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 يع لا هللا رون يضاقلا ديهشلا ثارت ةلسلس تا مهأ 5 ١ ها 8 5 5 ا ا 1 0

 يريسفتلا ثارتلا

 (ها.195-965)

 ٌلضافلا اضر دمحم خيشلا :قيقحت



 عانقلا فشك

 للز و للخ نم ّيواضيبلاريسفت يف عقو اّمع

 «ٌّىواضيسلا ريسفت ىلع ئرتستلا هللا رون ىضاقلا ةيشاح»

 (ةروسلارخآ_ "”1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس :ثلاثلا ءزجلا

 ٌئرتستلا هللا رون ديهشلا ىضاقلا :فيلأت

 ٌيلضافلا اضر دمحم خيشلا :قيقحت

 ينارقلا ةعيشلا ثارتل ةّيملعلا ةنجللا فارشإب

 ىناتسيسلا ىنيسحلا ىلع ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ بتكمل ةعباتلا



 .قا467١٠-19 . نيدلا فيرش نب هللارون ء يرتشوش دهسانشرس

 رون يضاقلا ةيشاح» للز و للخ نم يواضيبلاريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك روآديدب مانو ناونع

 «يواضيبلاريسفت ىلع ّيرتستلا هللا
 .ش7917١-.ق١41١ ,ةّيمالسإلا ثوحبلا عمج :دهشم رهن تاصخشم

 8-0316-06-600-978 (هرود) 9-0319-06-600-978 ( " ج) كباش .ج ىرهاظ تاصخشم

 خيشلا قيقحتب «ةدئاملا- نارمع لآ .5.ج ةرقبلا ”.جج ةرقبلا .!.ج دمحلا .٠.ج تشادداي

 ىلع يراخبلا ديسلا ةيشاح ىلع فلوملا ةيشاح .5.ج .ضافلا اضر دمحم

 ديسولا سسنوم ةلاسرنناغلا"ةبآريسف# ق راوغلا تفك ةلاسر + نيواضيبلا سقت
 .ىدومحملا دارج مس خينفلا قيتحافي هةيحوتلا و لدعلا ةياريستتا قف

 .ريسفت و دقن  ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ .ق180- مع نب هللادبع ,ءيواضيب عوضوم

 .ىمالسأ ىاهشهوي داينب هدوزفا هسانش

 .ححصم . - ١148 ءاضر دمحم .ىلضاف هدوزفا هسانش

 .ححصم . - 7101/ ,داوج دمحم ,ىدومحم ءهدوزفا هسانش

 ”917 / ١/08  ىبويد ىدنب هدر

 182194 / 6 هركنك ىدنب هدر

 من16 ىلم ىسانشباتك هرامث

 عانقلا فشك
 للز و للخ نم ّيواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع
 «يواضيبلا ريسفت ىلع يرتستلا هللا رون يضاقلا ةيشاح»
 (ةروسلا رخآ 717 ةيآ) ةرقبلا ةروس :ثلاثلا ءزجلا

 ٌيرتستلا هللا رون ديهشلا يضاقلا :فيلأت

 ّيلضافلا اضر دمحم خيشلا :قيقحت

 يرداهب اضر دمحتيم :قيقدتلا

 يلوسر دومحم :فورحلا ديضنت

 ش9 / ق٠44١ :ىلوألا ةعبطلا

 ٌيناريإ لاير 8٠٠٠١ :نمثلا /يريزو - ةخسن

 ةسّدقملا ةّيوضرلا ةناتسالل ةعباتلارشنلاو عبطلا ةسّسؤم :ةعابطلا

 دارا ب.ص .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 777708٠7 :ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم يف تاعيبملا ةلحو سكاف و فتاه

 الباتمال .15 13101 -.1 11110 (21512111-1



 [ةرقبلا ةروس]

 [(517) +... نآ ْمُكْرْمْأَي ةللأ نإ ِةِمْوَقِل ئسوُم َلاَق ْذِإَوِ» ىلاعت هلوق ]

 [اهريغ نود ةرقبلا هذه حبذ ةمكحإ

 سنج نم اهنأل اهريغ نود ةرقبلا حبذب '''رمأ امّنِإ 4ةَرََب اوُحَبْدَت ْنَأ» :ىلاعت هلوق

 يف ناك ام لوزيف هميظعت نم هنوري اوناك ام مهدنع نّوهيل لجعلا نم هودبع ام

 .هتدابع نم مهسوفن

 .هلتاقب ربخيف "'يحيل اهضعبب هوبرضيو ةرقب اوحبذي نأ هلا مهرمأف :هلوق
 نم ءايشألا عارتخا يف هتردقل رهظأ نوكيل يح لتقب ليتقلا ىلاعت هللا ايحأ امّنِإو

 .اهدادضأ

 ثّكف امّنِإو ١4" اًهيف ْمتْوَرادََف اَسْفَت ْمّْلََق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق ةّصقلا هذه لّوَأ :هلوق

 هربا نسل هنع

 سفنلا لتق ىلع ةرقبلا حبذب رمآلا ميدقت ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 ١ [هميمتتو
 لاس اذإ :نونلا بانك ىف فيرغلا هدي نسق ئدهلا لع ىفترملا انويشتلاق

 *َنوُمُتْكَت ْمُتْنك اَم ُجِرْخُم ُهَسَأَو هيف ْمُتْءَراَدََف اسف ْمُتْلَتَق ْدِإَو» :ىلاعت هلوق نع لئاس

 ةرقبلا هركذ دعب اذه ركذ فيك :لاقف 4١4 ئتْوَمْلَأ هلآ ىيْحُي َكِلَذَك اًهِضْعَبب ُهوُبِرْصَآ انْلَقَ

 ,/ا21/ 7 :ةوقبلا 5 .,/7 :ةرقبلا .'"

 .ايحيل :ردصملا ىف." .رمأ- :«ه م ءش».١



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 3

 لتاقلا رمأ فشكنيل ةرقبلا حبذب رمأ امْنِإ هنأل همّدقي نأ يغبني ناك دقو اهحبذب رمألاو

 ؟هدعب ناك هّنأ ئضتقي ءانب مالكلا ىتبو بّسملا نع ببسلا ركذ رَّخأ فيكف
 :ناهجو هنع باوجلاف

 يتلا ةبآلا ىلع ىنعملا يف ةمّدقتم يهف ترّخأت نإو ةيآلا هذه ّنأ :امهدحأ

 :لاقف ىسوم متلأسف اهيف متأراّداف ًاسفن متلتق ذإو :ليوأتلا نوكيو ةرقبلا اهيف تك

 مالكو نآرقلا يف اذه لثمو .رَّخؤملا مّدقو مّدقملا رّخآف «باوُحَبَْت نأ ْمُكُْمأَي هللا نإ

 مق *:اًجَرِع ُهَل ْلَعْجَي ْمَلَو باَتِكْلآ ِهِدْبَع ىلَع َلَوْنَآ َىِذْلآ هب ٌدْمَحْلَاا هلثمو ءريثك برعلا

 "٠ ردي
 امب ١" قّلع هّنأ اَسْفَْمُتلَتق ْذِإَو © :هلوق ريخأت "اهجو نوكي نأ يناثلا هجولاو

 اًهضْعَبِب ُهوُبِرْضَأ اَنْلَمَف» :ىلاعت هلوق وهو ةرقبلا حبذ دعب عقاوو ةقيقحلا يف رَّخأتم وه

 حبذلا دعب وه امْنِإ ةرقبلا ضعبب لوتقملا برضب رمألا ّنأل “6 ئتْوَمْلا هلآ ىيحُي َكِلَذَك

 * اًهيف ْمُتْوَرََدََف اَسْفن مُتلَتَق» مكنألو 6 اوُداَكاَمَو اَهوُحَبَدَقَه :لاق هنأكف

 ةاورما فسكت اهطحس وب رضت نأ مكاذزعا

 ول نإ :ًاضيأ لاقي دقو ماقملا اذه يف فّنصملا هيلإ راشأ ام ريغ ناهجولا ناذهو

 نب ةتكن تيعور دقلو عيرقتلا ةينثت بهذلو ةدحاو ةّصق تناكل حبذلاب رمألا رّخآ

 ةرقبلا رمضب ىلوألاب تلصوو '"'عيرقتلا ةينثت يف نيتّصق '''انوكيل ةيناثلا تفنؤتسا

 .لّمأتف .ةدحاو ةّصق ؟!اهّنأ ىلع ةلالد "!اهمساب ال ءاهضعبي هوبرضا :هلوق يف

 .هثاريم يف ًاعمط هيخأ اونب هنبا لتقف رسوم خيش مهيف ناك هّنَأ هتّصقو :هلوق

 .هجواد :«هام» .؟ ١-5. :فهكلا.١

 ./ :ةرقبلا .غ :قاعف ةرانصملا نقي#

 ب475 يطق رمل كتي رشلل ىلامألا 4

 رشا :«ه ءم» .ا/ .انوكيف :«م» .1

 .هّنأ :«ه ءما).1 .اهئامس أب :«ش» . 6



 0 (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لاقو ,"'هيخأ ونب هلتقف فاّشكلا ةرابع ّنأ ىفخي ال ,خيشلا توم دعب ينعي

 :كلذ دعب لاق امكو .ريسفتلا بتك رئاس يف امك هّمع ونب باوصلا :ينازاتفتلا لضافلا

 يف هريغو انهاه يضاقلا "'هلعف ام ىلإ راشأ مث .هّمع ينب ال نالفو نالف ينلتق

 هنبا لتقف ىلإ باتكلا ظفل رّيغف ءفنصملا ىلع وهسلا زوجي مل نم مهنمو :لاقف .هريغ
 كلذ دعب لتاق ثروي ملو .ةّصقلا رخآ يف ركذ ام هعفديو .خيشلا نا هوما ةيخا وق

 توم دعب نبالا لتق نوكيو ؛نبالل "'«هوثريل» ريمض :ليقف .ثّروملا اولتقي مل مهنأل
 رسوم لجر ناك هّنَأ ةّصقلا تراص ذإ ؛ذئنيح !!خيشلا ركذل ىنعم ال هْنأب ٌدرو ,خيشلا

 وفلل ةهروت رتل هقفا ىقح هلحو

 لا يق رطب نيرتافا را ةنناسرتلاردعبالا اذه لضانلا ينحل لقادكو
 ناقلات ردها نيت ا وكمت اف رق ةلمع نقدم نلظانلا لقي ينازاتفتلا لضافلا

 .رّيدتف

 .هفسو لهج كلذ لثم يف ءزهلا ّنأل :هلوق

 ٌنإف لهاج نع الإ ردصي ال ءازهتسالا ّنأ ىلع ةلالد نيلهاجلا نم :لاق امْنِإ ينعي

 ةياهن وهو ًارفك نوكي نأ داك لب هل هجو الف هتقلخب ءزهتسي نأ اّمِإ هريغب ءزهتسا نم

 ةننع رهن جف ىلع هلعاق هع نأ بجارلاف اجيت ناك اذاق: لعق اناو:هلهجلا

 ال نكل .هب لهاج نع الإ عقي ال ةريبك اذه ىلع ءازهتسالاف الف ءازهتسالا اّمأو

 ًاهفس نوكي ال دق ءازهتسالا ّنأ ىلع لدي .كلذ لثم يف :هلوقب دييقتلا رهاظ ّنأ ىفخي

 ماقملا اذه يف فاّشكلا بحاص لوقب دارملا ّنِإ :ينازاتفتلا لضافلا لاق اذهلو اينو

 ءازهتسالا نوككي ةيضقلا نم هيلإ عفر اّمع باوجلاو لاسرإلاو غيلبتلا ماقم يف ّنإ

 هلق( شرت 7 187/١. فاشكلا ١.

 .هثروي :«م» يفو .هوث ريل  :«ل ءش» ."'

 »١١«. هرخاآ ىلإ .وه خيش ليئارسإ ينب ناك :هلوق يف يأ :«ع» شماه يف .؛

 .57 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .5



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك

 ِباَذَعِب ْمُهْرِشَبَقظ :ىلاعت هلوق لثم مّكهتلاو رابخالا ماقم فالخب ءلهجلا ىلع ًاليلد
 ,")4 ميلأ

 [(18) «...ىه اَم اَنَل ْنَيَبُي َكَبَر اَنَل عذأ اوُلاَق> :ىلاعت هلوق]

 قرا ىلإ ًالاغ سنجلا نع هب لاعب «ام» أل :هلوق

 [ 4 ىِه ام» ىلاعت هلوق ىف (ام» ىنعم ىف قيقحت]

 "!دّجوتي الف هريغل نوكي ًاردان هنأ ىلع ٌلدي ًابلاغ هلوق ّنِإ :لضافلا ىّشحملا لاق
 امّنِإ «ام» ةملك ّنأ ناهذألا ضعب يف رّرقت دق هّنَأ نم ينازاتفتلا هل هرك ذا ام هيلع

 ةودكي املا ةفصلا قع لاؤدنلا ناو ةقيقحلا 1*!وأ مسالا لولا رع الام "وكي

 ىلإ ًءاميإ «ّيأ»و «فيك» ماقم تميقأ انهاه «ام» ّنأ اومعزف .«ّيأ» (*او «فيك»ب
 سنج هيلع '''اًمع ةجراخ فاصوأ اهل صوصخم درف وأ عون اهّنأك ةرقبلا هذه نأ

 ام :لاقيف ءفصولا نع «ام»ب لاسي دق ذإ أَقح ناهذألا يف رّرقت ام سيلو «ةرقبلا

 هب حّرصو فاشكلا نم عضاوم يف ءيجيس ام ىلع .ميركلاو لضافلاب باجيف ؟ديز

 .ىهتنا "'حاتفملا

 لضافلا هركذ ام عفد ىلإ ةراشإ ابلاغ فّنصملا لوق لعج اذإ هّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلإ هب اورمأ امل مهّتكل هلوقب فّنصملا هركذ يذلا رذعلا ىلإ جيتحأ امل ينازاتفتلا

 يىّشحملا ىلع هاندروأ ام ّنأ ىفخي الو .هتقيقح اوفرعي مل ام ىرجم هورجأ :هلوق

 :نيهجو نم فئصملا ىلإ ةقيقحلا يف عجري

 .هجّتي الف :ردصملا ىف .؟ 0 ارمغ لاا

 .و :«ش».غ .نوكت :ردصملا ىف ."

 .اًمع  :«ل» .5 وار دصملا ىف

 .415 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .



 / (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هداسفو ًابلاغ :هلوق وهو باوجلاب رعشي ام '١'لاؤسلا يف ذخأ دق هنلف ًالّوَأ اَمإ

 .رهاظ

 ريغ يف لمعتسي دق ام ةملك ّنأ ىلإ ًابلاغ :هلوقب رعشأ ام دعب هّنألف ًايناث اَمأو

 ىلا اوريما اقل نيكل ةلاوقي زاك دنقلا و اةتعال] هنن نحت انيفددعو نقع الذ نفعا
 تدق ١!ءاقلسا انه وهاظ لذوى ووخا

 ال اهتامّوقمو اهئازجأب الإ ملعت ال ةقيقحلاو ةقيقحلا بلطل وه امب لاؤسلا :ليق نإ
 .لاؤسلل ًاقباطم نوكي ال ةجراخلا فاصوألاب باوجلاف ,ةجراخلا اهتافصب

 ٌنِإف ةيعونلا اهتيهام بلط سيل ةرقبلا ام مهلوق نم مهدوصقم نأ نّيبلا نم :انلق
 ذأ يضتقي رهاظلاف .تاصخشملا نع لاؤسلا عقو امّنِإو .مهدنع هنم غورفملاك كلذ

 .صاوخلا وا ةيتاذلا تافصلا نع لاؤسلل «ّيا» بلطم نإف 2 ةرقب يا :لاقي

 نم صخشلا نإف ةيعونلا ةقيقحلا ماقم ةيصخشلا ةقيقحلا ةماقإ ام و دخلا تست

 يتلا ةرقبلا ّنَأ اورّوصت مهنأل اّمإو ءاهرّوصت بلطي دق اذه ةنيقخ صخب ريغ توت

 اهتروص ناك نإو تارقبلا رئاس ةقيقحل ةرياغم اهتقيقح ةبيجعلا ةيصاخلا هذه اهل

 اذإ «نم»ب نوكي امّنإ ورمعو ديزك تايئزجلا نع لاؤسلا ّنآل اّمإو ءاهتروصل ةقفاوم
 «نم» ماقم «ام» ماقي نأ بسانف لقع يذ ريغ ىئزجلا انهاهو ضراوعلل ًابلاط ناك

 .نوعو راكبأ نيب معاون :لاق :هلوق
 نيب ةعقاو سلا ةئثيدح نهّنَأب ءاسنلا ضعب حدم يف تبيبلا ّنأ داهشتسالا هجو

 نم لصحي مل ةيفصنلا ةبترم قوف ةبترم نوعلا ناك ولف ةثادحلا نس نم ناّدعي نينس

 ميرا ىلإ .اولوقي نأ هّقح ناكو :هلوق وهو :«ع» شماه يف ١.

 ريغ ىف ةلمعتسم «ام» ةملك قوكي ال نأ ىلع ٌئنبم ردقلا اذه ثنأل :«ه ءع» شماه يف .؟

 .« هلع نم ١١ » ًالصأ سنجلا



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك م

 مل ًالثم نيعبسلا ٌنس نوعلا ناك ول هنأ ةرورض حدم نوعلاو ركبلا نيب ٌنهنوك ركذ

 نأ لاهتعال حدم نوعلا نيبو ركنلا نيب اظشرتم ةيويحملا ريس وزك ركذ نم ل ضحي
 حلصي امّنِإ نيّئسلا ىلإ ةغلابلا ةأرملاو نيّئسلا نس نمض يف طّسوتلا كلذ نوكي

 .نيسحتلاو حدملل ال نيكسلل

 .هرخا ىلإ تايانكلا هذه دوعو :هلوق

 [ةمهبم وأ ةنّيعم ةرقب حبذلا ىف هبرومأملا]
 اَهَّنِإ» :هلوقو «َىِه اَم» :هلوق ينعأ .ةبوجألاو لاؤسلا بن بنا رم ند: نئاميظلا يأ

 فيك ةمهبم ةرقب حبذ وه ءادتبا هب رومأملا ّنأ ىلع اوقفَتا مِهّْنَأ ملعاو ءاذكو اذك 4هَرَقَب

 ةنئعم ةرقب حبذي ناك امّنِإ رمألا رخآ لاثتمالا عوقو ّنِإو :ةرابعلا رهاظ ىلإ ًارظن تناك
 هنأ يف اوفلتخاو لاثتمالا لصحي مل اهريغ اوحبذ ول مهّنأو ,ةنّيعم ةفصب ةفوصوم

 لّوألا مهضعب راتخاف مهديدشتب دّيق امْنِإو ,ةمهبملا : اهيا ةنيفح سلا نقلا

 لوي ة رق نلع تناقل ها رهن ودك اب انكلا وع | نم ١1 كت ىتلا ورك ذ انج دبع

 را ىلإ ةنّيعم ةرقب اهب دارملا ّنأ ىلع

 ةعماج ةنّيعم ةرقب حبذب نيرومأم اونوكي مل ول مهّنَأ اهنّيعت ىلع لدي اّممو :لوقأ
 اذإ مهنأ رهاظلا ناكل تناك ةرقب ّيأ حبذ ىلاعت هدارم ناك لب ةروكذملا تافصلل

 ىلع لدعم ةدووضناك رقت اوقهذا ةيباوحلا نوكيا ىف ايفا ولاقو |١" وعجر

 نرد قاطعا نووي ايفل ىلإ نادحي لمس ف انج فيرس
 ."!مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورملاو :هلوق

 .يناثلا يأرلل ًادّيؤم لعج فيكف ّصن ثيدحلا :تلق نإف :لضافلا يّشحملا لاق

 .اهنم اوعجر :«م» .؟ .فتصملا_:«ه».١

 لكلا :ردصملا ىف .*



 ١ (ةروسلا رخأ- "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ناب: فياحلا ليرات نكميدلا ىلع [هيلغ] يلد قوكي الفد واعتلا ريغ هلأ هقلق
 امب لمعلا ّنأ ,"«مهأزجأل ةرقب ّيأ اوحبذ ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دارملا

 ٌنآبو .رمألا سفن يف هاّيِإ همكح نكي مل نإو .دهتجملا يزجي ليلدلا نم مهفي
 هللا ةردق يف ةيصاخلا هذه '''ّنِإف ةقلطم ةصوصخملا بالقنا ىلع ينبم ءازجإلا

 جاجللاب مهسفنأ ىلع اودّدش موق مهّنكلو .ةصوصخم ةرفب ىلع فقوتي ال ىلاعت
 .ىهتنا ."'ةصوصخم ةرقب هب رومأملا لعجب مهيلع هللا دّدشف رومألا يف ّوتعلاو

 هنأ عم ًالَوأ هركذ يذلا ليوأتلا ّنألف :لّوألا اّمأ ؛رظن نيباوجلا الك يف :لوقأو

 هاهو وني ةاهتجلالا لها نين يع اب يووم املا ءال خا ةروكا توتا نا وقوم
 دهتجملل يزجي هنأ دهتجملا يزجي ليلدلا نم (؛'مهفي امب لمعلا هلوقب دارأ نإ هن
 ةدارإ ةيآلا نم اومهفي مل ءالؤه ّنأ رهاظلا نكل مّلسمف ليلدلا نم وه همهفي امب لمعلا

 ال امك كلذب أَي يبنلا رابخأ يف ذئنيح ةدئاف الف ؛هب لمعلا مهيزجي ىّتح قالطالا

 نأ نم رهظأ هداسفف هريغ همهفي امب لمعلا دهتجملل يزجي هنأ هب دارأ نإو ىفخي

 ةقلطم ةصوصخملا بالقنا ىلع ىنبم ءازجإلا نأ نم هركذ ام ّنألف :يناثلا اّمأو

 ةفوصتشملا ىلإ ةفلطملا يذاقلا لإ سيل مهضعب انهاه هيلإ بهذ يذلا ّنأب لوخدم

 .ةقلطم ةصوصخملا بالقنا ىلع ينبم ءازجإلا ْنِإ :لاقي فيكف ءسكعلا نود

 ءازجإلا ّنِإ ةحيحصلا ةرابعلاو خسانلا ملق نم ًاوهس عقو سكعلا لعل :ليق نإ
 ةصوصخم ةقلطملا بالقتا دعب مِهّنَأ ىنعمب ةصوصخم ةقلطملا بالقنا ىلع ينبم

 .مهازجأل ةرقب ّىأ اوحبذ (*'ول

 ١. الُكالاضرلا رابخأ نويع ؛777١/ 7 ريثك نبال ءايبنألا صصق ١ /١3؛ ىواضيبلا ريسفت 87/1١.

 0 .ءطوطخملا .ماصع ةيشاح ."“ .ناب :ردصملا ىف ."

 .ولو :«ل».6 .همهفي :«ش» .



 ٠ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 ىتبي ال ةصوصختلا ىلا ةقلطتلا ب القنا ذعب ةإ1 لوألا نم اداسق: نهظأ اذه علق

 .رهاظ وهو مهأزجأل قالطإلا ىلع ةرقب ّيأ اوحبذ ول :لاقي ىّيح ةقلطم

 نا ىدحملا ذارمتلاقيو :ةكسنلا لصا يف ةباعلا ةزايعلا نلع ىتبي.نأ الإ هللا

 هن 2 نارقلا يف ةروكذملا ةرقبلا ريسفت روكذملا ثيدحلاب دصقي مل ةكيلميبنلا

 نا وهو نلاع ل مومع يف هسأرب مالكلا ةدافإ ُهّْيَي هدارم لب ؛ةقلطم وأ ةنّيعم

 ءايحإ وهو روكذملا رثألا "١بّترت يف مهأزجأل ةقلطم تبلقنا ول ةصوصخملا ةرقبلا
 نكي مل "7و اهيلع رثألا كلذ "!بّترتي ّنأ ىلع ًارداق ىلاعت هللا ناكو اهيلع تّيملا
 :لكاش هش ةرقنلا نوكي نأ ىلع ًاففرعم ووكذملا نتألا ترف

 هدا ىلا زقابلا نا فرقو:ةفلوق

 ملعلا يف هرّقبتل َدكْنِلَي هّدج هب بقل 391 رقابلا دّمحم مامإلا انالوم هئراق ّنَأ يور

 ةروهشملا " يف ام ىلع ضرألا روثلا رقبي امك ملعلا رفبي هنأل وأ .هدعشسوت ئأ

 ةبسنلا نع لدع ("!فّئصملا لعلو .؛ يكلي يبنلا نع يراصنألا هللا دبع نب رباجل

 نم ةتكنلا هذه ذخأ دقو .هبقلل ةقفاوم هتءارق ّنأ ماهيإ عفد يه ةفيطل ةتكنل 31 هيلإ

 "'روكذملا هبقل نع لدعو دّمحم مسا ماقملا اذه يف ركذ ثيح فاّشكلا بحاص

 ماهيإلا نع ةنايص ةّماشلا وذ وهو ال4 5 هل را يقل ركذ ىلإ زقابلا ىتغا :نوهسسلا

 .هتيشاح يف يزارلا ةمالعلا هب حّرص امك ةّصاخ عضوملا اذه يف روكذملا

 "”9!هنع ةياورلا حوضو مدع الثا مامإلا ىلإ هتبسن نع لودعلا هجو يف رهاظلاو

 ليست رب :«ع» . .بيترت :«ش».١

 .وأ :«ه» .'”“

 ديلاوملا جات ؛؛55 .لوسرلا لأ بقانم ىف لوؤسلا بلاطم ؛"”57/5 ةّمغلا فشك :رظنا .:

 .0115/ 57 حاحصلا 0000 ىسوطلل لاجرلا ةفرعم رايتخا ؛"9 ,ىسربطلل

 .مطاوملا ذهن ىف فايروس وقع ١ .دارملا :فّتصملا لدب «ه .م» يف .
 .دلكلا هنع  :«م» .ا/



 ١١ (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةءارقلا هذه ركذ نع ةيمامإلا ريسافت يف سيل هّنأل كلذو ؛لضافلا يّشحملا هركذ امك

 ىلوأ ءالؤه ناكل 824 تيبلا لهأ مامإ نع كلذ يف ةياورلا تّحص ولو ها اويويغ

 .ملعأ ىلاعت هّللاو تيبلاب فرعأ تيبلا بحاص ّنأل اهركذو اهتفرعمب

 .هرخآ ىلإ ىلاعت هللا ةدارإب ثداوحلا ّنأ ىلع انباحصأ هب ّجتحا :هلوق

 [ةرعاشألا لوق لاطباو هللا ةدارإ هب قلعت ام ىف قيقحت]
 عيمجتلا ديرم ىلا: هللا آر ىلإ اويهذ «رغاشألا 21 ماقنلا اذه يفت مالكلا ليضفت

 بلاثملاو حئابقلاو رورشلاو رفكلا نم تائّيسلاو يصاعملاو تاعاطلا نم تانئاكلا

 مهّنكل ."'نكي مل اشي مل امو ناك هللا ءاش ام ِلكْيْلَي ىبنلا ىلإ ًاعوفرم "يور ام ىلع

 نأ مهدنع ّمصي الف ًاليصفت هيلإ اهدانسإ نع اوزرتحاو ًالامجإ هيلإ اهودنسأ امَن

 اوكسمتو ءّلكلا قلاخ :لاقي نأ ّمصيو .ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ هنأ ىلاعت هل :لاقي

 نيني اوف فج مل :ءاملعلا نعي أل ١" رفكلا هومهنلإ قيبفلاو.رفكلا داشنإ نادي

 8 ناك اذإو .هب ًارومأم «!اناكل هتدارإب قسفلاو رفكلا ناك ولف .ةدارالاو رمألا

 ةّمث هنم فيقوت الو عراشلا نم فيقوتلا ىلإ عوجرلا بجيف رفكلل ًامهوم هيلإ هلاثمأ

 .ًاليصفت هيلع هلاثمأ قالطإ ّمصي الف
 ديرم ىلاعت هّنَأ ىلع اوّجتحاو !*!ةديقعلا يف ةليحلا لامعأب هبشأ ىرت امك اذهو

 تاذلاب نئاك ّلك ديرم ىلاعت هللا ّنإ ةياورلا ىنعم نأ ديرأ نإ هّنَأ هيف :«ه .م .ع» شماه ىف ١.

 هريكلا ضيلوءادعبا دوت ان لك دحوم هلأ تق[ ول :«م»] نإ كلذك نوكي امْنِإو عونمم وهف

 دا تاذلاب ةعفظقن نوكي نا نه عا هل دحرم ىلاعتدنا دو نإو هكقيبدل ام وهو: ىلغاف نيثأت

 نأ ذا وسجل قلاد هتاف راكم عد, ىض اعملو رذكلا نوكأ هوب نزلا الو ماع يوك ىظرعلاب
 .« لطدنم ١١ تاذلاب ل ضرعلاب هتّيشم تاقّلعتم نم كلذ نوكي

 .5196/ " دواد قنا قت ؛"” .؛قودصلل تاداقتعالا ؛017177 .ءقودصلل ىلامألا ؛0777/ ” ىفاكلا .

 .ناكل :«ه ءم» .؛ .رفكلا :«ش» يفو ,رفكلا مهو :«ل» .''

 .ةديصقلا :«م»

 سس

© 



 ,ىلاعت هزجع مزل كلذ الول هّنَأ وهف لوقعملا اّمأ ءلوقنملاو لوقعملاب تانئاكلا عيمجل

 كلذل ديرم وهف هاركإ الب ءيشل دجوم ّلكو .هاركإ الب هللا اهدجوأ اّمم يه ًاضيأو

 ىلع عامجإلاو ًالَوَأ هيلإ ةدنتسم مهدنع ثداوحلا عيمج ٌنألف ىرغصلا اّمأ ,ءيشلا

 م ىنش لك داجنا :نصاصتخلا الف ئزرتكلا امو فل اهوركم نكي ال هنو ام "151

 ديعلا لكي ىلا نبل ىلا دان نا لوألا قغونا وحلاو هنقداراب وكي اهنا هققوي

 مزلي مل ةيصعملا لعفو "'كلذك لعفي مل ولف .هتيشمو هرايتخاو هتردقب ًالثم ةالصلا

 نيل كلذ مزلي عقي ملو اهقالطإ ىلع ةالصلا عقب نا دارا ول معن .ىلاعت هزجع

 قلخ ةلاسم يف دسافلا مهلصا ىلع ينبم هوركذ ام نا يناثلا نع باوجلاو .ءسيلف

 هلوق ّنأ هنع باوجلاو فّنصملا هرّرق امك اهيف نحن يتلا ةيآلا اهنمف لوقنملا اّمَأو

 ريصي ال مهداقتعاو 'ادوهيلا لوق ةياكح '!4َنوُدَتْهْمَل هلأ ِءاَش ْنِإ انِإ» :ىلاعت

 تبثأو مهقيلعت نسحتسا هنأ دلي يبنلا نع يور امو ,*4اَوْرُه انَدِخّتَتأ» :مهلوق
 لمح نكمي هنأ ىلع .داقتعالا يف عفني الو داحآلا رابخأ نم وهف ,ةكربلاو نميلا مهل

 مهضعب و ,"!فاشكلا بحاص مالك نم مهفي امك قيفوتلا ىنعم ىلع (١!انهاه ةيادهلا

 اذهب ةيبسحلا ءاغ نقوم 4!ءاجلالا و رشقلا ةنقف ىلع ةبكلا هذه: لاشا ىف ةنئقحلا لمح

 قلاع ب ةلا 5 وا اسع و 2114
 ة # َنيِنِمّؤم اون وكي ىتَح سانلا هركت

 .كلذل :«ش» .؟ 0 :«م» ١.

 .دوهيلا لوق نع :«ه .ل .م» .ع .ال ٠:5 رقبلا "7

 .انه :«ش» .5 .1ا/ :ةرقبلا .©

 50/١". يدنوارلل نآرقلا هقف .6 188/١. فاّشكلا . 7



 نب (ة روسلا نخا اكل ةيآ) ةوقبلا 3 روس نسننقت

 نم قسفلاو رثكلا تيري ذل“ لاعتملا ىلع م انالا واقل دعتلا زها دعلا قيقعخاو

 رفكلا مهنم دارأ ول هّنأب :ًالَوأف لوقعملا اّمَأ .ًاضيأ لوقنملاو لوقعملاب قسافلاو رفاكلا
 لطاب وهو هماكحأ ىف ًاهفس مزلي ناكل ةعاطلاو ناميولاب فارم عم قسفلاو

 .عامجإلاب

 رقاكلا نم رفكلا هنا هناندازا قلقاود ارم ىف فيرلا ةققا وم ةعاطلا ١ ايد تاتو

 .هرفكب ًاباثم رفاكلا 58 هنا "1اومل هقفاوم: هم رقكلا قاكل

 عقاولا ّنأل هئاضقب رفاكلا نم ًاعقاو ناكل ىلاعت هللا دارم ناك ول رفكلا ّنأب :ًاثلاثو

 نال "اء اقول بحرا هتافتر اهقاو ردكلا ناك ىلو هناا عقاولا مزالي هئاضقب

 ." 'عامجإلاب رفك رفكلاب ءاضرلا نكل عامجإلاب بجاو ءاضقلاب اضرلا
 رمألا دارم ريغب عقي ام ًاريثك !؛'رمألا لب ةدارإلا ريغ رمألا ّنأب لّوألا نع اوباجأف

 لا نمللا اني لدفع يلا هرم ا قم مدار ناك نانضعلاو ةعاطلا ودنا نمفتنلاك

 هانا دنع ترق نكن اطلمللا نموت ادمن اكرر سي ومآ اييعيعلا ا دقجل نطيل

 00 اا ا ا
 ءادقإلا ةّنيلا ديري ال هّنإف هقيدص وأ هدلو لتقب رمألا ىف ءاجملا كوب وودعل انيديفت

 ىلع هرارمتسا ملع يذلا رفاكلا 5 ىلاعت هللا نإ ًاضيأو ,هقيدص 0 هدلو لتق ىلإ

 دق ءرملا ّنألو .ًالهج هملع بالقنا مزل الإو هنم دري ملو ناميالاب تومي نأ ىلإ رفكلا

 "!ةّدم يضم لبق زوجي خسنلا ّنألو ؛هب كرمأ الو ,لعفلا اذه كنم تدرأ :هريغل لوقي

 م كما و تشو. نق ده ركيودة ديرب ناكلاهل دارس لوألا رمال ناك ولف رمال ابل ادقنألا

 1 .ةدحاو ةهج

 .بجوي :«ش».؟ .دارملا (» ١

 .سكعلاب رمألا لب :«ش» .؛ .1035و 76٠/7٠ ىجيإلل فقاوملا :رظنا .'"“

 .هذه :«ش» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل

 ىف مالكلاو .ظفللا بسحب الإ ًارمأ سيل ءاجلملاو دبعلا ةّدام يف رمألا ّنأب درو

 ط هنع بلطي ال كلذك هدبع نم لعفلا ديري ال امك لقاعلا ّنأ ىلع يقيقحلا رمألا

 هتيرودقم يفاني ال همدعب ىلاعت هملع قّلعت ببسب رفاكلا ناميإ ةلاحتساو .ًايناسفن
 قدح ديفي امن هذيك رم الو.لعفلا هذه كتم كدرأ هلزقو.هنل اداره نيوكيف كاذلاب

 ةدارإ رمألا لب ةدارإلل ًارياغم يسفنلا رمأ نوك ديفي ال وهو رمألا نودب ةدارإلا

 ًاعفن مهيدجي ال صوصخلاو مومعلاب رياغتلا ّنأب ريبخ تنأو ,لوقلاب ةصوصخم
 :هقثلا هل تعا نيتك ىف: روق ابق انها لع عونس كقول نوضح لبق ةمنلا زوو

 ةدارالا ريغ رمألاو ةدارالا ")ةقفاوم ال رمألا هقفاوم ةعاطلا ّنأب ًالّوأ ىناثلا نعو

 ةقفاوم ةعاطلاو هنم هديري الو رفاكلاب رفكلا قارأ هللا 9 ًايناثو فاس تفرع دقو

 ةنم كيوي هلو رفاكلاب ةنيرهالل وقل: ىتسم ذاع نقرر ود ةدار ةققاون لل :دنعلا يم ةفاوت

 هل دبعلا بسكو دبعلا نم هرودص رابتعاب هل هراكو هلعف هّنَأ رابتعاب رفكلل ديرم هنأ الإ
 لامعألا قلخ يف دسافلا مهلصأ ىلع ينبم هللا نم ِهّنَأ رابتعاب رفكلل ديرم :هلوقف

 قفاوم دبعلا نم هرودص رابتعاب .هل هراك يأ ديرم ريغ :هلوقو .هنالطب تفرع دقو
 تبث ىلاعت هللا لاعفأ نم رفكلا ّنَأ نالطب دعبف :مهلوقو ,ةلزتعملاو ةعيشلا بهذمل

 .ةلزتعملاو ةعيشلا لوق

 نأ ىلع "'يضقم رفكلاو يضقملاب ال ءاضقلاب بجي امّنِإ اضرلا ّنأب ثلاثلا نعو

 رفكلل نأ ينعي ةيلعافلا ىلإ ال ةيلحملا ىلإ رظنلاب وه امّنِإ رفكلا وحن هّجوتملا راكنإلا

 .ةقفاومل ال :«ه» . ١

 ٌئضقم هنأ ثيح نم ال رفكلاب اضرلا ْن أ يه ىرخأ ةرابعب لاقي دقو :«ه م عع)» شماه ىف . 1

 تاما نينارلا فالتخا قع ةيبكو ا ايدك نيعلا و ١ ىلا نأ نم وداصلا لصفلا تاذ وه

 ىلإ اوتفتلي مل ةغللا بابرأو مكنم حالطصا ىلإ عج -ار رمأف هتاذ رابتعاب ال لعفلا وه يضقملا

 ملو برعلا ةغلب درو دق ةّنسلاو باتكلاو اهئازإب ظافلألا عضوو تارابتعالا هذه ةظحالم

 .« هنم ١١؟» نايبلا هيلعف لقنلا ىعّدا نمف كلذ يف حالطصا عراشلا نع اولقني



 ١٠١ (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 راجعا هيعلا ىلإ ىرخأ يستر[ اثال هةآجي و هل هعيلعافرابتقاب قلاص هللا ىلإ ةنعن
 امهنيب قرفلاو ."١لّوألا نود ةيناثلا ةبسنلا رابتعاب هراكنإو هب هفاصتاو هل ةيّلحملا
 هلعاف نع هرودص رابتعاب عقدي اضرلا بوجو نم مزلي 0010 هنأل كلذو .رهاظ

 .فقاوملا حرش يف اذك ,"'رخا ءيشل ةفص هعوقو رابتعاب هب اضرلا بوجو

 حئابقلا رئاسو رفكلا قلخ ّنأ ىلع ينبم ليصحتلا نع لاخ مالك هنأ هيفو

 ءالقعلا ةهيدبل فلاخم هنأ ٌكش الو ,ملظب سيلو حيبقب سيل ملظلا عاونأو رورشلاو

 ةفّوصتملاك مهّنأكف ةرعاشألا ةنديد اذهو .ةرظانملا باب ّدسل ةرهاظ ةرباكمو

 نا ةييفلاب ل ١ سل اهون هن وك وملك رعخ هوك ولا قفا ا نإ ويقفز. ةفيسلفسلاو

 ةحملا لظااي كيه وع هوهقلا نا ضوقألا .لاحملا ىلا ةستلابو ءايعألا ضع

 تسيل اهّنأ ثيح نم ةمومذم ةّنعلا وهو اهمدعو دومحم دوجولا يف ةيراسلا ةيتاذلا
 تايّلجتلا نم عون يه يتلا ةّذلل بجوم اهّنأ ثيح نم ةوهشلا اذكو ,عونلا ءاقب ببس
 ًاببس اهنوكل ةمومذم عرشلا بجوم ريغ ىلع اهعوقو دنعو .ةدومحم ًاضيأ ةيلامجلا

 ''!ٌلكلاف مارملا روص عيمج اذكهو .مدعلا ىلإ ةدئاعلا نتفلل ًابجومو لسنلا عاطقتال

 .مهيققحم ضعب لاق اذكه ,لامكلا ثيح نم هيلإو هنم

 خيش لاق و .هووذو عرشلا هيلع املو ءالقعلا ةهيدبل راكنإ هنأ ىفخي الو
 ناك ناو :تاسسالا هلا يفاوعحمدلا يئزجلا دحاولا ءيشلا :هتاقيلعت يف ةفسالفلا

 بابسألا ّنإف ًاظوفحم ملاعلا ماظن نكي مل ول ينازلا ىنزو قراسلا ةقرسك ًاركنتسم
 ةبوقعلاو اهل عباتلا يرورضلاك وهو ملاعلا ا طلح يف تابسألا يه هيلإ ةيذدؤملا

 عقوتي مل نإ هّنإف لكلا '''ماظن ظفحب امهيلع عقي امْنِإ قراسلاو ينازلا قحلي يتلا

 :نمبل وار دنكملا قدا .ىلوألا :ردصملا يف ١.

 .لكلاو :«ش» .؛ //١77. فقاوملا حرش .'“

 .لكلا ماعلا ماظن :«م» .5 .و- :«ل» .©



 ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ١
٠ 

 نع "'علقي مل ٌرشلا هلعفو هملظ ىلع ةافاكملا بجي مل وأ ريخلا لعف ىلع ةافاكملا

 .همالك اذه ًأاظوفحم ّلكلا ماظن قبي ملف رجزني ملو هلعف
 ذاق هالقعلا ةيندنل راكداو ةيماعإلا انكم أل ةيلذعلا بهذبل قلافيدلا نتخيألو

 لوقي لهو هدجوم !''و ملظلا قلاخ الإ ملاظلا نم نومهفي ال مهرخآ نع ءالقعلا

 سوجملاو ةيونثلا تعقو انهاه نمو ءريرشب سيل اهدجومو رورشلا قلاخ ْنِإ :لقاع

 ْنِم جْرْخَت َهَمِلَك ْتَرْبَك » #١" ميِظَع ٌناَتْهُب اذه َكَناَحْبُسا» نيهلإلا تابثإ نم اوعقو اميف

 41ه ايِزَكاَلإ َنوُلوُقَي نإ مههاَوَْ
 قت اهو هينا هارلا نحو ىلا ءاضتلا ننعم "يقوم ألا «لوقنأت لفاعلاو

 انّيب دقف داجيإلاو قلخلا هب تدرأ نإ اهرّدقو دابعلا لامعأ ىضق :لاقي هنأ كلوق
 ,ةّصاخ بجاولا يف الإ ّمصي مل مازلإلا هب ينع نإو ءانيلإ ةدنتسم لاعفألا ّنآو هنالطب

 بتك دق ىلاعت هّنأل حيحص وهف اهنولعفيس ('!مهّْنَأ ملعاو اهبتكو اهنّيب هْنَأ هب ينع نإو
 يذلا وه ريخألا ىنعملا اذهو .ةكئالملل هنّيبو ظوفحملا حوللا يف عمجأ كلذ

 .هب ءاضرلا بوجو ىلع اوعمجا
 لئاقلا ٌنإف ء.يضرمب سيلف ؛يضقملا نود ءاضقلاب بجي امْنِإ ءاضرلا مهلوق اّمأو

 يرض اجل ١ ووو از هلا كاع قه قعر يضر دنا نييري هل : نلاهت هنا: ءاضقت كيقو

 ثيح نم هب ءاضرلا بوجوب راذتعالا مهعفني الو ءيضقملا وهو ةفصلا كلت ىضتقمب

 الأ بسكلا نالطبل بسكلاو ةيلحملا ثيح نم هب ءاضرلا مدعو ىلاعت هلعف هنأ

 نم هب ءاضرلا بجو هردقو ىلاعت هئاضقب ًابسك رفكلا نوك ناك نإ :لوقت اّنِإف ؛ًايناثو
 تانئاكلا دانتسا لطب ردقو ءاضقب نكي مل نإو مكلوق فالخ وهو بسك وه ثيح

 .وس:«م»."” . عقي مل:«م».١

 فيك .11 :روّثلا .*
 .هّنأ :«هم» .5 .امو :«ش» .©



 ١ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 امم ريخلا ةئا هلوق وهو يوبنلا "١'ثيدحلا ّنأ عم اذه ردقلاو ءاضقلا ىلإ اهعمجأب

 "'روهشملا ثيدحلا يف ردقلاو ءاضقلا ىنعم 31 نينمؤملا ريمأ انالوم نّيب دقو

 هيف. ىلع داني يحب ًايفاك اهردعو ًايفاو انابيب ةتاننا نير بصأ ةلغ ةاوو.قذلا
 جهن باتك يف روكذم وهو ةرعاشألا بهذم نالطبو ةلزتعملاو ةيمامإلا بهذم

 ًاناهربو ًاليلد هب ىفكو '!فقاوملاو (؛”ديرجتلاك ةيمالكلا بتكلا رثكأو "'ةغالبلا

 دب ةطوصخبس ةذارإ نوكر ال ءاظرلا ذهنه واج اذ ةصوصحم ةالارإ اولا

 كرش لو. رفاتكلا نم رفكلا كيري ةناحيسش.هللاو. ضارتغالا كرت نع ةرابغ ءاضرلا

 نمو ةغللا نتم ىلع ال مهحالطصا ىلع ينبم باوجلا اذه ّنأب درو هيلع ضارتعالا

 هيضتقي ام ىلع ءاضرلا ّنإف موقلا نم ثّدحتم حالطصاب كرتي ال نارقلا ّنأ نّيبلا
 صخب نيم رفشكلا ةةارا .١ نع ةعوصخم»ةدازا وأ 'ةدارالا ةمرلعسم ةفللا

 .ىلاعت هيلإ هدانسا ّمصي الف لقعلا بسحب حيبق هيلع ضارتعالاو

 نم انعم حيجرتلاو ءاطقاست اضراعت اذإو ,ةضراعتم ةيعمسلا ةلدألا ّنأ ّقحلاو

 ىلاعت نوكي ال نأ يأ .كلذ نايضتقي نييلقع حبقلاو نسحلا نوك ّنإف لقعلا ثيح

 .يوبنلا ثيادح :«ه) . ال“

 / ١ ٍالكاءاضرلا رابخأ نويع ؛50١ / ١ ىفاكلا ؛؛ ٠ .نيظعاولا ةضور ؛587 .قودصلل ديحوتلا .

 ْ 748 ١.

 يف تركذ امك يئاورلا عماوجلا نم ريثك يف تدجو نكل ,ةغالبلا جهن يف هيلع رثعأ مل ."

 .[7 1 غ7 ,داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك .:

 ملا ١57/17. فقاوملا .

 نأب ّقحلا ةدارإ دنع فوقولا وه اضرلا :ةّيريصنلا لوصفلا حراش لاق :«ه .م .ع» شماه يف .

 « هس ١" ءرخآ ىلإ .ثآلث تاجرد:ىلغ وهو ديزي ام الإ ديري آل

 سك



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 كّلضيف ىوهلا عبتت الو مقتساف رّرقت ام ىلع '١)حيبقلل ًالعاف الو بجاولل ًاكرات هنأش

 .ليبسلا نع
 قلاخ ىلاعت هّنَأ درو امل فانم ىلاعت هنع حئابقلا ىفن نم متركذ ام ")نإ :ليق نإ

 حيبق ٌدشلاو 84 تيبلا لهأ نع ةروثأملا "'ةيعدألا يف درو امك رشلاو ريخلا

 ؟ هنع هومتيفن فيكف

 هلال ام نيرا دأب ةيمالكلا لوصفلا يف ت:يسوطلا قّقحملا هنع باجأ :(*'انلق

 .همالك ىهتنا .'''ةحلصم ىلع ًالمتشم ناك ناو عابطلا مئالي

 .ةحلصم ىلع ًالمتشم نوكيو عابطلل ًامئالم نوكي ال ام امهدحأ

 كلت . ام هن نوكي لو ةديملل اساله نيكي اه امهتاتو

 نأ ماقملا اذه يف مالكلا قيقحتو ءلّوألا وه تبثملاو يناثلا وه هنع يفنملاو ةدسفملا

 هلكو ًاريخ هّلك نوكي نأ اّمإ ةيلقعلا ةمسقلا ىلإ رظنلاب ميكحلا نم هرودص نكمي ام

 بلاغ تش نسقوب نايا هاقررط مسقا ءانبقأ جزتمم وه امو ءامهنم انيس اذه

 عنتمم عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو ىلاعت هيلع بجاو رخآلاو لّوألاف سكعلابو هريخ

 عونلا يف اهدوجوو ًاعطق ةدوجوم ةيذؤملا تاناويحلا :لاقي ال .”!ىلاعت هيلع

 ١. :«م ءش»." .حبقلل :«ه» |

 ا :(هر»» .؟

 . 0.0/5 05/١ ىفاكلا ؛, مو نساحملا ؛,هامكو 5 ,دحهتملا حابصم 0

 .تلق :«ش» .6

 يسوطلا قّقحملا نع لقن 17١/7, يسلجملل لوقعلا ةآرم .1

 نونك دقت لالا يللا ن١ سلا اك تاس عادا :«ه ,م ,ع» شماه ىف .

 ,لاكشإ نع ولخي الف ةاواسملا ريدقت ىلع اّمأو .ًاعطق هنع ردصي ال وهف مظعأ ةدسفملا
 درف لك ىلإ ال عومجملا ىلإ رظنلاب يه امّنِإ ةدسفملاو ةحلصملا ّنأ ملعاو .عنمت هّنَأ رهاظلاو

 .71١؟/ ” لوقعلا ةآرم :رظنا .8 .«ُهلط هنم ١١١ درف

- 



 14 (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ابلاتغ اهريخ سبل اريخ اهيف نأ ريدقت" ئلعو ةةضم.ظعأو ادازفا رثتكأ ىناسنألا

 هنع ردص ام ّنأ ملع هنع رودصلا ةعنتمم ماسقألا هذه ّنأ ليلدلاب تبث اذإ ل وقن انأل

 مل الإو هّرش هريخ هبلغ اّمم ةيذؤملا تاناويحلا نوكي نأ بجوف ؛"!اهنم ءيشب سيل
 :ةيدع ماعم هل كلاذلا ريشلا فكلدر ارا ةروريق املع ا

 يف سمغنملا قسافلاو رفاكلا ريخ نوكي نأ تركذ ام ىلع مزلي :تلق نإف

 .اوقلخ امل الإو هش ىلع ًابلاغ ىتاعلا ملاظلاو بونذلا

 دحاو لك سفن ىلإ ال "!ملاعلا ماظن ىلإ ةبسنلاب ةبلغ ريخلا ةبلغب دارملا :تلق

 ةهجلا ىلع اؤيرن و ١ دعب لو اهتم

 لمتشا نإو روهمجلا ىلإ ةبسنلاب ةحلصملا وه ةظحالملا ّنإف ؛مهسفنأ ىلإ ةعجارلا

 هئاسر ضعب يف يناودلا قّقحملا اذه قّقح دقو .دحاو لك ىلإ ةيسنلاب ةزضم ىلع

 .هيلع عالّطالا دارأ نم هيلإ عجاريلف

 .هرخآ ىلإ ةدارالا نع ٌكفني دق رمألا ّنإو :هلوق

 دارملا ىلإ ءادتهالا :نودتهمل مهلوق ىنعم ناك ول ةّجح نوكي امْنإ هّنأب هيلع دروأ
 اًنكل رمأ يف انءادتها هللا ءاش نإ هّنَأ دارملا ناك ول اّمأ حبذلاب لتاقلا ىلإ وأ اهحبذ

 .ىهتنا ,"”ءادتهالا اوقلطا اذهلو الف نيدتهم

 ىف اضيأ ةظخ ريبغي أل اضيأ فتعملا ةركذ اما ةالكلا قف ناك ول :لباةلؤقا

 ةيادهلا ىلإ بسن امْنِإ ةيشملاو حبذلاب ناك امْنِإ رمألا ّنأل ؛ةدارإلا نع رمألا كاكفنا

 نادت ناضو ميس ل دارس امي ال فلا نما ه ىناو

 و ؛ةيشملا زّيح يف ةعقاو ةيادهلاو ةيادهلا زّيح يف عقو دق دنأل ءاضيا ةيشملل

 ل يعيد رما ىلا“ ةرقبلا حبذ هللا ءاش نإ ةيآلا ىنعم لصاح

 .ماعلا :«ل» ." .اهنم _:«ه».١

 66 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح و



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك

 .هب رمألا نع ةرقبلا حبذ ةدارإ كاكفنا ىلع

 ةدارإ وهو هقّلعتم نوك مزلتسي ال ةيشملا رّيح يف ءادتهالا نوك ّنإ :لوقت اَنَأل

 ىري الأ ,رمألا نع ةدارإلا كاكفنا طرشلا ىضتقمب مزلي ىّتح ًاضيأ هزّيح يف حبذلا

 نوكي نأ يضتقي ال يلعفل هلعف وأ هل كيرش لّقعت ىلاعت هللا ءاش نإ :ليق اذإ هنأ

 وك ل ةرونلا فحل هوو ال انه رانا ل اعنا غل اذا مانا وكلا هوك وهو :لاكيعلا

 امَنإ هّنأب دودرم ىنعم رمألا دعب طرشلل نكي مل الإو :فّنصملا لوق مث .ًاقافّتا ًادارم

 الف هانركذ ام ىلع ناك ول اّمأ همّهف ام ىلع رمألا ناك ول كلذ مزلي

 ُرمَأ بلطي نأل ىنعم ال ذإ هيلإ ةيادهلا ةدارإ مزلتسي "١بولطملا ةدارإ ّنِإ :تلق نإ
 ىلا ةيادهلا ةدارآ كاكفتا زاوجيب لوقلل انهاه: هجو الق دنلا ةئادهلا داري ألو دتخأ ف

 .هب رمألا نع ةرقبلا حبذ

 ىلع بولطملا فيرعت يعدتسي امّنِإ بولطملا ةدارإ لب ؛مّلسم ريغ اذه :تلق
 دنع ةيادهلا ّنأل كلذو ءالف هليصحت قيرط ىلإ ةيادهلا اًمأو .هابتشالا عفتري هجو

 بولطملا ناكمل لماش كلذو .بولطملا ىلإ لصوي ام ىلع ةلالدلا وه ةرعاشألا

 .هليصحت يف لخدم اهل يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ هيلإ يهتنملا قيرطلاو
 نع ًالضف كلذ 3 ل ةلالدلا ءزلتسي ال بولطملا ةدارإ 3 نكلا نعو

 امضي نأ انلطح اديك اهداكب نع ساقط اذإ اذا انركذ اه ىلإ كةهزيب اهققفارا

 لثم ّنأب ِهاّيِإ انمالعإ بولطملا تايصوصخ نايب دعب انمزلي ال ةصوصخم فاصوأب
 هل اكنيعا اذا: لبي#ةينالفلا ةزافملا هاهرم أو. نلف ةكيطق نف دووم نشنكلا اذه

 ولو::تناك ةزاقم او: ةعيظق تأ نم ةليصحت ىلإ هوتي ةفاحو ا دوك هلا هييولاسلا

 ريصي مازلتسالا عنمف ةلزتعملا هيلإ بهذ امك ةلصوملا ةلالدلا ىلع ةيادهلا لمح

 ةرعاشألا ىلع ّدر ةدارإلا نع رمألا كاكفنا عانتما ىلع لال دتسا ًاضيأ اذه :«ع» شماه ىف ١.

 »١7(«.



 ١" (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هسفن ىلإ مهلصوي نأ نيفلكملا نع ءيش ةدارإ نم ىلاعت هيلع بجي ال ذإ ؛رهظأ

 .لّمأت كلذ ةدارإ نع ًالضف

 [(171) *...ضرآلا زينت لولذ ال َهَرَقَب اهنا لوقَي ُهَنِإ لاق :ىلاعت هلوق]
 ايل ١)“ 5 7 ةرقللا كمر يأ :هلوق

 [4 ٍقَحلآِب تنج َنَلآ» ىنعم]
 لبق لطابلاب تئج ىنعملا نوكي ىّتح لطابلل ًالباقم سيل "!انهاه ّقحلا ّنأ ينعي

 املا لاو دعو نلع قنا تاق تحتضو وقدم دقدرالا نا نارملا نياق

 ةلمجب هفوصوم ةرعب حبدب يداوم ام أوناك مهن ىلع ليلد (”!ًاضيأ ادهو :لوقأ

 نآلا :اولاق اهب اوملعو ةروكذملا تافصلا مامت اوعمس ام دعب مهنآل ؛تافصلا هذه

 تئج نآلا رمألا لّوأ يف اولاقل تناك ةرقب ّيأ حبذ دارملا ناك ولو ,ّقحلاب تئج

 .ريدتف ٌقحلاب

 .اولّصحف ريدقتلاو :هلوق

 اوحبذ مهْنأ بولطملا ّنأل ليصحتلا ريدقت ىلإ ةجاح ال :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ىهتنا ,*!ليضحتلا نودب نوكي ال هنأ رهاظو

 ةمالعلا مالك نم رهظي امك ةحيصف ءافلا لعج ريدقتلا ىلع ثعابلا نأ هيف ")و

 ىفو .فوذحم ىلع ةفطاعلا ةحيصفلا ءافلا اهوحبذ ىف ءافلا :لاق ثيح ىنازاتفتلا

 هذهب ةفوصوم ةرقب اودجوف ةرقبلا اوسّسجتف اذك :اولاق يدنهلا لضافلا ريسفت

 ضعب هيلإ بهذ امك ةحيصف ءافلا لعجي مل ولو ءاهوحبذف اهورتشاف ؛تافصلا

 .انهاه_ :«ه» . " .اهققح :«ه» ١.

 .16 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .اقناد :«هر» .'"

 .وم :«ش».6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك "0

 ءافلا ّنأل ؛«ٌّقحلاب تئج نآلا» :اولاق ىلع «اهوحبذف» فطع نسحي مل ءالضفلا

 .ةلهمو خارت ريغ نم روكذملا لوقلا بيقع حبذلا نوكي نا يضتقي دئنيح

 [(77) 4 ...جِرْخُم ُهللأَو اهيف ْمَتْءَراَدآَف اَسْفَن ْمُثِلَتَق ذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 .مهيف لتقلا دوجول عمجلا باطخ :هلوق

 [عمجلا ةغيصب باطخلا هجو]
 مهيف لتقلا دوجول لب نيلتاق مهنوكل ال متلتق :هلوقب عمجلا بطاخ ىلاعت هنأ ينعي

 يَ: ىضترملا فيرشلا اندّيس لاقو مهنم دحاو لعافلاو اذك اولعف نالف ونب :لاقي امك

 لتاقلا ّنأب تدرو ةياورلاو 4اَسْفتْمُتْلَتَقْدِإَو» :ىلاعت لاق مل :ليق نإ :ررغلا باتك يف
 ىلإو دحاو اهنيب نم لتاقلاو لتقلاب ةعامجلا بطاخي نأ زوجي فيكو ؛ًادحاو ناك
 .4 تملأ ُهللأ ىيْحُي َكِلذَك 8 :ىلاعت هلوقب ةراشإلا تعقو ءىش ّيأ

 .دحاو لتاقلا ّنأ عم "١عمجلا ىلإ هّجوتي ام جرخم باطخلا جارخإ نإ تاوحلا

 امب ةريشعلا باطخو .دادجألاو ءابآلا باطخب ءانبألا باطخ يف برعلا ةداع ىلعف

 ناك نإو ءًاتالف نالف ونب لتقو اذك ميمت ونب تلعف :مهدحأ لوقيف اهدحأ نم نوكي

 ٍليِبَس ىف َنوُلَتاَقُي» [ًأرقإ نم ةءارق هنمو ,ةعامجلا نيب نم ًادحاو لتاقلا "'وأ لعافلا
 يبأو يئاسكلا رايتخا وهو نيلعافلا ىلع نيلوعفملا ميدقتب 4 َنوُلَتْقُيَو َنوُلْتفَيَف هللأ

 ؛مهل حدمأو مهفصو نم غلبأ وهو .نولتقيو مهضعب لتقيف "!ىنعملاو ءبلعث سابعلا

 ةّلقو مهتعاجش ىلع ٌلدأ كلذ ناك مهضعب (*!لتق نأ دعب اولتقو اولتاق اذإ (؟!مهْنأل

 .مهربص نسحو مهعرجخ

 :دهنال ردضملا قا .ىنعملاو  :«ه»و ردصملا ىف ."“

 .لتقي نأ :ردصملا ىف .5



 فر (ةروسلا رخآ /!"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 امهيلع ىرج باطخلا ّنأو ءامهل ّيع نبا التق نينثا نالتاقلا ناك نإ :ليق دقو

 .هئل ناميلسو دواد ديري ''4١َنيِدِهاَس ْمهِمْكُحِ اًنكو» :ىلاعت لاق امك عمجلا ظفلب
 ملعلا لهأ رثكأ ّنألو هل رهاظلا لامعتسالا ةداهشل ىوقأو ىلوأ لّوألا هجولاو
 "ارق يأ متارادتف 4اًهيف ْمُتْوَراَداَف8 ىنعمو ءًادحاو ناك لتاقلا ّنأ ىلع [اوعمجأ]

 اذإ هتيرادو "'هتعفاد اذإ ًانالف تأراد :لاقي ءضعب ىلع لتقلا مكضعب ىقلأو متعفادت

 * اًهيف ْمُتَْراَدَاَف» يف ءاهلاو ءاوعفادت اذإ موقلا ءرّدَأ :لاقي هتلتخو [هتيردو] هتنبال
 ّلدت «متلتق» ّنأل ؛ةلتقلا يف متفلتخا يأ ,ةلتقلا ىلإ دوعت اهّنِإ :ليقو .سفنلا ىلإ دوعت

 سفنلا ىلإ ءاهلا عوجرو لاعفألا ىلع ّلدت ىتلا رداصملا نم ةلتقلاو .ردصملا ىلع

 .رهاظلاب ةيشأو كذا

 [(71) ؛...ئتؤَملا ُهنلأ ىيخُي َكِلْذَك اَهضغَبب ُهوُبِرْضَأ اَنْلَقَف ٠ :ىلاعت هلوق]
 لوتقملا ءايق ىلإ ةيقتعفو ةراشإلاف *« ىتوَمْلَا هلأ ىيحُي َكِلْذَك» :ىلاعت هلوق اًمأف

 :لوقي ءًامد بخشت هجادوأو ًاّيح ماق هنأ يور هّنأل [ةرقبلا ءاضعأ ضعبب] هبرض دنع

 اوكرشم هركنأ ام زاوج ىلع .ةّصقلا هذه ركذبو مالكلا اذهب هللا هّبنو .نالف ينلتق

 ابار انكَو (؛ ااَنِْم اَذِإء اوُلاَق» مهنأل ؛تاومألا مايقو ثعبلا نم هودعبتساو شيرق

 هودعبتساو ةوركنا ىدلا ناب هللا مهربخأف اديدخ ًاقلخ 0١ َنوُثوُعْبَمَل نإ اًماَظِعَو

 .لاثمألا نم مهل ىلاعت فرقاك ناكو .هتردق عاسّنا يف رّذعتم ريغ هيلع نّيه

 ىلاعت دارأو .ًاّيح ماقف ةرقبلا ضعبب برض يذلا لوتقملا ركذ ةّلدألا نم هيلع مههّبنو

 هدوع نم هموق سأيو ةايحلا نع هجورخ دعب لوتقملا اذه تييحأ دق تنك اذإ يبن

 .دق  :ردصملا ىف .؟ ./8 :ءايبنألا ١.

 ْ .هتعفد :«ه «ءل» .'"“

 .(48و 49 :ءارسالا] ؛اًناَقُرَو اًماَظِع انك اَذِإَء» :ردصملا ىف .؛

 6" معلا .60



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك "ع

 نأ اوملعاف كلذكف هلتاق مساب ًابطاخم ًاّيح هتددرو مهنع هلتق ةيفيك ربخ ءاوطناو

 نعمل كب اذهو ّىلع رّذعتي هلو ينزجعي ال ثعبلا قت ا ومالا [ عيمج] ءايحا

 .(")هلّمأت

 .ليتقلا ةايح رضح نم عم باطخلاو :هلوق

 [«كلذ» يف باطخلا فرحب دارملا]

 فرح اّمأو مهل «مكلعل»و «مكيري» ريمضو مهعم ةبطاخم مالكلا اذه ّنأ ىنعي

 ءاميإلل كلذو مكلذ لقي مل اذلو مالكلا ىّقلتي نمل باطخ هّنإف «كلذك» ىف باطخلا

 ناو بطايق ل ون كدي يقال ا بحب مط ب نال ١
 امك :مهل انلق :ليق هّنأكف مظتنيو هلبق امب مالكلا طبتريل لوقلا ريدقت ىلإ جاتحي اذه

 لاقي اّمع ًاباوج ًافانثتتسا نوكي نأ ىلع ةمايقلا موي ىتوملا هللا يحي ليماع هللا ايحأ
 ثعبلا يركنمل باطخلا ناك اذإ ام فالخب ةيآلا هذه مهتيؤر دنع ىلاعت هللا لاق اذام

 مظتني هّنِإف .هرخآ ىلإ ةيآلا لوزن وأ :هلوقب فّنصملا هركذ امك ِدتَكيَي لوسرلا نمز يف

 .ماظتنالا نع جرخي هعم لب هنودب مالكلا

 .اهل رثآ ال تارامأ بابسألاو ىلاعت هلا وه ةقيقحلا يف رّثؤملا ّنإو :هلوق
 ايلا لوضع ققلاب فدنلا نقم ىديرمأ امي لهو ف فاتكلا يعئاع لاق

 ا علا نك ةيلضاحلا نيقوملا نآل ؟بتابسالا ال نكنصلا قه ذ ؤملا را ةيقع

 ش .ىهتنا ,*0ةايح امهنم «ادّلوتي نأ لقعي
 ناو هس دل انكم او كتضحجلا هز اعرشت نادك هنرقا قف يبّيطلا لضافلا مّهوت دقو

 ريثك يف هبهذمل لاطبإ بابسألا ال بّبسملا وه رّثؤملا :هلوق يف ّنأ ةرعاشألا ةلباقمب

 ١. ىضترملا فيرشلل ىلامألا ." .نّيه :«م» 9/14؟١77-1١5.

 *. .دّلوتت نأ :ردصملا يف .8 .نيمسجلا :ردصملا يف

 فاشكلا .ه 19٠١/١.



 نان (ةروسلا رخآ ١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 اذه نم مزلي نيأ نم يرعش تيل هّنأب يزارلا ةمالعلا هنع باجأو ,عضاوملا نم

 هللا نوكي نأ مزليف ىلاعت هللا وه بّبسملاو هلعفل ببس دبعلا ّنِإ :ليق نإف هبهذم لاطيإ
 سيل ام ىلع ببسلا نوقلطي امن مهنأل ؛كلذ مزلي ال :انلق دبعلا لعف يف رّثؤملا وه
 نأل :هلوقب راشأ اذه ىلإو بجوم ال راتخم لعاف مهدنع دبعلاو 0 لعافب

 .همالك ىهتنا ,ةايح امهنم دلوتي نأ لقعي ال نيمسجلا يف نيلصاحلا نيتوملا

 [(74) *... ةَراجحلاك ىهف َكِلْذ ٍدْعَب نم ْمُكْبوُلَف تَسَق ْمُث) :ىلاعت هلوق]
 .ديدحلاك :هلوق

 ايكيا هناا ديدعلاب "نوع دنا وها اه هيت نفاع لا لطانلا ىقحسلا لاف

 نأ يغبنيف ىلاعت همكحب دواد ّفك يف عمشلاك ريصي ناك دقو فيكو .هللا مكحب رّثأتي
 .ىهتتا "'ًامهو ولو ًالصأ رّثأتي ال ثيحب ةواسقلا يف غلب ام داري

 ّنأب مكاح وهو فرعلا ىلع هيف نحن ام لاثمأ يف هيبشتلا ءانب ّنأل رظن هيف :لوقأو
 نود ةيداعلا ةدرطملا تاريثأتلا ىلإ كلذ يف هتافتلال ةراجحلا نم ةوسق ٌّدشأ ديدحلا

 .ةلل 9 ةّصق نم ركذ امك ةداعلل ةقراخلا ةردانلا

 .هرخآ ىلإ ديدرتلل وأ رييختلل «وأ»و :هلوق

 [ةيالا ىف 4وأ» ىنعم]
 يقبف بويغلا مالع مالك يف دئل اهيل د د علاو كنقلل نبل ا «وأ» 3 ملعا

 اهتوسق هيبشت نيب رّيخم تنأف ,ةيساق مهبولق ّنَأ ىنعمب ءرييختلاو ةحابإلل نوكي نأ
 وأ ًاعيمج امهب اههيبشت زاوج كلذ نم مزليو ءّدشأ وه امب اههيبشت نيبو رجحلاب

 ّدشأ اهضعبو ةراجحلاك اهضعبف ةيساق مهبولق ّنَأ اهانعم نوكي نأب ؛زييمتلاو ليصفتلل

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟" .ديدحلاب ههيبشت :ردصملا ىف 15.



 لإ ج ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك >5

 6 0 ا وراي يلا ياا ارم

 نوحي ذو عنتمي الو واولا ىنلعمب 03 "4نوُديِزَي 02 ٍفْلا ةّئام ىلإ ٌةاَنْلَس زاَول :ىلاعت

 ا دارم نأ رهاظلاو ىرخ | ىف اهنم ةجأالاو ةراجحلاك ةلاح يف مهبولق

 ىف نيرمألا زيوجت هنم دارملا ّنإ :لاقي دقو زييمتلاو ليصفتلا نم هانركذ ام ديدرتلا

 نيب ًأرّيخم ريغلا لعج رييختلا نم هدارم نأ امك ريغلا نع رظنلا عطق عم رمألا سفن

 : تكي ل نلكت هيفو. نييميفتلا

 لصفلا ىضتقي نايبلا ّنأل فاّشكلا يف عقو امك ليصفتلل ًانايب هلعج نع لدع

 ناييلا هارآ اهيا فاقكلا تاكو: نيلطلاب ةرمف هبل ةليعلا ةلعحا القا هليوف

 ريوقتو ناييدلا دارآ هنا قم: ازاتقعلا لخافلا لاق ام اماو تابنلا قايبلا ل ليلغلاب

 دف دها وا ةراعجلا< ىف: ةلدت ىلع فليح: ظقللا بنحب امو: ىتععلا ايد عرف

 هلعج كرتو هفطع ّمصي فيك ىنعملا يف ًانايب ناك اذإ *)هّنأل ليق امك ههجو رهظي

 ىلإ عجري اميف [ماهبإلا :ردصملا يف] ماهيإلا ليبس ىلع يأ :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 كلذ نع مهرابخإ دصقي مل ىلاعت هنأل ؛هيف كاش ريغ كلذب ًاملاع ىلاعت هللا ناك نإو بطاخملا
 نأ مهربخأف مهتحلصم يف غلبأ لامجإلاب مهباطخ ّنأ ملع لب ؛ليصفتلا [اَلِإ :ردصملا يفا

 جرخي ال نيذه دحأك اهّنأ ىنعملاو «ٌةوسق ٌدشأ وأ ةراجحلاك » مهّمذ نيذلا ءالؤه بولق ةوسق

 بطاخملا ىلع نومهبيف .ًاضماح وأ ًاولح اَلِإ كتمعطأ ام :مهلوق ىرجم كلذ يرجي وأ ءامهنع
 لوقتي.:نيبربفلا ندع هحا الا :كديسطا ام ىتبلاو:ةليضفت ىف ةدئاق الل هلأ ةوملعي ان
 هردصتإلا ىف] نه هلال كمضقتلا ولع لكأ ام هلع كودو قرص أ يتلا هلك | وضنخأ
 «هنم »١١ ررغلا باتك يف ىضترملا فيرشلا دّيسلا هركذ اذك .بطاخملا ىلع [همهبأ

 ١[. 57/3 ىضترملل ىلامألا]

 دّيسلل ررغلا باتك يف ناروكذم باوجو لاؤس هيجوتلا اذه يف :«ع» نم ا ىف

 ١21. :تافاّصلا .* .«ُهلِط هنم 7١؟» كةىضترملا
 .هنإ :«م» .6 .وأ :«ه» .غ



 ”/ (ةروسلا رخآ 71 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .دايقثالا نع زاجم ةيشخلاو :هلوق

 [هللا نم رجحلا ةيشخ ىنعم]
 امل مهبولق دايقنا مدعو ءاجلإو ًارسق هب هللا دارأ امل رجحلا دايقتا ّنأ هيلع دروأو

 ىلع لمحي نأ "'يغبنيف ؛هنم ىسقأ مهبولق نوك ديفي فيكف ًارايتخا مهنم هللا دارأ
 يّشحملا هعفدو ءاهيف ةايحلاو لقعلا "'قلخب هللا ةيشخ نم طبهي ام ةراجحلا نم نأ
 رّثأتي مل اًملف رّثأتلا ىلإ هتجليو بلقلا رسقي امم تايآلا نم هوأر ام ّنأِب لضافلا
 ةوسق ٌدشأ مهبولق نوكي دحاو رساق نم رجحلا رّثأتيو ةريثكلا تارساقلا نع مهبولق
 اهسفن يف ةراجحلا نم ّدشأ بلقلا بك ةايحلا قلخ ىلع لمحلا اّمأو
 ىهتنا "!ماقملا دصقب بسانملا وهو

 يف مهل ةئجلم ةرساق ةروكذملا تايالا نوك ضرف دعب ذإ رظن هعفد يف لوقأو

 رسانف نيماسقلا ناك ال الإو الاخ لاتمالا نع وفاخت' نوك ار ام لاثتما

 تناك اهّنِإ :لاقي فيكف فيلكتلل فانم ةئجلم ةرساق ةروكذملا تايآآلا نوك ًاضيأو
 لامتحا نم ىنازاتفتلا ةمالعلا نع هلق قبس امب اذه نع باجي نأ الإ جهلا كلذك

 ش .رّكذتف ؟!ةفلاسلا ممألا يف ناميإلا اذه لثم ةيافك

 [(1/) «...ْمُهضْعَب اَلَخ اَذِإَو اَنَماَآوُلاَق اوُنَم' َنيِذَّلَأ اوقَل اَذِإَو >:ىلاعت هلوق]

 .نيقيرفلا نوقفانيف :هلوق
 هيباقعأ مماوتفانو هك دقحب ناميالا لاا ورهطأ ثيم نيملسلا اوقفان مهنآل

 يقل سما عم ةافاففلا نع نوه ٌرنم مهْنَأ نيدلا يف 57 راهظإب أودصق ثيح

 .هللا قلخب :«ه ءم» .؟ .ىغبني :«ه» ١.
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 " ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًّمع عانقلا فشك 37

 .ءافخالا ذإ رظن هيفو :هلوق

 ّنإف ةمايقلا يف ةجاحملا عنمي ال ايندلا يف مهيلع هللا حتف ام ءافخإ يأ هع

 يف ةدئاف الف اوثّدحي مل وأ اوثّدح ءاوس نوجوجحم ةمايقلا موي مهّنَأ نوملعي دوهيلا
 ولو ةمايقلا موي نوجوجحم ")هنأ نوملعي مهن لت ال انأب هيلع دروأو ءافخإلا

 نوحلعي امئاف نولهاجتي آل هنأ ملسولو "!ادانسو:ةزيغ اولها نأ نوجيف ملس
 :رعش .قيرطلا اذه ريغب نوجوجحم مهن

 ١ اديرلا ىلع وسلا كادي تمت هلل لوا هنا تاعك لبق

 نوكي نأ يضثقي ةفرعملا نع ةيلاخلا ةءارقلا ىلع ينمتلا لمح ّنِإ :لوقي نأ لئاقل
 ذك يبنلا كلذ ردق !ةلالجب ءارزإ اذهو ةفرعملا نع '؟'ًايراع روبزلا دواد ينمت

 .كلذك مهمعز ىلع نارقلا عماجو ةّنسلا لهأ مامإ نامثع ةءارق نوكي نأ مزلي اذكو

 نامعح ىساةداهش كيبل اذه داريا لب هيلع كلذ: نوزذحي هل ةنسلا لها نا نهاظلاو

 هتأرق ّنِإو هللا باتكب ًافراع نكي مل نامثع ّنأ نم ةعيشلا هيعّدي ام ىلع يضاقلاو
 .رّيدتف (؟ارّيدتلاو ةفرعملا نع ًايراع ناك هل هبيترتو

 [(178) 4...َىِناَمآ الا ٍباتكلأ َنوَُلْعَي 9 نوُيمأ مكنمو» :ىلاعت هوق]

 ىلع اًمأو طخلا ملعي الو باتكلا نم أرقي ال هلأ " 00( الا وقح

 .مهّنَأ_ :«ه» ١.

 متفلاخو متغّلب مكّنأب ةجاحملا نأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام هلصاحو :«ه ,.ع» شماه يف ١.

 .«2 هنم ١١؟» مهفاف .ءافخإلاب عفدني

 5٠١ ,يرابتألا نبال سانلا تاملك ىناعم ىف رهازلا .

 .ةلذلطم هودصتلا ىقودوةو ىف اذكام . .راع :يه مذ
 1 19/١". يواضيبلا ريسفت

 00 ,هتفلخ ىلع قاب هّنأل اننا سيف حلالا 1 اما تلا ساقوم :«م .ع» شماه يف .



 يه (ةروسلا رخآ /!1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .فورحلا روصب الو يناعملاب ملع ريغ نم نؤرقي ام ًاريثكف ريغلا نم ذخألا ليبس

 نأ يفاني ال وهو ةءارقلاو بتكلا نسحي ال نم يّمألا ّنأ فاّشكلا ةرابع نم موهفملاو

 .ةلمجلا يف أرقيو بتكي

 [(017/9) +... مهيِدْيَآِب باَتكلا َنوُبُتَكَي َنيِذَّلِل َلْيَوَفَم :ىلاعت هلوق]
 .ينيميب هتبتك :كلوقك ديكأت [ 4 مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف#] :هلوق

 [ةرعاشألا لوق لاطبإ ىف ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 "'ندرك ديق ةدئاف :يسرافلا هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا لاق

 ناؤنن تسد هب نج تباتك هك نا اي وضع. نيا'هب' ندرك وا قيلعت و: تسق: هب تباتك

 كيد: مكاو كنوررك لون هو اشيا ارب لفت نيا هك فيان قازدنك تينا: نأ ققةرك
 نانج دندرك دوخ تردق لحم و تلا هب و دوب ناشيا لعف تقيقح رب "!هكلب دركن

 رد هك نانج و ١8 ْمكيِدْيَآ ْتَمَدَق اَمب َكلذ#و ١4" َكاَدَي ْتَمّدَق اَمِب َكِلَذ ل :تفك هك

 زاري هديمد ىكيخ هك ىدرم قح رد .«خفن كوفو اتكوأ كادي» :تسه نايدادغب لكم

 ربا ليس من ادم وو نوح دك قوذ هلم دج وكس ةنوك اةنيس رباةطتس اردخا نيرؤرالاب

 و دايرف و دشىم ورف با هب درم و تفرىم نوريب وزا داب و دش هداشك كيخ

 ون نهد و در هرك وت ىاهتسد خفن هن كوفو اتكؤأ كادي :تفك ىكي .دومن ىم هئاغتسا

 تسياب تخس ار ىيخرس هك تسا وت هانك ء,تسين وت زج لعف تسا وت لعف ءديمد
 و نيس دوج تسون دتك يدك وجا هك ددناد وق القاعده هلا ناحيس عا ندع

 هدب اتعامل ينكر تارا دال هيلطاد لم رعي سادعللا هيعا ب: نيوأ د

 .« هِي هنم ١7 همك لادلا قرفأ فاولواه ىلع وقت اع كالا نفنوا دكر نكي ملا نأ

 لبو ةلا كا .ندز :ردصملا يف ١.

 0١. :لافنألا ؛87١ :نارمع 00 ٠١. :ٌجحلا .'"



 لعف ددركب هيضق نيا دسر ىادخ اب نوج .دشاب عجار "ناو ا مذو حدم و رش

 تسا لوقعم فالخ نيا .دشاب عجار هدنب اب مذو حدم و دنك ادخ هدنب ردرشو ريخ

 ُتيِسَم :دنيوك هكنانج '!شلعاف اب لعف !''هفاضا رد هغلابم و دشاب ديكات ىارب نيا

 تسد هباو متفر دوخ ىاي هب ينذأب ٌثعمسو ينيعب 01 ىديب كدعلاو يلخرب

 ترورضب تسا مولعم هج ,مدينش دوخ شوك هبو مديد دوخ مشج هبو متفرك دوخ

 انندشابب لعق ةفانضا .قيفحت دنيقت ةدراق نس! نورك ناوعن لغف ربع غلا هي فك

 هسا" عاف

 ."74 َنوُبِسْكَي اّمِم ْمُهَل لْيَوَو# :ىلاعت هلوق
 اهّنأل ؛ىلاعت هلل ًاقلخ تسيل مهتباتك ّنأ ىلع ةيآلا تلد :راّبجلا دبع يضاقلا لاق

 «هلآ ٍدْنِع ْنِم َوُهظ مهلوقف ىلاعت هيلإ "اهتفاضإ تناكل ىلاعت هلل ًاقاخ تناك ول
 باستنا ّنأ الإ “"بستكي دبعلا ّنأ بهف مهيف اهقلخ اذإ ىلاعت هّنَأل ؛ةقيقح [كلذ]

 ىلإ ةبتكلا كلت دانسإ ناكف .بستكملا ىلإ هباستنا نم ىوقأ قلاخلا ىلإ لعفلا كلذ
 هلق ىلع دنحلا اًوتحتسم نأ تجي ناكو «دبعلا ىلإ اهذاتسإ نم( ىلوأ ىلامت هنا

 هلل ةقولخم تسيل ةبتكلا (7كلت ّنأ انملع كلذك نكي مل املو هللا دنع نم اهْنَأ .اهيف

 قلخ نم اهل ةبجوملا ةيعادلا ّنأب ريبكلا هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف هنع باجأو
 .ىهتنا ,""'كلذك نوكي ًاضيأ يهف ةروكذملا لئالدلاب هلل

 هم قلاع لأ وه: لدقلل د وتلا يعادل اهني ووك نأ كارد راند كلف

 .تفاضا :ردصملا ىف .؟ .نا هب :«ل».١

 6-2 .لعاف :«م» .'"

 .51- 55/57 نآرقلا ريسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور .ه
 .هتفاضإ :«م ءع» .'/ .9.:ةرقبلا ١

 .كرت :«م .ع ءش» 1 :بشتكم :رذضملا يف ./

 1 را ىوارل اويقمتت 1



 ضأ (ةروسلا رخأ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 د ليو اننا ءيجيسو هنايب رم امك هسفن دنع نم دبعلا هعرتخي يرابتعا رمأ

 مدع ىلع لدي ال اهركذ يتلا لئالدلاو ىلاعت هلل ًاقولخم لعفلا نوكي نأ مزلي
 .رّيدتف ًالصأ ةيعادلا كلت يف دبعلا ةيلخدم

 .لاحم ''!ىلاعت هللا ربخ يف فلخلا ّنأ ىلع ليلد هيفو :هلوق

 | هك وو هللا دعو ىف فلخلا ىف مالكلا لهأ فالتخا]

 ّنإف ؛ربخلا قلطم نود لاحم هللا دعو يف فلخلا ّنأ ىلع لدي اذه :لوقت نأ كل

 ؛مالكلا لهأ نيب ًافالخ ةلأسملا هذه ىف ّنأ ملعاو .دعو انهاه روكذملا دهعلا

 ىف وأ دعولا ىف ناك ءاوس ًاقلطم لاحم ىلاعت هللا ربخ ىف فلخلا ّنأ ىلع مهضعبف

 ىف فلخلا ّنأ ىلع مهضعبو .هنم ىلاعت ههيزنت بجي "'صقن فلخلا ّنأل ؛ديعولا

 ىلإو ,مركو وفع وه لب صقنب سيل ديعولا يف فلخلا ّنأل ؛دعولا نود زئاج ديعولا
 .مهحاورأ هللا سّدق ءاملعلا مظاعأ ضعب بهذ اذه

 .عفنلا بالجتسا بسكلاو :هلوق

 [بسكلاب لوقلا لاطبإ ىف ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]

 هك دشاب ىلعف برع مالك رد «بسك» :هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبا خيشلا لاق
 ناشيا هب هك دنيوك بساوك ار هدننك ديص ناغرم اجنيزا و ,"ادننك تعفنم رج وا هب

 ىارب تسا لوقعمان ديوكىم !*اراّجت هك بسك اّمأ و ,دننك !*!عفن رج ندرك ديص هب

 هك نادنج و ديوك ىم وا هك تسا نا هن نايزات دزن وا ىنعم و تسا ىزات ظفل هك نا

 اذ يهسك دك فدع رقوكوو: ون فاول شتكمم هتك ل زقعم رست ار اذذك ةفاوح

 ١. ضقن :«ه ,م».؟ .هربخ :ردصملا ىف .

 '”'. .تعفنم :ردصملا ىف .؛ .دنك :«شا»

 .راّجن :«م .ع ءش» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ماب

 ىارب ٌدح :ميئوك ام و ,دننك هثدحم تردق هب هك دشاب نا دنيوك هك تسا نأ دنتفك

 "'هثدحم تردق هب )تفكك هك نأ زا دارم هك تسين مولعم و .دشاب تنابا و فشك

 سام وف ندا نفك نست ادع ةلدحم تودق يدك تسا نا فازه زكا كيد نينك

 نينفت :ةنيدنق او وت هي دج دا نكنك نقيييك نوع ترذقا هيك قنيفا ف |ةدارف وك و

 دك تعا نا تك ديوك نا ديس مك وبقت ذا اريدوا هك شيلا نانعح و داوك

 ايم تست ىادطنماو 2ك تينا هانش ةولطف لقتل دإ ةيبفكا | نكي و دقك نقيبنك

 ركا ,تابثا و ىفن نايم تسا ددرتم ىنعم هب تمسق نيا هك نأ ىارب ميدق و ثدحم

 ار نا دوب ادتبا ار شدوجو ركاو "'ادنناوخ ميدق ار نأ دوبن ادتبا ار شدوجو

 ركا .ءثدحم اي تسا ميدق اي :تسين نوريب ود نيزا بسك لاح و .؟!دنناوخ ثدحم

 ثدحم دنيوك ركا و .دنشاب هدرك تابثا رايسب ىامدق ىلاعت ىادخ اب ؛دنيوك ميدق

 دضام ىادخ رك ويشار اهاج هسا ادخل "فدع و"! ذياب ىقالحتم اربؤو علا

 ام لعف ميشاب وا ثدحم ام رّكاو ثدحم تردق هب رداق و دشاب بستكم ىادخ سي

 نأ رب تسا نشور و ميداد حرش ام هك تسا نينج نيا و ءدشاب ثادحا وا قح رد

 اوك لذ عمك

 لب ؛ةغللا يف ءيجي مل راّجنلل ًاعبت يرعشألا هتبثأ يذلا بسكلا ّنأ لصاحلاو

 :ليق اذهلو ةيجوجحملاو تهبلا طرف نع هب لاق امْنِإو ءلوقعم لّصحم ىنعم هل سيل

 ؛بازيملا ىلإ رطملا "!نم برهلاك بسكلا ىلإ ضحملا ربجلا نم يرعشألا بره َّنِإ
 .لوقعم ريغ دئاز رمأ باكترا عم ةيربجلا دسافم عيمج ىلع لمتشم هلوق ذإ

 ١ .ثدحم :ردصملا ىف ." .ىتفك :ردصملا ىف .

 '"'. .دنناوخ  :«ش».؛ .دناوخ :«ش»

 .شثدحم :ردصملا ىف .1 .دياب ىم :«ل» . قذ

 .نع :«ه» . 8



 فو (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(61) 4 ...ُهُتَئَيِطَخ هب ْتَطاَحَأَو َةَنْيَس َبَسَك ْنَم ىلَب» :ىلاعت هلوق]

 بحاص دولخ ىلع اهيف ةّجح ال ىرت امك ةيآلاو [ 4َنوُدِلاَخ اًهيف ْمُهَوِظ] :هلوق
 .ةريتكلا

 [رانلا ىف قاّسفلا دولخب ةلزتعملا لوق لاطبا]

 رهام نورفاكلا +١1" كرك دية اغا وزن نارك فمي ظاحتلاب ديد أ نان
 ليواقلا ىاجلا لضألا يقاورلالا ١ ني زوق هلق :ريكلا بها ودنيا دا اأو
 اذا هنكل #١" هيوه عَبَتأَو ضررا ىلإ ا"رلْخا» :ىلاعت هلوق 0007 مدي مل 3 ماد

 :ةدسلاو تايآلا نم هل دهشي امل روهمجلا دنع ماودلا هب داري رافكلا يف لمعتسا

 لهأل ًافالخ هريسفت يف يروباشينلا لضافلا هركذ امك ةلأسملا يف ّنأ ملعاو

 .جراوخلاو ةلزتعملا روهمج لوق وهو أديم امإ مهديعوب عطق نم مهنم :لاق ةلبقلا

 مسي يعول عطق نم مهنمو ,ءيدلاخلاو يسيرملا رشب لوق وهو ًاعطقنم اّمِإَو

 لهأو دعب انل و. اجيضقلا ريك ١ هيلع فدل وب نشقفلا هن اهيل ىو نافع لإ سنو

 يدع اذا هن او ة ايضا نطق قع ققشي» لاعتو ناديت هنأ عطقلا ةيمامإلاو ةّنسلا

 :«قاسفلا كيبعَو يف تدرو ام تامومعب اولدتساف ةلزتعملا اما ءادبا هبذعي الف مهدحاأ

 نإ * :هلوقو '!«اًهيف اًدِلاَخ اَراَن ُهَلْخْدُي ُهَدوُدُح َّدَعَتَيَو ُهَلوُسَرَو هللا صْعَي ْنَمَو :هلوقك

 ىف َنوُلُكْأَي اَمَنِإ اًمْلُظ ْئماَتَيْلآ َلاَوْمَأ َنوُلُكاَي َنيِذَّلآ نإ © 0 ًجفْلأ

 برشي مل اهنم بتي :يا ملو ايندلا يف رمخلا برش نم» :ثيدحلا نمو 4 |ًراَن مهِنوُطُب

 .دخا :خسنلا ضعب يف ." 6١/. :ةرقبلا.١

 ١4. :ءاستلا . ع ١. 77 :فارعالا ."

 ١. :راطفنالا .ه

 :ءاشتلا 2



 " جءيواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 5

 ىذلا»[و] فحل هحفاز حري مل ادهافف انيق لتق نم»[و] ."١«ةرخآلا ىف اهنم

 ديعس يبأ نعو ."!«منهج ران هنطب يف رجرجي امْنِإ .ةضفلاو بهذلا ةينآأ يف برشب

 اذإو ءرانلا لخد الإ لجر تيبلا لهأ انضغبي ال هديب يسفن يذلاو» يلي لاق يردخلا

 .«ىلوأ مهلتقب رانلا اوّقحتسي ٌنألف مهضغبب رانلا اوّقحتسا

 ضعبلاو لكلا لاخدإ ةّحص ليلدب مومعلل غيصلا هذه 0007 عنملاب يدا

 الو ريركت هنم مزلي الو .لخد نم ضعب وأ اذك هلف يراد لخد نم ّلك :وحن ؛اهيلع

 :تافمتملا لايفحالا*) 3 ظفل هيلع ا دق 0 39 0

 ىلع ىكرفأ َنيِذّلأ ىداَبِع 5 804نيرفاكلا ىلع ءوسلاو 0 5 نإ

 ,*4مِهِمْلُظ ىلَع ٍساّنلِ ٍةَرِفغَم وُدَل َكّبَرَنِإَول "14 هلآ ِةَمْحَر ْنِم اوُطَنْقت ال ْمهِسُفْنَ
 : لدي ةفولا ىفاةكو اولا تايومعلابو 50 و َبَّذَك ىذَّلَأ * ىقشآلا لإ اًهيلْصَي الل

 لك ىلع حالفلاب مكح ةيآلا ١4" لبق نم َلِزنأآعَو كِل لِ آم َنوُنِمْوُي َنيَِّلَأَوٍ
 .ديعولا تامومعب ضروعو .نمأ نم

 [ةريبكلا بحاص ىف ةيمامألا لوف]
 دقف .ضعبلا "١قح يف فّقوتلاو ضعبلا نع وفعلاب اوعطق نيذلا انباحصأ ام

 ٠١. 5 ملسم حيحص ؛ 1 يراخبلا حيحص ؛١٠ 1و ؟560و 5 دمحأ نيس 21

 .177/5 ةبيش ىبأ نبال فّئصملا ؛4// 8 يراخبلا حيحص .؟

 حيحص ؛١1/١١٠١ يىمرادلا ننس ؛5١5--1 دمحأ دئسم 1 يناعنصلل فئصملا 3

 .؟ 7 :لحتلا .5 .نوعطاقلاو :«ه» .6

 .5 :دعدلا .8 .07 :رمّزلا .7

 4 نقلا 1 1١١6-15. :ليللا .9

 ٌّقح  :ردصملا ىف.١١



 ٠ (ةروسلا رخآ "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ْنَمِل َكِلذ َنوُد اَم ُرِفْعَيَو هب َكَرْشُي نأ ُرِفْغَي ال هللا نإ :"'ىلاعت هلوق :وحنب اوكّسمت

 بناجل حيجرتلا نم ٌدبالف اتضراعت امل ديعولاو دعولا تامومع ّنأبو «'74ُءاَّشَي

 لامهإو .فرعلا يف نسحتسم ديعولا نع وفعلا ّنأل ؛هيلإ ليوأتلا فرصب ؛دعولا
 اكوا هيك 55 اروفغ دنع. اف هئوك نمدفلدم جارقلا انقياوو دعا دنقلا

 امب ىتأ ةريبكلا بحاص ّنأ ًاضيأو ءرتاوتلا ّدح "'غلبي داكي ىنعملا اذه يف رابخألا

 الف ,رفكلا وهو حئابقلا حبقأ وه امب تأي ملو ناميإلا وهو تاريخلا لضفأ وه

 ناك اذإ يهلإ :يزارلا ذاعم نب ىيحي لاق اذهلو ,يصاعملا نم رفكلا ىوس ام (!همدهي

 ةيصعم مدهي ال فيك ةنس نيسمخ ديحوتف ةنس نيسمخ رفك مدهي ةعاس ديحوت

 نأ لدعلا ىضتقم ناك تاعاطلا نم ءيش هعم عفني ال رفكلا ناك امل يهلإ !ةعاس

 ٌدب الف ديعولاو دعولا ىلع تايآلا تلد اذإو .يصاعملا نم ءيش هعم رضي ال ناميإلا

 لطاب وهو باقعلا راد ىلإ مث باوثلا راد ىلإ دبعلا لصي نأ اًمإف ءامهنيب قيفوتلا نم
 وهو دابالا دبأ كانه ىقبيو باوثلا راد ىلإ لقني مث باقعلا هيلإ لصي وأ ,عامجإلاب
 . 6 ىواطظملا

 [(87) 4...َكِيَنلوُأ ٍتاَحِلاَصلأ اوُلِمَعَو اوُنَم' َنيِذَلَآَوِ» :ىلاعت هلوق]
 .هاّمسم نع هجورخ ىلع لدي ناميالا ىلع لمعلا فطعو :هلوق

 .ركذتف ؛هيف ام ثم دق :لوقأ

 ١. غم :ءاسّتلا ." .لئاق نم رع :ردصملا ىف و١١3.

 ". .همدهي الو :ردصملا ىف .؛ .غلبت داكت :ردصملا ىف

  .0ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ١/ 0-77٠١ 5١",.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 3

 [(65) «...َنوُجِرْخُت َو مكَسْفْنَآ َنوُلَتقَت ِءاَلْؤه ْمُثْنَأ َمُث» :ىلاعت هلوق]
 .ديك أت «ءالؤه» :ليقو [ 4 ِءاَلُؤه ْمَتْنَأ مث 8] :هلوق

 نأ الإ ٌمهّللا .ديكأتلا نم رخآ مسق مزلف يونعم الو يظفل ديكأتب سيل هنأ هيف

 انتم وا هنيه ظفللا ريركتا نظفللا فيك اتلا 1 ىلخ هقفرع انج ا دنكاد :هلعجي هل لاكي

 .هنم برقي

 .هرخآ ىلإ جرزخلا ءافلح ريضنلاو ءسوألا "١ءافلح اوناك ةظيرق ّنأ يور :هلوق

 انذحأ نط ناشف هل ونقا؟) ىف اقبابن قيروكذملا ليقارسا يبل :تاطقخلا نيف

 هني يبنلا نامز يف نيدوجوملا مهفالخأ بطاخملا :ليقو 4 َليِءاَرْسإ َىنَب قايم
 ام رهظألاو ,باطخلا فاك ىلإ رظنلاب رهاظلا وه اذهو مهفالسأل مهتّيعبت رابتعاب

 نامثع هب لعف اميفو ٌرذ يبا ناش يف تلزن اهنأ نم هريسفت يف ميهاربإ نبا يلع هركذ

 وهو ًاليلع ناكو هيلع ٌرذ وبأ لخذ ٌدد يبأ ىفنب نامتع رمأ امل هنأ كلذو ,نافع نب

 ."'يحاونلا صعب نم هتتأ مهرد لا ةئم تامتع ىدي نيبو هاصع ىلع ٌئكتم

 [(41) 4... ٍهِدْعَب نِم اَنْيْفَق َو باَتِكلأ ىَسوُم اَنْيَتا ْدَقَلَو» :ىلاعت هلوق]
 .لسرلا هرثأ ىلع انلسرأ يأ 4 ٍلْسْولَآِب ِهِدْعَب ْنِم اَنِيمَق ول :هلوق
 ىلاعت هللا ةينادحو ىلإ ءاعدلا يف لّوألا رخآلا (؟!عبّتي لوسر دعب ًالوسر يأ

 ىلإ ىسوم دعب ًاّيبن ىلاعت هللا هثعب نم لك ّنأل ؛دحاو جاهنم ىلع هعئارشب مايقلاو
 بهذي الو .كلذ ىلإ ءاعدلاو هيف امب لمعلاو ةاروتلا ةماقإب هثعب امْناف هيل ىسيع نمز

 لوتسرلا نا نمنع نوهشملا "9! يعفلاب أذل كاننالا يقمع اذهاه يسرلا نأ فايلع

 .ىلإ :«ه م» ."* .ءافلخ :«ه م هل شا

 0١/١. ىّمقلا ريسفت .'"

 .«هنم ١؟» .ةدح ىلع ةعيرشهل ناكو فيا الوسرو قاكو واو نق هيفاأم هيف :«ه» شماأه ىف .؛

 : ينعمل اب :«ل» .6



 ماب (ةروسلا رخأآ - "1/ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عاجلا لب راتسوتلا ريسسبل ةارروفللا نيد قد انو انا زا اق ىلا نم خلا

 .ليئربج دب دارأ :هلوق

 [سدقلا حورب ديبأتلاب الا ىسيع صيصخت ةمكحإ]

 ؛هب دّيؤم يبن لك ّنأ عم ليئربجب دّيؤم هّنأب ءايبنألا نيب نم 32 ىسيع ٌّصخ امّنِإو

 دوهيلا مه اّملو .راس ثيح هعم ريسي ناكو ؛هربك ىلإ هرغص نم هب هصاصتخا توبثل

 هب اهلمح دنع ا: ميرمل لّثمت ناكو .ءامسلا ىلإ هب دعص ىّتح هقرافي مل هلتقب
 .""'هيف خفنو هب اهرشبو

 [ةيضاملا لاحلا ةياكح ىلع عراضملا ظفلب ركذ امّنِإ 4َنوُلتق اًيِرَفَو9] :هلوق
 .سوفنلا يف اهل اراضحتسا

 [4َنوُلتَقَت » لعفب باطخلا هجو]
 اوضر امل مهنكل ا”اذاصأ مهسفنأب لتقلا اورشابي مل نإو ةيآلاب نيبطاخملا ّنأل وأ

 زاجأ اذهلو .ءاوس هل لعافلاو ءيشلاب يضارلا ّنأل ؛مهيلإ لدن فيا مهفالسأ لعفب

 دنعو .ًاّيضرم مامإلا ناك اذإ هتالص يف أرقي ال نأ مومأملل ةيمامإلا بهذم يف

 > .توكسلا مومأملا ىلع مزلي ةيفنحلا

 ا" نأ الول كبي دمحم لتق لوح مكنإف هيف دعب مكّنأ ىلع ةلالدلل وأ :هلوق

 :ةايفلا دل يقسو هوت معسل ذو: يوكذت ةييضعا

 دارأ ِهْنَأ ىلع لدي يني دمحم لتق لوح مكتنإف :هلوق ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاق

 لفرَي ًادمحم ّنأل هيلإ ةجاح ال فّلكت هيفو .هيلع مزعلاو لتقلا نم ّجعأ لتقلاب

 ١. نايبلا عمجم ريسفت 5960/1١.

 لبقتسملا ىف الو ىضاملا ىف ال يأ :«ع» شماه يف .؟ »؟١«.

 ". .متمّمس :ردصملا يف .؛ .انأ :« يّنَأ الول» لدب «ل» يف



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 7

 يف ركذ يذلا ثيدحلا يف ِةكَلَي هنع ربخأ امك هولوان يذلا ٌمسلا ديهش هّنأل مهلوتقم
 .ىهتنا ,"'فاشكلا

 مكْنَأ همالك لصاح ّنأل ؛ًالصأ هركذ ام ىلع فّنصملا مالكل ةلالد ال :لوقأو

 :هلوقو ,لاحلا يف ليتق ّنأ نع همصعأ انأو لاحلا نامز يف ِةتكَلَي دمحم لتق لوح
 ةدارإل لب ؛همّهوت امك هلتق ىلع مهمزعل ًاليلد سيل .هرخآ ىلإ هومترحس كلذلو
 هلتق دصقي امن ٌمسلا هلوان وأ ًاصخش رحس نم نأ ةلالدلا هجوو ,لاحلا يف هاّيِإ مهلتق

 ةروكذملا ةرابغلا نأ انك 3 ام ةدارإ ىلا كدشري «لابقتمالا نفل لاخلا قامز ىف

 ءاضنا 1! فايكلا يع انج رك أ اتي ورخا ىلا لقط لق ا مكنإف :هلوق 5

 كلت "كلذ نم امهضرغ ّلعلو ,ءلضافلا اذه اهيلإ راشأ يتلا ةياورلا ركذب هبيقعت عم
 اولتق اونوكي مل باطخلا نيح راّقكلا ّنأ نم انهاه مّهوتي لاؤس عفد ةرابعلا
 !؟مهلامعأ ءوسل ًاحيضوتو مهل ًاعينشت كلذ ىلاعت هللا لعج فيكف ٍةَكيلَيَادّمحم

 لانج هدم ةلتحسم» هناك لاصمالا ىف: لدقلا تانذقم نإ هلتفاح اجب: ثيحأت

 هّجوت يف فاك ردقلا اذهو ,لاحلا يف لعقلا نع عصي ناك ىلا هلا عكل تاطقغللا

 زوجي هنأ ىلع .رّبدتف لابقتسالا يف لتقلا نم هددصب مه ام حيضوتو مهيلع باقعلا

 .مهفاف .فّنصملا دنع ةتباث ةياورلا كلت نوكي ال نأ

 [(68) «...مهرفُكب هلأ ْمُهَنَعَل ْلَب ُفْلْع اَنبوُلَق اوُلاَقَوِ» :ىلاعت هلوق]
 ,ةرطفلا ىلع تقلخ اهّنَأ ىنعملاو .لاولاق امل در 4 مهرفكب هللا مهنعل لب# :هلوق

 .هرخا ىلإ مهرفكب مهلذخ هللا ٌنكلو ّقحلا لوبق نم نكمتلاو
 مهف .مهرفك ببسب مهلذخو هللا مهنعل اذإ ِهّنِإ هلصاح ام فاّشكلا بحاص لاق

 ١. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ٠١١. فاشكلا .؟ ١/5960.

 ”'. .هولاق :ردصملا ىف .: . كلذ  :«ه ءما»



 نخ أ (ةروسلا رخآ ١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عنمل كلذب اوبّيستو ةرطفلا نع غئازلا رفكلا نم اوئدحأ امب مهبولق '''اوفّلغ نيذلا

 .ىهتنا ,"'نينمؤمللو مهناميإ عقوتملل نوكي يتلا فاطلألا
 تسيل روكذملا هجولا ىلع مهبولق ّنأ نم هبهذم هيضتقي امب راعشإ همالك يفو

 ّنأِب فاصتنالا بحاصو يبّيطلل ًاقفاوم ينازاتفتلا لضافلا هيلع ضرتعاو .هلل ةقولخم

 اوعذا مهلا هيلع ذرلا نم زال ريغ ةرخلا ىلإ "! ديبولق اوفلغ قيذلا مه مهتوك

 هللا مهنعل امّنِإ لب ؛كلذك سيل رمألا ّنأب مهيلع هللا ّدرف ؛ٌقحلا لوبق نم مهنّكمت مدع

 ولو .مهبولق يف هللا هقلخف رفكلا ىلإ ةدارإلاو ةردقلا اوفرص مهْنَأ ببسب مهلذخو

 اميف نوبذاك مهف ؛هتداع هب ترج ام ىلع امهقلخل ىدهلاو ناميإلا ىلإ .!امهوفرص

 .اهريثأت يف غازنلا امّنِإو دبعلا ةردق يف عازن ال هّنِإف .ةعاطتسالا مدع نم اوعّدا

 .مهل ال هل ًالعف ناك هللا قلخب ناك اذإ ةعاطتسالا مدع ءاعّدا ّنأ نم :لاقي ام اّمأو

 قلخ نم نأ مّهوتو .هتلعو لعفلا نيب ةقرفتلا مدع ىلع هانبمف مهءاعّدا قدصيو

 .همالك ىهتنا ,ةميظع ةلاهج كلذو هب ًافصّتم نوكي رفكلا

 اثاهمالك رهاظ نم مزال فاّشكلا بحاص هركذ ام ٌنألف :ًالَوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 590/١. فاّشكلا ." :اوقلغ :«ل مش

 نوكي نأ يغبني ٌدرلا رّرق ام ىلع هّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع ضرتعا :«ه م .ع» شماه يف .'"

 .ماصع ةيشاح] ىهتنا .ديعب اذهو ّقحلا لوبق نم نكمتلا ةرطف ىلع قلخي مل انِإ مهاوعد

 ٠١7.. .طوطخملا

 ال مهلاح نم عقاولا وه ام ىلع ءانب فاّشكلا بحاصو فّئصملا نم ريرقتلا اذه ّنإ هيف لوقأ

 مالك لوبق نم ةعونمم فلغ انبولق نأ الإ اولوقي مل مهّنَأ روهظل ؛مهترابعب دوهيلا لوق ةياكح هّنأ
 لوسرلا هلوقي ام ناك ولو .ءءاملع نحنو ملعلا ةيعوأ انبولق اولاق وأ ءلسرلا نم مهءاج نم
 ناكل ًاملع ناك ولف هركذي ام انبولق يف سيل وأ .هانمهفل لئاط هل وأ مهفي ًائيش (لسرلا :«م»)
 :«( هيمدتم ١١ ةزيغو فضلا هيلا راشا امك اقيف

 .«ل» نم طقس انه ىلا «همالك ىهتنا» نم .0 .هوف رص :«ل» .؛



 م ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 2

 و

 لعف فاضأ ىلاعت هّنأل كلذو "4١ٌديِهَش َوْهَو َعْمَّسلَأ ىَقْلآ وأ ٌبْلَق ُهَل» نم دنع ىلاعت

 هتاذ ىلإ هفاضأل ىلاعت هلعف نم رفكلا ناك ولف .مهيلإ رفكلا فاضأو هتاذ ىلإ ةنعللا

 انفي

 نعللا مهقاقحتسا ببس ّنأ ىلع «مهرفكب# هلوق يف ةيببسلا ءابب ّلد دق ًاضيأو

 .ىلاعت هنم امهالك رفكلا ىلع ةنعللاو رفكلا نوكي نأ لقعي الو .رفكلا وه
 ىلإ ةعاطتسالا مدع نم اوعّدا اميف نوبذاك مهف :هلوقب هركذ ام ٌنألف :ًايناث اًمأو

 ّنأب فاصتنالا بحاصو يبّيطلا ىلع ًاّدر يزارلا ةمالعلا هركذ ام هيلع هّجوتي .هرخآ

 انأ :تلاق .يرط :اهل ليق :ةماعنلا لثم فاّشكلا بحاص ىلع هادروأ اميف امهلثم

 لف نم تاك اذ انهالت فاعلا لاعفا نال زكا انآ علاق لمحلا اهل هد لانج

 "'هدعب يعّدملاف رفكلا رايتخاو ةعاطتسالا مدع ءاعّدا 8 رق لان عما

 بذكي فيكو .ءبيذكتلا لقعي الف ؛رفاكلا ال رفكلل راتخملا اذكو .هللا وه ةعاطتسالا

 ّنأل ؛امهدنع قداص وهو ناميإإلا نم نّدكمتم ريغو عيطتسم ريغ ِهّنَأ ىعّدا اذإ رفاكلا

 ءامهبار قلع هنه دحول نانيألا ىلع ارداق ناك قلو.:ةزدقلا قع رابع ةعاطتسألا

 .ىهتنا هل ةنراقم لعفلل ةبجوم امهدنع ةردقلا ّنأل

 ّرم دق ام هيفف ؛اهريثأت يف عازنلا امّنِإو دبعلا ةردق يف عازن ال هَّنَأ نم هركذ ام اّمأو

 هر زم ةقع ةردقلا ال فقم نتا اقيم 2 قمل ريغلا ةوذقلاب لوقلا ١ نم اننا

 دّرجم ةردق اهتيمست نوكي ةرثؤم دبعلا ةردق نكي مل ولف .ةدارإلا قفو ىلع

 باجأ امو .ملعلا ريثأت مدعو ةردقلا ريثأتب ملعلاو ةردقلا نيب قرفلا هدّيؤيو ,حالطصا

 لب ؛ريثأتلا "'مزلتست ال ةردقلا ّنأ نم ةيدضعلا دئاقعلل هحرش يف يناودلا ةمالعلا هب

 اذه مزلتست ةردقلا ّنأِب ملعلا نيبو اهنيب قرفلا ّنأو .بسكلا نمو هنم ٌمعأ وه ام

 .مدعل :«ل ءش» .؟ ا

 .مزلتسي ال :«ع ءش» .'"”



 ١ (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىنعم دبعلا بسكل ناك ول ّمصي امْنِإ هركذ ام نب دودرمف .ملعلا مزلتست الو ّمعألا
 .ًارارم رم امك ةيجوجحملاو تهبلا طرف نع هب لاق امّنِإو لوقعم لّصحم

 ام لمجم وهف هب ًافصّتم نوكي ال رفكلا قلاخ ّنَأ نم هركذ ام َنألف :ًاثلاث اّمأو
 لاعفأل ًاقلاخ ىلاعت هنوك نم مزلي ال :لاق ثيح ةّيفسنلا دئاقعلل هحرش يف هلّصف

 كلذ ريغ ىلإ قراسلاو ينازلاو براشلاو لكالاو دعاقلاو مئاقلا وه نوكي نا دابعلا

 ا نسوا نمل ؛ءيشلا كلذ هب ماق نم ءيشلاب فصّنملا ّنأل ؛")ميظع لهج وهو

 الو ماسجألا يف تافصلا رئاسو ضايبلاو داوسلل قلاخلا وه ىلاعت هللا ّنأ نوري

 .ىهتنا ءكلذب فصتي

 ىلَع ُهْهَأ َمَتَخ» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ًاقباس هانركذ اًملف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيفا"

 برعلا ناسل يف تباث هدجوأو هلعف نم ىلإ لعفلا دانسإ ّنأ نم ةيآلا ١4" ْمِهبوُلُ

 .برضلا لعف نمل الإ براضلا :لاقي الف ؛ةقيقح

 نم عقو طلخ دوسأ داوسلا قلاخل :لاقي ال هّنَأ نم هركذ ام ّنألف :ًايناث اّمأو

 دوسألا لثم سيل هركذ ام رياسو لكآلاو مئاقلا ّنأل ةباثملا كلتب سيل :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 رودصلل هدنع تيبثي مل نمف اهب فصّتا ام دّرجم ال رداصملا هذه اهنع ردص ام اهْنأل .ضيبألاو

 كفيلا ادعو" ةيتذلملا قلع ىرعت يف الها. نكي عمل قلخلا (ءوس. «عال) قوش قلعت

 وه ينازلا ّنآب هعفد نكمي :لاقي ال .هركذ امب ال بسكلا تابثإب عفدني امْنِإ مهتاكّسمت رئاسك
 دجوي ال نأ مزلي ذئنيح هنأل ؛هب فصّتم ريغ ردصم ىلاعت هللاو ,.ردصملاب فصّتملا ردصملا

 .«هنم ١١ دياقعلا حرش ىلع ينيارفسالا لضافلا ةيشاح يف اذك , لّمأتف ناز

 لاعفأب ًاقلاخ ىلاعت هنوك نم مزلي ِهّنأ نم ركذ ام يأ :«ةمزالملا» ةملك تحت «ع» ةخسن يف *

 .«١؟» دعاقلاو مئاقلا وه نوكي نأ دابعلا

 ك3 2 نيفلا اق اوتو ستم نين واننا دل نهر دق املاق» لاك ةللا وقل نسبلا قئارلا اك

 هدي نو )قبلا لها دلع دل ةرااق قاقنا» ضعي ىودعلا ان دما ادع نورك

 ضرفو هتابثإ مدع ىلع عفدلا ءانبلف بسكلا ىنعمب رودصلا اّمأو ,قلخلا ىنعمب رودصلل
 .لاوقاو :«م» .؟ .«هنم »١١ مهفاف هنالطب

 ./ل :ةرقبلا .'"”
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 دنسملا ينعأ يوحنلا لعافلاو دجوملا ينعأ يمالكلا لعافلا نيب لعافلا ظفل كارتشا

 لوعفملا وه ديز دوسأ ةانلوق يف دوسألا ّنأل ؛رخآلا ناكم امهدحأ عضوو هيل
 لعاف نوكي نأ ًابراض هدجوم ىنعمب برضلا لعاف نوك نم مزلي الف يمالكلا
 داوسلا ناك اذإف .دّوسملا وه ىنعملا اذهب داوسلا لعاف لب ؛دوسأ ىنعملا ينال

 .دوسأ ال هداوسل لعافو ديزل دّوسمل ىلاعت هللاف ديز يف ًاعقاوو ىلاعت هللا نم ًالصاح
 .ةقيقعم ةةمعت نسل نال وي يعرشلا نذإلا مدعل هقالطإ مدع نا هانلا يف ام ةياغ

 يف ةغلابملل ةديزم «ام»و نونمؤي ًاليلق ًاناميإف 4َنوُنِمْؤُي اَم اًليِلَقَفط] :هلوق

 .باتكلا ضعبب مهناميإ وهو [ليلقتلا

 ةفاضإلاب ليلق كلذو .مهيلع ًاضرف ناك اّمم كلذ ريغ ىلإ هتافصبو هّللاب قيدصتلاك

 .هب ءاج امبو ْةْرَي انّيبنب قيدصتلا نم هودحج ام ىلإ

 .مدعلا ةّلقلاب دارأ :ليقو :هلوق

 بهذمب مئالملا وه لوقلا اذهو ءّطق هتيأر ام يأ اذه تيأر ام لق :لاقي امك اذهو
 .ٌرم امك نيقاقحتسالا نيب عمجلا عانتما نم ّقحلا لهأ

 [(61) 4ْمُهََعَم اَمِل قّدَصُم هللأ ٍدْنِع نِم ُباَتِك ْمُهَءاَج اَمَلَو» :ىلاعت هلوق]
 .4 نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف# :ىلاعت هلوق

 [اهب نيرفاكلا قاقحتساو ةنعللا ىنعم]

 دقو .ةيقابلا ةيقيقحلا تاريخلا نع داعبإلا ىه ةنعللا :هريسفت ىف يروباشينلا لاق

 وأ دهعلل ماللاو .مهرفكل مهقحل امّنِإ ةنعللا ّنأ ىلع ٌلديل رمضملا عضوم رهاظلا عضو

 ِساّنلِل اوُلوُقَّو# ركذ ىلاعت هنأ سيلأ :ليق نإف ًايلّوُأ ًالوخد هيف نولخديو سنجلل
 كئلوأ ًاضيأو ,نسح نعللا ٌقحتسي نم نعل ًاضيأو ّصتخي دق ماعلا :انلق :4اًنْسُح



 و (ةروسلا رخأ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ."7* لّضآ مه لَ ماعنآلاك َكَبنلوا# س انلاب مهتم هيفا ني انملاب

 [(4+) 4...اَمب اوُرفكَي نآ مُهَسْفْنَآ هب اؤَرَتْشَأ اَمَسْنب + :ىلاعت هلوق]

 نود هاوُرَفْكَي ْنأْ ةلع وهو [ادسحو مهل سيل امل ًابلط اًيْعَبل] :هلوق

 ىنعم :ينازاتفتلا لضافلا لاقو ءاورتشال ةّلع اهلعج هّنإف فاّشكلا ىلع ّدر اذه

 ّمذلا "'لعف ىلإ ةبسنلاب ًايبنجأ نكي مل نإو ٌمذلاب صوصخملا ّنإ يضاقلا مالك
 :لعافلا قولا هن فقتعو ىدلا لعفلا ىلا ةيبسنلاب تح اهنا ىف اخ 1 نكد

 عيب ّنَأ هيف ّنأل ؛فاّشكلا بحاص 5 أ يزارلا ةماعلا هتف تاجاو

 نضوضخينلا هن الي اضنلا ناسا ررتكت يدع ب ادع سادس

 ةاًوَرَتْشآَ> ّنأب ًاضيأ هنع بيجأو .هب لصفلا زوجي ال ىّتح يبنجأب سيلف ٌمذلاب

 ّنأب هنع باجي دقو .ًاقلطم هنع ًايبنجأ 4اوُدُقْكَي نأ سيلف هل مّمتم وهف رّيمتلل ةفص
 ناك ول اّمأ أدتبم ٌمذلاب صوصخملا ناك اذإ عنتمي امّنِإ لومعملاو لماعلا نيب لصفلا

 نوكل هيف ريض الو .بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجب لصفلاف فوذحم أدتبم ربخ
 لعج ول نأ فاّشكلا ىلع جني امّنإ فّئصملا هركذ ام نأ ّمث .ًاضيفتسم ضارتعالا

 «اورتشا» هلماع ناك ول وأ ِك؟اْوَرَتْشَآ اَمَسْنِبِه :هلوق يف 4اْوَرَتْشأ» ب ًابوصنم 4اّيْغَبال

 .اورتشا مل :ليق:هئاكف ًافوذحم

 مومذملا نوكي نأ اورفكي نأ نع عطقلا ىلإ هاعد امّنإو ًايغب اورتشا 0-0-

 .0!تص الف دّيقملا (؟'رفكلا ال ًاقلطم رفكلا وه

 ١.الأعراف: ١79.

 1 ًادعسلا وه ىبنح أي لومعملاو لماعلا نيب. لضفلا يأ :(عا»> شماه: ىف .؟

 .رفكلل :«ع.ش» .؛ .ىلعف :«ع» .'"'

 .هانتبثأ امك ّمص الف :رهاظلاو ءص الف :«ل .ع» يف .6
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 .ُمذلاب صوصخملا وه [ 4ُهْلَأ َلَرْنآ اَمب اوُرُمْكَي ْنأ#] :هلوق

 ادهم دلا ىلع هع ري ثتع ناق.ءذلاب اضوصخم هنوك ىلع عفر هعضوم ّنأ ىنعي

 ًادتبم ربخ هنأ ىلع هتعفر تئش نإو .مومذملا ءيشلا وه مهرفك هريدقت رحم

 :ههرتك مومدنلا ءىقلا اذه عا فودحتم

 هس 6© سس سس هل

 [برشلاب لمعلا ٌبح نع ريبعتلا هجو]
 :نانبلا قامعا :تارشلاو:ةةلوق

 "1 تيرش نأ وهو: لكألا نود ترشلاب لجفلا تح نع ريبعتلا ةعبو ىلإ ةراشإ ةيف
 يفف ,ماعطلا فالخب اهقامعأو اهنطاوب ىلإ لصي ىّّتح ءاضعألا يف لغلغتي '"'ءاملا

 يفو "'مهئاضعأ عيمج يف راس لجعلا ٌبح ّنأ ماهيإ يه ةغلابم مهيلإ برشلا دانسإ
 هيلإ راشأ امك لجعلا ٌبح ريدقتلا ّنأل فاضملا فذح وهو ىرخأ ةغلابم مالكلا

 .فنصملا

 .4مِهِرْمَكِبال :ىلاعت هلوق
 نأ مّهوتي نأ مّهوتمل ناكو هلعاف مسي مل ام ةغيص ىلع اوبرشأ ظفل عقو امل

 مهرفك ببسبو مهرفك نم ناك ٌبحلا كلذ ّنأ مهرفكب :هلوقب نّيب ىلاعت هللا وه هلعاف

 ّنآل ةربجملا ضعب هركذ امك مهرفك ىلع ءازج لجعلا ٌبح اوبرشا مهن هانعم سيلو
 ىنعملا لب ءازج الو ءادتبا ال دبعلا يف رفكلا لعفي ال ىلاعت هللاو حيبق رفكلا ةّبحم

 برشأ امّنِإو لجعلا ةّبحم نم هوبرشأ امب ىلاعت هّللاب اورفك مهْنَأ - هيلإ انرشأ امك

 هلوق ىنعم لصاحف .سنإلاو نجلا نيطايشو يرماسلا مهبولق يف لجعلا ٌبح

 .ءاملا_ :«ل» .؟ .باأرش :«م».١

 .مهاضعأ :«ع» 3”



 3 (ةروسلا رخأ  "ا/ ةيآ) ةرقيلا ةروس ريسفت

 اوبرشأ هريغل ةدابعلا زيوجتو ىلاعت هللاب مهلهجو هيبشتلا مهداقتعال مهْنَأ «مهرْفُكب»
 نأ ىلع رفك يه يتلا يناعملا هذهل كلذ ىلإ اوراص مهْنأل ؛لجعلا ٌبح مهبولق يف

 .لّمات لحم ةبوقع لجعلا بح نوك

 [(340 - 14) « ..ُهْوّنَمَتَي ْنَلَو *... ُراَدلَأ ْمُكَل تناك نإ ْلَقم :ىلاعت هلوق]
 اليل ىلع لاق امك :هلوق

 لقيل نكلو ."اهب لزن "اًرضب توملا مكدحأ ىّنمتي ال :ثيدحلا يف يور ام اًمأو

 امّنإف .؟'يل ًاريخ ةافولا تناك اذإ ينّقوتو ."'يل ًاريخ ةايحلا تماد ام ينيحأ مهلا

 ضيوفتو ربصلا هب رومأملاو عزجلا ىلع لدي هجو ىلع توملا ىنمت نع يهن يه

 ءاقبلا يف اوجرنو .هب انرمأ اميف ريصقتلا عوقو نم نمأن ال اّنألو ,ىلاعت هيلإ رومألا

 .كلذ نع نوغراف راّمعك ءايلوألا رباكأ نم هعبت نمو 1ث ّيلعو .يفالتلا

 اهيف مهريغ لوخد مدعو مهب ةئنجلا صاصتخا دوهيلا معز نم مزلي ال :ليق نإف
 ,ةلواطتم ددم ةّنجلا "'يف لوخدلاو ايندلا نع ةقرافملا نيب ّنأل ؛توملا اوّنمتي نأ

 يف نوكلا نامز هنمو .هللا الإ اهردق ملعي ال بعاتمو دئادش اهيف نوكي نأ نكميو

 .كرونلا :ىتمت نم ًاعنام نوكي نأ نوختي اذهف خزربلا

 سيلو ةّنجلا اولخد اوتام اذإ مهّنَأ مهمالك رهاظ وه ام ىلع دوهيلا معز نإ :انلق

 نقلا كف ' نوكيف دود امانا 0 ةّنجلا يف ل وخدلاو اي ايندلا 2 - مهتقرافم ن 5
 6 1 3 - م

 314 تملأ تع مت 1 ةّنجلا يف 1 58

 ١ .يدنوارلل تاوعدلا ." .”دضل ؟؟١.

 601/7 ريثك نبا ريسفت ."©
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 .بيغلاب رابخإ ةلمجلا هذهو :هلوق

 [بيغلاب رابخإ 4اَدَبآ ُهْوَنَمَتَي ْنل» :ىلاعت هلوق]

 نتف: اديك ا” ونمت يفاني مهيديأ تمّدق ام ذإ ةيلالدتسا ةمّدقم ايل تفقه

 ةمّدقملا ةروصب عقو ام لك سيل ذإ ثحب هثحب يف :لوقأو .لضافلا يّشحملا ةيشاح

 مكحلاو ةبسنلا اذكو اهفارطأ رّوصت نوكي نأ زوجي لب رظنلاب ًامولعم ةيلالدتسالا
 اميف يعّدملا وه امك ىلاعت هللا ماهلإب وأ سدحلا وأ ةهادبلاب ًامولعم اهيف نيعقاولا

 نم اهريغو ءزجلا نم مظعأ ّلكلا انلوق وحن نوكي نأ مزل كلذ الولو هيف نحن

 ةيصاخلا هذهب ملعلا ّنأ ىلع ٌلديو ءيرورض هداسفو ًاضيأ ةيرظن ةيسدحلا تامّدقملا
 يف بوتكم :لاق ثيح هريسفت يف ميهاربإ نب يلع هاور ام بيغلا نم ملع امنإ
 :بهناق ل" !كتروملا ؟!نوتسينيدلا هلا ءايلوأ نا ةاروتلا

 .هرخآ ىلإ ىفخيل بلقلا لمع نم سيل يّنمتلا ّنإف :هلوق
 نم يّنمتلا ّنأ ىلع ينبم لقنل اوّنمت ول فّنصملا لوق ّنأ نم لاقي اًمع باوج

 مهْنَأ ملع نيأ نمف .دحأ هيلع علّطي ال بلقلا لمع وه لب ؛عونمم وهو ناسللا لامعأ
 ةادآ كيل دإ ءاذتك قيل“ :لوتم نا نع ةرابغ ىلمتلا نأ هيناوجلا رورزقتو !؟اوتمني مل
 :لاقي امك وهو .بلقلا لمعلا ةادأ تسيل اهْنأ *”رهاظو ءىّنمتلا وه يذلا لعفلل

 دل ءانلقةينلقلا لحم هنوكت ىلإ كل رار كرت ةمنك «نةلادو ءاهفتسالا هلك ةزسبلا

 ٠١5. .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .

 لوقي نأ وهو ةلزتعملا رثكأ دنع لاوقألا سنج نم ىّنمتلا ّنأ ملعا :«ه ,م .ع» شماه يف .

 دنعو .بلقلا يف ىنعم وه :مشاه وبأ لاقو ,ناك هتيل نكي مل امو نكي مل هتيل ناك امل لئاقلا

 يف فالخ الو ,نوكي ال هنأ هّنظ ىلع بلغي وأ نوكي ال هّنأ ملع ام ةدارإ نع ةرابع ةّئسلا لهأ

 .5"+/17و 014/١ ىّمقلا ريسفت .”“ «.2١ هنم »١١ ةوهشلا ليبق سيل هنأ

 .رهاظف :«ه ءما») 4

 دج ال

 مح



 اا (ةروسلا َنخآ 37 ةيآ) ةرقبلا ةروسريسفت

 ا 000 ,نات رهاظ راكرالملاو .لقت اولاق دوام 1 ااا

 0 حا + ىلا نعو فلوق

 ةلهابملا ىلإ ىراصنلا اعد اّمل ِةكْلَم يبنلا ا ووةلم املا ةقفت ةيريش ةيققلا هذه

 00 هيي ا ا ل لي

 لاق هذ دمحلاو ا" قوحلا رهظو اوهطتفا ةلهاسلا نع ازمجحا امل ىراضتلا

 [(15) 4...َنِمَو ٍةؤيَح ىلع سائلا َصَرخأ ْمُهِنَدِجَتَل و» :ىلاعت هلوق]
 كار كرق ا نينلا قولا ىفانلا ند قرح لاق اك هارت

 [4ٍةَويَح ىلع ٍساَّنلآ ٌصَّرْحَأ» ىنعم را
 :هلوق يف هيلإ فاضملا ىلع فطع 4اوُكَرْشَأ َنيِذّلَأ َنِمَوا :هلوق ّنأ ينعي

 نود انهاه «نم» تلخد امنإو ءسانلا نم صرحأ ئععت هنأل 4 سال 0

 :لاق كلذلف ,كلذك الإ نوكي ال لعفأ باب يف ةفاضإلاو ءسانلا ضعب مهنأل ؛لّوألا

 :نناقلا نضع مقوي وحلا ضي اوسنلا هوهتلا 1 :« وك شا نيدلا فورا

 َنِم و9 سانلا يقاب نم صرحأ :لاقي نأ ىلوألاو رهظألا ناك هْنَأب هيلع '''ضرتعاو

 هيف نحن اميفو .نمب هيلع لضفملا يف لخدي ال لّضفملا ّنأل ؛*!4اوُكَرْشأ َنيِذْل

 .ءالملا ريغ يف اوّنمت مهّنَأ زوجي :ليق نإ :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 ا بدلا نب دكت ىلع اضوحو نا رقلا نفاامل ادعي ىنانلا هلم ىف: اوتمتل اوثقتا ول: :انلق

 "07 همف ءامب قفخ يأ :«ع» شفاه ىفبأ :4 هلت هم د مالا مهتداع وه امك

 .ماصع ىشحم :«ع» شماه يف .غ ١ /5١٠١. نايبلا عمجم .'

 ٠١. 4 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6



 "١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 17

 نم ىقابلا هيلع لّضفملا راص سانلا يقاب نم :ليق اذإف ءسانلا يف لخاد دوهيلا

 لعل ير ءاننوت قع ل رتل يقانلا فلم هل ةوهنلاو انتا نوه نيالا
 نم :لاقي الو ةراجحلا لضفأ توقايلا :لاقي اذكو ّرجلا لضفأ ّمصي الو ّنجلا نم
 .ملعأ ىلاعت هللاو ,ملقلا هيلع يرجي ال امب يمورلا يّشحملا هنع باجأ دقو ,تابنلا

 .4ْمُهُدَحَأ ُدَوَي© ةفص فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأو :هلوق
 ريسفتلا اذهو ,4ٍةويَح ئلع# :ىلاعت هلوق دنع قباسلا مالكلا ّمت دقف اذه ىلعو

 سانلا ظفل نود "'ةفوصوملا نم ريدقتب :لاق هّنَأ رمألا ةياغ يئاّبجلا نم ذوخأم

 .رّيدتف

 ةوينلا دارنا نيساردسر 21 ىلع اول
 اذه ىلعو :هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا لاقو ءًاضيأ فاّشكلا يف عقو اذك

 اذهل نكي مل الِإو نيكرشملاب دارملا مهّنأل دوهبلا صرح ةّدشل ًانايب أدتبم ًامالك نوكب
 نوكي نأ زاوجل دوهيلاب صيصختلا ىلإ ةجاح ال هّنَأ ىفخي الو .هلبق امب طبر مالكلا
 .لّمأتف ًاضيأ فاّشكلا بحاص هركذ ام ىلع سوجملاك مهريغ دارملا

 ."4١ةنس فلأ رّمعي ول# :ىلاعت هلوق
 هب ىّيحيو ضعبل مهضعب هب اوعدي سوجملا تناك ام ةياهن اهنأل «فلألا» ركذ

 لوق [وه] ساّبع نبا نعو .ناجرهم فلأو زورين فلأ [شع] :مهلوقك .كولملا
 ال نيذلا كرشلا لهأ نم هركأ توملل مهف .ءىزي لاس رازه :سطع نمل مهدحأ

 اويل هديل صرحا انندلا ةايعغلا: ىلغر فلاب ووضع

 ١. يضم ا و هرخآ ىلإ مهدخا دوي نأ نيذلا نمو يأ:«ع» شماه ىف »؟١7«.

 . نقبلا 3518

 ". نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا ؛/"١57/0١ نايبلا عمجم 509/1١.



 14 (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [رخا هجو نم حودممو هجو نم مومذم ايندلا ىف ءاقبلا بلط]
 هوم دع وخلو اينذلا !"!نلطل ءاقلا' لوط ىلع ضرخلا نأ كلغ ةلآلؤةةيآلا فو

 كردو ةبانإلاو ةبوتلاب تئافلا يفالتو ةعاطلا يف دايدزالل ءاقبلا بلط دومحملا امنإو

 :هلوق يف 3ث[ نينمؤملا ريمأ انالوم راشأ اذه ىلإو .ةدابعلا يف صالخإلاب ةداعسلا

 افا افاافن ييحيو تاف ام اهب كردي فلا ةميقا“ثل نمزملا رهع هيف

 .هحزحزم لعاف رّمعي نإو مهدحأل ريمضلا :هلوق

 ال فيك متفلا هللا نمو يوق لاكشإ انهاه يل ضرع دقو :لضافلا يّشحملا لاق

 .ةرخآلا رادلا ىف باذعلا ّنأل ؛اوبذعي مل اورمع امو ريمعتلا باذعلا "!نم مهدٌعبي

 هيفو '"'حلاصلا لمعلاب هديعبت باذعلا نع هديعبت يفنب دارملا (؟ّنِإ :لاقي نأ نكميو
 رمعلا ىّنمت نأ ىلع هيبنتو .ًاحلاص هيف نولمعي ال رمع ىّنمت يف مهل خيبوت ديزم

 .ىهتنا ,"!ملعأ ىلاعت هّللاو دومحم حلاصلا لمعلل ليوطلا

 ةيآلا "يف روكذملا ناك اذإ هنألف لوألا اما هلح الو وس لاكشالا ل واو

 ّمص ًاضيأ لضافلا اذه هب فرتعا امك ةرخآلا رادلا يف نوكي امّنِإ وهو رانلا باذع

 ربقلا باذع باذعلا كلذ ناك ول معن .رانلا باذع ”!نع راّقكلا دعبي ال رمعلا لوط َّنأ

 ,لاكشإلا هّجوتل مهتوم دّرجمب ًالصاح رادلا كلت يف رانلاب راّقكلا باذع ناك وأ

 ىضتقمو .رانلا نع مهدعبي ال ليوطلا رمعلا ّنأ ةيآلا حيرص ٌنألف يناثلا '*اّمأو

 .بلطب :«ش» ١.

 .7١١؟ .يدنوارلل تاوعدلا ؛"١١/ 5١ نايبلا عمجم .

 .نإدي رادصملا ىف .نع :ردصملا ىف .

 ١«. ؟» رانلا نع مهدّعبي ًاحلاص ًالمع مقيرمع ل رطوق وتميل مهلا ينعيوو شماه يف .

 . نم :«ه ءم» .ا/ ٠١6. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .1

 .اًمأف :«(ش».8 .نم :«م»./

 دمج مي



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 6

 ًادعبم مهرمع مماّيَأ لوط يف عقاولا حلاصلا لمعلا نوك وه يفنملا ّنأ ليلعلا هليوأت
 .رّبدتف زاغلالو ةيمعتلا قيرطب لصحي '')امْنِإ ةيآلا نم ىنعملا اذه مهفو .مهل

 [(117) «َليربجِ اًوُدَع َناَك نَم ْلَق» :ىلاعت هلوق]
 ةرغ انا «اقاع لوقي 5 زوجي فيك :لاقف اذه يف ةدحلملا ضعب نعط دق

 هللا نيخلا ام عم بيجع الو ركنتسمب سيل دوهيلا نم لوقلا اذه نا درو ."!ليئربج

 اهنلإ اَنَل لَعْجأ» :ةداعلل ةقراخلا تايآلاو رحبلا قلف مهتدهاشم دعب مهلوق نع ىلاعت

 نم كلذ ريغو .لجعلا مهتدابعو ,24ةَرْهَج هلآ اَنِرأ» :مهلوقو "74 هَهِلا ْمُهَل اَمَك

 نأ نكميو ذى ليئربج ىلإ مهنم ررضلا لاصيإ ناكمإ اودقتعي نأ زاجف .مهتالاهج
 ةاداحسي ةارسملا :نوكي نأ نوخيف :ةتايلوأ ةاداعمب ققصتي- دق دحأل ةاداعملا نلاقي

 باوعلا ورع اذهو :نينضاؤملا قيسوف دعو للا ون هتالواورةثايحلا'1اذاغم لربح

 4 هب َرَدَع َناَك ْنَم8 :ىلاعت هلوق يف ىلاعت هلل ةوادعلا مهراهظإ داعبتسا نع اذ

 .ريدتف

 .ظفحلاو مهفلا لحمو :هلوق

 هيفف ظفحلا لحم هنوك اًمأو ,رهاظ مهفلا لحم بلقلا نوك نب هيلع '*'دروأ
 ,لايخلا ةيئزجلا روصلا ظفاح نأ ةيلقعلا مولعلا بتك ىف روطسملا ٌنإف .ءافخ
 دكر نم اب نوروز ىلع نطيل لاقنلا لدغلا وهب اهنا رجمو دانك ىاعمللا ةظفاحمو
 1 .ىهتنا

 .اًمأف :«ش».١

 هيلإ ةّرضملا لاصيإ ناكمإ يضتقي دحأل ةوادعلا ّنأ هداعبتسا هجو :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 .«ُهّلي هنم »١١ يمدآلا ةّرضم نع لاعتم كّلَملا ّنأ ملعي لقاعلاو

 ١16. :ءاسّنلا .؟ .178 :فارعألا .*

 .بيطخ :«ع» شماه يف .6



 0١ (ةروسلا نخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةزرونس زيسفت

 مهتبسن نم ةغللاو فرعلا مهافتم قبط ىلع قوسم انهاه فّنصملا مالك نأ هيفو

 ةيلقعلا بتكلا ىف ةروطسملا تاقيقدتلا نع نولفاغ مهو .بلقلا ىلإ ظفحلاو "'مهفلل

 .مهفاف

 [(18) ...ليِرْبِجَو ِهِلْسْوَو ِهتكْئلَم َو هلل اًوُدَع ناك نَم :ىلاعت هلوق]
 .ءاوس لكلاو:ةحاولا ةاذاعس نأ لع ةهيشنلا وكفلوق

 نم امهجارخإو امهلضفل ركذلا ّنأل هيبنتلا وأ رهاظلا :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ءاوس ّلكلاو امهدحأ ةاداعم ّنَأ ىلع "'هيبنتلا لب هيبنتلا كلذ عماجي ال سنجلا

 نبا ّنأ قبس ام هيفاني ,دحاو ةقيقحلا يف مهتوادعو مهتّيحمل بجوملا ذإ :هلوقو

 ّنأل اودع ليئربجو هنم ءاخرلاو "'بصخلا ّنآل ًابوبحم ليئاكيم لعج ايروص

 هنالك ىيفا 0" !هنمةيناذغلاو فمعللا

 فيك ؛روكذملا هيبنتلل كلذ ةعماجم مدع مّلسن ال اَنألف :ًالّوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 نأ مزل هلبق ام هيبنتلا كلذ عماجي مل ولف .نامزالتم هراتخا يذلا هيبنتلاو هيبنتلا كلذو

 .هجو هل ناكل هيبنتلا اذه وه رهظألا :لاق ول معن .ًاضيأ هيبنتلا اذه هعماجي ال

 هع ردساام ا ايو نبا نع قيم ام" 1كلذوتةانادبلا لقال انآلف  ايناتأامأو

 اودع عقاولا يف ناك هنأ ال .يَكْْلَي ىبنلا مالك باب ّدسل هنم ةليحو ًادانعو ةرباكم

 مهلاح تايكحم نم ًاعطق ملعن اًنإف .نيتروكذملا نيتّلعلل ليئاكيمل ًاّبحمو ليئربجل

 هنأ هيلإ لزن نّمع ايروص نبا لاؤس دنع ُهِْيَي يبنلا لاق ول هّنأ مهجاجلو مهتّنعتو

 ةّوبن يفن ىلإ كلذب ًالصوت .هرخآ ىلإ انّودع كاذ *!لاقل ليئربج لدب ليئاكيم

 .هيبنتلا لب :«ه ءش» .؟ .مهفلا :«ش» ١.

 ١٠١06. ,.طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .بصحلا :ردصملا ىف ."

 .لاقف :«ش» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك -

 ًامولك قاك دنا ىلع لوح ايرووض قا نع افاد قتعنلا ةلقنا اماأ لضاعلاو

 دحاو صيصخت نودب ّلكلل مهتوادع نم مهداقتعا يف املو عقاولل ًافلاخم ًايرهاظ

 وه امْنِإ دحاو ةقيقحلا يف مهتوادعو مهتّيحمل بجوملا نأ نم ًايناث هركذ امو .مهنم

 نايدألل خسانلا نويل اذه ةماقإ وه دحاو رمأ ىلع ّلكلا نإف .عقاولا ىلإ رظنلاب

 فّنصملا ةرابع يفو «ةقيقحلا يف مهتوادعو مهتّيحمل بجوملا وه اذهو ةقباسلا

 !/ ريدتف اك ذا ةدارإ ىلع ةحضاو ةلالو:ا") ةقيفشلا ىف :لاق يح

 .اههنق فتاك ةجاحملا تال :هل 8

 ّْنأل ركذلاب ىلاعت هّللا امهصخف انّيلو ليئاكيمو انّودع ليئربج :اولاق دوهيلا ّنإف

 ةلمج نم ناصوصخم امهْنَأ دوهيلا معزي الئل "'ّدهأ امهركذ ناكف امهيف ىرج عازنلا

 نم هنولّوأتي ام لطبيل امهيلع ىلاعت هللا ٌصنف مهتلمج يف نيلخادب اسيلو ةكئالملا

 )٠١7([ (َنْمْيَلُس ِكْلُم ىلَع ْنيِطاَيَّشلأ اوُلْثَت اَم اوُعَبْتْأَو» :ىلاعت هلوق]
 ىف هَل ام هنيرتشا نعل اَوُملَع َْقَل و. .«نيكلملا ىلع لنا امو :نلاغت:ةلونق

 .4َنوُمَلعَي اوناك ول ْمُهَسْفْنَآ هِب اْوَرَش اَم سْنبَلَو ٍقاَلَخ ْنِم ٍةَرِخآلا

 [ةيآلا ريسفت ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]
 :لاففا لكي. لاس نا هورقلا فانك ىف كلي غلا هد نيثلا ىطيوملا نقعنلا لاق

 دن قيرقتلاو رجلا نيفانلا © كني سو ,ةكتالملا ىلع رحملا لالا ل يربك

 ىهن دق ىلاعت وهو هنذإب هّنَأ ىلإ كلذ دنع عقاولا ررضلا بسن فيكو .هجوزو ءرملا

 اوُمِلَع ْدَقَل و :ىلاعت هلوقب مهنع هافنو مهل ملعلا تبثأ فيكو .هلعف نم رّذحو هنع

 ناشد .ةقيقحلا ىلع :ردصملا ىف ١.

 «نمانلا: ةكئالملا هل :زدضتلا 2



 0 (ةروسلا رخآ /١"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 باوجلا .4َنوُمَلْعَي اوناَك وَلا :")لاق مث .4 ٍقاَلَخ ْنِم ٍةَرخألا ىف ُهَل اَم ُهنيرَتْشَأ ِنَمَل

 اهيف رظنلا معني مل نم ىلع ةلخادلا ةهبشلا ليزي اهنم ّلك هوجو ةيآلا هذه يف انلق
 هنأكف يذلا ىنعمب « ِنْيَكَلَمْلَا ىَلَع َلِزْنَأ اَمَو» :ىلاعت هلوق يف ام نوكي نأ اهو

 ىلع نيطايشلا هيف بّذكت ام اوعبتا مهْنأب باتكلا لهأ نم ةفئاط نع '"ارّبخ ىلاعت
 اموال :لاقف مهبذكأو مهفذق نم ىلاعت هللا هأًربف رحسلا نم اهيلإ هفيضتو ناميلس كلم

 :لاقةثاءنساتلا ىلع هيومتلاو رجسلا لامعشسلاب 41دك َنيطاَبَّسلا ةكنل و ْنِسِيلْس ردك

 دلو جملا وهو عي منا كارأو 4 ِنْيَكلَمْلا ىَلَع َلِزْنَأ اَمَو َرْخَشلأ َساّنلآ َنوُمِلَعُي9

 كو نفاشو رهسلا عطفو نيكلمل ىلع لورا "انتو نيكلتللا ىلغ لونا

 دق: لاقت هلا انك هم اؤودعيو هويت عيا مالا واق وعيو قلل 3 انزع ديف: لاكعتالا

 ّنأل ؛اهعقاونل ال اهبنتجنل حئابقلا "”لاوحأ انل فصوو يصاعملا بورض انملعأ
 مهريغ ناك نإو .هلعف ىلع اومدقاو هولمعتسا هوفرعو كلذ اوملع اذإ اوناك نيطايشلا

 :ىلاعت :لاق مث .هتيفنت ىلع هعالطاب معارو هود امير ديدن دقي رع اكل نيم زملا ىف

 برعلاو ناملعُي «نامّلعُي» ىنعمو نيكلملا ينعي 4آَلوُقَي ْىّتَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَمَلَعُي اَمَو

 فيل ىنعمب ةماع ةلخفل يس

 :يماطقلا لاق

 (”اعالقنا ربغلا كناتل ّنأو دشر ّيغلا دعب نأ مّلعت

 :ريهز نب بعك لاقو

 ديلا رش لانك فاس انيق داو كردي كْنأ هلا لوسر ملعت

 ميلعتلا ال مالعإلا انهاه هنأ ىلع ّلدي يذلاو .ملعأ ىنعمب نيتيبلا يف مّلعت ىنعمو

 ريحا :ردضملا قفا .هلوق :ردصملا يف ١.

 .هتيفيك :ردصملا ىف .؛ .ام :ردصملا يف ."

 لامعا ندصملا ىفوك .سانلل :ردصملا يف .4
 .اعاشقنا ربغلا كباشل ّنأو :ردصملا ىف .6 . لمعت قروي شاراجال



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 6

 ل أ نياك ىلإ نأ ثيح نم ةم انك امو ند

 ىلع هناعلطي نمل الاقف ؛هوبكتريو ''!هوملعتي : نأ نكمأ هوفرع اذإ [مه]و هتعقاوم نع

 كيلإ ىقلأ امْنِإ هّنإف كيلإ اذه ءاقلإ ىف ضرفلا نع لدعت الو هلامعتساب رفكت ال :كلذ

 .ةلعفتل ذل هيتس هيلع كَفلْطأَو

 نم نوفرعيف يأ 4«ِهِجْوَّرَو ِءْرَمْلأ َنْيَب هب َنوُقَرَُي ام اَمُهْنِم َنوُمّلَعَتيَف8 :لاق مث
 لاق اذهلو .كلذل مهيلإ هايقلأ ام ناكلملا ناك نإو بابلا اذه يف هنولمعتسي ام امهتهج

 :زلاعت نأ هيلع ودها اعل ىهتأل 4 لفي ألو فزت ام َنوُمَلَعَع والاخ

 :ههيلعا روض مهرايتخا '" اءوسب كلذ راض هوبنتجي نال هوبكتريو

 كلم ىلع واولاب ًافوطعم نوكيف ّرج عضوم هعضوم لزنأ ام نوكي نأ اهيناثو

 لسا ايف ناصر نامتلام فالك ىلض طال ينك اهنوعنلا) ىنعملاو ,ناميلس

 لج لاق امك امهتنسلأ ىلعو امهعم يأ نيكلملا ىلع لزنأ [ام] ىنعمو :نيكلملا ىلع
 نأ ركنمب سيلو مهعمو مهتنسلأ ىلع يأ 04 َكِلْسُر ىلع انَتْدَعَو ام اَنِتاَو اَنبَرل :ّرعو
 ضرتعا ام مالكلا نم امهنيب ضرتعا نإو ناميلس كلم ىلع ًافوطعم لزنأ ام نوكي
 ضرتعا نإو بجاولا وه اهب ىلوأ وه ام ىلع هفطعو هريظن ىلإ ءيشلا در ّنأل

 .ةريثك برعلا مالكو نارقلا يف رئاظن اذهلو ءامهنم سيل ام امهنيب

 هناجَرِع هَل لعَْي ْمَلَو باتكلأ ِهِدْبَع ىلَع َلَْنآ َىدَلآ هي ُدنَحْلا :ىلاعت هللا لاق
 .امهنيب ام دعابت نإو جوع ةفص نم ال هنم لاح باتكلا تافص نم مّيقو '١!اّمّيَق

 ْنَع ّدَصَو ٌريِبَك هيف ٌلاَتِق لق هيف ِلاَتِق ماَرَحْلآ ٍرْهّشلَآ ِنَع َكَنوُلَكْسَي ل :ىلاعت هلوق هلثمو

 :ةولمعتس نا :ودضعلا نقال ناك :نيضملا ف١

 ١. 5غ :نارمع لا .ءوسل :ردصملا ىف .'“

 .آو١ :فهكلا .5 .هب_ :«ه»و ردصملا .6



 60 (ةروسلا رخآ- 59 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 مارحلا دجسملاو ٠١4 هلآ دْنِع ُرَبْكأ ُهْنِم ِهِلْهَ جاَرْخإَو ٍماَرَحْلأ ٍدِجْسَمْلآَو هب ٌرْفكَو هلأ ليس
 لهأ ءاملع ضعب نع يكحو .كنولأسي يأ ءارعللا رهشلا ىلع هب فوطعم انهاه

 ّنأب ةقث ةلمج امهريسفتب يمرت ّمث نيفلتخملا "'نيربخلا فلت :برعلا لاق هْنَأ ةغللا

 اوُنْكْسَتِل َراَهَّنلَآَو َلْيَّلأ ْمْكَل َلَعَج هِتَمْحَر نِمَوا» :ىلاعت هلوقك هربخ لك ىلإ ّدري عماسلا
 .قباطتلا ريثك برعلا بهذم يف حضاو اذهو ١4" ِهِلْضَف ْنِم اوْغَتْبَتِل َو هيف

 ىنعملاو ُ؛ْدْْكَت اَلَف ٌةَنْتِف ْنْحَن اَمّنإ الوُقَي َّتَح ِدَحَآ ْنِم ِناَمَّلَعُي اَمَو# :ىلاعت لاق ّمث

 0 هلامعتساو هلعف نع امهّدصو امهيهن نم غلبيو هنع نايهني لب ًادحأ ناملعي ال امهنأ

 لوقي امك اذهو .هلعف ىلع مادقإلاو رحسلا لامعتساب رفكت الف ةنتف نحن امْنِإ الوقي

 كباصأ هتلعف نإ كَْنِإ :هل تلق ىّتح هيهن يف تغلاب دقلو اذكب ًانالف ترمأ ام :لجرلا

 .اذكو اذك

 يناعملا ىلع ليلقلا ظفللا عم لادلا راصتخالاو مالكلا يف ةغالبلا ةياهن وه اذهو

 ُهَنْف ُنْخَن اَمّنإ اَلوُقَي ىَّتَح ِدَحَأ ْنِم ِناَمَلَعُي اَمَو 0 :لجو ّرع هلوقب ىنغتسا هنأل ةريثكلا

 :ىلاعت هللا لاق ناآرقلا ىف رئاظن كلذلو .هانركذ يذلا مالكلا طسب نع «ْوْفْكَتاَلَف

 ىلَع ْمُهْضْعَب اَلَعَلَو تلك اهيوعلا رك تشل [هقلا ذم قفا َناَكاَمَو ِدَلَو ْنِم ُهْلَآَدَخَتآ امل

 اَمَو ِدَلَو ْنِم ُهْلَأ َدَحَتآ ام :هلوقب مالكلا حرش عم ناكل راصتخالا الولف #1 ضب

 ٌهوُجُو ٌضِيِبَت هوي + :ىلاعت هلوق هلثمو 4قََخ امي هنلإ لك تَهَذَلاَذإ لإ نم ُهَعَم َن ناك

 هثنك اَعب َباَدَعْل اوُقوُدَن تاقيا دعب مَتْرَفَكأ ؛ مهشوجو ْتدَوْسَأ َنيِذل اًمآَق ُهوُجُو 02

 نم رثكأ هلاثمأو مكناميإ دعب مترفكأ مههوجو تدوسا نيذلل لاقيف يأ "14 َنوُرْفْكَت
 نأ زوجي سيلو 4 ِهِجْوَرَو ِءْوَمْلَآ َنْئَب هب َنوُكَرَقُي ام اَمُهْنِم َنوُمّلَعَتيَف» :لاق مث .دروت نأ

 .نيفرحلا :ردصملا ىف .؟ .١5ا/ :ةرقبلا . ١

 11 تونس وهلا 5 .77 :صصقلا ."“

 ١٠١5. :نارمع لا.ه



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 امهنع ىفن دقو امهيلإ عجري فيكو ,نيكلملا ىلإ هجولا اذه ىلع امهنم ريمضلا عجري
 ام ركذ أضيأ مّدقتو رحسلا ركذ ًاضيأ مّدقت دقو ءرحسلاو رفكلا ىلإ عجري لب ميلعتلا

 « َساّنلَآ َنوُمَلَعُي اوُرَفك َنيطاَيّشلآ ّنِكل َو» :ىلاعت هلوق يف هضيقنو رفكلا ىلع لدي
 عقو دق حيرصتلا ناك نإو ءزئاج رحسلا عم هيلع "!فطعلاو .رفكلا ىلع اورفك ٌلدف

 هبَنَجَتَي و * ئشْخَي ْنَم ُدٌكّدَيَس» :ىلاعت هلوق كلذ لثمو .هنود رحسلا ركذب
 اهيلع لد نكل ىركذلاب حيرصت مّدقتي ملو ىقشألا ىركذلا بّئجتي يأ ١4" ئقشآلا

 اثم الن نأ امه نودلدتلل تنم. قوكر نأ اهيا زوجي د5 دكت ىلاعت هلؤق

 نم ناكلملا هيلع مهفقوو مهملع اّمع نولدعي مهْنَأ ىنعملا نوكيو ناكلملا مهمّلع

 ًالدب يأ اذكو اذك نم انل تيل :لئاقلا لوقي امك هلامعتساو همّلعت ىلإ رحسلا نع ىهنلا

 :رعاشلا لاق امكو هنم

 لزبلا ةمهزملا فالخألا رصو ةبلعو ًابطو تاريخلا نم تعمج

 لحملاب رواجملا ٌراجلا ىلع ًايعسو ةميمت ماركلا قالخأ ّلك نمو
 .ةميمذلا لاصخلا هذه ماركلا قالخأ ناكمو تاريخلا ناكم تعمج دق ديري

 :ناهجو هيف 4 ِهِجْوَّرَو ِءْوَمْلآ َنْيَب هب َنوُقَدقُي اَم# :ىلاعت هلوقو

 هب كرشلاو هللاب رفكلا ىلع هنولمحيو نيجوزلا دحأ نووغي اونوكي نأ امهدحأ

 فالتخا امهنيب " 'قّرفيف هنيد ىلع ميقملا نمؤملا رخآلا هجوز قراف دق كلذب نوكيف
 :ةلملاوةةلحتلا

 هيومتلاو ءارغإلاو ةياشولاو ةميمنلاب نيجوزلا نيب اوعسي نأ رخآلا هجولاو
 .ةنيابملاو ةقرافملا ىلإ امهرمأ '!بوؤي ىّتح لطابلاب

 يفنلاو دحجلا 4ىلَع َلِزْنَأ اَمَول :هلوق يف ام لمحي نأ ةيآلا يف هوجولا ثلاثو

 ٠١-١١. :ىلعألا ." .فوطعملا :«ش».١

 .لوؤي :ردصملا يف .؛ .قرافيف :ردصملا يف ."



 0ا/ (ةروسلا رخأ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلاعت هللا لزنأ الو «َنْئْيَلُس ِكْلُم ىلَع ٌنيطاَيَّشلَأ اوُلَْت ام اوُعَبَتْأَو» :ىلاعت لاق هّنأكف

 توراه لبابب رحسلا سانلا نوملعي اورفك نيطايشلا نكلو نيكلملا ىلع رحسلا

 "اهّدقتلا هانعم يذلا رخؤملا نم *«َتوُراَه لباّببا# :ىلاعت هلوق نوكيو تورامو

 هو اذه: سانلا ةلهج نم ندور ةور امو تنور اه لوواقلا اذه راع نوكيو

 نفت قادنللا ناروكذملا راكبا نيكيشيمو اريك ىبانلا رك“ نعي ارك: املاو

 هللا ّْنأ يعّدت تناك ركذ اميف دوهيلا ةرحس ّنأل 824 ليئاكيم و ليئربج رحسلا امهنع

 هايل دواد نب ناميلس ىلإ "'ليئاكيمو ليئربج ناسل ىلع رحسلا لزنأ ىلاعت

 نيطايشلا ىلإ ناعجري تورامو توراه نوكي نأ زوجيو .كلذب ىلاعت هللا امهبذكأف
 غاس امك كلذ غوسيو ءاورفك تورامو توراه نيطايشلا نكلو :ىلاعت لاق هّنأكف

 نوكيو 4 ناميلسو دواد مكح ينعي 4 َنيِدِهاَش ْمِهِمْكُحِل اًنكو# :ىلاعت هلوق يف

 ًاعجار *هَنِْف ٌنحَن اَمَنِ الوُقَي ىّتَح ِدَحَأ ْنِم ِناَمَّلَعُي اَمَو# ليوأتلا اذه ىلع ىلاعت هلوق

 لا نيالا ىيقاللا ىهبوا'نيطابشلا م اس نينالا هوب افومكووام ىلا

 ليبس ىلع [نوكي] 4ث ٌنْحَن اَمْنِإ» :امهلوق ىنعمو .هب نيلماعلاو نيطايشلا نم
 لاق وأ ًاحيبق لعف اذإ سانلا نم نجاملا لوقي امك علاختلاو نجامتلاو ءازهتسالا

 ىلع الإ "'تلصح ام هللاو بنجتي ال نم "!لعفو حلفي ال نم !لوق اذه ًالطاب

 ىلع لب هلعف لثم نم مهريذحتو سانلل حصنلا ليبس ىلع هنم كلذ سيلو ,نارسخلا

 دحجلاو يفنلا نّمضتي "يذلا ليوأتلا اذه ىلع ًاضيأ زوجيو ؛كلاهتلاو نوجملا هجو
 :ىلاعت هلوقب رحسلا لازنإ امهنع ىفنو نيكلمل نيمسا تورامو توراه نوكي نأ

 .«ه»و ردصملا نم طقس انه ىلإ «دوهيلا ةرحس نألا» نم .؟

 .هلوق :خسنلا يق .رحسلا :«ه عع ءش» .'"'

 .لوق :ردصملا يف .1 .لعف :ردصملا يف .6

 ..ىتلا :«ل ع ءش» .6 .تلصح ال :ردصملا يف .



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 01

 عجري (ِدَحَأ ْنِم ِناَمِلعُي اَمَو# :ىلاعت هلوق نوكيو 4َلِاَبِ ِنْيَكَلَمْلَا ىَلَع َلِزْنَأ اَمَول
 اذهل ةيفقنلا نسحيف:نسفالاو ةرجلا: نم قيظايسلا ١" ىلا وأ جلا نم ويعلتق: للا

 ةهاوتخو ساّّبع نبا نع يفنلا ىلع ام لمح يف ريخألا ليوأتلا اذه يور دقو

 :لوقيو ,ماللا رسكب نيكلملا ىلع لرتأ امو أرقي ناك هنأ ًاضيأ هنع يورو ؛نيرّسفملا

 هلوق عجري نأ ركني ال ةءارقلا هذه ىلعو ,نيكلم اناك امّنِإ نيكلم ناجلعلا ناك ىتم

 رخآ هجو ةيآلا يف ةءارقلا هذه ىلع نكميو ءامهيلإ (ِدَحأ ْنِم ِناَمَلَعُي امو :ىلاعت

 نوكي نأ وهو ءيفنلاو دحجلا ىلع 4ِنْيَكَلَمْلَ ىَلَع َلِزْنَأ اَمَو» :هلوق لمحي مل نأو

 اوغيتاو:نافيلتم كلف ىلع ةيعدبو عيطافقلا اول ام اوعبلا يهتع ريحا قيذلا ءالؤه

 كاري لافت دنا ىلا انافيتلا للا نوكر ةلورعملا نم وكلما قنفن لق لولا اه

 :ةاضحلا :لالشلا ضعي امهنلا ةلوت قوكر : ليي رحسلا لودي ذل مما" اهي هن ال ةقلطأ

 دوجت نرمددب ىتأ هلأ ءامسلا نمال اهبل لمخت ضرألا نم. ناك قإو لرنأ تعم نوكيو
 امو لزنو طبه :لاقي ءاهروغ ىلإ دالبلا دجن نم طبه نم ّنإف اهيلاعأو "'ضرالا
 «هَلَأ نذإب لإ ٍدَحَأ ْنِم هب َنيِراَضِب ْمُهاَمَو© :ىلاعت هلوق اًمأف .كلذ ىرجم ىرج

 :اهوجو "!لمثحيف

 تنذأو (*'هتملعأ اذإ اذكو (!اذكب ًانالف تنذأ :هلوق نم ملعلا نذإلاب ديري نأ :اهنم

 :رعاشلا لاق 'هتملعأو هتعمسأ هل

 راهم ىذا لتعم كييدحو هل خيشلا نذأي عامس يف

 هللا نذإب دحأ نم هب نيراضب مهامو ىنعملا نوكيف ةدئاز الإ نوكت نأ :اهنمو

 ةعمرك اف اديز كيقل ىأ هعيزكا ىلإ آل اذيرز كنيقل :اندحأ لوقا ودم ىنرعيو

 .بوجن :«م ءل ءع» .؟ .ئلإ - :«ل»١

 .اذكه :«ش» .؛ .لمحيف :«ل» .'"“

 هلع عسساد | ةوديعملا كك .همّلع :«ش» .©



 69 (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 دابعلا ّنأ كلذب دارأ "اهّنأكو عنملا "١كرتو ةيلختلا نذإلاب دارأ نوكي نأ :اهنمو

 مهعنمل ءاش ولو هنيبو مهنيب هلل ىلخي نأب الإ دحأ نم هب نيراضب مه امو هوزجعي نل

 .يهنلاو رجزلاب مهعنم ىلع ًادئاز رسقلاو رهقلاب
 وه هيلإ هفاضأو هنذإب الإ نوكي ال هنأ "'ىنع يذلا ررضلا نوكي نأ :اهنمو

 امهنأ نوعّديو .ةرحسلا اهاّيِإ همعطت يتلا ةيودألاو ةيذغألا نع روحسملا قحليام

 هللا لعف نم كلذ نع لصاحلا ررضلا 0 مولعمو روما نم هيف اهنودصقي امل ةبجوم

 نع ورع :نكعملا ناك هاو افق كلو هيض“ نيت هي 3غ 51: ةداغلاب ىلا

 :نضوعلا تجي هيلعو ةذلا 4 قدسنا هل لعافلاك ناك كيح

 جاوزألا نيب قيرفتلا نع لصحي اكلام وه امنإ روكذملا ررضلا نوكي نأ :اهنمو

 ا رفكو نيجوزلا دحأ اوّوغأ "'اذإ مهْنأ ىنعملاو مالكلا بيترت يف هيلإ برقأ هْنأل

 نأ الا رفكلا نيل“ |١ ووسح انينهل ب راض اوناك كاذب !١ هيف تحوز هلم كنابف

 قيرفتلاب رمأو مكح يذلا وه لجو ّرع هْنأل همكحو ىلاعت هللا نذإب الإ نكت مل ةقرفلا

 8« هلأ ذب لإ ِدَحَأ ْنِم هب َنيّراَضب ْمُه اَمَو# :لجو ّرع لاق اذهلف .نايدألا يفلتخملا نيب
 ةلملا فالتخاب نيجوزلا نيذه نيب ١" ةقرفلاب هنذإو ىلاعت هللا مكح الول هنأ ىنعملاو

 هجولا اذه يّوقيو .ةقرفلا دنع لصاحلا ررضلا نم برضلا اذه هل نيراض اونوكي مل

 50 هنم تناب رحس فلا 3 اهنلنسب نيد نم ناك هنأ يور ام

 مث «قاَلَخ ْنِم ٍةَرِخألأ ىف ُهَل ام ُهيِرَتْشَآ ِنَمَل اوُمِلَع ْدَقَل ول :لجو ّرع هلوق اَمأف

 .اهّنأك :«ش» .؟ .هكرت ١.:«(:

 .بجوي ال :«ل» .؛ .ىنعمب :«ش» ."

 .ام_ :ردصملا يف 1١. .مذلل قحتسملا وه :ردصملا يف .6

 .رفكف :ردصملا ىف .6 .ذا :«ل» ./

 .هونسح امب :ردصملا ىف ٠ .ٌرقتساف :خسنلا يفو ردصملا يف اذك.4

 .قرفلاب :«ل» .ةقرفلا ىف :ردصملا ىف ١.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 :هوجو هيفف «َنوُمَّلْعَي اوناَكْوَل» :لاق

 قيطاينلا اوملع نيذلا نوكيو :ءاوملعي ىل نيذلا ريغ اوملغ' نيذلا نوكي: نا :اهلوأ

 ام اوعبّتاو نوملعي ال "مهنأك مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبن مهْنأب مهنع ربخ نيذلا وأ

 اورشو رحسلا اومّلعت نيذلا مه اوملعي مل نيذلاو ,ناميلس كلم ىلع نيطايشلا اولتت
 .هب مهسفنأ

 اوملعي ملو ًائيش اوملع مهن الإ اوملعي مل نيذلا مه اوملع نيذلا نوكي نأ :اهيناثو
 هيضرو كلذ ىرتشا نمل بيصن ال هّنأب نوملاع مهْنأب مهفصو ىلاعت هنأكف هريغ
 الو هل دافن ال ينذلا هللا باقع نم هيلإ نوريصي ام هنك اوملعي ملو ةلمجلا ىلع هسفنل

 .عاطقنا

 مهّنأكف اوملع امب اولمعي مل مهّنَأ هتابثإ دعب ملعلا يفن يف ةدئافلا نوكت نأ :اهتلاثو
 تنك ول كيلع دوعأو كل ريخ هيلإ كوعدأ ام :هريغل اندحأ لوقي امك اذهو ءاوملعي مل

 هملع بجومب لمعي ال هْنَأ الإ بقاوعلا يف رظنيو لقعي وهو بقاوعلا يف رظنتو لقعت
 .لوقلا اذه لثمب هل لاقي نأ نسحف

 :رعش هداز نم ''!هابيصيل هاعبت ًابارغو ًابئذ فصي ريهز نب بعك لاقو
 لمرُم دازلا نم يأ املعت ملأ ةناملعتا ول :كلق :ىتارضت# اذإ

 امهّنأ امهتع ملعلا هيفت يف ىنعملا امّإو املعت ملأ :هلوقب هتبثأ مث ملعلا امهنع ىفنف
 .هاملعي مل امهئأكف هاملع امب ًالمع المعي مل

 ظح ال ةرخآلا نأ اوملع ")دق نيذلا موقلا ءالّؤه نأ ىنعملا نوكي نأ :اهعبارو

 .اهفرخزو ايندلا ماطح يف ًاعمط هوبكترا مهْنأ الإ حيبقلا مهلمع عم اهيف مهل

 هورثا يذلا ّنأ «َنوُمَلْعَي اوناَك ْوَل ْمُهَسْفْنَأ هِب اْوَرَش اَم َسْيِبَلَو» :ىلاعت لاقف

 .ابيصيل :«ه»و ردصملا ىف .؟ وهن :«ش».١

 .دق  :خسنلا 37



 1١ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لحمضم لئاز عطقنم هنأو .مهيلع ىقبي الو مهل ّمتي ال ةرخآلا نم اضوع هولعجو

 ."!هّنمو ىلاعت هللا دمحب حضاو كلذ لكو .ةرخآلا يف ّقحتسملا ىلإ لاملا ٌنِإف لطاب

 هل حيرلاو ّنجلاو سنإلا هب رخست هنأو ملعلا اذهب ّمت ناميلس كلم ّنإو :هلوق

 [ناميلس ىلإ رحسلا ةفاضإب دوهيلا لوق لاطبإ ]
 هذه يف ببسلاو .دوهيلا مه ة2. ناميلس ىلإ رحسلا اوفاضأ نيذلا ّنأ ملعا

 هيسرك تحت وأ هتنازخ يف اهعضوف رحسلا بتك عمج ال ِهّنِإ :ليق ام ىلع ةفاضإلا

 كلت ةرحسلا تجر ختسا ناميلس تام اًملف اهب اوملعي الو سانلا اهيلع علطي الئ

 اوتنت دوب ريطلاو نالاو ةدجلا رن هيون رخشلا» ةاميلش:كلم اننا اولاقزب كلا

 هولبقو دوهيلا يف كلذ عاشو 14 ناميلس : ةديلاب سانلا نيعا ىف رجلا

 لات هيفو هذ ناميلتلل مهتوادعب

 يف هبتك " 'ٌمث رحسلا سيلبإ عضو هى ناميلس كله اّمل هيا رقابلا انالوم نعو

 نب ناميلس كلم نم ايخرب نب فصا عضو ام اذه هرهظ ىلع بتكو هاوطو باتك
 تحت هنفد ّمث ءاذكو اذك ؛!لقيلف اذكو اذك دارأ نم ملعلا زونك رئاخذ نم دواد

 اذهو .'ذهب الإ ناميلس انبلغي ناك ام :نورفاكلا لاقف ؛مهل هراثتسا مث ريرسلا

 رحسلا بتك عيمج ىف رذعلا ىلإ ةجاحلا مدعل ٌقحلا لهأ بهذمب بسنأ ليوألا

 .موصعملا ةنازخ يف اهعضوو

 .11-87// ىضترملا فيرشلل ىلامألا . ال“

 ّىبنب قيلي ةمكح اهقارغإو اهقارحإ نود هتنازخ يف اهعضول دب ال ذإ :«ه ءم عا 000

 ١؟» عوضوم لئاقلا هيلإ هبسن ام ّْن أ :رهاظلاف رهاظب سبل :كلذو ةلحأل كلذ تاكترا كش

 .و :«ل» .'" 2 هن

 .لعفيلف :ردصملا يف .

