛ رضاحلا وأ يضاملا نامزلا ىلع نآلدي امهمأ تدرأ ينآ

 عم لوق ىلع لاحلا يف عقاولا ثدحلاو ، لوق ىلع يضاملا يف عقاولا ثدحلل اعضو امهأ

 اققحتم ثدحلا ناك اذإف.ثدحلا كلذ اهيلع عقاولا تاذلا وأ ، ثدحلا كلذل ةلعافلا تاذلا

 وأ ايضام نامزلا نوكل ال هروضح وأ ثدحلا ققحتل ةقيقح فصولا ناك لعفلاب الصاح

 موهفملل مزاللاو موهفملا يف ربتعملا نامزلا نيب قرفف ؛ثدحلل امزال نامزلا ناك ولو ،ارضاح

 ناك لعفلاب الصاح ثدحلا نكي مل اذإو _ ظفللا هل عوضوملا ظفللا لولدم موهفملا نعأو

 ارضاح هنوكل الو ،نيلوقلا ىلع البقتسم نامزلا نوكل ال لعفلاب هلوصح مدعل ازاجب فصولا

 رضاحلا ثدحلا يف ناتقيقحف ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلا امأو . ملعأ هللاو .لوألا لوقلا ىلع

 . ملعأ هللاو .دعب هرارمتساو لبق همدقت رضي الو ،هبحاصو

 رهاقلا دبع هراتخاو ةيعفاشلا ضعب ٢٢

 بلقلاب رهاظلا ىضتقم نع جورخلا باب
 نيأزحلا دحأل تبثي نأب هناكم رخآلاو رخآلا ناكم مالكلا نم نيأزخلا دحأ لعجي نأ وهو

 ىلع ةقانلا تضرع":وحن ةيضقلا سكع يف امك ناكملا ليدبت درجب ال هسكعو رخآلا زخلا مكح

 ضورعملا نأل كلذو ‘برشنتل اهيلع هترهظأ يأ " ةقانلا ىلع ضوحلا تضرع " ناكم " ضوحلا
 هيلع ضورعملا نوكي دقو هنع بغري وأ ضورعملا ىلإ هب ليي كاردإ هل نوكي نأ بجي انه هيلع

 ٤ ص زاجعإلا لئالد رظني 2
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 ضورعملا ىلإ ضورعملاب نايتإلا درجب يعأ ؛يزاحجلا عملا ضرعلاب دارملا ناك اذإ كلذو ،كاردإ اذ

 َنأ الإ ضرعلا قلطم مكح يف ناكرتشي ةقانلاو ضوحلا نأ لاثملا حاضيإو ،يقيقحلا هانعم ال هيلع

 ضرعلا وه ةقانللو اضورعم نوكيف ،َرج فرح ةطساو الب ضرعلا وه ضوحلل تباثلا مكحلا

 لكل تبثأو كلذ بلقو "هب رورم ديز " :كلوقك ءاهيلع اضورعم نوكتف رج فرح ةطساوب

 امو ،ةطساولاب ضرعلا همكح ةطساو الب ضرعلا همكح ناك ام راصف رخآلا مكح دحاو

 .اودب ضرعلا همكح امب ضرعلا همكح

 "و ربخلا ناكم أدتبملا ريخأتو إدتبملا ناكم ربخلا ميدقتب " ديز رادلا يف " بلقلا نم سيلف

 ىلع لك ءاقبل لوعفملا ناكم لعافلا ريخأتو لعافلا ناكم لوعفملا ميدقتب " ديز ارمع برض

 نأل ،لّوألا ناكم يف نكي مل ريخألا نأل ،لوعفملل ءانبلاب " ورمع برض " اضيأ جرخو ،همكح
 لاح لك ىلع هريغ براضلاو هورمعم بورضملا نأل يدنع مكحلا ءاقبلو ءافذح فذح لوألا

 .براضلا ركذي مل هنأ الإ

 سكعلا نم اقلطم معأ بلقلا :ةعامج نبا لاقو سكعلا نم صخأ بلقلا نأ ىفخي الو

 ةعامج لوق وه بلقلا نم "ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع" نوك نأ ملعاو قطنملا لهأ دنع يوتسملا

 نإ :(ةعسوتلا) يف تيكسلا نب بوقعي لاقو ،يرشخمزلاو ٤٢٧٢يكاكسلاو يرهوخجلا :مهنم
 وبأ هراتخاو ،امهنم دحاو يف بلق ال :ليقو " ةقانلا ىلع ضوحلا تضرع " :كلوق وه بلقلا

 داتعملا نأ وهو ،فيطل رابتعاب بلق " ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع " :كلوق يفو .ديسلا لاق نايح

 ةضورعم امنأك تلعج ضوحلا ىلإ ةقانلاب ىتأ ثيحف ،هيلع ضورعملا ىلل ضورعملاب ىتؤي نأ

 .هيلع ضورعم ضوحلاو
 بلقلا باب نم كمالك نأ داقتعا ىلع وأ بلقلا ىلع كريغ مالك لمح ىلإ يعادلا نل ملعاو

 اذإ امك اعبات عملا نوكيو هيلع ظفللا ةحص فقوتي نأب ظفللا ةهج نوكي :( لوألا )؛نابرض

 [ رفاولا نم ]:[يماطقلا ]رعاشلا لوقك ،ةفرعملاب ةركنلا نع ربخأ
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 ١٧٥ اَعاَدَولا كنم فقوم كييَالَو اًَعاَبُض اي قرلا ربق يفق

 افقوم عادولا فقوم نكي ال" :يأ 5" كنم افقوم عادولا نكي ال" :كلوق نم بولقم هنإف

 ناك " انذؤم ديز ناك " :تلقو " اديز نذؤملا ناك " :لاقي نأ ماقم ماقملا ناك اذإ هنإو "كنم

 تلخدأ " :كلوقكو لوألا لاثلاك نيعملا ةهج نوكي نأ :(يناثلاو ) .نيتفرعم اعم اناك ولو ابلق

 "عبصإلاو سأرلا"و نافرظ "متاخلاو ةوسنلقلا" نأل" يعبصإ يف متاخلاو يسأر يف ةوسنلقلا

 فورظملاب كرحتيو هيلع ضورعملا ىلإ ضورعملاب ىتؤي نأ وهو بسانملا ناك امن نكل ،نافورظم
 [ رفاولا نم ] : هلوق امأو .رابتعا اذهل ةياعر مالكلا اوبلق سكعلاب رمألا انه اهو ؤ©فرظلا وحن

 ٧٢ ؟ رامح مأ تأ ناك ينأ لح ةث يلا ال ك
 ماهفتسالا نأل ،أدتبم ال ةفوذحم ناكل مسا "يبظ" نأ ىلع ان ظفللا ةهج نم بلق هنإ ليقف

 تفذحف " ؟ كُّمأ رامح مأ يظ ناكأ" :مالكلا كبسو .ناكل ربخ ةبرعم ةركن وهو كىلوأ لعفلاب

 "يبظ" نيئيش دحأ ىلإ دوعي ريمض "ناك" يفو ،أدتبم "يظ" ليقو .ةروكذملاب ترسفو "ناك"
 ريدقت مزلي ال هنأ ىلع ءانب حيحصلا وهو - تيأر امك - ميدقتلا ةين يف "رامحلا" نأل ؛"رامح"و

 ةهج نم وه لب ظفللا ةهج نم لوقلا اذه ىلع هيف بلق الو ،اهزيح يف ناك اذإ ةزمهلا يلي لعف
 امنإو " ؟ ارامح وأ ايبظ كمأ تناكأ" :دوصقملا نإف ؛"مألا" وه لصألا يف هنع ربخملا نأل ،نعملا

 سانلا نم ددؤسلا بهذ هنآ :تيبلا عمو 0" ناك" ى (مالل) ريمض ال هنأل" تناك " :لقي مل

 انيجهأ مهنم ناسنإ يلابي ال ةيرمق ةنس فصولا اذه ىلع اوقب ول تتح مائللا تافصب اوقصتاو

 دودرمو ،ةحالم مالكلا ثروي هنآل """يكاكسلا دنع اقلطم لوبقم بلقلاو ؟ نيجه ريغ مأ ناك

 افيطل ارابتعا نمضت هنإ : ""٨نيوزقلا لاق دوصقملا ضيقنو قلطملا سكع هنأل ،اقلطم هريغ دنع

 بالكلا ثراح نب رفز حدمل ( ميبش نبريمع ) ليقو ( يبعنلا ميلس نب ورمع ) يماطقلا اهمظن ةديصق علطم _ 5

 لبإلا نم ةئام هدازو هلام هل ةرو هقلطأف هل اريسأ ناك دقو
 يرماعلا ةرازف نب ناورثل هبسني رخآلا مهضعب و ريهز نب شادخل تيبلا اذه بسني مهضعب _6

 ىضتقم ىلع ال جارخإلا نم ةبعش وهو بلقلاب اننيب اميف ىمسم طمنلا اذه نإو ...) :لاق ١٠١. حاتفملا رظني 77
 يفو مالكلا يف يتأت ةغالبلا لامك الإ اهيلع عجشي الو ةحالم مالكلا ثروي امم وهو ‘بيكارتلا يف عويش اهلو رهاظلا

 .( راعشألا
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 ةتعي ةتكن ريغ نم رهاظلا نع لودع هنأل ةر الإو لبق _ بلقلا سفن اهثروأ لا ةحالملا ريغ _
 :[ جاّجعلا نب ةبؤر لوق يأ ] هلوق افيطل ارابتعا نمضت ام لاثمو .امب دتعي ال ةحالملا كلتو ،امي

 [ زجرلا نم ]
 ١٧٨ هامس هضرأ نول ناك ُهؤاَحْرأ ةَرَبعُم هَمْهُمَو

 دادضألا ءامسأ باب نم ةزافم :ىمستو ،إلك الو اهيف ءام ال لا ضرألا مسا :" همهملا "

 ةيحان نعمي روصقم اجر عمج"ءاجرأ "و ةئلتمم ىعم لعاف مسا" ةربغم "و ةزافم ال ةكلهم اهنأل

7: 

 ىضتقم نإف ،هب اهبشم هلعج ق قحتسا نأ ىلإ هَبشملا لامك يف ةغلابملا نم بولقم هيبشت لك يف

 ةربغلا يف لصأ اهنأك تيح ةربغلاب هئامس نول هفصو ىق غلابف \ هضرأ نول هئامس نول ناك رهاظلا

 ريسقت نكميو :نيدلا ماصع لاق .ضرألا اهيف لصألا نأ عم كلذل بلقف ضرألا نول امب هبشي

 امكارتم اهيف رابغلا عفترا يأ ؛فذح الو بلق هيف نوكي ال امب هءامس هضرأ نول ناك :هلوق

 سفن ضرألا نول ناك مسجلاب نوللا لاصتا ضرألاب الصتم ءامسلا راص ثيحب ءامسلاب لصتاو

 .ءامسلا

 ملع نم ةتكنلاب ةقباطملا ثيح نم هنآو ،عيدبلا ملع نم ةحالملا ثروي ثيح نم بلقلا نإ مش

 .هلمشي بلقلا فيرعتو ،هبشلا هجو يف ةغلابملا ةتكنل بلق هيبشتلا سكع نأ ىفخي الو ،يناعملا

 يناعملا يف امهدحأ ركذي مل امهنيب قرفلا ريدقت ىلع لاقو ( ؟ بلق وه له ) :مهضعب ددرتو

 وهو هيبشتلا ثحب يف "نايبلا" يفو ،"يناعملا" يف بلقلا ركذ :ةعامج نبا لاق ،نايبلا يف رخآلاو

 .ةقرسلا ثحب يق ةمتاخلا يفو سينجتلا ريغ يف هيفو سينجتلا يف "عيدبلا" يفو ،بولقملا هيبشتلا
 نم عي ةحالملا ثيح نمو نايبلاو يناعملا نم عي بلقلا ةحالم ريغ ةتكنلا ثيح نم وه :لوقأو

 فلتخي الو ءهلّوأل هرخآ نم أرقي نأل احلاص ظفللا لعج وه يذلا بلقلا سيل :لوقأو ،عيدبلا

  

 . بابلا اذه نم

 [رفاولا نم ] :نمسلاب هل ةقان فصي ىماطقلا لوق فيطللا رابتعالا نمضتي ام لاثمو

 اًعادحلا ولعت ةقح تراصو اَهْنَع ناتنس تضم نأ اَمَلَق

 ٢ ناويدلا _9

١٩٩ 



 اعابت نأ اَهْتَلَع ايلآ / اهيف ءارب ىري ام اتف انفرع
 م

  

 اًعَالطا رفسلل دادزت ئ اهتيْنَتل اوليهثأ انلكو

 اَعاَيّسلا ندَقلاب تتيط 1 اَمك اهم ح 7 7 ى 4 نأ ة ت

 ٠" اَعاَطحث "ل نأ رظن نحنو اًموُذُأَيل لاحرلا اَهب ا

 نيطلا رصقلاب تنّيط امك :لاق هنأكف ،نبتلاب طولخملا نيطلا :"ع ايسلا"و رصقلا :"ندل

 ءوس كلذ يف ةمكح الو بلق هتكلو رصقلاب نيطلا ال نيطلاب رصقلا نّيطي امنإو نبتلاب طولخملا
 راص نأ ىلع ةرثكلاو مظعلا يف غلب دق عايسلا نأ وهو اهاوس ةمكح هيف :لاقي دقو ،ةحالملا

 نم لصألل ةبسنلاب هترثكل محشلا راص تيح نيطلاب هّبشملا اهنمس مظع ىلع لديف لصألا ةلزنم
 بلقلا لبق "عاّيسلا"ك لصألا ىلإ ةبسنلاب بلقلا دعب "نّدقلا"و لصألا هنأك هريغو مظعلا

 وه :لوقن انأل اهب فصولا يف فطل ال رصقلا نييطت ة رثك نإ :لاقي الف ؛"ندفلا" ىلإ ةبسنلاب

 ةغلابملا ةدافإ وهو ،هيلع بترملا دوصقملا ىلإ ةبسنلاب فطل هيف نكل هسفن يف فطل هيف نكي مل نإو

 .نمسلاب ةقانلا فصو يق
 تلعجو " عايسلل" ةناطب "ندفلا" تلعج يأ ( اعايسلا ندفلاب تنطب امك ) يورو

 '٨آيكبسلا بسنو 3 مساقلا ن نباو ١٨٢يكبسلا هلاق ؛ذئنيح بلق الو هتراهظ "عايسلا"

 ابلق هيف نأ تيكسلا نبا ن نعركذو تيكسلا نباو ( ةرضاحملا ةيلح) يف يمتاحلاو يرهوجلل ةياورلا

 هريغل ةراهظ ناكام لكو بلق الف هلخاد هنأل "نيطلل" ةناطب "رصقلا" لعجي نأب هيف رظنيو : لاق

 تتطبب امك " اَهْيَلَع رسع ىَّرَح نأ اًكَلَف ) ةحّحصم ةميدق ةخسن يفو ،ةناطب هل هريغ ناك

 مويو » [ ىلاعت هلوق نإ ] :يرشخمزلا لاق .محشلا : (مضلا)ب ©نئسُملا٬و ( اَعاسلا نَدَقْلاي

 .(رعسلل) (اولهم) {( ناتنث ) لثم ةفلتخم ةياورب يقوسدلا ةيشاح يف ظافلألا ضعب تءاج ٤٨٩:١. حورشلا رظني 0
 ةريغك نحم هيلع ترج ءاثحابو اخرؤمو ايضاق ناك ( ه١٧٧ )٧٢٧- يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع وه - 281

 " و "ىطسولا تاقبطلا " و "حيحصتلا حيجرتو حيحصتلا ريفوت ٠ و-عماوخلا عمج - هفيناصت نمو .رفكلاب مهتا هنإ تح

 'ىرغصلا تاقبطلا

 ) حارفألا سورع) ٤٩٠:١ ح ورشلا _2



 ىلع نآرقلا لمح يغبني ال : نايح وبأ لاقو .بلقلا نم . ه رانلا ىلَع اوُرَمَك يذلا ضرع
 يف سيلو . هيلع لماحلا امف هنود احيحص نيعملا ناك اذإو ، ةرورض هنأ حيحصلا ذا 8 بلقلا

 ضرعو ضوحلا ىلع ةقانلا ضرع نأل ؛بلقلا ىلع لدي ام "ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع" :مهلوق

 نيدلا ءامب خيشلا هذيملت لاقو .نايح يبأ مالك اذه :يمامدلا لاق .ناحيحص ةقانلا ىلع ضوحلا

 .هريغو يرهوخجلا هركذ لب ابولقم ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع لعجب يرشخمزلا درفني مل ) يكبسلا

 ةري دقو لبقي دق هنإف ،هيلع ضورعملل وه امنإ رايتخالاو ارايتخا سيل ضورعملا نأ هتمكحو
 اظفل بولقم هيلع اهضرعو ،هدرت دقو هلبقت دق اهنأل ،هيف بلق ال ةقانلا ىلع ضوحلا ضرعف

 يذلا نيعملل اظفل بولقمب سيل [امهنع هللا يضر سابع نبا لاق امك] رانلا ىلع رافكلا ضرعو
 عاتملاك مهو "مهيف ةفّرصتم رانلاو ،مهه رايتخا ال مهنأكف نوروهقم رافكلا نأ وهو ؛هيلإ انرشأ
 لتاقلا تضرع "و " عيبلا ىلع ةيراخلا تضرع " :اولاق امك ،هيلع ضرعي نم هيف فرصتي يذلا

 " :ليق ؛فدوعلا» يف ةفّرصتملا يه تناك ال "رانلاف" ،‘“‘ طوسلا ىلع يناجلا"و " فيسلا ىلع

 يرشخمزلا هلاق ام ريغو نايح وبأ انخيش هلاق ام ريغ انلق يذلا اذهو " رانلا ىلع دوعلا تضرع

 يظفل بلق .ةقانلا تضرع يف يذلاو ،هيف ذوذش الو يونعم بلق ةيآلا يف يذلا نأ هلصاحو

 ."همالك انه ىلإ " (.ىلاعت هللا ءاش نإ.هانلق ام قحلاو ذاش وهو

 :هلوق ىلع ةراحلا (ىلع) لاخدإو ،ملكتمل( ءاير كرتب لوقأ ال نأ ىلع قيقح روهمجلا ةءارقو
 بلق وحن الإ " ائيش يلوق مدع يلع بجاو لوسر " :كلوق نإف عفان ةءارقل بلق لوقأ ال نأ

 .بلق الف صيرح نيعم قيقح نمض نأ الإ " قحلا الإ لوقي ال نأ هيلع بجاو لوسر " :كلوقل

 [ رفاولا نم ] :درولا نب ةورع لوق هنمو

 قيطأ ام الإ كوأ امو يلامو يسفن هسقتي تد

 2 . 2 . ه ط روس . رم ٠ َ 7 و 2ً ۔ .. ,/ ۔٥٠ و ۔٥ه ۔۔ - ۔ ج . ٠١ ۔ 283
 ايندلا مكتاَح يف مكتبيط ْمُتبَحذأ رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي مويو « ةميركلا ةيالا ٢٠ نم ءرح فاقحألا -

 . «نوقُسنن مسنك امبو ًوَحلا ريغب ضزرألا يف نوُربكَتسَت متنك امب نوهلا بادع ںوزجب مويلاف اهب متعتمتساو 7 و ٠ . . م م ِھ ٠ 7 . . . . ۔ .ه رمث ّ ٠ { .2 < هه و ۔ه ۔ ؟ ّ ه م .ه مه ّ

 لاقت اَو ىتنب اولاق قحلاب ادم سيلأ راتلا ىلع اوُرَقَك يذلا ضرعي مويو » ةيركلا ةيآلا ٢٤ نم ءزج فاقحألاو
 . 4 َنوُرُفَكَت متك امب باذعلا اوُقوُذَق

٢٠١ 



 :يأ ءاطعإلا عم نمضو هتمزتلا ءيشلا تولأ :لاقي يلامو يسفنب هسفن تيدف :هلصأ

 [ براقتملا نم ] :رعاشلا لوقو .هقيطأ ام الإ كيطعأ
 م ٥ ٥٤

 ٥ ح ٥ ..

 دق نأ َكبَهَتَي َالَق ةدجن نم تيقال تنأ نإف

 ال :ليقو .ليق اذك مادقإلا بهت الف :يأ ،لوعفم هنأ لصألاو « ©"بيهتي" لعاف "مادقإلا"_ف

 فوختلا نيعمب'بتهتلا" توبث ىلإ جاتحي هنأل رظن هيفو .مادقإلا كتفّوخيأ ال عملا ذإ ،هيف بلق

 [ طيسبلا نم ] "“ثلبقم نبا لوقو .عزفلاو لوهلاوأ لاتقلاوأ ةدشلاو ةدجنلاو
 رحسلاب ءادصألا تبواَحَت اذإ اَهُبك رأ ةاَمْوَلا تهت الو

 ريفص رئاطك وأ موبلا ركذ وهو ىدص عمج "ءادصألا"و ،ةزافملا :يأ ةاموملا بيمتأ ال لصألا

 .ملعأ هللاو.زفقيو اليل حيصي

 دنسملا ركذ مدع باب

 تفذح ةنكاسءايب ۔ "٨“يمجربلا ثراحلا نب يباض لوقك هيلإ دنسملا يف رم امل هركذ كرتي

 [ ليوطلا نم ] ۔ أبتخا نيعم ابض نم ةزمهلاب هيفو ةدحوملا دعب نكاسلل

 بيرغ امب راقو ينإف هلخَر ةنيدملاب ىسمأ كيت نم
 1 لل

 ©"ىسمأ" ربخ ةلمحلاو ،"هلحر "وهو هدعب ادتبملل ربخ "ةنيدملاب"و "نم" ريمض "ىسمأ" مساو
 ىسمأ" لعج يف وأ "لحرلا" ىلإ ءاسمإلا دانسإ يف زّوجتب "ىسمأ" لعاف "هلحر" نوكي نأو

 هجوألا ىلع اهعم امو "ىسمأ" ةلمجو "هلحر" نم لاح وأ "ىسمأ"ب قلعتم ةنيدملابو راص نعم

 [ دسم داس:ليق اميف ] بيرغل يتإ ةلمجو ،ليق اميف لزنملاو ىوأملا :"لحرلا"و 3"كي" ربخ
 .بيرغ امب ينأل ،يلاح ةءادر عم هلاح نسح هلحر ةنيدملاب ىسمأ كي نمو :يأ ،"رَم" باوج

 ،هلزنمو هرارق غ ولب نع اهيف هئاسمإب ةيانك ريعبلا ىلع هب لحري ام :"لحرلا"ب ديري نأ زوجيو

 هلحر ةنيدملاب ىسمأ كي نمو :نعم ىلع لب .ةيانك الو ريعبلا ىلع هب لحري ام ديري نأ زوجيو

 ( -۔-ه ٢٧ دعب - ) بعك وبأ ةعصعص نب رماع نم « نالجعلا يب نم ،لبقم نب بأ نب ميمت وه :لبقُم نبا - 284

 ناكو .نيمرضخملا ق دعو .ةنس ةئمو افين شاع .ةيلهاجلا لهأ يكبي ناكف ملسأو مالسإلا كردأ يلهاج رعاش

 . ه٧٢ ةنس نيفص ةعقو ركذ هيف درو (رعش ناويد) هل .رعاشلا يشاجنلا يجاهي
 .ه ٢٠ ةنس يفوت ،ناسللا طيلس رشلا ريثك ناك ،مالسإلاو ةيلهاخلا نيب مرضخم رعاش _ 5
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 "بيرغ"و ،مالغ :لاقيو سرف مسا :"راّيق"و .بيرغ امب ينأل هلثم ينإف ةجاحلا وأ ةحارتسالل

 :يأ ريخأتلا ةين يف امهتلمجو ردقم وهف "راّيق" ربخ امأو ."ديكأتلا مال"ب هنارتقال "نإ" ربخ

 ببسبو نزولاب ماقملا قيضل فذح كلذك رايقو وأ ،اهيف بيرغ راقو ،اهيف يأ امب بيرغل يتف

 زارتجالاو راصتخالا دصقلو ،ئعم ةبرغلل عّجوتو رسحت ءاشنإو اظفل رابخإ تيبلا نإف .عَجوتلا
 - لقعلا وهو ظفللاو لقعلا :نيليلدلا ىوقأ ىلإ لودعلا لييختلو ،رهاظلا ىلع ءانب ثيغلا نع

 ىلع َقرظلا ربخلا لومعم مدقت زوجي هنأل ،هدعب بيرغب قلعتم "امي"و - ثحبلا نم ًرم ام ىلع
 ذئموي ممب ريبخل :يأ ٦٨٢هيبَحَل ذمْوَي مهب مهبر نإ » ىلاعت هلوقك "نإ" ربخ يف (ديكأتلا مال)
 ىلع ةلخاد ءادتبالل (ماللا) :لاقي نأ فعضيو 3" بيرغل" هلوقل هلثم ردقيف فوذحملا "راق "وأ -

 ينإ :يأ ربخ نل ردقيف "رايق"ل اربخ "بيرغ وهل" ةلمج نوك زوجي ذئنيحف ؤ©فوذحم ادتبم
 ءادتبالا ىلع عفر هلح ذإ ؛"نإ" مسا لحم ىلع فوطعم "راّيق" نوكي نأ زوجي :لاقي الو ،بيرغ

 انأل ،ملكتملا ءزجك "رايق" نأل وأ .ردصملا نزوب هنأل ادرفم ناك ولو امهنع ربخ "بيرغ"و

 نيلماع هجوت مزلي هنألو ،اعوفرم أدتبم هلصأ ناك ولو عفر "نإ" مسا لحم نأ ملسن ال :لوقن

 امب عوفرم مهدنع "نإ" ربخ نأل نييفوكلا دنع كلذ زوجي معن نإو ءادتبالا دحاو لومعم ىلع

 .حيصفلا يف رهظي ال الح ناك ولو لحم ىلع فطعلا نوزيحجب مهو 5"نإ" هلوخد لبق هب عفر
 ًرم امك - "بيرغ"ل هلوق نع اهانرخأو ةلمجلا انردق اذإ اًمأو .عفر لحم يف "ن إ" مسا نولوقيو

 مث يدنع كلذ ريغ زوجي الو ءاهربخو اهمساو "نإ" ىلع نإ نع ةدّرجب ةلمح تفطع يدنعف _
 .يريغل اضيأ هتيأر

 ىلعو ‘ضعب دنع "نإ" مسا لحم ىلع ةفوطعم "نإ" ربخ دعب ةلمحلا نأ :رثألا يف دوجوملاو

 ليوأتب الإ ديلقتلا حصي مل نيلوقلا اندق ولو دتبملا ةلزنمب امهنأ ىلع ضعب دنع اهمساو "ن" لحم
 امأو أدتبملا وه كلذك فوطعملا نأو ،اهيف فطعلا رابتعا كلذ يف ةلمجلا فطعب دارملا :لوقت نأ

 يلومعم ىلع فطعلا لوألا لوقلا ىلع مزلي نكل :نابصلا لاق ،"َنإ" ربخ ىلع فطعيف هربخ
 فوطعم هربخو ءادتبالا هيف لماعلاو 3"نإ" مسا لحم ىلع فوطعم "ارايق" نأل ،نيفلتخم نيلماع

 لاقي الو .ةروصلا هذه لثم يف حيحصلا ىلع زئاج ريغ وهو ."نإ" هيف لماعلاو ،"نإ" ربخ ىلع

  - 286تايداعلا ١١



 ربخ نأ حيحصلاو ،حوجرم ىلع ءانب اذه :لوقن انأل دحاو لماعلاف ؛ءادتبالاب ع وفرم "نإ" ربخ

 "رايق" ربخ امب لوقي نأب فذحلا نم تيبلا نوكي نأ زوجي الو ،ءادتبالاب ال أدتبملاب ع وفرم إدتبملا

 :ح رسنملا رحب نم رعاشلا لوق بابلا نمو اب تباث :يأ

 ُفلَتخُم ئأَّرلاو ضاَر كدنع اَمب تنأو اندنع امب ْنْحن م 2 ,,۔ م م, ۔ ٥ . ۔ ه ,۔۔ ه 7 ٥

 تيبلا سكع نانلا ةلالدل لوألا نم فذحف "ضار" هيلع لد نوضار اندنع امي نحن :يأ

 ربخو انه لوألا إدتبملا ربخ فذح لاح لك ىلعو ريخأتلا ةين يف "رايق" نأ تملع ان -لوألا

 لماعي "نحن" نأل "تنأل" هلثم ردقيو "نحن" نع "ضار"ب رابخإلا زوجي الو كانه يناثلا

 ديرأ نإ "مئاق نحن" ظفحي ال ذإ .هسفن مظعملا دحاولل انه ربتعا ولو ،درفم "ضار"و عمجلا ةلماعم

 ساقي نأ آلإ مهللا عمجلاو ةيننتلاو دارفإلا يف نومئاق لب نانثا ديرأ نإ "نامئاق نحن" الو دحاو

 هلوقك "نامئاق انإ" :كلوق لثم ءاج دق هنإف ،ةقباطملا يف ةينثتلا ىلع دارفإلاو "ان" ىلع "نحن"

 نحن" نينثالا يف اذكف "مئاق نحن" دحاولا ةدارإ يف لاقيف ٢٨٧ « كبر ًالوُسَر ا » ىلاعت

 يف هتلوأتو © هسفن ىسوم ديري نأ ىلع "““«نلوُسَر انإ » ىلاعت هلوق رهاظب ذخؤي وأ "نامئاق
 ١ . "٨"مداعملا راد ىلإ دازلا نايمه)

 نم ثبعلا نع زارتحالل فذحف مئاق ورمع يأ " ورمعو مئاق ديز " :كلوق بابلا نمو

 يلومعم ىلع فطعلا نم هنأ ىلع ليلد الو .ةلمج ىلع ةلمح فطع نم وهو ماقملا قيض ريغ
 لماعو ،"روكذملا مئاق" ىلع "فوذحملا مئاق"و 0" ديز "ىلع "ورمع" فطعي نأب نيفلتخم نيلماع

 فطعلا كلذ ىلع ءانب (٢٩٠ حاتفملا حرش ) يف دعسلا هزاجأو ،أدتبملا ربخلا لماعو ءادتبالا أدتبملا

 ءادتبالا وهو دحاو لماعلا نأ ىلع وأ " ورمع ةرجحلاو رادلا يف ديز " : كلوق ريغ يف ولو اقلطم
 وأ رضاح وأ دوجوم ديز اذإف تجرخ بابلا نم " و . اعيمج ربخلاو دتبملا عفار هنأب لوقلا ىلع

 ةياب ةاتئج ذ مهبذع الو ليئارسإ يبت اتعَم لسزاق تئر الوسر انإ الوق ايناف » ةميركلا ةيآلا ٬ب نم ءزج هط 287
 « ىتفلا عبتا نم ىع ملسلاو كبر نم
 4 نيملاعلا بر لوُسَر ائإ الوق نْوَعرف تا ) ةميركلا ةيآلا- ١٦١ نم ءزج ءارعشلا 8
 .م٦٨٩١ /ه٦.٤١ نامُع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف عبط ،ميركلا نآرقلا ريسفت يف باتك - 9

 ١٨٦٢:١ لوطملا رظني _0
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 اذإ" نأل لامعتسالا عابتا عم هلبق يذلا لاثملا يف رم امل فذحف ،كلذ وحن وأ " بابلاب وأ فقاو

 ظفلك ةيصوصخ عون ىلع لدت نئارق اهيلإ مضنت دقو ،دوجولا قلطم ىلع لدت "ةيئاجفلا
 فذح اضيأو ( كلذ وحن وأ فقاو وأ رضاح وأ بابلاب ديز اذإف ) دارملا نأب رعشملا جورخلا

 :يأ كربخ فوذحم قلعتم ناكم فرظ "ةيئاجفلا اذإ" :يفاريسلاو دربملا لاقو ،لامعتسالا عابتال

 اذإف " وحن ،هب تقلعت ربخلا ركذ اذإف هيلعو 3" ديز روضحلا ناكم يفف " 5" ديز ةرضحلا يفف "
 نوكي ام ركذ نإو ،مايقلاب مكحلا اهيف هل لصح وأ ةرضحلا ى ماق هنأ ديرأ ءاوس " مئاق ديز

 "إذإ"و 2" اذإ "نم لدب "بابلاب"_ف " بابلاب ديز اذإف " :وحن ،اهنم ايلك الدب ناك اهل فدارملاك

 ربخ "بابلا"_بو لوأ ربخ " اذإ" وأ 5أدتبملاب هنم لدبملاو لدبلا نيب [لصفلا] هيلع مزلي نكل ربخ

 رابخإلا نم دعي هب ربخت فرظ "اذإ" نأ ىلعو قارغتسالا ريمض نم [ ربخ ] بابلاب وأ ،نا
 (نإ رسكب) " مئاق" وأ " بابلاب اديز نإ اذإف " :يف كلذ نكمي ال هنأب ثحبيو "مدقتلا تابجاولا

 " بابلاب اديز نإ " نوكيف رمأ ةرضحلا يفف ريدقتلا :لاقي الو ،اهلبق ام يف اهدعب ام لمعي ال هنل

 الئل عملا مسا ردق "ديز اذإف" ليق اذإف ،نامز فرظ :جاجزلا لاقو ،فلكت اذه نأل هل اريسفت

 يف هلثم انامز اهلعج يف ثحبلاو ،ديز لوصح رضاحلا نامزلا يفف :يأ ،ةئيخلا نع نامزلاب ربخي

 ةأجافم "ديز اذإف تجرخ" :كلوق نعمف .ةيببسلل "ةيئاجفلا اذإ" لبق "ءاف"لاو اناكم اهلعج

 المح فطعلل ليقو ءال ببستي مل و ةأجافملاب قفا جورخلا نأل رظن هيفو ،جورخلل ةمزال ديز

 اذإ ةيفرح ىلع "بابلاب ديز دوجو تأجافف تجرخ" :يأ ،الوعفم "اذإ" نوكتف ىنعملا ىلع
 ينزاملا لاقو .اهدعب ةلمجلل فاضم فرظ امنأ ىلع "ديز دوجو تقو تأجافف" وأ ةيئاجفلا

 .دئازلا مزاول نم سيل فذحلا زاوج نأل ،اهفذح زاوج مدع هيلع دري الو 5ةدئاز

حرسنملا نم :[ىشعألا] رعاشلا لوق بابلا نمو



 '٨اًالَهَم اوَضَم ذ رسلا يف نإو ًالحترُم نإو لَحَم نإ

 فذحف الحترم انل نإ :يأ ،الاحتراو الولح :يأ ،نايميم ناردصم "الحترم"و "الحم"_ف

 ،ىتوملا :يأ ،رفسلا يف نإو ةرخآلا ىلع اهنم الاحترا انل نإو ءايندلا يف الولح انل :يأ ربخلا

 يق" هلوق نم لكوأ لامتشا لدب فرظ " ذإ"و 3"رفاسل" عمج مسا وهو .مهتبيغ نامز يف :يأ
 !مهب نوقحال اننإف لوطلاو دعبلا :"لهملا"و .رفسلا نم لامتشا لدب فرظ ريغ مسا وأ ،"رفسلا

 تيبلا يف فذحلاف ايندلا ىلإ مهل عوجر الف مه امأو .برقي دقو ،هرمعب دحأ لك خارتب نكل

 يف دراولا لامعتسالا ع ابتالو ،لقعلا وهو ىوقألا ليلدلا ىلإ لودعلاو مظنلا قيضو راصتخالل
 نإ "و " اديز نإ "و " ادلو نإ "و " الام نإ" :كلوقك ،اهمسا دةعتو ترركت اذإ نإ ربخ فذح

 ." ارمع

 انل نإو الام انل نإ :يأ ( ادلو نإو الام نإ باب اذه , :لاقف اباب اذهل هيوبيس عضو دقو

 قيرطب نوكلمت :يأ © "٨"«يبر ةَمْخَر نئاَرَح َنوُكلْسَت مش ً وَل لق » ىلاعت هلوق بابلا نمو ،ادلو
 .يناثلا هرسفو لوألا "كلمت " فذحف ث رسفملاو رسفملا نيب عمجلا ىلع ال يظفللا ديكوتلا

 اضوع يياثلا ناك فذحلا دميو & ثبعلا نع زارتحالل فذحلاو ؛هلماع فذحل ريمضلا لصفناو

 .ريبعتلا يف مامبإلا ةدئاف تلازو اثبع ناكل هرسفم عم فوذحملا ركذ ولف ،ناعمجي الف فوذحملا نع

 فورصملا ريص وبأ ،يلئاولا ةبلعث نب سيق ييب نم لدنج نب سيق نب نوميم :وه رعاشلا ١٧٠. ناويدلا -
 باحصأ دحأو ،ةيلهاجلا يف ىلوألا ةقبطلا ءارعش نم :ريبكلا ىشعأل و لئاو نب ركب ىشعأ هل لاقيو &سيق ىشعأب

 فرع نمم دحأ سيلو ‘كلسم لك هيف كلسي ،رعشلا ريزغ سرفلا برعلا نم كولملا ىلع دوفولا ريثك ناك .تاقلعملا
 كولم اميسالو كولملا ىلع دفي ناك :يدادغبلا لاق (برعلا ةجاّنص) يمسف ،هرعشب يتغي ناكو .هنم ارعش رثكأ هلبق

 ىشعألاب بقلو .ملسي مل و مالسإلا كردأو اليوط ارمع شاع .هرعش يف ةيسرافلا ظافلألا ترثك كلذلو سراف

 .هراد اهيفو (ضايرلا) ةنيدم برق ةماميلاب (ةحوفنم) ةيرق يف هتافوو هدلوم .هرمع رخاوأ يف يمعو .هرصب فعضل

 .يلاؤس ةرت امو يلاؤسو " لالطألاب ريبكلا ءاكب ام :هتقلعم علطمو ،ةريثك هرابخأ :هربق امبو
 (نءرع رياج يناملألا قرشتسملا مجرتو (ريصب يبأ رعش يف رينملا حبصلا) يمس ناويد يف هرعش ضعب عمُج

 ©‘ىرخأ ةياورب نتملا يف روكذملا تيبلا ءاجو .ةلاسر (ريبكلا ىشعألا) يناتسبلا مارفأ داؤفل و .ةيناملألا ىلإ هرعش ضعب

 الَهَم ىتضم ام رفسلا يف نإو " الحترم نإو {الَحَم نإ :يهو
 قاقنألا ةيتشسَح متكأ اذإ يئر ةَمحَر َئاَرَح َنوُكلْمَت متنأ ول لق » ةميركلا ةيآلا۔٠١.. نم ءزج ءارسإلا 2
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 نأ ٢٩٢
 فذح نم نوكي نأو ،هيلإ دنسملا فذح نم نوكي 4 ليمج ربصف » ىلاعت هلوق لمتحيو :

 نم فذحلا نأ : ليمج ربص يربصفو ،ليمج ربص هب فصتنا نأ يغبني يذلا يرمأف :يأ دنسملا

 امب ءيج مث لوألا رّرقت اذإف ،هيلإ ةجاحلا دنع فوذحملا ردقيف هناكم ذخأ لوألا نأل ؛ىلوأ ريخألا

 يقو .هنيعي وأ الوأ ريدقتلا حَجري ليلدل الإ هيلإ جيتحا نيح ردقيف ،لوألا بساني ام بلط هدعب

 لمح ناكمإب ةدئافل ريثكت اذه امإ وأ اذه امإ عاونأ وأ فذحلا نم نيعونل المتحم مالكلا داريإ

 يف اصن نوكي ركذلا نيح هنإف ركذ ول ام فالخب ،عاونألا وأ نيعونلا نم لك ىلع مالكلا

 ربص ظفل نأل "ىل ليمح ربصف" اذكه نوكي نأ دنسملا ريدقت يف زوجيو نهادحإ وأ امهدحأ

 لثم يف عئاشلاو ،تابثلا ىلع لديل (عفرلل) لدع "اليمج اربص ربصا" يأ (بصنلا) هلصأو ردصم
 زوجيو .(بصنلاب) "اليمج اربصف" ةءارق هل لديو (هلل دمحلا) يف امك لعفلا لومعم رابخإلا اذه

 نوك ردابتل فلكت هيفو"ليمج وهو ربص يلف " يأ اعيمج دنسملاو هيلإ دنسملا فذح نم نوكي نأ

 نيع ىلع لدي ليلد نم هل لدن ال فذحلا :تلق نإو ؤ\فوذحمل ربخ هنأ ىلع ليلد الو ،اتعن ليمج

 نوكت نأ ةيآلا لمتحي فيكيف سكعلابو ،هيلإ دنسملا ىلع لدي مل دنسملا ىلع لد نإف ،فوذحلا
 الاد نوكي نأ بجي ال ليلدلا :تلق ءهيلإ دنسملا هيف فذح انت نوكت نأو دنسملا هيف فذح امم

 ررقت امك ،اذك نوكي نألو اذك نوكي نأل ،لاص فوذحم ىلع لدي نأ يفكي لب ،نّيعم ىلع

 كانه نوكي نأ زوجي هنأ نم :مساق نبا هب باجأ امث ىلوأ اذهو ةنيعم امإو ةعنام امإ ةنيرقلا نأ

 دنسملا فذح ىلع :رخآلاو ،هنيبو امهنيب ةبسانمل هيلإ دنسملا فذح ىلع لدت :امهادحإ ،ناتنيرق

 فلخت زوجي ئتظلاو "ينظ رمأ ةنيرقلا ذإ ‘كلذ رضي الو ةبذاك امهادحإ نأ رمألا ةياغ .كلذك

 زيوجت ملكتملا دصقي نأ نم عنام ال هنأ نم سي هب باجأ امث ىلوأو _ همالك انه ىلإ _هنع هلولدم

 ام ةلضفلا يف كلذل دهشي نأو ةقداص ةنيرق لكل لعجيو ،دنسملاو هيلإ دنسملا نم لك فذح
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 دوارت ليدب هتدوارم . ت . لمتحي نا نم ""“ يبت يدن كلا لاعت هلوق يف ررقت
 زاج فيك :تلق نإو. مزال ريغ نيتنيرقلا ىدحإ بذكف ءاح اهفغش دق ليلدب هتح يف وأ اهاتف
 عزخلا يف لامج الو عزجلا نم وأ ليمج ريغ ربص نم لمجأ ريدقت ىلع هنوك عم لمجأ ليمج ربصف

 عزخلا يف تأل ؛سفنلا ىلإ ةبسنلاب لامج عرزخلا يف وأ ليمجلا ريغ يف :تلق ؟ ليمج ريغ ربص يفو

 ليمحلا ربصلا نع هب جرخت ام ىلإ سفنلا ةحارتسا وهو ،ييد ريغ ايويند الامج ليمجلا ريغ ربصلاو

 نم لضفأ ورمع " :كلوقك ،لامج هريغ يف ناك ول هريغ نم لمجأ يأ لامج ضرف ردقي وأ
 { هعم ةياذإ ال يذلا ليملا رجهلاو { قلخلا ىلإ هعم ةياكش ال يذلا ليمحلا ربصلاو & " رامحلا

 نم نييبتلا حرش باتك يف عزحلاو ربصلا ريسفت تلطأ دقو . هعم باتع ال يذلا ليمجلا حفصلاو

 . ""ث لينلا

 قيس مالكلا نألو ،ىلوأ هيلع لمحلاف رثكأ هنأل هيلإ دنسملا ريدقت ةيآلا يف حَّجرتي دقو

 يف هنألو ،هل هلوصح ىلع لدي ال لمجأ ليمجلا ربصلا نأب رابخإلاو ،هل ربصلا لوصحب حدملل
 يف دهعي لا (بصنلا) ةءارقل قفوأ إدتبملا فذح ىلع هلمحو _ رم امك _ بوصنم ردصم لصألا

 اذإ لصاح وهو فيرعتلا ادتبملا يف لصألا نألو_ًرم امك _ ءادتبالا ىلع عفرلا ىلإ لودعلا اهلثم

 ربص " :كلوق يف باوخلا فّڵلكتلو ربخلا فذح ىلع تلمح اذإ ال إدتبلا فذح ىلع ةيآلا تلمح

 نأ ضرفب وأ سفنلا بسحب الامج هيف نأ رابتعاب الثم عزخجلا نم لمجأ :دارملا نأب " لمجأ ليمج

 فذح ىلع ليلد كل سيلو ادتبملا فذح ىلع ةيلاح ةنيرق هب ربصلا مايق نألو :ليق ،الامج هيف

 ذئنيحف فذحلا طرش ليلدلا دوجو نأب """دعسلا هيف ثحبو .لمجأ وه يذلا ربخلا ظفل صوصخ

 تح "ريخ ربصلا" :لوقي ام اريثكف هوركم ناسنإلا باصأ اذإ انه ليلدلاو االلصأ فذحلا زوجي ال

 .ملعأ هللاو .ةلوهسب نيعملا اذه هنم مهفي امم ماقملا اذه راص

 مل مكو َمَصْغتساَق هسفن نع هئدَواَر دقلو هيف ينتَسَل يذلا َنُكلَدَق تاق » ةميركلا ةيآلا ٢٢ نم ءزج فسوي 24

 « نيرغانصلا نم نوكتو َنتَحنسي ةرمآ ام لعف
 ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش - 5
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 فذحلل ةنيرقلا طارتشا باب
 حلص اذإ نكلو ،ليلدب ولو فذحتف ةلضفلا امأو ،ةنيرق نم دنسملا وأ هيلإ دنسملا فذحل دبال

 عوقو لئالدلا نمو ،ليلدل الإ فذحلا ىوعد لبقت الف فذح الب نوكي نأل فّنكت الب مالكلا

 تاوامسلا قلع نت مهلأس نيأو » ىلاعت هلوقك ققحلاب رتقم وأ ققحع لاؤسل اباوج مالكل
 ؛(ةيطرشلا نإ) يهو دةرتلا ةادأب نايتإلا عم ققحم لاؤس اذه :انلق امنإو ١٩٧ هلا لوقي ضرألاو

 قلخ نما" :هلوق يهو اهركذ يف كش ال ذإ اقيقحت ةيآلا يف ىرج دق لاؤسلا ةلمج ركذ نأل

 دنع ققحم لاؤسلا نأل وأ - يل رهظ ام اذه - اهركذ ىضتقم ىلع ءاج باوجلاف "تاومسلا

 تاومسلا قلخ نم" :مهل لوقي نأب لعفلاب كلذ عوقو ينيعأ ،ءازحلاو طرشلا نم ضرف ام ققحت
 ايناث نابصلا هركذ دق الوأ هب تبجأ ام - هلل دمحلاو - تيأر مث . "هللا" :نولوقيو "؟ضرألاو

 اذه نوكي :لاؤسلا نم ردق ام ققحت دنع هيف لاقيف ردقملا لاؤسلا يف مزلي هلثم نأب نانلا ةر مث

 نأ ماشه نبا لاق امك بسانملاو كلذب ردقلاو ققحملا نيب قرف رهظي الف هنع اباوج مالكلا

 يأ ،©فوذحمل العاف ةلالجلا ظفل نوكي ةيآلا يفف ؛لثم يف ركذام بسحب عضوم يف فوذحملا رقي

 ًنََقلَخ نلوقي ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نمآولىلاعت هلوقل "هللا نهقلخ نلوقيل"
 لوأ اًماتشنأ يزلا اَهبيخُي لف " ميمر يهو ماظعلا يحي نم لاق ىلاعت هلوقو 0""«ميلعْلا يرع
 نأل ؛لعاف وه يذلا هيلإ دنسملا عفار لعف يذلا دنسملا وه ةيآلا ف فوذحملا انلعجف "٠"«ةَّرَم

 يف ةقباطملا تتاف كلذ عمو ،لعاف وه يذلا هيلإ دنسملل عفار لعف وهو ركذ نيتيآلا يف دنسمل
 أدتبم ةلالخلا ظفل :انلق ولو ةبولطم ةقباطملاو لاؤسلاو باوخلا نيب ةيلعف وأ ةيمسا ةلمحلا نوك

 تحجر نكلو .ةيمسا ةلمج نوك ىف لاؤسلا باوحلا قباطل نهقلخ هللا :يأ ،©فوذحم هربخ

 ماقأ" :كلوق ةلزنمب " ؟ماق نم" :كلوق نأل ،ةيلعفلا ةلزنم يف لاؤسلا ةلمج نأل :ديسلا لاق .ةيلعفلا

 نوُعذَت ام متارق ق هللا َنوَقَيَل ضرألاو تاوامسلا قلح نم ْمُهَتْلس نمآو » ةيركلا ةيآلا ٢٨ نم ءزج رمزلا ث 7

 هللا يبسَح لق هتَمحَر تاكسُمُم ره م ةَمحَري ينارأ و ه رض تافشاك ره له م رضي هللا ينارأ نإ هللا نوذ نم

 ) َنولكَوَتملا لكوتي هيلَع ه
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 ىلع اهيلإ دنسملا تاوذلا ركذ يف اراصتخا " نمب " ءيج امنإو ،اذكهو "ركب مأ ورمع مأ ديز

 .ةيونعملا ةقباطملا ىلع هبتت ةيلعف باوجلا داريإف ،ماهفتسالا هتدافإ عم "م" وحنب ديدرتلا

 نم ،قلاخلا هنع لوؤسملا امنإو ،ققحم ضرألاو تاومسلا قلخ نأب هيف دعسلا ديفح ثحبو

 :تلق ،لاؤسلا هنع ام ةيماهفتسالا ةزمهلاب نرقي امنإو ،اقيقحتو اظفل لاؤسلا ةمسا بسانملاف ؟وه

 ءاهريغب نوكي وأ فطع نوكي ال نأب وأ "(مأبرفطع الب ماهفتسالا يف ثحبلا اذه ققحتي امنإ

 مئاقلا تاذ نع لاؤسلاو "ورمع مأ ديز ماقأ " :لوقت اضيأ كنإف ،امهدحأب فطعلا ةلأسملا ضرفو

 مأ اذك مأ هانم مأ ىزعلا مأ تأآلالا ضرألاو تاومسلا قلخأ " ةلزنمب ةيآلاو .مايقلا سفن ققحت ت

 ال وهو ةيوقتلا دصق ماهيإ اهنأب ةقباطملا مدع للعف نيدلا ماصع اّمأو .قح ديسلا مالكف " ا

 ءاجو .ماقملل بسانم ريغ انه كلذ رابتعاو ركني وأ هيف كشي ام نأش ةيوقتلا نأل ماقملاب قيلي

 ىلإ رْخَبْلاَو لا تاَّمْلُظ ¡ نم هكيًحَتُي نَم لق )» ىلاعت هلوق يف لاؤسلل اقباطم ةيمسا ةلمج باوجلا

 اذهو صيصختلا هيلإ دنسملا ميدقت ديفيل :ضعب لاقف ٠ اهنم ُهكيحَتُ للا لق « ىلاعت هلوق

 رصحلا ديفي ةيلعفلا ةلمجلاب هنع رابخإلا عم هيلإ دنسملا ميدقت نأ يرشخمزلا لوق ىلع حصي امنإ

 يف ةلالجلا ظفل لبق لعفلا ريدقتف لاح لك ىلعو .كلذب لوقي ال يكاكسلاو 5" ماق ديز" :وحن
 زيزعلا َنُهَقَلَخ لوَقَيل » هلوق يف هركذل قفاوملا هنأل ،ىلوأ "٠" « هللا َنلوقيل » ىلاعت هلوق
 دمعلا ىوقأ لعافلا نألو ،هركذ رثكألا نأل ىلوأ لعفلا ريدقت نأ ضعب ةرابعو "`"هميلَعلا

 ةدئاف دمعلا لصأ ييف فالخللف حيحصلا ىلع دمعلا لصأ لعافلا نأل كلذو ىلوأ هيلع لمحلاف

 هليلقتو ؤفذحلا ليلقتل ةيلعف ةلمحلا نوكف ،ع وفرملا لبق لعفلا ريدقت حجرو ،نايح يبأل افالخ

 .نكمأ ام ماشه نبا لاق امك يغبني

 عرضت ُهَن وعدت رْحَبلاَو ا تاَمْلُظ نم مكيجني م لق « ناتميركلا ناتيآلا ۔-٤٦ نم ءزجو ٦٢ نم ءزج ماعنألا _ 0

 . 7 ّ ه ؤ . ٭, ه ۔ .. . ظ و ]. و. ُ ّ 7 ٠ 2 ے ط إ2۔ .. . 2 ٤: ه 2 .7 7

 « نوكن من م ة برك لك نمو اهنم مكيجي هللا لق “ نيركاشلا نم ًنئوكتل هذه نم اناجنأ نعل ةفخو
 رب هللْمَحلا ق هللا نوميل أ ضرألاو تاَواَمَّسلا َقَلَخ نَم ْمُهَتْلَس نتتو» ٢هنامقل ةروس يف ةرابعلا تدرو -30!
 نم لںوعدن ام ميارفأ لق هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم ْمُهَتلاَس نئلو 7 رمزلا ةروسو «نوُمَلْعَي ل مُهرنكأ . 2 ده ,۔ ه م ٠2 -.. 2 .4 ۔ إ ه ؟ ۔,۔ 2 [. ه ۔ ه ه ؟ ه ه - 4- . 2ً}ةه۔ ,؟. و ,

 هلع هللا يبسَح لق هتَمْحَر تاكسْمُم ره لَم ةَمحَري ينارأ و ه هرض تافشاك ره له رم رضب هللا يندرأ نإ هللا نو

 « نونَكَوَعلا لك وت

 « ميلعلا زيزعلا َنُهَقَلَح لوقيل ضرألاو تاومسلا َقلَخ نم ْمُهَتلاَس نئلو ةميركلا ةيآلا ٩ نم ءزج فرخزلا - 2
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 هيف ناك ارخؤم لعفلا تردق اذإ كنإف ؛لاؤسلا ةقباطمو ةيوقتلا ةدئافل ةدايزلا نإ لاقي الو

 ىوقأ " ماق ديز " :كلوق نأل ،ةقباطملاو دانسإلا ةيوقت هيف نكلو ،اضيأ ريمض هيفو لعفلا فذح

 لوق ردقم لاؤس باوج يف عوقولا لاثمو .ةقباطملاو ةيوقتلل ماقملا سيل لوقن انأل " ديز ماق " نم

 [ ليوطلا نم ] :لشهن نب ديزي هاخأ يثري لشمن نب رارض

 "٠" ئاَوَطلا حيطت اًمم طبتخشمو ةَموُصُخ يف ع راض ديزي كبيل

 يثالثلا ىكب نم وهو ،لعافلا بئان "ديزي"و ،لوعفملل ينبم (رمألا ماللب موزحجب 'كيي"و

 .لاصيالاو فذحلا باب نم لاقي نأ ىلإ ةجاح الف ،هيلع تيكبو هتيكب لاقي مزليو ىدعتي هنأل

 هب لوعفم سيلف ؛لوعفم ىلع ىدعت اذإ هنأ ىفخي ال نكلو " ديزي ىلع تيكب " لصألا نإو
 همسا تركذ نيعم نّمض هلعلف ،يثارملا يف يثالنلاب هيكبي هاكب لاقي هنأ رهظألاو .دّيقم لب حيرص

 لعاف "عراض"و .مزليو اقلطم ىدعتي هنآ قلطأ ضعبو ،احيرص هل لوعفم نوكيف يئاكب يف
 هيكبي" :لاقف ؟ هيكبي نم :هل ليق &" ديزي كبيل " :لاق هنأك " ع راض هيكبي"يأ فوذحم

 هلوقل قفوأ وهو (مزخلاو رمألا مالاب "عراض هكي ردقي وأ .لاؤسلل قفوأ اذهو 3"عراض
 رومأملا يأ ©فوذعحمل ربخ "عراض" :لاقي نأ زوجيو .دنسملا فذح نم كلذو" ديزي كبيل"

 نوكيف ،كلذب بيجيف "ءاكبلاب رومأملا نم" :هل ليق "ديزي كبيل" :لاق امل هنأك ع راض ءاكبلاب

 لعاف بئان "عراض"و ©تفوذحم فرحب ىدانم "ديزي" نوكي نأ زوجيو .هيلإ دنسملا فذح نم

 هنم كتمعن لاوزل عراض ىلع كبيل " :يأ " كيف هتبيصمل عراض ديزي اي كبيل " :يأ 3" كبيل"

 قلعتم "ةموصخ دنع" :يأ ؛تيقوت وأ ليلعت "ةموصخل"و .ليلدلا :"عراضلا"و 3 " كتوعع
 نوكي ذئنيح ءاكبلا نأل ؛نعملا ةهج نم ايوق سيل ردقملا "يكبيب" هقيلعتو ،"عراض"ي

 لالذإلل أجلم ناك ذإ ،ةموصخل عراض هيكيي نأ نايبل قوسم تيبلاو .ديزي نود ةموصحلل

 بلطي هنم تمآقت ةمعن نودو عيفش نودب فورعملل يتأي نم "طبتخملا"و .ءافعضلل انوعو

 كالهإ لجأل لاؤسلاب يلتباو لام اذ ناك ذإ سانلا نع هلاؤس يفخي يذلا :ليقو ،اهيلع ةأفاكملا

 ةحيطم عمج "حئاوطلا"و كالهإلاو باهذإلاو ةحاطإلا نم (ءاتلا) مضب "حيطت"و .هلام تاكلهملا
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 تدرو دقلو ،يرماعلا ةعيبر نب ديبلل :ليقو «ئمرادلا يرح نب لشهتل :ليقو ورمع نب ةرمل تييلا اذه :ليق -

 ١٢:٢ صيخلتلا حورشو ١٨٨:١ لوطملا رظني .( ةموصخل ) وهو رخآ لكشب ( ةموصخ يف ) ةرابع
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 دئاوزلا فذح ىلع عمج هنأكو ،ةكلاهو ةبهاذ :يأ ةحئاط سايق "حئاوطلا"و سايق ريغ ىلع

 تاحيطم ةحيطم عمج يق لاقي الو

 _تاحقلم ال بحسلل حقاول حاير :لاقي \ةحقلم عمج يفا ' حقاَولك" كلذو سايقلا هنآ عم

 هقيلعت زوجيو ،هلام عئاقولا باهذإ لجأ نم لئاسو :يأ ةيردصم امو " طبتخم"_ب قلعتم امبو

 نأ بسان ةعارضلا ببس نيبي نأ بسان ةعارضلا ببس نيب ام هنأل ،فيعض هنكل ردقملا "يكيب"

 ."ديزي" توملا باهذإ لجأل يكبي :يأ ،طابتخالا ببس نيبي

 "عراض"و هب "ديزي" عفرو ،لوعفملل ءانبلاب عراض كنإ ركذ نأب " ديزي كبيل " هلوق يفو
 يفف لامجإلا امأ ،اليصفت مث الامجإ دانسإلا ءاج ذإ ،دانسإلا رركت لعافلل َيبم فوذحم لعفب

 لعفلا نإف ،لوعفملل ءانبلاب " ديز برض ض " :لوقن امك ؛يكابلا هيف نيعي مل هنإف &" كبيل " :هلوق

 امأو .هماقم لوعفملا ميقأ و &فذح ولع لعاف نم هل دب الو ،هلعاف ركذي مل لوعفملل يب اذإ

 نأو .ىوقأو دكوأ رركتملا نأ كش الو "عراض هيكبي" يأ "عراض" يفف نييعتلا :يأ ليصفتلا

 دوصقملا وه "ديزي"و ،ةلضف ال ةدمع "ديزي" عوقو كلذ يفو سفنلا يف دكوأ ليصفتلاو لامجإلا
 ريغ ةمعن لوصح اضيأ كلذ يفو ،ةدمع همسا نوك بسانملاف ،هلاوحأ نايب ىف ةيثرملا نأل ؛تاذلاب

 ،بلطلا بعتو راظتنالا ملاب ةبوشم ريغ :ةبقرتملا ريغو ،"عراض" وهو لعافلا ةفرعم يهو ،ةبقرتم
 داتعملا نأل ،يكابلا نييعت يف عمطم ريغ" ديزي كبيل" هلوق نأ كلذو ،َذلأ نوكتف ةضحم ةذل يهف

 نايبب رعشأ لعافلل لعفلا ب اذإو ،ةتبلا نيعي ال وأ ابيرق هدعب لعافلا نيعي نأ لوعفملل ءانبلا ي

 نوك يف ىيناني ةبقرتم ريغ ةمعن لوصح نم تركذ ام :تلق نإو .لعافلا نم دب ال ذإ لعافلا

 نابصلا لاق امك :تلق ،(لوطألا) يف نيدلا ماصع لاق امك ،ردقم لاؤس باوج يف عراض

 ةمعنلا تلعج فيك :تلق نإو .اقلطم ال "ديزت كبيل" يعأ ىلوألا ةلمحلا يف ةبقرتم ريغ :دارملا

 الب قاسنملا نم عأ بلطلا دعب قاسنملا نأ نم ررقت ام عم ذاذتلالا يف مظعأ بعت الب ةلصاحلا

 دقف ،ةمحازم الو هتظحالمو هرابتعاو ملكتلل دصق ضعب ىلع اهضعب حجري تكنلا :تلق ؟ بعت

 ءافش ثيح نم هبلط دعب ءيشلا لين :ةيدلا نأ ىفخي الو .رخآلا يي حجري مل ام مالك يف حجري

 ملأب اهقبس مدع ثيح نم ةبقرتملا ريغ ةمعنلا :ةيدلاو ،راظتنالا ملأو بلطلا بعت نم سفنلا

 هنأ ىلع هب " عراض" عفرو لعافلل "كيي "ءانبب " عراض ديزي كبيل " :لاق ولو ،اهراظتنا
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 ،ليصفتلاو لامجإلاو دانسإلا رركت هانركذ ام لصحي مل لوعفم هنأ ىلع "ديزي" بصنو ،لعافلا

 _ ملعأ هللاو - ةبقرتم ريغ ةمعن لصحت مل و ،تاذلاب مالكلا يف دارملا هنأ عم ةلضف" ديزي "ناكو

 . ملعأ هللاو .لصألا وه يذلا ركذلا نم ماقملا يف قحأ ةيدمعلا لوصحو كلذ لوصحو

 دنسملا ركذ باب
 لدت ةنيرق تدجو ولو هنع لودعلل ىضتقملا مدع عم لصألا ركذلا نوكل [دنسملا] ركذي

 ركذو .ركذلا بَجَو نكت مل نإو ،ركذلا حَّجرتي هنإف ةّيفخ تناك ول اميسالو ‘فذح ول هيلع

 ةنيرقلا دوجو نإف ةنيرقلا ىلع ليوعتلا فعضل :ليقف "`‘«مميلَعلا يزعلا هقلخ » ىلاعت هلوق ين
 نأ ىلع ءانب اطايتحا لّوعي مل نإو فذح اهتلالد ىلع لّوع نإف هل بجوم ال فذحلل ححصم

 مدع ةلاحو ليوعتلا ةلاح يف مالكلاو بطاخملا دحتا ولو ،ركذ اهنع لفغي ام دض بطاخملا

 وأ لئاسلا نأ اوممهوتي نأ زاج _مهرفكل داقتعالا ءايبغأ اوناك امل نولوئسملا نوبطاخملاو ليوعتلا

 ريرقتلا مهدصقل امات باوجلاب اوتأف لفغ نم ةلزنم هولزن وأ لفغي هعامسإ دصقي نت هعم نم
 باوخلا مهنع ركذف كلذك سيل لئاسلا ناك ولو دسافلا مهمعزب ليوعلا فعض هلصأ يذلا

 ىلاعت هلوق يف فذحو انه هيلإ دنسملا ركذ لاؤسلاو ،ةرواحملا دنع مهل رطخي دق ام رابتعاب افلتخم

 . ةنيرق امهيف لاؤسلاو "٠ث« هللا وقل »
 ؟مكێبن نم :لاق نم باوج يف " انيبن دمحم " :كلوق وحن عماسلا ةوابغل اضيأ دنسملا ركذيو

 نإو .ثودحلا ديفيف العف هنوك وأ ‘توبنلا هيلإ دنسملا عم ديفيف امسا هنوك نّيعتيل دنسملا ركذيو

 فوذحملا نّيعت فذحلا ةنيرق نأل ةنيرقلا ىلع ليوعتلا فعضل طايتحالل ركذلا يف لخاد اذه :تلق

 نأ يفكي لب مسا وأ لعف ةفوذحملا نإ ةنيرقلا نيعت نأ مزلي ال :تلق ،العف وأ امسا هنوك نيعتيف

 .نيعت ركذ اذإف ؛العف وأ امسا هنوك لامتحا عم اذك ةدام نم فوذحملا نأ ىلع لدت ةنيرقلا نوكت

 « ميلعلا زيرعلا هقلح نلوقي ضرألاو تاومسلا ق نم مهس نيكو » ةميركلا ةيآلا- ٩ نم ءزج فرحلا 34
 نوعذت ام متأرق لق هللا َنْلوَقَيَل ضرالاو تاّواَمَسلا َقَلَح نَم ْمُهَتلاَس نئلو » ةميركلا ةيآلا ٢٨ نم ءزج رمزلا _ 5

 هيع هللا يبنسح لق هتمخَر ثتاكسُمُم م لَه ةَمْخَري ينارأ وأ هرض تاقشاك نه لم ضب ةللا ينارأ نإ هللا نود نم

 َ « ةرثكوتملا لكوتي
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 كلذ يف لخدي امنإو ،تباث وأ تبث ريدقت لمتحا "رادلا يف ديز" وحن يف ركذي مل ان هنأ ىرت الأ
 مقت مل نإو ءامب لمع العف وأ امسا هنوك ىلع ةنيرق تلد اذإو ،لعف وأ مسا هنأ ىلع ةنيرق تلڵد ام

 .فذحلا زجي مل كلذ ىلع ةنيرق

 ةلالد ريغ نم هيلإ دنسملل دنسملا لوصح توبثلا ىلع لدت الثم ةيمسالا ةلمجلا انلوق نيعمو

 نأ وأ ،اضيأ اذه توبنلا نعم لب ‘ثودحلل ضّرعتلا مدع ماودلاب دارملاو نامزلاب هدييقت ىلع

 هنارتقاو هيلإ دنسملل دنسملا لوصح :ددجتلاو ثودحلاب دارملاو ،هماود تباث لك يف لصألا

 .ملعأ هللاو.توبنلل امهنإف ةهبشلا ةفصلاو ليضفتلا مسا كلذ نمو ،نامزلاب

 دنسملا دارفإ باب
 ءاببس هنوك دصقي مل و دانسإلا ريركتب مكحلا يوقت دصقي مل اذإ درفي ،ةلمج ريغ هلعج وهو

 مل و اعيمج امهؤافتنا دارفإلا ببسو ،يّوقتلل اديفم هنوكو ءاّيببس نيرمأ دحأ ةلمج هنوك ببس نإف

 ."مئاق"ل العاف "هوبأ"و "ديز"ل اربخ "مئاق" لعج اذإ "هوبأ مئاق ديز" :كلوق ًييسلا نم اودعي

 هنإ :كلذ يف ليقو ،ةلمج ربخلا نم ناك ام اببس نفلا اذه يف دعي امنإو 3ييس هنآ وحنلا سايقو

 امك _يّوقتلا ديفي الف "مئاق ديز" :وحن ةلمج دنسملا نوكي الف رتتسملا فصولا ريمض امأو 9َييس

 { رتتسملاك زرابلاو." ماق ديز " :وحن لعفلا يف رتتسملا فصولا ريمض نم ابيرق ناك ولو ۔_رم

 ريمض الو 3" ديز"ل (وه) ةرو ، "ورمع"ل همركم (ءاه) ةرب وه "همركم ورمع ديز" :وحن

 كلذب ربخأ اذإ وقت ضعب نع زرابلاو رتتسمللا فصولا عوفرم ولخي الف كلذ عمو ،"مركم" يف
 يف نأشلا ريمض سفن اهنأل يّوقتلا ديفت الف نأشلا ريمض نع امي ربخملا ةلمحلا امأو ڵ،فصولا

 هب طبرت مل ريمضلا عم يق امنوكلو ، مكحلا ًوقتي ملف ،امب دانسإلا رركتي ملف ،درفملا ةلزنمب عملا
 اهظفل امي دارملا ةلمجلا امأو نيعملا يف لدتبملا سفن تناك ةلمج لك اذكو ، هب طبري ال ءيشلا نأل

 . "ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةنحلا زونك ضعب" : وحن { درفم مسا يهف

 " ديز" نإف ،نيعم هيلإ دنسملا داحتا عم دانسإلا رركتب هدمكأت حالطصالا يف مكحلا يوقتو

 لجر "و " كتجاح يف تيعس انأ " :وحن تلق نإو .ةدحاو تاذل "ماق ديز" يف "هريمض"و

 ديفي لب ،َييسلا ريغو درفملا ريغ نم هنأ عم يّوقتلا ديفي ال " اذه تلعف انأ ام "و "ننءاج
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 .هيف دانسإلا رركت ةرورض ضرعلاب يّوقتلا ديفيو ‘تاذلاب صيصختلا ديفي :تلق صيصختلا

 "`' هاقلا دبع نإو 5 "يكاكسلا دنع يّوقتلاو صيصختلل " اذه تلعف انأ ام " :وحن نأ مدقتو

 لجر" : وحن نأو ©،كصيصحتلل الإ نوكي ال يفنلا فرح يلوو مدقت اذإ هيلإ دنسملا نأ ىري

 :ليق دقو . يكاكسلا دنع صيصختلل الإ سيل هنأو 3 هدنع يّرقتلاو صيصختلا لمتحي "ينءاج
 .يَوقتلا لصح دانسإلا رركت املك هنأ ال دانسإلا رّركتب الإ يّوقتلا لصحي ال نأ بجاولا نإ
 مئاق ديز ءاج"ك ةلمج وأ ادرفم هبحاص ريغ ىلع يراجلا تعنلا ىلع وحنلا يف قلطي ييسلاو

 ةلصلاو " هاوبأ مئاق ديز ":وحن ،ربخلاو"هوبأ ابكار ديز ءاج " :وحن ،لاحلا هيلع تسق يإو " هاوبأ

 َييسلا فالخ يقيقحلا تعنلاو .ةيببس ةلصو ،ييس ربخو ،ييس لاح لوقأف " هوبأ ماق " :وحن

 دنسملا يمسي يكاكسلا ناكو ،تاّيببس ريغ نك اذإ تايقيقح ةلصلاو ربخلاو لاحلا انأ يمتسا اذكف

 الإ ،همالك ىلع عالطالا لبق سايقلاب هلوقأ تنك ام قبط ىلع ايببس كلذ لثم يف ةلمج ناك اذإ
 ديز ءاج"و "ماق ديز" و "ماق يذلا ءاج"و "ماق لجر ءاجك" ءايلعف ييسلا فالخ يمسي هنأ

 .كلذ يف ايلعف ادنسم يقيقحلا دنسملا يمسي اذكو "حرفب

 هوبأ ديز" :وحن العف اهيف ربخلا نوكي ةيمسا ةلمج :ماسقأ ةعبرأ يسلا هيلإ دنسملا نأ ملعاو

 :وحن 3ادماج امساو" دوجوم وأ "قلطنم هوبأ ديز" :وحن اافصو وأ "محر هوبأ ديز" وأ "قلطنا
 "هوبأ محر" وأ "هوبأ قلطنا ديز" :وحن رهاظ اهيف لعفلا عوفرم ةيلعف ةلمج وأ "ورمع هوخأ ديز"

 تبرض ديز"و "هب تررم ديز" :وحن امأو .يتم حيحصت ةدايزب يكاكسلا مالك هديفي ام اذه

 ءهدنع يلعفلا يف لخاد ريغ هنأ امك ،َييسلا دنسملا يف لخاد ريغف "هتبرض ديز" و "هراد يف ارمع

 اراهظتساو يكاكسلا ىلع ةدايز اّيببس هدع "`دعسلا تيأر مث ،ييسلا يف لخدي قيقحتلاب نكلو

 .ملعأ هللاو .هيلع هب
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 ٨٠٧٩ زاجعإلا لئالد رظني-
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 لعف مسا وأ العف دنسملا نوك باب
 ةدافإ عم هجو رصخأ ىلع يتآلا وأ رضاحلا وأ يضاملا نامزلاب ةبسنلا وأ ليق هثَدَح دييقتل

 "هص"و "يو"و " تاهيه"و "ديور"ك لعفلا مسا لعفلا لثمو ،اضيأ هجو رصخأ ىلع ددجتلا
 ةطساوب هيلع لدي لعفل مساو ،نّمضت ةلالد ةنيرق الب هتئيمب نامزلا دازي لعفلا نكل ،"لازن"و

 امازتلا هيلع لدت :ليق نإو .نامزلا ىلع ةفصلا ةلالد ىلع مالكلا مدقتو ،لعفلا ظفل ىلع هتلالد

 وأ سمأ وأ نآلا مئاق"ك ةنيرقب هيلع احيرص لديو نمضت ةلالد ةقيقح رضاحلا ثدحلا ىلعو

 مسا اتأو ،"موي"ك نامزلل امسا عضو ذإ هرهوجب نامزلا ىلع لديف نامزلا مسا اّمأو ."ادغ

 ثدحلا ىلع برضلا نامز :يأ "برضم"ك نامزلا ىلع هتئيم يدنع لديف ّيميملا نامزلا
 هؤازجأ عمتجت ال ضرع هنإف ،لئاز لب تباث ريغ رادقم نامزلا نأل ؛نامزلل مزال دتجتلاو ،هرهوجب

 لعفلا لولدم نم وه يذلا ددجتلاو ائيشف ائيش يضقتلا وه نامزلل مزاللا ددجتلاو \دوجولا يف

 نم سيلف ىرخأ دعب ةرم ءيشلا عوقو نعم دتجتلا امأو نكي مل نإ دعب ءيشلا لوصح وه

 يلصي نمؤملا"و "برشيو لكأي ناويحلا" :وحن 3ماقملا ةطساوب عراضملاب صتخي لب لعفلا عضو
 هجو رصخأب دييقتلاو ددجتلا تدق امنإو ،اذكهو ىرخأ دعب ةرم لكأي هنأ :دارملا نإف "موصيو

 :تلق نإو .راصتخا ةنيرق الب امهيلع لعفلا ةلالدف كةنيرقب مسالاب نانكمي دييقتلاو ددجتلا نأل

 الامجإ امهدحأ ىلع لد ولو امهدحأ نيعت ةنيرقل جاتحي لابقتسالاو لاحلل عضو :انلق اذإ عراضملا

 نإو .رَّرقتلا ديزمل ةدئاف جردتلاو ،نييعتلل اهدعب جردتيو لامجإلا ةلالد يفكت :تلق.عضولاب

 يف تسيل :تلق .هجو رصخأ ىلع اضيأ يهف ةيلقع مسالا يف نامزلا ةنيرق نوكت دق :تلق

 فاك ظفللا نإف عضولا ةلالد فالخب اهعم الامعتسا دشأ لعفلا نأل عضولا ةلالدك راصتخالا

 تنأ يذلا كنامز لبق يذلا نامزلا هنأب يضاملا نامزلا اوفرعو .هقلتو لقعلا روضح درجمب اهيف

 رخاوأ نم ءازجأ هنأب لاحلاو رضاحلا نامزلا دعب هدوجو بقرتي يذلا نامزلا هنأب لبقتسملاو ،هيف

 ةرابعلا هذه نأ عم ؟كنامز لبق تلق فيك :تلق نإو .ةلصتم ةبقاعتم لبقتسملا لئاوأو يضاملا

 :تلق ذإ انامز هيف تلعج دقو نامز وه "لبق" نأل رخآ نامزل افرظ نامزلا نوكي نأ ديفت

 نامزلل انيع "لبق" تلعج نإو رخآ نامز نامزلل نوكي نأ مزلف "كنامز لبق يذلا نامزلا"

 نامزلا :ليق هنأك ،قباس نيعم لبق ظفل نمض :تلق .هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزل هلبق هنإ تلق يذلا
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 :لوقت ؛ضعبلل َلكلا ةيفرظ نم عنام ال هنأ وه ناث باوج انل اضيأو ،كنامز قباس وه يذلا

 الو ،هضعب تربتعا اذإ رضاحلا نامزلا ىلع قباسلا نامزلا نإف "عوبسأ يف موي" وأ "ةنس يف رهش"

 تربتعا دقف " ديز ماق " :تلق اذإف ؛َلك يف ارومغم اضعب هتدجو هرابتعا نم تارابعلا يق ب

 ةنمزألل ال وأ (هللا هقلخ يذلا نامزلا) يضاملا نامزلا عيمج ديرت تسلو ،قباسلا نامزلا نم اضعب

 نم نامزألا نم قلخ ام عيمج تدرأ ول معن .ديز رمع نم اضعب لب ءامهنيب امو كلاحب لصتا امو
 باوج انلو .عيمجلا كلذ انه دارمب سيلو لوألا لب يناثلا باوخلا حصي مل كتقو ىلإ اهلوأ

 عم ،اهيف رخآ نامز رابتعاب اهيف لبق ةيفرظف ةينامز ال ةيتاذ نامزلا ءازجأ يف ةلبقلا نأ وه :ثلاث

 لاكشإلا لحني هيلإ مهرظن مدعبو فرعلاو ةغللا لهأ هيلإ رظني ال -فسلف قيقدت لاؤسلا نأ

 نيع ناك نإف ،لبقتسم نامز ىلع لدي "بقرتي" نأ لاكشإلا هجوو ،"بقرتي" انلوق ىلع دراولا

 نامز نامزلل نوكي نأ مزل هريغ ناك نإو هسفنب ءيشلا فيرعت مزل لبقتسملا وهو فرعملا نامزلا

 يذلا كنامز ديعب لبقتسملا نامزلا لوصح مدع يضتقي لابقتسالا يف "بقرتلا" نوك نأو رخآ

 ريدقت ىلع نيضيقنلا عامتجا مزليف هدعب هلوصح يضتقي نامزلا اذه دعب هنوكو ،هيف تنأ

 يف لبقتسملا ركذ دقو ،لبقتسملا فيرعت يف لاحلا ركذ مزل لاحلا ىلع بقرتي تلمح نإو ،امهرياغت

 نإورخآلا يف لك ربتعا وأ نافيرعتلا عمج اذإ اذهو ،رخآلا ىلع َلك فقوت مزليف لاحلا فيرعت

 لك نإف اضيأ انه يناثلا باوخلا لثم نكميو .لاكشإلا نكي مل ركذ ام ريغب لابقتسالا وأ ،©فرع

 تاذلاب دارم فيرعتلا يف وهو نامزلا يف لعف "بقرتلا" اضيأو {هيقاب يف رومغم لبقتسملا نم ءزج

 .ةلجعب يل حال اذك ضرعلاب هنامزو

 فيراعتلا يف ةذوخأملا لاعفألا ديسلا لوقب هعفد ذإ ڵ\بساني ام هلل دمحلاو نابصلل تيأر مث

 "`"ناونشلا ةمالعلا طخب ديفي ام ىأر ديسلا لوقب هعفد امدعب هنإ اضيأ لاقو ،نامزلا نع ةدّرجب

 الو نامزلا العو زع هللا قلخ مث ، نامز ال ناك هنأ ملعاو _ دمحلا هللف _ لاق مساق نبا نع

 امهيف نم الو امه ناينفي ال رانلاو ةنجلاو ةرخآلا نامزب لصتم ايندلا نامزف ،ءاهتنا الب ددجتي لازي

 اجراخ اضيأ نكي مل ةرخآلا نم الو ايندلا نم سيل ثعبلاو قلخلا ءانف نيب ام لاق نم :لاق ولو 3
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 شاورحو حورش هل ه ٩ ١.١ ةنس ىفوتملا يناونشلا يلع نب رمع نيدلا باهش نب ليعامسإ نب 2 وبأ .وه -

 ٧٩:١ يّبحملل رثألا ةصالخو :٦ ٢ييلكرزلل مالعألا رظني ."رطقلا " و "روذشلا " و " ةيمورجألا حرش " لثم
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 دنع نامزلا هللا قلخيف ،اضيأ رخآلا قلخلا ءانف عم نامزلا ءانفإ ءاش هللا ناك نإ الإ ،نامزلا نع

 ءانفب ليق نإ آلإ ،هيف هعوقو بقرتي ام فلختي دق يذلا امنإو هدوجو نم ب الو ©بقرتملا ثعبلا

 .نامز ىقبي الو ،هلعف لبق ةعاسلا موقت دقف لعفأ :لاقي دق ذئنيحف ،قلخلا ءانف عم نامزلا

 لهو ؟لابخحلا ءانف نم دب الو تاقولخملا عيمج وأ ةكئالملاو ناويحلا فت له فلتخا دقو

 :نابصلا هرقأو مساق نبا لاق ،موهوم رمأ نوملكتملا لاقو ءامكحلا لاق هبو ؟دوجوم رمأ نامزلا

 نم مك ۔ليق ام _ عفدني ةيانعلا هذمي هنأو ،بقرتي نأ هنأش نم هنأ هدوجو بقرتي مهلوق نم دارملا)
 .ها ( البقتسم نوكي اذه عم هدوجو بقرتي الو ،عيش

 لاقي ال هل ابقرتم نكت مل ام هطارتشا ىلعف نكمي ثيحب دمعلا لعفلا طرش نم له فلتخاو

 لاقي همدع ىلع وأ ازاجم الإ اهرسكب هل لبقتسم كنإ وأ 3( اهرسك وأ ءابلا حتفب ) لبقتسم هنإ

 امبو ،(رسكتو حتفت) لبقتسملا يف (ءابلاب) كلبقتسا دقف هلبقتسم ام لك :مهلوق هيلع ينبو ،كلذ

 ءاهتنا يف ميقتسي ال روكذملا لاحلا فيرعت نإ :ليق ام عفدني ىمهانتي ال نامزلا نأ نم كل تررق

 نم ءازجأ لاقي نأ نع الضف ،مدقتم ذئنيح نامز ال هنأل نامزلا ءادتبا يف ميقتسي ال معن ،نامزلا

 .يضاملا لئاوأ

 " جحي ديز "و " يلصي ديز " :كلوقك كةغللاو وحنلا يف ربتعملا وه ركذ امب لاحلا فيرعتو
 امأو .لوطي ةراتو ماعلا رصقي ةراتف ،غارفلا لبقو جحلا وأ ةالصلا يف لوخدلا دعب كلذ تلق اذإ

 ءيشلا عوقو وه يذلا ددجتلاو .أرجتي ال يذلا نامزلا وهف قييضتلا ىلع يبملا يقيقحلا لاحلا

 يلصي ديز " :كلوق يف رم امك ۔ يلاح ليلد هل لدي لب ،لعفلا عضو نم سيل ىرخأ دعب ةّرم

 [ لماكلا نم ] :[ يربنعلا ] ميمت نب فيرط لوق يف "لك" ظفلك يلاقم وأ هوحنو " موصيو

 ١٠" مئسَوتي مهلوسر لا اوع ةليبق ظاكع تَةَرَو املك وأ
 وهو يلاح ليلدب رّركتلا ىلع لدب "مّسوتي" امأو "قلعتم هل فرظ لك نأل رّركتلل "اوثعي"ف

 هضعب سّرفتي مث يهجو ضعب سّرفتي :يأ ،ائيشف ائيش يهجو سّرفت هنع ردصي :يأ ؛ماقملا

 هنع ردصي ) :دعسلا لوق نع تلدع كلذلو "لإ" هلوقل "يهجو" :تلق امنإو .اذكهو .رخآلا
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 مّسوتلا ثودح ىلع لديل عضو امنإو "'"(ةظحلف ةظحلو ائيشف ائيش اهلّمأتو هوجولا سّرفت
 فوطعم ىلع ةلخاد وأ 0 هلبق تيبلا يف هلبق ام ىلع ةفطاعلا (واولا) دعب انن (ةزمهلا)و ،اقلطم

 قوسب "تدرو" لوعفم - (نيعلا مضب) - "ظاكع"و اوثعبو اورضحأ :يأ {“ك فوذحم هيلع
 برعلا عمتجت هنم اموي نيرشع مامت ىلإ ةجحلا يذ لالهإ دنع فئاطلاو ةكم نيب ءارحصب

 .هتنج مظعل هيلإ رظني نم نوثعبي مهنأ :"خلا ... اوثعب" هلوقب هدارمو ،نورخافتي :يأ نوظكاعتيو

 حدم اذهو ؛يهجو نومتسوتي اوعاج ظاكع اودرو اذإف {ةيانج ةليبق لك ىلع يل نأ :هانعم ليقو

 لك ىلع سيئرلا هنأل ،هترضحب الإ مهرخف ممتي ال هنأل هيلإ نونعي ليقو .برعلا نم ءيرجلل
 .ملعأ هللاو .كلذب رهش يذلا موقلا رمأب مّيقلا فيرعلاو فينم دُْجَم لك ىلع يضاقلاو فيرش

 كلذو ثودحلل ضرعت ريغ نم هيلإ دنسملل دنسملا ققحت وهو توبثلا ةدافإل امسا نوكي

 :ماودلا تباثلا يف لصألا نأ ديرأ نإ ماودلا :لوقأو {ماودلاو توبثلل لاقيو ،عضولا بسحب

 لاح لك ىلع ىلوألاو فيعض كلذف اديكأت توبثلا هب ديرأ نإو جراخ نم لب عضولاب سيلف

 قلعتت ضارغأل ماودلاو توبثلا دصقي امنإو عضولاب سيل هنأ ىلع هبنيو ركذي نأ الإ إمعن هكرت
 مئاد لك ماودلاو توبنلاو ،ماودلاو توبثلا بساني امت هوحنو ةغلابملاو حدملا ماقم يف امك كلذب

 كلذ لاثمو ،اعم اركذ اذإ ماودلا ىلع توبثلا ميدقت نسحي كلذلو ،مئاد تباثلا ضعبو تباث

 [طيسبلا نم] :[مركلاو غلاب حدمتي ةيؤج نب رضنلا لوق يأ] هلوق
 ٥ و م م م ّ ّ

 قبَتسَت تاريخلا قرط ىلإ تلظ اتنمهاَرَد اموي تعمتجا اذإ انإ
 ٢ ٣١ . آ ه َ ٥ و ا ّ ا ۔ و 1 ٠ 7 اَتَنَرُص بو ه. ۔ ا مهردلا أي ل

 ةفصلا نأ روهشملاو .سانلا ىلع هب دوجن ،امئاد مهرآلل مزال ةَّرصلا نم قالطنالا نأ نعي

 .توبثلا لباقم ثودحلاو .ليضفت مسا وأ ةهبشم ةفص نكت مل اذإ ددجتلاو ثودحلا ىلع لدت

 ١٩٤:١ لوطملا 311
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 مهردلا ) ةرابع يكبسلل حارفألا سورع يف تدروو ٥:٤ ١٧٢ يقوزرملا حرشب ةسامحلا رظنيو ٥٢٧. زارطلا رظني -

 (انترص ) ضوع ( اّتقرخ ) ةملك زاجعإلا لئالد ف تدروو &( بورضملا مهردلا)ضوع ( حابصلا
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 "'"رهاقلا دبع لاق كلذلو عضولاب ال جراخ نم ثودحلا ىلع ةفصلا ةلالد نإ :لاقي دقو

 الف ، ثودحو دحجت ءاضتقا ريغ نم ءيشل ءيش هب تبثي نأ ىلع مسالا عوضوم :[يناجرجلا]

 ليوط"ك ةهبشملا ةفصلا يف امك هل العف قالطنالا تابثإ نم رثكأل " قلطنم ديز " يف ضرعت

 ثودحلا ىلع نآلدي الو توبنلل ناعوضوم ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلاف هيلعو . "ريصقو
 وحنو ،ب الو اثداح قولخملا نوكك ؛اممب هل قلعت ال اضحم اجراخ آلإ ةطساوب الو امهسفنأب

 ءال ناحولي ةطساوب هيلع نآلدي لب اعضو دةجتلا ىلع نآلدي الف تافصلا نم امهريغ امأو ،كلذ

 ىلع لوعفم " ةَّرصلا "و لعاف " مهردلا "و.ىلاعت هللا ءاش نإ يريغل قيقحتلا اذه ىرت الو

 نم ةفلألا مدع نوكي نأ ثيح نم حجرو سكعلا زاجو ،لعافلا مدقت لصألا نأل ؛روهشملا

 نيبو هنيب ةكرتشم اهنأ ىلإ حوليل هعم نمو ملكتملا ريمضل " ةرصلا " فاضأو ."هترص " بناج

 ةلمحو ،توبنلل " قلطنم "و ،ددجتلل " رمي "و ‘هدوج طرفل اقيقحت ةدحو هل تناك ولو ،سانلا
 " حلا ...فلأي ال" :هلوق ذإ ؛نسح ليمكت "اهيلع رمي نكل ":هلوق يفو ،ةمئاد لاح " قلطنم وه"

 زرتحاو ،ءاطعإلل هجرخيو اهلخدي هنأو ،هديب لاملا لوصح مدعل الصأ مهرد اهلخدي ال هنأ لمتحي

 .ملعأ هللاو .هكسمي الو كلمي هنأ مهفاف "رمي نكل" :هلوقب لّوألا نع

 هوحنو لوعفم نم ةلضفب دنسملا دييقت باب
 تعنلا و هيلا فاضملاو ىنتتسملاو زييمتلاو لاحلاك

 ىثتسملا برعأ امنإو ،ثتسملا عم هنم نيثتسملا وهو ههبش وأ لعفلا هيلإ دنسأ يذلا يضرلا لاق
 تالضفلا زّيح يف هدعب راص ىنثتسملاو مظعألا ءزخلا هنأل ثتسملا نود دنسملا هيضتقي امب هنم

 نم نثتسملا نأ ليق ام عفدناو ،لعفلا ديق هنوك رهظ اذمبو :ميكحلا دبع لاق .(بصنلاب) برعأف

 .هب لعفلا دييقتل نعم الف امهريغ وأ لوعفملا وأ لعافلا ةّمتت نم وهف هنم نثتسملا ةمتت
 املك مكحلا نإف ،وبريو مكحلا امب ىوقي ةدايز ةدئافلا ةدايزل ركذ امب دنسملا ديفي هنأ ملعاو

 ىلإ ةبسنلاب ةدافإ داز ادعب داز املكو كلابلاب روطخ ةلقب نهذلا نع ادعب داز اصوصخ دادزا

 يف اذك ةنس ةاروتلا ظفح نالف نب نالف" دوجوم ام ءيش :انلوق ىلإ رظنلاب رهظي امك ،عماسلا
 س

 لمتعت ىلع هلمعت فقتوتي يدعتملا لعفلا نأل هب لوعفملا يف لكشي اذه :تلق نإو ." اذك دلب
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 لعفلا كلذ لمعت نإف لعافلا نيبو هنيب قّرف نإو اهتيبرتل ال ةدئافلا لصأل هب دييقتلاف ،هب لوعفلل
 لكل لوعفم ام لوعفم لقعت ىلع هلمعت فقوتي يعتملا لعفلا :تلق .لعافلا لقعت ىلع فقوتي
 ربتعا هنأل هصوصخ لقعت يضتقي لعفلا لقعت نإف لعافلا فالخب صوصخملا لقعت ىلع ال دحأ
 ناديفي ال ةدكؤملا لاحلاو دكؤملا قلطملا لوعفملا :تلق نإو .صاخلا لعافلا ىلإ ةبسنلا هموهفم يف

 ؛ةقيقحلا سفن دافأ الثم دكؤملا ردصملاو ،زاجلاو ةقيقحلا لمتحي الثم لعفلا :تلق 5ةدئافلا ةدايز

 لوعفملا تاهبشم نم ناك ربخ :تلق نإو .مكحلا ىوقي امبو ةلمتحم انوك دعب اهنييعت ةدئافلاف

 وه "اقلطنم ديز ناك" :وحن يف ديفملا :تلق ،هنودب ةدئافلا مدعل ةدئافلا كرتل سيل هب دييقتلاو

 نامز ىلع ةلالدلل ةبسنلل وأ هل ديق "ناك" ظفلو ،دنسملا سفن وه "اقلطنم" نأل ؛ناك ال قلطنم

 نامزلا يف قلطنم ديز" :تلق كنأك يضاملا ينامزلا فرظلاب دييقتلاك امب دييقتلاف ؛ةبسنلا

 فرظلا امب قلعتي الو ءال ردصم الو \ٹدحلا ىلع لدت ال ةصقانلا "ناك" نأ ىلع اذهو ."يضاملا

 امب قلعتتو ردصم اهلو ثدحلا ىلع اهتلالد نم يضرلا راتخم ىلع اّمأو.ديسلا لوق وهو ،رورجملاو
 "اقلطنم هدعب" :كلوقو ،ديزل ءيش لصح "ديز ناك" نيعم نإ تتح دنسملا يهف فورظلا

 ردصملل ةلالد الو ،هيف اهتطسبو وحنلا يف ناروهشم نالوقلاو .مهبملا ءيشلا كلذل نيبتو ليصفت

 يف عباوت ردصملاو يهو ‘فاصوألا ىلع مالكلا رمو ،امارتلا اهيلع لدي امنإو ،ةبسنلا نامز ىلع

 ةبسنلا دّيفت لب ،©فاصوألا يف رم ام ىلع اديق نوكي انامز ديفت الف ،ةبسنلا نامز ىلع ةلالدلا
 وأ دنسملل ديق "ناك" ظفل :تلق امنإو ،اهديفت له ةصقانلا "ناك" ردصم يف فالخلا ىلع

 . ملعأ هللاو .رخآلا دييقت ىلإ لوؤي لك دييقت نأل ؛اهلثم لاعفألا نم اهريغو ةبسنلل

 دنسملا دييقت كرت باب
 "رهظ لازغ" :وحن ةصرفلا ءاضقنا فوخل رمألا سفن يف دويقلا نم هل امب هدييقت كرتي

 اضيأ كرتيو ‘كلذ وحن وأ هلوعفم وأ هناكم وأ لعفلا نامز ىلع نورضاحلا علطي ال نأ ةدارإلو

 . ملعأ هللاو .رمألا سفن يف ديقلا نم هل امب ملعلا مدعل

 طرشلاب مكحلا دييقت باب
 لوصح قيلعت رابتعال هب دّيقي "مقأ تمق نإ"و "تمق نإ موقأ"و "تمق نإ مئاق ديز" وحن
 ،عطقلا عم لابقتسالا يف "اماق ول" يف امك يضاملا يف امإ ىرخأ نومضم لوصحب ةلمج نومضم
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 اذإف ؛تاودألا كلت يناعم نم هبساني ام ماقم لك يق ربتعيف ،نإ يف امك كشلا عم وأ ،اذإ يف امك

 تددزا يننتئج املك" :كلذل ايفن تلق تللم كيلإ ءيجملا رركت اذإ هنأ الثم دقتعي بطاخملا ناك

 :تلق الثم ديز دنع اماعط فداصي ال اذك تقو يف يئاحجلا نأ دقتعي ناك اذإ اذكو "ابح كيف

 امنيأ ":تلق الثم دجسملاب الإ هسلاحت ال كنأ دقتعي وأ "اماعط هدنع تدجو اديز تئج نيم"

 ."كعم سلجأ سلجت
 "اذك ناك اذك ناك املك" :قطنملا يفو ءانه اهنمو طرشلا طرشلا تاودأ ناعم بسحب اذكهو

 زاجأ امك ،"تمق نإ موقأ"و "تمق نإ مئاق ديزك" اباوج نفلا يف ىمسي باوجلا ليلدو
 ناك اذإ مدقم باوج نولوقي اذكو ،مدقم باوج :نولوقيف ؛همدقت عم اظفل همزج نويفوكلا

 .مهدنع اذه رهش مدقت ام هيلع لد فوذحم باوجلا :نولوقي نويرصبلاو ،مدقتو همزج رهظي

 ىلع لب ةادألا دعب هلثم ريدقت نسحي ال ذإ ؛باوخلا هنع نغم باوجلا ليلد هنأ ماقملا قيقحتو

 باوج مدقتملا نإ :نفلا اذه يف انلوق ةغالبلا يفاني الو ،هلثم مدقت ىلع قيس مالكلا الو ،ديكاأتلا

 .عملا ىلع ّىبم هنأل

 وأ ءيشل ءيش تابثإ وهو ،مكحلا يهو ةبسنلل ديق طرشلا نأ بابلا ةمجرت نم تملع دقو

 يف هيّجرت وأ هيتمت وأ ءيشلا بلطو _ رم امك ۔ءافتناو توبثب ربعي ضعبو ،ربخلا يف هنع هيفن
 سفنل ديق فرظلا نأل ©فرظلاب دييقتلا لثم طرشلاب دييقتلا سيل :ميكحلا دبع لاق ،ءاشنإلا

 :انلوقف ،هيلإ دنسملل تباث ناكملاو نامزلاب ديقملا دنسملاف {ةقلطم يهو ةبسنلا نود دنسملا

 هقدص يف دب الف ملكتملل ةعمخلا موي يف عقاولا برضلا توبثب رابخإ "ةعمجلا موي ديز برضأ"

 ديز برض نإ" :انلوق نعمب دنسملا توبثل ديق وهف طرشلا اّمأو.اعم دّيقملاو ديقملا ققحت نم

 ىلع فقوتي ال هقدصو ،هل ديز برض توبث تقو يف ديزل ملكتملا برض توبثب رابخإلا "هتبرض
 ةلمحلا نومضم :تلق نإو ءاتبثي مل نإو هتوبث تقو يف نوكي نأ ىلع لب ،ربخلاو طرشلا ققحت

 ؟ءاشنإلا يف كلذ نيعم امف ‘طرشلا نومضم لوصحب ءازخلا نومضم لوصح قيلعت ةيطرشلا

 هؤافتنا وأ ءيشل ءيش توبثل نوكي دق لوصحلا : تلق ؟ءازحجلا نود طرشلا يف عنتما فيكو

 ءاشنإلا لولدم وه امث كلذ وحن وأ يتمتلا وأ بلطلا هَّجوتل نوكي دقو ،ربخلا لولدم وه امك هنع
 م

 لصاحف ءاشنإ هنوك عنتما انه نمف ‘قدصلا ضورفملا طرشلا نومضم لوصحب كلذ قلعيف ٠
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 رابخإلا ىعم ال ،هماركإ كنم بلطأ هئيجم قدص ريدقت ىلع يإ "همركأف ديز ءاج نإ" : كلوق

 يَحرتلا وأ يتمتلل وأ بلطللو ربخلا يف ءافتنالا وأ توبثلل ديق طرشلاف ؛هئاشنإ نيعمب لب بلطلاب

 .دنسملل ديق طرشلا نإ :ليق امت ىلوأ كلذو ءاشنإلا يف
 ،هوحنو لوعفملا لثم ،ءازجلا مكحل ديق ةغللاو نايبلاو يياعملاو وحنلا ملع يف طرشلا نأ ملعاو

 ولو هل ديق طرشلا امنإو ،ءازخلا وه مالكلاف "يايإ كئيجب تقو كمركأ يمتئج نإ" :كلوقف
 نإ امأو .ةاحنلا دنع ححصملا وهو ‘هعوفرمو طرشلا لعف ربخلا لعج نإ أدتبم طرشلا ةادأ تناك

 وه ثيح نم ربخلا نأل ،نيتلمحجلا عومجب مالكلاف باوجلا ةلمج وأ باوخلاو طرشلا ةلمج لعج

 نإ" :كلوق يف تقولا دافأ ظفل يأ :تلق نإو ،ىلوأ باب نم هؤزج اذكو ،مالكب سيل ربخ

 نامزو ءازجلل طرشلا تلق "يايإ كئيججب تقو كمركأ" :كلوق ةلزنمب هتلعج تيح "كمركأ ينتئج

 يفو يايإ كئيجب لجأل كمركأ" :نعملاف طرشلا تبث نيح تبني ءازخجلاف ،ةلعلا نامز لولعملا

 ."هنامز

 اًمع باوجلا ةلمج جرخت الو ،"كئيحب ريدقت ىلع كمركأ مركت نإ" :نيدلا ماصع لاقو

 ةيطرشلا ةلمحلاف ارابخإ ناك نإ لب ثةّيئاشنإلاو ةيربخلا نم طرشلاب دييقتلا لبق هيلع تناك

 .هل عبت وهف ءازجلل ديق طرشلا نأ كلذو .ةيتاشنإف ءاشنإ ناك نإو ،ةيربخ

 ةيئاشنإ طرشلا ةلمج نأ عم ربخ "نيبرضت كّئبرض نإأ" :كلوق يف ءازحجلا ةلمج :تلق نإو
 هتجرخأ دقف طرشلا سفن اّمأو {ءازحلا ىلع طلسم نيعملا يف ماهفتسالا :تلق ،ماهفتسالا ةزمه

 لمتحي مل ذإ اضيأ ءاشنإب سيلو ،ءاشنإلا مكح ىلإ الصأ امالك سيل هنل ؛ةيربخلا نع ةادألا

 نع جراخ هتدح ىلع ءازحجلاو طرشلا نم َلك :ةقطانملا تلاقو .لوعفملاك راصف بذكلاو قدصلا

 ،لّوألل يناثلا موزلب هيف موكحملا امهعومجب ربخلا امنإو ،©بذكلاو قدصلا لمتحي مل ذإ ؛ةّيربخلا

 دوجو موزلب مكحلا ةقطانملا رابتعاب "دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك" :انلوق موهفمف

 هموهفمو راهنلا دوجو موزل هب موكحملاو سمشلا عولط هيلع موكحملاف ؛سمشلا عولطل راهنلا

 عولط تاقوأ نم تقو لك يق راهنلا دوجوب مكحلا نيتنايبلاو نييتاعملاو نييوغللاو ةاحنلا رابتعاب
 :اولاق ةقطانملا نأ فالتخالا لصاحو .دوجولا وه هب موكحملاو ،راهنلا وه هيلع موكحملاف سمشلا
 ةغللا لهأو ةاحنلاو يشل ءيش موزلب مكحلا اهانعم برعلا لامعتسا يف ةعقاولا ةيطرشلا ةلمجلا
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 سيلو &،عابتالاب ىلوأ وهو طرشلا توبث ريدقت ىلع ءازحلا توبث اهانعم :نولوقي نايبلاو يناعملاو

 موهفم نايب ددصب مهنإ :لاقي ام ةري ح ىنعملا اذمب طرشلا اوعضو ةقطانملا نأ كلذ ىنعم
 ضعبب ءازجلل صصخم مهعم نمو ةاحنلا دنع طرشلاو .كلذ نولوقي فيكف ‘تالامعتسملا اياضقلا

 هيلإو ،ةيبهولا ةيضابإلا رشعم هيلإ انبهذ امك ةفلاخم موهفم هموهفم دييقتلا نوكيف ‘تاريدقتلا

 ال ةّيلمجلا ةيضقلا ءزج ةلزنمب ءازحجلاو طرشلا نم دحاو لك ةقطانملا دنعو .مهريغو ةيعفاشلا بهذ

 موهفم روصتي الف ‘تاريدقتلا ضعبب ءازجلل اصصخم طرشلا نوكي الف ،الصأ مكحلا ديفي

 .ةيفنحلا بهذم وه امك هنع تكاس لب ةفلاخملا

 لوصح ىلع ءازجلا ةلمج نومضم لوصح قيلعت وهو لابقتسالا يف طرشلل "اذإ"و "نإ"و
 اهلثمو «اتابثإ وأ ايفن طرشلا عوقوب مزحلا مدع "نإ" لصأو .لابقتسالا يف طرشلا ةلمج نومضم

 نظ امأ ،همدعب مزحلاو هتظو همهوتو عوقولا يف كشلاب تاقداص نك اذإ آلإ اهلك طرشلا تاودأ

 3اهل عضوم اعم امه ليقف مهوتلاو كشلا امأو لصألا يف اهل اعقوم سيلف همدعب مزحلاو ع وقولا

 ال امث " اذك لعفأ ديز تام نإ " :كلوق وحن امأو ،نونظملا ىلع لخدت :ليقو طقف كشلا :ليقو

 الو ،هيلع "نإ" لوخد نسحتسا مولعم ريغ ناك ان الثم توملا تقو نإ ههجوف ،هعوقو نم ب

 ليوأتلا نم برض ىلع وأ ،هريغ نع اهركذ نإ الإ مزجا مدعل اموكل ىلاعت هللا مالك يف "نإ" عقت

 : خ ىلاعت هلوق هر هريغ نع اهركذ لاثم . هريغ يف زاجب مزحلا مدع يق ةقيقح يهو ،زاحاو

 "'٨چ هديك ينع فرصت انإو )» فسوي نع هلوقو كديعأ وأ "اخيلز" هتلاق "'‘4«َعفي

 . ٦" هل خأ قرس ذَقق قرنسي نإ هتوحإ

 قوسو طرشلا عوقوب مزاحلا ريغ بطاخملا لاح ىلإ رظنلا زاجلاو ليوأتلا برض لاثمو

 هنهذ يف عقاولا لمحلا ليصفتل امإ لمعتست امك كلذو ،هيضتقت ةتكنل كوكشملا قاسم مولعملا

 ةت عو َمصغتساَق هسفن نع هتدوار دقلو هيف ينمل يذلا َركلَذَق تلاق » ةميركلا ةيآل ٢ نم ءزج فسوي-4!3

 « َنيرغاَّصلا نم نوكيلو ٌمرتَحْسيَل ةرمآ امم ْلَعَفَي

 نهديك ينع فرصت انو هلإ ينئوُعذَي اًمم يلإ ُبَحأ نْجُسلا بَر لاق » ةميركلا ةيآلا ح نم ءزج فسوي _ 5

 ؟نيلهاَحلا نم نكأو نيلب بأ
 متو هسفن يف فُسوُئ امساق لبق نم هل غأ قرس ذقَق قرسي نإ اولاق ف ةميركلا ةيآلا 7٧ نم ءزج فسوي 6
 «نوفصت امب ملعأ هللاو ائاكَم رش منأ َلاَق ْمُهَل امدن

 ٢٦٢٤



 ردقم اقلطم طرشلا نأل ؛هداقتعا بسحب لبقتسملا يف اتابثإ وأ ايفن طرشلا عوقوب مزحلا لصأو

 يف مدعلا ىلع مدقي دوجولاو ؛يدوجو " اذإ "لصأو .يمدع نإ لصاف لبقتسملا يف عوقولا

 ىلع مدعلا مدقت رابتعالو طرشلا تاودأ لصأ اهنأل كلذ عم "نإ" ىلع مالكلا تمدقو ،ركذلا

 يف لمعتست "نإ" نأب ةاحنلا حرص امك "ددرتلا فرعلا يف عوقولاب مزحلا مدعنم ردابتملاو \دوجولا

 "نإ"ب مزحلا مدع امأو ،لابقتسالا يف ناتكرتشم "اذإ"و "نإ"_ف ،اهيف كوكشملا ةلمتحملا ناعمل

 "نإ"ب مزحلا مدع ناك مزجلل تناك امل اذإ نأل امهنيب اقيقحت كارتشالا لبقي امم سيلف ،عوقو ال

 هنأ :ێعمب "نإ" عمو ،فتنم هنأ نعمي اذإ عم عوقولا مدعب مزحلا مدع نألو ،مزجلل امزال ع وقو ال

 "اذإ" يفو ،لشلا دوجول "نإ" عم طرشلا عوقو مدعب مزحلا مدع نأ كلذ لصاحو .زوجي ال -.

