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 ۳ همدقم

 ةيحرلارمكرلا هللا مسي

 ذب اب

 همدغم

 نم «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ديهشأ و هل يداه الف للضي نمو هل لضم اللف هللا هدهي

 كعب ام | ريقك | ريشك

 وحنلا ملع يسرادل ىربك ةيمهأ اهو ءوحنلا ملع يف بتكلا مهأ نم هلي بحاحلا نبال "ةيفاك" باتك نإف

 .ةيويسآلا لودلا نم امهريغو دنحلاو ناتسكابلا ةيدنهلا ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل ةصاخ

 انليجف ءةيضام لا روصعلا نع امامت تفلتخا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشيال امك

 ثودح ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسيال ديدجلا

 .ةميدقلا ةعابطلا ىلع ةغوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا لاجم يف ريغتلا

 «ةثيدح ةعابط يقو ديدجلا هبوث يف هلل بحاحلا نبال " ةيفاك " باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف
 نيوكتب اك .لمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو :ةميهللا هذه ةاذآب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا نوعب -تماقف

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارحإل وحنلا ملع يف نيعرابلا ءاملعلا ةعامج نم ةنجللا

 لكشب هجارحال و باتكلا اد قيقدتلاو حيحصتلاو ةعجارملل اهدهج ىقىراصف ةنجللا ةذدش تيلذب دقو

 يلب : 3 2

 .ريدقلا ىلعلا وه هنإ ءانتانسح نازيم يف ريصقلا دهجلا اذه لعجي نأو ءانيواسم رتسيو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 ,ةيئايض دئاوف «قيقحتلا ةياغ نم ةدمتعملا هحورش نم باتكلل ةمهملا عضاوملا حرشل اندفتسا 8

 .اهريغو يدنهو يضر

 يف امإو القتسم امإ ةيلفسلا يشاوحلا ىلإ روطسلا نيب نم ةريغصلا تاقيلعتلا رق لقت 4

 . [ ] نيتفوقعملا نيب تاقيلعتلا
 ةيدنهملا تاعبطلا يف دجوت يلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت 8

 :ةيناتسك انلاو

 .تاحفصلا سأر يف ثحابملا نيوانع ةفاضإ 6
Bg _ o U d0 Er 

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتخا ىلا تاملكلل رمحألا نوللا 0

 .اهيلع ف راعتملا ميقرتلا تامالاع حسبت و عن ةثيدحلا| الملا دعا وق قفو فا ةباتك 5

 . ةيعصلا تاهلكلا نم لكشي وأ سبتلي انف ليكشت 2

 هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم :يركلا ههجول اصلاخ اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو

 ضار وهو هاقلن نح هب انناعلو انمالسإ انتاوخإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع ظفحي نأو ءانتانسح نازيم ف



 ميحّرلا نمح | هللا مسب

 LLL O EE ةّملكلا

 اًعابتاو ءدمحلاب ةيمستلا دعب ىتأ ثيح ميظعلا نآرقلاب ٌءادتقا دمحلاب ةيمستلا دعب ئدتبي نأ يغبني ناك :ةملكلا

 كلذ كرت هنكل ؛"مذجأ وهف هللا دمحب هيف اديب مل لاب يذ رمأ لك" نسلألا ىلع رئاذلا تيدحلاب المعو «فلسلاب

 منيح لفلبسلا بك ةيرم: قا سيل لالا ىلع هلامتشا تبيح نع ال هدقلا ل تيح نم هبا نأ لضم هيف سکا

 نأب عفدنيف «ثيدحلا لاثتما كرت سفنلا رسكل زوجي فيك هنأ مّهوت ىقبي نكل «مهننس ىلع أدبيو «مهتقيرط ّيرسُي

 ءادتقاو «يناثلا كرت لوألا كرت نم مرلي الو ءال وأ ةباتكلا هعم ناك ءاوس «دمحلاب نايتإلا ثيدحلا يف هب رومأملا

 سيل ةيمسنلا دعب فو ءآرقا ةررس يس 285 لوسرلا ىلع لونأ اه لوا لاقت هللا نأل بع ةلفس ريغ اضيآ قآرقلا

 هده و امش قلعتي امو ءانبلاو بارعإلا ثيح نم مالكلاو ةملكلا لاوحأ نع تحبي يوحنلا ناك" اعل غ .دهتلا

 مالكلاو ةملكلا نوكيف «ملعلا كلذ عوضوم وهف ةيتاذلا هضراوع نع ملع يق ثحبي امو ءاهل ةيتاذ ضراوع لاوحألا

 كلذ ةفرعم. ةقوبسم ءيشلا لاوحأ ةفرعم نأل ؛مالكلا ركذب ايناثو ؛ةملكلا ركذب الّوأ خيشلا أدب .ملعلا اذه عوضوم

 ةفرعم ىلع ةفوقوم بكرملا ةفرعمو «بكر م مالكلاو مالكلا ءزج اهنأل ؛مالكلا ىلع ةملكلا مّدق امنإو «ءىشلا

 0 :اصخلم قيقحتلا ةياغ] .عبطلا عضولا قفاويل اعضو مدقف «فوقوملا ىلع اعبط مدقم هيلع فوقوملاو «درفملا

 ىلع قلطي سنج مسا ءاتلا نودب ملكلا نأل ؛ةيدرفلا نود ةيعونلا ةدحولل ءاتلاو «سنحلل ماللا نوكي نأ نكمي

 سنجلا مال تلخد مث ةيوحنلا ةملكلا وهو «نيعملا عونلا ةدحو تدافأ ءاتلا تلخد اذإف ءاهريغو ةيوحنلا ةملكلا

 دهعلل ماللا نوكي نأ نكميو «ةدح ولا ءاتو سدا مال نيب ةافانم الف «ةيوحنلا ةملكلا ةبشام سفن ىلإ ةراشالل

 :هحالطصاب ملكتي ملكتم لكو «يوحن ملكتملا نأ ةنيرقب ةاحنلا نسلأ ىلع ةيراجلا ةملكلا دوهعملاو :يجراخلا

 ةلاهج E الو «يهدلا دهعلل مالالا نوكي نأ نكميو ؛نئارقلاب بطاخملاو ملكتملا نيب ةمولعم ةملكلا نوکشف

 ءاتلا نأل ؛قارغتسالل ماللا نوكي نأ نكميو «ماقملا رابتعاب عماسلا دنع ةيوحنلا ةملكلا نيعت لوصحل دودحلا

 «سنجلل ماللا *لاقي نأ نكميو خخ عض و لفل ةملكلا دارفأ نم ةرقا لك .تقيبرعت يأ «ةيدرفلا وأ ةيعونلا ةدح ولل

 ٤[ :قيقحتلا ةياغ] .ةدحولا نعم ءاتلا يف قبي ملف لإ عضو ظفلل اما حالطصالا يف راص ءاتلا عم ةملكلاو

 سنج وه لب عاجلا يذل اعمج عونلا اذه نم ءاتلا نم درجا سيلو رمو ةرمت لثم ملكلا درشم ةملكلا نأ ملعا

 :ىلاعت هلوقك «هتفص ريكذت نم هيف درفملا ماكحأ نايرج ليلدب «ءاملاو لسعلاك ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي نأ هقح

 ؛هدحاو ىلإ در الب ميلك ىلع هريغصتبو «ةبيطلا :لاقي نأ بحول اعمج ناك ولف (١٠:رطاف) بّيطلا لكلا دَعْصَي ِهْيلِإ»

 = فاضملا فذح ىلع لومحم ةيآلاو عم :ليقو (ةلقلا غيص ريغ ىلع هنوك عم رشع دحأ" وحنل اًرييمت هع وق وب و
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 ظفللا نم يعي ام

 هلأ ىلإ بهذ نم دنع عونمم "رشع دحأ" وحنل ًازييمت هعوقوو ميلك ىلع هريغضتب لوقلاو «ملكلا ضعب ريدقتب =
 قوف ام ىلع الإ لمعتست م لكلا ّنكل «ةملك : يشق دا ريب قو 6 ی یا ینا مھ

 قاقتشا وهو «سفنلا يف امهريثأتل حرجلا وهو «ملكلا نم مالكلاو ةملكلا قاقتشا نإ :ليق .رمت :وحن فالج نينثالا

 :هرعش يف كف ا نيتماوملا ريمأ ةبربغ امك .ديعب

 ماَيتلا اهل نالا تانا

 (35١١:دره) م كبَر ةّملك ثم :ىلاعت لاقو «رعاش ل :لاقي .لمجلاو ةديصقلا ىلع ا ناخب ةملكلا قلطت دقو

 5١/١[ :يضر]

 بيرق ستج "ظفل" :هلوق |[(5: :قيقحتلا ةا اديئايمقا تاس نم جراخملا ىلع دمتعي توص :ظفللا] :ظفل

 ةمالعلاو ةيبارعإلا ةكرحلا نعو ءدقعلاو ءبصنلاو «ةراشإلاو طلا يأ عيرألا ٌلاودلا نع هي رتا ةملكلل
 :لاقي «يمرلا :ةغللا يف و ظفللا مث .ةيونعملا

 د نمو اک رف نأ تاك در هامكح ر ناک ةف ءاعوبظوم وأ ناك العوم اک وأ ناك اليلق ناسنإلا

 :لثم ةكئالملا هب ظفلتي ام نأ مهفي ظفللا فيرعت يف "ناسنإلا" ظفل
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 ريق تر وی تبرع نسر ريق ٍناَحَمي رجا وچ
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 داو فالملا هب ظفلتي امف ءاقلطم ل ا ةيسلاب ا ا ا ناو فقالا ان لاف ل لاق هللا تاملك وأ

 نأ بجوف «ةبجاو ربخلاو أدتبملا نيب ةقباطملا :لاقي الو .دحلا نع كلذ لاثمأ جورخ يق ريض الف «دودحما يف افلا سبل

 ]۷ : قيقحتلا ةياغ| .قتشم م ريغ ظفللاو اقتشم ر كلا ناك اذإ امهتيب بحبو اهنإ ةقباطملا :لوقن انأل بطفل :لوقي

 وعملا لعجي هنيعتب عضاولا نأَكَف اديس قف يا لعح ةغللا يف :ليقو «نييعتلا :ةغللا ق عضولا :ىنعمل عضو

 عيباثلا ءىيشلا هم ميف لوألا ءيشلا ؛ سحأ و أ قلطأ نيم. قيم شب يش ىصيصخت :حالطصالا يقو .ظفلل ازيح
 بقا بان ةو «ءيشلاپ Er ام :حالطصالا E عءدصقلا :ةعللا ی عملا ل ئعملل ل ممللا نيعت :ليقو 7 3+ ا يل 1 صا 4 i ا تت 4 1

 دك اش 1 دا ؛حأ ح ا لثم عبطلاب ةلادلا ظافلألاو تاالمعملا كر جرخف كع هدي رح ىلع يف 5 عضولا

 " :هلوقب تجرخف نجلا ءاز ال ابيك وتلا ضرغل ةعوضوملا ؛ اا فرس كيو ا صيصخت و

 آ۷ يلا ةياغ] لطفل :هلوق ةفض ةيلعفلا ةلمحلاو «ماللاب هي لوعفم رورحاو راخلا :ىنعم



 ةملكلا ماسقأ ٠ ¥ ةملكلا

 وأ ءاهسفن يف يعم ىلع لدت نأ اما ! اهنأل فش ‹«لعفو مسا يهو «درفم

 اهسفن يف تباث يأ نعم ةفص ع نم a # ت و

 د i E كم aE Gah EE E اه BEKO "هنااا دح اب نرتقي نا امإ :لوالاو ,فرحلا يناثلا 3

 ةانعم

 عملا نع وأ "عضو" يف نكتسملا ريمضلا نع لاح بصنلابو «ظفلل ةفص عفرلابو ا ننس قت :درفم

 هانعم ءزج ىلع هظفل ءرح ا :حالطصالا يفو ءدرفلا :ةغللا يف :درفملا [اًطخ ظفللا هدعاسي مل نإو

 هب ىتأ ثيح دارفإلا ىلع عضولا مّدقت ىلع ةيبنت ادرفم رخآلاو ةيلعف ةلمج نيفصولا دحأ داريإ ينو «عضولاب
 .اًقلظن تابك رملا هب جرخو «درفملا ةغيصب 9 هنإف «دارفإلا فالخب ىضاملا ةغيصب

 عمجلا فرحب عمجلاو ؛عمجلل واولا :ليق نإ [...مسا ىلع ةقداص وأ «...مسا ىلإ ةرصحنمو ةمسقنم| :يهو

 :نيعون ىلع ميسقتلا :ليق .اهنم دحاو لك ال ةثالثلا ةذه ٌعومجم ةملكلا نوكت نأ بجيف «عمجلا ظفلب عمجلاك

 :امهيناثو «عامتجالل هيف واولاو ءءامو لسعو لح نيبجنكسلا :لوقت امك هئازجأ ىلإ لكلا ميسقت امهدحأ

 يدارفإلا عمجلا قلطمل هيف واولاو كلذ ريغو منغو سرفو ناسنإ ناويحلا :لوقت امك هتايئزج ىلإ يلكلا ميسقت
 ماسقألا هذه نم دحاو لك ىلع ةملك قالطإ حصف «ليبقلا اذه نم هيف نحن يذلا ميسقتلاو «درف لك يف تباثلا

 يف عياشلا نأ عم ةفطاعلا واولا هلي فنصملا راتحا امنإ :ففرحو «لعفو ءمسا ٩ :قيقحتتا ةياغ| .ةثالثلا

 نوك مدعو ةثالثلا ماسقألا ققحت ىلع اهي ؛اهيف ولخلا عنم وأ يقيقحلا لاصفنالا ىلع لادلا "وأ" ةملك تاميسقتلا

 (قازرلا دبع يولوم).ققحتلا ىلع ال ىلقعلا لامعا ىلع 8 "وأ" ظفلو «ىلقعلا لايك د رجم. ميسقتلا

 ءافلا رسكب لعف نزو ىلع ومس مهدنع هلصأف «ماللا لتعم "ومِسلا" نم قتشم نييرصبلا دنع مسالا :مسا

 «واولا تفذحف ءواولا رسكب ."مّسولا" نم 57 كتعو عفا هن زوق هب ةا تيطاوعو ماللا تفذحف

 يوغللا لعفلا هنّمضتل كلذب لعفلا َيِمُس «نّمضتلا وهو عفلتلا نم ذوحأم لعفلا :ٌلْعْفَو .هنع ةزمهلا تضوعو
 .لولدملا مساب لادلا E ردصملا وهو

 .لعفلاو مسالا فرط يف نوكي هنأل ؛هب يمس «هفرط يأ «يداولا فرح نم ذوخأم فرحلا :فرحو
 ليلد اذه خلا .....اهنأل [اهرصحو اهماسقنا ليلعت يف عرش ةثالثلا عاونألا يف اهَرّصَحو ةملكلا مّسق اّمل] :اهنأل

 ل ىمسي «دحلا يف ةرصحنم تابثإلاو يفنلا نيب رئادلا ليلدلا اذه لثمو «ةيلقن ةيحالطصا هتامدقمو «يلقع

 اّمإ ٌدرفلاو «درف وأ جوز اّمِإ ددعلا ؛لاقي امك نيلصفنم نيتيطرش نم ابكر م اينارتقا اسايق قطنملا لهأ حالطصا

 تبثف «بكرم ريغ وأ بكرم «درف وأ جوز اّمِإ ٌددعلا :ٌجِتْنيف ءاهنم بكرم ريغ وأ «درف وأ جوز نم بكرم

 .هانعمب ملعلا هب ملعلا نم مزلي ثيحب هنوك ظفللا ةلالد :لدت .هيف رصحلا

 .ىلإو نم ك اهسفن يف نعم ىلع لدت ال ىلا ةملكلا نيعأ :فرحلا



 مالكلا في رعت 8 مالكلا

 رسوا ب : .اهنم دحا و لك لح كلذب ملع دقو نب ها مسالا 08 ل 78 ةثالثلا س

 ا

 يعم تبا -ثنؤم a س ةثالثلا نإ- امهنيب قباطتلاو ءاه ةفص ةثالثلا (بيكرت) :ةثالغلا ةمزألا

 (61:رونلا) #اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ# :ىلاعت هلوق هجو نم هريظنو «يونعملاو يظفللا قباطتلا ةلزنم لزن اذو
 .ةثالثلا ةنمزألا دحأب ةنرتقم ريغ اهسفن يق نعم ىلع ةلادلا ةملكلا يأ :ئباثلا [؟ :بيكرتلا لح] .اهنع لدب وأ

 ابيغرت روكذملا ليلدلا حدمل ةضرتعملا ةلمجلاو :ةّيضارتعا نوكي نأ نكمُي "ملع دقو" :هلوق يق واولا :ملع دقو
 کتا ىلوألا :بتارم ةنالث ىلع سانلا , عئابط نأل ؛هيبنتلا ىلإ جاتحي لب «ةراشإلاب کیا مل اهيبنت وأ بلاطال

 جاتحي لب «هيبنتلاو ةراشإلا دّرجمب هانعم مهفيال نأ ةيناثلاو «حيرصتلاو هيبنتلا ىلإ جاتحيال ثيحب ةراشإلا درجمت. مالكلا
 هدعب حرص مث 'ملع دقو هلوقب هبن مث ليلدلا نمض يف ا دودحلا ىلإ راشأ ثيح فصلا رد: هلو :هيبشلا ىلإ

 .ملخ دقو ن ةف يأ نفونتحم ىلع ةفطاغ تركي أ ن کیی و ءاذك فرحلاو ءاذك لعفلاو ءاذك مسالا :هلوقب

 تايتاذ هيف ركذُي ام :دحلا :ليق نإ [(يولع).اًيظفل وأ اًيمسر وأ اًيقيقح ناك ءاوس «هريغ نع ءيشلا رّيمي ام] :َدَح
 ن وكيال يمدعلا ديقلاو (نارتقالا مدعو ؛ةلالدلا مدع وهو) ّيمدع ِدْيقب هيوخأ نع مسالاو فرحا زايتماو «دودحا

 دارفأل عماجلا لوقلا دارملا لب < يقيقحلا دحلا انهه دحلاب دارملا سيل :ليق ا ىعسي فيكف ءةيهاملل اموقم يف

 .متركذ ام هجوتي الف ءامهنم وأ تايضرعلا وأ تايتاذلا نم ناك ءاوس يشل فرعملا ءاهريغل عناملا .دودحما

 ؛يلصألا دانسإلا ن شت ام ةف نأ مالكلاو ةا قي قرفلا [اًريقك وأ اليلق هب ملكتي ام :ةغللا يف] :مالكلا

 ا مالک لكف «هتاذل اذوصقم ناک ۾ ىلصألا دانسإلا نّمضت ام مالكلاو ءال وأ اهتاذل دب تناك" ءاوس

 نمضت ظفل وأ نمضت يذلا ظفللا يأ ؛ةفوصوم وأ ةلوصوم :ام (طسوتم).سكعنت الو

 سيلو ناتملك "رادلا يفو ءٍديز مالغ" :كلوق نأل ؛هريغو مالكلا لمشي "نيتملك نّمضت ام'و :نيتملك نمضت
 .بطاخنملا ةدافإل رخآلا ىلإ نيئزحلا دحأ ةبسن دانسإلاب ىنعنو ؛مالكب سيلام ج رحل "دانسإلاب" :هلوقو ءاّمالك

 لعفلا نم بك رملا ضعبو «هيلإ فاضملاو فاضملاك نیما نم بكر امع هب زرتحا :دانسإلاب (بجاح نبا)

 . ثاللغلا ملكلا نو ريب ةنكمملا ةيئانثلا تابيكرتلا نم رخألا ةعبرألا عاونألا ع عيمج نعو «كبرض :وحن مسالاو

 وأ «"مئاق دير" ةف ىرخأ نع زرقا وأ كك بلصألا ن وأ ل قف بكر كاي هارللا ا

 يلقعلا يئانثلا بيكرتلا [نيعونلا يق هراصحنا نايبو مالكلا ميسفت اذه] :كلذ ىتاي الو . برضاك انقحع

 «فرحلا عم لعفلاو «فرحلا عم مسالاو ؛لعفلا عم مسالاو «نافرحلاو «نالعفلاو «نامسالا :ماسقأ ةتس ىلإ يقترُي

 ١5[ :قيقحتلا ةياغ] .امهريغ يف دانسإلا نايرج مّدعل اهنم نينثا يف الإ ىتأتي ال مالكلاو



 هصاوخو مسالا فيرعت مسالا

 اف ةمسأ وأ نوفا قالا
 ٠ Cak نهض

 ا نال

 لوُخُد :هصاوخ نمو .ةثالثلا ةنمزألا دحأب ٍنرتقُم ريغ هسفن يف نعم ىلع لد ام
 50 2 ا

5 

 ؛هريغ يف ىنعمل فرحلا عضوو «هيلإ َدنسُي الو دنسْيل لعفلا عضوو «هيلإ َدنسُيو َدنسُيل مسالا عضو نأل :نيمسا

 [* :بيكرتلا لح].ظفل يأ ةفوصوم وأ «يذلا ظفللا يأ ةلوصوم :اه (بحاح نبا).هريغ هيلإ دنسي الو دنسيل ال

 لاعفا ے روش غل ر او «نرتقم ريغ د رنا نزتقم کار ز "تاق و رور ' وت لایقا اعا ے ووش ےس ماع مسا فرت : لاوس :لد

 لب ءرشا,  (نرقم) كي د لوا 1 يب لل حسا <" نر متم رک دارم :باوج ؟ړنا ںرقم ريغ "ل a س

 س وبو دنا کیو لوا حمو بسس ل لاوقاو رثشاب (نرتقم) یو رن يلاغ حسوب چ رکا ر تتت یون لوا حسو بک لاعفا اسا
 دأب ووش ےس اب مزا دعا لآرو کاپ ديآ ےک تسار مک عرراضم لعن فرحت نيا: لاوس ۔ورادٹ كساب لآ ندوبن كيدزن يلا

 (قازرلا ربع حرر ). تسا ووجوم من ناز كب نازو نم رد :باوج .دنا تامذود نارو

 'نرتقم ريغ" :هلوقو «فرحلا جرخي "هسفن يف" :هلوقو .اهلك ملكلا لمشي "نيعم ىلع لد ام" :هلوق :ىنعم ىلع

 (بجاح نبا).لعفلا ج رخي

 عفرلابو "٠ لد ام" نم ندتسم وأ ؛نعم لوعفم وهو ةتع لاح بضنلابو «ئعمل ةفص رجلاب اعم :ِنرَتقُم ريغ
 (بيكرتلا لح).فاضم وهو بفوذحم أدتبم ربح وأ مسالا نع ربح دعب ٌربخ

 ءيشلا ةصاخ :ليقو اغ الرق ی ا و ةقيقع دار ىلع ةلوكم ةيلك فو :ةصاخ رسكم عمج :هصاوخ

 بتاكلاك ٍةلماش ريغ وأ «ناسنإلل ةّوقلاب بتاكلاك دارفألا عيمح ةلماش اَمإ «هريغ يف دحوُي الو هيف دجوُي ام

 78/١([ :يضر).ةسكعنم ريغ ةد طم ةضاخخلاو كم درطت دحلا ّنأ :ةّصاخلاو ّدحلا نيب قرفلاو] .هل لعفلاب

 فيرغتلا ةادأ هدنغ نأ نم ةيوبيس بتم فج فتصل دنع زامخملا نأ لإ ةراشإ ماللا هرايتحا يف :ماللا لوخذد

 يه :دّربملا دنعو «لهك لا يه :ليلخلا دنعو «نكاسلاب ءادتبالا رذعتل لصولا ةزمه اهيلع تَدْيزو ءاهدحو ماللا
 ةلوصوملا ال ةيفرحلا فيرعتلا مال يأ :ماللا .ماهفتسالا ةزمه نيبو اهنيب قرفلل ماللا تديز «طقف ةحوتفم ةزمه

 رجلا فرح را هنوكل :رجاو [ ۱ :يضر] .مسالا ةروص يف لعف ىلع الإ لحدت ال اهتإف ؛براضلا :وحن

 ١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .رثألا نع رّثؤملا فلخت مزلي الإو ءرجلا اذكف «مسالاب صتخي وهو



 همكحو برعملا فيرعت 8 مسالا

 يذلا بك ملا :برعملاف «یتبمو «برعم وهو .هيلإ ذانسالاو ,ةفاضالاو 0 نيونتلاو
 ريسفتلل ءاغلا بارلا اا اثم 42

 .اًريدقت وأ اظفل لماوعلا ِفالتحاب هّرحخآ فتحي نأ :هن همكحو «لصألا َنونبَم هّبشي م

  REETعضم لا عم. نار |

 ردصم لصألا يف نيونتلا [اًضيأ لعفلا يف ءيجي لب يسالاب ناّصتخم ريغ امإف «يلاغلاو مرتلا ريغ] :نيونتلاو
 :ماسقأ ةسمح يهو «هضورعو هثودحل اراعشإ اهنونتل نونلا ينعأ «ءيشلا نوني هب ام يمسف اًنون هتلخ دأ يأ هتز ون

 و «فرصنملا ريغو, فرصنملا نيب .قرفلل ةعوصوم يهو ءةملكلا ةنكمأ ىلغ لدي ام وهو ةنكمتلا :لّوألا

 ءهصك مسالا ةصاخ يهو «ةركنلاو ةفرعملا نيب ةقرافلا وهو «ريكنتلا :يناثلاو .ديز ٍنءاج :وحن مسالا ةصاخ
 هن لباقي ام وهو «ةلباقملا :عبارلاو "ٍنئموي"لك هيلإ فاضملا نع اًضوع مسالا قحل ام وهو «ضوعلا :ثلاثلاو

 :وحن ءاشنإلا نيسحتل عيراصملاو ٍتايبألا رحاوأ قحل ام وهو «منرتلا :سماخلاو ؛"تاملسم"ك ملاسلا ركذملا عمجلا

 نباص ْدَقَل ُْتْبَصَأ نإ لوقو ١ َنباَتِعلاَو َلِذاَع موللا يلق
 .لعفلا يف ٠ اًضيأ ءيحجي ني ونتلا اذهو

 يف ام وأ نيونتلا ةبقاعم مزلسم هنأل ؛مسالاب رحلا فرح ريدقتب افاضم هنوك يأ "ةفاضإلاو" :هلوق اققا

 ١9[ :قيقحتلا ةياغ] .هبقاعي ام اذكف «مسالاب صتخم وهو «عمحلاو ةينثتلا نون نم همكح

 ٠ لعفلا نل ؛ہس الاب صتحا عةيلإ ادتسم هنوك يأ :هيلا دانسإلاو
 عا

 لعج ولف ءطقف اًدنسم اًدبأ نوكي نأل عض

 ١59[ :قيقحتلا ةياغ] .هعضو فالح مزلي هيلإ ادنسم

 ؛ةيدعتلل ةزمهلاف ءاهرهظأ اذإ هتحح نع لجرلا برعأ :لاقي ؛راهظإلا وهو «بارعإلا نم ذوحخأم برعملا :برعم

 .ةفاضإلاو «ةيلوعفملاو ؛ةيلعافلا يهو «بارعإلل ةيضتقملا يناعملا راهظإ لحم يأ فرظ برعملاو
 .رّيغتلا مدعو رارقلا هنم دوضقملا ءانبلا نم ذوحأم : نيمو

 .قلطملا ال ءامسألا نم برعملا :دوهعملاو ؛دهعلل ماللاو فلألا :برعملاف

 ناب لآ هوقو تاوضالاك بكرعي نبل ايري ريعو بكرم لك لمي ساک "بككرملا" ةهلوق بكرم

 لعفلاو «فرظلا وهو «لصألا َينبم ٍبّساَن ام هنع جرح لصفلاك "لضألا به هبشي مل يذلا" :هلوقو ؛ءات

 ا١۴ يق ةياغ] اًضيأ ةلمجلا :ليقو ءروهشملا وهو «ماللا ريغب رمألاو ءىضاملا

 رمألاو «لماوع ةثالث فالتحاب لإ بنرعملا قمحتي ال نأ هم مزليف ؛ةثالث هلقأو مج لماوعلا :ليق :لماوعلا

 ا ىلع لكس ةويهعم هلل كي لو عمجلا ىلع لحد اذإ ماللا نأل ؛سنجلل ماللا نأب بيحأو «هفالخب

 لوعفم وأ هيفوذحم ردصم فصو وأ «هلعاف ىلإ "فلتخي" ةبسن نع رييمت :اظفل [۲۲ :ةياغ] .ةّيعمجلا نعم لطبيف
 :اًظوفلم افالتخا هرخخآ فلتخي :هريدقت «فاضملا ف وذحم قلطم



 هعاونأو بارعإلا فيرعت اب برعملا

 «ٌبصنو «ٌعفَر :هعاونأو .هيلع ةروُيعُملا يناعملا ىلع لذي هب هّرخآ فلتخا ام :بارعاإلا

 ةيقاعتملا ةل ءادتملا مسالا وا ب رعملا ىلإ دوعي

 هب ام :لماعلاو .ةفاضإلا ُمَلَع ٌرجلاو «ةّيلوعفَملا ملع ُبصنلاو «ةّيلعافلا ملع ع عفاف جو
 مسالا لماع يأ دهعلل ماللا افرخ وأ ناك ةكرح افرح وأ ناك ةكرح

 TT OT TT .. فرصنملا د اف .بارعالل ئضتقملا ا

 برعملا غ عاونأ وقتل 4 | يملا موقت

 يأ ةروتعملا يناعملاو «فالتحالل ةيئاغ ةلعو 37/١[ :يضر نم] .ءامسألا يف بارعإلا عضو ةلعل نا :لافيل

 [54 :قيقحتلا ةياغ] .ضعبب اهضعب سبتلال هالول ذإ ؛ةفاضإلاو ؛ةيلوعفملاو «ةيلعافلا يهو ؛ةلوادنملا
 فورحلا هذهي نوكي رحلاو بصنلاو عفرلاب نوكي امك بارعإلا نأ عم ءايلاو ًواولاو َفلألا ركذي مل امنإ :عفر

 اًعفر عفرلا يمس امنإو ءاعيمج فورحلاو تاكرحلا ىلع عقي هلي اب فنصملا دنع رحلاو بصنلاو عفرلا نأل ؛اًضيأ

 امنإو ؛مالكلا يق ةدمع وه امل ملغ نرخ هرجا ني نم هعيترم ةعقرإل وأ تب ظفلتلا دبع فسا ةفشلا عافترال

 مالكلا يف اهميقي يأ ةلضفلا بصني هنأل وأ ءهب ظفلتلا دنع امهاح ىلع نيتفشلا باصتتال اًبضن بصنلا يمس

 ىلفسلا :ةفنكلا تأل وأ ءيسنالا ىلإ لعفلا رح هلماع نأ ؛اًرح نحملا يمس امنإو «مالكلا هيلإ جاتحي نأ ريغ نم

 [؟4 :قيقحتلا ةياغ] .هب ظفلتلا دنع لفسألا ىلإ رجني
 نأل ؛ةقباطم امي قحلأ امو لوعفملاو لعافلا لمشيل "لوعفملاو لعافلا" نود "ةيلوعفملاو ةيلعافلا" :لاق امنإ :ةّيلعافلا

 نوكيف «ثنؤملا فوصوملا ةقباطمل ام ءىج ثينأتلل ءاتلاو «تاقحلم امه نأب ناذيإلل اممب ءىج ةبسنلل امهيف َءايلا

 [؟ 4 :قيقحتلا ةياغ] .ًالثم لوعفملا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا ملع بصنلاو «لعافلا ىلإ ةبوسنملا ةلصخلا ملع عفرلاف :ىيعملا

 ةيلعافلا وهو «بارعإلل يضتقملا نعملا لصحي هببسب ءىش مسالا لماع يأ [اًيونعم وأ ناك اًيظفل]إ :لماعلاو

 ءاديز تبرض يف "تبرض"كو ءويز ةيلغاف هب لصحي هتإف يز برض يف "برض"كى ةفاضإلاو ةيلوعفملاو
 [؟ 5 :قيقحتلا ةياغإ.ديز يف ةفاضإلا هب لصحي هنإف ؛"ديزب تررم" يف ءابلاكو ءٍديز ةيلوعفم هب لصحي هنإف
 .ةناعتسالل وأ ةيسسلل ءابلا هب

 رخاوألا ىلع أرطي اًرمأ بارعإلا ناك امل [لحرب تررمو الحر تيأرو «لحر نءاح :وحن] :فرصنملا درفم اف

 عمجلاو فرصنملا درفملاف كلذ يف اهعفاوم رابتعاب تمسقف ءرجلاو بصنلاو عفرلا نم دحاو لك هقحتسي ام فررعيل

 .عمج الو ةينثتب سيل ام :درفملاب دارأو «رجحلا يف ةرسكلاو ءبصنلا يف ةحتفلاو ؛عفرلا يف ةمضلاب فرصنملا کلا
 ول

 (ريغص).هنايب نيس ام ىلع فرصنملا ريغ ادع ام :فرصنملاب دارأو «ححصم عمجب سيل ام :رسكملا عمجلاب دارأو



 برعملا عاونأ بارعإ ١ برعم ا

 چاسا: تن ثنؤملا عج .اًرج ةرسكلاو اًبصن ةحتفلاو اًعفر ةمضلاب ف ا ُرُسْكملا عمجلاو

 لا كوحأو ,كوبأ .ةحتفلاو ٍةّمضلاب فرصنملا ُريغ ئ + .ةرسكلاو ةمضلاب
 ةتافوطعم:عم ادن ارجو اًببصنأ فر عفر

 1 ت1 1 1 0 3 4
 زسا انی کا 4 : رسكملا عمجلاو

 . حيباص هاك فرضنملا ريغل رسكملا عمجلا نع ٌرارتحا هيفو :.كلا رييهتملا

 ةيبارعإ اهوك .طرتشي ال .ةكرحلا يد لع قو ما ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا مث - :ةمضلاب

 ملي الف :ةيريدقت وأ کف نم غا تسلا ةحتفلاو ةمضلاب دار 3 و عاتبلا باقلأ اشاف نع ةد رجا

 |۲۷ + قيقحلا E "هادنع ام يف يظفللاو :هلوق يق راركتلا

 هيف لماعلاو «نیع وف رف يأ لالا 9 سيسي حا وقرم يأ عفر ل اعافلا :مهوقك :«لوعفملا يي اق ر كوسم :اعفر

 عملا ن وكي نأ روج و عم وعم ةا ق ف ۽ ءابلا و عهيش نك كيسمملا ريمضلا لاخلا 5 ءرورجملاو راجل

 ؛ةدمعلا ملعل نيبحاصم يأ نيعوفرم امهوك لاح ا ةنيعملا ةك رحلا هذه عم امه :مالكلا نئيعمو «ةمضلاب ناسّبلتم

 ءاسايق للم .لقدضملا دنع ا نيفلتخم نيلماع ىلع فطعلا باب نم اذهو ؛هلاثمأو "ابصن ةحتفلاو" هلوق اذكو

 ٦۸/١[ :يضر] ءى ام ىلغ "اًوومغ ةرححلاو.ءاّديز رادلا يق نإ" ةو
 .ءايلاو واولاب يذلا ركذملا عمج نع زارتحا :ثنؤملا عمجج

 .ثالثلا تاكرحلاب هبارعإ نإف ىارمح عمج "رمح" ك رّسكملا ثنؤملا عمج نع ٌزارتحا [ثنؤملا عمج ةفص] :ملاسلا

 ؛هيف ةريسكلا ىلع ةحتفلا تلم اهنا عالمي ترسو ةةتاملسم تیارو «ةتاملسم قئتءاج :وحن :ةمضلاب

 فا لمخف سلا ةلاحإ ةزسكلا ىلع ميسنلا ةلاختإل ةحففلا هيفا تلمع دقو اسلا ركذملا عمجلا عرف هنأل

 جلل عبات بصنلاف ارجو اًبصن :ةرسكلاو [۲۷ :قيقحتلا ةياغ].لصألا ىلع عرفلا ةّيزم مّرلي القل اًضيأ عرفلا
 دجاسفو دا رض ءارسكم وأ اعومتج نأ ناك اًدرفم :كرتصتملا ريغ

 فرْعَتَس امك نيتّيعرفلا رابتعاب لعفلا هبشل هرج كرت امل هنأل ؛هيف ةحتفلا ىلع ةرسكلا تلمح امنإو :ةحتفلاو

 |[ :قيقحتتلا ةياغ] .ةروضلا ف امهنيب ةلكاشملا ناكمل بضبلا ىلع را لح

 1 «كاوحخأ و ءكوبأ :لاقف «فورخلاب برعي ام نایب يف عرش ةكرحلاب تن رعي اه كانو نع غرف امل مث :ك وا

 وي :اهلضأو «ناونهو 59 لاومح و ل زا وجا و ل اوا :اهتينلت هيلع 9 واولاب تاج وقيم ةر رألا هذهو ؛كوبهو

 YAS قلا غا معلاو ءافلا حتفب "لعف" نزولا ونهو غومح و وحلا

 ءيشلا :نهلا :كونهو .اهيلإ الإ فاضي الف ءاهجوز بناج نم ةأرملا بيرق محلا نأل ؛فاكلا رسكب :كونمحو

 |۳۹ : ةيئابض دئاوف] .ةحيبقلا لاعفألاو :ةميفدلا تافضلاو ةروعلاك E نجهتسي يذلا : کشا



 برعملا عاونأ بارعإ 1 برعملا

 افاضُم الكو .ىنثملا .ءايلاو فلألاو واولاب | ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضم لام وذو كوف
 ارج ابضن ةد وس رک لام بحاص

 ناورشغو أو ملاسلا ركدلا لم .ِءاّيلاو فلألاب ناَتنثاو نانثاو «رمضم فا
 ارجو اصن اغفر رهظملا ال

 هيلع لد نيعلا نوكساو عافلا حتفب "لعف كزو 5 دوف :هلصأ و عاشه همال و عواولاب ف وجأ اله :كوفو

 ءاميِم واولا تلدبأ ةفاضإلا نع عطق اذإف ءذوذشلا ليبس ىلع ءاملا تفذحف «باوثأو بوثك "هاوفأ" :هعّمج

 ىلع " ٌوّوذ" :هلصأو «نيواولاب نورقم فيفل :لام وذو [۲۸ :قيقحتلا ةياغ] .كوف :ليق فيضأ اذإو ءمف :ليقو

 سانجألا ءافسأ ىلإ الإ فاضي ال هنأل ؛فاكلا نود رهاظلا ىلإ "وذ" فاضأ امتإو ؛نيعلاو ءافلا حتفب "لعف" نزو

 نم بارعإللا لعف ل وعفم هنا ؛هتاوحأو كوبأ نم لاح هنأ يلع بصتنلاب :ةفاَضُم ]۸ : قيقحتلا ةياغ| .ةرهاظلا

 ميدقتلا ىلع لومح ةرابعلاو واولاب :هل وق ريمض نم للاخ وأ مالكلا موهفم نم لاح نوكيف «ئيعملا ثيح

 [۲۸ :قيقحتلا ةياغ] .يونعملا لماعلا ىلع مّدقتُي ال لاحلاف الإو ءريخأتلاو

 هبصنو فلألاب هعفرو «نيفرحلاب برعي ام نايب يق عرش «ةثالثلا فورحلاب برعي ام نايب نم غرف اخ :ىنثملا

 ؛هركذي و :ىنئطلاب ناحل امكإف ءاتلك اذكو م |[ :قيقحتلا ةياغ] .خلإ يشمل :لاقف «ءايلاب ترحب ۾

 ىلإ افاضم ناك اذإ اًمع ٌزارتحا هيفو ."الك" نم لاح :افاضم .هركذ نع غي لصألا ا عرف هنوكل

 لج لا الكب تررمو «ناجرلا الك تيأراو «نيلجرلا الك يىنءاج :وح ءاصعلا مكح دقن کک ناف ؛ رهظم

 ظفل يف هلوخد حصيال هنأل ؛مهو وهو «عضوملا اذه يف نينثا ركذ نويوحنلا 0 :نانثاو [۲۹ :قيقحتلا ةياغ]

 ؛كلذك ناسا سيلو «لولو ءاي وأ «فلا هرخآب قحل ًاًدرفم ناک مسا نك ىنثملا نأل ےب سيل ذإ ملا

 لاقحلم ناتننو «ناقنناو (بجاح نبآ) ةلاصإلاب نيدرفمل ع وضوم مسا E امّنإو (ع يشب سيل نا :كلوق ند

 ريكذتلا مكح نأ يهو ةتكن هيف نأل ؛نانثا عرف هنأ عم "ناتنثا" ركذ :ناتنثاو (يلع قوشعم يولوم).هب

 ان ىلغ امهيف تيناتلاو ريك ذنلا نأ ىلع هيبنتلل اهيف امهيظفلب حرص اذل ءافلتخت نوكي ددعلا باب ف ثينأتلاو

 5 ' | | : ْ 5 ١
 .ةدحاولاو دحاولا يق امك ءايشألا عيمج هيلع

 "ولو" تدرفأ اعإ| هظفل نع ال ود عمج] :ولوأو .نونلاو ءايلا ۾ «نونلاو واولاب عمجلا وه :ملاسلا رك ذملا عض

 ام يلع ةلالد «كولو وأو هب قجلأ مث «هد رشم n مسا لك ماسلا رك ذملا عمج نأل ؛ رك ذلاب اتاوحأو ل ورش ۾

 ذإ ؛هب سيلو «ةمالسلا عمج عضو عوضوم ولوأ نآل ؛كلذك سيل هتاوحأو ”نورشعو ولوأو' «نينثالا قوف
 نونالثلاو نورشعلا داحأ "عبرأ"و "تالت و ف سيل ذإ ؛اًهاوخأو لو رشع اذكو (ةدرفم ُِق "ل وأ" تاي ١

 ةا عمجلا لقا نال ؛نورشع اهيلع ديزت ةرشع لك عم تارشع تالل :ليقل كلذك ناك ول ذإ ؛نوعبرالاو

 [ مى :ىضر] :سايقلا فالح ىلع تناك نإو ةلقو ةيلع عمج اكإف ءاهوجنو نولقو كويلع امأو



 0 ا وأ قا يمالغو اصع EE رعت اميف ريدقتلا .ءايلاو داولاب اهيئوبخأو
 ادعو اس ر
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 نمار يلتللا ءاًعفر ّيملسم :وحنو ارجو اًعفر ضاق ك

 با علا

 ا نم ناتلع هيف ام ر

 بن عم مسا

1 03 3 f £ 6 3 
 يريدقتلا بارعإلا مّدق امنإ [بارعإلا ريدقت يأ] :ريدقتلا .نوعست ىلإ نوثالث يهو عبسلا هرئاظن يأ :اهتاوخاو
 .هادع ام لك يف يظفللا ميمعتو «هنايبب راصتخالل اًمور همدقف «ليلق هنأل ؛يظفللا ىلع

 يف وأ هبارعإ ظفلت رذعت تقو يف نئاك ريدقتلا يأ ءةلوصوم وأ :ةفوصوم وأ «ةّينيج ةيردصم "ام" :رذعت اسيش
 افاضم ةكر لاب برعم لك :ىمالغ لثعو:هروضقم مسا لك :اضع لثم دارملا :اًضَعك .يذلا برعم يق وأ برعم

 قحتسا ءايلا لبق ام نأل ؛"يمالغ" يفو «فلألا ىلع ةكرحلا فف اغ قب تارعكلا رنه آمتإو ملكا اب

 ءاج املف «بك ملا لبق درفملا ذإ ؛لماعلا لوخد ىلع ةقباس ةفاضإلا نأل ؛ءايلا ةقفاومل بارعإلا ءىحج لبق ةرسكلا

 اظل ةك رحاب لئيح ټا ول ذإ ؛هريدقت بجو هدوجو قاني ام هلح ىف دجوو لماعلا وخد وا بيك رتلاب بارغعالا

 هانبرعأف لاڪ وهو ءرجلا لاح يف نيلئامتمو «بصنلاو عفرلا لاح يف نيتفلتخم نيتك رج دحاولا فرحلا كيرحت مزل

 ۳١۲] :قيقحتلا ةياغ] .لاوحألا عيمج يف اًريدقت ةك رحاب

 ,ةيالشلا لاوحألا ف ٤ يأ قلطمو «يمالغ ن .رع لاح وأ ءاقالطا ولطأ يأ «قالطإإلا نعم يغيفار يه :اقلطُم

 .ةرسك اهلبق ءاي هرخآ يف نكمتم مسا لك :ضاق لثمي دارملا :ضاقك

 :وحن ءةحتفلا نود ءايلا ىلع ةرسكلا) ةمضلا ناقل بسلا ةلاح يف هل نهو قرا اعف :اًدجو اًعفر

 ا ىلع ق هلأ لخاتم ةوقرم نوكي نأ لمني :وحنو .ضاقب تررمو ءايضاق تيأرو «ضاق ينءاج

 هنأ ىلع اًرورحم نوكي نأ لمتحيو ءيفوذحم ردصم ةفص وأ ءيفوذحم إدتبم ربح هنأ ىلع وأ "ضاقاك'

 [77 :قيقحتلا ةياغإ ."يملسم" :وحنكو :ريدقتلا نوكيو «ضاق ىلع فطع
 هيف وغدأو قاي اولا بلققاوةكااس اعل وأو :«نيللا قف اسيلثا# مس ءايلاو .واولا:ةاعمتما «يؤملسم هلضأ :ةوِهِلسم

 نوك يف ياثلاو ؛لاقثتسالا يف لوألا هيبشتلا نأل ؛"وحنلاو فاكلا" وهو «هيبشتلا ةادأ راركت مزليو :لاقي ال :اعفر

 دقو «واولا هيف عفرلا ةمالع نأل ؛اًعفر هيف بارعإلا لقتتسا امنإو «ملكتملا ءاي ىلإ افاضم نونلاو واولاب املاس اًعمج ظفلل
 نأل ؛لاقثتسالا مدعل يظفلف هرحو هبصن امأو «ةرورض رّدق اًظفل واولا قبي مل املف ءءايلاب عفرلا لاح يف تلدبأ

 [ ۳٣ :قيقحتلا ةياغإ .ئملسمب تررمو «يملسم تيأرو «يملسم ينءاج :وحن «ماغدإلا دعب ةيقاب يهو ؛ءايلا اهتمالع

 فرصنلا :برعملا ليصفت يف ركذ امل :فرصنملا ريغ .لاقفتسالاو رذعتلاك اًريدقت برعملا ادغام يأ :هادع اميف

 .هفيرعتب ىفتكاو فرصنملا ريغ فّرع فرصنملا فرعي هتفرعميو «هنم لقأ فرصنملا ريغ ناكو «فرصنملا ريغو



 ةعستلا للعلا نايب 18 فرصنملا ريغ

 بيكرت مث عمج مش ةمجعو ةفرعمو ثينأتو فصوو لدع

 بيرقت لوقلا اذهو ٍلعف نزّوو فلا اهلبق نم ةدئاز نونلاو
 زاحجم يأ

 5 5 ع بخ 3 ريت نع 2 5 900 3 ما ۴ رم رق ٍ 5

 «لارمعو «بركيدعمو «دجاسمو «ميهاربإ و ءاسل 9 «ةحلط و رمح او ج : لثم

 ةفرعسو ناتدئاز نونو فلأ ةيهلعو بيك رت ع ومخلا ىهتنم عمج هلعو ةمجع لعفلا كزوو فصو ملعو لدع

 نإف ؛ةيعمجلاو «فيرعتلا و «ةيتفصلا يأ ءقوكلا يوحنلا يرابنألا كيععسش يبأل ناتيبلا و :«طيسبلا نيماوه ا لدع

 نود رکا ل ع و ءىش يف ةيببسلا قش لقا قص مخ افا لإ دق كت مل عمجلاو «ةفرعملاو ءفصولا

 اة «ةدايرلا ديفيف «دهعلل ماللا نإف ؛رخآلا يق نونلا مث فلألا ةدايز يأ 2إ "نونلاو" :هلوقو ءنظ امك يټرلا

 نه ةدئاز ف «يونعم هل لعاف فلألا نأ امك ىظفل هل لعاف نونلل هريمضو «ةيسنلل لعاف هنأل ؛نونلا نم لاح

 نأ ىلع ةلالد هيفو «فلألا ةدايز ىلع لدي مل هنأ اوُنظ ام عقدناف ءانسح مالكلل ةثروملا بذاجتلا ةعنص ليبق

 امك ثينأتلا فلأل امهتفاشم نود -ةيفوكلا لاق امك- ةدايرلا فصول انهريثأت نأ :في فنصملا دنع راتحملا

 نأ بجوي عستلا مهرايتخا يأ بيرقت لوقلا اذهو" :هلوقو ءيفوكلا يرابنألا نبا يتب راتخا اذلو «ةيرصبلا لاق

 روقألا ىق هكاو لك تأ ىأ هللا كاس لاقي 8! "بيرق" اا ٤ اپس هللا مما e ف: لاقي

 لف «حيباصم و «دجاسمو ءار حص ۾ ‹یلبح :وحأ لمشيف کب ولو يأ "ا :هلوق و «باوصلا ا ةي ىأ

 o] :ةياغ]. نزولا يقع ۷ لاو ؛نيرعلا ,pey لح نم) . نص اذ امك اًرصاق ن رکي

 لبق" ىلع لخدت ل نعم. ناوكي توفل ميكو نأ 1 يعم 052 :اهلبق نم .ةلمحلا ل ومضم

 ۳٦] :قيفحتلا ةياغ] . "نم 7 , الإ رجا ف ورح س "ندلؤ «ئدلو «دنع ۾ «دعب ۾

 «ةلعلا ءزج اهنم دحاو لك نال ب :ةاهةلعو اير يفللا ريغ + يف ع ورفلا | نم دحاو لكل مهتيمست يأ :بيرقت

 | :ىضر] .مكحلا لص نييبدلا عامتجاب ذإ ؛ةمات ةلع ال

 ف هثينأت ربتعي ال اذلو «ىقيقحلا ريكذبلا عم "ةحياط" ف ثييناتلا رابتعا يف ةابتشالا ةتظمل هنآشب امامتها كثينأتلا

 [* :قيقحتلا ةياغ] .ةحلط تلاف :لاقي ال قبيح لعفلا ثينأت



 فرصنملا ريغ مكح ١ فرصنملا ريغ

 ےس الا وأ ةّرورضلل هفرص زوو ٠ نيوص الو ةرسك ال نأ :همكحو َدّمحَأو
 لا وعيا ماخو ن و

 CL EEG E .موقي امو ءالالغأو اًلِسالَس :لفم

 يف لعفلا هّبشي هنأل ؛نيونتلاو ةرسكلا فرضنملا ريغ يف لخدي ال امنإو ["هيف" وهو فوذدحم هربحو ال مسا] .ةرسك

 ؛فرصنملا ريغ اذكو «ردصملا نم هقاقتشا ةهج نم ةيعرفو :لعافلا ىلإ هراقتفا ةهج نم ةيعرف هل لعفلا نأل ؛نيتيعرفلا
 عرف ثينأتلاو .فوصوملا عرف فصولاو «هنع لودعملا عرف لدعلا نأ فرع امل لصأ عرف ةلع لكف «نيتلع هيف نأل

 نونلاو فلألاو «دارفإلا عرف بيكرتلاو عمجلاو «ةيبرعلا عرف برعلا مالك يف ةمجعلاو «ةركنلا عرف ةفرعملاو ءريكذتلا
 رجلا وهو - مسالاب صتخملا بارعإلا عنمم. هبشلا ربتعاف مسالا نزو عرف مسالا يف لعفلا نزوو «ثينأتلا يفلأ عرف

 [+ :قيقحتلا ةياغ] .نيونتلا وهو نكمتلا ةمالع عنميو «ةفاضإلاو ماللا نم هتهج ىّوقي ام هيف لحدي مل ام

 قروش هلعج ال هيف نيونتلاو رکا لاح داب فرصنملا , كح يف فرصنملا ريغ لعج اعج يأ] :هفرص زوو

 نإ :يئاسكلاو وه لاقو ءءارعشلا ةغل هريغو رعشلا يق يأ ل فرصتي الام فرص نإ شفحألا :لاق [ةقيقح
 امأو «ةعسلا يف دحأ نم روهشمب سيل ذإ امهريغ هركنأو «"كنم لعفأ" الإ «موق ةغل اقلطم فرصني ال ام فرص
 فرص نويفوكلا عنمو «ةرورضلا مدعل ةروصقملا فلألا هيف ام فرصني الف «هفرص زاوج يف فالح الف ةرورضلل

 ۹۲/١[ :يضر صخلم] .فاضملاك وه ام نوني الف «هيلإ فاضملاك هرورحجم عم "نم" نأل ؛ةرورضلل "نم لعفأ"
 :هلوقكف لوألا امأ «ةيفاق ةياعر وأ رعشلا نزو ةرورضل يأ [تاروذحما حيبت ةرورضلا نأل] :ةرورضلل

 ايلايل نرص مايألا ىلع تبص انأ ول بئاضه ىلع تبص

 راص يرعشلا ةرورضللو «فرصنم ريغ "بئاصم" نإف #5 يبلا ةيثرم نم امد ةمطاف ةلوقم نم تيبلا اذه

 :هلوقكف يناثلا امأو «نيونتلا ءاطعإب افرصنم
 عوضتي هتررك اه كسملا وه هركذ نأ انل ناست ی: دعا

 نيونتلا نيغ نم كاست نونا نق ول :هنإف هدي .مظعألا ماسالا حدملا كلي. يعفانشلا .مامإلا ةلوقم نم تببلا اذه
 ؛هلصأ ىلإ ءيشلا در زيجُت اهنألف «ةرورضلا امأ] .ةمالسلا نع هجرخي فاحزلا هيف عقي نكل «نزولا ميقتسي

 رئاظن فالخب اهرئاظن ةرهشل ةرورضلا نود بسانتلا لاثم ركذ امنإ :لغم [(بحاح نبا).فرصلا ءامسألا لصأو

 هلوق ئرق يح رثا بسانتلا لحألو «بحاو رعاشلا رارطضا لحأل فرصنملا ريغ فرص :ليق نإف ؛بسانتلا
 :ليق ؟خلإ "هفرص زوجيو" :هلوق ميقتسي فيكف ءنّونم ريغو اًنوتم (؛:ناسنإل) #اريعسَو ًالاَلْغَأَو السالسإ# :ىلاعت

 لوانتف «يرورضب سيل بسانتلاو «ةرورضلل فرصلا زاوج بلس نأ هانعم نوكيف «ماعلا ناكمإلا انهه زاوجلاب دارملا
 ۴ :قيقحتلا ةياغ] .زاوجلاو بوجولا
 عمج الالغأو «ريجنزلا وهو ةلسلس عمج "السالس" ؛"اةيعسو الالغأ" بسال "السالس" فرص :ًالالغأو السالس
 .ةلع نم ءيش نعم ةفوصوم وأ ؛ىلا نعم ةلوصوم ام :موقي امو .قوطلا وهو «لغ



 ےک اقيقحت ةّدصألا هتعيص نع هج ورح :لدعلاف «ثييناتلا افلأو عمجلا اًمُهَماَقَم

 هتئيه 8 دجاسمك ع ومجللا ىهتنم نيتلعلا
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 .ميمت يف 'ماطق" بابو "رّمع'"ك اريدقت وأ «عمجو ءرخآو ؛ثلثمو
 نا اع

 امهف «هموزلو عمجلا :يهو «ناعمج هنأكف عومجلا ىهتنم ةغيص هنأل ؛نيتلعلا ماقم عمجلا ماق امنإو :عمجلا

 «لاحب هنع ناكفني ال اًموزل مسالا امهموزلل نيقلعلا ءاقم ثينأتلا يفلأ نم ةدحاو لك تماق انو :نیششلاک

 .امهيف فرصلا عنم اًببس دجوف «نائيش هنأك راصف «ٍناث ثينأتك امهمورل لعجف
 نع لدعي نأ :ةانعم |دهعلل ماللاو ريسفتلل ءافلا | :لدعلاَف .ءارمحك ةدودمملاو ىلبحك ةروصقملا :ثينأتلا افلأ

 ىلع اًنضيأ قادضي دخلا اة نإ «ليق نإ ..ةلودعم مسالا فرك يأ لوهحت ريم ومو «صرخأ ةفيبع ىلإ س

 ريغ اح ورح ةيلصألا هتعيص نع مسالا جورخ ةأنعم :ليق .ةداش وأ ةيسايق اهمامتب ةيفيرصتلا تا ريغتلاو قاقتشالا

 جرخيف «هحالطصاب ملكتي ملكتم لكو «يوحن ملكتملا نأ ةنيرقب وحنلا يف هنع ثحبي اميف اًجورخ وأ يفيرصت
 يأ ءفوذحم ردصم ةفص :اقيقحت [۳۷ :ةياغ صحلم | (يلع قوشعم يولوم).اهمامتب قاقتشالاو تارّيغتلا
 .فرصتم ريغ مسالا نوک ريغ هيلع لدي ليلدب هلاح ققحتپ ام :هانعمو ءاققحم اًجورخ

 ءوقلا ءاج :كلوق ف "تلقمو ثالث" ئعم نأ امهيف لدعلا قيقحتو «فصضوو «ىفع لدع هيف :ثلفمو ثالدك

 يه ةلمعتسملا ددعلا ءامسأ نأل ؛لصألا وه "ةثالث ةثالث"ف «ةثالث ةثالث موقلا ءاح يأ :ثلثم موقلا ءاجو «ثالث

 هيف لدعلا ققحتو ؛ةفصو «ققح لدع هيف :رَخأو (يلع قوشعم دمحم يولوم).اهدحأ وهو «ةرشع ىلإ دحاو نم

 ةثالثب الإ لمعتسي ال نأ بابلا اذه سايقو ءليضفتلا لعفأ "رخآ"و "رح" ثينأت ىرخأو «ىرخألا عمج هنأب

 ملعف ءاهنم دحأ دجوي مل انههو «موقلا رخآ وأ «نم رخآ وأ ءرحآلا :يهو «ةفاضإلاب وأ «نمب وأ «ماللاب :هجوأ
 (ةيفاكلا حرش نم).ءانبلا وأ نيونتلا بجوي ةفاضإلا ريدقت هنأ عمو «ةثالثلا هذه دحأ نم لودعم اأ

 ناك ةفص تناك نإ ءاعمجو «ءاعمج عمج هنأل ؛تاواعمج نم وأ ءىعامج نم وأ (عمج نع لودعم هنإف :عّمِجو

 ؛"يلاعف" ىلع ريسكتلا يق عمجي نأ اهقح ناك اضخم اًمسا تناك نإو ءرمحو ءارمحك د ىلع عمجي نأ اهقح

 ام دحأ نم لودعم هنأ تبث "لّعف" ءاج اّملو «تاوارحصو «ىراحصو «ءارحصك تاوالعف ىلع حيحصتلا يقو
 عنم ةرورضل لدعلا هيف ردق :َرَّمُعَك .رّدقم لصأ نع انئاك اًجورح هحورح يأ :اًريدقت [۳۹ :قيقحتلا ةياغ] .ركذ

 هيف دحوي ملو «نيتلعلا نودب نوكي ال فرصنملا ريغو «فرصنم ريغ املَع الإ لامعتسالا يف دجوي مل هنأل ؛هفرص
 [؟3 :قيقحتلا ةياغ] .ملعلا "رماع" نع لدع هنأكف «هريغ رذعتو هناكمإل لدعلا هيف ردقف «ةيملعلا ىوس ىرحأ ةلع

 .ءارلا تاوذ ريغ نم ةقنؤملا نايغألل اًملع "لاعف" ىلغ وه ام لك :اهابب ذارأو ءةمطاق نم ةلودعملا :ماطق

 [ئبم وه مهدنعف يزاجحلا ل وعبتي مهضعب و الا نم ميت دنع فرصنم ريغ ماطق باب و]



 يف عبرا فرص كلذلف :ةبلغلا ةت هلق .زمألا ن ركب نأ رف قاضولا

 عنم َفعض و ؛ديقلل "هدأ" و ميد "مقرأو دوسأ" عنتماو , عبرا د وسب تار

 .رئاطلل ”ليخأ"و «ر 7 صل "لَدْج لاو i 'ىعفأ"

 اا

 ةيفصولا ىلع ةضراعلا ةيمسالا ةبلغ فصولا ٌرضت الف كلذك ناك اذإو يأ :توذدغا طرش :ياوج :هّرضَْن داف

 [4 ١ :قيقحتلا ةياغ] .لصألا ضراعي ال ضراعلا نأل ؛ةيلصألا

 ماللاو «عيرفتلل ءافلا [(4 ٠ ةياغ).هايإ ةبلغلا ةرضم مدعو ءلصألا يف فصولا نوك طارتشا لجألف يأ] :كلذلف

 ةر دعو ة«لضألا قف نوكي نأ انهو. ءيوكذملا: ليوأت ىلغ قي ىلإ ةراشإ ءانغر ورحت "قلل" و ی كارح

 "فرص"و «رصحلل هيلع مدقو ؛”"فرص"ب قلعتم هرورحب عم راجلاو "لصألا يف نوكي نأ هطرش" ىلإ وأ «ةبلغلا

 ةب:لوعقم "ةو و «لغاقو لعق "تورم و ءب فرس "يو ءهلغاف ميني. مل ام لوعفلم ؟عيرأ"و:«لوهجم ضان
 فرص بيكر تلا اذه لصأو «زوحتلا قيرطب "فرص" ل هلعاف مسي مل ام لوعفم ةلمحلاو ءال ةفص تل

 نأل ؛ٍلّمأت ندأب ىعملا اذه هنم نومهفي مهأ نيبلاطلا ىلع اًدامتعا رصنقا مث ؛عبرأ ةوسنب تررم :مهوق يف "عبرأ'

 [۷ :بيكرتلا لح] .ئبم هنأل ؛"عبرأ ةوسنب تررم" نود "عبرأ" ب قيلي فرصلا

 ءاتلاب دارملا :بيجأ ؟عيرفتلا اذه حصي فيكف «ءاتلا هلوبقب "عبرأ" فرص نوكي نأ زوجي :ليق نإ :عبرأ فرص

 هيف ءاتلاف «"ةلمعيو لمعي" فالخب «تنؤملل ال ركذملل ءاتلا هيف هنأل ؛سايقب سيل "عبرأ" يفو ءاسايق ةقحاللا ءاتلا

 [ 1٠ :قيقحتلا ةياغ ضخلم] .ثنؤملل

 .صوصخملا ددعلل هعضو نأل ؛فصولا ضورعل فصولاو نزولا هيف عمتجا نإو :عبرأ
 هلامعتسا رثكف «داوس هيف ام لكل :لاقي اًماع لصألا يف ناك ا [هبلغلا ةرضم مدعل فرصلا نم] :دوسا عنتماو

 كلذك و «ضايبو داوس اهيف ىلا ةيحلل هلامعتسا رثكف «ضايبلاو داوسلا هيف ام اع مقرأ كلذكو ؛ءادوسلا ةيحلا يف

 فرصلا نم عنتما لب «ةيمسالا ةبلغ اهرضت الف «ديدحلا نم ديقلل هلامعتسا رثكف «داوسلا يأ ةمهدلا هيف ام لكل مهدأ

 (ىلع قوشعم دمحم يولوم).لعفلا نزوو قيلصألا ةفضلا :مهيف فرصلا نم عناملاف ؛ةيلضألا ةيفصولل

 نم لدجأو ثبخلا يعم ةوعفلا نم يآ قاقتشا نوك مهوت ىلع ًءانب اهيف فصولا مهوتل :خ :خلإ عْنَم ِهْنَم فعضو

 5 فرضصلا علم قفغعض هج وو 4١] :قيقحتلا ةياغ صخلم] .شقن وعم. ناليخلا نم ليخأو ب نعم. لدجلا
0 

 لاحلا يق الو ل اصألا يف ال ءاقلطم ةيفصولا ناعما اه دصقي مل افإف ؛ةيلصأ افاصوأ افوكب مزحلا مدع ءامسألا هذه

 [(37 :ةيئايض دئاوف).فرصلا مسالا يف لصألا نأ عم



 ىلا

i 

 ثيناتلا ۱۹ فرصنملا ريغ

 ىلع ةدايزلا : هريثأت متح 1 ‹كلذك د ونعملا و ةةلعلا :هط رش ءاتلاب ثينأتلا
 ل وحج ۾ فوصلا عنم,ل

 ةامو رقسو بنيزو «هفرص زوجي اے ةمحعلا وأ ءطس وألا هلا وأ ةثالغلا

 فرصنم "ةدق"ف ,ةثالغلا ىلع ةدايزلا :هطرشف ركذم هب یمس نإف .عنتمم روحو

 دئازلا ف حلا مدعل ةدلبل مل

 مورلل طرش الب ريثأتلا متحتم فلألاب وه امف «ءاتلا وأ «فلألاب :نيبرض ىلع ثينأتلا نأ ملعا :ءاتلاب ثينأتلا

 ا رک ر :فييئاعلا ه هاني كيرثؤلا هنو رك ل را يالا فلألا

 هطرشف ءارهاظ هيف ءاتلا مم نأ ايعانحأ :نيرض ىلع ءاقلاب .ةيناأعلاو :ثينأتلل ءاثلا ةيساتل ركذملا توق: تتنؤملاب

 ةيملعلاف 'ةرغ ك كلاذ الو اذه ال وأ 3 ا ا أ قدا اقف ايقيقح ارك ذم ناک عأ ونس «ةيملعلا

 ءاوس «ي ونعمل اب بلال فتصل | ها يذلا وهو ءاردقمءاتلا نوكي نأ :امهيناتو «ةيملع نود نم رثؤي الف ءامتحت هريثأت طرش

 اهمورلل فلألا ذإ ءاتلاك ردقي ال فلألاو "رصمو بلح" ك يقيقح ريغ وأ «'بنيزو دنه'ك اًيقيقح ناك
 ١١7/١[ :يضر صخلم] .ةيملعلا عم الإ اًضيأ ةردقم ءاتلا رثؤت الو ءردقت نح فذحت ال

 ؛لعفلا نزوو يونعملا ثينأتلا دوجو عم فرصنم ' ترآ دل عةيملعلا طارت تشا ىف ءاتلاب ثيناتلاك يأ «:كلذك

 .بنيز :لثم فرحأ ةثالث يأ :ةثالثلا .ةثالثلا رومألا دحأ فرص عنم يف :ةريثأت .ةيملعلا تتار

 لقثلا لحأل فرصلا عنم نأل ؛ءايشألا هذه دحأ يونعملا يف طرتشا امنإ [نيرهش ملع روحو هام :وحن] :ةمجعلا وأ

 يف نوكيف «ىمجعأ ريغ طسوألا نكاس اًينالث ثنؤملا ناكل ةثالثلا رومألا دحأ نكي مل ولو «نيتلعلا ققحت نم لصاحلا

 .ةلايقث ثنؤملا نوكيل رومألا دحأ اهيف طرتشاف «هريثأت محارتف «نيببسلا دحأ لقث ضراعت نأ افأش نم ىلا ةفخلا ةياغ

 كال نأ ؛«ثلاغلا اذكو «لقثلا ةدافإ يف عبارلا فرحا مكح يف طسولا ةكاررح نأ ؛يياثلاو ,رهاظف ل وألا لقت يأ

 [4؟ :قيقحتلا ةياغإ .برعلا ىلع ليقث مجعلا

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .ةيملعلاو ثينأتلا دوجول ؛هفرص بجي مل و «ثالثلا مّتحتلا طئارش عيمج نع هولا :هفارَص زوجي

 .ةمجعلل عنتمم «ةدلبلا ملع :هامو سو الا كرجل حة اناا تارا نم ةقبطل ملع :رقسو

 مكح يف عبارلا فرحلا نوكيل :ةثالثلا ىلع .اهريثأت متت طرش عم ايونعم تنا ةنملق اخ فأل :عنتم

 ليزيف «هتمالع ريدمت ببسب لصألا ٤ فنأتلا را فعضل ؛ةمحجعلا الو طس وألا كل حبت كبي مو «ثسنأتلا ِءات

 ٠١١/١[ :يضر ضخلم] .فيعضلا رمألا كلذ يملعلا عضولا ف ءىراطلا ريك ذتلا

 تفرع اذإ يأ فوذحملا طرشلا ءازج اذه [ركذم هب يمس نإ 0 هانعم رابتعاب عام” ثنؤم وهو] :مدقف

 قرا تا وفل ؛امكحو «تينأتلا ةمااع درع اياه هيوكلا هله تينأتلا تاوفل كرست خخ 525 مدقف اذه

 [ 2 :قيقحتلا ةياغ] .ركذم مسا ةتوكل ؟قعمو «ثبتأتلا ءاقمكح يف وه يذلا عبارلا



 عمجلاو .ةمجعلاو ءةفرعملا 3 فرصنملا ريغ

 :ةمجعلا ىف ةيملغ ةركت نأ اهطرش ةمكشلا ٌةّيَلَع نوكت نأ اًهطرش ةفرعلا .عنتم برقعو
 بنيز ومب

 :هطرش عمجلا حسم ميهارلو تشو هفرصتم وألا ثالثا ىلع ةدابزا أ هيه رألا كاتو

 دق رمال هنآ ليلتي اق مق مارل فرقا نكت ياللا ململ تيا كارب ذإو فأل اهرم يأ :عسف
 فرحلا نآل ؛ءاثلا راهظإ ريغب "بريقع" :لاقي رغض اذإ ةنإف ؟برقع فال "ةمدق" Bs «ةردقملا ءاتلا رهظ

 (طسوتم). يمكحلا ث ثينأتلاو ةيملعلل ؛هفرص عنتما ءرك ذم هب يمس ادإ برقعف «هماقم مئاق عبارلا

 .ناينبم امهو «تامهبملاو «تارمضملا :سمح فراعملا نأل ؛كلذو :اهطرش .ديز لثم نيعم ءيشل عضو ام يه :ةفرعملا

 نم دنع فرصلا عنم امهيف نكمي الف فاضملاو ماللا وذ امأو برعم وه ذإ ؛فرضنملا ريغ يف امه لحدم الف

 نيونتلا امهلخدي مل اذإو ءامهلحدي ال نيونتلا نأل ؟نيونتلل اعبت رسكلاو نيونتلا هنغ فذح ام فرصنملا نفل ١

 نثر فنصملا دنع امأو ءاعم ا ديب :لاق نم دنع اذك و ؟رسكلا .هعبتي فيكف..ف

 مكح هدنع هيف رهظي ال هنكل ءامهماقم ةمئاق اهنم ةدحاو وأ ناتلغ هيف ام وه :لاق هنأل ؛امهفرص عنم ى

 ١/*١7[ :يضر] .ملعلا الإ فراعملا ةلمج نم قبي ملف «لعفلا ةياشمل ؛نيونت الو رسك ال نأ وهو «فرصلا عنم

 فيرعتلا ةيعرف نأل ؛ضعبلا لعج امك اًبس ةيملعلا لعجي ملو ءاطرش ةيملعلاو ءاببس ةفرعملا لعج امنإو :ةّيملَع

 :ةيمحعلا ةغللا يف اًملع مسالا نوك يأ :ةمجعلا يف َةَيِمَلَع ۲١[ :يدنه] .ةيملعلا ةيعرف نم رهظأ ريكنتلا ىلع
 برعلا مالك يق لمعتسي ال نأ بحاولا لب ءءزالب طرشلا اذه سيلو ءاملع هل برعلا لامعتسا لبق نوكي يأ

 ديجلا هنإف "نولاق'ك ال وأ «"ليعامسإو ميهاربإ" ك اًضيأ هيف هلامعتسا لبق ناك ءاوس «ةيملعلا عم الإ الوأ

 نمض يف ةققحتم نوكت يأ :ِةَمْجْعْلا ١51/١[ :يضر].هتءارق ةدوحل ىسيع هياور هب عفان ىم مورلا ناسلب

 مجعل محجعلا ةغل نم برما هلق ذب انك وأ میرا ًقيتح معلا يف مع

 رو ناكا ناو تاك ق قاچاق و لاس ةر ايس بلق وأ فورا طع كاف وأ ب اولا ےک

 نيونتلا لبقيف «عنام ال ذإ ؛ةفاضإلاو ماللا لبق ةيملعلا عم اًلوأ برعلا مالك يف يمجعألا عقي مل اذإ امأو «كلذ

 هيف فارضت ريغ نم ةيملعلا نك

 [!؟؛/١ :يضر] .ةيبرعلا ةملكلاك ريضصيف «حدبلاو (قريلاو «دنرفلاو .ماجللاك هداك هعلا' ز ٹاس عم رجلا عم اًضيأ

 .نباثلا طرشلا ءاشتن ا ؛فرصنتم ب رعلا مالك )اسا فو (« يمجع عسا هنأ عم :حونف

 «ع ومحلا تپش هن :هببسو «نيتلع ماقم مئاق دحاولا عمجلا اذه [نيببسل أ نام مئاقأ بيس وف :عمجلا

 ةهبشو ٠ لضافأ :وحن يات را بک عج و طا ےک کا ةوخ اكول ان ننام ميج ناك

 لإ و .ةمالسلا عج هعج عيتمم ال هلال (ريسكتلا مويس ايام تي املإو هار ىرحأف ةفيسلا كلا ىلع هلأل ؟ هب

 (« فسوي ننس نكنإ" :2325 هلوق :وحن ؛عمجلا باب يف فيرصتلا يف ءىجي ام ىلع اًدرطم اًسايق نكي مل

 ع ب وأ رخآلا ق ؛ اهدا شذ ن افرح اهدعب ۾ املأ اهثلاثو ا واقل 55 كح نأ :ةغيصلا ةلش ةطباضو



 عمجلا ۲۹ فرصنملا ريغ

 فرصنمف ةنزارف اًمأو «"ًحيباصَمو حاسم" ك ٍءاهريغب عومجلا يم اض
 ندر هلا دعي يتلا عمنا ل اتم ريسكتلا عمج عومج ةياغ ربع

 فرصي م يكف ا ؛يفرصنم ريغ عبضلل اًملع ٌرجاضَحو
 ةريخس ةيطرشلا ةلمحلا أدتيم هيف عمجلا يعم عافتنا عم اقافتا

 . . ٍةلاورس عمج «يبرع لدو نزار یلع لح سجا :ليق دقق -رثكآلا ومو

 وع یا قوت از طرشلا ءازج

E. =کک ةيعمحجا رد ؤَت , ةغيصلا هده تاف ولف ('حيباصم'ك طسوألا هك اه ةا وأ « باودو نا  

 AN :ىضر ن صخلم] .ةفصلاو ةيعمجلا امهنم دحاو ل اك يف نأ عم ناسح و رمح" ف

 ؛"ةنزارف"ك تادرفملا ةنز ىلع تناكل ءاه عم تناك ول األ ؛اه طرتشا امنإو «ثينأتلا ءات ءاهملاب دارملاو :ٍءاه

 [4© :ةياغ] .نيتلعلا ماقم موقت الف «روتف هتيعمج ةوق يف لخديف «ةيهارك نزو ىلع هنإف

 لحدأ اذلو "ام" ل باوح ةلمجلا هذهو ءاهربخ فرصنمف «أدتبم "ةنزارف" ءطرشلا نعم اهيف ةملك :خلإ امأو

 ايف :هلصأو ءءازجلاو طرشلا فورح ىلاوتي الثل هلحم نع رخأ نقل دار نو هيفي Nes نيفماقل

 [۸ :بيكرتلا لح] .ظفللا ليوأتب هيف ثينأتلا مدعو ءرصتقا مث .”"فرصنم ةنزارفف ءيش نم نكي

 سالا ديقلا اشنا لاثم ركذ Fog : يدنا بعل | يف لاقيو «جنرطشلا نم نم ءيش وهو «نوزرف عمج] :ةئزاَرف

 ةرهشل "رمحو لاجر" :وحن نم عومدلا ىهتنم ةغيص وهو لوألا ديقلا ءافتنا لاثم نود ؛"ءاهريغب" :هلوق وهو
 [امأ باوج ةلمجلا هذه] .ءاتلا ببسب عمجلا ريثأت تاوفل :فرصنمف [47 :قيقحتلا ةياغإ] .هتلثمأ

 اًدرفم هتروريصل هئافتنا عم عنتمم رجاضحو (عمجبا الإ اهيف رثؤي ال ةغيصلا هده نإ :لاقي ام باوح :رجاضحو

 هنوكل ؛اًرابتعا اهدوحوب لوقلاب ةيمستلاب ةلعلا ءافتنا عنم باوجلا ريرقتو «ةلعلا ءافتناب يفتني مكحلاو «ةيمستلاب

 لاح فرصتي ال يأ «فرضنم ريغ ف يذلا ريمضلا نم لاح بضنلابو :املع ١| :يدنه] .عمجلا نع الوقنم

 [٠/۲۷١:يضر] .ناعبضلا ىثنأ يهو عبضلا سنجل يأ «عبضلل اًملع هنوك

 ريغ وهف «ةغلابملا ىلع اهنطب مظعل عبضلا هب يمس «نطبلا ميظع وشو «رجضح عمج لصألا يف هنأل :لوقنم هنأل

 E قيقحتلا ةياغ] .طرشل ءلا دوجو عم ن :ءتلعلا ماقم مئاقلا يلصألا ع ءعمجلاب بف رصنم

 وأ اعمج ناك اذإ فرضي مل امنإ نزولا اذه ىلع يذلا مسالا نأ :ةريرقت «ردقم لاؤس باوحج اذه :ليوارسو

 :لاق :فرصضيم ريغ هنأ ىلع نورتكألاو «كلذك سيل ليوارسو ؛عمجلا نع ال وقنم

 حمار ليوارس يق يسراف ىف هنأك دايرلا ٌبذ امم يشع
 ىلع لمح «برعلا مالك يف عقو يمجعأ ظفل هنإ ليق دقف :هلوقب هيلإ راشأ ام امهدحأ :نيهجوب هنع بيحأ

 شا هنكل الا تا امك «بارع د رشم يمجعأ مسا هنأ ىلع ىلع وبأ هعبن و هي وبيس بهدم وهو «هنزاوم

 = هيلإ راشأ ام امهيناثو «فرصلا عنمف هبساني ام ىلع لمحف «ليدانق :وحن ءاعطق فرصنيال ام مهمالك نم



 ناتدئازلاو نونلاو فلألاو بيكرتلا 3 فرصنملا ريغ

 بيك رتلا . ضاق ك اًدجو اًعفر راوج :وحنو .لاكشإ داف فرص اذإو ءاريدقت
 ليوارس فرض يق يأ

 . . . . . نوُلاَو فلألا .َكَبَلَْب :لفم ٍدانسإ الو ةفاضاي نوكي ال نأو «ةّيملعلا هطرش
 زهبق ےل, ءا هلا

 ( اخ ف ےک

 و فرعو ف رصنم ريغ لحج و اعل هنأ ؛اًضرف 5 اريدقت ةلا هرس دودا « رع طفل هنأ ليف دقف" :هلوقب <

 عمج هن :ليقف و لحج هي مو (هنع لوقنملا وأ .عمجلا الإ اهيف رؤي ال ةغيصلا هده نا :برعلا دعا وق

 برعلا ةدعاقل ks ةلاورسلا نم ةعطق لك ةيمستب وأ «ةلاورسلا عم لمعتسا ةلاورس عمج هنأ ضرفب اريدقت

 7 :ةياعو ١ / ١ :يضر] (دمحأ مداح يولوم). ًرمع يف لدعلا 55-3

 .رثكألا وهو :هلوق هيلع لد لقألا وهو :فرص اذإو .فوذحلا أدتبملا ربح دعب ربخ وأ يمجعألا ةفص :لمتح
 [ ١7/1١ :يضر] .هدحو طرشلا ديفي الق «لصاح ريغ - ةيعمجلا 2ےس E قول :لاكشإ الف : 1 5 : َ 0 ت 1 1 ل 4“ م 0

 «عاودك ايواو وأ ءراوجك ايئاي ناک ءاوس ؤ لعاوف درو ىلع صوقنم عم لك روج وحنب دارملا :راوج وحلو
١ 

 رجلا و عفرلا ةا ف ارجو اعفر ]¥4 :قيقحتل ةقفحتلا ةياغإ|. ىئایلا لثم لالعإلا كعن هتروريصل ي واولا ص رعتي مو
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 امأ «راوجب تاررم ۾ «راوج ي 'نعاحج :ل وقت ةن نيؤنتلا لاخدإو ءايلا فذح ىف ةروصلا بسحب ضاقك هک

 فرصنم رغ هنإو يراوح بصن يف فالح الو .يراوح تیر :وحن ةحوتفم ءايلاف بصللا ةلاح يف

 نيملع "ىرصيو مجنلا" هاا ري الف «نيئزحلا دحأ ةيفرح ريغب ةدحاو ةملك نيتملكلا لعج وهو :بیک رتلا

 دج نأ قيل لصحت و «ةيملعلا طرشب امهادحإ فذح نم نمؤيف ؛ملعلا عضو يف نالحدت اعم نيتملكلا نأل :ةيملعلا

 مسالا جرخي يئاضإلا بيك رتلا نأل ؛ديز مالغ :وحن نع هب زرتحا :ةفاضاب نوكي ل |[ ١٠/١ :ىضر| :فارسلا

 (يلع ق وشعم دیګ يول وم) .هعنم ق رت ۇي کف فالح الا بستم ىلع فرصلا ھکح یا وأ .فرصلا

 فرصلا عنم نأل ؛فرصلا عنم بارعإ هيف ميقتسي ال هنأل ؛ارش طبأت :وحن نم هب زرتحا :دانسإ الو [4/ :ةياغ]
 لثم وش يأ ف وذحم ادم ريح ۽ : لغم (حرش).كلذ ع هنتما لصألا نم بارعإإلا عنتما اذإف «بارعإلا عش

 0 :ةياغ] . ماشلاب دلبلا ملع لعج مث «ريبكلا . :كبلاو «منص مسا : لعبلا كلو لعب" نم بك رم هنإف «كبلعب

 فلأ امهتمياشمل نارثؤي امنإ نونلاو فلألا نأ ملعا[دحاو ببس نونلا عم فلألا يأ عم نعم واولا] :نوتلاو

 ةاحنلا قفاوت لعب و ؛فلألا ىلع اهوحد عانتماك اعم امهيلع ثينأتلا عات لوحخد عانتما ةهج نم ةدودمملا ثينأتلا

 ةفصلا امإو فا سا ےک ةيملعلا امإ رخآلا كلذ هدب ةيشيملا نع هيشملا ناضقنل ؛فلألاك تيبس ماقا

 "نارمع" :وحن يف هدنع ةيملعلاف ءرخخأ ببس ىلإ ةحاتح ريغ اک اهنأ ىلإ مهضعب بهذو 58 را رکس يف امك

 ةيملعلا عم تناك ءاوس ءاهطرش وه ءافتنالا اذهو «ءاتلا ةدايز نع عنمت اه ذإ ؛ن ونلاو فلألا طرش لباب ةنسيل

 a1] : يضر صحلم|. ىلو وأ لوألاو ءطرش الو ببس ال نارك :ومحخ ىف مهدنع فصولاو «فص ولا وأ



 لعفلا نزو ۲۴ كارضتملا ريغ

 ذوجو :ليقو ,ةنالعف ءافتناف ةفص وأ ,"نارمع"ك ةّيِملعلا :هطرشف ملا ٤ اتناک نإ
 ل

 هيلع

 ٌصّتخي نأ هطرش لعفلا نزو .نامدكو ناركس نود نمحر يف فلا من نمو < «یلعف
 هيف رخلا رهظ ل اذل بف رصنم

 رمجأ ّعَنَتما مث نمو اتل لباق َريغ هتدايزك ةدايز تطيع وأ اة ركشك

 ا لعافلل ۽
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 قلطي دقو يس ع ر لا و کو م ول اعفلا ةلباقمب قلطي دق مسالا :مسا يف

 هبشلا ققحتيف «ءاتلا عنتميل يل وأ يناثلا ببسلا ققحتيل ءاملع هنوك يأ :ةيملعلا .انهه دارملا وهو ةغصلا :ةلباقع

 مانو تع ىسوم ردي 5 ؛ىدابآ رسكلاب نارمع :"نارمع" ك [۸۲ :ةياغ].ةيملعلاب ةدايزلا مزليل وأ «ثينأتلا يفلأب

 يفلأ هبش يفتني الثل [ةنالعف نزو ىلع هثنؤم نوكي ال] :ءافتناف .##ع ربمغيب مع بلاط وبأ مانو ءاد#د مرم ردب
 .ةناركس يفتني ةءارمح يفتني امك يعي ءامهنغ ةغونمملا ءاتلا لوخدب ثينأتلا

 يفتنيلو «ثنؤملاو ركذملا يغيص فالتحاب ثينأتلا يفلأب امههبش ققحتيل نالعف ىلع ناك نأ دعب :ىلعف دوجو

 [44 :قيقحتلا ةياغ] ."ةنالعف" هثنؤم ءيجي ال "ىلعف" هثنؤم ءيجي نالعف لك نأل ؛ىلعف دوحوب ةنالعف

 لوصحل هفرصي مل "ةنالعف" ءافتنا طرشلا :لاق نمف «نامحر يف فلثخا طرشلا يف فالتحالا لجأ نمو يأ :نمو

 عنم يف فلتخي ملو ؛”'ىمحر' ئجي مل ذإ ؛هفرص 'ىلعف' دوحو طرشلا :لاق نمو «ةنامحر ئجي مل ذإ ؛طرشلا
 ٤١/١ ١[ :يضر] .نيبهذملا ىلع طرشلا ءافتنال "نامدن" فرص يف الو «نيبهذملا ىلع طرشلا لوصحل "ناركس"

 ر نازوأ نم دعي نزو ىلع مسالا نوك وه :لعفلا نزو هيف را رهظي م1 کرسی ريغ وع :نارکس
 الرقنم الإ مسالا ف کت امم امهوحن و ردتقاو «جرختسا اذكو اقنع وأ ناك اًددشم لوعفملل ئبم :برضو

 .امه لجر يمس اذإ "ريشو برض"ك ملعلا مسالا ىلإ لعفلا نم الوقنم وأ « "مقب"ك برعلا ىلإ مجعلا نم

 ؛ءاتلل لباق ريغ هنوك طرتشا امنإو :ءاتلل .سجرنو «دمحأو «بلغتو «ديزي :وحن نيتأ فورح ىدحإ يهو :هتدايزك

 5٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ةباشملا ع نع جرح لبق ولو ءءاتلا هذه لبقت ال لاعفألا نأل ؛لعفلا نزو نع جرح اهلبق نإ هنأل

 فرصلا نع عانتمالا وهو طورشملا دجويف ءءاتلا لوبق مدع عم ةدايزلا وهو «طرشلا دوجول :رمحأ

 وهو 55 مدعنيف «ةيوق يأ ةلمعي ةقان :لاقي ثيح ةركن ءاتلا لبقي "لمعي" نأل ؛طرشلا مدعل :فرصناو

 3١[ :قيقحتلا ةياغ] .ذئنيح ءاتلل لباق ريغ هنأل ؛فرصنم ريغ ناك هب يّمس اذإ اّمأ ءفرصلا نع عانتمالا

 «بيكر تلاو :ةمجعلاو «فلألا ريغب ثينأتلا يف امك ةيطرشلا قيرطب تناك ءاوس «فرصلا عنم اهريغ عم ةبجوم يأ :ةرثؤم

 «ءارمحو «دحاسم :وحت نع زارتحا هيفو «لعفلا نزوو «لدعلا يف امك ةيببسلا قيرطب وأ «مسا يف اناك اذإ نونلاو فلألاو

 عمجلا لحأل اهفرص عنم نأل ؛ةّييبسلا قيرطب الو ةيطرشلا قيرطب ال ءاهيف ةرثؤم ريغ ةيملعلا نإف ءام يمس اذإ ىلبحو

 5١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهلبقو ةيملعلا دعب ققحتي يظفل رمأ ثينأتلاو ةّيعمجلا ىلع لادلا نأل ؛ثينأتلا موزلو ىصقألا
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 ٍلعفلا نزوو لذَعلا الإ هيف طرش يه ام اإ ةرثؤم عماجت ال هنأ نم نيت امل فرص ٍركن اذإ
 ءٍدجاو ببس ىلع وأ بّبسالب ّىقْب رک اذإف ءامُهّدَحَأ الإ اهعم نوكي الف ,ناّداضتم اًمهو

 ةر دوم هيف ةيملعلا تناك يذلا مسالا كلذ درب داني أ ةمات

 ةلمجحلاو ؛ءطرشلا باوج "فرص" :هلوق ناك طرشلل تناك نإف «فرظلل 0 ءرهاظ وهو طرشلل اذإ ةملك کن اذإ

 a١] :ةياغإ .ة ةلوصولملا نادل او فرض :هل وق ناك ف رظلل تناك لإ و «ةلوض ومل ا
 ال

 ل اربح تعقو ةيطر كلا

 .مازتلالا قيرطب اذه لبق رهظ ليلدل يأ :امل
 3١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهطئارشو فرصلا عنم بابسا نايب يق :نيبت

 وهو «ببسلا كلذ يف طرش ةيملعلا ؛ يأ يه اًببس الإ ةرثؤم اوك لاق یاس اا نم اًببس عماحت ال يأ :عماج ال

 ١] :قيقحتلا ةياغ] .مسا 2 اناك ادإ نونلاو فلألاو بيك رتلاو «ةمحعلا ۾ (ىنعم 0 اضل فلألا ريعب كينأتلا

۴ £ 

 باول وعفملا فذح مث ءةرثؤم ةلغ يأ ردقم لوعف ةفص وأ «ةيملعلا وهو عماحب ال لعاق نع .ل ا ۇرۇ

 الإ هيف طرش يه ام ريغ ةرثؤم عماجت ال يأ ؛لّوألا ءاتثسالا دعب ّىقب امم ءانثتسا :لدعلا الإ .هماقم ةفصلا

 لعفلا نزول دمحأو «ةيملعلاو لدعلل رمع عنتما ثيح ةرّثؤم امهعماجت اهإف ؛دمحأو رمعك لعفلا نزوو لدعلا

 3١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيملعلا ريغ نم "رمحأو ثلث" عنتما ثيح امهيف طرشب تسيل اهنأ عم ةيملعلاو
 اظرش تسيلو نزولاو لدعلا NGA gE عماحت ةرثؤملا ةيملعلاف :لعفلا نزوو لدعلا الإ

 ت نبأ

 ل
 ےئل تأ ا 85

 ل ببس الب يب ركن اذإف «ناجيبرذاك لوألا ةعبرألا عم دحاو مسا يف تناك نإف ءامهعم ببس يه لب ءامهيف

 : سلفر فتضملا لاق نزولا وأ لدعلا عم تناك لإ و ؛ةعبرألا نم ةا وأ نينئا عم تاک نإ اذكو 55 ةعبرأ طش

 ىلع يقب مسالا ركن اذإف ءدمحأو رمع : و ف امك امهدحأ عم الإ ناوكي "لاف ءامهداضتل اًعم امهعم نوكي نأ نكمالو

 دعب افرضنم ةرثؤه ةيملع هيف ام لك نوكب يلكلا مكحلا حصيل ناداضتم امه :تلق امثإو :لاق «دحا و ببس

 كنتلا دعب فرصنم ريغ مسالا كلذ ناكل مسا يق ةرئؤملا ةيملعلا عم امهعامتحا زاحو اداضتي ل ول ذإ ؛ريكدتلا

 [|] 3/١ :ىنطو[. مدقت دقف امثداضت نايب اأو ةر قل ةيملعل ةيملعلا نع نيينغتسملا نيببسلا ءاقبل ةرنؤم ةيملعلا نأ رام
 نأ ےہ

 ف وأ لعفم وأ لاعف امإ لدعلا نازوأ نأل ؛امفازوأ فالتحال ؛دحاو مسا يف نيغمتجم ريغ يأ :ناداضتم امو

 5٠١/١ ١[ :يضر] .لعفلا نزو

 [37 :ةياغ] .ناببس ريكنتلا دعب ىقبي الف «ناعمتجي ال "ناداضتملا" نأل :امهذحأ

 س ا



 ةفاضإلاب وأ ماللاب فرصنملاريغ مكح 5 فربما ريغ

 دعب ةّيلصألا ةفصللا اراعا ركن اذإ الع "رجا" لغم قب شفخألا هيوبيس تقلاحو
E نعم عه Ji 