 07/١. ىشايعلا ريسفت ؛17/٠١١٠و 07/١ ىمقلا ريسفت .0

 مح



 ذبلا نك نعام هنلوق

 لمعب مهنيعأو نيرظانلا ناهذأ هب لغشي ًائيش رهظي يذلا قذاحلا لجرلا يأ

 زيبغ كلذ ويك انكاو.ءرطاننلا ندع نسأل فشل ةعرتملا ليي ىلع رجا يت

 اهريغ قر هيوم اكل روق رخل ف ديلا هلع ١١ عاطل ل هلع ريفا وم

 0 ريس ال ار وي طيبك ل ل و راسا د رو ير رسوم
 هلع قلقا اهدنعل اق يعم ةيواعع زا ذتغا عطر اهيوتع زر اةعيضعم هجياحأ اهاذه

 ًاحاير اهيف لعجو انحاورأ اهنكسأو اننادبأ قلخ يذلا هلل دمحلا :ربنملا يف حير

 اهتقو ريغ يف تلفناو اهناوأ ريغ يف تجلتخا امّبرلف ةحار سفنلل اهجورخ لعجو

 قلخ هللا ا اي تقدص :لاقو ةعصعص ماقف .كلذ هنم ءاج نم ىلع حانج الف

 ةحار فينكلا يف اهلاسرإ لعج نكلو احاير اهيف لعجو انحاورا اهيف نكساو اننادبا

 الو هل ةالص الف مكريمأ أرخ دقف اوموق ماشلا لهأ اي :لاق ّمث .ةعدب ربنملا ىلعو

 .""!ةنيدملا قيرط ىلإ ًابراه دجسملا نم جرخ مث .مكل
 .هرخآ ىلإ هليصحت يف ناعتسي ام رحسلاب دارملاو :هلوق
 نم ةعنصو لييختلا نم برض نإ :ليقف ,لاوقأ ىلع رحسلا ةّيهم يف '"!اوفلتخا

 هيف لزنأو هنم ةياقو هباتكب زّحتلا لعجو هنم ذّوعتلاب هللا رمأ دقو عئانصلا فيطل
 .*! ديفملا خيشلا لوق وهو قلفلا ةروس

 اهل ّنأ روحسملا ىلإ لّيخت اهل ةقيقح ال تاهيومتو قيراخمو عدخ هّنِإ :ليقو

 .روكذم :«ها,م» . ١#

 ,قحلا قاقح | ؛!01/7 ىجنايملل ةعيشلا ةقفاوم ىف هنع ًالقن ىئاهبلا لماك ؛8”١ ,فيرطلا .؟

 ْ ْ ْ 6 ١.

 نوقّقحملاو .ال مأ ةداعلل قراخ رمأ رحسلا ّنأ يف ةّنسلا لهأ فلتخاو :«ه م .ع» شماه يف ."

 .«هلِط هنم ١١١ ّقحلا وهو لمعلاو ميلعتلاب هباستكا ناكمإل ةداعلل قراخب سيل هنأ ىلع مهنم

 مح ."1؟١/1 نايبلا عمجم ريسفت .



 23 (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلإ ةروص نم "'هبلقي وأ ًارامح ناسنإلا بلقي نأ [رحاسلا] نكمي هّنِإ :ليقو
 ال وهف "!هقّدص نمو زوجي ال !''اذهو ,عارتخالا هجو ىلع ناويحلا ئشنيو ةروص

 رحاسلا ّنأ ولو ,عونلا اذه نم 54 ءايبنألا تازجعم نوكي نأ نمأي الو .ةّوبنلا فرعي

 جارختساو .كلامملا *!ةلازإ ىلع اردقل بيغلا (؟!امّلعو ءٌرضو عفن ىلع اردق مرغملاو

 هوركم مهلاني نأ ريغ نم "!كولملا لتقب نادلبلا ىلع ةبلغلاو .اهنداعم نم زونكلا
 1 مينا انيلف الا جلاو ةديكم هرتك او لاه ىبانلا ءوسا مهاش ارا اخلق ووضو

 هن ىري ناكو ءرحس يديد يبنلا 0 نم "!يور ام مف .كلذ نم ءيش ىلع نوردقي

 لاق دقو .اهيلإ تفتلي ال ةلعتفم رابخأف .هلعف ام لعفي مل هنو .هلعفي مل ام لعف
 هيف لمع رحسلا ناك ولف «اًروُحْسَم اَلُْجَرألإ َنوُعِبَتت ْنِإ» :راّفكلا نع ةياكح هناحبس
 نع رفنت "'صقن ةفص ّلك نم ةيَْيَلَم ىبنلا اشاح .مهلاقم يف نيقداص راّقكلا ناكل

 ا ل ل يل ا
 قلخي ثيح ىلإ هرحسب غلبي له رحاسلا ّنأ يف فالخلا :يزارلا نيدلا رخف لاق

 مأ لكشلاو ةينبلا رييغتو ةايحلاو ماسجألا ةداعلا ليبس ىلع هلاعفأ بيقع ىلاعت هلا

 .هتلقتو :«ش».١

 .«هللط هنم ١١١ كيلع رهظيل رّبدتف .باوج هل مكلو لاجم هيف ثحبلل :«م ,ع» شماه يف .

 .ملع :«ل» . .هب قدص :ردصملا يف .

 هنم »١١ هّجوتف قداص هجوب هنع باوجلا نكميو .رهاظ ثحب اضيا هيف :«م .ع» شماه يف .0
 .كولمملا :«ل».51 .«

 نأ زوجي ِكُكْقلَم يبنلا نأ نم ةّنسلا لهأ هيلإ بهذ ام در ىلإ ةراشإ :«ه ,م .ع» شماه يف .
 ءافشو [11/17و 1١/15 يراخبلا حيحص] يراخبلا يف يور دقو ال 9 00000

 ةفوصوم داحا تازابكالا هده نإف كانو رض قدوهنلا' بصعأ نيديبلو أ فايع ىف اقلا

 لستم ١7 ار وستم ذا نه نروكي ال م اهربلاو

 .5"؟١/١1 نايبلا عمجم ريسفت ١. . صقن  :«ش» .6

 جا مي



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت هت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 5

 .ءايبنألا قدص ذئنيح فرعي ال هنأل ؛كلذ زّوجي نم ريفكت ىلع اوقفّتا ةلزتعملاف ؟ال

 هذه راهظإ ىلاعت هللا نم زوجي ال هيف ًابذاك ناكو ةّوبنلا ىعّدا نم ّنأب بيجأو
 7 ىسيلعلا !١ ليضع زلت ءايشألا

 نأ رهاظلا :فاشكلا ةيشاح يف يزارلا نيدلاو ةّلملا بطق ةمالعلا لاقو

 بيقع نيلصاحلا ضغبلاو ةّبحملا وحن ىفو هركذ يذلا ىف نيتفئاطلا نيب "!فالخلا

 دنعف .هلولعمو رحسلا رثأ وه مأ ةداعلا ىرجمل هلعف هلا لعف كلذ له رحسلا لمع

 هتردق لحم ريغ ىف ًالعف لعفي نأ ردقي ال دبعلا ّنأ مهدنع ّنأل هللا لعف وه ةلزتعملا

 رثأ وه مهريغ دنعو ءاذه ىلع ّلدي نتملا يف فّنصملا مالكو ,ةرشابمو ةسامم نودب

 مث ىلاعت هللا لعف وه :لوقيو دبعلا نع لعفلا نوك يفني نّمم تبجع دقلو رحسلا

 هذه ناهطظإ هللا نم "نوحي ال'ءئازلا لوق امأو.دأ هل سسلا ّنأي انه عم لوقي
 حبقلاو نسحلا لاطبإ يف هبهذم ىلع هل ىّنستي الف ءسيبلتلا لصحي الئل ءايشألا

 .ىهتنا .هنم حيبق ريغ وهو ىلاعت هللا لعف سيبلتو بذك ّلك ّنأب :هلوقو «نييلقعلا

 [ةرعاشألا نود ةلزتعملاو ةيمامالا دنع ّئبنلا نع رحاسلا زييمت ناكمإ]
 كارلا نييدلا رغيف كو ةرعاسلالا نأ ىرازلا ةنفاقلا درك ذه سيموت لوف

 رانلاب أدبأ بّذعي نأ زوجيف ًالصأ ءيش هنم حبقي الو هللا ىلع بجاو ال نب اومكح
 رفكلا يف يتاعلا رفاكلا هفريو .ًامئاد ةعاطإلا لمكأ هرماوأل عيطملا لسرملا يبنلا

 فّرصتلا هل لب ًاحيبق هنم اذه سيلو .ًاميظع ًاميظعت همظعيو ًادبأ ةّنجلا يف نايصعلاو
 ذا ؛ةّوبنلا ىوعد ىف بذاكلا رحاسلا قدصي نا زوجي ذئنيحو ءاش ام فيك هكلم ىف

 /١١15. 3” يزارلا ريسفت ." .:نسسعلي 5

 .زوجي الو :«ل» . .فالخلا نم :«م» .''



 20 (ةروسلا رخآ 517 ةيآ)ةرقبلا ةاووس زيشفت

 نأ اورّرق مهّنأل كلذ مهمزلي الف ةيمامالاو ةلزتعملا اًمأو .ىفخي ال امك َدَكْبَيَي ىبنلا

 حيبتلا لف هيلع زوجي ال مككح لدا رواق لاع ىلا فاو. نابلقع عيفاو ىبحلا
 مهدنع هيلع زوجي الف ىلاعت هلاعفأ نم تناك نإ ةزجعملاف ,بجاولاب لالخإلا الو

 نلاع هريق نق قفاق ناوي" ارذاك ناكل اذ[ ةقلا نعد قنص ىلع لدي ان داخنا

 ءارغإو بجاولاب ًالالخإ هنوكل يعّدملا بذك ريدقت ىلع اهلطبي ال نأ هيلع زوجي الف

 كرا ىلع لامي هقدصب مزجلا لصحيف .ًاريبك ًاًولع كلذ نع هللا ىلاعت لطابلاب

 :ندشيب ال انيك

 هتيشاح لئاوأ يف فيرشلا هّرس سّدق نيققحملا دّيس هركذ ام عفدني ريرقتلا اذهبو

 كردي هب ملقا ليتل لوسسرلا ,قدلص: 413: تينج كوض ادا ضخم جرتك ىلع
 اوس هيلا قيرط الو .هاعّدا اميف ىلاعت هللا نم قيدصت اهنإف هيلع ةزجعملا ةلالد ىلع

 اهّنأب مزجي مل الإو .اهيف ةميدقلا هللا ةردق ريغ ريثأت عانتما ىلع فقوتي هيلع اهتلالدو
 لامعألا قلخ ةدعاق ىلع فقوتي عانتمالا كلذب ملعلاو ,هقيدصت اهّْنَأ نع ًالضف هلعف

 هلاعفأ نم ةزجعملاف .ىلاعت هللا الإ دوجولا يف رّثؤم ال لب ؛دابعلا ةردقل ريثأت ال نأو

 ةطرو ىلع ةزجعملا ةلالد يف وهف ةرّثؤم ةردق هريغل تبثأ نم ّنأ لصاحلاو .ًاعطق
 ةبير هبوشي ال هجو ىلع لامتحالا عطقف ةرورضلا ىوعد ىلإ اوحنج نإو .ةريحلا
 .ىهتنا .ةميوقلا ةدعاقلا كلتب وه امنإ

 .رّيدتف رهاظ "!هانرّرق امب ةيضقلا ساكعنا لب عفدلا هجوو

 .يلولاو يبنلا نع رحاسلا زّيمت اذهبو :هلوق
 نلإ نسل تبع و مف رارقلا قيمت نمل اذ ”١ يعيضالا هلا قمك و اماما

 .«ل» نم طقس انه ىلا «ىلاعت دلاعقا نم ناك نإ» نم ١.

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «هبوشي ال هجو ىلع» نم .؟

 ا :خسنلا ىفو ردصملا ىف اذك .'"



 :ةرخلا
 عتيق اه هيفو

 .مولعم اهلاس هب ددرككن سفن ثبخ هك
 .دوهيلا نع يكحمف :هلوق

 .هزّوجي ال 82 ةكئالملا ةمصعب لاق نمو .هب قثوي الف
 امنإو [روظحم ريغ هعابتا زوجي ال امو رحسلا مّلعت نأ ىلع ليلد هيفو] :هلوق

 .هب لمعلاو هعابتا نك عنملا

 فلتخت لاعفألا ّنأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف :يسربطلا ىلع وبأ خيشلا لاق

 هبانتجاو هنم زّوحتلاو ةهبشلا ةلازال رحسلا مّلعت ناك كلذلو .دصاقملا فالتخاب

 ارك هلامعتساو هقيدصتلو اناعنإ

 :هرخا ىلا تادلاب ةرثؤم ريغ تابسالا نم هاريغؤوهلأل ةهلوق

 تاذلاب ال رّثؤم ريغ كلذ لاثمأ ّنأ فّنصملا مهنمو ةرعاشألا بهذم نأ ؛رظن هيف

 نأ هبهذم ىلإ رظنلاب رهاظلاف دحاولا رّثؤملا ريثأت بابسأ يه لب ؛ةطساولاب الو
 .ةيداع بابسأ يه امّنإو 507 اهنإ :لوقي

 ىلإ "'نّيعتلا ىلع هحبق نوملعي وأ هيف نورّكفتي [ 4َنوُمَلْعَي اوُناَكْوَل»] :هلوق
 .هرخآ

 حبق ىلع لدي ؛ريسافتلا هذه ىلع 4َنوُمَلْعَي اوناَك ْوَلا» :هلوقب دييقتلا :ليق نإف

 اوملع ءاوس حيبق ركذ امب مهسفنأ يرش لب ؛كلذك سيلو مهملع ريدقت ىلع مهعينص
 .اوملعي مل وأ

 فئصملا مالك لوصحمو .حيبقلا مهلعف نع اوعدترال نوملعي اوناك ول هانعم :انلق

 ١. نايبلا عمجم ريسفت ." .لّمأت :«ش» ١/5171.

  8.نييعتلا :«م»و ردصملا يق



 5 (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لودع ال يتلا ةهيدبلاو ةقلخلا يأ ةزيرغلاب لصاحلا ملعلا ًالّوأ مهل تبثملا ملعلا ّنأ

 ملف اورّكفتي مل مهّنأ ىنعمب ,ركفلا ةلوازمب لصاحلا ملعلا مهنع ىفنملا ملعلاو ءاهنع

 مهْنَأ وأ .يزيرغلا لقعلا ىضتقم فالخ ىلع اولمعو ,مهدنع هّقح وه امك هحبق رّرقتي

 قّقحتي مل هّنكل هحبق اوملع مِهْنَأ وأ .نييعتلاو ليصفتلا ىلع ال هحبق ًالامجإ اوملع

 .باذعلا نم هيلع بترت ام ةقيقح مهدنع

 مدعب دوهيلل ملعلا تابثإ نيب يفانتلا نع فّنصملا باجأ :لضافلا ىّشحملا لاق

 :هلوقب !''هب مهنع ملعلا يفنو ا هللا باتك مهلادبتسا دعب ةرخآلا يف مهل بيصن

 يذلا وهو رّكفتلا ةّوقو ملعلا دادعتسا تبثملا ملعلاب دارملا ّنأب 4َنوُمَلْعَي اوُناَك ْوَل»

 .ركفلا لامعأ ىفنملا ملعلا نم دارملاو ,ةرطفلا يف تباثلا يأ يزيرغلا ملعلاب هنع ربع

 اقلاو ةيننيدلا :دعاوقلاب ىلعلا تمض جرتتملا يلاسجأللا لوألا ململاب ةازيلا نأ
 "'هلعلا لّوُألا ملعلاب دارملا ّنآبو ,ةدعاقلا نم جرختسملا يليصفتلا ملعلا يناثلا

 ىفخي الو ,باذعلا صوصخب ملعلا يفنملاو نييعت ريغ نم باذع توبثب يلامجإلا
 هذه مّدقي ملف لضفلا نم لوقنملا 9 يف امو فّلكتلا نم ةبوجألا هذه يف ام

 ىلتبم وهو الإ دحأ نم امو هيف لجرلل رايتخا الو هركف جئاتنل ةّبحم الإ ةبوجألا
 .همالك ىهتنا ."'هب

 نم هراتخا ام ّنأ فّنصملا مالك لوصحم ريرقت يف انّيِب دق انأل ؛رظن هيف :لوقأو
 ل ردكملا عنا ومجلا ودووننا ريق اوي هنا و١1 فعمل معلا نصيوصخ# لع معصم ةبوحألا

 :اذفلا ومردك ضيصختلا ١ لوصألا نقرودح نقوبرو اهلا ياكنرا ىلع لع
 .فّنصملا هراتخا امل لضفلاف

 .ملعلا لّوألا :«ش» .؟ ديدن نتفملا فايا

 ٠.1 ١ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح 1



 )١١1([ 4... هللأ ٍدْنِع نم َةَبوُنمل اَقنأَو اوُنما ْمُهْنَآ ْوَلَو» :ىلاعت هلوق]
 هلا دنع نم ةبوثم اوبيثأل هلصأو «ول» باوج 4«ريخ هللا دنع نم ةبوثمل 8] :هلوق

 ىلع "١لديل [ةيمسا ةلمج يقابلا بّكرو لعفلا فذحف ,مهسفنأ هب اورش امم ًاريخ
 ش .اهتيريخب مزجلاو ةبوثملا !''تابث

 ةيريخلا '؟!تابث ىلع لب ةبوثملا "'تابث ىلع لدي ال هّآلف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف

 لضافلا فّلكت دقو «”اهتيريخب مزجلا ىلع لدي هنأ مّلسن ال اَنآلف ًايناث اّمأو
 .همالك يف رظن نم ىلع هدعب ىفخي ال امب لّوألا هيجوت يف ينازاتفتلا

 )٠١0([ +... باّتكلأ لهآ نم اوُرَفَك نيِذْلَآ ْدَوي ام :ىلاعت هلوق]
 : نمي ةنلع "رجال سيل وت ةيلع م لا سلوق

 [هّللا ىلع ءىشلا بوجو ىنعم ]
 نأ ادن ةيفانبإلاو ةلردعملا ليف يي غلا نوسو ا ىف ارا روع اكل دعو دف

 :ةمكحلاب لالخألا اهولغم هكرت نوكي. نأ وأ هكرتب ءدلا.قاقحتسلا نع ةزايغ نوكت

 ىلع نّيعملا هتقو يف ثداح لك دوجو لزألا يف ملع ىلاعت يرابلا :"!لوقت ذئنيحو
 ءاضتلا ان نلعب كلاش قف كذا رشلا وديه بحت !١ نقدومتملا ةلاوشا و اةنابق

 هنأ امأو .ةمكحلاب لخمو ٌمذلل بجوم وهو لهجلا مزل ردصي مل ول ذإ ؛لماشلا هملع

 .توبث :«هءم».؟ :لدكل ردضملا ىف

 .توبث :«هءم».غ .توبث :«ه 7 3

 ىلع ّلد دقف ةبوثملا ىلع ًالومحم مالكلا يف عقو امل ريخلا ّنأ هيف :«ه ,م .ع» شماه يف .4

 مزجلا اذه نم لصحيف .رخآلا نع امهدحأ كاكفنا مدع ليلد داحتالاو .هعم هداحتتا

 .دحأل  :«م» ." ا اة لاو

 .هب :«م» .لوقي :«ه» .ا/



 54 (ةرّوسلا 'رخآ 2517 3يآ) ةرقبلا ةروشانزيشفت

 .روكذملا ىنعملاب بوجولا ')يفني الف ّقح هيلع دحأل سيل

 ."'لضفلا نم ةّوبنلا ّنأب راعشإ "'هيف [ 4 ميظَعْلآ ٍلْضَفْلآ وذ ُهْنَأَول] :هلوق

 [بسكلاب ال لضفلاب ةوبنلا ]

 نإ :تلق نإف ءلضفلاب ال بسكلاب نوكي ةّوبنلا نإ :نولوقي ثيح ةفسالفلل در هيف

 دس اهنا تارا ناو ةعوتسم هيلع هلا ةلكل دق نضفلاب "1 حركت اهقاذن ةؤيفلا نأ فاز

 ىضتقم نإ :لاقي نأ باوجلاو .دوصقمب سيل اذه نكل مّلسم وهف لضفلاب لصحي

 ةيهلاو, لضفلاب ال تاحبالا قيرطج وهف" ناعت هلا نم زدض ان لك نا ةفشالفلا ةعاوق

 :الضفلاب لئاقألل ذآ كلذك ركلا نأ تينق لضفلا قيرطي ةذبتلا نطفي نا تيت اذان

 :يوجزلا نومدس وكف ةمكحلا اننا هفؤاس نورك اذنه. ىلع اذا يطظنهنف

 تماامك هبل دعلا ودع رععملا ىنعفلام لاق هنلع ايعلاو. عقلا كلذ :قوكيف ::قيووكدملا

 .قيس ان ىلغ ناضتقالاو اذه فنعم كتصملا لاكي ىلوآلاو

 )٠١5([ 4...اهينِم ٍرْيَخِب تأت اَهِسْنن ؤآ ٍةَي' نِم ْحَسْنَن اَما» :ىلاعت هلوق]
 .«اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام# :ىلاعت هلوق

 [ءاسنالاو خسنلا ىنعم ىف قيقحتلا ]

 هيلإ راشأ امك مالسإلا يف ىلاعت هللا مهلذخ دوهيلا نعاطم ريرقت نم رخآ عون

 :هرخبأ ىلا ذوهيلا أ قوكرتشملا لاق امل تلون ةةلوقب فتضملا

 .هيف  :ردصملا يف 3 .ىقبي الف :«ش».١

 عدكم 17 مهفاف هت رطف ةيللض أ هاف ىقاوب داعتسال نكل :«ع» شماه يق

 :ناوكي تن ل1 5



 8 ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ْ

 0 ل ارقب دّبعتلا ءاهتنا ل :هلوق

 1 * 0 لاز 1 ىقبل خسانلا نايرط 5-9 ثيح لعفلاب قلعت ىلاعت

 كلذ ىف هتاذل ىهتنا "!لّوُألا باطخلا مكح ّنأ ىنعمب مكحلا (")ةّدم ءاهتنا نايب

 .رخا مكح هدعب لصحو تقولا

 ةعاس دعب ّمث .مق :هدبعل لاق اذإ دّيسلا ّنإف مكحلا ءاهتنا نايب خسنلا ّنَأ قيقحتلاو

 ىلع قباسلا تقولاب (؟!هيلع مايقلا بوجو صيصخت الإ هيف سيلف .دعقا :هل لاق

 ذإ ؛هل يفنو "'هكحلا عفرو لّوألا رمألل ضقن يناثلا رمألا يف سيلو .يناثلا رمألا

 هنم دافتسملا بوجولا لب ؛يناثلا رمألا هيفاني ىّتح ماودلاب ًادّيقم نكي مل لّوألا رمألا

 .نيتقلطملا نيب ىفانت الو ةقلطملا ةيضقلا ةّوق ىف

 له نكل رهظ ّلكب قّلعتم ًالثم رهظلا ةالص بوجو نأ ىلإ عجري مالكلا ةصالخو

 ىلاعت هللا ملع يف صّصخم ماعلا مكحلا اذه لب ؟ال وأ خسنلاب قّلعتلا كلذ عفترب
 ,ةياغلا كلت دعب امل ًالوانتم نكي مل باطخلاف ؛وه الإ اهتياغ ملعي ال تاقوألا ضعبب

 ةقيقح :لاق نم بهذم لّوألاو .صيصختلا نم عون خسنلا نإ :لاق نم بهذم اذهو

 حرش يف يجي.لا دضع همشوت امك يظفلب سيل يونعم عازنلاو ؛عفرلا وه خسنلا
 ىلإ عفرلا نع خسنلا فيرعت يف لدع نمو لمتحم امهنم لكو ءبجاحلا نبا لوصأ

 صيصخت عون وه لب عفرلا قّقحتي ال خسنلا يف ّنأ دارأ هبارضأو فّنصملاك ءاهتنالا

 .ربدتف .ءاهتنالاب دارملا وهو

 يف نادحّتيف ,مكحلا ءاقب لامتحا عفر مكحلا عفرب دارملا ّنِإ :لاقي نأ الإ هللا

 .ةدم ا :«م».؟ .ناي رطب :«هء.م».١

 .هيلع  :«م» .ك .لّوألا- :«م» 3”

 .مكحلا  :«عو» .6



 07١ (ةروسلا رخآ /51"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ام وأ ىنعملا اذه دارأ نإ يعرشلا مكحلل عفر خسنلا ّنِإ :لاق نم ةلمجلابو .لآملا

 ءاهتنالاب هنع ريبعتلا ىلوألا ّنكل ؛ًايظفل ريصي عازنلاو حيحص هدوصقمف هيلإ لوؤي

 وهو هماكحأ يف ضقنلا مّهوت ىلوألا ةرابعلا ّنإف .ةدسافلا يناعملا مّهوتي الئل

 يف دوهيلا عقوأ يذلا وه مّهوتلا اذهو .ًاريبك ًاًولع كلذ نع ىلاعت "١صقتنلا مزلتسي

 هيلإ "'صقنلا نم "!اهمزلي امو ةمادنلا ةبسن بجوي هّنَأ نيمعاز ًاقلطم خسنلا يفن
 مدنلا ةبسن بجوي هنأ ىلإ نودنتسي مهراكنإ يف دوهيلا ّنأ بجعلا نمو .ىلاعت

 يف ربع هنأ مهتاروت نع نييمالسإلا ءاملع ضعب لقن هن عم ىلاعت هيلإ همزاولو

 ظفلب هلبق نمو ىسوم نمز يف تناك يتلا ماكحألا ضعب خسن نع اهنم عضاوم
 هريغ قالطإك رثألا رابتعاب ىلاعت هّقح ىف ظفللا اذه قالطإ ّنأ مولعملا نمو .مدنلا

 يتعفلا و: يهتكلا لف وناقش هلع 58 ال ىتلا يناعملا ىلع ةلادلا ظافلألا نم

 :رعش :روهشملا يف ليق ام ىلع كحضلاو

 نامب ار ضارعا ريثكب ار ضارغا
 هباتك يف ةيمامإلا ءالضف ضعب هركذ ام ىلع مارملا اذه يف مالكلا قيقحتو

 يف زوجي ال عرشلا خسن ّنأ يعّدت امهادحإ ناتفئاط دوهيلا ّنأ دئاوفلا زنكب موسوملا

 نوعّدملا اًمأف ,عمسلا هب درو هنم عنملا نا أ معزتو ًالقع كلذ زيجت ىرخألاو .لقعلا
 ال ءادبلاو :اولاق ءادبلا وه خسنلا ّنأ اومعز مهّنإف خسنلا حبقب ةداهشلا لقعلا ىلع

 . ضقنلا :«ه م ل» . --

 ًالقع خسنلا زاوج مهراكنإ يف مهتّبحم عاطقناو دوهيلا م ازلإ ديرأ اذإو : :«ه م .ع» شماه يف .

 لب ةرورضلاب ة أدتبم نكي مل هيلا ىسوم ةوبن نأ مهل لاقي ع اان ىسوم ةعيرش ماودل مهداقتعاو

 نوكي ال نأ مكمزل ًالقع خسنلا زاوج مدعب متلق اذإف عيارشلاو تاّوبنلا نم اهريغب ةقوبسم يه
 ةعيرشلا كلتب داقتعالاو تاّوبنلا عيمج ىلع ةقباسلا ةّوبنلاب لوقلا مكيلع بجوو ًاّقح هتّوبن

 .« هلع هنم ١7 ةتبلا ا ا ا

 .ضقنلا :«ه م لد

 سك



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 07

 فراعتملل اولاق نإف !؟ءادبلا وه خسنلا ّنَأ متمعز مل :مهل لاقيف :ىلاعت هللا ىلع زوجي

 نهت اذا "1 كلذكو «هيف:دل اديب دقف ةررمآ دعي هنع ىف اذإ ةىنقلاب سصاآلا نأ ءالقتلا ني

 ىلع اذه نوكي نأ نم نوركنت ام :مهل ليق .هيهن دعب نم هب رما مث ءيشلا نع

 دنع. بل هلع ةقوب )اخي: لعق (!!اذاق ةيقو. لق ع نقلا مالا نسايردا اههدخا

 :دنض, ىهنلا ففي قلاب ومالا

 هيف هنع ىهن تقولا كلذ ىتأ اذإف تقو يف ءيشلا لعفب رمأي نأ رخآلا مسقلاو

 ءادبلا نيب قرفلا لصحيو .لّوألا مسقلا نود ءادبلا وه اذه نوكيو لعفي نأ لبق هنيعب
 .ٌّمصت مل دحاو امهْنأ امهيف مكاوعد ّنأ حضتيو ,خسنلاو

 "”اهتضتقا ةمكحلاف ىهن وأ رمأب فلكملا ىلع تقلعت اذإ ةدابعلا نإ :اولاق نإف

 رت روع ال ةمكشلاو ةدكحللا رد لع تاو ةدانقلا كترزتش بف

 اهتضتقا ةمكحلاف فّلكملا 7تمزل اذإ ةدابعلا ّنِإ :متلق ”الإف :مهل ليق

 ةمكحلا ّنأ ىلع تلد ةدابعلا ترّيغت اذإف ؛اهتبجوأ فّلكملا حلاصم نم "'ةحلصمل

 نير وو ةحلسملاو "!ةعلوعلا رتل كلذ تيظلا

 .حلاصملا ''١رّيغت لقعلا ىف ملعن ال اَنِإ :اولاق نإف

 لقن نأ يف ببسلا ام :مهل لاقي ّمث ءحلاصملا لقعلاب نوفرعي ال كلذكو :مهل ليق
 نا دعب هتاماوهةانغا ةتاورقفا وءاخينق عضوا ىلإ ًاتاش.هنزك نم ناتشألا ىلاضاالا

 اذ ةصتلا ضنا اة خلا قانا
 هريس رو وضملا قا انيفصما (يكوو#
 هيدا ردصملا ات .اذإف :«م» .8
 :تااعملا ردجفتلا يقال ةدامعلا ييصتلا شبا
 .رييغت :ردصملا يف ٠. .اهرييغت :ردصملا يف .



 فن (ةروسلا رخآ  "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عيمج يف ةمكحلا ترّيغت فيكف .همدعأ مث هدجوأو .همقسأ مث هّحصَأ فيكو .هايحأ

 نوكي حلاصملا يف فالتخا ّياو .ءادب هلك اذه نوكي نأ نم متركنا امو ءانددع ام

 !؟اذه نم حضوأ

 يف اوعّدا مهّنإف .لقعلا نود عمسلاب ملع خسنلا لاطبإ َّنأ دوهيلا نم نوعّملا اّمأو
 راع يذلاو تي و يو

 ٌّحصي مل ًاّقح مهربخ ناك ولو خسنلاب ىتأ نم دي ىلع تازجعملا روهظ هذه مهاوعد
 دوهيلا "اهب ملعت ام لثمب تناك دق اهّْنَأ ملعي تازجعملا هذهو خسنب ةزجعم يذ نايتإ

 .هترابعب همالك ىهتنا ." 'قرف '''ريغب 12 ىسوم زجعم

 :ةتيوافلا قع اهباهذإ اهئانسناو.ةهلوق

 :نافج م ووك رككذلا فالخ وه ىذلا تايببلا نيب نوكيا دقت نلعاد

 ناو ةقيقحلا ىلع نوكيد نأ ووحي كلذ: للاعت هنا'ءاساو ١4 تيت اذإ كبد زك داو )

 إو او !فّنصملا هيلإ راشأ امك عيمجلا بولق يف نايسنلا لعفي نأب ًاريثك ًاعمج اوناك

 2# يسوطلا رفعج وبأ خيشلا لاقو يَ يبنلل ًازجعم نوكيو ةداعلل ًاقراخ كلذ ناك

 اهتءارق كرتب اورمؤي نأب ةّمدلا ىلع زوجي ىنعملا اذهب نايسنلا نإ :هريسفت يف

 ىلإ يّدؤي هنآل هيي يبنلا ىلع كلذ زوجي الو ."'ماّيأ لوط ىلع '''اهوسنيف

 ريفنتلا ىلإ يَدْؤي ال هن :اولاقو يي يبنلا ىلع كلذ ةعامج زّوج دقو .”'ريفنتلا
 هككذلا فالخي وسم ىلا نايستلا ىلع ةيآلا نحن نع دقيناو و ةحلسملابب هقلعتل

 00 ا ياسا تر

 َءاَش اَم لإ * ْىسْنَت الق َكُئرْْتَساِ» :ىلاعت هلوقب [هب] ًادارم هلي يبنلا نوك زّوجو

 .ريغ نم :ردصملا ىف .؟ .هب_ :«ه»و ردصملا ىف ١.

 .54 :فهكلا .؟ ٠١. 7 .دئاوفلا زنك ."
 .«هنم »١١ ةرثك عمج ةغيص بولقلا ناف بولقلا نع :لاق ثيح :«عر») شماه يف .6

 .ماّيألا لوط :«ش»و ردصملا ىف . .اهنوسنيو :ردصملا يف .1

 ١//891. نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 7

 لم مكتبن ّنإ :لاقف نسحلا بهذ اذه ىلإو .لاق هاسنت نأ هللا ءاش ام الإ يأ "4١ه

 ركاب ًابنأ دق ىلاعت هللا ّنِإ :لاقف لوقلا اذه ٍجاّجَرلا ركنأو .هيسن مث نآرقلا ًأرقأ

 امب بهذي نأ ءاشي ال هّنأب "4١َكْيلِإ انْيَحْرَآ َىِذّلَب َنَبَهْدَتَل اتش ْنْيَلَو» :"'هلوق يف
 نأ ىلإ بهذ نم ىلع هب ٌّجتحا يذلا اذه :يلع وبأ لاق يي ّيبنلا [ىلإ] يحوأ
 كَل و» ىلاعت هلوق ّنأ كلذو:؛هيلإ اوبهذ ام داسف ىلغ لدي ال :نايسنلا نم «اهسننا)

 نم ليدبتلاو خسنلا هيلع زوجي ال ام ىلع وه امّنِإ 4 َكِيَلِإ انْيَحْرَأ ىِذّلآَ َنَبَهدَنَل اتش
 يبنلا هاسني يذلاو ,ليدبتلا هيلع زوجي ال اّمم كلذ وحنو .ممألا صيصاقأو .رابخألا
 يفو ةحلصملا ىلع ةفوقوملا يهاونلاو رماوألا نم (*!خسنلا هيلع زوجي ام وه كبي

 .©0ملصأ [اهيف] كلذ نوكي يذلا تاقوألا

 .اسنلا نم "!اهرّخْؤوي يأ [«اهأسنن» ورمع وبأو ريثك نبا أرقو] :هلوق

 وأ ةحلصملا يف اهماقم موقي اّمم اهنم ًالدب لزنيو اهلزني الف اهرَّخْوي نأ ىنعمب
 ينانلاو .اهماقم موقي امب مّدقتملا تقولا يف اهنم ًالدب يتأيو ٍناث تقو ىلإ رَّخؤي
 وه ىوقألاف ؛هوعمس الو هوملع الو دابعلا هفرعي مل ام ريخأت ىف ةدئاف ال هّنأل ىلوأ

 ش .ىناثلا هجولا

 ل ةكحلا مافاد هنري لاذ ريعان ىف هيناكاللا لاف ككل

 ,ضرغلاب ةلّذعم ىلاعت هلاعفأ ّنأِب نيلئاقلا دنع متي امّنِإ كلذ ّنأ ىلع اهيفن يضتقي

 .متي الف مهريغ دنع اًمأو

 هلدب لازنإو ماكحألا ضعب ريخأت نع مهمالعإو دابعلا باطخ ةيآلا لولدم :تلق

 أرذتعم .مهباطخل هجو ال هريخأت نع ًالضف مكحلا كلذ دوجو دابعلا فرعي مل اذإو

 .هلوق ىف :«ش».؟" ./ل-1 :ىلعألا.١

 .خسني نا هر دنقملا يف .؛ .,61 :ءارسإلا .'"“

 .اهرخؤن :ردصملا ىف .1 51٠/١. نايبلا عمجم ريسفت .0



 7 (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 د سوت وا لاما :لولغب نقولا ريكا يس كني لد انو ول اهرب

 وأ باوثلاو عفنلا يف دابعلل ريخ وه امب يأ [ 4اَهِلْفِ ْوَآ اَهْنِم ٍرْيَخِب ِتأت)] :هلوق
 ْ .باوثلا يف اهلئم

 .لقثأو هنم ٌفخأ ىلإ وه ام مكحلا خسن يف لمشيل باوثلاو عفنلا يف لاق امّنِإ

 رصخأ ىلإ وه ام ظفللا خسن يفو ."7باوثلا يناثلا يفو عفنلا يف ةيريخلا لوألا يفف

 امثإو .اهقشأ يأ "!اهزمحا لامعألا لضفأ هيي هلوقل ءباوثلل لوطأ ىلإو عفنلل

 نيب كرتشم وه امب ءافتكاو راصتخالل ةياعر باوثلا ركذب فاشكلا بحاص رصتقا
 يوما

 بحاص ريصقت نم ماقملا اذه ىف لضافلا ىّشحملا هركذ ام ّنأ رهظي اذهبو :لوقأ

 راصتقا هجو يف هركذ امو ,"!لّمأتلا مدع نم أشن امّنِإ روكذملا راصتقالا يف فاّشكلا

 لمع ٌلكف قاشملا بتارم ىلع ةبترم باوثلا بتارم ناك ول تلق نإف :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ظفلتلا ىف ىرن اًنإف كلذك رمألا سيلو مظعأ هيلع بّترتملا باوثلا نوكي نأ بجي ّقشأ ناك
 نقتل دقو هدايا وز عوضلاك دق انهنلا تن ادايعلا نيتك ىف سبل انممارتلا نين داوعلا عيلك

 0 ا ل هيرو او توتا نم رح هيلع اذ ةنيكتير | محم بلك
 ليضتفأ : نيل هيلخ لذي انك ةقشنلا دق: ىلع: باوقلا لين كورك ذ امك رمال نيب :كللق

 .ةّقشملا نم امهعبتي امل دراوب سيل امهلاثمأو نيتملكلاب ضقنلاو ءاهّقشأ يأ ءاهزمحأ تادابعلا
 ةملك يف اَمأو ءامهيلع ةبّثرتم ةّقاشلا تافيلكتلا عيمج ذإ .رهاظف ةداهشلا يتملك يف اَمَأ

 دق هتدروأ ام ّنأ ىلع يدعتملا يتاعملا ملاظلا عم ةرطاخملا لامتحا نم اهيف امل «ةيجنملا»

 ضيرعتلا ّنأب لوقلاو ةضراعم دئاوفلا كلتف ةقاشلا تادابعلا نّمضتي ال ام دئاوفلا نم هنّمضتي

 ضيرعتلا ّنأب عفدنم قسافلاو رفاكلا باذعلل ضيرعتلا نع فيلكتلا يف امب ضراعم باوثلل
 ىلاعت هللا نم اسيل امهو قسفلاو رفكلا لجأل باذعلا نم هيف عقو امو ىلاعت هللا نم باوثلل

 .« هع هنم ١7 رّبدتف

 ىلمآلا رديح دّيسلل مظعألا طيحملا ريسفت ؛571/١5١ راونألا راحب ؛4/١7١ ءاهقفلا ةركذت ."

 | .1/80/ 57 ىبرحلل ثيدحلا بيرغ 7/1

 اق كلر طل امم ةيفاعب#



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفقت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 7ك

 نأ دارأ نإ هنأل ؛هل لصحم ال هاو مالك لثملا بناج ىف باوثلا ركذب فّنصملا

 ديبقلا ىلإ ةحاسأل ةولغم رمآ عفنلا بسحب خسنلا نامز يف خسانلا لثملا ناحجر

 ملكتي ىّتح نّيبيلف رخآ ىنعم دارأ نإو ريخ وه امب نايتإلا بناج يف لوقن اذكف هب

 .هداسفو هتكص ىف

 .هرخآ ىلإ خسنلا زاوج ىلع تلد ةيآلاو :هلوق

 تتبث ا! دّمحم ةّوبن ّنِإ :لاقف خسنلا عوقو ىلع ةيآلا هذه نم مهضعب ٌلدتسا دق

 باتكلا ىف درو دقو ةيمالكلا بتكلا ىف ةروكذملا ةيلقعلا نيهاربلاو ةيعطقلا لئالدلاب

 عوقو ىلع ةلالدلا ةرهاظ يهو ةيآلا «ِةّيا' ْنِم ْعَسْنَت اما :ىلاعت هلوق هيلع لزنملا

 امو (ّنأ) صاصتخا لصألا ذإ :هلوقب لالدتسالا اذه ّدر ىلإ فّنصملا راشأو .خسنلا

 .هرخا ىلإ اهنّمضتب
 اَم» هلوق ّنأل فيعض لالدتسالا اذه :لاق ثيح يزارلا ريسفت نم ذوخأم وهو

 يضتقي ال نيئيشلا نيب ب ةمزالملا قدصو .تأن خسنن نإ | هانعم ةيطرش : ةلمج #4 َحَسْنَن

 نال 4 هّهِلا اًمهيف َناَك وَلا :ىلاعت هلوق هنمو هعوقو ةحص الو ايهدحأ عوقو

 .ىهتنا

 فّنصملا مالك يف دم ام ىلع هببس نإف عوقولا ىلع لدي لوزنلا ببس :لاقي دقو
 لزنأف هنع يهني ٌمث ءيشب رمأي ًادّمحم نإ :اولاقف اونعط راّفكلا ّنأ يرشخمزلا هلقنو

 يالا هده ىلاعت هلل

 تبثأ ولف خسنلا ةّحص ىلع فقوتي هللا مالك نآرقلا نوكو ةيآلا ةّحص :ليق نإ

 ةلدألاب ةتباث يهو كبي دمحم ةّوبن توبث ىلع فققوتي لب كلذ مّلسن ال :انلق

 .ةيمالكلا

 ١. يزارلا ريسفت :رظنا ." .؟7 :ءايبنألا 75/57٠.



 يفي (ةروسلا رخآ "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلع لدي هنأ خسنلا زاوج له تلوةالا نا نمسفتعتلا هارم را ضاظلاو اذه

 0 ل يف هزاوج ىلع ال ةلمجلا يف ماكحألا خسن زاوج

 تاياآ نم ءيش يف سيل هّنَأ ىلإ اوبهذ ةيفوصلا نم ةعامجو يناهفصإلا ملسم يبأك

 :اولاقو نآرقلا تايآ يف خسنلا عوقو ىلع ةبآلا ةلالد اوعنمو ًالصأ خوسنم نآرقلا

 يع ا ريسوب نسما وفاروقلا كابا ةقيريسلا هان الاه فارملا نوكيا وعم

 :لويع ١ تك نهايتك , مالكلا ليصفتو اة

 نأ كلذو [ةلمتحملا رومألاب اهنّمضتي امو «ٌّنأ» صاصتخا لصألا ذإو] :هلوق
 .هرخاآ ىلإ دابعلا "'”حلاصمل تلزن تايآلاو تعرش ماكحألا

 كنطللا تودصوم قيلتاقلا هيل ذعلا ه8 نط ىلع هيف ةمكحلاو خسنلا زاوجل نايب اذه

 مهنامزأ فالتخاب فلتخي نيفّلكملا حلاصم ّنأ مهمالك حيضوتو .ىلاعت هللا ىلع

 مزلتسم صاخشألاو نامزألا فالتخا ببسب حلاصملا فالتخاو ,مهصاخشأو

 نامزلا رّيغتل ةعباتلا حلاصملا رّيغتب اهرّيغت بوجول تاوبنلاو عئارشلا فالتخال

 هيضتقت صاخ جالعب موي لك يف ضيرملا جلاعي بيبطلا ّنأ امك صاخشألاو
 ةمكحلا يف بجو كلذك كلذ ناك اذإو .قباسلا جالعلا فلاخي امّبرو تقولا ةحلصم

 فالتخا بسحب اهرّيغتو تاوبنلاو عئارشلا ''فالتخا ةيهلإلا فاطلألاو ةيناّبرلا

 ىلاعتو هناحبس ناكف ؛امهريغتب حلاصملا ريغتل امهريغتو صاخشألاو (؛!نامزألا

 تاوبنلاو عئارشلاو ةجلاعملا ىلإ جايتحالا يف ىضرملاك مهو نيفلكملل بيبطلاك

 .ةيودالاك

 .حلاصمب :«ش» .؟ .اهعئارش :«ش» ١.

 هتباتك نم غارفلا قفّتا دق :بتك اهيفو ,ةخسنلا رخآ نم ناتقرو اهدعبو «ه» ةخسن ةياهن انه .'"

 ,ءاثالثلا موي يدايأ قلعت بتاك تايح دّمحم ةعامجلاو ةّنسلا لهأ مداخ ةبلطلا رقحأ ديب

 يبنلا ةرجه نم فلأو نيرشعو ىدحإ ةنس لّوألا عيبر رهش نم 5 سداسلا
 .نامزلا :«م» .؛ لشالدجمألا



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 ّنأل كلذو :لوقيو ماقملا اذه يف لّصفي نأ فّنصملا لاحب ىلوألا ناكا')و

 نيلئاقلا ةيلدعلا بهذم وه امك دابعلا حلاصمب هقلعتم نوكي نأ اّمِإ ةيعرشلا ماكحألا

 ةدارإ ضحم ىلإ ةدنتسم يه لب كلذك نوكي ال وأ ,ىلاعت هللا ىلع فطللا بوجوب

 ىلع خسنلاو .ةرعاشألا بهذم ِ امك ثعابو عاد ريغ نم هرايتخاو ىلاعت هلل

 فلتخيف تاقوألا حلاصم فلتخي نأ زوجي هّنألف لّوُألا ىلع اّمأ ءزئاج نيريدقتلا

 امل لاّعفلا قلطملا مكاحلا وه ىلاعت هللا ٌنألف يناثلا ىلع اًمأو .اهبسحب ماكحألا

 هنّمضت ريغ نم لب ؛ثعابو ضرغل ال هريغ عضيو ًامكح عفري نأ هل زوجيف ؛ديرب

 لابقإ مدعل همامإو هخيش لصأ نع لهذي ام ًاريثك فّئصملا نكل ,ةحلصمو ةمكحل

 تبت «يبطستلاو :نيلقنلا خدمت نمر ءاذ الي ةةاقلا لوبصألا كلت ىلإ ةخيحمتلا ةراظقلا
 .لّمأتملا ىلع ىفخي ال بس اذه يفو ةلزتعملاو ةعيشلا دعاوق ىلع مالكلا

 .كلذك تسيل ةئسلاو :هلوق

 .هسفن ىلإ اهنم ريخب نايتإلا ةيآلا هذه يف فاضأ ىلاعت هنأ جاجتحالا لصاح

 ٍءْىَش لك ىلَع هلأ َّنآ ْمَلْعَت ْمَلآ» :كلذ دعب ىلاعت لاق ّمث .ةقيقح هيلإ فاضي ال ةّنسلاو

 صيخلتو .زجعملا نارقلا نم هيلع ةردقلاب ىلاعت ّصتخي ام داري نأ ٌدبالف "4ُكيِدَق

 وه ام اهنم ريخ ىنعمو ءاهيلع عوطقملا ةّنسلاب خسني نأ زوجي نارقلا ّنأ باوجلا
 ىلاعت هيلإ كلذ ةفاضإ اّمأو ,باوثلا ديزم هب ٌقحتسي نأب انل عفنأو اننيد يف انل حلصأ

 همالك ةفاضإك ىلاعت هيلإ اهتفاضاو هرمأو ىلاعت هيحوب ىه امن ةّئسلا ُّنأل ةحيحصف

 ءاوس عفنأ وأ حلصأ وه امب ةيالا خسنب نأ ىلع رداق نأ ىلع لدي امنإ ةيآلا رخاو

 ةعئوا نارقب ناك

 .هريغب فرعي دق خسنلاو :هلوق

 .ةخوسنم ةيالا نوك فرعي نيا نمف بجي مل اذإ لدبلا نإ :لاقي اًمع باوج

 ١.»م«:دو. " . :ةرقبلا ٠١5.



 0/4 (ةروسلا رخأ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عراشلا لوق دّرجمب فرعي دق ذإ لدبلا نايتإ ىلع فقوتي ال خسنلا ةفرعم نأ هريرفتو

 تهت ةيتالفلا ةيآلا نأ

 .هرخاآ ىلإ نارقلا ثودح ىلع ةلزتعملاو :هلوق

 [همدقو نآرقلا ثودح ىف قيقحت ]]
 رخفلا لاق .نآرقلا ثودح ىلع ةيآلاب ةلزتعملا ٌجتحا يأ ,عنم نم ىلع فطع

 :هوجو نم قولخم نآرقلا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسا :هريسفت يف يزارلا

 ؛لاحم كلذو نيميدق خوسنملاو خسانلا ناكل ًاميدق ناك ول هللا مالك ّنأ اهدحأ

 نأ ليحتسي ءيشلا نع رّخأتملاو :خوسنملا نع ًارخأتم نوكي نأ بجي خسانلا ّنأل
 لاحتسا هلاوز تبث امو .عفتريو لوزي نأ بجي هّنإف خوسنملا انا امد وك

 .قافتالاب همدق

 ال كلذك ناك امو .ضعب نم ريخ نآرقلا ضعب ّنأ ىلع تلد ةيآلا ّنأ اهيناثو
 .انيدق نوكي

 هنأ دارملا ّنأ ىلع لدي ١4" ٌُديِدَق ٍءْئَش ّلُك ىلَع َهْنََنآْمّلْعَت ملأ :هلوق نأ اهتلاثو

 ناك امو «لّوألا نع ًالدب رخآ "١ءيش نايتإو اهضعب خسن ىلع رداقلا وه ىلاعت
 . انذجم ناك ًالعف ناكو ةودقلا تحت اكاد

 ضراوع نم وه امنإ ًاخوسنمو اخسان هنوك نأ :هنع باحصألا "!باجأ

 .رخآ ءيشب نايتإلاو :ردصملا يف .؟ ٠١5. :ةرقبلا ١.

 ىف] انجاب 55 :هلوقب فّتصملا هنع رّبع يذلا باوجلا وه اذه :«ه ,م .ع» شماه ىف ."

 :««هدقلا تاذلاب متاقلا ىتعملا اهب قلمتنلا رومألا ضراوع .نع [توافتلاو زييغتلا ىأ :«عو

 مئاقلا ىنعملاب ةقلعتملا [رومألا :ردصملا يف] ماكحألا ضراوع نم امهّنَأ :خسنلا ضعب يفو

 :ةرخآ ىلإ

 ماكحألا ّنأل ميدقلا تاذلاب مئاقلا ىنعملا تاقّلعت ضراوع نم امهنإ :لوقي نأ تتبت ألا لْيقو

 م



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت هت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م١

 يقيقحلا ىنعملا ّنإ متلق ملف ءاهثودح يف عازن الو [تاغللاو] تارابعلاو ظافلألا

 يذلا ىنعملا كلذ :ةلزتعملا تلاق ؟ثدحم تاحالطصالاو تارابعلا لولدم وه يذلا

 رك ا ىلع مل فوسو»لار ىف لودلا مقلع نا كهل تاراغلا وجها غلا لولو وه

 هّنأل ثداح ىناثلا قّلعتملاو ءلوزي ال ميدقلاو لاز هّنأل ثدحم ُلّوألا قّلعتملاو

 نع ٌكفني ال امو] ,تاقلعتلا هذه نع ٌكفني ال يقيقحلا مالكلاو .نكي مل ام دعب ثدح

 هب نولوقي يذلا مالكلاف ثدحم ثدحملا نع ٌكفني ال امو .[ثدحم تاقّلعتلا هذه

 انج نوكيد وأ مزلي

 ملاعلا داجيإب ةقّلعتم [لزألا ىف] تناك ىلاعت هللا ةردق ّنأب :باحصألا باجأ

 نأ مزلي يقب نإف !؟قبي مل وأ قّلعتلا كلذ يقب له دوجولا يف ملاعلا لوخد دنعف

 كلذ لاز دقف قبي مل نإو ءلاحم وهو دوجوملا داجيإ ىلع ًارداق رداقلا !'١ىقبي

 هللا ملع كلذكو هومتركذ يذلا هجولا ىلع ىلاعت هللا ةردق ثودح مكمزليف قّلعتلا

 تقي: نإ ”ادوجتولا ىف: ملاعلا لوخد:دتفف تح ويس ملاعلا نأ ًاملعتم ناك "اال قلاع

 ناك ول هنثل ءاداعت لوألا قلعتلا نوك ''! كمزا قيل ناو تاهج ناك لوألا: ىلعتلا

 تاذلاب مئاقلا ىنعملا ضراوع نم اسيل توافتلاو رّيغتلاو تاذلاب مئاقلا ىنعملا نع ةرابع ج

 . يهتتا

 فيك تاذلاب مئاقلا ىنعملا نع ةرابع ةرعاشألا دنع ماكحألا ّنأ مّلسن ال ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 ةئداح ماكحألا ّنأِب بجاحلا نبا لوصأ ىلع هحرش يف يعفاشلا يجيإلا دضعلا ركذ دقو

 مالكلا اذه ,ّحصي الف أضيأ بجاحلا نبا دنعو ,ةلزتعملا بهذم وه امك ةرعاشألا بهذم ىلع

 هّجوتي معن .ركذ ام ةبسنلاب مكحلا ٌمصي فيكف فئصملا مهنمو ةرعاشألا بهذم ىلإ رظنلاب

 هذه اومزتلا دق مهّنكل تاذلاب مئاقلا ىنعملاو مكحلا نيب ةرياغملا لقعي ال ِهّنأ ةرعاشألا ىلع

 ب هاا دق يوك أو اهلك ىزخ  :ةلطسفس فلاو ةطيسشنلا

 .اّمل :ردصملا يف .؟ :نوكي نا نيدضملا نقرأ

 .مكم زليف :ردصملا يف .؟ 525205507



 م (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ال ىلاعت هللا ةيملاع نذإف .ًاثداح كلذ دعب لصح يذلا قّلعتلا "”نوكو لاز امل ًاميدق

 لاف نان ةنحلاهف توخي توعيبلا نط فلكل انو رةتداحلا قباقلعتلا :ىع كت

 ل" هاللكلا نبع انباوج وهف:ةنوداقلاوب ةئملاعلا نع اباوع ةتولدحي ام: لكف ةلدعم

 .همالك ىهتنا

 ثودح يف عازنلا مدع نم هركذ ام ٌنألف :ًالّوَأ اّمأ "!؛رظن هيف :قيفوتلا هللابو لوقأ
 مهنم نيرّخأتملاو ةّنسلا لهأ 'فالسأ نم ًاريثك ّنأل عقاولا فالخ نآرقلا ظفل

 جراخ هّنأبو *!ةريثك دسافم مزلتسي هّنأب مهيلع اوعّنش ىّتح أضيأ همدق ىلإ اوبهذ

 امّنِإ ةلزتعملا لالدتساو ةيمالكلا ةلوادتملا بتكلا يف دوجوم كلذو لقعلا روط نع

 نع اوبره نيذلا مهنم نيثّدحملا ذاشلا ضعب ىلإ رظنلاب ال ءالؤه ىلإ رظنلاب عقو
 .اذه مهمامإ هركذ ام ىلإ مهفالسأ بهذم ةعانش

 روهمج بهذمل فلاخم مالكلا قّلعت ثودح نم هركذ ام نلف :ًايناث اّمأو

 كلذ يف فلاخملا امّنِإو '''هب اوحّرص امك ميدق مهدنع مالكلا قلعت ٌّنأل ةرعاشألا

 ىلع ضهتني ال هملعو ىلاعت هللا ةردقب ضقنلاف ناَطُقلا ديعس نبا وهو مهنم داش

 نوك زّوج ول هنأ ناطق نبا ىلعو روهمجلا ىلع هّجوتي ًاضيأو ءروهمجلا بهذم
 ةعجار تافصلا عيمج نوكي نأ زاوج مزل تاقّلعتلا رابتعاب ًافلتخم دحاولا مالكلا

 ١. يزارلا ريسفت .؟ .نوكبو :ردصملا ىف 77/7 ١.

 ْ .فالسأ- :«م» .5 .هوجو نم :ةدايز «م») يف .؟

 مزلي ىلاعت هتاذب ةمئاقلا فورحلا وه ىلاعت هللا مالك ناك ول هّنَأ اهنمو :«ه .م .ع» شماه يف .4

 ًاضيأو عامجإلا فالخ وهو اندنع ةرضاحلا فورحلاو ظافلألا هذه ةّيمالك ركنم ريفكت مدع

 سيل وهو هيي ءوبنلا ناسل ىف امك نانوكي امّنإ امهّنأل هللا مالكب زاجعإلاو يّدحتلا مدع مزلي
 ها ةوورف انذاك نتن دلا نين اهو وكمل نأ مولي اهيا قلاع هللا تاذب ةمئاقلا ةفصلا نيع

 .« نط هني 5 سافل نم كلذ ريغ ىلإ نيناطرقو. نوقت لبو فورتحو ظافلاب نيل
 ىلع امهتيشاح يف يدنجلا دمحأو يدابار حبلا لضافلا كلذب حّرص دق :«م ,ع» شماه يف .5

 .«ُهنِع هنم »١١ ةيفسنلا دئاقعلا حرش



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك /

 رابتعابو ةدارإ صيصختلاب هقّلعت رابتعاب نوكي ّنأب تاذلا ىلإ لب ؛ةدحاو ةفص ىلإ
 ؛مهنم دحأ هب لوقي ال اّمم كلذو .تارابتعالا نم كلذ ريغ ىلإ ةردق داجيإلاب هقّلعت

 .ةيلدعلا نيبو مهنيب تايفالخلا !''هظعم نم وه لب

 ربخلا ّنأل ًالثم خسانو رمأو ربخ ريغ مالكلا نوك يف ديفي امّنِإ هوركذ ام ًاضيأو

 نم اذكو اذكب ةردقلاو ملعلا قّلعت ّنأ امك مالكلا فاصوأ نم خسنلاو رمألاو

 موهفم يف لخاد هّنإف بيترتلا فالخب فوصوملا دوجو دعب هدوجوف ءامهفاصوأ
 كلذ ىلإ بهذ نم ىلع دئاقعلا حراش ضرتعا اذهلو .هنودب مالكلا دجوي الو مالكلا

 وأ ةموظنملا فورحلا نم فلؤم ريغ سفنلاب ًامئاق ًأظفل لّقعتي نمل دّيج وهو هلوقب
 لهأ قافتاي ثدحم بككرملاو ضعبلا مادعناب اهضعب دوجو ةطورشملا ةلّيخملا

 .رّيدتف .مالكلا

 ةّصق نوكي نأ همازلتسا عم لوخدملا لّجمتملا اذه يف لوقعلا رّيحتي ال فيكو

 رابتعاب دّدعتم تاذلاب ًادحاو رمخلا برش نع يهنلاو ةالصلاب رمألاو فسوي

 ءاوس ىلإ يداهلا هّللاو ليوط ليلعلا مهولا اذه لاثمأ يف ركفلا ّنِإ يرمعلو تاقّلعتلا

 .ليبسلا

 )٠١1([ «...ضزآلاو ٍتاَونمَسلأ ُكْلُم ُهَل ةللأ َنآ ْمَلْعَت خَلآأ> :ىلاعت هلوق]

 ."74ٌُديِدَق ِءْئَش لك ىلَع هلأ نأ :هلوق ىلع ليلدلاك وهو :هلوق
 ةيكلم مزلتسي ءيش لك ىلع ةردقلا ّنإف ,رخآلل مزلتسم امهنم لك ذإ ؛رظن هيف

 نأ بجي ءيش لك ىلع ًارداق هنوكب فصّتا نمف سكعلابو ءضرألاو تاومسلا

 بجي ضرألاو تاومسلا كلم هل ّنأِب فصّتا نمو ,ضرألاو تاومسلا كلم هل نوكي
 نم ىلوأ سيل رخآلا ىلع ًاليلد امهدحأ لعجف .ءيش ّلك ىلع ًارداق نوكي نأ

 ١٠١5. :ةرقبلا ." .تامظعم :«م».١



 دلا (ةروسلا رخأ 1" /ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 امهدحأ مازلتسا نكل رمألا سفن يف نيمزالتم اناك نإو امهّنِإ باوجلاو ءسكعلا

 كلم ىلاعت هللا نوك مازلتسا ٌّنإف .هل رخآلا مازلتسا نم لقعلا دنع رهظأ رخآلل

 داجيإلا ّنإف ؛سكعلا نم رهظأ ءيش ّلك ىلع ًارداق ىلاعت هنوكل ضرألاو تاومسلا

 نكل ؛رايتخالاب دجوي نأ نكمي ال ردقي ال نم ّنأل ةردقلل مازلتسالا رهاظ لعفلاب
 .لعفلاب داجيإلا مزلتسي ال ةردقلا

 روصتدلا نع انقجأ جوكر دك ريسللاو ةةلوق
 حيحصب سيلو ةيآلا بساني ال اذهو بيرقلا ىنعمب انهاه يلولا ّنأ هنم مهفي
 دق مكاحلا وه يذلا يلولا ّنأ امهنيب قرفلاو .مكاحلا اناعك اهلا نيا

 مكاح ال هنأ ةيآلا نم مهفي لاقي ال ًامكاح نوكي ال دق ريصنلاو ,ةرصنلا نع ًازجاع

 :لوقن انأل ,ةرصنلا نع ًازجاع نوكي ال مكاحلا لب روكذملا قرفلا هجّتي الف هللا ريغ

 وه ام ًازجاع نوكي دق يلولا :انلوق يفو ,ةقيقح مكاحلا ةبآلا يف يلولا نم دارملا

 ا

 فعضي دق يلولا :لاقي نأ ىلإ جاتحي ال امهنيب هجو نم مومعلا توبث ّنَأ ملعاو
 .ايلو نوكيو ها نكي مل رصني ملو اهيلع ًارداق ناك ول لب ةرصنلا نع

 )٠١8([ 4...َلْيُس اَمَك ْمُكَلوُسَر اوُلَسْسَت نآ نوديرت ْمآ» :ىلاعت هلوق]
 .باتكلا لهأ يف تلزن :ليق :هلوق

 ىلعو ءًاعم هنمألو هل .رَكِبَلَم يبنلل «ْمّلْغَت ملأ » :هلوق يف باطخلا ّن الإ

 عم اهيف باطخلا 0 قيد ريتعلا "او ةوهنلا يف تلزن ةيالا هذه نوكي نأ ريدقت

 هذه نوكي نأ هجولاف .يغبني امك ةمئالم نيتبآلا نيب ىقبي الف نيقيرفلا نيذه دحأ

 :هلوق يف باطخلاو ًالّوأ هركذ امك مهحارتقا نع يهنلل نينمؤملا يف ةلزان ةيآلا

 .و :«م» .؟ .ًارصان :«ش» ١.



 اذه "991 يبنلل ًاباطخ رهاظلا يف ناك نإو ةقيقحلا يف ًاضيأ مهل 4ْملعَتْمَلآ»
 .ماقملا اذه يف فئصملا مالك لّصحم

 ةيالا # َحَسْنَت اما :ىلاعت هلوق لوزن ببس نأ ًالَّوَأ :لاق هنأ وهو ثحب انهاهو

 .هنع مهاهني مث ءيشب هباحصأ رمأي دّمحم ىلإ نورت الأ .دوهيلا وأ نيكرشملا لوق

 هل وأ ىبنلل هللا نأ «ْمَلْعَت نَلاا» ىف باطخلا نوكي نأ هجو رهظي الف اذه ىلعو

 باطخلا نم دوصقملا :لاقي نأ الإ .خسنلا يف نينعاطلل باطخلا نوكيف هتَمُألو

 نعطلل عفار وه !"!ام اوملعا خسنلا يف نينعاطلل هتّمأو لوسرلا لوقي نأ روكذملا
 ْمآظ :ىلاعت هلوق يف «مأ» اذه ىلعف .ءيش ّلك ىلع ىلاعت هتردق نم روكذملا

 ,رخآ ًاماهفتسا فنأتساو لّوُألا ماهفتسالا نع برضأ هنأ ىنعمب ةعطقنم 4َنوُديِرُت

 ركذ امب ملعلا (!نوعنقتأ "”ريدقتلاو ؛رّدقم ىلع ًافوطعم نوكيف ةلصّتم تناك اذإ اّمأو

 :نلاعتا هلون لدم قوكيت لاؤيلا ىف نوهت أ :لاؤنيلا نفي عارقألا ووكرتتو
 ,77فوذحمل ةلصّتم هّنِإ :فّئصملا لاق هّنِإف *!4اًمِئاَقَو اَدِجاَس ِلْيَلآ ءاَنا ٌتِناَق َوُه ْنّمآ»

 نيف ملا نوطاخملا كوكي نا نكس ذه ناعوكناف ا نو عم اري رفاكلا ريق

 ' :يهرغ وأ

 امك هتّمأو 391 يبنلل ًاباطخ 4ْمَلْعَت ْمْلآ# ىلع ًافوطعم 4َنوُديِرُت ْمأ# ناكاذإ اّمأو

 :انلق امّنِإو نينمؤملا 4َنوُديِرَت ْمآ# يف نوبطاخملا نوكي نأ ٌدبال فّنصملا هركذ

 امك 4ْمَلْعَت ْمَلآظ ىلع فوطعم هنأ لقن ملو ءرّدقم ىلع فوطعم «َنوُديِرُت مآل "نإ
 ىلع ًاليلد ةيآلا 4ْمَلْعَت مَلاا# لعجي نأ بسانملا ّنأل ؛يروباشينلا لضافلا هركذ

 ببس ّنأل ؛خسنلاب هل طابترا ال رخآ ًامالك 4َنوُديِرُت مآ نوكلو .خسنلا (*!ةيّقح

 .ام نأ :«م» .؟ كل :«م» ١

 .نوعنقت :«ل» . .هجو :ةدايز «ل» ىف .'"“

 .فودحمب :«ش» .1 3 رم رلا 26

 .ةقيقح :«ش» . .نإ- :«م» .ا/ /



 دلن (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةرجش مهل لصحي نأ بيم م هللا لوسر اولأس نيملسملا ّن أ اّمإ :اولاق ام ىلع هلوزن

 نيكرشملا وأ دوهيلا لوق اّمإو .ًاهلإ مهل لصحي نأ ىسوم اولأس امك اهنودبعي اوناك
 .لّمأتف خسنلاب طبترم ريغ ةروكذملا ةلوسألا نأ ىفخي الو ,فّنصملا هلاق امك

 ١4" ٍناميالآب َرْفكْلآ لدبي نَمَو» :ىلاعت هلوق
 .رخآ رفكب رفكلا لّدبي نأ نكمي هّنأل 4ِناَميالآب# :ىلاعت لاق امّنإ

 )١٠١9([ +... ٍدْعَب نم ْمُكَنوُدْرَي ْوَل باتل لهآ نم ُريثك َدَو> :ىلاعت هلوق]
 .مهسوفن لصأ '"!نم ًاثعبنم ًاغلاب :هلوق

 مل :ليق نإف .ىوقأ تاذلا ىضتقم نوكي امو ًابستكم ال مهسفنأ ىضتقم نوكي يأ

 ول نإ :لاقي نأ نكمي :تلق .مهسفنأ نم :لقي ملو 4ْمهِسْفْنآ ِدْنِع نمط :ىلاعت لاق
 .دارمب سيل وهو مهسفنأ لجأ نم اوّدو هانعم ّنأ مّهوتل مهسفنأ نم :ليق

 ريغ رمألا ذإ رظن هيفو [فيسلا ةياب خوسنم هنأ لَف ساّبع نبا نعو] :هلوق

 .قلطم

 [هيف قيقحتلاو فيسلا ةيآب ةيالا خسن ىف لوقلا هجو]
 عيمج يف ًأًرمتسم نوكي ىّتح قلطمب سيل حفصلاو وفعلاب رمألا ّنأ هلصاح

 هرم ايددلا نايشا وهب قتكم. رماب هءاهشا ذققي وه لو ةتفرألا

 هيف نحن اميف امك مهبمب دّيقملا مكحلاو مكحلا ةياهن نابب خسنلا ّنأب هنع بيجأو
 بيذهتلا يف ام ىلع هحيضوتو قلطملا مكحلا جاتحي امك ءاهتنالا نايب ىلإ جاتحي

 ًادّيقم وأ ًاعطقنم ناك ول هّنإف همكح رارمتسا خوسنملا يف اوطرشأ مهّْنَأ هحورشو

 مدع انهاه رارمتسالاب مهدارم ا اوحادرصو .هخسن قّقحتي ال ًاقلطم وأ ةدحولاب

 .نع :«ل» . ؟ .١٠١/م :ةرقبلا ١.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مك

 اوّلص :عراشلا لوقي نأ لثم ةلوهجم ةياغب عطقنملا مكحلا ّنأل ؛ةمولعم ةياغب هدييقت

 ")اًنكلو .عطقنم هنأ ًاعطق ملعن امم خسنأسو مكنع خسنأ نأ ىلإ نيتعكر موي ّلك يف

 :مكحلا قالطإ مدع عم خسن هنأ رهاظلاف .اولصت ال :ةّدم دعب لاق اذإف .هتياغ ملعن ام

 رتل ب حنا اوكف ايي اكرا نيل ذفو

 قالطإلا طارتست | را هياع سي نأ نب اّممو اذه هدارم 0 رهاظلاو رمتسم

 امك ًاضيأ عطقنملا يف خسنلا رّوصتي دق لب ؛هقالطإ ىلع سيل خسنلا يف رارمتسالاو

 .ض يدابآرتسألا

 )١١١([ «...اوُمْدَقُت اَمَو ةؤكّرلأ اوتاو ٌةولَّصلأ اوُميِقَأَو» :ىلاعت هلوق]

 َنوُلَمْعَت اَمِب هللأّنِإ» هلوق وهو ءاهنع رَّخأت امو اهيلع مّدقت ام نيب ةضرتعم ةلمج

 نم اهنع رَّخأت ام لعج نإو اهيلع مّدقت امب ًاقلعتم اهنع رَّخأت ام لعج نإ 4 ٌريصَب
 :مالكلا رخآ يف ةيضارتعالا ةلمجلا زّوج نم بهذم ىلع ةيضارتعا نوكي هتاقّلعتم
 ال دق :تلق ميلا لع د مدلل كح يتكرو ريع يا الدو

 ظفل ًاضيأو ."4١ْمُهُسُفْنآ ْمُهَل ْتَمَّدَق ام َسْنِبَل» :ىلاعت هلوقك عفنلا لجأل ماللا نوكي

 .رثدتف لوصرلا نم. هاقشتملا بيمعتلا ليك أت ديفي ريخ

 )١١١1([ 4...اًدوُه ناك ْنَم آلا َهَنَجْلا َلْخْدَي ْنَل اوُلاَقَو» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ نيقيرفلا يلوق نيب ٌفل :هلوق
 لوقلاف امهدحأ ناك نم الإ ةّنجلا لخدي نل هنأ امهيلك لوقم مزال ّنأ ٌفللا هجو

 ىلع نيقفّتم امهالك نوكي نأ لمتحي ٌءاع امهدحأ موهفم نأ الإ اذه امهنيب كرتشملا

 م١٠ :ةدئاملا." .هتكلو :«ش».١



 ى/ (ةروسلا رخأ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 امهنيب يداعتلا نوك يناثلا نّيعتو رخآ دحاو ّلك دنع نوكي نأو همومع ىلع هلوخد

 ال نأ لمتحيو عماسلا مهفب ةقث قلطأف ًاروهشم رخآلا امهنم لك ليلضتو ًامولعم

 اوُنوُك اوُلاَق» :هلوق اذكو امهنيب قفّتملا لوقلل ًاركذ لب نيقيرفلا يلوق نيب اقل نوكي
 .* ئراّصَن وأ اًدوُشه

 .تباث ريغ هيلع ليلد ال لوق لك ّنإف :هلوق
 هل ٌدبالف ًاتابثإ وأ اين ىعّدا ءاوس ىعّدملا ّنأ ىلع ةلالد ةيآلا يف ّنأ ىلإ ةراشإ

 لئالدلا قدضا :قم#ليق امك كلذو ًايهندت "!هاعذم وكي دل اذإ تاهيرتلاوب ككدلا عم

 .ديلقتلاب لوقلا نالطب ىلع
 .هب ٌدتعيو حمصي رمأ يأ :هلوق
 مسا امهيلع عقي مودعملاو لاحملا ّنأل ةميظع ةغلابم هذهو :فاّشكلا بحاص لاق

 سيل ام ىلإ هب دادتعالا هكرت يف غلوب دقف هيلع ءيشلا مسا قالطإ يفن اذإف ءيشلا

 .همالك ىهتنا ."!ءيش ال نم ّلقأ مهلوقك اذهو هدعب

 ا يم لاق

 .ًاقافتا ًائيش ىّمسي ال اهدوجو ليحتسي يتلا ليطابألا ّنأل ةلزتعملا الو

 ربخلاو هب ملعلا "'ّمصي ام هّنأب ءيشلا ٌدح نم 35 يزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 هنع رابخإلاو ليحتسم هّنأب ملعلا عم ايف: ليتسلا ىئمفال هنا ملست الف هع

 ليدل يبوحر: قلطا قبح بتعملا م95 ىف ةحماسما ىلا ةراغا ميكا ,.ع» شماه ىف . ١

 جي ترم رمل بيدلاروخا ا تامل و

 ّحصي ملام :«م» .'" 5.00/١. فاّشكلا .



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م

 )١١7([ 4... ُهَلَف ْنِسْحُم َوْهَو هلل ُهَقِْجَو َملْسَأ ْنَم ىلَب> :ىلاعت هلوق]
 .ةنجلا مهريغ لوخد نم هوفن امل تابثإ [ 4 ىلَب»] :هلوق

 نأ اًدوه َناَك ْنَم الإ َةّنَجْلَ َلْخْدَي ْنَل8 :نومعازلا ")لاق امك رمألا سيل يأ

 .اهلخدي وهف نسحم وهو [هّل] ههجو لسا نم نكلو # ئراَصن

 )*١11( «...ءئسش ىلع ىراصّنلأ ٍِتَسْبَل ُدوُمَْلأ ٍتَلاَقَو» :ىلاعت هلوق

 [مهنيب فالتخالاو مالسإلا ةلمل باتكلا لهأ راكنإ هجو]
 هيفو .باتكلا نؤرقي مهّنَأ عم فالتخالا نم باتكلا لهأ نيب ام نايب ىلاعت دارأ

 نا لدحلا لضاخو السلا هليل :ياتكلا لعأ ناكل بيس تعفو املر ةهبش لح

 ناهرب مهراكنإ ىلع اوتأي مل امل مهنأل مهراكنإ رابتعا بجوي ال باتكلل مهتوالت
 دق باتكلا لهأ نم قيرف ٌلكذإ ؛مالسإلا ةّلمل مهراكنإب ةهبشلا لخدي نأ يغبني الف
 برعلا يكرشم نم باتكلا ملعي ال نم ليبسك مهليبس ّنأ نّيب ٌمث رخآلا هيلع ام ركنأ
 لهأ نم كلذ ركنأ نمل ٌمذلا وأ ,مالسإلا نيدل راكنإلا ىف مهل باتك ال نّمم مهريغو

 ملف عفدلا يف هب لهاجلا ّقحلل مهنم دناعملا ىواس دق ذإ ؛دانعلا ةهج ىلع باتكلا

 .4 مِهِلْرَق َلْثِم َنوُمَلْعَي ال َنيِذّلآ َلاَق َكِلْذَك» :هلوقب ىلاعت راشأ اذه ىلإو .هملع هعفنب

 هلوق نوكيف فئصملا هركذ امك ؛لوقلا كلذ لثم هانعم كلذ نال ؛راركت هيف :ليقو

 نس
 يذلا لاق: ولافي ىدلا ءىنفلا قدم أ 4 لاق طك دب لوعق كلذ لفن ة اي ونيحأو

 يف مهلوق لثم ًالوق يأ ,قلطم لوعفم 4ْمِهِلْوَق َلْثِم# :ىلاعت هلوقو .نوملعي ال
 يف اذكو :ميظع حيبوتو ةغلابم هيفو ,راركت الف ؛لهجلاو دانعلاو رارصإلا نع هرودص

 .حارص :«ل».١



 م4 (ةروسلا رخأ  "١/ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .لهجلا طرفب مهفاصتا ديفي هنإف «نوملعي» لوعفم فذح

 )١1١5([ «...َركْذُي نآ هللأ َدِجاَسَم َعَنَم ْنَمِم ْمَلْظَآ ْنَمَوم :ىلاعت هلوق]
 دجاسم عنم نّمم ملظأ ال هّنَأ ةيآلا هذه رهاظ نم موهفملا ّنأ وهو ثحب انهاهو

 .روكذملا عناملا نم ملظأ كرشملا ّنأ لاحلاو همسا اهيف ركذي نأ هللا

 بارخ يف يعاسلا ىلاعت هللا ركذ نم عناملا ّنأِب ينازاتفتلا لضافلا هنع باجأو

 كنف كاملا و |« ىنانلا يف هنم ملظأ ال رفكلا ىف ًاغلابم اتاك نوكي 3 دفيسملا

 "!مهيف مالكلا ّنأل ةرفكلا نيعناملا

 [اهضعب صيصختو دجاسملا بيرخت مكحإ]
 نسم دحاو هيف لوزنملا ّنأ عم دجاسملا عمج اذلو :لضافلا يّشحملا لاق

 هءانب ديدجتل دجسم بيرختك ضعبلا صوصخم نوكي نأ يغبنيو .نيدجسملا
 نيفادا !دعيلسوت وأ ةشانما هاكحاو

 لحي الف ًارومعم ناك نإ هءانب ديدجت دصقي يذلا دجسملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 رطملا تافآ نيس ًابارخ ناك نإو .هب ةيالا ٌصخي الف ؛ًاعرش هديدجتو هبيرخت

 ذئنيح بيرخت ال ذإ ؛هءانب ديدجتل دجسم بيرخت هّنَأ هديدجت يف قدصي الف هوحنو

 فّنصملا ّنإ :لوقت اّنأ ىلع لّوألا ريظن دجسم ءانبو .ةمودهملا هئازجأ عيمج لب ًافرع

 روع ووو با يع وابا كاب
 يف لاقي ال ذإ ؛ديدجتلل نوكي يذلا بيرختلا صيصخن : ىلع ةحيرص ةلالد همالك

 «ع» يفو .بيطخلا ةيشاح يف ام رخا ىلإ يروباشينلا لضافلا لاقو :ةدايز خسنلا رياس يف ١.

 ٠١١ .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟" :نطش اهيل



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 9

 هركذ ام وغلي ")اذه ىلعو .ةالصلا ناكم ليطعت ىف ىعس هنإ :كلذ لعافل فرعلا

 مالك ةّمتت ىلإ تفتلي مل هّلعلو .هرخآ ىلإ ضعبلا صوصخم نوكي نأ يغبنيو :هلوقب
 .ةاونسلا اريثكتو فارنالا كغ انهرحي كلصفلا

 :هرتخ ا ىلا [هلها !ولق وب ةويرخو سدقملا فين] اوزغ اّمل مورلا يف لزن نإو :هلوق

 رابتعالا لب ؛ٌءاعلا ٌصخي ال ببسلا صوصخ نأ نم قتلا لوصأ ين نيب ان

 .4اًهِباَرَخ ىف ئعَسَوظ :ىلاعت هلوق

 رتكذلا نع عنملا نوكي .نآب تفيطل راعشإ عنملا دعب بارخلا يف ة يعسلا ركذ يف

 .مهفاف ؛دجاسملا ريمعت ىف اهيف ركذلا لخديف 056 اهيف ةدابعلاو 50 ا"!اهيف

 .هرخآ ىلإ ةيشخب الإ اهولخدي نأ مهل يغبني ناك ام :هلوق

 [4 َنيِفئاَح الا اَهوُلُخْدَي ْنأ ْمهَل١ِ ىنعم ىف قيقحت]
 رابخإلا مالكلا ىنعم نأ وهو انهاه مّهوتي لاؤس عفدل هدعب امو هيجوتلا اذه

 يغبني ناك ام هّنَأ دارملا ّنأب ًالَوَأ هّجوف ,كلذك سيلو نيفئاخ الإ اهولخدي مل مهنأب
 هيجوتلا اذهو .مهّوتعو مهملظل نيفئاخ ريغ اوناك نإو فوخلا عم لوخدلا الإ مهل

 نحب ال امك «سدقملا تيل قيبدتسلا ناش ىف بالا لورا وم لوا نك ذاهب ىلا وكأن

 رخل نا | نهم ملا نم ةشئاخ 31 اهوخدي نأ ّقحلا ناك ام وأ :هلوق

 نيكرشملاب ضيرعتلا هلصاحو .ةيآلا لوزن ببس نم ًايناث ركذ ام ىلإ رظان اذه
 ملسم وبأ دهشتساو ,ةيبيدحلا ماع دجسملا لوخد نم كيلي هللا لوسر اوعنم امل

 اذه ككو ١4" ِماَرَحْلأ ٍدِجْسَمْلَِنَع ْمُكوُدَص َواوُرَفَك َنيِذّلَمُه » :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع

 .دجاسملا يف يأ:«ع» شماه ىف ." .اذهل :«م» ١.
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 1١ (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هل رصتناو مارحلا دجسملا بيرخت يف اوعسي مل ةّكم يكرشم :لاق نأب يربطلا هجولا

 عنملاب اهبارخو اهيف ةالصلاب نوكت امْنِإ مارحلا دجسملا ةرامع ّنأب يسربطلا انخيش

 ناخبا نكاد دجاسم اومده مهّنَأب ةياورلا تدرو دقو :لاق .اهيف ةذاضلا خوف

 ةنيدملا ىلإ ِلكْبَلَم يبنلا رجاه اّمل .ةّكمب اهيف نولصي ةككل,يبنلا

 0 1 ةبعكلا رمأ يف اهلوزن هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف راتخاو

 مههّجوت دنع [ةالصلا نع] سانلا نوعنمي اوناكف دوهيلا ىلع كلذ ّقش اهيلإ ةلبقلا
 ىّلصي ال يكل ةكي#يتلوسرلا دجسم بيرختو اهبيرخت يف ًاضيأ اوعس مهّلعلو "'اهيلإ
 ىلإ برقأ اذهو :لاق مهءازج نّيبو كلذ ىلع هللا *!هبتاعف ءاهيلإ ًاهّجوتم (!هيف دحأ

 الإ هذهب قيلي الف .دوهيلا "'حباقم ىلع الإ لمتشي مل ةقباسلا تايآلا ّنِإف مظنلا ةياعر

 ."!نيكرشملا حباقم نود مهحباقم ىلع لمتشي نأ

 َنيِذّلآ َلاَق َكِلْذَك » :هلوق يف باتكلا لهأ ريغ ركذ ىرج دق هنأ ؛رظن هيفو

 ىلإ ٌمذلا جرخم جرخ يذلا باطخلا اذه هّجوتي نأ دعبي الف "!4َنوُمَلْعَيا

 ةّرمو دوهيلا ىلإ ةّرم ّمذلا هّجوت هئاضتقال ؛مظنلا ةياعر ىلإ برقا اذه لب نيكرشملا
 .رّبدتف ؛نيكرشملاو مانصألا ةدبع ىلإ ةّرمو ىراصنلا ىلإ

 ىلإ ةرصنلاب نينمؤملل ًادعو نوكيف هئاضقو هللا ملع يف مهل ناك ام وأ :هلوق
 ا

 نأ ةيآلا هذه يف هلل مي ام هجولا اذه

 لا تل كيم لولا نكس ذل دج مهفلاخ نم عيمج ىلع رهظي نيملسملا رمأ

 زازعال نيفئاخ اَّلِإ اهوخدي نأ مهل ناك ام كئلوأ :ليق هّنأكف .ًافئاخ الإ مهدجاسم

 .لاق :«م» . " .5007/ ١ نايبلا عمجم ١.

 :نينيح وم هيفا ولت ذاق :وونضملا ىف .ةبعكلا ىلإ :ردصملا يف ."

 .حئابق :ردصملا ىف .1 .مهباعف :ردصملا ىف .

 ١١7. :ةرقبلا .6 /١٠١. غ يزارلا ريسفت .'



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 4

 هِرَك ْوَلَو هلك نيّدلآ ىَلَع ُهَرِهْظُيِل» :هناحبس هلوقك اذهو :لاق ,نيملسملا هراهظإو هلل

 014 نوكرشملا

 هيف دبعي ناكم ضرألا يف ىقبي الف هيَ يدهملا جورخ دنع كلذ مامت نإ :ليقو

 هجرف ّلجع ّمهّللا .هلل هلك نيدلا نوكيو .ناذألاب هيف يدون الإ عضوم الو هللا ىوس

 .ةينالعلاو ّرسلا يف هراصنأ نم انلعجاو هجرخم بّدقو
 ةرصنلاب نينمؤملا دعوب دري مل هنأ هدعو زجنأ دقو فّنصملا لوق نم مهفيو اذه

 لب ؛دجاسملا عيمج صالختساو ةلماكلا ةرصنلاب مهدعو دجاسملا صالختساو

 ةكم دج اسم نش مهيدنأ قب ام ضالخلاو برعلا ناثك ىلع ةرصتلاب وهدغو

 وهو ةّكم حتف ماع يف نيملسملا ةرثكو مالسإلا راشتنا دعب كلذ عقو امك ؛ةنيدملاو

 رصنلا ىلع لمحي مل امْنِإ هّلعلو ,حتفلا ةروس يف هيلإ راشملا ةرجهلا نم نماثلا ماعلا

 اغا يدهملا روهظب ًاضيأ متي ال اّمم كلذ ّنأ همعزل لماشلا صالختسالاو لماكلا

 .دجسملا يف لوخدلا نم مهنيكمت نع يهنلا هانعم :ليقو :هلوق
 ىلإ هفرص نكل ؛هوجولا نم همّدقت ام فالخب ,"'يهنلا هانعم ربخ وه اذه ىلعف

 .هنم نيكمتلا نع نينمؤملا يهن ىلإ هفرص نم برقأ دجاسملا ىلإ لوخدلا نع مهيهن

 انرّوصت فيكو .هدنع ًايضرم هنوك مدع نع ئبنملا ءليقب فّنصملا هدروأ مث نمو
 زاوج نم ديجملا نآرقلا حيرص فلاخي امب لئاقلا ةفينح يبأ ىلع ةّجح وهف يهنلا
 .ليق اذك دجاسملا نم هادع اًمع ًالضف مارحلا دجسملا رفاكلا لوخد

 نوكي نأ زاوجل هيف ًارهاظ الو لب ؛ركذ اميف ةّجح ةيآلا ّنأ مّلسن ال ذإ ؛رظن هيفو
 نم نيفئاخ الإ كلذ مهل قيلي الو رمألا سفن يف لوخدلا مهل يغبني ناك ام اهانعم

 ١. نايبلا عمجم ؛؛١/١2 نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا ١/8057".

 ١. :بازحألا] «ِهَّللَأ َلوُسَرْأوُذْؤُت نأ ْمُكَل َناَك ام :ىلاعت هلوق ىف امك :«ع» شماه يف 57[
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 31 (ةروسلا رخآ "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ام عقاولا يف ينعي سكعلاب نآلا رمألا راصو .مهل جارخإلاو نيملسملا ىذأ

 نم نيملسملا نوعنميو كلذ نوّدعتي مهو نيليلذو نيفئاخ الإ لوخدلا نوقحتسي

 :لماف: يالا خا اهيا هيلع لدي اهك لوركا

 )١١0([ «...َمَنَف اوُلَوُت اَمَنْيَأَف ُبِرْغَمْلْاَو قِرْشَمْلَأ هْنلَو» :ىلاعت هلوق]

 [اهتقباس عم ةيآلا هذه مظن نايب ىف ثحب]
 هبقع دجاسملاو ةالصلا ركذ مّدقت امل :اهقباس عم ةيآلا هذه مظن نايب يف ليق

 نم متنك ثيح ىلاعت هللا ركذ نع دجاسملا بيرخت مكعنمي ًالَّوَأ يأ اهنايبو ,ةلبقلاب
 َمَتْاَف » ًاعناصو ًاقلاخ وأ ًاكلم 4 ُبِْغَمْلَاَو ْقِرْشَمْلآ هْلَوم :ىلاعت لاق هّنِإف هضرأ

 نأ متعنم نإف :هلوقي فّتصملا هيلإ راشأ ام مظنلا ناب يف ىلوألاو .ةيآلا 4اوُلوُت
 .رّيدتف ؛هرخآ ىلإ مارحلا دجسملا يف اوّلصت

 .ةلحارلا ىلع رفاسملا ةالص يف تلزن :هلوق

 [اهماكحأ ضعبو ًارفس ةلفانلا ىف ةيالا لوزن]

 تهّجوت ثيح ًارفس ةلفانلا يف تلزن اهنَأ 9ك قداصلا الو نع يورملا
 .كلامل ًافالخ ةياورلا مومعل ليوطلا رفسلا ةصخرلا هذه يف طرتشي الو ."!ةلحارلا

 الف كريعب كب بهذ ثيح لصو رّكو ةلبقلا لبقتسا :91 هلوقل ريبكتلاب لبقتسيو

 ّصنلل ريبكتلا جرخ ولأ هْجَوّمَقَف اوُلوُت اَمَتْبَفم :ىلاعت هلوقلو .'"!هريغ ىلإ جاتحت
 مكحب دوجسلاو عوكرلا مكح يعفاشلا قاحلإ عفدني هبو همومع ىلع يقابلا ىقبيف

 ١. يرويسلا دادقملل نافرعلا زنك ١/ .95٠0ىفاكلا :رظنا.5” 1/١ 1[.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 3

 ١ <علا

 .ةهجو زّيح يف نوكي نأ دوبعملل هيزنتو :هلوق

 [4 هلآ هَجَو» ىنعم]
 نأ ّمصي ال ريدقتلا اذه ىلعو تاذلاب هجولا رّسفي نأ انا |ولخي ال ذ| ظن ديق

 ةيردش راب ذل وخلا ةكضروأ للا وقف أ قارن اكتب ل5 يقل سوق لاقي
 ذإ ؛هل زّيح ال دوبعملا نإ :لاقيو ملعلاب هجولا رّسفي نأ الإ ةهجلاو زّيحلا نع دوبعملا
 .لّمأتف ؛تاهجلاو زايحألا يف ام عيمجب ًاملاع نوكي ال ةهجو زّيح يف ناك ام

 )١115([ 4...ام هَل لَ ُهَناَحْبُس 35 اَدَلَو هللأ َذَحَتَأ اوُلاَقَو ل :ىلاعت هلوق]

 |لدعلا لهأ تولسا ىلع («حيبستلا» ىنعم ىف ثحب]

 مزلتسي ال تافصلا نم ءيش يف هيبشتلا ٌنألف :ًالَوأ امأ ءرظن لكلا يف :"'ليق

 ظ لاحق

 .عونمم ةجاحلا مزلتسي دلولا ذاخّتا نوك نلف :ًايناث اّمَأو

 ناويحلا يف اذه قفتتا امّنِإو عنملا رّيح يف ءانفلا ةعرس هءاضتقا ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 عيرس دلو ذختا نم ّلك نوكي نأ هنم مزلي الو .ءاقبلل اهتيحالص مدعل تابنلاو
 .ءانفلا

 ةيفحلا و ةنهملا ىف :نإللا مم هكر اقنلا ةياعتلاب دارفلا اي لوألا قغ عييحاو
 .جايتحالا مزلف ضارغألا نم ضرغل نوكي نأ ٌدبال دلولا ذاختا نأب يناثلا نعو

 ناس هلاك للط عيو رق ند براك .ىلعاذوت مقري نأ كش ارا
 .ليقو :«ش» .؟ //١1. 7 ىبطرقلا ريسفت ١.



 160 (ةروسلا رخآ 5197 ةنآ) ةزقبلا ةروس زينسفت

 ليقول نأ ليام مايسلالا ةأج لاسلا لدأ برلعبا تطورا" نشا رخال ا نايس
 ةريغ لا كتاعلا نضوفلاب اللعوب قول اما ىلا دنا كئافلا شراي ةلاهمأ ندد

 .ركذتف ًاقباس ةلأسملا هذه يف ماكلا ةظيفيلكو .الف

 جايتحالا مث عوتلا وأ ستجلا ىف ةكراشملا ةروكذملا دنس كونا ل نتبلر

 دلولا نوكك .'"!اهنع ىلاعت يرابلا سّدقت ءايسال ل[ ةذخلا اه ادلووكلا نم ْنإف

 ال مث .كلذ وحنو .هتوم دعب هل ةفيلخ وأ :ةنيزو الاطج هنوك 9 هل ايفو ًارصان

 دلوتي ّنأب دلوتلا امهدحأ نيهجو ىلع لمحي نأ نكمي دلولا ذاخَنا ّنأ كيلع بهذي
 ىعاري امك هيعاريو هل ًانبا هريغ دلو دحأ ذخّتي نأ وهو ىّنبتلا يناثلاو رخآ ءيش هنم

 هذه نأ ّقحلاو انركذ امب ليحتسي يناثلاو ةلاحتسالا رهاظ لولا و ونالا تالا

 نعل و نيدكحلا نها ىلا ناقل اب ةططاق لاذعتلا لخأ ىلإ ةييبنلاب ةيعاانفا ومالا

 .لامكلاو

 .امهيفانت يضتقي كلذو كلملا تابثإب دلولا يفن ىلاعت هْنَأل :هلوق

 نافرعلا زنك باتك ىلع هيشاوح يف هحور هللا حّور قّقحملا داتسألا هيلع دروأ

 عم يفني دق ٌّصخألا ّنأل ؛امهنيب ةافانملا ىلع ّلدي ال ةيكلملا تابثإو ةّونبلا يفن 00

 .امهتنب ةاقاتملا ىلع لدي ال ناويحلا تانئاو:هيفن نإف ناسنالاك ""ةعالا كانتا

 نم ءيش ال هنأ ىنعمب ةيكلملا هيلع قدصي ام ّلك نع بولسم ةّونبلا ّنِإ :لاقي ال
 ءيش ال اضيا قدصيف ةيلك ةبلاس ىلإ سكعني ةيلكلا ةبلاسلاو بجاولل نباب كلملا
 ةافانملا ركذ اًّمم مزاللا :لوقت اْنآل ,ةافانملا ىلع ليلد وهو كلمب بجاولل نبالا نم

 :نواطتلا وه انك ةكلملاو ةقلطنلا ةققلا فيما ةنكلملا قييو يحلاولل ةقتبلا نين

 .«ك .ءل» ةخسن ىف امك «ضارغألا» حيحصلاو .«ضارعألا» :ةخسنلا يف ١.

 .اهنع  :«م» .؟"

 ١١ اهنودبو ةيكلملا عم دجوي نأب ةيكلملا نم ّمعأ ةّونبلا نوكي نأ زوجي ال مل ينعي :«عر» شماه يف 1
 دينا

 .( مَع هنم



  1١ج ,.يواضيبلا ريسفت يف عقو اَم اًمع عانقلا فشك ١

 ا

 .هلوق يف عيمسلا هريظنو :هلوق

 :لوقي يناغألا يف هركذ ورمع تخأ مسا ةناحيرو بركي دعم نب ورمع لوق يأ

 "!هاين يباحصأو ينظقوي عيمسلا يعادلا اذه ةناحير يتخأ نم له

 : 0 :اولاق .توصلا هعمسبيو هوعديب ىدلا نو 0 0 0

 قوشلا يعاد نأ 9و 0 ءاقي ال ذاش

 ىلا قانطاف ءاعيعس نعابلا ىوكل بتف نقف ةدوصتلا افيميس رعاتلا' ىغدناكل

 :هلوقك .هيف اببس هنوكل عيمسلا مسا يعادلا

 مكحلا نم هلقن ام ّنأ ىفخي الو .يزارلا ةمالعلل فاّشكلا ةيشاح ىف اذك

 ةغلابم ليعف ءاجو :لاق ثيح هَ يضرلا خيشلا هركذ ام رهاظل فلاخم ذوذشلاب

 ىلع نيعلا رسكب ملؤم يأ «ميِلآ ٌباَذَع ْمُهَلَوظ :ىلاعت هلوقك نيعلا رسكب لعفم

 :هلوقو ةنقار

 ا”ءوجه يباحصأو "!ينقّرْؤي عيمسلا يعادلا ةناحير '"'ايأ

 ىلقعلا زاجملا رابتعاب معن :تلق .هجو لوعفملا مسا ىنعمب ميلأل ناك له هّنَأ ىقب

 .ملعأ ا وو

 .ينظقوي :«م» .؟" .نمأ :ردصملا يف .؟

 .4717/ 1 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؛



 4/ (ةروسلا رخآ /!"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 1١7([ «4...اًرمآ ئضق اَذِإَو ضْزآلأَو ٍتاَومَسلَأ ُعيِدَب) :ىلاعت هلوق]

 ةضرأو هتاوامس ميدب زو ةةلوق

 [4 ٍضْرَآْلاَو تاَومَّسلآ ٌعيِدَبَ»# بارعإ ىف ثحب]
 اهيبش ةفاضإلا دعب راص نإو ."'عيدبلا لعاف لصألا يف تاوامسلا ينعي

 دعب ريمض ةفصلا يف ربتعي هنأ نم نويوحتلا دلاق امل هدو ميلا يووصقم لوعتتلاب

 فصوي نأ مص اميف نسحي امْنِإ كلذ نكل ؛ًأظفل لعافلا نع ولخي الل ةفاضإلا

 نسحي نسحلاب هجولا وذ فصوي نأ ّمصي هّنإف ؛هجولا نسح وحن هب فوصوملا
 رابتعاو ةفاضإلا هيف حبقي هّنإف رقبلا دوسأ ديز فالخب ءنسح وه :لاقيف ؛ههجو

 نع هّرنم ىلاعت هّنإف © ِتاَوَّسلَأ ُعيِدَبَ©ه يف ةفاضإلا لكشي اذه ىلعف .هيف ريمضلا
 .ًاعيدب هنوك

 همزلي ام رابتعاب عيدبلاب ىلاعت هفصو حمصي هنأ ينازاتفتلا لضافلا هنع باجأو

 :انلوق يف ديز فصو زوجي هّنأب لضافلا يّشحملا هيلع دروأو ءامهل ًاعدبم هنوك نم
 .نهتنا ل" رشلا كل امتن وك ندم نارام و انعاي: نقنلا هوس كيو

 يذلا نإف .قرفلاو 0 ب ام قرف نيترابعلا نيب قرفلا ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 فصولا موهفم نم ًامزال مزاللا فصولا نوكي نأ وه ينازاتفتلا لضافلا هزّوج

 كلام ديز نوك فالخب ؛عيدبلا ظفل نم موهفم ًاعدبم ىلاعت هنوك ّنأ ةرورض .حيرصلا
 .رّيدتف ؛دوسألا ظفل موهفمل مزال ريغ هنإف رقبلا

 .هرخآ ىلإ هنع هتّدام لاصفناب لعفنملا دلولا رصنع دلاولا ّنأ اهريرقتو :هلوق

 ,ركذ ام عضوملا اذه يف سيلف ريغلا نم رّثأتلا لوبق لاعفنالاب دارأ نإ :هيلع ليق

 مل ةيرابتعا ةفص هل ضرعي دق ىلاعت بجاولاف لبق نكي مل ةفصب هفاصتا ذارا قو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .عي دبل :«ش» ١١١.



 " ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 هتحص يف رظني ىّتح نّيبيلف رخآ ىنعم دارأ نإو ًالثم ديزل هقلخك لبق نكي
 .ربدتف ؛!''هداسفو

 .تدحيف ثرحا !١ ىأ ةقانلا ناك قموهلؤق

 هسفن يف دوجولا ضيفي امك ىلاعت هللا ّنأل ؛ثحب هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 نوكيف ءاذك نك :فوصوملل لوقي نأب نوكي امّنِإ وهو هريغل دوجولا ضيفي ءايشألل
 .ىهتنا .'"' 'ةصقانلا «ناك» نم دفا

 [ةيالا ىف 4 نك» ىنعم ىف قيقحت]
 نيب ًاكرتشم انهاه «ناك» لعج (نكمي مل اّمل هّنآلف :ًالَوُأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 "!يوحن لمكأ هسفن يف دوجولا ىنعأ ةّماتلا «ناك» ىنعم ناكو ,*!ةصقانلاو ةّماتلا

 دوجوملا داجيإ ىلع ىلاعت هتردق مهف لاحأ "و ةّمات ناك نإ :فّنصملا لاق .دوجولا

 .ىلوألا قيرطب كلذب هتسياقم ىلع يطبارلا دوجولاب
 سيل ةيآآلا يف ناك نإ يه ةبلاس ىلع ّلدي ؛ةّماتلا ناك نم هلوق َنألف :ًايناث اّمأو

 ةراشإ اذه همالك نوكي نأ زوجيف ,.عوضوملا دوجو يضتقي ال ةبلاسلاو ,ةصقانلا ناك
 هريسفت حتاوف يف يزارلا نيدلا رخف هيلإ بهذ امك .ةصقانلا ناك دوجو راكنإ ىلإ

 يذلا '"'يهألا ّنأ الإ ًاقلطم ةّمات ناك "7 ظفل ّنإ :هيلإ بهذأو هب لوقأ يذلا :لاق ثيح

 .ءيشلا ناك :انلوق لثم اهسفنب ةّلقتسم '''!ةدرفم ةيهم نوكي دق ناك ظفل هيلإ دنسي

 .ىنعمب :ردصملا ىف .؟ .همقس :«ش»١.١

 .نكي مل :«ش» .؛ ١١١-١١١5١. .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .''

 .ةّماتلا يف صن «نوكيف نك ينعأ ةرابعلا ّنأل :«ع» شماه يف .

 .وأ :«ش» .7/ .وحن :«م» .

 .مسأ :ردصملا يف .5 .ةظفل :ردصملا يف .6

 ري

 .ةدرفم  :«ش» . ١



 16 (ةروسلا رخآ /١"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 رخآ ءيشب ءىش ةيفوصوم نع ةرابع ةيهملا كلت نوكي دقو .لصحو ثدح ىنعمب

 «ناك» ظفلف قالطنالاب ديز ةيفوصوم ثدح هانعم ّنإف .ًاقلطنم ديز ناك :انلوق لثم
 ةبسنلاو ؛بسنلا باب نم تناك اّمل ةيهملا هذه ّنأ الإ ,.عوقولاو ثودحلا هانعم انهاه

 :انلوق ّنأ "'امكو ءانهاه امهركذ بجو مرج ال ؛نيبستنملا ركذ دعب الإ اهركذ عنتمي

 تاسع هلا ناقش اقلط هيو ناك ناكل وقنا كف فن رود فحم ل انعم هنو ناك

 همالك ىهتنا ."'هنع نولّوألا لفغ قيقد قيمع ثحب اذهو قالطنالاب ديز ةيفوصوم
 .ريدتف

 لانكا و وما ةقيقحي هنا اوملا نسل ونفلوق

 [4 نك بطاخم ىف قيقحت]

 ام ذإ ؛هفس مودعملا باطخو دوجولا يف هلوخد لبق نكب قولخملا باطخ ّنأل
 .هيف ةدئاف الف دوجولا يف هلوخد دعب اّمأو .عمسي ىّتح عمس هل سيل دوجومل سيل

 قّقحتي هاّيإ هنيوكت وأ ءيشل ىلاعت هللا قلخ ّنأ ةرابعلا هذه نم دارملا نأ لصاحلاو
 :هدارأ يذلا وحنلا ىلع "'ريخأت الب دجويف ءيش دوجوب هدصقو هتدارإ قلعت خاب

 دارأ نإو .هيف هدوجو دارأ يذلا تقولا يف ةعفد دجوي ةعفد هدوجو (؛)دارأ نإف

 ايضا داجيإ دنع لوقي ىلاعت هللا نأ ةاردخلا سيلو سيرا دجوي اهون هدوجو

 نك ظفل ّنأ ةرورض حراشلا مزل كلذ ناك ولو ءاهدعب ءايشألا كلت دجويف ةرابعلا هذه
 ظفل ىلإ جاتحي هداجيإو هقلخ يفف ىلاعت (*!هلل قولخم ءايشألا قلخ لبق يذلا
 ال «نك» هظفل نأ ًاضيأو ؛ةياهنلا ريغ ىلإ اذكهو ًاقولخم ريصي ىّتح هلبق رخآ «نك»
 هنونكل قولا ّنأل ءاميدق نوكي نأ زتاجاال ًاندحم وأ ًاميدق نوكيا نإ ولخي

 ١. يزارلا ريسفت .؟ .امكف :ردصملا يف ١/8/".

 ". .اودارأ :«م» .5 .ءىش :ةدايز «م» ىف

  .60.هللا :«ش»



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ناهز تدحملا ىلع هدف هتوكل فاكلاو ةلاحم هل اتدحم نوكي فقاكلاب اقوم

 قيلي ال دامجلا فيلكتو ًادامج نوكي دق قولخملا ّنألو .ًاضيأ ًاثدحم نوكي مّدقم
 امهل دوجو الو نونلاو فاكلا عومجم اّمِإ داجيإلا يف رّثؤملا ّنألو ,ةمكحلاب

 ,ضورفملا فالخ وهو امهدحأ اّمإو ,لّوألا يضقني يناثلا ءيجم دنعف نيعومجم

 هّحصأو .ليوأت نم ٌدبالف زئاج ريغ رهاظلا ىلع ةيآلا لمح ّنأ هوجولا هذهب تبتف
 رخال ةلهم الي ةمذأر | ةي وخلو اهب لوضحم ندكمتا لهل وق :تتضملا هبل نانقا "ا

 انيافهنوك ةازاوب لا هلأ ةانضق ات رآ كلالور فارملا لب قت ل وق الادلا هلضاخو

 نّوكتملا اذه لاح هّبشف ؛فقوت الو عانتما ريغ نم دوجولا تحت لخديو نّوكتي
 .ىبأي الو عنتمي الو فّقوتي ال ١لئتميف رمؤي يذلا عيطملا رومأملا لاحب

 يف زاجم الو هتقيقح ىلع رمألا ّنأ مالسإلا رخف ركذ :يمورلا يّشحملا لاقو

 هيلإو .«نك» ظفلب اهدجوي نإ تانّوكملا داجيإ يف ةيهلإلا ةّنسلا ترج هّنإف مالكلا
 .ىهتنا ,ملعلا لهأ نم ريثك بهذ

 نع راع وهف مالكلا اذه لثم ركذ نم نإ ًاقباس هانرّرق امم ملع دق :لوقأو

 يف ريخ الو ةرثكلاب ةربع الو لهجلا لهأ نم وهف كلذ ىلإ بهذ نم ّنإو ,مالسإلا
 .ريثك

 .عادبإلا ىنعمل ريرقت هيفو :هلوق

 ةراعتسالا ال هيبشتلا وه فّئصملا مالك يف ليثمتلاب دارملا ّنأ ىلإ ةراشإ :«م .ع» شماه يف ١.

 وأ ءازجألا نم ةبكرملا ةلاحلا ةهبش ةيليثمت ةيقيقحت ةراعتسالا لب ؛مّهوت امك ةيليثمتلا

 ةيشملا بيقع هلوصح ةعرسو تانكمملا نم ءىش دوجوب ىلاعت هتّيشم ىهو ةددعتملا

 يف ذخأي ًاعيطم ًارومأم بطاخي مكحلا ذفان عالم وما لاح فقوت ريغ نم اهيلع هبثارتو
 ىلوألا ةلاحلا ىلع ةيناثلا ةلاحلل ةعوضوملا ةرابعلا تقلطاف ؛لاهمإ الب رمألا بيقع لاثتمالا

 :( 2ع هنم ١2 ةكلفشملا ةراعتسالا قيرط وه امك



 الا (ةروسلا رخأ "51! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 وه امك ءيش نع ال دارم يضقم رمأ ّلك دوجو نوكي نأ هنم مزلي ذإ ؛رظن !"'هيف

 دعب ةفطنلا نم ًالثم ناسنإلا قلخ ذإ ؛كلذك سيلو هركذ ام ىلع عادبإلا ىنعم

 .راوطأب اهرّوطت
 ةلهمو راوطأب نوكي امم دلولا ذاخُتا ّنأ "'وهو [ةسماخ ةجح ىلإ ءاميإو] :هلوق

 .كلذ نع ىنغتسي ىلاعت هلعفو

 ده رار نو يخل ار اولن اييووكب اقم دلالة ها يدار م هلع لف
 :تولطسلا نيقي الف ناوطأب قوكي امه.دلولا ناويحلا ذاختا نأ دارآ ناو::تباثا ىّيغ

 نتميلا هير ذ "ان لاقساو 'ءئسدع ل نه ريع نيغ روكذملاىعدملا را ىغلاو

 .دادسلل قفوملا هّللاو .داقتعالل ةدّكٌوم تاهيبنت

 .ًاديلقت كلذل اودقتعاف :هلوق

 ةفئاط لّوأ ٌّنإف ,مه ريغل ًاديلقت كلذ اودقتعا مهنأ ال ,ليلدو ركفو رظن ريغ نم 0

 .دسافلا داقتعالا كلذ يف مهريغل نيدّلقمب اوسيل كلذ اودقتعا

 )١18([ «...ةللأ اَنُمَلَكُي الْوَل َنوُمَلْعَي ال َنيِذَّلَأ َلاَقَو» :ىلاعت هلوق ]
 .باتكلا لهأ نم نولهاجتملا وأ نيكرشملا ةلهج يأ :هلوق
 ةيآلا هذهو .ديحوتلا ىف مهحدق نايب اهيف ةقباسلا ةيآلا :يروباشينلا لضافلا لاق

 راتخا ءيش ليصحت دارأ اذإ ميكحلا ّنأ ةهبشلا ريرقتو .ةّوبنلا يف مهحدق نايب اهيف

 تناوب ىسوم.ملكو ةكئالملا لك ىلاغت هنا دنا :بولطملا :ىلإ ةيذؤملا قرظلا "ريغ

 الو ةهفاشم انمّلكي ال ملف 4١4 ئحؤأ اَم ِهِدْبَع ىلإ ٌىحْوأَفل كمّلك هنأ دّمحم اي لوقت

 ال ملف كلذ *!لعفت مل نإف ؟ةهبشلا لوزيو .داقتعالا دّكأتي ىّتح كتّوبن ىلع صني

 .يه :ردصملا يف .؟ .هيفو :«م» ١.

 .لعفي مل :ردصملا .6



 ٠6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ١

 .ةزجعمو ةيآ نآرقلا نوك يف مهنم اذهو ؟ةزجعم ةياب يتأت
 لسرلا يِبّذكم نم 4ْمِهِلْبَق ْنِم َنيِذّلأ َلاَق َكِلْذَك» :هلوقب ىلاعت هللا مهباجأف

 "74ه اًوّصاَوَتَآأ» :هلوقك .ىمعلا يف مهلبق نمو ءالؤه بولق يأ 4ْمُهُبوُلُق ْتَهَباَشَت»
 ماَعَط ىلَع َرِبْصَن ْنَل» ليطابألا حارتقاو تّنعتلا يف ًادبأ اوناك ىسوم موق ّنأ امكف
 ءالؤه كلذكف ؛4ُةَهِلاْمُهَل اَمَكاهنلإ آل ْلَعْجَأِ> ,"94ةَرْهج هلأ انرأ» ."!4دِجاَو
 َنِيَلَع َلِزْنأ الل » 4*2 اًعوُبْنَي ضزآلآ َنِم اَنل َرْجْفَت ىّتَح َكَل َنِمْوُن نأ نوكرشملا
 لْهَأ َكّلَْسَي» ىراصنلاو دوهيلا نم نورصاعملا اذكو .77اَنبَر ئرَت وأ ٌةَكِلَمْل
 ولو 204 َنوُنِقوُي مْوَقِل ٍتاَيألآ نيب ْدَق» "74 ءاَمّسلَآ َنِم اًباتك ْمِهيَلَع َلَرَتُت نأ باتكلا
 ميظعلا نآرقلا 5 ةرهاظ تايآ اهنوكل اهب ءافتكالا عقول ّقحلا بلط مهضرغ ناك

 ,"”رجشلا ءيجمك ةرهاب تازجعمو ,مهرخآ نع ءاحصفلا قشاقش سرخأ يذلا

 ول ًاضيأو ؛ليلقلا ماعطلا نم ريثكلا قلخلا عابشإو ءىصحلا حيبستو ,عذجلا نينحو

 ملع هّنكل ؛اهلعفل هوحرتقا ام لازنإ دنع نونمؤي مهّنَأ ىلاعت هللا مولعم يف ناك
 ال دسافم تابآلا كلت يف لعل ًاضيأو .كلذ لعفي مل مرج الف مهدانعو مهجاجل

 اهباجيإكو .فيلكتلاب ّلخملا ءاجلإلا ّدح اهئاضفإك ؛بويغلا مالع الإ اهملعي
 مازلإل حلاصلا ردقلا نع اهجورخكو .بيذكتلا ىلع اورمتسا اذإ ةيّلكلاب مهلاصئتسا

 لكو ,تايا ىقبت الف ةداعلا قراوخ اهنوك يفاني اهبقاعتو تايآلا ةرثك ًاضيأو ,ةّجحلا

 +نيع نأ تانايبلا مذهب كيف ل احس وةوعو: ىكرقق همدض ىلإ ةةودعو !13١ لذات

 1١. :ةرقبلا . ؟ .607 :تايراذلا.١

 ١178. :فارعألا .؟ 617 ع انهتلا األ

 5١. :ناقرفلا . 1٠١. :ءارسالا .8
 ١١4. :ةرقبلا .8 185 ةءاسلاا/

 .ىّدأ :ردصملا يف ٠ .ةرجشلا :ردصملا يف .9



 ل (ةروسلا رخآ  "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .!ةةينلا ةّحض ىف حدقي ال اوحرتقا امب مهفاعسإ

 )١119([ «...ٌلَمْسُت آلَو اًويذَنَو اًريشَب ْقَحْلآِب َكاَنْلَسْرَآ اَّنا» :ىلاعت هلوق]

 .تغلب نأ دعب اونمؤي مل مهل ام :هلوق

 سد انهت كلو نور دن عت | دلض اع ام ٌرَكْبِلَم يبنلل ةيلست ةبآلا يفف

 :نلاهما هلوق اقم ادهن كتم لوبقلا ىلع شراع كيلع نينو ىيححلا "الها

 هانعم :ليقو .4 4 ْهُهْيِدُه َكْيَلَع َسْيَل 8 :هلوقو ١4" ٍِتاَرَسَح ْمِهْيَلَع َكسْفَت ْبَهَدَتاَلَف م

 هيلعف يأ ''4ْمُتْلَبُح اَم ْمُدْيَلَعَو َلْبُح اَم ِهْيَلَع» :هناحبس هلوقك مهبنذب ذخاؤت ال

 .70يسربطلا ريسفت يف اذك .لوبقلا مكيلعو غالبإلا

 ع لاؤسلا نوع لدي لوسرلل يهن هنأ ىلع لأست ال بوقعيو عفان ارو :هلوق

 [هلاطبإو ةيالا ىنعم ىف ةيوشحلا هاور ام]

 هلا سكي دعا نها يش نضر اتكلا بساض ءاورت انه لل ةوانق هيف

 هامتهالاو ةرفكلا لاوحأ نع لاؤسلا نع ىهنف !؟ياوبأ لعف ام يرعش تيل :لاق

 .ىهتنا ,"هللا ءادعأب

 راشأ وأ اهركذ وأ اهدقتعاو ةياورلا هذه عضو نم ّنأ يف ٌكشأ ال يْنِإ :ل انك

 دقو .ميحجلا باحصأ نم وهف اهب ماوعلا ٌلضأف .اهيلع ّدر ريغ نم هفيلأت يف اهيلإ

 رهتشا ثيح كلذ ىلع ّدرلا ليصفت ةنؤم يعفاشلا يطويسلا نيدلا لالج خيشلا انافك

 ١. ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ١/1/9 ٠/8.

 ./ :رطاق ."“ .باحصأ :«م» .؟

 .04 :روثلا .© .؟ 7/١7 :ةرقبلا .:

 ٠.8/١ فاشكلا .ا/ .531/ ١ نايبلا عمجم .1



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 3

 بصانلا فنأل ًامغر ّةُكيلَي يبنلا ءابآ ناميإ نابب يف "١لئاسر ثالث هنم لوادتو

 :قسلاعلا تريده يحتل وب قيغللا

 )+١7([ 4...ىَتَح ىئراضتلأ الو ْدوُهَيْلأ َكْنَع ئىضزت نلَو» :ىلاعت هلوق]
 نأ هعيش اهدلعلاو هنو

 .ىهتنا ,"'رهاظ ريغ ماقملا اذه ىلإ هريخأت هجو :لضافلا ىّشحملا لاق

 ناتفئاط ءاوهألا لهأو للملا لهأ ّنأل كلذو ؛روهظ ةياغ يف لب :لوقأو

 دارأف ةيآلا يف ًارَّخْؤم ءاوهألا ركذ ناكو لحنلاو للملا باتك نم ملعي امك ناتلباقتم

 فرعي دق ذإ ؛اهحاضيإل ةدايز دحاو عضوم يف نيلباقتملا يريسفت نيب عمجي نأ

 انضر أ اهدادنم د فاقع لا

 .4 ْمُهَءاَوْهَأ َتْعَبَتَأ نيل و :ىلاعت هلوق

 اا هيلإ ملعلا ءيجم ببسب ريصنلاو يلولا مدع بّترت نأ ةيآلا نم مهفي :ليق

 ءيجمل هيف لخد ال روكذملا ءازجلا بّترتل ببس ًاقلطم مهءاوهأ عابّتا ّنأ لاحلاو

 .لالضو غيز مهءاوهأ ّنأل ؛لض دقف مهءاوهأ عبتا نم ّلك لب ؛ملعلا

 لبق ملعلا ءيجم نم عقاولا وه امب ا"!ميرصت وه امنإو ديقب سيل اذه ناي بفعأو

 ,مهعابّتا نع ريفنتلا ديكأت « ملعْلا َنِم َكَءاَج ىَذّلَأ َدْعَبال :هلوق ركذ نم ضرغلاو .كلذ

 .بيطخلا ةيشاح يف اذك

 ,روكذملا ءازجلا بّترت يف ملعلا ءىجمل لخدال ِهّنَأ مّلسن ال انأل ؛رظن هيفو :لوقأ

 َتَعْبَن ىّتَح َنيِبْذَعُم انك اما :ىلاعت لاق اذهلو .روذعم كلذ لاثمأ ىف لهاجلاو فيك

 .لّمأتف .4 الوُسَر

 .حي رص :«ش» ." .7١١؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟



 6 (ةروسلا رخآ- !١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(1171) *...ةتوالت َّقَح ُهَنوُلْثَي باتل ْمُهاَنْيَتا َنيِذَّلأ» :ىلاعت هلوق]
 لمعلاو هانعم يف رّبدتلاو فيرحتلا نع ظفللا ةاعارمب 4 هتَوالت َّقَح ُهَنوُلَْيؤ] :هلوق

 اوضؤم لو ضوملاب ةارملا نأ ىلع ربخ وا [هدعب اهريخلاو ةردقف لاح وهو.هاضتقمب
 .باتكلا لهأ

 ليها اوفو ل وصوملاب املا لاقي ن١ ىلإ ةخاش ل قدالا يدقلا ىلع نحب
 تان ضصيصختلا اذه .قرزكيتا ودب ىروس وو دن واللا مع هت ولت ةيانلا أل ؛باتكلا

 ام عم مهانيتا نيذلا نع ربخلا ّحصيف مهل الإ نوكي ال ةوالتلا ّقح ّنأل لاحلا نم

 وضل نفد دارملا :لاقوأ تكلف اريفتمس لكي قاك اذا اما ومن نوفا 0000

 نولتي مهّنأب مهنع ربخلا ّمصي مل كلذ دري مل ول ذإ مهنم نونمؤملا باتكلا مهانيتآ
 .بيطخلا ةيشاح يف اذك .هتوالت قح باتكلا

 دارملا نأ ىلع هلوق ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام ريرقتلا اذهب عفدني :لوقأو
 ينمؤم ديري هلوق نم ًالّوَأ هركذ امب ,")هنع ينغتسم باتكلا لهأ اوئمؤم لوصوملاب

 .ًاديق هنوك يف ذئنيح كش الو ًالاح ناك اذإ هنولتي نأ عفدلا لصاحو .باتكلا لهأ

 اكف عضولا دقع يف هيلإ ٌمضنملا ديقلا اذهب لوصولا نع نينمؤملا ريغ جرخ دقف
 همومع ىلع قاب لوصوملاف أربخ ناك اذإ اًمأو .هيلإ ٌمضنملا ديقلاب صيصختلا
 ىلع نكرو عضولا دقع نع جراخ وه يذلا ربخلا ةنيرقب هصّصخن اّنكل هنم دافتسملا

 لوألا يف ديري هلوق يف ّنأكف .هنع جراخ وه ام ةنيرقب اّنم ًاصيصخت ناكف ةّدح
 .مهفاف ءانلق ام ىلإ ةراشإ ىناثلاب دارملا ّنأ ىلع هلوق

 انتا نيقلا قمدارعلا تأ :كانكلا لقأ ديو هي ديري دا رق نع هذي هلأ ملقاو
 اونمؤم لوصوملاب دارملا ّنأ ىلع ربخ وأ هلوق نمو .ةّنبلأ مهنم نونمؤملا باتكلا
 اذه امو ُلّوألا ريدقتلا نود "'ريدقتلا اذه ىلع نودارملا مهْنَأ باتكلا لهأ

 .رهاظلا :«ش» .؟ .١١١؟ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك لك

 رهاظلا ّنأل رهاظلا وه ام ىلع لّوألا ىف مالكلا ىنب هّنِإ :لاقي نأ نكميو .فالتخالا

 وه ام لّصف يناثلا يفو ,فّلكت عون ىلإ جاتحي ًالاح هنوك ذإ ًاربخ هنولتي نوكي نأ
 .لمتحملا

 نم ًالّْوَأ "هلاق ام ّنأب حيرصتلا .هرخآ ىلإ لوصوملاب دارملا ّنَأ ىلع هلوق ةدئافو

 ال اريخن نولثي نوك نيدقت ىلع ةثلا نؤذارملا مهنأ باتكلا لهأ مؤلم هب كيري هلا
 ىف مّدقت ّنأب ىلوأ ناك رهظأ ًاربخ هنوك ناك اذإ :ليق نإف .ًالاح هنوك ريدقت ىلع

 يف اذك كلذل همّدق هّلعلف ٌّقدأ ةيلاحلا لامتحا نكل رهظأ ناك نإو وه :انلق .ركذلا

 ويف لذ اف: بيطخلا ةيكاج

 .هرخآ ىلإ مهتّصق رّدص اّمل :هلوق

 .ةحتانلا ياك ةفاقلا لعجيمل ا ةيكلإ هذه ةهئاق قرا يدب

 ةقباسلا معنلا قوقحلا مايقلاب رمألل ناك قبس ام ّنِإ :لضافلا ىّشحملا لاقو

 مهنامز ّيبنب ناميإلا ةمعن يهو ,نيملاعلا ىلع مهلّضف اهب ةمعن ركذتل "!انهاهو

 ال نيلضافلا نم اونوكيو .مهنامز (!ىف هب اونمؤيو اهومنتغيل هماكحأ دايقناو

 ىلع ىسوم ةعباتمب اوقثا امك اهفوخو ةمايقلا لاوهأ نع هتعباتمب اوقّيلو :نيلوضفملا
 .”!هالسلا هيلعو انّيبن

 .هيف  :«م» . ؟" .هلوق :«م» ١.

 .مهنامز ّىبنب :ردصملا ىف .؛ .انه :ردصملا ىف ."“

 15 ططوطخبلا اضع ةيضاح ف



 ١٠١ (ةروسلا رخأ  "١!/ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(1١؟5) «... َنْمَمَتاَف ٍتاَمِلكب ُهّبَر ميهرنا َىلَتْبَأ ذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 [تاشقانملا لاطبإو تاهبشلا عفدو ةيالاريسفت]
 ليئارسإ ينب ىلع همعن حرش يف ىصقتسا امل ىلاعت هْنِإ :يروباشينلا لضافلا لاق

 ركذ وهو نايبلا نم رخا عون يف عرش ؛دانعلاو نارفكلاب ةمعنلا مهتلباقمو نيكرشملاو
 همرح ينكاسو هدالوأ نم مهّنَأو هلضفب دفب نوفرتعم مهلك ''مهْنأل 391 ميهاربإ ةّصق

 ءايقيالاو 157 تحسم نود فارتعألا "!يرع نوما هقلفت قو عب ءاذكو

 1١ لدي هيا لال! بضم لانف ان قو هنا ال ا كانل11 نيب م هل ارضين أ" عرقا
 اهنمو .هفيلاكت مازتلاو هلل ؛'مكح دايقتابو دّرمتلا كرتب الإ لصحي ال اهّلك تاريخلا

 دل تلا اا كنرقيف 4 َنيِمِلاَّظلَأ ىِدْهَع ٌلاَتَي آله :هل ليقف هت هدا ةنامكلا تلا

 ١" اهو يرادلا ةسانو لانيل هللا ةعقز ام يو ءارجلا و يمستتلا كرت ا هيجي

 اذه ّنأب مهظيغ ةلازإ دير اف ةفزوهتلا 13 رع كلذ قف ةسكلا نإ] لوس قرا ةليقلا

 د "96 ميهاربإ ّنأ اهنمو .هب ءادتقالاو هميظعتب اوفرتعا يذلا ميهاربإ ةلبق تيبلا

 نم ىلع بجيف ءيجب يلا سي الو

 5 ليو هيلع هنا ىلض دع قارتتت نأ ميهاربإب فرتعي

 ةبسن نامزل "عضو فرظ 4َىِلَتْأ ْذِإَو» :هلوق يف «ذإ» ةملك ّنأ ملعاو اذه

 ةلبقتسم ةبسن نامزل عضو فرظ «اذإ» ةملك نا امك ؛ىرخا ةبسن اهيف دعو ةيضام

 يف فرحلا امهتهباشمل انّيبتو ءلمجلا ىلإ امهتفاضإ بجو كلذلو .ىرخا هيف عقي

 .مكحل دايقنالاو :ردصملا ىف .؛ .هعرشب :«ش» ."'

 هنا :ردصضملا نفك .ىلإ :«ش» .6

 814/١". ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .'

 .عضو



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ١٠م

 يف ثيح اذكو .ةيطرشلاو ليلعتلا ىنعمب نالمعتسي ًاريثكو ,ةميمض ىلإ جايتحالا
 ةفاضإب ًارورجم «ذإ» عوقو اوزّوج دقو ًابلاغ ةيفرظلا ىلع بصنلا امهّلحمو ناكملا
 هنأ ىلع ًابوصنمو .كلذ وحنو هللا اناّجن ذإ دعبو ذئنيحو ذئموي :مهلوقك هيلإ فرظلا
 ملو ,همركن هيف انمركي نم ًاتقو يأ همركن انيتأي نم ذإ ركذتأ :كلوقك .هب لوعفم
 ركذت ام روكذملا لاثملا لّوأيو ءًاضيأ ةيلوعفملا ىتأي نم مهنمو .ًالصأ هعفر اوزّوجي
 .ةعركن اماب نم ذا كداعلا

 هجو ىلع نآرقلا يف هعم هلامعتسا ةرثكل رّدقملا ركذا انهاه «ذإ» ىف لماعلاو

 5055525 ركذا يأ .نيلوقلا فالتخا ىلع هدعب رّدقملا 586 0-0056

 «لاق» هيق لماعلا نوكي نأ لمتحيو .هئالتبا تقو ثداحلا ذإ وأ ,ميهاربإ ءالتبا

 اذه ىلعو .4اًماَمِإ ساّنلِل َكُلِعاَج ىّنإ# :هللا لاق ميهاربإ ءالتبا تقو يأ هدعب روكذملا

 يهو ةمّدقتملا ةيئاشنإلا ىلع ةفوطعم ةيربخ ةلمج هدعب امو هلبق ام عم «لاق» نوكي

 ىأ .ةيربخلاب اهليوال "7 «:كبلع تفعل يلا نيفقن و15 ذ1 ليدازشإ نب اي :هلوق

 كلت ىلع ةفوطعم ةيئاشنإ ةلمج هلبق امف لّوألا ىلع اّمأو ؛ليئارسإ ينب اي :انلق

 وا تفادتتسا لاقرب: ةضقلا ىلع ةضقلا كلغ لبق نم ةيريخلاب ةلؤانلا ةيئاشتالا

 ةلومعم يه يتلا َىتمعن ىلع ًافوطعم «ذإ» لعجي نأ رهظألاو ,4َىلَتْبَأم :هلوقل نايب
 :رث دقق ليا ردسا قل اياطخب كيا ةيكلا هده نوكذ نا ىلع اووكذاك

 0 درغلا ىلإ ةقو يهارإ[ عرقوتا"اءلو
 الوييةلعاف مترو ىلتفا :لوعتع ميار ا ةروهتعملا ةءارقلا ىقاذأ ىلإ ةراغإ هيف

 هتاذل ميدقتلا يضتقي هّبر نأ عم لوعفملا ىلع لعافلا ميدقت ناك نإو لصألا ّنأ ىفخي

 ًاظفل ركذلا لبق رامضإلا مزل لعافلا مّدق ول هّنَأل لوعفملا ميدقت انهاه بجي نكل

 .١؟5؟ :ةرقبلا ." .و :«م).١
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 05 (ةروسلا رخآ /51"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ًاقافثا لطاي وهو ينج نباو محلا انذلخ ةاحتلا دكا ندع هوو

 .امهفدارت ّنَظ :هلوق ىلإ اقل رمألاب فيلكتلا لصألا ىف ءالتبالاو :")هلوق

 ا ايم اينكلا لسير رامتللا ضير دالعالا كح يعن كانتكلا غرد
 ىنعم ّنأِب حّرص فّنصملا ّنإف ةيفاخ هيلع ىفخي ال نّمم رابتخالا ةقيقح ةلاحتسال
 جاتحي ال عقاو حيحص ىلاعت هللا ّقح يف اذهو ّقاشلا رمألاب فيلكتلا ةقيقح ءالتبالا

 .رايعخالا انمضتنم ناك نماتلا نمندصقذلا ءالتبالا نأ رمآلا ةياغ زوجت ىلإ

 .هرخآ ىلإ يناعملا ىلع "!قلطي دق تاملكلاو :هلوق

 ؟ال مأ تاملكلا كلت ىلع ّلدي له ليزنتلا ظفل رهاظ ّنأ يف نورّسفملا فلتخا

 ءاعدلاو هدعاوق عفرو تيبلا ريهطتو ةمامإلا يهو اهيلع لدي ظفللا :مهضعب لاقف

 :ىلاعت هلوق ريسفت دنع كلذ ديعب فّنصملا اهيلإ ريشيس امك .")هرَكِنْإَي يبنلا ثاعبناب

 ةبترم ونص هّنألف ةمامإلا اّمأ ,ةقاش فيلاكت هذه كو .كاًَماَمِإ ساّنلِل َكلِعاَج ىَنِإل

 زد راو يصحب نأ قم. رتكأ اهوابعاو ايدلاو :نيذلا نف ةماع ةسائرو: ةؤبنلا
 عفرو هريهطتو تيبلا ءانب اّمَأَو رهظأ رمألاف مهضعب هلعف امك ةّوبنلا ىلع ةمامإلا

 نّمضتي هنأ مث هيف ىولبلا ةّدش فرع هئانب ةيفيك يف يور ام ىلع فقو نمف هدعاوق

 .هريغو رامجلا ىمرك فقوملا ىف ناطيشلاب ليلخلا هللا نجتما دقو كسانملا ةماقإ

 ةلازاو صالخالا ىلإ هيف 56 نامزلا رخآ ّىبن ثعبل ءاعدلاب لاغتشالا اأو

 .2ةبوعصلا ةياغ يف كلذو بلقلا نم دسحلا

 كدر ا ةيسانل دك ناك وا :تابلكلا هم ذارملا ناي لرقلا اذه: ىلع نرتعاو

 .عيمجلا (©!دادعت دعب 4 َنُهَّمتاَف8 هلوق

 .قلطت دق :ردصملا ىف .؟ .مدقم :«م».١

 86/١/". ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ."”

 ."85 780/١ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .؛

 .:ذدعت :« ش» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 هد ايفل هنا نبخا ذلا هك: لامعتلا ىلخ ابك قلع اذا تا هلابيحاو
 ا افرك د ولان ةةديسلا ةباغ فا رت ةهو روب ارا فالق لقت
 تاملكلا ىلع هيف ةلالد ال ةيآلا رهاظ ّنأب نولئاقلاو ,مظنلا ١" عطقتاو ًاعئاض عقول

 معزو .ةلاسرلا غيلبت تقو هموق عم ميهاربإ اهب ملكت يتلا ت تاملكلا اهّن مهضعب معز

 ةيتالتقلا لاضتلاب تونف ترن تنمبلا اهلا راع دقن" رجا اهزهو نورك
 لكلا رخخا ىلإ ةدودجبلا

 بانك ىف هيون ني رعتس و ١ لا ةاووركتعملا وك نمل رخ | حو انكاخو
 هلا لق نعتتتل ايدل اق لإ قدانعلا نع ورم نويز كتل ىلا اضوفوم هناك رخو
 تاملكلا يه :لاق ؟تاملكلا هذه "'ام 4 ٍِتاَمِلَكب ُهّبَر ميهزبإ ىلتْبَأ ذِإَوال :لجو ّرع

 قدس قدي فلانا كرا #لاق دنا وكوت اير هيلط اتق هيو مالنا مد اهاقلتا ىلا
 كازعلا نها ةلهدلا نات كلع تنال ىيمشللاو نمعلاو ةطافوب نلقو
 مئاقلا ىلإ '!نهتتأ :لاق 4ّحُهَمَنَف> :هلوقب ينعي امف هللا لوسر نبا اي :تلقف .ميحرلا
 هللا كوستر نان هاقدلقف ل ففعل لاق القا نيدسحلا ناو وما ةعبش امان رش ىزتلا

 كلذب ينعي :لاق 74 ِهِبِقَع ىف ََيِاَب َةَملَك اَهَلَعَجَو :لجو ّرع هللا لوق نع ينربخأف
 هذا لتمر ىلا ايفا كلم. وةنازقلا موي ىلإ انآ يبس كات ودلال هابل
 لويس اذا ون اديمج ايكو نيل بلي جردمورمسلا داو سانا كياض تك
 رم ناقل نو اهو يسوم ١ | لاقف ؟ةحلا لها ياسا يبو ها ينمو 2141

 ١. ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ." .عطقنال :ردصملا يف 587/1١.

 .ىف :ةدايز «سش» ىف ."'

 نارتفالا ةزرعلا نوكيا نكتيزو انينيت .يدفرعم ماضالا هاربا عا ع ءوؤلو نضماك ىذا
 امب فاصتالاو ةّينسلا تاماقملاو ةّيلعلا لزانملاو ايازملا نم .هب مهّصخ امب اضرلاو أًرْط

 .« هلي هنم ١١١ اهدادضأ نم ةّوتفلاو ةمامالاو ةّوبنلا طانم ىه ىتلا فاصوألا نم هب اوفصو
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 ١1١ (ةروسلا خا 9 ةرآ) ةزقبلا ةرون نيسفت

 نأ دحأل نكي ملو ,ىسوم بلص نود نوراه بلص يف ةّوبنلا هللا لعجف "١ناوخأ
 مل :لوقي نأ دحأل سيلو لجو ّرع هللا ةفالخ ةمامإلا ّنأو .كلذ هللا لعف مل :لوقي

 يف ميكحلا وه لجو ّرع هللا ّْنأل .نسحلا بلص نود نيسحلا بلص يف هلل اهلعج

 "14نوُكسُيْمُهَولَعَْي مَع لكْسُي ال» هلاعفأ
 اهركذ يتلا تاريسفتلاو تاملكلا ظفلب بسنأ روكذملا ريسفتلا نا نخب هلو

 نونك ريدقت ىلع :ةلف قاف لاذلا عاب تالولالملا ةيفعت' كم ةثم قلطعملا

 ىَنِإ# :هلوق عقوم امو ءالتبالا ىنعم امف 859 هتيب لهأو دّمحم ءامسأ تاملكلا

 وأ مهتفرعم هفيلكت ذئنيح ءالتبالا ىنعم :لاقي نأ نكمي :تلق ؟4اًماَمِإ ساّنلِل َكُلِعاَج

 دّيؤيو ؟ال مأ نحملا نم اهب مهحنمو ايازملا نم هب مهّصتخا ام هاضري له هنأ هرابتخا

 هلان يذلا ماقملا بلط هيلع هللا تاولص ميهاربإ ّنأ مهقيرط نم درو ام كلذ

 نب نيسحلل ريكا ماقم كلذ :هل ليقف 3 ليعامسإ هنبال ةداهشلاب ٍةْيَن نيسحلا

 هل ليق امف :لاق ًالئاق ناك فانئتسألا ىلعف 4 َكُلِعاَج ىّنِإ َلاَقظ عقوم اّمأو .ةث! يلع

 .رّيدتف .4 اًماَمِإ ٍساَّنلِل َكّذِعاَج ىَنإ َلاَقم :"!ليقف ؟نهمامتإ دعب
 .هرخآ ىلإ ّنهب ربتخملا *!ةلباقم اهب لماع ىلاعت هنأ ىلع :؟!هلوق
 . فد ذل انك اهب اس ءالتبالا فتحملا اهب نتف ان نلعسبلا ةجاسالا اره

 .مايقلا ّقح ّنهب ماقو ًالك َنهاّداف [ 4َّنُهَمَتآَفِ)] :هلوق
 ءامتإ نم دارملا نوكي هانلقن ام ىلعو .فّنصملا اهركذ يتلا تاريسفتلا ىلع اذه

 5 :«ش» .

 ريسفت ؛١؟7 .رابخألا ىناعم ؛؟09 .ةمعنلا مامتو نيدلا لامك ؛" ١٠0 ,لاصخلا ."7 :ءايبنألا ."

 ْ .ةّوبنلا باتك نم قودصلا نع لقن /07/ ١ نايبلا عمجم

 .لاقف :«ش» .'"'

 .لبقلا ةرقف ىلع مدقم ةرابعلا ةرقف يواضيبلا ريسفت ىف امك ,مدقم :«م» .

 لاعب دسنلا ليل

 الا“

 مح



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل

 تاع وأ «ةياورلا يف ةركذ امك ؛رشع ينثل املا ىلإ اهمامتا :تايلكلا

 ل نأ عم ةثالث يف اهبابحتسا 55 ؛اهب 32[ ميهاربإ حدم ضرعم يف اهعوقول
 :ىلاعت هلوق عم خسنلا مدع ةلاصأل ؛انتعيرش يف اهبابحتسا هنم مزليو .بوجولا مدع

 .هاّدؤم يّدؤي امو ١4" اًفينَح ْميهزْإ َةّلِم َعَبَتَأَو#
 .« اًماَمِإ ساّنلِل َكّلِعاَج ىَنإ 8# :ىلاعت هلوق

 هنأ مامإلا نم دافتسملا ّنأل ؛كلاوقأو كلاعفأ يف كب ىدتقي ًامامإ كلعاج يّنِإ يأ

 مايقلاو انتدنانسو لك الا يوغي موقي يذلا هنأ وأ .هلاوقأو هلاعفأ يف هب ىدتقملا

 نم ةبراحمو اهيقحتسم ىلع قوقحلا ةماقإو اهتالو ةيلوتو اهتانج بيدأتو اهروماب

 ال يناثلا ىلعو .مامإ وهو الإ يبن نوكي ال لّوألا هجولا ىلعف .اهيداعيو اهديكي

 '"ةانجلا بيداتب ًارومام نوكي ال نأ زوجي ذإ امامإ نوكي نأ بن لك ىف تدب

 ينب ءايبنأ يف ناك امك نيرفاكلا ةدهاجمو نيدلا ةزوح نم عافدلاو ةادعلا ةبراحمو

 ءازج مانألل ًامامإ هلعج ٌنهّمتأف تاملكلاب ميهاربإ هناحبس هللا ىلتبا ملف ,؟!ليئارسإ

 ىنعمب ناك اذإ الإ لمعي ال لعافلا مسا ٌنإف ًامامإ كلعاج لمع ليلدب ءكلذ ىلع هل

 .لابقتسالا )وأ لاحلا

 ًامامإ هلعج هّنأل ؛يبنلا انهاه مامإلا ّنأ ىلع نورثكألا :يروباشينلا لضافلا لاق

 قالطإ ّنألو ؛مومعلا لطبيو لوسرل ًاعبات ناك عرشب ًالقتسم نكي مل ولف ؛سانلا ّلكل

 نألو ءًاّيبن نوكي نأ ٌّدبال كلذك نوكي يذلاو ,ءيش ّلك يف مامإ هنأ ىلع ّلدي مامإلا
 بتارم لجأ ىلع لمحي نأ يغبنيف نانتمالا ضرعم يف مسالا اذهب هاّمس ىلاعت هلل

 158 ةءافنتلا .ةّيفنحلا :«ش».١

 .«١١؟» ىناجلا عمج :«ع)) شماه ىف ."“

 ١7 مهنامز نيطالس نم ءانيحالا ريغل تناك ةيرهاظلا ةنطلسلا ناف :«م .ع)) شماه يف .
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 ١ (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 "!نّمم نودأ وه نم ىلع ال "74اَنِرْمَِب َنوُدْهَي َةّمَِآ ُمُهاَنْلَعَجَول :هلوقك ,ةمامإلا

 هللا زجنأ دقلو .ةالصلا مامإو هيقفلاو يضاقلاو ةفيلخلاك ؛نيدلا يف هب ءادتقالا ّقحتسي

 نم هدعب نم هب ىدتقا دقو ءاهلك نايدألا لهأ نويع يف همظعف دعولا اذه ىلاعت

 الضف هب ىفكو '١انينَح ميه لِمن ٍنآ كل انبَحْآ مثال مهللم لوصأ يف ءايبنألا

 لآ 'ىلعو دّمحم ىلع ّلص ّمهّللا مهتالص يف نولوقي خا نتتجم لمآ ميج

 هنالك ىهتنا ١" يقازبإ لآو ميهاربإ ىلع ا” كييلسو ةياض امك دلت

 هلعفم دنا نياتلا لكلا اماما ةلعج فلوق قارأ نإ ةنالف "لوا اَمأ نظن فتق :لوقاو

 نإو رهاظ هبذكف هنع نيرّخأتملاو هيلع نيمّدقتملاو هيرصاعم نم سانلا عيمجل ًامامإ

 نأ يضتقي ال كلذ نكل ملسم وهف سانلا نم هنامز نم يف ّلكل ًامامإ هلعج هنأ دارأ

 عيمج نوكيو لسرلا نم هلبق نم عرشل ًاعبات نوكي نأ زاوجل عرشب ًالقتسم نوكي
 ءافلخ َنأ امك هنم عرشلا ماكحأ ذخأو هب ءادتقالاب نيرومأم سانلا نم هنامز يف نم

 :نيدلاَو نيدلا رومأ يف هم اير تعب ا وناك 1 انفن

 ءيش ّلك يف مامإ هّنَأ ىلع لدي مامإلا قالطإ ّنأ نم هركذ ام َنألف ًايناث امو

 ةيمالكلا بتكلا يف هب اهوفرعو هيلإ انرش *أ ام ىلع ةماعلا ألا ؛كلذك مامإلاو مّلسم

 اقر ولات نقلا باع هنالك فيلا 41 امكافدلاو: نودلا روم: ىف ماع سار

 .ةباينلاب كاذو ةلاصألاب

 لنخا نوكي نا هيكسر اكقنالا ىطرحم ىف كدي اها لمت 80 انالو تلات اخو

 مل ايازمب دعي ًادّمحم انّيبن ىلاعت هللا ّصخ امل كلذك ناك ولو .ىلاعت هللا ءامعن عيمج

 ذيل ارمأ كلذ: نوتكي نأ تحي عن ههريغ الو مهاربإ أل ءاينألا نمدحا اهلتي

 .اّمم :«ل ءم ع ءش» 1 ١5. :ةدجّسلا ١.

 .ىلع  :ردصملا يف .؛ ١77. :لحتلا ."

 ١//7/1. نآرقلا بئارغ ريسفت .1 :ةملسو هوردصملا ىف



 هدابع صّلخ ىلع ىلاعت هلا ءامعت نسا سساجإلا ١ يناير الرحال

 جاهنملا باتك نم رابخألا ثحبم يف فّنصملا يضاقلا حّرص دقو فيك ,نيموصعملا

 انك كوم لنا مظعأ نم ةمامإلا ةلأسم ّنأب هباتك د نم ع امج

 عرشلا ظفحو مالسإلا ةضيب ةيامح نم ةّوبنلا قوقح ّنأب عضاوم ةّدع يف اوحّرصو
 ذافناو مولظملل فاصتنالاو ةاغبلاو رافكلا داهج يف مالعإلاو ةب دا :بيضاو

 ةفالخ اهنآل ؛ةمامإلل ةتباث ةّوبنلا بصنم عباوت نم كلذ ريغو ركنملا ةلازإو فورعملا

 مامالا وهو 7(ُْكْنِم رْمآْلَا ىِلَوأَو َلوُسَلَآ اوُعيِطَآَو هلأ اوُعيِطَأ # :ىلاعت هلوقلو .اهنع

 ظ .قافتاب

 وهف هبشأ عورفلاب ةمامإلا ةلأسم ّنأ نم ةّنسلا لهأ نم ةمذرش هركذ ام اّمأو

 ٌّقحلا لها عم مهترظانم دنع دادللاو ةرباكملاو دانعلاو فّسعتلا نع تردص ةجمحم

 يف يديمحلاك مهبتك يف هوور ام عورفلا نم ةلأسملا هذه نوكي فيكو .دادسلاو

 ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام نم» :لاق لكني يبنلا ّنأ ا ا

 نان كووومفلا ءلعلل :لاوبص لا نيم ةنانالا ١ نأ يف حيرص ّصن وهو "!«ةيلهاج

 كلذ حدقي ال ذإ ؛ةيلهاج ةتيم تومي ال ًابجاو ناك نإو عورفلا نم '!ءيشب لهاجلا

 هملعت ناكل الإو اومعز امك ديجملا نآرقلا هنامز مامإ نم دارملا سيلو .همالسإ ىف

 ىلع ليلد هيفو نامزلا ىلإ مامإلا فاضأ ِةكنَإَي يبنلا ّنألو .نايعألا ىلع ا

 هضعب وأ نآرقلا هنأب لوقلا عمو .هتفرعم بجي مامإب نامز لك لهأ صاصتخا

 الف .ًالصأ ةدئاف صيصختلا اذهل ىقبي ال هباكترا ىلإ زجعلا مهأجلأ امك ةحتافلاك

 ١. :ءاسنلا 09.

 زمغ نياو نساتغ نباو ةعيبر نب رماعو ٌرذ يبأو ءادردلا يبأ نع ةديدع رداصم يف هوحن درو ١.

 لمح ندتنس ٠ مصاع ىب | نبال ةئسلا :رظناف ةريره يبأو لبج نبذاعمو نيدباعلا نيزو

 459/٠١. ناّبح نباو ؛١ 5179/1 ملسم حيحص ؛١١70/1 قاّررلا دبع فّئصم ؛؛ 7/1
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 (١ (ةروسلا رخآ 7 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ّنِإ هانرّرق امب ملع دقو .ًالصأ ثيدحلا ىضتقمل ًاقباطم ليلعلا ليوأتلا اذه نوكي
 .مالكلا نم وغل ةالصلا مامإو هيقفلاو يضاقلاب ةفيلخلا هفادرإ

 ّمهّللا مهتالص يف نولوقي 0 نيحم ا دما نم ورك دام داق اهاو امو

 ال تالت دّمحم ةّمآ نم مه نيذلا لب ؛رهاظ هبذكف دّمحم لا ىلعو دّمحم ىلع لص

 هنيب نولصفي نيذلاو «ىلع» ةظفلب هلاو كتبَ, دمحم نيب مهتالص يف نولصفي

 .ديرملا ناطيشلا ءاوغاب ديزيو ةيواعم بزح يف نولخادلا مه مهنيبو

 لاب الإ امانا نيصي 57 ءايالا راب, نيلئاقلا نإ ؟ىروباصينلا لضافلا لاق د

 نإ هوُواَد اي ١" َةَقيِلَخ ضلآ ىِف ٌلِعاَج ىَّنإاٍ وحن نم اهلاثمأو ةيآلا هذهب اوكسمت
 هب دارملا ّنأ انمّلس ىبنلا انهاه هب داري مامإلا ّنأب عنمو #١" ضزآلا ىف َةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج

 امن .هيف عازنال كلذو ةمامإلا قيرط ّصنلا ّنأ ىلع لدت ةيآلا نكل ةمامإلا قلطم

 ىهتنا .”'كلذ ىلع ةيآلا يف ةلالد الو ّصنلا ىوس ةمامإلل قيرط ال هنأ يف عازنلا

 .همالك

 ىلع ةروكذملا تايآلا يف ةفالخلاو ةمامإلا لمح ّنآلف 2 اما نط هيفولوقاو

 ىلع ةظفاحملا ىوس اهرهاظ نع اهفرصل !ةرورض الو ,"؛!ارهاظلا فالخ ةٌّوبنلا

 اذه يف يزارلا نيدلا رخف لاق اذهلو ,.سانلا ضعب رايتخاب اهل ىّدصت نم ةمامإ
 اذه وم ةارملا 0 كيقلق هلو تاس لا طعم لعاب ال دهم رست م ءاقملا
 ىلوأ يبنلاو .هب متؤي يذلا وه مامإلا "7َنألف مامإ يبن لك نأ كش الو ,ةمامالا :دهعلا

 5١. :صد.؟ 6 :ةرقبلا . --

 ١//81". ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .'"“

 ملاظلا ّنإ :ةنييع نبا هاور املف لّوألا اّمأ .لوقعملاو لوقنملا فالخ وه لب :«م .ع» شماه يف .؛

 ّفكل مامالا ٌنألف ىناثلا اّمأ[7 ١5/١ فاّشكلا ريسفت ؛؛ 0 .نايبلا ةدبز :رظنا] ةمامإلل حلصي ال
 نا 0 هنس 10 هيلك عت ركب حب رص دودلاو اهلاط وكف 1 و فيكف ةملظلا

 .ناف :ردصملا ىف .1 .ةرورض الف :«م» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك اك

 نأ ىلع لدي نأبف ًاقساف نوكي ال مامإلا ّنأ ىلع ةيآلا تلد اذإف ؛كلذب سانلا

 يما" قرأ اهبآن وكي نأ روع الل لويمرلا

 لفغ ةمامإلل ركب ىبأ ةيحالص مدع ىلع ةبآلا نم ةعيشلا لالدتسا ركذ امل م

 نف ةنامالا قهذا د نإ :اذانعو ةرباكش لاف. هسفت نطاقات: قبانبللا كارتعكلا نع

 ش .بجعب سيل توهبملا جوجحملا نم اذهو ةّوبنلا ةيآآلا

 دق امك تايآلا كلت عومجمب ٌلدتسا امّنِإ كلذ ىلع ٌلدتسا نم ٌنآلف ًايناث اّمَأو

 هنأ يف كاش الو "4١ةَفيِلَخ ضْآلآ ىف ُلِعاَج ىّنإط :ىلاعت هلوق ريسفت دنع اّنم قبس
 0 زيزعلا هباتك يف ةفالخلا ىلاعت هلا ركذ املك هنأ دجوو فصنملا لقاعلا لّمَأت اذإ

 مهعامجال سيلو سانلا ىلإ ضّوفم ريغ لعجلا اذه نإ ملع هلعفو هلعج ىلإ
 اذهو ةق. هلوسرو ىلاعت هللا نم ّصنلا ىوس كلذ ىلإ قيرط الف هيف لخد مهرايتخاو

 حضاولا عفد توهبملا جوجحملا نديد نكل ميلسلا عبطلا بحاص ىلع ىفخي ال ام

 :.يعسملا راكنإو

 هان اب اوهام هتّيرذ نم ناك الإ يبت هدعب تعبي . مل ذإ :هلوق

 عيمسج نيبب كرتشم هنأ ىفخي الف لوصألا يف عابتالا عابتالاب ديرأ ن إ ِهّنَأ هيف

 .ة1 ميهاربإب عابتالا صيصخت مئالي الف 27 ءايبنألا

 كلذك سيلو ةدحّتم اهلك عئارشلا نوكي نأ مزل عورفلا يف عابتالا ديرأ نإو

 .رّيدتف ,"”خسنلا هيلع ءرط ام الإ عورفلا عابّتاب رمألا نوكي نأ نكمي هنأ باوجلاو

 .هرخآ ىلإ يتيرذ ضعبو يأ فاكلا ىلع فطع [ 4يتيّرذ نمو لاقإ] :هلوق
 اهلا 4| اتا ووك نلا :يطنلا قلع ةقر ام عفد للا راق نيسلا اذه يف

 ١. :ةرقبلا ." .[غ// 5 يزارلا ريسفت ١٠١

 ". ماكحألا نم اهضعب يف ام رابتعاب عئارشلا فالتخا ذئنيح قّقحتي ىنعم :«ع» شماه يف

 رخا نضع قود ةخوسنملا ١7 .«هنم



 ١١ (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ريمضلا ىلع فطعلا ّنإو هيلع فطعي فيكف هيلإ ًافاضم نوكي نأ حلصي ال رورجملاو
 لئاق لوقم فوطعملا نوك زاج فيك هّنأو ٌراجلا ةداعإ نودب ٌّمصي فيك رورجملا
 يف ةيظفللا ةفاضإلا نب نيلّوألا فّنصملا عفدف .ءرخآ لئاق لوقم هيلع فوطعملاو

 يتّيَرذ ضعب لعاج لاق هئأكف ؛يّيّرذ ضعب ىنعم يف يتّيّرذ نمو لاصفنالا ريدقت

 نيقلت ديري نم هب ءيجي ام وهو !''نيقلتلا فطعل هنأب ثلاثلا عفدو .حيحص وهو

 :لاقي نا يضتقي هيف نحن اميف لئاقلا نيقلت نا هيلع هّجوتي نكلو كلذ ملكتملا

 لب يتّيّرذ نمو ًامامإ سانلل كلعاج ىّنِإ :لوقي ال لاق عم "!لئاقلا ٌمض ول ذإ كتّيٌرْذو

 ."!يتّيّرذ نم لعجاو ينلعجا ريدقتلا لعجي نأ رهظألاف ؛كتّيّرذ نمو

 بحاص هلوقي امك «كلعاج» يف فاكلا ىلع فطعلا ّنِإ :*!مالعألا ضعب لاقو

 ةّيّرذلا ضعب ريصي ذئنيح هنأل ؛*!ةّحص هجو هل فرعأ ال امم يضاقلاو فاّشكلا

 نأ مزليف .هلوق ةّمتت نم نوكيف ؛"'هلعفب ىلاعت هللا ربخأ يذلا لعجلل لوا 15و
 هلاؤسو ميهاربإ مالك نم هّنَأ عم ,كلذك "هلعجل ًاربخم ًامامإ ًاضيأ ضعبلا كلذ نوكي

 "!لعجل ًالوعفم ًاضيأ ضعبلا لعجي نأ ىلاعت هللا لأسي هّنأ امهدوصقم ناكف ؛ةمامإلا
 لاق دقو عرق انك بنا ديمو دلع ةرضاق تنفر ةوافلا ولا" !انلوب اك لتي

 امك نيقيلا فطع هنوكب فئصملا حّرصي ملو لضافلا يشحملا ةرابع اذه :«م ءع» شماه ىف

 ىلوأ ميهاربإ ال ىلاعت هللا وه نّقلملا نوك ّنأل كلذو .بدألل ةياعر ماقملا اذه يف مهضعب هلعف

 ١؟» رابتعالا يف نيقلتلا فطع لثم فطعلا اذه :لاقي نأ ةرابعلا يف ىلوألاف .سكعلا نم

 .« هنم

 ىنإ َلاَق مالكلا ننعم ريت ا ينفشلا هركذام ىلع مزلي ىرخأ ةرابعبو :«ع» شماه يف .؟

 .«هنم »١١ دساف وهو ىتيّرذ ضعبو *« َكُلِعاَج

 :نليبورالا قتعملا وه ١١7. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 ل :«م».1 .هتحص :«م» .

 .هلعجب :«م»و ردصملا ىف .6 .هلوقب :«م» .
 ٠.؟ «

 .هانلق :ردصملا ىف ٠. .لعجلا :ردصملا يف .

© 

 م



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 16

 اذه لَعْجأ َبَرٌميِهْرْبِإ َلاَق ْدِإَو# :ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق يف هلثم فاشكلا بحاص

 َرفك ْنَمَو َلاَق ٍرخآلآ ِمْوَيْلَآَو لاب مُهْنِم َنَما' ْنَم ِتاَرَمَّثلَآ َنِم ُهَلْهَآ قُرْرََو اَنِما'''ااَدَلَب

 ْنِيَرَو فطع امك «َنَماْنَمؤ ىلع فطع رَفَك ْنَمَوم :لاق .ةيآلا ١4" ُهُعِيَمأَ

 نسحأف همالك ىهتنا *!.4!ةريحلا "!اندازف 4 َكّلِعاَج» يف فاكلا ىلع 4 ىّيّرُذ
0" 

 بلط هنأ ىلع ّلدت ةيضيعبتلا «نم» ّنأ ىفخي ال :يروباشينلا لضافلا لاقو

 النير وصح ريغ اناث نأ كلذي قيلي آلدنق هلك ناي هملعل ادن 13: نعل ةمامألا
 دقو ءقاحسإو ليعامسإك اهب قيلي مهضعب نب هملعلو ءًابلاغ مهيف ملاظ !١ نع ولخي
 بوقعيو قاحسإو ليعامسإك هدافحأو هدالوأ يف لعجف هلمأ ىلاعت هللا قّقح

 ىسيعو ىيحيو ايركزو سنويو رولا ناميلسو دوادو نوراهو ىسومو فسويو

 "1 يقرشاو ييلتكمأ !"١ وسم دن ىئانلاو

 .ةمامإلا نولاني ال مهنإو :هلوق

 هيلع ٌلديو .هريغو دهاجم هب لاق امك ةمامإلا وه دهعلاب دارملا ّنَأ ىلإ ةراشإ هيف
 نيمامإلا نع يورملا وهو كاّماَمِإ ِساَّنلِل َكلِعاَج ىَّنِإ# :ىلاعت هلوق وهو ةيآلا ردص
 ملاظلا نوكي ال يأ 22 قداصلا دّمحم نب رفعجو رقابلا يلع نب دّمحم نيمامهلا
 80 ؛ًاملاظ نكي مل اذإ هدلو ضعب كلذ ىطعي نأ روع مل ١ نع لدن اذنه اهاعإ

 لاني ال وأ ال باوجلا يف لوقي نا |[ بضوا سانلل ًامامإ مهبم ًادحأ لعجي نأ درب مل

 اي يف يزارلا نيدلا رخف هلاق امك ."!كتّيّرذ يدهع

 ١. رقبلا 7 .دلبلا :خسنلا ىف 111

 ١٠١/١". فاشكلا .:؛ .ةريحلا اندازف_ :فاشكلا ."

 نم :ردصملا ق١ 1 6-1 .نآرقلا ماكحأ يف نايبلا ةدبز . 0

 .7/1// ١ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .6 ك1 مم وويقملا 5

 /٠١. 7 يزارلا ريسفت :رظنا ٠ .؟ 7٠7/١ نايبلا عمجم ريسفت .1



 البلح (ةروسلا رخآ -5197 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةبقاع ةماخو نع ديدش فيوختو غيلب راذنإ ةيالا يف :ىروباشينلا لضافلا لاق

 .4 َنيِمِلاَظلَآ ىِدْهَع ٌلاَتَي آل ةّوبنلا "١'ةجرد نع ًالّوُأ ًطحي هّنإف ؛هعقوم حبقو ملظلا
 ةتطلسسلا ةقرم نع ًانلاثو..ا"4١ قيفلاطلا ىلع هلأ ُهنَْل الازيب ةيال ولا ةطيرد قت ًايناثو

 ىلع بولقلا تلبج» قئالخلا رظن نع ًاعبارو ,«نيح دعب ولو بارخ ملاظلا تيب»

 .«اهيلع ءاسأ نم ضغبو اهيلإ نسحأ نم ٌبح
 لافتا هوك نكنلا اراك كتل نول لاو سلا ايون ورع اياك

 مهّنِ :اولاق .ههجو هللا مّرك يلع ريغ ةمامإ لاطبإ ىلع ةيآلاب ةيمامإلا ٌلدتسا دق :ًاضيأ

 ملاظ كرشم ّلكو ,قافثالاب مالسإلا لبق نيكرشم اوناك
 .ةمامإلا دهع لاني ال هّنإف ملاظ ّلكو (؟!4ٌميِظَع ٌمْلُظَل َكَْشلأَنِإ»
 اذه ىقبي ال رفكلا لاوز دعبف مهرفك لاح نيملاظ اوناك مهْنِإ :لاقي ال :اولاق

 اذهلو امتاز" كراع قدام نتعملا اذهو هولظلا هل تبق: نم علاظلا :لوقت نذل يببلالا

 ولا لاح فاين قديسلا نكي ىلا نوع ناقيألا هل كف هلك اوم متانلا قس

 دجوي ال يشملاو ملكتلا ءازجأ نأ عم امهموهفم يف ةقيقح يشاملاو ملكتملا ًاضيأو

 :ةفيفحت قددبلا سنالا نوكل اطزرتف نيل هقم قدملا لوضخ نأ ىلع اذه لذقا:ةعفد

 الإ لاحلا يف نمؤم ناسنإ ىلع مّلسف "ارفاك ىلع مّلسي ال فلح ول هّنأب ضروعو
 ال ةيصعملا نع نتلاقلا ايوا"! فيكس ول هلاقتللواطت يتسم لبق ارفاك ناكدلا

 ميظعت وه يعرش عنامل اذه لعل :ليق !نئلو .رفكلا نع بئاتلا اذكف ًايصاع ىّمسي
 ةيآلا يف ةمامإلا نم دارملا نأ انّيب انأ ىلع انيفكي ردقلا اذهف يفرع عنامل ا اهيضلا

 ١. :دوه .؟ .ةبتر :ردصملا يف 8/١.

 89/1١". ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .01/ :ةرقبلا .'"“

 .هيلع :ردصملا ىف .6 ١7. :نامقل .؟

 تحف هل ل انو ونسللا اذ رقاق رك للا
 .نإ :ردصملا يف .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ال قسفلا لاح قسافلا اذكو ؛ةّوبنلل حلصي ال هّنإف نيع ةفرط هّللاب رفك نمف .ةّوبنلا

 ةربعلاو ,ملاظ صاع ّلك ّنإف .نيمّلكتملاو ءاهقفلا نم روهمجلا قافتتاب "'١هتمامإ زوجي
 مِهّنِإَف ةعيشلل ًافالخ ءرئارسلا ىلوتي هّللاو ءرهاظلاب مكحن نحنف .ةرهاظلا ةلادعلاب

 .همالك ىهتنا ,"!ًانطابو ًارهاظ ةمصعلا بوجوب نولوقي

 امّنِإ يفرعلا وأ يعرشلا عناملا دوجو نم همّلس ام ٌنآلف :ًالّوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ردقلا كلذ مهيفكي فيكف يوغللا عضولا لصا ىلع ةدراو ةيالاو ةيالا لوزن دعب ءرط

 «ضولطملا كلذ ىلع الاكزيما ىنمتةلب اقم ف

 ىلع اهتيحضو ةيفاثآلا هاغذا ام_ىلغةرآلا ةلآلؤ: ىف: نكي هتالق اناث امأو ش

 فئصملاو !"'فاشكلا بحاصو !؛ادهاجمك مهنم ريتكلا ممجللا حيرصت نيفلاخملا

 ًاضيأ رهاظلا وهو .ةمامإلا دهع دهعلاب دارملا ّنأ ىلع "!نيرّسفملا رباكأ نم مهريغو

 مامإلا يف هطارتشا يبنلا يف كلذ طارتشا نم مزلي :لوقت اّنَأ ىلع ةيآلا قايس نم

 ةيمالكلا بتك يف نهرب دقو ءاطخلا نع مصاعلا يحولاب هدييأت مدعل ىلوأ قيرطب

 .ماهفألا يلوأ ىلع هعقو ىفخي ١ ال امب مامإلا ةمصع ىلع ةيمامإلل

 عجري هتمامإ اندنع زوجي ال قسفلا لاح قسافلا ّنأ نم هركذ ام نلف :ًاثلاث اًمأو

 ةبآلا هيلع لدي ام ةياغ ّنأ وهو ديرجتلل هحرش يف يجشوقلا حراشلا هلّصف ام ىلإ

 لبق مهرفكو ةثالثلا ملظ نم مزلي الو ةمامإلا دهع لاني ال ملظلا لاح يف ملاظلا ّنأ

 .ملظلاب مهفاصتا مدعو مهمالسإ لاح '''اهولاني ال نأ ةفالخلا

 ذئنيحو ءّرم امك ةيضيعبت 4 ىّيِرُذ ْنِمم :هلوق يف «نم» ظفل ّنأل ؛رهاظ رظن هيفو

 ١. ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت . .هل ةمامإالا دقع :ردصملا ىف ١ /8/7".