 يف هب عوطقم ريغ هنوكل ع وقولا ردانلا مكحلا ناك كشلا نإ لصأ نوكلو ،هعوقوب مزحلا دوجو
 ىلع لدي ذإ ؛يضاملا لعفلا اهعم بلغ عوقولاب مزجلا "اذإ" لصأ نوكلو ،نال اعقوم بلاغلا

 دق ردانلا نأل ؛بلاغلاب تديقو لابقتسالل "اذإ" هتلقن ولو ظفللا سفن ىلإ ارظن اعطق ع وقولا

 ردانلا نإف هعوقوب عوطقم هنآ عم ةرم عقي امنإ هنأل عوقولا ردان هنإف ةمايقلا مويك ،هعوقوب عطقي
 نوكي نإب امأو ،عقي ال دقو عقي دقو هعوقو مدع بلاغلا نوكي نإب امأ !ادج هدوجو لقي ام وه

 .ازَوجت اهل عقوم هب موزحلاو ةقيقح نإل عقوم هيف كوكشملاو نيترم وأ ةرم هتكل هنم دب ال هعوقو

 ىلاعت هلوق "نإ " لانمو 3 هذه ال اولاق ةنسحلا ْمُهْثَءاَح اَدإَقل ىلاعت هلوق "اذإ" لانمو

 ءاخرلاو بصخلاك ةنسحلا نأ كلذو ٢" « ُهَعَم مرَمَو ىتسوُمب اوُرّيطَي ةس ْمُهْبصُت نيول

 يهف ©نيعم ريغ درف نمض يف ةقيقحلا فيرعت تفرعو ،يضاملاو "اذإ'"ب ءيج اذلو .ا عوطقم

 ءيجو ،كلذل تركنف ةنسحلا ىلإ ةبسنلاب عوقولا ةليلق ءالبلاو بدجلاك ةئيسلاو . نهذلا دهعلل

 .عراضملاو "نإ"ب اهعم

 :مامإلا لوقك ،هب اموزجم نوكي نأ يغبني هنآ ىلإ احيولت كشلا ماقم يف ازاحجب " اذإ" لمعتستو

 كش مدعل وأ امب مزجي ملو ةمينغلا يف كش دقو " كتيطعأ هذه انتهجو نم تمنغ اذإ "

 ُ م م ٠ِ هم ه ه ٠ . .م ح ف .7 ِ ٥ ه و ه , ۔ < 1 - . 317

 ىسسوُمب اوُريطي ةئيس مّهْبصُت نإَو هذه انل اولاق ةَنَسَحلا مُهْنءاَج اذإف » ةميركلا ةيالا - ١٢٣١ نم ءزج فارعألا -

 ٤ َ 3ً -. < ه و 2ث َ ؟ . ه وه ه .[ ۔ 2 ,م و۔۔ ه ۔۔

 «نوُملْعَت 1 ْمُهَرْعكأ نكلو هللا دنع مهرئاط امنإ الا هعم نمو

 ٢٢٥



 ريغل وأ ،هريغ ىلع مزاحلا بيلغتل وأ ؛مزاجلا ةلزنم هليزنتل وأ ‘كشلل ماقملاو مزج نإب بطاخملا

 .ضارغألا نم كلذ

 يف وه له " :هدّيس نع دبعلا لئس اذإ امك طرشلا عوقوب مزحلا ماقم يف "نإ" لامعتسا نمو
 اهيف ناك نإ " :الهاجت لوقيف ،اهيف هنوكب ادحأ ملعي ال نأ هاصوأ دقو اهيف هنأ ملعي وهو "رادلا

 .عيدبلا نم ناك ةفارطلا درب ناك نإو ،ماقملا هاضتقا اذإ نفلا اذه نم لهاجتلا اذهو "كباجأ

 اذامف تقدص نإ" :كبدكي نمل كلوق بطاخملا مزج مدعل مزحلا لاح يف اهلامعتسا نمو

 نمل كلذ لوقن نأ زوجي يدنعو .هل امتوتم وأ كقدص يف اكاش بطاخلا نوكي نأب كلذو "لعفت

 .الهاجت كلذ لوقت نأو قيدصتلا ىلإ هرجتل هل تلزنت نأب كبذكب مزجي

 ةلزنم امدع وأ اتوبث طرشلاب ملاعلا بطاخملا لزنت نأ مزحلا لاح يف "نإ" لامعتسا نمو

 نأ كلو " هذؤت الف كابأ ناك نإ " :هابأ يذؤي وهو هل الثم لوقتف ،هيلع ىضتقم ةفلاخمل هلهاج

 مكتملا ليزنت هوحنو لاغملا اذه يف ربتعت نأ كلو ،لهجلا بجوم ىلع ةيراج ليزنتلا ةتكن لعجت
 اذه يفو ،كشلا يف ملكتملا عقوأ ناك الثم هيبأ ءاذيإ وهو بطاخملا لعف نأل ؛اشلا ةلزنم هسفن

 ."نإ" يف لصألا وه امك ملكتملا ةظحالم رابتعالا

 نأ روصي ناب كلذو طرشلا ىلع هريغ وأ بطاخملا ريبعتل مزحلا لاح يف "نإ" لمعتستو
 تيكبتلاك ضارغألا نم ضرغل الإ حلصي ال هلصأ نع طرشلا علقي ام ىلع هلامتشال ماقملا

 نأ اًحَفَص ركلا ُمُكْنَع برضَتقأل ىلاعت هلوقك ،مالكلا رئاس يفو "نإ" عم اريثك ةغلابملاو مازلإلاو
 هيَمسنو «رييعتلا دصقل "نأ"_ب ءيج نكل ،هب موزجم نيفرسم ممنوكف ٨'" «نيفرئسُم اموق متنك
 لب الاحم ال لاحملاك نوكي هنع ةفراصلا تايآلا دوجو عم فارسإلا نأ كلذ نايبو ، خيبوتلا

 "نإ" هيف لمعتست هعوقو مدعب عطقلا عم لاحملا لب ،عوقولا يف كشلا لبقي رّسعتملاو ، رسعتم
 تاكسإ وهو تيكبتلا دصقل نانعلا ءاخرإو ةلهاسملا ليبس ىلع همدعب عطق ال ام ةلزنم هليزنتل

 ،هعامتسال نأمطا كوكشملا ةروص يف هاعدم روهظ ىلإ هعم لزنت اذإ مصخلا نأل ، ةجحلاب مصخلا

 ه فرخ زلا - 318
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 وأ ٨'"، « بێَر يف مك نول ىلاعت هلوق يف امك ؛ءافتنالا ملسم امزال هيلع بترتي ذئنيحف
 لوأ انق 7 نمحرلل ناك نإ رق ىلاعت هلوق يف امك نهآلا يف هنكمتب ءاجرلا عطاق امزال

 ول دلولا كلذل نيعيطملا لوأ انأف وأ دلولا يفني ،ىلاعت هلل نيدباعلا لوأ انأف :يأ ""`4«نيدباعلا

 . هدحو يبر دبعأف نكي مل نكل | ناك

 ال ام ةلزنم لّرني مث لاحملا ةلزنم الوأ زئاحلا لّرني هنإف ،لاحملاك وه ام يف "نإ" تلمعتسا اذإو

 ليزنتو ،لاحما ةلزنم هب عوطقملا ليزنت :ناليزنت لصحيف غلبأ جيردتلا نأل ؛هدوجوب الو هدعب عطق
 زوجيو ،"ديز هذؤي الف ديز ابأ اذه ناك نإ" بطاخملا ريغ رييعت لاثمو .هيف كوكشملا ةلزنم لاحملا

 اذإ كلوقك كريبعتلا ثيح زاج امك رييعت ال ثيح طرشلا ضرفل الإ حلاص ريغ ماقملا روصي نأ

 "هذؤت الف كابأ اذه ناك نإ" :ارييعت درت مل

 يفو "ناكس ظفل ناك اذإ يضملا يف هب فصتملا ىلع كشلاب فصتملا ريغ بيلغت يف لمعتستو

 " :لوقتف ورمعل يعطق ريغ ديزل لوصحلا يعطق مايقلا ناك اذإ امك كلذو ،"ناك نإ. لبقتسملا

 بلغ ذإ ""'ائدْبَع ىّلَع الت اًمم بێَر يف مك نإول ىلاعت هلوقكو ،ليق اذك "ناك امتمق نإ
 عيمجلا لعجو « ادانع هركنيو قحلا فرعي نم نيبطاخملا نم ناك هنأل ،نيباترملا ىلع نيباترملا ريغ

 مهيف نأل ،ممهبر يف كش نم ال بيرلاب فصتي مل نم :نيباترملا ريغب دارملاو ، مهل بايترا ال هنأك

 ريغ هنوكل نعم الف ىلاعت هلل وه مالكلا اذمب مهبطاخم نألو ،ادانع هركنأ امنإو ،قحلا برع نم

 دجوي نأ بيلغتلا ةقيقح "نإ"ب ثحييو .هبير يف كوكشملا وهو ،ىلاعت هيلإ ةبسنلاب باترملا

 اعطق باترم ضعبلا نأل كلذك سيل انهو ،اهل سيل ام ىلع اهل ام بلغيو اهل سيل ام ةملكلل

 نم دب ال لب ،يفكي ال بيلغتلا درجمف "نإ"ب قيلي ام دجوي ملف ،اعطق باترم ريغ ضعبلاو
 اقيقحت ال اليزنت كشلا ةروص دوجوب باجي دق :تلق ."نإ" لامعتسا هب حصي رخآ ءيش مامضنا

 اوُذاَو هلثم نم ةروُسب اوتأف ائدْبَع ىلَع اتلزن اًمم بير يف متنك نإو ةميركلا ةيآلا ٢٣ نم ءزج ةرقبلا _ 9
 «نيقداَص :1 نإ هللا نود رم مكءاَدَهش
 ٨١ فرخزلا _ 1 .

 نإ هللا نود نم ْمُكَءاَدَهُش اوُعذاق اندْبَع ىلَع اتلَرَت امم بير يف تنك نإو » ةميركلا ةيآلا ٢٣ نم ءزح ةرقبلا 32

 « نيقداص متك

٢٢٧ 



 بسانف ،هبايترا يف هب كشي امث هيف بتري مل امل اهتفلاخم ربتعا نأب ركنأو ،©بتري مل نم بناج يف

 .يريغل هارت ال كنإف كلذ مهناف هكشب عطقي نم بناج ىلع هبناج بلغف "نإ"

 ظفل الو اماوخأ كلذ يف اهكراشي الو "ناك" ظفل الإ لابقتسالل يضاملا بلغت طرشلا ةادأو

 ةوق كلذب "ناك" صاصتخا هجوو روهمجلل بسنو .اضيأ "ناك" بلغت :ليقو ،"نكي مل"

 يمعأو ،نامزلا الإ "ناك" نم دافتسي الف ربخلا نم دافتسم قلطملا ثدحلا نأل يضملا ىلع اهتلالد

 لثم صوصحملا ثدحلا ةدافتسا نمض ىيف ربخلا نم دافتسملا هنإف دوجولا قلطم قلطملا ثدحلاب

 يذلا لاقتنالا ذإ الثم "راص"ك "ناك" تاوخأ يف يرجي ال ليلعتلا اذه نأ انّرضي الو 8مايقلا

 صوصخم يعملا نأل ،نامزلا ىلع ةلالدلل ضّخمتي قح ربخلا نم دافتسي ال هلولدم وه
 "ناك" يف عاطقنالا وأ رارمتسالا ربتعا "راص" يف لاقتنالا ربتعا امك هنأ درو هنأ الإ ء"ناك"ب

 .ليلعتلا متي الف ،اعطق ربخلا نم نيدافتسم ريغ امهو

 "نإ" هلصاح :لاق ذإ """دعسلا مالك يف (خلا...دوجوب باجي دق ) :يلوق مئالي ام تيأر مث

 امل :لاقي نأ نم دب ال لب انه "نإ" لامعتسا حصي ال ،نيباترملا ىلع نيباترملا ريغ بيلغت دَّرجب

 ليبس ىلع "نإ" هيف لمعتساف ،ءافتنالا يعطق طرشلا راصف نيباترملا ريغ ةلزنمب عيمجلا راص بلغ

 ؛مازلإلاو تيكبتلا ليبس ىلعو هيف كوكشملا ةلزنم همدعب عوطقملا بيرلا لزن نأب ريدقتلاو قرفلا
 _ نابصلا لاق امك _ ناميإلا نإف """اودتها َقَق هب ْمُشَمآ ام لثمب اوسآ نإف ىلاعت هلوقك

 اذإ مصخلا نأ ةهج نم نوكي لاحملا ضرف ي تيكبتلا ضرفب الإ هدوجو مدعل لاحم نآرقلا لثع.

 نإ" يف نإ :نويفوكلا لاقو .هعامتسا ىلإ نأمطا كوكشملا ةروص يف ةاعدم هراهظإ ىلإ هعم لزنت
 نأ رهاظلاف ،روكذملا ريوصتلاو خيبوتلل هيف اهنوك زوجيو ."ذإ" ىنعمب "نيفرسم اموق متنك
 بيلغت الّوأ ربتعي نأ خيبوتلا ف نسحألاف ،نيباترملا ريغ مهيفو نمؤي مل نم عيمج ةيآلاب بطاخملا
 . ملعأ هللاو .بيرلا ىلع خّئوملا هنأل باترملا بطاخملا ليقو ،هريغ ىلع باترملا

 ٢٠٣:١ لوطملا رظني _ 2

 قاقش ينف مُه امن اولوت نإو اوَدَتَها دَقَق هب مْتنَمآ اَم لثمي اونمآ نإ » ةميركلا ةيآلا- ١٢٧ نم ءزجةرقبلا 33

 4 ُميلَعْلا ميم 7 ُهللا . كيفك

٢٢٨ 

 



 ""ث«َريتناَقْلا نم تناكو » ىلاعت هلوق هنمو 5ةريثك نونف يف يرجي عساو باب بيلغتلاو

 عوضوم ٠نيتناقلا» نأ ىرت إآلأ ؤعضو اميف لمعتسي هيف ظفللا نأل زاح بيلغتلا باب عيمجو

 كلذو هل عضو ام ريغ ىلع قالطإ ثانألاو روكذلا ىلع هقالطإف ؛تونقلاب نيفوصوملا روكذلل

 نم تناكو هبتكو اهبر عئارشب تقدص اهنأب اهحدم ضرغلا نأل ضيعبتلل "نم" نأ ىلع
 اهحدم ناكو ءابيلغتو ازاجم نكي مل ءادتبالل تلعج نإو .بسحلاب اهحدم :دارملاف نيعيطملا

 :يأ ،مالسلا امهيلع ىسوم يخأ نوراه ةيرذ نم اهنأ كلذو ©&بسحلل اضيأ حول ولو بسنلاب

 ابيلغت نكي مل ةقيقح ثانألاو روكذلا جعي فوصوم ردق نإ هنأ رهاظلاو ،نيتناقلا نم ةئشان

 مث .ةيئادتبا وأ ةيضيعبت "نم" تلعج ءاوس "نيعيطملا سانلا نم تناكو" ردقي نأ لثم ؛ازاحبو

 عمجلا ظفل نإ :لاقو ،نيتناقلا عيمجلا ردق نكل نابصلا هنع هاكح مساق نبال هضعب تيأر

 فنصك نهدحو ءاسنلا ظفلب ديرأ اذإ حضاولا ذإ رظن هيفو .ثنؤم هب ديرأ ولو ركذملاب فصوي

 عمج هفصو عمجيو هانعم ىعاري نأ روكذلا ةعامحل حلصيو ثانإلا ةعامحل حلصي امت قيرفو عونو

 ىعاري وأ "اناسح اقيرف تيأر"ك ريسكت عمج وأ " تاليمج اعون تيأر " :لثم ثنؤمل ةمالس

 ليوأتب ثنؤيو درفي وأ "اليمج اعون تيأر" :وحن كلذك هظفل ناك ذإ ركذيو درفيف هظفل
 لاجرلا ةعاط نع رصقت مل اهتعاط ناب راعشإلا ةيآلا يف بيلغتلا ةتكنو "ةليمج افنص"ك ةعامجلا

 هنأل "ةيتحتلاب" نولهجي رهاظلا ىضتقمو ""ث«َنوُلَهْجَت موَق مشأ لبا ىلاعت هلوق بيلغتلا نمو

 بناج وهو ىنعملا بناج بلغ نكلو ى ةبيغلا ليبق نم رهاظلاو رهاظ" موق"و & "موق" تعن
 لاق . امهريغ ىف وأ ركذلا يف وأ نهذلا ىف ةرواحملا هتقالع زاجب كلذو . ةبيغلا بناج ىلع باطخلا

 ظفللاب داري نأ امهنيب عمجلا نأل زاجلاو يقيقحلا نيب عمجلا نم اذه سيل ._ ديسلا هعبتو _ دعسلا

 ظفللا لمعتسي ل و ئزاحجلاو يقيقحلا ێعملا نم بكرت دحاو نعم هب ديرأ انه اهو امهنم لك

 هيف" نولهجت" نأل رظن هيفو .زاحلا مومع نم هنأ ناينعي ازاجم عومجلا يف لب امهنم لك ىف

 تقدَصَو اتحوُ نم هيف اََخَفَتَق اَهَحَف تتتصخأ يتلا َناَرمع تبا ميَرَمَول ةميركلا ةيآلا- ١٢ نم ءزج ميرحتلا _4

 ةتناقلا نم تناكو هبئكو اهبر تاملكب
 «و مق مثأ لب ءاسنلا نود نم ةوهس لاحرلا نوات مكنأل ةمركلا ةيآلا - ٥٥ نم ءزج لمنلا - { . . يه 2 هردب ٠,۔ ,۔ ه ه “ً۔ه۔ 3 ,,۔ 7 ممح ه ح 2 7 - آ . 35َ
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 نأل "موق"ل هتكل "متنأ" بسان امك "موق"ل ابسانم (واولا) هيفو "متنأ"ل ابسانم باطخلا

 تعنلاك ئطوم ربخ وهو "موق" لوألاو ،ناث ربخ "نولهجت" :لاقي دقو ."موق" تعن ةلمجلا
 تعنو توعنملا تعنو يناثلا ربخلا وه تاذلاب دوصقملا ناك اذإ كلذو ،عئطوملا لاحلاو عئطوملا

 "هوق" ماشه نبا لعج دقو .اربخ موقو اتعن لعج اذإ تاذلاب دوصقملا وه نولهجت اذكو لاحلا

 ةاعارم نم لب ابيلغت سيل :لاق ‘بيلغتلا نم "نولهحجت" لعجي مل و تاذلاب دصقي مل هنأل انطوم
 يف نأل ""٦(نولَهُْحَت ٌموَق مثأ لب ) ىلاعت هلوق تافتلا هنأ نظي امتو :هداز اشاب لامك لاق .نيعملا

 بناحل احيجرت " نولهجت"ب فصوو ٠متنأ» ىلع هلمحل اباطخو رهاظ مسا هنأل ةبيغ» موقا ظفل

 حجرأ نيعملاو١ ظفل بناج ةبيغلاو نعم بناج وهو ،لدأو ةبيغلا نم لضفأ ناك ذإ باطخلا

 ربعملا نوكي تح ىسوم موق "موق"ب دارملا سيل :ميكحلا دبع لاقو .بيلغتلا نم وهف ؛بلغف

 ."نولهجت" يف باطخلا ىلإ "موق" يف ةبيغلا نم تافتلالا نم ةيآلا تسيلف ‘دحاو نيبولسألا يف هنع

 نارمقلاو رمعو ركب يبأل نارمعلاو ،ةلاخلاو بأال وأ مألاو بألل ناوبأ بيلغتلا نمو

 نب رمعل ناَرَمُعلا امأو _ رمعو ركب يبأ يأ نيرمعلا ةريس كلأسن _نامثعل :ليق ،رمقلاو سمشلل
 .دالوألا تاهمأ ءافلخلا نم امهنيب نمو نارمعلا قتعا:ةداتق لوقك زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا

 يف ]:بيطلا وبأ لاقو .(ميملا حتفو ،نيعلا مضب) "رمع" امهنم ك مسا نأل ،بيلغتلا نم سيلف

 [لماكلا نم] :[بتاكلا عبصألا سابعلا يبأ دحاولا دبع حدم

 "٦" اَعَم تقو يف نيَرَمَقلا َيْثَراف اههجوب ءامسلا َرَمَق تلبقتساو
 ةروص هيف 7 هتلاقص ةدشل اههجو نأ عي "ءامسلا رمق"و اههجو وهو سمشلا دارأ

 .دحاو نآ يف رمقلاو سمشلا اههجو ةيؤرب ىأرف ،ةآرملا يف ةروصلا عبطت امك هتلبقتسا امل رمقلا

 ،رمقلاو سمشلا عمتجي ال امك ةليل يف نارمق عمتجي ال هنآل ارمق ديري نأ زوجي :يزيربتلا لاقو
 .رمقلاو سمشلا فرعلا يف نيرمقلا نأل حدمأ اممتدارإ نأل رمقلاو سمشلا داري نأ ىلوألاو

 طبضب نارمعلا ( ميملا حتفو نيعلا مضب ) رمعو ( ميملا ناكسإو نيعلا حتفب ) ورمع يف ليق نإو

 نيعلا مضب - " نيرمعلا دحأب مالسإلا ديأ مهللا " هق هلوقك ابيلغت ناك يناثلا طبضب وأ لوألا
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 الإ لهج ابأ - مينا ناكسإو نيعلا حتفب - ماشه نب ورمعو باطخلا نب رمع دارأ - ميملا حتفو

 ةقالعل سيقم زاجلاو ازاجم ناك ولو سيقم ريغ نيرمقلاو نيرمعلاو نيوبألاك ةينثتلا بيلغت نأ
 ال نأب دارَطالا بوجو مدع زاجلا هب فرعي امم اولاق :ليهستلا حرش يف رفظ نبا لاق ،ةنيرقو

 وأ © هبحاص يأ طاسبلا لأسا :لاقي الو 3 اهلهأ ي أ ٣٢٨٩4 ةيرقلا لأساو يف امك ،درطي

 بوجو ريغ نم هتايئزج عيمج يف حصيف ، عاجشلا لجرلل " دسألا" يف امك ابوجو ال درطي

 دوجول لحم يف لمعتسي ظفللا نأ ىلع لدي كلذ مهلوقف ةقيقحلاب اهضعب يف ربعي نأ زاوخ
 ىلع قلطت ةلخنلا نأ ىرت الأ ةقالعلا كلت دوجول رخآ لحم يف هلامعتسا زوجي ال مث ،ةقالعلا

 ةرواجملل ةدازملا يف لمعتست ةياورلا نأو .ناسنإلا ريغ رخآ ليوط ىلع قلطت الو هلوطل ناسنإلا
 الإ ،َرسحخألا ىلع فرشألاو لقألا ىلع رثكألا بلغيو .ةرواجملل ديصلا يف ةكبشلا لمعتست الو

 نيرمعلاك فخأ هظفل ام بلغيف نيدألا ريكذت عم اثنؤم نوكي وأ لقنأ "فرشألا" ظفل نوكي نأ

 نم بئاغلا ىلع بطاخملاو \بئاغلاو بطاخملا ىلع ملكتملا بلغيو .نيرمعلاك ركذم هظفل ام وأ

 نم فرشأ وأ رثكأ بطاخملاو \بطاخملا نم فرشأ وأ رثكأ بئاغلا ناك ولو سكع ريغ
 رمع نأ عم ورمع ىلع هنع هللا يضر رمع ةف بلغ امك ،ةتكنل الإ كلذ فلاخي الو ،منلكتلل

 ةث هنامز ىف ناك يذلا صخشلا هتيمستكو .ىلاعت هللا اهققح دقو رمع ىف هتبغر قلعتل فخأ

 ةداعلا ةفلاخم نأل فرشأ نيميلا نأ عم لامشلا بلغ"ريمع" همساو ةيلامشلا اذ اعيمج هيديب لمعي

 نأل ،نيميلا ظفل نم فخأ لامشلا ظفل لاقي دقو :نابصلا لاق لامشلا لمعب تلصح امنإ

 .قابرخلا همسا نيديلا اذ نأل يرهزلا نع ليق امك نيديلا اذ سيلو ،(ءايلا) نم فخأ (فلألا)

 يف هل اقفاوم لعجي نأب رخآلا ىلع نيمباشتملا وأ نيبحاصتملا دحأ حجري نأ بيلغتلا ةيفيكو

 ىنثم ال نثملاب قحلم بيلغتلا باب نأ حصألاو .اعيمج امهيبأ دصقيو مسالا كلذ ىنثي مث ،مسالا

 ضيحل نيأرق لاقي الف "ءرق"ك لك يف ةقيقح ناك ولو ظفللا يف قافتالا يفكي ال هنآو قيقح

 دق امك """(«َنيتناقلا نم . قو )لاعت هلوق ليبق نم سيل "نيوبأ" لثمو ،ازوحت الإ رهطو

 «َدوُمداصَل انإو اهيف اَملبْفأ يتا رمعلاو اهيف امك يتلا ةرقلا لأساو »لح ه٢ نم ءزج فسوي 38
 تقدصو اتحوز نيم هيف اتف اَهَجْرَف تتصخأ يتلا نارمع تيا مَِرَمَو ف ةميركلا ةيالا ١٢ نم ءزج ميرحتلا
 م ٥ ٥ ٥ م 7 م م م م م م -

 « َيتناقلا نم تن اكو هبتك و اهبر تاَملكب
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 نيبو امهنيب كرتشم هنإف تونقلا فالخب امهنيب ةكرتشم ةفص تسيل ةوبألا نأل ضعب ممموتي

 ةداملا ةهج نم "ناوبأ" لثم يفو ث ةداملا ال ةئيهلا ةهج نم نيتناقلا لثم يف رهاظلا ةفلاخمل اهريغ

 وأ ، روهمجلا بهذم ىلع نيعمو اظفل نيكرتشملل ةعوضوم ةينثتلا ةئيه ذإ ؛ اضيأ ةئيهلا يفو

 "نيوبأ "لثم نيب قارتفالا ةهج يه ةداملا ةهج نكلو . بجاحلا نبا بهذم ىلع طقف اظفل

 الإ نكمت ال انه ةينثتلا ةئيه ذإ ؛ةئيهلا ةرورضل نيوبأ لثم ةداملا يف زاحلا باكتراو ،"نيتناقلا" لثمو

 لوصحب باوخلا لوصح قيلعتل "اذإ"و "نإ" نوكلو ،رخآلا ةدام ىلإ نيئيشلا دحأ ةدام رييغت دعب

 نم درج عراضم اهلعف .ةيلعف ةلمج لصألا ىلع اممباوجو امهطرش ناك لابقتسالا يف طرشلا

 طرشلا ىلع هقلعتلف باوجلا امأو ،لابقتسالا ىلع لوصحلا ضورفم هنألف طرشلا امأو ."ل"

 ىضتقم ةفلاخم عانتمال ةتكنل الإ كلذ فلاخي الو ،لبقتسم لبقتسملا ىلع قلعتملاو ،لبقتسملا
 ةيمسا ةلمج وأ ايضام امهالك وأ ءازجلا وأ طرشلا ناك ولو كلذ نع جرخي الو \ةمكح الب رهاظلا

 :يدنعو .لابقتسالا ىلع ىنعملاو ةيمسا ةلمج طرشلا نوك زاوجب _ نييفوكلاو شفخألا لوق ىلع
 "ادغ كمركأ نآلا وأ سمأ تمركأ نإ " :كلوق نعمف ؛ث ول ه طرش الإ لبقتسم ادبأ طرشلا نأ

 اناك اذإ كلذك نكي مل و "ناك نإ" :يدنعو .عوقولا ةبقرتم ةحصلاف يايإ كماركإ حص نإ

 نأ "سمأ كتمركأ دقف ادغ وأ نآلا وأ سمأ تمركأ نإ " :كلوق نعم نإف ،باوجلا اذكو اطرش

 ،ع راضملا ةغيصب انأ دتعا وأ رمألا ةغيصب رسأ كايإ يماركإب تنأ دتعاف يايإ كماركاب دتعت

 لق نم ق هصيمق ناك نإ » ىلاعت هلوق عمف .كلذ ىلإ يدنع دودرم امهفانصأ عيمجو

 ؛هصيمق دق حص نإ 0 "" تبذُكف ربد نم ٤ ق هصيمق ناك نيو » ىلاعت هلوقو ٦٠4" تقَدَصَق

 ،لوق يف اطرش امهنوك عم ولو يضاملل "نكي "و 'ناك نإ" مقت وأ شةبقرتم ةّحصلاف
 هانعم ىضم اذإ لابقتسالا ىلإ يضاملل اجرخم الابقتسا ةّحصلا ا ر ربتعي مل لوقلا اذه بحاصو

 نم ًدق هصيمق ناك نإ اَهلْهُأ نم دهاش دهَشَو يسفن نَع ينثدَواَر يه لاق )» ةميركلا ةيآلا ٢٦١ نم ءزج فسوي 0 ه هم ه م ه ۔.. .  . ۔ /. .« .۔۔,. ۔ -.. 7 .

 4 نيبذاكلا ن نم 7 تقَدَصُف لق
 ٩ نيقداصلا نم وهو بذكف ريد نم لف هصيمق ناك نإو « ةميركلا ةيآلا ٢٧ نم ءزج وي _ _331 ٠ هو ۔ ه ۔ ح . َُّ 2 2 , ِ. ٠
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 ىضم اميف مكنوك لبقتسملا يف تبث نإ """«بێَر يف متك نإو عمو ،اريدقت وأ اقيقحت

 ئضملا ىلع ءاقبلا دفي مل باطخلا تقو ىلإ رمتساو بير يف متنك نإو ردق نإو [متبذك]

 اذكو & باطخلا تقو ىلإ رمتساو ىضم اميف بير يق مكنوك تبث نإ : كلوق نيعم ةظحالمل
 ءاوس ديكأتلا ماقم يف (واولا)ب ةنورقملا ةيلصولا ٠نإ٠ دعب اسايق يضملا ىلع قاب يضاملا نإ ليق

 يطعأ نإو ورمعو هلام رثك نإو ديز " : وحن ، لاحلل تناك وأ فطعلاو لاحلل (واولا) تحلص

 ىلع فطعلل يهو ؛اهاج يطعأ نإو ،اهاج طعي مل نإو رثك نإو ،هلام لق نإ :يأ " ميئل اهاج

 .لاحلل يهو طعي مل وأ رثكي مل ول فيكف ءهاجلا يطعأ هنأ وأ ، لاملا ريثك هنأ لاحلاو وأ فوذحم

 يق اليلق يضملا ىلع قابو روهشملا وهو طرشلا 7 ةجراخ :ليقو ،ةيطرش ةيلصولا هنإ-و

 [ليوطلا نم :ايمل ءالعلا يبأ لوق يأ] هلوقك كلذ ريغ

 "يف تياس مغثلانم ....ب تن يتف يو ا
 معن ءهينكاس بولق هب بطيلف يطو يف ماقملا ملع توف رهدلا نم قبس نامز ناك نإ :يأ

 :ليقو ،لاحلا انه "لابلا" ليقو ،لعاف ،بلقلا :"لابلا"و ،ذتلا وأ انيل راص وأ ملعي ملعك معني

 .لعافلا بئان "لابلا'"_ف ،لوعفملل ءانبلاب معني

 نيب ىواس اذإ إ ىتح ديدحلا ربز ينوثآ )) لاعت هلوق يضاملا يف ٠ اذإ" لامعتسا نمو : :اولاقو

 نيب ىواس اذإ تيح 334 رطق هبلع غرفأ ينومآ لاق اران هَلَعَج ادل ىتح اوُخفنا َلاَق نَْقَدَّصلا

 نأ لبق ةيآلا لوزن نامز هنأك .نينرقلا يذ نامز ضرف لابقتسالل هيف يه :لوقأو نيفصلا

 .اوخفنا :لوقي ،ةيآلا لوزن دعب "نيفَدَّصلا" نيب ىواس اذإ هنإ :لوقي العو لج هللاو ‘كلذ لوقي

 :لوقيف نينرقلا وذ يواسي نأ بقرتي لق لوسرف ،نينرقلا يذ نامز لبق اهلوزن نامز ضرف وأ

 اوُذاَو هلثم نم ةّروُسي اوئاف اندبع ىلع انلز اًمم بير يف متك نإو ) ةميركلا ةيآلا ٢٣ نم ءزج ةرقيلا-3 و ٥ .م ث . هم و وح . ۔ ه۔ . .۔؟۔ .ح . ٠ رمث ٠ ح - ۔ 32

 « نيقداص متك نإ هللا نود نم مكَءاَدَهش

 :اهعلطم ةديصق نم تيبلا اذه ٢٢٢ :دنزلا طقس _333

 لالخم كلايخ نم ئْغَم موتلا يفو لالطأ مويلا كصخش نم ىوللا يناغم  . م ى م ٠ ُ ٠ م -. ٠. ّ ٠
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 سيل : لوقأو ، ""ه امآ اونا اونمآ َنيذْل اوقل اذإو » ىلاعت هلوق يف رارمتسالل اهنإ اولاقو

 انه اه :نيدلا ماصع لاق ." اونمآ نيذلا" مهؤاقل رَركتي لبقتسم " انمآ " مهلوق لب الاح كلذ

 امك ال وأ ربخلا ىلإ ليوأت الب ءازج بلطلا نوك حصي له هنآ وهو ؛هتوف يغبني ال فيرش ثحب

 الإ طرشلاب طابترالا لبقي ال ءاشنإلا نأب مكحي حيحصلا نادجولا نأ ىعداو دنسلا دسلا هاعدا

 دارأ وأ ،اطرش اهلعج لبق يعي بذكلاو قدصلل ةلمتحم ةّيطرش ةلمج لكف ؛ربخلا ىلإ ليوأتلاب

 نإ " :كلوق يف طرشلا" نإ" قحلاو .ءاشنإ ءازحلا لعج نإو ‘باوخلاو طرشلا ةيطرشلا ةلمجلاب

 يبلطلا يف بلطلاو ديقملا ماركإلاب قلعت بلطلاو ،بلطلل ال بولطملا ديق الثم " همركأف ديز ءاج

 هنع ربخملاب لب رابخإلاب قلعتي مل " ادغ اديز برضأ " يف ديقلا نأ امكف ،ةيربخلا يف رابخإلاك
 دصقملا ناك ول معن ©بذكلاو قدصلا لمتحت ال ءاشنإ اهؤازج نێلا ةّيطرشلاف يبلطلا يف اذكف

 يف هعبتو """حاتفملا بحاص هيلإ بهذ ام فالخ ىلع نيبكرملا نيب ةبسنلا ةيطرشلا يف ةدافإلاب

 ىلع عرفتم فالخلا اذه نأكف ،دنسلا ديسلا هركذ ام ىىلع رمألا ناك """نيوزقلا كلذ

 عراضملا نع لدعي امنإو © ءازحلا يف و أ نيبكرملا نيب اهنأ يف ةيطرشلا يق ةماتلا ةبسنلا يف فالخلا

 لصاحلا ةروص يف لصاحلا ريغ زاربإك 0 ةتكنل يضاملا ظفل ىلإ _.تملع امك -" مل" نم درجلا

 عوقولل وه ام نوكل وأ © هلوصح يف ةهجتملا بابسألا ةوقل زاربإلا كلذو { لصح يذلا
 هللا قح يف امأو .قولخملا ةفص يف كلذو ،هعوقو يف ةبغرلا راهظإل وأ ، لؤافتلل وأ ، عقاولاك

 .قولخملا قحو هللا قح يف هب ربعت نأ كلو ،ىضرلا ةدشو ىضرلا لامك راهظإب كلذ نع ربعيف
 .كلذ ريغ وأ ضيرعتلل لصاحلا ةروص يف لصاحلا ريغ زاربإكو

 لاثمو ." اذك ناك انيرتشا نإ":ءارشلا بابسأ عامتجا لاح يف كلوق ‘بابسألا ةوق لاثم

 ةلآ كل رضح دقو كلوق لك ىلع ةلمجلا يف عوقولا ةرمث بترت يف يعأ عقاولاك عوقولل وه ام

 « نوهت نحن ام إ ْمُكَع ائب اوق مهنيطايَش ىإ اول ادو انمآ اولاق اونمآ َنيذَنا اوق اذإو » ١٤ ةرقبلا رظني 5
 هَكْيَلَع هللا م حتف امب ؛ ْمُهَنوُتدَحنأ اولاق ضب ه ىلإ مهضعب ال اذإو امآ اولاق اونمآ َنيذَلا اوقل اذإو » ٧7٦١ ةرقبلا رظتيو

 «ًوُلقْعَ الفأ مكبر دنع هب هب ْمُكوُجاَحُكل

  _ 6حاتفملا رظني ١١٧. ١١٨

  _337حاضيإلا رظني ٩٥. ٩٦
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 كلذب سانلا مكفرع اذإ هنأ كلذو " فلإ انل لصح رادلا هذه انينب نإ" :هب نبي امو ءانبلا

 نإف " مارملا وهف ةبقاعلا نسحب ترفظ نإ " :ةبغرلا راهظإ وأ لؤافتلا لاثمو .ةبسنلاب ولو مكولماع

 راهظإ تدرأ نإو ©بطاخملل نوكي امنإ لؤافتلا لوصح نأل ؛جءاتلا) تحتف لؤافتلا تدرأ

 راهظإ نإ :ضعبو نيدلا ماصع لاقو.ملكتملل نوكي امنإ ةبغرلا راهظإ نأل ؛اهتممض ةبغرلا
 نوكي ال ملكتملاو ،ةبغرلا راهظإل اهمضو اهحتف عصيف بطاخملاو اعيمج نانوكي لؤافتلاو ةبغرلا

 رمأل بلاطلاو ،ملكتملا نم عوقولا يف اهراهظإ :عماسلا نم ةبغرلا راهظإ عمو .لؤافتلا الإ هنم

 هنع ربعي نأ لباق لصاح هنأك ريصي ىتح هلقع يف هراضحتسا رثكي هلوصح ىف هتبغر تمظع اذإ

 . يضاملاب

 نإ ءاَعبْلا ىلَع مكتاتف اوهركت ًالو » ىلاعت هلوق ىضرلا لامك راهظإل يضاملا لامعتسا نمو

 ىلع نهوهركت الو انّصحت ندرأ نإ :ةيآلا قوطنم " ندري نإ " لقي مل ذإ ٢٨" انمصَحَت ندرأ

 ال هنأل نكمم ريغ وهو ،َنههاركإ زاج نصحتلا ندري مل نإ هنأ:ظفللا بسحب اهموهفمو ،يذلا
 ىلع طرشلا ةلالدو عقاولا ةقفاول طرشلاف ،هنع عانتمالا مدع عم ءيشلا ىلع هاركإلا روصتي

 يف ثيدحلاو نآرقلاو عامجإلا حص دقو .رهاظلا بسحب يه امنإ طرشلا ءافتنا دنع مكحلا ءافتنا

 ىرخأ ةدئاف طرشلل رهظت مل نإ ةلالدلا كلتب لاقي امنإو ،هاركإ وأ بح عم اقلطم نيزلا ميرحت
 نهنأل ،امتدارإب قحأ ىلوملاف ةفعلا ندرأ نإ نهنأ نعمب ،هاركإلا نع يهنلا يف ةغلابملا انه يهو

 ءافتنا دنع هل طورشملا ءافتنا اضيأو ،نّصحتلا ندرأ نميف تلزن اضيأو .هنم لمأو القع صقنأ

 .بلاغ لب مزال ريغ يوحنلا طرشلا

 ةبسن هريغ دارملاو دحأ ىلإ لعفلا بسني ٠نإاب ضيرعتلل لصاحلا ةروص يق زاربإلا لاثمو

 ينلا وه بطاخللاف """«َللَمَع مّطَبْحَيَل تكرش نمل ىلاعت هلوق دوصقملا هنم مهفي هجو َلكل

 نيذلاو هلضف نم هللا مهينغي ىتح احاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو ) ةميركلا ةيآلا - ٢ نم ءزج رونلا - م . ,7 .. ك . ٨. ه ه ۔ ه ه ؤ . . 2 هو ۔۔, ۔ .ث . . .. ه 7 7 - ح 338
 او رك الو مكا يذلا هللا ل م نم مُهوُئاَءَو ريخ مهيف مُشلَع ن مُهوتاكَم مكئاَمْمَأ تكلم امم باتك ًنوُعَت

 ميحر ًروُفَع ًنههاَرُكِإ دغب نم ةللا نإَق ههركي نمو ايندلا ةايحلا َضَرَع اوعَتل ًانمصَحَت نذَرأ نإ ءاقبلا ىلَع مكتايتق
 نتوكتلو َكلَمَع طبحي تكرشأ نثل كلبق نم نيذلا ىلإو كنإ يحوأ فلو ةميركلا ةيآلا ٦هنم ءزج رمزلا - إ . .ش ص , ... ]... 2 ٥. ح۔ ...-< ۔۔ 339 519 ٦
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 :ليقو .ةدح ىلع دحاو لك رابتعاب دارفألاو ،هتمأ ال ةدح ىلع لوسر لكو همأ ال ةق

 عيمج يف هب عوطقم ءايبنألا كارشإ مدعو ،ازاحب بئاغلا لمشي اميف درفملا بطاخملا ريمض لمعتسا

 يف مهنم لصاحلا ريغ كارشإلل زاربإ لابقتسالا ىلع ناك نإو يضاملا ظفلب ءيج نكل ،مهتنمزأ

 سانلا رئاس نم كارشإلا مهنم ردص نمم اضيرعت ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع مهنم لصاحلا ةروص
 كمتش نأب اضيرعت تلقو دحأ كمتش اذإ امك مهيف هببس ققحتل مهلامعأ تطبح دق هنأب

 كارشإلا مدع ناك اذإ : تلق نإو." هتبرضأل ريمألا يمتش نإ هللاو " :اقلطم ةبوقعلا قحتسي

 الام ةلزنم هليزنتل كلذ لثم يف "نإ" لمعتست : تلق ، كشلل اهنأل .نإ. حصت ال هب اعوطقم

 مهنم ردص نمل ماع ضيرعتلا :تلق نإو . نانعلا ءاخرإو ةلهاسملا ليبس ىلع همدعب عطق

 كرشي مل نم :تلق ٠ كرشت نئل ٠ :يأ عراضملا ةغيصب لصحي اذهو ،مهريغلو يضاملا يف كارشإلا

 امنإ خيبوتلاو ،خيبوتلا ضيرعتلاب دصقلا نأل كرشأ نم ميمعتل هجو الف ضيرعتلا قحتسي مل

 لصألا فالخ ىلع هنأل يضاملا ةغيص نم أشن ضيرعتلاو عقيس ام ىلع ال عقو ام ىلع نوكي
 انلمحو ،هديفي ال ذإ هب ضيرعتلا دصقل نيعم الف هلصأ ىلع وهف عراضملا اًمأو. ضيرعتلا هب لصحيل

 . ملعأ هلاو .هنم رّوصتي ال نم ىلإ لعفلا دانسإ هيف نأل ضيرعتلا ىلع مالكلا

 لاح امب ردص ول ءايبنألا لمع طبحي كارشإلا ناك اذإ هنأ :ىلوألا ،ناتدئاف ضيرعتلا يفو

 ةوبنب نولوقي مهنأ آلإ ف دمح انديس ةوبنب نولوقي ال رافكلا نأ دري الف انيلإ ةبسنلاب اذهو ،هريغ

 كلذ يفف ؛مئاهبلاك باطخلا نوقحتسي ال رابكلا نأ :ةيناثلاو .اضيأ مهيلإ ةبسنلاب حبصيف ،هريغ

 .محل لاذرإلا ةياغ

 يضاملا يف طرشلا نومضم لوصحب ابلس وأ اباجيإ باوخلا نومضم لوصح قيلعتلف "ول" امأو

 ©ضرفلا ليبس ىلع تبث ولو عقاولا يف طرشلا ءافتناب عطقلا عم كلذك ضرفلا ليبس ىلع
 عم هب تبثي رخآ ببس باوجلل نوكي نأ نكمأ ولو طرشلا ءافتنا دنع باوجلا ءافتنا ردابتملاو

 اممأ هلصاح و طرشلا ءافتناب باوخلا يفتني هنأ اذه نمو ،عضاولل ربتعم ردابتملا وهف طرشلا ءافتنا

 ©"ول" ةطساوب كلذو اهطرش ءافتنا ىلع بترتيو ،امباوج ءافتنا دصقي ثيح لمعتستل تعضو

 .روهمحلا بهذم اذهو ،نيءافتنالا هعم روكذملا قيلعتلا "ول" لولدمف
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 ءافتنا ةلالد ريغ نم يضاملا يف نيلوصحلا نيب قيلعتلا درح هنإ :روفصع نباو نيوشلا لاقو

 ؛طرشلا ع انتمال باوجلا عانتمال يه مول :روهمجلا لوق ىلع لاقيف ،ةنيرقلا نم دافتسي لب ءازجلا

 دصقلا كلذ ىلع امب ملكتي امب ملكتملا نأ يعأ امب ملكتملا دصق يف طرشلا ءافتنا فتنم وهف

 نأب بجاحلا نبا هيلع ضرتعاو .هيف فلكت الو روهمجلا بهذم حاضيإ يف يدنع ام اذهو

 ءيشلل نوكي نأ زاوخل ببسملا ءافتنا ىلع لدي ال ببسلا ءافتناو \ببس باوخلاو ببس طرشلا

 ناك الإو ،هبابسأ ءافتنا ىلع لدي ببسملا ءافتنا لب \هدوجو يف فاك دحاو لك ،ةددعتم بابسأ

 هللا الإ ةَهلآ اَمهيف ناك وَلزلىلاعت هلوق ىرت الأ باوجلا عانتمال طرشلا عانتمال "ول"_ف الصاح

 .مولعم هعانتما نأل :يأ ؛داسفلا عانتماب ةهلآلا دعت عانتما ىلع لديل قيس هنإف ٠٠" اتسف

 طرشلا نوكل وأ ،هنع هتركذ امل هدعب نيذلا نورخأتملا هنسحتساو ملع امب لهج امل لدتسي امنإو

 ول " :وحن معأ مزاللا نوكي نأ زاوخل سكع ريغ نم موزلملا ءافتناو امزال باوجلاو اموزلم
 طرشلا نوكل۔ :يلوق ةدايز نم دب الو :ليق " ادوجوم ءوضلا ناك ةعلاط سمشلا تناك

 تناكل ادوجوم راهنلا ناك ول " :وحن يف ىتأتي ال بجاحلا نبا نع هتركذ ام ال ٠ خلا...اموزلم

 " :وحن يف الو «سكعلاب رمألا لب سمشلا ع ولطل اببس سيل راهنلا دوجو ول ذإ " ةعلاط سمشلا

 لاملا دوجو نم لك نكل كهريغ لب جحلل اببس سيل لاملا دوجو ذإ "تججحل لام يل ناكول
 يف متي ال اضيأ هنأ الإ ؛موزلملاو مزاللا ىلإ اولدعف جحلاو سمشلا عولطل موزلم دوجو راهنلاو

 دجوت دق اهنأل رانلل ةموزلم تسيل ةرارحلا نأل " ةدوجوم رانلا تناكل اراح ءاملا ناك ول " :وحن

 ةيببسلا ديري نأ بجاحلا نبالف .ايئاعدا وأ ايلعج ولو موزلملا دارملا نأ يعدا نإف سمشلاب

 اهيف ربتعا" ةيطرشلا نإ " ةغللا عّبتت نم ملعي هنأب باجي نأ الإ توافت الف ةيئاعا وأ ةيلعجولو

 بهذم دعسلا راتخاو .ةيئاعدا وأةيلعج امنوك ربتعي نأ حصي تح ةيببسلا اهيف ربتعي مل و ،موزللا

 ةلالدلل امنأ لوألا عانتمال يناثلا عانتمال ٠ ول ٠ مهلوق نعم نأب بجاحلا نبا ىلع ةرو ،روهمجلا

 لدتسي هنأ هانعم سيلو ،جراخلا يف لّوألا ءافتنا ببسب امنإ جراخلا يف يناثلا ءافتنا نأ ىلع

 بجوي ال موزلملا وأ ببسلا ءافتنا نأ مهيلع ةري نأ نع الضف ،ينانلا عانتما ىلع لوألا عانتماب

 ؛كلذك عقاولا ناك اذإ الإ ذئنيح ةيطرشلا قدصت ال نأ مزلي هنإ :ليق مزاللا وأ ببسملا ءافتنا

 » / م ,2 م -٠. ى .ذ -٠ 24 ,۔ هد -< ےم 2 . ٥ 2 آ َ . اك ل » 7 ١ - ج . . اسنألا _ 0

 نوفصت امَع شرعلا بر هللا ناحبسف انَدَسفل هللا الإ ةَّهلآ امهيف ن ول ةميركلا ةيآلا ٢٢ نم ءزج ءايب
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 نكي مل نأب كلذك نكت مل اذإ بذكت نأو طرشلا ءافتنا عقاولا يف باوجلا ءافتنا نوكي نأب

 .كلذك سيل هنأ عم باوجلا ءافتنال ةلع طرشلا ءافتنا

 ناك اناسنإ اذه ناك ول " :كلوق عقاولا يف باوجلا ءافتنال ةلع طرشلا ءافتنا هيف نكي مل اممو

 دق سمشلا تناكل رادلا تءاضأ ول " :كلوقو ةيناسنإلا ءافتنال ةيناويحلا ءافتنا سيل ذإ " اناويح

 اهانعم جرخي ال ةلثمألا كلت عيمج :لوقأو ةلع باوجلاو الولعم هيف طرشلا نوكي امم “ تعلط

 فلاختو قطنملا بسانت ةلثمأ ليثمتلا يف نوربتعي مهارن انأ عم ،هقباطي لب روهمجلا بهذم نع
 ال ةيبرعلا قفاوي ام دصقلا امنإو يمجع قطنملا نأ عم شغلل بسانملا روهمجلا اهرهاظب

 ءافتنا ىلع ةلالدلل جراخلا يف نيرمأ ءافتنا ملع اذإ اميف لمعتست :ةبراغملا ضعب لاق.ةيمجعلا

 ءافتنا ملعو ءيش ءافتنا لهج اذإ امأو طرشلا وهو رخآلا ءافتنا ببسب باوخلا وهو ،امهدحأ

 ىّلَعَو )ل ىلاعت هلوق نيعمو :انلق ببسلا كلذ ءافتناب ءيشلا كلذ ءافتنا ىلع لدتسي الف هل ببس

 ءافتنا نإ ٠ مُكاَدَهَل ًءاَش ونو «٠١" ٠ نيعمجأ ْمُكاَدَهَل ًءاَش وكو ٌرئاَح اَهنمَو ليبسلا صق هللا

 دوسضم ءامتنا ةل لأ رم ةلالدلل لت اينآ كلذر ءيشل رامنا كس س امإ ةباتش
 ةلع ىلع روهمجلا تفتلي نأ ريغ نم جراخلا يف طرشلا نومضم ءافتنا يه جراخلا يف باوجلا
 لوقي وهو ،ًَرم ام دروأف كلذل اوتفتلا مهنأ بجاحلا نبا مهوتو .يه ام باوجلا ءافتناب ملعلا

 :نولوقي الو "ورمع" كاله مدعل ببس "يلع" دوجو نإ "ورمع كلهف يلع الول " :كلوق ىعم

 كتمركأل يننتئج ول " :كلوق حص كلذلو 3" ورمع" كاله مدع ىلع ليلد هدوجو نأ هانعم
 نأ ىرت الأ حصي مل يناثلا عانتما ىلع لوألا عانتماب لدتسي هنأ :دارملا ناك ولو " ئحجت مل كتكل

 ررقت امو .يناثلا عفر مدقملا عفر نم مزلي الف ،ًمعأ مزاللا نوك زاوج جتني ال مدقملا ضيقن ءانثتسا

 ،هتخص يقاني ال هنع ءانغتسالا نأل ؛كلذ ىلع لكشي ال يناثلا ضيقن ءانثتسا نع غت "ول" نأ نم
 يبضلا يملس نب بأ ] رعاشلا لاق .باوجلا يلاتلاو ،طرشأ مدقملاو ،"نكل"ب ءانثتسالا :دارملاو

 ] براقتملا نم [ : ]

 زرطي مل هنكلو تَراَطَل البق رفاَح وذ َراَط ولو
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 سرفلا ناريط مدعو اهلبق رفاح وذ ريطي ال هنأ ببسب سرفلا كلذ ناريط مدع نأ ينعي
 يئاطلا سوأ نب بيبح مامت وبأ هركذ تيبلا اذهو .امناريط مدع يف ببسلا نايب ضرغلاو ؛مولعم

 يسامح تيبلا اذه ليق اذإو إمهمالكب دهشتسي نيذلا برعلا راعشأ هيف عمج [ةسامحلا هباتك يق

 تركذ نيذلا ءارعشلا دحأ دارملاف يسامحلا لاق ليق اذإو ‘باتكلا كلذ يف روكذم هنأ داري

 راعشألاف ،ةوقلا بسانت يهو ةعاجشلا وأ ةوقلاو ةدشلا ةسامحلاو باتكلا كلذ يف مهراعشأ

 [ ليوطلا نم ] :يرعملا لاقو _اهيف فعض ال ةيوق هيف يولا
 "ث٢ماَوَد َهَل ام نكو اياَعَر مهريغك اوئاك تآلودلا تماد و

 بلغت نأ :ةلودلاو ،مهريغك اياعر اننامز ةلود لهأ ناك مدقت نم تالود تماد ول :يأ

 "ةلود ءيفلا راص" :لاقي ،لاملا يف :(مضلاب) ةلودلاو ،(حتفلاب) ىرخألا ىلع نيتفئاطلا ىدحإ

 لوادتي يذلا ءيشلا :(مضلاب) ةلودلا :ةديبع وبأ لاقو .اذهل ةرمو اذهل ناك ةّرم هنولوادتي يأ

 (مضلاب) ةلوألا :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو .دحاو نعم ناتغل :ليقو .ردصملا : (حتفلاب)و هنيعب

 هللاو :سنوي لاقو .برحلاو لاملا ي امهاتلك :رمع نب ىسيع لاقو .برحلا يف (حتفلاب)و لاملا يف
 اذإ اهقلعتمل وأ "فاكلل" نايب فطع وأ ناث ربخ "اياعر"و كربخ "مهريغك"و .امهنيب ام يردأ ام

 . ملعأ هللاو .ةمدقم لاح "مهريغ"كو كربخ وأ ،افرح تلعج

 نبا بهذم وهو ،موزل تاودأ نهوحنو "املك"و "اذإ"و "ول"و "نإ" نولعجي نوّيقطنملاو
 نآرقلا يف رثكأ نايبلاو يناعملاو وحنلاو ةغللا ةدعاق ىلع "ول" لامعتساو ،مدقتملا بجاحلا

 اصوصخ فيلأتلا بابرأ لامعتسا يف رثكأ قطنملا ةدعاق ىلعو ،مهرٹنو برعلا راعشأو ثيدحلاو

 يف ءافتنالاو توبثلا ببس نأ نايب مولعلا ليصحتب دوصقملا نأل ؛مالكلا ملعو قطنملا بتك يف

 ةغللا لهأ دنع زئاج هنإف مدقملا ضيقن ءانثتسابف ؛رهظت نيفرطلا نيب فالخلا ةرمثو ،اذام عقاولا

 زئاجف ىلاتلا ضيقن ءانثتسا امأو .سكعلا هنإف مدقملا نيع ءانثتسا يفو ،قطنملا لهأ نود مهعم نمو

 ملعلل ةنع يناثلا ءافتناب ملعلا نأ ىلع ةلالدلل نييقطنملا دنع نهو اقافتا لطاب هنيع ءانثتساو اقافتا

 ملعلا يه ام جراخلا يف ءازجلا ءافتنا ةلع نأ ىلإ تافتلا ريغ نم مزاللا ءاقتنا ةرورض لّوألا ءافتناب

 موزل وه َنهانعمو ،َنهانعم ىلع بترتي لب مهدنع نمهانعم ةلالدلا كلت تسيلو ‘كلذك تويئلاب
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 ىلع ةلالدلا لاثمو .لوهجملا موزنلملا ءافتنا ىلع هب لدتسيف مولعملا مزاللا ءافتنا عم لوألل يناثلا

 تناك املك " :وحن يف يلاتلا ضيقن نثتسي نأ لوألا ءافتناب ملعلل ةلع يناثلا ءافتناب ملعلا نوك

 لاثمو ." ةعلاطب تسيل سمشلاف دوجومب سيل راهنلا نكل ،دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا
 نيع ءانثتسا يف لاقي نأ يناثلا دوجوب ملعلل ةلع لوألا دوجوب ملعلا نأ ىلع لدت نأ وهو :توبلا

 ."دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا نكل دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك " :مدقملا

 ةللا انإ ةهلآ امهيف ناك وَل » ىلاعت هلوقك ،اليلق قطنملا لامعتسا ةغللا يف ٠ول» لمعتست دقو :ليق

 ءافتناب قيدصتلاب اودتسي نأب ةينادحولا ىلع لالدتسالا فلخلا ميلعت دوصقملا ذإ ٢ ه«اتدَسَفْل

 ءافتنا هتلع جراخلا يف داسفلا ءافتنا نأ نايب دوصقملا سيلو ،يةعتلا ءافتناب قيدصتلا ىلع داسفإ

 {ةغللاو وحنلا ةدعاق ىلع ةيآلاف ؛لالدتسالا قلخلا ميلعت ال نايبلا اذه دوصقملا لب :تلق كددعتلا

 نايب نآرقلا ماكحأ رئاس ىلع يراجلا رهاظلا امنإو لالدتسالا ميلعت دوصقملا نأ ىلع ليلد يأو

 دافتسي نيحو .ةيآلا يف تلق ام اهيف تلق .ةيآلاب مهوت ام دحأ امب مهوت ةيآ لكو ةدعت ال هنأ

 .سقي مل وأ اهيلع ديفتسملا َساق ةيبرعلا قيرط ىلع مكحلا
 امإو " داوج هلام لق ولو ديز " :وحن ،اهعانتما الو لصولا درج امإ مولا نأ ضعب ركذو

 لوألا عانتمال يهف يلقعلا لالدتسالل امإو .لوألا عانتمال يناثلا عانتمال يهف يجراخلا بيترتلل

 مل هللا فخي مل ول " :هلوقك ،نيضيقنلا دعب امب هطبري ءيش رارمتسا نايبل امإو ،يناثلا عانتمال

 .ملعأ هللاو .تالامعتسا عبرأ هذهف " هصعي

 يضاملا ي طرشلا نومضم لوصحب باوخلا نومضم لوصح قيلعتل " ول " نأ كل ررقت اذإو
 يفاني توبثلا نأ امياوجو اهطرش يف توبثلا مدعو يضملا مزلي هنأ تملع - رم ام ةح ىلع -

 هكُعيطُي وَل » ىلاعت هلوقك ،ةتكنل لإ ةّيوضاملا نع ناجرخي الف ،يضملا ياني لابقتسالاو ،قيلعتلا

 وهو لعفلا يف يدجتلا رارمتسالا دصقل عراضملا يف تلخد "ثثه«مّشَعل رمأل نم ريشك يف

 دعب ةرم ة هللا لوسر مكعاطأ ول :يأ "ولا لوخدل هيفن رمتسيف اتقوف اتقو ىضم اميف ةعاطلا

 «ةوُفصت اًمَع شرعلا بر هللا ناَحْبسَم اًدَسَفَل هللا انإ ةَهلآ امهيف ناك ول » ةميركلا ةيآلا ٢٢- نم ءزج ءايبنألا 33
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 نع هعانتما رارمتسا ببسب مكتنع عانتما :يأ ،كالهو دهج يف متعقول رمألا نم ريثك يق ةرم

 رارمتسا ببسب مكتنع عانتما نيعملا نوكيف ةعاطإلا عانتما رمتسملا نوكي نأ زوجيو .مكتعاطإ

 3َئفنملا ديفي نأ زوجي توبثلا رارمتسا تبنملا عراضملا ديفي زوجي امك ذإ ؛مكتعاطإ نع هعانتما

 دحأ وه امك يفنلا تدافأ تيفن اذإو ‘توبنلا ديكأت ةيمسالا ديفي امك يفن "ولاب عانتمالاو

 ايفن يفنلا سيلف ديكأ هملظ مدع :يأ "“«ديبعلل مالظب كبر اَمَو » ىلاعت هلوق يف امتركذ هجوأ

 اقباس ديقلا ربتعا اذإ وه امنإ اذه نأل .ديقل لإ لصألا ىلع هجوتي يفنلا نأ ررقت ولو ديكأتلل

 انإ مهلوق يف ديكأ تابثال ادر ناك ذإ ٨٦" 4 َنينمؤُمي ٌمُه اَمَو » ىلاعت هلوق ىرت الأ يفنلا ىلع
 نأل كلذك سيلو ديكأ ريغ اناميل مهل نأ دافأ الإو ديكأتلا يفن ال يفنلا ديكأت دارملاف ؛ءانمآ

 ىلوأ ةعاطإلا رارمتسا ىلع مكعيطي ول لمحو ناميإلا قلطم لوصح دانمآ انإ :مهلوقب مهاوعد

 :يناثلاو .ةعاطإلا وه دّيقملاو رارمتسالا انه وه ديقلا ىلإ يفنلا هيجوت بلاغلا نأ :لوألا ،نيهجول

 سكع هتودق مهنأكف اباوص نوري اميف مهتعاطإ ىلع ةف هرارمتسا نم مزلي امنإ مهتنع نأ

 ىلع ةيآلا هلمح اّمأو ،هيف ريمض ال اميف بالجتساف رمألا نم ليلق يف مهل هتعواطم امأو .بجاولا

 هنأل عانتمالا رارمتسا ىلع اهلمح مهضعب حجرو .لوألا نود يناثلا هجولا هيفف عانتمالا رارمتسا

 ىلع رارمتسالا هيلع يفنملا نأل ،ريثكلا يف مهتعاطإ توبث ةعاطإلا رارمتسا ىلع اهلمح ىلع مزلي

 ىلع رارمتسالا يفن نيعم نأل رظن هيف :تلقو.ريثك يف مهتعاطإ سفن تبنيف ريثك يف مهتعاطإ
 بجوأو .اذكهو ،رمألا اذه نو رمألا اذه يف ةعاطإلا رركت سفن يفن وه ريثك يف ةعاطإلا

 رارمتسا يه تنعلا ءافتنا ةلع نأ هيلع مالكلا نومضم نأل عانتمالا رارمتسا ىلع اهلمح مهضعب

 يف ةعاطإلا نأب ثحبيو .تنعلا يفنتني ال امتوبث عمو اهلصأ توبث يفاني ال وهو ،ةعاطإلا عانتما

 عانتمالا رارمتسا ىضتقم وه امك ةعاطإلا لصأ يفنل ةجاح الف تنع اهيلع بترتي ال ضعبلا

 يف ةعاطإلا لصأ :لاقي نأ الإ ةعاطإلا رارمتسا يفن ىضتقم وه امك اهرارمتسا يفن بجاولا لب

 .لمأت ةعاطإ رارمتسا يفن هجو يف اضيأ دوجوم ضعبلا

 ديبل مالظب كر اَمَو اَمِنَلَعَف ءاسأ رَمَو هسفتلق اًحلاَص لمَع رَم»فةميركلا ةيآلا ٤٦ نم ءزج تلصف -

 ٠ نينمؤُمي مه اَمَو رخآلا موَلابَو هللاب انمآ لوقي سانلا نمو » ةميركلا ةيآلا ه نم ءزج ةرقبلا
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 يه ةنكنل "“"«رانلا ىلع اوفقو ذإ ىرت ولول ىلاعت هلوق يف عراضملا ىلع "ول" تلخدو
 ىلع لدي ءيش قداصلا رابخأ :تلق نإو .هرابخأ يف فلخ ال نّمع هرودصل يضاملا ةلزنم هليزنت

 ىلع ال روكذم رمأف ةيؤرلا لصأ امأو ؤبّطاخملا ىلإ ةبسنلاب وه امنإ ةيؤرلا ضرف :تلق ،هققحت
 .ابيجع ارمأ ىرتل تنأ ىرت ولو سرانلا ىلع نيفوقوم رانلا لهأ ىري :ليق هنأكف ؛ضرفلا هجو

 "ىرت ولو" :هلوق هب رعشي يذلا ةيؤرلا لصأ ققحت يف يضاملا ةلزنمب "ىرت" لعجي "ول" لوخدف
 ةلادلا "ول" لوخد ىقاني ققحتلا يف يضاملا ةلزنم ع راضملا ليزنت نأ نم :لاقي دق اًمع اضيأ اذم و

 ةيؤرلا نأب راعشإلل "ول "ركذف ،لعفلا لصأل ققحتلاو بطاخملا ىلإ دانسإلا رابتعاب عانتمالا ىلع

 تلعج اهتكل ةمايقلا موي يه امنإ اهعم امو رافكلا ةيؤرو ©بطاخملا نم عنتمي هنأ لوهلا نم ةباثمب

 بسنألا يضاملا ظفل نع لدع نكل © يضاملاب صتخملا "ول" اهيف لمعتساف .ققحتملا يضاملا ةلزنم

 يضاملا ةلزنمب هرابخإ يف فالخ ال نّمع رداصلا لبقتسملا ظفل نأ ىلع اهيبنت رهاظلا بسحب

 اقيقحت ةلبقتسم اليوأت ةيضام مهلوقو رانلا ىلع فقولاو ةيؤرلا تناك امنو ،هانعم ققحت مولعملا
 .فقولاو ةيؤرلا راضحإ عراضملا ةغيص يفو ،عراضملا ةغيصو "ول"ب يتأف اعم نابناجلا يعور
 ليزنت نم راضحإلا يف ةب الو ةدهاشملاب ناقيإلاو لابقتسالل وأ لاحلل عراضملا نأل مهلوقو

 ىلع ءانب زاجب ىلع زاجب كلذف ةرضاحلا لاحلا ةلزنم يليزنتلا يضاملا اذه مث يضاملا ةلزنم لبقتسملا

 وه يضاملا نأو ،مهمالك يف دجوي مل دهاشي هل راضحإ لاحلا ةلزنم لبقتسملا ليزنت نأ نم ليق ام

 ةلزنم لبقتسملا لزن :ةيآلا يف لاقي نأ نم عنام ال :لوقأو .رضاحلا لاحلا ةلزنم هليزنت زوجي يذلا

 "ول" لمعتست دق :دربملا لاقو هعنم ىلع ةّجح الو هيف فلكت ال لوبقم دصقم هنأل رضاحلا لاحلا

 هنوبلطتو :يأ " نيصلاب ولو " ! هلوقك ةتكن اهطرش الب لبقتسملل نإ لامعتسا لبقتسملا ي

 ولو ةمايقلا موي مكب هابم ينإف اولسانت اوحكانت " ف هلوقو ،نيصلاب ملعلا نوكي ول وأ نيصلاب
 "اولسانت"و رمأ" اوحكانت"و ،طقسلا يهابتلا نوكي ول وأ طقسلاب يهابأ ولو :يأ "طقسلاب

 نإف ؛لامتشا لدب لوألا نم لدب رمأ وأ ،نيءاتلا ىدحإ هنم ةفوذحم هباوج يف موزجب عراضم
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 سيل لسانتلا نأل ازاجب لسانتلا يف مهيلإ بلطلا ةبسن دانسإ نكل حكانتلل سيل لسانتلا

 .مهرايتخاب

 [ رفاولا ءوزجب نم ] : ساون يبأ لوق ةيطرشلا اذإ نمو

 ارظن هَتذز ام اذإ انسح اَهُهْجَو كديزي

 مظنف ،دئاز امب علو هل ناكو ،نانج ىمست لامجلا ةعيدب ةيراج ديشرلا دنع ناك هنأ يور

 يف هورضحأو ناملغلا ردابف ،ساون يبأب يلع لاقف ردقي ملف رخآ ديزي نأ دهتجاو اتيب ةليل اهيف
 هذه لثم يف تقرط دقو عزجأ ال فيكف :لاقف عزجت ال :هل لاقف ،ابعر هبلق ألتما دقو لاحلا

 اتيب زيجتل كانرضحأ :لاق ،يلثم يف يلهأ كشي الو يب يف ةحئانلا تكرتو يلهأ رعذو ةعاسلا

 ." ارشب اهلثم رن ملف ٭ اهانيأر دق نانج" :لاق نينمؤملا ريمأ اي وه ام :لاق

 "ارظن هتدز ام اذإ ٭ انسح اههجو كديزي " :ساون وبأ لاقف

 دزف تنسحأ :ديشرلا لاقف

 ارمقلا رت اهزربأف رمق هب امو حارو ٭ اركتعاو ءاملظلا يف كيلع راج ليللا ام اذإ :لاقف

 .ةزئاحلا يلع كل قحف كانعزفأو ةعاسلا هذه لثم يف كتوعد دق :لاقو هنم ديشرلا سنأف

 . ملعأ هللاو .فرصناو هذخأف غلبمب هل رمأو

 دنسملا ريكنت باب
 هنأ نيعمب وأ ملقلاب بتكي هنأ نعمي " بتاك ديز " :وحن دهعلاو رصحلا ةدارإ مدعل ركني

 وهو هل الاثم حصيو بابلا بساني رخآ امالك هب نولباقي ريهش داتعم نيعم وهو كارثن ملكتي

 ممعوتي ال اذه نإف رصحلا ةادأ عم ولو رصح الف ركن اذإ هنأ نعأ تسلو " رعاش ديز " :كلوق
 " رعاش وأ بتاك ديز امنإ "و " رعاش الإ وأ بتاك الإ ديز ام " :وحن نإف ،ةرابعلا يف هلوخد

 ةدارإ زاوخل دهعلا ناك دنسملا فرع املك هنأ هموهفمب اديفم اضيأ يمالك سيلو © اعطق رصحلل

 دهعلا ريغو سنجلا ريغ ةدارإ زاوحبو ، رصحلا لاثملا اذه يفو "لاجرلا ناعجشلا " :وحن ، سنجلا

 . رصح اذه يف سيلو دهع ال ثيح " كنبا اعرو املاع اعاجش الجر نإ " : وحن
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 وحنب ال هيلإ فاضملاو لأك هنم ءزحلاك نوكي ام عم هب رصحلا ديرأ ول هنأ يدارم لصاحو

 هريكنتب ميخفتلا دصقي هنأ نيعأ ؛ميخفتلل اضيأ ركنيو .فرعل دهعلا هب ديرأ وأ ،امنإو الإو مدقت

 درفلا وه دوهعملا لعجي نأب فيرعتلاب اضيأ لصحي هنإف ،هريكنتب الإ لصحي ال ميخفتلا نأ ال

 :وحن ههنك كردي ال ثيحب ةمظعلا نم غلب درفلا اذه نأ نعمبب مظعأ ريكنتلاب ميخفتلا لب ،ميظعلا

 اربخوأ ،هل رخآ اربخ وأ "باتكلا كلذ" ل اربخ لعج اذإ "““«نيقَتُمْلل ئدُهل [ىلاعت هلوق]

 يقبأ اردصم " ىده " ظفل ناك ذإ 3 ةيادهلا سفن هلعجب كلذ دحأو 5ةيادهل لماك يأ فوذحم

 . بابلا نم نكي مل و ءاضيأ ميخفتلا دافأ الاح لعج نإو ، ةفاضإ وأ فصوب لوأ وأ ةغلابم

 بجاو وأ زئاج ريكنت لك سيلو ©بجاولاو زئاحلا لب طقف زئاجلا وه ديفملا ريكنتلا سيلو

 ركنيو .ميخفتلا ريغل ةراتو ميخفتلل ءيجي ةرات ،ريكنتلا بجاو لاحلاف ةرات لب ،ميخفتلا ديفي

 رمع ام " :وحن امأو .ريقح :يأ " ءيش لمعلا اذه نم كل لصاحلا " :وحن ريقحتلل اضيأ دنسملا

 ائيش رمع ام دصق ذإ ميخفتلل برقأ هيف عيش ظفل لب ائيش هنوك ىفن ريقحتلا دافأ " امئاق ائيشو

 . ملعأ هللاو .هب اًدتعم

 دنسملا صيصخت باب
 فرظلاب وأ زييمتلا وأ لاحلا وأ فصولا وأ ةفاضإلاب

 تالضفلا نم هريغب وأ نيقلعتملا رورجملاو راجلا وا
 حلصي "ناسنإلا كلذ« نأل " ملاع لجر ناسنإلا كلذ " :وحن ةدئافلا ةدايزل كلذب صخي

 ئطوم هيف ربخلاف " ملاع لجر ديز " :وحن امأو .ملعلا ةدئاف دازو لخر هنأ دافأف ىثنألاو ركذلل

 .غلاب هنأ لجرب تدفأف الفط ديز نوكي دق هنأ تربتعا نإ آلإ ،ةدئاف دئاز ال ديفم هتعنف ديفم ال

 ديزي تعنلا نوكيف ،ةدئافلل ائثطوم ال اديفم ربخلا نوكي ذئنيحف ،ةأرما مسا نوكي دق اديز نأ وأ

 هنأ هتدفأف ،دبع وأ مالغ ارمع نأ بطاخملا ملعي مل اذإ " دنه مالغ ورمع" ةفاضإلا لاثمو .ةدئاف

 ال اهيلع ةدئافلا فقوتل ةفاضإلاف دنه هنأ ىردي الو مالغ هنأ ملع نإو ،دنهل هنأ تدزو مالغ

 .ةدئاف ةدايزل

 ؛؟َنسقَمْلل ىده هيف بر 5 باتكلا َكلَذ ( ةميركلا ةيآلا ٢ نم ءزج ةرقبلا _ 8
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 ©فّرعملا هيلإ فاضملا وأ ةفرعملا تعن يف ولو هقالطإ حصي ةغل صيصختلا نأ ىفخي الو

 مالغ حلصي امكو .ةفرعملا يف انه تقلطأ تيح رعشأ مل كلذلو وحن حالطصا ةفرعملاب هصيصختو

 ٠ ديز مالغ ٠ هنأب الثم ديفيف ،الثم دوسأ وأ ضيبأ وأ هريغ وأ ديز مالغ نوكي نأل قلطأ اذإ

 ابكار وأ الجار ءاج هنأ لمتحي " ديز ءاج " كلذك ،تعنلاب "ضيبأ مالغ " هنأب وأ ةفاضإلاب

 ( اسفن)ب ديفيف اهريغو سفنلا ةهج نم هنأ لمتحي " ديز باط "و لاح وهو ابكار الثم ديفيف

 اذكو ،طوسلاب الثم ديفيف طوسلاب وأ اصعلاب برضلا نأ لمتحي " رفاكلا تبرض "و زييمت وهو
 هللاو .اقلطم لعفلا تاذ نع جراخ تابثإلا يف ةركنلل يتاذ يلدبلا مومعلا معت تالصفلا رئاس
 ع

 ١ ملع .

 دنسملا صيصخت كرت باب

 امه وحنو فصول ١ و ةفاضإل اي

 .ملعا هللاو .ةدئافلا ةدايز نم عنامل هيلإ دنسملا دييقت كرت يف رم امل كرتي

 [ عماسلا ةدافإل ] دنسملا فيرعت باب

 دق رمأب [ اذخأ هملع ] دق مولعم رمأ ىلع هعوقو مدع وأ رمألا عوقو عماسلا ةدافإل فرع
 دحتا ءاوس ‘فيرعتلا قرط دحأب اضيأ هملع دق رخآ رمأ ىلع فيرعتلا قرط ىدحأب هملع

 مزال عماسلا ةدافإل وأ ." قلطنملا وه ديز " :وحن افلتخا مأ 3" قلطنملا وه بكارلا" :وحن ناقيرطلا

 اذإ نيلاثملاك ؛فيرعتلا قرط دحأب اضيأ هملع دق رخآ رمأ ىلع فيرعتلا قرط دحأب رمأب مكحلا

 كلذ زاجو ،ةيربخلا ةلمحلا يف ةفرعم دنسمو هيلإ دنسم مهمالك يف سيلو ةدئافلا مزال امهب ديرأ

 ." كلام امهرد مك " و " اذه ام "و " تنأ نم " :وحن ةيئاشنإلا ةلمحلا يف

 اذإ " هوبأ هنم لضفأ لجرب تررم " :وحن تعن وه ةلمج يف ليضفت مسا وه أدتبم دازيو
 هيوبيس نإف ،ذئنيح هيلع "لأ" لوخد عانتمال ةفرعملا ةلزنمب ليضفتلا مسا اذإ ةيليضفتلا نم تركذ

 هريغو ءافنآ رم ام دح ىلع ليضفتلا لعفأ وأ ماهفتسالل ةفصتملا ةركنلا نع ةفرعملاب رابخإلا زوجي

 " كفرعأ نأ ديرأ تنأ تنأ نم " نعم نأ ىرت الأ ؛حيحصلا وهو !امدقم اربخ ةركنلا لعجي
 .اذكهو
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 يف ادحتا ولو اديفم مالكلا نوكيل موهفملا بسحب هيلإ دنسملاو دنسملا ةرياغم نم دب الو

 "مئاقلا ديز " لب كلذ وحن وأ " حيرلا ةرخصلا " :لاقي ال ذإ ؛هيف امهداحتا نم دب الو ©قدصاملا

 " اًمأو .ماق اديز نأ ديفيو ماق يذلا "مئاق" موهفمو ،هاًمسم وه "ديز" موهفمف "مئاقلا ديز" و

 ييلا ةفصلا نع لبتي مل مدقلا يرعش لثم نآلا يرعش ريدقت ىلعف "يرعش يرعشو مجنلا وبأ انأ
 ( خحلا...دحأب اضيأ هملع دق رخآ رمأ ىلع ) :انلوق نم تملعو .ةغالبلاو ةحاصفلا نم امب رهتشا

 يف ينازاتفتلا دعسلا خيش كرهاقلا دبع لاقو .اخأ هل نأ فرعي نمل " كوخأ ديز " :الثم لاقي هنأ

 يضرلا ركذو .فرعي مل وأ اخأ هل نأ فرعي ناك ءاوس هنيعب اديز فرعي نمل لاقي هنإ :حاضيإلا

 " ديز مالغ " نيب قرف قبي مل الإو دهعلا رابتعا ىلع ةفاضإلا فيرعت عضو لصأ نأ رخآلا هخيش

 ناك ول هنإ تتح ،ديسلا هب حرص امك ينعي ةركن رخآلاو ةفرعم امهدحأ نكي ملف " ديزل مالغ "و

 هناملغ مظعأ هنوكل ديز صاصتخا ديرم هل مالغ ىلإ راشي نأ دب الف ناملغ وأ نامالغ هل

 الب " ديز مالغ " :ليق اذإو .بطاخملاو ملكتملا نيب ادوهعم هنوكل وأ ،هل امالغ هنوكب مهرهشأو

 .كلذك ملأ" ءيجت امك ،مهلكب وأ هناملغ نم ام درفب ةقداصلا ةقيقحلل ةفاضإلاف نّيعم ىلإ ةراشإ

 هنأ "ورمع قلطنملا ديز كوخأ "و " قلطنملا ورمعو " "دوعأ ديز " وحن يف مدقتلا يف طباضلاو
 ىمسم نعم وه ذإ 6ديزكو ةوخألا نمضت ذإ "خألاك ليوأتلاب ولو ناتفص تاذلل ناك اذإ

 ،رخآلا نود امهدحأب هفاصتا عماسلا فرعو ،ةفرعم امهاتلكو نييعتلا يف ةفصلاك وهو .ديزب

 مكحت نأل كمعز بسحب بلاطلاك وهو .هب تاذلا فاصتا عماسلا فرعي ثيحب ناك امهيأف

 فاصتا لهجي ثيحب ناك امهنأو ،أدتبم هلعجتو هيلع لادلا ظفللا مدقت نأ بجو ،ىرخألاب هيلع

 هيلع لادلا ظفللا رخؤت نأ بجو اهنع هئافتناو تاذلل هتوبث مكحت نأ بلاطلاك وهو .هب تاذلا

 .اربخ هلعجتو

 عماسلا فرع امك ،ةدحتم تاذلا نأ فرعي مل و تاذلل نيتفصلا نم الك عماسلا فرع اذإو

 امهيأ لعج يف رايخلاب تنأف ،نادحتتم هاخأو اديز نأ فرعي مل و هنيعب اديز فرعو اخأ هل نأ

 نأ تدرأو كوخأ هنأب هفاصتا فرعي الو همساو هنيعب اديز عماسلا فرع اذإو .اربخ وأ ادتبم تئش

 هدنع هنييعت تدرأو نييعتلا ىلع هفرعي الو هل اخأ فرع اذإو ." كوخأ ديز " :تلق كلذ هفرعت

 تاذلا فرعيو مسالا فرعيو احأ هل نأ فرعي ريدقتلا ىلع عماسلاو " ديز كوخأ " :تلق
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 ةراتو ،ةّوخألاب هفاصتا لهجيو مسالا كلذب تاذلا كلت فاصنا فرعي ةرات نكل 7اهنيعب

 هلوصحل حصي نأ يغبني تلق نإو " كوخأ ديز " :لوقت نأ يناثلا ريدقتلا يف حصي الو .سكعلاب

 كوخأ " :كلوق نأ رمألا ةياغ .ديزب ىمسم هنأب فصتم خألا نأ عماسلا ةدافإ نم هيلع دوصقلل

 وهف ؛ةتكنل هتفلاخم زوجي ال ءاغلبلا رظن يف نسحتسملا رمألا :تلق ؟ابجاو لعجي فيكف ىلوأ " ديز

 تيأر " :كلوق يف كلذ رهظيو ،مالكلا ةحص قلطم يفو القع ابجاو نكي مل نإو ةغالب بجاو

 .باغلا لب حمرلا هبساني ال يقيقحلا دسألا نأل باغلا اهحامر حصي ال هنإف " حامرلا اهباغ ًادوُسأ

 .ءاعداو ةغلابم اعابس مهتلعج نكل ناعجشلا :دوسألاب دارملاو.حمرلا ركذب هفصو يف لجاعي الف

 مل اذإو "ريمألا ديز" هلثمو رصقلا دافأ سنجلا رابتعا تدرأو " قلطنم ورمع " :الثم تلق اذإو

 وأ موق ىلإ ةبسنلاب يفاضالا رصقلا تربتعا نأب قيقحت كلذو " عاجش ورمع "و هاوس ريمأ نكي
 الو ديز الإ ريمأ الو ورمع الإ قلطنم ال هنأ ديرت نأب ةغلابم وأ هريغ وأ ناكم وأ نامز

 .ديز ريغ ةرامإب الو هريغ ةعاجشو ورمع ريغ قالطناب دتعم ريغو ورمع آلإ عاجش
 "ديز ريمألا"و "ورمع قلطنملا" وحن أدتبم "لأ"_ب فرعملا لعج اذإ رصحلا مالكلا ديفي اذكو

 ىلع روصقم وهف اربخ لعج نإو ربخلا ىلع ادوصقم ناك اربخ لعج هنأ الإ "ورمع عاجشلا" و
 قلطنملا" :وحن ؛الومحم نوكي هنأ حيحصلاو ،الومحم نوكي ال يقيقحلا يئزخلا :ديسلا لاقو .إدتبملا

 ديز "و "ديز قلطنملا " كلوق فلتخي هليوأت ىلعو .اديز ىمسملا قلطنملا نعملا نأب هلوأتو "ديز

 .ئلك لومحملاو يئزج عوضوملاف ؛هيف ليوأت ال يقيقح يئزج "قلطنملا ديز" عوضوم نإف "قلطنملا
 لاقو " رهلا هللا " :اندنع لاقي الو .يلك امهالكف ديسلا لّوأت ىلع "ديز قلطنملا" فالخب

 نأ :يدنع رهاظلاو .هللا مسا رهدلا :ليقف ،(رهلا وه هللا نإف رهلا اوبست ال) درو دق :انريغ

 مث رثكأ وأ نينس رشع ذنم يل رهظ اذك .نامزلا ىلإ هنوبسنت ام قلخي يذلا وه هللا نأ نيعملا

 .هقفاو ام يرشخمزلا قئاف نع دعسلا ىلع( اذك )مكحلا دبع ةيشاح نع ناّبصلل هلل دمحلاو تيأر

 يف اضيأ ليقو ،هريغ ال هللا وه ثداوحلل بلاجلا نأ :هانعم .رهدلا وه هللا ٠ :كلوق نأ :هصنو

 اعيمج ربخلاو دتبملا فّرع اذإو .رصحلا ديفي هنآ "شيرق نم مامإلا"و "هللا ىلع لكوتلا" :كلوق

 ىلع هرصق دعسلا راتخاو ؛إدتبملا ىلع ربخلا رصقو ربخلا ىلع دتبملا رصق لمتحا "سنجلا مال"_ب

 ىفو ،تاذلا ىلإ هيف دصقلا ذإ بسنأ ادتبملاب كلذو ،قارغتسالا رصق ىلع بم رصقلا نأل ؛ربخلا

٢٤٧



 :انلوقك ربخلا نم معأ أدتبملا ناك اذإ اميف كلذ حصي هنأ ىفخي ال :ديسلا لاقو .ةفصلا ىلإ ربخلا

 ماعلا رصقل هجو ال ذإ ،الف "سانلا ءاملعلا" :انلوق يف امك معأ ربخلا ناك اذإ امأو "ءاملعلا سانلا"

 معأ امهدحأ ناك نإ هنإ " :لاقي نأ باوصلاو ،ربخلا ىلع إدتبملا رصق رايتخا هجتي الف ،ماعلا ىلع

 رهظألاف ةنيرق دجوت مل نإو ،نئارقلا ىلإ ضّوفي هجو نم مومع امهنيب ناك نإو روصقملا وهف

 .ربخلا يف إدتبملا رصق
 [ رفاولا نم ] :ءاسنخلا لوق صاخلا ىلع ماعلاب رابخإلا نمو

 "““ًاليمَحْلا َنَسَحْلا كءاَكب تيأر ليتق ىلَع ءاكبلا َحُبَق ادإ

 هيف رصق ال هنإ : لاق "دعسلا دنع تيبلا يف رصق الو " رانلا ءاملعلا " :كلوق لثم وهو

 ؛رصاقلا لّمأتلاو رظنلا بسحب نكمأ ولو ،ميقتسملا عبطلاو ميلسلا قوذلا دنع هيلع نيعملا سيل ذإ

 ىلع ةرلاف ، هريغك حيبق هيثرت يذلا اهيخأ ىلع ءاكبلا نأ مهوتي نم ىلع ةرلل مالكلا اذه نأل

 نم ماقم يف ادراو مالكلا اذه سيلو ،انسح هنوك ىلإ حبقلا نم هئاكب جارخإ درجمب مهوتملا اذه

 وه كءاكب نإ :هانعم نوكي تتح اضيأ نسح هريغ ءاكب نأ يعدي هنأ الإ ءاكبلا نسح ملسي

 ىعتا اذإ هل منالملا امنإو ،ليتق ىلع ءاكبلا حبق اذإ : اهلوق همئالي ال ذإ & طقف ليمحلا نسحلا

 يدنع يذلاو .ليمجلا نسحلا وه طقف كءاكب نإ :ذئنيح لاقيف ،كريغ ىلعو كيلع ءاكبلا نسح
 هلك ليمخحلا نسحلا نأ يعدت باوجلاو ةلباقملا يف اهنم ةغلابم رصقلا هيف نأ وهو ؛اذه ريغ

 لب اهيخأ ىلع ال ىلتقلا نم اهيخأ ريغ ىلع حبقي امنإ ءاكبلا نإ :لوقتو ،كئاكب ىلع روصقم
 انسح تلاقل الإو ىوعدو امعز هريغ لامج ال هنأك ح ،ليمحلا نسحلا وه اهيخأ ىلع ءاكبلا

 امك رظن روصق اذه سيلو ةدايزو ليتق ىلع ءاكبلا حبق اذإ اهلوق مئالي ام هيفف ريكنتلاب اليمج
 . ملعأ هللاو .دعسلا لاق

 سنجلاك مومع هيف نوكي اميف رَّوصتي رصح ال ليقف (دهعلل لأ) ب فيرعتلا ناك اذإ امأو
 قلطنملا كلذ نأ دقتعا نمل لاقيف \اضيأ دهعلا يف ىتأتي بلقلا رصق معن دارفألا ضعب يف رصحيف

 اعون دوهعملا ناك اذإ الإ نييعتلا رصق هلثمو .دقتعت امك رمع ال. :يأ " ديز قلطنملا "ورمع وه
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 ؟ قلطنملا نم الفلا عونلا اديرم " قلطنملا ديز " :لوقتف ،دارفالا رصق اضيأ هيف حصي هنإف

 مسالا " ديز قلطنملا "و " قلطنملا ديز " وحن يف : "“'يزارلا رخفلا لاقو ،ادارفإ هرصح حبصيف
 ةيزجلل ةنيعتم ةفصلاو تاذلا ىلع هتلالدل رخأت وأ مدقت لصألا يف وأ لاحلا يف ءادتبالل نيعتم

 وه أدتبملا ىعم نأل © تاذلاب مئاقلا نيعملا وهو ، يبسن رمأ ىلع اهتلالدل ترخأت وأ تمدقت
 دبع لاق بوسنملا يه ةفصلاو اهيلإ ةبوسنملا يه تاذلاو ڵ\بوسنملا وه ربخلا نعم هيلإ بوسنملا
 ىلع لدي ام مسالا اهلباقمف امب مئاق نعم رابتعاب ةمهبم تاذ ىلع لد ام ىه ةفصلاو :ميكحلا
 :تلق ثةلآلاو ناكملاو نامزلا مساك نيعملا رابتعاب ةنيعملا تاذلا وأ طقف نيعملا وأ طقف تاذلا

 ،يردصملا نيعملا ةفصلاف مالكلا ملعو ةغللا يف امأو وحنلا يف اذكو ةنيعملا ظفل طاقسإ ىلوألا

 عم ىلع لمتشملا هموهفم هب دري مل أدتبم لعجو مدق اذإ قلطنملا نأ [يزارلا ] رخفلا لوق درو
 اذإ ديزو ..مسالاك وهف هيلع قدص ام وهو هتاذ هب ديرأ لب ‘عيشل قالطنالا توبث وهو يبسن

 ىلإ ادنسم فصولا نوكيف ،فصوك وهف الثم ثديز_ب ىمسم موهفم هب ديرأ اربخ لعجو رخأ
 هيلع لمحل اعوضوم نوكي لب هلمح حصي ال يئزجلا نأ ىلع اذهو سكعلا نود تاذلا

 لوق وهو ،ظافلألا همهوت امع رظنلا عطق عم نيعملا يف كلّمأت كلذب دهشي ةيلكلا تاموهفملا

 لمح حصي هنأ روهمجلاو دعسلا بهذمو ،َقتشملا نعم يف وأ قتشم ادبأ ربخلا نأ نييفوكلا

 ©قالطنالا اه تبث يلا تاذلا "ديز قلطنملا" عمف ىمسمب هب ربخملا "ديز" لوؤي الف ؛يئزجلا

 يف ةجاح يأ تلق نإو .نييرصبلا بهذم نم حيحصلا وهو "ديز" تاذ ةصّخشملا تاذلا يه

 نأ ةهج نم وه امنإ ليوأتلا ىلإ جايتحالا :تلق ،بحاصب وأ ىمسمب "ديز" ليوأتب لوقي نم لوق
 قوسو ،مسا بحاص هنوكب هفاصتا هدنع لوهجملا امنإو ،هنيعب صخشلا كلذ فرع دق عماسلا

 يقيقحلا نأل ؛اعطق بجاو ليوأتلا اذهف نيتقطنملا دنع امأو .نيعملا اذه ةدافإل وه امنإ مالكلا اذه

 .صخش ىلع عقاولا يف رصحنا نإو يلك نيعم ليوأتلا نم دب الف ،ةتبلا الومحم نوكي ال مهدنع
 . ملعأ هللاو
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 ةلمج دنسملا نوك باب
 يمهو" ديز ماق ام"و "ماق ديز" :وحن هنع هئافتنا وأ هيلإ دنسملل دنسملا توبث ةيوقتل اهنوكت

 دعب نايبللو "كتجاح يف تيعس انأ"وحن ضرعلاب ةيوقتلا مالكلا ديفيف ارصحلابو تاذلاب ةدوصقم

 ببسو "مئاق هوبأ ديز ام"و "مئاق هوبأ ديز" :وحن ،ةّيببس امفوكل وأ نأشلا ريمض عم لامجإلا

 هيلإ ادنسم هنوكل هيلإ دنسملا نأ "“"حاتفملا ف يكاكسلا ركذو .دانسإلا ريركت رم ام ىلع ةيوقتلا

 :يأ ، هسفن ىلإ هيلإ دنسملا هفرص هيلإ دنسي نأ حلصي ام ءاج اذإف ، ءيش هيلإ دنسي نأ يعدتسي

 & ةوق مكحلا يستكيف هل انمضتم وأ ريمضلا نع ايلاخ ناك ءاوسو هيف دانسإ نع رظنلا عطق عم

 هنأل "هتبرض ديز " : وحن ، جرخيف ادتبملاريمض ىلإ ادنسم نوكي امب ةيوقتلا صتخي هنأ اذه رهاظو

 ةدتعملاب جرخو ،اققحت ديفي " هتفرع ديز " : كلوق نإ :لاق هنأك { هل ادارم كلذ سيلو ةلضف

 نوكي ال هنإف _ كلذ يف مالك مدقتو _ " مئاق ديز " :وحن آ فصولا ريمض وهو هب دتعي الام

 أل الوأ هيلإ دنسملا ىلإ ةلمحلا فرصي ريمضلا نأ رهظألا :نيدلا ماصع لاقو . ةلمج فصولا عم

 دبع لاقو .ةحلاص امنوكل هسفن ىلإ أدتبملا اهفرصي مث ريمضلا ةظحالمب هيلإ فرصلل ةحلاص امنوك

 دانسإ يوق دق هنأ ىلع لد لماوعلا نع ىّرعم مسال تيتأ اذإ كنإ :زاجغإلا لئالد يف رهاقلا

 هذهف «هيلإ ثدح دانسإ ديرت كنأب عماسلا بلق ترعشأ دقف " ديز " :تلق اذإف ،هيلإ ثدح

 هرهاظب اذه نكلو ،ةيوقت كلذف ،هبقرتل سونأملا لوخد هبلق يف لخد ربخلا تركذ اذإف {ةئطوت

 .ةلمج ربخلا نكي مل اذإ امل اضيأ حلصي

 اهريمض نێلا ةلمحلا لخديو ،ةتغب هب مالعإلا نم ىوقأ هيلع هيبنتلا دعب ءيشلاب مالعإلاو

 إدتبملا ىلإ لعفلا دنسأ هنآ وهو رخآ قيرطب ليلعت الوأ هتركذ امم لّصحتيو ،ةلضف ادتبملل دئاعلا

 ةدنسملا ةلمحلا نوك مت .ملعأ هللاو .إدتبملا ىلإ هريمض عم ال هدحو لعفلا دنس ادغف هريمض ىلإو

 ةيطرش امنوكو قيرط برقأب ةنمزألا دحأ ىلع ةلالدلاو داجتلل ةيلعف امنوكو توبثلل ةيمسا

 ديفت ال هعوفرمو اهيف ربخلا لا ةيمسالا ةلمحلا نأ اوققحو طرشلا تاودأ يناعم تارابتعال

 . ملعأ هللاو .ددجتلا لب توبنثلا
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 ارورجمو اراج وأ ةلمج دنسملا نوك باب
 وه ربتعي هنأل مالكلا لاطل هب حرص ول ذإ ،العف قلعتملا ردق نإ ةيلعفلا راصتخال كلذ نوكي

 ةلمحلا ةيفرظل سيل هنأ قيقحتلا :نيدلا ماصع لاقو .ربتعي ال هريمضف فصولا امأو ،هيف ريمضلاو

 حصألا نأ ملعاو ،دنسملا فذح يعاود نم ًرم امل ةيفرظ ريصت امنإ تاذلاب اهيلإ ةيعاد ةتكن

 رورحملاو فرظلاو ،عفرلاو بصنلا لمحم يف لصألا وه لعفلا نأل ضعب دنع لعفلا ريدقت
 ىلع عوفرم امهيف رتتسملا ريمضلا اذكو كهب اقلعت امل نالومعم امهو ،اممهي قلعتي امب نابوصنم

 لدي هنأل لمعلا ف الصأ ناك امنإو ،ىلوأ لعفلاب اعوفرم امهيلإ لاقتنالا لبق هنوكف .ةيلعافلا

 لمعي امنإ لماعلاو ،هلك كلذ ىلإ رقتفم وهف ،ةلعو نامزو لحمو بحاصو ثدح ىلع عضولاب

 ثدحلا ثيح نم رقتفي وهو اراقتفا دشأ لعفلاو 3هيف لمعيف عملا ثيح نم هريغ ىلإ هراقتفال
 ةلصلا يف هنيعتل ليق ،لعفلا ريدقتل اضيأ لديو طقف ثدحلا ثيح نم لمعي امنإ مسالاو ،هريغو

 مسالا ريدقت ليقو ،يقرظلا ربخلا اهيلع لمحيف "سرفلا ىلع يذلا"و "كدنع يذلا" :وحن {ةّيفرظلا
 .لمعلا يف ةلاصألا ةاعارم نم حجرأ ربخلا يف دارفإلا ةاعارم نأل يدنع حيحصلا وهو ىلوأ

 لقتناو اهلعف فذح وأ كلوق ىلع ةفوذحم ةلمج ربخلا ناك العف ردق اذإو .فوذحملا ليلقت لصألاو

 سيل فصولا عم فصولا ريمضف افصو ردق اذإو .لوق ىلع رورجلاو راخلاو فرظلا ىلإ هريمض

 ذإ ؛قرافلا دوجو عم سايق هنآل هيف ليلد الف ةلصلا يف لعفلا نّيعت امأو لقتنا وأ هيف رتتسا ةلمج
 اذإ٠و ءاّمأ» دعب ام وهو ربخلا نم عون يف مسالا نيعت دق اضيأو ليق .ةلمجلا ناظم نم ةلصلا

 (ءافلا) نم لصفت ال "امإ" نأل انتايآ يف ركم مل اذإ و " ديرف رادلا يف امأ " :وحن 3م ةيئاجفلا

 نأل كلذ يف ليلد ال :تلق .حصألا ىلع لعفلا اهيلي ال" ةيئاجفلا اذإ"و طرش ةلمج وأ مسالاب الإ

 . ملعأ هللاو .مسا نم اهدعب ركذي امي "اذإ"و "امإ" يفتكتف فذحلا بجاو كلذ يف فوذحملا

 دنسملا رخأت باب

 هيف نأل وأ ،رخاتلا دنسملا ف لصألا نألو مهأ ناك اذإ مهأ هركذ هيلإ دنسملا نوكل رخأتي

 ميدقت نم فرعيو "هراد يف" ىلع حجرتي هنإف " هراد يف ديز " :وحن هيلإ دنسملا ىلإ دئاع ريمض

 . ملعأ هللا و . هريخأتو هيلإ دنسملا
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 دنسملا ميدقت باب

 رادلا يف " :وحن ،هيلإ دنسملاب هضعب ريمض لاصتال وأ هسفن يف مهأ ناك اذإ مهأ هنوكل مدقي

 3هيف هيلإ دنسملا رصحل و ." ورمع نيأ " :وحن ةرادصللو ."رادلا يف اهبحاص" زوجي ال ذإ " اهبحاص

 نم لقلا :يأ "" « لوغ اهيف ان » ىلاعت هلوقو 9َيشيرق آلإ انأ ام :يأ " انأ شيرق " :وحن
 لوغلا مدعف ،اهرمح يف الإ دجوي ال لقلا ءافتنا :يأ ،ةنحجلا رمح ىف الإ دجوي ال هؤافتنا ثيح

 ءايندلا رومخ يف لوصحلاب فاصتالا ىلإ هزواجي ال ةنحلا رومح يف لوصحلاب فاصنالا ىلع روصقم

 ءامب فاصنالا ىلع هرصق هانعم ةفصلا ىلع فوصوملا رصق نأل "فاصتالا ىلع. :تلق امنإو

 ةلودعم ةيضقلا نوكتف هنم اءزج هتلعجو هيلإ دنسملا بناج يف يفنلا تربتعا نإ وه امنإ اذهو

 ةلودعم تناك دنسملا بناج يف هتربتعا نإو ةبجوم يهف ،هنم اءزج يفنلا فرح لعخجل عوضوملا

 يف لودعلا رابتعابو ،اضيأ ةبجوم ةيضقلا نوكتف هنم اءزج ال وهو يفنلا فرح لعل لومحملا
 يف لوقلا رصح يفن اذإف ؛رصحلل ةيآلا يف دنسملا ميدقت ناك اذإ هنأ نم دري ام عفدني نيهجولا

 عوضوملا نيب اهيف لصفب عوضوملا ةلودعم اهلعج ضرتعا دقو ،اهنع لوغلا يفن ال ةنحلا رومح
 .هيف عستي ايفرظ هنوكل حصي ال اهيفف "لْوغ"و "ال" نيب لصفلا نأب بيجأ "ال"و

 رومخ يف لوصحلا مدع ىلع روصقم "لوغلا" نأ دنسملا بنج ىق يفنلا رابتعا ىلع ىنعملاو

 نأ هيلع دري الف َقاضإلا رصقلا نم عون اذهو ءايندلا رومخ يف لوصحلا مدع ىلإ هزواجتي ال ةنجلا

 هنأ ةنحلا رومخ يف لوصحلا مدع يف "لوغلا" رصح نم ردابتملا نأو ،اهلباقم يفنل ةفص يف رصحلا

 مايقل ال هدوعقل يفن " مئاق ديز امنإ" :كلوق نأ امك .اهيف لوصحلا وهو كلذ لباقمب فصتي ال

 زواجتي ال "لوغلا" مدع نأ مزلي هنأ نم رصحلا ىلع لاقي ام عفدني ايفاضإ رصحلا نوكبو ورمع

 رئاس نود ايندلا رومخ ةلباقم يف رصحلا نأ ىفخي ال هنإف ،دارمب سيلو الثم ةنحلا نبل ىلإ

 نإ الإ رصحلا ديفي ال ةركنلا ىلع ربخلا مدقت ناب رصحلا ىلع ةيآلا جيرخت يف اوثحبو ،تابورشلملا
 يفنلا فرح لعخل ةبجوم اهيف ةيضقلا نأ مدقت دق :انلق ميدقتلا كلذ ريغ ءادتبا غوسم اهل ناك

 ول امأو كاعم رصحللو غيوستلل ميدقتلا نإ لاقي دق اذه ىلعف عوضوملا وأ لوهجملا نم ءزجك
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 رصحلل مدقتلاو غّوسملا وهف امهدحأ نم ءزجك يفنلا فرح لعجن مل نأب ةبلاس ةيضقلا انلعج

 رصحلا يف ةيآلا لثمو .رصحلل ميدقتلا صلختو غوسملا وهف ؛عيونتلل لوغ يف نيونتلا لاقي دقو
 يلو مكنيد يل ال مكل :يأ ٥٠4" ينيد يلو مكنيد مكل » ىلاعت هلوق ،©فيرعتلا عم نكل يفاضإلا

 هلوق اهلثمو ،نيكرشملا نم مهريغلو مهنيد نأ الو ،نيملسمللو هل هنيد نأ دري الف نيد مكل ال

 ارصق فرظلا باب يف ةفصلا ىلع فوصوملا رصق يف "ثث«يتر ىلع الإ إ مهباسح نإ » ىلاعت

 فاصتالا ىلع روصقم ممياسح نيعملا :حاتفملا يف لاق .ربخلا ريخأتو فيرعتلا عم نكلا ايفاضإ
 مهوتي يذلا وه مالسلا هيلع يبلا كلذ نأ كلذو يلعب فاصتالا ىلإ هزواجتي ال ۔ير ىلعي

 ممياسح يفن نيعملا لقف تئش نإو ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلل يدصتملا هنوكل هيلع باسحلا نوك

 ال مل بساحم ريغ هللا ادع ام نأل ايقيقح رصحلا نوكيف يبر ريغ ىلعب فاصتنالا ىلع روصقم

 ال ربخلا وهو ،ةفصلا ىلع أدتبملا وهو ؤفوصوم رصق هلك كلذف ؛قلخلا نم هريغ الو يبلا كلذ
 ءهيلإ دنسملا ىلع دنسملا رصقل ميدقتلا لعج يعدتسي سكعلا ىلع لمحلا نأل كلذ سكع

 رومح يف ةنونيكلا نأ نعم ىلع سكعلا ةّحصب ليقو ،دنسملا ىلع هيلإ دنسملا رصقل هنإ نوناقلاو
 ال ةمالسلاو ةحصلاك تافص رمخللو .لوغلا ىلإ هزواجتت ال لوغلا مدع ىلع ةروصقم ةنجلا

 :يلع لوق هيلع لمحو عضولاب ال ماقملا ةنوعمب سكعلا ةحصب ليقو ‘ياضإ وهف طقف لوغلا مدع
 ملعلا نأ :دارملا سيلو كلاملا الإ ءادعألل امو ،ملعلا لإ انلام :يأ ( لام ءادعأللو ملع انل )

 3هابأي قايسلا ذإ ٠ءادعألا_ب فاصتالا ىلع روصقم ٠ لاملا نأو "انلاب فاصتنالا ىلع روصقم

 بيرلا ديفي رصحلا نأل هيف هلوق مدقي مل ٣٦" هيف بێَر ان » ىلاعت هلوق يف رصحلا ةدارإ مدعلو

 ؟مالكلا قلطم ال نآرقلا نعمي ( باتكلا ) ةلاقم ف ةرتعلل يه ذإ ؛َلجو ًرع هللا بتك رئاس يف

 . ملعأ هللاو .رصحلا ممهوتل مامتهالل هيف بير الف ،بيغلاب رابخإلاب ةزجعم هللا بتكو

 ناكأ ءاوس ةركن وه يذلا دتبملل تعن ال ربخ هنأ ىلإ رمألا لوأ نم هيبنتلل دنسملا مدقيو

 لمعتساو رخأ ول ذإ ركفلل ةحارإ ميدقتلاو ،ريخأتلاب تعنلا مهوتي ناك اذإ نكي مل وأ غّوسم اهل
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 اذإ امأ ‘تعن ال ربخ هنأ كلذ ريغ وأ هاوس اربخ نوكي ام اهدوجو مدعب وأ نيعملاب كردأل ركفلا

 اهتجاح نم دشأ تعن ىلإ ةركنلا ةجاح نأ ملعاو .ماهيإ الف ةفرعم هيلإ دنسملاو ةركن دنسملا ناك

 ءاه حلص اذإ ةيلاحلا مهوتت مدقتلا عم هنأ عفدني كلذبو اثيثح ابلط تعنلا بلطت يهف ؛ربخلا ىلإ

 لاثمو ،رمألا لوأ نم ملعيل ال ربخ هنآ ملعيل ذئنيح ميدقتلاف ؛ميدقتلاب الإ ربخ هنآ ملعي ال دقو

 [ليوطلا نم] ةه هللا لوسر حدمي ناسح لوق :كلذ

 رثألا م ا أ ىرغصلا همه 7 امراَكل ل ىهتنم ا م مس هل

 رحبلا ةمىَد لا ناك لا ىلع اًمدوج راع نأ ل ةَحاَر هل

 صيصختلا ءادتبالا ماقم يف ةركنلا ءاعدتسال ايوق امهوت تعنلا مهوتل "هل ممه" لاق ولو

 نم الاح وأ ةفص دعب ةفص وأ ‘هل اربخ"اهرابكل ىهتنم ال"نوكو ،كلذل فرظلا ةيحالصو

 ةفوصوملا ممهلا تابثإ وهو \دصقملا فالخ امهالك ©فوذحم ربخلاو اتعن ناك ول " هل " يف رتتسملا

 الو ،هل امتابثإ لب ةفوصوملا ممهلل ىرخأ تابثإ الو ‘هممهل ةروكذملا ةفصلا تابنإ ال ةق هل

 رومألاب تقلعت اذإ حدمتو ،ةدارإلا :ةمهلاو ،الوأ دافيل مدقف رهظأ (هل)ب رابخإلا نأ ىفخي

 برعلاو .رهدلا ممه نم لجأ نوكي ال فيكف ،هسفن رهدلا نم لجأ ق هممه ىرغصو .ةيلاعلا

 ،©فذح ىلع كلذ نوكي نأ زوجيو .ممه هل نأك هيف رومألا مئاظع ع وقول رهدلاب لثملا برضت
 رابتعاب :تلق امنإو ،اضيأ اهقلعتم رابتعاب رهدلا لهأ ممه نم لجأ وأ اهقلعتم رابتعاب لجأ :يأ
 :هلوقك لؤافتلل اضيأ دنسملا مدقيو .اهسفن رابتعاب اهيف لضافي ال ةدارإلا يهو ةمهلا نأل اهقلعتم

 [ لماكلا نم ]
 ُاَوُعأْلا كئاَقَبب تتَيزَتو ُمايألا كهْجَو ةَرُعِي تدعس

 عم ادنسم ناكل اربح ةلمحلا تناكو "مايلا" ريمض هيف لعجو رخأ ولو "تدعس" دنسملاو

 مدقيو ،العاف مايألا ناكو ،هيف ريمض الو مدق نكلو ‘تدعس مايألا اذكه ءارخؤم هريمض

 ركذ ىلإ سفنلا قوشي لوط مدقتملا دنسملا يف نوكي نأب هيلإ دنسملا ركذ ىلإ قيوشتلل دنسلا

 قاسنملا نم ًرعأ بلطلا دعب لصاحلا نأل ،لوبقلا نم لحمو سفنلا يف عقو هل نوكيف هيلإ دنسملا
 [ طيسبلا نم ] :[ مصتعملا حدم يق ةيبلص يريمحلا بيهو نب دمحم ] هلوقك ‘بعتب

٢٤



 و م۔۔ م
 م م 8 م ل 2

 "٨" رمقلاو قاحسإ وبآو ىحضلا سمت اَهتَحْهَي ايندلا قرخ ةئالث
 الل كلذ سكعي مل و ،أدتبم هيلإ دنسم "ىحضلا سمش"و ،مدقم ربخ وهو دنسم "ةنالن"_ف

 ىلإ ةجاح الو .ليضفت مسا الو ماهفتسا مسا تسيل ةركنلا كلت نأ عم ةفرعمب ةركن نم ربخي

 . ةثالث ٠ مدقو فلكتلا نم هيف امل "ةثالث " نم الدب " سمش "و فوذحملا ربخ " ةثالث " نوك

 يعابرلا قرشأ عراضم " قرشت "و هل يه نم ركذ ىلإ قاتشيل اهتجهبب ايندلا قارشإب هفصوو
 هدوعل "اهتجه"ب نم ( اه ) طبارلاو "ةثالث" تعن ةلمحلاو لعاف " ايندلا"و ةئيضم ريصت نعم

 وبأ" و 5اهئاذيإ ةتش مدع عم امتوق ةعاس نأل ؛ىحضلل سمشلا فاضأو ،اهئاهبب :يأ "ةئالث"ل

 ريخ نأل ،امهنم ريخ هنأ ىلإ ةراشإلل "رمقلا"و "سمشلا" نيب هطسوو مصتعملا ةينك "قاحسإ

 .هوبأ "رمقلا"و همأ "سمشلا" نأو 3"رمقلا"و "سمشلا" نم هدوت ماهيإلو ،اهطسوأ رومألا
 ريكنتلاو ميدقتلاو ركذلاك ناكمإلا بسحب تالضفلا يف ةيراج هيلإ دنسملاو دنسملا لاوحأ عيمجو

 الإ مدقت امك نيتدمع اممموكل طقف امهيف كلذ ركذي امنإو ،‘كلذ ريغو كلذ دادضأو قالطإلاو

 ناك باب ًالإ امئاد دنسم لعف لك ذإ ،دنسملاب صتخم كلذ نإف العف دنسملا نوكو لصفلا ريمض

 نهل لعاف ال هنأب لوقلا ىلع لقو لاطو ‘هدحو لعفلل دكؤملا لعفلاك ،هل لعاف ال امو رم ام ىلع
 .لعاف ردصملاو ةيردصم لب لعافلا بلط نع ةفاك "ام" نأ حيحصلاو ،ام ريثكو املقو املاط يف

 .ملعأ هللاو

 لوعفملا عم لعفلا ركذ باب

 وأ لعافلا نم لعفلا عوقو ةدافإل لعافلا ركذي امك ،هيلع لعفلا عوقو ةدافإل هعم ركذي

 لوصح لب ،سنلتلاو ةدافإلا كلت دارملا نكي مل ولو امهنم لكب سبلت لعفلاف ؛هب لعافلا فاصتا

 دبع نب دمحم مهيلإ ثعبف مصتعملا باب ىلع اوعمتجا ءارعشلا نأ ١:١٧!١٤ يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا يف ءاج 357

 :ديشرلا يف يريمنلا لوق لثم لوقي نأ نسحي مكنم نم :مكل لوقي نينمؤملا ريمأ نأ تايزلا كلملا
 عمتجت ثيح اهنتم هلل ١ كلحأ 1 يدوأ دوجلا نإ هللا ةقيلح

 عستيف هان ركذ رمأ قاض وأ هلياخع فلخت نل رطقلا فلح ا نإ

 ( خلا...قرشت ةثالث ) :لاق هلثم لوقي نم :لاقف بيهو نب دمحم ماقف ؤفرصنيلف الإو لخديلف
 ٢٥



 ديز برض " :لقي مل و ،عقي مل وأ تبثي مل وأ تبثو برضلا عقو الثم ليقل طقف هؤافتنا وأ لعفلا

 نم ابرقو افذح رثكأ هب لوعفملا نكل \تالضفلا رئاس يف يرجي كلذ لثمو "هبرضي مل" وأ "ارمع

 دارملا ذإ اضيأ ( حتفلا) حص ولو نيققحملا دنع(مآللارسكب) لعفلا تاقلعتم نهل لاقيو لعافلا
 نأ هَرسو 5( حتفلاب) قلعتم لماعلاو إ( رسكلاب) قلعتم لومعملا نأ فراعتملاو لعفلا تالومعم
 لماعلا وه ( حتفلاب) هب ثّبشتملاو ‘فيعضلا لومعملا وه ( رسكلاب) ثتشتملاو ‘تتتلا وه قلعتلا
 . ملعأ هللاو .يوقلا

 مزآللا ةلزنم يعتملا ليزنت باب
 .ردقي الو هب لوعفم هل ركذي ال ذئنيحف صاخ الو ماع لوعفم ىلإ دصقلا قلعتي ال نأ وهو

 دّرحجب اضيأ ديرأ ول هنإ ىتح ،هل هلوصح مدع وأ لعافلا :نم لعفلا لوصح درب ضرغلا نأل

 ديرأ نإو "برضلا عقو" :لاقيف ،هنم ردص نم ركذي مل هلعافب ضرغلا ىةعتي مل و لعفلا لوصح

 نود لوعفم قلعت ولو .لوعفملل ءانبلاب "ديز" ىلع برضلا عقو ديفيل الثم لعفلا عم لوعفملا نايب
 هيطعي يذلا نايب ضرغلا سيل ذإ ،هدوج ركذ ماقم يف "افلأ يطعي ديز" :وحن هب قلعت ام ركذ رخآ

 ادصق اذإو ،همرحي ال هنأ نايب ماقم يف "ارمع يطعي ديز" :ليقل طقف هنايب ديرأ ولو ،افلأ "ديز"
 .اعم اركذ اعم

 مل وأ ،نركذ نمي قلعت نإو ،َنهنم هب ضرغلا قلعت ام ركذي ؛ليعافملا ةئالث يف مالكلا اذكو
 قلعت يف روكذملاك فوذحملا نأل فوذحم هنإ :قلعتلا مدع يف لاقي الو ،نركذي مل نمب قلعتي

 ةلزنم لزني نأ زوجي ليقو .مومعلل وأ ،كلذ وحن وأ راصتخالل وأ ،ملعلل فذح نكل ،هب ضرغلا
 نظلا درجمب هيف يفتكي ام وهو ءايباطخ ماقملا ناك اذإ :يكاكسلا لاقو ،مومعلا دصقيو مزلا

 يف ميمعتلا عم ءافتنالا وأ توبنلا درح لعفلاف ،ناهربلا نيقيلا هيف بلطي ام وهو ايلالدتسا ال
 ايفانم ميمعتلا سيلو لوعفملا دارفإ يف ميمعتلا هيلع مزلي ناك ولو ،لوعفملا دارفإ يف ال لعفلا دارفإ

 ءيشلا نوك مدعو تاذلاب دوصقم ريغ دافم ميمعتلا نأل ؛ءافتنالا وأ توبنلا ضرغلا نوكل

 ءافتنالاو توبثلا درجم ىلع لاد وهف مالكلا نم ادافم هنوك مدع مزلتسي ال ضرغلا يف اربتعم
 نأل ةنيرق هيلع تلد لوعفم دصق الو ،لوعفم الب لعفلا ركذ ةطساوب ماقملا هيلع لد ميمعتلاو
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 الب رخآلا ىلع نيئيشلا دحأ حيجرت وهو مكحت رخآلا نود لعفلا دارفأ نم درف ىلع ذئنيح هلمح

 عيمج ىلإ ةليسو لعجيل قلطملا دصقيف ةغلابم ءاطعإ لك ديرتو " يطعي ديز " :لوقت حجرم
 تاذلاب دوصقم :ليقو مومعلا ضرعلابو ايناثو قالطإلا تاذلابو الوأ دوصقملاف لعفلا دارفأ

 ؛ماقملا ةنوعمب لب ،هتاذب الو عضولاب ال لعفلا دارفإلا يف ميمعتلا ديفمف لاح لك ىلعو ،اضيأ

 لب ،هب حيولتلا ىلع لمتشي مل ولو ،هيلإ هحيولتب كلذ دصقي حودمم كلذ ىلع لمتشملا مالكلاف

 َنوُمَلْعَي نيذلا يوتسي لَه لقأل ىلاعت هلوق بابلا اذه نمو ،هب ةتعي مل جراخلا درب نم مهف
 يفن نيعملا سيل ذإ ،هل دجوت ال نمو ملعلا ةقيقح هل دجوت نم :يأ "٨«ًنوُمَلْعَي ال يذلاو

 سيل وه نم نيبو صوصخم ملع لهأ وه نم نيب الو ،هملعي ال نمو اذك ملعي نم نيب ةاواسملا

 .لوعفم قلعتم لعف نع كلذ يق ةيانك الو صوصخملا ملعلا لهأ نم

 هب لوعفمب قلعتم هظفل ىلع لعف نع مزآللا ةلزنم لزنملا لعفلا نوكي نأ رثكألا :ليقو
 يطعيف دحأ لك يطعي يأ " يطعي نالف " :لاقي ىتكملا عملا ىلعو «ةنيرقب هيلع لولدم سوسحم
 .ادحأ صخي ال هلثم هنم ردص اذإ ءاطعإلا نأل ،دحأ لك يطعي نع ةيانك هقالطإ ىلع اذكه

 ةموزلم هتوعدو ةوعدلا هنم لصحت :يأ "٨" « مانسلا راد ىلإ وغ هللاو » ىلاعت هلوق هلمتحيو

 هلاب نيعتسملا مذب اضرعم هللاب تعمل حدمي يرتحبلا لوق هنمو ،هفطل مومع ررقتل دحأ ركل

 :[ فيفخلا نم ] هللا ىلع لكوتملا دلو امهالكو
 "٠٦عاو عَمسِيَو رصبُم ىَرَي نأ ادع ُظْيَعَو هداح ًوْحَش

 "عمسلاو ةيؤرلا"و ،هقفاو نمو هللاب نيعتسملا :"ءادعألا"و ،داسحلاو ،نزحلا :"وجشلا"

 ىلع فقو رعاشلاو .اهببس امهنأل ،امهنع امهب ربخأ نكلو ظيغلاو وجشلا سفن اسيل ناروكذملا

 ام ناكسإو فذحلا ىلع امب ءاقبإب فقولا حصفألاو ©نيونتلا طقس ذإ ءايلا ةرب نونملا صوقنملا

 رسك رعاشلا نأ لمتحيو اهبتكي هنإف !اهدعب فقي ناك نمو ضاق يف امك بتكت الف اهلبق

 7 ه 2 8

 « باتل ألا اوتوأ ركذتي امإ َدوُملْعَي ا نيذلاو َنوُمَلعَي نيذلا يوس
 « ميتتش طارص ىلإ اتنم يدمهتَو ماسلا راد ىإ وذ ةللاو ةمركلا ةيآلا ٢٥ نم ءزج سنوي 355
3650 . 