 عيمجو ءدحاو مكح ق نيداضتملا رابتعا ف مرلي امل متاح باب همزلی الو ريكدتلا
 رابتعا وأ مرلي قلعتم ةيملعلا و فصولا ىقتملا ال ىفنلا ةلع

 .رسكلاب ٌرجني ةفاضإلاب وأ ماللاب بابلا
 رسكلا ةروصب يأ

 وهو هيوبيس ذاتسأ اهدحأ :ةثالث شفاحألا نأل ؛شفحألا عقر ىلوألا :حورشلا ضعب ي ركذ :شفخألا

 :ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ وهو هنيرق ثلاثلاو «ةدعس نب ديعس نسحلا وبأ وهو هذيملت يناثلاو «باطخلا وبأ
 اًذصق ةفلاخملا ةبسن تناك شفخألا بصن ولف «" لصفملا ح حرش ` ىف كلي فنصملا حرص اذك «هذيملت انهه دارملاو

 ةبسن نأل ؛رظن هيفو .ةمئالملا نم دعبي الل ذيملتلا ىلإ اًدصق اهتبسن مزليف «هتبترب ةمئالم ريغ يهو «ذاتسإلا ىلإ

 الك نم امي سأب الف قحلا راهظإل ةفلاخملا تناك ولو «قوقعلا بجوت اهنأل ؛ةمئالملا نم دعبأ ذيملتلا ىلإ ةفلاحملا

 ءاذك ةفينح وبأ لاق موف يل مایا ةرابغ جاا ةا ةافيبألا ىلإ اهتيسن تدرو انآ ىرت الأ «نیبناجلا

 ةجاح الف «ةفيتح يبأل افالح ءاذك فسوي وبأ لاق :مطوقو «فسوي ابأ ةفينح وبأ فلاح نعم. قسوي يبأل 9

 نم مالكلا اذه نوكي اذه ىلعف ءبصنلا وه باوصلا لب «شفحألا عفر ةيولوأ نم حورشلا ضعب يف ركذام ىل

 هنإف ؛"رمحأ" لثم الإ فرص ركن اذإ ةرثؤم ةيملع هيف امو :لاق هنأك ةروكذملا ةطباضلا نم ءانثتسا عملا ثيح
 ناك ام لك :"رمحأ" لثعب دارملا :رتخأ لغم [57 :قيقحتلا ةياغ] .فرصنم ريغ هيوبيس هلعتلل ةيملعلا دعب ركن اذإ

 :ناركس :لثم مكحلا اذه يف لحديف ءرخآ ببسب اًئرتقم هلصأ يف ةفص

 "دوسأ" يف ةيلصألا ةفصلا تربتعا امك ةيلضألا ةيفصولا هرابتعا لحأل ؛شفحألا ه يونيس فلاح امنإ :ريكنتلا دعب

 ؛رابتعالا ةجرد نع طقاس ناث عضو يه ىلا ةيملعلاب طقاسلا نأ ؛اهربتعي ل شفحألاو «قافتالاب ةيحلل امسا
N لع ىل فالح لضألا ضراغي داف هيتكراخ تالا ةع نأ تس هيف قضولا فإف ةيسللا اهنا "درسا قوا 

 ٠۴۳[ :ةياغ] .ةيلكلاب ةيفصولا نم هجرخي هنإف ءاملع

 الاوز دعب ةفصلا رابتعا يف هيوبيسل شفحألا مازلإ نع باوح اذه [خلإ ةيلصألا ةيفصولا رابتعا نم] :همزلي الو
 ةيلاحلا ةيملعلا هيف ذإ ؛فرصنم ريغ "متاح" ناكل هلاوز دعب هرابتعا زاج ول يلصألا فصولا نأ :هريرقتو

 رابتعا نم عنع ام "متاح" يف نأل ؛همزلي ال مازلإلا اذه نأب :هيوبيس نع كب فنصملا باحأف ؛ىلصألا فصولاو

 فصولا ذإ ؛ةيملعلاو فصولا امهو «نيداضتملا عامتجا عناملا كلذو ءركنملا "رمحأ" فالخب ؛لئازلا فصولا كلذ

 لك هب دارملاو :متاح باب ١54/١[ :يضر].فانت صوصخملاو مومعلا نيبو ءضوصخلا ةيملعلاو «مومعلا يضتقي
 ر لإ عمري قوق لرقم ريعشو هلع لإ عجرم كسلا زا ع لقي حم اطهر نما ي ةا ىلع
 .مكرمعب تررم :وحن هريغ ىلإ ةفاضإ :ةفاضإلاب .رمحألاب تررم :وحن هيلع فيرعتلا مال لوحدب يأ :ماللاب



 لعافلا ۲٦ تاعوفرملا

 تاعوفرملا

 هنمف .ةّيلعافلا ملع ىلع َلّمَتْشا ام وه

 دير ما :لثم هب همايق ةهج ىلع هيلع َمدقو هُهبش وأ ٌلعفلا هيلإ دنسأ ام وهو :' لعافلا
 اعقلا لاغم مسالا لعفلا مسالا كلذ ىلع

 امنإ فيرعتلا نأل ؛تاعوفرملا ىلإ ريمضلا عحري ملو تياعرفرلا باب اذه يأ «فوذحم أدتبم ربح :تاعوفرملا

 (طسوتم).ع وفرملا ىلإ عحري لب ءاهريغو فرحلاو لعفلاو مسالا فيرعتك اهدارفأل ال ءةيهاملل وه

 فيرعت مهوتي الثل عفرلا ىلع لمتشا ام :لقي مل امنإو ؛غفرلا وهو «ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام :عوفرملا يأ :وه
 (طسوتم).عفرلا فرعي مل عوفرملا فرعي مل نم لك نأل ؛ىفخأ وه امم. وأ ةلاهجلاو ةفرعملا ف هلثم وه امم ءيشلا

 ٠١[ :قيقحتلا ةياغ| .برعم وأ مسا وه يأ ءاهتفص ةيلعفلا ةلمحلاو «برعم وأ مسا نع ةرابع :ةلوصوم "ام" ةملك :ام

 [ 35 :قيقحتلا ةياغ] .ناديرلا 1 وبأ وأ «دیز نعءاج :وحن «فلألاو واولاو عفرلا يهو ءاهتمالع يأ :ةيلعافلا ملع

 رئاس ىلع لعافلا مدق امنإو [لعافلا تاعوفرملا نمف وأ «ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا ام نمف يأ ءريسفتلل ءافلا] :هنمف

 ءزج لعافلاو :رابخإلل مالكلا عضو نأل ؛حيحصلا ىلع هب قحلم تاعوفرملا رئاسو «تاعوفرملا لصأ هنأل ؛تاعوفرملا

 لعفل اعفلا ناك اذإو هل الإ عضوي م هنوكل ؛ ؛لعفلاب ربحا ن أا لصألا ذإ ؛رابحالا يف ۳ نيتلمجلا لصأ يه ىلا ةيلغفلا ةلمجلا

 يظفل هلماع نألو «ةباثملا هذي سيل هنإف ًأدتبملا فالخب لأ نوكي اًضيأ لعافلا وهو لعفلاب هنع ربخي امف لصألا وه

 يف دشأ لعافلا نألو ؛ةرورض ىوقأ وه ناك ىوقأ هلماع ناك اذإو «يونعملا نم ىوقأ يظفللاو «يونعم أدتبملا لماعو
 | هد :قيقحتلا ةياغإ .ًادتبملا فال «هدسم ءيش دسب الإ هفدح زوجي ال ثيح ةينك رلا باب

 دودح عيمج يق دارملا نأل ؛امهريغ وأ ااش وأ الدب لعافلا عبات دحلا يف لحدت الف «ةيعبت الب :لعفلا هيلإ دنسأ

 |؟ :يدنه] .كلذ دعب عباوتلا ركذ وهو «قايسلا ةنيرقب عباوتلا ريغ ةروكذملا تارورججاو تابوصنملاو تاعوفرملا

 ١5١1/١[ :يضر].لعفلا مساو «ردصملاو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو «لعافلا يما نعي :ههبش وأ

 "ماق" نأل ؛"ماق" هيلإ دنسم "عاق ديز" :كلوق يف "ديز" :وخن نأل ؛ًادتبملا نع "هيلع عدقو" :هلوقب زرتحاو :هيلع هدقو

 ١١١/١] :يضر].مالكلا دح يف رم امك «لصألا يف وأ لاحلا يف هنع ربخملا وه هيلإ دنسملاو «هنع ربح
 نوكي ال نأ :هب همايق ةقيرطو مسالا كلذب لعفلا كلذ مايق ةقيرط ىلع اًعقاو يأ «لاح دعب لاح :ةهج ىلع

 برض :وحن «هلعاف مسي مل ام لوعفم نع زارتحا هيفو ؛لوهجملا ةخيص ىلع نوكي ال يأ «لوعفملل اًيتبم لعفلا

 ىلع لب :هب همايق ةهج ىلع ال نكل ءةيلع مدقو ههبش وأ لغفلا ةيلإ دنسأ امم هنإف ؟همالغ باورضم ديزو «ديز

 ام لوعفم" نأل ؛لعافلا دح يف ديقلا اذه امهريغو يرشخم رلاو ر مهاقلا دبع خيشلا اركذي مل امنإو هيلع هعوقو ةهج

 |[ 51 :قيقحتلا ]یا ىلع لولفلا 'هلعاف مسي مل



 لعافلا ماقم ۲۷ تاعوفرملا

 عنتماو < "ليز ةمالغ بارض" اب كلذلف ءلعفلا لي نأ لصألاو هوا مئاق كي
 لغفلا بنك ل ااغ

 الصتم اًرمضم ناك وأ ,ةنيرقلاو اًظفل امهيف ٌُبارعإلا ىفتنا اذإو ."ًديز همالغ برض"
 لوعفملاو لعافلا يف

 عفو وأ :ٍلوُعفم ٌريمض هب لصا اذإو قت بجو ءاهانعُم وأ الإ دعب هلوعفم َعقو وأ
 لعافلاب لوعفملا ىلع لعافلا لعافلا لوعفم يأ

 + ديد NE N 2 ع هامل قا سيق عاف «لصتم ٌريغ وهو هلوعفم هب َلَصَنا وأ ءاهانعَم وأ لا دعي

 لعافلا يأ لعفلاب | ديز الإ اورمع برض ام وحن

 ليعافملا نم ءىش لعافلا نيبو هنيب للختي ال ثيحب ؛هيلإ دنسأ يذلا لعفلا هال نراقي نأ ىلوألا يأ :لصألاو
 حضوأو رصخأ ناكل "هيلي نأ ىلوألاو" :لاق ولو «هنودب ديفي ال لعفلا نأل ؛هنم ءزح لاك لعافلا نأل ؛اهقحاولو

 يلي نأ لعافلا يف لصألا نأ لحأل يأ «ليلعتلل ماللاو «ةجيتنلل ءافلا :كلذلف [ه5 ::قيقحتلا ةياغإ .نسحأ

 ريمضلا هيلإ عجري ام نأ عم "يز هّمالغ برض" زاح امنإ :لاقي نأ كلذو :زاج ٠٦[ :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا

 ١7/١[ :يضر] .اًريدقت ريمضلا ىلع مّدقم وهف «لعفلا يلي نأ هلصأو «لعاف "ديز" نأل ؛هنع رخؤم
 وهف ؛لعفلا يلي نأ لعافلا لصأو «لعاف همالغ نأل ؛"اًديز همالغ برض" زج مل امنإ :لاقي نأ كلذو :عنتماو
 57/١ ١[ :يضر].ركذلا لبق ريمضلا نوكيف :ةليصأو اًظنل يز قلغ.مدنقم

 «فورعم ضام "ىفتنا"و ءاهاوج اهلماعو «فرظلا ىلع لحما ةبوضنم طرشلا ئععم اهيف ةملك "اذإ'و :ىفتنا ذإو

 ىفتنا اذإ" :هلصأو «لحم او ريدقتلا ثيح نم يأ طرشلا لعف نم زييمتلا ىلع بصن "اظفل"و «هلعاف بارعإلاو
 راج "امهيفو" ءاظفل بارعإلا نوك ىفتنا اذإو :هريدقتو ءردقم "نوك" ربخ ىلع وأ «هنع لدع مث ”بارعإلا ظفل
 ١١[ :بيكرتلا لح] .لوعفملاو لعافلا ىلإ ٌدئاع رورحنلا ريمضلاو ."ىفتنا"ب قلعتم رورحبو
 اههدحأ ةيلعاف ىلع -ةيلاقم وأ ةنيرقلا تناك ةيلاح- ةنيرقلا ىفتنا اذإ يأ :بارغآلا ىلع فظع :ةنيرقلاو

 [31 :قيقحتلا ةياغ] .ءالؤه ءالؤه مركأو «ىسيع ىسوم برض :وحن «رحآلا ةيلوعفمو
 كايا الإ تبرص اه وجت الصف اًرمضم وأ ادبر تيره وجت «اّرهاظ اه لوعفملا ناك ءاوس. الصم ارمضم

 .اًورمع الإ ديز برض ام وحن :اَلِإ [91 :قيقحتلا ةياغ] .كتبرض :وحن ءالصتم اًرمضم وأ
 |! :وحن ءةاحتلا دنع روهشملا وه ام ىلع رصقلا ةدافإ ق "الإ" ئيعمب هنإف "امنإ" وهو "الإ" نعم يأ :اهانعم وأ

 نع زّرحتللف ؛ةنيرقلاو امهيف بارعإلا ءافتنا ةروص يف امأ :بجو [517 :قيقحتلا ةياغإ .اًورمع ديز برض
 عوقو ةروض يف امأو ءركذ امك لصفلا لاصتالا ةافانملف ؛الصتم اًريمض لعافلا نوك ةروص يف امأو «سابتلالا
 |5107 :ةياغو 75 :يدنه] .بولطملا رصحلا بلقني الثلف ؛اهانعم وأ الإ دعب لوعفملا

 [5 :قيقحتلا ةياغ] (4١1:ةرقبلا) بَ ميِهاَرْبِإ ىلا ذِإَو» :ىلاعت هلوق وحن «لوعفم ىلإ ٌدئاع ريمض يأ :ريمض
 ظ .ديز اًورمع برض امنإ يأ امّنِإ وهو ءالإ يأ :اهانعم



 لعافلا ماقم ( ۲۸ تاعوفرملا

 ؟ماق نم :لاق نمل "دي ز لثم يف ازاوح ٍةنيرق مايقل ل لعفلا ُفذحُي ككاو .ةريخأت بجو

 حئاوطلا حيت امي ٌطِبَخُمو وصلا م اض ديزي كبل و

 لبق رامضإلا مو هَ نع زرحتللف ؟ل | وعفملا ريمض لاصضصتا هراوص يف اسا «لوعفملا نع لعافلا ريجخات يأ :ة ريخات

 عانتمالف ؛لوعفملا لاصتا يف امأو «بولطملا رصحلا بلقني اللف ؛اهانعم وأ "الإ" دعب هعوقو يق امأو «ركذلا

 | عد :يدتهأ .ةلغ ل رش ةنيرقلا مايق ذا ؛اش وصح ۾ ةنيرق دس تقول يا م 3 :يدته| .لاضتالا حم لصفلا

 ةيماهفتسالا ةلمجلاو «هربخ "ماق"و ءادتبم ةيماهفتسا هذه اة ةملك «'ماق 59 *لاق il لوقلا دنيز" ا

 وهو «ةنيرقلا دوجول لعفلا فذحف ءديز ماق يأ «فوذح لعف لعاف باوجلا يف عقاولا ديز ف علاق" لوقم

 [38 :قيقحتلا الغا نارا روکا "ولت
 ؛لاثم ىلع لاثم فطعل ؛ءكلي فنصملا ةرابع نم يه لب «تيبلا يف ةلخادب سيل كبيلو' :هلوق يف واولا :كبيلو

 مسي مل ام لوعفم هنأ ىلع عوفرم لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ "ديزي" ا !وعفملل بم بئاغ رمأ وهو

 يأ "ديزي كبيل" :ةلوقب ءاكبلاب رمأ امل رعاشلا نأل ؛فوذخم لعف لغاف "عراض' :هلوقو كبل" :هلوقل هلعاف

 :هلوقب باجأف «ققحملاك ردقملا لاؤسلا اذه لعجو ؟هيكبي نم :ًالئاق Jl نأ عماسلا كّرح لوهخجملا ةغيص ىلع

 ماللاو (هيلع ردقملا ل || و سلا ةلالدل لعفلا فدذدحف «ةموصخلا دنع همصخ نع زجاع يأ ع راض هت ىا © ءاض

 هيفكي رورحناو راجلا نأل ؛ءيش ىلع دمتعي مل نإو "عراض" :هلوقب قلعتم تقولا نع "ةموصخل" :هلوق يق

 هعم هريغ ةموصح ةموصخاب دار ملا و عردقملا كي :هلوقب

 نيغراضلا ريهط ناك "ديزي" نإف ؛هناوخإ ةلقو هلاح فعضل ةموصخلا تقو هک اإ و «هریغ عم هتموصخ وأ

 ١۹| :قيقحتلا ةياغإ .ءافعضلا َنيعمو

 نامزلا ثداوح هتباضأ لئاس ريقف لك هل رضان ال ليلذ: لك ديزي ىلع ىكي.نأ ىغبني هنأ تیبلا نيغمو :كبيل

 ٦٠ :قيقحتلا ةياغ] .ريقف لك رباح و «ليلذ لك ٌرصان ديري نإف «هثيغي نم دجي مو هلام نكلهأو

 نأل ؛طبتخم هيكبي اهنإو «ةليسو ريغ نيم يطا لاو ركز مر ناش هل يأ «ع راض ىلع فطع :طبتخمو

 هيكيي' :هلوقب قلعتم هلام ثداوحلا كلت امم يأ "حئاوطلا حيطت ام" :هلوقو «ةليسو ريغ نم نيلئاسلا ىطعم ديزي

 :ةحاطإلا و عةيضام لاح ةياكح وعم يغب هي "م" و ةةيببسلل نھ ةملك و ۽ طيصخم" هل وقب وأ ردقملا

 يه ةحيطملاو «تاحيطملا سايقلاو ؛ةحقلم عمج 'حقاولا ك سايقلا فالح ىلع ةحيطم عمج حئاوطلاو ؛كالهإلا

 5٠[ :قيقحتلا ةياغ] .هلام تاكلهملا كالهإ لجأل يأ هلام حئاوطلا ةحاطإ لحأل طبتخم هيكبي يأ ءةكلهملا ةثداحلا



 دل م ۲۹ تاعوفرملا

 نو :لثم يف اًبوجوو
 يي ماقا : لاق نل

2 

 مخ و

 :لثم يف ؛ اَعَم نافذخي دقو « 4 كَراجتْسا نیک شملان دَح 1

 (< :ةبوعلا)

 ینم نيزك أو: نييك" لثم «ةيلعافلا يق نوكي دقق شت ارهاظ نالعفلا َء ع زانت ادإ و

 العاق هن وک نيلعفلا دعب يأ

 لار كتم .e 56 "ايوحجوو ازا" باصضتنا (5+ةبوتلا) ب كَراَجَتْسا نيك رشا نم كح نَا : لثم ق :ايوجوو

 "كلر اجتسا" : وحل عريسفملا دوحجو ري ابجاو نقلا ناك انهن ءابجاوو اًئاج افلح تقلد يأ E هل ومب

 ىلإ جوا مااا نل ؟ سقم ىلإ جت جت 5 هترهظأ ولف 3 ردقملا ريشفت د رهاظلا ایک نايتإلا نم ضرغلا نأ ؛رهاظلا

 سوقنلا 8 عفو ثادحا ريسفتلا 5 مااا ق ضرغلاو ,ماخإ ذي راهظإلا ا «ردقملا لحأل E اإ رهمسفكلا

 :نيترم ءيشلا ركذ يف اضيأو «هنم دوصقملا ملعلا ىلإ مهبملا تعم © اذإ شا ولا نأل ؛ ملا كلذل

 لك یفف ءب وحب ولا ليبس ىلع ل اعفلا تقلح امأو : لثم ف 14/1 :يضرأ .: .ه رم هرک د 32 نسبا كيك وت ام

 لبق لاق ةلاب ؟ع وفرم E 1 :ةيوعلا) © َكَراَجَتسا نوح < رشملا نم ٌدَحأ ناو : ىلاعت هلوقك رسفم هل عضوم

 لاو او عم مر ل هب آو هلق «هدعب لعفلا اذه رسل دا هن بجو امنإو ع كراجتسا نإ يأ ف وذ

 ادت تإ :لقن لو فود لعق لغاف ةنإ ةانلقااقإو ةدئاف الب اوشخ ريصي رشفملا ركذ.ذأل ؛زئاج ريغ وهو

 (طسوتم).اًريدقت وأ اظفل لعفلا ىلع لخدت نأ بجي طرشلا فورحو ءطرشلا فرح "نإ" نأل ؛هربحت فوذخم

 معن ي . أ معن :هباوحج يف لاقىف 0007 ماقأ :لاق نم باوحج يف ایچ لعافلاو اعفلا فذحب دقو يأ :نافذحي دقو

 ؛ريخلاو ادعم لا يأ ةيمم"الا ال ةيلعفلا ةلمحلا ردق امثإو ءامتراهظإ زوجيو «لعافلاو لعفلا فذح زوجيف «ديز ماق

 ,نيلعفلاب صتخي ال ع زانتلاو «لعفلا ةلاصأل نيلعفلا ركذ امو :نالعفلا عطس وتم).لاؤسلل اقباطم باوجلا نوكيل

 كلذ ريغ و هوبأ ترك في رش کیو اوم مركمو براض ديز : وح ءاضيأ تافصلا نم امتريغ ىف سرح لب

 يف ءاجام :وحن ءاضيأ امهنم رثكأ يف يرجي لب «نيلعفلاب عزانتلا صتخي الو «ع زانتلا هيف ققحتي ام لقأل ١ ذي اذهو

 5 95 8 دع ا EE 8 . 5 ا 5 . 1

 هيف سيلو «هيلي ام قحلي لب هيف يرجي ال عزانتلا نإف ؛رمضملا نع ازارتحا رهاظلاب ديق امنإو ."ميهاربإ ىلع
 بارض" وأ #بطاخملا وأ ملكتملا ةغيض ىلع ”تسركأو تيرض' :تلق اذإف ؟امهتما داون لك لامعإ زاوج

 ةيضتقي ام هب لصتا نيلعفلا نم لك ناک «بطاخملا ريمض عم كيقركاو كابرض وا «بئاغلا ةغيص ىلع مركأو

 لماعب لضتي الو هئزجك وه ع 0 ةلماعب هلاصتا بحت لضتلملا نأ ؛رخالاب لصتا ايق يق لجأ لامعا نمي الو

 ناك اذإ رهاظلا مسالا نأل ؛"امهدعب" :هلوقب ديق اهنإو «بابلل ادرظ لضفنملا يف زج مل لصضتملا يف زج مل املف ءرخآ

 نوكي الف :عازن لاحم هيف نوكي الف «ناثلاب ملكتلا لبق وه هقحتسي هنأل ؛لّوألا لعفلاب قحلي اطسوتم وأ اًمدقم

 ٠١[ :قيقحتلا ةياغإ .تمركأو اًديز تبرضو «تمركأو تبرض اديز :كلوقك بابلا اذه نم
 5 م لك را NE شام Û ا ا نس a E a 2. اه وف
 .امشدعب اعفاو ارهاظ يا «ءارهاظ ةدقربت :امهدعب . نيل وعفم لإ دعم عزا ا 4 ع زانت ل وعفم :ارهاظ



 ناللعفلا عزانت ا تاع وف رملا

 راتخيف «نيفلتخم ةّيلوعفملاو ةّيلعافلا يف وأ "ايز تمركأو تبرض" :لثم «ةّيلوعفملا ينو

 لوألا ك لعافلا ترمضأ يناثلا تلمعأ نإف لوألا نويفوكلاو ناثلا لامعإ نويرصبلا
 عاملا ىضتقأ اذا لاي رستم ضبلا بغذف خبط ىلع

 يب رص : وخ «ةيلوعفملا رخآلاو ةيلعافلا يصضتفي لوألا نأ اههدحأ :نيبرض ىلع وشو :ةيل وعفملاو ةيلعافلا

 ئمركأو تبرض و «ةيلعافلا رخآلاو ةيل وعفملا لعل لوألا نأ باثلاو ادع تبرضو ئمركأو اديز مرکو

 نحيل ءاضتقالا 2 ناسک يعترف يأ "يع" :هلوقب نيبرضلا يده ىلإ راشأو دی ز يبرصو چاو دي ر

 (طسوتم).ةيانك ال اًيرص لعفلاب ةروكذم ةعبرألا ماسقألا

 رلعفلا نم لاح هتأ ىلع هباصتنا [سكعلابو «لوعفملا ىئاثلاو لعافلا ل وألا يضتقي ذتقي نعي ءاضتقالا ق| :نيفلتخم

 يف" ::هلوق ف لماغلا "نوكي دقف" ق نكتسملا ريمضلاب لولدملا امهيلإ فاضملا ردضملا الغاف اع يذلا نيردقملا

 نيلعفلا نوك لاح اعم ةيلوعفملاو ةيلعافلا يف اًعقاو نيلعفلا ع زانت نوكي دقو يأ «فطعلا ةطساوب "ةيلوعفملاو ةيلعافلا

 نأ ل الو ءاهيحاصو لاخلا لماع تف ‹ ردصملا ANE اهبحاص ۾ لاخلا 32 لماعلا ن وكيف ؛«ءاضتقاللا ُُك نيفلتخم

 نأ نکو NE بح ول كلذك ناك ول هنألو هيلا جاتحم ريغ اذناز عمي هنأ ؛ةيل وعفملاو ةيلعافلا نم لاح نوكي

 امثإو .ابصان رخآلاو اعفار اهدحأ ناك نأب المع نيفلتخم نالعفلا ناك نإ يأ ؛فوذخما "ناك" ربح هنإ :لاقي

 ؛بابلا اذه نم اديز تبرض تبرضو «ديز برض برض :لثم نأ مهوت نم مهو عفدل "نيفلتحم" نيلعفلا ديق

 ل ةايعل ؛لوغفملا و لعافلا ف لقي مو ةيلوعفملا و ةيلعافلا 5 لاق امعإو ؛لوألل دا يناثلا لعفلا نأ ؟ قل سيل هنأل

 (يلع قوشعم دمحم يولوم) با دف ء١٦ :ةياغلا يف اذكه| .رورجنلاو راحلاو «هلعاف مسي مل ام لوعفم

 |[ :ىيفحلا :ةياغو زاويللا تود ولوألاو رايتخالا يف ةفوكلاو ةرصبلا ةاحن نيب فالتخالا| :نويرصبلا

 قر ,اجحلا وعما ةرصبلا ىلإ اا نيب لصفلل رسكلا ناک و «هحتف سايقلاو ءابلا رسب ةا

 [ ١١ :قيقحتلا ةياغ] .خلإ اذكه ةرصبلا ىلإ ةبوسنملا ةاحنلا راتخت يأ «ةرصبلا ةدلب ىلإ بوسنملاو

 ىلع لامعتسالا ةضافتسابو «هلماع يلي نأ لومعملا يف لصألا ذإ ؛ لصألا فالح اذ و « يبنحأب لومعملاو لماعلا نيب

 ف فورقا : ليقل لوألا لمعأ ول ذإ يناثلا لمعأ ثيح غ9 :ةقاحلا) ؛ب هّيباَنك 4 اوره مزال :یلاعت هلوقك نا رقلا ىف كلذ

 . رايس يسوم وأي :ةياغأ . ءاحصفلا مالك يف عوقولابو ل وألا لامعإ دنع دنع ىناثلا ا ىف لوعفملا رامضإ رايتخال

 ءاطعإب ىلوأ وهف «نيبلاطلا قبسأ لوألا نآل ؛قاثلا لامعإ زيوخت عم لوألا لامعإ ةفوكلا ةاحن راتخي يأ :لوألا
 [۲۴ :ةياغإ-ىلوأ ناكف «لوألل لامعإ كلذك الو ركذلا لبق رامضإلا مزلتسي ئاثلا لامعإ ا «بولطملا

 .راتخملا بهذملاو ءاحصفلا مالك يف ًالامعتسا رثكألاو ىلوألا هنأل ؛ناثلا لامعإ ريسفتب أدبو ريسفتلل ءافلا :تلمعأ نإف



 نالعفلا ع زانت ۳١ تاعوفرملا

 تفذحو ءاّرفلل افالخ زاجو «ٰيئاسكلل افالخ ٍفذحلا َنوُد رهاظلا قفو ىلع

 نام يا لاح ترمضأ لوألا تدب ناو و «ترهظأ الإو «هنع ينغتسا نإ لوعفملا
 لس كلا بهدم قبط ىلع

 ع

 نا ا ع ع 5 2 6 8 ETT TTT . .. . . . . . . ,عنام عني نأ الإ راتخملا ىلع لوعفملاو

 .ةفيناعلاو ريكاذدتلاو (عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف نيلعفلا دعب عقاولا رهاظلا مسالا ةقفاوم ىلع يآ :رهاظلا قفو

 مدعو «هيلع لعفلا فقوتل زوجي ال هفدح نأ ؛لعافلا فذح نود يأ :فذحلا نود [5* :قيقحتلا ةياغإ

 ؛ركذلا لبق رامضإلا فالخب ديز برضو «ديز الإ نءاج ام" يف امك هذسم ءىش دس اذإ الإ «هنودب هلالقتسا

 1Y :قيقحتلا ةياغإ(١ :صاللخغالا) 4( دَحأ هللا ف نق :اوحل ريسفتلا طرشب ةدمعلا ف رئاج هنإف

 ٣+ ةقيدحللا ةياع] ىلإ افالخت فالمللا قود راسفإلاب لوقلا قلا يأ «فورتع لفل قاطس لوتس افاخ

 برعلا نأ ملع امل دودرم وهو «ركذلا لبق رامضإلا نع اًررحت هرامضإ نود لعافلا فذحب لوقي هنإفإ :يئاسكلل
 ريمضلا نوكل دحاولا نود عمجلاو ةينثتلا ةروص يف فالخلا رنا رهظيو [غ55 :ىيقحملا ةياغ) لعافلا فذحت ال

 " :لاقيف هيف ارتتسسماو امهيف ازراب

 دنع ىناثلا لامعإ زاج يأ «ةيضارتعا واولاو «ءارفلا فالح نايبل ةضرتعم ةلمج :زاجو [7 :ةياغإ] . يئاسكلا دنع

 فذح وأ «ركذلا لبق رامضإلا :نيروظحملا دحأ موزلل كلذ زاوج عنمب هنإف :ءارفلل افالخ .لعافلا لوألا ءاضتقا

 .راركتلا نم اًررحت «لوعفملا لوألا ىضتقا نإ :لوعفملا تفذحو (يلع قوشعم يولوم) :ل اعافلا

 ."تملع" باب نم ايات لوعفملا نوكي نأ نم زارتحا [هنع ٍنغي ام مدقتل ءازحلا نع ٰيغتسا طرش اذه] :ينغتسا نإ

 "ناديزلا يسرد 4 برضو «رامضاإإلاب نيلئاقلا لع "ناديرل | ئمركأو نابرض ؟

 قايسو ءهفدح غ وسي ال ام تفذح «ناثلا لوعفملا تفتح ول ی فانا ؛اقلطنم اًديز تبسحو ءاقلطنم ين "ميش جم :كلوقك

 .رهاظلا ىلإ لودعلا بح و ءرامضإ الو فدح غسي مل املف رک تلا لبق الوسقم ترمضأ هترمضأ نإو .هباب یف

 لوألا ناكو «"تملع" باب نم ايناث الوعفم ناك نأب هنع َنغتسُي ل نإ يأ :ترهظأ الإو (هيفاك حرش)

 3 5 اعزانت امل جاو ا كاف ءاقلظنم اديز تيسح ۾ اقلط یب : وج :لروحشملا ترهظأ روك < لو

 اصتقالا مرلي الفل لّوألا "اقلطنم" وهو "يبسح" لوعفم راهظإ بجو "تبسح" هيف لمعأو ريخألا "ًاقلطنم"
 .ديز هتبرضو ئبرض : وحن .لوعفملا ىضتقا اذإ يناثلا لعفلا يق :لوعفملاو i :ةياغ] .نيلوعفملا دحأ ئلغ

 ترمضأ يأ «غ رفم ءانثتسا : عدمت نأ الإ .اًضيَأ هفذح زاح نإو هقذخحت مل و راتخملا لوقلا ىلع يأ :راتخملا ىلع

 امهتبسح و ئبسح :وحم هراهظإ بجو ذئيحف «فذحلاو رامضالا نع عناملا عنم تقو الإ تاقوألا عيمج يق ل وعفملا

 "ناديزلا" لعجف :"ئبسح" لمغأ تيح "اقلطنم" يق اًعّرانت "امهتبسحو قبسح" نإق ؛اقلطنم .ناديزلا نيقلطنم

 هنأ وهو «عنال 'نيقلطنم" وهو «ياثلا رهظأو "امهتبسح" يف لوألا لوعفملا رمضأو «هلوعفم "اقلطنم"و «هلعاف
 ٠١[ :قيقحتلا ةياغ نم]."اقلطنم" :هلوق وهو «عحرملا فلاح ٌئنثم رمضأ ولو «لوألا لوعفملا فلاح اًدرفم رمضأ ول



 هلعاف مسي مل ام لوعفم فا تاعوفرملا

 :سيقلا ئرما لوقو .رهظتف

 تيس بل 0
 وه ميقأو هلغاق فل .لوعتقم لک ا سبب 1 ام لوعفم ا

 دا ارطألا تال لك هل ۳ ايك ذا 7 ةلوضص وم لعافلا ل دنع ةفاضإ

 ل وعفشملا ةماقإ 1 يأ

 .راهظإلا ىلإ الإ ليبس الف «فذحلاو رامضإإلا عنتما اذإ هنذل :ٌرهظتف

 :وهو سيقلا ءرما لوقب ئاثلا لعفلا لامعإ نم ىلوأ لوألا لعفلا لامعإ نأ ىلع ويفرق وكلا لدتسا :ءرها لوقو

 لال نف ليلا بلظا لو ناک ايم قدأل ىعمأ ام نأأ ولف
  5 50 i 1-0 8مآ  FÊ a IF 1نو i انآ

 ىضتقا بلطا م و ؛ ليلق عفر ىضتقا ي و ؛ ليلف يف

 يدمت ىلع ءىش فدح مرني مو عيباثلا نم لوعفملا فدح هنم مرلي هنا عم لوالا لامعإ راتحا وهو هبصن ع 3 1 1 ءا | ã : ا ١ ا = 1 1

 اعزانت "بلطأ ملو ينافك" نأ هب لالدتسالا هجو

 ؟ فدخل 0 ا ةا هرتخ م ياش لعفل لامعإ ن نمو لوالا لعفلا لامعإ لا الولف «ناث لامعا .فذحلا حوا لآ ىلإ ندع 1 داكا اعقل اعلا هه لأ كا لا اعا نزأ 3 لق ىدلعقلا انتنعا

 (طسوتم).ح -عصفألا الإ ات ال ح و «حيضف هنأل 1 ر | ده جا

 ارا اا دال جم سلا هل وقب نايرضْلا بناج نه نييفوكلا لالدتسا نع ا باخ 09 5
 اے - اخ

 ينبم كلذو :تنيضيقتلا عامتجا هنم : هنم مرلي هنآل ؛ م عملا دسفت هنف ناك لا هنأ ردا نالعفلا ع زانت اغ تلا الغ

 كلذ راضل تبتملا ىلع "ول" لحد ولف ءلوألا ءافتتال ال ناقلا ءافتنال "ول" نأ :امهادحإ :نيتمدقملا ةفرعم ىلع

 اول با وج ےک ٣ با وحج ولع ف وطعملا 5 نأ :ةيناثلا ۾ ءاًتشم راصل معلا لع لخد ولو ءايفتم : كما

 هنم عزلي عملا ثيح نه "لاملا نم ليلق' يف "بلطأ ملو نافك" ع ع زانت ول :لوقنف .ناتمدقملا ناتاه ا أي
r 

 کي ىلف هيلع "ول" لوفد دعب ايفنم نوكيف ےس ' ل ىعسأ ام نأ" :هلوق نأل ؛نيضيقنلا عامتجا

 نم اليلق بلطأ مل ناك اذإو «لاملا نم ليلقل 1 نكي مل ةشيعم ىدأل هيعس نكي مل اذإو «ةشيعم نک ةيعس
 ؛لاملا نم ليلقل اًيلاط تركي فأ مرلي اذإو لالا نه ليلغل ايلاظ :توكيف اس نوكي "يلا بارخ مكح.ق

 لوعفمف «بابلا اذه نم نكي مل اذإو «لاحم هنإو نيضيقنلا عامتحا وهو «لاملا نم ليلقل اًبلاط نوحي ال نأو

 :هلوق وهو تيبلا اذه نادل تیبلا هيلع لديو دحجاو كلملا بلطأ ۾ :هريدقتو «فوذح "بلطأ مل 7

 يلاغمأ لثؤملا دجملا كردي دقو لثؤه دحج ىعسأ الو

 (طس وتم)
 ىح لعافلاب هقلعت ةدشل ًادعبملا لصف امك "هتم"ب هلصفي مل امنإو «هلعاف ركذي مل لعق لوعقم يأ :لوعفم

 آ٤٦ :قيقحتلا ةياغأ .ةلئاق رهاقلا دبع خيشلاو "”قافقلا" يحاسق" الا كعب هام

 ميقأ" :هلوق ةلالدل نعم روكذم وهو «لوعفملا ةماقإ ىلإ عحري ةيانك ىلإ فاضم أدتبم "هطرش "و (بيكرت) :هطرشو



 هلعاف مسي ملام لوعفم مم تاعوفرملا

 نم ثلاثلاو تسلق باب نم ناثلا لوعفملا عي الو ,لعفي وأ لعف ىلإ لعفلا ةّعيص رْيغُت نأ
 لعافلا عقوم نش

 TTT TTT . هني لومتلا كعك ١ اذإو لا هلا لوعفملاو «تملعأ باب

 هلعاف مسي مل ام لوعفم "ةغيص'و ءامب بوصنم لوهحب لبقتسم "رّيغت" «ةبصان فرح "نأ'و :خإ ريغت نأ ل تا اا ,j ا

 فرصلا نم عنتمم هنأل ؛هيف رجلا رهظي ملو ءاي رورحب "لعف"و ءرج فرح "ىلإو" «هيلإ فاضم "لعفلا"و «فاضم
 ils ةلمجلاو «"ريغت' ب قلعتم هرورحب عمراجلاو «نامرلاب هنارتقا مدعل لوهجم ضام مسا هنأل ؛ةيملعلاو نزولل

 ١[ 4 :بيكرتلا لخ] .هربخت هيلع "نأ" لوخدل ردضملا

 للعفو «لعوفو ءلعفو ,لعفُتساو «لعتفاو ,لعفأ" معي وهف ءهرخآ لبق ام رسكيو «هلوأ مضي ام ىلإ يأ] :لعف ىل
 :ليق ؟لوعفملل نب امث امهريغو «"لعفتساو «لعتفا" :وحن طرشلا اذه يف لاب فيك :ليق نإف [اهلاثمأو ."للعفتو

 "لعفيو لعف" هلوقب دارملا :لاقي وأ ءلوغفملل ب نإ ا اھت و: ل" اديقياو لف ىلإ يأ فوطعم فذح مالكلا يف

 ف اک اس هاتي را هفصي ليرات حضي ملغلاو ءاملع نوكي ظفللا درج هب ديرأ اذإ ظفللاو ظفللا درج

 Cala aa eal يمسمل ةرهتشملا ةفصلاو ءرهاق لداع راج لكل يا 'ىسوم نوعرف لكل"

 «لوهجملا يضاملا ىل 1 لعفلا ريغي نأ تعملا :نوكيف «لوعفمللا ئبملا ةغيص هنوك و ۹ ی اقم شالا و

 [55 :قيقحتلا ةياغ| .لوعفملل ئبملا ةغيص ىلإ لعافلل ئبملا لعفلا ةغيض ريغت نأ وأ ءلوهجملا عراضملا وأ

 هنكل ءاهاثمأو " او فلق و يقص يا لق ام معو :عواشلا قف هلأ مط اهو :لعفي وأ

 اب نم يناثلا لوعفملا عقي ال يأ :تملع باب نم 1١ :ىنظر] نيعابرلا افا هنوكل ؛ينالثلا ىلع رصتقا

 امكوكل ؛اًمئاد امان اًدانسإ لوألا لوعقملا ىلإ دنسم تملع باب نم ىاثلا لوعفملا نأل ؛لعافلا ماقم اًمئاق تملع

 (طسوتم).زئاج ريغ وهو «ةدحاو ةلاح يف هيلإ اًدنسمو اًدنسم ناكل «لعافلا ماقم عقو ولف ءلصألا يف اًربخو أدتبم

 نأل ؛لعافلا عقوم "سانلا ريح اًورمع اًديز تملعأ" :وحن تملعأ باب نم ثلاثلا لوعفملا عقي ال 2 اسمع

 هنإو «ةدحاو ةلاح يف هيلإ اًدنسمو اًدنسم ناكل «لعافلا عقوم عقو ولف «يناثلا لوعفملا ىلإ ادنسم نوكي ثلاثلا لوعفملا

 نم يناثلا وه تملعأ باب نم ثلاثلا نأل ؛ادنسم هنوك يف تملع باب نم يئاثلا لوعفملا مكح همكح Fs ريغ

 متلعي ادیز :تريص : 'الضاف اًورمع اًديز تملعأ" نعم ذإ :لوألا لوعفملا وه ةرزمحلا ببسب داز يذلاو ءتملع باب

 ."اًورمع اديز لضاف ملعأ' الضاف اًورمع اذيز تملعأ ىف لاقي الق :تسلعأ [ ه١ :یضر] .الضاف ريع

 ناعقيال اممنأ ف تملعأ باب نم ثلاثلاو تملع باب نم يناثلا لوعفملا لثم هعم لوعفملاو هل لوعفملا يأ :كلذك

 لوعفملا نألف يناثلا امأو ءمكحلا مامت لبق ةيمللا نع لاؤسلا لطييو «" مل" باوج هل لوعفملا نألف لوألا امأ ؛لعافلا عقوم

 لوعفملا ةيهام رّيغتي «تفذح نإف ءال مأ هيلإ لعفلا دانسإ دنع واولا فذحت نأ امإ :ولخي الف «لعفلا هيلإ دنسأ ول هعم

 1١[ :قيقحتلا ةياغ] .هيلإ دانسإلا عنمب واولا ذإ ؛هيلإ دانسإلا عنمب ,فذحي مل نإو «هعم الوعفم هنوك نع جرخيو «هعم



 ربخلاو أدتبملا ۳٤ تاعوفرملا

 نيعَتف «"هراد يف اًديدش اًبرض ريالا مامأ ةممسلا مو ذيز برضا :ل وقت هل نيعت

 1 ناكم فرط لعافلا ماقم مايقلل

 .ناثلا نم ىلوأ تيطعأ باب نم للا ماوس میمح اف نكي مل ناف «دیز

 essa hee gee Ea HR . مسالا وه :ادعبملاق راو ادتبملا اهنمو

 عهعف وم عقت ىلا ليعافملا نم هريغ عم مالكلا ٤ ةطساو بان و م لعفلا ىل اإ بارقأ هب لوعفملا نأل] : هل نعت

EE EE a:ي او وول او اوو ا  

 2-00 صصخم كق اللب لقال ءاقم موقي ۹ ردصملا أ ىلع

 عيمجلاف يهب ل وعفملا دحج هپ , كاف ىأ : نكي / آف .روك دملا ليث خلا قلع ليلعت اذهو ,ليلعتلل ءافلا : نيعتف
j 

Ê0 د كه 1 ۱ اا 1 ا " 
 دي زب يلا لف رب تنأف ,لعافلا ماقم همابق ی ءا وس غرو جا ۾ احلا و عردصملاو «ناكملاو «نامزلا فرط :ئعا

 آے - ےل

 ماتم CE اهنم دحاو یاف ‹لعافلا ءاقم اهنم دحاو یا ةماقا ف هراد ق اًديدش اناهذ ريمألا مامأ ةعمجلا موي

 (طس وتم).ابوصنم ها وس ام تلعخ و هتعفر ع لعافلا

 5 0 :قيقحتلا ةياغ]. لوألا ريع امهينات «نيل وعشم 1 4 دغم لعف 53 :"تيظعأ" بان دارملا :تيطعأ باب نم

 يأ طاع وع ذإ ؛ةيلعافلا نيعم هيف "اهرد اًديز تيطعأ" نم لوألا لوعفملا نأل ؛لعافلا ماقم هتماقإ يف :ىلوأ

 ئعم امهنم يناثلا EE یک وه د دا ؛ةيلعافلا عم كيف هيج اًديز توک نم لوألا لوعفملا اذكو ذخا

 دنع هتماقإ بجيو «لعافلا ماقم هتماقإب بجتاو ىللوأ وهف ةيلعافلا يعم هيف اهو ع سکو درام تال ؛ةيل وعفملا

 ذی تيطغأ فقالخت ءاذوغأمو ااا ترک نأ عيسي يلزمنا نم دحاو لك نإف ءاًررمع ديز ىطعأ :وحن «سبللا

 [15 «قيقحتلا ةياغإ .هتعاقإ ق سبل ل اللف ایا هن وكل نعت لب e لوکی نأ حلصي كيل يناثلا ناف اه رد

 ًأدتبملا تاعوفرملا نم يأ ."لعافلا هنمف" هلوق ىلع فطع ةلمجلاو «ربخلا مدقم أدتبم :ربخلاو أدتبملا اهنمو
 نق

 نش
iF ١ 8 ١ 7 1 5 9 E 

 1 َ هم

 ربخلاو ادتبملا هنمو خسنلا ضعب يقو .ربخلا ريكذتل همت ركذو ((عج رم)داعملا ثينأتل انهه ريمضلا ثنأ «ربخلاو
- 

0 

 انه "انهيللا نوكي اذه ىلعف :"ربخلاو أدتبملا" خسنلا ضعب يفو .ربخلاو أدتبملا ةيلعافلا ملع ىلع لمتشا امهو يأ

 كلذ فذح كلذلو لعافلا يف ركذ اع ءافتكا ربا فدخ كازو تو وأ ربخلاو أدتبملا اهنمو يأ ءربخلا ف وذ

 ذإ ؛لصألا هي اعلم ميني مزالتلا ناكمل دحاو لصف يف ربخلاو أدتبملا عمج امنإو .ةيتآلا تاعوفرملا رئاس يف

 نوک .يف انيكارتشال وأ ؛ لضألا فالخف امهدخحأ فذح امأو رخآلا ركذ اههدحأ ركذ اذإ امهيف لصألا

 اذإف «ةيهاملل نّيبم دحلا نأل ؛دحلا يف امهدرفأ :ربخلاو أدتبملا [1۷ :قيقحتلا ةياغ] كلذ ريغو ايونعم امهلماع

 5 اا 1 sis ie Gi لكل كح فدضلا درفأف هدح ىف د اعمتجي مل ةيهاملا يف ناغيشلا فلتخا

 معأ مسالاب دارملاو ءًأدتبم عقي ال هنأل ؛لعفلا نع زارتحا مسالا ديق يف :ىسالا وه ]۱۹۹/۱ :ىضرإ مهتا

 [1۷ :قيقحتلا ةياغ] .اًريدقت وأ اظفل ءاّمسا نوكي نأ نم



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ۲o تاعوفرملا

 فلأ وأ ييفنلا يفرح دعب ةعقاو لا ٌةفصلا ۴ :هيلإ اًدنسُم ةّيظفللا لماوعلا نع دّرجملا
 ام لشن

 نإف < "ناديزلا مئاقأو ,ناديزلا مئاق امو .مئاق ديز' :لثم «رهاظل ةعفار ماهفتسالا
 ةعقا ولا ريميل نب سا ا احح

 000 ا ةفصلل رياغملا هب دنسملا درجملا وه ٌربخلاو .نارمألا زاج اًدرفم تقباط
 للا

 لوألا أدعبملا هیت هن زرتخا بالا

 "الو ام" ىمساو "نأكو ل يمساك ةيظفللا لماوعلا نع ةدرحجم نوكت ال لا ءامسألا نع هب زرتحا :درجا
 حظ مو. تسلا باپ نم ىاثلاو :تيملع باب نم ٠ لوألا ف ٍهعفملاو

 ىف نكتسملا ريمضلا نم لاح] :هيلإ اًدنسم .ظفللا يف ةرثؤم نوكي ام يأ ظفللا ىلإ ةبوسنملا لماوعلا يأ :لماوعلا
 ْئ امي قعني ىلا تا وصألا مكح يف يه لا ةيظفللا لماوعلا نع ةدرجملا ءامسألا نع هب زرتحا [دّرجملا :هلوق

 ؛ةيظفللا لماوعلا نع 4 ادرج ناک لإ و ةن ؛ادتمملا رح نع اضنأ زرتحاو اه رغ عم ةبك رم ا ريغلا ءامسألا يها

 يراجلاو ءةهبشملا ةفصلاو 8 وعفملا و «لعافلا , شا ةفصلاب دارم اا :ةفصلا وأ ( طس وته) .هب اا لب ةيلإ نتف ا

 نع زارتحا هيفو ءدامتعالا لصحيل امهدعب ةعقاو اموكب ةفضل ةفضلا دّيق امنإو «كوحأ يشيرق ام :وحن «بوسنملاك اهارحب

 كشلل تسيلو «عمحلا نود ولخلا عنم "وأ" ةملكو «دامتعالا مدعل ةأدتبع تسيل ةفصلا نإف «ديز مئاق :كلوق
 ٦۸[ :قيقحتلا ةياغ] .دحلا نود دودحلا ميسقتل ىه ذإ ؛نييفوكلاو شفحألل افالح فيرعتلا قاني الف. كيكشتلاو
 ؛ناديزلا مئاقأو «ناديزلا مئاف "ا «ناديزلا ا ارق : اش ريع و ةيماهفتساالا "له" لعب اذكو :ماهفتسالا فلأ وأ

 .اًعومجم وأ ئثم اهدعب يذلا رهاظلاو ةدرفم ةفصلا تناك نأب :ةعفار ١//١5[ :يضر] .ناديزلا نسَح لهو

 ىلإ دئاع ريمضل ةعفار اًهِإَف ؛ناديرلا نامئاقأ :وحن «ءرمضمل ةعفارلا ةفصلا نع اًرارتحا رهاظلاب ديق اإ :رهاظل

 ناکف «عمج الو ئئي ال هيلع مدق اذإ لعافلا عفار نأ فرع امل ؛اههئينثت رجي مل رهاظل ةعفار تناك ولو «ناديزلا

 مسا وه يذلا ل ال ادتبملل لاثم :مئاق يز [1۸ :قيقحتلا ةياغ] .الإ سيل ءأدتبملا ىلع اًمدقم اًربخ "نامئاقأ"
 .يفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلا لاثم تسب مئاق امو .ةيظفللا لماوعلا نع درحب

 امك نئاک ناديزلا ءايقأ" :هريدقتو .شوذحم هروخت : ردصملا ةلزنم لزن انهه لعافلا مسا نإ :ليق :مئاقأو

 ربخلا ریدقت ل دن :ليق و ؛(3:ةرقبلا) مهرن مل ما أ ِْهَتْردلأأ مهيلع ٌءاَوْسل : ىلاعت هلوق يف +: سلا لت لعفلا .لزن

 ° :بیک ر لا لعس] كتلك ق وأ كاسل ف ناديزلا مئاق ردقي نأو «لعافلا مسا ىلع هئاقب عم اعنتمم

 نأب ءاهدعب اًعقاو اًدرفم اًعوفرم امسا ماهفتسالاو ىفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلا تقفاو نإ يأ :ادرفم تقباط

 [59 :قيقحتلا ةياغ] .نيدرفم اهدعب ع وفرملا مسالاو ةفصلا تناك
 ا ١

 ةفصلا نوك ناثلاو «ةلمجلا مامتإ يف ربخلا دسم ٌداسلا اهلعاف اهدعب امو ءأدتبم ةفصلا نوك امهدحأ :نارمألا

 افإف «نوديزلا نومئاقأو ءناديزلا نامئاقأ :وخن ءاعومجم وأ ئثم تقباط اذإ ام فالخب .ءأدتبم اهدعب اهو اًريخ

 "ناك وا فل" ريهع نع زارها [هينسقن ادعفلل لماشإ :درعهلا [55 :قيفحتلا ةياغإ الإ سيل ربح ليج

 (طسوتمال .باريضي كي ز :وحل ءمسا ريغ نوک بق ادعملا ريخ : نأل ؛درحملا , مسالا لقي ملو ءدرحبا لاق امنإو ءامهريغو



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام 09 تاعوفرملا

مملا لصأو ,ةروك ذملا
ج 21 د :مددقتلا أدت

8 اًهبحاص" عنتماو ۽ كي هراد E زا
 ."رادلا 

 أدعبملا 3 ىلوألا ى

 4 رشم نم ريع نمم ُدبَعَلَوط :لثم ءاّم وجوب تصّّصخت اذإ ٌةركن ًادتبلا نوكي دقو

 (؟ 7 ١ :ةرقبلا) هج ول ةفص هأ ةدئاز ام في رعتلا هيف لصضألا نوک

 نع هب زرتحاو ءرهاشل ةعفار ماهفتسالا كلا 01 يفنلا فرح دعب او ةفصضص نروكي د يذلا وهو :ةروك ذملا

 ؛ةفص ربخلاو نعم فوصوم أدتبملا نأل [ربخلا ىلع أدتبملا مدقت] :ميدقتلا [47؟ :يدنه] .أدتبملا نم يناثلا مبسقلا

 رح و يأ و مهألاو «مهأ نايبلاو «ةدافإلا ةدمع ربخلاو .نايبلا ةدمغع هنأل وأ «ةفصلا ىلع مدقم فوصوملاو

 ضرغلاو ا ددجتلا ىلع لدي ةنأل ؛لعافلا نود لعفلا وه مهألا نإف .لعافلاو لعفلا فالخب «ميدقتلاب

 ماودلا هيف نأل ؛أدتبملا وه مهألا نإف ؛ربخلاو أدتبملا فالخب .ثودحلاو ددجتلا ىلع ةلالدلا وه ةيلعفلا ةلمحلا نم

 .ميدقتلا ادتبملا لصأ نا لحأل يأ 7 نم ۷٠] :قيقحتلا ةياغ| .ةيمسالا ةلمخلا نم ضرغلا وهو ؛«تابثلاو

 ؟ركذلا لبق رامضإلا مزليف ءرخأتملا "ديز" ىلإ اًدئاع ريمضلا نوك عم لاثملا اذه زاج مِل :ًالثم ليق نإ يأ :زاج

 [ "9/1 :يضر] :ةريدقت هلبقو اظفل مشل دعب لإ دوعلاق "راد ىف دير يفعل ءميدقتلا ًادتبلا لصأ نأل :انلق

 نآل ؛ٌيعمو اظفل ركذلا لبق رامضإلا مرلي هنأل ؛رانلا ف اهبحاص 05 نأ عنتما اذه لحألو :اهبحاص عنتماو

 همدقت امأو ءرهاظف اظفل همدقت امأ :ىكعسو اظفل زادلا ىلع مدقم وهو ؛رادلا ىلإ دوعي اهبحاص يف يذلا ريمضلا

 [فيرعتلا هيف لصألا نوك 1 :دقو (طسوتم).ربخلا ىلع اًمدقم نوكي نأ هقحو «أدتبم "اهبحاص" نألف نعم

 ؛هيلع اموكحم هنوكل ؛فيرعتلا ًادتبملا ف لصألا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةركن ًادتبملا نوكي املق يأ «ليلقتلل دق ةملك

 وأ ةفرعم أدتبملا نوك بجي هنأ ىلع ةاحنلا روهمج نأ ملعا :ةركن 7١[ :قيقحتلا ةياغ].فيرعتلا هيف لصألاو

 امو ناقهدلا نبا لاقو ..هتفرعم دعب الإ نوكي ال ءيشلا ىلع مكحلاو هيلع موكحم هنأل ؛ام ضصيضخت اهيف ةركن

 «بطاخملا ةدافإ مالكلا نم ضرغلا نأل كلذو ؛ تعش ةركن يأ نع ربحأف ةدئافلا تلضح اذإ :لاق ام قربت

 صيصخت ريغ نم ةركن أدتبملا عقي هنأ قحلا مث ال وأ ءيشب هيلع موكحملا صّصخُت ءاوس ؛مكحلا زاج تلصح اذإف

 لعاف وه يذلا ًادتيملا ق اثلاو ءهيوبيس بهذم ىلع ةعملا "انه" داها «ةدئافلا ل |اوصخل عضاوملا قيما رک ٤

 ماهفتسالا تاملك :عبارلاو «رورجو راح وأ فرظ هريخ يذلا أدتبملا :تلاثلاو «باناذ رهأ رش :وحن «ئعملا ف

 ء"امأ" دعب ام :نسقاسلاو «"كبرضي: صخشو الإ كارأ ام" رحت "لاخلا واو" كعب ام :سماخلاو ؟كوبأ نم :وخن

 “عاج لحجر" : يأ ا نه" بار ل "لحجر" :كلوق وحن «باوجلا :عباسلاو «كددع سيلف مالغ ا يو

 .هجو يأ هجوب يأ هجوب ةفص وأ ةدئاز ام :ام هجوب [[. ١/١ :يضرإ .هل طباض الو ىصحي ال امث كلذ ريغو

 بيغرتو نيك رشملا ةلصاوم نع يهنلل ليلعت اذهو ٍكرشم ٍدبع حاكن نم عفنأ نموم دبع حاكن يأ] :لإ دبعلو

 اذإف ءرفاكلاو نمؤملا لمتحي "دبعلو" هلوق نأل ؛ةفصلاب صصخت أدتبم "دبعلو" :هلوق نإف [.نيتمؤملا ةلصاوم ىف

 7 :قيقحتلا ةياغ] .نيعت عون هيف لصح و ءاصصخم راص ‹نمۇملاب فص ۾



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام 3 تاعوفرملا

 «لجر رادلا يفو «باناد ھه ٌدشو كنم ريح دحأ امو «ةأرما مأ راذلا ف لجرا و
 بلكلا تاوض

 21111011 1 ]1 11110000 ااا 131 نوكي دق ربخلاو .كيلع ٌهاَلَسو

 ةلصتملا "مأ" نذل :يلكنملا دنع نييدملا دحأل ربها تارن ملعلاب صّصخن ادق "لحجر هلوق نإف :لجرأ و

 ةلزنم راض اًمولعم ربخلا ناك اذإف «هدنع امهدحأل ربخلا توبثب ملعلا دعب نييعتلا نع لاؤسلل ةزمهلل ةلداعملا

 نأ اًهأَش نم ناف ؛ريخلا فاللخب «ف وص وملا ىلع اهئارحلإ لبق عماسلل ةم والعم نک نأ ااش نم ةفصلا ذإ ؛ةفصلا

 امي ملعلا دعب رابخإلاو «رابحإ امي ملعلا لبق تافصلا :ليق اذلو «هنع ربخملا ىلع هئارحإ لبق الوهجم نوكي

 (ميمت يب دنع ادتبم "دحأ" هلوق نإف :كحأ امو ۷٠١ :قيقحتلا ةياغإ .ةفصلاب صصخُ هنأك أدتبملا راصف «تافص

 08 :قيقحتلا ةياغ| .ف رعي ام ىلع مهدنع نالمعي ال سيل ب نيتهبشملا

 ةفصلاب صصخت ةركن ادتبم "رش" :هلوق نإف ؛يناديملا هركذ «هلئاخمو ّرشلا تارامأ روهظ يف برضي لثم اذه :رشو

 صصخن وأ .ةفصلا ىلع لديف «ميظعتنل هيف نيونتلا نال كلذو ع ريقح رش اي لكلا رها ميظنع رس :هريدعت .ةردقملا

 لدبلاو ؛"رهأ" يف رتتسملا ريمضلا نم الدب "رش" لعجب "بان اذ رش ٌرهأ" :لصألا يف ناك ثيح عملا يف العاف هنوكب
 اذ ر 0 : نيعملا ن وكيف ءرصحلا بج وی ريخأتلا هروح اه علقت نأ ؛رصخحلا كيفنل معلق مَ يعم لعاف لعافلا نه

 م «ًادتبم ةركنلا عوقو حيحصت ةرورضل مهفلا نع ديعب هج ۾ هنأ عم ريع اعلاو ميدقتلا اوردق اغإو : الإ بان

 نوكي دقو «ةرسم نع اًربخم وأ اًرجات وأ اًبيبح يئاحلا نوكي نأب اًريخ نوكي دق داتعملا حابتلاب بلكلل رهملا نأ ملعا

 ارش اللا نوكي ا اذهو «ءوسلا هزم ىشخلو يهب معاشتي داتعم ريغ حابنب هل رهملاو اودع وأ م يناجلا نوكي كاپ ازش

 يح فصولا ردقيف ءارش الإ نوكي ا هني ؛رصقلا س اي يناثلا ىلعو «ريخلا ىلإ ةبسنلاب رصقلا مصي لوألا ىلعف

 7١[ :قيقحتلا ةياغإ .بلكلا بان يذي دارملاو.."بان'اذ رهأ ريقح ال ميظع رش" :ئعملا نوكيف ءرضقلا حصي

 :ليق اذإ هنأل ؛امكح هنوكل نيعتف ءفرظ وه يذلا ربخلا ميدقتب صصخت أدتبم "لحجر" نإف :لجر رادلا يفو

 ۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفصلاب صّصخم هنأكف ؛رادلا يف هرارقتساب فوصوم هدعب ام نأ ملع "رادلا يف"

 هلعف فذحف «كيلع امالس تملس :ةلضأ ذإ ؛ملكتملا ىلإ اًيوسنم هنوكب صصخت ًادتبم مالسف :كليلع مالسو

 يت ماودلاو رارمتسالا دصقل عفرلا ىلإ بصنلا نم لدعف «"كيلع اًمالس" راصف «ردصملا لاعفأ فذحي امك

 نأل ؛كلي فنصملا هب لثم امك ةيلعفو ةيمسا ةلمج نوكي أدتبملا ربح يأ :لإ ربخلاو ۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .ءاعدلا

 دحأ هن وكل ؛دارفإلا ربخلا يف لصألا نأ ىلإ ةراشإ دق ةملك فو «؛ةلمجلاب عقي درفملاب عقي امك مكحلا

 صعب و يرابنألا نيا لاقو .حيحصلا وهو ةيئاشنإ وأ ةيربخخ تناك ءا وس ءاقلطم ةلمجلاب دارملاو ععالكلا يئزج

 .ليوأت نودب ةيئاشنإ ةلمج نوكي ال ربخلا :نييفوكلا



 رخاو ًادتيملاب قلعتي ام ۳۸ تاعوفرملا

 رثكألاف تب امو ,فذُي دقو ,ِدئاع نم دبالف «'هوبأ ماق ديزو ئاق ُهوبأ ٌديز" :لثم ةلمج

 ؟"كوبأ نم" :لثم مالكلا ٌرِدَّص هل ام ىلع المتشم أدنبملا ناك اذإو .ٍةلمجب ردم هنأ ىلع

£ 

 أدتبملل اًريخ نوكي نأ حص ةيمسق تناك ول ةيئاشنإلا نأ يف روهمجلا عبت هنأكف «ةيربخ اهفوكب ديقي ل :ةلمج

 Eh N اس فررتلا ديسلا ا ققنو هفت لقاط ال اه نيكسمتم رغم نع یهو

 لاوحأ نم تسيل ملكتملاب ةمئاق ةفض برضلا بلطف «هيرضا یز :تلق اذإ :ًالثم «ليوأتب الإ هلاوحأ نم ًالاح

 (ضع).كلذ هيف لاقي نأ هقاقحتسا وأ «هقح قا TTI وأ هبلظلل العش هتك رابتعاب الإ دي

 ًأدتبملا ريح ةيمسالا ةلمحلاو .ىناثلا أدتبملا ربح و ءناث ادتبم هوبأو ءادتبم ديزف ؛ةيربخلا ةلمحلا ريظن ذه 5

 .ديز لجرلا معن :كلوقو 5+:ضر «ذكب ًابَح رمال نأ لب :ىلاعت هلوق ةيئاشنإلا ةلمجلا ريظنو [لوألا

 ناك اذإ يأ| :ٍدئاع نم .لوألا أدتبملا ربخ ةيلعفلا ةلمحلاو «هلعاف "هوبأ"و ؛لعف "ماق"و ءأدتبم ديزف 5 ديزو
 تقلعت اذإف ءاهسفنب ةلقتسم يه يه ثيح نم ةلمحلا نأل [أدتبملا ىلإ ةلمحلا نم دوعي دئاع نم دبالف «ةلمج ربخلا

 [۷۲ :ةياغ] .لحرلا معن يف ماللاك هريغ وأ طبارلا كلذ ناك اًريمض ءاهطبري طبار يأ دئاغ ىلإ جاتحت َءيشب

 عئاب نأ ةنيرقب هنم ناونملاو هنم ركلا يأ «مهردب ناونم نمسلاو «نيتسب ركلا ربلا :وحن «ةنيرقب دئاعلا يأ :فذحي دقو
 نم ورمعو رادلا ف ديز :وحن ءافرظ عقو يذلا ربخلا يأ :افرظ عقو امو ۷٣[ :ةياغ].كلذ ريغ رعسي ال نمسلاو ربلا

 [7* :ةياغ] .هيلع فرظلا ةلالدل ةماعلا لاعفألا نم فوذحم لعفب قلعتم يأ ؛ةلمجب ردقم هنأ ىلع ةاحنلا رثكأف ءماركلا

 عري ب دو ل“ فا 'عقو' ىف عقو فالتحا ىلع" عقوام" ىف'عقو" نع لاح وأ عقول ربخ"افرظ عقوام" ىف"افرظ عقو"

 ناب ووُش او فرظ اے iE کب وارو «ءتسا صقان لاعفا زا ةاح فت وز "حو مل تس ا تس

 عفر ريت عسا زہ لّوّوم یل رر قم مج نأ کر 7 ناي رحب یو للا لي ءرو رم راج لد ر یر راجا ناكم اي رشا

 ارات رو لح ا ج ءهروك لااعفا زا لع اف محا ر رق ورغم تس رقم نافوک كيوتو لک رک لت ا ماع لاعفا زا

 رکا ما

 8 ش

 لوصحو تسا ووجوو تا توتو تسا كو لو بای را 07 مر لایفا

 هك

 وش :وڪ نالا ريمصو هم رک أ انأف ئمركي نم وحن اا !كوب نم : وحل ناو : مالكلا ردص هلام

 vr] :ةياغ] .اديز تیا ام : وحل بجعتلاو ؛قلظنم كير : وحل ءادتبملا ىلع ءادتبالا مال لوخدو «قلطنم دي ز

 د
0 

 كوبا ديز وأ ؟كاذ ما ك وبا اذه ئعمم ماهفتسالا وهو بمالكلا ردص هلام ىلع لمتشم ادعم "نم" ناق :كوبأ "شا
 اا

 [ ٤١ :يدبه | ؟انهريغ مأ ورمع مأ



 ياو أدتبملاب قلعتي ام ۳۹ تاعوفرملا

 ET ناك وأ 2"ينم نأ كم صفا :وحن «نييواستم وأ ‹«نیتفرعم اناك وأ

 هيما هير قف ۳

 نيأ س الا رص هل اس ةرقلا را نات 7 اذإو .ههدقت بجو ,"ماق ڈیز" :لثم

 :لثم «ادعيلا يف يمض هقلعتمل وأ "لحجر رادلا يف' لک عيل ايون ناك وأ الي
 ربا راسم دسيام يأ

 عا OE ف مئاق َكنأ يدنعا :لثم ؛ نأ نع يع ناك 7 دج اهلثم ةرمتلا ىلع

 او مسالا عم رې

 دجسم ل لضفا" نإ :كنم لضفأ .ٌديز قلطنملا وأ ؛قلطنملا ديز :وحن :نيتفرعم ربخلاو أدتبملا يأ :نيتفرعم اناك
Êr ۷٣[ :ةياغ] ."نم" عم ليضفتلا لعفأ امهنم الك نأل ؛صيصختلا ةبتر يف نايواستم امهالكو «هربخ "نيم لضفأ"و 

 يف ربخلا ىلع أدتبملا مدقت يأ :هميدقت .لعافلاب أدتبملا هبتشا مّدق ول هنإف ءأدتبملل لعف وهو ربح "ماق" نإف :ماق
 يف امأ «ربخلاب ًادتبملا سبتلي اللف ثلاثلاو يناثلا يف امأو ءهترادص لطبي الكلف لوألا يف امأ ءةروكذملا عضاوملا

 ردص يضتقي امل ةنمضتم ةلمج ربخلا ناك نإ هنأل ,درفملاب ربخلا دّيق امنإ :درفملا .لعافلاب ًادتبملا سبتلي الئلف عبارلا

 ىلع مدقتلا اهيفكي مالكلا ردص ىضتقي ام رئاسو ماهفتسالا ذإ "؟هوبأ نم ديز" :لثم ؛هميدقت بجي مل مالكلا

 [؟* 1/1١ :ىضر].ةلمجلا كلت ننكر .دحأ اهيلع مدقتي ال تيغ «لمجلا نم ةلج ردص

 ؛ةلمج "ديز نيأ" يف ربخلا :ليق نإف .ماهفتسالا وهو «مالكلا ردض هلام ىلع لمتشم درفم ربح "نيأ" نإف :نيأ

 نأ نم رم ام هباوج :ليق درفم ربح هنإ :لاق فيكف :ةلمحي ردقم هنأ ىلع رثكألاف افرظ عقو امو «فرظ هنأل

 [75: :قيقعتتلا ةياغ] .يروص ال ئراتتعا رمآ نكفسملا ريمضلا ذإ ؛ةروص ةع سيل اس ةرفملاب فارملا

 .صيصخت الب ىقبي مدقي مل نإو «ةركنأ ادتبملا ءيح هصّصخي و هحّحصي أدتبملا ىلع ربخلا مدقت يأ :هل اًححصم

 .زئاجج ريغ اذو ءركذلا لبق رامضإلا مرلي ربخلا مدقي مل نإف «ربخلا ىلإ دوعي ريمض أدتبملاب لصتي نأب :ادعبملا ف

 راجلا قلعتل ةرمتلا وهو ءربخلا قلعتم ىلإ دئاع ريمض هب لصتا دقو ءأدتبم "اهلثم" :هلوق نإف :اهلثم ةرمتلا ىلع
 :هلوق عومجم وه ربخلا لاقي وأ ءربخلا دسم داس قلعتملا اذهو «هربخ وه يذلا "لصاح" وأ "لصح"ب رورجملاو

 وه يذلا ةرمتلا ىلإ دئاع أدتبملاب لصتملا ريمضلاو «لكلاب ءزجلا قلعت طقف ةرمتلا وه ربخلا قلعتمو «"ةرمتلا ىلع"

 دبز ةرمتلا ىلع لصاح وأ لصح" يأ «فوصوملا نع لازم ةفاضإلاب ٌماتلا نع زييمت "اًدبز" :هلوقو «ربخلا قلعتم
 وه زييمتلا ىلإ جاتحلا مهبملا مسالاف «دبزلا عم برعلا يق لكؤت ةرمتلا نأل ؛هب مالكلا اذه ديقو «"رادقم يف اهلثم

 .دنيوك هكسم يدنهو ءريش قكو:بآ فك :نيتحتفب دبز :اًدبز ۷٤[ :قيقحتلا ةياغ] .همابإل لغملا

 سبتلي الغل "نأ" ب عقي يذلا ربخلا مدقت نيعت امنإ [ًادتبم درفملاب ةلوؤملا اهربخو اهمسا عم "نأ" عقي نأب] :نأ نع

 ادتبملاو ةلمج اهوكل ؛ًادتبم اهربخو اهمسا عم نوكي نأ حلصت ال ةروسكملا نال ةةروسكللا "نإ" دکھا "نأ"

 e ا ريغ ال ةحوتفملا "نأ" يه ربخلا دعب ام نأ نيعت اذل ءدرفم



 ربخلاو أدتبملاب قلعتي ام ٤٠ تاعوفرملا

 ىنعم أدتبملا نمضتي دقو «"لقاع ملاع يز" :لثم ءٌربخلا ددعتي دقو .هميدقت بجو

 ةركدلا وأ ديفرظ وأ لعفب لوصوملا مسالا كلذو «ربخلا يف ءافلا لوعد حصيف حصي ف طرشلا
 للص ۾ يذلا الا 9

 ی وأ ئيتاي لجر لک و مهرد هلف رادلا ق وا ئيتاي ا اثم نا ةفوصولاا

 ةفوضوملا ةركنلا ريظن اذه لوصوملا ريظت اذه

 و الر

 ريخأت اًضيأ بجيو [هيلع فطع ام عم "نّمضت اذإو" :هلوقل ءازجءعضاوملا هذه يف أدتبملا ىلع] :هميدقت بجو

 الإ" نود نم هتمّدق نإ َكنأل ؛ديز مئاق امنإ :وحن نيعم وأ ,ديز الإ مئاق ام :وحن ءاظفل "الإ" دعب يذلا أدتبمل
 .كلذ زوجي الو «غ رفملا .ءانثتسالا يف مكحلا ىلع ءانثتسالا ةادأ مدقتل زجي مل "الإ" عم هتمدق نإو ءرصحلا سكعنا

 هتي مل نإ بحاوو «لقاع ملاع ديز :وحن هنودب عملا مت نإ زئاج ددعتلا كلذو :ةدغعتي دقو 4/١"[[ :ىنعو|

 مل اذإ امأ اولا ريغب وأ واولاب رخآلا ىلع نيربخلا دحأ فطعي نأ زوجي اضيأو ءضماح ولح اذه :وحن هنودب

 رخآلاو ملاع امهدحأ يأ «لهاجو ملاع امه :وحن ءواولا نم دبالف أدتبملا عومجم ىلإ نيربخلا دحأ ريمض عحري

 .تافصلا يف امك ةددعتم ماكحأب ءيشل | يلع , مكحي دقو (مكح هنأل : :ربخلا (يلع قوشعم يولوم).ل اشاحج

 قلعتم اًريدقت وأ اظفل روكذم لعف نم اطرش نوكي نأ حصي ام ركذو ماإلا نم هيف امل كلذو :نّمضتي دقو

 (طس وتم) .ط رشلا ٤ اک ضرغلا اذه ِءافلاب ءيج يباثلل ببس لوألا نأ دست ھه اداف شش رظلا

 وهو فطعلل ءافلا :حصيف .يناثلل اببس لوألا نوك ليقو «لوألل اموزلم يناثلا نوك وهو :طرشلا

 ديهق اذا اعنا رخ ف ةيئارجلا ءافلا لوخد حضيف يأ «دهعلل ربخلا يف ماللاو ر :هلوق ىلع فوطعم

 ؛ربخلا يف ةبجاو ءافلاف «ةمزالملا وأ ةيببسلا دصق اذإ :ليقو ءالف الإو «لوألل يناثلا ةمزالم وأ قاثلل لوألا ةيببس

 و حصيف' :لاق امنإو ءاذه ىلع خيشل عسل مالك لمحي نأ کو زج م الإو ةمزالملا وأ ةيبيبسلا ةف ىلع لاديل
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 -يحصلاو ءعنمب ال حصي :هلوقب داري وا «بوحولا لود زاوجلا ريح ق ةمزالملاو ةيسسلا كضق 35 ؛ بججيف :لقي

 طرشل لا ءازجج سلا هللا ثيح نضف یارخجاک ربا ن نل ؛ةبحجأ ۾ له اح ةمزالملا و "1 ةسيسلا دضق دنع ءافلا نا

 v| :قيقحتلا ةياغإ .مهرد هل تاپ دلا : و اة زال ۱ 0 سلا كق عم اهنم هدر ز راج ةققفح

 لب «نيط رشلا نيب دید رتب سیل ”رادلا ف وأ :هلوقو (طظرشلا 'يعرش نمصت يذلا ادتبملا با وج ءافلا :مهرد هلف
 2 اك

 ةركنلا ريظن هلثمو ؛"يئيتأي" ناكم «"رادلا يف" لاقي 4 "ييتأي" :لاقي يأ «ةرابع ىلع ةرابع فطع باب نم وه

 0 ةياغ| .ىيتأي عضوم "رادلا ك لاقي وأ 3 ئينأي | اقي يأ ءمهرد هلق رادلا ق وا يبني لحجر لک وشو ةفوصوولملا

 .لعفلاب ةهبشملا فورح نم نافرح اه :لعلو تيلو



 ربخلاو أدعبملاب قلعتي ام ٤١ تاعوفرملا

 لوقك ءاراوحج ةنيرق ايق أدتمملا 5 دق و .امم ن مهضعب قحلأو «قافتالاب كاعنام

 2 مرتلا اميف اًبوجوو ."عبسلا اذاف تخ زا : لثم ازا ريثلاو ل لاو لالما" :لهتسملا

 n ا ناکا ایز ی دع روشنی و

 قدصلاب هيلع موكحم ريغ "لعلو تيل" ربح نأل كلذو ؛يونعم ضقانت ىلإ يدوي هنأل [ربخلا يف ءافلا لوخد نم] :ناعنام

 (حرش).ضقانت ءافلا نيبو امهنيب عمجلا يف ناكف ءبذكلاو قدصلا لمتعكي ضح ربح ءافلا دعب عقي امو «بذكلاو

 زاجأو هءافلا لود زوجي ال :هيوبيس وهو مهضعب لاقف «ةدّدشملا ةروسكملا "نإ" يف اوفلتحا :مهضعب قحلأو

 نأ م رظن و نيو «طوشلا هش انف اذكف (ةيف 2 لحدي ال طرشلا نأ نإ رظن لوألا ناكف ءشفخألا

 [؟١/51 :يضرلا يف اذك] ."لعلو تيل" فالخب ءرابخإلا نعم امي ريغتي ال "نإ"
 هجو اق هانضيأ "نكلو ناك" قو ؛ةسوتفملا "نأ" قف فلا ةروسكلا "نإ" ف فلا امك ليف نإ ءا نا

 امعتسا ليلدب حوحرم ةروسكملا ل ف عنملاب لوقلا لعل :ليق ؟فالتخالا نايبب ةروسكملا ا ضصيصخل
 ت
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 ىلع شقا ل وق امك اهقاحلا 3 ةاروعسكملا نا ف ف شا تحخا اهريغ E7 3 فولوا يأ فاح اهيفف «نارقلا

 .ةيلقع وأ ةيظفل ةنيرق لوضح تقو 8 :ةنيرق مايقل ]۷۷ :قيقحتلا ةياغ].ليق اذك ءرثكألا فالح

 .لالهلا ةيؤر دنع توصلا عفار وأ ءلالا رصبم لوقم لثم يأ :لهتسملا لوقك

 نأل :ليق ؟اذه لالملا ريدقتب ربخلا فذح باب نم لعجي مل مل :ليق نإف [ةيلاح ةنيرقل لالما اذه يأ| :لالحلا

 نيعتي ال لئنيح و «فقولا لجأل رك اس لااا رخآ نأ مش وتی كاعأ مسقلاب ا امعإو ؛ةراشاإلاب هنيعت ال ةسفن دوصقملا

 نإف ؛برعلا ةداع ىلع ايرح مسقلا صح اغنإو «"رصبأ" ريدقت ىلع اًبوصنم نوكي نأ لمتحي لب ءاًعوفرم نوكي نأ

 ,فوذحم هربخ أدتبم 'عبسلا' نإف :عبسلا اذإف [۷۷ :قيقحتلا ةياغ] .اًريثك مهمالك يف مسقلا اوركذي نأ ممتداع

 لعفلا يلع لد وهو (فرظلل ةلإف ؛ةأجافملل "اذإ يه ربخلا ادق فدخل ةنيرقلا و «لصاح وأ د وحج وم عبسلا اداف يأ

 وهو ةماعلا رايتحا وهو «جاحزلا كټ نامز ف رظ هن اربح اذ نوكي نأ حصي باو «لوصحلاو دوج لاك اك ماعلا

 يأ حب یک :هلوق ىلع ف وطعم وهو ع« فلطعلل ءافلاو هاف وعم 35 لماعلاو ةا نع ارو احكي ا

 Y۸] :قيقحتلا ةياغ| .ةيلعفلا ىلع ةيلعفلا فطع عملا ثيح نم ناوكَيف ؛عبسلا دوحجو نامز هاا تح رح

 ف يأ ؛ةفوص وم 2 ةملك :مرعلا اميف .ابججاو اقدح ربخلا بقل لف يأ ازاوج هلوق ىلع قطع :ابوجوو

 ةيردصم وأ «ةنيرق عم ربخلا دسم ربخلا ريغ هيف دس بيكرت يف د يأ «ربخلا عضوم يف 4 ربخلا ريغ هيف مزتلا بيكر ت

 دعب عقو مسا لك 5 :ديز الول 1۷۸ :قيقحتلا اا ی عضوم ف ربخلا ريغ مرتلا تقو ىف يأ ةيوح

 |5۸ :يندنهإ :اذك ناكل دوجوم:ديز لرل ىأ" هده اهنارع دل هفالخ به اناغ ةربخت تاکو "الول'



 اًتاوخأو نإ ربخ ٤۲ تاعوفرملا

 و تلعفأل كرمعلو «هتعيض ۾ لجر لكو ءامئاق اًديز نير" :لثمو

"١. i /مرد عرس |( "3 5 5 م . 0 7 12 5  

 , مناف اديز نإ :لك (« ىف ةرحلا هذه لوحد دعب دنسملا وه :اكاوخأو 5 0-1

 دعا و # : ِء ره #
 RESA م AS SEKE Seg a و O ق0[ العلا رج فاك هاو

 همکح هل ةتاش

 ةدرفم لاح هدعب و ءامهيلك أ ل وعفملا وأ لعافلا ىلإ اقام هليوأتب و 1 (ةروص اًردصم ناك ًادقبه لك يا :لثمو

 اديز يرض :وحن «هدسم لاحلا دسل هربخ فذح بجي ءردصملا كلذ ىلإ افاضع ليضفت مسا ناك وأ ةلج وأ

 فو ءاّمئاق ريمألا نوكي ام بطخأو ةءائوتلم قيوسلا يرش رثكأو ءامئاق اًذيز تبرض نأو «نيمئاق وأ امئاق
 لسا : 1

 ا لعجب "تاق ناك ذأ لضاح اذ يربط" :هريدمت لا ىلإ كوي مصنبلا بهدف :بهاذم "امئاق 55 يرض

 اًديز ىرض" :هريدقت نويفوكلا لاقو ..ةثخي سيل قالا ادتيسلل اربح اعقاو ارقتسفماافرظ "اذإ"و :«ةماث "ناك" و الاخ

 ادتبملا دييهت و هدست ۽ مشمس اا لس ريغ نه ريخلا فاح مهمرليو أدتيملا تاقلعتم نم "ا لعجب "لصاح اًمئاق

 ع عا نا ازا" ىف 5 ع : # 4 a 7 سم 5 لب ' ْ تا

 اعقاو هلثم ردصم فدذحن امئاق هبرض وا يل رض اديز يرض :هريدفت :ليقو :لاسعتسم لا ليلدب هم ومع دوصشملا

 |4۸4 :يدنه | .رهاظ امهفعضو هل ربح هيأ ادكيم وش ليقو» اريج

 نعم واوب ءيش هيلع فطع أدتبم لك نأ دارملاو :نانورقم وأ نابراقتم هتفرحو لحجر لك يأ :لجر لكو

 ٤۸[ :يدنه] .هدسم اهدسلو هنع "عم" عع ىلا واولا ءانغإل هربخ فذح بجي "عم'

 باودلا دسل هربخ فذح بجي هب اًمسقم نوكي أدتبم ل زك نأ :دارملاو «هب مسقأ ام كؤاقبو كرمعل يأ :كرمعلو

 فورخلا نم اههابشأو املاغمأ يأ :اًهاوخأو .نإ ربح هنم يأ «ربخا ف ودح ًادتبم :نإ رح و : اقنع | سم

 ٤۹[ :يدنه]."لعلو «تيلو «نكلو ,نأكو «نأ" :يهو ءةهبشملا فورحلا نم ةيقابلا ةسمخلا
 # .اهّتاوخعأو ا يو ءفورخلا هذه كتب 5 :ةله .ةيبعبل الاب E مسا فا كلا هب دارملاو “لا اا

 «ةلمج وأ اًدرفم هنوك نم هماسقأ يف :أدتبملا ريخ ."نإ" لود دعي دنسم هنإف :مئاق

 3 ًادتيملا رحل فلات دقو «دئانع نم دبالاف ةلمح ناك ادا هنأ لم هطئارش فو اف ودح وأ روك كم وأ ءاددعتم 0

 ٤۹| :يدنه|.مالكلا ردص هل“ امس اًدرفم نوكي ال اه ريح ك 1

E ۰ 5 9 5 4 8ر ا ا 3 3 أ 0  N=, a2 تكد ا ا 7 "  

 ربح لقت راج دقق ءاعانتماو ازاوحج هيف لاف رتفغي ثيح ةفصلا هذه ٤ 1 فاص وألا عيمج ق يأ :همعدقت ف الا

 ت
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Nbيو «لعفلا لمع ن طاطح اللا ۾ «ةفصتملا هلم در وص لق 5 كغ دقت 2  

N 5 58 01  

 لإ ريح تلفت زجخ معو عاذتبملا
٣ 1 

 ٤| :یدیه] :برسا ناک "ميدقتلا ف الإ" :لاق ولو حا وقرملا نع ب وصنم لا رأت



 الو ام مسا ؛سنجلا يقتل يتلا ال ربخ 3 تاعوفرملا
 لحر ا لثم ءاهوُخ دعب نسما وه FT لا "ال" ربح .افرظ ناك اذإ الإ

 ميلب نيتهبشملا "الو ام" مسا .هوتشي ال ميمتونبو اريثك فذحيو ."اهيف فيرظ
 .داش 5-5 يف وهو "كنم َلَضفَأ لُجر الو ءاّمئاق ٌديز ام" :لثم ءاموخد دعب هيلإ دنسملا

i. 1 
 امعلا

 ا

 ةا هيف نكعسملاو «ةصقانلا لاعفألا نم "ناك “و فام ةيئامزلا.كورظلا نم فرط "اذإ"و:ياتشسا فرح الإ

 يدق ددعتم وه ذإ "هميدقت يف' رک ی ینا کک ؛اهيلإ "اذإ" ةفاضإب رجلا عضوم يف ةلمحملاو هربخ "افرظ'و
 ؛لوألا نم هنأل ؛اًبجوم يناثلا ءانفتسالا اذه نوكيف ءافرظ نوكي ربح مدقت الإ ربح لك ميدقت هلوانتب قلطم هنأل

 اهمسا ىلع ربخلا علقت يف الإ :هريدقتو «فوذحم ىلع وأ أدتبملا رب رمأك ميدقتلا يف فرظلا رمأ نوكيف «يفنم وهو
 الإ تاقوألا عيمج يف زئاح ريغ ممدقتلا يأ :ناك اذإ 1١7[ :بيكرتلا لح].افرظ هنوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف
 ۹ :ىدتق |: هريغ يف عسوتي ال ام فرظلا يف عسوتي ثيح مدقتي نأ ق ةو تقف

 يفنل الثم ' مئاق لحر ال" ذإ ؛سنجلا مكح يفنل يأ :سندجلا يفنل ."ال" ربح هنم يأ ربخلا فوذحم أدتبم :ال ربخ

 "ل" لود كعب دنسملا وه "قشيرظاف :فيرظ .هدعب عباوتل هلا ركذ ةنيرقل ةيعبت الب :اهوخد .لحرلا يفنل ال «مايقلا

 ةفص فيرظلا نأ مهوتي التل "فيرظ لحر ال" وهو ءروهشملا لاثملا دروي لو «لاثملا اذه دروأ امنإو «سنجلا يفنل لا
 ٠١[ :يدنه] .لاخ الو فيرظ فرظال ءربخ دعب ريخ «رادلا يف يأ :اهيف (طّسوتم).ل احا لع المح لجرل
 هيلع ىفنلا ةلالدل كلذ ريغو A E مانع ريخلا ناك اذإ اريثك هلع ال" رخ فاو يأ :فدذحيو

 (طس وتم). هللا ركع ال :يأ ."راقفلا وذ اے و "يلع الإ ,NY "هللا الإ هلإ ل" وح

 ىفتنا :"لام الو لهأ ال" نعم :نولوقيو ءاريدنقت الو اًظفل ال ااصأ اهربخ نوتبثي ال اهدحأ : نيينعم لمتحي :میغونبو

 ۸١[ ةقيقحتلا ةباغ] فاذخلا بوجوب نيلئاق اظفل اهريغ ونتي ال أ يناثلاو ءربخلا ريدقت ىلإ جاتحي الف ؛ لاملاو لهألا

 ةفص [ةيمسالا ىلع لوحدلاو يفنلا يفإ :نيتهّبشملا [5.:يدنه]."الو ام" مسا هنم يأ ربخلا فوذحم أدتبم :مسا

 امك عبات ريغ نوكيو هربح هيلإ دنسأ د يأ :هيلإ دنسملا وه ٠١[ :يدنه].سيلب :هلوق هب قلعتيو :"الو ام"

 سيل ام هب جرخو ؛« "امئاق كوخأ ديو ان" o MEK هوب ديز امن .ق وا (لخدی) دري الف ءرم

 اغإو :لجر الو ىدا ا صار چھت ءهيلإ دنسملا فرظ "امه وحد كعب :هلوق و «هيلإ دنس

 [۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةفرعملاو ةركنلا يف لمعت اهنإف "ام" فالخب «ةركنلا يف الإ لمعي ال "ال" نأل ؛ةركنلاب ىتأ

 يفنل ضیا نأ "سيلا دب اههبش روصقل ذاش "هي" و "بلا ب هيبشتلا و أ "سيل" مكح ءارجإ يأ :ذاش ال

 :رعاشلا لوق : وحن «عامسلا دروم ا اهلمع رصتقيف سالا 8 لاحللو ع راضملا ق لابقتسالا يفنل 9 «لاحلا

 حاربال سيف نبا انأف اهارين نع دص نم

 [رغ8 ٠ ةيقحتلا ةياغأ



 قلطملا لوعفم ٤٤ تابوصنملا

 . لعف لعاف هلعف ام مسا وهو :قلطملا لوعفملا هنمف .ةيلوعفملا ملع ىلع َلمّتْشا ام وه

 أ(ه٠ :ىدنه).بصتلا ةفنلو انقرثكل ؛تارورجا ىلع اع اهمدقو ءتابوصنملا يف عرش تاعوفرملا نم غرف 11 :تابوصنملا

 :هلوق نوكي نأ لمتحيو «هربخ "لمتشا ام" :هلوقو «بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريمض "وه"و «أدتبم
 :لاق امل هنأل ؛ةفناتسم ةلج "لمتشا ام" :هلوقو «تابوصنملا ركذ اذه :ريدقتلاو هش و ادع ريع تاب وضحا"

 «بصنلا وهو ف وعفملا ملغ ىلع لمتشا ام وه" :لاقف ؟تابوصنملا ام :لأس الئاس نأكف «تابوضنملا ركذ اذه

 «فوصوملا ةقباطمل نوكي نأ لمتحي "ةيلوعفملا" يف ءاتلاو «نيديزلا وأ «هابأ وأ ءاذيز تيأر :وحن ءءايلاو «فلألاو

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .تاقحللا لعديق :لوعفملا لإ ةيوسنلا ةلصتملا يأ ؛ةبسلل ءايلاو

 هنت آل ةاقلظم مسيو ريكا مدقم ادعبم] :قلظملا لوعفللا .ريسغنل ءاقلاو :فيلومقلا ملع ىلع لمتشا امث يأ :هنمف

 يقيقحلا لوعفملا هنأل ؛قلطملا لوعفملا مدق ٠١([ :يدنه).تابوصنملا لصأ األ ؛ليعافملا مدق انإو .فرحب ديقم ريغ