  3.دهاجملا :«ل» .ع ل لا د ءم»

 /٠١. 1 يزارلا ريسفت ؛/١/78 ىربطلل نايبلا عماج .5

 ثول اني ل :(©ل نتن 7



 0١ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ١» ةيهيرفع ده قيلاعلا قيهلسملا هك 3 ىظعتا ناك نإ ام ةعامزلا لاوس نا :لوق

 مايأ ضعب يف '"!نيلداعلا نيملسملا هتّيّرذل وأ .مهرمع مامت يف نيملاظلا هتّيّرذل

 لاح مهيلإ كلذ لاصيإ ثا هدوصقم نوكي نكل رخآلا ضعبلا يف نيملاظلا مهرمع
 مدع مزلي لّوألا ىلعف .لّوألا مسقلاو مسقلا اذه نم ّمعألل وأ .مهتلادعو مهمالسإ

 ملاظلل ليلجلا بصنملا كلذ ليلخلا بلط مزلي يناثلا ىلعو ءلاؤسلل باوجلا ةقباطم

 الثا هنع ًالضف "!هتيعر نم لهاج لب لقاع ىندأ نع ردصي ال اذهو هملظ لاح

 ًارفاك ناك نم اهلاني ال اّمم ةمامإلا ّنأ وهو بولطملا مزلي عبارلاو ثلاثلا ىلعو

 .رّبدتف ,هرمع ِماّيأ ضعب ىفو ةلمجلا ىف أملاظ

 كلذو لالدتسالا يف "!هومتلمها دق اهماح انش انهاه 1 لوا لئاقلو

 نيفصّتم اوناك هتيّرذ نم ضعبلا كلذ ّنأ معز دق ةْئ ميهاربإ نوكي نأ زاوجل
 كلذ دارفأ عيمج يف اذه !؟!همعز ناك دقو مهل ةمامإلا بلط ّمث ةلادعلاو مالسإلاب

 امم ةمامالا دهع ّنأب ىلاعت هباجأف .رمألا سفن يف امل ًافلاخم اهضعب يف. وأ ضعبلا

 ال ذئنيحو .ًاضعب وأ ًالك ءالؤه مالسإل همعز نالطب ىلع ًاهيبنت نوملاظلا اهلاني ال
 كيو الاف لا ورسلا با سحلا ةفباطم ءدع هلو هولا ن افقي قبلي 5 اهلا دمر
 .ةعيشلا بولطم

 اذإ رّوصتي امّنِإ ةعامج نم ضعب مالسإ معز نالطب َّنِإ :هباوج يف لوقت نأ كلو
 ناك اذإو .هلالتخاو هلاوحأ ةمالس يف رظنب نأ نكمي ًانّيعتم أد 58 ضعبلا كلذ ناك

 ١.»ل«:_العادلين.

 ناف :لاق ثيح [80/14] هريسفت ىف يزارلا نيدلا رخف هب فرتعا امك :«م ءعر) شماه ىف 3

 ديرو اك ا: كلوب ناب اغلق «قيفلاظلاب يني ال ةكرتلا ذأ, امياعت 00 ميهارب] ناك امقأ عريف
 .ملاظب سيل نمل الإ لصحي ال ةّوبنلا ّنأو هلاح اذه نم مهنم ّنأ ىلاعت هللا نّيبف هتيّرذ لاح

 .هومتملع :«ش» ."' .« يع هنم ١١١ ىهتنا

 .مهمعز م4



 نأ نّيبلا نمو .ملظلاو رفكلاب اوفصتيس وأ اوفصّتي نمف مهعمجأب ةعامجلا ءالؤه
 لاجم ال نيموصعم اوناك قاحسإو ليعامسإك 39: ميهاربإ نامز يف نيدوجوملا

 مهنم ضعب ناك .اذه انموي ىلإ هتّيّرذ نم ٍةْكأ هدعب دجو نمو امهيف لطابلا معزلل

 نيملسملا قاّسف نم مهضعبو نيموحرم ءايلوأ مهضعبو ًاضيأ نيموصعم ءايبنأ

 تافاصلا ةروس يف كلذ نع ىلاعت هللا ربخأ امك نيدودرملا راّقكلا نم مهضعبو

 .ةيآلا ١74 ٌنيِبُم هِسْفَنل ُمِلاَظَو ٌنِسْحُم اَمِهِتيّرَذ ْنِم َو قحشإ ْىِلَعَو ِهْيَلَع اَنْكَراَبَو# :هلوقب

 نأش ىضتقمب ٌدبال نيمودعملا هتّيَرذ ضعبل ةمامإلا بلط اذإ ذا هنأ يف بير الو

 مالسإلاب مهفاصّتا طرشب مهل كلذ هبلط نوكي نأ ضعبلاب هصيصخت ةنيرقو هتّوبن

 نيمو دعسلا هعتيدذ نظفي نوكي نأ لمتحا اقل ,ةليخلا يف وأ نيتمئادلا ةلادعلاو

 معزيف مهلاح يف رظني ىتح هدنع نينّيعتم اونوكي ملو عقاولا يف نيلداع نيملسم
 مهّصخ يذلا ضعبلا كلذ نوك لامتحا راص رمألا سفن يف هيلع اوسيل ام مهيف

 :ةليضا نع الطفاسا هى مهيف معز ام فالخ ىلع اوناك نّمم مهل ةمامإلا لاؤسب

 ثيح فاّشكلا يّشحم ضعب هدروأ ام عفد ماقملا اذه يف ه هانتلتكق امين رهظ“كقلو

 ةّيّدذلاب ديرأ نإ باوجلا قباطي ال 4 َنيِمِلاَظلَأ ىِدْهَع ٌلاَئَي ال8 :ىلاعت هلوق ّنإ :لاق

 ةمامإلا هللا لأسي ال هْنأل زجي مل نورفاكلا يأ نوملاظلا ةيّرذلاب ديرأ نإو نونمؤملا
 هّمتأو ىنعم غلبأب قباطم باوجلا 1 ني ىف ارحل قلت نق هيديعا امانا ودم

 .ًانمؤم نوكي نأ نّيعت ًاملاظ نوكي نأ زجي ملو دي هل نكي مل اذإ نيدلا يف مامإلا ّنأل

 ىع ثري ال :لوقيف ,ءيشب كنبال صوأ :توملا ىلع .كفنرسشأ نعل لوقت نأ ةلاخو

 .ىهتنا .ءيشب هل يصوأ فيكف ءينبال وهف يّنم ىقبي ام لك يأ ,يبنجأ
 نّيعتو ًاملاظ مامإلا نوكي نأ زاوج مدع نلف :ًالّوَأ امأ ؛رهاظ رظن هيف :لوقأف

 يي ا ا دسم دمستان اماما ةنوك

 .هنال :«م» .؟ ١١. :تافاّصلا ١.



 ني (ةروسلا رخآ "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .هرئاظنو انلبق وحنب باوجلا يف يفتكي نأ يغبني كلذ نّيعت اذإ

 حيصف يف عقي هنأ مّلسن الو ,روكذملا لاثملا ةّحص مّلسن ال انألف :ًايناث اّمَأو

 فيكف ينبال وهف ىّنم ىقبي ام ّنأب باوجلاو فيك .هب ةربع ال عونصم وه لب مالكلا

 دّيؤيو ءلقاع حيصف نع ردصي ال وغل روكذملا لاؤسلا نأ ىلخ لدي يقي فلا ىضو ا

 اع كواولا ةيييفولا ةاوهب ىلع. دلادلا ةيآلا را ىلا اويهذةيملا لقا 5 نأ كلذ

 لك ىطعأ ىلاعت هللا ّنِإ فا هلوقبو ثرإلا تايآب تخسن مث مالسإلا ءدب يف تلزن

 لاقلا نيبودتف مع ام ف قرقلا نا ىلع" 'كيواول ةيسورال لآ"! دعب قيود

 لئاسلا رظن يف لجرلا دالوأ عيمجل نّيعتم لاملا ثرإ ّنأل كلذو .ًاّدج رهاظ روكذملا

 نأ روهظل ؛ةث. ميهاربإ دالوأ عيمجل ةنّيعتم ةمامإلا تسيلو .لاثملا كلذ يف روكذملا

 .نيقذامم ًاقاّسف وأ نيملاظ ًاراّقك اوناك مهنم ًاريثك لب مهضعب

 هلا نأ ًالئاق لاؤسلل باوجلا ةقباطم مدع موزل نيرصاقلا ضعب عنم دقو اذه

 دهعل ملاظلا لين مدعب رابخإلا ىلإ يلي ميهاربإ لاؤس باوج نع لدع امل ىلاعت
 مالكلا حيصف يف دهعي مل ذإ ؛رهاظ هعفدو ,ةدايز عم هءاعد باجأ هّنأكف ةمامإلا

 لاقيو لاؤسلا يف ركذ ام باوج نع ًاسأر تكسي نأ مالعلا كلملا مالك نع ًالضف
 ٌقحتسي ال امم لاؤسلا كلذ ناك اذإ الإ .الصأ هنع لأسي مل ام باوجلا ماقم يف

 ا ىلا فلل 4 يعل هيفا عاااطو لكحل يول يف قابلا ةقن | :هلاق اهلك بارخلا

 ولف ءلاؤسلل قباطم سيل باوجلا ّنأب هيف ضرتعي ماقم لك يف يرجي هيجوتلا اذه
 عضاوملا نم ءيش يف ًاهّجوم ضارتعالا نم مسقلا اذه داريإ نوكي ال نأ مزل مص

 .هّجوتف ؛ًاهّجوتم وأ ًادراو نوكي نأ نع ًالضف ًالصأ

 :ةكعلا لبق رئاكلا نم ءايبنألا ةمضغ ىلع لبلد فيفو.ةةلوق

 617/١. ىفاكلا.١

 ." 7 ح7 ةجام نبا ننس ؛؛ 56/غ دمحأ دنسم .؟



 (١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "

 قيقا استنادا ةلكلذلا هج ةنعلا لو ولو هالو فا كلوألا

 يف ملاظ هنأ هيلع قدصي ام ًاتقو ةريبكلا لعاف ّنَأ "'لّصيَقلا ةدايز عم لصفّملا
 يف ملاظ هنأ هيلع قدص نّمع ًاقلطم ةمامإلا وه يذلا دهعلا هللا ىفن دقو ةلمجلا

 ام ًاتقو هب فصّنا نمل ةقيقح ٌقتشملا نوك ريدقت ىلع رهاظ وهو .ّرم امك ةلمجلا
 نبل كلذ: نكلا هلق اديحلاب قدفملا فاصتا نيج ةقيقح هنوك ريدقت ىلع ""!اذكو

 :لوالا نيعتف «تخرع امك دام

 ىلع .ناكمإلاب وأ ءام ًاتقو يأ لعفلاب ملظلاب فصّتي وأ فصّنا يذلا نأ هلصاحف

 ند سرت كا وذ كو هصيصختو «ةماماإلا هلانت ال نييقطنملا نيب فالخلا

 يف مالكلا اذكو ءسيلو هلثمب هلثم صيصخت زوجي ليلدب لإ كلذ زوجي الو .هرهاظ

 اين ؛ام ًاتقو ام قسفب فصّتا نم نوك زاوج مدع همالك نم مزلف ةفيلخلاو مامإلا
 وهو رئابكلا نم هرخآ ىلإ مهرمع لّوأ نم نيموصعم مهنوك نم ٌدبالف .ًامامإو
 ام لثم مهنم رئابكلا عوقو دقتعي هّنإف ؛هدقتعم فالخ لب ؛ةرعاشألا بهذم فالخ

 974 هّبَرٌمَدا ْئَصَع و :ىلاعت هلوق يف ًاضيأ ملظلاو نايصعلاب يّمس هّنإف مدآ نم عقو

 كلذ لّوأي نأ الإ هتمامإ دقتعي نّمم رفكلا عوقول لب (؟!4َنيِمِلاظلآ َنِم اَنوُدَتَق ل
 +١" عأ يهو ةمامإلا وه دهعلا ّنأ رهاظلا ذإ ؛ديعب وهو ةّوبنلاب ةيآلا ٌصختو رئاغصلاب
 ناو: لاق ثيخ ًاضيأ كتضفلا مالك نس هيفو«هانك قاتكلا كخاضديلا بهالانك
 ةرهاللا ةلعلل اضياو ,ةثعبلا لبق ءايبنألا ةمصعلا تانثا دعي: ةمامألل حلصي ال قسافلا

 ١. ةلمجلا يف قداص يأ :«ع» شماه يف .؟ .لصفلا :«م» »؟١١«.

 .0"5 :ةرقبلا .غ .١؟١١ :هط ا."

 نولدتسيو .ةمامإلاو ةّوبنلا نم ّمعأ ةيآلا يف دهعلا نولعجي مهّنِإ بجعلا :«م .ع» شماه يف .

 ةمصع ىلع اهنم نولدتسي الو ةئعبلا لبق ولو مهنم ملظلا يفنو .ءايبنألا ةمصع ىلع اهنم
 ةيآلا ةلالد نأ عم ةمامإلاب هسّبلت لاحب كلذ نوّصخي لب ةمامإلا لبق هنم ملظلا يفنو مامإلا

 .«# هنم »١١ رهاظ مكحت ةقرفتلاو ةدحاولا ةريتو ىلع امهنم ملظلا يفن ىلع



 (١ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .لّمأتف ,"”ملظلا ىهو ةيآلا نم
 ال هنأ ىنعملا نكي ملو ملظلا نم ًاعون قسفلا ناك اذإ اذه :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ًاملاظ قبي مل بات اذإ ملاظلاف كلذك ناك ول ذإ ؛نيملاظ اومادام نيملاظلا يدهع لاني

 ةّدم مهرفك عم نامثعو رمعو ركب وبأ ةمامإلا لان دقو كلذ دارملا نوكي ال فيكو

 : هت !ةويلم

 باتك يف يرهوجلا هب حّرص ام ىلع ملظلا نلف 1 اخ نهد ل فاو

 لماش وهو هعضوم ريغ يف !*!ءيشلا عضو نع ةرابع !*!هريغ يف هريغو ''حاحصلا

 هيسس سس نريضس ا يي حجاوسا

 ضاع كرب نع اعملاب قينافلا ةمافإ" )ردح دعت ىلع لدتتلا فينع دلال قفافلا
 3 ملاظ

 ان ىلإ قدؤي فئصملا لالدتسا ن | هركذ ام ٌّنآلف : :اينآت أخا

 ضفرت ا .ةنابزإلا بأبين يعلم لومأ حااعام لاعدللا مس

 مل ةديدم ةّدم رفكلا يف اوأشن ثيح ةئالثلا ءافلخلا ّنأو هرخآ ىلإ هرمع لَو

 ةثالثلا اهبصغ دقو .852هدالوأو يلعل ًاَقح "”ةفالخلا تناك لب ؛ةمامإلل اوحلصي

 .ةيمالكلا مهبتك يف لّصف ام ىلع مهنم

 آلا ّنأ يرمعلو .ًالفاغت وأ ةلفغ مزاوللا هذهب حّرصي مل فّنصملا ّنأ رمألا ةياغ

 ةعامجلاو ةّئسلا لهأ نكل ؛ةيمامالا هاعّدا ام ىلع ىعطقلا ناهربلا ىرجم يرجي

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .57 - 47 .يليبدرألل نايبلا ةدبز :رظنا ١١4.

 ". اال“ حاحصلا ١.

 .67 1 ,نآرقلا ظافلأ تادرفم ؛؛ 78/7 ةغللا سيياقم مجعم ؛؟/١1١ برعلا ناسل .؛

 »١7«. ملظ امف هابأ هبشأ نم :مهلوق هنمو :«ع» شماه يف .ه

 .ةمامإلا :«م» ./ .88/8/ ١ نآرقلا بئارغ ريسفت .5



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١

 ىلإ نوكرلاو ىلوأ اهاضتقم "!'نع لودعلا نوري ةباحصلا نم ءالؤهب "مهّنظ نسحل

 :نلاههنا قم وفولاو :ضرحاو قحأ قالا قيلقت

 .ةمامإلل حلصي ال قسافلا ّنِإو :هلوق

 حلصي فيكو .ةمامإلل حلصي ال قسافلا ّنأ ىلع ليلد اذه :فاّشكلا بحاص لاق

 مدقي الو هربخ لبقي الو هتعاط بجت الو هتداهشو همكح زوجي ال نم اهل

 .ىهتنا 9" 'ةالصلل

 ام ًاضيأ ةفينح يبأ نع لقن مث مامإلا ةلادع طارتشا يف ةغلابملا هنم (!مهفتو

 اودارأ ول :هعابتاو روصنملا يف لوقي  ةفينح ابأ ينعي ناك :لاق ثيح هيلع لدي
 :تلعف انلاةرجا دهر ىلع ينودارأو 5

 مامالا ")و ةمامإلل ملاظلا بصن فيكو .طق ًامامإ ملاظلا نوكي ال :ةنيبع هبا ع

 نم رئاسلا لثملا ءاج دقف هسفن يف ًاملاظ ناك نم بصن اذإف ةملظلا ّفكل وه امَنإ

 دهاشلاو يضاقلا يف ةلادعلا طارتشا همالك نم مهفي ًاضيأو ءملظ بئذلا ىعرتسا

 .همالك نم رهاظلاو روهشملا وه امك بهذملا يفنح هنأ عم ةعامجلا مامإو يوارلاو

 .""!ههدنع لومعمو .هنع روهشم هلك كلذ فالفبو

 ل هنا امأ «ءادعبا قسفلا هتغ رد اذإ ةفيلخ. ريضي ال هنأ ىلغ لدي, ةيآلا نإ لبق

 .الف ةمامإلا نع قسفلاب لزعني ىتح حلصي
 ّنأ نم لوصألا يف رّرقت ام ىلع رظنلا انرصق اذإ هّجوتي امْنِإ ثحبلا اذه :لوقأ

 برضيسو "'برضي مل نمل براضلاك هنم ّقتشملا "!ىنعملا دوجو لبق ّقتشملا

 .ىلع :«م» . ؟ .ننظلا :«ش» ١.

 .مهفي :«م» . 57١09/١. فاشكلا ."“

 .غ0 «نآرقلا ماكحأ يف نايبلا ةديز. .و ا :«ععش» 6

 هم نبكي ل 36 نشا .ىنعم :«ش» ./ /



 ١ (ةروسلا رخآ - "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 فصّتا نم انهاه ملاظلا نم دارملا ّنَأ هانمّدق امم تفرع دق كّنكل .ًاقافتا "'زاجم

 نوكي امّنِإ ىنعملا ىلع لمحلاو .زاجملا "'مومع ةقيرط ىلع ةنمزألا دحأ يف ملظلاب

 قم :ئلخ ةينتقي ل نفاع اذه ةتاارإ ىلع ةلازلا قئارقلا دعم ةضتي مل اذا اهيوحيرم

 لم انف انهو قيلاو فتنولاك تاهباشتلا ليوات ف لكان

 [(١؟5) «...اًنْمآَو ساّنلِ َةَباَنَم َتْيَبْلأ اَنْلَعَج ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرامتعاو هّجحب نوباثي باوث عضوم وأ :هلوق

 لدي امو .ةدابعلاب باوثلل قاقحتسالا مدع نم ًاقباس هركذ ام ىفن ىف حيرص اذه

 اًملقو نولمعت متنك امب ءازج لثم هب ؤلمم زيزعلا نارقلا ّنإف ةريثك تايآلا نم هيلع

 ةيمامالاو ةيوبنلا رابخألا اذكو .هيلع ّلدي ام اهيف نكي مل فحصملا ىف ةحفص دجوي

 .مهفاف ؛هيلع لدي ًاضيأ لقعلا لب ةرتاوتملا

 ًادبعم تيبلا نوك دوصقملا ّلعلو .فّنصملا هب حّرص امك رمألا انهاه دهعلاب دارملا

 ًاضيأ كسانملا ىقابو هتالصو فاوطلا نوكي اهّلعلو .هدنع ةدابع بوجو مهف نكميف
 ضدتعتي الف كلذك هلعج بوجو مهف نكميف نمأ عضاوم هنوكو اهريغب لئاق ال ذإ

 هنع لقت ان: نلع ةفافح باو باحصألا هلاق امك هيف اهرآق اجلا نم:ةيلإ اجعلا قمل

 .,لخات امهتف نكلو هفلضملا

 ,ةرخآلا يف باذعلا نم نمأ اذ ىنعمب ًانمأو ,عجرملا ىنعمب ةباثملا نوك نكمي ذإ

 هلهأل الو بارخلاب هل ضدعتي ال نأ ىنعمبو .لقن ام ىلع هلبق ام ٌبجي ّجحلا ّنإف
 .كلذ مهفي ثيحب ولو ىذألاب

 .مومعلا :«ش» .؟" اذان :«م» . ١

 .هلمحف :«م» .''



 ١4 ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١

 عم دبعلا اذه لثمب مدلاو لاملا ةبلاطم ّقح طاقسإ ّنإف رخا "١ءيش ىلإ جاتحي

 الإ ؛تيبلا ىلإ ىجتلملا الإ ةيآلا نم مهفي الو .مرحلا ىلإ أجتلإ اذإ كلذب نولوقي مهن

 ؛مرحلا وه تيبلاب دارملا :لاقي "'وأ ,تيبلا ىلإ جتلم مرحلا ىلإ يجتلملا :لاقي نأ

 رابخألا نم هيلع ّلدي ام باحصألل ّنأ الإ .ديعب هّنكل ؛عجرملا ةباثملاو لزنملا هنأل

 اهنا هيف مهدنع فاالخ ال ةناكو :ةيالا نه ةوضقملا هنأ لذي تحب

 .4اَرْهَط نأ# ب :هلوق

 بهدم ىهنلاو نمل ةلوصوم «نأ» ةملك لعجو ةيردصم «نأ» ةملك “أ ىنعب

 امس كالوصومك هي ربعي الا نوكيا اهتلض نا نلع نويمعلا رب فرغتشسدلا

 يأ لوقلا ريدقتب ٌمصي روهمجلا دنع ةيردصم اهلعج :لوقأ :لضافلا يّشحملا لاق

 نق نا ريل هله مانلا سبل نفسر ال6

 اهتلص رمألا سيل ذئنيحو :لاقي نأ رهاظلاو خسانلا نم ًاوهس هترابع يف ّلعلو

 .ربدت

 .لوقلا ىنعم دهعلا نّمضتل ةرّسفم [«نأ»] نوكي نأ زوجيو :هلوق
 ةرسقملا نادر ذأ ىفخي لو:هيف ةيرردصتم نار عملك ّنأل لوألا ةيعحزفلل لباقم

 هلوق :وحن لوقلا حيرص ال لوقلا ىنعم نّمضتي (؛!لعف لوعفم رّسفي نأب ٌصتخم

 ةطساوب لوعفم وه رّدقم !'مهبمل ريسفت هّنإف .*74ميهزْنإ اَي ْنآ ُهاَنْيَداَنَو# :ىلاعت

 امك لوقلا ىنعمل نّمضتم ءادنلاو ميهاربإ اي :انلوق وه ظفلب هانيدان يأ هانيدان :هلوقل
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 .ذإ :«م» . '" .ىنعم :«م) ١.

 .لعف  :«ش» . 4 ١١5. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“

 .مهبملا :«ش» . 1 ٠١. 6 :تافاّصلا .ه



 (١ (ةروتسلا نخا - ال ةيآ) ةرقبلا ةزوس زيشفت

 نم ُهَلْهَأ ْقْرْرَأَو اَنِما' اَدَلَب اذه ٌلَعِجَأ َبَر ُميِهرْبا َلاَق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 030 5 سل

 [ةمامالا ةيآب ةيالا هذه ساق نم لوق لاطبإ]
 :هلوقب ىلاعت هللا هباجأو هتّيّرذل ةمامإلا "'لاؤس غاب ميهاربإ نم قبس امل ينعي

 :ةعامالاك نيضلخملاب نصوستم اقيأ قدرا نا معز نيملاظلا قووع لاك

 .مهريغلو مهل لماش قزرلا نأ ىلاعت هللا هفّرعف ءنينمؤملاب قزرلا بلط ٌصخ اذلو

 نأ باوصلاو .هلاقم يف رهظي نأ نع ًالضف هلابب كلذ لثم رطخي نأ يثاب هنع 0538

 نم ريثك ىف ىلاعت هللا بدأب ًابّدأتو مهنأشب مامتهالل نينمؤملا صيصخت نإ :لاقي

 فيا

 .رفك نم قزراو :"!هلوق

 تيا ناعم لاق ريوقلاو راهتحا و فدعاالا يف حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 هقزرأ يأ ,؟!4اًليِلَق ُهُعَتَماَف َرَمك ْنَمَو# اًماف رخآلا مويلابو يب نما نميف كتوعد
 وأ 78 ُليلَق ايدل ْعاَنَم لق :ىلاعت هلوقل هسفن يف ليلق (*اهّنأل ؛ايندلا عاتم دّرجمب

 يأ مهقحلي ام ىلإ ةبسنلاب وأ ,ةّنجلا يف نونمؤملا هلاني ام ىلإ ةبسنلاب ليلق هّنأل
 .”ةرخالا يف باذعلا نم رافكلا

 للقب هتكل معلا اببس وكي مل نإو:زقكلاو فلوق

 .لاؤس ةمتت :«م» .؟ .رَخؤم :«م» شماه يف ١.

 11 + :ةرقبلا .م دقم :« م شماه ىف . 3

 .الا/ :ءاسنلا .5 فنا :«م» .6

 هليلعت :«ل» . 8 /١67. ؟ نانجلا حورو نانجلا ضور .ا/



 ١ ج ,يواضيبلا ريسقت ةت ىف عقو اّمع عانقلا فشك نما

 كلذك سيل انهاه نكلو ءازجلل ةّلع طرشلا ّنأ وهو ""دروي نأ ىسع لاؤس عفد

 .هتّلق تيس دأب باجأف ,عتمتلا بيس سيل هْنأل

 [(1717) 4...ِتْيَبْلأ نم َدِعاَوَقْلا ميِهرنا ْعْفْرَي ْذِإَو) :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ اهلقني هّنإف [اهيلع ءانبلا اهعفرو] :هلوق
 نع ًاعفترم ًايلاع هلعج ءيشلا عفر نم رهاظلا ذإ ؛هل ساسأ ال اّمم مالكلا اذه

 قاب وه لب عافترالا ةئيه ىلإ ضافخنالا نم لقتني الو عفتري ال ساسألاو ءضرألا

 داري نأ الإ ّمهللا هيلع ينبملا رادجلا وهو رخا ءيش عفتري يذلا امّنِإو ,هلاحب

 .هّجوتف ءاههجو ىلع ال ضرألا تحت هعافترا

 )١78([ 4... َهَمَأ اَنِتيَرَذ ْنِمَو َكَل ِنْيَمِلْسُم اَنْلَعْجْأَو اَنبَر :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ مهْنألو ةقفشلاب ّقحأ مهنأل ءاعدلاب ةيّرذلا ٌصخ امّنِإو :هلوق

 رشاعم اَنِإ :هلوق نم ركب وبأ هاور ام بيذكت يف ةيمامإلا هركذ امم بيرق اذه

 ةمطافو ًايلع ّنأ ريسلا لهأ عمجأ قاب ولاقت فيحع قديما ماك تا يبرق وت ل عادبتالا

 مهربخي نأب ّقحأ اوناكل مص ولو .ثيدحلا اذه ةفرعم اوركنأ 82 امهانباو

 هللا "'همّدح ام ميرحت مهنع ىفخي نأ قف مهيلع قف | ها هوو رَكَرلَم يبنلا

 .مهريغل هراهظإ عم هباكترا يف اوعقيل مهيلع ىلاعت

 .نيلوعفم ىلإ زواجتي مل "!كلذكو :هلوق

 ىتعملا ىلغ لمحلا ةود:رعاظلا وه روكذملا ىتملا قلع لمحلا نأ .نلإ ةزانقإ

 ريدقتلا ّنأو ثلاثلا فذحب لوقلا ّنأل ؛ليعافم ثالث يضتقي يذلا ملعلا نم لوقنملا

 هّجح ىلإ سانلا اوعدنو هّجحنل تيبلا ءانبب انترما ذإ يه فيك انّجح عئارش نا انملع

 .مارح :«(ش».؟ .دروم :(«(م).١
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 لض (ةروسلا رخآ  "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .رهاظلا فالخ

 .انحباذم وأ [ّجحلا ىف انتادّبعتم 4اَنْكِساَتَم 8] :هلوق

 [تاهبشلا عفدو ءابينألا ةمصع ىف ٌّقحلا لهأ بهذم]

 تحت هلوخدل اكسن ىّمسي امْنِإ حبذلا ّنإف صيصختلا اذهل هجو ال هيلع :ليق
 كفل لاق ,ىلوأ ّجحلا لاعفأ عيمج ىلع كسانملا لمحف .دّبعتلا وهو كسنلا ىنعم

 هيمح ىلع لمحو نا دعبل لي"! ره: ضاع دعي مكاقلا ال يككساتم ىتعاوذخ

 دز |داميو.ك ديفت نب اونا" سيو كديف كنك انملع ا هذ: هاربا 00 ام

 هل وعل دنعلا هنوف فا در كام دخلا قس هفارلا

 .ًاوهس امهنم طرف اّمع وأ [امهتيرذل ةباتتسا 4اَنْيَلَع ْبُّدَو8] :هلوق

 ةوموصعم ءاينألا نأل اوهتيالا ماطسلا نهر دضي أل نأ ين رديخوتلا اذه لثم

 علا لدغا بهدم وهابك اهيعيو.ةكلا لبق اوهسو: ادمك .تاقصلاو, رئاكلا ضف

 يف يزارلا ةمالعلا لاق .هيف ةفّنصملا بتكلا يف ةروكذملا ةحضاولا ةلذالاب تناثاو

 .ءايبنألا ىلع رئاغصلا نوزّوجي ةلزتعملا :ي ' رلا نيدلا رخف لاق :فاّشكلا ةيشاح

 ."!لاحم اهنع ةبوتلاف اهلعاف باوثب ةرفكم تناك اذإ ةريغصلا ّنأل ؛رظن هيفو

 ديدهتلا باب نم اهْنأو لضفألاو ىلوألا كرتل ةبوتلا هذه :ةّنسلا لهأ لاقو

 .ةبوتلا نع لفغي الو رئابكلا بكترم عدتريل ظيلغتلاو

 ةيصعملا كرت نع ةرابع ةبوتلا تناك اذإ :لوقأ هيلع ًاضرتعم ةمالعلا لاق ّمث

 ةريغصلا '*'نع ةبوتلا زوجي ال ملف ءاهتدواعم كرت ىلع مزعلاو اهلعف اهلعف !؟'ىلع مدنلاو

 .6غ70/ " ىئاسنلل ىربكلا ننسلا ؛19/ غ8 يزارلا ريسفت ١.

 ْ .ك دبعن ىتم :«م» ."

 58١/15. يزارلل لوصحملا 07غ يزارلا ريسفت :رظنا .'"

 نم :«م» .6 .نع :«م».ك



 ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١
١ 

 كرت ىلع ةبوتلا تزاج '"لاذإف ًاضيأو ؟اهنع ةبوتلا لاحأ يذلا امو ةرّفكم اهنوك عم
 هريسفت يف يضاقلا هركذ امك ؛ًاوهس طرف اّمعو هيف بنذ ال هنأ عم هركذ امك ىلوألا

 بجيف ةريبك ةريغصلا ىلع رارصإلا ّنأ ىلع اذه ؟ةريغصلا نع ةبوتلا زوجي ال ملف
 ١ .اهنع ةبوتلا

 .امهتيردل اداكفإو [امهسفنأل ًامضه الاق امهّلعلو] :هلوق

 هللا ىلإ اوبوت سانلا اهّيَأ اي :لاق هّنأ دكت يبنلا نع يور امل سانلا عيمجل لب

 .ثيدحلا ,"!ةّرم ةئم مويلا يف بوتأ ىّنإف

 )١71([ 4...ْمُهْنِم اَلوُسَر خهيف ْثَعْنَأَو اَنَبَرَِ» :ىلاعت هلوق]
 .رَكِنِلَت دمحم ريغ امهتّيّرذ نم ثعبي ملو :هلوق
 ام 1 ميهاربإ ةّيّرذ نم ثعب دقف الإو .امهيلك ةيّرذ نم يأ :لضافلا يّشحملا لاق

 ىو ةئيخل
 ال ءايبنأ اوثعب (؟!امّنِإ 421 ميهاربإ ةيّرذ نم ىصحي الو دعي ال ام ّنأ هيف :لوقأو

 الوُسَر مهيف ْتَعْبَأَو© :ىلاعت لاق ثيح لسرلا ثعب يف انهاه مالكلاو .ًالسر

 ,روهشم لّوألا صوصخو يناثلا مومعب يبنلاو لوسرلا نيب قرفلاو ,ةيالا '*' 4 مُهْنِم

 .هلْلَي دمحم ريغ لوسر امهتّيّرذ نم ثعبي مل هنأ فّنصملا دارم اذه ىلعف

 نم يا ميهاربإ ةيّرذ نم ثوعبم لوسر هنإف طقف 32. ىسومب ضقنلا هّجوتي معن

 نمل ةلماش ةيّرذلا ّنِإ :ليق نإ ايا ىسيعبو هب وأ .خيراوتلا يف ركذ امك بألا ني اخ

 امك ذا ميهاربإ دالوأ نم ناك الثا ىسيع ّمَأ ميرم َّنإف هَذا بناج نم لجرلاب قحلي

 .اذا :«ش» . ١

 ./017/ /١١ داوع راشبل عماجلا دنسملا ؛06/7 ىناربطلل نييماشلا دنسم .؟

 نإ لد كا ١١5. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'“

  6رقبلا :1١755



 نفت (ةروسلا رخآ "١!/ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هيلإ جاتحي امْنِإ هنأ الإ يّشحملا هركذ امب ضقنلا عفد نكمي ذئنيحو .أضيأ هب اوحّرص

 هركذ ا أما .ةقنلب دمحم َمأ ريغ ىلع ةملسملا اا

 دعم مو ميبف هوك نا يهتم سا ةأ شال ألى يعل

 000 50000 ا ايم تاي

 .هرخآ ىلإ '؟ 'ميهاربإ "'يبأ ةوعد !"'انأ :[مالسلاو ةالصلا هيلع] لاق امك :هلوق
 ا يل ما يبا يعودوا

 تارتاعف ايورلا اقاوربالاو ذيك هُمْسَأ ىِدْعَب ْنِم ىتأَي ٍلوُسَرِب اَرّشَبُمَو© :فصلا ةروس

 .نيقفاخلا نيب ام ءاضأ ًارون اهنم جرخ هنأ لماح يهو ةنمآ

 .هرخا ىلإ راكنإو داعبتسا :هلوق

 )17١([ ؛...ةفَس نَم الا ميهزنإ ِةَّلِم نَع ُبْعْرَي ْنَمَو» :ىلاعت هلوق]
 ريغ هّنأل كلذو .بغري ال يأ يفنلا ريرقتل هيف ماهفتسالا :يروباشينلا لضافلا لاق

 يف دّمحم ةّلم "'ريغ ميهاربإ ةّلم :ليق نإف .ديز الإ دحأ كع اج له لثم بجوم

 مراكم 6 ,ةّوبنلاو ديحوتلاك 06 يف نادحتم امه وأ عورفلاو لوضألا

 كالو لوألا ىلإ ليبس الو .لامعألا عورف يف نافلتخم امهّنكلو قالخألا

 اديه نوكيا قليلا يناثلا ىلإ الو .عئارشلا رئاسل ًاخسان ُةْييَي دّمحم عرش

 ةدينيب هفادعالا ىضتقيال كريس لايدتفا علا ذو ؛ميهاربإ ةّلم نع ًابغار ًاضيأ

 ىلا 14 نقال 95/١"5. ١ نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .يبا- :ردصملا يف ."

 نيع :ردصملا ىف .1 .1 :ْفّصلا .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ليال

 ةلمس نيف ال16 قع هن عكل طقق لوضألا نو ىصلملا ةاحتا راعقتملا :انلق

 ل ىلا اهلوضأ ةنيآلا ىف عيهاربا ةلميدارملاو ل1 هاربا اهدّهم: ىتلا لوضألا

 رمأ هّنأل اهنع ًابغار ًادّمحم نوكي نأ مزلي الف ءروهدلا ّدكو راصعألا مب فلتخت
 ."!اهعابثاب

 .[ 4ُهَسْفَن َهِفَس ْنَم آلا »] "!اهّلذأو اهنهمتسا نم الإ :هلوق

 لهج وأ هسفن لهاج وهف هقلاخ لهج نم ّنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاهردق لهج يأ

 نأ ىفخي الو ءيش هلثمك سيل ًاعناص "لاهل ّنأ ىلع ةّلادلا تايآلا نم اهيف امب هسفن

 .ًايدعتم هفس نوكي نأ ىلع ينبم روكذملا ديحوتلا
 نوكي نا روجي مهدنع ةيفتلا نإف نييفوكلا دنع اذه فعلا ىلع بصنف :هلوق

 .ةفرعم

 .هرخا ىلإ سفن ىف هفس ؟!وةلوق

 هزل هفس نوكي نأ ريدفت ىلع اده

 دفا عيهاررب| اةلم وع تغرب نع ةهاقس نم اهانه وكذا امل ىأ

 )١7١( «َنيملاعْلا َبَرِل ثمّلْسَأ لاق خلْسَآ ُهْبَر ُهَل َلاَق ذإ» :ىلاعت هلوق

 .هل انلق ذإ :لاقي نأ هّقح ناكل كلذ الولو تافتلالا باب نم اذه ّنأ ىفخي ال
 .ربدتف نب

 .هرخآ ىلإ ةيّدؤملا هلئالد هلابب رطخاو :هلوق

 ١. ناقرفلا بتاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ١/4١٠0.

 .اهنأ :«ش» ."”' .اهلدأو اهتمتننا :«م» .؟

 .وأ :«م») .



 (١ (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [4ملشا» هلوق ىف ميهارب ل ىلاعت هباطخ نمز ىف ثحب]

 ىلإ ةيّدؤملا لئالدلا كلايب رطخأ ملسأ هل لاق :ىلاعت هلوق ىنعم ّنأ ىلإ راشأ

 :هلوق لاق امنا الكل ميهأريإ 0 فاّشكلا بحاص هب حرص امك مالسإللاو ةفرعملا

 ًأرّخآتم ًايحو ناكل هرهاظ ىلع ىرجأ ول ذإ ىنعملا اذهب 4 َنيِمَلاَعْلا بَرِل ُتْمَلْسَأل

 لوا كلذ وعمل «لاقي حا قحلاو هت ابنا ىلع قاس .ىدنلا السا و ةتاكما نع

 لبق ولو رفكلا نع ًاصوصخ يصاعملا نع ءايبنألا ةمصعل زيمتلا ّنس يف هغولب

 اتم الا نايك هقبامتلا هارعلاوب ةؤينلا هني ادق نوكي نا نلدفحمو هود امك قوتنا

 اَمَكئقتْساَف » :هلوقكو "4١نآ لإ دنلإ آل ُهَّنَأ ْمَلَغاَف» :ىلاعت هلوقك هيلع هتابثو

 كرو لوتقلاب اهيفلد ىلإ ةهر انيفلاو ل اهتم نفاوأل ةايقتالا توضقنلا وا 0114 تقف

 .ناسللاو بلقلاب ضارتعالا

 ًافراع ناك ثا. ميهاربإ ّنإو .حراوجلا ةفص مالسإلاو بلقلا ةفص ناميإلا ؛ليقو

 [(1737) 4... َىِنَب اَي ُبوقْعَي َو ِهينَب ُميهزنا اهب ئضَوَو> :ىلاعت هلوق]
 .يصولا لعفب هلعف لصي يصوملا نأك :هلوق
 دعب هل ةلصاحلا ةبرقلا لصي هنأ هّجوي نأ نكميو لعفلا يف هل ًابيان هلعجي ثيح

 : ٍ 0 ببسب لصولا اذه ىلع ئصوملا لمحيو ةايحلا ىف هل ةلصاحلا تابرقلا ىلإ توملا

 .ةّلملل «اهب» يف ريمضلا :هلوق

 ةَّلِم ْنَع بَغْدَي ْنَمَو :ىلاعت هلوق يف ًاحيرص ةروكذم اهّنأل رهاظلا وه اذه
 مالسإلاب ةيصولا فالخب حالفلا بابسأ عيمجل ةعماج ةّلملاب ةيصولا ّنألو 4ميِهْرْبإ

 1١١17. :دوه .؟ 15 نشأ



 .ربدتف :ىّلكلا دايقنالا ىلع مالسإلا لمحي نأ الإ ٌمِهَّللا هدحو

 ش .عشاخ تنأو ّلصت ال :هلوق

 .اهيف عوشخلا فالخ دوجو نع ىنعملا يفو ةالصلا نع رهاظلا يف يهنلا َنِإف

 :ةرخلا ىلا ةرايعلا "”رييقتوههلؤق

 [4 َنُثوُمَتال» ىنعم]
 نإ هحيضوتو اذه وه دوصقملا يف ةحيرصلا ةرابعلا نع لودعلا يف ةتكنلا يا

 سيل توملا نع مهءاهتنا ّنأل هرهاظ ىلع هءازجأ ميقتسي ال 4َنُتوُمَت آل :هلوق

 دوصقملا '!هديق ىلإ ًاعجار يهنلا نوكيف ةّتبلأ نئاك يرورض هْنأل مهل رودقمب
 يهنلا ىلإ مالكلا عجرف رودقم هنإف مالسإلا لاح فالخ ىلع نوكلا وهو ةدافإلاب

 نم نيستعتلا خيب امل ىرورشلا زهفدلا ثور دلع هيلع تايثلاو ديقلاب فاضتالا نع

 .هيلع متنأو توملا مككردي ثيحب رفكلا مكنم دجوي ال ريدقتلاو طابترالاو لاصتالا
 ةدارإ هيف عقي هلاح يهن هنع يهنلاب دصق اذإ توملا ّنأ ةروكذملا ةتكنلا لصاحو

 قيرطب هتلاح نع ًايهن نوكي ذئنيح هنع يهنلا ّنأل غلبأ ناك ةيربخلاو "!ةليضفلل
 لصحتل تاذلا نع يهنلا ىلإ هتلاح نع يهنلا وهو رهاظلا ىضتقم فلوخ دقف ةيانكلا

 فل وخ» ثيعح يالا 4 نروذفكت تنيك 2: ىلاعت :ةلوق ىف: ةغلابملا تلصح امك ةقلاسلا

 ةفلاشم بيست هيعطاوملا ىف ةقلاببلاف لاخلا راكنإ ىلإ تاذلا راكنإ وهو رهاظلا

 هد ا ا را اح ىهنلا ّنأ ىف افلتخا نإو رهاظلا ىضتقم

 تالا راكنإ دارملاو لاحلل كانه راكنالا

 .توملا اذه ٌّقح يأ هّقح نمو :هلوق

 »١7«. ناك ربخ هعقوأ يذلا :«ع» شماه ىف ." .ريسفت :«م».١
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 نضي (ةروسلا رخآ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(11) «...ْتْوَمْلا ٍبوُقْعَي َرَضَح ذإ َءاَدَهش ْمُتْنُك مآ» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ ةعطقنم مأ :هلوق
 ةزمهو لب ىنعمب نوكي اهنأل مالك اهمّدقتو الإ ءيجي ال ةعطقنملا مأ نأ ملعا

 ءادهش متنك ام يأ دحجلا انهاه اهانعمو .ءءادهش متننكأ لب :ليق هّنأكف ماهفتسالا

 ماهفتسالا جرخم هجارخا ّنأل ؛هفالخ ىلع ىنعملاو ماهفتسالا ىلع ظفللا ناك امْنِإو

 قحلاب ريرقتلا جرخم مالكلا جرخب ذإ ؛جاجحلا يف ةرهاظم ٌدشاو مالكلا يف غلبا

 .ةحيصنلا رهظيف راكنإلاو ةّجحلا مزليف

 .هرخا ىلإ هيلع ةيدوهيلا نوعّدت ملف :هلوق

 :مهل ليق هّنأكف نيرصاعملا باتكلا لهأل ريدقتلا اذه ىلع باطخلا ّنأ ىلإ ةراشإ

 متدهش ولو ءايبنألا ءاياصو اودهشت ملو لسرلا نيد هيلع متنأ ام ّنأ نومعزت فيك
 يفينحلا نيدلاو مالسإلا لمن ىلع مهصرح مكل رهظل ''!مهينبل مهلوق متعمسو كلذ

 [رفكلاو كرشلا نيبو هلنس قرفلاو ةيالا ىف مالسالا ىنعم]

 ىوس هونبو بوقعي هيلع يذلا مالسإلل ىنعم ال :ليق نإف :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ؛ةيدوهيلا ىفاني ال ىنعملا اذهب مالسإلاو .هلل صالخإلاو ماكحألل لوبقلاو ناعذإلا

 .ىهتنا ,ماكحألا رئاس لوبق

 ًاكيرش ىلاعت بجاولل تبثأ يذلا وه كرشملا نم رهاظلا ّنأل رظن هيف :لوقأو
 .ىلاعت هلل كيرشلا تابثإ هللا نبا ريزع مهلوق يف سيلو

 .مهلوقب :«ل ءش» .؟" .«7١؟» مهءانبأ يأ :«ع» شماه ىف ١.



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 ًاكرشم دّحوملا يباتكلا نوكي الف كرشلا نم ّمعأ رفكلاو ىلاعت هّللاب رفك وه معن
 .زّوجتلاو ةغلابملا نم برضب الإ روكذملا ىنعملاب

 وهو هلع دقععس اننبق ةونز .عهراكدأل نوك رقم ةكذلا لها نأ نمن#ليق اهو

 رهاظ هعفدف كرشلا نيع وهو هناحبس هللا ريغ ىلإ اهتفاضإو هتزجعم مهراكنإ يضتقي

 ا اره هيردعم ا رثلك هوا قبح ىو ااخلا اتيت ةؤزل : عطراكلا :قوكييرت اة اوعل
 زاجف ىلاعت هللا نم ةزجعم هنوكل مهداقتعا مّلس ولو .ىلاعت هللا نم ةرداص '!ةزجعم

 ةزجعملا كلذ نوكل مهراكنإ هنم مزلي الف دانعلا هجو ىلع هتّوبنل مهراكنإ نوكي نأ

 ءوزللا مّلس ولو .ىلاعت هللا ريغ ىلإ اهاَيإ مهتفاضإ كلذ مزلتسي ىّتح ىلاعت هللا نم
 لّوألا نوذ ىناثلا ىلع مزلي امْنِإ كرشلاو .مازتلالاو موزللا نيب رهاظ قرفلاف

 ثيح 586 مالكب ًاضيأ كلذ ىلع ٌلدتسا دق لئاقلا اذه ّنأ كلذ نم بجعأو

 .ىهتنا ."'رفكلا وه كرشلا :حاحصلا يف لاق

 [رفكلاو كرشلا نيب قرفلا]

 ةغللا بتك ىف ةروكذملا ةيظفللا تافيرعتلا رثكأ ّنأ نم رّرقتو رهتشا امل هّبنتي مل ذإ

 نم نويقطنملا هركذ ام ركذتي ملو ,ةهيوم ءادصو تبن هنادعس :مهلوقك ءٌجعألاب ريسفت

 رَّسفل رفكلل أفدارم كرشلا ناك ولو .ناويح ناسنإلا مهلوقك لومحملا مومع زاوج

 ٌّدض رفكلا :لاق لب ؛””كلذ لعفي ملو هباب ىف كرشلاب ًاضيأ رفكلا يرهوجلا

 َنوُكِرْشُمْلَأ اَمَنِإاْل :ةبوتلا ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاق
 لب :موق لاقو ناثوألا ةدبع لوانتي 'كرشملا ظفل :نورثكألا لاق :ةبآلا 74 ٌسَجَن

 ١. حاحصلا .؟ : ده :«م» :125157

 '"'. ؟ حاحصلا .؛ .كلذ ىف :«م» /لا٠١م.

  .6.:كتخلا :«م». 1 .؟7/ :ةبوتلا



 1 (ةروسلا رخآ د 34 ةيآ) ةرقبلا ةروس نيسفت

 ةريثكلا لئالدلاب لوقلا اذه انحّحصو ةلأسملا هذه تقبس دقو راّقكلا عيمج لوانتب

 َكِلذ َنوُد اَم ُرِفْعَيَو هب َكَرْشُي نأ ُرِفْعَي آل هللا نإ :ىلاعت هلوقب كّسمتلا انهاه هديفن يذلاو
 .(7 ىهتنا 14 ات مل

 ىلاعت هللا ريغ ةيدوبعمب :لاق نم ريغ كرشملا ظفل لوانت مدع لصألا :هيلع ليقو

 حيبق لعاف وأ ملاظ وأ ةيدلاولا يف قولخملا دلاولل ًاكيرش نوكيف دلاو ىلاعت هْنأب وأ
 هللا لعجي نم ةلمجلابو .كلذ يف نيقولخملا نم حيبقلاو ملظلا لعافل ًاكيرش نوكيف

 .ةيمحلاو لهجلاو زجعلاك ًارفك كيرشتلا كلذ نوكي ءيش يف هريغل ًاكيرش
 ىلع ةظفللا هذه عرشلا عضو مدع لصألا َنألف ًاحالطصا اّمأو .رهاظف ةغل ام

 ال ثيحب ةلمجلا يف يوغللا ىنعملا صيصخت مولعملا امّنِإو ءرفاك لك لوانتي ىنعم

 هذه قالطإ تبث نإف ًالثم ةردقلاو ملعلاو دوجولا يف ًاكيرش هللا لعج ىلع قدصي

 ُِفْعَي ال هلَأَّنِإ 8 ةيآ يف امك رفكلا قلطم ىلع كرشلا ظفل وأ رفاكلا قلطم ىلع ةظفللا

 عيمج لوخد مزلي الف ؛ديدج ''عضو مدع ةلاصأل زاجم هنأ لصألاف «ِهب َكَرْشُي ْن

 رفك لكل كرشلا لومش ىلع لالدتسالاو 4 رموول الاعاو ةيآ يف راّقكلا

 لامتحال ؛ثحب هيف "'4 4 ُءاَشَي ْنَمِل َكِلذ َنوُد اَم ُدِفْعَيَو هب َكَرْشَب , نأ ُرِفْعَي ال هللا نإ 8# ةياب

 اي ييقوب ءاقي قمل رقي يبق :نيميب# ىلع هل عملا ريغ ينانلا ازا ىتعملا وك
 يذلا رفاكلا ًاضيأو .يناثلا مسقلا يف ًالخاد كرشملا ريغ رفكلا نوكيو .ًالصأ رفغي

 0 وهلا دا روس دعما ناجل ١1" يدع تعب
 ىلع كرشلا ظفل قالطإ ةيزاجم يف هب دنتسا ام نلف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ّنأب ضراعم ديدج عضو مدع ةلاصأل زاجم هنأ لصألا :لاق ثيح رفكلا قلطم

 ١ . يزارلا ريسفت .؟ .غ/8 :ءاستلا 01/7.

 .؟8 :ةيوتلا 4 .ديدجلا عضولا :«ش» .'"

 .ةقيقح :«م ءش» .1 .غ/8 :ءاسنلا .6



 .ةقيقحلا قالطإلا يف لصألا

 قّقحملا ّنإف ةيآلا ريسفت يف هركذ يذلا لامتحالا يفني عامجإلا نلف :ًايناث اًمأو

 رفاكلا :لاق مث ؛ناميإلا مدعب رفكلا رّسف هريغ يف هريغك ديرجتلا يف بَ: يسوطلا
 .نيفلاخملا روهظ لبق هيلع نيملسملا عامجإ حراشلا لقنو .دّلخم

 ًارفاك نوكي ال دجو نإ مالسإلا "١ةيّقح هدنع تبثي مل نم ٌنآلف :ًاثلاث اّمأو
 .رفاكلا ةروص يف هّنَأل ؛ًازاجم رفاكلا هيلع قلطي لب ؛ةقيقح

 هدننع تبثي مل نمو ّرم امك ناميإلا مدعب رفكلا رّسف كي: ققحملا نإ :تلق نإ

 ظ .ةقيقح ًارفاك نوكيف هل ناميإ ال هنأ هيلع قدضي مالسإلا ('!ةيّقح

 لعجب هعسؤ لذبو دهتجا "!نّمم ناميالا مدع رفكلا ّنأ قّقحملا مالك ىنعم :تلق
 ريرقتو ثحب ةدايز اّنم ءيجيسو مارملا قئاقحب ملعأ هللاو مالسإلا (؟!ةيّقح يف ملعلا
 ةيآلا "4 َنِمْؤُي ىَتَح ِتاَكِرْشُْمْلَا اوُحِكْنَت الو :ىلاعت هلوق ريسفت يف ماقملا اذهل
 0 نظاف

 .هرخآ ىلإ مالسإلاو ديحوتلا ىلع مهريرقت هب دارأ :هلوق
 نودبعي اهلهأ ىآر رصم لخد امل بوقعي ّنأ يور :يروباشينلا لضافلا لاق

 ,00.هل ًاضيرحت لوقلا اذه مهل لاقف هتافو دعب هينب ىلع فاخف .نارينلاو ناثوألا

 فارتعالا ىلإ مهتردابم ّنأل ؛هللا ريغ نودبعي اوناك مهْنَأ ال .هللا ةدابعب "'كّسمتلا

 ,!نيحلاص ًاموق اوناك مهن طابسألا رمأ نم روهشملا ّنألو .كلذ يفاني ديحوتلاب

 .ىهتنا

 زاج لب ههجو رهظي ال اّمم هتافو دعب هنوكب هينب ىلع فوخلا صيصخت :لوقأو

 .ةقيقح :«م ءش»» ١ .ةقيقح :«م ءشا» 5

 .ةقيقح :«م ءش».؛ .نمف :«م» .؟

 .مهل- :«م»و ردصملا ىف .1 7١ ١. :ةرقبلا .6

 .غ٠١/8/ ١ ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .6 .كّسمتلا ىلع :ردصملا ىف .,“



 .١ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةاففما اسما دق انتاوبو 1١١ دنس ل وقتك دقطو فق ادع ل ايلا ذأ نه ةقاوتط نيكس

 فسوي نأش يف كلذ لبق مهنم عقو دقو هينب ىلع كلذ "'زوجي ال فيكو ''!اهلهأ

 نيحلاص ًاموق مهنوك ةرهش ىوعد ّنَأ رهظ اذهبو يقش قاع نع الإ ردصي ال ام ذل

 .ريدتف ةلطاب

 .هرخآ ىلإ ّدجلاو بألل ًابيلغت :هلوق

 [معلاو ّدجلا ىلع بألا بيلغت]
 هيا نا اقأ هيلصربالا وهو امينا قالظإب غلا ىلع دغلاو بآل ابل لأ

 ًاضيأ بألا هيلع قلطي ّدجلا ٌنألف كلذ ّدجلا مسا ّنَأ اًمأو رهاظف بألا وه بألا

 دنع ًازاجم هيلع هقالطإ ناك نإو نيقّقحملا نم ةعامجو ةفينح يبأ دنع ةقيقح
 بيلقلا را كنعملا ناففوو | دقو "اوريسفت يف يروباشيبلا هب حّرص امك يعفاشلا

 هيلع بألا مسا قالطإ ّمصي مل بلاك لعجي مل ول ذإ بألاك هنأ هيف ربتعي نأ ٌدبال

 نم زاجملا يف ٌدبالو زّوجت روكذملا قالطإلا ّنأل بألا ىلع بألا ريغ بيلغتو

 .هرخآ ىلإ بالاك هْنأل وأ :هلوقو ًابيلغت :هلوق نيب ةلباقملا ّجتي ال اذه ىلعو ,ةقالعلا

 .ليصفتلا اذه فاّشكلا بحاص دروي مل اذلو

 هدا وك هادي فاو ساشا كا ايحو
 ع

 نبا "'ليعامسإ ّنأ يه ىرخأ ةقالع رابتعاب بيلغتلا نوكي نأ *!نكميف ةهباشملا

 .اهلهأ_ :«ل» .؟ .رصملا :«ش».١

 .زوجت ال :خسنلا يف .؟

 ىعفاشلا نعف .هذج وهو مسأ فا ىلع تلا مسأ قفلطأ اضياوةلاق ثيح :«م.ع)» شماه ىف .؛

 هّنِإ :ةفينح وبأ لاقو ءّدجلاب نوطقسي ال مألاو بألل تاوخألاو ةوخالا :لاق اذهلو ءزاجم هّنأ

 50 ىهتنا .ءٌدجلاب نوطقسي مهّنَأو ةقيقح

 .نكميو :«ش» .

  .1١يع لا معلا ميكس ب رعلا نإ :ليق :«ع» شماه يف ”١ هلي هنم «.
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 هل اقيعلا ندير ةطايسو' روخنل هاته ألا يما قاطاق وبا نهر ىذلا"" بهار

 ضعب همّهوت امك ةهباشملا رابتعاب بيلغتلا نوكي نأ لامتحا اهيف حدقي الو ةروكذملا

 لوقا ىف ال ايوارملا ناي ويلئاقلا ةيفامألا ةخحب ةيآلا هذه ١ نفخ الور و وي رضاقلا

 نكي نا روكي ال تلا با نأ ةقغ الا "12 ةزاوملا ايها ناق داون لافت

 .هناظم ىف لّصف امك هعابّتا نع ًارّقنم كلذ نوكل ًارفاك

 .هرخا ىلا اينبالاب انوكتفو:ةةلوق

 ةيآلا يفو .عابشإلل فلألاو بأ عمج انيبأف مكادف انابأ هللا "'لعج :نلق يأ

 .ةفاضالاب نونلا تطقس

 .نورجيملا ىلع كظعلا رذغتل :ةلوق

 ىلع ءابآلا فطع رّذعتل 44 َكَئاَبا'هنلِإَوط :ىلاعت هلوق ىف هلالا ظفل ريركت ىنعي

 ثحب هيفو ,ضفاخلا ةداعإ نودب كهلإ هلوق يف باطخلا فاك وهو رورجملا ريمضلا

 هزمح ةءارق يف امك ٌراجلا ةداعإ الب فطعلا زوجي هّنأب نيققحملا ضعب حّرص دق ذإ

 يف مالكلا مامتو .ةبآلا "!4َماَحْرآْلآَو هب َنوُلَءاَسَت ىذّلآ هلآ اوُهَتَآَو» :ىلاعت هلوق يف

 ."7هإؤ يضرلا حرش نم بلطي ةلأسملا هذه

 .ديكأتلاو :هلوق

 ةضفوأ لا ةديحو هيتكات) قا :ديكانلاو حيرصتلا ةدئاف يأ حيرصتلا ىلع فطع

 .اهريرقتو

 .74 :ماعنألا .؟ :هيهاربا قرا
 ”١77. :ةرقبلا .؟ . لعجل :«ل» .'"”

 .591/ '؟ ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .5 3 :ءاسنلا م



 ١ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(175) ؛... ْمُكَلَو ْتَبَسَك اَم اَهَل ْتَلَخ ْنَف َهَمَأ َكْلَبت» :ىلاعت هلوق]

 [ةيالا ىف 4هّمآٍ ىنعم ]

 هديفلا اذ هن ادا نك دوك سدوصتتلا لمذا يف حلاو ةلوق

 .ةعامجلا اهب يّمسو :هلوق

 ىلع ءاج دقف الإو ,828هدالوأو ميهاربإ نم ةعامجلا انهاه ةّمألاب دارملا يأ

 ها ا

 ١١ جة د زب َّنإ# :ىلاعت هلوق يف مامإلاو ةودقلا اهدحأ

 نا ةَّمأ دَْب َركَدَأَو» :ىلاعت هلوق يف نيحلا اهيناثو

 تاراس د نيب اأو يسع اناء م :مهلوق يف ةدحاولا ةّلملا لهأ اهئلاثو

 ."'ريسفتلا بتك يف ةروكذملا يناعملا نم كلذ ريغ ىلإ مهيلع هلل

 [(3١ه) «.. .اودَتمَت ىراصن 0 اًدوه اوُنوُك اوُلاَقَو :ىلاعت هلوق]

 .ةغللا 5 فينحلا ىنعم اذه ,لطابلا نع ًآالئام [ 4 ًافينح ©] :هلوق

 )٠([ «...ئلإ َلِزْنأ َمَو اَنْيَلإ َلِزْنَأآَمَو هنلآب انما اوُلوُق» :ىلاعت هلوق]
 اَم لْئِمِب اوُنَما'ْنَِفم] ىلاعت هلوقل نينمؤملل باطخلا 00 انَماآوُلوُق 8] :هلوق

 ئ .هرخآ ىلإ [*74 هب ْمُعَما
 لَب# :هلوق لعجو فاّشكلا بحاص هركذ امك نيكرشملل باطخلا ناك ول هّنألو

 :اولاق نإف ذئئيح قوسلا ىضتقم ناكل ميهاربإ ةّلم اوعبّتا لب ريدقت يف 4 ميهزْنإ َدّلِم

 ١. :لحتلا ١١٠١. فلس وم لا 101

 '"'. لا .ةرشسفملا :«ش»

  .6:ةرقبلا 37 ١7.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١ع

 .ريدتف ؛اودتها دقف

 عاقب وا ةةلوق

 طابت ا وكيس: سانلا نمحأ ييتم هعاوب لك تلويدلالا اظايمأ نكيسصاملاو

 نم ريثك لاق دقو اذه .دحاو بأ ىلإ نوعجرت ةعامجلا طبسلا :جاّجزلا لاق

 ءاييحا اوتوك جل مج ىلإ ةيانالا كيشتاو ءابجا اوناك توت دانا :نيرتقملا
 ىبنلاو .هب ءافخأل 396 فسويب هولعف اميف ةيصعملا نم مهنم عقو ام ّنأل ؛مهعمجأب

 مهن ىلع لدي ام نارقلا رهاظ يف سيلو اهريبكو اهريغص حئابقلا نم موصعم اندنع

 لازفألا نأل فايبنا اوناك مهنا ىلع لدي ال «نيكلا لزن ا امورح قلاع ةلوقؤ هءايبتا

 لاعفألا نم هانركذ ام هنم عقي ملو .ًاّيبن ناك نّمم مهضعب ىلع نوكي نأ زوجي

 .")ةحيبقلا

 مهّنكلو ال :لاق ؟ءايبنأ بوقعي دلو ناكأ هنع لئس اّمل هّنَأ 1ك رقابلا نع يورو

 انم اوركذتو وبات: ادعس لا ايثذلا اوقراف اوتوكي هلو ءاينألا دالوأ اطابسأ اوناك

 اووف

 56 ىلإ يفنلا قايس يف هعوقول نحل :" !هلوق

 نيب قرفت ال هريدقتو ,مهنم ةعامج وا نينثا نيب يأ مهنم دحا نيب ىنعم ْنِإ :ليق

 «نيب» لوخد ّحص كلدلو ,ةعامجلا ىنعم ىف «دحأ»و :فاشكلا ىف لاقو

 .غ/7؟/ ١ نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا ١.

 صصق ؛١7؟١!/١ نآرقلا ريسفت ىف ناهربلا؛١ 84و 77/١ ىشاّيعلا ريسفت ؛! 7/7 ىفاكلا .؟

 و :«م» شماه ىف .'"' 03 .ي دنوارلل ءايبنألا



 ال (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عمج نيب قرفت الف ةعامج ةعامج ءايبنألا ةعامج '"!تيّصقت اذإ ىنعملاو .")هيلع

 .مهعومج نم

 .ضعبب رفكنو ضعبب نمؤنف :'"'هلوق

 رفكنو ضعبب نمؤن ىّتح قدصلاو ةمصعلاو ةّوبنلا يف مهنيب قرفن ال اّنأ ينعي
 .مهفاف .ضعب ىلع مهضعب لّضفن ال اّنأ دارملا سيلو .دوهيلا هلاق امك ضعبي

 )/١71([ «...اؤَدَتْهَأ ٍدَقَف هب ْمثْنَما اَم لثمب اوُنَم' ْناَف» :ىلاعت هلوق]

 اوما امه:لفتت مهتافبإ نضرف:ليبس, ىلع علا ةيلكب اوما نإ هلوقادارإ نأ نتعب
 ىلغ مهل تعبأ نوكيل ''فاضتإلا ىلع مالكلا ىتب هنأ لضاحلاو :تيكبتلاو زيجعتلل

 رصحنم كلذ ّنأ ةركفلا مهب مجه اذإف .كلذ لثمب ناميإلا مهنم زّوج ثيح عابتالا

 .ناعذإلا نم دب مهل نكي مل نوملسملا هب نمأ اميف

 .قيرطلا ددعت ىبأت ال دصقملا ةدحو ٌّنإف :هلوق

 نيدو ناميإلا لوصح ّنأل دوقفم هيف نحن اميف قرطلا ددعت ّنأل ؛رظن (*!هيف

 :لاقي نأ الإ ءًاداقتعاو ًالعفو ًالوق )2 يبنلا ةعباتم قيرطب الإ نوكي ال مالسإلا

 رظنلاب لصحي دق هنأ هقرطو مالسإلا نيدو ناميإلا نيع ةروكذملا ةعباتملا

 سدحلاب لصحي دقو ريغلا ديلقتب لصحي دقو !"!ءاهلإلاب لصحي دقو لالدتسالاو

 اودجوأ نإف يأ يناثلا هيجوتلا يف ليق دقو ,ةيسدقلا سوفنلا ضعبل ةرورضلابو
 نوكي اذه ىلعف ًاداقتعاو ًالعفو ًالوق مكتداهش لثم ةداهش ةطساوب ىعرشلا ناميرلا

 .صاخشألاو لاحملاب ًادّدعتمو عونلاب ًادحاو قيرطلا

 »١١«. ءاصقتسالا نم :«عر» نتماه: ىف ١6/١"7. فاشكلا.١

 .فاصتالا :«ش» .؛ .مدقم :«م» شماه قع

 .ماهلالاب لصحي دقو .«؛57 .هيفو :«م» .6



 م ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل

 تيحضت'نيغ عما نارقلاب مهنا مكنأ ءوهو:رخآ ًاهعبو:ريثكلا نيسنلا ىف لافو
 مهنأل ؛اودتها دقف فيرحتو فيحصت ريغ نم ةاروتلا وهو كلذ لثمب "!مه اونما نإف

 .ىهتنا !مّلسو هيلع هللا ىَلص  دّمحم ةّوبن ةفرعم ىلإ هب "'نولّصوتي
 هّنكل هجو هل 'ناكل ىنعملا اذه ىلع فّنصملا مالك يف قرطلا دّدعت لمح ولو

 .مكصالخإ ملعيو مكلاوقأ عمسي هّنَأ ىنعمب دعولا مامت نم '"'وأ :هلوق

 |[ مهّرش ةيافكب دعولا ىفامهرودو («ميلعلا عيمسلا» ىنعم ]

 ضيصخما ىطتمي ال نيتماؤنلا نع عهده انكي ةعولا «لطاقلا ىقحملا لاف
 اذكر :لفمأ نه لب هنق لعدم ًاضأ :ءاوعألا لوقا" ءامضبلالا لبيه وفأب :عامبنلا
 كلذ يف لخدأ ءادعألا داقتعا ءوسب ملعلا لب "'ههصالخإب ملعلاب هل صاصتخالا

 نودبي ام ٌمعي عامسلا ّنأل ؛رظن نوفخي ام ملعيو نودبي ام عمسي هذآ نتعمت هلوق يفو

 .ىهتنا ,"!لاعفألا ىّمسف ّجعي ملعلاو .نوفخي امو لاوقألا نم

 امّنِإ مولظملا نم ملاظلا بش ةيافكب دعولا ّنَأ روهظلف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع فقوتي الو هنم هتثاغتسا دنع مولظملا هلوقي امل لدعلا مكاحلا عامتسا يضتقي

 فو ايلا و: ملاظلا ةيعلات: ني مولظنلا :كرورجدقا | يلو ادع لانو وقل كاعتلا عادا
 عامتسا نع ًالضف كانه ملاظلا كلذ روضح ريغ نم هنم ثيغتسيو لداعلا ةيحان ىلإ

 ىوعد نع ًالضف لوخدم ءادعألا لوق عامتسا ةيلخدم نم هاعّدا امف ,هلوق

 .مه- :ردصملا يف .؟ .ناقرفلاب :ردصملا يف ١.

 .15 5977/15 يزارلا ريسفت .؛ .نولصتي :ردصملا ىف ."

 .اما :ردصملا ىف .5 .ناكف :«ش».6

 .مهصاصتخاب :«م» .8 .عامسل :ردصملا ىف .ا/

 .وأ:«م».٠ .١١ا/ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.



 ١ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ةيلخدألا

 ردصم ام كوده امم قارفلا ذلك ديف يوظتم رظنلا نيسودوو ا امرا :اننات ماو

 نم هنوفخي ام اّمأو ,لعفلاب !"'عامسلا هب قّلعتي يذلا وهو لعفلاب لاوقألا نم مهنع

 نم رصبلاو عمسلا يتفص قيقحت يف روهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع رهاظلاف لاوقألا

 هملع ّنإف ملعلا فالخب ةّوقلاب هب عامسلا قّلعت نوكي نأ ملعلا ىلع ناتدياز امهُنأ
 نودبي ام ىلع لعفلاب عالّطالا ةدارإ نيماقملا يف صيصختلا هجوف لعفلاب امهب ىلاعت

 معلا لضحي هتطساوي مث الأ هبا ىلعتي عامسلا ّنأل بسنأ عامسلاب لّوألاو ؛نوفخيو
 ال لب بسنا ملعلاب يناثلا نا امك ,ةدرجملا تاذلا دنع ةروصلا لوصح ىنعمب هب

 .لّمأتف ءعمسلا نود ملعلا قيرطب الإ هيلإ لوصولل قيرط

 [(178) 4...ْنْحَنَو َةَعْبِص هللأ نِم ْنَسْحَآ ْنَمَو هللأ َةَعْبِصؤ :ىلاعت هلوق]
 يف لخادتو .غوبصملا ىلع غبصلا روهظ مهيلع هرثأ رهظ هّنأل ةغبص هاّمس] :هلوق

 .ةلكاشملل وأ .[بونثلا غبصلا لخادت مهبولق

 هلوق امك لاقملا ىلإ رظنلاب هتبحص يف هعوقول هريغ ظفلب ءيشلا نع ريبعتلا يه

 اذه يف امك لاحلا ىلإ رظنلاب وأ ١4" َكِسْفَت ىف اَممَلْعَأ الو ىسْفَت ىف اَم مّلْعَتام :ىلاعت
 .ماقملا

 ةقباسلا ةلمجلا هذه نومضمل دّكؤم ردصم يأ ءاّنمآ :هلوقل دكؤم ردصم :هلوق

 .انغّبص وهو '!هلماع فذح بجيف "4هللآ ةَعْبِص» :هلوق هيلع لدي ام ىلع اهتلالدل

 .اولوق لوعفم يف هللا ةغبص لوخد يضتقي كلذو :هلوق
 لصفلا هنم مزلي هّنأل مظنلا كف مزل كلذك ناك ول ذإ ؛ًالدب الو ءارغإ نوكي ال يأ

 ١١7. :ةدئاملا ." .عامسلاب :«م)) أ

 .هلماع  :«ل».ع /١7. :ةرقبلا .'"“



 .١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "

 وهو ئبتجالاب «اّنما» وهو هيلع فوطعملاو «نودباع هل نحن» وهو فوطعملا نيب

 .هنم لدبملاو لدبلا نيب اذكو ,«هللا ةغبص»

 هوا ىلإ نضر نا لدبلا "وا ءارغألا ىلع اهبضنا ورمل وهملوق

 ريدقت ىلع هنأل "4َنوُدِباَع ُهَل ٌنْحَتط هلوق ىلع 4اوُلوُق» "!دضي نأ هل يأ

 كف مزلي الف نودباع هل نحن اولوقو هللا ةغبص اومزلا اذكه ريدقتلا ريصي ءارغإلا

 باكترال هجو ال هْنَأب ىنازاتفتلا لضافلا هّدرو فاّشكلا بحاص همعز امك مظنلا

 ىلع اّمأو ءاولوق لوقم تحت ةغبص نوكي نأ وهو هجولا روهظ عم ليلد الب ريدقتلا

 ًالدب «هللا ةغبص» نوكي نأ مزل رّدقي مل ول ذإ ميهاربإ ةّلم اوعبتا رّدقيف (!لدبلا ريدقت
 انولطعن «نوذباع هل نحنو» نوكي اق «ميهاريإ ةّلم» وهو ةمذدقتملا ةلمجلا ءزج نم

 ميهاربإ ةّلم عبّتن امهو نيتلمجلا كنيت طابترا مدع عم ةرّخأتملا ةلمجلا ءزج ىلع

 :ىلاعت هلوق نوكي هانركذ ام رّدق اذإو ءمظنلا كيكفت بجوي اذهو ءانما اولوقو

 ّدرلا هيلعو ًاضيأ مظنلا كف مزلي الف ميهاربإ ةّلم اوعبتا لدب «هللآب انما اوُنوُق»
 .روكذملا

 .و :«م»).١

 كاخأ :مهلوق يف امك راركتلا هيف بجي ءارغإلا ّنأ روهشملا هيلع :ليق :«م .ع» شماه يف ١.

 .« هلع هنم »١١ .لّمأت لحم ءارغإلا ىلع اهلمحف ةيآلا ىف راركت الو .همزلأ يأ ,كاخأ

 “"'. :ةرقبلا ١7١78. 1

 فوطعملا نيب لصفلا لدبلاو ءارغإلا نم لك يف مزلي :لاق ثيح :«م ,ع» شماه يف .غ

 وأ ءارغإلا وه يذلا يبنجألاب «َنوُدباَع ُهَل ُنْحَتؤ و 4اَنَما» يتلمج ينعأ هيلع فوطعملاو

 مظنلا كف اذه يفو «ميهرْبإ َةَّلِم 8 لماع زّيح يف لدبلاو 4اوُلوُقم زّيح يف الخدي مل ذإ ؛لدبلا
 لبق «اولوق» رّدق اذإ هّنَأ هنع فّئصملا باجأ ام حيضوتو مايتلالا نع مالكلا جارخإو .مالكلا

 يأ .ءارغإلا ىلع لب 4ُاَّنَما#» ىلع ًافطع لعجي ال هّنأل كلذ مزلي ال 4«َنوُدِياَع ُهَل ُنْحَتم :هلوق
 ىلع فطع رمضمب اولوق هلوق نوكي لدبلا ريدقت ىلعو .نودباع هل نحن اولوقو هللا ةغبص مزلأ
 < دم :١9 ييفازبإ هلم ليالوق لبق: قوذحملا اوعبَنا



 ١4 (ةووسلا رخآ 517 ةيآ) ةرقبلا ةروسةريسفت

 نيب لصفلا مزل ركذ امك 4اَّنَماظ ل ًادّكؤم ًاردصم 4هللأ َةَعْبِص» ناك اذإ :ليق نإف

 نيب لصفلا اذكو ةيآلا ١4" اوُنما نفل :ىلاعت هلوق وهو يبنجألاب ديكأتلاو دّكؤملا
 .كاًنَما» وهو هيلع فوطعملا نيبو ١4" َنوُدباَع ُهَل ُنُْحَتا# وهو فوطعملا

 يف هّنأل ؛ىنعملا يف «اولوق»ل لوعفم وه لب ًاقلطم يبنجأب سيل لصفلا اذه :انلق

 .ةيآلا ؛اَنَما ب لوقلل دّكؤم ةقيقحلا

 .هرخآ ىلإ ةيكبتو ًاماحفإ هنوتحني بهذم ّلك ىلع مهمزلأ هّنأك :هلوق
 روههجس هنلا نهد: ىذلا هو ايضحا :نيبهدس ةوضلا "اري ىف ىف

 بهذم يناثلاو .هدابع نم ءاشي نم ىلع ىلاعت هللا نم لّضفت اهّنأ نم نيم غنا

 تاغ افلا ىقلكيح ةءلطاوتلابب بسكلا» لضح#ت ايلا ني ومكتلا نطمو ةفسالفلا

 ىلع مهل مازلإ تايالا هذهف ؛لئاضفلاب اهتيلحتو لئاذرلا نع اهريهطتو سفنلا ةيكزتو

 )+١5([ «...قحشإَو ليعمشإو ميهزنا نإ َنوُلوُقَت مآ :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ ةلداعم نوكي نأ لمتحي :هلوق ىلإ هعطقنم ما :هلوق

 هلبق باطخلا عم نوكي باطخلا ءاتب 4َنوُلوُقَت مآ# :هلوق ئرق اذإ هنأ هنايب
 ئرق اذإ اًمأو .اهطرش لوصحل (!ةلصّتم مأ نوك زوجيف ؛هب ًالصّتم دحاولا مالكلاك

 مهل ًاباطخ سيل «نولوقي مأ» :هلوقو دوهيلل ًاباطخ انوّجاحتأ :هلوق نوكيف ءايلاب
 ىلإ مهباطخ نع ًابارضإو :مهريغ عم مالك فانئتسا نوكيو .هنع ًاعطقنم نوكيف
 .كلذ نولوقي مُهْنَأِب مهنع رابخإلا

 ١. :ةرقبلا ١7 7. ". :ةرقبلا ١78.

 .ةلصتملا :«ش».ع دايو ا نا



 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك "١
١٠٠ 

 4...ةداهش منك نّمم ْمَلْظَآ ْنَمَو>) :ىلاعت هلوق )+١5(

 [4هللأ ما ملعا متن ا ىلع 4ملظا ْنَمَو» فطع هجو]

 ىلع هفطع ّمصي الف أربخ ىنعملا يف نوكيف راكنإلل ماهفتسالا اذه :تلق نإف

 :ءانعنإ هنأل "هنا: ما ملعأ معنا

 ناتلمجلا اما بارعإللا يف مكح امهل نكي مل "!نيتلمج يف اذه ناب بيجا

 امهادحإ فطع زوجيف ًالثم اولاق ىلوعفم انوكي نأب بارعالا ىف مكح امهل ناتللا

 معتَو هلأ اَنْبْسَح اوُلاَقَو» :ىلاعت هلوق يف امك ًارابخإو ءاشنإ افلتخا نإو ىرخألا ىلع

 انهتسم ذلك نأل انهباه ةلماش ىهو. ةنسانم امهكي نوكي نا ديال مت 4 ليكولا
 .ىلاعت هّللا ملع يف ام فالخ نومعزي مهنا نّمضتي

 .حيرصت هّنأل ؛لّوألا نود يناثلا ىنعملا يف يأ .ضيرعت هيفو :هلوق

 .ءادتبالل «نم»و :هلوق

 ةلصاو وأ ىلاعت هللا نم ةنئاك ةداهش ريدقتلاو ءفوذحمب قّلعتم ,ةياغلا ءادتبال يأ

 وأ ماللاب لب «نم»ب لصوي ال ةداهشلا ّنأل ةلص لعجي مل امّنإو ,ةّوبنلاب ُلَي دّمحمب

 :كلوق ىف «نم»ب تلصو نإو ةءاربلاو .هبو هيلعو هل دهش ىف ءابلاب وأ «ىلع»ب

 ا"! هلوُسَرَو هلل َنِم ٌهَءاَرَب :ىلاعت هلوق يف «نم» ا مكح امئاف نيدلا نم تئرب

 اهنوك رّدق ولف .هنم أّربتملا ىلإ الإ «نم»ب ىّدعتي ال ةءاربلا ّنأ ثيح نم ةلصب تسيل

 :كلوق يف نيدلا ّنَأ امك امهنع أربتم لوسرلاو ىلاعت هللا نوك مزلل ةيآلا يف ةلص

 .لطاب لاحم كلذو هنم أًربتم نيدلا نم تئرب

 ١. تارمع لا." .نيتلمجلا :«ش» 117
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 ١٠ (ةروسلا رخآ 1" ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 )١57([ +... ْمُهيَلَو ام ساَّنلأ نم ُْءاَمفسلَأ لوقَيَس » :ىلاعت هلوق]
 .4ءاَهَفُسلآ َلوُقَيَس» :ىلاعت ''١هلوق

 [ةيآلا نم دافتست ىتلا دئاوفلا ضعب]

 :اهل فّنصملا ضرعتي مل دئاوف ةيآلا يف ّنأ كيلع بهذي ال
 عم جاجتحالا هوجو ىلاعت هللا ركذ امل هّنأ وه اهلبق امب اهلاصّتا هجو ّنأ اهدحأ

 .يهيزنتو يديحوت يف كومصاخ نيذلا ءالؤه ّنأب هلوسر ربخأ .راّقكلا فونص

 ام ةلبقلا ليوحتب يرمأ دنع نولوقيس .مهنأشب قيلي ال ام ءايبنألا نأش يف اولاقو
 مهلاوقأ عمس اذإ ىّتح هيفي يبنلا سفنل ًانيطوت كلذ ىلاعت لاق امّنِإو ,كبلق هب ٌمتغي

 دوكي نالوه اج اقملا لاخ اهرثات" كالذي رث اعل اهنأ ةرزوض هيلع: ققيال كلذ غب
 اميف هقدص ىلع ًاليلد نوكيو ءاهفسلا "!هلوقيس امب هرابخإ دنع 12 لوسرلل ةزجعم
 .لوقي

 ناسنإلاب ةّصتخم لقعلا ةّفخ ّنأ عم ءاهفسلا ركذ دعب سانلا ركذ ةدئاف نأ اهيناثو

 ءاج :كلوقك ةيناسنإلا ةفص ريغ ةفص مهل سيل هنأ ىلع هيبنتلا يه هريغ يف دجوي ال

 .لاجرلا نم لجر يف

 اهتقيقح ىلع اَمِإ يهو ةيماهفتسا 4مهالو امإ» :هلوق يف 4«امإ» ةملك نأ اهثلاثو
 هللا رمأ يأ ؛هل نّمضتم لب باوجلا سفن سيل 4 ُبِرْغَمْلَآَو ْقِرْشَمْلَآ ِهلَو» :هلوقو
 ضرألا ّنأ معز نم لوقل ٌدر اذه يفو ,ةحلصملاو ةمكحلا قفو ىلع هتيشمو

 ةيلوتلل هجو الف .اهمّظعو اهفدش دقو ءايبنألا نطاوم اهنأل هيلإ هّجوتلاب ىلوأ ةسّرقملا
 ىلع نامز ّلك يف ءاشي ام اهنم "'فّرشي هلل اهلك نطاوملا ّنأ ّدرلا لصاحو ءاهنع

 .لوقيس :«م» .؟ .يناثلا ءزجلا :خسنلا شماه ىف ١.

 .ف رش :« م ع



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 6

 .دابعلا حلاصم نم ملعي ام بسح

 مهيلوتل هجو ال يأ ؛ةهافسلاب نيلئاسلا فصو هب رعشي امك راكنإلا ىنعمب اّمإو

 امّنِإ لب كلذك سيل هنأ باوجلا لصاح اذه ىلعو .ءضحم أطخ وه لب مهتلبق نع

 .هتّيشم يف هتمكح لامكو هكلم ةعس نع ئشانلا هللا رمأ ةعاط ال مهتلبق نع اولوت

 عاطقنالا لامكل هلبق اًمع ١4" ُبِْعَمْلَأَو قرشَمْلَآ هل لق» :هلوق لّصف ّنأ اهعبارو

 َقِرْشَمْلآ ِهل» :هلوق نع 4ُءاَشَي ْنَم ىِدْهَي8 :هلوق لّصفو .ءاشنإو ًاربخ امهنيب
 هللا لماعي فيك :ليق هّنأك ؛هنع ًافانثتسا "!هنوكل نيربخ امهنوك عم 4ُبِْعَمْلأَو
 ةمكحلا يضتقي ةهج ّيا ىلإ مهنم ءاشي نم يدهي :لاقف ؟هدالب يف هدابع عم هناحبس

 ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحتل ةيضتقملا ةمكحلاو .اهيلإ مهلابقتساو مههّجوت

 َتْنُك ىتّلأ ةَلبقْلأ اَنلَعَج اَمَو» :ىلاعت هلوق يهو ةينآلا ةيآلا يف هناحبس هدافأ ام ةبعكلا

 .رظتناف اهريرقت 511 امك ةيآلا ١4 اًهْيَلَع

 .مهسلا شارب

 نم ةحلصملا '"!هيضتقتو ةمكحلا *”هيضترت ام ميقتسملا طارصلا يأ وهو :هلوق

 .هرخآ ىلإ سدقملا تيب ىلإ هّجوتلا
 ”اهبجوت ام وهو ")4 ميقَتْسُم طاَرص ىلإ ُءاَشَي ْنَم ىدْهَي » اذكه فاّشكلا ةرابع

 اولا ىلإ نرد ا وي سدتسللا تيس ىلإ ةزان مههيجوت نم ةحلصملاو ةمكحلا

 لعف: وه: ىذلا اهيبخوتلا ىلإ نبيل ةعئاده ءاشي نم كاعت هنا ةياذه ناب هيلع نط رتغاو

 .نوكتل .؟ ١57. :ةرقبلا ١

 .باوجلا دادعإ :ردصملا يف .: اك لا

 هيضيت + حملا قو مردعملا لوادكك يريد سلا قووروسملا نق ذك
 .هبجوي أم :خسنلا يف .6 ١4. 57 :ةرقبلا .7

  .9فاشكلا ١/١17".



 ١06 (ةروسلا رخآ 517 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةروكذملا !''ةيادهلل «وه» ريمض نإ :ليق ىّتح كلذ بعصتساو .هّجوتلا ىلإ لب هلل

 متصلا طارلاربىركو نا ينقع هيجرلا اذه0 دلع ةروار هدول رك
 ىنتاذللا ريق: هب رم انتا ىلإ ةقئوفلا لو وافل ذك سلوي عكلا نأ نيدتملا هد
 .هيجوتلا ىلإ جاتحي الثل هّجوتلا ىلإ هيجوتلا

 تيب ىلإو ةّرم ةبعكلا ىلإ مههيجوت سيل :لوقن نحنو :لضافلا يشحملا لاقو

 هين "١ كينلا ىلع هيج وتلا وانعلاو مهسفنأ مههيجوت لب هلا لعف را سدقملا

 .ىهتنا ."”ةيرايتخالا لاعفألا رودص [وه] فيلكتلا طانم ّنأ ىلع
 :ىلاعت هلوق دعب ركذ ثيح فاّشكلا بحاص مالك نم رهاظلا ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلإ ةحلصملاو ةمكحلا *!هبجوت ام وهو :هلوق 4 ٍميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلإ ُءاَشَي ْنَم ىِدْهَي»
 ةحصملاو ةمكحلا وه ةيجولا كلذل ةيكوملا هسلقعلاو ةمكحلاب هدارم نإ .هرخآ

 ؛نيهجوتملا دابعلل ةروظنملا ةحلصملاو ةمكحلا ال مههيجوت ىلع ىلاعت هلل ةيعادلا

 بحاص مالك مامت ركذي مل هّنكل هّجوتف ؛ههيجوت يف لضافلا اذه هيلع ىنب امك

 ىلإ مههيجوت نم فاّشكلا ةرابع :لاق ثيح ”'هضعب ركذ لب هتيشاح يف فاشكلا

 لقانا ادهش اذه ريكو روك ذنلا ةيهيرقلا دل اعلا "نرخ ىلا نسنفملا تف

 همامتب ظحول اذإ ىّبح مهمالك مامت لقني نأ ريغ نم مهيلع ضرتعي وأ لضافألا مالك

 .هّجوتف هّجوتمب سيل ضارتعالاو هّجوم ريغ هيجوتلا ّنأ رهظل

 ١[ 57" «...ىَلَع َءاَدَهس اوُنوُكَتِل اَطَسَو َهَمَأ ْمُكاَنْلَعَج َكِلْذَكَو» :ىلاعت هلوق]
 اهي "!كضوي ىلا ءامسألا رئاببك ةهلوق

 .هيجوتلا :«ل» .؟ .ةيادهلا :«ش» ١.

 .هبجوي :خسنلا يف .؟ ١١9. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 را لإ :«ل م».١1 .اهضعب :«م» .6

 . فص وت :«ل» ىفو .فصو :ردصملا ا



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "

 يف لصح يأ موقلا طسو ردصم لصألا يف ًاضيأ «طسولاووروداضملا قش أ

 ضوقنم هنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام دري الف ءئطسولاو طسوألا هنمو ,مهطسو

 عمجلاو دحاولا اهيفوتسي ملو اهب فصوو ةيفصولا ىنعم اهيف أرط يتلا ءامسألاب

 اذهو .ءالؤه نوديزلاو .ناذه ناديزلاو ءاذه ديز ينءاج وحن ثّنؤملاو رّكذملاو

 ."!لاجرلا ءالؤهو نالجرلا ناذهو لجرلا

 [هلاطبإو ةيالاب عامجإلا ةيّجح ىلع موقلا لالدتسا]
 لطاب هيلع اوقفت اميف ناك ول ذإ ؛ةّجح عامجإلا ّنأ ىلع هب ٌلدتساو :هلوق

 .مهتلادع هب تملثنال

 كالا نيم دحاو نك صو يعي ةلالا سا الف: 13 1:21 هرظن هقا لما
 داري وأ ةّجحلا متي الف لدعلا ا طسولاب داري نأ اًمإف ؛نالطبلا رهاظ وهو ةلادعلاب

 ولو كلا دسلا مولطم هلال موععملا لغايات مع رمل رتل نيدو دات ١١ يطع
 كلذ نوكي ال نأ زاوجل اهب عامجإلا '"!ةيّقح تبثي ال موصعملا ريغ ضعب ىلع لمح
 لحلا لهأ قافثا .نوك ىلع هتلادع لدي الق ناك ولو دقعلاو ّلحلا لهأ نم ضعبلا

 دك دس انك طخ ربح ققفلاو

 وهو دحاولا ىلع هلمحف ؛عمج ةغيص 4ْمُكاَنْلَعَجم :ىلاعت هلوق ّنِإ :ليق نإ
 .رهاظلا فالخ موصعملا

 امك مهضعب دارملا ناكو ملا عومجم ىلإ ًاهّجوتم نكي مل اذإ باطخلا نإ :انلق

 يف دحاولا ىلع ملا قالطإ عقو دقو ال فيك. ادخن وو 07-000 هومتمّلس

 امك !دّدعتم راصعألا رثكأ يف موصعملا ًاضيأو ."4١هّمأ َناَكْميِهْرْبإ نإ :ىلاعت هلوق

 .ةقيقح :«م» . " ١١9. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 ١ :لحتلا 5

 1ك ميهاربإ اهب فصو يتلا ةّمألا ؛هباتك يف يرظنلا بيأألا لمح دق لوقأ :«م ,.ع» شماه يف .؛



 ١6 (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 د نيسحلا هللا دبع يبا ءادهشلا دّيس نامز يف امكو .رهاظ وهو هي يلع نامز يف

 ضيم "'سايلإو رضخلا ًاضيأو 8 رقابلا دّمحم مامالاو نيدباعلا نيز مامإلا ناك

 ىتتح عقأو د ةمئالا نم هلبق نمو نامزلا بحاص نيبو امهنيب ةاقالملاو .نادوجوم

 روهشملا هباتك يف يعفاشلا يزاريشلا نيدلا بطق "'هلأتملا لضافلا ىلوملا "'اوكح
 1 نبيع ع 1 2 سع

 2ع نيدباعلا ني مامإلا ةفيلخ هناب هريخأف ا رضخلا قااو هنا بيتاكملاب موسوملا

 اك هنع ةفالخ هنقلف نطابلا ةيفصتو كولسلا ضفاف دقم نم هريغو هءركدلا نيقلت 93 ىف

 فصو رهاظلا لب ةلادعلاب ةّمألا نم لك فصو ةيآلا رهاظ ّنأ مّلسن ال :ليق نإ

 ًاعامجإ *'وأ ةرورض لطابلا ّنأ لصاحلاو .عامتجالا دنع ًالوبقم نوكيو دارفنالا

 هيلع اوعمجلا اميفاال هيددقه اميف:دحاو نحاو لك ليدق قه ااملا

 .رظتناف يتأيس رخآ مالك هيف ّنأ ىلع .رمأ

 ىلاعت هلوق ,ةعامجلا لصأو ةماقلاو نيحلاو نيدلاو مامالا ةّمألا :لاق ثيح مامإلا ىنعم ىلع د

 [؟؟ :فرخّرلا] بِةَّمَأ ىلَع اَنَءاَيا اَنْدَجَو انِإ* «نيدلا» ىفو ؛َةَّمَأ َناَك ميهْرْبإ نإ 8 :«مامإلا» ىف

 دارملا نوكي 00 اذه ىلعو .همالك ىهتنا .[[غ 0 :فسوي] 4 ةَّمَأ َدْعَب َرَكَدأَول « نيحلا» ىفو

 نيموصعملا ةّمئألا ضعب اهيف ىلاعت هللا بطاخ نأب مامالا ًاضيأ اهيف نحن ىتلا ةيآلا ىف ةّمألاب

 داع ان. نساننلا قفل وق وقوع ند اعللا يناس هل رقاو سانت تح ركا ةققانوا ماعإ روح وكلاب

 هب مهعافتناو سانلل مامإلا جارخإ (رهاظت اذإ :«م» يف) رهاظلا ذإ مامإلا ةدارإ ىلع يوق

 نيف ل افي نا هس اتبلاه نيالا نم ةدوهعملا ةعامعجلا يتعب ةقألا انا وودانم لاو: ءانمهالاب

 ىقابلا نع تارززّيمو تدرفأ يأ[أ٠5 :نارهع لا] « ساّنلل تَجرْخُأ ِةَمَأ َرْيَخ ْمُثنك » هيا

 .سايلاالا :«م».١ .«هلي هنم ١١ .ربدتف ةيريخلاب

 .هلاتملا :«م» 0 .ىكح :«م» .؟

 .و :«ش» .6© .ةيعامجالا :«ل».؛

 .ةفص :«ل».5



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك لي

 حدقي الف سانلا ىلع ءادهش مهنوك ةلادعلا هذه ةياغ لعج ىلاعت هّنألف :ًايناث اّمأو

 .مهرئاغص ةلمج نم أطخ مهعامجإ نوكي نأ زوجيف ؛مهنع ةريغصلا رودص اهيف

 .مهعامجإ ىلع نوّرصم نوعمجملاو .ةلادعلل فانم رارصإلا نإ :ليق نإ

 ال هّنَأو عيمجلا ةلادع انمّلس ول :لوقن نأ انل ّنأ عم دنسلا ىلع مالك اذه :انلق

 يّدؤملا أطخلا مهنع ردصي ال نأ مزلي ال نكل ةريبك الو ًارارصإ ةريغص مهنع ردصي

 دهتجملا نوكي اذلو .رئاغصلا نم الو رئابكلا نم ال نايصعب سيل هّنآل ؛هيلإ مهداهتجا

 روج اه اك دخلا

 نأ زوجي هّنَأل ؛ةلادعلا بلس ام لطابب لاغتشالا دّرجم نم مزلي ال هنأ لصاحلاو

 نأ ىرت الأ ,ةلادعلل يفانملا قسفلا مزلتسي ال وهو ةهبش ضورعل هب لاغتشالا نوكي

 لوزي ال هنأ عم هداهتجا هيلإ ىَّدأ يذلا أطخلا وهو لطابلاب لغتشي امّبر دهتجملا
 ىلإ هريسفت ىف يروباشينلا لضافلا لدع روكذملا ليلدلا فعضل هّلعلو .كلذب هتلادع

 ذه ىلع يالا ةةفع لق هرم لاق هلا نا :ةليضاخع رخا ةعيوي تالا نه لالدسللا

 أ ىلع لمعلا نكت ىلااذان عاجلا عض "015: يوما راكب ولدح ةايقتالا

 ١. :ردصملا ىف 3

 نياثللا تجرح هكأ َريَخ فنك حرش با ىف تالت ةلوق ىلإ ةراتعا هلفلا# ع عر نتماهل ىف 5
 نوك يضتقي ال ةيآلا ّنأ هيفو ١٠١[ :نارمع لآ] 4 ٍرَكْنَمْلا ِنَع َنْوَهْنتَو فودغمْلاب نوُرمْأت
 نع ربانملا ىلع نعطلاو يغبلا رودص روهظل ةفصلا هذه ىلع عومجم وه ثيح نم عومجملا
 كّنظ امف .هريغو يراخبلا حيحص يف ركذ امك ءرخأ ضعب نع داموا وو كضاو لوألا نةنغلا

 ةلزنم ضعبلا نم عقاولا لعفلا ليزنتب مهضعب دارملا نوكي نأ نّيعتف ؛نيعباتلا عبتو نيعباتلاب
 هريغو لّوطملا يف اذك .ديزل اولتق نالف اونب وحن ,ررضلاو عفنلا يف مهكارتشال لكلا نم عقاولا

 .«هنم ١1

 هاور ام روكذملا ىنعملاب عامجإللا ةيّجح رابتعا ىلع مهلمح رهاظلا ّمث :«م .ع» شماه يف .'"
0 



 ١ هاب (ةروسلا رخآ_- "7 ال ةيآ) ةرقبلا 5 ةروس ريسفت

 ام هّجوتيو .ةلالضلا ىلع [عمتجي ال :«م»] عمتجت ال ىتّمأ ّنِإ :مهّيبن نع مهداحآ ضعب مهل تن

 ةلمج نم هل ةاورلاو عامجإلا ةيَّجح ثيدحلا اذهب تبثي كيك موقت ارطلا نيهلاش ورك

 ثيدحلا اذه تبثي ملو كلذ دقتعي نم دنع ثيدحلا اذهب الإ عامجإلا تبثي الف .عامجإلا لهأ

 الف رخآلا ةّحص ىلع امهنم دحاو ّلك ةّحص فقيف قيرطلا هذهب هتبثأ نم دنع عامجإلاب الإ

 عامجا عد نوعدي فيكو [ كلذ دعبو :ردصملا يف] مث [امهنم :ردصملا يف] امهب ءىش تبني

 ندم كت دا [يلعأ ارا قيملسملا.ق قاطو عيعاحما ىف يابارر حم نش نلع كالا

 يىف] ةدحاو .ةقرف نيعبسو ًاثالث [قرتفت :ردصملا يف] قّرفت هتّمَأ ّنِإ :لاق هلآو هيلع هللا

 عامجإ توبث ىلع ًافقوتم عامجإلا لوصح ناك اذإف .رانلا يف نوقابلاو ةيجان [ةقرف :ردصملا
 بجيف عمتجت ال [قرفلا :ردصملا يف] ةقرفلا هذه نااودهش دقو ةقزا# نيعيسو ةتالغلا هذه

 ةفرعم يف فئارطلا] ًالصأ عامجإ عقي ال نأ [مهتاياور :ردصملا يف] مهتياور ىضتقم ىلع
 .ىهتنا .(0 757 .فئاوطلا بهاذم

 يذلا عامجالا ىلع لدي ال اهتّحص ميلست دعب ةروكذملا ةياورلا نأ ىرخأ ةرابعب لوقأو
 هدوصقمو مالسلا هيلع هضرغ ّنأل كلذو ًاعيمج هيلع اوقفّتا ام هتّجح هدافم ّنأل مصخلا هدصق

 ليسو. تاولوجسم اظيحب قكلخ ةثالا لك نوكارا فيدحلا ىتعبف ىّلكلا باجيإلا عفر هنم

 خام الاك نذل نم ةغلاو ةاك ولك سئارخأ نم مزح هل هقدتض: قدختي دق ىلكلا تاحألا

 ىنعملاب مالسلا هيلع هلوق قدصل باوصلا ىلع رصع لك ىف اندنع دوجوملا موصعملا

 تل هيما كاع ول هلال: ىلكلا تاج الا عفر :مالنبلا هيلع هحرغ نا ةالفا ايت وكر وكذالا
 لكلا نوك مزلي وأ فالتخالا روهظل ؛مالسلا هيلع هبذك مزلي ةّمألا نع أطخلاو بذكلا قّقحت

 ىلع لدي هّنإف ؛ةّمألا قارتفا ثيدح نم هوور امب ملعلا دعب كلذ قّقحتي فيكو ءباوصلا ىلع
 .كالهلا قيرط ىلع يقاوبلاو ةاجنلا قيرط ىلع مهنم دحاولا نوكي ًاقرف نوقرتفت ةَّمألا نأ
 «ال» لعجو عمتجي هلوق ربخ نم اًمأو؛ عفرلاب هتياور ميلستو ربخلا ميلست عم اذه :لاقي دقو

 ىلع عمتجي نأ نع ةّمألا ىهن يَْي!َديبنلا نوكيو ةلالد ربخلا يف قبي مل هيجان ربخلاا يف
 :ىلاعت هلوقك ؛يهنلا (هنم :«م» يف) هنع دارملاو ربخلا هظفل نوكي نأ زوجي ًاضيأو :لذع
 نم نمؤملا غدلي ال فم لوس رلا لوقكو .هونمآ يأ 147 :نارمع لآ] اما ناَكُهَلَخَد ْنَمَوِ
 [ةرارم :«م) يف] اراد د نم غدلي دق نمؤملا نال[ يح نعسم] نيتارم رحج

 .هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا قدص ليالدب نيتّرم هغدل عنتمال ةقيقح ًاربخ ناك ولف «ةريثك

 مامإلا بصن ّنإف .ةّنسلا لهأ لاح ىلإ ًارظن ربخلا بذك مزل يهنلا ىلع لمحلا الول ًاضيأو
 ب



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 اذه نوكيو «نيقحم مهنوك يضتقي ةيعامتجالا ''!ىهتئيه نأ ىنعمب كلذ ىلع لمحلا

 قبي مل أطخلا ىلع ًاضيأ ىنعملا اذهب مهعامتجا زاج ولف ؛ةّمألا هذه صاوخ نم

 ."!ةّنم الف كلذ يف قرف ممألا رئاس نيبو مهنيب

 لك ناك اذإف ءازجإلا نيع انهاه عيمجلا ّنأ روهظلف :ًالَوَأ اَمأ !”'رظن هيف :لوقأو

 .نآلا اهكرت ىلع اوعمتجا دقو سانلا :هلوق ىلع مهدنع ًاعرش بجاو ج
 .ًارهق ال ًارايتخا هانعم ةلالض ىلع يتم عمتجي ال : لم هلوف :تلق ّنإف
 هريدقت ىلع كلذك ركب يبأ ةمامإ ىلع (مهعامتجا :«ع») مهعامجإ نوكي نأ لمتحي :تلق

 .تايه :«م».١ .«هنم ١١؟» اعفن مهب دجن الف

 77/١[. يروباشينلا ريسفت :رظنا."؟

 ىلاعت هللا ةفرعم يف رظنلا بوجو ثحب يف فقاوملا بحاص ركذ دق :«م .ع» شماه يف ."

 ركذ دعب لاقف عامجإلا يف ةروكذملا حداوقلا دروأ ثيح ًاضيأ ةهبشلا هذه ١0١/١:: فقاوملا]

 لك ىلع أطخلا زاوجل ةّجحب سيلف هلقن ناكمإو عامجإلا ناكمإ مّلس ولو :حداوقلا نم ةدع
 الف لك وه ثيح نم [ّلك :ردصملا يف] لكلا ىلع أطخلا زوجي اذكف نيدهتجملا نم دحاو
 اطال يل[ رقلا ىلع يهيدعلا نم رداسلا اطخلا عاملا و لعل تنك هلت ووك

 بجوي لب ؛باوصلا بجوي ال مهوسأب أطخلا مهلمشي نأ ىلإ اذكهو [رخا] دحاو نم رداصلا

 .أطخ ىلع لكلا نوك
 هيف كيكشتلا نوكيف .نيدلا نم ةرورضلاب مولعم ةيعطق ةّجح عامجإلا نوك ناب :باجا ّمث
 لك ىلع أطخلا زاوج نم مزلي الو ءاهيلإ تفتلي ال ةطسفس ةرورضلا ةلباقم يف لالدتسالاب

 نم دحاو لك ّنإف .امهيمكح رياغتو امهرياغتل ؛يعومجملا لكلا ىلع أطخلا زاوج دحاو

 اَمأو .مهّلك [عست الو :ردصملا يف] عسي الو رادلا هذه [هعست :ردصملا يف] هعسي ناسنإلا

 تبث امبو ةرورض نيدلا نم ملع امب عوفدمف لكلا ّمعي ىّتح أطخلا ىلإ أطخلا مامضنا لامتحا

 :ةفالك ىهعلا :ةمألا ةمصع نم ةلدألاب

 نأ الو :نيدلا نم ةرورضلاب مولعم عامجإلا ةيجح ّنأ ملسن ال انذلق :لؤا اما طنةيفاول وقأو

 نم ملعي مل ةلمجلابو .هيف ًالخاد موصعملا نوكل كلذ امّنِإو .كلذ_ىضتقا ةيعومجملا ةيهلإ
 نوكي ال اذه ةلباقم يف لال دتسالاف .ةّجح عامتجالا ثيح نم عامجإلا ّنأ ةرورض نيدلا

 يعومجملا لكلا لاح ّنأ نم ةيشاحلا لصأ يف هانّيب املف :ًايناث اّمأو .ةطسفس الو ًاكيكشت

 هك دلال افملا لوف نق سلا ديف هد اوف



 ١64 (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 مولعم هيلع اوعمجأ ام نوكي الف ؛كلذك عومجملا نوك مزلي أطخلا زئاج مهنم دحاو
 .تاوضلا

 أطخلا زئاج صخشلا نوكي نأ زوجيف درف ّلك مكح سيل لكلا مكح :لاقي ال
 .عامتجالا دنع هنم ًانومأم دارفنالا دنع

 يوذ ىلع اهلح ىفخي ال ةطلغم اذه نأ اقباس دم ام دعب هيلع هّجوتي :لوقت اَنأل

 :"١نيمسق ىلع درفلا قحلي ام ّنأل كلذو ,ماهفألا
 .ًاعطق عومجملا قحلي ال كلذو درف وه ثيح نم هقحلي ام امهدحأ
 ل را عمتجم يذلا لكلا قحليف ةيهملا رابتعاب هقحلي ام امهيناثو

 دحاو لك قحلي أطخلا زاوجو "!ناكمالاك ىتاثلاو "ارابخالا ىف بذكلاك لّوألاف

 .ًالَوَأ هانركذ ام لثم ًايناث ةرورضلا ىوعد ىلع هّجوتي املف :ًاثلاث امأو ج
 .داعقلا طوخ هقابثا نوذةمامألا ةيبصق كونف نلف :ًاعباو اَمآَو

 كلذ ىلع ل دي غيبلع طفلا زا وجت مانع ابيب موقفا وتو يهع امججا قوكي ما زوحم ذل مل :ليقاؤا
 .نايسنلاو أطخلا يتّمُأ نع عفر :دَكْيلَمهلوق

 اذه عفدي ءازجألا ريغ انهاه عيمجلا ّنأ نم هانركذ امو ةرابع دّرجم مت ركذ يتلا ةيببسلا :تلق

 مهنع عفري مل هّنإف ةقباسلا ممألا فالخب روكذملا ثيدحلا ةّحص مّلس ول ًاضيأو .ًاقلطم زاوجلا

 ال زئنيحو .ةيدلا ال دوقلا مهأطخ لتق ىف ّنأل ؛ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال نايسنلا وأ أطخلا

 .«ط هنم 1 31 هكش ل دكا اه ثيدحلا اذهل قّلعت

 .نيمسقلا :«ش» ١.

 »١١«. عمجلا قحلي امل ًارتاوت نيربخملا داحآ ىلع بذكلا زاوج ّنإف :«ع» شماه يف .؟

 رعت نإ: لوفي دسحأ لابي رطقي نأ ىلع" انعقدت ليصفتلا اذهيوف# مخ: نتطاهإ فار
 ةنسلأ ىلع تباثلا ربخلا وهو هتيّجحو يرورضلا ملعلل رتاوتملا ربخلا ةدافإب نولئاق ةيمامإلا

 عم نا هيف لاق قالا ًاضيأ مهنم كلذ ىشمتي الو بذكلا ىلع مهؤطاوت رّوصتي ال موق

 حرش لئاوأ يف ينازاتفتلا لضافلا هحضوأ امك دارفنالا عم نوكي ال ام نوكي امبر عامتجالا

 هركذ ام هجو اّمأو .لّمأت ىندأب رهاظ عفدلا هجوو .تارعشلا نم فّلؤملا لبحلا :هلوقب دئاقعلا

 ضعب يف هانركذ اّمم ملع دقف هرخآ ىلإ نوكي امّير عامجإلا عم هنأ نم ينازاتفتلا لضافلا
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 ٠ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١

 ام ىلع تامولعملا عيمجب ملاع ريغ ًانكمم هنوك ثيح نم عامجإلا يف نيلخادلا نم

 .هيف عمجلا كرتشيف هيلع يه
 ال عامتجالا دنع ًالودع مهلعجب َةّمألا هذه ىلع ىلاعت هللا ةّنم ٌنألف :ًايناث اّمَأو

 نوكي نأ زوجي لب ؛همعز امك ةيعامتجالا مهتئيه ىلإ رظنلاب كلذ نوكي نأ يعدتسي

 موصعملا نوكو .ةيمامإلا هيلإ بهذ امك ًامئاد موصعملا لوق ىلع مهعامجإ لامتشال
 ")اذهلو .مهيلع ىلاعت هللا نم ةميظع ةّنمو ليلج فطل مهعامجإ ىف ًالخاد مهيف ًامئاد

 .فطل ءامالا دوجو ّنإ :اولاق

 لوق ّنأل هيف ةدئاف ال ًاوغل عامجإلا تابثإ نوكي مامإلا لوخد تبث اذإ :ليق نإ
 !؟ةّلقتسم ةّجح مامإلا

 يف هلوق لوخد نع فشكلا وه ا مامإلا ةبيغ لاح يف عامجإلا ةدئاف :انلق

 قّقحتي مل لوق ىلع رصعلا لهأ قابطإ ملعي مل امف هنيعب ملعي مل امل ذا هْنأل ؛مهلاوقأ
 ا"”همّدقت نم نمز يف اّمأو ."'مهلاوقأ يف هلوق لوخد
 لوق نم مهعامجإ يف هب اودنتسا ام ةلالد ةيفيك نع ثحبلا طوقس تاعامجإلا ضعب

 هب ًاعوطقم عامجإلا نوكل عامجإلا داقعنإ لبق ةزئاجلا ةفلاخملا ةمرحو موصملا

 ماّيأك تاقوألا ضعب يفو لوصألا يف رّرقت امك خسني ال نأو ءّصنلا ىلع مّدقي نأو

 انالوم ءالج ماّيأو .يسابعلا نوراه سبح يف الثا مظاكلا مامإلا انالوم ءالتبا

 . .. نعإ ٠٠ لتر 52 ع

 جناب الا عامتجاو داقتعالا ببس ربخلا ّنأ نم ماقملا اذه [ يشاوح : :«عا) يفز ىشاوحلا ج

 اهلاثمأو رابخألا يف عامتجالا لاح ن نإو اخينا هنم قيقحتلا رم دقو .ببسملا ةّوق يىضتقي

 .«هنم 7١؟» .لفغت الو مهفاف عامجإلا ةلأسمب لكشي ىّتح ًاقلطم ال دارفنالا لاح فلاخي

 .اذلو :«ش».١

 خسنلا تافيرعت يف هراتخا ام نايب دنع بجاحلا نبا هركذ ام اذه ريظن :«م ,ع» شماه يف .؟

 خسن وه يذلا عفرلا نع فشاك هنآل ًاخسن يّمس امَنِإ ًالثم ظفللاو .عفرلا يف ةقيقح خسنلا نأ

 ملل 1 نش .« هع هنم» ,ىهتنا .خسن هنأ ال



 ١ (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم هباحصأو هلهأ نع ًاديحو ًادرفنم نومأم رمأب 3غ اضرلا
 ناسارخ ىلإ اهنمو نامرك ىلإ اهنمو سراف ىلإ اهنمو رتشوشو زاوهألا ىلإ اهنمو

 مهلوق نع ًاضيأ فشكلا هتدئافف ,مهتعيش نم ٌردان داش الإ 2242 امهيلإ لصي ال ثيحب

 ناك لب ؛مهتعيش ىلع ىداعلا مهروهظب مهنع مهلاوقأ مالعتسا ذئنيح نكمي مل ذإ

 .نآلا ىلإ مهدعب غاب نامزلا بحاص لاحك ن نامزلا كلت يف مهلاح

 .ةحلصمل لوقلا نع ًاتكاس مامإلا نوكي نأ زوجي :ليق نإ
 رّيغتلاو لّدبتلا نع عئارشلل ظفاح هّنأو هبصن بوجو ىلع ليلدلا لد امل :انلق

 ىلع رصعلا لهأ نم هادع نم قبطأ اذإ ةلمجلا يف ّقحلاب لوقلا راهظإ هيلع بجو
 انيأر ىتمف .مامإلا بصن ةدئاف يفتنيف .عرشلا يف رّيغتلا لصحي الإو ةدساف ةلاقم

 راهظإ بجول الإو .مهتلاقمل لئاق مامإلا ّنأ انملع فلاخم الو رصعلا لهأ قابطإ

 خلا ضعي ماك ول هلأ ملط ذهن قوورمانلف انك" ةليغللا ىف قعلاج لروقلاو هفالاخلا
 داع مل نادحتإلا ١1 لال لمعي هل ىرخ | هلاك ىلع انلا ءاهنو ناقه ذاع
 نيب ةرهاظ نوكي ثيحب ّقحلا ةلاقمب لئاق دوجو ةعيرشلا ظفح ىف ىفكيو ذئنيح

 :ةالوق اهف ةيهنه: لام نك نأل ىينلكملا
 اني رهظ دنقلو .ًاقح نييفانتملا نم لك نوك عانتمال ةلاحم ال أ أطخ امهدحأف

 نم ريثك يف هيلع لمح امك ؛ةعامجلاو ةبصعلا ىلع ّمألا لمحي نأ أ يغبني هّنأ هانلّصف

 ال رصع لك ّن 1 6 نع ةقسلا فله ناك نيل دفلا طسولا يقرع ناوببا"!كلانألا

 ا نعول ابدل ل1 قابلا انا ره عروس اق ابك يشع هروب ةعادج مع راعي

 ا يل عل ولا :« عر شماه يف . ١

 ١8 :فارعألا] # قحلاب نودهي مَ ىسوم موق نمو# :ىلاعت هلوق اهنم :«ع» شماه يف ."؟

 هاهل تلخ دق ةّمأ كلت + :هلوق اهنمو ١78[. :ةرقبلا] « كل ةملسم َةّمأ انتّيّرذ نمو* :هلوق اهنمو
 ,ةرثك ىصحي ال ام ىلإ [17 :ةدئاملا] «ةدصتقم َةّمَأ مهنم + :هلوق اهنمو ١4١2و ١74 :ةرقبلا]

 ثا

 .(ةجعدنم ١ ؟»



 :لاق 00 ةناوور فو هقرا نق ةتكو ةقلخ للعلا: كويت نعت وت طسولا

 ش 0 رّصقملا قحلي انبو "'يلاغلا عجري انيلإ

 #7 ساَّنلَأ ىَلَع َءاَدَهْش اوُنوُكَتِل © :هلوقب ىنع اناّيإ هللا ّنأ 31 نينمؤملا ريمأ نعو

 نيذلا نحنو .هضرأ يف هتّجحو هقلخ ىلع هللا ءادهش نحنو انيلع دهاش هللا ل ونهو

 جيخانو هتلوو, ةلوسور هنن ١" ىدصن الاب لو هنأ كات كال ذكور ىلا نا لاف
 :ةيمل اغلا تر ثدمعحللاو قيتلهاسلا قه ةللذا لف

 .هرخآ ىلإ لّمأتلاب اوملعتل يأ لعجلل ةّلع :هلوق

 [سايقلا تح ىاغان الاب ل دفعت نمل وق: لاظنا]

 ءايبنأك "”ههلعجل ًارايخو ًالدع مَ مهلعج :لوقن نحنو :لضافلا ىّشحملا لاق

 يف يحولاك ؛مهيف وه !يذلا داهتجالاب اهطابنتساو ماكحألا غيلبت يف ليئارسإ ينب

 وا نوحلفملا: ههلاب مهيلغ نيدكاعب سانلا ىلع ءادهش اوتوكيل ليئارسإ ير ءايبأ

 ةّحص ىلع ًاديهش ةّنسلاو باتكلا نم مهغّلب امب لوسرلا نوكيو ءنوصاعلا ءايقشألا
 "7سايقلا ليلد هيف فّنصملا هركذ امك عامجإلا ليلد ةيآلا يف ّنَأ امكف هب نوتأي ام
 .ىهتنا

 ءايبنأك مهلعجب ًالّلعم ًالدع ًاطسو مهلعج نوك ٌنآلف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ديشلا هجو:نوك ليس الاخ ملم واو داضا ة.لا وم مهني ل ان لتارسا نك

 ١. اال ؛١/١1١ يفاكلا 01

  5.مهعم ٌقحلاف رّصقملاو يىلاغلا نيب مب طسولا ميا مهنأ ىلإ ةراشإ :«م عر ينماع ىف ”١7

 7/1 نايبلا ملقم نيستا .« هع هنم

 10277 ةاوقبلا ١117 :ةرقبلا

 15/١. ليزنتلا دهاوش ؛[ ١٠/1١ نايبلا عمجم ريسفت .1

 .يذلاو :«ل ءش» .6 .مهلعجب :«م»و ردصملا ىف ./

 ١١9. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .9



 ١7 (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هبلعلا لها نم ريك نع" !دهقعب كيني ل ىلا نسابقلا لماشلا نتعلاع داهدحالا

 ." نيل ساق نم لوا :لاقاهنا 'نساتع نبا نع هنف ور ةقو

 ماكحألا غيلبت يف ليئارسإ ينب ءايبنأ رادم ّنأب رعشي همالك "”نألف :ًايناث اّمأو

 دس ناحل اولادك يع هيلا لهاددتع ملعني نسل | هو .ىسولا نق دزاك

 ثا هيلع ةقفشلا اولذب مهّنَأ رمألا ةياغ ًاضيأ أطخيو دهتجي ناك نإ :ُيْييي ءايبنألا

 .لّمأتف ؛ماّيَأ ةثالث ىلع ةدايز نكي مل أطخلا ىلع هرارقتسا نإ :اولاقو

 .مهل تناك نإو ةداهشلا هذهو :هلوق

 غيلبت اوركنأ ثيح مهيلع اهّنإف سانلا ىلع ةّمألا ةداهش فالخب مهعافتنال يأ
 .ليوأتلا ىلإ جاتحي ذك انو لا تيت ماسالا

 .4اَهْيَلَع َتْنُك ىتّلأ ةَلبقْلآ انْلَعَج امو :ىلاعت هلوق

 :فتصملا اهل ضّرعتي مل ةفيرش دئاوف اهيف
 انلعج ناك يأ ةفصلا ىلع فوصوملا رصق ليبق نم يفاضإ رصقلا اذه َّنأ :اهنم

 نوكلا ىلإ هنع زواجتم ريغ ملعنل نوكلا ىلع ًاروصقم اهيلع لبقت تنك يتلا ةلبقلا
 ةلبق ىلإ هقايتشال ليوحتلا عقو امَْنإ هنأ نم ةّكم اوكرشم (؛!همهوت امك رخآ ضرغل
 رارصال ءانثتسالاو يفنلا قيرط راتخا امّنِإو .مهنيد ىلإ عوجرلا ىلع همزعو ')هئابا

 اذه نيب قرفلا نم هعضوم يف ملع ام ىلع رصقلا هيف ام راكنإ ىلع نيركنملا

 ش اة هيرو .يرطلا

 .ةيجح :«ل ءش».١

 ١597/7. نانجلا حورو نانجلا ضور؛؟0١1/ + نايبلا عمجم ريسفت .؟

 .اومهوت :«م» . .نأل :«ش» .'*

 هئابا :«ل» .6

 ىفنلا ىنعمب هنوكل «امّنِإ» ّنأ نم نايبلاو يناعملا ةّمئأ هلاق ام ىلإ ةراشإ :«م .ع» شماه يف .

 هت



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١آ_َى

 ىلَع ُبَِقْنَي ْنَّمِم َلوُسَولَأ ْعَِتَي نم :هلوق ىف لوصوملا ""داريإ نأ :اهنمو
 امك ؛نيتلصلا ىوس امهب ةّصتخملا لاوحألا نم لاحب نيعماسلا ملع مدعل ١" ِهْيَبَع

 يف لوصوملا رايتخا هجو يف مالكلا اذكو .لضاف لجر سمأ انعم يذلا :كلوق يف

 لّوَألا يف لوصوملا رايتخا نوكي نأ لمتحيو '"4١ُهلَأ ىَدَه َنيِذّلَأ ىَلَع# :هلوق
 ام َمَيْلآ َنِم ْمُهَيِشَعَفظ :ىلاعت هلوق سايق ىلع ريقحتلل يناثلا يفو ميظعتلل ثلاثلاو
 4١4 هَيْشَع

 تافتلإ 4اَهْيَلَع َتْنُك © :هلوقب هباطخ دعب لوسرلاب ِيَي يبنلا نع ريبعتلا ّنأ :اهنمو
 هنوكل ؛حيبق هنع بالقنالاو ء.بجاو هعابّتا ّنأ ىلع هيبنتلل ةبيغلا ىلإ باطخلا نم

 ًالٌّوأ باطخلا ّصخ امّنإو هللا نع دادترا هنع دادترالاو هللا عابّتا هعابّتاف هللا لوسر

 نأ ىلع هيبنتلل «ْمُكْاَميإ »8 :هلوق يف عمجلا باطخ ىلإ هنع لدع مث ِةْيَي يبنلاب
 ليوحت يف ًالخدم سدقملا تيب نود ةبعكلل هيي هنّيحم طرفو هلاح صوصخل

 ىف َكِهْجَو بْلَقَت ىرَت ْدَق) :ىلاعت هلوق ةينآلا ةيآلا يف هيلع ّلدي امك ؛اهيلإ ةلبقلا
 .نينمؤملا نيب هكارتشال ناميإلا ةفاضإ مدع فالخب (*!4 ِءاَمَّسلآ

 ةبيغلا ىلإ مّلكتلا نم تافتلإ 4اَنْلَعَج# :هلوق دعب 4ُهْنَأ ىَدَهم :هلوق ّنأ :اهنمو

 اراك نطاخيلا هركد اعنف ادفع املا دنا دن: لضالا ناض اهيرفك انهض فم الا ورك

 مل اذإ ناسنإ وه امّنِإ ديعب نم يئرم حبش كلوقك هتلزنم لّرني اميف وأ هيبنت ىندأب لوزي ًافيعض
 ىلاعت هلوق هنمو .ةتكنل ٌّرصملا ريغ ةلزنم لزن نكل هيلع ٌّرصاواهراكنإ ىلع بطاخملا رّيصي

 ًاحيرص ءانثتسالاو ىفنلا فالخب 47 :توبكنعلا] ؛َنوُمِلْسُم ُهَل ٌنْحَت+ :دوهيلا نع ةياكح
 نلعويط اقيلا واربع منقل رصقلا م دسك نيستا هيقق انتر دفا ومن قيحلا اجا عالذلو
 مهنأل ؛راّفكلل ًاضيرعت [9 :رمّزلا ٠١ :دعّولا] « باَتْلآلآ اوُنوأ ُدَكَدَتَي اَمّنِإ + :ىلاعت هلوقك هراكنإ

 .« ةئهنم ١١؟» ؛لطابلاو ّقحلا نيب قرافلا حضاولا نآرقلاب مهرّكذت مدعل ؛لضأ مه لب مئاهبلاك

 ١. 87 :ةرقبلا .؟ .داري نأ :«ل».١

 ./8 :هط .: ١. 87 :ةرقبلا .”

  6:ةوقيلا 1 ١1:



 ١6 (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 رّرك امنإو .ءلامكلا تافصل عمجتسملا تاذلا نم ةياده اهنوكل ؛مهتياده يف ةغلابم

 ةغلابملا ةدايزل ؛رمضملا عضوم رهظملا عضو ليبق نم ةروكذملا لمجلا يف مسالا اذه

 ذاذلتسالا وأ كّربتلا وأ ميظعتلاو مامتهالاو

 .اهيلع تنك يتلا ةهجلا يأ [ 4 اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج اموإط] :هلوق
 امو :ريدقتلا ّنأو .,ةهجلا وه لوصوملا نم فوذحملا فوصوملا ّنأ ىلإ ةراشإ

 يف اهلبق امل ًاقفاوم ةيآلا هذه ريصي ذئنيحو ءاهيلع تنك يتلا ةهجلا ةلبقلا انلعج
 ويصل ردم نأ ةنفكلا نيف ةلتفلا ذا لناقنلا ١" رددوجلا وح هللا نأ يلع ةذادلا
 .كلذ ىف فالخلا قيقحت ىتأيسو

 هر ىلإ ةرطسلا را هلوق ىلإ ةينكلا يسوجتلوت

 [هيف قيقحتلاو ةلبقلا ىف ءاملعلا هلاقام]
 :نيلوق ءاملعلل ّنأ ماقملا اذه يف مالكلا لصاح
 "ايدي يبنلا ناكو سدقملا تيب ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق ةلبقلا تناك هنأ امهدحأ

 لابقتسالا هتّيحم طرفل سدقملا تيب نيبو هنيب ةبعكلا لعجي ناك نكل هيلإ يّلصي
 .ةنيدملا يف اهيلإ ةلبقلا تلّوح مث ءاهيلإ

 ةرجيلا دعب نسدقملا كني ىلإ تلو هنا ةيفكلا نه آل5) ةلبقلا تتاكافلا امهماثو

 ؛ناخسن ةلبقلا يف نوكي اذه ىلعف ةبعكلا ىلإ تلّوح ٌجث دوهيلل ًافلأت ةنيدملا ىلإ

 .و-:«ل».١

 اهنم جرع ىلا يو ييدلا تيب يف ىعلا» رحيعلا هرخكضلاب دارعلا» :«م 0 0 ٠

 امك هرواجم مس انا يشلا ةيمست ًازاجم اهب سدقملا تيب ىّمسيو ءامسلا ىلإ دك دا ىبغلا

 ا آرقلا ىف ريثك هلثمو .ةرواجملل مارحلا دجسملاب مرحلا يّمس
 .ةكمب :ةدايز «ل» ىف ."'



 نع لوقنملا ١941 قداصلا نع يورملا ّقحلا وهو دحاو خسن لّوألا لوقلا ىلعو
 تيب اهب دارملاو .ةلبقلل ةفص اهيلع تنك يتلا :هلوق لوألا ىلعف .هلظ ساّبع نبا

 ريمعملا ىأ «ليروحتلا نتعب لعجلا نوكير نأ ىلغ ةخويستملا'ةلبقلا ىهو سسدقملا

 ىلعو ءاذكل الإ ةبعكلا ىلإ كهجوب لبقت اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انرّيغ ام يأ ,ليدبتلاو

 دارملاو .يناثلا هلوعفم اهيلع تنك ىتلا نوكيو هتقيقح ىلع لعجلا نوكي يناثلا

 ىلإ اهنلغ ليفي نأ تيبع ىتلا:ةلاقلا اقنع ديا ةخيبتلا ةلبنلا هو ةنكلا بقلب
 نايب دوصقملا نوكي نيريدقتلا ىلعو ءاذكل الإ ًالّوأ اهيلع لبقت تنك ىتلا ةهجلا
 :دلاخب ىلع دلاخ | هدضو ةسكألا ىلإ هليوعترب سدقنلا تيبس ى هكدا

 ىتلاو هتقيقح ىلع لعجلا نوكي نأ ًاضيأ لمتحي لّوألا لوقلا ىلع هّنَأ قيقحتلاو

 يهو اهتّبحم ىلعو اهيلع ًاّرصم تنك يتلا ةهجلا ىنعمب يناثلا هلوعفم اهيلع تنك

 ام يأ ةلبقلل ةفص اهيلع تنك ىتلاو ريرقتلاو نييعتلا ىنعمب لعجلا نوكي نأو .ةبعكلا

 نوكيف اذكل الإ ةلبق نوكي ال سدقملا تين: ىهو اهبلع ليش تدك ىلا ةلبقلا انزقق

 اهلعج مدعو ةبعكلل تس و و

 ايناك ا او دا اهيا لغحي نئاثلا قلعوو هومأالا لوا مم

 تلا نيدقملا تب دا ا ل ل

 تيب لعجو .لّوألا خسنل ًاهيجوت نوكيف '"'اذكل الإ ًةلّوَأ ةنيدملا يف اهيلع لبقت تنك

 ليوحتلا ىنعمب لعجلا نوكي ناو ارخا اهيلإ اهّدر عم ةبعكلا دعب ةلبق سدقملا

 نوكي نأو سدقملا تيب نع وأ ةبعكلا نع ةرابع اهيلع تنك يتلا ةلبقلاو ,رييغتلاو
 وأ سدقملا تيب نع ةرابع اهيلع تنك يتلا ةلبقلاو ,نييعتلاو ريرقتلا ىنعمب لعجلا

 ةيآلا تالامتحاف ,يناثلا "'وأ لّوُألا خسنل ًاهيجوت نيلامتحالا ىلع نوكيف ةبعكلا

 .ىمقلا هللا دبع نب دعس ريسفت نع ًالقن 7١/7/0١ راونألا راحب :رظنا.١

 .و :«ل» .'” ءادك ( نشد



 (ةروسلا رخآ "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت
- 

 .نيرّسفملا نيب روهشملا اذكو ءاهنم نينثا فنصملا ركذ ةعست

 ١!تالامتحا ةعست ةيآلا ىف

0008 

 تيب يأ ةرخصلا ىلإو ةبعكلا ىلإ هّجوتي ناك ةّكم يف ناك نيح يل هنأ ملعا
 دوصقملا ّنأ ضعبلا نظف .سدقملا تيب نيبو هنيب ةبعكلا هلعجل كلذو ًاعم سدقملا

 تيب ىلإ هّجوت رجاه امل مث ,ةرخصلا وه دوصقملا ّنأ مهضعبو ةبعكلا وه تاذلاب
 ناك يناثلا ىلعو .ةّكم يف هلبق ناك امل "!ًاخسن ناك لّوألا ىلعف ,قافتالاب سدقملا

 ةنيدملا يف ةلبقلا ناك ام دعب نأ ًاضيأ فالخ الو .ًاسيبلت ناك امل ًاحيرصتو ًاراهظإ
 ىفو .نيتّرم ةلبقلا رمأ نم خسنلا ناك لّوألا ىلعف ,ةبعكلا هدعب تراص ةرخصلا يه

 كتلبق نوكي نأ كرمأ لصأ ّنأ نايبل تناك يناثلا ىلع ةيآلاو .ةدحاو ةّرم يناثلا

 ريق داهتتبب نع ملدا هلق حملا انلعتم امنا بعل: كب ١ ةليقل اهات دمك
 يكرشم ىلإ ةبسنلاب سدقملا تيب ةلبقلا نييعت ىتح كنيد نع ٌدتري نّمم اهيلإ ةالصلا
 ةلبقلا نييعت نيح رهظي لّوألا هجولا يف ةدئافلاف ,كعبتي ال نّمم كعبتي نم برعلا

 1 : .: ا وكلا ىلإ ليوتتتلا قيعت ناقل جسرا فو ييرقلا يكرشم ىلا ةيسسنلاب ىسدقنلا دي

 ةيآلا تناكو .ًاخوسنم ًامكحو ًالعج ناك ذئنيح ةيآلا يف لعجلا ّنأ ىفخي الو
 نم ًامولعم سيل ةرخصلا اهّنأ ةلبقلا نبيعت ناكو خسن هيف سيلو خسنلا نايبل ةئطوت
 «انلَعج» نوكيف ىرخأ ةّرم ةبعكلا ىلإ خسنلا نايبل ناك لّوألا ىلع ةيآلاو ,ةيآلا
 نوك ىلع لدي يذلا مكحلل ًاخسان لعجلا ناكو .فّنصملا هيلإ داع انك اندر نتعف

 ةيآلا لب ؛لعجلا اذه خسانلا نوكي ال نكل ؛ةبعكلا تناك امدعب ةرخصلا يه ةلبقلا

 اهات نقولا .«م» ةخسن نم ناونعلا ١.



 ١74 ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 هنم رابخإ اذهو ,ةرخصلا يه ةلبقلا نييعت "'مكحل عفار مكح عقو هنأ ىلع ةلاد

 اذه فّنصملا لوقو .دوهيلا ىلإ سايقلاب لمجلا "!اذه نيح ةدئافلاو .هنع ةياكحو
 ىلع ةلمتشم ةيآلا نأ لب ؛خسان هيلع ةلمتشملا ةيآلا ّنأ هب دارملا سيل خسان لعجلا

 هيلع مّدقتملا خسنلا نع ةياكحلاو رابخإلا

 يف هانعم َّنِإ .هرخآ ىلإ نآلا «َمَلْعنِل الِإ؟ :هلوق هيجوت يف لاقي نأ نكميو اذه
 0 مهو كتلبق يف كعبتي لب ناميإالا لصأ يف كعبّتا نم ّنأ ملعنل لّوُألا هجولا

 عبّتي ال نّمم عبتملا ملعي نأ يناثلا يفو .مهئابآل ًاعابّتا اهيف كفلاخي ملو برعلا

 0 ظفلب ريبعتلاو يناثلا يف مالكلا قوس رّيغتو ءنمؤي ال نمو كب نمؤي نم

 .ىهتنا ءرّيدتف .هيف رهاظ

 [هيف قيقحتلاو 4 َمْلْعَنل ١ ىنعم ىف ءاملعلا لاوقأ]
 دادترالاو ,عابتالاب ًاقّلعتم هنوكب دّيقملا ملعلا .ملعلاب دا اينلا  هلضاح

 ءازجلا هيلع بترتملا ملعلا نم لماكلا درفلا هنأل امهدوجو تقو يف نيدوجوملا

 لبق ام تقو يف امهب قّلعتملا ملعلا نود ؛باقعلاو باوثلا نم مولعملا هقحتسي يذلا

 وهو .قّلعتلا رابتعاب ولو ىلاعت هملع رّيغت همازلتسال ًاّدج فيعض وهو ءامهدوجو
 بمصير دا دلل تاهو الاب ىلاعت هملع يف رّيغت ال هنأ نم نوقّقحملا هيلع امل فانم

 ةلزنمب هناحبس هملع يف دبألا ىلإ لكلا نم ةظيرأل يدع لب ًالصأ ةفلتخملا ةنمزألا

 الف ءاهبسحب هملع رّيغتي ىّتح !؟!لابقتساو لاحو ضام هدنع سيلو لاحلا "!ةطقن

 .اذه  :«م» ." .مكحلا :«م».١

 .ةظفل :«م ءسشا» .'"

 هب ىهلا ىدهداراو ملع قلعت رد :هتادافا ضعب ىف ىناودلا ةمالعلا لاق :«عر» نتماظا قفا
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 لي (ةروسلا رخأ - "51!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هيجوت روهظ عم هلاعفأ "'ضعب ىلع ًابّترتم ًاضرغ هتاقّلعت ضعب نوكب لوقلل هجو

 نم ماقملا اذه يف يزارلا ةمالعلا هلقن ام ثحابملا سئافن نمو تفرع امك ")رخآ

 اوقفتا نوملسملا ّنإ :يزارلا لاق :ًالئاق يزارلا نيدلا رخف نع فاشكلا ىلع هتيشاح

 .اهعوقو لبق اهلك تايئزجلاب ملاع ىلاعت هنأ ىلع
 نوكب ملعلا ّنأل مولعملا رّيغت دنع رّيغتي ملعلا :ةلزتعملا نم نسحلا وبأ لاق ّمث

 بجو الإو ًالهج ناكل ملاعلا دوجو لاح ىقب ول دجويس هّْنأ"'و دوجوم ريغ ملاعلا

 ملو ثدح هّنأب املع بلقتا ملاعلا داجيإ دنع ّنأل رّيغتلا مزلي ال :ةّنسلا لهأ لاقو

 ا"! ِءَماَرَحْلَا دجَْمْلَآ َنَلُخْدَتَل» :هلوقب رابخإلا هريظنو ىلاعت هللا ملع ثودح مزلي
 ءالك رخآ اذه .0لّوألا ربخلا رّيغت !"”ريغ نم اذه ىلإ ربخلا كلذ بلقتا هولخد اًملف

 :لوقي فيكف ملعلا بالقتاب ٌرقأ اذإ هْنَأب ةمالعلا هيلع ضرتعاو .يزارلا نيدلا رخف

 ىلإ هتبسن يف عقي لب ملعلا سفن يف عقي ال رّيغتلا ّنأ اذه يف قيقحتلاو رّيغتي ال هنأ
 دعب ًادوجومو ملاعلا عم ًادوجوم نآلا وهو ملاعلا لبق ناك ىلاعت هللا ّنأ امك مولعملا

 و ملع قلعت ثودح هب نام لكشم نارصاق هجرك ا تسين ثودح هب لوق هب جايتحا ثداوح ب

 هن و .دياىم مزال دارم مدق هدارا قلعت مدق زا دناهدرك مهوت هك نا ربانب دناهدش لئاق هدارا

 ًاّرج مله و دور هّكم هب نا زا دعي و دور دادغي هب هك دنك هدارا لاح ىسك هك ارج تسا نينج
 هج دوب دهاوخ بّترتم دوجو رد هدش قّلعتم ناشيا هب هدارا هعفد كي هب هك روما نيا هنيآ ره
 ؟هدش هدارا ناو اساودن ناشيا دوجو ىنعا هدش قلع بترت هجو رب ناشيا دوجو هب هدارا

 نيهجولا نيب قوف تريصب يف وأ بحاص رب انامه و .هدارا ديق هن تسا دوجو ديق رت سي

 »١7«. همالك ىهتنا .دنامن ىفخم

 نين ذر: فاق رالاو عابتالا داجيإ وهو :«ع» شماه ىف . --

 »١١«. ,نيققحملا مالك نم موهفملا وهو :«4ع» شماه ىف .

 .؟17/ :حتفلا .؟ .وأ :«ش» .

 .78-594/ 5 يزارلا ريسفت :رظنا.51 0
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 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 8

 .ملعأ هللاو بسنلا يف وه امْنِإ رّيغتلا لب ىلاعت هتاذ يف رّيغت ال كلذ عمو هئانف

 ىلإ هّصاوخ مهنأل هسفن ىلإ هدنسأ هّنكل نونمؤملاو هلوسر ملعيل :ليقو :هلوق
 نا

 ًاميظعت ببسلا ىلإ دانسإلا ليبق نم ًايلقع ًازاجم هتاذ ىلإ ىلاعت هدنسأ امّنِإ ينعي

 .ىلاعت هملع نيع مهملع ناك ىّتح هصاوخ نم مهنوك ىلع ًاهيبنتو مهل

 .هرخآ ىلإ لزلزتملا نع تباثلا زيمتل وأ :هلوق
 ًامزلتسم ملعلا نوك ةقالعب ًازاجم سانلا دنع قيرفتلاو زيمتلا ملعلاب دارملا يأ

 :كنع نودترملا نوعجلا ]اوف نوفباتلا نيانلا نفع زامتبلا أ ةلمعتلا ىف درمفلل

 د نإ ا يح يعقل تحمل هير اجب نايف ىو وورش وورالا قا
 لصاحف يملعلا دوجولا يف وأ ؛ليوحتلا لبق لصاح وهف ينيعلا دوجولا يف زيمتلا
 .ىهتنا ؛ىلاعت هللا ملع يف

 .ىفخي نأ نم '''رهظأ هداسف هجوو

 .لوعفملل ءانبلا ىلع ملعيل ةءارق هل دهشيو :هلوق

 ةغيصب ملعي نم رهاظلا ّنأل ةءارقلا هذه زيمي ىنعمب ملعي نوكل دهشي يأ

 .قئالخلا ملع هب دارملا نوكي نأ لوهجملا
 .هرخا ىلإ ةلّقثملا نم ةفّقخملا يه ّنِإ [ 4ةَريِبَكَل ْتَناَكْنِإَوط] :هلوق

 اهنأو ريدقتلاو ًابوجو رّدقم نأش ريمض اهمساف كلذك ّنأ لصأ ناك اذإ ىنعي
 .ةريبك تناك

 .# مكناميإ عيضيل هللا ناك امو# :هلوق

 نأ اَنّيِب دقو هللا دنع زيمتلا دارملا ّنأ زيمتلا نم مهف هّنأ داسفلا روهظ هجو :«(ع» شماه يف ١.

 .« ةلط نم ١١ » .ريدتف ءسانلا دنع :محلا ذازملا



 ١/١ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [ 4 َعيضُيِل ا يف «ماللا» ىنعم]
 نم يفنملا يضاملا دعب ركذي يذلا دوحجلا مال # َعيضُيِل »8 :هلوق يف ماللا لعل

 نأ ريدقتب اهدعب عراضملا بصتنيو نكي ملو ناك ام وحن ىنعم وأ ًأظفل ناك باب

 يف لمعتسملا ردصملا ىنعمب عراضملا عم ةرّدقملا ّنأو وحنلا يف رهتشا ام ىلع

 ىلع يردصملا ىنعملاب نوكي نأ لمتحيو مكناميإ عّيضم يأ لعافلا مسا ىنعم
 :لذع تيز وح ""ايزاعت داجألا نوكي رنا لمتحيوةعاضا اذ: ىآ فاقم«فدح

 اَمَو مهيف َتْنَآَو ْمُهَبِدَعُيِل هلأ َناَكاَمام :ىلاعت هلوق لّوألا دضعيو رابدإو لابقإ يه امْنِإو

 "14 َنوُرففَتْسَي ْمُهَوْمُهَبِدَعُم هلأ َناَك

 )١55([ «...ءاَمَّسلأ ىِف َكِهْجَو ِتْلَقَت ىرت ْنَق» :ىلاعت هلوق]

 [ةيآلا نم دافتست ىتلا دئاوفلا ضعب]
 بلاش نعش ابدع واع هلا نريد 1 ل فتصل اهركذو ملا تناك ايف

 ا" َراَصْبآلَأ ُكِرْدُي َوُهَو ُراَصْبألا ُهَكِرْدُتآل» :هلوق يف امك تارصبملاب يروضحلا

 وأ عيرفتلل 4َكَنَلَوُبَلَف» :هلوق يف ءافلاو !*!4ُريصَبْلآ ٌعيِمّسلآ َرُهَو :هلوقو
 ةلبقلا ليوحتب يحولا راظتنال ءامسلا ىلإ كهجو فارصنا ىرن ثيح يأ !بيقعتلا

 ديكأتلا عم ماللاو .اهيلإ ةلبقلا لّوحت اهيلإ كتّبحم طرفو ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم
 ىلع ءاشنالا فطعل ؛ِّلَوَق# :هلوق يف ءافلاو ,كنيلونل هللاوف يأ رّدقملا مسقلل باوج

 ال ةضحم ةيببس نوكي نأ لمتحيو .ةّصقلا ىلع ةّصقلا فطع ليبق نم رابخإلا
 هدو «اسسرو ةيتاككملا ةاناحملل (قيحسر» نا تيحت ةيتازح ةريخألا جافلاو «ةفطاغ

 م نال :ا انف :«ش».١

 1 وروسلا ٠١. :ماعنألا .'”

 :تيقعتلل :«(ش».6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 .رخآ ّلحم يف اهقيقحت ءيجيسو .ظفلل ًائيسحتو ىنعملل ًاديكأت اهدعب

 لبق َكَنْلَوْنَلَم» :هلوق ىلع فوطعم 4َتاَتِكْلأ اوُثوأ َنيِذّلآ َنِإَول :هلوقو
 وأ ؛ةيلاح ةلمج وأ ,ةصق ىلع ةّصق فطع ءاشنالا نم هدعب ام ىلع وأ :4؛اًهْيضْوَت

 .نوريثك هزّوج ام ىلع مالكلا رخآ يف ةضرتعم

 .ىرن امّير :هلوق

 هّبني نأ فّنصملا دارأ اّملو ءريثكتلا يف لمعتسي دقو ليلقتلل «دق» لصأ ّنأ ملعا

 يف رهاظلا ؛ىرن امّبر :هلوقب «ئرّت ْدَق# :هلوق رّسف ريثكتلا انهاه هنم دارملا ّنأ ىلع
 يف لمعتسي امّبرو ليلقتلا وه ًاضيأ هلصأ ناك نإو «ٌبر» نأ هحيضوتو .''' ريثكتلا

 ريغ ةقيقحلاك عئاش زاجم ٌداضتلا ةقالعب ريثكتلا ىنعم يف هلامعتسا نأ الإ ريثكتلا

 جاتحملا زاجملاك ليلقتلا وهو يلصألا هانعم يف هلامعتسا راصو .ةنيرقلا ىلإ جاتحم

 ةروهشملا تازاجملا نم ريثكتلا ''ىنعم يف «ٌبر» لامعتسا ةلمجلابو ,ةنيرقلا ىلإ

 هلامعتسا ناف «دق» يف ةيضقلا سكعنا دقو ,.ةروجهملا قئاقحلا نم ليلقتلا ىنعم يفو

 برقألاو ءاذه هب اوحّرص امك ليلق ليلقتلا نع ًادّرجمو .ريثك ليلقتلل عراضملا يف

 «دق» نوكي نأ قيقحتلا عم ليلقتلا وهو ًابلاغ عراضملا ىلع ةلخادلا «دق» ىنعم ىلإ

 نم ريثكتلا دافتسيو ءوحنلا يف نيققحملا ضعب هراتخا امك قيقحتلا دّرجمل انهاه

 عم اذه ّنأ نيبلا نمو ,شيعيا"'و بيطي ديز :مهلوق لثم يف اولاق امك عراضملا ةغيص
 نأش يف هوركذ ام ّنأ ّقحلاو ,نيهجو نم ةيآلا دوصقم يف غلبأ مهمالكل قفوأ هنوك

 لدي نا ءاجر ءاعمتلا ىلإ هللا يوني هلل لومر لدعملا نع هيكل لور

 هركذ ام رهاظ (ء!هدّيؤيو ءريثكتلا مئالي امّنِإ تلزنف ةلبقلا رمأ نم ّبحي امب ليئربج
 لأسي ملو رظتني ناك هّنَأو ,كلذ عقوت ىلع ُهييَي هل ةئعابلا يعاودلا ةرثك نم فّنصملا

 .ىنعم  :«ل».؟ :ريثكلا :«م».١
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 نفت (ةروسلا رخآ د59 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لمحلا نكل اَهيِضْوَت َهَلْبق َكَنيَلَوُنَلَف © :هلوق عيرفت يف لخدأ ريثكتلا دصق نأ عم
 ."''هناحبس هللا نم هتّيحم لامكو ْدْيَدَي هللا لوسر ميظعتب بسنا ليلقتلا ىلع

 ههجو '"'بلقتي ال ثيح ْهْيِدَي هبدأ لامك ليلعتلا يف ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو
 هبولطم حاجنإ [اذه] هبدأ ةياعر ىلع عّرفف لاؤسلاب رعشم هننأل ًاليلق الإ ءامسلا ىلإ

 ؛ هنا ذل نيشلا و ينلطلا ةقين طدفايعلا اميلف

 عضو نأ عم لاؤسلا مدع بلطلا ةقيرط ّنأِب رعشم همالك ّنأل رظن هيف :لوقأو
 قع ناي ةعيرشلا بحاض نع درو امك اهتيضاوم قلع يع رتلاو ةرودأملا ةغدألا
 .رّيدتف ؛ًانّيِب ءابأ كلذ

 .هرخا ىلإ يحولل اعلطت ءامسلا ةهج يف كهجو دّدرت :هلوق

 هذ علا وه فوصتلاو هدذرقو رظلا:فهضت ةجولا يلفت ةارنلا ا هلضاح

 ًافيرصت ىرما يف لجرلا تفادوص :لاقي امك «يف»ب ىذعتيف .رما يف عوجرلاو

 لمح ىلع همالك رادمف .ددرتلا هنم برقيو .هريعو حاحصلا يف اذك .هيف فدادصتف

 ىف + هلو لعجو © ىف قيم دعا هود زو: رظنلا :تقدنصت تع. ىلع بلقللا

 هيلع ورب هل اذه ىلع او هيف رظلل أل ةيغتلل نق نوكي نأ ىلع ذي افلعتم: 4 ءامكلا

 ننيا ةعيرولا هانت ل تلقا: ةقلعت وحن ذل نا نحت افارعلا 15 يكتاض دورنا اه

 نيمضتب هجولا بلقتب اهقلعت يف ءافخ ال ذئنيحو ضعب ىنعمب اهضعب ءيجي ٌرجلا

 .هجوتف هّجوتلا ىنعمب هجولاب وا ليعلا وا :هجوتلا ىلعم

 .هرخآ ىلإ اذك هتيلو :هلوق نم :هلوق

 بياقلا ركل ا وكيلا همر خفتلا تيس جاني ضني ماقملا ًاضيأو :«م .ع» شماه يف ١.

 .بلقني ال :«نشا) ١" .« عكهنم ١؟» .ديفأ اذك هتلق ال

 افي ت10 نش“ ١٠١٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 .وسد م0



 هلعج ىنعمب ءيجي دقو .رمأ ىلع ًايلاو صخشلا لعج ىنعمب ءيجي دق ةيلوتلا
 هذه ريسفت يف روهشملاو هجولا فرص ىنعمب ءيجي دقو .ههجوب ةهج ''!لبقتسم

 اهاضرع ليف ىلع ًايلاو كتلعجتلا ىأ يملا دحأب لوألا ةلوقلا أ ةنألا

 نيتريخألا نيتيلوتلاو .اهيلإ ًالبقتسم ًاهّجوتم كنلعجنل وأ .اهلابقتسا ىلع "!كنّنكمنو
 ىلإ كهجو فرصاف .ًاحيرص هب امهقّلعتل هجولا نع امهديرجت عم ثلاثلا ىنعملاب
 نأ دعبي الو .هرطش ىلإ مكهوجو اوفرصاف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش
 ىلإ كهجو ٌنفّرصنل يأ ديرجت ريغ نم ىنعملا اذه ىلع ًاضيأ ىلوألا ةيلوتلا لمحي
 .ماظتنالا نسحأ مالكلا مظتنيل اهاضرت ةلبق

 .هرخآ ىلإ لاتقلا هيف عونمم ")يأ :هلوق

 .ىهتنا "!اهولخدي نأ ةرفكلا نم عونمم وأ :لضافلا يّشحملا لاق

 اَمَّنإؤ :ىلاعت هلوقل عادولا ةّجح ماع عقو امّنِإ ةرفكلا لوخد نم عنملا :لوقأو
 الو كلذ لبق تناك مارحلاب ةيمستلاو "4 ماَرَحْلأ َدجْسَمْلَآ اوُبَرْفَي الف ٌسَجَن َنوُكِرْشُمْل
 نم مارخلا نوكي نأ ىلع .مارتحالا مزال انرتجم: فوك ةينسلا عبو نيوك نأ دعب

 .ربدتف ميظعتلا ىنعمب مارتحالا

 .ةبعكلا نود مارحلا دجسملا ركذ امّنِإو :هلوق

 "!فاّشكلا يف عقو اذكه .ةهجلا ةاعارم هيفكي ديعبلاو ةنيدملا يف ناك لئلا هْنأل

 اها

 ةاعارمج لوقي نيف ناق:لدا قيعلا ةاعازم ىلع وه ""قدكلا بعاض لاقو

 .كنكمن :«م ءشا» .؟ .ًالبقتسم :«ش».١

 .ةملظلا نم عونمم وأ هيف م رحم يأ :«م» .'*

 ١٠٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .هولخ دي نأ :«ع» .
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 اهامس فاّشكلا ىلع ةيشاح هل .قال؛5 ىفوتملا ينيوزقلا نامحرلا دبع نب رمع وه .
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 اا (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لعجي نيعلا ةاعارمب لوقي نمو .مارحلا دجسملا يه ةهجلا ّنأ ىلإ بهذي ال "'ةهجلا
 ةطقن لوح رئاودلاك '''ةبعكلا نيع ىلإ ًاهّجوتم مارحلا دجسملا نيع ىلإ "اهّجوتملا
 نأ ىلع هيبنت هيفو .*'نيعلل ةاذاحملا نع جرخت ال اهّنَأ عم اهنع تدعب الكا بك

 الإو ,كاذف نيقيلا نكمأ نإ عاطتسملا بسح ةبجاو ةيلوتلا وم "1 هن اعلا

 .ٌنَظلا بلاغ ىلعف

 ليلدلا ٌنألف فّنصملاو فاّشكلا بحاص ىلع ام ؛لّمأت نيمالكلا يف :لوقأو

 رطش :لاق '''ءاوس ةهجلا ىنعمب ءاقلتلاو رطشلا ظفل وه ةهجلا ةاعارم بوجو ىلع
 ولست الل داق نتامنلاو كننكلا نع اهواك ىلع انا ورةنفكلا فاو دكيسسلا

 لخاد ناك اذإ ًاصوصخ ةبعكلا نيع ىلإ هّجوتم مارحلا دجسملا ريغ ىلإ هّجوتملا
 قيقحت يف ليصفت ةدايز يتآيسو .بتارمب ةبعكلا نم مظعأ دجسملا ّنأل ؛دجسملا
 .مالعلا زيزعلا هللا ءاش نإ مارملا

 .هرخا ىلإ ةنيدملا ىف ناك الكا هنأل :هلوق

 :هباطخ يف هناحبس هللا لاق ةبعكلا نم ًاديعب ُهلِيَي هلل لوسر تاك اخلدلا ةلصاح

 نيع تسيل ديعبلا ةلبق نأ ىلع ًاهيبنت .ةبعكلا لقي ملو «ماَرَحْلَأ ٍدِجْسَمْلَآَرْطَش»
 دوصقملا وه اميف كلذ حدقي الو .مارحلا دجسملا ةهج نيع يتلا اهتهج لب ةبعكلا

 ١7/51" نونظلا فشك :رظنا .«نيقيلا فشكلا» ج

 .هجوتلا :«م» . .ةهجلا نيع :«م» . ١

 هلعف امك ؛ةبعكلاب مارحلا دجسملا لوأي هّنكل ؛كلذ ىلإ بهذي ال معن :(ع» شماه يف .”

 ال نأ الإ ّمهّللا .فشكلا بحاص مالكل هجو ال روكذملا ليوأتلا ركذ دعب ّنأ يرمعلو ؛فّنصملا

 .«ةئهنم ١؟» .هيلإ عجراف فاّشكلا ىف اروكذم ليوأتلا كلذ نوكي

 .ةعستم :ردصملا ىف .؛

 .١71١و١/0٠7١1 ىمظاكلل ماكحألا تايآ ىلإ ماهفألا كلاسم :رظنا .

 رطش * هلوق لدب مارحلا دجسملا ءاقلت أرق +: يك ئبأ ةءارق يف :«م ,ع» شماه يف .5

 .«هنم ١؟» ]814/١[. نافرعلا زنك بحاص هلقن امك *مارحلا دجسملا



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١

 هعقوتل ءامسلا يف ُهيَي يبنلا هجو بّلقت ّنأل ؛ًاقلطم ةبعكلا يه ةلبقلا نوك وهو

 ةنيرق مارحلا دجسملا نود هل ةبوبحم ةيضرم ةلبق اهنوكل ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت

 .ةبعكلا رطش :لاق هّنأكف ؛ةبعكلا "'وه مارحلا دجسملا نم دارملا ّنأ ىلع ةحضاو

 .هرخآ ىلإ جرخ اهنيع لابقتسا ّنإف :هلوق

 [هيف قيقحتلاو ةلبقلا ىف ءاملعلا لاوقأ]

 فاضوا هّجوتل ةهجوو داطتلا لايقذل هلق: كراش اقييقتتتلا ةلاشضقا ملعا

 اهيف قفاوتي ىجري ال ًافالتخا نيدلا ءاملع هيف فلتخاف ؛رابتعالا باحصأو رئاصبلا

 وأ نايأر دخاو تمس ىلع قفّتي دكي مل ناسنإلا عون اهيلع حلاصتي وأ ؛نامزلا لهأ
 ,ضرفلا نيع هفالخ اوأر لب ضعب ةلبق عباتب مهضعب ام نانثا ةدحاو ةهج ىلإ هّجوتي

 هّجوتلا ّنَأب ًالدتسم .ديعبلاو بيرقلل '!ةبعكلا نيع وه ةلبقلا ّنأ ىلإ يعفاشلا بهذف
 نوكي هزاوج تبث ول دهاشملا ريغل تمسلاو ةهجلا ىلإ هّجوتلاو ,ةميزعلا وه اهيلإ

 امبو كلذ نم ءيش تبثي ملو ةبعكلا نيع ىلإ هّجوتلا رّذعت نم اومعز امل ةصخر

 حيرصلا وهو ."!ةلبقلا يه هذه :لاق ّمث ؛ةبعكلا ةلباقم يف ىّلص ُهييَي يبنلا نأ يور

 :ةهجلاب نولئاقلا هيلع دروأو .ةبعكلا نيع ةدارإ يف

 .ىه :«ش».١

 ( ىنعمب :«م») ىنعم :ةياقولا رصتخم حرش يف ىدنجربلا لضافلا لاق :«م ءعر) شماه يف 3

 ىنعمو .ناتيواستم ناتيواز هيبناج نم لصح ةبعكلا رادج ىلإ نينيعلا نع هدعب ىواستي

 لخاد امهافرط عقيو نينيعلا نم ناجرخي نيطخ نيب ةبعكلا عقي نا وه ةهجلا ىلإ هّجوتلا

 ىلع أ 5915 ءانعالا ىف نلازغلا ةركذ اذك :ةننكاق”ةيبواز* نلغ .نيتيعلا نيب سارلا

 ًالباقم نكي مل ةجرفنم و ةّداح ىلع ةبعكلا رادج ىلإ نينيعلا نيب جراخلا طخلا لصو ول اذه

 نس ا ةيقاك هع هدمت ذب ىلخطي الإ نو ةهكلل

 .َلكبلَوىبنلا نع ؟/ ؟ ىلاثللا ىلاوع ىفو الن َقداصلا نع لقن :"/7 بيذهتلا .'"



 ااا (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ّنأل ؛طق دحأ ةالص ّحصي ال نأ مزل ةبعكلا نيع لابقتسا بجاولا ناك ول هنأ ًدلَوَأ

 قرشملا لهأ ّنأ مولعملا نمو :اعارذ قيرتشعو» تن زاذقم ١" !ةيفكلل يذاحملا

 ردقلا كلذ ةاذاحم يف فقاولا لب ؛ردقلا كلذ ةاذاحم يف اوفقي نأ ليحتسي برغملاو

 ولف ؛هب قحلم ردانلاو بلاغلاب عرشلا ماكحأ يف ةربعلاو .ريثكلا ىلإ ةبسنلاب ليلق
 يف '"'يذلا كلذو امّيس ال لكلا لب رثكألا ةالص ةّحص مدع مزل هتاذاحم بجو

 نص نارا ةدسح ا :تيحرب وح كلينت ١ قالا كروودوا نكمياالا ةيفكلا ةأذاجب
 ىلإ هّجوتلا ىنعم :اولاقو ,ةربتعم ريغ نيعلا عم ةاذاحملا ّنَأ انملع لكلا ةالص ةّحص

 ةبعكلاب راملا طخلا ىلإ هيبنج نم ناطخ جرخأ ول ثيحب يّلصملا فقي نأ ةلبقلا
 نيطخ نيب اميف ةبعكلا عقي نا وه رخا هجوبو .ناتمئاق لصح ةماقتسالا ىلع

 نيطخ نيب ىّلصملا وأ ,ثلثملا يقاسك نينيعلا ىلإ نيجرخم غامدلاب نييقتلم
 نادتميو تيبلا اياوز نم نيتيواز ىلإ ناجرخيو تيبلا طسو يف ةطقن نم ناجرخي

 .تلقملا ىف

 ّنأب بابلا اذه يف ةلومعملا ةروهشملا هتلاسر يف مظاعألا ضعب هنع باجأو

 2/311 ىف ىيفزتر احتسب انت يرشنلاو ىرعبلا لخأ اق مالك عاق ناس
 اتلك هيف نحن اميفو ءوتسم حطس يف دحاو دادتما ىلع مهفوقو ناك اذإ ردقلا

 ؛ريصقتلا نم يناثلا ريسفتلا يفو روصقملا نم لّوألا مهريسفت يف ام ىفخي ال ّمث

 مزل ناك نإو .اهلبقتسم ةلبقلا ريدتسم نوكي نأ مزل مّدقت امب ًاصّصخم نكي مل هنإف
 .راسيلا وأ نيميلل ًايذاحم هجولا يذاحي ام ريصي هجوب فارحنالا عم لابقتسالا ءاقب

 زيزعلا نآرقلا رهاظل فلاخم ةبعكلا نيع لابقتسا بوجوب لوقلا نب ًايناثو
 هيفو ؛ةيعفاشلا ءاملع نم هنوك عم فّنصملا ههّجو امك ؛ةهجلا ىلإ هّجوتلا ىلع هتلالدل

 . نيتحفص ردق «ل» نم طقس انه نم .؟ .ةبعكلا :«م».١



 ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١
١/4 

 .ةهجلاب لوقلا قيقحت دنع يتايس رظن
 ,ةيدصر ةقيقد تامّدقم ىلع فقوتي هتهجاومو ةبعكلا نيع لابقتسا َّنآب ًاثلاثو

 فيلكتلاو ؛ليوط نامز يف ةريثك ةّقشمب الإ كلذ قيقحت ىلإ اهب لوصولا نكمي الو
 ةالصلا ّنأل كلذو .ةحمس ةلهس ةعيرش هنوكو هفطلو هنيناوقو عرشلا نع ديعب كلذب

 فيكف ؛تاّرم سمخ اهّدحو .ةيمويلل موي لك اهعوقو ردكتيو ىولبلا اهب معي اّمم

 هك أل نتم يهوحتو ءاوغلا ىلع يئس ةملعت قدحو هلوضح زدت اه اهيف  طرغشب
 سيلف ملعلا كلذ لهأ ديلقت ىلإ رمألا لآ اذإو ءاهدعاوق نم طابنتسالاو داهتجالا

 نم سيل مهتلادع مدع عم مهديلقت ّنَأ روهظل ')هولاق اميف انئاملع ديلقت نم ىلوأ

 ملعي ال يذلا ءامكحلا ضعب لوق ىلإ ءاهتنالا نم ٌدبال هنأ رهاظلا ذإ عرشلا نيناوق

 ذخا ريغ نم هب هملع عم هتلادع ملعي نم دوجو نكمأ نإو ,ةلادعلا نع ًالضف همالسإ

 ةّكم الو لب تيبلاب ملعلا لصحي ال اذه عمو .ًاّدج ردان وهف ءامكحلا نم مّدقت نّمم
 ال ثيحب ةريثك تالآ دوجو عم هيلع ةردقلا يعّدي مهضعب معن ءًاضيأ مرحلا الو لب
 ملعي ال يتلا ىرقلاو يراربلا يف نكمي فيك كلذ عمو ناطلسلل الإ هلاصحتسا نكمي

 دلبلا ضرع نونّيعي مهنإف ؛ًاضيأ دصرملا دلبلا يف لب ؛اهودصر امو ءاهضرعو اهلوط

 ديفي الف هءاحنا توافتيف دلبلا ةياهن ىقبيف دلبلا طسو لثم دلبلا نم نّيعم عضوم نم

 رسعي اّمم مهمالك نم رهظي ام ىلع قيقحتلا ذإ ؛ينيمخت لصألا يف ِهْنَأ عم ًانيمخت الإ

 .تالآلا ةدعاسم مدعل نكمي ال لب ًاّدج

 مالعتسال ةروهشملا ةيدنهلا ةرئادلا ّنأب هتلاسر يف مظاعألا ضعب مكح اذهلو

 ملس نإو همعزب قيقحتلا ديفي هجو ىلإ اهنع لدع ٌمث .بيرقتلا لإ ديفي ال ةلبقلا

 نم ىنغي الو نمسي ال نكلو .ةرهملا مظاعأ نم هلاثمأل ّمتي امّنِإف قيقحتلل هتدافإ

 هوّدع ىّتح بجاو ريغ ةيدصرلا لئالدلا مّلعت ّنأِب اومكح ءاملعلا ّنأ ىلع عوج

 .هولاق ول :«ش» ١.



 ١ (ةرؤنسلا رخآ ل“ ةيآ) ةرقبلا ةزوه نيتفت

 ."!هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف مهنع هلقن امك ًامّرحم وأ ًاهوركم

 دهع نم سانلا ّنأب دروأ نكل ؛لوقلا اذه يف مهرذع ام يردأ ال :لاق نإو
 طق اورضحي ملو ضرألا راطقأ عيمج يف دجاسم اونب نامزلا اذه ىلإ ُهيي انّ

 .همالك ىهتتا ةلبقلا وت نع انينكوف

 قرشملا ّنأِب مكحف ديعبلل ةهجلا قلطم ىلإ هباحصأ نم ةفئاطو ةفينح وبأ بهذو
 هللا يدان ل ىيكفلاوو لادا لها ةلئف! يونعلاو نيكتلابو ترعحلا لهالاةلبق
 لكلا ةالص تّحص ةبعكلا ةاذاحم نع جرخ ىّتح مارحلا دجسملا يف ٌفصلا ّدتما

 ثيدحب كلذ يف نيدنتسم ''ريبكلا هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف مهنع هلقن ام ىلع

 وهو ؛برقلا عم ةهجلاب مهدنع ءافتكالا هاضتقمو ؛"!ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام

 روهمجلا رثكأو ةيمامإلا نم نوقّقحملا بهذو .مالسإلا ءاملع هيلع عمجأ امل فلاخم

 دوعصب ولو ةدهاشملا نم نّكمت نمل ةبعكلا نيع ةلبقلا ّنأ ىلإ نيرّسفملاو ءاهقفلا نم
 نم صخلت ام ىلع ةهجلاو .ةنكملا اذه هل تسيل نمل اهتهجو .كلذ وحنو لبج

 هنم ءزج ّلك ىلع فّلكملا زوجي ثيحب اهتهج يف بهاذ ةبعكلاب رام طخ مهمالك
 لوصح ّنظ ّنأ ٌكش الو هنع اهجورخ مدعب عطقيو ًاعمج ال ًالدب ةبعكلا هيف نوكي نأ

 نيفرطلا نم جّردتي ّمث ًابلاغ ًاّنظ فّلكملا دنع نونظم طخلا كلذ طسو يف ةبعكلا

 كلذ طسو ىلإ هّجوتلا فلكملا ىلع بجاولاف ذئنيحو لوزي نأ ىلإ فعضلا يف
 تمس طخ ّرأ نم نيقّقحملا ضعب نع عقو امو نونظملا حجرألا ىلإ ًاريصم طخلا

 َنإف ىنعملا اذه ىلإ ةراشإ هّنأكف مئاوق ىلع ةهجلل ًاعطاقتم نوكي نأ بجي ةلبقلا

 رتوك ةهجلا ّنإف ةهجلا طسو ىلإ هّجوتلا نوكي نأ مزلتسي مئاوق ىلع عطاقتلا نوك

 .١؟1/ 6 يزارلا ريسفت .؟ .ةيلعب رفع هولا

 نبا نئس ؛؟/١/7 هيقفلا هرضحي ال نم ؛!717/ ١ اكل اضرلا رابخأ نويع ؛0/7١1 يفاكلا :رظنا .'"