 ١:٨١ا ( ٠ ٠ ٠ ٢ توريب ةيملعلا بتكلا راد 3 دمحم خيشلا فسوي .د :حت 6 ناويدلا -
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 هدصق نكاسل هرسكو فقولل نوكسلا (نيعلا) لصأ نإو ،ةرورضلل ( ءايلا) تبثأو ( نيعلا)

 رصبم ىري " عمو ،ىرخأ اهنأ لمتحيو ةملكلا مال يهو .ةيفاقلا نزول اهدارأ يتلا ( ءايلاروهو

 ةلادلا ةرهاظلا هرابخأ عمسلابو هنساحم رصبلاب كرديف ،عمس وذو ةيؤر وذ تبثي نأ :"عاو عمسيو

 يف هتعزانم ىلإ ةمامإلا نونمتي نيذلا هداسحو هءادعأ دجي الف ،هريغ نود ةمامإلا هقاقحتسا ىلع

 ريغ نم ةيؤرلاو عمسلا هنع ردصي :يأ ؛مزللا ةلزنم عمسيو ىري لزن هنأ ىرتف اليبس ةمامإلا

 هنساحم وه صوصخم لوعفمب نيقلعتملا عمسلاو ةيؤرلا نع نيتيانك اهلعج مث صوصخم لوعفم قلعت
 لوصح نيبو ،هنساحمو هراثآ ةيؤرو ةيؤرلا قلطم لوصح نيب ةمزالملا ءاعدا ةطساوب هرابخأو

 ثيح ىلإ راهتشالاو ةرثكلا نم تفلب هرابخأو هراثآ نأ ىلع ةلالدلل هرابخأ عمسو عمسلا قلطم

 وجشلا نع اربخ امهلعج ةيانكلا كلت ليلدو عاو لك اهعمسيو ءار لك اهرصبيف اهؤافخ عنتمي

 هراثآ ريغ اضيأ ناك ولو هنأل ،هرابخأ الإ يعاولا عمسي الو هراثآ الإ يئارلا رصبي ال لب ،ظيغلاو

 ركذف ،ةمامإلاب صتخي تيح هريغ يف سيل ام ايازملا نم هيف نوكي نأ مالكلا قوس نكل هرابخأو
 هلئاضف نأب احيولت ،هرابخأ عمسو هراثآ ةيؤر وهو مزاللا دارأو عمسلاو ةيؤرلا قلطم وهو موزللا

 ركذ ولو عمس يذو رصب يذ لوصح قلطم اهيف يفكي ثيح ىلإ ةرثكلاو روهظلا نم تغلب دق
 .ملعأ هللاو.كلذ مالكلا دعي مل يون وأ لوعفملا

 لدي ام بسحب ردق فذح اذإو ،هركذ لصألاو ،فذح وأ ركذ لوعفملاب ضرغلا قلعت اذإو

 لوقو ،ًماع اذهف دحأ لك يأ "٦'«ملّئسلا راد ىإ وُعذَي ةللاو ىلاعت هلوقك اصاخ وأ اماع هيلع

 .ملعأ هللاو . (ىتم ىأر امو هنم تيأر ام ) :اهنع هللا يضر ةشئاع

 هب لوعفملا فذح باب
 كلذ بلاغو ،نهوحنو ةبحملاو ةدارإلاو ةئيشملا لعف يف امك دعب نيبي مث هفذحب مامبإلا لصحيل

 وأ اطرش نوكي ال مسالاو مسالا يف كلذ نوكي نأ بلاغلا ريغ نمو ،اطورش نك اذإ وه امنإ

 "و "هللا ةئيشمب تلعف" وأ " لعفت هتدارإب "و " لعفت هللا ةئيشم " :لاقي نأ وحن طرش ريغ لعف يق

 هللا ءاش " :لوقتو ،©تلعف وأ لعفت كلعفل هتئيشمب وأ كلعفل هتدارإب :يأ " تلعف هللا ةئيشم

 و ّ ۔ 4 إ ذه ۔ ٠ ۔م 2- ّ 1 ھ ه .4 > 7 ۔ , . 361

 «ميقتتش طارص ىلإ ءاشي نَم يدهيو مالسلا راد ىلإ وعدي هتلاور» ةميركلا ةيآلا ٢٥ نم ءزج سنوي -
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 ناك ول " :وحن طرشلا زيح يف نوكي نأ بلاغلا ريغ نمو .تلعفف كلعف هللا ءاش :يأ " تلعفف

 دقو .طرش ةلمج نم هنأل اطرش هنوك نم بيرق اذهو ،يمايقل اديرم :يأ " تمقل اديرم هلقأ
 .ماركإلل ايئاش يأ " هتمركأل ايئاش ديز ءاج " :وحن طرشلا ةلمج تاقلعتم نم اضيأ نوكي

 ءاَش ولف ىلاعت هلوقك ابيرغ هب لعفلا قلعت نوكي ال نأ اهوحنو ةئيشملا لعف دعب هفذح طرشو

 ىلع ليلدلا وه كلذ يف باوحلاو ،بيرغ ريغ ةيادهلاب ةئيشملا قلعت نإف "٦"«نّيعمخأ مكادم

 ائيش كانه نأ عماسلا ملع ءاش ول ليق :ال هنإف ؛باوحلا سنج نم ردقيو ،‘فوذحملا لوعفملا

 .هل اهدادعتسال سفنلا يف عقولا نوكيف انّيبم راص باوجلاب ءيج اذإو ،مميأ هتكل هب ةئيشملا تقلعت

 مادنهلا يبأ لوق يأ ] هلوقك هركذ نسحي لب هفذح نسحي مل ابيرغ هب لعفلا قلعت ناك نإو

 [ ليوطلا نم ] :[ مادنهلا هنبا يثري يعازخلا
 "٦" عسوأ ربصلا ةَحاَس نكَلو هيلع هكمل امد يكبأ نا تعش و

 ركني ثيح هب سنأيو عماسلا سفن يف رّرقتيل هركذف بيرغ مآلا ءاكبب ةئيشملا لعف قلعت نإف
 قلعتم هيلعف ربصلا هكرت ىلع ناعأ نكلو هيلع مدلا ءاكب بجوي ام يف نأ نعملاو ،هيلع

 نم ةغل ىلع وأ ةرورضلل يكبأ (ءاي) نكسو ءاكبلا نم عسوأ هتهج "ربصلا ةحاس»و "يكبأ.ب

 دمحأ نب يلع نيسحلا يبأ لوق يأ ]:هلوق امأو ،(واولار وأ (ءايلابر لتعملا لعفلا بصن رهظي ال

 [ ليوطلا نم ]:[ يرهوجلا

 ٦٢" اَرُكَفَت تيكب يكبأ نأ تفش ولق يركف َريَع قوشلا ئف قن ملق
 ؛يقيقحلا ءاكبلا نم ردابتملا "يكبأ» نأ وهو روكذم هنأل ةئيشملا لعف لوعفم فذح سيلف

 ءاكبلا تئش ول ينإ تح يف لوحت رطاوخ ريغ يتم قبي ملف لوحنلا ينانفأ " :لوقي نأ دارأ هنأل

 ءاكبب ةقلعم ةئيشملاف عمدلا لدب وهف ركفلا رسيتي لب عمد نيع يف قبي مل ذإ ،رتسيتي مل داتعملا

 « نّعمخأ ْمُكاَدَهَ ءاَش ولق ةعلابلا ةَحُحْلا هلل لق » ةميركلا ةيآلا ١٤٩ نم ءزج ماعنألا 362
 ىلإ هتيشاح يف هبسن يقوسدلا نأ :٣ حورشلا يف درو نكل يعرخلل تيبلا اذه نأ ٤١ لوطملا يف ءاج _ 3

 :ةديصقلا علطم اركاذ ،يعازخلا مادنهلا يبأ

 عفديف عاطتسي ال يذلا لثمو عدوملا ُبيبَحبلا كنم ارطَو ىَضَق

 دابع نبال تيبلا اذه حارفألا سورع بحاص يكبسلا بسن ٠٢٣:٢، حورشلا رظني -

 ٢٥٩
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 ول :لاقي ال ذإ ،ينانلا ءاكبلاب هنايب حصي الف عمدلا ءاكبب وأ ،لوعفمب هقلعت هيف ربتعم ريغ قلطم

 اذإ ءاطعإلا يف ةغلابملاك ،عادل كلذ لاقي دق هنأ الإ ،نيمهرد تيطعأ امهرد يطعت نأ تئش

 ول " دارملا نأ مهوتل لوألا فذح ولو ،دحاو مهرد ىلإ عواطت ال هسفن نأب لاثملا ف تدصق

 طقسلا مارضر) :هامس هل باتك يف يرشخمزلا ذيملت لضافألا ردص لاقو " نيمهرد يطعت نأ تئش

 ركفت وه وأ عزانتلا ىلع فوذحم "يكبأ" لوعفم نأ هلصاح :(دنزلا طقس ىمسي باتكل حرش

 ةئيشملا قلعت نأل فذحي مل ةئيشملا لوعفم نإو "يكبأل" وأ "تيكب"ل لوعفم هنإف تيبلا رخآ
 هنأك دع ابيرغ هب اهلومعم قلعت نوكي امم ةئيشملا لومعم ناك ان هنأ نيعي بيرغ ركفتلا اكيب

 هل ناك نإ هيف عزانتملا نأل روكذملاك لعج وأ ركذف .ةبارغلا ببس ناك ذإ {ةئيشملا لومعم

 نم ةلضفلا فذح زاوجب :ليق دقو .هيلإ هانعم هجوتل ناظفل ىفتكا دقف تيكبل ناك نإو ،رهاظف

 ءاكبب اهقلعتك بيرغ ركفتلا ءاكبب ةئيشملا قلعت نأ كلذ لصاحو نيعزانتملا نع لمهملا ناثلا

 ام ىلع تردق لوقي امك ،ركفتلا ءاكب ىلع ردقأ ثيحب ترص دق :نيعملا نوكي نأ زوجيو 5مدلا

 يتم قبي مل " :هلوق نأل ،تلعفل ركفتلا ءاكب تدرأ ول :نيعملا نوكي نأ ال ،يريغ هيلع ردقي م

 فقوتت ال ركفتلا ءاكب ىلع ةردقلا نأل ؛قداصلا لمأتلا دنع نيعملا اذه ىبأي "يركفت ريغ قوشلا

 نود طقف ركفتلا ءاكب ىلع ردقأ ترص دق دارملا :تلق نإو .ركفتلا ريغ هيف ىقبي ال نأ ىلع

 مدعب عمدلا صيصخت هعفدي :تلق ركفتلا ىقبي ال نأ ىلع فقوتي انهو {امهوحنو مدلاو عمدلا ءاكي
 . ملعأ هللاو .هريغ الو دارملا لاقي الأ يف عمدلا ةدام قبت مل يأ ،هجولا اذه يف ءاقبلا

 دارملا ريغ ةدارإ الوأ مهوتي الئل هب لوعفملا فذح باب

 [ ليوطلا نم ]: [ يرتحبلا لوق يأ ] هلوقك كلذ
 ٦٥" مظَعْلا ىلإ نزَرَح مايأ ةروسو ثداح لُماَحَت نم يع 7

 ىلإ هلوق ركذ لبق مهوتل ركذ ول هنآل " محللا" وهو هب لوعفملا فذحف ،مظعلا ىلإ هتعطق يأ

 .مموتلا لصحي مل محللا مظعلا ىلإ نززج لاق ول :لاقي الو مظعلا ىلإ هتني مل عطقلا نأ مظعلا
 ركذو "مدق ول مظعلا ىلإ مدقتك ءيش عم ال وصحف ةسكعنم ةدرطم نوكت نأ بجي ال لوقن انأل

  - 365ن اويدلا ١٨٥:١
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 رج فرح ةطساو الب هب لوعفم رخأت نألو رخآ ءيش عم لصحت نأ يناني ال محللا هدعب

 باوجلا وه يل رهظ يذلاو .رهاظلا فالخ ءانه مظعلاك ةطساوب هب لوعمفم وه امت انه محللاك

 . هريغ بر ال هلل دمحلاو .هريغ نع مساق نبا نع يناثلا عم ركذ نابصلا تيأر مث .لوألا

 لاد<ب كلذ عم هبتك زوجيو ‘©بطاخملا (ءات) يف داذ (لاد) مغدأ ،تعفد :ًتذ عمو

 تشثتلاب هسفن نع عفدي هنأب هسفن فصي ملكتلاب ىوريو ،(اهدعب ءاتو ةمجعم دعب ةلمهم

 لوعفم يهف "دوذلا" ىلع وأ "تدذ"ل فرظ يهف نامزلا ىلع ةعقاو ةيربخ "مك"و .ربصلاو

 هنايتإ ثداحلا لماحتو فلكت هترثكل عفدلا ددعب لهجب زييمتلا ةفوذحم ةيماهفتسا اهلعجو ،هل قلطم

 :ليقو ،تابثإلا يف امتدايز زاوجب :ليقو ،ةرورضلل هب لوعفملا يف ةدئاز "نم"و ،هنم لدع الب هايإ

 زييمت لماحتلا نإ :ليق ام تاليوأتلا هذه نم هيف امل كلذ نم ىلوأو "مك " زييمت يف امتدايز زاوجب
 ةعتم لعفب اهزييمتو "ةيربخلا مك" نيب لصف اذإ اولاق ،"تدذ"ب هلصفل "نم"ب رج "مك"ل

 ةدايز زاجأ نم لوق ىلع سابلإلا عفدني ال :لاقي الو ،لوعفملاب سبتلي الئل "نم"ب نايتإلا بجو
 زاوجلا كلذ ميلست عفد ىلإ ثحبلا ىجري الو ىتأتي ال فيرعتلا عمو ‘باجيإلا يف ولو ٠نم"

 "ةروس "ةفاضإ نأل عمجلاب "نززح" :لاقو ،اهتلوصو امتدش : "هايأ ةروس" و هب لدتسي ام ليوأتو

 :هلوقك عمجلل هتفاضإ نم عمجلا باستكال وأ "ةروس" اهركذ لا مايألا نم موي لكلو سنجلل

 .ملعأ هللاو .هيلإ ريشيو هنع نغي هيلإ فاضملا ناك اذإ كلذو ،يبلق نفغش رايدلا بح امو»

 الوأ لوعفملا فذح باب
 هظفل حيرص ىلع لعفلا عقيل

 برض" :هلوقك ،‘كلذ هظفل حيرص ىلع هعوقوب ةيانعلا لامكل اراهظإ هريمض ىلع ال دعب

 يأ ] هلوقكو ،نالعفلا هيف قفتا ام ،ارمع ديز برض :يأ لعافلل ءانبلاب "ارمع تبرض"و " ديز

 [ فيفخلا نم ] :[ هللاب زتعملا حدم يف يرتحبلا لوق
 ٦٦" لتم مراكَملاَو دْحَمْلاَو دة وسلا يف َكَل دجت ملف انبلط ذَق

 م م ےم

  - 366ن اويدلا ٠:١ ١٥
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 مل" طيلستب امامتها دجن مل هلوقل لوعفم هب حّرصيل الثم وهو "انبلط" لوعفم فذح

 هريمض ىلع دجن مل طنلستل انبلطل ركذ ولو ،هدوجو مدعو لثملا يفن يف ةغلابم الثم ىلع"دجن
 نع اجرخي مل عزانتلا نم لاثملاو تيبلا نإ :انلق ولو رهظأو شأ رهاظلا ىلع طلستلاو طقف

 راهظإ رس ىلع دعب هركذ سيل هنأل بابلا اذه نم عزانتلا دعي ال :ليقو ،يناثلا انلمع اذإ بابلا

 رمضملا عضوم رهاظلا عضو نم ناكل ايناثو الوأ رهاظلا ركذ ول :تلق نإو ،ةيانعلا يف لامكلا
 عضوم رهاظلا عضو نم رثكأ لوعفملا فذح ايناث مث الوأ ركذي مل :تلق ،ةيانعلا لامك ديفيف

 ايناث هركذ هتكنو الوأ ركذ ولو راركتلا مزلي دعب هب نايتإلا عم هنأ الوأ فذحلا ةتكنف رمضملا

 مل " :كلوق نم ىوقأ " الثم كل دجن مل" :كلوق نأ ىفخي ال هنإف ،هيلع لماعلا طيلست يف ةغلابملا

 ةهجاوم كرت انبلط لوعفم فذح يف ببسلا نوكي نأ زوجيو .ركذ ول لثمل (ءاهلا) ةرب "كل هدجن
 دوجو رعاشلا ىوعد يف زوجي ال هنإ تتح ،بتةأتلا يف ةغلابملا ىلإ ادصق هل لثم بلطب حودمملا

 .ملعأ هللاو .هدوجو زوجي ام الإ بلطي ال لقاعلا نأل ڵبلطي نأ نع الضف ،هل لثملا

 راصتخالا عم ميمعتلل لوعفملا فذح باب

 ولو ،ةغلابملا ماقم ماقملا نأ ةنيرقب دحأ لك مل ؤي ام :يأ " مل ؤي ام كنم ناك دق " :كلوقك

 هلوقكو ‘©فذح وأ ةغلابم لاثملا يف مومعلاو راصتخالا تافو مومعلا لصحل ماعلا لوعفملا ركذ

 ولو ةيآلاو ©قيقحت انه مومعلاو ،دحأ لك وعدي :يأ "٦" مانسلا راد ىإ وُعذي هللاو » ىلاعت
 ىلإ دصقلا نأ نادهشي قوذلاو لمأتلا نكل ،مزآللا ةلزنم يعتملا ليزنت نم نوكت نأ لمتحا

 لعج اذلو ماقملا ةبسانمو ملكتملا دصقب قلعتي امم يناعملا هذه لاثمأ ىلع لمحلا نإف هب لوعفملا

 .ملعأ هللاو.لوعفملا ىلإ دصقلاو مزآللا ةلزنم ليزنتلل المتحم يعي نالف وحن حاتفملا يف يكاكسلا

 ةنيرق دوجول راصتخال ١ درجمل لوعفمل ا فذح باب

 وأ هركذ نع مالكلا ةنايصل وأ مامإلل فذحلا ناكل دجوت مل ول هنأل ةنيرق دوجول تلق امنإو

 ،تيغصأ هيلع لد نذأ :يأ "كيلإ تيغصأ" :وحن كلذ وحن وأ هب لهجلل وأ هيلع وأ هنم فوخلا

 4 ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو مالسلا راد ىلإ وعدي هللاو و ةميركلا ةيالا ٦٥ نمءزحج سنوي _37 . ء , , { . ۔.ه۔ ه۔۔ ,ح إ ,. ح ٠2.۔ د 1 ٦
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 نعمي "نيرأ" :تلق نإو ،"كيلإ رظنأ" ليلدب كايإ ين ٨" 4 كنإ رظنأ ينرا أ » ىلاعت هلوقو

 :"رأ" عم :تلق ؟ ينرأ ىلع رظنأ بترتي " .رظنلا سفن ةلوعجبا ةيؤرلاو ،ايئار يلعجا

 هرظني مل و هرظني نأ نكمأو ناسنألل رضح ءيش مكو 0 اهنم عنمي ام عفراو ةيؤرلا نم يكم
 . هللا ىلاعت

 وحن ،مومعلل ال راصتخالل هفذح نإف ؤ©فذحي مش مالكلا ي ماعلا ركذي نأ بابلا اذه نمو

 ديفي امنإو ،مومعلل فذحلا سيلف دحأ ك يأ "مهل ؤي ام كنم ناكو دحأ 3 مركي ام يتم ناك"

 ىوني ذئنيحف ،امكحت ريدقتلاب اهدحأ صيصخت نوكي ءايشأل لباق لوعفم مومعلا فذح مومعلا

 دقو لوعفملا ركذ مدع ناراصتخا هيفف ثةفطاعتم اهريدقتب ال ماع دحاو ظفلب اهلك اهريدقت

 .ملعأ هللاو .ادحاو اظفل هركذ

 ةلصافلا هب متخت فرحل لوعفملا فذح باب

 دوصقم ريغ راصتخا هفذح ىفو ،كالق ام :يأ ٤٨٦٢«ىلق اَمَو كر َكَعََو اًملىلاعت هلوقك

 رومأ ةدع عامتجا نم عنام الو ،فلألاب ةلصافلا متختل فذحلا تاذلاب دوصقملا لب تاذلاب

 .ملعأ هللاو .ضرعلاب اهضعبو تاذلاب اهضعب ؤ©فذحلل عاود

 هركذ ناجهتسال لوعفملا فذح باب
 نأ نسحألا :ليقو ةروعلا يأ ( يتم ىأر الو هنم تيأر ام ) اهنع هللا يضر ةشئاع لوقك

 لوعفملا فذحيو .ملعأ هللاو .عماسلا نم اهظفل رتسي هنإ تيح ،ةروعلا رتس رمأ ديكأتل فذحلا

 كلذ ريغ وأ 3ءاعدا وأ ةقيقح هنيعتل وأ ةجاح تسم اذإ هراكنإ نم نكمتيل وأ ،ءافخإلل اضيأ

 .ملعأ هللاو.هيلإ ةراشالا تّرم امم

 [ لعفلا ىلع ] لوعفملا ميدقت باب
 هنإ" و "اناسنإ تفرع اديز" :كلوقك ،بلق رصق وهو نييعتلا يف يطخلا ةرل لعفلا ىلع مدقي

 :لوقتو "ديز ريغ هنإ" :هلوق يف أطخأو اناسنإ تفرع كنأ داقتعا يف باصأ دقو ،"ديز ريغ

 نل لاق ب زظنأ ينرأ بر لاق ةثر ةَمئَكَو اتتاقيمل ىَسوُم ًءاَح امكو » ةمبركلا ةيآلا ١٤٣ نم ءزج فارعألا 368
 امَلَق اقعَص ع ُهلَعَج لَبَحْلل هبر ىلَحَت اًكَلف ينارت َفْرَسف ُهَناَكَم ًرَقَسسا ناق لَبَحْلا ىلإ "نا نكلو ين ارك

 « نينموملا لوأ انأ انأو كيلإ بت كَئاَحْبُس لاق َقاقأ

 - ١ ىحضل ٢
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 ال مدقملا ديكأتل اذه نيدلا ماصع لاقو .رهاظ اذهو " هريغ ال تفرع اديز " ةدرلا اذه ديكأتل

 ءاج " يف لعجت كنأ ىرت الأ هدافم ال لوألا ديفملا وه فراعتملا يف دكؤملا نأل ءإطخلا ةر ديكأتل

 نمل " تفرع اديز " :كلوقك كارتشالا يف إلطخلا ةر نوكي :ليقو لوألل اديكأت " ينياثلا ديز

 " هدحو تفرع اديز " هديكأت يف لوقتو ،دارفإ رصق وهو ؛ارمعو اديز تفرع كنآ دقتعا

 كلذو هنيع لهج نكلو اناسنإ تفرع كنأ دقتعا نمل " تفرع اديز " :كلوقك نييعتلل نوكيو

 اديز " :وحن ءاشنإلا يف اضيأ رّوصتت اهلك ماسقألا كلتو ."هريغ ال" كلوقب دكؤيو ،نييعت رصق
 ليصفتلاو نايبلا نكل صاصتخالل مدقي :كلوق اهلك ماسقألا عمجيو " مركت ال ارمعو مركأ

 .ىلوأ
 امإ وه لب & هب مكحي هل جراخ ال هنأ عم ؟ ءاشنإ يف طخلا ةر روصتت فيك :تلق نإو

 : تلق ، إلطخلا تابثإ بساني ال كلذف ،"تعب_ك داجيإ صلاخ امإو ، كرت بلط وأ داجيإ بلط

 لاق وأ " رهظلا اولص لاوزلا لبق " : لئاق لاق ولف ، اربخ ءاشنإلا نمضتي هنأ الإ حيحص كلذ

 . أطخ وهو ىلوألا ةالص تقو لوصحلا رابخإ دافأ ءاشنإ ناكل " ةالصلا ىلع يح " : نؤملا

 الإ ءاشنإلا هبلغي الف ،هنع هؤافتناو ءيشل ءيش توبث هنأل صاصتخالاب ريبعتلا يف ليق اذكو

 لعفلا عوقو داقتعا يف ةباصإلا عم لوعفملا نييعت يف لطخلا ةرل ميسقتلا نأ تملع اذإو ،نّمضتلاب

 عوقو ىلع لدي مدقتلا نأل " هريغ الو تبرض اديز ام " :لوقت ال كنأ تملع ام لوعفم ىلع

 يفني " هريغ الو " :كلوقو ديزب برضلا يفن .صاصتخا ىنعمل اقيقحت ديز ريغ ىلع برضلا
 ريغ رخآ ضرغل متدقتلا ناك ول معن "هريغ ال » :كلوق قطنمل اضقانم متدقتلا موهفم نوكيف ،كلذ

 تبرض اديز عني كلذكو " هتمركأ نكلو هريغ الو تبرض اديز ام " :وحن زاج صيصختلا

 هريغ الو تبرض اديز ام " تزجأ امنإو صيصختلا مدع دنع زوجيو صيصختلا دنع هريغو

 بم نأل نييورقلا هعنمو .صيصختلا ةدارإ مدع ىلع ةنيرق هتمركأ نكل نأل " تمركأ نكلو

 يف أطخلا نأ ىلع هيبنتلل ال ،ديز ريغ بورضملا نأ داقتعا يف إطخلا ىلع هيبنتلل هنآ ردابتي مالكلا

 .ماركإ ال برض عقاولا نأ داقتعا

٢٦٤



 لبق بصانلا ردق نإ ديكأتلا باب نم " هتفرع اديز " :وحن لاغتشالا ىلع بصنلا نأ ملعاو

 اديز اذكه " صيصختلا باب نم وهف هدعب ردق نإو " هتفرع اديز تفرع اذكه " ،بوصنملا

 صيصختلا ىلع تلد اذإ نئارقلل كلذ عجرمو ريركتلل ديكأتلاو لماعلا ريخأتل " هتفرع تفرع

 .ليق اذك ،ريركتلل ضرعلاب ديكأتلا لصحو ،تاذلاب وهو صيصختلل امدقم لومعملا ردق

 امنإ ديكأتلا :ليقو ©يفن وأ تابثإ نم هب موكحملل وه امنإ ،ديكأتلاو تاذلاب اعم امهنآ رهاظلاو

 نم :ليق تابنإلا وأ يفنلاو صيصختلل ديكأتلا :ليقو يفن وأ تابثإ نم هب موكحملل وه

 ىلع لماعلا ريدقت نم دبال هنأل ""`« ْمُهاَتيَدَهَف وُمَت اًمأو ىلاعت هلوق اعم ديكأتلاو صيصحتلا

 .اهيلي ال امأ نأل مهنيدهف انيده دومث امأو اذكهو لومعملا رخؤم

 لثم ‘بيكرتلا حالصإل ميسقتلا نوكي ال نأ صيصختلا ميدقتلا ةدافإ طرش :يطويسلا لاقو

 حالصإل رخؤم لماعلا ريدقت نأل ؛ ةيآلا ق صيصخت الف اذه ىلعو ئ "مهنيدهف د ومت امأو"

 .يلي ال نأب بيكرتلا

 ىلإ لصوي ام ىلع ةلالدلا يف ةيادهلا نأ اضيأو ،طقف ديكأتلا ةيآلا يف يذلاف لعفلا امأ

 ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف ىلإ ةبسنلاب رصحلا لاقي الو صيصخت الف دومثب صتخي ال بولطملا

 كءاج اذإ امك ،لعفلا لصأ توبثب عماسلا لهجل ميدقتلا نوكي دق :ليق \اضيأ ممم صوصخم ريغ

 عمو " هتبرضف ارمع امأو هتمركأف اديز امأ " :لوقتف ؟اممب تلعف ام :لئاس كلأس مث ورمعو ديز

 .رصحلل نعم ال كلذب لهجلا

 ةعمحلا موي "و " تررم ديزب " :وحن ،لوعفملاك لوعفملا ريغ تالومعملا نأ كتربخأ دقو
 " اديز باط اسفن "و "١ تججح ايشام "و "١ هتبرض ابيدأت "و " تيص دجسملا ق "و " ترس

 مزال صيصختلاو :مهلوق نعم اذه ابلاغ صيصختلل ميدقتلاو ©تفّرصتملا يف سيق وأ درو اذإ

 ميدقتلاب ايونعم اقاصتلا اقصتلم هدوجو رهاظلا ق اهيفانت عم ةبلغلاب موزللا فاصتا نێعمو مدقتلل

 درجب ىلإ جرخي دقو ،اردان ءيشلا ناك ولو عضوملا كلذب قصتلا دقف عقوم يف دجو ءيش لكو
 ا تمركأ اديز ا :كلوقك مندقتلا ق عماسلا مالك ةقفاومو ذذلتلاو كربتلاو ةرسملا ديجو مامتهالا

 باذعلا ةقعاص ْمُهْثَذَحاَف ىدملا ىلع ىَمَعْلا اوُبحَتساَق ْمُهاَميَدَهَف ُدوُمَت امأو » ةميركلا ةيالا ١٧ نم ءزج تلصف _ 0

 « نوبسكي اوئاك اَمب نولا
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 صيصختلا عم كلذ ضعب عمتجي دقو ،ةلصافلاو عجسلاو ةرورضلاو "؟تمركأ نم" :باوج يق

 .هريغ عمو

 :ركو » """ه«َهْقَت انف ميتيلا امأف »ط""'«ةولَص َميحَحْلا ًمُت)للاعت هلوق ةلصافلل ميدقتلا نمو
 َ َ َ .""" نو هُهَسُفنَأ اوئاَك

 امهيفو ""“«نوُشْحَت هل ىلإل "'٠«يعتسئ ا » ةلصافلاو رصحلل ميدقتلا نمو

 روص عيمج يف مزال مامتهالا ليق دقو رصحلاو مامتهالا "دبعن كايإ: يفو ،مامتهالا قيرط ةاعارم
 .مهأ هنأش ام مدقت برعلاو صيصختلا

 هلوق:وحن ،متدقتلا هقح امم لماعلا ريغ ىلع لومعملا متدقت لماعلا ىلع لومعملا ميدقت لثمو

 هميدقت مسالا لصأ نإف ،مامتهالا قيرطو ةلصافلل مكيلع مدق ٧٦" «َريظفاَحْل هكيَلَع نإَو :ىلاعت

 © يناثلا هيلع مدق دقو © متدقتلا هلصأ لوأ لوعفم اديزف " اديز افلأ تيطعأ " لثمو .ربخلا ىلع

 نم سانلا صلختيل يمورلا لتقب امامتها " ديز يمورلا لتق " : وحن ، لعافلا ىلع هميدقت اذكو

 رابتعابف ٧٢" « هئام مثكَي نوعرف لآ نم نمؤم لُحَر لاقو »ىلاعت هلوق يف تعنلا اذكو © هرش
 الئل مدق نكلو & يلمحلا ىلع يفرظلا تعنلا ريخأت لصألا نوكي تعن لآ نمو تعن متكي نأ

 رصحلاو © ةلصافلل ميدقتلا ىلع نوملظي مهسفنأ لمح زوجيو ،نيعملا رّيغتيف متكيب هقيلعت ردابتي

 يأ (هولَص َميحَحْلا م اذكو ث مدعلا ةلزنم مهسفنأ مهملظ ىلإ ةبسنلاب مهريغ مهملظل اليزنت

  - 371ةقاحلا ٣١

 ٩ .خضلا 2

 7 رك .ه . 2 ,,۔ 2 ۔؟ ه لهم ۔ . ٤ِ. م, ۔ ے ٥ ه . . ّ « ۔ ح - . 373

 ام تابيط نم اولك ىَولَسلاَو نملا ْمكِتلَع اتلرناَو ماَمَعلا مكتلَع انللظَو » ةميركلا ةيآلا - ٥٧ نم ءزج ةرقبلا -
 2 ٠ ه. 2. و س ٥ ےصإ۔ , ے ٥ [ح. ,۔۔ ه ۔

 « نوُملظي ْمُهَسفنأ اوئاك نكلو انوُمَلَظ اَمَو مكاتقَزَر

 « نيعتسن ًكاَيإَو دبعت كايإ » ةميركلا ةيآلا - ه نم ءزج ةحتافلا 34

 « نوشخت هللا ىل مكلف وأ م نملو ةميركلا ةيآلا ١٠٨ نمعزج نارمع لآ 5

  _ 6راطفنالا ٠ ١

 ةللا يبر لوقي نأ ًالُحَر َنوُنَعأ هناما ُمُمكَي وَعْرف لآ نم ّنمؤُم َلُحَر َلاقَو » ةميركلا ةيآلا۔٨٢ نم ءزج رفاغ 377
 يدي آل ةللا نإ مكدعي يذلا ضعب مكبصي اقداص كي نإو هبذك هلعَق ابذك كي نإَو مكبر نم تانبلاب مكءاَح ذقَو

 ٩ باذك فرش وه نم
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 بلق رصح رصحلاف { مامتهالا قيرطو رصحلل ارخؤم ةلمسبلا قلعتم -ردقي"و ميحجلا الإ هولصتال
 هللا مساب نوأدبي اوناك نإو مهيلع درف ،امهريغو ىزعلاو تأآللاب نوأدبي نوكرشملا ناكو .

 هيف مهألا نأل ،(أرقا) هيف مدقف ( كر مساب رقا ) امأو ،دارفإ رصق رصحلاف مضلا مساو ،ىلاعت

 أرقا» :ليقو ، قالطإلا ىلع نآرقلا نم لزن ام لّوأ """( ملعي مل ام ) ىلاعت هلوق ىلإ هنل {ةءارقلا
 قيرطو رصحلل يناثلا أرقإل لومعم -كبتر مسااو ، ةءارقلا دجوأ نيعمب مزاللا ةلزنم لزن ٠

 تذخأ ماطخلا " : وحن 2 ريركتلاو ماودلا ىلع ةلالدلاو ، هب لوعفملا يف ديكأتلل (ءابلا)و ،مامتهالا

 داجيإ ال ةصوصخم ةءارق ةث هنم بولطملا نأ ردابتملا نأب ثحبيو . ةبحاصملا وأ ةناعتسالل :ليقو "

 باب نم لوألا لوعفملا مدقتو ،ةيدمعلل لعفلا تالومعم نم بئانلاو لعافلا {ةءارقلا قلطم
 اديز مركأ " :كلوق يف ريمضلا ةرك ضراعل كلذ كرتيو لصألا يف لعاف هنأل ،ناثلا ىلع ىطعأ

 ." همالغ

 لصحي امنإو ،رخآ ىلع لومعم مدقتب ال لماعلا ىلع ميدقتلاب لصحي رصحلا نأ ىفخي الو
 لومعملا وأ لماعلا ىلع مندقتلاب مامتهالا ليصحت يف يفكي الو {مامتهالا رخآ ىلع لومعم ميدقتب
 :رهاقلا دبع لاق "ةيانعلا هب نوكت ببس يأ هجو راعشتسا ىلإ دصقلا لب ،هب ءانتعالا ىلإ دصقلل

 رسفي نأ يغبني نكل .ةيانعلا ريغ لصألا ىرحب يرجي ءيشلا ىلع مدقتلا يف اودمتعا مهدجن مل

 .ةيانعلل مدق :لاقي نأ يفكي هنأ سانلا نم ريثك نظ دقو نيعم هل فرعي ءيشب ةيانعلا هجو

 ام ىلع قلطت ةيمهألاو ؟مهأ ناك مبو ،كلت تناك ةهج يأ نم ركذي نأ ريغ نم مهأ هنوكلو

 ىلإ دصقلا ىلع قلطتو .رصحلا لمشتف ةَّرمب وأ ةدح ىلع ميدقتلا ضارغأ نم ضرغ لك معي
 نأ هنم عضاوم يف باتكلا اذه يف يمالك نم ريخ امنإو ،ةمظعلاك ءانتعالا ببس راعشتسا

 ملكتملا دصق صيصختلا : هريغو """يكبسلا لاقو .روهمجلا لوق وهو رصحلا وه صيصختلا
 ءيشلا كلذب ملكتملا ءانتعا ببسب يفن الو تابثإب هريغل ضرعت ريغ نم ائيش عماسلا ةدافإ

 عوقو صوصخ ةدافإ مهألا دوصقملا ناك " تمركأ اديز " : تلق اذإف ؛ همالك يف هل هميدقتو

 ام ناسنإلا َملَع ٭ ملقلاب َملَع يذلا ٭ مركألا كبرو أرقا " قلع نم ناسن إلا َقلَخ ه َقلَخ يذلا كبر مساي أرقا - ه 2- . . مم ٤. . 7 ٥ ر 9 - 5 - ٠ ۔ ۔ | ٠ .ذ 2۔ِ - . َ 7 . 378 ٠

 «" ْمَذْعَي مل
 ٢ : ١٥١. ١٥٢ حورشلا رظني _9
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 الو تابثإب ديز ريغل مالكلا يف ضرعت الو ، كنم ماركإلا عوقو ةدافإ ال ديز ىلع ماركإلا

 . يفن
 (امنإربو (الإ)و (ام)ب هنع ربعيو روكذملا تابثإو روكذملا ريغ يفن هانعمف رصحلا امأو

 هلل نيد َرْيَعَمَأ » ىلاعت هلوق نإف مدقتلا درجمب دافتسي الو صاصتخالا ىلع دئاز وهف
 . . ..نإ - . . ٣٨٠ . . . ١١[ ري و ٥ م

 وأ ريرقتلا وأ خيبوتلا وأ راكنإلا هزمهو ©كلا نيد ريع الإ لوعبي ام نعم يق لعج ول 4«نوغْن

 د رجلا اذه نأ عم هللا نيد ريغ بلط درج ال رصحلا ركنملا نوكي نأ مزل هيلع ةلخاد بيجعتلا

 رصح الب ولو ركنم هللا ريغ ةدابعب رمألا نإف ،"دبعأ نيورمأت هللا ريغأ" اذكو ركنم اضيأ

 ءاج امنإو «"٨" نودير هللا نو ةهلآ اكفنأ » "“'«نوذعَي اوناك مكايإ ءالؤَمَأ)ل كلذكو
 وهف هريغب ناعتسي الو هللا ريغ دبعي ال هنأب ملعلل "٨" « نيعتست ًكاََو دعن كاز » يف رصحلا

 نباو بجاحلا نباو نايح ابأ هخيش كلذ يف يكبسلا عبتو .ظفللا عضو نمال ةداملا صوصخ نم

 بلاغ :روهمجلا لاقو "ميدقتلاب لصحي ال رصحلا نأ ىلع تايآلا هذه وحنب نيلدتسم "٨ثةعامج

 احي ولت ئ رصحلل تايآلا هذه يدنع : لاقي دقو { تايآلا هذهك هل نوكي ال دقو رصحلل متلقتلا

 رمأو ، اضيأ هللا دبع دق هنأ هعفني مل و ، نهرهاظ ىلع ركنملا رصح دقف نهيف ام لعف نم نأب

 .ملعأ هللا و ، هريغ الإ ادباع سيلف & هريغو هدبع نم يأ هتدابعب

 م ٥ . ٥ ؤ ۔ _ ,۔۔ةت ه ٠ 3 2 ٠ 1 .إ 4 مه ۔ ٥2 ( 7 2 آلإ _ 1 . . آ _ 0

 اعوط صر او تاومسلا يف نم ملس هلو لںوعبي هللا نيد ريعف ةميركلا ةيالا ٨٢ نم ءزج نارمع ل

 « ًنوُعَحْري هنإو اهرك
 «نوئبتَي اوئاك مكا ءالؤمأ ةكنالملل لوقت م ًاعيمَح مُهرْشْحَت مزتَو)لةميركلا ةيآلا .٤ نم ءزج ابس 35
 ٨٦ تافاصلا 82

 ه ةحتافلا _ 3

 ٢٢٧۔- ه )٦٢٩ يعفاشلا يومحلا ينانكلا هللا دبع وبأ نيدلا ردب ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم وه ) _384

 ريسفتلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلا ملع ق ةكراشملا يوق ناكو رصم ءاضق ش ماشلا ءاضقف رصمم. ةباطخلا يلو ( ه

 ق يورلا لهنملا-بال رطسالا ىلع مالكلا ق ةلاسر هفيناصت نمو ىمعلاب بيصأ خاش انو ،ةئيهلا نسح ابيطخ ناكو

 لهأ ريبدت يف ماكحألا ريرحت۔ ٠نآرقلا يف مسي مل نمل نايبتلا ةَرغ۔ ٠ يناثملا نم هباشتملا يف ينياعملا فشك- ٠ يوبنلا ثيدحلا

 مالعألا ٦٢٢٥ يدفصلل نايمعلا تكن يف نايملا تكن _ ٢ :٦٢٩٧ ركاش نبال تايفولا تاوف رظني . مالسإلا

 ٦ : ١٨٨ يلكرزلل
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 رصقلا باب
 ؛صوصخم قيرط ىلع ءيشب يش صيصخت احالطصاو سبحلا ةغل امهو رصحلا :لاقيو

 .ێعم ىلإ ةفاضإلا ليبس ىلع وأ قالطإلا ىلع اّمِإ مدقتلاو نيفرطلا فيرعتو امنإو ،اليك
 ريغ :هل لاقيو يبسن :هل لاقي يفاضإلاو ةيحالطصا ةقيقح امهالكو ،يقاضإو يقيقح رصقلاف

 زواجتي ال نأب ،رمألا سفن يف ام بسحب نوكي نأ امإ :ءيشلاب ءيشلا صيصخت نأ كلذو

 ريغ ىلإ لوألا ريغ وه يذلا لوألا هب صخ يذلا رخآلا ءيشلا كلذ ريغب صوصخملا ءيشلا كلذ
 ال نأب رخآ ءيش ىلإ ةفاضإلا بسحب نوكي نأ امإو ،يقيقحلا وهو الصأ يناثلا ءيشلا ،كلذ

 ال ايعوقو اناكمإ روصلا ضعب يف رخآ ءيش ىلإ هزواجتي نأ نكمأ نإو ،ءيشلا كلذ ىلإ هزواجتي

 .ايقيقح ناك هل دجوي نأ نكمي نكل ،هريغل دجوي مل عقاولا يف ناك ولف ؛يقاضإ وهف ناكمإ درحب

 صيصختلا ربتعا نإ _ ربتعملا رابتعا بسحب يفاضإلاو يقيقحلاف .نكمي ال امبر هنأب ريبخ تنأف

 وأ يش هنم دجوي مل وأ عيمحلا دجوأ ءاوس يقيقح وهف _ ةيقابلا تافصلا عيمج ىلإ ةبسنلاب

 هنأل روصلا ضعب يف تلق امنإو .ضعبلا كلذ الإ دجوي مل نإو يفاضإ وهف اهضعب ىلإ ةبسنلاب

 ةملآ ىلإ ةبسنلاب ( هللا الإ هلإ ال ) يف يذلا رصقلا ربتعا امك .رخآ ءيش ىلإ هزواجتي ال امبر

 .رخآ ءيشل زواجتلا مدع عم ادوجوم نكي مل نإو ،قاضإ وهف نادلبلا ضعب

 وأ ايقيقح ناكأ ءاوس رصقلا نوك يفاني ال نيعملا اذمب يفاضإلاو يقيقحلا ىلإ رصقلا ماسقناو

 نم لك فقوتل اهريغ لقعت ىلع اهلقعت فقوتي يلا بسنلا يهو ،تافاضإلا ليبق نم ايفاضإ

 رصق [لّوألا] :ناعون يفاضإلاو يقيقحلا لكو ،هيلع روصقملا لقعت ىلع يفاضإلاو يقيقحلا

 فوصوم ىلع ةفص رصقو [ياثلا] ةفص ىلع فوصوم

 ايقيقح ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب )١(

 اهريغ ىلع ةفصلا كلت فوصوملا زواجتي ال نأب كمكح فوصوملا ىلع ةفصلا رصق نيعم

 نكل فوصوملا كلذل تناك امك رخآ فوصومل ةفصلا كلت نوكت نأ زاوج عم ‘تافصلا نم
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 يف فوصولملاب دارملاو " دحاو هلإ هللا امنإ " :وحن كعنمي دق لب رصقلا لولدم نم سيل زاوخلا اذه
 هب موكحملا ءيشلا ةفصلابو رصقلا عم لعافلا وأ أدتبملاك ؛عيشب هيلع مكح ام اقلطم رصقلا باب

 امأ ،تعنلا الو توعنملا صوصخ ال هريغب مئاقلا عملا يهف رصقلا عم لعفلاو ربخلاك هريغل
 رصق سكعلابو ‘ةفص ىلع فوصوم رصق مئاقلا نيعملا كلذ ىلع اروصقم نوكي دقف توعنملا

 .هيلع روصقم ادبأ نوكي الف تعنلا امأو ،"حبار الإ لقاعلا لجرلا ام" :وحن ؤفوصوم ىلع ةفص

 مئاق الإ لجرب تررم ام " زاوجب ليقو 0" لقاع لجر الإ ديز ام " :وحن ،ةئطوتلاب الإ اروصقم الو
 حاتفم لفق " :وحن تافصو تافوصوم نكي ةلآلاو ناكملاو نامزلا مساو تعنلا ىلإ غيرفتلاب "

 ." اهحاتفم الإ اذه ام "و " اذه الإ رادلا

 وه ريغب مئاقلا يعملا ىلع انهو ،ظفللا سفن ىلع ناقلطي وحنلا يف فوصوملاو ةفصلاو
 امك ال وحنلا يف امهل نارياغم نفلا اذه يف امهف ،©يردصملا عملا وه مئاقلا نيعملا كلذو هبحاص

 " ملعلا اذه بجعأ " : وحن يف نافداصتم امممإو ، هجو نم اصوصخو امومع امهنيب نإ : ليق

 فوصوم " لجرلا اذمب تررم يف "و © نفلا اذه نم هفصو فوصوم " نسح ملعلا " لثم يفو
 ةيونعملا ةفصلا نيب قداصلا دارملاو { ةحماسملا ىلع مالكلا لاقي نأ آلإ مهللا " نئي " وحن ةفصو

 © ظفللا ىلإ نعملل ام بسن هانعمو ظفللا نيب طابترالا ةدشل نأ الإ يوحنلا تعنلا نيعم نيبو

 سفن ملعلاو ، توعنملا يف نيعم ىلع لدي تعنلا نأل ارظن & تعنلا نم ملعلا اذه لعج يف نأ لإ

 & اذكه هيلإ راشملا ءيشلا نعم قلطم هيف مهبم ةراشإلا مسا نأ فّنكتي نأ آلإ مهللا ،هيلإ راشملا

 " بتاك الإ ديز ام " :وحنب ايقيقح ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصقب اولثمو ملع هنأب صخي م

 لاثملا نوكي امنإف & قيقحلا رصقلا دجوي ال هنأ رهاظلاو 0 ةباتكلا ريغب فصتي ال هنأ ديرأ اذإ

 كرحتي الو & ماني الو ظقيتسي الو ، دعقي الو موقي الو ڵ\برشي الو لكأي ال ديز ناك ول ، هنم

 ةفص لكل نأل ، نكمم ريغ كلذو ى ةباتكلا الإ ةفصب فصتي ال ام ائيش لعفي الو ، نكسي الو

 اميس الو 0 ابذك وأ ءاعداو ةغلابم الإ كلذ نكمي الو ، زوجي ال اعم ضيقنلا ءافتناو © ايفن ةيفنم

 . اهلك دحأ تافصب دحأ طيحي نأ نكمي ال هنأ

 اذه ام " و " جاس الإ بابلا ام "و " كوخأ الإ ديز ام " ةفصلا ىلع فوصوملا رصق نمو

 اديز وأ احجاس وأ اخأ هنوك ىلع وأ ةيديزلاو ةيجاسلاو ةوخألا ىلع روصقم وه يأ " ديز الإ
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 فوصوملا رصق ةحص يل رهظ مث .ضعب لاق امك ؛ليوأتلل جاتحم ريغ خأ ةبسنو دحاو نعملاو

 رصقي اهنم دحاو ًالإ هنع تافصلا نم عون يفنب حرص اذإ ام وهو .ايقيقح ارصق ةفصلا ىلع

 الو رضخأ الو ،دوسأ ديز ام "و " ضايبلا ىلع الإ ناولألا نم نول ىلع ديز ام " :وحن ،اهيلع
 زاج اذه لثم ايقيقح ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصقب لئاوألا دارأ نإف " ضيبأ الإ كلذ ريغ

 الإ وه ام "و " ضيبأ الإ ديز ام " :وحن ،كلدب هيف حرصي مل ام يفاضإلاو .لاكشإ الب حصو

 .ملعأ هللا و "ضايبلا ىلع

 ايقيقح ارصق فوصوملا ىلع ةفصلا رصق باب )٢(
 كلذل نوكي نكل رخآ فوصوم ىلإ فوصوملا كلذ ةفصلا كلت زواجتي ال نأب مكحلا وهو

 ناسنإ لوصح نأ نعمب " ديز لإ رادلا يف ام "و " ديز الإ ماق ام " :وحن ،رَخأ تافص فوصرملا
 ولخت ال رادلا نأل ،ناسنإ لوصح تردق امنإو ديز ىلع روصقم نيعملا تقولا يف ةنيعملا رادلا يف

 ادمحم الإ ءايبنألا متاخ ام و " هللا الإ هلإ ال " :وحنو ءاوهلا هلقأ ديز ريغ عيش قلطم لوصح نع

 مدقتو ، ة دمحمل الإ سيل ءايبنألا متخ اذكو هلل الإ تسيل ةفصلا يهو ةيهولألا نأ نعم " ق

 . اذه لبق بابلا رخآ " ضيبأ الإ بوثلا اذه ام " وحن ىلع مالكلا

 ريغل اهلوصحب دادتعالا مدعل ةغلابملا ايقيقح ارصق فوصوملا ىلع ةفصلا رصقب دصقي دقو

 دتعت مل اذإ " ديز الإ دلبلا يف ام " :وحن ،هريغ نع تفنتنا اهنأك تح «هيف اهلامكو فوصوملا كلذ

 ناب ايفاضإ نوكي ايقيقح يئاعدالا رصقلا نوكي امكو .يئاعدا يقيقح رصق وهف ،هاوس اهيف نعم
 ةقيقح يقيقحلا يئاعدالا رصقلا ىمسي له :مهضعب لاق .هادع نم ضعب ىلإ ةبسنلاب كلذ يعدي

 : لوطألا يف نيدلا ماصع لاقو ، بكرملا زاجلا نم هنأ سودرفلا يقو & زاجب هنأ رهاظلا ؟ ازاجب وأ

 " : ورمعو ديز برض دقتعا نمل لاقيف ، قاضإلا رصقلاب ةغلابملا دصقي دق هنأ قيقدلا عيدبلا نمو

 . مدعلا ةلزنم ورمع برض ليزنتل لب ،هداقتعا ةرل ال " ديز الإ برض ام
 ةلزنمب روكذملا ادع ام هيف لعجي لوألا نأ :يئاعةالا قاضالاو يئاعتالا يقيقحلا نيب قرفلاو

 "ديز آلإ رادلا يف ام " :وحن 3مدعلاةلزنمب هيلإ ةفاضإلاب رصقلا نوكي ام هيف لعجي يناثلاو ،مدعلا

 ركبل الصاح ناك نإو ورمع ىلإ هزواجتي ال ديز ىلع روصقم رادلا يف لوصحلا نأ نيعمب
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 هيف لزني لّوألا نأ لصاحلاو مدعلا ةلزنمب ورمع لعج ذإ ،يئاعةا يفاضإلا رصقلا اذهف ،دلاخو

 ةفاضإلاب رصقلا نوكي ام وهو هاوسب نم ضعب هيف لزني يناثلاو ،مدعلا ةلزنم روكذملا ىوسب نم
 .ملعا هللاو مدعلا ةلزنم هيلإ

 يقيقح ريغ ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب
 دنع نييعتلا رصق لخد هيفو ،دارفإ رصق اذهو تافصلا نيب نم ةفصب ءيش صيصخت وهو

 دنع نييعتلا رصق لخد هيفو ،©بلق رصق اذهو ىرخأ نم لدب ةفصب رمأ صيصختو يكاكسلا

 ام " بابلا لاثمو ،يقيقحلا يف نييعتلاو يبلقلاو يدارفإلا ىلإ ليق ،ماسقنالا يرجي الو ،نيورقلا
 .ملعأ هللاو ى اينعُم سيل يأ " هيقف الإ ديز

 يقيقح ريغ ارصق فوصوملا ىلع ةفصلا رصق باب
 " ديز الإ ماق ام " :وحن رخآلا نم لدب ءيشب وأ ،ءايشألا نيب نم عيش ةفص صيصخت وهو

 ام " ةحص ىلع اوقفتا مهنإ :ضعب لاقو ،دويقلا نم كلذ ريغ وأ رادلا يف وأ مويلا ماق ام ديرتو
 ىلع ةر سيلو ،فقالطإلا ىلع رادلا يف لوصحلا يفن ديرأ اذإ اذهو ايقيقح ارصق " ديز رادلا ي

 تافصلا عيمجب هفاصتاو \تافصلا عيمجب رمأ دقتعي ال :لاقو ،رادلا يف سانلا عيمج نأ دقتعا نم

 ريبخ تنأو ،رومألا عيمج نيب ةفص كارتشا اذكو ©كلذ نيب اضيأ هددري الو ةدحاو ةفص ريغ

 نيب نم ءيش صيصخت ©فوصوملا ىلع ةفصلا رصقو ،ةفصلا ىلع فوصوملا رصق نم الك ناب
 وأ \ةفصب فوصوم صيصخت ءايشأ نم ءيشب صيصحختلاب بطاخملاو \عيش ناكم ءيش وأ ءايشأ

 اذهو ©فوصوم يق نينيعم وأ ،ةفص يف ادعاصف نيفوصوم ةكرش دقتعي نم وه فوصوم ةفص

 هتبثأ يذلا مكحلا سكع دقتعي نم وهو يش ناكم ءيشب صيصحتلاب بطاخملاو ،دارفإ رصق

 ادعاصف نيتفص نم ةفص صيصخت وهو ؛كلذ ريغ نييعتلا رصقو بلقلا رصق وهو ،ملكتملا

 ©فوصوملا رصق يف ددعتلا لمتحا امم هريغ نم فوصوم صيصخت وأ ةفصلا رصق ىف نيتلمتحم

 ملعأ هللاو هدنع لمتحا نم هب بطاخملاف

 دا رفإال ١ رصق باب

 ام " :انلوقب بطاحملاف ؛ةفصلا يف وأ فوصوملا يي بطاخملا اهدقتعا يلا ةكرشلا عطق وهو

 الإ بتاك ام " :انلوقبو ؤفوصوملا رصق يف ةباتكلاو رعشلاب هفاصتا دقتعي نم " بتاك آلإ ديز
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 رصق يف بطاخي دقو ةفصلا رصق نم ةباتكلا يف الثم ورمعو ديز كارتشا دقتعي نم " ديز
 دقتعي نم بطاخي دقو ،ةكرشلا دقتعي ملكتملا نأ دقتعي نم دارفإ رصق ةفصلا وأ فوصوملا

 .ةكرشلا زيوجتل اعطق رصقيف ،ريغلاب هفاصتا زيجو ،هيلعروصقملاب هيلإ دنسملا فاصتا
 ينانت مدع دارفإ رصق فوصوملا ىلع ةفصلاو ،ةفصلا ىلع فوصوملا رصق طرش ليق

 نعمبب " شام الإ ديز ام " :وحن ،قلطم وأ هجو نم صوصخو مومع امهنيب نوكي نأب ؛نيفصولا
 نوكتف فوصوملا يف امهعامتجا بطاخملا داقتعا حصي اهيفانت مدعبو \اكحاض وأ ضيبأ سيل هنأ

 نأل رعاش ريغ هنادجو ال ،امجنم وأ ابتاك هنوك "رعاش آلإ ديز ام" :انلوق ىق ةيفنملا ةفصلا

 رصق يف لوقت اذكو ءادارفإ فوصوملا رصق يف كلذو ارعاش هنوك يتاني رعاش ريغ هنادجو

 اممي هنأب بطاخملا دقتعي مل نيلح همايق حصي مل امث فصولا ناك ول هنأ كلذو ؛ادارفإ ةفصلا

 فصو ققحتي ال هنإف " ورمع الإ ديزل بأ ال " :وحن ،دارفإ رصق هل ملكتملا رصقي نأ نع الضف

 طارتشالا كلذ لوقأو ،هيف دارفإلا رصق حصي ال هلثم يفف دجلا دري مل اذإ نينئال ديزل ةوبألا

 نأل .ةيلكلاب حيحص ريغ وأ رضم وه لب ،ةكرشلا دقتعي نم دارفإلا رصق يف بطاخملا نأل عئاض

 .ملعأ هللاو ،نييعتلا رصق يف امك ،اهمدع دنع قدصي ةكرشلا رابتعاب قدصي امك يقانتلا مدع

 بلقلا رصق باب
 فالخب ،هريغب هلك بطاخملا مكح لدب هنأل كلذب يمس بطاخملا هدقتعي ام سكع وه

 دقتعا نم " مئاق الإ ديز ام " :كلوقب بطاخملاف ضعبلا تابثإو ضعبلا ليدبت هيفف دارفإلا رصق
 الإ رعاش ام " :كلوقب ةبطاخملاو \ةفصلا ىلع فوصوملا رصق اذهو مايقلا نود دوعقلاب هفاصتا

 نأل ؛بابلا اذه يف نيفصولا ىقانت ققحت طرتشي الو ديزو ورمع رعاشلا نأ دقتعا نم " ديز

 رعشلا يتانت مدع عم بلق رصق رعاشب سيلو بتاك هنأ دقتعا نمل " رعاش الإ ديز ام " :انلوق
 نوكي نأ زوجي نأ عمجب نيدلا ماصع لاقو دحاو فوصوم يف امهعامتجا ةحصل .ةباتكلاو

 هل هتبثأ امع هيفنتو رخآلل هتبثتف رخآلل هتوبث زوجو ،هافن نمل مكحلا توبث دقتعا نم هب بطاخملا
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 نوكيف ؛بلق رصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق يف كلذ "“"نيوزقلا طرتشاو .مكحلا بلقل

 . مايقلا يفاني امث كلذ وحن وأ اعجطضم وأ ادعاق هنوك " مئاق الإ ديز ام " :انلوق يف يفنملا

 سيلو بتاك هنأ دقتعا نمل " رعاش الإ ديز ام " :كلوق رصقلا ماسقأ نع جرخي اذه ىلعو
 رصق نع هجورخ امأو © امهعامتجا بطاخملا داقتعا مدعلف دارفإلا رصق نع هجورخ امأ ، رعاشب

 جرخي ال رصقلا نأ عم ؛ دةرتلا مدعلف نييعتلا رصق نع هجورخ امأو { امهيفانت ققحت مدعلف بلقلا

 هنأ هترابع نم ملعي ال : تلق ،نئسحلل نييوزقلا هطرش :تلق نإو ث ةثالثلا ماسقألا هذه نع

 ال هنأ عمو نسحلل هنأ همالك هيلع لمحي جراخ نم ليلد ال اضيأ هنأ عم ڵبوجولل لب نسحلل

 يتانتلاب دارأ :تلق نإو .رعاش ريغ ابتاك هدقتعا نمل "رعاش الإ ديز ام" : انلوق نسح مدع ملسن

 ال نأب رمألا سفن رخآلا ءافتنا وأ امهدحأ توبث هداقتعا ثيح نم بطاخملا داقتعا يف انتلا

 يذلا وه بلقلا رصق نأ مولعم ،©بطاخملا داقتعا بسحب يفانتلا :ليق :تلق ،امهعامتجا نكمي

 دارفإلا رصق يف يقانتلا مدع هطارتشا اذكو ،اعئاض طرشلا اذه نوكيف سكعلا بطاخملا هيف دقتعي

 .ةكرشلا دقتعي نم هب بطاخملا دارفإلا رصق هلوق نم مولعم هنأل رم امك عئاض

 هنأل ؛ نيفصولا يفانت بلقلا رصق يف طرتشي مل يكاكسلا نأ حاضيإلا يف "آنيوزقلا ركذو

 يف نيفصولا يفانت طارتشا ييوزقلا للعو . سكعلا دقتعيو ، بلقلا رصقب بطاخملا هلوقب هطرتشا
 ملكتملا تابثإ نأ دارأ نإ هنأب بيجأو ،اهريغ ءافتناب ارعشم ةفصلا تابثإ نوكي ‘بلقلا رصق

 تابثإ دارأ نإو ،يقانتلل ةجاح ريغ نم كلذب ةرعشم رصقلا ةدافإف ،اهريغ يفنب رعشملا وه ةفصلا

 نأ لثم ،ةرابعب وأ ةنيرقب ملكتملا هنم همهفي لب ينانتلا ىلع اضيأ فقوتي الف رعشملا وه بطاخلا
 يف نيدلا ماصع لاقو &" رعاش الإ ديز ام " هيلع ادر ملكتملا لوقيف " بتاك الإ ديز ام " :لوقي

 طرتشي مل و اهريغ ءافتناب ارعشم ملكتملا مالك يف ةيفنملا ةفصلا بطاخملا تابثإ نوكيل (حاضيإلا)

 عامتجا نكمي ةيانكلا فصو نأل نيفصولا يفانت بلق فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يف ينيوزقلا

 .ملعأ هللاو "ورمع ال ديز بتاكلا امنإ "بلق رصق فوصوملا ىلع ةفصلا رصق ليقو ،هيف نيفصولا

 وأ ادعاق هنوك " مئاق الإ ديز ام ":انلوق يف ةيفنملا نوكت قح ؛امهيفانت ققحت ابلق هرصق طرشو ):لاق ١٢٢ رظني 35

 (.اهريغ ءاقتناب ارعشُم اتابثإ نوكيل ؛كلذ وحن وأ ضيبأ وأ دوسأ هنوك ال كلذ وحن وأ اسلاج

  _ 6حاضيإلا رظني ١٦٤
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 نييعتلا رصق باب
 ةحلاصلا ءايشألا وأ تافصلا نم تالمتحملا وأ بطاخملا دنع نيلمتحملا دحأ ملكتملا نييعت وهو

 تربع امنإو اهصيصخت عم بطاخملا دنع نيعم ريغ وه ام نييعت وهف ‘تافوصوم نوكت نأل

 نيرمأ نيب ددرتلا ناك اذإ امو ؤبطاحملا دنع رومألا وأ نارمألا ىواست اذإ ام لمشيل لامتحالاب

 نييعتلا ىلع ةفص موزلب مزج اذإ امو ؟ امهالك تباثلا لهو ؟ امهدحأ تباثلا له ادعاصف

 لمتحا ام ىلإ ةبسنلاب نييعت رصق ذئنيح رصقلا نإف ؛نييعتلا ىلع اهعم ىرخأ توبثبو باصأو
 رصق اهيلإ ةبسنلاب رصقلاف نييعتلا ىلع اهدقتعا ىلا ةفصلا يف أطخأ نإو ،نييعتلا ىلع نكي مل و

 امهريغ وأ امهالك وأ امهدحأ تباثلا له ددرت نإو نييعت رصق هيف رصق ددرت ام ىلإ ةبسنلابو بلق

 دقتعي نم " مئاق الإ ديز ام " :انلوقب بطاخملاو نييعت رصق هنأ رهاظلاف ؛دحاو ةدرت كلذ لك ؟

 دوعقلا وأ لعفلاب باطخلا ةرل بلقلا رصق نأ امك ةوقلاب باطخلا ةرل نييعتلاو ،مايقلاب هفاصتا

 ةدرت همدع وأ نييعتلا ىلع امهدحأب وأ رخآ دعب دحاو امهب هفاصتا وأ ،نييعتلاب ملع ريغ نم

 وأ ، طقف مايقلا هل نوكي نأو © دعقو ماق نوكي نأ نيب ةدرت وأ ، دعق وأ ، ماق نوكي نازيم

 نأ دقتعي نم " ديز الإ رعاش ام " : انلوقب بطاخملاو ، فوصوملا رصق نم كلذو ؛ طقف دوعقلا

 نوكي نأو 3 امهيلك نوكي نأ نيب ددرتلا وأ ، نييعتلا ىلع هملعي مل و ورمع وأ ديز رعاشلا

 . فوصوملا ىلع ةفصلا رصق نم كلذ وأ { ديز هنأ ىلع وأ ورمع هنأ ىلع طقف امهدحأ

 حلصي ام لكف ؛نييفانتم نانوكي ال ةراتو ،نييفانتم هيف نافصولا نوكي ةرات نييعتلا رصقو

 رصقل حلصي الام نييعتلا رصقل حلصي امرو ،نييعتلا رصقل حلصي بلقلا رصقل وأ دارفإلا رصقل

 .بلقلا رصق نم معأ وهف ؛بلقلا رصقل حلصي الام نييعتلا رصقل حلصي امبرو ،دارفإلا

 هيلع قدصي ام ىلعو ،ةرات بلقلا رصق هيلع قدصي ام ىلع قدصي هنآ نيعم دارفإلا رصقو

 نإو .اهيفانت مدعو نيعضولا يفانت نيب ةطساو ال ذإ ؛امهريغ ةروصب صتخي الو ،ةرات دارفالا رصق
 ديز فاصتا يف اكاش بطاخملا نوك نييعتلا رصق يف مزاللا نأل ،ةنيابم امهنيبو هنيب لب :تلق

 نييعتلا ىلع امهدحأب هفاصتا دقتعي نم دارفإلا رصق يفو ،نييعتلا ىلع سيلو ©نيتفصلا ىدحإب

 نييعتلا رصق دارملا سيلو ،هيف عيش طرشي مل و امهيف ءيش طرش هنأ ثيح نم وه مومعلا :تلق
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 ءايشألا نيب نم ءيشب ءيش صيصخت نييعتلا رصق يفو .امهدحأ هيلع قدصي ام لك ىلع قدصي

 هل صيصختو دوعقلاو مايقلا نيب دري مل " مئاق الإ ديز ام " :كلوقف رخآلا ناكم ءيشب ءيش وأ

 رصق يفو نييعتلا رصق يف نوكي رخآلا ناكم ءيشب صيصحتلا اذهو ؛دوعقلا نع ديرجتو مايقلاب
 رظنلاب ال نيرمأ دحأ ىلإ رظنلاب فاصتالا دقتعا نمل بلقلا رصقو نييعتلا رصق نم لكو كدارفإلا

 إطخلا ةضرع يف نييعتلا رصق يف بطاخملا نإف سكعلا بطاخملا داقتعا درل امهالكو ،امهيلإ

 ةوقلاب باطخلا ةرل نييعتلا رصقف سكعلا ىلع رصقلا هدري نييعتلا يف هبطخ ريدقتو نييعتلا يق

 .ملعأ هللاو.لعفلاب باطخلا ةرب بلقلا رصق رصق نأ امك

 نكلو لبو الب فطعلاب رصقلا باب
 قالطإلا ىلع امب لصحي سيلف (نكل) امأو اقلطم فطعلا يف (لب)و (ال)ب رصقلا لصحي

 نم نمهريغ اّمأو تابثإلاو يفنلاب هيف حيرصتلل رصقلا قرط ىوقأ نمي رصقلاو ،بلقلا رصق لب

 ذإ ؛تابثإلاب مت يمض هيف يفنلاف رصقلا قرط نم نهريغ امأو ،تابثإلاو يفنلاب رصقلا قرط
 .ةيعضو ال ةيقوذ رصقلا ىلع هتلالد نأل ؛ميسقتلا اهفعضأو ،(امنإ) نم حرصأ ءانثتسالاو يفنلا

 .رصقلا اهنع فلختي الف رصقلا قرط نم هريغ فالخب ،اريثك رصقلا ريغل ميدقتلا نوكيو

 .نيدلا ماصع لاق ام ىلع ،يقيقحلا ريغب صوصخم (ال)و (نكل)و (ال)ب فطعلاب رصقلاو
 وحن اماع ناك نإو ©" ورمع ال رعاش ديز " :وحن اصاخ فوطعملا ناك اذإ هلاق ام رهظي امنإ نكل

 .يقيقح رصقلاف " ديز ريغ ال رعاش ديز "

 ديز " وحن يف رصحلا ديفم نأ مدقتو رصحلا ديفي اعم دنسملاو هيلإ دنسملا فيرعت نأ مدقتو
 تعنلا لمتحي "مئاقلا ديز" ناك امن معن ،قيقحتلا ىلع لصفلا ريمض ال امهفيرعت وه " مئاقلا وه

 وه :لاقي نأ حماستلا ىلع حص ‘هب ءيج اذإ ةيربخلا ضحمي لصفلا ريمض ناكو رهاظلا بسحب

 رصحلا دافأ ةفرعم هيلإ دنسملاو ليضفت مسا ربخلا ناك اذإ معن رصحلل دكؤم هنأ قحلاو ديفملا

 دنسملا ناك نإ لب ،اقلطم رصحلا ديفي نيفرطلا فيرعت سيلو " ورمع نم لضفأ وه ديز "وحن
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 كوخأ ديز" وحن امأو ،ةيدهعلا اهلثمف .ةيسنجلاب دييقتلا مدع رهاظلاو .ليق اذك ةيسنجلا لأب افرعم

 . "ديز كوخأ " رصحلا ديفيو 3هيف رصح الف "
 ال نيدلا ماصع لاقو "اديز الإ موقلا ماق" وحن ءاضيأ رصحلا ديفي تابثإلا نم ءانثتسالا ليقو

 رعاش ديز" :كلوق (لب)و (اللب رصحلا لاثمو .رصحلا عم هانعمب يطعأ ولو رهاظلا وه هديفي

 رصحلا لب ديفت امنإو "رعاش لب ابتاك ديز ام"و دارفإ رصح ةفص يف فوصوم رصح "بتاك ال

 تابثإلا دعبو رصقلا ديفتف عباتلل تابثإلا ديفت امهدعب اهنأل ؛تابئإلا دعب ال يهنلا وأ يفنلا دعب

 امنإ رصحلا (لب) ةدافإو رصحلا ديفت الف هنع توكسملاك هلعجت لب ،عوبتملا نع تابثإلا عفرت ال

 لقن زاوجب دربملا لوق ىلع امأو ،يهنلا وأ يفنلا ُدَعُي مل نإ يفنلا دعب تبثم اهدعب ام نأ ىلع وه
 ."مئاق ورمع لب مئاق ديز ام" وحن ارصح الف بلسلا ديعأ اذإو ارصح الف لقن اذإف ©بلسلا

 تيمس امنإو " مئاق لب ادعاق ديز ام "و " دعاق ال مئاق ديز " (ال)و (لبرب بلقلا رصق لاثمو

 تسيلف الإو فطعلا ةروص يق اهنأل "رعاش لب ابتاك ديز ام "و ،لاثملا اذه يف ةفطاع (لب)
 اهدعب امو ،ءادتبا فرح يه لب ،ام ربخ ىلع افطع اهعوبتم بصنل ةفطاع تناك ولو ،ةفطاع

 لب ارعاش ديز ام" يف ربخلا فوذحم أدتبمو "بتاك لب ارعاش ديز ام" يف ربخلا فوذحم أدتبم

 َرم امك رصحلا ديفت ال نكل ةفطاع تناكو بصن دربملا بهذم ىلع يفنلا لقن نإو "ورمع
 ةروص يف وأ "ورمع لب ديز ماق ام" :وحن ةفطاع تناك اذإ رصحلا ديفت يفنلا دعب _لبق ذئنيح

 لحم ىلع ةفطاع يه : ""يرنفلا لاقو .رم امم هوحنو "بتاك لب ارعاش ديز ام" :وحن فطعلا
 نوكيف : ليق " بتاك لب ارعاش ديز ام " :وحن يف (امرب بصن ولو 0 إدتبملاب عفرلا وهو ربخلا

 لاوزو : لاق " ورمع لب رعاش ديز ام " وحن يف كلذك إدتبملا لحم ىلعو ، تادرفملا فطع نم
 يضم دعب 0 نإ مسا لحم ىلع فطعلا اوزّوج اذلو © نييرصبلا دنع رضي ال خسانلاب ءادتبالا

 . دارب سيلو ، اهلوخدم ىلع يفنلا طلست مزل تادرفملا فطع نم لعج اذإ هنأ قحلاو ربخلا

 دحأ به ٩٠٢ قوتملا يفنحلا يمورلا نيدلا ءالع _ ( يرنفلا وأ ) _ يرانفلا دمحم نب فسوي نب يلع وه 33 387
 دعب فكع ش ءاضقلا ىلوو ىراخب و سراف دالب يف لقنتلا ريثك ناك .ءام يفوتو ةشورب يق اشن ةيبرعلاءاملعو ءاهقفلا

 _ ه ٨٢٤ ىقوتملا ةزمح نب دمحم يرانفلا مامإلا طبس وهو ." ةيفاكلا حرش " هتافنصم نمو ،ةبلطلا ءارقإ ىلع هلزع

 ٢: ٢٤٢. و ٥: ٢٠٢ مالعألا رظني .ضئارفلاو ةيلقعلا مولعلاو قطنملاو لوصألا يف فيناصتلا بحاص
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 اذإ :لاقي الو ،بلقلاو دارفإلا رصقل نانوكي امك ،نييعتلا رصقل (لبر)و (ال) اضيأ نوكيو
 امهدحأ تابثإف ،ًَرم ام ىلع ال مأ اطرش اققحت ناكأ ءاوس ‘بلقلا رصق يف نيفصولا ينانت ققحت

 :لوقن انأل رصحلا قيرطب روكذملا تابثإو رخآلا يفن ةدئاف امف ،رخآلا ءافتناب ارعشم نوكي

 ةدايزلا دوجو ثيح نم لب ظفللا رهوج نم ال إطخلا ةر ىلع ‘بلقلا رصق يف هيبنتلا هيف ةدئافلا
 رصقو ©سكعلا دقتعا بطاخملا نأ ىلع هيبنتلاو ةدئاف الب ليوطتلا نع يلاخلا ءاغلبلا مالك يف

 دوعقلا يفن ىلع لد ولو " مئاق ديز " :انلوقو نييعتلا رصق يف بطاحملا ددرت ىلع هيبنتلاو بلقلا

 .مئاق ال دعاق هنأ دقتعا بطاخملا نأ ىلع ةلالدلا نع لاخ هنكل ،مايقلا لاح

 رعاش ديز " دارفإ رصق وأ بلق رصق فوصوم يف ةفص رصح (لب)و (ال)ب رصحلا لاثمو
 رصقلاف سكعلا دقتعا نإف ؛بطاخملا داقتعا بسحب " ديز لب ارعاش ورمع ام " و " ورمع ال

 ةفص رصق ناك اذإ بلقلا رصق يف نيفصولا يفانت طرتشا نيو زقلاو ،دارفإللف اكارتشا وأ بلقلل

 رعاش ام " زوجيو ،بلقلا رصقل المتحم ورمع ال رعاش ديز هلعج لكشي الف \فوصوم ىلع

 .ملعأ هللاو فوصوم ىلع ةفص رصق نم وه كلذ عمو «إدتبملا ربخ ميدقتب " ديز لب ورمع

 ءانثتسالاو بلسلاب رصقلا باب
 لك " مئاق الإ ديز ام "و " رعاش الإ ديز ام " :بلق وأ دارفإ رصق فوصوملا رصق يف لوقت

 الإ ماق ام " ابلق وأ ادارفإ ةفصلا رصق يفو .دارفالا رصقل الاثمو بلقلا رصقل الاثم حلصي دحاو

 بسحب وه امنإ توافتلاو ،نييعتلا رصقل ةحلاص ةلثمألا كلتو " يصاعلا الإ برضت ال "و " ديز

 ىشاح دحأ ماق ام "و " رعاش ريغ ديز ام " وحن ءاوس كلذ يف ءانثتسالا تاودأو بطاخملا لاح

 يهنلا لمشيل بلسلاب تربع امنإو " ارمع ادع امو " ارمع ادع دحأ جرخ ام "و " اديز

 موقلا ماق " وحن ©بلس الب ءانثتسالا نأل ؛بلسلاو ءانثتسالا تنرق امنإو ،يراكنإلا ماهفتسالاو

 مكحلا حيحصت ة ىلإ دصق امنإو دارم ريغ رصحلا ىلإ هيف دصقلا نأل ؛ ؛رصحلا ديفي ال " اديز الإ

 ،ارصق سيل " ءاملعلا لاجرلا نيءاج " :كلوق نإ امكف مكحلا فرط دييقت ةلزنمب وهف يباجيإلا

 امم كلذ وحنو ©" ديز الإ نيءاج " ام فالخب ،ارصق سيل " ءالهجلا الإ لاجرلا ننءاج " كلذك
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 ءاج " :ليق الإو طقف مكحلا ليصحت ال ديز ىلع مكحلا رصق هنم دوصقملا نإف ،بلسلا هيف

 ."ديز

 ماق ام " وحن ،الصفنم وأ الصتم ءانثتسالا نوكي نأ رصقلا ءانثتسالاو بلسلا ةدافإ يف ءاوسو

 شتسملا سنج نم املع هنم نينتسملا ردقيف ؛الصتم الإ غرفملا نوكي الو &" ريعبلا الإ موقلا

 بارعإلا يف هعون نمو ،ةوسكو سابلكو ةأرما وأ لجر وأ ديز وحنل دحأو موقلاو سانلاك
 ام"و5٤" ةبج الإ اسابل هتوسك ام " يأ " ةبج الإ هتوسك ام " وحن ،ةيلاحو ةيلوعفمو ةيلعافك

 ام " " ةيراجلا فصن الإ تيرتشا ام " وحنو 0 " ةلمش الإ ةوسكب هتيفدأ ام " يأ " ةلمش الإ هتيفدأ

 اهتيرتشا ام " وأ { " اهفصن الإ ةيراخجلا نم اءزج تيرتشا ام " وأ ث " اهفصن الإ ائيش تيرتش

 ىق انئاك ءاج ام " : يأ " ابكار الإ ءاج ام " وحن ، نامزو لاحل نامزو لاحكو " اهفصن الإ

 تاقوألا نم تقو يف ترس ام " يأ " ةعمجلا موي الإ ترس ام "و " ابكار الإ لاوحألا نم لاح
 كلذو . امايق : يأ 5 " موقي الإ العف لعفي ديز ام " : يأ " موقي الإ ديز ام "و " ةعمجلا موي لإ

 " ديرت ةراتف " اديز الإ تيأر ام "وحن كادعاصف يناثلا سنجلا ردقي دقف ،ماقملا بساني ام بسحب

 .كلذ وحنو ،ائيش ةراتو " اناويح تيأر ام " ةراتو " اديز آلإ اناسنإ تيأر ام

 مظن يف ريدقت ريغ نم ىنعملا ليصفت هيلإ عجريو ،نهذلا هيلإ قاسني امنإ غيرفتلا يف رقملاو
 لعاف ( ديز ) 7 " ديز لإ ءاج ام " يف لوقت كنأ ىرت الأ ؛اضيأ وحنلا يف لب كانه مالكلا

 هنأ رصحلا هجوو ؛فوذحملا نم لدب ديزو " دحأ ءاج ام " هريدقت فوذحم لعافلا لوقت تسلو

 ردقملا اذهو ،يفنلا ىلع هادع ام ءاقب ةرورض رصقلا ءاج ًالإب ردقملا كلذ نم ءيش [تبث] اذإ

 عجار (امنإرب رصحلاو رهاظ لب وأ الب رصحلا هجوو ،غرفملا هجو ههجوف ٬ماتلا يف روكذم
 ،لدبلا يف غيرفتلا زاجو ‘فطعلا ىلإ وأ ءانثتسالاو يفنلا ىلإ عجار مدقتلاو ،ءاننتسالاو يفنلا ىلإ

 الإ لجرب تررم ام" وحن ةفصلا يفو :يرشخزلاو ءاقبلا وبأ لاق ،"هبوث الإ ديز بلس ام" وحن
 دكؤملا ردصملاو هعم لوعفملا ىلإ غرفي الو ،"مئاق لجر آلإ" :يأ ،لدب لوقي عناملاو "مئاق

 برض ام " :لوقت فوصوملا ىلع ةيلعافلا فصو رصق يفف ؛ءانثتسالا ةادأ عم [نينتسملا] رخؤيو

 يفو 3 " اديز الإ ورمع برض ام " فوصوملا ىلع ةيلوعفملا فصو رصق يفو &" ورمع آلإ دي
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 براض ًآلإ ديز ام "و " ارمع الإ ادحأ براض ديز ام " ةيلعافلا فصو ىلع فوصوملا رصق

 . " ورمع آلإ دحأ هبرض ديز ام " ةيلوعفملا فصو ىلع هرصق يفو ، " ورمع
 هيلع ةلضفلا وأ ءةلضفلا ىلع امهدحأ رصقي رخآلا ىلع هيلإ دنسملا وأ دنسملا رصقي امكو

 ىلع لوعفملا وأ لعافلا رصق نيعمو ." امهرد الإ اديز تيطعأ ام " :وحن ىرخألا ىلع ةلضفلا وأ

 اذكو كلذ رابتعاب ثدحلا رصق تاقلعتملا نم كلذ ريغ وأ ،لاحلا ىلع امهدحأ رصق وأ ،رخآلا

 ام " :وحن ةفصلا رصق ىلإ ققحتلا يف عجري هوحنو لوعفملا ىلع لعافلا رصقو .ثدحلاب لّوأي ام

 رابتعا نم دب الف 3" ابكار آلإ ديز ءاج ام " :وحن ؤ©فوصوملا رصق وأ 3" ورمع آلإ ديز برض

 هرصق حصي تيح لوعفملا ةيصوصخ ظحالي ال نكل ،هل ةفص عجري تيح الثم لوعفملاب لعفلا قلعت
 موهفم نأ نيعمب ورمع ىلع ديز برض رصق " ارمع آلإ ديز برض ام " :كلوق يفف ؛هيلع

 ٠ :يأ 5يقيقح رصق هنأ ىلع لمح اذإ اذهو ورمع ىلع ةروصقم ةفص ديزل ابورضم نوكلا

 روصقم اديز نإ :لاقي نأ زوجيو ركذ ام هيف زوجيف ،"ادلاخو اركب برضي مل و ارمع برض

 ىلع فوصوملا رصق نم نوكيف ؛دلاخو ركبل ابراض هنوك ىلإ هادعتي ال ورمعل ابراض هنوك ىلع
 لصفلا ذئنيح هيلع مزلي هنأ الإ حيحص نيعم اذهو " ارمع برض الإ ديز ام " ليق هنأك ،ةفصلا

 ( آلإ ) ةملك ىلع امدقتم هيلع روصقملا نوك اضيأ مزليو ،اهديق نيبو اهيلع روصقملا ةفصلا نيب

 برضلا رصح ديرأ نإف " ارمع الإ ديز برض ام " :ليق اذإو .اهنع ارخأتم هديق ناك نإو

 ورمع ىلع عقاولا برضلا يف ديز رصح ديرأ نإو ،ةلصلا رصق نمف ورمع ىلع ديز نم رداصلا

 ورمع ىلع عقاولا برضلا رصق ديرأ نإ " ديز آلإ ارمع برض ام " اذكو ©فوصوملا رصق نمف

 .فوصوملا رصق نمف ديز نم عقاولا برضلا ىلع ورمع رصق وأ ،ةفصلا رصق نمف ،ديز ىلعو

 ةفص ىلع الإ ءيجملا نامز يف ديز نكي مل :يأ ؛فوصوملا رصق نم " ابكار آلإ ءاج ام " وحنو
 مل بوكرلا ةئيه ىلع ءيجملا ةفص :يأ ؛ةفصلا رصق نم " ديز الإ ابكار ينءاج ام "و بوكرلا

 الإ ديز برض ام " نيعمو .ردابتملا ىلع لمح ناليوات دحاو لاقم يف نكمأ اذإو .ديزل الإ تبثي
 دلاخ نود ديرأ نإو ،يقيقحف ارمع ادع ام هلك نود :يأ ورمع آلإ ديز بورضم ام " ارمع

 ادارفإ ناك الثم دلاخو ورمع ديز بورضم نأ معز نم ىلع درلا ديرأ نإو ايفاضإ ناك الثم

 .انييعت ناك كش نم ىلع وأ ابلق ناك ورمع نود دلاخ هبورضم نأ معز نم ىلع وأ
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 يف " ديز ارمع آلإ برض ام " وحن روصقملا ىلع ءانثتسالا ةادأو هيلع روصقملا ميدقت لقو

 عم كلذو ،لعافلا ىلع لوعفملا رصق يف " ارمع ديز آلإ برض ام "و ،لوعفملا ىلع لعافلا رصق
 5دارملا ساكعنال ةّنبلا زوجي الف روصقملا اهيلي نأ امأو لصألا ىلع ةادألا هيلع روصقملا يلي نأ

 ىلع ةروصقملا ةفصلا نأل ،اهمامت لبق اهرصق همازلتسا مهوي هنأل ةفصلا رصق يف كلذ لق امنإو

 متي الف ؛لعفلا قلطم ال لوعفملا ىلع عقاولا لعفلا يه لعافلا ىلع لوعفملا رصق يف لعافلا

 متي الف ؛لعافلاب قلعتملا لعفلا يه لوعفملا ىلع ةروصقملا ةفصلاو لوعفملا ركذ لبق روصقملا
 .اذكهو لعافلا ركذ لبق روصقملا

 برض ًآلإ ديز امم هليوأتل فوصوملا رصق نم " ديز ارمع آلإ برض ام " :كلوق يف مهويو

 رصق نم لعج اذإ " ارمع ديز الإ برض ام " اذكو ةفصلا عيمج نع فوصوملا ريخأت ارمع

 سفن يف مازلتسا ال هنأل همازلتسا مهوي تلق امنإو ‘ديز بورضم الإ ورمع امب هليوأتب فوصوملا
 مكح يف ةفصلا نأ ىلإ ارظن .ةلق ىلع روكذملا ميدقتلا زاج امنإو ،هرخآب متي مالكلا نأل رمألا

 .ملعأ هللاو رخآلا يف قلعتملا ركذ هرابتعاب ماتلا

 ام " :لوقت ال ،اهريغب رصحلا دعب زوجيو ةلق ىلع (آالا)ب رصحلا دعب (اللب فطعي الو
 وحن }ةلمج لالقتسا ىلع اهريغب يفنلا زوجيو 0" دعاق ال مئاق الإ ديز ام "و ورمع ال ديز الإ ماق

 " ادعاق سيل مئاق ًالإ ديز ام " وأ " ادعاق سيلو مئاق الإ ديز ام "و " دعقي مل و مئاق الإ ديز ام

 ماق ام " زوجيو ." امئاق ورمع سيل " وأ " ورمع مقي ملو " وأ " ورمع نود ديز آلإ ماق ام "و

 ديز ماق امنإ" زوجيف {ءانثتسالاب رصحلا ريغ عم هلك كلذ زوجي امك ،كلذ وحنو " طقف ديز لإ
 ."ارمع ال تمركأ ديز"و "دعاق ال ديز مئاق"و "كنا الو ماق ال دعق ورمع امنإ"و "ورمع ال

 حرصي مل و ،ءانثتسالا يف هب حّرصم بلسلا نأل ؛ءانثتسالا دعب (ال)لب فطعلا زجي مل امنإو

 وأ ،انمض بلسلا دعب امب فطعلاب ريض الو اهلبق فني مل ام فطعت امنإ (ال)و ،هنع بولسلملاب

 :كلوقف يفنلا [فرحكف] سيل امأو تابثإلا يف ماقك يفنلا يف اهنأل ؛عنتماو فكو ىتآ وحنب

 لبق ةأرملا فنت مل "ةأرما ال لجر ءاج" اذكو &(ال) لبقو ورمع هيف فني مل "ورمع ال ديز ماق"
 هيف " مئاق الإ ديز ام "و ،الثم هريغو ورمع يفن هيفف "ديز الإ ءاج ام" فالخب اهدض ركذ لب

 ضعب مالكلا يف كلذ عقي دقو .هئاقلتساك كلذ وحنو ،هئاكتاو همونو هعاجطضاو هدوعق يفن
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 سيل نيدلا ماصع لاقو 0" ريغ ال تاوهش الإ يه ام" :فاشكلا لوق هنمو ،زوجي ال وهو ءاملعلا

 لاق امك سيلو 3" دوجوم تاوهشلا ريغ ال " :يأ ،ديكأتلل ةلقتسم ةلمج لب ،عنمي امم اذه

 (الا) لوخدم ىلع سيل هيف فطعلا نأل ؟ " ورمع ال مئاق الإ ديز ام " زوجي له رظناو "يدنع
 اذهو مئاق الإ وه ام سيل هنإف ورمع فالاخب 3" مئاق الإ ديز ام " عملا نوكيف ؛اهلبق ام ىلع لب
 .رهاظ يدنع

 عازنلا نأ مهوي هنكل ،اهلبق ايفنم امم فوطعملا نكي مل ولو هنأل حصي ال هنأ ضعب رهظتساو

 فطعلا اضيأ زوجي الو .مالكلا ضرف وه يذلا ،هدوعقو ديز مايق يف الو " ورمعو ديز ماق " يف

 اهلبق ام مكح لقنت (لب) نأل " دعاق لب مئاق الإ ديز ام " :لاقي ال \بلسلاو ءانثتسالا دعب لبب

 (لب)رب فطعي الو . هدعب امل هدض تبثو بلسلا يق اهلبق ام مكح ررقتو ، تابنإلا يف اهدعب امل
 زاج امنإو 0" يسيق لب انأ يميمت "و " ورمع لب ديز ماق امنإ " زوجي ال ،ءاننتسالا ريغب رصحلا دعب

 ءانثتسالا ريغ يف هب حرصم ريغ بلسلا نأل ؛ رصحلا عاونأ نم ءانثتسالا ريغ دعب (ال)ب فطعلا

 ىلإ دنسي ميدقتلا دعبو ©ىوقأ اهنأل (امنإ) ىلإ دنسي رصحلاف (امنإ) دعب (ال)اب فطع اذإو
 "ارمع ال اديز تمركأ امنإ "و " ورمع ال ديز مئاق امنإ ":وحن (امنإ )و ميدقتلا عمتجا نإو ميدقتلا

 (امنل) ىلإ ديسلا دنعو حاتفملا حرش يفو هدنع ىوقأ هنأل ميدقتلا ىلإ دنسي دعسلا دنع رصحلاف
 نأ رهظألا : نيدلا ماصع لاقو ، ىوقأ (امنإ) : "٨“٨لوطملا يف دعسلا لاقو ،هدنع ىوقأ اهنأل

 امك 0 ديكأتلا ىلع (امإ) لمحت لب رصحلل (امنإ) الو } رصحلل يذلا ميدقتلا عماجي ال يفنلا
 اديز يف "و " ارمع ال تبرض اديز امنإ " يف رصحلل (امنإ) تسيلف ، (نإ) عضو لصأ وه
 3 (امنإا)و (ال)و مدقتل نيب حسما زاج اذلو " ارمع ال اديز تبرض امنإ "و " ارمع ال تبرض

 رصحلل وه له " يتأي وه " وحن يف مالكلا مدقتو .رصقلل هنإف يفنلا دعب ءانثتسالا فالخب

 ىلع ةلالدلا يف " ورمع ال ءيجملا نع ديز عنتما " :كلوقب ؟( امنإ) عم وأ ميدقتلا عم (ال)ب

 .ئجي مل هنأ ىلإ ريشي ءيجملا نع ديز عانتما نإف ،انمض ءافتنالا

 نمضت اهلبق ام ناك ولو ،"ماق ديز امنإ "و " ديز ماق امنإ " دعب (ال)ب فطعلا زوجيو

 عم " ورمع ال ءيجملا نع ديز عنتما " يف امب فطعلا زاج امك .يفن دعب امب فطعي ال يهو .ايفن
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 طرش : "٨"يكاكسلا لاقو .يفنلا حيرص دعب امب فطعلا عونمملا (نإ) عماخل يفنلا نمضت

 فوصوملاب فصولا صتخي ال نأ فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يف (امنإ) دعب (ال)لب فطعلا
 “صتخت ةباجتسالا نإف ؛""`«َنوُعَمْسَي َنيذْلا بيجتست امنإ ف ىلاعت هلوقك ةدئافلا لصحتت

 ماصعو ديسلا ساقو . » نوعمسي ال نيذلا ال نوعمسي نيذلا بيجتسي امنإ » لاقي الف عماسلاب

 نإ ،(امتإرب اهيلع هرصق دعب (ال)ب فطعي الف ةفصلا ىلع فوصوملا رصق كلذ ىلع نيدلا

 " ةعدبلا قيرط ال ةنسلا جهانم كلسي ێفملا امنإ " لاقي الف ،ةفصلاب اصتخم فوصوملا ناك

 اذإ (امنإ) دعب (ال)لب فطعلا نسحي ال : ""أ رهاقلا دبع لاقو ."نومئاق ال نودعاق نمزلا امنإ"و

 يف دجو امك ةتبلا نسح هيف دجوي ال : يأ ، هريغ يف نسحي امك ، فوصوملاب ةفصلا تصتخا
 .هريغ يف هنسح نود انسح هيف نإ دري مل و . ملعأ هللاوء هدارم اذه ، هريغ

 ناك اذإ (ال)ب هيف فطعلل طرتشيف ‘بهذملا اذه يف ةفصلا ىلع فوصوملا رصق ساقيو

 يف ميدقتلا نأ رهاظلاو .فطعلا نسحي مل صتخا نإو ةفصلاب فوصوملا صتخي ال نأ (امنإ)ب

 صاصتخالل "هريغ ال عمست عَمْسَي نم " :لاقي نأ نسحي ال وأ زوجي الف ؛(املذك هلك كلذ

 """نيوزقلا راتخاو ©فعض الب هزاوج يكاكسلا رهاظو .روكذملا

 ةدايز دصق دنع عانتمالا ىلع ليلد ال هنأ كلذو ؛ باوصلا ىلإ : يأ ( برقأ هنإ ) :لاقو ،رهاظ
 دصقل هزوجي مل و " دعاق ال مئاق الإ ديز ام " عنتمي امك عنتمي هنإ : لاقي الو © ديكأتلاو قيقحتلا
 ليق اذإ باوخلا وه اضيأ اذهو 5 (امنإ) لبق ال ، (آلإ) لبق هب حرصم يفنلا لوقن انأل © قيقحتلا
 ؟فطعلا ةحص نم عناملا امف ،كلذ يف (امنإا)ب رصقلا حص اذإ

 بطاخملا ليزنتل الإ صاصتخالا رهاظلا فوصوملا وأ فصولا يف رصقلا روصتي ال هنآ ملعا م
 بطاخملا هلهجي امع نوكي نأ ءانثتسالاو بلسلاب رصقلا لصأ نإو .عادل ددرتملا وأ ئطخملا ةلزنم

 وهو رهاقلا دبع بهذم

 ١٤١ حاتفملا رظني _89

 « نومحي هنإ هللا مهتن ىترَملاو ًتوُعَمْسَي نيذلا بيجتست امإ » ةمركلا ةيآلا - ٣٦ نم ءزج ماعنألا _"
 ٢٤٨ زاجعإلا لئالد رظني _ 391

 فوصوملاب اصتخم فصولا نوكي ال نأ ثلانلل هتعَماَحُم طرش يكاكسلا لاق ) ::؛٧ ص حاضيإلا يف لاق _2
 لاقو ...عمسي نم الإ نوكت ال ةباجتسالا نأ ملعي لقاع َلك نإف & َنوُعَمْسِي نيذلا بيجتسي امنإ » ىلاعت هلوقك
 (.برقأ اذهو صتحملا ريغ يف نسحت امك هتعماجب نسحت ال :رهاقلا دبع خيشلا
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 دقتعا اذإ "ديز لإ وه ام" :ديعب نم احبش امتيأر دقو كبحاصل كلوقك .امات اراكنإ هركنيو

 ىردي ال مسج حبشلاو دارفإ رصقلاف "ورمعو ديز هنإ" وأ ،بلق رصقلاف ؛ديز ريغ هنأ كبحاص
 فعضك ؛دعب ريغل نوكي دقو ،هدعبل كلذو رثكأ وأ نيئيش نوكي نأ اضيأ لمت هنإ تتح وه ام

 لصألا فالخ ءانثتسالاب نييعتلا رصقف كلذ ىلعو ،(نكست دقو حتفت هؤاب)و سيبلتو رصبلا

 رئاس يف دجوي هنإف ،ماتلا ريغ ماتلاب راكنإلا دييقت جرخو ،دةرتم لب ركنم ريغ هب بطاخملا نأل

 رابتعالل لوهجملا ةلزنم مكحلا لزني دقو رصحلا قرط عيمج يف دجويف لهجلا امأو رصحلا قرط

 يأ "٨"«نلوُسَر ة الإ دَمَحُم اَمَو ل ىلاعت هلوقك ،دارفإ رصح ءانثتسالاب رصحيف !ماقملل بسانملا
 ةباحصلاو ءايناضإ ارصق فوصوم رصق وهف ؛توملا نم ؤّربتلا ىلإ اهادعتي ال ةلاسرلا ا ىلع روصقم

 اميظع ارمأ هتوم نوعي اوناك امن مهنكل ‘توملا نم ؤّربتلاو ةلاسرلا نيب عماج ريغ ةق هنأب نوملاع

 هتوم مهماظعتسا لزنو ،هتوم مهماظعتسال لوهجملا ةلزنم _توملا نم ؤّربتلا مدع وهو _مولعملا لزن
 ةلاسرلا هل :يأ دارفإ رصق ممب رصقف هب لهجلاك هتومب مهملع نأ مزلف ،هتوم مهراكنإ ةلزنم

 يف رمألا اذه مظعب راعشإلا وه ماقملل بسانملا رابتعالاو ‘توملا نم ؤربتلا عم ال اهدجو
 تح ماظعتسالا دسافم ىلع هيبنتلا وأ مالسلاو ةالصلا هيلع هئاقب ىلع مهصرح ةدشو مهسوفن

 رصحيف بسانملا رابتعالل لوهجلا ةلزنم مولعملا لزني دقو .هنع ريذحتلا يف داسفلا يف لهجلاب قحلي

 نوملاع نوبطاخملا لسرلاف "٠‘يانلئم ر رشب لإ متنأ نإ » ىلاعت هلوق وحن ،©بلق رصح ءءانثتسالاب

 نوكي ال لوسرلا نأ راقكلا نيملكتملا داقتعال نيركنملا ةلزنم اولزن نكل ،نيركنم ريغ رشب مهنب
 كلذو ءراقكلا ءالؤه معز ىلع ةيرشبلل ةيفانملا ةلاسرلا ىوعد ىلع نيبطاخملا ءاقب عم كارشب

 نيبطاخملا نأكف مهمعز يف ةيرشبلا مدع ىوعدك ةلاسرلا ىوعدف ؛بسانملا رابتعالا وه داقتعالا

 ال رشبلاو رشب مكنإ وهو .ابلق مهل اورصقف ،لسر انإ اولاق ذإ كارشب انسل ,اولاق مهمعز ي

 .انوعدت نلا ةلاسرلا ال ،ةلاسرلا ىوعد نمض يف اهومتعن يلا ةيرشبلا مكيفف ،الوسر نوكي

 لتق وأ تاَم نإقأ لسلا هلبق نم تلح ق لوُسَر الإ دًَمَحُم اًمَو » ةميركلا ةيآلا - ١٤٤ نم ءزج نارمع ل آ 3

 « َيركاضلا هللا يرزحُيسَو نيش هللا رضي نلق هيَبقَع ىلع بلقني نَمضو ْمكباَقغأ ىلَع ملقلا

 مكل َرفْعَيل مكوُعذَي ضزألاو تاومسلا َرطاَق تش هللا يفأ ملس تاق » ةميركلا ةيآلا-١. نمءزج ميهاربإ 34

 « نيبش ناطلسب ائوئاق انؤابآ دع ناك امَع اودصت نأ نودير اقلتم خب الي مثأ ذ اوق ىمسم لخأ ىنإ مكبونذ نم
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 نيبطاخملا لوق اًمأو .بطاخملا لاح ةقباسلا ةيآلا فو ؤ©بطاخملاو ملكتملا لاح انه رصقلا نيبمو

 تابثإ نأ رافكلا معز امك ،ةلاسرلل ال ةيكلملل يفنو ةيرشبلل تابثإف " مكلثم رشب الإ نحن نإ"
 عم يرجي امك قح يهو ةيرشبلا ميلستب رافكلا عم مهنم يرج كلذو ،ةلاسرلل يفن ةيرشبلا

 ةلهو لوأ نم ضروع ولو ،محفيف يغصيل ليزنتلا ليبس ىلع قح هنأ هلطاب ضعب ضرعي مصخلا
 ىلع ةلاسرلا اوتبثأ مهتكل ،ةلاسرلاب هيلع هللا نمي دق رشبلا نكل ،متلق امك رشب نحن :يأ ،رفنل

 مدع مصخلا مالك قفو ىلع نوكلا نم مزلي الو مصخلا مالك قفو ىلع نوكيل رصحلا قيرط
 رصحلا اذمي مهيلع دري نأ نع الضف لسرلا ةيرشب نوركني ال رافكلا تلق نإو رصحلا ةدارإ

 تابثالا لصأ يف لمعتسم ظفللاو دارم ريغ رصحلاف رشب الإ نحن نإ وه يذلا رصحلا وه يذلا
 ،نييعتلاو بلقلاو دارفإلا ريغ ةتكنل بلقلا نوكي دق :تلق ،هانعم ضعب يف ظفللا لامعتساو

 لزن ناب ؛بلقلا رصح نم ""ث«لوُسَر ؟ الإ دَّمَحُم اَمَو » ىلاعت هلوق نوكي نأ لمتحيو
 داقتعا يقاني ةيهولألا داقتعاو ىلاعت هللاب صتخم ءاقبلا نأل ،هتيهولأ ىوعد ةلزنم هتوم مهماظعتسا

 نم تلخ ذق هلوق نم لسرلا ولخ يه ييلا ةفصلا سيل رصقلا دمتعم نأ ىلع اذهو ،ةلاسرلا

 " :يأ ،اعطق بلق رصقف ديسلاو يرشخمزلا لاق امك رصحلا طحم اهانلعج نإ امأو ، لسرلا هلق
 شب ذ الإ متنأ نإ » ىلاعت لوق نوكي نأ لمتحيو 3 "هلبق نم لسرلا تلخ امك ولخي الإ دمحم امو

 ام : يأ ، رهاظلا ىلع ايرج لوهجملا ةلزنم مولعملل ليزنت ريغ نم دارفإلا رصق نم ٣٦" الثم
 نوكي نأب ليزنت الب بلقلا رصق نم نوكي نأو .نومعزت امك ةلاسرلاو ةيرشبلا مكل تعمتجا

 اليزنت هولعج ام لمتحي :نيدلا ماصع لاقو .ةلاسرلاب انم ىلعأ رشب ال انلثم رشب متنأ امنإ .دارملا

 نإ. :6رشب الإ متنأ نإ٫ عمف ؛ةيانكلا ليبق نم مالكلا نوكيو رهاظلا ىضتقم ىلع نوكي نأ
 نوكيف سةلاسرلا ءافتنا ديرأو ةيرشبلا ركذف 3" ةلاسرلا يفن ةيرشبلا مازلتساب لسر ريغ الإ متنأ

 .ملعأ هللاو ليزنت الب بلق رصق
 {ةفطاعلا ال ةعماجب مدعو ءانييعتو ،ابلقو ،ادارفإ ةفصلا رصقو فوصوملا رصق يق ال هريغو

 مئاق ريغ ديز "و " ورمع ال ديز ريغ ماق " :لوقت الو " مئاق ريغ ديز "و " ديز ريغ ماق " :لوقت

 ٤٤١نم ءزج نارمع لآ 5
 ا را 396

 ١.٠ نم ءزج ميهاربإ =
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 . "مئاق ال مئاق ريغ ديز "و " ديز ال ريغ ديز ماق " وحن طقف ريركتلا ىلع زوجت معن " دعاق ال

 . فرظ ريغ امنإ انلق اذإ ، ريغك امماغلب ىوسو

 امنإب رصقلا باب
 ىلوأ يهف "( الإ ) هتاودأ لصأو ءءاننتسالا ةادأو ©بلسلا فرح نيعم اهنّمضتل امب رصقي

 ،ظفللا ىف ادارفإو نيعم نادحتي نيفدارتملا نأل 5ةادألاو بلسلا فرحل ةفدارم تسيلو .رابتعالاب

 لاقي ال هنإف ؛ابيكرت الو اقيقحت امهيف دارفإ ال ةادألاو بلسلا فرحو ،بيكرتلاب درفم امنإو
 ،©بطاحخملا هركني ال نأ هنأش نم اميف لمعتسي ( امنإ ) ظفلو قطانلا ناويحلل فدارم ناسنإ

 ةادأو بلسلا فرح نيعم تنمضت :تلق كلذلو سكعلاب ءانثتسالا ةادأو بلسلا فرحو

 ) نإ)و ةيفان (ام) نأل امي رصقي :نييلوصألا ضعب لاقو ءامانعمب يه لقأ مل و ،ءانثتسالا

 اهدعب ام ىلإ عجار امهدحاأف ضقانتلا روهظل اهدعب ام ىلإ تابثإلاو يفنلا عجري الو تابثإل

 اهدعب امل تابثإلا نّيعتف عامجإلا فالخ هدعب ام ىلع اعجار (ام) نوكو ‘هادع ام ىلإ رخآلاو

 دافأ ميدقتلا اذكو ،ىلوأ لوألا ليلعتلاو هرابتخا ىلإ لصوي ال فلكت وهو ،هادع امل يفنلاو

 (ْلمَت الإ هَرَهأ امب بات اد ًرَهَأ شر اورسف اذلو ،(آلإ)و (بلسلا فرح) نيعم نمضتل رصحلا
 " ةفص رصقو 3" بتاك ديز امنإ " فوصوم رصق :نييعتلاو دارفالا وأ بلقلا رصق يف لوقتو

 الإ هب دتعملا مالكلا يف لمعتسي ال ( ةفطاعلا ال)و (امنإ) :زاجعإلا لئالد يف لاقو " ديز ماق امنإ
 هللا مرح ام" : يأ 5""٧هةََمْلا ْمُكنَلَع مّرَح اَمئإال ىلاعت هللا لاق نييعتلا رصق ىلإ وأ بلقلا رصقل

 فيرعتب رصحلاو ،ربخ (ةتيملا)او لوصوم (ام)ف ٠ ةتيملا (عفرب) ئرقو ث "ةتيملا الإ مكيلع
 يذلا نإ يإ فوذحم طبارلاو ،\ترهظ ةدئافل الإ رصق ال ريغ ىلع لمحي امهفيرعتو ،نيفرطلا

 .لعافلا بئان ةتيملاف ؛ لوعفملل (مَّرح) "ءانب"و (ةتيملا) "عفرب" ئرقو ،ةتيملا مكيلع هللا همرح
 ؛ةتيملا مرحلا :يأ لوصوم "ام"و ،ربخ" ةتيملا" وأ .ةتيملا الإ مرحملا ام :يأ ،(امنإ)ب رصحلاو

 .رصحلا دوجو عم اهلمع ىلع نإ ءاقبب حجرو ©فيرعتلاب رصحلاف

 رمق هللا ريل هب لهأ اَمَو ريزنخلا َمْحَلَو مدلاو ةتيملا مكيلع مَرَح امب » ةميركلا ةيآلا۔ ١٧٢ نم ءزج ةرقبلا 37
 » ميحر لوفُع هللا نإ هيلع مثإ اَلَف داع الو غ اب َرْيَغ رطضا