 ديز برض" :كلوق ف ديز ةيبراض نأل ؛العاف راص لوعفملا اذه مايق لجألو «هلبق روكذملا لعفلا لعاف هدحوأ يذلا

 موي كلفادق تب رضا ت : و (ةبق لوعفملاو ءاديز تبرض : : وحلا عب لوعفملا امأ عةئف ردصملا اذه لوصح لحأل "ب

 لعافلل 00“ ناك داو. وهف یوا امأو «هعم لوعفملا اذكو ءهدج وأو ر < ذملا لعافلا هلعف امت اسيلف «ةعمجلا

 سيل 'اعمط كترز" كلوق يق ارئاز ملكتملا نوك نأ ىرت الأ «هب لوعفملا اذه مايقل تسيل هتيلعاف نأ الإ «هنم اًرداصو

 «هركذ مدقتب قحأ وهف هل لوعفملا نم لعافلاب صخأ قلطملا لوعفملا نأ نابف .ةرايزلا لجأل لب :هب عمطلا مايق لحأل

 5/١" ١[ :يضر] .ةلع الب لد ار ای قال ایر وأ ركذ «قلطم لوعفم هلو الإ لعف ال اًضيأو

 نا و ايرث“ وق هيلع هاا كل سیا كيلا رين لعق لا هلعف ام نأل ؛ثدح نع ةرابع "ام" :اه

 ؛امكح ثدح هنأب بيحأو . نيع امسا امهو ءرجحلا و بارتلا ةامهانعم نأل ؛ثذدحب سيلو «قاطم لوعفم مهتم الگ

 دارأ لب «يقيقحلا امهانعم امي دري مل "دوا :يعادلا لاق اذإ هنأل ؛ردصملا ىرحبم ايرحأف ؛كالهلاب ءاعد هنأل

 تام :وحن ."لعف لعاف هلعف" :هلوق ىلع دري :هلعف |۸۲ :قيقحتلا ةياغ نم| .رجحلاو بارتلاب اکو تكلف فب

 رودص سيل ذإ ؛لعف لعاف هلعف امث سيل هنأ عم قلطم لوعفم اهنم الك نإف ءافرش فرشو «ةماسح مسحو اّثوم

 دريا اذكو .اًمتكدح اه العاق دع :فرشلاو ةماسخلاو تروعلل ًالباق ناك ا لعاقلا ناب برحاو هج نم اهم لك

 لعاف هنأب بيحأو .هلعاف مسي مل ام لوعفم هلعف لب «لعاف هلعف امم سيل هنإف ؛لوهحلا ةغيصب "اًبرض تبرض" هيلع

 بيحأو .لعفلا لعاف هلعف ام ال ,ةفصلا لعاف هلعف امث هنإف ؛اًبرض براض ديز :وحن "لعف" :هلوق ىلع دريو .اًمكح

 [/7؟ :قيقحتلا ةياغ] .ةفصلا و و يحالطصالا لعفلا نم معأ وهو (ثدحلا وهو) يوغللا لعفلا :لعفلاب دارملا نأب



 قلطملا لوعفملا لعف فذح ٤٥ تابوصنملا

 :ةسلجو ءاسولج تسلج" :وحغ ددعلاو عوتلاو ديكاتلل نوكي دقو «دانعع روک ذم

 ها ا ا

 ا تا ر رك دق و ,هيوخأ بالحب ْعَمِجُي الو ىي ال لوألاف ؛"ةسلجو

 قلطملا لوعفملا وأ ردضملا

 "مدقم ريح" : مدق نمل كلوقك ءاًزاوج ةنيرف ار لكفلا“ AE دقو هاش ولج تق

 درشس نه

 اًسايقو ءابجعو و ءادمحو ءاعدجو هيو ءايَغرو اتق : لثم عام اًيوجوو

 اركش تركش ةبيحح باح ايعر هللا كاعر ايقس هللا كاقس

 بيحأو .ادمحو ءاركشو «باقرلا برضف :وحن ءاهلعف ركذي مل يلا رداصملا "روكذم" :هلوق ىلع دري :روكذم
 ءابرض هتبرض :وحن :هنيعب اًروكذم ناك اذإ امك ةقيقح نوكي نأ نم معأ روكذملاف ءامكحو اًريدقت راک ا هنأب

 دروأ :هانعمب [87 :ةدايزلا عم ةياغلا نم] .اًدمحو ءاركشو «باقرلا برض :وحن ءاًردقم ناك اذإ امك اًمكح وأ

 ميقأو فاضملا فذح هنأب عونلل ردصملا ماقم مئاق هنإ :لوقأ ءهانعم. سيلو قلطم لوعفم هنإف "اطوس هتبرض" هيلع

 .لعفلا موهفم ىلع هموهفم ديري ال ثيح :كيكاعلل .طوس برض هتبرض :هريدقت «هماقم هيلإ فاضملا

 .سولح نم اعون تسلح يأ عونلا ريظن «ميحلا رسكب :ةسلجو .هعاونأ ضعب ىلع لد ثيح :عونلا
 [عمجي الو ىنثي ال لعفلا نأل| :عمجي الو ىتغي ال .ةديعاو ةر تسل أ ديلا ظا «ميحللا حتفب :ةسلجو

 3١[ :يدنهإ|.ددعتلا نامزلتسي عمجلاو ةينثتلاو «ددعتلا ىلع ةلالدلا نع ةاّرعملا ةيهاملا ىلع لاد هنألو «هموهفم اذكف

 ظفل ريغ نم قلطملا لوعفملا نوك زوجي يأ :هظفل ريغب .ددعتلل امهنم لك لامتحالو ددعلاو عونلا يأ :هيوخأ

 (طسوتم).اًسولج تدعق :وحن «هفيرعت يف هانركذ امك هظفل نم ال «لعفلا نعم نوكي نأ هطرش نأل ؛لعفلا

 .ةيلاقم وأ ةيلاح ةنيرق لوصح تقو يأ :مايقل .قلظملا لوعفملل بصانلا لعفلا يأ ,دهعلل ماللا :لعفلا

 [ :ةياغ] .ةنيرقلاب ضرغلا لوصح عم ءراصتقالاو زاجيإلل اًرئاج فد قلو يأ فود ردم ةف :اًؤاوج

 فذح مث «مدقم ريح امودق تمدق يأ فوصوملا رابتعاب امإ هتيردصمو «ليضفت مسا "ريح" نإف :مدقم ريخ
 فيضأ ام مكح هل ليضفتلا مسا نأل ؛هيلإ فاضملا رابتعاب امإو «همكح ذحأف «هماقم ةفصلا 957 فوضوملا

 قطبا لرقم وأ ءاعوسسم افتح وأ ی اندلع. ضآ اسو تيوفلا ك [ربع ىا ااغ
 /rvr] : يضر] . ديلا وأ «ةفشلا وأ أ ,نذألا وأ قالا عصف :عدحلاو :اعدجو lar :ةياغ] . عام فذح يآ

 ودّ مهضعبو «حيحصب نوبل" ادرج تدم" :وځ نم لقن ام يف لعفلا لامعتساو ءادمح تدم يأ :ادمحو

 هنإف ءاّبجع تبجع يأ :اًبجعو [57 :يدنه].ماللا عم هلامعتساب "هل اًركشو «هل اًدمح" ف ق یک برج

 = :يدنه] .اعامم فذحلا بوجو نعم اذهو ءمهمالك يف رداصملا هذه لماع راهظإ لمعتسي مل

 انركذ ام انهه طباضلاو «طباضلا كلذ لصح ثيح لعفلا فذحي «يلك طباض كانه نوكي نأ سايقلاب دارملاو :اسايقو

 :ىلاعت هلوق :وحن نع ازارتحا عونلا نايبل ال ءرحلا فرحب وأ هيلإ افاضم «رداصملا دعب لوعفملا وأ لعافلا ركذ نم

 نأل ؛طباضلا اذه عم لعفلا فذح بجو امنإو ١(« ۹:ءارسإلار كاهّيْعَس اهل ىَعَس و (4>:ميهاربإ) هَركَم اوُرْكَم دقوا



 قلطملا لوعفملا لعف فذح 2 تابوصنملا
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 اربخ نوكي ال مسا ىلع لخاد يفن نعم وأ «يفن دعب اًنبثم عقو ام :اهنم «عضاوم يف

 أ بم تنأ ااو ,ديربلا ريس الإ تنأ امو ءاريس الإ تنأ ام :وحن ءارركم عقو وأ «هنع
 ةركدلا لايم اريتش ري

 TT . . ةعدقتم ٍةلمج نومضم رثأل ًاليصفت عقو ام :اهنمو ءاريس اريس یزو
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 هيف ردضملا رزم عفو اع لاثم
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 دوج ول هيف فدخل بجو اغإ و هيف ردصملا عضوم يأ :عقو ام .عضاوم ق كلدو ا ءف ودحم ادتبم ربح : قف

 ريسي كيز ام :وح هيفن ديرأ ول هنإف ءهيفن ال ةتابثإ نفر أ 5 اهو چ ىف دسم دايسلاو (ةنيرقلا

 م 1

 :لوقت هلق راهظإ روح هناف ع! تس ديز ام و نع زارتحا هيف و عقو فف رظ د :يفن كعب .هفدح بجي ال أ ريس

 .هانعم وأ ىفنلا كلذ لخاد يأ :لخاد |42 :قيكملا ةياغإ عر ديزااع

 نچ یک مح ن ا ایک 8 چ یر س و اس ا دو ی ارا ا مبا ع ارا ردصلا كلذ حلصي ال يآ :ارييغ كوكي الا كيرلا نيس الإ كرس ام ةو نع زازتسا ةي ةيبفا

 هيفو :(ةثحا نع راج ال عملا مساو يعم مسا ردضملا كلذو نيغ مسا مسالا كلذ نوحي نا ةيضأآللا كلذ

 08 :قيمحتلا ةياع | . همن حصي م هنإف ءديدش ريس الإ يريس ام :وحن نع زارتحا : يتلا ةياغ] .ديست iE ء 1 فكم ا يق ىف

 ٠[ ۲ :يدنه] .هنع اًربخ نوكي ال مسا دعب عوقولا يف امهكارتشال نيتطباضلا نيب عمج امنإو :عقو وأ
 ىلا 5 ا 15 ع 8 تك i E 1 007 # 5 3 / ىلا 8 ب انف

 «هنم اض وع ۾ لعفلا نك ماقم امئاق رارختلا | هلعج+ هناك .ةهيبشا ام كلذك و اب رض اب رض ديز :كل همك ار

- 

 : ىلاعت هلوقک «زئاج لعفلا فدح كلذ ف لإف ءابرض ارض تبارتص : لثم كلذ سیلو «امهنیب ا وعم ١ تالو

 نوک نأ حدصي ال امع ريحت عضوم 32 ردضملا ر ۱ کت دا ىلا اإ و نك :١ رحفلا) اک د كد ُضْرألا 5ع ادا دك

 .ةفرعملا لاثم :"ليب" ةيسرافلاب هل لاقي :ديربلا ريس (ريغص). "اتق ًالتق دیزا ' يف امك ارهاظ هنع اربخ

 اذإف «ضارغاو دئاوف هنم بلطي اردصم نّمضنت «ةيربخ وأ ةيبلط ةلمج ركذت نأ مسقلا اذه ةطباض نأ ملعاو :اهنمو

 فذح بجو ةلمجلا كلت بيقع ةقلطم ةلوغفم اهنأ ىلع ةبوصنم رداضم ظافلأب ضارغألاو دئاوفلا كلت هنم ركذ

 نيعأ ردضملا كللذ نمضت ام عومي نأ حصيف «نومضملا ردصملا كلذ نم لصخ ضارغألا كالت نل «كلذو ءاهاعفأ

 لقثتسا «دئاوفلا كلت ترركتو كلذ حص اًملف ءاش ةبصانلا اهاعفأ يأ ضارغألا كلت نمضتي ام ماقم ةمدقتملا ةلمجلا

 [۲۸۳/۱ :يضر].اهفذح بحوف «هنمضتم ماقم هضارغأ وه يذلا ردصملا نمضتم مايق مزلف ءاهلبق اًهاعفأ ركذ

 [8* :يدقه] .ديعبلا وأ بيرقلا مرغس رفاسي ديو: ي همرثا نوع لج ةومضلا اليصنا نوكي امنع رارتحا رأل

 | 38 :يدنه] .اًديعب وأ ابيرَق a ا ديز :وحن «درفم نومضم رثأل اليصفت عقو اذإ امع زارتحا :ةلمج نومضم

 هلاثمو «ءيشلا ىلع ءيشلا ليصفت مّدقت عانتمال كلذك الإ نوكت ال اهنأل ؛ةمدقتملاب ةلمحلا ديق امنإو :ةمدقتم
 زق

 6 دل ادا

 ا 5 ا ۴ 25 : : : ا 1 1 5 3

 عفللذ ريغو قاقرتسالا 0 ءادفلا وأ 5 هرثأو ؛قائولا دش اهومضمو (4:دمحم) © قا ولا اودشف# : ناعت هل وق
© 



 قلطملا لوعفملا لعف فذح 4۷ تابوصنملا

 دعب اًجالع هيبشتلل عقو ام e ادق اَمِإَو دعب اَنَم امف َقاَنَولا اودشف :لغم
 0 كيهتم) لالغألاو لساالسلا

 .رامج توص تاوصا هل اذإف هبا تررم" وحن .هبحاصو هانعمب مسا ىلع ٍةلمتشم ٍةلمج

 يلع هل" :وحن ؛هريغ اه لمتحم ال ٍةلمح ن ر ا :اهنمو ."ىلكنلا خارص خارصو

 «ةمدقتم ةلمج "قاثولا اودشف" :هلوق نأل ؛ةمدقتم ةلمح نومضم رثأل ًاليصفت عقو :ًءادف 53 دعب اَنَم اًمإِف

 1 «قاث بحب وف ععادنفلا وأ «نملا وأ 1 «قاقرتسالا وأ «لتقلا وهو ل اسصفتلا كلذ قاثولا دش رثأو

 اغإو «باتكلا لثم "يدفي ىدف" نم ردصم ءادفلاو ,ٌءادف نودفت اًمِإَو انيق نوتمت امإف ا ءامهلعف فذح

 ىلع ةلالدلا وه :هيبشتلاف ء«ردصملا كلذب عيش هيبشت لجأل يأ شلل A] :قيقحتلا ةياغإ .اهومضم

 نيل يناثلا توصلا ناف ءنسح توص توص هل اذإف هب تررم : وح نع زارتحا هيفو «ئعملا يف رمأل رشأ ةک راش

 ۸١[ :قيقحتلا هياغ].لوألا نم لدب وه لب «هيبشتلل

 دهر كهز هل اذإف هب تررم' :ومن نع زازتحا هيفو «لعفلاك :ثودنلا ىلع الاد ردصملا كلذ نوك يآ :اًجالَع

 ۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .ثودحلا ىلع ةلادلا ةحلاعملا نادقفل عفرلا هيف بحاولا نإف ؛"ءاهقفلا ملع ملع وأ ؛ءاحلضلا

 الاد هيبشتلل عقو ردضم راح توض نإف «راخ توص ديز توص ةوحن نع زارتحا هيفو . عقو' فرظ :ةلمح دعب

 ا لاک مسا ىلع ةلمتشم يأ مسا ةفص :هانعع Ao] :قيقحتلا ةياغ| . ةلمج دعب سيل هنكل ؛ثودخحلا ىلع

 ۸١| :قيقحتلا ةياغ] .توضلا يعمم سيل ةفصلا نإف ؛رامح توض ةفض هل اذإف ديزب تررم :وحن نع زارتحا ةيفو ءردضملا

 [ 8 :يدته] راه تو توس هيءاذإف كليلاب تورم وخ نع نارتحلا هيفو مسا ىلع فطع :هبحاصو

 وف "تتاوض»هل" :هلوق وق يهو «ةلمج دعب اعالع هيبشعال عقو ردصم "راج توص" :هلوقف :رامح توص تو

 «توصلا هنم ردص يذلا وهو «توصلا بحاص ىلع ةلمتشمو «توص وهو ردصملا نعم مسا ىلع ةا

 توص توصي يأ .هلعف فذدح بجوف «توصلا هنم ردص يذلا صخشلا ىلإ عجار هنأل "هل" ف ريمضلا وهو

 .خارض هل اذإف يأ ؛لوألا توصلا ىلع فطع :>ارص [45 :ةياغ] .رامحلا توص لثم اًئوص توصي عع. رامحلا

 «توصلا وه :خارصلا :ىلكثلا خارص لثم اًحارص خرصي نعم ىلكثلا خارص خرصي يأ :ىلكفلا خارص

 .ةفرعملا ىلإ يناثلاو ءةركنلا ىلإ فاضم لوألا ردصملا نأل ؛نيلاثم دروأ امنإو ءاهدلو تام ىلا ةأرملا :ىلكفلاو

 ؛نومضملا كلذ ريغ وأ ردضملا كلذ ريغ ةلمجلا كلتل لمتع ال يأ ؛ةلمج ةفص :لمعح ال ب :قيقحتلا ةياغ]

 ادق ريغ "هل و فاض فرود ادق ريغ "ون" يلع هل وح .ةيتآلا ةطباضلا يف يتأيس امع زارتحا هيفو

 يعم قلطم لوعفم "فارتعا"و و «هيلإ فاضم "مهرد"و «فاضم أدتبم "فلأ"و «ىلع اًبجاو يأ لاح "ىلع"و
E7 



 هب: لوعفملا ٤۸ تابوصنملا

 ةريغ لمتح اه ٍةلمج نومضم عقو ام :اهنمو ا اتیا یف فارغا مهرت فلأ

 عصضوم

 .كيدعسو «كيبل لم عي يقود :اهنمو .ةريف اتا ىقسيو ءاقس تاز و
 ردصملا اذه

 . . . . . مدقتي دقو . نا : ونحت لافتا لف داع عقو اعر :هب ل وعفملا

 عقو ردصم "افارتعا"ف «سكعلا ىلع وأ ءريثلا قلغتم "هل" ةر وري يلع و ادعس "يعود قلا :مهرد فلأ

 هلعف فذح بجوف اوس اه لمتحم ال فارتعالا هنومضم نأل ؛"مهرد فلأ يلع هل" :هلوق يهو لج نومضم

 ناک افرغ عقو خسنلا ضعب يفو «هتفرعم نع ءيشلاب رارقإلا :فارتعالاو ءافارتغا فلألا اذهي تفرتعا يأ

 [ 85 :نيتحتلا ةياغإ ,رداتعلا بست بسي وهو «قارصألا نم سلا وهو افرا

 1۸٦] :ةياغ]|.ةلمجلاو ردصملا لولدم داحتال هتاذل اريرقت يأ ءةسفنل اديك رت ردضلا اذه يأ : اديكأت ىمسيو

 [85 :قيقحتلا ةياغ] .نومضملا كلذ ريغ لمتع ةلمحلا كلتل يأ ,ةلمح ةفص ةلمجلا :ةريغ لمتح اه
E I = : 11 0 5 32 4 8 ۳ 45 بش . 8  

 وش ۾ د رع لمت اض و «قخلاو ق 0 1 كل وهمس ت ؛ مئاق دی ر :هل وق ىهو ع ةلمح كوم مف ردصم : اهحح
- 
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 58 :قيقحتلا ةياغأ .اقدض يأ اقح ربخلا اذه وأ مالاكلا اذه. قحأ يأ ءهلعف فادح. بخ وف ؛لطابلاو بذكلا

 ةلباقم ف هنأل ؛ءيشب سيل وهو «هريغ لامتحا عفدل ديك وتلا هريغل ديك وتلا نعم :هلي فنصملا لاق :ةريغل

 [۲۹۴/۱ :يضر].سفنلاك ادق وم ریغلا توکی نأ يغبسيف:ءهسفنل دیک وتلا

 .بابلإ دعب انابلإ كقغاطب بلا :كليبل :ريتكفلا 4 ريركتلا ىلع لاذ ةنوك لاح هيف ردصملا :عقو

 ه4 :يدنهإ] .اًسايق فذحلا ناك نإو ءةّيعامس بابلا اته ىف رداصملاو ءداعسإ دعب اًداعسإ دعسأ ىأ :كايدعسو

 .لاقف هب لوعفملا ثحب يف عرش قلطملا لوعفملا ثحب نم غ رف امل :هب لوعفملا
 ؛هيف لوعفملا هيلع دري الو ءءيشلا كلذ لقت دب الإ لقعي ال ءيشب هقلعت لعفلا عوقوب دارملاو :هيلع عفو ام

 (طسوتم).مازتلالاب ناكملاو نامزلا ىلع لدي لعفلا نأل ؛سكعلاب رمألا لب هلقعت دعب سيل لعفلا لقعت نأل

 دوجو هيلع فقوتيف «ةيهام روصت نود لعفلا دوجول مزال نامزلاو ءيحالطصالا نود يوغللا هب دارملاو :لعف

 ناكل لعفلا هيلع عقو ام لاق ولو ء"لعافلا" :هلوق يق ةدئاف ال :لعافلا [د 4 :يدنه] .هتيهام لقعت ال لعفلا

 [55 :يدنه] .لعفلا هيلع فقوتي ام هريغو هيف لوعفملا هيلع دري الف «ةيئيحلا هيف دصق :لاقي نأ الإ ءرصأ

 لعفلا ىلع هب لوعفملا مدقتي دق يأ [(ةياغ).هماكحأ نايب يف عرش هب لوعفملا فيرعت نم غرف امل مث] :مدقتي دقو
 زيح يق هعوقوك «هعيدقت عنام عنمي نأ الإ ءارخأتم وأ اًمدقتم هب قلعتيف «هلماعب هقلعت يوق لومعم هنأل ؛هيف لماعلا

 لماوعلا نم هريغ يف يرجي لب «لعفلاب صتخي ال مدقتلا ناك نإو هتلاصأل ركذلاب لعفلا صح امنإو «كلذ ريغو "نإ"

 [8107 :ةياغ] .هلماوع نم هريغو لعفلا ىلع يأ فوطعم فذح مالكلا يف وأ «لماعلا لعفلاب دارملا وأ «عنام عنمي مل ام



 ىدانملا ٤۹ تابوصنملا

 "اديز" كلوقك اًراوج ٍةنيرق مايقل لعفلا ْفَذحُي دقو .تْبَرَض اًديز :وحن «لعفلا ىلع
 هّسفنو ارم : وحن ّيِعامس لوألا :عضاوَم ةعبرأ يف اًبوجوو ؟ٌُبرضأ نّم :لاق نمل

itهسفن عم أرما ك كرتا  

 a ت ت 8 يرحب هلابقإ بولطملا وه و :ىدانملا يباثلاو الهّسو الهأو كوكل اريح اوهتناو

 بف وص وه م الا

 ةاعارمل كلذو «هعم لوعفملا الإ ٌءاوس هيف ةسمخلا تالوعفملا لب «هب لوعفملاب اضتخم سيل مكحلا اذه :لعفلا ىلع

 نع غرف امل مث] :فذحي دقو 807/١[ :يضر].مالكلا ءانثأ اهغضومف «فطعلل لصألا يف يه ذإ واولا لصأ

 دقو :هلوق نم تاعوفرملا يف مدقت امم ههجو فرعي [لاقف رخآ ا كاسب

 ىلع ةلاد ةدي رف لوصح تبقاو يآ :ةنيرق مايقل ؟ماق ن ٠ ف :لاق غ E فو ارا ةنيرق مايقل لعفلا فادح
- 

5 

 ا 2 فدفع لا ق "ادناز يا ريدقتب :اًديز .فوذحملا نييعتو «فذحلا
e7] 
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 «عونلا وهو عضوم عج عضاوم اش رورحب ةعبرا و «فرظلل يف و ءازاوج ىلع فطع ابوجو و :ابوجو
 هب قلعت امب قلعتم هرورجم عم راجلاو ءاضيأ حيحض وهو :"باوبأ ةعبرأ يف" خسنلا ضعب يفو ؛ةفاضإلاب ةرورخب

 ےہ ھا ب“

 :اًبحاو افذح لعفلا فذخيو يأ ءازاوج ىلع فطع :ابوجو ١١[ بيكر ثلا لخ] ."ابوجو'

 ءمزلأ" وحن ريدقتب ءارغإلا ىلع بوصنملا يف فذحلا بوجو ققحتل ؛رظن ةعبرألا ىلع رصحلا ينو :ةعبرأ يف
 :وحن "يعأ" ريدقتب محرتلا وأ مذلا وأ حدملا ىلع بوضنملا يف اذكو «ةالصلاو جحلاو كنأش :وحن ؛"ظفاحو

 يأ «ربحل و ًادتبم : يعام لوألا AY] :قيقحتلا ةناغإ .نيكسعمملا هب :تررهو «قسافلا ديز ناتأو «كيمحملا 557

 0 :ةياغ]| .ةنم هنم لقأ هنأ + يسايقلا ىلع يعامسلا ۾ ملق اإ و عا افيسلا ىلع روصقم يأ (« يعامم ل وألا بانلا

 اريح يو (۷۴:ةدئاملا) ل ٿلا هللا نإ : مكلوق يأ .تيلعتلاا نع ىراضتلا رشعم اي ارهتنا يأ :اوهعناو

 دالبلا نم و تيطوو يئاجأ ال اها يآ 1 :الهسو ًالهأو AY] : قيقحتلا اغ: وتلا وهو ءمكل

 رئازلل فيضملاو روزملا هلوقي مالكلا اذه «بلصلاو سحنلا ناكملا :ءازلا نوكسو "ءاحلا حتفب قولا ا

 لزنمو «بنئاجألا هل قللهأ تاو «كلهأ نم انأ يعي «هتهج نم ةفلألاو سنألا ةباصإو هبلق بييطتل ؛فيضلاو

 «يسايقلا يف عرش يعامسلا ن رع غرف امل مث :ئباثلاو ۷ «ةياخا . يلبس يق كيلع ةقشم ال 2 لهس كل

 0 :ةياغ] . هب لوعفملل ببهاثلا لعفلا فادح اهيف بجي ن لا ةعبرألا باوبألا نم يناثلا بابلا يناثلا ةه دارا

 ا ناب عمجلا مرلي لعفلا رک ولف «هياننس تات ءادنلا فرح نذل ؛ لعفلا بف كح بحج ۾ امبإو :ىدانملا

 بلطي يذلا مسالا وهو يأ "بولطملا" :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم :هلابقإ [۸۸:قيقحتلا ةياغ] .بونملاو

 ءادنلا فورح نم فرح ةطساوب يأ «بولطملاب قلعتم :فرخب [۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .مسالا كلذ ىمسم راضحإ

 [۸۸ :قيقحتلا ةياغ] ."ةرمهاو «يأو ءايهو ءايأو ءاي" :يهو «ةسمخلا



 ىدانملا 7 تابوصنملا

 :وحن «ةفرعم اًدرفم ناك نإ هب عفرُي ام ىلع ىنبُيو .اًريدقت وأ اظفل وُعدأ بام بئان

 :وحن ,ةثاغتسالا مالب ضفخيو ."نوديزايو «ناديزايو :ءلجّراي"و ,"ديز اي'
 قلألا ىلغ بلا عادنلا ابق ةف رعملا

0 

 يب زا 1# NF Ê ان ر e “1ا 0

 8 8 اا خخ 8 @ بصنيو « هاديز اي , وحن هيف مال الو ءاهفلا قاحل إل حتفيو « ٍديزلاي

 ناكملا ظفل ىرجج اًيراج هنوكل ؛تسلا تاهجلا نم سيل هنأ عم هيف "يف" فذح امنإو "بئان" فرظ :بانم

 بلطأ" نع زارتحا هيف ۾ «"يدانأو وأ" لطفل ماقم مئاق اک ةطساوب يأ عرارقتسالا يعم كيف و میم اذ ةثاوكل

 بان فرح ةطسا وب الأ نکل لابقإلا ب ولطم كاك لإ و هنإف «كلذ وحلو 'كوعدأ وأ ایز يدانأو كي لابقإ

 نوكي نأ امإ فرحلا كلذو يأ ءرهظألا وهو «فرحلل وأ ىدانملل ليصفت :اظفل [۸۸ :ةياغ]."وعدأ" بانم

 ]۸۸ :ةياغ| (؟ 5 :فسوي) 8 اذه نع رضرعأ فش ویا :ىلاعت هلوق لثم اًردقم وأ د واد أي :هلوق 0 ءاظ وفلم

 ۸۸ :قيقحتلا ةياغ| .لاقف نكح نا ي عرش ىدانملا ةقيقح نايب نم حرف ال 5 :غببو

 ءادنلا لبق هعفر ناك نإ مضلا ىلع نبي يأ «فرح وأ ةكرح نم بارعإلا ةلاح يأ ءادنلا لبق :عفري ام
 [۸۸ :قيقحتلا ةياغ].واولاب هعفر ناك نإ واولا ىلعو «فلألاب هعفر ناك نإ فلألا ىلعو «ةمضلاب

 [ 55 :يدنه] .هل عراضملاو فاضملا نع هب زرتحاو «ةفاضإ ههبش الو «ةفاضإ هيف سيل الماك اًدرفم يأ :اًدرفم

 نع زارتحا هيفو «نيربخلا ا >2 اي کیلا ذا ؛ددعتلا مزال ا لا م ا وأ :"ادرهف" ةفض :ةف رعم

 نيلاثملا دروأ اذهلو ءهدعب وأ ءادنلا لبق ةفرعم نوكي نأ نم معأ ةفرعملاب دارملاو «نيعم ريغل الحر اي :وحن «ةركنلا

 .نيعملا لجرلا هب دصق اذإ ءادنلا دعب ةفرعملل لاثم :لجراي [۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .مضلاب ئبملل

 .لاقف ءابرعم ريصيو هيلع ضرعي ام نايب يف عرش «ىدانملا ءانب نايب نم غرف امل مث :ضفخيو
 ةح وتفملا م"لللا هذه EE :يدنه).بحجعتلا ماب اذک ۾ ةناعتساألا تقو ىدانملا لحخدي ھل يأ] :كتافتساللا مالاب

 ةمالع تلج دأ ضيصختيتلا مال یش و (ءاملل اي : و عهنم بجعت 0 هلل اي : وحن هب ثيغتسا اذا ىدانملا لحخدت

 ةلاغمأ ناب نم ص وصخ ثتاغتسملا دا ءامهانعمل اهانعم E فةقرخلا نعي نم ت ريتخا امنإو «بجعتلا ۾ ةئاغتمس الل

 [؟١/17١ :يضر] .هلاثمأ نيب نم هتبارغل راضحتسالاب صوصخم هنم بجعتملا اذكو «ءاعدلاب

 عامتحا عانتمال اهعم ماللا تركي ال .لعيحو تب ةثاهسالا قلا قاتلا دقع تافل قدانملا حتفيو يأ : حمفاي و

 اضوفخم نوكي نأ مزل امهنيب عمج ولف «هحتفي فلألاو ثاغتسملا ضفخي ماللا نأل ؛فلألا عم ةثاغتسالا مال

 (طس ا وتم).فق ولل عاشا قاحلا روج و لامع هنإو elk اح وتفمو

 لبق اب رعم ناک نا اًنيدقت وأ اظفل ثاغتسملا وس اهو ةف رعملا درفملا قدانملا قىوس ام بصنيو يأ :ابصضني و

 ريغلا ةركدلاو الاخ اًعلاط اي : وحن فاضلاب هباشملاو اا دبع اي : وأ «فاضملا امهاوس اهو «ءادنلا فف رحت لوحد

 = «عانبلا ةلع مدع ۾ ةقيقحلا اج ال وعفم اشوکل ةياللثلا ءايتشألا تان سيقتل اإ و «نيعم ريغل الجر اي" : وج «ةنيعملا



 ىدانملا عباوت ها تابوصنملا

 .نّيعُم ريغل "الجر ايو البح اًعلاط ايو هللا دبع اي" :وحن ءامهاوس ام
 فاضملا ريظن

 . . . . فرحب فوطعملاو ِهِناَيَبلا فطعو «ةفصلاو «ديكأتلا نم ةّدرفملا ينبملا ىدانملا عباوتو

 نم فاضملا ىدانملل اياشم هن وکلف يناثلا امأو .دارفإلا ثيح نم باطخلا فاكل هتكاشم مدعلف ؛لوألا اسا ڪک

 يح نم باطخلا فاكل هتمياشم مدع هناکف ءامط صصخعو مهتم امهدعب اميف لماع امهتم دحاو لك نأ ثيح

 رمضملا ىلإ فاضملا الإ ىدانم نوكي نأ زاج ةفاضملا ءامسألا عيمج نأ ملعا .ةركن هنوكلف ؛ثلاثلا امأو «دارفإلا

 ريغو «ىدانم هنأ ثيح نم بطاخم مالغلا نأل ؛نيضيقنلا عامتحا همازلتسال ؛"كمالغ اي" :لاقي الف ءبطاخملا

 (طسوتم).امهرياغت بوجول بطاخملا ىلإ فاضم هنأ ثيح نم بطاخ

 اذك ءاهفلأ عم وأ ةثاغتسالا مال عم ناك ءاوس «ثاغتسملاو «هحو لك نم ةفرعملا درفملا ىوس ام يأ :امهاوس ام

 مسا لك :فاضملل عراضملاب دارملاو «فاضملل عراضملا ريظن :اًعلاط ايو 3٠[ :قيقحتلا ةياغ].حورشلا يف

 ىلع هيلع فوطعم امإو ؛نمملا يف روكذملا لاثماك لوألا لومعم امإ ءهانعم مام نم وه ءيش هب قلعت فاضم ريغ
 وأ ةلمج يه ةفص امإو ءال وأ اًملع "نيثلثو ةفلث اي" :وحن ءدحاو ءيشل اًمما هيلع فوطعملا عم فوطعملا نوكي نأ
 ؛"هلثم مويلا رعاش ال اًرعاش ايو «ىسنت ال اًظفاحاي" :وحن «فرظ

 قرع تاذ نم ةلخن اي الأو

 فاضنللا ع راظع نييلو توت :هنإف ةدرفم يه نبقي :لوضوملا فدع هقاصملا غراس كلذ: نم الك تزف

 يآ "الجر اپ" ةهلوق نم لاح رورحملاو راجلا :نيعم ريغل 4٠[ :قيقحتلا ةياغ] .اح اص الجر اي :وحن ءًالصأ

 نع ةركنلا لاق رغأ يق هةركبلا لاف انه «صعألا لوق ىف انك نسم رخ لعزل الوقع ترك لاح العراب
 فاضملا فالخب «رحؤملا فيرعتلا ديقب ةفرعملا درفملا نع تحرح ةركنلا نأل ؛هل عراضملاو فاضملا لاثم

 ثحب نم غرف امل :ىدانملا عباوتو 1٠[ :قيقحتلا ةياغ|.مدقملا دارفإلا ديقب هنع اجرح امف «هل عراضملاو

 عفري ال حتفلا ىلع بم هنإف ؛فلألاب ثاغتسملا ريغ :ينبملا 1٠[ :قيقحتلا ةياغ]إ.لاقف «هعباوت يف عرش ىدانملا
 «برعملا ىدانملا عباوت نع زارتحا ديقلا اذهو «ءيجيس امك بصنت الو عفرلا ةمزال هتفص نإف ؛مهبملا ريغو «هعباوت

 يأ :ةدرفملا [37 :يدنه] .ريغ ال ةرورجم وأ ةبوصنم يهف «ماللا يذ ريغ فوطعملاو لدبلا ريغ تناك نإ اهإف

 ديكأتلا نأل ؛يونعملا ذيكاتلا ديكأتلاب دارملاو :ديكأتلا نم .هل عراضملاو فاضملا نع زارتحا وهو «هحو لك نم
 :رعاشلا لوقك ءابصنو اًعفر هبارعإ ءاج دقو ًءانبو اًبارعإ لوألا مكح بلغألا يف همكح يظفللا

 ارصن رصن رصن اي اًرطم رطم رطماي الأ
 كلذلو «بلغألا ريغ وه امك ءاّبصنو اًعفر هبارغإ هلي فنصملا دنع راتخملا نوكي نأ لمتحيو «بلاغ ريغ وهو
 4٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ديكأتلا نم :لاقف «يونعملاب ديقي مل و ديكأتلا قلطأ



 ىدانملا عباوت 8 تابوصنملا

 ان" :لفم هلق ىلع قو هظقل ىلع - هيلع "ي" لوقف عنتمملا

 ا وبأو ءبصنلا ورمع وبأو «عفرلا راتخي فوطعملا يف ٌليلخلاَو "لقاعلاو «ٌلقاعل

 : 33 24 4 بستن ' ةفاضملاو ءورمع يبأكف الإو ليلخلاكف نّسحلاک ناك نإ
 ةيوتعم ةفاضإ ةفاضملا ىدانملا عباوت ف وطعملا

 |۹۱ :قيقحتلا اغا. ةع أي لوخد" :هلوق هلعافو فار ف وطعملا" :هلوقل ةيببس ةفص نأ ىلع رورح : عنتمملا

 هيفو «ماللاب فوطعملا وهو فوطعملا كلذ ىلع اي لوخد عنتمي يذلا فرحلاب فوطعلملا يأ :هيلع "اي * لوكا

 نم ورمع ايو ديز اي :وحن «ماللا ريغب فوطعملا وهو هيلع "اي" لوخد عنتمملا ريغ فرحلاب فوطعملا نع زارتحا

 يأ "ىدانملا عباوت" :هلوقل ربح :عفرت ٩١[ :ةياغ].لقتسملا ىدانملا د لدبلا مكحو همكح .نإف «تافوطعملا
 ' 1 . 1 ١ 5 5 ا 5 8 1 3 1 Fi 5 | a 4 Û ل 5 نا

 .دارطالاو ضورعلا يف عفرلاب ةمضلا هبشل ؛ىدانملا ظفل يأ :هظفل ىلع 35١[ :قيقحتلا ةياغإ .عباوتلا كلت عفر

 ؛ضورعلا امأ «عوفرم لعاف لك :لاقي امك مومضم ةفرعم درفم ىدانم لك :لاقي نأ حصي هنألف ؛دارطالا امأ

 4١[ :قيمحتلا ةياغ] .لماعلا لوحخدب لعافلا لق اهضورعو هيلع "اي" لوحخدب تضرع ئدانملا ةمض ناف

 چ ذاتسأ «دحأ تا :ليلخلاو | e ۹١ ج 4 بضنلا هلم نأ 0 ىدانملا ا يأ

 انبي

 يأ روك ذملا 0 5 - ا a لاف هيلع 00 لوخ قد اب ف رحل اب فوطعملا وش ۾

 يأ "ليلخلاو" :هلوقل ربح ةلمحلا :عفرلا راتخي a۱ ةفختلا ةياغ] .هيلع "ا لوف عنتمملا فرحلاب فوطعملا

 ؛ وعدأ بانم بئان فرح هلابقإ ب ولطم انضنأ هنأل ؟؛ نعم ناب ىدانم هنأ ؛عفرلا راتخي اإ و ؛عفرلا ةيول وأب لوقي

 هيف راتخيف "اي" هرشاب هنأكف «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب كارتشالا يضتقي هنأل ؛"اي" ماقم تماق واولا نأل

 3١[ :ةياغ| . ا رص هيلع "ل لوحد عنتمي م لا نأل ؛ ياو + (؛ عم لاب ئدانف هنأ ىلع اهيبنت "اي" رئ 3 يه ةك رح

 ov] يده ر 3 ال "وعدا رثأ وه ام هيف راتحخيف « "اي" هرشابي ال ماللا اد نأل :ةببفبلا

 ماللب ةفرعملا مالعألا ءاممألا نم يأ نسخا لثم هيلع U لوحد عنتمملا فوطعملا ناك نإ يأ :نسحاك ناك لا

 ماللا و فلألا جارتنا کم د هزل ؟لیلخاک عفر | سابعلا وبأ راتخي ءاهنع ماللاو فلألا 2 عحازتنا زوج ي لا سي رعتلا

 (طس وتم)إ.ناث ىدانم هنأ ىلع لدي بارعإب ب رعيف (همدعک كيف ماللا دوحج ۾ نوكيف هيف ءادنلا ا ريدقت و ءهنم

 راتخي هنإف «قعصلاو مجنلا :وحن «هنم ماللاو فلألا عازتنا زجي مل امث هيلع "اي" لوحد عنتمملا فوطعملا ناك نإو :الإو

 يوا ن يالا تاريخ ويقتل نكي مل هنم ماللاو فلألا عازقتا ا ےک ا تیک ا يعل

 ةفاضم تناك اذإ نبملا ىدانملا عباوت يأ" ةدرفملا" :هلوق ىلع فطع :ةفاضملاو (طسوتم).هلحخ اعبات ن وكي نأ ىلوأل الاف

 تناك اذإ ىدانملا 2 .بصنلا الإ هيف زجي مل افاضم عقو اذإ ىدانملا نأل ؛بصنلا الإ اهيف زجي مل ةيقيقح ةفاضإ

 (طسوتم).ءانبلل بجوم وه يذلا ءادنلا فرح نع اهدعبل بصنلا الإ هيف زوجي ال نأ ىلوألا قيرطلابف «ةفاضم



 ماللاب فرعملا ىدانملا o۴۳ تابوصنملا

 'نبا"ب فوُضوملا ُملعلاو ءاقلطم لقّتسملا مكح همكُح ركذ ام ريغ فوطعملاو لدبلاو
 اهتم دحاو لك مکح يئبملا ىدانملا نم

 9 اها :ليق ۾ مالللاب ففرعملا يدون اذإو .هحتف راتخب رخآ ملع ىلإ قا ةنبأ وأ

 ؛هعباوتو ءادنلاب د دوصقملا هنأل ؛لُجرلا عفر اومرتلاو .'لُجرلا اذهُيأ ايو ءلحرلا اذه اَيو

 اذه طس وتب

 مكح همكح هيلع "اي" لوخد عنع ال يذلا وهو «ركذ ام ريغ فوطعملاو قا يأ :فوطعملاو لدبلاو

 نإفا ءافاضم وأ اًدرفم ناك ءاوس .«برعملا وأ نيبملا ىتذانملا ىلغ اًفوطعم وأ الدب: ناك ءاوس «لقتسملا ىدانملا

 نإو ءءانبلا الإ امهيف رجي مل نيتفرعم نيدرفم اناك نإ فوطعملاو لدبلا نإف «لقتسملا ىدانملا مكح لثم اهمكح
 يف امأ ءلقتسملا ىدانملا مكح ءانبلاو بارعإلا يف امهمكح ناك امنإو ءبصنلا الإ امهيف زج مل نيفاضم اناك

 (طسوتم).ءادنلا فرح ماقم مئاق فطعلا فرح نألف ؛فوطعملا يف امأو «هيف اًردقم ءادنلا فرح نوكلف ؛لدبلا

 «نيفاضم وأ «نيدرفم اناك ءاوس :اقلطم .ماللا اذ نكي مل نأب هيلع "اي" لوحد عنتمملا ريغ يأ :ركذ ام ريغ

 [47 :قيقحتلا ةياغ] .لماعلا ريركت مكح يف امفوكل ؛نيفلتخم وأ «نيتركن وأ «فاضملل نيعراضم وأ

 نبا ديز اي :وحن نع زارتحا :فوصوملا .ديز نب لحجر اي :وحن نع زارتحا هيفو «ملعلا وه يذلا ىدانملا :ملعلاو

 طورشلا هذه عم ىدانملا حتف ريتخا امنإو :راتخي .انيحأ نبا ديز اي وحن نع زارتحا :ملع ىلإ .رادلا يف ورمع

 نبا فلأ فذحب اطخو «ةحتفب اًظفلت هوففخف «فيفختلل ةبسانم ةرثكلاو ءامل ًاعماج ىدانملا عوقو ةرثكل

 كلاب ذعتساف َنآْرَقْلا تارق اًذِإَفط :ىلاعت هلوق هريظن «هؤادن دصق اذإ يأ :يدون اذإو [۳۳۷/۱ :ىضر].ةنباو

 .هيبنتلا ءاه عم يأ طسوتب :اهيآ [5/ :يدنه] .هتءارق تدرأ اذإ يأ (ة8:لحنلا)

 يأل ةراشإلا مسا ةكراشمل "يأ" ةفص "اذه"و "اذه" ةفص "لحرلا" ف ءاًعيمج "اذهو يأ" طسوتب :لُجرلا اذهب ايو

 [37 :قيقحتلا ةياغ] .دحاو ظفلب ثنؤملاو ركذملاو ع عومجماو ىنثلاو درفملا هلوانتل ماهيإلا يف لغوأ "يأ" لب ءماهيإلا ف

 اهقح ناكو «ةفص ناك نإو "لجرلا اذه ايو ءلحرلا اذهيأ اي" :لثم يف لحرلا عفر ةاحنلا مزتلا يأ :اومزتلاو

 ال ءءادنلاب يلصألا دوصقملا وه لحرلا نأل يأ :ءادنلاب دوصقملا [1* :قيقحتلا ةياغ].رم امك نيهحولا زاوح

 مل ةفصلا تفذح ولو «ءادنلا لطب لجرلا تفذح ول كنأ ىرت الأ «هئادنل ناتليسو امه لب «ةراشإلا مساو "يأ"

 1:۲ نیت ةياخ] ارس یل اعم ناك" نإ ةقيطس یا هنأ ىلع هيف مقر اومرفلا# لطف
 لحرلا اهيأ اي :وحن «ةفاضم وأ تناك ةدرفم لجرلا عباوت عفر نويوحنلا مزتلا يأ «لجرلا ىلع فوطعم رورحب :هعباوتو

 نوكت الف «عوفرم برعم ىلع ترج األ ؛هعباوت عفرو [۹۳ :قيقحتلا ةياغ] .سرفلا بحاص لحرلا اهيأ ايو :ميركلا

 (بحاح نبا).لاملا اذ :لوقت الو ؛لاملا وذ لحرلا اهيأ اي :لوقت كلذلف «ةفاضم ريغ وأ تناك ةفاضم «ةعوفرم الإ



 فاضملا ىدانملا 3 0 تابوصنملا

 مضلا "يدع ميت : ميتاي' : لثم يف كلو ةا 1 للا اي" :اولاقو يركب عباوت اال

 ايو :مالغ ايو «يمالغ ايو ,يمالغ اي هيف زوجي ملكتملا ءاي نإ افلا لاو
 لصألا ىلع ءايلا حف 37

 1 سک و اًضتفن جا ايو تأ ايوا «يمآ ايو ,يبأ اي :اولاقو ءافقو ءاهلابو امالغ

 [۹۳ :قيقحتلا ةياغ] .ئيبم عبات هنإف "فيرظلا ديز اي" فالخب ؛اهعوبتم لثم ةعوفرم نوكيف عوفرم : بارعم

 لا ا :ليق ماللاب فرعملا يدون اذإ :متلق متنأ :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس باوح ىلإ ةراشإ :اولاقو

 :لاقي نأ هباوحو ."هّللا اي" :لاقي لب .ءكلذك لاقي ال هن هنكل "هللا اهيأ اي" :لاقي نأ بحوف اللاب فرعم "هللا"و

 فرح نع ضوع وه لب «فيرعتلل سيل "هللا" يف يذلا ماللا نأل امإ "هللا اهيأ اي" :لقي ملو "هللا اي" :لاقي امنإ
 (طسوتمإ).ىلاعت هللا ىلع ةمهبملا ءامسألا قالطإ يف يعرشلا نذإلا مدعل امإو ؛« "هللا" ىف ةيلصألا ةزمهلا وهو «يلصأ

 گل ابآ ال يدع ميت عيتااي وغ ءغآ مسا ىلإ افاضم هظقلب ررك اذإ ئداتملا ي كلا نأ ملعا :لغم يف كلو

 ىدانم هنأل ؛رهاظف لوألا مض امأ ءيناثلا بصن عم لوألا يف بصنلاو مضلا زوجي .ورمع ةءوس يف مكنيقليال

 امإو «فوذحم هئادن فرحو فاضم ىدانم امإ هنأل ؛رهاظ يناثلا بصن كلذكو ءمضلا ىلع ئبيف «ةفرعم درفم

 ىظفل ديكأت يناثلا "ميت" و ءروكذملا "يدع" ىلإ افاضم نوكي نأ ريدقت ىلع امإف لوألا بصن امأو .لوألل ديكأت

٣ 

 لوألا فذح "يدع ميتاي يدع ميتاي" :هريدقتو «فوذحملا "يدع" ىلإ افا نوكي نأ ريدقت ىلع امإو «لوألل

 اع ےل ااف هنوكل ذقن برعم هنأل ؛حتفلاو مضلا :لقي ملو «بصنلاو مضلا :لاق امنإو هيلع يناثلا ةلالدل

 اهئاي بولقمو ءاهفوذحمو ءاهنكاسو «ءايلا حوتفم بيكرت يأ ةعبرألا هوجولا :هيف زوجي (طسوتم).هانركذ

 فاكك حتفلا اهلصأو ءءايلا نوكسب يمالغ اي :لثم هيف زوجي يأ ءزوجي لعاف :يمالغ اي [ه9 :يدنه] .افلأ
 ]5۹ :قدتع] فيفختلل نوكسلاو «باطخلا

 «ضخأ ةحتفلا نوكل ؛ةحتف ةرسكلاو افلأ ءايلا بلقب :امالغ ايو .ةرسكلاب ءافتكالاو ءءايلا فذحب :ماللغ ايو

 ؛هيمالغ ايو :لوقتف «لكلاب ءاحلا قاحلإ زوجي يأ :ءاشلابو [53 :يدنه] .اهنع فلألا ضوعو ءايلا فذخب وأ

 (طسوتم).فقولاو لصولا نيب قرفلل هامالغ ايو «همالع ايو

 ءاي ىلإ ةفاضملا ءامسألا رئاس يف زوجي ام هيف زوجي ."اًمأو ابآ" ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك اذإ نعي :اولاقو

 ايو تبأ ايو «ءاتلاب ةرسكلا ةبسانمو ءات ءايلا بلقب ءاتلا رسكب تمأ ايو تبأ اي يهو «دئاوز هيف زوجيو «ملكتملا
 ؛ءايلا نع ءاتلاو فلألا ضيوعتب اتمأ ايو اتبأ ايو «ةحتفلاب كرحتم فرح. نع الدب ءاتلا نوكل ءاتلا حتفب تیا

 (طسوتم).زئاج ريغ وهو «هنم لدبملاو لدبلا عامتجا مزل اتعمتحا ولف ؛ءايلا نع لدب ءاتلا نأل ؛ّيبأ اي :لقي ملو



 ىدانملا ميخرت هده تابوصنملا

 :اولاقو «"یمالغ اي" باب :لثم ا مع نبا ايو مَ نبا ايو «ءايلا نود فلألابو

 .مع نبا ايو «ٌمأ نبا اي

 نأ :هطرشو .افيفخم هرحآ يف فذح وهو «ةرورض هريغ يقو «زئاج ىدانملا ميخرتو ١ خا نکا :؟ .2 35 2 2 7 3
 فيقحختلا لحأل يأ هل لوعفم مسالا رعا , :

 ا کوو یک او ور ا نور ف
 يه امك ىكحت ةلمدلا نأل 0 ىدانملا

 ىدانملا يف زاج ام هيف زوجي .ملكتملا ءاي ىلإ نيفاضملا مألا وأ معلا ىلإ افاضف ىدانملا ناك اذإ يأ :َهَأ نبا ايو

 نبا ايو ّمأ نبا ايو ءافوكسو ءايلا حتفب يمع نبا ايو «يمأ نبا اي :لوقتف «يمالغ اي :وحن ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 مع نبا اي وهو «رخآ هجو هيف زوجيو ءافلأ ءايلا بلقب امع نبا ايو امأ نبا ايو «ةرسكلاب ءافتكا ءايلا فذحب مع
 يف ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف زجي مل هنأ عم هحولا اذه هيف زاح امنإو «ةحتفلاب ءافتكالاو فلألا فذحب

 زاح ام زاوج مدعل ةصاخ لاق امنإو «ءبيكرتلا ةدايزل ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا نم لقثأ هنأل ؛ةروهشملا ةغللا

 ناكو «يمع وأ يمأ مالغ اي :وحن نبالا ريغ فاضملا ناك ءاوس ءامهريغ يف ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف

 مالغ اي وأ يحأ مالغ اي :وحن امهريغ هيلإ فاضملاو فاضملا ناك وأ «يحأ نبا اي :وحن معلاو مألا ريغ هيلإ فاضملا

 (طسوتم).امهريغ نود برعلا دنع امهامعتسا ةرثكل امهريغ نود مكحلا اذهب اتصتخا امنإو «يمالغ

 [45 :قيقحتلا ةياغ] .فيعضتلا لقثو ظفللا لوطو لامعتسالا ةرثكل ؛حتفلاب ءافتكالاو فلألا فذحب :ّمع نبا

 دصقف «هل ىدانملا وه ءادنلا يف دوصقملا نوكلو هترثكل ؛هريغ نود ىدانملا يف ميحرتلا رثك امنإ :ىدانملا ميخرتو

 ]۳1۰/۱ :ىضر] .اطايتحا هرخآ فذحف .دوصقملا ىلإ ءاضفإلاو ءادنلا نم غارفلا ةعرس

 :يهو «ةنيعتم ةيمدع اهنم ةعبرأ :ةسمخ ىدانملا ميخرت طورش [ىدانملا يف ميحرتلا زاوج طرش يأ] :هطرشو
 آلا ظرشلاو فلج تركي هلو اوس ةوكياألاو اتابع نورك ال نآو هل ارام الو فام فک ال نآ

 «ثينأت ءاتب هنوك :ناثلاو «فرحأ ةثالث ىلع اًدئاز اًملع هنوك :امهدحأ :نيطرشلا دحأ وه لب «نيعتم ريغ وبث

 بودنملا نأل ؛اًبودنم الو :لقي مل امنإو «فاضملا مكح همكح نأل ؛فاضملا عراضم كي فنصملا ركذي مل امنإو

 رخآ نأل ؛افاضم مسالا نوك مدع يأ :افاضم نوكي ال نأ ۳٦۱/۱[ :يضر].ىضم امك یدانم سيل هدنع

 امأو ءامهرحآ يف ميحرتلل غاسم الف «فاضملا ريغ هيلإ فاضملاو «رحآلاب صتخي ميحرتلاو ءامكح طسو فاضملا

 5١[ :يدنه] .ىلوأ ناكل "ادرفم نوكي نأ هطرشف" :لاق ولو «ذاشف يحاص يف "حاص اي" :وحن

 5 :يدنه] .هيفاني فذحلاو «توصلا دم هيف بولظملا نأل :اثافتسم الو

 دالا قوپ نأ هطرشو يأ :نوكيو



 ىدانملا ميخرت ه5 تابوصنملا

 مكحس يف ناثدايز هرخآ قف ناك نإف .ثينأللا ءاتب اًمإو «فرحأ ةثالث ىلع اًدئاز الع ا
 اک مس كبح ل كار يذلا مسالا ا 1

 قاز ياسا

 21 2 ةعبرأ نم رثكأ َوُهَو َةَدَم هلبق حيحص فرح وأ «ناورمو ًءامسأك ةدحاولا

 فرجا ثالذ لبق

 مرلي الئلف ةثالثلا ىلع اًدئاز هنوك امأو ملعلا ريغ فالخب هترهشل هيف هابتشالا مدعلف اًملع هنوك امأ :اًملع امإ

 طس ولا ةكارح مايقل «رمع اي يف مع اي و طس وألا كل ىسقملا ينالثلا میح رث قاويفوكلا زاحأو ةينبألا لالخإ

 (عبارلار فرحلا ةلزبف ةكرحلا لعج نأل ؛فيعض وهو "رقس" :و لف ےک رل ١ عنم يف امك دئارلا فرخلا ماقم

 نك اسلا ينالثلا ميخرت مهضعب زاحأو «كلذدك سیلو E 7 ETI :لثم ناكل ااو عناكم لك يف درطم ريغ

 [15 :قيقحتلا ةياغ نم] .كلذ نم فعضأ وهو «ديز اي يف يز اي :وحن طسوألا

 ءات الإ هنم فذحي مل مر ول هنأل ؛فرحأ ةثالث ىلع نوكي نأو َءاَملَع نوكي نأ هيف طرتشي الف :ثيناتلا ءاغب

 نأ هيف طرتشي نكلو ءاهفذح ببسب ةملكلا سفن يف فاجحإلا مزلي ملف «ةملكلا سفن نم سيل وهو «ثينأتلا

 (طسوتم).ركذملا ةغيضب سبتلال ءاتلا فذحي مخر ول هنأل ؛ةقساف :وحن :ةفص نوكي ال

 ۷ اا لا رار ہک ا رک کرا ارا ا س خرا لقا وو

 دحاو ىنعمل اعم اتديز انوكت نأب ةدحا ولا مكح يف .ناتنئاک ناتدایز يأ "ناتدايز" ةفض :ةدحا ولا مكح يف
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 امهنكلو «لاتدئاز كگ فلأآلاو عاملا ناف ةاطر أ" . وک نع زارتحا كيف ۾ 3 ذدحاو وعل ةهدحاو كوف اتبلتجا وعم.

 [41 :ةياغ] .طرأ اي لاقي الف «ثينأتلل ءاتلا تديز مث ؛قاحلإلل الوأ تديز فلألا نأل ؛ةدحاولا مكح يف اتسيل

 هرخآ يفف ."ثانإو دحأ" يف امك ةزمه واولا تبلقف «ةماسولا نم "ءامسو" :هلصأو يالعف :هنزو :ءامسأك

 ف :قيقحتلا ةياغ] .ةدحاولا مكح يف ةزمهلاو فلألا يهو ناتدايز

 اعم اتديز "ناورم" يف نونلاو فلألاو «ثينأتلا نعمل اًعم اتديز "ءامسأ" ف ةزمهاو فلألا نعي :ناورمو ءامسأك

 فلألاو «'"نوديز" يف نونلاو واولاو ؛"ناديز" يف نونلاو فلألاو «"يرصب" يف ةبسنلا ءاي اذكو «ريكذتلا نعل

 [11 :قيقحتلا ةياغ] .دنه ايو «ديز ايو «ديز ايو ءرصبايو ءّورمايو مسا اي :اهيف لاقيف «"تادنه" يف ءاتلاو

 .حيحص فرح هميحرت ديرأ يذلا مسالا رخآ يف ناك وأ يأ «"ناتدايز" :هلوق ىلع فطع :فرح وأ

 هنإف ءراتخم :وحن دري العل ةدئازلا ةدملا :ةدملاب انه دارملاو ءاهقفاوي اهلبق ام ةكرح «ةنكاس ةلع فرح ةدملا ٍ:ِةَّذَم

 [337 :قيقختلا ةياغ] .ىلصأ فلألا نأل ؛ءارلا الإ هنم فذحي ال محر ول

 فرحا ةعبرأ ن م رثكأ ةدم هلبق حيحص فرح هرخآ يف و يذلا مسالا نأ لاحلاو يأ «لاحلل واولا :رثكأ وهو

 هنإف ءرامعو دوو ديغسص رخ ل ر زارتحا هيف و :ةعبرأ [ :قيقحتلا ةياغ| . سيردإو «رامعو ( ر هيصنم ۽ : و

 [۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .نيفرحلا فذحب ةينبألا لالحإ مرلي العل نافرح اهنم فذحيال



 ىدانملا ميخرت ها/ تابوصنملا

 ف رحف كلذ ريغ ناک لإو اا ا فذح اًبكرم ناك إو ءاتفذح ف ٴرحأ

 لَعجُي دقو ورك ايو وغ ايو ءراحاي :لاقيف ءرثكألا ىلع تباثلا مكح يف وهو «دجاو
 دوج ولا يأ ميححرتلل فوذحلا

 ةا وكلا ٤ ءادنلا 4 ةغيص اولمعتسا دق ۾ .ارک ايو «يمٿ ايو راع ايا: "لاف «هسأرب امسا

 ايو مع ايو صنم اي :ليق «سيردإو رامعو روصنم :وحن محر اذإف «نافرحلا تفذح يأ ءطرشلا ءازج :اتفذح
 ولع رفع ةو كرامي يفسر قاضالا بكرم ريغ يكرس ٠۷] :ىيقحنلا هياغ] رفا
 ةملك اهوك يف ثينأتلا ءات ةلزنم مسالا لوزنل ؛ةسمخ اي :رشع ةسمخ يقو ءلعباي :كبلعب يف لاقيف :مسالا

 وأ «ناتدايز هرحآ يف ناك ام ريغ يأ :كلذ ريغ 1١[ :يدنه].ةملكلا نم ءزجلا ةلزنعب تراص ةدح ىلع
 فرح هنم فوذحملاف يأ :دحاو فرحف ٦١[ :يدنه].فرحأ ةعبرأ نم رثكأ وأ «ةدم هلبق حيحص فرح

 اذه نوكل ةيعمالا ةلمجلاب انه ىتأ اغإو ءدحاو تفرح نم رثكأ فذح بحجوي ام مدعو دوضقملا لوصحل ؛دحاو

 .ناك امك هلبق ام يقبف «رثكألا لامعتسالا :رثكألا [۹۷ :ةياغ].راح اي :ثراح اي يف لاقيف وسا او مسقلا

 ىلع فطعلل وأ «لاقيف كلذك ناك اذإو يأ «فوذحم طرش باوح وأ «لاقي هنأل يأ ليلعتلل ءافلا :لاقيف

 [۹۷ :قيقحتلا ةياغ].لإ لاقيف اًنباث فوذحملا لعجي :ليق هنأك «ةيلعفلاب ةلوؤملا ةقباسلا ةيمسالا

 اهعوقول ؛ًءاي اهبلق بجول ءارخآ واولاو اًيسنم اًيسن فوذحلا لعج ولو "دوم اي" يف مض دعب واوب :ومث ايو

 ؛افلأ واولا بلقي الو «ناوركاي ىف ةحتف دعب ةحوتفم واوب :ورك ايو 1Y] :يدنه] .لقثلل ةمض دعب افرط

 مكح يف وه يذلا فوذحملا فلألا وهو ءاهدعب نكاسلا عوقو وهو «عناملا ققحتل اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل
 [4137 :قيقحتلا ةياغ] .عناملا غافترال ءاركاي :لاقيو افلأ واولا بلقي تباقلا مكح يف نكي مل ولو «تبانلا
 نوكيف ءىش هنغ فذحي مل هنأك ءاّيسنم اًيلسن فوذخملا لعجب ناك ام ىلع ّنيِبَم ريغ هسفنب القتسم امسا يأ :اًمما

 [31/ :قيقحتلا ةياغ] .لصألا مكح ال هسفن مكح هحيحصتو هلالعإو هئانب يف هل

 [۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .مضيف «هسأرب ةفرعم درفم دا لعل مدنا هن ىلع تراس اب قرنا :راح اي

 اه ثق واي لف مرح الق قول دس اقرط فاول تاس هارب وف" لع امل هنأل :دومت اي يف :يمناي و

 «لالعإلا غنام عفترا هسأرب امسا ورك لعج امل هنأل ؛ناوركاي يف ايو [۹۸ :قيقحتلا ةياغ]. لدأك ءاهلبق

 [۹۸ :قيقحتلا ةياغ] .اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ا: تیا اولا نع نينكاسلا عوقو وهو

 وه ىدانملا نأل وکار ققالتلا نري. ترفل قت وردنا دال: طق اي" وهو ءءادنلا فرح نعأ :ةغيص

 "اي'ف "او" وأ "اي"ب هيلع عجفتملا وه بودنملاو ءاريدقت وأ اظقلا سو يناس بانا قرف هلابفقإ بولطملا

 اسھت تحاو لک نآل ا ستا ثيح نم ىدانملل بودنملا ةقاشمل اضيأ بودنملا يف لمعتسي ءادنلا ةغيص
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 (طس وتم. ةبدنلا ىلع اًصن ن وکیل او ےہ صتخا بو هلنملا نكلو «هموق نيب فف صوص
 -- لأ + نر كل



 بودنملا ه/ تابوصنملا

 ءانبلاو بارعإلا ف همكحو ا د صتحا و الل وأ ف هيلع عجفتملا وهو

 ب وكمل مسالا ب ولدنملا

 :هيكمالغ او :تلق َسْبللا تفخ نإف .هرخآ ف فلألا ٌةدايز كلو :ىدانملا مخ
 ءارجج فلألا ةدايإب طرش بودنملا يأ

 2527170111 ,فورعملا الإ بدني الو .فقولا يف ًءاهلا كلو قازتكتاله ار او

 .ءانبلاو بارعإلا ثيح نم يأ «زييمت :بارعإلا يف .هلحأل نزحي يأ عجفتي يذلا مسالا يأ :هيلع عجفخملا

 فا 35 اذإو بودنملا كلذكف ةمضلا ىلع نبي ةفرعم اًدرفم ناك اذإ ىدانملا نأ امكف :ىدانملا مكح

 بودنملا عباوت مكح كلذكو «فاضملل اهباشم الو .ةركن عقي ال بودنملا نأ الإ «بودنملا كلذكف بوصنمف

 ؛ءانبلاو بارعإلا يف ىدانملا مكح لقم همكح ناك اغنإو فاق وأ ادرفم ىدانملا عباوت مكحك ءافاضم وأ اًدرفم

 (طسوتم).ءانبلاو بارعإلا نم هماكحأ يف هارحب يرحأ «هتغيص يف هارحب يرحأ امل هنأل
 ناك اذإ الإ ءليوطتلاو توصلا ّدم هيف بولطملا نأل ؛بودنملا رخآ يف فلألا ماقم موقي ام وأ :فلألا ةدايز كلو

 عطسوتس»:ةلضلاو هيلإ قاتلا راب قبلا ان كوس وأ فاض بودا

 كلذ سبل يأ :سبللا [7* :يدنه] .ردقملا "زاج" لعافو ءأدتبم وهو لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ :فلألا ةدايز
 تبدن اذإف ؛ةمض وأ ةرسك نم مسالا رخآ يف امل اًبسانم دملا فورح نم اهريغ ىلإ اهنع تلدع «هريغب ظفللا
 ؛هاكمالغاو :ليقو فلألا تديز ول ذإ ءايلاب :هيكمالغ او [38 :قيقحتلا ةياغ] .خلإ :تلق ثنوملا باطخب كمالغ

 [۹۸ :قيقحتلا ةياغ].فاكلا ةكرح ةبسانمل ءايلا تديزف ءركذملا باطخب ثنؤملا باطح سبل مزل

 :ليقو فلألا تديز ول ذإ ءواولاب هومكمالغ او :تلق عمجلا باطخب مكمالغ تبدن اذإو :ةومكمالغ او

 ءةمضلا هلصأ ميملا نأل ؛ميملا ةكرح ةبسانمل واولا تديزف «ةينثتلا باطخب 7 باطخ سبل مزل «هامكمالغ او

 [۹۸ :قيقحتلا ةياغ].عمحلا ةبسانمل واولا تديز :ليقو

 فقولا ف فلألا ىهو دملا فرح نايبل ةتكسلا ءاه يأ اهلا ةدايز كل زئاج وأ «كل زاح 9 :ءاما كلو

 ءاهاف ؛هيكمالغ او «هومكمالغ او «هاديز او :لاقيف «ءايلاو واولاو فلألا ةدايز عم ءاهلا ريتخاو «جردلا يف ال

 وأ ردقملا "زاج" فرظ و
i [|ا  

 كل" :هلوق فرظ "فقولا يف" :هلوقو «ردقملا "زاج" لعاف وأ «ريخلا , مدقم أدتبم

 [3/ :قيقحتلا ةياغ] .ءاملا ىلإ ةفاضم ةردقملا ةدايزلا فرظ

 ناك اذإ هنأ ؛هيلع عجفتلاو هتبدن يف هتف رعك وا أ ناك لص روهشملا ف ورعملاب دارملا :فورعملا

 زاج «مسالا كلذب اروهشم هيلع عجفتملا ناك و اًملع نكي مل ولف «هيلع ةبدنلا يف بدانلا مالي ال اًروهشم بودنملا

 (كلي دمحأ مداح انالوم).بدني مل روهشم ريغ املع ناك ولو «هتبدن



 ءادنلا فرح فذح ه8 تابوصنملا

 فرح فلس ووو EF فالح "هدايوطلا يز او e ,هالجر او :لاقي الف

 ْضرْعَ ٌفُسوُي : وحن ن ,ثاغتسملاو واو «سنجلا 4 عم الإ ءال
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 (۲ ۹ :فس وی)

 :ةبدنلا ةمالع اهقحلي ال ةفصلا نأ ديري :عنتماو [۳ :يدنه].نيعم ريغ لحرل ظفللا اذه لاقي ال يأ :لاقي الف

 هنأب هبهذم ىلع ليلخلا لدتساو «ةفصلاب ةبدنلا ةمالع قاحلإ زوجي هنإف «سنويل افالخ ليلخلا دنع فوصوملا قحلي امنإو
 (.2- يلع قوشعم يولوم).بودنملا ريغ امهنم دحاو لك نأل ؛هاليوطلا ديز نءاج زاج "هاليوطلا ديز او" زاج ول
 فرعملا سيفي :ةقذخيف ةءادنلا قرح وه ضحلل :فرتللا نآل تادف لبق ةركن ناك ام يأ سلا حسا

 هءادن نألو «بونملاو بئاتلا فذح هيف مزلي فذح ولف «فيرعتلا يف ماللا نع ةبئان هيف ءايلا نألو «ةركنلاب

 [17 :يدنه] .ىدانم هنأ ىلإ نهذلا قبسي مل ءادنلا فرح هنم فذح ولف ملعلا ءادن ةرثك رئكي مل

 ٠۳[ :يدنه] .هيفاني فذحلاو ء؛توصلا دم امهيف بولطملا نأل :بودنملاو ثاغتسملا

 ع لدب عم ناك ءاوس ملعلا ءادنلا فرح فذح اهيف زوجي ىلا فراعملا نم تاينثتسملا هله دعب ىقبف :وحن

 :وحن ءلدب ريغب وأ هللا وحن «هنم ةددشملا ميملا لادبإ عم الإ هنم فذحي ال هنإف "هللا" ظفلك ءادنلا فرح

 اهيأ اي يأ ءلجرلا اذهيأو لحرلا اهيأ :وحن «ماللا يذب فصضو اذإ "يأ" ظفلو نسوي اي يأ ضرعأ كفلسا وي

 فاضملا :ثلاثلاو .ماللا يذب اذه فصتي نأ ريغ نم ءاذهيأو "اهيأ" نم فذحلا زوجي الف «لحرلا اذهيأ ايو لحرلا

 :وحن «تالوصوملا :عبارلاو .ديز مالغ اي يأ لعفا ديز مالغ :وحنو انبر اي يأ انتآ انبر :وحن «تناك ةفرعم يأ ىلإ
 [۹ ٩ :ةياغلاو 7١١:دئاوفلا نم].كايإ ايو «تنأ اي :وحن اهؤادن ذشف تارمضملا امأو ءنم ايو ءاتسح لازي ال نم

 ىوس ببس نع هولخل فرصنال اًيبرع ناك ول هنأل ؛حيحصب سيلو «يرع :ليقو «يربع فسوي :ليق :فسوي

 ال ودعم لعجي نأب هيف لدعلا ضرف ناكمل هتيبرع عنمي ال هفرص عانتما نأل ؛رظن هيفو «"فاشكلا" يف اذك «فيرعتلا

 نيسلا مضب كلام نب سمه يف ليق امك فسوي فسآ نم عراضم لعف «نيسلا رسكب فسوي نع ةيبرعلا ةلاح
 .ءادنلاب صتخي اهيآ ةروص نأل ؛لحرلا اهيأ اي يأ :لجرلا اهّيأو [دادهلا] .اهتحتفب كلام نب سمه نم لودعم هنأ

 فرح هنم اوفذح مهنأ عم سنج مسا برعلا لوق يف "ليل" نأ وهو «هيلع دري لاؤس نع باوج اذه :ذشو
 ٠ ١[ + :قيقحتلا ةياغ] .هيلع ساقي ال «ذاش هنأ هباوجو ءارك اذكو «قونخم اذكو «ءادنلا

 «ةروريصلل وأ لوخدلل ةزمه لاف «ليل اي اًحابص رصوأ «ليل اي حابصلا يف لحدا :"ليل حبصأ" نيعمو :ليل حبصأ

 برضي الثم راص مث «هنم صلختل ءاضقنالاب ليللا ىلإ ةثيغتسم سيقلا ؤرما اهقلط ىلا ةأرمالا لوق لصألا يف اذه

 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ءيشلا بلط ةدش يف



 هلماع رمضأ ام 576 تابوصنملا

 ."اودجسا اي الأ" : لثم أ را وحج ةديرق مايقل داتا: دق ۾ .ارك قرطأو ,قونخم دتفاو

 هيبت ف ا ۱ رئاج ا ليلقتلل

 ههبش وأ لعف هدعب مسا لك وهو : منا ةطيرش ىلع هلماع رضا ااف :ثلاقلاو
 ةف وح وه وأ ل وص وم

 .هتبرض اًديز" : لثم < ؛هّبصَتل هّبسانُم وأ وه هيلع طّلُس ول «هقلعتم وأ هريمضب هنع ل اغتشم
 ملا كللذ نع ضرعم

۳ 

 نم اي يأ «ق ون اد. :فداعسفل صلح و الا طع يأ | ق ون ا كثالسعت كققأ : قون كتفا" نعم و :قوبخم لتفاو

 .٠ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .كئادبشلا نم سفنلا صیلخت اخ ضي ارختلا 2 لثم اله مغلا درا

 اع نا س

 ليقو «قنعلا ليوط فيعض رئاط ناوركلاو «ضرألا ىلإ 5 تكس اذإ لحرلا قرطأ :لاقي «ىرقلا ىل اإ ودبل رم
 ؛هتئیه ىلع يشم ةماعنلا ري , اذإ ةماعنلا نم فاخي ناو ركل نأ كتذوةتاورك اا برعلا ةيقر لوقلا اذه

 افيعض يعض صخش رمأ ادا اميق برصي 95 راصف هاري "ابيك صضرالاب قصتلي ةأر اذإف كسار عفريو ةقنع با

 فدع :هجوأ ةتالكي ةوتش "ارك" ى ارك ٠ ١[ يلا ةياغإ هم صوقأو ىلعأ وه نم داقلا !ذإ دايقنألاب

 سارا ایسا محن رم ا لعح و ؛ىملعلا ريغ ميحل رت ۾ ؟ وحلا چت أ نم عادلا فرح

 فقيو «هيببت فرح هنأ ىلع "الأ" ففخي هنإف :اودجسا اي الأ 1٤[ :يدنه] .هنييعتو ةفذح ىلع ةلاد يأ :ةنيرق

 اي الأ 5 ف ودم وانما ناک هءارشل 3 هش ا 5 زما مشب 4 ودحسا" ی دكتسنف ياكتلا ف رح وش و اي ىلع

 اولجسيو ىلا ديدشتب اودجسي هلأ أرق نه ةعا رق فولاذ * «لعفلا ىلع غاذتلا ىف رخت لوحد ع انتما ةنيرغب اودجحسا

 باوبألا نم ثلاثلا بابلا يأ :ثلاثلاو ٠٠١١[ :قيقحتلا ةياغإ .بابلا اذه نم سيل هنإف «عراضملا ةغيص ىلع

 اعقاو ارامضإ يأ :ةطيرش ىلع 0 ٠٠ :قيقحتلا ةياغ] هب لوعفملل بصاتلا لعفلا فذح اهيف بجي يلا ةعبرالا

 | :يدده | . ضاخملا ىلإ ماعلا ةفاضإ ليبق نم وهف دعب امن هريسفت وه ةطيرش ىلع

 وأ لعفلل ةيناث ةفص ةيطرشلا ةلمجلا :هيلع طلس ول ."هدعب" :هلوق لعاف وأ «هربح "هدعب" :هلوق أدتبم :لعف

 Ya] ؛ قيفحعلا ةيلغ] ءاظفلا ههبش وأ ل اعفلا كلذ نسفن طلس . ول: يأ فهبش

 نبأ

 بسانم ظلس ول يأ :هبسانم وأ ."هبسانم وأ" :هلوق هيلع فطعي نأ حضيل هدكأ امنإو "طلس" ريمضل ديكأت :وه

 .هعضوم ل ههبش وا لعفلا كللذ

 هيلع طلس ول هنكلو (ةريمضب هنغ لغتشم لعف هدعبو ءمسا ةنإف «هتبرض لب ديز :لثم نع زارتحا «:هةيصضنل

 (ريغص).هلبق اميف ماهفتسالا دعب ام لمعي ال هنأل ؛هبضني مم

 ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هبصنل هسفن هيلع طلس ول هريمضب هنع لغتشا ام ريظن :هّتبرض اًديز



 هلماع رمضأ ام 1 ١ تابوصنملا

 رمضم لعفب ٌبصضنِي لغ تج اًديزو 9 تیر اًديزو دهب تروم اًديزو

 : و

 ادال يب خفرلا زاتخُيو ."تسبالو ,ثدهأو «ٹزواجو «تبرض" يأ دعب اه هرّسفي
 أدتبم هنوك

 TITTY اهبع ارقا دوج دنع را اخ وجرت غ دبع
 ءاقتلا

 .هبصنل "تزواج" وهو ءهانعمت وه ام هيلع طلس ول رج فرحب هريمضب هنع لغتشا ام ريظن :هب دنا

 تنهأ' وهو «همزال هيلع طلس ول هقلعتمي هنع لغتشا ام ريظن :لإ تبرض اًديزو ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ]

 مزال هيلع ظلس ول هريمضب هنع لغتشا ام ريظن «هلحأل ترظتنا يأ :هيلع تسبح ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هبصنل

 ٠١ ١ :قيقحتلا ةياغ] .هبصنل "تسأل" وهو (ةهانعم

 ٠١١ :قيقحتلا ةياغ] .هقلعتم وأ «هريمضب لغتشملا هبسانم وأ «ههبش وأ «لعف نم :هدعب ام

 «هب تررم اًديز تزواج يأ "تزواج" ءابلاب يدعتملا "تررم" نعم نأل ؛"هب تررم اًديز" يق :تزواجو

 ٠١ ١[ :قيقحتلا ةياغإ .هسفنب ىدعتي ال هنأل ؛هبضني ال را تردق

 مزاول نم ىلوملا ةناهإ نأل ؛هانعم مزال هنأل ؛همالغ تبرض اًديز تنهأ يأ "همالغ تبرض اًديز" يف :تدهأو

 ٠.١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًديز ال همالغ تب رض كانال ؛تبذك تيرا تردقف لإو ؛همالغ برض

 هل امزالم اسبالم هنوك مرزلتسي هلجأل اس وب هناك نأل ؛هانعم مزال هنآل ؟"ةيلع تیب اذيز" ق :تسبالو

 رسفملا لعفلا يعم لعفلا ريدقت نكمأ نإف : نكمي مل نإو ءهرذق رسفملا لعفلا سفن ريدقت نكمأ نإ هنأ لصاحلاف

 ٠١ ١[ :قيقتحتلا ةياغ] .رسفملا لعقلا نعم مزال رق نكمي ل نإو هرتق
 يذلا مسالا یغأ ؛ روكذملا مسالا يف غفرلا راتخيو بضنلا زوجي فأ ةهسفتلا زار لإ ةرانشإ ةف :عفرلا راتخيو

 بصنلا ةنيرق مدع دنع يأ :هفقالفخ ١١1[ :قيقحتلا ةياغ] .هقلعتم وأ هريعشب هنع لغتشم «ههبش وأ لعف هدعب

 هيف نازئاج بصنلاو عفرلا نإف «هتبرض اًديز :وحن اًبجاو وأ ءاراتخم وأ «عفرلل اًيواسم اهعم بصنلا نوكي لا

 (طسوتم).كلذك سيل عفرلاو «فذحلل ضتقم بصنلا نأل ؛بصنلا نم ىلوأ عفرلا نكل ءامهتنيرق دوحول
 «عفرلا نئارق نم اهنم ىوقا دجو اذإ ءبصنلا ةنيرق تدجو نإو اضيأ راتخم عفرلا نا ديري ١ دوجو دنع

 نم هتبرضاو "ديز ماق" :كلوق نإف ءركب هبرضي ورمغ اذإو ديز ماقو ءهتبرض دقف ورمع امأو ديز ماق :هلاثمو
Ê 

 -عفرلا ن ئارق ن م امهو - ةأحجافملل اذإ و انمأ تدح و امل هنا اللإ «ينأيس ام ىلع بصنلا اهعم راتخي ىلا نئارقلا

 لبق هيلع ناك امل ءافنآ عفرلا حّجري كلذك ناك اذإو ابلاغ ًادتبملا دعب عقي فرح " انآ" نأ تيعح نم عفرلا حجري

 ؛عفرلا فاو ةنيرق نم يأ :اهنم ىوقأ ( ريعص). ةيئاجفلا ادا كلذك و e ريدقتلا نع هتمالس نم كلذ

 ٠١1[ :قيقحتلا ةياغ] .هفالح ةنيرق نم ىوقأ عفرلا ةنيرق نكلو «هفالحو عفرلا ةنيرق دجو ول نعي



 هلماع رمضأ ام 1۲ تاما

 بشناق زیات واس یلغ فلطلاب نقلا راتخیو .ةأجافملل اذإو سوبا ج ماك

 هتيقل اًديزف تجرح : وح

 يه ذإ ؛يهنلاو رمألا يفو ."ثيح و ةيطرشلا "اذإ"و ماهفتسالاو يفنلا فرح وم
1 | 

 برص اديز هتبرض ادیز ام وحن |

 .رَدَقبهانَقلَح ٍءْيَسَلُك انإ» :لثم «ةفصلاب املا سبل يف وح دنع ۾ « ,لعفلا عقاوم

 (4 ۹ :رمقلا) ىهنلاو رمألا يف :هلوق ىلع فطع

 اًديز امأف «كتوحإ ينءاج" :وحن لئنيح بصنلا رايتخال ؛امهوحنو يهنلاو رمألا وهو «بلطلا نم زارتحا :بلطلا ريغ

 (ريبك) .عفرلا بجيف ءالصأ ةأجافملا اذإ دعب لعفلا عقي ال :ليقو "هبرضي ال ورمع امأف «موقلا نءاج"و "همركأف
 نع هئانغتسا فرشو هعضاوم ةلقل همدقو «بصنلا رايتخا يق عرش عفرلا رايتخا نايب نم غرف امل :بصتنلا راتخيو

 روكذملا مسالا فطع ببسب فأ فظعلاب :بضتلاا راقت «عناوملا مدعو ءادتبالاب عفرلا زوجي يأ .ريدقتلاو فذحلا
۴] 

 ريتلمحلا نيب بسانتلا نأل ؛مهدنع بولطم رمأ هنأل ؛بسانتلل ةيلعف ةلمج ىلع "ةأجافملا اذإ"و "امأ" نودب

 جلا نأ قلع يهني لو طلاب لصولا تانسحم نم كلذ ريغ وأ نيتيلعف وأ نيتيمسا امفوكب نيتفوطعملا

 (* ١ :رهدلا) اميلأ اباذع هل دعأ “يملاظلا وا :ىلاعت هلوقك ةبولطملاب فذحلا ةهارك فشكيف «ةبولطملا رومألا نم

 (ريبك)."اذإ"و "امأ" ريغ نم (*١:رهدلا) ك(هتَمْحَر يف ُءاَشَي لَم لدی ىلع فطع هنإف

 بجي دربملا دنعو «ةأجافملا اذإ نع هب زرتخاو ؛كبرضأ هتبرض اًديز اذإ :وحن ءطرشلا ىلإ ةبوسنملا يأ :ةيطرشلا

 ىلع فطع :ىهنلاو رمألا يقو . :همركأ اذيز كح وح ءاذإ ىلع فقطع: [15 :يدنهإ .اهدعب بصنلا

 اه: :ىدته| .هيرضتأل وأ .ةيارضا اير ةر ةادعب ىهنلاو رمألا عوقو تقو يق أ "دعب" ةهلوق

 [15 :يدنه].يهنلاو رمألا لبق امو «ثيحو ةيطرشلا اذإو يهنلاو ماهفتسالا فرح دعب ام يأ عضاوملا هذه يأ :يهذإ

 ىلإ يعادلاو ددرتلاو ىفنلا نأ ؛لعفلا ريدقتب بصنلا راتخي مرح الف «هعوقو عضاوم يأ : لعفلا عفاوم

 مدع عم "ثيح"و "اذإ" هنمضت يذلا طرشلا ننعم اذكو «تاوذلا نود لاعفألا ٌتاقحلم بلاغلا يف ماهفتسالا

 [ 3:5 :يدده | .طرشلا تاودأ رئاس فالنع بيف امهحخوسر

 وصقملا لصحي ملا ةفضلابو «عفرلا ريدقت ىلع ةفصلاب سبتلي بصنلا ريدقت ىلع اًرسفم نوكي ام نأ نعي :ةفصلاب

 هسبل فيخ «هل اًريخ "هانقلخ" لوق لعجو ءادتبالاب عفر ولو "لك" بصنب : يف لك انإ ١٠١7[ :قيقحتلا ةياغ]

 ءردقب نئاك انقولخم وه ءىش لك :ىعملا نوكيف «دوصقملا فالخ وهو ءاربخ "ردقب" :هلوق نوك لامتحاب ةفصلاب

 يف رهاظلا وه ام ىلع اًديق ذئنيح هانقلخ نوكي ثيح دوصقم ريغ لوألاو «ردقب انل قولخم ءيش لك دوصقملاو
 لصح اذمهيو «ةيرايتحالا دابعلا لاعفأ يف ةلزتعملا بهذم وه امك هللا ةقولخم ريغ ءايشألا ضعب نوك مهويف ءةفصلا

 ٠٦| :يدنهإ .لامتحالا يف ريض الو «دحاو نيينعملا لصاح نأ نم حورشلا ضعب يق دروأ امع باوجلا



 هلماع رمضأ ام ¥ تابوصنملا

 طرشلا يفرح دعب بصنلا بجيو .."هئمركأ اورمعو ماق ٌديز" :لغه يف نارهألا يوتسيو
 روک ملا شالا ف

 ذيزأ" سيلو ."هتبرض اًديز الأو «كبَرَض هتبرض اًديز نإ" :لثم ءضيضحتلا كرخو

 0 ا ا ا ا ا EET كربلا يف ذ ُةولَعف ویش لك وله كلذكو را كنم "هب بهذ

 (57 :رمقلا)

 ام يف بصنلا راتخمي يأ :لثم يف .اًراتخم نوكي امهنم اودصق ايأ يأ «رايتخالا يف بصنلاو عفرل يأ :نارمألا

 هعفر حصيف «ةيلعف اهربخ ةيمسا ةلمج يأ «نيهجو تاذ ةلمج ىلع مسالا كلذ اهيف عقو ىلا ةلمحلا فطع اذإ

 فطعيف «ةيمسا نوكي عفرلا يفف ءامهيف بسانتلا لوصحل نايوتسم ناهجولاو «لعفلا ريدقتب هبصنو ءادتبالا ىلع

 7٦] يدنا هند مو يرمي ناپ هم وك بصنلا قو «ةيمسا يهو ىربكلا ةلمحلا ىلع

 ."امثيح"و ق انك ات ىأ ام ريغ "ىل"و "نإ" ن ابيك ارس ناك ءاوس :طوشلا .فارخ .دقب
 نأل ؛اهدعب ت ب اهنإو + تخ و ا "اذإ" ك طرشلا يف اخسار نكي مل اذإ ام فالخب ؛"امنيأ"و عا

 لاعفألا يف الإ كلذ امو «ددرتو لامتحا هيف ناك ام يف لحدي امنإ طرشلا نأل كلذو «لعفلا مرلتسي طرشلا

 ٠١[ 54 :قيقحتلا ةياغ] .مدقت ام ىلع اهدعب راتخم عفرلا نأ الإ طرشلا فرح ناك نإو اهنإف "امأ" فالخب

 اهنأل ؛لعفلاب اهصاصتخال اهدعب بصنلا بجي امثإو [امولو ءالولو ءالأو ءاله :يهو] :ضيضحتلا فرحو
 تلخد اذإ لعفلا ىلع ضيرحتلاو ثحلا ىلعو «يضاملا ىلع تلحد اذإ لعقلا كرت ىلع خيبوتلاو مول تعضو

 و el ge EE هس هدو بسلا يبن عك هيدر ga E يع

 ٤ ٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .لعفلاب اهصاصتخا

 فرح لاثم :هتبرض اديز الأو .كبرض هعيرض اًذيز تبرض نإ عأ م اک لا :هتبرض اديز نا

 تايم "پد فيزأ" اروع سیلو أ هه هب بهذا كذيزأ سيلز نرش ادي تمرض الآ, قا «لضيصحتلا

 سيل انههو «هبصنل هيلع هبسانم وأ عقاولا لعفلا طلس ول هنأ هطرش نأل ؛ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضأ ام

 ضتقي من وهو :«تيقذأ "ننقل" :تسانس :قأل ساتم الو هبصني مل ديز ىلع طلسول "يف" :قأل فلات

 بابلا اذه نم سيل هنأ دیر :كللذكو (طس وتم) .هربح هدعب يلا ةلمجلا و «ءادتبالا ىلع مزال عفرلاف بسقالا

 «هبصنل هيلع طلسول هنأ اًضيأ مهوتملا مّهوتيف «هريمض ىلع طلسم لعف هدعبو مسا وه ذإ مهوم هنأل ؛اًضيأ

 وعملا سيلو «دارملا ئيعملا بسح ىلع نوكي امنإ هلبق ام ىلع هطيلست ريدقت نأل ؛طلغ وهو «بابلا اذه يف هلخديف

 مه لوعفم ءيش لكو :ىيعملا امنإو «هلبق ام ىلع هطيلست حصي يح 'ربزلا يف ءيش لك اولعف مهنأ" :انهه دارملا

 (ريغص).هعفر بجيف «بابلا اذه نم نوكي ال نأ بجوف «ئعملا كلذل فلاخ وهو "ربزلا يف تباث



 ريدحتلا 3 تابوصمنملا

 7 * ےہ نبأ
 دنع طرشلا ىنعمب ءافلا 4 ةدَلَج ةئ ةا امهم جاو | اك اودلځاف ين ' لاو ةَيئاَرلا : وو

 هيف ت :رونلاز 5-0

 .تييعنلا راتخملاف الإو 550 دنع ناتلمجو دّربملا
 و ۴ . 5-5 ۴ 31 سابعلا

 تل سا

 رک چ کل 2 وأ «هدعب امم اريذحت قلا ويدقتب لومعم وهو : ريذحتل عب . هي أ نع شا هلا عبارلا

 ءارقلا انآ الإ "يكف" كبروا ةر ءاقلبق اميف لمعي دق ءافلا دعب ام نأل ؛هيف ةلصاح طئارشلا عيمج :ةينازلا

 اعأ روک كا ةطباضلا رع هجا رحال ةاحنلا لحم ااش الإ تلات هو ةرقي ل و عفر لا ىلع ةف | وممتا امل ةعبسلا

 زوج الق ءظرشلا TI افلا ٠ ربملا لاقف ءراتخم بطل ف عقلا ت تج : ف راتخملا ريغ ىلع ءارقلا قافتا مزني

 ربخلاو هيلع فطع يلو :هلوق و ءًادتيم "ةينازلا" :هلوق ذإ ؛ناتلمج هيوبيس دنع مالكلاو ءاهريح ىف ام ملقت

 :ريدقتلاو غن لصفلاو «بابلا : وح : ف ولع ادشبم رخ 1 ېکیلع ىلتي اميف ىئازلاو ةينازلا مكح أ ف وذم

 هلدئاز هدنع هيف ءاقلاو «مالكلا ءادتبا وهو اقم نايب 1 هدلجاف

 < :يدنه] .ةطباضلا يف يف لحدت كاف «طيلستلا عنتميف ني رحخأ ةلمح ءْز

 E 5 1 1 a - سا تأ 5 1
 نأ لمتخو ينارلاو ةينازلا :وڪ فلک و :هلوقب ةا ةلمجلاو عه ربح

 [537 :يدنه].لوألا ادتبملا ربح ةلمحلاو «ناثلا أدتبملا ربح "طرشلا نعم :هلوقو ءاّيناث ًادتبم "نازلاو ةيئازلا" نوكب

 ىلع ءافلا دعب ام طيلست ع ع انتمال كلذ هيف نوكي كي الف «يذلا يعم هيف ماللاو هرقتسم فرظ هنأل :طرشلا ىنعم