 /١7١. 5 ىئاسنلا ننس ؛'١/18١ يذمرتلا ننس ؛""١/1 ةجام



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفقت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك امم»

 اهطيحم نم سوق رتو ىلع ةرئادلا زكرم نم جراخلا دومعلاو قفألا ةرئاد نم سوق

 ةثلاث نم ثلاشلا يف نّيب ام ىلع رتولاو سوقلا نم ّلكل ًافّصنم نوكي نأو ٌدبال
 نييفلتبلا ىلانغ هكون انه لكتاب دب نيفتم ةرقس ىلعأ "او دعنا ودل ويسأل

 ىلإ ةرخصلا نم ةلقانلا اهْنأل بابلا لئالد لصأ يه يتلا ةميركلا ةبآلا نب نيلَوألا
 راشأ امك ةهجلاو وحنلا وه رطشلاو دجسملا رطش لابقتساب اهيف رمألا درو دق ةبعكلا

 :رعش دشنأو يرهوجلا هركذو فّنصملا هيلإ
 "'ميمت ينب رطش سيعلا رودص ١ يميقأ "'عابنز َمأل لوقأ
 حّرص امك ةقياضملا عفرو ةعسوتلا راهظإل ةبعكلا رطش ناكم دجسملا رطش ركذو

 .فنصملا هب

 ّنأو ًاّقح ناك نإو ةميركلا ةيآلا يف رطشلا ريسفت نم ركذ ام ّنِإ :لوقي نأ لئاقلو
 طخلا نم هيلع اوحلطصا ام ةيآلاب ةدارملا ةهجلا نوك عنمن انَأ الإ *!ةهجلا هب دارملا

 هّجوتملاو هّجوتملا نيب عقاولا دادتمالا وهو ةغللا فرع يف اهنم مهفي ام لب روكذملا
 .رخآلا ىلإ ًايهتنم لّوألا نم ًايدتبم هيلإ

 لبجلا وأ باحسلا وأ ءامسلا ةهج ىلإ هّجوت ينالفلا ءيشلا ّنإ :ًالثم تلق اذإف

 :لدقسا قررنا

 يماذجلا عابنز نب حور وهو لجر مسا ةمجعملا ءازلا رسكب عابنز :«م .ع.ءش» شماه يف ١.

 نم ءيىش اهضايب طلاخي ضيبلا لبإلا رسكلاب سيعلاو ]١١١11/1[. حاحصلا ىف ام ىلع

 هن انك يمت يعدي هج ىلإ اهنرد دسددساف اون[ 36112 عانفملا) :ىديعأ هيج توتردلا
 1 .5937/ ؟ حاحصلا ." .« ةعهنم ١؟» مهيلإ لاحترالا

 نم ةفئاط حالطصا وه امن نيعلا ةلباقم يف ةهجلا قالطإ نإ :لاقي دقو :«م .ع» شماه يف .غ

 سيل وه ءيش ةلباقم نع فرحنا نم ّنأل ؛كلذك سيل ةغللا لصأ بسحب نكل ؛ءاهقفلا

 ؛حالطصا | هدي ايش ةيلكعب قايطا نإو ةغللا ةقيقح بسحب ةهج ىلإ الو هوحن ًاهّجوتم

 ثيحب نوكي نأ هانعمو نيعلا ةباصإ بجاولا ّنأ ةيآلاب مكحو ةغللا ةقيقح ظحال ىعفاشلاف

 سما ريعسكلا ىلإ اوكوفسدلا انيفاذس



 اما (ةروسلا رخأ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ءىشلا كلذ ىلإ هلصوي ًاذخأم ذخأ هنأ تدرأ هسفن دصقملا نوكي ام ىلإ ةلمجلابو

 داهشتسالا يف اذكو هئازجأ دحأ يف روكذملا ءيشلا ٌنظي طخ ىلإ هّجوت هنأ درت ملو

 ميمت وام نيع ىلإ هلصوي بناج ىلإ سيعلا رودص ةماقإ رعاشلا دوصقم روكذملا

 ّنإف ةلبقلا رمأ يف ّنْظلاب ءافتكالا نم ءاهقفلا مالك نم ديفتسا ام هدّيؤيو رهاظ وهو

 .امهموهفم نم رهظي امك اهنييعت يف عطقلا بجي ةهجلا

 امّنِإِف ةبعكلا نيع ةلبقلا ّنأب لوقلا ريدقت ىلع ليوطلا ٌفصلا ةالص نالطب اّمأو
 .مظاعألا ضعب هركذ امك كلذب نيقيلا ليصحت بجاولا ّنآب :انلق ول مزلي

 ةرتم نع ا و لك ةظيخا "؟!ذاوجل لق رهالقلا وع ايكا"1 انا ءاقتكألا عم اّمأو

 .ةريخ د افتعاب نحأ بلكي لوب وه وع اننا ةفكلا' ىلا: دك وقملا نا داخلالا

 دافتسي يذلا ليصفتلا ىلإ !!ةيفنحلا ضعبو ةيمامإلا نم ةفئاطو "'كلام بهذو

 عيمجلا ّقح يف ةباصإلا لامتحاو نّيعتم ريغ مهيف ئطخملا ّنأ لصاحلاو :«ع» شماه يف ١.

 6 ةعتسم ١71 لكلا ةالض انحح ضو دوجوم

 رانلاك ةفاسملا لوط عم لابقتسالاو ةيماسملا روهظ ىعّدي امّبر هنأ ىلع :«م .ع» شماه يف .؟

 ىلاعت هللا نأ ّقحلا :ةعبرألا بهاذملا هقف يف ماكحألا عيباني حراش لاق اهوحنو لبج ىلع

 اذإ ليوطلا ٌفصلا ّنأ ةداعلاو .ىقيقحلا ال يداعلا لابقتسا ةبعكلا لبقتسن نأ انيلع بجوأ

 تك ديو هع ةعز اخي عا يحس وكبر هيل اوان ووكر ل ف عستلا يبعتلا وتتلا ىنجوت
 تيم نمعلا ظنا نق زيصقلا «ىدقلا 'كلذل ةليقعسسم هس" ليوطلا كل نك نتم نحنا لك دجت

 كلش مين دعنا, لك نيكي # دستلا ةوعشلا :كلزطكملا اذ ةلفاقلا »وأ يكاارلا 1 2 ىلا فلا
 وأ سرافب ليوطلا فصلا كلذكف .مهنم رسيلا الإ اهتلابق مهسفنأ مهلك دجي لب هتلابق ةرجشلا

 ةبعكلا دحاو لك رصبي ثيحب ىلاعت هللا اهفّرش ةبعكلا نيبو مهنيب ءاطغلا فشك الول ناسارخ
 تياوقلا يفو يداعلا لابقتسالا مهّقح يف لصح دقف .دعبلا ببسب ةبعكلا ةلابق هسفن يأ هل

 .« جهنم »١١ ,ىهتنا ,يقيقحلا لابقتسالاب مهلك

 .«هنم »١١ .هريسفت ىف يروباسينلا هركذ :«ع» شماه ىف ."

 هك ١ ©: ةهمظنت ىف يتسنودنزلا نع ةيادهلا حرش ةيافكلا بحاص هلقن :«ع» شماه يف .

 .« هللا همحر



 م ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 مرحلا لهأل ةلبق دجسملاو دجسملا لهأل ةلبق ةبعكلا ّنأ وهو رابخألا ضعب نم
 .ايندلا لهأل ةلبق مرحلاو

 فعضو اهضعب يف لاسرإلل ًاّدج ًافيعض رابخألا وهو لوقلا اذه دنتسم ناك اّملو
 ةيفنحلا نم مهريغو ةيمامإلا نم نيرّخأتملا دنع ًاكورتم راص ضعبلا يف يوارلا

 :مهيلع دري هنأ ىلع
 اهلابقتسا همزلي دجسملا جراخ يف ةبعكلا نيع ةدهاشم ىلع رداقلا ّنأ َالَوَأ

 ليصفتلل فانم وهو دجسملا ضاعبا ىلإ هّجوتلاب يفتكي نا هل غوسي الو اعامجإ
 .مهبهذم يف عقاولا

 لوط ىلع هلوط دئازلا ليوطلا ٌفصلا داحآ ضعب ةالص نالطب مهمزلي هنأ ًايناثو
 ىلع عامجإلاو هجراخ يف مرحلا لوط ىلع هلوط دئازلاو مرحلا يف دجسملا

 .هفالخ

 يه هذه :لاق ّمث ةبعكلا ةلباقم يف ىّلص يي يبنلا ّنأ يور ام يفاني هنأ ًاثلاثو
 .ةهج وأ ًانيع ىنعي .'''ةلبقلا

 اخ قيرط قضم افرزلا ىلع اهنيح كامي لوصفنلاب هدزاولا رابغ ناب اهارو
 لمحيلف '"'ىركذلا باتك يف ةيمامإلا يرّخأتم نم ديهشلا خيشلا هيلإ حّول امك ةهجلا
 ةلبق هلعجو مامتهالاب ريدج هْنأل ماقملا اذه يف انبنطأ دقلو :ةلداألا يب ًاعمج هيلع

 .ماهفألا يلوأ لابقإل

 )١50([ 4...ةّي' لكب ٍتاتكلا اوتوأ َنيِذَّلأ َتْيَنَآ ْنْيَلو» :ىلاعت هلوق]
 :دئاوف اهيف

 .5 50 يئاسنلا ننس ؛118/51 ملسم حيحص ؛ 06 دمَحأ دنس: ظنا

 1//١01-١508. ةعيرشلا ماكحأ ىف ةعيشلا ىركذ .؟



 18 (ةروسلا زخآ - 3721١ ةرقبلا ةروس نسسفت

 ذإ ؛يقيقحلا اهعقوم عقت مل نيتروكذملا "١نيتيطرشلا يف «نإ» ةملك ّنأ :اهنم

 نمو دنا لان اع هكركشتلا ةلطتحملا ىومألا ىف ليهم نا اهفيلفألا

 .عوقولا حوجرم نيتيطرشلا

 *32 يبنلا عابتا عانتما ةرورض ةرهاظ هتيحوجرمف ةيناثلا ةيطرشلا مّدقم ام
 .باتكلا لهأ ءاوهأ

 لدي ناهربو ةيا لكب ُةْيَيي هللا لوسر نايتإ نلف ىلوألا مدقم ةيحوجرم اًمأو

 ًاتكمم ناك نإو هعوقو ردنيو لقي اّمم باتكلا لهأ ةلبق نالطبو '"!هتلبق ةيّقح ىلع
 امك ؛هتيكبتو مصخلا مازلإل نانعلا ءاخرإو ضرغلا ىلع ينبم امهيف اهلامعتسا ّنأكف

 #١" َنيِدباَعْلا لَو اناَف َدَلَو نمْحَرلِل َناَك ْنِإ لق# :ىلاعت هلوق يف

 دي :ىلاعت هلوق يف يضاملا ىلإ لبقتسملا نع لوتنعلا نأ :اهتفو

 ديس أل ىتمملا رافال عم نإ نأ دهضعي معز املا أل ةعباجلا الغ ىقحتل

 ةيحالص م مدعل ازجلا ىلع ًاوطعم سيل هَ باب تنمو ذل وق ةرآ ةاهتفو

 1 ةيطرشلا ةلمجلا عومجم ىلع فولعم ام وه لب روكذملا طرشلا تحت لوو

 هلوقك 4 َكَتلْبِق» ؟'ريمض ينعأ هلوعفم هيلإ فيضأ اّمع وأ 4اوُعبَتا) لعاف نع لاح

 014 ًهينَح مهري لم عَبنَأ» :ىلاعت
 .ريخألا هيجوتلا يف الإ *# ٍضْعَب ةَلْبق عِباَتب ْمُهُضْعَب اَمَو» :هلوق يف مالكلا اذكو

 دصقل اّمِإ مهتلبق ىلع ةليبق لك رارصإ نايبل لابقتسالا ىلع امهانعم ريدقت لك ىلعو

 حيبقتلا دصقل اّمإو مهتلبق ىلع نينمؤملاو ُةْبَج يبنلا رارصإ يف امك ريرقتلاو نيسحتلا
 .مهتلبق ىلع باتكلا لهأ رارصإ يف امك خيبوتلاو

 هلو هو ديصملا هند دبل ةيطتربعالا و: ةنفاعتلا يف ةنونعملا ةيطرشلا هذه يأ :«ع» شماه يف ١.

 .« ليدنم ١[. ١١١ 46 :ةرقبلا] «ْمُهَءاَوْهَآ َتْعَبَّلَأ نيك و :ىلاعت

 ١/. :فرخ ّرلا ." 1 .ةلبق :«ش» .؟

 3 ف ايننلا نفق يمض تل



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل

 يهو ْةْريَص يبنلا ةلبق ةيقحب مكحلا ديكأت ةيناثلا ةيطرشلا نم ضرغلا ّنأ :اهنمو

 هيف غلاب دقو .سمشلا علطمو سدقملا تيب يهو باتكلا لها ةلبق نالطبو .ةبعكلا

 هباوج يف ةئطوملا ماللاو ءرّدقملا مسقلا ةينامثب لب فّنصملا هركذ امك هجوأ ةعبسب

 «أذإ» :هلوقب طرشلا ديكأتو ةلمجلا ةيمساو «ّنإ» ةملكو ملعلل ًاقلعتم مكحلا لعجو

 .«ّنِإ» ربخ يف ديكأتلا مالو

 اوس ل11 الز هيلع دل ادركت امك تيكتف] وصقل نانا نار | قيراط در اهعااناهنمو
 بوجو ىلع ةروكذملا ةيآلا تلد مرج الف ةبعكلا يه هيمي يبنلا ةلبق ّنأ ىلع ةيآلا

 .مهفاف ؛ًاقلطم ةبعكلا لابقتسا

 .هرخا ىلإ رمضملا مسقلل باوج [ 4 َكَتَلْبِق اوُعِبَت اَم8] :هلوق
 لّوأ يف طرشلا ىلع مّدقت اذإ رّدقملا وأ ظوفلملا مسقلا ّنأ وحنلا يف رّرقت دق

 مسقلل ًاباوج ءازجلا لعجو ىنعم )وأ أظفل ًايضام ًالعف طرشلا داريإ بجو مالكلا

 ًاباوجو ءازج ىنعم هرابتعاو مسقلا باوج ماكحأ ةياعر هيف بجي هّنَأ ىنعمب ًاظفل

 امهيف ءازجلا يف يعورو .يضملا ةغيصب نيتيطرشلا يف طرشلا ركذ كلذلف أعم

 ؛ءازجلا يف ءافلا بوجو عقاوم نم امهْنَأ عم ءافلا كرت نم مسقلا باوج ماكحأ

 .ىنعم ءازجلا نع هب ىنغتساو

 و

 )١57([ 4...َنوُفرْعَي اَمَك ُهَنوُفِرْعَي ٍباَتكلا ْمُهاَنْيَت' َنيِذَّلَأَ» :ىلاعت هلوق]
 هركذ قيس مل نإو [هلاو ةيلع هللا ىلض هللا لؤسرل ريمضلا 4 هتوفرعي 9] ةدلوق

 .هيلع مالكلا ةلالدل

 :هلوق نم [ة26] هنأش يف [دراولا] مالكلا ةلالدل يأ :لضافلا يّشحملا لاق

 ."!َينعم روكذم عجرملاف ؛انه ىلإ 4ُءاَهَفُّسلَأ َلوُقَيَس#

 .١؟١ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .و:«م».١



 1/6 (ةروشلا رخا كل“ ةيآ) ةرقبلا ةزؤسنيّسفت

 ناكو هيف ّنأ رمألا ةياغف باطخلا قيرطب نكل قبس اميف روكذم عجرملا ّنِإ :ليقو
 .كنوفرعي رهاظلا ىضتقم

 بجعلاف نيتّرم ''لوسرل ظفلب ًابيرق ةبيغلا قيرطب هركذ قبس دق هْنِإ :لاقي دقو
 .هل اوهتنتي مل نييشحملاو نيرّسفملا نم

 .لّوألل دهشي :هلوق

 * ُهَنوُقِرْعَي » ىف ريمضلا ّنأب دهشي «ِْمُهَءاَنْبَأ َنوُفِرْعَي امك :ىلاعت هلوق يأ
_- 

 هيفو ؛دحاو سنجب ةقّلعتملا ةفرعملا هّيشملاو هبشملا نوكي ذئنيح هّنأل ِيَي لوسرلل
 .هب هّبشملاو هّبشملا نيب برقو بسانت عون

 .هرخا ىلا مهءانبا مهتف رعمك ا")هفاصواب هنوف رعي يا :هلوق

 [مهئانبأ ةفرعمب لوسرلا ةفرعم هيبشت هجو]

 مهو مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي فيك هنأ وهو رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ

 فصولا ةهج نم هيت يبنلا رمأ نوفرعيو مكحلا ةهج نم مهءانبأ نوفرعي اوناك
 ؟ةقيقحلاو

 قيرطب ةفرعملا قيرط هّبشي ملو ةفرعملاب ةفرعملا هّبش ىلاعت هنأ باوجلا لصاحو
 .ناقيرطلا فلتخا نإو ىرخألاك نيتفرعملا نم ةدحاو ّلكو ةفرعملا

 لاحب هيي يبنلا لاح هّيشف هّيشملا لاح نايبل هيبشتلا اذه ّنأب باجي دقو
 ىوقأو ٌمتأ هب هّيشملا نوكي نأ مزلي ال هيبشتلا اذه يفو ةفرعملا قلطم يف مهءانبأ
 مهراهتشا نسم رثكأ ءانبأ ةفرعمب مهراهتشا ّنأل ؛رهظأو رهشأ نوكي نأ بجي لب

 هب حرص امك ؛ًايواسم نوكي دقو هّبشملا نود هب هّبشملا نوكي دق لب يبي هتفرعمب
 ؛ال وأ ىوقأ هب هّبشملا ناك ءاوس لصاح لاحلا نايب وهو ضرغلا ّنإف لّوطملا يف

 .هفاصوأل :«ل شرا .لوسرلا:«م».١



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك املك

 .ىهتنا

 نود هباشتلا ماقم يف وه امْنِإ هنود امو يواستلا رابتعا ّنأ رهاظلا ّنأل لّمأت هيفو

 .بيدألا ىلع هبتشم ريغ امهنيب قرفلاو هيبشتلا

 )١517([ 4...نيرَتْمُمْلا نم َنَنوُكَناَلَف َكَبَر نِم ُقَحْلأ» :ىلاعت هلوق]
 هللا ىَلص لوسرلا يهن هب دارملا سيلو ... «4نيرتمملا نم ٌننوكت الف»] :هلوق

 .رايتخاو دصقب سيلو [هنم عقوتم ريغ هنأل .هيف ٌكشلا نع هلاو هيلع

 هللا ىَلص لوسرلا هيلع ام ّنَأ يف َكشلا لب ٌكشلا قلطم يف سيل مالكلا ّنأ هيف

 قيلي ال كلذ يف كشلاو '''هب نيملاع ّقحلا مهنامتك يف وأ هّبر نم ّقح هلآو هيلع

 .1 ىبنلا لاحب
 .ةثألا رمأ اكو :هلوق

 [ةّمألا دارملاو ىبنلل باطخلا]
 مّظع ءاسنلا متقّلط اذإ يبنلا اهّيأ اي :باب نم وهو «رمألا قيقحت» ىلع فطع

 .مهتودقو مهمامإ هْنأل هتّمأ دا رمل وب هيلا 'باطخلا هقيوع: ل وبمزلا

 ةرابع هب يهنلا قّلعتف رودقم ريغ ٌكشلا ناك اّمل ينعي :يّشحملا بيطخلا لاقو

 .ٌكشلا لاوز بجوي ءايشأ ليصحت نع
 قّلعتي ال اذهف لعفلاب ةلصاحلا ٌكشلل ةحيزملا فراعملاب دارملا ناك نإ :تلق نإف

 َّكشلا ليزي نأ اهنأش يتلا "'فراعملا دارملا ناك نإو نيكاش ريغ ةّمألا َنف َةّمألاِب

 .هلََي يبنلا بطاخملا نوكي ال ملف لعفلاب ًالصاح نكي مل نإف

 َّنأل ؛هيف ام هيفو اهليصحتب بطاخي الف هيي يبنلل ةلصاح فراعملا :تلق

 .و :«م».؟ .اذهب :«م».١

 .فراعملاب :«ش» .""“



 ١ ما/ (ةروسلا رخأ 71 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نر ا ل ل ري ل ا لا
 .لّمأتف

 ها نياك هويصتلا نوك ىف كسلا ةعيونلا فراعبلا ورا !ذ هلاقمنا نكتيو
 .ىهتنا لاؤسلا عفدنا

 نع يهنلا نم غلبأ ةفص ىلع نوكلا نع يهنلا ّنأل :ليق غلبألا "'هجولا ىلع

 .مازتلالاب هيلع لدي يناثلاو ٌّصنلاب "'ناوكألا مومع ىلع لدي لّوألا ذإ ةفصلا سفن

 )١54([ ةِتاَرْيَخْلا اوقبّتْس آف اَهيَلَوُم َوْه ةّييجو لكل َو» :ىلاعت هلوق]

 .«ةهجو» ىف ةيبرعلا لهأ فلتخا

 ةهجلاو هّجوتملل مسا ةهجوف هلصا ىلع ءاج ردصمب سيل مسا وه :ليقو
 .ردصملا

 .هرخآ ىلإ [ههجو] اهيلوم وه يأ [فوذحم نيلوعفملا دحا 4اَهيَلَوُم وه 8] :هلوق
 كا «ههجو» فودذدحملا لوعفملاو «لكل» قوحي نأ زوجي «وه» ريمض 20 ينعي

 ؛طقف هلل ريمضلاف ةفاضالا ريدقت ىلع اّمأو لك ريمض فوذحملا لوعفملاو هلل نوكي

 .هريغل ركذ ال ذإ

 قفاوم نم اونوكت عضوم ّيأ يف [يأ 4اًعيِمَج ُهْلآْمْكِب ِتأَي اونوكت اَم َنْيَأ»] :هلوق
 وك ا ىلإ فلاشما"وا

 رخآ ىف 34. يدهملا باحصأ هب دارملا ّنأ 22 تيبلا لهأ رابخأ يف يورو

 .نامزلا

 .نوكلا :«ش» .؟ .هجو :«ش».١

 .و :ردصملا نيف 37



 "دليلا

 ...4)+١5([ َرطس َكَْخَو ٍلَوْف َتْجَرَخ ْتْيَح نِمَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ هللع دّدعتل مكحلا اذه ردك :هلوق

 [١58١و 594١و ١54 تايآلا ىف ؛َكَهْجَو َلَوْفه ب رمالا ريركت ةلع]
 ْنِم و :ىلاعت هلوق ركذ يف هل لخد ال ةروكذملا للعلا هذه نم ًادحأ ّنأ ىفخي ال

 ا 4 َكَّيَر ْنِم َقَحْلَلُهَنِإَو ٍماَرَحْلأ ٍدِجْسَمْلآ َرْطَش َكَهْجَو ِلَوَق َتْجَرَخ ْتِيَح

 باطعلا ل1 رسما فير تايبو ةكرت ىلع ديغولا اهتدئاق لاقي نأ نكمي نكل

 ةثلاثلاو يي اب ًابئاغ 0 أ لع هيلا مارحلا دجسملا رضاح

 سيل ام بيرقتلل مهوتب نأ نكمي دقف ءضرألا راطقأ يف دلبلا جراخ نوكي نا يلع

 .مهولا كلذ ليزأف ديعبلل

 ةثلاثلاو ةنكمألا عيمج يف ءاوتسالل ةيناثلاو ةلبقلا خسن ةدافإل ىلوألا ةيآلا :ليقو

 تاريخلا اوقبتساف اهيلوم وه ةهجو ّلكل ّنأ ىفخي الو

 .هرخاآ ىلإ للع ثالث ليوحتلل ركذ ىلاعت هّنإف :هلوق

 ةيناثلا ىلإو "74 ِءاَمَّسلَأ ىِف َكِهْجَو َبْلَقَت ئرت ْنَق 8# :هلوقب ىلوألا ةّلعلا ىلإ راشأ

 ١. نايبلا عمجم ١/ 53راونألا راحب ؛١/57١ ىشاّيعلا ريسفت ؛[ 05/59١.
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 لفك | (ةروسلا نخا 5197 ةيآ) ةرقبلا ة رؤش نيئبقت

 نس

 ْمُكْيَلَع ساّنلل َنوُكَي اّلَنِل# :هلوقب ةثلاثلا ىلإو 4١اَهيَّلَوُم َرُه ٌهَهْج حو لكل ول :هلوقب

 يف هنع اهرّخأو ًاعبط اهمّدقتل نيِلّوألا يف لولعملا ىلع ةّلعلا مّدق امّْنِإو "4 ةَّجُح

 نسا هوعنلا و تاذلا» هدوم اهنوكل :فلاقلا

 .[ هتاضرم ءاغتباب هيَ ] لوسرلا ميظعت :هلوق
 َّلَقَت ئرّت دَقم :ىلاعت هلوق اهنمضتي معن .ًاحيرص ركذت مل ةّلعلا هذه ّنأ ىفخي ال

 .4 ِءاَمَّسلَأ ىف َكِهْجَو
 .هرخآ ىلإ ةداعلا ىرجو :هلوق

 هنأ َنوُمَلْعَيَل باّتكْلآ اوُثوأ َنيِذّلأ َنِإَوظ :ىلاعت هلوق يف ًانمض ةروكذم هذه
 74 قَحْلَ

 .هنّيبن ام ىلع نيفلاخملا ججح عفدو :هلوق

 ه ُةّجُح ْمُكيَلَع ٍساّنلِل َنوُكَي اََتِلَو م :دعب اميف ىلاعت هلوق يف ًاحيرص ةروكذم هذه
 .انهاه هب دعو امك كانه فئصملا هنّيب دقو

 .نأش اهل ةلبقلا ّنأ عم :هلوق

 مامتهالل يظفللا ديكأتلا باب نم راركتلا كلذ نوكي نأ زوجي هّنأ ىلإ ةراشإ هلعل

 .عماسلا نهذ يف هخوسرل ًابلطو هل ةيوقت مكحلا كلذ نأشب
 ا"! ساّبع نبا نع يور امك نآرقلا يف '؟'عقو خسن لّوُأ ناك اّمل ةلبقلا رمأ ّنإف

 ةبعكلاب اهخسن مدعو ىلوألا ةلبقلا ءاقبي مكحلا يف نيلطبملا هبشل ةلازإ ديك أتلا هبسان

 :ىلاعت هلوقك ةلمجلا ىف يرجي درفملا يف يرجي امك يظفللا ديكأتلا ّنأ ىفخي الو

 .مهفاف ناقل لايف نويت نحت امو ١١3 رشقلا تردي ٍءاّرْسُي ِرْسْعْلا َعَم نإف#

 ١ :ةرقبلا ١188. ". :ةرقبلا ١6٠١

 ”*. 6غ :ةرقبلا ١.  .1عقوتا :«ش» .

  .6نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك ١ / راونألا راحب ؛/68 ١ / 8١غ.

 .6-1 :حرشلا.1



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١و٠

 .هرخآ ىلإ ةنتفلا ناظم نم خسنلاو :هلوق

 0 ا تو و دوو ا اوووم

 0 ا ا

 .مهريغو دوهيلا نم سانلا نيب هابتشالاو ةنتفلا عفدل ةغلابملا هجو ىلع هيف مكحلا

 .4ٌةيح ُكيلَع سائل َنوُكَ التل :ىلاعت هلوق
 نس ودع امم ىلع 4 ؤكيَلَع# :هلوق 3 قتعملا نيني رهاظلا أر يه ةدئاف انهاق

 .جاجتحالا ىنعمب ردصم اهنا ىلع ةححلا

 ع سافل نوكي الثل يأ روكذملا هرفي + تنل قفاه يتق لأب نأ اًمإف

 وأ ًافرظ ناك اذإ ردصملا لومعم ّنأ نم نيقّقحملا ضعب هقّقح ام ىلإ راصي وأ مكيلع

 عسا اذلو "١لعفلا نم ةحئار ىندأ اهيفكي فورظلا ّنأل ؛هيلع هميدقت زوجي ههبش
 يذلا ليلدلا ىنعمب ةّجحلا لعجي وأ مهدنع رهتشا ام ىلع اهريغ يف عسّدي مل ام اهيف

 انلل نوكي الثل يأ اهنع ًالاح «مكيلع»و اهنم ردابتي امك مصخلا ىلع هب ّجحي

 .ىفخي اال ام ىلع ةفرص ةركن اهنوك اهيلع هميدقت هجوو مكيلع ةدروم

 .«اوّلواط :هلوقل ةّلع [ 4ٌةَّجْح ْمُكْيَلَع ساّنلِل َنوُكَي التل +] :هلوق
 انلل نوكي اّلثل مكانفرع يأ مالكلا قايس هيلع ّلدي رّدقم لعفب قّلعتم :ليقو

 د دحال نوكي الفل يأ .«سانلا» نم ءانثتسا «مُهْنِم اوُملَظ َنيِذَّلآ 3! 8] :هلوق

 .مهنم "!'نيدناعملل الإ [ ةّجح سانلا

 ريغصلا يعفاشلل جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن ؛[ ١٠ 1/7 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا.١



 41 (ةزوسلا نخآ - 5973ي1) ةرقبلا ةزروس.ريتمفت

 :هيف: لصألا وه امك لضتمءاتتنالا ثا ىلا ةزاضإ

 .ملظيو ىّدعتي هنكل ينعي يّدعتلا 7-0 ىلع هل ام :لاقي امك عطقنم هْنِإ :ليق دقو

 .جاجتحالا ىنعمب ةّجحلا :ليقو :هلوق

 مكيلع سانلل نوكي الئل :لاق هّنأكف :لطابلاو حلا ّمعي هّنإف لالدتسالا يأ

 .لطابلاب مكنوجاحي مهنإف اوملظ نيذلا الإ جاجح
 ىقبي البل هرطش مكهوجو اولو ةيآلا لصاحف ةغلابملل ءانثتسالا :ليقو :هلوق

 .ًاعطق ةّجح ىقبي الف ةّجح تسيل اهّنأ نّيبلا نمو نيملاظلا ةّجح الإ ةّجح
 .فوذحم ةّلع [ 4َنوُدَتْهَت ْمُكَّلعلَو ْمُكِيَلَع ىتمغنمِتَأِل 9] :هلوق
 ةفوذحم ةّلع ىلع ًافوطعم 4 ىَنْوَشْخَأَوم ةّلع هْنَأ ىلوألا :لضافلا ىّشحملا لاق

 .بّترملا رشنلا قيرطب تالولعملا ''بيترت ىلع للعلاف "4١ْمُهْوَشْحَت الَف# :هلوقل

 .ىهتنا ," 'يتمعن مكيلع هال يتمعن نع اوم رحت التل ريدقتلاو

 ىلع مزلي امك ةيئاشنإلا ىلع ةيربخلا ةلمجلا فطع اذه ىلع مزلي ال هّنأ هدّيؤيو

 ىلع ينوشخا ىلع ةفوطعم ةيربخ ةلمج فوذحملا مكترمأ ّنإف فّنصملا ريدفت
 .فئصملا ريدقت

 .ةمعنلا يمامتإل (؟!مكترمأو يأ :هلوق

 يأ :لاق ثيح فاّشكلا ريدقت نم ىلوأ لومعملا ىلع لماعلا ميدقتب ريدقتلا اذهو

 َنأِب ىنازاتفتلا قّقحملا رذتعاو ,"'هكترمأ مكءادتها ىتدارإو مكيلع ةمعنلا !*!مامتإل
 كلا ل ءامتهالا ّنأل وأ ما قتشخلا صقل ا رتقو ريوقتلا

 .مكظفحال ينوشخاو لثم :هلوق

 و رت 7 ١6١. :ةرقبلا.١

 مك :«ش». .١١؟؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 57/١. فاشكلا .5 .يمامتإل :ردصملا يف .0



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١

 ريدقتلا نوكي نأ لمتحي ذإ ؛هيلع رصتقي ال ريدقتلا ّنأ ىلإ ةراشإ لثم ظفل جردأ

 ."١فاّشكلا ىف امك مكعفدأل

 :نيتمكحل ةلبقلا هذه يأ مكتلّوح ىنعي «نوكي اَلثل» ىلع فطع وأ يأ

 اذهو ؛ميهاربإ ةلبق فرش لوصحل ةمعنلا مامتإ ةيناثلاو ,مهتججح عاطقتنا امهادحإ

 مكنيد مكَل تْلَمْكآ َمْويْلَأ» هلي هللا لوسر دهع رخآ يف لزنأ ام يفاني ال مامتإلا

 ""”ءامتإ هلو نيفّلكملا ىلع ةمعن تقو لك يف ىلاعت هلل ٌنإف #١" ىتَمُعن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْنَآَو

 ىلع نيدلا رمأ يف ةمعنلا مامت (ة)كاذو ةلبقلا رمأ يف ةمعنلا اذ !ءامت ادهف .ءاهبسحب

 زيددخلا هوي ذل اش ىف :ةووكذملا هيآلا فازت ثيخت ان ىينم ةملا نما هيكل قيفلكفلا

 .سسفتلا و ةيدحلا اهل هفدح امك

 )١51([ «...ْمُكْنِم اَلوُسَر مكيف اَنْلَسْرَآ اَمَك» :ىلاعت هلوق]
 .مكنم لوسر لاسرإب "”!اهتممتأ امك :هلوق

 مهل امل مهيلع ةميظع ةمعن برعلا نم يأ مهنمو مهيف هلاسرإ يف ّنأ ىفخي الو
 ةريخلا انقل نم ةديدتتلا هلال يردلا لاح عسروومتلا هالو يقرفلا نمد
 .برقأ باوصلا ىلإ "!اونوكيل مهطسو نم ىلاعت هللا هثعبف

 نافل .,7؟١/7 فاشكلا ١.

 .مامتإ :ردصملا ىف .؛ .مامت اهلو :ردصملا ىفو ,مامت :«م» .'"

 .؛ا/ ١ يروباشينلا ريسفت .أ .كلذ :«م»

 .اونوكيف :«م» .6 .مكت ركذ امك :ردصملا ىف .

 فز
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 لحل (ةروسلا رخآ  "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هنألو ةيقاب ةزجعم هّنألف اهمظعأ نم لب معنلا ةلمج نم ًاّولتم نآرقلا نوك اّمَأو

 لصحيف ىلتي هّنألو مولعلا عيمج هنم دافتسيف ىلتي هّنألو تادابعلا هب ىّدأتيف ىلتي

 .ةرخآلاو ايندلا ريخ هتوالت يفف ةديمحلا قالخألا عيمج ىلع فوقولا

 )١54([ «...ُتاوْمَآ هنلأ ليبَس ىف ُلَتْقُي ْنَمِل اوُلوُقَت اَلَو» :ىلاعت هلوق]

 |[ ءادهشلا ةايح ةيفيك ىف قيقحت]

 عيمج دنع حيحصلا وهو ةعاسلا موقي نأ ىلإ ةقيقح يأ /”'ءايحأ مه لب :هلوق
 :ةيوشقملا

 ىري الو فّرصتت ال ضرألا ىلع ةحورطم ءادهشلا ثثج ىرن نحن :ليق نإف

 .ءايحألا تامالع نم ءيش اهيف

 هيلإ راشأ امك ةدّرجملا سفنلا وه ناسنإلا ّنأِب لوقي نم بهذم ىلع باوجلاف
 ًاماسجأ مهل لعجي ىلاعت هلل ّنأ وه ةيمامإلا نم ةعامج هيلإ بهذو فّنصملا

 ميعنتلا ّنإف روبقلا يف يتلا مهماسجأ نود اهيف نومقنتي ايندلا راد يف مهماسجأك
 دّيؤيو ةّنجلا نود هدنع فّلكملا ناسنإلا وه يتلا سفنلا ىلإ هدنع لصي امْنِإ باذعلاو

 ىلإ ًادنتسم ماكحألا بيذهت باتك يف : يسوطلا رفعج وبأ خيشلا هاور ام كلذ

 يف سانلا لوقي ام :لاقف ًاسلاج الثا هللا دبع يأ دنع تنك :لاق نايبظ نب سنوي

 ؟نينمؤملا حاورا

 زّيح يف سيل هّنأل تاومأ مه ىلع الو تاومأ ىلع افطع وه سيل ينعي :«م ءع)) شماه ىف ١.

 هردرق اذك .بارعالا نم اهل لحم ال ةلمجلاف كلذب رابخألا ىلإ مهيهن نع بارضإ وه لب لوقلا

 ليا فودحم لوقت ىضنلا اهلحن نوكي نأ لكفعي ىدتولا ريسف# فو: يتازاعفتلا ةمالعلا

 .« ةيدنم» ىهتنا .«اوُلوُقَت آل* ىلع ًافطع «اولوق» نوكيف كلذ اولوق



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 64١غ

 تحت ليدانق يف "ارضخ !"اريط لصاوح يف !'![نوكت] :نولوقي :تلق
 .(4) شرعلا

 نأ "![كلذ نم] ىلاعت هللا ىلع مركأ نمؤملا هللا ناحبس :ا هللا دبع وبأ لاقف

 رّيص ىلاعت هللا هضبق اذإ نمؤملا سنوي اي .""رضخأ رئاط ةلصوح يف هحور لعجي

 مداقلا "'هيلإ مدق مدق اذإف ؛نوبرشيو نولك يف ايندلا يف هبلاقك بلاق يف هحور
 ."'ايندلا يف تناك ىتلا ةروصلا كلتب "!مهفرع

 لي تلبعلا عد اينإلا 1: اذيأ هيريك نمر مهتما لاف نمي سلا لعل
 .ّيحلا ءازجأ وهو ناويحلا قراخم يف دّدرتملا سفنلا وه حورلا

 ّلقأب ًاّيح ّيخلا نوكي نأ نكمي ال ناسنإلا نم ءازجأ فّطلي ىلاعت هّنَأ باوجلاف
 فازطألاب ربس ال دنقل اهلامكي ةلمجبلا "1 نلبا نكت مل وزو مهعتلا اهنإ لسون اهم

 .رويط :ردصملا يف .؟ .ردصملا نم نيتفوقعملا نيبام ١.

 .رضخا :«ل» .'“

 نأ مالسإلا لهأ هافن يذلا خسانتلا نيبو اذه نيب قرفلا ّنأ ىفخي ال :«م .ع» شماه يف .؛

 هب هقحليو ةرخآلا يف كلذ هب ءيجيف ايندلا يف رخا بلاق ىلإ بلاق نم حور لقني نا خسانتلا

 هيلع فيلكتلا هّجوت الب توكلملا ملاع يف بلاق ىلإ وه امّنِإ .ءادهشلا حاورأ لقنو فيلكتلا

 ؛خسانتلاب لوقلا نع ًاقرتفم ناك نإو وهف رويطلا لصاوح يف مهحاورأ ّنأب لوقلا اّمأو ,كانه
 الإ ةرخآلا كلذ هب ءيجتف حورلا نع لاخ رخا بلاق ىلإ بلاق نم حور لقني نأ خسانتلا ّنأل

 رويطلا كلت لكأب اهذاذلةساو حاورألا عافتناو ةيفيكلا لوهجم رويطلا لصاوح يف اهلقن ل

 رويطلا لصاوح يف حاورألا لاقتنا ّنأب لوقلاو «ةياورلا يف هيلإ ريشا امك اهناشي ةناهأ اهبرتشو

 مهنادبأ يف فّرصتلاو نييمدآلا ضعب نادبأ يف هلولحو نجلا لاقتنا لثم نوكي نأ زوجي
 نوكف هجولا اذه ىلع ّنجلا لاقتنا مّلس ول ؛اهريغو برضلاو مّلكتلاو نوكسلاو ةكرحلاب
 .«ةكهنم ١١١ ,لّمأتف ؛دعُب نع ولخي ال كلذك حاورألا لاح

 .رضخ (2(م).1 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .0

 .هوفرع :ردصملا يف .6 .مهيلع :ردصملا يف .

 .كلت  :«ش».٠ 1357/1١. ماكحألا بيذهت .4



 الجلاب (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ."!ًاّيح هنوك نم اهتقرافمب جرخي ال ّيحلا ّنإف ًاّيح ّيحلا نوك يف نمسلا ءازجأو

 لصيف ةتيم نوكت الو ةروصلا يف ةحورطم نوكت نأ زوجي ةّنجلا نإ :ليق امّبرو

 ءيشب رعشي الو شسحي ال هنأ عم تاّذللا هيلإ لصيو ّيح مئانلا ّنأ امك تاّللا اهيلإ

 الو همون لّوطي نأ دوي ِهّنأ ىّتح ذاذتلالاو رورسلا هب دجي ام مونلا يف ىريف كلذ نم
 .هرصب ّدم هل حسفي هنأ ثيدحلا يف ءاج دقو هّبنتي

 .سورعلا ةمون من :"!هل لاقيو

 ةيآلا يف يأ اهيفو :لاق ثيح فّنصملا لوق يف ام رهظ دق ليصفتلا اذهبو :لوقأ
 .لّمأتف هرخآ ىلإ اهسفنأب ةمئاق رهاوج حاورألا ّنأ ىلع ةلالد

 )١55([ «...عوُجلأ َو فؤخلا نم ه ءئَشب ْمُكْنوْلْبَنلَو» :ىلاعت هلوق]
 ربتخي نم ةباصإ مكتبيصنلو [ 4ْمكَدولْبَتَلَو + ] :هلوق

 هللا ىلع رايتخالاو 000 ؛ ءالبلا ةقيقح ّنأل ةّيعبت ةراعتسا اذه ّنأ ينعي

 مالا هيف اع قوي ذل تنم نوكو اجا اذه نال كام كلان

 .ءيش ىلع فطع :هلوق

 ريكنت ّنأل ريكنتلا ىف هيلع فوطعملاو فوطعملا قافثال همّدق اذلو هجوأ اذهو

 :لاومألا :نضقت 0 ءيش :لاقي نأ ىلإ ةجاح الف ةيضعبلا ىلع ًارهاظ لدي صقت

 ."!4نيرباصلا رشبو# :ىلاعت هلوق
 ىلع نومضملا فطع 4ْمُكَدوُلْبَتَلَو#»# ىلع فطع :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ةدّرجملا سفنلل نانوكي امّنِإ باذعلاو ميعنلا ّنأ لّوألا :ةبوجأ ةثالث انهف :«م .ع» شماه يف ١.

 مدعف اهعيمجل ال ندبلا ءازجأ نم ضعبل ضعب نانوكي امّنِإ امهّنَأ يناثلاو .ةحورطملا ةّنجلل ال

 مدعو ةّنجلا عيمجل نانوكي امهّنَأ ثلاثلاو .دوصقملا يف حدقي ال عيمجلا يف ءايحالا رثأ ةيؤر
 .«ةيهنم »١١ .دوصقملا يف حدقي ال ءايحالا رثأ ةيؤر

 180.8 :ةارقيلا "7 .هل :«م» ."



 ١5 ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ١

 .ةراشبلا عقيلو ءالتبالا عقيل وأ ةراشبلا اذكو مكل لصاح ءالتبالا يأ '١نومضملا

 .نيرباصلا رّشبو نيعزاجلا رذنأ يأ فوذحم ىلع فطع :ليقو

 ًاعمج بطاخمو باطخ فالتخاو اوُلوُقَت ال ىلع فطع يدنهلا ريسفت يفو

 اوُنَما' َنيِذّلآ اَهُيَءاَي١ لبق ًارّدقم «لق» ىلع ًافطع لعج ولو .تافتلا هبش ًادارفاو

 .باطخلا فالتخا لاكشإ مزلي ال ١4" اوُئيعَتْسأ

 [(191) 4...ةَمْحَرَو ْمِهبَر نِم ْتاَوَلَص ْمهْيَلَع َكْيَلوأ» :ىلاعت هلوق]
 ىَلَع َنوُلَصُي ُهَتْكْيَشلَم َو هلأ َنإ# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع فاّشكلا بحاص لاق
 2 ىلا ىلع العلا 0 "1 كرمت قمر هقلعا راك ا رتما يذلا اهنءاك ا

 املك اهبجوأ نم مهنمف اهبوجو لاح ىف اوفلتخا دقو !؟![اهيلإ بودنم مآ] ةبجاو

 .هرخآ ىلإ .هركذ ىرج

 [ىبنلا ريغ ىلع ةالصلا مكح]

 ؟هريغ ىلع ةالصلا يف لوقت امف :تلق نإف :لاق ّمئ
 ىَلَصُي ىِذّلَآ َوُه» :ىلاعت هلوقل نمؤم ّلك ىلع ةالصلا زاوج يضتقي سايقلا :تلق

 :هلط هلوقو '4١ْمُهَل ٌّنَكَس َكَتْولَص َّنإ ْمهِيَلَع ٍلَصَو# :هلوقو *!4ُهُنكِبَلَمَو ْمُكْيَلَع
 تناك نان اهنا قشو.كلذ يف ًاليصفت ءاملعلل نكلو ,"!ىفوأ يبأ لآ ىلع ّلص َمهْللا

 .اهيف مالك الف هلآو هيلع هللا ىَّلص :كلوقك عبتلا ليبس ىلع

 .هنع ًالقن ١7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا.١

 :ةبارحألا ا ١67. :ةرقبلا ."

 1 يازع ألام وايضا نمت نيكاوقسملا هع انه أ

 ا وحلا

 .امهريغو ١17/7 يراخبلا حيحص ؛؟00/ 5 دمحأ دنسم .7



 دن (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ناعم كلذ نأل ةووركمف وه رف امك ةالضلاب كيبلا لها نف ةريغ ةرفأ اذإ اًمأو

 .همالك ىهتنا ."7"ضفرلاب ماهّتالا ىلإ يّدؤي هنألو ُهِلْفَي هلا لوسر ركذل ًاراعش

 (تاجتاتملا حدو ةالصلا ىف ىبنلا ىلع «دّمحم لآ» فطع ىف قيقحتلا]

 نيلابق تلا 1م انك نقلا ونقل نيو اهريمرك) هك راقد لو كأن مقر

 ىلإ هّجوتيو قّلعتي ىلاعت هللا تاولص ّنأ ىلع لدت اهّنإف اهيف نحن يتلا ةيآلا هلثمو
 ليا فيسلا له نع كل ذك رودنض نق هاك الو :ةيضنلا دوي روكاملا الكا لوقا نب

 هزاوج ىضتقاف ؛مهيلإ ههيجوت زوجيف ميدل تبث اذإف "!ًاضيأ مهريغ

 سايقلا هضرغ :لاقي نأ الإ ّمهّللا ءليصفتلل لاجم الف هصوصخب دارفنالا لب ًاقلطم

 :ةيدغلاو كا يي ةيآ نم مهف ام ىلع

 هئايبنأو هللا ىوس نمل زوجي هنأ ىلع لدي ال ًاضيأ ًارخآ هلقن ام ّنِإ :لاقي ال
 نم مهادع نم ضعب ةالص زاوج تابثإ يف ٌدبالف سانلا ىلع يّلصي نأ هتكئالمو

 اذهل هركذ هجو ملعي اذهبو .ءسايقلاب كّسمتلا نم مهنم رخآ ضعب ىلع سانلا

 حل قنابل نوفييلا وجال نيبتقت هديك عما وعلا زيلع

 نيو سلات اهنوهحس نسل ةالحفلا نا ارخا ةلقن اثم عيقي لوقت انآ

 لا ىور هّنَأ ىلع هيف الإ عازن الو .كلذ الإ انهاه دوصقملا

 نأ ىلع لدي ام ركب يبأ لئاضف نايبل ثلاثلا بابلا لّوأ يف ةقرحملا قعاوصلا

 هدعب ًالئاق ذا ًايلع ّنأ لامتحاب كلذ هّجو ّمث هتافو دعب رمع ىلع ىّلص ال4 ًايلع

 ."ىفوأ يبأ لآ ىلع ّلص يني هلوقب ًالمع ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا ةهارك

 تولطتملا نلع هرداضم لاء لويسوءركذل اراعشت راض هلوق 5 لف ايفان اعأو

 .ًاضيأو :«م» 7 مال 7/7/8 فاّشكلا ١.

 ١. 3 يراخبلا حيحص ؛,"ةهةه/غ دمحأ دئسم 11



 " ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ١م

 تراص اهّْنِإ هلوق ىنعم هنيعب وهو يبنلاب ةصوصخم ةالصلا ّنأ تابثإ ىعّدملا ّنأل

 مهلعج ببسب هلي هل ًاراعش كلذ راص ؟'لامّنإ هنأ ىلع ُهِْلَي هلا لوسر ركذل ًاراعش

 حرص لب كلذ ىلع هلوسرو ىلاعت هللا نم ّصن دري ملف الإو هريغل مهعنمو ُهََْي هل كلذ

 هزاوجب هلوسرو هلل عاورص أم عنمل ىنعم الف هبوجو لب هتّيبدنو هزاوجب هلوسرو هللا

 هللا ّنأل .نيملسملا نم ةعامج راعش وأ هيي يبنلا ركذ راعش هّنَأب ًادنتسم هناحجرو

 امهملع عنم ىلإ كلذ عنم عجريف اهيلإ ابدن كلذ عمو كلذب نيملاع اناك هلوسرو

 .اهنم هّللاب ذوعن ةميظع ةدسفم '")اذهو امهيلع ًاّيفخ ناك كلذ ّنأب لوقلاو

 نلف نيافلا دعني وكذم يودع الام اراه ترانعاابلا لقال اهرأو
 0 ةنوقكالا عم هلاو هيلع هلا تاولص هلا يف اهعنمل هجو الف ةالصلا

 وه نم امّيس هتيب لهاو هلا امّيس هريغل هزاوج يفاني ال ُةْيَي هلا لوسرل

 ام ةهاركب مكحلل ىنعم الف مالسلاو ةالصلا امهيلع هّيصوو هوخأو يبنلا "'سفن

 .هب رمألاب ضيرحتلاو بيغرتلا ةّنسو ًاباتك يلقنلاو يلقعلا ناهربلاب تبث
 رداص مالك ؛ضفرلاب ماهّتالا ىلإ يّدؤي ِهّنأل :هلوق نم : ركذ ام تألف :ًاثلاث اًمأو

 ىلقعلا ناهربلا نم لقن امل كلذ اولعف امْنِإ ةعيشلا ّنأل ؛دانعلاو بّصعتلا ضحم نع

 ًالوادتم ةعيشلل ًاراعش نوكي ام كرت زاج ولو .هجو ريغب مهريغ هكرتو .ىلقنلاو
 ةعيعلا لاق ةلاسم نك فالخا ا وفني ناو.هتاذابغلا زئاس ك8 زاوخ 5 هيب

 .هذه :«م» .؟ امنا( شرت

 ةالسلا ضيضخم يف مهفلس ةداغو مهراعش عيلس يدق ىلع ىتعيدوم عال نتاع ىف
 ؛هسفن ىلع تّحص هيلع تّحص امّلكف هيلع هللا تاولص ىلع نع عنمي ال ِةيٌكيلمىبنلا ىلع
 «مُكَسُفَن َو اَنَسْفَن آو 1١[ :ةيآلا] نارمع لآ ةروس يف ىلاعت هلوقلف لوسرلا سفن هنوك اّمِإ

 ىلع اهعانتما ٌنألف هسفن ىلع ةالصلا ةّحص اهتّمص مازلتسا اًمإو .ىسفن كسفن :لَكْفلَ'دلوقو
 هيلع عضو هينت نلص نيستا ول ذإ ةلعم م ةقملاهن لطاي يقانلاو بلع اهعاشتلا و كس
 .« ةيعدهنم »١١ .ربدت سفنلا مكح ىف داحتالا قادصي مل



 ١084 (ةروسلا رخآ /!1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .مهل راعش اهنأل ؛اهب

 ةدابع هنوكو هبابحتسا لب هزاوج لقنلاو لقعلا ىضتقي ام عنم ىغبني ال ةلمجلابو

 ذاع بكن كلو ةاق عدانفلاوفتسلا هن واع قسلسفلا نمتالعاونع أ نين

 نم بساني الو .رهاظ وهو هلل لمعو هتاضرمل بلطو ىلاعت هّللا ىلإ بّرقت هيف سيلو
 .هلل الإ لمعلا ءاملعلا

 [اهيلع درلاو تارباكملا ضعب ركذ]
 يلوتملاو يلازغلا ركذ دقف ءريثك ّقحلا ريغ يف بّصعتلا نم كلذ لاثمأ مهلو اذه

 حيطست وه ٌبحتسملا ّنأ ةيعفاشلا ءاملع نم يراخبلا حيحص حراش ينامركلاو

 امل نكل .هثنلي ميهاربإ هدلو ربق ةيوست دنع '''كلذ ٌةبَي يبنلا لعف نم يور امك ربقلا
 9 نيسلا ىلا هنع انلذع ميل اراعش ةظفارلا ةتلعج

 امل نكل نيميلا يف مّتختلا عورشملا ّْنِإ :ةيفنحلا نم '!ةيادهلا فّنصم لاقو

 ."!راسيلا يف مّتختلا انلعج ةداع ةضفارلا هتذختا

 ًامعز مهيلع ةالصلا دنع يي يبنلا نيب ىلع ةملكب لصفلا بجي :مهضعب لاق*أو
 ةروكذملا ثيداحألا ضعب يف لآلا ظفل اوفذح مهّنَأ مهتابّصعت حئاضف نمو ,ةعيشلل

 هيف اوركذو .هلآو يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك نايب يف ملسمو يراخبلا يحيحص يف
 ثيدح يف لآلا فذح ّنأب روكذملا هباتك يف رجح نبا زذتعاف جاوزألا !'١ظفل

 .كلذ  :«م .ءل»

 ١5١. يسوطلل فالخلا ؛١/107 يوونلل نيبلاطلا ةضور 27 يوونلل عومجملا :رظنا .

 قامة هني نق وت. قمحلا يفاتيغرملا ىتاعرفلا ليلجلا ديعروكي نبأ نيءىلع وفا

 سنوي نب يلعل ميقتسملا طارصلا ؛١١- 7٠١ .ينارحبلا حالص نبال بصاونلا مازلإ :رظنا .
 .و- :«ل» .ه ١٠١5/57. ىطابنلا ىلماعلا

 مهلا ا اسحلا | دج د



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك يا

 نمي طفيف "15 كلذ لاق 1 هلا ىلع لديجرخ ا :تاناوزب ىف ةوتتو نيحيجصلا

 اي اود تاو دب ربا يبد واياد ياويم

 هارخأ :نارقلا ىنف:هنا نم نفرق 0

 0 ةذاضتل ىكيلع ىلطي أل نم .عنكلا ودبقلا ميظع نيف يكاتك

 [ 898 تيبلا لهأ ىلع تاولصلا ىف ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 قح رد هنيا نيا :ة. تفك قداص :هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 رفعج شردارب ربخ نوج دما '*'مالسلاو ةالصلا هيلع !*!نينمؤملا ريما "'ترضح
 ىباكاو نوكحا رهنلا ناو ان كفك ينسي [ نإ هونبا"! يرش و97 [ يورو ]

 اةلودن هك نهازأ نتي ار لملك نا نصحه هك ترضخ وانا كناةذزرك ةماوو

 ول" اريامت تزدابم 3 هب هديسر تبيصم ره ات درك تْنُس ار نأ ىلاعت ىادخ سي

 دينك ديوك ىلاعت قع "2 ءاكرف نيم "١ نيهدرم ةماغتهيا هي وازم زكا"! هليهلاب

 ١. .جاوزألاو لالا يأ:«ع» شماه يف ١7١«.

 ". .ةقرحملا قعاوصلا ؛"" .لوسرلا لآ لئاضف ةفرعم ىلإ لوصولا جراعم ؛0١١١ .ىعفاشلا ناويد

 .تارضح - :«م» 3 .6١ا7

 .مالسلاو ةالصلا هيلع  :ردصملا ىف . .وأ :ردصملا ىف .؛

 ١65. :ةرقبلا .6

 .مدرك تنس نم تفكك ىلاعت ٌقح .ءوا شيي دوب هتفككن سك :دنتفك :ردصملا يف . 8

 .نتفك نيا رد دنك ادتقا وا هب :ردصملا ىف ٠.

 دنا تا هماغةرةنغملا قا اة ا ل
 ْ اك رج سيد ردعملا شنراا#



 6١ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 وا قح رد ارج .داب وا رب نم '' !ةالص ديوك هملك ن نيا و دسر تبيصم ار ىسك نوح

 ىعون هب وت ركا هللا ناحبس ىا ىراد اور دوخ قح رد و ىرادن اور تاولص ظفل

 رك نكي ةلطفي 1[ ا ا ا ع

 دوخ زا وا يتح رد ىراد اور '“!ادخ زا دوخ قح رد هجنا هك دراد "/ىتيعر وت نوج

 صاخ هيأ ركا و .تسباصم وت هب ىراب وا 1! يضل "!نيرد وت ركا .ىرادن اور

 سك وا قادت زاوفا و "7 ريفا كت رضعم دع ةلقفا قيا: قحعتنس نس ةيف لك هكن ادفع ةشا

 عيش هلو وك ند انا قدح ودور رعاش "هك قست

 ووك انيا مهتلتع الفلا رج  .مهيويسج تانتتح ةوووجج

 رضفم رتكدلا يدق ىقالل اعف. .ةيسن نيب ايولع قكيرمل نم
 رسبلا اهيا مكافطضاو مكاقض:' .هأشنأو ًاقلح ااا استقل لل

 ا ولا هيكءاج انوي يانكلا ليم .قععو ىلدعالا الا ىفتناف

 نينج ''"'و .ةّثا اضرلا ىسوم نب ىلع رد تسار ''"'ىناه نسح تايبا '''
 نت از: ز ١ دوه ركن نهك ودعتك سا يداغلا يك ووو ورا قامو كاع

 )١٠6( هاك أ فيدل 31 . 5 ل
 ١ قردشو نانا أ ةيعضن ند انامه .ىشاب ركنم وت نوح

- 

 .و-:«م»و ردصملا ىف .؟ .تاولص :ردصملا ىف ١.

 . يا دان 6 مالا ل . مغرم تيه رديصتلا قرأ
 . ىتبيصم :(«م ءش» .1 .ىنعم نيا :ةدايز ردصملا ىف .6

 سن روسنلا نقولا دا روتسملا ا
 1 ريدر دصملا نق

 ٠. .يربطلا مساقلا ىبأ نب دَّمحمل ىفطصملا ةراشب 4؟١١.
 .نيا :«ل»و ردصملا يف ١.

 4 4 ناروتخلا لافت هسنألا رغاشلا 1 1 قاع وري نسحلا فازت وبا وه

 .نوج سي  :ردصملا يف .5 .و- :ردصملا يف . ١١

 /10١. 5 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .6



 .774َنوُدَتْهُمْلآ مه َكِئَلوُأ ول :ىلاعت هلوق
 ةانيملاقب ةيصتقلا لدعا ني نيمح عملا كاع. ىلع اه انس حسا لمعت

 احا نيدتهملاف 25+ هتيب لهأو نينمؤملا ريمان صخ نإو اك كئلوأ نيدتهملاب

 ىتأ له ةروس يف "!4َليِبّسلآ هانْيَدَه اَنإ» :ىلاعت هلوق هيلع ٌلديو مهب صوصخم
 .نيرّسفملا قافتاب هنأش يف لزن دق هنإف

 يلع يداهلاو ُهيَي هللا لوسر رذنملاف "4١ِداَه مْوَق ِلُكلَو ٌرِْنُم َتْنَآ اَمَنِإِ؟ :هلوقو
 ل يراعي مالعلاو ةاليسلا مهلع ئديلا)ةقن1 نع يور اه ىلع" نلاط ىأ ب

 )١58([ 4... ْنَمَف هللأ رْباَعَش نم َةَوْرَمْلَأَو اًفَضلأ نا > :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ حانجلا يفن ّنأل فيعض وهو [رييختلا هنم مهفي هّنِإف] :هلوق

 [ةيالا ىف حانجلا ىفن ىنعم ىف ثحب]

 هوك ذ اه هيلع هجومي ذل هعو نامه لالوغالا ريوق فكمن هلا ؛رظن ''!هيف

 لعفلا زاوج ىنعمب ًاقرع رييختلا وه جرحلا يفن نم رهاظلا :لاقي ا تفنضفلا

 ءدغ ملع هنأ وأ ةّنس نوكيف كلذ ريغو هلل رئاعش هنوك نم ناحجرلا ملغو كرتلاو

 تبئثيف ةدابع هنوك ملع دقو ةهاركلاو بوجولا مدع لصألاو جرحلا يفن نم ميرحتلا

 بدع اوين سبا اهنا هيما قم كازا وا هناك لاعسملا ةنسلاب داردلا ضو تاسعتالا

 .رّيبدتف

 زاوجلا ىلع لدي حانجلا يفن ّنأب فرتعا اذإ هنأ فّنصملا ىلع هّجوتي ًايفناو

 ١. :ةرقبلا /١61. :ناممالا *

  7اك اء:«ش» .غ ب نيعلا

 .137و 4 ه1 قيزسشلا فارس ىف ىامجلا يقاس جرح

 .هيفو :«م».1



 انف (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نأ هضرغ :لاقي نأ الإ ّمهّللا هل ًايفانم ال زاوجلل ًاقواسم هنوكل رييختلاب لوقلا همزلي
 هيفن مزلي الف بوجولا عفري الف بوجولا يفن ىلع لدي ال زاوجلا وهو ةيآلا لولدم

 نلعب لدبي, رعايه كاع وكي نا كمت لب يوهولا ىنن ىلع ادهم لح

 .رّبدتف ةيالا ىضتقم يفاني ال وهو بوجولا

 هيج وهن | ةليقحع يبأ نوخو ةهلوق

 ةينكرلا يفن ىلع لدي 4ِهْيَلَع َحاَنُج الف :ىلاعت هلوق نأ ةيفنحلا ليلد
 ةينكرلا ّنألو روكذملا ثيدحلاب ًالمع باجيإلا ّقح يف هنع لدع هّنأ الإ ؛باجيإلاو
 .دجوي ملو هب عوطقم ليلدب الإ تبني ال

 دق ذإ ةينكرلا يف ًايعطق سيل «بتك# :هلوق نم ثيدحلا يف ١" يور ام ّمث
 ْمُكَدَحَأ ٌرَضَح اَذإ ْمُكْيَلَع بتك# :ىلاعت هلوق يف امك بابحتسالا يف لمعتسي

 0 ام هيفو .ةيادهلا يف اذك ١4" ُتْوَمْلأ

 .نكر هّنَأ ىعفاشلاو كلام نعو :هلوق

 عنا كل اهب يقل نعل ىف اه دوك دوم نإ يا كسار
 مامضناب لب ؛ًاضيأ هتبثي ال بوجولا يفاني ال امك مثإلاو جرحلا يفن ّنأل ؛ةيآلا دّرجم
 .اضيأ مهتفئاط عامجإب هّلعلو ؛84 ةّمئآلاو يبنلا نم ةفيرشلا ةّنسلاب نايبلا

 روكذملا ظفللا ىلاعت هللا راتخا ملف بوجولا ةيآلا نم دوصقملا ناك اذإ هلآ يب

 امك ؛كلذك كلذ نيملسملا دع كلذ يف هجولا :لاقي نأ نكميو هكا كايرعقفلا

 .ماقملا اذه ىف هريغو فّنصملا هاور اّمم مهفي

 هل ةلالد الف ؟!فّئصملا هركذ يذلا ثيدحلا نم ئاكلاو كلام هب ّلدتسا ام اّمأو

 ١1/6٠١. :ةرقبلا .؟ .يوريام:«م».١

 .ىلع :«م» .'"

 نحف هللا نإف اوعسا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :هريسفت يف يواضيبلا ىضاقلا لاق امك .غ

 ,نيسلا قكدع



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 .تفرع امك بوجولا ىوس ىلع

 معن ؛هيلع هيف ةلالد الف ةرمعلاو ّجحلا لطبي ًادمع كرت ول ثيحب ًانكر هنوك اّمأو

 ّنأل ؛لطاب لدب هل بجاو هنأ ةفينح يبأ لوقف ؛هل لدب ال بجاو هنأ ىلع لدي

 ةبآلا هيلع ٌلديف هنع هريغ ءازجإ مدعو هءاقب لهاا ويربخلا عرف ملع دق بوجولا

 .ربدتف ؛ربخلاو

 .هرخآ ىلإ ةعاط لعف يأ [ 4َرْيَخ َعّوَطَت ْنَمَول] :هلوق

 نإو «ًأريخ» ظفل ةدايز مزل ركذ ام وه «عّوطت» ىنعم ّنأ هدارم ناك ّنِإ :هيلع ليق

 .ديعب وهو لعف ىنعمب «عّوطت» نوكي نأ مزل ًاريخ عّوطت عومجم ىنعم هنأ هدارم ناك
 مالكلا ءانب نكي مل ول داعبتسالا ّمصي امّنِإو ,يناثلا ّقشلا راتخن اّنَأ هيف :لوقأو

 فيرعت يف مهلوقو !4١ِاَمَّدلَآ ُكِفْسَي» :ىلاعت هلوق يف امك ديرجتلا ىلع انهاه

 لّقعت وهو ديرجتلا داوم رئاس يف ةلصاحلا ةيونعملا ةدئافلا ّنإف ؛ىنعمل عضو :ةملكلا

 هيف نحن اميف هلصاح سفنلا يف عقوأ هنوكل ًاليصفت ّمث ًالامجإ لعفلا يئزج دحأ

 ىنعملا نع عضولا ديرجت يف اهوركذ يتلا ةيظفللا ةدئافلا ريظن لب ؛رهاظ وهو ًاضيأ
 ريدقك ىلع ذا ؛اضيأ انهاه هلضاعت ةرفم الن ىلع تالتلا ةتاكرجلا نايرك نيهو

 ا اريج سل ولو روكاللبل تلال تسلا ودع هلق حجب ايناوورجلا

 اَنآَو ْمِهْيَلَع ُبوُت آ َكِبتلوُأَف اوُنَيَبَو اوُحَلْضَأَو اوُباَت نيِذّلأ آلا» :ىلاعت هلوق]

 [(4)17ْميِحَرلأ باتل
 .هرخا ىلإ ةبوتلا نم هوثدحا ام :ليقو :هلوق

 هللا ةنعل مهيلع "!اوناكل مهتبوت اورهظي مل اذإ مهّنَأ هنم مهفي ذإ ؛رظن هيف :ليق

 دنع هلاح رهظي مل نإو هللا دنع ًاروفغم نوكي حلصأو بات نم نإف .كلذك سيلو

 .اوناك امل :«م» . ؟ 1 ل



 2 (ةروسلا رخآ- 59 ةيآ) ةرقبلا ةروس: ريدسفت

 .ىهتنا ؛سانلا

 للان قلع اروققم ناكل هلاخخ ريظي علو تام نه نأ نم وركذ اغانأ هيقةلوقأو

 يعرش عنامل راهظإلا نم نكمتي مل ول كلذك نوكي امّنِإو ؛ملسم ريغ .هرخآ ىلإ
 .الف الإو هللا دنع رذعلا هب هل لصحي

 مل نم ّنأ روهظل راهظإلا نم نكمتلا ةروص ىلع لومحم فّنصملا 0 ةلمجلابو

 .لّمأتف لقنلاو لقعلا ليلدب مكحلا اذه نع ىنثتسم نّكمتي

 )١177([ «...َوُه الا ةللإ ال ْدِحاَو ُهَلإ مُكُهَسلِإَو> :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ مّهوتي نأل ةحازإو :هلوق

 :نيطاهيدلا نما ةدانعلا ةحسب 0 ىكل ايلإ دوعتولا نفاذ شوعيبا ةحاذإ عا

 ديعاوهلإ كيلا نأ ركذ اه"! لوضخمو ةةانغلا يتم قدس ال هدلوقب "'! هيله امك

 نوكي نأ '''يفني هْبَوُه لإ هنلإ آل :ىلاعت هلوقو .رخآ ًاهلإ سانلل نوكي نأ (؟!يفنب

 سانلل هلإ يفنل ًالَوَأ ضدعت مّن .مهريغل الو ناسنإل ال ًاقلطم دوجولا يف 57

 نأ ىسع مهو عفدل ًاقلطم رخآ هلإ يفنل ضدرعتلاو ةهلآ اوذختا مهّنأل ؛مامتهالا ةّدشل

 .ةرصاقلا ناهذألا ضعب ىف دري

 )١15([ «...ءاَمَّسلأ َنْيَب ِرَخَسْمْل ِباَحّسلْأَو ...» :ىلاعت هلوق]

 تا يش قاما ثوددعن وونركا نحف قا ةمزيسفت ف حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 نك اق وع نا ةيووكود 1" دواس نايا ىبا نا: تضاموكب ةيدكنا "روتكلاو

 .هيلا :«م» .؟ .رهظي مل نإو :ةدايز «ل» ىف ١.

 .نيوفنمب ل« نشا 5 . لّصحم :«ش» .'"“

 .ار وت :ردصملا ىف .1 . ىفنب :«ل ءش» .6

 .دزاسب :ردصملا يف ./ .زا :«م ءش» .ا/



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "7

 فيا نكت اع من تالا د ده نبا ايدك كم كك

 [هتدحوو هلإلا دوجو ىلع ةيالا ةلالد ريرقت]
 .. ةريثك هوجو نم هتدحوو هلإلا دوجو ىلع تايآلا هذه ةلالد ّنأ ملعاو] :هلوق

 ذأ :تارامسلا هادم ةلادأ رئاجلا نيرداك ذإ ب ةكتس روما اهلا لمجمللا مالكلاو

 [ ميكح رداق دجوم نم اهل دب الف] اهئازجأ يواستو اهتطاسبل [ ... ضرألاك اهضعب
 الو ,ةلمجلا يف اهفالتخا روهظل ."١عونممف ًاقلطم اهئازجأ يواست دارأ نإ :لوقأ

 .رخآلا نع اهدعبو ضعب ىلإ اهضعب برق بسحب لقأ

 صّمخملا نوكي نأ زاوجل ؛ديفي ال هّنكل ملسمف ةطاسبلا يف اهيواست دارأ نإو
 .فالتخالا نم انركذ "!ام صوصخملا هجولا ىلع كلفلا ءازجأ ضعب عوقول

 .حّجرم الب لعافلا حيجرت مزل :هلوق
 ىلإ تانكمملا ةبسنف نكمملا تاذ ةيرودقمللو .هلإلا تاذ ةيرداقلل يضتقملا ّنأل

 الو ,مهمالك نم دافتسي ام اذه .ناحجر ريغ نم ةيوسلا ىلع نيضورفملا نيهلإلا
 :ةذاكلا ىمةنيفتلا ءاوتننا فيدعي نقاط ىفخي

 .هتيهلال '!يفانلا رخآلا زجعو :هلوق
 نع رتل عويلإلا حل عييواك ول وليا وكذملا رجبلا 11 نانو" يفعل أ

 ال يتلا تالاحملا ةلمج نم هعنم نوكي نأ زوجي ال ملو .تانكمملا نم داجيإلا

 .روذحملا زجعلا مزلي الف هيلع ةردق كيرشلل نوكي
 روم ١ نعت ردقلا منغ ال ةيكسلا نومالا يله دق مدع وسلا 1 لمار

 ةرالاعفلا ثابت ىلع الو هلدع هاهم ا: نع روق الا دن اق لام يجاولا ذنب ةفعتملا

 .عونمم :«م» . ؟ .؟ 72 / ؟ نايبلا حورو نانجلا ضور.١

 .ىفانملا :«م» . .امو :«م» .

 .هيفو :«م» .6



 5 / (ةروسلا رخآ 1" ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ليبق نم رخآلل نيهلإلا دحأ عنم نوكي نأ زئاجلا نمو .ًازجاع يّمسي ال هنأ عم

 .قيقد فيطل هّنإف لّمأتف زجعلا مزلي الف ليحتسملا

 اًمهيف َناَكْوَل» :ىلاعت هلوقب هيلإ راشأ امك دراطتلاو عنامتلا مزل فلتخا نإو :هلوق

 "04 اَتَدَسَمَل هلأ لإ ٌةَهلا

 [ءايبنألا ةروس نم 77 ةيآلا ىف 4اَنَدَسَفلِ» ىنعمو عنامتلا ناهرب ريرقت]

 ريرقتو ."'ماقملا هعسي ال ليوط هتينيقيو عنامتلا ناهرب ةيْئظ يف مالكلا نأ ملغ

 .امهنّوكت مدع ةبآآلا يف داسفلاب دارملا :لاقي نأ ىوقأ هجو ىلع ناهربلا
 لالقتساب اّمِإ ريدقتلا كلذ ىلع نّوكتلا مدعو نّوكتلا مدع مزلتسي دّدعتلا :لوقنف

 دحاو لولعم ىلع همام نيل راو مزلي لّوألا ىلعو .هنودب وأ هيف امهنم ّلك

 .ةيهولالا يفاني وهو امهنم ّلك وأ امهدحأ زجع يناثلا ىلعو يصخش
 لك نوكي نأ لالقتسالاب دارملا ناك نإ هّنأل لّمأتملا ىلع ىفخي ال ؛رظن هيفو

 .نالقتسم امهّنَأ راتخنف ًادرفنم امهداجيإ ىلع ًارداق امهنم دحاو

 نوك زاوجل عنتمم :انلق .يصخش لولعم ىلع نيتّلقتسم نيتّلع دراوت مزلي :هلوق
 كارتشالاب امهادجوي نأب امهتدارإ قّلعتب نكل لالقتسالاب داجيإلا ىلع ارداق لك
 نأ هب متدرأ نإو كارتشالاب هناعنصي امّبر ءيش ىلع ءادتقالا يف نيلقتسملا نأ امك

 : تعمل ذاهب. لالطتبالا مدعبر انيق انزل ةيعوم !" هلع نيستا

 نكل ًالقتسم داجيإلا ىلع ًارداق ّلك نوكي نأ زوجي ال مل ِهّنَأ رظنلا هجو لصاحو

 .امهكارتشاب امهادجوي ّنَأ ىلع امهتدارإ قفاوتي
 ةقّلعتملا هتدارإو هتردق عم ًالك ّنأ نم ولخي ال اذكه :لوقن نحن :تلق نإف

 .لاجم :«ش» .؟ 7١. :ءايبالا يأ

 دوجو يف ًايفاك هلولعمب وأ هسفنب نوكي ام انهاه ةبجوملا ةّلعلاب دارملا :«م .ع» شماه يف .'
 .« يهنم »١١ .ةّماتلا ةّلعلا نم ّمعأ ىهو لوقعلا ىلإ ةبسنلاب بجاولاك لولعملا



 مزلتسي لّوألا ال وأ امهل ةّمات ةّلع هتافص نم امهداجيإ يف لخدم هل امو امهداجيإب

 .زجعلا يناثلاو دراوتلا

 :انلق دقو ,ةردقلا مدع زجعلا ّنأل "'ةمزالملا عنميو يناثلا راتخي نأ لئاقل :تلق

 دارأ لب ؛لالقتسالاب داجيإلاب امهتدارإ قلعت مل نكل ةردقلاب ن اهتم نارداق امهنإ

 قيقد هّنِإف لّمأتلاب كيلعف ,هتاقيلعت ضعب ىف ىناودلا ةمالعلا هدافأ اذك ؛هيف كارتشالا

 0 .قيقح هيف رظنلا لامعإبو
 نيرصاعملا نم نيرصاقلا ضعب ّنأ ماقملا اذه يف هداسف ىلع هيبنتلا انيآر اّممو

 لول فلا نحر الو قنا رينبلا قلق اول دنيا يي شقا "ا هتاداقأ ضع فن وك فق

 نك دي ال نألا نأ دو ووش نتا دعا نلاقو ىيح اول هلع ىلع ١مم
 دجوم نم هل ٌدبالف نكمم رمأ قلخلا ّنأل ؛بجاولا دوجو سفن ىلع لب ةدحولا
 يك ىلع اهب لعميد ةقارو دكيملا عرمرقلا يك وأ لديلسعلاودرودلا اهي او

 .ىفخي ال امك هدوجو نم
 دوو ىلع« تلد اذإ اهنأي ةدحولا ىلغ اهب لدغ نآ :دعيب ال :لوقأ :لاقاهت

 ةكرشلا يفت ىغدتت دوعنولا ثوتحو ّنآل ةتالحو. ىلع لدت لي تفرتعا امك ينجاولا

 هللا يدق ىلع هّنأب نيلدتسم نيقّقحملا نم هريغو نيدلاو ةّلملا ريصن هب حّرص امك

 ايكرم اههنم لك نوكف نايشالا هب انه ةيالق اهني اكرهتس وج ولا ينويجوم نوكي
 ىهتنا ؛هعفد يف يواضيبلا هب ثّبشت امك عنامتلا ناهربب ةناعتسالا ىلإ ةجاح الف

 .هترابعب همالك

 داك نوكيا نأ زوجي ال مل هنأ وهو رخآ هجوب عنملا اذه ريرقت نكميو :«م ,ع» شمأه يف ١.

 ,همدع الو هدوجو دري مل رخآلاو دجويف هدوجو امهدحأ دارأ نكل ةردقلا يف ًالقتسم امهنم

 دراوت مزلي هلوق هيف امهنم لك لالقتساب امهداحّتا نوكي نازوجي آل حل هنأ اذه لضاعو

 دارأ نكلو .رادتقالا يف نيلقتسم انوكي نأ زوجي ال مل عونمم :انلق .هرخا ىلإ ,ةلقتسم نيتلع

 .« لطدنم ١١ هاف لق انف ءامساو ا دوج هيوخللا ةاوازإ نلفت ملو هدوجو انهن



 يح (ةروسلا رخآ- 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ٌنألف :ًالَوأ "'اّمأ :مالملا نم بورضو مالكلا نم هوجو هيلع هّجوتي :لوقأو

 هنادي نا قلد: ينجلاولا هوجو, ع ةرالا كلون اذا :هلوقب اهله اول دملا ةفرالخلا

 ال ىلقعلا ليلدلا ١" ىضتقمب وه امّنِإ ةدحولا ىلغ دوجولا بوجو ةلالد ّنأل ؛ةعوتمم

 .هيف مالكلاو ,ةيالا موهفم يضتقمب

 جاد وكلا هنوومر ىلدع اهيويقمم !١١ كلوااذا هن الا نارا نا هنا ضاحلاو

 ىلع اهموهفمب تلد اذإ اهّنأ دارأ نإو .نالطبلا رهاظ وهف ةدحولا ىلع ًاضيأ اهموهفمب
 هتحت لئاط ال اّمم هنوك عمف ,ةدحولا ىلع ىلقعلا ليلدلا ةنوعمب تلد دوجولا بوجو

 .ىفخي ال امك ؛ضرتعملا دوصقم يف حدقي ال

 انا وداع سوم دره داع لوياقنالا نا وع ىطورسملا دي فرععا اد اان اقأو

 دادس وودلا موزلب هيلع لدتسا دقف ًابجاو نوكي نأ بجي دجوملا كلذ نوك

 بجاو دجوم نم دبالف :لاق ثيح هترابع هيلع ىداني امك تاروذحملا نم امهوحن

 همهف ىف امل أشن امّنِإ فارتعالا كلذ مهف ّنأ رهظف .هرخآ ىلإ لسلستلا وأ رودلل ًاعفد

 ش .فارحنالاو جاجوعالا نم

 ةهبشلا هّجوت نع مّلسي ال لالدتسالا نم نيقّقحملا ىلإ هبسن ام ٌنألف :ًاثلاث اًمأو

 نيتقيقح تاذلاب نابجاولا نوكي نأ زوجي :لاقي نأب هيلع هنومك نبال ةروهشملا
 بجاو موهفم نوكيو ةصوصخملا ةيهم سفنب امهنم لك صخشت ةيهملاب نيتفلتخم

 مزلي الف ريغلا ىلإ هجايتحا وأ هتيلولعم مزليف امهيلإ سايقلاب ًايضرع دوجولا
 مزاللاف دارفألا كلت ناكمإ ال ؛هدارفأ نيب كرتشملا يضرعلا موهفملا اذه ناكمإلا

 .مزال ريغ روذحملاو روذدحم ريغ

 . ىضتقي :«م» .؟ اها ا شوا

 .نالف :ةدايز «م» ىف .؛ .تلد ادد :«م» .'"

 دق ام هّجوتي الف دارفألا نم هتحت ام سفن ريغلا كلذ نوكي نأ نكميو :«م ءع» شماه ىف .6

 .« لع هنم ١١ .مهفاف ؛مهوتي



 هب ثّيشت امك عنامتلا ناهربب ةناعتسالا ىلإ ةجاح الف :هلوق نلف :ًاعبار اّمَأو

 يذلا "'ليلدلا ّنِإ :لوقي نأ يواضيبلا "'رصانل ّنأِب عوفدم هعفد يف يواضيبلا
 ةجاح الف هيلع هنومك نبا ةهبش هّجوت نع ملاس ريغ نيققحملا نع هتلقنو هترتخا
 ىلإ يداهلا هللاو ليلذلا كئاحلا رصاقلا اذه هب ثّبشت امك ؛ليلدلا كلذب ةناعتسالا ىلإ

 علا ماو

 [(177) 4...اوُعبُتأ َنيِذّلأ َاَوَبَت ْذإ» :ىلاعت هلوق]
 رّوصتي ال ُؤّربتلا نأ لالدتسالا هجو :ىنازاتفتلا لضافلا لاق ,ىناثلا لوقلل ليلعت

 ش ش .مانصألا نم

 .ًادادنأ مهوعبّتا نيذلا نوك ىلع مالكلا يف ةلالد ال هنأ باوجلاو

 يف مهوعبتا نيذلا نوك ىلع ةّلاد ةروكذملا ةيآلا ّنأ ٌلدتسملا دارم :لاقي دقو
 ةونوكي عضو نيقيآلا لاضتا ةنيرقب هللا تحك مهتوتحي قيذلا مه يهرماوأ لاشما

 :ضر افلا لقملا تمت نسبلو: لدبلا ةنلاب,ةارقلا ١ عيمعو ادا

 )/١117([ 4...ٍراَنلأ نم نيج ٍراَخب ْمُه اَمَو» :ىلاعت هلوق]

 .ةرابعلا هذه ىلإ [هبإ لدعف ؛نوجرخي امو "'هلصأ :هلوق

 يفنلا فرح يلو اذإ امّيس ريق اك اذإ امّيس هيلإ دنسملا ميدقت 1 عيشوت

 َتْنَآ امو لثم يفنلا فرح ىلي اميف يفنلا رصحو ءصاصتخالل نوكي ام ًاريثك
 بساني مل اذإ يّوقتلا دّرجمل نوكي دقو .كلذ وحنو تلق انأ امو 4 زيِزعب اَنْيَلَع
 بابرأ ّنأل ًاحيحص ناك نإو هيف رصحلا دصق ّنإف ةيآلا يف امك ماقملا صاصتخالا

 ١. .نيدلا رصان يضاقب ًاًّوعدم ناك يواضيبلا يضاقلا ّنأل ةفاطل هيف :«م ,.ع» شماه يف »؟١

 :ليلدلا ب6ل نشرت ا .« قي هن
 ع

 1١. :دوه.؛ .هلصا- :«ش» .'"”



 51١ (ةروسلا رخآ- 51! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 سيل هّنإف ماقملا بساني ال هّنكل ؛ةلزتعملا ادع نم دنع راتلا نم نوجرخي رئابكلا

 لب ؛دارفنالا وأ ةكرشلا ىلع مهريغ مأ مه جراخلا ّنأ يف ""عازنو .دّدرت ماقم ماقملا

 نم نوجرخي ال مهّنأب "ّتبلاو عطقلا مهيلع تارسح مهلامعأ ""!ةءارإ ماقمب قئاللا
 .رانلا

 ثيح يضاقلا هركذ امل قفاوم ماقملا اذه يف فاّشكلا بحاص مالك نأ ىفخي الو

 اميف مهرمأ ةّوق ىلع ةلالدلل 4َنيِجِراَخب ْمُه اَمَول :ىلاعت هلوق يف «مه» ّنإ :لاق
 ضرتعا تين فاستالا يعاضص""! نيضتا انفال"! ضاضتشالا ناعأل ىهنلا دعما

 ةيملسملا نم ةاضعلا نال قحلا قه نصاضتخالا ىلع :ةرآلا ةلالد "نإ :لاقو هيلع

 قدص يف ةليحلا لمعاف هبهذم قفاوي ال صاصتخالا اذه نكل رانلا نم نوجرخي

 مهنم ٌّقحأ راّفكلاف هدنع اودّلخ نإو ةاصعلا ّنإف ةيقحالل ,ةديفم اهلعجف هنع مالكلا

 .دولخلاب
 دا دتخملا يم ق ا كلا يساس نيتك ةقم ةروكذملا ةليقلا أ تفرغ دق ةلوقأو

 صيصختل هجو الف ؛ةيمامالاو ةّنسلا لهأ نم هريغو يضاقلاك كلذ يف هفلاخ نمو

 .فاّشكلا بحاصب ةليحلا كلت
 ٌجتأ رفكلاو راّقكلا نم ًادادنأ ذخّتا نميف ةيآلا ّنأِب فاصنإلا بحاص هنع ناعاو

 نود دولخلاب ءالؤهل صاصتخا الف رانلا نم نيجراخب اوسيل هلهأ عيمجو كلذ نم
 .حيحص فاّشكلا بحاص ينعي فّنصملا لاق يذلاف راّقكلا نم مهريغ

 لوقلا نم لعافلا ريمض يفنلا ءاليإ نم تركذ ام دوجو عم ٌدبال :يبّيطلا لاقو

 ةفلتخملا للملا لها نم نينمؤملا فلاخي نم عيمج يف ةّماع ةيالاو صاصتخالاب

 .ةدارإ :«ش» .؟ .عزانت :«ش».١

 ١//71". فاّشكلا ريسفت .؛ .تتبلا :«م» .'"'

 نا تال( نقاط" .فصنأ :«ش» .6



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ضحي

 .فّنصملا هيلع ّصن امك مهنوعيطيو مهنوعبتي ءاسؤر يأ ًادادنأ هللا نود نم ْذْخّتيو

 ليلدب نينمؤملا ةلباقم يف مهف مانصألا ةديعب ًاصوصخم نوكي نأ ريدقت ىلعو
 ءالؤه يفو نينمؤملا يف مالكلا نوكيف ًاميظعت يأ "74ه اًبُحُدَشَآ اوُنَما َنيِذَّلَآَو 9
 نم مكحلا ىفتتا اذإف يبلقلا رصقلا باب نم بيكرتلاو مهريغ رصحلا يف لخدي الف

 1 هلل تزدتا كيل اقتل خلا

 نينمؤملا ّنأ ملع رانلا نم نيجراخب مه امو نينمؤملا ريغ ّقح يف ليق اذإف
 ' .اهنم نوجراخ

 فّنصملل قبي ملو هقيقدتو هقيقحت '!نسحو ىبّيطلا رد هلل :يزارلا ةمالعلا لاق

 وا ةيهدم وه انك نيتمؤمي اوبل قاشفلا نإ لاقي ناي آلإ لاق انغ بيحب "نأ
 رقت ىلع هنكلا لمعت نشوب قاشنلا دولت ىلع لد اكل نيعولا ثنايا نإ كرف

 .ةلدألا ضقانت مزلي الْثل ؛صاصتخالا ىلع ال مكحلا

 نأ ًالضف رانلا نينمؤملا نم ًادحأ لخدي ال نأ عساولا هلا مرك يف ءاجرلاو اذه

 .مهجرخيو مهلخدي

 )١174([ 4«...اًبَيَط اَلاَلَح ضزآلا ىف اًمِم اوُلُك ساّنلأ اَهْيَءآَي ١ :ىلاعت هلوق ]

 :لاق نم مهنمف اهيف دحأ ىلع ررض ال يتلا عفانملاو لكاملا يف سانلا فلتخا

 فيرشلا دّيسلا هراتخاو ةحابإلا ىلع اهّنأ ىلإ بهذ نم مهنمو رظحلا ىلع اهْنإ
 ل روسو نيرمألا نير تقول ون يهطوتع اناا اوم سوو ن1 نسالق» ىنرملا
 امل ةدكؤم تءاجف هرظح ىلع ليلدلا لد ام الإ لكآملا ةحابإ ىلع ةّلاد ةيآلاو امهنم

 انِإ ةوهشلا هبيطتسي ال ام ّنأب ّدر ةميقتسملا ةوهشلا وأ عرشلا هبيطتسي ''!لقعلا يف

 .رخآلا :«م» .؟ 1١16. :ةزرقبلا ١

 .باوج :ةدايز «ش» ىف .؛ .هقيفوت :«م».

 .ةةاى/ ١ نايبلا عمجم .1 .لاق نم :«ش» .6
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 .هحّجري الف هيلع لد لالحلاب جراخ وهف مارح اّمإو هنم عنم الف لالح

 .لّوألا ىلع لد لالحلا ذإ :هلوق

 يف نوكيف لقعلا هبيطتسي ام ةوهشلا هبيطتسي امب دارملا ّنأب عفدلا نكمي :لوقأو
 .عرشلا هّلحأ ام ىلإو لصألا مكحب لقعلا هّلحأ ام ىلإ ةراشإ همالك

 [هزاوج ملعي مل اميف نيدلا ءادعأ ةعباتم زاوج مدع]

 ناطيشلا ةعباتم ميرحت ىلع ةلالد ةيآلا ١4 ناَطِيََشلَأ ٍِتاَوّْطُخ اوُعبَتت آلَو# :هلوق

 كلذو *« ٌوُدَع ْمُكَل ُهّنِإ# :هلوق يهو ةّلعلا نم رهظي امك ّودع ّلك ةعباتم اذكو ةحيرص
 لب ّجعأ ةيآلا ّلعلو .ركذلا ىلإ جاتحي الو ميرحتلا مولعم عّبتتملا ناك اذإ حضاو مولعم

 اهب ذئنيح لالدتسالا دعبي الف .مولعملا ةدارإ يف ةدئافلا مدعل مولعملا ريغب ةصوصخم

 مهفلخ ةالصلا زوجي الف هزاوج ملعي مل اميف نيدلا ءادعا ةعباتم زاوج مدع ىلع

 .لّمأتف ؛كلذ ريغو مهنع ةياورلا لقنو مهمكح عامسو

 )١119([ «...ءاشخفلا َو ءوشلآب ْمُكْرُمأَي اَمَّنإ١ِ :ىلاعت هلوق]
 هيي مالا نيعتساودةهلوق

 نإ * هلوق ضراعي هنأ وهو فاّشكلا بحاص هركذ "!لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ هيف

 ريعتسا رمألا ّنأ عفدلا هجوو ّولعلا يضتقي رمألا ذإ ١4" ُناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل ىداَبِع

 دعب دارملا ّنأبو ولعلل ال ءالعتسالل رمألا ٌنأِب هعفد نكميو .هساوسوو حئابقلا هنييزتل
 وبك هديويو .نوواغلا دابعلا نم ىنثتسا دقو نيواغلل يا نوكيف هتاوطخ عابتا

 ّقح ناك نييزتلا ىنعمب رمألا ناك اذإ هّنَأِب ًاضيأ هيلع ضرتعاو راّفكلا نيبطاخملا

 نأ اهّقح ناك ثعبلا ىنعمب ناك اذإو ءاشحفلاو ءوسلا مكل رمأي امّنِإ :لاقي نأ ةرابعلا

 .لاكشإلا :«ش» .؟ ١. 18 :ةرقبلا ١

 .16 :ءارسالا 9



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فل

 .عويشلا ىلا ءونملا كمي

 مكل رمأي امّنِإ لصألاو ,بلق مالكلا يفو ماللا ىنعمب ءابلا ّنأب لوألا نع بيجأو
 بلف مولا وكلا كروب اهنا ىا مووسلا

 ىلع ةقانلا تضرع لثم ءوسلل مكنّيزي امّنِإ ىنعمب ءوسلاب مكرمأي امّنِإ :ليقو
 .هيلع ينوضرعل ناطيشلا ءايلوأو ءوسلا لصألا ّنأِب ةراشإ ضوحلا

 نم نويفوكلا هزّوج ام ىلع «ىلع» ىنعمب وأ ماللا ىنعمب ءابلا نب يناثلا نعو
 ظ .ىهتنا .'""ضعب ماقم رجلا فرح ضعب عوقو

 اذا هال نكات نجم اذكو ذك :لاقي نأ ةراشلا ىدح ناك ةةلوق ارا ألو شيق

 ىنعمب لاحلا تقطن :كلوق لئم ةيعبت ةراعتسالا تناك نييزتلل ةيآلا ىف رمألا ريعتسا

 عم اذك ىلع لاحلا تقطن ةراعتسالا دعب :لاقي نأ بجي ال هّنإف اذك 5 لاحلا تلد

 تافّلكتلا ىلإ ةجاح الف .ءابلاب لب «ىلع»ب لمعتسي ملو .ةلالدلا ىنعمب قطنلا نوك

 عض ا رتعالا :نناوعح ىف ةووكرذلا

 ينغملا بحاص هب حّرص امك ةيلك ال ةيئزج ةيضق نويفوكلا "ازّوج ام نأ ًايناثو

 .ركذ اميف هيلع ءانبلل هجو الف

 .عرشلا هحبقتساو لقعلا هركنأ ام ءاشحفلاو ءوسلاو :هلوق

 وه امك ؛كلذ عنمي يرعشأ هّنأ عم يلقعلا حبقلا ىلع ّلدي اذه همالك ّنأ ىفخي ال

 .ركذتف ءأرارم كلذ لثم هنم رم دقو لوصألا يف نّيبملا

 )١17١([ 4«...اوُلاَق هلأ َلَرْنَآ آَم اوُعِبّنأ ْمُهَل َليِق اَذِإَو> :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ عابتا اّمأو ًاسأر ّنظلا عابتا نم عنملا ىلع ليلد "هيف :هلوق

 .هزّوج :«م».؟" .؟”115/ [ ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا.١

 .هيفو :«م)) و
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 [ماكحألا يدا هتيححو زال يتب: ىف را
 رو هدايفعتااهبلا :ىكا انه لمقلا ةيفصملا ىلع بو ا 2 عراشلا نأ

 ةّنبلا هيلإ ةبسنلاب ًالالح ءيشلا كلذ ناك ءيش لح ّنظ اذإف ,ةيعرشلا قرط د 5
 يف عقاو ّنظلاو '''ًاَنظ ال ًاملع ءيشلا كلذ لحي مكحلا ناكف ؛هداهتجا رّيغتي نأ ىلإ

 ّنظلا هل لصحي ىّتح !"!هانعم قيقحت يف دهتجيو ةرامأ ىلع فقي امير هّنإف هقيرط
 :ن اهتعطق نات قم دنع لصحي ؟!ةيعرملا قرطلا دحاب ةظلادل لضح اذاوب#هانغمت

 دهتجملا نونظم وه «©'امّلك ّنأ ىرخألاو .!ًادهتجم ينونظم مكحلا اذه ّنأ امهادحإ

 دحاولا ربخك َنظلل ةديفملا ةرامألا نم ةذوخأم هقفلا لئاسم رثكأ ٌنإف :«م .ع» شماه يف ١.

 اس ا لرجل نسا ف انفال ىتتابقلاو

 ىدحإ نأ قيرطلا يف عقاولا ّنظلاب دارملا سيل قبلا هنا هنود اعل نيظتوقو :«ع» شماه يف ."

 انهينأ ني فرع امل ريقو نسما ييلطخلا هالك نم وهن امك ةيئظ نتقو وكذملا :قيقمدقملا

 نم نظلا َنأل (ظ) دِيسلا مالك يف عقو امك ةديعبلا تامّدقملا يف عقاو نَظلا ّنأ الو ناتيعطق
 يف عقاو ّنظلا ظفل نأ ًاضيأ دارملا نفل عملا ىلا لذ ةبووفلا فوات :نسعتلا كام ذقفلا

 هروصتو أشنم مكحلا قيرطب داري نأ هيلإ انرش ه١ امك ولو الاف هذ رساظ هج اميين هوق: نذل قيرطلا

 دليلا امدح ذأ هلق الود انكوعلاب ضاسعالا تايلكلاب,ىلعلا قيرط:لاقي امك هليل
 سفحلا تعبني تارامألا نع اهب ةرظلا لوضخ دعب ذا اهب ةرظلا لوصح ةيغرشلا ءاكحألاب

 .« ةلعهنم »١١ .اهب ملعلا ليصحتو تامّدقملا بيترتل

 ةيّنظ اهلئالد عيمج نأ دارأ ن :إ:هقفلا لئالد ةيئظب لئاقلا لاقي دقو :«م .ع» شماه ىف .؛

 الف ةلمجلا يف ةيّنظ اهّنأ ديرأ نإو ,لقعلا ةهج نم يعطق ضعبلاو رتاوتم ضعبلا ذإ؛ ودمت
 ةدطلا تان دقملاف ةيفقب نوكيا نا قكميب لن ةنتط دين اهينجيست نوكياو هال ها 86

 عامجإلل ًانيقي هب لمعلا بجي هل نونظملا مكحلاو ؛دهتجملل نونظملا مكحلا اهنم لصحي

 بجاو نونظملا ررضلا عفدو نونظملا ررضلل بجوم ًاعرش نونظملا مكحلا فالخ ّنألو
 ولو موهوملا وهو هفالخب لمعلا زاجل هب لمعلا بجي ملول هنألو ًانيقي هب لمعلا بجوف .ًالقع
 ىف نيفرطلا ىف لمعلا ناكف ىلوألا قيرطلاب نونظملاب لمعلا زاجل موهوملاب لمعلا زاج
 ضرما ضوسرحلا هيجي مرا بحب وبل ردن ]وهلال عنالا باب طعس ١ :اديماونلا عيج
 ًاحوجرم هفالخ ناك هضرغل قفاوم هنأ ًائيش ّنظ اذإف ىلاعت هللا مكح وه امب لمعلا دهتجملا

6 



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 ةيناقلاوب 0! كانتا ددعولا نئ اك ةيعظق ةيئادكو لوألا ةمدقملاو هديا ليعلا حب

 .ًاضيأ ةيعطق هب لمعلا بجي مكحلا اذه ّنأ يهو اهبختنيف ةيعامجإ
 :لوقي نأب ةيعرشلا ماكحألا نايب دهتجملل زوجي هّنَأ مارملا يف مالكلا ليصفتو

 ةياع بح اولا فهحلا لذي طرق داو وأ بودتمو ا ةوركفوأ مارح وأ لالح اذه

 دارملا ّنَأ وأ .هنايب ّرم امك قيرطلا يف عقو ّنظلاو هيلع بجاولا كلذب ملاع هنأ اَم

 .ٌمعأ هقفلا فيرعت يف ذوخأملا ملعلا نوكيف ؛ًاَّنظ ناك نإو هب لوقلا زوجي ام ملعلاب
 هلا ىلإ لودقلا دهتجملا ةاتسنآل فتضنلا هزركذ ئذلا فيولا فكي هل هلأ بغت تنأو

 ًاضيأ كلذ :لوقي نأ هل ّنَأ عم ًالثم مارح وأ بجاو هّنِإ :تلق تنأ :لوقي نأب ىلاعت

 هقفلا فيرعت نم رهظي يذلا "'ىلصألا بولطملا وه لب ىلاعت هيلإ مكحلا بسنيو

 .ماكحألاب ملعلاب

 نأ لثم نيتمّدقملا كنيت قواسي اّمم ًاضيأ كلذب ملعلا لصح :لاقي نأ الإ ّمهَللا
 ؛يدلقم قحو ىّقح يف هللا مكح وهف كلذك وه ام لكو ًادهتجم ينونظم اذه :لوقي

 اذه :لوقي نأ مصيف .هروهظل كلذ ديق ىلإ جاتحي الو ىلاعت هللا ماكحأب ملعلا لصحف

 كلذك مكح لكو حوجرملا حيجرت مزل هضرغ فالخ وه امب لمع ولف هضرغ ىلإ رظنلاب ًالقع ج
 دعب هنأ ضورفملا ّنأل ؛لطاب وهو هريغهللا مكح نوكي نأ زاجل اّلإو هللا مكح هنأ ًائيقي ملع

 جراخ وه امب رومأم ناكل هريغ هللا مكح ناك ولف مكحلا اذهب ّنظلا ىلإ لصو دهجلا غارفتسا
 هللا مكح ل ايف ملع ام لكو .نالطاب امهو حوجرملا حيج رت رايد [ ةقع :«م» ىف] نع

 .هل ةليسو َنظلاو ًانيقي هلاوقأ عيمج ناكف ًانيقي مولعم هب لمعلا بجي ام لكف ًانيقي ًامولعم ناك
 .نيينيقي ناضقانتملا نوكي نأ مزليف ققحتم نيدهتجملا لاوقأ ضقانت :تلق نإف

 مكحلا اذه ّنأب مكحي دحاو ّلك ّنإف هيف ةربتعملا طو رشلا ضعب نادقفل عونمم ضقانتلا :تلق

 .« يدنم ١؟» .ًايقاب ليلدلا مادام يندّلق نم ّقحو يّقح يف تبا

 .ةينادجولا :«م».١ .ناك نإ :«ش» .6

 .لصألا :«م لدن



 ١" (ةروسلا نك تل ةةقيلا ة زوو ويست

 ًادحأ ّنأ رهاظلا ""ّْنأ عم دييقتلا يغبني معن ,كلذ وحنو مارح وأ لالح اذهو هللا مكح

 دّلقملل زوجيف نئارقلاب ءافتكالا نم ٌدبال ِهّنَأ ملعف "اهب ةنوحشم بتكلاو كلذ عنم ام

 امك قرف الف .دهتجملا يف انلق امك ؛ًاضيأ هل ملعلا ىوعد نكمي لب ,"!ةنيرقلل اا

 دهتجملا ديلقت نإ :هلوقب ءيجيس اميف فّنصملا هيلإ راشأو :لوضألا/ نفاهي حوض

 ال :اولاق لب ليلد هلو ليلد ريغب ريغلا لوق لوبق هّنإف .ًازاجم لب ةقيقح ديلقتب سيل

 نارقلا يف مومذملا ْنْظلا يف لخدي الف دبي يبنلا لوقو هلوق لوبق نيب قرف

 ميال اقلك ١ اح اني ىلإ حاسي جاك دوك "ظننا هنن نيكو
 دحاو ّلك ىلع داهتجالا باجيإال يفن امو عورفلا يف ال مالكلا لوصأ يف وه ام اهيف
 .لّمأتف ؛ىنعم يهنم لب مومذم وهو ّنظ ديلقتلا ّنأل ضعبلا نع لقن امك ديلقتلا يقبو

 ًالوادتم هدجت اذهلو .مارح اذه :لوقي نأ لثم لئاسملا نايب دّلقملا ىلع مرحي الف

 أ بجاو وأ مارح اذه :لوق نم دهتجملا ريغ عنم يفف ءريكن ريغ نم سانلا نيب

 يتلا هوجولاب كلذ هلو ًادَّلقم نوكي دق ذإ ؛ىفخيال ام نسح وأ حيحص وأ لطاب

 .مهفاف اهنيعب دهتجملا يف اهانركذ

 ّنِإف ءلّمأت لحم هرخآ ىلإ عنملا ىلع ليلد هيف :فّتصملا لوق نأ ىفخي ال من
 نم ىلاعت هللا ىلع لوقلا يهن نم مزلي ال ذإ ؛ًاسأر ّنظلا عابّتا عنم ىلع ّلدت ال ةيآلا

 ىلع لوقلا ىّتح هريغ ال ؛ملع ريغ نم ىلاعت هللا ىلع لوقلا زاوج مدع الإ ملع ريغ
 دّلقملل ٌنظلاب لمعلا زاوج مدع همالك نم مهفي ًاضيأو .ّنظلاب كّنظ (ء!اّنمف ًالهج ريغلا
 دهتجملا ّنظ عابّتا يف لخاد وه :لاقي نأ الإ ,ًاضيأ هدنع كلذك سيل هنأ عم ًاضيأ

 .هيف لّمأتف

 ليلدلاب هرابتعا تبث اّمم هوحنو عامجإ نم ينيقيلا ليلدلاب جرخ كلذ ّنإ :لاقي وأ

 هب :«ل» .؟ اد وأ

 .امف :«م». .ةنيرقلا :«ما) .'3



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مام

 هدارم نوكي نأ لمتحيو .ديعب ًاضيأ وهو ّنظلا كلذب لمعلا زاوج !"١عنمن الإو ينيقيلا
 عست ال لب ًاّدج ديعب وهو ىلاعت هللا ىلع لوقلا يف هعنم ًاسأر ّنظلا عابّتا نم عنملاب
 .لُماتف كلذ ةرابعلا

 امّنِإ نيتمّدقملا كنيت نم ىلاعت هللا ماكحأب دهتجملا ملع موزل ىوعد َّنإ :لاقي دقو
 .دهتجملا ّنظل عبات ةلأسملا يف ىلاعت هللا مكح ّنأب ةلئاقلا ةبّوصملا يأر ىلع متي

 ًانونظم مكحلا نوك نم الو مكحلاب لمعلا بوجو نم مزلي الف مهريغ دنع اّمأو
 .عقاولا يف هللا مكح وه نوكي نأ

 وه امْنِإ دهتجملا نونظم ىلع موقي يذلا أطخلا لامتحا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 نأ زاج أطخلاو وهسلا ضرعم يف ناك ثيح موصعملا ريغلا ناسنإلا "!ّنأ ىنعمب
 اذه لثمو بولطملا يف اطخيف ليلدلا يف ةربتعملا طئارشلا ضعب ةياعر هنع بهذي

 ّنأل ؛ىلاعت هللا مكح ليلدلا نم هطبنتسا ام نوكي دهتجملا عطق يفاني ال لامتحالا

 .نيدهتجملل لصح امب هل صاصتخالاو تاينيقيلا عيمج يف مئاق لامتحالا اذه

 مل نإف ءال وأ ًاينيقي مكحلا كلذ نوك يف حدقي نأ اّمِإ لامتحالا كلذ ةلمجلابو
 لصحي ال نأ مزل حدق نإو ءًانيقيو ًاملع هقفلا لئاسم نوك وهو يعّدملا تبث حدقي
 ةينيقيلا ةلدألا رئاس ىف مئاق "”روكذملا لامتحالا ّنأل ؛ًالصأ ليلدلا نم نيقي دحأل

 هب ل ايا مس ورم لم دا كالا ىلع م ىلا
 قلطأ .”دحاو رجأ هلف أطخأ نإو نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ :لاق اقل هّنأ

 ءاهقفلا لاوقأ نيب ضقانتلا توبث مزليف ّقحلل فلاخم ئطاخلاو دهتجملا ىلع أطخلا

 ىلع وه امَنِإ أطخلا قالطإ ربخلا ةّحص ريدقت ىلع هّنأب باجي دقو .مزل ام مزلف

 .ُنأ- :«ش» .؟ .عنمي :«م ءل» ١

 .ةروكذملا :«ش» .'"

 يف لوصفلا ؛5737 ىوونلل عومجملا 8 .ينزملا رصتخم ؛ءا5“1 ىعفاشلل ألا باتك .؛؟
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 51 (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هل ناك يي يبنلا لمعب هداهتجا قباط نم ّنأ يف دعب الو ,لقعلا ليلدب زاجملا ليبس
 نوتكي نأ ناؤضلا نضقاتنلا مزلتسي ال ةرظانملا عرشو .دحاو رجأ هريغلو نارجأ

 .ىهتنا ,داهتجالا ةكلم نيرمتو تارامألا حيجرتل

 ال لوصألا بتك يف ركذ ام ّن أ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام نالطب رهظ اذهبو

 ّنظلا ةعباتم بوجو نأ ىلع الإ هليلد متي ال هّنأل ؛هّنظل ًاعبات دهتجملا نوك عفدي

 الإ لاكشإلا "'نع صيحم الو .ًاينيقي يداهتجالا يعرشلا مكحلا لعجي الو ينيقي
 مكح يف هلعج عراشلا َنإف دهتجملا ّنظك امكح وأ ةقيقح ملعلا ىلع ملعلا لمحي نأ
 .رهاظ نالطبلا هجوو .ىهتنا ؛"'جرحلل ًاعفد نيقيلا

 .هرخا ىلإ داهتجالاو رظنلا ىلع ردق نمل ديلقتلا نم عنملا ىلع ليلد وهو :هلوق
 ام ىلع ةيآلا يف ليلد ال ًالّوأ هدّهم امك لاحلل واولا نوك ريدقت ىلع ذإ ؛رظن هيفو

 مدع مزلتسي ال وهو ءادتهالا مدعو لقعلا مدع نيح ءابآلا عابتا مذ اهانعم ّنإف هركذ

 ام كرت ميرحت ىلع الإ اهيف ةلالد ال لب .ًاضيأ ءادتهاو لقع اذ ناك نم ديلقت زاوج

 .طقف داهتجالا ىلع رّدق نمل ًاقلطم ديلقتلا ميرحت ىلع ال .ءابآلا عابّتاو هللا لزنأ

 .لّمأتف

 ىلع ليلد نم دبال لب ؛ًاّمحم عبّتملا نوك دّرجم عابثالا يف يفكي ال ًاضيأو

 هيلإ انرشأ امك ؛ليلدلا عابتا يف لخديو مومذملا ند ع

 .7لّمأتف .ًاقباس

 هلا لونآ امل مكضمو اًقحم وه نمل داهتجالا ىلع ردق نم ديلقت زاوج اضياذ

 تو ؛لوصألا يف نّيب امك ؛رخآ دّلقي نأ دهتجملل زوجي ال ذإ ؛رهاظ ريغ
 نم عنملا ىلع ليلد لبق نم هلوق هيلع لدي امك هزوجي ال ًاضيأ هّنأكو .كلذ

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .نم :ردصملا يف 57؟١١.

 "'. »م«:  .عبتمو ّقح وه :«ش» . .لّم اتف



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 لطم دهتجملا عاب ّنأ ريخألا همالك رهاظ نكل .داهتجالاو رظنلا ىلع ردق نمل
 .لّماتف .ديلقتب سيل

 امم ىوقأ داهتجالاب لصاحلا ّنظلا ّنأ مولعم ذإ كلذ زاوج مدع رهاظلا ةلمجلابو

 امك ًارهاظ ًاريثك نآرقلا يف ديلقتلاو ,نظلا عابّتا نم عنملا دورو ١' 'عم ديلقتلاب لصحي

 ريغ ةيلع ليلدلا ةوهوو فرع امك ةليوات حكما نونا ءاقاقإ علطتسو هيلع تعلطا

 نيّيفنملا قيض الو جرح الو ."!مهديلقت زاوج ةدمع وهو .هيف عامجإ ال ذإ ؛رهاظ

 ردي ورم هذا ىلا من تيلقلاو اره لنضأ شل ويم لا ىف كلفت ذولو كانو اقع
 ريغ انه عنملاو هذه ؟ليلد ركذ ريغ نم ديلقتلا هل زوجي له اهداسفو ليلدلا ةّحص

 مالك يف لّمأتو ,همدعو ًاقلطم ديلقتلا زاوج ةّلدأ يف لّمأت نم دنع رهاظ وهو .ديعب

 نايشالا ناك وهاامك مهمالك يف وهسلاو مهولاو طلخلاو طبخلا يأرو نيدهتجملا

 ًاقلطم هزاوج مدع ناكل جرحلاو ررضلا الولو .ةيّنظلا لئاسملا يف موصعملا ريغلا

 رودقم ريغ لب القنو ًالقع يفنم قيضو جرحو ميظع ررض هنأ رهاظلا نكل .هجوأ

 .لّمأتف .سانلا رثكأل

 [(177) 4... َمْخَلَو َمّدلَأَو َةَتْيَمْلَأ ْمُكْيَلَع َمَّرَح امن! :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ * هللا ريغل هب ّلهأ امو# :هلوق
 اهنأل ةمكحم ةيآلاو .ال ال مأ هللا ريغ ىّمس ءاوس ةيمستلا ريغب حبذ ام دارملا لعل

 روما توخت هيفاني الف رومألا هذه اّلِإ ةياغلا كلت ىلإ مّرحم دوجو مدع ىلع ٌلدت

 رهاظلا ٌنإف .ةنسلاب باتكلل اخسن نوكي ال ربخب رخآ '"!مّرحم دجو ولف اير

 نكمي ال ةلمجلابو ءانه مولعم ريغ ًاضيأ وهو ًارتاوتم نوكي نأ الإ كلذ زاوج مدع

 »١١«. ةروصلا هذه ريغ ىف :«عو» شماه ىف .؟ .عم  :«ش».١

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةياغلا كلت ىلا» نم .'"'



 5١ (ةروسلا رخآ- "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ربخلاب هخسن تابثإ اذهب

 نوكي دق ذإ ؛ميلستلا عم ةلاحلا كلت يف "ارخأ تامّرحم دوجو هيفاني ال ًاضيأو

 دي هوهتشلا ةخئاذلا ومع "الجي .رخآ ليادب و ًالخاد نوكي وأ 7

 باد سمألا 50 ري را عدم لع ياا

 ايي ايبع دو دو دلو 0 :اضالاو

 .ل ومألا ىف ا انك ءاصقتسالا

 )١7/6([ #. ..ىدُملاآب ةَلاَلَّضلأ اًوَرَتْشَأ نيذلأ َكِيَلوأ» :ىلاعت هلوق]

 .ّقحلا نامتكب ةرخآلا يف [ 4ٍةَرِفْغَمْلاِب َباَدَعْلْاَوظ] :هلوق

 يف لب ةرخآلا يف اورتشي مل مه ذإ ؛«ىرتشا»ب ال «ةرفغملا»ب قّلعتم فرظلا

 مهءارتش :او روكذملا نامتكلا نال ؛«ىرتشا»ب قّلعتم ٌقحلا نامتكل :هلوقو ءايندلا

 .ايندلا يف لب ةرخآلا يف سيل ةرفغملاب باذعلا

 .رانلا تابجومب سابتلالا يف [ مهلاح نم بّجعت 4ٍراَّنلَأ ىَلَع ْمُهَرَبْصَآ اَم8َ] :هلوق

 [رانلا ىلع ربصلا ىنعم]
 فرو انين مرقم امك" انف اوفي سسابلالا ىلع نضل جرانلا قلع ريصلا وشف

 .©!ايندلا يف مهل لصحي مل رانلا ىلع ربصلا ّنأل ؛اهلهأ لمع ىلع ربصلاب

 امل مهو .موزللا كلذ ملع اذإ همولعمو همزالب ضار ءيشب يضارلا ّنأ لصاحلاو

 . صتختف :«ل» .؟ .ىرخا:«ش».١

 .تابجومب :«ل» .؛ .بجي :«ل ءش» .'"

 . 5١ يروباشينلا ريسفت :رظنا .©



 هللا باذعب نيضارلاك اوراص نوملاع كلذب مهو رانلا بجوي ام ىلع اومدقأ

 ةيشلا ىلا يصا اي ناطلاملا يضنلا نضع مل لوقت انك هيلع قنروراضلاو
 .:”! هحسلاو

 [(177) <... رشم َلَبِق مُكَهوُجُو اوُلَوُت نآ ٌربْلا َسْيَل» :ىلاعت هلوق]
 اع نأ اهدونلا سبلا""وبةلاقةهلؤق

 [هيف ريدقتلا بساني امو 4(ٌَربلآا» ىنعم]
 لعج يْنِإ :ينازاتفتلا لضافلا لاقو ."”هيلع هنا هيفا ىو اعلا نا

 مهنأل اولوت نأ يف ٌربلا سنج سيل يأ «يف» ريدقتب اولوت نأ ينعأ ربخلاو ًاقلطم بلا
 .هيف لب كلذ بلا سنج ّنأ اومعزي مل

 هيجوت ىلإ ةراشإلا يف ريدقتب فاّشكلا دصق ّنأ هجوألا :لضافلا يّشحملا لاقو

 َريْلا ٌنكلل َّو» هلوق ّنأل ؛يضاقلا هيلإ تفتلي ملو ٌرابلا ىنعمب ٌربلا لعج نع !؟!ينغي

 .ىهتنا ."اابلا ىنعمب (*!دِبلا لعج لب كلذ مئالي ال 4 هللب َنَما ْنَم

 ًاضيأ ةيناثلا يف ترّدق لرد ةلمعلا يف هظفل رّدق اذإ هّنَأ هدارم ّنأ رهاظلاو

 ولو و يف ٌربلا سيلو ريدقتلا نوكيف «نكل»ب كاردتساللاب ةلباقملا نسحيل

 يف ربلا لعج نع ينغتسي ذئنيحو .ةيآلا نمأ نم "يف ٌربلا نكلو ةيآلا مكهوجو
 عا ؛نيفرطلا نيب ةبسانملا ع ةمئالملا مدع هجوو .ٌرابلا ىنعمب ةيناثلا ةلمجلا

 قنغأ قئاعملا ليبتقا قم قلوألا ةلمعلا يف اهلوخدم ّنإف «يف» ةملك "!يلوخدم

 .و-:ردصملاو «م» ." 75/١[. يروباشينلا ريسفت :رظنا.١

 .ىفن :ردصملا ىف .؛ 70/١",. فاشكلا ."

 ١7١/8. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . 1 .رابلا :ردصملا ىف .6

 .لوخ دم :«ش» .6 .ىف  :«ش».ا/



 ففي (ةروسلا رخآ 1" ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يضتقي «نكل»ب كاردتسالاو ,نمآ نم ننعا نايعألا ليبق نم ةيناثلا ىفو ةيلوتلا

 امه يناعلا
 يف نيتلمجلا بسانت ثؤفي ًاضيأ ىضانقلا هيجوت ىلع هنآ هيلع دري نكل

 ٌدبلا ينعأ يناعملا ليبق نم ىلوألا ةلمجلا يف هيلع موكحملا ّنإف هيلع موكحملا

 ةيلوتلا ٌربلا سيلو :اذكه ريصي ىنعملا ّنأل ؛ٌرابلا ينعأ نايعألا ليبق نم ةيناثلا ىفو

 عيرخا ةكق لكي نما نمزاللا ىكلوسل وقد ايون نأ يما نمنأل نائل ىكلو
 بسانتلا لصحي ذئنيحو .ةيناثلا ةّصقلا نم دوصقملا وهو هّللاب ناميإإلا وه بلا ّنأ ىه

 فاّشكلا هيجوت ىلع مزلي هنأ مث .هيف داحتالا لب هيلع موكحملا يف نيتلمجلا نيب

 ريغ هتّحصو نمآ نم ينعأ فرظلا ريغ يف حيرصلا مسالا يف «يف» ريدقت ركذ امب

 .مولعم

 .اهفراصم نايب لّوألا نم ضرغلا نكلو :هلوق
 ةاكزلا لّوألا ءاتيإالا نم دارملا نوك ريبكلا ريسفتلا يفو .هب فراصملا نرق ثيح

 ءاتيالاف رياغتلا هيلع فوطعملا ّقح نمو ةيآلا ىف ةاكزلا هيلع فطع ّنأل ؛فيعض

 ماعطإ لثم ةيرورضلا تاجاحلا عفد نع ةداع هارت ايجار فم انعيا لوألا

 نأ نساعتلا ىلع: بحسو ةروررشلا ىلإ ةجاحلا تينقا اذا هلا :فالخبال هنإف عرطخملا

 ءاطعإللا نم اوعنتما ولو ءمهيلع ةبجاو ةاكزلا نكي مل نإو ةرورضلا عفد رادقم هوطعب

 ًاناعبش تاب نم رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال :اثا هلوقلو [ًارهق] مهنم ذخألا زاج
 .هبنج ىلإ واط هراجو

 يور امب ضراعم ّقح ّلك تخسن ةاكزلا ّنِإ :لاق هنأ 1ك يلع نع يور امو
 31 يلع لوق نم ىلوأ ِيي لوسرلا لوقو .ةاكزلا ىوس قوقح لاملا يف :لاق هل هن
 ريغ هّنإف ًارادقس نوكي ل: ىذلا ام :ةرذقملا قوقحلا تخت ةاكرلا نأ هدارم اضيأو

 يلا :«م ءل .ش».١



 ,كولمملاو براقألا ىلع ةقفنلا مزليو ةرورضلا دنع قّدصتلا مزلي هنأ ليلدب خوسنم

 : ىهننا .''رذقم ريغ كلذو

 ناك قلك تيس ةاكزلا ناي ريخأ اذإ هنا ايلغ ناي ةظف عمو اهلا: «لوقأو

 ملعأ يا الفا وهو ليَ يبنلا لوقو نارقلا نم هفالخ ىلع لدي اه لك خسن هدافم

 يذلا ثيدحلا ّنأ ىلإ عجري ةروكذملا ةضراعملا لآمف هريغ نم خوسنملاو خسانلاب

 لوقو .هطوقس ىفخي الو ,كلذب 31 هربخل ضراعم خوسنم هنأب 321 يلع ربخأ

 دق لوقلا كلذ نب ني يل يلع لوق نم ىلوأ هيدي لوسرلا

 كا يلع مالك "أ لصاح نأ تفرع دقو هيي لوسرلا نم رخآ لوق وأ نآرقب خسن

 .لّمأتف كلذ يف خسنلا عوقو نع ربخلا

 [(178) «...ٌصاَصقلأ ْمُكْيَلَع بتك اوُنَم' نيذْلأ اَهُيَءآَي » :ىلاعت هلوق]

 [هل ىلوتملاو صاصقلا مكح]

 لتاقلاب لعفي ناب مكنم لتق نميف ةيوستلاو ضيوعتلا مكيلع بجواو ضرف يا

 ول هسفن مآسي لب كلذ نع ىبأي دا بلا اع وول ب

 0 ا ار

 .لصاح  :«ش».؟ .صيخلتلا عم غ0 - 0 يزارلا ريسفت ١.

 دخ او وفعلاو حرف انضقلا: يب ووتعتس ءانلوتلا 1 ليفان وورق اذنين عفدناف :«م .ع» شماه يف .'"

 .هيلع بوجو الف هيف هل لعف ال هنم يضتقملا ّنإف 4 ٌصاَصِقلآ ُُكْيَلَع بِيُك + ليق فيكف ةيدلا

 ءابلوا راكع نإ كلذ مكيلع ضرف دارملا نأ نم هيلإ انرشأ املف لّوألا امأ رهاظ عفدلا هجوو

 هيلإ ان رشأ املف يناثلا اًمأو هيف ًارّيخم نوكي دقو ًافيضم هن ووكر دق نعوتلاو نم اضتلا ل وقتعلا

 .«ةيدنم ١١ سفنلا ميلست لتاقلا ىلع بجي 007 اش
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 50 (ةروسلا رخآ- "51/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 كاع يبق نرخ ةلدا ورع امتنا ان فنيا اعجاب وا ردا الا هنعلا ريك نق لالا قا وغ
 وا هه هك اك عا عم ىئنألاو دبعلا اذكو ًادمع ًادح لتق نإ لتقلل هسفن 0 نأ دحلا

 .ةالح

 مامإ وهف صاصقلا ىّلوتي نم اّمأ :نايبلا عمجم يف يسربطلا يلع وبأ خيشلا لاق

 ,"'يلولا ةبلاطم دنع صاصقلا ءافيتسا هيلع بجيف .هارجم يرجي نمو نيملسملا

 .ىهتنا

 خيشلا وه هب لئاقلا ّنإف .باحصألا رثكأ هيلع ام فالخ هركذ ام ّنأ ىفخي الو

 مدع ىلع امهريغ يف ًاضيأ امهّنَأ عم دعاوقلا يف ةمالعلاو طوسبملا يف يسوطلا

 لتق ْنَمَو ١ صوصخو تايآلاو رابخألا مومعو لصألا هيلع ٌلديو طارتشالا

 974 اًناَطْلُس "'!هّيلَول اَنْلَعج ْدَقَ اًموُنْظَم
 .« ىتنألاب ئتنألاَو ٍدبَعْلآِ دْبعْلآَُِرُحْلآِب حلال :ىلاعت هلوق
 ةيد مّوغيأ“'و ًاديدش ًابرض برضي نكلو ؛دبعب رح لتقي ال :ةثا قداصلا لاق

 ةأارما لجر لتق نإ :لاق فّنصملا هيلإ راشأ امك هّنِإف يعفاشلا بهذم اذهو .دبعلا

 سس وه اذهو ءلجرلا لها ىلا هعيد ضنا ودا هوت ذا لوقتنلا ءايلوا ةاراف

 بجيف ءاهنم فصنلا ىلع وه لب ؛لجرلا سفن '*!يواسي ال ةأرملا سفن ّنإف ةاواسملا
 .اطهننب ام لقمة روزا هسفانل قلد اكل ىيقتلا كدا اذإ

 سيلو .ًاعامجإ ركذلاب ىئنألاو ّرحلاب دبعلا لتق زوجيو ٍةىْن يلع نع يور اذكو
 انك وحل ايدعلا ةلاويوكذلاب ىلا(" ]در ةلوب لقج هل هلال كلل نت مني اهلنالا ىف

 .4غ89/ ١ نايبلا عمجم ريسفت ١.

 كلذ ىلع هطلست ًاعرش هيتنطلس رّرقت يذلا لوتقملا َّيلول انلعج يأ :«م .ع» شماه يف .؟
 .579 :ءارسإلا." .«ةطدنم »١١١ .ءصاصتخاالا ىف لتاقلا

 .يواست ال :ردصملا ىف .5 وأ

 .لتقت الو :ردصملاو «م) 0



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م

 َسْفَتلا» :ىلاعت هلوقبو عامجإلاب تبثم هانلق امو .هب لومعم ةيآلا "!هنّمضت

 مالسإإلا يف يواستلا عم ّرحلاب ٌرحلا لتقي امن هنأ وهو مالك انهاه ىقب , "4 سفتثلآب

 فس ا كس لدي ,ريخألا يف كلامل ًافالخ لوتقملل أبأ لتاقلا نوكي ال نأو

 .بألا مكح اهمكح ءاهقفلا دنعو .دلولاب لتقي لب كلذك سيل ةيمامإلا دنعف ؟بألا

 ت16 ال اهبل ىممتف هونغ درع اذ او نتا اهبل نسق كلام نع اك

 ول لع هلوقل ؛دحاولاب ةعامجلا لتق ىلع عامجإلا اذكو .ًاعامجإ زئاجف هيبأب دولا

 .ةيدلا لضاف مهيلع ةيمامإلا دنع دري معن

 ىلع *ٌلدي ال امك ىئنألاب ركذلاو دبعلاب ّرحلا لتقي ال نأ ىلع (!ّلدي الو :هلوق
 هك

 ها ارب نقنأب ىقناو وحي كفار اسم تافالا فلاافلا هذه :صيصخت "| هلصاع
 ال رخآلا ىلع صاصقلا باب يف نيتليبقلا يدحإل لضف ال «'اهّنأو لتاقلا الإ لتقي

 ا ليلد ىلإ ةراشإ .هسكع ىلع لدي ال امك :هلوق يفو اهيف صاصقلا روص رصحل

 نأ بجول ةفلاخملا موهفم دارملا ناك ول هّنَأ وهو ةفلاخملا موهفم سيل دارملا : نأ ىلع

 .دح أ هن لقيم دلو وكلاب نس الو هدتلاب يلا لفن

 .نيّيحلا مكح عفد وهو ضرغلا ناك ام اَنّيِب دقو :هلوق

 ست نننضلا ىف
 440 -45/ ١ نايبلا عمجم ريسفت . د املا
 .01/7/1و108/ 7 يلاثللا يلاوع ؛١1/ 60 ىّلحلا دهف نبال عرابلا بّدهملا ."
 نال روصحلا ىف مذ ْ لدا نوضيلا شرا
/ 
 .اذل :«ش» .



 ١" (ةروسلا رخآ- 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [هيف ثحبلاو صاصقلا روص ضعب]

 ّنأل ةيآلا نم دوصقملا تبث نيّيحلا مكح عفد ناك نإ ضرغلا ّنأ ىفخي الو
 ننال ركذلا و :.ديعل ا دحلا نتف رم 1" نانحلا ةلعش ام" وه ذهنح اين هةوضقتلا

 .بولطملا نيع وهو عورشم ريغ

 صاصتخا ىوس ضرغ روهظ مدع موهفملا ةيّجح يف فكي مل :لاقي نأ ىلوألاف

 نوك موزل ةيّجحلا ليلد ٌنِإف هوس ضرغ "!مدع روهظ نم ٌدبال لب مكحلا
 .لّمأتف لّوألا ال '!يناثلا ىلع الإ مزال ريغ كلذو ًاوغل صيصختلا

 وهو روكذملا ريغ نم مكحلا يفن ىلع لدي ةيآلا موهفم :لاقي نأ نكمي :لوقأ ّمئ
 ىندألا نم هيبنتلا قيرطب ّرحلاب دبعلا لتق زاوج مهفي *!نكل ةلمجلا يف انهاه ربتعم

 الا يدم ني ركاب داس جب واق قس للا علا ع
 فالخب دبعلا سفن ريغ رخآ ءيش هالوم نم ذخؤي الف ءيش دبعلا ىلع "!نكمي
 لجرلا فصن اهنآل ًاضيأ ةيدلا فصن ذخؤي نأ نكميو لجرلاب لتقي اهّنإف ةأرملا
 .اهسفن ىوس ءىش تابثإ مدع نكميو

 .هب لوقنو ةيآلا نم موهفم هّنِإ :لوقنف دبعلاب ّرحلا لتق يفن اّمَأو
 دابخالا وهو ةرخا ليلو قم ةنفامالا اهب اسمع هي وفقا ملا اسرلا لتق امأو

 .ةيالا موهفم هب ٌصخيف مهعامجإ لب

 ناد«( نكو

 توبت هعفد نم مزلي الإ لئاقلا ريغ لتق وه ناّيحلا هلعف ام ّنأ ىفخي ال :(ع» شماه يف .

 .«١؟» .لّمأتف .ةاواسملا مدع عم لماعلا لتق مدع وهو بولطملا

 .مدع  :«ش».؟"

 س6

 .«١؟» .هرخآ ىلإ مدع روهظ نم دب ال هنأ وهو :«ع» شماه يف .؛

 .ود:«ل».5 1 .هنكل :«م» .

 .نكي مل :«ش» .

© 

-- 



 .هانكر دقو هتف يفوت ايدل قكا دخت موهفملا ةلمجلابو

 ًاضيأ ملع اذه نمو عامجإلاو رابخألا ماكحألا ليصافت يف ةدمعلا ّنأ لصاحلاو

 .ةخوسنمب تسيل ةيالا نا

 .هرخآ ىلإ يعفاشلاو كلام عنم امْنِإو :هلوق

 دبعلاب ّرحلا لتق :هلوق نوكي نأ لمتحي امْنِإ رصح طانم نإ :لضافلا يّشحملا لاق
 هيفو :ىئتألاب ركذلا لتق اعنمي ملو دبعلاب ّرحلا لتق الإ يعفاشلاو كلام عنم ام ينعي
 اطعو يرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمع نعو :لاق ثيح فاشكلا ةيطخت
 ادا سلا ركل او بكعلا ل ذل علا ن١ سن اقلا ردقلاف يعدم هز ةهركعو
 اعنم ام يأ هلِظ ىلع نع يور امل هلوق د دب سف ل كوبل و

 نع اعيم ؟اايهتا قرني تس آلا هديب علا عون ورانا ديلان لقوم
 يتناسب وكذلا لك

 .فاّشكلا ةيطخت ًاضيأ ريخألا هيجوتلا يف ّنأ ىفخي الو

 ,ةنس هافنو ُةَْيَي لوسرلا هدلجف هدبع لتق ًالجر ّنأ] يلع نع يور امل :هلوق

 [دبعب ّرح الو دهع يذب ملسم لتقي ال نأ ةنسلا نم :لاق هنأ هنع يورو .هب هدقي ملو
 .هرخاآ ىلإ

 نينار لا نم كيس ل ىهالاب ركللا لك نس وعلا نأ قتيل
 .فارطألا ىلع سايقللو :هلوق

 .ٌرحلا فرط دبعلا فرطب عطقي ال هنإف

 .هتلالد ملس نمو :هلوق

 دبعلاب ّرحلا لتقي ال نأ ىلع ةيآلا 4 ٌصاَصِقْلآْمُكيَلَع َبِتُكظ :ىلاعت هلوق ةلالد يأ
 .ىننألاب ركذلاو

 انين اههباردفملا نفيا 881١/١ فاّشكلا ١.

 .١؟9 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'



 ضض (ةروسلا رخآ- 51! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ءالؤه ىلإ هتبسن "١دعبيف ًاخسان نوكي نأ حلصي ال هنأ اههجوو « ِسْفّتلآاِي َسْفَتلَأ#
 ."!هالعألا )0( :

 ةعيرش نم انباتك يف ىكحملا ّنإ :نولوقي مهنإ :ينازاتفتلا لضافلا يشحملا لاق

 نأ كيلع ىفخي الو «ااذه .ًاخسان "!'حلصيف رّرقملا صوصنملا ةلزنمب انلبق نم

 ام انباتك يف نكي مل ول رّرقملا صوصنملا ةلزنمب نوكي امْنِإ انباتك يف ىكحملا
 لب ةيآلا هذه ىف ًامكح *”عفري ال 4« سْمّنلَاِب َسْفَّنلَآ» :هلوق ّنَأ ًاضيأ دروأو ,هيفانب

 ةيرحلا يف ةاواسملا طارتشا [ةيآلا] هذه يف ّنأب عفدو ءرخآ مكح ةدايز هيف

 ىّشحملا هلقن ام "!ىهتنا 4 سْفَنلَاب َسْفَّنلَأ» هعفري ''نأ ىف أفخ الو ةروكذلاو

 لدت ال اهّنأو ةيآلا هذه ىف ربتعي مل ةفلاخملا موهفم ّنأ تبث اذإ هنأ ىفخي الو

 هب حّرص ام ىلع اهسكع ىلع لدي ال امك ىئتألاب ركذلاو دبعلاب حلا لتقي ال نأ ىلع

 :هلوق ّمصف .ةيآلا هذه يف دارم ريغ ةروكذلاو ةيرحلا يف ةاواسملا طارتشاف فنصملا

 اذه ىلعف .رخآ مكح ةدايز هيف ةبآلا هذه ىف أامكح عفري ال 4 ِسْفّنلَآِب َسْفَنلَأ»

 انباتك ىف ىكحملا ّنأ كيلع ىفخي الو :هلوقب ىنازاتفتلا لضافلا هركذ ام ًاضيأ داريإلا

 .لّمأتف هرخآ ىلإ
 .نارقلا [ يف ام] حسني الف :هلوق

 :هلوق ّنألو نّيبم ىناثلاو لمجم ُلّوألا ّنإف امهنيب ةافانم ال ذإ خسنلا مدع ةلاصألو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .دعب :ردصملا ىف 9؟١.

 ". .اذه  :«ش».؛ .حصيف :ردصملا يف

 نا ةرديفملا ىف .1 .عفرن ال :«عاءش» .

 .١؟59 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./

00 



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فرك

 ّصاخلا ىلع ماعلا ءانب لوصألا يف رّرقت دقو .صاخ اذهو ٌءاع «ِسّْنلآِب َسْمََأَ

 ال ذإ قوطنملاب خسني الف فيعض ليلد هتيّجح ريدقت ىلع موهفملا ّنألو "!يفانتلا عم

 نم ىلوأ وهو صيصختلا نكمي هْنألو قوطنمب موهفم كرت وهف ضراعتلل هل ةيحالص
0 

 .هرخآ ىلإ رييختلا ىلع بجاولا ذإ فيعض وهو :هلوق
 َّنَأ دري ملو .هنّيعت ىلع لدي صاصقلا ىلع راصتقالا ّنأِب ٌلدتسا ٌلدتسملا ّنأ هيف

 هدحو صاصقلا نوك ةميركلا ةيآلا رهاظ ًاضيأو .هيلع ٌلاد هيلإ بوجولا ةبسن دّرجم
 .لضألاب يفنم ةيدلا وهو ريغلاو هيلع رصتقا ثيح لتقلا بجوم "اوه

 نيل هنا وروى تيعلا و: ىرييحملا رم ةنعأ « ينك يمد اشسلا يوجولا ذآ ملسلاو

 ؛ةيآلا يف نّيعتم وهف هطئارش دوجو عم ينيعلا بجاولل سيل "”ريبختلا ّنأو ءردابتمب
 ولو هل خسني سيل 'ءارييختلاو ءلصألاب يفنم ريغلاو صوصنم صاصقلا بوجو ّنأل
 اذه "!ناكف يعرش مكحب نوكي امْنِإ خسنلاو ءريغلا مدع لصأب ًاتباث ناك هْنأل ؛دجو

 هدروأ ام مهيلع دري الف ؛دوقلا وه دمعلا ىضتقم ّنأ ىلع اهب ةيفنحلا جاجتحا ىنعم
 .لّمأتف فّنصملا

 .مزال ىفع نآل ؛وفعلا نم يش يأ [ 4ٌءْىَش هيخآ ْنِم ُهَل َىِفْع ْنَمَف +] :هلوق

 [ةيالا ىف 4 ٌءْئَش» بارعإ]

 .«م» نم طقس انه ىلإ «خسنلا مدع ةلاصأل» نم ١.

 .وهو :«م» .؟

 »١١«. .هريغو بجاولا نيب يأ :«ع» شماه يف .*

 .ناكو :«م» .0 .ىرييختلاو :«ل» .غ



 رح (ةروسلا رخآ 1" ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ؛هنم ًاضعب الا")و لعفلا نوم انه وكيلا ٌحصي الو لوهجملا لعفلا لعاف ماقم

 وال نعد يله ودعلا نمر وس ىلا ةانلوق د اذه يف يشلا انرّسف اذإف

 .ًاسولج تدعق يف امك ؛هظفل ريغب قلطم لوعفم وه لب هب ًالوعفم سيل ءيشلاو
 .مدلا يلو ينعي :هلوق

 وه ام ىلع ةثرولا يقابل تباثلا دوقلا طقسي ال ةثرولا ضعب وفع ّنأ ىفخي ال
 عئارشلا حرش يف يناثلا ديهشلا هيلع عامجإلا ىعّداو ."!باحصالا بتك يف روكذم
 عابتا الإ ؟'يفاعلا نم سيل نأ رهاظلا وه امك اهانعم ذإ ؛هيلع ةبآآلا يف ةلالد الو

 ريغ قاب هل ناك امف .ىفاعلا ريغ مكح ملعي الو ,ناسحإب ءادأ الإ هل ٌّوفعملا نمو

 ش © هاظ وهو طقاس
 اهتادأب رمألا] بّتر امل الإو [دمعلا ىضتقم دحأ ةيدلا ّنأ ىلع ليلد هيفو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [وفعلا قلطم ىلع
 امهاضتقا نيذللا نيرمألا دحأ اهّنأ ملع وفعلا قلطم ىلع ةيدلا بّتر امل ينعي

 طرش الب وفعلا قلطم نم تبثي مل طقف دوقلا هاضتقم ناك ول ذإ ,"ادمعلا !'١لتقلا

 فضل نشات“ 0-2

 ءاج «ىفع» ّنأ ىلع لدي سوماقلا مالك ّنإ ليق ام عفدني ريرقتلا اذهبو :«م .ع» شماه يف .؟
 د6 / طيخبفلا سرتاقلا] هذ نع اقعو هذ هل انعو هدا: هع افع:لاق كايح اضيا ايدعتم

 .«هنم ١١١ .رهاظ عفدلا هجوو ىهتنا .هب ًالوعفم ءيش نوكي نأ زاج اذه ىلعو
 .ىفاعملا :«م ءل» .5 055/17 كطربيعلا

 ْ .لتقل :«ش» .1 .114 .يليبدرألل نايبلا ةدبز :رظنا .

 ؛لتاقلا ىضرب اَّلِإ نوكي ال حلصلا لدب نوكي نأ اّمِإ ةيدلا ّنأ لصاحلاو :«م .ع» شماه يف .
 فتنم لّوألاو ءيعفاشلا بهذم وه امك دمعلا لتقلا بجوم وأ ,ةفينح يبأ بهذم وه امك
 ل وقنا لئافلو رضانلا ىضعجلا لاقولئاقلا يشرب دييقتلا نودج وفعلا قلظف ىلع هين رتل
 دل عيل نعي هعسو «ةدلا عع توقع هلاك نا هل وشمل تحت ذا يشمل فيدال
 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح] ىهتنا ءلتاقلا ىضر نودب وفعلا قّقحتي لوقي ال لتقلا ىضتقم

 يشأ
 .«ةجدنم» ١48[



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك قف

 ."'ةيدلا بوجو ضوع

 .ةيدلا ذخأو وفعلا دعب :"١ليق [ 4 َكِلذ َدْعَب ئدَتْعَأ ِنَمَق8] :هلوق
 ةيدلا نم هل بجو ام رثكأ بلط وأ لتاقلا براقأ نم هلتاق ريغ لتق نأب وأ

 دوني الو: فورعملاب غتي أل نايرركذ "اتم ةغألا قلع ءادغعالا' لمع نكفيو

 .؟!صاصقلل هسفن لتاقلا مّلسي ًالَوأ ناسحإلاب

 ماكحأ نعو امهريغو لوتقملاو لتاقلا نم ّجعأ عرش اًّمع ىّدعتي نم ةلمجلابو
 .ظفللا مومعل هريغو صاصقلا

 ريقفلا لاحب بسانملاف مهبتارم بسح ىلع رييختلا يأ مكحلل ًاريدقتو :هلوق
 .قلطملا وفعلا هللا ىلإ لّتبتمللو .صاصقلا ينغللو ةيدلا

 [(1174) 4... ٍباَبلَأْلا ىلوأ آَي ٌةؤيَح ٍصاضِقْلأ ىف ْمُكَلَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ ةغالبلاو ةحاصفلا ةياغ يف مالك :هلوق

 [ةيالا ىف تانّسحملا نم دافتسي ام]
 زجوأو ,ةدئاف رثكأ نآرقلا يف ام نأ الإ ءلتقلل ىفنأ لتقلا برعلا مالك نم هريظنو

 اند ةماعلا فووعلاب اقلات :ةيبحا ةلمحلا يورك ةقلكلا عر لس اوفر افلا ف

 :ناعم ةدايزو .لتقلل ىفنأ لتقلا :مهلوق يف ام عيمج هيف ٌنألف ةدئافلا ةرثك

 ,ةايحلا وهو هيف بوغرملا ضرغلا ةنابإ :اهنمو ,صاصقلا هركذل لدعلا ةنابإ :اهنم

 .هب هللا مكحو ةبهرلاو ةبغرلاب ءاعدتسالا اهنمو

 صاَصِقْلا#» :هلوق .لتقلل ىفنأ لتقلا ريظن وه يذلا ّنإف ةرابعلا ىف زاجيإلا اّمأو

 افرك يشرك ةقيرا كل دوره رجلا ريق نطو # ويح

 :ليق د: رديصملا ىف ؟ .ةندبلا ح١

 .صاصقلا :«ش».؛غ امن لة



 قفرفنا (ةروسلا رخآ "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .هنم غلبأ هريغ ًاريركت لتقلل ىفنأ لتقلا :مهلوق يف ّنأ وهف ةفلكلا نم هدعب اّمأو

 0 :ندحلاب كورد اف ةنتذاعبلا ةورحلا هننل اند ويمكلا 7

 نم ةزمهلا دعبل ؛ةزمهلا ىلإ "'جورخلا نم لدعأ '"'ماللا ىلإ ءافلا نم جورخلا ّنإف

 .ماللا ىلإ 0 ءاحلا ىلإ داصلا نم جورخلا كلذكو ,ماللا

 050 لوألا ن اك ناو نسحأو هنم غلبأ ن ناك اهانركذ يتلا رومألا هذه عامتجابف

 .(؟)ًاغيلب

 ةمكح ىف لّمأتلل مهادان [ةلماكلا لوقعلا يوذ 4« ِباَيلآَلَآ ىِلوأ اَي*] :هلوق

 .صاصقلا

 باطخلا أل باطلا ل :ضاصقلا ةيكدح نق لئاتلا ءادنلا نم:نضرقلا نأ نتعب

 .ريدت «مكَلَو» :هلوقب لصح دق

 )18١([ ...َكَرَت نإ ُتَْمْلأ ْمُكَدَحَأ َرَضَح اذإ ْمُكِيَلَع َبِتْك» :ىلاعت هلوق]
 :هنازانما !١ رهظو هبايسأ ٠87 يطع ا هلؤق

 نوكي تقولا كلذ يف ّنأل ؛توملا ةنياعم توملا روضح نم دارملا سيل ينعي
 كافع امك ف روقملا ىضرتلا وشو ضؤملا تنازامأ وويلت ةارملا فدي امقالا نع | جاع

 ةيصولا ةّحصلا لاح يف مكيلع ضرف دارملا ّمصألا نعو لصو هنِإ :دلبلا براق نمل

 .رهاطلا كمن متت واو اذك اوافق تولة يطا اذإ ءاول ةققاؤاب

 .دوجوم :ردصملا يف ١.

 نإف :لاقو كلذ ربتعي مل هنأ عم ةيآلا يف رابتعا ىلع متي امّنِإ اذه َّنأ هيف : :«م .ع» شماه يف ."

 ا م لّمأتف «ةويَح صاّصقلا» :هلوق لتقلل يفنلا لتقلا ريظن وه يذلا

 »١١«. .«ىفنأ» ةزمه ىلإ «لتقلا» يف مالا نم يأ: :«ع» شماه يف .'"

 .ترضح :ردصملا يف .6 .447و 19١/1١ نايبلا عمجم ريسفت .؟

 .ترهظ :ردصملا يف .1



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو ام اًمع عانقلا فشك فري

 .ةفا يلع نع يور امل ًاريثك ًالام :ليقو [ًالام يأ 4اَرْيَخ َكَرَت نإ #] :هلوق
 لهأ ّدح زواج دق هلام ّنَأ هنم مهفي لام وذ نالف :ليق اذإ هّنأل رهاظلا وه اذه

 ليلق نم ناسنإلا هلّومتي ام لك ىلع ةقيقحلا يف عقي لاملا مسا ناك نإو ةجاحلا

 .ريثكو
 ٌكفني ال دحأ ناك نإو ,ةمعنلا ريثكت داري هّنإف هلا نم ةمعن يف نالف :ليق اذإ امكو

 .هصقنل ءيشلا نع مسالا نوفني روهشم زاجملا نم باب وهو هّللا ةمعن نع

 ةيصولا تناك ول ًاضيأو دجسملا يف الإ دجسملا ٌراجل ةالص ال يي هلوق هنمو

 تومي نم ةردنل ةدئاف 4ُةّيِصَوْلَأاريَخ َكَرَت ْنِإظ :هلوقل نكي مل كرتي ام ّلك يف ةبجاو
 507 لق ًاذقاف

 .[ ءاصيإلا وأ ءيصوي نأ ليوأت ىلع وأ] لصفلل اهلعف ريكذتو :هلوق
 ةجاح الف رايخلاب يقيقحلا ريغ رهاظ يف تنأو بجاحلا نبا لاق دق :ليق نإف

 .لصفلا ثينأت كرت يف ردعلا ىلإ

 يقيقحلا ريغلا ثّنؤملاب ًالصّتم ناك اذإ لعفلا ّنأب ''يضرلا وصمت كاوا

 ىلع عقاو نارقلاو ,"'نسحأ ريكذتلاف هنع ًالصفنم ناك اذإو .نسحأ ةمالعلا قاحلإف

 نتسحا وه ىذلا:نيكذتلا بسب لعشا اذلف ىفحألا قيرطلا

 حيجرتل ءاصيإالابو يصوي نأب ةيصولا ليوأت بساني ال اذه ىلع هّنأ ىفخي الو
 حجار ليوأتلا ريغب ريكذتلا ذإ ريكذتلا

 .فرظلا يف ةلماع ةيصولا نوك رابتعاب ليوأتلا ىلإ جايتحالا :ليق ول معن

 نكل .لعفلا عم ّنَأب هليوأت ىلإ جاتحي ردصملا لمعو ,4ِنْيدِلاَوِْلم :هلوق ينعأ
 .رّبدت .ءاصيإلا وأ :هلوق ركذل هجو ال ًاضيأو .دارملا اذه مئالي ال فّنصملا ةرابع

 .هرخا ىلإ ثيراوملا ةياب خسنف مالسإالا ءدب يف مكحلا اذه ناكو :هلوق

 ١. ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ." . هلل «م» 1



 0 (ةروسلا رخآ د ذا ةيآ) ةزقبلا ةروساريسفت

 [همدعو ةيالا خسن ىف ثحب]

 تبهذف ال مأ ةخوسنم اهّنَأ ىف اوفلتخا ةيصولا هذه بوجوب نيلئاقلا ّنأ ملعا

 ىصوأ ام مكيلع بتك اهانعم اولا اهخسن مدع ىلإ يناهفصإللا ملسم وبأو ةيمامإلا

 وأ «مكدالْؤآ ىف هلأ مكيصوُي# :ىلاعت هلوق يف نيبرقألاو نيدلاولا ثيروت نم هب هل

 نأو ,مهيلع هب هلل ىصوأ ام ريفوتب نيبرقألاو نيدلاولا يصوي نا ريضتحملا ىلع نك

 ,ةيصولا توبث عم ءابرقألل ثاريملا توبث نيب ةافانم ال ذإ 0 نو ل

 نيب هل عمجي ثراولاف .توملا هرضح نّمم ةيطع ةيصولاو هللا نم ةيطع ثاريملاف
 نديوتت هيلا «ذهف ةافاثلا لوضحت انرذق ىلو نيالا كح ننا يملا وتضواا

 ىقبيو ثراولا بيرقلا جرخب "فير اوسلا هنا م ,نييرقألاو نيدلاولل ةيصولا

 ثري ال نم نيدلاولا نم ّنأ كلذو .ةيآلا يف ًالخاد ًاثراو نوكي ال يذلا بيرقلا

 يف تبثيو لاح يف طقسي نم براقألا نمو .لتقلاو ٌقرلاو نيدلا فالتخا ببسب

 هذهل ةصصخم ثاريملا ةيآف .محر يوذ اوناك اذإ لاح لك ىف طقسي نم مهنمو لاح

 ش .اهل ةخسان ال ةيالا

 نع عامجإلاب ىفتكاو خسان ليلد دوجو دعب عامجإلاب ةخوسنم اهّنِإ :ليق ولو

 هاما يعّدي فيكف خسنلا عوقو ركنأ نم ةّمألا نم َنأل حصي ال انلقل ليلدلا ركذ

 ةيآب ةخوسنم ةيآلا ّنأ ىلع روهمجلا نم ءاهقفلاو نيرّسفملا رثكأو ,عامجإلا

 .فشنلا ةركذ انك ةوواوفلا

 :هرخا ىلإ هضر اهل تيراوملا هنا نآل غفلوق

 الف ؛ليق ام ىلع يعرشلا وأ يلصألا زاوجلا ىقبيو بوجولا خسنت امَنإ اهْنألو

 .نولوقي امك مهل ةيصولا مرحت

 .رتاوتملاب هقحلي ال لوبقلاب ''!اهل ةّمألا يّقلتو داحآلا نم ثيدحلاو :هلوق

 .هل :ردصملا ىف .؟ .ثراوملا :«ش».١



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل م

 دا يهرتك ا ليباعالا عقم نلت نع اظن ايم ريقلا قولا تي ويضعلا لب
 هلمح نكميف هتّحص مّلس ولو ,"يعطقلا نارقلا اهب خسني نأ نكمي الف ؛لوبقلاب
 يلدغ ةنبآلا ليكي نأ لقا انك فلنلا نه فاواذ] انيك ةدئانغلا ريقلا :ةيضرنلا ىلع

 ىلع عامجإلا ليلدب ,بدن ىنعمب بتكف .ةيمامإلا يققحم هيلإ بهذ امك بابحتسالا

 دكّؤملا و وب رلاو خسنلا مدع لصأو "'بوجولا مدع

 ىَلَع ُهُمِْإ مناف ُهَعِمَس ام َدْعَبُهَلَدَب ْنَمَفط يهو اهدعب يتلا ةيآلا نم اذكو 0

 اك ةيضول انت لورق رعت 9 اهّنإف ١" 4ُميِلَع ٌميِمَس هنأ نإ ٌةَنوُلَدَبُي ني

0 

 )١187([ «... حّلضآَف امن ؤَآ اًقَنَج صوُم نِم َفاَخ ْنَمَفَ+ :ىلاعت هلوق]

 .هرخاآ ىلإ ملعو عقوت يأ :هلوق

 رظتنم رمأ يف ّمصي امّنِإ ةيشخلاو فوخلا ّنأ وهو لاؤس ةّنظم انهاه ناك امل

 ىلإ * صوُم ْنِم ٌفاخ ْنَمْف9 :ىلاعت لاق فيكف تملعو تعقو ةيصولاو .نونظم

 او

 وأ نظلا ىلع اَمإ ةَمألا يّقلت ّنأ ةيئيزارلا ةمالعلل فاّشكلا ةيشاح يفو :«م :ع» را وق ١

 .هب نآرقلا خسن زوجي الف دحاو ربخ هّنَأ ىلع مهنم عامجإ كلذ نأ الإ ,مّلسم لّوألاو .عطقلا

 ,زئاج ريغ هّنَأو أطخلا ىلع اوعمجأل داحآلا نم هّنَأ عم هتّحصب اوعطق ول مهْنأل عونمم يناثلاو

 .« ع هنم ١ 7< هيف لّمأتف

 اوبهذ نإو ةّمئألا رثكأ ّنأ ملعإ ]43١/1١: هريسفت يف يروباشينلا لاقو :«م .ع» شماه يف .؟

 ؛ثلثلا يف ةزئاج نآلا اهّنأ ىلع اوقفتا مهنأ الإ ثيراوملا ةيآب خوسنم ةيصولا بوجو ّنَأ ىلإ
 ينث ري الو لام وذ يّنِإ :ككْيلىبنلل لاقف صاّقو يبأ نب دعس داع ٌةيَكبلَيْشا ىّلص هنأ يور امل

 ثلثلا :لاق ؟ثلئلابف :لاق ال :لاق ؟هرطشبف :لاق .ال :لاق ؟ىلام ىثلثب ىصوأفأ ىل ةنبا الإ
 ثيدحلا دافأف ءسانلا نوفّفكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نأل ,ريثك ثلثلاو
 ١١١ .هرخا ىلإ .ءارقف ةثرولا تناك نإ ثلثلا نع ناصقنلا بابحتساو ةدايزلا نم عنملا

 ١181١. :ةرقبلا .'"“ .« هع هنم



 فض (ةروسلا. نخآ د لل ةيآ) ةرقبلا ةووئم ريسفت

 فونخلا نألا ىلعلا ءاقم هيشخلاو:فاوحلا :لمعس دقدتاب نتفملا هنعبناحأ

 قالطإ مصيف .ةريثك هوجو نم ةهباشم ّنظلاو ملعلا نيبو ءصوصخم ّنَظ افلم

 :ءامسلا ليجرك نأ فانخا :يهلوق كلذ نم :اهتاش الايععبلا ركألا كلغ اهدحأ

 "'اذإ تّيملا ّنأ ةبآلا ىنعمف .ملعلا ىرجم يراجلا بلاغلا ّنظلاو عّقوتلا نوديري

 ىلإ هّدري نأ كلذ ملع نم ىلع جرح الف ًادّمعتم اهيف ''زاج وأ هتيصو يف "”ًأطخأ
 .هتوم دعب حالصلا

 .هرخآ ىلإ ّقح ىلإ لطاب ليدبت هْنأل [ليدبتلا اذه يف 4 ِهْيَلَع َمْنِإ الَقط] :هلوق
 باوثلا هيف « هْيَلَع َمْنِإ* :ىلاعت هلوق ماقم :لاقي نأ ىلوألا ناك اذه ىلع :ليق نإف

 نأ مهوتي نأ نكمي هّنأل ؛ًاقلطم مثالا يفن يف ًاّصن نكي مل ("ركذ ام :ليق ول :انلق

 هنأ ةهج نم ًامثإو ءّقحلا ىلإ لطابلا ليدبت هّنَأ ةهج نم ًاباوث روكذملا ليدبتلل
 .مثإ ليدبتلا ّنأ قبس هّنأل يصوملا ةيصو فالخ

 )١187([ «...ْماَيِضلأ ْمُكِيَلَع ٍبِتكاوُنَما نيل اَهُيَءآَيِ) :ىلاعت هلوق]
 ةغيصب هتيدأت يفو ,ضرفلا ىنعمب هّنَأ ىلع ليلد «ىلع»ب هتيدعت يف ّنأ ىفخي ال
 كا يت يلا ل دي يل ل ل ما سلا
 ِهِسْفَن ىلَع ْمُكُيَر َبَتَك 8# :هلوقب مهتحار هيف ام هيلإ دنسأ امك ةّقشم نم ولخي ال
 .4!0َةَمْحَدلَ

 .مكحلل ديكوت هيفو :هلوق

 ّنَأ صخشلا دنع قّقحت اذإ هنأل 4ْمُكِلبَق نم َنيِذَّلَ ىَلَع بِك اَمَك © :هلوق يف يأ
 رجا هناي ةيلذل هوتع هوصأا نك ىهيلم يح الاورداج الا قير يدق ةراض مربعا

 00 ل نشرت و7 .وذ :«ل».١

 .مت رك ذ ام :«ش» .؛ .راج :«ش» .'"'

 .6غ :ماعنألا .0



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 57

 .اديدش ًامامدها هب فهاو.ةيلع

 تّمع اذإ ةقاشلا رومألا 0 ىلإ ةراشإ سفنلل بيطتو :هلوق ''١نإ :لاقي دقو

 .تباط

 .تارطفملا نع كاسمإلا عرشلا ىفو :هلوق

 [عرشلا ىف (موصلا» ىنعم ىف قيقحت]

 ليللا لمشي ٌفكلا ّنألو .هيلإ راقتفالا روهظ عم ةينلا ركذ لمهأ هّنأل ؛رظن هيف
 دق نقرا الق فاتت سلا اوه لو انكلا ١ مم عوبعي, سبل كلذ و يراهللا ضع ذك
 ًاعماج فيرعتلا نوكي ال الإو ,تارطفملا دّمعت نع ّفكلا وه :لوقي نأب دمعلا

 "!لكألاف دمع نع لكألا وه رطفملا ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا ًاوهس لوانتلا "'جورخب
 نوكيف رطفملا نع فك هنأ هيلع قدص ؛!ًاوهس لوانت ولف رطفمب سيل وهس نع
0 

 وهف ناطقا ادمان راش ول ن1 تعني راق ندهن روع ال رطقملا نمنح ا ول ع

 سيل ةينلا عم تارطفملا نع بنجلاو رفاسملاو ضئاحلاو رفاكلا فك ًاضيأو ءدراو

 .كلذ لاثمأ جرخي ديق نم ٌدبالف موصب

 مزل هتاذ ثيح نم موصلا نامز يف هلعف نع ىهنلا درو ام رطفملاب دارأ نإ ًاضيأو
 .فلخ اذه ًامئاص نوكي كلذ نع ّفك نم ّلك نوكي نأ

 ُّنأل يرود فيرعت هب موصلا فيرعتف ارطقم هنوك كيفي عقلا كلهن د نإو

 هزي رمت نق اخ ذاق يوصل فرع ىلع هيفورممت 11 قف ردو ادله ةيعب نيف راغشتلا

 لوا فمش نص تةنكألا ىلع ىدشنلا ىيظرت هدفت قياسوتلا هيزز اهقووئوودلا قرا

 .جورخل :«ل» .؟ .ىف نأ :( ١

 .فانمب سيل :ةدايز «ه .م» ىف .ع .لكأالاف دمع نع  :«ه ءم» .''

 .فقوتم :«م» .1 .لوانت :«ش».6



 فرخ (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ّنأل هيلإ ةجاح ال ةدايز باكترا عم ًاضيأ ّرم ام عيمج هيلع دريو ةينلا عم تارطفملا
 ند اورد نسيلف نارطاقملا كتاوت ةئنلا ىلع ادئاز ارمآ ناك نإ قيطوتلا

 :ةثنلا ريغ وهذا اجيخض كيرغتلا نكيرمل هثلا وش. ناك نإو
 هلا لدغ اهناو هللادنألا مدير ىلا ىلا عيطوتلاب ةارعلا لاق نأ قكعيف

 :ديدحت بناتكم الق ءارعالاك لغبلا هيي هللا الإ اكر. ناك ناوي غوبضلا نذل

 تناتشلا لين ااصأ ةيدوتسولا ىومألا كل طال مدع رمأ هلال «كانسالاب
 .كاسمإالا ىلع سفنلا لمح هْنأل ؛بولقلا لاعفأ نم وه يذلا نيطوتلاب هديدحت

 .رّبدتف

 يف امو عامجلاو ْدِرَدْرَم لك لوانت دّمعت نع يعرش ّفك وه :لاقي نأ ىلوألاف

 .لّمأتف ةّينلا عم همكح وأ ًاموي امهمكح

 ىلا ةراسقألا كقيراعتلا هده.لاثمأ نكذ: قيمدوريغو تتسملا اره نأ رظاطلاو

 نع هزايتماو هتقيقح نايب ال ةيظفللا تافيرعتلا نأش وه امك ةلمجلا يف فّرعملا
 .هّلحم ىلإ لوكوم وهو طئارشب ةطاحالا دعب الإ كلذ رهظي ال ذإ 01 عيمج

 )١185([ «... اًضيرَم مُكْنِم َناَك ْنَمَف ٍِتاَدوُدْعَم اَماَّيَأ» :ىلاعت هلوق]

 [«ًاماّيأ» ىف بصنلا هجو]

 .هرخآ ىلإ امهنيب لصفلا عوقول مايصلاب سيل اهبصنو :هلوق
 مايصلاب اًماّيا# باصتتا نب حّرص ثيح فاشكلا بحاص ىلع كلذب در دق

 مايصلا ًاماّيَأ ىف لماعلا نوكي نأ دوجألا :لاق ثيح اذه يف جاّجزلا هقبس دقو

 ١.الكشاف ١/886



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك «ظ2ّْ32غ؛

 1 كادودعم اناا اوهوضت نأ كيلع بنك ىتعيلا ناكو

 لك سيل :لاق ثيح فَي يضرلا ةّمثألا مجن ه 0 نأ ىفخي الو

 ند ااا فرحلاب هلّوأت نم: عبم الف هب "لوا ام مكح همكح ءىشب لّوؤم

 فعضل حيرصلا لوعفملا هيلع مّدقتي ال لب ؛هماكحأ همزلي ال هنأ عم ىنعملا ةهج

 َماَّيأ# هلوقل لعفلا ردقي الف اذه ىلع يبنجأب هلومعم نيبو هنبب لصفلا زوجيو هلمع

 نا #١" ِتاَدوَدْعَم

 ىأ ريدقتلا ىلإ باهذلل هجو الف لماغلا ةحئار ةيفكي فرظلا نأ لضاحلاو

 داو ةنيرطلا ىلع لقللا وو اركنلل كيوم دا نينا" قاوبلا كورا انك ايان اوفو

 هدوجو مدغ نم ليق ام اذكا*)و ,ماللاب فّرعملا ردصملا لمع ةّلق نم ليق ام تبثي
 .مهفاف ؛فرظلا ريغ يف لمعلا دارملا نوكي نأ زوجي هّنأ ىلع ءنارقلا يف

 .هرخأ ىلإ ءاروشاع وهو هب خسنو هبوجو لبق هموص بجو ام وأ :هلوق

 مل ام خسنلا زوجي ال لب ؛ًاّدج رهاظلا فالخ ؛ةخوسنم ةيآلا هذه لعج ّنأ هيف

 .هيلع عّرفملا اهدعب ام مكح ءاقب عم امّيس «نّيعتي

 امْنِإو ,مولعم ريغ نينمؤملا نم ْةْيَي يبنلا ريغ ىلع "!هاّيَأ ةثالث بوجو ًاضيأو

 الف هريغ بوجو ناضمر بوجو ىفاني ال ًاضيأو ءطقف اهبوجو فاّشكلا ىف لقت

 ش .لّمأتف هل ًاخسن 1

 رفاسملاو ضيرملا '"اركذ رّركتل ناك امل ناضمر ماّيألاب دارملا ناك ول :7لاقي ال

 .همالك ىهتا

 .لّوأم :«ه» .؟ 5/١8 ٠١. ىنيعلل يراقلا ةدمع ١.

 .4غ٠' 1/ '" ةيفاكلا نا ىنعرلا مر .؟١ 7” :ةرقبلا .'"

 .و- :«ل» .6ه :فصعلاو :«م» .

 .ةلاحتسا ّمصي الف :«م» ./ :ماتألا :عبتلا قف
 موي رهش ّلك نم ماَيأ ةثالث ماّيألاب دارملا ّنِإ :لاق نم لالدتسا لصأ وه اذه :«ع» شماه يف .

 .ركذ_:(48 »١١«. اروشاع



 5 (ةروسلا رخآ- "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نيعوب ةقم نييقتلا ىلع "”ناك لأ أ ناضمر رهش موص باجيإ ّنِإ :لوقن ال فو

 ا ناك مكحلا اذه نأ قون ذلك ايعركا هلع رييختلا خسن نيحف ةيدفلا

 اذنه ىلا فتعتلا نيفسو'ةلاحلا كلك

 نيش لك قف يأ ةثالث وأ :هلوق

 موص ٌبحتسي هنأ 89 تيبلا لهأ "!ةقيرط يف درو دقو ,ضيبلا ماّيأ اهْنأ رهاظلا
 نانا" لوو لا يعل هم اع | لذا وهنت سيم رخو نوقلا نه نسمح لدا

 ًاضيأ اهيلإ رظان انهاه فّنصملا مالك نوكي نأ زاج كلذ ًاضيأ روهمجلا ةقيرط مص
 .ربدنم

 .هرخآ ىلإ ديدش رح وأ درب يف عقوف :هلوق
 دربلا يف عقوف .فاشكلا يف ام يفاني وهو دّدرتلا هرهاظ :لضافلا يشحملا لاق

 ىلإ هولّوح حلا يف ةراتو دربلا يف ةرات هعوقول ينعي '''ديدشلا ٌرحلاو ديدشلا

 ال دربلا يف عوقولاو ليوحتلاو ةقشملا بجوي ٌرحلا يف عوقولا نأ هيفو ,عيبرلا

 يف موصلا نم لهسأ اهيف موصلا "و (*!ةريصق ِماّيَأ دربلا ماّيأ لب كلذ بجوي
 :نيهتنا 1" ةيوزلا

 نع مهنم ًازارتحا موصلل ءاتشلا ىلع عيبرلل مهرايتخا نوكي نأ زاوجل ؛رظن هيفو
 .اضيأ رصقلاو لوطلا يف لادتعا عيبرلا ماّيأل ّنإف ليدبتلاو ربيغتلا يف طارفإلا

 لكالاو اريفك ءايقتشالاو ارق نوك رهن ديدنعلا ضوصخ تادقلا ىف عسيلان

 .قيرط :«ش .م».؟ .ناك_:«ه».١

 للع ؛107و ١٠١ .لاصخلا ؛١ 1/8 .ىبلحلا ةرهز نبال عوزنلا ةينغ ؛' 6 .ديفملل ةعنقملا .

 .61/ ؟ هيقفلا هرضحي ال نم ؛١,١7/ 1١ عئارشلا

 تم

 .ريصق :خسنلا ىف .6 .ديدشلا حلاو  :ردصملا ىف ..؛

 4١1١-١707. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./ .و-:ردصملا ىف .1

 .و- :«؛ش»./6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك "1

 ريد قوحلا نقع سيف لكألا ءاطألا راغخا اذهلو.ءاديقعراهتلا ىف

 .رطفي مل مويلا ءانثأ رفاس نم نب '"١ءاميإ هيفو :هلوق
 يف هنوك هرهاظ ذإ حضاوب سيلو "٠"!«ماّيَأ» ىلع هظفل نم ءاميإلا اذه مهف هّنأك

 ءارجإب فراعتملا وه امك رفسلا يف هرثكأ دوجوب قّقحتي كلذو رفسلا ىلع ماّيألا هذه

 نم رّوصنملا !!بهذملا وهو ةحيحص ةحيرص رابخأ هيلع ٌلديو .هرثكأ ىلع ءيشلا

 .هلحم يف قّقحملا وه امك ةلأسملا هذه يف بهاذملا

 .هرخآ ىلإ طرشلا فذحف رطفأ نإ :هلوق

 ريغ عمن ةيوعلا نارقلا ىف هلقم بتاكتراو 40 طاطا فالح :فدحلا هذه أ هيف

 يف نيبملا وه امك ؛نّيعتم ةلدألا قلطم لب نارقلا رهاظب لمعلا ذإ ؛زوجي ال ةرورض

 ةتكن ىلإ ةراشإ هرخاآ ىلإ .ءاميإ هيف :هلوق ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاق :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 قّقحملا لاق اّمم لجأ اذهو «اًضيِرَم» قبط ىلع ًارفاسم ىلع 4ِرَفَس ئلَع# هلوق رايتخا

 .[7١؟7؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح] ىهتنا .ىنازاتفتلا

 نش نط رابع فلا ينك ارث هيل انا أ كيو داختالا] ةنه هجم ىيلظز ا ويناطحلا لاق
 نم رفاسم صخشلا ّنأ ىلإ ةراشإ هيفف .بوكرملا ىلع بكارلا ٌرقتسا امك ؛هيلع رقتسيو هب
 :لماتف ةيلع ةقتسي مل وهف ةويلا ءاتأ ىف: رفاس نم اًمآو::رقسلا ىلع ةفتسا هلآل ءويلا لّوأ

 هل ياك لاس  ا1ر قف بك اون يبس ميول اكن ١ فر فاس ودنا تاني لا يول اهي
 4 هت ءا1: لخأب لكلا ققاوز وتلا هذولا نقيا ىف نقم

 .ماّيأو :ةخسنلا يف .؟
 ١184[. »١١«. :ةرقبلا] «رَخَأ ماّيأ نم ةّدعف 8 :هلوق يف :«ع» شماه يف .'“

 .بهاذدم :«ش» .