 َ ٢٨٦



 (امنإ) نأ يف ةجح مهريسفتف ،رصحلاب ةيآلا اورسف دهاجبو دوعسم نباو سابع نباك برعلاو

 اًمأو ءافوفكم ااك (امنإ) نوكل ةنّيعتملا ةتيملا بصن ةءارق يف ولو ،كلذب اورسف مهنأل رصحلل

 نأو ،_انه ىلاعت هللا وهو _ ملاعلل اهنإو ،(نإ) ل مسا ( ام ) نإ :بصنلا ةءارق يف لاقي نأ

 { ربخلا فذحو ملاعلل (ام) لعجب فلكتف ،ةلا...مدلاو ةتيملا مرح يذلا نإ :يأ فوذحم ربخلا

 رثكأو © اهحتفب مرحملا نايبل قيس امنإو ، (ءارلا) "رسكب" مرحملا نايبل هقوس ىلع مالكلا جيرختبو
 نم الدب ةتيملا لعجو ث هلل امسا ام لعجب هميرحت تباث ةتيملا هللا همرح يذلا نإ : لاقي نأ افلكت هنم

 ام تابثإل امنإ : ةاحنلا لوقب رصحلل (امنإ) نوكل اضيأ جتحيو ، ربخلا فذحو 0 ردقملا طبارلا

 " يفف ؛ يفاضإلا يف هلباقي امم هاوس اممو ، يقيقحلا رصقلا يف قالطإلا ىلع هاوس ام اهدعب ركذي

 نم كلذ ، هنع امهوحنو عاجطضالاو دوعقلا نم هاوس يفنو ديز مايق تابثإل " مئاق ديز امنإ

 ورمعو ركب مايق نم هاوس ام يفنو ،همايق تابثإل ديز موقي (امنتإ) و . فوصوملا رصق
 .برعلا مالك نم طبنتسم هنأل ةجح ةاحنلا مالك ناكو ،ةفصلا رصق نم كلذو ،امهريغو

 .(ءانثتسالا)و (ال)اب فطعلا فالخب ،امهئافخل (امنإ) يف يفنلاو تابئإلاب ةاحنلا حرصو

 رصحلل (امنإ )نوكل اضيأ جتحيو {ةاحنلا دنع رصحلا ديفي الف مدقتلا امأو 3امهيف نإ رهاظف
 ماق امنإ "و " انأ ماق امنإ " وحن هيلع اروصقم فصولا ناك اذإ ،اهعم ريمضلا لاصفنا بوجوب

 الإ ماق ام"و 5 "انأ الإ ماق ام" : يأ لعاوف "تنأ"و "انأ"و "وه"ف "وه ماق امنإ" "ديزو انأ

 . "وه لإ ماق ام"و "تنأ

 امنإ "و " تمق امنإ " :وحن لصولا بجي هنإف فصولا ىلع ريمضلا رصق ديرأ اذإ امأو
 كلام نبا لوق كلذو " مايقلا الإ لعف ام "و " مايقلا الإ تلعف ام " :يأ 3" ماق امنإ"و "تمق

 ءانب ةرورض (امنإ) دعب لصفلا :هيوبيس لاقو شالع فداصي مل هيلع نايح يبأ درو ،قحلا وهو

 زاوجب جاجزلا لوقو ةعامجلا هيلع ام فالخ وهو ،هنع لوقنملا وه امك رصحلل تسيل اهنأ ىلع

 ريمضلا يف ةفصلا رصح ىلع لصفلا ريغ ةرهاظ ةنيرق دوجو زوجي هنآ ىلع ءانب لصفلاو لصولا
 نوكي لصفلا نأل رصحلل اهنأ ىلع اليلد لصفلا ناك امنإو ؤفيعض وهو اهيلع الاكتا لصويف

 بلسلا فرح نيعلل ةّمضتم امنوكل آلإ انه ردعتلل هجو ال ناهجولا زوجي دقو "لاصتالا رت اذ
 ليلد انه هتركذ امو ،يظفل ال يونعم لصولا نم عناملاف ،دارملا نيعملا تافل لصو ولو ،ءانثتسالاو
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 (امنإ) دعب رصحلا نأ عم ،هيف رصح الو رخأتم هنإ تح ،لعفلاب لصتملا رمضملا لاصتا ةدش ىلع
 ماق ام" :هانعم سيلو ،"مايقلا 7 يتم ناك ام" :هانعم نإف " تمق امنإ " وحن ربخ (تنأ) ىلع

 .ةدحاو ةملكك لصتملاو لعفلاف ،"انأ الإ

 نّمضتلا ةفرعمو ءانثتسالاو بلسلا فرح نمضت ىلع ةفقوتم لاصفنالا ةحص :تلق نإو

 فقوت لوألا فقوتلا :تلق .رود كلذو ءهيلع امب انلالدتسال لاصفنالا ةحص ىلع ةفقوتم

 [ ليوطلا نم ]:قدزرفلا لوق لصفلا نمو .رود الف ةفرعم فقوت يناثلاو كلوصح
 يلثم وأ انأ مهباَسْحأ نَع عفاديل اَمْنَو رامدلا يماحلا ذئاذلا انأ ٥ ٣٦٩٨ ه . مهم ه و م ى ۔ م

 (لادلا) ماجعإب "دئاذلا" يلثم وأ انأ الإ ممباسحأ نع عفادي ام :يأ ،عفادي لعاف "انأ"_ف

 اذإ نيذلا ليقو .هظفحيو هصقن عنمي دهعلا "رامذلا"و ظفاحلا عناملا "يماحلا"و ،دراطلا نعم ىلوألا

 "عفادي امنإ"و يف (واولا)و ،هلامو هيرح رئاسو هبحاصو هراجو هلايعك ،ميلو فّنغ مهمحي مل
 امنإو .عواطم عاجش ينأل :يأ ،ليلعتلا نيعم ليق اهيفو كنفلا اذه يف ركذي يذلا ضارتعالل

 بسح عمج :"باسحألا"و ،فقدزرفلا هبطاخي نم داقتعا بسحب كارتشالل وأ دارفالل وأ بلقلل

 ( ةزمهلاب) "عفادأ امنإ" :لاق ولو {ةرخفملا هنآ لصألاو [هئابآو هسفنرخافم نم ءرملا هدعي ام وهو]
 ىلع _ عافدلا يهو _ ةفصلا رصق نم ناكو "اهريغ نع ال ممياسحأ نع عفادأ" نيعملا ناكل

 ال" :عملا ناكف الصفنم ريمضلا رهظأف ،دارميب كلذ سيلو ۔ باسحألاو وهو _ فوصوملا

 عافدلا ةفصلا نكل ،©فوصوملا ىلع ةفصلا رصق اضيأ ناكو ،"يلثم وأ انأ الإ اهنع عفادي

 (ملكتملا ةزممب ) "عفادأ" :لاق ول هنوكو ،"يلثمو انأ" فوصوملاو

 ،ىوعدلا وه لا رصحلا (امنإ) ةدافإ ميلست ىلع ناينبم ممياسحأ يف عافدلا رصح ناكل

 رصح حدملا نأ حصي الو ،جراخ نم ةنيرقلا هذهو رصحلل اهنأ حدملا ةنيرق نم انملع :تلق
 "عفادأ" :لوقي نأ نكمي هنأل ؛ةرورض لصفلا :لاقي نأ حصي الو رصحلل (امنإ) نأ حصو

 ال ام ةرورضلا نأ :كلام نبا بهذم ىلع اذهو عفادأ يف رتتسملل اديكأت "انأ" نوكيف (ةزمهلاب)

 :ةيتآلا ةغيصلاب ١٠٣/٢ ناويدلا ف تدرو 8
 " .;:} . ..ه ؟ ٠ ۔ ...ه ۔ےي۔ | هم ۔ ث ه ,. ح

 يلثم وأ انأ مهباَسحأ نَع عفاد اَمَئإَو ْمهْنلَع يعارلا نماضلا انأ =
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 وأ ك رثنلا يف دري ل و رعشلا يف درو ام :مهدنع ةرورضلاف روهمجلا امأو .ةحودنم هنع رعاشلا دجي

 نأ حصي دقو الإ رعشلا نع ظفل ىصاعتي ال هنأل حيحصلا وهو رثنلا يف ردنو رعشلا يف درو

 (ام) لاقي نأ الو ،حيدانملا نم كلذ ريغ وأ ريخأت وأ ميدقت وأ رخآب هليدبتب وأ فذحب هل لاتحي

 عفادي يذلا نإ :يأ © ربخ "انأو كلذك ةفوصوم ةركن وأ 7 اعلا ىلع ةعقاو (نإ) مسا لوصوم

 نيفرطلا فيرعت نم رصحلا دافتسيف ،(اهمساو نإ) لب (امنإ) هيف تسيلف ءانأ وه ممياسحأ نع

 رخفلل ماقملا اميس الو ملاعلل اهلامعتساو ،ام ظفل ىلإ نم ظفل نع لودعلا ىلإ يعاد ال :تلق

 نأ لا مهللا طخلا ق اهنع (َنإ) تلصفل ةفوصوم ةركن وأ ةلوصوم تناك ولو كنم هبسانيف

 اَم اوُحكن اف » ىلاعت هلوقك سيقم ريثك غئاس وهو ملعي نم ةفص يف ام لامعتسا نم هنإ :لاقي

 نع عفادي يذلا يوقلا نإو © ىلثم وأ انأ ممباسحأ نع عفادي ايوق نإ :يأ :1 باط

 يه نقلا (امنتإ) وه كلذ لوقي نم يأر وه امي نونلا لصوب هتباتك نإو يلثم وأ انأ ممباسحأ

 نأ فعضيو ©تلصفل ةفوصوم ةركن وأ لوصوم (ام نإ) يأر ىلع تبتك ولو فاكو فوفكم

 ريمضب بئاغلا ريمض دكأ "يماحلا دئاذلا ىلع" دئاع عفادي يف رتتسم رمضمل ديكأت "انأ" :لاقي

 نكل "بئاغلا ةغيصب ناك ولو عفاديو يماحلا دئاذلا نأل ةدحاو تاذ ىلع انه امهعوقول ملكتملا

 " نومئاق انإ " :لوقت نأ لثم ،عملا ىلع ديكأتلا ءاجف قباسلا انأ وهو ملكتملاريمض ىلع ايرج

 .ملعأ هللاو «(نحن)ب "نومئاق" يف رتتسملا ديكأتب

 م ءاسنلا م مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقُت لا متفخ نإو ةميركلا ةيآلا ٢ نم ءزج ءاسنلا _9

 « وو انأ ىندأ كلذ مُكئاَمْيأ تكَلَم ام أ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف عابرو ثالثو و م ےم م ۔ < . و ۔هگ ه ص ؟ ۔ ,۔ ه . ّ ُ ٥ “ك ه وه ٠ ح ه ,۔ھ۔ 3ؤ 2
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 مهفيل يعم يف مالكلا لمعتسي نأ وهو ،ضيرعتلا هب داري يذلا مالكلا (امنإ) عقاوم نسحأو
 هرهاظ دارملا سيل هنأب مزجن انإف 353 4«بآَبلألا اولوأ كت امإ « ىلاعت هلوق وحن رخآ نعم هنم

 هنإف ةصلاخلا لوقعلا بابرأ :يأ بابلألا يلوأ" ق قحلا لقعت :يأ ركذتلا رصح وهو ؛طقتف

 نم رظنلا عمطك مهنم رظنلا عمطف 3مئاهبلاك مهلهج طرف نم رافكلا نأب ضيرعت وه لب مولعم

 .هيلإ لَّسوتملا وه ةدئافلا طانمف كمئاهبلا

 :كلوق امأو هلهجي ال نأ هنأش نم نكل ،©بطاخلملا هلهجي اميف لمعتست نأ (امنإ) يف لصألاو

 هنأل رهاظلا ىضتقم فالخ نم وهف هيلع هققرت نأ ديرتو ،كلذ ملعي نمل " كوخأ وه امنإ "

 هلهج ام لزني دقو رصقلاب بطوخف لهاجلا ةلزنم لزن هيلع قفشي مل ام نكل ،هوخأ هنآ ملعي

 لهتسيف هروهظ ءاعةال هل الهاج ناك نإو هركني الو هلهجي ال نأ هنأش نم ام ةلزنم بطاخملا

 نم رهاظ رمأ نيحلصم موك نأ اوعدا ٠`«نوُحلْصُم نحت امإ » وحن ،(امنإ)ب رصحلا هل

 ؛`"(نودسفُمْلا مه ْمُهَنإ الأ » ءاج كلذلو ،هوركني الو نوبطاخملا هلهجي ال نأ هناش

 ريمض طسوتو رصحلا ىلع لادلا ربخلا فيرعتو ،تابثلا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب ادكؤم مهيلع

 ةيانع هبو ظح هل انث مالكلا نومضم نأ ىلع لاذلا هيبنتلا فرحب مالكلا ريدصتو دكؤملا لصفلا

 رصح "نودسفملا مه"مهنأ يف رصحلاو ،ث`" «نوُرُعشَي ال نكلو »» هلوقب مهعيرقتو مهخيبوتو
 دنسملا رصقل لصفلا ريمضو ربخلا فيرعت نأل 6 مه لإ دسفم ال نێعملاف ؛هيلإ دنسم يف دنسم

 غلبأ دنسملا ىلع هيلإ دنسملا رصق ناك ولو هب لصاح زاقكلا ىلع ةرلا ديكأتو 5 هيلإ دنسملا ىلع

 . كلذ يق

 لقعت (نكل وأ لب وأ الب فطعلا)و (ميدقتلا)و (ءانثتسالا)و (بلسلا)و (امنإ) يف نأ ملعاو
 الومعم مدقملا نوك لامتحا ثيح نم مدقتلا ىلع ةيزم (امنإز)لو ،باجيإلاو بلسلا نيمكحلا

 .7 نشتسملا ىلع ةدافإلا ق ءانثتسالا فقوت ثيح نم ءانثتسالاو بلسلا ىلعو رخآ ءيشل

 «بآَلألا اونوأ رُكَذَتَ امنإ نوُمَلعَي ال نيذلاو َنوُمَلْعَي نيذلا يوتسي له لق » ةميركلا ةيآلا۔ هنم ءزج رملا 0

 « نوُحلنصُم نحن امنإ اولاق ضزرألا يف ف اودسفُت اال ْمُهَل ليق اذإو » ةميركلا ةيآلا - ١١ نم ءزج ةرقبلا ٥

 «و ة ال .7 نوُدسفُملا مُه ٠ مهنإ 7 « ةميركلا ةيآل ١ا۔- ١٢ نم ءزج ةرقبلا _ ٦

 !١ نم ءزج ةرقبلا - 403

٢٩٠ 

 



 شتسملاب طبترم ءانثتسالاو ،لالقتسالا لمتحت فطعلا ةروص نأ فطعلاو ءانثتسالا نيب قرفلاو

 كلذ ةطساوب نيمكحلا ديفيف هنم جرخملا ةظحالم نم دب الف ،جارخإلا وه ءاننتسالا نأل ؛هنم

 «(امنإ) يف ءيش ىلع فقوتلا مدعل ءاننتسالاو بلسلا يف اهنم ىوقأ (امنإ) يف اممتدافإو ،طابترالا
 رصحلا ىلع ةيزم رصحلا تاودأ نم اهريغو (امنلالو ،الوأ الامجإ نامكحلا اهيف دافي هنأل

 مدقت دعب يفنلا ديفتف (ال) امأو ةعفد اعم نيمكحلا ندفي نهنأل ،(لب)و (نكل)و (ال)ب
 ال ذإ ؛حجرأ ةمي اعم نيمكحلا لقعتو بلسلا مدقت دعب تابثإلا ناديفي (نكل)و (لب)و تابثإلا
 عمو ،(نكل)و (لب)و (ال) ف بهذي يف امك سرمألا لوأ نم رصقلا مدع ىلإ مهولا هيف بهذي
 ولو نيمكحلا عومجب بلسلاو ءانثتسالاو متدقتلاو (امنإ) عضو عضاولا ذإ ةّرمي نيمكحلا لقعت

 .رخآلا لبق امهدحأ ظحالي

 يف لصألا اذه دريو ‘طقف تبثملا ىلع صنلا (متدقتلا)و (ءاننتسالا)و (امنإ) يف لصألاو
 رصق ال روكذملا ريغ ىلع لعفلا رصق هب رصقلا ذإ " تلق انأ ام "و " تبرض اديز ام " :كلوق

 الإ موقلا ءاج ام "و تبثأ امب ال يفن امب صنلا نوكيف ،قحلا وه امك روكذملا ىلع لعفلا مدع

 ىلع صني مل هنإ :لاقي نأ لصألا فالخ وه ليقف ،اعيمج يفنملاو تبثملا ىلع هيف رصق " ديز
 ءاشنإلاو {طقف تبثم رصقو غيرفتلا يفنلاو ءانثتسالاب رصحلا يف نأ قحلاو ،ادحاو ادحاو دارفإلا

 .دنسملاو دانسإلا يف هركذ امم ريثك يف امب رثكو ربخلاك

 ةهارك صنلا كرتي امنإو ،يفنلاو تبنملا ىلع َصنيف (نكل)و (لب)و (ال)لب رصحلا امأو
 لوقي ‘كلذ وحنو مامإلا دصق وأ ،ةجاحلا دنع راكنإلا يتأتل وأ راصتخالا ماقم يف بانطإلا

 " ريغ ال وحنلا ملعي ديز " :كلوقب هيلع ةرتف 0" ضورعلاو فرصلاو وحنلا ملعي ديز " :لئاقلا
 راصتخالا اذميو " وحنلا ريغ ال " :يأ 3فكلذ وحن وأ " هادع ام ال " وأ " هاوس ام ال " وأ

 " وأ "ريغ ال وحنلا ملعي " :كلوقب هيلع ةرتف " ضورعلاو فرصلا ال وحنلا ملعي ديز " هطسبو
 مّلعي ديز " هطسبو راصتخالا اذهو ,موحنلا ريغ ال ٠ :يأ كلذ وحن وأ " هادع ام " وأ " هاوس ام

 هيلع ةرتف " ورمعو ركبو وحنلا ملعي ديز " : لئاقلا لوقيو ، "ضورعلاو فرصلا ال وحنلا

 ديز " هطسبو ؤ فوصوملا رصق نم وهو ، ديز ريغ ال : يأ ، ريغ ال وحنلا ملعي ديز ::كلوقب
 م

 ال " وأ " هادع نم ال " : لوقت نأ هلثمو ، ةفصلا رصق نم وهو " ركب الو ورمع ال وحنلا ملعي -
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 (ريغ) ظفل َنأل ، يفنملا ىلع صن هوحن وأ "ريغ ال " : تلق نإو ، كلذ وحن وأ " هاوس نم
 سيلو حيرصلا صنلا :دارملا : تلق & يفنملاو تبثملا ىلع اصن نالاثملاف ؛ ىفنملا نع ةرابع هوحنو

 تايفنملا ىلع اهتلالد مدعل الامجإ اهعم روكذم وه لب & يفنملاب حيرصت هوحنو (ريغ) ركذ يت

 ىلع اصن " ريغ ال وحنلا ملعي ديز " :كلوق نوكي امرو :نيدلا ماصع لاقو . اهصوصخب
 وحنلا ملعي ديز " :لئاقلا لوق مدقتي ال نأب يقيقحلا رصقلا دصق اذإ امك ،يفنملاو تبنملا

 لوق يف هدورول حيحصلا ىلع "انحل مضلاب" " ريغ ال " :كلوق سيلو " ضورعلاو فرصلاو
 [ ليوطلا نم ]:رعاشلا

 ٠٨٠ لأست ريغ ال تفلسأ لمع نعل انبروف دمتعا وجنت هب اباوج

 يف ةفطاع( ال) تسيل :يضرلا لاقو ءانحل سيلو "ريغ سيل" رصقلا مكح يف "ريغ ال" لثمو
 ملعي ديز " :كلوق يف ملاع هريغ ال :يأ فوذحم ربخلاو ،سنجلل ةيفان لب ( ريغ ال ) كلوق

 ملعي ديز " :كلوق يف مولعم ( هريغ ال )وأ ،"ركبو ورمع ال ملعي ديز " :لاق نمل اباوج " وحنلا

 ردق امو "ريغ ال"ف 3" ضورعلاو فرصلاو وحنلا ملعي ديز " :لاق نمل اباوج "ريغ ال وحنلا
 .رصحلا غيص نم تسيلو رصحلا اهعم دافتسي ةفنأتسم ةلمج هدعب

 نأل ؛عضولاب رصقلا ىلع (نكل)و (لب)و (فعطلا)و (ءاننتسالارو (بلسلا)و (امنإ) ةلالدو
 نم رصقلا لاوحأ نأ الإ هاوس ام يفنو روكذملا تابثإ وهو ،رصقلا ديفت ناعمل اهعضو عضاولا
 عضوو .تاذلاب نفلا يف دوصقملا يهو ماقملا ةنوعمب اهنم دافتسي امنإ ،انييعت وأ ابلقو ادارفإ هنوك

 مكح نع ةجرخم ةبجوم ءانثتسالا ةادأرو ،بلاس (بلسلا فرح) نأل ،رهاظ رصقلا كلذ
 (لب)و ©يفنم اهدعب امو ‘تبثم (ال) لبق امو ،امهتلزنمب (امنإ)و رصق اهعامتجا نم مزليو .يفنلا
 .سكعلاب

 ولو لمأت اذإ رصقلا ميلسلا قوذلا بحاص هنم مهفي موهفملاب رصقلا ىلع لديف ميدقتلا امأو

 " ارمع ديز برض امنإ " عمف ؛(امنإ)ب هيلع روصقملا رخؤيو ،هيف ءاغلبلا حالطصا فرعي مل

 التو مدقت ولو ،ديز آلإ ارمع برض ام " ديز ارمع برض امنإ " عمو ،ارمع الإ ديز برض ام
 .(امنإ) دعب هيلع روصقملا وه رخؤملا نوك ضرتعاو .(امنإ)ل يلاتلا هنأل &روصقملاب سبتلال (اًمِإ)
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 .اهالت دقو "اديز" هيلع روصقملا نإف " تبرض اديز امنإ " ،اهنم رومأب روصقملا وه اهل يلاتلاو

 ©كلذ ءارو نم (امنإ) رصحو & ميدقت رصح رصقلا اذه : تلق رخأتملا وهو "تبرض" روصقملاو

 الإ عقو ام : يأ ،ردقم امب روصحماو & (امنإ)ب هيلع روصحم ءيش ةلزنمب هيلع روصحملا لعجو

 هيف رصحلا نأ ديسلا مزتلاو رصحلا نع ةجراخ انه امنإ :ليقو ، ديزب برضلا صاصتخا

 .(امنإ) عم ةعمتجملا ميدقتلا ةروص ىثتسيف هيلعو ، ميدقتلاب ال امنإب وه امنإ ديز يف برضلل

 يفو ،رصحلا ريغل هيف اهنأب مكحلا :نيدلا ماصع لاق .رصحلل ال هوحنو مامتهالل ميدقتلا نوكيف

 .(اًّمإ) الت دقو ،مايقلا هيلع روصحماف "تمق امنإ" :اهنمو مكحت رصحلل "ورمع ال ديز ءاج امنإ"
 لعفلا نم ءزجلا ةلزنم (ءاتلا) تلزن :تلق " انأ ماق امنإ " :ليقل ،(ءاتلا) هيف روصحملا ناك ولو

 الإ عقو ام " ليق هنأكو هيلع روصقملا الإ ظفللا يف سيلو روصقم ءيش مايقلا ظفل دعب ملف

 امنإ) ةق هلوق اهنمو امهب 7 اذإ ام هيلع روصقم رّخؤملاو ، روصقم اهيلات انلوق لحمو & "يمايق
 لاملا اذه نم نولكأي امنإ : هيلع روصحملا رخأت دق :تلق ( لاملا اذه نم دمحم لآ لكأي

 رْمَحْلا يف ذ ُءاَضْعَبلاَو َةَواَدَعْلا . عقوي نأ ناَطْيَشلا د ذيريي امنإ » ىلاعت هلوق اهنمو .ةاكزلا نم ال

 سيل : تلق 3رسيملاو رمخلا يف آلإ ءاضغبلاو ةوادعلا عقوي نأ ديري ام دارملا سيل هنإف ٠`4٨«رستمْلاَو

 تبرض امنإ " وحن اقلطم رخات ام نوكي ةرات لب ،اقلطم رخأت ام هيلع روصقملا رغؤملاب دارمل
 قحاول وأ هقحاول نم نوكيف رخآ ءيش هدعب ناك ولو ،روصقملل ةبسنلاب رخأت ام ةراتو "اديز

 رمخلا يف عاقيإلا نوكو ءءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ هيلع روصقملا رَخأتملاف ؛هنم ةيآلاو ،هريغ

 .روصقملا هلك كلذ ىلع مدقت دقو هيلع روصقملا قحاول نم امهيف ةوادعلا نوك وأ رسيملاو

 ،لبق نم آلإ انؤابآ كرشأ ام دارملا سيلف ٦٠ه«ربَق نم انؤابآ كرشأ مت » ىلاعت هلوق اهنمو

 هلوق اهنمو .روصقملا قحاول نم .لبق ن نم"و روصقملا نع رخأت دقو "انؤابآ" هيلع روصقملا :تلق

 رسملا رْسَحْلا يف ذ َءاَضْعَبْلاَو ًةَواَدَعْلا مكيب عقوي نأ ناطيشلا 7 اَمَنإ ) ةميركلا ةيآلا ٩٦ نم ءزج ةدئاملا - 405

 « دوهش مثأ ل ةانّصلا نَعَو هللا ركذ نَع كدصو
 امي اتكلهتفأ مهدعب نم ةرذ اكو لبق نم انؤابآ ةلَرشأ امإ اولوق وأ » ةمركلا ةيالا - ١٧٢ نم ءزج فارعألا 6
 « ةئم نت
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 نآلا متنتف امنإ ) نيعملا نإف ©ىلب :تلق ( هب لإ متنتف ام) دارملا سيلف أ ' هب هب متتف ذ امل لاعت

 ةيآلا قاسم سيل :لاقي ذئنيحف ،هريغب ال هب هتدابعب عقاولا كارشإلا وهو ( ةصاخلا ةنتفلا هذمي

 ممتدابع :لوقأف مهل درفيف 0 هريغبو هب الو مهيلع بلقيف © هريغب اونتف مهنأ اوعدي مل مهنإف كلذ

 اَمَئف ىلاعت هلوق اهنمو."هب الإ تن ام" : لاقف 0 هريغبف اّنتف انك نإف 5 هب اونتفي نأ مهراكنإ هايإ

 نم ٠ نك هل لوقي مهيلع روصحملا :تلق ،نك هل لوقي ام نيعملا سيلف ""هنوُكَيَف نك هل لوق
 هلوق اهنمو .هيلإ انتدارإ هجوت يأ نك هل انلوق الإ عقي ام هريدقتو ،اروصقم ركذي مل و هقحاول

 عم حص ولو ،ءاش نإ الإ هللا هب مكيتأي ام دارملا سيلف أ"( ءاش 7 هللا هب مكيتأت امنإ ىلاعت

 : تلق { ث'٠«خحلا...اندعَت امب انأف » مهلوقل داوج وه ذإ كهلا الإ هب مكيأ ام :دارملا إ( لب)

 هللا وهو هيلع روصقملا 7 رخات دقو روصقم "مكيتأي"و "مكيتأي" قحاول نم "هللا ءاش نإ"
 . ملعأ هللاو كت

 ميدقتلاب رصحلا باب
 اديز "و " ابكارو تنك اّيميمت "و " انأ يميمت " وحن ،ريخأتلا هقح ام ميدقتب رصحلا لصحي

 كلذو ،ةفصلا رصق ىف " لمهم 2 انأ "و .فوصوملا رصق يف " تمن رادلا ىف "و " تمركأ

 وه :تلق أدتبم هنأل ريخأتلا هقح ريخألا لاثملا يف ( انأ) سيل :تلق نإو .نييعتو بلق دارفإب
 .أدتبم لعجو رصحلل مدقف ديكأتلا ىلع " انأ تيعس " هلصأ نأ نم ث'"يكاكسلا يأر ىلع

 . ه 2 2 ه۔.. ه = . د 4 ٠ ٨ ٠ . "اه ًااَي دمل « ا ةيآلا ج هط 407

 ينوعبئاف نَمْحَرلا مكبر نإو هب متنتف اَمنِإ موق اي لبق نم نوراه لاق ذقلَو ةميركلا ةيآلا - ٩٠ نم ءزج هط -
 4 يرمأ اوُعيطآَو

 ءاشي ٤٧ نارمع لآ ه نوُكَيَف رك هل لوقي امنإف ارمأ ىضق اذإو ,ضرألاو تاَوَمّسلا عيدب » ١١٧ ةرقبلا _8

 وُه » ٦٨ رفاغ ه نوُكيَق نمك هل َلوُقَي امإف ارمأ ىضق اذإ » ٢٥ مرم « نوكيف نك هل لوق امنإف ارمأ ىتضق اذإ

 « نوكيف رك هل لوقت امنإف ارمأ ىضق اذإف ٹيميو يخي يذلا
 4 َنيزجُُمب متنأ اَمَو ءاش نإ هللا هب مكيتأي امنإ َلاَق ل ةميركلاةيآلا - ٢٣ نم ءزج دوه _09

 « ةيقداصلا نم تنك نإ اندع امب اننأف انلادجئرتكا انتْلَداَح ثق و اي اوق » ٣٢ دوه ةروسرظني -
 ىصع" كمهم تيفك انأ " ادارفإ فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يف ماقملا بسحب... ):لاق .٠٤-١٤١. حاتقملا _11

 (.كريغ هَمهم يفاك دقتعي نمل يريغ ال نعم " كمهم تيفك انأ " ابلقو { همهم هامتيفك اديزو كنأ دقتعي نل يدحو
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 هميدقت بجو امو . ريخأتلا هلصأ نكي ل ولو رصحلا ديفي ٤١ "نيوزقلا دنع دنسملا مدقت نا َُدقتو

 بلقلا رصقل " انأ يميمت " حلص امنإو رصحلا هميدقت ديفي ال (ماهفتسالا مساك) ةرادصلل

 هافن اذإو نييعت رصق ناك (ميمت)و (سيق) نيب هددري بطاخملا ناك اذإ هنأل ؛دارفإلاو نييعتلاو

 (ميمتريل ىرخأ نمو (سيق)ل ةهج نم هتبثأ اذإو ،بلق رصق ناك (سيق)ل هتبثأو (ميمت) نع
 اقلطم بسنلاب امهدحأ نم وأ سكعلاب وأ ،امأ (سيق) نمو ابأ (ميمت) نم نوكك ؛دارفإلل ناك

 .ملعأ هللاو ءالولاب رخآلا نمو

 مومعلا ىلع ءاشنإلا باب
 مدع وأ هتقباطم دصقت ،جراخ هتبسنل سيل يذلا مالكلا سفن ىلع قلطي دق ءاشنإلا ظفل

 لعف وه ام ىلع قلطي دقو ،اهمدعب الو ةقباطملاب دصقت ال نكل جراخ هتبسنل ءاشنإلاف ؛هتقباطم
 امك هتقباطم مدع وأ هتقباطم دصقت جراخ هتبسنل سيل يذلا مالكلا كلذب قطنلا وهو ملكتملا

 مدع وأ هتقباطم دصقت جراخ هتبسنل يذلا مالكلا سفن ىلع قلطي "ةزمهلا رسكب" رابخإلا نأ
 مالكلا نيب قرفلاو .هقباطت ال وأ هقباطت جراخ هتبسنل يذلا مالكلاب قطنلا ىلع قلطيو ،هتقباطم

 كلت نوكت تتح فورحلا جراخم لامعتسا هب قطنلاو \ةعومسملا فورحلا مالكلا نأ :هب قطنلاو

 .ميلكتلا وهو فورحلا
 ثحابملا ةلقل انه ركذي الف بلطلا ريغ ءاشنإلا اًمأ .بلط ريغو ‘بلط :نامسق ءاشنإلاو

 ءاجرلا لاعفأك كلذو ؛ءاشنإلا نعم ىلإ تلقن رابخإ لصألا يف اهرثكأ نألو ،هب ةقلعتملا ةينايبلا.

 ةيربخلا مكو ‘©بجعتلا لعفك كلذ وحنو ،ًبرو مسقلاو ،دوقعلا غيصو ،مذلاو حدملا لاعفأو

 قدصلل المتحم امالك هيلع الخد ام نوك ،ءاشنإلل مكو بر نوك يقاني الو :ديسلا لاق .ابرو

 امأو ،الثم "يدنع لجر بر"و "يدنع لاجر مك" يف لاجرلا ىلإ فرظلا ةبسن بسحب بذكلاو

 هدقتعي نمل " وه رعاش " ادارفإ ةفصلا ىلع فوصوملا رصق يف كلوقك مدقتلا :اهنمو ) :لاق ٦. حاضيإلا _ 2

 ىعم " كمهم تيفك انأ " ادارفإ فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يفو .ادعاق هدقتعي نمل " وه مئاق " ابلقو ابتاكو ارعاش

 همهم ىفك كريغ نأ دقتعي نمل يريغ ال نعمي " كمهم تيفك انأ " :ابلقو .هَمهم امتيفك كريغو كنأ دقتعي نمل يدحو

 ( .كنود
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 نبا نع كلذ لثمو © ممترثك نع ربخت مل و ممترثكتسا كنأل امهلمتحي الف مهايإ كراثكتسا رابتعاب
 ربخ اذه نأ هب عطقن يذلا نإو ؤفيعض كلذ نإ : "حارفألا سورع بحاص لاقو .بجاحلا ٤١٢٣

 .مكب كلذ نع ريبعتلاو سفنلا يف عقاولا ةرثكلا داقتعا هانعم لب 3 نيعملا سيل رينكتلا اذه نأل

 اذه تدقتعا " : كلوقك 0 ةرثكلا داقتعا نع رابخإ " لاجر مكف " داقتعالا اذه نع رابخإ

 نم هنطاب يف امعربع ملكتملا نأب 3ريثكتلا ةهج نم ءاشنإ هنوك بجاحلا نبا ليلعتو " اريثك

 هلوقو ، هب لئاق الو ءاشنإ " اذك ىلع تمزع "و " اديز تببحأ " وحن & نوكي نأ مزلتسي ريثكتلا
 . هعفني ال نكل حيحص ، جراخ يف هل دوجو ال ، سفنلا يف تباث نيعم ريثكتلاو : كلذ بقع

 الو ،©بلطلا تقو لصاح ريغ ءيش بلط ةّحص يعدتسي هنإف بلط وه يذلا ءاشنإلا امأو

 ريغ ابولطم يعدتسي هنأ ىفخي الو \بلطلا تقو لصاح ريغ ءيش بلط ةّحص يعدتسي هنأ ىفخي
 لصاحلا بلط هظفل ام ءاج اذإو ،قيلي ال ثبع لصاحلا بلطو ‘بلطلا تقو لوصحلا مولعم

 دق كنأ لئاقلا ردي مل و "ديزب تيإ " :كل لاقي نأ وحن بلاطلا معز يف لصحي مل هنأ ىلع لمح

 يأ ث'‘ياونمآ اونمآ يذل 1 » ىلاعت هلوق وحن ،ديق ىلع وأ ،ماودلا ىلع لمح وأ ،هب تيتأ

 .ملعأ هلاو كلذ وحنو ،مكبولق نم اونمآ وأ ناميإلا اوصلخأ وأ ناميإلا ىلع اومود

 ،لعفلا تاقلعتمو ءهيلإ دنسملاو دنسملاو دانسإلا يف ركذ امث ريثك يف ربخلاك ءاشنإلاو

 ©" سلجأ سلجأ "و الثم رصحلل مدقتلا " سلجأ دجسملا يف " :لوقت كنأ ىرت الأ رصقلاو

 وأ دنسملا ركذتو .ناكمإلا بسحب ريكنتلاو ،فيرعتلا تكنل هركنتو هيف هيلإ دنسملا فّرعتو

 رابخإلاك سيلو ." مئاق وه له " :يأ " مئاق له" ديز ركذ دعب كلوق وحن هفذحت وأ هيلإ دنسملا
 نم هّولخل ءاشنإلا يف يرجي ال اذه نإف ،راكنإلا وأ مكحلا فالخ َنظل ديكاتلا نوكك ؛ضعب يف

 نوكي الو :ليق هنم هبرق وأ لاثتمالا نع بطاخملا دعبل ءاشنإلا ديكأت لب ،عازتنالاو عاقيإلا
 "مئاق هوبأ ديز له " :لاقي هنأب ثحبيو ،ةلمجو ادرفم نوكيف ربخلا يف امأو ،ادرفم الإ هيف دنسملا

 .ربخلا يف اذكق :انلق " ديز وبأ ماق له " وأ " بألا مئاق ديز له " ةلزنمب وه :ليق نإو

 يكبسلا :يأ _ 3

 هباقكلاو لوم ىع لوت يزلا باتكلاو لوس ها اوثمآ او يذ ااي ةمركلا ةيلا -٢١:نسمزج ءاسنلا _ .ث ۔ و ۔ 7 ۔ 2۔,2۔ . ؟ ۔ ه. ٤ م و۔۔ ۔ .. .۔ ت .
 ّ 7 م 7 م . ه 2ٍ . ٥ِ . ٠ 7 ه و ۔ ر ح . - . ٥. ٠ ۔ ه ۔۔ و . . 1 .- ٠

 « اديع اناض لتض ذَقَق رخآلا ملاو هلُسرَو هبئكو هتكئانَمَو هللاي رفكي نَمَو لق نم لزنأ يذلا
 ٢٩٦



 يتمتلا وه يذلا ءاشنإلا باب

 ؛ةيقابلا بلطلا عاونأ تجرخو .ةبحملا هنم مهفي قيرط ىلع هئافتنا وأ عيش توبث بلط وهو

 ناكمإ نيعمو .هعانتما الو ىتمتملا ناكمإ طرتشي الو ،اهنم مهفت قيرط ىلع ال نكل ةبحم اهيف نأل

 بناخلا نع ةرورضلا بلس وه ماعلا ناكمإلاو ) _ ماع ناكمإ وهف ،هتلاحتسا مدع ىتمتملا

 بلس صاخلا ناكمإلاو) _ صاخ ناكمإ وهف "مدعلاو دوجولا زاوج هانعم وأ _ ( ةبسنلل فلاخملا

 فيرعتلا قدصي الو ،هنع ديحم ال ءيشلا نوك :انه ةرورضلا نيعمو _ ( نيبناخلا نع ةرورضلا
 تدز امنإو ،هتوبث بلطي ال تبث ام نأل ؛بلط :يلوقب جرخي هنأل ؛اعطق تبث امي عأ بجاولاب

 ان هناكمإ طارتشا ىلإ مهولا ردابتي ال هنأل هوركذي مل و" ادئاز احاضيإ هعانتما الو " :يلوق مهيلع

 اذه ىلع ال بلطو يتمتلا هجو ىلع بلط نيب مهولا زييمت مدعو ،لاحملا بلط حصي ال هنأ رّرقت
 .هجولا

 ام ناكمإ نم ةب الو ،لوصحلا بترت نكلو ،ابلط سيل :ليقو ؤبلط يجرتلا نأ ىفخي الو

 ناك اميف آلإ لمعتست ال ؛ءادنلاو ماهفتسالاو يهنلاو رمألا اذكو ،ىّجرتي ال نكمملا ريغف ىَجرتي

 هملع يف قبس امع هيمنو ،نوكي ال هنأ هملع يف قبس امب العو لج هللا رمأف اهجو نم ولو ،انكمم

 امب رومأم كلذ يف رومأملا نأ كلذو عوقولا مدع نكمم نع ىمنو عوقولا نكمم رمأ نوكي هنأ
 امأو .هنع ءاهتنالا ىلع ايوق هلعج امع يهنم كلذ يف يهنملا اذكو ،ةيوق هبلقو هحراوج هللا لعج

 زئاج الو هللا نم عقاو ريغ هنع يهنلا وأ هب رمألا نأ قحلاف ،هيلع فلكملل ةوق ال يذلا ليحتسملا

 الو ،لسعك ةمقل داع ،هب رمأ ءيش هنم برق امل لبج علبب رمألاك زئاج ىلإ لوؤي ناك نإ لإ
 ةيبوبشلا ةوق نيعم ةداع ،لاحم وهف ةداع نكمم ريغ هدوع نإف 3" دوعي بابشلا لعل " :لوقت

 كلذ نإف ،نّيعملا نسلا دوع وأ تبهذ مث اهنيعب تناك قلا ةيبوبشلا دوع امأو عونلا وأ سنجلاب

 ناكل امهدحأ ناك ولو عقوت وأ عمط نوكي نأ بجي ،انكمم ىتمتملا ناك اذإو .القعو ةداع لاحم

 هل لعلو .عمطلا نم غلبأ عقوتلاو ،(قلولخا)و (ىسعرو (لعل)ك ٬هتاداب ىتؤيف ؛ايًجرت مالكلا
 ءابلط سيل :يجرتلا ليق نإو ،نانيابتم يجرتلاو يمتلا نأ كلذ نم كل رهظو .عمطلل ىسعو

 ." دوعي بابشلا تيل " يتمتلل عوضوملاو رهظأ نيابتلاف
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 ةلمح عنتمي ذئنيح هنأل ،عيفش ال نأ ملعي ثيح " عيفش نم له " وحن !(له)ب ىنمتي دقو

 ىلع (له)ب يتمتلاو ،زاجلا ةنيرق كلذب ملعلاف 5هئافتناب مزحلا لوصحل ماهفتسالا ةمقيقح ىلع

 هل تعضو امع بلطلا قلطم ىلإ امي زوجتي نأب ،نيتبترمب لسرملا زاجلا وأ ةيعبتلا ةراعتسالا ليبس

 ينمتلا يف ةتكنلاو ةبحلا ليبس ىلع ءيش لوصح بلط ىلع مث ،اماهفتسا هنوك ديقب ،بلطلا نم

 ،ناكمإلا يف وه ام ةروص يف هب ةيانعلا لامكل ىتمتملا زاربإ وه (تيل) نع لودعلاو إ( له)ب

 ©ىتمتملا فالخب ،هئافتناب مرج ال انكمم نوكي نأ دب ال هنع مّهفتسملا نأل ؛هئافتناب مزحلا مدع يفو

 .نكمملا ةروص يق هئافتناب اموزحب نوكي دق هنإف

 . ٤١ "يكاكسلا لاق ©يتمتلا باوج يف (بصنلاب) "انثدحتف انيتأت ول" وحن 6(ول)ب ىتمتي دقو

 & ةزمه ءاملا بلقب (الأرو ، (اله) : يهو ضيصحتلاو ميدنتلا [ فورحب ةامسملا فورحلا ] نأك

 نيتديزملا (ام)و (ال)و ،الامتحاو ازاوج يتمتلل نيتللا (ول)و (له) نم ةذوخأم (امول)و (الول)و

 (ول)و (له) لعج بيكرتلا اذه نم بولطملا ضرغلاو .(ام)و (ال) عم (ول)و (له) تبكر نأب

 يضاملا يف هنم دلوتي نأ يتمتلا عم امهنّمضت نم ضرغلاو ،اصنو ابوجو يمتلا عمل نيتنَمضتم
 ىلع المح كلذ لوقت ،هتمركأ كتيل :يأ " هتمركأ امول "و " اديز تمركأ اله " وحن ميدنتل

 ول"و " اديز مركت اله " :وحن صيصختلا لابقتسالل يذلا عراضملا يفو .ماركإلا كرت ىلع مدنلا
 .ێعملاب كلذ لاق ،ماركإلا ىلع هح ىلإ ادصق كلذ لوقت ،مركت كتيل يأ "همركت ام

 امهلعجي مل و ديدهتلاو باتعلا وهو خيبوتلاب هنعربعيو ،مدنلا ىلع بطاخملا لمح متدنتلاو
 امب صيصختلاو ىضم امب قلعتي ميدنتلا نأل رمت طسوت الب رمألا لوأ نم صيصختلاو ميدنتلل

 نوكيف ،امهلسنجلاك نوكيل نيعملا يف بلط هنأل \ةطساو نمتلا نيعم بكتراف افلتخاف لبقتسي

 نأل "هبش" :انلق امنإو ،كارتشالا نم برقأ ؤطاوتلا نأل ككارتشا هبش ال ؤطاوت هبش فورحلا ىق

 ،متلا ىعم اممقدافإ يف لهو ول امأو اهدح و تيل يه تمتلل ةلل ةعوضوملا ةملكلا نأ ملعا)لاق ٤٧ ١٤٨٠١ حاتفملا _5

 عم ةبكرم امهنم ةذوخأم امولو الولو الأو اله يهو صيصختلاو مندنتلا فورحب ةاًمسملا فورحلا نأكو قبس ام هجولاف

 الأ وأ " اديز تمركأ اله " ليق اذإف يمتلا عم ولو له مازلإ ىلع هيبنتلا بيكرتلا مازتلاب ابولطم نيتديزملا امو ال

 الول وأ اديز مركت اله ليق اذإ ،ميدنتلا نعم هنم ادلوتم اديز تمركأ كتيل عملا نأكف امولوأ الول وأ ةزمه ءاهلا بلقب

 (.لاؤسلا نعم هنم ادلوتم همركت كتيل عملا نأكف
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 ةيئزج فورحلا نأب لوقلا ىلع رهظي ليلعتلا اذهو .فورحلا ريغ يف روصتي امنإ يقيقحلا ؤطاوتلا
 ةيئزج اعضو ةيلك اهنإ :روهمجلاو "دعسلا لوق ىلع ال ،ةيئزج ناعل تعضو ينيعأ ،اعضو

 مدنيف بولطمو هيف بوغرم يتمتلا نأ ، يتمتلا نم صيصحتلاو متدنتلا دلوت هجوو ، الامعتسا

 ملكتملا ةبحو 3 ةبحلا ليبس ىلع ءيشلا بلط يمتلا :لاقي الو 3 هلعف ىلع ثحيو هتوف ىلع
 ىلإ هب لصوتي فيكف © هلعف ىلع هصرح وأ هكرت ىلع بطاخملا ةمادن بجوت ال ءيشلل
 ال مدنتلاو صيصختلا بجويف ، بطاخملا ىلع ةقفشلل كلذ لوقن انأل ،ميدنتلاو صيصختلا

 .لبقتسم رمأ ف صيصختلاو ضرعلا نم لكو ‘ضرعلل فيفختلاب (الأ) اضيأ نوكيو . هسفنل

 .ىضم رمأ يف خيبوتلاو

 ،يجرتلا باوج يف (بصنلاب) ةث هللا لوسر َروزأف جحأ يلعل :وحن ،(لعل)ب نمتي دقو

 هل لديو ،يَجرتلا باوج يف (بصنلا)ب """( علطف ىلإ ...غلبأ يلعل ) [ نوعرف يأ ] :هلوقو
 لامتحال ؛ةيآلا نم ةلالد ىوقأ مزحلا عامسو ،(ءافلا) طوقس دنعو ،يّجرتلا دعب مزحلا عامس

 لامتحالو ‘بابسألا ىلع ردصملل افطع بصنلا لامتحالو ،"حرص ىل نبا" باوج يف بصنلا

 عالطالاو نكمملا يف يجرتلا نأ لامتحالا اذه بسانيو ،يتمتلل بصنلاف ‘تيل نيعم لعل بارشإ

 َجحأ يلعل" :لوقتو .يجرتلل تسيلف ،نكمم ريغ تاومسلا بابسأ غولبو ىسوم هلإ ىلل

 نم بيرق هنأكو ‘لوصحلا نم ىتمتملا برق اذإ متل (لعل) لمعتست "حأ ينتيل" يأ "كروزأف

 ام ةلزنم هلزنأو لوصحلا نع اديعب هيف وجرملا لعج نكل كجرت ماقم ماقملا ديسلا لعجو ،ءاجرلا

 .ملعأ هللاو ،يتمتلا نعم هنم دلوتف ،هيف عمط يذلا نكمملاو ،لاحملا هبشأ دعبلا كلذبف ،ىتمتي

 مومعلا ىلع ماهفتسالا باب

 وأ (مك) وأ (يأ) وأ (نم) وأ (ام) وأ (لهر وأ( ةزمهلاب لهج ام ةروص كاردإ بلط وه
 يف ةبسن عوقو ةروصلا كلت تناك نإف ،(ةعطقنملا مأ)و (نايأ)و (م)و (ىنآ)و (نيأ)لو (فيك)

 ١ : ٢٩٠ لوطملا _6

 بابسأ " بابسألا غلبأ يلعل احرَص يل نئا نائاَه اي نوعرف لاقو » ٢٦-٢٧ رفاغ ةروس يف ىلاعت لاق - م م ٥ : ا ُ ٥ 71  ,7 ه ٥ م ٥ م م, م 417 - ١ -¡ . و٠ ِ 1 ... ٨.4.
 نوخرف ديك امَو ليبسلا نَع ًدُصَو هلَمَع ءوُس نوعرفل يز كلذكو ابذك هئظأل ينإو ىسوُم هلإ ىلإ علطاَق تاومسلا ‘2. ۔ ٥ . م م م و ى م م َ َ ٥ - ه م 9 هم 2 ُ . م ُ ُ 1 1 1 1 م

 « بات يف الإ
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 وهف الإو قيدصتلا وه اققحم سيل وأ ،اجراخ ققحم هنأ كاردإف ،اهعوقو ال وأ نيرمأ نيب جراخلا

 نعم وأ (ةزمهلا)و (لب) نعم اهنأل (ةعطقنملا مُأ) :تلق امنإو ،ع وقولا روصت هنمو ؛روسصتلا

 .ملعأ هللاو{اهلبق ماهفتسالا (ةزمه) ركذت لب ماهفتسالا ىلع لدت اهنإف ءةلصتملا فالخب 5«(ةزمهلا)

 ةزمهلا باب
 بلطل يقابلاو ،قيدصتلا بلطل (لهر)و (ةعطقنملا مأ)و روصتلاو قيدصتلا بلطل يه

 نإف ؛(نايأ)و (تم)ك نامزلا فالتخاب ولو رخآلا يف هل فلاخم لك يف رّوصتلا نأ الإ روصتلا
 .هلبقتسمل (نايأ)و ،نامزلا قلطمل (ێم)

 قطنملا لهأ دنع ناعذإلاو دايقنالاو نيئيشلا نيب ةمات ةبسن ع وقول نهذلا دايقنا قيدصتلاو

 عوضوم نم كلذ ىوس ام كاردإو ،اهعوقو ال وأ ةبسنلا كلت عوقو كاردإ قيدصتلاب كاردإلا

 .روصتف ةصقانلا ةبسنلا عوقو كاردإ امأو روصت بلسلاو باجيإلا دروم يه ةبسنو لومحمو

 تلأسو امهنيب ةبسنلاو اديزو مايقلا تروصت " مئاق ديزأ "و " ديز ماقأ " قيدصتلا بلط لاثمو

 ماهفتسالاو .قيدصتلا كلذ لصح " مئاق " وأ " ماق " :ليق اذإف ،اجراخ ةبسنلا كلت عوقو نع

 يف بلط ال هنآ كلذو ،هتمدق كلذلو قحأ قيدصتلا بلطو ،ةيمسالاب هنم قحأ ةيلعفلا ةلمجلاب

 .قيدصتلل آلإ قيقحتلا
 تاذ كاردإف ىةماتلا ةبسنلا عوقو ريغ كاردإ روصتلاو ،يرهاظ مالكف روصتلا بلط امأو

 ناك ان نكلو ،قيدصتلا ءافتنا مزلتسي هؤافتناف ؛رّوصتلا ىلع فوصوم قيدصتلاو روصت ةبسنلا

 دنسملا نييعت يق الإ سيل امهنيب توافتلاو ،نّيعملاب هلوصح دوصقملاو ءالصاح نيعملا ريغب قيدصتلا

 :ماسقأ روصتلا بلطو .لعفلا دويق رئاس نم امهوحن وأ لوعفملا وأ

 .اهعوقو بلط ريغ نم نيفرطلا نيب ةبسنلا روصت بلط
 نيفرطلا روصت بلطو _

 دنسملا روصت بلطو _

 هيلإ دنسملا روصت بلطو _

 كنأ ىلع لدي اذهف ، " ؟لسع مأ ءانإلا يف سبدأ " :كلوق هيلإ دنسملا روصت بلط نمو

 امنإو ،هيلإ دنسملا وه يذلا لصاحلا تلهج كتكل ءانإلا ي لوصحلا يهو ةبسنلا ع وقوب ملاع
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 ترّوصت "لسع " :الثم ليق اذإف ،تلأسف ،الصاح هنوكب فصقملا وه هنأل هيلإ دنسملا وه :تلق

 لسع وه وأ ‘بنعلا وأ رمتلا نم ذختي ولح بارش سبدلاو _ لسع هنأ صوصخب هيلإ دنسملا

 روصتلا نأ باوخلا سكعلا دوهعملاو قيدصتلا نع رّوصتلا رخأت تركذ ام رهاظو _ رمتلا

 وهف هيلإ دنسملا روصت يعأ روصتلا قلطم امأو هب الإ _ انرشأ امك _ صاخ روصت رخأتملا

 .سبدلاو لسعلا نيب ارئاد الصاح ائيش مت نأ ملعت كنأل مدقتم

 دحاو يف سبدلا نوكب املاع " قرلا يف مأ سبد ةيباخلا يفأ " :كلوق دنسملا روصت بلط نم

 لوصحملا نوك وهو قيدصتل اهيلع فقوت قباس رّوصت انهف ؛كلذ نييعتل ابلاط قرلاو ةيباخلا نم

 قزلا وأ اهصوصخب ةيباخلا سفن هنوك وهو هنع لوؤسملا وه رخأتم صاخ روصتو ،نيذه دحأ هيف

 امهيف لوصحلا ثيح نم امهنع لئس امنإو اضيأ اممتاذل نارّوصتم نافرطلا مت هصوصخب

 يف لوصحلا قلطم مولعملا قيدصتلا نأل هيلإ دنسملا يف امك قيدصت روصتلا اذه يفف ؛صوصخلاب
 روصتلا بلطل ةزمهلا ءيحبلو صاخلا هيف لوصحملا ركذب نيبتي صاخ لوصح نع لئس مث ،امهدحأ

 روصت بلط يف حبقي مل و 3" ماق ديز له " حبق امك " ماق ديزأ " لعافلا روصت بلط يف حبقي م

 نأل " تفرع ارمع له " يف حبقلاو" تفرع ارمع له " حبق امك " تفرع ارمعأ " لوعفملا
 دافُمف صاصتخالا ديفي ميدقتلا ذإ ،لعفلا سفنبو ملكتملا نم قيدصتلا لوصح يعدتسي ميدقتلا

 لئس هنأ نعمي ،هريغ نود ةفرعملاب صتخا يذلا لوعفملا صوصخ نع لاؤسلا " تفرع ارمعأ"
 هريغ وأ "ورمع ىلع ةفرعملا عوقوب ملعلا دعب هريغ نود طقف ةفرعملا وه هنأ هيلع قدصي يذلا نع

 عوقوب صتخا يذلا لوعفملا نع لئس امنإو .لصاح ام لوعفم ىلع لعفلا عوقوب قيدصتلا لصاف

 قيدصتلا بلطل تلعج نإو روصتلا بلطل نوكت ال (له)و ،رّوصتلا بلطل لاؤسلاف ،هيلع لعفلا
 نيعتم ريغ صيصختلا نأل ؛هعنمم ال لاملا حبقي امنإو &ٹبع وهو لصاحلا لوصح بلطل تناك

 .عنم صيصختلا دصق اذإف ©بيكرتلا لصأ عنمي ملف صيصختلا ريغل متدقتلا نوكي نأ زاوخ

 ديفي بوصنملا متدقت نأل " مئاق ديزأ " يف ال " تفرع ارمعأ " يف رهاظ روكذملا قرفلاو

 .مامتهالاك هريغل نوكي دقو ‘صاصتخالا هيف بلاغلاف هفالخ ىلع ةنيرق مقت مل ام صاصتخالا

 بلاغلل رظنلا نأب باجيو هريغو «صاصتخالل نوكي الك نأ ثيح نم عوفرملا مدقت ىواس دقف

 ،لوعفملاو لعافلاو لعفلاك امتاوخأ نم اهريغ يلي وأ اهيلي ام وه اهريغب وأ ةزمهلاب هنع لوؤسملاو
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 عقاولا بطاخملا نم رداصلا برضلا سفن يف كشلا ناك اذإ " اديز تبرضأ " :كلومقك لعفلاف

 بلطل يهو هنييعت تدرأو نييعت الب هب ملعلا لصح اذإ ال ،هدوجو ملعت نأ تدرأو .ديز "ىلع

 بطاخملا نم لعف قلعت دق هنأ ملعت نأب دنسملا روصت بلطل نوكت نأ لمتحيو .قيدصتلا

 لاق ،هيلإ دنسملا روصت بلطل نوكي نأ لمتحيو .ماركإ وأ برض هنآ فرعت ال نكل 3ديزب

 © قيدصتلا بلطل نوكي نأ لمتحا " ديز ماقأ " : تلق اذإ : ث'“حارفألا سورع يف [يكبسلا]
 نم ردصي دق كلذ نأل ؛ هيلإ دنسملا روصت بلطل نوكي نأو { دنسملا روصت بلطل نوكي نأو

 لعف عوقوب مزاج نمو ءهيلإ دنسملا يف ةلاش همايق عوقوب مزاج نمو "ديز مايق" عوقو يف ددرتم
 مأ ديز ماقأ" يناثلا ىلعو 0 " ال مأ ماقأ " لوألا ىلع نعملاف ، هريغ وأ مايقلا هنأ ةلاش ٠ديز» نم

 دارملاف ،"دجسلملا وأ رادلا يف ديزأ"و "مئاق ديزأ" اذكو "دعق مأ ديز ماقأ" ثلاثلا ىلعو "ورمع

 ةبسنلا نأل قيدصتلا نع ماهفتسالا نأ رهاظلا نأ ريغ ةلضفلاك ٠دجسملا٬و "رادلا6و قيدصتلا

 . سكعلا نم ىلوأ مسالا ريخأتو ،ماهفتسالا ةزمه لعفلا ءاليإ ناك كلذلو ،ماهفتسالاب ةريدجلا
 تيقلأ " : تلقف ترخأ ول كنأو & نسحأ " ارمع مأ تيقل اديزأ " وحن يف مدقتلا : هيوبيس لاق

 لعفلا نأ تملع دقو. ٠'"روفصع نبا ( بّرقم) يف هوحنو . انسح ازئاج ناكل " ارمع مأ اديز

 ناك اذإ هنع مهفتسملا اهيلي امنإ ةزمهلا نأ نم ليق ام مزلي الف لعفلا هيف ربتعملاف ، ىلوأ ماهفتسالاب

 ظفل هل سيل ذإ ؛ اهتبسن عوقوب قيدصتلا ال ، امتالضف وأ ةلمحلا قرط ضعب روصت بولطملا
 . ءاليإلاب رخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل هنأو 5 هيلإ دنسملاو دنسملا نيب رئاد لب ةزمهلا يلي دحاو

418 
 ٢ : ٢٥٢ حورشلا رظني -

 دحأ ه ٦٦٩ / ه؛٧يليبشإلا يمرضحلا يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه 4
 سانلا أرقأ ناك امك ءةعلاطملا ىلعاروبص ناكو:،همتخ ىح هيوبيس باتك ىلع بكأ ،سلدنألا يف ةيبرعلا باطقأ

 رشن _ (برقملا) هفيناصت نمو .سنوتب يفوت نأ ىلإ ملعلا ىلع ابكم لظو ،ةيسرمو ةقرولو ةقلامو شيرشو ةيليبشإب

 عتمملا).ةوابق نيدلا رخف روتكدلا قيقحتبو _ ١٩٧١ دادغب ،لوألا ءزحلا . يروبجلا ذاتسألاو يراوجلا ذاتسألا قيقحتب

 (ينتملا حرشر (ةسامحلا حرش) (بّرقملا حرشر) (ةيلوزجلا حرش) ( عيدبلا باتك) (لالهلا) (حاتفملا) (فيرصتلا يف
 ةاعولا ةيغبو٨٨١ ينيربغلل ةياردلا ناونع و ٠١١:ح تايفولا تاوف و ١٧٩:٥ مالعألا رظني .(راهزألا) (لمجلا حرش)

.٣٥٧ 
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 وه نيعم لعافلاف ؛براضلا يف كشلا ناك اذإ " اديز تبرض تنأ " :كلوقك لعافلاو

 ."تبرض" (ءات ) اظفلو نيعمو "تنأ"

 " : وحن ‘تااضنلا رئاس اذكو بورضملا ق كشلا ناك اذإ "تب رض اديزأ" :كلوقك لوعفملاو

 . "ىوب ابكارأ " :وحنو . هتبرض اييدأتأ " :وحنو " ترس ةعمجلا مويأ " وحنو "تيلص رادلا قأ

 قيدصتلا ةاعارم نع ولخي ال انه روصتلا هب داري هنأ اوركذ يذلا ماهفتسالا نأ رم دقو

 كشلا نأ عم ،لوعفملاو لعافلا روصت نع لاؤس وه اميف كشلا قالطإ حص اذهلو صوصخملا

 .اممتاذ ثيح نم لوعفملا وأ لعافلاب ال ةبسنلاب قلعتي امنإ

 ضرغلاو ( ةزمهلا) نع (ءاهلا)و ضرغلا يف الهو الأ (ةزمهلا)ب ماهفتسالا نمو
 ىلع تلخد ماهفتسالا ةزمه امهيف (ةزمهلا)و ،ققحملا ريغ ماهفتسالا نم اقلطم [صيصختلاو]

 الأ " :تلق اذإو .ةيلاح ةنيرق يهو ‘صيصختلاو ضرغلا دارملا نأ ىلع ةنيرق تلدو يهنلا فرح

 .نئارقلا نم ةنيرقب امولعم لابقتسالا وأ لاحلا يف لوزنلا مدع نوك ماهفتسالا نم عناملاف " لزنت

 لوهجملا نع نوكي امنإ ،ماهفتسالا ضرغ هب قلعتي ال هنع لاؤسلا نوك وأ "مولعملا ةلزنم لزن وأ

 ةنيرقب راكنإلا ىلع لمح هب ضرغلا قلعت مدعل وأ ملعلل ماهفتسالا رذعت امنو ،هب ضرغلا قلعت عم
 مالكلا نمضتف هتبحمو هدض بلط هنم دلوتي يفنلا راكنإ نأ مولعمو اهلوحخدم دض ةبحم راهظإ

 .ملعأ هللاو ڵ\بطاخملا ىلع ضرعو لوزنلا بلط

 لهب ماهفتسالا باب
 لوصح بولطملا ناك اذإ " دعاق ورمع له "و " ديز ماق له " :وجن قيدصتلا بلطل يه

 هل ىتؤي نأ عنتما قيدصتلا بلطب هصاصتخالو ،ورمعل دوعقلاو ديزل مايقلا توبثب قيدصتلا

 اركب تجوزت له ) ة هلوقل كلام نبا هزاجأو " ورمع وأ ماق ديز له " :لاقي الف ،لداعمب

 اليدع اسيل اهدعب امو ةعطقنملا مأو ،"ابّثأ" لب وأ ابيث لب :يأ ةعطقنم" مأ نأب بيجأو &( ابيث مأ

 .اهلبق امل

 ؛ةلمج اهدعب نوكت نأ ةعطقنملا طرشو ،ةيوستلا وأ ةزمهلاب ماهفتسا مدقتي نأ ةلصتملا طرشو

 ماهفتسالا نيعي ال ثيدحلاب لدتسملاو {ةلمج اهدعب ةعطقنم مأف ءابيثل بصان ردقي ثيدحلا يفف
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 اهدعب عقاولاف ؤفذحلا مدع لصألا لوقيو لهو ةزمهلا اهيف ءاوس لوقي لب ،ةزمهلاب ةلصتملا لبق

 اهدعب عقتو درفملا اهدعب عقي لا يه ةلصتملا نأل ،اهلاصتا ليلد اهدعب درفملا عوقوف ،درفم

 لصأ توبنب ملعلا عم نيرمألا دحأ نييعتل ةلصتملاو ةلمجلا الإ اهدعب عقت ال ةعطقنملاو {ةلمجلا

 .قيدصتلا بلط نم الوأ هتركذ ام ."له. يف روهشملاو «مكحلا

 .هب لهجلا يضتقي مكحلا بلطو ،قيدصتلا بلطل اهنأ مكحلا بلطل مله مهلوق ىنعمو
 نم عناملا ام :ليق ام نالطب رهظي ينانتلا اذه نمو .ملعلا نم ةلصتملا "مأ" هتضتقا ال فانم لهجلاو

 حبق قيدصتلا بلطل "له" نوكلو .امهنيب عمجلا غوسي دقو ،مكحلا لصأو نييعتلا نم لك بلط

 بلطل ضله' نوكتف لعفلا سفنب قيدصتلا لوصح ابلاغ يعدتسي مدقتلا َنأل "تبرض اديز له"
 وأ رصحلا نود مامتهالا ميسقتلاب دصق ولو ،لاحم هلوصحو ،حبق هلوصح بلطو لصاحلا لوصح

 وهو ،رهاظلا فالخ مهوي هنأل اضيأ حبقل تبرض " اديز تبرض له " يأ فوذحم لوعفم ليق
 لماعلا نأ عم ،لماعلا فذح يف اضيأو ،(له)ب روصتلا بلط ىلإ هئاضفإل انه عنتمملا رصحلا

 لوألا لماع فذح هيفو ،هنع هعطقو مدقتملل روكذملا ةئيمت هيف نأل حبق لوغشم ريغ روكذملا

 ءانه روصتلا ديفي هنأل اعنتمم ناك رصحلل ليق نإو .لاغتشالا يف كلذ سيلو ،يناثلا لومعمو
 ولو حيبق عنتمم وأ حيبق هنأ مهوأ امو ،عانتمالاو حبقلا نيب وأ عانتمالاو فعضلا نيب رئاد لاثملاف

 ىلع ةنيرق تماق ولو ،عنتمملاو حيبقلا نيب ماهيإلاب هنارود نم حبقلا هءاج نكل هسفن يف حبقي م
 نيعتي مل هنأل "هتبرض اديز له" يف حبق الو حبقي مل فوذحمل لوهجب هنأ ىلع وأ مامتهالا دارملا نأ

 لعجو ،حجرم لصألاو ،هدعبو ۔لصألا وهو _ هلبق لمتحا لب ،ديزا دعب بصانلا ريدقتل

 لعفلا سفنب قيدصتلا لوصح يعدتسي ميدقتلا نوكل " فرع لجر له " حبق ث""يكاكسلا

 رم ام ىلع ،©فرع يف ريمض نم لدب (لجر) نأ ىلع لجر فرع هدنع لجر فرع لصأ نأل

 ديفي " فرع لجر نإ " هبهذم نأل ،طقف حبقلا ال عانتمالا هبهذم ىلع رهاظلاو صيصختلل مدق
 ميدقتلا :لاقي الو ،ميرحتلا ةهاركلاب داري امك عانتمالا حبقلاب دارأ :لاقي نأ الإ اعطق صيصختلا

 دجو انهو ،ميدقتلا ىوس ةركنلاب ءادتبالل غّوسم دجوي مل اذإ هدنع صاصتخالا ديفي ع وفرملل

 ةلمحلاف {ةلخادلا اهنأل (له) لوخد لبق ربتعم ميدقتلا اذه لوقن انأل !ماهفتسالا وهو غّوسملا

 ٢٥٦/٢ حورشلاو ١٤٨ حاتفملا رظني _ 0
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 اديز نأل " فرع ديز له " حبقي ال نأ يكاكسلا مزلي :لاقي الو 6(له) امتعاج مش ةمات ةربتعم

 عم ،لعفلا سفنب قيدصتلا لوصح يعدتسي نأ نع الضف صيصختلا هدنع ديفي ال هميدقت ةفرعم

 (دق )و لصألا يف ( دق ) نعممب ( له) نأل هدنع اضيأ حبقي : لوقن انأل ةاحنلا عامجإب حيبق هنأ

 ىنعمب (له) نوكي "فرع ديز له"و "فرع لجر له" حبق هريغ للع دقو .مسالا ىلع لخدت ال
 لصأف ؛عقوتلا :ليقو ،قيقحتلا :ليقو ‘بيرقتلا لصألا يف (له) نيعم يه يلا هذه (دق)و {(دق)
 امب قطنلا رثكي هنأب ملعلل اقيقحت (ةزمهلا) تفذحف ،(دق) نيعمب (له)و ماهفتسالا ةزممب (له) اذه

 زئاس) [طيسبلا نم :رعاشلا لوق يأ ] هلوقك ركذت دقو اهماقم (له) تميقأف ،(له) لبق
 ىئأ لَمىلاعت هلوقك ماهفتسا الب (دق) نعمي (له) نوكت دقو ،يعملا يف """( تيبلا/...سراوف
 ،لصألا ةوق ىوقي ال عرفلاو ، (دق) عرف (ةزمهلا)و ، (دق) نعمي (له)و ، ث""« ناسنإلا ىّلَع
 ديز له" حبقي مل و .احبق حبق لب ‘هيلع(دق) لوخد عنتمي امك إمسالا ىلع (دق )لوخد عنتمي ملف

 .يسونتف اهدعب لعفلا نكي مل هنأل "مئاق
 درحجب نعممب يلا (لهر) الإ لاحلل حلص نأ دعب لابقتسالل عراضملا صخت (لهر) نأ ملعاو

 ةيماهفتسالا (له) دعب ةيمسالا ةلمحلا نأ ضعب رهظتساو .هريغو لاحلا ىلع لخدتف ،(دقر

 كلذ لوقت نأ ىلع "اديز برضت له" زوجي الف يوفصلا ىسيع فقوتو ،ع راضملاك لابقتسالل

 ال وهو _ "كوخأ وهو اديز برضت له" :تلق ولو ،هيف عراش ديز برضب لغتشم كبطاخو

 هيف هعورش و ديز برضب هلاغتشا لاح كبطاخم بطاخت كنآ ىلع "كوخأ وهو" كلوق لدل ۔زوجت
 لصألاو ،اهلماع ىف ديق لاحلا نأل ڵبرضلا اذكو ةيلاح ةوخألا نأ ردابتملا نأل فرعلا ةطساوب

 ديرتو "اديز برضت له" زوجيو ،ةنراقم نوكت نأ لاحلا يف لصألاف ،دّيقملاو ديقلا نامز داحتا

 .ةيلاقم وأ ةيلاح اهبصنت ةنيرقب لابقتسالا ديرتو "كوخأ وهو اديز برضت له"و لابقتسالا
 لوصحلا نأل ؛اضيأ لاحلا يف تلصح ولو ،لبقتسملا يف اهفوصح داري وأ ةرمتسم ةيلاح ةوخألاو

 زوجيو لاحلا تدرأ ولو "كوخأ وهو اديز برضتأ" زوجيو ،رخآلا يف لوصحلا ريغ تقو لك يف
 عمبب راكنإلاو خيبوتلل ماهفتسالاو ."هتوخأ ررقت عم اديز برضت فوسأ" :يأ ،لابقتسالا اضيأ

 .مكألا يذ عاقلا حفسب انوأر لهأ انتدسب ع وبري سراوف 2
 اروُكذَم اميش نكي ْمَل رغلا نم نيح ناسنألا ىلَع ىتأ له ةميركلا ةيآلا ١ نم ءزج ناسنإلا _2
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 برضلا نع ماهفتسالل نيعم ال ذإ ،يقيقح ال :ليق ،هوخأ وه نم برض حبقلا نع جرخي نأ
 :كبيجيف "كوخأ وهو هبرض كنم ردصيأ" :ليق هنأك ،هنم عنام ال :تلق ،احخأ هنوكل نراقملا

 تدرأو ،هوخأ هنأ ملعت مل مأ هاخأ هتملعأ ءاوس كلذ لوقتو نكمي ال وأ يتم ردصي ال هنأب

 لبقتسملا دييقت نم هعنام الو .هبرضت ال كاخأ ناك نإ وأ كوخأ نوكي نأ ضرف ىلع هبرضتأ

 هبوكرو هئيجمف "ابكار ديز ءيجيس" وحن لابقتسالا يف هعم ةنراقم تناك ءاوس لاحلاب

 [ ليوطلا نم ] :ةسامحلا يف هلوقو .اناك اذإ دعب نانرتقم نالبقتسم

 ٢" اًبلاَج ناك امم هللا ُءاَضَق رلَع ابلا فيسلاب راعلا يع لسُغأَس

 ناك" ام وهلل مكح يأ - ابلاج لعاف ءاضقو .لبقتسملا اهلماعل ةنراقم لاح "بلاج" ف

 مكحلا وه يذلا نيعملا اذه ىلع "ءاضق"ل الوعفم نوكي نأ حصي الو "ابلاج" لوعفم "ابلاج

 نعم اذه ىلع "ءاضقلا"و "ابلاج" لعاف "ابلاج ناك ام"و ،لّوألا "ابلاج" لوعفم هنأ ىلع بصن

 .ءادعألا ىلع هلامعتسا "فيسلاب راعلا لسغ" نيعمو ‘توملا

 ."سمأ وأ مويلا كمركأ دقو ادغ اديز برضتأ" وحن لابقتسالا ىلإ ةبسنلاب اقيقحت ةيكحم وأ

 ديز ءاج" زوجي الف ،لابقتسالا ملعب ردصت ال لاحلا ةلمج نأ هريغو وحنلا بتك نم تظفحو

 لاحلا يانتل " بكري نل " وأ " بكريس ديز ءيجي ال "و " بكري نل " وأ " بكريس
 ديز ءاج " :لوقت امكف ،ةّردقم نوكتف هزاوج قيقحتلا دنع يذلاو .رهاظلا بسحب لابقتسالاو

 نإَف » ىلاعت هلوق دنع( دازلا نايميه) يف كلذ تركذ دقو " بكريس ءاج " زوجي " ادغ ابكار

 .لابقتسالل عراضملا صلخت امنوكو ،طقف قيدصتلل (له) نوكلو . """«اولعفت نكو اولعفت مل
 رثكأ هيلع اهلوخد نإف _ ءاعدتسالاو قلعتلا صاصتخالاب نيعأ _ لعفلاب صاصتخا ديزم اهل ناك

 ةلالد نم رهظأ نامزلا ىلع هتلالدو ،لعفلا ىلع اهريغ لوخد نم رثكأو مسالا ىلع اهلوخد نم

 اهريغ لوخد الو اهلوخد عمسي مل و ضرعلاب ثدحلا ىلع لدي امم هريغو تاذلاب اهنأل هريغ

 رعشلا رظني .ةلا دعب ةرشاعلا يف يفوتملا نزاملا ذاعم نب بشان نب دعسل تيبلا اذه بسن 3

 ٦٩٦ : ! ةبيتق نبال ءارعشلاو

 تدعأ ةَراَححْلاَول اَهُدوقَو يتلا رال اوقتاف اولعفت نكو اولعفت ل ن » ةميركلا ةيآلا- ٢٤ نم ءزج ةرقبلا 24

 «يرناكنل
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 هظفل نأل هتاذب نامزلاو ثدحلا ىلع لدي هنإ :انلق ولو.(تاهيه)ك يربخلا لعفلا مسا ىلع

 ظفل ىلع هتلالد ةطساوب ثدحلاو نامزلا ىلعو الَوأ لعفلا ظفل ىلع لدي هنإ :ليق نإ امأو كمسا

 .اضيأ ايئاشنإ ولو لعفلا مسا يق ةلالدلا ثيح نم نالوقلاو هبسانت ال هنأ ىفخي الف لعفلا

 اًمأف ،هيلع ماهفتسالا تاودأ نم اهريغ وأ (له) لوخد مهوتي الف يئاشنإلا لعفلا مسا امأو

 صيلختلاب عراضملا يف اهريثأت نألف لعفلاب صاصتخا ديزم لابقتسالل عراضملا اهصيلخت ءاضتقا

 انوك ءاضتقا امأو .هعاونأ ضعب يف رثؤت مل الإو لعفلا سنجب صاصتخا ديزم اهل نأ ىلع ليلد
 عوقو وأ توبثلا عوقوب مكحلا وه قيدصتلا نألف لعفلاب صاصتخا ديزم قيدصتلا بلطل

 .كاردإلا مكحلاب دارملاو ،ةبسنلا سفن امه ءافتنالاو توبثلاو ،ءافتنالا

 ؛ال مأ ثودحلا ىلع ةلالد هعم ناكأ ءاوس ثدحلا ىلإ ناهجوتي امنإ ءافتنالاو توبنلاو

 لعفلا ةبسنو ضرعلاب هيلع مسالا ةلالدو ،ةلاصألاب لعفلل لولدم ثدحلاو نسحو لضفأك

 تلصف ةيمسالا ةلمحلا ىلع تلخد اذإ اضيأو .ىوقأ ىلوألاو ،ةيدييقت فصولا ةبسنو ةيمكح

 مئاق له"و " ارمع ناديزلا براض له " وحن فصولا مدقتي دق نكل ڵ©فصولا نيبو اهنيب أدتبملا
 سفن امه ناكاردإلاو ،توبثلا كاردإو ءافتنالا كاردإ تابثإلاو يفنلا نأ :مهدنع حصألاو ."ديز

 بلط ىلع لدأ " نوركاش متنأ لهف " ناك لعفلاب صاصتخا ديزم اهل (له) نوكلو .مكحلا
 هيف ناك ولو "نوركشت متنأ لهف" نمو لعفلا اهالت ولو "نوركشت لهف " نم ركشلا لوصح
 لدتبملا ىلإ ةلمجلاو واولا ىلإ "ركشت" دانسإب وأ ،افوذحم ركشل العاف "متنأ" لعجب دانسإلا راركت

 ةيمسالا ةلمجلل لعجي تباثلا ةروص يف ددجتي ام زاربإ نأل (اوركشا) يأ رمألل (له) ليق تح
 ةروص يق هزاربإ وهو ،هلصأ ىلع هئاقبإ نم هلوصحب ةيانعلا لامك ىلع لدأ الهف سيل اهربخ
 فيكف «هب ربخملا لعفلا اهيف ربتعملا نإف لعف اهربخ تلا ةيمسالا وأ ةيلعفلا ةلمجلا يهو ؛دتجتلا

 له“يف اقيقحت هيلع ةلخاد يهو ددجتلا ىلع لدي لعفلاو فوذحملا لعاف مدقتملا انلعج اذإ

 "نوركشت متنأ لهف" يف امكح وأ اريدقت وأ"نوركشت

 ديفي "نوركاش متنأ له"و ،يددجتلا رارمتسالا ديفي "نوركشت متنأ له" :لاقي الو

 ىلع ركشلا رارمتسا بلط ىلع هتلالدل ،يقوبنلا نم ركشلا ماقمب سمأ يددجتلا يتوبنلا رارمتسالا

 لامك ىلع لدأ قوبلا :لوقن انل توبثلا ةدايزل يعدتسملا سفنلا ىلع قشألا ددجتلا ليبس
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 ىلع لدأ "نوركاش متنأ له"و .مهيلع نوهأ وه امب مهنم يضر ثيح ءددابعب ىلاعت هللا ةيانع

 ريغ اهيف ربخلا ةيمسا ةلمج امهنم ناك ولو ،(ةزمحلا)ب اضيأ "نوركاش متنأفأ" نم ركشلا بلط

 ىلع لدأ (له) عم لعفلا كرتف &( ةزمهلا) نم لعفلل ىعدأ (له) نأل تربللل امهاتلكو ،لعف
 اهعم لعفلا كرت ناك (ةزمهلا) نم لعفلل ىعذأ ناك امل هنأل ددجتي ام لوصحب ةيانعلا لامك

 لعفلل ىعدأ له نوكلو ددجتلا مدع ماقملا ءاعدتسا نع ءابنألا يف لخدأ نوكيف ‘ىوقأ ضرغل

 ىلع ةلالدلا هب دصقي نأ هنأش يذلا هنأل غيلبلا نم الإ " قلطنم ديز له" نسحي ال (ةزمهلا) نم
 روظنملا ناك غيلبلا نم مالكلا اذه ردص اذإ هنإف \دوجوملا ضرعم يف دجويس ام زاربإو توبنلا

 ىضتقم ىلع اجرخم مالكلا ناكم ديز قالطنا رارمتسا نع ماهفتسالا وهو افيطل نعم هيلإ

 ريغ نع ردص اذإ هفالخب .لعفلا نم (له) هيضتقي امب هملع ةطاحإل ةغالبلا نم نف هنأو رهاظلا

 ثفيطل نيعم ىلإ رظن نع ال لهج نع نوكي امنإ هعوضوم ريغ يف ظفللا هلامعتسا نأل ،غيلبلا

 ال اقافتا تءاج اهنأك هتتكنب دتعي الف ،هتغالب ءافتنال ةتكن دصق ولو احيبق هنم لوقلا اذه نوكيف

 _ نيدلا ماصعو نابصلل هتيأزو _ةتكنلا دصق اذإ غيلبلا ريبعتلا نم نسحي هنآ يل رهظي دقو .ادصق
 ذإ ؛غيلبلا عم غيلبلا نم الإ نسحي ال :لاقي نأ يغبني ناك نسحي ال هنأ ىلع :نيدلا ماصع لاقو

 " قلطنم ديز له " نسحي ال امكو غيلبلا ريغ عم غيلبلا نم نسحي ال غيلبلا ريغ نم نسحي ال امك
 ةوعد نود هتوعد تناك نإو ،لعفلا ىلإ وعدي هنأل ؛هنم الإ " قلطنم ديزأ " نسحي ال هنم الإ

 ةزمهلاب قلطنم ديزأ يف بطخلا) :يكاكسلا لاق لقأ اهعم نسحلا ناصقن نأ الإ (لهر

 :نامسق لهو .٠"(نوهأ

 له " :انلوقك 3هدوجو ال وأ ءيش دوجو امب بلطي قلا يهو :قلعتملارابتعاب ةطيسب )١(

 ال هنأل عماج ريغ فيرعتلا اذه :تلق نإو " ةدوجوم ريغ ةكرحلا له "و " ةدوجوم ةكرحلا

 ةطيسب اهنآ عم " مودعم كيرشلا له "و " تباث ىمعلا له "و " ةعقاو ةبسنلا له " هيف لخدي

 دوجوو ،ىمعلا توبث دوجوو ،ةبسنلا عوقو دوجو بلط ملكتملا نأل اضيأ كلذ لخدي :تلق

 .كيرشلا مدع
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 وه ءيشل لومحملا وه ءيش دوجو امب بلطي يلا يهو :قلعتملا رابتعاب ةبكرمو (٢ر

 بولطملاو " ةمئاد ريغ ةكرحلا له "و " ةمئاد ةكرحلا له " :وحن هل هدوجو مدع وأ عوضوملا
 .هدوجو مدع وأ ةكرحلل ماودلا دوجو

 يفو .جراخلا يف ققحتلاو ،يشلا دوجو عوقوب قيدصتلا ةطيسبلا يف ءيشلا دوجوب دارملاو

 .ماودلاو ةكرحلا :امهو دوجولا ريغ نائيش ةبكرملا يف ربتعملاو .ةبسنلا وه يذلا توبثلا ةبكرملا
 .الثم ةكرحلا :وهو دحاو ءيش ةطيسبلا يفو .ماودلا توبث يه قلا ةبسنلا وه دوجولا اذهو

 يف ربتعملا :ليقف مكحت ةطيسبلا يف هرابتعا مدعو ايناث ائيش ةبكرملا يف لومحملا رابتعا :لاقي دقو
 :تلق امنإو ،اجراخ ققحتلا نعمي دوجولا ريغو ،ةبسنلا نيعمب دوجولا ريغ دحاو ءيش ةطسبلا

 ءازجأ رثكأ ناك ام انه بكرملاب دارملاو .نيتملك نم بكرتي مل ( له) ظفل نأل قلعتملا رابتعاب

 ةكرحلا لهف " هلباقم نم ءازجأ لقأ ناك ام طيسبلابو ،عملا ىلع ةلالدلا ثيح نم هلباقم نم

 له " وأ " ةمئاد ةكرحلا له " ىلإ ةبسنلاب ةطيسب " ةدوجوم ريغ ةكرحلا له " وأ " ةدوجوم

 ةبسنلاب بكرم " ةمئاد ريغ ةكرحلا له " وأ " ةمئاد ةكرحلا له " كلوقو ." ةمئاد ريغ ةكرحلا

 بيكرتلاو ربتعملا ةلق ةطاسبلاف &" ةمئاد ريغ ةكرحلا له " وأ " ةدوجوم ةكرحلا له " ىلإ

 .هترثك و
 ةكرحلا ) :ةثالث ةطيسبلا يف ناك دوجولا ربتعا ولو ؛نايبسن نارمأ ةرثكلاو ةلقلاو

 رثكأ ) :ةبكرملا يفو .( ةبسنلا وه يذلا توبثلا نعمي دوجولاو ،اجراخ ققحتلا نيعم دوجولاو

 دوجوملا نيع دوجولا نإ :ليقو ،ادحاو ائيش ادع اظفل نادوجولا دحتا امل نكل ( ةثالث نم

 " ةمئاد ال ةكرحلا له " :لاقي الو ءاذه ىلع ةكرحلا نيع وه جراخلا يف ققحتلا نعم دوجولاف

 ةبسنلا نع ( له)ب لأسي هنأل ‘برعلا هب قطني مل دساف بيكرت هنآل " مئاق ام ديز له " وأ
 " ةدوجوم ريغ ةكرحلا له " :كلوق كلذ نم سيلو لومحملا ةلودعم ةيضقلا نوك دعبيو ،ةيبلسلا

 ." دوجوم ريغ ديز له "و
 قيدصتلا بلطل تناك اذإ ؛ةبكرمو ةطيسب :قلعتملا رابتعاب نامسق اضيأ ةزمهلا نأ ملعاو

 .ملعأ هللاو ،(له) يف رم ام ةح ىلع
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 امب ماهفتسالا باب
 نىصمو .ةنيرقلاب دارملا نيعتيو ىمسملا ةيهام وأ فرحلا وأ لعفلا وأ مسالا حرش امب بلطي

 احالطصا وأ ةغل هيف لمعتسا ام نايب وهو ؛هموهفم حرش فرحلا وأ لعفلا وأ مسالا حرش

 ريغ نم ليصفت وأ رهشأ فدارمب باحتو لوصألا موهفم سيلو ،هلولدم وه هانعم ظفللا موهفمو

 :لاقي ؛نعملا ليصفت امي ملكتملا بلط وأ فدارم دجوي مل اذإ ليصفتلاب باجي امنإو ،ةيهاملا نايب

 اذهف رشبلا نيعم فرعو ناسنإلا نيعم لئاسلا فرعي مل اذإ " رشبلا " لوقتف ؟ ناسنإلا ام

 باحصأ نامز يف ريبك رئاط ٠ :لاقيف ؟ ءاقنعلا ام :لاقيو ،يظفل فيرعت وهو فدارملاب باوج

 مل مسر هنإ :انلق نإو مسر الو دح ال ليصفت اذهو " لبحلا يف مهلكأيو لافطألا فطخي سرلا

 فادارملاب باوجلا نأ امك ،ةيهاملا هنم فرعت ال لامجإ وهف ىمسملا ةيهام حرش هيف سيل هنأل رضي

 .هنم فرعت ال لامجإ

 دافأ فيك :لاقيف ،ظفللا هل عوضوملا هنأب هريغ نع لئاسلا دنع لصاحلا نيعملا زييمت دارملاو

 نأ نكميو ،نيعملا اذهل عوضوم ظفللا اذه نأب قيدصتلا ديفي امنإو لصاح وهو روصتلا باوجلا

 :يأ ،اذك ظفل مهفي رّوصتملا عملا نأ هجو ىلع هديفي هنأ رّوصتلا ديفي هنوكب دارملا نأب باجي

 "سلج ام" :لاقيو ،لبق لصاح ريغ اذهو هجولا اذه ىلع هروصت ىلع اههَجويو سفنلا تفلي

 عملا قلطم نع لاؤسلا دارأ اذإ "ىلإ"ب باجيف ء" ةيراخلا يحام "و "دعق"ب باجيف

 .(ىلإا) يف كلذ متحي نأ نود امتح رخآلاب لصتملا وأ رخآلا رحت (قح) نأ رضي الف يلامجإلا

 هب ام وهو ،دحاو ءيش ةيهاملاو ةقيقحلاو امب وه يتلا هتقيقح نايب ىمسملا ةيهام حرش نيعمو

 هققحت رابتعاب وه ءيشلا هب ام نأب قرفي دقو ،قطنلاو ةايحلاب ناسنإ هنإف ؛ناسنإ لثم وه ،ءيشلا

 وهو ،رهشأ ريخألا اذمب ةيهاملا ريسفتو ،ةيهام كلذ نع رظنلا عطق عمو ،ةّيَوُه هصّخشت رابتعابو
 ةظحالم ةقيقحلاو ،الامجإ ظحالم ىمسملاو صخشت وأ ققحت رابتعا نودب وه ءيشلا هب ام

 ربخلاو لدتبملا فالتخا امأو .ليصفتلاو لامجإلا رابتعاب بّبسملاو ببسلا فلتخاف اليصفت

 ةنونعلا نع رظنلا عطق عم اصوصخ اعون إدتبملا ةظحالمب وأ ،ببسملاب ربخلا دييقتو إدتبملا قالطإبف
 كهوحنو وه ءيشلا هب ام :انلوق يف كلذ يعأ ؛اذكب هنع انونعم اصوصخ اعون ربخلاو ،اذكب هنع

 سنجلا هتايتاذ داريإب باجيف ،ةكرحلا ةقيقح ام يأ " ةكرحلا ام " ةيهاملا حرش [ :كلوق ] لاثمو
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 يف لوألا نوكلا يه :ةكرحلا تايتاذ يف لاقيف اعسوت دودحلا ماقم موسرلا ركذت دقو لصفلاو
 . ةكرحلا سكع وهو لّوألا زيخلا يف يناثلا نوكلا :لوقتف ؟نوكسلا ام لاقيو يناثلا زيخلا

 لاؤسلا عقيو ‘دحاو ناكم يف نانوك نوكسلاو ،نيناكمو نينامز يف نانوك ةكرحلا :ليقو

 ظفللا حرش بلطل يلا امب لاؤسلا نيب يلقعلا نيعأ ؟ يعبطلا بلطلا بيترت لاح يف ةطيسبلا له"

 تلق امنإو ةيلعلا ليبس ىلع لوألا ىلع يناثلا فقوت يعبطلا بيترتلاو {ةيهاملا حرش بلطل يلاو
 الَوأ بلطي نأ يعبطلا بيترتلا ىضتقم نأ كلذو ؛تابسانملل ىعارملا وه لقعلا نأل يلقع يعبطلا
 هلاح نع لاؤسلاو ،هتقيقحو هتيهام مث (ةطيسبلا له)ب هسفن يف موهفملا دوجو مسالا حرش
 " ناسنإب " باجتف " ؟رشبلا ام " :الثم لوقت ،هتقيقحو هتيهام نع لاؤسلا دعب (ةبكرملا له)ب

 " باجتف " ؟هتقيقحو هتيهام ام " :لوقت مث " دوجوم " باجتف " ؟دوجوم وه له " : لوقت م

 كلذو ةضراعلا لاوحألا نم كلذ وحن وأ " ؟نيلجر ىلع يشمي له " :لوقت مث " قطان ناويحب

 فرعي ال نمو موهفملا كلذ دوجو بلطي نأ ظفللا نم يلامجإلا موهفملا فرعي نمل نسحي ال هنآ
 نسحي هنأ رهظف دعب دجوي مل امل ةيهام الو ةقيقح ال ذإ ؛هتيهامو هتقيقح بلطي ال دوجوم هنآ

 .(ةطيسبلا لمب)هدوجو نع ايناث لاؤسلا مث ،الامجإ موهفملا نع الوأ لاؤسلا

 هعضو ظفللا يف لصألا نأل ءةلمحلا يف موهفملا ىلع فوقولا لبق دوجولا بلط ليحتسي الو
 فرع اذإ فيك وأ لصألا ىلع دب الو ،اموهفم هل نأب ملعلل ظفللا نيعم نع لأسيف ،ام موهفمل

 موهفم ليصفت نع الوأ لأسي نأ زوجيو .ةلمحلا يف هنيعب ام ىلع فقوي مل ولو اموهفم هل نأ
 جاتحي الف هدوجو نع لأسي مث ،الوأ هتيهامو ةقيقح موهفملا اذه نوك نع رظنلا عطق عم ظفللا

 اذإو {هتقيقح ىلع ةدئازلا ءيشلا لاوحأ نع امب لأسي ييلا (ةبكرملا له)ب رخآ لاؤس ىلإ دعب
 نأ نيعتي ال ظفللا حرشف ؛ةيهامو ةقيقح هنأ فرع دوجولاب بيجأف هدوجو نع ايناث لأس

 نم نأ ليصفتلاب فرعت قلا ةيهاملاو ةغللاب ملاعلل يلامجإلا موهفملا نيب قرفلاو .لامجإلاب نوكي

 املاع ناك اذإ ظفللا هيلع لدي يذلا ءيشلا ىلع الامجإ فقوو ،ام امهف ةيهاملا مهف ظفلب بطوخ

 ليصفتلاب ةيهاملا امأو ناويحلا نم صوصخم عونل عوضوم هنأ ناسنإ ظفل عمس نأ ملعيف {ةغللاب

 لهسي اهيف ضاترملا ناك ولو قطنملا ةعانصب ال حصألا ىلع لقعلا ضرف ضح وأ لعفلاب فرعتف
 .لصفلاو سنجلا نم ةقيقحلل ةيتاذلا ءازجألا جارختسا هل
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 ىلع لدت اهدوجو ملع نإ هيقيقح دودح اهلف \تاموهفمو قئاقح اهل تادوجوملا نأ ملعاو

 تابكرملا تايهاملا قئاقحلاو تاموهفملا ىلع لدت ةيظفل يهو .ملعي مل نإ ةيمسا دودحو ةقيقحلا

 .ققحتلا رابتعاب ةذوخأم تايتاذلا نم

 تناكأ ءاوس نييوغللا ريسفت ةطساوب ظفللا يف ةكردم لقعلا يف روص تاموهفملاو دوجولاو

 بسح لإ اهل دودح الف قئاقحلا ال تاموهنفملا اهلف تامودعملا ءامسأ امأو ال مأ دوجولا عم

 يف عضوي امف ةدوجوم تاذلا نأ فرعي نأ دعب الإ نوكي ال ةقيقحلا بسحب دحلا نأل ؛مسالا

 ام ليصفت مسالل ةحراشلا ( ام )ب بلطي دق هنأل {ةيمسا فيراعت يه امنإ اهوحنو باوبألا لوأ

 ةيمسالا فيراعتلا هذه ىلع نهرب اذإ مث مسالا بسحب اماوج نوكيف الامجإ ظفللا هيلع لد

 تايتاذ عيمج عضاولا هربتعا ام نوكي نأب ةيقيقح ادودح اهنيعب تراص ىجراخلا اهدوجو تبثأو

 عضاولا هربتعا ام ناك نإو ،دوجوملا ءيشلا تايتاذ عيمج نع ةرابع يقيقحلا دحلا نأل ؛دارفإلا

 .ملعأ هللاو ،ةيمسا فيراعت اهنأ ىلع اهيلع ةنهربلا دعب تيقب .ايتاذ ال دارفإلل اضراع

 نمب ماهفتسالا باب
 لقأ مل و .نيبملا :تلق امنإو ؛ةفص وأ املع ملعلا يذل نيبملا ضراعلا رمألا امب بلطي

 مل كلذكو ،كرش هنإف 6صخش هللاه :لاقي ال هنأل ،هللا تصخش لاقي نأل ةهارك "صخشملا"

 مل ؤلقعلا يذل ٠ :تلق ولو .كرشأ هب هفصو نمو ،لقعلاب فصوي ال هللا نأل سلقعلا يذل- :لقأ

 كضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هنأب كبيجيف "كبر نم" :دحأل كلوقك هللا نع لاؤسلا لمشي

 ىلاعت _ صخش ىلاعت هللا نأ معزي هللا هنعل ناك ولو """ اَمُكتر نَمَق لاق ل نوعرف لوقكو

 نأ نيبي ثداح يأ ضراع رمأب مالسلا هيلع ىسوم هباجأ دقف _ نولهاجلا لوقي امع هللا

 ؛لعف اتفص امهو ، ٠""هايإ هادهو هقلخ ءيش لك ءاطعإ وهو هنع لوئسملا هللا وه هب فصتلملا

 يلوق نم كلذ مهوي الو .هريغل هنم ضرعي لب هلل اضراع ءيش نوكي الو ،. ةضراع لعفلا ةفصو
 ترب دقف "ديز" :لوقتف "رادلا ق نم" . لاقي "ايتاذ سيل يذلا رمألا" :لقف تعش نإو ضراعلا"

 « ىتسوُماَي اَمُكبَر ْنَمَف َلاَق ةمبركلا ةيآلا - ٤٩ نم ءزج هط 6
 « ىدم مث هقلخ ءيش َلُك ىطغأ يذلا اتبر لاق » هط ةروس نم ه. ةيآلا يف ىلاعت لاق 27
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 لعف يذلا " وأ "نالف نبا" :تلق ول اذكو تاذلا ضراع " ديز" ظفل نأ تش الو ،اهيف نم

 وحن وأ ، " سمألاب هتيقل يذلا ليوطلا لجرلا " وأ " ريمألا دنع سمأ كحض يذلا " وأ " اذك

 هب ديرأ اذإ كحاضلاك هنيبي ال ماع ضرع امأو . ةماعلا وأ ةصاخلا ضارعألا نم هنيبي امم كلذ

 ملعلا يوذ نم سنجلا نع ( ام )ب لأسي : ""٨يكاكسلا لاقو .هب باجي الف بتاكلاو ،ةقيقحلا

 لمشي ام سنجلاب دارأو ملعلا يوذ نم سنجلا نع ( نم )ب فصولا نع وأ ، مهريغو

 .عونلاو يقطنملا سنجلا معي يوغل سنج وهف ع ونلا
 كدنع يذلا سنجلا ىل نيب يأ " ؟ كدنع ام " :سنجلا نع ( ام )ب لاؤسلا لاثمو

 اليصفت هنع لأسي دقو .الامجإ سنحجلا نع لاؤس ؛كلذ وحن وأ ناسنإ وأ سرف وأ باتك هباوجو

 اذهو ؛درفم نعمي عضو ظفلب باجيف ،طافلألا نم اهسنج يأ " ؟ ةملكلا ام " :لاقي نأ لثم

 .ةقيقحلاو ةيهاملا نع لاؤسلا نم اذهو ،مسالا ىمسم هنأ نع رظنلا عطق عم سنخلا نع لاؤس

 هوحنو ميركلا هباوجو " ؟ ديز ام " :فصولا نع ( ام )ب لاؤسلا لاثمو

 . ؟يج مأ كلم مأ وه رشبأ يأ " ؟ ليربج نم " :سنجلا نع ( نم )ب لاؤسلا لاثمو
 هنآ دارأ يكاكسلا لعلو &( يأب ) لب ،ةزيمملا تافصلا نع ( ام )ب لأسي ال :ةقطانملا تلاقو

 ال هنأو سنجلا نع ( نم )ب لأسي ال :يكاكسلا ريغ لاقو ،ازاجب تافصلا نع امب مهفتسي

 هديفي امم كلذ وحنو ،"يحولاب يتأي كلم" لاقي لب "كلم" :" ؟ليربج نم "باوج يف لاقي

 [ رفاولا نم ] :هلوق يكاكسلا لوقل لديو ،صّخشنتلا
 امالظ اومع تلق نجلا اولاق متنأ نونم تلقف يران اوتا

 مفوكك مهزيمي امع لأسو ،رشبلا سنج نم مهنأ دقتعا رعاشلا وهو لئاسلا نأب بيجأو
 ماصع لاق 3( نم )ب لاؤسلا يغبني ال هنأو أطخ داقتعالا نأ ىلإ ةراشإ سنجلاب ةليبق يأ نم

 نم ) " ناسنإ ينءاج " لاق نمل :لاقي نأ حص امل سنجلا نع لاؤسلل ( نم ) ناك ولو :نيدلا

 :تلق 5( وه نم )ب كترضحب وهو هسنج تلهج نمع لاؤسلا كل خصلو ،هعويش عم ( ؟وه

 . . . 8 _ ١ ٧ ٠١:
 مأ وه رشبأ نيعم ؟ ليربج نم لوقت ملعلا يوذ نم سنجلا نع لاؤسللف نم امأو ) ١٤٩- ١٥٠: حاتفملا يف لاق -

 (... نالف نمو سيلب إ نم اذكو ىج مأ كلم
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 يذل نيبملا ضراعلا رمألل ةراتو ،هل ةرات لب طقف سنخلا نع لاؤسلل ( نم ) نأ يكاكسلا دري مل

 .ملعأ هللا و ،ملعلا

 ياب ماهفتسالا باب
 لام نومضم وهو امهّمعي رمأ يف نيكراشملا معي ادعاصف نيئيشلا دحأ نيعي امع امب لأسي

 ديكأتلل 6امهمعي٠" :يلوق تدز نكلو ،ام طق نيكرتشملا معي هيف كرتشملا رمألاو " يأ " هيلإ فيض

 ام تحت العجي مل ام امهنيعي اًمع لأسي ال هنإف لام يف نيكرتشملا جارخإلو حاضيإلا ةدايزب

 نم عضاوملا ضعب يف معي ام ةفرعم يف دب الو ،لاملا اذه يف نيكرتشملا موهفم ناك ولو ،امهّمعي
 ال :يأ ،يئاحلا ذعت ماعلا رمألا مدقت امهيأ كاردإل " ورمعو ديز ينءاج " :كلوق يفف ،ةناطف

 دمحم مأ نحنأ :يأ ث""«اًماقَم ريح نيقيرفلا يأ )» ىلاعت للا لاق ،مدقت نييئاجلا يأ يردأ

 لأسو _ قيرف لك ينيعأ _ يقيرفلا يف اوكرتشا دق نورفاكلاو نونمؤملاو ةلتف يبلاف ،هباحصأو
 .ملعأ هللاو {ةيريخلا هل تتبث يذلا قيرفلا زّيي اًمع نورفاكلا

 مكب ماهفتسالا باب
 يف هتطسب امك ددع وه له فلتخا ولو دحاولا انه ددعلا يف لخديو ،ددعلا نع امب لأسي

 الف ،نييعتلا دصق ىلع هنع لوئسملا ددعلا نوكي نأ : نيدلا ماصع طرشو """يداصلقلا حرش

 فلأ مك ":ليق ولف \فولأب باجي نأ حصي مل " دلبلا يف لجر مك" : ليق ولف ،نيتعتلاب الإ باجي

 ين لَس » ىلاعت هللا لاق .نيفلأب وأ فلأب باجي نأ حصي لب :لاقي نأ اضيأ حصي مل " هيف
 مدعب مهخبو ،ايخيبوت لب ايقيقح ةيآلا يف ماهفتسالا سيلف "" ةنيب ةيآ نم ْمُهاَتيَتآ مك ليئارسإ

 هنمس ييقيرقلا أ اوثمآ يذل اورم يذلا لاق تاي المآ مهنع ى ايو » ةمركلا ةيآل - ١7 نم ءزج ميرمل
 4 ايدئ نسحأو اًماَقَم

 /٨٩١ _۔ه ٨١٥ يداصلقلا دمحم نب يلعل باسحلا ق ) رابغلا فورح ملع نع رارسألا فشك) باتك حرش وه _0

 ٤٨٤ ص . نتنيو رصانلا نب ىفطصمل ةيدقعلا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ رظني . ه

 ام دق نملا ةمغن لدي نَمَو ةني ةيآ نم مهاتآ مك ليئارسإ ينت لس ةميركلا ةيآلا۔١١٢نمعزج ةرقبلا 3

 ٩ باقعلا ديدنغ ةللا نإف هنَءاَج
٣١٤ 8 َ 



 نناعملا ماقم ماقملا نأ نم امب ليثمتلا ىلع نيدلا ماصع هدروأ ام دري ملف ،تايآلا ةرثك عم مهظاعتا

 نص وهو لاؤسلاب هللا هرمأ تق هللا لوسر لئاسلا نأل يقيقح اهيف ماهفتسالا :لوقأو ،ةقيقحلا

 نبال كلذ تيأر ةدم دعب مث ؟نيئالث مأ نيرشعأ هللا مكاتآ ةيآ مك :لاق هنأك ىه مك يردي ال

 لصفلل تديز امنإو " ٌمُهاَتيَتآ " لوعفم "مك"و ،"نم" هيف تديز زييمت" ةيآ"و.ملعأ هللاو مساق
 " نم " ةدايز دجأ مل :يضرلا لاق ،هلوعفمب اهزييمت سبتلي ال تتح عتم لعفب اهزييمتو " مك " نيب

 دعسلا لاقو ،زوحجت الف وحنلا بتك نم باتك الو رثن الو مظن يف ةيماهفتسالا " مك " زييمت يف

 زاوج ملعي ح لاؤسلاب هرمأي يضرلا ىلإ حول (ةيآ نم مهاتآ مك َليئاَرْسِإ ينب لسر هتلباقم يف
 وأ فرظ "مك" و لوعفملا يف تديز :لاقي دقو .ةيآلا يف تديز اه نأ ىلإ حولو ،امتدايز

 © ضيعبتلل وأ نايبلل " نم " وأ ، " ةنيب ةيآ مهانيتآ ءاتيإ مك " وأ " ةرم مك " :يأ قلطم لوعفم
 مك " يأ فوذحم زييمتلاو ، " مك " ل تعن ابوجو فوذحم قلعتم ةيآ سنج ضعب : يأ

 عتم لصف الب مكزييمت يف امتدايز رأ مل :لوقي هنأ لدي يضرلا مالك قايس ليقو . " ءيش

 همزج وأ ملكتملا نظ يف بطاخملا دنع مولعم نيملكتملا دنع مهبم ةيماهفتسالا مك يف ددعلاو

 هفرعي امبر بطاخملا دنع مهبم ةيربخلا مكو .ملعي هنأ تننظ نمو ملاع هنأ تملع نم لأست كنأل

 امب دصقلا نأ كلذو ءهنالهجي دقو ،هنافرعي دقو ©بطاخملا هفرعيو ملكتملا هلهجي دقو ملكتملا

 .ملعأ هللاو رابخإلا ةقيقح ال رخفلا

 ىتمو نيأو فيكب لاؤسلا باب
 وأ ؟ىضر مأ طخسأ كلاح ام :يأ " تنأ فيك " وحن ،لاحلا نع ( فيك )ب لأسي

 " :لوقتو . ملعأ هللاو ، كلذ وحن وأ ؟ عوج مأ عبشأ وأ ؟ نزح مأ حرفأ وأ ؟ ربص مأ عزجأ

 .كلذ وحن وأ يشملا مأ بوكرلا لاح ىلع :يأ " تئج فيك

 نع وأ " ديز نيأ " وحن ،هيلإ دنسملا نع امب لأسي نأ ام :ليق ،ناكملا نع ( نيأ )ب لأسيو
 فرظ امإ ناكملاو ؛ناكملا نع لاؤسلل هريغو كلذ يف يه :تلق " نكست نيأ " وحن ناكملا

 لاقي دقو .ملعأ هللاو ،لئاقلا دارم اذه " ديز نيأك " هيلإ دنسملل وأ " نكست نيأك " ثدحلل

 ايضام نامزلا نع ( تم )ب لأسيو هيلإ دنسملا ثيح نم دنسملا نع لاؤس " ديز نيأ " يف يه
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 تاقوألا نم تقو يأ يف " ؟تئج تيم " :لوقت رضاح نامز نع امب لأسي الو ،البقتسم وأ

 ' ؟موقي م " :لوقت الو ،؟ءيجت ةيتآلا تاقوألا نم تقو يأ يف " ؟ءيجت م "و ؟تئح ةيضاملا

 لاحلا يف موقت له:ديرتو " ؟موقت تم " : لوقت نأ امأو 5 ؟مئاق لاحلا هذه يف وه له:ديرتو
 اضيأ نوكت امنإ :نابصلا لاق مل يردأ الو ،نفلا اذه يف لابقتسا كلذف ابيرق وأ مالكلاب ةلصتملا

 .ملعأ هللاو لاحلل

 ناياب ماهفتسالا باب

 ناوأ يأ اهلصأ :ليقو ،ةطيسب :ليقو ،ةطيسب يهو ،لبقتسملا نامزلا نع امي مهفتسي
 تمغدأو "ءاي" واولا تبلقف (ناوييأر) راصف ،(ناوأ) نم "ةزمهلا"و ،(يأ) نم نيءايلا ةيناث تفذحف

 رسك نأبو روكذملا فرصتلا ءاعدا هب قيلي الف فرصتم ريغ هنأب درو ءاهلبق "ءايلا" اهيف

 نأ يعي نأ الإ مهللا ،ةحوتفم (يأ) "ةزمه" نأل ،كلذ يبأي وهو ةلمعتسم ةغل هيف "ةزمحلا"

 الإ لمعتست ال :ليقو ،هريغو ميخفتلا عضاوم يف لمعتستو ،ةفوذحملا "ءايلا" نع ضوع "ةرسكلا"

 موي نع "نايأ"ب رابخإلا رضي الو (٤٣٢ ةمايقلا موَي نايا لأسي ) ىلاعت هلوق لثم ،ميخفتلا يف
 موي ع وقو نايأ" :يأ ؤفاضملا ريدقت ىلع مالكلا ذإ ؛هعوقو نمز نع لاؤسلا دارملا نأل ، ةمايقلا

 نامز نع لاؤسلا يف لاكشإلا اذكو ،انه ةثخلاك وه يذلا مويلا نع نامزلاب ارابخإ سيلف "ةمايقلا

 © َصحخألل افرظ ّمعألاو © معألل افرظ صخألا رابتعا زاوخل اضيأ نامز وه يذلا مويلا عوقو
 ءاراكنإ وأ ءازهتسا بطاخملا داقتعا ىلع ءانب هلوقي لاؤسلا اذه نأل هميخفت نع الضف ميخفتلاو

 .ملعا هللاو

 ىتاب ماهفتسالا باب
 ةراتو ،مسالا وأ لعفلا اهيليف (يأ نم) نعممب ةراتو ،لعفلا اهيليف (فيك) نعم ةرات لهتست

 © فيك نعممب تناك اذإ لعفلا اهيلي امك فرحلا وأ مسالا اهيلي هنأ رهظألاو ،كلذك (ێم) نعم
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 نيعملا ةطيسب يهو كرتشم ظفل يهو ؛ةئالثلا يناعملا يف ةقيقح يهو لامتحا نودب عمسي مل هنكل

 نيعم ىلعو ءانَمضت ةيئادتبالا نم يعم ىلع لدت ىنعملا ةبكرمف (نيأ نم) نعمي تناك اذإ الإ

 ىلعو يفنلا ىلعو لابقتسالا ىلع (نل) لدت امك .ةقباطم امهعومجبو اضيأ انمضت (نيأ)
 ىلاعت هلوق (ێتم) عمو :ليق ،(نيأ نم) عمو (فيك) نيعم ةئالثلا يناعملل حلصيو كديبأتلا

 لاقو ،ث"«ياَهتوَم َدْعَب هللا هذه ييحي ىنأ » ىلاعت هلوقو ٦4" متئش ىنأ ( كمرح اوتأف

 هراتخأ يذلاو :لاق .اهدعب امب تفتكال متئش ىنأ يف ىنأ تناك ول :٠""حارفألا سورع بحاص
4 

 امباوجو .ةيناكملا فورظلا ماقم لاوحألا اهيف تميقأو ،ةيطرش ةيآلا هذه ىف نايح وبأ انخيش