 مالكلا موهفل فرظ :هيوبيس دنع [717 :يدنه] .طرشلا عمن نمضتم أدتبم هنأ ىلع عفرلا هيف نيعتف ءاهلبق ام

 ناك (هي وبيسو دربملا هركذ انك رهاظلا ريغ دارملا نوحي مل مل لإ یا :راتخملاف الاو . هي وبس دنع كللدي كح يأ

 بصنلا ةنيرق هعمو "ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع رمضأ ام" باب نم هنأل ؛ةذاشلا ةءارقلا ىف امك بصنلا راتخملا

 “اغ E | < |1١ أ 1 IE ا : ؛ 2 1 1 "و 1 20
 ١ ىلإ ةبسنلا كيرا نإ رييصتلا وأ ؛لاحلا ناس :عبارلا ( طس وتم ) . رم 5 رهالا عا بلطلا وهو ءراتخملا

 ]3۸ :يدبته] .هب لوعفملا بصان فذح اهيف بخ يلا ةياللثلا عبار وا «ةعبرألا باوبألا عبار يأ (ةيقاملا ةقياسلا

 فا لعفلا فذح بجي امنإو ءاردصم لصألا قا ناك و ءاحالطسا هب. ل وعفملا عاونأ نم عونل مسا] :ريذحتلا
 ا

 لوعفملا ةيمست ريذحتلاب "هسه رذحملا"و "رذحملا" يمسو «فيوحختلا ةغللا يف وهو[هركذ يف ةضرفلا مدعل ريذحتلا

 رک )كلذ ريغ و «حلصلاب ةحلصملاو «ع رشلاب ع ع ورشملاو «ظفللاب ظروفلملا ةيمستك ءردصملاب

 5 0 7 5 5 م I ىلإ . ا ف ت

 نه سيل هنأل !تبرض نم :لاق نمل كايا :فللزمك“ تا ريدعتب اصلا لاسفل ولا اا :ريدهتب

 ١ ءك :قيقحتلا ةياغإ .بنتجاو «بناح ۾ «دعاب ۾ ءرذحا :نم هو وأ :قتا (ريغض).بايلا اده

 ريذحت تق و 5 ردق يأ ءريدقتلل ف رظ وش ۾ عانيح لعج لق ردصم

 (ريغص).تابلا اذه نم سيل هنأل ؟ىقتت نم :لاق نمل :"كايإ" :كلوق نم زارتحا هيفو [1۸ :يدنه].لومحملا



 هيف لوعفملا ٥“ تابوصنملا

 مالا نم كايإ :لوقتو .قيرطلا “ثي رّطلاو .فذحت نأو كاّيِإو ءدسألاو كابإ :لثم

 ا ودق هيف كسلا كايأ :لوقت الو «نم ريدعتب فذ نأ كايإو فلم نأ نمو

 حيرصلا مسالا يف 9 دسألا نم ريدقتب كلاب ل

 ناکم وأ نام نم روكذم عف يف لع ام وج لسا

 ادحاو ايش اناك اذإ لوعفملاو لعافلا يريمض نأ الإ «دسألاو كقتا هلصأو «لوألا مسقلا ريظن اذه د كايإ

 تفذح ماقملا قيضل "قت" فذح املف ءدسألاو كسفن قتا راصف «بولقلا لاعفأ ريغ يف سفنلاب ناثلا لادبإ بجو

 "كاوا كرف ب لص ام ممل لمقال لصقل لديبألا «لوعاللاو. لعافلا يروم عاما اةووربط لاول قنا
 ١١17[ :قيقحتلا ةياغ] .ككلهي نأ دسألا قتاو ءدسألل ضرعتت نأ كسفن قتا :هانعمو ؛كايإ ىلع فوطعم

 دعب هنم رذحملا ءاج اذإ هنأل ؛نيريظن هل دروأ كفي فنصملاو «لوألا مسقلل ريظن اًضيأ اذه :فذحت نأو كاّيِإو

 و ءواولا عم هنوك :طقف ناهجو هيف زوجي "نأ" ريغب يذلاف ءاهعم نوكي ال وأ ءنأ عم نوكي "نأ" اًمإف «رذحا
 ا -

١١ . [| 1 

 :تلاخلا هحب ولا زاوج عم ناهحج ولا ناذه هيف زوج لا عم ىدلاو ءدسألا نم كايإو ءدسألاو كايا : لع م

 عم يذلا ق راجلا فدح زوو «فذحت نأ كايإو ءفذحت نأ نم كايإ و فى نأو كايا : وح راجا فدح وشو

 وه ام اظفل لاط املق مسا ليوأتب اهدعب يلا ةلمجلا| عم اف وكل ءاهتلصب ةليوط ةلوصوم فرح ]ا نأ ؛"نأ"

 فالخج ءدحاو ءيشک وور جنم وخ يذلا راپا تفر فذحخ اًسايق فيفحتلا هيف هيف اوزاجأ دحاو مسا ةقيقحلا يف

 ( قل ن كا مداح انالوم). اقلط عنتمم فطعلا فرح فذحو .هباب نع فذحيال رجلا فرح نأ ؛ 'ةسالاو كايإ"

 ءاخلاب فذخلا نأ امك ءاصعلاب يمرلا :فذحلاو ؛بترألا مك دحأ فذخي نأو يايإ :هف رمع لاق :فذحت نأو

 ١[ ¥ :ةياغ]. لحي الف ءاهلتقي كلذ نأل تترألا ىنإ اصعلا يمر نع ىم امنإو «ةاصحل اب ولا :نيتمجعم ”تمحعملا لاذلاو

 يأ «دسألا دسألاو «رادجلا رادحجلاو ؛يبصلا يبصلا اذكو ءاَهْدَعَب وأ قيرطلا قتا يأ ءارركم هنم رذحما ريظن .قيرطلا قيرطلاو
 ٠١١1| :قيقحتلا ةياغ] .ديكأتلل هنم رذحما راركتو «كلهي نأ دسألا قتاو «كيلع طقسي نأ رادحلا قتاو «هأطت نأ يببصلا قت

 :حالطصالا يف "هيف لوعفملا" ذإ :هيف لعف ام .قبس ام ةنيرقب هيف لوعفملا هنم يأ «ربخلا فوذحم أدتبم :هيف لوعفملا

 لعفلا ال ؛ثدحلا وهو يوغللا لعفلا لعفلاب دارملا :روك ذم لعف [53 :يدنملا]|.هيف لعف ءىش هامسم يذلا ظفللا

 ١١8[ :قيقحتلا ةياغ].ردصملاو لوعفملاو لعافلا يممساو لعفلا لوانتيف «فرحلاو مسالا ميسق وه يذلا يحالطصالا

 .روك ذم. سيل هنكل «ةلاحم ال لعف هيف لعف ناك نإو هنإف ؛بيط ةعمجلا موي :وحن نم زارتحا :روك ذم

 ةلغشي ام ناكملاو ءامهنم بلك رثي اهو ءامع ؤازجأو ةليللا و عويلا وه نامزلاو عهيف لوعفملا ماسقأ ىلإ ةراشإ :ںامز نم

 دی ز مودق تسلجو «كفلخ ةعمجلا موي ترس : وحن «نييرابتعا 0 نييقيمح :ناكم وأ بامز (طس وتم) .مسخلا

 [53 :يدنه] .اًئيح لغجي دق ردضملا ذإ ؛سمشلا رثأ روهظ ناكم يف ديز مودق تقو يأ «سمشلا



 هيف لوعفملا <15 تابوصنملا

 ناك نإ ناكملا فورظو «كلذ ّلَّبقت اهلك نامزلا تورو ( ف ريدقت هبصن طرشو

 ىدلاو "دنع" هيلع لمحو «تّسلا تاهجلاب مهبملا رّسفو الف الإو كلذ لبق اًمهبم
 7 الا ىلع تلخ ۳ دعب امر .هترثكل "ناكم" ظفلو ءامهماكإل ؛امههبشو
 یوسو نود وح

 هيلع لمح يأ

 ريسفتلا ةطيرش ىلعو < هزه لماعي
 هيف ل وعفملا

 مزل الإو «هبصن عنتما ةظوفلم تناك ول "يف" نأل ؛ةظوفلم "يف" نوكي ال داف را يت طرقنو يأ :طرشو

 احيرص امسا ناكل ةردقم نكت ملول األ ؛ةردقم "يف" نوكي نأو ءةدحاو ةلاح يف اض فل نيفلتخم نیا رعاپ ان رعيم»هث وک

 .ةركن وأ ا تناك ءاوس ءادودحم ree ناک ءاوس :اهلك نامزلا فورظو (طس وتم) .هيف ال وعفم نخيل

 :ةعمجلا موي وأ اموي تحرخو كدوعق نيس يأ اًئيح ترس وحن "ف" ريدقتب بصنلا وأ "ىف" ريدقت يأ :كلذ

 نإو :دجتسملا شالح تسلح :ومم "ق" ريدقتب بصنلا لبق 5 ءامهبم ناكملا فرظ لف ناك نإ یآ :امهبم ناك قا

 برضك لعفلا نأ كلذ نايبو هيلع لعفلا ةلالد مدعل "يف" ريدقتب بصنلا لبقي مل ءائيعم ناك لب اًمهبم نكي مل

 ناكملا ىلع لديو «قوسلاو «رادلاو «دجسملا :وخحن نيعملا ناكملا ىلع لدي ملو «نيعملا نامزلا ىلع لدي الثم

 لبقي غو "قف" ريدقع بلا ناهالا فورظ لبق كلذك ناك الو ؛ةنكمألا نم ناكمل مزلتسم برضلا نأل ؛مهبملا

 ًالباق ٍههبملا ناكملا فورظ ناك امل :مهبملا (طسوتم).امهبم ناك ام الإ "يف" ريدقتب بصنلا ناكملا فورظ

 تاهجلا وه مهبملا ناكملا :لاقف «هرسفف مهبملا ناكملا ريسفت بجو «هل لباق ريغ نيعملاو "يف" ريدقتب بصنلل
 "بدع" تا ییا امههبشو (طسوتم).لامشلاو «نيميلاو «تحتلاو «قوفلاو «مادقلاو «فلخلا يهو :تسلا

 ۰ ا لمحل ا ميقتسي ال الإو «يوغللا ءاقالا :ةارملاوءامههيبش اکو دلو

 تقر كلسلخج تسلح ون ءرارقتسالا ئم ةدافإ يق هل اقفاؤم لعفلا فاق" اة اسم وه امو :نتاكم. ظفلاو

 ¥: :قيقحتلا ةياغ]. ی رجا اذه يرجي امم مهبملا تاوذ نم كلذ ريغ ىلإ نالف عضوم كتعضوو «كماقم

 تلحد وم :تادكسو كملت :وځ نم هنراقي ام وأ :"تلخد" لعب امو .ةماكإ لود ةلامعتسا ةر ا :هترثكل

 ةنيعملا ةنكمألا نم "تلخد" دعب ام مهبملا ناكملا ىلع لمحو يأ [ةيرقلا تنكسو «ناكملا تلزن يأ «رادلا

 افلح "تلم" ىق.نأل ؛حصألا ىلع لاق امنإو «لامعتسالا ةرثكل حصألا بهذملا ىلع "رادلا تلحند" :كلوقك

 -فنصملا رات وهو- حصألاو :ليبقلا اذه نم نوكي الف «هب لوعفم ذقيح هدعب امف «دعتم هنإ :مهضعب لاقف

 وهو - هضيقنو - تحلو وهو هريظن نألو ءابلاغ ةمزاللا رداصملا نم وهو لوعف هردصم نا فخ ريغ هنأ

 موي :وح «ريسفتلا ةطيرش الب ازاوج :رمضم (طسوتم).امهيلع هل اًسايق كلذك نوكيف «نامزال -تحرح
 لغف دعي فرظ ءيقتي نأ ةطباضلاو :ةظيرش ىلعو [۷۷ :يدنه] ؟ترس يم لاق نم باوح ف ةعمجلا

 = :ةيضتلا ناو عم غفرلا راجعا ره ةخوألاو ةهيضنل ةيلع طلسول ةةقلغتم وأ ةريسضر اهتغ لغتتشم فهبش وأ
= 



 برا نع تکو يأت يرض" «لخع لوكس لعف هلال بق ام رع دول لوت
 اهفذَح زوج امنإو «ماللا ٌريدقت هبصن طرشو .ٌردصم هدنع هنإف ءجاَّجّرلل افالخ "اب

 .دوجولا يف هل انراقمو هب للعملا لعفلا لعافل العف ناك اذإ
 روك ذملا لعفلا

 ( هيف ت رفاس ةعمجلا موي ادإ و عغةيف ترفاس تسلا مويو «ةعمحلا موي تمص و «هيف مصت ال (ةعمجلا م هي ) 0 ( هيف

 ىلوألا ةلمجلا نأل ؛سيمخلا موي يف بصنلا عفرلا يوتسيف «هيف راس سيمخلا مويو هللا دبع هيف راس ةعمجلا موي

 ةعمجا موي اده و «هيف ترس ةعمجلا موي نأ :وين بصنلا بوح وو «ةيلعف ىرغصلاو ةي” ا ىربكلاف نهج و تاد

 .هل لوعفملا هنم يأ «ربخلا فوذح ًادتبم :هل لوعفملا (ريبك ).ح ورشلا ضعب نم مهف ام مامت اذه «هيف تمص

 .تاقحلملا ليعافملا رئاسك لعف هلجأل لعفي ال امع زارتحا ديقلا اذه فو :هلجأل لعف

 .ردصملاو «لوعفملاو «لعافلا يما نم ههبش امو لعفلا لوانتيف ءيحالطصالا لعفلا ال ثدح :روك ذم لعف

 ةلعو ةيئاع ةلغ : نيب رض ىلع اعف هلجأل لعف ام نأ ؛ نيلاثم هل لوعفملل ريل فتدصضملا دروأ :هتبرض لثم

 لاثم نناثلاو ءبرضلا هلحأل لعف ثيح «برضلل ضرغ يأ «ةيئاغ ةلع بيدأتلا نأل ؛لوألا لاثم لوألاف «ةرثؤم

 (كلي يلع قوشعم دمحم يولوم).دوعقلل ةرثؤم ةلع نبحلا نأل ؛ ىناثلا

 نأل ؛فيعض وهو عدل اًيدأت هتبدأو ابرض هتبرض :لاق هنأكف .لعفلا ظفل ريغ نم "فيس" هل NE هتب رض :انلوق

 ط رش يأ :هبصن طرشو (طس وتم) .ةيلعلا ةن مهفي م جاحزلا هركذ ارم ىلعو (ةيلعلا برعلا كت هن موهفملا

 هبصن نكمي ملف ءارورحم ناكل ةظوفلم تناكول ماللا نأل ؛ةظوفلم ريغ ةردقم ماللا نوكي نأ هل لوعفملا بصن

 نايرج ىلع هيبنتلل فذحلاب ريدقتلا نع ربعو ءرمضملا عضوم رهظملا عضو باب نم "اهفذح" :هلوق نوكيف

 .نمسلل كتتحج :وحن اًئيع ناك اذإ اًمع زارتحا :العف ١١7[ :قيقحتلا ةياغ] .نيظفللا الك قالطإب حالطصالا

 ءامهفامز دحما يأ ا هل انراقمو .يايإ كئيحب كتعج :وحن هريغل العف ناك اذإ امع زارتحا :لعفلا لعافل

 فذح طرتشا امتإو ءسمأ كلذب يدعَّول مويلا كتمركأ :وحن «دوحولا يف هل اًنراقم نكي مل اذإ امع هب زرتحاو

 لتحا اذإ ام فالخب «ردصملا قلعت ةطساو الب لعفلاب قلعتيف «ردصملا هبشي طئارشلا هذكك هنأل طئارشلا هذمب ماللا

 نع ي "يغتسيف «بلاغلا وش امل اقفاوم ةيلعلا ق اًرهاظ ن وكي اهد وج وبف «كلذك لاعفألا للع رثكأ نألو ءاهنم ء يش

 vr] :يدنه] .لصفملا حرش يف هلي فنصملا هركذ اذك ءاهنم ءيش لتحا اذإ ام فالخب ماللا راهظإ



 هعم لوعفملا 5/ تابوصنملا

 لعفلا ناك نإف .ىّنعم وأ اًظفل لعف لومعم ةَبَحاّصمل واولا دعب ا :هعم لوعفملا

 : لثم «بصنلا نيعت الإو دیو یزو انأ تڪ سپ r لاس

 اظوفلم

 هل ابحاضم لعافلا نوكي نأب هتبحاصمت لعف يذلا يأ [هعم لوعفملا هنم يأ «ربخلا فوذح ًادتبم] :هعم لوعفملا

 «مهرد اديزو كافك ور هيلع لعفلا خوفو يف هب لوعفملا وأ (ةبشخلا و ءاملا ىوتسا :ا وح (هنع لعفلا رودص ف

 .هلو توا لوغتلا ى رورفاو رانا ىلإ هسا امك لرل هيلإ هم تطاق مسي اف ام لر انوع" لرش

 «بصنلا مزال ىلإ لعفلا دانسإ نم ةاحنلا ضعب هزوج امج هبصن نع رذتعاو «(ةلوصوملا) ماللا ىلإ عجار ريمضلاو

 ةءارق ىلع (44:ماعنألا) كتيب َعْطَمَت قلف :ىلاعت هلوق يف بهذ هيلإو ءرثكألا وه ام ىلع اًيرج اًيوصنم هكرتو
 ليبق نم لعجي نأ هجولا :ليقو ءاذج فيرش يأرلا اذه نأ :يشاوحلا ضعب فو ءبصنلا

 ناور لاو ريعلا نيب ليح دقو

 ىلإ اعجار اريمض هلعاف مسي مل ام لوعفم نوكي نأ ىلع هتبحاصمج لعف لعف يذلا هانعم ده يا صاع ماقم

 ماقي ال ةيفرظلا موزلل "نيب" نال ؛ةلوليحلا ليح يأ هردصم ىلإ عحارلا ريمضلا هيف هلعاف مسي مل ام لوعفم نإف

 ّ ايعافملا رئاس نم هب زرتحا عم یت. يلا :واولا دعب . لوصوملل ر هرجا ري ! ممضلا ۾ «د ردم

 نکل لعف لومعم نوكي وأ كاوحخأ ورمعو ديز :وحن لعف لومعم نوكي ال امع هب زرتحا :خا لومعم ةبحاصمل

 لجر لك نع هب زرتحا :ةيشاحللا يف لاقو «هدعب وأ هلبق ورمع ء يحب زاوحل يورمعو ديز عاج : وج هتبحاصمل ال

 ردق ول امأ ءنانورقم وأ نانراقم :وحن نم ربخلا ردق ول زارتخالا اذه ميقتسي امنإ هنأ كيلع ىفخي الو «هتعيضو

 ؛ةيشاحلا يف قبس امك هتعيضو وه نورقم دحاو لك يأ «لصتملا ريمضلا ىلع ”هتعيضو' :هلوق فطعيو ادرفم

 (دادهلا حرشو «طسوتملاو دئاوفلا يف اذك).بصنلا نيعتيف "ديزو انأ تئج" ليبق نم نوكي اذه ىلع هنأل ؛الف
 ام .ينأ ءاديزو كلامو ةبشخلاو ءاملا ىوتسا وحن ايويعم وأ ايظفل لعفلا ناك ءاوس يأ :ىعم وأ اظفل

 :نازئاج :ناهجولاف .لعفلا لومغم ىلع واولا دعب ركذ ام فطع يأ :فطعلا زاجو [۷۲ :يدنه] .عنضت

 ىلع بصنلا :اًديزو .ٌديزو انأ *١١[ :قيقحتلا ةياغ] .امهنم دحاو نم عنام ال ذإ ؛هعم لس وو كيطعلا

 مدعل فطعلا هيف عنتما :اديزو تئج [۷۳ :يدنه|.ديكأتلا ناكمب هزاوحل فطعلا ىلع عفرلاو «هعم لوعفم هنأ

 ١١١| :قيقحتلا ةياغ] .هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلا نيعتف ءلصفنملاب لصتملا عوفرملا ريمضلا ديكأت

 "ديرل"و ءادتبم ةيماهفتسا "ام" ةملكو :ديزل اه .زاج دقو يأ ءلاح وأ "ناك" ىلع فطع :فطعلا زاجو

 ؛لاثملا يف يذلا ماللا وهو ءايظفل ذئنيح لماعلا نوكيل هيف فطعلا نيعت امنإو «ديزل لصح ءيش يآ يأ ؛هربخ

 لإ نانسي لف ع لماع ىه ياللا نرل ليامللا الر دلمح لإ هحاح له امالا رقت کم قاد
 ١١[ :قيقحتلا ةياغا- نيعتم ال ٌراتخم فطعلا نأ ىل ! يرشخم زرلا بهذو «ءةرورضو ةجاح اللب

| 
 غاي



 لاحلا ٦۹ تابوصنملا

 .عنصت ام ىنعما نل "ًررمعو كنأش امو ءاديزو كلاما :لثم «بصنلا نّيعت الإو

 ءامئاق اديز تبرض" : وحن «یتعم وأ اظفل فب لوعفملا وأ لعافلا ةئيه يي ام :لاخلا

 1 ا ا ا . . ههبش وأ .لعفلا اًهلماعو . ."امئاق ديز اذهو ءاّمئاق رادلا يف ديزو
 | ١ لماع

 رذعتل هعم ل وعفم هنأ لع بصنلا نيعت «نيعم لعفلا نوكي اميف فطعلا رخ ١ نإ يأ :بهنلا نيعت الو

 ًأدتبم ةيماهفتسا "ام" ةملك :كلام :لثم ١١7[ :قيقحتلا ةياغإ.ميقتسي ام ريدقت ىلإ عوحرلا بجيف «فطعلا

 يأ يأ ربع "كنأش"و ءادتبه ةيماهفتسا "ام" ةملك :كنأشام .ديز عم كل لصح ءيش يأ مرح "”قلل"و

 ريمضلا ىلع فطعلا زوحي الو رور ريمض فاكلا نأل ؛نيلاثملا ف فظعلا زج > مل امنإو .ديز عم كرمأ ءيش

 3 :قيقحتلا ةياغ] .هاوس هج و ل دا ۽ یھ لوعفملا ىلع بصنلا نعت اإ و عراجلا ةهداعإ "الب رورججا

 ظفل كلذكالو ءرهاظ لعفلا نعم ىلع فرظلا ةلالد نأل ؛لوألا نود ليلدلاب لاثملا اذه ضخ امنإو : ىنعملا نذل

 .عنصلاو لعفلا نعم. هنأل ؛نأشلا ةنيرقب لعفلا نعم نمضتي لب «لعف نعم هنمضت مزلي ال مسا هنأل ؛نأشلا

 تاذلل انّيبه ناك ءاوس «ةئيملا نيبم ريغ ةئيهاب جرخف :ةئيه .تاقحلملا يف عرش ليعافملا نم 2 امل :لاحلا

 ديز تيأرو «بكارلا ديز قءاحج. :وحن تعنلا هب لوعفملاو غافلا ىلإ ةقيملا ةفاضإب جرخو «ن 1 وأ زييمتلاك
 د ان , -

 ل ىلإ

 تأل ؛"هب" هلوقي لوعفملا ديف افإو هب الوعفمو العاق هتوك ىلإ رظنلاب ال ءديز ةعيه نيم ' !بکارلا نأل ؛ بكارلا

 (طسوتم).هب لوعفملا ىلإ ةبسنلاب ةلضف افوكل «ليعافملا رئاسل انايب عقي ال لاحلاب

 ةيلعافلا مدعل رجي مل | كوحأ امئاق ديز :تلق ولف ءدحلا مات دعب هب لوعفملاو لعافلل ليصفت : نعم وأ اًظفل

 #١ يقجلا ةياغ] .ىعم الو اظفل ل ءديو ف ةيلوعفملاو
 وهو ءاتلا نع الاح نوكي نأ لمتحي "اًمئاق" نأل ؛نييظفللا هب لوعفملاو لعافلا نع لاحلا لاثم :خ2إ! تبرض :وحن

 ١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .اظفل هب لوعقم وهو «كيز نع الاح نوكي نأ لمتحيو اظفل لعاف

 هنأل ؛نيعم لعاف هنكل أدتبم هنأل ؛اظفل لعافب سيل وهو «ديز نم لاح 'امئاق" نإف «ئعم "لعافلا" لاثم :ديزو

 هب لوعفملل لاثم :اًمئاق ٌديز اذهو (طسوتم).ئعملا ثيح نم فوذحم وه يذلا "لصاح" وأ "لصح" لعاف

 لمعلا يف لصألا هنأل :لعفلا .اًمئاق ديز ىلإ ريشأ :هريدقت «ئعم هب لوعفم وهو «ديز نع لاح اًمئاق نأل ؛ئعم

 نم وهو «لعفلا لمع لمعي ام لعفلا هبش ئععمو ءهبشلا ناكمل لعفلا هبش يأ :ههبش وأ .امئاق اديز تبرض :وحن

 ديزو ءابكار بهاذ ديز :وحن ءردصملاو «ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملا مساو «لعافلا مساك هبيك رت

 ١١[ 4 :قيقحتلا ةياغإ] .اًمئاق اًديز يبرضو ءابطر هنم بيطأ اًرسب اذهو ا وک ور



 لاخلا V۰ تابوصنملا

 .اهمدقت َبَجَو ًةركن اهبحاص ناك نإف .لّوأتم هوحنو «هدحو
 لاخلا

 هرقتسملا فارظلاك ةقيض نم نوكب الو «لعفلا نعم هنم طبنتسي ام لعفلا ئىع. عي و «لعفلا نعم يأ :ةانعم وأ

 لعفلا نعم ىلع ا ارث كلذ ريغ و عةيبشتلاو «يجرتلاو ,ئمتلاو عادلا فرح ۾ «لعفلا مسا و «ةراشالا مسا و

 .I ةلعلاو ءاّمئاق اندنع كتيلو ءابكار ديز ايو ءابكار اديز كيلعو ءامئاق ديز اذهو ءامئاق رادلا ق ديز :وخن

 نألاو ءهيصنلا يف ةفصلاب سبتلت الف ةركن اوك يأ :ةركت ١ ١[ 4 :قيقحفلا ةياغإ .الئاض: دسأ ةنأكو ءادغاق

 نأل ؛فيرعتلا ىلإ هانعم بسحب جاتحت ال اهنألو «ضرغلا ىلع دئاز فيرعتلاف ءاه لصحي ضرغلاو لصأ ةركنلا

 7 : اته | هيف ةيفاك ةركتلاو «لوعفملاو لعافلا ل بوسنملا تدخلا كيسقل لاح لا نم دوصقملا

 نغضولاب اهتايب ناک ةركن ناك اذإ هلال و ادتيملاك فيرعتلا هلصأ ناكف :ئعملا يف هيلع موکح هنأل :اهبحاصو

 ركب ال "ةقرغم اهبحاضو" :هلوق عوهفم قلعتم :ابلاغ [74 :يدنه] .لاخلاب ةيلإ بوسنملا ثدحلا نايب نم ىلوأ

 ٤ :ىدتهإ ابلاغ انار أ لاندعساللا تلا ٤ | وأ اب
- 

 اغ افرعت اهبحاص فرعتي يأ «بلاغ ال بحاو هنأل ؛لاحلا

 كارعلاو ءةركن نوحي نأ لاخلا طرش :متلق مكن :لاقي نأ وهو عردعم لاؤس نع باوحج اله :كارعلا اهلسرأو

 3 + 97 1 1 . | 1 2-2 ا 5 1 5 11 00000
 امل :لاقي نأ هباوجو ؟ةفرعم هنوك عم لاح هدحو فللذك و ,ةفرعم هنوك عم لاح كارعلا اهلسرأو :مهوق يف

 | : 5 ل ral, ES و ا | 1 ا اا 5 ا١ تع ف ا |

 "كارعلا" نإ :ليق لعفلا فذح املف «هدحو اًدرفنم هب تررمو «كارعلا كرتعت رامحلا لسرأ هريدقتو «فوذح
 6-0000 1 / 2 : م ١ a FF ت 5 1 1
 5-5 «ةركنلا لاخلا عقوم عفاو ردصم هنأ :لوقت وا : اماعلا مساب لومعملل ةيمست راجا لیبس ىلع لاح "هدحو و

 3 لاح ١ ا | تنك 1201 8 مير ا
 سلا ماغو :كارعلا اهلسراو (صس وتم) .اد رهنم كل سا رر و (ةك رتعم اهلسرا

 لاخدلا ضغن ىلع قفشي ملو اهدذي ملو كارعلا اهلسرأو

 ثعبلا :لاسرإلاب دارملا نأكو ."نتآلا شحولا راه لسرأ" :هلوقب نتآلاو شحولا راح فصي ديبلل تيبلا

 4 يا ةقم و «كارعلا نم اهعنمت م يأ اهددي , 3 ةا تم 35 تعم اهلسرأ ىا « هدي ري امو لسرملا مد ة اختلاف

 انهه كب ذا رملا لعلو عةئه ب رش نكي 4+ ةايسع اها ةتفا ب ثمل 1 ناشط ءل رعب نب لحديو ؛ضوحلا ا نطعلا

 NC : ١ . Î Û E f TN SE E EE | | 7 ا
 ١[ ماب :ةشابص دئاؤف| .لاحدلا . .هعل لثم نس ىلع نعمل و ( صعب 2 اهضعب ةلخه الم سش

 يف ةفصلاب سبتلال رخأ ول هنأل ؛لحر ابكار نعاح :وحن ءاهبحاص ىلع لاحلا مدقت بحو يأ :اهيدقت بجو

 (طسوتم).بابلل اًدرط سبتلي مل نإو عضاوملا رئاس يف مدقف «هبايث نع اًدرحب الحر تبرض :انلوق لثم



 لاحلا ۷۹ تابوصنملا

 لگ: عال ىلع نورا ىلع الو ءفرظلا فالخب + ّيونعملا لماعلا ىلع مدقتي الو
 لاحلا يذ يأ

 ةلمج نوكت دقو .ابطر هنم بيطأ اوسب اذه :لثم «ًالاح عقب نأ حص ٍةئيه ىلع لدام

 ابطرو اًرسب

 237271 «فعض ىلع ريمضلاب وأ «واولاب وأ نيمشلاو واول یاسا يريم
 ةعلاط سعهشلاو ٠ كتنح : وحن

 ۷١[ :يدنهإ] .اًدعاق ورمعك اًمئاق ديز :وحن «نيثدحلا اذ ناك اذإ الإ هفعضل :يودعملا

 «مالكلا يف هدورو ةرثكل هريغ يف عسي ال ام هيف عسي ثيح يونعملا لماعلا ىلع مدقتي هنإف :فرظلا فال

 رورحملا لاحلا بحاص ىلع لاحلا مدقتي الو يأ :رورجملا ىلع الو [75 :يدنه].بوث كل موي لكأ :وحن
 ثيح الإ عقي ال عباتلاو «لاحلا بحاصل عبات لاخلا نال عمم کار ليز ره لاقي اللف .حصألا باا لق

 نأل ؛حصألا ىلع لاق امنإو ؛هيلع مدقتي ال لاحلا كلذك «راجلا ىلع مدقتي ال رورجناو «هيف عوبتملا عوقو حصي

 (طسوتم).رورحنلا لاحلا يذ ىلع لاحلا مدقت اوزوج نييفوكلا

 ةيرسبلا ةئيه ىلع امهتلالدل «نيلاح اعقو "اًبطرو اًرسب" نإف [ةضوم هيف يقب ام وه رسبلا] :اًرسب اذه
 ءابطر هنوك لاح هسفن ىلع اًرسب هنوك لاح لضفم هيلإ راشملا رمتلا اذه هانعم «نيقتشم اسيل امهنأ عم «ةيبطرلاو

 دعبي الو «ةيبطرلا ةلاح رابتعاب هيلع لضفمو «ةيرسبلا ةلاح رابتعاب لضفم هنأل ؛هسفن ىلع ءيشلا ليضفت مزلي الو
 مه مث كلذ زاح امل نيرابتعالا فالتخا الولو «رابتغاب هيلع الضفمو رابتعاب الضفم دحاولا ءىشلا نوكي نأ

 وهو «بيطأ هيف لماعلا :مهضعب لاق «بيطأ "ابطر" يف لماعلا نأ ىلع اوقفتا ام دعب "رسب" يف لماع يف اوفلتخا

 ١١1[ :قيقحتلا ةياغ] .حصألا

 اًموبث نوكي ال ةيئاشنإلا نأل ؛ةيربخلاب ديقو :ةلمجلاب نوكي درفملاب نوكي امك ةئيهلا نايب نأ - :ةلمج ةلمج نوكت دقو

 لاح عقي ال األ ؛ةيئاشنإلا نع زارتحا "ةيربخ" :هلوقف «هسفن يف هتوبث عرف ءيشلل ءيشلا تابثإو ءاهسفن يف
 اغإو «مئاق هوبأو ديز ىءاج وک :واولاب : ياكم ًالاح تعقو اذإ :ةّممسالاف vo] :يدنهإ| .ةفض الو اربح الو

 7 :يدنغأ] .ريرقلا مدعو لاقتنالا وهو «لاحلا لصأ نع ةجراخ ةيمسالا نأل ؛واولا ىلإ تجاتحا

 ىلإ جاتحي ءيشب تقلعت اذإف «ةلقتسم يه يه ثيخ نم ةلمجلا نأل ؛ريمضلا ىلإ تحاتحا امنإو :ريمضلاو

 طابترا ىلع لدي ال ماع طبار هنأل ؛هدحو ريمضلاب فعض امنإو :فعض ىلع ١١7[ :قيقحتلا ةياغ] .طبارلا

 طابترا ىلع ةلاد اهنأل ؛اهدحو واولا فالخب «لاحلا ف لصألا وه ام توف وهو «هابأيام ققحت عم ةيلاحلاب صاخ

 [7 :يدنهإ .ةيلاحلا طابترا وهو «صاخلا



 لاحلا ۷۲ تايوضخملا

 يف دب الو ءامهدحأب وأ ءريمضلاو «واولاب امهاوس امو «هدحو ريمضلاب تبثملا عراضملاو
 برضيل ديز عاج وح

 :رفاسملل كلوقك لماعلا فذح زوجيو .ةّرّدقم وأ ةرهاظ "دق" نم تبثملا يضاملا
 بكر دق ديز نع وج 3ع عضو 1

 نأ اهطرشوا بقعا يآ ءافوطع "كوبا" يز ل قدكألا ف بجو ءايدهم اشار
 لاخلا

 يف هارج يرحأف ظفللا يف هيلع راحو ؛ئعملا يف لعافلا مسا ةلزنم لزنم هنأل ؛واو ريغ نم نعي :هدحو

 ت تقلا ىلا اسأل ق امك ريمضلا ىلإ جيتحاو «واولا نع ءانغتسالا

 ةنالث ىلع يهو | نيتطبارلا كرت هيف لقو «فضعض ا :اھدحأب وأ تقلا عراضملاو ةيعمالا وس ام يأ :امهاوس

 امإ وهو امهدحأب وأ ءريمضلاو ءواولاب نوكي نأ يف تكرتشا «تبثم ضامو «يفنم ضامو «يفنم ع راضم :ماسقأ

 ملكتي ام وأ «همالغ كك او كي عاج :هج وأ ةعست :تراضف «مابسقأ ةلالث ىلع كلذو ءريمضلاب امإو واولاب

 ديز ٍنءاج «ورمع جرح دقو «همالغ جرح دق ٠ .همالغ جرخ دقو ديز ىنءاج ءورمع ملكتي امو «همالغ
 هنأل ؛تبثملاب يضاملا ديق امنإو :تبثملا يضاملا يف (ريغص).ورمع جرح امو «همالغ جرح وأ «همالغ جرح امو

 يفنلا كلذ ٌرمتسا ءيضاملا لعفلا يفن اذإ هنأل ؛اهيلإ جايتحالا مدعل ءةردقم الو ةرهاظ "دق" بجي مل ايفنم ناك ول

 (طسوتم).تبثم لعاف ىلإ هرارمتسا يف جاتحي هنإف «توبثلا فالخب "دق" ىلإ جتح ملف «باحصتسالا مكحب لاحلا ىلإ

 نم ىضاملا بيرقتل "دق" نم دبالف ءءاضقنالا مدغ ىلع لدي لاخلاو ءءاضقنالا ىلع لدي يضاملا نال :ةرهاظ

 اا ھر ودص ترضخ ا و :ىلاعت هلوقك :ةَّردقم (طس وتم).لاحلا

 ىلإ ردصملا ةفاضإ فذحلا ةفاضإو «ةيلاقم وأ تناك ةيلاح هيلع ةنيرقلا تلد اذإ لاحلا لماع يأ :لماعلا فذح

 قيرطلا ىلع ًالولدم يأ ءاّيدهم اًدشار كنوك لاح بهذا يأ :اًيدهم اًدشار ١١5[ :قيقحتلا ةياغ] .لوعقملا
 لاحلاو :ةدك ملا يف ١١5[ :قيقحتلا ةياغإ .بطاخملا لاح ةنيرقب "بهذا" فذحف ءدصقملا ىلإ لصوملا ميقتسملا

 (طسوتم).كلذ فالخب ةلقتنملاو ابلاغ ادوحوم مادام اهنم لاحلا وذ لقتني ال ىلا يه ةدكوملا

 بألا نك ةلماغ فالح بجي امنإو الاغ ادو مادام فطظعلا نع لقتني ال بألا لإف :افوطع كوبأ

 تبث وأ هقحا' وأ "هتبثأ وه يذلا لماعلاب حيرصتلا نع نيغتساف هل فطعلا تابثإبو «فطعلاب

 بوحو طرش] :اهطرشو (طسوتم).لعافلا نع وأ لوعفملا نع لاح لاحلا هذهف «لمعتسي ملو اهلماع فذحف

 األ ؛ةيمسا ةلمج نومضمل ةعباتو ةررقمو اًديكأت نوكي نأ لاحلا هذه طرشو يأ [هدكؤملا لاحلا لماع فذح
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 (طس وتم).زئاج هنكل ءف وزا بجاو اهلعف ن رکی مل ةيلعف ةلمح نومضمل ةررقم اديكأت تناك ول



 زييمتلا V۳ تابوصنملا

 رادقم ٍدرفم نع لوألاف .ٍةردقم وأ ٍةروكذم ٍتاذ نع رقتسملا ماجإلا عفري ام :ٌرييمتلا
 اميز لطر : وح «هریع ف امإو «يتأيسو امهرد تورش : وحن ودع ف امإ ءاملاغ
 يددع اًرادقم هنوک عم ددعلا ريغ يف ابلاغ انامز وأ ابلاغ اعفر

 5520010565 تج ناک نإ ةر تو القمة رمل ىلغو نازيفقو ءائمم ناونمو
 ي شع

 ۷٦] :ةفييه| علا لوعفملاب تاقحلملا نم وأ [:ةيبعشلا تابوصنملا نم يأ «ربخلا ف ولحم أدتبم : زييمتلا

 [10/7؟ :يضر] .امههابشأو ةفصلاو لاحلاك «هريغو زييمتلا هيف لحدي سنج :ماهإلا عفري ام

 اتي تیار 1 * ويم كرتشملا نع ماهإلا عفرت ي لا ةفصضلا نع زارتحا هيف و ‹«عضولا ف هتباثلا ةفصلا يأ : رقتسملا

 ]1۰/۲ :يقزرإ تاذ نعال نكلو «مامإلا عفري هنإف «لاحلا نع ازارتحا "تاذ نع" :لاق :تاذ نع 1۰ :ةياغإ .ةيراح

 اسقا ديز باط : وحن ةردقملاو ءائيز لطر :وحن ةروكذملاف «زيي . زييمتلا يمسق ىلإ ةراشإ «تاذل ناتفص :ةردقم وأ يك

 ٠٠ ١[ :ةيئايض دئاوف] .هيف ردقملا ءيشلا كلذ نع ماهإلا عفري "اسفن"و «ديز ىلإ بوسنم ءيش باط :انلوق ةوق يف هنإف

 (دادهلاو دئاوفلا نم).رادقم درفم نع هعفري ةروكذم تاذ نع ماهإلا عفري ام وهو «زييمتلا نم لوألا مسقلا يأ :لوألاف

 ١١١[ :ةياغ] .ةفاضإلا يف وأ ءاههبش يف وأ «ةلمحلا يف امإ ءةبسنلا لباقي ام درفملاب دارملاو «ةفاضإلاب وأ ءنيرشعك عمجلا

 .سايقملاو «ةحاسملا ۾ «نزولاو ؛ليكلاو ؛ددعلا وهو «ءيشلا ردق هل فرعي ام وهو «د رقم ةفص :رادقم

 ١7١[ :ةياغ] .يلكلل يئزحلا ةيفرظ باب نم اذه ءددعلا يف امإ نئاك درفم يأ "درفم" :هلوقل ةفص :ٍددع يف

 .ةيشاحلا يف اذك «نونلاب ماتلاو «ددعلا :نيرمأل الاثم نوكيل ءرشع دحأ نود "امهرد نورشع"ب لثم :لورشع
 Ea :قيقحتلا ةياغ| .ددعلا و «رادقم درفم یه ةروك دم تاذ نعرقتسملا ماحيإلا عفري زييمت :امهرد د "د N 5 | 2 . ت va 1 ٠ م f ah ل لق دا

 ءارلا حتفب نم فصن لطرلاو «نيونتلاب ماتلاو ليكلا لاثم :لطر .ددعلا زييمت ركذ وأ ددعلا نايب :َيأيسو
 عفري ا :هلوق ۾ (مهبم وهو ؛ةصوصخملا ةبشنخلا يا هب لاكي امه لطرلاب دارملاو ,حصفألا وه ريسكلاو ءاهرسك و أ

 لختي هنأ ؛قافنإإلا تیز ىمسي لوألاو «كردمو جف ه نوتيز نم رصتعي نوتيزلا نهد :اتيز 1۹ :ةياغ|. هماشإ

 نضع 1 مورلا ةغل يف وهو «نيقافنإلا نم قتشم قافنإللا لب «تافارخلا نم هج ولا اذه : سيفنلا لاقو ءةقفنملا

 ١ 5 :ةياغإ.دملا دار وهو نم ةينثت ناونملاو عةينثلا لونب ماتلاو نوزوملا لاغم :لاونمو (يديعس بيترت) . ريضن

 بجاو ةربخ "”ةرمقلا ىلع" :هلوقو أدتبم "اهلثم" :هلوق ءةفاضإلاب ماتلاو سايقملا لاغم :اهلثم ةرمتلا ىلعو

 .اًبوحو درفملا نع زييمتلا :د رفيف ٠١١] :قيقحتلا ةياغ] .ًأدتبملا يق ريمضلا داعم هنأل ؛مسقتلا

 هعمجو ةتينثت ىلإ ةحاح الف «ريثكلاو ليلقلا ىلع ءاتلا نع ادرج عقي ام سنجلا نأل ؛اتيز لطر يدنع :وحن :اسنج

 [۷۷ :يدنه] .سرفو لحجر فالخب «برضلاو تيزلاو ةرمتلاو ءاملاك



 ب تلا V٤ تابوصنملا

 تزاج «ةينثتلا نونب وأ نيونتب ناك نإ مث «هريغ يف ْعَمِحْيَو «عاونألا دّصقُي نأ الإ
 نع ئباثلاو ,رثكأ ضفحخلا و اد یدح متاخ' : لثم ,رادقم ريغ نعو الف لاو ,ةفاضإلا

f i "3 N 

 iy i E i Ê êê ÊÊ {REŠ 8 اسف كير اط : لثم ءاهاهاَض ام وأ ٍةلمُج يف ٍةبسن
 عَ

 ولا 000 : ٍ
 أمضقت كنز باط ىأ ةلمجملا لاثم ةيلعف ةلصضاح

 تقو الإ تاقوألا عيمج يف درفي يأ ءدحاولا قوف ام ع اهنالابقارملاوا 42 رفق یس :ع اونألا دصقي نأ الا

 لطر يدنع :لاقيف «ةفلتخملا عاونألا دضقل عمجبيو (نيعونلا دصقل ثي نأ زوجي دئنيحف «ةفلتخملا عاونألا دصق

 نذل و ؛ىلوأ ١ ةينثعلاف عمجلا زاج ا هنأ ؛عمجلا E فتكا اإ و :عمجيو [١؟١ :قيمحتلا ةياغأ لت زز وأ ؛ نيتي ز

 Y۸] :يدنه] .اًضيأ ةا ل وانتيف ء«يوغللا عمجلا هب دال ملا

 شك

 [ 101 ءيا اي وأ ؛نيبول وْ بوت لح يذنع لاق یبا ريغ ق يآ ١ دين ف

 ول هنأل ؛هب هانديق امتإو ءرهاظ نيونتب اًسبلتم يأ :نيونتب

 'مك" :وحن اردقم نيونتلا نوك عم ةزئاج هيف ةفاضالا نإف «ىلوأ قالطإلا نكلو ءزيمملا ىلإ ل فاضي ال

 لوصحل ةينايبلا :ةفاضإلا (دادحلا).رخآ عنامل ةيماهفتسالا مك و ءرشع ةسمخ ةفاضإ زوجي ال امنإو «ةيربخا
 ؛لحر ةئامو كلا ر اا يف ةفاضإلا تمزرتلا امتإو «كونلاو نيونتلا كرتب ةفخلا عم نايبلا وهو ادي ضرغلا

 002 :قدنحإ .ةدعلا اسسا ةرثكل نيوبعلا ك ثب فيفا الط امقاوحأ و

 نيرشع لثم ناك نإ هنأل ؛اهرذعتل كلذو «ةفاضإلا زوجي الف «ةينثتلا نون وأ نيونتب نكي مل نإو يأ :الف الإو

 اهلثم ةرمتلا ىلع عكلذكو «ت ردعتف ءاهؤاقب الو ةفاضإلا عم نونلا فلج ويهتسي ال ذا ؛هتفاضإ ت رذعت امهرد

 ان ا :رادقم ريغ (ريغص) .نوعملا ديسف بقال نإ: سضلا عاقب عم دبز ىلإ اهلثم ةفاضإ نكع ال ذإ ؛اًذبَز

 ۷۸ :ئدنه]|. 'ابلاغ رادقه درفم نع :هلوق ىلع فطع .سايقف وأ تدع وأ (كزو 1 «لیکب شيل

 [۷۸ :يدنه] .اًزييمت ىضتقاف «نيونتلاب مات «سنجلا رابتعاب مهبم متاخلا نإف :اًديدح متاخ

 اهريغو «ريداقملا تامهبملا يف لصألا نأل ؛زييمتلا بلط نع هروضقو «ةفخلا عم ضرغلا لوصحل اتا :رثكأ

 .ةردقم تاد نع ماكإلا عفري ام يأ :يباثلاو 08 :يددسه] .ةباثملا ةليي سيل

 [۷۸ :يدنه] .ةلمج يف ةلصاح -لصألا ق اهيلإ بوسنملا ىهو- ةبسن نع تأشن تاذ نع هعفري يأ :ةبسن نع

 وهو «ةيلعفلا ةلمحلا هباش اميف يأ ةياشملا وهو ةاهاضملا نم [اهاهاض ام يف ةلصاخح ةبسن نع] :اهاهاضام وأ

 ديز :وخحن ةهبشملا ةفصلا وأ ؛انويع ةرجفم ضرألا :وخن لوعفملا مسا وأ هام ةرلتمم ضوحلا :وحن لعافلا مسا

 ؛اهقاشي نكل «ةلمجب تسيل اهرئامض عم تافصلا هذه نإف ءاَبأ لضفأ ديز :وحن ليضفتلا مسا وأ ءاهحو: نسحب

 [7١؟ :قيقحتلا ةياغإ :هلعاف لإ بوستم لعفلا نأ امك اهلعاق ىلإ ةبوستم األ



 زييمتلا ۷٥ تابوصنملا

CEEءارادو (ةوبأو ابآ هبيط نيبجعي' :لثم «ةفاضإ يف وأ ءاملعو ككاو ,ةوبأو  

 ةلمج يف هلوق ىلع افطع ةلمحلا هبشي امل لاثم

 هل نوكي نأ زاج ُهنع بِصُتا امِل هلعج حصي اما ناک نإ مث . و فو

 | ةبسنلا نع زييمتلا

 «عاونألا دّصقي نأ الإ ءاًسدنج ناك اذإ الإ .اصقام امهيف قياطيف «هقلعتمل وهف الإو .هقلعتملو
 زييمتلا متروصلا يف زييمتلا

 هقلعتمل وأ ءهنع بصتنملل امسا كركي تي ةيمعلا فاتضأ ةرقك ىلإ ريشي ةلثمألا ريثكت :املعو اًرادو ةوبأو ابأ

 نيع وهو «هقلعتل نوكي نأ لمتحيو «هل نوكي نأ لمتحي بألاف ءاهريغ وأ ةيفاضإلا رومألا نم اًضرع وأ ءائيع
 «يفاضإ ريغ ضرع ملعلاو «يفاضإ ريغ نيع رادلاو «يفاضإ ضرع ةوبألاف «تاقلعتم ملعلاو رادلاو ةوبألاو ؛يفاضإ

 [۷۸ :يدنه] .لصألا يف كلذ ىلع هب لدتسيل كلذب عرفلا لاثم صحو
 سرافلاو ءاسراف هريخ هلل يأ ويظل هي فيرأف مهشاعم هب ذإ ؛برعلل ريثك ريح هيفو «نبللا لصألا يف ردلا :ةرش

 نمف «رسكلاب ةسارفلا امأو «ليخلا رمأب قذح يأ ءمضلاب ٍسْرَف ٌردصم «حتفلاب ةسارفلا نم لعاف مسا

 ردص امث سيل حودمملا نم رداصلا ريخلا يأ بجعتلا يف لمعتسي امنإ لوقلا اذهو ١[ 43:ةيئايض دئاوف] .سرفتل

 ارحل نم حودمملا نع . ردص ام هلل يأ «ىلاعت هللا عنص نم وه لب «هنع

 وهو (هنع ةرابعو «هنع زييمتلا بصتنا امل امسا هلعج حصي امسا يأ "امسا" :هلوقل ةفص ةيلعفلا ةلمجلا :حصي سا

 بصتتي مل زييمتلا نأ امل زاجملا باب نم هنع اًبصتنم هلعجو «"ابأ ديز باط" يف ديزك زييمتلا لماع هيلإ بسنام

 ١[ :قيقحتلا ةياغإ] .اًراجم هنع اًبصتنم يمس «هيلإ لعفلا ةبسن رابتعاب بصتنا ثيح هبصنل اًببس ناك امل نكل «هنع

 [ ١77 :قيقحتلا ةياغ] .هنغ ةرابغو «هنع بصتنا امل امسا زييمتلا نوكي نأ زاج يأ طرشلا ءارح ةلمحلا :زاج

 :انلوقب مجرتيو «ديزل امسا لعجي نأ حصي "بأ" :انلوقف بأ ديز باط :وحن [هنع بصتنا ام قلعتملو يأ] :هقلعتملو

 [۷۹ :يدنه] .تسردياروا كور لازاديز تسال وخ :انلوقب مجرتيو هقلعتمل امسا لعجي نأ حصيوم تسرديوا كور ناذاديز تس شخ

 .هنع بصتنا ام قلعتمل زييمتلاف يأ :وهف
 «هب نأ ىثملا دوصقملا ناك نإو «درفملاب يأ دارفإلا دوصقملا ناك نإ يأ ,عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا نم :دصق ام

 عقي اسنج هنوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف قباطف يف يأ :اسنج [۷۹ :يدنه] .هب يأ عمجلا دوصقملا ناك نإو

 1۸٠ :قدتعإ الع ذي باط ومن م ال درفيق نکلا ليلقلا ىلع

 عيمج يف اًسنج ناك اذإ زييمتلا درفي يأ ءدحاولا قوف ام عاونألاب دارملاو ءاًضيأ غرفم ءاشتسا :دصقي نأ الإ
 ديز باط :لاقيف «عاونألا وأ نيعونلا نم دصقام قباطي ذئنيحف «ةفلتخملا عاونألا دصق تقو الإ تاقوألا

 irs] :قيقحتلا ةياغ| .اًمولع وأ «نيسلع



 ىندتسمل ۱ ۷٦ تابوصنملا

 تناک لاو
 - يا ارا

 اما ىلع سلا ق هدقتي الو .لاحلا تلمتحاو .هقبطو هل تناك ةفص

 .دّريملاَو َينزاَملل اًقالخ لعفلا ىلع مدقتي ل نأ ج عصألاو
 ب 5
 شا 5825 حصا 5

 ءاماوخأو "الإ" ب ريدقت الدا وتس نع رھا رھ :لصتماف دف TT) أا
 كي ذ الا ىءاجام: وح رخخملا مسالا 5 اضبا ا

 د

 ص

 دوا
 3 - : تب 0 1 1 E 5 ع 7

 ۸٠[ :يدنه|.ليضفت مسا و وأ قهبشم ةفعضص ها ءلوعمم وا «لعاف مسا ىأ :ةفص

 ةفصلا حك وأ ناك كاف وسر يعدتست ةفصلا نأل ؛هنع بصتنملا ةفص ةفصلا كلت تناك يأ :هل تناك

 باط :وحن مسالا فالخب «دلاو هل نوكي نأ لمت الو ؛ديز وه دلاولا ناك ؛ادلاو ديز باط :ليق اذإف «هيلع

 ١4[ :قيقحتلا ةياغ] ابيب امك بأ هل نوكي نأ لمع و فيز وه بألا نوكي نأ لمح هنإف ءابأ ديز

 ةلماع اهنوكل ثينأتلاو ريكذتلاو ءعمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا يف هبع بصتنا امل اقباطم يأ :هقبطو

 «سراف هنا ثيح نم "ل 1 باط : وحن (ةيلاحلا یا ئعملا ةماشتسال :لاحلا ۸۰ :ئ

 ناك ادا امأو «ةفعضلف ؛ لعفلا رب 5100008 ناک ادا امأ : زييمتلا مالي الو ]۸۰ :یدنه] .اًمراف هن ډک لاح 0

 ان رجف و «هع واط وأ al باظ يأ اأ ديز باط اي .لعفلل عاف غم ا ٹیح نم هز وكلف 0: لعفلل لاوس

 (۸۰ :يدنهأ .هيف ام هيفو ؛لامجإلا لبق نايبلا عانتمال مدقتي ال ذإ ف دبع تحت أ ات ریغ ضرألا

 زييمتلا :نألو «عنتم لامجإلا لبق نايبلاو «نايبا زييمتلا 7 ؛كلذو «لمعلا يف هتوق عم اًضيأ لماعلا :لعفلا ىلع
 عملا ثيح نم وهف ؛لعقلل الومعم ف ناك نإو ءارخؤم لمعي الف ءلمعلا فيعض وهف لعفلا ريغل الومعم ناك نإ

 نامقغ. ىبألا يآ :خلإ َّينزاملل افالوخ 4*١[ :قيقحتلا ةياغإ.ةوبأ باط يأ ابآ ديز باط :وحن لعفلا لعاف
 احا

 ےب ےہ ان ب هيوبيس كيملت وه يذلا ل ثفخألا نسخا ل ديملت وهف «نيزاملا نامثعلا يبأ ذيملت هو ى.درملا سابعلا ياو «نزاملا

 هو ءارفلا امهقفاوو ءلوعفملاو «لعافلا يما وأ اتق ناك اذإ لماعلا ىلع هنثقت ازاجاف"ةرضبلا ةانسأ وهو
 ع د4 5 0 5 يهب 5

 E : قيفمحتل ةفحتلا ةياغإ .ل اماعلا هوك ىلإ ارظن عبسسلا ءارقلا لح ةقاوك داتسا وهو «ىئاسكلا ایم

 يب م«
 في رعتب فارعي ا كرتشملاو ءاح الطصضا كرتشملاك هتوكل هف رعي , امغإو يتسلل ا ھه يآ وف ۱ 00

 جارخإلا لا هيلع دريو ٠ء يس نع ج رجملا ريغ نع رارتحا :جرخملا وه 7 :يدنه هير ىفأ لإو عماج ا ذأ لاب 0 + ع ا 5 8 1 1

 هك هنكل اک دیش ناك لإ و ناب ساو ؟اک ردكتسي "ددعتم نع :هلوق نا کیف (ددلعتم نع الإ نوحي 5

  SL, FETE Nهل تك 1 ا 4

is قيقحتلا ةياغ| . اريدمت وا اظفل: 

i MN û | 

aادي ز وهلم ئشتسا موقلا عاج :و وخلو فسا ظعلب خددعتم نع ا اع رارتحا :اًهاوخأو  
 أ

 :نوکپ الو بلاو ءاشاحو «ی وس و ريغ : يهو الإ تبا يتلا 5 :اًهاوخأو أما :يدتهأ .ديزا مودع نبع وأ
 اكل = ےہ



 ىنثتسملا V۷ ا

 يف ةفصلا ريغ "لإ" دعب ناک | اذإ بوصنم وو .جرخم ريغ اهدعب ووك كما :عطقنلاو
 ي روكذملا مسالا

 الخ" دعب ناك وأ ,رثكألا يف اًعطقنم وأ . ئ ا بجو مالك

 : كوك الو «سيلو ادع امو اخ ام" وأ رثكألا يف "ادعو

 .اًرامح الإ موقلا ٍنءاج ام :وحن ددعتم نع :جرخم ريغ .اقاوحأو ءةفصلا ريغ الإ دعب :اهدعب
5-5 

 رئاحج عض وم يآ 7 «بصللا بحبو عض وم يأ 2 يتسلل نأ نايب ف عورش مالكلا اذه نأ ہلعا ابا وصنف

 (طسوتم).عضاوم ةسمخ يف يهو «بصنلا بحاو يعأ ىلوألا ةروصلاب أدتباف ءضوفخم عضوم يأ يقو «بصنلا
 اهدعب ئئتسملا نوكي لب .ءبصنلا بجي مل ةفصلل تناكول "الإ" نأل ؛ةفصلا ريغب "الإ" ديق امنإو :ةفصلا ريغ

 .ةفصلل يه ىلا الإ دعب "هللا" ظفلق ع( + :ءايبنالاو اًتدسفل ا لإ ةهلأ امهيف ناك 3 :ىلاعت هلوقك ءاهلبق امل اعبات

 (طسوتم).ةفصلا ىلع ةيعبتلاب عفرلاف هللا ريغ ةمهآ يأ
 نءاج ام :وحن ءبصنلا بجي مل بجوم ريغ مالك يف ناك ول هنأل ؛بجوم مالك يف لاق امنإو :بجوم مالك يف

 عانتمال انهه بصنلا بجي امتإو «ءانثتسالا ىلع هبصنو «موقلا نم لدبلا ىلع هعفر زوجي ديرف ءاديز الإ موقلا

 (طسوتم).ةفصلا ىلع "الإ" لمح عانتماو «لدبلا

 (طسوتم).اديز الإ عوقلا عاج :وحن ءاماهفتسا الو ءاي الو ءايفن نوكي ال نأ بج ومل اب دارملاو : بج وم

 نأ حلضي مل هنأل ؛هنم ئثتسملا ىلع اًمدقم ناك اذإ بصنلا بجو امنإو [امدقم ئفتسملا ناك اذإ يأ] :اةدلقم وأ

 (طسوتم). فوصوملا ىلع ةفصلا مدقتو «هنم لدبملا ىلع لدبلا مدقت عانتمال ی الو الدب ن وكي

 وخ كي رثكألا دنع اعظقنم تسلا لوکی نأ اهيف قثتسملا بصن بحو َي يلا عضاوملا نم ثلاثلا و :اعطقنم وأ

 (طسوتم).ةعبرألا لادبألا دحأ هن وك خانتمال لدبلا عنتما هنأل ؛ذفنيح هبضن بجو اغإو ءارامخ الإ موقلا ينءاج

 :لوقت «نيرثكألا دنع "ادعو "الخ" دعب نوكي نأ ىثتسملا بصن بوجو عضاوم نم عبارلاو :رثكألا يف

 يف لاق امنإو «هب لوعفملا بصن بجيو «هب لوعفم هنأل ؛بصنلا بجو امنإو ءاديز الحو اًديز ادع موقلا ينءاج

 (طس وتم) .اضوفخم امشدعب ام ناوحيف ؛مهضعب دنع رج افرح امهأل ؛رثكألا

 .'نوكي ال"و "سيل"و "ادع ام"و "الح ام" دعب ىثتسملا بصن بوحو عضاوم نم سماخلاو :خلإ ادع امو ءالخ ام

 داغ" نركب نأ بحجز :لعفلا ىلع الإ لفات ال ةيردضم "ام" نال ادع انم"و الف ان" دعب همت بحو انو

 الحخام موقلا نءاج :لوقت «هبصن بحوف «هب لوغفم اهدعب ئثتسملاو ءرمضم امهلعاف «نيلعف "ام" دعب "ادع"و

 = لاخلا عضوم يف ردصم وهف ءاديز مع ا ولح موقلا نءاج يأ ءادیز ومهصعب هلادغام يأ اًديز ادعامو ءاديز



 ىثتسملا ۷۸ تابوصنملا

 ىنثتسملا ركذو ٍبَجوُم ريغ هداك يف إ٣ ذب ا لدتا راو «بسنلا دق زوو
 ءاتثتسالا ىلع '

 نقطسملا ناك ١3 لماؤعلا بمسح ىلع ةبرعيو . "ليلق الإ ٌليلق الإ ٌهولَعف ام" :لثم «هنم
 عانقت الا ىلع تضتلاپ لدبلا ىلع عفرلاب

 + دع دبع دج 2 اح عااد حا و د د ا Sa . . . . . . «ديفيل ؛بجوملا ريغ يف وهو روك ذم ريغ هنم

 ءاتشتسالا وأ مالكلا

 م1

 رمصم اهما لاصقات نالاغف اميل ؛"نوكي و سيل دعب سما بصل بجو اعا ای مهصعب الاخ اح أ -

 ن وكي الو ءاديز سيل موقلا نءاج :لوقت بسقتلا بخوف امه ربما تضنا بجو اهر امهدعب ئقتسملاو ءاسهيف

 (طس وتم). اذيز ١ مهضعب ن وکی الو ءاديز مهضعب سيل ا ءاديز

 هنإف ءبجوملا نع زارتحا :بجوم ريغ .كلذك الإ نوكي ال "الإ" دعب لدبلا ذإ ؛ضعبلا لدب يأ :لدبلا

 ]كلا هيف زوجي ال هنإف ءاديز الإ تبرض ام :كلوق لثم نع زارتحا :هنم ىنشتسملا ركذو , ب وضَنم هنأ مدقت لق

 ركذ مدع زوجي امنإو «روكذم ريغ هنم ئثتسملا ناك اذإ لماوعلا ىضتقم بسح ىلع ئثتسملا برعيو :برعيو

 مدقتملا لماعلا ىضتقا نإف «نيعملا ةحض مدعل بجوملا يف زجي مل و «ئيعمل ةحصل بجوم ريغ مالك يف هنم ئئتسملا

 هنوكل بصني هب لوعفملا لماعلا ىضتقا نإو «ديز الإ نءاج ام :وحن هل عاف تارک ناب "ل1" كعب ام عفري لعافلا

 ير الإ تیری اه و اًردصم هن وكل بهن ردضملا لماعلا ىضتفا لإ و دز الإ تب رض ا وخ هب العزاب

 (طسوتم).اغرفم ىمسيو «ءايشألا رئاس يف كلذكو
 دحأ ينءاجام :لاقي «لماوعلا بسح ىلع اًضيأ اًروكذم هنم ىئتسملا ناك اذإ لادبإلا حصي :ليق نإف : روك ذم ريغ

 بسح ىلع ابرعم هنوكب مسقلا اذه صيصخت هجو امف ءديزب الإ دحأب تررم امو «اًديز الإ اذحأ تيأرامو ءديز الإ

 ناك اذإ اميف لدبلاو «روكذم ريغ هنم ئثتسملا ناك اذإ ةيعبت الب لماوعلا بسح ىلع برعيو :هانعم :ليق ؟لماوعلا

 يمس ؛هماقم اذه ميقأو هنم ئئثتسملا فذح امل هنإف ع رفملا قئكسملا فالج فتم لدنملا عبتب برعم روک كيه هنس يقسم

 ناك اذإ :ليق نإف .ةيعبت الب وأ دامتعا الب لماعلا ءاضتقا ىلع برعأو ؛فالتحالا بسح ىلع اًراخم وأ ةقيقح همساب

 ۷ة :فارعألا) هكؤهنم َنَمآ نمل ا نيل :ىلاعت هلوقك «لدبلا يف هريركت زاج رج فرح هنم لدبملا لماع

 دحاب: تورم اع هو ءاضيأ لدبلا قرهريركت راج نف فرع هه لدبملا لماع ناك اذإ اي دعب , يذلا لدبلاف

 تررم ام :كلوق يف غرفملا ئثتسملا ناك اذإ امك ءاضيأ ةيعبت الب هلماعب برعم لدبلا نم عونلا اذهف ءديرب الإ

 ريغ هنم ئئثتسملا ناك اذإ ةتبلأ ةيعبت الب لماوعلا بسح ىلع برعيو :هانعم : ليف «ةيعبت الب هلماعب برعم كاري وا

 ؛ةيعبتب هبارعإ زوجيو «ةيعبت الب لماعلا ريو هبارعإ هيف زوجي لماعب ئثتسملا بتا وأ اروک ذم ناك اذإو ءروك ذم

 ١75[ :قیقحتلا ةياغ] .هفرعاف «بحاو ال زئاج لدبلا يف هنم لدبملا لماع ريركت نأل



 ةكتسملا ۷۹ تا دس

 6 نمو ءاذك موي الإ تارق :لثم ,ىنعملا ميقتسي نأ ال 3 ديز الإ ينبرض ام" لثم

 واج د رع رايت کد ىلع ادت رذعت اذإو ."املاع الإ ٌديز لاز 4
 لدبلا لح يأ

 يفنل المع امفأل مدعت ناماع نقال "لو امو «تابثإا دعب دارت ال "نأ

 تابثإإلا دعب ناضرفي ال ٠ ةملك

 ريدقتب ديز الإ نءاج فالخب «نكمت سانلا عيمج برض مدع ذإ ؛ديز الإ دحأ ئبرض ام يأ :ديز الإ ينبرض ام
 «صاخلا هنم ىئثتسملا ريدقت ىلع ةنيرق الو «ةلاحتسالا ناكمل ديفي ال هنأل ؛عنتمم هنإف "ديز الإ دحاو لك ينءاج"

 ١٠[ :قيقحتلا ةياغ]."ديز الإ دحاو لك يرض "ريدقتب "ديز الإ نئبرض" كلذكو

 بحوملا ريغ يف وه امنإ هنم ىثتسملا ركذ مدع يأ "بحوملا ريغ يف وهو" :هلوق نم ءانثتسا :ىنعملا ميقتسي نأ الإ
 ةعمجلا موي الإ تأرق :كلوق وحن ءاضيأ تابثإلا يف هنم ئئتسملا ركذ مدع زوجي ذعنيح هنإف «نيعملا ميقتسي نأ الإ

 .كلذ وحن وأ «ةعمجلا موي وأ «تبسلا موي نم :اذك موي الإ (طسوتم).ةعمجلا موي الإ موي لك أرقي نأ زاوح
 نألا ؛اماغ الإ ديز لاؤ ام :لاقي نأ رخل :بحجوملا ق هنس تسلا رك ف مدع زوجت آل هلآ لجأ نمو: يأ :قمو

 «تابثإلا دافأ يفنلا ىلع لحد اذإ يقنلا نأل ؛تابثإلل "لاز ام" نوكيف «(اضيأ) يبل "ام"و «يفنلل "لاز"

 وهف وأ «عضوملا ىلع لمحيف يأ :عضوملا ىلعف (طسوتم).رم امك زئاج ريغ وهو ءاملاع الإ ديز تبث هانعمف
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 ىثتسملا نوكيل "هب أبعيالاب ئئتسملا فصو امنإو ءىش ةفص وهو «هيلإ تفتلي الو «هب ىلابي ال يأ :هب ام ال

 .ةروكذملا ةثالثلا ةلغمألا ف لدبلا رذعت يأ اذهو :نأل ١١[ :قيقحتلا ةياغ] .هنم ئئكتسملل اًرئاغم

 ؛ةدئازلا "نم"ب رورحملا "دحأ" ظفل نم لوألا لاثملا يف "ديز الإ" لوق لدبأ ولف «تابثإ يفنلا نم ىئتسملاف :تابثإلا

 «بهاذملا حصأ ىلع تابثإلا يف دازت ال ةملكلا هذهو «لماعلا ريركت مكح يف لدبلا نأل ؛تابثإلا يف نم ةدايز مزل

 ١ ١[ :قيقحتلا ةياغ| .ةدئازلا نه نود لعفلا هلماعو ؛ةيلعافلا ىلع عفرلا هلحم ذا "اا لحم نم هلادبإ نيعتف

 لاح وأ زيي :نيتلماع .سنجلا يفنل يلا "ال"و «سيلب ةهبشملا "ام" نألو :يأ "نم" :هلوق ىلع فطع :اهو
 ١7١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيتلماع نالعجت ال يأ ؛لعنلا عم ريدقتلا نيمضت ىلع "ناردقت ال" :هلوقل ناث لوعفم وأ

 ىلعو «ةلعلا ءزج وأ ءامهيلع امهلمح ةلع وهو «"نإو «سيل" ىلع اهلمح رادم هنأل ؛يفنلا لحأل يأ :يفنلل
 ۸٤[ :يدنه] .ةرصحنملا ةلعلا ءافتنا هؤافتنا نيريحألا نيريدقتلا



 كسل ١ / تابوصنملا

 ,ةّيلعفلل تلمع األ ؛ ايش الإ اًئيش ديزا یل فالف "لإ" يفنلا ضقتنا 7
 العف اهنوك ميل عما

 ا يل" زاج مل نمو ءهلجأل يه ةلماعلا رمألا ِءاقبل يفنلا ىنعم ضقتنل اهيف رثأ الف

 د E «یوسو ريغ" دعب ضوفخمو .'اًمئاق الإ كوزا ا عنتماو اتا 3
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 ص مغ نيطسملا نأ

leليصفتلا ىلع ت قثتسملا بارك هيف رغ رکو 2 ف . 
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 كحل ا ءافتنا بجوي ةرصحنملا ةلعلا ءافتناو «تابثإلا بجوت ىفنلا دعب اهنأل ؛ثلاثلاو «ناثلا لاثملا يف :"الإ"ب

 يف لمعي مل نإو بصنلا لدبلا يف ةلماع "ال" تناكل "دحأ" ظفل نم يناثلا لاثملا يف "ديز الإ" :هلوق لدبأ ولف

 الإ" :هلوق لدبأ ول اذكو «لماعلا ري دركت مكح يف لديلا نأ انركذ امل:تابثإلا يف اهلمع مزليف «ىفنملا هنم لذبملا

 هنم لدبملا لحم ذإ ؛لحلا نم امهلادبإ نيعتف «تابثإلا يف ةلماع "ام" تناكل "اني" ظل نم ثلاثلا لاثملا يف "ءيش

 ١١١[ :قيقحتلا ةياغإ .يونعم امهلماعو ؛ةيربخلا ىلع عفرلا ثلاثلا يقو ءادتبالا ىلع عفرلا يناثلا لاثملا يف

 ضاقتنال يأ «لوعفملل بم ردصم انهه ضقنلا : يفنلا ىنعم .ظفللا نم هلادبإ زوجي ثيح هب ۴ ا :ائيش الإ

 ىلا رمألا ءاقبل ىفنلا نعم ضقن رثأ ىفتنا يأ "رثأ الف" :هلوق موهفمت. قلعتي :خا رمألا ءاقبل .الإب يفنلا ننعم

 ءهل يه نم ريغ ىلع ةيراج ةفص األ ؛ةلماعلا ريمض زربأ امنإو «ةيلعفلا وهو رمألا كلذ لحأل "سيل" تلمع

 يفنلا نعم ضقنل رثأ ال هنألو ؛ةيلعفلل تلمع "سيل" نأ لجأ نمو يأ :نمو ١71١| :قيقحتلا ةياغ].تشنأ اذلو

 ]۸4 اا ناكملا ىلإ ةراشإلل مثو ءاهلمع ضاقتنا يف

 [ةفاضإلا مزال امهنم الك نأل ؛ةفاضإلاب] :ىوسو .الإب اًمبثم هنوك عم سيل ربح هنأ ىلع بصنلاب :امئاق الإ

 اده اهر «نيسلا حب دودج ارس و ءاهمضو ويشل رسوب نيسلا رم قاتلا نفر ةر "قريبا" لوق
 1۷۴١ :قيقستلا ا زاج امهتنون نإو «ةياكحلا ىلع ٍنونم ريغ

 العف:نوكي دق هلوق ىلع هتاف هدول لوق نع از رارتحا رتكألا ق و لاق امنإو ءنيي وسلا 221 لزق اخ يأ :رفكألا 5

 [17* :قيقحتلا ةياغأ :قاطيشلا اشاح يئاعد عم نملو «يل رفغا مهللا :لوقنملا ءاعدلا يف امك "بناج" نعم

 نايب يق عرش «بارعإلا نم هل دبال نكمتف مسا وهو ءءاتشسالا يف "ريغ" ةملك تلحد امل مث :ريغ بارعإو

 «عطقنملاو «مدقتملاو ,بحوملا نم ىقتسملا ف بصنلا بوجو نم روكذملا :ليصفتلا ىلع "الإ" .لاقف «هبارعإ
 بک ره 4 ا : و صقانلا 8 لما وعلا اسنسوع ىلع بارعالاو «ماتلا بح وم ا ريغ ق الا رايتخا عم ةزاوجو
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 ا ريغ حا نءاج امو «بسقتلاب " رامح ريغ موقلا عاج امو دخ دیر ريغ عاج امو «مزال سیکل 07

 [ مه :يدنه| .يقاوبلا اذكو «غي رفتلا ىلع ' كيو ريغ نيءاج انهو انش اا ىلع بصنلاو 020 ىلع عفرلاب



 ىنشتسملا ۸1 تابوصنملا

 ةفصلا يف ا ا تا امك ءءانثتسالا يف "ل ىلع تلمح د ةفص "شاو

 امهيف ناک ولإ» :لقم :.ءاتكسالا رذعتل روصحم ريغ روكتم عمج عات تنك اذ

 بلآ عإ ريغ ةفصلا ىلع الإ لمح (۲ ؟ :ءايبنألا)

 .حصألا ىلع فرظلا
 ةيفرظلا ىلع ءانب

 ديز ريغ لحرب تررم :لاقي «رئاغملا نعم وه ذإ لصألا يف يأ "ةفص" :هلوق هربجو «"ريغ ظفل' ليوأتب أدتبم :ريغو
 ةلمجلاو «هيلع ةفصلا لمح رابتعاب وأ «ةملكلا ليوأتب ريغل وأ ةفصلل "تلمح" :هلوق يف ريمضلاو «هل رئاغم يأ
 ؟ءانقتسالل نوكت فيكف :لاق الاس نأك "ةف يغ لاق امل بأل كفا وأ "ةفض" :هلوقل ةقح ةيلعفلا

 زييمت وأ «ءانثتسالا يف ةعقاو "الإ" نوك لاح يأ «لاح :ءانفتسالا يف [75١؟ :قيقحتلا ةياغ].خلإ تلمح :لاقف
 «ءانغتسالا يف هتكراشو "الإ" ىلع تلمح يأ «مالكلا موهفمل فرظ وأ «ءانثتسالا يف ةعقاو افإ ثيح نم يأ
 [١١؟ :قيقحتلا ةياغ] .افرظ ناكف «ةكرشلا لح ءانشتسالاف

 ةقيرط ىلع فرظ وأ «زييمت وأ ءلاح :ةفصلا يف ."الإ' نخ لش الخ يأ فودغ ردضم ةفضا تلق انك

 تناك اذإ ةفضلا ىف اهيلع "الإ" تلج امك يأ "الإ تلمح" :هلوقل «فرظ :تناك اذإ .ءابثتسالا يف :هلوق

 ١7[ :قيقحتلا ةياغ] .روكنم عمج دعب ةعقاو يأ «روكنم عمجلا ةعبات "د"

 ديرأ نإف «دهعلا وأ قارغتسالا هب داري ثيح فرعملا عمجلا نع ٌزارقحا اروكنم ع عمجلا :هلوق فو :روكنم ع ءمجل

 ١[ 7 :ةياغ] .ءانثتسالا رذعتي ملف ءاًمرح لوانتلا مدع ملعي دهعلا هب ديرأ نإو ءامتح لوانتلا ملعي قارغتسالا 2

 ؛ادحاو الإ ةئام يلع نالفل :وحن ءددعلا نع زارتحا :روصحم ريغ .هلوانت مدعو «نينتسملا لوانت ققحتم ريغ يأ :ريغ

 ١7[ :قيقحتلا ةياغ] .ءانتتسالا رذعتي مل ذئنيح هنأل

 لوانتي روصحلا ريغ روكنملا عمجلاو ءامرج هل وخد مدع مزلي عطقنملاو امزح هلوخد مزلي لصتملا ذإ :ءانثتسالا

 ١[ 79 :ةياغ] .ءانشتسالا نم نيعونلا الك هيفرذعتف :همدعب الو ئسملا لوانتب اهيف مرج ال ةنيعم ريغ ةعامج

 لإ عمج ةغآلاو ؛مقردق رثأو ةغآلا رمأ ضرألاو ءامسلا يف يأ :ةهلآ امهيف
 :هلوق وهو ءروصحم ريغ روكنم ع عمج لعب ةعقاو ةيآلا ٤ لا" «ماظنلا اذه نع اتحجرخلو «ءاتبرخل يأ :اتدسفل

 .روكذملا روكنملا عمحلا ريغ يف يأ :هريغ يف ٠١١] :قيقحتلا ةياغ] .ريغ نعم. ةفصلا ىلع تلمحف ؛"ةحلا"'

 نوزيجيف «فرظ ريغ امهعوقو زاوج يف "ريغ" ىرخم امهيرجي نم لوقل اّيفن حصألا ىلع لاق امنإو :حصألا ىلع
 [ #18 :قيقستلا ةياغ] :كاوس نعاجو ءكاوسي ثررم :ةعسلا يف



 اًهاوخأو ناك ربخ N۲ تابوصنملا

 رماک هرمأو «'اًمئاقا دير ناك" :لثم ءاطوخُد دعب دنسملا وه :اهتاوخأو "ناك" ربخ

 سا 42

 ام" ,lk a ha يحبو ٌةعبرأ اهلفع يف زوجتو شف ارش نإو نيخف اًريخ
 ناک فدح

 .اقلطم تدك نأل يأ "تقلطنا اًقلطْنُم تنأ

 ءاش نإ لعفلا مسق يف اهفرعتسو ءاقاوخأ ىدحإو "ناك" ربح تاقحلملا نم يأ ءربخلا فوذح أدتبم :ناك ربخ

 ىدحإ هع لوخد دعب دنسملا وه اها وح و "ناك" ربحت يأ :اه وخد دعب دنسملا وص A٦] :یدته] :لاغ هللا

 ناك لوخد: دعب :لاق املق "الو ام" ختو ءاقاوقغأو "نإ" ريبخو ادقبملا نيخل لماش "دنسملا" :هلوقف ءاههاوحأ

 دنسملا وه اًمئاقف ءاًمئاق ديز ناك :هلاثم الو ام ربخو ءاقاوحأو نإ ٌريخو «أدتبملا ربح جرح اهتاوخأ ىدحإ وأ

 ربح مكح اهتاوخأو "ناك" ريخ مكحو يأ تاشو ناک رخت مكحو قا :هرمأو (طسوتم). ناک لوخد دعب

 ةعقاولا ةلمجلا لامتشا بوحو يفو ءةيلعف وأ ةيمسا ةلمجلا كلت تناك ءاوس «ةلمج وأ اًدرفم هعوقو زاوج ىف أدتبملا

 ئاق هوبأ ديز ناكو ءامئاق ديز ناك :لوقتف مسالا ىلع ربخلا دقت زاوج قو ءاهمسا ىلإ دئاع ىلع "ناك" ربح

 .هطئارشو هماكحأو اتقا ف ق ىف يأ :ادتيملا رخ رمأك (ظس وتم. ديا اًمئاق ناك و «هوبأ مئاق ديز ناكو

 ةنيرقلاب اهارتقال سبللا مدعل ؛بارعإلا ةرهاظ ةفرعم هنوك لاح ءاهمسا ىلع امتاوخأو ناك ربح مدقتي يأ :مدقتيو
 نودب اهمسا ىلع مدقتي ال ذئئيحف «بارعإلا ةرهاظ نكي مل اذإ ام فالخب «ديز َقلطنملا ناك :وحن بصنلا يهو

 هنإف «بارعإلا ةرهاظ ةفرعم ناك اذإ هنإف ءأدتبملا ربخ فالخبو «ىسيع ىسوم ناك :وحن سبللا موزلل ؛ةنيرق
 ,ةنيرق مايق دنع اهاوخأ نود "ناك" ربح لماع يأ :هلماع *١7[ :قيقحتلا ةياغ] .سبللا ناكمل أدتبملا ىلع مدقتي ال

 ٠١١| :قيقحتلا ةياغإ .خلإ سانلا :مهطوق لثم ف الإ كلذ فذحي الو ءاقرثكل فذحلاب "ناك" تصتحا اغنإو

 "ناك" فذحفا رش شۋاق ارش مهلمع ناك نإو ءريخ مهؤازجف اًريخ مهلمع ناك نإ يأ :ريخف اًريخ

 طرشلا باوج يف ىلا ءافلا ةلالدل اًضيأ أدتبلا فذحو «هيلع ٌلعفلا الإ اهيلي ال لا طرشلا فرح ةلالدل ؛اهمساو

 وهو «ةلأسملا هذه لثم يف وأ ءةروصلا هذه لثم ف يأ :اهلثم ١4[ :قيقحنلا ةياغ] ةيمسا ةلمح اهئاضتقال ؛هيلع

 ٠١٤١) :قيقحتلا ةياغ] .درفم مسا اهدعبو «ءافلاب اهؤازجو مسا ةيطرشلا "نإ" دعب ءيجي عضوم لك

 مه ٌؤاَزِح نوكيف أريح e ناك نإ يأ ؛نيعضوملا يق مسالا عم "ناك" ریش ياثلاو لوألا بتن :ةعبرأ

 ريخ مهلمع يف ناك نإ يأ «يناثلا يف أدتبملا ريدقتو ء«لوألا يف ربخلا عم "ناك" ريدقتب امهعفر يناثلاو .اًريخ

 لوألا عفر عبارلاو .ريخ مهؤازجف ءاريخ مهلمع ناك نإ يأ ؛ياثلا عفرو لوألا بضن ثلاثلاو .ريخ مهؤازجف
 Bi :قيقحتلا ةياغ] .اًريخخ مهؤارج نوكيف نرخ مهلت يف ناک نإ .يأ عيناثلا بصنو

 ؛لاصتالا 55 الاضفتم لضتملا در بحوف ءاراضتخا "ناك" فذح مث ءاسايق افذح مالل تفذح تقلطنا :اقلطنم

 يغص).تقلطنا اقلطنم تنأ امأ :مالكلا راضف ءاهيلع ةلال ادو اهنع اضوع ناك عضوم يف " نأ بيعت "انف" تديزو



 : ڭا

 سنجلا يفنل يتلا و ءاماوخأو لإ وسا AY تابوصنملا

 .مئاق اًدْيز نإ :لثم ءاهوحُد دعب هيلإ ذنسملا وه :اهتاوخأر "نإ" مسا

 اهّيْشم وأ افاضم ةركن اهيلي اهلوخد دعب هيلإ ٌدتسملا وه سلا يفنل يي لا "ل"ب بوضنملا
 ا وچ کا یا

 ینبم وهف ءادرفم ناک ناف ق ر ا ی لکو طاغال :لثم «هب

 فاضملاب هبشملا ريظن 1 فاضملا ريظن

 Emcee "ال" يبو هنيب الوصفم وأ «ةفرعم ناك نإو .هب بّصنُي ام ىلع

 هعوقو يف لوعفملاب ههبشل هتاوحأو "نإ" مسا بصتنا امنإو ["نإ" مسا تاقحلملا نمو يأ «ربخلا فوذحم أدتبم] :مسا
 ني :ةياغ] .بوصنملا ئثتسملاو زييمتلاو لاحلا هيف كرتشي ثيح ةلضف هنوك يف ال عوفرملا ءارو يضتقي ام دعب
 ًادتبم "وه" و ءاهيلع فطع "اهتاوخأ"و ءاهيلإ فاضم "نإ"و ءفاضم أدتبم "مسا" (بيكرت) :اًهاوخأو نإ مسا

 «فاضم فرظ "دعب"و ءٍناث أدتبم ربح "نإ مسا" ىلإ اهريخ دنسأ يذلا يأ "هيلإ دنسملا" "نإ مسا" ىلإ دئاعو ناث

 لوألا ربح و وأ ءلوألا ًأدتبملل ريح هربحخ عم يناثلا ادتبملاو ءاهيلإ فاضم اهتاوخأ ىدحإو وأ نإ لويغو يأ ' اطوح

 .امب حرصملا ةراعتسالا ىلع ءاهلاثمأ يأ :اقاوخأ [*5 :بيكرتلا لح]."نإ" مسا هنمو :يأ فوذحم

 نأل ؛"ال مسا" :لقي مل امنإو [ربخلا فوذحم أدتبم] :بوصنملا .هيلإ اًدنسم نكي مل اذإ امع هب زرتحاو :هيلإ دنسملا
 ٠١١[ :قيقحتلا ةياغ] .رادلا يف لحر ال :وخن یب الا و م سيل قالطإلا ىلع اهفسا

 "هل" لوحد ريغ نم هيلإ دنسملا فانصأ رئاسو أدتبملا :وحن نع زارتحا هيف ."هيلإ دنسملا" فرظ :اهوخد دعب

 .ةلصاف الب "ال" دعب عقي يأ "ال ر یت راب نأ فق iro] :قيقحتلا ةياغ] . سنجلل ةيفانلا

 لاح يأ "افاضم" :هلوق كلذك و ءةركن هيلإ دملا كلذ نوك لاح يأ ءاهيلي يف نكتسملا ريمضلا نم لاح :ةركن

 [١ه :قيقحتلا ةياغ] .هانعم مامت نم وه ءىشب هقلعت يف فاضملاب يأ ههب اًهبشم وأ افاضم هيلإ دنسملا كلذ نوك

 فتكي ملو "اهيف" :هلوقب ىتأ امنإو «ربح دعب ربح :اهيف .ةينبم امف «ةدرفملا ةركنلا نع زارتحا :هب اًهَبْشم وأ
 .سنجلا يفنل ىلا "ال" مسا :ناك نإف .لحر مالغ لك ةفارظ يفنب بذكلا مزلي الثل ؛"فيرظ" :هلوقب

 ميقتسي ال ثيح "الب بوصنملا" ىلإ اًدئاع ريمضلا نوكي نأ زوجي الو «هب هبشم الو فاضم ريغ يأ :اًدرفم
 ذئنيح ريمضلا اذه نأل ؛"ئبم وهف" :هلوق طرشلا اذه ىلع بترتي الو «درفمب سيل "الب بوصنملا" نأل ؛لمحلا

 ةلالدب روكذم قلطملا ذإ ؛اًمكح روكذملا "ال" مسا ىلإ نادئاع ناريمضلا لب «ئعملا دسفيف اًضيأ هيلإ ادئاع ناك

 هب بصني ام ىلع بارعإلا ةلاح ةقفاوملو ةفخلل :هب بصني ام ١١5[ :قيقحتلا ةياغإ .نبم "ال"
 اند" فلوق عا للإ وأ هني ىف اق انها ىلع يآ قلا ىلإ ادصا سهوا اجلا وا ياما 1 «ةحتفلا نم

 [۸۷ :يدنه] .بوصأ لّوألاو «هب بصنلا عقي ام ىلع :ريدقت ىلع
 ١[ :قيقحتلا ةياغ] .هلعاف مسي مل ام لوعفم فرظلاو ءالو مسالا نيب يأ :ال نيبو هنيب

 تا ا يقلل



 سندجلا يفنل يتلا ال مسا A٤ تابوصنملا

 لوحال :لثم يفو .لّوأتم أتم "اجل نسح ابأ الو ةّيِضق' لو .ريركتلاو عفرلا بجو
 ةيف ررك اهيف ي أ ءادتبالا

 .هعفرو .يباغلا بصنو لوألا حتفو ءامهحتف :هج وأ ا هللاب لإ ةوق الو
 رجلا يقتل ال نأ ىلع

 ءلمعلا ريغتي 2 ةر تلحد اذإو .يناثلا حتفو فعض ىلع لوألا عفرو ءامهعفرو

 يف امأو ءاهيف سنجلل ةيفانلا "ال" رثأ عانتمالف ةفرعملا يف عفرلا امأ [۸۷ :يدنه|.لاؤسلا ةقباطمل :ريركتلاو

 :لاقي نأ وهو «لاؤس باوح :لثمو ١75[ :قيقحتلا ةياغ نم].لصفلا عم ريثأتلا نع "ال" فعضل لوصفملا

 لوأتم هنأب باحأف ءريركت الو هيف عفر الو بد بلاط يبأ نب يلع ةينك هنإف ءاًملع اهوكل ةفرعم نسحلاوبأ
 ميقأو فاضملا فذحف «ةركن عملا يف وهو ءامل نسح يبأ لثم الو ةيضق هذه يأ «لثملا ريدقتب يأ ةركنلاب

 ناك بي ايلع نأل ؛كلذو ءالل مكاح الو ةيضق هذه يأ امب ملعلا اذه رهتشا ةفص وأ ,هماقم هيلإ فاضملا

 «لداع رهاق رابح لكل يأ "ىسوم نوعرف لكل" :مهوق هريظنو "ىلع مكاضقأ" :23#ع لاق «ةموكحلاب اروهشم

 ريغ اهيف مكحلاب قيلي ال ةلكشم ةيضق هذه هانعمو «ءاضقلا دنع نولوقي اوناك تد ةباحصلا لوق اذه :ليق

 ٠١١] :قيقحتلا ةياغ] .هيف اًرضاح نسحلا وبأ سيلو مكح هذه هانعم وأ د نسحلا يأ

 ةيصعم نم لوحال كك يببلا ىلإ اًعوفرم "لاب الإ ةوق الو لوحال" :ابلوق ريسفت يف ليق مث :هللاب الإ ةوق الو لوحال

 ةقاط الو «هتمصعب الإ هللا ةيضعم نع انل ع وجر ذي يأ ءهنوعب الإ هللا ةعاط ىلغ ةوق الو عةتمصعب الإ ل هللا

 . سنخلا يفنل امهيف "ل" نأ ىلع نيالا حتف يأ :امهحتف ١[ 10 :ةياغ| .هقيفوتب الإ ىلاعت هللا ةعاط اانل

 "ل" نأ ىلغ لوألا حتف:ثلاقلا :هعفرو..يفتلا ديكأتل ةدئاز هيف "ال" نأب ًالوقو «هظفل ىلع المح :ئباغلا بصنو
 نأل ؛لوألا لحم ىلع فوطعم هنأو «يفنلا ديكأتل ةدئاز هيف "ال" نأ ىلع يناثلا عفر يأ "هعقر"و «سنجلا يفنل هيف

 ءادتبالا ىلع لمحلاو «ءانبلا مدع ىلع نيم الا عفر يأ :امهعفرو ١5[ :قيقحتلا ةياغ] .ءادتبالا ىلع عفرلا هلحم

 لاؤسلا ةيسانمل لوصتقملا نيغ رركملا ف امههعفرق ؟ةوقاعأ اتل نوح لا نم باوج ذفيح هنأل ؛لاؤسلا ةقباطمل

 .هب ههبش روصقل ؛فيعض "سيل" نعم "ال" لمع نأل :فعض ىلع ١77[ :ةياغ] .ةيسايق ةفلاخم هيف ناك نإو

 يف لحجر الأ :لوقت لماع لمع لطبت ال ةزمهلا نأل ؛عباتلا يف الو ؛عوبتملا يف "ال" ريثأت ريغتي مل يأ :ريغتي مل