 نم ىلع ًاَدر ]/١5[ هريسفت يف هيي حوتفلا وبأ خيشلا لاق ام معنلو :«ه .م .ع» شماه يف .ه
 اه ددكت ليلد وأ نب ةالكادك نورك قفاودعتم ريادقت# ميتوك :لاقثيح,فددحلا اذه كترا

 لم نا رق: يار ويقدم ووو ذك دياب ليا نينكف ةكلي وقاد اور ددتتك تيبئاورا دي بيفاذم

 ندفع 0 ىهحنا يهدم يار ارقاهنا نانوك دياي



 قحي (ةرؤتسلا رخآ - ةأل ةيآ) ةرقبلا ةروسا زيسفت

 اع لالا يريعتو نمل قا هلع دي ام نإ ريصتلا بق لوب
 طقسُي ال هّنأل ؛ًايزجم موصلا كلذ نوكي الف ءارطفأ وأ اماص ءاوس رفاسملاو ضيرملا

 دحأ لقي مل ًاضيأو .أزجأل ًازئاج ناك ول ذإ ؛ًازئاج نوكي الف '''ءاهقفلا دنع ءاضقلا

 .هانلطبأ دقو ."!'نيبجاولا دحأ نوكي نأ ريغ نم '"'هزاوجب
 اهيف موصلا نوكيف هذه مصي ال هّنأ .ماّيألا هذه ريغ ُ؛ْمُّصَيْلَف» هلوق رهاظ ًاضيأو

 اذهلو .ةريثك رابخأ هيلعو .مهدنع يعامجإ هّلعلو ءانباحصأ هيلإ بهذ امك ًامارح
 .باحصألا بتك يف روكذم ليصفتو نايب ماقملا

 ىلع :ليقو .ةصخرلا ليبس ىلع اذهو ةّدع مصيلف يأ بصنلاب ّئرق دقو :هلوق

 .هرخآ ىلإ بوجولا

 ناديفم مصيلفو هيلع ّنأ يف كش ال هنأ امهيلع هّجوتيو .ًاضيأ فاّشكلا يف اذك

 لمع نايس ىلطملاب ا مهدوعو اهيل وتق لوألا ققوانلا نهاامك يرخرلا
 ىلع بيكرتلا نايب يف الاق اّمع لب ؛*!ةيالا رهاظ نع جورخ بوجولا ليبس ىلع
 ةيويمحو ور فانيمعلاو نطيررملا ىلع اناا "يوجب ىطأن هلا نا اترك كقأالا

 .هزاوجل :«ه .م :ل نكاد: نكد ان: ىلع رهاظلا :«عر» شماه يف ١.

 .نيهجو ولا :«ه ءش» ."'

 ىف «ةّدع» نأ رهاظلا نع جورخلا لّحمت ريغ نم ةيالا ىنعم حيض وت :«ه م :ع)) شماه ىف .؛

 هو دقملا فمي ةزشلا نوكر نأ دغبي الو ةودعم وا ددع عتب «وخأ ماثآ ني 55غ لات هلوق

 ديرك ماا قما# دع دناف امنع اقف دعت نوداقللاو ةنربشلا' نعت وأ نتحا ءاثأ قه رفسلاو

 الف .ةصخر ال ةميزع مكحلا اذه ىلع ةيآلا هذه ةلالد ّنأ كيلع ىفخي كّنظأ الو .رطفأ اّمم
 يف مئاصلا» :ككيفءهلوق دّيؤيو ,ملع ىلع رانك كلذ ىلع ةلالدلا يف اهنوكل هربخ كديزأ

 «رفسلا ىف مايصلا ةبلا نم سيل» :هلوقو /١877[. 5 ىئاسنلا ننس] «رضحلا ىف رطفملاك رفسلا

 .« ع هنم نى ١"5[ 7*7 دمحأ دئسم ؛؛ 7 , ىضت رملل راصتنالا ؛ 6 .قودصلل عنقملا ]

 .بوجول :«ل» .6



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك مك

 .مايصلا ريدقت ىلع ءاضقلا بجو امل الإو ,ةميزع راطفإلا نوك مزلتسي

 [هيف قيقحتلاو رفاسملا مايص ىف ءاملعلا لا وقأ]

 نم ةعامج رفسلا يف راطفإلا بوجو ىلإ بهذ دق :نايبلا عمجم يف لاقو

 يي ب , رمعك ''!ةباحصلا

و ,50 انتّمئَأ نع يورملا وهو ءريبزلا نبأ هورعو هرب ره يبأو فوع
 هنأ 0 قو" ؟!دق

 "!هموص ديعي نأ ؟ًارفس ماص ًالجر رمأ باطخلا نب رمع

 كلذ اما مهنع ىورو

 :لاق .ةيآلا ريسفت يف كلذ لثم ةّئسلا لهأ يرّسفم نم ىضترملا نبا لاقو

 ند اوركو ةريرف أو نيناتع نبا نع يور ام الإ ملعلا لهأ ةّماع دنع زئاج موصلاو

 هيلعف ماص نمو رفسلا يف موصلا زوجي ال :اولاق مهّْنَأ نيسحلا نب ىلعو ريبزلا
 .ءاضقلا

 ."!«رفسلا يف مايصلا ربا نم سيل» هيي يبنلا لوقب اوّجتحاو :لاق ّمث

 هنا دكا دابفلا نع انناعضأ ىاورتل ا زانالو فاننلا عمجم يف لاق :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ١ /١8٠١٠[. هيقفلا ءرصحي ل نمإ ا« رضحلا يف رطدبلا» سلا ىف اير ريع ىف متاصاا» :لاق

 يفاكلا] «هيلع تيلص امل رفسلا يف ًامئاص تام ًالجر نأ ول» :لاق م السلا هيلع هنعو

 الو .ًاعّوطت رفسلا يف موصي هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نكي مل» :لاق 1ك هنعو , 8/5

 اعدف [رجهلا :«م .ع» يف] ريجهلا ةالص دنع ميمغلا عاركب ةيالا هذه تلزن ىّتح ةضيرف

 راهتلا جوت دق موق لاقق.ءاورطقي نأ نيالا رمأو هيرسف [ءاملاب 16 ءانإ ءانإب ةكتلَيَش ا لوسر

 قدح مسمالا كلذ وقيس اولازرر كف ةاصعلا 2311 لوسر هاتفا اذه تنوي ابعت ولو
 .« ةطدنم /٠١[ ١١١ 1 نايبلا عمجم ريسفت 0 يشاّيعلا ريسفت ] مك لوس نطبق

 .يوري :«ل» .'“ .دقف :ردصملا ىف .؟

 /٠١. 7 نايبلا عمجم ريسفت .0 وسلا قسما ف

 يذمرتلا نتس ؛١/077 ةجام نبا نئتس ؛4/ 7 ىمرادلا نئس م07 19/7 دمحأ دنسم 1

 ْ /١70. 5 يئاسنلا ننس ؛١٠؟



 5« (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ملاعم يف ءاّرفلا هنيعب ثيدحلا اذه ىور دقو تيبلا لهأ بهذم وهو :لاق ٌمث

 5 ليوا

 0 هير يباب هيف: ركذون يفانلا دراقك ىق كر ادعفلا ييرعم بنعناع لافو
 انف ضنا نهتم نيك اكلاو ترب ولا ميتا عييت ل وقلة: ىورتلا نيش

 "!هديناسأب هدروأو ءريبزلا نب ةورعو ةريره وبأو

 ىلع بجي هنأ ىلإ ةباحصلا نم مرق يهد رابعا يف يزارلا نيدلا رخف لاقو

 نباو ساّبع نبا لوق وهو .رخأ ماّيَأ نم ةّدع اموصيو ءارطفي نأ رفاسملاو ضيرملا

 ىضق رفسلا يف ماص ول :لاق هّنَأ رمع نبا نع ليزنتلا مالعأ يف يباطخلا لقنو ءرمع
 رولا

 اق ناو رطسا ءاس واف «ةصخرب راظفألا “اذه أ ىلإ ؟!ءاهقنلا نثكأ تهذو 1

 :نيهجو نمف نآرقلا اّمأ ءربخلاو نآرقلا نم ةّئسلا لهأ نم يأ نيلّوُألا ةّجح .ماص
 اذهو .رخأ ماَيَأ نم ةّدع مصيلف ريدقتلا ناك بصنلاب «ةّدع» انأرق اذإ *اَنإ لوألا

 اع ديار نا م نم ةّدع هيلعف ريدقتلا ناك عفرلاب "أرق نإو .باجيإلل
 راشفا نوكذ نا بيرق خا مانا فاسبا ضقت. اال اردناظ را كيف: «توجيولا
 .عمجلاب .لئاق ال هّنَأ ةرورض ًابجاو ماّيألا هذه

 هدام مكب هلأ ديري # :اهيبقع لاق ّمث .ةيالا هذه كلذ دعب اميف داعأ هنأ ") يناثلاو

 نسلوب "ةركد مّدقت انيق سيعلاو رسيلا اده ةوكي نأ تن دب و «َرْسْعْلا مكب ديِرُياَلَو

 ١. نآرقلا ريسفت ىف ليزنتلا ملاعم ١/١67.

 69/١. ليزنتلا كرادمإ 0١ ةيدقلا ملاعم :رظنا .؟

 .اذه  :ردصملا يف .4 .«١١؟» ةّنسلا لهأ نم يأ :«ع» شماه يف .*

 .انا ركل ردسملا نقل 1 :ردصعلا نفاق

 .186 :ةرقبلا . دال كيلا ردطستلا قدا
 م.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك "5

 امهنوك اَلِإ رسع كانه سيلو ءرطفلا يف رفاسملاو ضيرملا نذإ [هّنأ] الإ رسي كانه

 الو راطفإلا مكنم ديريو هانعم 4(َرْسْيْلَآ مكب هْلَأ ُديِرُي© :ىلاعت هلوق ناكف .نيمئاص

 .انلوق ريرقت 'كلذو .موصلا مكنم ديري

 :هاناف يقل اكاو

 يف [دراو] ربخلا اذه :لاقي ال .«رفسلا يف مايصلا دبلا نم سيل» :ئ هلوق لّوألا

 [هنع لأسف] ةّلظم تحت سلاج لجر ىلع رم 3 هنأ يور ام وهو ءٌصاخ ببس
 انأل ,"'رفسلا يف مايصلا ّربلا نم سيل :لاقف ؛شطعلا هدهجأ دق مئاص اذه :ليقف

 ظ هسسسلا نصوضخي ال كقلللا ومعي ةرعلا :لوق

 .همالك ىهتنا .؟!«رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا» :ةث "!هلوق يناثلاو

 مهلوق نم ةريره يبأو ةيرهاظلا نع كلضملا هركذ اّممو اذه نم ملع دقف

 ربخلا مدع لب ؛*!ةصخرلا ىلع ًاضيأ روهمجلا دنع عامجإلا قّقحت مدع بوجولاب
 نإ :هلوق فّنصملا ةدايزو .مهنع هئافخ دعبل ,حيحصلا "7ليلدلا قلطم لب ؛حيحصلا

 نارقلا يف 'هيلإ راصي الو .,"”رهاظلا فالخ حوجرملا بهذملا اذه جيورتل .رطفأ

 .ٌرم امك ةرورض ريغ نم زيزعلا

 نأ ىلع لدي هّنإف "4١ْمُكَل ُدْيَخ اوُموُصَت ْنَأَو8 :ىلاعت هلوقب عنصت امف :تلق نإ
 امهضرف ىلع ''"١لاد مّدقت امو رفاسملاو ضيرملا لوانتي هرهاظب وهو لضفأ موصلا

 ١. ملسم حيحص .؟ .كلذف :ردصملا ىف ١17/7.

 .87و/5/ 5 يزارلا ريسفت .؛ اك هلوق ىناثلاو  :«م» .'"

 .«١١؟» رضحلا ىف موصلاك رفسلا يف ةميزع رطفلا لب :«ع» شماه يف .6

 .ليلدلا_:«ه» .5

 رفسلا سفنب ءاضقلا بجوأ هناحبس هنأ ةيآلا رهاظلا لوخد ّنإف :«ه .ع» شماه يف .

 .«هنم »١١ رهاظلا فالخ هيف رظناف .ةيالا ىف دصق نمو .ءضرملاو

 .185 :ةرقبلا .9 .فالخ هيلإ راضي الو :«م» .

 .لد :«ه م».١ ٠



 للخي (ةروسلا رخآ - ا 3ي1) ةرقبلا ةرؤوس ريسفت

 :سيخدلا ىلع ناب اطكلا لدف موضلا

 ري كم ور ا هرب دمت فلق اهيل ىلا ادهم امالك نيكون أ زاج :تلق

 كلذ متملع اذإ مكنإف اهركذ مّدقت يتلا هصاوخو موصلا لئاضف نوملعت متنك نإ ميظع

 ريغ ال عمسلاب هب نيملاع متنك كلذ اوملعت مل نإو يلقعلا رظنلاب مكل ريخ هنأ متملع
 .كلذ نع انضمغأ ولو نيملعلا نيب عمج نم ىلإ ةبسنلاب صقن كلذو

 نم يم ام لثم موصلاب نيبطاخملا ةلمج نم اسيل امهّْنَأ ىلع ّلد نايبلا :انلق
 .ةميزع امهراطفإ ّنأب ةقطانلا ثيداحألا

 موصلا رهشلا دهش نم ىلع مزلي امكف ةكرشلل عطاق ةيألا يف ليصفنتا ٌناف دعبو

 .ًاقّيضم ًاضرف ءاضقلا ضيرملاو رفاسملا مزلي اذك ًاقّيضم ًاضرف

 موصلا نيب رايخلاب رفاسملا 0 ىلإ اوبهذ امْنإ ةعبرألا ءاهقفلا 0 ىفخي اال مث

 لضألا نكل اهتلم ان دنع ةكيعي نيل "و: قودرم وهو ةالتصلا ىلع اينايق ناطقالاو

 نيم ىبا هيل اننا و فت و ةنحا و ةبكغ ةالصلا رصق ّنأ ىلع انقافّتال ؛ عنتمم اندنع

 .اهرصق اذإ ةالصلا نود موصلا ءاضقب ةلوغشم ىقبت ةّمذلا ّنأب قرفلا دوجو عم

 [رفاسملا موص ىف فئارطلا بحاص هدافأام]

 يف ناضمر رهش يف رطفي نم ىلع نوركني ةّماعلا ّنِإ :فئارطلا بحاص لاقو اذه

 لدي نيحيحصلا نيب عمجلاك مهحاحص يف تيأر ام ّنأ عم ًاعدب هنولعجيو ءرفسلا

 0 :رطفت مل ةعامج الك هللا لوسر ىّمس هنأ اهنم كلذ فواح ىلع

 رباج دنسم يف كلذ يور ١" ةاضتقلا كقلوأ هانا كتلوأ ةانضفلا ككوا :مهنع

 5 نشيل ىف وموت عا تلا نم نسل» فاح هس ىف ضيا فورا دكو «فراضنألا

 .وهو :«م».١

 .نيتدرم «ةأاصعلا كئلوأ» رداصملا ىفو ١51. 727/1 ملسم حيحص ؛ .يعفاشلا نك

 .079 .فئاوطلا بهاذم ةفرعم ىف فئارطلا ."



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 نع ةيمامإلا قيرط نم ترفاظت امك مصخلا قيرط نم تاياورلا ترفاظت دقف
 ْنَمَف# :ىلاعت هلوق رهاظ مهفمو .[رفسلا يف] راطفإلا بوجو !''ىلع يبا تيبلا لهأ

 رمضأو رهاظلا كرت نم فالخب ."4َرَخَأ ماّيَأ ْنِم ُةَدعَف ِرَفَس ئلَع ْوَأ اًضيرَم ْمُكْنِم َناَك
 .ليبسلا 0 ىلإ يداهلا هللاو ؛ليلد ريغ نم رطفأف

 .4 ُهَنوُقيطُي نيل ىَلَعَو» :هلوق
 ام نآرقلاب نوفراعلا مه نيذلا هل تيبلا لهأ نع لوقنملاو ريثك فالتخا هيف

 هما وهروب اناث شم ادعي ثا ءارقلا هاذه نمور هلق تلعتلا هلا رشم

 ًالَّوأ نوقيطي اوناك نيذلا .«زئاجعلاو خويشلا مهو هدهجيو موصلا '"!هبعتي نمل

 وأ ةداع لمحتي ال ىتلا ةّقشملا هجو ىلع الإ هنوقيطي ال ثيحب اوراص (؛!ةث .موصلا

 تابرقملا لماوحلا اذكو .ةداعلا يف اهلثم لمحتي ال ةقاطو ةقشمو دهجب هنوقيطي

 يأ فذح ةيآلا يف لّوألا ىلعف .باحصألا هلاق امك ؛نبللا تاليلقلا تاعضرملاو

 74 ُهَتوُقيَطُي» :هلوق نوكي يناثلا ىلعو .كلذك اوسيل نآلاو لبق نم هنوقيطي اوناك
 2 ,اةّنمملا يأ ةقاطلاو دهجلاب موصلا نوقيطي ىنعمب

 .ةيدفلا يف دازف :هلوق

 تنأف لجر اي ترخ .ردصم ي4اَرَْخ َعّوَطَت ْنَمَل :هلوق يف «ًاريخ» ظفل ىنعي
 .ليضفت مسا 4هَل ٌرْيَخ َوُهَف» :هلوق يفو ,نسح يأ رئاخ

 .ةّمذلا ةءاربو ةليضفلا نم موصلا يف ام [ 4َنوُمَلعَتمُتْنَك نإ 8] :هلوق
 نيب رتمتلاو ميلدلا لقعلاو: ملعلا لهأ قم: وقتك نإ ةيآلا ينعم نوكي نا لمتحيو

 ةيريخ نوفرعت وأ .مكل ريخ هنأ نوفرعت "!ميبقاللاو حيبقلاو "'نسحاللاو نسحلا

 ١ ١814. :ةرقبلا . " .ىلع  :«ه ءم» .

 .تءاج :ةدايز «ش» ىف .؛ .هبعت :«م» .'"

 ١6١. .نآرقلا ماكحأ يف نايبلا ةدبز .1 .نوقيطي :«ل ءش م» 6

 .حبقألاو :«م» ./ .نسحألاو :«م» .7/



 اراخحا (ةروسلا رخآ /١"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يف موصلا ةيريخ ىلع لدي ال ةلمجلابو ءفوذحم ءازجلاف ,راطفإلا نم مكل موصلا

 ًماوعلاو ةبلطلا نم روهمجلا ةّنسلأ يف روهشملا وه امك راطفإلا نع ضرملاو رفسلا

 اذكو .رفاسملاو ضيرملل راطفإلا بوجو ىلع تلد ةيآلا لب ؛رييختلا قيرط ىلع

 .هنايب ّرم امك ."!ًاضيأ امهيلع ءاضقلا بوجو ىلعو .ًاضيأ "”مهعامجإ لب ؛رابخألا

 [(185) +...نازقْلا هيف َلِزْنَأ ىذّلَأ َناَضَمَر ُرْهَشِم :ىلاعت هلوق]
 هريدقت .فوذحم [ًأدتبم] ربخ وأ [هدعب ام هربخ ًادتبم 4َناَضَمَرْرْهَشط] :هلوق

 .ناضمر رهش مكلذ

 .«مكلذ» :هلوق

 ةغيصب «مكلذ» لاق امْنِإو .موصلا تقو وهو ةقباسلا ''ةيآلا نم مهف ام ىلإ ةراشإ

 دقو .ةيآلا ردص هيلع لدي امك نينمؤملا ةعامج مه مايصلاب بطاخملا ّنأل ؛عمجلا
 لاح ىلع ًاهيبنت باطخلا فاك ةراشإلا ءامسأ رخاوأب لصتي هنأ وحنلا يف رّرقت

 .مكلذ امكلذ كلذ :لاقيف ؛ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينئتلاو دارفألا نم يلناقلا

 هايص مايصلا مكيلع بتك يأ] فاضملا فذح ىلع مايصلا نم لدب وأ :(!هلوق

 .هرخآ ىلإ [ناضمر رهش

 هئاعدتساو .ريثكلا لصفلا دوجو فاضملا فذح عم هيف امل ؛ًاّدج ديعب هنأ هيف

 .مولعم ريغ وهو ًاضيأ انلبق نم نيذلا ىلع ًابوتكم ناضمر رهش مايص نوكل

 ب اوُموُصَت ْنَآَو [لوعفم هنأ ىلع وأ ء.اوموص رامضإ ىلع بصنلاب ئرقو] :هلوق

 .فعض هيفو

 نم ءزج ةلزنمب «وه» لومعم امّيس ريخلاب لومعملاو لماعلا نيب ًالصف هيف ّنأل

 ١. ؟» روهمجلا يأ:«ع» شماه ىف ١«. .نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز." ١67.

 ". :ةرقبلا] «« ِتاَدوُدْعَم اًمايآ > يأ:«ع» شماه ىف ١/864[>١؟١«.

 ةمالا ةزقفلا نم رح اعل وقلا | ده



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 3200

 .اهل ةلص هزّيح يف ام عم لعفلاو لوصوم فرح ةيردصملا «نأ» ّنأل ؛ةملكلا
 ؛رظن «اوموصت نأو» لوعفم «ناضمر رهش» لعج يفو :طاوطولا نيدلا ديشر لاق

 هاودحس اهوا ءاوهويك نال هدبلا فاسنلا ريد :ناع رح ةاطمر ريش ركل

 العاق ربخلا نورك "ودق ان نلعو كل ريش رعلاو ناضمو رينع هوا ادعيفلا

 رتاج نيغ كلذو#ادقيفلا "1 زنبق
 ّنِإ :رذعلا يف هل ليقو هل نعذأف © فّئصملا ىلع ثحبلا اذه تضرعف :لاق ّمث

 ال لعافلا ىلإ انه ةفاضالاو ءلعافلاك ءزج ال ةلضف لوعفملا ّنأل ؛انهاه زئاج لصفلا

 .مكل ريخ ناضمر رهش مكموص يأ ؛لوعفملا ىلإ
 لوعفم نأ رّرقملا ّنأل ؛ليزنتلا رّسفمب قيلي ال هلاثمأو اذه :لاقف :يبّيطلا لاق

 .يبنجألاب لصفلا زوجي الف ةلصلاك ردصملا

 ًاملع لعجو [رهشلا هيلإ فيضأف قرتحا اذإ «ضمر» ردصم «ناضمر»و] :هلوق
 .هرخا ىلإ [نونلاو فلألاو ةيملعلل فرصلا نم عنمو]

 [هيلإرهشلا ةفاضإ هجوو ؛َناَضَمَر» ىنعم]

 نسحي مل الإو ءسنج ملع هيلإ فاضملا عومجم لعج يأ :ينازاتفتلا لضافلا لاق
 رهشو بجر رهش عمسي مل اذهلو ءديز ناسنإ نسحي ال امك هيلإ «رهش» ةفاضإ

 ." !نابعش
 فاضملا عومجم وه رهشأ ةثالث يف ملعلا ّنأ ىلع اوقبطأ دقف ةلمجلابو

 ال يقاوبلا يفو .رخالا عيبر رهشو لوألا عيبر رهشو ناضمر رهش :هيلإ فاضملاو

 .هيلإ «رهش» فاضي

 .رذق :«م» ١.

 .«7١؟» «ناضمر رهش»و «اوموصت نأ» وهو :«ع» نص انغ ىف:

 :ن اضم رهش نشل"



 50 (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 فاضملا لاح اهبوجوو .ماللا عانتماو فرصلا عنم بابسأ ربتعي ةفاضإلا يف ّمث

 فرصنيو .ماللا لوخدو فرصلا نم «ةياد نبا»و «ناضمر رهش» !''لثم عنتميف .هيلإ

 زوجيو .«سيقلا ءرمأ» لثم يف ماللا بجيو ,«ساّبع نبا»و «لّوألا عيبر رهش)) لثم

 .«ساّبعلا نبأ» لثم يف
 ىلإ ًماعلا ةفاضإ ّنأل ؛ديز ىلإ ناسنإلا ةفاضإ حبق امّنِإو :لضافلا يّشحملا لاق 1

 بارغلا يّمس ةرّخْؤم ريعبلا ةيادو .هدارفأ نم ٌصاخلا نوك رهتشا "'اذإ حيبق ٌصاخلا
 ."'رقع اذإ ًاريثك هيلع هعوقول ؛ةياد نبا

 روهظلف «ةياد»و «ناضمر» ىلع ماللا لوخد عانتما اّمأ :بيطخلا يّشحملا لاقو

 امأو ةيملعلاو نيتديزملا نونلاو فلأللف لّوألا اّمأ :هيف فرصلا عانتماب اهيف ةيملعلا

 فاضملا َنألف «سيقلا (؛!ءرما» لثم يف ماللا بوجو اّمأو ,ةيملعلاو ثينأتللف يناثلا

 كلذك سيلف «ساتعلا» اّمأو .عضولا نيح ماللاب ىّلحم ناك ملعلا ءزج عقو يذلا هيلإ

 هيف لخديف لصألا يف ةفص هنوكلف لوخدلا اّمأ ,ةدعاقلا وه امك نارمألا هيف زوجيف

 ًادّرجم هنوك وهو هلصأ ىلإ رظنلابف همدع اّمأو ,يلصألا فصولا ىلإ "'ىنبملل ماللا

 .ىهتنا ,ماللا نع

 دق نوتذلا نع امتزالاو ا هفلوق

 ّنأل ؛هيف بونذلا ضمرل رهاظلاو ,")ىنعملا رهاظ ريغ اذه لضافلا يشحملا لاق

 0 ديلع هدادغما ا ىشلا نم ناسنإلا لضامترا

 :ضامترالا ّنأ فاّشكلا ةيشاح يف يزارلا ةمالعلا ركذ دق ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 .ذا :ردصملا ىف .؟ .لثم ىف :«شا) ١.

 550506 5١7-178. .طوطخملا 55 ةيشاح ."7

 .ىنعملا  :«ه» ." .ليملل :رهاظلاو .خسنلا يف اذك .

 ١77. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .



 اميف ضامترالا ىنعم ةماقتسا رهظي ركذ امبو .ىهتنا .هودنا و درد زا ندش هتخوس

 ." )هيف نحن

 اذه يف موصلا دوجو ىلع ناينبم هلبق يذلا هجولاو هجولا اذه ّنَأ ىفخي ال مث
 .هلامتحا ىلإ ءاميإ فشكلا ةرابع ىف ناك نإو .مولعم ريغ وهو ةيعستلا ةزيحح رهشلا

 .هرخآ ىلإ [هيف مصيلف ًارفاسم نكي ملو] رهشلا يف رضح نمف :هلوق

 [4َرهشلا مكنم دهش ْنَمف» ىنعم]
 ركذ ام روكذملا .ريسفتلاب عفدناف ؛لالهلا ةيؤرب قّقحتي رهشلا يف روضحلا :لوقأ

 هاوق نا نشوب جالا نفاذ ىلع هكوتملا لاكتفالا وف نازلا ريقلا ويدشلا ىف

 وه طرشلاف ؛ءازجو طرش نم ةبّكرم ةلمج 4ُهْمّصَيْلَف َرْهّشلَآْمُكْنِم َدِهَّش ْنَمَفل :ىلاعت

 هيلع بّترتي ال همامتب طرشلا دجوي مل امو ,موصلاب رمألا وه ءازجلاو رهشلا دوهش

 امثإ رهشلا دوهشف ةرخآ ىلإ هلُوأ نم ضوضخملا نامزلل مسا رهشلاو ءءازجلا

 مولا هوهش دنع ىطيقي ةآلا رهاطو رهشلا قف ويخألا !'انردلا نبع مح

 لعفلا عاقيإ ىضنقي هنأل ؛لاحم اذهو .رهشلا لك موص هيلع بجي رهشلا نم ريخألا

 .ىهتنا ,"'عنتمم وهو يضقنملا نامزلا يف

 دوهش ال رهشلا يف روضحلا وه روكذملا ريسفتلا ىلع طرشلا ّنأ عفدلا هجو'“)و

 ,*اريسفتلا كلذ يف يزارلا هب هعفد اّمم رهظأو ىلوأ عفدلا اذهو .رهشلا ءازجأ عيمج

 دهش نمف يأ ,ليوأتلا ىلإ اهفرص نم ٌدبالف :روكذملا لاكشإلا ركذ دعب لاق ثيح

 «ناضمر» قاقتشا :لاق هيلئدمحأ نب ليلخ نع حوتفلا قنا خيشلا لقن :« ه معد شماه ىف ١.

 نانجلا ضور]إ ملاعلا ةحفص نع فيصلا رابغ ليزي ىدلا فيرخلا رطم وهو «ضمرلا» نم

 .[ هنم بي رعتلاو] ,« ةلطدنم ”١ ء[7؟ غر” نآرقلا ريسفت ىف نانجلا حورو

 .1ا// 6 يزارلا ريسفت ." .ءازجلا :«ه» . "

 .روكذملا :ةدايز «ش» ىف .ه .و :«م».ك



 50 (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هيلع لخد نم» :لاق ثيح الا يلع نع لوقنم - عم مهنلف رهتشلا لَو

 نم ّنأ ىلع لدت ةيآلا ّنأل ؛«ّلكلا موصي نأ بجاولا ّنَأ ,رفاس ّمث ميقم وهو رهشلا

 .رهشلا ّلك هيلع بجو رهشلا لَّوأ دهش
 8 هْمّصَيْلق َرْهّشلَآٌمُكْنِم َدِهَش ْنَمَف» :ىلاعت هلوق ّنِإ :نولوقيف نيدهتجملا رئاس اّمأو

 رضاخلا هيف لخدي ماع هنأ الإ هلك همضيلف "١رهشلا دهش نم ّنأ :هاتعم ناك نإو

 َِرَخَأ ماي نم ةَدِعَف ٍرَفَس ىلع وأ اًضيِرَم ْمُكْنِم َناَك ْنَمَفظ :كلذ دعب هلوقو .رفاسملاو

 هل لحي هّنِإف رهشلا دوهش دعب رفاس نإو هنأ تبثف ؛ٌماعلا ىلع مّدقم ٌصاخلاو ٌصاخ

 .يزارلا مالك ىهتنا ."'راطفإلا

 ىلإ ةبسنلاب ريسفتلا كلذ ىلع ةيآآلا ميمعت نم الث ىلع نع هلقن ام ّنأ ىفخي الو

 عامجإو 24 نيرهاطلا ةّمئألا نم هتيب لهأ كانا رولا ناك اه رفاسلا

 ّنأل ؛ةث هبهذمب ملعأ هتيب لهأ ّنإف ؛رفسلا يف موصلا ةمرح ىلع هتعيش ءاهقف

 .ر دف ةيلاي رضا قينلا بحاض

 .[ٌراجلا فذحو] فرظلا ىلع بصن :هلوق

 ,رهشلل نادهاش امهالك رفاسملاو ميقملا ّنأِب كلذ هّجوو .هب ًالوعفم نوكي ال يأ

 يف رفاسملاو ميقملا كرتشا دقو هب ًالوعفم ناك ولف .لالهلا ينعأ .هل نارصبم يأ

 نم دارملاو .ًافرظ نوكي نأ نّيعتف .4!'لطاب "'يلاتلاو موصلا رفاسملا مزلل راصبإلا
 هيفو ,رفاسملا جرخي ذئنيحو .هيف مصيلف 000 رهش يف ةماقإلا راد ًارضاح ناك

 زاج اذإف امهمزلي ال هنأ عم ةماقإلا راد نارضاح ضئاحلاو ضيرملا ّنأل ؛رظن

 رئاس هنع جرخي اذه عمو هب ًالوعفم رهشلا نوكي نأ زوجي ال ملف ليلدلاب امهجارخإ

 ١. يزارلا ريسفت .؟ .رهشلا لّوأ :ردصملا يف © //41.

 '"'. .ىلاتلاف :«ش»

 ١«. 1202 مصخلا دنع ةصخر رفاسملا موصو َّينيع بجاو ميقملا موص ّنأل :«ع» شماه ىف .؛



 م ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0غ

 .نيرودذعملا

 ىلإ هب لوعفم هنأ ىلع [4ُهَّصَيلَف َرْهّشلآ» لاله 4ْمُكْنِم َدِهَّش ْنَمَفل] :هلوق
 را

 ًاقباس هانلقن يذلا لاكشإلا عفد "''هب ًالوعفم هلعج يف ريدقتلل ثعابلا ّنأ رهاظلا

 رّيدتف '' 'ريبكلا ريسفتلا نم

 .هل ًاصّصخم َرَخَأ ماَّيَأ ْنِم ُهّدِعَف رَفَس ىلَع ْوَأ اًضيِرَم َناَك ْنَمَو9 نوكيف :هلوق
 ,رفاسملاو ميقملل ًالماش ناك كردأ 0 دهش ودب ال وعقم(رهتشلا» هج اذا هنآل

 نع رفاسملل ًاجزخم ًاصّصخم 4ٍرَّفَس ىلَع ْوَآ اًضيِرَم َناَك ْنَمَو :ىلاعت هلوق نوكيف
 هدارم نوكيف ءًاضيأ لّوألا ريدقتلا ىلع صّصخم وهف ضيرملا اّمأو ءروكذملا مكحلا
 :ةماللك لض ااه اميل اهتكشم ايت هاك هلع نم

 ىلإ 4؛َرْهّشلا ٌمْكْنِم "ادهش ْنَمَفؤ :ىلاعت هلوق نم دارملا ّنأ روهظل ؛رظن هيفو
 وه دوهشملاف ءضيرم الو رفاسم ريغ رهشلا اذه يف ًادلبو ًاعضوم رضح نم .هرخآ

 نم مهفي يتلا ةّحصلا يهو موصلا ىلع ةردقلا عم دارملا ناكو .”دلبلا يف روضحلا

 ص 4اًضيِرَم َناَك ْنَمَوَه نوكي الف ًاضيأ لوألا يالا قف مهفو موصلا باجيإ

 ”اديتف رك اما ةيلوءاهق وسو ةقادعلا قف رهاظلا قالت اف: نصيصقملا و ماسلا

 ةلزنمب يذلا ينيقيلا ملعلا ىلع دوهشلا لمح فّنصملا هركذ ام ىلع مزلي هنألو

 .رهاظلا فالخ وهو .'''لضافلا يشحملا هركذ امك ؛ةدهاشملا

 .كلذل هريركت لعلو [رهشلا دهش نّمم ضيرملاو رفاسملا ّنأل] :هلوق

 .ريبكلا  :«م» .؟" .هبد :«ش».١

 »١١«. هّلك وأ هضعب يف روضحلا نم ّمعأ دوهشلا نم دارملا ناكو :«ع» شماه يف .

 يدابلاو رضاحلا لاقي بئاغ وأ رضاح فالخ لاقي امك اذه ردابتملا لب :«ع» شماه يف .
 .اهيف :«ل» .© .«7١؟»

 ١77. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .7

 محلا حي



 60 (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 1 رقخ نأ كلور و ضيضختلا ل الو اههركت هني ضفيرعلاو رفاسيفلا روك عا
 هير قيم اميق نحل هلا تاوجلاو ءاضبأ ةقاشلا ةيآلا قمم اذفيم كيتا
 .يناثلا فالخب ناضمر موص صيصختب

 .ةنيرق خسن امك هخسن مّهوتي الئلا"و :هلوق

 خسن امك ةخوسنم ةبآلا يف ضيرملاو رفاسملا ةصخر ّنأ مّهوتي الئل هريركت يأ
 .ّرم امك ,نوسنم هّنإف * ٍنيِكشِم ُماَعَط ُةَيْدِف ُهتوُقيِطُي َنيِذَلَأ ىَلَع# :هلوق وهو نيرقلا

 )١85( «...َرْسْيْلأ مكب ةللأ ُديِرُي» :ىلاعت هلوق

 ىنعم :لاقي نأ فّنصملا مالكل حيقنتو قيقحتو 97 ةدايز عم ةيالا هذه ريسفت

 لا نال وعامل رفاسنلاو نكي رحلا كح نه ووكذملا كلذ نأ دلعأ ةتاونسةيآلا

 عيمج يف قّيضو جرحو بعصو ٌقاش ريغ ًانّيه ًارمأ مكل ٌبحيو ديري ىلاعت

 د لا دلل واتس حلا فرز ا اة هديدع برر نونا هقول و ريك روما
 مهفيف لّوُألاب يفنملا ؛َرْسْعْلَآ ْمْكِب ُديِرُي الو :هلوقب كلذ عم دّكأو .ةينيعلا ىعّدا لب

 هود ةييوعرم «ةننع ىلإ ةدمراشاف رسغلا مدعو ريسلا ةدارال ةفلالا لامك هتم

 "'نايب ّمث .هلاوز دعب هضوع موصب حيرصتلا ّمث ءرضحلاب هبوجو ا"ادّيقتيل رفاسملا

 ٌجث ءرسعلا ةدارإ مدعب حيرصتلا ّمث .رسيلا ةدارإل مزاللا اهّدض يفن عم ()هل ةّلعلا

 لوقتملا وه امك ؛رسعلا نود رسيلا عيرشت ىلع ركشلاو ريبكتلا لثم رخألا للعلاب
 ةانفاردم ريمألا هلع اوليكتلو »ههلوق نوكي نأ :لمتيف 491 ةقراتنلا يمألا قع

 ةيفيك ميلعتل «هّْلَأ اوُدْبَكُتِلَو م .هتّدع اولمكتل رهشلا ءاضقب مكت رمأ امّنِإ يأ «ةّدعلا»

 رسيلا ةّلع 4َنوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَلَو» ءضرملا دعب ضيرمللو رفسلا دعب رفاسملل ءاضقلا

 .دّيقتل :«ش» .؟ .وأ :ردصملا يف ١.

 .هل :«م».غ .نايبب :«ل ءم» .'"'

 .ةفلاسلا :«م» .0



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "05

 رهاظلا لب ؛دحاو ّلكل ةّلع دحاو ّلك ّنأ لمتحيو ءرشنو ٌفل اهيفف ,موصلا ماكو

 ام ىلع هل ونسحت و دوما اويطعتل ىنعمب هلأ اودي كتل 8و غايققلا هلع 4اوُلِمْكُتل © نأ ْن

 .فّنصملا هلاق امك ,لمعلا ةيفيكب ملعلاو تادابعلا نم هيلإ « ْمكْيِدَه

 ؛لالهلا ةيؤر دنع ريبكتلا وأ رطفلا ديع يف ريبكتلا هب دارملا ّنأ نم :ليق ام اّمأو

 .ةيّلعلا دعبو مهفلا مدعل ريخألا امّيس "١فّنصملا هيلإ راشأ امك .ديعب امهالكف

 ةيالا نم هلوصح دعب ناضمر رهش موص بوجو اهنم دافتسي يذلا مكحلاف

 مهفو .هريرحت رم امل ضيرملاو رفاسملا ىلع راطفإلا بوجو اذكو .ًالامجإ ىلوألا

 كنرغ انك يس كادبق اه دكا كيح كلذ ىلاعت قفلاولا ءامتشا قام نم اكيأ

 الإ ؛رومألا لك يف دابعلا نع قيضلاو جرحلاو ةّقشملا يفنو ءامهيلع ءاضقلا بوجو

 دنع نم ةقاش ةدابع ةيعورشم مدعو هللا اهملعي ةحلصمل اهلّمحت بوجو ملع ةّقشم

 ا اكن ةلهس ةفيرغلا نوك اج نانخالاو قادآلا نما اهويع هيلع لدي ابك تميس

 مدع مهو عفدنيل ؛ضيرملاو رفاسملا ىلع راطقالا يوكو ديك انل ةيآلا هذه تركذ

 ماَيأ موص وه ىلوألا ةيآلا يف بجاولا نأ ةايسلو ًاضيأ هبوجو مدع لب كلذ زاوج

 ىلوألا نم موصلا بوجو ملعف الإو ,يفتنم رسعلاو بولطم رسيلا ّنأو ناضمر رهش

 .امهيلع همدعو

 ةرورض ريغ نم ناضمر رهش يف رفسلا زاوج ىلع لالدتسالا اذه علو

 ولو ,ٌبم امك ءاضقلاو راطفإلا هيلع بجي رفاسملا ْن أ مهف ثيح .اهلبق امو ةيآآلا هذهب

 بجي الو راطفإلا مرحيو موصلا بجاولا ناك لب كلذك ناك زئاج ريغ رفسلا ناك
 بلطو رسعلا ىفن ىلع لدي ةيآلا هذه ّنألو ءرفسلا ىف هماص ام يزجي لب ؛ءاضقلا

 ليو هر سلو ريع ءايندوا هقول دب مفك اهل وسلا نم هعش أ كنعتالو غلا
 .ةحيرصلا ةحيحصلا رابخألا ضعب هيلع

 ١. «ليق» ب رادع امهرك ذ كثيدح :«عر» شماه ىف »؟١«.



 1 0ا/ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [4 ...َرْسْيلآ مكب هلل ٌديِرُي» ىف ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 لاق نيكد هلالعب زب ىادقم» ريستا: ىف'ىرارلا عوتفلا وبأ لخألا عقكلا'لاقو

 هب ناشيا هك نآ زا "!تسرتوكين ناشيا هب وا هك نأ و ,ناكدنب رب درك دوخ تمعن و

 "'نيربانب و .دوخ هب ناشيا هك نآ زا دهاوخ رتهب ريخ ناشيا هب وا هك نأ و .دوخ

 ىراوشد و جنر .مهاوخ تحارو نيياسلا و"! ىراوخ مشاه قفةةيوك ىف

 هب ىراوخ ىارس رد ,تساوخ ىراوخ وت هب ىراوشد ىارس رد بجع ىا ؛مهاوخن

 ليلد: تيا زد نس كفك !اهكت سا نبات هي وا تساوخ هةهاوخ :قراوشد ىكاوت

 باقع و دهاوخ رفك هدنب هب ىلاعت ىادخ هكنا و .رْبَج بهذم نالطب رب "'تسرهاظ

 هن مو وعما رانك نتك نا فيفا كلملا هنكلا» وادك هدووك ركا منفاخ تركو

 نكدمملا كلاي 15 ككل نمار وانك ةنكام ا تعا كلطلا :ىلاهووكي ""'باوج

 ليك نا 15 كل وجدها وشب نا هك دتك نإ تيتا هن ىكلملا كلام هنروةسا كح

 نيس اوبرا" نا ووك77 يع هيوم اي وت ودك نا هناوقرارب "وأ ىودنك

 :تفك ءار وا دوب هديسر هك ىجنر زا دسريب ار وأ هك دش هيودع هعبار ا ىرصب

 نانج :تفك ؟درادىم تنوج :توك .دراد ىم وا هك 06 تفك ؟!ىنوج هعبار اي

 مرش دزازو كا ا دك نات :تفك ؟دهاوخىم نوح :تفك .دهاوخ ىم وا هك (او/

 ني تاس :ردضصملا نئف+؟ :تسا رى رظن وكي :ردصملا نكم١

 .تسا نياوت هب وأ تساوخ  :ردصملا يف 24 »١7«. لاننا :«عر» شماه يف

 .وا_:ردصملا ىف .1 .تسا ردصملاو «ل 6

 .نكلو :ردصملا ىف .6 .ىلب :ميئوك :ردصملا يف .

 .دزارب ورد :«ل»و .دزادري ورد :«ه .م علا "6 .نكلو :ردصملا ىف .1

 :فدواد هك تور ةضملا نقي .تّيبويعم :ردصملا يف ١١.

 ١1 . ر ددعملا .دزاد رين :«ه» 0

 دا ركفوذيطملا فاتك نك كان دعنلا قرت
 .ىمرش :«ل» /١١.



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "0

 ردوت و .دشابن وت قيال و دزاربن وت رد هك ىكين زا ديوكىم نا وت ٌّقح رد وأ ىرادن

 4 ١ 7 كا ىلا 3 : .٠ 5 ء د جح 1 ا

 تسار هب | ادنيوك ون قح رد هجنا دزاربن وارد هك ىدب زا ىئوكىم نأ وأ ٌقح

 نوج .ىوكم نا وا ٌقح رد غورد هب .دياين قفاوم '"!ارت قنندع ايقاف روكا

 هب .دهاوخ '؟!ىراوشد ىك وت هب تسرتبعص هك تمايق رفس رد تساوخ ىناسا

 لعق اهم ندع كل اقوم هك نكس لديع كفل نيب واق دو ادع تذاع

 هدرك تنايخ دوخ اب دنك نينج هك ره و ,««هسفن ناخ دقف هلقع فلاخ نّمو» .دشاب

 نس هتك :نيوك ىف "وعم لاغت قات رك "1و: هدر هوت ار وق: ايضا نقاب

 ْنِكَلَو جرح ْنِم مُكيَلَع َلَعْجَيِل هل ا
 0 رت ا لا :تفك اج ركد ."!4ْكَرهَطُيِ ري

 ةيدلا نخفي آ َنِيبيِل هنآ ُديِرُيِو :تفك اج ركد " افاد

 َنيِذّْل : يو اكيلع بكي نأ دير فأن ٠١١ يديك ٌمِيِلَغ ُهْلَآَو ْمُكْيَلَع بيو مكي 15

 ُديِرُي# "74 ْمكْنَع َفْنَخُي ْنأ أديل ٠١4" امي ايم اليت نأ تاَوهَّشلآ نوعي وق
 نم ىصحي ال ام ىلإ "4 اًريهطت ْمُكَرْهَطُيَو ِتْيَبْلَأ لهآ ٌسْجَرلَأ ُمُدْنَع بِهْذُيِل هل (1*) ه6 ساو ريلالا سامر س6 ا

 .تايالا

 0 قيلت 0 كماوك 3 هلا ,ىدرك ىفن )١٠6( واو فيفاوخ 3

 .ار وت :ردصملا يف ." .دنيوكب :ردصملا يف ١.

 .هنوككج :ردصملا يف . .و- :ردصملا ىف .6

 ١". :رفاغ .8 تي افلا 7

  ايمتلا ات ٠١8. :نارمع لا 9

 ا ءاسلا .؟7 :ءاستلا ١

 .تساوخ وا هك تسا نا نيا :ردصملا يف . :١ معا دسألا ب

 .هتساوخرد :«ش» .1 .وأ زا :«ش»و ردصملا ىف .6



 52068 (ةروسلا رخآ- "7 ل ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 #١" ههاوْفاب هلل اون ارفطتلا نودي هلوق اهنم ءتسا نيزا شيب ىدرك

 وا ّقح رد ابا نياو '" ا ىَباَيَو مِهِهاَوْفِب هللآ رونا وُتِفْطُي نأ َنوديِرُي#

 عانتما و نداهنن ندرك و ندز زابرس تقيقح !؛ارب ؟ندرك ىهاوخ ريسفت هج هب

 تهارك هب زج و .دوشن رّوصم وأ ٌقح رد .ىنك ققحم وأ ٌقح رد تايانك نيا ,ندرك

 رد وا و ىنكن تابثا تهارك وا ٌّقح رد وت و ؛نيلوقلا دحأ ىلع ندرك ناوتن ريسفت
 ركاز وك كذا ةيرم زكا همس. فاق 20167 85113 ديرك حا "ارت قع
 :تفك ركد ,مكلوصأ ىلعو '"'ددنب هن تروص ىهراك تابثا ميدق ىتدارا هب ديرم
 يلف نا ٌناَطْيشلآ ُديِرُيَو هب اوت تاو َدَقَو ِتوُعاّطلَ ىَلِإ اوُمَكاَحَتَي نأ َنوديِرُي#

 ِرْمَخْلا ىف َءاَضْعَبْلاَو َةَواَدَعْلأ ْمُكَنْيَب عقوُي نأ ْناَطْيَشلَآ ُديِرُي اَمَّنِإَْ» ,574اًديعَب الاَلَض

 وت هب وا هج ره .4١َنوُهَتْنُم ْمُتْنَآ ْلَهَف ِةلَّصلَأ ِنَعَو هلآ رْكِذ ْنَع ْمُكَّدّصَيَو ٍرِسْئَمْلَآَو
 "'اوزاوت درك هلاوح دوخ هب هج ره و ,ىدرك هلاوح وا هدارا هب وت درك !''!هلاوح

 بيصم هك ىنك دهج ('؟ادنج ره "!ىراك هنوكزاو !"'نيرد هك نيقي و ءىدرك ىفن

 77و ىنك اهر ركش رايتخا هب هك ىدرم بجع هج .دوب ىهاوخ باصُم !'*'ىشاب

 ١. تساأ هقباس يانا زا نشيب: ىنعي :«ع» شماه ىف >»” ١«.

 ولا .6 :ٌفّصلا .؟

 .دوخ :ردصملا ىف .6 .رد :«ش».ك

 رف ور ويضل قانا .غ1 :ةبوتلا .5

 ١. :ةدئاملا .4 1١. :ءاسنلا .8

 .اذكه ةيتآلا دراوملاو .تلاوح :ردصملا يف . ٠

 ١. .وا زا :ردصملا يف 0

 .ئراك هن وك ذاو نيا رد هك نيقي و :ردصملا ىف . ٠١

 .ىشاب باصم هك مسرت ىشاب بيصم ات ىنكن دهج :ردصملا يف .6

 .ربج هبو :ةدايز ردصملا ىف ."1



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ض5

 تدك رعاش هك ديشاب ناتعم وت نلاقا نس :ىشان "انه لاط

 مزرمب سبيل هانيطخت رحبو بدجمب سيل هانبتجت بانج

 مقلع ةبرشب هانعيو ًالالز انّقاخ هانكرت دق ")ام لَهْنَمو
 مّنهِج باب ليفطتلاب عرقيو ةَّنِج قرافي ام يلئم َرأ ملو

 ار دوخ خزود هب ,"" ١4 ماَلَّسلأ راد ىلإ اوُعْدَي ُهنَآَو8 ءىورن رد هدناوخ تشهب هب
 مث م -

 رايتخا مامز و ءتسا نينج لاوحأ ن نيا 14 مّنَهَجِل اَنَأَرَذ ْدَقَل »8 هك ىزادنارد ليفط هب

 016 يد املا ووك قاري فا وك هحلا كنت تسون

 )١857([ 4...ُبيجأ ٌبيرَق ىَناَف ىّنَع ىداَبِع َكَلَأَس اَذِإَو) :ىلاعت هلوق]
 ةباجإلل ًانّقيتم وعدي يذلا وهو ٌصاخ عاد ىلإ ةراشا ىعادلا فيرعت ّنأ ىفخي ال

 وأ ةحلصملا هيف سيلو هلاحب قيلي ال ام الو مّوحملا ال .ةحلصملا هيف هل ام بلطيو

 بيجتسي الو اهعم بيجتسيو ةحلصملا ملعي هلل ّنأ ةلمجلابو ,نيحلا ىلإ نوكي
 ,ةرخآالاو ايندلا يف بيثب وأ ضؤوعي بجتسي مل ولو ,كلذل رخؤيو لّجعيو ءاهنودب

 هانرّرق امب عفدناف ,ةحلصمل كلذ ''ٌنإف كرتلا ىغبني ال ةباجإلا مدع ريدقت ىلعف

 انها نورشنملا هركأذ انك ووهشسلا لاؤسلا

 لونض | .ىلخ انكم ىلاغت هلعقي نا دبل ةخلبمملاو ةنكحلا هعتطتقا اني لبق: قاف

 ؟ةقباجاو:ءاغدلا ىتعم امق لدعلا لها

 راهظإ نم يل يك اوويوسا واو ءاعدلا ن أ باوجلا

 .ءام :ردصملا ىف .؟ .ةباحص :«ه».١

 . 1 5 170:2: نمت وي

 570/5-١17. نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .*

 نال :«ش». 1



 هك (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ةدئافلا هذه ءاعدلا يفف .هلبق ال ءاعدلا دعب ةحلصم

 مظعأ نوكيل ءاعدلا ةباجإ لا نع رت انو لاف هنأ نا نيستملا ربنا نو

 0 ل + الفعل ل داوي اعلا تعال

 اهيف سيل ةوعدب هناحبس هللا ىعد ملسم نم ام» هِي لاق هّنأ ثيدحلا يفو

 نأ اّمإو هتوعد لّجعي نأ اّمِإ :ثالث لاصخ ىدحإ اهب هاطعأ الإ مثإ الو محر ةعيطق

 "!«اهلثم ءوسلا نم هنع عفدي نأ اّمإو رجألا يف هل رخّدي

 [(1417) ...مُكِنأَسِن ىلإ ْتَفّرلَأ ماَيِضلَأ َةَلْيَل ْخُكَل لِجأ» :ىلاعت هلوق]
 ىلإ عامجلاو برشلاو لكألا مهل ّلح اوسمأ اذإ] اوناك نيملسملا ّنأ يور :هلوق

 :هرخا ىلا [اودقوم وا ةرخألا ءاقعلا واضيف

 انمق مساك لالا "3 تنأو ًاضيأ فاّشكلا يف ةروكذم ةياورلا هذه

 ّلدت اهّنِإ :لاق ثيح ةيآلا "4١ُهّيَر ميِهْرْبِإ ْىلَتْبَآ ْذِإَو© :ىلاعت هلوق ريسفت يف امهنع

 ا 'ةمامإلل حلصي ال قسافلا ّنأ ىلع

 .ًامئاص اهنم حبصت يتلا ةليللا 4 ماَيِصلآ َةَلْيَلٍْمو :هلوق

 روكذملا وه امك ناضمر نم ةليل لَوَأب اهّصخ نم لوق عفد هنم ضرغلا نأ رهاظلا
 يلايل عيمج يف اّبحتسم ناك اّمل عامجلا ّنأ وه هدارم :لاقي نأ الإ .ريسافتلا ضعب يف
 ؛ناضمر نم ةليل لّوَأ الإ هوركم رهش ّلك نم ةليل لّوأ يف عامجلا ّنِإ :لاق ناضمر
 .هيلايل ةلمج نم هنآل

 .هرخآ ىلإ هوبكترا ام حيبقتل [انهاه] (*'هراثيإو :هلوق

 "1 .ىّلحلا دهف نبال يعادلا ةّدع ؛؛ ١ .يدنوارلل تاوعدلا ؛1١/ ؟ نايبلا عمجم .

 ./6/ " ىبلعثلا ريسفت ؛5/ " نايبلا عمجم دوف .ىربطلل ءاعدلا :رظنا

 5١9/١. فاّشكلا .: .١؟4 :ةرقبلا .

 د و و دفع لا هت او حا ىلإ .هراثيإو :هلوق 9 لصاحلا :«ه م ءع» قشماه يف 0

 ادجبلا احب اع ||



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 [ ظافلالا نم هريغ ىلع «ُتَفَبلآ» ظفل راثيإ هجو]

 ال ثفرلا نع ىنكي نا رهاظلا ّقح نم ناكو عامجلا نع ثفرلاب انهاه ىنك ينعي

 .هبكترا نم عدتريل هيلإ لدع امنإو هب

 # َنَهوُدْشاَب َنْْلاَق» :لاق هحابأ اّمل ىلاعت ِهّنَأ كلذ دّيؤيو :فاصتنالا بحاص لاق

 ىف َلاَدِج آَلَوَقوُسُف اَلَو َتَفَر الَف» :هلوقب لكشيو ةفولأملا تايانكلا ىلإ داعف

 نع مهرْفنيل هنّجهف هنع يهنم ّجحلا ةيا يف هّنأ هباوجو .لعف مهنم قبسي ملو ١١ 4ّجَحْلآ

 خسن زاوج ىلع ليلد هيفو [ ميرحتلا مكنع خسن امل # نه ورشاَب نلف »] :هلوق

 باتكلا نم ءيشب نكي مل مالسإلا ادبم يف عامجلاو برشلاو لكألا ةمرح ّنأل
 سلال

 .لزعلا نع يهنلا :ليقو :هلوق

 بلطب لوقلل لباقم لزعلا نع ىهن 4ْمُكَل ُهَأ َبَتَكاَم اوُعَتْبَآَو#© :ىلاعت هلوق ينعي

 هل ةرلتفمو ا هذه عع ىوناو فلا رمالا نا ىلع هاك ىلا ةنفررتعنلولا

 ّنأِب فاّشكلا هعفدو ,ّيهنم ريغ ءامإلا نع لزعلا ّنأ هيفو :لضافلا يّشحملا لاق

 هجّتيو .حاكنلا يف لصأ َنهّنَأ ىلإ "'رظن هنأب ينازاتفتلا ههّجوو ءرئارحلا يف مالكلا

 ليتنا 111 دكا ردعلاب عتفارلا لالا قكخل رئارشلاب ءاستلا مكمل هلا هيلع

 عم امهريغو ةرشابملاو ءاضفإلا ظفل نود حيبقلا ىلع لادلا ثفرلا ظفل انه اهرثا ملف :لاقي ج

 .« ةيهنم ١؟» هنع مهعدرو اوبكترا ام حيبقت لجأل باجأف .هنع ىفكي نأ بجاولا نأ

 .19١ا/ :ةرقبلا ١.

 تافّرصت عم ١//1,, يردنكسإلا دّمحم نب دمحأل فاّشكلا هنّمضت ام يف فاصنإلا :رظنا ."

 0 :ردصملا يف ." .ةليلق
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 ضني (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 الو ةيّآلا موهفمب رئارحلاب صوصخم ثفرلا لالحإ ّنأ به :لوقي نأ لئاقل :لوقأ

 ثفرلا لالحإ ميمعت نوكي نأ زاوجل ركذ امب ههيجوتو فاّشكلا عفد يف كلذ حدقب
 .رّبدتف ربخ وأ عامجإك رخآ ليلدب ًامولعم

 [(1417) «...مكل َنّيِبَتَي ىَتَح اوُبَرْشَأَو اوُلَكَو» :ىلاعت هلوق]

 [هتينو موصلا تقو ىف قيقحت]
 ةياغلا موهفم ّنأل ؛ةياغلل رجفلا دعب برشلاو لكألا ميرحت ىلع هتلالد يف ءافخال

 ةحابالا ىلع رمألا لمح ريدقت ىلع اذهو ءلوصألا يف نّيبملا ّقحلا وه امك ةّجح

 ىلع هلمح ىلع ال هيلإ رخآ رمأ ٌمضب .كلذك ّصخألا ضيفو حضاو معألا ىنعملاب

 نايرجيف .ةمّدقملا باب نم ًاضيأ رجفلا لبق ام ءزج جارخإ ديعبب سيلو ,بابحتسالا
 يف حّرصملا وه ''امك .كلذك ليللا لّوُأ نم ءزج يف نايرجي امك ًاضيأ كلذ يف

 بوجول ؛راهنلا يف فيكف رجفلل ةنراقم ةّينلا ٌمصي ال نأ نكمي ذئنيحف وصلا

 الإ قّقحتي مل كلذو .ًانيقي اهنع ًايلاخ هنم ءزج عقي ال ثيحب يونملا ىلع اهميدقت

 مامت ىف كاسمإلا وهو يونملا موصلا ّنأل ةّينلا بوجو ًاضيأ مهفف ؛هلبق اهعوقوب

 دل زرلز افقني قيل نع راعي لا نا زرقا عقلا بلا ني زبللا موزع هم ناهلا
 .كلذ ققحتي مل ليللايف نكي

 طقستف ةنراقملاب لوقلا نكمي ليللا نم ءزج نودب موصلا ققحت ضرف ول معن

 مزلي مهدنع رّدقت ام ىلع ءانبف ءبجاولا ةمّدقم هنولعجي ام رئاس يف امك ةمّدقملا

 جاتحي هنوزّوجي اميف راهنلا اذكو ليللا لّوَأ نم اهزاوجف .ءزجلا "!كلذل ةّينلا ةنراقم

 ١.»ش«:-كما.

 ١؟» لطاب وهو ةّين الب هنم ءزج عوقو مزلي رجفلا دعب بجو ول هنأ يأ :«ع» شماه ىف .؟

 ةيزنا
 .( جي هنم



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ضلت

 ل افا ةزيقانملا باغ تست لمعت ريد ىلع ملا قللذ فمك ريظ دقق نلتلد» ىلا

 موصص ةّحص 7و ًاراهن لسغلا زاوج ىلع لول ؛رجفلا ىلإ ئطولا زاوج ىلع لدي

 راهنلاب ةّينلا زاوج ىلع ليلد هيف :"!اولاق :هلوقب فاّشكلا ىف هركذ امو .ًابنج حبصملا

 فنصملا هلاق امك ,"'رجفلا ىلإ لسغلا ريخأت زاوج ىلعو ناضمر رهش موص يف

 ا ةدسانملا ١ ىلع الا شل هآلا ةلذلد 1 قد. ىنعتملا لمانلا رك ذ اهتاقاو

 ايي صبا مولا ذ ١ كنق يلو الف 1 نفاذ 0 هه رشا سا 11 اكأ عوضا شاك

 ينملا جورخ عم موصلا زاوج مزلل همزلي ام زاوج ىضتقا حبصلا ىلإ ةرشابملا زاوج

 .همالك ىهتنا ,"”دسفم ءانمتسالا ّنأ عم حبصلا دعب

 اذإف .رجفلا ىلإ ةرشابملا نم مزلي امّنِإ بنج رشابملا حابصإ ّنأل ؛رظن هيف :لوقأف
 موزلملا زاوج ّنأ ةرورض ؛ًابنج هموص زاوج ةّحص مزل رجفلا ىلإ ةرشابملا هل زاج
 .مزاللا زاوج ًاعرش مزلتسي

 ىلتعو فرغ انملا ىلع نت ردي اقم ةعا وع ام ادهاجب هنادعلا:«دارقلا ناك قل عت

 اهل تصل ءانمتسالاب ًأارخا يّشحملا ثّيشت نم رهظي امك مالتحالاو ءانمتسالاك اهريغ

 ةهياللا ةانغلان اذع حبصملا موص زاوج دارملا لب ؛كلذك سيلو .موزللا عنم

 : مام هاك انك ءاهنه ةلضاخلا ةرقاسلا

 هيف نأ نم مالسإلا رخف نع ًالقان كلذ هيجوت يف فشكلا بحاص هركذ ام اّمَأو

 ىلإ َماَيَّصلَأ اوَُتَآ ٌمُث# :ىلاعت هلوقب اهيلع صوصنم راهنلا يف ةّينلا ّنأ ىلإ ةراشإ

 .لاق :ردصملا ىف .؟ أ :6ل ف ءش».١

 .هيفاني ال :ردصملا ىف .؛ 5979/١. فاشكلا ."

 .حصي :«ش» .6 ١55. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'/



 اهلي (ةروسلا رخآ 5 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 دعب ةميزعلا ريصيف يخارتلل «ٌمث» فرحو رجفلا عولط ىلإ ةلمجلا ةحابإ دعب 4 ِلْيّل
 ةّينلا ميدقت انزّوج انأ الإ ,راهنلا نم ءزجب الإ يضقني ال ليللا ّنأل ؛ةلاحم ال رجفلا

 .ىهتنا .الف ًالصأ ليللا نوكي نأ اًمأف ,ةّنسلاب رجفلا ىلع

 هلوق يف امك لعفلا ثادحإ نع لب ةياغلا نع يخارتلا عنمن نأ انل ذإ ؛رظن هيفف

 نوكي نأ يضتقي رجفلا دعب :هلوقو اذه ١4" ْمُكدبحُي مث ْمُكَيِميَّمُث ْمكاَيْحَأط :ىلاعت
 ام نأ ىلع اقاقثا كلذك نينيلو ىلوألا قرط مز اهنلا نس هوح ءاضقنإ دع ءوضلا

 ضعب لسغ يف امك ليللا نم ءيش لخدي نأ ةميزعلاو اهلبق ام نيابي ةياغلا دعب
 اق عوتسمراهتلا نم ءزجب الإ ىطقني ال ليلا آلا :ةلوقو مولا :لسقل سارا
 دهب هكا ليك: ىققلا نقاهلاب امزح مكحي اهلا نم'ءزعم ءانطقنا دلع مع ىعتملا

 ةيدعبلا سايق ىلع ًاّمات ءيشلا ريصت مامتإلاو خارتم مامتإلا ّنأ ىلع لافي ييلتستلا

 ًاقافثا ةّينلا وه ليللا يف هنم عقي نأ ّمصي يذلاو .هنم ءيش ءاضقنا دعب قّقحتي اهْنإف

 هب نايتالا ىلع لمحلاو نيتلالدلا عافترا نم ّلقأ ال تييبتلا بوجو ىلع هتلالدف

 .ليلدب الإ هيلإ راصي ال يزاجم مالك ءادتبا
 مزلي ال ذإ ؛هب لومعم ."'ليللا نم مزعي ال نمل مايص ال :هلوق ينعأ ثيدحلاو اذه

 يف هركذ ام داسف ًاضيأ ملعي اذهبو ,هريرقت حال امك نيبهذملا ىلع باتكلا خسن

 4 َنّيََتَي ىَتَح» :هلوق نم هماهفنإ ّنِإ :لاق ثيح رجفلا ىلإ لسغلا ريخأت زاوج هيجوت
 عقي لسغلا ةلاحم الو ,رجفلا ىلإ ةرشابملاب تقولا قارغتسا زاوج يضتقي هّنإف حضوأ

 يفنملا ّنإف يخارتلا نم رّرق ام ىلع ينبمف 4اوُتآ َمُثام :هلوق نم اًمأو .هعولط دعب

 :ىهتا اماني قافالا

 هلوق ىنعم ّنإ :لاقيو فشكلا بحاص مالك نع برقي امب ًاضيأ لّوألا هّجوي دقو

 ١#النقرة؛ 8.

 .658/ 1١ نيثّدحملا تافيحصت ؛7/17١١ يذمرتلا ننس ."



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 511

 ٌضيبَألا طْيَخْلَا كَل َنّيَبَتَي ىّتَح اوُبَرْشَآَو اوُلُك 8 :هلوق دعب «ماّيَّصلَأ اوُمتَأ مثال :ىلاعت

 رجفلا دعب هب ًارومأم موصلاب نايتإلا نوكيف اّمات موصلاب اوتئا «ِدَوْسآْلا ِطْيَخْلا َنِم

 .رجفلا دعب ةّينلا عاقيإ همزليف لعفلا عم ةينلاو
 ريغ رجفلا ىلإ ئطولا لح عم لسغلا مّدقت ذإ ؛رظن هيف :بيرعتلا بحاص لاق

 وهو رجفلا دعب هب رومأم مامتإلا ٌّنأِب سكعلا ىلع لدتسي امو ةّينلا مّدقت نود نكمم

 امو عامجإلاب رجفلا لبق مزلي ال وهو رطفلا كرتب اّمإ وهو عورشلاب رمألاب قوبسم

 وهف هب ًالصّتم هبيقع رجفلا دعب كلوقب تدرأ نإ :لوقت اَنأل ؛بولطملا وهو ةّينلاب
 دعب عقاو كلذ عم وهو مامتإلا ةّينلاب عورشلا قبسي نأ زوجيف يخارتلل ّمث ذإ ؛عونمم
 .رجفلا

 لوانت زاج اذإ هّنأب راهنلاب ةّينلا زاوج ىلع ّلدتسي نأ نكمي :يزارلا ةمالعلا لاقو
 وهو ليللا نم ءزج يف موصلا بجي ال هنأ نّيبت رجفلا ىلإ اهلامعتساو تارطفملا

 راطفا زاوجل بجي اال ليللا موص نال ؛راهنلاب الإ موصلا بجي ال ذئنيحو .رهاظ

 لوخد لبق هبوجو مدعلو ؛هرّذعتل ليللاب ًاضيأ بجي ال راهنلا موصو ليللا عيمج

 عرف ةّينلا بوجو ّنأل ؛هيف الإ ةّينلا بجي مل راهنلا يف الإ موصلا بجي مل اذإو .هتقو
 .ةيعرشلا تادابعلا رئاس ىلع سايقلاب موصلا بوجو ىلع

 هب رومأملا مامتإلاو ,يخارتلل «ٌمث» ّنأل ؛راهنلاب ةّينلا زاوج ىلع لد امّنِإ :لوقن وأ
 بتينم راطقلا كرر نكل عناق هلت ةادو رطقملا كرر وأ هقنلاب ان ىتشنارتلا دبش ىلع

 .ةنئلا ضعت :تانجتالاب نوقلا قلع ردتنلا :نيفع
 زاج اذإ اذه ىلعف ,لكألا بيقع ةّينلا ديدجت بوجوب لاق نم ءاهقفلا يفف ًاضيأو

 .لّمأتف .هيف ام هيفو همالك ىهتتا .راهنلاب ةّينلا ديدجت بجو رجفلا ىلإ لكألا
 لوصألا يف "!تباثلا ّقحلا بهذملا ّنأل ؛"”برشلل ةياغ «ىّتح» نأ رهاظلا من

 ةرشابملا زيوجت ىفو :هلوقب فئصملا هركذ ام ٌدر ىلإ مالكلا اذهب راشأ :«ه .م ءعر) شماه ىف ١.



 ضن (ةروسلا رخأ- "!/ ةيأ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 فاسكلا يعامل ناشا هناكف ريخالا ةذدعتلا لمعلا دع ووكاملا دقلا أ

 .هرخآ ىلإ :اولاق :لاق ثيح ريغلا ىلإ رم ام دانسإب
 هل اا ولك نهنلس وكون انهاكاو يفنحلا بهذم فالخ وهو ال فيك

 ترتغلاب لإ قلعتمب سيل :لوقن وأ .ةدحاو ةلمج امهّنأكف دحاو ءيشك برشلا عم

 ةباغ اذكو .بكرم عامجإ وأ عامجإلاو ةّنسلا نم رخا ليلدل هلثم لكألا نوكو

 ريكا خا 1 نم مهفي همدعو ليللا يف لسغلاب موصلا طارتشاو عامجلا

 رهاظلاو .ةفلتخم رابخألاو .همدع ىلع مهنم هيوباب نباو .هطارتشا ىلع ةيمامإلا

 نلف تلكيف ديالا فاظو ةحضصلا ةحرصلا ةءاؤولا ولها ةيوبابرزا يهذو

 "'ءمجلا ةيولوأو ,ةلهسلا ةعيرشلاو :ليللا ءازجأ عيمج يف ةرشابملاو ثفرلا زاوج

 عم طايتحالا نكلو ,بابحتسالا ىلع ًاليل لسغلا ىلع ّلدي ام لمحب ةّلدألا نيب

 :ةعامجلا

 ِطْيَخْلا» نايب نع #ِرْجَفْلا نِم# هلوقب ضيبألا طيخلا نايبب ىفتكاو] :هلوق

 .ليثمتلا ىلإ ةراعتسالا نع اجرخ كلذبو [هيلع هتلالدل 4« ِدَوْسَآْل

 [4ِرْجْفْلأ نم» هلوقب ضيبألا طيخلا نايبب هئافتكا هجو يف قيقحتلا]
 ىف ةمالعلا هركذ دقو فاّشكلا بحاص هركذ اّمم اذه : نامزلا ءالضف ضعب لاق

 ناك ضيبألا طيخلل ًانايب ناك اذإ رجفلا ّنأ نم هنايب ؛رظن هيف يلو .ًاضيأ لّوطملا

 هلي كلا افا حبخا ادع موسنلا وع قمر هج لا وف 1 ان زاوج ىلع ةلادلا حبصلا ىلإ ب

 0 ولكل كفلؤقيو ١ طقف ويرش انور: هلوقب تحمر قلعت ن | زوجي هناي ا دنع ةلالدلا
 يف رصعلا ءالضف ضعب هركذ امو. مئاصلل ًابنج حابصإلا زاوج مزلي ال نيريدقتلا ىلعو , طقف

 هيفف ّىنثم وأ ًادرفم ب رشلاو لكألاب ال عيمجلاب « ىّتح» قّلعت قلعت روهظ ىوعد نم هت اقيلعت ضعب

 .تباث :«ش» .؟ .« ليدنم ١١ هيف ام

 . عمجلا  :«شد» و



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ١

 مل هنأ رهاظو .ىنعملا اذه هنم دارملا ناكو ءرجفلا ىنعم يف ًالمعتسم ضيبألا طيخلا

 عوضوملا ريغ يف لمعتسملاو .هل عوضوملا ريغ يف ًالمعتسم ًاظفل نوكيف هل عضوي
 نع ةفراصلا ةنيرقلا '''مايقب ةيانك نوكي الو ,ءزاجملاو ةيانكلا يف مهدنع رصحنم هل

 لسرملا 00 يف رصحنم وهو .ًازاجم نوكي نأ نّيعتف هل عوضوملا ةدارإ

 نوكي نأ نّيعتف ةهباشملا يه ةقالعلا ّنأل ؛ًالسرم ًازاجم نوكي الو .ةراعتسالاو

 ولو .هيبشتلا 1 ؛ليثمتلا يف الخدو ةراعتسالا نع اجرخ امهْنَأ ّمصي الف ,ةراعتسا

 راصحنا مدعو .هيلع 55 ؛ةراعتسالا فيرعت داسف مزل ةراعتسا سيل هنأ مزتلا

 .لسرملا ناجملاو !"' ليضتلا ول ويقر اهيمالا نقاد اعملا

 ءانب نوكيو هففملا نك :ئوطي ناذرأل ةرامسألا أ وكس لق :تلق نإف

 .كلذك سيل انهاهو .هيبشتلا ىسانت ىلع مالكلا

 طارتشالا كرت 0 1 يقرا واللا نة ميلا كل

 .ىهتنا ءرصحلاو فيرعتلا "'رييغت وأ روكذملا
 ام ريغ يف لمعتسا اذإ ظفللا ّنأب اوحّرص دق مهتألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 هل عوضوملا ىنعملا ةدارإ نع ةفراص ةنيرق كانه ناك نإف ةهباشملا ةقالعب هل عضو

 ىنعملا ةدارإ نع ةفراص انهاه ةنيرق ال :لوقن ذئنيحو .هيبشت وهف الإو ةراعتسأ وهف

 ًافراص نوكي نأل هموهفم دّرجمب حلصي ال 4 ٍرْجَفْلَ نم :ىلاعت هلوقو .هل عوضوملا
 :هلوقت هقلعت زوجي اولاق ام: نلغ (ضيبألا طيخلاززب هقلعت قوخي امك هلنأل كلذ نع

 نيالا يخل !؟ادييوبو رجنلا بوش وم ركل نوني تح سبل جركم ره كو
 نب يدعل هابتشالا عقو روكذملا نايبلا عم نأ يور اذهلو .دوسألا طيخلا نم

 دير اهلك ىلا هل نك قفل عوضوملا ىتمملا ىلع نيظنخلا لمعو, راق ماحب

 .ليثمتلا يف الخدو  :«م ءل» ." .مايقل :«ش» ١.

 .هبيبسب :«ش».غ .ريغت :«ش ءم» .'"



 ضح (ةروسلا نخا -5ا/ ةنآ) ةرقبلا ةرونس نسيسفت

 نم ل اعحهل وق ىوك ييفنوي الا لسضنتم لال هلا دلا 1172 تنل ناموا ”ةيييقتلا نيا

 ةذارإ قع ةفراس ةنيوت كلان دعبل نفي ا هحلا ناي هنوك ىف اضن 4 ِرْجَفْل

 هنيلإ مضي نأ نودب ؛ِرْجْفْلأ نم :هلوقب ءافتكالا نم ردابتي امّبر لب ؛هل عوضوملا
 اذه: :نكتسالا طيخلا نو 4 نكت ن هدل قب هقلعت القم لدللا نخل ةملل: نمو.ةهلوق

 .هرخآ ىلإ هيلع قداص ةراعتسالل مهفي رعت 5 هلوق ا"!عافدنا ا رهظ

 دقو .هل عضو ام ريغ ظفللا لامعتسا وه تفرع ام ىلع ةراعتسالا ّنأل كلذو

 .اهنع ةفراص ةنيرق نوكي "'نأل حلصي ال ٍرْجَفْلَأ َّنِم# :هلوق ّنأ تفرع
 اذه يف نيروكذملا فيرعتلاو رصحلا داسف موزل نم هركذ ام َنألف :ًايناث اّمَأو

 بجوي الو .مهدنع همازتلا يف داسف ال موزللا ميلست ريدقت ىلع هّنَأب ,عوفدم ماقملا
 .مهدوصقم يف ًالاكشإ

 تبث امل طباوض رصحلا ةروصب ّنفلا اذه بتك يف ركذ ام رثكأ ٌنألف لّوألا ام

 اذهلو .ًالقع رخآ مسق لامتحا هيف حدقي ىّتح يلقعلا رصحلا ال ءارقتسالاب مهدنع

 يف رصحلا نايب ّنِإ :هلصاح ام هباتك نم ماقملا اذه يف !؟!ةيثايغلا دئاوفلا بحاص لاق

 ماسقألا يف نايبلا ملع لوصأ رصح ّنأ ىعّدا نمو طبضلل فّلكت ةعبرألا ماسقألا

 .نايبلا هيلعف ,يءارقتسا ال ءيلقع رصح ةعبرألا

 ول هّجوتي امْنإ ًالثم هتيعنام وأ ةراعتسالا فيرعت ةيعماج مدع ّنألف يناثلا اّمأو

 ؟اطيغلا انها هوسألا طنخلا نم نضيبألا ظيخشلا امنا لوس: انة تلق لاق تاجا ويرو دعما

 .راهعللا نضاوو :ليللا اوس وه ليدنألا لاقت: قيطيخلا تريضبا نإ اقفلا نطيرعل كنإ هلاق

 599/١,. فاّشكلا ؛١ 57/86 يراخبلا حيحص :رظنا

 .نوكي نأ :«م» .' . عف دنا :«م» . ؟

 ىجيالا دمحأ نب نامحرلا دبع نيدلا دضع ىضاقلل نايبلاو يناعملا يف ةيثايغلا دئاوفلا .4

 1 1١5/8. نيفكؤملا مجعم ؛755١/ ؟ نونظلا فشك :رظنا .ق 701 ةنس ىّفوتملا



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "1

 رادم وه امك ّمعألاب ًافيرعت سيلو ,""عنام عماج كلذ هفيرعت نأ فدعملا ىعّدا

 لب كلذ ءاعّدا مهمالكل ةلالد الو ,ةيظفللا مهتافيرعت يف امّيس ةيبرعلا بابرا

 امك ًايناث طارتشالا نم ركذ ام ىلع ًادامتعا ًالّوأ فيرعتلا 5 اوحماست مهْنَأ رهاظلا

 ةاعياسيلاه ده لاعبا ولاقلا قع زكذيس اه ىلع ادامتعا»« اضرأ هنن نوح اسف

 ىف ىناودلا ةمالعلا اهضعب ركذ امك ةيلقعلا مولعلا بابرأ تافيرعت ىف ةريثك

 هدا ياكم رنا كلر ٠ كلل اعف يرسل عن ني دنقلا نين ع
 .ةيبدألا

 تاعصتسالا نها" اضانلا اذه ةععت ام ىلع نسل ىانلا اذه ىف مالا ةلمجلابو

 :باوضللا قذر ناو ها رقلا ريق جمد :ذقاذ» داريإ يف هّنأك ىّتح

 [4 ٍدِجاَسَملآ ىف َنوُفِكاَع ْمَتن ُاَو» ب داري ام]

 ّدر هيفف موصلا ماكحأب ًالصّتم ركذ فاكتعالا يف موصلا طارتشا هتبسانمل هّنأك

 ءاهقفلا يقابل ًافالخ موص ريغل فاكتعالا ةّحص ىلإ بهذ ثيح ىعفاشلا ىلع

 ْ :ةيمامألاو

 .لاصولا موص يفنيف :هلوق

 وأ راهنلا موصب ًالصّتم موصلل ًالحم ًاضيأ ليللا لعج لاصولاب دارأ نإ :هيلع لبق
 .هيفنت ةيالاف ةدحاو ةموص امهلعجو نيمويلا كاسما

 :ةيقل ىلع هلال ديف: ىينلاف نيمورللا ىو كازا لاكي اولا دهرا قو
 نود دجسمب ٌصتخي الو] دجسملا يف نوكي فاكتعالا نأ ىلع ليلد هيفو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [دجسم

 .ةيشاح :«ش ءل» .؟ .عنامو :«ش».١

 .ينازاتفتلا :«م» 37



 7/١ (ةروسلا رخآ  "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 فاكتعالا فيرعت مامضنا ريغ نم اهدّرجمب ةيآلا ةلالد ءافخلف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف

 وانك دسنلا نسخ ىف وك ال قاكتعالا نا نلحا اةهرشلا ةققحلا تيونقو

 وه امك دجسم نود دجسمب صاصتخاالا مدع ىلع اهتلالد يف اذكو .همالك رهاظ

 زاوج هنم مهفي ال ناك دجسم يأ دجاسملا مومع ةدارإ 17 ولو .همالك حيرص

 فاكتعالا زوجي دجسم ّيا يف ةرشابملا ميرحت لب ناك دجسم ّيأ يف فاكتعالا

 ّنِإ ليق امك .ضعب نود ضعبب ًاصوصخم كلذ نوكي نأ زئاجلا نمو .قّقحتيو هيف
 يف هطارتشاب لوقي ضعبو .ةيمامإلا ضعب اذكو .عماجلاب هصاصتخاب لوقي ًاكلام
 .ةعامج :ليقو .ةعمج هيف عّمج دجسم

 مهضعبو .ةرصبلا دجسمو ةفوكلا دجسمو نيدجسملا ةعبرألاب ضعبلا ٌصخف

 طاح دعما ا ىلع ةناقلا نم رورهمعللا ول ولا ف ذانلاب
 .دجسملا يف :دهاجم أرقو

 اومهف مهن :لاقي نأ الإ مومعلا مهف مدعو صاصتخالا مهف ىلع لدي هّلك اذهو

 ريغ هّنكلو .ةيآلا نم رهاظلا فالخ مهمزلي ناك نإو ؛رخا ليلدب اوصّصخو مومعلا

 ري الو ديعب

 رمألا قّلعت مزلي ىّتح ةدابعلاب قّلعتمب سيل هيف نحن اميف يهنلا نلف :ًايناث اّمأو
 .دسفيف ًالاحم نوكيف يصخش دحاو ءيشب يهنلاو

 اهطرشب وأ اهئزجب وأ اهب قّلعت اذإ داسفلا بجوي امْنِإ ةدابعلا يف يهنلا ةلمجلابو
 .دسفي يهنلاو بلطلا عامتجا مزلي ةروص ّلك يف "'هصيخلتو .هب رومأملا يعرشلا
 .فاكتعالا ال دجسملا يف هنوكل ميرحتلا نوك نكمي لب ءلّمأتف .كلذك سيل انهاهو

 نأ بجيف .ةيّلعلاب رعشي فصولاب مكحلا نارتقا ّنإ :لاقي نأ نكمي :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ةفقوتم فاكتعالا ىهو ةبيرقلا ةّلعلا ّنأل اًمإف ةيلعلا يف لخدم دجاسملا يف هلوقل نوكي
 م طم 115: لكاتف ,لوألا نيف للاب ىتانلاو اههبلع فت وعم ريغ انبلا عاتتما أل وأ هيلع

 .هصخلمو :لدب «ع» شماه يف ." .نايبلا ةدبز  ؟



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فق

 )١188([ 4...لِضاَبْلآِب ْمُكَنْيَب مكلاَومَأ آولكأَت اَلَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ ضعب لام مكضعب لكأي الو يأ :هلوق

 هنأ وهو .ةيآلا رهاظ ىلع هّجوتم رّدقم لاؤس عفد ىلإ ريسفتلا اذهب راشأ دق

 هل لالح لجرلا لام ٌّنإف ًالطاب نوكي فيكف ءنيبطاخملا ىلإ لاومألا فاضأ ىلاعت

 .لطابب لالحلا نم ءىش الو

 لك ياا كارلا بوردبجلا ىطح لكلا قالطإ كاب. ومد اسعدنا عقلا لضاحو
 نأ نكميو ,"'كلذ وحنو ريوزتلاو ةقرسلاو بهنلاك لطابلاب ضعب لام مكضعب

 قم تح لطانلاب كوي ةكرعشملا كلاومأ الك انآ ءاقيم نأ قع هلل لمحت
 ظفل ةدئاف رهظ هيجوتلا اذه ىلعو .ريغلاب ٌصاخلا لاملا نع ىهنلا ىلوألا قيرطب

 .لطابلاب ريغلا لام اولكأت الو :لقي مل مل هّنأب لاؤسلا هّجوتي الو .«مكنيب»

 ثيدحلا هيلع لد ام ىلع لوزنلا ببسب هتقباطم رهاظ ريغ ةرابعلا هذه :تلق نإف

 وداخل

 نع يهنلا ىلع لدي كرتشملا لاملا لكأ نع يهنلا ّنإف ؛انلق امب هقيبطت رهظ :انلق
 ْ ش .ىلوألا قيرطب ٌصاخلا لاملا

 .ًانطاب ذفني ال يضاقلا مكح ّنأ ىلع ليلد "'يهو :هلوق

 [هذافنإو يضاقلا مكح]

 تا د نرجو ياسا :اولاق ثيح ةيفنحلا مه كلذ يف فلاخملا :لوقأ

 .روز ةداهشب ولو ًانطابو

 هل لا اها دق هحأ روز ةنّيب تماقأ ولف :ةيفنحلا هقف يف ةياقولا حراش لاق

 يهو ضحملا مارحلا ْن نال ؛ًاّدج لكشم اذه ّنأب فرتعا م ءانطانو ًارهاظ اهتيكذت

 .هيفو :ردصملا يف .؟ /١/". " نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك ١.



 اقفل (ةروسلا رخآد5ه7 ةيآ) ةزقبلا روس ريسفت

 .لحلل ًاببس نوكي فيك ةبذاكلا ةداهشلا

 ملاع ريغ هنأل كلذب مكح يضاقلا ناك نإ بر اي :لوقي نأ فلكملل ًاضيأو
 ال ًاملاعو روجت ال ًالداع كنوك عم كلذب مكحت فيكف دهاشلا بذكو ةيضقلا ةقيقحب

 !؟ٌبرلا لوقي امف ءلهجت
 .لوقلا اذه فّلكملل ّمصي الف ,لعفي اّمع لأسي ال :تلق نإف

 .ةّجحلا ميمتت ىلع ردقي الو ءيشب مكحي نأ هنم رّوصتي فيك هللو ال :تلق
 ةّجحلا مامتإ الب رانلا يف ًادحأ لخدي وأ ةّماتلا ةمكحلاو ةلادعلل الاف وكن

 ."7هيِةَرَذ َلاَقْثِم مِلْظَي آل هللا نإ 8 .هيلع

 يناهفصإلل علاوطلا حرش يف امك ةّجحلا ميمتتل هْنِإ :لوسرلا لاسرإ يف ليق دقو
 هللا لؤيسرلا مقو: ان, هدئؤروب« ىتافخلا ىلع ىبأ هذاهسأل ىرعشألا خيشلا لاق ام لكفو

 .ةيآلا ١8" اًميِصّخ َنيِنئاَحْلل ْنْكَت آلَو# ةيآلا هذه لوزنو "ا رفظ ينب ةّصق يف
 .حبقأ اهب ملعلا عم ةيصعملا باكترا راف :(ف0هل وق 1

 وهو حيبق ةيصعم اهنوكب ملعلا مدع عم ةيصعملاب نايتإلا نأ ىلع هتلالدل ؛رظن هيف

 .هعضوم ىف رّرقت امك ملعلاب طورشم فيلكتلا ّنأب *”كلذ هّجوي نأ باوصلاف عونمم

 [(189) «...ساّنلِل ُتيِقاَوَم ىه لق ِةّلِهَألا ِنَع َكَنوُلَسْسَي » :ىلاعت هلوق]
 لاؤس لاؤؤسلا ّنإ :لاقي نأ ىلوألاو ميكحلا "7بولسألا ليبق نم اذه لعجي دق

 2 يانمتلا

 ١5١7/7. نايبلا عمجم ؛0-١0415 فاّشكلا :رظنا .

 . :ءاسنلا ١٠١6.

 .ةقباسلا ةرقفلا ىلع ةمّدقم ةرقفلا هذه ردصملا ىف .

 .«١١؟»[84/١ :ةرقبلا] #نوملعت متنأو * :هلوق يف ملعلاب ديقتلا يأ :«ع» شماه يف .5

 هيّدعت ىلع هّبنيل هريغ ةلزنم هلاؤس ليزنت بلطتي ام ريغب لئاسلا يقلت وهو :«ع» شماه يف .1
 .« ةقعدنم ١١١ لّمات اذإ هل ٌمهاو هلاحب قيلا وه لاؤس نع

 محملا | اسي ١ دمج دز



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 .ةدئافلاو ةمكحلا نع

 لارا هر اع سلا ةيعودلا هيسللا نم نورا ستارة دك دل ناسيسعار
 اّمل مهّنَأ وأ :هلوق ىف فّنصملا ةرابع نكل ؛فاّشكلا بحاص هراتخا ام اذه .هيلع ةّلاد

 نومهم 55 بولسألا قيل ىلع ا دي مورا نإ. نوعي هع ولان

 :اهتانعو ةلهألا :تالكفت ببيع نم ةؤننلاب قلغتي ال اقم اولاس مهن أ مالكلا اذه

 لاؤسلا وهو لاؤسلا اذه لثم مهلاحب قئاللا نأ ىلع ًاهيبنت ةدئافلاو ةمكحلاب 6

 :ةقينلا نم اي قلع دنأل ةلهالا ةنناف مع

 ليبق نم نوكيف روكذملا هجولا ىلع لاؤسلا نم مهبولطم سيل اذه ا ىفخي الو

 يكل "1 2

 .دارطتسالل [هركذ ّجحلا يف : مهلاعفأ نم ًاضيأ اذهو] :هلوق

 ال :هديصيو هدرطيف رخآ هل ضرعي ّمث ءًاديص دئاصلا درطي ن نأ لصألا يف وه

 ام ريغ ركذي نأ وهو كلذ وحن نم مالكلا يف امل ريعتسا ّمث ًالّوأ دصقلا ليبس ىلع

 .هوجولا نم هجوب قلعت اذإ مالكلا هل قبس

 ركذ درطتسا اّمل ىلاعت هّنَأل ؛مظنلا فيلأتل قفوأ باوجلا اذه :يزارلا ةمالعلا لاق

 ىوقتلا مع كلذ سكع يف ىوقتلا ن | نيبو هحبق نّيبو ّجحلا يف مهلامعأ نم لمع

 نم اهيف هرابتعا بجي ام مم اهيف جردناف 4 َنوُحلْفت امكَلَعل هل اوقتاو# :هلوقب

 ةراشإ لاتقلا وهو ؛هيلع ًالمتشم ناك ام ضعب «اوقّتاو» ىلع فطعف .كورتلاو لاعفألا

 :تقولا بسحب هناي ءامعهألا نلإ

 [4«اَهِباَوبا ْنِم توُيَبلآ اوتاو» ىنعم]
 .هئارو نم لخدو تيبلا باب كرت نم لاحب "!مهليثمتو :هلوق

 :تاوللما قل .مهينعي ال :ردصملا ىف ١.



 7 (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ءاّربو ساّبع نبا نع هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا ىور ام ىلإ ةراشإ هيف
 هنأ ىنعملاو ىلاعت هللا هبرض لثم ةيآلا ّنإ :اولاق مُهّنَأ نم ءاطعو ةداتقو بزاع نب

 يفو ,"'هوجولاو باوبألا كلت نم دصقي ىّتح اههوجوو ٌربلا باوبأ فرعي نأ بجي

 لوسر هلاق امب ًاليثمت 391 نينمؤملا ريمأ ّقح يف تلزن اهّنأ ميهاربإ نب يلع ريسفت

 .""اهباب نم الإ ةنيدملا "!'ىتؤي الو اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ يي هلا
 امل ؟'يراوزبسلا يفشاكلا نيسح لضافلا ىلوملا ّنأ يهو ةبسانم ةّصق انهاهو

 روهشملا ريش يلع ريم ةبحص باذعب ةديدم ةّدم كانه ىلتباو ةاره ىلإ رفاس

 ,ّنظلا هب اًواسأو راوزبس لهأ بولق هنع ضبقنا .نيبّصعتملا نيفلاخملا نم هبارضأو

 تج هقديقم ناحتما ماقم يف اهيلاهأ ن ناك راوزبس ىلإ ةّدملا لوط دعب عجر اًملف

 ىلع لزن ها ليئربج نإ :كلذ ءانثأ يف لاقو ريكذتلاو ظعولا ربنم ىلع ًاموي دعص

 لأسف ءاصع هديبو راوزبس لهأ نم رّمعم خيش ماقف .ةّرم فلأ رشع ىنثا هلي يبنلا

 رشع ىنثا هي يبنلا ىلع لزن ليئربج نإ : :تلق كّنأب روكذملا ىلوملا نع ًافّتعتم
 ءانبا ا روكذملا ىلوملا نطفتف !؟32 يلع ىلع لزن ةدم مك هنأ لقف ةّرم فلأ

 يشي لقي مل نإو .ًابذاك نوكي 321 ليئربج هيلع لزن هّنِإ :لاق ولف هتديقع يف ٌنظلا هب

 الث يلع ىلع لزن ليئربج نإ :لاقو باوجلا هيلع هللا حتفف .ءاصعلاب هسأر خيشلا

 كيف تمهوت ام عفد كلذب ديرت له :روكذملا خيشلا لاقف .ةّرم فلا نيرشعو ةعبرا

 تتصل عر بر رطتلاو 141/03 انغلا عورر نانعلا ضو رسقت اظلا انا
 .18/ ١ ىقلا ريسفت .”“ اره الو دا يقال
 :( فتصملل) نينمؤملا سلاجم نع ًالقن ١١7/5 ةعيشلا نايعأ ىف نيمألا نسحملا دّيسلا لاق .:

 ندعو ةةيتيستلا وخلا ةفييمحست ناك فرار ديس ىتضاكلا لكعارلا نيسحلا لساقلا ىلوفلا 0
 ارهاب اكو اةييسسلا ): نييمكاتلاودرقسلاو اهم رغلا مولعلا ىلع علل هلاواكو ةينيقلا ىراععلا

 ... ةحاصفلاو ةغالبلا ةياغ يف ناكو ةلوبقم تارابعو ةرّثؤم سفن هل ناكو موجنلا مولع ىف

 :(ى قل ىلا ةيسرانلاب ارعاش ناكو ةزريوع هراثآو اة ريتك هتافتضمو



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 7

 ملعلا ةنيدم انأ» :لاق ا يبنلا ّنأل ؛حضاو ليلدلا :لاقف ؟كلذ ىلع ليلد كل وأ

 لويفتاللا فق: ةة عقلا رشم نثتا ةنيدملا هك كيتربخ: نا اذاق:4اهبات نلعو

 ىنثأو هنسحتساف ءروكذملا غلبملا غلبي بابلا ىلإ هلوصوو هلوزن تاّرم ناك جورخلاو

 ]يب ةرطلا ةءانسإ نم قع و دقعاو فيلغ ١١ ركع

 )11١([ «...مكنولِتاقُي نيذلأ هللأ ليبَس ىف ولتاقو+ :ىلاعت هلوق]

 نم لتقلا سيل ةقيقحلا يف هب رومأملا ّنأل ؛اولتقا ىنعمب اولتاق ّنأ رهاظلا

 .لّوألا ىلإ يناثلا نم لودعلا ةدئاف امف :ليق نإف

 امثها نوكي ةلتاقملا ددضب نوكي قف ّنأل ؛ةرفكلا لتق ىف ةغلابملا :"!انلق

 .ٌدشأ لنقلاب

 مهنم نيلتاقملا ةّقاك نيكرشملا لاتقب اورمأ نأ لبق كلذ ناك :ليق :هلوق

 .نيزجاحملاو

 يف لاق امك ةفاكلا لاتق ةيآب خوسنم هْنِإ لقي ملو ,لاتقلا نع مهسفنأ نيعناملا يأ

 ةدايز: هيف لبن ةفاكلا ةلئاقمو نيلتاقتلا ةلتاقنب: رمآلا قب ةافاثم ال هنأل ؛!قانكلا

 .©!رّيدت ,ةفلاخملا موهفم يف خسنلا دارأ هنأ فاّشكلل فّلكتو باجيإ

 [(113) 4... ْنيدلأ نوكَيَو َةَنْثِف نوكت ال ىَتَح ْمُهوُلِتاَقَو» :ىلاعت هلوق]
 .كرشلا نع ٌ«اْوَهَتْنأ نِإَف 8 :هلوق

 نيماقملا توافتل لّوألا يف هّمض امك لاتقلا هيلإ مضي مل :لضافلا يّشحملا لاق

 .١؟5/١5 ةعيشلا نايعأ :رظنا .؟ .رشع  :«م2.ش».١

 550/١. فاّشكلا .: .تلق :«ش» ."”

 .ربدتف :(هر) .6



 ففي (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ىهتنا ,"!كردي نم هكردي

 نيئدتبم مهنوك لّوألا ماقملا يف نيكرشملا لاتقل يضتقملا ثعابلا ّنأ هضرغ ٌلعلو

 ؛كرشلا ءافتنا يناثلا ماقملا يفو .لاتقلاب مارحلا دجسملا ةمرح نيكتاهو لاتقلاب

 [(114) +...ُتاَمْرُخْلاَو ماَرَحْلا رهشلآب ْماَرَحْلأ ُرْهَشلَأ» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ ةيبيدحلا ماع نوكرشملا مهلتاق :هلوق
 كلذو .ّدص ناك لب لانق هيف نكي مل ةيبيدحلا ماع ّنَأِب ةياورلا هذه ىلع ضرتعا

 ,ةيبيدحلاب تيبلا نع نوكرشملا هّدصف ةدعقلا يذ يف ًارمتعم جرخ ُهيليَي يبنلا ّنأ

 يف ٌةِيَي عجرف .هترمع يضقيف لباقلا ماعلا يف عجريو فرصني نأ ىلع مهحلاصف
 .هترمع ىضقو لباقلا ماعلا

 لتقي ملو لاتقلا ٌدتشي مل نإو ةراجحلاو ماهسلاب يمارتلا تبث دق هنأ 0

 حا

 )١154([ ه...ىلا مُكيِدْيَأ اوقلُ الَو هلأ ٍليِبَس ىف اوُقِفْنَآَو» :ىلاعت هلوق ]

 [ةَكْلْملا ىَلإ ْمُكِيِدِبَأب اوَقلت الور ىنعم]

 كرت زاوج ىلعو .سفنلا ىلع هنم فاخي ام ىلع مادقإلا ميرحت ىلع ةلالد اهيف
 ىلع ةلالد اهيفو .ةكلهتلا ىلإ سفنلا ءاقلإ كلذ ىف ّنأل ؛فوخلا دنع فورعملاب رمألا

 انك :نيملسلا ىلع وا ةسنن كه مانآلا فاخ اذإ ةاغبلاو رع عم حلصلا زاوج

 1 يملا ةلاوقزور يصر ان قيام ذقلا ريغ ل ةيبيدحلا ماع ُهْييَي هللا لوسر هلعف

 انضروع نإف .هتعيشو هسفن ىلع فاخو هرمأ تّنشت اّمل ةحلاصملا نم ةيواعم عم

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح /١7.



 !هدحو لتاق 3غ نيسحلا نأ

 نم هناكمل هنولتقي ال مهن ّنظ هّنأل نوكي نأ لمتحي اة هلعف ّنأ باوجلاف
 ًاربص دايز نبا نوعلملا هلتق مهلاتق كرت ول هنأ هّنظ ىلع بلغ هّنأل وأ يلي هللا لوسر

 .هيلع نوهأ داهجلاو سفنلا ولع عم لتقلا ناكف .ملسم هّمع نباب هلعف امك
 ىلوأ ةحلصم هيف نكي مل اذإ ةكلهت نوكي امّنِإ هوحنو هدحو لاتقلا ّنأ لصاحلاو

 دلاو ةّصق يف يور ام ىلع مالسإلا ٌرعك كلذك ةحلصم هيف ناك اذإ اّمأو .هفالخ نم

 انالومو ,ةكلهتب سيل كلذف هِي يبنلا بس ىلع كالهلا هرايتخا نم رساي نب راّمع

 هباتجب قيلي ال'ام.هب لماعل دايز نبا ذي يف عقو.ول هنأ ملغ لب َنظادق 381 نيسحلا
 فّنصملا هلقن ام اذه دّيؤيو ,نيلسرملا دّيس هّدج نع ًالضف نيملسملاو مالسإلابو
 ,نيدتف أ ةيآلا ريعبقت ىف ىواضتالا يوتا ىبا قغ

 .هرخآ ىلإ يراصنألا ٍبوُيَأ يبأ نع يور ام هدّيؤيو :هلوق
 حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا ريسفتو "!فاّشكلا يف ًاضيأ ةروكذم ةياورلا هذه

 يف سمغنملا لعج نم ام ىلع ركنأ هلل بوُيَأ ابأ ّنأ اهنم رهظي يذلاو ,""يزارلا
 ليصحتب لاغتشالا وه ةبآلا ريسفت ّنأ نّيبو ةكلهتلا ىلإ هديب ًايقلم ّودعلا ّفص
 نود ةكلهتلا ىلإ هديب يقلملا وه داهجلل كراتلاف هللا ليبس ىف داهجلا نع لاومألا

 كرار فاوسلا هل دقو ىلع 4 الا نه ترعب اماذيف هلا ليبس ىف دهاجملا

 ةنآلا يف رمالاو: :ةنع دم اقغ ىهنو هلا "ليم يف داهجلاب نر يه امَنِإ ةميركلا

 لاق كليفر ١ كلل ووقت ل يطع ور وتقر هنو ١ ون اذلاف امك رشا «ةحيركلا

 ىف اوُفنَأَو» هلوق ىلإ !؟!4ْمُكَتوُلتاَقُي َنيِذّلَآ هللا ليبَس ىف اوُنِتاَقَو» :ةيآلا هذه لبق

 ١. ىواضيبلا ريسفت ١/8/٠١. ". فاّشكلا ١/577.

 نانجلا حورو نانجلا ضور."“ " / .6٠١:ةرقبلا .غ 19٠.



 / (ةروسلا رخآ "71 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هذهف "4١َنيِنِسْحُمْلآ ٌٍبحُي هلآ َّنإ اوُنِسْحَآَو ِةَكْلْهتلَأ ىلإ مكيِدْيَأِب اوُقلَت الَو هلأ ليبَس

 ام بساني الف .هللا ليبس يف لاملا قافنإو هللا ليبس يف داهجلاب رمألا يف اهلك تابآلا

 ذإ ؛ةداهشلل سفنلا ضيرعت هيف ناك نإو .داهجلا هب لمكي اّمع يهنلا نم كلذ ٌداضي
 بساني ال ءيشلاب رمألاو .ديهشلا جورخ اهنم جورخلا اف وهم د1 كروعلا

 .هلامكإ نع ىهنلا

 21 دق كاهجلا نان ازد نع ىهنلا ىماقالا ىف ركل اطيل بسسادلا نكلو
 :لاقف .كلذ يف اهعءا وهأ عبّتي لب ؛هللا دودح دنع فقي ال دق سوفنلاو ءادعألل

 ىوقتلاب رمأ كلذ ّنأل ؛ناودعلا نع ىهنف ١4" َنيِدَتْعُمْلَا ُتحُي ال َهْنَأَّنِإ اوُدَتْعَت الَو»

 ىدَتْعَأ ام ِلْثِمِب هْيَلَع اوُدَتْعَف ْمُكْيَلَع ئدّتْعَأ نَمَف8 :ىلاعت لاق امك نيقّتملا عم هللو

 ١4" َنيِقَتُمْلا َعَم هللا نأ اوُمَلْعَأَو هْلَأ اوُقَتَآَو ْمْكْيَلَع

 )١195([ 4...اَمَف جئزصخأ ناَف هلل َةَرْمْعْلْاَو جَحْلأ اوُمِتَآَو» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ نا انهي وجبو ىلع لذي اذه ىلع وهو :هلوق

 ؛ةَرْمُعْلاَو ّجَحلآ اوُمِتَآَو» ىنعم ىف قيقحت]
 محلا بوجو ىلع لدي اهريغو انهاه ةروكذملا ريسافتلا عيمج نعل لب

 رابخألاو ةيوبنلا ثيداحألا ًاضيأ هيلع ٌلدتو ءامهيف عرش نكي مل نإو ءادتبا ةرمعلاو

 ىفو امهيف ةّينلا بوجو مهفف ءامهلعف يف ةبرقلا بوجو ىلع لدي اذكو .ةيمامإلا

 85 يفنحلا لوق اهب عفدناف ءانبهذم وه امك لصفلاب لئاقلا مدعل تادابعلا رئاس

 .ةرمعلا بوجو مدعو ةّينلا بوجو

 دسافلا بجاولا محلا مامتإو بودنملا ّجحلا مامتإ ىلع ذئنيح اهتلالد امو

 ١. :ةرقبلا 1١916. ١ لا 1

 ”'. :ةرقبلا 1914.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 24

 :فلكش لا ةحضارب تسل لق انك كللذك ةرمغلاو

 طوقس مدع لصأو ءامهلصأ بوجو ليلدب دسافلا يف اهمامتإ بوجو دعبي اال معن

 ريسافتلا نع رظنلا عطق عم ةبآلا رهاظ نكلو .هءاقب لصألاو ,"'داسفإلاب يقابلا

 عورشلا دعب امهنم ّلك مامتإ بوجو ديفيف ,عورشلا دعب امهمامتإ بوجو ةروكذملا
 .” دورشلا ليقو ةلانضا امهيرحو ىلع لديال ضيفو فاييشألا عما" وأ انا امهق

 امهب اوتأي وهل َةَرْمُعْلاَو َجَحْلآ اوُحِتَآ# رشف هنأ فاّشكلا بحاص نم بجعلاو
 .ناصقن الو ناوت ريغ نم هللا هجول امهطئارشو امهكسانمب نيلماك نيّمات

 ريغ اهنأ عم .(8[ويميقأوب أرق نما ةةارقا لبلد امهكأذأب ''امهنايتإب رمألا ّنأ مّلسو
 .بوجولل رمألا ّنأ ًاضيأ مّلسو .ةتباث ريغ ةءارقلاو .كلذ يف ةرهاظ

 لثم بدنلاو بوجولا ىنعمب دحاو ظفل ريسفت ءوضولا ةيا يف :ًاضيأ لاقو

 ليلد هيف لهف :تلق نإف :انهاه لاق .هّلك كلذ عمو زوجي الف ."'ةيمعتو زاغلإ اولسغاف

 امهنوك ىلع كلذ يف ليلد الو ءامهمامتإب رمأ الإ وه ام :تلق ؟ةرمعلا بوجو ىلع

 رمألا :لوقت 0: الإ ,ًاعيمج عّوطتلاو بجاولا مامتإب رمؤي دقف ؛ نيعّوطت وأ نيبجاو

 رمألاو .«ةرمعلاو محلا اوميقأو» :ًأرق نم ةءارق ليلدب ,"'امهئادأب رمأ امهمامتإب

 :هلوق يف هيلع ّلد امك ؛بوجولا فالخ ىلع ليلد ّلدي نأ الإ .هلصأ يف بوجولل

 يفن ىلع ليلدلا لد دقف :كل لاقيف .كلذ وحنو ("!4اوُرِشَتْناَف» "!4اوُداَطْصاَف#

 .و :«م» .؟ .داسف ال لب :«هءم».١

 .«١١؟» ةبجاو رخآلا ىلعو يعفاشلا يلوق دحأو ةفينح يبأ دنع ةّنس ةرمعلا :«ع» شماه يف .”

 578/1١. فاّشكلا .ه .امهمامتإب :نايبلا ةدبز ىف .

  .5فاّشكلا 11١/١.

 فصولاب رمأ هّنَأ ال مامتلا ةفص ىلع ءادألاب رمأ مامتإلاب رمألا ّنأ ينعي :«ه .م .ع» شماه يف .

 تس 07 بقا 1ك لوألا ونا وون نكت ات اهيهياوت اهرب ند و وينفمو

 1: ةعفعلا 67# «ناوهألا ول .؟ :ةدئاملا .6



 "م (ةروسلا رخآ- "17 ل ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ال» :لاق ؟ّبحلا لثم ةبجاو ةرمعلا هللا لوسر اي :ليق ِهّنَأ "''يور ام وهو بوجولا

 .«عّوطت ةرمعلاو داهج ّجحلا» :ُهَْي هنعو .«كل ريخ رمتعت نأ نكلو

 هدحو ّححلا ىقبف بوجولا ةفص نم ةرمعلا جرخأ انركذ يذلا "!'ليلدلاو :لاق مث

 ضرفب هرمأت كّنِإف ,لاّوش نم ةّنسو ناضمر رهش مص :كلوق ةلزنمب امهف .اهبف
 .حّوطتو

 هانعم ّنآب ّجحلا ةنيرقل ةرمعلا ّنِإ :ساّبع نبا لوقب امهتضراعم نع باجأو
 :سعاو نالق حت :لاتيف ركذلا ىف نانرتق امهناو "اامهنينن قوق نراقلا نأ
 .يلع نيبوتكم ةرمعلاو ّجحلا تدجو ينإ :لاق لجرل رمع لوقب ةضراعملا نعو

 هل رقم يوتكملا ينك 01هرلا ناي تيت ةثسل :تيدس [0!:لاقف] اههبلأا كللها

 مّدقت نإو .داحآلا نم وهو ةيآلل ًاخسان ناك رَّخَأت نإ ثيدحلا :ليق :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 هّنإف .ناتضيرف ةرمعلاو ّجحلا :ةينهلوقل ضراعم هّنَأ عم هب لال دتسا الف .هل ةخسان ةيآلا تناك

 تفس ةرمعلاو عطف ايجاو: نيدلا:ناكرأ قم انكر ةنوك ىف ةيلثملا ىفن لمتحي لّوألاو ّصن

 .« ةئدنم ١١ ىهتنا ءبجاولاو ضرفلا نيب قرفن ال 0 مكحلا ىف كلذك

 عم تمظن نقاد اة وفعلا توسو, مولع ل لعضا نم لال دتسا نع باوج :«م ءعو» شماه يف .؟

 امهبوجو ىلع لد نإو ليلدلا كلذ ْنا باوجلا ريرقتو ةبجاو تناكف .مامتلاب رمألا يف ّححلا

 :هلومل لتاقلا فيولا نم ألوأ كد اهنوعو ةرمغلا يوجو مع نلع لوي ًاليلةادهاغ والا

 :( سستسا 1 زةنللا رزقع رقع أ

 َجَحْلا اوُمَتَأَو + ىلاعت هللا باتك يف اهتنيرقك ساّبع نبا نع ةياورلا :ليق :«م .ع» شماه يف .'"
 .« ئدنم ١؟» هب هلّوأام لمتحي ال اذهو «َةَرْمُعْلآَو

 ةغالبلا ساسأ :رظنا .١١؟» ةيبلتلاب هتوص عفر ّجحلاب مرحملا 3 :«ع» شماه يف .؛

 000 ا ا

 ىلا لج هلع ووبعار انيكأر ماا ا ب
 دق كل ند ذاق, ىتادلا نقفيللا لك هاوس نعتو هم وعولا يسلالع لا راض اهي ةالدا
 د كافكا وأ ريموت هلا هنو هلع ويزوتكام اانيبت وشو ىلع ةييرم هنأ رهاطلا ةلذك
 1 د مهب كللف اف ةروهشملا ةياوولاو:قتك



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مرا

 .نهنلا ١" كللعأ

 رهاظلا ريغب ًالّوَأ ةيآلا ريسفت بكترا هّنأل .ًاّدج رهاظ همالك يف بجعتلا هجوو

 :لاقو .ًاعم بدنلاو بوجولا ىلع ظفللا لمح عنمو .هلقن يذلا ربخلا فالخ هنوك عم

 رهاظلا وه لب يفاني ال ام ىلع اهلمح ناكمإ عم انهاه هبكتراو ,ةيمعتو ا"ازاغلإ ِهْنإ

 رمأ الإ وه ام :هلوقب هيلإ راشأو .عورشلا دعب مامتإلاب رمألا اهرهاظ ّنإف ءّم امك
 ليو دعي هلا ىلخ نهال وهو:ءآلؤا ةزكذ ىذقلا ىتعملا ف اشتملا كيع الو ءاسيماعتا

 نيذه لثمب ىنعملا كلذب لوقلا دعب اهانعم نع ةيعطق يه يتلا ةيآلا جارخإ زوجي ال

 كرت يضتقي ثيحب .ةلالدلا يرهاظ الو ةّحصلا يمولعم ريغ امه نيذلا نيربخلا

 بوجولا قلطم يفن ىلع لدي ال محلا بوجو لثم بوجو ىيفن ذإ ؛"'امهببس عطاقلا

 نوك اذكو .ًاقلطم اهبوجو يفني ال ًاريخ ةرمعلاب نايتالا نوك اذكو .كلذ يضتنقي ةلالد

 0 بوجو لثم نوكي ال ًابوجو عّوطتلا لامتحال ًاعّوطت ةرمعلاو ًاداهج ّجحلا
 ا“اةرمع عم ٌجحلا لعف دعب ةرمع دارملا نوكي : نأ لامتحال :اهل مومع ال هنأ عم

 حلا عم اهنم ٌدبال يتلا ريغ ىرخأ ةرمع بجي ال ينعي ًاعّبمتم وأ .ًانراق وأ .ًادرفم

 .رمعو ساّبع نبا لوقب امهتضراعم مل هن عم «ةرخؤم وأ ةمّدقم

 .ةلالدلا وأ نتملا ثيح نم اّمِإ عطاقب الإ نكمي ال عطاقلا نآرقلا كرت ةلمجلابو

 دق ذإ ؛ةهّجوم ريغ اهنأ عم رمعو ساّبع نبا لوقب ةضراعملا نع باوجلا اًمأو

 رمع ميلست اذكو ,بوجولا مزلتسي ال فَي يبنلا *!ةّنسب ةيادهلاو هيأر كلذ نوكي

 اّمم سيل هّنألو ,ةّنس همهف[و ه]داقتعاب اهنوك زوجيو ةّنسلاب ةينبم اهن عم !'!هتيبوتكم

 دنع رمعو ساّبع نبا لوق حرطي هنأل ؛رهاظ وهو ُةْدَي يبنلا ربخب ةضراعملل حلصي

 .زاغلإلا :«م» . " 0597/١-0917. فاشكلا ١.

 .هترمع :نايبلا ةدبز .؛ .اهببسي :نايبلا ةدبز .'"”

 ؛ةسوتك :«عم» ىفو .ةبوتكم :«(ش».1 .ةنسل :«م ءل» .6



 قذر (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نوراشلا "وا يوكذلا يف نانراقم امهنأ ساّبع نبا ربخ ىنعم سيل هّنألو ُهَي هلوق

 تللهأ سيل ًاضيأو .رهاظ وهو عرشلا ماكحأ يف نانراقم امهّنَأ لب ؛امهنيب "!نرقي
 خسنلا ضعب يف لقن اذهلو .هيلع بّترم هّنِإف ,رهاظ ًاضيأ وهو ,بوتكملل ًاريسفت
 .تللهأف

 رمل توجو هلا فيج ةكراعفلا كلييرفلا اهيا" تتعملا نك ةيعتعلاو

 .هرخآ ىلإ رباج نع يور امو :لاق ثيح ءضراعم هنأ ربخلا نع باجأو ,ةيالل

 ."ارهاظ بجعتلا هجوو

 .4 ىدَهْلَأ َنِم َرَسْبَتْسَأ اَمَف مُتْرِصْحَأ ْنإَفظ :ىلاعت هلوق

 [ماكحألا نم ةيآلا هيلع لدت]
 :لوقنف مالكلا يف اك يضتقي ماكحألا نم ةيآلا هيلع لدي ام قيقحت 00

 .دادصإلاو ّدصلاك عنملا وه راصحإلاو رصحلا

 :ىلاص هلا لاق اه ديرب :ةحانن ىف وأ نقتل نفت ةعتما اذإ :نكيرملا :هرصخلا :ظيكسلا

 سبا وهاجر يلع اوكتحت اذا توسع ةنقلا ةريصخ دقو ملاق هاك كريقحا نان

 ا نوصصعن "اره لنشلا توصف :[|١ نففحألا لاق]و ةرضاحم ةورضاخو

 وبأ لاق ءيسفن رصحا ينلعج يأ ء.يضرم ينرصحأو يلوب *'ينرصحو .هتسبح

 .نرتقي :«م».؟ .و:«م»

 .5518 2 77١ .نايبلا ةدبز :رظنا.: .يضاقلا نع :نايبلا ةدبز .

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيبام.1 .لاقو :«م» .6

 .ينرصحا :ردصملا يف .6 .وهف :ردصملا ىف .

 .151؟/ " ةغللا حاحص .

 اس | س

 للح



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 20

 ,ّودعلا وأ ضرملا عناملا ناك ءاوس ًاقلطم ءيشلا نع عنملا لصألا يف هنأ ملع دقف

 هلوقو .ةيبيدحلا يف ّدصلا يف لزن هنأ نم هلوزن ببس يف ليق اّمم رهاظلا نكلو

 7 وقو ءٌودعلاب ّدصلا وه انهاه هب دارملا ّنأ ؛هّتْئِمأ اَدِاَفم :ىلاعت

 ضرملا يف وه امّنِإ ثعبلا ذإ ؛ضرملاب هنأ ىلع لدي 4ُهَّلِحَم ُئَدَهْلآ َُلْبَي ىَتَحم
 1 .مهدنع حيحصلا ربخلا هيلع ّلد امك ءانباحصأ دنع

 امك ءّدصلا عضوم حبذلا وهف يعفاشلاو انباحصأ دنع ٌودعلاب ّدصلا مكح اّمأو

 ىلع لحلا نم يهو ,ةيبيدحلا يف كلذ هَ يبنلا لعف نم لقنو .هقفلا يف نّيب
 ناك ًالح ,هيف هحبذ حيبيو لحي ًاعضوم يدهلا غولب ىلع ةيآلا لمحو ءاولاق ام
 (ىتحو ظسشل نيضندةنآل 0110 ىعفاشلاو كلام بهذم وه انك يرصنوا

 يضم نبال ذا ةوناسرلا ميزا ]اهمها لوصسلا سملا دكر ركل نول
 مكيلعف ينعي «هيف» هيلإ مضي وأ 4 يْدَهْلَآَنِم َرَسْيَتْسَأ اَمَق© :هلوق ىلع "'راصتخالا
 .ناكملا كلذ يف !''رّسيتم ىده حبذ

 .ءاش ىتم هنامزو .,مرحلا وه يدهلا ّلحمو ءامهنيب قرف الف ةفينح يبأ دنع اّمأو
 هيلع دريف ,مرحلا يف ال ّلحلا يف انوكي نأب .تاقوألا ضعب امهيف قّقحتم ثعبلاف
 يف هيي هلعف ل ىلع ةلمجلا يف يعفاشلا ىلع درو يذلا لاكشإلا ًاضيأ

 .0ولاف ان ىلع لختلا نفيا ىلع ءانر ةديدحلا

 ,لوزنلا ببس نومّلسي امو .ضرملاب ًاصوصخم هنولعجي مهئأكف انباحصأ اّمأو
 عنم نكي مل نإو ءًاضيأ ءٌودعلا وأ ”'طقف ضرملا نم متنمأ ىنعمب «متنمأ» نولعجيو

 ١. فئصملا هب حرص امك ناكملاو نامزلا ىلع هقالطإل :«عر») شماه ىف »١؟١«.

 ب :ردصملا ىف ." .صاصتخاالا :«ل» .

 .اولاق :«ه» .

 نع روهمجلا ىورام هدّيؤيو يقل للعلا نم نوكي نمألا ٌناف :«ه م .عر» شماه يف .6
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 محلا دحي



 ايلي (ةروسلا رخآ- "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةدارإ نامز هنامزو هعضوم ّودعلا يف يدهلا ناكم نولعجيو هصوصخب ًاروكذم ٌودعلا
 ")وأ محلا يف ناك ءاوس ّدصلا مساب كلذ نوّصخيو حلا توفي نأ لبق لّلحتلا
 اهيف مهدعو ىتلا ةعاسلاو .ةّكمو ًاّجاح ناك نإ رحنلا موي ىنم ضرملا يفو .ةرمعلا

 روكذملا ّلحملا ىلإ لوصولا نع عونمم هّنأل ثعبلا نم هيف ٌدبالف ءًارمتعم ناك نإ
 نم .دودصملا يف لّدحتلا لوصح لثم ًاضيأ هريغبو كلذب امهنيب قرف مهدنعف .ًاضرف
 فالخب ةيبيدحلا يف هيدي يبنلل لصح امك ءاسنلا ىّتح مارحإلا همّرح ام لك

 "1: ضي ألا نا 3 ةنينفك ةرهفا وطعوبق ولعب ندخل انما هلا لكي ذل هل اق روضات

 .تيلعسف ةكم. ىلإ ىضملا

 ليلحتلا ةّين بوجو لثم ةّصتخملاو ةكرتشملا ماكحألا يقابو كلذ ىلع مهليلدو

 رابخأ نيرّخأتملا ضعب هيلإ بهذ امك هعم ًاضيأ ريصقتلا وأ قلحلا بوجوو ,حبذلاب

 .""اهّناظم يف ةروكذم ا تيبلا لهأ نع

 .قلحلا ىلإ هجوحي ًاضرم [ «اًضيِرَم َناَك ْنَمَو8] :هلوق

 رهاظلا لب رهاظ ريغ صيصختلا هجوو اهيا ""نايبلا عمجمو ا؛!فاشكلا يف اذك

 ام ىلع ءانب هتّحص لاح مرحملا هنع يهن ام لعفي عفتري ضرم لك يف مكحلا توبث

 .رّيدتف ةيالا ىنعم نم مدقت

 .""ةعسو نمأ لاح يف متنك وأ ,راصحإلا ؛ْمُثْنِمآ اَذِإَف © :هلوق

 ريسفت ؛1707 ىناشاكلا ركب ىبأل عئانصلا عئادب] .ماذجلا نم نامأ ماكزلا :لاق هنأ كيل, يبنلا

 1 1 .[187/ 8غ ىسخرسلل طوسبملا ؛"777 ؟ يبطرقلا

 .ردصملا نم نيتفقعملا نيبام ." 1 .و :«مءش».١

 852172 كييدرألل نآرقلا ماكحأ يف نايبلا 0

 /١١. 7 نايبلا عمجم .0 ْ 814/١". فاشكلا .غ

 .نمأو ةعس :ردصملا يف .1



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 5

 [4 متم ذاق» ىنعم ىف ثحب]
 ليفي دعو نلف نمألا هيف هنموذازع نأ ضاظلاو ءاضبأ "7فاّشكلا يف اذك

 نم ًاقباس هركذ ام بسانيل جرحو قيض وه لب ةعسو نمأب سيل يذلا ضرملا

 بهذمل ًاحيحصت ٌودعلاو ضرملل لماشلا قلطملا عنملاو سبحلاب راصحإلا ريسفت
 ,ىفتحلا همانإ

 اجو كفل يو اطعلا :ةضيصعم نما هلق ادعت كك عملا 5050

 يفانملا ميمعتلا انهاه بكترا يعفاشلا همامإ بهذمل ًاحيحصت كلذل ًادّيؤم «متنمأ»

 ناس تو ريخ نع وهن تانكلا جيوش ذاك ودعت

 ٌىدعلا فوج عفد نمألا نم رهاظلا ذإ ؛رهاظلا ىلع دبيأتلا ىنب هّنَأ :لاقي وأ

 هيفا لك اتف::رهاللا تال زخالا لادتمتلاو

 يف متنكو ''!اوعنمتو اورصحت مل اذإ هنأ ملعأ هللاو ةيآلا ىنعم لصاحو

 ًايهتنم 4ٍةَرْمُعْلاِبِط عفتناو عتمتسا يأ 4َّنَمَت ْنَمَفِم ّجحلا ىلع *!نيرداق نمأ لاح

 هللا ىلإ اهب "'بدقتلاب هب هعافتنا ٌجحلا تقو ىلإ '''ةرمعلاب هعاتمتساو ؛ّجَحْلا ىلإ#

 :«لهششب :«م ءش» .؟ .؟15غ/١ فاشكلا.١

 .اوعتمتو :«م» .؟ .؟ 017 - "05 .نايبلا ةدبز :رظنا .'"“

 نيرداقلا :«ش» .6ه

 دعب ّمث ةرمعلاب ًالَّوأ مرحي نمك ءادتبا نوكي دق عّتمتلا ٌجح ّنأ ملعإ :«ه .م .ع» شماه يف .1

 ّحح نع لودعلاب نوكي دقو هتّيعورشم يف عازن ال امم كلذو ّجحلاب مرحي اهكسانم ءاضق
 اهعنم يتلا يه هذهو عّتمتلا ّجح ٌمتيو عّتمتلا ةرمع ىلإ همارحإب لدعي نأ هل لضفألاف دارفإلا

 لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم :هلوقب اهاّيإ رمع عنم نم يور امل ةقفاوم ةماعلا ءاهقف عيمج
 نم ىفخي ال ام هسفن ىلإ امهنع .يهنلا هدانسإ يفو ءامهيلع بقاعأو امهمرحأ انأو هيي
 2550 يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا يورو .هسفن دنع نم عرشلا رييغت هتأرج

 ةهكف نيم ايلعو نامتع هيف تيدعلا نب نفسا [ بلاط ىعا نب يلع دنسم نم عباسلا

 ةرمعب كيبل امهب ّلهأ ّىلع كلذ ىأر اًملف :امهنيب. غمجت نآو اهنع :ىهتي نامثعو ةنيدملاو



 ما (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ."ةحلاب هيلإ هبدقتب عافتنالا لبق ىلاعت
 .ّجحلاب مرحي نأ ىلإ هيلع ًامّرحم ناك ام ةحابتساب عفتنا هترمع لح اذإ :ليقو

 عّتمتلا مدو ةعتملا يده يهو ,يدهلا فانصأ نم ًاّيهتو رّسيت ام "'هكيلع بجوف

 لبق يمرلا دعب رحنلا موي ىنمب "'اهرحن وأ اهحبذب عّتمتملا ىلع بجاولا وه يذلا

 يدهي رخآو ريقفلا نمؤملا ىلع هب قّدصتي ثلث ًاثالثأ هميسقتو ءريصقتلا وأ قلحلا
 بتك يف روكذم .فالخ ىلع [ًابدن] وأ ًابجاو اَمِإ رخآلا نم لكؤيو نمؤملا ىلإ
 .(2هقفلا

 .يدهلا يأ [ ْدِجَي ْمَل ْنَمَف9] :هلوق
 مدع ىنعمب .هنمث نادقفو ًالصأ هنادجو مدع نم يدهلا نع زجعلا ىف ٌدبالو

 .انباحصأ هركذ ام ىلع هلّمجت بايث ىّتح ةداع هتايرورض ىلع دئاز ءيش نادج

 لوقب ٌةلييَي هللا لوسر ةنس عدأل تنك ام :لاقف ؟هلعفت ت قنآو نلا يقارت :نامثع هل لاقف ,ةّجحو ىح

 181/١ ملسم حيحص ؛5/ ص .فئاوطلا بهاذم ةفرعم يف فئارطلا :رظنا] .ىهتنا ءدحأ

 0 أ ًاراهج هتداهشو نامثع ىلع َىلع راكنإ ىلإ [ًارظن :«م»] :رظناف

 | 2! تيبلا لهأ ةّمئأ تور دقو اذه هتعيرش يف وه امل رمع يهن نم بّجعتو ويم ل وسرلا
 ا نيل لح نوط ور ل ل عرج حل ارق انج ل اهلسمو ايسر ل جملا

 ,ةلطاب مصخلا»ه م ل ا د ل

 ّنأ عم ةنتفلا فوخ كرت :انلق ,راكنإلا ةباحصلا ىلع بجي ناك ةعدب يهنلا ناك ول :ليق نإ

 يف يلاوملا حاكن رطسو اوسلا ثادحإو جارخلا هعضو نم رتاوت امب ضراعم كلذ

 كلذ ريغو دحاولاب ةعامجلا لتقو لك يبنلا هّدس يذلا بابلا حتفو ماقملا ليوحتو تايبرعلا

 نمز يف ىلا كدب ب لهأو 1ك راع تن دقو .ريكنتلا مدع عم مهضعب وأ هيف نوفلاخي امم

 ند ا را رو رب دبل يمت يسع ابلاع

 1 لاعت هةدسنا وامر ألا شاني وق ووسلا ىطالس نع اقرا فكتمو

 .؟0ا/ .نايبلا ةدبز ١. ْ .بادقتلا ىلإ :«ش» .ا/

 .اهرحني وأ اهحبذي :ردصملا يف .* .هيلع :ردصملا يف .؟

 .؟ ها/ .نايبلا ةدبز .غ



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 570

 ,"!سوزدلا ىف كل ديهشلا انخيش هلاق :ةّرجأ هبايت نمثب ىرتشاف.فلكت ول نكلو

 .موضصلا نيدتالاو بهو ناذجولا هيلع قنصل هنإفلمأت هيقو

 بايث عيب دعب يدهلا بجي وأ .ةميزع ال ةصخر دئنيح موصلا نأ ىلإ "ركن هّلعلو

 .ربدتف لّمجتلا

 وأ هلّمجت "!بايث ناك ولو هعيب هلاحب ٌرضي مل امف ؛فرعلا ىلإ ريصملا رهاظلاو
 .4!لمأتف # َرَّسَيِت ام :هلوق رهاظل ؛هئارشو هعيب بوحو لذعبي هي هريغ

 .هرخآ ىلإ [وأ ىنعمب واولا ّنأ مّهوتم] مّهوتي ال نأ اهتدئافو :هلوق
 ىلإ ةعبرأ ٌمض ةعبسلا نم دارملا نوكي نأ مّهوت ةلازإ اهتدئاف نوكي نأ نكميو

 نيذللا نيمويلا عم يأ 04 ماّآ ةَعَبْرَأ ىف اَهَتاَوْقَآ اًهيف َرَدَقَو© :ىلاعت هلوقك .ةثالثلا

 .رّبدتف ١4" ِنْيَمْوَي ىف ضل َقَلَخ» :ىلاعت هلوق يف امهركذ مّدقت

 .ةفينح يبأ دنع عّتمتلاو :هلوق

 ال هنع ثوحبملا وهو عّتمتلا يف مالكلا ّنأل كلذو .ةيمامإلا ءاهقف دنع اذكو

 لهأل عّتمتلا زوجي هدنع ناكو يعفاشلا يأر وه امك هنع زجع اذإ موصلا وأ يدهلا

 نيب قرفلا هدنع مزلي الإو ,يده الب عّتمتلا نوكيو يدهلا مهمزلي ال نكلو ًاضيأ ةّكم

 4 َرَسْيَتْسَآ اَمَق© ةيآلا لّوأ رهاظل فانم اذهو موصلا وأ يدهلا وأ عّبمتلا ىلإ هعاجرإ

 : ]م انف: ىلاغت هلا الك قوت قف ةيعي ةكم لهأ ريكي ةيضيصخلو

 .ةيانج مد هيلعف مهنم [ عّتمتلا يأ] كلذ لعف نمف :هلوق

 ةفينح ىبأ دنع كسن ةعتملا يده ّنإ :لاق ثيح فاّشكلا ىف لّصف ام لمجم اذه

 ."”هنم لكأي الو تايانجلا ىرجم يرجي يعفاشلا دنعو .هنم لكأيو

 سوو رتل وظن : لعل :ناضتتلا يف .” 5١1/١. ةيمامإلا هقف ىف ةيعرشلا سوردلا ١.

 زن وانلا عا .بايث 5 :بنايثبا:( نشل "7

 .1 :تلّصف .5 ْ را تلف 6

  . 7فاّشكلا ١/50".



 54 (ةروسلا رخآ- "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لصألاو .ةّحصلاو ليلدلا حضاو ريغو ةبآلا رهاظ فالخ هّلك اذه ّنأ ىفخي الو

 .ليلدب تبثي نأ ىلإ ربج بوجو مدع

 هنأ يف اوفلتخا نكلو .عّتمتملا ىلع يدهلا بوجو يف فالخ ال هَّنَأ لصاحلاو

 «لييرتحلا ىهاظل لوألا ةينيخالاو ةيمامالا ثلاقف قار وا هسقلا قفا كاست وه له

 عّرفتيو .اهنع ًاجراخ هتاقيم هريغ ّنأ امك ةّمكم هتاقيم وه لب ًاصقن كلذ نوك عنمن اَنأل

 ةيف افلا ةفعو ب هكا رادكلا نفور دقك هن لكألا دوج : يىفاسلا نعم 5 قلل يلف

 [(191) *:... نهيف ضَرَف نمَف تاَموُلعَم ُرُهَنآ ْجَحْلَأ» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ فالخلا ءانبو :هلوق ىلإ ةدعقلا وذو لاّوش يهو :هلوق

 ٌنإف ةفرع توف نّقيتي تقو ىلإ مارحإلا ريخأت ّصصي ال هنأ رهاظلا ذإ ؛لّمأت هيفو

 موي دعب كسانملا ضعب ّمصي ًاضيأو .كلذك مهدنع نوكي نأ الإ .نكر اهب فوقولا
 اهّلك روهشلا هذه يف ّجحلا ريغ كسانملا عيمج لب ةرمعلا ةهارك مزلي ًاضيأو ءرحنلا

 .كلام دنع ةرمعلاب مارحإلا ةهارك ًاضيأو كلام لوق ىلع ءانب

 هريغ نسحي ال نأ ىنعمب حلا رهش هّلك ةّجحلا يذ لوط ّنأب لوقلا مزلتسي ال

 ٠" هينا ولاق لاق يحق اشكل نفاالا# امك كلام لوقل اهجو نوكي الورودبف

 '"!اهيف لاجم ال ّجحلل ةصلخم اهئأكف .رمع نباو رمع دنع اهيف ةّبحتسم ريغ ةرمعلا

 ّنإف ."'نهيف رامتعالا نع مهاهنيو ةّردلاب سانلا "!قفخي ناك هّنَأ رمع نعو .ةرمعلل

 .هيف هريغ عوقو ةهارك ال هيف هعوقو ّجحلا رهش نم رهاظلا

 ١. ةيكسنلا رهشألا ىف يأ :«ع» شماه ىف »؟١7«.

 »١١«. ةّردلا ىهو هيفا وا ضي رع ءىش لك وهو قفخملاب هب نم :ةقفخ :«عر» شماه يف .؟

 587/١. فاشكلا ."“



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك >0

 ٌنإف ةّجحب سيل رمع لوق ّنأ عم ةلمجلا يف ًابسانم ناكل هدنع ًامارح ناك ول معن
 .هلوقل هجو ال ًاضيأو ةّمحب سيل ىباحصلا لوق

 نييضر ل هنكلا مارك ةددك ناك للف ز وكيل ودكم للا نتاثلا توقع انه او

 هده ىلإ ةراقأ '!هيكيوما ءافورفاتكلا بحتاض» لون: ىف اكو: ةللام ل وقل اهكو

 و

 :هلوقو ,ةيآلل فلاخم لاّوش لبق ّجحلاب مارحإلا ةفينح يبأ زيوجت ًاضيأو
 يف ّجحلا ءاش نإ زاوج مدع اهرهاظ ذإ ؛ةفلاخملا نع هجرخي الو هعفني ال ,ةهاركلاب

 .هل ساسأ ال مودهم فاّشكلا هركذ ام ضعبو فّنصملا هركذ يذلا ءانبلاف ءاهريغ

 .مالكلا نم شحف ال وأ عامج الف [ 4 َتَقَراَلَفظ] :هلوق

 قتيل ان قروشت 3 ذب هداوقا تحج هلوخ ذا نيج وزو ابا !!!قاقكلا ىشاذك

 .ماقملا اذه ىف هاركذ يذلا

 .هرخآ ىلإ ةغلابملل يهنلا دصق ىلع ةئثالثلا يفن :هلوق

 ىلع ٌلادلا يفنلا قيرطب اهركذو .ّيحلا ماّيأ ىف ءايشألا هذه نع ىهنلا دارأ ىنعي

 الف ءاهعوقو مدعب مامتهالاو ديكأتلل ةغلابملاو مومعلل ديفملا ةقيقحلاو سنجلا يفن

 .دوجوم لثم رّدقمب قلعتم «ّححلا يف»و ,حتفلا ىلع ىنبم هلوخدمو ,ءسنجلا يفنل

 «فودحمب لمعلا وبةرخ نا نفق أ طررتقلا ارحب ةليجلاو ب اريخ ةلاحعو

 .هرخآ ىلإ عفرلاب نيِلّوألا ورمع وبأو ريثك نبا ًارقو :هلوق

 نأ الإ ءًاضيأ بيكرتلاو دحاو ىنعملا ريداقتلا ىلعو .عفرلاب ًاضيأ ّلكلا ئرقو

 عفرلا زاوج م دعل ؛سنجلا يفنل سيلو .ءسيل ىنعمب نيريدقتلا نيذه ىلع «ال» ةملك

 ديفا ىفننلا قابس: نف ةركنلا ثآل ةةلاحب ًاضيأ مومعلاو:ةذرفم ةركن هنوكل لقي

 نايبلا عمجم بحاص لوقف .هّلحم يف نّيبملا وه امك مومعلا تاودأ نم هّنأل ؛مومعلا

 57/١". فاّشكلا ." .قياسلا :ةضملا+١



 55١ (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هّنكلو دحاو ثفر يفنل سيل هنأ ىوحفلا نم ملعي هّنأل مومعلا ىلع عفرلا ةلالد نأ

 دكاو حرصا هنإف بصنلا ةباثمب سيل هنأ ديري نأ الإ حضاو ريغ هبورض عيمجب

 .رّبدتف

 [ةالصلا يف ريرحلا ةسبلك حبقأ ّجحلا يفف اهسفنأ يف ةحبقتسم تناك امو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [نارقلا ةءارقبإ بيرطتلاو

 ىلإ ةيّدؤملا ناحلألا نم مجاعألا ءاّرق هلعفي ام هب دارملا :يزارلا ةمالعلا لاق

 .فرح رّيغت وأ فرح ةدايز

 [(114) +... ْمُكَبَر ْنِم اضف اوُعَتْبَت نآ حاَنُج ْمُكِيَلَع َسْيَل ١ :ىلاعت هلوق]
 .قلطم ريغ هب رمألاو بجاو ريغ «ركذلا» ذإ ؛رظن هيفو :هلوق

 ام بوجوب مكحلا ّنأ بيرقتلا بحاص نع يزارلا ةمالعلا هلقن ام ىلع هلصاح

 ةضافألاب طورشم دتقن ادهاه وعو: ,اقلظم زكذلاو نمألا'ناك ول نإ ميقتسي امنإ ركذ

 هيلع تفقوت نإو لاملا ليصحت بوجو يضتقي ال .ٌكزف لام كل لصح اذإ :كلوقو

 .قلطم ريغ رمألا نوكل ؛ةاكزلا

 بوجوو بكرم وهف ؛ةضافإلا دنع لوصحلاب دّيقم «ركذ» هب رومأملا :تلق نإف

 ازا وعر هواوي رول
 قّلعت ول كلذ ميقتسي ناك امنِإو .دّيقملا ركذلا وه هب رومأملا ّنأ مّلسن ال :انلق

 .طرشلا ١ىنعمل نّمضتم فرظ هنإف .كلذك سيل وهو «اوركذا»ب اذإ وهو فرظلا

 تلصح اذإ لب ؛ةضافإلاب ًادّيقم ًاركذ باوجلا سيلف .هباوج يف ءافلاب ءيج كلذلو

 .لّمأتيلف .ةّقد هيفو .رومأملل ال رمألا ديق ةفاضالاف ءركذلا بجو ةضافإلا

 يف اَلِإ لمعتسي ال اهنأل ؛ةضافإلا بوجو ىلع ليلد «اذإ» ّنِإ :لاقي نأ نكميو

 .ىنعمب :«م)) ١



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 هريغ نم عوقولا ىلإ برقا بجاولا ناك اّملو .طورشملا عوقوب هيف عطقي عضوم

 بيرقتلا بحاص اذه لثم ركذ دقو .«نأ»ب ءيج انجأو نكي مل ول ذإ ؛«اذإ»ب ءيج

 )١919([ 4...اوُرِفْعَتْسأَو ُساَنلا ضافآ ْتْيَح نم اوضيفآ مث » :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ نوفقي اوناك شيرق عم باطخلاو :هلوق

 ."0850 تيبلا لهأ نع يورم اذه :نايبلا عمجم ىف لاق

 .هرخا ىلإ نيتضافإلا نيب ام توافتل «ٌجث»و :هلوق

 [ةيآلا ةلالد ىف هرودو 4َّمُث ١ ىنعم]
 :هلوق اهيلع لادلا تافرع نم ةضافالا نيب ربتعا اذإ توافتلا ّنأل ؛رظن هيف :ليق

 ْنِم اوضيفآ َمُثا» :هلوقب اهيلإ راشملا ةضافإلا هذه نّيبو 4« ِتاَقَرَع ْنِم مُتْضَقَآ اًذِاَفل

 اذإو .مكحلاو تاذلا يف امهداحّتا رهاظلا لب حضاو ريغ وهف © ُساَّنلَأ ٌضاَقَأ ْثْيَح

 يف ةروكذم ريغ يهف ةفلدزم نم ةضافإلا نيبو تافرع نم ةضافإللا نيب ربتعا

 .«مثا»ب اهيلع فطعلا ٌحصي الف ءليزنتلا

 ,"!نانيابتم امه لب ةبترلا يف ناتوافتم امهّنإ :أطخلاو باوصلا نيب لاقي ال ًاضيأو
 :نفخي ذل امك 121 قبالطمب نبل هركذ ىلا لاثملا اضيأو

 هلو ىلع لو ةفل دره مع ةضافألا يلد ودع نبل تقلا ار هناوخلاو

 ١. :ةرقبلا 8". ١. ؟ نايبلا عمجم //6.

 تافرع نم متضفأ اذإ ةيآلا ىنعم ريصي روكذملا ريدقتلا ىلع ينعي :«ه ,م .ع» شماه يف .*

 كلت ّنإف ؛طقف ةفلدزملا نم ال ءسانلا رئاسك تافرع نم ًاضيأ شيرق اي مكتضافإ نكيل ّمث

 .« ةكيدنم ١١١ ديعب نوب امهنيبف ةبجاو هذهو مارح

 ةفلدزم نم ةضافالاو تافرع نم ةضافإلا انه نيتضافإلا نإف :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 :( يدعم درج رهط ركلا نيك ىلا نست 5 2 ءاموكلا نتناتلا ىلإ نمحا هل قباظملاو



 ضلنإ (ةروسلا رخآ- "51!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 باوص امهادحإ ّنأ دّرجم يف لب ؛ةبترلا يف سيل انه توافتلاو «4اوُرْكْذاَف#

 ايلا لطب لس للاثلا تاق تيه قنا وطيف ذي هدلوق هناك اوتو طق يرش لاو

 امل اوضيفي مل ثيح نم مهريغ ضفي مل ول هّنأل ؛مهريغ ضافأ ثيح نم اوضيفي
 نم اوضيفت ال :ليق هّنأكف ضيرعتلا هب ضرغلا ّنألو ,ىنعم مهيلإ ةضافإلا دانسإل ناك
 ْنِم ْمّتضَمَأ اًذِإَف © :هلوق ّنأ قيبطتلا هجوو لائملا هيلع قبطنيف .أطخ هّنإف ةفلدزم
 ُثْيَح ْنِم اوضيفآ مث :هلوقو .تافرع نم اوضيفأ ىنعم يف 4هلآ اوُرْكْذَف ٍِتاَفَرَع

 انلق امّنِإو .ضيرعتلا ليبس ىلع ةفلدزم نم اوضيفت ال ليوأت يف « ُساَّنلآ ضاق
 لامكلا ىلع لديف .نونمؤملا هب دارملاو .سنجلل سانلا يف فيرعتلا ّنأل ؛ضيرعتلاب
 .مهبارضأو شيرق نم كلذ فلاخ نمب ًاضيرعت

 نيتضافإلا نيب توافتلل «جث» نإ :لاقيو باوجلا يف فلكتي نأ نكميو

 نم اوضيفأ مث تافرع نم اوضيفأ ريدقتلا ّنإف .ًارابتعا نيترياغتملا اتاذ نيتدحّتملا

 يه ثيح نم تافرع نم ةضافإلا ىلوألاف .ًاضيأ تافرع وهو سانلا ضافأ ثيح

 ترج ٌرمتسم عرشو .ةميدق ةّنس اهّنأ ثيح نم ربتعا نكل ؛اهنم ةضافإلا ىرخألاو
 .لّماتف توافتلا اذه ىلع ةلالدلل «ٌمث»ف راصعألا اهيلع

 [(7) «...غيرس هللآو اوُبَسَك امم ٌبيِصَن ْمُهَل كِبنلوأ» :ىلاعت هلوق]
 يف مهلامعأ ةرثكو مهترثك ىلع دابعلا بساحي [ 4 ٍباَسِحْلآ ٌعيِرَس ُهَْآَو8] :هلوق

 مرا لإ ةحمل رادقم

 [هيف حدملا هجوو باسحلا ةعرس ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 حّدمت ّيأ :لاقو لئاس لأس نإ :ررغلا باتك يف ي# ىضترملا فيرشلا دّيسلا لاق

 ؟هيف ةحدملا هجو رهاظب سيلو باسحلا ةعرس يف

 :هوجو نم كلذ نع باوجلا :انلق



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 9

 تقو ْنإو :يلامعا ىلع دابعلل ةازاجملا عيرس هنأ ىنعملا نوكي نأ اهلَوأ

 حلك لإ ٍةَعاسلَآ رم : امو ةىلاع هلوق رشم ىرشيو هاتان او ويبرق أ" !داراجملا

 1 هننافحلاب ءارعلا"!اوقاراجبلا قهوجي ما ذاع" اينو" ترئاوفاوا رغنلا
 ًالئامم ناك اذإ هل باسح وهف هرادقمبو هلعفل ؤفك ")وه (؟ادابعلا هب يزاجي ام

 ًءاَرَج# :ىلاعت هلوق ةافاكملاو "'ةيافكلا ىنعم باسحلا يف ّنَأِب دهشي اّممو .ًايفاكم

 ًاباسحإ ىنبسحي ماعطلا ىنبسحأ :لاقيو ًايفاك ءاطع ل 84 اًباّسح َءاَطَع َكَبَر نم

 1 1 (؟! ,عاشلا لاق ,ىنافك اذا

 اهتوفي ًانسح سانلا يف ىرت ا 1:٠نإف
 نمد لع ايا71 ول 1071 يع ىدانلا قو 1

 1 لاقيو هةرييس اقرأ فيلكا يناسب ضيعت "يريم ااهقاقو
 ةبساحم نع مهضعب ةيساحم هلعقي ذل كافي "هك هان لع ناذقم كلذ راذقم

 دحأ اذهوت نحاوتقو ىف هيلك ينلكر "01و يهلامعأ ىلع اعيمع هسا لورق
 ول هّنأل ؛ةلا ىلإ مالكلا لعف يف جاتحي ال هلاو ةففتم نينا :ىلاع#ادلا نأ يلع لدبااو

 تقو يف نينثا بطاخي ن ازاخ امل اهنا يكونو لجد ص تافضلا هذهب ناك

 .هريغ باطخ نع هلغشي سانلا ضعب باطخ ناكلو .نيتفلتخم 3"! نيتبطاخمل دحاو

 .لا/ :لحتلا .؟ .ءازجلا :ردصملا ىف ١.

 را ردا ا ان ور دنصقلا ىف
 وهو :«مدل "1 تبع :ليضعملا يف .5

 .3 :ابتلا 6 .ةيافكلا_:ردصملا ىف .ا/

 .ذاو :ردصملا ىف . ٠ 0 ا

 وا عملا يدا“ ٠ ويجي يملا نو ودسملا ف انك ل
 .هنألو :«م ع».4 .دارملا هيك !ةردضملا يف . ٠

 .سّدقتو لج  :ردصملا يف .71 .وأ :«ش» .06

 .نيتبطاخمب :ردصملا ىف . ١



 56 (ةروسلا رخآ-5ا/ هن 1) ةرقبلا ةاروس ربسفت

 عيمج َّنأ امك ؛ةريصق ريغ ةليوط مهلامعأ ىلع قلخلل ىلاعت هتبساحم ةّدم تناكلو

 ."7ةلآلا ىلإ مالكلا يف نورقتفي نيذلا نيثّدحملا يف بجاو كلذ

 اّمل ِهّنأو .بوسحم لكب ملعلا عيرس هنأ ةيآلاب دارملا ّنَأ نم مهضعب هركذ ام اهتلاثو

 :اوهملع ا هيريرا رثكأ ىف ءاصتلاالاريتانسعلا اولسسمي نأ ايقنلا ب هناغكلاك
 اما بابحلا 1 اسه ملعلا يّمس امْنِإو .باسح ريغب نوبسحي 55 دنا ىلا

 ىّمسي ال بوسحملاو باسحلاب ملعلا ّنأل ؛فيعض باوج اذهو .ملعلا هب داري

 هملع ّنأل ءاذكب ملعلا عيرس نإ ؛لاقي نأ ًاضيأ زاج امل كلذب ىّمس ولو ءًاباسح
 ةغرسلاب تفنموف دجال افهم ايلا

 هنأ كلذو .مهل ةباجإلاو هدابع ءاعدل لوبقلا عيرس هناحبس هللا نوكي تا انيغنازو

 يع رك قرع ةرخ لاو اناللا روما نهتم كال و وعر عنو ىقالاس
 ةحس هي وتحس اسمرافكل ايفاويت اعذب نتع هيلا «لضويف مكتل ضمو ها قست راك قمن

 انملعأف .باسحلا لصّتاو ددعلا لاطل سانلا هفراعتي ام ىلع رمألا ناك ولف ءرادقمو

 رادقملا نع ثحبو سابتحإ ريغب ءاعدلل لوبقلا عيرس يأ باسحلا رع هنأ ىلاعت

 اذهو ؛ءاصحإلاو باسحلل نوقولخملا "'سبتحي امك ,يعادلا هقحتسي يذلا

 فرع الو ةغل يف ًاباسح ىّمسي ال ءاعدلا لوبق ّنأل ؛ئوعد ىلع ينبم ًأضيأ باوجلا

 امب كلذ ىلع دهشتسي نأ باوجلا اذهب باجأ نم ىلع بجي ناك دقو .عرش [ال]و
 .هركذ اميف لئاط الف الإو .هيف ةّجح نوكي

 ةبساحم باسحلاب دارملا نوكي نأ وهو رخاآ هجو ةيآلا "هذه يف نكميو

 رابخألا يف ةدئافلا نوكتو ءاهيلع مهتقفاومو «ةمايقلا موي مهلامعأ ىلع قلخلا

 دحأل سيلو #4١ ٍباَقعْلأ ٌعيِرَس# :ىلاعت لاق امك ةعاسلا برق نع رابخإللا هتعرسب

 .ثحبي :ردصملا يف .؟ .تالالا :ردصملا يف ١.

 .176 :ماعنألا .؟ .هذه  :ردصملا يف ."“



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م1

 ّنأل ؛ًاقرف امهنيب ّنَأ كلذو .هومتيكح يذلا لّوألا باوجلا وه !''اذه نإ لوقي نأ
 اذه يفو .لامعألا ىلع ةأفاكملاو ءازجلا وه ةبآلا يف باسحلا ّنأ ىلع يملا

 امج لايقل انقلاو كالا ينم عضو .هلاب نع يانبستلا عرفو دل" عفوا
 .هيلإ باسحلا "'يضفي [يذلا] ءازجلا ريغ كلذو ءاهحيجرتو

 هدامتعا يف يئاّبجلا يلع يبأ ىلع ًاضرتعم يناثلا باوجلا يف مهضعب نعط دقو

 باسحلا ةّقخ يف سيلو .ديعولا هجو ىلع ةيآلا يف ءالكلا جرخم :لاق نأب ِهاَيِإ

 ذا نلا نوكيو نأ بجيف .هلثمب دعوتي اّمم وه الو ًارجز يضتقي ام هنامز ةعرسو

 «لامعالا ىلع ءازاديملا وةك الا نما توق يعلو قلاب

 يرصبلا نسحلا نع يكح دق لب ؛هب يدتبملا اوه ىلع وبأ سيل باوجلا اذهو

 نعطلا سيلو ,ةملس نب لضفملا هركذو ,يوحنلا رينتسملا نب برطق ًاضيأ هدمتعاو
 جرخم ةيآلا جرخم ّنأ ىلع دمتعا هّنأل ؛هل 'ًالطبم نعاطلا اذه نع هانيكح يذلا

 هَل اَمَو اَيَْدلَأ ىف اَنتااَنَبَر َلوُقَي ْنَم ِساَّنلَأ َنِمَ» :لاق ىلاعت هّنأل ؛كلذك سيلو .ديعولا

 اَنِقَو ٌةَنَسَح ةّرخآلا ىِفَو َةَنَسَح اَيْنَدلَأ ىف اَنِتااَنَّبَر لوُقَي ْنَم ْهُهْنِمَو # ؛ ٍقاَلَخ ْنِم ةّرخألا ىن

 6 ا !4 ٍباَسِحْلآ ٌعيِرَس هَل اوئسك امم تيضن ٌبيصت ْهُّهَل كيتلوأ * راَثلَأ َباَذَع

 نيف اندا اير نول وقت, نيدلا ىلا اهجازو نال ل ءالكلا نوكي نأ رهاظلاب

 :عيمجلا 0 ًاعجار نوكي وأ :4ٍراَنلَأ َباَذَع اَنِقَو َةَنَسَح ةَرخألآ ىف َو َةَنَسَح ايدل

 نأ اّمِإ لب ؛ًاصلاخ ًاديعو نوكي الف ءاوبسك اّمم ًابيصن عيمجلل ّنأ ىنعملا نوكيف

 ردك دنا: ىلع الاعب اذيعو: ناك ىل هلا ىلع ادعوبوا ءاضلاخ اديفو ادعو نوك

 :نايخعالا :ردصملا يف . . يضتقي :«ش»» ."

 .لطبمب :ردصملا ىف .5 .وه  :ردصملا ىف .6

 .هبشألاف :ردصملا ىف 8 5٠٠١-5١7,. :ةرقبلا .7



 "/ (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 رصق دارأ نم ليوأت ىلع «باَسحْلآ ٌعيِرَس ُهَلَآَو# :ىلاعت هلوقل ناكل "'نعاطلا

 لك ىلع نتضتم مالكلا أل نيعولاو دغولاب قلعو :ةنجو ةقفاوملا ةغرسو: نامزلا

 فصو ّنأو ءاهرشو اهريخب ةطاحإلاو دابعلا لامعأ ىلع ةبساحملا عوقول "'لاح

 "'هْنَأ ملع نم ّنأل ؛ةلاحم ال بيهرتو بيغرت اذه يفو ,ةعرسلاب كلذ عم باسحلا

 .حيبقلا "'لعف نع !؛'رجزنا .اهحيبقو اهليمج ىلع فقويو هلامعأب بساحي

 لمح ىف نأ عفدن ال انك نإو باوجلا رصني "'اذهبف بجاولا لعف يف "7بغرو
 تاعاطلا يف انيعرت لامعا ىلع هيد احلا يرقإ وز از اجلا ترق ىلع تاسعلا

 ليواسلا 1107 يلا قنسسو رهاظلاب هيعا لوألا نو افلاف يقاستتملا نع رهو

 ."'عوفدم الو 3 دودرم ريغ ريخألا

 [(؟١ه 5 ؟5٠) 03 ضرألا نيف ئىعسشس سائل نمو# :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ يفقثلا قيرش نب سنخألا يف تلزن :ليق :هلوق

 [ةيالا لوزن نأشل بدنج نب ةرمس نم ثيدح عضو]
 ينئادملا ديدحلا يبأ نب ديمحلا دبع خيشلا هلقن ام ىلكتلا هنم كحضي اًّممو

 ام هيلع ةيواعم ّنأ يلزتعملا يفاكسإلا رفعج يبأ نع ةغالبلا جهن حرش يف يلزتعملا

 ةيآلا هذه ّنأ يوري ىّتح مهرد فلأ ةئم ىباحصلا بدنج نب "'!ةرمسلا لذب هيلع

 5[ ىلع نأش ىف ةلزانلا اهدعب ةروكذملا ةيآلا ّنإو اين ىلع ىف تلزن ةروكذملا

 .نحضتم'لاخ لك ىلع ءرادضملا ىف." .نعاطملا :«ه» ١.

 رو اتا ملا .هّنأب :ردصملا يف ."

 5550 .لعف  :ردصملا يف .4

 ا لا ةوددصملا نفح# .اذهف :«م»و ردصملا يف .

 ري احمل ل .035-- 07/7 ىضترملا يلامأ .1



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "مة

 ىِرْشَي ْنَم ِساَّنلَأَنِمَو» :ىلاعت هلوق يهو ةنعللا هيلع مجلم نبا هلتاق نأش يف تلزن

 هل لذبف «لبقي ملف فلأ يتأم هل لذبف ؛لبقي ملف ةيآلا ١4 هلأ ٍتاَضْوَم َءاَعتْبَأ ُهَسْفَن

 .ليوط هيف ركفلا ّنإف لّمأتف ,"'لبقف فلأ ةئمعبرأ هل لذبف لبقي ملف فلأ ةئمثالث

 ليلد هيفف داسفلا ديري ال هانعم :ةيلدعلا تلاق ّ«َداَسَفْلا بحي ال ُهْلآَو :ىلاعت هلوق

 .ةدارإلا مزلتست ال ةّبحملا ّنأل حئابقلا ديري ال هنأ ىلع

 هللا نكي مل اذإف هل ًاّبحم نوكي الو ءيشل ًاديرم دحأ نوكي نأ ليحتسي ةلمجلابو
 ال قلخلا ّنأل اهقلخي ال اهدري مل اذإو اهدري مل هنأ ىلع ّلد داسفلل ًابحم ىلاعت

 .لّمأتف ةدارالاب الإ نكمي

 )7١17([ 4... َءآَعِتْبأ ُهَسْفَن ىرشَي ْنَم ٍساّنلأ َنِمَوم :ىلاعت هلوق]
 .بيهص يف تلزن اهنإ :ليقو :هلوق

 [390ىلع نينمؤملا ريمأ انالوم نأش ىف ةيالا لوزن]
 وبري ام ةنعللا نم امهيلع نير ةيواعم قاوعا نم ًاضيأ لئاقلا اذه نأ رهاظلا

 .ديزبيو

 نا يف تازن اهْنأ نم ريسفتلا لهأ اوقّقحم هركذو ًاقباس هيلإ ريشأ ام ٌقحلاو

 .ةئ بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ انالوم

 نيح الل بلاط يبأ نب يلع يف تلزن ةيآلا هذه ّنأ ساّبع نبا نع يّدسلا ىور

 02 يبنلا شارف ىلع ةقن يلع مانو .راغلا ىلإ نيكرشملا "'نم هيي يبنلا بره
 .ةنينحلا و ةكم تييارالا كل ولو

 :ةيلحر:دقتع لتاكسو.ةشار دلع لكريم ءاقديضازقا ىلع ءانااقل هلا كوزو

 ١. :ةرقبلا /5١. ١ . .ل"/ 5 ةغالبلا جهن حرش ,

 :فع»ردنضملا يف"



 511 (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يف اذك .ةكئالملا كب هللا يهابي .بلاط يبأ نبا اي كلثم نم خب خب يداني ليئربجو

 ا ىزارلا سوتفلااو ا رمت ١" نه ربل نبل ف

 دوخ ىاج هب ار وا "'هباحص همه نايم زا ِةْيل لوسر :موتفلا وبأ خيشلا لاق مث

 ةعافا و انك بش واح هوم هع انك ان ' .[وأ] ماقم هك دننادب ات درك رايتخا نآ هب

 رب شزور نيا و .دوخ رتسب ا

 زا ناركيد هك اج نا .داد رتسب شتعاجش هب و داد ربنم شملع هب .دوخ ربنم

 ركا و هل درك تدابع ركا .دنك رخف وزا ربنم و بارحم ؛دننز فال ربنم و بارحم

 معنل و .هللا تاضرم ءاغتبا داد ناج ركاو .هللا هجول داد نان ركاو هللا يف درك داهج

 سدقلا حور هب ىلاعت هللا هدّيَأ رصعلا ءارعش ضعب لاق ام

 لوضف لوق ربتعم تفالخ ثحب رد تسين

 هب شبس » نأ فم اقع هّماقا كوبت رور رد و د

 لوسر ىاج رب تسديباوخ هك ترجه بش رد

 [(؟8١) «...َةَفاَك مْلَسلأ ىف اوُلْخْذَأ اوُنَم' نيزذُأ اَهيَءآَي > :ىلاعت هلوق]
 .ةعاطلاو مالستساالا :هلوق

 .مهفاف ."”ةيالولا ىف لوخدلا هب دارملا ّنَأ نم انباحصأ هاور ام هيف لخديو

 )7١١([ +...لَلْظ ىف ُهللأ ْمُهَيِتَأَي نآآلا | َنوُرَظُنَي لَه :ىلاعت هلوق]

 - .«رومألا عجرت هللا ىلإو# :ىلاعت هلوق

 ١. نانجلا حورو نانجلا ضور."؟ .01// " نايبلا عمجم ريسفت ١0/7/7-١09.

 '". .هَمانَم مانا نودصحلا ىفتلا .باحصأا :«ش»

  .0.رب :ردصملا يف ١ .تيب :ةدايز «م ءه)) ئف»#

 نايبتلا ؛11 .ىفوكلا تارف ريسفت ؛"١/1 ىّمقلا ريسفت ؛5١٠و9 ٠١١/١ يشاّيعلا ريسفت :رظنا .ا/

 .08/ ؟ نايبلا عمجم ؛ 867/١ نآرقلا ريسفت ىف



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك نك

 [هللا ىلإ رومألا عوجر ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]
 لأس نإ :ررغلا باتك يف هحور هللا سّدق ىدهلا ملع ىضترملا لجألا اندّيس لاق

 ا ير ل قو روب اانا عر ا مي سك هنا لاو
 :هوجو كلذ يف ركذ دق :انلق باوجلا

 مهيف نودقتعيف .ضعبب مهضعب رتغي دق فيلكتلاو ةنحملا راد يف سانلا نأ اهدحأ

 هبشلا [مهيلع] لخدي دقو .مهنع ٌراضملا فرصو مهيلإ عفانملا رج نوكلمي مهن

 نم اهريغو مانصألا موق دبعيف .هقيرطو ههجو نع مهلودعو رظنلا يف مهريصقتل

 رشبلا نورخآ دبعيو .رصبت الو عمست ال يتلا ةدماهلاو ةدماجلا تادوبعملا

 هللا لاعفأ ءالؤه 0 فيضيو .ةدابعلا قاقحتسا يف ٍّرعو لج هلل ءاكرش مهنولعجيو

 ام لاز فراعملا ىلإ اورطضاو ءاطغلا فشكناو ةرخآلا تءاج اذإف .هريغ ىلإ مهيف

 قزار الو قلاخ ال هنأ لكلا نقيأو ؛لطابلا داقتعاو لالضلا نم ايندلا يف هيلع اوناك

 ةفلقا ريترو ١ وعر عدلا وارق ل اهتوه يملا رق داع هلو مانا

 عفنلاو "'دضلل هليمأتو هريغ ةدابع نم هيلع اوناك يذلا ّنَأ اوملعو .هريغ نم مهلامأ
 .ىنعملا اذهل «ُروُمألآ ٌعَجْرَت هللا ىَلِإَول :ىلاعت لاقف ءروزو رورغ

 هتضبفو هدب ىفو ىلاعت هل اهلك (!رومألا يف ةيالا ىنعم نوكي نأ يناثلا هجولاو

 هوركم نالف نم ىلع عجر دق :برعلا لوقت دقو .ءيقيقح عوجرو جورخ ريغ نم

 دق :نولوقي كلذكو ,تقولا اذه لبق "!هوركم ّيلإ قبس نكي ملو هنم ّيلإ راص ىنعمب

 :رعاشلا لاق ءادتبالا ليبس ىلع عقو دق ناك ناوباذكو اذك 7 نم ّىلع داع

 بونذ ّنهل تداع دقف ّنلإ ةّدم نسحأ ماّيألا نكت (7نإف

 ؟هدي

 .رومألا نأ :ةدايز ردصملا يف .؛ .ررضلل :«ل» .'“

 .نإو :«ش»و ردصملا يف .1 .هوركم  :ردصملا ىف .6



 21 (ةروسلا رخآ- "ال ةيأ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلع ةيآلا لمحف .ناسحإ اهلبق ناك لب لبق نم نكت مل بونذ ''ّنهل تراص يأ
 .ةغللا هل دهشت زئاج "'غئاس ىنعملا اذه

 ارومأ فيلكتلا راد ىف دابعلا كلم دق ىلاعت هللا نأ انملع دق اْنِإ ثلاثلا هجولاو

 نم يلاوملا هكلم 0 لثم ةرخآلا رادلا ىلإ رمألا ءاضفإو فيلكتلا عاطقناب عطقنت

 عوجرب ىلاعت هللا ةيويروأ زوجيف كلا نيغو مكحلا نم ماكحألا هكلم امو .ديبعلا

 وه نوكي نأ ىلإ هكيلمتب ةريغ اهكلمي ىلا نومألا قم ةانركذ ام عاهنإ هيلا نمألا
 1 .اهرثدمو اهكلام هدحو

 الن ىلإ يهتني رمألا ّنأ اهب دارملا نوكي نأ وهو رخآ هجو ةيآلا يف نكميو

 ؛ءادتبالا يف هيلع ناك ام ىلإ ءاهتنالا يف رمألا يضفيو .هريغ دوجوم رداق نوكي

 ةيانكلا نوكتو ريصي اذكه مهئانفإ دعبو ,ةروصلا تناك اذكه قلخلا ءاشنإ لبق ّنآل

 هيلع ناك ام ' 'ىلع داع هنأ .يقيقح عوجر وهو .ىنعملا اذه نع هيلإ رمألا 0و
 .امّدقتم نس

 هانفأ ام ّنأل ؛هتردق ىلإ تارودقملا دوعت نأ كلذب دارملا نوكي نأ ًاضيأ لمتحيو
 هنم ٌّمصيو .هتردق ىلإ عجرت (؟!ةيقابلا ضارعألاو رهاوجلاك ةيقابلا هتارودقم نم

 رشبلا تارودقم يف ّمصي ال كلذ ناك نإو هيلع ناك ام ىلإ "'هدوعب هداجيإ ىلاعت
 اهيلإ دوعلا ةلاحتساب ردقلا رودقم صاصتخا نم ليلدلا هيلع لد امل ةيقاب تناك نإو

 هب دّرفتملا ىلاعت "اوه مكح ًاضيأ اذهو ءريخأتلاو ميدقتلا !١'هيف زجي مل ثيح نم

 ."ارّدقو دارأ امب ملعأ ىلاعت هّللاو نيرداقلا رئاس [نم هريغ] نود

 .عئاش :ردصملا يف .؟ .اهل :ردصملا يف ١.