 ردصلا اهل ةيطرشلاو ةيماهفتسالا نم الك نأل لاكشإ ةيطرش وأ ةيماهفتسا امنوك يف فوذحم

 ێم وأ متئش قش يأ نمو ،ريغ وأ ءاقلتسا نم لاح يأ ىلع:نعملاو ،اهلبق ام اهيف لمعي الف

 (نيأ نم) عمل حلصيو (ةيطرشلا تيم) نعمي تلعج نإ فلكت ال معن ،فلكت رخآلا يفو ،متئش
 (فيك) نعمي تناك اذإ فرحلا وأ مسالا اهيلي نأ عنتمي ال هنأ نم هتركذ ام ىلع (فيك) نيعمو

 كل نيأ نم يأ ""٦«اذه كل ىئأ )لاعت هلوق لامتحا كلذو ،مسالاو فرحلا اهالت دق نوكيف

 " " انل نورشع ىنأ نم " :هلوقك (ىنآ) لبق (نمرب حرصي دقو ؟كل اذه فيك وأ ؟ اذه

 (نيأ نم) نعمي يهف (نم) اهعم ركذت مل اذإف ،هتعن ( انل )و أدتبم ( نورشع)و ربخ ( ىنأ نم)

 غلا اتاو مكنأل اوئذقو م ىلأ كرح اوئأق مك ثرح مكؤاسن ةمركلا ةيال ٠٢٢ نم ءزح ةرقبلا _ 3
 ينموملا رشبو ُهوقانُم مكنأ اوُمَلعاَو

 ةللا هذه ييحي ىنأ لاق اَهشوُرُغ ىلَع ةيواح يهو ةيرق ىلَع ًرَم يذلاك وأر ةميركلا ةيآلا ٢٥٩ نم ءزج ةرقبلا 4
 ىإ زظناق ماع ةئام تبل لب لاق مي ضعب أ اموي تنبل لاق تنبت مك لاق همعب ًمُث ماع ةئام هللا هَتاَمأَف اهتوم دغب

 اخ اهوسكت م اميش فيك ماظعلا ىلإ رظناو سل ةنا تلمحتو رامح ىإ زظناو ست مل كباَرَشَو تماق
 « ريدق ءيش َلُك ىنع ةللا نأ مأ لاق هل نب ام

  35حورشلا رظني ٢ : ٢٨٩

 لخد اَمْلَك ايركز اَهلَفَكَو انسح انات اَهتَنأو نسح لوبقب اَهُر اَهلبَقَتف ةيركلا ةيآلا ٢٧ نم ءزج نارمع لآ ٥
 ركب ُءاَشَي نم قزم ةللا نإ هللا دنع نم وه تلاق اذه كل ىنأ رماي لاق اقزر امدنع دَحَو باَرْحملا ايركز اَهَْلَع
 . . ؟ باسح
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 ادبأ طيسب اهانعم :ليقو ،(نيأ) عمل تناك (نم) اهعم تركذ اذإو ،(نيأ) نيعم اهيف ناك اذإ

 .ملعأ هللاو ركذت ةراتو ،رتقتو (نم) فذحت ةرات نكلو ،(نيأ) نعم وهو

 .ةيوغل فئاظو هقئاقح نإف ،نفلا اذهب اقلعتم ماهفتسالا ثحابم نم ءيش سيل هنأ ملعاو

 اذه امتركذ نكلو وحنلا بتك كلذ ركذ لحمو ،زاحلا دعاوق عورفو نايبلا ثحابم نم هتازاجبو

 .ملعأ هللاو ،زاجلا ركذ عبتتسي ةقيقحلا ركذو ،قيدصتلاو رّوصتلل احاضيإ

 ريغ ىف تاملكلا هذه لامعتسا باب
 لسرملا زاجملا ليبس ىلع يقيقحلا ماهفتسالا

 نع بتسم ماهفتسالاف """ هللا رصن ىتَم » ىلاعت هلوقو "كتوعد مك" وحن ءاطبتسالاك
 نع ةببسم ةوعدلا ةرثكو ليلقلا لهج دعبي ذإ ،ةوعدلا ةرثك نع ببسم لهجلاو لهجلا

 .لهجلا مزلتسي بجعتلا نإف بجعتلاكو ،ةطساوب ولو ببسملا ديرأو ببسلا قلطأف ،ءاطبتسالا
 هيلع ناميلس نع بيغي ال دهدهلا ناك ث"٨يةدُهذْهْلا ىرأ ان :وحن ماهفتسالا مزلتسي لهجلاو

 ال فيك هسفن لاح نم بّجعت هناكم يف هرصبي مل اذملف ،اهريغو ريطلا رئاسك هنذإب لإ مالسلا

 نأ لمتحيو ؟ هنم نذإ الب باغ فيك ؛هتبيغ نم بجعت ةقيقحلا يفو ،رمألا رهاظ يف اذه ،هاري

 يأ ،هنع تيفخ اذإ هسفن لاح نم ناسنإلا بًّجعتي نأ نم عنام ال ذإ ايقيقح اماهفتسا نوكي

 يف ريطلاب هطالتخال وأ ؟هايإ هللا ءافخإل وأ ؟هلالك وأ ؟هرصب ةلفغل وأ ؟هرتس رتاسلأ ؟هرأ مل فيك

 مأ :هلوقب برضأ امك ؟بئاغ هنأ هل رهظ مث هتبيغل وأ ؟هناكم يف هلك كلذ ىلع وهو هلحم ريغ

 اذه ىلع تيفخ انهو ‘فخت مل اذإ هسفن لاح نم ناسنالا بًّجعت عنمي امنإو «يبئاَعل م ناك

 سيلو ةبيغلا هنمو ةيؤرلل عنام هدوج و هنع لوؤسملا نأ وهو رخآ ريرقت حصي هنآ عم © ريرقتلا

 كلبق نم اولح نيذلا لتم مكيتأي اًمَنَو ةنحلا اولخت نآ مُنسَح مأ » ةميركلا ةيآلا ٢٠٤ نم ءزج ةرقبلا 37 . . -. . ؟. | .2 2 . ۔ ,2 ؟. ۔ح۔ ؟ و و ۔ ٠ 2 . م ه. ح
 7 ۔ ال, ۔ه ء . -{ . م ه. و۔۔ , مج ۔ .ث . ,. ٠٩ ١ ة ل موا ٨4 ى ۔ !۔ ٠ ه ه .د ۔
 بيرق هللا َرْصَت نإ الأ هللا رصن ىتم ُهَعَم اونمآ نيذلاو لوُسَرلا لوقي ىمح اواز [لزَو ءارضلاو ُءاَسأَبل مهسم

 « نيبئاغلا نم ناك مأ دُمدَهْلا ىرأ ان يل ام َلاَقَق ريطلا َدَقَفَتول ةميركلا ةيآلا .٢ نم ءزج لمنلا ةروس 38
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 هيبنت مزلتسي ءيشلا نع ماهفتسالا نأل ؛رمأ نع لالضلا ىلع هيبنتلاكو هسفنل الاح كلذ

 ةلفغ اذه ناك ،ملكتملا معزب ةلالدلا حضاو اقيرط كلس اذإف ،هيلإ هنهذ هيجوتو هيلع بطاخلا

 ىلع هل اهيبنت ناك هيلإ هنهذ هجوو هيلع هبن اذإف ،قيرطلا كلذ ىلإ تافتلالا نع بطاخملا نم

 ،لالض ىلع هنأ ملعي نأ هل مزلتسملا هيلإ هنهذ هيجوت مزلتسي قيرطلا كلذ نع ماهفتسالاف ،هلالض

 بهذم ال هنأو ،مهلالض ىلع هيبنتلا لب مهبهذم مالعتسا دصقلا ٌ""«نوُبَهذت َنيأف ىلاعت هلوقك

 قيرط نع لض نمل لاقيف ،لالضلاب حيرصتلاب لامعتسالا اذه دكؤي ام ريثكو ،هب نوجني مهل
 راكنإلا نم ولخي ال لالضلا ىلع هيبنتلاف " عجراف تللض دق بهذت نيأ ىلإ اذه اي " : دصقلا

 هنوك نأ :امهادحإ ناتغلابم لالض قيرط هنوكب حيرصتلا نود ةيآلا يف ماهفتسالا لامعتسا يفو

 كلذب ملعأ بطاخملا نأ ماهيإ :ةيناثلاو ،هيلإ تافتلالا درج هب ملعلا يف يفكي حضاو رمأ الالض

 ةءاسإ ءازج ىلع ههتني ماهفتسالا نأل ديعولاكو .هنع لاؤس ىلإ جاتحي ح ملكتملا نم قيرطلا
 هوحن وأ برضلاب بيدأتلا بجوي ام لعف نمل كلوقك ،امب هفاصنتال هديعو مزلتسي وهو ،بدألا

 ،كلذ ملعي هنأ ملعت تنأو انالف تبدأ كنأ لعافلا كلذ ملع اذإ " انالف بةؤأ ملأ " :نجسلاك

 ةنيرق كلذب هملعو هتقيقح ىلع ماهفتسالا بطاخملا لمحي الف فيوختلاو ديعولا نيعم مهفيف

 نأب ،تابثإلا نع ماهفتسالا نع لودعلا يفو ،هتقيقح نع ماهفتسالا جارخإ يف ملكتملا اهربتعا

 مدقأ كلذلف ،بيداأتلا يفن دقتعا بطاخملا نأ ماهيإ يفنلا نع ماهفتسالا ىلإ "انالف تبدأأ" :لوقي

 رارقإلا ىلع لمحلا همزلي ماهفتسالا نأل ريرقتلاكو .ىفني ال ام ةغلابملا نم هيفو لعفلا كلذ ىلع

 وهو ملعلا عم بلطلا يق مث ،بلطلا قلطم يف لمعتساف ،ملكتملا نم لهجلا قبس عم هنع مهفتسلملاب

 ىنعمب انه ريرقتلا سيلو ،هيلإ هؤاحلإو هفرعي امب رارقإلا ىلع بطاخملا لمح ريرقتلاو .ريرقتلا سفن

 نوكي نأ حص ولو .يوحن ريرقت كلذ لب نفلا يف روهشملا لامعتسالا وه امك تيبنتلاو قيقحتلا

 نهذ يف ملكتملل مولعملا مكحلا تبثيو رّرقي روكذملا ماهفتسالا نأل نيعملا اذهب ريرقتلل ماهفتسالا

 هب ررقملا يلي نأ بجيو هيلع باوخلاو هراضحإو هيلإ ههجوت يعدتسي ماهفتسالا نأل ©بطاخللا

 "و برضلاب اديز هريرقت يف " اديز تبرضأ " :لوقت ،هريغ وأ ينانلا لصفي دقو ءابلاغ "ةزمهلا "

 تئج ابكارأ "و بورضملا هريرقت يف " تبرض اديزأ "و براضلاب هريرقت يف " اديز تبرض تنأأ

  _9ريوكتلا ٢٦
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 ررقأ :يأ ثث`«ةَرثَّص كل خَرشَت ملال ىلاعت هلوقو اذكهو ،يجلا لاح بكارلاب هريرقت يف "

 ءاشنإ ىلع ربخ فطع ناك الإو ٠ انعضوم فطع اذهلو كردص كل انحرش :ليق هنأكو .حرشلاب

 ىلعو ،حرشلا مدع راكنأل ءةزمهلا؛ نوكت نأ لمتحيو 3 ث٠'“ىَرآف اميت كذجيي ملأ » اذكو

 بطاخملا اهيآ كنإ ؟ اديز تبرضأ " :الثم كلوق نيعم نوكي ،تيبنتلاو قيقحتلا ىلع ريرقتلا لمح
 هب رابخإ دوصقملاف هسفنل الوهجم بطاخملا برض الثم ناك نإ هنآ مساق نبا راتخاو " ةّنبلا هتبرض

 اعطق مولعم اذه :لوقي هنأك ؛امولعم هنوكب همالعإ تيبثت دوصقملاف امولعم وأ تيبثتلا هجو ىلع

 يفن ىنعمب راكنإلاو ماهفتسالا نيب ةقالعلا :نيدلا ماصع لاق راكنإلاكو .هراكنإ يف عمطت الف

 يعدتسي كشلاو هيف كشي لب لبقتسملا وأ يضاملا يف هعوقوب قدصي ال امت يغبني الام نأ ةقايللا

 نإف "بيذكتلا نعممب راكنإلاو ماهفتسالا نيب اذكو .يغبني ال امم هنأ ماهفتسالاب دافأف ،ماهفتسالا

 ةياغ نأ مهفتسلملا دافأف ،هيف كشلا رمألا ةياغ هب قدصي نأ يغبني ال دحأ هاعا نإو بذاكلا ربخلا

 هعوقو نع ةرفنلاو هتيهارك نىعمب ءيشلا راكنإ دنسلا :ديسلا لاقو .ىوعدلا نود كشلا هيف رمألا

 هب لهجلل يعدتسملا هيلإ نهذلا هجوت مدع مزلتسي عقي نأ يغبني ال امث هنأ ءاعداو ،ةنمزألا دحأ يف

 نهذلا هجوت مدعل مزلتسملا هب لهجلا مزلتسي هنع ماهفتسالا :لوقن وأ ،هنع ماهفتسالا ىلإ يضفمل
 لاح اذه ىلع سقو ءاعقاو نوكي نأ يغبني ال هنآ ءاعداو ،هنع ةرفنلاو هتهاركل بسانملا هيلإ

 نوك ركنملاو ملسم ءاعدلا "ث" « َنوُعذَت هللا َرْيَغأ » ىلاعت هللا لاق بيذكتلا عمب راكنإلا

 [ ليوطلا نم ] :سيقلا ؤرما لاقو .هنع ماهفتسالا نأل .ةزمهلا ركنملا الت دقف هلل ريغ وعدملا

 ثث"لاوغأ باينأك قرز 7 يعجاَضُم قرشا يلتق
 نم ةيرق فراشم ىلإ بوسنملا فيسلا قرشملاو ركنملا وه ناك ذإ "ةزمهلا" لعفلا ءاليإب

 ال هنأل هدرفم ىلإ لب ،ظفللا اذمب فراشم ىلإ بسني مل :ليق ،فيرلا ىلإ وندت برعلا ىرق

  0حرشلا ١

  _44ىحضلا ٦١

 متنك نإ نوُعْدَت هللا > نإ مُكَتيأَرأ لف ةميركلا ةيآلا - .٤ نم ءزج ماعنألا 2

 ٦ نيقداص

 ١١٠ ناويدلا - 33
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 وهو درفمل مسا :فراشم نإف انه امك ةيعمجلا نعم لاز اذإ كلذ :تلق ،هظفلب عمج ىلإ بسني

 حالسلا نم ةدودحملا :ةنونسملاو ؤ©فويسلا لمعي دحأ وهو فرشم ىلإ بسن يف :ليقو ءةيرقلا

 هللا لاقو .ةّولحجب امنوكو اهئافص ىلع اهتلالدل ةقرزلاب اهفصو ؛فيسو مهسو حمرك اقلطم
 هللا لاقو ركنملا وه ذإ "ةزمهلا" نيعملا يف لعافلا ءاليإب ٠٠‘هكْبر ةَمْخَر نوُمسَقَ مهأل ىلاعت

 امأو هللا ريغ ذختملا نوك ركنملا نأل "ةزمهلا" لوعفملا اليإب ؛؛٥(الو ذ ذخآ هللا يغر ىلاعت

 هيف يرحت ال نكل راكنإلاو ريرقتلل (ةزمهلا) ريغ اضيأ ءيجيو راكنإ هب قلعتي الف ذاختالا لصأ
 ةرثك رثكي الو ‘كلذ ريغ وأ الوعفم وأ العاف ركنملا وأ هب ررقملا نوك يه لا ليصافتلا هذه

 بلطل يه امنإ (له)ك ،صوصخم ءيش يف لمعتست ال ذإ ،هنع ثحيي مل كلذلو ةزمهلا

 نوكت الو ،امب ريرقتلا وأ ةبسنلا راكنإل يه امنإف ريرقتلا وأ راكنإلل تلمعتسا اذإو قيدصتلا

 فاكي ةللا سينأ » ىلاعت هللا لاقو ،رَوصتلا يف لمعتست ال امنوكل ريرقتلا وأ لعافلا وحن راكنال

 :كلوق نعم يف كلذو تابث يفنلا يفنو ،يفن سيلو يفنلا وهو راكنإلل ماهفتسالا ثث٦«ةَدْبَع
 6هدبع هللا ةيافكب ررقأ :يأ ،يفنلا دعب امب رارقإلا ىلع بطاخملا لمح :يأ ريرقتلل ماهفتسالا

 يفنلاف ؛ايفنو اتابثإ بطاخملا هفرعي امب لب ،(ةزمهلا) يلي امب ريرقتلا نوكي نأ بجي ال :ليقو

 'ُ'«هلا نوُد نم نهل يمأو ينوذخ سانلل تلق تنأأ ىلاعت هلوقك تابثإلاو 5ةيآلاك

 ةزمهلل يلاتلا نأ عم ،لعافلاب ريرقت سيلو ،كلذ لقي مل هنأ وهو ،ىسيع هفرعي امب هيف ريرقتلاف
 لعافلا ميدقت سيلف ،ميدقتلا رهاظ وه امك :تلق كريغ ال تنأأ نيعملا سيل هنأل نيعم لعاف

 انثلا ةايحلا يف ْمُهَتَشيعَم مهتي امسق ُرْخَت كبر ةَمخَر نوُمسَقَ ممأ » ةميركلا ةيآلا - ٢٢ نم ءزج فرخزلا - 444

 . « ومت ام يخ تبر ُةَمخَرَو ايرخُس انسم مهضعب دخا تاَحَرَد ضغت قوق مُهَضمب اتعََرَو

 لق معطي انو معط َوُهَو ضزرألاو تاَّواَمَسلا رطاف او ذخأ هللا َريَعَأ لق » ةميركلا ةيآلا-٤١ نم ءزج ماعنألا 45

 ا نيكرشملا نم توكت انو ملسأ نَم لوأ نوكأ نأ ترمأ ينإ

 ل اَمَق هللا للضي نمو هنود نم يذلاب فكئوفّرَحيو ه هَدْبَع فاكب هللا سيلأ « ةيمركلا ةيآلا ۔-٦٢ نم ءزج رمزلا - 446

 4 داه نم

447 
 نم نهل يمأو ينوذخ سانلل تلق تنأأ ميرم نبا ىَسيعاي هللا لاق ذإو ة ةميركلا ةيآلا - ٦١١نم ءزج ةدئاملا

 ام ُمَلَعأ انو يسفن يف ام ُمَلْعَت هملع قف هملق تنك نإ إ قَحب يل سيل اَم لوقأ نأ يل نوكي ام كَئاَحْبُس لاق هللا نو

 ٣٢١



 تابثإلا دارملا نأ عم يفنلاب ريرقتلا حصي :لاقي دق كلذ نمو ابلاغ لب امزال صيصختلل نيعم

 وأ ناك نإ حرشلا مدعب رّرقأ :نيعملا ٤ "ةرذ كل رشن ْملألىلاعت هلوق يف لاقي نأ لثم

 عملا نأ ىلع هذه لبق ةيآلاك ؛يفنلا دارملا نأ عم تابنإلاب وأ حرشلا مأ حرشلا مدع ناكأ رّرقأ

 يلي دق هنأ تملع دقو .ناك له رّرقأ وأ ،كنم ناك نإ ( نيهلإ يمأو نوذختا ) لوقب رّرقأ

 مث ركنملا لعفلا لومعم (ةزمهلا) يلي نأ اهطباض ةروصو هنمو ،ركنملا وأ هب ررقملا ريغ ( ةزمهلا)

 نمل " ارمع وأ تبرض اديزأ " :كلوق وحن ركنملا ريغ اهالت دقف ،هريغوأ (مأ)ب هيلع فطعي
 تركنأ وأ ،امهريغب هقلعت مدع دقتعت لب ،امهريغب هقلعت دقتعت نأ ريغ نم امهنيب برضلا ددري

 دقو ورمعو ديز يف رصحنا دقو ،هب قلعتي لحم نم هل دب ال هنأل ؛هلصأ نع هتيفن دقف ،اممب هقلعت

 لصأ راكنإ نع ةيانك قلعتلا راكنإ راص رابتعالا اذمبو ،هلصأ نم لعفلا يفن مزلف امهنع هتيفن

 َرُح نيَرُكذلآء لق ىلاعت هلوق اذه ىلعو ،تايانكلا لامعتسا تلمعتسا انه (ةزمهلاف ؛لعفلا

 ماعنألا نوطب يف امل ميرحتلا لصأ راكنإ دارملاف """«نيينألا ماَحْأ هيلع تلمتشا ام أ نتنا مأ

 نم امهراكنإو لعفلاب قلعتم امنوك ثيح نم ارمعو اديز لاثملا يف نالوعفملا وهأ ءادتبا ركنملاف
 هذه نم امهراكنإف ،لاحلا يفن مزلتسي لحملا يفنو ،هلحم امهنأل لعفلا راكنإ مزلتسي ةيثيحلا هذه

 " ورمع وأ كبرض ديزأ " وحن يف اذكهو ،لعفلا راكنإ وهو تاذلاب دوصقملا ىلإ لّسوتلل ةيثيحلا
 اذإف ؛دحاو يف اذكو ددعتم يف لعفلا راصحنا ىلع رادملاو " راهنلا يف مأ اذه ناك ليللا يفأ "و

 .ملعأ هللاو {ةنبلا يفن دقف هنع جرخي ال هنأ ضرف امع يفن

 " وحن كناك يذلا رمألا كلذ نوكي نأ يغبني ناك ام هنأ نيعمب ؛خيبوتلل امإ راكنإلاو

 امل تيبثتلاو قيقحتلا نيعم ريرقتلل نوكي نأ زوجيو ركنم هتكل عقاو نايصعلاف " كبر تيصعأ
 هرارقإو بطاخملا فارتعا ماقملا ىضتقا اذإ رارقإلا ىلع لمحلا نعم ريرقتلل وأ ڵبطاخملا هفرعي

 بطاخملا اهيأ تدصق ام نوكي نأ يغبني ال نعم خيبوتلل امأو .ضارغألا نم ضرغل نايصعلاب

 ١ حرشلا _ 8

 مرح نيَركذلآء لق نيتا زعَمْلا نمو نيتا نأضلا نم جاوز ة ةيناَمَت )ف ةميركلا ةيالا - ١٤٢ نم ءزج ماعنألا :27 449

 «نيتداس" متك نإ إ ملعب ينوئين . ُماَحْرأ 4 هنَلَع تلمتشا ام مأ نين نينألا مأ ما

٢ ٣٢ 



 ٥ُ`«“نوُعذَت ةللاَرْيَعأر3 ىلاعت هلوقو نايصعلا ققحتي ال نأ يغبني يأ "كير يصعتأ "وحن هعاقيإ

 ،يتآلا ىلعو كلذ يف ءافخ الو رضاحلا ىلعو ىضم ام ىلع نوكي لب ضام صتخي ال خيبوتلاف
 نإو لابقتسالاو لاحلل حلاص ريخألا لانملاو ،(ءابلا حتفب) هيلع ختومل ممصت هيلع خيبوتلا هجوو

 صلختال اهنإ ليق :تلق ؟لابقتسالل نأ هصلخت عراضملا نوكي نأ يغبني الب اممترسف فيك :تلق

 عراضم ىلع تلخد اذإف ،اقلطم لابقتسالل هصلخت اهنأ يدنع يذلاو ،لابقتسا خسانلا عراضملا

 هيلع ءارغإلا يف وأ لعفلا نع ريذحتلا يف اديكأت لبقتسملا ةلزنم لاحلا ليزنتب لوؤي هنإف لاحلل

 ءارغإلا وأ ريذحتلا ربتعي وأ كيف هبغرت وأ هيف ع ورشلا نع هرذحت تنأف هيف ع رشي 1 هنأك

 "هعنصت نأ بجاوأ" "هعنصت نأ يغبني ام" :ائيش عنصي هتيأر نمل تلق اذاف ؛هنم يقب ام بسحب

 وأ كيف هتبغر وأ ©كهعنص نع هترذحف هيف ع رشي ل و يش لعف دارأ هنأ تملع نم ةلزنم هتلزنأ دقف

 . همامتإ نع هتيم وأ ،همامتإب هترمأ

 هتبجأ وأ ءيش لابقتسا تهرك اذإ كنإف {ةياغك لابقتسالل اهنأ وهو رخآ هجو يل رهظ م

 هجوألا هذه روصتتو اوس كلذ ق هريغو خسانلاو ههركت وأ هنم عقاولا بحت كنأ كنم مهف

 ديرتو "موقت نأ ييبجعي ام":هل لوقتو ماق دق نوكي نأ لثم نإو عراضملاب هيف ربعو ىضم اميف

 '١٨«نينبلاب مكبر مكاقْصأقأ)لىلاعت هلوقك "نكي مل ":يأ يضاملا يف بيذكتل امإو .ىضم ام
 "نوكي ال"" :يأ لاحلا وأ لبقتسملا ق وأ كاثانإ ةكئالملا نم ذختي ل و ©نينبلاب مكبر مكفْصي :يأ

 لصتملا ريمضلا لبق (واولا) اهعم دازيو مضت عمجلل (ميملا)و ٤٥٢ «اهوُمكُمزلئآىلاعت هلوق وحن

 ،سنويو هيوبيس بهذم وهو ؛حيحصلا وهو هب ةيآلا تئرقو ،امناكسإ زوجيو حجارلا وهو
 ةرفكلاو ،ةجحلا مكايإ نينمؤملا وأ لسرلا رشعم انمازلإ نوكي ال:نعملاو \نوكسلا زوجي ال :ليقو

 مهنأ ىلإ ةيآلا تراشأف رهقلا يف مازلإلل يعدملا ةلزنمب اوناك وأ ،اوهرك ام اومزلأ مهنأ نوعدي

 متك نإ نوغذت هللاريَعأ ةعاسلا مكنأ وأ هللا بادع مُكاأ نإ ْمُكَيأرأ لق » ةميركلا ةيآلا = .٤ نم ءزج ماعنألا 5٥

 «ً قداص
 الوق ولوقتل مكنإ اثانإ ةكئانَملا نم َدَحَئاَو نينبلا مكبر مكاقْصأفأ» ةميركلا ةيآلا - .٤ نم ءزج ءارسإلا - . ح و ] .  َ م - 2٠ . ‘“۔ 2۔ ۔ .؟ . ُ 7  ‘. ؤ ح 51

 «اًميظَع
 تمعف هدع نم ةَمْخَر ينامآو يبر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ موقا لاق ةميركلا ةيآلا - ٢٨ نمعزج دوه - .  . ى ه ۔ _ م ۔ ه . ۔ل۔ . و ٠ ه مما۔ ٥ ۔.۔ . 7 . ح 452

 «نوُهراَك اَهَن مأو اَموُمُكُم < أ مكَلَع

 ٣٢٢



 دارملاو ،مالسلا هيلع حون مالك نم كلذو ،مهل افيلأت بيذكتلاب مهل حرصي مل وأ اوبذك

 كراشي خيبوتلاو ضرفلا ليبس ىلع ناك وأ ءاعدالا ققحت ءاوس يشلا يعدم :بيذكتلاب

 ءافتنالا وهو (ةزمهلا) لوخدم ريغل هّجوتم خيبوتلا يف يفنلا نأ يف نافلتخيو ،يفنلا يف بيذكتلا

 هللاو عقاو ريغ اهلوخدمف ،اهلوخدم سفنل هجوتي بيذكتلا يفو ،عقاولاك وأ عقاو اهلوخدمو

 .ملعأ

 ءيشلاب لهخلاو لهحجلا يضتقي ماهفتسالا نأل ،ةيرخسلاو ءازهتسالا :وهو مكهتلاكو
 لوهجب يسنم يسن ءيشك وهف ،هردق فرعي مل ذإ ؛اميظع ناك ولو هب ءازهتسالا هنع ببستي

 ىلإ رمألا دنسأو ،ايوغل ازاجب مكهتلل (ةزمهلا)ب ثث"«ةلرُمأَت كئاَنَصأ ىلاعت هلوقك ،هنع لاسي
 يلصي هوأر اذإ هموق ناكو ةالصلا ريثك مالسلا هيلع بيعش ناك .ايلقع ازاجب ةالصلا ريمض

 ىلا ةالصلا هذه آلإ انيمنو انرمأب كصاصتخا بجوت كل ةيزم الأ :اولاقو ءازهتسا اوكحاضت

 .ءيشب تنأ الو يه تسيلو ،اهمزالت

 ريقحتلاو ،هريقحت هنع ببستي امبر ءيشلاب لهجلاو لهجلا يضتقي ماهفتسالا نأل ريقحتلاكو

 افلتخا ولو امهلحم دحتي امبرو ،اميظع ناك نإو هب ةالابملا مدع ءازهتسالاو ،اريقح ءيشلا لعج
 ؟اذه ْرَم :كلوق وحن رخآلا نم امهدحأ ةأشن ةّحصل ةلمحلا يف طابترالا نم امهنيب امل اموهفم

 . هفرعت كنأ عم هنأشب اراقحتسا

 كلذو ضارغألا نم ضرغ هنع أشني ،هنع مهفتسملا نأشل ميخفتلاو عيطقتلا وهو ليرهتلاك و
 هنع ببستيو لعفلاب لهجي نأ همزليو هكاردإ مدع ميظعلا نأشو ةمظعلا يضتقي ليوهتلا نأ

 + نَم نيهُمْلا باذعلا ن نم ليئاَرْسِإ ين اَيَجَن قول هنع هللا يضر سابع نبا ةرتك ماهفتسالا

 وأ ،ربخ هنآ ىلع "نوعرف ٠ ظفل عفرو ةيماهفتسا أدتبم اهنأ ىلع ؛نَم ٠(ميم) حتفب " ٠ث«نَعرف

 مهداز هنم ءاحجنالاب ليئارسإ ب ىلع ةنملا يف ةدايز ةعاظفلاو ةدشلاب باذعلا فصو امل سكعلاب

 ام انلاومأ يف لعفت نأ وأ انؤابآ دعي ام كرتت نأ كرُمأت كئانصأ بْيَعشاي اولاق ةميركلا ةيآلا ه نم ءزج دوه 3

 4«ذيشرلا ُميلَحْلا تنأل كنإ ءاشن

 هنإ نوعرف نم ٠ نيهُمْلا باعلا نم ليئارسإ ينب انيجت دقلو « ناتميركلا ناتيآلا - ٢٣١ نم ءزجو ٠ ناخدلا _454

 4 ريفرسُملا رم اَيلاَع ناك
٣٦٢٤ 8 



 باذعب مكيهانو ركتلا وتعلا طرف يف ةياغ وه نم نوفرعت له : يأ "نوعرف نم" : هلوقب شاليومت
 نم ايلاع ناك هنإ :لاق ليوهتلا كلذلو ،اوركشاف هباذع نم مكانيحجن دقو ،كلذ يف ةياغ وه نم

 .نيفرسملا

 نأ :ءاطبتسالا نيبو هنيب قرفلاو ال مأ هدعب قّقحتأ ءاوس اديعب ءيشلا دع وهو داعبتسالاكو

 هلوق وحن ،هراظتنا نامز يف ءيطب هنآ الإ عقوتم هقلعتم ءاطبتسالاو ،عقوتم ريغ هقلعتم دابعتسالا

 نم هودعو امب ءافولاو ىحلا ىلإ عوجرلاو ركذتلا مهل نيأ نم :يأ ث" ىركذلا ُمُهَل ىئأ ىلاعت

 نإف ،هنع اوضرعأو اولوتف ،هتنامأ نوفرعي لوسر مهءاج هنأ لاحلاو باذعلا فشك ىلع ناميإلا
 ام يأ ،ناخدلا فشك نم مظعأ تازجعملاو ،نآرقلا نم ة هللا لوسر يدي ىلع ءاج ام

 :يأ ث نوُملسُم مث أ لهف وحن 3رمألاكو . ملعأ هللاو 3عوخلا ةذش نم ناخدلاك هنولتختي

 وهو هلعفي داك لعف نم هترذح لعفت ال يأ رجزنا يأ "اذك لعفتأ" :وحن ،رجزلاو .اوملسأ
 .ملعأ هللاو "لزنت الأ " : وحن ،©ضرعلاو .هل ةرضم

 رمألا باب
 الف يسفنلا امأو ءيظفللا رمألا :دارملاو ؛ءالعتسالا ةهج ىلع ال ريغب لعف بلط وه رمألا

 نأل ؛هب انه قلعت الب قولخملا سفن امأو ،هنع ىلاعت هللا هزني يسفنلا مالكلا نأل ؛هركذل هجو

 3،هب ظفلي مل ام هب هيلع مكحن مكح هب قلعتي الو هب ملعن ال هب ظفلي مل و هسفن يف يذلا رمألا

 "ال ريغب " :يلوقب جرخو ،بلطلا ريغ ءاشنإلاو ربخلا بلطلاب جرخو .ظافلألا ىلع انه مالكلاو

 " :وحنو ،يمه " لعفلا عدت ال " :وحنف ،رمألا ةغيصو يهنلا ةغيص كلذ يف ربتعي امنإو ،نايب ةدايز

 كسفن فكت كنآ اميس الو ©فكو لاعفأ يدنع كورتلاو لعف يدنع وهو .رمأ " كرتاو فك

 .يم " كرتاو فك " :وحنو ،رمأ " لعفلا عدت ال " وحن ليق امك ال ،ءيش نع ائيش ذبحي نمك

 هنعاولوتمُن٭ نيبُم لوُسَر ْمُمَءاَحَقَو ىركذلا ْمَُل ىئأ » ناخدلا ةروس نم ١٤ و ١٢ نيتيآلا يف ىلاعت لاق 3

 « ٭ نونم ملَعُم اولاقو
 4 منأ لَهَف ر وه الإ ةلل نأو هللا ملعب لزنأ امنأ اوُمَلغاف .1 وبيجَتسِت مل « ةميركلا ةيآلا - ١٤٤ نم زج دوه _56

 « ةوئبنش
٣٢ 



 هيف ققحت ام ءالعتسالاب ه لخدو ساملالاو ءاعدلا :ءالعتسالا ديقب " جرخو إةغل اذه حص ولو

 نكي مل ولو رمأ وه :ليقو ،ارمأ كلذ مسي مل حيحص ريغ ُءاعا ناك نإ :ليقو ،يعا امو ًرلعلا

 هيلع همكح تحت نمل ولعلاب رقي ال ةيهولألا يعدي نوعرفو""""نورمأت اذامف " هللا لوقل ،ءالعتسا

 .هيعدي الو

 كقك نع فك " وحن ،رمأ فكلا بلط نأ امك رمأ (ال) ريغب فكلا نع فكلا بلطو
 نع فكلا بلطو لعف بلط وهو " لص " :يأ ،ةالصلا نع فكلا كرتا يأ " ةالصلا نع

 امثيح لعف كلذ لكو ؛لوصحلا مدع هب بولطم فكلا بلطو ،لعفلا لوصح هب بولطم فكلا
 :تلق ولو .لعف "نانلا" و ،كرت "لوألا فكلا" ف " كرتلا نع فكلا نع فك " :وحن ،راد

 .كرت "ثلاثلا " و ،كلذك ناكل "فكلا نع فكلا نع فك"

 ليلد هفرصي مل نإ بوجولل هنأ حصألا ؟هريغ مأ مزاحلا بلطلا رمألا ةقيقحأ اوفلتخاو

 :ليقو ،ةحابإللو امهل :ليقو ،©بدنلل :ليقو ،ةيبهولا ةيضابإلا رشعم انبهذم وهو رثكألا هيلعو
 ردصم وأ "هص "ك لعف مسا وأ " مق "ك رمأ لعف امإ هتغيصو .ةئالثلا نيب كرتشملا نذإلل

 ةغيص :ليقو "“(هتقَس نم ةعس ود قفنيل » العو رع هلوق ون فرح وأ " اديز ابرض "ك
 ىلع عراضملل ةلالد ال هنأ :لوألا هجو ؛امهاتلك :ليقو ،هيلع ةلخادلا (رمألا مالاب ع راضملا

 هب رومأملا نأ :ناثلا هجوو .زاجمف امنودب رمآلا ىلع اذإو ،(مآللا)ب هيلع لمحي امنإو رمألا

 :ليق .( ماللا)ب هب ارومأم راص نكل ثدحلا هب رومأملا نأ :ثلاثلا هجوو .عراضملا ثدح

 لوألا حيحصلاو ،رمألا ةغيصب ةنرتقملا (ماللا) يأ ؛ةسبالملل رمألل (ماللا) فاضتف يناثلا ىلعو

 .هيلع لدي رمألاف

 امأو ."لاعف " نزو ىلع هنم ناك ام ريغ لعفلا مساو ردصملاو رسألا (مأالاك ةملكلا امأ

 هلك كلذ يف رمألا نأ حيحصلاو ،لازنك "لاَعَق"نزو ىلع لعفلا مساو رمألا لعفك ةئيهلا

 ةروس يف اضيأ لاقو « َنوُرُماَت ااَمق مكضرأ نم ْمكَحرْخُي نأ ي ري .١١ فارعألا ةروس يف ىلاعت لاق _7 2 وو٠۔ 2 ۔ذ2۔ ه ٤. . ها ه ه. . . . 1
 7 و 1 ُ ٠ ٠ ّ  ٠ . . ُ ٥ ٠ و و

 « نوما اذامف هرخسب مكضزأ نم ْمكَحرْخُي نأ ثي ري » ٢٥ ءارعشلا
 ٨  . / رس ٨ و 7 ك ._ .. ٠ِ 4 ه ۔۔ ۔۔ ه 77 ه _٥٠ .٠إ ه . ۔ -ل ا 458

 هللا فلكيال هللا هاتأ امم قنيلف هفزر هيلع ردف نمو هتعس نم هعس ود قفنيل « ةميركلا ةيالل ٧ نم ءزج قالطلا _-

 م . . ۔ ٥ و ` م ۔ه ۔ 7 َ م م 7 ٠

 «ارنسي رسع دعب هللا لَعُجَس اَانآ اَم ألإ اسفن
٣٢٦ َ 



 لعفلا بلطل عوضوم :ليقو ،َرم امك روهمجلا هيلعو \©بوج ولا ليبس ىلع لعفلا بلطل عوضوم

 نم مهفلا ىلإ ردابتلاو ءالعتسا بلطلا رمألا ةغيص عامس دنع مهفلا ىلإ ردابتملا :ليق ،ابدن ولو

 اهنودب هيلإ ردابت نإو ،اممودب ال ةنيرقلا هنأل زاجلا ىلإ هردابت لكشي الو ،ةقيقحلا تارامإ ىوقأ

 عضولا ىلع هب لالدتسالا يفف عضولا ةفرعم ىلع فقوتي مهفلا ردابت :تلق نإو ،ةيفرع ةقيقحب

 نمضتي يذلا عضولا صوصخ ىلع ال عضولا قلطم ةفرعم ىلع آلإ فقوتي ال وه:تلق ،رود
 نأ ةحصل ةقيقحلا ةفرعم ديفت عضولا قلطم ةفرعم نأ ملسن ال :ليق .زاجملاو ةقيقحلا نيب قرفلا

 هنيب ةقالعل لعفلا بلط ريغل رمألا ةغيص لمعتست دقو كاذ نود ةقيقح النم عضولا اذه نأ كردت

 .ةيانكف الإو زاجمف رمألا ىعم ةدارإ عنم ىلع ةنيرق تماق نإف ،نئارقلا بسحب رمألا نيبو

 ةتكن الإ هنم سيلو يناعملا نف نم سيل ماهفتسالاك رمألا ثحابم نأ كيلع ىفخي الو

 نيب عمجلا زاوج قرفلاو ،رييختلاو ةحابإلا كلذ نمو كرمألاب زّوجتلا ىلإ ةقيقحلا نم لودعلا

 ديفم :ليقف ،رييختلاو ةحابإلا يف امهكرت زوجيو ،رييختلا نود ةحابإلا يف امهكرتو نيرمألا

 ةغيصلا نم دافتسملا نأ قيقحتلاو (وأ) امهديفم :ليقو ،ةنيرق (وأ)و رمألا وهو رييختلا وأ ةحابإلا
 زاوج نم كلذ ءارو امو ،امهتحابإ وأ نيئيشلا دحأ ىف نذإلا (وأ) نم دافتسملاو نذإلا قلطم

 ةظفل لامعتسال نيبجوملا رييختلاو ةحابإلاو بلطلا نيب ةقالعلاو نئارقلابف ‘همدعو امهنيب عمجلا

 ولو ةقالعلا هذهو ،السرم ازاحب معألا يف صخألا لامعتسا نم وهف ماعلا نذإلا قلطم امهيف

 نسحلا سلاجب ةحابإلل ليثمتلا رهتشاو .نئارقلاب رييختلاو ةحابإلا يف اهرابتعا ىّوقتي ةماع تناك

 برقأ وه لب ةحابإلا ىلإ جاتحي تح امهدحأ عنم ممهوتي ال ذإ رهاظ ريغ هَرسو نيريس نبا وأ
 .ملعأ هللاو ڵبتدنلل

 :لاقي اذهلو داضتلا ةبسن نم امهنيب ام بلطلا نيبو هنيب ةقالعلاو فيوختلا وه ديدهتلاو

 نيابت عم دوجولا بسحب راذنإلا نم معأ وهو ،هوركملاو مرحلا عم الإ قدصي ال ديدهتلا

 .ةحيرص ةوعد عم راذنإلا نأ ىلع نيتقيقحلا بسحبو فيوختلا عم غالبإ راذنإلا نأل ؛نيتقيقحلا

 فيوختلا غالبإ راذنإلا :ليقو ،هيف ةفلاخملا نع دهي ام حيرصت الب ةوعدلا نمضتي ديدهتلاو

 دَرجب عم اضيأ نوكيو مالعإلا دّرجب نعمي نوكي دقو ‘فيوختو غالبإ بلاغلا يف راذنإلا :ليقو
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 راذنإلاو فيوختلا ديدهتلا :ليقو راذنإلا عم ابوجو ديعولا ركذب ديدهتلا قرافي :ليق ريذحتلا

 .امهنيب قرفلا روهشملاو كامهنيبب قرفي ل ضعبو 8&كهنم فوخلا غالبإ

 كلذ » ىلاعت هلوقف ُث`هراتلا ىلإ مك ريصم ن اوُعَتمَت لق3ىلاعت هلوقب راذنإلل اولتمو

 لاثمو .راذنإلاب ارمأ نوكيف عتمت وهو ،رمألاب هنع ربع يذلا فوخلل مالكلا اذه غالبإب ٤٦٠

 نّمضت دقف ،هفصي نأ قولخملا زجعي اباقع انم نورتسف ٠"'هْمتش امم اولَمغارهىلاعت هلوق ديدهتلا

 نيبو هنيب ةقالعلاو زجعلا راهظإ وهو زيجعتلاو يصاعملا لمعب دارللا سيل ةنيرقلاو المج اديعو

 هلوقك ت انكمم ١ ق بلطلا و ؤ تاايحتسملا ق زيجعتل ا ن اف ئ امهقلعتم ق د اضتل ١ ةبسن بلطل ١

 الو _الاحم هنوكل هلثم نم ةروسب مممايتإ بلط دارملا سيل ذإ "٠ هلثم نم ةَروُسب اوتأف ىلاعت

 نود ةروس دارملاو زيجعتلا دارملا نأ ىلع ةنيرق هتلاحتساف 3مهنم بولطممب سيلف _لاحمم فيلكت

 ٠رٹوكلا ةروس" يهو تايآ ثالث كلذو ،اهتلمسب نودب ةروس رصقأ هب ىدحتملاف ،اهتلمسب

 ةدحاو ةيآ اهيلي امو ةلمسبلا لاقي نأ الإ ‘تايآ عبرأ هب يدحتملا ناك الإو ءاهتلمسب نودب

 & ةيئادتبا "نم"و " اوتأ"_ف قلعتم نمو ،قحلا لوقلا ىف ةروسلا لوأ نم ةيآ ةلمسبلا نأ كلذو

 "نم"و 6 ةروسل تعن فوذحملا وأ بوتكملا ةءارقو ةباتكلا مدع ةلثامملا هجوو اندبعل "ءاملا" و

 ةباتكلا مدع طرش ريغ نم ةيرشبلا . يف ةلثامملا نأ ىلع"اندبعل" وأ "انلزنأ ام"ل "ءاهلا"و ةيضيعبت

 يضتقي هنأل "انلزنأ ام"ل "ءاهلا" دوع زجي مل "اوتأ"ب "نم" انقلع اذإو لكلا زجعل ةءارقلاو

 نعملا ذإ ،ممتارابتعاو ءاغلبلا لامعتساو قوذلا ةداهشب ةقبطلا ولعو ةغالبلا يف نآرقلا لثم توبث

 .ةروسب نآرقلا لثم نم اوتيإ اذه ىلع

 هللا مهفرص نكلو برعلا قرط يق هلثم ناك دق ةغالبلاو ةحاصفلاب نآرقلا زاجعإ نإ :ليقو

 ،نآرقلا اهدوجو عم ةروسلاب نايتإلا نع نوكي امنإ "اوتأف" نم قلعت لامتحا ىلع زيجعتلاو ،هنع

 4 رانلا ىلإ مك يصَم نإ اوُعَمَمَت ر هليبس 'نعاوُلضُل اداد هل هلل اولَعَجَو ظةميركلا ةيآلا ٣٠ .نم ءزج ميهاربإ 9

 4 الأ ل 7 هتامس هنع رفكي ى نَمَو ْمُكنلب هلزنأ هللا رمأ كلَدزفةميركلا ةيآلا ه نم ءزج قالطلا -

 مأ ۔؛يَح رانلا يف ىقلي نمفأ انلع نوفخي آ انتايآ يف نوُدحلي َنيذَل نإ , ةمركل ةيآلا - .٤ نم زج تلصف -

 رصب َنوُلَمْعَت امي هنإ متش امم اولَمغا ةَماَيقْلا موي انمآ 1 م

 اوُعذاَو هلثم نم ةَروُسب اوئأق ادْبَع ىلَع الت اًمم بێَر يف متنك نإو 7 ةيآلا - ٢٣ نم ءزج ةرقبلا _ 2

 4 نيقداص ةنك نإ هللا نو م مكءاَدَهش

460 
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 نم لوق ىلع آلإ حصي ال اذهو ،ةروسب هنم اوتأي نأ نع اوزجع مهنكل دوجوم نآرقلا لثم نأكف

 زوجعملاف ةروسل اتعن هلثم نم ناك اذإو ،مهتنكمأ دقو هتلثامم نع مهايإ هللا فرص هزاجعإ لاق

 لثملا تبث ولو كلملا ءافتنال لثملا نم انوك وهو ،©فصولا ءافتنا رابتعاب ةفوصوملا ةروسلا وه هنع
 ءيشلا نم لك ءافتنا عم قداص فوصوملا ءيشلا نع زجعلاو ،هنم ةروسل فصولا تبنل

 "هانلزنأ ام"ل "ءاهلا" تناكو "اوتأ"ب قلع اذإ :تلق نإو .امهدحأ ءافتنا عمو ؤ©فصولاو

 وأ لجرب تيإ " :لوقت امك ثلثملا توبث يضتقي الف ،هنم يتآلا ءافتنا رابتعاب زيجعتلا نكيلف

 :كلوق فالخب اهحانج الو اهلجر دجوي الف دجوت مل ءاقنعلا نأ نيعم ىلع "ءاقنعلا نم حانج
 ال يلقع لامتحا :تلق ءءاقنعلا دوجو لامعتسالا بسحب يضتقي هنأف "لجرب ءاقنعلا نم نتيإ"

 زيجعتلا نوك فالخب هندتعي الف ،ممتالامعتساو ممتارابتعا يف غاسم هل دجوي الو مهفلا ىلإ قبسي

 هلثم نم ناك اذإ هنع زوجعملاو دصقلا طحم دويقلا لب ،ريثك عئاش هنإف ؤفصولا ءافتنا رابتعاب

 َنأ مولعمو ،اندبع لثم نم وأ لزنملا لثم نم امنوك يه ؛ةفصب ةفوصوملا ةروسلا وه ةروسل اتعن
 عم فوصوملا ىلع ةردقلا مدعل عانتمالا نإ نايتإلا عانتما دنع مالكلا له لثم نم مهفي يذلا

 تعنتماو دوجوم ريمألا سوبلمف " ريمألل سوبلم بوثب ينتيإ " :كلوقك هفصوب هدوجو
 " :كلوقك ،هب نايتإلا عانتما مزليف هفصو ءافتنال فوصوملا ىلع ةردقلا مدعل وأ هيلع ةردقلا

 "نم" قيلعت فالخب .فصولا اذم فوصوم بوث ال هنأ ضرغلاو " اعارذ نوعبرأ هيف بوثب ينتيإ

 هللاو ،امهيلك دوجو عم هيلع ةردقلا مدعل نوكي نأ نّيعتيف ،"هانلزنأ ام"ل "ءاهلا" دوعو "اوتأ"_ب

 .ملعأ

 نيوكتلاو .ادوجوم ناك دقو ةلذمو ةناهم اهيف ةلاح ىلإ ةلاح نم ءيشلا لقن وه ريخستلاو

 قلطم هب داري نأب معأ نيوكتلا نوكي نأ لمتحيو ،دوجولا ىلإ مدعلا :نم ءيشلا ىلاعت هللا زاربإ

 .ملعأ هللاو ك ٦ُ"«نيئساَح ةَدَرق اوئوك قل ىلاعت هلوق ريخستلا لاثمو .نكت مل ةلاح ىلإ ليدبتلا

 ّ 7 7 ّ و ه . [ ه .ء . ه و ٠ ه ۔ هه , ۔ . ه ه ,۔ ٥ ؟ ` - . 7 - 463

 لاقو « َنيئساَخ ةَدَرق اونوك مهل انلقف تبسلا يف مكنم اودتعا نيذلا متملع دقلوه ٦٥ ةرقبلا ةروس يق ىلاعت لاق -

 ؟ نيئساَخ ةَدَرق اونوك مهل اتلق هنع اوُهُ اًمَع اوَتَع اًملف ١٦٦١ فارعألا ةروس يف اضيأ ٤ ً ٤ ٤ 3 ح ٠ِ ه , ه ٥ مم - ` ٠
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 ريخستلاو رمألا نيب ةقالعلاو ث٠ثه«ًاديدح وأ ةَراَمح اوئوك لق » ىلاعت هلوقك ةناهإلاو

 ةراقحلاب ارابخإ وأ امهانعمل راهظإ وأ ءاشنإ نوكت ن لمتحي امهيف ةغيصلاو ،لذلا مازلإ ةناهإلاو

 يف رابخإلل امنوكو ،نورقتحم ءالذأ مهنإ :مهيف لاقي ثيحب وه اذه ىلع :ليق هنأكف .ةلذملاو

 مهنم بلطي نأ دارملا سيل ذإ هتقيقح ىلع نيتيآلا يف رمألا سيلو خسملا يف هنم رهظأ ةناهإلا
 ةدرق ممتروريص وهو ةناهإلا يف لعفلا لصحيو ‘كلذ ىلع ممتردق مدعل ةراجح وأ ةدرق موك

 ناك امل نكل ةناهإ ريخستلا يفو ،لعفلا لوصح ال مهب ةالابملا اهيف دارملا نأل ةناهإلا يف لصحي الو

 ةقالعلاو ةيوستلاو .ملعأ هللاو ،ةناهإلا نود ريخستلاب يمس ةناهإلا ال لعفلا لوصح هيف دوصقملا

 لعفلا نيب ةيوستلاو ةحابإلا نأل ؛رمألاو ةحابإلا نيب اذكو ،ةداضملا ةبسن رمألا نيبو امهنيب

 يف ةغيصلا نأ برقألاو ،نذإلا قلطم ةقالعب ةحابإلا ديزتو ،امهدحأ باجيإ داضت امهاتلك كرتلاو

 هنأك ةحابإلا يف بطاحملاو ،ةحابإلا رابخإو ةيوستلا ءاشنإ لمتحيو ةحابإلا نود رابخإ ةيوستلا

 مون هناك ةيوستلا يفو .كرتلا يف جرحلا مدع عم لعفلا يف هل نذإف ،هيلع روظحم لعفلا نأ موت
 ةللاو ،امهنيب يوسو كلذ عفرف ،هيلإ ةبسنلاب حجرأو هل عفنأ كرتلاو لعفلا نم نيفرطلا دحأ نأ
 .ملعأ

 ئرما لوق يمتلا لاثم ؛بلطلا قلطم رمألا نيبو نهنيب ةقالعلاو سامتلالاو ءاعدلاو ييمتلاو

 !ليوطلا نم ] :سيقلا
 ٠٦٥ ريمأب ثلئم حاَبتصإلا اَمَو حُبُصب يلَحْا الأ ليوطلا ليللا اهيأ الأ

 يف هل ةقاط ال لب ،ليللا ةقاط يف ءالجنالا سيل هنآل ،ليللا نم ءالجنالا بلط ضرغلا سيل هنإف
 ك

 بحو نمت "يلجا" :هلوقف 3،هريغ نم الو هللا نم لاحماب فيلكتلا حصي ال هنأ قحلاو ءيش
 ال هنأك ةليللا كلتل هنم ةلاطتساو قشعلا وأ نزحلا ملأ دئادش نم ليللا يف هل ضرع امع صلختلل

 نم ( يلجنا الأ) :هلوق نوكي نأ دعبي الو يجرتلا نود يتمتلا ىلع لمحي اذهلف ،اهئالحجنا ي عمط
 يلجني الف ،رعاشلل عفنلاب لخبلا ىلع يرتجي صاعتم ناسنإ ةلزنمب ليللا لعجب ءارعشلا ةفارظ

 لثمأب كنم حابصإلا سيلو تأطخأ كتإف حبصب لجنا :هل لوقيف هل عفنأ ءالجنالا نأ هداقتعال

  4ءارسإلا .٥
 .٥٧ص .نيزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش و ٤٧٤ ص .يرمتنشلا ملعألل قلا ئرما ناويد حرش _ 465
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 حابصإلا نأ تدقتعا اذإ أطخلا كداقتعال كتداع زواجت الف ارامنو اليل مئاد رجملا نأل لضفأب يأ

 روهظ حابصإلاو ،فاشكنالا ءالجنالاو _ هب تلحنا كلذل سيلو ،كنم يل لضفأ هنآو ،عقي هيف
 ةرورضلا نأل ةرورضلل تعجر ههبشو مزجلل فذحت لا ةملكلا مال يلجنا (ءاي)و_حابصلا ءوض

 هدعب .لثمأب قلعتم خكنم٬و ،بتكت مل عابشإلاب (ال)ب تناك ولو ،هلصأ ىلإ ءيشلا ةرت دق
 نم لاح فوذحم ةقلعتم لعجت نأ نم ىلوأ اذهو ،ةرورضلل ليضفتلا مسا ىلع يليضفتلا نم مدق

 .ةيليضفت اهلثم ردقيف ‘كنم تباثلا حابصإلا امو وأ كنم اتباث حابصإلا امو :يأ هتعن وأ إدتبمل

 .كنم لضفأ كنم اتباث وأ تباثلا حابصإلا امو :يأ

 ىمسيو_ سامتلالا لاثمو " رفغا بر " عوضخلا ليبس ىلع بلطلا وهو ءاعدلا لاثمو

 " :ةبترلا يف اهيواسي نمل كلوق هنم ءاعدا وأ ملكتملا نم اقيقحت كيواسي نمل بلط وهو _لاؤسلا

 عوضخلاو عّرضتلا هيف ءاعدلا طانمو ،نيدألا نم ولو ءالعتسالا وه بلطلا يف رمألا طانمف " مق

 سامتلالا طانم ضعبلاف هتقيقح ىلع روصتي داكي الو .هدبع عم ديسلاك ،ىلعألا نم ولو
 عرضت هعم نوكي سامتلالا نأ ث" دعسلا ركذو .ءالعتسالاو عّرضتلا يفن عم هيف يواستلا

 نيدألل ىلعألا نم بلطلا ردص اذإ :ضعبلا لوق ىلعو ،ءاعدلا يف امهدحأ ىلإ ناغلبي ال عُضَحَئو

 هللاو ،ديعب وهو اسامتلا الو ءاعد الو ارمأ مسي مل عضخت الو ءالعتسا ريغ نم هدبع عم ديسلاك

 .ملعأ

 لوأ يف هب رومأملا ليجعت بوجو احالطصا وهو روفلا رمألا قحو ثأ"يكاكسلا لاق

 يتأ نإ هنأب الئاق ال ذإ ، هبوجو ال هريخأت زاوج احالطصا وهو يخارتلا هدضو ناكمإلا تاقوأ
 كلذو ،هسامتلاو هئاعدو يهنلاو سامتلالاو ءاعدلا يف كلذكو ،زجي مل ناكمإلا تاقوأ لوأ يق هب

 دنع روفلا اقلطم بلطلا نم رهاظلا نأو ليلد هفرصي مل ام هيلع مالكلا لمحيف روفلا ردابتملا نأ

 ماهفتسالا باوج دارملا نإف ،قافتاب روفلا ءادنلاو ماهفتسا قحو ،ءادنلاو ماهفتسالاك فاصنالا

 ءيشب رمألا دنع مهفلا ردابت روفلل رمألا نأ ىلع اضيأ لديو ،ءادنلا بقع يدون نم لابقإو هبقع

 .نيرمألا نيب عمجلا نود ينياثلاب لوألا رمألا ملكتملا رييغت ىلإ هدض لعف لبقو هدضب رمألا دعب
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 عمجلا نكمي تح نيرمألا دحأ يف يخارتلا زاوج دارأ ملكتملا نأ ردابتي نأ ريغ نم يخارتلا ةدارإو

 دحأف ،عمحلا نكمأ يخارتلا زاج تيم هنأل نابراقتم يحخارتلاو عمجلا نأ ملعي اذميو ،امهنيب

 مق " :هدبعل لاق اذإ ىلوملاف روفلا ىلع هنوك لوألا رييغت مزليو يخارتلا ىلع امهالك وأ نيرمألا

 رمألا ىلإ مايقلاب رمألا ريغ هنأ ىلإ مهفلا ردابتي " ءاسملا ىلإ عجطضا " :مايقلا لبق هل لاق مث "

 يكاكسلا ىلع ضرتعاو ،امهدحأ يخارت عم عاجطضالاو مايقلا نيب عمجلا دري مل و عاجطضالاب

 ناك اذإف ،هب رهظ روفلا نإف " ءاسملا ح " :هلوقك ،هترهظأ نئارقل وه امنإ كلذ روهظ نأب

 ىلع رمألا ليقو .ملعأ هللاو ،روفلا رمألا قح نأ اليلد روهظلا نكي مل ةنيرقل روفلا روهظ
 .ملعأ هللاو ،يخارتلا

 يهنلا باب
 ؛يواستلاب امإو ،اعّرضت امإو ،ايئاعدا وأ اققحم ءالعتسا لعفلا نع (الاب فكلا بلط وهو

 دقو .تملع امك ًآلإ هل ةغيص الو ولعلا ققحت عم يمن :ليقو ،رمألا يف رم ام ةح ىلع سامتلاف
 مزاحلا امنإو ،يهنلا اهانعمو عوفرم اهدعب عراضملا نأ قرفلاو ،(ةيفانلا ال) هيف ازاجب لمعتست

 اذإ عراضملا مزجت ( ةيفانلا ال ) نإ :هنباو كلام نبا لاقو ،ايف تنّمضت ولو ةيفانلا ال ةيهانلا (ال)

 ال وأ برهي ال دبعلا قثوأ "و " تلفني ال سرفلا طبرا " برعلا نم عمس ذإ ،(يكر اهلبق حلص

 ئلع كل نكت ال كتئج " كلذ لثمو ،همزجتو كلذ برعلا عفرت اهحتف وأ رفي ءار رسكب " ًرفي

 ىلع كلذ يف مزحلا :نايح وبأ لاقو ،نييرصبلا رئاسو هيوبيسو ليلخلا كلذ يف فلاخو " ةجح

 كلذ يف ةيهان ( ال) " :هريغ لاقو ‘كلذ وحنو "تلفني طبرأ ال نم وأ :يأ ١طبرأ مل نإ» ليوأت
 ماودلاو "اذك نع نآلا هتنا ٠ :ئعممب روفلا يهنلا يف لصألاو ،زاحب سرفلاو ةجحلا يمو " بئاغلل

 .ماودلا يف يكاكسلا عزانو ،ةنيرقل الإ يهنم ادبأ وهف يهنلا اذه ةياغ ال :يأ

 بهذم كلذو ،بايإلا يف رمألا اذكو ىةنيرقلا نع درجتلا دنع ميرحتلا يف ةقيقح يهنلاو

 رمألاو {ةهاركلاو ميرحتلل ماعلا فكلا بلط يف ةقيقح :ليقو .حيحصلا وهو امهيف روهمجلا
 مدع كرتلاو ،(ال)ب كرتلا بلط يهنلا :ليقو ‘بدنلاو باجيإلل ماعلا لعفلا بلط يف ةقيقح

 ىلع ءانب لمعلا مدعب فلكي هنأ ىلع ءانب اذهو ،دارم ريغ دصقلا نم كرتلا هب رعشي امو ،لعفلا
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 دقت يعدتسي الو ققحتم مدعلا نأل ،يهنلا دضب ستلتلا ىلع ةردقلا ببسب هيلع ةردقلا نأ

 , يهنلا ىضتقم لعفي الف ،هنع فوفكملاب روعشلا مدقت ىعدتسي هنإف فكلا فالخب روعشلا
 معن .همثإ همزليف هنع الخاد هنع يهنملا لعفي ال نم يهنلا لثتمي الف ‘هكرتف هنع يهنملا رعشتسا نم

 لعفلا مدع هب فّكملا نأ ىلعو ،لعفلا مدع هيف يفكيف مثإلا ءافتنا امأو باونلل طرش لانتمالا

 ةمزلتسملا ةينلا نم باوثلا يف ةبال نكلو ،يهنلا ىضتقمب ايتاذ هنع يهنملا لعفي مل نم نوكي
 ءايبنألاك هل ةيعاد ال نمب لطبي ةضلاب اهلغشب لصحي سفنلا يعاود فك :مهلوق ن مش روعشلل

 وه كلذو ‘دضلاب سبلتلا ببسب اهاضتقمب لمعلا مدع يعاودلا فك لصاح امنإو ةكئالملاو

 طقاس مثإلاو ،اقلطم ةضلاب ستلتلا ببسب يهنلا يف ةردقلا نأ ىلإ رمألا داع دقف ،رخآلا لوقلا

 امهو ،نيلوقلا الك ىلع ةب ةينلا نم هيف دبال باوثلاو روعش الب ولو ،هنع يهنملا لعفلاب سلتلا مدعب

 فكلا وه لعف كرتلا :"“حارفألا سورع يفو .ةرمث فالخلا نم رهظت ال :ليق تح كنابراقتم
 لوألا ىلع يغبنيو ،لّوألا نود يناثلا لوقلا ىلع لفاغلل كرتلاب لاثتمالا لصحيو ،نييلوصألا دنع

 ةفلاخملا ىلع لصحي ال مثإلاو ، فلاخم وه وأ مثإ الو ةطساو لب يهنلل افلاخم لفاغلا نوكي ال نأ

 كدبعل كلوقك 3 ديدهتلاك زاجم كرتلا بلط وأ فكلا بلط ريغ يف هلامعتساو ، طرشب لب اقلطم
 "يرمأ لثتمت ال" : كرمأ لثتمي ال يذلا

 يهنلا نيب ةقالعلاو ،امهيف زاجب يهف ،ءالعتسا الب بلطلا امهيفف سامتلالاو ءاعدلا امأو

 طرشلا بوجو ءاشنإ نع ببسم رابخإ باوخلا يف موزحلاو ©بلطلا قلطم سامتلالاو ءاعدلاو
 " وحن همزال وأ ،هقفنأ يل نكي نإ :يأ " هقفنأ الام يل تيل " :وحن ءاشنإلا نومضم نم ردقم

 فارعتسا كتيب نيأ كلوق نأل هينفرعت نأ تردق امنإو ،كرزأ هينفّرَعُت نإ :يأ ! كرزأ كتيب نيأ

 تلصح ةفرعملا ببسلا نأل فيفختلاو لعافلل ءانبلاب فرعأ نأ ردقي :ليقو بطاخملا نم

 ،كمركأ ييمركت نإ " كمركأ ييمركتأ "يف ردقيو .فيرعت الب وأ ،هريغ وأ بطاخملا فيرعتب

 مل نإو ،هباوج يف موزجلا ءاشنإلا فذحلا نئارقو ،اهتبسانمل انه امتركذ نكل زاجيإلا نم ةلأسملاو
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 ٠`"«مهرهطتلىلاعت هلوقك ،قيلي ام بسحب تعنلا وأ لاحلا وأ فانئتسالا ىلع عفر اببسم نكي

 باب نم كلذ سيلف ةلمجلاب وأ هتادأب وأ ءاشنإلاب مزجلا لاق نمو . "هينر ىلاعت هلوقو

 اردان هتاذل ملكتملل ادوصقم ئشنأ ام نوك ءاشنإلا ىلع لماحلا نأ طرشلا ريدقت هجوو ؛زاجيإلا

 ىنعم مزال اذهو اشنلا لوصح ىلع هتاذ ريغ فقوتل ابلاغ اذه ناك امنإو ،ابلاغ هتاذ ريغل وأ

 أشنملا نوك بطاخملا رظ ىلع بلغ إ ىلع هفقوت حلصي ام هدعب تركذ اذإ كنإف طرشلا

 طرشلا نعم ناك بطاخملا نظ ىلع بلغو تركذ اذإف ‘هسفنل ال هدعب روكذملا كلذل ادوصقم

 نغم طرشلا يئاشنإلا مالكلا نمضت :ليقو طرشلا ريدقت بسانف ارهاظ ءيشلا كلذ ركذ عم

 يف اديز برضا" "كتيب نيأ" :كلوق يف مزج الو ،مزاج ريدقت يضتقي مزجلا نأ هدريو هريدقت نع

 يف هبرضا ليوأت ىلع آلإ تيبلا ةفرعم ىلع قوسلا يف ديز برض فقوت مدعل ريدقت الو "قوسلا
 ءاشنإلا باوج يف مزحلا ريغ يف ليلدل طرشلا فذعيو ،همامأ هبرضا وأ ،هنم هذخآ توصب قوسلا

 نإ :يأ "ا "ةلولا وه هللاف »» ىلاعت هلوق وحن ‘هليلد ءاشنإلاو هباوج يف مزحلا يف فذح امك

 ىلوملا هنأ دقتعيو .قحب ىلوتي نأ بجي يذلا وه هللا نأل !ايلو هللا اوذختيلف قحب ايلو اودارأ

 َوُه) هلوق ىف دارفإ رصحلاو ى ءايلوأ هنود نم اوذَحَئا أل ىلاعت هلوق عم (ءافلا) ليلدلاو ،ديسلاو

 بلقلا يف امك دارفإلا يف لمعتسي ٠ هنود ٠ ظفلو ث ايلو هريغو ايلو هللا نوذختي اوناكو ( يلولا

 لإ إ ْمُهُدْعَت اَم » .هريغو هللا لب هللا اوكرتو هللا ريغ اوذختي مل مهنأل بلق رصق ليق امك سيلو

 نأ قيلي ال :يأ ،خيبوتو راكنإ " اوذختا مأ " ىلاعت هلوق ناك ان '""هىقْلز هللا ىلإ اوبرق

 ىلع ةلعلا عرفت طرش ريدقت الب (ءافلا)ب يلولا وه هللا ،هيلع عرفتيف ايلو هللا نود نم اوذختي

 ىلع ليلد الف بلطلا ةغيصب ناك ولو يونعملا رابخإلا ىلع رابخالا فطعل (ءافلا)ف ،لولعملا
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 نكس لئاَوَلَص نإ إ ْمهََع لَصَو اهب مهيك رثو مُهْرَهَطت ةقدص ْمهلاَوْمأ نم ذُخا ةمركلا ةيآلا ١٠٣- نم ءزج ةبوتلا =

 « ميلع عيمس هللاو مهل
 5 } 7 بَر هلعجاو بوقع ر لآ نم ثرو يثرت ز » ةميركلا ةيآلا- ٦ نم ءزج ميرم _0

 زح ىّلَع َوُهَو ىتوملا ىحي َوُهَو يلولا َوُه هللا ءايلوأ هنود نم اوذَحَئا مأ ةميركلا ةيآلا - ٩ نم ءزج ىروشلا -

 4ً ريدق يش

 ىلإ اوبرق الإ م إ ْمُهُدْعَن ام ءالأ هنوُد نم اوُذَحَما نيذلاو صلاخلا يلا هلل انأ ةميركلا ةيآلا - ٣ نم ءزج رمزلا 2

 « ًرانَك بذاك ر وه نَم يدهي ان ةللا نإ َنوُفلَحَ هيف ْمُه ام يف ْمُهَني كحي هللا نإ ىَقْلز هللا
 ٣٢٤



 كلذ مكح همكح ءيشلا نعم هيف ظفل لك سيل ذإ رظن هيفو ،هنودب مالكلا ةّحصب هريدقت

 مكحب ةيبلسلا ةيربخلا ةلمجلا نيعمب امنوكل ،يخيبوتلا ماهفتسالا ةلمج ىلع مكحلا مزلي سيلف ءيشلا
 دجو انهو ،هنم ىوقأ دجوي مل ثيح اذمب مكحي امنإو ،رابخإلا اهيلع فطعيف ةيرابخإلا ةلمجلا

 ناك ولو طرشلا فذحو ،حوجرم وهو ةيربخلاب ةلّوؤُم ةيلعف ىلع ةيمسا فطع فطعلا نإف

 مكحي مل امتو :ليق ،ةدحاو ةهج نم لصألا فالخ هيفو مهفلا ىلإ ردابتم هنكل لصألا فالخ

 هنإف (ءافلا )ب " كوخأ وهف اديز برضت ال " كلوق هانعم يف وه ام مكحب ءيشلا ىلع هيف

 عم (لاحلا واورب حصي لب ،(ءافلا رب " كوخأ وهف اديز برضتأ " حصي الو حيحص
 ێعممب اسيل امممأب ثحييو ةيهان تناك نإ اذكو ،راكنإ (ةيفانلا ال )و ،راكنإ هيف ماهفتسالا

 مزلي :لاقي ال هنإ مث ،هبرض نع يمن "برضت ال٬و ،هبرض يغبني نأل راكنإ "برضتأ۔ نإف ،دحاو
 (ءافلا)و ،هبجوي الو هل همكح غيسي هانعم يف هنوك لب ،هانعم يف ام مكح ءيشلا مكح نوكي نأ

 [ ليوطلا نم ] :مامت وبأ لاق دقف :تلق نإو ،ليلعتلل

 ٢' يبدؤُم يرهدف ييدأت تْمتسا مأ يدشزرُم يلقَع يداتشرِإ تلواحأ

 وهف اديز برضتأ " زاوج سفن تبث دق :تلق " كوخأ وهف اديز برضتأ " :تلق ملف

 " اديز برضتأ " نيعم ليلعتلا يف ربتعا نأب يغبني امث برضلا نوكي نأ ءافتنا ليلعتب " كوخأ

 ءهيلع ظفللا يصاعتل هنسح تبثي مل يذلا امنإو " كوخأ هنكل اديز كبرض حصي ال " :ليق هنأكو

 يلقع نأل .يايإ كداشرإ ىلإ ةجاح ال :يأ ،فوذحمل هليلعت لعلف تيبلا امأو ؛نعم حص ولو

 .ملعأ هللاو ،يبةؤم يرهد نأل يايإ كبيدأت ىلإ ةجاح الو يدشرم

 ءادنلا باب

 وأ ةروكذم وعدأ بانم ةبئان امتاوخأ ىدحإب وأ (اي )رب بطاخملا لابقإ ملكتملا بلط وه

 هتازاحجبو ةغللاو وحنلا ةفيظو ءادنلا ةقيقح نايبو زاجب لابقإلا بلط ريغ يف اهلامعتساو ،ةفوذحم

 .يناعملا ةفيظو هتازاجب نم زاجب وأ ةقيقحلا رايتخا تاكنو ،نايبلا ةفيظو
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 ىلع هئح ىلإ ادصق " مولظم اي ":ملظتي لبقأ نمل كلوقك ،ءارغإلا يف هلامعتسا هزاحب نمو

 هاوكش ىلع ىوكشلا ةدايز لب هلابقإ دصقت مل هل دحأ ملظ نم :ىوكشلا يأ ملظتلا ةدايز

 ريغ ءارغإل نعم ال ذإ ،لابقإلل موزلم ءارغإلا نأ هيف ءادنلا لمعتسملا ءارغإلاو ءادنلا نيب ةقالعلاو

 ءادنلل اهلصأ صاصتخالا ةروص نأ ييعأ صاصتخالا يف وأ عمسي ال ثيحب نوكي نأب لبقملا

 اهيأ اذك لعفأ انأ " :وحن ادنك وه لب ءادن صاصتخالا نأ نيعأ الو صاصتخالا تلمعتساف

 هتفرعمو ءهب ملكتلا عامس بسحب نيعت ولو هريغو لجرلل حلصي "انأ" ظفل ناك ان هنإف " لجرلا

 نوكي نأ حلصل " لجرلا اهيأ اذك لعفت تنأ " :تلق ولو " لجرلا اهيأ " :هلوقب هسفن صخ

 " لذب نم ىخسأ برعلا نحن " :كلوقو " لجرلا اهيأ " :كلوقب كسفن ترصحف ،الفط هلئاق

 .برعلا صخ هنأ الول كلذ وحن وأ ةبراغملا وأ ةقراشملا وأ مجعلا هب داري نأل حلاص هيف "نحن ظفل

 ولو ،كيلع هلابقإ بلطب ىدانملا صيصخت ماقم يف لمعتسي نأ صيصختلا مسا يف لصألاو

 ادرجم صيصختلا قلطمل هلقنب لعج مش ةغلابم هسفن نم ىدانم ديرجت دصق دنع ملكتملا وه ناك

 يف ءاخسلاو ،لعفلا نم هيلإ بسن امب هلاثمأ نيب نم هلولدم صيصخت ىلإ لقنو ،لابقإلا بلط نع

 رابخإ صيصختلاف ؛دييقتلاو قالطإلا صاصتخالاو ءادنلا نيب ةقالعلاف ،‘كلذ وحنو نيلانملا

 رمألاو 3" ديزب نسحأ " وحن رمألا ةروصب ربخلا لمعتسا امك اعسوت ءادنلا ةروصب لمعتسم

 . ةيآلا يف هجوألا دحأ يف ‘"ث«شضزُي تالا اواو اَو» [ ىلاعت هلوق ] :وحن ربخلا ةروصب

 ريمض هيلع َلدام لب ©بطاخملا اهعباتو لوألا لانملا يف (اهيأ)ب دارملا سيل هنأ ىفخي الو

 ركنملا ىدانملاك مضلا ىلع ءانب نم هنع لوقنملا مكح اهيف مزتلا ءادنلا نم لقن املو ملكتملا

 يف هلاح ةياكحل (مضلا)و \برعم وأ لصألا يف ىدانم هنل ©بصن لحملاو ،قاب ءانبلاف \دوصقلملا

 :يأ ،لاح ةلمحلاو ڵ©فوذحم صخأل لوعفم وه لاح لك ىلعو ردقم (بصنلا)و ءادنلا

 ةَعاَضَرلا متب نأ ةاَرأ نَمل نيلماك نْيلوَح هدالوأ َشضر تاَدلاَوْلاو » ةميركلا ةيآلا + نم زح ةرقبلا 4

 هدلو هل أ ةولوَم الو اهدلوب 7 اس ال اَهَعلسو لإ سفن فلكت ًال فرورغَملاب نهتوسكَو ًرُهَقزر ل دولوملا ىّلَعَو

 مُكةالؤأاوضرغتتست نأ مئدَرأ نإو اَمهْيَلع ات ًالق رؤاتشتو اًمُهْنم ضار نع ًالاصف ادارأ نإف كلذ لثم ثراولا ىلَعَو

 4 ريصب نوُمَلُعَت امي ةللا نأ اوُمَلغاَو هللا اوقَاَو فورتَمْلاب هُشَنال ام هسل إ هَكْئلَع حاَتُج الو
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 برعلا صخأ ةلمجف ،كىخسأ برعلا نحن يف امك ؛ةضرتعم وأ لاجرلا نيب نم اصصختم

 .ربخ وأ إ!دتبم صاصتخا يف يأ :يفاريسلا لاقو .ةضرتعم

 ةمياشم ةقالعلاو " انل هلل اي "و " يل هلل اي " :وحن ةثاغتسالا يف هلامعتسا ءادنلا زاحب نمو

 نأب ءَصخألا ي معل ام لمعتسا اذإ صوصخلاو مومعلل ةقالعلا وأ هجوتلا قلطم يت ءادنلا
 :لقف تئش نإو ،ةثاغإلا صوصخب لابقإلا بلط يف ءادنلا وه يذلا لابقإلا بلط قلطم لمعتسا

 هتوالح وأ هترثك ةدهاشم دنع " ءاملل اي " وحن “©بجعتلا يف هلامعتساو دييقتلاو قالطإلا

 وهف ،مامتهالل ىدانملاك باطخلاب هيلع لابقإلا يغبني هنأ يف ىدانملا هنم بًّجعتملا ةمباشم ةقالعلاو

 { اياطملاو لزانملاو لالطألا ءادن يف امك نّرحتلاو رّتسحتلا ىف هلامعتساو .هنأشب بلقلا ءالتما

 وأ "همقس اي"و "هضرم اي" وحن عّجوتلا يف وأ . لبقيف هيلإ قاتشم لقاعب يئاعالا هبشلا ةقالعلاو

 . ملعأ هللاو ،ةبدنلا يف

 ربخلا ةغيصب ءاشنإلا باب
 هللا يقفو " :وحن كعقاو هنأك هنأ ىلع ةلالدلل يضاملا ظفلب لؤافتلل نوكي كلذو ،زاحب وه

 الؤافت يضاملاب ءيجف ،ءاعدلل وهو رمألا لعف ةغيصب "ىوقتلل هللا اي ينقفو" لصألاو " ىوقتلل

 نأل "بولطملا عوقو يف صرحلا راهظإل وأ .ضام هنع ربعف ،عقو هنأك تيح قيفوتلا عوقوب
 يضاملا نامزلا نم الصاح هيلإ ليختي امبرف ،هايإ هروصت رثكي ءيش يف هتبغر تمظع اذإ بلاطلا

 .هءاقل بحت كنأب كبطاخم ىلإ لسوتت "كءاقل هللا يقزر" وحن ،هملكت تقو ىلإ ارمتسم
 .صرحلا راهظإ نم ناك لؤافتلا لاثم يف هراهظإ ديرأ اذإو ،راهظإ ال صرح لؤافتلا يفو

 اعم امهيف هلامعتسا زوجيو «صرحلا راهظإ لمتحيو لؤافتلا لمتحي غيلبلا نم يضاملا ةغيصب ءاعدلاو

 ريغ امأو . "هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هنع يضرو هللا همحر" :كلوقك ،اضيأ ةرم

 اغيلب نوكيف غيلبلا هربتعي ام امبرو ،غيلبلا هربتعي امت امهريغو نيرابتعالا نيذه نع لهاد وهف غيلبلا

 دق ذإ غيلب مالك لك ىلع امي ردتقي ةكلم هل نكت مل ولو ءاغلبلا هرابتعا يف قفاوو كهربتعا اميف
 .داهتجالاك ةغالبلا يزحت ىلع ءانب باب نود باب يق غلبي

٣٢٣٧



 اضيأ درت تناك ولو اهنأل رمألا ةروص نع زارتحالل اضيأ ربخلا ةغيصب ءاشنإلا نوكيو

 يلإ ىلوملا رظني "ىلوملل دبعلا لوقك ،ءالعتسالا اهنم ردابتملاو لصألا نكل ،سامتلاللو ءاعدلل

 نع زارتحالل وأ بدألل ةاعارم رمألا لعفب " ةعاس لإ يالوم اي رظنا " :لوقي نأ لدب " ةعاس

 ون «ربخلا ةغيصب بدألا بلاطلا يعاريف ءالعتسالا اهنم ردابتملاو لصألا نأل يهنلا ةروص

 نوكيف ،رمألا نع لودع هنأ لمتحي نكل قطنت ال لدب تممهف لنه "رظني تح يخيش فكي

 بدألا دصق بلاطلل زوجيف ةتكنلا هذه ةاعارم هيف زوجي ءاعدلا يف كلذكو ."تكسا" نع الدب

 نمم بطاخملا ناك اذإ بولطملا ىلع بطاخملا لمحل وأ ،رمألا ةغيص لدب يضاملاب يتأيف ،هبلط يف

 نأل " ادغ نتيإ " :كلوق لدب " ادغ نيتأت " :هل لوقي نأ لثم ©بذكلا ىلإ بلاطلا ةبسن هركي

 نوكي نأ بحي ال وهو ،عقاولل قباطم ريغ كربخ ناك تأي مل ولف ،هنايتإب كنم رابخإ يتأت ظفل

 . .ملعأ هللاو كقباطيل نايتإلا ىلع كلذل هبح مدع هلمحب قباطم ريغ كربخ

 لصفلا باب
 ةلمحلا لصفلا نم سيلف ؛ىرخألا ىلع ةدحاو فطع الب نيتلقتسم نيتلمجب نايتإلا وه

 ةلمجو لاحلا ةلمجو ،تعنلا ةلمجو ،ةلصلا ةلمج الو ةلمحلا داحتال " ديز ماق " وحن ةدحاولا

 ءىلمج ربخك درفم ىلإ ةربتعملا ةلمحلا الو ،لالقتسالا مدعل ربخلا ةلمجو ،باوخجلا ةلمجو طرشلا
 ةلمحلا ىلإ ال اهلبق درفم ىلإ اهرابتعا نأل داحتالا ةقيقح نم اهنإف ،درفم رخآ هدعب يلمج تعن وأ

 بارعإلا نم لحم ىلوألل ناكو ىرخأ دعب ةلمج تتأ اذإف ،ةفوطعملا ةلمجلا الو ،اهلبق اهلك

 لماع هيضتقي يذلا نيعملا يف ىلوألل ةيناثلا كيرشت دصقي مل و تعنلاو لاحلاو ربخلا ةلمجك

 عملا يي كيرشتلا فطعلا نم مزلي الئل ةفوطعم ريغ امب ىتؤي يعأ ،ةيناثلا تلصف بارعإلا

 ةللاو " :ليق ولف ‘'٨«ممهب ئزهتسي هللا " نوئزهتتسُم نحت اَمَنإ ْمُكَعَم انإ اولاق » ىلاعت هلوقك

 نألو ى عباتو هل نيبم " نوئزهتتسُم نحن امنإ " نأل 3 " مكعم انإ" ىلع فطعلاب "ممب ئزهتسي
 مهب ئزهتسي هللا» هلوق نم هبرقل "نوئزهَتسُم نْخَت اَمَنِإ" ىلع وأ لصألا وه ع وبتملا ىلع فطعلا ٥ و ه م ۔ 4٨ - 4 . , م و م ه ۔ 2

 م

 ىب اولح اَدإَو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اَدإَول ناتميركلا ناتيآلا ١ه ةيآلا نم ءزجو ١٤ ةيآلا نم ءزج ةرقبلا 5
 2 ه۔ه۔ه ., ۔ ه م 2 ه ۔۔ ه 2 هه ۔ هثب . 2 هه ه هده م ,۔ج ه ل۔۔ ح , 2 . 7
 «نوُمَمْغِي مهنايغط يف مهدميو مهب ئزهتسي هللا“ن وئ زهتسم نحت امنإ مكعم ان ! اولاق مهن :يطاَيَش
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 دصق ولو ۔اولاق ام ةلمج نم هنأ عماسلا مهوتل ءازهتسالا ظفل ىلع نيتلمتشم اعم اممئوكو .

 نوئزهمنسُم نحن اَمَئِإ ) ةلمجو ،مهوقم نم سيلو طرشلاو ءازحلاو .طرشلا ةادأ ةلمج ىلع فطعلا

 دمحم نوعمتجت مكنأ عم انعم مكنإ" :نولوقت فيك :يأ ،لاؤسل باوج نايبلل ةفنأتسم (

 ىضتقم وهو رفكلل ميظعت مالسإلاب ءازهتسالا نأل لامتشا لدب وأ "مهنيد نومظعتو هباحصأو

 وهو ، رفكلا ىلع تابثلا يضتقي هل يفن مالسإلاب ءازهتسالا نأ ىلإ ارظن اديكأت وأ ، "مكعم انإ"
 فطاعب ىلوألاب ةيناثلا طبر دصقي مل و بارعإلا نم لحم ىلوألل نكي مل نإو " مكعم انإ " نيعم

 فطعلاب مزلي الئل اضيأ لصفلاف ،ةيناثلل هءاطعإ دصقي مل مكح ىلوألل ناكو ث (واولا) ريغ

 يف هكراشي ًلئل " اولاق " ىلع " مهب ئزهتسي هللا" فطعي مل هنإف ،ةيآلاك مكحلا يف كيرشنتلا

 هللا ءازهتساو & باوخحلا يف ديق طرشلاو ، باوج باوخحلا ىلع فوطعملا نأل ،( اذإزرب دييقتلا

 .دّيقم ديقملا ىلع فوطعملاو ،مهئازهتسا ىلع ممياقع نيعم هنأل مهولخ تقوب ديقم ريغ مهب
 .مدق فرظ (اذإ) نأ نم دعسلا هرّرقو نابصلا هاكح امع كينغي سيفن هتلوهس عم ريرقتلا اذهو

 سيل انلق ول هنأو ،طرش ريغ افرظ لصألا يف هنوك ىلإ ارظن ءاطرش ناك ولو رصحلا هميدقتب دافأو
 نأل كلذ "ةيفرظلا هل تثدحو طرش لصألا يف :تلق امنإو ،هميدقت اضيأ رصحلا دافأ افرظ هلصأ

 اًمأو .فيعض هلصأ رابتعا ،ءاعداو ميدقتلا ةبجاو (اذإ)و رصحلا هميدقت ديفي ال ميدقتلا بجاو

 يف يتأي طرشلاب ديقلاو نكي مل وأ رصحلا ناك فرظ ريغ وأ افرظ طرشلا ةادأب لصاحف دييقتلا

 همايقل اديق ءيجملا ناك " كب تمقو كتمركأ تئج اذإ " :تلق ولف ،هب ديق ام ىلع فوطعملا

 يف ماركإلا رصحف " اديز تمركأو ترس ةعمجلا موي " رصحلا يف هلثمو .هماركإل اديق ناك امك

 مل و ناك وأ بارعإلا نم لحم ىلوألل نكي مل نإو ، هيلع هفطعل ريسلا هيف رصح امك ةعمجلا موي

 دصقي مل مكح ناك وأ اهموهفم ىلع دئاز مكح ىلوألل نكي مل و ، ىلوألاب ةيناثلا طبر دصقي

 © دوصقملا فالخ ماهيإ لصفلا يف نوكي نأ نودب عاطقنالا لامك امهنيب ناكو 7 ةيناثلا هءاطعإ

 لصفلا ماهيإ نودب لاصتإلا لامك هبش وأ عاطقنالا لامك هبش وأ لاصتإلا لامك امهنيب ناك وأ

 اظفل ارابخإ نيتلمحلا ىدحإ نوكت ناأبف عاطقنالا لامك اًمأف .اضيأ لصفلاف { دوصقملا فالح

 اتناك ولو نعم ءاشنإ ىرخألاو عمو اربخ امهادحإ وأ عمو اظفل ءاشنإ ىرخألاو ،نعمو

 ال امم اذهف " يلصت مق " وحن لوألاف ؛عماج امهنيب نوكي ال نألو ،اظفل نيتيئاشنإ وأ نيتيربخ
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 هل أنهتل اديز هللا محر " وحنو " مق يلصت " وحنو ،عاطقنالا لامك يف بارعإلا نم هل لح

 ] طيسبلا نم ] : [ لطخألا لوق يأ ] هلوقو " هللا همحر ةداعسلا ديزل انهتل " وحنو " ةداعسلا

 '` رادقمب يرجي ئرما فتح رك اهلوارن اوس مهدئاَر لاق

 3ئعم وأ اظفل ءاشنإ ؤاوسراف بارعإلا لحم دوجو عم عاطقنالا لامك نم اذهو
 ،مالكلا اذه دارملا نأل درفم تايكحملا لمجلا نأ قيقحتلا :تلق ،نعمو اظفل رابخإ ٠لوازن-و

 يكحلا نأ زوجيو ،ظفللا هب دارم درفم "رادقم" ىلإ " اوسرا" :هلوقف لصألا يف لمج وه امنإو

 © ادرفم اظفل اهلبق امو يه تراص مث ، "اهلوازن "وأ "اوسرأ"ل اليلعت لصألا يف نوكي لوألا يف

 ليق ام ىلعو ،قلطم لوعفم : ليقو ، روهشملا وهو قيقحتلا ىلع هب لوعفم لوألا يف يكح امو

 ىلع بصن امهنم لكلف 3" اهلوازن" ىرخألاو "اوسرأ" امهادحإ نأل ناتربتعم ناتلمج كلذ نإ :
 نم نيتلمحلا لاح ليثمتلا يف ربتعا نإو ، اديفم ناك اذإ الع لوقملا ءزحل نأ ىلع ءانب ةدح

 "اهلوازن" : تلق نإو ، ةدحاول لحم ال ناتققحم ناتلمج امهف © رعاشلا امهيكحي نأ لبق "دئارلا"

 لامك هبشل لب عاطقنالا لامكل لصفلا سيلف & ردقم لاؤسل باوج وهف هلبق امل ليلعت امإ

 اذإ اهلاوز نيردقم نآلا اوتبثا : يأ { ةردقم وأ ةلوازملا لاح اوتبثا يأ ةنراقم لاح امإو ، لاصتالا

 © هب ةديفملا ةلمحلا ىلع فطعت ال لاحلا نأل لب ، عاطقنالا لامكل لصفلا سيل كلذكف & تناك

 نوكو عاطقنالا لامك نيب الو ، لاصتالا لامك هبشو عاطقنالا لامك نيب محازت ال : تلق

 باوج يف "اهلوازن" مزجي مل و نيرمألل لصفلا زوجيف ، هب ةديفملا ةلمحلا ىلع فطعت ال لاحلا

 "اوسرأ"و اهيلع لوزنلل لو ءاملا بلطل موقلا مدقتم "دئارلا"و ،قيلعتلا دصقي مل هنأل رمألا
 مكباودو مكسفنأ اوتبثأ : 8 يدعتملا ىسرأ رمأو تبث : يأ ، اسر نعمي ىسرملا ،اوتبثا ىعم

 لاح لك ىلع (عطق ةزمه)ف تيبلا ي "اوسرأ" (ةزمه) امأو _ هئاب رسكو اوتبثأ ةزمه عطقب
 ءاملا يف ىقلت يلا ةديدحلا :يهو ءةاسرملاب اهتسبح اذإ ةنيفسلا تيسر نم كلذو ، ةحوتفم

 & ةنيفسلا هيف تسر يذلا عضوملاف حتفلاب امأو ، (ميملا) رسكب يهو & فقتف ةنيفسلاب ةلصتم
 عوجك ةددعتم توملا بابسأ اضيأو ،رخآلا توم ريغ دحأ لك تومو ، توملا "فتحلا"و

  _6حاتفملا رظني ١٠ - حاضيإلاو ١٥٤ - حورشلاو ٢ : ٢٢
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 لك : كلوق نم بلق كلذ نأ ىلإ ةجاح الف ددعتم ىلإ لك" تفيضأ دقف حمرو فيسو دربو

 .كلهي مادقإلا الو يجني نبحلا سيل هنأ :عملاو { رادقمب يرجي فثح ئرما

 الف ورمع مونو ديز لوط نيب ةبسانم ال ذإ " مئان ورمعو ليوط ديز " عماخلا مدع لاثمو
 نم رمأل حلصي ال ليوط اديز نأ داري نأ لثم ،ليلد اهيلع لدو ةبسانم تدصق ولو ةيناثلا فطعت

 ةيربخلا يعم يف افلتخي مل امفوك عم كلذو لصولا ناكل مئان هتكل هل حلصي ارمعو رومألا

 مدعل " ديز اي ءامسلا ىلع رظنا ورمع اي من " :كلوق كلذ عمو اظفل ناتيربخ لب ،ةيئاشنإلاو

 اذإو ءامسلا ىلإ ديز رظنو ورمع مون نيب ةبسانم ال هنإف عمو اظفل ءاشنإ انقفتا دقو ةبسانملا

 ناك نإ نيدنسملا نيب وه ةلثمألا هذه يف ةبسانملا مدعو .لصولاف ليلد اههجو ىلع لدو تدصق

 كنيدنسملا نيب تناك دق ةبسانملا مدعف نكي مل نإو ،اهريغ وأ ةقادص نم عماج ورمعو ديز نيب

 نيدنسملا نيب ةبسانملاف " ليوط ديز ريصق ورمع " :تلق ولو ،امهيلإ دنسملا نيب تناك دقو

 تفطع امهتعمج ولف ،امهريغ وأ ةوادع وأ ةقادص امهعمجت مل نإ امهيلإ دنسملا نيب ال داضتلاب

 كنيدنسملا نع وأ امهيلإ دنسملا نع هئافتنال امأ ،عماخجلا ءافتنال فطعلا هيف حلصي ال امف .ةيناثلا

 .نيدنسملاو ،امهيلإ دنسملا نع وأ

 تام " ةيئاشنإلا وأ ةيربخلا يف اظفل امهقافتا عم طقف نعم ءاشنإو اربخ امهفالتخا لاثمو

 لوسر ىلع تبذك نإ " " رانلا نم كدعقم أوبت " وحنو تام انالف هللا محر "و " هللا همحر نالف

 تنك نإ رمخلا برشب اهنم كدعقم اوبت مق " وحنو ،اظفل رمأ أوبتف 3" هللا ىلإ ابت ق هللا

 ." امبرشت

 :طورش ربخلاو ءاشنإلا نيب فطعلا عنمل ليق

 واولاب نوكي نأ _

 بارعإلا نم هل لح ال اميف نوكي نأو _

 .ملعأ هللاو ،اهمدعب لصفلاو واولاب لصولا وهو دارملا فالخ ممموتي ال نأو _

 هئزج ىلع فطعي ال ءيشلا ءزجو دحاو ءيشك هيف امهنأل هيف لصفيف لاصتالا لامك امأو

 ©زوجتلا وأ نايسنلا وأ طلغلا مهوت عفدل ىلوألل ةيوقم ةيناثلا نوكل امإ لاصتالا لامكو ،رخآلا
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 الو طلغي ال ث""ه«هيف بير ال باتكلا كلد » ىلاعت هلوقك ةيوقملاب اهئافخل ةنيبم امفوكل امإو
 ةجردلا يق باتكلا كلذ ناك ال هئف .مهمالك يف برعلا ةقيرط ىلع هباتك لزن نكل ،ىسني

 دعبلا (مال)ب انورقم هرّيمتب ةيانعلا لامك ىلع ًآلاد ةراشإ مسا إدتبملا لعجب لامكلا نم ىوصقلا

 هنأك تح «إدتبملا فيرعت دعب (لأ)ب ربخلا فيرعتب رصحلابو ،ةجردلا ًولعل ميظعتلا ىلع ةلالد

 قيقحت الب كلذ ليق هنآ عماسلا مهوتي نأ مالكلا فرع ىلع زاج اباتك بتك نم هريغ سيل

 هيف َبێَر ًال ) :هلوقب كلذ لازاف ،هلئاق نم ةريصب الو ركفت الب مالك ردصي امك رمألل ناقتإو

 امك لماستأ مل و كلذ يف زّوحجتأ مل و قلخلا ناش كلذ نوكي امك ،سنأ مل و طلغأ مل لاق هنأك (

 " هسفن ديز ءاج " :كلوق نم سفنك وهف ‘هفصو ريغب ءيشلا فصوب حدملا يف نوفلابملا لهاستي

 ةلمجلا رابتعاب بابلا يفو ،درفملا رابتعاب هسفنب كلذ ناك ولو ،دارملا ريغو زّوجتلا قلطم عفد يق

 عفدي وأ :ليق ،الثم ديز لوسر ةدارإب زّوجتلا هب عوفدملاو زّوجتلاو نايسنلاو طلغلا امم ع وفدملاف

 امهالكو ،هلوسر نود ديز ركذ يق زّوجتلا وأ دوصقملا هلوسر نع الدب ديز ركذ يف طلغلا هب
 عفد ديفي " هسفن ديز ءاج " نأ اضيأ ضعب معزو ،امهالك وأ ورمع نود هركذب طلغلا وأ دارم

 فوذحم ربخ هنأ ىلع « نيقتملل ىده » هلوقكو .ناديزلا يئاحجلا نأ مهوت نمل ةبسنلاب طلغلا

 دوجوم نيعملا اذهو .ةيادهلا ف ماكلا هانعم نأل باتكلا كلذ هلوق ديفي هنإف "ىده وه" يأ

 هفصو يف تغلاب اذإ " موص ديز " :كلوقك ،ىدهلا سفن لعج ذإ ( نيقتملل ىدهرهلوق يف اضيأ
 نيقتملل ىده"ف 3 "ميظع ىده " :يأ ميظعتلل "ىده" ركن ذإو موصلا سفن هنأكو "موصلاب

 © لاحم هرهاظب رصحلا نأ كلذو " ديز ءاج " يف يظفللا ديكوتل " باتكلا كلذ" هلوق عم"

 3 هب يدهي هنوك يفو 0 اباتك هنوك يف لامكلا ديرأ نكلو ، ىدهلا سفن باتكلا نوك اذكو

 :تلق نإو ‘سفنب يونعملا ديكوتلاك "باتكلا كلذ" عم "هيف بير ال"و ،لامكلا يق اقفتاف
 :دارملا :تلق٤۔لصاح ليصحت الإ كل ىدهو مهل ىده نآرقلا نوكي فيكف ،نودتهم نوقتملا

 .امب اونمأ ةيآ لزت املك هنأل ،لزن ام لكب ناميإلا ةدايزبو لبق لزي مل مكح لوزنب "ىده" ةدايز

 .ىوقتلا ىلإ نيرئاصلا نيلاضلل ىده يأ ،نيقّتم اونوكي نأ لبق لالضلا نم مهل ىده :دارملا وأ
 .قدصاملا ةدحتم ةثالثلا هذهو.ىلاعت هللا ملع يف نوقتملا وأ .ىوقتلا ىلع نوفرشملا :دارملا وأ
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 ءافو ةيفاو وأ دارملا مامتب ةيفاو ريغ ىلوألا تناك ثيحب ىلوألا نم الدب ةيناثلا نوك امأو

 نوكك كدارملا نأشب ءانتعا يضتقي ماقملاو ،ءافولا لامك ةيفاو ةيناثلا تناكو ايفخ وأ ارصاق

 ءانسحتسم افيرظ وأ ،ابيجع وأ ،اعيظف وأ ءامهيلكل وأ هريغل عّرذتلل وأ ‘هسفن يف ابولطم دارملا

 .نيترم ةبسنلا لصحتل لماكلا ءافولا لصحيف لدبملا ىلع رصتقي مل و
 نم لامتشالا لدبو ضعبلا لدبو قباطملا لدب ولخي الو ،ءانتعا ماقم ماقملا نأ تملع امك

 كلوق :(عيظفلا) لاثم .نايبلا فطع يف دصق امك تاذلاب نهيف دصقي مل نايبلا نأ الإ ،نايب

 ينزت ال ،نيرمألا نيب يعمجت ال " :اهجرف بسك نم وأ لالح نم قدصتتو ينيزت ةأرمال

 :(بيجعلا) لاثمو ."نيرمألا نيب يعمجت ال" نم قباطم لدب "يقدصتتو ينزت ال"ف "يقدصتتو
 اَمب ْمُكَدَمأال ىلاعت هلوق :(هسفن يف بولطملا) لاثمو ."يدحو شيجلا مزهأ لاق ،الوق ديز لاق"

 ًاحو "نوُمْلْعت اَمب ْمُكَدَمأل" قباطم لدب "ماعنأ مكَدَمأ" ث"٨ي... ماعئاب ْمكَدَمأ ٭ َنوُمَلْع

 ال :ديسلا لاق امك لوصوملاو ةلصلا ع ومح ال "حيحصلا ىلع ةلصلا نود لوصوملل بارعإلا

 حصألا ىلع (نيتللاو نيذللاو) (ناتللاو ناذللا) يفو (ةلوصوملا يأ) يف رهظي بارعإلا نأ ىرت
 طيلستل هجو ال اضيأو .ةغل يف (نوذللاو نيذلا) قو .برعملا ةروصب ناتيآ ال نابرعم امهنأ وهو
 "هللا دبع" وحن نم ةشأب كلذ سيلو ،جايتحالاو لاصتالا ةدش ًالإ لوصوملا عم ةلصلا ىلع لماعلا

 .ةدح ىلع لك برعأ دقو دشأ هنإف املع ناك اذإ

 ىلع هيبنتلا ةيآلا يف دارملاو مهجازتم الف فصو يه ييلا (لأ) ةلص يف بارعإلا روهظ امأو
 هنوكو ،ركشتل معنلل ريكذت هنأل ،هسفن يف ابولطم هنوكل هنأشب ءانتعا يضتقي ماقملاو هللا معن

 هنأل ،هيبنتلا ةيدأتب نوأ ( خلا ... ماَعنأب هكَدَمَأ ) هلوقو .ةعاطلاب لمعلاو ناميإلاك هريغ ىلإ ةعيرذ

 ممتوقل كلذ اوبسن امبر مهنأل نيدناعملا نيبطاخملا ملع ىلع ةلاحإ ريغ نم ليصفتلاب لدي

 نونبلاو ماعنألا (نوملعت ام) ديرأ نإ هنإ مث ،ءايحإلاو ريوصتلاو قلخلا هلل اوبسنو ،مهلايتحاو
 عمسلاك هريغو كلذ ديرأ نإو ليصفتلاب ىفوأ قباطم لدب ( ماعنأب مكدمأف ) نويعو تانجو
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 ىوأ ( نوملعت امب مكدمأ ) ناكو ،ضعبلل ليصفتلاب وأ ضعب لدب ناك ةيفاعلاو رصبلاو
 [ ليوطلا نم ] رعاشلا لوقو.ضعب لدب وه يذلا هجولا اذه يف مومعلاب

 ١'ُ اًملئُم رْهَحْلاَو رتسلا يف كف لإو اندنع ميقت ال لحرا ُهَل لوقأ

 راهظإ لامكل اعوضوم "لحرا" سيلو ،ةياكحلا لبق "لحرا" نم لامتشا لدب "ًرميقت" الف

 لامكل رعاشلا هلمعتسا نكلو ،ليحرلا بلطل عضو امنإو ،ليحرلاب رومأملا ةماقإ ةهارك لامك

 لدي "اندنع نميقت ال" نأل ،لامكلا اذه ةيدأتب قوأ "اندنع نميقت ال" :هلوقو روكذملا راهظإلا

 ديكأتلا عم "اندنع" :هلوقب هنع لوحرملا ركذ ةدايزو فرعلا يف ةهاركلا لامك ىلع ةقباطملاب

 ناك الإو ةماقإلا نع فكلا درجم دصقي مل و ةهاركلا لامك راهظإ لامك هنم دلوتيف (نونلا)ب

 مزلتست ءيشلا ةبحمو ،هتبحم ابلاغ يضتقي افرع ءيشلا بلط ناك املو ،(لحرا)ل اقباطم الدب

 ىضتقم ىلع يرجأ رمألا نأ ىلع ليلدلاو ،ةماقإلا ةهارك هنم مهف ةماقإلا انه وهو ‘هدض ةهارك

 خلا ...رسلا يف نكف الإو " :هلوق دضلا ةهارك مدعب قداصلا بلطلا درجم هب دري مل و بلاغلا اذه

 تيبلا يف اممب دصق ام رابتعاب لاحترالل رياغم ةماقإلا مدعو ،هرشل هتماقإ ةهارك ىلع لدي هنإف "

 ناك وأ عضوملا يف نكي مل هنوك نع رظنلا عطق عم ثبللا مدع قلطم ةماقإلا مدع نأ رابتعابو

 تلصح ولو ايوحن اديكوت "اندنع نميقت ال" سيلف هيف هنوك دعب هنع لاوزلا لاحترالاو ،هنع لازف

 تملع امل اقباطم الدب الو ضعب لدب سيلف لاحترالا نم اضعب ةماقإلا مدع سيلو ةيوقت هب

 يناثلا دوصقملا نوكو نيظفللا ةرياغمب يظفللا ديكوتلا نع قباطملا لدبلا زيمتيو .ةرياغملا نتم

 رب حمق يدنع " اذكو ،يظفل ديكوت " حمق حمق يدنعف " ةدافإ يف امهرياغت عم هل اديهمت لوألاو
 ءاج " وأ " ديز كوخأ ديز ءاج "و ،ةيوقت يناثلاو لوألا ظفللا رياغت ولو فدارم يظفل ديكأت "

 ."ديز" ظفل اهيلع لدي مل ةوخألا نأل " ديز كوخأ
 يف عقي ال لب لصألا فالخ هنكل تيبلا هيلع لمحي الف حيصفلا يف عقي ال طلغلا لدبو

 ال"ف ةيموزل ةسبالم "نميقت ال"و "لحرأ" نيب لب هيلع لمحي الف ردان نكل حيصف لدبو.رعشلا

 ماقملا ىضتقاو ةيفخ ىلوألا تناك ثيحف ىلوألل ةنيبم ةيناثلا نوك امأو .لامتشا لدب "نيمقت

 . اهئافخ ةلازإ
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 نايبلا يفو تاذلاب لدبلا ي دوصقم ريغ حاضيإلا نأ :نايبلاو ءافخلل نيبملا لدبلا نيب قرفلاو
 ان كلمو دلخلا ةَرَجَش ىلع كذ له مدآاي َلاَق ناَطْيَشلا هيلب َسَوُسَوَقل ىلاعت هللا لاق ،تاذلاب

 . .ناطيشلا هيلإ سوس ول ةنم " حلا ... لاق" ةلمجف ‘٨`«ىلت

 ةيناثلا ةلمحلا نوك :نيدلا ماصع لاق ،نايب فطع اهامتس لمحلا يف نايبلا فطع زاجأ نمو

 وأ ىلوألا زح انايب اهمامتب نوكت وأ ،ىلوألا مامتل انايب اهمامتب نوكت نأ نم معأ ىلوألل انايب

 .ملعأ هللاو ىلوألا ءزحل انايب اهنم ءزج نوكي
 اهريغ ىلع فطعلا مهوي ىلوألا ىلع ةيناثلا نايبلا فطع نوكلف عاطقنالا لامك هبش امأو

 صيصخت نم امإ اعطق لصفلا اذه ىمسيو ‘لصفتف هيلع نيعملا داسفل هيلع فطعلا دصقي ل ام

 اًمإو دارملا فالخ مهوت عطق هيف نأل امإو عطق لصف لكف الإو احالطصا ماعلا مساب صاخلا

 لصتم عطق هنأك هيف لصفلاف عنامل عطقف ،عماخجلاو بسانتلا دوجول نيتلصتم اتناك نيتلمحلا نأل

 [ لماكلا نم ] : هلوقك
 ' ميهت لالضلا يف اَماَرَأ الدب اَهب يغبأ يننأ ىَمْلَس ُظَتَو

 ثكلذك سيلو "ىملس" هنظت امم نوكيف 3" يغبأ" ىلع فطعلا مّموتل اهارأو :لاق ولف

 نيدنسملا داحتاب ةبسانم "ىرأ"و "نظت"نيب نأ عم"ىملس نظت " ىلع فطعلا كرت مهوتلا ةلازإلف

 ىب نإ هلصأو ،لعافلل ءانبلاب نظأ هانعم امهالكو ،لعافلل وأ لوعفملل ءانبلاب "ىرأ"و "نظت" امهو

 عمو ،هانعم مزال يف ءيشلل الامعتسا انأ نظأ نعمي لعج و ،اناظ يأ "اهايإ ايئار لعج " لوعفملل

 .لايخلا يف نراقتو فياضت امهنيبف ،َبحم ةيناثلا يفو ىملس وهو بوبحم ىلوألا يف هيلإ دنسملا نأ
 نظلا ىوعد ةأرخلا ةياغ نأب رعشيل اهلالض نقيت ىوعد بسانملا نأ عم "نظلاب اهارأ" :لاقو

 اهعم يلا فالخب فطعلل ةححصملا يه ههبش الو عاطقنالا لامك بسانت ال لا ةبسانملاو

 "اهارأ"و "يغبأ" دنسم نيب ةبسانم ال :تلق نإو ،هيف اهدوجو حصيف ‘©فطعلل ينانملا ماهيإلا

 لصفلا رايتخا تلق نإو نظلا قلعتم هنوك ةبسانملل ىفك :تلق ،مهوتلا يفن يف كلذب ىفكو
 "اهارأ" نوكي نأ انه لمتحا دقو \دوصقملا فالخ ماهيإ اضيأ لصفلا يف نكي مل ول فطعلا ىلع
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 لصألا نأ عم ماهيإلا رضي امنإو لامتحالا رضي ال :تلق نأل ،ناث ربخ وأ يغبأ ريمض نم الاح

 نع عناملا عنم اذإف لصفلا وه لصألاو ،نيلقتسم ريغ لاحلاو ربخلاو ،لالقتسالا ةلمحلا يف

 ©فطاعلا عم ناك عنام نع لخي مل نإو ،ةلاصألا حجرمب لصألا راتخن فطعلا وه يذلا ضراعلا

 هدوجو عمف ،يونعملا يعادلا ةبترم يف سيل نزولا نأل رعشلا نزو ةياعرل لصفلا لعج حصي الو

 اًمأو نزولا ةياعر لصفلا تكن نم :نيدلا ماصع لاقو .يظفللارمألا ىلإ غيلبلا عنص دنتسي ال

 رابتعاب اهسفن ىيف ةلمجب امنوكل ىلوألا هتضتقا لاؤسل اباوج ةيناثلا نوكلو لاصتالا لامك هبش

 لاؤسلا ةلزنم ىلوألا لزنتف ،لاؤسلا يضتقي امم كلذ ريغ وأ ببسلا ةلمجب وأ ،اهمدعو ةحصلا

 لامك هبش نم امهنيب امل لاؤسلا نع باوخلا لصفي امك اهنع ةيناثلا لصفتف ،هل اهنمضتل

 اهنظ يف ؟ اهارت فيك :ليق هنأك ،ميمت لالضلا يف اهارأ هلوق اذه نم نوكي نأ لمتحيو لاصتالا

 . لالضلا ةيدوأ ىف رّيحتت ةئطخم اهارأ : لاقف الدب امي يغبت كنأ

 هنمضت لاؤس باوج هنأك وهو '٨"«ميهاَرنإ رافْعتْسا ناك اَمَو » ىلاعت هلوق ف فطع امنإو

 املك سيل هنأل ،ميهاربإ رفغتسا مل و :يأ "٨' ا وآ َنيذْلاَو يبنلل ناك ام » ىلاعتو كرابت هلوق

 نيب عملا دصق اذإ امأ .لاؤسلا راعشتسا دصقو حلص اذإ لب .لصف لاؤسل اباوج مالكلا حلص

 مل نإ لصوي لب كلذل لصفي الف ةدافإلا درجم قيرطب هلبق هلاؤس نمضت امو اباوج حلصي ام

 اذك ،انلصوف كلذ نم ةيآلاو لاؤسلا نمضت قيرط ىلع تسيل ذئنيح ىلوألا نأل ،عنام دجوي

 .نآلا ىل رهظ

 الب نوكي هدنع لصفلاف لصفلا نم ةيآلا نأب باجأ ةفطاع ريغ فانئتسالا (واو)تبثأ نمو

 لاصتالا لامك نم ةئالثلا ماسقألا يف ىلوألا ةلمحلا نأ امكو فانئتسالا (واوربو ،(واو)