 هتمدخو «مرح الب ئتيذآ :وحن لمعلا ريغتي هنإف «هيلع راجلا لحد اذإ ام فالخب ءاهيف لجر مالغ الأ «رادلا
 يف لحر ال" :كلوقو «برعملا يف الإ قلطي ال حالطصالا يف لمعلا ظفل :ليق نإف ١[ 20 :قيقحتلا ةياغ] .لام الب

 نود يوغللا لمعلا انهه لمعلاب دارملا :ليق ؟لمعلا ريغتي مل :لاقي فيكف ٍنبم "اهيف مالغ الو «رادلا
 الأ" يق امك هب اهيبش وأ «"اهيف لحر مالغ ال" يق امك ايقيقح نوكي نأ نم معأ لمعلاب دارملا وأ ءيحالطصالا

 :رعاشلا لوق يف امأو قارلار ةيرشورعلا استا يقي ةه .اهیف لحجر
 اريح هللا نا الاس أ



 سدجلا يفنل يتلا ال مسا مه تابوصنملا

 تفر نرمو ينم هيلي افرق وألا ينبملا ؛ تعلو . .ئمتلاو «ضرعلاو ,ماهفتسالا :اهانعمو

 هلع ىلع المح تعن ةفص هنأ ىلع عفرلاب هيرشأ ءام الأ رادلا يف لجر الأ

 ىلع فطعلاو .بارعإلاف الإو ءاقيرظو «فيرظو ؛فيرظ لجر ال :لثم ءاًبصنو
 عفرلاب

 يمالغ الو م :لثمو 0 و ااو بأ ال : اقع ىا تاس لاا ىلعو .ظفللا
 فلألا ت

 ف يلق

 : حجت E KEES ع 8 88 2 ه8 8 ود غ6 8 62 فاضملاب هل اهيبشت زئاج "هل

 نأب ليق نح ةرورضلا لحأل الإ ٍنبملا نيونت عانتما نم فرع امل ةرورضلا ىلع لومح وأ «ئنورت الأ :هريدقتف =
 ."ال" ىلع ةلخادلا ةزمهحلا نعم يأ :اهانعمو (دادحلا).حيبق ذاش "انيلع ٌرطم اي هللا مالس" :هلوق
 لب «ماهفتسالا درحب فلألا نوكتف «يفنلا ةادأ ماهفتسالا فلأ قحلي اًدحأ فرعأ ال :يسلدنألا لاق :ماهفتسالا

 لبق هلاحك ضرعلا يف "ال" لاح نإ :يفاريسلا لاقو «ضرعلا وأ «ْيمتلا وأ «خيبوتلا وأ ءراكنإلل نوكت نأو بال
 «لاعفألا فورح نم تناك اًضرع تناك اذإ هنأل ؛أطخ اذه :لاقو يسلدنألا كلذ درو «فنصملا هعبتو ءةزمحلا

 .كيلإ نسحنف ءانب لزنت الأ وحن :ضرعلاو (دادهلا).همركت اًديز الأ :وحن اهدعب مسالا باصتنا بجيف

 ١7[ 307 :قيقحتلا ةياغ] .اًدرفم تعنلا نوك لاح يأ "ئبملا" :هلوق ريمض نم لاح :ادرفم

 [۷١١:قيقحتلا ةياغإ] .امهنيب لصف ريغ نم ىئبملا يلي اًدرفم تعنلا نوك لاح يأ «ةلحادتم وأ ةفدارتم لاح :هيلي

 مالكلا ذإ امهنيب لاصتالا ناكملو ءدحاو ءىش ىلع امهتلالدل نعم امهنيب داحتالا ناكل فوصوملا ىلع المح :ينيم

 ١8[ 17 :قيقحتلا ةياغ] .نيعملا ثيح نم ةيفنملا يه ةفصلا نأل ؛هيلإ يفنلا هجوتلو «لوصفملا ريغ تعنلا يف

 مقر" لوقا هندابملا ر ما رظالاو: ضورعلا قف بسلا هشم هج الآ تع نم فل ىلع المح :اكهفو

 ٠١۷[ :ةياغ|إ .بصنو عفرب برعم يأ ضفاخلا عزن ىلع نابوصنمو "برعم" :هلوقل نايعون ناردصم "اًبصنو
 [ م5 :يددع] .ًالرصص وأ تباويفم وأ هفاضعوأ :لوأ رغ ناک ناب كلذ نيل نيو ينأ ةاللو
 ذئنيح ءانبلا ةلع مدعل اًبصنو اعفر بجاو بارعالاف يأ ءطرشلا ءازج ةلمحجلاو ءربخلا فوذحم أدتبم روو

 سرف بكار لحر الو ءاهيف ميرك فيرظ لحر ال :وحنو «رادلا يف فيرظ لحجر مالغ ال :وحن انركذ امك
 ١١[ 8 :قيقحتلا ةياغ] .مرك رادلا يف لحر الو كلل ف فاس ربع لحجر الو 6يدنع

 ١[ ١م :قيقحتلا ةياغإ .لاقف هيلع فوطعملا مكح نايب يف عرش بلا تعن مكح نايب نع غرف امل :فطعلاو

 وحن «هلع ىلعو يبملا ظفل ىلع زئاج حتفلا ىلع "ال" عم ينبملا ىلع "ال" ريركت ريغ نم فطعلاو :يأ :لثم يف زئاج
 3 زوجي هنأ ملعا :لثمو (طسوتم).'مالغ ال" ظفل ىلع اهبصنو «"مالغ ال" لحم ىلع ةيراج عفرب ةيراجو مالغ ال
 هل اًهيبشت ةفاضإلا مكح هل ىطعي نأ زوجي يأ «هل يمالغ الو هل ابأ ال :"هل نيمالغ الو هل بأ ال" لثم يف لاقي

 (طسوتم).هل نامالغو هل بأ نعم -هامالغو هوبأ وهو- فاضملا نأل ؛ئعملا لصأ يف فاضملا هتكراشمل فاضملاب



 نسيلب نيتهسشملا "الو ام" ريخ م5 تابوصنملا

 ىعملا ٍداسفل ٍبئاضمب سيلو ,"اهيف ابأ ال زجي مل مث نمو «هانعم لصأ يف هل هتكراشمل

 .كيلع سأب ال يآ َكيْلع ال :لثم يف اًريثك فذحيو .هيوبيسل افالح
 ل مسا

 تيز اذإو «ةّيزاجح ةغل يهو ءامهوخُد دعب ُدَنسملا َوُه : يل بف ملا الو ام" ٌربخ
 ال هام ةفص

 SERE BANE ع م و و ااا EDS اپ ؛ ئفنلا ضقتنا وأ "ام "عم نإ

 يف هب هتك راشم ثيح نم ةفاضإلاب هيبشتلا لجأ نم "هل يمالغ الو هل ابأ ال" زاوج نأ لحأ نمو يأ :مث نمو
 انهه ةفاضإلا نأل ؛كلذو «هانعم لصأ يف فاضملل هتك راشم مدعل ؛"اهيف ابأ ال" :لاقي نأ زجي مل هانعم لصأ

 ريمضلا ىلإ فاضع سيل "هل يمالغ الو «هل ابأ ال" :انلوق يأ :فاضمب سيلو (طسوتم)."يف" نعم. نوكي ال

 ديكأتب ةدئاز ماللاو ءءالا ىلإ فاضم "هل ابأ ال" :انلوق يف "ابأ" نأ ىلإ بهذ هيوبيس نإف «هيوبيس هيلإ بهذ امك

 دسفل افاضم ناك ول هنأل «فاضمع سيل هنإ :لاقف ةةيوبيس بهذم نآلظب ىلإ راشأ هلي فتضملاو «ةفاضإلا

 فراعملا يف "ال" لمعو ءزئاج ريغ وهو «ربخ الب "ال" يقبف ذعنيحو هاب ال "هل اب ال" نعم نأل ؛كلذو ؛هانعم

 . الو ام _ یخ هانم يأ ءريبخلا ف وذحت ادم :ام رخ (طسوتم) . زئاج ريغ وهو

 ةفاضإ "الو ام" لوحد دعب يأ :امشوخد دعب .نيتهبشملاب قلعتيو ءةيمسالا ىلع لوحدلاو يفنلا يف :سيلب 1

 يأ :ىهو 3١[ :يدنه] .هوحنو أدتبملا ربخك امهوحد ريغب اًدنسم ناك اذإ امع هب زرتحاو «لعافلا ىلإ ردصملا

 ' بلا لمح "لو ةا لاا تردي :ةيزاجم ١ ١] ءىس يكل نابععا ا ٤ الو ءام ربخ باصتتنا
 (طسوتم).لعفلاو «مسالا نيعأ نيتليبقلا ىلع امهوخدل "سيل" لمع امفولمعي ال ميت يب نأل ؛زاجحلا لهأ ةغل

 لمع لطبي هنإف ام" دعب تديز اذإ "نإ" :اهدحأ "الو ءام" لمع لطبت ءايشأ ىلإ ةراشإ هذه :تديز اذإو
 نإ تديز اذإف" :هلوقب هيلإ فنصملا راشأو ئاق ديز نإ ام :وحن ءاطومعم نيبو اهنيب لصفلاب اهلمع فعضل "ام"

 ببسب لمعت امنِإ األ ؛ذعنيح اهلمع لطبي امنإو ئاق الإ ديز ام :وحن الإب يفنلا ضقتنا اذإ هنأ :اهيناثو "ام عم

 :اهثلاثو «"الإب يفنلا ضقتنا اذإ" :هلوقب هيلإ راشأو ءاهلمع لطبيف «ذعنيح تلطب دقو «يفنلا لجأل سيلب ةهياشملا
 (طسوتم).فرصتلا يف وقت ملف «لمعلا يف اهفعضل «ديز مئاق ام :وحن ءاهلمع لطب اهمسا ىلع اهربح مدقت اذإ هنأ

 ؛اهلمع لطبيف «تلطب دقو يفنلا لحأل سيلب ةهياشملا ببسب لمعت امنإ األ ؛ذعنيح اهلمع لطبي امنإ :ضقتنا وأ
 :رعاشلا لوقب اكسمت ضاقتنالا عم لامعإلا ٌراوج سنوي نع لقنو ءاهئزج وأ ةروصحم ا هتلع ءافتناب يفتي مكحلا ذإ

 ابذعم الإ تاجاحلا بحاض اهو هلهأب انونحم الإ رهدلا امو

 :رخالا لوقو
 وى

 كاك كيلا هليل قرسيو اراش ومعي يذلا ةو اهو



 هيلإ فاضملا AY تاريرععلا

 .عفرلاف بجومب هيلع فطع اذإو لمعلا لطب ٌريخلا ٌمّدقت وأ
 الوام ربخ يأ

 تارورجملا

 ةطساوب ٌءيش هيلإ بسن يسيرا :هيلإ ف فاضملاو .هيلإ فاضملا مّلع ىلع لمّتشا ام :وه
 AER هول عع ESHER .ريدقتلاف .اًدارم اًريدقت وأ اظفل رجلا ٍفرَح

 فلا فالس ىلع لغ الگ" أ رک رک نأ ناو ؛لامعإلا ىلع صيصنت نيتيبلا يف سيل ةنأب بيحأو =

 نأ "اًريسالا تيز اه" باب نس بکر لا اجو س اسو "نلمس" لعج ىلعو ءائونحم هبشيالإ رهدلا امو ي

 1٠ ١[ :قيقحتلا ةياغ]. يناثلا تيبلا ليوأت هيلع سقو ءابذعم بذعي الإ تاجاحلا بحاص امو

 امهلمع لطب "نكلو «لب" وه بجوم فطع فرحب "الو ءام" ربخ ىلع فطع اذإ يأ :هيلع فطع اذإو
 لصألا ىف ادنتبملا وه تيدع نم. "الو ءام" ريخ لحم ىلع المح عفرلاف ءيفنلا وهو امهلمع ببس وه ام نالطبل

 «هدعب ام .تبثم يأ بجوم فطع فرخ يأ :بجومب (طسوتم).دعاق نكلو «دعاق لب اًمئاق ديز ام :وحن

 فطع اذإ امأو «دعاق نكلو امئاق لحر الو اتاق لب اًمئاق ديز ام «لثم "نكلو «لب" وهو «يفنلا باجيإل ديفمو

 [4.. :يدنه] .تافوطعملا نم مام هكح همكحف ءادعاق الو اًمئاق فيز ام :لثم بحوم ريغ فرخ
 ٤١ ١[ :قيقحتلا ةياغ].تارورحملا ركذ اذه يأ ءفوذحم أدتبم ربح وأ ءأدتبم :تارورجملا

 وه يأ "وه" ربح وأ تارورجملا ربح "ام"و ,أدتبم وأ لصف "لمتشا ام وه" يف "وه"و :لمتشا ام وه
 :لاق امنإو :مسا لك ٤ . :قيقحتلا ةياغإ :ءايلاو .ءزبلجا وهو «هيلإ .فاضملا ملع ىلع لمتشا برعم وأ مسا

 :(19١:ةدئاملا) ؟َنيقداصلا عفنُي مويه :ىلاعت هلوق وحنو .امسا الإ نوكي ال هيلإ فاضملا نأ ىلع اهيبنت "سا لك"

 دارملا نوكيف :روصلا ق وعلا مويو نيقداصلا عفن موي يأ ءردصملا ليوأتب ۷: لمنلا) هر 5 يف ْخْفْنُي هوي

 نأ ىلع اهيبنت "ءيش" :لاق امنإو :ءيش ٤ . :قيقحتلا ةياغ] .اًمكح وأ ةقيقح نوكي نأ نم معأ مسالا

 7 :قيقحتلا ةياغ] .ديزب تررمو «ديز مالغ : يحن اعا نوكي دقو ءامسا نوكي دق فاضملا

 رجلا فرح ةطساوب ال ءيش هيلإ بسن امع اًزارتحا "رجلا فرح ةطساوب" :لاق امنإو :رجلا فرح ةطساوب

 هديز مالغ :وحن :اريدقت وأ اظفل ٠+ ١[ :قيقحتلا ةياغ].ةطساو الب هب لوعفملا وأ لعافلا ىلإ لعفلا ةبسنك

 ناك اظوفلم يأ ةفوذحلا "ناك"ل ناربح وأ «هريدقت وأ رحلا فرح ظفلت ةطساوب يأ «نازييمت امهو ءةضف متاحو

 هيفو «هدعب ام اًرورحب يأ هرثأ اًرهاظ يأ اًدارم ردقملا كلذ نوك لاح يأ لاح :اًدارم 4١[ :يدنه] .اًردقم وأ
 EA a ١4١[ سول ةا ع تمص رش درع زارا

 نوكي نأ" :هلوقو «ناث أدتبم "هطرش" :هلوقو ءأدتبم "ريدقتلا" :هلوقف [ًرح لا فرح ريدقت يأ ريسفتلل ءافلا] :ريدقتلاف

 4١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .اًمما فاضملا نوك هطرش :يأ «لوألا أدتبملا ربخ ةلمحلاو ءيناثلا أدتبملا ربح "امنا فاضملا



 ةيودعملا ةفاضإلا 44 تارورجملا

 نأ ةيونعملاف .ةيظفلو ةيونعم يهو اهلجأل هنيونت اد رحم اسا فاضملا توك نأ هطرش
 رجا فرح ريدقتل ةفاضإإلا

 سنج ادعام يف ماللا ىنعمب اّمإ يهو .اهوّمعم ىلإ ٍةفاضم ٍةفص ريغ ٌُفاضملا نوكي

 1 ير 2 6 ب فَ وعم. وأ ,فاضملا سنج ف ن عع. امإو «هفرظو فاّضملا

 نوكي نأ هيف طرتشي ال تيخ فرحلا ظفلت فالخب الخف ال اسا فاضملا نوكي نأ هريدقت طرش يأ :هطرش

 ةفص وهو "ادرج" :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم :هنيونت 4١ ١[ :قيقحتلا ةياغ].ديزب تررم :وحن امسا فاضملا

 وبراضو «ديز ابراضو ؛هجولا نسحو «ورمع براضو «ديز مالغ'ك ةفاضإلا لجأل يأ :اهلجأل ."انمسا" :هلوق

 4١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا لحأل ال ماللا لجأل نيونتلا طوقسب "ديز براضلاو «ديز مالغلا" زوجي الف "ديز
 |1۲ :يدنهإ| .اًصيصخت وأ اشرت فاضملا ف ئبعم ديفت اهنأل ؛ئعملا ىلإ ةبوسنم يأ :ةّيونعم

 (يماج) .هيلإ اهتيارس مدعل ئعملا نود هيف فيفختلا اهدافإل طقف ظفللا ىلإ ةبوسنم يأ :ةيظفل

 يتسم آل ةلإو قق فاصلا .نرك تاق رشتا نأ اذ :فاضتلا نرخ ةيوسللا ةف يأ ةةيونعملاف

 هجولا نسحلاو ءديز براض :وحن نع زارتحا :ةفص [۹۲ :يدنه] .لمحلا
 ةفص ريغ هنوكف ءاطومعم ىلإ ةفاضم ريغ ةفص هنأل ؛دلبلا ميركو ءرصم عراصم :وحن جورح نع زارتحا :اهومعم

 امك املومعم ريغ ىلإ ةفاضم نوكت اهنكل ةفص نوكي وأ ديز مالغك ٍةفص ريغ نوكي نأب اَمِإ اهومعم ىلإ ةفاضم

 يذلا صاصتخالا ةدافإ يفكي لب ءامب حيرصتلا زوجي نأ ماللا نيعم. وه اميف مرلي الو :ماللا ىعمب ]4۲ :يدنه] .رم

 "و اس روا" الوقف اللا لواقع وم
 ىلإ فورظملا ةفاضإ نإ :لوقن الو ءةاحنلا يقاب هلاق امك ماللا نعم. "البرك ليتقو «مويلا برض" :وخحن :لوقن

 :هبحاصل ةبشخلا يلماح دحأ لوقك «ماللا نعم ةفاضإلا يف يفكي صاصتحاو ةسبالم ندأ نإف "يف" نعم. فرظلا

 lrra/Y : يضر] .ةسبالم ندأل ةفاضإ اه لاقي لا يهو «ليهسل "ءاقرخلا بكوك" :وحنو «"كفرط ذح"

 5 :یدنه] ةقرظو فاضملا سنج ادع يذلا فاضملا يف يأ عةفوص وم وأ ةلوصوم :ادعام ف

 انيابم هيلإ فاضملا ناك اذإ ام وهو «هفرظ الو فاضملا سنج نزع :هيلإ هفادعملا نكي اة: نم , :هفرظو فاضملا

 [ 112 تلا ةياع] لا غر دحألا غري ىش اقلط تح صحا وأ دز الغ و فاضملل

 نوكي نأ فاضملا سنح هيلإ فاضملا نوكب نيعنو «فاضملا سنج وه يذلا هيلإ فاضملا ف يأ :فاضملا سدج

 ىلعو فاضملا ىلع هقالطإ حصي نأ وهو «نيققحما ضعب لوق نعم اذهو «رم امك هجو نم صوصخو مومع امهني
 زرك ديعسو ءانيس روطو «ديز نيعو موَمْلا عيمج-و .هقفلا ملعو ءدحألا مويو «موقلا ضعب' اذه ىلعف ءاضيأ هريغ

 | ؟ :يدنهإ] .ةريغ ىلع هقالطإ مدعل اهضعب ۾ ‹(فاضلا ىلع هيلإ فاضملا قالطإ ةحص مدعل اهضعب ماللا نعم اهلك



 ةيظفللا ةفاضإلا ۸۹ تارورجلا

 ع ةقاضإلا ماللاب ةفاضالا لاثم

 نويفوكلا هزاجأ امو «فيرعتلا نم فاضملا ُديرجت اهطرشو .ةركنلا عم اًصيصختو ءةفرعلا
 هيلا فقاضملا

 ف فااضملا ةر نا ةيظفللاو قع ددعلا نم ههبشو "باوثألا ةنالثلا" نم

 برض :وغ كاكم تفرظ وأ :نامز فرظ ناك ءاوس «فاضملا فرلظ وه يذلا ةيلإ فاصلا ق يآ :هفرظ يف

 .لامعتسالا يف ليلق "يف" عع ةفاضإلا نوك يأ :ليلق وهو ٤١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .البرك ليتقو «مويلا
 [117 :يدنه] .يئارقتسا ةثالثلا ماسقألا يف ةيونعملا ر اصحنا نأ ملعاو "يف" نعم ةفاضإلا لاثم :مويلا ٠ برضو

 نيب نأ ديفي نأ ىلع اهعضو نأل ؛ةفرعملا عم افيرعت هذه تدافأ امنإو [فاضملا فيرعت يأ] :ةفرعملا عم افيرعت

 (ريغص) .فيرعتلا تذافأ كلذلفا ءفاضملا ظفل ةيلغ لذ اميف ةريغل تسيل ةيصوصخ هيلإ فاضملاو فاضملا

 لبق مالغلا نأ كش الو .ءاكرشلا ليلقت صيصختلا نإف «لحر مالغ :وحن [فاضملا صيصخت] :اصيصختو

 ٍتَلقو «ةأرما مالغ هنع جرخ لحجر ىلإ فيضأ املف «ةأرما مالغو «لحر مالغ نيب اكرتشم ناك لحر ىلإ هتفاضإ
 «نيفيرعت نيب عمجلا ىلإ ىدأ ةفرعم ىلإ تناك نإ ةفاضإلا نأل :فاضملا ديرجت /١17[ :ةيئايض دئاوف] .ءاكرشلا

 باوج اذه :هزاجأ امو (ريغص).هصيصخت نم غلبأ هفيرعت نأل ؛مقتسي مل ةركن ىلإ ناك نإو «مهتخل يف حورطم وهو

 نويفوكلاو «فيرعتلا فرح نم فاضملا ديرحت ةفاضإلا طرش نأ وهو ؛لبق نم هوركذ ام ىلع دراو ردقم لاؤس نع

 لاسعار نقلا اعل رمل اب بح تاأو ءا كا ةف آو عار ةأر ايا ول" ةولرقي
 .رانيدلا ةئاملاو يهاردلا ةسمخلا :وحن :ددعلا نم (طسوتم)."باوثألا ةثالث" ءاحصفلا لامعتسا نأل ؛ءاحصفلا

I. fH فرح "نأ"و ءأدتبم ةيظفللا ةفاضإلا يأ [ًادتبملا نم فاضملا فذخب ةيظفللا ةفاضإلا ةمالع يأ] :ةيظفللاو 

 "اًلومعم ىلإ و ءاش تعن ةفاضم و «هربحل 'ةفص :فاضملا ىلإ دئاع هسا هيف ريفسملاو عةصقان "نوكيا" ؛ةبصان

 نكي مل اذإ امع زارتحا :ةفص فاضملا [17 :بيكرتلا لح] .اهربح ةلمحلاو :ةفاضقت قلعتم ةفضلا لومعم يأ

 ١[ 45 :قيقحتلا ةياغ] .ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو «لعافلا مس | يهو : :ةفص [514 :يدنه].ديز مالغك ةفص

 وح ءاطومعم مغ ىلإ ةفاضم ةفضسلا تناك اذإ امنع وارتا: "اهودعم لإ ةفاضن" :هلزق قو اف وعم: ىلإ ةفاضم

 ةفصلا ةفاضإ :هجولا نسح ١[ 46 :ةياغإ]. ةيونعم ةفاضإ هنإف «سمأ ديز براضو ءرصعلا مركو ءرصم عراصم

 ءاًمكح وأ ةقيقح :ظفللا ىف .لاصفنالا ريدقتب هنوكل اًصيصخت الو افيرعت ديفي الو :افيفخت الإ . لعافلا ىلإ ةهبشملا

 ىظ وفلملاك ردقملا دا ؛امکح ظفللا يف فيفحخت ' 'كبراضو «هللا تيب ٌجاوح" : وحن ةردقملا نيونتلا فذحب فيفختلاو

 [414 :يدنه] .اًيرص لباقتلا قيقحت وأ «ةيمستلا هجو ىلإ ةراشإلا هتدئاف :ليق ؟”ظفللا يف" :هلوق ةدئاف ام :ليق نإف
- 



e ةفاضإلا ۹ تارورجا ٠ 

 اهدبعو و ٍناجهلا ةئاملا ثهاولا
al دع 

 | a 2 ر أ 5 0 | 1 ةن ا ١ | ek | 5 5 : ب

 | 4 5 "يذم | .اًضيصقت الو ءافيرعت ديفت الو ءافيفخم الإ ديفت ال ةيظفللا ةفاضإلا ن أ لجأ نمو 55 : نمو

 فيرعتلا تدافأ ولو ءافيفخت الإ ةيظفللا ةفاضإلا دفت مل _ ثيح فوصوملاو ةفصلا ةراكنب ةقباطملا لوصحل :زاج

 شالا ةقايفاللا حفافأ لع ين أ نشل مساق سلا ضامن a 2 ا 0
 ةيظفللا ةفاضإللا تداقا ولو تش وص وملا اشي رعد ت ةشصلا راکت :عنتماو EE :يدنه] .ةقباطملا مدعل عنتمال

 .ةينثتلا نون فذخب فيفختلا ل وصخ :ديز ابراضلا زاجو [ة د :يدنه] .ةقياطملا لوضحلا زاجل افيرعت

١ 17 5 | | : 35 ١ 8 . - 6 ١ E 1 
 8 أ 5 علما 8

 نيونتلا دإ :ةفاضإإلا دلیک شفيفختل لوصح مدعل :عنتماو . عمججا لو فقدخ شيفختل لوصضخحل :ديز وبراضلاو

 وحنو ةفاضإلاب ٍوحو نسحلا'و ,'ههجو نسحلا" عنتما اذكو ؛فيفخت ةفاضإلاب لضحي ملف «ماللا لجأل تفذح
 ١[ :5 :قيقحتلا ةياغ] .اًمضيأ ةركنلا ىلإ ةفرعملا ةفاضإ نمضتي يناثلا نأ عم فيفختلا مدعل ؛كلذ

 ؛لخرلا براضلا یل را وا «ماللاو ففلآلا ىلع ةقباس ةفاضإإلا نأ ىلع ءانب هزوح عارفلا نال :ءاّرفلل

 نم ضراع قيقحتل ةفاضاإلا و مسالا تاد قيفحتل هنأل ؛ةفاضإإلا ناک ةقباس اللا ن 1 أ لوألا باوحج ۾ «كابراضلاو

 «ردقم لاوس بنا وج :فعض و (طس هتم).تافصلا قمح ىلع قباس تاذلا قمحو «فيقختلا وهو (هض را وع

 في ءاهدبع بهاولاك وهف Hi اهيلإ فاضملا ةئثاملا ىلع .فطع رعشلا اذه ف "اهدبع" نأ :هريرقت

 :ةنغ ف فقتضملا تااحبأف 2 عوقول ليلدب زئاج وهو هلم چ اتتا عزل از تواقلا عنتما ولف دیر براضلاك

 )ل ىلع قوشعم دمحم نولوم) .هب لدتسي ثيحب ؛ةحاضفلا ف ىوقي ال «فيعض لوقلا اذه يعي فعضو

 :همامتب تيبلاو :بهاولا

 اهلافطأ اهفلخ يجزي اذوع اهدْبَعَ ٍناجهلا ةثاعلا :ثتبعاولا

 ةئاملل ةفص ع «دحاولاو عمجلا هيف يوتسي قونلا نم ضيبلا يأ ناجحا ءةئاملا بهاولا هحودمم يأ

 هلا اهيمشت اهيعار يأ "اهدعو" «:نيشركلا هتم نس اهك "باوتألا ةه" ايق م وأ ماه لدن أ
 تو : 5 : 7ا 7 ال | كر ےہ لب 5

 تاثيدح يأ ذئاع عمج ةمجعملا لاذلاب "اذوع" .ةسبالم ندأل اهيلإ هتفاضإب ةقيقح اهدبع وأ اهتمدخ قحب همايقل

 دبعلا ريمض هلعافو قوسي يأ ركذملا مولعملا ةغيص ىلع ميجلاو ةمجعملا ءازلاب "ىجزي" .ةئاملا نم لاح جئاتتنلا

 1 1 ع ' 5 منا ا 1 | 2 < 2ع : ا 0

 مسي م اف ل وعشم هنأ ىلع ه2 اهلافطا و تن ملا لوهججا ةع ىلع وأ عةيل وعفملا لع با وتم اهلافطا د

 ]1۸۲ : ةا دئا وف | .ةليصقلا نم يت ورلا بق رج ةك رح ةف رعم لعب الا فشكتت هيا رهالا ةقيقح و «هلعاف
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 [(نيملعتملا جارس) ۔ںاٹیإ ناب رت ی ںایا ۃ دنیا ريفس رت رص تسا مرش ریسک ی ا کت س ن آی و]



 ةفصلاو فوصوملا ةفاضإ نايب 55 ظ تارورجملا

 ههبشو "كُبراضلا"و ,"هجولا نسحلا" يف راتخملا ىلع المح "لُخرلا براضلا" زاج امئإو
 ىلإ ةفص الو ءٍةفص ىلإ ٌفوصوم فاضي الو ."كُبراض" ىلع المح ٌفاِضُم هلإ :لاق نّميف

 .لوأتم ءاقمحلا ةلقبو لوألا ةالصو «يبرّعلا بناجو «عماجلا دجسم لثمو ءاهفوُصوَم

 مترك ذ ام ىلع ءانب "لجرلا براضلا" ع منتع نأ بججأ ولا نم نإ : لاقي نأ وش و ٤ ردهم لاؤس باوك اله ا اغإو
- 

Ê نأ ثيح نم هل هتقاشمل "ةجولا نسخلا' ىلع الح زاح اإ :لاقي نأب كلذ نع باحأو ؟فيفحختلا هتدافإ مدعل 

 (طسوتم).فيرعتلا مالب فرعي هيلإ فاضملاو «فيرعتلا مالب ةفرعم ةفص نيتروصلا يف فاضملا
 نأل ؛فيفختلا مدع عم ةفاضإلا ىلع ههبشو «'كبراضلا' زاج :لاقي نأ وهو ءرخآ لاؤس باوج :كبراضلاو

 .هعبات نمو هيوبيس وهو لاق نم لوق يف :نميف ١71[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا نود ماللا لحأل نيونتلا طوقس
 لاصتال فوذخم نيونتلاو «ةيلوعفملا ىلع لحمل بوصنم فاكلاو «فاضم ريغ هنإ :لاق نم نود :فاضم هنإ

 ظ ١[ 437 :قيقحتلا ةياغ] .لمح ىلإ هزاوج جاتحي ال ذئنيح هنإف ريمضلا :٠ هم أا ةيائ 1 اک ذل لعن أه :

 هتفاضإو :"كبراض" ىلع المح زاج امنإ هنكل «هزاوج مدع ىضتقي ناك سايقلا نأب باجأف :كبراض ىلع الم

 «ةردقم ةفاضإلاو «ماللا ريغ نم هوحنو «ريمضلا لاصتال ةطقاسلا نيونتلا ذإ ؛ةردقملا نيونتلا فذحب فيفحختلا ديفت

 لمحلا هحوو «ظوفلم لاك ردقملا ذإ ءامكح امكح ظفللا ىف فيفحتلا لضحف «ريدقتلا نم تطقس ةفاضإللا تربتعا اذإف

 ؛نيدضلا نيب عمجلا مزلي العل :فاضي الو ۱٤١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةفاضإلا لبق نيونتلا فذح يف امهتك راشم

 زوج هي فاضملاو ع واسم أ نا | ف وضوملا نألو ءاهيلإ افاضم اًهوكل اهمدعو ءةفقص اهكوكل ةفصلا ةيعبت وهو
 م اتا
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 1۹٦ :يدنه| .نانیابتیف ؛معأ وأ اًمئاينف هن وك مورلل ؛اي واسم وأ صحا نوكي نأ

 امثالك و «هيلإ فاضملا نع فاضملا رخأت وأ ءاهفوصوم ىلع ةفصلا مدقت مزلتسي اهتفاضإ نأل :اهفوصوم ىلإ

 ١٤۸| :قيقحتلا ةياغ] .ناعنتمم

 لوقب ضوقنم "ةفصلا ىلإ فوضوملا فاضي ال" :مكلوق نأ وهو «ردقم لاؤس نع باوج اذه ج! لثمو

 «دجسملل ةفص عماجلا نذل ؛كلذو « ءاقمحلا ةلقبو :ىلوألا ةالصو (يبرغلا بناج و «عماجلا اجت :بنارغلا

 «يبرغلا بناجلاو «عماجلا دجسملا :لاقي هنأل ؛ةلقبلل ةفص ءاقمحلاو ؛ةالصلل ةفص ىلوألاو «بناحلل ةفص يبرغلاو

 ىلإ فوضوملا ةفاضإ زوجي ال هنأ ىلع ليلدلا لد امل يأ لوأتم هنأ هباوجو «ءاقمحلا ةلقبلاو «ىلوألا ةالصلاو

Nفص وي انيك هناف ۽ ماقا ةبحلأ ةلقبو «ىلوألا ةعانسلا ةهالضو «ييرغلا ناكا بناحج ۾ «عماحلا تق ولا  

 (طسوتم).يقاوبلا يف لوقلا اذكهو «عماجلاب تقولا فصوي كلذكف «عماجلاب دجسملا / 5 م َّ | - 1 ىلإ + . 1 يم 1 1



 لثامملا مسالا ةفاضإ نايب 55 000 تارورجملاو

 يف هيلإ فاضملل ٌلْئاَمُم مسا فاضي الو .لوأتم "بايث قالحأو «ةفيطق درج" لثمو
 - 2 رداج

 لك" ٍفالجب «ةدئافلا مدعل "عنمو «سبحو ء.دسأو ؛ثيل'ك صوّصخلاو مومعلا
 .لّوأتم هوحنو "زركديعّس'" :مهوقو .هب صعخي ةنإف "ءيشلا ْنيَعو «مهاردلا

 ضوقنم "اهفوصوم ىلإ ةفص فاضي ال" :مكلوق نإ :لاقي نأ وهو «ردقم لاوس نع باوج اذه. :ةفيطق درج

 ةفيطق :لاقي هنأل ؛بايث ةفص "قالحأ"و «ةفيطق ةفص "ادرج" نأل ؛كلذو «"بايل قالخأو «ةفيطق درج" :هلوقب

 بحو «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ع انتما ىلع ليلدلا لاف ؟لواتس هلأ هت ىتايباو قولا بالو فرج

 «ةفيطقلل ةفص درحلا سيلو ق ىئعمم, ةفاضإلا هذه نأ :اهليوأتاو ؛ليلدلا كرت مرلي الك ءابشألا هله ليوأت

 ف وصولملا فذح امل هنأل ؟قالخأ باين و درج ةفيطق :انلوق يف ةفص اک إو بايثلل ةت قالحأ الو

 نأ وهو «تاالامعتسالا ضعب يف سابتلالا لصح مث «فوصوملا داريإ نع ٰيغتسا «فوصوملا ماقم ةفصلا تلمعتسا و

 اًرظن ال ءاهل اًنايب اَهافوصوم ىلإ اهوفاضأو ءامتافوصومب اوتأ ءيه سنج يأ نم قالخألاو ءوه سنج يأ نم درجلا

 (طسوتم)."نم" ئعمب ةفاضإلا هذهو «"بايث قالخأو «ةفيطق درج" :اولاقف ءاهتافوصوم ىلإ تافصلا ةفاضإ اأ ىلإ
 ١/5[ :يماجلا حرش ىلع ماصعلا ةيشاح] .رخآلا ىلإ نييواستملاو نيفدارتملا دحأ فاضي ال يأ :فاضب الو

 نيلئامملا نيمسالا دحأ فاضي ال يعي ءرخآلا هيلع قدصي ام لك ىلع امهنم دحاو لك قدصي نأب :مومعلا ٤

 ١[ ۹ :ةياغإ .دسأو ثيلك نيفدارتم 0 «قطانو ناسنإك نييواستم اناك ءاوس ءرخآلا ىلإ صوصخلاو مومعلا يف

 هدسألا ثيل :لاقي الف «نناعملا نم نيفدارتملا لاثم :عنمو سبحو .نايعألا ف نيفدارتملا لام :لدنسا و یل

 ؛هسفنل افرعم ءيشلا نوك عانتمال ؛صيصختلاو فيرعتلا وهو «ةفاضإلا نم ةبولطملا :ةدئافلا مدعل .سبحلا عنم الو
 ١[ 65 :قيقحتلا ةياغ| .اًبجوم لعفلا لصأ ءاقب و ؛ديقلا ىلإ يفنلا هحج وتب ئعملا دسفي الإ و .... .ةسفنب اصصختمو

 لكلا نإف ءصتخي لب .ءصوصخلاو مومعلا يف فاضملا لئامتي ال هيلإ فاضملا نإف نأ «ليلعتلل ءافلا :صتخمي هناف

 ءامهريغو ريناند وأ مهارد نوكي نأ زاح ةفاضإلا لبق "لكلا" نأل ؛ءىشلا نم معأ "نيعلاو" «مهاردلا نم معأ

 نأل ؛دوجوملاب "نيعلا"و «مهاردلاب "لكلا" صتخي ةفاضإلا دعبو «مودعملاو دوجوملا لمتحي ةفاضإلا لبق نيعلاو
 دحأ ةفاضإ باب نم نوكي الف ءاصاخ هيلإ فاضملاو ءاّماع فاضملا ناكف ءدوحوملا ىلع الإ قلطي ال ءىشلا

 ١45[ :قيقحتلا ةياغ] .هيلإ فاضملاب فاضملا صيصخت ةفاضإلا ديفيف ءرخآلا ىلإ نيلئامتملا
 مومعلا يف نالثامتم نامسا "زركديعس' :لاقي نأ وهو «ردقم لاؤس نع باوح اذه :زرك ديعس مشوقو

 نيلئامتملا بح ةفاتضإ روت ال علق ناو آلا ىلإ انقدحا فيضأو هدحاو لجرل نيملع امقوكل «ضوضخلاو
 = بجو ءرخآلا ىلإ نيلئامتملا دحأ ةفاضإ زوخي ال هنأ ىلع ليلدلا لد امل هنأل ؛لوأتم هنأب هنغ باجأو ؟رخآلا ىلإ



 ملكتملا ءاي ىلإ ا ةفاضإ نايب 4 تارورجملا

 ةحوتفم ءايلاو اعنا نييك ءملكتملا ءاي ىلإ هب قحلملا وأ حيحصلا مسالا َفيضأ اذإو
 لاحلل واول 1 ءايلا ةقفاومل يبو يولدو يمالغ :ومح

 SH ويم SERE RES ةينثتلا ريغل اهبلقت ”ليذهو .تبغت افلأ ر ناک نإف ؛ةنكاس وأ
 ةليبق مسا

 .ظفللاو مسالا هيلإ فاضملابو ؛لولدملاو ىمسملا وه فاضملاب دارملا نأ :هليوأتو «ليلدلا كرت مزلي الئل ۳

 ؛سكعلاب ليوأتلا نكي ملو «هامسمو ظفللا اذه لولدم ينءاح :تلق كنأك "زركديعس" نءاج :تلق اذإف

 نم حضوأ بقللا نأل ؛ديعس زرك لپ لق مسالا ىلإ بقللا فضي ملو .ظفللا ىلإ ههبشو ءيجلا دانسإ ع انتمال

 ةلع فرح هرحآ ف سيل يذلا يأ :حيحصلا (طسوتم). سكعلا نم ىلوأ بقللا ىلإ مسالا ةفاضإف ءمسالا

 av] یتا نا رخاوأ نع مهثحب ذإ اذه ىلع عقي ةاحنلا مالك يف حيحصلاو

 نأل ؛حيحصلاب اقحلم ناك امنإو «يظو ولدك نكاس هلبق ّءاي وأ اواو هرخآ ناك ام وهو حيحصلاب يأ :هب قحلملا

 نوكسلا دعب ةلعلا فرح نألو :ةكرحلا لقث نوكسلا ةفخ ةضراعمل ؛ةكر حلا هيلع لقثي ال نوكسلا دعب ةلعلا فرح

 دعب اذك «ءادتبالا يف نعي توكسلا دعب ةكرحلا اهيلع لقثي الو «ناسللا ةحارتسا دعب عوقولا ف توكسلا دعب اهلثم

 ءادتبالا مرلي العل ا ی نا فرح ىلع .ن ىلا ةملكلا يف لصألا ذإ :ةحوتفم av] اد نوكسلا

 نإ نعي :ةرخآ ناك نإف [۹۷ :يدنه] .ةفخلل ٌحتفلا ةكرحلا ىلع يتب اميف لصألاو ءاّمكح ةقيقح نكاسلاب

 ةغللا ف 9 تيت فلالاو ءاي وأ اواو وأ افلا كركي نأ نم م ةرخخآ ولع داق ني اعلم الو + يسع للا نكي ۾

 [۲۹۴۳/۲:یضر]." يارعم و يال و ياق ك اكوا "ياملسم" ك تناك ةينعلل ةحيضقلا ةروهشملا

 .بالقنالل بجوملا مدعل ةحيصفلا ةغللا ىلع "ياحرو «ياصع" وحن فلألا :تبغت

 حيحصلا يف بسانتلل ءايلا لبق ام مزلي رسكلا نأ اوأر امل مهنأك «ةينثتلل تسيل ىلا فلألا بلق زيحت يأ :اهبلقت

 يف ةكرحلا نع تبان مث نمو «باتكلا لوأ يف انركذ ام ىلع ةكرحلا سنج نم دملا فورح نأ اوأرو «هب قحلملاو
 [۲۹۳/۲:يضر] .اهلبق ةرسكلاك نوكتل ءايلا ىلإ اهوريغف ءاهلبق ةحتفلاك ءايلا لبق فلألا ولعج «بارعإلا

 عفرلاف روصقملا يف امأو «فلألا بلق ببسب هريغب عفرلا سبتلي المل اهوريغي ملف ةينثتلا فلأ امأو :ةينثتلا ريغل

 سابتلالا ناكل اًضيأ فلألا تيقب ول لب ءاي فلألا بلق ببسب ال َنَكل «ضعبب اهضعب سبتلم ٌرحجاو بضنلاو

 ؟هريغب عفرلا سبتلي الغل "يوملسم قءاح" يف عمجلا واو بلقي ال نأ اذه ىلع بحاولا ناكف :ليق نإف ءًالصاخ

 «ةحيصفلا ةروهشملا ةغللا يف وه امك اهتفخل ءايلا لبق بلقلا مدع فلألا لصأ نأ كلذو «قرف امهنيب :تلق

 فاللخب «سبللا ىلإ ىدأ اذإ هكرت ىلوألاف ءاضيأ مهدنع بجوم ال «ناسحتسا رمأل اهبلق ليذه زوج اإ

 - نوكسو ءايلاو واولا عامتجا وهو ؛عيمجلا دنع بلقلل بجوم رمأل هنإف «"يوملسم" يف واولا بلق

 يف رطضم و "راتخم" :لوقت كنأ قرت الأ «عضاوملا ضعب يف ضرعي سابتلال مزاللا درطملا رمألا اذه كرتي الو
 = رعش :لاق «ءايلا ريغ ريمضلا فاك ىلإ ةفاضإلا عم ءاي فلألا بلق رعشلا يف ءاج دقو ءاعم لوعفملاو لعافلا



 ةتسلا ءايسألا ۹ £ تنارؤرجملا

 .نيكاسلل ءاَيلا تحتفو دو تشاو ءاي تبلق واو ناك نإ :تمغوأ ءاي ناك نإو عاب
 الا نعال

 لاقي و “'ينهو ٣ر :لوقتو 1 "أو يج" دربملا زاجأو ناو آش ةتسلا ءامسألا 5

 حصفا ءافلا حتفو « مفو (نهو «محو «بأو خا 1 : لي .e ادإو .يمفو کالا ف
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 مرو مس Ff ع

 ا لثم "نَه ءاجو ءاقلطم ' اضع رادو ويبتخو هدي" 5 مح نبغي
٣ 

 ةصلاخ اواو هرخآ نوک يف

 اكيلإ انتينع املاطو اكيصع امل اط ريبزلا نبا اي

 [۲۹۳/۲ :يضر]

 'يملسم' ون نخل عامتجال ملكتملا ءاي يف ءايلا كلت 556 یتا و يصع :لوقنف ملكتملا ءاي ف معدتو :ءاي

 "يعرفك ةنكاس ىلوألاو ءءايلاو واولا عامتجال :ءاي تبلق .يضاقو ا کت يملسما و ٠ ءميملا حتفب

 ١[ 5. :ةياغ| .اًواو وأ ءاي وأ ءافلأ ةرخغآ ناك اه ىف يأ ةروك دملا ثالثلا روضلا ف ملتا ءاي.كأ :ءايلا

 [3/ :يدنه| .كلذ نع اًررحت حتفيف ,نوكسلا ريدقت ىلع نينكاسلا ءاقتلا موزلل يأ فاس
 لاقي امك يبأو «يحخأ :بأو «خأ يق لاقيف «ءامسألا هذه ةفاضإلا ءاي قوحل ةيفيك ىلإ ةراشإ اذه :خإ ءامسألا امأو

 لاقي امك و مدو دی نم ف وذحم وه امك بأو أ نم فوذحس لعفلا مال rage «يمدو «يدي :مدو ءدي يف

 (طسوتم).لعفلا مال در ريغ نم يبأو يحأ :بأو خأ يف لاقي كلذكف «لعفلا مال در ريغ نم يمدو يدي :مدو دي ١

 يبأو :هلوقب اكسمتم ءايلا يف هماغدإو ءلعفلا مال در عم يبأو «يخأ :لوقيف «بأو «خأ يف لعفلا مال در :زاجأو
 ب : , 2

 .بألا عمج 1 ہج ىبأ لوحي س انآ زراو بألا وه ۾ ملكتملا عاب 2 فاضملا نأ ملسن اي اا بيجاو 4 رادب راجا و هد كلام

 :رعاشلا لوقك ءاذاش ناك نإو و يأ ىلع عمجي بألا نأ ىلع لدي يذلاو

 انهبألا ]اه سيل نيكب انتاوصأ نيبت املف

 (طسوتم)

 أ :يتهوإ يج مال در ريغ نم يمدو يدي :مدو دي يف لاقي امك يهو ءيمح :نهو مخ يف لاقي ي
 اهبلقو «ةفوذحلا واولا درب حصفألاو [حيصفب سيل وهو واولا نع ميلا ضيوعتب] :يمفو [۹۸ :يدنه] .لعفلا

 ١5١[ :قيقحتلا ةياغإ .ملكتملا ءاي يف اهماغدإو «ءاي
 ًرومهم هنوك ٍف] :ءبحخو دي لثف [| 7 :ةياغ] ءاهيلع ءافلا حتف ةلالدل اهرسكو اهمض نم يأ :امهنم

 ١[ ه١ اغ .نيعلا ىلع بارعإلا لعحو «ماللا فذح يف 0 دي , F2 لثم همکح يأ | ثالغلا تاكرخلاب اًبرعم

 .ةفاضإإللاو دارفالا ةلاح يف يأ لكلاب قلعتم :ًقلطم الل تاک رخلاب اب رعم ار وصقم هنوک يف :اصع



 تعنلا ۹٥ عباوتلا

 .عطقُي الو «رمضم ىلإ فاضي ال وذو

 يف ئعم ىلع لدي عبات :تعنلا .ةدحاو ةهح نم هقباس بارعاي لان ک :عباوتلا
 دارفألا فاح لك ةملك

 a ا ا ل ع هذلا وا ءانخلا درج نوكي دقو حيض ون وأ صيصخت هتدئافو .اقلطم هعوبتم

 ةفص سنجلا مسا لعج ىلإ هب لصوتيل عضو "وذ" نأل ؛رهاظلا سنجلا مسا ىلإ فاضي لب :فاضي ال وذو
 هذ" :عطقي الو اد١ :قيقحتلا ةياغإ . سن مساب سيل ريمضلاو «لام يذ لحرب تررم :وحن مسالا

 دمحم ىلع لص مهّللا :وحن رمضم ىلإ افاضم ءاج امو ءرهاظلا سنجلا مسا ىلإ ةفاضإلل ةمزال اهعضول ةفاضإلا

 يف ءاجو «ذاشف انباحصأ يأ "انيوذلا هب ديرأ نيكلو" رعاشلا لوقك ةفاضإلا نع اعوطقمو «هباحصأ يأ هيوذو
 .دارفألا فيرعت مزلي الف .سنجلل ماللا :عباوتلا ١[ 57 :قيقحتلا ةياغ] .رصقلاو فيعضتلا "وذ"
 ,"ناك" ربخ نع زارتحا هيفو «هقباس بارعإب سبتلي ناث لك يأ «ناث ةفص رورجملاو راجلا :هقباس بارعاي

 يضتقم نم يأ :ةدحاو ١57[ :قيقحتلا ةياغ] .امهقباس بارعإب اسيل امهنكل نييناث اناك نإو امهِإف “نإ"و

 الجر ثيأر اذكو «ىرخأ ةيلعاف ةهج نم ال هفوصوم ةيلعاف ةهج نم "لقاع لجر ينءاح" يف لقاغ عفرف «دحاو

 دعب لاحلاو «يناثلا لوعفملاو ءأدتبملا ربت نع زارتحا هيفو «فرعاف «عباوتلا رئاس اذكو «لقاع لجرب تررمو ءالقاع
 ٠۷ج :هةياغ].ئرأ ةهج نم قاعلا'بارعإب لب ةدحاو هج نم ال قاس بارعإب قاولأ وعام كلذ ونو ءلالا
 .لدبلاو يديك أتلاو ف رحاب فطعلا و ءا وک 0 ءاهميسقت يف يف عرش عباوتلا نایب نم دوف ا :تغنلا

 «بارعالا ف توغنملا عبتي هنأل ؛هتيعبت تاهج ةرثكل تغنلا مدق امنإو ١[ 57 :ةياغ]."تعنلا" لاقف نايبلا فطعو

 هنأ ثتيح نم سنج :عبات .عباوتلا رئاس فالخب فتيواعلاو ريك ذتلاو :عمجلاو ةينثتلاو دارفإللاو :ريكدتلاو فيرعتلاو

 زارا ةيسللا لا كيش نسخ بأ :اقلطم .عباوتلا ريغ هنع ج رخي هنأ فسح نم لصفو «عباوتلا رئاس هيف لحدي

 اذهف «هظفحاف «ةبسنلا لاخب اًديقم نكل ؛عامتجالاو لومشلا وه هعوبتم يف نعم ىلع لد نإو هنإف ,ديكأتلا نع

 ١| 6. :يدنه| ."عبان" :هلوقب هحب ورخ رظن لاحلا نع ازارتحا هلعحب فو «يرطاح كب حم ام

 :هلوق نإف ءملاع لحر :وحن «تاركنلا يف "ماهبإلاو ع ويشلا ليلقت" نع ةرابع ةاحنلا دنع ضيصختلا :صيصخغ
 «لامتحالاو ع ويشلا تلاز ملاعب هتفصو اذإف « لحرلا دارفأ نم درف لكل ةهامتحخم عضولا بس ناك ا

 ليز : :وڪ فراعملا يق لصاحلا لامتحالا عفر" نع ةرابع حيضوتلاو «ملعلاب ةفصتملا دارفألا نم درفب هتصصخو

 ١[ ه4 :ةياغ| .لامتحالا تعفر رحجاتلاب هتفصو املف «هريغو رحاتلا لمتک ناک "نيو :هلوق نإف ءاندنع رجاتلا

 كلذب بطاحملا دنع اًمولعم فوصوملا ناك اذإ كلذو «حيضوتو صيصخت ريغ نم ءانثلا ضحم يأ :ءانشلا درجمل

 .جيجّرلا ناطتشلا نم هللاب ذوعأ :وحن مذلا درج :مذلا وأ E :ةياغ] .ميحّدلا نَمْحّرلا هللا مب : وحن هركذ لبق فص ولا



 تعنلا ( 45 عباوتلا

 | هريغ وأ اقتشم نوكي نأ نيب لصف الو ."ةدجاو ٍةحفن" :وحن «ديكو تلا وأ
 لفاعو ماع

 : لثم اص وصخ وأ لام يذ"و . يميمت : وحن ءامومع ىنعملا نضرغل هعضو ناك

 عملا ی اعلا ص رطل

 ةلمحلاب ةركنلا فّصوتو ."اذه ديزبو لُجرلا اذهبي ترّرَمو < لجر يأ لجوبا كتياوريم"
 لجرب تيرم" ڊو «هقلعتم لابو فوص ملا لاح فص وت ۾ .ريمضلا مزليو «ةيربخلا

 TT TT ....«بارعإلا يف هعبتي لوألاف < "همالغ نسح
 ف وص وملا

 ١[ 4 :قيقحتلا ةياغ| .نهضتلاب ب شصولا كلذ عم ىلع فوصوملا لذ. اذإ مكانا درجت وأ ةفيكوعلا وأ

 ٠٠١[ :يدنه] .ةخفن يف ءاتلاب مهفي ةدحولا ذإ ديكأتلل "ةدحاو" نإف :ةدحاو

 كإف « سنججا مسا ىل اإ فاضملا وک ا واک هتالامعتسا عيمج يف هعوبتم يف ئعم ىلع ةلالدلل عضو ي أ :ىنعملا
- 

1 
 دف ۾ «ماعلا فصلا اع نئعملا ضرغل عوضولملاب دارملاف 3 رشم وأ اهاظ اما «عضاوملا عب بها 2 و انين

 ل | 1

 ê ا 52 ماللاو 5 لكلا ةيف كرولا ل اک فلک d وص وما لشاخلا ص و واند لح ؛ةيئاطلا وذ و ءامهعورفو يلا و

 "ايأ" نأب لماك لو أ :لجرب .تالامعتسالا ضعب يف يأ اًصاخ اًعضو وأ ا وز يأ ا وأ
 .مهبملل ةفص عقي امنإ سنجلا مسا نإف :لجرلا .حدملا عضوم يف و ةركدلل ةفص عقي اغ

 ٠٠١[ :يدنه] .هلثم ىلإ وأ ءرمضملا ىلإ وأ ؛ملعلا ىلإ فاضملل وأ ملعلل ةفص الإ عقي ال ةراشإلا مسا نأل :اذه

 امأو «ةلمجلا يف دجوي كلذك درفملا يف دجوي امك هعوبتم يف نعم ىلع ةلالدلا نأل :لإ ةركنلا فصوتو

 ءىشلا تابثإو ءاهسفن يف اه توبن ال ةيئاشنإلا نأل ؛الاح الو (ةلص الو اريح الو «ةفص عقي الف ةيئاشنإإلا

 يأ «هلعاف مسي مل ام لس رورحملاو راحلا :فوصوملا لاحب ٠٠١[ :يدنه] .هسفت يق هتوبث عرف .ءيشلل

 ٠ ١[ + :يدته] .لجرلاب ةمئاق لاح نسحلاف نسخ لجرب تررم :وحن فوصوملاب ةمئاق ةلاحب فصوي

 هنيب يذلا وه :فوضوملا قلعتم أ ملعا مث .فوصوملا قلعتم وهو «مالغلاب ةمئاق لاح نسحلاف :هماللغ نسح

 وأ ءهمالغ نسح لجرب تررمك كلم وأ «هوبأ مئاق لحرب تررمك بسن نم ةبيرق امإ «ةقالع فرضولا قبو
 1١[ 56 :قيفتستلا ةياغ] هيأ مالخخ تاق لحرب تورم ةديعبب وأ هيلا ليوط لحرب :تررمك ةظلاخغ

 اقدص ام يف فوصوملاو ةفصلا نيب داحتالا ناكمل :لإ بارعإلا يف هعبتي .فوصوملا لاحب تعنلا يأ :لوألاف

 فيرعتلا نم دحاولاو «بارعإإلا ةع را تیک ر لك يق روهألا كش نم دجويو «فوصوملاب همايقو «هيلع

 ٠١١| :قيقحتلا ةياغ] .ثينأتلاو ريكذتلا نم دحاولاو «عمحلاو ةينثتلاو دارفإلا نم دحاولاو «ريكنتلاو



 تعنلا ۹۷ عباوتلا

 ةسمخلا قف هعش يااثلاو تالا ريك دتلاو «عمحلاو ةينثتلاو ٍدارفإلاو ريكنتلاو فيرعتلاو

 فيصل

 نودعاق" فعضو ."هناملغ دعاق لُحَر َماق" نسخ مث نمو .لعفلاك يقاوبلا يفو لوألا

 ةا افضل تب قعر هلو فسر, م '"هناملغ د وعق' زوجيو ."هئاملغ

 .فوصضوملا قلعتم لاحب تعنلا ىأ :يباثلاو

 نم دحويو «ريكنتلاو ءفيرعتلاو رح لاو ءبصنلاو «عفرلا :لوألا ةسمخلاب دارأ «ىلوألا عح :لوألا ةسمخلا يف

 ١[ 55 :قيقحتلا ةياغ] .ريكنتلاو فيرعتلا نم دحاولاو «بارعإلا :نانثا بيكرت لك يف رومألا هذه

 لعافلا عم يأ :لعفلاك .ثينأتلاو ريكذتلاو ءعمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم ةروكذملا رومألا يقاب يأ :يقاوبلا يفو

 نم لعفلا هبشي مسقل مسقلا اذه ف: تعنلا ند ؛دارفالا نييعتو :ثينأتلاو ريك ذتلا ف ةقباطملا يف «هدعب يذلا رهاظلا

 اذإ هثينأت بجيو ءاركذم لعافلا ناك اذإ هريكذت بجي لعفلا نأ امكف «هدعب ام ىلإ دنسم امهنم الك نأ ثيح

 «هدعب ام ىلإ ةبسنلاب تعنلا اذكف ءاعومجم وأ شم ءاًرهظم لعافلا ناك اذإ هدارفإ بجيو ءايقيقح اثنؤم لعفلا ناك

 ءامهوبأ مئاق نيلحرب وأ ءاهمالغ مئاق ةأرمابو «هتيراج ةمئاق لحرب تررم :لوقتف «لوألا ةسمخلا فالخب

 ١55[ :ةياغ] .مهمالغ بهذو ءامهوبأ ماقو ءاهمالغ ماقو ؛هتيراج تماق :لاقي امك مهمالغ بهاذ لاحربو

 دعاق لعاف :هناملغ ٌدعاق .لعفلاك ةروكذملا رومألا يقاب يف مسقلا اذه يف تعنلا نوك لحألو يأ :مث نمو

 ىلع مدق اذإ لعفلاو «لعفلاك هنأل ؛"هناملغ نودعقي" فعض امك :هناملغ نودعاق .هناملغ دعقي نسح امك

 عم :دوعق زوجيو ٠١١[ :يدنه]."ثيغاربلا نولكأ" باب نم هنوك زاوحل عنتمي مل امنإو ؛عمجي الو ثي ال مسالا
 ب : ١ :يدنه] .عمجي م هناكف «درفملا مكح يف ريسكتلا عمج نأل ؛لعفلا ىلع هنايرج مدعل "دوعق" لعاف "هناملغ" نأ

 ريمض امهيلع لمحو «لصاحلا ليصحت امهحيضوتف «فراعملا فرعأ بطاخملاو ملكتملا ريمض نأل :رمضملاو

 ١٠١١| :يدنه] .بابلل اًدرط امهريغو ماذلاو حداملا فصو حضوملا فصولا ىلعو «بئاغلا
 هريغو «تفرع امل ةيفوصوملا نع درج رمضملا نألو ...صحأ فوصوملا نأل ؛هب فصوي ال امغإو :هب فصوي الو

 نم فرعأ نوكي نأ بجي فوصوملاو :يأ :فوصوملاو ٠١١[ :يدنه].هل افوصوم عقي الف «فيرعتلا يف هنود
 «ةدارملا تاذلا ىلع ةلالدلا يف لصألا ىلع ةيزم عرفلل نوكي العل «ريكنتلاو فيرعتلا يف اه اًيواسم وأ ةفصلا

 "كحاضلا" نأ ىرت الأ «جراخلا ثيح نم ال ؛موهفملا ثيح نم اه اًيواسم وأ ةفصلا نم صخأ نوكي نأ بجيو

 نأل ؛موهفملا ثيح نم هنم معأ هنكل (ج راخلا ثيح نم ناويحلا نم صضخأ كحاضلا ناويحلاب تررم :انلوق يف

 عو هک زاری هرب اللا نه يهأ كح هاو يسر ةع اح هل هيه دهر وف



 فطعلا ۹۸ عباوتلا

 تف مثلا اعإو هلثم ىلإ قالا وأ ع الإ ا ود فصوي مل 5 نمو 5 وأ

 رعت مال هيف ام يآ

 ."ملاعلا اذه" َنسَحو ,"ضيبألا انك تار ت و «مامبالل ماللا يذب i" باب

 ا

 يفورحلا لحأ هعوبتم نيبو هئيب اا «هعوبتم ع عم ةبسنلاب د وصقم عبات طلا

 . . . . . . لصقلا عوفرملا ىلع َفِطْع اذإو ."ورمعو ٌديز ماق" :لثم ءيتأّيَسو «ةرشعلا
 :وحن فيرعتلا مالب فرعملا مسالاب يأ :هلثمب الإ .ايواسم وأ صحأ نوكي نأ فوصوملا طرش نأ لجأل يأ :مث نمو
 نم امهريغ نأل «سرفلا بحاص لجرلاب تررم :وحن ةطساولاب ولو ماللاب فرعملا ىلإ يأ :هلثم ىلإ .ملاعلا لحرلا ماق
 نأ مترك دام مرلپ :لاقب نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج اذه :مرتلا امغاو ٢ ١] :يدته ]ةا هيمن صخأ ف راعملا

 ةراشإلا مسا نأل ؛هلثم ىلإ فاضملا وأ فيرعتلا مالب فرعملا مسالا ىلإ فاضملا مسالاب ةراشإلا ءاممأ فصو زوحي

 نع باجأو ؟قافتالاب زجي مل هنكل ءمهبملا ىلإ فاضملل واسمو «فيرعتلا مالب فرعملا ىلإ فاضملا مسالا نم صحأ

 فتاذ نيعت ةفص بلطي مهبملا نأ :هريدقتو «ماهبإللل فيرعتلا مالب فرعملا مسالاب "اذه" باب فصو مزتلا هنأب كلذ

 (طسوتم).ماللاب وه امنإ اهانعم رابتعاب اهفيرعتو «سانحألا ءامسأ يه تاوذلا ىلع ةلادلا ءامسألاو «هتاذ ىلع لديو

 ١[ 55 :قيقحتلا ةياغ] .سنحجلا فشكو تاذلا نايب مهبملا ةفص نم دوصقملا نأ لجأ نم يأ :مث نمو

 نانحألا يق دحوي هال ؛ذحاو سنج ضقت ال صاغ نايبلا نأ تيس نم ماللا اذ ةفصلا تناك نإو :ضيبألا

 وهو «دحاو سنج ضتخي ملعلا نأل :ملاعلا اذني ٠١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .سنجلا نايب هيف نوكي الف «ةريثكلا

 ءاهلك عباوتلا لوانتي "عبات" :هلوقف :عبات ١[ 58 :قيقحتلا :ةياغإ .سجلا هب نيبتو «ناتسنإ هنأ هب نيبتف «ناسنإلا

 ةبسنلاب ةدوصقمم تسيل نايبلا فطعو ؛ديكأتلاو «تعنلا نأل ؛لدبلا ىوس اهلك جرخي "ةبسنلاب دوصقم" :هلوقو

 هعوبتم نكل ةبسنلاب اًدوصقم ناك نإو لدبلا نأل ؛لدبلا جرخي "هعوبتم عم" :هلوقو «عوبتملا وهو ريغلل اهب ينأ لب
 .فورحلا مسق يف ةرشعلا فورحلا نايب :َيبأيس (ظسوتم).لدبلا يف ءيجي امك ةبسنلاب دوصقمب سيل

 عوفرملا ريمضلا ىلع فطع اذإ يأ :لصتملا عوفرملا .ديز ىلإ مايقلا ةبسنب دوصقم عبات "ورمع"ف :وّرمعو
 ناك اذإ ريمضلا تأل ديرو اأ تبرض :وغ مضألا كلف هيلع قطع م لصق رعضع الّوأ دكأ مسا لضتملا

 لصفنمت. دكأ نأ دعب الإ هيلع مسالا فطع هركف «لعفلا نم ٌةزج هناك يح لعفلاب هلاصتا دتشا ءالصتم اًعوفرم

 ديكأت الب هيلع فطعلا زاج اًرورحب وأ اًبوصنم ناك ول هنأل ؛عوفرملا :لاق امثإو ءلصفنملا ىلع فطعلا ناك ىح
 فطعلا زاج ت ناک ول هنأ ؛لصتملا :لاقأ انإو كيزبو قلب :تررمو ءاذيزو تاجر وک لصفنملاب

 (طسوتم).ديزو انأ :وحن لصفنم ديكأت الب



 فطعلا ۹۹ عباوتلا

 ترض :لثم هك رت زوجيف ‹لصف عقي نا الإ ء ديزو انا تب :لثم لصقنمب دك

 ."ٍديزبو كب تررم" :وحن ُضفاخلا َدْيِعُأ رورحبا ريمضلا ىلع فِطْع اذإو ."ديزو ويلا
 : "هتاف" وأ و ديا ام" يف زج : 3 نمو هيلع يف وطعملا مكح ق ف وطعملاو

 E "ُبابذلا ديز بضغَيف ريطي يذلا" زاج اغنإو ؛عفرلا الإ "ورم ٌبهاذ ال"و
 رجي مل لعاف

 ١59[ :قيقحتلا ةياغ] .لصف عوقو تقو الإ تاقوألا عيمج يق هب دكأ يأ :عقي نأ

 :هلوقك ع«فطعلا فرح لبق لصفلا ناک اوس :لصف

 فت

 د ياا ۴

 ديكأتل ةدئاز "ال"و «"انؤابآ" وه فوطعملا نإف ١(« ؛۸:ماعنألار انْؤابآ الَو اًتكرشأ امه :ىلاعت هلوقك هدعب وأ
 ادن امو (ة ٤ :ءارعشلا) َنوُواَغْلاَو مه اهيف اويكبكف» :ىلاعت هلوقك «لصفنملاب دک ۇي دق لصفلا عمو . ا

 یال يا :هككزقا ٠۷/۴[ :یسر] اکر روصو" لاق الف: ردو 76ا و نت شا نم ر ب
 يف عوبتملا ىلع عباتلا ةدايز مزلي الف «لصفلاب ع وبتملا نع دعبلا رابتعاب فوطعملا يف روتفلا محو قارا

 ىلع فطع هنإف :ديزو ٠٠١[ :يدنه].روتفلا اذه ةضراعمل عوبتملا لالقتسا مزليف «هلالقتسا رابتعاب ةحردلا

 مزلي العل ضفاخلا ةداعإ بجو امنإو ءديز مالغو كمالغب تررمو :ديزبو كب تررم .لصفلا ناكملزاجو «ءاتلا

 نع لصفني ال هنأ ثيح نم راجلاب هلاصتا ةدشل ءراجلا نم ءزجلاك رورحملا ريمضلا نأل ؛ةملك ءزج ىلع فطعلا

 [ ٠ +١ :قيفحتلا ةياغ].ةملكلا ءرح ىلع كقطعلا مزل راخلا ةداعإ نودب هيلع قظع ولف ءالصأ راجلا
 الغم «هيلع فوطعملل بجوو عنتماو زاحام لك يف هيلع فوطعملا مكح لثم فوطعملا مكح يأ :فوطعملاو

 ف نوكي نأ بجي "يذلا" ةلصوأ ةلج ناك اذإ ًادغبلا ريخنك ٌريمَض هيلع هفوطغملا قت نوكي نأ بخو اذإ

 ديز اي :لاقي نأ زوجي هنإف ءايشألا عيمج يف هيلع ف وطعملاا مكح يف فوطعملا سيل 550 ملعاو «كلذك فوطعملا

 ىلع "بر" لوخد عانتماو «ماللا هيف ام ىلع ءادنلا فرح لوحد عانتما عم ءاهتلخسو ةاش برو «ثراحلاو

 ١71١[ :قيقحتلا ةياغإ یو اا ارا کک و فوطعلا نأ لجأ نم يأ :نمو (طسوتم).فراعملا
 زوجي الو «ةلمج ىلع ةلمج فطع نوكيو ءأدتبم وهو "ورمع" :هلوقل ربخ هنأ ىلع بهاذ عفر يأ :بهاذ الو
 ىلع ورمغ:فطغو «"اًمقاق" وأ "تاق" ىلع "هاذ" فطعب يأ دحاو لماع يلوسعم ىلع قطعلاب رباو:بصنلا
 وهو «ردقم لاؤس نع باوج اذه :زاج امنإو ١١١[ :قيقحتلا ةياغ] .مدقتملا اهربح يف "ال" لمع عانتمال ديز
 "ديز بضغيف" :انلوق نأل ؛"بابذلا نديز بضغيف ريطي يذلا" :لاقي نأ عنتمب نأ متركذ اغ عرلي :لاقي نأ

 = "ريطي" يف ريمضلا دوجوو ."ديز بضغيف" يف ريمضلا مدع عم "يذلا" ةلص وه يذلا "ريطي ىلع فوطعم



 ديكأتلا ٠١و عباوتلا

 يف" :وحن يف لإ ٍءاَرفلل اقالخ ءرجي مل نيقلتخم نيلماع ىلع َفِطُع اذإو هّيبّسلا ءاف األ
 ةفطاعلا لل

 .هيوبيسل افالم "ورم ةرجحلاو .ديز رادلا

 يظفللاف «يونعمو ّيظفل وهو «لوُمشلا وأ ةبسنلا يف عوبتملا رمأ ُرّرَقُي عبا :ديكأتل
 ديك اتلاف

 CEWA SESS ااا «ديز دير نعاح :وحن لوألا ظفللا ريركت

 ناك ول عنتمي امنإ هنال بابذلا ديز بضغيف ريطي يذلا :لاقي نأ عنتمي هنأ ملسنال انأ هباوجو ؟يذلا ةلص هنوكل =

 «"بابذلا ديز بضغ راط نإ يذلا" ريدقت يف هنأل ٍءاضيأ ةيببسلل هنوكل ؛كلذك سيل هنكل «ضحملا فطعلل غافلا

 (طسوتم). ضحما فطعلل ال ةيببسلل هب يح هنأ نيبتف ؛"بابذلا ديز بضغيو «ريطي يذلا" ع انتما انلق ام دك وي يذلاو

 يف اًديز نإو ءةرجحلا ,ورمعو «رادلا يف ديز :وحن ام ٍةروص يف :زج مل ."بضغيف" :هلوق يف ءافلا نأل يأ :امنأل
 ق واولا نألو ءامهلمع لمعيف نيفلتخم نيلماع ماقم موقت "اف ( فيعض فرح واولا نأ ؛ةرجحلا اورم و «رادلا

 ؛يبحأ لصاف هلومعم نيبو "يف" نيب عقو دقف "يف" ماقمو نإ" ماقم ماق اذإ "ةرجحلا ناورمعو رادلا يف اديز نإ"

 هنإف ؛ءدحاو لماع ىلومعم ىلع فطع اذإ امع ازارتحا نيفلتخم نيلماع :لاق امنإو ؛ةرجحلا ءاورمع يف :ريدقتلا ذإ

 A :قيقحتلا ةياغ| . روك ذملا عناملا مدعل ؛!دلاجع رشب و اورمع كي بر و اقافتا زئاج

 .دحاو لماع يلومعم ىلع فطعلا ىلع اسايق اقلطم هزّوجي هنإف :ءارفلل افالخ

 .بوصنملاو «عوفرملا ىلع رورحبلا مدقت ةروص يف الإ ءام ةروص يف رجي مل يأ «غرفم ئفتسم :وحن يف الإ

 ةرجحلاف «فنصملا هراتخا يذلا وهو «نيرحأتملا نييرصبلا نم هريغو ملعألا بهذم وهو «زئاج هنإف :خلإ ديز رادلا يف

 يف عوفرملا ىلع مدقم رورحلاو «ءادتبالا هيف لماعلاو «ديز ىلع فطع "ورمع"و "يف" هيف لماعلاو «رادلا ىلع فطع
 [ ١57 :ىيقحيتلا ةياغإ :بيرعلا نيه عومسم هنأل ؛هروصلا هذه ف فطعلا زاج امنإو «هيلع فوطعملاو فوطعملا

 فاضملا فذح ىلع ةروكذملا ةلثمألا لمحو «نومدقتملا نويرصبلا بهذ هيلإو ءاقلطم هعنم هنإف :هيوبيسل افالخ
 :لاق املف «عباوتلا عيج لمشي "عبات" :هلوقف :خإ عبات [ 1+: قتلا ةياغإ ةبارغإ ىلع هيلإ ةفاضملا ةاقنإت 9 : . آلا ےل تق د ” 1 ا هكر e 8 د

 ا Ny 5 نأ ل 5 ١ غو أ 0 1 : 1 ل 34 ۴ س ١ا

 هنع جرح "ةبسنلا يف" :هلوقف «عوبتملا رمأ ناررقي ال امهنأل ؛لدبلاو «فرحلاب فطعلا جرح «"عوبتملا رمأ ررقي
 نيعت ف لب «ةبسنلا يف عوبتملا رمأ ناررقي ال امهنكل «عوبتملا رمأ ناررقي اناك نإو امهنأل ؛نايبلا فطعو «تعنلا
 نإو مهلك نإف مهلك موقلا يناج :وحن ءامهعباوتو ”عمجأو لك لثم هيف لحد لومشلا وأ" :لاق الو ءامتاذ

 (طسوتم).ديكأتلا ىلع فيرعتلا قبطناف «لومشلا يف عوبتملا رمأ ررقي هنكل ءةبسنلا يف عوبتملا رمأ ررقي مل

 .ريرقتلا نعم. ديكأتلا ىلإ دئاع :يظفل وهو .ع وبتملا ىلإ لعفلا ةبسن لومش يأ :لومشلا وأ .ع وبلا ىلإ مكحلا ةبسن يأ :ةبسنلا

 .لوألا ظفللا ريركت هب ام يظفللا ديكأتلا وأ «لوألا ظفللا ريركت يظفللا ريرقتلاف يأ :لوألا ظفللا ريركت



 ديكاتلا ۰١ | عباوتلا

 ر «هنيعو «هسهن 5 هروصحم افلا يونعملاو ءاهلك ظافلألا ف ير
 ةد ودم ةدودعب يا ٠ دیا

 Coil j ناَمْعي نالّوألاف .عصبأو «عتبأو .عتكأو عمجأو اکو

 ê SE & :لوقت ىنثملل ئباثلاو .نهسفنأو ,مهسفنأو ءامهسفنأو ءاهسفنو يهسفن :لوقت
 لقاعلا رك دملا عمج يف

 نإ :وحن فرحلا يفو ءديز برض برض :وحن لعفلا يفو «ديز ديز ينءاج :وحن مسالا يف 5 :اهلك ظافلألا يف
 .ءامسألا يف يأ] (طسوتم).ديز ٍينءاج ديز ينءاج :وحن بكرملا يفو ءانركذ امك درفملا يفو «مئاق اديز نإ
 ١5([ 4 :قيقحتلا ةياغ).اهريغو «ةيدييقتلا تابكرملاو ءلمجلاو «فورحلاو «لاعفألاو

 :ليقو ؛عمجأل تادكوم ةريخألا ةئثالثلا مث ءيضرلا يق اذك ةمجعملا داضلاب :ليقو «ةلمهملا داصلاب :عصبأو

 ءاظفل مالكلا نّيزتل نسح ىلإ مض لب ءاًدرفم هل نعم ال "نسب" :هلوق نإف ءنسب نسحك ةدرفم اه نعم ال
 عتبلا نم "عتبأ"و «لاس يأ قرعلا عصب نم "عصبأ"و «مات يأ عيتك ٍلوح نم "عتكأ" :ليقو ؛نيعم هتيوقتو
 ١514[ :قيقحتلا ةياغ] .هزرغم ةدش عم قنعلا لوط وهو «نيتحتفب
 يف لوقت ‹طقف ريمضلا ريغت ثنؤملا دحاوللف «ثنؤملاو ركذملا يف ,عومجماو ئثملاو دحاولا ىلع ناعقي يأ :ناّمعي

 نالجرلا" :وحن امهعومجمو ثنوملاو ركذملا نيثم يف ريمضلا عم غيصلا ريغتو ."اهنيع'"و "اهسفن" :"هنيعاو "هسفنأ

 «برعلا ضعب نع ناسيك نبا ىكح ام ىلع "امهانيعو ءامهاسفن" :لاقي دقو «"امهنيعأو امهسفنأ «ناتأرملاو
 ىلإ فاضم عملا يف ىثم لك اذكو «دارفإلا امهيف زوجيو «"امكابلق نم ىلوأ امكبولق" :وحن نأل ؛ىلوأ لوألاو

 بونت نإ :ىلاعت هلوقك لوألاف «ةينثتلا ظفل ىلع دارفإلا ظفلو «دارفإلا ظفل ىلع عمجلا ظفل هيف راتخي هنمضتم
 اشلا لوقك يناثلاو (5 :ميرحتلا) اَمُكُبولَق ْتَعَص دَقَف هللا ىل

 اهرصم يداؤف رعنلا نم تقبس يمنرت نييداولا نطب ةمامح

 : آلا لوقك تلاقلاو

 نيسرتلا روهظ لثم امهارهظ نيترم نيفدفدف نيهمهمو

 (مظان نبا و ۳۸۹/۲ :يضر)
 يف لوقي برعلا ضعبو .عومجملا لقأ اهوكل وأ ؛عمجلاب اهقاحلإل عمجلا ةغيصب ةينثتلا يف ليق امنإو :امهسفنأو
 .ركذملا نم لقاعلا ريغ يفو ثنؤملا عمج يف :نهسفنأو ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ].ىلوأ لوألاو ءامهانيعو ءامهاسفن :ةينثتلا
 .اًيناث ثلاثلا ىم نيلوأ نيعلاو سفنلا يمس امل ءامهالك يناثلا مسقلا يأ :ئااغلاو

TETاجلك .نالحرلا قعاجا ام وحن نقملا رككذملا  



 ديكأتلا ٠٠١ عباوتلا

 ةا قوق

 لك ۇي الو ."عّمجو «نوعمجأو «ءاعمح و فا :لوقت ت يالا ف علاو نيلكو

 ةوقلا تھک :لثم < A وأ يع اهقارتفا حصي ٍءازجأ ود الإ " ءمجأ"و ظ و 2

 ,موقلاو لاجرلا :وحن 5

 . . ريمضلا دک اذإو . ادلع نيو ءاج" فالحب ا تيرتشاو مهلك

 .عمجأو هلك :يهو «ةثالثلا دعب يقابلا يأ :يقابلاو .امهاتلك ناتأرملا ئتءاح :وحن ىثملا ثنوملا يف 00

 ف ريمضلا فالتحاب نكل TY وأ اركذم ءاعومجم وأ ادرفم ناك ءاوس «ئثملا ريغل اديكأت عقي هرحآ ىلإ عتك

 ابو نملك ءاسنلا يتاجر ءاملك نا ترشا هلك موقلا قداح: هلك ديلا تيرتشا لوقت ع
 مهلك موقلا ينءاج'"و «عصبأو «عتكأو «عمجأ هلك دبعلا تيرتشا" :لوقت هعباوتو "عمجأ" وهو «يقاوبلا يف غيصلا
 ءنهلك ةوسنلا ئتءاج"و «"ءاعصب ءاعتك ءءاعج ءاهلك ةيراحلا تيرتشا"و «"نوعتكأ «نوعصبأ «نوعتبأ «نوعمجأ

 :هريدقتف «فوذح أدتبم رابخأ :عمجأ .ريمضلا نود غيصلا فالتحابو :غيّصلاو (طسوتم)."عتب «عصب «عتك «عمج

 ٤١[ :بيكرتلا لح] .اًرورحب ناک .يقاوبلا نم ضعبلا لدب اهنم لك 7 نأ زاجو ؛ءاهرخخآ ىلإ .....عمجأ يهو
 رومأ وذ يأ ءازجألاو دارفألا لوانتيف .ةددعتملا رومألا :ءازجألاب دارملاف ءاعمج وأ ناك اًدرفم :ءازجأ

 لاعفألا ضعب ىلإ ةبسنلاب امكح هؤازحأ قرتفي هنإف :دبعلا وحن :اًمكح وأ ١5[ 0 :قيقحتلا ةياغ] .ةددعتم

 ١55[ :قيقحتلا ةياغ] .باهذلاو ءيججاك اهضعب ىلإ ةبسنلاب امكح هؤازجأ قرتفي الو «عيبلاو ءارشلاك

 ٠١17[ :يدنه] .اًسح اهقارتفا حصي ءازجأ يذ ريظنو «موقلا ديكأت :مهلك موقلا تمركأ
 ؛ءارشلا مكح يف هئازجأ قارتفا حصي دبعلا نأل ؛اًمكح اهقارتفا حصي ءاّرجأ يذ ريظن اذه ءدذيعلا ديكأت :هلك

 ءازجأ قارتفا ةحص مدعل حصي ال هنإف هلك كي عاج [17 دكا سبر وأ هللا وأ هع ءارش كأ

 انإو «هعبر 0 عهقلت 0 «هفصن ءيخم ن کل ل ؛ءىجما مكح يف امك اًمكح الو - رهاظ رهو تاع ديز

 [ 4غ ALES كادح اهقارتفا حصي ءازجأ يذ يف الإ agen ةيلكلا نأل ؛كلذ طرتشا

 رمضملاب لصتملا عوفرملا كلذ ديكأت بجو «نيعلاو سفنلاب لصتملا عوفرملا ريمضلا دكأ اذإ يأ :َدَكَأ اذإو
 رمضملاب ةديكأت الب نيعلا وأ سفنلاب لصتملا عوفرملا رمضملا دكأ ول هنأل ؛نيعلاو سفنلاب هديكأت مث الو أ لصفنملا

 لصفنملا عوفرملا الول هنإف «هسفن وه يمركأ ديز :وحن لعافلاب عضاوملا ضعب يف ديكأتلا سبتلال لصفنملا ع وفرملا

 دارطال اًديز كسفن تنأ تبرض :وحن لعافلاب هيف ديكأتلا سبتلي مل ام هيلع لمحف «لعافلاب ديكأتلا سبتلا

 اصتملا عوفرملا ريمضلا دبكات دیرآ اذإ نأ :ريمضلا 2 (طس وتم).بابلا



 لدبلا ۰۳ عباوتلا

 'عتكأ"و ."كّسفن تنأ تبرض" :لثم ٍلصفنمب دَكَأ ِنيَعلاو سفنلاب لِصّتملا عوفرملا
 ريك
 ا

 .فيعض هود اًهركذو i خاشم الا يبسآل | عابتأ هاوَخأو

 نب گلا لدب وهو هنود عوبتملا 5 58 امب د وصقم عبات :لّدَيلا
 أ و لدبملا لك

 هنيب :ثلاثلاو ا يو «لوألا لولدم - :لوألاف .طلغلاو «لامتشالاو

 E êê رباب تطلع نأ دمي هيلإ دمشق نأ ا ٌةبارلاو ءامهريغب ةسبالُم لوألا ييو
 كطلغ دعب يأ ج ب ي ا

 لصفنملاب امهديكأت الب نيعلاو سفنلاب رورجاو بوصنملا ريمضلا ديكأت زاوحل ؛عوفرملاب رمضملا ديق امنإو :عوفرملا
 ريمضلا ديكأت زاوح ؛لصتملاب عوفرملا ديق اهنإو :لصتملا (طسوتم).كسفن كب تررمو «كسفن كتبرض :وحن
 (طسوتم).لعاف كسفن تنأ :وحن رحآ لصفنمي ديكأت الب نيعلاو سفنلاب لصفنملا عوفرملا
 لصفنملاب هديكأت الب "نوعمجأو لكلا" ب لصتملا عوفرملا ديكأت زاوحل ؛نيعلاو سفنلاب لاق امنإو :نيعلاو سفنلاب
 ًاليلق لماوعلا نايلي نيعمجأو 2 نأل ؛انهه لعافلاب ديكأتلا سابتلا مدعل "نوعمجأ مهلك ئءاج موقلا" :وحن

 هاريظنو هالثم يأ "عتكأ" اوخأ يأ :عابتأ هاوخأو (طسوتم).اًريثك لماوعلا نايلي امهإف «نيعلاو سفنلا فالخب

 ةلمجلا هذهو ءهاوخأو عتكأ ىلإ دئاع هلعاف هيف رتتسملاو «فورعم عراضم (بيكرت) :مدقتت الف .عصبأو عتبأ امه و

 مدقتت الف يأ :مدقتت الف ٤١[ :بيكرتلا لح].مدقتت ال يهف «كلذك ناك اذإو :هريدقتو فو ر ءازج

 لغ "عبا مث مث :جيصفلا يف هيوخأ ىلع "عتكأ" مدقي مث «هل اًعابتأ 3 "عمجأ" ىلع "عصبأو «عتبأو «عتكأ"

 راز نوعتبأو نوعتكأو نوعمجأ مهلك موقلا ءاج" :لاقيف « 4 تسل هعبتو «يرشخزل دنع ا
 ١[ 57 :ةياغ] .عمجأ دعب تئش نهيأ ءادتباب ناسيك نبا لاقو ؛ 5 ىلع "عصبأ" مدقي يلوزحلاو ةيدادغبلا دنعو

 .لصألا نودب عبتلا ركذ موزلل فيعض "عمجأ" نود "عتبأو «عصبأو «عتكأ" ركذ يأ :اهركذو

 دوصقم عبات" :هلوقب زرتحا :عبات .عوبتملا نع اًرواجتم يأ ءلاح وأ فرظ وهو «عوبتملا نود يأ :هنود
 ١[ 55 :ةياغ] .فرحلاب فطعلا نع "هنود" :هلوقبو «فرحلاب فطعلا ىوس عباوتلا رئاس نع "عوبتملا ىلإ بسناع

e,كن راش وغ نيكملاب وأ برت ديو بلس وت هس لدبملا ىلع لدبلا لاسعاب اغ صفي يأ  
 .ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضا طلغلا ىلإ لدبلا ةفاضإ :طلغلاو (؟107:ةرقبلا) هيف لاق ماَّرَحلا رها نع

 لدبملا ءزج يأ :هؤزج ٠١8[ :يدنه].هنم لدبملا نع ةرابع لوألاو «هيلع اقدص ام دحتي يأ :لوألا لولدم
 .هملع ديز ئبجعأو «هبوث ديز بلس :وحن «ةيئزحلاو ةيلكلا ريغب يأ :ام"ريغب .هسأر اًديز تبرض :وحن هنم
 .لدبلا ىلإ دصقت نأ يأ برضي برض باب نم داصلا رسكب :هيلإ دصقت نأ

 وأ اليف هنوك ثيحب ركذي مل ذئيح هنأل ؛ ؛ع وبتملاب الو لدبملاب :لقي ملو «لدبملا رهو «لدبلا ريغب يأ :هريغب

 ٠١۸[ :يدنه] .لدبملا مساب الو «ع وبتملا مساب هركذي ملف ءاطلغ هنوك ةيثيخحب لب ءاعوبتم



 لدبلا | ٠ ١ ١ عباوتلا

 :لثم تعنلاف ٍةفرعم نم ةركن ناك اذإو «نيتفلتخمو نیترکنو نيتف رعم ٍنانوكيو

 رهاظ لد الو :نيفلتخمو (نيرمضمو ,نيرهاظ نانوكيو «4ةبذاك ٍةّيِصان ِةَّيِص ةّيصاتلاب)»
 وا یز ينءاج وع OY قلعلا)

 س

 ا هير :وحن بئاغلا نم الإ لكلا لذب رمضم نم

 هنم لدبملاو ةركن لدبلا نوكيو «نيتركن نانوكيو ؛نیتفرعم نانوكي هنم لدبملاو لدبلا يأ :نيتفرعم نانوكيو
 وهو «رشع ةتس عومجملا ريصيف «ةعبرأ انركذ ام ىلع اضيأ لدبلاو «ةعبرأ هذهف «سكعلاب نانوكيو 15

 ديز «هملع ديز «هسأر ديز «كوحأ ديز :نيتفرعم اناك ذإ ةعبرألا لادبألا لاثم «ةعبرأ يف ةعبرأ برض نم لصاح
 هل راح لجر «هل ملع لحر «هل سأر لجر «ديزل مالغ لجر :نيتركن اناك اذإ ةعبرألا لادبألا لاثمو ءرامحلا

 اهلاثمو «هرامح لجر «هملع لجر «هسأر لجر «ديز مالغ لجر :ةفرعم لدبلاو ةركن هنم لدبملا ناك اذإ اهاثمو

 (طسوتم).هل راه ديز «هل ملع ديز «هل سأر ديز «هل مالغ ديز :ةركن لدبلاو ةفرعم هنم لدبملا ناك اذإ

 لدبملا نود ةبسنلاب دوضقملا وه لدبلا نأل ؛ةركنلا تعن بجي ةفرعملا نم ةركنلا لدب ناك اذإ أ :ةركن ناك اذإو

 (طسوتم).هيف ناصقنلل رباحجلاك نوكيل ةركنلا كلتل ةفصلاب نأف «هوحولا لك نم هنع اطحنم نوكي نأ هركف «هنم

 ¥1 :ةياغإ ةبذاك ةفصب تفصوف ؛"ةيصانلا" يهو «ةفرعملا نم تلدبأ ةركن "ةيص ان" :هلوق نإف :ةيصانلاب

 لدبلاو اًرهاظ هنم لدبملا نوكيو «نيرمضم نانوكيو «نيرهاظ نانوكي هنم لدبملاو لدبلا يأ :نيرهاظ نانوكيو

 نم لصاح وهو ءرشع ةتس عومجملا نوكيف «ةعبرأ اًضيأ لدبلاو «ماسقأ ةعبرأ هذهف «سكعلاب نانوكيو ءارمضم
 ديز «هملع ديز «هسأر ديز «كوحأ ديز :رهاظلا نم رهاظلا لادبإ يف ةعبرألا لادبألا لاثم «ةعبرأ يف ةعبرأ برض
 امهتهرك نيديزلا لهجو ءاهايإ هتعطق ديز ديو «هايإ هتبرض ديز :رمضملا نم رمضملا لادبإ يق اهاثمو ءرامخلا

 اديز تعطق ديز دي «هايإ اديز تبرض :رهظملا نم رمضملا لادبإ يف اهائمو «هايإ امهتهرك نيديزلا رامحو «هايإ

 هتبرض ديز :رمضملا نم رهظملا لادبإ يف اهاثمو «هايإ اديز تهرك ديز رامحو .هايإ اذيز تهرك ديز لهجو ؛هايإ

 (طسوتم).هرامح هتهرك ديزو «هلهج هتهرك ديزو هدي هتعطق ديزو «كاحأ
 الك لدبي مل امنإو ءقلطملا لوعفم : لكلا لدب' .ديز: كيو عنيكسشملا يب تررم :لاقي الف :رمضم نم رهاظ

 فرعأ بطاخملاو ملكتملا ريمض نوكل ؛هيلع اقدص ام داحتا عم دوصقملا ريغ نم ةلالد صقنأ دوصقملا ريصي

 : وب لدبملا هدفي مل امج لدبلا ةدافإو داحتالا مدعل لادبألا نم "لكلا لدب" ريغ فاللخب و بئاغلا فالخب «فراعملا

 كلام نبا لاقو .طلغلا لدب يف يمالغ قتيتأو «لامتشالا لدب يف يتملع يتمدحو «ضعبلا لدب يف يسأر يتبرض
 هريغ وأ لكلا لدب ناك ءاوس ءام لدب هنع لدبي ال لعفأو ءلعفتو ءلعفيو «لعفأ" يق راتتسالا بحاولا ريمضلا

 [171:ةياغو59١٠ :يدنه|.طق اًرهاظ الو اراب اًريمض عقي ال امع رهاظلا لادبإل اًحابقتسا



 ينبملاو نايبلا فطع ١١ه عباوتلا

 هلصفو «"رمع صفح وبأ ِهللاب مسقأ" :لثم هعوبتم حضوي ةفص ريغ عبات :نايبلا فطع

 ."رشب ىركبلا كراتلا نبا انأ" :لثم يف اظفل لدبلا نم

 EEF E ‹«حتفو وص :هباقلأو .بك رم ريغ عقو وأ ٍلصألا ّينبم بّساَن ام :ينبملا

 نينمؤملا ريمأ ةينك «مسقأ لعاف :رمع صفح وبأ .ديكأتلاو ءقسنلا فطعو «لدبلا هب جرح :هعوبتم حضوي