 .ةيقابلا . :ردصملا يف .4 .ىلإ :ردصملا يف ."

 .اهيف زجي مل :ردصملا ىف .1 .هدوعل :ردصملا ىف .0

 .[غ8 - 17/1١ ىضترملا يلامأ .8 .همكح :ردصملا يف .



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ,هفرع امدعب نم هب ديري ,هيلإ تلصو ام دعب نم [4ُهّنَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم8] :هلوق

 .اهتفرعم نم نكمتو :هلوقو

 ةفرعملا نع ةيانك ءيجملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءنكمت وأ ىلوألاو::هفرغي مل ام نعي

 اهب لوعلا نع رانك 4 ةنراع ام دكت قمح هدلرتب اهلإر اهدا ةيفلا مناهج ح ةنقلاوأ
 ؛وغل 4ُهْنَءاَج اَم ِدْعَي ْنِمم هلوق ّنَأ دري الف رضاح مولعملا ّنأ امك بئاغ لوهجملا ّنإف
 درول اّلإو ,ةمعن اهّنأ ثيح نم ةفرعملا دارملاو .ءيجملا دعب الإ نوكي ال ليدبتلا ّنإف

 : قو حملا لاق ك 4 ندي هلام اريل هقركو يه رس طب اذ نوك تالا ءىقلا ليدشال

 رذعيف لّدبملاب ةفرعمو ةربخ نودب ليدبتلا دجوي امّبر هْنأل ؛لّمَأت هيف :لوقأو
 .كلذ فالخ ىلع ءالؤهو هلعاف

 ةدايزب نذؤملا ءيجملا ريوصت هيف ّنأل ؛عيرقتلاو عينشتلا ديزم كلذ يف ةدئافلاو

 .رّبدتف ؛عيظفتلاو عيرقتلا

 [(1١5؟) 4...اَيْنُدلَأ ةويحلا اوُرَفَك نيذَلِل َنَيُزِ» :ىلاعت هلوق]

 لاه هللا وه” ةقيقحلا ")لح نك بلاودهلوف

 دصق هل بساك وهف ًالعاف ىري امو لاعفألا رئاسك هنع رداص نييزتلا ّنأ ىنعمب

 انهم نيته ءارق لععنوب "ا ناطقللا عت دملا لمس يع اتكلا لك ةرلا كلان

 "!لاهمإ لعجب "!'فرظلا ىف وأ !ةبسنلا ىف اّمِإ ,!ًازاجم هللا ىلإ ًادنسم لعافلل

 .ىف :ردصملا ىف .؟ ١55. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 »١١«. ةقيقح دانساإلاو دنسملا نوكيف :«ع» شماه ىف ."

 أرق نم ةءارق ًازاجم ناك ناو ىلاعت هللا وه نّيزملا تأ لدي ىنعي :«ه ءم :ع)) شماه ىف .؛
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 ناين (ةروسلا رخآ - "1!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلع مهلا 0 لعافال كا ةررعاشألا بدع لغلق "7! نفتسملا ىو: نورت عقازفلا

 هللا نوك ّنأل ثحب هيفو .هلعفل لعاف وه لعاف ّلك ّنأ ىلإ نيبهاذلا ةلزتعملا فالخ

 ةقيقحلا رادم ذإ ؛ةقيقح هيلإ لعف ّلك دانسإ نوك "'حّحصي ال لاعفألا عيمجل ًالعاف

 اذك ,"'ًازوجت الإ ؛ًاديز برض الو هللا لكأ :لاقي الو .ريثأتلا ىلع ال بسكلا ىلع
 .لضافلا يّشحملا لاق

 عقاولا يف يأ ةقيقحلا ىلع نّيزملا ّنأ فّنصملا دارم ّنأل ؛ثحب هثحب يف :لوقأو
 ال ذإ ؛ركذ ام هيلع هّجوتي الف .ىلاعت هنا وه. رعت الا ندع نإ نقتلاب ونال ىقنو

 ولو .ةيوغللا ةقيقحلا بسحب نييزتلل لعاف ىلاعت ِهّنَأ نايب ىلع ذئنيح همالكل ةلالد
 نا :لاقي ناييفلذ هيلع هكروذل حرب اهنا هزيرق نكميف كلذ: ةارع نا انهفزف

 زّوجتلا باكترا ىلإ ةجاح ال ذئنيحو «ىلاعت هللا وه رمألا سفنو ةقيقحلا يف نّيزملا
 يف نييزتلل لعافلا نوكي نأ ريدقت ىلع ذإ ؛*!”فاّشكلا بحاص هلعف امك كلذ يف

 .ىلاعت هللا وه رمألا سفن بسحبو ةقيقحلا

 ىلاعت هللا وه رهاظلا يف هل وه نم ىنعمب يوغللا هلعاف نوكي نأ زيوجت نكمي

 سفنو ةقيقحلا ىلع هيلإ دنسم هّنَأ امك ؛ًاضيأ ةيوغل ةقيقح هيلإ هدانسإ نوكيف ءًاضيأ
 ًالعاف ىلاعت هنوكب اولوقي مل اّمل مهّنإف ةلزتعملا بهذم ىلع ىنب اذإ ام فالخب .رمألا

 ةقالعلا ءادبإو زّوجتلا باكترا مهمزل رهاظلا يف الو رمألا سفن يف حئابقلل

 ركن اطيقلا قي مل ذإ ىلاعت هللا وه ةءارقلا هذه ىلع نّيزملا ناف .لعافلل ءانبلاب « نّيز» ج

 .« ةيعدنم ١١١ رمضم

 »١١«. ةنيدملا ريمألا ىنب وحن :«(ع» شماه يف .4

 .قيرطلا :ردصملا يف .1

 ناطيشلا وه يذلا يقيقحلا نّيزملا لاهمإ نع ةرابع نييزتلا ّنأ ينعي :«ه .م .ع» شماه يف .
 :تتمرلا دهرديضملا نكيأ> وطننا 5 رافع ةدتمفلا وكن

 04 لكس راع عاش هال لولا
 .500 701/١ فاشكلا :رظنا.؛



 ؟ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0غ

 كلل ةينكحتلا

 كحلا قارا لك تسلا لمع ةنوشللا ةقيقتتلا' ىلع لمحو ةنقرقدتلا قل نكلو
 .ملعأ ىلاعت هللاو ءروكذملا

 [(517) 4. .َنيِيبْنلآ ُهللأ َتَعَبَف َّةَدِحاَو َةَمُأ ُساّنلأ ناك » :ىلاعت هلوق]

 اك هوما وتتناك ينانلا ذأ ملعأ هللاو ةيآلا ىنعم نوكي نأ لمتحي :لوقأ

 ,ةدّدعتملا ءايبنألا ثعب مهفالتخا ىضتقاو اوفلتخا اًملف 3غ مدآ وه دحاو يبن مهيفكي

 يتلا تاداريإلا ضعب عفدني اذه ىلعو ,ةحلصملاو ةمكحلا نم هيف امل كلذ هللا لعف

 .لّمأتف هريغو فّنصملا ريسفت ىلع لضافلا ىّشحملا اهركذ

 .هرخآ ىلإ سيردإو مدا نيب اميف ّقحلا ىلع نيقفتم :هلوق

 [ةيالا ريسفت ىف ىسربطلا خبشلا هدافأ ام]

 يأ ىلع مهّنأ يف فلتخا :ريبكلا ه ةريمشت ىلا ىسرطلا ىضووبا لخالا عوضلا لاف

 ىدحإ يف نيا نبا نع يورملا وهو ءرفكلا ىلع اوناك مهنإ :موق لاقف ءاوناك نيد
 لاقف ءًٌاراّقك اوناك تقو ّيأ يف اوفلتخا مث .يئاّبجلا هراتخاو ,نسحلاو ,نيتياورلا

 نأ ىلإ حون دعب ًاراّقك اوناك ا[ مهضعب لاقو ءحونو مدآ نيب ًاراّقك اوناك] :نسحلا

 اووف خوكشلاو ميهأربإ هلا »كعب

 ىلاعت هللا ّنأل ؛حيحص ريغ اذهو يبن ّلك ثعبم دنع ًاراّقك اوناك :مهضعب لاقو

 .نينمؤملا ىلإ هايل م اريك عب

 يّلخي نأ زوجي ال هناحبس هللاو ؛ًاراّقك مهّلك سانلا نوكي نأ زوجي فيك :ليق نإف

 ؟هقلخ ىلع هل ةّجح نم ضرالا

 .هدعب نم :«ش»."؟ .ردصملا نم نيتفوقعملا نيبام.١



 ناين (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 "'نيروهقم نيرومغم ةليلق ةعامج وأ دحأو يف كانه ٌقحلا نوكي نأ زوجي :انلق

 .راّقكلل ةبلغلا تناك ""اذإ "!ههب ٌدتعي ملف ,ةيقتو ًافوخ نيدلا راهظإ مهنكمي مل

 ةمركعو دهاجمو ةداتق نع يورملا وهو ٠ ءىحلا ىلع اوناك مهنإ : :نورخأ لاقو

 اونلتخا كب مرش اور يف ساّبع نباو كاّحضلاو

 ىلع اوناك قرف رشع مهو حونو مدا نيب اوناك مه :ةداتقو ساّبع نبا لاقف

 .كلذ دعب اوفلتخاف ءقحلا نم ةعيرش

 دعب اوفلتخا مث ,قلخلا هلا قرغ نيح حون ةنيفس لهأ مه :يبلكلاو يدقاولا لاقو
 .كلذ

 .نيتسلا اذا كفا افا ةكلاو هرعت وج ا :ىيلانلا نكت لوف: ىلع رولا

 هد اماما نحلا ىلع ناك مدا هبدارملا :دهاجم لاقو انيس

 .هدلو يف نيتيبنلا هللا ثعبف

 ةديباوقم ا نا صك لق اوتاكو هلاهدلا ني رقانا رشحت ىنأ نع اناحضأ كفزو
 مهنأ ىنعملاف اذه ىلعو .«نيّيبنلا هللا ثعبف .ًالالض الو نيدتهم ال هللا ةرطف ىلع

 نييبنلا هللا ثعب مث ,ةعيرش الو ةّوبن ىلإ نيدتهم ريغ مهلوقع يف امب نيدّبعتم اوناك

 مالك ىيقا"!اهيف بيحلاضم نا عاقل

 لضافلا ىّشحملا هيلع ضرتعاو .ماقملا اذه يف فّنصملا هلمجأ ام حضّتي هبو

 باتكلا 'لازنإو لوسرلا ثعب ناك هّنأو ليباق نم مذآ نمز يف ناك فالتخالا نب
 دعب ثعبلا ناك ول هنأ ,حون وأ :هلوق يفو .بتك هلو ًايبن ناك ًاثيش ّنأل ؛سيردإ لبق

 .نيروهقم نيرومغم  :ردصملا ىف ١.

 »١١١«. مهيف مهركذب هناحبس دتعي ملف يأ :«عد» شماه يف .؟"

 :ل زنا :«شودوردصملا نف .1 .50/ ١ نايبلا عمجم ريسفت .ه



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 نأ اَلِإ هلبق قافثالاب مكحلا متي الف حون لبق فالتخا قّقحتي نأ "'بجول فالتخالا

 ىهتنا 2"'حونلا ثعبف حون قلخ دعب فالتخالا "!ققحتيف حون قلخ نامز ىلإ داري
 .همالك

 نيب اميف قافثالا عوقو يفاني ال مدآ نمز يف ليباق فالتخا ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 نص ويدعملا فاليشالا دعب نقلا نع اضراوتسملا هركدت انك ىسرفاووعدا

 ةيآلا يف روكذملا ّنأ عم ءفالتخالا كلذ لبق ثيش ةئعب يفاني ال روكذملا قافثألا

 روما فلات نكي دل اديه ذا قوهيو نيدقلاو.نيقيفلاب نيقوضوفلا ءايحألا

 .ًادارفإ وأ اع ارذننو

 ّنأب (*'بتك بحاص ناك هّنأو ثيش لاحب ضقنلا نم هركذ ام عفد نكمي ًاضيأو
 فحص نم ءيش يف نكي ملو .ماكحألا ىلع ًالمتشم ناك ام !باتكلا نم دارملا

 هاك جاور خا ناك نيلالا 31 2111 سر ورك نأ ليس قلع هانز ول
 ءايبنألا ثعب مهفالتخا ىضتقاو اوفلتخا اًملف ذك مدا وه دحاو ىبن مهيفكي

 تاداريإلا ضعب عفدني اذه ىلعو ,ةحلصملا نم هيف امل كلذ ىلاعت هللا لعف .ةدّدعتملا

 .رّيدتف ؛ةروكذملا

 لك عم لزنأ هنأ هب ديري الو [سنجلا هب ديري «َباَتِكْلأُمُهَعَم َلَرْنَآَو8] :هلوق
 .هّصخي اباتك دحاو

 ال افيأ سجلا نأ هيفو وزة فيحب هفاشنكلا نلعت ةردو لتفافلا يّشحملا لاق
 نس

 .ققحتف :ردصملا يف .؟ .بجولو :ردصملا يف ١.

 :«بتكلا :«ىشز 5 ١. 55 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'
 ع

 .ردقي نا :ردصملا ىف .5 .باتكلاب :«ش» .ه



 نك (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .همالك ىهتنا ,"'هّصخي يذلا باتكلا يأ .ًاضيأ دهعلا ّمصي ذئنيحو .باتكلا

 مهضعب عم لزنأ هّنأ مهعم سنجلا لازنإ نم فّنصملا دارم ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 رمألا ةياغ حيحص سنجلا ةدارإف .هماكحأب "!لمعلا يف هل ًاكيرش هريغ "!لعجو

 .*'مهفاف :ةرهاظ ةقالعلاو ءًازاجم عيمجلا ىلإ رظنلاب لازنإلا لامعتسا نوكي نأ

 [(؟5١) +...رْيَخ نم ْمُثَقَفْنآآَم لق َنوَقِفْنُي اَذاَم َكَنوُلَْسَي » :ىلاعت هلوق]

 ش هرخأ ىلا بوح او قفل نعي اسناالوت

 [باوجلاو لاؤسلا بسانت هجو ىف ثحب]

 وهو موقلا لاؤس نع ىلاعت هباوج ىلع مهوتي لاوس عفد مالكلا اذه نم نضرفلا
 :باوجلا يف هلوق قباط فيكف .مهيلإ ةقفنلا فرصي *!نّمع ال نوقفني اّمع اولأس مهن

 .ةيآلا # َنيِبَرْفأْلاَو ِنْيَدِلاَوْللَف رْيَخ ْنِم ُْثْقَفْنآ ام لق

 اهيلإ ّمضو لاؤسلا نع ًاباوج نوكي ام ةيآلا يف لصح دا تارعلا اهمايعو

 ال ةقفنلا ّنأل ؛فرصملا نايب وهو .ٌمهأ وه ام ىلع مالكلا ىنبو ريخ لك وهو هنوقفني

 .قاقحتسالا ةهج ىلإ تفرص اذإ الإ اهب ٌدتعي

 ١. 85 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 . لمح :«م» .

 .ملعلا :«ل» .

 باتكلا لزني ىّتح نيلزنم اونوكي ءايبنألا ّنأ وهو رخأ زاجم ةيآلا يفو :«ع» شماه يف .
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت يف عقو اًمع عانقلا فشك مث

 نمف .ةيفيكلا وه دوصقملا ")نأ «ام» ظفلب ًادراو ناك نإو لاؤسلا :"١لاّفقلا لاق

 نوكي ذئنيحو «ىلاعت هللا ىلإ ةبرق جرخي لام "'هقافنإب رمأ يذلا ّنَأ مهل مولعملا
 اما ةرقبلا نع مهلاؤس 74ٌلوُلَد آَلٌهَرَقَب© :هلوق قباط امك .لاؤسلل ًاقباطم باوجلا

 نييعت ىلإ بلطلا هّجوتف اذكو اذك اهنأش ةميهب ةرقبلا ّنأ مولعملا نم ناك ثيح 4 َىِه
 ةيفادلا 1 ةففلا

 :ةناكر نبتت وأ فنا دينلف لابلا نأ اومسنا اولا ةمئاإ ول ايبا موت زقو

 حيحص صخش لأس ول امك هّبصم يأ ًافورصمو ًالالح ًالام هنوك طرشب نكلو

 ماعط ّيأ ماعطلا لكأ هّرضي ال هنأ ملعي بيبطلاو ؟لكأ ماعط يأ ًاقذاح ًابيبَط جازملا

 انهاه اذكف ؛طرشلا اذهب نكلو ,تئش ام لك يأ نيتّرم موبلا يف : لك :لوقيف ءناك

 مّدقيف ,قافنإلا يف بيترتلا يعاري نا أوهو طرشب نكل دارأ يئس ا قفنيل ىنعملا

 ل نامتألا آل ىيرتقالا ا ءاريغص ناتو دقو هدول تبل اك امينذل ييدلاولا

 حلصت ةبارقلاو ,.حّجرم نم هل ٌدبال حيجرتلاو .ءارقفلا عيمج حلاصمب موقي نا نكي

 .هريغ ىلإ عوجرلا ىلإ جاتحا هبيرق طعي مل ول هّنألو ,مهلاحب فرعأ هّنأل ؛حيجرتلل

 دم لوا :نيفنحلا نلف: قافالاو فتم مرعك وعلا يسرق ر اردو قون و اهيكللو

 نيكاسملا هن يهرعما باسكالا ىلع ييتردق هدعل مانيلا ةق ريغلا ىلع قاقنالا

 ننم ةمانقآلا راد ىف اكارتشالا بيس مهنأل «ليستلا ءانبأو يناثلا ريغ مه قيذلا

 ١" يناطوأ ىلإ هبووقلس انوا امو مهدت نع نوعظتنملا ليلا ءانبأ ةن بوما

 ًاهقف هنامز ديحو ناك .يعفاش هيقف :لاّفقلا ركب وبأ ءيزورملا دمحأ نب هللا دبع وه رهاظلا ١.

 لغتشي نأ لبق :لافقألا لمع هتعادض تناكو :ىعفاشلا بهذم ىقزاتآلا ريتك ءادهزو ًاظْفَحَو

 .11/ 4 ىلكرزلل مالعألا :رظنا .(.ق 4١7 -710) .هقفلا ىف
 «قانلب دب ارم قولا 3 ردبستلا نبا 11 [هيديفلا رق
 ..170/5-531 يزارلا ريسفت :رظنا .ه .ل١ :ةرقبلا .غ



 15 (ةروسلا رخآ 1" ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [ةخوسنم تسيل ةيالا]
 هعم عمتجي ال ام اهيف سيل يأ .هب خسنيل ةاكزلا ضرف هيفاني ام ةبآلا يف سيلو

 نع فاّشكلا بحاص هلقن امك ,"ةاكزلا ضرفب ةيآلا هذه خسني ىّتح ةاكزلا نظارق

 .يّدسلا
 ةوضفملا 515 ودعم :قاشتلا ةنآلا يف روكذملا قافنإلاب دارملا ّنأل اَمأ

 فرصنملا ةاكزلاب خسني ىّنح صاصتخالاو رصحلا سيل 4ِنْيَدِلاَوْلِلَف8 :هلوق نم
 ام رئاسو نيبرقألاو نيدلاوللف يأ ,قافنإلا فراصم ءالؤه نأ دارملا لب ,مهريغ ىلإ
 .قح هيف ركذ

 عمج اذإ اًمأو ,نيمالكلا نيب عمجلا ّمصي مل اذإ هب مكحي امّنِإ خسنلا ّنأ ضرغلاو

 لاق نم دارم نأ رهاظلا ذإ ؛رظن ريخألا هيجوتلا يفو .ليق اذك خسنلاب مكحي الف

 اذهلو ةاكزلا ةياب اهفرصم نايبب تخسن ّمث ةاكزلا يف ةلزان تناك ةيالا نا خسنلاب

 نايبلا عمجم يف ركذ ام اذه دّيؤيو فرصملا نايب يف لب طقف ةاكزلا ضرف يف تسيل

 ."'ةاكزلا "'فرصم نايبب تخسن ّمث ةاكزلا يف ةدراو ةبآلا :لاق هنأ نم يّدسلا نع

 قافتا امهل اهئاطعإ زاوج مدع عم نيدلاولا ىلع قافنإللا رابتعاب ةلصاح ةافانملاف

 .دالوألا مهو براقألا ضعب اذكو هولاق ام ىلع

 هركذ امك ّبحتسملا قافنإلا ىلع قافنإلا لمحب يفانتلا عفد نكمي امكو اذه

 ةبجاولا ةقفنلاو ةاكزلا نم ٌمعأ بجاولا قافنإلا ىلع لمحلاب هعفد نكمي ءلئاقلا

 فلا ولل

 .بجاولاو بودنملا نم معا حجارلا قافنإالا قلطم دارملا نإ :لاقي نأ نكميو

 معا هللاو ,مهريغب ًاصوصخم نوكي بجاولاو اغا نوكي بودنملاو

 .فراصم :ردصملا يف .؟ 507/١. فاشكلا.١
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك م٠

 [(؟15) 4... نأ ئسعع َو مكل ُهزكَوْهَو لاَتِقْلأ ْمُكْيَلَع بتك» :ىلاعت هلوق]
 عبطلا ّنإف [هب اوفلك ام عيمج وهو 4ْمُكَ رْيَخ َوُهَواَنْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ْئسَع َو9] :هلوق

 .هرخآ ىلإ مهحالص طانم وهو ههركي

 [ةيالا ىنعم ىف ىزارلا رخفلا هدافأ ام]
 ةاقدلا بيب وهرب :لاخلا ىلا كلم اناني ىنلا ناك امنو هلا هللا لضاحت

 عقوتل لاحلا يف ّرملا ءاودلا برش نسح اذهلو .ّدضلابو لابقتسالا يف ةليلجلا
 حبرلا ليصحتل رافسألا يف زاطخالا دعت: نيمو :لاقتجالا يف ةّحصلا لوصح

 ايندلا ىف .ىمظعلا ةداعسلاب زوفلل ملعلا بلط ىف بعاتملا لّمحت اذكو ءلاملا ىف

 ا ا اقوا ادعلا نم نجا هوا نك نقار بهل ملعلا 000 ىبقعلاو

 نع لاملا نوصو .لتقلا رطخ نع سفنلا نوص لاحلا يف ديفي ناك نإو داهجلا كرت

 ىلع مهءاليتساو راّفكلا طّلست اهاندأ ءٌراضملاو دسافملا نم عاونأ هيف نكلو قافنإلا

 مهميرحب اوخانتساو مالسإللا ةضيب اوحابتسا نأ ىلإ يذؤي امّبرو ,نيملسملا رايد

 .مهرخأ نع مهولصأتساو

 ٌودعلا ىلع ءاليتسالاب ميظعلا حرفلا اهنمو ,مئانغلاب رفظلا اهنمف داهجلا عفانم اّمأو

 يف سانلا بيغرتو .ةرخآلا يف باوثلاو .هيلع تابثلاف نيدلاب قلعتي ام اًماو

 ملاع نع عاطقتنالاو .ءالبلا راد نع قارفلل سفنلا نيطوتو هللا ةملك ءالعإو ,مالسإلا

 0 جلا

 .4َنوُمَلعَت ال مَُناَو مَلعَي هلأ :ىلاعت هلوق
 امو ثداوحلاو اهيلع بّترتي امو بابسألا ملعي ّىلعف ىلاعت هملع ّنأ كلذو

 .يواضيبلا مالك نم سيل اذهو .هلوق :ةدايز «ه .م» ىفو .ءضايب ةملك ردق :«ع» ١

 م ىدارلا نيسفت هرظنا



 5١ (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يف ةّرذ لاقتم هنم بزعي الو ,تاياغلاو ئدابملاب هملع طيحي ءاهنم يه تأشن
 ,تاياغ ئدابملا نوّتظتف تارّوصتلا نوسكعت مكّلعلف ,تاوامسلا يف 57 فول

 .فيلاكتلا فئاظو ءادأ يف ميظع بيغرت هيفو ءٌدضلابو دسافم حلاصملاو ,سكعلابو

 لامكو هسفن رّوصت اذإ ناسنإلا ْنإف .,"''دورملاو نايصعلا ةعبت نع ديدش فيوختو

 هلاثمأ هسفن مزليف .هحالصو هريخ هيف امب الإ دبعلا رمأي ال ِهّنَأ ملع ىلاعت هللا ملع

 ًالغتشم نكف كملع نم لمكأ يملع دبعلا اهّيأ :لوقي ىلاعت هّنأكف ,هعبط ههرك نإو
 يرجي ماقملا اذه يف ةيآلا هذهف ,كاوهو كعبط ىضتقم ىلإ تفتلت الو يتعاطب

 ."١#َنوُمَلْعَت آل اَم ٌمَلْغأ ىنإ# :ةكئالملا باوج يف ىلاعت هلوق ىرجم

 [(7117) «...لَق هيف لاَتِق ماَرَحْلا رفشلأ نع َكَنوُلْسَي » :ىلاعت هلوق]

 .4 ٌريبَك ديف ُلاَثِق لق :ىلاعت هلوق
 نوكي نأ ترّركت اذإ ةركنلا ّقح نمو ًاضيأ انهاه لاتقلا رّكن فيك :ليق نإف

 :لوذلل ارياغت ىتاتلا ناك "لاو لوألا ىلإ هيب اراشم افدن ًايناث قوكذملا

 نب هللا دبع هيلع مدقأ يذلا لاتقلا هنع اولأس يذلا لّوألا لاتقلاب دارملا ّنآل :انلق

 هنم ضرغلا ّنأ عم .رئابكلا نم كلذ نوكي نأ مزل ًافّرعم يناثلاب ءيجن ولف ءشحج
 يهنملا لاتقلا ّنأ ىلع ًاهيبنت ''نوكيل ريكنتلا ريتخاف .هتملك ءالعإو مالسإالا ةرصن

 ث)اطعل ًافالخ هنع اولأس يذلا ال .نيدلا دعاوق مدهو رفكلا ةيوقت هيف يذلا وه هنع

 .ميرحتلا ىلع قاب ِهّنِإ :لاق ثيح
 رهشألا هذهل ىري نميف ميرحتلا ىلع [قاب] هّنَأ اندنعو :نايبلا عمجم يف لاق

 لهأ لاتق ىلاعت هللا حابأ امّنِإو ,مرحلا يف كلذكو .لاتقلا اهيف نوئدتبي الو ,ةمرح

 م .ددرملا :«ش».١

 :ةيوحيف 4 نشد .نإو :«ل» .'"'

 .اظفل :«م» .6



 نم دحأل اهّلحي الو ,ةعاسلا هذه اهّلحأ هللا ّنِإ :لاقف يبي يبنلل حتفلا ماع ةّكم

 هلاتق زاج رهشألا هذه ةمرحو مرحلا ةمرح مهنم ىري ال نمو .ةمايقلا موي ىلإ يدعب

 عامجإلاب صيصختلا اذه ملع دقو .")هّقح يف صوصخم ميرحتلاو ,ناك تقو يأ

 84 تيبلا لهأ قيرط نع ربخلاو
 ٌنِإف .ًاقلطم مارحلا رهشلا يف لاتقلا ةمرح ىلع ةيآلا ةلالد عنم ىلوألاو] :هلوق

 .معي الف [تبثم زّيح يف ةركن هيف لاتق

 مارحلا رهشلا يف لاتقلا ميرحت هنم مزلي الف دارفألا ّلك ال ًادحاو ًادرف لوانتيف

 .خسنلا ريدقت ىلإ ةجاح الف ًاقلطم

 نوكي امنإ] رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا ّنإف هب# يف ءاهلا ىلع الو :هلوق
 0 رخا ىلإ [راجلا ةداعإب

 نارقلا يف عقو دق ٌراجلا ةداعإ ريغ نم رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا ّنأ هيفو

 تاءارقلا نم ةرتاوتملا ةءارقلا يف "4١ماَحْرَألاَو هب َنوُلَءاَسَت :ىلاعت هلوق لثم زيزعلا

 الو ًالقع ال هيفن ىلع ليلد ال ذإ ؛هب لوقلا يغبنيف ًاضيأ ءاحصفلا راعشأ يفو .عبسلا

 ًاليلد حلصي ال ةملكلا ضعبك وه ام ىلع فطعلا مزلي هنأ نم "'هوركذ امو .ًّالقن

 .راعشألاو تايآآلا ليوأت هلجأل مزتلي ثيحب ؛هيلع
 دّيق [4 ْمُهُلاَمْعَأ تَطِبَح َكِئدلوُأَف ٌدِفاَكَوُهَو ْتْمَيَف هنيد ْنَع ْمُكْنِم ُهِدَْدَي ْنَمَول] :هلوق

 .يعفاشلا بهذم وه امك لامعألا طابحإ يف اهيلع توملاب ةّدرلا

 [طابحالا ىف قيقحت]
 لمعلا طبحت ال ةّدرلا ّنأ نم ؟”يعفاشلا هيلإ بهذ ام ىلع ةلالد ةيآلا يف ّنأ ديرب

 ١. انيننلا 5 .لةر/“ ؟ نايبلا عمجم 2

 .ىعفاشلا بهذم ىلع :«ش» .غ مارك ذقن”



 نضل (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ْنَمَو© :ىلاعت هلوقل ؛ًاملسم عجر نإو هدنع ةّدرلاب لطبي هّنإف ,ةفينح يبأل ًافالخ
 ةيآلا نع اوباجأو .هدنع طرشب سيل اهيلع توملاو ١74 هَّلَمَع طبح ْدَقَف ناَميالاب دْفْكَي

 دولخلاو لمعلا طوبح نم ةبآلا ةيقب يف ركذ ام عيمج طرش رفكلا ىلع توملا نأ
 .رانلا ىف

 اوكرشا ولو د: لام ةلوقي هيلا اويهذ اهب لع ركع نق ةيقنحلا ن١ لضاحلاو 1

 "14 ُهّلَمَع طبخ ْدَقَف ناَميالآ ْرُْكَي ْنَمَول :هلوقو "4١َنوُلَمْعَي اوُناَكاَم ْمُهّْنَع طبحَل
 .دّيقملا ىلع لمحي قلطملاو قلطم اذهو دّيقم انليلد ْنأ هيفو

 ًامكح قّلع نم ّنأ ىلع اوعمجأ مهّنإف دّيقملاو قلطملا باب نم اذه سيل :ليق نإ

 :هدبعل لاق نمك .دجو امهّيَأ دنع '؟!كرتي مكحلا ّنأ طرش طرشب هقلعو .نيطرشب
 هوني انكم اذا لد اهتم جاو لطي ل ةفمحتلاو ب نييمتتلا مور ماع اذإ تح قنا

 مث هكلم يف نكي ملو 'ةعمجلاو سيمخلا موي ءاجف هعاب ناك ولو .ءقتع سيمخلا

 نأ ىلع تلد ةيآلا هذهو ,"!لّوألا قيلعتلاب قتع هكلم يف وهو ةعمجلا موي ءاج
 ماكحألا ةلمج نم نإ :لوقن نحنو .اهيف ةروكذملا ماكحألا عومجمل طرش ةّدرلا
 لامعألا طبح يف فالخلا امْنِإو .طرشلا اذه عم الإ كلذ تبثي الو .رانلا يف دولخلا

 هيف طرم»#ةرلا قع وغلا نا" ىلع ةلآلو هبال ىف ضباو

 [دحاو] طرشب قيلعتلا باب نم ال دّيقملاو قلطملا باب نم اذه نإ :انلق

 امهنم دحاو ّلكب هقلعت نكي مل ول ّمصي امّنِإ نيطرشو طرشب قيلعتلا ّنأل ؛نيطرشو
 مل طوبحلا يف ًارّثْؤم ةّدرلا ةدّرجم انلعج ول انتلأسم يفو رخآلاب هقّلعت "نع ًاعنام

 .88 :ماعنألا .؟ :6-:5دئاملا: ١

 لرد ةردصملا قدا 6 دئاملا 3

 .ةعمجلاو  :ردصملا يف .0

 10/١. ىناشاكلا ركب ىبأل عيانصلا عئادب ؛9/7 يزارلا ريسفت .5



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ما

 نأ انملعف .تاقوألا نم ءيش يف ًالصأ طوبحلا يف رثأ ةّدرلا ىلع ١توبثلل قبي

 .دّيقملاو قلطملا باب نم لب "! نيطرشبو طرشب] قيلعتلا باب نم سيل

 ماكحألا عومجمل طرش ةّدرلا ىلع توملا ّنأ ىلع ّلدت ةيآلا ّنِإ مكلوق اّمأو

 .رانلا يف دولخلا ماكحألا ةلمج نم نولعجتو

 ةداعلا يهرب اذكو قيوملا طرف طيح اج ا ةقرلا ١ نم لد لإ |[ ةلوقش

 ."!اهيلع توملا طرشب رانلا ىف

 نكي مل ام ةلزنمب تراص لامعألا ّنأ طابحإلا ىنعم :نايبلا عمجم يف لاقو ش

 نع ةرابع هلاطيإو لمعلا طابحإ ّنأل .هب رومأملا هجولا فالخ ىلع اهاَيإ مهعاقيإل
 اويحتسا ههنا دارملا نسيلو «جاوتلا "ادي قيمي ىذلا هولا فال ىلع هعوفو

 اذه ىلع طابحإلا ّنأ ىلع ليلدلا لد دق هْنأل *'تطبح مث باوثلا مهلامعأ ىلع

 ."'زوجي ال هجولا
 نيب نوهشملا همهختاورا هلا نيذق ةينافآلا ءانلع نم" نيرخ املا نقع لاقو

 داود“ ءايعتلا هيلع عدا قوت لا نقتل و ظانعتالا يهد 3١ تاحيصألا

 ىنعم ال :"!هلوقف يلقعلا اّمأ ءيلقنو يلقع ليلدب نيقّقحملا ناطلس ديرجتلا يف هيلع
 امئاد ناسنإلا لعف ول ىّتح .[سكعلابو] ةميظع ةدابعل أطبحم ليلق بنذ نوكل
 ٌقحتسيو .ةيلكلاب كلت لطبت ةريغص ىندأ لعف اذإ ّمث هتوم برق ىلإ تادابعلا عيمج

 اًماو ,ةلزتعملا ضعب بهذم وه امك نالطبلا رهاظ وهو ,سكعلابو .مئادلا باقعلا هب

 لدي الف مهنم رخآلا ضعبلا بهذم وه امك ةدايزلا ءاقبإو يواسملاب يواسملا طاقسإ

 .هيلع :ردصملا ىف .؛ .51/1 يزارلا ريسفت ."

 .لةه/ " نايبلا عمجم .1 . طبحنا :ردصملا ىف .

 7"5٠. .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .8 :ىليبدرالا ىقحتملا وه:



 منو (ةروسلا رخآ "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .يلقعلا ليلدلا هيلع

 ارش رد َلاَقِْم َلَمْعَي ْنَمَو *#ُهرَي اَرَْخ ِةرد َلاَقِْم لَمْعَي ْنَمَفا8 لثم وهف يلقنلا اّمأو
 هآر هنأ قدصي باقع هب هل طقسأو ًاريخ لعفي نم ذإ ؛لّمأت ًاضيأ هتلالد يفو 74١ُهَرَي

 .سكعلابو
 ال هراكنإف طابحإلا عوقو يف ةرثاكتمو ةرفاضتم دايخ لاو: قابلا ةلمحلابو

 ريغ نايبلا عمجم يف يذلا ليوأتلاو .هزاوج مدع ّمص ول ليوأتلا نم ٌدبالف ,نكمي

 نايتإلا الإ حدملاو باوثلا هلعاف ّقحتسي هجو ىلع لعفلا عوقول ىنعم ال ذإ ؛حضاو

 ضرف دقو .لعفلا نيح هتّحص يف ةربتعملا طئارشلا عيمج عم هب رومأملا هجولا ىلع

 هيلع قلطأ يتلا روصلا عيمج يف نايتالا اذه عنمو ءّدترا ّمث هجولا كلذ ىلع نايتإلا
 تيما ]عقلا ةكدما لكنا دع نرش نسل دعب اهيقندا دنرالا ةدع ن1 ءوافمو هدفي طابخالا

 همحر [ يسوطلا] خيشلا نع لقن ام الإ باحصألا دنع ًاقلطم لب يضاقلا هركذ هعاقيإ

 ىلعو هفعض ىلع ًاضيأ ةيآلا ّلدتو .باحصألا هفّعضو .ةّدرلاب ٌجحلا لطبي هنأ هلل

 اذه ّنأ رهاظلاو .نايبلا عمجم نم رهظي امك ةبوتلا ىلع هفّقوت يغبني ال ًاضيأ هريدقت

 .حضاو ريغ كلذ نكلو ٌدتري ال ملسملا ّنأ ىلع ءانب ّمصي امّنِإ ليوأتلا

 ا زم ندعلا ةيدنلا لابعألا نضع !ليابخإ ناكاذإ اهيف قرحم اهدنا ياو

 ءاذكو اذكك تتذ رثكت ةالصلا نآو.ءاذكو اذك انولاو.ءاذكو اذك: طبعي رمخلا برش

 نالطبب باحصألا لوق لمح دعبي الف ,ىصحيال امم كلذ ريغو ءاذكو اذك ٌححلاو

 اودارأ نإو ءامهنالطب روهظ انيعّداو لّوألا يف امهانركذ نيذلا نع ريفكتلاو طابحإلا
 .تفرع امك ليلدلا حضاو ريغف كلذ ريغ

 نوكيف ًاباوث ناسنالا ٌقحتسي نأ هيف نحن اميف داعبتسا ال :لاقي نأ نكمي معن
 ىلع ءاقبلا نوكي وأ ةّدرلا نم هنم هيفانم رودص مدع ىلع ًافوقوم هيلإ هلوصو

 .طابحإ لاطبإ :خسنلا يف نكل ردصملا يف اذك .؟ 17-86 :لازلّرلا ١



 "كلذ مدع نع ةرابع طابحإلا نوكيو .هب هعافتناو هرارمتسال اطر ناميرلا

 .ىهتنا

 ةذننقل لاما ىف روكذملا طاح الاه دارتلا نأ ًاقبامب انك نق انآل رن هيف ةلوقأو

 ديرجتلا يف يك ىسوطلا ققحملا مكحو ةلزتعملا هيلع حلطصا ام ريغ ةميركلا ةيالا

 .هنالطبب

 هحضوأ دقف ٌدتري ال ملسملا ّنأب ةلئاقلا ةمّدقملا حوضو مدع نم هركذ ام اّمأو

 دادترا ّنِإ :هلصاح ام لاق ثيح ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا

 ,يدبألا باوثلا قاقحتسا بجوي ناميإلا ّنأ ىلع عامجإلل اندنع ّمصي ال نمؤملا
 نمف ,رذعتم.دحاو صخش ّقح يف امهنيب عمجلاو .يدبألا باقعلا ّقحتسي رفكلاو
 ًاحيحص هناميإ نكي مل هّنأ اّمإ :نيرمأ دحأ نع ولخي ال ٌدتري هنأ نيملسملا نم ىري

 ."!ناميإلا نع ال مالسإلا رهاظ نع عوجرلا

 نيقاقحتسالا نيب عمجلا نم هتركذ ام ّنأ عم ملسأ رفاك يف لوقت اذام :لبق نإ

 .ارهاظ هيف مزال

 :3910 هلوقل ؛هباقع طقسي ىلاعت هنأ ىلع عامجإلل عمج الو انهاه طابحإ ال :انلق

 .«هلبق ام بجي مالسإلا»

 .ركذتف ماقملا اذه قيقحت يف كعفني ام ضعب رم دقو اذه

 [(؟14١) 4...اوُدَهاَجَو اوُرَجاَه َنيِذَّلَأَو اوُنَم' َنيِذَّلَأ ّنا» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ ًاراعشإ ءاجرلا مهل تبثأ [.هباوث لَآ َتَمْحَر َنوُجَْي َكِيَنلوُأ »] :هلوق

 ١. .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز 7٠١7 ٠0"5.
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 2/ (ةروسلا رخآ- "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نوسعسي اوناك ناز: نعمؤمتلا (ءابجرلا طفل ركذ ل هنااوهو. لاوس با وخ

 ؛لبقتسملا يف مهنم نوكي ام نوردي ال مهن باوجلا لصاحو ءانيقيو ًأاعطق باوثلا

 ؟ةيصعم ىلإ اهنع بالقنالا وأ هللا ةعاط ىلع ةماقالا وه له

 مهل قفّتي مل يتلا مهيصاعم نارفغ يف هللا ةمحر اوجري نأ حيحصلا باوجلاو

 .ًالّضفت مهنع اهباقع هللا طقسي 0000 مهف .اهنود اومرتخاو اهنم ةبوتلا

 رفكي نأ زوجي نم بهذم ىلع ّمصي امّنإف فّنصملا هركذ يذلا هجولا اًمأف

 ّحصي ال اذهو .هناميإ باوث طبحت ةريبك لبقتسملا ىف لعفي وأ ,هناميإ دعب نم نمؤملا

 ةافاوملا ىف انعدم ىلع

 [(؟19١) ...امهيف لق ٍرِسِيَمْلَاَو رمَخْلا نع َكَنولَْسَي + :ىلاعت هلوق]

 .© رسيملاو رمخلا نع كنولاسي # :ىلاعت هلوق
 ءيش ّيأ نع مهنأ نايب ةيآلا يف سيل هّنِإ :هريسفت يف يروباشينلا لضافلا لاق

 عافتنالا ّلح نع اولأس مهّنَأ لمتحيو .هتيهامو هتقيقح نع اولأس مهّنأ لمتحيف اولأس

 كلذ ذأ يلف هنا وعلا صمدت لو ةدرحلا ركدر اجا "اقل :نكاهتدلا ل ههرعو

 اا نيد ةفيرعلا ىلع ةرالا هاتر و هيف اذا و ةةيوحلاو لحلا عع اهقاودو اك لاؤقبلا

 رمخلا ةّيهمل ًامزال مثالا هللا لعج دقو .مارح مثإلاو ًامثإ رمخلا يف ّنأ ىلع ةلمتشم

 مل امنإو ؛عافتتالا هوجو نم كلذ ريغو برشلا نم ريداقتلا عيمج ىلع مثإللا اهم زليف

 ىهتنا ."'ًانانئمطاو ةقث ميرحتلا ىف دّكأ وه امل ًابلط ةيآلا هذهب ةباحصلا رابك ١" عنقي

 .همالك

 هل نس قنا مقرب رهخلا يرق ةمرعر همك اس ةبآلا هذه نأ ىف عيرض وق

 ةناطصلا قطعي لاننا طفح ىلاش هنالك قو ةديرابلا لوو انلا بكد ريو: كاذب ضرب

 ١. ىروباشينلا ريسفت ." .عنصي مل :«ش» ١/



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك مام

 .ربكأ وه ام مهنم عقو هنأ روهظ عم رمخلا برش يف ةلهاسملا مهنم عقو نيذلا

 ىلع ةيآلا ةلالد يف كش ال :ةيمامإلا نم "'نيرّخأتملا لضافألا ضعب لاق

 امهمثإبو ربكلاب دكأو بنذلا وهو 4ّنِإ اًمهيف» :لاق هّنإف ًالّلعمو ًادّكؤم رمخلا ميرحت
 يضتقي ةمكحلاو ,ةعفنم هّنَأ لّيختي اّمم رثكأو ةريثك دسافم ىلع لمتشم هّنأب نّيبو

 لربع لا وق كر امك نينا كرك ةدمقنلا هيف اهيريرخت
 ةلّلعم تسيل ىلاعت هلاعفأ ّنإو .طقف نييعرشلا حبقلاو نسحلاب انلق نإو

 دنع زوجي ال كلذ ّنأل حلاصمو "'لّلعم نع ماكحألا ٌولخ زوجي هّنَأو .ضارغألاب
 نوزّوجي ال سايقلا باحصأ كلذلو ,نييعرشلاب لوقي نم هب لقي ملو دسافملا روهظ
 نإو .ةّلع نع مكحلا ٌولخب نولوقي الو هلع ريشا ادلعلا حلاص فصو دوجو نوك

 رئاس يف لب مالسإلا يف ةلّذحم تناك ام اهّنأ رهاظلاو ,نكمأ امهم ّولخلا زاج

 .باوضلاب ملعأ هللاو .(*!باحصألا نيب روهشملا وه ام ىلع نايدألا

 اًرَكَس ُهْنِم َنوُذِخّتَت ٍباَنْعَألَأَو ليِخّنلَ ِتاَرَمَن ْنِمَو» :هلوق ةّكمب لزن هّنأ يور :هلوق
 .[اهنوبرشي نوملسملا ذخأف] '*'4اَنَسَح اَقْرِرَو

 .لّمأت ليلحتلا ىلع ةيآلا هذه ةلالد يف

 :لاقي دقو .نسحب سيل لقعلا ليزي امو .ًانسح ًاقزر ًارّكس ىنعم ّنأ نم ليق امل

 نأ ىلع لئالدلا لدأ نم نسحلاب ركسلا ميسق وه يذلا قزرلا ىلاعت هفضو نإ

 .قزرلاب فصولا ٌصتخي مل الإو ءلالحب سيل ركسملا
 .مّرحملاب نتمي ال هناحبس وهو نانتمالا ضرعم يف تدرو ةبآلا ّنِإ :تلق نإ

 ةدو لح اقتل ةعتلاع اهتوكو هكا ربل ند اهل وص نلعب نادسيألا ةعلق

 .للع :ردصملا ىف .؟ :يلييدزألا قفحملا وه ١..

 .379 .نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز . .ةيلعلل :ردصملا يف .*
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 ضلحا (ةروسلا رخآ 51 ا/ ةيأ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ةددعتم

 [رمخلا يف هللا لوسر اي انتفأ :اولاق ةباحصلا نم ًارفنو] ًاذاعمو رمع َّنأ مث :هلوق

 .هرخا ىلإ

 نظمت نهب نا عم ىلاعت هللا ل ةدسفم ليلحت دانسإ ةياورلا هذه لصاح

 الام عضولا تارامالا نع ةنفو همي رحت نوديريو ةدسفم اهنوك نوفرعي ةباحصلا

 نم مهفلا مدعل هذه دنع الإ رثكألا كرت مدعف ميرحتلا ىلع لدأ اهقبس ام نأ هيف

 .ديعب اهنم مهفلاو قباسلا

 ا ويسرا

 أو .ةروكتلا ماشا ىلع اعلا ع م ارجل كذ ه يلو ميعتا

 الإ ,عامجإلا لقن لب هنوزّوجي اه نيناوعال ا لكعتوأ عم ةجاحلا تقو نع نايبلا
 هيغل اس تحس لا وسلا هنا وول اجمل يعنتناكالا ذا وهو. لاق نقم قواثا نع

 ةبوجألا هعامسو اهميرحتل هتدارإو دسافملا هذه ىلع اهلامتشاب هملع عم رمع ّنأو

 .اذج ""اديعي اضيا اطاشخا مهلا ةكرت ةيآلا كلت بحوي ملو ضخلا يرش كرت ام

 ةحلصملا ىلع تحّجرت اذإ ةدسفملا ّنأل] رمخلل ةمّوحملا اهْنإ :ليق اذهلو :هلوق

 .[ ةلزتعملا بهذم لاطبإ نم ّرم امل كلذك سيل هنأ رهظألاو ءلعفلا ميرحت تضتقا

 .ءافخلا ضرعم ىف ؛كلذك تسيل اهْنَأ رهظألاو :هلوقف .هركذ امل رهاظلا وه اذه

 اهنا نم افنان ركل اه لا ماما هم امل: هلل وقر اة ريظألا ةدعنو: ىلا دو ناخ ا ةهااخاو

 .اديعب :«ش» ١.



 .هيف ام "دم دقف ؛نورخا اهكرتو موق اهبرش

 ,"!هْيَلَي هللا لوسر اهعنمل ةمّرحم تناك ول اهْنَأ نم لضافلا يّشحملا 0 ام اّمأو

 ءوقلا ةفلاخم نع ًارذح عنملا نع هلع هلا لوسر فقوت نوكي نأ زاج هّنَأ هيفف

 تاهحصضألا نوعا ىلا : يره انا لمرا" 1 ىبنلا نأ اووو امك .ةئدفلا تاروث

 ال هانعم ام :لاقو .هتسإ ىلع َدَعَف ىّتح هبرضف كلذ هنع لأسو رمع هيقلف مكحب

 كلذ لثم ىور اذكو ,كلذ نولثتمي ال مهنإف موقلا ىلع مكحلا اذه راهظإل ةحلصم

 نأ ىلع لدي اًمم"'و كلذ ريغ ىلإ ةبعكلا ةرامع ديدجت نع هي يبنلا فقوت يف

 دا دوم ةنكرا نم اهو هكر اما وبودكلا ةقفد ىناحيكداك ةروكذتلا اهألا

 يف ىلاعت هللا لزنأ :لاق ثيح راربألا عيبر باتك يف يرشخمزلا هاور ام .ًانايصع

 براش نيب نوملسملا ناكف (!4ٍرِسْيَمْلَآَو ِرَْخْلَأ ِنَع َكَنوُلَكْسَي 8# تايآ ثالث رمخلا
 اوُنَما َنيِذّلآ اَهّيَءاَيْ :تلزنف رجهف هتالص يف لخدو لجر اهبرش نأ ىلإ كرو

 اهبرش ىّتح نيملسملا نم !''اهبرش نم اهبرشف 4 ئراكُس ْمُثْنَآَو ةولَّصلأ اوُبَرقت ا

 ىلتق ىلع حوني دعق مث ءفوع نب نمحرلا دبع سأر ٌجشف ريعب يحل ذخأف .رمع

 : رعش - "ارفعي نب دوسألا رعشب ردب

 ماركلا برشلاو !تانيقلا نم ردب بيلق بيلقلاب نئاكو

 انساب نادكملا * ىرشلا خف ردم يبات بيلقلاب نئابسكو

 وه ام مهنع ردص نيذلا ةباحصلا ضعب لاح ىلع ةظفاحملا هلصاح نأ وهو :«ع» شماه يف ١.

 ١151. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١. 01 نينذلا اذه نمسونكا

 51١9. :ةرقبلا .غ فدع ش7

 .برش :ردصملا يف .5 .غ7” :ءاسنلا 6

 .ثوغي دبع نب دوسألا :ردصملا يف .

 .تانياقلا :«ل» ىفو .نايتفلا:ردصملا يف .

 امه حا



 (ةروسلا رخآ- 519 ةيآ)ةرفبلا ةروس.ريسفت

 ا" !يحيس نأ هديك نبا اندعويا

 يدع توغلا ةردمنا نكفحا

 ينع نمحرلا غلبم نم الأ

 ماهو ابا ةايح ةفيكو

 "!ءاظع 0 ل , اذا ين هكا

 أ؟ 'ءايصلا ره كرات يناب

"١ 

 يماعط "'ينعنمي هلل لقو يبارش ينعنمي هلل لقف
 .دني يبف ناك ائيش عفرف هءادر رج ًايضغم جرخف رَكبلَو هللا لوسر كلذ غلبف

 ُديِرُي اَمَنِإ* :هللا لزنأف .هلوسر "'بضغو هللا بضغ نم هللاب ذوعأ :لاقف هبرضيل

 .همالك ىهتنا .!انيهتنا :رمع لاقف "!4َنوُهَتْنُم ئْثْنَآ َلَهَف2 هلوق ىلإ 4 ناَطْيَشلَآ

 لح ٌدتشا ّمث .هاثلث بهذ ىّتح خبط اذإ رمتلاو بيبزلا عيقن ةفينح وبأ لاقو :هلوق

 .ركسلا نود ام هبرش

 رمألا سيلو روهط ءامو ةبّيط ةرمت يي هلوقب هيلع اولدتسا يذلا ذيبنلا وه اذهو
 ناك عضوم يف هتاوزغ يف لزن اذإ ْْيِيَي يبنلا ّنأ كلذ يف رمألا ةقيقح لب هومعز امك

 كلت ضعب ىفف .تارمت هئام ةرهطم يف ىقلي نا رماي ناك ةبّيط ريغ ةحلام هايم هيف

 زوجي له هللا لوسر اي :هل اولاقف .ءاملا كلذ ًاّضوت ماق اًّملف مانو كلذب رمأ مايألا
 ذهن ا" !ووهط دامو هبط ةردق ارئاعن نوكيب أل مل 532 لاقف ءانلا اذه: قف ءوكوتلا

 هيف ذبن ام ىنعملاف ,يمرلا وه ذبنلا ّنأل ؛"'رمتلا ذيبنب أضوت 39 هنأ يور ام ىنعم

 رمتلا نم ءاملا يف ىمري عيقن كاذو رمخ اذه ّنإف رمتلا نم ذخّتا يذلا رمخلا ال رمتلا

 .ءادهأ :«ع» ١. .ىيحنس نأ :«م»و ردصملا ىف د1

 .ىماظع :ردصملا ىف ."

 فكان سلا يقبل

 ركل يطال ع دم اننا يراها 5 ك0وج
 .بضغ - :«ش»و ردصملا يف .1 1 .هلل يعنمب :«ع٠ش»

 ٠١/٠0 -١١. رابخألا صوصنو راربألا عيبر .6 4١. :ةدئاملا ./

 ١170/١. ةجام نبا نئس ؛؛غ + 7/١ دمحأ دنسم :رظنا.9

 ٠ دمحأ دنسم :رظنا ١/ 050يذمرتلا ننس ؛[ ١/10.



 8 ج.يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك فق

 ا اعين انف نووي ايقعلا لجل ىعلا قو ادغلا لحال لاللا قف يساللا وا

 .رامقلا هب يّمس [دعوملاك ردصم ًاضيأ 4ِرِسِئَمْلَآَو8] :هلوق

 [«رِسْيَملا» ىنعم ]

 بعل نإ :اولاقو: تلك رامقلا رسيملاب دارعلا ّنأ ذك كثيبلا لهآ ةقئأ نع ىؤورملاو

 ."'رامق ًاضيأ زوجلاب نايبصلا

 عفانملا نم مظعأ امهنم أشنت يتلا دسافملا يأ [4اَمِهِعْفَت ْنِم ُدَبْكآ اَمُهُمْنإَو ؤ] :هلوق

 هْنإف اعفن كلذ ىلإ ةبسنلاب سيل لب ؛ليلق عفنو ميظع مثإ امهيف :لوقي ىلاعت هناكف

 هنأ ىلإ ةراشإلا وه عفنلا ركذ ببس ناكف .مئادو ميظع باقعلاو ةليلق ةّذلو ناف رمأ

 سيل هيف ناسنإلا هلّيخت يذلا عفنلا لب ؛عرشلاو لقعلا دنع هيلإ تفتلمب سيل نّيه رمأ

 دنع رارقلا راد يف ةحيضفلاو راّبجلا طخسو رانلا لوخد مزلتسي ام ذإ ؛ةقيقح عفنب

 سيل راربألا بزح نع جورخلاو راّجفلا تحت لوخدلاو راتخملا ةّمئآلاو لسرلا

 بسانم ريغ هركذف ")الِإو ؛راصبألاو لوقعلا يوذ دنع ًاضيأ ًازاجم لب ؛ةقيقح معفنب

 .“ 'ماقملا اده ىف

 [(؟١7) 4... ىماَتَيْلا نع َكَنولَْسَيَو ٍةَرِخألاَو اَينُدلأ ىِف» :ىلاعت هلوق]
 .4ْنكَتَنْعَأَل هلأ َءاَش َوَلَو# :ىلاعت هلوق

 امّنإ طرشلا ىف ةيشملا لوعفم ّنأ وهو لاكشإ انهاه لضافلا ىّشحملا لاق

 .؟7١/ 1 يزارلا حوتفلا وبأ ريسفت :رظنا.١

 .١؟170 عئانصلا عئادب .يليبدرألل نايبلا ةدبز ؛1١/ 5 يسوطلل نآرقلا ريسفت يف نايبتلا ."

 .الا- :«ل» . <“

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ةفينح وبأ لاقو :هلوق» نم .؛



 ضفن (ةروسلا رخا د37 ةيا) ةزقبلا ةزؤس نست

 اك لاه نال بيرق فاعلا فلا قاض اهوغ دونفملف نكي مل اذإ فذحي

 نا اهلا ةنشم ولعت كيس ياس نون

 هدأ. انعبن 5 ىلا ةنسللاب يزرع راج انوع[

 هذه ىف مالسإلا ءادب ىف تناك ىتلا ةقاشلا فيلاكتلا ضعب ناك ول :لاقي دقو

 ا هويفولاو دّجهتلا ةالص ةيض رفو لاثمألا نع هلباقمب لاتقلا ةيضرف لثم ملا

 دري مل ةيآلا هذه ىلع ةقباس رفاسملل راطفإلاو .مّميتلا ةيآ لبق رفاسملاو ميقملل

 .لّمأت ًالصأ لاكشالا

 [(371) 4... َهَمأَلَو َنِمْؤُي ىَنتَح ٍتاكرشُمل اوُحِكْنَت الوإ» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ نوكرشم باتكلا لهأ ّنأل تايباتكلا بعت تاكرشملاو :ةلوق

 رافكلا عيمج ةحكانم ميرحت ىف ىسربطلا ىلع وبأ خيشلا هدافأ ام]

 0 ١ [هيف قيقحتلاو
 ميرحت يف ةّماع اندنع ةيآلا :نايبلا عمجم يف يسربطلا يلع وبأ خيشلا لاق

 :ةيهوصحس لو غوص ةدماو بس ردخو يناككلا لها رافكلا مح عكا

 ىلاعت هلصفل .باتكلا لهأ ىلع تاكرشملا مسا عقي ال :مهضعب لاقف .هيف اوفلتخاو

 ةيآلا يف خسن الف هباتك نم عضاوم يف باتكلا لهأ ىلع نيكرشملا فطعو ءامهنيب

 ا" كرشم باتكلا لهأو .راّفكلا "'عيمجل ةلوانتم ةيآلا :مهضعب لاقو .صيصخت الو

 .هنيعب (!كرش اذهو .ىلاعت هللا ريغ ىلإ هتازجعم اوفاضأف ُهْيَِي انّيبن (!ةّوبن مهراكنإل

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١41.
 ١. .رافكلا عيمجب :«ل» يفو .رافكلا عيمج :ردصملا يف

 ". .ةوبنب :«م» . .لكلا ىلع قلطي كرشلاو :ردصملا يف



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ساب

 ةدئاملا ةياب "'تايباتكلا يف ةخوسنم ةيآلا :مهضعب لاقف .ءالؤه فلتخا ّمث

 :تايباتكلا ريغب ةصوصخم اهْنَأ مهضعبو ١4". باّتِكْلآ اوثوأ َنيِذَّلآ نم ُتاَنَصْحُمْلاَول

 ,ةكرشم وأ تناك ةيباتك ةرفاك ّلك حاكن ميرحت يف اهرهاظ ىلع اهنِإ :لاق نم مهنمو

 هيفو ىهتنا "'ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضوم يف ةدئاملا ةيآ نايب يتايسو ءانبهذم وهو
 ظ لما

 ةازملا»باتكلا اونرا قولا نممتاعدعبللا 0 ]ان اعضا» لاق يناوعلا شلاق
 نق اخ نقلا نم نوه اوناك ابوه لا ا فللذو [ زينل ٌنملسأ يتاوللا ّنهب

 ارك اذ ن1 هن اعممع دا قي ا رهععلا كتل ب18! كوبا هلل 1 ولك نر فيما

 .!4ّنِمْؤُي ئتَح ٍتاَكِرْشْمْلآ اوُحِكدَت الوم ١4" ٍرِفاَوَكْلأ "امَصِعب
 ةبآ نآل ؛ريلغ ال ةععنف تايباتكلا ل وينك ياحضصألا نوم دو ادا

 رهملا ءاتيإ طارتشا ّْنأل ؛ةعتملا حاكن لب ماودلا حاكن ةحابإ ىلع ٌلدت ال (؟7ةدئاملا

 "''مئادلا حاكنلا ةّحص يف كلذ طارتشا مدعل ةعتملا ةدارإ ىلع ليلد اهيف ''"'لحلا يف

 مومع ريصيو تايباتكلاب ةعتملا ىلع ةلالدلاب ةّصتخم ةدئاملا ل ريصت اذه ل

 اهظفل انصّصخ ولو .تاكرشملا ىف تايباتكلا لاو تبعي نع فروع هرقل هلآ

 مدن اهلا 1 .باتكلا : ل ١

 .نأ ؛ردصملا يف .غ .61/ 7 نايبلا عمجم .'"

 ١«. 7 حاكن يأ :«ع» شماه ىف .1 .ندرفأ :ردصملا ىف .4

 . 4/5 عماجلا عماوج .1 7١ :ةرقبلا .6 ٠١. :ةنحتمملا .ا/

 .ةعتملا :«ل» .8

 لج َباَتِكْلَأ اوُوأ َنيِذَّنأءاَعَطَو* :ىلاعت هلوق ينعاد هنألا قباني هيلغ لدي اهك عمر: فام ىف

 ْمُكِلْبَك نِم باَتكْل اوُبوأ َنيِذّلأ َّنِم ُتاَنَصْحُمْلآ َو ٍتاَئِمْوُمْلآ َنِم ُتاَنَصْحُمْلآ َوْمُهَل لج كافاتطو مك
 .«١١؟» [6 :ةدئاملا] ةيآلا « َنُهَروُجَأ َنُهوُمُتَِتا 'آَذإ

 ١ ؟ نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك //١91-/١9.

 ١.»ماشء 5227



 فيان (ةروسلا رخآ تلك ةيآ) ةرقبلا ةروسش ريسفت

 ل نيوتقنملا ضب هراعجا انك نيياتكلا ريع" انه نك ربل هارقلا ةذ[«انلقو

 0 نيب 0 نكي

 ةنيرق ثيح نم ةدئاملا ةبا ا ًاتياث هييباتكلا ىف 5 زاوجل باحصألا مكح

 هيفو رم امك ًاعطق مئادلا يف ًاطرش كلذ سيلو ّلحلا يف ًاطرش لعج يذلا رهملا ءاتيإ

 راقت اف تادمجلا ةروص وم ةمعتلا 11 رستش هوقو حسو انك لكان

 [هيف قيقحتلاو ماقملا ىف دادقملا لضافلا خيشلا هدافأ ام]

 يباتكب سيل نمب ٌّصتخم كرشملا مسا له :نافرعلا زنك يف دادقملا انخيش لاقو
 ؟يدَ دّمحم [انّيبن] ةّوبنل ركنم رفاك لكل لماش [وه] وأ

 ٍلْهَأ نم اوُوَقَك َنيِذَّلأ ٍنْكَي ْمَلِم :هلوق يف باتكلا لهأ ىلع فطعلل لّوألاب :ليق
 نوك عنمن اَنأل ؛رظن هيفو ,ةرياغملا يضتقي فطعلاو ١4" َنيِكَفْنُم َنيِكِرْشُمْلاَو ٍباَتِكْل

 :هلوقك ءالف هعم اّمأ ةدئاف فطعلا ىلإ عدي 00 ةرياغملا يضتقي فطعلا

 ىلع ٌماعلل انه فطعلا ّنإ :لوقن اَنأ عم !4ُناّمُرَو ْلْخَناَْو ١4" َلاَكِيِمَو َليِرْبِجَول
 هيلع [فوطعملل] فوطعملا ةرياغم بوجو وهو ةدعاقلل قفاوم وهو ٌصاخلا

 0 هلوقل يناثلاب :ليقو .يباتكلا نم ّمعأ كرشملا ّنإف .كلذك انه لاحلاو

 هِرَك ْوَلَو ِهْلُك ِنيّدلَأ ىَلَع ُهَرِهْظُيِل حلا ِنيِدَو ئدُهْلآِ ُهَلوُسَر َلَسْرَأ َىِذَّلأ َوُه
 ىلاعت هلوقلو .[مالسلا هيلع] هتّوبنل باتكلا لهأ ةهارك يف كش الو '“ ١4 َنوُكِرْشُمْل

 هلوق ىلإ 4هَلأ ُنْبَأ حيِسَمْلا ىَراَصَتلَأ ِتَلاَقَو هلأ ُنْبَآ ُرْيَرَع دراقلا باقر :مهقح يف
 ةيقاب ةّماع ةيآلا لّوُأْلا ىلعف .ثيلثتلاب ىراصنلا لوقلو ."74َنوُكِرْشُي مَع ُهَئاَحْبُس ل

 1 ةتنبلا ع .انهاه 10م ءل».١

 178 :نمح د لا. .5/8 :ةرقبلا .'"

 7٠١ 5١. :ةبوتلا .5 78 وخلا 6



 5 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مس

 يناثلا ىلعو .كرشملا حاكنإو ةكرشملا حاكن مرحيف .ًاقافّتا ةخوسنم ريغ مكحلا

 :ىلاعت هلوق هدّيؤيو .ًاضيأ تايباتكلا حاكن ّلحي الف ةّماع ًاضيأ يه :ليق

 :ىلاعت هلوق وهو ةدئاملا يف ةبآلل ةخسان نوكيو 74 ٍرِفاَوكْلَآ مّصِعِب اكسنت اَلَو»

 [ ِتاَئِْوُمْلَأ َّنِم ٌتاََصْخُمْلأَو] 3 داك قاقطو ك0 وياكل اثرا ينل ا ءانطو)
 :ةيآلا 114 نفوَوْحأ نهومتتا اذإ :كلقق نم تاتكلا اوثوا نيذلا نم تانضْخَملاَو

 مدع لصألا ٌنألو ؛ليق امك لزن ام رخآ ةدئاملا ّنأل ؛ةدئاملا ةيآ سن مدعب :ليقو

 ّنأ لوصألا يف رّقت امل ةدئاملا ةيآب ةصّصخم '"!ةيآلا هذه نوكي اذه ىلعف .خسنلا

 ًاقلطم تايباتكلا ميرحتب انباحصأ ضعب مكح كلذلف .خسنلا نم ريخ صيصختلا

 لوق وهو هنم يناثلا ىلع ًاقلطم تايباتكلا لحب مكح مهضعبو .يناثلا نم لّوُألا ىلع

 تايباتكلا لحب اومكح باحصألا نم نورّخأتملاو ,؟!دينج نبا ىلإ بسني داش
 هلوقل ةعتملا حاكن لب ماودلا حاكن ةحابإ ىلع *!لدي ال ةدئاملا دا و

 ًارجأ "'ىمسي ةعتملا ضوعو ءٌنهروهم :لقي ملو 4 َنُهَروُجَأ َنُهوُمثْبَتا[َذا] ١ :ىلاعت

 :رظن لوقلا اذه يفو "74 َنُهَروُجَأ َنُهوُنانَق َّنُهْنِم هب مُتعَتمَتسَأ اَمَم# :هلوقك
 امك 44 ٍرِفاَوَكْلآ مّصِعِب اوكِسُمُت آَلَو# :هلوقب ةخوسنم ةدئاملا ةيآ ّنألف ًالّوَأ اَمأ

 هيلع ةعطاقلا ةلالدلا مدعل ًالوزن نارقلا رخا ةدئاملا نوك عنمنو 5 اك رقابلا نع هاور

 هذه نوكيو .روسلا ةلمج نع و ريخألا وه اهرثكأ نوكي ن أزاج هريدقت ىلعو

 ةّدع ةياك هتوالت نود همكح خسن يذلا نم نوكتو اهخسن دعب اهيلإ تّمض ةيآلا

 .لوحلاب ةافولا

 :هلوقك ًارجأ ىّمسي ًاقلطم رهملا ّنإف ةعتملا ىلع اهتلالد عنمن اًنألف :ًايناث اّمأو

 ١ .6© :ةدئاملا .؟ 5 ةنستتملا

  0.دينجلا :«م»و ردصملا نيف . هال :ردصملا يف

 .ىّمس :ردصملا يف .1 لدا و ديعملا يقابل

 ٠١ :ةنحتمملا .6 1 سلال



 ضف (ةروسلا رخآ "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ١4" جَجح َىِناَمَث ىنَرْجأَت ْنآ ْىلَعل
 ةدئالعلا ند انو, امطقاةذئانلا نمي رجلاولا لوألا نه[ اذ 1 باها قكفي

 "'ّنَأِب يناثلا نع [اّمأ] و ,خسنلا مدع ةلاصأ عم هيلع ّلدت اهماكحأ نئارقو روهشم

 ةّحص يف كلذ طارتشا مدعل ةعتملا ةدارإ ىلع ليلد لحلا يف رهملا ءاتيإ طارتشا

 .عئاذلا

 وحول ًاقلظم ارايتخلا تايباتكلا يرخت دوجألا مع

 مّدقت ناتمّدقملاو ,نهحاكن لحي تاكرشملا نم ءيش الو تاكرشم َنهّْنَأ لوألا

 .امهريرقت

 .ةجوزب ةيباتكلا نم ءيش الف .ٌداوت ةجوز لكو ّداوت ال ةيباتكلا نأ يناثلا

 هلأ َداَح ْنَم َنوُداَوُي رخآلا مْوَيْلَأَو هللاب َنوُنِمْوُي اًمْوَق َدِجَتاَلا» :هلوقلف ىرغصلا ام

 1 .ةّداحم يهو اذه ةلوشو

 514 َةَمْحَرَوهَدَوَم ْمُكَنِيَب َلَعَجَول :هلوقلف ىربكلا اأو
 اًمأو ةرهاظف ىرغصلا اّمأ ,ةمصع تاذب ةرفاكلا نم ءيش الو ةرفاك اهّنأ ثلاثلا

 .رهاظ وهو ةمصع حاكنلاو "''4ٍرِفاَوَكْلآ مّصِعِب اوُكِسْنُت آلَوإ» :هلوقلف ىربكلا

 تنعلا يف عوقولا فوخو .كرتلاب ةّقشملا لوصح وهو رارطضالا لاح اّمأو
 اذكو مّدقت امل ؛ةصّصخم نوكتف ةدئاملا ةيا لمحت هيلعو ءّنهب "!تنعلا عقو زوجيف

 محبو الالدشا هنالك ىهتنا:.ةحابالاب ةدزاولاظاياورلا

 :ما همالك بتارم يف هل وقأَو
2 

 كلف هني انما فو اقينلا طنب .كتلطفلاا وافل وق ف 2 داع او هازأ قإ هنالق 51 انا

 .نالف :ردصملا ىف .؟ .؟7 :صصقلا ١.

 0 هلال .هوجووب :«ش» ."'

 1: ةدشتتملا 5 وولف

 1١91 ١19. / ؟ نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك ./ .نهب ةعتملا زوجيف :ردصملا يف .'



 لباقي ام دارأ نإو .هيلع فوطعملل ًانيابم فوطعملا نوكي نأ بجي ال ذإ ؛عونمم
 اونوكي مل نيكرشملا ّنأ ىف هابتشا ال ذإ ؛ًاعفن يدجي ال نكل مّلسم كلذف داحتالا

 ىلغ.ءانب "'!انهاه ةقلطملا ةرياغملا دوجول فطعلا نكمأف ,باتكلا لهأ عم نيدحّتم

 ةّلم رفكلا» :ا هلوق رهاظ ىلع ءانب داحتالا يعّدي نأ الإ َّمِهّللا .مومعلا ةدعاق

 .لّمأتف .«ةدحاو

 فطع يف ةرياغملا ىفن هنأ رظنلا نم هركذ ام ىلع هّجوتي هّنألف :ًايناث اّمأو

 لهأ» ىلع «نيكرشملا» فطع يف اهتبثأو ,4ُناَّمُرَو َلْخَت» و 4 َلاَكيِمَو َليِرْبِجَوه
 الف ,ءاوسلا ىلع نيعضوملا يف هلصاخح صوصخلاو مومعلاب ةرياغملا ّنأ عم «باتكلا

 لدتسملا ّنأب هنع باجي نأ نكميو .رخآلا "'يف اهتابثإو امهدحأ ىف اهيفنل هجو
 نيفوطعملا دحأ جاردنا مدع ىلع ؛ةرياغملا يضتقي فطعلا مهلوق يف ةرياغملا لمح

 صوصخلاو مومعلاب رياغتلا لثم هجو ىلع تذخأ ول هليلد متي مل الإو .رخآلا تحت
 ينبم .هرخآ ىلإ عنمن انأل :هلوق ينعأ لّوألا رظانلا مالك :لوقن ذئنيحو .ىفخي ال امك

 .ةرياغملا هذه يه فطعلا اهيضتقي يتلا ةرياغملا ّنأ ميلست ىلع

 اهنوك عنم ىلع ينبم .هرخآ ىلإ فطعلا ّنِإ لوقن اّنأ عم :هلوق ينعأ يناثلا همالكو
 مهفي يذلا ّنأ ّقحلاو .صوصخلاو مومعلاب ةرياغملا نمو هذه نم ّدعأ ىه لب هذه

 تحت فوطعملا جاردنا مدع ىلع ةرياغملا لمح هنأ رظنلا 56 مالك نم

 ةيآلا يف امك فوطعملا تحت هيلع فوطعملا جاردنا اهيفاني الف .هيلع فوطعملا

 ويه اذهزب رفاظ نيعشوملا ىف اهيفنو هرياغتلا تاننإ جوف ةغعبو ةاهب لدعسملا
 .ملعأ هللاو ّقحلا

 ةلوش زر لشنا ىدلا نهر >قلاعتتا ةلوقن يناثلا لئاقلا لالدتسا ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 .ىلع :«(هر» . ؟ .انه :«ش» ١.



 ضخ (ةروسلا رخآ "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هيف'ةيلا رتكلا :نضيضخس هو نوكو نأ نوي هلاب ,عوفدم ةيالا "74 ئدُهْلآِب

 هراك كرشم ّلك نإ ةيآلا نم موهفملا ّنأ ىلع ًادانعو ًارفك ّدشأ "'مهنوك نيكرشملاب
 .بولطملا مزلي الف ؛كرشم هراك لك نأ ال

 لدي .هرخآ ىلإ "'«ُهوُهَيْلأ ٍِتَلاَقَو#» :ىلاعت هلوق نم هب ّلدتسا ام ٌنآلف :ًاعبار اّمأو
 لاش مالا اذه نا: ىلع لدي لوفر اهلا و ةوهنلا ىلع واظن فعلا را ىلع

 قالطإ ىلع لدن تيلعلاب فراصتلا لوقا: اذكو ,مالسإالا نيدل ركنم رفاك لكل

 .لّمأتف قرفلاب لئاق ال :لاقي نأ الإ مهّللا .طقف ىراصنلا ىلع كرشملا

 نه ونانف نهتم هب ةتفتنتشا مق + :هلوق نيم هس لدعتسلا ا تالق »اسماخت اكو

 هيلع قلطي رجألا ّنأ ىلع لدي امَنإ ًارجأ ىّمسي ةعتملا ضوع ّنأ ىلع 04 َنُهَروُجأ
 00 رهم ىلع قلطي الو هب صوصخم ''!ىلع لدي الو

 ريخألا وه اهرثكأ نوكي نأ زاج اهريدقت ىلعو هلوقب هركذ ام ّنألف :ًاسداس اّمأو

 .هرخآ ىلإ ًالوزن

 .ماقملا اذه ىف هرابتعا قيلي ال ديعب لامتحا

 عوفدم خسنلا مدع ةلاصأ نم لصألا نع با وجلا يف هركذ ام نلف :ًاعباس امو

 .خسنلا ىلع ليلدلا قّقحتي مل ل ناب

 تس ديدلق دك قابلا نعت ةزارز ةياور عنف هزكذ ام هيلغ لدي انك قلعت اذإ اًمآَو

 ا 0 ع ابل 6

 يف رهملا ءاتيإ طارتشا ّنأ نم يناثلا نع باوجلا يف هركذ ام ٌنألف :ًانماث اّمأو

 ؛كلذ نع ًاباوج ّمصي ال اذه ّنأب لوخدم .هرخآ ىلإ ةعتملا ةدارإ ىلع ليلد لحلا

 .مهنوكو :«م» .؟ .1 :ٌفّصلا ؛؟ 8 :حتفلا ؛؟"” :ةبوتلا.١

 ابتلاع 5٠١. :ةبوتلا .'"”“

 .هنا :ةدايز «ه» ىف .6



١ 
 ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ساس

٠ 

 اهركذ يتلا ةّصاخلا ةهجلا نم ةعتملا ىلع ةيآلا ةلالد وه يناثلا يف عونمملا ّنأل

 "!تركذ ام ّنأ هلصاحو ؛74 َنُهَروُجأ َنهوُمُتَْتا» :ىلاعت هلوقل هلوق ينعأ ؛لدتسملا

 ىّمسي ًاقلطم رهملا ّنإف ؛ًاهجو حلصي ال ريغ ال ةعتملا ىلع ةيآلا ةلالد ىلع ًاهجو

 نم رهاظلا ّنأ ىلع .ىفخي ال امك هركذ امب اذه عفدني الو .ركذ ام رخآ ىلإ ًارجأ

 ةّحص يف طرتشي ال مئادلا ةّحص يف طرتشي ال امك رهملا ءاتيإ ّنأ باحصألا ىوتف

 ,ًامئاد اهحاكن نود ةعتم ةيباتكلا حاكن ةدارإب ةيآلا صيصختل هجو الف .ًاضيأ ةعتملا

 نود ًاعامجإ يمئادلا حاكنلا يف رهملا ءاتيإ طارتشا مدع ىوعدب قّرفي نأ الإ ّمهّللا

 ام نحن نكل .يناثلا نود لّوألا يف هوحنو ,صيصختلاب فّرصتلا نّيعتف ,ةعتملا حاكن
 .رّيدتف ,رثأ عامجإلا اذه نع ةلوادتملا بتكلا يف انيأر

 ةّحص ّنأب لوخدم امهريرقت مّدقت ناتمّدقملاو :هلوق نم هركذ ام ٌّنألف :ًاعسات اّمأو

 ةدئاملا ّنأ نم ًافنآ هرّرق ام يفاني اذهو ةدئاملا ةيآ خسن ىلع ةينبم ةيناثلا ةمّدقملا

 .هيف لّمأت ,خسنلا مدع ةلاصأ عم هيلع لدي 0 ا ور ل وي

 ّنِإ :هلوقب .روكذملا سايقلا يف دحّتم ريغ طسولا ّنأ نم :ليق اًملف :ًارشاع اّمأو

 يف تباثلا ٌداوتلا ريغ ىرغصلا يف يفنملا ّداوتلا ّنإف هش ىلإ اوت هل ةيباتكلا

 .ى را ريغ امهادحإو .ةي ده يه يناثلاو ةينيدلا يه لوألا ّنأل ؛ىربكلا

 اوُكْرَت آلَّو» :ىلاعت هلوق قالطإل ٌّمعألا وه لّوُألا يف يفنملا ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 انهار ةلاحمالا لاا رفببلاو .قلطمل كعلا نه ندكذلا انو وكل ينل ا كاز

 هنع زّرحتلا يغبنيف ينيدلا ليملا ىلإ يدوي دق يوهشلا ليملا
 رقما نلنمم كارلزخلا سووقلا 0 هب ٌلدتسا ام ٌنألف :رشع يداحلا اّمأو

 0 "74 ٍرِفاَوَكْلآ مصعب اوكِسئُت لَو «.لاعع هل وق ةفضخ كادر ةوفاكلا مم

 .ركذ ام :«ل» .؟ .6 :ةدئاملا ١.

 ٠١ :ةنحتمملا .'"“



 ضرفإ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .نييباتكلا ريغب ةيالا صيصخت زاوجل اج

 نأ لوصألا يف رّرقت دقو ةدئاملا ةياب ةصّصخم رم امك ةيآلا ١ هوو

 ةدئاملا رّخأت ّنأ نم أضيأ رم ام صيصختلا دّيؤيو .خسنلا نم ريخ صيصختلا

 .هيف لّمات ركذ ام رخا ىلإ روهشم
 نا هس قوكيش ةدئانلا هن ١ ليغ ةنعوب ةهلوق ناافارشق ىقانلا اغأو

 كاسل نورس نسب 1 اد 1 ا سن ضال ١ تورس وا
 هجو ال ةدراولا تاياورلا ًاضيأو ءصيصختلا مدع لصألا ّنألو ,رارطضالاو رايتخالا

 .لّمأتف .صيصختلا مدع لصألا ذإ ؛رارطضالاب اهقالطإ صيصختل

 [ماقملا ىف ىليبدرألا ققحملا هدافأ ام]
 ةييسساء انا امب نظمي ىلا اناجتما نمل" رح اعبلا ضان نضع: راتقا دقو

 كرشملا وه يذلا رفاكلاو ملسملا نيب حكانتلا ميرحت ىلع لاد ةيآلا رهاظ نإ :لاق

 ةغل رهاظ ريغ بجاولا ةينادحوب لوقي يذلا ىباتكلل كرشملا لومشو .ىقيقحلا

 ةيآلا ىف مهيلع هقالطإو .ىقيقحلا كرشلا مزلتسي ال ءانبأ هلل ّنأب لوقلاو .ًافرعو

 لمشي ال ًاضيأو .ًاقلطم هنم اوداري ىّتح ًاضيأ مهيف ةقيقح هنوك مزلتسي ال ةقباسلا
 ةلدأ مومعو لصألاو .هرفكب مكحي نم فانصأ نم يقيقحلا كرشملا ريغ عيمج

 ًاقلطم رفاكلاب ةملسملا جيوزت زاوج مدع هعنمي الو ءزاوجلا ىلع لدي حاكنلا

 مومع ميلستلا ريدقت ىلعو .ةيآلا هذه نم ًادافتسم هنوك كلذ مزلتسي الو .اعامجإ

 .رّيدتف ,"''زاوجلا ىف ةرهاظ ةدئاملا ةياو تاكرشملا

 .079 .نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز ." 1 يل ل ىلا وهلا



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك نباساب

 [(7؟7) 4... ىَذآَوْه لق ضيجَمْلا نع َكَنوُلَْسَيَو2 :ىلاعت هلوق]
 .# ضيحَمْلَأ نَع َكَنوُلَكْسَي 8 :ىلاعت هلوق

 [4 كَنولَتْسَيَو» ىف «واولا» ركذ هجو]
 الو ربخلا ةدئاف هنم دوصقملا سيل .ربخ «كنولأسي» :هلوق :نيقّقحملا ضعب لاق

 نيمسقلا يف ربخلا نم دوصقملا رصحو .باوجلا نيقلتل ةئطوت هداريإ لعلو ءاهمزال

 نم نوكي نأ لمتحيو ,تاذلاب دوصقملا ربخلا يف وه امّنِإ يناعملا ملع يف رهتشا امك

 ؛هملع ىضتقم ىلع بطاخملا يرج مدعل لوهجملا ةلزنم مولعملا ربخلا ليزنت ليبق
 ردابل روكذملا لاؤسلا عوقوب ُهِلي هلا لوسر ملع ول ثيحب باوجلا روهظ ىلع ًاهيبنت

 .هروهظ ةياغل يحولا لوزنل راظتنا ريغ نم هباوج ىلإ
 هر ا ىلا نالت واو ريغ( كدول انسزز» نك د اننا هنا م هلع ويفةلوت

 ىلع لدي ليلعتلا نم هركذ ام ّنإف .هيف ام ىفخي ال :نامزلا ءالضفلا ضعب لاق

 نم ةئلاثلاو ةيناثلا يف اهركذو .لوألا ثالثلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا ىف واولا كرت هجو
 لدي ال اذكو ,لودلا ةثالثلا نم ىلوألا يف اهكرت ةلع ىلع لدي 57 :ةريخألا تالثلا

 هدا القات كرالا ىف اهركا لع ىلع

 :نيهجوب ههيجوت نكميو

 هادا كفانلا نمي نيقررشلالا نوتواولا كري هله هابي فوصتس ١ انهدخأ

 ش .نايبلا ىلإ جاتحي

 فوطعملاو فوطعملا نيب ةبسانملا مدعل ءرهاظف اهنم "١ىلوألا ىف اهكرت اّمأو

 ركذ امْنِإ :لاق هنأكف ةيناثلا نم نيتريخألا يف واولا ركذ ةّلع 0 دهادك ولع

 .ىلوألا نم نيتريخألا يف امك اهكرتي ملو ةيناثلا نم نيتريخألا يف واولا

 .ىلوألا ىف-:م».١



 انفي (ةروشلا رخا د هادي )5 رقثلا ةروس نيستت

 فاو. لدلعلا# ىعانلا ىف الغاد نكوربلف لوألا قف: قلوألا نقرواؤلا كرت امو
 واولا ركذ ةّلعل ضدرعتي نأ يضاقلل يغبني هنأ يقب نكل ؛نيماقملا يف يعّدم لعج امب

 يف واولا كرتك ؛هل ضّرعتلا ىلإ جاتحي ال ًارهاظ نكي مل هّنأل ؛ةيناثلا نم ىلوألا يف

 تدل ىلرألا نم قرألا
 تقو يف عقو تالاؤسلا نم دحاو ّلك ّنأ ةقّرفتم تاقوأ نم هدارم َّنأ امهيناثو

 ,ةلباقم دحاو تقو يف اهنوكبو ؛هيلع فوطعم وه نوكي نأ حلصي ام تقول رياغم

 نأ نكمي ام تقو رياغي ال تقو يف عقاو ةريخألا ثالثلا نم دحاو لك نوكي يأ

 .ىهتنا ؛لّمأتف .ليلعت الب ءيش قبي مل ذئنيحو هيلع ًافوطعم نوكي
 مدع روهظ ّنأل ؛كردتسم .هرخآ ىلإ ىقب نكل هلوقب هكردتسا ام ّنإ :لوقأو

 أب نيل هارد( زدنلا ننتج ىو مترك ىف هليف امل لوألا تالنلا رم ىلو لإ ةيسلافق

 :لاقينلا نفح نم امم اءهنوك ىف هلق امل ةيناقلا ةقالنلا نمي نلرألا ساس روبط ند

 .ةيآلا « ىَدَأ َوُه لق# :ىلاعت هلوق
 ثيح نم امهنيب عاطقنالا لامكل هلبق اّمع ؛ ىَذَآ َرُه ْلُقم :هلوق لصف ّنأ رهاظلا

 انايب هنوكل لاصتالا لامكل * َنيِباَوَتلَأ بحي هللا َّنإ# :هلوق لصفو ةيئاشنإلاو ةيربخلا

 .ةليق اهل

 .هرخآ ىلإ "'يذؤم رذقتسم ضيحلا يأ [ 4 ىَذَآ َوُه َلَقط] :هلوق

 [# ىذا» ىنعم ]
 كلذ نر ذضق دادعبالا فيع هدت دال نضيف فضا ىلإ ة ران هنن

 نم ناويحلا ىلإ لصي اّمع ةرابع ةغللا تادرفم باتك يف بغارلا هركذ ام ىلع ىذألا



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 5-5

 .برضلا 0 م 51 هلوقو 04 ئذالار مْلآَْمُكتَكَدَص ل

 ا” 6 سوم اوّذا' َنيِذلاك اوُنوُكَت آلطو 014 َىبتلَآ َنوُدْؤُي نيِذّلأ ُهُهْنِمَواَل كلذ وختو

 ٍنَع َكَنوُلَتْسَيَول :هلوقو "74 ىَنوُذْؤت ملا :هلوقو 7 4اَنّرُضَت ْمُهِتَأ َىَتَح اوُدوُأَول
 بسح ىلع ,ٌبطلا رابتعاو عرشلا رابتعاب ّىذأ كلذ يّمسف ١١4 ىَذَآ َرُه ْلُق ضيحَمْل

 :ىهقا 1"! ةفانصلا ها باحصا ةنكذياز

 .مجاعألا لعفك :هلوق

 . سوح اوناك يجاغألا نال« سوستلا ىلإ ةراشإ هلا نهالظلا

 .هرخآ ىلإ ضيحلا رثكأل ترهط '"١نإ :ةفينح وبأ لاقو :هلوق

 [لازتعالا نامز ةذم ىف قيقحت]

 جتحاو .نلستغي ىتح :يعفاشلا لاقف :لازدع ا نامز ةّدم يف اوفلتخا مهْنَأ ملعا

 لولا نإف .ديدشتلاب «نرّهطي»و ''"'فيفختلاب «نرهطي» ىلع نين د ءارقلا نيب نيب عمج هنأ

 ننام يوضنلا قرأ نوسلا و دتعملا ىف

 33 استلا . :ةرقبلا .*

 يسوع اوذو ا كسلا نكات 1١. :ةبوتلا .

 .55 :ماعنألا .8 ها

 ولا لع .0 :ٌفّصلا .

 ١. .يناهفصألا بغارلل نآرقلا ظافلأ تادرفم 17١- ١/.

 اذا :روضحلا نقرا
 ةغللا ةّمئأ قافثاب مدلا نم ءاقتنا ىنعمب ءاج دق رهطلا ّنأ ىفخي ال :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ثيح [7١؟95 ]١14- راصتنالا باتك ىف ٌةىضت رملا دّيسلا لوق هيلإ دشري امك ؛ريسفتلاو

 ةلوق دي ريو «لاسععالا نووبعذلا عاطقنا [كلذبدرةضعلا ىف) هطلابدارملا ذأ نف ةهبش هل لاق
 يف رهطت ت رهط ليق مدلا اهنع عطقنا اذإف تلستغا اذإ ةمغدم اهب ت رهطأو ةءرملا ترهطت
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 انضيان (ةروسلا نخا-_ذ7 ةيآ] ةرقبلا ةوؤش ريسفت

 .لسغلا دعب هزاوج ىلع لدي ةيناثلاو مدلا نم ءاقنلا دعب زوجي عامجلا ّنأ ىلع لدي
 لصحي مل ول هّنأل ؛يناثلا يف لصاح ًاضيأ ءاقنلا وهو لّوألا ّنأل ؛يناثلا ىلع لمحيف

 رهطت ىّتح اهئطو زوجي ال هدنعف «ٌنهوَتأَف َنْهَطَت اَذِإَق8# :هلوقبو ءلستغت مل ءاقنلا

 هبهذم ىلع ذإ ؛ةياغلا ىنعم ذئنيح ميقتسي ال هّنأ ًالَوَأ هب ٌجتحا ام ىلع دريو ,رهّطتو

 ةياغلا ءزج نوكي نأ مزليف .عومجملا لب طقف ءاقنلا بانتجالا بوجو ةياغ نوكي ال
 هينعو  اضوتت عمن نعي ننع ريع نأ اهات ذي حتحا ام ىلع هّجوتيو ,ةياغ

 .هبولطم ىلع ًاليلد نوكي الف ءجرفلا نلسغ ىنعمب ضعب

 دعب ضيحلا رثكأ يف اهأطي نأ هل نأب نيتءارقلا نيب عمجلاب ةفينح وبأ لاقو
 .لسغلا عم الإ عاطقتالا دعب اهبرقي ال هّلقأ يفو ءلسغت مل نإو عاطقتالا

 .ةيهارك ال هدعبو ةيهارك ىلع زئاج لسغلا لبق هْنَأب امهنيب اوعمجف ةيمامإلا اّمأو
 .يعفاشلا لوقب مهنم هيوباب نب رفعج وبأ خيشلا لاقو

 + َنْوُهْطَي ىّتَح َنُهوُبَرْفَت آلَو# :ىلاعت هلوق انل :مهنم "!نيققحملا ضعب لاق

 نم جورخلا دعب يطولا زاوج ىلع ٌلديف ءضيحلا نم ّنجرخي ىّتح يأ فيفختلاب
 :ىلاعت هلوق "'يف طرشلا موهفمب ضراعي الو .ةياغلا 0 ىضتقمب ضيحلا
 وهو لصألا مكح ىلإ عجريف اطقاست اضراعت :لوقن انأل ؛4َنُهوُنََف َنْرهَطَت اذَِفل

 .همالك ىهتنا .ءءاه الب رهاط ج

 حرش يف نانجلا ضور - ] داشرإلا ىلع هحرش يف انباحصأ ءاهقف نم نيرّخأتملا ضعب لاقو
 خرم دانا نخ أ هاتف عرقا اك اوني ةفلاو انعم نال ّْنِإ ١/١ ١[: يناثلا ديهشلل ,ناهذألا داشرإ

 ىلع فوقوم يوغللا ىنعملا ىلإ ريصملا زاوج ّنأ رّرقت دق ذإو .مّميتلا وأ لسغلاو ءوضولا
 ىلع حجارلاف .هيلإ ريصملا بجو مرج الف دوقفم هرذعت انهاه يعرشلا ىنعملا ريدقت

 هانعم ةقفاومل رهاظف ديدشتلا ىلع اّمأ لاستغالا [ ىنعم :«ع»] ىنعملا ىلع لمحلا نيتئارقلا

 ال لك انف ع دقلا ىلا: ريصملا يوعحو نمت انزك ذا امنلق قتاغلا ىلغ ساو« ىلع خلا ئدوقللا

 1 نك كلا قتلا وكت 1 00 قمتم
 .ىفا طرشلابهرديصتلا ىو .موهفم  :ردصملا يف .؟



 ١ ج ,ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ساس

 .هميرحت ىلع ليلد مقي مل اميف لحلا
 .لاستغالا ىنعمب ريهطتلا رابتعا اهرهاظ ْنإف ديدشتلا ةءارقب عنصت امف :تلق نإف

 لعفت ءيجي ام ًاريثك هنأ عم نيتءارقلا نيب ًاقيفوت ,رهطلا ىلع اهلمح بجي :تلق

 .همالك ةصالخ اذه .''!لعف ىنعمب

 يف ديدشتلا ةءارق ضراعي ال ةياغلا يف فيفختلا ةءارق ّنأ رهاظلا ذإ ؛"'رظن هيفو

 ؛لسغلا عا يهو ةيعرشلا ةدايلا لوألا نه وداخلا د هةئاعلا ىف لوب طروقلا

 نع دعا ناجع لوع دح دإ اذهتلو نوعا روس :سييراوعلو

 ١. دصاقملا عماج ١/71".

 موهفم فالخب رثكألا دنع ةّجح هننآل ىوقأ طرشلا موهفم :تلق نإف :«ه .م ءعر» شماه ىف .؟

 .يواستلا هطرش نم ّنأل امهطقاستب لوقلا ءافتنا هنم مزليو هل ًاضراعم حلصي الف ةياغلا

 هلولدم ريغ لمتحي ال هْنأل ؛درملا يف ٌّصن هنأ الإ هتيّجحب رثكألا لقي مل نإو ةياغلا موهفم :تلق

 امك عاطقنالا وه يذلا رهطلا ىنعمب نوكي نأ لمتحي رهطتلا ّنإف سكعلاب طرشلا موهفمو
 :ناضعألا اذهب انو ابتعيف دهاوسلا هيلا ةكري

 .ىرخألا لولدمل ًاديكأت نيتأرقلا دحأ عوقو همازلتسال حوجرم لامتحالا اذه :تلق نإف

 وهو ةيآلا رخآ هيلع لدي ام عم سيسأتلل مزلتسملا ةراهطلا لعف هب دارملا ّنأ حجارلا ره اظلاو

 ردص نم هقحتسي امن ءانثلا نإف[؟75 : را را ُيَو َنيِباَوَتلَأ بحي هللا نإ # هلوق

 قلق و اعحالاب ةرفانطلا"ل اهقألا نه نيل وييطلا ينعم 5 اقلظم ل هز انتخاب لدقلا هنن

 ةيوعلاب نازكقالا نهري ةبلاو:م دقت امةازملا ناكف'هب:ليوق"دتكل ءانعلاب لبوق اميبأ داره ناك

 رادع ةلابك نداضلا

 داري, نأ ًاضيأ لمتحي هنإو «لّوألاب هب قل ال قئأتسم مالكلا اذه نإ :اولاق دق :تلق

 ةيساتلا اذه اهنلغ ليكم ةهارنلا عمان ل ةراهتلا ان يردلا ني نفرجلا يريح

 هلعف دعب يطولا ىلع مادقالا نع 4َنيِباَوَّتلَأ بحي هلأ ّنإ# دارملا نوكي نأ داعبتسالا ذإ ةبوتلا

 .بونذلا نم نيهداطلا ب ٌبحيو ةيصعملا عاقيإ دعب نوكي امْنِإ ةبوتلا نإ

 سيسأتلا ءًاضيأ بونذلا نم هيزنت اهيف ةبوتلا ّنأل ديكأتلا مزلي ىنعملا اذه ىلعف :تلق نإف
 .هنم ىلوا

 نم نيرهطتملا ٌبحيو رئابكلا نم نيباوتلا ٌبحي دارملا ناك اذإ ديكأتلا مزلي ال لب :تلق

 .« ةيعدنم ١١١ نيرّسفملا ضعب لاق امك رئاغصلا



 اف (ةروسلا رخآ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يللا هر اعلا ميلي اقانغتلاب كوتلا ١ ا عهيلوص ألا قو فرع اه ىلع ضر اعلا
 ضر اهب لدصألا نكح اقناو لبلذلا ريكي نا رووعلا ةهوصقسلا لاقي ا

 .ضيحلا لاح يف ميرحتلا باحصتساب

 نتيفعسلا ارق ا ديف رهتطلا عن ىلع ايليت نو وسعلا 8ازق هيما اكاو

 ريهطتتلا دف ود ابعملا نا يور رفكي.ز اينكو لارا لابصعتلا سم ىلع اياد

 ال رخأ داوم يف لعف ىنعمب لّعفت ءيجم ةرثكو ءٌمعأ ةيعرشلا ةراهطلاو .لاستغالا

 .كلذ يف حدقي

 ديب امني ةنفادالا نوه مك د اماادكو ةنساح وبا ديركد انمروك ققا# لوقا
 .لُمات .نيت ءارقلا

 بوجو ىلع فيفختلا ةءارق لمحب امهنيب عمجلا ةيمامإلا دارم :لاقي دقو

 هيي ىلا لارععالا ياه اه ديوسلا ةرارق: ليسو ءاقنلا قي ىلا لاوتعالا

 يناثلا ىلعو بوجولا ىلع لومخم لّوألا ىلع رمألا ْنأل ؛لّمأت هيفو ءلسفلا
 ىدحإ يف دحاو ظفل لمح ّنأل ؛نسح ريغ وهو .ناجحرلا قلطم ىلع لومحم

 هيوباب نبا لوق دّيؤي ةيآلا رهاظ ّنأ ّقحلاو .ديعب بدنلاو بوجولا ىلع نيتءارقلا
 .ّرم امك ًاباحصتسا برقأو طوحأ هنوك عم يعفاشلاو

 ذهب ذا ريتك ةيآلا نع كيعبف اقيانس ةانلقت اه: ىلع ةفع ونا ةبلإ تهد اه اماو

 جايتحا عم .هطسوأو هّلقأو ضيحلا رثكأ نيب دّدرملا ىنعملا كلذ لثم ىلاعت هللا ةدارإ

 .لّمأتف ؛حضاو نابي ياا ا ل

 مدع "!يلقعلا ناسحتسا نم لّيخت يذلا ّنإف ؛"'ملعت ال ام هللا ىلع لقت الو

 ًاحضاو ًانالطب لطاب ليلقلا يف هجايتحاو ًاريثك مدلا ناك اذإ ربصلا ىلإ جايتحالا

 .ملعت ملام :«ه ءش» .؟" .ريثك :«ه» ١.

 . لقعلا :«ه ءل» .'"'



 ١ جريراقيللا يسن يف قراقع عاشلا فقكا يأ

 را نود قيمستلا دج ىف مهلا اني هللا عيوب اذ نون لفلان
 ىف ربتعي نأ نكمأل تارابتعالا هذه لثم ىلع ىلاعت هللا ءاكحأ طابنتسا ىف ىنب ولو

 ةراح ضئاعلا نيك ناسعا لدم هربنعا اقم مع وهام اضنا ةذاقلا ل

 وأ رغصلا نس ىلإ ةبيرق اهنوكو .ةدرابلا وأ ةراحلا دالبلا يف اهنوكو .ةدرابلاو ٍْ جارملا

 ىتف ءايشألا هذه لقب ةءرجلا ىقبتي ال نكل هاتي ال ام اهريغو "”نسأيلا م

 ظ .ةيهلآلا ماكحألا

 .4 َنيِرّهَطَتُمْلا ٌبحُيَو َنيِباَوَتلا بحي هللاَّنإ# :ىلاعت هلوق

 [ # بحي * لعف ريركت ةّلع]

 ًاهيبنتو امهل ًاميظعت ,نيرّهطتملاو نيباوتلا بحب لقي ملو ةّبحملا "'ركذ رّرك امن
 تسيلو .اهلايح ىلع ةّلقتسم ةّبحم بجوتسي نيتلصخلا نم ةدحاو ّلك ّنأ ىلع

 هامش تنكر لوءاتعانلا يتلا وص هالة لو يصرخ الا ةطجملا هن ادن انعنا دعت ةجعب

 .ميظعتلل ًاديكأت

 [(377) «...متنس نأ مكنزح اوتأف مكل تْرَح خكْؤواسن» :ىلاعت هلوق]

 .«مّتلِش ىّنأ مكئرَح اوُنأَف مل ُتْرَح ْمُكْؤاَسِن :ىلاعت هلوق

 هَّنِإ :ةيمامالا رثكأ لاقف راى اكل نو نلا اك ةاملعلا ألما

 ءايتفلا قم فلا نب كلام يهدم قهر ةدودش هفازك قلع موركوررتكل ا"

 .كلذ :«ل» .؟ . سئايلا :«هءل».١

 هنأ رمع نبا نع عفان لقن :[70/1] هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاق :«ه .م .ع» شماه يف "٠.
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 ضرغأ (ةروسلا رخأ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ."!هريغ يف هريغو هريسفت يف يطويسلا نيدلا لالج هنع هلقن ام ىلع .ةعبرألا

 دبع نبا نع ريبكلا حرشلا يف يعفارلا مهنم ةيعفاشلا ءاملع نم ةعامج لقنو

 الو هميرحت يف هيدي يبنلا نع حصي مل :لاق ىعفاشلا ّنأ ىعفاشلا ذيملت "'مكحلا
 دينغ ننا'ةاور ام ءافأ ةيعفاشلا ضعي نأ .لقو هلال هلا نيايقلاو ,ءيش هليلحت

 .هل ًالوق مكحلا

 وهو مارخ هلا ىلإ رجح نباو:نويقفلا ىهنما"!ةمانقلا ءادلغ نم ةعامج بهذو

 ام اهرهشأو ةيمامإلا قيرط نم هيف ةياورلا فلتخا دقو .ةّئسلا لهأ ءاهقف رثكأ رايتخا
 :ناوحلا ىلغ لذ

 ام ةلمجو .عنملا ىلع لد ام مهدنع اهرهشأو ,؟!ةّنسلا قيرط نم ًاضيأ تفلتخاو
 لهأ ةياور نم دحاوو .ةيمامإلا ةياور نم ةينامث ,ثيداحأ ةعست ّلحلا ىلع لد
 ةرشعو ةيمامإلا ةهج نم ةثالث .ًاثيدح رشع ةثالث عنملا ىلع لد ام ةلمجو ةّنسلا

 هقّقح امك .حيحص ثيدح اهيف سيل نيبناجلا نم رابخألا عيمجو .ةّماعلا ةهج نم
 ةّجحب قّلعتي ام اذهف ."'نيبناجلا نم اهركذ نع انبرضأ اذلف .*!نيقّقحملا ضعب
 ةيآلاب لالدتسالا ًاضيأ نيقيرفلل يقبو لامجإلا هجو ىلع نيلوقلا يف رابخألا
 1 ظ .ةروكذملا

 يف ميمعتلل «ْمُتْنِش ىنآ# ةملك نإ :اهب لالدتسالا هجو يف "!نوزّوجملا لاقف

 هذه ىف ًاعفار اوبذك سانلا رئاسو ”رهرايدأ ىف ءاسنلا نايتإ زيوجت ةيآلا نم دارملا :لوقي ناك تن
 00 نيكل, ةنيسلا نم يطمع ينبتلا نارعج اورمكالام لوقا اهو ةتاوزلا

 .17/8/ ١ روثنملا ٌردلا ؛58- 1//51/ ماهفألا كلاسم .

 .انئاملع :ردصملا يف .'" .ميكحلا :«ه» .

 :ىنابلا ةيهسلا وه .ةّنسلا لهأ :«ه» .

 .65 - 01/1 ماهفألا كلاسم .

 نايتإ زيوجت ةعيشلاو كلام نعو :["0/57] ريبكلا ريسفتلا ىف لاق :«ه ,.م .ع» شماه يف .
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ءءء

 ناو تقسش نما سلا لاقي ؛ةنكمألا ودعت" ىغدتست ىهو::نيا ىتعحي ناكملا

 قّقحتي ال ذإ ءربدلا يف نايتإلا زاوج ىلع ًآاليلد ةيآلا تناك كلذك تناك ثيحو ءتئش

 هلع يبنلا ىلإ ءاج رمع ّنأ ةّنسلا لهأ ىور ام اذه دّيويو .كلذب الإ ناكملا دّرعت

 هذه ىلاعت [هلل] لزنأف .هنم لعفلا اذه عوقو يكحو .تكله هللا لوسر اي :لاقف
 ايلا

 ,عرزلل ىتؤي امّنِإ ثرحلاو ًاثرح َنهلعج ىلاعت هللا ّنأ ةيآلا نم عناملا ةّجحو

 نهماخرأ يف ىقلت يتلا ةفطنلا ّنأ ثيح نم ضرألا َنهبشي َنهّْنأ هيبشتلا هجوو
 نهوتأف 4 ْمُتّْنِش ىْنآ ْمُكَنْرَح اوُنأَف8 ىنعملا نوكيف ضرألا يف ىقلملا رذبلاك لسنلل

 نو سب ا يع ان نم اهوثرحت نا نوديرت يتلا مكيضارأ نوتات ابك

 نم ةأرملا نايتإ يأ ؛ةهجلا يف رييختلا هجوو .ثرحلا عضوم وهو .ًادحاو يتأملا

 فّصملا هركذ امك لوزنلا ببس يف يور ام ؛اهلبق يف اهربد نم وأ اهلبق يف اهلبق

 دلا ّنأل لبقلا هب دارملا ّنإف 4ُهْلَأ ُمُكَرَمَأ ْتْيَح ْنِم َنُهوُتأَف + :هلوق ًاضيأ كلذ دّيؤيو

 عامك هيي

 نيبناجلا نم جاجتحالا يفو :ةيمامإلا ءاهقف ةّلجأ نم "!نيرّخأتملا ضعب لاق

 ال هامل مسا توحلا ناباوكتحاو# ةعيشلا نم ىضت ملا دّيسلا هراتخاو ؛ نهر ابدأ يف ءاسنلا ج

 :نارمع لآ] اذه ِكَل ئَنأ# :هلوقك ؛متئش نيأ نم هانعم 4ْمُتْنِش ؛ ىَنأ» هلوق َنأبو نّيعملا عضوملا
 :هلوقبو .ًادّدعتم يتأملا نوكي نأ مزليف .ةنكمألا دّدعت ىلع ّلدت «نيأ» ةملكو .نيأ يأ[

 روكذلا ّقح ىف همومعل لمعلا كرت [1 :نونمؤملا] «ْنُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ٌةَدِحاَوَق اوُلدْعَت لآ»

 هده تع نق لدهن قع ينادي ومص نقيب نأ حوت داع ءامجإلا ةلالدإ
 ني وو دقو ل قكو .طوحأ هبانتجاف ةّوقلا يف ةمرحلا لثخل ة:اهنا وانغ مّلس ولو ,ججحلا

 : 8 ١1 هيف امديف يتلا لهاريد» لفتة ارمأ" نتا نم نوعلم كلسو.هلاو هيلع هلأ ىلع هلا لوعنو

 ١. يكركلل دصاقملا عماج :رظنا ١7 يزارلا ريسفت ؛43/8/ 7 /0/.

 .هيلع هللا ةمحر يناثلا ديهشلا وه -1١.". يناثلا ديهشلل ماهفألا كلاسم .؟



 نك (ةروسلا رخآ- 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 :ثحب

 مومعل انهاه ةديفملا «نيآ» ىنعمب تدرو نأو «ىْنأ» ةملك ٌنألف لّوألا ام

 عمو ١4" ْمالغ ىل ُنوُكَي ئنأ» :ىلاعت هلوق يف امك «فيك» ىنعمب درت اهنكل ؛ناكملا

 ال ةيفيكلا مومع ّنأل .بولطملا ىلع لدي الف !'!نيينعملا نيب ةكرتسشم نوكتف اذه

 انك لبقلا ىف: ريدود لبق نم هانا ةلماقلا تاكييلا ةذعت: ني ةنكمالا هده: بحور

 انه ةنيرقلاو ,ةنيرق نودب هيينعم دحأ ىلع لمحي ال كرتشملاو ءلوزنلا ببس يف درو

 ىضتقملا «قرحلاب ةننرقب رخآلا يتاجلا نق ةدوحوس.وأ عملا اذه.نع ةيفتنمااّمإ

 .دلولا بلط هنم دارملا :ليق دقف "4١ْمكِسْفْنأِل اوُمّدَقَو# :هلوق ةنيرقبو ,عرزلل

 َنإف '؟' هلأ ْمُكَرَمَأ ُثْيَح ْنِم ٌَنُهوُنَأَف# :هلوق وهو .ىرخألا ةيآلا يف هلبق ام ةنيرقبو
 .اهل ةنّيبملاك اهدعب تعقو ةيالا هذه

7 1 4 2 5 5 5 7 
 أدر هببس نم يور امب ةضراعم اهنا اهيفف لوزنلا ببس يف سابّبع نبا ةياور اّماو

 ني ةيورف اه أ ةيئاقلا "ارك يوب"! هنملا لها قوط نم فورم ادهااكر ةوهلا ىلع

 اهيا "ةماعلا قرط

 نب رّمعم نع حيحصلا يف اثاهدهشم هللا بّيط يسوطلا رفعج وبا خيشلا ىورو

 ؟نهزاجعأ يف ءاسنلا نايتإ يف نولوقي ءيش ّيأ :ةق نسحلا وبا لاق لاق فالخ

 لوقت تناك ىويالا # [نافق: اساعد قروب ذل ةنيدهلا لها نأ ىتغلي [هلا] 181 تيلعف

 :ُكٌواَسن# :لجو ّرع هللا لزنأف ءلوحأ دلو جرخ اهفلخ نم ةأرملا لجرلا ىتأ اذإ

 :نييتعملا نوع رالصملا ىف .غ٠١ :نارمع لا ١.

 17 0 رفع + .؟ 77 :ةرقبلا .'"”

 .ديزيو :ردصملا يف .1 .ةماعلا :ردصملا يف .6

 ديم هلا نتا يسوطلا رفعج وبأ- :ردصملا يف .4



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك داق

 يف نعي ملو دوهيلا لوقل ًافالخ ماّدق وأ فلخ نم 4ْنمّتْئِش ىَنَآ ْمُكَتْرَح اوُنَأَف مل ُتْرَح

 لب "!ّلحلا ىلع «ىئأ» ةلالد 0. نم ارك 5 اهجدت رب قيوعلا ذهول"! ةجوازوا

 [امْنإ] هّنأل ؛ميرحتلا ةلدأ نم  "!هتّيحضوأ عم  هركذي مل امّنِإو .هريغ ةدارإ حّجري

 نا نإ را رهان هتاف زوجت يف سلا لصأ فني ملو ّلحلا ىلع ةبآلا ةلالد ىفن

 ىلع اهتلالد يفني هنإف ةيآلا ةلالد ةهج نم الإ نيرمألل ًاليلد حلصي الف ذئنيحو

 نخل

 ىتؤي امّنِإ ثرحلا نوك نم (*'عنمنف ةيآلا ثيح نم عناملا ةّجح يف مالكلا اّمأو

 ١. ماكحألا بيذهت ؛550 711/7 راصبتسالا /ا/١0غ6.

 :ةعحض: :ردضملا ىفنا# :لجملا :ندسملا قا

 ا ا ا 0 :لاقي دقو :«ه ءم ,ع» يدا ربا

 هاو ا ل و را ا 0 عج

 زوجي هّنألو ,ةعارزلا ريغو عرزلا ريغ لحم نع عنملا هيف سيل ذإ ؛ٌنهرابدأ يف نايتإلا زاوج
 يف ءاسنلا يف نايتإلا زوجي اذهلو .دارأ هنم ناكم ّيأو هئازجأ عيمج يف عرزملا يف نايتإلا

 هريغ عنم ىلع ّلد امل لبقلاب نايتإلاب حّرص ول هّنأ ٌكش الو ءاهنم عافتنالاو ربدلاو لبقلا ريغ
 ثرحلاب دارملا ناك ول هّنِإ :رخا هجوب لوقيو ,عازن ريغب رهاظ وهو .ةّجح سيل ديعب موهفمب الإ
 نم هريغ يف وا هيف ءانمتسالاو ذيخفتلا ةمرح مزلل ةارملا نم هب عتمتي عضوم ال لسنلا عضوم

 نم رشع يناثلا ف رطلا يف ةيعفاشلا نم راونألا بحاص لاق .ًاقافتا زئاج هنأ عم ةأرملا ءاضعأ

 لزعلاو ربدلا ةهج نم لبقلا ىف جاليرالاو اهعبلا .نيبااعب ذذلتلا جوزلل زوجيو :حاكنلا باتك

 ديو اهاديب عرحي الو ةسفن ذيب ءانمتسالا عرخيو :ىلوأ ةكرتو هتودونذالاب ةمألاو ةدحلا ىف

 يه ال وه ىضقيو موصلاو ةالصلا ضيحلا عنمي :هحرشو ةيفنحلا ةياقو يفو .ىهتنا ,هتمأ

 ةليقلا لاو ديققتتلاو ة رهاشلاك زازإلا تحف عاتمتساو فاوطلاو دجسملا لوخدو

 طقف جرفلا عضوم يأ مدلا راعش ع راع ص كا ا دع

 كل كت يطتسقو .ةيكرلا تحتو ةرعسلا نود ام اهب عتمتسي نأ هلو هيف ىذألا نأ ؛مدلا

 ركب قبل عئانصلا عئادب در .,نايبلا ةدبز :رظنا] « ىلاعت هيلع 00 ١ ىهتنا .رازإلا عم نوكيو

 .عنميف :«ل»و ردصملا ىف .6 ١١9/60[. ىناشاكلا



 ناكر (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلع لادلا ظفللا دوجو عم ًاصوصخ ؛'7ءقاولا وه امك ؛هريغل هنايتإ زوجي لب عرزلل
 يضتقي ام هيف سيل هللا رمأ ثيح نم نايتإلاب رمألاو ,.مصخلا ىعّدم ىلع ميمعتلا

 .ضيحلا نمز هنم عنملا نم مّدقت امل ركذلا يف رمألا عضومب هّصخ امْنِإو .هيف هرصح

 ةيناثلا ةيآلاو 4هْلَأٌمَكَرَمأ ْتْيَح ْنِم َنُهوُنََف اَذإَف 8 :هلوقب رهطلا ىلع عنملا كلذ "!عدفو

 ام ىلع ةيصوصنلاب نكي مل نإ ,ةقباسلا ىلع دئاز ميمعت اهيف عازنلا عضوم يه ىتلا
 يف مومعلل ديفملا كرتشملا ظفللاب ريبعتلا ثيح نم لامتحالابف الاد زّوجملا هاعّدا

 يعفاشلاك .هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمح بجوأ نم دنع ًاصوصخ ؛هيينعم دحأ

 :لاقف يسربطلاك ءاملعلا ضعب اهرّسف اذهبو .فيرشلا هّرس سّدق ىضترملا دّيسلاو

 نعد ريقملا لمعي ناك انلوربكلذل انهيت ميكن تقتنع و وعقب ىلا سنا

 ىلع ةيآلا ةلالد يف هابتشالا يقب "!نيقّقحملا دنع ًايضرم سيل هيناعم وأ هيينعم

 ليلد ىلإ هبولطم يف امهنم ّلك جاتحيف ةياورلا لاح تفرع دق كلذكو ,نيفرطلا
 ا /*!يجراخ

 هنأ عناملا بناج نم يزارلا نيدلا رخف ريسفت يف ةروكذملا ججحلا نمو اذه

 عطقب ةيبرتلاو يقسلل ىتؤي دق عرزلا ضرأ ىنعمب ثرحلا ّنإف :«ه ,م .ع» شماه يف ١.
 اذكف .كلذ ريغو داصحللو .هحالص لبق هعطقي نأ داسفللو هّرنتللو هنع يبنجألا شيشحلا

 دقو .اهندب يف رظنلاو ريسلا دّرجملو .اهماسقأب ةبعالملل ىتؤي دقو عماجملل ىتؤي دق ةأرملا

 ١١ رّيدتف .لمحلا روهظ لب اهتعماجم يف امك دلولا ليصحت لجأل ال اهجرف يف ىتؤي
 .عفرف :ردصملا يف .؟ .« ق2 وهنم

 مهدنع يضرم ريغ ًاقلطم ةكرتشملا ظافلألا لامعتسا نوك يف لوقأ :«ه ,م ,.ع» شماه يف .""

 نم ىنعم ّيأ هب داري نأ زاج اذإ اّمأو ,ضعب نود هيناعم ضعب دارملا ناك اذإ زوجي ال امّنِإَو ؛رظن

 يف ذوخؤملا ملعلا ظفل يف امك دارملل ةنّيعملا ةنيرقلا ىلإ كانه ةجاح ال هّنَأ رهاظلاف هيناعم

 رهاظلاو .هب اوح رص امك اهب قيدصتلاو دعاوقلاو ةلملا نيب كرتشم هنإف ةنّودملا مولعلا في رعت

 سما ؟ و قرع انف ري أ تاع قوكيف: ليبقلا اذه قف ةن الا فنيا ظفل لامعا نأ

 .18 -71/1 يناثلا ديهشلل ماهفألا كلاسم .؛



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م(

 مايق لعج ١4 ضيِحَمْلَأ ىف َءاَسْيلَآ اوُلِزَتْعَاَف ىَذَأ َوُه لُق8 :ضيحلا ةيآ يف لاق ىلاعت
 .هنم ناسنإلا ىّذَأتي ام الإ ىذألل ىنعم الو ,ىذألا عضوم نايتإ ةمرحل ةّلع ىذألا

 عازنلا ّلحم يف ةّلعلا هذه لوصحو .مدلا كلذ حئاور نتنب ناسنإلا ىَّذَأتي انهاهو

 : لاه ةلوق اهقمو. ةنرحلا لوصح بح "اهنا ةنئاق ةلعلا كلت تناك !ذاق:عريطأ

 هنِإ :لاقي نأ نكمي الو .بوجولا رمألا ؟! رهاظ ّنإف "4١ُهّلَآٌمُكَرَمأ ٌتْيَح ْنِم َنُهوُنََف

 نم َّنَأ هنم دارملا ّنأ ىلع هلمح بجوف .بجاو ريغ كلذ ّنأل ؛نهنايتإ بوجو ديفب
 لومحم ريغ اذه ّيث .هب هللا رمأ يذلا عضوملا كلذ نم هنن اول ا يحو# ارغلا د

 ,لبقلا ىلع ًالومحم نوكي نأ نّيعتف عامجإلاب بجاو ريغ كلذ ّنأل ؛ربدلا ىلع
 .""'"بولطملا وه كلذو

 :رظن امهنم لك يف :لوقأو

 نيرّسفملا نم ةعامج رّسف دق ًاضيأو .هب لوقن ال نحنو سايق هّنألف :لّوألا اَمأ
 لوبلاب لبقلا ىف لصاح ىذألا ّنأ ىلع هركذ ام ّمتي الف ةدسفملاو ميرحتلاب ىذألا

 نإ :لاقي نأ الإ مهلا ."ادتحابإو يطولا نع عنمن ال كلذ عمو .ًاضيأ ةضاحتسالا مدو
 ًامئاد نوكي لوبلا ّنأل جرحلا عفرل وه امْنِإ لوبلاو ةضاحتسالا نم عنملا مدع

 ."!لّمأتف هرثكأل ّدح ال :ليق اذهلو ,تاقوألا !رثكأ ىف نوكي ةضاحتسالاو

 انهاه هرهاظ ّنأ مّلسن الف بوجولل رمألا رهاظ ّنأ انمّلس 1 انُألف :ىناثلا اًمأو

 ةحايإل هنأ 4ْمُتْنِش ىَنآ» :هلوقب هب رومأملا نايتإلا ميمعت نم رهاظلا لب ؛بوجولل
 نأ فاصنإلاف مومعلا ىلع ٌلدف ءانهاه صّصخم الو .عاتمتسالا عاونأب فّرصتلا

 .انبهذمب :خسنلا يفو ردصملا يف اذك .؟ .5؟7 :ةرقبلا ١.

 .رهاظو :ردصملا ىف .؛ 171 ةرقبلا

 ,«/ ىارلا ريسفتا قار وصلا قذف

 .ريثك :«ش» ./ .ةحابألا 7 |

 مم »١١١«. لّمأتف .ةيلعلا عنم نم هركذ اميف حدقي ال اذه ّنأ ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .



 ناش (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 كولس بانتجالا ىف ّنإ :لاقيو ءّلحلا لئالدل ةّوقلا ىف ةمرحلا لئالد ةاواسم مّلسي

 .طافخالا انك ىف طارضلا هع رش انو: طاقحالا كلف

 :نضارتفالا ىنعم قم اهيف فل ةلوق

 قلعت ّمصي الف ءيشلا نود ضرعي امل مسا انه ةضرعلا ّنأل اذه ىلإ جاتحا امن

 "!يحصتل ىنعملا لصأ رابتعاو ءضارتعالا وهو هانعم لصأ ربتعي مل ول هب ٌراجلا

 ةيشاح يف يورهلا مالسإلا خيش هب حّرص نيفّنصملا مالك يف عئاش ٌراجلا قّلعت
 .حيقنتلا قئاقح فشك ىلإ حيولتلاب هتيّمسو :ةبطخلا يف هلوق حرش دنع حيولتلا

 [(57) «... ِةَعَبْرَآ ٌصْيَرَت مهِباَسِن نم َنوُلْؤُي َنيِذَلِل١ِ :ىلاعت هلوق]
 .مهئاسن يطو نم اولزتعي نأ نوفلحي يأ ؛َنوُلْؤُي َنيِذَّلِل »8 :ىلاعت هلوق

 نم ةعيرشو ماسقألاو ناميإلا ةلمج نم ءاليإلا ّنأ هلبق امب ةيآلا ماظتنا هجوو

 وأ لجو ّرع هللاب نيميلا وه ًايلوم اهب لجرلا نوكي يتلا نيميلاو مالسإلا عئارش
 ال يذلا وغللا عقوم عقي ال هجو ىلع .هريغ اهيف هكرشي ال يتلا هتافص نم ءيشب
 وهو .رارضلاو بضغلا هجو ىلع عامجلا نم عانتمالا ىلع نوكيو .هيف ةدئاف

 نم هريغو .عامجلا يف وأ ءاضرلاو بضغلا يف وأ ,مالسلا هيلع يلع نع يورملا

 يملك ل فلعت نا وحش وا فلا

 .« وُءاَف ْناَفم :ىلاعت هلوق

 دقيق ل وعلا ازرع ارو فيلض ةووقلا فقع وعن اجي اي دنا رفا: ىلإ ويكون هما

 مزعلاب ًايئاف وأ ,هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو ,ةيمامإلا بهذم وهو عامجلا نع زجعلا

 .عامجلا نع زجاعلل ةيمامإلا دنع اذهو .هئيف ىلع دهشيب 3 في هنأ الإ .رذعلا لاح

 و ل نايبلا عمجم ريسفت .؟ .حصيل :«ش».١



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اّمع عانقلا فشك نادك

 ."!هيلع ةبوقع الو .ةرافك مهدنع يئافلا ىلع بجيو

 رهشأ ةعبرأ عماجي ال نأ فلح نم ّنأ مهدنعو .هيلع ةبوقع الو ةراّقك ال :ليقو
 كلذ ضيف لبحت نأ ةفاخم ةعضرم يهو اهبرقي ال نأ فلح نمو .ًايلوم نوكي ال
 اّمإ مكاحلا همزلأ عماجي ملو رهشأ ا تشب اذإو .ءاليإلا مكح همزلي ال ؛اهدلوب

 .قلطي وأ ئفي ىّتح هسبح عنتما نإف قالطلا اّمإو ةراّمكلاو عوجرلا

 [(777) 4ميِلَع عيِمَس ةللأ َنَِف قالّطلأ اوُمَزَع نإَو» :ىلاعت هلوق]
 .4َقاَلّْطلَأ اوُمَرَع ْنِإَوم :ىلاعت هلوق
 قالطلاب ظفلتي مل ىتمو .قالطلاب ظفلتي مث مزعي نأ ةيمامإلا دنع قالطلا ةمزع

 هرظنأو ."'تدفتسا نإف ,يدفتست نأ الإ هنم نيبت ال ةأرملا ّنإف عورشملا هجولا ىلع

 لعفي مل نإف ."'ءيف :هل لاقيو .ةعبرألا رهشألا دعب فّقوت هّنإف رهشأ ةعبرأ مكاحلا
 قّلط ةئيفلاو قالطلا نم عنتما ىتم :لاق هّنَأ الإ .يعفاشلا لاق هبو ,قلطي ىّتح هسبح

 الو ,ةقيلطتب هنم تناب ءيفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 .*!'هريغ اهبطخي الو ةّدعلا يف اهبطخي ةّدعلا اهيلعو ءاهيلع هل ةعجر

 .*!هرخآ ىلإ رّفك اذإ هثنح مثإ ىلوملل [ 4ٌميِحَر ٌروَُغ هل َنِإَفل] :هلوق
 ةبوقع يه امْنِإ لب اهل ةراّقك الف انهاه ةقيقحلا يف نيمي ال هّنَأ رهاظلا ّنأ ملعا

 اذا اهدعوت ا ""ةيانألا دنع ةذنلا يف ةئيفلا عم ةراّقكلاو اهثنح بجي اذهلو .فلحلل

 نب همها نافا: ىادعتكم نأ :ندضملا نفاذ .11/ " نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .1ا// " نايبلا عمجم ريسفت .؛ .«17١؟» عجرا يأ :«ع» شماه ىف ."

 ةرخ وم :«م» شماه يفو «نيتيتالا نيت رقفلا نع ةرخؤم ةرقفلا هذه :ردصملا ىف .6

 امك اهدعب ةيعفاشلا دنع .ةّدملا ىف ةيفنحلا دنع هند ؛ةيماماالاب دّيق امنإ :«ه ءعر) شماه ىف .1

 م



 ناخي (ةروسلا رخآ 509 ةيآ) ةزقبلا ةزروس: نيسفت

 سان وهو هلاك ناك اول 10 يقدح راتكأ؟او نيمو تتناك! ولو يقالقلا ىلغ

 .مورشبلا ةكيحلا ل سوة قو رتاج ريغ ىوسلا اذه اشاو

 .هرخآ ىلإ ةّدملا هذه يف ثّبلتلا ّقح ىلوملل يأ :هلوق

 يبا بهذمل ًاقفاوم نوكيل .'رهشألا يف 4وُءاَق ْنِإَف©ه :فاّشكلا بحاص لاقو

 .هرخآ ىلإ اوعجر يأ 4وُءاَق ْنِإَفم هدّيؤيو :هلوق
 بيقعتلا يضتقي ءافلا ّنأ لاؤسلا قيرطب فاّشكلا يف هركذ ام ىلع ةلصاح

 ءيفلا ّنإف ةفينح يبأ بهذم ةّحصل ًايفان يعفاشلا بهذمل ًادّيؤم نوكيف .بيترتلاو
 .هدعب ال ةعبرألا رهشألا يضم لبق هدنع ٌمصي قالطلاو مزع

 «وُءاَق ْنَفَم :هلوق ىلع 4َقاَلّْطلَأ اوُمَرَع ْنِإَوم :هلوق فطع ّنأب هنع باجأو
 ُصُيرَت ْمِهِئاَسِن نم َنوُْوُي َنيِذَلل ١ :هلوق يف لمجأ امل ليصفتلاك امهيلك ّنأ ىلع لدي
 انأ :لوقت امك .دوجولا ال ركذلا يف هبّقعتيو لمجملا نيع لّصفملاو 4 ِرُهْشَأ ةَعبَْ
 اهتنيوتالا سمار ولا لاو: مرخ] ىلإ مكدتحي تمم كد درعا قاف, نوعا ف مكليزن

 6 هحتأ

 ءاليإلا بيقع ناعورشم قالطلا مزعو ءيفلا نب يزارلا نيدلا رخف هيلع دروأو

 3 يطال نيته ب اهفاون ءاقلا لوكس نوكم نأ ةرذلفا ضل رثلا لوضع بيقعو

 .دحاو ءيش بيقع روكذم ءافلا ند هتف نفل نوكدملا لاخكلاو

 ةراتو .ىفنحلا بهذم قفاوي امب ةرات ةيآلا دّيق لب ]5377/١. فاشكلا بحاص هب حّرص ج

 ١ افا دييقتلا ىلع ةيالل ةلالد ال 1 ان تنأ .ىعفاشلا بهذم قفاوي

 .ولف :«ش».١ ْ .« لع هنم

 . نيقيقح :«ش» .'" .اذكو :«ل» .

 5151/١. فاشكلا .ه 51/1١". فاشكلا .

 .89/ 7 يزارلا ريسفت :رظنا .1

 محلا دمحي



 " ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًّمع عانقلا فشك 7

 هعمل واقي الل هوقلا نع ليوزلا األ هند نسل نوكذملا لاتحلا ابقي تلق

 حصيف ثلاث الو .هيلإ نوتفتلي الو .هنوكرتي وأ هّقح نوعاري هنأ امإ نيينعملا نيذه
 .ليصفتلا

 نوكي الف صّرتلا وهو قالطلاو ءيفلا ريغ ةئثلاث ةلاح ىلومللف ةيآلا يف اًمأف

 هلوق يف امك ؛فقوتلاو راظننالا هانعم ّنأل ؛امهعفدي صّرتلا ّنأ ىلع ًارضاح ليصفتلا

 ىلع ءافلا لمح بجاولاف مورق ََنلت َنِهِسْفْناِب َنْصَبرَتَي ُتاَقْلْطُمْلاَو» :ىلاعت

 ىلع عيرفت ةيليصفتلا ءافلا يف فاّشكلا بحاص هلاق ام :فاصتنالا بحاص لاق

 صئرتلا نإف هبهذم ىلع هنع باجي نا روكيو وهل مزال لاؤسلاو ,ةفينح يبأ بهذم

 رهشأ ةعبرأ كتلَجأ دق :هتلهمأ نمل لوقيف .هيف عورشلاب قدصي كلذو .راظنتالا وه

 اهّلحم يف ةعقاو ءافلا نوكيف .ةقيقد الإ اهنم ضمي مل نإو ,رهشأ ةعبرأ كب تصّبرتو
 ىلع ءافلا ىرجأ نإو وهو :تلقو زاجملا ىلع اهلمح ىلإ جاتحي الو .ةقيقح
 ال انرّرق ام ىلعو .اهيف عورشلا نم ًازاجم رهشأ ةعبرأ صرت ةّدم لعج اهتقيقح
 .ءيش كلذ نم مزلي

 .مهضرغب 4ٌميِلَعل !'!مهقالطب [ 4 ٌعيِمَس هلأ َنَِف»] :هلوق
 رابتعا ىلإ ةفيطل ةراشإ هيفف صلخي ىّتح ًادصقو ًاظفل هعاقيإ نم ّدبال ينعي هيف

 .مهفاف قالطلا يف دصقلاو ظفللا

 [(؟78) 4...ِءوُرَق َةَّنلَث نِهِسْفْنآِب َنْضَبَرَتَي ْتاَقَلَطُمْلْاَو» :ىلاعت هلوق]
 تنايالا تلد اهل ءارقألا كاؤذ مع ازين لوتسدملا انهنينورب [ 2 تانلطفلا د فلوق

 :ةرختا ىلا نابخالاو



 اناث (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يضتقي ظفللاو ةّصاخ «نهتدارإ» "'زاج فيك :تلق نإف :فاّشكلا يف لاق

 ام دحأ يف ءاجف هضعبو هّلكل حلاص سنجلا لوانت يف قلطم ظفللا لب تلق ؟مومعلا

 1 كردعنلا سالف هل ملعب

 ؛مومعلا ديفي ماللاب ىّلحم ًاعمج ناك نإو انهاه  ُتاَقَّلَطُمْلا» ظفل ّنأ :هلصاحو

 + ٌتاَقَلَطُمْلآََِْو ."'دحاو عضوب هل حلصي ام عيمجب قرغتسملا ظفللا وه ٌماعلا ّنأل

 .نيديقب دّيقف عنام هنع عنم نكل كلذك
 دعب يقابلا ناك اذإ نسحي امَنإ ٌماعلا صيصخت ّنأب يزارلا نيدلا رخف هيلع دروأو

 هّنِإ :لاقي ؛داوسلا هيلع بلاغلا ناك اذإ بوثلا ّنأِب ةيراج ةداعلا ّنإف .رثكأ صيصختلا
 مسقلا نم ةيآلا هذهو .دوسأ هنأ ضايبلا هيلع بلاغلا ناك اذإ اميف :لاقي الو .دوسأ

 تاردلو ضال ركملا ريعلوب كال وخدملا تاقّلطملل ةحلاص تاقّلطملا ّنإف يناثلا

 متكرتو .ماسقألا رثكأ اهمومع نع متجرخأ متنأف ؛لماوحللو رهشألا تاوقلو ءارقألا

 6! ىئال ريغ (؟!هيلع ماعلا ظفل قالطإف .لقألا

 َنْصَئَرَتَي ٌتاَقَلَطْمْلَآَو + :هلوق مكحلاب دييقتلا لاثم :لصاحلا يف ١ يومرألا لاقو

 دس صوصخلا للود وص ا نقلا ىروربا هلق ان نع ةدنعلا وهو اذه

 ١. فاشكلا .؟ .تزاج :ردصملا يف ١/5560.

 ةحلاص يه يه ثيح نم ةقيقحلا ّنأ حاتفملا بحاص هانع يذلا وه اذه :«ه ,م» شماه يف .'

 ةنيرقلا تناف انهاهو .كرتشملا ظفللاك ةنيرقلاب فرعي امهدحاب مكحلاو رثكتلاو دّحوتلل
 ب ريا وألا !تاوذ نع روي وكدملا تافلطتلا امينا ىلع

 4١/71. يزارلا ريسفت .0 .نهيلع :«م» .؛

 ريهحلا لصاحلاو اينحدك اننا هلا قا 5:2 :نقفاقلا ىوفرألا نيسخلا ني ةكحم اوه"

 1410 ل انفينسلا ةاينقلا ءتاقرل ةطويسوما رانا كارلا هطيدشلا ل وصمتلا و نياتك نو
 1 1 ةومبلا ذا

 خيش ناكو .هقفلا لوصأ يف «لوصولا زنك» اهنم ًابتك فّنص .ينوذربلا دمحم نب يلع وه .6



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 ءانثتسالا هبشيو هسفنب مئاق صن هنأل ؛هتغيصب خسانلا هبشيف مومعلل نراقمو هسفنب

 ايلات ماك ىخ ارق ولا قدح قر اقرب

 نزال رخل ايه راض أدين زا: اذاق هقالطاب لمفلا بحري قلطملا نأ اضيأو

 ضعب ّنأ نايبب مظنلا يف فرصت صيصختلا ّنِإو ,ناعمتجي ال ناّدض قالطإلاو ديقلا

 دّيقملاو ,مومعلا ضعب لوانتي صّصخملاف .مظنلا هلوانتي امم مظنلاب دارم ريغ ةلمجلا

 :هلوقو «ِءَوُرَق َةَلَث8 نوكي نأ زوجي ال اذه ىلعف .ًاقلطم قلطملا هلوانتي ال

 انين ؛تاقلطملل ًاصيصخت #١" َنِهِماَحْر ىف هلل تلح م نفك نأ هل لحي الو

 :ةمدقم «اكئاسن ءورق نم اهيف عاض امل» :ىشعألا لوقك :هلوق

 كيارع يرض اهاهفأل دي وريع مضانمب كلا ءانعأ لك يفز

 اكئاسن ءورق نم اهيف عاض امل 6ةعفر ّىحلا يفو الام ةثّروم

 ,رهطلا تقو ىف الإ نوكي ال لمحلا ّنأل راهطألا ءورقلاب دارأ رعاشلا ّنإف

 نع ٌنهراهطأ عيضتف .ءاسنلا نع لاجرلا ةبيغل كموق لسن عيضي كوزغ ّنأ ىنعملاو

 يشاوح يف ةروكذم ثاحبأ هب لالدتسالا يفو ءلسنلا لصحي الف .اهيف ةعماجملا

 .كانه علاطيلف فاشكلا

 .هرخآ ىلإ ضيحلا ىلإ رهطلا نم لاقتنالا هلصأو :هلوق

 ناك اّملو ءرهط "ادنع ضيحلا يف لوخدلل مسا ةقيقحلا يف «ءرقلا» :يغارلا لاق

 لك ال امهم هاو لك نه قلطأ هل 'بتعتملا نضل و نهطلا نويومألا اهياع ادبنا

 ةعوسوم رظنا .ىراخب قيرط ىلع فسن برق ةعلق :ةهودزب :لاقيو ء(.قاغىم5 م) .ةّيفنحلا ا

 .5؟8 :ةرقبلا ١. .517 5717/6 ءاهقفلا تاقبط

 .نع :ردصملا ىف .؟



 نكن (ةروسلا رخآ /!"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ناوخلل [ ةلئاهضلا] كك يرفلا اذإ مهتم. لك ىلع: قلظي ام قيبتعتل عوضوم مشا

 الو٠ ًادّرجم رهطلل مسا «ءرقلا» سيلو .اهب هدارفنأ ىلع امهنم لك ىّمسي دق ,ماعطلاو

 ضئاحلا اذكو .ءرق تاذ :اهل لاقي ال مدلا رت مل يذلا رهاطلا ّنأل ؛ًادّدجم ضيحلل

 ماّيَأ ةالصلا نع يدعقا» :ةِئإ هلوقو ,كلذ امهل لاقي ال ءاسفنلاو مدلا اهب ٌرمتسا يتلا

 .نالف دورو ماّيَأ اذك لعفا :لئاقلا لوقك وه امّنإف .كضيح ماّيأ يأ .277«كتارقأ

 ."!ماَيألا ىلإ بسني ناك نإو ةعاس ىف نوكي امْنِإ هدوروو

 .محرلا ةءارب ىلع لادلا هْنأل ةيآلا يف 7 دارملا وهو :هلوق

 كّسمت ةلباقم يف .رهطلا ةدارإ يف لوقعملاب كّسمت "!اذه :لضافلا يّشحملا لاق

 كلذ ىف ّقحلا نكل .محرلا ةءارب ىلع لاد ضيحلا ّنأل :اولاق ثيح .هب !؟!ةيفنحلا
 ْ .ىهتنا *!مهعم

 عم عمتجي ال لمحلا ّنإ :انلق ول كلذك نوكي انناوويلظاب امحي دمع ام نإ «لوقأو

 ؛لمحيف ضيحلا يف ذ يطولا عقي نأ نكمي ِهّنَأ مهضعب ركذ دقو ,عنتمم وهو ضيجحلا

 .محرلا يف عمج يذلا ضيحلا جرخيو

 عقو ول نإ ًاعطق محرلا ةءارب ىلع ّلدي هّنإف ضيحلا ىلإ رهطلا نم لقتنا اذإ اّمأو

 .لّمأتف هدعب ضيحلا ضرعي 2 رهطلا نيح لمحلاو يطولا
 ىلع لمح نإ هّنأل ؛ضيحلا ةيآلا يف ءرقلاب دارملا ّنأب حيضوتلا يف لدتساو

 نإ اهلولدم نع ناصقتلاب اّمِإ يعطق هنأ عم ,ةثالثلا وهو ٌصاخلا بجوم لطب رهطلا
 7-5 نإ ةدايزلاب اًمإو قالطلا هيف عقو يذلا رهطلا ربتعا

 بجاولا ناك قالطلا هيف عقو يذلا رهطلا ربتعي مل اذإ هنأ مّلسن ال انأب هنع بيجأو

 ١. ىقهيبلا ننس ؛[87/7“ عرابلا بّدذهملا ١7/1 ىلاثللا ىلاوع ؛غ 814/7"

 .اذه :زدضملا ىف“ .13/ .نآرقلا ظافلأ تادرفم .؟

  .4.طوطخملا .ماصع ةيشاح .0 .ةّيفينحلا :«م»و ردصملا ىف ١6١



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 59

 مزليو ؛ةلماكلا ةثالثلا راهطألا الإ نوكي ال عرشلاب بجاولا لب ؛اهضعبو راهطأ ةثالث

 الو ,ةّدعلاب بجو اّمم هْنَأ رابتعاب ال .ةرورضلاب قالطلا هيف عقو يذلا ضعبلا يضم
 ةلماك راهطأ ةثالث بوجوب لوقي ال نم فرط نم !'ادّيقي ال هنأ عنملا اذه يف حدقي

 يف رّرقت امك ديفي ال كرتشملا عنملا ْنأ ىلع ءانب يعفاشلاك هيف قالطلا عقو ام ريغ

 ةيمامإلا نم ةفئاطك كلذب نيلئاقلا نم يعفاشلا ريغ دوجو ّنأل ,ةرظانملا بادا

 بهذم ال عناملا ّنأ نم رهتشا ام عم اذه .ًاديفم عنملا اذه نوك يف يفكي '"'مهريغو

 قالطإ يف امكف ناصقتلا اند راسب نانستلا رفد اكرلا ىف داك نر ايناس ةقوومل

 ديرأ ثيح ١4" ُتاَموُلْعَم ُرُهْشَآأ جَحْلَا» :ىلاعت هلوق يف ضعبو نيرهش ىلع رهشألا

 نيلئاقلا ةيفنجلا مزلي هنألف ةدايزلا اًمأو .ةّجحلا يذ رشع وهو ثلاثلا ضعبو نارهش

 كلتب ربتعي ال هَّنِإف ضيحلا يف اهقلط اذإ اميف ضيحلا وه ءرقلا نم دارملا نأ

 ٌصاخلا يف مالكلا ّنأِب لّوألا ىلع ٌدرو ضعبو ,ضيح ثالث بجاولاف .؟!ةضيحلا

 دنع ّيعطق ًاضيأ ماعلا بجوم َّنأ هيفو ةطساو وأ ٌماع وه لب كلذك سيل رهشأو

 هنالطب زاوج مدع ٌصاخلا بجوم ةعيطق ىضتقا ول لوقي نأ لئاسللف ةّيفنحلا

 .كلذك رمألا سيلو كلذ ًاضيأ ٌماعلا بجوم ةيعطق ىضتقال ناصقتنلاب

 رفاكلا نع ةياكح ىلاعت همالك يف هنم ضعب ىلع مويلا قالطإ عقو دق ًاضيأو

 اًمَْي ْتْدِبلا# :لاق ثيح .ءاهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم يذلا ثعبلل ركنملا
 املا نإ :امهيريسفت يف الاق فاّشكلا بحاصو فّنصملا ّنإف !*”4ٍمَْي َضْعَبْأ

 .ديفي ال م١

 :لاق باهش نبا ْنا حيولتلا ةيشاح يف يمورلا يشحملا ركذ دق :«ه ,م .ع» شماه ىف .؟

 .« ةّيهنم ١؟» قالطلا هيف عقو ام ريغ ةلماك راهطأ ةثالث بوجوب

 .ةيضيحلا :«ش».غ ا و

 .5019 :ةرقبلا .6



 نان (ةدوسلا رخا د17 رار ةوقيلا نو نكتفت

 رافت نيف ل اقف هيووقلا 7 ليش ةقبلا كف هنا هتسنو: شنط عراه ووكذملا "ا رادعللا

 ىلع «مْوَي َضْعَب ؤأ# :لاقف اهنم ةيقب ىارف تفتلا ّمث .كاًمْوَي8# :سمشلا ىلإ
 ضعب ىلع دحاولا مويلا قالطإ زاوج ىلع لدي امهنم مالكلا اذه ّنإف .,"'بارضإلا

 .ىفخي ال امك هنم

 عقو يذلا رهطلا ربتعا اذإ هّنأ مّلسن ال :لالدتسالا لصأ نع باوجلا يف لوقأو

 راهطألاب ةّدعلا ع نأ روهظل ؛ةثالث ال اهضعبو نيرهط بجاولا ناك قالطلا هيف

 ىلع اوقفتا اذهلو .اهتّدم يف محرلا ةءارب مالعتسا ناكمإ لجأل وه امْنِإ ةثالثلا

 يف قالطلا عوقو حدقي الف ,ةعقاوملا رهط ريغ رهط يف قالطلا نوكي نأ طارتشا

 ناك ول حدقي امّنِإو ,ةثالثلا راهطألا نم همامتب ًادودعم هنوك يف لّوُألا رهطلا ءانثأ

 .مهفاف .سيلف سيلو ءعراشلل دوصقملا مالعتسالل ًايفانم هئانثأ يف قالطلا عوقو

 هيلإ عجاريلف .هيلعو هيف ام عم حيولتلا يف روكذم رخا هجوب عنملا اذه دنسي دقو

 .هيلع عالطالا دارأ نم

 .نهتّدع تقو يأ 74 َنِهِتَدعِل َنُهوُقْلَطَف » :ىلاعت هلوقل :هلوق
 اًمأو .# ِءَوُرَق َةَتلَث © :ىلاعت هلوقلف ىرغصلا اّمأ رهط ةّدعلاو ةّدع ءرقلا ّنأ هحيضوت

 نأ ةيآلا نم موهفملا ّنأ ههيجوتو *َنِهِتَدعِل َنُهوُقْلَطَف» :ىلاعت هلوقلف ىربكلا
 رهطلا وه ةّدعلا نم دارملا ناك ولف .عورشم ريغ اهريغ يفو عورشم ةّدعلا يف قالطلا

 ىلع لمح ولو .ىنثتسي ام الإ ضيحلا يف عورشم ريغ قالطلا ّْنأل ؛مكحلا اذه مص

 ريغ رهطلا يف قالطلا نأ هنم مزلي هْنأل ؛ٌمصي مل هيلع ةيفنحلا هلمح امك ضيحلا

 .ًارفاك :فاّشكلا ىفو .ثعبلاب رفاك :يواضيبلا ريسفت يف ١.

 ١67/١. ىواضيبلا ريسفت ؛"١/١9 فاشكلا .'"“ .لبق :«ش» .؟

 ١. :قالّطلا .



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مو

 لوقنملاب ةيعفاشلا كّسمت ىلإ ةراشإ .ىلاعت هلوقل :هلوق نإ :لضافلا يّشحملا لاق

 راشأ هتاكو:«لوقعملا ليلدلا ىلع افطغ «لاغت هلوقلوز» دقيح رهاظلا ذأ ىفحي الو

 .ىهتنا ,"”ركذي مل هّنأك ىّتح لوقعملا فعض ىلإ هب
 ضرعم ىف هّنأل ءلوقعملا ليلدلا ىلع كلذ فطعي مل امْنِإ فّنصملا ّنأ هيف :"'لوقأ

 ةلار لع لاد: نفيحلا ناب كلذ ىلع اولدعتنا ةيفلخلا نأ اك ذإ :طقانستلاو:ةضواغملا

 ةيعفاشلا كلذك ؛ضيحلا عم عمتجي ال لمحلا ّنأ ىلع مهدنع ةبرجتلا ّلد امل محرلا

 ةداهنت ىلع داك ميسا هارت ىلع لاذ هللا نأ قم هفتعتلا هوك د اقيئاول اعلا

 ضراعتلا عقيف رخآلا ىلع ةّجح ريصي ال دحاو ةبرجتو .كلذ فالخب مهل ةبرجتلا

 ىتاف .مصخلا ىلع ةّجح موقي رخا ليلد نم ٌدبال ذئنيحو ءانركذ امك طقاستلاو
 .هفعض ىلإ ةراشإلل ال .هانركذ امل لوقنملا ىلع هفطعي ملو روكذملا لوقنملا ليلدلاب

 هلوق هنع يتأي هنأ هيفو .طقاستلا ضرعم يف هنوك هفعضب دارأ هّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّلل

 ًاحوجرم ةيعفاشلا ليلد نوك ىلع لدي هنإف ؛ةيفنحلا عم يأ مهعم كلذ يف حلا نكل
 .لّمأتف ,ةيفنحلا ليلدل ًايواسم ال

 .رمع نبا ةّصق يف :هلوق

 هبط هللا لوسرل رمع ركذف .ضئاح يهو هل ةأرما قّلط رمع نب هللا دبع ّنأ يهو

 هل ادب نإف ,رهطتف رهطت ىّتح اهكسمي مث .اهعجاريل :لاق م هِي هللا لوسر هيف ظّيغتف
 ءاسنلا اهب قّلطت نأ هللا رمأ ىتلا ةّدعلا كلتف ءاهّشسمي نأ لبق ًارهاط اهقّلطيلف اهقلطي نأ

 ل هدم ستحل نانوو رولا لاح ىنعأ ةروكذملا ةلاحلا ىلإ ةراشإ ةّدعلا كلتف :هلوقف

 يف اهكاسمإب هرمأ ٌلدو .رهطلاب ةّدعلا نأ ىلع ٌلدف .نارهط الإ ركذي مل ذإ ؛اهرادقمل

 رهطلا يف اهقّلطي لب ؛اهقيلطت هدصق نوكي ال نأ يغبني عجارملا ّنأ ىلع لّوُألا رهطلا

 :لوقاو «لرا . 6 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.



 0 (ةروسلا خا 597 ديآ) ةرقبلا ة روس ويسفت

 ."'روهمجلا بتك نم هريغو يبّيطلا رصتخم يف اذك ءلصح نإ فنأتسم يأرب يناثلا

 نوكي نأ زوجي ال مل رهطلا ةلاح ىلإ ةراشإ كلت ّنَأ مّلسن ال :لوقي نأ لئاقلو
 دبع ّنأ ربخأ نيح رمع مالك يف وأ ْهْيْيَي يبنلا مالك يف ةروكذملا ضيحلا ىلإ ةراشإ

 تقو سيل ضيحلا تقو نأ ىنعملا نوكيف ءضيحلا تقو يف هتأرما قّلط هلل

 ىلإ ةراشإ نوكت كلت ّنِإ :لاقي ام هدّيؤيو ءاهب هللا رمأ يتلا ةّدعلا تقو وه لب قيلطتلا
 .ءاسنلا اهل قّلطت نأ :هلوق هيجوت يف فّلكتلا ذئنيح مزلي نكل اذه .كلذ لثم ديعبلا

 ىنعمب «اهل» يف ماللاو ءرمألا لوعفم «قّلطت نأ» :هلوق لعجي نأ ةرابعلا نم رهاظلاو
 ءاسنلا اهيف قّلْطي نأ ىلاعت هّللا رمأ ىتلا ةلاحلاو .ءاسنلا اهيف قّلطي نأ هللا رمأ يأ ىف

 1 .لّمأت رهطلا ةلاح يه

 نسحف ةرثكلا ىنعم نّمضت ءارقألا تاوذ] تاقّلطملا مع اّمل مكحلا ٌلعلو :هلوق

 .هرخا ىلإ [اهؤانب
 .رهاظ وهو ءرق اهتّدع نأب ةقّلطم ّلك ىلع مكحلا دارملا ّنأ كش ال ذإ ؛رظن هيف

 يهو اهيلإ فيضأ يتلا ةثالثلا ىلع قلطأ ءرقلا نإو ءرهاظ وهو ٌنهترثك عفنت الف
 يدب ارقأ يف اهدوجو نسحي الف .ءارقأ ةثالث الإ هيلع قلطي ام سيلف ءاهزّيمت

 ةثالث ءارقأ راصف ءاسنلا نم ريثك يف مكحلا زاج اذإ هّنَأ هدوصقم لعلو .ءاسنلا

 هيفو .اهءانب نسحف هدارفأ رابتعاب هيف ةرثكلا عيمج دارفأ دجوف .ةريثك ءارقألا

 ةرثك عمج يه يتلا ءرقلاب ريبعتلا يف ةتكنلا لعل :لاقي نأ هجوألاف ,ىفخي ال فّلكت

 .ضيحلا ةدارإ مدع ىلع هيبنتلا ةّلق عمج ةبسانم عم ةّلقلا عمج يه يتلا ءارقألا نود

 نيم داك 1 ىلع هقدفت يطيخلا دن ارقلا نوكي ىلا هيرقلا .مارقألاب ميج فيح

 .رّيدتف ؛رخآلا ماقم يف لمعتسي ةّلقلاو ةرثكلا عمج

 ملسم حيحص ؛8١٠//9و 77/7 يراخبلا حيحص ؛ 7/8707 دمحأ دنسم :رظنا.١
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك مود

 :هرخآ ىلإ نهناميإب لمحلا ىفن دييقت هنم دارملا سيل :هلوق

 [ناميإلاب لمحلا ىفن دييقت هجو ]
 باك ريش رئاكلا |١ نوهت ا هلا بعذلاع ىلع ل دعا هيلا 1 يعن

 .هرخا ىلإ دييقت دارملا سيل ذإ عورفلاب

 زور و ىادخ هب دراد ناميا هك ره هك تسا نأ ىنعم :حوتفلا بأ خيشلا لاق

 دكح نبا هك تيما ن2 تعي دكا نامتك نبا ومدزاةك< ووقف مكس نان فماق

 ار نانمؤم هك دزك نأ ىارب طرش نيا نكيل و ءار نارفاك نود تسا مزال ار نانمؤم
 :ار ىسك ديوك ام زا ىكي هك نانج ؛نيزا دوش عنام ات دياب تمايق و ىادخ هب ناميا

 ا دنك عنم ارت ات دياب ىناملسم ىنعي ءندرك دياشن نيا ارت ىناملسم 0

 .اهولتت يتلا ةيآلل اير قالطلا ناك اذ تكل ومهلؤف

 .ءيجيس امك يعجرلا قالطلا هب دارملا ّنإف 4؛ِناَنَدَم ٌقاَلَّطلَأ» :ىلاعت هلوق يهو
 اوُداَرَأ ْنِإ# :هلوق اورّسف ام ىلع هيلإ جاتحي امّنِإ اذه :لضافلا يّشحملا لاق

 نحنو .فلكت هّنأ ىفخي الو ,حالصلا ىلع ًاضيرحت لب ًادييقت سيل ِهّنَأ نم ؛اًحالْضإ

 ةرابع هْنأل .ًايعجر قالطلا ناك اذإ :هلوقب دييقتلا نع نغم دييقت وه ملعأ هللاو :لوقت

 ّنِإف .ًايعجر ًاقالط قّلُط اذإ قّقحتي امّنِإ حالصإلا ةدارإ ّنأل ًايعجر قالطلا نوك نع
 ةنونيبلا عم هتردق تحت حالصإلا ىقبي ال هّنأل حالصإل ًاديرم سيل نيابلا قّلط نم

 .همالك ىهتنا ."!هيلإ عوجرملا نم ٌصخأ ريمضلا سيل ذئنيحو
 يف مهمالك لصاح ّنإف فّسعت فّلكتلاب همكح ٌنألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 حالصإلا ةدارإب عوجرلا دييقت طارتشا هنم ضرغلا سيل هنأ روكذملا طرشلا ريسفت

 ١6١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'



 5 0/ (ةروسلا رخآ- 597 :ةيآ) ةرقبلا ةروص.نيسفت

 ضيرحتتلا دارملا لب رارضإلا اودارأ نإو عوجرلا ةّحص ىلع عامجإلا اولقن مهنإف

 لد اذإ ًاصوصخ كلذ يف فّلكت الو رارضإلا دصق نم عنملاو حالصإلا دصق ىلع

 هاه لمعلا نك اللا

 نوك نع ةرابع "4١اًحاَلْضِ اوُداَرَآ ْنِإ# :هلوق ّنأ نم هركذ ام ّنألف :ًايناث اّمأو
 ىلإ ًايعجر ًاقالط قّلط اذإ قّقحتي امّنإ حالصإلا ّنأل :هلوق عونمم ًايعجر قالطلا
 ترجضأو قلخلا تءاسأ يتلا ةأرملا حالصإ نوكي نأ زاوجل ؛مّلسن ال :انلق .هرخآ

 اهاّيإ جوزلا ةّبحم ةّدش نم اهّنظ ام ىلع ءانبو .ًادامتعا هيلع زوشنلاو طّلستلاب جوزلا

 .ةنونظملا ةّيحملا كلت لاوز ىلع اهّنظ ىف ٌلدأ اذه ّنأل ؛ًانياب اهقالط ىلع ًافوقوم
 50 جوزلا ىلع طلستلا نع اهتمادن باجيإ يف ىوقأو ” ىلعلا ضارعإالاو

 اهيلع دقعلا دّدجو اهيلإ جوزلا تفتلا ول هَّنَأ تدهاعو هللاب تفلح وأ ترذن امّير

 يف ةحارص ال هّنإف ًايعجر اهقلط اذإ ام فالخب .مهيلاوم عم ءامإلا ةلماعم هعم تلماعل

 جوزلا عوجر ديفي الف .اهلصأ نع ةّبحملا لاوزو .ةيّلكلاب ضارعإلا ىلع كلذ

 ." مولملا زوشنلاو مومذملا قلخلا نع اهعوجر
 امك رمألا ناك دقعلا ديدحت الب حلصلا دّرجم ةيآلا يف حالصإلا ىنعم ناك ول معن

 .لّمأتف هركذ

 ًايعجر قالطلا ناك اذإ نكلو .ّنهيلإ ةعجرلاو حاكنلا ىلإ 4َّنِهّدَرِب َقَحأل] :هلوق
 .هيلإ عوجرملا نم ٌصخأ ريمضلاف [اهولتن يتلا ةيآلل

 .ةيلكلا :«م» . '” اة 0

 :قالّطلا] ءاَدْمَآ َكلْذ َدْعَب ُتِدْحُي هنآ لعل + :ىلاعت هلوق لصاح ّنأ لصاحلاو :«ع» شماه يف ."
 + افي انه اخ ىيىعرلا قالطلا قفآ[١



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك موب

 [هريغو ىعجرلا قالطلا ىف ندب ريمض عجرم ىف ثحب ]

 : قو عسا تن املك جاوزأ ريمضلاب دا اريلاو اقلاع تافلظملا اور يه

 اهقلط نإو هتأرما ىلإ عجري ناك لجرلا ّنأل ؛هيلإ عوجرملا نم ٌصخأ ريمضلا سيل
 :ةيجوو ةنابة ومس اضف ناوي قذاطلا كلرت وا ىلا هك

 .هيف ا"!عانتما الو :هلوق

 عانتما ال ِهّنَأ امك ًاّماع هيلإ عوجرملاو ًاّصاخ ريمضلا نوكي نأ ىف عانتما ال يأ

 .همومع ىلع ماعلا ءاقب عم هصيصختو رهاظلا راركت يف

 ركذب هصّصخت ناك ءيشب صّصخ اذإ رهاظلا ّنأِب امهنيب قّرفت نإ :كل لاقي دقو
 :لاقي نأ ىلوألاو ٌماع وهو قبس ام ىلإ ًاعجار نوكيف ريمضلا اّمأو هعم ءيشلا
 اولاق امك مالكلا نم دافتسي هْنأل ؛ةيعجرلا ةقلطملا وهو ىنعم روكذم هيلإ عوجرملا

 ىلإ عجار «هيوبأ» ريمض ّنأ ١4" ُس ُدّسلآ اَمُهْنِم ٍدِحاَو لكل ِهْيَوَبَِلَو ل :ىلاعت هلوق يف

 .هاللكلا نم دافقيسلا عيتحلا

 لثم لاجرلا ىلع قوقح ّنهلو يأ 4« ٍفوُرْعَمْلآب َنِهِئَلَع ىذّلأ َلْئِم َّنُهَلَو+] :هلوق
 .سنجلا يف ال [اهيلع ةبلاطملاو قاقحتسالاو بوجولا يف ّنهيلع مهقوقح

 ؛نهيلع نهل بجاولا قحلا سنج نم سيل جاوزألا ىلع ّنِهل بجاولا قحلا يأ

 نسحو ةقفنلاو رهملا لثم ٌّنهقوقحو .ةرشعلا نسحو ىهنلاو رمألا لثم مهقوقح ّنأل

 هنلغ بجي الف .ةبلاطملا قاقحتساو بوجولا نايقعاب ةيلثملاف .ةراضملا كرتو ةرشعلا

 ةيلثملا أل ؛ةيسنجلا يفنب حّرص امّنِإو ءكلذ وحن لعفي نأ تزبخ وأ هبايث تلسغ اذإ

 دارملا :ليقو ,دحاو عون لب سنج نم نداتملا ناك اذإ لمعتسي امنإ روهشملا ىلع

 .ةيّمكلا يف ال بوجولا يف ةلئامملا ةيلئملاب

 ىَذّلَآ لْثِم َّنُهَلَو» :ىلاعت هلوق رّسفي نأ ُمّلعا هاو لمتحي :لضافلا يّشحملا لاقو

 ١. :ءاسنلا . ؟ .عانتمالل :خسنلا ىف ١



 م04 (ةزوسلا.رخاى 397 ةيآ) ةرقبلا ةزؤس:ريشفت

 جاوزألل يذلا لثم َنهتوهش ءاضق نم جاوزألا ىلع ءاسنلل ّنأب « ٍفوُرْعَمْلآِب َنِهْيَلَع
 ءاسنلا رصح مهلو «َنهنود كلذ يف فيلكتلا مهل ثيح ةجرد َنهيلع لاجرللو َنهيلع
 .ىهتنا .'"' 'نهل سيلو يرارسلاو جاوزألا ددعت مهل نإف نهنود مهسفنأ يف

 نم هقفلا بتك يف رّرقت امل لّمأت ,ٌنهنود كلذ يف فيلكتلا مهلو هلوق يف :لوقأو

 ا ةعبرأ لك يف ةجوزلا يطو بوجو

 هّجوت مدع نم ةيفنحلا هب ىتفأ ام ىلع ينبم يّشحملا هركذ ام لعل :ليق نإ

 ةبجوملا بويعلا نم ةنعلا ْنأ نم اضيا ءالؤه هب اوتفا امب مودهم ىوتف اذه :تلق

 ظ مهلا خل
 ىلإ اهب يَدْؤي "'قبش اهل لصح اذإ ةأرملا بناج نم فيلكتلا هّجوت نكمي أضيأو

 .لّمأتف ,حافسلا

 [(779) ؛...حيرشت وأ ٍفوُرغَمب ُكاَسْمِاَف ناَتّرَم قالَّطلأ» :ىلاعت هلوق]

 ظ .ه رخآ ىلإ ةيفنحلا '!لاق كلذلو :هلوق

 يور '!امب ه4 تيبلا لهأ نع اهوور يتلا مهرابخأ دعب اوّجتحاو ةيمامإلا اذكو
 ًالابقتسا رهطلا لبقتست نأ ةّنسلا امّنِإ» :لاق يي هللا لوسر ّنأ رمع نبا ثيدح يف

 .قش :«ه ءم» .؟ ١6١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .تلاق :ردصملا يف .'"

 ىلع لدي ملو .ةنسلا فالخ هّنأ ىلع الإ لدي مل ثيدحلا ّنإ :لاقي دق :«ه ,م .ع» شماه يف .5

 امَنإ ةيئايهلوق ّنأب باجيو .يعدبلاو ينسلا نيب ةطساولا توبتل ًايعّدم لب ؛ًايعرش سيل هنأ
 قرسر بصق دكا ليدي 2 نا لاوسر هنا عرقلا ىف ةكرلسلا ةفيرطلا امن هبةاري هذيلا
 لاق مث بضغي مل عرشلا نم ًاجراخ نكي مل ولف ضيحلا يف هقيلطت يف رمع نبا ىلع ٌةيَمهَلل
 .( ني هحم 3١ ١9 هل يضع اه: قالخ ةئسلا امنإ



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ,ًارابخإ سيل «ناتّرم قالطلا» ينعأ 5-5 اذه ّنأبو ,"١«ةقيلطت ءرق ّلكل اهقّلطتف

 .قالطلا دارأ ن نإ نيتّرم قالطلا نوكي نأ بجي يأ ءرمألا عمل لب ؛بذكلا مزن الإو

 َناَك ُهَلَخَد ْنَمَو8# :ىلاعت هلوق اذه ١ ,ةلسارملاو عمجلا ىلع قالطلا مرحي يأ

 ." 'هونمؤي نأ تحب يأ ا"! انما

 [ءارقالا ىلع تاقلطلا قيرفت بوجو]
 نادم تقلل قيرتت توجو: كاع لدو نوك ددلا كيذعلا نهاظال ١ يتكي لو

 عوقو يف ًاّماع اذه نوكيو دحاو ءرق يف ثالث وأ نيتقلط عقي نأ ّمصي الف ءارقألا

 عاملا اذن ايما هيد امم لاق هيون عونا |! كاعيد ىلكولا

 اهدعب اهأطي مل اذإ اًمأف ةعجرلا دعب ةءوطوملاب ٌصاخ هْنِإ :مهنم نورخآ لاقو

 ''7لوصحل ؛يطو ريغ نم اهنيب ةعجرلا رّركت عم دحاولا ءرقلا يف تاقلطلا دّدعت مص

 دّيج لوق اذهو .هيف اهبرقي مل ءرق يف قالطلا عوقو قدصل ؛عناملا مدعو طرشلا
 :نوا نضيضتلا لاه ةردعلا لمحف

 ةلسرملا ةثالثلا ميرحتب اومكح امل باحصألا ّنِإ :*!ةيمامإلا ءالضف ضعب لاق

 عقي له هنأ يف اوفلتخا "!ةعدب كلذ ّنأو .نيتلسرملا نيتنثلا "و /7ةدحاو ةعفد

 ١1147. عئانصلا عئادب ؛١ 57/١ يلائثللا يلاوع ؛7/7١١ يئاسنلا ننس ؛١/717 فاّشكلا : 00

 .5757 5 ا/6/  نافرعلا زنك .“ .5ا/ :نارمع لا .؟

 :ىدرويسلا ذادقملا لض افلا وه .لوصحلا :«ع» .:

 .« يدنم ١١١ ةعجر امهنم نينثا نيب للخت ال نأب يأ :«ع» شماه يف .1
 .وأ :«ه ل ءعءش» .ا/

 نا نسا ليلك ا وكن َلَكنالَمَي زارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا لاق :«ه ,م .ع» شماه يف .8

 310 :تفك مويس هب هاكنآ «ِناَتَْم قالطل أط ىلاعت هلوقل دوبن تسرد راب ىي هب قالط هس هك

 :ةرقبلا] «ُهَرْيَغ اًجْوَز حكْنت ىَتَح ُدْعَب ْنِم ُهَل َلِحَت الك اَهَقَلَط ْنِإَف + :هلوق وأ #2« ِناَسْخاِب حيرشت
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 نس (ةروسلا رخآ - "!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىف عقر الا أ ؟رييشتلاو ةفيمعلا اوقلكو يفلاظ هنأ هفلوقب ةدعاو
 ةشادس ١ سس نحنا لكل دق لا :نيمق أل: علا قعود لو لان ع اجتح اق

 .بولطملا وهو ةعقاو نوكتف اهّلحم يف اهلهأ نم ةرداص ةدوصقم نذإ ةدحاولاف

 .ةدساف "!'نوكتف ةلمجلا نع يهنلل ؛يناثلاب ةعامج لاقو
 ىهتنا ."'لوصألا يف قّقح دقو .درف ّلك نع ًايهن سيل ةلمجلا نع يهنلا :انلق

 .همالك
 قلاط قنا «لوقي ناك كضولاب ناك نإ ةلسرعلا تالتلا ةافلطلا أ نيمحألاو

 كوصوخلا .قذلطلا ىهدعتيص ةوصقنلا# قالطلا نتف فضول نأ لاي ايذلت

 ىلوألا تمئص ًاثالث قالطلا رّدكي ناك اهدادعتب ناك نإو زئاج ريغ وهو ثالثلاب
 اين اكنلا لوألا تعسف اتم لحلو 4 ىلإ فسقلا' قلعة يمتقلا كليو
 قالطلل لباقلا ّلحملا امهتفداصم مدعل ناترّخأتملا تلطبو "'لباقلا ّلحملا

 .ربدتف ةجوز ريغ ىلوألا دعب اهتروريصل

 [ديوكب :«م»] ديوك راب كي هب نوج راب هس هب دومرف قالط هس ىلاعت ىادخ نوج ١7١[ ب

 ركا[ةايصح :ردصملا يف] ةاصح عبس هب رامجلا ىمر نوج و .[دشابن :ردصملا] دوبن عورشم

 نانجلا حورو نانجلا ضور] « ةكهنم »١١ قالطلا كلذكف دوبن ىزجم دزادنيب راب ىي هب

 .نوكيف :«ل ءش .ع».١ .[؟ /ا// 3”

 .77١و ؟ا/١/ 57 نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .؟

 ةّيلباقلا »2١5[: ىدنس مالسلا دبع ىضاق :«ع» شماه قوف] ليق نإ :«ه م عر شماه ل

 زئاج هنأ عم دقع ديدجت الب لّوألا قالطلا دعب عوجرلا زاج امل اَلإو لّوألا قالطلا دعب قاب
 .اقافتا

 دحاو قالطب عفتري ةيجوزلا نأ قيقحتلاو ءرهاظ وهو ًاقالط قالطلا نوكي ال اذه ىلعف :تلق

 يف عوجرلا لعج عراشلا ّنأ رمألا ةياغ دقعلا فانيتسا بجو ةّدعلا تّمت ول اذهلو .يعجر

 .« ةيعهنم ١1١١ رّبدتف .فناتسم دقع ةلزنمب ةّدعلا



 ج ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 [ةلسرملا ةثالثلا تاقلطلا ميرحت ىف ءاملعلا هدافأ ام]

 هب لخد ام ةلمج نم نإ كي هللا لوسر دعب ةثدحملا عدبلا باتك بحاص لاق
 قالت ىف: هعدحلا امددل يمل نمو ره نانا تساقمالا عيمج مظلل دانا
 قّلط نم :رمع لاقف ةّنسلا ىلعو ةّدعلا ىلع قالطلا لعج هلوسرو هلل ّنإف حاكنلاو

 نم همعز امب كلذ يف ٌّجتحاو .قالطلا مكح ")همزل دقف نيمي وأ سلجم يف ًاثالث
 كلذ يف ثنحلا مهيلع ذفني نأ هجولاف قالطلاب ناميإلا اوبذعتسا دق سانلا ّنأ

 ,.ةعدبلا قالط هاّمسو قالطلاب هنيمي يف ثناحلا مزلأف .هنع اوعدتري ىتح قالطلاب

 ميظعلا ررضلا 000 هنأ ىلع مهعامجإ عم هنم هب اوضرو كلذ ىلع هوعبتاف

 مكح يف قّلطم ريغ ةعدب هّنَأ اوعمجأ دق يذلا قالطلا اذهب قّلطملا ّنأل ؛ةعدبلا هذهب

 رخآ لجر اهجوزتيف ةقلطم ريغ يهو اهجوز تيب نم جرخت ةأرملاف .هلوسرو هلل

 دسفو .ًامارح جورفلا تحيبأو ,قالطلا داسفب حاكنلا ًاضيأ دسفتاف هدنع مارح يهو

 ."”حاكنلا داسفب لسنلا

 نم رمع مهتفيلخ ىلع هب اودهش ام فئارط نمو :"'فئارطلا بحاص لاقو

 ىديمحلا رك د ان. ةلوسرب الو وهتو ةبنرماو ىل اه اهنفاهقايزوب وينت ةديوقل ريش

 يف اهنمف ساّبع نب هللا دبع دنسم نم قرط ةّدع نم نيحيحصلا نيب عمجلا يف
 ركب يبأو هيي هلا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك :لاق ملسم دارفأ نم عبارلا ثيدحلا

 دق سياتل «عناطخلا نيردع لاقف ةدعاو فالتلا | ىذلطإ مع ةنالخ نم نساتمو

 ًاضيأ اورو «مهتلع ءاضمأف يهيلغ م اتيضمأ ولف قانأ هيف دل تناك اوم يف اولجعتسا

 .قرط ةّدع نم ساّبع نب هللا دبع دنسم ريغ يف يديمحلا

 .همزلا :«ه» ١.