 باوجلل معبتتسم حيرصلا لاؤسلا كلذك ،ىلوألا نودب ةيناثلا دجوت مل و شةيناثلل ةعبتتسم

 هنآ هل نبت املق هايإ اَهدَعَو ةدعم نع الإ هيبأل َميهاَرنإ رافغتسا ناك امو ةميركلا ةيآلا ١١٤ نم ءزج ةبوتلا 82

 4 ميلح ةاَرأَل ] ميهاربإ نإ هنم م ارب هلل ددع

 نم ىرق يلوأ اوئاك وو َنيِكرشُملل اورفْغَتسَي نأ اونمآ نيذلاو يبلل ناك اًم» ةميركلا ةيآلا ١١٢ نم ءزج ةب وتا _ 53
 ) ميحَحلا باحصأ ب مهأ مهل نيبت م دعب
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 لامك هبش نم فانئتسالاو لاؤسلاو باوحلاو ،هرّوص اذكف ،لاؤسلا نودب دجوي ال باوخلاو

 .لاصتالا

 مالك ءادتبا باوجلا نأ كلذو ،اباوجو الاؤس نيتلمحلا نوك لاصتالا لامك تابجوم نمو

 اميف لصفلا نأ تملع دقو .الثم رخآ ملكتم نم مالك همدقت لب ،هيلع فطعي امب قوبسم ريغ
 نيب فطعلا عنم لعجي مهضعبو لاصتالا لامك هبش نم نيتلمحلا نيب امل ردمقم لاؤسل اباوج ناك

 تملع دقو .رابخإ باوجلاو ءاشنإ لاؤسلا ذإ عاطقنالا لامك نم امهنيب امل لاؤسلاو باوجلا

 هنأك لاؤسلا ردقي يكاكسلا نع ليقو ،امباوج ةيناثلاو لاؤسلا ةلزنم ةلزنم ىلوألا ةلمحلا نأ اضيأ
 نع لئاسلا ءانغ لثم ةتكنل نوكي امنإ لاؤسلاو باوجلا ةلزنم مالكلا ليزنتو .هباوج ةيناثلاو عقاو

 .همالكل ةهاركو هل اريقحت ءيش عماسلا نم عمسي ال نأ لثمو هيلع ةقفش وأ هل اميظعت لأسي نأ

 مالكو كمالك ماقملا يف دجوي ال نأب راصتخالا لثمو ،همالكب كمالك عطقني ال نأ لثمو

 الول ذإ ظفللا ليلقتب نيعملا ريثكت ىلإ دصقلا لثمو ث هبيجتف كلأسل تتكس ول ذإ اعيمج لئاسلا

 ةناطف ىلع هيبنتلاك & كلذ ريغ وأ " تيك و تيك تلق تيكو تيك تلق نإ " : هل تلقل كلذ

 ةلزنمب ةلمحلا نوك يف فطعلا كرت ينعأ ؛ لصفلا ىمسيو روكذملاك هدنع ردقملا نأو عماسلا

 . ةفنأتسمو افانئتسا ىمست ةلمحلا .سفن اذكو «موزلملا مساب مزالل افانئتسا لاؤس باوج

 ببس نع امإ ؛ىلوألا هتنمضت يذلا لاؤسلا نأل ڵبرضأ ةعبرأ لصفلاب ىمسملا عونلا اذهو

 قلعتي امم ءيش هنع ىفخي نأب هب موكحملا اذه صاخ ببس نع امإو ،الصأ هلهج نأب هب موكحملا

 يضتقي الف قالطإلا ىلع ببسلا ريغ نع امإو ،باوخلا دكؤيف دةرتلل ماقملاف ىلوألا ةلمجلاب

 [ فيفخلا نم ] :هلوقك لوألاف .ديكأتلا يضتقيف ةيصوصخ ىلع هريغ نع امإو ،اديكأت

 '٨ث ُايوط نزُحَو مئاد رهسا ليلَع: تلم ؟تنأ فيك:يل َلاَق
 الو "انأ" فذحب "ليلع انأ" هلوقب هباجأف & قالطإلا ىلع بطاخلا لاح نع لاؤس فيكف

 كلاح ام وأ كنع ببس ام يأ ؛قلطم ببس نع الاؤس نمضت "ليلع" هلوقو ،كلذ يف دهاش
 ©قالطإلا ىلع ةلعلا ببس لهج هنإف دهاشلا انهو ،"ليوط نزحو مئاد رهس" هنأب هباجأف ،اليلع

 كاذك هتلع ببس له :لاقي الو ؟هتلع ببس ام :لاقي نأ " ليلع نالف " :ليق اذإ فرعلا نإف
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 .ددرت نع لأسي ال نأب ناريدج امهف ضرملا ثودح بابسأ دعبأ امهنإف نزحلاو رهسلا اميسالو

 نأل اديكأت يضتقي الف قلطملا ببسلا نع باوج هنآ عم باوحلا يف ةيمسالا ةلمجلاب ىتأ امنإ وأ

 .ددرتلا ماقم يف اديكأت يفكت ال ةيمسالا ةلمجلا

 '٨«يتر َمحَر امم الإ ءوسلاب ةَراَمأَل سفنلا نإ يسفن ئربأ امو » [ىلاعت] هلوقك :يانلاو
 "ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ" :لاقف لاؤسلاب _؟ةرامأ سفنلا نأل كسفن ةئربت يفت له :ليق هنأك

 مهف هسفن ةئربت يفن امنإ كلذو ،هيف ددرتم صاخ يف لاؤسلا نأ ىلع ليلد هنأب باوجلا ديكأتو

 ببسلا نع لاؤسلاو .ديكأتلاب بيجأف لأسف ،يغبني الام بلط ىلع سفنلا عبطنت هنآ عماسلا

 كلذ ريغ وأ باوجلا ريرقت يف ةبغرلا قلطمل دكؤي امبر ناك ولو لصألا يف هباوج دكؤي ال قلطملا
 امنإو ڵبجاو ال نسحتسم دةرتملل ديكأتلا نأ تملع دقو ،راكنأل ادر الو كش عم سيل امم

 باب يف نسحتسلملاو ءوسلاب ةرامأ ءايبنألا سوفن نوك داعبتسال (ماللا)و (نأ) نيديكاتب ىتأ

 .بجاولا ةلزنمب ةغالبلا

 باوج يف ميهاربإ لاق اذامف:ليق هنأك "مانس َلاَق امالس اولاق » [ىلاعت] هلوقك ثلانلاو

 ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب اهنوكل مهتيحت نم مظعأ ةيحتب مهايح يأ "مالس لاق" :ليقف مهمالس

 يأ امالس هللا كملس يأ فوذحمل امالس بصنو ؛مكيلع مالس وأ مالس مكيلع :يأ ،توبثلا

 5ةمالسلاب ءاعدلا راضحإ نيعأ تعبك ءاشنإلا ىلع امالس كيلع انملس ريدقت نكميو .اميلست

 ديفيف امالس كيلع ملسن وأ ،كيلع هللا ملسي وأ ،هللا كملسي :لثم رمتسملا عزانملا ردقي دقو

 اهرارمتسا نأل توبثلا ىلع لدأ كلذ عم ةيمسالا نأ الإ ةيمسالاك نوكيف ،يددجتلا رارمتسالا

 [ لماكلا نم ] هلوقكو ،يددحت ريغ
٥ 

 م م م م م

 ٤٨٧ بك ال يتّرُمَغ نكلو اوقَدَص ةرمغ يف ينآ لذاوعلا معز

 وُفَع يت نإ يت محر ام الإ ءوسلاب ةراما سملا دإ يبف ئربأ امول ةميركلا ةيآلا - ٥٢ نم ءزج فسوي 5
 > ميحر
 ءاَج نأ ثبل امف مالس لاق اُمالَس اولاق ىَّرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج دقلو ةميركلا ةيآلا - ٦٩ نم ءزج دوه - 1 ۔ ٤ ٠ 2 ؟ ,۔۔ ٧,؟۔ ,, ,,؟۔ , ه ,7 ه ُِو م ه 2 .. ه 2 « 7 ح 486
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 هنإف "اوقدص" يف (واولا) ليلدب ،ةلذاع ةأرما عمج ال ةلذاع ةعامج نعم ةلذاع عمج لذاوعلا

 ال نأ هقح ةفص لقاع ركذم العاف نأل ركذمل لذاع عمج هلعجأ امنإو ‘ثانألا عم مهل وأ روكذلل

 ريغ العاف اهقاحلإ نم ال ةغلابملا ءاتب ركذمل ةلذاع عمج هلعج فعضيو اليلق الإ لعاوف ىلع عمجي

 انه معزلاو ةدشلا ةرمغلاو .اوقدص :لاقف ؟اوقدص له :ليق هنأكو ؛تيبلا هيلع لمحي الف سيقم

 [لماكلا نم] :بلاط يبأ لوقك ،اوقدص هلوقل قحلا داقتعالا نعم

 انيمأ 4 تنكو تقدص دقلف حصان كنأ تمعو ،موَعَدو

 [ قدصأ] غ هاشاح _ دمحم اي تبذك كنإ الوأ دارأ لاقي نأ الإ "تقدص دقلف" هلوقل
 .ملعأ هللاو اقيقحت كقدص يل رهظ كلذ دعب مث __ قلخلا

 روصت اذإ :تلق نإو ‘قدصلاو بذكلا لمتحي هومعز ام نأ مهفيف \بذكلا ةيطم معزلاو

 5ددرتلا ماقم ماقملا ناكو ؟قدصلا كلذ عقو له درتو اومعز اميفو قدصلا لوألا مالكلا نم

 نع لاؤسلاو \بذكلاو قدصلا نم دحاوب لصاح ملعلا نأل ةيصوصخ ىلع لمتشي مالكلاو

 قباطيل ايضام باوجلاب ىتأ :تلق " نوقداصل " وأ "اوقدص مهنإ " لثم باوحلا دكؤي ملف هنييعت

 نعم يف مالكلا ناك ان وأ . "اوقدص اوقدص"وأ " هللاو اوقدص" :يأ ردقم ديكأتلاو لاؤسلا

 بلطي ال روصتلاو مهمعز يف عقو بذكلاو قدصلا نم دحاو يأ هلصاح ذإ ،رّوصتلا بلط

 يف معزلاف "فشكنت ةرمغ يف نأ لذاوعلا معز "دارملا نأ هجوألا :نيدلا ماصع لاقو ،ديكأتلا

 يف هنإ مهلوق يف اوقدص مهنأب باجاف ؟ اوقدص له :لأس ابكرم مهمعز ناك انو روهشملا هانعم
 هللاو ،تارمغلا رئاس لوزت امك لوزت ال هترمغ ذإ ءالجنالا مهاوعد يف اوبذكو ،ةدش يأ ةرمغ

 .ملعأ
 وحن لاؤسلل نمضتملا مالكلا يف ركذ مسا ةداعإب يتأي ام هنم فانئتسالاب ىمسملا لصفلاو

 ام هنمو &( اهرسك وأ اهحتف وأ ءاتلا مضب ) " ناسحإلاب قيقح ديز ديز ىلإ تنسحأ " :كلوق

 لهأ مسقلا يقيدص ديز ىلإ تنسحأ " وحن لاؤسلل نمضتملا مالكلا يف ركذ ام ةفصب يتأي

 ءاتلا حتفب) " ناسحإلا لهأ مدقلا كقيدص ديز ىلإ تنسحأ " وحنو ( ءاتلا مضب ) " ناسحإلل

 ديز ىلإ ناسحإلا عقو اذامل :ليق هنأكو ،"ديز"وه هلك كلذ يف قيدصلاو (امهرسك وأ فاكلاو

  _38حورشلا رظني ٢: ٦٦
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 قيقح وه له :ليق هنأكو ،باوخحلا يف دكؤي ال نأ بسانف قلطملا ببسلا نع لاؤس اذهو

 وهو ،باوحلا يف ديكأتلا نع ىنغي ام ركذ بسانف صاخ ببس نع راوس وهو؟ناسحإلاب

 مسقلا نم غلبأ ةفصلا ركذ وه يذلا مسقلا اذهو ثةميدقلا ةقادصلا وهو قاقحتسالا بجوم

 قيلعت نأ ثيح نم لاثملا يف ةميدقلا ةقادصلاك !مكحلل بجوملا ببسلا نايب ىلع هلامتشال لوألا

 .ناسحإلاب ايقيقح هنوك وهو ببسلا نايب اضيأ لوألا يف لاقي دقو .ةيلعلاب نذؤي تشلب مكحلا
 ببسلا ببس نايب ةدايز يناثلا يف معن ڵببسلا نع ردقملا لاؤسلا نع اباوج هنوك هيلع لدي امك

 يف ةروكذملا ةلثمألا هذه يف ببسلا نع ناك نإ : لاؤسلا تلق نإو ،ةهجلا هذه نم غلبأ وهف

 يب امب نايبلا صخي فيكف ،ةفص وأ مسا ىلع ب ببسلا نايب ىلع لمتشم باوجلاف نيمسقلا

 ءاوس ببسلا نايب ىلع باوخلا لامتشال هجو الف ببسلا نع لاؤسلا نكي مل نإو ؟ةفصلا ىلع

 :تلق " اوقدص" رعاشلا لوقو«مالس لاقىلاعت هلوق هيلع لمتشي مل امك ،ةفصلا وأ مسالا ركذ

 هب يعأ كلذ يف مكحلاو _افنآ رم امك _ مكحلا بتس بس نيب يناثلاو مكحلا ببس نّيب لوألا

 نمضتملا مكحلا ببس نايبو باوخلا يف يذلا مكحلا ببس نايب نيب قرف اضيأو ،هب موكحملا

 لمتشي ال هنآ عم ديز ىلإ ناسحإلا ببسل نايب " ناسحإلاب قيقح ديز " :انلوق نإف ،لاؤسلل
 .ملعأ هللاو ڵناسحإلل هقاقحتسا ببس ىلع

 لجرلا معن" زجعلا فذح لاثمف ،هزجع وأ ردقم لاؤسل باوج وه ام ردص فذحي دقو

 م حبسي ىلاعت هلوق ردصلا فذح لاثمو وه ديز يأ ربخلا فوذحم أدتبم صوصخلا نأ ىلع اديز

 عاش بئان (هَل) ق ،لوعفملل "حبسي" ءانب ةءارق يف "" . .لاحر . لاصآلاو ودعلاب اَهيف هل

 لعافلا بئان نأل سكعلا نم ىلوأ كلذو "ودغلاب" اذكو ،اضيأ هب قلعتم ةلضف اهيفو ،هب قلعتم
 ةب ال هلل حيبستلا ذإ ؛اهيف ىلإ هدانسإ نم ىلوأ هجولا كلذ ىلع حيبستلا دانسإ نألو ميدقتلاب قحأ

 رسكب هل حبسي نم :ليق هنأك ©فوذحمل لعاف (لاجر)و دجاسملا يف هعاقيإ نم ب ال سيلو
 نأل ،لاؤسلا يف يذلا ال ةيآلا يف روكذملا حبسي هيلع لدي امنإو ،لاجر هل حبسي :لاقف {(ءابلا)

 و رثول ۔ذ۔.و ٠٨ ۔ . . . ".٠۔ آ و ال و .ر ه 489

 اَهيف هل حبسي همسا اَهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ تويب يف ) ناتميركلا ناتيآلا - ٢٧ نمءزج و ٢٦ نم ءزج رونلا -
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 بولقلا هيف بلقتت امي نوفاخي ةاكؤلا ايو ةلصلا ماقيو هللاركذ نع عت الو ةراَحت مهيهَْت لاحر ه لاَصآلاو دل
 “ راصبألاو
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 .ةيآلا يف يذلاب الإ لاؤسلا يف يذلل روعش الو لاؤسلا يف ردقملا ىلع لادلا وه ةيآلا يف يذلا
 مايق عم هلك باوخلا فذحي دقو فوذحملا ربخ صوصخملا انلعج " ناديز لجرلا معن " هنمو
 شيرقل ممباستنا يف دسأ نب وجهي ُ""يسامحلا لوقك ،اريدقت لصفلا نوكيف هماقم ءيش

 [ رفاولا نم ] :مهرئاظنو ممتوخإ 1 مهمعزو
 فال مكل سيلو فلإ مهل شرق :رق مكتوحإ نأ ْمُسَع همعز

 ١ اوفاخو دسأ ونب تَعاَح قو . اعوُج اونموأ :

 ماقأو هفذحف "متبذك" :هلوقب باجأف ،قدصلا لمتحي معزلا نأل انبذك مأ انقدصأ ليق هنأك

 رسكب "فلإ" و ،فالإ مكل سيلو " افلإ مهل" نأل متبذك يأ "فلإ مهل" :هلوق يهو هماقم هتلع

 رسكب فالإو ،اهحتفبو (ماللا) رسكب _ "ءيشلا فلإ" ردصم _ (ماللا) ناكسإو (ةزمهلا)
 نزوب "ماللا" حتفو 5ةدئاز اهدعب "فلأ"و ةيلصأ "ةزمه"_ب فلإ ردصم اهدعب ءاي الب" ةزمهلا"

 ءاي اهدعب (ةزمهلا) رسكب فاليإ امأو ‘دحاو ىعم ةلتاقم لاتقك ةفلاؤم اهانعمو ءاتلا حتفب لتاق

 ةراشإ [ لوألا ] تيبلاو ،لعفا نزوب ماللا حتفو ةيلصأ ةزمه لدب فلإو ةدئاز ةزممب فلآ ردصمف

 مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىلإ » هدعب تيبلاو؛[افيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ شيرق فاليإلىلإ

 نيتلحرل افلإ ال دسأ نيب نع ةفلألا قلطم يفن دارأ نيدلا ماصع لاق امك سيلو ،هافوخ نم

 نحن يأ """ « نودهاَمْلا َمْعنَف » ىلاعت هلوق وحن هماقم ءيش مايق الب باوخجلا فذحي دقو . طقف

 .ملعأ هللاو نحن مه وأ مه

 لصولا باب
 ةلمجب ناتلمج بسانتت دق هنأل ادعاصف ناتلمحجلا تلخدف ضعب ىلع لمحلا ضعب فطع وهو

 هلوق تادرفملا يف هريظنو ،نييلوألا عومجب نيبرخألا عومجب الثم بساني نأب ،نيتلمجب وأ اهلبق

 نبا ريهز نب سيق نب دنه نب رواس رعاشلا انه اه دصقيو ،هتسامح يف مامت وبأ هركذ يذلا رعاشلا لوق يأ ٥
 .مرضخم رعاش ،يسيعلا ةميذج
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 لوألا عومج بساني نطابلاو رهاظلا عومجمف "نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا َوُهىلاعت
 [ يكبسلا ] لاق لب ،امهئازجأ رابتعاب تاعومجملا بسانتو داضت فطع امهنم لك يف رخآلاو

 اضيأ لمحلا يف نانوكي امك تادرفملا يف نانوكي لصولاو لصفلا نإ : ث"“حارفألا سورع يف

 مدع هيف ذإ يمدع هنأل لصفلا تمدقو لصولاو لصفلا ماسقأ نم لمجلا يف ركذ ام نهيف ركذو

 لصفلا نم ىلوأ وه يذلا لصولاب متخلا نوكيلو اهمدع دعب ثدحي ءيش فطعلاو ‘فطعلا

 الوأ لصفلا ركذ يف اقفاوتف ،ةمجرتلا يف لصفلابو هفيرعت يف لصولاب ث""نييوزقلاك يريغ أدبو

 لصألا نأل لصفلا ركذي أدب هنإ :لاق ذإ ؛هب تلع امب للع _ هلل دمحلاو _ تيأر مث. ةمجرتلاب

 ةكلم لصولا نأل ؛لصولا فيرعتب أدب هنإ :لاقو ©فرح ةدايزب لصاح ضراع رام لصولاو
 اهنأب ةكلملا ترسفو دوجولا ةكلملاب عيو امتاكلم ةفرعم لعب فرعت مادعإلاو اهمدع لصفلاو

 كش الو صخشلا رابتعاب وأ ،ناويحلل رصبلاك سنجلا رابتعاب هب همايق هنأش امث ءيشلاب موقي ام

 لامك امهنيب ناك نأب اصخش لصولا اممنأش نوكي ال دقو اسنج لصولا اممنأش نيتلمجلا نأ

 ريغو ةلقتسملا ةلمحلا لمشيل لمحلا تلق امنإو ""٦«ممكَعَم اًلىلاعت هلوقك ،لصفتف عاطقنالا

 ريغ لمشي مل مالكلا :تلق ولو ،ةفص ةلص وأ باوج وأ طرش يه ييلا ةلمحجلاك ،ةلقتسلملا

 اهدعب امو (ةيطرشلا نإرف اهريغل ال تاذلاب ةدوصقملا يهو ةلقتسملاب صتخم هنأل ةلقتسملا

 ىلع ةلمجلا ضعب فطع ل وخد مهوتل ضعب ىلع مالكلا ضعب فطع :تلق ولو ئ اهريغل تدصق

 تتأ اذإو ،ةديفم ريغ لقتست ال نلا ةلمحلا نكت مل ولو امالك ىمسي لك :ليقو رخآلا اهضعب

 كيرشتلا دصقو مزج وأ بصن وأ رج وأ عفر بارعإلا نم لح ىلوألل ناكو ىرخأ دعب ةلمج

 ورمعو ديز "و " ورمعو ديز ءاجك " مكحلا ق تاكرتشملا تادرفملا فطعت امك اهيلع تفطع

 ديز ءاج "و " رعاش هيقف ديز "و " حرف مئاق ديز " وحن & تادرفملا ف فطعي ال دقو " نامئاق

 « ميلَع ءيش لكب َوُهَو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وها ةمركلا ةيآلا - ٢ نم ءزج ديدحلا 3
 ٦٧٧٠ :ح حورشلا رظني _4

 | (.هكرت لصفلاو ضعب ىلع لمحلا ضعب فطع لصولا ) :لاق ٠٠١، حاضيإلا رظني 5

 نأ مكب صبرتت نختَو نێيتسُحْلاىَدحِإ الإ اي نوُصُبَرت له لق ( ةب وتلا ةروس نم ٥٢ ةيآلا ق لاعت لاق _-6

 لاق » ءارعشلا ةروسنم ١ه ةيآلا يف اضيأ لاقو «َنوُصْبَرَتُ ُمكَعَم ا اوُصُبَرَتف ايدياب وأ هدنع رم باذعب هللا مكبيصي

 « نوُعمتنُم ْمُكَعَم انإ اتتايآب اَبَذاَف الُك
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 حرفو : لوقنف فطعلا زوجيو ، ةددعتملا تافصلاو رابخألا نم كلذ وحنو " رعاشلا هيقفلا

 . ةلثمألا يف رعاشلاو رعاشو
 زيزعل ُنمْتَهُمْل نمْؤُمل ُءالَسلا سودقلا كلملاف ىلاعت هلوقك فطعلا مدع ةفصلا يف لصألاو

 رخآلاو لوألا وهل ىلاعت هلوقك ىلوأ فطعلا نوكي داضتلا ماهيإ دنعو "هربكم ُراَتَحْلا

 ةغالبلا باب يف الوبقم لصولا نوك طرشو داضتلا ىفنيو عمجلا مهفيل ث“«مرطابلاَو رهاظلاو

 ام قلطم يفكي الو ،‘ىرخألا نم امهادحإ برقي وأ امهعمجي صاخ فصو نيتلمحلا نيب نوكيف

 ةيناويحلا يف ناعمتجيف نوبللاو بضلا تتح ءيش يق اعمتجي نأ دب ال نيئيش لك نأل هيف ناعمتجي

 .ةيدضلاك صخألا وه ام ىعاري تح امهفطع لوبق يفكي الو {ةيرئاطلا مدعو

 نالباقتم عنملاو ءاطعلا نإف " عنميو يطعي ديز " امهنيب عماخجلا صاخلا فصولل لصولا لاثمو

 ارعاش نوكي نأ داتعي ال نأ بتكي يذلا نوكي نأ لئاوألا دنع رهش " رعشيو بتكي ديز "و

 ال ،اضيأ درفملا يف لوبقلاو .طرش كلذو ،لباقت امهنيبف ،ابتاك نوكي ال نأ ارعاش نوكي يذلاو

 امهدحأ ىلع وأ امهيلع افوُخَم انوكي نأ لثم ؛ةتكنل الإ ةغالبلا دنع "رامحلاو ديز ءاج " :لوقت

 الإ ةغالبلا يف " ورمعو ديز ءاج " :لوقت الو " ةفآ امهبصت مل " :كلوق ةلزنمب كلذ نوكيف
 عمجلا قلطم نم ازاجب اهانعم يف لمعتسا امو واولا يف طارتشالا كلذو ،ةوادعو ةقادصك ةبسانمل

 صاخلا فصولا نع هب يفتكي ديق رخآ نيعم اهنم لكلف فطعلا فورح نم اهريغ امأو ،هدحو

 (وأ) امإ ةلمحلا فطعت نأ زوجي اهنأب لوقلا ىلع (ح) ةياغو (مث)و (ءافلا) بيترتك ؛كيرشتلاب

 كلذ ىنعم لوبقلا كلذ يف يفكي ال يدنعو ،اهعم عمج الف (لب)و (نكل)و (ال) امإو ،(مأ)و
 ءافلا الإ اغيلب نكي مل " كرامح دعق مث ديز ماق " :تلق ولف صاخ فصو نم دبال لب ©فرحلا

 فصولا نم دبال هنوكلو " رامح دعقف "وأ "رامح برهف ديز ماق " وحن ةيفاك اهيف ةيببسلاف
 [ طيسبلا نم ] :هلوق مامت يبأ ىلع بيع .عماخلا صاخلا
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 ريزغلا نمْيَهُملا نموملا مالسلا ُسوُدَقْلا ُثالَمْلا َوُه الإ هلإ ان يذلا ةللا وهل ةيركلا ةيآلا - ٢٣ نم ءزج رشحلا -

 « نوكرشي اًمَع هللا ناَحْبُس ربكملا راحلا
 « ميلع ءْئَش لكب َوُهَو نطابلاو ُماظلاو رخآلاو لوألا وهل ةيركلا ةيآلا ٣- نم ءزج ديدحلا 8

 نااك



 ُ' رك نيسحلا ابأ نأ ىونلا نأ ملاع َوُه يذلاو ال
 نع دعبلا :دارملا نأ لمتحي الو دعبلا 7 ىونلا ةرارمو نيسحلا يبأ مرك نيب ةبسانم ال هنإف

 نإف ، هتبيبح نع دعبلا دارملا نأ ىلع لدي قباسلا مالكلا :لوقن انأل ةبسانملا لصحتف نيسحلا يبأ

 تيبلا اذه : لبق

 © . . رو روو و م م ٥ م م م

 موسرو ىَوللاب للط اًهنَع افَع امك ًءاَدَعلا اًفَع كاوه تمعز

 لمتحيو ،معزلاب تيبلا اذه يف هركذ امك هاوه ساردنا نم هتبيبح هتعةا امل يفن "ال" ظفلو

 هلوق وهو ،تيبلا ملاع وه يذلاو ال هلصو دعب تيبلا يف مسقلا باوج ديكأتل ةدئاز نوكت نأ

 "`' موُخَت : فلإ ىلَع يسفن تدع ًالَو دادولا نس نَع تلز ام
 اولح نيسحلا وب أ هب فوصوللا مركلا ناك ان :لاقي ناك ز :لاقي دقو 3(فاكلا) رسك

 ةاضتلا ةبسانم كانه ناك 3 هب اهعفد لصحي ىونلا ةرارمو لئاسلا جايتحا مل أ ببسب عفدي

 ييلا ةبسانملا لبقي امنإو © ةبسانملا هذه دعبل فيعض اذه نكل ث ملألا عم عماخلا صاخلا فصولاو

 هنأ ثيحب ميظعتلا يف ةغلابملا لامك عم عماجلا صاخلا فصولا :نيدلا ماصع لاقو ،اهيف فلكت ال

 لايخ يف نأ عماجلا صاخلا فصولا :ليقو ، نيسحلا يبأ مركو ىونلا ةرارم هنك هللا الإ ملعي ال

 ءوزجب ] هلوقك ليلق وهو ، نأ نودب نيلوعفملا ىلإ تيبلا يف ىدعت معزو { نيرمألا نيذه مامت يبأ

 [ طيسبلا
 رجملا ةادغ ةادفغلاو اخ يش تسلو اخيش تمعز

 كلذو ،واولا ريغ فطاع نعم ىلع امب اهطبر دصقو بارعإلا نم لحم ىلوألل نكي مل نإو

 ىعم ىلع امب اهطبر دصق وأ ،نكي مل وأ ،رخآ عماج هعم ناك امهنيب عماجلا طبارلا وه نيعللا
 ةيببسلا طبرب "ورمع جرخف ديز لخد " وحن فطعلاب ةيناثلا تلصو هانعم ريغ عماجب واولا

 طبرب " هنم افوخ ورمع جرخو " وأ ،يخارتلاو بيترتلا طبرب " ورمع جرخ مث " وأ بيقعتلاو
 يف كارتشالا نأل رهظأ اهريغك (واولا)ب لصولاف بارعإلا نم لحم ىلوألل ناك اذإو ليلعتلا

 ۔٨١٣/!٢ لوطملا _ ١ حاتفملا - ١٥٨ لئالدلا رظني _9

 ٢: ١٤٩ ريثألا نبال رئاسلا لثملا رظني _ 0

 اهسفن ةحفصلاو هسفن عجرملا _01

: 

  



 نم َلحم اهل ىلوألا نوك سيلو ‘لصفلا بجوم هيف دجو ام ريغ يف اذهو عماج لماعلا مكح
 يفكت (واولا) ريغ يناعم نأ تملع لب «جواولا) يف الو (واولا) ريغ يف اعماج يفكي بارعإلا
 نكي مل و لحم لوألل ناك وأ نكي مل اذإو ،همدع عم هنم رهظأل لحلا دوجو عم لصولا معن اعماج
 الب عاطقنا لامك امهنيب نكي مل و ةيناثلا هءاطعإ دصقو ناك وأ اهموهفم ىلع دئاز مكح اهل

 .اضيأ لصولاف امهدحأ هبش الو لاصتا لامك الو ماهيإ

 " :لوقتف " لكألل لخدا ":كل لاقي نأ عاطقنالا لامك دنع دارملا ماهيإ عفدل لصولا لاثم

 لد فوذحمل يفن ال ذإ ‘فطعلاب " كيف هللا كرابو ال "وأ " هللا كمحرو ال " وأ “ هللا كديآو ال

 فرح » ال نأ مهوت فطاعلا طقسأ ولف ريخلاب ءاعد (واولا) دعب امو لخدا ال يأ لبق امهيلع

 لخدت ال اهنأل ةيفان اهنأ مهوتي الو ارخآ ضام عم رركتت مل ولو يضاملا ىلع اهلوخد زاوخ ءاعد
 ٠ال4 ذإ ضعاطقنالا لامك عم فطعلا ناك كلذلو رشب ءاعدلا مّهوتف رّركتلا نودب ضام ىلع

 ةفطاع ال ماهيإلا عفدل ةدئاز (واولا) ليقو ،ءاشنإ (واولا) دعب امو رابخإ ردق امو يفنلا فرح

 كلام نبا بهذم كلذو " دمحلا كلو انبر " :كلوق يف ماهيإلا مدع عم امتدايزب ليق امك

 اهيلع فقو نإ امأو ،اهدعب امب فنأتسي مث (ال) ىلع فقوي مل نإ ماهيإلا نوكي امنإو ،نييفوكلاو

 ال ذإ (واولار) نم دب الف بتك نإ امأو ،اظفل ظفلي اميف اذه نكلو "ماهيإ الف اهدعب امب فنؤتساو

 دقف ،بتاك لك دنع درطي مل (ال) دعب الثم طقنلاب ملع ولو ىلع فقو له ةباتكلا يف يردي
 سورع يف لاقو ءادج هيلع ظفتحيو فحصملا طخ سيل كلذ نأ عم رخآ بتاك ةمالعلا طقسي

 نيتللا نيب هعفدي عاطقنالا لامك امهنيب نيتللا نيتلمحلا نيب لصفلا عفدي امك ماهيإلا:حارفألا

 هضراعي ال نأب طورشم ماهيإلاو ،رظانل اهربتعيلف ماسقألا نم هريغ اذكو ،لاصتالا لامك امهنيب

 .رخآ ماهيإ

 تقفتا اذإ وه امنإ ،مّهوتلا عفدل لاصفنالا لامكو لاصتالا لامك نيب طسوتلل لصولاو
 طقفىنعم اربخ اتقفتا وأ .نامسق كلذف نيعمو اظفل ءاشنإو ©نعمو اظفل اربخ ناتلمجلا

 امهظفلو نيعم ءاشنإ اتقفتا وأ .سكعلابو ءاشنإ ةيناثلا ظفلو ربخ ىلوألا ظفلو ءاشنإ امهظفلو

 نيب عماج ققحت عم ماسقأ ةينامث كلذف ؛سكعلاب وأ ءاشنإ ةيناثلا ظفلو ربخ ىلوألا ظفل وأ ،ربخ

 هلوق عملاو ظفللا يف ارابخإ نيقفتملا لاثم .عاطقنالا لامك امهنيب ناك نكي مل ول ذإ ،نيتلمجلا

٣٥



 » ىلاعت هلوقو ،نيفرطلا يف داضتلا عماجلاو ةيمسا اتقفاو ``'ه«ميعت ي راربألا نإ 9 ىلاعت

 نأ ةبسانملاو نإ ربخ "نوعداخي"و ،ةيلعفو ةيمسا اتفلاختو { " «مُوُعداَح 7 هللا نوُغداَخي

 ءاشنإ قلعت الا لاثمو . لحم امهلو عداخمو عداخم امهيلإ دنسملا نم لكو ةعداخملا نم نيدنسملا

 تايئاشنإ تايلعف لمج ثالث “`‘ اوفرنست انو اوبرشاو اولكو » ىلاعت هلوق نيعملاو ظفللا يف
 يف امهقافتا لاثمو .ةبسانملا نم فارسإلاو برشلاو لكألا نيب ام عم هيلإ دنسملا داحتا عماجلاو

 ذإو »قللاعت هلوق ءاشنإ ةيناثلاو ارابخإ ىلوألا ظفل ناك نأب اظفل امهفالتخا عم نعم ءاشنإلا
 انتسُح سانلل اولوقو » ىلإ « اناسحإ نيدلاولابو ةللا انب نودع ان ليئارسإ ين قاَعيم انذَحأ

 اضيأ ءاشنإ اناسحإ هنع بئانلا رمألا ةغيصب اونسحأو & نعم ءاشنإ اظفل رابخإ نودبعت الف "

 ءاشنإ اعم امهانعم نوكيف ( اناسحإ نيدلاولاب نونسحتو) ذدمقي نأ زوجيو عمو اظفل نكل

 اظفل نافلتختو نعم ءاشنإلا يف ناقفتتف "نودبعت ال" ىلع "اولوق" فطعتو 0 ارابخإ اعم امهظفلو

 اظفل ناقفتتف "اونسحأ" ىلع "اولوق" هانعمك 0 ءاشنإ "اولوق" ظفلو رابخإ "نودبعت" ظفلف ؛

 يف هيلإ دنسملا داحتا عماجلاو ءاشنإ "اولوق" ظفلو ، رابخإ "نونسحت" ردقت وأ ءاشنإ يف عمو

 قاثيملا ذوخأم نمل ارومأم نممنوك يف نهيف تادنسلملا داحتاو ليئارسإ ىبل "واولا" وهو ةثالثلا

 مهفالتخال " اونسحأ" وأ "نونسحت ىلع" وأ "نودبعت ال" ىلع "اولوق" فطع حص امنإو ،نهيلع

 ، لوألا هيلع فوطعملا ىلع فطعلا ليقف ، فطعلا رركت اذإ بيترتلا ديفي ال يذلا فطاعلا يف

 اوقفتا :حارفألا سورع يف لاقو .هيلي ام ىلع هعم لكف هل ديفملا امنإو ،هيلي ام ىلع لك ليقو
 ؛رهاظلا وه ام ىلع "اناسحإ نيدلاولابو" ىلع ال "هللا الإ نودبعت ال" ىلع فوطعم " اولوق"نأ

 « ميحَح يفل راخفلا نإو ميعن يفل راربألا نإ ) ةميركلا ةيآلا - ١٢ نم ءزج راطفنالا 2

 ىلاسك اوُماَق ةانَصلا ىلإ اوُماَ اذإ ْمُهُعداَح َوُهَو ةللا نوُعداَخي َنيَقفاَتُمل نإل ةميركلا ةيآلا ١٤٢ نمعزج ءاسنلا 3

 « انلق انإ ةللا نوركذي انو سانلا نومار

 ان ه اومس انو اوبرشاو اوكَو دجنس لُك ةنع مُكتتيِز اوذ مآ يبالا ةميركلا ةيآلا ٣١ نم ءزج فارعألا 4
 «نفرنشلا بح
 يذو ائاسخخإ نيدلاولابو ةللا الإ نودبع ال َليئاَرسِإ ينب اكيم اذخأ ذإو » هء ةيآ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاق _5

 «نوُضرغُم متنأو مكنم انيل انإ ْمُميلوَت ئ َةاكًرلا اوتآو ًةانَصلا اوُميقأو اًئئسُح ساّلل اولوقو نيكاَسَمْلاَو ىَماَتيْلاَو ىبرقلا
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 اهضراعت لوقن انأل "اولوق"و ةنيرقبو لاقي ال ةحيرصلا هتغيصب نوكي نأ بلطلا يف لصألا نأل
 ."نودبعت ال" ةنيرق

 ةيناثلاو ،عملاك اظفل ةيئاشنإ ىلوألا نوك " مق " نيعم ءاشنإلا يف نيتلمحلا قافتا لاثمو

 يف ةيعملا ىلع بصني الو ،راهنلا مصو يأ موصت عفرب "راهنلا موصتو ليللا مقأ " اظفل ةيربخ
 .ێعملا يف رمأ هنأل رمألا باوج

 ذخؤي ملأ » ىلاعت هلوق ةيناثلا نود اظفل ةيئاشنإ ىلوألاو نيعم نيتربخ امهنوك عم امهلاثمو

 ىلع فوطعم اوسردف ٨٠٦ هيف اَم اوُسَرَدَو قَحْلا الإ هللا ىلَع اولوقي ال نأ باتكلا قاتيم مهْيَلَع

 هيف ماهفتسالا نأل ؛نعم ربخ اظفل ءاشنإ ( ذخؤي ملأو) نيعمو اظفل ربخ وهو ( ذخؤي ملأ)
 ىعم ذإ ،امهداحتا نيدنسملا نيب عماجلاو اوسردو ذخأ :يأ «اتابثإ "مل"ب يفنلا بلقنيف راكنألل

 ذخألا نيب مزالتلا وأ سردلا عجرم كلذو هايإ مهمازتلا عم هيف امب مهمالعإ باتكلا قانيم ذخأ

 نم لّصحتمو ذوخأم قاثيملا نإف رهاظف امهيلإ دنسملا داحتا امأو ،نيفياضتملا مزالتك سردلاو

 . ث`" رزو كنَع اَْغَضَوَو ٭ كردص كل خّرثنن ملأ » ىلاعت هلوقو .نيسرادلا
 كرتب كرمآ ملأو ىوقتلاب كرمآ ملأ " نعم نيتيربخو اظفل نيتيئاشنإ امهنوك عم امحلاثمو

 ."ملظلا

 ملأ"و "ىوقتلاب كترمأ " طقف اظفل ةيربخ ىلوألاو ،اظفلو يعم نيتيربخ اممنوك عم امهلاثمو
 دقو _اذه لبق رم امك -"انعضو" فطع ماهفتسالا ةلثمأ يف كلذل لديو " ملظلا كرتب كرمآ

 ىلإ دودرم الثم انعضو نإو ،ايقيقح نكي مل ولو نيعمو اظفل ءاشنإ كلذ يف ماهفتسالا نإ :لاقي
 .ملعأ هللاو ،انعضوو يأ هيلع فطعلل هلبق روكذملا ءاشنإلا

 وأ ضام اعم امهلعف ،نيتيلعف وأ نيتيمسا اعم اممفوك عماخجلا دوجو دعب لصول"تانسحم نمو

 قلط يف قافتالاو ،قالطإلا وأ دييقتلا يف قافنالاو .لابقتسالل وأ لاحلل اعم امهيف وه عراضم

 ىندألا ادَم َضَّرَع نوذخأي باتكلا اونرَو فلح مهدمب نم َفَلَخَف » ةميركلا ةيآلا ٦١هنم ءزج فارعألا 6
 قحلا ائب هللا ىع اولوقي ان نأ باتكلا قاميم ْمهَْلَع ذخؤي ملأ هذخاي ةلقم ضَرَع مهتأ نإو انل ُرَقعيس نولوقيو
 1 ٠ ١ .© © 4 ةوئقنتانفأ دوقت نيذلل ريح ةرخآلا زادلاو هيف ام اوُسَردَ
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 ادرفم وأ ةلمج نوكي وأ ءاهطرشو ةيطرشلا( ذإ) وأ ةيطرشلا (نإ) امهيف نوكي نأب دييقتلا

 ©فيعض وهو ةيمسالاو ةيلعفلا فطاعت عنمب ليقو ،ةيطرش ىلوألا تناك نإ ةيطرش ةيناثلا نوكو
 .ملعأ هللاو طقف (واولا) عم زاوجلاب ليقو

 غيلبلل دبال يلا تازوحلا نمو ةغالبلا يف لخادلا يتاذلا نسحلاب تانسحملا نم نسحملا كلذو

 :هجوأ ةثالث نيدنسملا نيب ةبسنلا نأ ملعت نأب همدعو بسانتلا ناكمإ كل نيبتيو ،اهنم

 .ةيصوصخلا نع اهديدحت دوصقملا نوكي نأ اهدحأ _

 .ددجتلا صوصخ وأ توبنلاو ماودلا صوصخ دوصقملا نوكي نأ اهيناث _

 .ةيصوصخ يأ نمض يف ةبسنلا سفن دوصقملا نوكي نأ اهثلاث _

 قلطم ىلع الإ لدت ال ةيمسالا نأل " سلاج هقيدصو مئاق ديزك " لوألا يف ةيمسالا نيعت

 لدت ال ةيلعفلا نأ ىلع ءانب نيلعفلا نّيعتت وأ ،نئارقلاب لإ ماودلا ديفت ال اهنأ ىلع ءانب لوصحلا

 .هيف ناسحتسالل لحم ال هجولا اذهف " هقيدص دعب ديز ماق " لاقف توبثلا قلطم نم رثكأ ىلع

 وأ ،ةيمسالا تتيعت امهيف ماودلا وأ ،امهيف ةيلعفلا تتّعت امث امهيف ددجتلا دصق نإ :يناثلا يف

 نيعت سكعلا وأ ،ةيناثلا ىف ةيمسالاو ىلوألا يف ةيلعفلا تنعت ةيناثلا يف ماودلاو ىلوألا يف ددجتلا

 بسانتلا ةاعارم نم عنام امهيف نامسقلا ناذهف ؛هيف ناسحتسالل لحم ال اضيأ اذهو ،سكعلا

 .ناسحتسا الف فلاختلا بجي ةراتو قفاوتلا بجي ةرات هنأل نسحتسلملا

 يف الثم ددجتلل ضرعت ريغ نم رابخإلا درب تدرأ اذإو.ثلاثلا يف ناسحتسالا روصتي

 ديز ماق " :تلق ،امهيف تابثإو امهيف ددجتلل ضرعت ريغ نمو ‘ىرخألا يف توبثلاو امهادحإ

 ال امهدحأ دصق ولو لك صوصخ كلذ يف ضّرعت الف " دعاق ورمعو مئاق ديز "و " ورمع دعقو

 درجم ال دصقلا ف ضّرعتلا دارملاو ؤبجاو بسانتلاف امهنم لك نع درجتلا دصق نإ امأ ،هنيعب

 " دعاق ورمعو مئاق ديز يف "و ددجتلل ضرعت " ورمع دعقو ديز ماق "يفف انإو ظفللا ةلالد

 امهادحإ يف دصق اذإو ‘ٹتودحلل عضوم لعافلا مسا :بجاحلا نبا لاق لب ‘توبنلل ضرعت

 امهادحإ يف وأ ،ةعراضملا ىرخألا يفو يضملا امهادحإ يف وأ ،توبنلا ىرخألا يفو ددجتلا

 ديز ماق " : لاقيف ؛دصقلا قبط ىلع مالكلاب ءيج & كلذ وحن وأ ، دييقتلا ىرخألا يفو قالطإلا

 اكَنَم اتلَرنأ وكو تنم هلَع لزنأ انول ىلاعت هللا لاق "دعقي ورمعو ماق ديز "و " دعاق ورمعو
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 هل ديقف ةادألاو طرشلا امأو ،باوخجلا تاذلاب دارملاو ةيطرش ريغ ةيآلا يف ىلوألا ٠٠ْ يضق

 يف رمألا ءاضقو مهمعز يف ممناميل وهو هل اببس كلملا لوزن نوكي ام قلطم ركذ عماجلاو
 ىلوألاف ٨`٠ « ًنوُمدْقَتسي انو ًةَعاَس نوُرخأتنسي ال هُمْلَحَأ َءاَج اذإف » ىلاعت هللا لاقو ©قيقحتلا

 الضف ،طقف اماوج ىلع ىلوألا عومجب ىلع ةفوطعم يهف ؛طرشلاب ةديقم ريغ ةيناثلاو ةيطرش

 ةلاحتسال «نومدقتسي ال مهلجأ ءاج اذإ » كلوقل نيعم ال ذإ ،اهيف اديق طرشلا نوكي نأ نم

 ال) ىلع فقولا ىرت كلذلف هروضح لبق همدقت مهوتي امنإو هروضح دعب لجألا مدقتي نأ

 دارملا نأ ىلع طرشلاب ةديقم باوخحلا ىلع ةفوطعم : ليقو 0 ةفنأتسم ةيناثلا : ليقو ، (نورخأتسي

 رخأتلا ليحتسي: يأ ،مدقتلا مدع وهو مولعملا نيبو هنيب ىوس تتح لجألا دنع ةراختسالا مدع

 .ملعأ هللاو ، ءيجملا دعب مدقتلا ليحتسي امك ءيجلا دعب

 نيتلمجلا نيب عماجلا نايب باب
 نيبو ىلوألا يف هيلإ دنسملا نيب هدوجوو ،ةيناثلا دنسمو ىلوألا دنسم نيب عماحلا دوجو بجي

 نأل ؛تاذلاب نمب دييقتلا دصق نإ ةيناثلا تالضفو ىلوألا تالضف نيبو ،ةيناثلا يف هيلإ دنسملا

 وأ ترخأ وأ تمدق وأ تركذ وأ ركذت مل ةلضفب دسفي ام اريثكو ،مذيو اضيأ نمم حدمي مالكلا

 الف ،ةلمحجلاو درفملا نيب عماجلا نم دب ال اذكو ،امب لعف ام فالخ ىلوألا ناكو ،كلذ وحن

 ورمعو بألا نيب نكي مل اذإ " هراد يف ورمع رعاشلاو هوبأ بتاك ديز " :كلوقب نوحمسي

 ىدحإ دنسم نيب عماحلا دجو نإو " كلذك هراد يف سلاج ورمعو هوخأ رعاش ديز "و ةبسانم

 ديز رعشي " : لوقت " رفكلا حيبقلاو نسح ناميإلا " وحن ، ىفك ىرخألا يف هيلإ دنسملاو نيتلمجلا

 يطعيو «رثنلا عم ةباتكلا نأل ناداضتم ةباتكلاو رعشلاو ،دحتم امهيف هيلإ دنسملاف " بتكيو

 رمأ عنملاف ،ءاطعإلا نع سفنلا فك عنملا : انلق اذإ نيدنسملا ةاضتو ،هيلإ دنسملا داحتال عنميو

 نوكيف ، ءاطعإلا داضي ال يمدع وهف ءاطعإلا مدعب عنملا انرقسف نإف الإو داضتلا رهظف ، يتوبث

 "بتاك ورمعو رعاش ديز" : لوقتو ، ةعماج ةبسانم كلذ يفكيو 3 ةكلملاو مدعلا لباقت امهنيب

 ةبسانم ديزو ورمع نيبو نيدنسملا نيب عماج كلذ يف ةاضتلاف " ريصق ورمعو ليوط ديز "و

 « ةورَظني ان مث رمألا يضق اكلم انلزنأ ونو للَم هيلع لزنأ انل اولاق ةميركلا ةيآلا-٨ نمعزج ماعنألا - ۔ ,3 - رمث و. ذ ٥42 ثلێإ ٤ ٥ .ح ه , ح۔ ه 2إ .ع ,. . < 508
 4 نوُمدقَسَي الو ةعاس نورخاس ل ْمْهْلَجأ ءاَج اذإف لجأ ةمأ لكلو ةميركلا ةيآلا ٣٤- نم ءزج فارعألا - ۔ ه ٠ ذ, اذ < م ۔,ح.ه ث ع۔۔ 22 ٠“۔٤ث _" ۔١ ۔ ج . 509
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 يفكي الو ملكتلا يف ةربتعملا تابسانملا نم كلذ ريغ وأ ةراجتلا وأ ةرامإلا وأ ةوادعلا وأ ةقادصلاب

 يف كارتشالا يفكي الف صاصتخا عون ةبسانملا نوكو ‘دصقلا نم دب ال لب دصق الب اهدوجو

 زجي مل دصقت مل وأ نيلاثملا يف " ورمع"و " ديز" نيب ةبسانم نكت مل نإف ، الثم ةيناسنإلا ةيعونلا
 هيلإ دنسملا فالتخال دنسملا دحتا ولو " قيض يفخو قيض يمتاخ " زوجي الو . نيلاثملا يف لصولا

 فخلا نيب ةصاخ نيب ةبسانم ال ذإ لصفلا بجي لب ،امهيف امهيلإ دنسملا نيب ةبسانم مدعو امهيف

 وأ كلذل لايخلا يف نراقت امهنيب دجوي مل ام اهدعبل نيسوبلم اعم اممفوك ةبسانمب ةربع الو متاخلاو

 نأل فطعلا زوجيف ،ةقّيض ءايشأ يه ثيح نم قيضلا يف ةقفتملا ءايشألا ركذ دصقي وأ 3هريغ

 عمجلا حص رابتعالا اذمبو .نينكرلا يف داحتالا ىلإ رمألا داعف ،قيض كلذو قيض اذه ذئنيح نيعملا

 دلاخ ملك " وأ " ارمع ديز برض " :كلوقك ،ركذ امل هدوعل قلعتملا كلذو دنسملا يف داحتالاب

 ىلإ كلذ داعف ،ورمعب مهلعف قلعت يف اووتسا صاخشألا ءالوه :نيعملا نأل " ركب هعم دعقو
 .ديقبو قلعتملا وأ دنسملا وه يذلا عماجلا يفكي :لاق نم لوق مهفي اذميبو ناكرألا يف داحتالا

 ركذ هيف دصق امه "دكار رحبلا ءامو ةيلاعتم ءامسلاو ةريصق ةلمنلاو ليوط رجشلا " :كلوق وحن

 " ليوط ورمعو رعاش ديز " زوجي الو ،نيدنسملل اعماج يفكي هبشتلا درجمف .ةتوافتملا ءايشألا
 هنأ : ٥'`يكاكسلا ركذو {ةماقلا لوطو رعشلا بسانت مدعل ورمعو ديز نيب ةبسانم تناك ولو

 هيف فرصتت ام اهريغ نم ةذخآلا يأ ؛ةركفملا ةوقلا دنع امهعمجي ام نيتلمحلا نيب نوكي نأ بجي

 كلذو ؛ ةركفملا يف امهعمج هببسب يضتقي نأب ؛ لعفلا مكح ةطساوب اعمج امإ بيكرتلاو لحلاب

 ؛ةركفملا يف امهعامتجا هببسب مهولا يضتقي نأب ؛مهولا ةطساوب اعمج امإو .يلقعلا عماخلا وه

 وهو ؛ةركفملا يف امهعامتجا هببسب يضتقي نأب لايخلا ةطساوب اعمج امإو .يمهولا عماخلا وهو

 نبتلمجلا عامتجا لقعلا ءاضتقال ببس وه ام :يلقعلا عماجلا :نيدلا ماصع لاق .يلايخلا عماجلا

 ةروص يق لقعلا رظن يق هزاربإو مهولا لايتحاب الإ اببس نوكي ال ام :يمهولا عماجلاو {ةركفملا دنع
 تح لايخلا يف رومأ نراقت ببسب اببس نوكي ام :يلايخلا عماحجلاو ،لقعلا ءاضتقال ببس وه ام

 .نيتلمحلا عمج نسحتسي مل نراقتلا اذه نع الفاغ هسفنو لقعلا يلخ

 ٠١٦٢-١٦٢٣ ح اتفملا رظني - 510

 ٣٦٠



 لقعلا ةنازخ يف نراقتلاو مهولا ةنازخ يه يلا ةظفاحلا يف نراقتلا ببسب اعمج امإو :ليق

 عمجلل اببس نوكي امك ةداعلاو فلإلا نإف ؛ةداعو فلإل هومعز ام ىلع ضايفلا أدبملا يق يهو

 ،يئزج امإو يلك اّمإ موهفملاو .ةيمهولاو ةيلقعلا ةروصلا نيب عمجلل اببس نوكي تايلايخلا يف

 رشعم اندنع سيلو ) _ ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحإب ةسوسحملا يهو روص امإ يئزخلاو
 دقف تتبث نإ ةاعدملا ةنطابلا سمخلا امأو _ ( سمخلا هذه الإ ةلبقلا لهأ رئاسو ةيبهولا ةيضابإلا

 نم ةعزتنملا ةيئزحلا رومألا يهو ناعم امإو ،هللا رمأب اهكاردإ وأ ةرهاظلا سمخلا يف تلخد

 ةيداملا ضراوعلا نع ةدرلا تايئزحلا نم همكح يف امو يلكلا كردمو ةسوسحملا روصلا

 اهظفاحو كرتشملا سحلا وه روصلا كردمو.ضايفلا أدبملا وه اومعز ام ىلع هظفاحو لقعلا وه
 ىمستو ةفرصتم ىرخأ ةوق نم دب الو ،ةركاذلا اهظفاحو مهولا وه يناعملا كردمو.لايخلا

 .ةليختمو ةركفتم

 مهولاو .تايلكلل تاذلاب ةكردملا ةلقاعلا ةوقلا ءامكحلا عمو كلذل نيتبثملا ءالؤه دنع لقعلاو

 ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحإب تاسوسحملا يف ةدوجوملا ةيئزجلا يناعملل تاذلاب ةكردملا ةوقلا

 ةاشلا كاردإ ةروكذملا ةيئزخلا يناعملا هذه لاثم ،ةرهاظلا ساوحلا قرط نم اهيلإ لصت نأ ريغ نم

 .بئذلا يف نعم

 روص اهيف عمتجت يلا ةوقلا _ لايخلا يعأ _ وهو كرتشملا سحلل لب اكردم سيلو لايخلاو

 روص اهيلإ لصت ييلا ةوقلا وهو اهل كردملا كرتشملا سحلا نع اهتبيغ دعب اهيف يقبتو تاسوسحملا
 نيب بيكرتلاو كيكفتلا اممأش نم قلا ةوقلا ةركفملاو .ةرهاظلا ساوحلا قرط نم تاسوسحملا

 ضعب عم اهضعب مهولاب ةكردملا يناعملاو ضعب عم اهضعب كرتشملا سحلا نع ةذوخأملا ةروصلا

 اهمكحك بيكرتلاو ،سأر الب وأ نيمسق مسقنم ارمع نأب اهمكحك كفلاو ؛روصلا عم يناعملاو

 لاثمو .روصلا يف بيكرتلاو كفلل ليثمت كلذو ،قنع الب ليفلا سأر نأ وأ نيسأرب اديز نأب
 ناعملا لاثمو .كفلا يف ملع الب ارمع نأو بيكرتلا يف املع ديزل نأ روصتت نأ يناعملا عم روصلا

 .كفلا يف هل ملع ال نأو بيكرتلا يف ىوق ملعلل نأ روصتت نأ يناعملا عم
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 هكاردإ نكمي ام روصلاو ،ةرهاظلا ساوحلا وه ةسمخ بيبانأ نم هيف بصي ضوحك لايخلاو

 لقعلاب ةكردملا تايلكلا يناعملا ق لخديف :ليق نكمي ال ام يناعملاو ةرهاظلا ساوحلا ىدحإب

 .ةيئزج الإ نوكت ال مهولاب ةكردملا يناعملا نأ هيفو
 وأ سفنلاب ةمئاق اهنأ اومعز ةلقاعلا ةوقلا :ةعبرأ ةكردملا ةنطابلا ىوقلا نأ ءامكحلا معز

 لوطلاك ؛داعبألاو روصلل ةضورعملا ةداملا ضراوع نع ةدرلا تايئزخلاو تايلكلا كردت بلقلا

 .ضايفلا لقعلا يه ةنازخ امل نأ اومعزو ،درحجلا الإ امب موقي الو ةدّرحجب اهنأل قمعلاو ضرعلاو

 يف ءاذيإلا وه نيعم ةاشلا كاردإو ،ةوادعلاو ةقادصلا كاردإب اهل اولتمو ،اهفيرعت مدقتو ةيمولاو

 ماكحأب ةوقلا كلت مكحتو ااسح اهل نأ امك هب كردت امهو مئاهبلل نإ :لاقي اذهلو ،الثم بئذلا

 انوطب يأ فيواجت غامدلل نأ كلذو ،غامدلا نم رخآلا فيوجتلا لوأب ةمئاق ةيمهولاو

 هلو رخآلا فيوجتلا لّوأب مئاق مهولا نأ اومعزف ،هطسو يف رخآو غامدلا مدقم يف اهدحاو

 .مهولا فيوجت رخؤم ةمئاق ةظفاحلاو ،ةركاذلا ىمست ةنازخ

 وهف ،ةرهاظلا ساوحلا نم ةيئزحلا ةسوسحملا روصلا هيلإ لصت يذلا وهو كرتشملا سحلا امأو

 ةيئزحلا يناعملا يفو ةيلايخلا روصلا يف روصتت ةوق يهف ةركفملا اًمأو .هفيوحت رخآب ةمئاق ةوق

 نإف يناعملا كلتو روصلا كلت نيب تمكح اذإو .امانم الو ةظقي نكست ال امئاد يهو ،ةيمهولا

 سأر نأب مكحلاك ؛ابذاك ابلاغ ناك لايخلا وأ مهولا وأ اباوص ناك لقعلا ةطساوب اهمكح ناك

 لقعلا ةطساوب تفرصت نإ ةقيقحلا يف ةركفم ىمست امنإو سكعلاو ناسنإلا دسج ىلع رامحلا

 تصخ اممي وأ ،هدحو لايخلاب وأ هدحو مهولا ةطساوب تفرصت نإو ،مهولا عم وأ هدحو

 :رومأ ةعبس نطابلا يفف .رخآلا ىوقلا نئازخ اهنئازخ نكل «اهل ةنازخ الو ةمّهوتملا وأ ةليختملا

 اهتنازخو ةلقاعلا ةوقلا ( )٢/١

 اهتنازخو ةيمهولاو ( ٣/٤)ر
 هتنازخو كرتشملا سحلاو ) )٦/٥

 ةركفملاو ( ٧ ر
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 ةبسنك اهيلإ كاردإلا ةبسن نأو ،ىوقلا هذه ةطساوب ةكردملا يه سفنلا نأ ضعب ركذو

 ددعتلاو ليصفتلا كلذ نم عنام الو يامكحلا دنع هلك كلذو اهبحاص دي يف نيكسلا ىلإ عطقلا

 ةوقلا ةنازخ هولعج يذلا ضايفلا لقعلا الإ نيملسملا دنع ىلاعت هللا نم لعجلاو ةداعلا هجو ىلع

 لقعلاو رفك اذهف هلبقت ام ةنئاكلا ىلع ضيفملا رشاعلا لقعلا نع ةرابع مهدنع هنأل ،ةلقاعلا

 .سوفنو لوقع اهل ةكردم ةيح مهدنع كالفألاو رمقلا كلف ةرفكلا ءالؤه دنع ضايفلا

 اهقلعت رابتعاب ءامسألا هذمي ىمستو ،ةدحاولا ةوقلا يه كردملا نوكي نأ نيملسملا دنع زوجيو

 كاردإو .ةبذاكلا ماكحألاب اهمكح ثيح نم يهف ،ماكحألا كلتب اهمكحو تاكردملا كلتب

 نمو لايخو كرتشم سح ساوحلا نم ةيرهاظلا روصلا كاردإ ثيح نمو "مهو ةيئزخلا يناعملا
 .ةممهوتمو ةليختم بذاكلا فرصتلا ثيح نمو ،ةقلعتمو قداصلا فرصتلا ثيح

 .ىرخألا يف مسترا ام اهنم لك ىلإ سكعني ةلباقتملا ايارملاك اهتبثم دنع ةنطابلا ىوقلاو

 ةلقاعلا تاكردم ىلع تاطلست اهل لب ،امتاكردم يف فرصت اهلف ‘ىوقلا كلت ناطلس ةيمهولاو

 امإ نوكي نيتلمحلا نم نيئيش لك نيب يلقعلا عماجلاو .اهماكحأ فالخب مكحتو اهيف اهعزانتف

 يف ورمعو ديزك ضراوعلا يف فالتخا عم ةيهاملا يف لثامتب امإو ،امهل لقعلا روصتلا دنع داحتاب

 ورمعل بأ ديز " :كلوق يف نيدنسملا لثامت يف دلاخل ةّوبألاو ورمعل ةّوبألاكو ،امهيلإ دنسملا لثامت
 ايلك نيعملا نوك ققحتي امنإو ،تايلكلا كاردإ هنأش لقعلاو .فياضتب امإو " دلاخل بأ ركبو

 رصانعلا نع دّرحجب ءامكحلا معز ىلع لقعلا نأ كلذو ،ةيجراخلا تاصخشملا نع هدي ديرجتب

 امنإو .درجلا يئزحلا وأ {شةيجراخلا رومألا نع درجلا يلكلا الإ هيف مسري الف ،اهقحاولو ةعبرألا

 ىلع يلكلاب مكحي ال هنأل ةلآلا ةطساوب كردي :انلق امنإو .مهولا وأ نامسحلا يئزخلا كردي

 .روصتلا عرف مكحلاو يئزجلا

 سفنلا وه ةقيقح كردملا نأ مدقتو ،اهريغبو ةطساوب ءيش لك كردي لقعلا نيملسملا دنعو

 لقعلاو ،لقعلا ةطساوب ايلك هكردتف هدّرجت مث سحلا ةطساوب يئزحلا كردت يهف تالآ ىوقلاو
 دنع ادحاو ائيش ناريصي ذئنيحف اجراخ اممتاصخشم نع امهديرحجت ببسب نيئيشلا نيب ددعتلا عفري

 يلك اذه نم عزتنا نإو ،ناكرتشم درجلا ناك نإ نيدحتم ناريصي امنإو نيدحتملاك ةركفملا
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 لجر هنأ ورمع نمو لضاف رمحأ لجر هنأ ديز نم ملعت نأ لثم "ددعتلا عفتري مل رخآ اذه نمو
 .لهاج دوسأ

 يلكلا نيعملا هنم عزتنيو ،ةيجراخلا ةصخشملا هضراوع نع يقيقحلا يئزخلا درجي لقعلاو

 نم هيف دب الف لقعلا يف دوجوم وه ام لك هنأل ؛ةيلقعلا تاصخشملا نم هدّرجي الو هكرديف
 الإ امهنم لك لقعت نكمي ال ثيحب نيئيشلا نوك ‘فياضتلاو تالوقعملا رئاس نع زاتي صخشت

 كلذ نمو "هنبا ورمعو ورمع وبأ ديز " و " رعشي هنباو بتكي ديزك " رخآلا لقعت ىلإ سايقلاب

 انوك ىلإ ةبسنلاب تاذلا ربتعت نأ آلإ ،اممتاذ نيب ال امهموهفم نيب وهو لولعملاو ةلعلا فياضت
 .لولعملا ةلمج ىلع ةلعلا ةلمج فطعتف الولعم ىرخألاو ةلع

 .اهنع دوجوم لولعملا كلذو ةدوجوم ةلعلا هذه وأ ،عرف لولعملاو لصأ ةلعلا الثم اذكه

 رخآ رمأ هنع ردصي رمأ لكو كهتاذ ريغ ةلع هنوكو ةلع هنوك انه ءيشلا موهفم نيعمو

 ةمات ةلع لالقتسالاب امف ‘لولعم رخآلاو ةلع وهف ،هيلإ هريغ مامضنا ةطساوب وأ لالقتسالاب

 .ريرسلل راجنلاك ةصقان ةلع ةطساولاب امو متاخلا ةكرحل عبصإلا ةكرحك

 "هيخأ ورمعل لقألاو ديزل رثكألا ددعلا اذه" :لوقتف ددعلا يف رثكألاو لقألا فياضتلا نمو

 فالخب _ رم امك _ ةركفملا ةوقلا دنع نيئيشلا عامتجا يف مهولا لاتخي ببسب رمأ وه عماجلاو

 وه لثامتلا اذهو ،لثامت هبش امهنيب نوكي نأب كلذو ،كلذب مكحي مل هسفنو يلخ اذإ هنإف لعفلا
 نإف ؛ةرفصو ضايب يولك لثامتلا هبشف ؛داضت هبش وأ ،ةاضت امهنيب نوكي وأ ،ع ونلا يف داحتالا

 امهدحأ يف ديز دحاو عون امهنأ مهولا ىلإ قبسي هنأ ةهج نم نيلثملا ضرعم يف امهزربي مهولا
 " :لاقيف نوللا وه سنج تحت نالخاد نانيابتم ناعون امهنأ فرعي هنإف ،لقعلا فالخب ضراع

 ةيلقعلا ةظحالملا دنع امأو .يمهولا عماخلا دوجول " هنم نسحأ ضيبألا كلذو نسح رفصألا اذه

 اذإ لوقنملا ملعلا ىلع ٠ لأ» لوخدك اهمدع دنع عنتمي و ،لقعلا ةلفغلا دنع لصفلا زوجيف

 صلاخ نع ةردكلا لاثملا يف ةرفصلا ضراعو هراضحتسا مدع دنع اهعنمو لصألا رضحتسا

 ءايشألا نيب زيمي لقعلا ناك امنو ،ةرفصلا ىلع نادئازلا قارشإلاو ءافصلا ضايبلا ضراعو ضايبلا
 لثامتلاو داحتالا نم دحاو لك ناكو ءعقاولل ةقباطملا ةحيحصلا رومألا هيلإ بسنتو ةسبتلملا

 رمألا هيلع هبتشي امم مهولا ناك امنو ،لقعلا ىلإ عمجلا بسن عامتجالل هسفن يف اببس فياضتلاو
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 عامتجالل اهسفن يف ةيضتقملا بابسألا كلتل ةبسانم هبشو داضتلاو لثامتلا هبش ناكو ،هبساني امي

 روص عزنت اهنم يلا تاسوسحملا روص نراقتل الحم لايخلا ناك انو مهولا ىلإ امب عمخجلا بسن

 وأ ةسوسحم ةيئزج وأ تناك ةيلك روصلا نراقت ببسب عمخلا بسن تالوقعملاو تاموهوملا
 ؛ال وأ روصلا ةنازخ يف نراقتلا ببسب امإ عمجلا نأ عماجلا يف طباضلاو ،لايخلا ىلإ ةموهوم

 رمألا سفن بسحب هيضتقيو عمحلا بساني رمأ ةطساوب نوكي نأ امإ يناثلاو يلايخلا وه لوألاف

 رمقلاو قاحسإ يبأو احضلا سمش نيب عمجلا نسح يمهولا عماجللو {ةيمهولاف الإو ،يلقعلا وهف
 5 طيسبلا نم ]:هلوق يف

 ُرَمَقْلاَو َقاَحْسِإ وبأو اَحضلا سمش اَهتَحْهَبي ايكلا قرئنذ هال

 انه وهو لمجلا يف امك اهيف طرتشي عماجلا نأل تادرفملا لب لمجلا فطع نم سيل نكل

 نكلو ةثالثلا نيابت فرعي لقعلاو ،ايلايخ رمقلاو سمشلا نيب نوكي نأ زوجيو ، رم امك يمهو
 وأ رعاشلا معز يف امب عفنلا مومعو امب ءادتهالا يف اهكارتشال دحاو ع ون نم اهنأ كيري مهولا

 قاحسإ وبأ وهو ؛يناثلاب ايلقعو ثلاثلاو لوألاب ايسح اقارشإ اهل ايندلا قارشإ يف اهكارتشال

 ىلع نابقاعتي نيبدوجو نيرمأ نيب لباقتلا داضتلاو ناسحإلاو لدعلا عاونأ هتضافإل هللاب مصتعملا

 بلسلا لباقت نييدوجوب جرخف رخآلا لقعت ىلع امهدحأ لقعت فقوت مدع عم دحاو لحم
 . ةكلملاو مدعلا بلاغتو باجيإلاو

 لخديف يرابتعالا رمألا لمشيف هموهفم يف الخاد مدملا ن سيل ام يدوجولاب دارملاو

 ؛رهاوحخلا نيب داضتلا دحاو لح ىلع انلوقب لخدو ،خلا .. عم انلوقب اجرخف ،نافياضتملا

 نم معأ لحملا لدب عوضوملا ربتعا امهنيب ةاضتلا تبثي مل نمو 7 ةيعونلا روصلا انه يهو

 بقاعتلا لحلا ىلع قّعتلاب دارملاو .(صتخي ال لحلاو ضارعألاب صتخم عوضوملا ) .عوضوملا

 .قدصلا رابتعاب ال لولحلا رابتعاب

 مسق ةرمحلاو داوسلا نيب لباقتلاف ؛يقيقحلا ةاضتلاب فيرعتلا فالخلا ةياغ امهنيب انلوقو

 داوسلا لباقت ةاضتلا لمشيف ديقلا اذه ربتعي ال دقو ءدناعتلاب ىمسم لباقتلا قلطم نم سماخ

 .اروهشم اداضت ىمسيو ةرمحلاو
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 حيبق رفكلاو بوبحم ناميإلا " :ليق " بوبحم ضايبلاو حيبق داوسلا " داضتلا يف لصولا لاثمو

 ناميإلا امأ :لوقأو ،نالوقعم نادض رفكلاو ناميإلاو ناسوسحم نادض داوسلاو ضايبلاف

 رارقإلاو روهشملا ريغ ىلع طقف داقتعا وأ روهشملا ىلع رارقإو داقتعا هنأل اعطق يدوجوف

 وأ رفكلا يف لخدي امي قطنلا وأ ‘هعم ناسللاب وأ بلقلاب دوحخلا نعم رفكلا امأو .هل راهظإ

 دوجوب وأ رذعي ال ثيح ةفق دمحم انديس ثعبب ملعلا مدع نيعم رفكلا امأو .يدوجوف هداقتعا

 وه يذلا قيدصتلا اذهو ك هب ءاج امل سفنلا لوبقو ناعذإلا ناميإلا يف قيدصتلاو يمدعف هللا

 .رارقإلا روهشملا ىلع هيلإ مضنيو قطنملا يف روكذملا وه ناعذإلا نيعم

 لامتشالا رابتعاب رفاكلاو نمؤملاو دوسألاو ضيبألاك نيدضلاب فصتي ام نيداضتلا نم دعيو
 اعافترا ةعفترم ءامسلا نإف ڵتاسوسحملا يف ضرألاو ءامسلا :داضتلا هبش لاثمو ،نيفصولا ىلع

 نيب امك ريثك دعب امهنيبف ءامسلا ىلإ ةبسنلاب اميظع اضافخنا ةضفخنم ضرألاو اميظع
 مدقتو .ضارعألا نم ال ماسجألا نم اممنوكل لحملا ىلع امهدراوت مدعل نيداضتم اسيلو نيفياضتملا

 امه نيذللا نيداضتملا نيفصولا نأل ضيبألاو دوسألا ليبق نم اسيلو عوضوملا نم معأ لحملا نأ
 يف ضايبلاو داوسلا لخد امك ضرألاو ءامسلا موهفم يف نيلخادب اسيل ضافخنالاو عافترالا

 رخآلا رعشأ فصوب امهدحأ رعشي ملف صوصخم مرج ءامسلا نإف ضيبألاو دوسألا موهفم

 لباقم ضرألا ظفل يف اهل نكي مل (عافترالا) وهو ومسلا نم ءامسلا ظفل يق اتربتعا نإو ،هدضب

 .(ضافخنالا) وهو
 كاقباس نوكي يذلا وه لوألاف ،تالوقعملاو تاسوسحملا يف يناثلاو لوألا داضتلا هبش نمو

 مل و ءامهعامتجا نكمي ال نيفصو ىلع امهلامتشا رابتعاب نيداضتملا اهبشأف \دحاوب قبس ام يناثلاو

 ريغب ةيقوبسملا مدعو لوألا موهفم ءزج ةيقوبسملا مدع نأل ؛ضيبألاو دوسألاك نيداضتم العجي
 عبارلاو ،©فالخلا ةياغ امهنيب نوكي نأ نيدضلا يف ليلق ضعب طرش لب يناثلا موهفم ءزج دحاولا

 اًمأو .داضت هبش اضيأ يهف ،‘كلذ وحنو ،عبارلا عم سماخلا وأ يناثلا عم ثلاثلا وأ ،ثلانلا عم

 .ةفلاخملا ةرثكل امههبش الو نيدض اسيلف لوألا عم عبار وأ ثلاثك هنع لوصفم رخآ عم ددع

 طارتشا مدع نم روهشملاب انلق ولو كلذو ،ايدوجو نوكي الف لوألا موهفم يف ربتعم مدعلا نأ عم
 نأل ،ايمهو اعماج ههبشو هب فصتي امو داضتلا لعج امنإو ،نيدضلا نيب فالخلا ةياغ دوجو
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 وأ ،اممب نيهبشلا وأ نيداضتملا دحأ هرضحي ال هنآ يف لقعلا دنع فياضتلا ةلزنم نهلزني مهولا

 رضحو الإ نيفياضتملا دحأ هدنع رطخي ال لقعلا نأ امك رخآلا هرضحيو الإ داضتلاب نيفصتملا

 مكح رخآلا روضح ابلاغ مزلتسي هدنع امهدحأ روضح نإ ببسبف ،‘بلاغ كلذو رخآلا

 عفدني اذميبو .نيفياضتملاك كاكفنالا مدع رخآلا عم روضحلا ةبلغل اليزنت ةركفملا دنع امهعامجإب

 نم اعماج ههبشو ةاضتلا ناك رخآلا روضحب امهدحأ رضحي ناك اذإ هنأ نم نيدلا ماصع هلاق ام

 دضلا دحب فياضتلا ةلزنم نمهايإ مهولا ليزنتلو نيفياضتملا ةلزنم هايإ مهولا ليزنت ىلإ ةجاح ريغ

 ههبشو داضتلا نوكو ،اضعب اهضعب داضملا ريغ تارياغتملا نم دضلا عم لابلا يف اروضح برقأ

 نيدضلا قحليف هتفزاحبو هعاستال هرَّوصتو مهولا مكح ىلع ينبم اعماج هب فصتي امو
 .نيفياضتملاب

 اهنأل {ةنكمألاو نامزألاو صاخشألا فالتخاب ةفلتخم لايخلا يف نراقتلا بابسأ نأ ملعاو

 امهنيب ةطلاخملا كلت بابسأ لايخلا يف ةنرتقملا ةيسحلا روصلا كلت ةطلاخم ىلإ ةعجار تناك نإو
 هل تبجوأ ةغايصلا ةعانصب ناسنإ ةمه تقلعت اذإ الثم رخآلا نود صخشل اهدوجو مزليف

 يلا روصلا تفلتخا نراقتلا بابسأ فالتخالو ،امتالآو ةضفلاو بهذلا ةكابس نم اهرومأ ةطلاخم

 حوضولابو مزالتلا هجو ىلع عامتجالا بترتلاو \احوضوو ابترت لايخلا يف تبثت نإ اممأش نم
 هنآ :مزالتلاو برتلا ئعم نكل رخآلا نع نغي امهدحأو نيمزالتم اناك ولو امهنأل ةبويغلا مدع

 امهتبويغ مدع اذه نم مزلي الو ىرخألا لوصح لايخلا يف نيتروصلا ىدحإ لوصح نم مزلي
 دنع ملقلاو ةاودلاك ؛اههل لايخلا فلإ ةرثكل لايخلا يف اهنع كاكفنال روص مكو ،لايخلا نع اعم

 لايخ يف يهو لايخ نع بيغت ال روص نم مكو «اهل هفلإ مدعل الصأ رخآ لايخ يف يه بتاكلا
 داتعملاو فولأملا ءيشلا عوقو ىلع كردي امنإ يلايخلا عماجلا ببسب عمجلاو ،الصأ عقي ال امت رخآ

 كلذو ؛لايخلا يف روصلا تابثإ يف نارتقالا بابسأ داقعنا بسحب سفنلاو لايخلا يف ارركتم عوقو
 امه وأ عماسلا وأ ملكتملا لايخ ربتعيأ رظناو ،ةاودلاو ملقلا نارتقا ي ببس اهنإف ةباتكلا ةعنصك

 وه هنأل عماسلا لايخ ربتعملا نأ برقألاو

 .باطخلا بلاغ يف هلاح يعاريو هلاح ربتعي يذلا
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 عماوخلا رثكأ يلايخلا عماجلاف ؛رصحلا توفت ةريثك لايخلا بابسأ يه قلا ةنيابتملا بابسألاو

 مهولاب كردي ام صوصخ يمهولابو لقعلاب كردي ام صوصخ يلقعلا عماجلاب دارملا سيلو

 يف عامتجالا لقعلا يضتقي هببسب رمأ يلقعلاب دارملا لب ،لايخلاب كردي ام صوصخ يلايخلابو
 ىلا يناعملا نم اسيل ههبشو داضتلاو .يلايخلا اذكو ال وأ هسفنب هتاكردم نم ناك ءاوس ةركفملا

 فصو وه امنإو ،لايخلا يف عمتجت يلا روصلا نم سيل لايخلا يف نراقتلا اذكو ،مهولا اهكردي
 عم ايمهو ةاضتلاو ايلقع اعماج لثامتلا ناك امنإو ،لقعلا اهكردي ناعم كلذ عيمج لب روصلل

 امهنيب عمجلا دجو لقعلا تفتلا اذإف ،لايتحا الب عمجل حلاص لثامتلا نأل ؛نيلوقعم امهنوك

 هنأش نم يذلا مهولا ىلإ بسنف لايتحا ىلإ جاتحي كلذل ،لاص ريغ هسفن يف هنإف ةاضتلا فالخب

 دق يلقعلا عماخلاو ،فياضتلاو لثامتلاو داحتالا لقعلا كاردإ هيف حصيف يلقعلا عماجلا امأو .ةليحلا

 ةركفملا دنع عمجلا ىلإ ةوق لك هب لّصوتت ام ىوقلا هذه يف عماوجلاب دارملاو ؛مهولل اكردم نوكي

 امب هب تصتخا امب اهكاردإ صتخي ال ىوقلا هذه نأ كلذو !اصوصخ ةوقلا كلتب كردي مل ام

 كلذلو ،الوأ هكاردإب ةصتخملا هتوق وهو هيلإ قباسلا نع هذخأت نأ دعب نكل 3هريغ هب كردت

 ناعملا ىلع لايخلا مكحيو ،تايسحلا وأ تايلكلا ىلع مهولا مكحيو تايئزحلا ىلع لقعلا مكحب
 يلقعلا عماجلاف ؛هرّوصت عرف ءيشلا ىلع مكحلاو \تاسوسحملا روصب اهايإ مهولا هريوصت دعب
 ال وأ صوصخلاب هل اكردم هنوكل مهولا هيلإ قبس ولو عمحلا لقعلا ببسب يضتقي ام اذه ىلع

 هنوكل لايخلا هيلإ قبس نإ ءاوس مهولا هببس لاتحي ام يمهولا عم عماجلاو ،لقعلا هنم هذخأف

 ءامهدحأ نم مهولا هذخأ مم ،هيلإ ةبسنلاب كلذك هنوكل لقعلا هيلإ قبس مأ الوأ هكاردإب اصوصخ

 .ملعأ هللاو هلصأ يف ايمهو وأ ايلقع ناك ولو ةيلايخلا روصلاب قلعتي ام يلايخلا عماجلاو

 لصولاب ةهيبشلا لاحلا باب
 نم ةدرحلاو ©فطعلا لاحلا لصأو ،لصولا ةلمجب ةهيبش (واولا)ب ةنورقملا ةيلاحلا ةلمجلا

 ريغب نوكت نأ ةمزال وأ ةلقتنم ةدكؤملا ريغ لاحلا ىيف حجارلا ريثكلاو لصفلا ةلمجب ةهيبش (واولا)

 .اهلبق امب اهطابترا ةدشل (واو) ريغب نوكت نأ ةتبلا بجي هنإف ةلمحلا نومضمل ةدكؤملا امأو 5(واور

 3هيقابب طبري ال ءيشلا ءزجو طبرلل لاحلا (واورو ،اهسفنك وأ نيعملا يف اهلبق ةلمحلا سفن اهنأل

 لب (واولا)ابو " افوطع قحأ دقو " وأ " افوطع هقحأ انأ "و " ردغي ال افوطع كوبأ ديز " :وحن
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 :ءايضلاب داري " سمشلا ءايض رهظ دق رجفلا علط "وحنو ،اضيأ امفودب هقحأ ردغي وأ (واو) ريغب

 وأ لصولا نم نكي مل الدب هانلعج نإو ،الاح "سمشلا ءايضرهظ دق" انلعج اذإ رجفلا ضايب

 ريغ يف ناك امنإو ،ةمزال لاح هذهو " اهيلجر نم لوطأ اهادي ةفارزلا هللا قلخ " وحنو .لصفلا
 يف نإف لدتبملا ىلإ ةبسنلاب ربخلاك اهبحاص ىلع مكح نيعملا يف اهنأل (واولا) نم ولخلا ةدكؤملا
 وأ ،هب نييعتلا قيرط ىلع ال هتدافإ ةقيرط ىلع ديزل بوكرلا تابثإ " ابكار ديز ءاج ":كلوق

 لاحلا لاثم يف "ابكار"ف " بكارلا ديز ءاج "و " ابكار لجر ءاج " يف امك مامإلا ةلازإ

 نكلو ،يجلا دوصقملا امنإو ،ةّيعبتلا قيرط ىلع لاحلا يف هنأ الإ ڵبكار ديز يف "بكارك
 .عملا اذه ءيجلا نع رابخإلا يف دازيل لاحلاب ءيج

 تاذلاب دوصقملا ضرغلا وه ديقلا كلذ ناك دئاز ديق ىلع لمتشا اذإ مالكلا نأب ثحبيو

 ©تعنلاب هبش اضيأ لاحللو دانسإلا كر ىلع ادئاز هنوك :ةيعبتلاب دارملا لاقي نأ الإ ،ءاغلبلا دنع

 .ةدافإلا ىف ربخلاب اهبش اهل نأ امك .ابلاغ (واولا) ب نرقت الف ،(واولا) ب نرقي ال تعنلاو

 ابلاغ تطقس اذإ مالكلا حصيو ،هتوعنل فصو تعنلا نأ امك .اهبحاصل فصو لاحلا نأ كلذو

 دصقي ال هنإف تعنلا فالخب ،هعوقو ةيفيكل نايبو اهلماعل ديق يهو ابلاغ تعنلا طقس اذإ حصي

 لصألا فصولا نأ ثيح نم افصو ناك اذإ ابلاغ هب دصق ام مزل نإو ،لماعلا عوقو ةيفيك نايب

 وهو فصو ريغ نوكي اضيأو ‘كلذ فلاخي دقو ۔ًّرم ام ىلع _ لاحلا وأ توبثلاب رارمتسالا هيف

 "و " ادغ وأ سمأ بكارلا ديز نآلا ءاج " وحن ©بحاصم ريغ وأ هلماع تقول بحاصم ذئنيح

 لاحلاب اهيبشت (واولا) ب تعنلاو ربخلا ءاج امبرو : ليق 3" ادغ وأ نآلا بكارلا ديز سمأ ءاج

 ©فوصولملاب ةفصلا قوصل ديكأت (واور تعنلا ةلمج يف (واولا) ىمستو ©لقتسي ام دعب اهدورول

 ربخلا نأل ث١١" نايرع وهو ىسمأف " :يسامحلا لوق يف متي ال لقتسي امدعب دورولاب ليلعتلاو
 "نايرع وهو" امات "ىسمأ" نوكي نأ زوجي هنأ عم لقتسي امدعب دري مل رخآ ربخ همدقتي مل يذلا
 ةفطاع لوقت لب امتدايز ىلع يعاد ال هنأ عم ،هدعب امو يناثلا ربخلا ف تديز ول كلذ امنإو ،لاح

 ٠ م 29 . ره . ه م ۔ ه د م 2 ۔ 2ً 511

 نب ةعيبر نب نابيش نب لْهَش ينامزلا دنفلل وهو جزملا نم تيبلا .نايرع وهو ىسماف رشلا حرص املف _
 يمس يج نبا لاقو بلغتو ركب برح دهش اهسرافو ركب ديس ناك .ه ق ٧٠ ىفوتملا ركب ينب نم يفنحلا نامز

 ٢: .٢٦ مالعألا -: ٢ :٥٨ الشروح١ ٢ يدادغبلا ةنازخ رظني .لبخلا دنقب اهيبشت هتقلح مظعل دنفلاب
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 مزلي الو "'"؛ ةيواخ يهو ةيرق ىلع َرَم يذلاك هأ ىلاعت هلوقب تعنلا ىف امتدايزل اولثمو .

 الب "ةيرق" نم وأ { اهدحو لاخلا (واور) طبارلاو "رم" ريمض نم لاح ةلمجلا :لوقن لب ،كلذ
 زاوخ اهرود ةرثكب ةميظع وأ نأشلا ةميظع ةيرق :يأ ؛ ميظعتلا غّوسمم وأ ةلقلا ىلع غوسم

 ث'"«مُهَلك مُهْنماَتو) ىلاعت هلوقبو .ريمضلاو لاحلا (واور طبارلاو 5ةريثكلا ىلع ةيرقلا قالطإ
 "مهبلك مهسداس"ب "ةسمخ" و "مهبلك مهعبار" ةلمجب "ةثالث "تعن امك " ةعبس" تعن ةلمجلا

 دقو .ناتوعنم هيلثم نأ وهو ؛قباسلا مظنلا نع جورخلا هيفو ،غ وسم الب"ةعبس" نم لاح :ليق

 تناك ولو امنأل اذه فلاخي دقو «(واولا) ب ةيلاحلا ةلمجلا نرقت ال نأ حجارلا ريثكلا نأ تملع

 نمف اهلبق ام ميمتتل لاح اهنأ ثيح نم ةلقتسم ريغ اهنكلو ،ةلمج يه ثيح نم ةدافإلاب لقتست

 .اهبحاصب طبرلل تجاتحا ةيثيحلا هذه

 ذإ ؛كلذل ةعوضوم اهنأل طبرلا ف ىوقأ (واولاور ،ريمضلاو ةيلاحلا (واولا) طبرلل حلصيو
 ،هب طوبرملا ىلع هتلالدل ىوقأ ريمضلا نإ :ليقو ‘فطعلا اهلصأ نأ رم امك عمجلل اهلصأ يف يه

 طبارلا وه ةراشإلاو رهاظلا ةداعإو مومعلاو لوق ىلع (لأ)ك هبئان وأ هنأ ليلدب لصألا هنأو

 ةلصو درفملا تعنلاو ةدرفملا لاحلا يف اضيأ طبارلا هنأو ،ةلصلاو تعنلل طبارلا هنأو يلمحلا ربخلل

 هبحاص ىلع لد هنأل طبارلل ةلصلاو توعنلاو لاوحألا نم درفملا يق راقتفا ال :ليقو ،ةدرفملا (لأ)

 دج و ربخلا يف هلثم هيف ريمضلاف ريمضلا لمحتل بجوملا قاقتشالا هيلإ ىدأ هيف ريمضلاف عضولاب

 (واولا) نأ ميلست دعبو ،دماجلا ربخلا يف طبرلا مدع ليلدب طبرلل ادصق ال اقافتا "مئاق ديز" يف

 الب " هئيجب دنع ةعلاط سمشلا ديز ءاج " :وحن رثكأ هنأو ريمضلا لصألا :ليق طبرلا يف ىوقأ

 ديرأ نإو &" ةعلاط سمشلاو ديز ءاج " وحن ،(واولا) ب ءيج طبرلا ديكأت ديرأ اذإف ،(واو)

 ةللا هذه يخي ىئأ لاق اهشورع ىلَع ةيواخ يهو ةيرق ىلَع ًرَم يذلاك وأل ةميركلا ةيآلا - ٢٥٩ نم ءزج ةرقبلا 52
 ىلإ زظناق ماع ةئام تيل لب َلاَق موي ضغب وأ اًموَي تنبل لاق تنبل مك لاق ُهنَعَب مث ماع ةئام هللا ُهتاَمأَق اهتوم دغب
 امحل اًهوُسُكَت مث اهرشنت فيك ماظعلا ىلإ "ظزاو سانلل ةيآ َفَلَعْحَتل و ةكراَمح ى رظناو نستي مل كباَرَشَو كماعط

 « ريدق ءْئَش لك ىلَع ةللا نأ ملعأ لاق هل نبت املق هد }۔ . ۔ ث ث. ۔ %, ٤ ٠ ه 2.٤ 2.2 22 ۔ ح۔ .2
 .ه ۔ ههه ] هدود ,۔ ۔۔ ه۔ 4۔ ث ۔۔ هوهو هررم ١ ةكلع 2 ٠ , , ج . 513

 امجر مهبلك مهسداس ةسمح نولوقيو مهبلك مهعب ر ةن نولوقيس ةميركلا ةيالا - ٢ نم ءزج فهكلا _

 & . 1 . 17 . ۔ م 1  1 . . وو ة .ه۔ .۔ ه م . ٥ و ٠ ُ ه ه ,ث}۔ ه هم م . 7 ه 4ِ .؟

 اكو اًرِهاظط ءاَرِ الإ مهيف رامث انف ليلق الإ مُهُمَلْعَي ام هتعب ملعأ ير لق مُهبلَك مهما ةعبس نولوقتو بقلاب
 « اَدَحأ مُهْنم مهيف تفتنست
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 ىلع هديو ديز ءاج "و " هسأر ىلع هدي ديز ءاج " وحن ريمضلا نيبو امهنيب عمج ديكأتلا ةدايز

 نيعتي ام انيلع لكشي الو ناحلصي ثيح كلذو " هئيجم دنع ةعلاط سمشلاو ديز ءاج "و " هسأر

 ريغ مالكلا لّوحي هتكل طبرلا ديكأت دصقي مل ولو (واولا) ب طبرلا زوجي :ليقو .امهدحأ هيف

 ث`ث ىيمامدلا راتخاو ريمضلا وأ لاحلا ردق طبرلا دجوي مل اذإو ؤفوذحم ريمضب طبرت دقو ،غيلب

 كلذ لاثم { "وه" ردقيف لاحلا طبر يف (واولا) لصألا : ليقو ، طبرلا ف لصألا هنكل ريمضلا

 !لماكلا نم ]: [سلع نب بّيسملا لوق]
 ٠٨ يرذ ًال بقلاب ُهقيفَرَو هرماع ُءاَمْلا راَهَلا فصت

 فصي ءهيف هرماغ ءاملاو راهنلا فصتنا ك"راهنلا" وهو لعافلا نم لاح "هرماغ ءاملا"_ف

 .ملعأ هللاو هلاح ام يردي ال هبحاصو ؤلؤللا اصئاغ

 اهيف ناك نإو ،لاحلا بحاص ريمض اهيف نكي مل اذإو (واولا) ب لاحلا ةلمج طبر بجيو

 (دق) نم دّرحب تبثم ع راضم اهلعف ،ةيلعف ةلصلا تناك نإ لإ (واولا) ةدايزو ،هيلع راصتقالا زاج

 ننمت ال :يأ ١'٦«رثكتست نست انو » ىلاعت هلوق ،ريمضلا ىلع رصتقي لب (واولا) زوجت الف
 يهنلا باوج يف ال "ننمت" نم لامتشا لادبإف مزجلا امأو عفرلا ةءارق يف هب تننم ام ارثكتسم

 ىعمب عراضملا ناك نإ :ليقو .حيحصلا ىلع هلبق ةيفانلا الو ةيطرشلا نإ حصي نأ هطرش أل
 (دق) ب نرق اذإ هلك كلذ زاج امك امهب وأ ريمضلاب وأ اهدحو (واولا) ب هنرق زاج يضاملا

 .هانعمو فصولا نزو ىلع هنأل ادّرجب اتبثم ناك اذإ (واولا) ب هنرق زجي مل امنإو ©يفن وأ

 (واولا) نأ عم يفنملا يف اضيأ ةدوجوم ةلعلا هذه لاقي دقو .واولاب نرقي ال الاح عقاولا فصولاو

 هنأ يعأ اهدارطا مزلي ال يهو ةمكحلا نيعم يف وهف عوقولا دعب ليلعت اذه نأب باجيف ،هيف ةزئاج

 نأل (واولا) ب مزجت مل ليقو ،نيعمو انزو فصولا ةقفاوم هدورو ةمكح انلقو ،(واو) الب درو

 لغتشاو ،نودلخ نبا مزال «نيمامدلا نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم وه 54
 صقرلا يف برغملا سمش " "ثيغلا لوزن " "بيرغلاةفحت " :اهنم ،بدألا نونفو ةعيرشلا يف فلأف ،فيلأتلاو سيردتلاب

 . " دئاوفلا ليهست حرش " "برطملاو
 ٢: ٢٦٠ لوطملاو ١٤٢. لئالدلا رظني _5

 ٦ رثدملا _ 6
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 عراضملاك ةلقتنملا لاحلاو ©نيعملل نيبملا بارعإلا هيف رهظي رصتخم درفملا ذإ ،ةدرفملا لاحلا لصألا

 هيفو ةنراقم نوكت نأ لاحلا ال لصألاو نراقم لصاح امهالكو ،توبنلا ىلع نآلدي ال ددجتملا

 ليق امك ۔ .ضقني مل و هانعم لوصح يف عورشم هنأ لاحلا هنوك نعمي عراضملا ةنراقم نأل فعض

 ايضام اهلماع نامزو امنامز ذاختا لاحلا ةنراقمو _ لبقتسملا لئاوأو يضاملا رخاوأ نم ءازجأ لاحلا

 امل هرارمتساو هلماع نيعم لوصح لبق اضيأ هلوصحب اطسب اممامز داز ولو ،الابقتسا وأ ارضاح وأ

 :[يلولسلا مامه نب هللا دبع لوق يأ ] هلوقو " هنيع كصأو تمق ءاجو " همامت عم عطقنا وأ هدعب

 [ براقتملا نم ]
 ٥٥١٧ ,حس,,۔ ه ه دع ه ٤۔ هد ه ۔ ي هد ۔ .,[. ع ه . ۔ ,ة [
 لام مهنهر و توجن مهريف اظا تيشخ املف

 كصأ انأو :يأ إدتبملا فذح ىلع ليقو ،ذاش كلذ ليقف ،درحلا تبثملا عراضملا عمو واولاب

 كلذو ‘تنهرو تككصو يأ يضملل عراضملاو ةفطاع ث'“رهاقلا دبع لاقو ،مهنهرأ انأو

 يف كنإ وأ ، نامزلا اذه يف اعقاو يضاملا نامزلا يف ناك ام ضرفت نأب ةيضاملا لاحلل ةياكح

 دوجومو نامز نإ وأ عوقولا نامز يف كنإ وأ ،لعفلا هيف عقو يذلا يضاملا نامزلا لبق نامز

 نإو لابقتسالا وأ لاحلا عراضمب ربعيف بقرتملا ةلزنم هل ليزنت وأ ، رمألل راضحتسا كلذو نآلا

 .ءاوسلا ىلع امهب وأ ريمضلاب وأ (واولا)ب طبرلا زاج نإ وأ ، (ام) وأ (ال)لب عراضملا يفن

 نبا أرق نأ ركذي مل و( ام) وأ (ال) عم (واولا) ماشه نبا عنمو .(واولا) كرت مهضعب حجرو

 و ةيفان (ال) و لاحلل (واولا)ف ةفقخم نونلا رسكب ث""«ناَعبَت انو اَميقَساَفل ث'"ناوكد
 عنمي الف ،رمألا عم يف رابخإ هنإ :لاقي دقو .ءاشنإلا ىلع ةفطاع تلعج ولو عفرلل (نونلا)

 ةديدشلا ديكوتلا (نون) نم ةيقاب ةتباثلاو ةفوذحم عفرلا (نون) و {ةيهان (ال) :لاقي دقو .فطعلا
 لقأ نكاسلا فذحو فرحو ةكرح فذح ناكل ةكرحتملا تفذح ولو ءافيفخت ةنكاسلا تفذح

 ترسك ةفيفخلا ديكوتلا نون (نونلا) و ةفطاع (واولا) و ةيهان (ال) نوكت نأ زوجي وأ ،رييغت

  _7لوطملا ٢٥١:٢ حورشلاو ١٣٣:٣

  _8لئالدلا رظني ١٤٥- ١٤٦

 ١٢٧:٢ حورشلا رظني _ ناركد نبا مهضعب لاق _59

 « ًنوُمّلْعَي ال نيذلا ليبس ناعبَت انو اًميقَساف اَمُكتَوغَد تتيجأ اق َلاَق - ٨٩ نم ءزج سنوي 0
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 نمؤت ال انل اًمَو ىلاعت لاق ةفطاع واولاو ةيهان الف ديدشتلاب نيقابلا ةءارق امأو .اهلبق نكاسلل

 كانل هب قلعت يذلا تبث وأ تباث هلماعو "ان" نم لاح "نمؤن ال"ف (واولا) كرتب 33 ه هللاب

 عقاولا عراضملا ةلالدل اهكرتو (واولا) زاج امنإو .ناميإلا نم اعنام انل تبث ءيش يأ :نيعملاو

 يفنم هنأل لوصحلا ىلع لدي الو ،كرتلا زاجف ،ةدرفملا لاحلاب هبش هيف ناكف "ةنراقملا ىلع الاح

 اهكرتو (واولا) زوجو ،(واولا) تزاجف ىانلا اهيلع لخدي ال اهنأل ةدرفملا لاحلل ةافانم هيف ناكف

 (املو ) (مل)و عراضملا عمو ،يفنملاو امب نورقملاو (دق) نم درجلا فرصتملا تبثملا يضاملا عم

 "0٨ «ربكلا ينقلب قو مالغ يل نوكي ىنأل ىلاعت هلوقك هلبق عراضملا ىعمب يذلا يضاملاو

 ٤ مهرودص ترصح مكو ءاَج وأل لاعت هلوقو ٨٦٢ ينُسَسُمَي ملو ىلاعت هلوقو

 ه ره ىم ه - ٥٢٥ ٌ و ه ه ٥ ۔ ه ۔ ه ؟ ٥  7 ٥ .ه - , ٥

 متبسح ما « لاعت هلوقو ئ ٢ 4.وُس مهسسمي مل لضفو هللا نم همعنب اوُبلقناف)» ىلاعت هلوقو

 [ليوطلا نم] رعاشلا لوقو 3 `"٠ ه مكلبق نم ان نيذلا لمم مكتأَي امنو ةنحلا اولخت نأ

 بتي اّمَل رادلاك اَرَذَحَو ةَعاَطَو اعمس نانعلا هل تلاقو

 هنأل لزي مل و ،لوزي ال اهل رشبلا سم مدع نأ عم ةلقتنم لاح (رشب نيسسمي مل) دع امنإو

 لب :لوقأو ،يرنفلا لاق اذك ةلقتنم لاحلا نوك يف فاك ردقلا اذهو ،موزللا ىلع هيف ةلالد

 امأ عضولا دعب هرابتعا مدعو سملا مدعل هيف لمحت ال ضام نامز يق هرابتعا مدع هلاقتنا هجو

 ملف هيضمل ةنراقملا ىلع ال (واولا) كرتب ةدرفملا هبشأف لوصحلا ىلع هتلالد ليقف تبثملا ىضاملا

 « نيحلاصلا موقلا عَم انبر اتَلخذيي نأ عَمطتَو ّقَحْلا نم انءاَج اَمَو هللاب نمؤن ال انل اَمَولح ٨٤ نم ءزج ةدئاملا 52
 كلذك لاق رقاَع يتأرساَو ربكلا ينَقَلَب ذقَو مانغ يل نوكي ىنأ بَر َلاَق » ةميركلا ةيآلا - .٤ نم ءزج نارمع لآ 22

 ٩ اعت ام لَعَقَي هلل
 ا اغب ُركأ ْمَلَو رشب ينست ْمَلَو ٌماَُغ يل نوكي ىمأ تَلاَق ف ةميركلا ةيآلا - ٢٠ نم ءزج مسرم _53

 نأ مْهروذُص ترصح مكوءاَح أ قائيم ...7 هكي موق ىلإ نولصي نيذلا الإ « ٩٠ نم ءزج ءاسنلا _4

 امف ملسلا مكنإ اوقلأو مكولتاقيي ملف مكولزتغا نإف مكولتاقلف مكتلَع مُهْطلَسل ةللا ءاتش ولو ٌمُهَمْوق اولتاقي وأ مكولتاق . ۔ ر . م. ٤ِ ٠ . ف 2 .ه . . م ٨ . ٠ ۔ے ح دريس 73 2 و٥َڵ = ه ء ۔ه [ % 2.٤٥ . ۔ےو

 4 اًنيبَس هتلع مكَل هللا َلَعَج

 هللا ناوضر اوُعَاَو ٌءوُس ْمُهْسَسُمَي ْمَل لضفو هللا نم ةَمغنب اوُبلَقناق ةيركلا ةيآلا ١٧٤ نم ءزج نارمع لآ 5

 ٩ ميظع لضف وذ ةللاو

 ه ده ۔ ٠ و . ٥ ٥ . 7 ذل م ِ . ٥ :أ رس 4 ا م .ه ح أ 4 41 « ةميركلا - آلا _ . . - ۔ 526 ١

 مهْنَسَم مكلبق نم اولخ نيذلا لثَم مكتاي املو ةنجلا اولخذت نأ متبسح ما ةميركلا ةيالا - ٢١٤ نم ءزج ةرقبلا
 « بيرق هللا رصت نإ انأ هللا نص ىتم هَعَم اونمآ يذلاو لوسرلا لوقي ىمح اولزلزَو ءاَرَضلاَو ءاسأ
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 (دق )عم نوكي نأ طرش نم طرش ةنراقملا ىلع هتلالد مدعلو ءازاوج (واولا)ب تنرقف اههبشي

 ةدّحوملاب ةبراقملاو ،لاحلا نم يضاملا بّرقت (دق) نأل ؛ث""( تَّرصَح) يف امك ةردقملا وأ ةرهاظلا

 3 اهنم برقي ام ال (نونلا)ب ةقيقح لاحلا يف ربتعملا ناك ولو (نونلارب ةبراقملا نم ةبيرق

 الف وأ ، لبق الو (الإ) دعب نوكي ال نأ الاح هعوفرم يف عقاولا (دق)ل يلاوملا يضاملا يف طرشيو

 عم كلذ زوجي ال اذكو " ثكم وأ بهذ دق هتبرضأل ال "و " كحض دق الإ ءاج ام " :لاقي

 " كحض الإ " :لاقيف درجي لب " ثكم وأ بهذ دقو الو كحض دقو الإ " : لاقي الف (واولا)

 دقو الإو.كحض دعب الإو (واولا)ب "كحضو الإ" زاوج دنعو " ثكم وأ بهذ هتبرضأل " وأ

 . امفهودب كحض الإو ءامب كحض

 اهدحو (واولا) زاوجب ليقو " سمشلا تعلط دقو ديز ءاج " وحن ،ريمضلا دقف اذإ نابجيو

 هيوبيس عنمو .ازاوج ينعي (الإ) دعب (دق)و (واولا) عمتجي :لاق يضرلا نأ تيأر مث .ردقت مل ولو
 اموق مكوءاج :يأ ةفوذحم لاحل تعن هنأب "مهرودص ترصح "لوأو ،(دق) نودب الاح يضاملا

 روكذملا ليلعتلا كلذ ضرتعاو ءاعدلا قيرط ىلع فنأتسم ترصح :ليقو (مهرودص ترصح

 لاحلاو ةلاصأ ةنراقملا اهانعم بصنلا يف ركذت لا لاحلا نأ نم رم امب حلا ...هتلالدل ليقف انلوقب

 ييلا يهو ضقني مل ام عورشلا دعب امو ،لعفلا يف عورشلا نامز ىىعمب يتآلاو ،يضاملل ةلباقملا
 ظفلو ©نييضام لماعلاو لاحلا ناك اذإ ةنراقملا زوجتف اهنم يضاملا (دق) برقتو يضاملا لباقت

 .ملكتلا نامز عورشلا نامزب يعأو ؛عورشلا نامز يه ييلا لاحلا نم يضاملا برقي امنإ (دق)

 :بيجأو " بكر دقو ةيضاملا ةنسلا يف ديز ءاج " وحن ،اهددصب نحن ييلا لاحلا نع هدعتب امبرو

 ىلع ليلعتلا ريصي نأ هيفو ،لاحلاو يضاملا لعف هيف عمتجا ثيح ظفلل حالصإ( دق)ب ءيجملا نأب

 هرابتعاب (دق)ب بيرقتلاو لاحلا يف لماعلا رابتعاب يضملا نأب اضيأ بيجأو .اضحم ايمهو اذه

 ىتؤيف ءيجملل ةبسنلاب ضام بوكرلا نأ هنم مهف " بكر ديز ءاج" :ليق اذإف ءافخ هيفو

 امب وأ طقف امب طبريف ،اهكرتو دماحلا يضاملا ىلع لاحلا (واور) لوخد زاجو هنم هبّرقتل (دق)بي

 تَرصَح مُكوُءاَح وأ اكيم ْمُهَتَتَو ْمُكَيَي موق ىلإ نولصي نيذلا ألإ » .٩ ةيآ ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاق 27
 هطل و2 .20 .ء دوحل , ۔۔ , ع م ء .. ٥. . . . 7 م 2ِ 2{ . 71 - ه ؟ ۔ ه ه۔ه۔ , ۔ر"۔ذ ه. ه 4ر٠ . ٤ ٠ . .و مره

 ُمكنلإ اوقلاَو مكولُتقَي ملف مكولرتعا نإف ْمكولتقلف ْمكَلَع ْمُهطلَسل هللا ءاتش ولو ْمُهَمْوَق اولتقي وأ مكولُتقَي نأ مُهروُدُص
 4 اليبس ْمُكَل للا َلَعَح اَمَق مالسلا

 ٤



 )وأ (مل)ب يفنملا عراضملاو يفنلا يضاملا يف اهكرتو واولا زاوج امأو .ريمضلاب وأ ريمضلا عم

 هتلالد امأو ،ايفنم هنوكلف لوصحلا ىلع هتلالد مدع امأ لوصحلا نود ةنراقملا ىلع هتلالدلف (امل

 لصألا نأ عم ملكتلا نامز ىلع مدقتم ثدح ءافتنال اهريغو يفنلا ةلصتم (امل) ناف ةنراقملا ىلع

 ءافتنالا يف لصألا نوكب لصحيف عاطقنالا ةنيرق رهظت تيح ملكتلا مامت ىلإ ءافتنالا رارمتسا

 :لاقي الف هليلد دجو اذإو ،عاطقنالا ليلد دجوي اذإ ةنراقملا ىلع ةلالدلا يف امك ،رارمتسالا

 نوكي لب اضقانت نوكي الو " مويلا برض نكل سمأ ديز برضي مل " :لوقت ءافتنالا ءاقب لصألا

 ديفي الف تبنملا فالخب ،نآلا برض نكل سمأ برضي امل حصي الو لصألا كلذل هصيصخت

 لك يف لصألا :لاقي هنأ عم ،(ليق اذكر اباحصتسا الو اعضو ال ةنراقملل يضتقملا رارمتسالا
 ماودلا ديفت ةيمسالا نوك :لوقأو ،كلذب ماودلا ةيمسالا ةلمجلا ةدافإ هجو نإ تح ،هماود تباث

 ،ثودحلل اهيف ضرعت ال هنأ ماودلاو توبنلل ةيمسالا نوك نيعم نأ هتققح يذلاو ،قافتا ال لوق

 يف يفنلا رارمتساو .كلذ عيمج رمو ،نالوق ثودحلا ىلع اهتلالد يفف ؛ربخ فصو اهيف نأو

 ٠ مل-ب ءافتنالا رارمتسا يف اوفلتخاو ." امن "عم يعطق وه امنإو ،َيعطق ريغ نكل حيحص يضاملا

 .ئعضوف "ان"'_ب امأو .حيحصلا وهو يباحصتسا ليقو "يعضو ليقف

 مدع هببس ذإ ©ببس دوجو ىلإ رقتفي ال مدعلا رارمتسا نأ ءافتنالا رارمتسا ةلاصأ قيقحتو

 دب الو ‘دوجو بقع دوجو هنأل دوجوم ببس ىلإ جاتحي هنإف دوجولا رارمتسا فالخب ‘ببسلا

 كلذو ،اهدوجو رارمتسا ةيضتقملا ضارعألاب تاذلا دادتما وهو ‘©ببسلا نم ثداحلا دوجولل

 تاقلعتم نم يه ييلا ضارعألا نم يه تلا لاوحألا نم هنأو ،دوجوملا ريغ دوجولا نأ ىلع
 نأب لوقلاو دوجوملا نيع دوجولا نأب لوقلا ىلع نينامز ىقبي ال ضرعلا نأ ىلعو .ةردقلا

 جاتحي تح ببس ىلإ جايتحا ثداحلا دوجولل الو ‘دوجو بقع دوجو كانه سيلف ىقبي ضرعلا
 داجيإب ةردقلا قلعتت امنإو ،لوألا ضرعلا ءاقبب اذه ىلع تاذلا ءاقبو ؤببس ىلإ ثداحلا ءاقب

 ءاش نإو اهاقبأ ىلوملا ءاش نإ ؛ةردقلا ةضبق يف كلذ دعب يهو ،طقف داجيإلا لاح تاذلا

 ىقبي ال ضرعلا نأ نم لوألا لوقلا وه نيققحملا رئاسو ةيبهولا ةيضابإلا رشعم انبهذمو.اهمدعأ
 ثداحلاف ءاقبإلل ددجتلا ىلع ةظحللا نم ندأ لك يف ثداحلاب قلعتت ةردقلا نأو ،لاح نم رثكأ

٣٧٥



 نم نيدأ لك يف هل ددجي مل و درجلا داجيإلا ىلع رصتقا ولو ءةظحل ندأ لك يف ءاقبإلا قلعتم وه
 .ملعأ هللاو ءامدع ناكو لازل ضارعألا يديدجتب لوصحلا ءاقبإ ةظحل

 (واولا) عم وأ هدحو ريمضلاب طبرت نأ زوجي :ليقف {ةيمسالا ةلمحلا يف اوفلتخا مهنأ ملعاو
 وحن ،هدحو (واولا)ب وأ (واولا) عم لب هدحو ريمضلاب اهطبر زوجي ال :ليقو ،روهشملا وهو