 يف امهنيب قرفلا نأل ؛هب ديق اغإ :اظفل .لدبلا نم نئاكلا نايبلا فطع قرف يأ :هلصفو .هدثد باطخلا نب رمع

 ريغ نايبلا فطعو «ةيطوتلل هنم لدبملا ركذو ؛ةبسنلاب دوصقم لدبلا نأ نم دحلا يف تفرع ام كلذو «درطم ىيعملا
 ١75[ :قيقحتلا ةياغ] .عوبتملا حاضيإل هركذو «عوبتملا اه دوصقملا امنإو ءامب دوصقم
 ةفرعملا ةفصلا هيلإ فيضأ يذلا ماللاب فرعملا نم نايب فطع هيف ناك ام لك :"لثم يف" هلوقب دارملاو :لثم يف

 ريطلا هيلع" :همامت :لإ نبا انأ ١55[ :قيقحتلا ةياغ].رشب يركبلا كراتلاو «ديز لحرلا براضلا :وحن ماللاب

 فرعي ملو «لئاو نب ركب يب نم وهو ءارشب دسأ نب نم لحجر حرج :لصفملا حرش يف ركذ "اعوقو هبقرت
 نأ رظتني يأ ريطلا بقرتي تيخ ب ةليبق نم وه يذلا أرمي كرت يذلا نبا انأ :لاقو كلذب هنبا رخفف «هحراح

 ارشب كرت يذلا لحرلا نبا انآ هانعم :ليقو «هتوم رظتني ريطلاف «توملا نم برق هحرج يأ تام اذإ هيلع عقي

 ىلإ اهتيارسو تاحارجلا كلت ةرثك نم رهظ امل ؛هتوم ةبقار اديدش اعوقو ريطلا هيلع عقو هنوك لاح يركبلا

 مكح يف لدبلا ذإ ؛الدب نوكي نأ حصي الو «يركبل نايب فطع :رشب كي يلع قوشعم دمحم يولوم).توملا
 ١٠١[ :يدنه] .ديز براضلا باب نم هنوكل حصي الف ءرشب كراتلا ئعملا نوكيف «لماعلا ريركت
 «نانثا ءدحاو"ك ةدودعملا ءامسألاك بيكرتلا وه يذلا بارعإلا بحوم نادقفل بم امإ :نابرض ىيبملا :قيملا

 «هبحوم دوحو عم بارعإلا لوصح نم عناملا دوجول ٍنبم امإو «"ركب «ورمع «ديز"و «"اث ءات ءاب ءفلأ"و ؛"ةثلث
 انهه نيئيشلا دحأ دّرجمل األ ؛"وأ" ظفلب دحلا دسفي الو :لاق .رمألا وأ ءيضاملا وأ .فرحلا هتماشم عناملا كلذو

 ءافتنا ةفرعم نأل ؛ةاحنلا رئاسك "هرخآ فلتخي ال ام" :هدح يف لقأ ملو :لاق «ةيهاملا نييبت يفاني يذلا كشلل ال

 «فالتحالا ءافتنا ةفرعم ىلع اعرف ئبملا ةيهام لقعت لعجي نأ ميقتسي الف «ئبملا ةيهام لقعت ىلع عرف فالتخالا

 'ماللا ريغب رمألاو «يضاملاو «فرحلا" وه هعضو لصأ يف يئبملا يأ :لصألا ينبم [/7 :يضر].رودلا ىلإ يدؤيف
 هركذ زجي مل نإو «ءانبلا ىلإ هباقلأ يق ريمضلا دوع زاح هنأ ملعا :هباقلأو ١١١[ :يدنه].لبق نم تفرع امك

 بارعإلا عاونأ نأل ؛هعاونأ :بارعإلا يفو «هباقلأ :ءانبلا يف لاق امنإو «هيلع نيبملا ةلالدل ننعم روكذم هنأل ؛اظفل
 (طسوتم).ظافلألا الإ اهنم دارملا سيل هنإف «ءانبلا باقلأ فالخب ؛ئععم ىلع اهنم ٍدحاو لك ةلالدل ةقيقحلاب ةفلتخم

 .هب ظفلتلا يف مفلا حاتفنال احتف حتفلا يمس :ٌحتفو ١١١[ :يدنه] .نيتفشلا ٌمضب هلوصحل امض مضلا يّمس :وض



 رمضملا .ينبملا مكح ١٠١5 ينبملا

 اسو تاشلا + :يهو :لماوعل فاالتخ ال هرحخآ فلتخي ال نأ 59 .فقوو سکو

 .فورظلا سن عبو «تاوصألاو ؛لاعفألا ءامسأو «تايانكلاو «تابكرملاو تالوُصوملاو «ةراشإلا

 اًمكح وأ ىّنعَم وأ اظفل هركذ مّدَقت بئاغ وأ ءبطاخُم وأ ؛ملكتمل عضو ام :رّمضملا

 .هسفنب لقتسملا ريغ :لصتملاو «هسفنب لقتسُملا :لصفنملاف .لصفنُم وأ لصتم :وهو

 ءطقف ٌّلِصّتم ثلاثلاو ءلصفنمو لصٌتم نالوألاف ٌرورحبو ؛ٌبوصنمو ,ٌعوفرم :وهو

 فقوتل افقو فقولا يّمم :فقوو (يدنه).هب ظفلتلا يف ىلفسلا ةفشلا راسكنال ًارسك رسكلا يمس :ٌرسكو
 ىلع ال «لاعفألا ءامسأ يف ءامسألا ىلع ةفوطعم افوكل تاوصألا عفر بجي :تاوصألاو .ةكرحلا نع هيف سفنلا

 ينبملا لب «ةينبم تسيل فورظلا عيمج نأل ؛"فورظلا ضعب" :لاق امنإو :فورظلا ضعبو (طسوتم).لاعفألا

 ١١١[ :يدنه] .هنع ئكملا ىلإ هجايتحال فرحلاب ههبشل رمضملا ىب :رمضملا ١١١[ :يدنه] .اهضعب

 .طرشلا اذهبي ال نكل «بيغ اهنإف ؛ةرهاظلا ءامسألا نع هب زرتحا :هركذ مّدقت بئاغ

 ةد دقوا ةىخف مشن قو ءاريفقت وأ اتيا لطفل ركاقلا مدقتي دقف ءهركذ ا امأو :ىنعم وأ اظفل

 اي نذل ؛ديز همالغ برض :كلوق لثم يريدقتلاو .همالغ ديز برض :لثم قي يظفللا مدقتلاف ءامكح

 ُبّرقَأ وح اولدعا» :ىلاعت هلوقك «يونعملا مدقتلاو .اًريدقت مدقتم وهف «ةروص ريمضلا نع اراق تاک نإو

 ن وكي دقو عني علا ثق نم مدقتم هنآك راض لدعلا ىلع لد: ا ارلدغا# :ىلاعت هلوق ناق :(/:ةدتاملا 0: ىّرَمَتل

 ثاريملا ركذ مدقت امل 5 ؛(١١:ءاسنلا) هِي َمَبَأِلَوأ :ىلاعت هلوقك قايسلاف «قایس نم نوكي دقو ءهظفل نم كلذ

 ‹ةضقلاو نأشلا ريمض يف ءاج امنإ يمكحلا مدقتلاو .نيعملا ثيح نم هيلع ريمضلا ىرجف ءاثروم همن نأ ىلع لد

 ءيج امنإو ةصقلاو نأشلا ريمض امأو «"اًديز تبرضو يبرض" :كلوق وحن يف رسفملا يفو "برو معن" يف ريمضلا يفو

 غلبأ كلذ نوكيف ءرسفي مث سفنلا يف اهعقو ميظعتل ةمهبم اهركذب ةصقلا ميظعتل اًدصق هركذ مدقتي نأ ريغ نم هب

 (ريغص).كبطاخ نيبو كنيب نهذلا يف لقعتملا ثيدحلا ىلع دئاع مكح يف هنأك راص وأ ءالوأ هركذ نم

 لصتملاو لصفنملاف ئعملا يف امأو «حالطصالا يف اًدرفنم هب ظفلتلا حص يذلا يأ .ظفلتلا يف :هسفنب لقتسملا

 ضعبك و «هلبق امل ةمتتلاك ناك ام يأ :هسفنب لقتسملا ريغ +١١[ :يدنه].نامسا امهأل ؛نالقتسم امهالك

 بارعإلا عاونأ رابتعاب رمضملا يأ :خإ وهو [١١؟ :يدنه].اًحالظصا اًدرفم هب ظفلتلا حصي ملو «هفورح

 .رومألا هذه دحأ رهاظلا نوكو ءرهاظلا ماقم ريمضلا ع وقول ؛ةثالث ماسقأ

 رورجملاو راجا نيب لصفلا عانتمال ؛لصفنم ال يأ طقف لصتملا رورحملا ريمضلا يأ :ثلاغلاو



 رمضملا 1۰۷ ينبملا

 نه اا انأ E «نبرضو ‹«نبرض ل! تبرضو تیر :لوألا ااا د

 ىمالغ :سماخلاو «َنهاَيِإ ىلإ يايإ : عبارلاو نْمْنِإ ىلإ ا ينّبرض :ثلاغلاو

 . «ةبئاغلاو بئاغلل يضاملا يف رتتسي ةّصاخ لصقل ٌعوفرملاف .نهلو نهمالغ ىلإ يلو

 ىلإ يناثلاو «نيمسق ىلإ نامسقني نالوألاو ءرورحبو بوصنمو عوفرم هنأل ؛عاونأ ةسمح رمضملاف يأ :كلذف

 رورجملاو ءلصفنملاو ءلصتملا بوصنملاو ءلصفنملاو «لصتملا عوفرملا :وهو «ةسمخ عومجملا نوكيف «دحاو

 (مكلي يلع قوشعم يولوم).لصتملا
 ريمض نأل ؛ملكتملاب أدب امنإو :تبرض .ةسمخلا عاونألا نم لوألا عونلا لاثم وأ ءلصتملا عوفرملا يأ :لوألا
 ١١[ :يدنه] .لكلا نود هنأل ؛بئاغلا ريمض رخأو «دحلا يف مدق اذلو «فراعملا فرعأ ملكتملا

 ءاوبرض ءابرض «برض «ٌنتبرض ءامتبرض «تبرض «متبرض ءامتبرض «تبرض «انبرض «تبرض" :نبرض ىلإ
 :يناثلاو «ْتِبَرَض وهو «مولعملل :امهدحأ :نيلاثم دروأو «لوهجلا سايقلا اذه ىلعو نيرض ءاتبرض «تبرض
 :لصفنملا عوفرملا ريمضلا وهو «ةسمخلا نم يناثلا عونلا لاثم يأ :يياثلاو (طسوتم).تبرض وهو ؛لوهجملل
 (طسوتم)."ّنه ءامه «يه «مه ءامه «وه «نتنأ امتنأ ءتنأ «متنأ ءامتنأ ءتنأ «نحن ءانأ"

 ءامهبرض «هبرض «نكبرض ءامكبرض «كبرض «مكبرض ءامكبرض «كبرض «انبرض «نبرض يأ :ينبرض
 «كنإ ءمكنإ ءامكنإ «كنإ ءاننإ ءينإ" يأ :ينلإو *١107[ :قيقحتلا ةياغ] .نهبرض ءامهبرض ءاهبرض «مهبرض

 امنإو ءفرحلاب لصتملا ريظن يناثلاو ؛لعفلاب لصتملا ريظن لوألا "ٌنْمإ ءامهإ ءافإ ءمهفإ ءامفإ ءهنإ ,نكنإ ءامكنإ
 ١17[ :قيقحتلا ةياغ] .فرحلاو لعفلاب لصتي بوصنملا ريمضلا نأ ملعيل نيريظن دروأ

 ءامهايإ ءاهايإ ءمهايإ ءامهايإ ءهايإ ّنكايإ ءامكايإ ءِكايإ ءمكايإ ءامكايإ كايإ ءانايإ «يايإ" نعي :َنهاَيإ
 يكمالغ ءامكمالغو «كمالغ ءانلو ؛يلو ءانمالغو «يمالغ" يأ :َنهمالغ ىلإ *١7[ :قيقحتلا ةياغ] ."نهايإ

 كل ءمكل ءامكل كلو «نهمالغ ءامهمالغ ءاهمالغ :مهمالغ ءامهمالغ «همالغ ,نكمالغ امكمالغ كمالغ

 دروأ امنإو «فرحلاب لصتملا لاثم يناثلاو «مسالاب لصتملا لاثم لوألا "نش ءامهل ءاغ ,مه ءامه «هل «نكل ءامكل

 ١۷۳[ :قيقحتلا ةياغ] .فرحلاو مسالاب لصتي لصتملا رورجملا ريمضلا نأ ملعيل نيلاثم

 ةدحاولاو «برض ديز :وحن «بئاغلا دحا ولل يضاملا لعفلا يف قف رشي ةضاقغ لصتملا عوفرملا ريمضل غلا يأ :وتسي

 نأل ؛ةصاخ :لاق امنإو «درفملاب سابتلالا عفرل امهعومجمو امهانثم يأ ءامقاوخأ نود تبرض دنه :وحن ةبئاغلا

 عوفرملا ريمضلا ديق امنإو «لماعلاب هلاصتا ةدشل لصتملا عوفرملا فالخب «نارتتسي ال نيلصتملا رورحباو بوصنملا
 (طسوتم).هنع هلاصفنال لماعلا يف لصفنملا راتتسا عانتمال لصتملاب



 رمضملا 1ة ينبملا

 ءاقلطم ةفصلا يفو (ةبئاغلاو «بئاغلاو ,بطاخملاو قلل لكما عراضملاو

 «ضرغل لصفلاب وأ ا يلع لا عز «لصتملا رذعتل الإ لصفنما عوسي الو

 هلماعو ريمضلا نيب

 ادنسم هنوكب وأ ,عوفرم ريمضلاو افرح وأ ءاّيوتعم لماعلا نوكب وأ .فذحلاب وأ

 «عومحملل وأ ئثملل وأ درفملل ناك ءاوس «ملكتملا عراضملا يف لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو يا ج زاتتار

 (طسوتم) .ماسقألا نم ةانركذ اغ ىلإ "اقلطم" :ةلوقب راشأو ءهلوخ نم ىلع ةلاد ةئيزق 0 ؛ةنوملل وأ ركذملل وأ

 ؛ةبطاخملا نود "تنأ" يأ برضت : :وحن .بطاخملا عراضملا يف لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو :يأ :بطاخملاو

 لصتملا عوفرملا ريمضلا رتتسيو :يأ :بئاغلاو (طسوتم).سابتلالا عفرل ؛تابطاخملاو «نيتبطاخملاو نيبطاخملاو

 «نيبئاغلاو «نيتبئاغلا يف رتتسي الو «برضت دنه :وحن ةبئاغلا يفو «برضي ديز :وحن «بئاغلا عراضملا يف

 .ةفصضلا ٤ لصتملا ريمضلا رتتسي و :يأ :ةفصلا فو (طسوتم).سابتلالا عفدل ؛تابئاغلا ۾

 دی ر : وحن ءاثنؤم وأ ارك ذم ءاعومجم وأ ئكم وأ اذحاو ناك ءا وس ءاقلطم اناهز وأ ءاقلطم اراتتسا :اقلطم

 فلألاو «تابراض تادنهو «ناتب راض لادن ۾ «ةب راض دنش ۾ «كوب راض نوديزلاو ناب راض ناديزلاو «ب راض

 زوجي ال يأ] :غوسي الو ١١4[ :يدنه] .لماعلاب امهريغت ببسب نيريمضب اتسيلو «عمحلاو ةينثتلا فرح واولاو

 لامعتسالا نكمأ ئمف (؛ ا لصتملاو ءراصتخاللل رئامضلا عضو نأل | لصتملا رذعتل الإ لصفنملا ريمضلا نايتإ

 هنا + توم كايإ" : وحن هلماع ا ريمضلا علقت ببسب يأ :مدقتلاب ١ ١[ :يدنهإ . لصفنملا موسي ل هب

 ١١4[ :يدنه] .لماعلا رخآب نوكي اغنإ لاصتالا ذإ ؛هب لصتي نأ نكمي ال هلماع ىلع مّدقت اذإ

 فانت لاضفنالا :نأل ؛لفنيح رذعت امنإو «ءلاصتالا ردعت ققستي مل هريغب لصح ول ذإ «هب الإ لصحي ال :ضرغل

 دحجوي "ل هلماغ فذح امل هنآل ؛لماعلا فذح يأ :فذحلاب وأ ١ ١ :يالئق | .نظ علا توفي لعفلا كرتو «لاضتالا

 وحن :افرح وأ .ةأترك ذ امل ؛ديز انأ : وحن ءادتبالا وهو :ايونعم ١ ١[ او  لصتي ام ظفللا 2
bêتنأ  

 هنوكب ريمضلا ديق امعِإو :عوفرم (طسوتم).لعفلاب الإ لصتي ال عوفرملا ريمضلا ذإ ؛هب لصتي ام تاوفل "اًمئاق

 0006 :قيقحتلا ةياغإ .كلو «يلو «كنإ و “نإ و («(فرخلاب هلاصتا راج ا وی 0 اي وضنم ناک ول هنأ ؛اعوفرم

 لعاف ES بات أدتسم ربح هتب راض ۾ نات ًادتبم دياز ۾ عأدتبم دنهف ع يه هتب راض دي ز دنش :و خا هنوكب وأ

 ف ةلمجلاو « دنق اهلعافو ديز رح هتب راض نأل ل یک نم ريغ ےل ةي راج یهو ءهيلا ةلتمم هتب راض ۾ ي كل راض

 ؛لمعلا يف لعفلا نم فعضأ ةفصلا نوكل ذئنيح ريمضلا زاربإ بحبو اغقإو «لوألا خللا نا اب عفرلا لحم

 نأ ملعي مل زربي مل اذإو «ديز براضلا نأ ملع ريمضلا زربأ اذإف ءوه هبراض ورمع ديز :وحن يف سابتلالا عفدلو

 (طسوتم).بابلل ادرط يه هتبراض ديز دنه :وحن سبتلي ال اميف هزاربإ اًضيأ اومزتلاو ءورمع وأ ٌديز براضلا



 رمضملا ١8 ينبملا

 هااَبإو ءانأ الإ كبَر امو «تيرض َكاّيِإ' :لفم «هل يه نم ريغ ىلع ترج ةفض هيلإ
 سيلو ناريمض َعَمَتحا اذإو ."يه هتبراض ٌديز نهو ءاّمئاق تنأ امو «ديز انأو ءرشلاو

 :وحن ناثلا يف ُراّيخلا كلف .هتمّدقو فرعأ امُهذحأ ناك نإف ءاًعوفرم امهدحأ

 هثيطعأ :وحن لصفنم وهف الإو ."كاّيِإ يبرضو «كيبرضو «هايإ كتيطعأو .هكتيطعأ"
 فل نكي مل إو لا لصتملا ؛ اشم

 فج ىلإ "تنا ارل" ركألاو ءلاصفتالا ' ناک" نانا ريح يف اتخلا َكاَيِإ وأ ُهاَيِإ
 هتيطعأ

 هيلإ تدنسأ يذلا ريمضلا لاثم ا ديز دنهو .عوفرم ريمضلاو ءافرح لماعلا نوك لاثم :امئاق تنا امو

 هنأكف «لعفلا نم ءزجلاك عوفرملا ذإ ؛"كتمركأ" :وحن نع زارتحا :اعوفرم .هل يه نم ريغ ىلع ترج ةفص
 اهاطعأ : و ايواست اذإ امع زارتحا ف رعأ امثدحأ ١ ١[ ه :يدنه] .لاصتالا بجيف ؛اصأ لضفلا ةف ل

 ١5 ١[ :يدنه | .ححرم ريغ نم نييواستملا قا مدعت نع زرحتلل حصألا 5 لاصفنالا بجي ثيح ءاهايإ

 :ليق ول هنأل ؛هلاصفنا مزلي ثيح كايإ هتيطعأ : وغ اًرخؤم فرعألا ناك اذإ امع اًزارتحا "هتمدقو" :لاق امنإو :هتمدق و

 ريخأ 2 رودعم لكلا نل ؛هلاصفنا بحي وف .لصألا فلاح وهو عه ريغ نه فرغألا ریخت مزل ك ومتيطعأ

 ١ ١[ ى : يي دنه صخلم | .لصألا “لح حج ۾ ىلع هداريإب ةله ولا لوأ 2 نعط هقحلي الو «ةروصلا رابتعاب فرعألا

 ام لصفلا دادتعا مدع رابتعاب لاصتالاو ءةلضفلاب لصفلا رابتعاب لاصفنالا زاجف ءالاصفناو الاصتا :رايخلا كلف

 نار نورس اتركي نأ لوب نيرا قآ علعيل نيلاقم ةروأ امير, ةكطغا وخل ٠٠١ :يدنع] .لضتم ره
 ناك وأ فرعأ امهدحأ نكي مل نإو يأ :لصفنم وهف الإو (طسوتم).اًرورجب رحآلاو ءابوصنم امهدحأ نوكي

 ١7[ :قيقحتلا ةياغ] .انيب امل ريغ ال لصفنم ناثلاف ءامدقم فرعألا نوكي ال نكل فرعأ امهدحأ

 ١175[ :قيقحتلا ةياغ] .اًعوفرم امهنم ءيش سيلو «نايواستم ناريمض هيف عمتجا :هايإ هتيطعأ
 نكي مل هنكل باطخلا ريمض وهو «فرعأ امهدحأو ءاعوفرم امهنم ءيش سيلو «ناريمض هيف عمتجا :كايإ وأ

 امض ناك اذإ لوعفملاب اًهيبشت هلاضتاو "ناك" ربح لاصفنا زاج يأ :راتخملاو ١175[ :قيقحتلا ةياغ] .امدقم

 .لاضفنالا أدتبملا ريخ قحو «أدتبملا ربخ لصألا يق هنأل ؛لاضفنالا وه راتخملا نكل «هايإ تنكاو «هتنك :وحن
 الول" :وحن لصفنم عوفرم ريمض "الول" دعب رثكألاف "ىسع" دعبو "الول" دعب عقو اذإ ريمضلا يأ :رثك الاو 1 ٍ "اموت ےک Mn نا ا ا 1 Muy f 5 : ءا اا أ

 (طس وتم). ىسع لعاف هن وكل ؛ لإ تنسف وش ا ع وفرم ريمض " ينسع" كعباو ادعيه ترک لإ تنأ

 ءمهالول ءا الول ءوه الول ؛ٌنتنأ الول ءامتنأ الول ؛تنأ الول «متنأ الول ءامتنأ الول «تنأ الول" يأ :هرخآ ىلإ

 1Y خلا ةياغ] . "نحن الاول ءانأ الا ىل «نهالول امال ول ءاهالول



 رسم 3 ينبلا

 زال ويل عم ةيقولا نونو .اههرخآ ىلإ "سو كالولا اجو ءاهرخآ ىلإ "يسع"
 لضتم ريمض ىسعو لول دعب

 نو «ندلو + داع .بارعإلا نون نع ايرع عراضملا يف ب نيالا ق

 بينا رعاإلا توا الاخ ناك | دا

 يي طش او س اک اهسكعو «طقو دقو «نعو «نم و تيل ف راتخيو ريم اههاوخأو

 ءاهاسع «مهاسع «امهابسع «هاسع e ءامتيسع. «تيسع تسع :اسهتيسع .e يأ :اهرخآ ىلإ

 :كالول يك الول ءامكالول ؛كالول" يآ :اهرخآ ىلإ ١/90[ :قيقحتلا ةياغإ ."انيسع «تيسع يام ءامهاسع

 امك اسنع :كابسعو ..انالول یک ا ءاهالول ءاهالول ېهالول ءامهالول بهالول نکالول ءامكالول

 «ياسع «نهاسع «امهاسع ءاهاسع «مهاسع «ءامهاسع «هاسع «ڻکاسع ءامكاسع ؛كاسغ «يکاسع

 .ةرسكلا نم لعفلا رخآ يقت اهنأل ؛ةياقولا نون ىّ :ةياقولا ١۷۷] :قيقحتلا ةياغ] ."اناسع

 ىلإ نونلا ةفاضإو «نيمركيو «يبرضي :وحن :نون نع ."نوبرضو «ينابرضو ؛ئبرض" :وحن اقلطم :يضاملا يف

 ١717[ :قيقحتلا ةياغإ .هجو نم اًصوصخو اًمومع بارعإلاو نونلا نيب نأل ؛ةضف متاخك "نم" نعم. بارعإلا

 ٰينوبرضتو «ينابرضت" :وحن عراضملا يف بارعإلا نون عم تنأو يأ [نّيعم ريغل باطخلا] :نونلا عم تنأو ¬
 نونب هنع هئانغتسالف هفذح امأو «مدقتملا سايقلا ىلع هئارحالف هتابثإ امأ ءهفذحو هتابثإ يف ريخ "ىنبرضتو

 امسا هنوكل هفذح يفو «نوكسلا ىلع هئانب ظفحل ةياقولا نون تابثإ يف ريخم "ندل" عم تنأ كلذكو «بارعإلا

 ةهاركل اهفذح يفو «لعفلاب اهيبشت ةياقولا نون تابثإ يف ريخم "اقاوحأو نإ" عم تنأ كلذكو «فرحأ ةثلث ىلع

 (طسوتم).لوألا ةعبرألا ىلع نيريخألا لمحو «لوألا ةعبرألا يف تانونلا عامتجا

 at تاکو :نأ يهو :اقاوخأو نادل عم كنا يأ نونلا ىلع فطع :ندلو

 امه وكس ظفحل "نعو نم" قو «تانونلا ع تامتحا مدعو ل اعفلاب ER تبل ق لو ونلا تابثإ راتخيو : يأ :راتخيو

 . يبو يلا :وحن «ةياقولا نون ريغ نم فرحلاب ءايلا لاصتا زاوجو «نيفرح امفوكل ؛امهنع اهفذح زاوج عم
 ءايلا لاصتا زاوجو نيمسا امفوكل ؛امهنع هفذح زاوج عم امفوكس ظفحل نونلا تابثإ "طقو دق" يف اًضيأ راتخيو

 راركت لقثل "يلعل" :لاقيف ءاهكرت اهيف راتخي يأ :لعل (طسوتم).يمالغ وحن ةياقولا نون ريغ نم مسالاب
 ."لعل'" مكح بسح نعم وهو «ةنكاس مالو «نيتحوتفم ميجو ءايب "لحي" مكحو «فورحلا ةرثكو «تاماللا
 امهيلع ةيظفللا :لماوعلا لبق [174 :قيقحتلا ةياغ].نونلا لبق ةنكاس مال ةهاركل ينافك نعم "يلج" :لاقيف

 ١175[ :قيقحتلا ةياغ] .سيلب نيتهبشملا الو ام :وحن اهعورفو ءاقاوحأو تملعو ءنإو «ناك :وحن نم



 رمضملا ١١١ ينبملا

 رخ هنوک نيب لصفتل الصف ىَّمسُيو ءأدتبملل قياطم لصفنم | عوفرم ةغيص اهدعبو
 ةغيصلا كلت e || ل وحد دعب

 اس : لغم ءاذك .نم لعفأ وأ «ةفرغم يلا نوكي نأ :هطرشو .اًمعنو

 لبق مدقتيو مرج دنمب اهو اهات بروأا سو للان دنع ھر الو تپی

 لصفلا

 يا 4 ف . ةلمجلاب "تفي ؛ قصقلاو ناشلا ريمض ىّمسي بلاط رمش ةا

 تملعو (48:فسوي) ُميِحّرلا روع وه ههو :0017:ةدئالل) 4بيقَرلا تلأ تنك»و ؛مئاقلا وه ديز :وحن :ةغيص
 ناكمل لصفنم عوفرم ريم :لقي ملو ؛لصفنم عوفرم ةغيص :لاق امنإو «ميركلا وه ديز امو «مئاقلا وه اًديز

 ١۷۹[ :قيقحتلا ةياغ].عوفرم ةغيص هنوك يف فالتخالا نكمي الو «نيبنس ام ىلع اًريمض هنوك يف فالتخالا
 ٩۹ :ةياغ صختلم] .ةبيغو التو الكت و تاو ارك دقو اعر ةينثتو اًدارفإ :ًادتبملل

 اذا افاق «هنع اربح يأ اهلبق اك امتنا احن اس ةي ن لفت األ ف ةقيسلا مذ نمسو : يأ :ىمسيو

 "ىمسي"و|](طسوتم).توعنملاو تعنلا نيب لصفلا عانتمال ؛تعن ال ربخ اهدعب ام نأ ملع ةغيصلا هذه تدجو

 لحم يف ةلمحلاو «هل ناث لوعفم تا ةفعيصلا اع هاا سا ام لوعفم هيف رتتسملاو «لوهحج عراضم

 يهو "يك" مالب بوصنم فورعم عراضم "لصفتل"و «عوفرمل وأ ةغيصل اًنعن نوكت نأ حلصت امنأل ؛رحلاو عفرلا
 [(47 :بيكر تلا لح).ةغيصلا ىلإ دئاع هلعاف هيف رتتسملاو ؛"ىّمسي"ب قلعتم اهدعب ام عم

 ١١9[ :يدنه] .ةغيصلا نم روكذملا طرش وأ ءلصفلا طرش وأ ءطسوتلا اذه طرش يأ :هطرشو
 ١١5[ :يدنه] .ماللا عانتمال ةفرعملاب قحلم "نم لعفأ" وأ ءةفرعملا يف هيلإ جاتحي امنإ لصفلا نأل :لعفأ وأ
 امهئانغتساو امهتلاصإل ؛لماوعلا لبق ربخلا نودو ةفرعملا نود لماوعلا لوحخد دعب "نم لعفأ" لاثم ركذ جا لثم

 ليلخلا دنع بارعإلا نم ريمضلا اذه عضوم الو :هل عضوم الو ١١3[ :يدنه] .نيعرفلا فالخب انقرثكل لاثملا نع
 اهل لحم ال هذه نأ امكف «"تنأ" يف ءاتلاو ."كئلوأ" يف فاكلاك لصفلل لحدأ امنإ هنأل ؛"مسا هنإو' :هلوق عم

 (طسوتم).بارغإلا نم لحم ريمضلا اذهل نوكي ال بارعإلا نم
 عقوأ اًرسفم هركذ مث امهبم ء ءيت ركذ نأل ؛لالجإلاو ميظعتلل بئاغ ريمض ةلمحلا لبق مدقتيو :يأ :مدقتيو
 رک ذم ناك نإ :نأشلا ريمض (طسوتم).هتلفغ دنع عماسلا نم مالكلا توفي الئلو ءالالجإو اميظعت سفنلا يف

 ؛ةصقلاو نأشلا ريمض ريمضلا اذه ىمسي امنإو :ةضقلاو نأشلا (٠:صالخإلا) 4دحأ لا ره "ق طظ :ىلاعت هلوقك

 ناك نإ ةصقلا ريمضو :ةصقلاو ١48١[ :قيقحتلا ةياغ].ةصق وأ نأش نم نهذلا يف دوهعملا وه ام ىلإ دئاع هنأل

 اهنأل ؛ةلمجلاب ريمضلا اذه رسفي نأ بجي اغإو :ةلمجلاب (+:جحلا) راصبألا ىَمْعَت ال هتاف :ىلاعت هلوقك ءاقتؤم
 (طسوتم).هدعب ءيشلا رّسفم نوك بوجول ريمضلا دعب تناك امنِإو ءريمضلا كلذ نم دارملا يه



 ةراشإلا مسا ١ ١ * ينبملا

1 َ 5 - # 

 ىتاق كيز وه" :ومن لماوعلا بسح ىلع اًررايو اًرتتبسم «الصّتمو الصفنم كوكيو «هدعب

 وا 3| اپ او وو
 ةلقثملا نم كتبه

 ؛يذو ا ثنؤمللو « 1 "ذو ا ا هانثملو « زكذملل ا ذ :يهو .هيلإ راشمل عضو ام :ةراشإلا ءارعسأ

 اجا يركن اعف, ٠ ١

 اى

 رسم النصتم و اب وتس هلماع نا وكل ؛مئاق ديز وه : وحل أديم ناك نإ ا ريمضلا اذه توکیو يآ :نوكيو

 لعفلا يف درفملا ع وفرملا بئاغلا ريمضلا ناکا اوچو ؛مئاق دیز ناك :وحن عوفرم وهو اعف هلماع ناك نإ

 يف ريمضلا كانكفما عاشتالا اه دير رر اقره ةلماع تاك ءارس ءايوضتم ناك نإ ارواب الصتتمو لصقل ال

 "لما وعلا بسح قلع" :هلوقب ر انك هبل هيلإو «بوصنملا ريمضلا 2 مدعب ؛مئاق ديز هتننظ : وح الف وأ ف ىلا

 (طسوتم).مئاق ديز هنا : وحن هلماوع بسح ىلع لمع وه اًرراب هلاصتاو ءارتتسم هلاصتاو هلاضفنا يأ

 :اب عيصتم هنوک لاح نأشلا ین كلا لح يأ :هفدحو

 لق :ل وقت نأ هيف و- هيف طبارلا مدعو امال ريخلا لالقتسال ؛ةيلع ليلدلا مدعل : تلا عم اع يأ 5 35 :

 te :ف دس | توا لا ةروص ىلع ةنوكل زاوحلاو -"مئاق ديزا عفر وهو «هيلع ليلدلا موقي

 عم هفذح مزال هنإف :مزال هنإف .تففح اذإ "نأ" عم الإ لماع لك عم فيعض يأ عرفم ئثتسم :نأ عم الإ

 "ام"و ءأدتبم "ةراشإلا ءامسأ" :ةراشإلا ءامسأ (طسوتم).ىوقألا ىلع فعضألا ةيرم مرلي العل فعضلا مدع

 قلعتم راشم" ءام ىلإ دئاع هلعاف مسي مل ام لوعفم هيف نكتسملاو «لوهحج ضام "عضو" «ةفوصوم وأ ةلوصوم

 وأ اهتلص ةلمحلاو «راشمل ردقم فوصوم ىلإ عجار '"هيلإ" يف ريمضلاو «راشمل هلعاف مسي مل ام لوعفم "هيلإ" ءهب
 [ 437 :بيكرتلا لخ] .اهربخ هتفص وأ هتلص عم فوضوملا وأ لوضوملاو ءاهتفص

 :ةراشإلا ءامسأ يأ [ةراشإلا مسا ريغ هب جرخ لصف "هيلإ راشمل عضو" :هلوقو «سنح "ام"] :هيلإ راشمل عضو ام

 ءامسأ فرع هنأل ؛هلثم وه ات وأ .ىفخأ وه امت وأ ءايرود ا فيرعتلا عزاي مو و (ةيلإ راشم تعض و ءامسأ

 نيب ام ىلإ اهجايتحا ثيح نم فرحلل اماشم افوكل تينب امنإو «مولعملا يوغللا هيلإ راشملاب ةيحالطصالا ةراشإلا

 ةر وأ القاع رك دملا كحاولا لإ هب راشي, اذه ف ءاهددعت لإ ةراشإ اذه :يهو (طسوتم).هيلإ راشملا تاذ

 ىلإ اهراشي يهذو «يمتو «هذو «هتو ينو ءات"و ءرحلاو بصنلا لاح و ؛عفرلا لاح ركذملا ئثملل ”ناذ"و
#۴ ١ 

 .عالوأ و ةرطاو بضنلا للاخ ةيلإ "نتو «عفرلا لاح ثنؤملا ئثم ىل "نان": ءاهريغ وأ ةلقاع ةدحاولا كننؤللا
 ھا

 ات لاذلا بلقب :يذو ات عطسروتمأل.هريغ وأ ناک القاع ثنؤملا عمج 5 ءرك ذملا عمج ىلإ هب راشي رصقلاو دملاب
 ےس

 هفلأو ءات بلق هلاذ نأ يعي "هتو 5 ' ق قيبلقلا نيب ١ عمجلابو « هذا يف ًءاهو ؛"يذ" يف ءاي هفلأ ب اقبو 3 ات" يف

 A1] :ةياغ].ءاهو ءاي بلق هفلأ نأ نعي «يهو ىهذ يف نيلدبل | نيب عمجلابو « هت يف ًءاهو ا يف ءاي بلق



 ةراشإلا مسا ۹۴ ينبملا

 ءارصقو ادم ا امهعمجو « : نيو نات ةاشملو ٠ : يهذو («يهتو هذو هنو يلو

 نوكيف :ةسمتخ ف يف ةسمخ يهو :باطخلا افرح اهب لمَ هلا فرح اهقحلبو

 :لاقيو .يقاوبلا كلذكو « نكناذ ىلإ كناذو «نكاذ ىلإ كاذ" يهو ؛نيرشعو ةسمخ
 نكات ىلإ كات

 ءنيتددشم "كلاذو كاتو ,كلت"و ,طّسوتملل "َكاَذ'و ديعبلل "كلذو" «بيرقلل "اذ
 بيرقلا هيلإ راشملل

 ا ناكسللف انهو ءانهو مٹ ' امأو كلذ لثم كلالوأو

 وأ ءاودمم ناك ءاوس يأ :ارضقو ادا .لقاغ ريغ وأ ناك القاع «ثنؤملاو ركذملا عمج يأ :امهعمجو

 ؛ءاملا يهو :هيبنتلا فرح .ةراشإلا ءامسأ لئاوأ ىلع لخدي يأ :اهقحليو .ءايلاب بتكي روصقملاو ءاروصقم
 ١/87[ :قيقحتلا ةياغ].ءالؤهو «ناتاهو ءاتاهو ءناذهو ءاذه :لاقيف ءالوأ بطاخملا هيبنت مئالي ةراشإلا نأل

 ؛كاذ :لاقيف «ثينأتلاو ريكذتلاو ءعمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم بطاخملا لاوحأ ىلع لديل :باطخلا فرح

 :يهو ءةسمح باطخلا فرح يأ :ةسمح يف ةسمخ ١7[ :قيقحتلا ةياغ] .كئلوأو ءامكناتو «كاتو ءامكناذو

 ١817[ :قيقحتلا ةياغإ .ءآلوأو «ناتو ءاتو «ناذو ءاذ يهو «ةراشإلا ءامسأ ةسمخ يف نكو كو نيكو و 0

 نأ يضتقي سايقلاو :نيرشعو ةسخ .ةسمخلا باطخلا فورح يف ةسمخلا ةراشإلا ءامنأ برضب عومجملا :نوكيف

 «ريكذتلا ربتعا انههو «ثنؤيو ركذي فرحلا ظفل مث :ةسمخ يقبف «نينثالا باطخ كرتشاو «ةتس باطخلا فرح نوكي
 ١851| :ةياغ] .ءايشألا عج ثينأت سكع ىلع ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم ددعلا ثينأت نأ فرع امل ددعلا ثنأ اذلو

 ةلقو ةفاسملا ةلق نيب ةبسانملل اذكه لاق امنإو ؛ديعبلاو بيرقلا نيب يذلا يأ ؛طسوتملا هيلإ راشملا يأ :طسوتملل

 فقوتل طسولا يف هركذي نأ رهاظلاو نيفرطلا نع e رخأ امثإو «فورحلا ةرثكو ةفاسملا ةرثكو «فورحلا

 «هرخآ ىلإ بيرقلل "اذ" لاقيو :لاق ثيح هريغ ىلإ قرفلا هي فنصملا لاحأ اغإو «نيفرطلا ةفرعم ىلع هتفرعم

 «سكعلابو ديعبلا ف طسوتلاو وقال اذ نأب قرفلا اذه فلخت ةرثك ىآر امل هنأل ؛خلإ بيرقلل اذ :لقي ملو

 ١814[ :قيقحتلا ةياغ] .لاقي :لاقف «هريغ ىلإ لاحأو «هبهذم ذختي مل
 كلت" كلذك «ديعبلل "كلذ" امك نعي هربخ "كلذ لثم" :هلوقو ءأدتبم هيلع فطع امو "كلت" :هلوقف :لإ كلتو

 طسروتملل اًمأو .ئالوأو «تاذو ءاذوب ناتو ات وهف بيرقلل امأو ءديعبلل "كلالوأو 37قنيتددشم) كناذو كناتو

 ءدربملا دنع ماللا نم لدب امهيف نونلا :كئاذو كاتو (طسوتم).كالوأو (نيتددشم ريغ) كناتو كناذو كاتوهف
 مضب "انهو ؛ميملا ديدشتو ءاثلا حتفب مث"] :اتهو انهو مث [١١١؟ :يدنه] (e فلآ ن وو سا ان لل « ا جاا

 = ناكملا ىلإ ةراشإلل ةئلثلا ءامسألا هذه يأ [رثكألا وهو نونلا ديدشتو ءاملا حتفب "اته" و «نونلا فيفختو ءاملا



 لوصوملا ١١ تملا

 هل يعش دئاعلاو «ةيربح ا هتلصو .دئاعو ةلصب الإ اءزج م ل اه :لاويسوملا

 ناتللاو «ناذللاو ؛يتلاو فلا :يهو .لوعفملا وأ لعافلا مسا ماللاو فلألا ليسو
 k + عا[ „ل | تا 4 E م... |
 تت ول خئقملل رت كا نسل A NEF ةا

 امو «نمو «يتاوللاو «تاللاو «ياللاو ءياللاو ا «نيذلاو «ىلوألاو «ءايلا و فلألاب

 طقف ءايلاب م ا يسال الئ راك ارجو اًبصت اعفر

 ."'ماللاو «فلألا" ماال "اه "ام و «ةيئاطلا وذو «ةيأو «ىأو
- 

 ءطسوتملا ىلإ "كانه"و "انههو" «بيرقلا كاكملا ىلإ هب رانشي"انه"بف «ناكملا ريغ ىلإ ام راشي ال يأ ةضصاح =

 «نونلا فيفخت عم ءاملا مض :اهدحأ :تاغل ثالث "انهه" يفو «ديعبلا ىلإ "كلانه"و ةذدشم "انه"و " ىلا و

 (طسوتم) . رثكأ ح حتفلا نكل تولا كيدشت عم اهرسك و اهحتف ا

 ١/5[ :قيقحتلا ةياغ] .ريغلا ىلإ راقتفالا يف فرحلا هبشأف «ةلصلا ىلإ رقتفي هنأل ؛لوصوملا يب :لوصوملا

 ىلع وأ «هتيئزح متي ال يأ زييمتلا ىلع هباصتناو «كلذ وحن وأ العاف وأ اًربخ وأ ًأدتبم يأ الکل نم :اءزج
 ١84[ :قيقحتلا ةياغ] .مالكلا نم ًاءزج هنوك لاح متي ال يأ لاحلا

 :لاق نأب اهفرعف «لوصوملا فيرعت ىف ذوا تناك و «ةنيبم نكت مل هنأل ؛اهفيرعت ىلإ جاتجي امنإو :هتلصو

 (طسوتم).ىفخأ وه ام. وأ «ةلاهجلاو ةفرعملا يف هلثم وه ام ءىشلا فيرعت مزلي الفل ؛ةيربح ةلمج هتلصو

 ةفص ةلمجلا لعل تعضو امهعومجو امهانثمو ىلا و , يذلا" نأل ؛ةلج :هتلص نوكي نأ بنحو امنإَو :ةلمج

 امهريغو يهنلاو رمألاك اهادعام نأل ؛ةيربح نوكي نأ بجو امنإو ءاهيلع اتاوخأ لمحف ءاهتطساوب ةفرعملل

 (طسوتم).ةحضوم نوكت نأ بحت ةلصلاو «تالوصوملل حضوم

 ءةلصلا يف ريمض دئاعلا يأ لوصوملا فيرعت يف ذوحأمو «نهريغ هنأل ؛هفرع امو ؛دئاعلل فيرعت اذه :دئاعلاو

 نم نارصتخملا اهو :ماللاو فلألا (طسوتم).لوصوملاب ةلصلاو طبرلل هركذ بجي امنإو ءلوصوملا ىلإ دوعي
 ماللا هبشي ةلوصوملا ماللا نأل ؛لعفلا نعم :لوعفملا وأ ۱۸٤] :ةياغ] .فيفختلل امهانعمب اتراص "ىلا"و "يذلا"

 ةلصلا بارعإ نأ ملعاو .اًعيمج هبشلاو ةقيقحلاب المع ؛ةروص اًدرفم نعم ةلمح ناك ام امهتلص تلعجف «ةيفرحلا

 يوتسي "يذلا" نعم اهو :امو نمو *١١[ :يدنه]."الإ" بارعإب "الإ" دعب ام بارعإك لوصوملا بارعإب

 امهنإ :ليقو ءاهريغب ام و «مولعلا يوذب صتخت "نّم" نأ ريغ ثنوملاو ركذملاو «حومجملاو خم او درفملا امهيف

 ١/85[ :قيقحتلا ةياغ] .اًراحم رحآلا ناكم امهدحأ لمعتسي دقو «ةقيقحلا قيرطب اهريغو مولعلا يوذل

 . ّيلاو ءيذلا" نعم. يطونب اهلمعتسي ىلا "وذ" يأ ىط نب ىلإ ةبوسنملا "وذ" يأ :ةيئاطلا رذر

 .تاالوصوملا نم رك ذ ام ىلع فطع :فلألاو .اقلطم : ليقو ؟ ؟تعنصض اذ ام : وحن :"ام" دعب "



 لوصوملا ١١ ينبملا

 ربخملا م عضوم تلعجو اهن راض < يذلا ب تربخأ اذإو .هفذح زوج لوعفملا دئاعلاو
Eت  

 يذلا" :تلق ' اًديز تبّرَض' نع كيزإ یه ت را ذاق .دنغ اريح كولو اف يمض نع

 «لعافلا مس ih با ؛ةصاخ ةيلعفلا ةلمجلا يف ماللاو نالا كلذ و ايز هقرض
 | vee ةفرصتمل 5 يذلا لثم يأ 5

 ٍفوُصوملاو .نأشلا ريس ف عما ٣ نمو .رابخإلا رذعت اهنم ٌرمأ رذعت نإف «لوعفملا وأ
 ةفصلا نودب

 :ىلاعت هلوقك :لوعتع ناك اإ فاح زويا لوصولا' لإ كلا نس دقعلا قلا يأ اا دئاعلاو

 ؛لوعفملاب دئاعلا ديق امنإو ءةلضف هن وك عم هب ملعلا لوصحل ؛(55:دعرلا) كردقَيَو e مب نمل !| | قررا e) هلا

 مازلتساو «لعافلا فذح عانتماو «العاف عوفرملا نوكل ؛هفذح زي مل -رورججا وأ عوفرملا امإ وهو - هريغ نأل

 "يذلا" ةناعتساب تربحأ اذإ يأ :تربخأ اذإو (طسوتم).اعم رورحخاو راحل نع فذحلا ةرثك رورجملا فذح

 هنوكل ةلمحلا ردص يف "يذلا" تلعج يأ "يذلا" تردص رخآ هجو نم مولعم ريغ هجو نم مولعم ءيش نع
 (طس وتم) .هب ع هن وكل ا ريخملا ترخو «طبرلل "يذلا" ىلإ دوعي اربط هلع ربخملا عضوم تلعجو ي كن اخ

 اربح ديز ريخأتو يدي ز عض وم 2 ريمضلا لعجو "يذلا" ريدصتب :ديز .ناث ل وعفم يذلا ةملكلل يأ :اه

 .ةيمسالا نود ةيلعفلا ةلمح لاب صوصخم ماللاو فلألاب رابخإلا يأ :ةصاخ ٠۸۷[ :قيقحتلا ةياغ]."يذلل"

 نم ديز نع تربخأ اذإف «ةيمسا ةلمج نم امهؤانب حصي ال ذإ «ةيلعفلا ةلمحلا يف يذلا لعفلا نم يأ :لوعفملا وأ

 مئاقلا تلق اممب "ديز ماق" نم ديز نع تربخأ اذإو ءديز انأ هبراضلا :تلق ماللاو فلألاب "اديز تبرض"

 :يهو «ةروكذملا طورشلا نم طرش يأ «ةروكذملا ةثالثلا رومألا نم يأ :اهنم [۱۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .ديز
 ]۸۷ :قيقحتلا ةياغ| .ام |ريجخ هلع ربخملا راتو ( ةنعع ربخملا عضوم ريمضلا لعج و ؛ ىلا ريدصت

 .مئاق ديز وه :وحن "يذلاب" نأشلا ريمض يف رابخإلا :عنتما
 عنتما مث نمو :لوقي نأ ةرابعلا قح [مئاق ديز وه يذلا "مئاق ديز وه" :كلوق يف زوجي الف] :نأشلا ريمض يف

 وحن ىلع عاستالا ىلع افرظ هنغ ربخملا لعج هنأ الإ هيف ريخ ل تع رقع ناشلا رسض نآل ؛نأشلا ريمض نع

 "يذلا" نع اًربخخ هريخأت عانتمال نأشلا ريمض نع يذلاب رابخإلا عنتما امنإو «كتجاح يف انأو «قدصلا يف ةاجنلا

 ءرسفملا ىلع رسفملا مدقت مزلي الث ؛ةرسفملا ةلمحلا ىلع مدقتلا مزلتسي هنأل ؛وه مئاق ديز وه يذلا :لاقي نأب

 ]1۸۸ :قيقحتلا ةياغ] .بيرقلا نم هيف اذحا لوألا ال ريخألا نم عيرفتلاب أدب اغإو

 يق ريمضلا لعج عانتمال ؛لقاعلا نع ال ديز نع يذلاب ربخي نأ "لقاعلا ديز برض" يف زوجي الف :فوصوملاو

 عوقو مزلي «ديز لقاعلا وه برض يذلا :لاقي ناب فوصوملا حصو ي ف لعح ول هنأل ؛امهنم دحاو عضوم

 = «ةفص ريمضلا عوقو مزل «لقاعلا وه ديز تربط دلا : لاقي أ ةفصلا عضوم يف لعج ولو فوغ رت



 قوصوملا ١ ينبلا

 امو هع امسالاو ءاهريغل قحتسملا ريمضلاو «لاحلاو «لماعلا ردصملاو «ةفصلا و
 ر نوذب

 ْنَمو .ةفصو ءءيش عع ةماتو «ةفوصومو «ةيطرشو «ةيماهفتساو «ةلوصوم ةّيمسالا
 نع ف ا 22 9 + + + + هع دو دم ن «ةففلاو ةماعلا قف الإ كلذك

 أ .ةفصلا نودب ناك اذإ عنتمي امإ فوصوملا نع رابخإلا مث «هب فصوي الو فصوي ال ريمضلا نأ تفرع دقو =

 ١8/7[ :قيقحتلا ةياغ] .لقاعلا ديز هتبرض يذلا :وحن عنتمم ريغف «ةفصلا عم ناك اذإ

 يذلا" فالخج ؛ريمضلا لمع عانتمال «بوثلا راصقلا قد نم تبجع :وحن لومعملا نودب لماعلا ىأ 1 لماعلا

 يأ :اهريغل .اهفيرعت عانتمال ؛اًبكار ديز ينءاج :وحن :لاحلاو ١١5[ :يدنه]."بوثلا راصقلا قد هنم تبجع

 ريدصت عانتمال أدتبملا ىلإ دئاعلا ريمضلا نع "يذلا" بربخت نأ "هتبرض ديز" يف زوجي الف "يذلا" ةملك ريغل
 ءدئاعلا نع أدتبملا ولخت مزل لوضوملا ىلإ داع نإ ريمضلا كاذف "هتبرض ديز يذلا" :لاقي نأب ردص هنأل "يذلا"

 لوعفم "اهريغل" :هلوقو ٠۸۸[ :ةياغ].عنتمم امهنم لكو ءدئاعلا نع لوصوملا ولخ مزل أدتبملا ىلإ داع نإو

 «همالغ تبرض ديز :وحن اهريغل قحتسملا ريمضلا ىلع يأ :هيلغ [١؟5 :يدنهإ .لمعلا ةيوقتل ماللاو ءقحشتسملا

 ١5 ١[ :يدنه] .دئاعلا نع أدتبملا وأ لوصوملا ولح عزل «ةمالغ هتبرض ديز يذلا :همالغ نع رابخإلا يف ليق ولو

 نوكي دقو «هتعنص ام ئبجعأ :وحن اًبلاغ ملعلا يلوأ ريغل يهو ؛ةلوصوم :اهدحأ اپ "ام" يأ :ةّيممسالا امو

 دوج انما هللا ہی م9 :ىلاعت هلوقك «ةيطرش : ىناثلاو .(د:سمشلا) چ اھانب امو ءامسلا ه# :ىلاعت هلوقك نيملاعلل

 © یس وم 2ت لل موا :ىلاعت هلوقك «نيلاعلا ريغ ىق ةيماهفتسا :ثلاثلاو e جاهل كَسَمم الف ةمحر

 :انلوقك ةلمجلاب امإو «بحعم ءىشب يأ كل بجعم ام تررم : ا نعم ةفوصوم :عبارلاو ۷:هط)

 لاقعلا لحك ةحرف هل رمألا نم سوفنل | هركعلا اعر

 ابرض هتبرض :وحن ةفص :سداسلاو .قدلا ائيش ءيشلا معن يأ ءامعن اقد هتققد : وحل «ءيش نعم ةمات :سماخلاو

 :ىلع يبأل افالخخ ةفص الو «ةمات نوكي ال "نم" نإف :ةّماتلا يف الإ كلذك نمو (طسوتم):برض يأ يأ ءام
 :وحن ةماهقتسالاو :يبرضأ برضنا نم نف ةيطرشلاو كاج يذلا يأ يأ كيا نم تمرقكأ ءوحن ةلوصوملاف

 :هلوق :وحن درفملاب ةفوصوملاو ؟تبرض نمو ؟كمالغ نم

 انآيإ تحب يلا بح اغ نم ىلع ًالضف انب ىفكو

 قف فقرا ةبشل نيتلوضوملا "ام"و "نم" ءانيو ةعمركأ دق كاج نم بر :وحن ةلمابو انرغ صخش ىلع يأ

 امهتكاشمل ةفصلاو ةماتلا ءانبو طرشلاو ماهفتسالا فرح نمضتل نيتيطرشلاو نيتيماهفتسالا ءانبو ءراقتفالا

 ١[ 44 :قيقحتلا ةياغ] .اظفل ةلوصوملا



 لاعفألا ءامسأ 11۷ ينبملا

 "تعض ادام قو .اهيلع ردم ف اذإ الإ اهفحو برعم يهو نتا باو َِّ یاو

 5١ اذام يف اذكو ةعب رألا رومألا يف 1

 :اًسضن هباوجو يش يأ :رحخالاو «عفر هباوجو «يذلا ام ایه د حا :ناهجو

 يش يأ يعم ةدافإ يأ

 كلذ تاهيهو لهما يأ اديز ديور : وحن يضاملا وأ ءرمألا تعم ناك ام :لاعفألا اوس

 لإ

 ا

 "ام عاونأ ددعك ةيأو يأ ع اونأ دعا ىلا ثنؤملل يأ ةيأ "يذلا" عع ركذملل يأ :ىأ] :ةّيأو و

 ئمركت مهيأ :ةيطرشلاو «كدنع مهتيأو مهيأو :ماهفتسالا لاثم «نيمات ناعقي ال ا ايا ناف عغاتلا ف الإ

 ةفصلاو «(+:عرم) هكاّيتع نَّمْحَزلا ىلع دش .E :ةلوصوملاو «ةأرملا اهتيأ ايو «لحرلا اهي اي :ةفوصوملاو «همركأ
 ةبرعم ةيأو يأ :يأ :اهدحو .ةبرعم ةلوصوملا ةيأو يأ نم لك :يهو (طسوتم). لحجر يأ لحرب :تنررما وخ

 امإف ءاهتلص ردص فذح ةفوصوم وأ ةلوصوم ناك اذإ الإ ؛ةروكذملا ماسقألا عيمج يف اهتاوحأ نيب نم اهدحو

 اهصاصتحا امأو .بارعإلا وه اقاوحأ ق لصألا نأ ىلع هبنتللف «ءانبلل بجوملا مايق عم اميارعإ امأ .دئنيح ةينبم

 ردص فذح اذإ اهؤانب امأو .اهتاوخأ يف اهمدعو اهيف ءانبلل ةيفانلا ةفاضإلا بوجولف ءاّماوخأ نود بارعإلاب

 دكانلف وه مهيأ يأ :٠ ياع نرل ىلع دش هيأ ةع لک نم نعرن ےن :ىلاعت هلوق وجت اهتلص
 (طسوتم).فوذحلا كلذ ىلإ هراقتفا ثيح نم فرحلا اهتماشم
 يذلا ام يأ ماهفتسالل ' امو يذلا يعم "د" نأ :ايقدخأ :هيوبيس دنع ناهجو ”تعبص اذام" قف يأ :باهج و

 هباوجو ؟هتعنص يذلا ام :هريدقت «فوذح ريمضلاو هربخ هتلص عم لوصوملا "اذ"و أدتبم "ام"ف ؟تعنص

 نأ :امهيناثو :ىلوأ لوألا نكل ؛لاؤسلا يف روكذملا لعفلا ريدقتب هباوح بصن زوجي دقو ؛لاؤسلا قباطيل وفر
 لح يف اشرب ؛لماوعلا هيضفقي ام بسا ةغيصلا ىلع. مك وب ٤ء يها يآ وواو مسا ةلزنم

 اوو ءالوصوم اقا نركب اللا الح مقا ويانظنالا نس ةت مالقااإوب أ كعناما لوت اأ ىلع بصنلا

 (طسوتم).ىلوأ لوألا نكل «فوذح أدتبم ربخ ريدقت ىلع اًضيأ عفرلا زوجيو «لاؤسلا قباطيل بوصنم ٍذئنيح
 .هتعنص يذلا ءيش ىأ عع. ةيماهفتسا و سر اذ' ' نوكب يذلا يعم ةدافإ يآ :ىذلا ام

 .فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلع ٌعوفرم يأ "عفر" هحولا اذه ىلع "تعنص اذام" باوج يأ :عفر هباوجو

 .فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع بوصنم يأ قا [هجولا اذه ىلع تعنص اذام باوج يأ] ن هباوجو

 نأ يهو «ةعبرألا هوحولا لمتحي "ناك" :ناك .هانعمب اًنوكو :ئبملا عقوم اهعوقول تينب امنإ :لاعفألا ءامسأ

 ءامسأ رثكأ نأل ؛رمألا مدق :رمألا ١١17[ :يدنه].ةدئاز وأ ءراص نعم وأ «ةمات وأ ءاهلصأ ىلع ةصقان نوكي

 .لمعتسم هيف هنع لوقنملاو «دعتم وهو رمألا نعم. نوكي ام ريظن :اًَديز ديور .هانعمم لاعفألا

 نيذه راتخا امنإو [لمعتسم ريغ هيف هنع لوقنملاو «مزال وهو ءيضاملا نيعمب نوكي ام ريظنإ :كلذ تاهيهو
 = ىلإو ءاّمزال وأ ايدعتم ناك ام ىلإو «يضاملاو «رمألا يعم ناك ام ىلإ لاعفألا ءامسأ ميسقت ىلإ ريشيل نيلاثملا



 لاعفألا ءامسأ ۱۱۸ ينبملا

 ةفرعم اًردصم لاف كا يع لازسنك سايق يثالثلا نيب رمألا ئعمب ١ لاعفو .دعب يأ

 فوم نايل امل لاَ .ةلزو الدع هل هتهباشُمل ينيم "يقاس اب ای زق غصو :"راجفاك
 اربع لوقا ىلع قطع 4

 .راضح : 5 و ناك ام اّلِإ ميت يف ٌبرعمو ,زاجحلا يف ّينبم بالغو ماطقك
 رثك الا دنع ةأرملا ملع ”ةأرملا ملع

 ىلع عفرلا :امهدحأ :نابهذم بارعإلا نم ءامسألا هذه لحم يفو .ال وأ المعتسم هيف هنع لوقنملا ناك ام =

 ١۹۱[ :قيقحتلا ةياغإ .يأر ىلع "ناديزلا مئاقأ"ك ةلمج ربخلا دسم داسلا E نوكيف «ءادتبالا

 وأ «سايق وذ وأ سايق يأ "لاعف" :هلوقل ربح وه :سايق .لاعفب نزاوي ام يأ أدتبم [نئاكلا "لاعف" يأ] :لاعف

 عم. لاعف هنم قتشي نأ حصي ينالث لعف لك نأ يعي هيوبيس دنع سايق ينالب لك نم رمألا ئيعمب, لاعف ءيجب

 يعم مالعو: بكا . نعمت باکو «لك یعع لاكأو برضا عمت باريطو :لاربكك [۱۹۲ :ةياغ] .رمألا

 شفحألا دنعو «يعامس اقلطم لاعف ءيجب دربملا دنعو «"ءاغرغو ءاقرق" الإ تأي مل ٌعامس يثالثلا ريغ فو «ملعا
 ]1357 :ةياغ| اهتم سيل ل اهماسقأ رئاسو «لاعفألا ءامسأ نه رمألا نعم مب يلا لاعف نأ ملعا مث سايق اقلطم هئيحب

 الو «لعافب سيل هنأل «"لاعف" نع الاح نوكي نأ زو الو « نیم :هلوق ريمض نع لاح :ةفرعم اردصم

 ؛ردصم هنإ :انلق امنإو «ناعملا نم امهو ءروجفلا وأ «ةرجفلا ملع :"راجف"لك ١37[ :قيقحتلا ةياغ] .هب لوعفم
 راجف" :مهوق ليلدب ةفرعم هنإ :انلق امنإو ءردصملا هانعم نوكيف «قيعملا ريغت نودب ةغيصلا ريغت لدعلا نأل

 :هلوقل ربخ :ٌيبم ١417[ :قيقحتلا ةياغ] .ةثنؤم "لاعف" ماسقأ رئاس نأ رابتعابف «هيف ثينأتلا موزل امأو ."ةحيبقلا
 ةفص ناك ءاوس] .ةفص وأ ةفرعم ردصم ىه ىلا "لاعف" نب امنإو ؛نبم ةفص وأ اردصم لاعف يأ "لاعفو

 [(95١؟ :ةياغإ.ةّمملل قالحو «سمشلل ذانح :لثم ةصتخم ريغ وأ «تابخايو «قاسف اي و ءادنلاب ةصتخم

 م يعم ىلا '"لاعف"ل ةفص 21 ةفرعم ردصم يه ىلا "لاعف" ةهياشمل يأ :هل هتشاشمل
 أح

 اون هن وک لاح يأ لاح 1 ءةتنزو رمآلا ئ لاعف" لدعب هتنزو هلدع ةمياشمل يأ نازي :ةنزو هل دع

 ت ای ا ودعم رمألا يعم لاعف نأ امك نعي «لاعف ةنز بحاصو

 «لاح هنأب :بوضنم و لاقل :هلوقل ربح :ينبم ۲ أ ةلعاق نع لود ةفسو ةا

 « الدنع:رمألا وعم. لاعف ةكاشمل : :زاجحلا ىف (طسوتم). 'املع" ةفضص اقوم و

 رثكأ نإف ءراضح :وحن ءءار هرخآ يق ىلا لاعفألا الإ ءميمت نب دنع برعمو ءزاجحلا لهأ دنع نيبم يأ :برعمو

 لدعلا يق رمألا يعم يعم. يبا "لاعف" ةياشملف ءزاجحلا لهأ دنع هؤانب امأ .هئانب يف نييزاجحلا نوقفاوي ميمت ينب

 وأ تپ هلأ نسوي يقسم او ااف ج ا لا ةف يل ميت ينب ب دنع هف رص عنمو هبارعإ امأو .ةنزلاو

 ققحتلف «ميمت نب رك دفع عار عرفا ق ااه عاش ااو فو سک و هتاوخأ ىلع اسايق فرصلا نع عنك

 (طسوتم).ثالثلا لاوحألا يف رسكلا ىلع ىب اذإ هيف ةلامإلا زاوج بحوم

 .نايعألل اًملع لاعف يف الإ نعي :ناك ام الإ ١[ 7 :ةياغ] .هفعضل ءانبلا يف رثؤي ال يريدقتلا لدعلا نأ :ميمت يف

1 
 هل زا



 تابكرملاو «تاوصألا E ينبملا

 ا س يا رق ر 5 و ر ع

 ."خن"ك :يناثلاو "قاغ"ك :لوألاف مئاهبلا هب تّوّص وأ ثوص هب ىكح ظفل لك :تاوصألا
 تايثبملا مءاسقأ نم

 (رشع ةسمخك اينُب افرح يناثا َنَّمضت نإف ةبسن امهتي سيل نيتملك نم مسا لك :تابكرملا
 بك رملا نم قاشلا عرجلا تاينبملا نم ةدودعملا

 .حصألا ىلع لوألا نيبو "كبلعب" ك يناثلا برع الإو ,رشع ينثا الإ اقاوخأو َرَشَع يداحو
 حتفلا ىلع

 ,نيعملاو ظفللا نم بكر ملا ءارجإب هيف دصقي يذلا بيكر تلا وهو «بارعإلا بجوم مدعل ؛تينب امنإو :تاوصألا
 كلذ ريغ وأ «قاغ ماق وأ قاغ ٍنءاج :لاقي الو «قاغ :تبتك وأ «قاغ :تلق :لاقي هنأل ؛انهه فتنم يناثلا نإف

 .عضولاب ةلاد اهوك مدعل ءامسأب تسيل األ ؛مسا :لقي مو .ظفل :لاق افنإ :ظفل لك (طسوتم).قاغ نعم هب داري اغ

 ناويحلا رجزل وه "توص" هسفن نع ردصي ناسنإلا :يأ :مئاهبلا .تادامحلاو تاناويحلا تاوصأ نم :توص

 .هبارغلا اتو نع ةياكح :قافك :ةناكيا وأ هئانعدل وأ نم وأ

 ہو ںیہ نساك نین بکر سا لک تاجرا یا :تابك رملا .منغلا رجزل سإو عاقو «ريعبلا ةحانإل :خنك

 ' ةهلوقيو سیاق " ا لق" :هلوقف «بيكرتلا هئانب ببس يذلا ئبملا بكرملا انهه بكرملاب دارملاو «ةبسن

 بسلا هوجو دير لغو عاده طق لثم هنع جرح "ةبسن امهنيب سيل" :هلوقبو «ةدرفملا ءامسألا جرخي "نيتملك

 يف انمالكو ابرعم هنوكل يناثلاو «بيكر تلا سيل هئازحأ ءانب ببس نأل ؛لوألا جارخإ بجي امنإو .اهيتملك نيب

 (طسوتم)."هيوبيس" لثم هيف لحديل ؛نيمسا نم او نيعملكا عرب" : :لاق امنإو غيق يملا

 «بيكرتلاب اطسو راض هلأل ؛لوألا فلا ىلع ناعرا با يآ :اينب ..فطعلا فورح نم افرح يأ :افرخ

 ٤ ٠۹[ :قيقحتلا ةياغ] .فرحلل اًنمضتم هنوكل ؛ياثلاو «بارعإلا لحم. سيل طسولاو

 حتفب :رشع يداحو .امهبيكرتو نيمسالا جرمت دصقل واولا تفذحف ءرشعو ةسمح :هلصأ نإف :رشع ةسمخك

 كلذدكو ءاقيقخت ءايلا نوكس زاحو «حصفألا وهو ءرشع ةسمخك حتفلا ىلع ةبكرملا دادعألا رودص ءانبل ءايلا

 .رشع عسات ىلإ رشع يداح تاوحأ يأ :اهاوخأو ١34[ :قيقحتلا ةياغ] .ّيأي ام ىلع رشع نام ءاي يف مكحلا

 ىبي يأ رشع يداح تاوحخأ نم سيل رشع ثا نأل ؛"اقاوحأ" نم ال "اينب" :هلوق نم ئئثتسم :رشع ينثا الإ

 9 ؛نونلا طوقسب فاضملاب ههبشل لوألا برعيو يناثلا ئبي لب «ناءزجلا هيف ىبي ال هنإف ءرشع ثا الإ ناءزجلا

 نمضتي مل نإو :يأ :برعأ الإو ١514[ :قيقحتلا ةياغ|.فاضملا مكح هل يطعأف ءةفاضإلا ماكحأ نم اهطوقس

 (ةيملعلا :يأ نيببسلا دوجول فرصلا .نع'هعانتما عم هئانب ببس مدعل ؛قاثلا ءرجلا برعأ ءافرح ناثلا

 «ةروكذملا :اهدحأ ؛تاغل ثالث هيف نأل ؛حصألا يف لاق امنإو :حصألا ىلع ١314[ :قيقحتلا ةياغ] .بيكرتلاو

 يناثلا ىلإ لوألا ةفاضإو ءاعم نيئزحلا بارعإ :ةيناثلاو «حصألا ىلع :اهيف لاق اذهلو «ةريثكلا ةحيصفلا يهو

 (طسوتم).يناثلا فرصو ؛يناثلا ىلإ لوألا ةفاضإو ءاَعم نيئزحلا بارعإ :ةثلاثلاو «هيلإ فاضملا فرص نمو



 تايانكلا NN ينبملا

 تاشلا ماف :تیداحلل "ترو و ةا "اذكو کا :تايانكلا

 مهو ءامهيف "نم" لخدتو «عومجمو ٌذدرفم ٌرورجم ةّيربخلاو «ذرفم بوصنم اَهُرَيم
 ةينايبلا اا ىلع

 aî ل OES ا ا Î û ê ارور اب وضاق اعوفرم عقي اًمهالکو .مالكلا ردص

 " eاردنيه عقو ءيش نع انيربعي ةمهبم ظافلأ نع ةرابع يهو :ةيتبملا تايانكلا انهه تايانكلاب دارملاو 2

 نغ هب رغم ريغ هنأل «ةياتك "مك" توکی ال اذه ىلعف ةةتايسنل وأ «بطاخلا ىلع اًمهبم هلع امإ ىلكتم مالك
 غا عقودا ٠ هنوكل انهه هركذ امنإو «ملكتم مالك يف ملكتملا هب نيكي نأ لبق اًحيرص ءيشلا كلذ عقو يأ

 مك" ةفص وأ «ددعلل نئاكلا اذك يأ اذكل ةفض :ددعلل اذكو (طسوتم).ددعلل هنوك يف "اذك"ل اقاوم

 ءاح ۾ عذدعلل نائئاكلا اذكو مك آو  ' Eمويا ن غ ناک "' اذك موي كنج رخل" :وحن ,ددعلا ريغ ع ةيانك

 :قيقحتلا ةياغ] .امهوحن وأ ءدحألا وأ تبسلا 585 ١[

 "تيذو تيذ وأ «تيكو تيك نالف نيبو ئيب ناك" :لوقت «نیتررکم الإ نالمعتسي الو ؛ةصقلاو :ثيدحلل

 ثايانكلا تينب امنإو ءاتففخف ءديدشتلاب تيذو تيك امهلصأو «ةصقلاو ثيدحلا نم هنيبو كنيب ىرح امع ةيانك

 ىلع ةيربخلا لمحو «ماهفتسالا فرح ةيماهفتسالا "مك" نمضتو ء"اذو «فاكلا :نيينبم نع "اذك" بيكرتل
 لمحو ءظفللا يف اهلثم األ ؛ةيماهفتسالا ىلع وأ «ليلقتلل بر نوكو «ريثكتلل امفوكل اهضيقن يه يلا بر
 | ۹5 قتلا ةياغإ فارغا ىلع لصألا ئبم هبشت يهو «اممب اهنع حملا لمجلا ىلع "تيذو تیک

 ًاذييملا ريح "توصي" و: هلاث ادعيم اهريقو ًاذعيم مک سف ؟تيرض الجر مكو كانغ انظرو مق وغ «كوصبم
 ١585[ :قيقحتلا ةياغ] .لوألا أدتبملا ربح ةلمحلاو يناثلا

 (طس وتم). ححرم الب حيجرتلا مزلي الثل ؛ةطسوتملا دادعألا زيممك هزيمه لعجف «ددعلل هنأل :درفم

 انام هنوكلف ارور ترق اسا و لمحلا حصي مل الإو ءفاضملا فذجب ةيربخلا 0-0 ريم نأ :ةيربخلاو

 طس وت :اعومج وأ اذرفع ةادعألا زيمم 0 زاوجو «ددعلل ةنوكلف اًعومجم وأ اًدرفم هنوك امأو ؛هيلإ

 "نم" لحدت دقو يأ :امهيف .يدنع لاحر مك :وحن «ىرحأ ةرم :عومجمو .يدنع لجر مك :وحن «ةرات :درفم

 (طسوتم) (4:فارعألا) ةُباَهاَنكْلهَأِةّيْرق نم رك و# ؟تبرض لحجر نم مك :وحن ةيربخلاو ةيماهفتسالا "مك" ريم يف
 نمضتي ةيربخلاو «ماهفتسالا نمضتي ةيماهفتسالا نأل : مالكلا ردص | ةيربخلاو ةيماهفتسالا ْ 2 55 يأ | امش و

 ٠۹٦[ :قيقحتلا ةياغ].ةيماهفتسالا ىلع لمحلل وأ ءليلقتلا يف ءاشنإلا نمضتي "بر" نأ امك ريثكتلا يف ءاشنإلا ىعم

 ءايوضتمو ارو ادم أ اعوفرم عل عقب ةيربخلا مک و ‹ةيماهفتسالا "وك" نم و لك يآ :اهنالكو

 (طس وتم). مالكلا ردص ل اعافلا وقفو مدعو «مالكلا ١ ركض 556 العاف عقي مو ارور و



 تابانكلا ا ينبملا

 کر رر الرس رايس دک ہے انج عع رج لف عع رک

 ا ابوخ و هقلعتما وأ مک نع ضرعم ريغ يآ

 ربح و «افرظ نكي مل نإ أدتبم ٌعوفرمف الإو نورجمف فاضم وأ ج فرح هلبق ام

 يرو ا نذل تيرتشا ع وأ

 :لغم ڼو .طرشلاو تس ءامسأ كلذكو ءافرط ناك نإ

 ؟ةلاخو ريرج اي كل ةّمع

 مب لدعم ريغ لبق "مك" دعب ام نوكي عضوم لك يأ «نيبوصنم امفوك عضاوم ىلإ ةراشإ :هدعب ام لكف
 ناك هب الوعفم ىضتقا اذإ :نيعي «لماعلا هيضتقي ام بسح لعفلا كلذب بصنلا لحم يف ناك «هقلعتم وأ هريمضب

 مك :وحن اقلطم ًالوعفم ناك اقلطم ًالوعفم ىضتقا نإو ءتكلم لحجر مكو ؟تيراط واسر مف وک هي الربا

 (طسوتم).تمص موي مكو ؟تمص اًموي مك :وحن افرظ ناك افرظ ىضتقا نإو .تبرض ٍةبرض مكو ؟تبرض ةبرض
 هلبق قیوم لك يهو «نیر ورح امهوك عضاوم ىلإ ةرايشا :رورجمف ؟تبرض لحجر مالغ مك : وحن :فاضم وأ

 ؟تنرض الجر مك .مالغو ةتررم لحر مکبو ؟كاررم الحر مكب وت هيف هيلإ فاضم.مسا وأ ءرح فرح

 نكي مل نإ هنأ هانعمو «نيعوفرم امهوك عضاوم ىلإ ةراشإ :عوفرمف الإو (طسوتم).تبرض لحر مك مالغو

 كلذ ي عوفرم مك ف «هيلإ فاضم مسا الو ءرج فرح هلبق الو «رحآ ءيشب هنع لغتشم ريغ لعف هدعب

 مك :وحن افرظ ناك نإ أدتبم ربحو ؟ماق لحر مكو فا ار مک :وحن افرظ نکی نإو أدتبم هنأب عضاوملا

 سوت الق إو ةافرطظب "مه" داك افراغ رمل كلك تزف: لاب اقراط نر ملعيو كرفس اوب

 مك" بارعإ لثم نييطرشو نييماهفتسا "امو نم" :وحن طرشلاو ماهفتسالا يمسا بارعإ يأ :ءامسأ كلذكو

 نمو ؟تيريش نم وغ هل نالو ام ؛بصنلا امهلحم ناك رحخآ ءيشب هنع لغتشم ريغ لعف امهدعب ناك نإف

 مالغو «رمأ رمت نمو ؟تررم نمي. :وحن رجلا امهلحمف «فاضم مسا وأ رج فرح امهلبق ناك نإو «برضأ برضت

 مسا الو ءرج فرح امهلبق الو «هانرکذ ام هنأش لعف امهدعب نكي مل نإو ؛هبرضأ هبرضت نم مالغو ؟تبرض نم
 (طسوتم)؟ماق نمو «هبرضأ هبرضت نمو ؟هتبرض نم :وحن ءادتبالاب عفرلا لحم يفف «فاضم
 :هقانحسو ريما زكذو هربخكلاو ماهفسألا لمع اهيف يأ :لثم يفو

 :همامتو ءاريرج وجهي قدزرفلل تيبلا :كل ةمع مك

 ئراشع ىلع تيلخ دق ءاعذق

 ؛كلذك تراص ةمدخلا ةرثكل انأ نيعمب «مدقلا وأ فكلا ةبلقنم نوكتف «ءلحرلا وأ ديلا نم غسرلا ةحّوعملا "ءاعدفلا"

 اهتمدخل اهراك تنك يأ تلقت يعم هتمضتل ؛ىلعب "تيلح" يدع امنإو :ةقلخلا ءوس ىلإ اهتبسن اه ةقلحخت اذه وأ

 = مذلا يف غلبأ يهو «يشاوملا ةمدخ هنأل ؛بلحلا اهتمدح عاونأ نم راتعاو .ئم هرك ىلع ئتمدخف ءاهنم افكنتسم



 فورظلا ۲۲ قبلا

 ترص کو ةكللاع مك ا ن كت ا
 لیلد هيلع لدا داو رش

 سیلو ريغ ال" ی ا و ا :تكاور
| 

 سو | هيه هد ودعملا
e 0 

 ؛ اذإ اهنمو .رثكألا يف ةلمشلا ىلإ الإ فاضي الو :"ثيح" اهيمو .."بسحاو هريغ
 بسسس +

 ...٠ . . TTT . لاعفلا اهدعب ريتخا كلذلو ءطرشلا عم اهيفو ليظسشلل يه

 لاشعتسال نأ

 نم ىذأتت اهنأل ؛اهراتخاو ءرهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىتأ ىلا يهو ءءارشع عمج راشعلاو «يسانألا ةمدخ نم =

 .همأو هيبأ قرط ةلاذر ىلإ ةراشإ هتلاخو هتمع ركذ يقو «ةقشم ةدايز اهبلح يفف «ةلوهسب عيطت الو «بلحل ا

 لأسف :هتالاخو هتامع ددع ةيمك نع لهذ هنأك «ءارهتسالاو مكهتلا ليبس ىلع بصنلا ريدقت ىلع ماهفتسالاف

 اذإو «يراشع ىلع تبلح كتالاخو كتامع نم ريثك يأ «قيقحتلا ليبس ىلع رجلا ريدقت ىلع ةيربخ اموك و .اهنع

 ىلع ةمع عافتراف «ريثكتلا ىلع ةبلح مك وأ ةرم مك وأ «مكهتلا ىلع ةبلح مك وأ ةرم مك يأ زيمملا تفذح

 ريدقت ىلع ةيربخ وأ تناك ةيماهفتسا "مك و «تبلح دق هربخو «'كل' هلوقب هفيصوت هححصمو «ءادتبالا
 "ةمع'" :تعفر اذإف ؛ةيردنصملا وأ ةيفرظلا طلست اهيلغ 1 د عقاولا لعفلا أل اة حصتلا عضوم يف ةمع عافترا

 [؟ ٤١ :ةيئايض دئاوف] .حضاو كلذو ءامهتضفح اهتضفح اذإو ءامهتبصن اهتبصن اذإو «"ءاعدف"و "ةلاخ" تعفر

 ."مك" زيمم فذحو ءادتبالا ىلع عفرلاو «ةيربح اهفأ ىلع رجلاو «ةيماهفتسا "مك" نأ ىلع بصنلا :هجوأ ةثالث

 ةيربخلا مک نیم فذدح لاثم :تبرض مكو ؟كل كل امه رد مك يأ ةيماهفتسالا " "يف" ريم كفقذح لاقم :قللام مك

 ا ف كتمج" لوقا : كعب و لبقك .هيلإ فاضملا فذحب ةدوصقملا ةيونعملا :ةفاضالا نع .تبرض هرم ہک 5

 جايتحالا ٤ فرخلا هيشو (ةفاضإإلا نبق تح نو ےعش نمضتل ف ورظلا هذه تينب امعإو [لادلا وساق "لعب نم و «ماللا مصب

 مضلا ىلع ءانبلاو «هيلإ فاضملا فذح يف [ةفاضإلا نع ع عوطقملا فورظلا ىرحب | :يرجأو .هيلإ فاضملا ىل

 تاياغلاب ههبشل فورظلا نم "ريغ" نكي مل نإو [بسح وأ «ريغ سيل وأ «ريغ ال يز ينءاج :لوقت] :خلإ ريغ ال
 سلات ديرو فرح زآ فيو يلع فرع سلجا هوغو ع ۲ ف رئازقإ هيف يذلا ماقالا ةيشل
 فرح "الإ" و «ثيح ىلإ دئاع هلعاف مسي مل ام لوعفم هيف رتتسملاو ءلوهحم عراضم ' فاضي ال و :فاضي الو

 ىلإ الإ ءيش ىلإ "ثيح" فاضي الو :هريدقتو 6غ رفم ءانثتسالاو ٠ فاضي ال'ب قلعتم "ةلمحلا ىلإ" «ءانثتسا

 ؛رثكألا ف لاق امنإو :رشكألا يف .ةبسنلا ةيف غقي ناكمل عوضوم هنأل :ةلمحا ىلإ .هب قلغتم "رثكألا يف" «ةلمج

 هک الا نا دیس "كيع" كارغإ سیاف ءاعلاظ ليهس تخ رت امأ ةفلوقك درا لإ فاضي دق

 :لبقتسملا نفعت هلع ىضأملا ىلع تلد اذإو يز عرقي اذإ رغ :ليطسمللا ..ةياكم وأ تاك ةيناهز اإ
 امل هنكل (لعفلا يضتقي طرشلا ذإ ؛اهدعب لعفلا ةي ةيول وأب ليق يأ : لعفلا اهدعب ربتخا .موقي يأ ديز ماق اذإ و

 ١74[ :يدنه] .ةيلعفلا ةلمحلاب اهصاصتحا دربملا نع لقنو «اًراتخم لعجي لب ؛بجي مل هيف ىعضو ريغ ناك



 فورظلا YY ينبملا

 .ناتلمجلا اهّدعب ٌمقيو «يضاَملل "ذإ" اهنمو .اهدعب أدتبملا ٌمزليف ا نوكت دقو

 نامزلل "ناي" و ءامهيف نامزلل "ىتم"و ةاطرشو اماهفتسا ناكملل " أو نيأ" اهنمو

 ةروقملا ايليف ءةحلا لوأ يعم "ذنمو ذم" و .اماهفتسا لاحلل "فيك" و اماهفتسا

 ادتبملا مزليف" «هربح "ةأجاقملل" ءاذإ ىلإ دئاع همسا هيف رتتسملاو «فورعم ع راضم "نوكت" «ليلقتلل "دق"و :نوكت دقو

 لامعتسالا يف بلاغلا لعج هنأكو «بلغي "مزلي" نيعمو «"نوكت دق" :هلوق ىلع فطع هيف لوعفمو لعافو لعف "اهدعب

 "كياكي" يعي ةتغب يأ ةءاجف ءيشلا دوجول يأ :ةأجافملل [07 :بيكرتلا لح].مدعلاك ليلقلاو «مزاللا ةلزنع
 باب مرق "ناريس ا دملاب ءاجفلاو شرا ماكأت ار ےک هانعم «ةلعافملا باب نم ماللا زومهم ردصم ءاجفلاو ةأحافملا

 .بابلاب ديز اذإف تحرح :وحن ةأحافملل اذإ دعب يأ :اهدعب ١[ 33 :قيقحتلا ةياغإ .عمس و «حتف

 .ماق يأ ديز موقي ذإ تفح :وحن «يضاملا ىع هلعجي لبقتسملا ىلع تلحد اذإو «ديز ماق ذإ تئج :وحن :يضاملل

 ."'ىنأو نيأ" ةينبملا فورظلا نمو يأ :اهنمو .ماق ٌديز ذإو ديز ماق ذإ :وحن ةيمسالاو ةيلعفلا ةلمجلا يأ :ناتلمجلا

 دعقأ ؛دعقت ىنأو ؟ديز أو «نكأ نكت نيأو ؟ديز نيأ :وحن طرشلل وأ ماهفتسالل ناك ءاوس ناكملل امهو

 م :وحن ماهفتسالا يق نامزلا فرظل يم يأ :ىمو (عظسوتم) .طرشلا فرح وأ ماهفتسالا فرح اهل

 مهبملا نامزلل "قم" نأ ةيطرشلا "اذإ"و ةيطرشلا "م" نيب قرفلاو ءكمركأ ئتأت يم :وحن طرشلا فو ؟لاتقلا

 كيتآ :لاقيو ءرسبلا رمحا يم كيتا :لاقي ال اذهلف ءهعوقو ققحتي املو نيعملا نامزلل اذإو «هعوقو ققحتي ال املو

 .طرشلا فرح وأ ماهفتسالا فرح هنمضتل ؛"ىم" قبو ءرسبلا ٌرمحا اذإ

 «'نايآ" ةينبلا فورظلا نمو يأ :ناّيأو .جرخأ جرخت ىمو ؟لاتقلا م :وحن ماهفتسالاو رشا يف يأ :امهيف

 فورظ نم وهو «ماهفتسالا ةزمه هنمضتل "نايأ" يبو ؟نيدلا موي نايأ :هلوقك ماهفتسالا يف نامزلا فرظل وهو
 ثيح نم وأ «ماهفتسا تقو يأ :اًماهفتسا (طسوتم).لاحلا يف هنع لوؤسملا لاح نع لاؤس هنأل ؛هدنع نامزلا

 راجلا"و "لاح يأ ىلع" نعم هنأل ؛فورظلا يف "فيك" دع امنإو «ماهفتسا تاذ لاحلا نوك لاح وأ «ماهفتسالا

 :وحن اهنم مسالا لادبإ ليلدب مسا هيوبيس دنعو «شفحألا بهذم افرظ هنوكو «نابراقتم "فرظلا"و "رورخاو
 ١[ مه :يدنه] .ماهفتسالا فرحت نفضل ضب امنإو ؟ميقس ما حيحصأ ؟كنأ فيك

 نمضتل اينب امنإو ."ذنم" نم فحأ هنوكل ؛هنم روصقم "ذم" نأل ؛ذنمل اعرف هنوك عم "ذم" مدق امنِإو :ذنمو ذمو

 عطقلا يف تاياغلاب هيبشتلل وأ «ةدملا عيمج "ناموي ذم" نيعمو «ةدملا لوأ "ةعمجلا موي ذم" نعم نأل ؛ةفاضإلا يعم

 لمحلل وأ «تاياغلا فالخب ةيونملا ةفاضإلا نع ناعوطقم ادبأ امهنأل ؛نيينبم الإ ائيحت مل امهنأ الإ ةيونملا ةفاضإ نم

 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .نيفرحلا "ذنمو ذم" ىلع

 يأ «ةعمحلا موي ذم هتيأر ام :وحن ءاينشأ وأ نيش نوكي ال ىدحاو ا ةدملا لوا نأل ؛عومجاو یاو :درفملا

 ٠١١] :يدنه] .امهيف انبحاص ناذلا نامويلا ذم هتيأر ام :وحن امهدعب ئثملا لقو «ةعمجلا ٌُموي ييؤر مدع ةدم لوأ



 دعب ا ينبملا

 لل" اهنم ۾ چار i «هدعب ام هربخ و ًادتبم وهو ,فاضم نامز رقيق

 «يفنملا يضاملل "' مق" اهنمو دلو لو لو دلو ندو ندل اج دقو «ندَلو

 ةينبملا ف ورظلا نه يآ

 حتتفلا عنق ىلع اًهؤانب زوجي "ذإ"و ةلمجلا ىلإ دالا ةنفاورلعلاو قا ليسا "ضاع و
 لئم وي : وح

 نم دبالف ءهركذ يف ةدئاف الف «مولعم مالك ءادتبال نوكي ال لوهخما تقولا نأل ؛امهنم اًربخ ةعقاولا :ةفرعملا

 وهو «نييعتلا لوصحل ينتيقل موي ذم هتيأرام :وحن امهدعب ركنملا لقو «كلذ يف لصألا وه ةفرعملاو «ديفيل نييعتلا
 يأ دلع عم وه دضق يذلا نامزلا امش دعب عقي يأ عةركن وأ تناك ةر : ددعلاب iro] :يدنهإ .دوصقملا

 ةيؤرلا اهيف تفتنا يلا ةدملا عيمج نأ دوصقملا ناك ول يح "عم" ئعمب ءابلاف «ددع عم يه تدصق ىلا ةدملا

 نم دبال ةدملا عيمج نايب دصق امل هنأل ؛كلذو «ناموي ييؤر مدع ةدم عيمج يأ «ناموي ذم هتيأر ام :ليق ناموي

Eددع عم ةدملا  i 5 xa eذم تحرف ام :وحن امهدعب ةلقثملا :نأ ]7 ۷ 2 فيقحملا  

 [؟ ٠١ :قيقحتتلا ةياغإ :بماق كثأ دم تحرق امو:«كبقذ كم تح رف اهو :ةلباشذ

 مدع ةدم لوأ نعم كباهذ نامز ذم :"كباهذ ذم تحرف ام" يف ريدقتلا ناكف ؛لمحلا ةحصل :فاضم ناهز

 71 :وحن «ةلمجلا ىلإ نامزلا ةفاضإب تبهذ نامز ذم "بهاذ كنأ ذم تحرف ام" قو «كباهذ نامز حرفلا

 نامدقم ناربح اسو ءأدتبم امهدعب ام لعجي هنإف :جاجرلل [؟١١ :قيقحتلا ةياغإ مل :ءاعنألاو 4 ولا يف خ فب

 «مكحلا مدقتب ةصصخم ةركن وأ ةفرعم امهدعب امو «ناتركن امهنأل ؛ةدملا عيمج نامويو ءةدملا لوأ ةعمحلا موي يأ

 نم نأل ؛ندلو ىدل تينب امنإو :ندلو ىدل [؟١١ :قيقحتلا ةياغ].ةفرعملاب ليوأتلا نم انركذ ام .باوجلاو

 از ا هيلع لمح مث «فرحلا عضو هعضو يذلا دلا امقاغل

Eءاطلا مضو فاقلا حتفب  ANEمضب طقو «ةمومضملا ةددشملا ءاطلاو فاقلا مضب طق طق يهو «تاغل اهيف و  

 57 «ةففخملا ءاطلا مض و فاقلا حتفب طظقو «ةددشملا ءاطلا حتفو فاقلا مضب طقو ءةددشملا ءاطلا رسك و فاقلا

 ام :طق هتيأر ام ىنعمف ءامومع :يفنملا يضاّملل ۲١۲[ :قيقحتلا ةياغ] .ةمومضملا ةففحملا ءاطلاو فاقلا مضب

 رئاس نم ءانبلاب اصتخاو « يق نعم امهنمضتل 'ضوعو طق" يأ اينبو :ضوعو و ةنمزألا عيمج يف هتيأر

 (طسوتم).فيرعتلا مال امهنمضتل وأ "يف" انمضتف امهيف "يف" روهظ مدعل فورظلا

 خفني موي :وحن «ةيربخلا ةيلعفلا :ةلمجلا ىلإ .ةلبقتسملا ةنمزألا عيمج يف يأ «ضوع هارأ ال :وحن اًمومع : يفنملا

 افوكل ؛اضيأ اهبارعإ زوجي هنأ "زوجي" :هلوق نم ملعيو :زوجي (5١١:ةدئامل) © :يقداصلا عفني يهو « روصلا يف