 يلماعلا سنوي نب ىلعل ميقتسملا طارصلا ؛؛١ - 1١/١ يفوكلا مساقلا ىبأل ةثاغتسالا :رظنا ."

 .فيرط :«ل ع» .'" ما



 سن (ةروسلا رخآ- "ا! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ضاشلا نا املاك ناك ادن را دفع نانك ضع ىرتا ةدومعملا ةيع لاق

 امو ."'كلذ ملعي ناك هللا ّنأ ملعي رمع 'ّنإف ,ةانأ هيف مهل نوكي رمأ يف نولجعتسي
 نأ هّيبن ةعيرشو هنيدو هلقعل رمع زاجتسا فيكف .ةدحاو ةقيلطت الإ "'ثالثلا لعج
 هريبدتو هرايتخا لعج وأ دقتعا فيكو ؟هلوسرو هللا *'هدزي مل ام ةعيرشلا يف ديزي
 هاوس تلثر ففاننا سو نيكو لال ينو هلو سر ورانا نايعشلا نس ملت كفل
 يتلا ةحلصملا هلوسرو هللا فرع الو كلذب ًاملاع ناك ام ىلاعت هلل ّنَأ دقتعي رمع

 نوكي نأ ًارانشو ًاراع كلذب نوملسملا بسحف .ثالثلا قالطلا موزل يف رمع اهفرع
 :ىهتنا ١" تانايدلاو لوقعلا :لهأ هاو 1" يهل :تمعش دقل «تافضلا دهب ميفلخ

 نق[ الن ةتانلطملا اوبر لاف دن نيستنلا ربما نضانك اقم كووو

 تس افالم قالا نوكي كلر تكا لاق هلا دبع اورأ كان ىلإ [ ةيفلاوإ نيام

 نوكت نأ يهو .«قالطلا عقي مل دحاو ٌٌدح اهنم صقن نإف ةعبرألا دودحلا 3! عمتجت
 نوكي نأ يناثلاو ءاهضيح نم اهجورخ دعب نم اهب عقي ,عامج ريغ نم ًارهاط ةأرملا
 !١" قطنت نأ عبارلاو ءلدع ادهاش هرضحي نأ ثلاثلاو .ًارايتخا قالطلل ًاديرم لجرلا

 نهاد لا ىف ىلا سوي قرني لبلقق اهقتمي ىل رهط ىف هنأ نيدهاسلا هرظحي» لا

 ريمأل نوّبحملا ّلِق لاحلا هذهلو .ّقحلا وه اذه ّنأ مهعامجإ عم قالطلا اذه قّلطي
 داسفب دساف مهلسنو مهقالط داسفب ًادساف مهحاكن ناك "١)ذإ سانلا يف ةئ نينمؤملا
 نود ةدالولا رهاط الإ نينمؤملا ريمأ ٌبحي ال هنإ» يبي هلا لوسر لاق دقو ,مهحاكن

 كل دي اهلاغ هر دنضملا نف؟ .ناك نإف :ردصملا يف ١.

 ير .تاقيلطتلا :ردصملا يف ."

 .انهيودم هردحتلا ىف .هدري مل ام :ردصملا يف .0

 فئارطلا .6 هير دعتلا األ
 .قطني نأ :«ل ,.ع .ش»و ردصملا يف ٠ .عمجي :«ش»و ردصملا يف .9

 .اذإ :«م»و ردصملا ىف



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت 5 ىف عقو اّمع عانقلا فشك ملغ

 1 اينيخ

 .«انز دلو الو ضيح دلو الو ثويد الو ثْنحم انّبحي ال» :ة2 قداصلا لاقو

 نع ةءاربلاو مهتيالوو مهتّيحمب انمّدكو مهيلإ باستتألاب انفّرش يذلا هلل دمحلاو

 .مهئادعا

 .ماّكحلا اهّيأ [ 4مُتْلخ ْنَقم] :هلوق

 [جاوزآلل وأ ماكحلل (متفخ» ىف باطخلا هحو]

 مهرمأب ءاطعإلاو ذخألا ناك امل هْنأل ؛ماكحلل «متفخ نإ» يف ريمضلا ّنأ ينعي

 اورمأت نأ ماّكحلا اهّيأ مكل لحي ال ىنعملاو .نوتؤملاو نوذخآلا مهّنَأكف .مهيلإ دنسأ

 انف انشا ودعا نأ كل لعبا ال وا ووهملا نملزا .ةئاطغ او كارما اقف ءىش ذخأب

 فاخي نأ الإ ٌنهجاوزأل هوطعتو ٌنهروهم نم ءاسنلا متيطعأو جاوزألا نم متذخأ

 ةأرملا زوشن نم ثدحي امل .ةيجوزلا بجاومو هللا دودح ةماقإ كرت نم ناجوزلا

 زوشنلا ةأرملا نم رهظي نأب دودحلا ةماقإ مدع امهّنظ دوصقملا ٌلعلو .اهقلخ ءوسو
 نع جرخي نأ ذئنيح فاخي لجرلاو ؛ةبانج نم كل لستغأ ال :لوقتو .ضغبلاو
 «اميقي ال نأو» قوسلا نم ملعيو ءناجوزلا وه كاَقاَخَي# لعافف اهعنمب عرشلا

 # متفخ نإَف# يف امّيس .ءيش نع ولخي ال بطاخملا مهفو .ضفاخلا عزنب هلوعفم
 نأ ماكحلا اهّيأ متننظ نإف يأ ؛مهريغ ناك باَفاَخَي8 لعاف ّنأ عم ًاضيأ ماّكحلا هّنإف

 يأ .ةأرملا ىدتفت اميف امهيلع حانج الف ةيجوزلا مزاول نم هللا ماكحأ اميقي ال

 صلخت اهنأكف .همكح تحت نم اهسفن صّلختو ,جوزلا هيطعت يذلا قالطلا ضوع

 يف امل اهلتقي وأ .ًاظيغو ًاضغب هتحت اهتوم فاخت ثيح ءلتقلا وأ ةيكلملا نم اهسفن

 ىلع الو علخلا ضوع ءاطعإ يف ةأرملا ىلع بنذ الف ءيصاعملا نم وأ .هل اهضغب
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 نضل (ةروسلا رخآأ 5 ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نكلو ماّكحلا نع "'جرحلا يفن رهاظلا ذإ ؛رهاظلا فالخ اذهو .هذخأ يف لجرلا

 ةمكل ىف جاوزألل ريمضلا 007 ذأ لمتحيو .مهنع يفنلا مزلتسي امهنع هيفن

 ."!هاكحلل # متفخ يفو «اوُمتْيتا»و | ودحات ذو

 عم .رهاظلا فالخ وهو ."'زيزع ريغ نارقلا يف كلذ وحنو :فاّشكلا يف لاق
 عم ماكحلا ىلإ فوخلاب باطخلاو اَاَخَت# :هلوقب ةنيفلا ىلا :باطغلا نخ لوذفلا

 نكلو .جاوزألل عيمجلا يف باطخلا نوكي نأ لمتحيو .نيجوزلا ىلإ لَو هدانسإ

 :هلوقب باطخلا ىلإ اهنم مث ءاميقي افاخي يأ ةينثتلا ةبيغ ىلإ عمجلا باطخ نع لدع

 .لّماتف «اميقي ال نأ» :هلوق يف ةبيغلا ىلإ اضيأ هنمو © متفِح ْنَفل
 هاكر دع اورج الخ ىف لاما وص نعت در مق نع لع همعلاو

 هلوقي نم نأش يف ريهطتلا ةيآ نوك يف دعب الف .رخآ ىلإ صخش لاح ركذ نم دحاو
 فالخ نولوقيو .مهريغ هيعّدي امك تاجوزلا ىلع ةروصقم نوكي الو ,باحصألا

 ًاضيأ ّنهلوخدب لوقلا ىلع امّيس .تاجوزلا ىف اهدعب ام [اهلبق ام ذإ]و ةيآلا قوس
 ش .لّمأتف ,"جراخ ليلد هجرخأ ام الإ

 [قاقشو ةهارك ريغ نم] زوجي ال علخلا ّنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ ّنأ ملعاو :هلوق

 .هرخآ ىلإ

 [علخلا قالط ةّحص طرش ىف قيقحت]

 عم الإ زوجي ال اهسفن صّلختل ةأرملا نع ذخألا ّنأ ىلع لدت اهّنأل ؛لّمأت هيف

 مدع مولعم ريغ ًاضيأو .ةهاركلا عم الإ كلذل رمثملا دقعلا زاوج مدع ال .فوخلا

 ىلع اهتلالد نّيبي نأ هيلع ناكو ءجراخلا يف ًاضيأ هعوقو لب قاقش ريغ عم زاوجلا

 7٠0-101. .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .؟

 .105 .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .: ١//871,. فاّشكلا ."“



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك نصا

 ال لبى قاس اه زاوعب منع هلعيتل اضياولكرلا وأ ةارملا وا قيناحلا نمد هلوضخ

 لصألاو ."74وهب ْتَدَتْفَآ اًميف# مومعل ؛عيمجلا نع ًالضف دئازلا زاوج مدع ىلع ٌلدت

 ثيدحلاو .رهاظ وهو كلذ قبس نإو ّنهومتيتا اّمم ءيشب هصيصختو هدييفت مدع

 "1 نساب ريغ نم قالطلا لاؤس ناو مهذعا كيوم لوألا

 نإف ,دئازلا يفن ىلعو هنم تذخأ "ام عيمجب هزاوج ىلع لدي رخآلا ثيدحلاو

 مدع ىلع لمح نإ اّمأو ,دئازلا ءاطعإ مدع ىلع لديف زاوجلا مدع ىلع لمح

 ىلع لدي الف قوسلاو:لصألل لوألا وهو.هكللذ "!قيغب ايطار ناكا*!دثأل جايتجألا

 عقو هعوقو ريدقت ىلع عنملا ًأضيأو .هب لاق امك هكلميو .دقعلا '”ّحصي الف .هريسفت
 ةيكلم مدعو ةيضوعلل هتيحالص مدع ىلع تلدف .دقعلا نع ال دئازلاو عيمجلا نع

 تالماعملا ضعب يف عنملا ّنَأ امك دقعلا ةّحصل ىنعم الف ,قالطلا نع ًاضوع "'جوزلا

 هيفسلا عيبو ,”!ةاصحلا عيبو ,لوهجملا عيب زاوج مدع لثم ,نيفرطلا دحأ ىلإ عجار

 .داسفلا ىلع ٌلديو كلذ ريغو ابرلاو .لفطلاو
 هلوقب هيلع هلالدتساو ءرهاظ ريغ كلذ ديعب هركذ امك ًاقالط علخلا نوك ًاضيأو

 وهو ةغللا يف سايق هنأل ؛37لطاب ضوعلاب قالطلاك وهف جوزلا رايتخاب هقّرف هنأ

 توب مدع لصألا ذإ خسف هنأ "'!ٌحصألاو ,ةغللا يف ٌمصي ال هتّحص ريدقت ىلع

 ريغو رهملا فيصنتو .يدبألا ميرحتو لّلحملا ىلإ جايتحالا لثم قالطلا ماكحأ

 ١. .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .؟ .5؟9 :ةرقبلا 108.

 ْ ْ ١«. 51 اهقدصأ يتلا ةقيدحلا وهو :«(ع» شماه يف ."

 »١١«. لوزنلا نآش يف روكذملا نياب ّنأل :«ع» شماه يف .؛

 .حصي دق هريدقت ىلعو :ردصملا يف .1 .ريغب :ردصملا يف .ه

 .جوزلل هتيكلم مدع :ردصملا ىف .

 كل يهف اهيلع تعقو ةعلس ةّياف ةاصحلا هذه مرإ :لوقي نأ ةاصحلا عيب :«ه ,م .ع» شماه يف .6

 .رهاظ ريغ :ردصملا ىف .8 .« ةيكهنم »١١ اذكب

 ٠ . .رهظألا :ردصملا يف 1

-- 



 ضن (ةروسلا رخآ - ا ةيآ) ةرقبلا ةزوس ريسفت

 دب الف ,ةّحصلا ىلع هتلالد مزلي ال داسفلا ىلع يهنلا ةلالد مدع ريدقت ىلعو .كلذ

 هيرخت' ىلع تلدو. قفا قاقثلا لاح هتكص ىلع ثلد ةيآلا نق هليلذ نم هيكفل

 الإ ماكحألا بيترت مدع عراشلا لاح نم رهاظلا ّنإف .ةّحصلا مدعب اهراعشإ عم هريغ

 ظفلب علخلا عوقو ًاضيأو .لّمأتف .هفالخ ىلع ّصني نأ الإ هب يضر ام ىلع
 اق: نم اهدنا صاحي اذينق ةجيورللا كاظم ةيميدت هدم اف فالك رحال! تاراتيلا
 ."!فصنأو لّمأتف ءرهاظ وهو .كلذ يضتقي ال ةيجوزلا

 )77١([ ؛...حكنت ىَتَح ْدْعَب نم ُهَل َلِجّناَلَف اَهَقَلَط نإَف» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ رثكألا دنع دساف ليلحتلا طرشب حاكنلاو :هلوق

 ا ليقود لاق ةقزنس وبا مروج ليلستلا ظرف حاكنلا يف اوفلتخا

 ؛يعفاشلاو باحصألا بهذم وهو يناثلل الو لّوألل ّلحت الف ءطرشلا الو دقعلا ّمصي

 قالطلا بوجو مدعو ةيجوزلا ءاقب "'هاضتقم ذإ ؛دقعلا ىضتقمل فانم طرشلا نأ

 دقع نالطب مدعو .طرشلا لعف مدع ريدقت ىلع رايخلل ؛حاكنلا دقع ةيحالص مدعو

 مازلتسا مولعمو 6 تباث خسفو .قالط نود نم يطولا عم حيحصلا حاكنلا

 مومعب ةفينح يبأ بهذم ىلع لالدتسالا نكمي الف .طورشملا نالطبل طرشلا نالطب

 كلذك هنوك مولعم ريغو .عراشلا نم يّقلتملا دقعلا وه دارملا ّنَأ رهاظلا نأ عم ,ةيآلا
 .(4) طرشلا عم

 ١. هرخآ ىلإ .تادرفملا ظفلب ّمصي هّنأو :هلوق ىلع ضارتعا :«ع» شماه يف »؟١١«.

 .اهاضتقم :«ش» .” .509 - +7٠0 .نآرقلا ماكحأ يف نايبلا ةدبز .؟

 ماكحألا بيذهت] «ّدر وهف ةنسلاو باتكلا فلاخ طرش ّلك» :ةكهلوقل :«ع» شماه يف .5

 طرشلاو ةنسلاو باتكلل قفاوم روكذملا دقعلا ىضتقم ّنأ نّيبلا نمو .[17/1 يسوطلل

 .« ِكدنم ١١ ًالطاب ًاّدر نوكيف هفلاخي روكذملا



 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مد

 قضت :توبت دعب ألا نكمي ألا ووقتلا ""!تانمومعل لالدتنالا نإ :نيق'دق اقيآو

 .لّمأت هيفو ءاهطئارش

 لاخيلاو ا احسلا هلا ىفلون# هل دل وق لق: للحتشلا قمم .كارعلا 1 رضاظلا انهو

 ةهاركلا ىلع لمحلاو ءامهلعف زاوج ىف كش ال ذإ ؛طرتشملا لّلحملا اذه وه ."'«هل

 قيلعت عرشلا نم رهاظلا ذإ ؛ديعب ضعبلا بهذم وه امك ليلحتلا ةّين عم وأ طرشلا عم

 ؛هل لخد ال لابلاب هروطخو ليلحتلا ةّينو ءامهنيب ًارهاظ عقاولا دقعلا ىلع ماكحألا

 .ملعأ ىلاعت هّللاو .جرح نع ولخي ال وهف ؛هنع ٌكفني ام ًاليلق هّنأ رهاظلا لب

 لدي ال روكذملا ثيدحلا ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام عفدنأ انركذ امبو :لوقأ

 .ىهتنا ."'هداسف ىلع لدي ال دقعلا نع عنملا ّنأ رم امل ؛حاكنلا ةّحص مدع ىلع

 نأ ىلع لدي ذئنيحو طرتشملا لّلحملا وه دارملا ّنأ نم ّرم ام عفدلا هجوو

 .ّرم دق امك طورشملا لطب طرشلا لطب اذإو دساف حاكنلا يف لّلحتلا طارتشا

 [(3171) 4... َنْمْلَجَأ َنْعَلَبَف ًءاَسّنلأ ْمنَقَّلَط اَذإَو» :ىلاعت هلوق]

 ىلإ [تلزنف .بلا تنك :لوقيو قتعيو قلطيو] جّوزتي لجرلا ناك :ليقو :هلوق
 ركل

 اننادجضا نيف ينكلاب "4 ةيلطضدوهس وسو ءادودلا وبا اهاووب اقف ةياؤيرلا هده

 ثالث :هلوق ىنعأ ةيناثلا ةياورلا ىف لاحلا اذكو .ًاضيأ اهنومضمب اولوقي ملو .ةيمامالا

 .هرخآ ىلإ ءّدج ٌنهّدج
 ةثنلا :ةقعو ةميزعلا ةيفيلكتلا لاعفألا ةكض: ىف انباخصا دتغ بجي هنأ لضاحلاو

 .تامومعب :«م» ١.

 يبأ نبال فّنصملا ؛5 ١8/1٠ ىربكلا نئسلا ؛١/١41 دوواد يبأ ننس ؛١/111 ةجام نبأ نئس .؟

 ١67. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .' .ل١/ 8 ىفاكلا ؛"48//81 ةبيش

 .نوعطمو :«ل» .



 ضل (ةروسلا رخآ 17 5ي1) ةرقبلا ةزوساويسفت

 نم اهوحنو بضغلاو نونجلاو ركسلاو مونلاو وهسلا لاح ردص ول ام ربتعي الف

 .فّلكملا نع اهيف ةّينلا ٌمصي ال ىتلا لاوحألا

 [(؟؟5) «... َنْمَلَجَآ َنْعَلَبَف َءاَسّنلأ ْمَُقْلَط اَذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ [اهسفن جّوزت ال] ةأرملا ّنَأ ىلع ًاليلد نوكيف :هلوق

 [وفكلاب جيوزتلا نم ةارملا عنم مكح ىف ثحب]|

 وأ ةيالولا فصوب وه بطاخملا ّنأ ىلع لدي ملو روكذملا لقعم وه بطاخملا

 اذه .هجّتم ّنهيلإ حاكنلا دانسإب ةضراعملا ذئنيحو قالطإلا ىلع ءايلوألا بطاخملا

 ال دقعلا ّنأ ىلع ةيآلاب لالدتسالا طقسف "١نيرّسفملا نم عمج هركذ امك جاوزألل

 نع هه ىلا ةجورلا كلل انآ ناك لقعم نأ ىلع كلذ ءاتيو,اسار نوب الا مصب

 .خألا ةيالو دعب تبثي مل ذإ ؛ثحبلا لَو هّنأب .مودهم تخألل يلو خألاو ءجّوزتلا

 دحأل سيل ّنأ ىنعمب سانلل باطخلا نوكي نأ لامتحا ىلإ راصي نأ باوصلاف
 نوكي نأ جاتحي الو ءامهنيب يضارتلا لصح اذإ وفكلاب جيوزتلا نم ةأرملا عنم

 ام لوزنلا ببس نوك ريدقت ىلعو .هب هريغو اضرو جوزلا وأ يلولا لضع رابتعاب

 خألا نوك ميلست مدع عم ظفللا مومعل ؛ةّصاخ ءايلوألل باطخلا نوك مزلي ال ركذ

 اهتلالد مدع ملع فّئصملا اهركذ ىتلا ريداقتلا ىلعف .اهيلع ةلالد اهيف سيلو ءايلو

 .اهلالقتسا مدعو وفكلاب جيوزتلا نع ةارملا يلولا عنم ىلع
 ةأرملا لالقتسا ذإ ؛ٌقح لوزنلا ببسو ءيلو خألاو ,يلولل باطخلا نإ :انلق نإو

 /٠١9. 51 نايبلا عمجم ريسفت :رظنا.١



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ا

 كلذ ىلع هنأ رهاظلا لب ؛ًاملظو ًاروجو ًارسق اهل دحأ عنم مزلتسي ال جيورتلاب

 ىلع ًاليلد نوكيف :فّنصملا لوقف .ةلقتسم يه لب ؛اهعنم يلولل سيل َنأ ملعي ريدقتلا

 مدع ىلع اهب ٌلدتسي نأ دعبي ال لب ؛فيعض .هرخآ ىلإ اهسفن جّوزت ال ةأرملا نأ

 دعب "''كلذ عنمي نم لك لب ؛باحصألا هلوقي امك .وفكلاب جيوزتلا يلولا عنم زاوج
 يدقق ءاعرلا لص

 [(71737) 4...نْيَلِماك ِنْيَلْوَح ّنْهَدالْوَأ َنْعِضْرُي ْتاَدِلاَوْلْأَوَ» :ىلاعت هلوق ]

 فيفا ةقلاصلا ريخلاب نع رعش زمأ [ 4 قدك م َتاَدِلاَوْلآَو+] :هلوق

 نوتكي نا ندي نع ومقالا ريخلاب ريبعتلا ّنأ عنمنو ,رهاظلا فالخ هنأ

 هني اهنكمت ألا نفتح هتان ىتعمب الل ةدفلا هذه. ىف عاضرألا“ نأ ىنعملا

 بجاولا ملا قىح نع ارايكإ ذئنيح نوكيف ءاهريغ عاضرإو اهنم ذخألا هل زوجي الو

 .رهاظلا نع جورخلا باكترا ىلإ جاتحي الف .بألا ىلع

 رخل ىلا يدنا ةاهموهلرق

 ّْنأل ؛"”حيحص ريغ بوجولا ىلع اهلمحو .رهاظلا فالخ بدنلا ىلع لمحلا

 َمتُي نأ َداَرآ ْنَمِل# :ىلاعت "'هلوقل بجي ال وهو .نيلماك نيلوحب دّيقم عاضرإلا
 زوجي هنأو نالوح ةّدملا ىصقأ ّنأ ىلع ليلد هّنأب فّنصملا حّرصيسو ١4( َةَعاَضَتلَ

 هيلإ راشأ امك ةّصاخلا روصلاب بوجولا ٌصخي نأ الإ ّمهّللا ,*”هنع صقني نأ

 ١. اهل يلولا عنم زاوج يأ:«ع» شماه يف »١١«.

 نسل رسألا نأ ىلع [1987/5] ريينكلا نيسفتتلا "ىف لدتا دقو مهن مو: صماش قفا

 اهيلع بجو ول ذإ 47 :قالطلا] «ٌَنُهَروُجَأ َنُهوُناَق ْمُكَل َنْعَضْرَأ ْنَِف« :ىلاعت هلوق بوجولل
 ٌعِضوُئَسَك ْمُتْرَساَعَت ْنإَو؟ :ىلاعت هلوقبو ,ةرجألا تّقحتسا امل [عاضرلا :ردصملا يف] عاضرإلا

 .« ةقكهنم »١١ حيرص ّصن اذهو [1 :قالطلا] ب ئرخأ ُدَل

 .؟597 :ةرقبلا .غ .هلوقب :«م» ١.

 حيحصتو هسفن [صقان :«م»] ضقانو نارقلا فتئصملا فلاخ دقف :«ه .م .ع» شماه ىف .6



 ضم (ةروسلا رخأ- "ا ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 للا يقل بريقا ايفل نيبال ىبفلا نشحن نا نكي اقيأ كتدنلا

 درع ل لكس روق وعل اه ضعت نه رهام نوكو تلارلا نأ ءانووش دعوي
 د ةرداقا عن اك ذا ل1 ننام وققتت يعم نقم دولا نكت

 .هيف حماستي اّمم هّنأل [؛لامكلا ةفصب هدٌكأ 4 نْيَلِماَك نْيَلْوَح#] :هلوق

 عم ةئيس تالفلا دليلا ىقو ةنس نالف دنع تمقا «نولوقي مهلا مهنتي. فراعت انك

 .اهلامكتسا مدع

 يرمقلا وهو صقانو يسمشلا وهو مات نامسق لوحلا ّنأ ىلع ءانب دييقتلا :ليقو
 :ندعت عمال ديك اتلا ىلإ هتعل دعي ال نيسأتلا نال ىلوأ اذهودهرهشأ قطعي نانضقنل

 .انه رّذعتي ملو
 رشع يناثلا نم مويو ريش ركع وخا يف ًاعرش لمعتسا دق لوحلا ّنإ :لاقي دقو

 لاداف ل نع نكمل كولا يف امك رشع يناثلا مامت عم لمعتسا دقو ةاكزلا يف امك

 :نتدتف قيلماك هلوقت لوألا لامتخالا

 .هرخآ ىلإ عاضرإلا هيلع بجي بألا ّنإف :هلوق
 يف ّمألا ال .هيلإ بسنيو دلولا هل عضرت يذلا وه دلاولا ّنألف :لاقي نأ حضوألا

 .رّيدتف ,رثكألاو بلغألا

 .يعفاشلا هزّوجف ّمألا راجيتسا يف فلتخاو :هلوق
 «نلولا كلاو.نلع ةوشكلاو ةقفنلا 28 ىلع لدي امّنِإ اهرهاظب ةيآلا ّنأ ىفخي ال

 تادلاولا عضرت يأ .رادقمب قّلعتم نيلماك نيلوح :لاقي نأ وهو ريدقت ىلإ جاتحي همالك ج
 مامت يف عاضرإلا ناك نإو ةروكذملا طئارشلاب ابجاو عاضرإلا لصا ناكف ,نيلماك نيلوح
 ىلإ ,لّمأتف :هلوقب راشأ دق هّلعلو .بيطخلا ةيشاح يف اذك ,لّمأتف .بجاو ريغ ةروكذملا ةّدملا
 :ةرقبلا] © َةَعاَضَدلَأٌدتُي ْنَأ َهاَرَآ ْنَمِل 8 :ىلاعت هلوق ناك اذإ ًاصوصخ .هدعُبو هيجوتلا اذه فعض
 نسما رن: ىتعفلا لاق امك و نمط ريد انعم[

 .و :«م» لسا“



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مارب

 تايوق فمع هيلع ايلمح يو دبس اهي ةسوتلا هققن قع ةدلاز ةرجا تناعناف
 .لّمأت ,لثملا ةرجأ ىلع ةلومحم نوكيف .عاضرلاب

 «فورغنلاب ةيقنلاو. نموتلا باحبالا ليل # اًهقشواالا فت تلكت آله] ةلوق

 .هناكمإ عنمي ال كلذو [هقيطي ال امب دبعلا تلك ل نلاسو دن اكمل" ىلع لئلدو

 [ةيآلا ىف 4اَهَعْسَو اّلِإ سْفَن ٌفَلَكْناَلَ» ىنعم]
 ةرضاس اند اهملاو تاكل دا ردع اردتم فيبح كدا لف "ىلع كا ذبتر

 فلكي نأ حصي ال :ليقل الإو ,ةيالا نم رهاظلا هنأل .هعوقو مدعب أولاق نكلو .هوزّوج

 اونا امك

 هلدعو هتمكح ّنأ ىلع كلذل مهعنم اونب لدعلا لهأ ّنال ؛رظن )هيف :لوقأو

 .رّبدتف .ناكمإلا عنمي عوقولا عنمي امك وهو .فيلكتلا اذه لثم نع هل عنام هناحبس

 .هعسو يف سيل ام رخآلا امهنم لك فلكي ال يأ :هلوق

 ٌراَضُت الا» :ه قداصلاو رقابلا نيمامإلا نيدّيسلا نع نايبلا عمجم يف يورو

 هَل ُدوُلْوَم آَلَو# ءعضترملا اهدلو لجأل ؛لمحلا فوخ اهعامج كرتي نأب 4ةَدِلاَو
 ."!بألاب كلذ ٌرضيف ءلمحلا فوخ بألا نم اهسفن عنمت ال يأ «ِهِدَلَوب

 اكون ثلا روحي ل: دقيح هاف وهشأ ةعرا ّيضم دعب ىلوألا يف دارملا ٌلعلو

 .ةهاركلا ىلع لمحي نأ الإ ًاّيهنم نوكي الف ,زوجيف هلبق
 هم تام لالا لا ارا مشت مشرفا تدر عاطل لاعب ءابعللا يلام قو

 هّنإف ؛لوعفملاو لعافلل ءانبلاب لاحلا توافتي الو ءّبطلا نوناق يف سيئرلا خيشلا
 بناج نم ررضلا هب قحلي نأو ءجوزلا لبق نم ررضلا اهب قحلي نأ نع ًايهن نوكي
 .دلولا ببسب ةجوزلا

 . ,١٠ 6 / ؟ نايبلا عمجم ." .هيفو :«م».١



 ضو (ةروسلا رخآ-51/ ةيآ) ةرقبلا ةروش زيسفت

 .لفطلا ثراو :ليقو :هلوق

 دافقعلا تقلا :تيراو ةنواولا نمل غلا ٠ رهاظلا ذا ءا ده رهاظلا تذلخ او

 ىلع اثراوي وكي نم ىلع هفالطاو كرو اذإ ةقيفح لاقي امنإ كنزاولا نأ اضياوفنلا
 :دعسسم الام ةقيلخفو :لفظلا توف ريزقت

 .هلبق ام هيلع لد 0 طظوقلا “فاوعيوز فلوق

 :مّدقت ام سنج ريغ نم ءزج فذح لمتحيو ."14 ْمُدِيَلَع َحاَنُج الَف» :هلوق ينعي

 رهظأ اذه لعلو .هوحنو مكتمذ تءارب وأ ,باوجلا ةدهع نع متجرخ دقف :لثم

 ”نلكفلا عتق هلماو

 :ةرخا ىلإ ميلستلا طارتقا نسيلو :ةلوق

 ول ىّنح حانجلا عفرل أطرش ميلستلا نوك مالكلا رهاظ ّنأ وهو لاؤس باوج
 نأ باوجلا لصاحو .كلذك سيلو .زاوجلاو ةّحصلا ىفتناو حانجلا تبث 7

 عاضرتسالا نوكي نأ ًاباوث رثكألا ّنأ ىلع ةلالدو ءلّوُألا ىلإ ءاعد ميلستلا طارتش

 ام نوكي ن نآ وهو كيل ضاع يااعبإ هي يما ديد

 50 .يبصلا "!نأشل اهمامتها ىلإ يضفي هّنأل ؛ًازجنم هءاطعإ داري

 .ةيولوألا فقوت ال ميلستلا ىلع مثالا يفن فقوت ديفي مالكلا

 طرف يف ةحصلا طئارش نم وه امب ةيولوألا طئارش نم وه ام هبش هن عاو
 ةدافإل ةعوضوملا ةرابعلا هل ريعتساف .هئافتناب يفتني ةحصلا ناك ىّتح هب ءانتعالا

 رددت ةحصلا تقوتو قيلعتلا

 .فيلكتلا :«ه» . ؟ 115 نقيل 1١

 .نأشب :«ش» "و



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ماي

 [(774) 4...اًجاَوْزَأ َنوُرَذَيَو ْمُكْنِم َنْوَفَوَتُي َنيِذَلََو ١ :ىلاعت هلوق]
 .طق هلثم يف ريكذتلا نولمعتسي ال كلذلو :هلوق

 :رحبلا بحاص لاقو .يفنملا يضاملل طق ّنأل اولمعتسي مل :لاقي نأ هيف رهاظلا

 ريكذتلا لب ؛ركذ امك سيل ماّيألا لثم يف ريكذتلا نولمعتسي طق مهارت ال لاق نم لوق

 ريكذتلا ددعلا يف زوجي فذحو ًارّكذم ناك اذإ دودعملا ّنإف .ًاضيأ حيصفلا وه

 دعا نا ارمع ءاجن مالا يضخ فا ادعو ةيمك تميم «لوقش نقماتلاو

 ْنإ» :هلوق يف امك لصاوفلاب هيبش وهف ,مالكلا عطقنم هنأ انهاه هنسحو .نيزئاجلا
 هلعف انك لال رهع ر دقي نأ ىلإ ةجا ال هلاق اه نلعق:,ىهتلا ١" 4اوذع لا ةقئبل

 .ًارشع تمص نولوقي مهّنَأ ىّتح :هلوق
 ,موصلا ىف ةليلل لخدم ال هنأل ؛ماّيألا رشعلاب دارملا نإ :هيف لضافلا ىّشحملا لاق

 مصيف ماَيألاو يلايللا عومجم هنم دارملا ّنإف .ةيآلا يف ام فالخب هئينأتل هجو الف
 :ئهتتا:"' !ةليللا راقغا

 يف زوجي ًافوذحم ًاركذم ناك اذإ دودعملا ّنَأ وهو رحبلا نم هلقن قبس ام هيفو

 .رّيدت .ثينأتلاو ريكذتلا هددع

 نوكي هك ؤملا ىلع ءانلاو نكذملا :ىلغ ءايلا ةلالذ ا ةةيبرعلا لها نفي لاقو

 َعْبَس ْمِهْيَلَع اَهَرَخَسظ :ىلاعت هلوق هنمو .لايل رشعو ماّيَأ ةرشع :لاقيف ءًارّسفم ددعلا

 زاجو ,كلذ ىلع لدي الف ريسفتلا مدعو ددعلا قالطإ عم اّمأ ١4" ماي َةَيناَمتَو ِلاَي
 س

 نم تسب هعبتاو ناضمر ماص نم» 1 هلوق نم يور امك .ثنؤملاو ركذملل هلوانت

 08: طر ظطكسسلا باصع ةرقاج 16 ا ا
 ./ :ةقاحلا ."



 7 (ةووسلا رخآ 39 3ي1) ةرقبلا ةروض زيسفت

 ."!ىهتنا ,"7«رهدلا ماص امّنأكف لاؤش

 .هرخآ ىلإ رمألا بلاغ يف نينجلا ّنأ "'ريدقتلا اذهل ىضتقملا ّلعلو :هلوق

 [ارشعو رهشأ ةعبرأب صئرتلا هجو]
 ةءارد اضيا اهو" اهني ىد رتعلا ةذه ىمدازيلا قاك ولن هنأ ؟ لم اه ستف هلو

 صبرت ىلع اهجوز اهنع ىفوتملا ريغ يف راصنقالل ناك امل هيف راهظتسالاو محرلا
 كافتم داويمقملا :٠ تلعتلا روق دقو ىةهوةقيانسلا ةنآلا نفع امك ةمورق ةثآللت

 رهشا ةتس اهجوز اهنع رفاس ىتلا نم ّمعا اهجوز :ينوتملا اهنا ءمحرلا ةءارب ًاضيأ

 ةجاح الو ,ةسبايلاو ةريغصلا نمو اهجوز اهنع ىفوت يتلا برقملا لماحلا نمو .ًالثم

 هلعلو 2” رشغو رهشا ةعبرا ةّدم نع ًالضف ةّدم صّبرت ىلإ ّنهنم ٌءيش محر ةءارب يف

 يو ىلإ ةراشإ مهضعب ىلا هجولا اذه نافرعلا زنك بحاص بسن ادهل

 كج وهااحلا ارغب رهدأ ةعبرأ :اهجوو !١" نموتفلا دك لعن نأ نهاظلا

 .ةرشعلا ىلع ةدايزلا هجو ذئنيح رهظي ال نكل .باحصألا هركذ امك تّيملا ميظعت

 .لّمأتف ,ةيدّبعت ةيعرشلا ماكحألا رثكأ ّنأل ؛لهس هيف رمألاو

 .يعفاشلا ا"!لاق امك .هيف ةيباتكلاو ةملسملا يواست يضتقي ظفللا مومعو :هلوق

 .هرخآ ىلإ
 .ةمألاو ةّددحلل ًاضيأ ىعفاشلا مالك لب .اهلومشو ةيآلا مومع يف ٌكش ال

 ةجام نبا ننس ؛79/7١ ملسم حيحص ؛17/١1 يمرادلا نئس ؛[5١ 5١17/0 دمحأ دنسم ١.

 .5857/9 ةماللعلل بلطملا ىهتنم ؛١

 50١/5. ةمالعلا نبال ةدئافلا حاضيإ ؛! 77/9 يناثلا ديهشلل ماهفألا كلاسم .
 .نع :«م ءل».؛ .ك ًارشعو رهشأ ةعبرأ * يأ . جا دمي

 .ًارشع :«م».06

 577٠-5 15١. / 51 نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك :رظنا .

 .هلاق :ردصملا ىف .6 .اهنع :ةدايز «م» ىف .'

 هك



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ما“

 0 ا ا

 زيزعلا نارقلا صيصخت زوجي الف طضيملا نم نرحب اها حك ردح ىو
 الو لبي مولع ريغ هاعذا ىدلا تامجالاودل ها يف ّقحلا بهذملا وه امك ؛اهب

 فاّشكلا يف هلقنو عيِي ساّبع نباو 1 نينمؤملا ريمأ نع هفالخ لقن دقو .نونظم

 اهنع ىفوتملا لماحلل اهلومش نوكي قالطلا يف ةرهاظ نكت مل ول ةيآلاو ؛ًاضيأ
 عماج نيلجألا دعبأب لمعلاو ؛ليلد ىلإ 0 ع .اهل هذه لومشك ؛اهجوز
 ."7باحصألا دنع راتخملا وهو ًاضيأ ساّبع نباو 32 يلع نع لقن دقو ءامهب لمعلل

 ؛عامجإلا يفاني ال (ضر) ساّبع نباو 00 نع يور امو :لضافلا يشحملا لاق

 نإو [لمحلا] عضو ال .نيلجألا دعبأ اهتّدع لعجب "'لماحلا صيصخت ًاضيأ هّنأل

 .ىهتنا ."'مهفاف ءلمحلا عضو دعب الإ ضعب قفاو
 هقفاوي ملو .ةيآلا اي نع لماحلا صيصخت يف عامجإلا قفاوي يور ام ينعي

 اذإ امك ؛روصلا ضعب يف هقفاوي لب روصلا عيمج يف لمحلا عضوب اهتّدع نييعت يف
 .هيف لّمأتف ؛لمحلا عضو دعبألا قفاو

 :لاقي نأ زوجي لب ؛عامجإلاب كّسمتلا ىلإ ةجاح ال :بيطخلا يشحملا لاقو
 َنْعَضَي ْنأ َّنُهّلَجَأ لاَمْحَآْلَأ تاآَلوأَو# :ىلاعت هلوقب ةيآلا مومع نع لماحلا ٌصخ

 "4 َنُهَلْمَح

 تلعجو '*!4ْمُكْنِم َنْوَفَوتُي َنيِذَلآَول :ىلاعت هلوق ىلع ةيآلا هذه مّدقي مل :ليق نإف
 ؟ًايقاب ةروكذملا ةيآلا مومع نوكي ىّتح سكعي ملو همومعل ةصّصخم

 4 َنُهَلْمَح َنْعَضَيْنآ َّنُهّلَجَأ ٍلاَمْخآْلأ ثآلوأَوط :ىلاعت هلوق خسن مزل سكع ول :انلق

 1١/١/". فاّشكلا ؛8١١/ ١ نايبلا عمجم ريسفت :رظنا.١

 ١660. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“ .لماحلل :«م» .؟

 .57 ع :ةرقبلا . .غ :قالّطلا .غ



 مابا (ةروسلا رخآ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 بلا نم ريش ضيمخما نأ لوألا نفاوتقادفو
 هر ا ىلإ *لامج الا تقل اون: ناسومل زل دلت
 ىلع هرخآ ىلإ 4ِلاَمْحآْلا ٌتاآَلوُأَو :ىلاعت هلوقب اولدتسا ءاهقفلا ّنِإ :ليق

 هلو لماجلا ضع انك فلا وو لاسم ووك لاقي نأ رهاظلا و ووكذملا نضيضختلا

 .ىهتنا ءىلاعت

 ُتاَلوُأ َو* :ىلاعت هلوق لعجي مل يعفاشلا ّنأ ريبكلا ريسفتلا نم دافتسملا ّنأ هيفو

 "'ةدحاو ّلك ّنأل ؛"74َنْوْفَوَتُي َنيِذَلآَو» :ىلاعت هلوق مومعل ًاصّصخم 74لاتخآلآ

 اهننخ, ىف ركب نق لكاعلا ب ل فعبو نمراهتم» لطحلا و. رشالا نقع ا نيبال نم

 .نوكي ال دقو ًالماح نوكي دق اهجوز اهنع ىقوتي يتلا ّنأ امك ؛ىفوتي ال دقو اهجوز
 .رئانلا ىهتنا رخل مضخم امفادعل لمع منجا

 [(؟170) ...ةّبطخ نم هب ْمُتْضَرَع اميف ْمُكْيَلَع َحاَنُج اَلَو» :ىلاعت هلوق ]
 .ةافولل تاّدتعملا ءاسنلاب دارملاو :هلوق

 [ةيعجرلا ةّدعلاريغ ةّدعلا ىف نم لكل ةبطخلا ةحابإ]
 صيصختلاف .قالطلاو ةافولا ةدع ةّدعلا يف نم ّلكل ةبطخلا ةحابإ رهاظلا نأ هيف

 ًاضيأ قالطلا ةّدع يف زاوجلاب ًالئاق هنوك عم فّنصملا هلعف امك اهجوز اهنع ىفوتملاب
 .صّصخملا مدعو بهذملا ىلع هقابطنا عم مومعلا روهظل ؛ديدس ريغ هب حّرصيس امك

 يلوزنلا بيترتلا ّنأ عم كلذ مزلتسي ال اهجوز اهنع ىفوتملا يف هلبق مالكلا نوكو
 .مولعم ريغ

 اك! ريغل اهل ضيرعتلا زوجي ال هّنإف ةيعجرلا ةّدعلا تاذ ريغب اهصيصخت يغبني معن

 ١. ع :ةرقبلا ." .غ :قالّطلا 57.

 .ريغب :«ش» ىفو .ريغب اهب :«م» .؛ .دحاو :«هز» .'"'



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 7

 .عامجإلل ةجوزلاك اهّنإف جوزلا

 [ «اًبِس# نم عطقنم ءانثتسا هّنِإ :ليقو ... 4اًنوُرْعَم اَلوَق اوُلوُقَت ْنآ لإ ل] :هلوق

 :هرخا ىلا ةئادأل يعم نو

 [ةيآلا ىف فورعملاب لوقلا ىنعم]
 لج ادوعوس كل#( بلو اضيرعتت :ةنطخلا رهف ورعنلا لوتلاب هازغلا نأ ىفي

 نسحب دعولا لثم ًاضيرعت ةبطخلاب داري نأ لمتحي هنأ هيفو ,لاحلا يف لوقم
 هوضتنلا ىاكااقل اظياوو لبق نما ةيطخلا عبصت مقنلا كلذ ديو ليو ويوفو ةرفاسلا
 دوعوملا قالطإ مصيف ءًادوعوم كلذ ناك ةّدعلا دعب حاكنلا وه ضيرعتلا نع لصاحلا

 ٌنهودعاوت ال هْنَأ لصاحلا ّنإف ؛هركذ ام ءادألا ّنأ عنمي دق هّْنَأ ىلع ةلمجلا يف هيلع

 ًادوعوم هنوك مزلي الو ,ةبطخلاب فورعملا لوقلاب ٌنهوضرعت نكلو ؛ّرس ةدعاوم
 .لّمأتف

 ,!فاّشكلا بحاصل ًاعبت ًاعطقنم ءانثتسالا لعج فعضب مكح فّنصملا ّنأ من

 نرويكي نا ناجي لاق فيعرف اتتكلا لاه رشلا نعاس دروأ اهديلغ دوق
 امور ل1 الفم دنألا

 راها ادهأ فيارب امدرعت» كل رودس اه قاع ا ءاقلا طلسخ نا افهدعا

 ترعلا نتفق: بيف ةمكشو ألا زبد ام ىلعم [داعلا ظلت نكموتال هلا قاقلاو

 نكل يأ يناثلا نم ةيآلاو ؛لصح ٌرضلا نكل يأ ؛ّرض ام الإ عفن ام نحنا ةياظا
 ,ريدتق ؛ىهتناءوسقلا اذه يلع اه ىرشمالا ناكود غئاس نظيرعتلا

 .حاكنلا ةدقع دقع اومزعت الو يا :هلوق

 ٌدبال مث ,ةدقعلا سفن ىلع ال لعفلا ىلع نوكي امْنِإ مزعلا ّنأل ؛فاضملا رّدق امن

 ١ فاّشكلا :رظنا ١/ .5/14.كلاسملا حضوأ :رظنا .؟ 7؟١.



 ام (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ةدقع اوونت ال يأ «ىلع»ب ٌدعتم مزع نال ؛ ةّينلا ىنعم مزعلا نمضي نأ

 .هدقع ىلع يأ ضفاخلا عزن ىلع :ليقو

 .حاكنلا ةدقع اوعطقت ال هانعم :ليقو [... 4 حايل هَدْقَع اوُمِزْعَت آلَوإ#] :هلوق

 هيف لذانفا!لماقلا ىتسنلا ةيماح

 .رهم نم ةعبت اال :هلوق

 هلباقك اميفاديوعو نرش كلغ يجوب ريس ىف الع هذه اهل دارملا ذا حي
 لَو ىفنملا نأ ىلع ٌلدف رهملا فصن بجوأ ثيح 4 َنُهوُمُتَقْلَط ْنِإَو© هلوق وهو

 [(؟؟5) +... َءاَسّنلأ ْمُتَقَلَط نإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج ال» :ىلاعت هلوق]

 .اوضرفت ىّتح وأ اوضرفت نأ الإ :هلوق

 [4َةَضيِرَف َّنُهَل اوُضِرْفَت وَأَؤ ىنعم يف قيقحت]
 ضرفلا زيوجت مزلي يناثلا ىلعو متضرف بسانملا لّوألا ىلع ذإ ؛ثحب هيف

 .ةيمامإلا ءالضف ضعب هدافأ اذك ." 'لطاب وهو ءّسملا لبق قالطلا دعب هب ءيش موزلو

 ىنعم ريصي هّنَأل ؛لاكشإ هيف :لاق ثيح رخآ هجوب يّشحملا بيطخلا هيلع دروأو
 اوتو ىتتعروا اوظونت نأ لإ اوكف لل اه كيل رع اهيا ءاستلا يقملطت نإ :ةباللا

 الإ سيل ةضيرفلا ذإ كلذك سيلو حانجلا ىفتنا قالطلا دعب ّنهل ضرف اذا هنأ مهفيف

 .قالطلا لبق

 لبق متضرف نأ الإ اوضرفت ىّتح وأ اوضرفت نأ الإ ىنعم ّنِإ :لاقي نأ باوجلاو

 07١. ,نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز ." “١6. .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا.١

 .077 .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .'"



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اّمع عانقلا فشك نال

 ًالبقسم ضرفلا نوك ىلع ةلالدلل عراضملا ةغيصب ريبعتلاو متضرف ىّتح وأ قالطلا

 يف اّمِإ ًالبقتسم ناك اذإ عراضملا بصني «ىّتح» نإ :اولاق امك .هقبس ام ىلإ ةبسنلاب

 ,واولا ىنعمب «وأ» ّنإ :لاقي نأ يدنع رّدقت يذلاو .اهلبق ام ىلإ رظنلاب وأ ةقيقحلا

 5 هيلا «مل» يا  َنهوُسَمَت» و «اوضرفت# ةلمجو

 هيب ,حانجلا هيلعف اهل ضرف نكل اهششمي مل وا اهشم ناب عومجملا اذه

 «سسسلا نش هلق ويلزقا ىلا «ىلظيلا ىلع ةنيتااالا تملا وتدل وقر فت كفل ىقافأ

 تلزن اهنإ :نيرّسفملا ضعب لوق ةدك ف .واولا ىنعمب ةيآلا يف «وأ» ّنأ مهضعب نع

 .بيطخلا مالك ىهتنا ,ضرفلا لبقو سيسملا لبق تقّلط يراصنأ لجر يف

 لاكشإ انهاهو :لاق ثيح .لضافلا ىّشحملا هركذ ام هلبق ام ىلإو هيلإ عجريو

 :كلوق ىنعمف هيلع فوطعملل ةياهن ىلإ ىنعمب «وأ» نأ وهو دحأ هل هنتي مل نإو يوق

 اوُضِرْفَتام :هلوقف ءٌقحلا ءاطعإ ىلإ يهتني موزللا ّنأ هانعم يّقح ينيطعت وأ كتمزلأل

 هتنم حانجلا مدع ّنَأ دارملاو ,حانجلا مدع ال ساسملا مدع ةياهن نوكي 4 َةَّضيِرَق َّنُهَل

 "ديف لكانت يوقف "101 و ايهادعا باو ةطيمرقلا نطور تقوموا

 .نهوعتمو ّنهوقلطف يأ رّدقم ىلع فطع [ 4 َنُموُعَتَمَو ظ] :هلوق

 .باجيإلل روكذملاو ةحابإلل رّدقملا نكل

 حانج الف ّنهل اوضرفت وأ ٌنهوّسمت مل ام ءاسنلا متقّلط نإ مالكلا لصاحو :ليق

 .6١ا/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 آل # ىلاعت هلوقب قّلعتم « ىلا» ىنعمب «وأ» 2 رهاظلا نأ لّمأتلا هجو :«ه ءم .ع)) شماه يف .؟"

 اوضرفت نأ مكيلع حانج الف ساسملا مدع تقو يف ءاسنلا متقّلط نإ ىنعملاو «ْمُكْيَلَع َحاَنُج

 نم هركذ ام دري الف .ساسملا مدع ال حانجلا مدع ةياهن ضرفلا نوكي نأ مزليف .ةضيرف تهل
 .« للِط هنم ١١؟» رثدت ؛لاكشإلا



 انا (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يف زاج نإو رابخإلا ىلع ءاشنإلا فطع مزلي الف ,ّنهوعتمو ٌنهوقلطف حانج ال ذإو

 1 ءاقملا اذه ذك

 [هريغو ىنغلا لاح ىف فرعلا هيضتقي ام بسحب عاتملاو ةعتملا]]
 لاح بسحب فرعلا هيضتقي ام عاتملاو ةعتملا ّنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ قلع

 نع" نايحلا عمجم ىف هأورو ءقرو وا وتو مداخب نّيع دقو .هريغو ىنغلا

 ا" تمي ىنغملا ّنِإ :اولاق مهنإف ؛هفالخ ةيمامإلا بهذم رهاظو .9يل قداصلاو رقابلا

 :طتوتملا يودلا را :ةنيمخرم طق ونبلاو شان رفا وا عفترملا بوثلا وأ ةّبادلاب

 .فرعلا كلذ يف مكاحلاو .هلكاش امو متاخلا وأ رانيدلاب ريقفلاو

 رهاظلا فالخ وهف .رامخلاو ةفحلملاو عردلا اهّنأ نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام اّمأو

 مدعو قالطلا زاوج ىلع ةيالا تلدف ,لصألا فاالخ رهملا لقأ نييعت اذكو ,ةيالا نم

 ةعتملا بوجوو اهل رهملا ةيمست لبقو .لوخدلا لبق ةقّلطملا ةأرملل '*'رهملا بوجو
 .ةيفنحلاو باحصألا بهذم وهو موهفملاب اهريغل اهمدع ىلعو .قوطنملاب اهل

 اني اسايق اهريعوب ةظوفتلا ةسوسعلا هيلوق:ةحأ نف اهب ىفافلا قاحلإ اًمأو

 ,لصألاو رهاظلا فالخ هنأ هيفف ,فّنصملا هركذ يي يبدا ىلع مّدقم هنأ ىلع

 ينيقيلا نارقلا رهاظ هتفلاخم عم هتّلعب ملع ال يذلا سايقلا اذه لثمب ءيشلا باجيإو

 ليلد وهو .وغللا مزليف ّسملا مدعو ضرفلا مدع عم قالطلا ةّلعلا نوكي دق ذإ ؛ديعب

 ىف هي لاق ام كلذ هلملو حبا :ةفوتملا ريغلا ةسوعمملا قاحلاو موقفملاب لئاقلا

 ش .رّبدتف رخآالا هلوق

 .بوثب :«م» .؟ .مالكلا :«م» ١.

 . عتمت :«ه».ء 151 نايبلا عمجم ."

 .ةرهملا :«ش» .6©



 [(7717) «...نقو نْهوُسَمت نأ ٍلْبَق نم َنْهوُمَْقْلَط نإَو» :ىلاعت هلوق]
 .# حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ اَلِإ# :ىلاعت هلوق

 هديب ىذلا اَوُقَْي وأ َنوُقْعَي ْنَآآَلا١ِ ىلاعت هلوقب ءانثتسالا ىف قيقحت]
 [ « حاَكيلآ ُةَدَع ا ٌةَدَفَع

 يأ رّدقم نم روكذملا ءانثتسالا نوكي نأ رهاظلا ّنأ ماقملا اذه يف مالكلا حيضوت

 ريدقت ىلع الإ تالاحلاو ريداقتلا عيمج ىلع متضرف ام فصن مكيلع بجاولا

 هذه يفانم سيلف“.[رهملا نم] ءيش نع وأ لكلا نع تاقّلطملا نم وفعلا لوصح
 + وتشنانو فصلا نم لفأ ثحئازلا وأ ًالضا بحاول اما لبد: ايحتاو كضنلا لاخلا

 ةَدْقَع ِهِدّيِبَ؟ يذلا»و «نأ»ب بصنلا ىلع ينبم هّنإف 4َنوُقْعَي» لحم ىلع فطع
 ْ "7 حاحكَتلا

 :انقزلاوب قولا لف رين ينم وعلا لول نلف ةرووكاملا ةقلاظنلا قري وشن و رق
 بهذم وهو وفعلا ًاضيأ يلوللو ء.امهمدع ريدقت ىلع نهئايلوأ نم يناثلا يفو

 ًاطونم مهدنع نوكي نكل ,ةيمامإلا بهذمو فّنصملا هركذ امك ,ميدقلا يف يعفاشلا

 نع وفعلا يلولل نوزّوجي ام مهنإف ءعيمجلا نع وفعلا مدع طرشبو ةحلصملاب

 قالطلا لوصح دعب وفعلل ةحلصملا دوجو دعبي ًاضيأو .ةيآلا نع كلذ دعبيو ."!ّلكلا
 0 وأ ربخلا مهليلد ّلعلو .وفعب سيل ذئنيحو ررض عفد نوكي نأ الإ

 لمتحيو .'؟ هي هّللا دبع 5 رفعج يبأ نع يورملا وهو :نايبلا عمجم يف لاق

 وأ ٌلقيف نوفعي نأ الإ فصنلا وه ذوخأملا ينعي .جوزلا نع ةرابع «يذلا» نوكي نأ

 ١ :ةنايبلا ليز 2 6176028675

 ىندألا بألا دوجو عم ّدجلا وأ بألا وه ةّيمامإلا دنع يلولا ّنأ ىفخي ال :«م ,ع» شماه يف .؟

 .« ليهنم ١١ » هاّيإ اهيلوتب الإ هل ةيالو الف امهادع نم اّمأف غلابلا ريغلا ركبلا ىلع

 ١. ؟ة/ '؟ نايبلا عمجم ..؛ 016 .:قايبلا ةَديؤ +7



 انادذلا (ةروسلا رخآ- 3197 ةيآ)ةزقبلا ةووس' نيسفت

 بهذم وهو .ال وأ لكلا اَمِإ .فصنلا نم رثكأ ريصيف يقابلا نع جوزلا وفعي وأ «مدعي

 ديت ىلا

 هديب يذلا ةلباقم ذإ :ًاضيأ ديعب وهو ."!انباحصأ "١!ضعب هاورو :عمجملا يف لاقو 1

 ىلع الإ ةهبللا «يسافنم ىدل هج ضعلا نا وييسانب ال ةارملا عاكدلا ةذدقع

 .فّنصملا هركذ امك "”ةلكاشملا

 ىلا اذه يعتنلا لاقويلرألا بالا: ضنسلا كحل ةفيئاحخألا نه ل

 نيأو اهقّلط اذإ ًارهم اهل مسي ملو ءاهب لخدي مل نم مكح تنّمضت ةيآلا ّنأل ؛حيحصب
 رخل نع ىيبكحلا نسا

 تاقّلطملا تلوانت اهّنَأ ىلوألا ةيآآلا يف انّيب اذإ اَنأب :(؟!ءالضفلا ضعب هنع باجأو

 ال ّتهوعّتم نإ :انلق[و] ءضرفي مل وأ [رهملا] ّنهل ضرف ءاوس ّنهب لوخدملا ريغلا
 نم ٌدبالف .اهب لخدي مل نإو رهملا اهل ضرف نمل ةعتم ال ذإ ؛مومعلا ىلع لمحي

 .ةضيرف ّنهل اوضرفت ملو ّنهنم متقلط نم "*'اوعّتمو يأ فذح ريدقتو هيف صيصخت
 هوما يع لا وم يكسو نديسلا ايل نطو ورك لال د فلحللا ناعيناج و
 .همالك ىهتتنا ,"'هركذل ضدعت نيرّسفملا نم ًادحأ رأ ملو ءانهاه يل حنس ام اذهو

 .هيلع فوطعملا بصنو انهاه َّنأ [هيف] رؤي مل كلذلو :هلوق

 ريمضلا نون قاحلإب ًاينبم ناك «َنوُفْعَي 8 :هلوق وهو ًالّوأ روكذملا لعفلا ّنأل يأ

 .هنع نونلا طاقسإب هيف نأ رّؤي مل هيلإ
 ةّداملا يف هعم دحّتم لعف ًاضيأ هّنَأ عم ,هيلع فوطعملا بصنب رثأ هنأ لاحلاو

 .ةئيهلاو

 ١. 370 / ؟ نايبلا عمجم .؟ .اضبا ضع لادن ىديضتلا فا 1

 . يس ربطلا خيشلا وه . .076 .نايبلا ةدبز .'"“

 «فرخحألا هنآلا ىفةودضملا ىف . نهوعتم :«ش» .6

 .هل :«ما» ./ /١771. 51 نايبلا عمجم ريسفت .7/



 5 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مربع

 ليلعت يفو :لاق ثيح ,لضافلا يّشحملا هركذ ام عفدنا ةيجوتلا اذهبو :"'لوقأ
 .ىهتنا ,"'رظن ًاينبم يناثلا نوكب هيلع فوطعملا بصن

 رخآلا لعفلا يف لماعلا ريثأتل ةّلع ريصي ال ًاينبم نيلعفلا دحأ نوك ّنأ هلصاحو

 كسل هيلذع قوظعسلا يصتو +هلوق نأ نم هيلا انرها ام هعافذنا هجيووهيبزعنلا

 تحت لخدي ال ريدقتلا اذه ىلعو ةيلاح ةيلعف ةلمج يه لب ؛ةضحم ةيلعف ةلمج
 .رّبدتف ,رظنلا هّجوتي الف .روكذملا ليلعتلا

 .جوزلل رّيخم سيسملا لبق قالطلا ّنأب رعشم وهو :هلوق

 .قالطلل ًامزال ريطستلا نسل و لامك لاو: ريطشتلا نيب اراد ةلعجت يأ

 الف .ًالصّتم ءانثتسالا ناك ول نوكي امّنِإ راعشإلا اذهو :لضافلا يّشحملا لاق

 ْنَآ آلِإ# هلوق نوك يف ءافخ ال نكل ,ٌلكلا لب تقولا اذه يف فصنلا بجاولا نوكي

 تقو [يف] ىقبي ال فصنلا حاكنلاب بجاولا نوك ّنأل ؛ًاعطقنم ءانثتسا ؛َنوُقْعَي

 فطعف ًابجاو هنوك نع بجاولا جرخي ال كلذبو ,بجاولا ّنطقسي َنهّنَأل ؛ٌرهوفع
 اذهبو .ًارّيخم قالطلا نوكي الف .ًاعطقنم ءانثتسا هنوك يضتقي هيلع «اَوُقْعَي ْنَأ 8 هلوق
 .: رج و ىف سيل ًاعطقنم وأ ًالصّتم ءانثتسالا نوك ىف ىنازاتفتلا قّقحملا دّدرت ّنأ رهظ

 يف ّْنأل ؛رظن لحم ًابجاو هنوك نم بجاولا جرخي ال كلذبو :هلوق 0 ىفخي الو

 هوك نع لش عرخو بعتازلا رهنلا نمتفاءىسا ودلا ىلع موا لل هونغ كو
 «نوفعي نأ» ينعأ هيلع فوطعملا ىلإ ةبسنلاب لصّتم ءانثتسالا ّنأ رهاظلا مث .ًابجاو
 اذه يف ّنإف .اهوفع تقو يف الإ تاقوألا عيمج يف رهملا فصن مكيلعف ىنعملاو

 .مكيلع ءيش ال تقولا

 ١. ءطوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .رظن هيف :ةدايز «ش» ىف /ا١6.

 “". ,طوطخملا .ماصع ةيشاح 6 ١.



 اناذلي (ةروسلا رخآ- 51 ةيآ) ةرقبلا ةزوس ريسفت

 .ًاعطقنم الو ًالصّتم هنوك رهظي الف ُكاَوُقْعَي ْزَأ# ينعأ فوطعملا ىلإ ةبسنلاب اّمَأو

 هنأ عم هوفع تقو رهملا فصن جوزلا ىلع بجي ال نأ يضتقي هّنألف لوألا اَمأ

 .رخآلا فصنلا عّوطت ةدايز عم فصنلا هيلع بجي

 .رهملا مامت لب طقف رهملا فصن هيلع بجي ال جوزلا وفع ةروص يف :تلق نإف

 يف ّنإف هوفع لاح يف الإ لاوحألا عيمج يف طقف رهملا فصن مكيلعف ةبآلا ىنعمو

 .ًالصّتم هنوك مصيف .طقف هفصن ال رهملا مامت بجي لاحلا اذه

 :ليق اذهلو .داعبتساو ءافخ هوفع لاح ىف ًابجاو رخآلا فصنلا نوك يف :تلق

 نال ذل ع :لاقفسمفللا ةاولصلا ريغ. ىأ ؟ةهريغ ىلع له ليبق نه ةيآلا

 هوك جلاب نيزاقتلا ىلع دوب عسا نيت هب نركي ىيطسملا داق قتاقلا اناو

 يأ مكحلا نأ عم وفعلا تقو يف الإ تاقوألا عيمج يف رهملا فصن مكيلعف ينعأ

 هريغو وفعلا تقو يف بجي لب هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا يف فلتخي مل رهملا بوجو
 .ًاعطقنم وأ ًالصتم ءانثتسالا نوك يف ينازاتفتلا لضافلا دّدرت اذهل هّلعل"'و ءامهيلك

 ا

 هجو ىلع جوزلا وفعو [لّوُألا هجولا دّيُي « ىوُقَتلِل ُبَرْقَآ اوُقْعَت ْنآَول] :هلوق

 .[ رهاظ] رييختلا

 ّقحلا ىلع ةدايزلا ةيمست ّنأ نم يرشخمزلا "'هركذ ام ّدر ىلإ ةراشإ وه :ليق
 قح جوزلل ناكو جوزلا ربيختل ًابجوم روكذملا قالطلا ناك اذإ يدعي ,رظن هيف ؛ًاوفع

 دل ان معو هدم اوقع لافكالا ناك ةقياضملا

 ىلعو :هلوق نم دارملا وهو جوزلل رايتخا ريغ نم ريطشتلل ايجوع ناك اذإاهاو

 .ىهتنا نيليوأتلا دحأ ىلإ جاتحي لب .هرهاظ ىلع سيل وفعلا ركذف .رخآلا هجولا

 .و يشحملا :«م») . ؟ .وأ:«ه».١



 ىلع جوزلا وفعو :فّنصملا لوقف ديعبلا فّلكتلا نم هيجوتلا اذه يف ام ىفخي الو

 [(4)758 ... ئطْسْوْلأ ٍةولَصلَأَو ٍتاَوَلَصلَأ ىَلَع اوُظِفاَحم :ىلاعت هلوق]
 .اهيلع 'ةموادملاو اهتقول ءادألاب [4تاوّلَصلا ىلع اوظفاح8] :هلوق

 نلعب كنا واصلا ىف ةظفاسلا ادعي نا ةووكذملا نماوالا ىضفقم را: ضحي ذل

 يف مايقلا ىلع ىلاغت هلل مايقلاو ,ةبجاولا تاولصلا يف طئارشلاو دودحلا ةياعر
 57 مدعو ةبجااولا ةالصلا ىلع ةموادملا ىلع ت ونقلاو تلاهمل ةيعااولا ةةليقلا

 ربكفلا قلطم ككعوا ءقمألا لاح هنحاا ولا ةالضلا ىلع كاهن ركتقلاو ءانلطم

 ةدايز ءيجيسو .كلذ نع ىبأي تونقلا نم ردابتملا يعرشلا ىنعملا نكل ؛بجاولا
 1 .رخآ ماقم يف ماقملا اذهل قيقحت

 [ىطسولا ةالصلا ىف ثحب]
 يهو [ًاصوصخ اهنم ىلضفلا وأ .اهنيب طسولا يأ «ئطشُوْلأ ٍةولّصلَآَول] :هلوق

 .هرخاآ ىلإ رصعلا ةالص

 لئاسمهماوحت ىنف نب ىطترفلا ةدتسلا انف ميو. يويمحلا رثكا هيلغو
 ,ةعيشلا عامجإب هيلع ٌّجتحاو 3 نينمؤملا ريمأ نع كلذ لثم لقنو ."!نيقرافايم
 ام تاولصلا لّوأَف .سمشلا عولط نم روهشملا ىلع '؛”رودلا "”أدبم ّنأ هيف هجولاو
 .رصعلا يه ىطسولاف حبصلا وهو هبرقي

 .رهظلا ةالص :ليقو :هلوق

 .7 ١ ىضترملا فيرشلا لئاسر ." .ةوادملا :«ل 22ش عع».١

 .ةرودلا :«م» .ع .ادتبملا :«ل» .'*



 انادي (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 "'يسوطلا رفعج وبأ خيشلا هب لاقو اليل ل رقابلا نع كلذ يورو

 ا" ةيفانقلا قف روظملا قرا ةقذاعلاو

 .رجفلا [ةالص :ليق] :هلوق

 ةالصلا لّوَأ برغملاف .سمشلا بورغ نم ضعب دنع ةرودلا ًأدبم ّنأ هيف هجولاو
 يف مونلا نم ةظقيلا اهمازلتسال عئابطلا ىلع ٌّقشأ اهنوك عم ىطسولا حبصلاو اهيف
 .هيف مونلا ىلع ''!عئابطلا تلبج تقو

 .ةدوهشم اهنألو :هلوق

 ينعي '؟'4 اًدوُهْشَم َناَك ِرْجَفْلا َنادُق َّنإ ِرْجَفْلَآ َناَرُقَوم :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ

 لدي اذهو .راهنلا ناويدو ليللا ناويد يف ةبوتكم يهف راهنلاو ليللا ةكئالم اهدهشت

 507 مامتهالا ةذش ىلع

 .راهنلا رتوو [ددعلاب طسوتملا اهّْنأل ؛برغملا :ليقو] :هلوق
 اروي تاك اذوب اهنلا كتاولتم ىلا ةيينلا وتود تعيس راينا ةةلانه رونا

 ؛ةيليل تناك نإو راهنلا رتو اهاّمس امّنِإو ,ةيعابرلاو ةيئانثلا نيب اهْنأل ؛ىطسو تناك

 .رّبدتف ؛حبصلا يف امك ؛هيف ءايضلا ءاقبو راهنلا نم اهبرقل

 ددع نوك ىنعمب ىطسو برغملا ةالص نوكل ليلد قلوالا ةّلعلا ّنِإ :لاقي دقو

 نوك ةّلع ةّلعلا هذهو ,تاولصلا نم هريغ تاعكرو حبصلا يتعكر ا ذغا فينا افكر

 .لّمأتف جوزلا نم فرشأ رتولا نوكل ىلضفلا ىنعمب '*!'ىطسو برغملا ةالص

 .هرخآ ىلإ ءاشعلا :ليقو :هلوق
 هليل ءافخ اك اهعيمج ىلع لففاحخيل اهاقكأ ىلاعت هللا نا وهو: نسةاس لوق انها

 .ن0/ ١ طوسبملا 4/١“ يسوطلل فالخلا . ١

 .تلّيخ :«م»و ,ءتلبح :«ش» ." .07/ ؟ ةمالأعلل ربتعملا .؟

 ”ىطسو: -:«لز6 .ل/8 :ءارسإلا.غ



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ماايهب

 ةعمجلا ةالص اهْنَأ ةيديزلا ةّمئأ ضعب نعو .ةباجإلا ةعاسو مظعألا مسالاو ردقلا

 مالا نتا يت رونا ربحا وب
 .لضفلاب امهدارفنإل رصعلا عم ركذلاب تّصخ عبرألا نم ةالص نوكتف :هلوق
 ركذ ةنيرقب رهظلا ةالص هي همالك يف ىطسولا ةالصلاب دارملا ْنأ رهاظلا نا هيف

 رقد يع نازحألا هوية دعت نم اه ايس عووتاع ىلا انوان ىلوبءاه دعي نصقلا ةالص

 ءانهاه دارملا نوكي نأ لمتحال اهل ًالدب رصعلا ةالص اهدعب ركذو ىطسولا ةالصلا

 قفاوتيل ؛ىطسولا ةالصلا نع رصعلا ةالص لادبإ ًاضيأ ةشئاع ثيدح يف يأ

 نم ةنّيعم ريغ ةالص ىلع لمحلل هجو ال نيلامتحالا نيذه روهظ عمف .ناثيدحلا

 .لّماتف ؛فّدصملا هلعف امك عبرألا

 .مايقلا يف هل نيركاذ 4َنيِتِناَقم ةالصلا يف 4ِهّلل اوُموُقَو © :ىلاعت هلوق

 [4ِهلل اوُموَقَو» ىنعم ىف قيقحت]
 مهيلع دريو ,ةالصلا يف مايقلا بوجو ىلع ةلمجلا هذهب اولدتسا ءاهقفلا ّنأ ملعا

 باجي نأ نكميو ,ةالصلا يف هنوكب راعشإ هيف سيل 4اوُموُقَو# :هلوق نأ وهو لاؤس
 مظتنيف .هبوجو ىلع لدي ةيآلا ظفلو ,بجاوب سيل ةالصلا ريغ يف مايقلا ّنأب هنع
 يف بجاو اّمِإ مايقلا نم ًائيش ّنأ اذكه ,ةيلمحو ةلصفنم نم بّكرم ىئانثتسا سايق

 مّدقملاف فتنم يلاتلا نكل ؛هتقيقح وأ ٌرلخلا ةعنام ذخأ ءاوس اه 0 ىف وأ ةالصلا

 ."”عامجإلابف ةيناثلا اًمأو ةيآلابف ىل ولا اًمأ .تبات

 بجاو فاوطلا يف مايقلا ّنإف هيلع عامجإلا داقعناو يناثلا ءافتتا عنمن :تلق نإ

 .بجاوب سبل وهو

 ناب لمحلا ينارتقا نم لولا لكشلا قيرطب سايقلا دقع نكميو :«ه .م ءعر) شماه ىف ١.

 بجاو بجاو مايق لكو بوجولاب فصّتم مايق يأ بجاو مايق مايقلا نم ءىش اذكه :لاقي

 .«هنم ١؟» رثدتف .ةالصلا ىف بجاو مايقلا نم ءىشف ةالصلا ىف



 14 (ةروسلا رخآ /51"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 اًمأو .ًايشام ناك اذإ لب ؛ًاقلطم ًابجاو فاوطلا يف مايقلا 6 52

 الف بوكرلا لاح

 ؛هجوب فاوطلا يف مايقلا بوجو نم هنمّلس ام يناثلا 5006 لاقي

 سايقلا يتمّدقم يف عقو يذلا بجاولاب دارملا :لوقت انأل ؛يّلكلا بلسلا يفاني هّنأل

 دييقتلا مدع لصألا ذإ ؛ةميركلا ةيآلا رهاظ وه امك ؛ًارايتخا ًاقلطم بجاولا وه

 سيل فاوطلا ىف مايقلا ّنأ ّقحلاو .كلذك فاوطلا يف مايقلا سيلو .صيصختلاو

 ار اتخيأ هيف 5 روج را عم انايعحلا هكرت دي 5 ًابجاو ناك ول ذا ؛بجاوب

8 

 .[ حبصلا يف] تونقلا هب دارملا :بّيسملا نبا لاقو :هلوق

 [ةيآلا ىف تونقلا نم داري ام]

 دكهم اجلا فك لا :ىفءاعلا وه توقفلا أ نمد اهتنلا دنع عاج اس لقوو اذه

 افك تونقلا ىلع ةيآلا لمحي مل ولف ءكلذل صيصخت اذه ّنآل ؛نيديلا عفر عم ةالصلا

 يف ناك تونقلا ّنأ ةفرعم اّمأو ,حبصلا ةالص يف امب هصيصخت نكي مل ءاهقفلا هركذ

 ةالص يه بّيسملا نبا دنع ىطسولا ةالصلا نم دارملا نأ ىلع ءانب هلعلف حبصلا
 .حبصلا

 اهلك تاولضلا: ىف تونقلا ةيعرش ىلع لدت:ةيآلا نإ :نافرعلا زنك تحاض لاق

 كلذ ىلع تونقلا لاح مايقلا اولا زم ا مسسقسو

 فوطعملا نيب نكي مل نيتئاق ةالصلا ىلإ اوموق دارملا نكي مل ول هّنأ هلصاحو

 ريغ وهو .ليدنقلا ىلع لطسلا فطعك ناك لب .ةعماج ةهجو ةبسانم هيلع فوطعملاو

 ةلمجلا ىلع ةيناثلا ةلمجلا فطع نوك طرش ّنأ نم يناعملا ملع يف تبث امل ؛لوبقم

 .1/ ١ نافرعلا زنك ." ١١06/١. نافرعلا زنك :رظنا.١



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 5-9

 ريد هةغب ايو انهي ىوكر ما اويكتت كلو الأ

 [(7199) 4...اًناَبكُر ؤآ اَلاَجِرَف ْمُتْفِج نإَف» :ىلاعت هلوق]
 مكل لصح نإ يأ بيقعتلل نوكي نأ لمتحي 4ْمُتْفِح ْنَِفل :هلوق يف ءافلا ّنأ ملعا

 ةحيصف نوكي نأو عوقولا بلاغلا قّقحملا نمألا دعب ةالصلاب ّلخملا ّودعلا نم فوخلا

 ىلع ًانابكر وأ ًالاجر اوُلصف يأ ءازجلل هدعب امو نيفئاخ متنك نإف اذه تفرع اذإ يأ

 نمألا مكل لصح اذإ يأ بيقعتلل 4ْمُتْنِمآ اًذِإَف© :هلوق يفو ,فوخلا بتارم بسح
 يف اذإو فوخلا يف «نإ» ةملك راتخا امْنِإو ءازجلل هدعب امو روكذملا فوخلا دعب نم

 .فوخلا فالخب عوقولا بلاغ نمألا ّنأل نمألا

 .ةلوضوم وأ ةيزدصم (اهتدو[ ..::4 كلامك و] دلوق

 اَمَك 8 :هلوق يف «ام» ةملك ّنِإ :لاقي نأ مالكلا تالامتحاو هوجولل عماجلا ريرقتلا

 :هلوق يف ركذلاب دارملاو .ةقوصوم وا ةلوصوم وا ةيردصم وا ةفاك ام 4ْمُكَمَلَع

 ةدابعلاو ركشلا قلطمو نمألا لاح يف ةدوهعملا ةلماكلا ةالصلا اّمِإ .4هَْآ اوُرْكْذاَف#

 نأ ىلع اهدعب يتلا ةلمجلا نومضمب اهلبق يتلا ةلمجلا نومضم هيبشتل اّمِإ فاكلاف
 اونوكت مل ام مكاّيإ ميلعت لثم هلل مكركش وأ مكتالص نكيل يأ ةقاك «ام» نوكب
 هجو ىلع عقو ميلعتلا اذه نأ امكف .ةالصلا ةيفيك وهو ,مكتردقو مكتّوقب هنوملعت

 .كلذك ًاضيأ مكركش وأ مكتالص عقي نأ يغبني لامكلا
 هللا هيلع ىش:قذلا ىردضصملا ىتعفلاببهيووماملا نكشلا وا ةؤلضلا ديبنفنلاوا

 لاحلاو ةيردصم «ام» نوكي نأ ىلع ةالصلا ةيفيك يأ ,هنوملعت اونوكت مل ام هناحبس

 ةّمات ةاّدؤملا نمألا لاح يف ةضورفملا ةالصلاب ركشلا وأ ةالصلا هيبشتلو .ًادحاو

 نأ يغبني يأ ًارّدقم اهيلإ دئاعلاو ,ةفوصوم وأ ةلوصوم «ام» نوكي نأ ىلع لاعفألا

 يذلا فيرشلا لمعلاو ةلماكلا ةالصلا لثم ىلاعت هل مكركش وأ مكتالص نوكي

 ْمَل امم :هلوق يف «ام» ةملكف مكتّوقب اهنوملعت اونوكت مل يتلا ةالصلا يأ هومكمّلع



 نضل (ةروسلا رخآى 5197 ةيآ) ةرقبلا ةووس وئتسفت

 .ًاعطق ةفوصوم وأ ةلوصوم 4اوُنوُكَت
 لدي وا .كملع ايل ناي فظع.وأ هقيلوألا نيلايعحالا قلع هيلعتلا لوعتم امأ

 هناوفلعت فا يرودقتا لك" ناس قو دع اهبل .ةتاعلاو يووريشألا نيلاوهالا يلوم

 [(75+) *...ةَيِصَو اًجاَوْرَأ َنوُرَذَيَو مُكْنِم َنْوْفَوَتُي َنيِذَّلَآَو» :ىلاعت هلوق]
 .اهلدب «عاتم» ّئرقو :هلوق

 لدب دارملا ّنأ نم مهضعب لاق امف .مهجاوزأل عاتم ئرق يأ ,ةيصولا لدب يأ

 فاّشكلا يف امك ١4 ِلْوَحْلا ىَلِإ اًعاَتَم اًجاَوْرَأ َنوُرَذَيو ْمُكِْم َنّْفَوَتُي َنيِذَّلآَو» :هلوق
 اعاد مكح اوزأل ةنضولا كيلع نيتك ةءارق نإ قاشكلا ىف روكذنلا نإفاوهس قو

 ىَلإ اَعاَنَم اًجاَوْرَأ َنوُوَدَيَو ْمُكْنم َنْوَفَوَتُي َنيِذَّلَاَو» :هلوق ناكم تعقو .لوحلا ىلإ
 .ربدتف ةيالا # َنْوُقَوَكُي َنيِدَّلآَول :هلوق ناكم ')تعقو ا"!«عاتم» ةءارق 0 4 لْوَحْل
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 [ «اًرْشَعَو ٍرّهْشأ ةَعَبْزأ# هلوقب] ةّدملا تخسن ّمث :هلوق هج لس
 بهذم وهو ديدج صنب ؛ًارشعو رشا ةفيوا :تيناو املا تحسن يف رهاظ

 كاللخلا قيمز ارقعو ركع | ةفيرأ ىلضاةدايرلا تعادلا نيرخا يكدمو :نقعلا

 .لويضألا تيك نم لات #لامعلا قيتستو 1511 كنق ونس لق, ضمللا حش

 [(؟١5) «َنيقّتْمْلا ىَلَع اًفَح ٍفوُرْغَمْلآِب ْعاَتَم ِتاَقْلَطْمْللَو» :ىلاعت هلوق]
 مورخأ ىلا اديه كافل طملا ةفعتلا تونا فلوق

 نإ :يرهزلاو ةيلاعلا وبأو ريبج نب ديعس لاقف ةيآلا هذه نم دارملا يف فلتخا

 لاقو .فّنصملا هيلإ راشأ امك ةقّلطم ّلكل ةبجاو ةعتملا ّنأو «ةعتملا عاتملا اذهب دارملا

 ىلإ اًعاَتَما8َ هلوق يف روكذملا عاتملا وهو .ةقفنلا هب دارملا :يئاّبجلا يلع 5

 .ًاعانتم :«م» . ؟ 111 قبلا ١

 .”ا/ا1//١ فاشكلا ريسفت .'"“



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك مور

 .4 لْوَحْلا

 دنعو ,#ْمَتْصَرَف ام فْصِنَف# :هلوقب ةخوسنم ةيآلا نإ :بّيسملا نب ديعس لاقو

 لذا ةكرشلا د اعني فاك نان اهم انل اذ نا كلا هلع ةضوصقم اهنا ةيفافألا

 اًمأف .رهم اهل ضرفي ملو ءاهب لخدي مل يتلا ةقلطملل الإ ةعتملا مهدنع بجي

 اهل يّمس امف رهم اهل يّمس نإو ءأرهم اهل مست مل نإ اهلثم رهم اهلف اهب لوخدملا
 هبو ءلاوحألا هذه يف ةعتم الو .رهملا فصن اهل اهرهم ضورفملا اهب لوخدملا ريغو
  فرخلا قينعلا لاق

 .هصّصخي ال مكحلاب ماعلا ضعب دارفإو :هلوق

 ريغلا ةضّوفملا ةقلطملا هنم ٌصخ دقو .4ِتاَهَّلَطُمْلِلَو#« :هلوق انهاه ماعلا

 :ليق اذإ الإ هصيصخت بجوي ال وهو قبس اميف هب دارفإو ةعتملا مكحب اهب لوخدملا
 :ةعتملا مكح اهل سيل اهب لوخدملا ريغ ةضّوفملا ةقلطملا ريغ ّنأ هموهفم ّنِإ
 :ىلاعت هلوق قوطنم موهفملا اذه ذئنيحف قوطنملا صّصخي موهفملاو

 .لّمأت هيفو 4 ِتاَقْلَطُمْلِلَو»

 [(؟ 57 ) *«...مِهِراَيِد نم اوُجَرَخ نيذلأ ىلإ َرَت خَلآ + :ىلاعت هلوق]

 [ماقملا ىف ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ امو ةعجرلا ىلع ةيآلا ةلالد]

 دابا ضني ةعحبرب نما هبال هللا بهذ امرك نبي ىلع ةعمس# الاوله ىف

 ءايحأ ّنأل ؛ةِه رظتنملا دوعوملا يدهملا روهظ دنع مهئادعأ ضعبو خه تيبلا لها

 :راعغال] هنا هانا نيذلا ءالؤق: ءابحأ ل كتئلوأ

 و دنكىم تعجر تّحص ليلد تيا نيا :هريسفت يف يزارلا حوتفلا 0 خيشلا لاق

 ١. نايبلا عمجم ريسفت ١15١7/5-١١١5.



 مو (ة:روسلا نخ] تاكلال ةيآ) ةرقبلا ةوروس سسفت

 رد ىش 'هقيقحلا يف نيا زا داعبتسا و ,دنيامن هك ىداعبتسا و بّجعت و بغش عطق

 رخا رولان ارت دك ديفان نه هن ندا ذو دةلالعع اف دل انوا زخم كوقق

 رشْحَن ْمْوَيَو © :تفك هك نانج .دنك هدنز ار ىهورك ىزجعم بحاص زجعم هب نامز

 درك تمايق ركذ هك اج نأ و ." ا اَجْوَف ٍَّمأ لك نم
 هب ىلاعت ىادخ :هك دنديسرب ار ل قداص و #١" اًعيِمَج ؤهُرَشْحَت َموَيَوظ :تفكك

 هيما اهمال نامنالا نضحك حقرعبار ورك رهدكتك لك هنو اريقك تعجز
 نا ىارب نمؤم ,صلاخ رفاك اي دشاب صلاخ نمؤم هك سك نآ «ًأضحم رفكلا ضحم

 ةايه وب .دنف هك نأ قاروفاك وهدف ايمو هتعلط ايوا ةك قانا زا تشك ماقتنا "اوك

 ْنِم ِةَلْفَع ىف َتْنُك دَقَل » :ديوك ار ركنم ٌرِقُم ماقم نأ رد "'و ءار نأ دوب ركنم هج نأ

 ."«ٌديِدَح َمْوَيْلَآ َكْدَصَبَف كَءاَطغ َكْنَع اَنْفَشَكَف اَذه

 هرصبت نالاو هدحجت تنك دق هركنت ءايحألا يف تنك يذلا اذه

 مشج نيا ,"'ددرك نيقيلا نيع نيقيلا ملع ار نيا و دوش نيقيلا ملع نامك ار نأ

 هلل ُدْمَحْلا» :ديوك نيا .دنك نشلك لد نوخ زا رانك نا و .دنك نشور (!"اراي راديد هب

 :نيروتك نيالا ىلاكرت فورم نلعب نت اكلئو از زن ةويوك نإ 110 جبل دق قدلا

 دوك قيام" 4ث تنك ىبتب اي :ديوك نآ .""4١ُهَدْعَو اَنَقَدَص ىذّلأ هل ُدْمَحْلا»
 مل ىَتْيَل ئتلْيَو اي :ديوك نآ ًاليبس لوسرلا عم تذخّتا ىّتح ينقفو يذلا هلل دمحلا

 .8؟ :لمثلا .؟ .ةقيقحلا ىف_ :ردصملا ىف ١.

 نامي لاين( ل نفد .537 :ماعنألا ."

 ا .اثث نأ :ردضملا يف 4

 .دوش :ردصملا ىف .6 ا

 م اع .وا :«راي» لدب ردصملا يف .9

 ا ةرهزلا نا 0 اا

 ٠ . :ابثلا 6



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مو

 :("!ديوك نيا ."74اليِلَخ انف ِْخَن
 ليوط نمز ذم تنك ينإو

 هيك ذأ
 ناقئاعتم ىدرلاو ينأك ًارهد لهجلا تعطأ دق يّنإو

 :ديوك زين نأ .مقايتشا كني زك و .مقارف ديق رد اث تسا زارد '!'ىاهلاس :ديوك نيا

 هن !"!مدركرب مشج هك زورما .مدوب ىدر "!يادزايإو مدوب ىوط ناوه رد !؟!اهلاس

 .مدرب نامك نماك تيكناتخ

 ويك نانا أر 0 و دراد رب أر نأ ,دنك مكح نادك ا ا مكاح هاكنا

 هلالج لج ميدق سي .دناشف اوه رد ابَه نوج ار نيا و .دناشن رورس ريرس رب ار نأ
 ,ندوب تساوخ ام تّما نيا رد هجنا ءناركنتسم راكنا و ,نابغاش بغش عطق ىارب

 هاتوك عادبتسا نابز و .دوش هتسب بّجعت هار ات ,دومنب مدقتم َتَّما رد (؟!لاثم ار نا

 ينب يف ناك ام يتّما يف نوكيس :هك دومرف نينج عرش نيبم نابز "ارب و .''اددرك
 7 دقلا بة دقلا وب وغنلابب لعتلا و دنع لفارعا

 [(؟24) 4...اًنَسَح اًضْرَق هللا ضرقُي ىذُلأ اذ ْنَم» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ لمعلا ميدقتل لثم هلا ضارقإو هلوق

 .رعش :ةدايز «ه» ىف .؟ .5/8 :ناقرفلا.١

 دوو ايل اينن :ردصملا ىف . :ن ايلات :ن:دصملا يف ."2

 .راك :ةدايز ردصملا ىف .1 .رادراب :خسنلا ىف .60

 .درب ورف ار نيا و درارب ار نأ :ردصملا يف .6 .زا :ردصملا يف .

 .دوش هتسكش :ردصملا يف ٠ .ىلاثم :«ل»و ردصملا ىف .1

 .53750-5237/ " نانجلا حورو نانجلا ضور.١ .رد:(مم.١



 0 (ةروسلا رخآ - "1ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 انك نيشللا لدي كناك انا وس هنا هوا لامعا او انتالا هداف ادادارجلا انفي

 تاجاحلا ءاضق يف يعسلاو .تابجاولاو مولعلا ليصحت يف يعسلا وأ داهجلا ىف

 لمعلا ميدقت هّبش هّنكل ؛لايعلا ةقفنو ةاكزلا لثم لاملا فرص وأ هللا تاضرم 000

 .هب ضّوعيل هعفدو لاملا عطق وه يذلا ضرقلاب باوثلاو ءازجلاو ضوعلا هبقعتي يذلا

 [(؟55) «...دْغَب نم ليءاَرْسإ ىنَب نِم اَلَمْلا ىلإ َرَث ْمَلآَ» :ىلاعت هلوق ]
 .نيرّدقم انل هئعبا يأ [لاح ِهّنَأ ىلع عفرلاب ّىرقو] :هلوق
 .رمألا لاح نجوي ل لاققلا نأل نيرقاساال

 ةغيص يف زّوجتلا ذئنيحف .لاتقلا رّدقن ىنعمب لتاقل لعج :لضافلا يشحملا لاقو
 ةكتفل أذ قو دق اح ام "دارملا نيل ور فلم اهو ل اعلا ناهز لغروع م لئاقتو

 ًابوصنم لاتقلاو لوعفم مسا نيرّدقم لعجي نأ لمتحيو ءّالاتق ًارّدقم هئعبا :انلوقب
 نوكي نأ زوجيو .ةرّدقم ًالاح نوكيف .هجولا نسح ديز يف امك ؛لوعفملاب اهيل

 .ىهتنا ,”'نحنو وه لتاقن يأ ًابيلغت مّلكتلا نوكيو 4اَكِلَممل ةفص 4ٌلِتاَقَن

 ول ّمصي امّنِإ ريسفتلا اذه ّنأل ؛رظن ًالاتق ًارّدقم هئعبا :انلوقب هرّسفل الإو :هلوق يفو
 ناك اذإ اّمأ هئعباو يف بئاغلا وأ بطاخملا ريمض نع ًالاح بئاغلا ةغيصب لتاقي ناك

 ًاضيأو .ريسفتلا كلذ ّمصي فيكف «اَنَل» يف مّلكتملا ريمض نع ًالاح مّلكتملا ةغيصب

 مسا هنوك نود لوعفم مسا هنوك ريدقت ىلع ةدّكؤم ًالاح نيرّدقم نوك هجو رهظي ال

 .ريدت ,ءلعاف

 [(؟ 1 ) «...توُلاَط ْمُكَل َتَعَب نق ةنلأ نإ ْمُهْيبَن ْمُهَل َلاَقَوم :ىلاعت هلوق ]
 .4 اَكِلَم َتوُلاَط ْمكَل َتَعَب ْدَق هللا نإ # :ىلاعت هلوق

 ١. ةحفصلا ىهو .ةرقفلا هذه اهيف ةقرو اهنم طقس يىدنع ىتلا ماصع ةيشاح 00



 8 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ف

 كلملا ّنأ نّيبلا نم ّنِإ :هلصاح ام هللا همحر يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا لاق

 نم ناطلنسلا ببن ناك ذاق: ةةفايالاو ةذجنلا ره ةحرد,ضقنا وة رم لقا ةنطلشللاو

 .""دانعلا لهأ هلوقي امك ؟دابعلا ضيوفتب مامإلا بصن راص نيأ نمف ىلاعت هللا لبق

 .قلخ نيطبسلا نم مهيف ناكو :هلوق

 ٌعمج .يوال الواو نيسان لوإ 5! ىآ نيظيسلا ندي ليلاس | ينب يف ناك ينعي

 يلا ند هليل زج ربل سبأ وبا يارا نب رعبا يارب

 ليئارس ! ينب ناكو يأ ءريقفلا ىنعمب , قلخ الإ عمج قلخلا نوككي نأ لمتحيو .كلملاو

 ةعامج نم ناك تولاط نأ مالكلا اذه نم دوصقملاو .نيطبسلا دالوأ نم ءارقف

 .مهفاف ءارقفلا

 .«ٍمْسجْلأَو ملعْلا ىف َةَطْسَب ُهَداَرَو ْمُكْيَلَع ُهيََطْصَأ هْنََنإ َلاَقم :ىلاعت هلوق

 نم ملعأ نوكي نأ مامإلا طرش نم ّنأ ىلع ةحضاو ةلالد ةيآلا يف ّنأ ىفخي ال

 تولاط ميدقت لّلع ىلاعت هّنأل ةعاجشلاو لضفلا لاصخ يف لضفأو لمكأو هتّيعر

 ىنعم هل نكي مل طرش كلذ نأ الولف ,ىوقأو ملعأ هنوكب مهيلع

 [ةثا ىلع مامإلا ةمامإل ةيالا ىف ىزارلا حوتفلا وبأ هدافأ ام]
 ىلاعت هللا ةّنس ىرج اذإ هْنِإ هلصاح ام يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا لاق

 ةيآلا هذهب اومّدق ولف .براقألا ىلع ةعاجشو ًاملع رثكأ ناك يبنجأ لجر ميدقتب
 ةّنسلا كلت عابّتا يف رهظأو ىوقأ ناكل مهّيبن ىلإ برقأو عجشأو ملعأ ناك الجر

 ركب يبأل رمع اهمظن يتلا ةتلفلا ةعيبلا دقع 32 نينمؤملا ريمأ عمس امل اذهلو ,ةميدقلا

 نوكتأ :لاق ُهْيِيَي يبنلا ةباحص نم هنوكل يأ ةبحصلل :هل اولاقف كلذ هجو نع لأسو

 : رعش  لوقي أشنأ ّمث ؟ةبارقلاو ةباحصلاب نوكي الو ةباحصلاب ةفالخلا

 .يأ- :«م ءل»." .507/1 نانجلا حورو نانجلا ضور.١



 ضن (ةروسلا رخآ 51 ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 تتح نوريسعملاو ادهني هقسكد 596 تكلم ىروشلاب تنك 3

 ةيركو ىبلاح ىلوا كرت يفت فمع ىرقلاب كنك و

 ةفالخلاب هي 1 ةيولوأ وهو ةيآلا هذه نم مزلي امب نيفلاخملا ضعب نطفت دقو

 ًاملاع ناك نإو هك ىلعو .برحلا ملع ملعلاب دارملا :لاقف قافثتالاب ملعأ هنوكل

 مهنا سشيرف 9 نم يأ عمس دقو .برحلاب ًاملاع نكي مل هنكل ةّنسلاو باتكلاب

 تلاق دقل ىّتح :مهنع هتياكش ىلع لمتشم هل مالك دعب لاقف 0

 دحأ اهيف ن ناك "'له مه هلل .برحلاب هل ملع ال نكل عاجش لجر ًايلع | :شيرق

 ًاذإ اه ّمث .نيرشعلا تغلب امو اهيف تضهن دقل .ةاساقم اهل ّدشأو ,ىنم 5 لوطأ

 ال نمل رمأ ال ةياور يفو .عاطي ال نمل يأر ال نكلو .نيّتسلا ىلع (4!تفّرذ دق

 .”!عاطي

 الو لاجرلا هابشأ اي مكل ًاحبق :مهيف )1 لاق نيذلا مه 3م هيف كلذ اولاق نيذلاو

 مهتع ةبئاغلا .مهنادبأ ةدهاشلا اهّيأ ءلاجحلا تاّبر لوقعو لافطألا مولح ,لاجر

 نم بلق حارتسا الو .مكاعد نم رصن هللا ّرعأ امو .مهؤاوهأ ةفلتخملا ,مهلوقع

 عمطي مكلعفو .بالصلا ّمصلا نهوي مكمالك ؛مكالوأ نم نويع تّرق الو ,مكاساق
 ىدعب مامإ ا عمو .نوعنمت مكراد دعب راد يأ ,مكحيو .باترملا مكّودع مكيف

 "ا دحض :بيخألا مهسلاب زاف مكب زاف نمو .هومتررغ نم هّللاو رورغملا نولتاقت

 وه نم مكب ينبقعأو مكنيبو ينيب هللا قّرف .مكلوق قدصأ الو ,مكتر صن يف عيمجلا

 .هنوصعت متنأو هلل عيطي مكمامإ .[ ىنم] مكل رش وه نم يل يكيقعاو::هكنتما نيخ

 ١9٠ :ةبطخلا .ةغالبلا جهن ؛"017/ 7 نانجلا حورو نانجلا ضور.؟

 .تقزر :خسنلا يف .4 .لب :«ع ل ءش».؟

 .5ا/١ ىس ربطلل جاجتحالا ؛,م ا ديفملل داشرأإللا .0

 .عمطأ ال :رداصملا يف .5



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 7

 فرص ينفراص ةيواعم ّنأ تدّدول هّللاو ,هنوعيطي مهو هللا يصعي ماشلا لهأ مامإو

 ءمنغ نب سارف ينب نم ًادحاو يناطعأو مكنم ةرشع ىنم ذخأف ,مهردلاب رانيدلا

 مالك يف ايمن وس ا ةف رف اين ينوفرعت ملو مكفرعأ مل ين تدّدول هللاو

 .ليوط

 كلذو لجرلا كلذ لثم نأش يف مالكلا اذه لثم نولوقي ةثنخملا ءالؤه لثم معن

 ."!ةيربلا لالضو ةنّيبلا لوزنو ةيضقلا ساكعنا دنع نوكي امنا

 لقأب ةهاهفلاب اسق "ارّيعو ردام لخبلاب يئاطلا فصو اذإ

 لئاح كنول حبص اي ىجدلا لاقو 2« !ةيفخ تنأ سلا يهسلا لاقو

 لدانجلاو ىصحلا بهشلا ترخافو «!ةهافس ءامسلا -- خلو الهو

 لزاه كرهد ّنأ و سفن ايو ةايحلا نإ رز توم ايف

 "يال ماو طي بطش هاف انقل اذهب كلذ يف "''رصتقنلو

 ةرخا ىلإ قلاع هنا "اء انظم هيفا: معلا ذر ايفلوق

 [مسجلاو ملعلا ةدايزو ءافطصالا ىنعم]

 تاكلملا نم اهريغو ةعاجشلاو ملعلا قرافي ال كلذ نكل كلذ ةدمعلا معن :لوقأ

 كلت ةهجل نايبو ريسفت فطع يي وسم لوف ليف ةلتافلا

 يه ةنيابتم ةدّدعتم داوم ااا ١ دنت رانك هلال همتنم ١ انك تندوف

 حورو نانجلا ضور ريسفت ؛١/500 ىسربطلل جاجتحالا ؛١1/8 79/١ ديفملل داشرإلا ١.

 .؟7 :ةبطخلا .ةغالبلا جهن ؛031/51١ نانجلا

 .رّيغ :«م ءشا» .' .رعش :ةدايز «عام .ه» يف ."

 .ةميمد :«ش ءم».6 .ةقيقح :«ه» .ع

 .3 1“ * نانجلا حورو نانجلا ضور . .رصقنلو :«م ءش».1

 .هافطصا :ردصملا ىف ./



 م84 (ةروسلا رخآ "ا ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىّتح .ءافطصالا "١يه ىلاعت هللا ةفالخ يف اهنم ةدمعلاو ,مسجلاو ملعلاو ءافطصالا

 ةظفاحملا هب دصق امنأو .ةيآلا نم رهاظلا فالخ اهيف حدقي مل نيرخآلا نكي مل ول

 .رّيدتف ,نيلهاجلا هخويش ضعب ةفالخ حيحصت ىلع

 :ةيرخا لإ هناي افياووتةلوق

 .ىهتنا ,"'ميلع ِهّنأب ًاسماخو ,رهاظلا :لضافلا يّشحملا لاق
 حلاصملاب ملعأ وهو :ًاقباس لاق ثيح .راركتلا مزلي التل كلذ لقي مل هّنَأ هيفو

 .مهفاف ءمكنم

 .هرخآ ىلإ كلملاب قلم نمب # ميلع © :هلوق

 نف هءابنإو هءانطصا نأ ىلع لدي نس ليفكت»# هيلع و ىلا هلوق أ ىلع

 .ةيكيجو ىلع

 [(554) «... ْمُكَيِتَأَي نآ ِهِكْلُم َةي' نا ْمُهْيِبَن ْمُهَل َلاَقَوِ؟ :ىلاعت هلوق]
 .بلقلا توباتلا :ليقو :هلوق

 انما :ىلاعت هلوق نم ءيجيس ام مئالي ال ريسفتلا اذه :بيطخلا يّشحملا لاق

 ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا .هريغو حاولألا ضاضرب هرّسف ام ىلع 4ئسوُم لا َكَرَ
 .ىهتنا .4 ِتوُباَتلآ» ىلع فطع ريدقتلا اذه ىلع «ةّيِتب»

 بساني ال ةريصملا ىنعم نايتالابو «بلقلا» « ِتوُباَتلاِه ب ديرأ اذإ هنأ هيفو
 ملعلا ّرقم ةيقبلا ريصيو اذكه ىنعملا ريصي هّنأل ؛4ِتوُباَتلأ» ىلع ٌةّيِقَبلا١َ فطع
 ُهَلِمُْحَت» :ىلاعت هلوقو «ِتوُباَّتلَأ» ىلع ًافطع «ةيقبلا» لعجي نأ الإ ّمهّللا راقولاو

 .لّمأتف 4ٌةَئيكَس هيف# :هلوق ىلع ًافطع 4ُةَكِبتلَمْلآ

 ١1,. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .يهو :«م).١



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 20

 .ملعلا "قم هبلق ريصم هنايتإو :هلوق

 مسا نيبطاخملا نم ركنملا بلق يأ هبلقو .ةروريصلا ىنعمب نايتإلا نأ ينعي

 ةيآلا ّنأ :ةميركلا ةيآلا ىنعم اذه ىلعف .هربخ «ةَئيِكَس هيف# :ىلاعت هلوقو .نايتإلا
 هنايتإو :هلوقف ,نكي مل نإ دعب راقولاو ملعلا ٌرقم مكنم دحاو لك بلق ريصي نأ هكلم
 امك .هنايتإ دّرجمل ال .هربخو همسا عم نايتإلل نايبو ريسفت .هرخا ىلإ هبلق ريصم

 .ةرابعلا رهاظ نم مهوتي

 [(؟55) «... ةللأ نإ َلاَق ٍدوُنْجلآِب ْتوُلاَط َلَصَف اَمَّلَف١م :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ يحولاب كلذ ملع امّنِإو :هلوق
 هلو اني نوكي نأ ريق نم ماهلإلاب كلذ ملعي نا دوال مل :لضافلا ىشحملا لاق

 .ىهتتا .!؟!يبنلا قف عطس

 ةّجح ريصي ال ماهلإلا ْنأل ؛ماهلإلا لامتحال ضّرعتي مل هّلعل :لوقي نأ لئاقلو
 امك ؛اهكرتب نيصاع اوراص مهّنَأ عم اهكرتب نايصعلاو ,ةعاط الإ مهمزلي الف ريغلا ىلع

 نيس امنا مانت

 [امنإ 4هنم برش نمف# هلوق نم ءانثتسا 4وهِدَيب َةَقْرَع َفَرَتْغَأ ِنَم ّلإ#»] :هلوق

 4 ىّنم هن ُهْمَمْطَي ْمَل ْنَمَوم :ىلاعت هلوق ىنعأ ةيناثلا ةلمجلا ىنتتسملا ىلع يأ
 ةقرفلاع تارععةل اون اس ارد ءاسملا نم قادت نا بولظملا الكل وامل ةراققلل

 وهو ةميزع هنأل .ةيانعلل «َىَنِم ُهَنِإَف ُهْمَعْطَي ْمَل ْنَمَو8 :ىلاعت هلوق مّدقف ,ةصخر
 .ىلوألا بولطعلا

 اوطرفا وا خلوق

 ١ .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؟ .ملعلل ًاًرقم :ردصملا ىف ١5١.



 ١-1 (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ىلع ليلعتلا يف ًالخاد فرتعملا نوكي هجو ىلع ءانثتسالا هيجوت ىلإ ةراشإ هيف

 .فارتغالا وأ عركلاب برشلا يأ لّوألاك مومعلا ىلع ًالومحم يناثلا لعج ريدقت

 دار ريع ةادو منألاب اوناك ليلقلاو :هلوق

 [4اًليلق الإ ُهْنِم اوُبِرَشَفم ىنعم]
 تبان ندب كرلعب هدا زو يورتتشملا يك أ هيلع ىلا ةعحصلا ا ور وهذ

 تولاط باحصأ ددع ىلع متنأ» :ردب موي يف انل 1 هللا لوسر لاق :لاق .,بزاع

 نأ 24 تيبلا لهأ قيرط نع ّمص دقو ,"7«نمؤم الإ هعم زاج امو .رهنلا اوربع نيح
 لجع ّمهّللا ."اردب باحصأ ددع وه هروهظ دنع ذا. يدهملا مامإلا باحصأ ددع

 واوا هم نيش اووراسلا نما اءعاو هجرت

 .هتوادإو هبرشل هتفك [ ةفرغلا ىلع رصتقا نم] :هلوق

 : © ساّبع نبا لاق ريبكلا ريسفتلا يفو ,دلج نم ريغص ءانإ ةزمهلا رسكب ةوادإلا

 .اهنم لمحيو .همدخو هباودو وه اهنم برشي ةفرغلا تناك

 :نيهجو لمتحي مالكلا اذه :لوقأو

 و ا رت دعا ردت انقدقا ماعلا منع ىدوأ انوذأس ناك هلا امهلخا

 عم هلمحي نألو .همدخلو هباودلو هيفكي '!ةدحاولا ةّرملا يفذ وخاعلا ناك فيحب

 هيفا

 ّلكل ىفكي ىّتح هيف ةكربلا لعجي ىلاعت هللا نأ الإ ليلقلا ذخأي ناك ِهّنَأ يناثلاو
 ش :نهتنا ”!قامزلا كلذ يبنل ةزجعم ناك اذهو .ءالؤه

 نب لتاقم ريسفت ؛7/١7 نانجلا حورو نانجلا ضور ؛١/101 كاّحضلل يناثملاو داحآلا ١.

 86:27 قروب انغيدلا مكانلل كزدعسلا لا 3 ةزا فامتلس

 :يلوالا نقدا .ةّرج وأ :ردصملا يف .'"”

 ١11/5. يزارلا ريسفت .0



 .نيلدخنملا :هلوق

 هللا اوصع نيذلا ّنأ نيرّسفملا نيب فالخ ال :ريبكلا ريسفتلا يفو ,نيعطقنملا يأ

 يف '''هعاطأ نم الإ ّودعلا ءاقل ىلإ هعم هّجوتي ملو مهدلب ىلإ اوعجر رهنلا نم اوبرشو
 روبع لبق ناك [مهدلب ىلإ] مهعوجر ّنأ يف اوفلتخا امّنِإو ,رهنلا نم برشلا باب
 الرق هيفو دف وأ وتلا

 :قهقا ل3511 هع ظملا آلا هعم سع اهلا ؛لوألا

 .ماهفتسالاو ربخلا لمتحي #« مك 8و :هلوق

 :«ساغلا نمنانبار اميف ركذي ل ةياهتشالا هيك ووك: يطعلا ىتحتلا لاق
 .ىهتنا ء.هجو هل رهظي ملو

 .رّبدت ةيماهفتسالا بساني ال 4 َنيِرباَّصلَأَعَم ُهْفَأَو# :ىلاعت هلوق ًاضيأو

 [(751) 4...ةيتاَو َتوُلاَج ُدوْواَد َلَثَقَو هللأ نذإب ْمُهوُمَرَهَفَ :ىلاعت هلوق]
 .هتنب تولاط هجّوز ٌمث :هلوق
 مالك يف ريمضلا رهاظ فالخ وهو .(!تولاج تنب يأ :لضافلا يّشحملا لاق

 يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا مهنمو نيرّسفملا روهمج هركذ ام فالخو فّنصملا

 دازراك هك قتفا ارو كفك او ؟!وواد: تولاط: ةاكنا :ةّحقلا نفع قوس تعب لاق كتيعي

 وت هب ار دوخ رتخد و .دشاب ارت همين نم ىلم زاو ءىشكب ار وا و ىنك تولاج |ب

 كي هك سك نا ركا :39 نينمؤملا ريمأ نع نيفرحنملا ىلع ًاضيرعت لاق يت .مهد

 .عيطملا :ردصملا يف ." .ىلاعت هللا عاطأ :ردصملا يف ١.

 ١7١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ /١90. 1 يزارلا ريسفت .'"

 ١. المر * نانجلا حورو نانجلا ضور.1 .وا :ردصملا يف .5



 7 (ةروسلا رخآ- 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ةوبنلا :# َةَمْكِحْلآَو© :هلوق

 ةّوبنلاو كلملا هل هللا عمجف ,تولاج هلتق لبق ًاّيبن نكي مل تولاط ّنأ ىفخي ال

 قلع وع لل نه سارقي ا روجيب أل هنأ :ةذخاو هلام ىف نول اح توم دنع

 الإ ربخي الو .هنطابو هرهاظب موصعم يبنلا ّْنأل ؛ةمكحلا هبجوي ام بلق هْنآل « يبن

 زوجي :ليقو ءنسحلا نع .يبنب سيل نم كلذك سيلو .ّقحلا ىلإ الإ وعدي الو ءقحب
 دف ايدو "انه رومسو هر اي لدني ان لكني ناك ذوق

 .راّقكلا ىلع نيملسملا رصنيو ضعبب سانلا ضعب عفدي ىلاعت هّنَأ الولو :هلوق

 [4 ِضْعَبِب ُمُهْضْعَب , َساّئلآ هللآ ُمْفَدِل ىنعم ]

 هلثمو .نيرّسفملا نم ةعامجو 326 ىلع نع .كالهلا رجافلا نع بلاب هللا عفدي وأ

 نون ىاضي ل نع اعيش نما" !ىلص نمب عفدي هللا ّنأ أ 296 قداصلا نع يور ام

 ال نّمع انتعيش نم يّكزي نمب (؟'عفدي هللا ّنأو ءاوكلهل ةالصلا كرت ىلع اوعمتجا ولو
 انتعيش نم ّحح نمب عفدي هللا ّنأو ءاوكلهل ةاكزلا كرت ىلع اوعمتجا ولو ءمهنم 5

 يور ام هانعم نم بيرقو ءاوكلهل محلا كرت ىلع اوعمتجا ولو ءمهنم جحي ال نّمع

 مكيلع ٌبصل .عّتر مئاهبو .عّضر نايبصو .عّكر *دابع الول :لاق هّنأ هيي يبنلا نع

 لهاو هدلو دلوو هدلو [ملسملا] لجرلا حالصب حلصي هللا نإ :لاق هّنأو .«اّيص باذعلا

 !مهيف ماد ام هللا ظفح يف نولازي الو .هلوح تاريودو هتريود

 ١. دواد وهو :«ع» شماه ىف »١١«. نايبلا عمجم ريسفت .؟ 5/١10١.

 *'. .عف ديل :ردصملا يف .؟ .يّلصي :ردصملا يف

 .07١؟ ١0١/57 نايبلا عمجم ريسفت .1 .هللا دابع :ردصملا يف .5



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 5210(

 [(؟51) «...خُهْنِم ٍضْعَب ىلَع ْمُهَضْعَب اَنْلَضَف ٌلْسْرلَأ َكْلِت » :ىلاعت هلوق ]

 .« أملك نم ْمُهْنِمم :ىلاعت هلوق
 ردك سلس او لاقت داع نسا ندرتعا نيكل ييسفللا ىف

 ,تايآلا رخآ ىلإ ١4" َنيِرَظْنُمْلآ َنِم َكَنِإ َلاَق * َنوُقَعْبُي مْوَي ىلإ َىِنِْظْنَ لاق ثيح

 طع كلك رك اماهل نيل اكمل فلل يبخل

 اضرلا ةملاكم نامسق ةملاكملا ّنأ ٌّقحلاو رهاظلا فالخ اذه :يروباشينلا يفو

 .سيلبإ قح ىف امك نعلل ةبجوملا يهو

 يف ةريحلا ةليل ىسوم مّلك ,مالسلاو ةالصلا امهيلع دّمحمو ىسوم :ليق] :هلوق
 [ىندأ وأ نيسوق باق ناك نيح جارعملا ةليل مالسلاو ةالصلا هيلع ًادّمحمو روطلا

 .ديعب نوب امهنيبو

 [ءايبنألا رئاس ىلع انّيبن ةيلضفأ ]
 روطلا يف مّلكتلا يهو نيتبترملا نيب وأ ,ديعب نوب نيسوق باقو روطلا نيب 5

 باق يف ملكتملاو روطلا يف مّلكتملا وهو نيلسرملا نيب وأ :نيسوق باق ماكتلاو

 نأل اّمِإ مسالا صوصخب هللا مّلك نم ركذ مدعو يلصألا دوصقملا وه اذهو ,نيسوق

 ركذ انهاه دوصقملا ّنأل وأ .هنرهشو ملكتملا حوضول وأ دّدعتملا نيب ريو نوكي

 هللا ةمارك نم هتايآو هتازجعم ّنأب حيرصتلل ىسيع مسا ركذ امّنِإو .,"'مّلكتلا فرش

 ميلكلا نيب هلع ادهحم نكذ امنإو (قراضتلا تمعز امك ؛هنباو اهلا هقوكب ذل نلاغ

 .بيطخلا ةيشاح يف اذك ءاهطسوأ رويدا رح ١ نسحب

 نودوجوم امهتمأ ّن األ ؛ ؛ركذلاب ءايبنألا نيب نم ىسيعو ىسوم صخ امنإو

 :اكدملا :«ل» .؟ .6١-١+غ :فارعألا.١



 كيان (ةروسلا رخآ 51ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هيبنت ركذلاب امهصيصختف .ءايبنألا "'رئاس ممأ فالخب نامزلا اذه ىف "'نوزجاح

 لصحي مل امهتجرد ٌرلع عم نالوسرلا ناذه :ليق هّنأك ؛امهتّمأ يف نعطلا ىلع

 ."ريبكلا ريسفتلا ىف اذك ءامهتّمأ نم دايقتالا

 .# ِتاَجَرَد ْمِهَضْعَب َعَفَرَو#© :ىلاعت هلوق

 [4اًنلضف + دعب « ْمُهَضْعَب َعَفَر» ركذ هجو]
 لدي * ضْعَب ىلع ْمُهَضْعَب اَنْلَضَف لْسٌولَأ َكْلِب :ىلاعت هلوق :ليق ريبكلا ريسفتلا يف

 تاجردب لصح ليضفتلا كلذ ّنأ ىلع لدي ال نكلو ضعبلا ليضفت تابثإ ىلع
 مزلي الف ةدئاف هيف «ِتاَجَرَد ْمُهَضْعَب َمَقَرَو» :ىلاعت هلوق ناكف ؛ةليلق وأ ةريثك
 نينا راك

 + ْمُهَضْعَب َعَقَرَو# :ىلاعت هلوق يف #«ْمُهَّضْعَب ريمض عجرم لعج ول هنأ ىفخي الو
 ًالصأ راركتلا مزلي مل يت دمحم وهو تاجرد هللا ملك نم ضعب عفرو يأ نم ةملك

 .رّبدتف

 .هليضفت ببس هتازجعم لعجو :هلوق

 نم هادع نم عيمج ىلع هليضفت ببس هلعج هّنأ ةرهاظ :لضافلا يّشحملا لاق

 ةلمجلا يف هليضفت ببس هلعج هنَأب هليوأت بجيو .داسفلا رهاظ وهو «ءايبنألا
 .همالك ىهتنا ””وايغا عيمج اهعمجتسي مل دايو ةريغ امج مل هلوق رسفيو

 نم هادع نم عيمج ىلع ىسيع ليضفت داسف روهظ يف هجولا :لوقأو

 ,844 ءايبنألا نم هريغ ىلعو ىسيع ىلع هيمي انّيبن ليضفت روهظ وه 0 ءايبنألا

 روهظ ةلزنمب هركذ اّمم هدي انّيبن ءانثتسا روهظ لعج فّنصملا ّنأ رهظي اذهبو

 الا 59 رئاس :«م» .؟ .نورضاح :ردصملاو «ه ءم» ىف ١.

 .5 1/1 يزارلا ريسفت :رظنا.؛ //51١١. 5 يزارلا ريسفت ."

 ١5١. ؛طوطخملا ,ماصع ةيشاح .هدابعأ :ردصملا ىف .0
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 فّنصملا دارم ّنأ روهظل روكذملا ريسفتلاو ,ليوأتلا ىلإ ةجاح الف .ىلقعلا ىنثتسملا

 .ربدتف ُةُلْيَي انّيبن ادع اّمم هريغ .هريغ :هلوقب

 .هرخآ ىلإ © َنيِذّلآ َلَتَتْفَآ اَم هلآ َءاَش ْوَلَو :هلوق

 هتيشمب شلاف لاتتقالا ءاش ىلاعت هْنَأ ىلع ليلد ةيآلا ىف :لضافلا ىّشحملا لاق

 وقتا هيلع حال حلصألاو ريخلاك

 ىلا ةنوافتمتءايتنألا نأ ىلغ ليلدةيآلاو ههلوقن فتعملا ةركديس اتم اذه#لوقأو

 ءيجيسو ءًارفك وأ ًاناميإ ارش وأ ناك ًاريخ هتيشمل ةعبات هللا ديب ثداوحلا نإو :هلوق

 .هرخآ ىلإ ضعب ىلع مهضعب ليضفت زوجي هّنأو :هلوق
 ىلع مهضعب ليضفت زاوج ىلع ةيالا ةلالد ىف ءافخ ال :لضافلا ىشحملا لاق

 ,عطاقب نوكي نأ يغبني ليضفتلا ّنأ ىلع اهل ةلالد ال هّنَأ ىف ءافخ ال هّنَأ امك .ضعب

 نأ ًاضيأ تبثي الو .ةيآلا ةلالد تبثي ال هركذ امو رظن .عطاقب نكلو :هلوق يفف

 هنأ هانعم لوصألاب قّلعتي اميف ٌنظلا رابتعا مدع ّنأل ,عطاقب نوكي نأ بجي ليضفتلا
 ىلع ضعب ليضفت سيلو .ةّمذلا نع هداقتعا بجو ام طوقس يف ّنظلا يفكي ال

 ىلع لدي ال ّنظلا ةيافك مدعو .ّنظلا هيف ىفكي ال :لاقي ىّبح ةيداقتعا ةلآسم ضعب

 .همالك ىهتنا "!ًامثآ "'لّضفملا نوكو َنظلاب ليضفتلا زاوج مدع

 نوكي نأ يغبني ليضفتلا نوك ّنِإ لقي مل فّنصملا ٌنآلف :ًالّوَأ مآ راق ةيفاول قكاو

 عفدناف لمعلاب قّلعتي اميف ّنظلا رابتعا ّنأل :هلوقب هلّلع اذهلو ,ةيآلا نم دافتسم عطاقب
 نقلا

 نأ بحب ليضتلا نأ تيفي نوكذنلا' ليلعتلا زا نه وركذ اه رذلف ءايناق امأَو

 .ةظلاي لضفلا وفصتلا فنا ١5١. ,طوطخملا ,ماصع ةيشاح ١.

 7١ ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح 1



 16ا/ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةلأسم سيل ضعب ىلع ءايبنألا ضعب ليضفت ّنأ نم هركذ ام ىلع ينبم عطاقب نوكي
 نأ داقتعا برسول كوع تاكل وح هركذ امب عوفدم وهو .ةيداقتعا

 ام ليضفت داقتعا ّنأ رمألا ةياغ ؛ِللي دّمحم انّيبن وه قالطالا ىلع ءايبنألا لضفأ

 .ًالصأ ناميإلا طئارش نم سيل ضعب ىلع مهضعب ُهْبَي انّيبن ادع
 ليضفتلا زاوج مدع ىلع لدي ال ّنظلا ةيافك مدع ّنأ نم هركذ ام نلف ًاثلاث اّمأو

 يف ور اا احول ؛عوفدم ًامثآ لّضفملا نوكو .ّنظلاب

 ليبق نم هّنظ نوكي نأ لمتحال يل , ولف !''تايداقتعالا
 در و وص مثالا يف عقي التل ؛هنع زارتحالا بجيف ا منا نظل ضْعَب نإ ل

 هذه لولدمل ةعباتم اهولّوأ نإو ءليضفتلا نع عنملا يف ةحيرص ةحيحص ثيداحأ

 .رّبدتف هعضوم يف لّصف امك ؛اهريغو ةيالا

 .ارفك وأ ناك اناميا ادهوا ناك اريك هكيشنلا ةعبات ها قي كداوتلا نإوبةةلوق

 [حئابقلاو رورشلا لعاف ىلاعت هّنأب ةرعاشألا معز ام لاطبإ]
 ىلاعت هّنَأ نم همعز ام ىلع ةيآلا هذه لاثمأ ةلالد يف ًالّصفم مالكلا ّرم دق :لوقأ

 .حئابقلاو رورشلا لعاف

 رابخا ةيالا دوصقمو .ءاجلالاو رسقلا ةيشم انهاه ةيشملاب دارملا نا لصاحلاو

 هيفا وتو ةرفاوألا نولغمي لاول قوتضعي نيذلا ةاضعلاو نانكلا نأ نع. ىلاغت هلا

 ًارهق مهعنمل دارأ ول ذإ ؛مهعنم نع زجاع ىلاعت هنأ الو ىلاعت هل نيزجعم اوسيل

 لافتألا نديصتي نأ ةارأ كام هتكلو:: قلاعت هذارم ريغ اولعقي أل نأ ىلإ عفداجلاو

 ريسفت يف مالكلا اذكو ءٌّرشلاو ريخلا نم مهلاعفأ ءازج اوّقحتسيل مهرايتخاب مهنم

 .١؟ :تارجحلا .؟ .تاداقتعالا:«ش».١



 ب اًعمَجْمُلع ضل
 نافع هلو نامل هيكل ءاجل لاو هارك لل ةينعس ةيشحلا هاذه 51 ىلع ليلدلاو

 لَعَجَل َكْبَر َءاَش ْوَلَوظ :هلوقو ."74 َساّنلآ ُهِرْكَت َتْنأَفأ#» :ةبآلا هذه بيقع لصف الب

 مهعنم ىلع ىلاعت هتردق نع رابخإ تايآلا هذه ةلمج ٌنإف أ ةَدَحاَوَ َةَّمأ َساّئلآ

 اولعف امل مهْنَأ ىلع لدي ال *!4اوُلَتتَْأ اَم هلآ َءاَش ْوَلَو» :ىلاعت هلوقو .ًارسقو ًارهق

 نا اتم دحلا لوقي نا .ريظنتاا دهو<هانركذ اه ىتعبلا أل «فلذل ةيره قلاغ وهف

 ذإ .مهمراحم سوجملا حكني ملو .مهعيب دوهيلا نم دحأ لخدي مل ءاش ول ناطلسلا

 ءاش ول ناطلسلا ْنا دارملا لب كلذ ءالؤه لعفي نا ديري ناطلسلا ْنأ دارملا سيل
 .رّيدتف كلذ يف هل ةحلصمل ًارهق مهعنم أشي مل نكل ًارهق مهعنمل

 اَم ُلَعْفَي هلآ ٌنِكل# ىلاعت ىادخ لوق ىنعم :يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا لاق

 شدوخ لاعفا زا "نوج .دهاوخ هجنا دنكب ىلاعت ىادخ نكيل هك تسنا ؟ُديِرُي

 عنم دوخ دارم بسح رب دوخ لعف زا ار وا "'ىسك ىنعي .دوبن ىعنام ار وا و ,دشاب

 ات ,ندرك دناوت عنم دننكىم هج نا زا دهاوخ ركاار ناكدننك همه واو .ندرك دناوتن
 هب هلاوح ار فالتخا تيا نيمه رد هك اريز .دشاب قباطم ىنعم رد تيا رخاو لّوا

 .دومن ناشيا هب رفك و ناميا هلاوح نينجمهو 4اوُفَلَتْخأ نِكلَو» :تفك و درك ناكدنب

 نيا مه كاوُلَتتفَأ اَم هلأ َءاَش ْوَلَو» :هلوقو ,4َرَفَك ْنَم ْمُهْنِمَو َّنَماْنَم ْمُهْنِمَف# :دومرف و
 ريما ترضح ماظن تغالب مالك تسا ىنعم نيا دّيؤم و .ميتفك هك دراد ىنعم

 ؛ىنيتنا ورق مقاور ضاق هرم لا وع اوس ووك هن قيسوملا

 11 نفت و ”١7. :ةدجّسلا.١

 .8١1١:دوه.غ 1 نم وا

 .دشاب وأ لعف زا وج :ردصملا ىف .1 .507 :ةرقبلا .6
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 18 (ةروسلا رخآ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .هنالذخب [ هنع] هضارعإل # َرَفك ْنَم ْمُهْنِمَو :هلوق

 [ىبنلا دعب ةّمالا فالتخاب لمجلا موي 2: ىلع مامإلا نع ىور ام]

 موي د نينمؤملا ريما دنع ىلا لجر ءاج هل :هريسفت يف ميهاربإ نب يلع ىور

 ريش دو هنا لومر يباح قانا اه ىلع قضونلا نسا انزلاق لمخلا

 ؟ ده اهداف نا هينانك نما ادا لاق 1801 :كوسر ادكم نارا كلا دلا لاا
 مُهَضْعَب َعَفَرَو هلأ ملك ْنَم ْمُهْنِم ضْعَب ىلَع ْمُهَضْعَب انْلَضَف لْسٌولَأ كلَت» :ىلاعت هلوق :لاق

 َنيِذلأ َلكْفأ ام هنآ َءآَس وَلَو سمعا حو ُهانديَأَو تاني مَيَْم َنَْآ ىَسيِع انْيَتاَو ِتاَجَرَ

 ءاَشْوَلَوَرفَك ْنَم ْمُهْنِمَو َنَما ْنَم مُهْنِمَف اوُفلَتْخأ ٍنِكَلَو ُتاَنيَبْلأْمُهّْنَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم ْمهِدْعَب نم
 ."'موقلا هّللاو رفك :لجرلا لاقف ١4" ُديِرُي اَم َلَعْفَي هلآ ّنِكْلَو اوُلَتتفَآ ام دل

 [(؟هه) ؛...ْموُيَقْلا ْئَحْلَأ َوُه الا ةللإ آل ُهنلأ» :ىلاعت هلوق]
 :ريغ ال ةدابعلل قدتسملا هلأ ىتغعملاو [ ربخو ادتيم 4 وه الإ دلإ آل هللا ه] ةدلوق

 ّحصي ال انهاه نكل .ًالطاب وأ ًاّقح دوبعملا ىنعمب «هلإلا» ّنأ باتكلا يف قبس دق

 اذلف ريثك لطابلا دوبعملا ذإ ءرصحلا لتخال الإو ماعلا ىنعملا اذه دارملا نوكي نأ

 .ةدنلاب ةودغملا هلالا نوددارملا ةلاف

 .هرخآ ىلإ [دوجولا يف لثم ريخألل رمضي له هنأ يف] فالخ ةاحنللو :هلوق

 [هيف قيقحتلاو «هّللا الإ هلا ل» ربخ ىف ءاملعلا لاوقأ]

 رئاظنلا نم هل امو 4 هللا َّلِإ ةنلإ آل ربخ يف هابتنالا بابرأ ةملك فلتخا دق

 .نكمم هّنِإ :لاق نم مهنمو .دوجوم رّدقملا ربخلا ّنأ ىلإ بهذ نم مهنمف ,هابشألاو

 ١. را .دهش :ردصملا يف 01

 ". ىّمقلا ريسفت ١//ا١7.
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 درف عانتماو بجاولل دحاو درف دوجو تابثإ ديحوتلا لّصحم ناب امهيلع دروأو

 ىلع ال رخا درف مدع ىلع ةبّيطلا ةملكلا لدت امْنِإ لّوألا ريدقتلا ىلعو .هل رخآ

 .هدوجو ىلع ال هريغ عانتماو دحاو درف ناكمإ ىلع لدي امن يناثلا ىلعو .هعانتما

 (7فاّشكلا بحاص بهذ دقو .فلخ اذه .ديحوتلا ىلع لدي الف نيريدقتلا ىلعو

 رد ىلإ جايتحالا مدع يف ميمت ينب ةغل ىلع ءانبلاب كلذ نع يّصفتلل هعبات 0

 يعدل ةداقزلا مخول لسيد ىلا هلا دلتا ١ !اولانز 512مل نعل

 ديحوتلا ةملك ةيافك هنم مزلي ام ةياغ ذإ ؛لاكشإلا ةّدامل مساحريغ اذه :لوقأو

 تا هانت هنا اهم. نوجينو وهل قدر انت: تيسعي» ب ال نعت : ينب رافك مالسإ يف

 .ىفخي ال امك .فاك ريغف برعلا فئاوط رئاس نم ربخلا رّدقي نم ىلإ ةبسنلاب اّمأو
 ةبالف ءنسنكلا ةقنخن ىقتل نه امنا خلا: أ قت فال هل دن اب اضر | هيلع .ةوؤوي ةنقو

 : : 0 داعف .دوجولا وأ ناكمالا 5 قفل تملا قت ةناطحالاوو :نقللا دي فلج اه نود نم

 نم رهاظلا ّنإف هفالخ رهاظلا لب رهاظ ريغ فالخلا مدع ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .لاملا ىفتناو لهألا ىفتنا مهلوقب لام الو لهأ ال :مهلوق اورّسف ثيح ميمت ينب لاح

 ريسفت ماقم يف ةفصلا اوركذل الو .هتفص نود سنجلا يفنل «ال» ةملك نولعجي مهلا

 باوجلا يف هل حنس امب لضافلا يّشحملا فّلصت دقو .امهلاثمأو نيروكذملا نيلاثملا

 هباوج لصاحو .باطخلا ّقحتسي نّمم قيلي ال هنأ عم ,بارغلا ةرمث دجو هنأ ّنظو
 امّنإ» يف جاتحي ال امك هّنأ ىلإ "'دشري وه هلإلا امْنِإ :انلوق ىلإ ةملكلا هذه سايق َّنأ

 .دحاو ىنعملا ذإ ؛ًاضيأ هيف جاتحي ال ربخ ىلإ «وه هلإلا

 .امهنم :«م» . ؟ 00 ١

 كل كشوف :«ل» .'"“



 ١ (ةروسلا رخآ "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 نم عيمج دوجو ىفن اذإ هّنأِب لّوألا ّقشلا عفد نكمي :لاق كلذ نع لّرنتلا دعب م

 ّنأب يناثلا عفدو '''هتيهولا نكمي ال نامز يف مدع نم ذإ ؛هناكمإ يفن مزل هريغ وه

 .همالك ىهتنا دجوم نم ناكمإلا ملاعل دب ال ذإ هدوجو مزلتسي هريغ ناكمإ يفن
 امك دودرم وهو ةغللا يف سايق ًالَّوُأ هركذ ام َّنألف :ًالَّوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ةملكو .يفنلل انهاه «ال» ةملك ّنأل ؛قرافلا عم سايق وهف مّلس ولو لوصألا يف قّقح
 لوخد زوجي الف .مالكلا ردص اهل ةيفانلا «ام» ّنأل ؛يفنلل تسيل «امّنِإ» يف «ام»

 1 يرسل ب نييوحنلا دنع فورعملا ( دا افنأو هيلع «نأ»

 ""!ةفاك ىّمسيو .لعفلا ىلع لخدي اذهلو .«ّنأ» لمع

 نس وص لاق 5 تامّدقم نيّقشلا رايتخا ماقم يف هركذ ام َنألف :ًايناث اّمأو

 هقول كان دقسلا ضعب مضي الإ مت 0 لييوققللا يتقن يسع هللا ةجلكلا

 املك مالسإلا ردص ىف ٌماوعلا ّنأ رهاظو ,ىلاعت بجاولا تابثإ نيهارب يف ةروكذملا

 يذلا ىنعملا ال ,ةغللا يسحب اهنم موهفملا اهلولدم اهب اودارأ ةبّيطلا ةملكلا هذهب اولاق

 .مهمالسإب مكحلا ّحصي ال نأ مزليف ,قيقد ناهربب الإ لّصحتي ال
 اهلولدم وه ةملكلا كلت نم مهّماوع ًاصوصخ نوملسملا مهف ام ّنأ لصاحلاو

 اذه هرّرق يذلا هجولاب هرّوصت ىلع فقوتي ال يوغللا اهلولدمب مهفارتعاو ,يوغللا

 مهو ناهربلا هيضتقي يذلا هجولا ىلع ال هرّوصت هيلع فقوتملا امْنِإو ءلضافلا

 ةيورتجولا ههدلي ام كادلاب نحتاولا أل كلو امهم نوكي خا عزرلت ىا عا: شماه» قفا

 ةعردلا ملك ا هيلع كل ام لف ا روف فنار اهلا وكر ملا | لوقت ايسر رعقلا يلقن
 اا تاع سا“ 1او هتاذل دوج ولا بجاو : نوكي ال َن ,أ مزلي دج وي مل اذإ هَنأل عانتما مزلي

 باوج ولا فص وب رخ  ءيش دوجو لاحتساف ةملكلا هيلع ّلد ام ىلع فّلخت دق هنأ عم هنع

 .« َثَعدنِم ١١ » ب ولطملا وهو ىتاذلا

7 4 1 
 رصحل ىنعملا يف ةيييك رخل اداحتا' ميلست ريدقت ىلع هنا لصاحلاو :«ه .م .ع» سماه ىف ."

 ةملكلاوه ا طنا :الوق لامتشال همدعو ربخلا ءاضتقا ىف امهفالتخا زوجي يمزاللا

 نزار ادب وت هلال اننا كاعلاوق نود' قتلا ىكفعن ةهيطتفلا



 وه امب فارتعالا مهنم قّقحتي الف ءانركذ امك هليصفتو هلامجإ نع نولفاغ نورصاق

 .ناهربلا هاضتقا اّمم عراشلا بولطم

 وه امّنِإ ًامّلكتم هنوكو ىلاعت يرابلا ةيدوجوم ّنَأ ىلع لد دق ناهربلا ّنأ ىرت الأ

 ولو كلذ نم ًائيش نومهفي ال ةغللا لهأ ّنأ عم مايقلا نود مالكلل هداجيإو ةينيعلاب
 هب ماق نم مّلكتملا نمو .دوجولا هب ماق نم دوجوملا نم نومهفي لب ؛لامجإلا ىلع
 نإ :لاق ثيح نيققحملا ضعب هركذ ام لاكشإلا عفد يف ّقحلاو اذه .مالكلا

 ةكرشلا نع اطعلا ةريدقطلا ةيلاكلا نم ةوضقملاو ةوضولا هوقو دولا

 :ةوسمولاو ةيلكلا ةدعتل نيدقتعملا

 تابثإ دقتعي يذلا رفاكلا نوكي نأ مزلي دوجولا وه فوذحملا ناك ول :ليق نإ

 كشوف هريغ نم دوجولا يفن عم ىلاعت هريغل ناكمإلا

 نع ملسملا زّيمت ظفللا اذه نم دوصقملاو .ققحتم ريغ رفاكلا اذه لثم :تلق

 دقو .طق قّقحتي مل يذلا رفاكلا نع ال جراخلا ىف قّقحتملا هلالا دّدعتب لئاقلا رفاكلا

 عراشلا بجوأ اذهلو .ديحوتلا ةّمتت نم هللا لوسر دّمحم :انلوق ّنَأب ًاضيأ عفدب

 نوكي ةداهتسلا نإ ل وقوي اكماللا لفل نيدقت ناتخي :ةقيشو ءاعم مهيد ارتعالا

 هوجو: ىع دنس لاسؤألا نأل #ىلاق ةةوكوب قارتعالا يعني هلا لوشو كقطع

 :نشي ال امك ,امبوقلا

 .هرخآ ىلإ رّدقيو ملعي نأ حمصي يذلا [ # ُئَحْلا 8] :هلوق

 هنع عنمي مل اذإ لعفلا نراقي ام ةّحصلا نم مهدارمو روهمجلا هب هرّسف ام اذه

 ةفطنلا هنع جرخيو مجعلا تاناويحلاو هيلع ىمغملا ناسنإلا ىلع قدصيف .عنام

 ءامتكحلا دع ىتعملا اذهب: لافت هنا :ىلع هرخلا قالطاز»:انيلافماوب ةقلعلاو هفضملاو

 هلام ةرحلا ١ ىلإ ةرغاشلا :ةيهدو: يمس اننآلا ةيمانالاو فرضا نييعللا ىباو

 ةفص ىلاعت هل نكي مل ول هّنأب كلذ اوهّجوو .ةردقلاو ملعلا ةّحصل ًابجوم ريصي ةفص



 ب (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هفاصتا ناحجر بجوي ببس الب ةردقلاو ملعلا ةّحصب هصاصتخا ناكل كلذل ةبجوم

 تاذ ّنأ وه قيقحتلا نأ هيلع هّجوتيو ,"'زئاج ريغ وهو فاصّتالا مدع ىلع ةّحصلاب
 سدقألا هتاذ يضتقي نأ زئاجلا نمف .تاوذلا عيمجل فلاخم ىلاعت بجاولا

 .تاوذلا نم هريغ فالخب لامكلا تافصب هصاصتخا

 ىلع ةدئاز ةيهانتم ريغ تافص ىلاعت هل نوكي نأ مزل هوركذ ام ٌمت ول ًاضيأو
 ةّحصب صاصتخالا ناك ول هنأ موزللا نايب ,مالسالا لهأ قافّتاب لطاب وهو .تاذلا

 ةفصلا كلتب تاذلا صاصتخا ناكل تاذلا ىلع ةدئازلا ةفصلا ةهج نم ةردقلاو ملعلا

 رةنلاث هفضل ةقاقلا ةقنفلا ص ايعالا زوز يضاذلا :ىلكاكزلا و: ةنه لوح نع اضأ

 .ةياهنلا ىلإ ال اذكهو

 .هظفحو قلخلا ريبدتب مايقلا مئادلا [ 4ٌموُيَقْلا8] :هلوق
 هرومالا عيمجل ىلوتتلاو ركانملا قدمي ةلاقي قو
 .هسكع ةغلابملا سايقو هيلع ةنسلا ميدقتو :هلوق

 ىفو .لساب عاجش :لاقيف فعضألا مّدقت ةغلابملا ديرأ اذإ تابثإلا ةروص يف َنإف
 عاجشب سيل :لاقي الو .عاجشب سيل لب لسابب سيل :لاقيف سكعلاب يفنلا ةروص

 .ىفخي ال امك ,ءلسابب سيل لب

 لدي ةنسلا يفن ّنأ ثيح نم ةغلابملا اقرأ نفي عوتلا ىلع فيلا بيدنقت نا ىلغاو

 .ريدت ةقلاجلا يفي اهيوض ايناث هيفتف ةنسلا كيك مونلا نأ « مونلا يفت ىلع

 ىوحف باب نم وهو هسكع نم غلبأ روكذملا لب :ليقو ,عبطلا عضولا قباطيل يا

 ., 1/4 ىناجر جلل فقاوملا حرش 2/5 فقاوملا :رظنا.١



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 جردناف ةنسلا ءافتنا ديفي «ٌّةَنِس ُهَدْخأَتال© :ىلاعت هلوق ّنَأ كلذو .ميمتتلاو باطخلا

 ف اَمُهَل ُلُقَتاَلَق# :ىلاعت هلوق وحن ىلع .ىلوألا قيرطلاب مونلا ءافتنا هتحت
 سكع ولو .ًانمض يفنملا مونلل ًاديكأت 4ُمْوَن اَلَو» :هلوقب ءيج ّمث ١74 اَمُهْوَهْنَتالَو

 لَو ةَريغَص ُرِداَغُي ال باتِكْلأ اًذه ٍلاَما8 :ىلاعت هلوق هنمو .يقرتلا باب نم ناك
 ُرداَعُيآل© :هلوق نم ًانمض ملع امل ًاديكأت عقو 4ٌةَريِبَك آلَو# :هلوق ّنإف "4١ةَريِبَك

 يفنو .نيعلا يف مونلاو نعارلا يف ةنسلا ّْنأل ؛نارياغتم «ةنسلا»و «مونلا» :ليقو

 ظ .لاكشإ الف رخآلا يفن مزلتسي ال امهدحأ

 ..هرخآ ىلإ ًامويق اّيح هنوكل ديكأتو [هيبشتلل يفن ةلمجلاو] :هلوق

 ال ركذ ام دّوجمو .ردقيو ملعي نأ ٌمصي نمب ّيحلا رّسف فّنصملا نإ :ليق نإ
 اكو اك ةايحلا نوك مدع مزلتسي

 ًاضيأ ةايحلاف لامكلا ةبترم يف نوكي نأ بجي لاقي هل تلصح ةفص ّلك نإ :انلق
 لامك تافل الإو ء.ساعنو روتف هضرعي ال نأ بجيف .هتايح لماكلا ّيحلا وهف .كلذك

 .موّيقلا ةفص هيلع لتخاو ةايحلا

 ىلاعت هّنِإ ليق امل هنأ 4ْمْوَن اَلَو ٌةَِس ُهَذُخأَت ال» :ىلاعت هلوق دئاوف نم ّنأ ملعاو

 ةايح سنج نم ىلاعت هتايح ّنأ ةرصاقلا رطاوخلا ضعب يف جلتخي نأ نكمي ّيح

 4 موت الو هند هذخات آل 8 نلاعت هلو كلذ ليزاف: وخلا ءايسألا

 .فطاعلا كرت كلذلو :هلوق

 امهنيب فطاعلا كرتي ًاضعب اهضعب دّكأ ىتلا لمجلا ّنَأ ىناعملا ملع ىف رّرقت دق ذإ

 1 ش ا ل

 .هتيم ويقل ريرقت [ 4 ضزآلا ىف اَمَو ٍتاَومَّسلَأ ىف ام ُهَل»+] :هلوق
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 كل (ةروسلا رخأ - "5ا!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 فدرصتلاو هل هكلم اهْنأ *ضزآلا ىِف اَمَو ِتاَوْمَّسلَأ ىِفاَم ُهَل» هلوق ىنعم ّنإف

 عش ضمو.ةثذا ذاي اهنف"“فاوضتلا ىف هريغل لاجمل ةعيكح هيطقت امك ؛اهنف

 ذيب ضاألا فاكر تاوتستلا ىفاق الو لوقف قرألا يدق ا لضاخلاو

 : خلا تحب نمو دوك ولا تنيطع مم ىااهتا هر نيصخشتم انوكرك» لم اهنضا وهتك ىلع

 ًاظفاح ىلاعت وه نوكيف ,حّجرم ريغ نم حيجرت هجو نود هجوب هب اهصاصتخا ّنأل

 .اموتق نوكيف :درتغ نود امهل

 .ةيهولألا يف هدّرفت ىلع [هب] جاجتحاو :هلوق
 اهيف فدرصتلاب ريغلل لخدم الو .هب اّصتخم ضرألاو تاومسلا يف ام ناك اّمل ذإ

 .ًاضيأ فدصتلا هل ناكل كلذك ناك ول ذإ ؛رخآ هلإ نكي مل

 ١4". ٌنهيف اَمَو ضْرآلَاَو ِتاَو'مَّسلآ ُكْلُم ِهل» :هلوق نم غلبأ وهف :هلوق

 حيرصلا نم غلبأ ةيانكلاو ,ةيانك ''١لّوُألا نم مهفي ًاحيرص يناثلا نم مهفي ام ّنأل

 .غيلبلا ىلع ىفخي ال امك

 [ىلاعتو هناحبس] هنأش ءايربكل نايب [ 4 هنذإب لإ ٌةَدْنع ُعَفْشَي ىذّلَأ اذ ْنَم8] :هلوق

 ةرخا ىلإ يواسي دحا ةلدنلاو

 [4هنذاب الإ ٌهَدْنِع ُعَفْشَي ىذلآ اَذ ْنَمل ىنعم]
 .مهل نوعفشي مانصألا نأ لطابلا مهمعز يف نيكرشملا ىلع در هيفو

 هبانج ل ةيالا هدهب دابعلا بولق بدج ىلاعت هللا | :يناعملا لهأ ضعب , لاقو

 نانك نإوىتم .بلطيلف ايندلا ىف ًابغار ناك نإ دبعلا ّنأ ةيآلا ىّدؤم ّنأل ؛سدقألا

 الإ ًاجلم الف .ىنذإب الإ نوكي ال ةعافشلا كلتف عيفش ةعافشب ةرخآلا ةمارك وجرب

 ١١٠١ :ةدئاملا.١

 ماسجألا نمو امهتادرخا نم أ « ضْرآلاَو تاّومسلا ىف ام # نذل :«ه ءم ءعر) شماه يف ."

 .« ةلطدنم »١١ كلذك ًاضيأ ّلكلاف ىلاعت هل امهئازجأ نم دحاو لك ناك اذإو امهيف ةلصاحلا



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك دلل

 .")هب الإ هيلإ ةليسو ال نم ناحبسف ؛هيلإ
 ةرئاد نع اوجرخي مل "'نوذلا مه ىلاعت هنذإب الإ نوعفشي ال نيذلا ّنأ ىفخي الو

 هاوقح, رعانخلا راشأ حيتلاو طق ةيصعمب اوني اه نيذنلا مهو :ويغ ةقررطت ةئداوءوومأ

 :ل رعش

 "!يلع ىضترملاو قلخلا ريخ كلوسر ىرولا قلاخ اي مويلا كيلإ يعيفش
 هد رفد خا لاقو

 (؛!ةدالولا رهط ىلع مهتّبحم تلد :ةوينط نع قت

 : رعش  مجعلا رعاش لاقو

 رشح زور دشاب لاو ىلع زج ىعيفش رك

 .هرخآ ىلإ [ةناكتساو] '*”ةعافش هديري ام عفدي نأب ٌلقتسي :هلوق

 دارأ ام عفد ّنأ لاحلاو لالقتسالاب ال نكل ةعافش هديري ام عفد نكمي هنأ مهوي

 صخش ىلع لزانلا ءالبلا عفدي نأ دحأل نكمي ال :لاقي نأ ىلوألاو نكممب سيل هلل

 .هنذإب الإ ةعافش

 ىلع يبصانلا قالطإ ّدح ىلع ةوادعلا راهظإ انهاه ةبصانملاب دارملا نأ رهاظلا

 .ىفخي ال .ءافخ هيفف ماقملا اذه يف لضافلا يّشحملا هيلإ راشأ ام اّمَأو

 .هتامولعم نم [ 4 َهِمْلِع ْنِم ِءْئَشِب َنوُطيِحُي لَو ؤ] :هلوق

 .نيذلا :«ه ءش ءم» .؟ 1 يبلعثلا ريسفت :رظنا.١
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 ا (ةروسلا خا 57 ةرآز ةزقبلا ةروسويسفت

 [هتّيشم تحت لخدي ىذلا «ِةِمْلِع» ىنعم]
 فاالاب تاق اقا نوتتحيلا هلل تفل انك كاذلا نيعافإ ىلا 501 ديموظسا ذل

 هب موقي امو ىلاعت هتاذب ةطاحإلاو ,.مهوذح وذحي نمو ةرعاشألا هيلإ بهذ امك

 امب الإ :هلوق ّمص امل هتقيقح ملعلاب دارملا ناك ولف «ةيشملا تحت لخدي ال لاحم

 .هنهف اق: ءانش

 ىلإ يتاذلا ملعلاب هدّرفت ىلع لدي امهعومجم ّنأل [هلبق ام ىلع هفطعو] :هلوق
 ةرخا

 .هريغ نع هئافتنا يناثلاو ًاملاع هنوك امهدحأ نيئيشب لصحي ملعلا يف دّرفتلا

 يمص هلاعب نلاعطلا ملكي ملول نفلا"اذإ يرييرللا عمم نس وداعا ماندو
 هدا ةقلفي الا افق ةريغ ملي ال هنا ةيئانلا قو فاعلا

 ةلإ ناك ول ذإ .ةيتادحسولل مراسم ,ملقلاب هددنت تف سيلا دحو ىلع لاو هتوك امأو
 تافص عيمجب فصّتي نأ بجي ّقحلاب دوبعملا هلإلا ذإ ,ملعلا يف هكارتشا مزل رخآ

 لامكلا

 .هرخآ ىلإ هتمظعل ريوصت [ 4# ّضْرَأْلَاَو ِتاَوْمَّسلآ ُهّيِسْرَك َعِسَوظ] :هلوق
 كل ذا نم ذل ان تكلاو دلل ةياغ ىلع!" !ةلكلرلا ةز اغلا هذين ىقعفلا نأ ار

 باب نم هّنِإ :ينازاتفتلا ةمالعلا لاق اذلو ةمظعلا ةياغ ًاميظع نوكي نأ ٌدبال يسركلا

 ظ .ققحملا يلقعلا ىنعملا ىلع مّهوتملا يّسحلا بكرملا ظفل قالطإ

 لوخد نم هعنمي مل [ةبوتكم] ةالص ّلك ربد يف يسركلا ةيآ أرق نم :لاقو :هلوق
 .77توملا الإ ةّنجلا

 .ةلادلا :«م» . '” .نمف :«ش» ١.

 مراكم ؛0177١ نايبلا عمجم ريسفت ؛4 :نتاويطلل ءاعدلا ؛" ١٠/51 ىئاسنلل ىربكلا نئنسلا ."
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 م ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 3

 [ةنجلا لوخدل توملا ةيعنام ىف ىور اميف قيقحت]
 هيكل ةلعلا ل وضو نم متع ترنلا ذا همي هووتنلا و ا درعناط: ىلع دور تيدا

 نمو .ةنجلا لوخد عقي ال توملا عقي مل ام ذإ ؛اهيف لوخدلل ببس وه لب كلذك سيل

 .هنع ًاعنام نوكي آل ءىفل ببس قهاح أ قكلا

 را كيف ديم رو درا را لنم يي ا سباع
 ذم رتل ايس دع ائارو ىراطماب أل ايس الرجا نوكي جا ناردتإ كفا
 ادق ة رقص ةفانم:راذقم امهكي امد وركي ناك ىلإ ةاكف نم لققي نأ نه ةارأ

 ناكملا ىلع مدقلا عفري نأ ىلع فّقوتي يناثلا ناكملا ىلإ هلوصو ّنأ نّيبلا نمف

 ىلإ لوصولل يناثلا عضوملا يف مدقلا لوصحف .رخآ عضوم ىلع هعضيو لوألا
 يناثلا عضوملا يف مدقلا لوصح مدع اذكو .يرورض لوصحلا بولطملا ناكملا
 مزال يناثلا عضوملا نم مدقلا كيرحت ّنأل ؛يرورض يناثلا ناكملا ىلإ لوصولل

 عضوملا يف لوصحلاف .ًايرورض ًاضيأ يناثلا عضوملا يف لوصحلا مدع نوكيف
 ًاضيأ همدع ناك املو .هل ًاببس ناكف بولطملا "!لوصحل هيلع ًافوقوم ناك امل يناثلا
 ايس نوكير نأ قوتي قتعملا .رمألا نأ لشلا اذه نم ريظف:ًاعنام نوكي ًايزورض
 نأ زوجي هيف نحن اميف توملا عوقوو ءرخآ رابتعاب هنع ًاعنامو رابتعاب رخآ رمأل
 نوكيف توملا عوقو ىلع ًافوقوم ةّنجلا لوخد ناك امل هّنَأل ؛ليبقلا اذه نم نوكي

 ةايحلا هل لصحي نأب كلذ يف هنم نبال اّمم ًاضيأ توملا عافترا ناك ثيحو هل ًاببس

 .اضيا اعنام توملا نوكيف توملا دعب

 ال شال اين نوكي قدلا ناينعالابةيبسلا نأ وع ملسملا رولا نأ لضاعلاو
 اهو ءاشارابتعالا نت عب اهنا وكي ال يوفلا نأ لس و سنع انياج نوك

 :فرت امك فلكللا باكرا قع لاو :قاسملا سالك ىلع فاطنالا فالك اود

 .لوصحب :«م» .؟" .رمأ- :«ل» -



 لح (ةووسلا ىح] تكلل هنا) ةرقبلا 9 نون نمت

 دعبتسمف عئام همدع ّنأ دارملاو زاجم توملا ىلإ ةيعناملا دانسإ ّنِإ :ليق ام اّمأو

 همدع نإ ؛اذك نع عنام ديز :انلوق نم داري نأ ةايسللا لهأ 7 يا زوجي ال ذا اج

 ةدرابلا ''تاريدقتلا هذه لاثمأ نع نايلاعتم هلوسر ءالكو ىلاعت هللا مالكو :عنام

 .تفرع امك هيلا عدلا مدع عم

 عوقو مدع توملا مدع نم لئاقلا دارم ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا .ةّنجلا لوخدل ببس

 .ىدحتلا نعي ةموع أل ةيلكلاب توملا

 :تومي هنا الإ :توملا الإ ىتعم ناي ذاريالا:لضأ نغ مهضعب باجأ دقو

 مل ول هّنِإف .هتوم رّرقتو بجو هنأ الإ ةّنجلا لوخد نم عنام ال هنأ مالكلا لصاحو

 .ةنشلا ل رقبد قدحفل ارم هنوف مكي

 الو توما روع توعلا لو "ا ةلوهينيس تووعلا 35 بيجملا ّنأل ؛رظن هيفو

 ةيقافتا "'هتيببس ّنأ الإ ًاببس ناك نإو توملا ّنأب ةشقانملا هذه عفدي نأ نكميو .هنع
 أررقم نكي مل ولو .تاذلاب 55 سميلو .هريرقتو ىلاعت بجاولا ريدقت ىلع ةينبمو

 هنأ ّمصف ءايندلا راد ىف اهب فصّتا ىتلا ةايحلا هذهب ةّنجلا يف ةيآلا ئراق لخدي ناكل

 لوخد لبق عقي توملا ّنأ ىلاعت همكح يف رّرقت هنأ ىوس ةّنجلا لوخد نم عنام ال

 ويف لكاتف فتحا

 يف عناملا رصح نأ يهو .ريخألا باوجلا نع ىرخأ ةهبش عفدني ريرقتلا اذهبو

 جا ريررقتلا :«م» .؟ .مالك :«م».١

 :ةيمعس ل15

 ةطساو الب ببس توملا ّنإ :لاقيو فّلكت ام ىلإ باوجلا اذه عم ةجاح الو :«ع» شماه يف .؛

 م 1: توعلا نهودطماو اليوعلا ناييةالا نم ةازفلاو ةطساوب نيس ةايحلاو



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 ينغ هروهظل عافدنالا هجوو عنام ًاضيأ "!ةيويندلا ةايحلا ّنأل مّلسم ريغ توملا رّرقت
 .راهظالا نع

 بلقلا توم توملا نم دارملا نب داريإلا لصأ نع مهنم رخآ ضعب باجأو
 رهاظلا فالخ وهو ءروذحملا عفدناف رهاظلا توملا وه ببسلاو .ةديقعلا داسف ينعي

 .رظن لحم توملا يف عناملا رصح َّنأ ًاضيأ ثيدحلا رهاظ ىلع دروي دقو .ًاضيأ
 ليبق هللاب ذايعلا ٌدترا ّيث ةضيرف ّلك بيقع رمعلا ةّدم ةبآلا هذه دحأ أرق ول ذإ

 ةص نت اغنام دا دقر لاو رفكلا قاك انقرلا نع رفكلاب. زفتاو ردكلا زاعهاودةظحلب تووعلا

 َجلَي ىّتَح َةَنَجْلََنوُلُخْدَي ال» :ىلاعت هلوقل ةّنجلا لخدي ال رفاكلا ّنأل ؛ةّنجلا لوخد نم
 ١4" طاَيِخْلأ َمَس ىف ُلَمَجْل

 ,ريخألا باوجلا ىلع مّدقملا باوجلا نم داريإلا اذه باوج روهظ ىفخي الو

 الإ اهيلع بظاوي ال :هلوق وهو ثيدحلا ةرابع ةّمتت ظحالمب هباوج رهظي ًاضيأو
 ,قدصلاب نيفوصوم انوكي نأ دباعلاو قيدصلا نم ردابتملا ّنأل ؛دباع وأ قيدص

 ملسملا ةعتتي مل ريعض» نم دازي نأ .دغبي الو: «تاحملا تقوي ىلإ ةايجلا ةّدم ةدابغلاو

 .رّبدتف ءرمعلا رخا ىلإ ةلطابلا تادقتعملا نع ةديقعلا ةمالسب فصّنملا

 .هرخآ ىلإ نيدلا يف اوهركت ال يأ يهنلا ىنعم يف رابخإ :ليقو :هلوق
 :برعلا لوق ةقيرط ىلع عقو دق 4 ِنيّدلآ ىف َةاَرْكإ ال## :ىلاعت هلوق ّنِإ :لاقي دقو

 ىلإ هتبسن اذإ هتملظأو هتقسفأو هترفكأ :لاقي امكو .هركلا ىلإ هتبسن اذإ ًانالف تهركأ

 - رعش - 86 تيبلا لهأ حدم يف تيمكلا لاق امكو ,ملظلاو قسفلاو رفكلا

 2 :فارعألا ." .يويندلا :«ع.ل».١



 13 (ةروسلا رخآ- "1! ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ا امو ست اولا: ةفئالطو مكّبحب ينورفكأ دق ةفئاطو

 نا ةويستسااولو .هاركالاب نمآ هْنِإ مالسإلا يف لخد نمل اولوقي ال ةيآلا ىنعمف

 ضرع نوعتتت امرهم تشل ةالكلا ا يل ::لاعت" لاق ايك كلذ

 يل 9 نذل ةذيخلا

 .هقيفوتو هتيادهب 4 مُهُجِرْخُي# :هلوق

 ام فاطلألا نم مهب لعفو هيف مهبَغرو هيلع ةّلدألا بصنو هيلإ مهاده دهّنأل كلذو

 ا[ رقكلا قف ورك مل رومألا هذه الول هنأ انملع دق انأل ؛هلعف ىلإ مهيعاود يّوقي

 هتهج نم ةدودعملا رومألا هذه نوكل ىلاعت هيلإ جارخإالا ةفاضإ ٌحصف .ناميإللا

 :هنف هبغ رون هنادلبلا يملي وغتدي ريغ"! ىلع اشأ اذإ انانحا نما حضي امك يلاقي

 هتجرخا اناو .ينالفلا دلبلا انالف تلخدا انا :لوقي نأ حالصلا نم هيف هل ام هفّرعو

 .مهفاف ءاذك نم

 .هرخآ ىلإ ةرطفلاب هوحنم يذلا « ِروُتلَأَنِم م :هلوق

 جارخإلا دانسإ ّمصي فيك هّنَأ وهو .ةبآلا رهاظ ىلع هجّتي اًمع نيباوج ىلإ راشأ

 اوجرخي ىتح ناميإلا يف نيلخاد اونوكي مل مهن عم رافكلا ىلإ ناميإالا رون نم

 .رهاظ نيباوجلا ريرقتو ءهنع

 يف هودجو ام ىلع ءانب هب نينمؤم يبنلا ةثعب لبق اوناك دوهجلا ّنأِب باجي دقو

 .هب ورد اودحج ثعب اًملف .هتفصو هتعن نم مهباتك

 اذإ لوفي امتراّدي نهناولا نإف ةروهتشم ةخم اتم ىلع تما اذه ناي ناجي دقو

 .لاملا يف نكي مل ِهّنَأ لاحلاو .هلام نم يبأ ينجرخأ هثاريم بيصن نم ذا ف

 ١ م“ يسوطلل ناييتلا ؛ ؛١ 6 ا .

 .4ع :ءاسّنلا ."

 .577/ ؟ (ىبلعثلا ريسفت) نآرقلا ريسفت نع نايبلاو فشكلا :رظنا .'"

 ش ل
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 "7 (َنوُنِمْؤُي ال ِمْوَ ََلِم ُتْكَرَت ىَنإل :ا2 فسوي نع ةياكح ىلاعت هلوق هريظنو

 ا ريل ن"'يزارلا حوتفلا ىلا خيشلا ريسفت يف ةروكذم ءاحصفلا راعشأ نم رئاظن

 و

 هوك ىلا نيطايشلا يأ [4 ُتوُعاَطلَآ ْمُهْواَِلْوأ ودك َنيِذَّلآَو»] :هلوق

 اذهو «ءاقملا نو, حجل مي درر ا تكل ادعاورد اك ناو توغاطلا نأ ىلإ ةزاخغا

 وبأ خيشلا لقنو ,"!هريسفت يف يسربطلا يلع وبأ خيششلا هب حّرص امك ةغللا يف زئاج

 ام 0 و وحاب و متاح ي أ نع هريسفت يف حوتفل

 .لاكشإ الف ا :هلوقف عمجلا يف 0 (5) # اه وُدْبْعَي

 هتدارإو هتردق قّلعت ىبأي ال بّبستلا رابتعاب توغاطلا ىلإ جارخإلا دانسإو :هلوق

 هللا لعف نم ناميإلا ّنأ يضتقت اهّنإف ىلوألا ةفاضإلا رهاظ همئالي ال نكل :لوقأ
 لعف نم رفكلا نوكي نأ ةيناثلا ةفاضإلا تضتقال ليوأت الب كلذ ّمص ولف نمؤملا يف

 .ليوأت الب: نيطابشلا

 ناعما ىلإ لوألا جارغفلا داس أ نودشيلا انرخأ ام: ىلإ انهم ياوضلاف
 ام رابتعاب توغاطلا ىلإ يناثلا دانسإ ّنأ امك ةّلدَألا بصنو فاطلألا لعف رابتعاب

 هل ناو ديلا رق جد دوما نينا نركو رزكلا لل نيرا يارا
 .لدعلا لهأ

 + :ءاشتلا .غ /١507. ” نايبلا عمجم ريسفت .'"



 دف (ة رولا نك 17 31] يقبل ةووش نيت

 [ماقملا ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 ىلع ماقملا اذه يف مالكلا 2: ىدهلا ملع ىضترملا فيرشلا دّيسلا لّصف دقو

 :ررغلا باتك يف لاقف .مارملا هب حضتي هجو

 ناميإلل لعافلا وه هللا نأ يضتقي ةبآلا هذه رهاظ سيلأ :لاقو لئاس لأس نإ

 ملظلا نع ةيانك ةملظلاو ,تاعاطلاو ناميإلا نع ةيانك انهاه رونلا ّنأل ؛مهبف
 وهف '"'هيلإ جارخإلل هيلإ ًافيضم ناك اذإو .هانركذ ام ريغ كلذل ىنعم الو .يصاعملاو

 .مكبهذم فالخ اذهو نيجراخ هب اوناك امل لعافلا

 امهب دارملا نوكي نأ زئاجف ةبآلا يف ناروكذملا ةملظلاو رونلا "'اّمَأ :انلق باوجلا
 حصي دقو .باقعلاو باوثلاو رانلاو نجلا امهيدازي نأ اضيا نئاجومورتكلاو ناميإللا

 اذإو .ةملظ هّنأب رانلا ىف باقعلا نعو رون هنأ ةّنجلا ىف ميعنلاو باوثلا نع ةيانكلا

 ةيلادرروتلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإ ةفاضإ ةفعاس نانا ةّنجلا امهب دارملا ناك

 دن ذافلاوبدتجللا ف ماقملا قولا وفر ل انتادلا يفيق ا هلال ىلا هو دن ادعس

 هنوك تبث يذلا نمؤملا نأ يضنقي هنأل يلا ارك امب رهاظلاو .رانلا قيرط نع

 .ىنعملا ضقانتل رفكلاو ناميإإلا ىلع لمح ولف .رونلا ىلإ ةملظلا نم جرخي ًانمؤم
 رفكلا نم ًانمؤم هنوكو '''هركذ مّدقت دق يذلا نمؤملا جرخي هنأ مالكلا ريدقت راصلو

 .ّمصي ال كلذو ناميإلا ىلإ

 هلمح ناك ًانمؤم هنوك تبث دق نم جارخإ يف لابقتسالا يضتقي مالكلا ناك اذإو

 انلمح ول اّنأ ىلع رهاظلاب هبشأ رانلا قيرط نع 'مهب لودعلاو ةّنجلا لوخد ىلع
 قاض هجر ووكيو "هرم اهل اينظنقم. نكي ملو ّمصل رفكلاو ناميإللا ىلع مالكلا

 .نإ :ردصملا يف .؟ .هيلإ جارخإلا فيضم ناك :ردصملا يف ١.

 .هركذ- :ردصملا يف .؛ .غاس :خسنلا يف ."