 ةنراقملا ىلع ةيمسالا هتلالدف ؛لوألا حيحصلاو "يف ىلإ هوفو هتملك" و "يف ىلإ هوف هتملك"
 تابنلا ىلع اهتلالدل ةتباث ريغ ةفص لوصح ىلع اهتلالد مدعو «(واولا) كرت بساني اهرارمتسال

 نم ىلوأ ريمضلا دوجو عم (واولا) لوق نأ روهشملاو .(واولا)بساني _ رم ام ىلع _ ماودلاو
 لاق كلعف اهيف ربخلا يلا ىلع ال توبنلا ىلع ةلادلا ةيمسالا يف مالكلاو ريمضلا ىلع راصتقالا

 .فصو وأ مهضعب

 هلوقك ،نيفطاع عامتجا ةروص لصحت الئل ىرخألا ىلع ةفوطعملا لاحلا يف (واولا) عنتمتو

 نم ىلوأ ريمضلا عم (واولا) ناك امنإو © ث"“« نولئاق مهوأ اتايب اَنُسأَب ْمُهَءاَج ذإ » ىلاعت

 .ماودلاو توبنلا ىلع ةيمسالا ةلالدلو ،فانئتسالا مهوي (واولا) كرت نألو ،طبرلا ةي وقل امهادحإ

 ماهيإبو تابنلاو ماودلاب ةدرفملا نع تدعبف_ كلذ يف رم ام ىلع _ امهيلع لدت ال ةدرفملا لاحلا ذإ

 متنأو اًدادنأ هلل اولعجت انق ىلاعت هللا لاق .ةدرفملا تفلاخ ذإ (واولا) تبسانف ،فانتتسالا

 ماهيإ اهيف رهظي الف ةدرفملا نم اهلعف ثيح نم ادبأ ةقتشم ةيلعفلاو "٨٭ « نوُمَلْعَت

 ناك ولو (واولا) تبجو لاحلا بحاص ريمض أدتبملا ناك نإ : رهاقلا دبع لاقو ،فانتسالا

 ةداعإو لماعلا تاقلعتم نم نوكي درفم ردقت تح ةلمج يف (واولا) كرتت ال نأ كلذو .ايلعف ربخلا

 واو) تبجوف فانئتسالا هنم ردابتي رهاظلاك هنأل ،درفمب ريدقتلا نم عنام هريمضب هيلإ دنسملا

 يحلا وه تبثملاف درفملاب رقف " عرسي ديز ءاج " فالخب " عرسم وهو ديز ءاج " وحن (لاحلا
 دصقت مل ولف " ابكار ديز ءاج " ريدقت يف وهف ‘فنأتسم تابثإب دّيقم بوكر ال \بوكرلا لاح
 لوأ يف فصولاك عراضملا نأل " عرسيو " وأ " اعرسم ديز ءاج ":تلقل تابثإلا فانثتسا

 » َنيملاظ تك اتا اولاق نا الإ اتُسأَب ٌمُهءاَج ذإ مُهاَوعَد ناك امف « ةميركلا ةيآلا -ه نم ءزج فارعألا _ 8
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 امو ،لاحلا بحاص ريمض أدتبملا نكي مل ولو (واولا) عم لإ ةيمسالا ءيجت ال نأ سايقلاف ؛ ةلهو

 " نولئاق مه وأ " يف امك ،ليوأتلا نم برضل سايقلا نع ج راخلا ءيشلا ليبس هليبسف هنودب ءاج

 ىلإ هوف هتملك"ك درفملاب هيبشتلا نم عونو وأ عم فطاعلاك يهو تعمتجال (واولا)ب نرق ول

 ءاج" وحن يف اذه نسحي الو 5نيداعتم :يأ ُ""ه«وُدَع ضعبل مكضعب اوطبمازلو ، " اهفاشم يف
 سيل درفملاب هيف ليوأتلا نأل ،ثيبخ هيف (واولا) طاقسإ نإ :ليق كلذلو "عرسم وهو ديز

 " فيس هفتك ىلع ديز ءاج " :كلوق اهكرت نمو ،درفملاب اهنع ربعي ةلمحلا يعم جارختساب

 [ ليوطلا نم ] :راشب لوقو

 "" اَوَس ةلع يزابلا عَم تَحَرَح اهثركنأ وأ ةَدْلَب ينثركنأ ادإ
 فرعأ مل وأ يردق ةدلب لهأ فرعي مل اذإ ليللا داوس نم ةيقب ىلع اركتبم تحرخ يأ

 رهاظلا اعفار فوذحم اقتم كلذ يف فرطلا نوكي نأ زوجيو .يطلا ركبأ يزابلا .مهردق
 يضاملا عم زوحتو عراضملا عم (واولا) عنتمت فصو وأ عراضم وأ ضام رقملاو {ةيلعافلا ىلع

 اتباث :يأ (واولا) عنتمتو ةلمحلا نع لاحلا جرخي فصولا ريدقتبو ،ةيمسالا ةلمحلا عم _ًرم ام _ ىلع

 ىلع_ انه (واولا) زاوج دنع حوجرملاو حجارلا يف مالكلاو ؛يداوس ىلع اتباثو فيس هفتك ىلع

 ءاج " وحن الاح نوكت ال باوجلا ةلمجو طرشلا ةلمج ةادألا نيعأ ةيطرشلا ةلمحلاو _رم ام دح

 ذئنيح لاحلا نوكي ذإ "طعي لأسي نإ" وهو اذكه أدتبملا مدقت نإ هوزاجأو " طعي لأسي نإ ديز

 مل و يج نبا هزاجأو ،(واولا) بجوأو أدتبم همدقتي مل ولو نايح وبأ هزاجأو ربخلاو أدتبملا

 مكضنب اوُطبما املقو هيف ناك امم اَمُهَحَرخاف اَهْنَع ناطيشلا اَمُْهَنَرََف ف ٢٦ ةيآ ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاق ٥ و
 مُكُضَْب اوطبغا َلاَق » ٢٤ ةيآ فارعألا ةروس يف اضيأ لاقو نيح ىلإ عاَتَمَو رَقَسُم ضرألا يف مكلو ٌوَُع ضعبل

 « نيح ىلي عاتمَو رقتسم ضزألا يف ْمُكَلو ٌوُدَع ضغل
 عيزوتلل رشنلل ةينطولا ةكرشلاو ةيسنوتلاةكرشلا - روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا :حت - ه١: ٢ ناويدلا يف ءاج 53٧

 دلاخ يف اهمظن هنإ ٢ :٤٩ يناغألا يف جرفلا وبأ لاقو ، ( يلهابلا ةلبج نب دلاخل تمظن ةديصقلا نأ )۔-١٦٧٩١ رئازجلا

 : دشنأف سرف ىلعوهو هيلإ دفو نيح يكمربلا

 داوج تنأو فاع ينإ ىوس ةمذب كيلإ طبخأ مل دلاخأ

٣٧٧ 

 



 ردق نإ معن ،الاح نوكي ال ءاشنألا نأل ءاشنإ باوخلا ناك اذإ كلذ زوجت الو ،(واولا) بجوي

 دض فوذحملاو ضعب دنع فوذحم ىلع ةفطاع نيتيلصولا (ول)و (نإ) لبق (واولا)و الاح لوقلا

 .مالكلا رخآ يتآلا ضارتعالا نم ةيضارتعا :ليقو ،يرشخزلاو روهمجلا هيلعو ،ةيلاح وأ طرشلا
 لوق يف امل باوج الو اضارتعا اذه نومسي ال ةاحنلاو " رخف الو مدآ دلو ديس انأ " :وحن

 .ملعأ هللاو ،لاحلا

 ال)و (نإر)و (ناكر :لثم عضاوملا ضعب يف ادتبملا ىلع فرح لخد اذإ (واولا) كرت نسحيو

 ث""ماَعَطلا نولكأي مهب »[ىلاعت هلوقو ] ""همكحل َبَقَعُم ان » ىلاعت هلوقك «مةيفانل
 [ ليوطلا نم ] : [ هينب ناشب هئانتعا ىلع هتلذعةأرما بطاخي ] قدزرفلا لوقو ،نالاح ناتلمجلاف

 ٥٣٤ اب دباَول ذوُسألا ىّلاَوَح ون اَمنأَك يرصب نأ ىَسَع ين

 :ليق هعم ناك اذإ إدتبملا نم . ناك مسا نم لاحلاو ؛يناوج ىلاوحو ‘©بضاوقلا يأ

 نسحيو ،وحنلا يف هتطسبو يظفل لماع اهيلع لخد نإ ليقو .(ناك)و (نأكرو (نإرو (تيل) لثم

 [ عيرسلا نم ] يمورلا نبا لوقك درفم لاح مدقتل اضيأ كرتلا
 ٥٨٥ هظعتو ليجبت كاد املاس انل كيقبث هللاو

 ولو بطاحخملاب قدصي هنأل املاس ريمض نم لاح "ليجبت كادرب" نوك زوجيو ،كابوث يأ
 ءميظعت فطع بسحب كادربل قباطم لدب ليجبتو املاس لعاف كادرب نوك زوجيو ،ابئاغ هظفل ناك
 .ملعأ هللاو

 . . . 4 7 آ ُمكْحَي هللاو اَهفاَرطُأ نم اَهُصْعْنَ ضرألا يتأت اتآ ورت ْمَلَوأ « ةميركلا ةيآلا - ٤١ نم ءزج دعرلا _532

 « باسحلا غيرَس َرُهَو
 يف نوشُشمَيَو ءاطلا نولكأي م مهنإ انإ َنيلَسْرُمْلا نم م كلبق انلسرأ امو « ةميركلا ةيآلا - ٢.نم ءزج ناقرفلا _533

 4 ريص كبر ناكو نوُربنصنأ ةنتف ضغل مكضعب انلَعَجَو قاوسألا

  _54ناويدلا ١ :١٤٨

  5ناويدلا ٢ :٢٩٨
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 بانطإلاو زاجيإلاو ةاواسملا باب
 ىلإ ةبسنلاب ازجوم نوكي امنإ زجوملاف ؛هريغ ىلإ ةبسنلاب الإ نّمدحأ لمعتي ال ةيبسن رومأ نه

 ىلإ لمعتي امنإ ةاواسملاو ‘هنم صقنأ وه ام ىلإ ةبسنلاب ابنطم نوكي امنإ بنطملاو ،هنم ديزأ مالك

 لصحي ظفللا ىلع ةدايزلابف ؛صقنلاو ةدايزلا ءافتناب لمعتي هأ عأ ؛بانطإلاو زاجيإلا ءافتنا

 بنطم برو ءهريغل ةبسنلاب بنطم واسم وأ زجوم برف ،زاجيإلا لصحي هنم ضعبلابو ،بانطإلا

 نوك يف حدقي الف ،هريغل ةبسنلاب زجوم وأ بنطم واسم برو ،واسم وأ هريغل ةبسنلاب زجوم

 يف اذكو رخآ نع اصقان هنوك ابنطم هنوك يف الو رخآ مالك ىلع ادئاز هنوك ازجوم مالكلا

 .حالطصالا لصاح رابتعاب كلذو يواسملا

 َنمفوكلو ،ةيبسن تسيلف هل عضو ام عومجب ىلع ظفللا ةلالد ةاواسملا نأ رابتعاب امإو

 امنإ ،بانطإ كلذو ةاواسم كاذو زاجيإ مالكلا نم رادقملا اذه نأب نطبضي نأ حصي مل تايبسن

 .يعلا ةياغ يف الو ةغالبلا ةبترم يف اوسيل نيذلا مهو ،يناعملا ةيدأت يف طاسوألا فراعتم ىلع نبي

 الو ‘تناك فيك ظافلأو ةيعضو تالالدب نيعملا لصأ ةيدأت هيف نأل مذي ال طاسوألا فراعتمو

 ملكت اذإ زاجيإ فراعتملا اذه نع صقن امف لاوحألا تايضتقم ةاعارم مدعل ةغالبلا باب يف دمحي

 نم ردصي يذلا اذهو ،ةاواسم غيلبلا نم هلثام امو ‘بانطإ غيلبلا نم هيلع داز امو غيلبلا هب

 اهعاري مل نإو ،هريغ اهعاري مل نإو 3هريغ اهاعار ةنكنل آلإ هب يتأي ال هنأل دومحم لثامملا نم غيلبلا

 وأ ليلدل الإ همالك يف لصألا اهنأل ةاعارملا ىلع همالك لمحي نكلو ،همالك دمحي مل غيلبلا
 ءاغيلب سيل نم عم غيلبلا نم دمحي ال :نيدلا ماصع لاق غيلبلا ريغ هب بطاخي نأ لثم ،ةبسانم

 .مذ ةيزملا دصقي مل و غيلبلا عم هب ملكت نإ مذي الو ةيزم همالكب اغيلب سيل نم عم دصقي ال هنأل

 اهدصق نإ:هريغ لاقو دمح غيلبلا عم اهدصق نإو ،مذي مل و دمحي مل غيلبلا ريغ عم اهدصق نإو

 ديز اي " :لثم ازاجيإ ىمسي الو فذحىاع طاسوألا مالك لمتشي امبرو دمح هريغ وأ غيلبلا عم

 هدمح يفو غيلبلا عم اهدصق نإ ليقو ،اهدصق نإ ازاجيإ يمس غيلبلا هب ملكت نإو " دسألاو كايإو
 نعم ىلع نيترابع اوفراعتي نأب طاسوألا فراعتم فلتخي دق هنأ وهو :لاقي الو ركذ ام همذو

 زّيمتي مل اتربتعا نإو ،امهنم ربتعملا امف نيعملا يف ةدايز ريغ نم ىرخألا نم ديزأ امهادحإ دحاو
 بلاوق ظافلألا " :لوقن انأل ،ةلاهجلا ىلإ در كلذف ضعب نم اهضعب ةاواسملاو زاجيإلاو بانطإلا

٩



 عملا نأب ملعلل ،ظفللا نم بلاقلا اذه يف غرفن نعم يأ فرع عضولا فرع نمف " يناعملا

 .ايماع ناك نإو عضولا كردمل لهس كلذو ةقباطم هل عضو ام وه ظفللا ردق ىلع نوكي يذلا

 عمجيو .هقبط ىلع ظفللاب ىتؤي مث الوأ رضحتسي نيعملا نأل " ظافلألا بلاوق ناعملا " : ليقو

 [ةيدأت ىلع] نوردقي ال نيذلا طاسوألاو .ملكتملا رابتعاب يناثلاو "عماسلا رابتعاب لوألا ناب

 يرجي مالكلا نم مولعم دح مهل تارابتعالا فئاطل يف فرصتلاو تارابعلا فالتخا ىلع يناعملا

 فراعتم نم لقأ ظفللا نوكو .اعيمج مهريغو ءاغلبلل مولعم اذهو ،تالماعملاو تارواحملا يف مهنيب

 ێمف ؛مجعلل رسيتت ال برعلا طاسوأ فراعتم :لاقي الو \ةصاخ دوجوب رعشي رثكأ وأ طاسوألا

 لكل ماع فينصتلاو برعلا ةغل عبتتملا الإ فيرعتلا نم عفتني مل ةاواسملاو بانطإلاو زاجنإلا فرع

 .نيبطاخملا نم ريثكل ةلاهجلا ىلإ در وهف بلاط

 صخي امب فيرعتلاف ،ءاغلبلا ال ةغالبلا يبلاطل نفلا تافيرعتف ؛يناعملا ملع ىلإ جاتحي ال غيلبلاو

 لقكت ةقباسلا باوبألا يف قبس ام نأل ،فيرعتلا عفني :لوقن انأل {ةلاهجلا ىلع ةر ءاغلبلا هتفرعم

 : ث"`حاتفملا يف يكاكسلا لاق شماقملاب قئاللا طسبلا ةفرعم يف يفكي ام تاماقملا ةفرعم نم

 ىلع هؤادأ ةاواسملاو .هنم رثكأب هؤادأ بانطإلاو فراعتملا هب ربعملا نم لقأب دوصقملا ءادأ زاجيإلا

 نم لقأ هنوكل زاجيإلاب مالكلا فصوي امكو هدنع ةاواسملا معي بانطإلا ليقو .فراعتملا

 نم نكي مل الإو اقيقحت ال رهاظلا بسحب ماقملا هيضتقي ام رقأ هنوكل هب فصوي كلذك فراعتملا

 " :كلوق وهو ،فراعتملا ىلإ ةبسنلاب بانطإ “""ه«يتم مظعلا ََهَو ينإ » ىلاعت هلوقف ،ةغالبلا

 بابشلا ضارقنا نايب ماقم هنأل رهاظلا بسحب ماقملا ىضتقم ىلإ ةبسنلاب زاجيإو 3" تخش بر اي

 نهو" : لاقي نأ لثم طسبلا ةياغ مالكلا هيف طسبي نأ رهاظلا بسحب يغبنيف بيشملا ماملإو

 .كلذ ريغ ىلإ ... "نذألاو نيعلا ىوق تفعضو لجرلاو ديلا مظع

 ٢٣ ص حاتفملا رظني _6
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 ماقملا رهاظ هيضتقي امم لقأ هنوكو ،فراعتملا ةرابع نم لقأ هنوك :ناينعم زاجيإللف
٥٣٨ 

 حاتفملا ق ربعي ةراتف ؛زاجإلل فدارم راصتحخالاو

 . هنم صخأ زاجنإلا لعلف 3ماقملا ىضتقم لإ

 رهاظ هيضتقي انن رثكأ هنوكو فراعتملا ةرابع نم رثكأ هنوك :ناينعم بانطإلل كلذكو

 ةبسنلاب وه اميف راصتخالاب ةراتو 5زاجإلاب

 ناعمتجي هجو نم صوصخ و هجو نم مومع بانطإلا يينعم نيب اذكو زاجيإلا يينعم نيبو .ماقملا
 ماقم هنوكل هنم طسبأ هئاضتقال لاحلا ىضتقم نم لقأ هنإف " تخش بر " :ليق ول اميف

 " تخش يبر اي " وهو فراعتملا ةرابع نم لقأو ،بابشلا ضارقناو بيشلا ماملإ نم يكشتلا

 ذإ ،ةيآلا يف ماقملا هيضتقي امم لقأ هنوك وهو يناثلا درفنيو «( ملكتملا ايو ءادنلا فرح تابثإب)

 فراعتملا نم لقأ هنوك وهو لوألا درفنيو .هنم لقأ فراعتملاو ۔ًرم امك ۔هنم رثكأ ماقملا يضتقي

 " لازغ اذه " وهو فراعتملا نم لقأ هنإف ةصرفلا توف فوخ دنع " لازغ " :دايصلا لوق وحنب

 امب ىدؤي نأب هل واسم ظفلب دارملا ةيدأت ريبعتلا قرط نم لوبقملا ليقو ،ماقملا يضتقي امث لقأ سيلو

 عضو امم لقأب يدؤي نأب (واور هنع صقان ظفلب وأ ةاواسملا وهو ةدئافل ةقباطم هئازجأل عضو

 امه رثكأ نوكي نأب ةدئافل هيلع دئاز ظفلب وأ " كل ادمح " هنمو .زاجيإلا وهو ةدئافل هئازجأل

 ينءاج " هتاواسمو ؛بانطإ هنإف " قطان ناويح ءاج " هنمو .بانطإلا وهو ةقباطم هئازجأل عضو

 ازاجيإ نكي مل دارملاب في مل هنأ عم اصقان ظفللا ناك نإو . " ناسنإ ءاج " هزاجيإو " ناسنإ

 : لقرملا [ رمضملا ] ءوزجلا لماكلا نم “""يركشيلا ةزلح نب ثراحلا لوقك 5 الوبقم
 ٠ث‘ ادك َشاَع نمم كْوتلا ل الظ يف رْيَ شيعلاو

 ظفللاو ، لقعلا لالظ يف قاشلا شيعلا نم ريخ ةقامحلا لالظ ىق ةمعانلا ةايحلاو :دارملا نأل

 ةنيرقلا ترهظ ولف ، فّسعتو فلكتب الإ هنم دارملا ملعي ال ذإ ،لوبقمي سيلف كلذب فاو ريغ

 تيلت دقو ... طاسوألا فراعتم تارابع نم لقأب مالكلا نم دوصقملا ءادأ وه زاجيإلا ) ح ةحفص يف لاق _ 8
 داكت ال بتارمي زجوأو زيجو نيب ةتوافتم ةزاجولا نفرعتل اهتمهف نئلف ليوطتلاو راصتخالا قرط قبس اميف كيلع

 (. رصحتت
 تاقلعملا باحصأ نم يلهاج رعاش 5 لئاو ركب نم نطب ركشي ينبل ةبسن 55٥

 ةيتآلا ةياورلاب ناويدلا يف درو دقلو ، ٢ :١٧٢ حورشلاو ٢ :٢٦٢ لوطملا رظني 540

 اك شاع نمم يتلا ل الظ يي ريس كول
 ٣٨١



 امي معنتي قمحألا لهاجلا نأ اريخ لهجلاو ةقامحلا يف ةايحلا نوك هجوو . الوبقم ناكل تلهسو

 "لالظ يف"و .ةذل ةايحلل دجي الف تافآلاو بقاوعلا يف لمأتي لقاعلاو .هسفن ىلع قيضي الو دجو

 ردقيو.ةلاهجلاو ةقامحلا :(اهحتفو نونلا مضب) "كونلا"و ريخ ريمض نم لاح وأ "شيعلاب "قلعتم

 شيع :يأ قلطم لوعفم "ادك"و .شاع نم شيع نم يأ رخآ وأ شيعلا وذو :يأ الوأ فاضم

 قارحإ ةدش يف لقأ مل و لقعلا لالظ يف :تلق امنإو .ادودكم وأ دك اذ :يأ لاح وأ ادك

 عم لهجلا يف ةايحلا ليضفت _ملعأ هللاو _رعاشلا دارم نأل ؛نيدلا ماصع لاق امك ،لقعلا تاقارشإ

 ي رظنلاب ملاتي ال لهاجلا نأل عفنلا دوع يف َلظلاك هنوكو هنسح عم لقعلا يف ةايحلا ىلع هحبق
 معانلا هب دتعملا شيعلا نإ :فرعلا يف رهتشا دق هنإ :لاقي الو ،هيهتشي امع زّرحتي الو بقاوعلا

 دعب رهتشا امنإ لوقن انأل رومألا بقاوع يق نيلّمأتملا ءالقعلا نود ىقمحلا ةلهجلا شيع وه امنإ

 داز نإو ،هيف لالخإ ال هنإ :لاقو { كابتحالا نم تيبلا اذه "يطويسلا لعجو تيبلا اذه

 نوكي نأ لمتحا لب انّيعتم دئازلا نكي مل نإ اليوطت لب الوبقم ابانطإ نكي مل ةدئاف ريغل ظفللا

 نب يدع لوق يأ ] هلوقك ليوطتلاف . نيعتم ريغو ىيعملل ادسفم نيعت نإ اوشحو هريغ دئازلا

 [ رفاولا نم ] :[ يدابعلا ديز
 ٦." اَنيَمَو ابذك اَهَموَق يقلأو هّيشهاَرل مدلا تذّنقَو

 ©نيعارذلا دلج :دارملاو دلحلا"مسدألا"و ،ءابزلا ريمض هيفو ةغلابملل ديدشتلاب تعطق :تدلق

 :يأ فوذحم ةقلعتم ةياغ وأ ."هيشهار" لصتل "ےدألا تددق"ب قلعتم ليلعت "هيشهار"لو

 :نيملاو شربألا ةميدحجل (ءاهلا)و _ نيعارذلا نطاب يف ناقرع ناشهارلاو -ةيشهار ىلإ ةيهتنم

 يقاوقلا يقاب نأ كلذو ليوطت الف انيمو لدب انيبم رهظألا نكلو ،ةدئاف الب ليوطت وهو بذكلا

 اذإ ةدئاف نوكي امنإ ديكأتلا يهو ةدوجوم ةدئافلا :تلق نإو ةرسك دعب انيب انوكس ةنكاس هؤاي

 نومضمب رابخإلا هنم دارملا نأل كلذل ايضتقم مالكلا اذه ماقم سيلو هايإ ماقملا ءاضتقال دصق

 72:3 ح ورشلا رظني _541

 ناك رذنملا نب نامعنلا امم بطاخي يدابعلا ديز نب يدع اهمظن ةليوط ةديصق نم تيب اذه - ١٧٢:٢ حرشلا رظنب 3٨2

 :اهعلطم \بوطخلا نم ءابزلاو ةميذخل عقو امو رهدلا ثداوح اهيف ركذيو هل اسباح
 انيلب دقف نهدهع مداقت انييع وأ لزانملا تلدبأأ

 ٣٨٢



 انيمو هلحم يف ءاج ابذك هلوق نأل ليوطتلا نم نوكي الف ةدايزلل نيملا نيعتي :تلق نإو ،ةصقلا

 ميدقتلاب ةربع الو حصيف رخآلا نع نيظفللا دحأب يفتكي هنإ نيعتلا مدعب دارملا :تلق ؤفوطعم

 :لوقي نأ لثم ،حصل ابذك لازأو ضنيم- ىلع رصتقا ول هنإف ،الصأ ليوطت دجوي مل الإو ،ريخأتلاو
 عملا لصأ ربتعملا امنإو نزولاو ةيفاقلل هيلإ جاتحي امب ةربع الو ،ةيفاقلا رمأ ربديو ،انيم اهلوق ىفلأو
 .امهنم لكب حصي وهو نبيكرتلا يق

 [ ليوطلا نم ] :ةلودلا فيس مالغ يكرتلا كامي ءاثر يف بيطلا يبأ لوق دسفملا وشحلا لاثمو

 ُ‘" بوعش ءاقل الول ىفلا ربصو ىَدتلاَو ةعاجشلل اهيف لضف الو
 كلوق نأل ،توملا ءاقل الول ءاطعلل لضف ال :كلوق حصي ال هنأل دسفم وشح "ىدنلا" ظفلف

 كلضف هل نكي مل توميال ناك ولو ‘تومي هنأ لجأ نم يطعملل لضفلا نوكي امنإ هنأ ديفي اذه

 هنألو ،لاملا فلخيو توم هنل ءاطعلا هيلع لهسي تومي هنأ ملع نم هنأل سكعلاب وه امنإ رمألاو

 ناك ول ادج ءاطعلا هسفن ىلع بعصي امنإو ،هيلإ هجايتحا عطقي توملا نأل ،ادبأ هيلإ جاتحي سيل

 ةعاجشلاو هراكملا ىلع ربصلا فالخب حدم تومي ال هنأ عم ىطعأ اذإف ،امئاد هيلإ جاتحي ذإ تومي

 توملا ىلإ نالصوي هربص وأ هتعاجش نأ ملعي ذإ ،اهمظعل ببس برحلا راعشتسا نإف \برحلا يف
 ةبقاعلا نأب مهملعل سانلا ارتجاو الهسل هيلإ نالصوي ال ناك ولو امهيلع ربصي كلذ عمو

 فرص توملل سنج ملع "بوعش"و ءاطعلا "ىدنلا"و ايندلل "اهيف" يف ريمضلاو صالخلل

 ءاقلطم نيونتلا فرصلا امنإو افرص سيل ليقو ‘فرص نيونت الب ولو رسكب نأ ىلع ةرورضلل
 ةدش نمو رسي ىلإ رسع نم لاحلا لقنت يف دولخلا نأ نيعملا نأل اوشح ادنلا سيل :حتفلا وبأ لاقو

 توملا ناك ذإ رمألا فالخب لضف ريثك لاملا لذبل رهظي الف سوفنلا نكسيو سؤبلا لهسي ءاخر

 يف نوكيف توملاب لصتي نأ ىلإ هشيع دكنيو جاتحيف هلذبأ امبرف ،لاملا لذبي كلذ عمو هنم دب ال

 رثكأ جايتحالاو ةذشلاب ءالتبالا فوخو دولخلا ريدقت ىلع هنإ :لاقي دقو ‘ىرخأ اهيلت ةدش

 فالخب فعضلا ةياغ يفف لاوحألا لقنتب يلاملا لذبلا ءاجر امأو دشأ لاملا ةبحمب بلقلا ةقالعو

 انل حص امنإو وشح وهف ينافلا خيشلا كرت نم لضفأ لاملل باشلا كرت ناك اذلو ‘توملا ريدقت

 يف طرشي ال هنأل ،هانعم ديفيو هنع نغي ام مالكلا يف سيل هنأ عم وشح ءادنلا» نإ :لوقن نأ
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 يتأ اذإ لب ،هلبق امك دافتسم نوكي نأ بجي ال بانطإلا اذكو هريغ هلولدم ديفي ام دوجو وشحلا
 ءاغلبلا هل نطفتي لب ‘طاسوألا اهلجأل هب يتأي ال ةبسانم ماقملا يف ةقيقد هيفو هانعمل ءيشلاب

 .ابانطإ ناك امب نايتإلا نومدقيو

 [ ليوطلا نم ] : [ ىملس يبأ نب ] ريهز لوق دسفم ريغ وه يذلا وشحلا لثمو
 3 مَع دع ق ام ملع نَع ينكلو ةلبق سُمألاو مويل ق ام ملعأو

 حصي ال هنأل ةدايزلل نيعت دقو ،سمألا نم مولعم هانعم نأل دسفم ريغ وشح "هلبق" ظفلف

 نإو {ةعنام (ءاهلا) سيلف مويلل (ءاملا) تناكل حص ولو ،هيلإ افاضم نوكي ال لبق نأل مويلا ىلع

 درف لك معي امب سنجلا فصو ليبق نم ةيلبقلاب" سمألا" ناكو سنجلل "سمألا" يف (لأ) انلعج
 ريطي رئاط اَلَو ضرألا يف ةباد نم اَمَو » ىلاعت هلوق يف امك ،هيلع تيعنتو همومعل انييبت

 هترصبأ " :ديكأتلا ىلإ رقتفي ماقم يف كلوق وشحلا نم سيلو ،اوشح [ سيلف ] ثثث & هيَحاتَجب

 ييعب لقت مل ول بلقلاب راصبإلا لمتحي هنأل زاجلا عفدل هنإف " يديب هتبتكو ينذأب هتعمسو ينيعب

 ةجاحلل اديكأت كلذ سيلو ،يديب لقت مل ول ةباتكلاب رمألاو .ينذأب لقت مل ول بلقلاب عمسلاو
 ءاج " :لاقي هنأ امك ،ديكأت نع ولخي الف الإو _ هنع نغي اديكأت سيل هنأ يعأ نايبلا يف هيلإ

 ركذ الب دارملا ردابتي هنأ كلذو اديكأت دعيو زّوجتلا عفرل " مهلك نوديزلا ءاج"و "هسفن ديز

 ىلإ رقتفي ال ماقم يف " خلا ...نيعب هترصبأ " تلق نإو .ملعأ هللاو سفنلاو ديلاو نذألاو نيعلل

 . اوشح ناك ديكأتلا

٥ 

 ةاواسملا باب
 ىلع لاد ظفللا اذه كاردإب اهروصت نأل بانطإلاو زاجيإلا هيلع ساقي لصأ اهنأل انه اهتمدق

 زاجيإلا سايق غاسف عيش ىلع فقوتت ال رثكأل ضّرعت الب نيعملا اذه نمف ،هل عضو ام عومجب

 حرش رظنيو١٨١ ص ١٦١٦٩ توريب فيلاتللةيبرعلا ةظقيلا راد.ناجوك رفاظ مسدقت.ينزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش _ 4

 قشمدب ركفلا رادو توريب رصاعملا ركفلا راد .ةوابق نيدلا رخف .د :حت . بلعث سابعلا يبأل ىملس يبأ نب ريهز رعش

 ٢٥. ص ٦

 يف اطّرَق اَم مكلاسا ممأ الإ هيحاتَحب ريطي رئاط او ضرألا يف ةباد نم اَمَو ةميركلا ةيآلا- ٣٨ نم ءزج ماعنألا 5

 « نورتشي هبر ىلي مث ءيش نم باتكلا
٢٨٤ 



 نع دزي مل ظفل اهنأ نم حالطصالا يف لصاحلا رابتعاب وه امنإف ةيبسن اموك امأو .بانطإلاو

 ءاهنحابم ةلقل ميسقتلاب ىلوأ يه اضيأو رودلا مزل الإو اهيلع ساقي ال اذه نمف صقني مل و دارملا

 راتخاو ،حيحصلا وهو ظفللا ىلإ نهعجرم بانطإلاو زاجنإلاو ةاواسملا نأ تملع دقو

 ركملاو “‘"ةلب اب سلا رما ئيحت او ) لاعت هلوق اهلثمو نعللب نهرابنعا "ينيوزقلا
 ال ركملا نإف ،ركملا دعب ءيسلا ركذب بانطإ ةيآلا يفف { هكلهي ام دبعلاب لعفي نأ هللا نم ءيسلا

 هلوق يف امكءائّيس سيل ركملا ضعب نأ ىلإ ءام ءَيسلاب ركملا فصو : ليقو © ائيس الإ نوكي
 فصو زوجي : تلق 3ءَيسب سيل ءيسلا ءازجو 3 ءيسلا ءازج ث" هللا َرَكَمَو اوُرُكَمَو ىلاعت

 نم ] :رذنملا نب نامعنلا نب سوباق ابأ بطاخي ةغبانلا لوقو ،راض هنأ نيعممب ءَيسلاب هللا ركم

 [ ليوطلا
 ُث عساو كنع ىأتنملا نأ تلخ نإو يكرذُم وه يذلا ليللاك كنإف

 هكلم ةعسل نطوم لك هغولبو نكامألا همومع يف ليللاب ههبش هلوَهَو هطخس لاح يق
 (فلأ) ةروصب (ةزمهلاو نونلا) ناكسإو (ميملا) مضب ىأتنملاو دحأ هنم تلفي الف هدي ةطسبو

 يأ يألا عضوم يأ ناكم مسا وهو دعب نيعمب ىأن نم لعتفم( ءاي) ةروصب (فلأ) اهدعبو
 يف نالمعي ال نامزلا مساو ناكملا مسا نأل 6ىأتنملاب ال "عساوب قلعتم "كنع ٬و كدعبلا

 دعبلا نإ :يأ ردصم هنأ ىلع هب هقيلعت زوجيو ،هريغ يف لمعي ال اذكو روهشملا ىلع فرظلا

 فذح ذإ ازاجيإ نوكت نأل ابجوم ةيآلا يف اغرفم ءانثتسا نوك سيلو نكمم يأ عساو كنع

 ث٨` دعسلا لوق نعمو.هل ريدقت الب مالكلا ت يعأ ؛يظفل ال يونعم فذحلا كلذ نأل ،ننتسملا

 ظ فلب دارملا لصأ ةيدات وه :نيعملا نع ريبعتلا قرط نم لوبقملا :لاقي نأ برقألاو ١٨٠٩) حاضيإلا يف لاق _06

 وأ فذحب هنع اصقان ال ؛دارملا لصأ رادقمب ظفللا نوكي نأ ةاواسملاب دارملاو .ةدئافل هيلع دئاز وأ هنع صقان وأ هل واسم

 ( ضارتعا وأ ميمتت وأ ريركت وحنب هيلع ادئاز الو يتأيس امك ،هريغ
 رهك هلخأب انإ سلا ركملا ىيحي انو عئَّسلا َرُكَمَو ضرألا يف ارابكتْنسا ) ةميركلا ةيآلا - ٤ نم ءزج رطاف 57

 « اًنيوْخَت هلا ةنسل دجت نو اليدبت هللا ةسل ةت نلق نيلوألا ةنس انإ نورظني

 4 نيركاملا رح ةللاو هللا َرَكَمَو اورَكَمَو » ةميركلا ةيآلا ه٤ نم ءزج نارمع لآ 58
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 قيحي الو :هلوقب هنع ىفتكا هلهأب لإ دحأب ءيسلا ركملا قيحي ال دحألا لاقي نأ داري هنأ يظفل هنإ

 نم لدب : لوقت الو "قيحي"ب قلعتم" هلهاب" : لوقت كنأ ىرت الأ 5هلهأب آلإ ءيسلا ركملا
 هلدب" ديز"و فوذحم لعافلا : لوقتو ،لعاف ديز " ديز لإ ماق ام " يف : لوقت اذكو ©تفوذحم

 فذحل زاجيإلا نم تيبلا نإ :لاقي ال اذكو & ةرورض وأ نكاسل الإ فذحي ال لعافلاو ، اذكهو

 فوذحم هل باوج الف هلبق هب لصتاو هباوج ليلد هنم برق اذإ طرشلا : لوقأ ك يأل باوجلا

 " : تلق اذإف ،اليلد هنومسي يذلا كلذ هنع يغي لب ،ةيلصو ريغ وأ ةيلصو (نإ) تناك ءاوس

 نأ دصقلا سيل هنأ ىرت الأ ،هنع اهلبق امب تنغتسا لب باوج نأل " ردقي مل تمق نإ مئاق ديز

 "مئاق ديز"ف " تمق نإ مئاق ديز " : تلق ول لب "مئاق ديز"ف " تمق نإ مئاق ديز " :لوقت

 مث ؛ماع لقتسم مالك لب طرشلاب ديقم الو باوجلل عئطوم ريغ قيس مئاق ديز نأ ىلع لمحل
 نم اريثك لب اضعب نأ تركذت مث .قباسلا مومعلل انايب هب ادّيقم هلثمب تيتأو اطرش تفنأتسا

 لبق تبث وأ تباث فذحب زاجيإ تيبلا سيلو .هلل دمحلاو ةيلصولا نأل باوجلا نوردقي ال ةاحنلا

 هفذح بوجول ادسفم اوشح ناكل ركذ ول لب بجاو فذحلا اذه نأل .ليللا ك :هلوق

 ،اليوطت ناكل ركذ ول دعسلا لاقو يونعم داسفب نوكي امك يظفل داسفب نوكي وشحلاف

 كلذ نع ةجراخ ةنيرق الب هنع ءانغتسالاب لامعتسالا فرع ىرج امو يوغللا ليوطتلا دارأ هلعلو

 ال امو ازاجيإ هركذ مدع نوكي ال تيبلاو ةيآلا يف رارقتساو باوجلاو ،هنم نيثتسملاو مالكلا

 .ملعأ هللاو زاجيإ هفذحف ةيجراخ ةنيرقل الإ هنع نغتسي

 رصقلا زاجيإ
 امهيماقم نيبو ةاواسملاو رصقلا زاجيإ نيب قرفلاو ؤفذح الب ظفللا ليلقتو نعملا راثكإ وهو

 ريسي ظفل يف ةريثكلا يناعملا جامدإل نوهبتني ال نيذلا طاسوألا فرع هب ىرج ام ةاواسملا نأ

 قلعتي الو زاجيإلاب مهفي ال نم بطاخملا نوكي نأ لثم ريثك ةاواسملا ماقمو سكعلاب زاجيإلاو

 عم باطخلا نوكيو ةريثكلا يناعملاب ضرغلا قّلعتك زاجيإلا ماقمو ،ةريثكلا يناعملا جامدإب هضرغ
 .طسب ىلإ هعم جاتحي الو اهمهفل هبتني نم
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 دأ ف مكلو نيعملا ناكأ ءاوس "“"كةابح صاصقلا يف مُكَوللاعت هلوق رصقلا زاجيإ لاثمو
 يف فذح ال ذإ ىل رهظ اذك اعرش دوهعملا صاصقلا يف مكلو ناك وأ رخآلا نم مكدحأ َصتقي

 ةيعورشم يف مكلو ديرأ نإو رصق زاجيإف ازاحمب مكحلا صاصقلاب دارملا ناك نإ :ليقو ،كلذ

 .هب ملعلا يأ "صاصقلا ملع يف مكلو" نيعملا :ليق نإ اذكو ؤ©فذح زاجيإف ردابتملا وهو صاصقلا
 ملع اذإ ناسنإلا نأ :نعملاو فذح الب ظفللا نم ذخؤت كلذ ةدارإ نأل ،كلذك سيل :لوقأو

 قلعتم ناك املو هلتق دارمو لتقلا ديرم ىجيف لتقلا نع فك ناسنإلا يلو هلتق اناسنإ لتق تم هنأ

 نكي مل هنع نابئان "صاصقلا يف"و "مكلو" ءامسا وأ ناك العف فذحلا بجاو "صاصقلا يف مكل"

 ااوشح ناك :تلق امنإو ‘هفذنح بوجول ظفللا يف ادساف اوشح ناكل ركذ ول لب فذح زاجيإ

 قلعت ام نأل هنع نابئان "صاصقلا يف"و "مكل " :تلق امنإو {ةدايزلل هنّيعتل اليوطت ناك لقأ مل و

 عم ةايح صاصقلا يف لضفو ،هب قلعتي امع هتباينل فرظلاب هقلعت معن .ناث ربخ يربخلا فرظلا هب

 وهو فذحو رصق زاجيإ هنأ عم نيعملا اذه يف مالك زجوأ مهدنع ناك ام ىلع رصق زاجيإ هنآ

 افرح رشع دحأ نيونتلا عم هفورح نإف ،هفورح هلق لوألا هابشإب ( لتقلل ىفنأ لتقلا ) :مهلوق

 فورحلا يعأ رشع ةعبرأ "لتقلل ىفنأ لتقلا" فورحو ،فقولا يف هفذحل نيونتلا ربتعي ال دقو
 .ةباتكلاب ال ظفللاب قلعتي زاجيإلاو ،تتبثف امي ئدتبا هنأل ،(لصولا ةزمه) هيف دعتو ،امب ظوفللا

 ةئالث هفورح نوكتف الصو نافوذحم امهمأ عم هتزمهو صاصقلا يف (ءاي) عل ةيانكلاب ناك ولو

 لدي لب " لتقلل ىفنأ لتقلا" مهلوق يف هيلع صن الو ةايحلا وهو بولطملا ىلع صنلا :يناثلا
 َئحلا تومي هنأل ،اقلطم ةايحلا ال هدوجوب ةيفنملا ةايحلا توبث مزلتسي لتقلا يفن نأل كمازتلا هيلع

 ىلع نوعأ بولطملا ىلع صنلاو ،ةايحلا بلطل لب هتاذل ابولطم سيل لتقلا ءافتناو لتق الب اضيأ

 :تلق .مالكلا ةغالب نم نف وهو ،ناهربلا قيرط كولس موزللاب هيلع ةلالدلا :تلق نإو ،لوبقلا
 ظفاحيو ةايحلا كلت يف صاخلاو ماعلا بغريل صيصختلاو حيرصتلا ماقملا ضتقي مل اذإ كلذ امنإ

 .كلذ يضتقي ةيآلا ماقمو اهيلع عيمجلا

 « دوعتت مُكْلَعَل بابلألا يلؤأاي ةايح صاصقلا يف مُكَنو» ةميركلا ةيآلا ١٧٩١ نم ءزج ةرقبلا _52
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 هيلع اوناك امع مهل عنام صاصقلا نأ كلذو ؛اهميظعت نم "ةايح" ريكنت هديفي ام :ثلاثلاو

 عم ةميظع ةايح مهل تلصحف لتاقلا ريغ لتقو ريقحب لوتقملا مد همزلي مل ميظعو دحاوب لتق نم
 .صاصقلاب ملعلل عادترالاب ةلصاح ةايح يهو سفنلاو وضعلا معي صاصقلا نإف ءاضعألا ةمالس

 عيونتلاو ميظعتلل ريكنتلا نوك نم عنام ال هنإف ةيعونلا نم "ةايحلا" ريكنت هديفي ام :عبارلا
 تبذك َقَق )ل ىلاعت هلوق يف ريكنتلاو ريثكتلاو ميظعتلا عمج امك "ميظع ةايحلا نم ع ون :يأ ،اعم

 لتقلا ديري يذللو هلتق دصقي يذلل ةلصاحلا ةايحلا وه عونلا كلذو ٥٣ كلبق م لسر

 . ةايحلا نم ميظع ع ون وهو ؛صاصقلاب ملعلل لتقلا نع ع ادترالاب
 يف سيل كلذ نإف ،ةايحلل ببس اقلطم صاصقلا نأل صاصقلا ةايحلاب دارطا :سماخلا

 دارملا نأل ،هيف ادارم ناك ولو اهلظ لتقلا هلومشل هرهاظ بسحب ( لتقلل ىفنأ لتقلا) :مهلوق

 .اصاصق لتقلا هيف لتقلاب

 حوجرم ريركتلا نإف " لتقلل ىفنأ لتقلا" :مهوق يف لضاحلا راركتلا نع ةيآلا ولخ :سداسلا

 ،تانسحملا نم وهو ردصلا ىلع زجعلا ةر ريركتلا اذه يف :تلق نإو ،ةحاصفلاب لخي مل ولو

 عون ىلع لمتشا ولو :مهلوقف ،ريركتلاب نكي مل اذإ ةلوبقملا تانسحملا نم نوكي امنإ :تلق

 ال هنم ًولخلاو حوجرم نع تلخ ةيآلاو ،ريركتلاب هنوك وهو حوجرم ىلع لمتشا نكل ،نّسحم

 .هعم حجار دوجو همواقي

 ،هكرت نم - "لتقلل ىفنأ" يأ _ريدقتل جاتحي :مهلوقو ؤفوذحم ريدقت نع اهؤانغتسا :عباسلا

 حرحلاو برضلاك ،هريغ ىلع ال هكرت ىلع لتقلا ليضفتو ،هراضحتسا نع نغتسم اريدقت سيلو
 لتقلا كرتو فعضلا هنع ليزي ال هتسم ءيش دسي مل هنوكو .راضحتساو ريدقت الب مهفي الف

 نيب عمجلاب ةيآلا يف ةقباطملا : نماثلا " رجاز لك نم ىفنأ " : ليق هنأكف رجاز لك لمشي
 صاصقلاف ،ةايحلا لباقي توملاو ،اتوم لتقلا يفو ،التق صاصقلا يف نأ رابتعاب ةايحلاو صاصقلا

 امهداضت سيل نكل ،ىفنأ نم دافت ةايح داض ولو مهلوق يف لتقلاو ، ةطاسولاب توملا ىلع لمتشم
 .ىفنأ فالخب داضتلا ةرهاظ اهسفنب ةايحلا نإف { ةيآلاك

 . مه و. .و ٥2 ؟.. ۔ ,, ه ً . ِ 7 { م - ٦ ٨

 « رومألا عجرت هللا ىلإو كلبق نم لُسُر تبذك ثقف كوبذكي نإَو.» ةميركلا ةيآلا- ٤ نم ءزج رطاف - 3
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 افرظو اناكم لعج دقو ،ةايحلا تيوفتو لتق صاصقلا نأ وهو ؛ةبارغلا نم اهيف ام :عساتلا

 .ةايحلل

 مهلوق فالخب ،مالكلا ةسالس صقنت ييلا ةفيفخلا بابسألا نزو يلاوت نع اهتمالس :رشاعلا

 امأو عومجملا دتولاك نإف (هنون)و ىفنأ (ةزمه)و لوألا لتقلا (مال) آلإ ةفيفخ بابسأ هلك هنف
 امنابسحب امإو ،رهاظف عابشإلا ىلع فقولاب امإ برقأ فيفخلا ببسلا ىلإف ريخألا لتقلا (مال)

 فوذحملا ببسلاك نوكي نوكسلاب فقولابو رخآلا فوذحملا ببسلاكف الصو ةكرحتم اهدحو

 .هلبق ال نكسملا ريخألا

 ميدقت نإ :لاقي الو ةغلابم صاصتخالل إدتبملا ىلع ربخلا ميدقت نم ةيآلا يف ام :رشع يداحلا

 وأ عيونتلل نيونتلا :لوقن انأل صاصتخالا ديفي ال " لجر رادلا يف " لثم ركنملا ادتبملا ىلع ربخلا

 .ملعأ هللاو صاصتخالا ميسقتلا ىقبيف ءادتبالل غ وسم كلذف امهيلكل وأ ميظعتلل

 فذحلا زاجيإ باب
 امالك ةلمحلا تناكأ ءاوسو ةلضف وأ ةدمع ءزحلا ناكأ ءاوس ةلمحلا ءزج فذحب امإ وه

 [ ىلاعت هلوق ] وحن ،افاضم فوذحملا ناكأ ءاوسو ،ةلصلاك لقتست مل اهنأل .مالك ريغ وأ القتسم

 وأ ،لولحلا ةقالعل ازاجب ةيرقلاب ةيرقلا لهأ يمس انلق نإو {ةيرقلا لهأ يأ ث“ث « ةيرقلا لأساو »

 وأ ،هلهأل عوضومو داتعملا يبملا ناكملل عوضوم مسا ةيرقلا نأ ٠“١يرهاظلا دوادك دحأ معز

 . فذح زاجيإ الف زاجعإلا هجو ىلع لاؤسلاو ،ةيرقلا ةقيقح دارملا : ٥“"يكبسلا لاق امك انلق

 نأ امكف ،ليوأت نم دب الف دارم ريغ ظفللا رهاظ لوقن انأل لامتحالا اذه مدع لصألا لاقي الو

 ةلضف وهو لوعفملا فاضملا تددع امنإو ؛زاحلا مدع لصألا :لوقن لامتحالا اذه مدع لصألا

 ءزج " يبر هللا " :كلوق نم (ءايلا)ف {ةدمعلاك ةلمجلا نم ءزج ةلضفلا نأ ىلع ءانب ةلمحلا ءزج

 « نوقداصَل انإو اهيف الفأ يتلا ريعلاو اهيف امك يتلا ةيرَقلا لأساو ةميركلا ةيآلا ٨٢ نم ءزج فسوي 54
 هيلإو نيدهتجملا ءاملعلا دحأ وه ( ٠٠-.٢٧ )ي رهاظلاب بقلملا ناميل وبأ نياهبصألا غلحخ نميل نب دواد 9 555

 يأرلاو ليوأتلا نع اهضارعإو ةنسلاو باتكلا رهاظب ذخألا ىلع صني يذلا يرهاظلا بهذملا بسني
  _6حورشلا رظني ٣ :١٩١
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 ةلضفلا نأ :بجاحلا نبا بهذمو ضعب بهذم كلذو ؛هريغو لاحلاو هب لوعفملا اذكو ،مالكلا

 : [ ٠"؛ يحايرلا ليثو نب ميحس لوق يأ ] :هلوق وحن ،اتوعنم ناك وأ .مالكلا نم اءزج تسيل

 [ رفاولا نم ]
 ينوفر ةَماَمعلا عضأ ىَتَم اتلا غ انطو اًنَج ربا انأ

 توعنملا فذحب زاجيإ كلذف ؛يدعتملا الج نم اهفشك يأ رومألا الج لجر نبا انأ :يأ

 ©فاضملا فذحو توعنملا فذحب زاجيإ كلذف مزاللا الج نم هرمأ فشكنا وأ لوعفملا فذحبو

 نم ةبكرملا مالعألا رئاس نّوني ال امك نّوني ملف رتتسم لعافو لعف نم لوقنم ملع الج :ليقو

 رورحب مسا ضعب نكي مل ولو ةلمجلاب توعنملا فذح نم ةمالسلا هيفو ،رتتسم لعافو لعف

 لعفلاب صتخي ال نزو هنأل ،نّونل هدحو لعفلا نم الوقنم املع ناك ولو ،(نم)ب وأ (يق)رب

 نع زاجب رومألا باعصل باكر ايانثلا عالطو .ءامسألا نم (ءارلا) حتفب حرفو لسعو لبجك هنأل
 رفغملا وأ ةضيبلا يهو برحلا ةمامع عضأ تيم نوفرعت .ةمامعلا عضأ تيم» عمو ،تابقعلا داعص

 اولهجت مل و ينومتفرع هل ةرتاسلا يهجو نع ةمامعلا طحأ تم وأ ،يعاجش اوفرعت يسأر ىلع

 `٠٨ « ابتصَع ةنيفس لك ذخأي كلمم مُهَءاَرَو ناكو )ىلاعت هلوقك تعن ناك وأ.يترهشل يهجو

 وأ ،ةبيعم ربغ ةنيفس لك وأ ،ةميلس ةنيفس لك وأ ءةحيحص ةنيفس لك يأ ابصغ ةنيفس لك يأ
 وحن ،اطرش ناك وأ . ةبيعملا ذخأي ال كلملا نأ ىلع لدي هنإف ،اهبيعأ نأ تدرأف ليلدب كلذ وحن

 فذح نم نوكيف اباوج ناك وأ لولا وه هللاف ايلو اودارأ نإ يأ `٠“ ه يلولا وه » ىلاعت هلوق

 " هللا هماقأ نإ مئاق ديز " :كلوق امأو .هريدقت ىلإ مالكلا جاتحا اذإ كلذو ،اهديق ءاقبإو ةلمجلا

٥٥ 

 فذحو امدقم اباوج مدقت ام لعج زوجي :نويفوكلا لاقو .رم امك ريدقتلا ىلإ هيف ةجاح الف

 عماسلا سفن بهذتل وأ فصولا هب طيحي ال ءيش هنآ ىلع ةلالدلل وأ راصتخالا درح باوجلا

 :٨٧ ٦تاينولا رظني .ريغص رعش ناويد هل ،يريمح نب بيهو نب نيوج نب ورمع نب ليثو نبا وه ميحس 357
 .تيبلا اذمب قارعلا لهأ يف ةروهشملا هنبطخ حتتفا فسوي نب جاجحلا نأ : ٢ يف ءاج و ١ :١٦٥٠ تايفولا رظني _ 8

 ناكو اَهَبيعأ نأ تذّرأَق رْحَبلا يف َنوُنَمْعَي نيكاَسَمل تئاكَ ةنيفسلا اًمأ ) ةميركلا ةيآلا ۔٩٧ نم ءزج فهكلا 5٥

 4 ابصغ ةنيفس رك ذخأي كلم ْمُهعاَرَو
 رك ىَلَع َوُهَو ىمتوَلا يخي َوُهَو يلولا َوُه هللاف ءايلوأ هنود نم اوُدَحَئا مأ ا ةميركلا ةيآلا - ٩ نم ءزج ىروشلا 0

 « يردق ءيش
٩٠ 



 لثم .كلذ ريغو عماسلا هبنت رادقم رابتخالو ةثالثلا هذهل نوكي هفذح رثكأو نكمم بهذم لك

 ٠ة١%نوُمَحْرت ا هَكَلَعَل هكَفْلَح 77 مكيديأ زا يب اَم اوق مل ليق اذإ ىلاعت هلوق راصتخالل هفذح

 وأ فصولا هب طيخ ال هنأ ىلع ةلالدلل هفذح لاو ،نيضرعم اهنع اوناك الإ ليلدب اوضرعأ يأ

 `" ه رال ىلع ا وفقو ذ ىرت ولو ىلاعت هلوق نكمم بهذم لك عماسلا سفن بهذتل

 لديل فذحف ؛اميظع ارمأ تيأرل وأ كفصو هنع لكي ام تيأرل وأ اذكو اذك ناكل يأ

 اباوج هرّدقتف نكمم زك ىلإ عماسلا رفن بهذتل فذح وأ فصولا هب طيحي ال هنأ ىلع هفذح

 لاعت هلوق راصتخالا لمتحيو اهلمتحي ٠ حارفألا سورع ىف لاقو © ةرمبب وأ ةيلدبلا ليبس ىلع

 فذحو فصولا هب طيحي ال ام اولاق وأ ، اولعف كلذ مهل ليق اذإ يأ ٠"ث ه اوقل مهل َليق اذإو

 نم عنام الو ، راصتخالل وأ ، نكمم بهذم لك عماسلا سفن بهذت نأ دصقلا وأ ، كلذل

 ةلالدلل فذحلا نأ رهظي هنأ الإ اهعامتجا عنمي ال داضت ال يلا تكنلا نإف ، هلك كلذ عامتجا

 سيلو دعولا وأ ديعولا ماقم يف هيف بوغرم وأ بوهوم رمأ يف وه امنإ فصولا ةطاحإ مدع ىلع
 هَكَلَعَل ْمُكَفْلَخ امو م ديأ » يلي ام وه ةيآلا رخآ ىلإ هي : اَم اوقتا ْمُهَل ليق اذإو ىلاعت هلوق

 مدعل فذحلاو ، نكمم بهذم لك عماسلا سفن باهذل فذحلا نأ ملعاو لمأت "٠٦ ًنوُمَحْرت

 امهدحأ دصقيو ،ةرات اعم غيلبلا امهدصقي دحتم امهقدص امو فلتخم امهموهفم فصولا ةطاحإ

 ىلع ةلالدلاب وأ ، بيهرتلا وأ بيغرتلا لمكي نكمم بهذم لك باهذلا دصقيو ، ةرات هدحو

 يف تردق | ة | تلق نإو رهظأ اممب وأ باهذلا دصقب لامكلاو اممب وأ فصولا ةطاحإ مدع

 امهديفي ةطاحإلا مدعو باهذلاف اميظع ارمأ تيأرل وأ كفصو هنع لكي ام تيأرل ماعنألا ةيآ

 ىرت الأ ، هفذح كلذ ىلع لد فذح اذإو هسفنب كلذ ىلع لد ركذ اذإ : تلق ردقملا اذه

 ناك ولو فذحلاب بهذم لك هسفن تبهذ " رجاف اي تمق نئل هللاو " : كدبعل تلق اذإ هنأ

 ؛ه سي _561

 اتير تاتاب بدك او ر انيلي اولاقف رانلا ىلَع اوفقو ذإ ىرت وكو » ةيركلا ةيآلا ٢٧ نم ءزج ماعنألا -
 . . « نمزملا نم وكو
 ٢ :١٩٤.١٩٥ حورشلا رظني 3

 « دوُمَحْرث مكلعل ْمُكَفْلَح اَمَو مكيديأ يي ام ارق ْمُهَل ليق اذإو » ةميركلا ةيآلا ۔٤ه نم ءزج سي -

 « نوُمَحْرت : مكل مكَْلَخ 7 .- ه اَم اوق مهل ليق اذإو » ئه ةيآلا سي ةروس يف ىلاعت لاق -
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 له :تلق نإ :نيدلا ماصع لاقو .كلذل هفذح اذإ اصوصخ اباذع ديسلا هردقي يذلا باوجلا

 ال وأ مهفي ال امب ملكتلا ةلزنمب وهف عماسلا مهف مدعل اثبع نوكيف ةنيرق الب ءازج مظنلا يف ردقي

 بصتنت مل اذإ هنأ نظأو يوق لاكشإ اذه :تلق ؟ هنع توكسلا حصي ال ام ىغلي فيكف ،ردقي

 ءازخلا اذه لثم فذحف كلذ يق ةياغلا وه ائيش لعفأ ريدقتلاف مهبم ردقي صوصخلا ىلع ةنيرق

 ناك وأ ،هب فصولا طيحي ال هنأ ىلإ ةراشإلل وأ اهصوصخب نكمم بهذم لك سفنلا بهذتل

 ،العف وأ اربخ وأ أدتبم وأ تالضفلا نم نهريغ وأ افرظوأ الاحوأ ازييمت وأ هب الوعفم فوذحملا

 .ع زانتلاك ليلد هيلع لدو همدقت مدع عمو هئافخو عجرملا مدقت عم بئانلا وأ لعافلا راتتسا امأو

 وأ افوطعم وأ افطاع فوذحملا ناك وأ 3" نوديزلا حرفو اوماق " :وحن رصقلا زاجيإ نمف

 قفنأ نمو :يأ ٦٦" « لاقو حتفل لبق نم قفنأ نَم م ِ :م يوتسي ال )ل ىلاعت هلوق :وحن ،امهيلك

 لمتحيو "٨٠ اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةَحَرَد مظعأ كعكوأ»ل هلوق ليلدب لتاقو هدعب نم
 مهنم رخآلا ضعبلا عم لتاقو ،حتفلا لبق قفنأ نم ضعب يوتسي ال عملا نوكي نأب فذح ال نأ

 عم مهنأ نيعمب ٠أ““ ةجرد مظعأ كئلوأل ىلاعت هلوق نوكيو ، صالخإلاو قافنإلا يف ممتوافتل
 امالك لقتست ال ةلمج فوذحملا ناك وأ { اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم مظعأ ممتاجرد توافت

 يذلا يأ " هرصع لهأ لضفأ يذلا ءاج " :وحن ، اهضعب وأ درو ثيح اهتلمجب ةلصلا فذحك

 ال) وهو هضعب الإ طرشلا فذحف ؛ مقت الإو يأ " كتلتق الإو تمق نإ " وحنو } لضفأ وه

 لطتو ََأا قحلل ىلاعت هلوقك روكذم ببس نع اببسم القتسم امالك ناك وأ 5 ةيفانلا

 نيرفاكلا فيعضتو ممترصنو نينمؤملا ةيوقت يف لعف ام لعف يأ "" 4 نوُمرْجُمْلا رك ولو لطابلا

 هتلازإو لطابلا لاطبإو ،مالسإلا نيد وهو هتابثإ يأ قحلا قاقحإ يه يتلا ةياغلا هذهل ممنالذخو

 يه ةفوذحم ةلمحل ببسم هنإ ٠ لطابلا لطبيو قحلا قحي " ىلع قلطي نأ زوجيو .رافكلا نيد وهو

 يونس ال ضْرألاو تاَوَمّسلا ثاريم هللو هللا ليبس يف اوفن انأ ْمُكَن امَو»ف ةميركلا ةيالا ١٠ نم ءزج ديدحلا 6
 ةللاو ىتلا هللا دَعَو اكو اوماقو دغب نم اوقفنأ نيذلا نم ةَحَرَد مظعأ تعقوأ لتاقو حتلا لبق نم نمأ نم غكنم
 4 يبخ َنوُلَمْعَت امب
 ١.٠ نم ءزج ديدحلا _ 7

 ١٠ نم ءزج ديدحلا _ 8

  - 569لافنألا ٨
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 ةيئاغ ةلع لك ذإ ؛ لطابلا نالطبو قحلا ةيقحل ببس كلذ لعف نأل 3 افنآ هتردق ام يهو ببس

 . نايعألا يف ةلولعم ناهذألا يف ةلع اهنأل ، ببسلل مساو ببسلا مسا اهيلع قلطي نأ حصي

 نم اكتاف يثريو رصم نم هريسم ركذي] "" بيطلا يبأ لوقكو ‘©فذح الف عطقيب هقيلعت زوجيو

 مرا ىلع ُهاَنيئأَو مُهَرَسف هتّبيبش ىف هونب ناَمَّرلا ىنأ

 :هلوق اهنمو ةديصقلا رخآ اذهو انءاسأف يأ

 مَسَقلاَو رابخألا يف قاصلا َزَوعأو ةدع ىف هاقلت امف ُءاَقَولا ضاَع

 ملألا ةياغ هارت سوفنلا اميف اهُتذل فيك يسفن قلاخ ناحبس

 مْطحلا هئادخأ ىلع يسفن ربصو ةَبئاوَ يلُمَح نم بَحْعَي رخلا

 مَمُألا فلاس نم هتمأ ريغ يف هتَدُم تيل رمُعَو عيضي تقو

 :هلوق اهنمو

 ملُُحْلاك نيقلا تاَظقَي امنإف هرظنم قش ام رصب ىلع نوه

 محرلاو نابزغلا ىلإ حيرجلا ىوكش ةمنشَف قلخ ىلإ كشت الو
4 

 م م ےم

  . 2ه 2 ٥٧١

 ميتم مهنم رفي الو هزمنضُت سانلل رذَح ىلع نكو
 :اهنمو

 ملب لخ نع لاؤس لك َباَجَأ هتجاح يدنهلا ىوسب ىضتقا نم

 :اهنمو. رفظأ مل ترفظ له :لئاق لكل لوقي ينيعي
 محر ىوذ اوناك ولو لاجرلا ني ةعطاق فاصنإلا ةلق لَرَت ملو

 ع ٥٧٢ [] ۔۔ .

 امب هبرضف :يأ ""«تّرَحقناف ىلاعت هلوق روكذمل اببس ةلقتسم ةلمج فوذحملا ناك وأ

 دقف تبرض نإ وأ رورجملاو راجلا فذحف ؛ترجفناف وأ ؤفوطعملاو فطاعلا فذحف ؛ترجفقناف

 اهدعب امو ٤ :.١٦ ناويدلا رظني 30
 ۔ .؟ ۔ . 571

 ( هرتست ) ىرخا ةياور يو _
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 هرشع اتننا هنم ترجفناف رجحلا كاصعب برضا انلقف هموقل ىَسوُم ىقستسا ذإورل ةميركلا ةيالا .٦ نم ءزج ةرقبلا -

 4 َنيدسفُم ضزألا يف اوفع انو هللا قزر نم اوبرشاو اولك مُهَبَرشَم سانأ لك مملَع ق انيع ي ص ٠ و . ٠ 77 ٠ ٥ ح ؟  , . طم ه. ّ و ه و ۔۔ .. - ر 2 ھ م ,۔ . 7 ٠
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 راجفنالا برت يف غلوب وأ رجفنت نعمي ترجفنا نوكيف هتادأو طرشلل فوذحملاف ؛ ترجفنا

 مكحلا ريدقت ىلع لوؤي وأ ،هلبق راجفنالا دجو دقف برضلا دجو اذإ هنأك ىتح برضلا ىلع
 مقي ديز ماق نإ " لثم ؛ هانعم رابتعاب امإ طرشلا ىلع باوخلا بترت :بجاحلا نبا لاق امك

 :يأ " سمأ كتمركأ دقف نآلا كماركإب يلع دتعت نإ " لثم ؛ مكحلا رابتعاب امإو " ورمع
 ©برضلا نع رخأتم يزيجنتلا مكحلاو ،ادتعم يماركإ ا نآلا تبثأف سمأ كماركإب نآلا مكحاف

 نم ةنئاكلا ةقرسلا عيمج ةاواسمب مكح يأ "" هل أ َقَّرَس قف قرس : نإاىلاعت هل هللا لاق

 . لبق نم هل خأ قرس دق هنأل ، عدب الف يأ هتلع هنع بانو باولا فذح وأ ، لبق

 ؤ&ؤفوذحم ىلع فطعلا هجو يف ةحيصف ىمست 4 ترك جفناف « ىلاعت هلوق يف ( ءافلا ) لثمو

 اهحاصفإل ةحيصفب تيمسو ديسلا هحجرو ،نيريدقتلا ىلع :ليقو طرشلا ريدقت هجو يف :ليقو

 وأ ،اهدرومب هريغ ةفرعم مدعل حيصفلا نم درت ال اهنأل وأ هريغل ال حيصفلل رثكألا يف اهانعم نع
 انردق ذإ ث٢ث٤ « نوُدهاَمْلا معنف » ىلاعت هلوقك \بّبسم ريغو ببس ريغ فوذحملا ناك

 فذحي ال ماشه نبا لاقو !إدتبملا فوذحم[ربخ وأ] ربخلا فوذحم أدتبم هانلعجو حدملاب صوصخملا

 هلوقك ادعاصف اعبرأ وأ اثالث وأ ناتلمج فوذحملا ناك وأ ،هدسم ءيش س اذإ آلإ ابوجو ربخلا

 © هريبعتب مكربخأف ايؤرلا هربعتسأل فسوي ىلإ نولسراف يأ ث"“«ئفُسوُي ينولسزأف»ل ىلاعت
 لب " نولسرأ " قّلعتمو امتاقلعتم عم لمج سمح فوذحملاف ،فسوي اي : هل لاقو هاتأف ،هولسراف

 دقفل ف رم امك هماقم ءيش مايق عم امإ تملع امك فوذحملاو وعدأ ةلمج ةلزنمب ءادنلا فرح

 نم لسر تبذك قف كوُبذَكُي نإَو » ىلاعت هلوقو . هجوأ دحأ يف ٦" ل نم هل خأ َقَرَس
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 اهدبي ملو ْمَلَو 4 هسفن يف فسوي : اَهَتَسَاَف لبق نم هل خأ قرس دقف قرسي نإ اولاق ةميركلا ةيالا ٧٧ نم ءزج فسوي -

 4 ةومصئ اتس ملعأ ةللاو اناكم رش مثأ لاق م
 4 َنوُدهاَمْل معنف اَماَشَرَف ضرالاو ةميركلا ةيآلا - ٤٨ نم ءزج تايراذلا 4

 ىنإ غجنأ يلعل تاَّسبايت رخا أو ر تاّلبتُس عبسو فاَحع عبتم هلكأي ناَمس تارق 7 يف انذأ ُةدنملا اه فسوي ٭ينولسزأ هليوأتب مكنأ أ انأ ةمأ َدَعَب رك داو اًمْهْنم اَجَنت يذْلا لاقو « ٤؛٦۔٥٤ فسوي ةروس يف ىلاعت لاق -

 .ه نوم ْمُهْلعَل سانلا
576 
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 منو ه هسنَن يف فسوي : اَمَتَسأَف لبق نم هل ُهَل خأ قرس دقف قرسي نإ ولاق ل ةميركلا ةيآلا - ٧٧ نم ءزج فسوي -

 4 نوُفصت اَمِب ملعأ هللاو ائاكَم رش متنأ لاق ْمُهَل امدن
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 دق هنأل ثكتلاسر يف بيذكتلا حدقي مل وأ \بذكم لوأب تسلف وأ ربصاف يأ ث"" « كلبق
 وه لب }طرشلا ءازج سيلف تهبيذكت ىلع مدقتم لسرلا بيذكت نإف كلبق نم لسر تبذك
 هنأل ،(مل )نم درجب عراضم طرشلا نإ عم باوحلا فذح زاجو ،©فوذحما ءازخلا نومضمل ببس
 هزاجأ لب ةرورضلاب صتخي ذئنيح هفذح :لاقي الف ؛فذحي مل هنأكف ‘بان ام هنع بان دق

 لهأ يأ ث"٨ ه ةيرقلا لأساو ىلاعت هلوقو ،طرش الب رّرضلا ريغ يف ءارفلا ريغ نويفوكلا
 .ملعأ هللاو لهأ نع " ةيرقلا " بان 5ةيرقلا

 فذحلا ةلدأ باب

 .لقعلا وهو دحاو ليلدلاف فذحلا درجب ىلإ رظنلاب امأو ڵ©فوذحملا نييعت ىلإ رظنلاب ةريثك نه
 لب ةرثكب ددعتم ريغ ليلدلا نكل ©فوذحملا ماقم ءيش ماق ولو فوذحملا ىلع ليلد نم ب الو

 ىلع لدي هنإف ماقملا :ةلدألا نمف "لقعلا دّرجتي دق لب اهلك ةلدألا كلت يف لقعلاف "ليق اميف ليلق
 "٧ ةمل هَكتَلَع تَم تَمّرُح » ىلاعت هلوقك ©فذحلا قلطم ىلع لادلا لقعلا عم فوذحملا نييعت

 لدي ماقملاو ،نايعألا نود لاعفألاب قلعتت ةيعرشلا ماكحألا نأل ،افذح انه نأ ىلع لد لقعلاف

 فيلكتلا قلعتل عم ال ذإ ،نابلألا برشو لكألل ةلماشلا ءايشألا كلت لوانت فوذحملا نأ ىلع

 روهمج لاقو ،نييقارعلا ةيرعشألاو ةلزتعملا بهذمو انبهذم اذه ؛اهيلع ةردقلا مدعل تاوذلاب

 :يكبسلا لاقو ،ريزنخلاو رمخلاك نيعلا ميرحت امب داري ةقيقح ماكحألا قلعت نإ:ةيرعشألا

 يبأ ىلإ يمتني نم بهذو نايعألا تافص نم تسيل ةيرعشألا دنع ماكحألا رئاسو ةمرحلاو

 مكيلع تمرح نأ ةلأسملا ىلع ىنبنيو لاحملل تافص اهنأ ىلإ مالكلا ءاملع نم ةفينح

 تاذلا نأل ،هيف عوقولا همزليو لامجإلا ىفن يناثلاب لاق نمف ؟ لمجب وه له ،هوحنو «مكتاهمأ

 رومألا عجرت هللا ىلإو كلبق نم رس تبذك دقف ةوبذكُك نإو ةميركلا ةيآلا - ٤ نم ءزج رطاف - 577

 ؛ َنوقداَصَل انو اَهيف البق يتل ريعلاو اهيف اك يتل ةيرقلا نانساو ةميركلا ةيآلا - ٨٢ نم ءزج فسوي _ 8
 ةقنَحْنُمْلاَو هب هللا يقل لهأ امو ريزنخلا ُمْحَلَو مدلاو لا مُكتَلَع تمرح ةميركلا ةيآلا - ٢ نم ءزج ةدئاملا _59

 -نف مكلذ ذ مانالا اوُمسْفتسَت نأو بصلا ىلع حبذ امو تيك ام الإ غبتسلا َلَكأ امو ةَحيطّتلاو ةيدرتملا ٌةَدوقوَمْلاو

 تيضَرَو يتمعن مكيلع تنأو مكنيد مُكَل تلكأ م ينوشخاَو مهرش اف مكنيد ن نم اورفك نيذلا س ستي موَيلا=
 « ميحر ًروُفَع هلا ن من ىفناَحَمُم َرَْع ةَصَمْخَم يف ًرْطْضا نَمَق انيد ماسإ مكل
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 مألا ىلإ رظنلا مرحي تيح لاعفألا نم اهاقال ام لك ىلإ ميرحتلا فاضي نأ يغبني هبني ةمرحم تناك اذإ

 ام افرع ظفللا يف يعدي هنآ ريغ لامجإلا تبثأ لوألاب لاق نمو دحأ هب تي مل امم كلذ ريغو

 حاكنلا يف هيلع دوقعملا نأ اندنعو :لاق ،اهسفن ال تاذلا نم دوصقملا لعفلا دارملا نأب يضتقي

 ،لحلاب فصوي ةأرملا نيع :ةفينح وبأ لاقو ،ءازجألا مكح يف امنإ :لوقن الو ،عضبلا ةعفنم

 ال ةولخلاو ،ةعفنملا ءافيتسا مدعل _ مهعم نمو ةيعفاشلا يعي اندنع رهملا ررقت ال ةولخلاف
 نكمتلا نم اهسفن اولعج اهنيع هيلع دوقعملا اولاق ان مهو ،ديلا تحت لخدي ال رحلاو ،اهيضتقت

 ءاَجَو » ىلاعت هلوقك ،©فوذحملا نيعو فذحلا ىلع لد اذإ لقعلا ةلدألا نمو .ايفاك ةولخلاب

 رمأ ءاج يأ دارملا نييعت ىلع لديو لجو زع هللا نع ءيجملا عانتما ىلع لدي لقعلاف "٠٨

 بذعي ام ليقف كبر باذع ءاجو ردق نإو ،باذعلا نم معأ رمألاو ،كبر هب رمأ ام :يأ ،كر

 نم عنام ال :تلق ،امهل ءيجم ال نايونعم نارمأ باذعلاو رمألا لاقي الف :نيدلا ماصع لاق .هب

 ردقملا نوكل لقعلا كاردإ نإ لاقي الو ،ازاجب ءيحلاب فصوي يونعملا نأل ةيردصملا ىلع امهئاقب

 هبساني ال يذلا ةمايقلا موي اذه نوك ؛ةنيرق ىلإ جاتحي لب هتلالد هيف لقتست ال نيرمألا نيذه دحأ

 يغبني ال هنأو يحلاب فصوي ال العو لج هللا نأ كاردإب لقتسا لقعلا لوقن انأل ركذ ام الإ

 ركذ دقف هتكئالم ءيجب امأو .ىرخأ وأ ايند كلذ ناك ءاوس هرمأ ءيج آلإ هئيجم عانتما دعب

 اَكَد ضرلا تك ادإ هلوقل ةمايقلا موي كلذ نأ ةيآلا يف عقاولا نكلو ،&%(كلملاو :هلوقب

 ال ردصملا عم ىلع باذعلا نأ بساني اذه لب "ث" « مَنهَحب ذئموي ءيجو هلوقو ١" «كأكَد

 ريدقت نم عنام ال هنإ مث ، زئاج وهو ماع دعب صاخ ركذ منهج ركذ ناك الإ و هب بذعملا نعم

 كلذب نومئاقلا كبر ديبع " وأ "يصاعلا بيذعتب مئاقلا كبر دنج ءاجو " وحن اصاخ فوذحملا

 « اًئص امَص ثَنَمْلاَو كر ًءاَحَو » ةميركلا ةيآلا - ٢٢ نم ءزج رجفلا 0
 4 اكد اك ضرألا تك ادإ الك » ةميركلا ةيآلا - ١ نم ءزج رجفلا _581

 4“ىركذلا هل ىناو ناسنإلا ركذتي دئموي منهجب دئموي ءيج و « ةميركلا ةيالا -_- ٢٣ نم ءزج ةلا _2 ٠ِ. .ب ح ۔ { ۔ م. و“٠۔۔ إ ۔۔ . ۔ه ۔ ۔ة۔۔ . ۔ه۔ ؤ ۔ - `١
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 ردقو. هلومشل ىلوأ رمألا ريدقتو ، باذعلا ريغ ةكئالم دعب كلملاب داري نأ ىلع " ةكئالملاك
 :ةنيللا رمأ مكيلع مرح ث" 4 7 هكلع تم تمرح ف مهضعب

 يذ َرُكلَذَق ىلاعت هلوقك ،نييعتلا ىلع ةداعلاو قلطملا فذحلا ىلع لقعلا ةلدألا نمو

 مالي امنإو يشلا تاذ ىلع مو ل نعم ال ذإ ، فذحلا درب ىلع لد لقعلاف 8 ه هيف ذ ينمل

 :يأ ،ةدوارم امإو © ابح اهفغش دق ،هلوقل هبح يف يأ ابح اّمإف فوذحملا نيع امأو 3 هلاعفأ ىلع

 نيبحملا دنع ةررقتملا ةداعلاو امهمعيف نأش امأو ، "٠٨ ه اَهاَتَف دواَرُت ل ىلاعت هلوقل ،هتدوارم ىف

 طرفملا بحلا رهقل ةداعلا كلت يف هيلع هبحاص مالي ال طرفملا يلا نأل ةدوارم ريدقت ىلع تلد

 بحلا لمشي هنأل ،هناش يف ردقي الو طرفملا بحلا ىلع اَهَتمُل دق ًرُكيف ،هبح ىف ردقي الف هبحاص

 ريغ دنع طرفملا بحلا ىلع مالي امنإو ، زاج طقف ةدوارملا هب ديرأو هنأش يف ردق نإو © طرفملا

 . همزاوللف نوبحملا هيلع مال نإف صقنب سيل هنوك نع ةلفغ نيبحملا
 راجلاف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) وحن لعفلا يف عورشلا ةفراشم فوذحملا نييعت ةلدأ نمو

 مل ولو راجلا يعم كردأ نم كلذ كردي قلعتم نم امهل دب ال ذإ ؤ\فذحلا درجب ىلع نالاد رورحلاو

 دنعف لقعلاب كلذو ،قلعتلا وه كلذف رجلا هيلإ عجري عم نم دب ال هنأ كردي هنأل ،ايوحن نكي
 نورقي ةاحنلاو :ليق ،نيينايبلا بهذم كلذو ؛اذكهو أرقأ ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) ةءارقلا

 ةلدأ نم وأ .رفاك هيف عرشا هردقي ضعبو ئدتبا ردقي ضعب نويوحنلا لب ‘كلذك سيلو ئدتبا
 وأ هلج وأ لعفلا ضعب دوجو دعب نارتقالا فذحلا لصأ ىلع لقعلا ةلالد دعب فوذحملا نييعت

 ذختملا يأ جوزتملا وهو سّرعملل مهلوقك لاصتالا نم ابيرق وأ مالكلاب الصتم هلك هدوجو

 ةَقنَحْنُمْل ةح :ملاو هب هللا ريغل زه اًمَو ريزنخلا ُهْحَلَو مدلاو ةََملا مَكتَلَع تَمّرُح ٢ ةيآلا ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت لاق _583

 قنسف مكلذ مانزالاب اوُمسقتست نأو بصلا ىلَع حبذ امو ْمُعيكَد ام الإ عبتلا لكأ امَو ةَحيطَتلاو ةيدَرَتُمْلاو ةَدوقَوَمْلاو

 تيضَرَو يتَمْن ْمُكنَلَع سنأو مكنيد ْمُكَن لمكأ م ينوَشخاَو مُهْوَشْخَ انق مكنيد نم اوُرَمَك نيذلا ستي مويل
 4ٍ ميحر ثوفغ هللا ن مل ىفناَجَتُم غ ةَصَمْخَم يف ضا . رَمَف ايد مانسلا كل

 من نئلو مَصْعتَساف هم هسفن نَع هتدوار ذَقلَو 4 هيف ذ ينمل يذلا ركذ تلاق ) ةركلا ةيآلا - ٣٢ نم ءزج فسوي _584

 « نيرغاّنصلا نم نوكو تحنس ُهرُمآ ام لعف
 اجح اَهْفَعَش ثَق هسفن نع امها دوارت زيزعلا ةأرما ةيدملا يف ةوسن َلاَقَول ةميركلا ةيآلا - ٢٠ نم ءزج فسوي _583

 1 59 . « نيبُم لالض يف امهاَرتل انإ
 ى م
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 ،نينبلاب تانبلا نع نوزرتحي ثيح ةيلهاجلا ءاعد وهو " نينبلاو هافرلاب " :ةجوزلا يهو سرعلل

 هللا و ٤ نينبلاو هافرلاب تسرعأ يأ نيجوزلا نب مائتلالاو حالصلا هافرلاو ٨«هنع يهنلا درو دقو

 . ملعأ

 ماهبإلا دعب حاضيإلاب بانطإلا باب
 ىرخألاو ةمهبم امهدحأ :نيتفلتخم نيتروص يف ىعملا ىريل مامإلا دعب حاضيإلاب نوكي

 ةدايزل لب ،ةذللا رابتعاب الو سفنلا يف نكمتلا رابتعاب ال دحاو ملع نم ريخ ناملعو ،ةحضّم

 كاردإ ماقم ماقملا نوك دنع كلذو دحاو ال نانثا ناملع امهنأ ثيح نم امهسفن يف نيملعلا

 عقي ال ثيحب ميلعتلا وأ ملعتلا ماقمو ملعلاب راختفا ماقمك ؛هبناوجب ةطاحإلاو هتقيقح ىلع ءيشلا

 نيملع انه نإ :انلق نإ هب نيملع قلعت هبسانيف .عماسلا وأ ملعتملا نم أطخ الو ام هجوب لهج هيف

 .كلذ فالخب انلق نإ نيملع ماهيإ وأ نيتهج نم

 ءاضتقا دنع نكمت لضف عماسلا سفن يف نكمتيل مامإلا دعب حاضيإلاب بانطإلا نوكيو
 ءازهتسا مدعو ميظعتل ظفحي نأ وأ ،هتبهرل وأ هتبغرل بلقلا هب ألمي نأ يغبني نيعملا نوكل ،ماقملا

 عقوأ ناك نيب مث امهبم ركذ اذإ ءيشلا نأ نم هيلع سفنلا تلبج امل كلذ وحن وأ ،هب لمع وأ
 سفنلا يف عقي قوشتلا دعب ءاج اذإ ءيشالو هيلإ قّوشتلا يضتقي الامجإ هب راعشإلا نأل 5اهدنع

 .نكمت يأ نكمتيو عوقو لضف
 قوشلا دعب ءيشلا لين نأل عماسلل ملعلا ةذل لمكتل مامإلا دعب حاضيإلاب بانطإلا نوكيو

 بسحب ملعلا يف ةذللاو نكمتلا نيب قرفلاو .ءيشلاب رعشأ لمجأ اذإ هنأ كلذو ،ذلأ بلطلاو

 ميلعتلاو راختفالاك لوألا ماقمو ،امهنم لك ببس لامجإلاب قوشلا ناك ولو حضاو امهيموهفم
 ،قيرطلا اذهب هب يأي ثيح ملكتملا هيقلي ام ىلإ عماسلا سفن ةلامإك يناثلا ماقمو ،ًَرم امك ملعتلاو

 يل حرشا بر َلاَق » ىلاعت هللا لاق ،هنع رفنيو هركي امت ال هيف داري امم ملكتملا ثيدح نوكيف

 (ماللا) انلعج ءاوس بلاطلل ام ءيش حرش بلط "يل "هلوقب ديفي "حرشا" نإف "“٦«يرذّص
 "يل" نأ كلذو ،مهبم ىلع ريشي "يل"ف ءيشلا كلذ ريسفت ديفي" يردص"و ،ليلعتلل وأ ةيدعتلل

  - 586هط ٢٥
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 لعف لك ناك الإو كلذ يف يفكي الو ،هل حرشا بلط ىلع ةدايز ملكتملل تبني ءيش ىلإ ريشي
 ءاروكذم وأ اموهفم نوكي نأ مايإلا يف ءاوس هنأب ريبخ تنأف ،اريسفتو اماميإ رخأتملا هلوعفم عم

 نسحلاب رعشم هنأ ثيح نم حرشلاو "يل" يف (ءايلا) نع ينغت "يردص" يف (ءايلا) نإف اضيأو

 هرضي امب حرشلا نأل ،هنم موهفملا ءيشلا عم بانطإ "يل"ف ،"يل" (مال) نع ينغي هيف ةبغرلاو
 "يل" نإ لاقي الف ؛اًرض هسفنل بلطي ال ين اميس الو لقاعلا ناسنإلاو ديعب نكل انكمم ناك ولو

 لعج ىلإ ةجاح ال هنأب ريبخ تنأف ،©برضلا نع زارتحاو عفنلا (ماللب دييقت لب ابانطإ سيل

 ةيآلاو ،هنودب بانطإلا دوجوب هنع غلا عم هفلكتل هنم الدب "يردص"و \©فوذحم ءيشل اتعن "يل"

 نإو ،ملعلا ةذل لمكتل وأ سفنلا يف نكمتيل وأ ،نيتفلتخم نيتروص يف نيعملا ىريل ماميإ دعب حاضيإ
 ىلإ ملكت :لاقي نأ بساني الو ،َلجو رعو ىلاعتو كرابت هلل هةثتتل ىسوم هلاق مالكلا اذه :تلق

 الو هدنع نكمتي امب هل ملكت :لاقي نأ الو \دحاو ملع نم ريخ هيلإ ةبسنلاب امهنأ ىلع نيملعب هللا

 لاقي نأ الو ،دحاو ملع نم ريخ هيلإ ةبسنلاب امهنأ ىلع نيملعب ىلاعت هللا هب دتلي امب هل ملكت
 صقن لك نعو لهجلاو ةذللا نع هللا ىلاعت ،هللا هب ذتلي امب هل ملكت الو ،هدنع نكمتي امب هل ملكت

 لصأ نأب ضرتعاو .ركذ ام هيف نكمأل ناسنإ كلذب بطوخ ول هنأ دارملا نأب بيجأ :تلق

 رخآ دوصقم ىلإ هليوحت ناكمإل مالكلا دافمب قوي مل الإو ملكتملا هدارأ امل هب ىتؤي نأ مالكلا

 مالكلا قوس مزال ناكمإ نم نإف ،هرهاظ ناكمإ مدعل مدقتملا مزال انه دارملا نأب اضيأ بيجأو

 هقوس اذكو ةباجإلا يف ةبغرلا امكو ،لاؤسلا يف ديكأتلا مزل ابلط نإف ،هب مامتهالا نيملعل
 يف ديكأتلاو ةبغرلا لامكو "ةباجإلا يف ةبغرلا لامكل مزتلسملا مامتهالا همزال نم ةذللاو نيكمتلل

 .ماقملا يف نابسانم لاؤسلا

 لعج وأ ارخؤم صوصخملا ركذ اذإ ( سئبو معن باب ) مامبإلا دعب حاضيإلاب بانطالا نمو

 يف مامبإ دعب سيل مدقتلا ةّين يف ذئنيح هنأل ،هلبق ةلمجلل أدتبم ال فوذحم ادتبم وأ فوذحم اربخ

 ديز لجرلا معن " :تلق اذإف مدقتلا يف يون ولو هيف رخأتم هنإف ظفللاب يفتكي نأ لمتحيو ةينلا

 بانطإلا تكرت ولو ‘كلذك نكي مل " لجرلا معن ديز " :تلق ولو ،مامبإ دعب تحضوأ دقف "
 ىلع زوجي الو " امعن وه " :لوقتف اريمض ديز ىلإ وبرتل تلتحا وأ " امعن ديز " :تلقل
 .(ام)ب وأ ةبوسنم ةركنب زيمم رمضم وأ (لأرب فرعم امإ معن لعاف نأل " ديز معن " حيحصلا

٩٩



 ام عيمج يف ديج اديز نأ " لجرلا معن " نيعمف ؛سنجلل ماعلا مذلل وأ حدملل سئبو معن نألو

 باب يف بانطإلا نسح هجوو .ملعأ هللاو ،ةيلوجرلا يف " ديز معن " ردقي نأ لإ ةيلوجرلاب قلعتي

 زاربإ نيتروص يف يعملا ةيؤرو سفنلا يف نكمتلاو ةذللا ليمكت نم ًرم ام ىلع ةدايز سئبو معن
 نيب عمجلا ماميإو ربخلا وأ إدتبلا فذحب ازاجيإو كركذ امب ابانطإ ناك ذإ لادتعالا ضرعم يف مالكلا

 .بانطإلاو زاجيإلا نييفانتملا

 نيب عملا مامبإ ليقو اقدص نامزالتم اموهفم نافلتخم مامبإلاو لادتعالا نم تركذ امو

 ،ليصفتلاو لامجإلا سفن ريغ ليصفتلاو لامجإلا نيب عمجلا ماهيإو ليصفتلاو لامجإلا نييفانتملا

 نم كلذ نوكيف سفنلا اهذلتست لا ةبرغتسملا رومألا نم نييفانتملا نيب عمجلا ماهيإ نأ ىفخي الو

 عماسلا بلق ةلامإ يف ديكأتلا ديزم ماقملا ءاضتقاب يناعملا نمو نسحلاو ةفارظلا درب دصقب عيدبلا

 نافصو ةدحاو تاذ ىلع قدصي نإ امهنيب عمجلا نأل نييفانتملا نيب عمجلا مهوي هنإ :تلق امنإو

 مل كلذ يف ةهجلاو ،لاحم وهو ةدحاو ةهج نم دحاو نامز يث دحاو ءيش ىلع امهعامتجا عنتمي

 يف ىتؤي نأ وهو ،اعيشوت ىمسيو عيشوتلا ىلع مامإلا دعب حاضيإلاب بانطإلا نوكيو دحتت

 نيدلا ماصع لاق ‘©فطاعت امب رسفم عمج وأ نيثمب هطسو وأ هلوأ يف وأ بلاغلا وهو مالكلا زجع

 صرحلا امهادحإ ناتلصخ هيف بشتو مدآ نبا بيشي " فطاعت نودب هلاثمو ‘©فطاعت الب وأ

 الب كلذ يمسي ال نيدلا ماصع ريغو ث "لمألا لوطو صرحلا امهو" وأ "لمألا لوط ىرخألاو

 "لمألا لوطو صرحلا ناتلصخ هيف بشتو مدآ نبا بيشي" فطعلاب هلاثمو & اعيشوت فطع

 ،بابشلا نامز يف ءيشلا نوكي امك ومنتو ىوقت ( ءابلا ديدشتو نيشلا رسكب ) بشت يعمو

 عمو ( رمعلا ىلع صرحلاو لاملا ىلع رصحلا نانثا هعم بيشيو مدآ نبا مرهي ) ثيدحلا ظفلو
 : نانثا هعم ربكيو مدآ نبا ربكي يطويسلا "عماج" يفو ، نالوزي ال هبيش يف هنابحصي هنأ بيشي

 ] ليوطلا نم ` [ : هلوقكو رمعلا لوط بحو يأ ، رمعلا لوطو لاملا بح
 بيقر ريعب اهيأ ذخ ةهيبش اهرعشب هيبش ل يف َيشَقَس

بيبح هجوو رمخ نم نيسمُشو ةملظو رعش نيليل يف تلز امف



 اضيأ مساو مالكلا كلذب نايتإال مسا عيشوتلاو رمخلا يهو تقس لعاف اهيدخ ةهيبشو

 عأ افدنو افل يحالطصالا يف نأ ةبسانملا هجوو ،"فودنملا نطقلا فل ةغل" وهو مالكلا كلذل

 .يوغللا سكع فدنلا ىلع اقباس فللا هيف ناك ولو اليصفتو الامجإ

 نيتروص يف نيعملا ةيؤرو ةذللاو نيكمتلا نم رم امل ليصفتلا دعب لامجإلاب بانطإلا نوكيو

 وه لب "٦ « ةنماك ةَرَشَع كلت ْمُشَحَر ادإ ةعبسَو َجَحْلا يف مايأ ةئانَت ُماَيصَق»ل ىلاعت هلوقك
 نم سيل هنأك تح صاخلا ة ةيزم ىلع اهيبنت سكعلابو ؟ماعلا دعب صاخلا ركذب فطعلاب بانطإلا
 فطعلا لصأو فطعلاب نوكي كلذ هنإ تيح تاذلا رياغت ةلزنم ةفصلا رياغت لزنيف ماعلا سنج

 ىلع فطعلا ناك ءاوسو "ىطسولا ةانصلاو تاولصلا ىلَع اوظفاح )ىلاعت هلوقك كرياغتل
 ليربجف ؛ ليئاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هللا ودع ناك نم ىلع هلوقك ،هريغ ىلع وأ ماعلا
 نأ زوجيو ، ماعلا وهو هتكئالم ىلع ال هلسر ىلع وأ حصألا وهو ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم

 ةيزملا يف ءاوسو ماعلا ىلع صاخلل فطعلا نوكيف ةكئالملا لسر لمشي ام :لسرلاب دارملا نوكي

 نالجر ءاج " الو " ورمعو ديزو لجر ينءاج" كلذ سيلو رشلا يف وأ ةيآلاك ريخلا يف ةدايزلا

 . " دلاخ نود نم ينءاج " سكعلا نمو { " ورمعو ديز
 ريركتلاب بانطإلا باب

 فوس الك » ىلاعت هلوق يف عدرلاو راذنإلا ديكأتك ةتكنلاو ليوطت ال بانطإ وهف ةتكنل

 يترلا دعبلا ىلع ةلادلا» مسب يناثلا دكأو راذنإلا ركذ "٠٨ «" نوُمَلْعَت فوس انك م ٤ ٭نوُمَلْعَت

 لصأ نأل غلبأ يناثلا نأ اريركت اذه دع امنإو ،نوملعت فوسل هللاو الكو :كلق وهف كانه

 غلبأ ةيناثلا نوك :نيدلا ماصع لاقو ،اهيلع ديز امب ةغلابملا ةيناثلا داز امنإو دحاو نيتلمجلا

 لاقو ىلاعت هلوق لثم ةمهتلا يفنكو . ءيش موهفملا يف داز هنأل ،هب رذنملا مامتها ةدايز هرابتعاب

 اوقلخ انو يذملا نم َرَسْيتسا امف مثرصخأ نإَق هلل ةَرْسُعلاو َجَحْلا اومتأو ةميركلا ةيآلا - ١٩٦ نم ءزج ةرقبلا 557

 اذإف كس أ ةقدَص وأ مايص نم ةيدفق هسأر نم ىذأ هب أ اضيرم مكنم َناَك نَمَق ةلحم يذملا َعلنَي ىتح مكسور
 :7 5 ١ ةعبس حل يف مايأ ةنا ماصف ذجي مل نَمَق يذملا نم َرَسيتسا امف جَحْلا ىإ ةَرْسُعلاب تس ْنَمَق مشنمأ

 4 باقعلا ديدش ةللا نأ اوُمَلعاَو ةللا اوقَو ماَرَحْلا د دجسمل يرضاح هلحأ "ركي ل مل كلذ ةلماك ة ةَرَشَع كلت

 4 َنيتناق هلل اوُموقو ىطسولا ةالصلاو تاوملا ىلع اع اوظفاح ة ةميركلا ةيآلا - ٢٢٨ نم ءزج ةرقبلا _588

 33 0 َ ٤ و ٢ ناتيآلا رثاكتلا 9
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 ءادنلا ررك `٨- « اتلا ةايحلا هذه امنإ إ موقاي ٭داشَرلا ليبس مكدحأ ينوي موقاي مآ يذْا

 نم ملكتملا نأ اهيفن هجوو . ةمهتلا يفن ىلع هيبنتلل امب لصتا امو نيتلمجلل لوألا يفكي هنأ عم

 افلتخم روكذملا لعفلا قلعتم نعم نوككو ، هسفنل دارأ ام الإ مهل ديري الف هسفنل مهفاضأ ذإ هموق

 ماقملاو هصوصخب نيعم لك ىلع هيبنتلا ةدافإ هريركت يف نإف قلعتملا كلذ ىلع لادلا ظفللاو

 ةروسلا يف معنلا ركذ رثأ رّرك هنإف """ « ن نابذكت امكبر ءالآ ئأبف قىلاعت هلوقك 3هيضتقي

 دعب هركذ امأو اهصوصخب اهركشب ماقي ةمعن لك ىلع هيبنتلا يضتقي ماقملاو {ةفلتخم ةروكذملا

 ثيح نم ةمعن اداعف ةيصعملا ىلع رجز امهنأ ىلإ رظنلابف رانلا نم طاوشلا لاسرإو منهج ركذ

 . ملعأ هللاو { امهب راجزنالا

 لاغيإلاب بانطإلا باب

 . يردصملا نعملاب لاغيإلاف ،افودب نيعملا لصأ متي ةتكن ديفي امب رعشلا يف مالكلا متخ وهو

 ماصع لاق { ث""نيوزقلا هفرع اذك ؛هب موتخملا مالكلا ىلع اضيأ قلطيو روكذملا متخلا وهو

 كلذ ناك اذإ بانطإلا ماسقأ رئاسو ريركتلاو ماعلا دعب صاخلا ركذل لماش فيرعت وه :نيدلا

 ةغلابملا ةدايزب نوكي كلذو اهيف دعبأ اذإ دالبلا ف لغوأ نم وهو لاقي الأ نوكيف ، تيبلا رخآ

 [ طيسبلا نم ]: ارخص اهاخأ يثرت ءاسنخلا لوق يف هيبنتلا يف
 ٨ ٥٨٣ هسأر ي ٌمَلَع هنأك هب ةارسلا مئال ارخَص نإو

 ةفلابم هيبشتلا يف تدازو ث هب ءادتهالا يف تاسوسحملا رهظأ وه يذلا نرلا لبجلاب هتهبش

 يف يوضعملا روهظلا يف هنآ دارملاو { اروهظ ديزت اران هب هبشملا لبجلا سأر يف نأ تابثإ وهو

 ىلع ران روهظك ةدايز اروهظ ىيعملاب دازو ، يسحلا روهظلا يف لبحلاك ةميركلا لاصخلاب راهشإلا

 » داشرلا ليبس مُكدمهأ ينوكب موقا مآ يذلا لاقو ناتميركلا ناتيآلا - ٢٣٩ نم ءزجو ٣٨ نم ءزج رفاغ _ 590

 « ٭ راَرَقْلا راد ئه ةرخآلا نإَو عاتم اندلا ةايحلا هذه امنإ مقا

 -٧٥۔٥٥ -٣٢٥-١٥۔-٩٤۔-٧٤۔-٤ه-٢٤۔٤.-٨٣-۔٦٣٢-٤٣۔٢٣۔٣.۔٨٢-۔٥٢٦-۔٣٢-۔١٢٦۔٨١ ١٦- ۔-٣١ تايآلا نمحرلا ةروس _591

 ٩-٦١-٦٣-٦٥-۔٦٧-٦٩۔٧١۔٧٢۔-٥۔٧۔٧٧

 ١٩٩ حاضيإلا رظني _2
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 روهظ الف الإو ، مهناف اليل لبجلا سأر ران روهظبو ارامف لبجلا روهظب هروهظ هبشف ؛ اليل لبج
 سأر ىلع اهنأ ةيلاع اهتيؤرب ملعيف ديعب نم هران روهظب الا مهللا ا اليل احضاو اروهظ لبجلل

 ناكم ةادا ىوريو ، يدتغت ميملا ديدشتو نيءاتلا حتفو ناهجو ةنكاس ةزمه وأ فلأب متأتو لبجلا

 فيكف يناعملاو دشارملا ىلإ سانلا نودهي نيذلا ةادهلاو ، ليللاب نورئاسلا ةارسلا ٠"“ةارسلا

 [ ليوطلا نم ]:سيقلا ئرما لوقك هيبشتلا قيقحتب نوكيو.نيدتهملاب

 بذي مل يذلا غزملا انلُخزرأو اتئابخ لوَح شحولا نويع نأك
 ابح نم عنام ال نكل " انلحرأو " ليلدب انمايخ لوح يأ سنجلا ةيدارإ ءابخلاوذ

 زرخلا (ميحلا) حتفب " عزحلاو" ريسفت فطع " انلحرأو" :هلوق نأ ضعب معزو ،ةعامخل ةدحاو

 عزخلا ناك ان نكلو _ شحولا نويعب هيبش قيقعلا زرخلاو _ ضايبو داوس هيف يذلا ينميلا
 همامتب لكشلا يف هيبشتلا ققحتيل بقني مل يذلا هلوق داز لكشلا ىيف ةفلاخم نويعلا فلاخي بقنملا

 نييح ناك اذإ ةرقبلاو يظلا يعمصألا لاق { هب هبشأ نيعلا نأك بوقثم ريغ ناك اذإ هنل 8

 داوس هيفو عزخلاب اههبش امنإو ،امهضايب ادب اتام ام اذإو ، رهاظلا بسحب دوس اهلك امممويعف

 يف ممترياسم لوطل مهلاحر تفلأ ةيشحولا ةازعملا نإ :ليق امك سيلف { اممتوم دعب ضايبو

 مالكلا متخ لاقي الأ :ليقو ثبقخملا ع زحلاك تسيلف دوس ةايحلا ق رقبلا ءابظلا نويع ذإ زوافملا

 اَرْجأ مكلأنسي ا نم اوعبتا » ىلاعت هلوقك ءهريغ يفوأ رعشلا يف امفودب نيعملا متي هتكن ديفي امع

 نأ الإ دتهم لوسرلا ذإ { 4 نودتهم مهو)ل ىلاعت هلوق نودب ج ێعلملا نإف ث‘٦ينوذتهُم .7

 " نيلسرملا اوعبتا موق اي " هديفي ثحلا لصأو ، لسرلا يف بيغرتو عابتالا ىلع ثح ةدايز هيف

 ارجأ مكلأسي ال نم اوعبتا هلوق وهو لاقي ال نأ : لاقي دقو ، ضعب هلاق مهئادتها ىلع لادلا

 هلوق يف ام ىلع ثح ةدايز هيفف 5 ةلاحم ال رجألا بلاط ريغو دتهم لوسرلا ذإ ؛ «نودتهم مهو

 .ملعأ هللاو . ثحلا نم نيلسرملا اوعبتا موق اي » ىلاعت

٥٩٥ 

 ةارسلا ضوع ةادحلا ةملك ناويدلا ق تدرو _594
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 لييذتلاب بانطإلا باب
 ءاضتقا دنع ديك وتلل اهانعم ىلع لمتشت بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجب ةلمحلا بيقعت وهو

 عم نأل ريركتلا دري الو هلثم وأ ةلمجب رورجملاو راجلاو فرظلا بيقعت هلثمو ،ديكأتلا ماقمل
 ةيناثلا ذإ لامتشالا نم ردابتي هنإف لمتشت انلق اذلو ،نأب رياغتم امهنأ خلا ...ةلمجب ةلمحلا بقعت

 نإ " وحن ،ةدكؤملا ةلمجلاب قداص فيرعتلا نأ نيدلا ماصع مزتلاو هريغو ىلوألا نعم تنمضت

 نم معأ لييذتلاو ،مهفاف ةهج نم امومع ريركتلاو لييذتلا نيب نإو " مئاق اديز نإ مئاق اديز
 نوكي ردق لاقي الأ نأ ةهج نم هنم صخأو هريغو مالكلا متخ يف نوكي هنأ ةهج نم لاغيإلا

 لاقي الأ درفنيو "مالكلا متخ يف ديكأتلل ةلمحلا وه اميف ناعمتجي امهف ديكأتلا ريغلو ةلمجلا ريغب

 ريغ يف وه اميف لييذتلا درفنيو ،درفمب وأ ةلمجب ناك ءاوس ديكأتلا ريغل وه اميفو درجلاب وه اميف

 .ىمسملا ظفللا مالكلا متخ

 امع لصفنم يلك مكح ةيناثلا ةلمحلاب دصقي نأب لثملا جرخم جرخ :لوألا ،نامسق لييذتلاو

 َقَهَرَو قَحْلا ًءاَج لقَو ل ىلاعت هلوقك لامعتسالا وشفو لالقتسالا يف لاثمألا ىرحب راج هلبق
 ةلمحلاب دصقي مل وهو ، لثملا جرخم جرخي مل : يناثلاو ، ث" « اقوُهَر ناك لطابلا نإ لطاب

 وأ ، ايئزج مكحلا نوكي نأ وأ ةيناثلا ةلمحلا لقتست ال نأ كلذو ، لوألا ي دصق ام هف ةيناثلا

 نع لقن لقتسم مالك : لثملا نأل ، ءاشنإلا جرخم اجراخ سيلف هلامعتسا شفي مل ايلك نوكي نأ

 : مهلوقك ةيليثمتلا ةراعتسالا يف امك لوألا لامعتسالا لاح ةمياشمل حلص ام ىلإ هلامعتسا لصأ

 اذه ترخأ امنإو ، هناوأ ريغ يف هبلط وأ هناوأ يف ءيشلا كرت نل برضي ( نبللا تعيض َفْيَصلا)

 كلذ » ىلاعت هلوق هلانمو {، دوصقملاب اطابترا دشأ هنأل همدقي مهضعبو . يئافتن هنأل مسقلا

 صوصخملا ءازجلا ىزاجي لهو ديرأ نأ ث“ « روكلا الإ يزاَجُت لَهَو اورفك امب مُهاَتيَرَج

 "ث 4 مرَعلا لئس ْمهيََع اسراف » هلوقب نيتروكذملا نيتنجلا ليدبتو مرعلا ليس لاسرإ وهو

 و
 لكأ ىتاَوذ نْيتَج ْمهيتَتحب ْمُماَندَبَو مرعلا ليس ْمهْيَلَع انلَسزاف اوُضَرْغاَف » ةميركلا ةيآلا ١٦١- نم ءزج أبس 9 2 هہحہ | ه۔ہحم ه وه , ۔؟2 ۔۔ ٠, 2 ,ه. ه ؟ ۔ .۔؟۔ ه » ۔ه ح 9

 « للق رشيس ني ئشو لأو طمَح
 ٤.٤



 قلطم وأ رانلاب بقاعي لهو ديرأ امنإو { لالقتسالا يف لثملا ىرجب ايراج سيلف هلبق امب قلعتم وهف

 رانلاب باقعلا وأ باقعلا قلطم نأب هيف ثحبيو لوألا مسقلا نم وهف ؛ روفكلا الإ باقعلا

 لاح ةعقاو امهنإف نيتنجلا ليدبتو مرعلا ليس لاسرإ فااخب ، اروفك نكي مل ولو رفاكلا هقحتسي

 احيولت روفكلا لاق هنأب باجيو ، لوألا مسقلا نم ةيآلاو ؛ روفكلا الإ امهيزاجي له لاقي نأ حصي
 ابل ىلاعت هلوق يل لديو يل رهظ ام اذه { همعن ةرثكو هللا قح ةمظعل روفك رفاك لك نأب
 ذلا ءاش نإ اذهو 5 رفكلا ف غلاب دقف ارفك ىمسي العف لعف نم لكف "٢٠ اًروُمَك امإو اركاش
 لكو 5 يئاعدالا رصحلا يف برعلا ةقيرط ىلع ينعي يئاعدا رصحلا نإ نيدلا ماصع لوق نم ىلوأ
 ٦٠١ اَموُهَر ناك َلطاَبلا نإ لطابلا َعَمَرَو » ىلاعت هلوقك هب قوطنم ديكأتل امإ نيمسقلا نم
 ةيلعفلاب اتفلتخا ولو نعللا داحتا م ةدحاو ةداملاو لطابلا قهزو هلوقيف ، هب قوطنم قوهزلا نإف

 [ ليوطلا نم ] : ةغبانلا لوقك & موهفم ديكأتل امأو & ةيمسالاو

 "٦٠ ؟بذَهلا لاجرلا يأ ثعش ىلع ةَمْلَت ال اخأ قئتسمم تسلو

 يأ لاجرلا نم بذهم ال هلأ ىلع هموهفمب " ثعش ىلع هملت ال قبتسمب تسلو " :هلوق لد
 اذه دأو ءاخأ هسفنل قبي مل هنأ قدصي مل دجو ول هنأل ،لاعفلا يضرم لاصخلا حقنم لماك ال

 لاصخلا دهاعت مدع :"ثعشلا"و يفن وهو يراكنإلا ماهفتسالاب "بذهملا لاجرلا يأ" :هلوقب

 ةيونعملا خاسوألل ريعتسا هنهدو ،هحالصإ مدعب رعشلا راشتنا وهو "ثعش" نم ةذوخأم ةديمحلا

 لسرملا زاجلا قيرط ىلع ةينسحلا خاسوألا وه يذلا مزاللا ىلإ هلقن دعب ةميمذلا فاصوألا يهو

 قبتسم يف نكتسملا نم وأ تسل (باطخلا ءات) نم لاخ ٠هّملت» الو ،نيتبترمب زاجب هيف نوكيف

 ذإ ؛هيف فلتخمو فعض ضعب هيفف ؛دماج انه هنكل لمعلا يف مسالا نم ىوقأ ناك ولو ،لعفلاو

 نإ :ليقو ،بلسلا قايس يف ةركن ناك ذإ مومعلا غيوستل ةركن ناك ولو ءاحازمو افرخ سيل ليق
 وأ تسل (ءات) نم لاح "هلت "ال نأ ىلع حضتي امنإ بذهملا يفن ىلع هموهفمب مالكلا ةلالد

 هل اتعن وأ خأ نم الاح هانلعج ول ذإ حوضو مدعو دعبب الإ كلذ ريغ ىلع ال قبتسم يف نكتسملا

 « اروُفَك اًئإَو اركاش اَإ ليبسلا ُهاتيَدَم انل » ةميركلا ةيآلا - ٢ نم ءزج ناسنإلا _00
 « اًنوُهَر ناك رطالا نإ لطابلا َقَحَرَو ُقَحْلا ًءاَج لقو ةميركلا ةيآلا - ٨١ نم ءزج ءارسإلا !
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 اذهو 8هنعش ىلع "هّملت" ل نإ كسفنل هيغبت ال ثعش ىلع هنأب فوصوم خأ لك الاثم عملا ناك

 الف هريغ امأو ربصلا نم هعم دب ال بذهملا ريغ نأ يضتقي امنإو بذهم ال نأ يضتقي ال نيعملا

 مدعو دعبب كلذ زاجو ،بذهملا ريغ قبي مل ولو بذهملا قبي نأ حصيف ربصلا ىلإ هعم جاتحي

 ةنيرق ةداعلا نوكتف لاجرلا لاح يق ةداعلا هب ترج ام رابتعاب موهفم هنأ يعدي دق هنأل ؛حوضو

 .ملعأ هللاو موهفملا اذه ظفللا ةدافإ ىلع

 ليمكتلاب بانطإلا باب
 هليمكتل اليمكت يمس امنإو \دوصقملا فالخ مهوت نع زارتحالا هيف نأل سارتحالا ىمسيو

 امب دوصقملا فالخ مهوي مالك عم ىتؤي نأ وهو ؛ىلوألا ةلمحلا نع دوصقملا فالخ عفدل ىنعملا

 .مالكلا لوأ وأ :تلق !ةلمج ريغ مأ ةلمجأ ،هرخآ مأ مالكلا طسو عفادلا ناكأ ءاوس ماهيإلا عفدي

 3ةبسنلاب مهولا عفدي ريخألاو {ةلمحلاب صتخي هنأ الإ ديكأتلل هنأل مهولا عفدي اضيأ لبيذتلاو