 (طس هتم).هنم ءانبلا يبل ىلإ فاضملا تاستکا بج الو بارعالل اقحجم امسا



 ةركنلاو ةفرعملا ٥ مسالا عاونأ

 ۴ تو ا او لغم كلذكو

 ۳ عم انورقم يأ

 ماللاب فرع امو ,تامهبملاو مالعألاو «تارمضملا : ىو .كلصت ٍءيشل عضو ام :ةفرعملا

 هريغ لوانتم ريغ هنيعب ٍءيشل ع عضو ام :ملعلا .ىنعم اًهدحأ ىلإ 0 ييادنلا وأ

 ا

 نو گنا ام لثم# ةروك ذملا 00 لثم حتفلا ىلع اش ءانب زوج ةلّقثملا "أ" ىلإ وأ «ةففخملا "نأ

 فورظلاب امههبشو «ةروص ةلمجلا ىلإ امهتفاضإل اينب امنإو :ريغو لغم *٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] (؟+:تايراذلا)

 نم انوكي م لإ و ف ورظلا ِءانب ج 2 امهءانب رك اإ و ءماهالا عفرل هيلا فاضملا ىلإ جايتحالاو «ماهالال

 |۴۰۴  ةيقحبتلا ةياغ| .ف ورظلاب نيتفاشم امفوكل انمض فورظلا

 ترا لا 3 مسالا مسق امل مث [مسالا ماسقأ نم ةركنلاو ةفرعملا نايب يف باب اذه يأ] :ةركنلاو ةفرعملا

 «ةفاض إلا و «ماللاب فرعملاك يلک حص وب وأ «تامهبملاو :تارمضملاو «مالعألاک يئ زج عضوب :عضو ."ةركنلاو

 نيعس ع يش ىلع هعوفو رابتعاب نييعتلاو .ةركنلا نع هب زرتحاو ىنيعم ء يشب يأ : ةنيعب rv] :يدتهإ] .ءادنلاو

 ( 110 :فدعإ .لامستسالا ةر اهوكل عضولا تايلك افوك عم تامهبملاو «تارمضملا لخديف «بيك ر تلا يف

 ريغ نم هراشإإلا مس ١ نأ ؛نيمهبم ایم اعإو "يذلاو ءاذه" : و ةراشإإلا ءامسأ و تال وصوملا ي 1 :تامهبملاو

 راش ناوكي نأ لمحي ءايشأ ملكتملا ةرضخت نأ ؛هب قطنلا دنع بطاخملا دنع مهبم هيلإ راشم ىلإ ةيسح ةراشإ

 .مدقم هيلا د وعي ام نأ :وهبم بئاغلا ريمضلل اولوقي مو «بطاخلملا كنع مهبم ةلصلا ريغب لوصوملا اکو ءاهيلا

 «ةيسنحلاو «ةيدهعلا :ماللاب |۳ :ىضر ].ةيدهعلا ماللا وذ اذكو «هب قطنلا دنع بطاحملا دنع اًمهبم نوكي الف

 نع زارتحا هيفو «ةيونعم ةفاضإ يأ فاضملا فذحب قلطم لوعفم :یتعم .مالغلاو «لحرلا :وحن ةيقارغتسالاو

 [۲ 4 :قيقحتلا ةياغإ] :افيرغت ديفت ال افا ةيظقل ةقاضإ ةروكملا عبرألا فراعملا دحأ ىلإ فاضملا

 ]0 :قيقحتلا ةياغ| .فيرعتا لا رک ذب ملعلا صح مرج الف «فيرعتلا نع نغتسم ماللاب فرعملاو «لبق اًهافيرعت

 «ديز'ك انيع وأ «"ةماسأ"ك اًسنج وأ ,"ديز"ك اًدرف نوكي نأ نم معأ هنيعب ءيشب دارملا :هنيعب ٍءيشل

 [؟ ١5 :قيقحتلا ةياغ] .لاله ئبل سرفل اًملع " جوعا" ك هريغ وأ رم امك اًناسنإ ءثابخو ."راحن"ك نعم وأ

 = وذو «تارمضملاو :N نأل ؛فراعملا رئاس ج رخي [بيكر تلا نم ءىش يف اسنح وأ ادرف] :لوانتم ريغ

 آم ىلإ 'ريغو لثم' فيضأ اذإ نعي [حتفلا ىلع ءانبلا زاوج يف ةروكذملا فورظلا ا :كلذك و
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 ددعلا ءامسأ E5 مسالا ع اونأ

 .هنيعب ال ٍءيشل عضو ام :ةركنلا .بطاخملا مث ؛ملكتملا رمضملا اهفرعأو .دحاو عضوب

 (ٍةرشع ىلإ دجاو :ةملك ًةرشع اتنثا اهلْوُصأ .ٍءآيشألا داحآ ِةّيمكل عضُو ام :ددعلا ٌءاَمسأ

  eدحاو ايو «فلأو ١ (ةرشع ك ةثالثو 5 ناتننا ة ةدحاو ا 50

 ر ا و ا

 رظن الو «نيعم ىمسمل الإ هعضيال هعضاو نإف ملعلا فالخ داري نيعم يأ ىلع قلطتل عضاولا اهعضو ماللاو <

 [۳۲۹/۳ :يضر يف اذك].فراعملا رئاس يف امك رحآ اًئيعم هلوانت ىلإ هل
E IT 350 1 5575 د  i2 3 س 5 5  e 

 ف راعملا رثامس فاللزع لوألا عضولا ريغ رخآ عضوب يناثلا نيعملل هل وانت نكل «نينبعمل عضولاب ال ءانتم ناك نإو

 يمس مث لجر هب يمس اذإ "ديز" :وحن فيرعتلا نم كرتشملا ملعلا جرخي الكل :دحاو [7؟/7 :يضر] .نيبت امك

 قدصيف ءدحاو عضوب ال ةريثك عاضوأب هريغ لوانتي هنكل ءاضيأ ةريغ لوانتيو هنيعب ءيشل ع عضو هنأل ؛ رخأ لجر هب

 .افيرغت اهلمكأ يأ بقراعملا كارغأ تأ :اهفرعأو r.5] :قيفحتلا ةياغإ . دحاو عض وب هريغ ل وانتم ر 5 هنأ هيلع

 بلاغلا يف باطخلا ذإ ؛بطاخملا رمضملا يف هتلقو «ملكتملا ريمض يف هابتشالا ةلاحتسال "تنأ" :وحن :بطاخملا 7

 وأ يئزج عضوب نيعمل عضولا هيف رظني نأ ريغ نم نيعم ريغ ءيشل يأ :هنيعب ال [؟5١ :قيقحتلا ةياغ] .نيعمل
 ميسهت يف ع رش ؛ اف ريغ ۾ نيعمل هعض ۾ رابتعاب مسالا وسع نم غرف امل :ذدعلا ءاريسأ شرق و لز و لک

 .دحأ عمج داحألا :ءآيشألا داحآ ۲٠٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ةيمكلا مدعو «ةيمكلا ىلع هتلالد رابتعاب مسالل رخآ

 , تاد ودعملا رادقم واع يأ عامشألا دارفأ رادقم ىلع ندع تعضو ءامسأ :ددعلا ءامسأ أ د رشا وهو

 ريك دت سايقلاو ‹لصألا ىلع راج اذهو :كتاتنثو .ةفوطعمو «ةبكرمو (هدرفم دادعألا ىف تن تن أ لوقت يأ :لوقت

 .دادعتلا قيرط ىلع ةروك ذم األ ؛ةفوقوم اهدعب امو دادعألا هذه و «ثنؤملا ثينأتو رك دملا

 ؛ةعامجلاب هلي واقل کاك ٤ قحا امنإو «ثن ملا 2 غاعلاب سايقلاو ؛لصألا ل راج ريغ وشو ‹تنۆۇملل :ثالثو

 قرفلل ثنؤملا يف اهكرتو «هلولدم ظفللا قباطيل ةغامجلاب لوأي نأ يرحلابف ءةعامج اهقوف امو ةثالثلا لولدم نأل

 9 ¥ :قيقحتلا ةياغإ .ال وأ هثينأت ىلإ جيتحاف «قباس رك للا نأ ؛سكعي , 1 ءركذملا نيب و هنيب

 اذهو «ثنؤملل خخ ةرشع ىدحإ .بك رملا ددعلا نايب يف عرش «درفملا ددعلا نايب نع غرف امل مث :رشع دحاو

 ١ ۰ ۸ :قيقحتلا ةياغإ .ثنؤملا ف امهقينأتو ركادلملا 8 نيئرجلا هك كعب سايقلاو «لصألا ىلع راج



 ددعلا ءاسأ ¥۷ مسالا عاونأ

 .كنؤملا ف نيشلا رسكتا ميقو .ةرشع عست ىلإ ةرشع ثالثو شع ةعست ىلإ
 هريغ عم ةبك رملا ةر شعلا ق ا

 ا باطل أ اوردو ىدحإو هتورشغو دحأو .اًمهيف اًهتاوخ أو نورشعو
 _ افصو ثنوملاو ا

 يأ «ثنؤملا يف كلذ سكعو ركذملا يف فينلا يف امتابثإو ةرشعلا نم ءاتلا طاقسإب يعي ثنؤملل :ةرشع عست

 دعب ةرشعلا عوحرب ثنؤملا يف يناثلا ثينأتو لوألا ءزحلا ريكذتو ءركذملا يف يناثلا ريكذتو لوألا ءزجلا ثينأتب
 داز ام لك وأ ةدايزلا وه «فيفحختلاو ديدشتلاب فينلاو ءلصألا فالخب ديش نزلا نوک لبصألا ىلإ يوك ر لا

 تاحتف ةعبرأ يلاوت موج ازرق :رسكتا ميو[ ۷ :قيقحتلا ةياغأ] . يناثلا دقعلا غلبي يح فين وهف «دقعلا ىلع

 يلاوت نع اًزرحت اهنكستف «زاجحلا امأو .ةرشع عست ىلإ ةرشع ثلث يف سمح وأ «ةرشع اتنثو «ةرشع ىدحإ يف
 a ١[ | هذهو «حتفلا نم فحأ نوكسلا نأل ؛بيكر تلا لقث عم تاك رحتم عبرأ

 نوعبرأو نوئلث يهو لوقلا ةيلوعفم الع بوصنملا نورشع ىلع فطعلاب بوصنم هنأل ؛ءاتلا رسكب :اهاوخأو
 اقاوحنأو يأ ربخلا فوذخم نیم هتآ ىلع اغار تركي نأ لمتصو [؟5:8 ةايضا دئاوف] .نيعست لإ نوسيفعو

 يل ثينأتلا كرتب "نورشعو دحأ" يف لوقت يأ :نورشعو ٌدحأو ٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةضرتعم ةلمحلاو ءاهلثم
 ١5١[ :يدنه] .ةياكحلا ىلع عفرلاو «لوقت نورشعو ٌدحأف «نيرشع ىلع داز اذإ ركذملا

 «تارنشعلا درقع ياع تقطعت ؛ريقثا ريغ نم تفرغ اھ ردع ىلإ دحاو نم اًداحأ ذحأت يأ :فطعلاب مث
 م

 اإ و ةأرما نيعتستو عستو الحر نيعستو ةعست 90 زما نورشعو ناتنناو e ا نشكو, نانا :لوقتق

 واولا نأل ؛ةرشعلا غم داحألا بكر امك «امتاوحأو نيرشعلا يف تارشعلا عم فطعلا نودب داحألا بكري مل

 (طسوتم).رذعتم امهنيب عمجلاف «ءانبلل بحجوم بيكرتلاو «بارعإلل ةمالع اهتاوخأو نيرشع يف ءايلاو
 «ةأرما ةئامو «لحر ةئام :وحن ءريغت ريغ نم نافلأو «ءفلأو «ناتئامو «ةئام :ثنؤملاو ركذملا ف لوقت يأ :امهيف

 تفرع ام ىلع اهيلع داز ام لمعتست ةئام تزواج اذإ يأ :مدقت ام ىلع (طسوتم).ةأرما فلأو «لحر فلأو

 ام ىلع ةئام نود ام لمعتست اذكه «ةوسن سمو ةئام :لوقتف «ةئام ىلع هفطعتو «نيعستو ةعست ىلإ دحاو نم

 .فلألا ىلإ اذكهو «نيتئام ىلع هفطعتو «تفرع ام ىلع ةئاملا نود ام لمعتست مث «نيتئام ىلإ لصت نأ ىلإ تفرع

 ىلغ ةئاملا فظعت تفرع ام ىلعو ؛ةئاملا نود تفرع ام ىلع ةئاملا نود ام لمعتست فلألا ىلإ تلضو اذإو

 قورشعو. قدح و. تاسو لاو العر نورتو دخلو هاو ىلا :لوفف هلا ىلع تالا توف امو لآل
 ق لوقتفإ (طسوتم).اًمولعم رثكألا نوكل لقألا ةفرعم اهنم ضرغلا نأل ؛خيراوتلا يف ةدعاقلا هذه رجي ملو «ةأرما

 .|ه١ ٤١٤ فلأو ةئام عبرأو ةرشع عبرأ خيراتلا 01



 ددعلا ءاعسأ ۲۸ مسالا عاونأ

 ىلإ ةثالثلا رّيممو .نونلا حتفب اهفذح ET زاجو «ءايلا حتف ةرشع ينامث يفو
 اهيلع دار اهو ادتم افضل عابلا 5

 .تائم اهسايق ناك و «ةئامعست ىلإ ةئامثلث يف الإ ىّنعم وأ اظفل ومحب وفخم ةرشعل
 طهر ةعستك لاجر ةثلثك

 ءامهتينثت و فلأو ةئام زيممو .ةرفم بوصنم نيعسن 5 ترک ل عقلا ق بشرا

 الكم

 e ؛سكعلاب . وأ م ظفار او ذودعملا ناك اذإوا درم نضوفتم هعمجو

 كل اب - اه
 يا ملقم ادعم ةايلا حتفو ءرشع ةثالث ك حتفلا ىلع ةبكرملا دادعألا ر

 ىلع فذحلا دعب ددعلا اذهل العج نونلا تحتف امئإَو :نونلا حتفب .فيفحتلا لامكب الوق ءايلا يأ :اهفذح
 [705 :قيقحتلا ةياغ] .ءايلا ىلع رسكلا ةلالدل نونلا رسك عم ءايلا فذح زوجيو «رودصلا حاتفنا نم هتاوخأ ةروص

 بصنلاب ئيعم دوصقم فوصوم وه يذلا زيمملا نوكي الفل [تازيمملا ىلإ ذادعألا ةفاضإب يأ ةفاضإلاب| :ضوفخم

 عضاوملا عيمج يف عومجم ضوفخم يأ ؛غرفم ئثتسم] :ةئامثلث يف الإ ١[ 55 :يدنه| .تالضفلا ةروص ىلع

 ضوفخم 'ةئاملا" ظفل وهو «ةئامعست ىلإ ةئامثلث يف عستلا لإ تاللا زي قغ [قللذ ىلع ةاز اسو تناسق ف لإ

 ثلث اهيلإ فاشملا ةثاملا سايق :اهسايق 8٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .فلأ ظفلب ءابغتسا ةئام رشع لمعتست هلو ؛درفم

 ؛لقاعلا رك دملا ريغ ديرأ نإ تاقم ىلإو «لقاعلا زكذملا ديرأ نإ نيف ىلإ فاضي نأ سايقلا ناك :تانم .عست ىلإ

 (طسوتم).عمتجلا تهبتشاف ءاهيف ةرثكلا دوجول "ةئاملا" ظفل ىلإ اهتفاضإ زوج امنإو

 عم ءايشأ ةثالث بيكرت عانتمالف رشع ةعست ىلإ رشع دحأ يف امأ «ةفاضإلا ع انتمالف بصنلا امأ :درفم بوصنم

 جازتمالا مدعل ءايشأ ةعبرأ بيكرت هنإف «كرشع دحأ :وحن فالخب ءرسفملا ىلإ ةفاضإلا ناكمل يونعملا جازتمالا
 نم لكل غاسم الف «نيعستو ةعست ىلإ هيلع داز امو نيرشع يف امأو .درفملا ىلإ ةفاضإلا نم يشانلا ينونعملا

 ضرغ لوصحو «لصألا هنوكلف دارفإلا امأو :عمجلا نونب اههبشو ءاهتلاصأ ىلع ءانب اهتابثإو «نونلا فذح
 ١[ 47 :يدنه] .ةجاح ريغ نم هنع لودعلا غ وسي الف «هب ريسفتلا

 درفمو «هيلإ اهتفاضإل ٌضوفخم فلألا عمجزيممو «فلألاو ةئاملا ةينثت زيمبو «فلألاو ةئاملا زيمم يأ :ةئام ريم
 تائم ثالث :لاقي الف «ةئاملا عمج لامعتسا مدعل امهتينثتو :لاق امك امهعمجو :لقي مل امنإو «هب ضرغلا لوصحل

 نم صاخشأ ةثالث يدنع :وحن :رك ذم ظفللاو (طسوتم).لحر اتئام :لاقي هنإف ةينثتلا فالخب «تائم عست ىلإ

 ىلع فطعلا ليبق نم هربخو «ناك مسا ىلع فطع هرخآ ىلإ ' ظفللاو' :هلوقو «نهنم صاخشأ ثالث وأ «ءاسنلا
 ركذ ام سكعب رمألا ناك اذإ يأ :سكعلاب وأ ١57[ :يدنه].دحاو فرخ دخاو لماغ ىلومعم

 مسا .CL ۳ :يدنهإ .مهنم سوفن ةثلث وأ «لاجرلا نم سوفن ةثالث يدنع :وحن اثننؤم ظفللاو ءاركذم دودعملا



 ددعلا ءايمأ ١ ؟ 5 مسالا عا ونأ

 ؛لجر" :لثم امهنع زييمتلا ظفلب ًءانغتسا "نانثاو دحاو' ُْرّيمُي الو .ناهجوف
 رابتعاب ٍددعتملا نم درفملا يف لوقتو .ددعلاب دوصقملا صنلا ةدافإل نالجرو 3 ' 1 س تق ا ءيز د

 دحا ولا يأ

 e anê ف ÊÊ ã PEO نيغ ال ةرشاعلاو رشاعلا ىلإ ةيناثلاو ئباثلا :هرييصت

 ةثالث يدنع :لوقتف «نيرابتعالاب المع ثينأتلا رابتعاو ءريكذتلا رابتعا :ناهحو ددعلا يفف يأ :ناهجوف

 نم سوفن ةثالث يدنع :لوقت اذكو «قعملاب اًراتعا نهنم صاخشأ ثالثو «ظفللاب اًرابتعا ءاسنلا نم صاخشأ

 ىلإ يوحنلا رظن نأل ؛ىلوأ ظفللا رابتعا نكل «ظفللاب اًرابتعا مهنم سوفن ثالثو «ئعملاب ارابنعا لاحرلا

 .انعدعب یم نانثاو "ناو" ل ركذيا ال يأ :زيمي ال [۴) ١ :قيقحتلا ةياغإ:ظفللا

 نأ نعي ؛نينثالاو دحاولا كلذ نع يأ] :امهنع .الثم نالحرو لحر :لثم امهنم دحاو لك زييمت يأ :زييمتلا

 هجولا ىلع اذه ءاضيأ هب قلعتم «نينثالاو دحاولا ركذ نع يأ [امهركذ نع زييمتلا كلذ ئغتسي امهدعب زييمتلا ركذ
 ءاتفقسا١ ةةريدقتو هبا قلعت "امهتع"و «ردقها لعقب ةلعاق عسي مل اه لوعقم "هزييمت ظفلب" افلا ىلعو «لوألا

 ١ ٠| :بيكرتلا لح] .ءانغتسا امهنع هزييمت ظفلب
 يأ ءامهزييمت وه ام ةدافإل يأ :صنلا ةدافإل .امهركذ نع نغتسم نينثالاو دحاولا دعب اهركذ نإف :نالجرو
 زيم يف نينثالاو ءدحاولا زيمم يف دحاولا درفملا نم :ددعلاب .الثم نالجرو لجر :لثم «نينثالاو دحاولا زييمت
 ١[ 44 :يدنه] .اًعئاض ناكل هعم ركذ ولف ءزييمتلا ظفلب هب دوصقملا لوضحل ددعلا ىلإ ةجاحالف «نينثالا

 هددع نم صقنأ اًددع درفملا كلذ رييصت رابتعاب يأ :ةرييصت .تادودعملا دحأ يف ددعلا لامعتسا يف يأ :دّدعتملا

 «لعافلا ىلإ فاضم ءلعجلا ئيعمي ردصم وهو ةفاضإلاب رورحب] 1١7[ :قيقحتلا ةياغ] .دحاوب هيلع اًدئاز اذدع
 فوذحم أدتبم "ناثلا"و ءةفصب لقألا ددعلا درفملا لعج يأ نافوذحم هيلوعفم الكو «درفملا ىلإ عجري ريمض "ه"و

 نع لاح وهو «ردقمب وأ لوقتب قلعتم "رشاعلا ىلإو" هيلع فطع ةيناثلا و ؛لوقلا ةلوقم ةلمجلا هذهو «هربح
 ناث يأ ءركذملا يف "يناثلا" لوقت يأ لوقت لوقع :يافلا [(ه8 :بيكرتلا لحز:هلوعقم نع وأ «لوقتا لعاف
 ]+++ ت اب ي نه لزا ریس يآ ليل
 تف ال هنأل ؛ىلوألاو لوألا نود ةيناثلاو يناثلاب أدب امنإو [نينثا لوألا ةريصم يأ ىلوألا ةيناث يأ ثنؤملا فإ :ةيناثلاو

 ريضم يأ ةعستلا رشاع يأ ركذملا ف :رشاعلا [؟17 :قيقحتلا ةياغ]:ادحاو هريصي يح دحاولا نم ضقنأ ددغ
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 رشاعلا دعب امو ىلوألاو لوألا وه ةيناثلاو يناثلا لبق ام نأل ؛مضلا ىلع بم ريغف ؛كلذ ريغ لوقت ال يأ :ريغ ال
 ا = ١[ :ىدنه| .ةانعمع لعافلا مسا هنم قتشي نح رييصتلا نعم لعف امه سيل ءادعاصق رشع دحأ وهو ةرشاعلاو



 ددعلا ءامسأ ۳۰ مسالا ع اونأ

 رشع يداحلاو «ةرشاّعلاو رشاعلا ىلإ ةيناثلاو ىلوألاو قاثلاو لوألا :هلاح رابتعابو

 نو «ةرشع ةعساتلاو رشع عساتلا ل رش ةيناثلاو رشع يناثلاو ةرشع ةّيداحلاو

 ٍةثالث ثلاث :ئباثلا يفو ءامهتفلث نم ةثالث امهريصم يأ نينثا ثلاث :لّوألا يف ليق مث

 :تلق تعش نإو ةا ياثلا ىلع رشع َدحأ رشع يداح :لوقتو ءاهدح أ نأ

 لوألا برعتف ءرشع ةعست عسات ىلإ رشع دحا يداح
 ع لا

 ددعتملا نم دحاو هلأ رابتعاب يأ «ددعتلا يف هتبترمو هلاح رابتعاب ددعتملا نم درفملا ف لوقتو يأ :هلاح رابتعابو

 لس ها : 5 ١ ا 1 واط اا :
 رك دملا يف رشاعلا ىلإ مودو ءمكحي نعي :ةيناثلاو [؟١ ؟ :قيفحتلا ةياغ]. كللذ ريغ وأ تلا وأ ءكاب هناب فصتم

 محي عي

 2 ۴١۹۳ :نفيقحسلا ةياغإ تادرفملا نم اهيلع داز ام :هانعم ةيطاقسإ "ىلإ" ةملك و «مهد نعي ثنؤملا يف ةرشاعلاو
 ىلع داز ام يق هلاح ر ,ابتعاب لوقتو يأ ةياغلا ددعت مزلي الإو ءرشاعلا ىلع ال ل |وألا ىلع فطع :رشع يداحلاو

 [؟١ :قيقحتلا ةياغ] .مهدزاي نعي نيئزحلا ريكذتب ركذملا يف رشع يداحلا :تابكر ملا نم ةرشعلا

 «نارابتعالا ددعتملا نم دحاولا ف يرحب هنأ لخأل يأ : ليق مث نمو .نيئرحلا ثينأتب ثنؤملا يف :ةرشع ةيداحلاو

 ۲٠۳ :قيقحتلا ةياغ] .لاحلا نايب رابتعاو ءرييضتلا رابتعا يأ

 ضقنا ددع ىلإ رييصتلل عضو ام ةفاضإ زوجي الو ءةيظفل ةفاضإ ةجردب هنم صقنأ ددع ىلإ ةفاضإلاب :نينثا ثلاث

 ۲ NT :قيقحتلا ةياغ| .هقوف ددع اا الو («هددع يواسي ددع کا الو ءادعاصف نيتحجردب هنم
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 مورا هي ةئال نينثالا تريص يا ءامهتتل نم لعاف مسا وهو «وو هرس ف عي : هن دات

 :ةياغ] .كرياورلا هيس نعي ةا ننال کت رهو «ءاثلا  Nرابتعا وهو يناثلا رابتعالا يف 3 يأ :يباثلا فو

 .هددع يواسي ددع ىلإ ةفاضالاب : ةثالاث كلاث ا ولا دلال احلا نایب

 ةسمخ وأ ةعب رأ ثلاث :لاقيف «هقوف ددع ىلإ فاضي ن 1 زو ۾ «نيتحجردب ةرخأتملا ةثالثلا دحأ يأ :اهدحأ يأ

 .لاحلا نايبل عنص امت ةرشعلا ىلع داز ام ةفاضإ يف :لوقتو 4٠5 ١[ :يدنهإ| .اًدعاصف

 1١[ 4 :ةياغ] .هدزاب وزا يعي تاحرد رشعب رخأتم رشع دحأ نم دحاو يأ :رشع يداح

 ردصم وأ ءةغلابملل ءاتلاو ناثلا رابتعالا نم لاح :ةصاخ .لاحلا نايب -رابتعا وهو «يناثلا رابتعالا :يباثلا ىلع

 ١[ ؛ه ا ةيمرس وأ لاح ةلمجللاو ءاصوصخ AEE يناثلا رابتعالا صح يأ ءف وذم لعفل

 اة فال ني لا عرقا فدع ةه فا ترآ وم ملا اقع لوقت كح نإ يأ خف ةا
 7١[ 15 :قيقحتلا ةياغ] .ءانبلل يضتقملا بيكرتلا ءاقبل يناثلا ئبيو «ءانبلل بجوملا بيكرتلا ءافتنال :برعتف



 ثنؤملاو ركذملا ٠ ۱۴۳۱ مسالا عاونأ

e. 8 
 ثنؤملاو رك ذملا

 :ثينأتلا ةمالعو .هفالنڪ رك دلل ءاريدقت وأ اًظفل ثينأتلا مدع هيف ام :ثنؤملا

 ني ركذ لاراب اه ںی يظفلو يقيقح وهو ةدودمم وأ ةر ویا ُفلألاو ءاتلا
E E 

 ê ã د اذإو "نيعو ٍةملظ' ےک هقالخت يفللاو قانو قأرما ك اويل

 ميسقت يف عورش وأ «ميسقتلا اذه ركذ ىلإ رجح «ذدعلا باب يف ثينأتلاو ريكذتلا ركذ عقو ال فتر شا

 [؟١ 84 :قيقحتلا ةياغ] .هتلاصأل ركذملا ركذ مدق امنإو ؛ثينأتلاو ريكذتلا رابتعاب مسالل رحآ

 ءايلا اذك و «نتملا يف ركذ امك ةدودمملاو ةروصقملا فلألاو ءءاه فقولا يف ريصت يلا ءاتلا يهو :ثينأتلا ةمالع

 ام لك يف ريكذتلا ميمعتو «هنايبب راصتخالل امور نايبلا يق ثنؤملا مدق امنإو ءضعبلا دنع "ينو «يذه" :وحن يف
 نم نايبلا يف اذنعآ همدق امنإ :لاقي نأ نكميو «هادعام لك يف يظفللا ميمعتو «يريدقتلا بارعإلا مدقتك هفلاخي

 دجوي مل امع ةرابع هنأل ؛يمدع ركذملاو ؛ثينأتلا ةمالع هيف دجو امع ةرابع هنأل ؛يدوجو ثنؤملا نألو ؛بيرقلا

 5١[ 4 :قيقحتلا ةياغ] .يمدعلا ىلع هل اًحيجرت كلذ مدقف «يمدعلا ىلع حجار يدوجولاو «ثينأتلا ةمالع هيف
 ةأرما :وحن ةظوفلملاف ءةردقم وأ ةظوفلم ةمالعلا كلت تناك ءاوس «ثينأتلا ةمالع ميسقت اذه :اريدقت وأ اظفل

 نم اهريغو ؛نيعو ءسمشو «مدقو «لعنو «رانو راد :وحن ةردقملاو .ةمالعو «ةحلطو «ةلغنو «ةفرغو «ةقانو
 [؟١ 4 :قيقحتلا ةياغ] .ريغصتلا يف اهعوجر ليلدب ةردقم كلذ لثم يف ءاتلا نإف ءةيعامسلا تائنؤملا

 .اًمكح الو اًريدقت الو اظفل ال ؛ثينأتلا ةمالع هيف دحوي ملام يأ «ثنوملا ةفلاحمب سيلتم يأ :هفالخب

 .هتلباقمت يأ هئازإب ناك ثنؤم يأ ثنؤم نع ةرابع "ام" ةملك :هئازاي اه

 هيف دحو ءاوس «ناويحلا سنج يف نئاك ركذ يأ ناويحل ةفص عقاو رقتسم فرظ رورجاو راحلا ااا
 ءاهنم اًركذ هئازإب نأل ؛لحنلا نم ىثنألا نع اًرارتحا "ناويحلا يف" :لاق امنإو «دحوي 1 وأ اًلظفل ثينأتلا ةمالع

 [؟5١ :قيقحتلا ةياغ] .لحرلا 1 ال ىثنألا فالح انهركذلاب دارملاو «يقيقح ريغ هثينأتو

 ةمالع دوجول ظفللا ىلإ بوسنملا يأ يظفللا ثنوؤملا يأ : يظفللاو .ريغباو لجر امهئازإب ذإ :ةقانو ةأرماك

 [ ١٠١ :قيقحتلا ةياغ| .هانعم يف ىقلخ ِثينأت الب اًمكح وأ اًريدقت وأ ةقيقح باسل ن یان

 ثينأتلا ةمالع هيف دجو ءاوس «ناويحلا يف ركذ هئازإب سيل ام يأ «يقيقحلا ثنؤملا ةفلاخم. سبلتم يأ :هفالخب

 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ].دجوي مل وأ اظفل



 ثؤملاو ركذملا بيل مسألا ع اونأ

 ريغ عمجلا رهاظ مكحو .راّخلاب يقيقخا ريغ رهاظ يف تنأو ,ءاتلاف هيلا طفلا

 :لاشلا ركذملا ريغ نيلقاعلا “ ريمضو «يقيقحا ريغ رهاظ , كح اقلطُم ماسلا رك كما
 تيما

 و تلعف :مايألاو ءاسدلاو ءاولعفو ف

 تنأو :كلذ دعب لاق ثيح قايسلا ةنيرقب اًرمضَم ايظفل وأ ايقيقح ناك اذإ ثنؤملا ىلإ دئاع ريمضلا :هيلا

 نكي م ام ارمضم يظفللا ىلإو ءارمضم وأ اًرهظم يقيقحلا ثنؤملا ىلإ دنسأ اذإ يأ «رايخلاب يقيقحلا ريغ رهاظ

 [؟5١ :قيقحتلا ةياغ] .ةحلط :وخن ركذم ُملع

 سمشلاو «ترضح ةآرملاو «ةأرملا ترضخ :وحن هيلإ دنسملا هلعف يف ةبجاو ءاتلاف يأ «ربخلا فوذحم أدتبم :ءاتلاف

 :وحن رمضملا نع هب زرتحاو ءيظفللا ثنؤملا رهاظ ىلإ لعفلا دانسإ يف يأ :تنأو 8١15[ :قيقحتلا ةياغ] .تعلط
 ١[ 417 :يدنه] .ةبجاو هيف ءاتلا نإف «تعلط سمشلا

 .ةقانلا تراس وأ «ةقانلا راسك مئاهبلا تاثنؤم نم همكح ىف ام وأ :يقيقحلا ريغ رهاظ يف

 .ظفللا رابتعاب ثنؤم هنأل ؛هريكذتو هثينأت نيب يأ همدعو ءاتلا نيب كرايخب سبلتم يأ "تنأ" :هلوقل ربح :رايخلاب

 ثنؤم ريغ ةقيقح ثنؤم مئاهبلا نم ثنوملا اذكو «نيتهجلاب ارابتعا ناهجولا زوجيف «ئعملا رابتعاب ثنؤم ريغ

 امإو ءسمشلا تعلطو «سمشلا علط :لاقي «ناهجولا هيف زاجف ابلاغ ضارغألا ةماع يف ركذملاك هنأل ؛اًمكح

 امك جازتمالا لامكل ةبحجاو هيف ءاتلا نإف «تعلط سمشلا :وحن هرمضم نع اًزارتخا "يقيقحلا ريغ رهاظ يف" لاق

 اوس يأ :اقلظع ۲٠۷[ :ىيفصتلا ةياغ] ااو فلاب اساس وأ اًرسكمر قاک لاوس :ملاّسلا ۲٠١] :ةياغ].رم

 ۲١۷[ :قيقحتلا ةياغ] .لامجلاو لاحرلاك ايقيقح اًركذم وأ «تانمؤملاو ةوسنلاك ايقيقح اتوم هدحاو ناك

 كَءاَج اذإ# :ىلاعت هللا لاق :لانجرلا تءاجو «لاحرلا .ءانج :وخن هثينأت و لعفلا ريكذت زاوح ف و :يقيقحلا ريغ

 ١١7 ١ :قيقحتلا ةياغ| ١( 4 :تارحخلا)و هم ُباَرْعألا تلاق#و ٣ فس و دوس لاق و ١( ؟ :ةنحتمملا) © ُتاَنِمِؤُمْلا

 ارظن "تلعق" ملاسلا ركذملا ريغ لقاعلا عمجلا ىلإ دئاعلا ريمضلا ىلإ اليست لعفلا ناك اذإ يأ :نيلقاعلا ريمضو

 عمجلا ديق امثإو ءلقاع ركذم عمج ريمض ىلإ اذنسم هنوك ىلإ اًرظن "اولعف"و «ثنوملا ريمض ىلإ اًدنسم هنوك ىلإ

 (طسوتم).رم امل تلعف نوديزلا :لاقي نأ زجي مل هنإف ءاولعف نوديزلا :وحن نع اًرارتحا ملاسلا ركذملا ريغل لقاعلاب

 ريمض ىلإ وأ «نويعلاك هريغ وأ ءاسنلاك لقاعلا ثنؤملا عمج ريمض ىلإ ادنسم لعفلا ناك اذإ يأ :مايألاو ءاسنلاو

 قاحلإو ؛ثنؤم ريمض ىلإ اليف ةتاوك ىلإ اًرظن لعفلاب تيناعلا ءات قاحلإ زاح «مايألا : وحن لقاع ريغ غ ركذم عمج

 ia تلعف مايألاو نويعلاو ءاسنلا :ل وقت شن وم عمج ريمض ىلإ السيف هنوك ىلإ اًرظن هب عمجلا كون



 ىنثملا نفي مسالا ع اونأ

 0 تسو كوثو لول م رعت دب وأ هلأ هرخأ قحلام 7

 س تالي وک

: 
 ا ف قاوسع لق

 تلق «ثينأتلل تنا نإ و عيت 55 ا تاک نإ 2 ءايلابف الإو
ENE. 1 ٠ 1 

 210111111 aN ,ةفاضإلل هون فذحيو .ناهج لاف الإو اواو

 ام نأ ملعيل -عومجاو ئم ا امه و- نيعرفلا نيب | عمجلاو ةينثتلا و دارفإلا رابتعاب مسالل رخخآ , ميسقت يف عرش : ىتثملا

 ةمالسلو «درفملاب هبرقلو «عومحجا ددع ىلع هددع قبسل ؛عومحبا ىلع ىثملا مدقو ءراصتحالل اًمور درفملا امهاوس
 شتا ىل ب ىلع لالا [148 :يدنه| .طئارشب هصاصتحا مدعلو «هترثكلو ؛ةتبلا هيف درفملا ظفل

 عم نأ ىلع لديل يأ «مسا نع ةرابع وهو "ام" ىلإ دئاع ريمضلا :هعم نأ .ءايلاو فلألا نم دحاو لك ىلإ دئاع

 ."رثكأ هعم نأ ىلع لديل" :عمجلا يف هلوق ةنيرقب ةدحولا يف وأ ظفللا يف هلئامب يأ :هلثم .مسالا كلذ

 ,ةروصقم فلأ هرحآ يف يذلا وهو :روصقملا مسالاف يأ :روصقملاف .هسنج فالح نم ال ئعملا ف :هسنج نم
 هلامتشال اذك هرخآ قحل ام :هلوق مومع نم ةدافتسملا ماسقألا ريسفتل ءافلاو دملا نع عانتمالل ؛اًروصقم يمسو

 نايرج مدعل امهمكح روهظل ؛صوقنملاو حيحصلا ركذ كرت هنكل «دودمملاو روصقملاو صوقنملاو حيحصلا ىلع

 ۲٠۹] :قيقحتلا ةياغإ .روصقملا :لاقف ءدودمملاو روصقملا مكح نيبو ءامهتينثت يف ريغت

 ىلإب ىمسملاك ءايلا ىلإ لمي لو لصألا لوهجم ناك نأب اًمكح وأ اصعك ةقيقح واو نع ةنئاك :هفلأ تناك نإ

 .ينالث روصقملا كلذ نأ لاحلاو يأ «لاحلل واولا :وهو [؟١ 9 :ةياغ] .ىدلو

 :وحن هيف ديزملا يثالثلاو يعابرلا جرخيف «يحالطصالا يثالثلا ال فرحأ ةثالث وذ يأ درج يثالث يأ : يثالث

 وأ ةقيقح ءايلا هلصأ اميف لصألل اًرابتعا "ءاي" تبلق امنإو :ءايلابف ۲٠۹[ :قيقحتلا ةياغإ.ىفطصمو <
 ةا ام الور ةد ريع يأ ةا [09 .. خفا غ ىهرسأ ۷ لغ از ا اق و اک

 ةروص عوقو ةهارك تبثي مل امنإو «ناوارحصو «ناوارح :لوقت :اًواو تبلق .ئراق عمج يف "ءارق"ك ةدئاز وأ

 [؟؟١ :قيقحتلا ةياغ].طسولا ف يناثلا ةفالغ

 توبثلا :ناهجولا اهيفف يأ :ناهجولاف .ةيلصأ نع ةبلقنم تناك لب «ثينأتل الو ةيلصأ نكي مل نإو يأ :الإو
 اوك مدع يف ثيئأتلا ةزمهي اههبشل بلقلاو ءاهنع بالقنالاو ءا قاحلإلا رابتعاب ةيلصألا ناكم يف افوكل

 ةفاضإلا لحأل وأ «ةفاضإلا تقو يأ :ةفاضإلل .رحلاو بصتلا يف ئثملا نون يأ :هنون ٠ تام اسا

 ءاقم اهمايقل نونلا نأ :هصيخلتو «اهماقم نونلا تماق يلا نيونتلا هبجوم يذلا عاطقنالل يفانملا لاصتالل ةيضتقملا

 | :١5 :ئدبه | .نايفانتيف «جازتمالاو لاصتالا بجوت ةفاضإلاو ءاهعاطقنا و ةملكلا ماش بخ وت نيونتلا



 عوجملا د مسالا عاونأ

 .نايلأو نايصخ ف و ثينأتلا ءات تفذحو
|i 
 نيرس فلاب ةا

 سيل بلك ووا رت :وحنف اًمرّيغتب هدرفم فورُحب ةدوصقَم ٍداحآ ىلع لد ام :عومجما

 ؛ثنؤملو ركذمل حيحصلاف ءرّسكمو SE ع .عخمج كلف :وحنو اا ىلع ینا
 ناعون عمجلا يأ دقت ريغتلا ةقحتل

 يف اهطوقس مدع عم نييلأو «نييصح :وحن «امهتينشت دنع ةيلأو ةيصخ يف ثينأتلا ءات تفذحو :يأ :تفذحو
 عقي ال امكف «درفملا ةزنمب انهه ىئثملا ناك اقرتفي مل ام امهأل ؛امهيف تفذح امنإو «ةملكلاب اهاصتا ةدشل امهريغ

 امهتينثت دنع دحاولا يف ةتباثلا :ثينأتلا ءات (ظسوتم).امهطسو يف عقت ال ثينأتلا ءات كلذك «درفملا طسو يف

 .ةيلأو «ةيصحن ةي ءامهريغ نود :كايلأو نايصخ [7؟٠١ :قيقحتلا ةياغإ .ذوذشلاو «سايقلا فالح ىلغ

 ريغ داحآ ىلع اهتلالدل رغو لخن :وحن سنجللا مسا نع زارتحا انين سل و :هلوق فو :ةدوصقم داحا

 ءاهيف لامعتسالاو ءاهيلغ سجلا قدص رابتعاب تديرأ داحآلاو :سنجلا وه اش امم دوضقملا ذإ ؛ةدوصقم

 وقو طهر :وحن عمجلا مسا نع زارتحا "هدرفم فورخب" :هلوق يقو :هدرفم فورحب ۲۲١] :قيقحتلا ةياغ].فرعاف

 |۲۲۱ :ةياغ].امب اهداحآ دصقيف ءاهتادرفم فورجب اهيف تؤي مل ثيح غومجب تسيل افإف «ءليخو «منغو «لبإو

 ام ريغتب سيلتملا هدرفم فورحب هيف تدضق دارفأ ىلع لدام يأ "هدرفم" :هلوقل ةفض "ام ريغتب" :هلوق :اًمريغتب

 عمج ف لاخر و يف امك و «حيحصلا عمجلا يعون يف امك ةداي زب امإ ريغتلا مث .ريغتلا لبق دحاولا ةغيص ف ال

 ۲۲١| :ققسقلا 58 يف دسأك ةكرح رييغت وأ «باتك يف بتكك ٍناصقن وأ ءرجح عمج يف راجحأو «لحر

 فرحب ةدوصقم داحأ ىلع امهتلالد مدعل اعمج بكر الا رک هَل دوخي ال نَا نوک دما كيا نه هزلي يأ : وحنف

 نأ زوجيو «ليلقلا ىلع عمجلا قالطإ زاوح مدعو ليلقلا ىلع هقالطإ زاوحل «ةرمتل عمجب سيل رمتلا نأل ؛امهدرفم

 هنوك ءافتنال ر رثك ناكل هل اعج ناك ول هنأل ؛بكار عمج سبيل بک رلا نالو رق لاظرأ ةنسع دنع لاقي

E8 ےک ا - | 5 1  . EN3 .  : 
 امثإَو ءاًعج نکی ملف بيكر :وحن «هظفل ىلع هريغصت نکل هظفل ىلع هريغصت نكي ٍةرثك عمج ناك ولو «ةلقلل

 ت

 أ

 اپ

 «فيعشض وهو بكار عمج فنك لاو: هرم عمج معلا نإ :مهضعب لاقفا ءافالحخ ةيف نال ؟
 ل 1

 حصألا ىلع" :لاق

 هنيب قّرفي امم سنج مسا بكر و رمت وحنب دارملاو :بكرو رمت (طسوتم).انركذ امك عمجم سيل هنأ حصألاو
 هنأل ؛اًعمج كلف نوكي نأ روكذملا عمجلا بفيرعت نم مرليو يأ :كلف :وحنو |[؟؟5؟ :ةياغ] .ءاتلا هدحاو نيبو

 (طسوتم).دنساو قلب نزو ىلع عمجلاو ؛لفق نزو ىلع درفملا كلفلا نأل ؛ام ريغتب
 لوألا ناك نإف ,نوكي ال وأ عمجلا يف نسسعبو ةا فوك نااهل ءس وأ حيحص عمحلا يأ :وهو

 رد ن هئانب راسكنال يناثلا نم كلف :وحنو «رسكم وهف يناثلا ناك نإو «حيحص وهف
 .(نايعلل | ةفنأتسم ةلمجلاو ءأدتبم وهو حيحصلا رك < دملا عمجلا وأ اس ع عومجا رك 3 كمل نع ا :رك ذم



 عرمجملا ۳٥ مسالا عاونأ

 ؛ةح وتفم نونو هلق: اف نوسم ا وأ ءاهلبق ام مومضم واو هرخآ قحلام :ركذملاف

 : ةرضاق لفه فذ ةرسك انيلنق قاي رش ناق قو هس رك نأ ىلع لذي

 ."نوفطصم" :لثم اًحوُتفم اهلبق ام ىقبو فلألا تفذح اًروصقم هرخآ ناك نإو

 د ف ع ف ف AEE ر اار لام بلس ركن اك اک نإ :هطرشو

 اهادحإ هرخآ قحلام يأ "ءايوأ" :هلوق ىلع فطع :ةحوتفم نونو .واولا قفول واولا كلت لبق يأ :اهلبق ام
 [۲۲۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةمضلاو واولا لقث ةحتفلا ةفخ لداعيل تحتف امنإو «ةحوتفم نونو

 .رشنلاو ّفللا ىلع ميقتسيف «نيونتلاو ةكرحلا نع ضوع هنأ ققحتيو :لديل
 تفذح «ضاق :وحن ةرسك اهلبق ءاي عمجلا اذه عمجي نأ داري يذلا مسالا رحآ ناك نإف يأ :هرخآ ناك ناف

 الب الف اس ةر بلس ذس اهلق اه لإ هللا ةقرعب لقت ةنويطاف لسا ةا هقوضاف ساع ومع هايل
 (طسوتم).رحلاو بصتلا ىف كلذك و «نينكااسلا ءاقتلال ءايلا.تفذح و ,ةفخلل

 ام يقبو «هفلأ تفذح ىفطصم :ومن اًروصقم امسا عمجلا اذه عمجي يذلا مسالا ناك نإو يأ :هرخآ ناك نإو

 حاتفناو اهكرحتتل فلآ مالا تلق ۽ نويفطصم نءاح :هلصأ «نوفطصم نءاج :ىفطصم يف لوقت ءاًحوتفم اهلبق

 :لاق ول هنأ ملعا .هريغت بجو ام مدعل اًحوتفم فلألا لبق ام يقبو «نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحف «اهلبق ام

 اذه نأل ؛لقعلاو «ةيملعلاو «ةروكذملا ةثالثلا رومألا طرش يأ| :هطرشو (طسوتم).ىلوأ ناكل نوفطصملا لثم

 فرشألا صتخخاف «هريغ نم فرشأ لقاعلا ركذملاو «هيف دحاولا ءانب ةمالسل عومجلا فرشأ عمجلا

 طرش وا أ مالكلا اذه طرش نایب وأ «نونلاو ءايلاو واولاب عمج ام طرش يأ] | مم قيقحتلا ةياغ). فريشألاب

 ًادتبم ربح "ركذمف" .ةيطرش ةلمج "امسا ناك نإ"و ءأدتبم "هطرش" ١57([ :يدنه).عومجملا نم عونلا اذه

 ةيلعف ةلمج لقعيف «لقعي ملع :خسنلا ضعب ييو «ردقعب قلعتم رورحبو راج 'لقعي نمل ا .رحآ ربح 'ملع'"و فوذحم
 حج طرشو :لوألا ىلع ئيعملاو هل تحن اًضيأ ملعو :"ركذم'"ل وأ هبحاض لقغي ملغ يأ ملعل اَن تعقو

 زج ةلمجلا هذهو «لقعي نل صوصخم ملع ركذم وهف املا حيحصلا عمج عمجلاب ناك نإ نونلاو واولاب ةمالسلا

 [5/ :بيكرتلا لح]."هطرشو" :هلوقل ربح ةيطرشلا ةلمجلاو :"امسا ناك نإ"
 «كلذب ع ومجلا ركذملا ىلإ وأ «نونلاو ءايلاو واولاب هعمج دصق يذلا مسالا ىلإ دئاع "ناك" ريمض :اًمسا ناك نإ

 وأ ةفصلا وه «لقعي ملع :هلوقو "ركذم وهف" :هلوق ةدافإ رادم ناك يناثلا ىلعو ركذملا ةعمج ديرأ يذلا مسالا

 كلذب عوبمجملا ركذملا ناك نإ يأ :ةفص ناك نإو [؟ 55 :ةياغ] .ءازحلاو طرشلا داحتا مزلي الف ىمسملا ةدار

e o814 :ةياغإ .لقعي رک ت رک هما كلل وأ  ]| 



 عومج ١ "5 مسالا عاوتأ

 نارك :وحن ىلعف نالعف الو يار ا ؟ اثم ءالعف لعفأ نارك هنآ يأ 2 لقعي رك ذمف

 .ةمالع ر جيانا واب الر روصو جيرج 0

 ف ق ا ےس

 ا اا هريغلا قحلام :تّؤملا :ةيضرأو نينس وحن دش دقو ؛ةفاضإلاب هثون ف

 نيوسلا ن نوک عيبا نربي

 هل نكي مل نإ و ,نوثلاو واولاب رك ليم کا نأف کا هلو ةفض ناك لإ 7

 و ا اک همس دس ی 9 كف لكم
 هن وک ره للخ طرشلاف

 ا ' نأ * دالا ا e f ام 5 لأ 0 - اياك من Ea ا
 نوكي ال نأ يباثلاو .رم امل القاع اركذم وكي نأ :انقددح م ی ا چ وک

 8 :ءا| اع م“ ةد | ا مما اعفأ نب ۾ انه 0 اعفأ رعب افرق ءارمح ج 5 وحل "ءةلئف" هنن وم ئذلا ' 'لعفأ"

 ان آيا 5 5 مغ با اين ا أ

 نيب قرفلل ىركس ناركس :وحن ىلعف هثنؤم يذلا "نالعف" نوكي ال نأ ثلاثلاو .نيلضفألا :وحن عمجلا اذه
MM 3 .5 1 +[ دفا ظ 1 5 1 85 ا 1 1  

 واولاب عمج ول هنأ ؛نوروبص الو نوحيرحج :لاقي الف ءروبصو حيرج ةأرماو ءروبصو حيرج لحجر :لاقي «ثنؤملا

 ١[ ت :ىدنه | :هيف دوهعملا ءاوتسالا عفتري دقنيح و «ءاتلاو لالا ثنوؤملا عمجتي نونلاو

 فطع وأ ععكاعم لعفأ ىلع فطع وهو ....(ثينأتلا عات و رك دملا عمج ةعبص 2 امتحلا ةهارك :ثيناتلا عاتب هلو

 لاؤس نع باوحج :ذش دقو ١[ ه4 :يدنه ]| .ك يناثلا عاقب انتاك رك دما كلذ نوكي ال نأو يأ ةايرتست یل

0 

 وهو عمجلا اذه تعج اهفاش امو «ةبثلا و ةةلقلاو .ةرخجاو ءرذألاو .ةنسلا و «ضرألا لآ :ل وقي كا وهو ردقم

 املع ارك ذم هنوك يبعو: ةررق دنا طورشل هلا ءافتنا عم ي وعني يار كاب تسلا كورلا

 اک دق ۾ ۰ کی : وحل دش لق و :هلوقب للي ضنضملا َةنغ باجأو طوف ةهروك ؟ ذملا وال لا نوک راف قا

 2 امك ةردقملا كسينأتلا عاث نع ضرع لب «بارعالال ا اهيف كوبل ونلاو ءايلا ه واولا لا هتلمجب ۾ ءاههيحجوت ىف موق

 (طس و تما ةحامتسلا ةياغ 8 وهو (درحج ۾ اتقن ٤ امك ماعدالا و لالعإللا 03 وأ «ضرأ

 مثي الو «تمامئاق وحن ءاتو فلآ ةرخغأ قح مسا فاشضملا فل ريدهت ىلع حيحصلا ثنؤملا عمت ف :ةرخآ قحام

 ہسالا طش یا أ :هطرشو (طس وتم).ةملكلا سفن نم تسيل ةدئاز ثيناتلا ءات نال باكا قلد لاكشإلا هيلع

 تا e SMS نس :E ENTE IN GFE. IE E E و ل 5-0
 45 ١ :قيقحتلا ةياغ] .عمجلا نم عونلا كرش ف ثن ؤملا SNE طرش 1 «ءاتلاو فلالاب عمج يذلا

 كلذلو يآ «لاحلل واولا :ركذم هلو .ةفص ثنوملا كلذ ناك نإ وأ ءءاتلاو فلألاب املاس عج يذلا مسالا :ناك نإ

 ا ۹ک N ١ ia ا ا i ن ه2 هو

 عرفلا ةيزم مزلي الإو «دحاولا ةمالس يف لصألل اقفاوم عرفلا نوكيل رل واولاب .ركذم مسالا كلذل وأ ثنؤملا
 .ءاتلا يدب سبللا ل «ءاتلاو فلا ءاتلا نع درجا عمج عم ول دإ ؛ءاتلا ن . ع :ادرج ١[ | :يدنه | . لضألا ىلع



 ردصملاو ءريسكتلا عمج ۳۷ مسالا عاونأ

 يلام ر ی عاش

 «ةلعفأ و «لاعفأو اا اس دج .سارفأو لاسر ساو باو رقاق ا يشق ةه

 .ةرثك عمج كلذ ادع امو سيعصلاو اطر

 او ا 4 ها ل 4 منال يف : ع هه و ب م و ٠ ؟لغقلا ىلع يزاخلا فدحلل مسا عردضملا

 ؛ديرأ يلا ضئاح عمج يف ليق ولف «تاضئاح ةثداحلا ةفضلا اهيديرأ أ ىلا ةضئاح عمج يف لاقي ثيح :ضئاحك

 ابوس سوا سلوا باص نفاع حجو يلا مول كتك ةقيانلا ةفسلا

 .اًمتا.ناك لب ةفص كتنوملا نكي تزور يأ :الإو.[؟7 :قيقسنلا ةياغ] ياقتا و اغلا هيف ا ب ءاتلاو فلألاب

 رك تارک و «ءاتلا حتفب تارمتو «تادع وو اخ لاک ر ایکس ںی قأ اا یک :اقلطم

 TTY] ا ی ن و نا < و نيسلا حتفو «فاكلا

 9 ةيالثلا ىلع عقي يذلا عمجلا وه :ةلقلا عمجف «ةرثكلا عمجو «ةلقلا عمج ىلإ مسقنم ريسكتلا عمجو :ريسكتلا عنج

 طنش :ةياغ| .ةلقلا ف نالحاد ةرّشعلا وهو ءاهتنالا دح و عةيذلغلا وهو عادتبالا دح يآ ¿ن احخاد نادحلاو «ةرشعلا

5 

 ع

 نإف ءناجهو كلف يف رم امك اًريدقت وأ «ةرسكملا عومجلا ةماعك ةقيقح نوكي نأ ن رم معا ر يققلاب ةارأ :ريغت ام

 ةرسك عمج تارسكو ءميملا حتفب تارمتو (نيعار و «نيعاد و «لولعم و «نوفطضم :وحنب ضقتني دا اذه :لیف

 رابتعالا :ليق ؟اشادح ۾ ءانب ريغت عم ةه الايس حومج اشاف ءمضلاب ةف رع مج اهمضو ءا لا حتمب تافرغو عل وكسلاب

 ]۲۲۷ :قيقحتلا ةياغ] .ضقن الف ؛عمجلا دعب نوكي ام ال عمجلا ناوأ لئاوأ يف نوكي ام رييغتلاب

 ماسلا عمجلا يا ةلعف ىلع فطع ا وأ «سرف عمج يق :سارفأ

 روكذملا ادع ام يأ :كلذ ادع امو [۲۲۷ :ةياغ| .ةمالسلا عج يعون الكو «ةعبرألا هذه ةلقلا عمج او

 ءانب الإ مسالل ئجي مل اذإف ؛ةرشغلا قوف ام ىلع عقاو يأ :ةرثك عمج .حيحصلا ىعمجو «ةعبرألا نازوألا ن

 ا دقو قرا ةلقلا نيب كرتشم وهف «لحرلا يف لاح ج رس ك ةرسكلا عنج وأ «لحرلا يف ' لجرأك ةلقلا عمج

 |۲۲۷ :ةياغ| .ءارقأ دوحو عم (۲۲۸:ةرقبلا) ¢ ورق هلال : :ىلاعت هلوقك «ةتكنل رخأآلا كلذ دوحو عم رخال امه لا

 ردصملا فيرعت ىلإ جاتخي امنإ [هب لصتم ريغو , الاب اک تک رايقفاب مسالل رخآ ميسقت يف عرش] :ردصملا

 سیلو «هظفل نم لعف نم هل دبال ردصم لك نأل ؛رهاظ امهنيب قرفلا نأل اعلا لزسقلا تبر الق سادس

 هريغل لماش "ثدحلل مسا" :هلوقف ءردصملا نم معأ قلطملا لوعفملاف «ةحيو و ةليو :وحن كلذك قلطم لوعفم لك

 نأ ؛ةيلع يراجلاب:ةار ا هلع رعبا لقا هنأل ؛هنع حج رخ "لعفلا ىلع يراجلا' : هلوقب و ةحيو و ةليو : ٠

 (طسوتم).هلولدمل انايب ردصملا رك ذي لعف هل نوكي



 ردصملا ۳۸ مسالا عاونأ

 ر

 اذإ هريغو اًيضام هلعف لص لمعيو .سايق هريغ نمو ؛عامس 7 ياشا نم وشو

 اًقلطم ناك نإف «ليلق ماللاب هلامعإو «لوعفملا ىلإ فاضي دقو «لعافلا ىلإ هتفاضإ زرق
 ل وعفملا دالدلا صللا بارض : وحن

 .تاهجوف هنم د ناک لإ ۾ .لعفلل لمعلاف

 ناهججو زوجيف لعفلا

 3 عمس ام ىلع سايقلاب عام ريغ نم تبثي نأ هناش نم يأ «سيقم وأ «سايق وذ وأ ءيسايق يأ :سايِق
 تكرس ےن

 لأ
 کا وخ ىضالا قعمب ناک ءاوس يأ «ضام ريغو اًيضاف هنوك لاح يأ "لمعي" لعاف نع لاح :هريغو اًيضام

 [؟؟/ :ةياغ] .ديدش ادغ وأ نآلا اديز يبرض :وحن لابقتسالاو لاحلا ٍنيعأ يضاملا ريغ وأ ءاذيز سمأ يبرض
 الو «فيعض ردضملاو يوق هنأل ؛لعفلل ذدغنيح لمعلا لب «لمعي نأ حصي ااف Els ا ناك اذإ امأ : م

 اقلطم ًالوعفم ناك "اذإو نأ" عم لغفلا ريدقتب هنوكل هلمع نألو «يوقلا نادجو عم فيعضلاب لومعملا قلعتي
 ءلعفلا دسم دس اذإو «"تبرض نأ تبرض"ب اًيرض تبرض ريدقت حصي ال ذإ لعفلا عم "نأ'"ب هريدقت رذعت

 ىلع يأ :هيلع [۲۲۹ :قيقحتلا ةياغإ .ءىجيس امك لعفلا بانم هتبانإل لب «هتيردصمل لمعي نأ حصي الف

 .هتاقحلم رئاسو لعفلا فالخب ءاّرمضم الو اًرهظم هل لعاف الو «دحو دق هنأل ؛لمعلا فيعض هنأل ؛ردصملا

 وح زرابلا فالخب «تفرع ام ىلع هله فعضل هيف اًرئتسم هلعاف يأ .هلومعم رمضي الو يأ : يف رمضي الو

 مزل الإو ءديز برض ئبجعأ :وحن ردضملا لعاف ركذ مزلي الو يأ :مزلي الو [۲۲۹ :قيقحتلا ةياغ] .اديز يبرض
 NEE ال هنأ نيت دقو هرمضع ىلإ ادنسم ناك اذإ ةيف رامضإإلا

 [۲۲۹ :قيقحتلا ةياغ] .لوعفملا ىلإ هتفاضإ نم رثكأ وهو «بوغلا راصقلا قد نيبجعأ :وحن :هتفاضإ زوجيو

 ام هن وک ىلع ةنيرق تماق اذا :فاضي دقو

 عمت نأ مرليف نأ عم لعفلاب هريدقت حصي م ماللاب ناك "اذإو نأ" عم لعفلاب ةريدقت هلمع رادم أل :ليلق

 [؟* ٠ :قيقحتلا ةياغإ] .يضراع عناملا نأل ؛ةلق ىلع حص هنكل «هرادم مدعل اع

 [؟* .٠ :قيقحتلا ةياغ].يوقلا نادجو عم فيعضلاب قلعتي ال لومعملا ذإ ؛هنود :لعفلل لمعلاف

 افلا مساك لعفلا نعم اًنئاك ءهلل اركشو هلل ادمح :وحن هفذح دعب لعفلا دسم اداس يأ «لعفلا نم يأ :هنم

 ةباينلل ردصملا لمعو ؛ةلاصألل لعفلا لمع :ناهجولاو :ناهجوف ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ].لعفلا نود هلمع نيعتل

 ثيح نم يوق لعفلاو ءةيعرفلا ثيح نم فيعض ركاذلا ثيح نم يوق ردصملا ذإ ؛نازوجي امنإو «ةيردصملل ال

 ١[ ه8 :ىديعأ . هلمع عنب يح ردضملا ف فعضلا نيعتي ب "لق ءفذحلا ثيح نم فيعض ةلاصألا



 لعافلا مسا ۴۹ مسالا عاونأ

 درجا ينالثلا نم هتغيصو «ثودحلا ئعمم. هب ماق نمل لف نم قتش =| ام :لعافلا مسا

 :وحن رخآلا لبق ام رسكو ةمومضم ميم. عراضملا ةغيص ىلع هريغ نمو ا و

 ىلع دامتعالاو ‹لابقتسالا وأ لاحلا نعم طرشب هلعف لمع لمعيو .رفغتسمو «لخدم

 ام وأ ,ةزمهلا وأ هبحاص

 ريغ نع هب زرتحا "لعف نم قتشا" :هلوقف «هب لعفلا ماق نمل لعف نم قتشا مسا :لعافلا مسا يأ :لعافلا م

 ءامسأو «ةهبشملا ةفضلاو «لوعفملا مساك لعفلا نم تاقتشملا نم هريغل لماشو «لعافلا مسا ىمسي ال هنإف «قتش

 مساو «ةلآلاو «ناكملاو نامزلا ءامسأ هنع جرح "هب ماق نمل" :هلوقبو «ليضفتلا مساو «ةلآلاو «ناكملاو نامزلا

 افوكل ؛ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلا هنع جرح "ثودحلا نعمت" :هلوقبو ءامب مئاق ريغ لعفلا نوكل ؛لوعفملا

 ؛"لعاف" نزو ىلع يثالثلا لعفلا نم لعافلا مسا ةغيصو يأ :هتغيصو (طسوتم).ثودحلا نيعمب ال توبثلا عع

 هرخآ لبق ام رسكبو «هلوأ يف ةمومضم ميم هعراضم ةغيص ىلع يئالثلا ريغ نمو ؛يثالثلا ةرثكل هب يمس اذهلو

 لحدا" نم لخدم :وحن نكي مل وأ ءاًروسكم هرخآ لبق ام ناك ءاوس ؛راتخم :وحن اًريدقت وأ «مرکم :وحن اظفل
 ,حقلم وهف حقلأو ءنصحم وهف نصحأو «بهشم وهف بهشأ :وحن ذشام الإ "ركذتي ركذت" نم ركذتمو «'لحدي
 ؛عراضملا ةغيص ىلع ناك ام :امهدحأ نأل ؛نيلاثع, لثم :لخدم (طسوتم).بشعم وهف ناكملا بشعأو

 وهو «ثلاثب لثمي نأ يغبنيو ءاضيأ ميملا ةكرحب اهفلاخي ام :امهيناثو «ع راضملا فرح ناكم ميملاب الإ اهفلاخي الو

 ١59[ :يدنه] .لباقتم :وحن اًضيأ رخآلا لبق ام ةك رح يق اهفلاخي ام

 [؟١7 :ةياغ] .اًرمخؤم وأ اًمدقم ءاّيدعتم وأ اًمزال لعافلل نبملا لعفلا وهو «هنم وه قتشا يذلا لعفلا يأ :هلعف

 ءةمباشملا ةوق تطقسف «هيف هفلاخ ول هنأل ؛نامزلا يف هفلاخي ال نأ مزليف «ع راضملا هبشل هلمع نأل :لابقتسالا

 |۲۴۳۲ :قيقحتلا ةياغ] .هتوق وقي مل ام مهامعإ ههبش يوق ام مهلامعإ نم عزلي الو «ئعمو اظفل ةمياشملا وهو

 وأ «أدتبملا وهو :هبحاص [؟7 :قيقحتلا ةياغ] .هب فضتملا ىلع لعافلا مسا دامتعا طرشب يأ :دامتعالاو

 ينءاجو «هوبأ مئاقلا ينءاجو «هوبأ مئاق لجر ينءاجو «هوبأ مئاق ديز :وحن لاحلا وذ وأ ءلوصوملا وأ ءفوصوملا
 دامتعالا طرت كتف و ءديز مئاق ام :وحن ةيفانلا :ام .ديز ماقأ :وحن ماهفتسالا ةرمه يأ :ةزمهلا .همالغ ابکار ديز

 لعفلاب وه ان انيس وأ ؛هبحاص ىلإ اًدنسم هنوك نم لعفلا ةهج لعافلا مسا يف يأ هيف 5 اف ىلع

 نع هطاطحناو «لمعلا يف هتيعرف ىلع اهيبنت هيف لعفلا ةهج ةوق طرتشي امنإو «يفنلا وأ ماهفتسالا وهو «ىلوأ
 نويفوكلاو شفخألا امأو «نييرصبلا رئاسو هيوبيس دنع اذهو ءاورمع ديز براض ءادتبا زج ملف ريح

 [؟757 :قيقحتلا ةياغ] .هلامعإل هبشلا سفن اوربتعا منأكف ءانركذ ام ءيش ىلع دمتعم ريغ هلامعإ نوزّوجيف



 لعافلا مسا ١4٠ مجالا جاو نأ

 رخآ لونغ هل ناك لاف .يئاّسكلل فاح نوع ةفاضإلا تّبجو يضاملل ناک ناف

 امو .عيمتلبا ىوتسا ماللا تاخد نزف سا اشرف ورمع يطعم ٌديز" :وحن ردقُم لعفبف

 واو لاو «هلثم رذحو «ميلعو .بارضمو «بوُرضو «باًرضك ةغلابُملل نم عض

 هعومتلو لعاقلا مس | یش بل رضلا ريثك

 .افيفخت فيرعتلاو لمعلا َعَم ٍنونلا فذَح زوجيو «هلغم
 ھالا قبا رعتلا 51

 0 ءرارمتساالا ۾ ا | «يضاملا نعم غ قأ :يضاملل . لعافلا ږسا ناک نإ ىأ «رابحاإلا ف بيقعتلل ءافلا :ناك ناق

 لاق امك ةيضفل افوك نع ٌزارتخلا ةي ونعم ةفاضإللا كلت ن ١وك ىلإ رظنلاب بوج ولا : تبج و وا

 هنأل ا لعافلا مس ١, لمعأ هنإف| يئاسكلا .ةبحجاو يضاملا ئ عل هن وك نح ةفاضإإلا ن نأ نعم ايا ,يئاسكلا

 ل الا هلضأ لا :ل وقي سيقي هنألو «ربتعي ل ضراعلاو «ةنيرق نودب تبغي مل ضراعف نت امأو «لابقتسالا وأ
 ا
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 أ

 نت

 مسا فیشآ انه ريغ رخخآ لومعم ىضاملا عمم يذلا رع ب يأ 09 Ram 5 [rrr :ةياغلا| .قافتالاب

 [۲۷۹ :ةيئايض دئاوف] .لعافلا ساب ال ردقم لعفب هباصتناف يأ ردقم لعفبف هيلإ لعافلا
03 

 امل هنأل ا ةلمجلا 1 اه رد هاطعأ يأ لعافلا مس أ ةيلغ ل ردقم لعف ري دهمتب سبتلي وهف ي 3 :ردقم لعفبف

 TT :قيقحتلا ةياغ] .امهارد هاطعأ 27 ؟ةاطعأ ام . تاس ناکف ؛سمآ ورمع يطعم ديز :لاق

 «هلمع قف لابقتسالا ءلالا: ٤ مضاملا أ يبا وعما , اعافلا شا لع ماللا تلح نإ ىأ :هأاللا تلخد
 - 7 بأ ا - ا 5 اأن 1 أ 5-0 |

 تررم :لوقت «هيلع ماللا لاخذإ مهتهاركل لغافلا مسا ةغيص ىلإ لعفلا ةغيص نع لدع «ٍلثنيح ةقيقحلاب لعف هنأ

 rrr] :قيقحتلا ةياغ ىف اه صضخلم] . نتا وأ ٠ ءادغ وأ «نآلا ديز هوبأ براضلاب

 0 5 2 1 a 21 نأ 58 ا 0 ا 5 5

 اإ و ؛ةروك دملا هطئارش شو لمعلا يف ةغلابملل سبل لعافلا مسا لثف ةغلابملل 2 ويح ولأ لعافلا مسا يا . مس و اهو

 ادعو ۽ نالا هرمع هوبأ بارض ديز :لوقت <( عةيظفللا ةكاشملا ماشم ةبف ةغلابملا ءايقل ةيظفللا ةكاشملا لان هم امع
 نفا س ت

 (طسوتم).باتكلا يف ةروكذم ةغلابملل عضو ام ةلثمأو «سمأ وأ ءاًدغ وأ ؛نآلا اًورمع هوبأ بورضلا ديزو

 ه كك E كا ا 3 2 ت N 3 5 ا 2 0 ۴ ۴

 .فوخلا ريثك نعم. :رذح .ملعلا 1-5 نك ويل ..بفارشلا ريتك ئعم اضيأ امه ۾ :بارضمو بورضو

 شتلا نون فذح يأ :نونلا فذح .طارتشالاو لمعلا يف دحوملا لعافلا مسا نم هانرکذ ام لثم يآ :هلقم

 «ةل هص وم ماللا نأ ؛كلذو )گ2 ة:جحخا) 8 فلا ےل © :ىلاعت هل وق محن :افيفخت . اعافلا مسا نف عمجللاو
 دك تت 1 ايت - تارا ےآ تأ - ت ا ا تا
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 متع ه2 :ىلاعت هلوق ف نونلا يآ ءتقفذح امك نونلا فذحب قيفختلا زاجف «لوعفملا بصنب ةلصلا تلاط دقو

 | يو قيقحتلا ةراع .لوصوملا نم (5 ۹ :ةب وتلا) ا وضاح یدلاک



 ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملا مسا E مسالا عاونأ

 لوعفم" ىلع درجبا يثالثلا نم هتغيصو .هيلع َعقو نمل عف نم قتشا ام :لوعفملا مسا
 لمعلا .يف هرمأو .جّرحتسمك رخآلا لبق ام حتفب لعافلا ةي ىلع .هريغ نمو

 .اًمَهرد همالغ ىطعم ڈیز :لثم «لعافلا رمأك طارتشالاو
 لرسم فأ

 تولا ىعم ىلع هب ماق ن مزال لعق نب قتشا ام :ةهّبشملا ةفّصلا
 نم اإ دئاع لعفلا كلذ

 ا هتعق وأ يأ برضلا هب تلعف نم هيلع عقو وأ ل الا ب لغ يقل يأ يهب لوعفملا e ا

 رهف «هلعاف مسي مل ام لوعفم ناك رورجماو راجلا نأل ؛رتتساف اًعوفرم ريمضلا راصف هرجلا فرح فذح هنكل

 ربغ نع زارتحا "لعف نم قتشا ام" :هلوقف :خلإ قتشا ام ٤۹۷/۳[ :يضر] .هيلع لوصحملا يعم اد
 .لعافلا مسا فيرعت دنع هر وك ذملا تاقا نم هريغل اشو «لوعفم مسا مسي ال هنإف ءلعف نم ق ا 8

۴ |1 

 .ابلاغ " لوعفم ةنز ىلع يأ :"لوعفم" ىلع (طسوتم).هريغ هنع جرح ' هيلع عقو نمل' :هلوقبو

 لمعي يذلا هع راضم ةقفاوملو «لعافلا مسا نيب وه هليب قرفللو «لوعفملا ةرثك و «ةحتفلا ةفخ :رخالا لبق ايم حتفب

 لجفلا وهو «هلعف لمع لمع ثيح هنأشو :هرمأو [؟75 :قيقحتلا ةياغ] .لوعفملل ئبملا عراضملا نبعأ «هلمع

 | حايتحالاو لعفلا ةكاشيم ك هک راق < اعافلا تنا هبلا حاتحا ام ىلإ هحججاشح ا مم هل هتكاشمل ] عىقملل للا
 5 ا 5 | E £ 5 520 ا تا

 .هلعف لمع الماع هنوك يف يأ :لمعلا يف [5١؟ :يدنه] .هلثم طئارشلا كلتب لمعيف «طئارشلا

 ةيفانلا اه 1 «ةزمها وأ ؛«ةيحاص ىلع دامتعالاو «ماللا اذ ناک اذا الا نينامزلا دحأ طارتشا يأ :طارتشالاو

| 
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 نعم ناك نإ لوعفملا ىلإ ىئعم ةفاضإلا بوجو يق اذكو :لعافلا رمأك ١5١[ :يدنه].بوصنملا يف هلمعل

 عم هل هتمياشمل لوعفملل يبملا لعفلا وهو «هلعف لمع لمع هنأل ؛كلذو «سمأ مهرد ىطعم ديز :وحن يضاملا

 طئارشلا كلتب لمعتف «طئارشلا ىلإ جايتحالاو ؛لعفلا ةفاشم يف هكراشيف «لعافلا مسا هيلإ جاتحي ام ىلإ هجايتحا
 :لوقت «هيلإ ةبسنلا تليزأ اذإ نعم هعوفرم ىلإ فاضي نأ لوعفملا مسا 8 حسف tro :قيقحتلا ةياغ| .هلثم

 كانال ؛رجتف ةفاضإلاب دبعلا بورضم ديز" :لوقتو «هيلإ بورضم دانسإل دبعلا عفرب "هدبع بورضم ديز"

 ديز :تلقف «هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع هتبصن تئش نإف «ةلضف دبعلا يقبف «ديز ريمض ىلإ لوعفملا مسا تدنسأ

 انقأ يق هب تهبشو «لعافلا مساب :ةهبشملا [مظانلا نياو ۲٠١ :ةياغ] .دبعلا تضفخ تعش نإو. هدبعلا بورضم

 .نييدعتملا لوعفملاو لعافلا مسا نع زارتحا :هزال لعف .ليضفتلا مسا فالخب ءثنؤتو ركذتو «عمحجو نيت

 مزال لعف نم قتشا امم ”بهاذو مئاق" :وحن نع زارتخا اعل ةا م ىلع ةلالدلا ىلع يأ :توبثلا ىنعم

 ٢ 3فا :ةنيبشملا فلا ذل لعافلا مسا هنإف «ثودحلا ئبعمب. هب ماق نمل



 ةهبشملا ةفصلا ١5 ؟ مسالا ع اونأ

 لمعتو «ديدشو ء«بعّصو «ن نسخ عاملا بسح ىلع لعافا ةغيصل فام اهيصو

 افاضم اطومعمو ةدرخ قأ مااذاب ةفكعلا قو : نأ اهلئاسم ميسقتو نلوم اهل لع

 بوصنمو َعوفرم اهنم ٍدحاو لك يق لومعملاو .ةتس هذهف ءامهنع اًدرحب وأ اللاب وأ
 أ تعا السا

e 

 ةهبشملا ةفضلا لومعم

 ةقردلا يل نرالي يشت ىلع بسنلاو:ءايلقافلا ىلع مف رلاف ءرشع ةيناث تراصف ءرورجمو

 مسا ةغيصو ةيعانس اهتغيص لا ثيح نم فا ,لعافلا ميس عيص تاز وأ ىلع ل يأ : لعافلا ةغيصل ةر انش

 عضاولا ن . ف عامسلا ردق ىلع ةنئاك نأ نیس ىلع ۹53 :عدطهأ . ةيسايق لعافلا

 هول تارا واسعا ميعت تاهرلا طار | يع اب افالم س ی وس لمعتو يأ :لمعتو

 اه وأ ةزمهلا وأ ةهخاص ىلع اهدامعا طرسب نحل ةلودحال نسخا كرب نسخ كير" ةاتلوق نم ذال قآل

 ةفصلا نوكي نأ ةهبشملا ةفصلا لئاسم مسقتو :يأ :اهلئاسم ميسقتو eT بسا فا انركذا ا

 درج وأ «فيرعتلا مالب فرعم امإو «فاضم اَمِإ اهومعمف :نيريدقتلا ىلعو «ماللا ريغب وأ فيرعتلا مالب ةهبشملا

 وأ ع وفرم امإ اطومعم ةتسلا ريداقتلا نم دحاو NE عةثلك ل يف نينا برض نم ةلصاخ ماسقأ ةتس هذهف ءامهنع

 «ةتس اهنم عوفرملاف «ةثالث يق ةتس برض نم ةلصاح لئاسم رشع ةينامث ماسقألا تراص ؛رورخم وأ «بوصنم

 تابوصنملا نم فراعملا يف بصنلاو «ةيلعافلا ىلع تسلا تاعوفرملا يق عفرلاف «ةتس رورحماو «ةتس بوصنملاو

 (طسوتم).ةفاضإلا ىلع تسلا تارورحنا يف رحلاو «زييمتلا ىلع اهنم تاركنلا فو «لوعفملاب هيبشتلا ىلع تسلا
 بست اهسق لب تا ي ارج يسب اھ بدي ل اھ س اهاذهقل داور اللا رغ أ یھ

 ف انهه مالكلاو «تعنلا باب ق كلذ مدت لو :تافصلا بارعإ ماکحأ نم كلذ نأل ؛طقف اهومعم بارعإ

 :هلوق :تراصف .ةنالثلا يف نيالا برضب o I] :هدايون يضر |. اهسفن يف اهداريإ يف ال اهلمع

 خل! .....لاقف ؟تراض مك :لأس الئاس ناك ةا ةلهع "رجع ةيئاق تراضفا'

 .لعافلا مسا لوعفمب يأ :لوعفملاب .الئغاقا ل اومعملا نوك يأ :ةيلعافلا

 اعف نأل ؛هب لوعفمت سيلو «هب لوعفملاب هبشم هنإف ءبصنلاب هجولا نسحلا :وحن ةفرعملا لومعملا يف يأ :ةفرعملا يف

 اوهبش لعافلا مساب ةفصلا هذه اوهبش امل نكل «هب وعم بوصنملا اطومعم نوكي الف ةدعتم ريغ ةهبشملا ةفضلا

 امهف «هجولا نسحلا :وحن يف رجلاب هبشم "لحرلا براضلا" :وحن يف رجلا نأ امك «لعافلا مسا لوعفمت اهوصنم

 بصنلا هلصأ لحرلا براضلاف «امهنم دحاو لكل لك ناضراعتي "هحولا نسحلاو لحرلا براضلا" نعأ

 راو «ةيلعافلا ىلع عفرلا هقح هحولا نسحلاو «فيفحختلا مدع عم هجولا نسحلاب ههيبشتل ةفاضإلاب رجيو

 = هيبشتلل بصنيو «ةفاضإلا ثحب يف تفرع ام ىلع لعافلا نم ريمضلا فذحب فيفختلا لوصحل ةفاضإلا ىلع



 ةهّبشملا ةفصلا ١ 4 * مسالا ع اونأ

 كلذكو ,ةثالث «' ."هّهجو نسح' :اهليصفتو .ةفاضإلا ىلع رجلاو ةف ق سلا طو

 ةرورخنا اهالومعم يف لومعملا رح
 ناعنتمم اهنم لانثا هجو نسحلا ,هجولا نسحلا «ههج و نسخا هجو نسحو .هجولا نسح

 ريمض هيف ناك ام يقاوّبلاو «ههجو نَّسَح يف فلتخاو يجو نسحلا «ههحو نسحلا :لثم

 e نم لا زا هللا ا ال : ىلاعت هل وق وحن حيحص رورخلاو راججا ل اا فر ردصملا

 [؟١ + ١ ف رتب ةياغإ(١ ؛ م١ ءاستلا)

 .زليدتلا ىلعاسسلاو يا يبيع هيبشتلا ىلع" :هلوق ىلع فطع :زييمتلا ىلعو

 .ةرشع ىامثلا ةهبشملا ةفصلا لئاسم يأ :اهليصفتو .هيلإ افاضم هنوك ىلع ئبم يأ :ةفاضإلا

 [۲۳۷ :ةياغ] .اًرورجبو اًبوصنمو اًعوفرم ءافاضم لومعلاو ماللا نع ةدرحج ةفصلا ناك ام ريظن وه :ههجو نسح
 .ليصفتلل ةيئبم ةلمجلاو ءّرجلاو بصنلاو عفرلا نم هجوأ ةثالث وذ نعم. ربح :ةثالث

 .هجوأ ةثالث دحاو لك نوك يف ىقابلا اذكو «"هحولا نسح" ههحو نسحك يأ :كلذكو

 .ةثالث هذهف ءارورجمو اًبوصنمو اًعوفرم «ماللا اذ لومعملاو ماللا نع ةدرحم ةفصلا تناك ام ريظن اذه :هجولا نسح

 .ةنالئ هذهف «ةفاضإلاو ماللا نع درج لومعملاو ماللا نع ةدرحم ةفصلا :هجو نسحو

 .ةثالث هذهف ءارورجو اًبوصنمو اًعوفرم «فاضم لومعملاو ماللا تاذ ةفصلا :ههجو نسحلا
 .ةثالث هذهف ءارورجمو اًبوصنمو اًعوفرم «ماللا وذ اًضيأ لومعملاو ماللا تاذ ةفصلا :هجولا نسحلا

 .ةثالث هذهف ءارورجمو اًبوضنمو اًعوفرم «ةفاضإلاو ماللا نع درحم لومعملاو ماللاب ةفرعم ةفصلا :هجو نسحلا

 نسحلا" :ئاثلاو ,"ههجو" رحب "ههجو نسحلا" :اههدحأ :ناعنتمم ةرشع ةينامثلا هوحولا هذه نم نانثا يأ :نانثا

 (طسوتم).ةركن ىلإ ماللا هيف ام ةفاضإ عانتمالو «ةفح اهيف ةفاضإلا ةدافإ مدعل "هجو" رجب هجو

 اهمازلتسال حصي ال اهإ :موق لاقف «"ههجو نسح" يهو ءاهنم ةدحاو ةلئسم ةحص يف فلتحا يأ :فلتخاو
 ؛هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ اهمازلتسا اوعنمو «حصت :موق لاقو ءنسحلا وه هجولا نأل ؛هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 (طسوتم).هجولا نم معأ نسحلا نوكل
 ناك ام وهو نسحأ :اهدحأ «ماسقأ ةثالث وأ اهنم نيتلئسم طاقسإ دعب ةرشع ينامثلا نم يقاوبلا يأ :يقاوبلاو

 «ةفاضإلاب هجولا نسح .ههجو عفرب ههجو نسح :هلئاسمو «ةدايز ريغ نم هيلإ جاتحي ام ققحتل ؛دحاو ريمض هيف

 رجلاب هجولا نسحلاو «ههحو عفرب ههجو نسحلاو ءاهجو نسحو «هجولا بصنو نسح نيونتب هجولا نسح
 (طسوتم).ةفاضإلاب هجو نسحو ءاهجو نسحلاو «بصنلاو



 ةهبشملا ةفصلا 1 مسالا ع اونأ

 اک تعفر | نمو «حيبق هيف ريمض ال امو ءنَسَح ناريمض هيف ناك امو ,نسحأ اهنم ٌدحاَو

 دوصقمل ا ل وصح

 اجاو ؛عمحجو نتو ثنؤتف فوصوملا ريمض م اهيفف الإو ؛لعفلاك يهف ءاهيف ريمض الف

 ةقيصلا يآ ا لعافلا ددعت مزلي الإ م

 .ركذ اميف ةفصلا لثم نييدعتملا ريغ لوعفملاو ل اعافلا

 سس سل لآ

 ١ | 1 ا

 :نادا و ل 1 اه الكل لا ريخخ ۾ ( رابتعالا هلق عم دوصقملا ل ويصح :نسحا

0 

 ۱ : ا ,EF أ ايفا اما 5
 مدع اماو عةهيلإ جاتحا دوح ولف ةئسحم امأ ؛«لاريشض كبف ناك اه وش ۾ « نمسح اب سیلو ؛ نسج :اهيناثو 5 وا

 0 5 1 1 وا 1 : |۶ 1 ات 3

 60 Ê 18 , 1 1 a ط ي 5 ۳ 8 |

 (طس وتم) .هجو عفرب هحج ۾ نسخا «هحج ۾ عفرب هج ۾ نيسح هج ولا عرب هج ولا نسح ۾ «هحج ولا عفرب هيك لا

 .اًظفل رز ر اا :حق

 يف لوعفملاب ةيبشنلا ىلع ييضنا وأ اا و رج اذ لعافلا نأ فا ني She اا 34 لآ ل

 ا قده: ال لع ءاف نوكي ريمض اهيف نوكي مرح الف داع اف ةنوك ةيثيح م > رحت ةف عملا
 ڪا ج ىلا

 ىلع عمجبو ئثتو ؛ةفضلا ثنؤتف ءارورحم وأ اًبوضنم اهدعب ام ناك اذإ اهيف ريمضلا دوجو ققحت اذإ يأ :ثنؤتف

 rra : قيقحتلا ةياغإ .اًهجو لاوتسحت نوديزلاو اهججو ونسخ و ءاهحج و لانسح وا هح و انسح

 .لاغا لحلو لكل نوكي نأ مزل داف «نیده اجا أ | ةفاضإلال نونلا ف كح علاش :هلصا | :لعافلا اجا و

 ديار يطعم و ءادي برابط : وح نع زارتحا (هدعاف مسي م م لوعفمو لعافلا نع نیز واجتم يا :نيدعتملا

 rT اما امهيف يك رجع لب :ماسقالا رس کک ام لومعملا نم ايدعت امه 0 امهيف يك رجع يأ لايدعتم امكإف امش رد

 5 6-2501 ا 1 : = أ |
 ١52 ١[ :يدنهأ .ةفاضإلا ىلع هرج وأ ةيل وعفملا ىلع ل ومعملا

 ؛نييدعتملا ريغ لوعفملاو اغافلا مسا يل زاحج ائاسملا هذه نم ةهبشملا ةفصلا يف زاج ام ىأ روصلا س وك اميف

 م ا 1 ۴ 5 3 ا 5 5 الباب 5 0 ١ 5ك

 اللا نع مئاقلا درجتل ةعستلا روصلا اذكو "ملغ مئاقلا"و ب همالغ قاقلا" اذكو ءارجو اصن 1 اعفر "ءالغلا

 لک ل اذك هلا تانك "هدم د لك
 1 و «بورضملا ن مع مالالا كرتب و «(ثالثلا ت رخ اہ ملغ وأ هم اغ وأ «مالغلا بورضملا وک اک
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 rra] :قيقحتتلا ةياغإ .روصلا رخخأ ىلإ بألا يىميمتلا : وحل ةهبشملا ة ةفصلاب قحلم هنأ ب ويست سا



 ايضفتلا مسا ١ ؛ ه مسالا اونا

 نی نأ :هطرشو .لعفأ وهو ريغ ىلع ةدايزب يفوُصومل لفف نم نش شا ام. :ليضفتلا مسا
 لعفلا كلذ يف 0 دماوجلا هب ج رخ

 رفا ٌديز :لثم هريقل ا ال ؛بيع و نوا ا يو نكمل هرب يال ن
 e E 75 يفصأو رمخا ي درجا ين ياشلا نم ا

 هَ درجا ريغ لا او

 .حالطصالا يف وهو يش ىلع ءيش ليضفت ىلع لدي مسا :ليضفتلا مسا

 عهبش هريغ ىلع ةدايز عم لعفلاب اف وضوف رمأل 0 «لعفلا نم هريغ ىلع ةدايرب فضو امل يأ :فوصول لعف نم

 برا عش ایج نق ىلع حال هلع عز نل را ج ق نق لق اي وفر هلاق انو
 قتشا يذلا لعفلا يف يأ «لعفلا كلذ يف هيلع ةدايزلا "هريغ ىلع ةدايزلاب" دارملاو :ةدايزب [ 7 ه :يدنه] .رهشأو

 يف ةدايزلا دري مل ذإ ؛هنم وه قتشا يذلا لعفلا يق ةدايزلا هيف دصقي مل ثيح لماك و دئاز : :وحن دري الف «هنم وه

 ( كيش وش ف هتشا اميف هداي زلا هيف دوضقملا كاف «ملعأو برضا : و فا «رحآ رمأ يف لب الغم أ انمكلا وأ ةدايرلا

 األ ؛امه وحن ۾ بورض و تناك ةغلابملل تعضو قلا ةيلعافلا ءاعمأ دحلا 2 لحدي الو ءملعلاو بناريقلا وهف

 [؟ و :قيقحتلا ةّاغ] .ريغلا ىلع ةدايزلا اهيف دصقي مل نكل «ةدايزلا ىلع تلد نإو

 .رشأو ريخأ امهلصأ رشو ريخ :وحنو «لعفأ ةغيص يأ :لعفأ وهو
 الأ ءهنم لعفأ ءانب نكميل ؛دئاوزلا نم درحب «يئالث لعف نم نبي نأ ليضفتلا مسا طرشو يأ :ىنبي نأ هطرشو

 ىل
2 

 يح دئازلا تفذح نإو ."لعفأ" نكي مل ائيش هنم فذحي مل نإف «"جرختسا" نم هءانب تورا دل كلنأ كرت

 «ىلوأو «سلفأ :لثم. لكشي هنأ ملعا ا aE أ ملعي مل جرخأ وه :تلق

 (طسوتم).بوصأ ناكل اًبلاغ هطرشو :لاق ول نذإف ءدرجم يثالث نم اينبم سيل هنأل ؛ىدحأو «ىطعأو

 ىثالثلل ىرخأ ةفص روعأو ىمعأ :وحن نع زارتحا :بيع الو

 ؛روغأو ءىمعأو «رفصأو ءرمخأ :وحت ةدايرلا رابتعا ريغ نه يأ ليضفتلا ريغل نئاكلا "لعفأ" يأ لعفأ ةفض :هريغل

 وه :ذشيح تلق ول كنأ ىرت الأ ؛ليضفتلل سيل ام ليضفتلا لعفأ هبتشاو سبللا مزل ليضفتلا لعفأ امهنم ينب ولف
 [؟5 : :قيقحتلا ةياغ].ةرمخلا يف:دئازا وأ ةر وذ دارملا نأ ملعي ال رمحأ

 دئاوزلا نم درجا ريغو ؛َجّرحد :وحن درج يعابر وهو ءروكذملا يثالثلا ريغ ليضفت دصق نإف يأ :دصق نإف

 وهو «بيع الو نولب سيل درج يثالثب هليضفت ىلإ لصوت «روعلاو ةرمحلا :وحن بويعلاو ناولألاو «جرختسا :وحن
 (طسوتم).ىمع حبقأو ءاضايب رثكأو ءاًجارختسا دشأ وه :لوقت «هل اًبسانم ناك امث حبقأو رثكأو دشأ لثم

 .درخبا ىنالثلا ريغ اضفت يأ :ةريغ



 ليضفتلا مسا ١5 مسالا عاونأ

 لمعتسيو .ٌرّهشأو .لغشأو يول رذعأ :وحن ؛لوعفملل ءاج دقو «لعافلل هسايقو
 م لضفألا ديز زوجي الف ا اللاب ا ر كيب وأ ءافاضم ةجوأ ةثالث ذحأ ىلع

 نأ :رثكألا وهو امُهّدحأ :ناينعم هلف فيضأ اذإف .ملعُي نأ لإ افا فيز الو «ورمع

 0 . «سانلا لّضفأ ديز :لثم «مهنم نوكي نأ طرتشيف ,هيلإ تبيض نم ىلع ةدايزلا هب دقت

 هيلإ مهتفاضإب مهنع هجورخل ؛هتوحإ نسحأ فسوي :زوجي الف

 ؛سابتلالا لصحل امهنم دحاو لكل يب ول هنأل ؛لوعفم نود لعافلل ئبي نأ ليضفتلا مسا سايقو يأ :هسايقو