 .هومهوت :ردصملا ىف .5 .هب :ردصملا ىف .6
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 هين فظل ونفت, او تكرر ل هيح نو لف نم ناميإإلا نكي مل نإو هيلإ جارخإلا

 ةفاضإ ٌمصيف ناميإلا ىلإ رفكلا نم فّلكملا جرخي كارا هده لولد انملعذقو

 ىلع راشأ اذإ اندحأ نم ّمصي اذه ىلعو هتهج نم هانددع ام نوكل هيلإ جارخإلا

 ةبناجم وأ حالصلا نم هيف ام هفّرعو كلذ يف هبّعرو نادلبلا نم دلل وك وبا ريق

 ءاذكو اذك نم ها شا اذآو ا دلبلا انذلق تلخدأ انأ :لوقي نا لاففألا قم لعف

 ىلإ [ناميالا مر تاملظل ىلإ رونلا نم عر فاضأ دق ىلاعت هنأ
 هجو لب راّقكلا يف رفكلل لعافلا وه توغاطلا ّنأ ىلع كلذ ّلدي مل نإو '”تيغاوطلا
 ّمصتف .هلعف نونّيزيو رفكلا ىلإ نوعديو نووغي نيطايشلا ّنأل ؛مّدقت ام ةفاضإلا
 نع ّدص هلل ودع لكو .هبزحو ناطيشلا وه توغاطلاو .هجولا اذه نم مهيلإ هتفاضإ

 ةفاضإلا تضتققا فيكف هيلع ةيمستلا هذه ءارجإ ّمصي هتيصعمب ىوغأو .هتعاط

 نم فكل ١ كيافلا ةفايقؤلا اذ ندع هلو سوت ىفانتا لدفن نسف اهيل 3 نللوا
 .مهتلفغو نيفلاخملا لع كال ال ول رافكلا ىف نيطايشلا لعف

 ميل رض انوي ويطؤملا الون لافت هلا ناضل واظن ىلع رمألا ناك ولف ذغيو

 "1ةلذاع ناك 0!ملو .مهلعف نم ال [ىلاعت] هلعف نم ناميالاو ةبآلا هتضتقا ام ىلع

 رفاكلا نيب لصف ملو مهيف هلعف نم رفكلاو توغاطلا ىلإ مهتي االول ًافيضمو رافكلل

 ىلع بهذي ال اذه لثمو ءامهيف نيرمألا لعفل يلوتملا وهو ةيالولا باب يف نمؤملاو
 . "ويضل طلاقم دناعماألا "رجا هلع ضرعت "ل دخا

 .ضتقي ملو :خسنلا ىف ." .توغاطلا :ردصملا ىف ١.

 .راص امل :ردصملا يف .: .هلب الول :ردصملا يف ."

 داك ردصملا ق5 ناك امل :روهعلا نقد

 /١٠١١-٠١١. ىضترملا ىلامأ .6 .نح | ىهز دبعنلا يقال



 كيان (ةروسلا رخآ 51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(؟5) «...ِهَبَر ىف ميهزْنا جاَح ىذلا ىلإ َرَث ملآ» :ىلاعت هلوق ]
 .ةعاجملا يلف هلو تدل وف

 ةجاحملا هذهو ةّجح هل ّنأ همعز يف ّنأل ةلداجملا ال ةجاحملا هيلع قلطأ امْنِإو

 نع يور امك ًامالسو ًادرب اهلعجو هدعب وأ رانلا يف هءاقلإ لبق مانصألا رسك دنع

 ."'))41قداصلا

 .ةلزتعملا نم رفاكلل كلملا هللا ءاتيإ عنم نم ىلع ةّجح وهو :هلوق

 لاملا ةعسو ايندلا ميعن ةميركلا ةيآلا يف كلملا نم دارملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأ
 كليف نادل فاقد 17 ناعم ىلع هللا معني نأ زئاج هجولا اذه ىلع كلملاو

 ةئاور حا درج ذاق وللا ىلع ةقاطلا تانطباوب ىنانلا نونا يدعو نهتاوي ومالا

 رفكلا ئلإ وعدي نم نود داشرلاو دادسلاو حالصلا نيل وعدي هن ملعي نم الإ هللا

 الف رفاكلل يناثلا ىنعملاب كلملا هّللا ءاتيإ عنم ةلزتعملا ضعب دارم لعلو .داسفلاو

 ىلإ دوعي ريمضلا نا ىلإ بهذ يخلبلا نأ ىلع رهاظ وهو .هيلع ةيالا يف ةّجح

 ىلإ ىلاعت هللا ةهج نم ناك يهنلاو رمألاو قالطإلاو سبحلا ّنإف ؛ميهاربإ

 ةيالو ةهج نم ال ,ةبلغلاو رهقلا هجو ىلع كلذ لعفي دورمن ناك امنإو 32 ميهاربإ

 ."!ىفخي ال امك "هس نع جاجتحالا مدهناف ؛ةيعرش

 [ 8 ٍبرْغَمْلَأ َنِم اَهِب ِتأَف ٍقِرْشَمْلَأ َنِم ٍسْمّشلآِب ىتأَي هلآ َنِإَف ميهرْبإ َلاَقل] :هلوق

 ١. نايبلا عمجم ريسفت ١ /١717.

 ". هتبلغ وأ هكلم سيلف بلغ وأ كلم نإو قسافلاو رفاكلا ّنأ لصاحلاو :«ه ,م ,.ع» شماه ىف

 كلذ نوكي فيكو [1؟14 :ةرقبلا] 4نيملاظلا ىدهع لاي ال :ىلاغت هلوقل ىلاعت هللا هيتوي امم
 نير هكلماةلاز ودق هيد ريضقر وه أ فقواشا هاك قف

 ةجاح الف نيكمتلاو رادقإلاك كلملا ءاتيإ ّنإ :لضافلا يّشحملا لاقو :«ه .م .ع» شماه يف ٠.
 دفا ينشأ معقل متم ةوخر هلو صيف هل كالجلا زناج 01 يلعو كادر هنعمل ىلركتملا
 .« قكدهنم ١١١ لّمأت ىندأب هانررق امم رهظي هعفدو ١[ 7 .طوطخملا .ماصع



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 13

 .هرخا ىلإ ضارتعالا نع ميهاربإ ضرعا

 [رخآ ليلد ىلإ لاقتنالاو مصخلا ضارتعا عفدل ميهاربإ ضارعإ هجو ]

 نا 1 نينللا نكي ناك ام هنأ وهو ماقملا اذه يف هّجوتي لاؤس عفد ىلإ ةراشإ

 ةحازإ هيلع ناك لب .مصخلا ضارتعا عفدل ضّرعت ريغ نم ىلوألا ةّجحلا نع لقتني
 .ماحفألا مّهوتل اعفد ةهبشلا

 نيعبرألا باتك يف يزارلا نيدلا رخف هحضوأ ام ىلع فّنصملا باوج لصاحو

 لدي وهو: هنادجا ىلع ناننتالا دقي ال امدكودح وهو ادحاو انه ناك ليلالا نأ
 اهيناثو ةتامإلاو ءايحالا اهدحأ :ةلثمأ هل ىنعملا اذه مث :قلاخلا ريغ رخآ رداق ىلع

 ىف دحاو ءىشف ليلدلا اّمأ ءلاثم ىلإ لاثم نم ًالاقتنا اذه ناكف سمشلا عولط

 .ىهتنا ءنيلاحلا

 كلذ ّنَأ هتيشاح ىف ىنازاتفتلا لضافلا هحضوأ ام ىلع فاّشكلا باوج لّصحمو

 ةضهارلا ةيديعلا نقاقاوب ةيعماسلا ىلع نسانتلاوءةزف ةيبنقلل تناك 3! قوكر اجلا

 نع جراخلا قمحألا لداجملا عم امّيس ؛تافتلالا مدعو اهنع ضارعإلا نسحيف

 هيف دجي ال ثيحب ىلجأو حضوأ ليلد ىلإ لاقتنالا ةلاحب قيلألا ّنإف ,هيجوتلا ةرئاد

 .رمألا لّوُأ نمو ةتغب هعاطقنا مزليل ًالصأ باوجلا لاجم مصخلا

 ةهبش لثم اهبورغو سمشلا عولط يف ىّتأتي ال هّنأ ىفخي الو :ينازاتفتلا لاق

 نم نايتإلا اّمأ ,نيعماسلا نم ءايبغألا ضعب ىلع سبتلي امّبر يتلا توملاو ةايحلا

 هذه ىلع ىرج هنألف قرشملا نم اهب ىتأي يذلا هنأ ءاعّدا اًمأو .رهاظف برغملا

 .همالك ىهتنا ,.دورمل هلا الو .روهد

 سمشلا هنايتال دورمن ءاعّدا ناكمإ مدع هجو ىف هركذ ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .و :«م)») 2



 دف (ةروشلا رخا د39 ةيآ) ةرقبلا ةروس: نيسفت

 مدآ دالوأ يف !'توملا بقاعت ّنإف ؛ةايحلاو توملا بناج يف راج قرشملا نم

 .دورمن نم رثآ الو ,روهدلا تاحفص ىلع ىرج دق رمأ تاناويحلا نم مهريغو
 ةدكذ اه ان اهيا كاوسلا لصأ نع ةيمامإلا رشم لعيب تاجا كفو

 .لوألا ينل ةرضق وش نياق لو دا ةقفلا نع انا نك مل ًايناث ذقن ميهاربإ

 2 نانا وننك ا ومالا ءامخا ىلع ىنقي قف كاش نم د ةلطاخ اهياهل ميمتت و

 "'اهب تأف كلذ ىلع ًارداق تنك نإف برغملاو قرشملا نم سمشلا نايتإ ىلع ردقي
 .برغملا نم

 نم اهب يتأي نأ كّبرل لق :ميهاربإل دورمن لوقي نأ ذئنيح زئاجلا نم ناك :ليق نإ

 ؟ميهاربإ ةوعدب كلذ بيجي هللا ناك لهف برغملا
 تيهارت ن1 دور م اّملو ,ةداعلل ًاقراخو ميهاربال ًازجعم كلذ ناكو معن :انلق

 لاق ميهاربإ ّنأ ةق قداصلا نع يور دقو .كلذ لقي مل هللا هباجأ كلذ اعد اذإ

 هنأ رمألا ةياغ .ًايناث هلاق امب هيلع رهظتسا مث ًاقداص تنك نإ هتلتق نم يحأ :دورمنل

 ."'هارملا قئاقحب ملعأ هللاو ,مالكلا يف يوطم

 لوبق نع عانتمالاب [مهسفنأ اوملظ نيذلا 4 َنيِمِلاظلَأ ِمْوَقْلا ىِدْهَي ال ُهْنَأَوط] :هلوق

 .ةيادهلا

 مث ًاملاظ ًارفاك نوكي دق صخشلا ّنأل ؛كلذب هرّسف امّنِإ :بيطخلا يشحملا لاق

 لوبق نع عانتمالاو ءابإلل ؛قلخ نم هللا هيدهي ال يذلا ملاظلا نكل ؛ًانمؤم ريصي
 .ىهتنا ءقحلا

 نوكي دق صخشلا ّنأل روكذملا ريسفتلاب عفدنت ال ةروكذملا ةهبشلا نأ هيفو

 .اهل :خسنلا يف ." .ةأيحلاو :ةدايز «ش» ىف

 لاَق ْذِإَو + :ىلاعت هلوق لوزن نأش يف فّئصملا هركذيس ام اذه دّيؤيو :«ه م .ع» شماه يف ."
 ىيحأ انأ :دورمن لاق اّمل :لاق ثيح ١1٠[ :ةرقبلا] 4 ئتْؤَمْلآ ىيخُت َفْيَك ىنرآ َبَر ميهزْبإ
 1 دي 11 را ىلإ اهندب ىلإ حورلا درب هللا ءايحإ ّنِإ :هل لاق .تيمأو



 8 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك 2

 هنوكب ملاظلا دييقت امأو .ًانمؤم ريصي مث ةيادهلا لوبق نع عانتمالاب هسفنل ًاملاظ
 .رّيدت روكذملا ريسفتلا يف ًاروكذم سيلف ءابإلل ًاقولخم

 [(؟59) 4«...ىلَع ةَيواَخ ىهَو ٍةَيْرَق ىلع َرَم ىذّلآَك ؤأَ» :ىلاعت هلوق ]
 .دورمن عم همظن 0005 :هلوق

 [دورمن ةصق ىلع راملا ةصق مق فطع هحو]

 ىف دورمن عم هماظتنال رهاظلا وهو ثعبلاب ًارفاك ناك ّراملا :فاّشكلا يف لاق

 ."!كلس

 عم هماظتناب ٌراملا رفك ىلع هلالدتسا ّنأب فاصتنالا بحاص هيلع ضرتعاو
 ." 1و
0 

 هركذب هيلع ًالولدم .ةيناثلا *!يف ًافوذحم 5007 اقوم 6 ساس

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةضراعم ةّمتت نم نكي مل ول متي امّنِإ دييأتلا اذه :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 لاش ةوزمن نأ امك رولا ىلإ تاملظلا نم عارخالل ًالاتم نوكي نأ ازييزغ هوك دئؤي:لاقي دقو

 نيرفاكلاو نينمؤملا لاح نم قبس مل نيلاثم نايتإلا نوكيف تاملظلا ىلإ رونلا نم جارخإلل

 لاثم اك ميهاربإ نأ قبس دق ًاضيأو «وأ»ب ال واولاي فطعلا ذئنيح بسانملا نأ هيلع هَجّتِيو

 .« ةقيهنم »١7 رّبدت .ءرخآ لاثم ىلإ ةجاح الف رونلا ىلإ تاملظلا نم جارخإلل

 89/١". فاشكلا هنّمضت اميف فاصنالا .'"“ 589/١. فاشكلا .؟

 ًاضيأ ةُا ميهاربإ عم مظتنا دق هنأ نم لاقي امو :ينازاتفتلا لضافلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 ركذ يذلا هجولا ىلع ركذي مل ذإ ركذلا يف ةنراقم دّرجم كلذ امنإو ميقتسمب سيل كلس يف

 ًانمؤم هنوك ىلع لدي كلس يف ماظتنالا ليق ول معن .كلسلا يف ماظتنالا ىنعم وهو ميهاربإ

 رونلا ىلإ تاملظلا نم جارخإلا نم قبس امل ًاليصفتو ًاليثمتو ًاحيضوت نايتإلا نوكيل
 ا يمض ان ناكل ىنكجلابو

 .نم :ردصملا ىف .ك



 يح (ةروسلا رخآ- 5“ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةفطاعتم لمج نيب ١" طونيف مظنلا نيسحتل ىتلا واولاب ةرّدصم ميهاربإ ةّصقو َألَوَأ

 .ةكرتشم الإ "'لمعتست ال يتأت اهّنِإف «وأ» فالخب نيسحتلل

 نإف يونعملا بسانتلا نم افا ميهاربإ ةّصق نيبو ٌراملا ةّصق نيب '؛'امب '!هانضراع

 هلق نق هوردت ةاملا تاه نك زوي نو تل اراسعا: ءايحتلا ةيفاقم الط ادهبلك

 :لطغعي نمودحلا لضحت ألو ةعمذكلا نه رادع 4 مْوَي َضْعَب وأ موي

 .نمأ نأ دعب كلذ لاق امّنِإ :لاق نإف

 لاَق ُهَل َنّيَبَت اًمَلَف 8 :ىلاعت هلوقب تايآلا نّيبت دعب الا نما ام هرفكب لوقلا ىلع :انلق

 ّراملا ّنأ نم فّنصملا اهدروأ يتلا ةياكحلا ىلعو .4 ُديِدَق ٍءْئَش لك ىلَع هلآ َّنآ ْمَلْعأ

 بجي ناك ذإ ؛لاكشإ .موي ضعب وأ :لاق سمشلا نم ةيقب ىار اًملف يحض هللا هتامأ

 نأ رهاظلاو .ًايناث لصح يذلا مزجلاب ًالّوَأ هدقتعا اّمع ًابرضم موي ضعب لب :لوقي نأ

 ال ةياكح عابّتا نم ىلوأ ةيآلا رهاظ عابّتاو ءريغ ال كش ّمن الف ايناع ناك ةاهلا

 اذه لثم :هلوق الإ نسح فاصتنالا بحاص مالك :"!فاصنإلا بحاص لاق

 قدصلا حّجرت ىفتنا اذإ ضرغلا ّنإف كلذك سيل هّنإف ءلطعم !نم ردصي ال زّوحتلا
 اذإ امّيس ال دعب نمؤي مل نإو ةرهاب ةيآ روهظ دنع لكس نم امّيس ال .دحأ لك دنع

 .”ًايلاغ بذكي ال هّنإف ملعيل لئسف رّيحتم شهاد داشرإ ديرأ
 اّمل ّراملا ةّصق ّنأب فّنصملا هلاق ام حّجري نأ لئاقل :لوقأ :يزارلا ةمالعلا لاقو

 لوق نمو دورمن ةّجاحم نم بيجعتلا ىنعم يف اهتكراشمل دورمن ةّصق ىلع تفطع
 ناك ول ذإ ًارفاك ّراملا ناك ءايحإلا ىلع ىلاعت هللا ةردقل ًاراكنإ .هذه ييحي ىَنأ :ٌراملا

 .لمعتسي ال :«ل ءش». " .طّسوتت ىتح :ردصملا ىف ١.

 .اهب ضراعم وهف :لوقنف :ردصملا يف . .ًاض راع :«شد» .*

 نع زدصملا نفق .فاصتنالا :«ش» .6

 189/١ 55١. فاّشكلا هنّمضت اميف فاصنالا :رظنا .



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك رك

 لوق نم بجعي مل امك هلوق نم بيجعتلل ًاعضوم ناك امل ركنم ريغ ًانمؤم
 1! ميهاربإ ةّصق نم ءايحإلا ّنأل هلوق ّنأل ءايحإلا نم بيجعتلا :لاقي ال كا ميهاربإ

 .هلوق نم بيجعتلا مدع عم دوجوم

 :نيهحول هرراو ريق ركل ىذلا لاكتالا اأو

 .ًانّقيتم «وأ» دعب ىتالا ناك ول مزلي امْنإ «لب»ب نايتالاو بارضالا 0 اننفذحا|

 ريق ىلع يارغإللا يحوسلا ضتشلا انف اه او تافادنف اكركشم ناكاذا اعاف

 .انموم نوكي نأ نود أرفاك ٌراملا نوك

 : رعش  رعاشلا لوق ىف امك «لب» ىنعمب «وأ» وكف 6 زوجي ال مل ىناثلاو

 ا"'ملما نيعلا يف تنا وأ اهتروصو

 حْمَلك» :هلوقو "7 4َنوُديِزَي وأ ٍفْل ةَناِم ىلإ ُهاَتْلَسْرأَو» :ىلاعت هلوق يف امكو

 14 بو ره وأ رص
 .مئالملا نامزلا رورمب رّيغتي مل [ 4ُهَّنَسَتَي ْمَلاِ] :هلوق

 [ةعجرلا ةّحص ىلع ةيالا ةلالد]

 ةيآلا نأ ماقملا اذه يف هيلع هّبني نأ يغبني اّممو ,نينسلا رورمب رّيغتي مل :لاقي نأ
 اذا نان هال :كلذو اهدعتتاو اه ركذأ نم: لوف ةايفو ةعسرلا دتكك ىلا“ لق

 قرخيو .ةداع رّيغتلا امهيلإ عرسي نيذلا بارشلاو ماعطلا نينس ةئم ظفحي نأ زاج

 فالخب ظفحي نأ زوجي ال ملف ؛ةحلصمو *!ةمكحل ريغتلا نع امهتنايص يف ةداعلا
 رورم هبيشي ال ثيحب ءرثكأ وأ نينس ةئم نيرادلا حالص هدوجوب فانا ايمي ةداعلا

 ١ :تافاّصلا ." 67/7 ىضترملا قلافأ /١41.

 *. لدي مسسلا فاء .الا/ :لحّتلا

  .6.ةمكحب :«م «ل ءش»



 ١ (ةروسلا رخأ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةقكم ار اميح ىلا هنا قلي نا نكي هل اذإ ذكور راودأالا قاع هقفضيل وج نيشبلا

 دئاجيسم ققبت نا ركدي هلق مداملا عيوشي هلو الكلا ىعري أل تكف سارد ىلع ةنس

 .بهذيو ءيجيو برشيو لكأي ايندلا يف ًالماك ًاناسنإو ًالضاف ًاصخش
 هتيب ىلإ لصوو هموق ىلإ ريزع ءاج امل هنأ ةليوط ةّصق يف ساّبع نبا نع يور

 لاخ هل ناك دق ًاريزع نإ :هنبا هل لاق ًاريزع هنوك اودعبتساو هوفرعي مل ام دعبف هلهأو

 قدص رهظو لاحلا نّيبت ىّتح هيفتك نع ريزع فشكف .موجنلاك ًالألتي هيفتك نيب

 بايثلا تحت لاخ هيفتك نيب ريزعلا ناك نإف ,"'لاح ىلع لدت لاخ ٌبروف .لاقملا

 .بايترالا ةملظ لوزي اهب يّرد بكوك هّنأك لاخ نميألا هّدخ ىلع نامزلا بحاصلف
 .باوصلاب ملعأ هللاو

 .هرخآ ىلإ اهييحن فيك 4 اَهُرِشُنُن فِيَك » :هلوق

 [«زاشنالا» ىنعم]

 د اوقع راع رسل اللا ءايسالا ناهتالاب دير ٠ ىو ل سانلا _ىتستلا لاق

 نإ انقر تملا ءاظع رانقنإ ءاحسلا ىف" ادعيتسادب كارينا ليسا [هلإ قر
 .ىهتنا ,"'ضعب عم اهضعب بيكرتو اهعضاوم

 لّوألا ىلعو .ّمصي ال وأ يقيقحلا ىنعملا ةدارإ ّمصي نأ اّمِإ ولخي ال ذإ ؛لّمأت هيفو

 ةدارإ مدع ىلع ّلدت ةنيرق ىلع هفّقوتل يزاجملا ىنعملا ةدارإ زوجي ال نأ يغبني
 .رهاظ وهو يقيقحلا ىنعملا ةدارإ زوجي ال نأ يغبني يناثلا ىلعو .يقيقحلا ىنعملا

 هبكرتو ضعب ىلع ءازجألا ضعب عفر ىنعمب ءاشنإلل ًامزال ءايحإلا نوك اقاو

 لهأ هربتعا امك ةلمجلا يف موزللا موزللا نم دارملا :لاقي نأ الإ ءافخ هيف .هيلع

 :ةقيقح «ودضملا ىف هيلع عا هللا
 ١. 1غ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“



 " ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 ضعب عم اهضعب بيكرتو اهعضاوم ىلإ اهعفر ىنعأ تّيملا ماظع زاشنإ نإ ,ةيبرعلا
 لم ات تتاح ىلا نهدلا فه ففي اهتز

 .لاح ةلمجلاو :هلوق

 [ةيآلا ىف ؛اَهُرِشْنَن فيك * بارعإ]
 ًالاح اهدحو فيك عقي امّنإو .ًالاح عقي ال هما ةلمجلا :رحبلا يف لاق

 اهزشنن ماظعلا لاح ىلإ رظنأ يأ .ماظعلا نم لدب ةلمجلا ّنأ رظنلا هيضتقي يذلاو

 :لذدلا ف دجف فلوق

 نييرصبلا بهذم ىلع ليلد هيفو .ريمضلا هعضوم لعجو ظفللا نم طقسأ يأ
 ريغ وهو يناثلا يف لوعفملا فذح مزل لّوألل لمعلا ناك ول ذإ ؛يناثلا لمعأ ثيح

 7 كفانتكلا نم دافع اذكه ادي: كيرتضو ترش لنقوم وبنك ملاقارافكملا

 ش .هيشاوحو

 يف ٌدبال :اولاق مهنأل ؛عزانتلا باب نم ال ريسفتلاو ماهبإلا باب نم هْنِإ :لاقي دقو

 ال ىّنح لّوألل ًالومعم يناثلا لماعلا نوك وأ ,فطعلاب نيلماعلا كارتشا نم عزانتلا

 .ًاديز تنهأ تمركأ زاوج مدعب اوحّرص مهّنإف ًايبنجأ لماعلا نوكي

 ام ىلإ عجارلا ريمضلا «نّيبت» لعاف لعجي نأ حيحصلا :ريبكلا ريسفتلا يف لاقو

 ام ةدهاشم تملع دق يّْنَأ هانعمو ,ةدهاشملا ليبس ىلع ءايحإلاو ةتامإلا رمأ نم ركذ

 ."ةلالدتسا كلذ لبق هملعأ تنك

 كلبق اهوا ههلؤق

 ام هل نّيبت اًملف يأ هلبق ام هرّسفي يأ هدعب ام ىلع فطع :لضافلا يّشحملا لاق

 .9/17"5 يزارلا ريسفت ." ١ / 59١. فاشكلا :رظنا.١



 فو (ةروسلا رخآ - "1/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 | ةييح] ,نئاسلا هلال" ىركعسلا ءاعتلا هل ئتت كلف: ناو اوس" لق ميله لكذشا

 .ىهتنا .'"!هيلع لكشأ ام ناونعب قبسي ملو
 ايلا ريد مدل اه ميرال الرق ىلع نفح وكر رنا يزال لوقت أ كلو

 ال هدعب نوكي ءيشلا رسفم ّنأل ؛هلبق ام هعجرم وأ يأ ,ةلمج ىلع ةلمج فطع
 فوطعملا نوكي اذه ىلعف ؛ردصملا ةغيصب ؛هدعب ام هريسفت :خسنلا ضعب يفو .هلبق
 .رّبدت ؛نيتّيمسا نيتلمج هيلع فوطعملاو

 .هرخآ ىلإ ةبطاخم رمألاو .رمألا ىلع هُمّلْعَأ َلاَق# يئاسكلاو ةزمح أرقو :هلوق

 ؟هللا همّلكي نأ غوسي فيك ًارفاك ٌراملا ناك نإف :تلق نإف :فاّشكلا يف لاق

 .همالك ىهتنا .'ًارفاك كاذ ذإ ؛نكي ملو ثعبلا دعب مالكلا ناك تلف

 ىلاعت هللا ٌنإف هركذ ام عانتما مّلسن ال اّنأب فاصتنالا بحاص هيلع ضرتعاو

 اًهيف اوُنَسْحَآَه :هلوقب '"ارفاكلاو *'هاَهْنِم جّرْخأ# :هلوقب سيلبإ بطاخ
 ؛بجعأ هباوجو .مهدسي امب يأ "4١ُهْلَآُمُهُمَلَكُي آلَّو# :هلوق اذكو ,"!4 ِنوُمَلَكَت آلَ

 ياللا ليف ناك وم نحال و ةيافألا نها دل تق ام دعيز لضحت اهنا ةاهإلا نأ

 ."!ًارفاك كاذ ذإ ناكو تيذو تيكو ؛َتْيبَل ْمُك 8 :هلوقب

 مل اذإ هللا ميلكت ّنأ رهاظلا :لوقي نأ لئاقل ّنأب 2: يزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 بيقع نم نمآ هنأ لمتحيو نمؤملا عم الإ نوكي ال ةناهإلاو ٌدرطلا هجو ىلع نكي
 ع

 لاؤسلا لبق ثعبلا ١'بيقع ءايحإلا رمأ نّيبت نم عنام الو تئبل مك :هلاؤس لبق هئعب

 :نقاوملا ندعصملا يف :ليق همودطملا ىف

 8431/١ فاّشكلا .: 000

 .رافكلا :ردصملا ىف .5 .18 :فارعألا .

 ./ا/ :نارمع لآ ؛74١ :ةرقبلا .8 ٠١8. :نونمؤملا .7

 110/١. فاّشكلا هنّمضت اميف فاصنالا :رظنا ٠ .املكس# عيل 3
 .لبق :«م» ١١ ٠



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 .ىهتنا

 راّقكلا عم ىلاعت هللا ةملاكم غيوست مدع فاّشكلا بحاص دارم ّنأب باجي دقو

 ةفطالم باطخ باطخلاو امّيس ءرهاظ ميركتو ةقراخ ةزجعم اهنأل ؛فيلكتلا راد يف

 .رانلا لهأو سيلبإ ةبطاخمب ضقتن الف
 امك ةيادهلا دصقل رفاكلا هللا مّلكي نأ زيوجت ''١ىلوألا :ينازاتفتلا لضافلا لاقو

 .لّمأتف "'4اهيف اوُعَسْخَأِل و "!4اَهنِم جرْخأم لثم ةناهإلل زاج
 .حورلا درب ىلاعت هلا ءايحإ ّنِإ :هل لاق :هلوق

 ىَذْلَأ َىَبَر» :هلوقب 391 ميهاربإ دارم ناك ول ّمصي امّنِإ اذه :لضافلا يّشحملا لاق

 توملا دعب ةايح ةايحلاب دري مل هّنَأ رهاظلاو ,ندبلا ىلإ حورلا ّدري هّنَأ 4 ُتيِمُيَو ىْحُي
 .ىهتنا /؟!يحيو تيمي :لاقل الإو

 قلطم تيميو يحي يذلا هلوقب دارأ 390 ميهاربإ ّنأ رهاظلا لاق نأ نكسر

 حمص .تيماو يحا انا :دورمن لاق اًملف هدعب وا توملا لبق نوكي نا نم معا ةايحلا

 .حورلا درب نوكي ىلاعت هللا ءايحإ ّنِإ :19 ميهاربإ لوقي نأ

 [(77+) «...ىتؤَمْلأ ىيخت فيك ىنرآ َبَر ُميهرْبإ لاق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق ]

 .# نمؤت مل وا لاقإ# :ىلاعت هلوق
 مل يذلا رشع ةينامثلا هتالاؤوس ىف هركذ لاوس انهاه مالسلا دبع نيدلا رع خيشلل

 انهاه اهتدروأ :لاقو هتركذت يف قاّرغ نب يلع نيدلا رون خيشلا اهلقنو اهنع بجي

 .اهنع باوجلاب حتفي هّللا لعل ىلاعت هللا ءاش نإ اهيف رظنأل ةعومجم

 18 :فارعألا 6 لود :«ش».١
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 فيكن (ةروسلا رخآ- "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [ءىش لكب ملاع ىلاعت هّنأ عم 4 ْنِمْؤُن ْملَوَأ» هلوقب لاؤسلا ةمكح]
 هيلع ىفخي ال ىلاعت هنأ عم لاؤسلاو ماهفتسالا ةدئاف ام هنأ لاؤسلا لصاحو

 وهف لأست ملف ةلاحم ال تنمأ دق يأ ؛ريرقتلل انهاه ماهفتسالا ّنأ باوجلاو ,ةيفاخ

 :- رعش - رعاشلا لوق هريظنو 3ث: ميهاربإ ناميإ ىلع ىلاعت هللا نم ةداهش
 "'حار نوطب نيملاعلا ىدنأو اياطملا بكر نم ريخ مقتبل

 عم مالكلا ليبق نم اذه ّنأب ًاضيأ باجي نأ نكميو ,كلذك مكُنَأ دارملا ّنإف
 :هلوق يف ىسومب ىلاعت هللا لعف امك بطاخملاو لئاسلل ًامولعم ناك امب ةّبحألا

 .لّمأتف ةيآلا ١4" ئسوُم اي َكنيمَي كلت امو
 .هرخآ ىلإ نيلاعت ّنهل لق :هلوق
 هللا هايحأ اذإ هيلع لبقتل ءاميإلاو اهيلإ ةراشإلا دارملاف ,حيبق دامجلا ءاعد نأ هيف

 ةردقب هتباجإو هتايح عّقوتي ال يذلا دامجلا ءاعد وه امّنِإ حيبقلا ّنِإ :لاقي نأ الإ مهلا
 يبيجأ :ّنهئاعد دنع لاق يا: ميهاربإ نأ يور اذهلو .كلذ نع هرابخإو ىلاعت هللا

 نم لبج ّلك ىلع لعجا ّمث ٌنهعطقف :لاق هّنأكف فذح مالكلا يف :لاقي وأ هللا نذإب

 نأ دعب ةوعدلا نوكيف .رهعداف ٌرهايحأ اذاف ٌنهيحي هللا ّنإف .ءزج ٌّنهنم دحاو لك

 ماتت ءايحأ تواض

 [(771) «... هللأ ليبَس ىف ْمُهَلاَوْمَأ َنوَقِفْنُي نيذلأ َلَثَمم :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ ةرسعلا شيج زّهج هّنإف نامثع يف تلزن :هلوق

 ١. 7 :هط .؟



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 [ةدّدعتم ةلدأب ركب ىبأو نامثع ىف ةيالا لوزنب موقلا ىور ام لاطباإ]
 ,ماقملا اذه يف لضافلا يّشحملا ملق ناسل ىلع ّقحلا ىلاعت هللا ىرجأ دق :لوقأ

 رى ندع ل: ديضو ناعم هلا لور صخش د اي كتفنلا ىلع ىديدفا ثيح

 مهريغ ريثكلا زيهجتلا باحصأ ناكو ءشيجلا اذه يف قيّدصلا نم ًازيهجت !"'رثكأ
 .همالك ىهتنا نال

 نوصخي ةيمالكلا مهبتك نم ةمامإلا ثحب يف مهّنَأ كلذ نم بجعأو :لوقأ مث

 يفو .هيف نعطي نم ىلع نامثع لاحل ًاجيورت .طقف نامثعب ةرسعلا شيج زيهجت
 كلذ لكلا ىلإ هباحصأ حادسلا دجنلا كو ىلادثأ ىرمتلو :ةفااقلا ةفاقحبا
 يفو .هل ةظفاح ال "'بوذكلا نكل ؛ملألا ةياغ هل لصحو ملقلا رسكل صيصختلا

 هب جرخ يذلا شيجلا وه ةرسعلا شيج نأ ِةِلبَي هللا لوسر دعب ةثدحملا عدبلا باتك

 ةسمخ ٌةرَيَي هللا لوسر عم ذئموي شيجلا ناكو كوبت ةوزغ ىلإ ةئ هللا لوسر

 هيَي هلا لوسر ّنأ ةّنسلا لهأ تاياور يف ءاج دقو .عابتألا ريغ (©"ًافلأ نورشعو
 ,ةلحار ةئم ٌىلع :نامثع لاقف .نيملسملا نم هل ةّوق ال نم ةيوقت موقلا نم ىعدتسا

 هللا لوسر قعدت مث ءنيملسملا نم موق ىلع اهقّرفف هني هللا لوسر ىلإ اهقاسف

 اهقاسف .ىرخأ ةلحار ةئم يلع :رمع لاقف ءايوقألا نم ةيوقتلا هلآو هيلع هللا ىَلص

 .*!هيلع اوردق ام نورخا قاس ّمث .كلذك اهقّرفف هيلإ

 مه مك نامثع لحاور ىلع اوبكر لجر ةئم ّنأ مهتياور ميلست دعب لقاعلا رظنيلف
 نامكع نإ ةاولوقي. نأ نويحتست الو نوفاوكنسي ذل قيكف :افلأ قوؤطعو ةنيمح نم

 ١56. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ ردك الا هر دنضتلا يقرا
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 ًافلأ نوثالث الكا دعم ناكو :هريس يف يعفاشلا يرصملا يرحكبلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 ١١ ًافلأ قوعتبرا هثع ةياوز يىفو .نوعبس :ةعرذ وبأ لاقو ,نيثالث نم رثكأ :ليلك الا ىفو

 .هن/ ؟ ىفوكلا تياقلا 5 ةثاغتسالا . .6 ذل هنم



 رخل (ةروسلا رخآ  "إ/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 لاهنت ريمعلا نكح تع

 ًاموق فصي ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هللا لزنأ دق هنأ كلذ نالطب ىلع لدي اّممو
 هيافجتي نا هقول ادبي ا رسعلا نوح نع هلا هيلعدلا :ىلض هلا لوس ىلإ وذا

 مهيّوقي اّمم ءيش ُةْندَك هللا لوسر دنع نكي ملف .داهجلا ىلع هب اونيعتسي امب مهيّوقيو
 اوفرصناف .ةرورض لاح كلتو .هب مهيّوقي ام دجي مل ذإ ؛هنع فّلختلا يف مهل صخرف

 هباتك يف هللا مهفصوف .مهفعضل هنم مهتوفي امو داهجلا ىلع مهنم ًافسأ نوكبي هنع
 َنوُدِجَي آل َنيِذَّلآ ىَلَع لَو ئضْوَمْلآ ىَلَع لَو ٍءاََعّصلَ ىَلَع سْيَل» :لاقف نيكابلا اوّمسف
 [ * َميِحَر ٌروَُغ ُهْلَآَوإ ٍليِبَس ْنِم َنيِنِسْحُمْلَ ىَلَع اَم ِهِلوُسَرَو هلل اوُحَصَن اَذإ ٌجَرَح َنوُقِفْنُي اَم
 َنِم ٌضيِفَت هيَ والت ِهِيَلَع ٌكُلِمْخَأ ام ٌدجأ آل َتْلُق هُهَلمخَتل َكْوَتَآآَم اذ َنيِذَلَأ ىَلَع لَ
 0١ه َنوُقَفْنُي اَم اوٌدَجَي الآ اًنَرَح عْمّدلأ

 زّهجي مل ملف .ًالام ةباحضلارثكأ ذئموي ناك نامثع ّنأ رثألا لهأ عيمج ملع دقو

 .كلذ هنكمي ناك دقو .داهجلا ىف نيبغار اوناك نيذلا ءافعضلا كتلوأ

 نامثع نم ًاقافنإ رثكأ ناك هنأ نم ركب يبأ ىلإ هباحصأو يّشحملا هبسن ام اّمَأو

 ةثالثلا ءافلخلا ةيلضفأ اولعج امك مهّلعلو .ًانالطب نيبأو ًالّمت رهظأ كلذف .هريغو

 رئاس يف ةبسانملا هذه دارطإ اولواح ةفالخلا بيترتل ًاعبات ضعب ىلع مهضعب

 دك كلذ نع عقاولا الخ نإو .كلذل ًاعبات ًاضيأ هتّلقو مهقافنإ ةرثك اولعجف .لاوحألا
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 نمو .لاحلا ءوسو رقفلاب ناك ذم فرع دق لجرل قافنإلا مهاوعد نم بجعلاو
 ركب يبأ رقف هيلع فخي مل .رابخألاو ريسلا ىلع فرشأو .راثآلاو لقنلا ىلع علطأ

 ةيلهاجلا يف ناك هّنأو .هتليح فعضو هتشيعم قيضو .هتنكسمو هتجاحو .هتكلعصو
 لاحلا ءيس هوبأ ناكو .هحيحص يف يراخبلا هركذ امك .ًاطاّيخ مالسإلا يفو ًامّلعم

 هل سس يب حس شل بس ا سس سس نس سس
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك عب

 راها ديب نرس:هرمع نتكا هبسكل ءاكتنح دعايعمو : اكلهم ارفف باكي افيعف

 نب هللا دبع ىلإ أجتلإ هب مايقلا نع هنبا زجعو يّمع اًّملف ,هريغ ىلع ردقي ال يس ايدلاو

 ام كلذ ىلع هل لعجو .فايضألا راضحإلل موي لك هتدئام ا

 رقفلا ىف هيبأ لاحو هلاح هذهو .لاملا اذه ركب ىبأل ناك نيأ نمف .ماعطلا نم هتوقي

 ش ش ؟(!لالتخالاو

 لع ءامسأ هع هقاك اضياوتةابأ تكل لاه ناك ول ركمابا نأ ١لضافلاو

 ىنم نم يهو :تلاق ءاهسأر ىلع هيي هلا لوسر هعطقأ يذلا ريبزلا ضرأ نم ىونلا
 هوركذ يتلا ةقدصلاب ىلوأ يهف .ًاضيأ "'يراخبلا هجرخأ امك ."'خسرف يثلث ىلع

 .جاتحم محر وذو ةقدص ال ذإ ؛نيملسملل ركب يبأ نع

 نيح نكي مل ركب وبأ ّنأب هريس يف يعفاشلا يرصملا يرحكبلا حّرص دق ًاضيأو
 الإ الالب كلم الو كلمي , نأ لاح يف ماشلا ىلإ بلاط يبأ هّمع عم يب لوسرلا جرخ

 هنالك نينا ماع قالت" نت كال دعب

 ىوس ةباحصلا نم اهب لمعي مل ىوجنلا ةيآ لزن امل هلأ مهدنع مص دق ًاضيأو

 كل يبنلا ىوجن نيب همدقي ةنيمه رة يهوي ركوب لخب اذإف ؛ * 941 يلع

 ةرشع رادقم ميهفلا هباطخ هديفي امو ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو هيي يبنلا قرافو
 نارقلا لزن ىّنح فاّشكلا يف يرشخمزلاو هريسفت يف ىضترملا نبا هلقن امك ؛لايل

 .دحأل هوور يذلا لاملا كلذ لثم قفني نأ لاحم كلذ يف باتعلاب

 هلوق ريسفت يف ساّبع نب هللا دبع نع مهلوقب هوور ام مهتضقانم بيجع نمو

 ١. .يكجاركلل ةمامإلا ةلأسم ىف ةّماعلا طالغأ نم بّجعتلا ١77.

 158/١0. يوونلل عومجملا 7 ىف ريرقملا ءاينألا ءافم إب ورنا

 .01/5١و ١/14 يراخبلا حيحص .'"'

 يبأ نبال فّئصملا ؛07/78 يربطلل نايبلا عماج ؛"١/١١ يناكسحلل ليزنتلا دهاوش :رظنا .:

 .0١6/ا/ل ةبيش



 رح (ةروسلا رخآ 517 ةيآ) ةرقبلا ةووش:زيسسفت

 ةباجتسم هتوعد لعج نأب هانغأ :ساّبع نبا لاق ."74 ئنغَأَف اًئاَع َكَدَجَوَول :ىلاعت
 ىلإ جاتحي فيك كلذك نوكي نمف .هللا نذإب تراصل ًابهذ لابجلا ريصي نأ ءاش ولف
 الفأ ؟"'هانغأ ركب ابأ ّنإ :ةيآلا هذهل مهتاريسفت ضعب يف لاقي فيكو ؟ركب يبأ لام
 فشكو هتفرعم ىلإ نينمؤملا هئايلوأ هللا دشري فيكو .هنوعّدي ام لك داسف ىلإ ىرت

 .هتياده نم هيلإ مهدشرأ اميف هئايلوأ ىلع ةّنملا هلو ؟هصّرخت راهظإو هلطاب
 .ءافلا لخدي مل هّلعل :هلوق

 ببسب مهل ربخلا توبث ّنأِب رعشي اهداريإ نكل ءافلا عضوم عضوملا نأ ينعي
 .ببسب سيل مهل ربخلا توبت ّنآب ماهيإ مالكلا يف ناك ءافلا نع دّرج اذإف ,قافتالا

 الو ءافلا لوخد بجي هنأ رهاظلاف ,ةميركلا ةيآلا يف ةيببسلا دصق د هيف زكرو

 ىلإ ةجاح ال اذكو .ماهيإلا ركذ ىلإ ةجاح الو لاكشإ الف دصقي مل نإو ءاهكرت زوجي
 رجألا :لاقي نأ ىلوألاو :لاق ثيح هتيولوأب همكحو لضافلا يشحملا فلكي اه

 .مهفاف ىهتنا ."'ةيببسلا دصقي مل كلذلف هل ةمالع لمعلاو هللا نم لضف

 .ةجاحلا لئاسلا نع زواجتو [ 4ةَرِفْغَمَوم] :هلوق
 ةجاحلا نع زواجت يأ لئاسلا نم لامتشا لدب لاعفألا باب نم ردصملا ظفلب

 :لكاسلا

 .ليمجلا ّدرلا نع ةرابع فورعملا :!لوقي نأ ىلوألاو :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا ,"!ىذأ الو ّنم اهعبتي ال ةقدص نع ةرابع (*!«هّللا نم ةرفغم»و

 نم ًاريخ ىذأ الو ّنم اهعبتي ال ةقدص نوك لب .ةيولوألا هجو رهظي ال هّنأ هيفو

 .ةدئاف ريثك هنايب يف سيل رهاظ ىذأ اهعبتي هقدص

 ١. :ىحضلا /.

 .غ٠,/- 1٠5 .سوواط نبال فئاوطلا بهاذم ةفرعم ىف فئارطلا ."

 :لوقلا نا ودطضملا ىف ١1506. .طوطخملا اع ةيشاح ."7

 ١56. .طوطخملا .ماصع ةيشاح 3 .هللا نم  :ردصملا ىف .6



 " ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك 3

 .[ ةفصلاب اهصاصتخال] ةركنلاب ءادتبالا مص امناو :هلوق

 ىلع هتدافإ نسح فقوتي ال مكحلا اذه ّنأ يفخي الو :لضافلا يّشحملا لاق

 : يهنأ ل١ ةعايسلا نكقنا :يكوك ليق نم زكا دعلا نسضخت

 .لّمأتف 4 ِكِرْشُم ْنِم ُرْيَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو » ليبق نم هنأ رهاظلا :لوقي نأ لئاقلو

 [(73514) +... مُكِتاقَدَص اوُلِطُبَت ال اوُنَما نيذلأ اَهْيَءاَي > :ىلاعت هلوق]

 | هرقل ىلا اهرعا | طحت ال ةهلوق

 الو اوطبحت ال هنأ وه +كَتاَقَدَص اولطنت آل » :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلإ ةراشإ هيف

 ننعم هنود الا و رعلا يلغى ركملا هياقنلاب اهبلع ب ركل اهيوخ ا واهناوت اول

 .امهريغو موصلاو ةالصلا لاطبإك تادابعلا ىف لاطبإلا نم رهاظلا وه امك ةبجاولا

 ال هّنَأو .عافتنالا ةبترم نع اهطوقس دارملا لب ,ةيناث ةّرم اهلعف بجوي اهلاطبإ َّنإف
 .باوثلاو رجألا نم امهنع تلخ اذإ اهيلع بّترتي ام ىذألاو ّنملا دعب اهيلع بّترتي

 لاطيإ لعج :لاق ثيح .يّشحملا لضافلا هركذ ام عفدني هانركذ امبو :لوقا

 نافل طع اهيا ةفدصلا بفن آل ههنلا عاج هلو اهرجا :لاطإ تعم ةفاضفلا

 هجوو .همالك ىهتنا ."'تلطب دقف ةربتعم قبت مل اذإف هللا دنع ةربتعم اهنوكب اهققحت

 .رهاظ عفدلا

 [(7377) +...ليخن نم َهّنَج ُهَل نوكت نأ خكْدَحَآ ْدَوَيَأ» :ىلاعت هلوق]

 ا"!«نوكت» وأ «هباصأ» ىلع فطع # ْتَقَرَتْحاَف ا هيف داَّصْعا اًَهَباَضَأَف ] :هلوق

 .ىنعملا رابتعاب

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١56. ". ,.طوطخملا .ماصع ةيشاح ١16.

 ". .ناوكب :خسنلا يف



 1:١ (ةىوسلا رخآ 7 21 ةرقبلا ةووس:ريسنفت

 [4اَهَباَصاف» فوطعم ىف ثحب]
 كاقنعلاو ىعنلا راع قطتلا نهب انين هكالق و اقع هانلا تتحمل لآ

 ملط لوو لا ري ل ل
 ىلع ًافطع نوكي نأ نّيعتي هّنَأ رابتعاب لب ىنعملا رابتعاب سيل لباقتلا :تلق

 ًافطع «نوكت نأ»و «نوكت» ىلع ًافطع نوكي نأ ّحصي ىنعملا رابتعابو .«هباصأ»

 .ىهتنا ١" (ةباضأ» ىلع

 باوصلا ّلحلا نع هلودعل ؛باوجلاو لاؤسلا فّلكت نم عقو اميف عقو امّنِإ :لوقأو
 ىلع فقطع يفاقلا نوكذملا ظفر لسعلا نافعا عوكينوا :قهنلا لوف نأ هلكتو

 ىلع فطع ىنعملا نوكيف .«هباصأ» ىلع فطع هّنَأ ينعي .«هباصأ» ىلع فطع :هلوق

 رابتعاب نوكت وأ :هلوق ّنأل ؛هيف ام هيفو ,ىنعملا رابتعاب فطعلا نوكي وأ «هباصأ»
 ىلع فطع هنأ ىنعتت :«ةباضار» ةلوق: ىلع .كطغ ةئافلا ثنوملا :ظفلي :ىتعملا

 :هلوق داز امّنإو 4 ٌةَنَج ُهَل َنوُدَت ْنَأ# :ىلاعت هلوق يف «نوكت» ىلع فطع وأ «هباصأ»

 زوجي ال ةبصانلا «نأ» لوخدم ىلع يضاملا فطع ّنأ نم رّرقت امل ؛ىنعملا رابتعاب
 .لّمأتف ؛ىنعملا رابتعاب الإ

 [(771/) ... ِتاَبّيَط نم اوُقِفْن أ اوُنَما َنيِذّلأ اَهُيَءاَي ١ :ىلاعت هلوق]
 .هدايح وأ هلذاش نملوق

 نع يور ام هيلع لديو دهاجمو دوعسم نبا نع لوقنم 1 قيسفتلا

 .ثيدحلا ."!ةيلهاجلا ءابر نم لام مهل موق يف تلزن اهْنأ 32 قداصلا
 دايم نس اوقنتا ىعسلاو:9!قاشكلا نحاس: هه عرج ئذلا وهب ىناثلاو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١17.

 دادقملا لضافلل نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .؟ ١/١7٠0.

  7م ا تانكلا



 ناك ول ذإ ؛ىنعملا بسحب لّوألا نم ىلوأ ريسفتلا اذهو ءاهرايخو مكتابوسكم
 ٌنإف «قافنإلاب رمألا نم دافتسم ىنعملا اذه ّنإف ؛ديكأتلا مزل لالحلا ىنعمب انه بطلا

 ىلوأ سيبساتلاو ءاديكات هيلإ ةبسنلاب نوكيف هحبقل مارحلا قافنإب رمأي ال ىلاعت هللا

 دحاو ّلكب صوصنلا دورو ةنيرقب امهنيب كرتشملا ردقلا هب داري نأ دعبي الو .هنم

 اببَط "' يمس دّيجلا اذكو ءهبّيط عرشلاو لقعلا ّنأل ًايّبط ١" يّمس لالحلا َّنإف ءامهنم
 .رّبدت امهنيب كرتشم دحاو موهفم ةباطتسالا ىنعمف هيلإ ليمت سفنلا ّنآل

 [(؟31/1) 4...اهوفخُت نإَو ىه اًمِعْنَف ٍتاَفَدَصلَأ اوُدْبُت نإ» :ىلاعت هلوق]
 صفح ةياؤر يف مصاعو رماع نبا أرق 4ْمكِتايَس ْنِم ْمُكْنَع ْرْفكُيَول] :هلوق

 [ًالّضفت قافنالا ببسب بونذلا طاقسإ]
 ىنحسلا قافنالا وأ ًاقلطم قاقنالا ببسي طقس هنأ نأ ىتغملا "لاقت نأ ريظألا

 ّنِإف ؛ٌمعأ :ليقو ,رئاغص بونذلا كلت :ليقف ةيضيعبت «نم»ف .مكنع بونذلا ضعب
 ىلفو: :طاسعلاالا يهدم وشو | ابوح ةماقملا يوتذلا طفت ةفعاأللا'كاداعلا

 ,عامجإلا هيلعو ,روهشملا وه ام ىلع ريفكتلاو طابحإلا نالطب نم انباحصأ بهذم
 :دعوم لا ايضا ريخب امق' قاقالا كلذ ةعبنلا نش نامت طاقيالا هفلذ نوك

 تايآلا نم ريفكتلاو طابحإلا يف هلثم درو ام اذكو .قافنإلا ببسب هلبق ال ,هلوقو

  ًاليلق ناك ولو  رّخأتملا طابحإ وه امهنالطب ىلع عمجملا :لاقي وأ .تاياورلاو
 لضافأ ضعب هدافأ اذك ,"”هيواسي ام طاقسإ ال ,ةيصعملاو ةعاطلا نم مّدقت ام عيمج

 .رّكذتف ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رم دقو ةيمامإلا نم نيرّخأتملا

 .ىمسي :«م» 2 .ىمسي :«ه ءم» ١.

 ١15٠,. :نلييوودلل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز ."



 5غ (ةروسلا رخآ- "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 رشا ىلا لضفا ةريغل نطرقلا ءاذنا نافةلوق

 اهدوزو ناو دفعا ١ زا سيسشالا ىف ويقوم اةلكفل نا ىلا ةوانقإ هيف

 نم قافنإلا ةيفيك يف ةدراولا ةبّآلا هذه نوك هءاضتقال ؛ٌقحلا وهو ءزاجم ةاواسملل

 ةعمسلاو ءايرلا نع دعابتلا نم ءافخإلا يف ام هدّيؤيو ,ىنعملا ةحضّتملا تامكحملا

 [(717/) «...هللأ ليبَس ىف اورصخأ َنيِذّلَأ ِءاَوَقْفْلِل » :ىلاعت هلوق]

 .لاحلا ةثاثرو فعضلا نم [ 4 ْمٌهيميسب ْمُهُقِرْعَتا+] :هلوق

 .نيحلاصلا راعش وه ىذلا عوضخلا يه :ليقو

 لاد هّنأل ؛رظن هيف هوركذ ام ّلك ّنأ يدنعو :هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاقو

 "١م فقتل نِم ءاَيِنْعَأ َلِهاَجْلا هُهْبَسْحَيِ» :"'هلوقل ةضقانم كلذو .رقفلا ةمالع ىلع

 لكف .قلخلا بولق يف ًاعقوو ةبيه نيصلخملا دابعلل ّنأ وهو رخآ ءيش دارملا لب

 ها 2 تانالعو ,ةيناحور تارامأ كلذو مهل عضاوتو مهنم رّثأت: مهأر نم

 رويطلاو يزابلا ّنأل ؛ةبرجتلاب ال اهعابطب عابسلا هتباه رم اذإ دسالا ىلإ ىرت

 .لّمأتف لّمأت هيفو .همالك ىهتنا ,")انه اذكف هبرجت مل *!ةفيعضلا

 .اوّحلي مل ةرورض نع اولأس نإو نولأسي ال مُهّنأ ىنعملاو :هلوق
 .لاؤسلا قلطم يفن مزلتسي ال فاحلإلا هجو ىلع لاؤسلا يفن نأ ةلضاخو

 ّنأب هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف هّدرو .فطللا هجو ىلع نيلئاس اونوكي نأ زوجيف

 هيجوت يف راتخا ٌمث نمو .هجوب مهنم لاؤسلا عوقوب لوقلا هبساني ال ففعتلاب مهفصو

 لوف هيضفاتي ةردضملا نسا .لضفأ :«م».١
 تاس روصملا .51/8 :ةرقبلا ."
 ةقيكشلا نوزع دقن يويع واط اذإ يزابلاو :ردصملا يف .0

 .67/1 يزارلا ريسفت .1
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 درهم ب رعاشلا لوقب ادهفعسس :اعمحت فاحلالاو لاؤنبنلا نق دارملا نأ ةنآلا

 هدرا ىدقو ال هال ىو

 ")هب ءادتهالاو رانملا ىفن دارملا ّنإف

 [(7175) 4... اًرِس ٍراَمْنلأَو ٍلْيَلآِب مُهَلاَوْمَآ نوقِفْنُي َنيِذَلَأ» :ىلاعت هلوق]

 [إ ىلع مامإلا ىف ةيالا لوزن]

 كارت اذهل كلل: لق نك كف شق اع ينك ودق يقل ورد اوخ دار حاظلا نهدف

 .ءيش لعافلا رجأ نم صقني نأ ريغ نم لعفي نم ّلك رجأ هلف ناب وه قباسلا
 قصلأو قيلأ وهف نيدهاجملا نيطبارملا يف تلزن ةبآلا ّنِإ :لاق نم لوق اّمأو

 لاق ىّتح هللا ليبس يف ءالب نسحأو ًاداهج رثكأ هّنَأ روهظل ,ةثا نينمؤملا ريمأب

 ."!«نيلقتلا ذاع نمر مقا قدنخلا موي ىلع ةبرضل» :هنأش يف هيي يبنلا

 .4 ْمِهَبَر َدْنِع مُهُرْجأ ْمُهَلَف» :ىلاعت هلوق

 يفو .قاقحتسالاو قافنإلا لجأ نم وه امّنِإ رجألا ّنأ ىلع ةلالد ءافلاب ىتأ

 ا :ةرّبجملا لوقف .ةريثك اهلاثمأ فيرشلا رثألاو زيزعلا نارقلا

 ةل نيس هناونلا كش ناعيا طر اكلا» لاق عيد لوف 101135 ورواد ةلطجي

 نأ امك طرشلا اذه نم ٌدبال :اولاق نإف ءاهطيحي امب ىتأي ال نأ طرشي ملو ءلاصخلا

 .ةبوتلا عافتراب ًاطورشم نوكي نأ ٌدبال رفكلا ىلع ديعولا

 6١. .نيقيلا فشك ؛877/ 6 ىلاثللا ىلاوع ؛9١0 .سواط نبال فئارطلا ."

 ١7 ىفخي ال فشسعت .لمعلا ىفن ببسب ال ءدعولا ببس كلذ ّنأب لوقلاو :«ه ,ع» شماه ىف ."

 ايلا |.
 .( هَ هنم



 ظ1ؤ10 (ةروسلا رخأ - "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ةبوعلا نأل آل نيملسلا عامجال كات أطرنق تراض اَمّنِإ ةبوتلا نأ باوجلاف

 عامجإ الو ,ىلاعت هنم ًالّضفت اهدنع باقعلا طاقسإب هللا دعو امّنِإو .باقعلل ةطقسم

 .نيرمألا نيب قرفلا نابف ,"”دعولا تايآ يف '١طرشلا نم هوعّدا ام ىلع

 ّنملا نكي مل الإو ءاهلعاف باوت طبحي رئابكلا ّنأ ىلع لدي ةيآلا ّنِإ :لاقي دقو
 .قافنالا باوث نيلطبم ىذألاو

 لا مكر روع كاك ذاع دل اونا ولا ريوس ىلع ىاقالا اروع

 [(705) *...موَقَي اَمَكاّلِإ َنوُموَقَي اَل اوبّرلأ َنوُلُكأَي َنيِذَلَأَ» :ىلاعت هلوق]
 وهو .[عورصملا مايقك ًامايق الإ «؛ُناَطْيَشلَآ ُهْطَبَحَتَي ىذّلآ ُموُقي امك لا »] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [عرصيف] ناسنإلا طبخي ناطيشلا ّنأ نومعزي ام ىلع دراو
 هلقثو هرزوو ءابرلا ببسب رشحملا ىلإ مهروبق نم نوموقي ال مهن لصاحلاو

 نوشميو ةرات نوطقسيف نيناجملا مايق لثم لب لقعلا حيحص رايق لثم ًامايق مهيلع

 ايرلا قم ولك ام ناكف قرا ءابقلا قلع نوودقي لوب ىرخا ةماقتسالا ريغ ىلع

 هيلع نيرداق اوناك ام ىلع نوردقي الف ؛مهروهظ ىلع ًاليقث راصو مهنوطب يف تارا

 .ةماقتسالا ىلع يشملاو مايقلا نم

 يصاعملا ضعبل نأ امك ؛اهب نوفرعي ةمايقلا موي مهل ةمالع كلذ "'نوكي :ليقو

 .تاعاطلا اذكو .هبحاص هب فرعي ةمالع

 ةضراعمب سايقلل لاطيإو [ مهتيوستل راكنإ «باَوبّرلآَمَّرَحَو عيبه لَحآَوط] :هلوق
 .ّضنلا

 :ةيعاولا :( نشرت 7 .طرشلا زاوج :«م» ١.

 .نوكل :«ل» .'"'



 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 ىف اذك ,")هميرحتو هللا لالحإ مهسايق نالطب ىلع ليلدلا لعج ىلاعت هللا ّْنأل

 .قفاتكلا

 [ًاقلطم سايقلا ةيعرش لاطبا]
 نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ةظفاحملل فشعتو لّخمت كلذ ّنأ لّمأتملا ىلع ىفخي الو

 ناو افلطس نئابقلا لاطلا ىلعاةلالوتةب3لا ىف تا: قبلا نيف ل ونو سلانقلا يغرق

 ابرلا اوساق مهّنَأ ىلع ديزي ال ةيآلا لولدم 0 مهّمذ ثيح .هللا دنع مومذم هب لئاقلا

 نكل نيلئامتم أناك نإو امهْنأب مهيلع هللا "'ّدرف نالثامتم امهّنِإ :اولاقو عيبلا ىلع

 يواستلا عم مكحلا فالتخا زاوجل ؛هللا اهملعي ةمكحل ؛مارح رخآلاو لالح امهدحأ

 توبث عم كلذ اولاق مهّنَأ ىلع ةيآلا لمحو هل ةّلع هنوك تبثي لاذ نوم لا نفسي ف

 نولعفي اوناك مهن وهو «لوزنلا ببس يف ليق ام فالخو .رهاظلا ؟!فالخ هميرحت

 يف ىلاعت هللا مهأطخو تلزنف ءروكذملا سايقلاب نولوقيو :هنم نوعنتمي الو ابرلا
 ُهَءاَج ْنَمَقظ :ىلاعت هلوق نم رهاظلا فالخو .ةيآلا < ْيَبْلَأ هلأ َلَحآ# :لاقو كلذ

 .فصناو لّمأتف .هرخآ ىلإ 4 ِهّبَرْنِم ٌةَظِعْوَم

 ْمّدَحَو َعِئبلَأ ُهْلَأ َلَحآَو© هلوق دّرجمب هلطبأو مهسايق لقن ىلاعت هللا ّنأ ينعي :«ع» ا قارا

 .« ةكيدنم ١١١ سايقلا داسفل ضعت ريغ نم اوبّرلآ

 .ٌدارف :«ش» .'"“ .غ١/١٠٠ فاشكلا .؟

 امّنِإ ّصنلا ةلباقم يف سايقلاب نيبقاعم مهنوكو :لضافلا يّشحملا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 سيل ّصنلا ىف رّيحتملا سياقلا ذإ ؛ضراعم ريغ نم ةيالا لوزن لبق ّصنلا مهغلب ول ٌمتي
 الف ابرلا مّرحو عيبلا هللا لحأو سايقلا اذهب ابرلا مهلكأ كلذب دارملا :لوقت نأ كلو ءبّدعمب
 ةيشاح] همالك ىهتنا ,فلس امب ْدْحاْوُي مل اذهلو ءٌّصنلا حوضو دعب مهسايقب كّسمتلا مهل لحي

 ١[. 7/8 .طوطخملا .ماصع

 ًاضيأ ةتباث ةمرحلا ّنأل ؛حيصفلا مالك بولسأ نع جرخي هيجوتلا اذه ىلع ةيآلا ّنأ هيف :لوقأ

 .« ةعدنم ١١ » لّمأت .مهسايق لاحب صيصختلل هجو الف .سايقلا نودب



 ا (ةروسلا رخآ- "1ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .4َنوُموُقَي آل ب قّلعتم وهو :"'هلوق

 ريغ نم هدعب اميف لمعي ال الإ :ليق ام ّنأ هلحم يف رّرقت ام فلاخي اذه :ليق
 «رادلا يف» :مهلوق .رادلا يف ادي | تير اني وحي ىف نول نكح يعينا

 نع لأسي نم باوج يف رادلا يف تبرض ريدقتلا نولعجيو ءرّدقم لعفل ًاقلعتم
 يف نوموقي ال هانعم نوكي «نوموقي ال»ب قّلعت «اذإ» ًاضيأو ."'برضلا عضوم
 دقحسلا ىوكي نأ انكبا هولي وكلا يف مهل نونج الو مهنونج لجأ نم ةرخآلا

 راتخاو .نونجلا 858 ناطيشلا طّبختو ,نونجلا :ّسملا نإف ًادحاو هب هّبشملاو

 ىلع وه :لاقو .«طتّتختي»ب ًاقلعتم «ٌسملا نم» نوكي نأ رحبلا ريسفت بحاص

 .يصاعملا نيّيزت وأ ّمعألا طبختلاب داري نأ لامتحال ؛زاجملا عفرو ديكأتلا ليبس

 [(7174) ؛...ِهِلوُسَرَو هللأ نم ٍبْرَحب اونذأف اولعفت مل نإف» :ىلاعت هلوق ]
 .4 ِهِلوُسَرَو هَلَأَنِم ٍبْرَحِ اوُنْدَأَف © :ىلاعت هلوق

 [ابرلا كرت ىلع ملسملا لاتق زاوج ىلع ةيالا ةلالد]

 نوكي وأ ءاوعجري ىّيح مهعم نيملسملا لاتق وهو ًادحاو امهبرح نوك لمتحي
 .فيسلاب مهاَيإ هكالهإ لوسرلا برحبو رانلا يف مهاّيِإ هلاخدإ هللا برحب دارملا

 لس مسرب تح ايرلا كرت ىلع هللا لاق زاوج ىلع ةيآلا كلدف:وهظا لوألاو
 ميرحتلا لبق طرش يذلا ابرلا نم يقب ام ذخأ ميرحت ىلعو .هريغو ةاكزلا عنام لاتق

 حالا رثك نه لديألو

 .هّلح داقتعاو ءابترالا نم [ 4ْمّتْبَت ْنِإَوظ] :هلوق

 .ةقباسلا ةرقفلا ىلع ةمّدقم ةرقفلا هذه ردصملا ىف ١.

 ١5/8. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟"



 نإ ةيآلا رهاظ ّنأ ىفخي الو ءابرلا لح داقتعا نع متعجر نإ ىنعملا لصاحف

 خا: اضيا فاشكلا نهال وهو ابرلا لمع نع عشر

 ؟اوبوتي مل نإ مهمكح امف اوبات نإ مهمكح اذه :تلق نإف :فاّشكلا بحاص لاق

 ."7نيملسملل ءيف مهلام نوكي :اولاق :تلق

 راّقكلا عم باطخلا ناك اذإ ّمصي امّنِإ اذه ّنأب فشكلا بحاص هيلع ضرتعاو

 عم باطخلا ّنأل ؛كلذك سيلو ءابرلا لثم عيبلا امَنِإ :اولاق نيذلا مهو ابرلل نيّلحتسملا

 :ةيآلا 41 وتلا نم تقيم اردو هلا اوقتا | رثما ةيذلا اهيَءاَي »+ لات هل وقي قيتفاؤملا

 امك ًائيف نوكي ال مهلام ّنأ ىف ةيغابلا ةئفلا مكح ةكوشلا وذ اوناك نإ مهمكحف
 ىهتننا ءاوبؤتي نأ ىلإ اورّرَع كلذك اونوكي. مل نإو :تايحتلا لضفأ هيلع تلعب لفف

 .همالك

 نمز يف مهمكح اذه ١ تسلا هاهو زك نا نكييانااب ةلفءابخاو

 نا امك ءنيدترم:لإ اونوكي مل 'هتقوب يف ابزرلا :اولك أ 'ىل نيضاؤملا ّنأل 11381 لوشرلا

 ئتف:ةلعلاو «تاقوألا نئاس نود ارافك اوناك هتافلغ كفوو دقو ىف ءاكرلا "! رعئاذ

 مل قاّسفلا ةفئاطو ,نيقفانملاو راّقكلا نع الإ ردصي نكي مل كاذ ذإ يصاعملا “نأ كلذ

 :ىلاعت هلوق هنأش يف درو نم دوجوب ةروكذملا ةّلعلا ضاقتنال ؛رظن هيف :لوقأو

 نسم يقف نب دبل قاك هنإق تيكا "14 قياق ةكءاشزإ اونما قيذلا اهني

 رخآ ةعامج يف لاحلا اذكو .هب اوحّرص امك هّمأ نم نافع نب نامنعل ًاخأو ةباحصلا

 :ريسلا بتك ىف مهقسف اولقن ىتلا ةباحضلا نم

 يف نيدودعم اوناك نإو نيرفاك نيقفانم اوناك ًاضيأ مهْنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا

 بي :«م» .؟ .4غ١/١٠١ فاشكلا.١

 1 :تارجحلا .؛ . ىفن :«م» .'"



 د (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 يف نوقفانم اثاإ هدهع يف ناك هّنَأ مولعملا نم ذإ ؛مالسإالاب نيرهاظتم ةباحصلا

 .ةباحصلاب نوعديو رماح مهبطاخيو .هسلجم يف نوسلجيو هنوبحصي هتنيدم

 نمو م هلوق يف هيلإ ريشأ امك ًارهاظ نيزّيمتم الو نيفورعم قافتلاباونوكي ملو

 هلا يود نْيَندَم مُهُبَدَعَتَس - هلت ْنْحَن ْمُهُمَلْعَت آل ٍقاَقَثلأ ىَلَع اوُدَرَم ِةَنيِدَمْلا له

 مهنأل ؛هب نولوقي ال ةّنسلا لهأ ّنأ رهاظلا نكل ًاّقح ناك نإو اذهو ,' 4 ٍميظَع ٍباَذَع

 ىو دق هّنِإف .نامثع ىلع نعطلا مزلي الل ؛ةباحصلا كلس يف روكذملا ولا نورك

 ام نعطلا نم رفاكلا قفانملا ةيلوت يفو .هتفالخ نامز يف ةفوكلا ىلع روكذملا ديلو

 ًارفاك ال ًاقساف ناك هنأ ميلست دعب هاَيِإ هتيلوتب ةعيشلا هيلع نعط دقو فيك .ىفخي ال
 .لّمأتف ًاقفانمو

 ىلع ًاًرصم نوكي بتي مل نإو :يضاقلاو يرشخمزلا لاق :نافرعلا زنك يف لاقو
 ًاديرزم قوكي تعي.مل اذإ هلأ مس انأل ءىشي سيلو»:ةق:ةلامو أقره نوكيق::ليليعتلا

 رعت دقتسيو ةلفترب نا" راوجن
 لب هلاق ام يرشخمزلا ّنأب '!ةيمامالا ءالضف نم نيرصاعملا ضعب هيلع دروأو

 « مثبت نإ :هلوق ىنعم ّنَأ ىلع ءانب كلذ لوقي لئاقلا كلذ نوكي دقو موق نع هلقن
 حّرص ام هنأ عم ؛هدروأ ام هيلع دري الف ؛يضاقلا هلوقي امك ؛ءابرلا ليلحت نع متعجر
 «متبت» ىنعم ّنأب حّرص هّنِإف يضاقلا اًمأو .كلذ يف هجو هل نوكي دق لب ؛هدادتراب

 هلع لاق نأل: ىعب القا:ةقن ريغ وم اة سكرات عوكيف دس
 .ميرحتلا هداقتعا عم هلعفي نأ زوجي نإ

 ءىسفا ةنارملا "لاف ار ليل نأ موشي نبل هولاق اهازإ هلاقما 0 معن

 .زاوجل :ردصملا يف ." ٠١١. :ةبوتلا ١.

 .ةةاىليبدرألا قّقحملا وه .؟ .89/ ؟ نافرعلا زنك ١.



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 6ع

 ,هيلع روجحم هنأ الإ هكلم ىلع قاب هلامف ًاّيلم ناك '''اذإ هّنْأل ؛حضاو ريغ نيملسملل

 .باحصألا هلاق اذك توملا ةلزنمب هّنإف ؛هثراو ىلإ لقتني هلامف ًايرطف ناك نإو

 مهيلع دري ؛كلذك "!ًاضيأ "”'مهبهذم ناك نإف .تاياورلاو مهعامجإ مهتّلدأ ٌلعلو
 كلم جورخ دعبتسيو .هنع صخشلا '*”كلم جورخ مدع لصألا :!لاقي نأو كلذ
 ,ةعجرلا لامتحا عم ًاصوصخ ةّدرلا دّرجمب هثراو "'هكلمي الو .هكلم نع صخش

 روهظ مدع عم ربتعم موهفملا ًاضيأو ءرهاظ ريغ وهو .رهاظ ليلدب الإ ةبوتلا لوبقو

 هةيكو هل وا هته قوما قس انه ةطراضااذاق سنع ىوقأ وه امو نكيصخما | مضو

 .لّمأتف كلذك نوكي دق اهنوربتعي الف صيصخت
 لوصحل كلذك وهو همدع هموهفمو طقف لاملا سأر لوصح قوطنملا ّنِإ :لاقي وأ

 .رهاظ وهو هعم بافقعلا

 مهل هليلحت وأ ابرلا لعف نع نيبئاتلا ّنَأ ةيآلا قوطنم ّنإ :ًاضيأ لاقي نأ نكميو
 مّرحملا باكتراو باوثلا كرتب مهسفنأل نيملاظ ريغ مهنوك لاح مهلام سأر مامت
 لوصحب الو .مهلام صقنب نيمولظم الو هيلع هنوقحتسي ال ام بلطب مهريغل الو

 اوسيل نيبئاتلا ريغ ّنأ اهموهفمو لاح «َنوُمَلْظُت آلا» ةلمجف .مهسفنأ دنع نم باقع
 سأر مهل سيل ِهّنَأل ؛كلذك وهو طرشلا مدع دنع طورشملا مدع موزلل ةلاحلا هذهب

 لاح نوكي مهلام سأر مهل ناك ول هّنإف ءاهضيقن عم لب ةروكذملا لاحلا عم مهلام

 اذهو بهبقنا مهملظل أ نيمولظمو ًاضيأ مهريغل لب مهسفنأل نيملاظ مهنوك

 نّيب رهاظ وهو ءروكذملل ركذ ام عيمج عفر مزلي الو .موهفملا رابتعال يفكي رادقملا

 .«١؟» باحصألا بهذم يأ :«ع» شماه ىف .؟ :نإ :ودصملا ىف

 .«١١؟» فاّشكلا ىف ركذام لثم يأ :«ع» شماه ىف ."“

 .كلت :خسنلا يفو ردصملا ىف اذك .5 .لاقي الإ :ردصملا ىف .؛

 :هكلمس ذل يدضتلا ن5



 6 (ةروسلا رخآ- "51 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .""'مهفاف ليق امل ال اهانلق هوجول ءيشب سيل هالاق ام نا ملعف

 )737٠([ «...ٍةَرَسَْم ىلإ ةَرِظَنُف ٍةَرْسْع وذ ناك نإَو» :ىلاعت هلوق]
 .ةرسع وذ ميرغ عقو نإو [ 4 ٍةَرْسع وذ َناَك ْنإَو8] :هلوق

 [هلامعتسا هوجوو «ناك» ىنعم]

 هنّمضتي ام رابتعاب ةّنج هلعاف عوقو ّمصو .ةّمات انهاه «ناك» ّنَأ ىلإ ةراشإ هيف

 زوجي ال هنأ نم ليق ام عفدناف هميرغ رابتعا عقو نإ :ليق هّنأك ,"'ثدحلا ىنعم نم
 يف اذك ؛ثثجلا نود '"١ثادحإل اهب قّلعتي ام رثكأ ةّماتلا «ناك» ّنأل ؛ةّمات نوكي نأ

 ىلع لمعتست ةملك «ناك» :نويوحنلا لاق هنأ ريبكلا ريسفتلا يفو .يشاوحلا ضعب

 وو

 :لدحو يأ هو ناك دق :مهلوقك كلذو ,عقوو ثدح ةلزنمب نوكي 1 اهدحأ

 .ربخ ىلإ جاتحي ال ذئنيحو
 دةينحو» ناموا هددت ةيلقكلا :ىتتق هقدعلا نقدم قع لحي زنا 1 قادلا

 1 .ابهاذ ديز ناك :كلوقك كلذو ءربخلا ىلإ جاتحي
 ءابدألا رباكأ نم عمج كانه ناكو .مزراوخب ًاميقم تنك نيح *!ينْنَأ ملعاو

 ةصقان تناك اذإ «ناك» ّنِإ :نولوقت مكّنِإ :تلقف ,بابلا اذه يف ًالاكشإ مهيلع تقوفا

 :كلوقف نامزب ثدح نارتقا ىلع لد ام لعفلا ّنأل ؛لاحم اذهو ًالعف "١نوكي ال

 تناك ىنعملا اذه دافأ اذإو ءيضاملا نامزلا يف نوكلا ىنعم لوصح ىلع لدي «ناك»

 ١. .ىليبدرألل نآرقلا ماكحأ يف نايبلا ةدبز 1714 -477.

 .ثادحإللا :«ه ءم» .'"' ْ .ثيدحلا :«ه» . "

 :نا د ديعملا سف .يناثلاو :ردصملا يف .؛

 .نوكت اهنإ :ردصملا يف .7



 مل نإو ةصقان ال ةّمات ًالعف تناك نإ ٠«ناك» ّنأ يضتقي ليلدلا اذهف ,ةصقان ال ةّمات

 اذه يف اوقبف .كلذ نوركنت متنأو ًافرح تناك لب ةّتبلأ ًالعف نكي مل ةّمات نكي

 فشكنا مث هيف "!اوحلصأ امو .ًابتك هنع باوجلا يف اوفّنصو ًاليوط ًانامز لاكشالا
 نأ الإ ,عقوو دجوو ثدح هنأ الإ هل ياا ناك نا وهو انهاه هركذأ كلذ بس هيف

 :نيمسق ىلع ثدحو دجو :كلوق

 ثدحو رهوجلا دجو :كلوقك ؛ءيشلا ثدحو دجو ىنعملا نوكي 0000

 .ضرعلا

 ناك :تلق اذإف ؛ءيشلاب ءيشلا ةيفوصوم ثدحو دجو ىنعملا نوكي نأ يناثلاو
 وه لّوألا مسقلاو] ؛ملعلاب ديز ةيفوصوم يضاملا نامزلا يف ثدح هانعمف ًاملاع ديز
 ةقيقحلا يفو ,ةصقانلاب ىّمسملا وه يناثلا مسقلاو [ةّماتلا «ناك»ب ىّمسملا

 لوألا يف دارملا نأ الإ ,عوقولاو ثودحلا وه نيعضوملا يف «ناك» نم ' 'موهفملا

 ,"!ءىشلاب ءىشلا ةيفوصوم ثودح يناثلا مسقلا يفو .هسفن يف ءيشلا ثودح )و

 نأ هنكمي ىّتح نيمسالا ركذ نم ةيق دي لب ًايفاك دحاولا مسالا نكي مل مرج الف
 هنا "تالا كال نس ذو رخال انهدع ا ةفاوفوم ىلا ريق

 هذه نم قّلعتي ام لئاوأ يف هانركذ دقو ,ةحتافلا ريسفت يف اذه لثم ىلإ راشأ دقو

 ال ةصقان تناك اذإ اك ” سا ا لو ىف نأ ىفخي رود هد الا

 .ةلوادتملا بتكلا ىف د اقم لوقلا اذني ّنأل «لخات الافق قوكي

 اال كل مكر او نانا كب عاود ارعلا ادلع هد نق رع
 .روهمجلا عامجإل فلاخمو ديعب

 .اوجاف اهو :ردصملا ىف .؟ .«ناك» نأ :«م»و اهنا :ردصملا ئفا١

 .و- :ردصملا يف .: .موهفملاف :ردصملا ىف ."

 .1 1/0 ىزارلا ريبسفت“ 5 رح ا يروم لاو ا نتصعلا ىف



 عما (ةروسلا رخآ 1١" ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [(387) *«... ىلإ ِنْيَدِب ْمُثْنَياَدَت اذإ اوُنَما َنيِذّلَأ اَهُيَءاَي + :ىلاعت هلوق ]
 .ةازاجملا نيادتلا نم "ملعي ال نأ [نيدلا ركذ ةدئافو] :هلوق

 [ةيآلا ىف نيّدلا ركذ ةدئاف]
 كلاذف لاو يقلا قو نفل لطي ذل نأ فارغ ركل روق ادن نيت انك ويلك

 .ةيالا هتّمتت ةظحالمب لوزي

 ."![ 4 هْيَحاَتَجِب ُريطَي ِرِئاَطآَلَوظ] يف امك ديكأتلا دّرجمل ركذ امْنِإ :ليقو

 ْ د

 [بابحتسالاو بوجولا نيب نيّدلا ةباتك مكح]

 مهلام ظفح ضرغلا نأ رهاظلا ّنألو .ةباتكلا بوجو مدع ىلع مهعامجإل

 ىفو ًالصأ اوذخأي ال نأ مهل زوجي هنأل ؛زوجي هكرتب اوضر اذإف .مهلاح حالصو

 .اضيا بابحتسالا ىلع لدي ام يبن تيبلا لها تاياور

 ّحصألا وهو .هيلإ بودنم وه :ليقف ىمألا اذه يف فلتخا :نايبلا عمجم يف لاقو

 .؟!هرخآ ىلإ ١4" اًضغَب مكّضْعَب َنِمَآ ْنِإَفم :ىلاعت هلوق هيلع لديو
 ني افلطمال قاينألا ودق قم ويوتعولا مدع ىلع لدين اهنإ ه1 10

 ءافتكالاو نهرلا كرت زوجي هنأ دوهشلاو بتاكلا دوجو مدع ريدقت ىلع ل

 .رهاظ وهو .نايتإلاب

 .ديعب وهو .بتاكلا وأ :هلوق

 .ًالتخم ًاخيش وأ [ًاّيبص #اًفيِعَضْوَأم] :هلوق

 ."8 :ماعنألا .؟ . هوت ال :ردصحلا ىف 1

 “/5١9. نايبلا عمجم ريسفت .غ .5/7 :ةرقبلا .'”



 8 ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 40

 ؛"7لالمإلا ىلع ردقي ال هّنكلو هفّرصت يف الو هلقعو هلاح يف فعض ال يذلا يأ

 ةفللاب افا وا: ىيوخا ةوكو د ايوساكلا هقهن كح وهناك

 .دوهشلا مالسإ طارتشا ليلد وهو [نيملسملا لاجر نم 4 ْمُكِلاَجِر ْنِمظ] :هلوق

 الو :املعن دوهشلا نوكي نأ ٌنب الف نوملسملا دهشتسا اذإ هنأ 5 332 | هيف

 ايت بتهسملا ناك اذا ةاليبالا نع هلا ىلع لدن

 .هرخآ ىلإ رارقإلا يف ةباينلا نايرج ليلد وهو :هلوق
 ىف امهنإف ؛دحاو رداقو دحاو مجرتم ىلع 0 بتاكلا ءافتكا لكشي نكلو

 دار لك نوك نم ٌدب ال ذئنيحف .هرارقإ ىلع وأ هتّمذ يف وه ام ىلع نادهاش ةقيقحلا

 لاق لاكشإلا اذه هّجوتلو ءلحملا اذه ريغ يف هوربتعا ام ىلع نيلدع نينثا
 ىطاعتي نّمم انوكي نأب يأ .ليكولا وأ مّيقلا هاطاعت امب صوصخم هّلعلو :فّنصملا
 نأ بتاكلا ردقي فيك ًاضيأ امهيطاعت ريدقت ىلع ذإ ؛ًاضيأ لكشم اذهو .ةلماعملا
 لاخلا توني لولا نارق] هوس لنك هيلاكو ءانههلوق هذ ويدنملا ةقذب ىف ترك بنك
 ةتاذلا فا لاملا تايقإل نورعسي مهتألا :اضرأ دوهشلا عمر ل فيلطب ىلوجلا 33 نق
 .لّمأتف .ديلإ مكاحلا مكح مامضناب دوهشملاب

 .ةيمامإلا مهنمو .ءاملعلا ةّماع بهذ هيلإو :هلوق

 صوصخم اذهو [ناتأرماو لجر دهشيلف وأ دهشيلف 4 ناَتاَرْمآَو لُجَرَف] 0

 ُلْلَي ىبنلا ّنأ كيلع بهذي ال 0 ,مهفاف الا لمح وكيسو ةسادالا ننعو

 ةيآلا موعع نع ةيماضإلا نتع: تتسم هللا دثغ نم ضوصتملا موضعنلا'هيضوو

 .ةويغو هلل كيال لهأ قيرط. نعت ةيورملا ةزتاوقملا رابشألاب

 ١. مسجلا لتكيملا :فيعضلا لدحنلا :«عا» نئتماغ يف ”77 ١«.



 ؤ6ظ0 (ةروسلا رخآ- "1!/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [ةداهشلا يف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]

 برح ١١نم ة نينمؤملا ريمأ غارف دعب :يزارلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلا لاق

 ريمأ لاقف .عرد هيلعو يميتلا لفق نب هللا دبع ماّيَألا نم ام وي هيلع رم لمجلا

 :كلذ هللا دبع ركنأف ,ةرصبلا موي "!ًالولغ اهتذخأ ةحلط عرد هذه :3/ نينمؤملا

 ىلإ ابهذف ,يضاقلا حيرش هب ىنعو سانلل هتيضر يذلا مكاحلا كنيبو ينيب :لاقو

 ريمألا ءاجف .كلذ ىلع دهاشلا حيرش بلطف .هيلع نينمؤملا ريمأ ىعّداو حيرش

 دهاشب مكحأ ال :حيرشلا لاقف .ىوعدلا قفو ىلع دهش ىّتح هيل يلع نب نسحلاب
 ريمأ هل لاقف .دبعلا ةداهشب مكحأ ال :لاقف .دهشيل ربنق هدبعب ءاجف .دحاو

 ثيح .تاّرم ثالث كمكح يف ترج دقل "'مكاح نم هللا كحّبق :ةْيا نينمؤملا

 مكحأ ال :تلق مث ,دهاشلا هنم بلطي ال ,نومأم مامإلاو .مامإلا نم دهاشلا تبلط

 ةميزخ نيأو تباث نب ةميزخ ةداهشب يي يبنلا مكح دقو اذن ىسحلا ةذايش

 .لوبقم هدّيسل دبعلا ةداهش نأ ردت ملو دبعلا ةداهشب مكحأ ال :تلق مث !؟نسحلا نم

 تدهشأ موي ًادرفنم يتداهشب مكح دق لي يبنلا : نا فرقت اها «ل وقمت نينل هيلعو

 نأو الإ نينثا نيب مويلا دعب مكحت ال نأ حيرش اي كيلعف ديلولا نب دلاخ ىلع
 )ع(

 .٠ ين ربخت

 :ةفشج, نا دع ضاصقلاو:ةودحلا اذغ اميو.:ةلؤق

 ةيف افادع ابيه ناكف ءلاوعألاب ضيم وه ةيآلا رهاظ ّنأ ىلإ انرشأ دق

 .معألا ىلع ةيآلا لمح وأ سايقلا وأ رابخألا وأ مهعامجإب

 .مهتلادعب مكملعل :هلوق

 4 نْيَديِهَسم ب ًاقلعتم 4َنْوَضَْوَت ْنَّمِم» :هلوق لعج هّنأك :لضافلا يّشحملا لاق

 .ةنايخ :«عر) شماه ىف ." ل ءش».١



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك عمك

 نوكي نأب نيلجر ىلع هميدقت ٌقحألا ")دري ذئنيحو ,4ِناَنَآَرْمَآَو ْلُجَرَق# :هلوقبو

 ناتأرماو لجرف انوكي مل نإف مكلاجر نم نوضرت نّمم نيديهش اودهشتساو :مظنلا

 رهظألاف 4(ِناَنآَرْمآَو ْلُجَرَقؤ :هلوق نم هب قّلعتي امو «َلِضَت ْنأ# :هلوق نيب لصفي الئل
 امهيف طايتحالاب اًضخ «نيتأرما»ب ًاقّلعتم ًاضيأ «َنْوَضْدَت ْنَمِم» :هلوق لعجي نأ
 هكا" 'اههناضقنل

 :ليقو مّدق ول ذإ ؛ٌقحب سيل ركذ ام ميدقت ةيقحأب همكح ّنأ ىفخي الو

 يف ءاضرلا ديق مزلي مل .هرخا ىلإ مكلاجر نم نوضرت نّمم نيديهشب اودهشتساو

 هب قّلعتي امو «لضَت ْنأ» :هلوق نيب مزاللا لصفلا ًاضيأو .نيتأرماو لجر ةروص

 .لّمأتف .هوجولا لك نم يبنجأب ًالصف سيل
 تا ىو را اهاو 11 دهر ا دار اعقل اكورأ انلوت

 ؟داهشإلل ةّلع لالضلا نوكي فيك :ليق نإ :هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاق
 :ناضرغ انهاه :انلق

 نيت ا رملا ىدحلا ريكزتي لل[ 191 هبال كلة ويفاهألا ل ويصح اهدعلا

 [ماقم نيتأرم] ةماقإ نأ "'نّيبتي ىّتح ةأرملا ىلع لجرلا ليضفت نايب يناثلاو
 .نيتأرملا ىدحإ لالضب الإ "!ىّتأتي ال كلذو ,ةيضقلا يف لدعلا وه دحاولا لجرلا

 ,عضوملا اذه هبتك تقو لاؤسلا اذه نع باوجلا يف يلابب رطخ ام اذه

 .لّمأت هيفو ىهتنا "'اهيلع ةلمتشم بتكلاو اهتنسحتسا ام فرخ ةبوجأ نييوحنللو

 .# ئرخألا اَمُهِْيدْحإ َرْكَذُتَق# :ىلاعت هلوق

 ١7١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .ىري :ردصملا ىف .

 4 نوذألا اهقيوع] 35 ارق هلوق رقه رح اني وقفا هده هبل
 و ابل نر داصملا يضايق لك دا ديلا ىف
 و اال رديفلا نلادال ل در صقل لإ
 ١77/1. يزارلا ريسفت .



 عا/ (ةروسلا رخآ- "1 ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 الو امهادحإ ظفل رّدكت هجو هل ضّدعتي نأ يغبني اّممو :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ةيسانلا يح '"'ةركذملا تسيل ذإ رمضملا عضوم رهظملا عضو نم سيل لأ يف ءافخ

 ىلع لوعفملا '''مّدقي نأ زوجي الو لوعفملا عقوم يف ةيناثلا امهادحإ لعجي ن أ الإ

 ردا تكف رحاها هل ان نا 1" يعي مت «سانلالا عضوم ىف لافلا

 .ىهتتأ ,ةتككن نم

 لعافلا ريمض ال رمضملا عضوم رهاظلا عضو نم سيل انهاه راركتلا ّنأ هلصاحو

 ريمضلاب نايتإلا لوعفملا ريدقت ىلع حمصي معن .ٌمصي الف هنّيب امك لوعفملا ريمض الو
 .رهظت الو ةتكن نم هنع لودعلل ٌدبالف ىرخألا اهركذتف :لاقيف

 يف ةيناثلا امهادحإ نوكي نأ ّمصي مل اذإ هّنأب هيلع لضافلا يّشحملا ضرتعاو

 امُهْيدْحِإ رِكَدُتَقَ» نوكي ىّتح ىرخألا اهرّكذتف دارملا نوكي الف لوعفملا عقوم
 تم اك امل هنال ايلا ذل هتكلوا“ا لونا هتك ببلط: هحتنف نع الودع« ئرخألا

 عقوم يف ةيناثلا امهادحإ نوكي ن ١ نيدت ةركذنلا نه ةيسبلاةيسانلا نأ نّئبلا

 ىرخألا انهادحت | 41 535 نأ تيكرتلا لضأ ناك هلآ ٍريركتلا يف ةتكدلا ّمئ 8

 ّن أ ّحصي ملو .رامضإلا حصي مل ةلعلا ضرعم يف زربأو تّلض ن | مّدق اًملف .تلض ن

 وه ام ”'رّيغي ملو امهادحإب لدبأف امهادحإ ركذ لبق نسحي ال هنأل كلا 1

 ا لّمأتف امهادحإ ّلضت نأ هيلع مّدقي مل ناك هّنأل ؛هتئيه نع ةّلعلا لصأ

 .ىهتنا ."'هانألا مظاعأ نم وه نم هيف رّيحت يذلا ماقملا اذه لثمل الإ لّمَأتلا

 ْنَأ# :لاقي نأ ىلع ميركلا مظنلا هيلع ام راثيإ ّلعل :هريسفت يف دوعسلا وبأ لاقو
 نع زارتحالا يف ةغلابملاو ماهبإلا ديكأتل 4ئرخألا اَمُهْيدْحِإ َرْكَدُتَف اَمُهْيدْحِإ لِضَت

 .ميدقتل :ماصع ةيشاح يف .؟ .ةروكذملا 508 ةيشاحو «ش».١

 .لودعلل :ردصملا ىف .؛ .حص :ماصع ةيشاح يف ."

 .رّبعي ملو :ردصملا يف .1 .ركذي نا :ردصملا يف .6

 ١7١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . --



 هجو يف هجوألاو ,تافشعتلاو تافّلكتلا نم تاهيجوتلا هذه يف ام ىفخي ا

 اك نيفارعأ ىلوألا «امهادحإ» ريمض عجرم نوكي نأ لمتحي هّنِإ :لاقي نأ راركتلا

 دوهشلا نم ةيسانلا ريغلا ةارخلاو لجرلا ةيناثلا «امهادحا» ريمض عجرم و ,رهاظلا وه

 انودعم «ركذت» لوعفمو .ةيناثلا «امهادحا» ةفص « ئرخألا» :هلوق نوكيو .ةثالثلا

 سفنأ ثالث داهشتسالا يف طرش امّنِإ ىنعملاو ,ةيسانلا ىلوألا «امهادحإ» ىلإ ًادئاع

 نم ىرخأ سفن اهركذت يح ارملا ىذا تست اذا هنآل .نيتآرملاو لا نم

 لجرلا امهعجرم نأ عم ,رخآلا امهدحأ رّكذتف :لقي ملو امهيدحإ ظفل ثْنَأ امن

 َركَذُتَقا» :هلوق يف لجرلا ىلع ةارعلا فيبلغ «لاقر دوا تيس امهلبو انل ةةارهلاو

 فرط نم نوكي نأ يغبني ةيسانلا ةأرملل ريكذتلا نب ًاراعشإ «ئرخألا اَمُهْيدْحإ
 ةنلاكملا عدهو رعسلا 011 رووبقلا دنع لكيرلا نيقاايس رشي هل قاف آلو1 ءارعلا

 "””طقس اذه ىلعو .نكمأ امهم ةروتسملا ةأرملا لاحب بسنأو ىلوأ لجرلا عم

 ةيآلا يف سابتلا ال هنأ هلصاح امب ينازاتفتلا لضافلا ىلع لضافلا يّشحملا ضارتعا

 .لوعفملا عقوم يف ةيناثلا ةماعلا نأ ىلع ةّينبم ةحضاو ةنيرقلا ذإ ؛ةميركلا

 لجرلا نم ىرخأ سفن اهركذتف ىنعمب ىرخألا اهرّكذتف :ليق ول :تلق نإف

 «امهادحإ» :هلوق ةدايز ىلإ ةجاح ّىأف .دوصقملا ىنعملا لصح ةيسانلا ريغلا ةأرملاو

 ؟هرّركتو

 ىلع ىرخألا ةأرملا ذئئيح ىرخألا نم ردابتملاف ىرخألا اهرّكذتف :ليق اذإ :انلق

 اذ معاو م نعيم ازعل ايش دا ملا هر اذا ادع دعب اكل اقب يف اهنوكل ؛نييعتلا

 .نيروكذملا نم دحاو ّأ رّكذت يأ .مومعلا اهنم ردابتملا ةيناثلا امهادحال ةفص

 17١/١. دوعسلا يبأ ريسفت ." :ريكدتلاو :ردضملا ىق.١

 .لصح :«ش».؛ . طقسأ :«م» .'"



 ا (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 «امهادحإ» ريمض نم دارملا ّنَأ هنم دافتسيف .ريكذتلل حلصت ال ةيسانلا ّنَأ مولعمو

 :لماتق ةسيانلا رنغلا ةأرهلاو: لجبرلا ةيناكلا

 .هرخآ ىلإ ددعلا رابتعا ةّلع يأ [ 4 اَمُهْيدحإ ّلِضَت ْنَأ*] :هلوق

 .ةداهشلا يف ةأرملا دّدعت رابتعال ةّلع يأ

 ناينبم امهو [اهتماقإ ىلع نوعأو تبثأو «ةَداَهّشلِ ُمَوقَآَو هلأ َدْنِع ْطَسْفَأ»] :هلوق
 ,سايف نيغ ىلع ءاقاو طبقا قف

 [سايقلا ريغ ىلع اءاج «ُمَوَقآَِء و 4 طَسقأ» لاق نم لوق لاطبإ]
 ّدشأ :لاقيف .هيف ديزملا نم لعفأ ءىجم مدع سايق ريغ ىلع هنوك هجو لعل

 ْ .ةماقإو ًأطسق

 ضاق لامنأالا بلايه كلل ٠ ةوفم هي ويبس نا هلع قلمي: نيب فلذا هيف

 نع سايق وه هيوبيس دنعو :لاق ثيح .ةيفاكلا حرش يف يضرلا قّقحملا هب حّرص

 مهالوأو .رانيدلل مهاطعأ وه :مهلوقك عامسلا ةرثك هدّيؤيو .ةدايز اذ هنوك عم لعفأ
 ةزمهلا هنم فذحت كّنأل ريغتلا ةّلقل هزّوج امّنِإو ,نالف نم يل مركأ تنأو ,فورعملاب

 ةزمه ليضفتلا ةزمه فّلختف ءليضفتلا لعفأ هنم )ينبت مث يئالثلا ىلإ هّدرتو

 ليضفتلا العفأ ىنب مم :تلق نإف :لاق ثيح ًاضيأ فاّشكلا يف هيلإ راشأو ,"!لاعفألا

 ؟موقاو طسقا ينعا

 نوكي نأو .ماقأو اطيبلقا نمت نيياسا اوكي ن١ ةيويتتس يهدم ىلع ركع تلق

 مص نإف ."'ميوق نم موقأو طسق يذ ىنعمب بسنلا ةقيرط ىلع طساق نم طسقأ
 ىنعمب امهلوقب (!هاركذ يذلا فّلكتلا ىلإ جاتحيو ماقو طسق نم امهئيجم ةّحص مدع

 /60١. 51 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ." .ينتبي :خسنلا يفو ردصملا يف اذك.١

 4١٠1/١. فاشكلا .'"“

 »١١«. فاشكلا بحاصو ىضاقلا يأ:«ع» شماه ىف .؛



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ةت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ا

 ريغ دوجو اضياو ءرهاظ وهو هيوبيس بهذم ىلع ًاليلد ةيآلا "١نوكي .هرخآ ىلإ

 ."!لوبقم "ا ريغ زيزعلا نارقلا يف سايقلا
 طنش: ) وذ عيب [طيساق نموا هةلوق

 ؛طساقلا ىنعمب لقي ملو «نبل اذو رمت اذ ىنعمب .نبالو رمات لئثم ةلادع اذ راص يأ

 ُهَنَهَجل اوُناَكَف َنوُطِساَقْلَا اًمآَول :ىلاعت هلوق ىف امك رئاج ىنعمب نوكي دق ًاطساق ّنأل

 ةلازإلل ةزمهلا ّلعلو ءلدعأ ىنعمب هّبأكف طسقأ نع لوا هلع انيلويب "كتلك

 هنوك لمتحيو .ماق نم ال ماقأ نم هنوكو ؛موقأ سايقلا اذه ىلعو ,ىكشأو ىكشك
 .لّمأتف ,تبثأ ىنعمب نوكيف تباث ىنعمب ميوق نم

 .ةباتكلاب رمألا نع ءانثتسا [ 4 اَهوُتْكَت آلآ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف#] :هلوق

 .رّيدتف ,نيدلا وأ لماعتلاو نيادتلا نم ءانثتسا نوكي نأ رهظألا

 .هرخآ ىلإ ةّمئآلا رثكأ دنع بابحتسالل ةيآلا هذه ىف ىتلا رماوألاو :هلوق

 ًاضيأ مهدنع ةيافك ًاضيأ اهلّمحت لب ةداهشلا ءادأ ب 5 رهاظلا ذآ «لكأت هيف

 .رّبدتف .رخا ضعب اذكو يلولاو ّقحلا بحاص نم لالمإلاو لدعلاب ةباتكلا اذكو

 [(781) 4...ناَهِرَف اًبِتاَك اوُدجَت ْمَلَو ٍرْفَس ىلع ْمُثْنك نإو» :ىلاعت هلوق ]
 .هرخآ ىلإ [ناهترالا يف] رفسلا طارتشال قيلعتلا اذه سيلو :هلوق
 راديو ميتعو ردسلا لاك أ رهاطلا ذز ةوطن مكرم ى انقل نم نرخ اطاذق

 رهاظلا ذإ ؛هيلإ جوحألا وه امل ركذو ,بلاغلا جرخم جراخ نهرلا ةيعورشمل بتاك

 .لوقعم ريغ :ردصملا يف .؟ .نوكت :ردصملا يف ١.

 .غغا/ :نليبةدالل نآرقلا ماكحأ ىف نايبلا ةدبز .'"

 000 ا كل ندا قرأ
 .4 ١4/١ فاّشكلا :رظنا .5



 ١ (ةروسلا رخآ- "ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 .ديعب وهو ''امهدنع طرش بتاكلا مدع لعلو ءامهنودب هتيعو رشم ىف فالخلا مدع
 لم انف هرشسلا ةيلكخ وم ىلع يا ع

 .كلام ريغ هيف ضبقلا رابتعا ىلع روهمجلاو :هلوق

 مل نإ :لاقو .نايبلا عمجم يف هيلع عامجإلا لقنو .ةيمامإلا رثكأ بهذم وهو
 .لّمأتف ,رثكألا ديري هنأكو ."'عامجإلاب [نهرلا] دقعني مل ضبقي

 ىنغتساو [نينويدملا ضعب نينئادلا ضعب يأ ب اًضْعَب ْمُكّضْعَب َنِمآ ْنَفل] :هلوق
 :ناهترالا ميغ ةقامأب

 يأ ًاضيأ ةداهشلا يفن ةدايز دعبي الو .2"!ةباتكلا يفن نايبلا عمجم يف دازو

 .دوهشلاو ةباتكلاو نهرلا ذخأ نع هتنامأل ىنغتسا

 [(585) *...ضزآلا ىف اَمَو ٍتاَومّسلَأ ىِف اَم هلل» :ىلاعت هلوق ]

 [باسحلا ركنأ نم ىلع ةّجح وهو ةمايقلا موي 4ُهلَأ هب ْمُكْبِساَحُيؤ] :هلوق
 .! .ضفاورلاو ةلزتعملاك

 [ةلزتعملاو ةيمامالا ىلع فلؤملا ءارتفا در]

 درفلا ىلإ ىّلكلا فارصنال .مهنم ةيمامإلا لب ةعيشلا ضفاورلاب دارملا ّنأ رهاظلا

 لاق دقو فيك .ةيرم الب ةيرف مهيلإ باسحلا راكنإ ةبسن ّنأ ىفخي الو .لماكلا

 ١. فاّشكلا بحاصو فّئصملا دنع يأ :«ع» شماه يف »؟١١«.

 /١50. 5 نايبلا عمجم ." 17 نايبلا عمجم .؟

 ءدكسفن ا ىف اَم اوُدْبُت ْنِإَو ضْرآلا ىف اَمَو ٍتاَوْمَسلَآ ىف اَم هلم :ىلاعت هلوق :«ع» شماه يف .5

 نم هج نا :هك دومن زاب درك نايب ىعرش ماكحا هلمج نا نوج :حوتفلا وبا خيشلا لاق .ةيالا

 وت حالص و عفن و وت ىارب هكلب .دوب ىتجاح نأ هب ارم هك مدومرف نآ ىارب هن ارث مدومرف

 نارقلا ريسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور] تسارم نيمز و نامسا ىلم همه هج .مدومرف
 .( ١ غ/



 نازيملا نم تايعمسلا رئاس ّنِإ :ديرجتلا باتك يف هدهشم هللا ٍبّيط يسوطلا قّقحملا

 .ىهتنا .'"'اهتوبث ىلع عمسلا لد ةنكمم بتكلا رئاطتو باسحلاو طارصلاو

 سيل اضيا ةلزتعملا ىلإ باسحلا راكنإ ةبسن نا ديدجلا هحراش مالك نم مهفيو

 ,باسحلا يف هركذي ملو طارصلاو نازيملا يف ةلزتعملا فالخ كانه لقن ذإ ؛حيحصب

 لّمأتف .باسحلل ًاركنم نوكي نأب ىلوأ كلذ لثمب نيملسملا ىلع يرتفي نم ّلعلو
 .ليوط هيف ركفلا ّنإف

 مزعلاو ءوسلا نم اهيف ام ىنعي [ 4ُهوُقْحُت وأ مُكِسفْنلَأ ىف اَم اوُدْبُت ْنِإَو#] :"!هلوق
 ش .هرخأ ىلإ هيلع

 [ةيآلا خسن لاطبإو 4ُهوُفْخَت وأ مُكِسْفَن أ ىف ام اوُدْبَت نا + ىنعم ]
 ماكحألا يف ةّماع اهّنأ وأ اهنامتكو ةداهشلا راهظإ دارملا نوكي نأ لمتحيو

 .اهركذ مّدقتملا

 ري هيف اوورو 4 اًهعشو لا سنت نك :هلوقب هخوسنم ةيالا نإ :ليقو

 امّْنإو خسني فيكف ءزئاج ريغ عسولا يف سيل ام فيلكت ّنأل ّمصي ال اذهو .ًافيعض
 وه اّمم كلذ ريغو تادارالاو تاداقتعالا نم ىهنلاو رمألا هلوانتي ام ةيآلاب دارملا

 نكمي ال امو سجاوهلاو سواسولا نم فيلكتلا يف لخدي ال [ام] اّمأف ءاّنع روتسم

 ةّمألا هذهل "از وجي :ْيَِي هلوقلو ,لقعلا ةلالدل ,هنع جراخف رطاوخلا نم هنع ظفحتلا

 تن ("!ةيتآلا ةيآلا '؟!نوكي نأ زوجي اذه ىلعف ءاهسفنأ هب تثّدح امو اهنايسن نع

 امب ذخاؤي ىلاعت هللا ّنأ ٌنظف .ههجو ريغ ىلإ كلذ فرص نم مّهوت تلازأو ةيآلا هذه

 ١. .داقتعالا ديرجت حرش ىف دارملا فشك 01/0.

 .ةقباسلا ةرقفلا ىلع ةمّدقم ةرقفلا هذه ردصملا ىف .؟

  .4.«اَهعسُو الإ اَسْفَن هلأ ٌفَلَكُي آل» :ىلاعت هلوق وهو :«(ع» شماه ىف



 و (ةروسلا رخآ "ال ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 ل فالي ىتالاوب ىفللا هي دو نا لالا رطك

 [(؟80) *... ِهَبَر نم ِهْيَلإ َلِزْنَأ اَمب ُلوُسَرلأ نَما+ :ىلاعت هلوق]
 .سسفحلا وا نارقلا تعي [ (ةباتكوذز»# ىئانبكلاو ةرمس ارقوإ فلوق

 |«هباتك » ةءارق هحو]

 اّمإو بتكلا عيمجب ناميولل انقسم هيو املا لعضو نارتلا ةيداريجو ا. اكإ ينعب

 ءارتك وعلا ديني دق :فاشملا ىستنعلا مننا ناقةيوانسلا نيكلا نيفمحساةارونأ

 ماَيّصلأ هليل ْمُكَل لجأ» :لاقو "7 اَهوُصْخُتال هلأ َتَمعِن اوُدُعَت ْنِإَو» :ىلاعت
 ئ .مايصلا يف عئاش لالحإلا اذهو ١4" ْثَفَرلَآ

 هعومج يف عمجلاو سنجلا نادجو يف عئاش هّنأ] عمجلا نيبو هنيب قرفلاو :هلوق
 .هرخآ ىلإ [بتكلا نم رثكأ باتكلا :ليق كلذلو

 قارغتسا ّنأ نم يناعملا ملع يف رّرقت امب دارفألا ةءارق ةيولوأ نايب هلصاح

 لّوطملا يف روكذم هقيقحت يف مالكلا ليصفتو .عمجلا قارغتسا نم لمشأ درفملا
 ال امك ؛هدعب امو هلبق ام ةلكاشم ىلوأ عمجلا ةءارق لاقي نأ نكميو .هيشاوحو

 [(58) «... ْتَبَسَك اَم اَهَّل اَهَعْسْو الا اًسْفَن هللأ فَلَكُي ال » :ىلاعت هلوق]

 .؟!«اهعسو الا ًاسفن هللا فلكي ال## :ىلاعت هلوق

 ١. نايبلا عمجم " .5١1/ 5لحتلا 3 :

 ”"'. :ةرقبلا /1/١.

 وأ .هرمأ اهعسو يأ ءلعفلا ىلع «اهعسو ًآلإ# :دناوخ ةليع يبأ نب ميهاربإو :«ع» شماه يف .؟

 نانجلا خحورو نانجلا ضورإ «حوتفلا وأ ١ «اأم» ةملك فذحف [هللا] اهعسو ام :ري دقت ىلع

 .6١غغ



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 [ 4 اهعسَو الإ اسْفَن هلآ فلكي ال» ىف ةرعاشالاو ةلزتعملا هلاق ام]
 اوطبنتسا مث ةيآلا هذه ىلع قاطي ال ام فيلكت يفن يف اولّوع ةلزتعملا ّنأ ملعا

 عارضا هنن

 دبعلل نكي مل ىلاعت هللا قيلختب تناك ول ذإ ؛هسفن لاعفأل دجوم دبعلا ّنأ لّوألا

 فيلكتف .ًايناث دجوي ال دوجوملا ذإ ؛اهلعف ىلع الو .هتردق فعضل ؛اهعفد ىلع ةردق
 .قاطي ال ام فيلكت نوكي لعفلاب دبعلا

 مزليف هيلع رداق ريغ ناميإلاب رومأملا ناكل اَلِإو لعفلا لبق ةعاطتسالا ّنأ يناثلا

 .قاطي ال م فيلكت

 هناميإ مدعب ملعلا عم بهل يبأك رفكلا ىلع تام نم فيلكت :اولاقف ةرعاشألا اَمأ

 مدعب افيلكت سيل ناميإالا مدعب ملعلا نأ باوجلاو .نيضيقنلا نيب عمجلاب فيلكت

 ريغ هريغل عنتمم هتاذل نكمم رمأب فيلكتلاو ,نيضيقنلاب فيلكتلا مزلي ىّتح ناميإلا
 ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفتو .عازنلا لحم وه يذلا هتاذل ليحتسم رمأب فيلكتلا

 .ةيمامالل هقفلا لوصأ بتك نم بلطي

 ىلإ فاضم امهالك ٌرشلاو ريخلا ّنأ ىلع ليلد ةبآلا يف :ةيمامإلاو ةلزتعملا تلاق

 هنن اللاعنف ىودنم «فرجوةفامألا مده تلطل .لاعتا ثلا قيلقت ناك ولو هقعلا

 دقو: «فيلكتلا ةدتاق تقال وبقكلا ةيلع هل ةردق أل اقم ةلكشوةلوطو ةنول قارجف

 .ارآزهكل اسيقلا هنن عويقسما قس

 [طباحتلا نالطب ىلع ةيآلا ةلالد]
 يهل زا د نادال يطب اعقل اب. كا رقلا فاني ىلع آلا هرغاخألا فكسعأو
 نيفاتستسلالا ١ ىف رهرص اةسو ةيبسفتلا انه ياتع اهلعو تنيبكا اهو

 .رخآلا لاوز امهدحأ ءورط نم مزلي ال هّنَأو .ناعمتجي

 .هلطبي مل اذإ حلاصلا لمعلا تاوبا نم:تينتك اهاهل'ةيآلا ريقت :يئاّبجلا لاقو



 16 (ةروسلا رخآ- "1ا/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 هم تاوتلا نآل طررشلا اذه انرمعا امناوةبوثلاب فكي اذإ تيسنكا ام اهنلغو

 .لاحم امهنيب عمجلاو :ةمئاد هارضم باقعلاو ,ةمئاد

 لفتف نأ وهو. «ةيمامآلا نم هاتلقن ئذلا ةجولا ىلع طباحتلا نالطب قحلا :لوقأ

 كم هعوردل كاك هلا أل ههلضأ نعانسسا اياكم عده ىلع لاليدتعي انيق نقال

 نيقاقحتسالا نيب عمجلا مزلي ال اذه ىلعو .ةلزتعملا همعز امك يفانملا لعف هلطبأف

 .لّمأتف :ةرعاشألا هيلإ بهذ امك

 نايسن ىلإ انب ىدأ امب انذخاؤُت ال يأ «اًنأطْخَأ ْوَآ اًئيسَت ْنإ اًنْدِخاَوُت ال انَبَرغ] :هلوق

 ىلإ ًالقع امهب ةذخاؤملا '١عنتمي ال ذإ [امهسفنأب وأ ,ةالابم ةّلقو طيرفت نم اطخيما

 .هرخآ

 [أطخلاو نايسنلا ىلع ًالقع ةذخاؤملا عانتما]

 يف مكحلا نع لقعلا لزع نم لقع ديري نأ الإ ّمهللا ءلقعلا ىلع ةمهت اذه

 زوجي فيك هنأ وهو لاؤس انهاه ّنأ مث .داسفلا رهاظ هركذ يذلا سايقلاو .لاعفألا

 دع هايس لاف نأ سانلا يلع مقلق الوب يقلل در ءاعنلاب لاش هنا اننا

 ؟ةيلدعلا

 ودعت اذنك تعلعلا هقفو: وهلا تفي ةرآلا ىف ةايستلا لمع نا 1 اي ابو

 اني ةرعس ارا ةوكد هلع ة رشا زدلا فرع لاعتا هللا ءاهدلا ةيوفد وهالتلا

 ًانومأم ناك نإو .هب ةناعتسالاو هتلأسم ىلإ رقفلا راهظإو .هيلإ عاطقنالا نم ءيجيس

 تيرق نعناع انا يضم اع ياك لمي!" ذك وجل ةقي

 :هناحبس لاق امك كرتلا ةيآلا ىف نايسنلا نم دارملا ّنأب ًاضيأ باجي نأ نكميو

 .ةدخاّؤملا :«ه» ." .عنتمت ال :ردصملا يف ١.



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًّمع عانقلا فشك 15

 ةيصعم هلعف نكي مل كلذ الولو ,كرتف يأ ١4" َىِسَنَف َلْبَق ْنِم مدا ىلإ اَنْدهَع ْدَقَلَو»
 .هتمحرو هباوث نم مهكرتف هتعاط اوكرت يأ "4١ْمُهَيِسَنَف هْنَآ اوُسَنا :ىلاعت هلوقكو
 وبأ دشنأو اهنم "'ينكرتت ال يأ كتّيطع نم ينسنت ال :هبحاصل لجرلا لوقي دقو
 :  هلوق  ةفرع

 ايسان نعطلل عورلا موي تنك الو ايلاق دوجلل دوجلا دنع كأ ملو
 ريْلآِب َساَّنلآ َنوُوُمأَنَآ» :لجو ّرع هللا لوق ًاضيأ كلذ ةّحصب دهشيو .ًاكرات ينعب

 0 1 كسلا نوكرتتو ينعي ا! ةكَسفْن َنَوَسْنَتَو

 .ةساجنلا عضوم عطقو [ سفنألا لتق نم ليئارسإ ونب هب فلك ام هب دارملاو] :هلوق

 يف ركذلا عطق مهفيلاكت نمو :ليق .'"'كلذ ريغو بايثلاو دلجلا نم فاشكلا يف

 يف مئانغلا قارحإو .بذكب ناسللا عطقو ,ةيبنجألا ةأرملا رظن يف نيعلا علقو ءانزلا
 الوب اسملا هذه ندع يتلا "نيل روعي لوب ىاعنلا ريصنت نقو نيللا نضورق كر

 بنذأ نمو .دجسملا وأ كلملا يف الإ ةالصلا مهل زوجي الو ءلسغلاب بايثلا مهل رهطي
 مل امف ءاذك هتبوقعو هترافكو اذك تلعف .هراد باب ىلع وأ هنيبج ىلع رهظ أّرس مهنم

 ىّتح اهريغ هل لحي مل هتأرما قّلَط نمو .هنيبج نع كلذ بيغي ال ةراقكلا كلت رشابي

 مدح مهنم هللا ىصع نم ّلك يأ ,تابّيطلا "'مهيلع مّرحي ناكو .ةأرملا كلت تومت
 .مهملظب ةافاكمو ةازاجم .هيلإ هّبحأو ماعطلا بيطأ مهيلع

 .1ا/ :ةبوتلا . ؟ ١1١6. :هط ١.

 .ينكرت ال :خسنلا يفو دئاوفلا زنك يف اذك .'*

 15 :ةرقيلا»

 .غ١/08١ فاشكلا .5 .غ٠ .ىكجاركلل دئاوفلا زنك :رظنا .6

 .هيلع :«م» .8 ْ .هل :«م» .ا/



 ع“ (ةروسلا رخأ /1"  ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 [دوهيلا ىلع فيلكتلا ديدشت ببس ىف قيقحت]
 :لفسلا نكالالا قلو رقي نأ لئاسقل هريس ىف عوارلا قيدلا سف,لاقو

 هدرا ىلا عيبا انفأ ءةيصحتا را مكيراو. نيمركألا مركا ىلاعتادلا" ىلع ةيعيسلاو

 ؟"'دانعلاو ةفلاخملا يف مهعوقو ىلإ كلذ "!يّدؤي ىّتح دوهيلا ىلع فيلكتلا

 ناسنإ ٌّقح يف ةحلصم ءيشلا نوكي نأ زئاجلا نم :باوجلا يف ةلزتعملا تلاق

 "'نيحلصم اوناك امف .مهعابط ىلع ةبلاغ ةظلغلا تناك دوهيلاف ,هريغ ّقح يف ةدسفم

 نوع ايلادغ قلتغلا موك وتذت لا كناك قالا هده نيد ةف نقلا يشر اكفنا

 .ظيلغتلا كرتو فيفختلا يف مهتحلصم تناكف .مهعابط

 ماقملا ىلإ *'هلقني لّوألا ماقملا يف '؟”ركذ يذلا لاؤسلا ّنأب باحصألا باجأ

 ىّتح ةّمهلا ةءاندو بلقلا ةوسقو عبطلا ةظلغب دوهيلا ٌصخ اذامل :لوقنف .يناثلا

 ناني هكا مدع ع ")لو .[فيلاكتلا يف] ةميظعلا تاديدشتلا ىلإ اوجاتحا

 يف نا فيلاكتلا مهيفكب ثيحب اوراص ىتح ةّمهلا ٌولعو قلخلا مركو عبطلا

 داعم وهو:ةةللع فالبلغلا ودها ملع فصنأو لّمأت نمو .مهحلاصم لوصح

 مالك ىهتنا 1١-47 َنوُلَكْسُي ْمُهَو ُلَعْفَي اَمَع َلَئْسُي آلا ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي
 .ىزارلا

 نأ نم ءامكحلا نع روهشملا وه امي لوقنملا لاؤسلا نع باوجلا نكمي :لوقأو
 نوك :ةفيفشم ريغ ةهاتم ريغ هب عيدك دعو ىلإ !"! هني ذا دعتجالاو:ةيلباقلا

 هيلإ اهنم ءيش يهتني الو ؛ةقحالل ةبجوم ةّلع قباوسلا نم ّلك عم هنأش ّرع بجاولا

 .ةةمحلاو:تاقلاخملا زاويضلا' ىف ؟ .ىّدأ :ردصملا يف ١.

 ارق وعلا نوعا ندنستلا ىف
 دال ردع لفك ودصللا يرفق
 ١. ةعا/ل/ا/ ىيقارلا جنفتا م ءانبنألا ول

 .ةدنتسم :«ش 4



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 :قباونسلا ةلكنا دم قوق نه ىلاعت

 مالكلا قيقحتو .كلذ نالطب ىلع لدي هوحنو قيبطتلا ناهرب ّنِإ :لاقي امّبر معن

 نأ نم نوهلأتملا هاري امب هنع باجي نأ بوصألاو ءرخآ لحم ىلإ لوكوم هيف
 لاق اّملو .هبتك يف كيت يبرعلا خيشلا هققح امك ؛لباوقلا تاذ ىلإ ةدنتسم تادادعتسالا

 يف لماك ,ملعلاو ةمكحلاو ةردقلا مات لّوألا :لاق ثيح تاقيلعتلا يف يناثلا ملعملا

 تافالا و يووصتق الوفا هقحلت ةلوبقتلا نلت ةلافا يف 00 هلاعفأ عيمج

 .ٌماتلا ماظنلا لوبق نع ةّداملا زجعلو تارورضلل ةعبات يه امنإ ةيعيبطلا تاهاعلاو

 دارفأ نم دحاو دحاو اهيلع يتلا لاوحألا ّنأب يناودلا ةمالعلا هحضوأ دقو

 ا نكس ل فيجب هرقلا كلذ: امن هايطمم نمااولاوتو اهقاف ىلع تانكمملا

 هجو انيلع رهظي مل نإو .هلاوحأ نم لاح ّلك يف صقنأ وأ .هيلع وه اّمم لمكأ نوكي
 يف صخش ّلك نوكي نأ نكمي ال كلذك .ًاجوز الإ نوكي ال ةعبرألا ّنأ امك ؛هموزل
 رونلاب رهظي ىلاعت بجاولاو ,صقنأ وأ اهنم لمكأ ةفص ىلع اهيف وه يتلا لاحلا
 روهظلاو دوجولا بسحب ىلاعت هللا نم لكلاف هتيلباق يف نكتسم وه ام يدوجولا
 نم الإ تسيل رورشلاو صئاقنلا نكل "4١هلآِدْنِع ْنِم َلُك ْلُقم :هلوق هنع حصفي امك
 ْنِم َكَباَصَأ اما :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ؛اهتيلباق ةلصوح قيضو لباوقلا روصق

 وه ريخلا ّنأ كلذ ىف رسلاو ١4" َكِسْفَن ْنِمَف َِْيَس ْنِم َكَباَضَأ اَمَو هلأ َنِمَق ِةَنَسَح

 ىضتقم نم وه امْنإ هدفا هنم ضافتسم دافتسم دوجولاو ,مدعلا وه ٌرشلاو دوجولا

 ةعيبط نم وهف صقنو رش لكو هلضف ضيف نم وهف ريخ لكف ةيناكمإلا ةرطفلا

 ىلإ يدهي هلو ليصفتلا ىلإ كتدهش كديب ةناطفلا تذخأ نإ لمجم اذه نكمملا

 نيا لدية ءاوش

 قالخألا ّنِإ :انلق ول يناثلا ماقملا ىلإ هلقن نكمي امّنِإ روكذملا لاؤسلا نإ :لوقأ مث

 ١. :ءانونلا . 37 .//ق :ءاسنلا 8/.,



 2 (ةروسلا رخآ- 51/ ةيآ) ةرقبلا ةروس ريسفت

 عبط ةظلغ ّنإو روهمجلا هيلإ بهذ امك ةبستكم اهنوكب :انلق اذإ اّمأو .ةبستكم ريغ
 .ةرطفلا ىلع دلوي دولوم ّلك» ٍةْيَِي هلوق هيلإ ريشي امك ,كلذك مهتّمه ةءاندو دوهيلا
 ىلع ءيش هّجوتي الو لقنلا هجّتي الف . "1 جين انيق وا هئارتشتب ىلا هنا ةفئيدقا وباف

 .لقعلا مكحب نيلئاقلا

 :ىلاعت هلوقب لاؤسلا لصأ نع باوجلا يف ثبشتلا نم ًارخآ هيلإ راشأ ام اّمأو

 مُهَو لعُفَي اّمَع لَكْسُي آل :هلوق بو "!4ُديِرُياَم مُكْحَيؤو "4١ُءاَشَي اَم َلَعْفَي#

 ملعأ هللاو لاؤسلا عفد يف ناديفي ال امهّنِإو امهانعم قيقحت رم دقف (!4َنوُلَكْسُي
 .لاوحألا قئاقحت

 يتلا فيلاكتلا نم وأ ةبوقعلاو ءالبلا نم هب اَنَل َةَقاَط ل ام اَنلَبَحَُتاَلَو اَنَبَرظ] :هلوق

 .قاطي ال امب فيلكتلا زاوج ىلع لدي وهو [ةيرشبلا ةقاط اهب يفت اال

 باذعلا هب اَنل َةَقاَط آل اَم# :ىلاعت هلوق يف لوصوملا نم دارملا ّنَأ هنع باوجلا

 الانا لافت نأ ارلابن مهلا اهلي ددلادتعا قطن 1: يذلا كبادع انلمحت ذل فا

 امك .كلذ فالخ لعفي نأ زاوج ىلع لدي ال كلذ نكل ؛هيلع مهل ةردق ال ام مهفّلكي

 كرف اذكر لطانو كي نأ ناو .ىلع لذي ذل 1714 كلاب ةكشأ وا ةهلوق نأ
 دقو .زئاج ءايبنألا يزخ ّنأ ىلع لدي ال "74 َنوُقَعِبُي مْوَي ىنِزْخُت آلو» :61 ميهاربإ
 .ركذتف 4 ميِقَتْسُمْلَا طاَرَّصلَأ اَنِْهَ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذ حضوي ام ّرم

 ؟ليمحتلاب هيلع ةردق ال يذلا فيلكتلاو لمحلاب فيلكتلا ىلاعت هللا ّصخ مل :ليق

 .لمحلا نود ليمحتلا وه قاطي ال اميف لصاحلا نأ 56

 قاطي ال امب فّلكي ال نأ همزاول نم ناك ٌقاشلا لعفلاب هفّلكي ال نأ بلط اّمل :ليق

 حيحص ؛؟!0/17 دمحأ دنسم ؛١1 .ديفملل ةّيمامإلا تاداقتعا حيحصت ؛7/ 1 ىضترملا يلامأ ١.

 ١18. :ّجحلا ؛٠ :نارمع لآ .؟ ٠١. 5/7 يراخبلا

 ا اونا ١. :ةدئاملا ."“

 ب اعلا 5 117 ايجالا



 .بيترتلا سكع نم ّلقأ الو ءاعدلا اذه حرط بسانملا ناكف

 ءافعإلا اوبلط مهّنِإف كباذع انلمحت الو يأ رهاظ ةلزتعملا ريسفت ىلع باوجلاو

 ىلع تابوقعلا نم مهيلع لزن اّمع ّمث مهلبق نم اهفّلك ىتلا ةّقاشلا تافيلكتلا نع

 00 ةظفاحملا ىف مهطيرفت

 وهو ادئقم افاق افيلكت بيدلكي هل نأ الآس عهنا وهف ةرغاشألا ريسفت 0 اًمأو

 ةردق ال يذلا ٌّقاشلا فيلكتلا مهفلكي ال نأ اولأس ّمث .مهلبق نم فّلك امب فيلكتلا
 .اذه ىفخي ال ام فّلكتلا نم هيفو .ال مأ مهلبق نم كلذب فّلك ءاوس ًاقلطم هيلع مهل

 4اَنْدِخاَوُتآلا8 يف عمجلا ةغيصب ةيعدألا هذه ةياكح يف ةدئافلا اّمأو

 هلوصح ناك.ءيش ىلع ممهلاو سوفنلا تعمتجا اذإ هنأ كلذف «اَنَِلَع لِمْحَت الواو

5 

 ققحي 3 هللا نم ايغأز ءاجرلا ظفلب ةروسلا هذه ريسفت يف مالكلا متخنلو

 :اناطخا وا انيمضنإ انذجاوي ألو نويدلا زئاس نبش يف رظنلل انقفويو ءانءاجر

 .نيرفاكلا موقلا ىلع انرصنيو انمحريو انل رفغيو ءانبونذ اّنع فعيو

 .غ١/8١ فاشكلا :رظنا.١



 ةرقبلا ةروس
 0 3/1 يا هك ةءاب هنا نإ ةيؤتلا قيرك لاق داو ١ لاعتناق

 000 اهريغ نود ةرقبلا هذه حبذ ةمكح

 ؟ هميمتتو سفنلا لتق ىلع ةرقبلا حبذب رمألا ميدقت يف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 01 0 بط (18) 4 ...َىه اَم اَنَل يبي َكَبَراَنَل ْعْدَأ اوُلاَق# :ىلاعت هلوق

 0 ا # ىه اَم# ىلاعت هلوق يف «أم» ىنعم يف قيقحت

 0 ااا 0 0 ةمهبم وأ ةنّيعم ةرقب حبذلا يف هب رومأملا

 0 ةرعاشألا لوق لاطبإو هللا ةدارإ هب قّلعت ام يف قيقحت

 .. )7١( *« ... ضال ُديثُت َلوُلَد ال ُهَرَقَب اَهَنِإ لقي ُهَّنِإ َلاَق# :ىلاعت هلوق

 100 ا 4 ّْقَحْل اب َتْدج َنْلأ# ىنعم

 ... (77) 4... ٌجرْخُم هلل أو اهيف مَّْرَمَق اَمْفَتْهُكَتَق دِإَو :ىلاعت هلوق

 ك0 عمجلا ةغيصب باطخلا هجو

 (7) 4... ئتوَمْلَأ هلأ ىيْحُي َكِلَذَك اًهِضْعَبِب ُهوُبِرْضَآ اَنْلَقَف# :ىلاعت هلوق

 0000 1 «كلذ» يف باطخلا -- دارملا

 (74) * ... ةَراَجحُل آك َىهَق َكِلْذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق ْتَسَق َمُث# :ىلاعت هلوق

 «ه ها ه٠ ه هاهو هه #0 © ©



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1/1

 (0/1) 4... مُهْضْعَب اَلَخ اَدَِواّنَما آوُناَق اوُنَم! َنيِذَّلأ اوُقَل اَذإ و :ىلاعت هلوق
 2000 (/6) <... َيَناَمَأ لإ َباَتِكْلآ َنوُمَلْعَي ال َنوُيَمَأ ْهُهْنِم وال :ىلاعت هلوق

 5100000 (1/9) 4... مهيِدْيأِب َباَتِكْلآ َنوُبُتْكي َنيِذَّلِل ٌلْيَوَق# :ىلاعت هلوق

 ل ةرعاشألا لوق لاطبإ يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 00 هديعوو هللا دعو يف فلّخلا يف مالكلا لهأ فالتخا

 0 بسكلاب لوقلا لاطبإ يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 5-7 )8١( ©... ُهَتَيَطَخ هب ْتْطاَحاَو َهَئْيَس بسك ْنَم ىلَب# :ىلاعت هلوق

 ا راّثلا يف قاّسفلا دولخب ةلزتعملا لوق لاطبإ

 د د ا د ا ناو هير وم أف ةريبكلا بحاص ىف ةيمامإلا لوق

 510 (87) 4... َكِيتلوُأ ٍتاَحلاَّصلَأ اوُنِمَع َواوُنَما َنيِذّلآَو# :ىلاعت هلوق

 .... (80) #... َنوُجِرْختَو مكَسْفْنا َنولتقت ِءآَلّؤه متنا مث # :ىلاعت هلوق
 << مى ١

 .... (81/) «... هدْعَب ْنِم اَنْيْفَقَو َباَتكْلا ىَسوُم اَنْيَتا ْدَقَلَو + :ىلاعت هلوق

 598 (88) 4... مه رْفَكي هلآ ُمُهَنَعَل َلَب ٌفْلْع اَُبوُلُق اوُلاَق و :ىلاعت هلوق

 (69) 4 ..مُهَعَم اَمِل ُقّدَصُم هلا دْنِع ْنِم ٌباَتك ْمُهَءاَج امل َو# :ىلاعت هلوق

 0 ل اهب نيرفاكلا قاقحتساو ةنعللا ىنعم

 500 )1١( 4...آمي اوُرُفْكَي ْنآ ْمُهَسْفْنَأ هب اًوَرَتْشَآ اَمَسّْنِب 8 :ىلاعت هلوق

 50 (4) 4... َروُطلاْمكَفْوَف اَنْعَفَرَو مكَقاَتيِم اَنْذَحَأ ْذِإَو :ىلاعت هلوق

 ل تريشلا# لمعلا دعي نعت نيل لجو
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 تايوتحملا سرهف

0 

 00 (954-40) ©... هوم ل نم دل مكَل ْتَناَك نإ لقا :ىلاعت هلوق

 ل بيغلاب رابخإ 4اَذأهوت نإ ٠ :ىلاعت هلوق

 0 را هجو نم حودممو هجو نم مومذم ايندلا يف ءاقبلا بلط

 1000 (917) 4 ...ليرثجل اًدُدَع َناَك ْنَم َلَق# :ىلاعت هلوق

 010000000 (34) . ليِرْبِجَو ِهِلْسُرَو ِهِتْكْبَللَم َو هَل اًَدَدَع ناك ْنَم# :ىلاعت هلوق

 ا )٠١3( ©. تل كلك لع ةيطابشلا اولنت اجا وق آو :ىلاعت هلوق

 تايب ا اونو ا هت وا ديالا رفيف ىف ىفترملا لكسلا هدافأ ام

 50 ناميلس ىلإ رحسلا ةفاضإب دوهيلا لوق لاطبا

 ةرعاشألا نود: ةلوتعملاو ةضافالا دفع ةرنلا نع رحاسلا قيمت: ناكما

 5200 )٠١( « ... هلأ دْنِع ْنِم ٌةَبوُثَمَل اوََتَأَو اوُنَما ْمُهْنَأ ْوَل و :ىلاعت هلوق
 200000 )٠١8( #... باتكلا لْهَأ ْنِم اوُرَنَك َنيِذّلَآ دَوَي اَم# :ىلاعت هلوق تب 6 2 7 ١

 00000 ايلا بو

 ومر 0 ا اوراس رق تاع ماعم ف و كج وزر دما لسا وك همدقو نارقلا ثودح ىف قيقحت

 520 )٠١17( ©... ضؤآلاَو ٍتاَومَّسلَأ َكْلُم ُهَّل هللا نأ ْمَلْعَت ملا  :ىلاعت هلوق

 5200000 )٠١8( #... َلْمُس اَمَك ْمُكَلوُسَر اوُلَكْسَت ْنَأ َنوُديِرُت ْمآ# :ىلاعت هلوق

 ا ووو اا ٠( 4 . ِدْعَب ْنِم ْمُكَنوُدُرَي ول باتكلا لْهَأ ْنِم م ٌديِثُك دو :ىلاعت هلوق

 5س 95 هيف قيقحتلاو فيسلا هنا ةياالا سن يف لوقلا هجو

 هاه هه ©

 هاه هه هم ١

 هاه 0 وة. هوه

 هاه هه ه0. 9



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ءا/ 4

 0000 )1١١( «...اوُمّدَقت اَمَو ةوؤكّرلا اوتاَّو َةولَّصلأ اوُميقأَو# :ىلاعت هلوق

 0000000 )11١1( 4... اًدوُه َناَك ْنَم ه1 هلا خشلا اوُلاَق و :ىلاعت هلوق

 00 )١١7( 4... ُهَلَق ٌنِسْحُم َوْهَو هلل هَهْجَو مّلْسا ْنَم ئلَبال :ىلاعت هلوق

 0 ا )١1١( 4... ِءْيَش ئلَع ئرات اا تسل ويلا تاق :ىلاعت هلوق

 0000 مهنيب فالتخالاو مالسإلا ةّلمل باتكلا لهأ راكنإ هجو

 00000 )١١4( 4 ...َرَكْذُي ْنأ هللأ َدِجاَسَم َعَنَم ْنَّمِم ْمَلْظَأ ْنَمَوظ :ىلاعت هلوق

 را مالا هكا وحامل عما اهضعب صيصختو دجاسملا بيرخت مكح

 000 « سياد 0| ارح ١١ زا شم ا نبع

 وس 00167 قف ولو ت اَمَتْيَاَف ُبِرْعَمْلَاَو َقِرْشَمْلَآ ِهللَو# :ىلاعت هلوق

 0 0 0 0000000202 5 ز ز ذة ز زة اهتقباس عم ةيالا هذه مظن نايب يف ثحب

 1 مم يو اهماكحا ضعبو أرفس ةلفانلا يف ةيالا لوزن

 ا 4 هلل ُهْجَول ىنعم

 ا ا سم )١١7( 4... اَم ُدَل ُلَي ُهَئاَحْبس اَدَلَوُهْشَأ َدَخَّآ اوُلاَقَو+ :ىلاعت هلوق

 ا ل لدعلا لهأ بولسأ ىلع «حيبستلا» ىنعم يف ثحب

 0000000 )1١7( 4... اًرْمأ ّىضق اَذِإَو ضْرَآْلاَو ٍتاَوْمَّسلأ ٌعيِدَيِ# :ىلاعت هلوق

 000 4« ٍضْرَآَلَأَو ٍتاَوْمَّسلأ ٌعيِدَبل بارعإ يف ثحب

 0000 ]1 ]11 ةيآلا ىف 4 نك# ىنعم ىف قيقحت

 000 «نك» بطاخم يف قيقحن

 000000 )1١8( 4... هَ اَنُمَلَكُي اَلوَل َنوُمَلْعَي ال َنيِذَّلآ َلاَقَوظ :ىلاعت هلوق

 000007 0و يس ا , َقَحْل اب َكاَنْلَسْرَأ آّنِإ 8 :ىلاعت هلوق

 000000 هلاطبإو ةيآلا ىنعم يف ةيوشحلا هاور ام

 ام )١1١١( 4... ىّتَح ئراَصّنلأ آل َو ُدوُهَيْلَأ َكْنَع ىضوت ْنَلَو» :ىلاعت هلوق



 ق0 تايوتحملا سرهف

 اق معطر هع (1١؟١) 4... ةتوالت َقَح ُهَنوُلْتَي َباَتكْلآ هُهاَنْيَتا َنيِدَّلأ» :ىلاعت هلوق

 ا )١1١4( 4... َنُهَمَتاَف ِتاَمِلَكَب ُهّبَر ميهْرْبإ ّىلَتْبَأ ذإَو# :ىلاعت هلوق

 ا ا تاشقانملا لاطباو تاهبشلا عفدو ةيالا ريسفت

 )1١6( #١ *... اًنْمَآَو ساّنلِ َةَباَتَم َتْيَْلَآ اَنْلَعَج ْدإَول :ىلاعت هلوق

 8... ِتاَرَمَّثلَآ َّنِم ُهَّلْهأ قُرْرَأَو اَنِما اَدَلَب اًذه ُلَعْجَأ ّبَر ٌميِهْرْبِإ َلاَق ْدِإَو# :ىلاعت هلوق

 اذ ]15110 (1؟5)

 ا و ب ا ةمامالا ةياب ةيآلا هذه ساق نم لوق لاطبإ

 ا يب )/١١7( 4... ِتْيَبْلأ َنِم َدِعاَوَقْلا ميهْزْبإ ْعَفْدَي ذِإَو# :ىلاعت هلوق

 ا (17) ©... َهّمأ انِتيّرَذ ْنِمَو َكَل ِنْئَمِلْسُم اَنْلَعْجَأَو اَّبَر# : :ىلاعت هلوق

 "5 ا تاهبشلا عفدو ءابينألا ةمصع يف ّقحلا لها بهدم

 000000000 0 (1١؟9) 4. . مُهْنِم الوُسَر مهيف ْتَعْبَأَو ٌبَر# :ىلاعت هلوق

 م ا اق ةمالا ةيهازا ةليع فاي نمو: ىلاعتاهلوق

 ١ ا ١ )١181( © َنيِمَلاَعْلا ٍبَرِل ُتْمَّلْسَأ َلاَق ملْسآ ُهَبَر هَل َل لاق ذإ# :ىلاعت هلوق

 ا 0 رك سحق يوس طم 4 خلشا# هلوق يف ميهاربإل ىلاعت هباطخ نمز يف ثحب

 ا ل ا (17) ©... َصِنَب اي ُبوَقْعَي َو هينَب ميِهَرْبإ اهب ئّصَوَو# :ىلاعت هلوق

 ا ]0001 4 نت وُمَت ال # ىنعم

 اسال )١1١( 4... ُتْوَمْلَأ َبوُقْعَي َرَضَح ْذِإ َءآَدَهش ّْتْنك هآ» :ىلاعت هلوق

 ا رفكلاو كرشلا نيبو هنيب قرفلاو ةيالا يف مالسإلا ىنعم

 ل رفكلاو كرشلا نيب قرفلا

 ا (14) *... ْمُكَلَو ْتَبَسَكاَم اَهَّل ْتَلَخ ٠ ُدَق ٌدَّمأ كلت 8 :ىلاعت هلوق

 00 ةيآلا ىف 4 مآ ىنعم

 00000 )١0( 4... اوُدَمْهَت ئراَصَت وأ اًدوُه اونوُك اوُلاَقَو# :ىلاعت هلوق



 ١ ج ءيواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك ا

 ١س )١١( 4... ىلإ َلِزْنَأ آَمَو اَنَِلإ َلِزْنَأ آَمَو هلآب انما 1وُلوُق# :ىلاعت هلوق

 11 طابسألا ىنعم

 اا نسب م او )/١١0( 4... اَوَدَتْهَأ ِدَقَف هب ْمُثْنَما 1م لْثِمِب اوُنَما ْنَِف# :ىلاعت هلوق

 ١1 ا مهرس ةيافكب دعولا يف امهرودو «ميلعلا عيمسلا» ىنعم

 ا وما )١174( 4... ُنْحَنَو َةَعْبَص هلأ نم ٌنَسْحَأ ْنَمَو هللأ َةَعْبِص# :ىلاعت هلوق

 ل وام هم )4 ئه و ليفسشاو يهزتا نأ نول وقت ها 2 :نلاعت:هلوق

 ل ا )١11١( 4... َةَداَهَش ْمَتَك ْنَّمِم ُمَلْظا ْنَمَو# :ىلاعت هلوق

 ا ا هلأ مآ ُمَلعَآ ْمكْنآَ» ىلع # ُمَلْظَأ ْنَمَوَه فطع هجو

 ا 000 )١27( . ْمُهِيَلَواَم ساّنلآ َنِم ُءاَهَفَّسلَآ لوُقَيَسم :ىلاعت هلوق

 ا ا يو ةيآلا نم دافتست ىتلا دئاوفلا ضعب

 ١اماسا )١48( 4... ىَلَع َءآَدَهش اوُنوُكَتل اًَطَسَو َةّمأ ْمَكاَنْلَعَج َكِلْذَكَول 55

 ا هلاطيإو ةيآلاب عامجإلا ةيّجح ىلع موقلا لالدتسا

 0 0 000000 ذب ىنايقلا ةيجح ىلع ةالاب لدكسا نيملوق لاطبا

 ااا ا هيف قيقحتلاو ةلبقلا يف ءاملعلا هلاق ام

 م هيف قيقحتلاو 4 مَعَ ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ

 ا ا )١188( 4. :اهقلا ضاتايج و هل ا ذو :ىلاعت هلوق

 00000 ] ] ]ز]ز]ز]ز|]ؤ]ؤ]ؤز 1010 ةيآلا نم دافتست يتلا دئاوفلا ضعب

 0 ااا هيف قيقحتلاو ةلبقلا يف ءاملعلا لاوقأ

 ا )١150( 4... ِةَي لْكِب باَتِكْلأ اوُنوأ َنيِذّلأ َتْبَتَأ ْنْيَلَو# :ىلاعت هلوق

 خا )١57( 4... َنوُفِرْعَي اَمَك ُهَتوُقِرْعَي باَتِكْلآُُهاَنتَتا َنيِذَّلَأ 8# :ىلاعت هلوق

 اللا مم ا ام طنب مهئانبأ ةفرعمب لوسرلا ةفرعم هيبشت هجو

 1 )١87( 4... َنيِرَتْمُمْلَأ َنِم َنَنوُدَت اَلَف َكَبَر ْنِم ٌّقَحْلا» :ىلاعت هلوق



 تايوتحملا سرهف

 92كطهظ 01000 ةّمألا دارملاو يبنلل باطخلا

 5006 (158) 4... ِتاَرْيَخْلآ اوُقِبَتْسآَف هلم َرُه ُةَهْجِو لكل َوط :ىلاعت هلوق

 000 ١( 6 كلت وتو رات ةقيزخ نع قيوم :ىلاعت هلوق

 ....١15و 585١و ١54 تايآلا يف ؛َكَهْجَو لوف ب رمألا ريركت ةّلع

 ل ةلبقلا يف ةمعنلا مامتإ ىنعم

 ه0 وك اكمال وتو كيف اتلك | انك دون اهاهلرت

 252000 )١64( ٌتاَوْمَآ هلأ ليبَس ىف ُلَتُْي ْنَمِل اوُلوُقت اَلَو# : :ىلاعت هلوق

 . .تاشقانملا عفدو ةالصلا يف يبنلا ىلع «دّمحم لا» فطع يف قيقحتلا

 0 ا اهيلع ٌدرلاو تارباكملا ضعب ركذ

 . 2/8 تيبلا لهأ ىلع تاولصلا يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 0 )١68( 4... ْنَمَق هلأ رْئاَعَس ْنِم َةَوَْمْلَآَو اًفَّضلآ نإ # :ىلاعت هلوق

 51700 ةيآلا يف حانجلا يفن ىنعم يف ثحب

 اَنآَو ْمِهْيَلَع ُبوتا كيقلاواف اوئيَيَو اوخلما و اونات َنيذْلا َلِإ» :ىلاعت هلوق

 00 «ويحلا

 0 (17) أ ...َوُه لإ ةنلإ آل ٌدِحاَوٌهلإ ْمكُهلِإَو 8 :ىلاعت هلوق

 25ه 5 (171) ©... ِءآَمَّسلآ َنْئَب ِرَخَسُمْلا ٍباَحَّسلآَو ...# :ىلاعت هلوق

 دما جا دوا يا ويم إو وجنوب نإ وق يلام وك اويسو هتدحوو هلإللا دوجو ىلع ةياآلا ةلالد ريرقت

 . .ءايبنألا ةروس نم ؟١؟ ةيآلا ىف ؟اَنَدَسَفْل» ىنعمو عنامتلا ناهرب ريرقت

 ُباَكَتلَ



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك 1/0

 000 (117) 4... اوبن َنيِذَّلآَآََبَت د :ىلاعت هلوق

 2ظظ008 (1137) «ٍراَنلَأ َنِم َنيِجِراَخب ْمُه اَمَو ...# :ىلاعت هلوق

 (174) 4... اًيَط اَلاَلَح ضزآلآ ىف اًمِم اوُلُك ٌساَّنلَآ اَهّيَءآَي 8 :ىلاعت هلوق

 50 هزاوج 9 معو ءادعأ ةعباتم زاوج مدع
 570 (179) 4... ِءاَشْحَفْلْاَو ِءَوُسل آب ْمكَرُمََي اَمَنِإٍ :ىلاعت هلوق

 0 )١7٠١١( «...اولاَق* 58 أَم اوُعبَتأْمُهَل ليق اًذِإَوظ :ىلاعت هلوق

 دا هوب هامل طك وار فسلم هك ف د يا عي

 )/١7(... 4... ٍقِرْشَمْلَأ َلَبق مُكَهوُجُو اوُلَوَت نأ َنِبْلا َسْيَل 8 :ىلاعت هلوق

 59غ نق ريفا بيسان اهوردف ةرلا وج ىقعف

 ...(1074) 4«... ٌصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبتُك اوُنَمآ َنيِذَّلَآ اَهُيَءاَي# :ىلاعت هلوق

 ا ل هل يلوتملاو صاصقلا مكح
 11 ا يش الب الو ع دا ماكاو انعم ومدته يوت هيف ثحبلاو صاصقلا روص صعب

 ا ا روما سام دو سوح ةيالا ىف # ٌءْئَش8 بارعإ

 . (17/9) 4«... باَبْلَألآ ىلوأ آي ٌةْويَح صاّصقلا ىف ْمُكَلَو# :ىلاعت هلوق

 15211100 ةيالا يف تانّسحملا نم دافتسي ام
 72 و

 )18٠١( 4... َكَرَت ْنِإ ُتْوَمْلَأ ٌمكَدَحَأ َرَضَح اًذِإ ْمُكْيَلَع بتك# :ىلاعت هلوق

 هر لم 3 وج ام ا درا اعتباره قر لل جوج و طولافج ا تون * قلم فيكم همدعو ةيالا سن يف ثحب

 ... (187) «... َمَّلْضَأَف امنا ْؤأ اَقَنَج صوُم ْنِم َفاَخ ْنَمَف# :ىلاعت هلوق

 35 (18) 4... ُماَيِّصلَآ ُمُكْيَلَع َبتكاوُنَما َنيِذَّلَآ اَّيَءآَي8 :ىلاعت هلوق
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 تايوتحملا سرهف

 1 ا اي ا ا ا سلا عرشلا يف «موصلا» ىنعم يف قيقحت

 ا (184) 4... اًضيرَم ْمُكْنِم َناَك ْنَمَف ِتاَدوُدْعَم اًماّيآ# :ىلاعت هلوق

 ااا 0 0 «ًاماّيأ» يف بصنلا هجو

 ا اهبل هنت بوسوو زقاعقلاو: نضيرفلا هويه ءازعإ نوع

 000 سلا سارق مالا لاوقأ

 ل ا (180) «... ُناوُقْلا هيف َلِزْنَأ َىِذّلأ َناَضَمَرْرْهَّشط :ىلاعت هلوق

 0 ااا 12 هيلا رهشلا ةفاضا هجوو # َناَصَمَر#

 000 0111 4(َرْهَّشلأ ْمُكْنِم َدِهَّش ْنَمَف ىنعم

 موال عي 4...رْسّيْلا ْمُكِب هلأ ُديِرُي* يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 000 (183) 4... ٌبيجأ ٌبيِرَق ىّنَِف ىّنَع ىداَبِع َكَلََس اَذِإَو# :ىلاعت هلوق

 ع (1817) 4... ْمُكِبآَسِن ىلإ ْتَقَولَأ مايّصلَآ هليل ْمُكَل ّلجَأ) :ىلاعت هلوق
 ١-0 ظافلألا نم هريغ ىلع « ُْتَفَدلَ ]8# ظفل راثيإ هجو

 1 وا ا ما فو و و نطو هاو كرو ع ايدج ونعم هتّينو موصلا تقو يف قيقحت

 ا #ٍرْجَفْلا َنِم# هلوقب ضيبألا طيخلا نايبب هئافتكا هجو يف قيقحتلا

 ا م ل ل 4 ٍدِجاَسَمْلَأ ىف َنوُقِك اَع ْمَتْنآَو ب داري ام

 0 (188) 4... لطاَبل اب ْمُكَنْيَب ْمكَلاَوْم آولكأَت لَو :ىلاعت هلوق

 1 ا ا لا هذافنإو يضاقلا مكح

 ا (185) 4... الل ثيِقاَوَم ى ل مآ اي :ىلاعت هلوق

 000 4 اًهِباَوْبَأ م َتوُييْلَأ اوُنَأَوط ىنعم

 0 )15٠( 4... هَكَنوُلتاَقُي َنيِذَّلَآ هَل ليبس ىف : اوُلِتاَقَو© :ىلاعت هلوق

 ما“ (19) 4 : ةيرلأ َنوُكَيو دف نوُجَتال ىَنح ُموُلئاَ َةَوظ :ىلاعت هلوق

 21 (194) «... ٌتاَمْدُحْلَأَو ماَرَحْلأ ٍرْهَشل ايم اَرَحْلَأ ْءْوَّشلَأ# :ىلاعت هلوق



 ١ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 59

 0 (150) 4... ىلا مكيِدْيَأب اوُقلُت اَلَو هلأ ليبَس ىف اوُقفْنَاَو © :ىلاعت هلوق

 ٠٠ه «ه هه ©« © © © 010 « هك ىلا ةكيرتتاو وفلل 111 عم

 هو هال ع هو )١95( 4. . اَمَق هَتدِصْخَأ نإَف هل هلل ١ َةَرْمُعْلاَو جَحْلا اوُمتاَو# :ىلاعت هلوق

 اما ب مب لاو ّعَحْل اوُكتآَو# ىنعم يف قيقحت

 د ا اا هوو نا ةبواسا ل خو ولا ماكحألا نم ةيالا هيلع لدت

 ل 4 نتنما اذاق# ىنعم ىف ثحب

 © © 0©#00ه#ه0#©00©) 0 «٠

 © ©  #006هه «٠

 هاه ها ه0 0 «©ه0 © ©

 ل (1917) ©... ٌنهيف ضَرَف ْنَمَف ٌتاَموُلْعَم ْدّهْشَآأ ّجَحْلا # :ىلاعت هلوق

 (194) 4... مُكَبَر ْنِم اًلْضَف اوُعَتبت ْنآ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل* :ىلاعت هلوق

 (119) 4... اوُدِفْفَتْسَآَو ٌساَّنلآأ َضاَقَأ ْثْيَح ْنِم اوضيفأ هت # :ىلاعت هلوق

 إ5ه70100 ةيذآلا 25 فروتوا 5

 )5١7(.. 4... ٌعيِرَس ُهللآَو اوُبَسَك امم ٌبيصَن مهل َكِيَل وأ * :ىلاعت هلوق

 . .هيف حدملا هجوو باسحلا ةعرس يف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 )1١4-5١60(.. 4... ضآلا ىِف ئعَس *... ساّنلَأ َنِمَو# :ىلاعت هلوق

 000 ةبآلا لوزن نآشل بدنج.نب ةرمس نم تيدخ عضو

 0 (؟7١) 4#... َءاَعتْبَأ ُهَسْفَل ىرْشَي ْنَم ساّنلآ َنِمَو# :ىلاعت هلوق
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 ناك اذن لارا ةيذلا اهم اي: :ىلاعت هلوق

 يمال هز فور رو :للأ ُمهيِتأَي نأ لإ َّنوُدُظْنَي لَه ظ :ىلاعت هلوق

 ل

 51ش 9 5 . اهلا يخل ولك نيل نير :ىلاعت هلوق

 ...(71) 4... َنيِيِبَنلَأ هللا َتَعَبَف َةَدِحاَو َهَّمأ ٌساَّنلَآأ َناَك 8 :ىلاعت هلوق
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 تايوتحملا سرهف

 0000 ةيآلا ريسفت يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 (؟10١) 4... ِرْيَخ ْنِم ْمُثفَقْلآ آم لق َنوُفْنُي اذاَم َكَنوُلَكْسَي ل :ىلاعت هلوق

 0 باوجلاو لاؤسلا بسانت هجو يف ثحب

 ا هةحوستم تسيل ةيالا

 (؟11) 4#... نأ يسع َو ؤكَل زك وهو لاَتقْلا ِمكْيَلَع بتك # :ىلاعت هلوق

 00000 ةيآلا ىنعم يف يزارلا رخفلا هدافأ ام

 . . (؟10١) *... لق هيف لاتق ماَرَحْلَأ رْهَّشلَأ نَع َكَنوُلَتْسَي» :ىلاعت هلوق

 000 طابحإلا يف قيقحت

 .. 018 الا اوزكاه يدل او. رثقا قينلا نإ ل نلاههلاوق

 ... )1١19( 4... امهيف لق ِرِسِئَمْلَاَو رخل نع َكنولْْسَي» ىاسالو
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 .(؟١7) 4... ئماَنَيْلَآ نَع َكَنوُلَكْسَيَو ةَرِخألآَو ايْنَّدلَآ ىِف» :ىلاعت هلوق

 ..(151) «...ةمالو نوي ىتح تاكل وكت لو) :ىلاعت هلوق

 قيقحتلاو راّفكلا عيمج ةحكانم ميرحت يف يسربطلا يلع وبأ خيشلا هدافأ ام

 ن1 1 ا ل ل ا م و رم هيف

 596 هيف قيقحتلاو ماقملا يف دادقملا لضافلا خيشلا هدافأ ام

 200000000 ماقملا يف يلبيدرألا قّقحملا هدافأ ام
 507 77 يا د ما دعو » :ىلاعت هلوق
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 ١ ج ,.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م

 01ش 4 كعب »ل: لغفا ريوكت هلع

 .(171) 4... تنس ئَنآ ْمُكَتْرَح اوُنَأَف ْمكَل ُتْرَح حك ٌؤاَسِن# :ىلاعت هلوق

 520 هزاوج مدعو اهربد يف ةارعلا يطو زاوج يف قيقحت

 ل 6 4. ةعبتأ ٌضيَرت هيئاسن نم َنوُلْوُي نيذلل >::قلاغت هلق

 57 (؟77) 4(ٌديِلَع ٌعيِمَس هلآَنِإَف َقالّطلآ اوُمَرَع ْنِإَو ل :ىلاعت هلوق

 .. (؟98) «... ورق قلت ّنهِسُفْناِب َنْصَبَرتَي ُتاَقَلَطُمْلَآَو» :ىلاعت هلوق

 2257 هريغو يعجرلا قالطلا يف «نه» ريمض عجرم يف ثحب

 (؟؟9) 4... ٌحيِرْسَت ْوَأ ٍفوُرْعَمِب ُكاَسْمِاَف َناَنَدَم قالّْطلا# :ىلاعت هلوق

 0 ةلسرملا ةثالثلا تاقلطلا ميرحت ىف ءاملعلا هدافأ ام

 ل جاوزألل 5 ماكحلل «متفخ» يف باطخلا هجو

 و هل -
 0 (71) 4... َنُهَلَجأ َنْغَلَبف َءاَسّنلَأ ُمُتَقْلَط اَذِإَو# :ىلاعت هلوق اهيإ

 م (؟8؟) 4... َنُهَلَجَأ َنْغَلبَف ِءاَسَنلآ ُهّتفَّلَط اَذِإَو» :ىلاعت هلوق

 21000 وفكلاب جيوزتلا نم ةأرملا عنم مكح يف ثحب

 ةفيضرفا ِنْيَلِماَك ِنْيَلْوَح َنهَداَلْؤا َنْعْضْدُي تاَدِلاَوْلاَو8# :ىلاعت هلوق

 00 ةيآلا يف 4اَهَعْسُو لإ سْفَن ُكّلَكُت آل» ىنعم

 هدم 88414 هاو زأ َنوُوَدَيَو كنم نوفوتت نيذلاو » :نلاغ هلق

 00 ارتنعو رهشا ةغبر ان: طك رتلا عنو
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 عم تايوتحملا سرهف

 مسالا ا (؟980) #« ... ةّبطخ ْنِم هب ْمُتْضَيَع اًميف ْمُكْيَلَع َحاَنُج اَلَو# :ىلاعت هلوق

 0 ا ةيعجرلا ةّدعلاريغ ةّدعلا يف نم لكل ةبطخلا ةحايإ

 ما يا املا ها ا ا ةيالا يف فورعملاب لوقلا ىنعم

 0 010 4... ءآستلآٌمعقلَط نإ مكْبَلَع َحاَنُج آل# :ىلاعت هلوق

 دا ل * َةَضي رف َّنُهَل اوُضِرْفَت ْوَأ# ىنعم يف قيقحت

 1 000 هريغو ىنغلا لاح يف فرعلا هيضتقي ام بسحب عاتملاو ةعتملا

 مم (؟87/) 4... ْدَقَو َنُهوُسَصَت ْنَأ ٍلْبَق ْنِم َنُهوُمْنُقَلَط ْنِإَوم :ىلاعت هلوق

 ُهَدْقُع هديب ىذّلَأ اَوُقْعَي ؤآ َنوُقْعَي ْنآ آَلإ» ىلاعت هلوقب ءانثتسالا ىف قيقحت

 ااا ا 4 حاَكِتل

 د (؟88) «... ئطشْولا ةولّصلاَو ِتاَوَلَّصلا ىَلَع اوظفاَح# :ىلاعت هلوق

 101 1 م ا ل م لا ل جف قرم ب ىطسولا ةالصلا ىف ثحب

 0 4 هلل اوُموقَو» ىتعم ىف قيقحت

 1 1 و ل لا وا ف حجل هينا را وو نع ةيالا يف تونقلا نم داري ام

 1 (؟"9) 4... اًناَبْكُر وأ الاَجِرَف ْمُتْفِح ْنإَفم :ىلاعت هلوق

 سوا 614 كو اغار نقدي كلم نوفر نيذلار لاه هلوق

 مالا نسما [11) + نيكل ىلع تح نوئغملآ عام ٍتاَقلطتلإ١َ لاهل

 مولا اب م ا (؟17) * ... مهِراَيِد ْنِم اوُجَرَخ َنيِذّلَأ ىَلِإ رت ْمَلآ8ٍ :ىلاعت هلوق

 6957 . . . .ماقملا يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ امو ةعجرلا ىلع ةبآلا ةلالد

 ا و (؟45) 4... اًنَسَح اًضْوَق هللا ٌضرْفُي ىذَّلَأ اَذ ْنَمم :ىلاعت هلوق

 سا (؟57) «... دْعَب ْنِم ليءآَرْسِإ َىنَب ْنِم إَلَمْلا ىَلإ َرَئ ْمَلآ © :ىلاعت هلوق

 ميو (؟57) 4... َتوُلاَط ْمَكَل َتَعَب ْدَق هْللأَّنِإ ْمُهُيبن ْمُهَل َلاَقَو# :ىلاعت هلوق

 ١ ٍاكء يلع مامإلا ةمامإل ةيآآلا يف يزارلا حوتفلا وبأ هدافأ ام



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ء.ئ

 200 مسجلاو ملعلا ةدايزو ءافطصالا ىنعم

 520 (؟58) 4... مكيِتَأَي نأ ةِكْلُم َدَيا نإ ْمُهّيبن ْمُهَّل َلاَقَوظ :ىلاعت هلوق

 1217 (؟غ5) 4... هلأ نإ َلاَق ِدوُنُجَل اب ُت ٌتوُلاَط َلَصَق اًجَلَف# :ىلاعت هلوق

 10 ا + ةكيلق ثلا ُدْنَو اوي رشف نم

 500 (؟01) 4... ُهيتاَو َتوُناَج ُدوُواَد َلَتَقَو هْلَأ ناب ْمُهَوُمّرَهَف ل :ىلاعت هلوق

 52771010000 « ضفتي ْحُهضَْب سائل ش ٌعْفَدأ# ىنعم

 520 ..(1619) . ْمُهْنِم ْضْعَب ىلَع ْمُهَضْعَب اَنْلَضَف َلْسْولَأ َكْلِت» :ىلاعت هلوق

 0 ءاننالا نتا له انهن ةلدفا

 0008 4اَنْلَضَف» دعب 4 ْمُهَضْعَب َعَفَر© ركذ هجو

 0 حئابقلاو رورشلا لعاف ىلاعت هْنأب ةرعاشألا معز ام لاطبإ

 55 يبنلا دعب ةّمألا فالتخاب لمجلا موي ِةّ يلع مامإلا نع يور ام
 0 (؟00) 4... ُموُيَقْلأ َّحْلَأ َُه الإ ةنلإ آل ُهْنَأ» :ىلاعت هلوق

 51 ا هيف قيقحتلاو «هللا الإ هلإ ال» ربخ يف ءاملعلا لاوقأ

 525000 هولا ئلغ“ةنيلا تالقت هت

 0 4 هذا لإ ٌةَدْنِع ْمَفْشَي ىِذَلأ اَذ م9 ىنعم
 ل هتّيشم تحت لخدي يذلا 4 ِهِمْلِع» ىنعم

 250070000 ةّنجلا لوخدل توملا ةيعنام يف يور اميف قيقحت

 5200 (؟57) 4... ّىَعْلأ َنِم ُدْشّلَأ َنّيَبَت نق نيّدلَأ ىف َءاَرْك! آل :ىلاعت هلوق

 ك2 ماقملا يف ىضترملا دّيسلا طاف ان

 00 (؟08) 4... ِهّبَر ىف ميهزْبإ جآَح ىَذَّلَأ ىَلِإ َرَث ْمَلآ © :ىلاعت هلوق
 رخآ ليلد ىلإ لاقتنالاو مصخلا ضارتعا عفدل ميهاربإ ضارعإ هجو

 0 و رح ل (؟09) . ىلَع ٌةَيِواَح َِهَو ِةَيِرَق ىلَع َبَم ىذّل اك زأ» :ىلاعت هلوق

 «*«* © هه «©# ©



 500 5 4... ىتْوَمْلا ىيحت َفْيَك ىنرأ ّبَرُميِهْرْبِإ َلاَق ْدِإَوظ :ىلاعت هلوق

 . ءيش لكب ملاع ىلاعت هنأ عم 4 ْنِمْؤَت ْمْلَوأل هلوقب لاّؤسلا ةمكح

 520000 (؟11) 4... هللأ ليبَس ىف ْمُهَلاَوْمَأ َنوَقِفْنُي َنيِذَلَأ لَثَم :ىلاعت هلوق

 ةدالعتم ةلدا يك فاو نامثع ىف ةيالا لوزنب موقلا ىور ام لاطبإ

 0121222 (514) 4... ْئُكَتاَقَدَص اوُلطِبَت ال اوُنَما َنيِذّلَآ اَهُيَءاَيِ :ىلاعت هلوق

 0 (؟517) 4... ليخُت نم ٌدّنَج ُهَل َنوُكَت ْنَأ ْمُكْدَحَأ ُدَوَيَأ» :ىلاعت هلوق
<2 

 0 © ًاَهَباَضَف# فوطعم يف ثحب

 22200000 (517) *... ٍتاَبّيَط ْنِم اوُقفْنَأ آوُنَم َنيِذَّلَآ اَهَّءآَي :ىلاعت هلوق

 22202 (؟١17) 4... اَهوُفْحَت ْنِإَو َىه اًمعنَف ٍتاَقَدَّصلَأ اوُدْبُت نإ :ىلاعت هلوق

 250 ةلففت قافثالا .ببس(يوتذلا طاقفلا

 2107100100 (؟0/) 4... هلأ ليبَس ىف اوُرِصخأ َنيِذّلأ ِءاَرَُقْلل 8 :ىلاعت هلوق

 000 (؟075) 4... اًرِس ٍراَهنلَآَو ٍلْيَلآَبْمُهَلاَومَآ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلَأ9 :ىلاعت هلوق

 500 (؟0/9) ©... ِهِلَوُسَرَو هلأ َنِم بَْحب اوُنْذَأَف اوُلَعْفت ْمَل ْنِإَف# :ىلاعت هلوق

 121101110ب ايزلا رت ىلع كيلا لاق ناؤج ىلع ةيآلا ةلآلذ

 50000 (؟١8) 4... ْنَآَو ِةَرَسْيَم ىلإ ٌةَرظَنَف ٍةَرْسُع وذ َناَك ْنِإَول :ىلاعت هلوق

 ا هلامعتسا هوجوو «نأك » ىنعم

 © « .90و٠0
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 ١ ج ,يواضيبلا ريسسفت ةت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 20110 (؟87) 4... ىلإ نْيَدب مُتئياَدَت اذ آوُنَما َنيِذَّلَآ اَهّيَءاَيإل :ىلاعت هلوق ا

 500 ةيآلا يف نيَّذلا ركذ ةدئاف

 2” باعشتالاو:ثوعيولا 59 نيَّدلا ةباتك مكح

 000 ةداهشلا يف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 سايقلا ريغ ىلع اءاج 4ُمَوْفَأٍؤو 4 طَسْقأ» لاق نم لوق لاطبإ
 0000000 (؟88) 4«... ُناَهِرَف اَِتاَك اوُدِجَت مَلَوِرَفَس ىلع ْئّْنَك ْنإَو# :ىلاعت هلوق

 .............. (185) «... ضْرآلا ىِف اَمَو ِتاَومَّسلأ ىِف ام ِهللا# :ىلاعت هلوق

 50 ةلزتعملاو ةيمامالا ىلع فلؤملا ءارتفا در

 . ةيآلا خسن لاطبإو «ُهوُقْخُت ْوَآ ْمُكِسفْنَآ ىف اَم اوُدبُت ْنِإ#» ىنعم
 910000 ا (؟80) 4... هّبَر ْنِم هْبَإ َلِزْنَأ آمي ُلوُسَدلَأ َنَما 8 :ىلاعت هلوق

 0000 7011 «هباتك» ةءارق هجو

 00 (؟83) 4... ْتَبَسَكاَم اَهَل اًهَعْسُو لإ اسْفَت هنأ ُفَلَكُي آل 8 :ىلاعت هلوق

 « ايكقو ل اكن هللا تاكو لن وا هرع اعلا وقل تعجل هلق

 ها ل طباحتلا نالطب ىلع ةيالا ةلالد

 30000000 أطخلاو نايسنلا ىلع ًالقع ةذخاؤملا عانتما

 201 هطول وامل داخله دج ماحب دوهيلا ىلع فيلكتلا ديدشت ببس قف قيفحت
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