 هلوق ليمكتلا لاثمو ‘هجو نم مومع لاغيإلاو ليمكتلا نيبو كلذ نم ءيشب صتخي ال ليمكتلاو

 [ لماكلا نم ]:[ ةفرط لوق يأ]
 ``" يمه ةميد عيبرلا بوص اًهدسفُ َرْيَع كرايد ىقس

 عيبرلا يف رطملا لوزن :"عيبرلا بوص"و 3،"بوص"وهو "ىقس" لعاف نم لاح "ريغ

 رطملا ناك امل ليست :"يممت"و ،مايأ ةينامث هرثكأ وأ ادعاصف موي ثلث ماد يذلا رطملا :"ةميدلا"و

 دارملا نأ نم مهوتي دق امل اعفد "اهدسفم ريغ" هلوقب ىتأ اهداسفو رايدلا بارخ ىلإ لوؤي دق

 :لاقي الو ،الثم عرزلا نود رايدلا ركذو ،"يممت ةميد" هلوق نم ماهيإلا مظعمو .بارخلاب ءاعدلا

 لب ،ريخأتلا ةين يف وه لوقن انأل "يممت ةميد" يف ماهيإ الف ؛يممت ةيد ىلع مدقتم اهدسفم ريغ

 مالكلا مهوأل هالول نوكي نأب عضوم يأ يف ماهيإلا عفادب ءيجملا :ليمكتلاب دارملا نأ قيقحتلا

603 
 : يه ىرخأ ةياورب تيبلا درو -

 يمْهَت ةيدو مامملا بوص اهدسفُم رمغ كةالب ىَقَسف

٤.٠٦ 



 مه وأ ٠:ث 4 نيرفاكلا ىلع ةرعأ َنينموُمْلا ىلع ةلذأر ىلاعت هلوق رخآ لانمو .هطسو يف انهو

 نأ ىلع اهيبنت ".رفاكلا ولع ةزعأ" هلوقب هعفدو ٤ مهفعضل مهلذ نأ "نينمؤملا ىلع ةلذأ" هلوق

 افطع ليق هنأك فطعلا نعم هنَمضتل "ىلع"ب لذلا ىدع اذهلو 3 نينمؤملل مهنم عضاوت كلذ

 الف مهتحنجأ اوضفخ كلذ عمو ،مهبتر ولعو مهفرش ىلع احيولت ىلع هادع وأ نينمؤملا ىلع
 ناميإلا نع نوعجرت مكنأ ول دوصقملا : ليقو ، هدعب ام ةلكاشمل "ىلع"ب هادع وأ & نيمضت

 موقلا ءالؤه نوك نم مكلاح لقنيف ،نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ موقب هللا يتأيس

 ىلع ةزعأ " :هلوق ركذ نم نيعملا اذه ةدافإ يف دب الو & مهل ةلدأ مكنوك ىلإ مكل نيعضاوتم

 . ملعأ هللاو ، ءيش يف بانطإلا سيلو دوصقملا لصأ يف لخاد وهف "نيرفاكلا

 ميمتتلاب بانطإلا باب
 ضعب لوانتي وهو ،اطسو وأ رخآ ةلضفب دوصقملا فالخ مهوي ال مالك يف ىتؤي نأ وهو

 هنأ ال دوصقملا فالخ عفد ريغ ميمتتلا يف ةتكنلا نأ ميمتتلاو ليمكتلا نيب قرفلاو .لاغيإلا روص

 .ليمكتلاو ميمتتلا عامتجا نم عنام ال ذإ دوصقملا فالخ مهوي مالك يف نوكي

 ف لاقو ،ةغل دحاو يش امه ذإ حالطصا د رحج ميمتتلاب اذهو ليمكتلاب كلذ ةيمستو

 ةيهاملا دجوت ال لا ءازجألا باعيتسا ليمكتلا نأب ةغل امهنيب قرفي نأ نكمي : " ثحارفألا سورع

 . لماكلا ءيشلا كلذ امب دكاتي تادايز نم ءازجألا ءارو امب نوكي دق 3 ميمتتلاو امي الإ ةبكرملا

 ريغ ةلمج وأ درفم ناك نأب مالكلا نكر الو ةلقتسم ةلمجب سيل امم لاحلاو هب لوعفملاك ةلضفلاو

 4٦٠٦ه ىلع ماعطلا نوُمعطيول ىلاعت هلوق ميمتتلا لاثمو © ةفصلاو لاحلا ةلمجك ةلقتسم

 مهبحي موقب هللا يتاي فوسف هنيد نع مكنم ذئرَي نَم اونمآ نيذلا اَهيلاَيل ةميركلا ةيآلا ٥٤ نم ءزج ةدئ ٠4 ث م٨ّقتب ألا أي فرسَف هنيد رع مكنم دري "م اونمآ يذلا اهيأاي ةميركلا ةيآلا -ه٤ :رم ءزج ةدئاملا 4
 نَم هيتؤي هللا لضف كلد مئان ةمول نوفاَحَي انو هللا ليبس يف نوشهاَحُي نيرفاكلا ىلع ةرعأ نينمؤُمْلا ىلع ةلذأ توحو

 4 ٌميلَع عساو هللاو ُءاَشَي

 بيرق اذه نأ يناثلاو كحاو ءيش امهو ميمتتلاو ليمكتلا نب ةغللا ق قرف ... ) : لاق ٢ :٢٦ حورشلا رظني _5

 دحوت ال لا ءازجألا باعيتسا ليمكتلاف ؛ةغل ميمتتلاو ليمكتلا نيب قرف لاقي نأ نكمي هنأ ىلع وه وه وأ لاغيإلا نم

 ( .لماكلا ءيشلا كلذ امب دكأتي تادايز نم ءازجألا ءارو امب نوكي دق ميمتتلاو ،امي الإ ةبكرملا ةيهاملا

 « ايسأو اًميتَيَو ائيكنسم هبح ىلع ماعطلا نوُمعْطْيَو » ةميركلا ةيآلا - ٨ نم ءزج ناسنإلا - 506
 ٤.٧

 



 ىلع مهحدم ذئنيح دوصقملا نأل ماعطلل هبح يف ريمضلا اندرأ اذإ كلذو 5 ةغلابملا هيف ةتكنلاو
 نإو ،غلبأ اهعم هنكل اممنودبو ماعطلل مهجايتحاو مهبح عم ققحتم وهو ماعطلا ماعطإب ءاخسلا

 ذإ دارملا سفن اذهو هللا لجأل نومعطي نيعملا نأل .كدارملا لصأ ةيدأتل وهف ىلاعت هلل ريمضلا انلعج

 . ملعأ هللاو ، هللا نكي مل اذإ هيلع ءانثلا قحتسيو ماعطإلا دمحي ال

 ضارتعالاب بانطإلا باب
 نم اهل لح ال رثكأ وأ ةلمجب نيعم نيلصتم نيمالك نيب وأ مالكلا ءانثأ يف ىتؤي نأ وهو

 نوكي وأ نيقسانتم انوكي نأ نعم نيمالكلا لاصتاب يدارمو .مامإلا عفد ىوس ةتكنل بارعإلا

 ،كلذ وحن وأ ةلمج يناثلا نوكي وأ ،لمجلاب نايبلا قسن فطع افوطعم وأ ،اديكأت وأ الدب يناثلا

 فوطعم هنإف "٦٠ ( َمِيرَم اَهْتَمَس يئإور هلوق ىلإ & ىنأ اَهْضَضَو ينإ بَر»ل ىلاعت هلوقك
 باوج اذكو ى ةقباسلا ةلمجلاب يعم لصتي امت عوطقملا تعنلا ةلمجو ىثنأ اهتعضو ينإ بر ىلع
 لييذتلا روص ضعب لمشي ضارتعالا نأ ضعب ركذو . ةقباسلا ةلمحلا نم عوشانلا لاؤسلا

 نبا ركذو ،ماممإلا عفد ريغ ديكأتلا نأ مساق نبا حرصو ،ديكأتلل نوكي نأ هيف ربتعا لييذتلاو

 نم هل لحم ال فوطعمب فيرعتلا ضقتني نيدلا ماصع لاق ،ةيوقتلا ضارتعالا دئاوف نم نأ مشاه

 هنوَح نَمَو َشْرَعْلا نولمحي َيذَلال ىلاعت هلوق وحن ،هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب بارعإلا
 اهل لحم ال ةلمج "نونمؤي" هلوقف "٠٠٨ اونمآ نيذلل وُرفْعَتنسَيَو هب نونمؤيو متر دْمَحب نوُحَتَس
 ملسن ال : تلق ى هيف ةبير ال امك ،ةيضارتعا امنأ عم نيتلصتم نيتلمج نيب تعقو بارعإلا نم

 . هللا دمحب نوحبسي هلوقب نيعم اضيأ ةلصتم نونمؤي ةلمج لب كلذ

 ٠٠"«نوُهَتنَي اَم ْمُهَلو هناحبس تاتبلا هل نولعجِيو ل هلوقك هيزنتلا ضارتعالا تكن نمو

 . تانبلا ظفلو ةلالخلا ظفل وهو هيلع قوطنملا نيب ةضرتعم هبصان لعافو هبصانو هناحبسف

 سنتو تَعَضَو ام ملعأ هللاو ىننأ اَهْضَضَو ينإ بَر تلاق اَهْنَعَضَو اًمَلَفل ٢٦ ةيآلا نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاق 7
 « ميحرلا ناطيشلا نم اَهََرْذَو كب اَهُذيعأ ينإو مم اَهْجَمَس ينإو ىنألاك ُرَكذلا
 هب نوُسؤُيَو مهتر دشحب َنوُحّبَسي هلوح نَمَو شعلا نولمحي نيذلا ةيركلا ةيآلا 7 نم ءزج رفاغ 8
 ميحَحْلا باَذَع مهقَو كليبس اواو اوبات نيذلل رفغاف اًمْلعَو ةَمْخَر ءيش َلُك تغسَو انبر اونمآ نيذلل نوُرفْمَتسيو

  9لحنلا ٥٧
٤٠٨ 



 نولعجيو :ليق هنأك ؛دحاو لماع يلومعم ىلع نيلومعم فطع نوهتشي امو مهل وهو فوطعملاو

 (واولا) امهو دحاول نيريمض يف فوذحملا لعجي وهو لماعلا حص فيك :لاقي الو ،نوهتشي ام مهف

 هفصو وأ رارقتسالا لعفل ةلومعم لب لعجيل ةلومعم مهل "ءاه" سيل :لوقن انأل ،"مه " (ءاه)و
 رارقتسالا لعف نأل ،لماعلا كلذ لومعمل ةلومعم مهل (ءاه)ف رييصتلا نيعم نينثال ةعتم لعجلاو
 نأ يه ةدايزو اضيأ باوخجلا اذه هيفف داقتعالا نعمي لعجلا انلعج نإو ،لعجلل لومعم هفصو وأ

 زوجي هنأ باوجلاف دحاول ايدعتم لعجلا انلعج نإو دحاول نيريمض يف هلمع زوجي بلقلا لعف

 "« كيلإ مُمضاَو)ل وحن ،راجلا ةطساوب امهدحأ يف لمع اذإ دحاول نيريمض يف لماعلا لمع

 . ٠١١ «كێتلإ يرُمَو» و
 [ عيرسلا نم ]:هفعض وكشي ينابيشلا فوع لوقك ءاعدلا ضارتعالا تكن نمو

 ١١٢ ناَمُجْرُت ىلإ يعُمَس تَحَوُحا ق اهّتغلبو َنيناَملا نإ

 لوطب هبطاخمل ءاعدلا ضارتعالا هتكنو ،ضارتعالا واو (واولا)لو ةضرتعم اهتغلبو ةلمجف
 امزواجمي ءاعدلاو رهاظ نينامثلاب ءاعدلاف ،ريخلاب ءاعد كلذو ،اهزواجيو نينامثلا غلبي ح رمعلا

 نسحي ال هنوكو رمعلا لوط يف هل بطاخملا ةلثامم دارأ وهو اهزواج دق هنوكو ماقملا هيلع لد

 نم كَحاتَح كيلإ مُمْضاَو ءوُسرينم ءاضيب جرخت كبيج يف ةلي كلسا » ةيركلا ةيآلا - ٢٢ نم ءزج صصقلا ٥!
 } نيقسافأمق اوئاك ْمُهَنِإ هنإَلمَو نوعرف ى[ كبر نم نائاهْرُب كناف بَُرلا

 ًبَح ابطر كيلع طقاس ةلخلا عذجب كنإ يرُهَو » ةميركلا ةيآلا - ٢٥ نم ءزج نيرم ا
 هللا دبعل اهلاق هفعض وكشي ينابيشلا ملحم نب فوع اهلاق ةديصق نم تيب اذه - : ٢ حورشلا رظني _2

 : هدشنأو هنم اندف كلذب ملعأف 8 عمسي ملف هللا د ع هيلع ملسف هيلع لخد دق ناكو رهاط نبا

 نايرغملاهل ناددقو ارط ناقرشملاهلاند يذلا نبااي

 ناَمُحْرُث ىب يمنس تَحَوْحا كت اهتغلو نيناتتلا إ
 نانسلا تحت ةدعصلاك تنكو اننا طاطعشلاب ي : تلدب و

 نانعلا جسن ك تسيل ةباحس ىرولا نيبو ييب تأشنأو

 ناسليب ناسلال عمتسلؤعدتإو
 ناجهلا يبعصلا ريمأل ١ ىلع هب يي ثأو هلل اهب اوعدأ

٤٠٩ 



 ممصلاب هيلع ءاعدلا مهوي كلذ :لاقي الو ،اهمامت ىلع توملاو اهل غولبلاب ءاعدلا ديري نأ

 هقحلي اهغلب نم لك سيلو "نينامثلا غ ولب درجمب هل اعد امنإ :لوقأ يئأل نامجرت ىلإ ةجاحلاو

 رمعلا لوط ىف ةطبغلا لوقن انألو املاس احيحص اهغلبي نأ دارأ هلعلو ©نامجرتلل ةجاحلاو ممصلا

 ال لاحلا نأ ةيلاح (واولا)و الاح ةلمحلا لعجأ مل و هب لإ هناكمإ مدعل فعضلا كلذ اهعم رقتفي

 ةيئاعد ةلمحلا نألو ،ةراشإ مسا نكي مل و ديقم هيلع لخدي مل اذإ هيوبيس دنع لإ إدتبملا نم ءيجي

 نأل ةمدقم لاح :لاقي الو ،دوجوم لوألا عناملاف ردق اذإ هنأل لوقلا ريدقت حصي مل و ،ءاشنإ يهف

 الإ امهدحأ نيعي الف لاحلا واوب ضارتعالا واو سبتلت دقو ،اهلماعو اهبحاص ىلع مدقت ال ةلمج

 ةث ) ىلاعت هلوق اهلمتحيف ةيضارتعاف ًآلإو ةيلاحف لماعلل اديق ةلمحلا نوك دصق نإف دصقلا

 مكنوك لاح نيعملا نأ ردق نإف "١ ْهكْنَع انوفَع م ث ٭ نوُملاظ ز و هدعب نم لجعلا ْمُتْذَحَتا

 اهنأ ىلع ملظلاو ضارعإلا مكتداع موق متنأو ردق ر "لاحف اهلحم ريغ يف ةرابعلا عضوب نيملاظ
 .ةضرتعمف تيقوتلاو دييقتلا دصقي مل و فنأتسم مهملظل ريرقت

 [عيرسلا نم ] :هلوقك هيبنتلا ضارتعالا تكن نمو
 ٦١٤ رق دق اَم َلُك يتأي فوس نأ عن ءرملا ملعف ملعاو

 (ءافلا) نوكت نأ هحّجرأ يذلاو ،ةيضارتعا (ءافلا)و هيبنتلل ضرتعم ءرملا ملعف هلوقو

 حلا...فوس نأ لاح لك ىلعو هعفني ءرملا ملع نأل ملعاو يأ شةيضارتعا ةلمحلا تسيلو ليلعتلل

 ريغ ريمض ريدقت هيوبيس زاجأو روهمجلا بهذم كلذو ،نأشلل ريمضلاو هنأ يأ ملعأل لوعفم

 هيبنتلا هجوف ضارتعالا ىلعو {ميهاربإ اي كنإ يأ “١ مميهاَرِإ اي » ىلاعت هلوق يف نأشلا ريمض
 ربصلا لهسي ردقلاو ،ةيلستو رمألل ليهست اذهف ريخأت هيف عقو نإو ءةّنبلا يتأي رودقملا نأ

 . رادقألا ةعزانم كرتو ضيوفتلاو

 متناو هدعب نم لجعلا ْمُنذَحَنا من ةليل نيعبرأ ىسوم اندَعاَو ذإو ناتميركلا ناتيآلا - ٥٢ نم ءزجو ٥١ ةرقبلا - ه م : ٠ ۔ ٥ }ه ؟ ه . ۔ ك م 22 ۔ م ؟ ۔ و . : ( . . ؟ د ۔ 613

 4 ٠ نور ك 2 ه كز ِ ( كلذ دع نم ٠ ك انوفَع مث ٭نوُملاَظ

 . دحأل هبسني نأ نود نم يسرافلا ىلع وبأ هدشنأ تيبلا اذه - ٢٤١ / حورشلا رظني 6 14

 « ُميهاَرِْإاَي نأ ُهاتيداتو » ةميركلا ةيآلا ١٠٤- نم ءزج تافاصلا !5
١ ٤ . 

 



 ،بارعإلا نم اهل دب ال ةلضفلاو ،ةلضفب نوكي امنإ ميمتتلا نأب ميمتتلا نيابي ضارتعالاو

 .تاموزلملا يف نيابتلاب نذؤيو ؛مزاوللا يف نيابت اذهف ؛بارعإلا نم هل لحم ال ضارتعالاو

 نوكي ال ضارتعالاو ،دوصقملا ماهيإ عفدل نوكي امنإ ليمكتلا نأل ليمكتلا ضارتعالا نيابيو
 .لييذتلا روص ضعب لمشي هتكل مالكلا رخآ يف الإ نوكي ال لاغيإلا نأب ؛لاغيإلا نيابيو .هعفدل

 مل امك هنأل ،نيعم ديكأتلل نيتلمح نيب تعقو لحم الب هيف ةلمحلا نوكت ام وه ضعبلا اذهو

 نيبف ،نيلصتم نيمالك نيب نوكي ال نأ هيف طرتشي مل نيمالك نيب نوكي نأ لييذتلا يف طرتشي

 .ريركتلاو حاضيإلا نيبو ضارتعالا نيب اذكو ،‘هجو نم صوصخو مومع ليبذتلاو ضارتعالا
 عفر :تلق نإو ضارتعالا يمالك طابترا هدعب امب طبتري نأ دب ال لاغيإلا هصتخي يذلا مالكلاو

 ديكأتلل نوكي نأ لييذتلا يفو ماهيإلا عفدل نوكي نأ ضارتعالا يف طرتشا دقو ديكوت ماهيإلا

 ةنمضتم ةيناثلا ةلمحلا نوك يضتقي ديكأتلا نأل ؛ماهيإلا عفد ريغ ديكأتلا نأ تملع دقو :تلق

 .هريغ عم هلوصحل ماهيإلا عفد نم معأ ديكأتلا نأ ىلع ماهيإلا عفد كلذك امو ،ىلوألا نيعمل

 معأ ميمتتلاو ،اقلطم ديكأتلا يفن ماهيإلا عفد يفن نم مزلي ال ذإ معأ هنوك ةحص يف اذه ىفكو

 نأ بجي ال هنأ ةهج نم هنم صخأو ،مالكلا رخآ يف نوكي نأ بجي ال هنأ ةهج نم لاغيإلا نم
 نوكي ال نأ طرتشا نإ لييذتلاو ليمكتلا نيابيو ، عفدلا ىوس ةتكنل نوكي امنإو ةلضف نوكي

 ثيَح نم ًنهوتأَف » ىلاعت هلوق نيمالك نيب نيتلمج ضارتعالا نمو :١'"ييوزقلا لاق & لحم امهل
 بحيو نيبارتلا بحي هللا نأ هل عم ٧ « َنيرَهَطَتُمل بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ هللا مكرم

 " هللا مكرمأ يح نم ًهوُتأَف " امهادحإ ؛نێعم نيلصتم نيمالك نيب ناتضرتعم ناتلمج نيرهطتملا

 " هلوقو 5 ةلمج " نيباوتلا بحي هللا ن " :هلوق نأ دارأ هلعلو 3" مكل ثْرَح مكؤاسن . ىرخألاو

 ةيلعف فطع اهربخو اهمساو نإ ةلمج ىلع اذه فطعت نأ ىلع ىرخأ ةلمج " َنيرهَطَتُمْلا بحيو
 ةيمسالا فطعتف ،نيرهطتملا بحي هللاو :يأ ؛نإ مسا وأ أدتبملا ردقي نا رخآ هجوو . ةيمسا ولع

 "نإ" ربخ ىلع" نيرهطتملا بحي" فطعي نأ امإو ،هبصن وأ ردقملا ةلالحلا ظفل عفرب ؛ةيمسالا ىلع
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 7 ك و وغ ؟

 1 َنيرَهَطَملا بحيو َنيباََكلا بحي ُ هللا نإ هللا مكرمأ ثيح نم هوت نْرَهَطَت اذإف نرُهطَي ىتح نهوبَرقَت

 ٤١١



 امل لحم ال ناتلمج ال فطعلاب ناتلمج اهيف ربخلا ةدحاو ةلمج كانه نأل ذإ ،الاثم رهظي الف

 مل ءاوس ادعاصف نيتلمحلا قلطم ينيوزقلا ديري نأ نم عنام ال نكل ،ةدحاو ةلمجب ضارتعالاف

 نإ ربخ ىلع ةيناثلا تفطع ولو ليثمتلا حصيف ةيناثلل ناكو ىلوأال نكي مل وأ لحم امهل نكي

 .هنع اومم اميف ريفنتلاو هب اورمأ اميف بيغرتلا ضارتعالا يف ةمكحلاف لاح لك ىلعو

 [ لماكلا نم ] :بيطلا يبأ لوقك ةقباطملاو فاطعتسالا ضارتعالا تكن نمو

 ٨ اَمتهَج هيف تيأرل يتح اي هبيهَل تيأر ول بلق ُقوفُخَو
 هبوبم فاطعتسالو منهجو ةنحلا نيب ةقباطملل باوخلاو طرشلا نيب ضارتعا "ينج ايف"

 نوكت نأ موق زاجأو ،لاصولاب هداؤف يف يلا منهج نم هيًّجنيف هل قريل ةنج هامتسو هيلإ ةفاضإلاب

 :نيتقرف اذهل نوزيحجلا موقلا قرتفاو \دوصقملا فالخ ماهيإ عفد ضارتعالا ةتكن

 3ةقباسلا ةلمجلاب اهانعم لصتي ال ةلمج لبق وأ رخآ ضارتعالا عوقو اوزاجأ :ىلوألا ةقرفلا

 وأ ،هرخآ يف وأ مالكلا ءانثأ يف ىتؤي نأ مهدنع ضارتعالاف ؛هفاشك يف يرشخمزلا هركذ اذهو

 عفد تناك ءاوس ةتكنل بارعإلا نم اهل لحم ال ادعاصف ةلمجب نيلصتم ريغ وأ نيلصتم نيمالك نيب

 ال ةلمجب نوكي هنأل هروص عيمجب لييذتلا ريسفتلا اذه ىلع ضارتعالا لمشيف 0 هريغ وأ ماهيإلا

 ضعبو ، بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجب نوكي ام وهو لاغيإلا روص ضعبو ، بارعإلا نم اهل لحم

 ريغبو ةلمجب نوكي ليمكتلا نإف ؛ اهل لحم ال ةلمجب نوكي ام وه ضعبلا اذهو ليمكتلا روص

 ليمكتلاو اذه ىلع ضارتعالا نيبف ، نوكت ال دقو بارعإ تاذ نوكت دق ةيليمكتلا ةلمجلاو.ةلمج

 ماهيإلا عفد ريغل نوكي امب ضارتعالا درفنيو اهل لحم ال ةلمجب نوكي اميف ناعمتجي هجو نم مومع

 نأل ،نيابتلاف ميمتتلاو اذه 2 ةنيب ةبسنلا امأو .لحم اهل اميو لمجلا ريغب ليمكتلاو لمحلا نم

 .ةلمج نوكي نأ ميمتتلا يف طرتشي ال هنأل ليقو بارعإلا نم اهل دب ال ةلضفلاو {ةلضفب ميمتتلا

 موهفملا يف رياغتلا بجوم هنأ هرمأ ةياغو ،مدعلا طارتشا مزلتسي ال طارتشالا مدع نأل ؛طلغ وهو

 هنأل " ناويحلا نيابي ناسنإلا " :كلوق نأ امك دارملا وه يذلا دارفإلا يفو داضتلا عنمي ال وهو

 نأ دارأو اناسنإ حدمي هابص يف ةديصقلا هذه لاق - تيأرل ناكم تنتَظَل ةياورب ٤ :٢٨ ناويدلا يف تيبلا درو ا"

 .هبهذم نع هغشكتسي

 ١٢ ٤



 نم مومعلاف لاغيإلا نيب وأ ،اذه ىلع ضارتعالا نيب امأو \طلغ قطنلا ناويحلا يف طرتشي

 .ريركتلاو حاضيإلا نيبو هنيب اذكو ،هجو

 ليمكتلا روص ضعبو ميمتتلا روص ضعب لمشي ،ةلمج ريغب ضارتعالا اوزاجأ ةيناثلا ةقرفلا
 نهنيبو هنيبف ؛نيلصتملا نيمالكلا نيب وأ مالكلا ءانثأ يف نهنم نوكي ام وهو ،لييذتلا روص ضعبو

 ةبسنلاب ماهيإلا عفدل ةلمج وهو ،رخآ نوكي امهدارفناو ركذ اميف نهعم هعامتجال هجو نم مومع
 حاضيإلا نيبو هنيب امأو ،نيابتلاف لاغيإلا نيبو هنيب امأو .ميمتتلل ةبسنلاب ةلضف وأ ،ليمكتلل

 .ملعأ هللاو هجو نم مومعف ريركتلاو

 نولمحي نيذلا ىلاعت هلوقك ًرم امم هوحنو مامإلا دعب حاضيإلا ريغب ضارتعالا نوكيو
 فرش راهظإل بانطإ نونمؤي هلوقف ٦٧٨ هب نونمؤيو مهبر دمحب َنوُحَبسي هلوح نَمَو َشْرَعل
 ال ةكئالملا ناميإ نأل 5 ابانطإ هركذ ناك امنإو ةاواسم مالكلا ناكل هكرت ولو 0 هيف ابيغرت ناميإلا

 ركذ : تلق نإو ، ىلاعت هب ممئاميل ىلع نالدي مهدمحو مهحيبست نأل ، مهتبثي نم هلهجي

 نم هلهجي ال مهدمحو ممماميإ نأل ، دمحلاو حيبستلا فرشل ارهظم ابانطإ اضيأ مهدمحو مهحيبست

 هلوق سيلو . ملعأ هللاو { دمحلاو حيبستلا ريغ ممتدابع نوكت نأ زوجي ذإ ال :تلق 3 مهتبني

 الو رعشلل امتخ سيل ذإ الاغيإ الو حضاو وه امك اريركت الو ،ماميبإ دعب احاضيإ هب نونمؤي

 مزال لب هلبق ام عم ىلع هلامتشا مدعل الييذت الو ،هلبق ام ىلع فوطعم نورفغتسي نأل مالكلل

 الو ،ماهيإلا عفدل سيل هنأل اليمكت الو ةتكنلا ترهظ اذإ بانطإ موزلملا دعب مزاللا ركذو ؛هل

 ةلمج نأ نم ررقت ام ىلع انينب اذإ لكشمف ضارتعالا نم سيل هنأ امأو .ةلضف سيل هنأل اميمتت

 "نورفغتسي "ةلمج نأ كش الو ،لّوألا ىلع افوطعم يناثلا نوكي نأ نيمالكلا نيب لاصتالا

 ولو نكمم كلذو {ةفطاع ال ةيضارتعا "نونمؤيو" :هلوق (واو) انلق نإ الإ ڵنوحبسي ىلع ةفوطعم
 .ملعأ هللاو لمأت فطعلا لصألا ناك

 مالك ىلإ ةبسنلاب اهتلقو هفورح ةرثك رابتعاب بانطإلاو زاجيإلاب مالكلا فصوي دق هنآ ملعاو
 دقو ،قباسلا ريسفتلاب ازاجيإ نوكي دق زاجيإلا اذهو ،نعملا لصأ يف مالكلا كلذل واسم رخآ

 هي وشسؤيو مهبر دشحب نوحبسي هلوح نَمَو شرعلا نولمحي نيذلا » ةميركلا ةيآلا = ٧ نم ءزج رفاغ ٥"
 ؟ميححلا بادع مهفر كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو همحر يس لك تعسو انبر اونم ١ ني- , ںورمعتسيو ُ ه ٥9 . , ۔.۔ ه ۔۔ ۔إ١إ 2 و ہے ۔ » ۔ ۔ ... . ٠٩. , ,ء ۔ ِ ه ۔ ه ۔ « 4 |] ه . ,يس < ۔ ذلل ۔2 ه. .؟ ٥ ۔۔

 ٤١٣

 



 ذإ ؛رابتعالا اذمب ةاواسملاب فصوي الو بانطإلا اذه اذكو .ةاواسم نوكي دقو ،ابانطإ نوكي

 نم ] مامت وبأ لاق ،بانطإلاو زاجيإلا فالخب ؛ماقملا هيلإ وعدي امت رابتعالا اذمي ةاواسملا تسيل
 [ ليوطلا

 دهان ةرذع ز ي ارو ةؤ نع اذإ الا نع نع
 ( نيسلا) مضب ددؤُسلاو رهظ نعو ضرعي :دصي ،بانطإ يناثلا يفو زاجيإ لوألا فصنلا يف

 :بتاكلا نسحلا وبأ لاقو رهظأ لوألاو ةرخآلا نم ديري نأ زوجيو ،ايندلا نم اضيأ يهو ةدايسلا

٦٢٠ 

 "٠ رقفلا بناج يف ءاَيلَعلا تناك ادإ ىغلا بناج ىإ راظَنب تئسلَو

 :هلبق هلوق ليلدب تسل (ءات) مضب

 . ث ٤ , ٠٦ 2٤ ۔ . ۔ ۔ و هل ,۔ ؟۔ ,ةم ح ح
 ربصلا ىلع ىننا هللا نا كبسحو ينبوني ام ىلع رابصل ينإو

 لومخلا عم ةحارلا نم لإ بحأ بعتلا عم ةدايسلا نأ عي ؛يلاعملا ىلإ ليملاب هسفن فصي

 وه لب رهاظلا دنع ءاقبلا زوجيو \بعتلا وهو هببسم [رقفلابو ] ةحارلا وهو [ لاملا ] غلاب دارأف
 اذهو ددوس اذإ ايندلا نع دصي مامت يبأ لوق ىلإ ةبسنلاب .بانطإ (تيبلا) " راظنب تسلو" هلوق وأ

 لصأ يف تيبلا اذه رطشلا كلذ ىواس دقو ،"راظنب تسلو " :هلوق ىلإ ةبسنلاب زاجيإ رطشلا
 ناك اذإ لاملا كسمي ال :يأ ،لاملا :ايندلاب دارملاو اهنم نكمت ولو ايندلا نع دصلاو ،نعملا

 مدع يف ددؤسلا ناكو هقفني مل نإو ،ددؤسلا يف هقفني لب هكاسمإ مدع يف ءايلعلا وهو ددؤسلا

 نع دصلا مهفي رطشلا نإ :لاقي الف ،يل رهظ ام اذه هتضبق مدع ىلع ماقأ هيطعي نمم هتضبق

 ال ذإ غلا نم هبحاص ام نود ددؤسلا هروظنم نوكي غلا بناج يف ولو ‘ددؤس رهظ اذإ ايندلا

 ةعجار ةغلابملاو ارظن بحاص راظن نيعمو ©تيبلا فالخب رقفلا بناجب ددؤسلا روهظ هيف ديقي

 .يفنلا ىلإ
 مُهَو لعفي اًمَع لأسي انل ىلاعت هلوق روكذملا رابتعالاب بانطإلاو زاجيإلا نم برقيو

 [ ليوطلا نم ] : [ لأومسلا لوق يأ ] : يسامحلا لوق عم `"" نولأس
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 """ لوقت نيح لوقلا نوركني الو مهلوق سانلا ىلع انئش ن ركنتو

 قداصلا سنجلا لوقلابو اهولاق ام لك مهلوقب دارأو تيبلا ىلإ ةبسنلاب زاجيإ ةيآلاف

 اوريغي نأ نوردقي الو ،هولاق لوق َلك سانلا ىلع انريغل انئش ول يأ ماقملا هيضتقي امك دحاولابو
 لعفلاو لوقلا ىلع اعقاو ةيآلا يف لعفي ام نوكي نأ زاوحل كلذ نيعتي الو ،ادحاو الوق ولو انيلع
 لجأ كت هللا مالك لب نيعملا لصأ يف نايواستي ال نامالكلاف ؛لوقلاب صتخم تيبلاو ،اعيمج

 .ىلعأو
 هبحصو هلآو مهعيمجو نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نيملسملا عيمجو انتّمئأو يدلاولو يل ةداعسلاب هللا متخو

 اًمع ةزعلا بر كبر ناحبس

 مالسو نوفصي

 دمحلاو نيلسرملا ىلع

 بر هلل
 .نيملاعلا
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 مالعألا سرهف

 مهيلع هللا تاولص ءايبنألا

 بوقعي

   فسوي
 ريثألا نبا
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 ميتيلا ركب وبأ

 يرتحبلا

 راشب

 يدسألا مزاح يبأ نب رشب

 ءاقبلا وبأ

 بزاع نب ءاربلا همامت

 يراصنألا

 مامت وبأ

 :يرماعلا ةرازف نب ناورث

 ظحاجلا

 ريرج

 ةعامج نبا

 يج نبا
 ع

 لهج وبا

 ةيمأ نب برح

   يريرحلا
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 يمورلا نبا

 ءابزلا

 يرشخمزلا

 ينيزوزلا

 مقرأ نب ديز

 جيرس
   ينازاتفتلا نيدلا دعس
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 ) يياجرخلا فيرشلا ) ديسلا

 هديس نبا

 ىقاريسلا

 ةلودلا فيس

 يطويسلا
 يناونشلا

 دابع نب بحاصلا

 نابصلا

 يدبعلا ناتلصلا

 يمرجبلا ثراحلا نب عباض

 ميمت نب فيرط

 سابع نبا

 ميكحلا دبع
   نياجرخبا رهاقلا دبع
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 لولس نب يبأ نب هللا دبع
 ىمعخلا ةنيمد نب هللا دبع

 بيبطلا ديري نب ةدبع

 ةديبع وبأ

 ج اجعلا

 يدابعلا ديز نب يدع

 درولا نب ةورع

 نيدلا ماصع
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 يريمحلا بيهو نب دمحم بيطلا وبأ يبتملا  

 يقوزرملا

   هللاب نيعتسملا
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 ىد وعسمل ا

 لبج نب ذاعم

 هللاب زتعملا

 لذعملا نبا

 مجنلا وبأ

 ةيؤج نب رضنلا

 يلرتعملا ماظنلا
 رذنملا نب نامعنلا

 ساون وبأ

 ماشه نبا

 عفان نب شرو

     بيبح نب سنوي
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٧٥ 
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 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 صوصنلا

 4 ةنج هب مأ ابذك هلل ىلع ىَرَفاأ
 م م ىم

 هللا نوذ نم نَِهَلِإ يسم يما أو ينوخا سانلل تلق تنأأ

 ۔0 9

 « ينوقَعضَتنسا موقلا نإ ما مأ نبا

 «نوذَتهُم ْمُهَو ارجأ هكلسي ال رم اوعبتا

 «مهْيَلَع فاّطي ٭ نوبحت مُكُجاَوزأو متنأ ةنحلا اولخذ)ل

 ه«اًنسأب ْمُهَءاَ ر

 « ىنفي ام ةردسلا ىتنشي ذإ

 هلي هللاو هللا لوُسَرَل كنإ دَهشَت اولاق َنوَقفاَتُمْلا كءاَج اذ ,

 ١ 4 نوبذاكل يقفالا نإ دَهشَي هللاو ُهلوُسَرَل ك ز

 ( [ريرفاكْلا ىلع ةرعأ نينمؤملا ىلع ةلدألا
 « ةهاَوَم َهَلإ ذَحتا نَم تيأرأ

 « كنإ رظنأ ينر)ل

 « رائلا ٭ دودخألا باحصأل

٤٢٢ 

  

 روسلا

 أبس

 ةدئاملا

 فارعألا

 فرخ زلا

 فارعألا

 مجنلا

 نوقفانملا

 ةدئاملا

 ناقرفلا

 فارعألا

   ج وربلا

٠ ١ 

٢١ 

 ٧٠ا-۔٧١

١٦ 

 ه

٤٢٣ 

١٤٢   

٣٢١ 

٢٧ ١ 

١٨٨ 

٣٧٦ 

٣٨ 

٠٧ ٤ 

١٢٧ 

٢٦٢ 

١٤٤ 

  

  



  

 4 ىرتل برقأ َوُه اولدغال ٠ِ ِ . م . ث ٠.٦

 & متش اَم اولَمغار»

 ه ةوغذت ها زنغأ)
 ٤ -ه ُ 0 . ٥ ٥ ّ

 : َنمنَبلاب ر مكافْصأفأ 4

 «نيفرنسُم اموق مك نأ اًحْفَص ركذلا ُمُكْنَع برضأ

 4 نورعش ٨٥ ۔ ر ال نكلو نوم ملا مه و و هه مهنإ 1

 « "دهع مرا

 « هيف َبيَر ال باتكلا كلد "ملال

 « ةردص كن خّرلنئ ملأ)”

2
 
` 

:
 

`“` 

 إ هللا ىلَع اولوقي ان نأ باتكلا قاَئيم مهيلع ذخوي ملأ

 «هيف ام اوُسَرَدَو

 4 ى وآق اميتي

 . ث م و. و ۔ هم

 نمو هنوذ نم َنيذَلاب َكَنوفوَخيَو هدبع فاكب هللا رسل ظ

٤٢٤ 

  

 ةدئاملا

 م اعن ل ١

 ءارسإلا

 لآ

 فرخ زلا

 ةرقبلا

 ةرقبلا

 حرشلا

 فارع لا

   رمزلا

٨٢ 

٢ ١ 

١٦٩ 

٣٦   

١٤ 

٣٢٨ 

٣٢٠ 

٣٢٢ 

٢٦٨ 

٢٢٦ 

٢٩٠ 

-١١٠ 

٢٣٤٢ 

٣٢٠ 

٣٢٢ 

٣٥٧ 

٥٧ 

٣٢ . 

٣٢١   



  

2 

.
 

و
 

` 7 

ى
 

» 

 ٤ ٥ ه رم ّ

 ْمُْبسَح مأ نا

 ٩ داه نم ُهَل اَمف للا

 نم اوَلَخ َنيذَل لتم مكتأي اًكَنَو ةنحلا اولخت ن

7 
 « نيلس م انك ّ ه و اًتثك

 « اًروُفَك اًمِإَو اركاش اَِ

 « تلت نم ةخ

 م م ِ م

 « د منهج نولُخََس يتداَبع نع نوُربكَتنسِ نيذلا نإ

 ذم ء ٥ م ه ه ث ,

 م وي مهب مهبر نإ

 4 انط انإ رظن نل

 « ريبَحَل ذيم

 « نارحاَسَل ناَدَه نإ »

 ةف قرسي نإلا

 م

 كانيطعأ ائب

6. 

ن
و
 

 آ

 ١

 رَحاَو كبرل لَصَف "

٤٢٥ 

 4 نيرخا

  

 ناسنإلا

 ء ١ رعشل ١

 ناخدلا

 دوه

 راطفنالا

 فارع لا

 تايداعلا

 ةيناحلا

   فسوي
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٤٨ 

١٣ 
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 م و م

 ىلإ اوماق اذو مُهُعداَح وهو ٠

 « انيلم الإ هللا نوركذي انو رسالا نوءاري ىلاسك اوُماَق ةالصلا

 هللا نوعدخي َنيَقفاَنُمل نر

 ه ًنولَسرُم مكنإ انإ

 ه ةللا كل رفع" ائيبُم اًحَتف اًحَْف َكَل انحتف »

 4 اَهتْوَم دعب للا هذه يخ ىئآ «

 4 اَذَه كل ىتأ

 « ىركذلا ْمُهَل ىنأ

 « ربكلا ينل ذمو اغ يل نوكي ىنأل

 «اهوُمُكمرلنأ »

 ى ه م و ۔ رم

 ٠١ نيذلا نإ اكفإ نوقلختو ائانأوأ هللا نوُد نم نودبع

 امنإ »
` 

 ريغل هب لهأ اَمَو ريزنخلا محلو دلاو ةتملا مُكَلَع َرَح امنا

 هوفع ةللا نإ هلَع مثإ الف داع انو غاب غ ضا ؟ َمَف هللا

 4 ميحر

 4 هب هتنتف اَمَنِإ ال

٤٢٦ 

  

 ءاسنلا

 ناخدلا

 لآ

 دوه

 فارع لا

   ةرقبلا

٤٢ ١ 

١٤ 

٢٥٩ 

٣٧ 

 ٢٣ و ١٤

٢٨ 

١٧٧٢٣ 

٧ ١ 

١٧٢٣   
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٣٧٢٢ 
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٢٩٢ 

٢٨٦ 
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 « نوُحلنصُم نحن امنإ »

 4 بابلألا اولوأ ُرَكَذَتَي اَمَت { »

 يف ءاسنلاو ةَواَدَعْلا م كتيب َعقوُي نأ ناَطْيَسلا ديري اَمَ
 4 رسيملاو نحل

 « ماعطلا نولكأي مهن م . 7 و ٥ ى 4

 4 ن وقَرْغُم ُُ ه ه ه ه مهنا ,

 م هل يزلا اًميمَح مك هللا لوس ينإ ماتلا اهيأ اي لق »

 هللاب اوئمآف تيميو يحي ه لإ هلإ ق ضزرألاَو تاَواَمَسلا
 م

 . ۔؟ ه ه ح < ث و هه . رمث » ه ۔ ۔ و ه م م ى ٥

 ف مكنقل هوعبئاو هتاملكو هللاب نمؤي يذلا يمألا يبنلا هلوسَرَو

 نوته

 « يتم مظعلا نمو ينإ ))

 « ًوُدَع ضغل مكضعب اوطبها»

 « انوُسَر هللا تَعَب يذلا اَذَمَأل

 » مُكَتَهلآ ركذي يذلا اَدَمَ

 تَر ةَمْحَر توُمسقَي مهأ »

 « مهرودص تَرصَح مُكوعاَح وأ »

 « ةيواخ يهو ةيرق ىلع رَم يذلاك وأ »

٤٢٧ 

  

 ةرقبلا

 رمزلا

 ةدئاملا

 ناقرفلا

 دوه

 فارعألا | ر

 ممرم

 ةرقبلا

 ناقرفلا

 ءايبنألا

 فرخزلا

 ءاسنلا

   ةرقبلا
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٢٩٢ 

٣٧٨ 
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١٨٥ 

 ٤٨-۔-٣٨٠

٣٧٢٧ 

١٠٩ 

١٠٩ 

٣٢١ 

٣٧٤ 

٠ ٣٧. 

  

  

  



  

 اًماقَم رْيَخ نيقيرفلا يار

 ه نوع ةمايقلا موي مك مث )»

 تلك نت ني مكنع انرقم م )
 « سال امايق ُءاَرَحْلا تنبلا ةَبْعَكلا هللا لَعَحل

 « ةتَمْلا مُكنَلَع تمرح

2 

 رمأ كلذ )

٤٢٨ 

  

 ديدحلا

 ةرقبلا

 مسرم

 لمنل ١

 ةرقبلا

 نونمؤملا

 ةرقبلا

 ةرقبلا

 ةدئاملا

   ةدئاملا
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١٦ 

٢٣١ 

٦٤ 

٢ ٥ 

٩٧ 

٢٣٦   
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 ٦-۔ ١١١

٣١٤ 

٢٦٩ 

٩٨ 

٤١٠ 

٢ ٥ 

٢٦٦ 

١٨٢٣ 

١٨٢٣ 

٤١ ١ 

-٣٩٥ 

٣٩٧ 

٥ ١ 

٣٢٨   



  

 م ۔٥ہ۔ , 2 ٥

 ْمُهاَنيَرَج كلذ »

 ان باتكلا َكلَذ »

 وُمْجَم موي كلذ و ه ه ٦2٥ م
 م

 ! يزاَجُت لهو اورفك اَمي

 4 . ه ه ۔

 ه“” هيف بير

 4 سالا هل غ

 ٥ ۔ ؟ ٥ 2 ۔ . . ى ى 3

 ومل ١ يحب فيك ير ١ بر

4 

 2 - -۔- ,۔ه ه .

 ينإ بر نارمع ةارما تلاق {

 ٌمنن"ميلعلا عيمسلا تنأ تئإ ينم لتق
 ۔ وه . ٠ م 1 ,ً ّ .م

 2 ۔ ه ۔٥ م ۔ وم ى

 ينإو ميرم اهتيمس

 ا
 م

 سينو تعضو
 ِ 4 م ”« 77

 اهتيرذو كب اهذيعأا

 4 الطاب اَدَه تقَلَخ اَم انبر

 « ةداهشلاو بيغلا ملاع ل

 4٭ ىَمغألا ُهَءاَج نأ ٭ىنوتو سبَعرف

 ٥ ۔ذ۔ و رج 1

 نم ةروسب اوتاف «
 م و

 « هلثم
 م ے ےم

 رم مم م م

 اهتعضو

 و ۔ ه

 َروفكلا

 ينط يف ام كل ترذن

 تلاق
 3 ::أ ٨

 ينإو ىثنالاك ركذلا

 4 ميجرلا ناطيشلا

٤٢٦٩ 

` 

 . هجح

 ١ ى 2 . و

 ر رحم

 ي ى

 ء ين بَر

 م

  

 ةرقبلا

 دوه

 ةرقبلا

 لآ

 لآ

 فرخز زلا

 ةرقبلا

 م اعن ل ١

   ةرقبلا

٧ ١ 

٢٦٠ 

 ٥د٢٣-۔٣٦

١٩١ 

٢ ١ 

٢١١ 

٧٢٣ 

٢٢   

-٩ 

-١١٠. 

-٢٤٤ 

-٥٢ ٢ 

٣٤٢ 

٩٥ ١ 

٥٦٢ ١ 

١١٢ 

١١٠ 

١٩١ 

٣١٤ 

١١٧ 

١٨٢٣ 

- ١٠٨ 

  

  



  

 4 متش ىتأ مكنرَح اونئاف» 7 ه وه جت ه لم ه۔ , [

 د ّ ه ت,. د ِ .ه -. . ..م ٥ ه ه ََ َ

 « نيرهطملا

 الو ليئارسإ يت اتعَم لسزاق كبر الوسر انإ الوق هاتأف »
 « ىدهلا با نَم ىلع ملسلاو كبر نم ةيآب كانئج ذق مُهَبَدَعُ م

 « نوُمدقتنست انو ةعاس نوُرحأتسي ان ْمُهْلَحأ ًءاَح ادإَق »

 7 اوُرَطَي ةعس ْمُهْبصُت نإَو هذه اتل اولاق ةّنَسَحلا مُهْثءاَج اذإف ف 2 7 .7 ه د ٠ ُ : 2 ٥ 71 م َ 2 ۔ ٠9 ه وه .

 م م م

 ان ْمُهَرَتُكأ نكلو هلل دنع مُهْرئاَط امنإ انأ ُهَعَم مو ىَسوُمِب

 « نوُمَلْعَ

 4 ةدحاو ةحفن روصلا يف خف اقل

 « اورك نيذلا راصنأ ةصخاش ئه اذإ »

 « هلوُسَرَو هللا نم بزحب اوئداقل

 « ليئارسإ ين يعم لسزاق»

 « فسوي ينولسزأقال

٤٢٣٠ 

  

 ةرقبلا

 ةرقبلا

 فارع لا

 فارع لا

 ايبن لا

 ةرقبلا

 فارع لا

   فسوي

٢٢٢ 

٢٢٢ 

٤٧ 

٢٤ 

٣١ ١ 

٢ ١ 

٩٧ 

٢٧٩ 

_ ٥ ٤ 

٤٦   

-٢٦٢٧ 

-٢٣٢ 

٣٢٨ 

٣١٦ 

٤١١ 

٣٥٩ 

٢٦٢٥ 

٢٧ ١ 

١٧٢٣ 

٢٢ ١ 

٢٧ ١ 

٣٩٤   



  

 « ارهق اف ميتيلا اًمأَف »

 « اوتا ثَقَق هب ْمُشَمآ ام لْمب اونمآ نإق»

 « ارلَعْفَت نآو اولعفت مل نإف »

 4 نابذكُت امكبر ءانآ يبنل

 4 تسل يذلا كلذل

 م

 4 ناَّطْيَشلا ءايلوأ اولتاقف

 ه ضاق تأ ام ضقاقل

 «ينساح ةَدَرق اوئوك ْمُهَل انلقف »

 4 ادادنأ هلل اولَعْحَت انم

 "يلولا وُه هللاف »

٤٣١ 

  

 فسوي

 ةرقبلا

 ةرقبلا

   ىروشلا

٢٧ ١ 

٢٤ 

١٢ 

٣٢ 

٨٩ 

 ٨١-۔٨٢٣

١٩٦ 

٧٨ 

٧٦ 

٧٢ 

٥ ٦ 

٢٢   

٢٦٥ 

٢٢٨ 

٢٧ ١ 

١٨٧ 

٣٢٩ 

-١٢٨ 

٣٧٦ 

11 

٩٠ 

  

  

  

  

  

   



 ٤ َّ . ١ْ و ح ه » إ + ا و و اًتَع ٨ 7 7 ِ 4

 : نيئساخ ةدرق اونو مهل هنع اوهن وتع املف

 ٩ نيعمجأ مكاَدَهَل ءاش ولف »

 « ميلع ءيش َلُكي وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهل
 م

 ( تَّرَحفناف » ٠

 4 ٌءوُس مْهْنسَسْمي ْمَل لضقَو هللا نم ةمعنب اوُبلَقْلاَق »

 « ةّيضاَر ةشيع يف وهف )ل

 « يرذّص يل رشا بَر لاق »

 «يئم مظعلا نمو ينإ بر لاق

 فرصت الإو هيإ ينتوغذَي امم يل بَحأ ننسلا بَر لاق )ل
 نيلماحلا نم نكأو نون بنصأ نهديك يع

 تسم ضرألا يف مكلو وُدَع ضغل مكضعب اوطبها لاق )ل ال 2 ۔ه . ٤ . ه 222 . ل و ۔ . ٠ ۔ . و. ه ۔ و , - 1 ,

 « نيح ىلإ غاتمَو

 ؛زْهَتنسُم مرحت اَمَئإ هكَعَم ا اولاق »»   ۔ه و ى ه ۔ . ۔ ح
ُ ُ 

 نوئ
   4 مهب 2 ٠. ه ر . ٭

 فارعألا

 ماعنألا

 ةرقبلا

 تايراذلا

 ديدحلا

 ةرقبلا

 لآ

 ةعراقلا

 فسوي

 فارع لا

   ةرقبلا

١٦٦ 

١٤٩ 

١٦ 

٤٨ 

١٧٤ 

٢٥ 

٣٢ 

٢٤ 

١٤-٥!١   

٣٢٩ 

٢٥٩ 

٧٤ 

٧٨ 

٣٩٣ 

٣٥٢ 

٥٤ 

٩٢ 

٣٢٢ 

٦٦ 

٣٩٨ 

٤٨ 

٣٨٠ 

٢٦٢٤ 

٣٧٢٧ 

٢٣٢٣٨ 

  

  



  

 4 دوَسرُمَل مكنإ انإ ملعي ار اولاق »

 4 مانس لاق اًماَنَس اولاق »

 ى و ّ
 امكبر نَمَف لاق » 4 -

 م م حرم و .ف ح و 2 ٥ م 2

 هسفن نمع ةُدَواَر دقلو هيف ينمل يذلا كلذف تلاق )ا
 رتحُنسيل ُهرُمآ ام لعفي مل نئلو مَصعَتساف 2 -- ه 1 هب ,۔ ٠,۔“۔ ه ح ه ؟ ۔۔ ه ۔ه ,[{

 4 ني رغاًّصل

 نمحرلا لزنأ اَمَو انلثم رشي الإ متنأ ام اولاق ء ه 2م۔ . م م ه و ۔_ ۔ ه وب ّ ث ١

 « نوبذكت الإ

 ٥م۔۔ه

 ُاَحرأ هيلع تلمتشا ام مأ نتَتنألا مأ مرح نيَركذلآء لق »

 م

 معط هو ضْرأَلاَو تاوامسلا رطا اكو ذختأ هللا َرْيَعَأ لق »
- 

 م

 ه إ غ إ .إ ع ه ۔ ٠ {. 2 2٤, ع . .ه ٥ 2 م ِ ٥
 نم نوكت انو ملسأ نم لوأ نوكأ نأ تزمأ يإ لق ُمَعطي و

 ٦٩ د وه

٤٩ 

 م ىم

4 
 . ُ و

 ٣٢ فسوي | -. , ن لو

 ه مي ٥ ٠ ه ه

 متنا نإ عيش نم

- ٧٨ 

٧٩ 

 ماعنألا | ٤٣ ١

 ماعنألا | ٤ ١¡

 فرخزلا | ٨١

     م . | ميهاربإ
٤٣٢٣ 

  

1 

٣٤٨ 

٢ ٣١ 

-٢٠٨ 

-٢٦٤ 

٣٩٧ 

٥٢ 

٥١ 

٢٠٩ 

٣٢٢ 

٣٢١ 

٢٢٧ 

٣٢٨ 

  

  

  

     



  
٠ ٥٠ ٥
 

 4 ْمُهَلاعمَأ ساملل هللا برضي كلذك

 ضر ١ 4 اكد اكد ضرألا تك اذإ الك «

 «نوُمَلْعَت فوس الك مث "نوُمَلْعَت فس الك )ا

 4 اهدلوب ةَدلاَو ًراَضُت انأ

 « هيف بن ل

 و , ۔ ٥ م

 «نوفرنُي اَهْنَع ْمُه انو لوغ اَهيف انل

 «همكُحل َبَقَعُم ال »

 «ذغت نم ءاسنلا كل لحي ان »

 « نوئانسي مهو لعفي اًمَع نانس )»

٤٢٤ 

  

 ءارسإلا

 ءارسإلا

 رمزلا

 صااخ ١ ١

 ةرقبلا

 ةرقبلا

 تافاصلا

 با زح ل ١

   ءايبنألا
٢١ 

٢٢٢ 

٤٧ 

٤١ 

٢ ٥ 

٢٢   

. 

٢٥٧ 

- ٥ ١ 

- ١٧٢ 

١٧٨ 

١١٠ 

٩٦ 

١٢٧ 

٩ 

-١١٠٠ 

-٢٥٢٣ 

٣٤١ 

٢٥٦٢ 

٢٣٧٨ 

٢٠ ١ 

٤١٤   
 



  

 «رئاقو حتفلا لبق نم قثأ نم مكنم يوتتسي ان » ۔2ه٤ ه ۔

 « ُدَمَصلا هللاا

 « ًدوُمرُْمْلا ةرك زو لطابلا لطو َعَحلا قحلل

 4 َنيرساَحْلا مه اوناك ابَْعش اوبذك نيذلا م

 اكيو ةئملا ًدوُميقئو بقلاب نونمؤي نيذلا
 ٤ هه ۔ ٥, 3ً . م َ 7 م 3 7 و و

 اَمَو كيلإ لزنأ اًمب نونمؤي نيذلاَو“نوقفني
 - _ ى ه و

٥ 
 مم م

 ء . ۔ , إد ث .77 م ٥ ٠ ال.
 كئلوأو مهبر نم ىده ىلع كئلوا"نونقوي مه ةَرحخآلابو
 4»٭ن ارلا

 م ٥
 ٠ 2 ٠ ۔ . < & ه |] إ .ت و الإ و و ٥ ّ ٠ م ۔ ى 0 م

 - . | مهبر دشحب نوُحْبسي هلْوَح نَمَو شرعلا نولمحي نيذلا

 م

 م
 و ه م

 « اونمآ نيذلل نونمؤيو
 م م

 « ينيد َيِلَو مكنيد مكل )
 4 دلخلا اد اَهيف مهل »

 - و .ه 7 ٥

 م ےم

 ّ ه ه -. ه

 كلبق نم لزنا

 مه

 شرعلا بر هللا ناَحْبُسَف اتَدَسَفَل هللا انإ ةهلآ امهيف ناك ول »
ُ 

 4 نوُقص اًمَع ُ صم م

 همألا يضقت اكلم انلزنأ وو لم هنلع لزنأ انون

 متل نالا ني ربك يف مكميط زآ)»

 هللا نلوقيل

٤٣٥ 

  

 ديدحلا

 رالخإا

 لافنألا

 فا رع ل ١

 ةرقبلا

 ءاسنألا

 م اعن ل ١

 تا رجحل ١

   نامقل

٢ ٩ 

٢٨ 

٢٢ 

٢٥   

٣٩٢ 

١٧٨ 

٣٩٢ 

٤٠٨ 

٢٥٢ 

٧٨ 

-٢٢٧ 

٠ ٤ ٢. 

٣0٩ 

  

  

     



  

 اونمآ نيذلاو يبلل ناك امل

 هللا لوُسَر م كلو ْمُكلاَحر نم دَحأ ابأ دَّمَحُم ناك ام

 4 ىفلز هلل ىلإ اوبرق انإ مم هُهدْبْعَن اَم »

 ( ىق امو كبر كَعدَو ام 7

 « ةوُمثَو داَعَو حون موق باذ لثمل

 رابحلا زيزعلا نميَهُمْلا نمؤُمْلا مانسلا سودقلا كلملا »

 4 ُرْبكَتُملا

 ( ديدنص ءام نمل

 « ىرخأ ةرات مُكُحرْخُئ اهنمو مكذيعت اهيفو مكانقلخ اهنم »

 4 ميلَع ءيش ش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهل

 ناسنإلا ىلَع ىئأ لمل

 « لولا َرُه )

 « ياصع يه )

 4« بنذلا هلكأي نأ فاَحأو)ف

٤٣٦ 

  

 قااطلا

 ةب وتلا

 بازحألا

 رمزلا

 ديدحلا

 ناسنإلا

 ىروشلا

   فسوي

١١٢٣ 

٢٣١ 

٢٢ 

١٦ 

٥ ٥ 

١٨ 

٢ ١   

٣٢٦ 

٣٤٦ 

١٤٨ 

٣٢٤ 

٢٦٢ 

٢٦ 

٢ 

٤١ ١ 

١٩١ 

-٢ ٢٣٥ 

٢ 

٢٤ 

٨٨-٥٥ ١ 

١٥ ١ 

  

  



  

 ٠٥ هد ه ۔ ۔ 22٤ ,[

 نيدلاولابو هللا الإ نودعت ال َليئاَرْسِإ ينب قاَميم انذخأ ذإو »

 اسح سانلل ووو نيكاسملاو ىَماَتيْلاَو ىرقلا يذو اناسحإ

 ه أو . ه اليلق انإ ْمتيلوَت مث ةاكزلا اومتآو ةانصلا اوُميقأو

 «نوُضرْغُم

 أ اونم مآ آ يذلل اورفك َنيذَلا َلاَق تاَنيب ا تايآ ْمهْيلَع ىل اذإَو)»

 ص م ٥

 4 اد رسخو اماقم رْيَح نيقيرفلا

 مكلعل ع كفلح امو مكيديأ سب ام اوقئا ْمُهَل ليق اذإو
 » نوُمَح و ۔ 5

 رضت امنإ اولاق ضزألا يف اودسفُ ال مُهَل َليق اَدإَو )
 4 ن  . و

 مْهْثذَحخأَف ىدهلا ىلع ىمعلا اوُبحَساَف ْمُهاَتيَدَهَف ُدوُمَت أو «

 4 نوبسكي اوناك امب نوهلا باَذَعْلا ةقعاص

 ةتس ري لزنيف يري تراز »
 ٤ ْمُكَل ريخ اوُموُصَت نأو «

 م مكل باط اَم اوحكناف ىما يف اوطسقت آ متفخ نإو

 ام ا ة ةدحاوف اولدعت ا متفخ ناق عابرو 7 ىتنم ءاَسَنلا

 « اونغت انأ ىذأ كلد ْمكئاَمَْأ تكلم

   «عقاَوَل نيدلا نوف
٤٣٧ 

 ةلزلزلا

 ةرقبلا

 مسرم

 ةرقبلا

 م اعن ل ١

 ةرقبلا

   تايراذلا

٨٢ 

٧٢٣ 

٥ ٤ 

١١ 

٧ ١ 

 ٧١-۔٧٢

١٨٤   

٧٢ 

٥٦ 

٣١٤ 

٣٩١ 

٢٩٠ 

٢٦٥ 

١٨٤ 

٤٤ 

٢٨٩ 

٩٥ ١ 

  

  

     



  

 ؟ ربير يف مئنك نإو

 َ ُ ٨ ى ر م م و م 9

 حز هللا ىلإو كلبق نم لسر تبذك ذقف ةكوُبذكي نإو»
: 0 َ 1 

 زوُمألا ٩

 « نودلاخ اهيف متنأو »

 « نرت عَحْلابَو هتلزنأ قَحلابَو »

 4 َنيبئاَعلا نم ناك مأ دُهذُهْلا ىر ال يل اَم لاقف ريطلا دقفتو »

 « مهلك مُهنماَتو )
 مم 8

 اًنَمْلا نإ ىسوم اي لاق ىعسي ةَنيدَمْلا ىصقأ نم لُحَر ءاَجَو »

 4 صصقلا نيحص , الا 7 َكَل ينإ جرخا ك لتقل كب نورمت

 م [{ حي 4 و “۔2. . . د . ۔ه۔ ؤ ّ م ؟ مم م وفم م
 هل ىناو ناسنإلا ركذتي رئموي منهجب دئموي ءيجو «

 4«ى ركذل ١

 « هسمت نَع اَهتْيَب يف َوُه يتلا هثَدَواَرَول

 « ربكأ هللا نم ناوضرو

٤٣٨ 

  

 ةرقبلا

 رطاف

 فرخزلا

 ةحتافلا

 ءارسإلا

   رجفلا

٢٢ 

٧١ 

٢ ٢ 

٣ ٠ ١ 

٢٢ 

٢٢ 

٧٢   

-١٠٨ 

 ٧ا٢٦٢-

٢٢٣٢ 

-١٣١ 

-٢٣٨٨ 

٣٩٤ 

١٨٨ 

 ٥٦-۔٩٢-

-١٨٢ 

-٢٦٦ 

٢٦٨ 

١٧٨ 

٣١٨ 

٣٦٩ 

١٢٨ 

٣٩٦ 

٢٠ ١ 

  

  



  

 : . ه ٨١ | ءارسإلا « اًقوُهَر ناك لطابلا 7 إ لطابلا َوَمَرَو »

 .. ٩-

 ٢٥ ئ ٢ | فسوي « ةيرقلا لأساو

 ١ ٢٦ سمشلا «اَماَحُضَو ى ٥ . و »

 ٌميمَر يهو ماظعل خ نَم لاق ُهَقلَخ يسنو انتم ال َبَرَضَو ل "٩ م م م م
 ٢٠٩ | ٩٧-۔٨٧ سي .« 17

 » ميلَع قلَح لكب وهو هرم لوأ ماضن يذْلا اهييحي ل

 ه ٥ ٥, و , | ٥
 ٣٢ ٤٠٩ | تس 4 (نر ن ١ : ٠

 ١٨٨- رمألا ن ريثك يف مُكُعيط هل هللا لوُس ر مكيف نأ اوُملغاَو )»
 را ,جحلا | ۔ة ۔ ه . د ۔ ح م ٢ ٥؟, ۔ ةح ه ه ےصم؟۔غ ه 2 ۔<؟

 .٤ ٢ , | تارجحل ةركو مكبولق يف هنيزو ن الا م . : ببح هللا نكلو متنعل

 « نودشارلا مُه تعتوأ نايتصعلاو قوسفلاو َرفُكْلا مك

 |٧ __ |٠١٢٨ ةل ( ةاش هراصنأ ىلَعَو

 39 نامي إ متكي نوعرف لآ نم نمؤم لُحَر لاقو

 . 2 ۔ وج ,۔. ت - . | ۔ . . ه ح هماي َرَم .3 ۔

 » .- ةاَيَحْلا هذه امنإ
 م ےم

 |٤٠٤ ه١| ءاسالا| « رمز تاك لطابلا ني لطاتلا َعَرَو ىحلا ءاَح قول

 ٠0 | ٧٩ . ٣٩ هكلا 4“ائصغ ةنيفس ك ذخأي كلم ٌمُمعاَرَو ناكو

       " ٢ ١ | ميرحتلا « نيتناقلا نم تتاكو ِ . ٦٩-
٤٣٩ 

  

  

     



  

 « نودشارلا مه تتأ اتصملاو قوسفلاو رفكلا مك ةركو

 « نيفرسملا رسأ اوعيطت اول

 » اميصخخ نينئاخلل نكت الول

 « ًانُصَحَت َنذَرأ نإ ءابلا ىلع مكنا ه اوهركت الول

 « رنكتنست نمت انول
 م

 4 هلمأب انإ ئسلا ُرُكَمْلا قيحي : الوف

 «رسشُسلا امهنم دحاو لكل هيو :والو

 « ةوذماَملا معنف اَماتشَرَف ضرألاو

 « هللا يلوقي ضرالاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نئلو

 « نوشخت هلل ىلإ ملت متلتق وأ منم مم نئلو

 « نوملظي مُهَسفنأ اوئاك نكلو »

 4 ءام نم ةباد ك َقَلَخ هللاو

 اولمَعَو اوُمآ َنيذْل الإ" رسخ :خ يفل ناسنإلا ن رصعلاو »

 :6 ربصلاب !رصاو قحلاب اَصاَوَتو تاحلاصلا

 « ملسلا راد ىلإ وغذَي ةللاو

٤٠ ٤ 

  

 تارجحلا

 ءارعشلا

 ءاسنلا

 رونلا

 رثدملا

 رطاف

 ءاسنلا

 تايراذلا

=
۔
 رمزل 

 لآ

 نارمع

 ةرقبلا

  

٣٢ 

٤٢٣ 

١ ١ 

٤٨ 

٣٨ 

١٥٨ 

٥٧ 

٥ ٤   

١٨٨ 

٦٨ 

١٢١ 

٢٢٣٥ 

٠ ٣٧. 

٣٨٥ 

٥ ١ 

83 

٣٩٤ 

 ٧٠-۔٢.٠٩

٢٦٦ 

٢٦٦ 

٢١ ١ 

-٢٥٨ 

٢٦٢ 

  

  



  

 ٢٢٥ ..أ رمزلا طبحي تكرشأ نمل كلق نم نيذلا ىلإو كيإ ! يحوأ اقلَو » ٠ م ٥ ك ه

 » َنيرساَخْلا نم ت وُكَتََو َكلَمَع

 لا ام سئبو قالخ نم ةرخ آلا يف ُهَل ام هارتشا نمل اوَملَع اقول
٥٤ 

 ۔ ه ٥ ه و ۔ 7 ٢ ٠ ١

 ًنوُمَلْعَي اوناك و مَُسفنأ ه هب اورش «

 ٣٢٤ | م١_٣ . | ناخدلا «َنؤَعف م نيهملا باذعلا نم ليئارسإ ينت انيج املو

 ١٧٩ | ٣٨٧ | ةرقبلا 4 ةاَيَح صاصقلا يف مكلو «

 ٢ ٣٧٢ . ميرم زنب ينسَسمي هي مو »

 ٣ ١٦٦ . | لحنلا « نيقلا راد مغنَلو )

 . . ٣٦
 ٢٣٣ | { ةرقبلا «َضشضزُي تادلاَوْلاَول

 ١٢ ٩٣ ةدجسلا » مهبر دنع مهسو اوُسكان نوُم ُجُمْلا ذ ىرت ولول

 ٤٢ ٢ ‘.إ },4. ِ
 ,., | |٢٧ 2تنال « رانلا ىلع اوفقو ذإ ىر ولو »

 ٢٩ ١٨٨ | مدلا | « ةوفعضُملا مه كعتوأق هللا ةجو نوديرت ةاكز نم ْمُتيتآ اَمَو

 م ےم

 ٥٣ ٣٤٨ | فسوي | « يبر محَر اَم اَم الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ يسفن ئرب ئربأ اَمَو »

 ٩١ ٥ ١ دوه « زيزمعب اَنيلَع تنآ 7

 ١٧ ٥ ٥ لافنألا 4 ه همه م هه م , ۔۔

       تيمر ذإ تيمر امو
٤٤١ 

  

  

  

    



  

 « َميهاَرئإ رافغتسا ناك اَمَو

 تاَّوَمَسلا ثاريم هللو هللا ليبس يف اومن الأ مكل اَمَو»
 7 2٤ ه ۔ ه و

 كوأ تاقَو نفلا ي لبق نم ق وفنا نم م يوتسي آ ر

 هللا دَعَو الكو اولتاقو دعب ى نم اوقفنأ نيذلا نم ةَحَرَد ُمظعأ

 « ريبخ َنوُلَمْعَت اًمب هللاو ىتتسُحْلا

 ه اَنِءاَج امو هللاب نمؤن ُ ال انل اَم امو

 » نيحلاصلا موقلا َعَ م س

 نأ ُعَمْطَتَ ةوَحْلا رم ٠

 «نوُعَحْرث هيلإو ينّرَطف يذْلا دبعأ ال يل اَمَو

4 ٥ 

 اط انو ضزألا يف ة ةباد نم امو
 7 7. ٥ هيَح «

 « ىك هلَعَل كيرذُ امو »

 نم هين اتخَفنَق اهحرف تتصخأ يتلا ناَرْمع تتا ميرمو

 4 َنيتناَقْلا 7 تناكو هبتكو اهبر تاّملَكب تقدَصَو انحور

 4 هللا َرَكَمَو اوُرُكَمَو

 7 و ,ه هم ه ۔ . ه ك

 4 هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نمم لضأ رمو 7

 يضزألأ يف نَمَو تاوسلا يف نم قعصف روصلا يف غفثو )
 ا ة ىرخأ ] هيف خف ةث هللا ءاش نم لإ « نورظني مايق مه

 «كيێ
 م

 يرُهَو)ل
` 

 »=۔»٦٧٣

٢ ٤ ٤ 

  

 ديدحلا

 ةدئاملا

 رمزلا

   ممرم

٨٤ 

٢ ٢ 

٣٨ 

٢ ١ 

٥٤ 

٦٨ 

٢٥   

٣٤٦ 

٣٩١ 

٣٧٢ 

١٨٢٣ 

-٧ ١ 

٣٨٤ 

١٨٢٣ 

-٦٩ 

٢٣١ 

٣٨٥ 

 ٧ا٢ ١

٥ ١ 

    



  

 ه«نوُهَتشَي ام مهلو هَئاَحْبُس تاتبلا هلل نولَعُجَيَول

 « هبح ىلع ماعطلا نوُمعطو ,

 يف نو تاومسلا يف 7 عزفف روصلا يف فن : مويو
 رم روه ع “۔

 4 نيرخاد هوأ 7 هللا ءاش نم لإ ضزرألا

 4 ميهاربإ اي «

 «كَرغ ام ناسنإللا اهيأ اي»

 « خداك َكَئإ ناسنإللا اهيأ اي

 انو اوبرشاو اولكو دجسم رُك ت دنع مكتتيز اوذخ دآ ين

 4 لاَجر ٭ لاَّصآلاو وُدُعْلاي اَهيف هل هل ُحتَسي »

 م ٨. ٥ م

 ل هل سيل َكَلَ ؟ 7 ما ن ١ ةل 4 ١ يف مكيف هللا لق َكَن و ةَتسي
 م ه ُ م م و م م م -- , . ث ر ى

 اهل "رك مل نإ ١ اهن ري وهو كرت ام فصن اهلف تحا ُهَلَو دلو

٤٤٢ 

  

 لحنل ١

 ناسنإلا

 تافاصلا

 راطفنالا

 قاقشنالا

 فارعألا

 رونلا

   ءاسنلا

٥٧ 

٨٧ 

٢٣١ 

٧٤ 

٢٧ 

١٨٩ 

_ ٥ ٢٣ 

٣٦ 

١٧٦   
3 

 ٦٧-۔٧٩

٧١ 

٧٢ 

١٩٢ 

  

  

  

  

  

    



  

 امم ناثلا اَمْيَلف نتن اتناك نإ ل و

 ا يبي : نينأ ظح رفم رُكذللق ء ءاسنو اَناَجر

 هميلَع ءيش

 8 ب اًسحل ١ مو ;

 لكي هللاو

 "١ ی "

 ںإ

 م

  

    

 م م
- 

ج
 

 هكَل هللا م و م 2

- ٥ 

 هوخإ اوناك ناو

 ر ٠ م

 اولضت نا

٠ 

  

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف
 ثيدحلا صن

 , ديز ابطاخم ة هلاق

 "لاملا اذه نم دمحم لآ لكأي امنإ "

 "ابيث مأ اركب تجوزت له"

 زجعلا لوأ | ] ردصلا لوأ

 ناك هَمْهُمَو

 رك ُكَراَبُم

 ريهز تيل الأ
 همأ وُبأ هعم 7

 مقرأ نب

 يفاوقلا سرهف
 ةيفاقلا

  
٤٤٤ 

  

 نزولا

 زجرلا

 براقتملا

 ليوطلا
   ليوطلا

١٦   

 "ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا "

  

  

  

٦٧ 

٣٩ 

٢٩٢ 

٢٧ 

٣.٢ 

١٩٩ 

١٤ 

٢ ٢ 

  

  

  



      

 بجاح

 و ُ و ۔ رو -

 بوطخو بيشم
 م

٤٤٥ 

  

 ليوطلا

 ليوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا

  
 سيقلا ؤرما

 ةغبانلا

 جاجعل ١

  

١٢٩ 

١٨٦ 

٣٠٦ 

٥ 

٣٧٢ 

٢٣٨٢ 

٢٨ 

٥ 0 

١٨١ 

٢١١ 

  

  

  

   



    

 و م 28 م

 و م م م

 ة

 كْوّلا

 تررب ولو
 ٥ ى

 نسحو

  
٤٤٦ 

  

 ليوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 ءوزجا

 ليوطلا

 طيسبلا

 زجرلا

 لماكلا

     رفاولا ءوزح

٧ ١ 

٢٧ 

٢ ٤ ١ 

٢ ٥ ١ 

١٨٢ 

٣٧٢٧ 

٣٧٨ 

٣٨١ 

٤١٤ 

١٤ 

٦ - ١٧ 

٢١ 

٢٨ 

٧٢0٥ 

٠ ٨. 

٩٩   



      
٤٤٧ 

  
 رفاولا ءوزحجب

 ليوطلا

 طيسبلا

 ليوطلا

  

 باهولا دبع

 يرهوجلا

   بتاكلا

٢ ١ 

١٦٣ 

١٧٥ 

١٩٨ 

٢٢٣٨ 

 ٧٥-۔٢٤٢٣

٢٥٤ 

 ٥ ٢-۔

٣٦٥ 

٢٥٩ 

٠ ٣٤ 

٠ ٢٧ 

٢ ٠ ٤ 

٤١٠ 

٤١٤ 

٣٩ 

١٤ 

  

  

     



  
 ٥ . م د ز ا و

 ظفاحلاو

     تيهو

 ليوطلا

 زجرلا

 ليوطلا
 حرسملا

  
٤٤٨ 

  
ئ
'
 

 مزاح
   يدس ل ١

٢٨ 

٦٨ 

٧١٠٨-١٧٧١ 

٥ ١ 

٥ ١ 

  

  
 



  

 ١٦٩٧ | | "يماطقلا رفاولا اَعاَدَول كييألو يفق
 ١٩٩ اًعاَدحلا تّراَصَو

 ٢٠٠ اَعاَبت انلق اَتفَرَع

 اًعَالطا :ئكل انلقو

 ٢٣٠ ىبتملا لماكلا اعم َيثرأف تلقتساو

 ٢٥٥ يريمنلا طيسبلا عمتحب : كلحأ ةفيلخ

 ٢٥٧ يرتحبلا فيفخلا عاو ىري نأ ش

 مادنهلا وبأ ليوطلا عسوأ هيلَع 2 : َ ولو

 7 1 ٢٥٩

 ٣٨٥ ةغبانلا ليوطلا عساو | تلخ نإو كنإف

 ٣٥١ -- رفاولا فالإ مهل عر

 ٤٢١۔-٨٤ ليوطلا قىوم بينحج ياوه

 ١٦٤ | نب رفعج ليوطلا قنوم بينج ياوه

 ١٢٥ ةبلع قلغم

 ١٦٣ | يرهزألا طيسبلا 4 ك ادر

 ١٧٤ | يدنوارلا نبا طيسبلا اقورْرَم لهاجو لَقاَع مك
           اقيدنز ريصو اده

٤٤٩ 

  

    



      
٥ . 

  

 رفاولا

 طيسبلا

 ليوطلا

 رفاولا

 ليوطلا

 ءوزحب

 ميتيلا ركب وبأ  

   قدزرفلا

٢١٩ 

١٧٧ 

١٧٩ 

١٨٧ 

٢٣٧٢ 

١ ١ 

  

    
 



      

 ١ !.. . ١ ي رتحبل ١ ٦ ٢

 ٢٨٨ قدزرفلا ليوطلا

 ٢٩٢ -- ليوطلا

 ٣٢٠ | سيقلا ؤرما | { ليوطلا

 ٣٢٣٠ | سيقلا ؤرما | { ليوطلا
 ٧٤٣۔-٢٨ __ فيفللا

 لماكلا __ ٣٤٨

 ٢ . __ زج رلا

 ٥٧ | نب ءاربلا همامت رفاولا

 بزاع

 ساون وبأ لماكلا ٢ ٠ ١

 يمورلا نبا طيسبلا ٧ ٠ ١

      
 ١١٧١ | نب ة لماكلا

 ةنحلا رباج

 ١٧٥ - زج رلا

 براقتملا | -- ٢٠٢

 ٢١٨ {| نب فيرط لماكلا

 ميمت

 ٢٣٨ | ءالعلا وبأ ليوطلا

 يرعملا

 لماكلا _ ٢٥٤

٤٥١ 

  

  

  

  

  

    



 . ے م توعدو  

     ُ ٠

 -- ] ليوطلا

    
٤٥٢ 

  

٢٦٠ 

٥. ٣ 

٢ ٣١ 

٣٤٤ 

٢٣٤٥ 

٣٥٤ 

٣٥٤ 

٢ 

٢٣٧٨ 

٣٨٤ 

٣٩٢ 

٣٤٩ 

٣٦٩ 

  

  



      

 يو
 نابرغملا

٤٥٢٣ 

  

 رفاولا

  

 نب ميحس

 ىحايرلا ليثو

 ناتلصلا

   يدبعلا

٩.٠ 

٤٠٩ 

  

  

  

  



 ةروثأملا لاوقألا سرهف

      

 ةحفصلا لئاقلا لوقلا

 ١٧٩ | نايفس يبأ نب ةيواعم يساقلا بلقلا اذ يصاعلا دبعلا محرا مهللا

 ١٦٢ لمث انأ هّرهأ امي بان اذ ًرهأ رش

 ٢٨٦

 ٤.٤ نبللا تعيض فيصلا

 ٢٣٨٧-٢٣٨٨ لتقلل ىفنأ لتقلا

 ٢٥٣ | بلاط يبأ نب يلع لام ءادعأللو ملع انل

 ةيكاطنإ ٢

 ةرصبلا ٨-.٤-٥ب٧ - ١.٥

 دادغب ٢١

 ةدلبلا ١٣٤

 ةفوكلا ١٠٥ -۔١٠٦

 ٣٩٣۔-٤٣١-٥١ رصم

 ٩١٢-٢٤١۔-٤٢١-٨٤ ةكم

     نالجرو ٢٢
٤٥٤ 

  

  



  

 ضورعلا يف ةزوجرأ

 راهز لا

 تاراعتس الا

 لوطألا
 راصتنالا

 ربجلا نم رشبلا ذاقنإ

 ردقلاو

 ةيوحنلا يلامألا

 مولعلا جذومنأ

 قوربلا فاصوأ

 طيحلا رحبلا

 ةيبرعلا ملع يق ةيردبلا

 جاتلا

 ريبدت يف ماكحألا ريرحت

 مالسإلا لهأ
 بيرألا ةفحت

   بيرغلاةفحت

 ةضراعلا تافنصملا

 نافرعلا وبأ نابصلا يلع نب دمحم

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه

 ه ٥٩٧ / ٦٦٩ يليبشإلا يمرضحلا

 نافرعلا وبأ نابصلا يلع نب دمحم

 يبارفسإلا نيدلا ماصع

 وبأ۔ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 (ه٦٣٤ _ ٥٥٣٢)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ،بلاط

 .نييبلاطلا بيقن

 وبأ۔ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 ه٦٣٤ _ ٥٥٣)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ،بلاط

 يدرك { نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع وه

 ا( ه ٦٤٦ _ ه ٥٦٧٠ )\ لصألا

 نيدلا سمش ةزمح نب دمحم يرنفلا

 وبأ۔ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا)

 = _ه٦٣٤ _ ٥٥٢)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ©بلاط

 )(م٠١ ٤٤٩٦٦

 ( ه٥٤٧ ٤ ٦٥- )يوحنلا نيدلا ريثأ نايلا فسوي نب دمحم

 ( ه٥٤٧ ٦٥- ٤ريوحنلا نيدلا ريثأ نايلا فسوي نب دمحم
 ه٦ ٤ ٥يدنوارلا قاحسإ نب ىيحي نب دمحأ نيسحلا وبأ

 ينانكلا هللا دبع وبأ نيدلا ردب ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم

 (ه ٣٢٧۔ _ه )٦٢٣٩ يعفاشلا يومحلا

 ( ه٧ ٤ ٦٥- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ ينايحلا فسوي نب دمحم

 نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم

 نيم امدلا

 ع

  

  

  

  

  

  

   



  

 ةيبه ذمل ١ ة ديصقل ١ ريسفت

 بيرقتلا

 ايبن ل ا هيزنت

 حيجرتو حيحصتلا ريفوت

 حيحصتل ١

 تاهم لا عم اج

 عماوجلا عمج
 ريسفت ىلع ةيشاح

 يواضيبلا

 حرش ىلع ةيشاح

 ةيفلألا ىلع ينومشألا
 حرش ىلع ةيشاح

  

 نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا ،يريمحلا ديسلل ةديصق حرش

 نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ،بلاط وبأ .ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم

 نييبلاطلا بيقن (م٤٤٠١ _ ٩٦٦ = ه٦٣٤ _ ٥٥٣ربلاط يبأ

 ( ه٧ ٤ ٦٥- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ ينايحلا فسوي نب دمحم

 وبأ۔ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 (ه٦٣٤ _ )٣٥٥ بلاط يبأ نب يلع نبا نيسحلا دافحأ نم بلاط

 ه١٧٧ ٧٢٧- يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع

 يدرك ث نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع

 ه ٦٤٦ /ه ٥٧٠ ، لصألا

 ( ه١٧٧ ٧٦٢٧- يقاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع

 "ه٧٦٠١يباجنبلا يتوكلايسلا

 نابصلا يلع نب دمحم

 ه١ ٧٦٠يباجنبلا يتوكلايسلا

 ه١ ٠٦ ٧يباجنبلا قوكلايسلا

 نابصلا يلع نب دمحم

 ه١ ٧٦٠يباجنبلا ييوكلايسلا

 وبأ۔ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 ( ه٦٣٤ _ ٥٥٣)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ‘©بلط

 يلع نب دمحم نابصل

٤٥٦ 

  

  

    
 



  

 ةيلمعلا مولعلا ي ةلاسر
 ىلع مالكلا يف ةلاسر

 بالرطسالا

 خيشلا رارسألا عفر

 يلبنحلا نيدلا لامج

 راكفألا ةدبز

 كرتلا وحن يف كلملا وهز

 ةمامإلا يف ىقاشلا

 ةيفاشلا

 ةيمورجألا ح رش

 ليذه راعشأ حرش

 يجوغاسيإ حرش

 ليهستل ١ ح رش

 دئاوفلا ليهست حرش

 صيخلتلا حرش

 ةيلوزحلا حرش

 لمجلا حرش

   ةسامحلا ح رش

 ه ٨٣٤ _ ةزمح نب دمحم يمورلا يرنفلا

 يراصنألا ماشه نب هللا دبع نب دمجأ نب فسوي نب هللا دبع

 ه٧٦٠١يباجنبلا يتوكلايسلا

 ( ها٥٤٧ ٤ ٦٥- ) يوحنلا نيدلا ريثأ ينايحلا فسوي نب دمحم

 نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 يدرك ء نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع
 6( ه ٦٤٦ _ه٠٧٥ ). لصألا

 ىفوتملا ناونشلا يلع نب رمع نيدلا باهش نب ليعامسإ نب ركب وبأ
 ه ١٠١٩ ةنس

 ليعامسإ نب ركب وبأ وه يياونشلا

 يلع وبأ يقوزرملا

 ه ٨٢٤ ىفوتملا ةزمح نب دمحم يرانفلا مامإلا طبس
 نب هللا دبع نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع يلبنحلا نيدلا لامج خيشلا

 يراصنألا ماشه

 نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم
 ێيمامدلا

 نيدلا سمش يلاخلخلا ييطخلا رفظم نب دمحم

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه
 ه ٦٦٩ / ٧٩٥ىليبشإلا يمرضحلا

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه
 ه ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا

 ه ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا يوحنلا روفصع نبا

٤٥٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

 ةسامحلا حرش

 ةسامحلا ح رش

 بجاحلا نبال ةيفاشلا حرش

 ةيفاكلا حرش

 وحنلا يف ةيفاكلا حرش
 بجاحلا نبال ةيفاكلا حرش

 يبتملا حرش

 رصتخملا حرش

 حيباصملا حرش

 حاتفملا حرش

 حاتفملا حرش
 برقملا حرش

 صقرملا ي برغملا سمش

 برطملاو

 صقرملا ف برغملا سمش

 برطملاو

 بيشلا يف باهشلا

 بابشلاو

 ىرغصلا تاقبطلا

 ىطسولا تاقبطلا

 لايخلا فيط

 رصعلا لاجر مجارت يف رصعلا

 ىلآللا دقع

 مسي مل نمل نايبتلا ةرغ

   نآرقلا ىق

 ىلع نب دمحم نابصلا

 يلع وبأ يقوزرملا

 يدابارتسالا يضرلا نسحلا نب دمحم

 ه٩ ٠٢٣ ىفوتملا دمحم نب فسوي نب يلع يرنفلا

 ٩٠٣ ىقوتملا يمورلا نيدلا ءالع يرانفلا دمحم نب فسوي نب يلع

 يدابارتسالا يضرلا نسحلا نب دمحم

 ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا يوحنلا روفصع نبا

 نيدلا سمش يلاخلخلا ييطخلا رفظم نب دمحم

 نيدلا سمش يلاخلخلا ييطخلا رفظم نب دمحم

 يياجرخلا فيرشلا دّيسلا

 نيدلا سمش يلاخلخلا ييطخلا رفظم نب دمحم

 _ه ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا يوحنلا روفصع نبا

 يداصلقلا دمحم نب يلع

 نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم
 يم امدلا

 ىضترملا فيرشلا

 ( ه١٧٧ )٧٢٧- يقاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع

 ( ه١٧٧ )٧٢٧- يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا دبع

 ىضترملا فيرشلا

 ( ه٧ ٤ ٦٥- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ نايلا فسوي نب دمحم

 ه٧ ٤ ٦٥- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ ينايحلا فسوي نب دمحم

٤٥٨ 

  

  

  
 



  

 رردلاو ررغلا

 ثيغلا

 لوصأ يف عئادبلا لوصف
 عئارشلا

 ةلزتعملا ةحيضف

 رطقلا

 ةيفاكلا

 يملع يق ةيفاشلا ةيفاكلا

 ةيفاقلاو ضورعلا

 عيدبلا باتك

 هباشتملا ق يناعملا فشك

 ةحمللا

 ناح
 م

 هقفلا رصتخم

   ةيرص انلا لئ اسملا

 فيرشلا ىضترملا يلامأب فرعي

 نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم
 ێيمامدلا

 ه ٢٤ ىفوتملا ةزمح نب دمحم يرانفلا مامإلا طبس

 ه٦ ٥٤يدنوارلا قاحسإ نب ىم نب دمحأ نيسحلا وبأ

 ليعامسإ نب ركب وبأ وه يناونشلا

 يدرك ء نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع
 ا( ه ٦٤٦ _ه ٥٧٠ ). لصألا

 نافرعلا وبأ نابصلا يلع نب دمحم

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع
 ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا

 ينانكلا هللا دبع وبأ نيدلا ردب ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم

 (ه ٣٣٢٧۔ ه )٦٣٩ يعفاشلا يومحلا

 ( ه٧ ٦٥٤- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ يايلا فسوي نب دمحم

 ها٥٤٧ ٦٥٤- )يوحنلا نيدلا ريثأ يايلا فسوي نب دمحم

 يدرك ث نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع
 ه ٦٤٦ _ ه٠٧٥ ) لصألا

 نب دمحم نب ىسوم نب نيسجلا نب يلع ىضترملا فيرشلا
 _ ٥٥٣٢)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ،بلاطوبأءميهاربإ

 يلع ىضترملا فيرشلا نييبلاطلا بيقن (م١ا٤٤٠ _ ٩٦٦ = _ه٦٤

 .ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه

 ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا

٤٥٩ 

  

  

  

    



  

 لوصأا يف ةمدقم

 فيرصتلا يف عتمملا

 قيقحت يف تادارإلا ىهتنم
 تاراعتسالا

 مالكلا يف كلاسلا جهنم

 كلام نبا ةيفلأىاع

 ثيدحلا يفتورلا لهنملا

 يوبنلا
 بدألا نازيم

 لوزن

   لالهلا

 وبأ ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 = _ه٦٣٤ _ ٥٥٢)بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا دافحأ نم ‘بلاط

 .نييبلاطلا بيقن (م٤٤٠١ _ ٦٦

 ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه

 يدرك ث نيدلا لامج رمع وبأ سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع

 .( ه ٦٤٦ _ه٠٧٥ ) لصألا

 نب هللا دبع نب دمحأ نب فسوي نب هللا دبع يلبنحلا نيدلا لامج خيشلا

 ه ٧٦١ / ه٨٠٧يراصنألا ماشه

 يوحنلا روفصع نبا ةمالعلاىلع نب دمحم نب نمؤملا دبع نب يلع وه
 يراوحلا ذاتسألا قيقحتب رشن ه ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا

 قيقحتبو _ ١٩٧١ دادغب ء لوألا ءزجلا _ يروبجلا ذاتسألاو

 ةوابق نيدلا رخف روتكدلا
 يمهاذملا معنملا دبع نب دمحأ

 ( ه٧ ٤ ٦٥- ٤٥ )يوحنلا نيدلا ريثأ ينايجلا فسوي نب دمحم

 (ه ٣٢٣٢٧۔- _ ه ٩ ٢ ٦ )ميهاربإ نب دمحم ةعامج نبا

 (ه٩ ٤٥ / ه ٨٧ ٣٢)،يييارفسإلا نيدلا ماصع

 نباب فورعملا نيدلا ردب يشرقلا يموزخملا رمع نب ركب يبأ نب دمحم
 ێيمامدلا

 ه ٦٦٩ / ٧٩٥يليبشإلا يمرضحلا

٤٦٠ 

    



 نتملا يف ةدراولا بتكلا
 ةحفصلا فلؤملا باتكلا

 ۔٧٥١-٦٥١-٢٨-٦٢۔٣١ نێييارفسإلا نيدلا ماصع صيخلتلا ىلع لوطألا

 ٦١١٢-٢٧٢١

 ٢٤٥ رهاقلا دبع حاضيإلا

 ٢٧٤ نيدلا ماصع حاضيإلا

 ٢٧٤ يوزقلا حاضيإلا

 ٨ يرشخمزلا هللا راج ثيدحلا بيرغ ىف قئافلا ردبلا

 ١٠ ضيفلا وبا نيدلا بحم سورعلا جات
 ديسلا

 ١٩٧ تيكسلا نبا ةعس وتلا

 ؛.. يطويسلا عماج

 ٢ .. يمتاحلا ةرضاحملا ةيلح

 ٦٨٢۔-٠.٥٢۔-٩ يناجرجلا رهاقلا دبع زاجعإلا لئالد

 ١٠ ةغللا ناويد

 ١٨ شّتفطا فسوي نب دمحما عيدبلا عيبر

 ٢٠٧ شّتفطا فسوي نب دمحما لينلا نم نييبتلا حرش

 ٢٢٣٠ رفظ نبا ليهستلا حرش
 ١٤ كلام نبا ليهستلا حرش

 ١٣ ماشه نبا ليهستلا حرش

 ٣١٤ شتفطا فسوي نب دمحما يداصلقلا حرش

 ٢٠٧ شّتفطا فسوي نب دمحما ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش

 ١١ شّيفطا فسوي نب دمحما لاعفألا ةيمال حرش

 ٢ يلاخلخلا حاتفملا حرش

 ١٦٠ ينيوزقلا حاتفملا حرش

٤٦١



 داعملا راد ىلإ دازلا نايمه

 ٢ اج رخلب ١ في رشل ا ديسلا

 يرهوجلا
 لضاف ألا ردص

 يكبسلا

 يرشخمزلا
 ياز اتفتلا

 يكاكسلا

٤٦٢ 

٦-١٩٥ 

 ٨-۔٢٩

٢٥٩ 

 ١٩٣-٢٩٥-۔٣.٠.١۔٣١٧-۔٣٣٣-

 ٢٣٥١-٣٥٥-۔٣٥٦-٣٩.٠-٤٠٧

١٩٩٣-٢٨٢١ 

٧١٥٥-٢٨٢٢ 

 ٩-٨٠-٩٨۔١٣٢-١٨٠-

 ٢٣٢-۔٢٤٩۔٢٥٢-۔٢٦٢-۔٢٨٢-

٩-٣٨٠ 

٣٠٢ 

٢.٤



 :عجارملاو رداصملا

 ميركلا نآرقلا

 بيرألا داشرإ"

 ٢/ ١٩١٧٩- ط. دادغب نملا ةبتكم .رتير تومله :حت يناجرجلا رهاقلا دبع ةغالبلا رارسأ"

 مالعألا ٭

 نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل نيدلا زع ةسسؤم يناهبصألا جرفلا يبأل يناغألا"

 .ط.د {| ت.د توريب. ةيملعلا بتكلا راد .ييوزقلل حاضيإلا“

 ١٣٤٨ رصم . يياكوشلل عباسلا نرقلا دعب نم نساحم علاطلا ردبلا

 ١٩٢٦ /١ط. يطويسلا نيدلا لالج ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب"

 . ١٩٦٨ / توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راذ . ظحاجلل نييبتلاو نايبلا

 يبرعلا بتاكلا راد تاكرب لماك دمحم : حت . كلام نبا .دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست "

 ١٩٦٧. ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل

 ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ٣٢٢١( ) يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ . ةغللا ةرهمج"

 . ه ١٣٤٥/١ ط - نكدلا دابآ رديحب

 ةلودلا هاروتكد ةحورطأ يرمز دمحم .د. ريثألا نبال رئاسلا لثملا يق ةيغالبلاو ةيدقنلا بناوجلا٭

 . ١٩٩٩/١٩٩٨ .رئازخلا .ناسملت ةعماجب

 رادو رداص راد.( ١٠٩٣ ) يدادغبلا رداقلا دبع برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ

 ط.د . ت.د ،نانبل توريب

 رثألا ةصالخ

 . قشمد ةبيتق راد ةيادلا زياف .د 0 ةيادلا ناوضور.د :حت .ينياجرخجلا رهاقلا دبع زاجعالا لئالد“

 ١٩٨٣ /١:ط

 ٤/١ ١٩٩ ط .توريب ةيملعلا بتكلا راد . نسح دمحأ : حت ..يمورلا نبا ناويد"

 ١٩٦٩- توريب. باتكلل ةينانبللا ةكرشلا.. نامعن ليشيم حرش زتعملا نبا ناويد

٤٦٢



 2 . 2 ع . %"
 ٩/٣ ١٩٩٦ ط. توريب . ينانبللا باتكلا راد .يواح ايليإ حرشو طبض مامت يبا ناويد

 ٤/١ ١٩٥ :ط ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد.يجرزخلا ةكتاع د:حت.فنحألا نب سابعلا ناويد"

 ١٩٨٣/٤- ط رصمب فراعملا راد .مازع هدبع دمحم :حت.يزيربتلا بيطخلا حرش .مامت يبأ ناويد"
٧١ 

و
 
-
۔
۔
 ناويد 

 - ١/٦٨٩١ط توريب ةيملعلا بتكلا راد .يبسلا ىفطصم حرش يبتملا بيطلا يبأ ناويد"

 نيلرب يف عبط يصيرتيد خيرديرف : حت .يروباسينلا يدحاولا حرش.يبتملا بيطلا يبأ ناويد"

 ١٨٣١

 ١/٦٨٩١ط.توريب ةيملعلا بتكلا راد .يبسلا ىفطصم حرش يبتملا بيطلا يبأ ناويد"

 .٢٠٠٠ توريب ةيملعلا بتكلا راد . دمحم خيشلا فسوي .د :حت يرتحبلا ناويد٭

 ةينطولا ةكرشلاو ةيسنوتلاةكرشلا . روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا :حت درب نب راشب ناويد

 ١٩٧٦ رئازلا عيزوتلل رشنلل

 ١/ :ط ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد يجرزخلا ةكتاع .د : حت .فنحألا نب سابع ناويد"

 ١٩٥٤

 سلطأ ةبتكم .يلطسلا ظيفحلا دبع .د :حت. هحرشو يعمصألا ةياور جاجعلا ناويد"

 ١٩٧ ١/قشمد

 ةعبطم .يواصلا ليعامسإ هللا دبع : حت . يرصبلا بيبح نب دمحم حرش. قدزرفلا ناويد"

 . ١٩٣٦/١ :ط - ةرهاقلا يواصلا

 ٣ :ط.توريب. ينانبللا باتكلا راد.يواح ايليإ حرشو طبض مامت يب

 ١٩٨٤ نانبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد .قدزرفلا ناويد٭

 ١٩٩٦/٣. ط .نانبل ةيملعلا بتكلا راد .رتاسلا دبع سابع ميدقت . ىنايبذلا ةغبانلا ناويد٭

 - ١٩٧٨ . نانبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد.دنزلا طقس"

 - ١٩٨٧ . نلنبل رشنلاو ةعابطلل توريب راد . دنزلا طقس"

 ه ١٣٥١ ةرهاقلا يلبنحلا دامعلا بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحلب نوراه مالسلا دبع نيمأ دمحأ : حت. يقوزرملل ةسامحلا حرش"

 ٢/١٧٦٩١ط ةرهاقلارشنلاو

٤٦٤



 رصاعملا ركفلا راد.ةوابق نيدلا رخف .د :حت . بلعث سابعلا يبالىملس يبأ نب ريهز رعش حرش٭

 ١٩٩٦١ قشمدب ركفلا رادو -توريب

 ١٩٦٦ رصم صيخلتلا حورش"

 ١٩٦٦ رصمب فراعملا راد .ركاشدمحأ :حت .ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا

 .١٩٦٩. توريب ةظقيلا راد . ناجوك رفاظ ميدقت . ييزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش٭

 دمحأ قيقحت يربغلا سابعلا وبأ ةياجبب ةعباسلا ةئاملا يف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع

 ١٩٧٠ رئازحلا رانوب
 ١٩٣٢ ةرهاقلا رسارتشجرب قيقحت يرزجلا نبا ءارقلا تاقبط يق ةياهنلا ةياغ"

 ىشعألا رعشل عمج (ريصب يبأ رعش يف رينملا حبصلا) "
 ١/ ط توريب ةيبرعلا ةراضحلا راد يلشعرم ةماسأو يلشعرم ميدن فينصت ةغللا يق حاحصلا

 ٢١٣ ص - ١٩٧٤

 ١٩٧٣ توريب رداص راد سابع ناسحإ قيقحت ( ه٦٧ ٤ ) يبكلا ركاش نبا تايفولا تاوف

 ١٩٥٦ ةرهاقلا . ةتاحش ديسلاو لضفلا وبأ دمحم :قيقحت . دربملل لماكلا

 هللا راج مساقلا وبأ ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاتنكلا"

 .ط.د ، ت.د ، عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ( ه )٥٣٨ ىقوتملا يرشخمزلا

 ١٩٤١ فراعملا ةلاكو ةفيلخ يجاح نونظلا فشك"

 . ٢٧٨/١ ةرئاسلا بكاوكلا

 ضايرلاب يعافرلا راد ت اروشنم. ةنابط يودبو يفوحلا دمحأ.د : حت ريثألا نبا رئاسلا لثملا"

 ١٩٨٣/٢ :ط

 دهعم.راجنلا يلع دمحم :حت (ه )_٤٥٨ هديس نب ليعامسإ نب يلع .مظعألا طيحملاو مكحملا٭
 ١٩٧٣/١ : ط -رصم ةيبرعلا تاطوطحملا
 ةيراجتلا ةبتكملا. ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :حت. يسابعلا ميحرلا دبعل صيصنتلا دهاعم

 ١٩٤٨ ةرهاقلا

٤٦٥



 قشمد يرونلا ةبتكم تاروشنم . جارف دمحأ راتسلا دبع : حت . ينابزرملل ءارعشلا مجعم"

 تاعوبطملا مجعم

 ١٩٦٩ توريب فيلاتللةيبرعلا ةظقيلا راد.ناجوك رفاظ مدقت. ييزوزلل عبسلا تاقلعملا٭

 ٩٩٩١رئازخلا ةعماج . ةدومح ريكب جاحلا نب ىفطصم :حت : حت.ينازاتفتلل لوطملا"

 ١٩٣٧/١ :ط . رصم. يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم يكاكسلا. مولعلا حاتفم"

 ١٩٢٠ توريب بوقعي سولراك قيقحت يرابنألا نبا حرش يبضلا لضفملا تايلضفلملا"

 رصمب ةيلامجلا ةعبطملا يكز دمحأ قيقحت يدفصلا نيدلا حالص نامعل تك ق نايمه تكن"

 م١١٩١ ه ٢٩

 ١٩٦٢٠ توريب بوقعي سولراك قيقحت يرابنألا نبا حرش يبضلا لضفملا تايلضفلملا"

 . نيفراعلا ةيده

 ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف عبط ،ميركلا نآرقلا ريسفت يف باتك داعملا راد يف دازلا نايمه

 .م٦٨٩١ /ه١ ٤٠٦ نامع

 ١٩٦٨ توريب رداص راد سابع ناسحإ . د : حت . ناكلخ نبال نايعألا تايفو"

٤٦٦



 باتكلا تايوتحم

 قيق قحتلا ةمدقم

 تادرفملا ةحاصف باب

 ةملكلا يق رفانتلا باب

 اممب لصتا امو دانسالا انكر

 ةبارغلا باب

 ةحاصفلاب ةلخملا ةفلاخملا باب

 مالكلا ةحاصف باب

 بيكرتلا فعض باب

 تاملكلا وأ نيتملكلا رفانت باب

 ديقعتلا باب

 تافاضإلا عباتت ةرثكو راركتلا ةرثك باب

 ملكتملا ةحاصف باب

 مالكلا ةغالب باب

 ملكتملا ةغالب باب

 ربخلا باب

 بذكلاو قدصلا باب

 ةبسنلا باب

 يربخلا دانسإلا باب

 ريخلا ةدئاف باب

 ربخلا ةدئاف مزال باب
 مكحلا نم نهذلا يلاخ باطخ باب

 همزال وأ مكحلا ىق ددرتملا باطخ باب

 همزال وأ مكحلل ركنملا باطخ باب
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 ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 اعم داقتعالاو عقاولل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 طقف داقتعالل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 رهاظلا يف اضيأ داقتعالا تقباط ولو طقف عقاولل ةقباطملا ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 عقاولا الو داقتعالا قباطت ال لا ةيلقعلا ةقيقحلا باب

 يلقعلا زاجلا باب

 لعفلل يلقعلا زاجلا يف تابسانملا هعم ركذ ام وأ لعفلل تاطلاخملا باب

 ىلقعلا زاجلا ةنيرق باب هيلإ دنسملاو دنسملا رابتعاب [ يلقعلا ] زاجلا ماسقأ باب

 هماسقأو يلقعلا زاجلا نع ةنيرقلا باب ريخأت هجو 5 يلقعلا زاجلا ةنيرق باب

 ١ يلقعلا زاجلا ةقيقح باب

 يلقعلا زاجلا يكاكسلا راكنإ باب

 هيلإ دنسملا فذح باب

 نينكاس ءاقتلا وأ ةرورضلل الإ هيلإ دنسملا نم هفذح زوجي ال ام باب

 هيلإ دنسملا ركذ باب

 .ءادنلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 رامضإلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 ةيملعلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 الوصوم امسا هداريإب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 ةراشإ مسا هداريإب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 فيرعتلا ةادأب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 ةفاضإلاب هيلإ دنسملا فيرعت باب

 هيلإ دنسملا ريكنت باب

 اتوعنم هيلإ دنسملا باب

 ايوحن اديكأت هيلإ دنسملا ديكأت باب
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 نايب فطع هيلإ دنسملا ىلع فطعلا باب

 هيلإ دنسملا نم لادبإلا باب

 هيلإ دنسملا ىلع فرحلاب فطعلا باب

 بايغلاب هيلإ دنسملا بقعت باب

 الوأ هيلإ دنسملا ركذ باب

 رهظملا عضوم هيلإ دنسملا ريمضلا عضوب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب

 ريمضلا عضوم رهظملا هيلإ دنسملا عضوب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب

 ريغ وه يذلا هيلإ دنسملارهظملا عضوب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 رمضملا عضو ةراشإلا مسا

 تافتلالاب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب

 رهاظلا ىضتقم نع مالكلا جورخ باب
 سيل باوجب هلئاس ملكتملا لباقي نأب رهاظلا ىضتقم نع مالكلا ج ورخ باب

 هلا ؤسل امقباطم

 ظفلب لبقتسملا عملا نعريبعتلا رهاظلا ىضتقم فالخ نم يكاكسلا دع باب

 يضاملا ىنعملل عضو
 بلقلاب رهاظلا ىضتقم نع ج ورخلا باب

 دنسملا ركذ مدع باب

 فذحلل ةنيرقلا طارتشا باب

 دنسملا ركذ باب

 دنسملا دارفإ باب

 لعف مسا وأ العف دنسملا نوك باب

 امسا دنسملا نوك باب

 فاضملاو ننتسملاو زييمتلاو لاحلاك هوحنو لوعفم نم ةلضفب دنسملا دييقت باب

 تعنلا هيلإ

٤٦٩ 

٤٠ ١ 

٢ ٤ ١ 

١٤٦ 

٠ ٥ ١ 

٠ ٥ ١ 

١٧٢ 

١٧٤ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٥ 

١٩٦ 

٢٠٩ 

٢٧١٣ 

٢١٤ 

٢١٦ 

٢١٩ 

٢٦٢٠



 دنسملا دييقت كرت باب

 طرشلاب مكحلا دييقت باب

 دنسملا ريكنت باب

 وأ فرظلاب وأزييمتلا وأ لاحلا وأ فصولا وأ ةفاضإلاب دنسملا صيصخت باب

 تالضفلا نم نهريغب وأ نيقلعتملا رورجلاو راجلا

 اهوحنو فصولاو ةفاضالابدنسملا صيصخت كرت باب
 [ عماسلا ةدافإل ] دنسملا فيرعت باب

 ةلمج دنسملا نوك باب

 ارورجمو اراج وأ ةلمج دنسملا نوك باب

 دنسملا رخأت باب

 دنسملا ميلقت باب

 لوعفملا عم لعفلا ركذ باب

 مزاللا ةلزنم يدعتملا ليزنت باب

 هب لوعفملا فذح باب

 دارملا ريغ ةدارإ الوأ مهوتي الئل هب لوعفملا فذح باب

 هظفل حيرص ىلع لعفلا عقيل الوأ لوعفملا فذح باب

 راصتخالا عم ميمعتلل لوعفملا فذح باب

 ةنيرق دوجول راصتخالا درح لوعفملا فذح باب

 ةلصافلا هب متخت فرحل لوعفملا فذح باب

 هركذ ناجهتسال لوعفملا فذح باب

 لعفلا ىلع لوعفملا ميدقت باب
 رصقلا باب

 ايقيقح ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب )١(

 ايقيقح ارصق فوصوملا ىلع ةفصلا رصق باب )٢(
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 ٢٧٢ يقيقح ريغ ارصق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب

 ٢٧٢ دارفإلا رصق باب

 ٢٧٢٢ بلقلا رصق باب

 ٢٧٥ نييعتلا رصق باب

 ٢٧٦ نكلو لبو الب فطعلاب رصقلا باب

 ٢٧٨ ءانثتسالاو بلسلاب رصقلا باب

 ٢٨٦ امنإب رصقلا باب

 ٢٩٤ ميدقتلاب رصحلا باب

 ٢٩٥ مومعلا ىلع ءاشنإلا باب

 ٢٩٧ متلا وه يذلا ءاشنإلا باب

 ٢٩٩ مومعلا ىلع ماهفتسالا باب

 ٣٠ . ةزمهلا باب

 ٣٠٢ لمي ماهفتسالا باب

 ٣١٠ امي ماهفتسالا باب

 ٢ ٣١ نمب ماهفتسالا باب

 ٣١٤ يأب ماهفتسالا باب

 ٣١٤ مكب ماهفتسالا باب

 ٥ ٣١ 7 نيأو فيكب لاؤسلا باب

 ٣١٦ نايأب ماهفتسالا باب

 ٣١٦ ىنآب ماهفتسالا باب

 ٣١٨ لسرملا زاجلا ليبس ىلع يقيقحلا ماهفتسالاريغ يف تاملكلا هذه لامعتسا باب

 ٣٢٥ رمألا باب

 ٣٣٢ يهنلا باب

 ٣٢٣٥ ءادنلا باب

٤٧١



 ربخلا ةغيصب ءاشنإلا باب

 لصفلا باب

 لصولا باب

 نيتلمحلا نيب عماخلا نايب باب

 لصولاب ةهيبشلا لاحلا باب

 بانطإلاو زاجيإلاو ةاواسملا باب

 ةاواسملا باب

 رصقلا زاجيإ

 فذحلا زاجيإ باب

 فذحلا ةلدأ باب

 مامإلا دعب حاضيإلاب بانطإلا باب

 ريركتلاب بانطإلا باب

 لاغيإلاب بانطإلا باب
 لييذتلاب بانطإلا باب

 ليمكتلاب بانطإلا باب

 ميمتتلاب بانطإلا باب

 ضارتعالاب بانطإلا باب

 مالعألا سرهف
 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 يتاوقلا سرهف

 ةروثأملا لاوقألا سرهف

 ةنكمألا سرهف
 ةضراعلا تافنصملا
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 ١ نتملا يف ةدراولا بتكلا

 ٤٦٣ عجارملاو رداصملا تبث

 ٤٦٦ باتكلا تايوتحم

٤٧٢٣



 