 ةغلابملا نآلو «مزاللا لعفلا نم رمألا رثكأ يف هنأل ؛ليضفت الب لاعفألا رثكأ يقبل لعافلا ىلع لوعفملا حجر ولو
 (طسوتم).لوعفملا نم رثكأ لعافلا نأل ؛لوعفملا يف اهنم نسحأ لعافلا يف

 .ةيروهشم رکا ا :رهشأو .ةيلوغشم رثكأ يأ :لغشأو .ليلق هنكل لوعفملل اًينبم ليضفتلا مسا :ءاج دقو

 :موقلا لضفأ ديز :وحن افاضم نوكي نأ وهو ؛هجوأ ةثالث دحأ ىلع ليضفتلا مسا لمعتسي دقو يأ :لمعتسيو
 ملعيل ةثالثلا هذه دحأ عم لمعتسي امنإو .لضفألا.ديز :وحن ماللاب انوع وأ ورع نزف لضفأ ديز :وحن نم عم وأ

 ماللا' نم دخاو لك ءانغتسا لوصحل ؛ورمع نم لضفألا,ديز :لاقي نأ زوجي ال نذإف هيلع لضفملاو لضفملا

 (طسوتم).هيلع لضفملا نييعت ىلع اهنم دحاو لك ةلالدل رخاآلا نع نم ۾

 : اهي نينا عم هلامعتساب :زوجي الف .موقلا لضفأ كير وش هج وأ هنالك ire :افاضم

 ةثلث دحأ عم لمعتسي يأ ؛غرفم ئثتسم هيلع لضفملا :ملعي نأ الإ :اهنم دخلو ناوذب ةلامعتتسام كير الو

 لک نه ربكأ يأ ربكأ هللا یک ةنيرقلا يلع ءا رقيق هغ لطفل ةيمولسم تقر الإ تاقوألا عيمج يف ءايشأ

 مسا جرخي وأ ملعي نأ الإ يأ فوذحم انهه فوطعملاو «هنم مركأ يأ مركأ ورمعو ميرك ديز :وحنو «ريبك

 [؟ 54١ :قيقحتلا ةياغ] .ءايشأ ةثالث دحأب هلامعتسا نع نيغتسيف «ليضفتلا نعم نع ليضفتلا

 هيلإ' ريمض :هيلإ .ليضفتلا مسا فوصوم ةدايز يأ :ةدايزلا . ىباغلا نيعملا نس رق نعمل ادعو يأ :رشكألا وهو

 [7؟147 .:قيقحتلا ةياغ] .بيلغتلا ليبس ىلع اًعبت هيف نولحاد ءالقعلا ريغو ءالقعلل "نم" ةملكو "نم" ىلإ دقاع

 نأ ظرتشي هنأ لجألف يأ :زوجي الف .لامعتسالاو عضولا مكحب كلذو ؛مهيلإ فيضأ نم يأ :مهنم نوكي نأ

 ريدقتب هنأل ؟نيضيقنلا عامتجا همازلتسال ؛هتوحإ نسحأ فسوي :لاقي نأ رخجي م «هيلإ فاضملا يف الحاد نوكي

 ةلمج نم هنأ هيف طرتشي هنأ ريدقتبو (مهنم اًجراخ نوكي نأ مزل فسوي ىلإ دئاعلا ريمضلا ىلإ ةوحالا ةفاضإ

 (طسوتم).نيضيقنلا عامتجا وهو «مهنع اًحراخو مهيف الحاد نوكي نأ مزليف «مهيف ًالخاد نوكي مهيلإ فاضملا



 ليضفتلا مسا ١ < مسالا عاونأ

 هت وح اسا تشاو زوجيف 1 حيض وعلل فاضيو «ةقلطم ةدايز دصقت ت نأ :ىباثلاو

 نم دب الف «ماللاب فّرعملاو يباثلا اًمأو «هل َوُه نمل ةقّباطملاو دارفإلا لوألا يف زوجيو
 ............ رهظم يف لمعي الو .ريغ ال رك ذم درفم نمب يذلاو «ةقباطملا

 ىلع ال ةقلطم ةدايزو ليطت# هي TG نيح هب دصقي يذلا يناثلا ئعملاو يأ :ئباثلاو

 (طسوتم). هتدلب لهأ خش كنز وحن «حيضوتلاو صيصختلل ةفاضإلا هذه نوكيف عغةيلإ فاضي ام

 ظفل ركذ نأل ؛لصفملا بحاص هركذ يذلا صيضختلا ظفل نع لدعو حيضوتلا ظفل راتخا امنإو :حيضوتلل

 فض وي ليلدب فدک .ن ميل و «ةركنلا ا ةفاضإلا ما زتلا مهوي تاركدلا 11 3 صضوصخحنملا 5 صيصختتلا"

 ,Yé EE] 'ناورم ب الدغأ جشألاو صقانلاو هت وحخإ نجا

 تسود لاقي نأ ر فلا e ةدايز هب دصقي هنأ لحأل يأ :زوجيف

 (طسوتم).هيلإ فاضملا يف هلوخد مدعل ؛نيضيقنلا عامتجا مزلي مل هنأل ؛هتوحإ نسحأ

 ناديزلاو «موقلا لضفأ ديز :وحن لاوحألا عيمج يف دارفالا لوألا نعل اب فاضلا يف زوجي يأ :لوألا يف زوجيو
 ءاهنم دحاو لك يف هيلع لضفملا ركذ هنأ ثيح نم لعفأل اًياشم هنوكل ؛موقلا لضفأ نوديزلاو «موقلا لضفأ

 نادنملا «موقلا ىلضف دنهو «موقلا ولضفأ نوديزلاو «موقلا الضفأ ناديزلاو «موقلا لضفأ ديز :وحن ةقباطملا زوجيو

 (طسوتم)." نم" لعفأ يف اهمدعو هيف ةفاضإلا ثيح نم لعفأل افلاخم هنوكل ؛موقلا تايلضف تادنملا «موقلا ايلضف

 دوصقملا فاضملا ليضفتلا مسا يأ يناثلا عونلا امأو يأ] :ئباثلا اًمأو .تباث ليضفتلا مسا وه نمل يأ :وه نمل

 امهيف دبالف «ماللاب فرعملاو ءصيصختلاو حيضوتلا درحب فاضملا وهو يناثلا ئعملاب فاضملا امأ [ةقلطم ةدايز هب

 لضفملا ركذ مدعل "نم لعفأ" امهتمباشم وهو ةقباطملا نم عناملا مدعو ةقباطملل نيقحتسم امهوكل ةقباطملا نم

 اركذم اًدرفم الإ لمعتسي ال "نم" عم يذلا ليضفتلا مسا يأ :يذلاو (طسوتم).ةرهاظ امهتلثمأو ءامهيف هيلع

 مزل الإو "نم" ركذ لبق هثينأت الو هعمج الو ليضفتلا مسا ةينثت نكمي ال ٍدئنيحو «هنم ءزحلاك "نم" ةروريصل
 نيبو مسالا نيب ءيشب لصفلا زاوج مدعل هدعب الو «همامتب مسالا يضم لبق ثينأتلاو ع عمججا و ةينثتلا ةمالع قاحإ

 ناك ءاوس اقلط رجلا فرح ةطساو الب هب لوعفملا يف ليضفتلا مسا :لمعي الو .هئينأتو هعمجو هتينثت ةمالع

 ١[ 44 :قيقحتلا ةياغ] .رهظم لعاف يف لمعي ال اذكو ءارمضم وأ اًرهظم
 ةفصلاك لعفلا هباشت ام ةمباشمل وأ «لوعفملاو لعافلا يمساك لعفلا ةمباشمب لمعت امنإ تافصلا نأل :رهظم يف

 ىلع لدي هنأ ثيح نم لعفلا فلاخي ليضفتلا مساو «تفرع ام ىلع لعافلا مسا ةمياشمم لمعت اًهِإف «ةهبشملا

 - لصأ وه اميف عمجي الو ني ال هنأل ؛لعافلا مسا فلاخي اذكو ءاهيلع لدي ال لعفلاو ءليضفتلا وهو ةدايزلا



 ليضفتلا مسا ۸£ مسالا عاونأ

 رابتعاب هسفن ىلع لوألا رابتعاب لّصفم بسمل ىيعلا يف رهو ءييشل ةفص ناك اذإ الإ
 ةا

 نسح تعم هنأل ؛بيز ني يف ةنم لكلا هع ىف رسحأ الخبر تييأو اه :لفم س هريغ
 لعاف

 :لوقت نأ كلو «لحكلا وهو «ّيبحأب هلوُمعَم نيبو هيب اولّصفل اوعفر ول مهنا َعَم

 ق الو ءآرمضتم وأ اةهلفم اقلظم ةطساو و الب هب لوعفملا يف لمعي ال ةفلاخملا هذه لجألف «نمب هلامعتسا وهو «هتالامعتسا =

 لعافلا ف لمعي دئنيحف «نتملا يف ةروك دملا ةنالثلا طئارشلا تدجو اذإ الإ «ةيوق تالومعم نم امش ؛اًرهظم لعافلا

 ٤ ٤| :قيقحتلا ةياغإ .اًيرق هنايب فرعتس امك ذفنيح هلامعإ ف ةرورضلا مايقلو «لعفلا ئعم ريصي ٍذقيح هنأل ؛رهظملا

 .روك ذملا لاثملا يف لجرك ءيش ىلع اًيراح ليضفتلا مسا ناك اذإ الإ يأ [ظفللا يف ليضفتلا مسا] :خلإ اذإ الإ

 لاخلا ف لح لوألا فوصوملاب هقلعت رابتعاب يأ لوألا رابتعاب . لضفم تسييس أ بسنه ةفضص : لضفم

 يأ و قلع ةةريغ راغاب [ 48 ةقيقستلا ةياغ] ءا لجو نيع راجعا الطقم لحكلا وق ىفن يح

 يف هيلع ًالضفم لحكلا نوك لاخملا يف ىفن ثيح لالا يف ديز نيعك لوألا فوضوملا ريغل يأ هريغل هقلعت رابتعاب
 نفح ليه ىأ فرق ردضم ةفص وأ اًيفنم ليضفتلا مسا نوك' لاح يآ :ايفنه |+: «:قيقحتلا ةيلغ] ع

 كلذ يسب ةفغض ىعملا يف وه ءيش ىلع ايراح ناك اذإ الإ ؛رهظم يف لمعي ال ليضفتلا لعفأ يأ :تيأر ام لثم

 ءايفنم ليضفتلا اذه نوك لاح ءيشلا كلذ ريغ رابتعاب هسفن ىلع لضفم «ءيشلا كلذ رابتعاب لضفم «ءيشلا

 ةمص نيعملا يف وهو «لحر ىلع راح نسحألاف ءديز نيع ی هنم لحكلا هنيع يف نسحأ اجر تاو اس :مهوقك

 لاح ديز َنيع نيعأ «لحرلا ريغ رابتعاب هسفن ىلع لضفمو «لحرلا رابتعاب لضفم لحكلاو «لحكلا وهو «هبيسمل

 لعفلا ةلالد مدعل لعفلا يعم هنوك مدعل روك ذملا طرشلا دجوي م ذإ ؛رهظملا يف لمعي مل امنإو ءاّيفتم ليضفتلا اذه نوك

 نأل ؛طرشلا اذه ريغ نم رمضملا ف لمعي هنأل ؛رهظم يف لمعي الو :لاق امنإو «ليضفتلا ىلع هتلالدو ليضفتلا ىلع

 .لاح وأ ليضفتلا نعم رابتعاب نسحأ فرط :هنيع يف (طسوتم).طرشلا ىلإ جاتحيف «ىوقأ رهاظلا يف لمعلا

 نعم هنأل ؛لئنيخ لمع امنإ يأ ءروكذملا طرشلا لوصح دنع ليضفتلا , مسا لمع ةلع ىلإ ةراشإ :نسح ىنعمب هنأل

 لر تيأر اه :كلوق نعم وه ديز نيع يف هم لجكلا ةنيغ ا 5 تیار اه الرف نسأل سک

 مُهأ عم نسح يعم نكي مل هنإف ؛طرشلا اذه دجوي مل اذإ ام فالخب «ديز نيع يف هنسح لثم لحكلا هنيع يف نسحأ

 ءًادتبم ربح ناكل نسحأ وهو روكذملا انلاثم يف ليضفتلا مسا اوعفر ولو «هوعفرل ٍدقنيح ليضفتلا مسا اولمعي مل ول
 (طسوتم).زئاج ريغ وهو لحكلا وهو ؛يبنحأب هنم وه يذلا هلومعمو نسحأ نيب لصفلا مزليف «أدتبم لحكلا وأ
 7٠١ 1١[ :يدنه] .ًادنبم هنأ لغ لحکلاو ربع هنأ ىلع نسحأ :اوعفو ول .ةاحتلا نأ عم يأ :مهأ ع هم

 نأ يهو ءادحاو امتانعم نوك عم ىلوألا نم رصحأ ىرخأ ةرابعب هيف لوقت نأ كل زوجيو يأ :لوقت نأ كلو

 له واقي قرع رع لکا هلع ق نسحلا السر قع راس لوقت



 ليضفتلا مسا ٤۹ مسالا عاونأ

 :ةعطق يف "ىرأ الو" لثم «لحكلا اهيف نَّسحأ يز

 اًيداو ٌمِلِظُي نيج عاَبَسلا يداوك ىرأ الو عاّبّسلا يداَو ىلع تررم
 اًيراَّس هللا ىقو ام الإ فّوحأو هيات هوا تك لقا لل رع

 یک

 دوصقملا نأل ؛"ديز نيع لحك نم" :ريدقتلا ذإ نيعلا وهو "نم" رورحب نم فاضملا فذحب هراصتخاف :لحكلا

 [۲ ٤١ :قيقحتلا ةياغ] .نيعلا ىلع لحكلا ليضفت ال ءلحكلا ىلع لحكلا ليضفت مالكلا اذه نم
 :كلوقك ءاهعم "نم" ركذ ريغ نم ىرخأ ةرابغ ةيف زاخ ليضفتلا مسا ىلع نيعلا ركذ تمدق نإ يآ :تمدق نإف

 :هيوبيس هدشنأ ام لثم وهو «لحكلا اهيف نسحأ اًئيع ديز نيعك تيأر ام يأ «لحكلا اهيف نسحأ ديز نيعك تيأر ام

 ايداو ملظي َنيح عاَبّسلا يداوك ىرأ الو َعاَبَّسلا يداو ىلع تررم
 اًيراَس هللا ىقو ام الإ فّوخأو يا 4975 از ھ ا

 هلحم "ىرأ الو" "نم" ركذ ريغ نم 'لقأ" وهو «ليضفتلا لعفأ ىلع -عابسلا يداو وهو- هيلع لضفملا مدق هنأل
 لاح ةيفرظ ةلمج "نيح"و "ىرأ الو" :هلوقل ناث لوعفم "عابسلا يداوك"و «تررم هلماعو لاح هنإف بصنلا

 ناك "رصبأ" نيعمي "ىرأ" انلعج نإو ؛"ىرأ" :هلوقل لوا لوعفم هنأب بوصنم ایداوو «"عابسلا يداو" نم

 “ي لف يک الرا دت لار تیرا الام اس را زا وت الع اف سارک
 بوصنم "ايراس"و «"نم" نعم "ام الإ" :هلوق يف "ام"و "لقا" ىلع فطع "فوحأ"و «'لقأ" نع زيمت "ةيأت"و

 (طسوتم).ردصملا عقوم ةعقاو ةفص نوكيف «ىوس نعم زييمت وأ "فوحأ" ريمض نم لاح هنأ
 ءابلا حتفب عبسلا عمج لصألا يف نيسلا رسكب "عابسلا يداو ىلع تررم" :هلوق :عابسلا يداو ىلع تررم

 طساق نب لئاو هبرم تارف ىلع دلب حتفلاب ةقرلا قيرطب عابسلا يداوو «ناويحلا نم سرتفملا :افوكسو اهمضو
 :لاقف ( يعُبسأ توعدل ب تممه نفل هللاو :تلاقف «ءابخلا يف ةدرفنم اهآر نيح امك مهف مرد تثنب ءامسأ يلا

 !رمك اي !عبض اي !دّيس اي !ناحرس اي !ْبُد اي !دهف اي !بئذاي !بلك اي :تحاصف «كريغ يداولا يق ىرأ ام

 (تايبألا لح).سوماقلا يف امك عابسلا يداو الإ اذه ىرأ ام :لاقف «فويسلاب نوداعتي اوؤاجف

 رد رايح تاو و هي مل نأ لاعو رتدال ناوروو نايس اح ںارو مل ىكواو م تزل یس :عابسلا يذاو ىلع تاررم

 وراد وا لا ادا اپس یوا وزارت فك اب مدع دو 1 ؟ےۓوو زاار اياب لآد ندی آی لاراوس لايايي لأب دوب مكى واو چ یک راح تق

 |تروريب رداع راد 312/2 تلا ناسل].يحايرلا ليلو نب ميحس ةعطقلا هذه دشان(نيملعتملا جارس) .ارودتور بش مى اعن اد



 هصاوخو لعفلا فيرعت ١ ت٠ لعفلا

 : لعفلا

 دق لوخد :هّصاوخ نمو .ةثالثلا ةنمزألا دحأب ٍنرتقم هسفن يف ىّنعم ىلع لد ام
 .تلعف ءاتوحنو E ثينأتلا ءات قوحلو ,مزاوجلاو ,فوّسو ,نيسلاو

 ی وع ا ا ج س 8

 :هلوقف :لڌام [؟ 4/8 :قيقحتلا ةياغ] .لاقف لعفلا مسق نايب يف عرش مسالا مسق نايب نع غرف امل مث :لعفلا

 هنع ج رخ "ةثالثلا ةنمزألا دحأب نرتقم" :هلوقو «فرحلا هنع جرخي "هسفن يف" :هلوقو «ثلثلا ملكلل لماش "لدام'

 ءعضولا لصأ بسحب نارتقالا :نارتقالابو «ةيلوألا ةلالدلا :ةلالدلابو «ةملكلا :"ام"ب داري نأ ىغبنيو مسالا

 (طسوتم).مسالا دح يف ةروك دملا ضوقنلا هيلع هج وتي ال يح

 لعفلا ليلقتل وأ «لاحلا ىلإ يضاملا بيرقتل لمعتست امنإ اهنأل ؛لعفلاب "دق" تصح امنإو «جرح دق :وحن :دق لوخد

 فوسو «جرخيس :وحن :فوسو نيسلاو [7 54 :قيقحتلا ةياغ].لعفلا يف الإ روصتي ال كلذ لكو «هقيقحت وأ
 لابقتسالا كيق قو «لعفلا يف الإ سيلاذو ‹يعضولا لابقتسالا ىلع ةلالدلل اعضو امفأل ؛لعفلاب اتصح امتإو ٠ج رخ

 لابقتسالا نيس يهو «ةدوهعم نيس .دارملا كِل ؛ماللاب نيسلا فرع امثإو ءادغ براض ديز :وحن نع زارتحا يعضولا

 اغا «سكتمركا هو رادلا دعب بلطايو رفغتسا وحن قيكسكلا نيس الو :قيقحتلا نسال و :لاحتجمالا نسا آل

 ١434| :قيقتتتلا ةياغ| .ديعبلا لابقتسالا ىلع فاوس ةلالدو بيرقلا لابقتسالا ىلع اهتلالدل ؛'فوس" ىلع نيسلا مدق

 ؛لعفلاب مزاوحلا تصح امنإو ءبرضأ برضت نإو «برضي الو «برضيلو «برضي الو «برضي مل :وحن :مزاوجلاو
 1 ( يهنلا الك «لعفلا نع يهنلل وأ "رمألا مالک لعفلا بلطل وأ تالو ا لعفلا يفنل تعضو األ

 [1 59 :قیقحتلا ةياغ] .لعفلا يف الإ روصتي ال يناعملا هذه نم لك و ؛طرشلا تاودأك لعفلاب ءىش قيلعتل

 امنإو ءمسالاب صتخت اًهِإف ةكرحتملا ءاتلا نع زارتحالل ةنكاسلاب ءاتلا ديق امنإو «تلعف ءات :وحن :ءات قوحلو

 ؛لعفلا وهو ءلعاف هل ام الإ قحلي الف «لعافلا ثينأت ىلع لدت األ ؛لعفلاب ةنكاسلا ثينأتلا ءات تصح

 اهثينأت ىلع ةلالدلل ةك ر حتملا ثينأتلا ءات نم اهقح ام اهنع تدغتسا تافضلا نكل «تافضلا نه هب قحلأ امو

 ؛لعفلاب ةنكاسلا ثينأتلا ءات تصتحا مرج الف هيلع تقدص اميف اهلعاف نيبو اهنيب داحتالا ناكمل ؛اهلعاف ثينأتو

 لقثو مسالا ةفخل ةيمسالا نم نوكسلاب ىلوأ تناكف ءمسالل ةقحاللا ءاتلا نيبو اهنيب قرفلل تنكسأ اغنإ اهنألو

 صح اغإو «ةزرابلا ةكرحتملا رئامضلا نم تلعف ءات سنج وه ام يأ :ءات وحنو [؟ 55 :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا

 ؛هعورف وأ لعفلل نوكي امنإ لعافلاو ءلعاف هل اع الإ قحلي الف ءلعافلا ريمض هنأل ؛زرابلا كرحتملا ريمضلا

 زرابلا صحو «لصألاو عرفلا يواست موزل نع اًررحت -زرابلا وهو- ريمضلا يعون دحأ عن. هنع هعورف تطحو

 [؟ 434 :قيقحتلا ةياغ] .ردحأو قيلأ ميمعتلاب وهو ءرصخأو فخأ نكتسملا نأل ؛عنملاب



 عراضملاو ءيضاملا ١هأ مسالا ع اونأ

 .واولاو (كرحتملا عوفرملا ريمضلا ريغ عم حتفلا ىلع ينبه ؛كناّمز لبق نامز ىلع 1 ام :يضاملا

 نيّنسلاب هصيصختو اًكرتشم هعوقول "تيا" يفوح حاب مسالا بأ ام :عراضل
 ES SO هل نونلاو 5ر یف رشا قوس وأ

 لعفأ :وحن اثنؤمو اركذم

 لبق نامز ىلع لد لعف يضاملا يأ [.لاقف «رمأو «عراضمو «ضام :ماسقأ ةثالث ىلع مسقني لعفلا مث] :يضاملا

 جرخي "كنامز لبق" :هلوقو «لاعفألا عيمجل لماش "نامز ىلع لد ام" :هلوقف «لاحلا نامز وهو «هيف تنأ نامز

 تعبو تجوزو «تبرض تبرض لإو ءبرضي م : دع ضفتي الف «عضولا بسحب وه امنإ ةلالدلاب دارملاو «هادعام

 (طس وتم) .هب ملعلل هح رصي , 1 : سم : لثك, ضقتني كاعإ لعفلا وه ع ےب دارملاو عاشنإ

 فوذح أدتبم ربح وأ «ىمر :وحن اًريدقت وأ «برض :وحن ءاظفل حتفلا ىلع ئبم يضاملا يأ ءربخ دعب ربح ن

 ريمضلا ريغ عم لاق امنإو «فحأ هنوكل حتفلا ىلع بيو ءمسالا عقوم هعوقول ةكرحلا ىلع ينيب امنإو «ْيبم وه يأ
 ةيلاوتم تاك رح عبرأ عامتحا مهتهاركل ؛تبرض :وحن «هنوكس بحو ريمضلا اذه عم ناك نإ هنأل ؛ع وفرمل

 :لثم نع اًزارتحا "كرحتملا"ب عوفرملا ريمضلا ديق امنإو ؛هلعافب لعفلا لاصتا ةدشل ةدحاولا ةملكلاك وه اميف

 (طسوتم).اوبرض :وحن ةسناجملل همض بجو واولا عم ناك ول هنأل ؛"واولا ...ريغ عم" :لاق امنإو ءابرض
 ,"نيتأ وأ «ينأن وأ «تيأن" اهعومجم ىلا ةعبرألا فورحلا دحأ ةدايز ببسب يأ «ةيببسلل ءابلا :فورح دحأب

 وهو «ةبيغلا فرح ىلع باطخلا فرح اًدقتو «ملكتملا فرخ نيب اقيرفت هيف نأل ؛"نيتأ" بيكر ت نع لدع
 نكلو «"تيأن" فالخب مالكلا ىهتنم بطاحملاو ءبطاحملاو ملكتملا نيب طسوتم بئاغلا ذإ ؛بيترتلا فالح
 ةف هتي اللف نعم امو :ةعبرألا فورحلا ةتمضتل رهاظف اظل اَمأ يعمر القفل ةانقملا بسنافي "قيتأ" بیک رت

 تيأن فالخب ؛هجو لك نم ماقملا نم يببجأب سيل بيكر ت وهف «عراضملا لوأ يف ةيتآ اهنأل ؛ةروكذملا فورحلل

 [؟ 5٠ :قيقحتلا ةياغ] .دعبلا ئيعم. يأنلا نم هنأل ؛ئعملا يف ماقملا اذه نع هدعب يف ءافخ ال ذإ

 صيصختك نينامزلا دحأب فوسو نيسلا ببسب عراضملا صيصختل يأ «"هعوقو" :هلوق ىلع فطع :هصيصختو
 [؟٠5 :قيقحتلا ةياغ| .ةنيرقلاب ناعملا دحأب نيعلا ظفل صيصختكو «دهعلا مال لوخدب دارفألا دحأب ةركنلا

 تارابتعالاب عمجلل حلصي اذكو «نيفلتخم وأ نيثنؤم وأ نيركذم اناك ءاوس «هريغ عم ملكتملل يأ :هل نونلاو

 مظعملا مهّدعل عمجلا نع اًراحم (1:فهكلا) 4صقن نحن :ىلاعت هلوقك "لعفن" :مظعملا دحاولا لوقيو «ثلثلا

 وه امنإو «هب دتعملا ميدقلا مالكلا يف "متلعفو ءاولعف" نيمظعملا بطاخملاو بئاغلا دحاولل ئجي ملو «ةعامحلاك
 15/4 :يضو] .قيدلوللا لابمحتسا



 هبارعإو :ع راضملا ۲ اعفلا ب

 فورحو .اههريغ بئاغلل ءايلا ةبيغ نيثثؤملاو ثنؤمللو ءاقلطُم بطاخملل ءاتلاو ؛هريغ َعَم

 ا م اذإ هيلع انقل سنس الو ا اهيق و «يعاب رلا يف ةموحضم ةعراضألا

 روك كلا فاول

 ۴ جحا ,مزجو «بصنو عفر هبارعإو .ثنؤم عمج نون الو دیک أت نر هي

 دحاو هعم ناك اذإو «ةعامج وأ نينثا وأ ادحاو ملكتملا ريغ يأ «هريغ عم اًنورقم هنوك لاح يأ لاح :هريغ عم

 ۲٠١| :قيقحيتلا ا نسا ةعامج و نانثا هعم ناك اذإو ؛قيثم ناك

 ةركن "ريغ نذل ا ةرطن هيفون «بئاغلل ةفص هنأ ىلغ و رج اب ءا غ
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 ق نم لدب هلا ىلع وأ عةفرعملا ىلإ فيضا لإ ريغ رک
- 

00 

 هنأب بيحأو ؟ةراكنلا عم انهه فصوي مل و ءاهفيصوت بحي ةفرعملا قرت الاد تناك اذإ ةركنلا نأل ؛رظن هيفو بئاغلا

 «لاح بصنلابو «ةفوضوم ةركن لدبلاف ءامهريغ بئاغ :ريدقتلاو «لدبلا ةفص وه ةقيقحلابو «حماستلا ىلع لدب

 [؟ 5٠ :قيقحتلا ةياغ].ملكتملا درفملل لقي مل ذإ ءاًدرفم ملكتملل ةزمهاف :لاق ثيح قبسلا ةقفاومل ىلوألا وهو

 يعابرلا يف تمض امنإو «فحأ هنوكل حتفلا اهيف لصألاو «فورحلا هذه تاكرحل نايب :ةعراضملا فورحو

 كنأ قارا الأ «يثالغلا نيبو هنيب اقرف "مركو ءلتاقو «جرحدو ؛مركأ" :وحن «فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام وهو

 نوكل سكعلاب لعفي ملو «سابتلالا لصح امهعراضم يف ةزمهلا حتفب "ٌبرضأ" "برضو ءَبّرصَأ" نم :تلق ول

 (طسوتم).كلذ ريغو «لعفتساو «لعتفاو «لعفنا : وحن حتفلا يعابرلا ريغ ق لح ديف ١ لقأ يعابرلا

 سالا ةكاشمل ع وتلا اذه با عأ امنِإو ؛ةيف بارعإلا ةلع مدعل لاعفألا نم ع راضملا ريغ برعي م اغإو :ب رعي الو

 ىلإ دنسم هنأ ملعي مل هلبق ام ىلع برعأ ول هنأل ؛ديكأتلا نون هب لصتا اذإ عونلا اذه برعي مل امنإو هرم ام ىلع

 «زئاج ريغ وهو نيونتلا هبشي ام ىلع بارعإلا ىرحجل هيلع برعأ ولو «'"نبرضي له" :وحن «هريغ ىلإ وأ دحاولا

 ‹'نلعفو «تلعف" ىلع اًسايق اهلبق ام نيكست تبحو نونلا هذه نأل ؛عمجلا نون هب لصتا اذإ اًضيأ برعي مل امنإو

 .هبارعالا رذعتي نوكسلا كنعو

 (طسوتم).مسالا بارعإ ىلع هبارعإ ةيزم مزلي الئل رج هل سيل[ مسالاب صتخملا رجلا ناكم| :ٌمزِجو

 هقحتسي ام فنص لك ىطعيل بارعإلا يف فلتخت افإف :بارعإلا يف ع راضملا فانصأ ليضفتل نايب :درجلا حيحصلاف

 ةبطاخملا وأ ءاّركذم وأ ناك اثنؤم ؛عمجلاو ةينثتلل وه يذلا عوفرملا زرابلا ريمضلا نع درجا حيحصلاف ؛بارعإلا نم

 «برضي نلو «برضي وه :لوقت ؛مرحلا لاح نوكسلابو «بصنلا لاح ةحتفلابو «عفرلا لاح ةمضلاب هبارعإ «ثنؤملا

 ( طس وته).ءاي الو او الو «فلأ ةرخأ EE وکی هيا يذلا ع راضملا ل اعفلا : :حيحصلاب دارملاو «ب رضي ۳



 عراضملا بارعإ ١ هم لعفلا

 «نوكّسلاو ةحتفلاو ةّمضلاب ثنؤملا بطاحملاو عمجلاو ةينثتال عوفرم زراب ريمض نع

 :لثم ءاهفذحو نونلاب كلذ هب لصتملاو « برضي مو «برضي نلو «برضي' :لثم
 لصتملاو :هلوقل ربخ

 ءاظفل ةحتفلاو ءاَريدقت ةّمضلاب ءايلاو واولاب لتعملاو ؛"نّيبرضتو «نوبرضيو «نابرضي'
 عراضملا مزحلل ةمالع امزح ريخآلا نع درحب اذإ عفتريو .فذحلاو ءاريدقت ةحتفلاو ا فلالاب لتعملاو .فذحلاو
 ا ل ل TT ل TTT ناب 2 7 E موقي و ”مزاجلاو بتصانلا

 ةيردصملا

 «برضت دنهو «برضي ديز" :وحن «رتتسملا ريمضلاب لصتملا عراضملا بارعإ نأل ؛زرابلاب ريمضلا ديق امنإ :زراب

 ام "كبرضي" :وحن لمشيل عوفرملاب هديق امنإو ,نوكسلاو ةحتفلاو ةمضلاب "برضتو «برضأو «برضت تنأو

 ١7/4[ :فرصتب يضر].نوكسلاو ةحتفلاو ةمضلاب هبارعإ نإف ءبوصنملا زرابلا هب لصتا
 ,ايطاخم وأ ابئاغ «ثنؤم عمج 5 ركذم عمج ناك ءاوس :عمججاو

 .ةعضلاب اهب رعي أ "حيحصلاف" :هلوقل ربح :ةمضلاب

 لاح نونلا توبثب يأ ؛ةروكذملا رومألا دحأب عوفرملا زرابلا ريمضلا هب لصتملا ع راضملا بارعإو يأ :هب لصتملاو

 «لوبرضي مهو «نابرضت امتنأو «نايرضي امه :يهو ةلثمأ ةسمخ يف وهو «بصنلاو مزجلا لاح اهفذخيو «عفرلا

 اغنإو «يبرضت ملو ءاوبرضي ملو ءابرضي ملو «يبرضت نلو ءاوبرضي نلو ءابرضي نلو «نيبرضت ِتنأو «نوبرضت متنأو
 ةلزنمب هنأل ؛مرجلا لاح نونلا طقس امنإو «ءامسألا يف عومجملاو ثمل ةروص اهتمباشمل فورحلاب اهيارعإ لعج
 يف مرحلا نوكل بصنلا لاح نونلا طقسي امنإو ءنونلا كلذك مرحلا لاح ةكرحلا طقسي امك «درفملا يف ةكر حلا

 (طسوتم).لاعفألا يف مزحلا بصنلا عبتت ءامسألا يق رحلا بصنلا عبتت امكف عءامسألا ىف رجلا ةلرنمع لاعفألا

 .ءايلاو واولا ىلع ةمضلا 8 ؛يمريو ءوعدي وه :وحن :اريدقت
 .ةحتفلا ةفخل عناملا مدعو «يظفللا بارعإلا ةلاصأل ؛يمري نلو «وعدي نل :وحن يصنلا ف :اًظفل ةحتفلاو

 .لاحم نينكاسلا عامتجا نأل ؛عري ملو ءعدي مل : وحن مرحلا يف :فذحلاو

 ام ةك رح لبقي ال فحألا نأل ؛ىشخيو «ىضري وه :وحن اًبصن :اريدقت

 .ديز موقي :لثم مسالل حلصي اًعقوم هعوقو عفارلاف «مزاج لکو «بصان لك نع يأ :مزاجلاو بصانلا نع

 مسالاب همالك أدبي نأ حلصي «ةريخلا عضوم يف ملكتلا ءادتبا يف ملكتملا نأل ؛مسالا عقوم عقاو "موقي' نإف

 | 8 :فيقحتلا د شقا حلصي اًعقوم اًعقاو لعفلا كلذ ناك لعفلاب أدتبا اذإف «لعفلاب وأ



 عراضملا بصاون ١ ه لعقلا

 ,واولاو «ءافلاو ,دوحجلا مالو «يک مالو : كح دعب ةراذقم نأبو ع «نذإو «نلو

 كمركأف رز E تاس ىف

 م د حاولو کل ريع اوموصت ناو « "يلإ نسحت نأ ديرأ" :لثم نأف .وأ و
 AE نونلا فذدعب بضنلا لاثم ةحتفلاب بسنلا اثم 8

 / E E E E EE EE E DD ii i EE OE E e û a Û E ةلقثملا نم ةففحملا ىه

 ءاثون فلألا لدبأف "ال" هلصأ :ءارفلا لاقو «لصأ نع ةريغم ريغ هسأرب فرح هيوبيس دنع "نل" :نذإو نلو

 «ءيش يأ" يف "ءاملعو شيأ"ك لامعتسالا ةرثكل ؛ةزمحلاو فلألا فذحب رصقف "نأ ال" هلصأ :ليلخلا لاقو

 امك ءاهيلع اهزيح يف ام مدقت زاح املو ردصملا ليوأتب اهدعب ام ناكل كلذك ناك ول :هيوبيس لاقو «"ءاملا ىلعو

 اديز :وحن ءاهيلع اهزيح يف ام مدقت نع عنم الو ءاهدعب ام ةيردصمل نعم الو ءاهيلع "نأ" ريح يف ام مدقت رج م

 ئعم ةاضتقم نع تیک را ةملكلا ريغتت نأ دعس ال :ل وقي نأ ليلخلل و 9 ريح ق ام “اغ ب رضا ن

 «ضيضحتلا ئعم ثدحيو اهانعم لطيي I عم ننكر ادا ف قا یر أ E E حصو تک رثلا دا ءامكحو

 ةياغ] .دك ملا يفنلا ىعم ةدافإ ىلإ نونلاب لادبإلا دعب هدتع "ال" ريغت ثيح «ءارفلا لاق اذكهو :ئترحأ الول :وحن

 :هلوق ىلع فطع :ةردقم نأبو |۲5۳ :قيقحتلا

 (م*:لافنألا) دهب ذعيل هللا ناك امو :وحن يفنملا ناك ريح يف ةدئازلا ةراحلا ماللا يهو :دوحجلا مالو
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 ا وک 8 لأ بيو عراضمل ابصتني ي !
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 نأ ا يقح يطعت وا كتمرلال يع الإ وا ىلإ نقم وا و .نبللا برشتو كمسلا 7 :واولاو

 "يك مالو ء«دوحجلا مالو ؛تح" نعأ لوألا ةثالثلا نأل ؛فورحلا هذه دعب "نأ" ردق امنإو ءنأ الإ وأ «ئيطعت
 راجلا "ىلإ" نعم "وأ" نع ةريخألاو ةةيردضملا "نأ" ريدقتب اًردصم هلعج الإ لعفلا ىلغ اه وحد عنتميفا ٌراوح 1

 وأ ولاو ءافلا نيعأ ةسماخلاو ةعبا رلاو ءاهدعب درفملا معو هول ل 3 انههكح 8 ناكف ا "ك وأ عراوخلا مكح تدذحأف

 يفنلا و «يفنل 3 لا 1 3 ضرعلا وأ 5 ئمتلا وأ (ماهفتسالا و ا «يهنلا و ذأ ءرمألا كعب أ .ءاشنإإلا باعا لاتعقاو ناتفطاع

 ؛ءاشنإلا مكح يف نوكيف «مدعلا ىلع ةلالدلا يق ةبسانملا نم امهنيب امل يهنلا ىلع لومحم هنكل ءءاشنإ نكي مل نإ

 نأ رامضاب ار كنم ربخلا اذه لعجو مسا ىلع لمتشي امن. عاشنإللا لوأف ؛ءاشنإللا ؟ ريخلا فظع عنتما كو
 ےآ

 اذه

 ةرايز كنم نكيل "كمركأف نرز "يف ىعملا نوكيف ةءاشنإلا كلذب موهفملا درفملا ىلع ةرفملا فطغ نوكيل

 كتيب نبأ" قو ؛ةعف نبللا .برشو كلمسلا لکا تلف يک ال للا e ,كايإ نم ماركإف

 "يفو ؛نيم قافنإف لام لوصح ئمتأ هقفناف لام يل تيل قوب «ئيم ةرايزف كتيب قيرعت كنم نكيل "كرزأف

 [ 24-5 :قيقحتلا ةياغإ .اده ريع كباضأف لوزن كيم نوكي الآ اًريخغ بيضتف انب لزتت الأ

 .كللذ وو ؛ةداهشلاو :يويظلاو هحالشكل زالاو ءققحتلا و «نقيتلا نم هانعم امو :ملعلا

 :ضرابتألا ن باو ءارقللا اقول .ققسفلا ى نعم يث هانعممر امو ملعلل ةبسانملا :ةلقثملا نم
0 



 عراضملا بصاون ١ هه لعفلا

 .ناهجولا اهيفف رطل دعب عقت لاو «موقي ال نأو «موقيس نأ تملع :وحن «هذه تسيل

 اهلبقام لعام ادب ل اذإ 'ةذإاو «لبقتاسللا ىف اهو جرب نك لش لاو

 «ناهجولاف ءافلاو واولا دعب ر اذإو ةّنملا لخدت نذإ :لثم داس لعفلا ناکو

 رظنلاب ًالبقتسم ناك ذإ قع يتلا كاسر كلل لبا یا :لش "یک و
 اهدعب لعفلا

 نوكي نأ زاحو «ةبصان نوكي نأ زاج يأ :ناهُجولا .اهددصب نحن ىلا ةبصانلا ةيردصملا نأ يل :هذنق تسيل

 (طسوتم).نظلا دعب امهنم دحاو لك عوقو زاوحل ؛موقيس نأو «موقي نأ تننظ :وحن «ةلقثملا نم ةففخم
 ءاهلبق ام ىلع اًدمتعم اهدعب ام نوكي ال نأ :امهدحأ :نيطرشب عراضملا لعفلا بصني امنإ "نذإ" يأ :نذإو

 ءاهلبق امو "نذإ" ءاهو ءدجاو لومعم ىلع نيلماعلا دراوت مرل الإو ءاهلبق امل الومعم اهدعب ام نوكي ال يا
 :لاق ر كلوقك «لابقتسالا يف الإ نانكمي ال اهو ازحو اًباوح افوكل ًالبقتسم لعفلا نوكي نأ :نافلاو
 :كتدخي نمل كلوقكو «كيلإ نسحأ نذإ انأ :وحن نيطرشلا دحأ دقف نإف «ةنحلا لحدت نذإ :"تملسأ"

 (طسوتم).عفرلا بجو نايذاك .فلتظأ نذإ انآ :قئدحي نمل كلوقك امهالك وأ ءابذاك كنظأ

 هلوقك واولا دعب 0 «كمركأ ٠ نذإف :كيتا انأ اق نمل ابيع كلوقك ءافلا دعب ' 'نذإ" تعق ۽ اذإ يأ :تعقو اذإو

 لعفلا نأل ؛بصنلا زاح و ءاهلبق اف ىلع اهدعب اه دامتعال ؛عفرلا زاج (٦۷:ءارسالا) 4 كفالحخ ن وتبي "أ اذإَو :ىلاعت

 (طسوتم).اهلبق ام ىلع دمتعم ريغ هنأكف ءفطعلا فرح ىلإ رظنلا نيغ نم اقسم انف ناك امل لعافلا عم

 ‹نييفوكلا دنع ع راضملا لعفلل ةبصان يهو «ةنحلا لوخد ببس مالسإلا نإف ءاهدعب امل اًبيس اهلبق ام نوكي يأ :يكو

 يأ ماللا لوحدل نييرصبلا بهذم وه امك "نأ" رامضإب اهدعب بصنلاو ءرج فرحب سيلو ءفنصملا رايتحا وهو

 (طسوتم) (۴۷:بازحألا) ج رح َنيِنِمُْمْلا ىَلَع ن وكي ال كِل :ىلاعت هلوقك هيلع ةراحلا
 .روكذملا لاثملا يف ةنجلا لوحدل مالسإلا ةيببسك اهدعب امل اهلبق ام ةيببس يأ :ةيببسلا

 نوكي نأ طرشلا لب ءاّبقرتم البقتسم مالكلا نمي ہلکا تقو "يح" لوحد نوكي نأ بجي سيل نعي :رظنلاب ابتسم

 لوخدلا نإف «ريسلا ىلإ رظنلاب لوخدلاك اهلبق يذلا لعفلا نومضم ىلإ رظنلاب ًالبقتسم "يح" دعب عقاولا لعفلا نومضم

 وأ ءالبقتسم وأ ًالاح وأ اًيضام رابخإلا تقو لوحدلا ناك ءاوس «بصنلا زوجيف «بير الب اًبقرتم ريسلا دنع ناك

 قع. حف لوحدلا ىلإ وأ ءيك نعم. حف لوحدلل امإ ءريسلا كانم لصح نأب كلذو «هحوألا ةثالثلا دحأ ىلع نكي مل
 [4//8 :ريغتب یضر] .ًالبقتنسم الو ًالاح الو اًيضام لوخدلا نکی ملف ؛لوخدلا لوصح نم عنم عنام ضرع مث ىلإ



 عراضملا بصاون ١5 . لعفلا

 ت كيرا تکو ةنحلا لخدأ ىتح تملسأ" :لثم یا وأ يك ىنعمب اهلبق ام ىلإ

 تناك اکیس وأ أ ات لاحلا تدرأ ناف لا ؟ بیعت یتح ريسأو ةدلبلا لخدأ
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 غفرلا عسا مث نمو ؛'هنوُجرَي ال یت ضرما : لثم ةَيبسلا بجتو «عفرتف ءءادتبا فرح

 عادتبا فرح تناك اذا

 «نكي مل وأ رابخإلا دنع اليقتسسم ناك ءاوس يأ ءال وأ ملكتلا نامز ىلإ رظنلاب اسس ناک ءاوس "نيح" لبق يآ :اهلبق

 يف ركذ ام. ىلع ءادقبا فرح تناك دقني انف لتقاام ىلإ رظنلاب الاس اعدعب لعفلا ناك اذإ امتع زارتعا ةيفو

 .بلاغلا وهو ةيببسلاو ضرغلل يأ :يك ىنعمب [؟57 :قيقحتلا ةياغ] .هنوحري ال يح نالف ضرم :وحن نعمل

 ]1۸۰ :قدته] :فاوذتع ادعم رخت وأ یس :هلوقا ری تملا لغم

 يك نی يجن ركب نأ لمتحي :دلبلا لعل ا يت ٠ اش لبقتسم اهدعب امو ءيك يعم يح لاثم اذه :لخدأ ىتح

 .اقيقحت لبقتسم اهدعب امو «ىلإ يعم. :ىتح ريسأ .اهلبق ام ىلإ رظنلاب اقيقحت لبقتسع, سيل اهدعب امو نأ ىلإ نيعمبو

 :وحن ءاقيقحت لاحلا كتدارإب كلذو ءاهلبق ام ىلإ ةبسنلاب ًاليقتسم اهدعب ام نوك دقق نإف يأ :لاحلا تدرأ نإف

 دلبلا لخدأ یک هبا ج ھوا :كلوق وخ اريدقت وأ 0 ات ريسلا نع رک تنأو «كلتلا لخدأ وحس تارغقت

 (طس وتس عادتنا تف رح 7 لاخلا قللت نم هويلا ابحن اا تدصف و 7 نسم تلخدو ت س تاو «سمآ

 رج تفر ادا تار ایج 5 تناك يأ طرشلا باوج :ٍءادتبا فرح تناك

 E لق ا ا : ۱ 8 . N ا as : 2 ا ت1 ا كك
 لأ رج م اإ و « رحج ف مح 3 عاذتا ب حس يح ل وج ا بصب اإ و ءاهذعب انم و يا : عشرتن

 ىلع نئيلادلا ءاجرلاو عمطلل راضملا ىلع ةلعتادلا ااو نازک اش دعب a لاق 82 اتش رج کک لح نوكي

 (طسوتم).لابقتسالاو لاخلا نيب ةافانملا ققخت و ؛لابقتسالا

 لاصضتالا لطب الل هيل اعدت ا اف البق اه وکی نأ بنحو (ءادتبا فح تناك اذا يأ E بجو

 ناف ص رم :مهوقك امل ول دم يه ىلا ةياغلا قفحتل قف وعملا لاضتالا يق بتحب و ءاهلبق امو اهدعب أم نان ىظفللا

 .هتايح لوح ري اي هؤابحأو هب راقا يأ : هن وج رب هي (طس وتم) .عاحج رلا مدع ببس وه ضرملاف عةل وحج رپ هي يح

E 9 5م  r Il1 ا < 98 9 | ا # :  iFب |  

 يح لآ لجا نمو يا :عفرلا عنتما :هراج ال ءاذتبا فرج لاخلا ةهدارإ دنع يح لا لال 32 مک نمو

 i 090 ar TEN MES N 3 , 1 محا سا + : 5

 عفرلا ريدقت ىلع نذل ؛ةضقانلا "ناك يف عف رلاب "اهلخدأ يج عريس ناک لاقي كا عنتما ءادتبا فرح نوكت

 شوا علا ةايسفل ئاج ريغ وو ةر الب ةضقانلا "ناك" يقبف «ءاهلبق امج اه قلعت ال ةلقتسم ةلمج اهدعب ام ناك

 يخ ةا ؛عفرلاب اهلخدت ىح ترس :لاقي نأ عنتما ٍلقيح اهدعب: امل اًببس نوكي نأ بحي اهلبق ام نأ لجأ
 ا

 دوحول هيف كوكشم وهو ءاهدعب امل ببس اهلبق اهو ءاهلبق اهي هل قلعت ال ا فا ار ا ه



 عراضملا بصاون ١ ها/ لعفلا

 د زاجو ؟اهلحدت تح ترسأو ,ةصقانلا يف "اهلخدأ ىتح يريس ناك" يف

 تملسأ لث يك مالو ؟اهلخدي یت راس مهيأو اهوا طل ريس ناك ةّماَثلا
 ةفاثلا قق تف و

7 
 لا ناک ام موه : لثم «ناکل يفنلا دعب دیک ات مال دوحجلا هالو ب rs نعل

 .يف وأ رم اهلبق نوكي نأ : ناثلاو اسلا و لع نيطرشب ءافلاو . ا
r | 

 TTT TUTTE T TTT T ع ا :ضارع وأ .نمت وأ (يفن وأ ,ماهفتسا وأ ملا

 ا دخت انيتأتامه ي

 .ماهفتسالل ةزمهلاو «باطخلا ةغيص ىلع :ترسأو .نيفاضم فخم ةصقانلا "ناك" هت تقو يأ :ةضقانلا يف

 موزل وهو «عناملا مدعل عفرلاب "اهلحدأ يح يريس ناك" :لاقي نأ زاج ءةمات "ناك" ناک اذإ يأ :ةماتلا يف زاجو

 (طسوتم).يريس ناك يف.عفرلا زاحو E ىلإ دئاغ ريمض "زاج" لعافو «ربح الب ةصقانلا "ناك" ءاقب وهو «لاحا

 ءناملا مدعل عفرلا زاج ؟اهلخدي يح راس مهيأ :وحن لعافلا نيعت نع ماهفتسالا ناك اذإ يأ «عفرلاب :اهلخدي ىتح

 5 م انههو «نيعملا رئاسلا ال ريسلا وه لوپتا ببس نأل ؛ببسلا عوقو يف كشلا عم ببسملا عوقوب مكح وهو
 بصنلا و ءةنحلا لحدأل اا يق < مال لاثم يأ : يك 1 (طس وتنمإ). رئاسلا نيعت ف عقو او ريسلا ىف فشل

 عانتماو ءرج فرح اموكل اهدعب "نأ" ريدقت بجي امنإو «يك ئعم.اهأل ؛يك مال تيمس امنإو "نأ" رامضإب اهدعب

 (طسوتم).مسالا ريدقت يق اهدعب ام نوكيل "نأ" ردقيف «لعفلا ىلع رجلا فرح لوجد

 ىه "نأ" ريدقتب اهدعب ام بصني يذلا وهو [راكنإلا ماقم يف اهامعتسال كلذب تيمس راكنإلا يأ| :دوحجلا مالو

 ماللا هذه نيب قرفلاو (م8:لافتألا) مبدع للا ناک ام وا :ىلاعت هلوقك "ناك" ىلع لحادلا يفنلا ديكاتل ةدئاز مال

 بجي مل اغنإو ةدئاز افوكل هذه فالخب اهفذحب نعملا لالتخا مزليو «هذه فالخب ليلعتلل يك مال نأ :يك مالو

 (طسوتم).ىك مال يف انركذ امل اهدعب "نأ" ريدقت

 نم لودعلا نأل ؛ةيببسلا تطرش امنإ :ةيببسلا .نيطرشب سبلتي "نأ" اهدعب رمضت ىلا ءافلا يأ :نيطرشب ءافلاو

 ىلإ جاتحي الف «ةيببسلا دصقي مل اذإف ئغملا ريغت ىلع ظفللا ريغت لدي ثيح ةيببسلا ىلع ةلالدلل بصنلا ىلإ عفرلا

 اهلبق نوكي نأ طرش امنإو :نوكي نأ [؟ه), :قيقحتلا ةياغ] .ةيببسلا ىلع لادلا بصنلا ىلإ عفرلا نم لودعلا

 ةلمحلا ىلع ةفوطعم ةلمج اهدعب ام نوك مهوت نع ءاشنإلا مدقتب دعبيل ةروكذملا ةتسلا ءايشألا دحأ

 .كبرضأف يمتشت ال وحن :يهف .ةتسلا ءايشألا دحأ ءافلا لبق يأ :اهلبق ٠١۸[ :قيقحتلا ةياغ] .ةقباسلا

 .اًريخت بيصتف ءانب لز الأ وع ءارلا نوكسي :ضرع وأ .هقفاف الام ىل تيل :نمت ..هيرشأف ٌءاه مك دبع له :ماهفتسا



 عراضملا مراوج 2۸ لعفلا

 أ الإ" وأ "نأ ىلإ" نعم طرشب وأ و كلذ لثم اهلبق نوكي نأو .ةيعمجلا :نيطرشب واولاو

 بجي و «ةفطاعلا ۾ ا مال عم "ن راهظإ زوجيو امسا هيلع ف وعملا ناک ادا :ةفطاعلاو

 قازاغا ملكو ءيهنلا يف "لو ءرمألا مالو اللو مّ مزجنيو .اهيلع ماللا يف "ال" عم

 5 نأ

 اسد حا ف ف ولحم ادترم ربخ | :ةيعمججا .نيطرشب وا ا ان رمضت يلا واولا أ :نيطرشب واولاو

 ىلع ظفللا ريغت لديل ؛اهدعب عراضملا اوبصن ةيعمجلا يعم واولا يف اودصق امل مهأل ؛ةيعمجلا طرش امو [ةيعمتجلا

 دعبيل ةا رومألا رکا مدت ظا اإ و ةيعمجلا نويت ةلالدلا یا جات دي ةيعمجلا| كدصقي ١ اذإ و ؛ عملا رعت

 [ ۲٠۹ :قيقحتلا تيب يف امك ةقباسلا ةلمحلا ىلع ةلمحلا فطع نم ت مدقتب
 ع

 قعف ظرشب سبلتي "نأ" اهدعب رمضت ىلا "وأ" يآ :طرشب وأ .ةروكذملا ةتسلا رومألا دحأ لثم يأ :كلذ لق
 ئيطعت نأ الإ وأ نأ ىلإ يأ ؛ ىقح ئيطعت وأ كولا" غ والا بح ىلع "دا ا ف لا

 اج

r 2 ۶ [7؟55 :قيقحتلا ةياغ] .اهانعم يف ةلحاد ال اهدعب ةردقم األ ؛حماست "وأ" عم يف "نأ" لاخدإ قو «ىقح 

 مرلي القل ؛امسا هيلع فوطعملا ناك اذإ "نأ" ريدقتب ع راضملا لعفلا ةفطاعلا فورحلا دعب بصني يأ :ةفطاعلاو
 ي اا 0 7 و 2

 ) وتم. وهل , عسل 5 E است نیس قن ۾ تام 5 د 1 ىلع لعفلا لق طن سويط سلا سلا نع لإ بعل نبع نو منعا لإ لأ اظ

 2 نيب ق ااف 5 ھال عم اهاف اد ىلع ةفطاعلا فورخلا و مال "نأ" راهظإ زوو يأ :زوجو

 ةفطاعلا عنب اماو عهدا ز ريغ يک مالو ءةذثأاز دوححلاا مال كوكل ۲ لاب لعفي مو «د وحلا هالو

 ۱ اا 5

 مز ا اعا و (؟ 5 :دیدحلا) © باتكلا لها ملعي داق : ىلاعت هلوق وک عنيماللا حامتجا نع از رح یک مال اهلبق ناک

 ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .ريدضتلا هئاضتقال ىفنلا فرح يك

 1 û 2 ها ياسعألا : 15 ا ملا 1 ت .يثا او ٠ فحق
 ل لا وحنلا مسق ف حاتفملا 3 E دف ۾ ‹لعفلاب امهصاصتحن ال او «ملب عراضملا مزح اإ و :ملب مزجنيو

 4 : 1 1 2000 5 و 1 2 5 05 ىلا م 0 5 اا

 رثألا نوكيل مزحلا نيعتو «ءارقتسالا ةداهشب ابلاغ هريغيو «هيف رثؤي -هتقيقح نع جراح وهو- ءيشب صتحا ام

 ك" راهظإ عی يک هال عم يأ :ماللا ف (طسوتم).ارهاظ مسالا ىلع لعفلا فطع تارا

 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغإ .ضاصتخالا يف رثؤملا قفو ىلع

 هلضأ نع هجارحإو عراضملا لقن يف ةيطرشلا "نإ" ناهبشت امهنأل ؛ىهنلا يف "ال"و رمألا مالب مرحبا امنإو :رمألا مالو

 |[ +: حلا داغ ا ءاشنإلا ىلإ ربخلا نم هجرخيو «لابقتسالا ىلإ لاحلا نم ع راضملا ةيطرشلا نإ لقني ثيح

 ل" يق انركذ امك لعفلاب هضاضتخال ةيطرشلا "نإ"ب مرجنا امنإو [ءازجلاو طرشلا تاملك يأ] :ةازاجملا ملكو

 ۲١١[ :قيقحتلا ةياغ] :هايإ اهنمضتل طرشلا تاملك نم اهريغب مرا امنإو «"املو



 عراضملا مزاوج ١ 8 لعفلا

 نأ د ا

eنإبو اشف اذإو  Eاهلتم كوا «هيفنو ءايضام سا بلقل د › 

 ر نودا

 تا ایک لس لخدت د اغا کو ارد نإ بينا ىلا ل و تاپا ةروشكم

 2 ع اع Î ا Ê ê ع Ê & ê E هن 16 ME 8 ê û ع E اه نه ê طرش نايتسيو يناثلا بسمو لوألا

 ؛كتآ نتأت امهم «كمركأ نمركت نإ :يلي ام "رشنلاو فللا بيترت" ىلع تاملكلا هذه لاثم :خإ امهمو نإ

 تاي نم Ge جيف ام gg rm ا بهذت نيأ ءسلجأ سلجت امثيح «كمركأ ىتأت ام ذإو ام اذإ
 ج ا ا

 دره هبال اق ىف عملا :ةلاحعسالا داق " "امفيك"ب مزا ىأ :ذاشفا .برضأ برضت ايآ :ةفمركأ

 "نإ"و «صيصختلل "اذإ" نأل ؛ةيطرشلا و ا نيب ةافانمللو ءاهيلع وه لاح يأ ىلع نوكي نأ ليحتسملا

 باب نم ةريمضو عراضملا 0 يفنلاو باقلا ةفاضأ :هيفنو اًضام عراضملا بلقل ae ةيطرشلا

 هيفنل و يضاملا نعم ىلإ عراضملا بلقل عوضوم 4 يأ بلقلل ِناث لوعفم اًيضامو :لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ

 ايضام عراضملا بلق يف "م" لثم يأ :اهلثم الو ۲٠١[ ::قيقحفلا ةياغ] .برصي ل :وخحن ع راضملا ئفنل يأ

 17١[ :قيقحتلا ةياغ] .عقوتم بقرتم لعف امي ىفني يأ عقوتلا نيعم "امل" يف نكل «هيفنو

 وک «ملكتلا تقو ىلإ ءافتنالا تقو نم يفنلا دادتماب يأ ابشن يضاملا م قارغتساب ىأ : قا رت

 [؟١35 :قيقحتلا ةياغ] .ملكتلا نامز ىلإ بوكرلا مدع ناهز ءادتبا نم هبوكر ىفتنا يأ "ريمألا بقري ام

 [اهلختدأ ا يآ الو ةنيدملا تيراق وخت] .فذح زارو يآ «قارغتسالا ىلع فطع ركاب :فذح زاوجو

 ."بولطملا" ل هلعاف مسي مل ام لوعفم :لعفلا .اهتطساوب يأ هناعتسالل ءابلا :امك

 ملكتملا ي ءاج دقو ,ماللاك بئاغلاب صتخت الو ؛ءاوسلا ىلع بئاغلاو بطاخملل ءىحب يهنلا الإ : يهنلا الو

 ال"ب اًضيأ مزحلا برعلا نع عمس دقو «يفنلا يف "ال" فالخب مرح ىهو [(85/4 :يضر).رمألا مالك اليلق

 هلت ق ؛ اعجب ر و تیپ او کک يلعن دل ا ع ی «يك اهلبق حلص اذإ ٠ يفنلا

 يأ رشنو فل هيف طرد نايمسيو .اًببس لوألا لعفلا نوكل يأ :لّوألا ةّيببسل [83/4 :ىضر].يهتلل

 يمس انو «قاقلا ف نفح طورشتم هنأ تح نمااظرش لوألا ىف هع انثإو تاز قياقلاو اط رش لولا لققلاا نسب

 ا :قيقحتلا ةياغ] .لعفلا 9 لا عانتبا لوألا اک يتب ا E نم ءازج يناثلا



 عراضملا مزاوج ١5 ٠ه لعفلا

 ناک ادإ ۾ .ناهح ملاف اغلا ناک إو مرحلاف لوألا وأ نيعراضم اناك ناف قازجو

 اًيفنم وأ اًتبْثُم اًعراضم ناك نإو افلا زجي مل ىّنعم وأ اظفل دق ريغب اًيضام ُءازجلا

e"ءافلاف الإو ؛ناهج ولاف . 

 اذك و 1 تينا لا اناو :لوقتف كلم رك تيتا لإ 14 لاشي امك ةنب رقلا مايف ا فقدم لق عاجلا لا ملعاو :ءازجو

 ۹ .E ق 2
 3 أ 7 ص
 نأ رايتحالا ىف ا باوا قل اذإو ن5 ١ :دع رلا) ل la ْتريْس انآزق ن ول ر 1 ِ اع

 امك طرشلا ق اظرف ا
 أ

 ةادأ لمعلا ل چ لعفأ مل ! :وح (نيعماو ا الف ا وكي لب طر شل مرج ل

 اناك نإو ءارحلاو طرشلا نإ مت [كرزأ يررت نإوخن] :نيعراضم اناك نإفإ 4 يح ربا يف لمعت مل

 «دوجوم مزاخلاو ءابرعم امهنم دحاو لك نوكل بجاو امهنم دحاو لكل مرحلاف «مقأ مقت مل نإ :وخن نيعراضم

 برعم هنوكل لوألا ف بحاو اًضيأ خراف «تبرض برضت نإ :وخن اًيضام ءازجلاو اعراضم طرشلا ناك نإ

 (طسوتم)."بحاو مزجلاف" :هلوق ىلإ "نيعراضم اناك نإف" :هلوقب راشأ هيلإو «هيف مزاحلا دوججوو

 رشلا ناك نإو :ئباثلا ناك نإو .كترز يرزت نإ :وحن ايضاه قاثلاو اًعراضم' لوألا .ناك يأ :لوألا وأ

 فرخ نآلف «عفرلا امأ ؛مرجحلاو عفرلا زوجي «ءازجلا يف ناهجولاف «ب رضأ ترض نإ وغ اعراضق ءارخلاو ايضاَق

 ىفزحلا امأو «ىلوأ هتم دعبأ وه يذلا ءارجلا يف لمعي ال نآلف ءهيلإ برقأ وهن يذلا ظ رشلا يق لمعي مل امل طرشلا
e 
 وحن ىضاملا كلذ تاک ایا أ ىئضاملل ليصفت : نعم وأ اظفل /لغسوتيمو .هيفاعز اجا دوحجوو ءابرعم هن هب وم

 ي س 0 i قيقحتلا ةياغإ .ج رحأ مل تحرح نإ : وح ع راضملا ىلع "لل" ثلفتد ناب اف نأ ترک ےن ق

 Ft يانغ | .ءاقلاب ظيرلا ىلإ ةجاح الف ءلبقتسملا يعم. يضاملا ل عح ثيح ىيعملا ف هيف طرشلا .فرح- ريئاعل :رجي م

 انهي رحل لعج ها ثٿنح س ءاقلا لوحخد لا وسأل زاح : اتسم ا راقم عازجلا ناك إو قا : اًنيثم اعراضم

 ريح لعجي مل هنأ ثيح نم ءافلا كرتو موشي وهف يأ موقيق تمق نإ وحن «طرشلا فرح هيف روت ملف «فوذحم

£ 

 هأ نه طلا ا ا ےگ وک اكتم
 س ىلا ےن - تا - ی ےہ 5

 اذإ اذكو «مقي تسق نإ :وحن «فذحلا نم ىلوأ فذحلا مدع نأل ؛

 الو اسحب ُفاَخَي الف هبرب نمؤي نمف#: ىلاعت هلوقك ءافلا لوحد :ناهجولا زاج "ال" ب اًيفنم اعراضم ءارحجلا ناك

 ىلع لا | عامتحا ع انتمال هيف ريثأت طرشلا فرحا نكي ملف «لابقتسالا يفنل "ال" لعج نإ ٠۴( :نجلا) اقر

 (طس وتم) .لابقتسالل هلعحب هيف ئات طرتشلا فرا ناكف (ىقنلا در ل" لعج نإ ءافلا كرت زاجو «دحاو لومعم

 عتتميف ءنيعم وأ اظفل ةعناملا فورحلا نم 78 دق و le نک ا gs E ركي مل نإو يأ :ءافلاف الإو
 اعراض وأ "ال" و "ام

 كف دوت 1 ةادألا نأ ؛ةبحجأ و ءافلاف ا وأ 5 وأ ارم نأ نةما ةلمح وأ "لا ايقنف وأ تک ةن وأ اا عف
 ص ا 5

 | م1 - 5 ا اذ تلا ل هر



 رمألا ۹۱ لوقا

 ,ماهفتسالاو .ىهنلاو عرمألا لز ةردقم نإو .ءافلا عضوم نفي ةلمحلا ر عم ادا ءيجيو

 ةا لخدت رفكت الو E لخدت ملسأ' : وح ةئبسلا دصق اذإ , ضرعلاو .ينمتلاو

 .رفكت ال نأ :ريدقتلا نأ ؛يئاسكلل افالج "َراَتلا لخدت رکن ال" عنتماو
 ةماعلا دنع ةتتما امنإ

e 

 ۳١(۰ :مورلا) (ن وطب مه اذإ مهيد تسعد مب ت ةئيس ہھبصت نإ :ىلاعت هل وق و ؛ءافلا لح ق يأ «ءافلا عض وم

 ئتبي ةأجافملا نألو «ءافلاك بيقعتلا ىلع لدت اأ ؛ةيعمالا ةلمجلا يف ءافلا ماقم ةيئاجافملا اذإ تميقأ امنإو ءرثكأ ءافلاو

 |۲۹۴ :قيقحتسلا rire اذإف تجرح :وحن ابلاغ ءافلا تنراق اذهو «ءازجلا هبشأف «ةداع رمأ دعب رمأ ثودح ىلع

 نوك دصق اذإ يأ :ةيببسلا .ةسمخلا ءايشألا هذه دعب ةردقملا "نإ" ب عراضملا مزجي نعي :ضرعلاو ينمتلاو
 ۲٠۳[ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا نعم ىتأتيف «ع راضملا اذه نومضمل اًببس هتاوحأو رمألا كلذ

 ريغب ىهنلا باوج :لخدت رفكت الو .ةنحلا لخدت ملست نإ :ئعملا نأل ؛ءافلا ريغب رمألا باوج :لخدت ملسأ

 تيلو ف ءام كدنع نكي نإ :ئعملا نأل ؛هبرشأ ءام كدنع لهو ؛ةنجلا لحدت رفكت ال نإ :ئعملا نأل ؛ءافلا

 بت اب لوحت نإ عملا نأ اک بضتق انب كونت الأو «هقفنأ الام 5 نكي نإ :ئيعملا نأل ؛هقفنأ لام

 راكنإ ةزمه ضرعلا ةملك نأل ؛تابثإلا ىلع لدي ال يفنلاو «يفنم هنأ عم ضرعلا يف اتبثم طرشلا ردق امنإو ؛اًريخ

 ۲٣۲۳| :قيقحتلا ةياغ] .يضرلا يف اذك «تابثإلا ديفيف «يفنلا فرح ىلع تلخد

 ‹ظوفلملا سنج نم نوكي نأ بجي ردقملا نأل ؛يهنملا ظفل قفو ىلع يفنملا طرشلا ريدقتب رانلا لحدت :رانلا لخدت

 طرشلا رذق نإو ءرفكلا هيبس اإ رانلا .لوععدل ببسي سيل رفكلا مدع.نآل كلذ ىلع ئغملا داسق يق ءافتخ الو

 ربات مصر غو, هقنالالا ىلع لدي ل ىقنلا أل ؛ظفللا هيلع لدي ال ءيش ريدقت ناك يئاسكلا ردق امك تبثملا

 طرشلا ريدقتو مكحلا عوقو ىلع ل أدي ربح يفنلا نأل ؟ءانثدحتف انيتاتام :لاقي الف « ءاقلطم يفنلا دعب ةيظر علا تا

 يف تابثإلا ريدقت زاحأ هنإف :يئاسكلل ۲٠۳[ :قيقحتلا ةياغ] .نايفانتيف ءددرتلا بجوي اًيفنم وأ اًنبثم ردق ءاوس

 [5 571 :قيقحتلا ةياغ| .لقن هقفاو ول ديعبب سيلو «هيلع بترتي يذلا ببسملا ةنيرقب يهنلا دعب يفنملا طرشلا
 .بطاخملا رمأ نایب يف عرش عراضملا نم عرف امل 5 :رمألا .مالكلا اذه ريدقت نأل يأ :ريدفتلا

 رمأو «ملكتملا رمأو «بئاغلا رمأ جورخل رمألا قلطمل افيرعت سيلو «لعافلل ٍىبملا بطاخملا رمألا فيرعت اذه :ةغيص

 يئبملا بطاخملا رمأو ؛ملكتملاو «بئاغلا رمأ نم هريغل لماش "لعفلا اه بلطي ةغيص" :هلوقف «لوعفملل بلا بطاخملا

 بما بطاخملا رمأو ءانأ برضألو ؛ديز برضيل :وحن ملكتملاو بئاغلا ج رخي ' بطاح لعافلا نم" :هلوقو ءلوعفملل

 (هد:ستوو اوح رفتلف كلذبفإ# :ىلاعت هلوق لثم جرخي "ةعراضملا فرح فذحب" :هلوقو ءتنأ برضتل :وحن لوعفملل
 (طسوتم).ةعراضملا فرح فذحب سيل هنأل ؛اذيز برضت امأ :لثمو «ةذاشلا ةءارقلا ق



 هلعاف مسي ملام لعفورمألا 1۲ لعفلا

 ا مكخدو هرخآ ْمكُحو ةعراضملا فرح يذحب بطاخملا لالا نم  لعفلا اهب بلطي

 يي مد نك نإ ةمومضم «لصو ةزمَه َتْذَز ىعابرب سیلو نكاس هدعب ناک نإف
 ةعراضملا فرح فدح دعب

 .ةغوطقم س وشف اًيعابُر ناك نإو «'ملعاو «برضاو «لتقا' :'اغم اوس اميف ةَروُسكَمو

 فرحأ ةعبر نا او

 TT . . هلوأ مضض اًيضام ناك نإف «هلعاف َفِذُح ام :وه هلعاف مسي مل ام لعف

 مث «حيحصلا ناكسإ يف موزجملا مكح همكحو «ةيرصبلا دنع نوكسلا ىلع ٍنبم يأ فوقوم وهو :موزجملا

 «شحا و «مرا و «عدا :وحت «ةلعلا فرح فذحو «يبرضا ءاوبرضا ءابرضا :وحن «بارعإلا نون طوقسو «برضا
 لعفلا كلذ نأ لاحلاو يأ لاحلل واولا :سيلو [؟554 :قيقحتلا ةياغ] .ةقيقح موزحم برعم وه نييفوكلا دنعو

 ۲٠١| :قيقحتلا ةياغإ .مركأ :وحن نع زارتحا هيف «فرحأ ةعبرأ يذب يأ «يعابرب سيل هيف فوذحملا

 ةرمه يآ لصو زي :هلوقل ةفص دعب ةفص: ةروسكسو .لصو ةزم :هل وقل ةفص هنأ ىلع بصنلاب :ةم ومضم

 کاملا مب ی فدي: تلک هاوس تس نال دعي دک ام جرس زيدل يب ينأ ؛ةاوسااهيفأ روک لمر
 ام لاثم "ولعا"و «فطاعلا فذحب فوطعم اذه ءةرسك نكاسلا دعب هيف ناك ام لاثم :برضاو .ةحتف وأ ةرسك

 دعب ناك اذإ اميفو "برضا" يف امك ةقفاوملل ةرسك نكاسلا دعب اميف رسك اغإو ؛ةحتف نكاسلا دعب هيف ناك

 ةغيصب رمألا سبل مزلي الكل ةقفاوملل حتفي مل امنإو «ملعا :وحن ةرسك نكاسلا دعب ناك ام ىلع لمحلاب ةحتف نكاسلا

 .هلعاف هيف فوذحملا لعفلا :ناك نإو [5714 :قيقحتلا ةياغ] .هريغ ىلع لمح ةقفاوملا عنتما اذإف ءافقو ملكت

 ةهاركل ؛عراضملا يف ةزمهلا فذح امنإو «مركأ :مركت يق لوقت لصألا يف ةحوتفم ةيلصأ افوكل :ةحوتفمف

 (طسوتم).بابلل ادارطا مركتو «مركي :وحن يقاوبلا ف تفذحو «مركأ :وحن «ملكتملا يف نيتزمهلا عامتجا
 نم ضرغلاو «هريغ وأ لعافلاب لهجلا وأ «مامبإلاو ءراصتقالل ؛لعافلا ماقم موقي ام ىلإ دنسأو :هلعاف فذح ام

 .هئانب ةيفيك انهه هركذ

 ريغ امنإو ءاّدارطتساو اًئمض وحنلا يف هركذ ءجرحدتو ءجرحذو «جرختساو «مركأو ءبرض وحن :هلوأ ّمض

 اذه ريتخا امنإو «عرف هنأل ؛لوهحملا يف ريغتلا ريتحا امنإو «فورعملا يضاملاب لوهجملا يضاملا سبتلي الكل ةغيصلا

 دانسإ وهو «بيرغ "هلعاف مسي مل ام لعف' نعم نأل ؛رخآلا لبق ام رسكو لوألا مض نيعأ ريغتلا نم عونلا

 م جورخلا وهو نازوألا يف دحوي مل بيرغ نزو هل راتخيف :لعافلا ىلإ لعفلا دانسإ لصألاو «لوعفملا ىلإ لعفلا

 ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم جورخلاب "لعف" نزو رتخي مل امنإو ؛نيعملا ةبارغ ىلع نزولا ةبارغ لديل ةرسكلا ىلإ ةمضلا

 نم جورخلا نم لقثأ ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم جورخلا نأل ؛ئعملا ةبارغ ىلع لدي اًبيرغ اًضيأ نزولا اذه ناك نإو

 ١565| : ةياغ].هريغب عملا ةبارغ ىلع ظفللا ةبارغ ةلالد لوصح دعب هرايتحا يف ةرورض الو «ةرسكلا ىلإ ةمضلا



 3 ی ےس

 هلعاف مسي ملام لعف ۱۳ لمفلا

 لتعمو «سبللا فوخ دنا ّعَم ناثلاو لصر WET مضي ؛هرخخآ لبق ام رسكو

 ريختسا نود «ديفنا و ريمخأ باب 586 واولاو ماهضإإلا ءاجو .عيبو < ,ليف :حصفألا نيعلا

 عيبو ليف باب لثم

 .افلأ نيعلا هيف بلقني نيعلا لتعمو يلا لوم عيار هز مط ظهر 2

 ةزمه هيف اميف لصولا ةزمه عم اًئورقم هنوك لاح يأ «لصولا ةزمه عم ثلاثلا فرحلا مضيو' :ثلاثلا َمّضيِو
 .هلوأ يف ةدئازلا ءاتلا عم اًنورقم يأ الاح :ءاقتلا عم ٠٠١[ :قيقحتلا ةياغ| .لعفتساو «لعتفا :وحن لصو

 عراضملابو «لعفناو ا هرب * «لوألا يف فقولاو جردلا دنع رمألاب لوهجملا يضاملا سبل يأ: سبللا فوخ
 «لعوفتو يلك# و ` :ىناثلا يف فقولا دنع ةللعفلا نم فورعملاو «ةلعافملا نم فورعملاو «ليعفتلا نم فورعملا

 واو لدبأو ءالاقثتسا نيعلا نم ةرسكلا لقنب العأف ؛"عيب"و «"لوق" :امهلصأ :عيب عيبو ليف را :ةياغ]إ.ج رحدتو
 [؟ "5 :قيقحتلا ةياغ] .طقف نيعلا لتعملا نيعلا لتعم. دارملاو ءاهلبق ام ا افوكسل "ءاي" لقنلا دعب "لوق"

 ةكرحل ةعبات يه ذإ ؛واولا :وحن هدعب ةنكاسلا ءايلا ليمتف ؛ةمضلا ىلإ ءافلا ةرسكب وحنت نأ وهو :ماشإلا

 اصلاح ءافلا ةرسك عم طقف نيتفشلا مض وه :ليقو «ماقملا اذه يف مامشإلاب ةاحنلاو ءارقلا دارم وه اذه ءاهلبق ام

 روهشملا فالح اذهو ءاصلاخ ءافلا ةرسكب طفلتي لب «هب ظفلتي نأ ريغ نم مضلاب ظفلتلل نيتفشلا ةي هانعمو

 نأب ناذيإلا يأ «ضرغل ريغت يذلا لصألاب ناذيإلا مامشإلا نم ضرغلا :ليقو «فقولا وه مامشإلا امنإو ءانهه

 "عوبو لوق" ليقف ءواولا يأ ءاجو :واولاو [؟75 :قيقحتلا ةياغ].مضلا فورحلا هذه لئاوأ يق لصألا

 ١55[ :قيقحتلا ةياغإ .اهلبق ام مامضناو اهوكسل اواو ءايلا لعجو «لقن الب ناكسإلاب
 ناكمل ةثالثلا هوجولا زاوج يف لاعفنالاو لاعتفالا باب نم نيعلا لتعم نم لوهجملا يضاملا يأ :ريتخا باب

 ۲۹۵ نیت ةياغ]ةلعلا فب ديقتاو نیما باور يبو: لق باب نع اک راش
 نود رسكلا صلاح الإ امهنم ئجي مل ثيح لاعفإلاو لاعفتسالا باب نم نيعلا لتعم نود يأ :ريختسا نود

 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .موقأو ءروحتسا :امهلصأ ذإ ؛الصأ امهيف ةلعلا فرح لبق ام نوكسل مضلاو «مامشإلا

 ءمركيو «برضي :وحن «ةدايزلاب عراضملا لقثو ةحتفلا ةفخل :حتفو .يضاملا ىلع المح ةعراضملا فرح وهو :هلوأ

 [575 :قيقحتلا ةياغ] .ةيفيرصتلا دعاوقلا نم فرع امل جرحدتيو ؛جرحديو «جرختسيو ءمزتليو

 وأ ناك“ اكو اغلا هنيع :باقنيب نيعلا لم ةلعاق مسن م ام هنم ئي يذلا عراضملا ناك اذإ يأ :نيعلا لتعمو

 امهلبق ام ىلإ ءايلاو واولا ةكرح تلقنف :"ٌعَيِبُيو ءلّوَقُي" :امهلصأ ۳ ؛عابيو «لاقي 'عيبيو لوقي" يف لوقت ماي

 (طسوتم)."عابيو لاقي" اراضف ءاقلأ تبلقف ءامهلبق ام حاتفنا عم ةك ر حلا عضوم يف اتناك



 بولقلا لاعفأو «يدعتملا ريغو يدعتملا 15 لعفلا عاونأ

 م زا
 يدعتملا اج نات

 نوكي يدعتللو «دّكقك هاله ةيعدعملا ريغو هَبرَظك قلعتم ىلع هعهف ققوتي اه :يلعتملاف

 «ربخأو أبنو أابنأو ؛«ىرأو لاک الا ل إو معو ىطعاك نیٹ ىلإو ير دجاو دل

 .ُتمِلَع يَلوُعْفَمك ثلاثلاو ناثلاو عدا لق لوألا اًهلوعفم هذهو كو و

 ةيدعتملا لاعفألا يغأ

 ءا مسا N ف ؛«تيارو «تسلقو ق زو تاتو تیس تتن بولقلا لاَعفأ

 وه لوألاو «فقوتي ال وأ قلعتم ىلع همهف فقوتي نأ امإ هنأل ؛دعتم ريغ وأ دعتم امإ لعفلا نأ ملعا :يدعتملا

 نإف "دعق" :وحن يدعنملا ريغ قاقلاو «براضلا برخ هي قلعي ءىش ىلع فقوتي همهف َنإَف «برض وح يدعتملا
 وحن ةزمهلا يهو ءءايشأ ةثالث دحأب اًيدعتم ريصي يدعتملا ريغو «دعاقلا دوعق هب قلعتي ءيش ىلع فقوتي ال همهف

 (طسوتم).ديزب تبهذ :وحن رجلا فرحو «اديز تحّرف :وحن نيعلا فيعضتو ءادذيز تبهذأ
 ؛«لوألا ريغ اههيناثو ءنينثا ىلإ يادعتملا لاش. لوألا لاقملا ءامئاق اذيز تسملعو ارو اا تاس :وخ : ىظغاك

 ۲٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .هيلع اقدص اميف لوألا وه امهيناث ؛نينثا ىلإ ىدعت ام لاثم يناثلا لاثملاو
 زلجاو هالصاف اًورمع ايو تقدع وأ هكرثع قأ ةترحأ وأ تای وأ هحيزآ وأ هكا رت :يلطالا

 يالكلا ف :لوعفمك [؟ 3 :قيقحتلا ةياغ] .اعامس ال اًسايق بولقلا لاعفأ رخآ ىلإ "لاحأ"و "نظأ" شفحألا

 [؟33 :قيقحتلا ةياغإ] ."تيطعأ" ىلوعفم نه داو لك فدح زوجي امك :لوألا اهوعفم فذح زوجيف

 رصتقي الو ءاعم ثلاثلاو يناثلا اهيلوعفم كرت زوجيف «ماكحألا يف :يلوعفمك .ثلاتلاو يناثلا اهوعفم يأ :ثلاثلاو

 باب الوعفم امه ثلاتلاو ناثلا لاعفألا هذه يلوعفم نأل ؛"تملع" يلوعفم دحأ ىلع رصتقي ال امك امتدحأ ىلع

 اذيز تسلعأا" :لوقت الو لوألا لوعفملا ركذ ريغ درع سالا ن اورهع تيبلعأ" اجيب :ةقيقحلا ىلع "تملع'

 | ١ < :قيقحتلا ةياغ| . نالا رك ک ذ ريغ نم "”سانلا ريح اًديز تيملعأ الو" ثلاثلا لوعفملا رك ذ ريغ نم "اور

 ةيمسالا ةلمحلا ىلع لخدت بولقلا لاعفأ نأ ملعا اس يهو نيقيلاو كشلا لاعفأ ىمسيو] :بولقلا لاعفأ

 ةريح ألا ةثلثلا و «نظلل لوألا ةثلثلا نإف « غو ء نظ نم هنع ةرابع ةلمحلا كلت نوحي ام نايبل ؛ربخلاو ًادتبملا ئعأ

 «ملع نع ةرابع .مئاق ديز' ناك اذإ الشم ؛ نظلل نوكتو «ملعلل نس داقتعالاو ىوعدلل تمعز' و «ملعلل

 ام ربخلاو ادعبملا يأ نيعرملا بضتباو ءامئاق اذير تسعظ :تلق نظ نع ةرابع ناك نإو ءامئاق اديز تملع تلق

 حراوجلا ىلإ اهرودص ىف جاتحت ال األ ؛بولقلا لاعفأ لاعفألا هذه تيم اغنإو ءاهركذن عضاوم دنع الإ

 (طسوتم).ةيلقعلا ةوقلا اهيف ىفكي لب «ةرهاظلا ءاضعألاو



 بولقلا كالا ١ لعفلا ع اونأ

 ایسا نمو نازل يصف يح یه اا سالا ةلمجلا ىلع لخدت "تدحوو

 اذإ ءاغلإلا زاوج . هنو :تيطغأ باب يفالخيب يي ركذ rue رك ذ اذإ هنأ

 یخ ا قفا هلا ا .اًمالك با لوا تال و «تطسوت

 تننظ مئاق ديز :وحت امهنع

 يف اذك «كلذ وحن وأ نابسح وأ نظ وأ ملع نم هنع ةيشان وأ هنع ةرداص ةلمجلا كلت داقتعا نايبل يأ :نايبل

 .اه لوعفم امهنأ ىلع ربخلا وأ أدتبملا يأ ءةيمسالا ةلمحلا يئزج يأ :نيئزحجلا [؟717 :قيقحتلا ةياغ] .حرشلا

 ىلع راصتقالا زوجي الو ءاهيلوعفم دحأ ركذ تقو رخآلا لوعفملا ركذ اهصئاصحع نمو يأ اًبلاغ :رخآلا ركذ
 ركذ ىلإ ةليسوو ةيطوت بابلا اذه يف لوألا لوعفملا ركذ نأل ؛امهدحأ ىلع راصتقالا زوجي ال امنإو ءامهدحأ

 نودب دوصقملا ركذ مزلي يناثلا ىلع رصتقا ولف «دوصقم يناثلاو «لّوألا نود يناثلا يف اهريثأت نأ فرع امل ؛يناثلا

 [5 71 :قيقحتلا ةياغ] .دوصقملا كرتو ةليسولاو ةيطوتلا ركذ مزل لوألا ىلع رصتقا ولو ءةليسوو ةيطوت وه ام

 «تيطعأ ام ركذت الو "اًديز تيطعأ" :لوقت «عناملا مدعل رخآلا نود امهدحأ ركذي نأ زوجي هنإف :تيطعأ باب

 يعفو اظنل اهلمع لابشإ زاوج يأ :ءاغلإلا ۲٠۷] :قيقحتلا ةياغ] .تيطعأ نم ركذت الو "نغرد:تيظغأ"و

 .مئاق تننظ ديز :وحن «نيلوعفملا نيب :تطّسوت اذإ

 لاح هنأ ىلع امإ "امالك" باصتناو ءاهرخأت وأ اهطسوت دنع ءاغلإلا ناك اذإ ءاغلإلا زاوج ةلع :خ ! لالقتسال

 نع ريخأتلاب لماعلا فعض عم نيلومعم امفوك نع ناعنتميف ءلمحلا ةحصل لقتسم مالك اهيلوعفم نأل ؛زييمت وأ

 زوحيف «اّناذ هتوقل لماعلا امهيف لمعي نأ ككل «لمحلا ةحصل اًمالك امهلالقتسا ناكمل ؛اههدحأ نع وأ اههبلك

 [1717 :قيقحتلا ةياغ] .ناهجولا
 بيبسي يعم توف اظل لمعلا لاطبإ بوجو وهو ءاهقيلعت لاعفألا هذه صئاصخ نمو يأ :قلعت اما اهنمو

 ؛رادلا يف ديز ام تملعو ءورمع مأ كدنع ديزأ تملع :لوقت «ءادتبالا مال وأ «يفنلا و وأ ,ماهفتسالا لبق اهعوقو

 ردص يف ؛ ءايشألا هذه نكت مل تلمع ولف مالكلا ردص ةثالثلا هذه نم دحاو لك ءاضتقال ؛مئاق ديزل تملعو

 امهيلع عقو ملعلا نأل ؛بصنلا عضوم يف «ورمع مأ ديزأ تملع :كلوق يف امه نيذلا نيئزحلا نكل «مالكلا

 ىععملا ثيح نمو «ءادتبالا مالو «يفنلاو ؛ماهفتسالا يعور ظفللا ثيح نمف ءظفلل ةظفاحم هنع لدعو «ةقيقحلاب
 ‹نييعتلاب هباوجو «كلذ باوج تملع عملا نأل ؛كدنع هنيعب امهدحأ تملع هنأ :هانعمو لاعفألا هذه تيعور

 4 ىّصْخُأ ن يزحلا ي يأ معلا: ىلاعت هلوقك ءمسالا لوانتيل ؛"ماهفتسالا فرح" :لقي ملو "ماهفتسالا" :لاق امنإو

 لس وتوت انكر تملع مهيأ :وحن «قلعت مل ماهفتسالا دعب ناك ول هنأل ؛"ماهفتسالا لبق" :لاق اغإو ٠۲(« :فهكلا)



 ةصقانلا لاعفألا ا لعفلا عاونأ

 رهيوغفمو اًهلعاف نوكي نأ زوج امنأ اهنمو ؛"ورمع مأ كدنع ديزأ تملع' :لثم «ماللاو «يفنلاو

 .داجاو لب يت نا قمم ایشیا اقطع يسلط :لثم جاو ءيشل نيريمض

 كفا نعم تدور «ترصبأ يعمد سبا رو قرع یم کلکو طولا ودع عطل
 ,ةمهتلا يعم. ةنظلا نم

 «ىسمأو «حبصأو «راصو «ناک : :يهو «ةفص ىلع ل اعافلا ريرقتل عضو ام :ةصقانلا لاعفألا

01 

 حرب امو عئنف امو كلفنا امو «لاز امو «حارو ءادعو تاو كاست لظو «ىحضأو
 ةادغلا ف ناك راض ا

 .رهظم ناثلا اهوعفمو «دحاو َءيش نع ناترابع امه يأ :دحاو ِءيشل

 تمتشو «يسفن تبرض" لب "ئتمتشو «ئتبرض" زوجي ال ثيح لاعفألا نم اهريغ فالخج :ىنتملع لثم

 يف اهريثأت نأ فرع امل ئاثلا ركذ از e وه ةقيقحلا يف بابلا اذه لوعفم نأل ؛"يسفن

 | وألا ود يناثلا
 ا,

 لاعفألا هذه قحليو «لاعفألا نم اهريغ فالخب لوعفملاو لعافلا داحتا بابلا اذه يف مزلي الف «ل

 ل وعفم لوأك ام وعفم ل وأ نذل ؛ئتدقفو «ٰئتمدع وح ؛دحاو ءيشل نيريمض لوعفملاو لعافلا نوك زاوج يف

 [155 :قيقحتلا ةياغ] .ءيش يف امه رثأ ال نييمدع امفوكل نادقفلاو مدعلا نأل ؛ريثأتلا مدع يف بولقلا لاعفأ

 .ناصقنلاو مامتلا رابتعاب لعفلل رخآ ميسقت يف عرش لعفلل روكذملا ميسقتلا نم غرف امل مث :ةصقاتلا لاعفألا

 "ناك"ف ءاملاع ديز ناك :وحن ؛ةصوصخم ةفص ىلع لعافلا ريرقتل تعضو لاعفأ ةصقانلا لاعفألا يأ :عضو ام

 نم لاعفألا رئاس نع اهاصقنل ةصقان لاعفألا هذه تيس اغنإو ءيضاملا نامزلآ | يف الغ قوق قص ىلع ادي لع

 (طسوتم).اهعوفرمم متي ال انكأ یخ نمو «ثدحلا ىلع لدت ال ا فيت

 كإو ”لققنا" نوف عا تلقا و ولو ول ااحتساو «لاحو «عحرو , لآ وخ راس ےتقدارپ اس كير كفو :راضو

 ]۲۹ 2 ا ىلع ةا اقاقدارفو راض لامعتسا زوو :لوخم ىغع تاك

 يف لحد وأ ةادغلا يف عجر نعم "ادغ" ناكولو «ليللا ىلإ لاوزلا دعب ام وهو «حاورلا يف لحد يأ :حارو
 |[ د35 يلا ا اناك حاورلا يق لحد وأ «لاوزلا يف عجر عع "حار" و «ةادغلا

 اهحتفو ءاتلا رسكب ناتغل هيفو «يفنلا عم الإ لمعتسي الو «لاز ئيعمم. ةغللا يف يهو ءايلا نود ةزمحلاب :ئتف امو

 نأل ؛تابثإلل ةعبرألا هذه :حرب اهو ۲٠۹] :قيقحتلا ةياغ].ةزمهلا عم حتفلاب أتفي ع راضملاو ءامهيف ةزمهلا عم

 ديز "لازال" راضف «ناك نعم تلعج اهنكلو «لصفنا نعم ةمات نوكي نأ ةعبرألا هذه لصأو «تابثإ يفنلا يفن

 [ م يش 3 ةياغ]. "ناك" سپ و «هتا وخ اذك و ااو املاع دی ز ناك يعم ااع



 ةصقانلا لاعفألا ۱۷ لعفلا ع اونأ

 ىلع لخدت يوت اهنأك تدعق"و ("كتجاح تءاجام" ءاج دقو رسيو ماد امو

 5 ناك :لثم يناثلا بصنت و لوألا عفرتف ءاهانعم مكح ربخلا ءاطعإل س اللا ةا

 لاعفألا هذه اهيلع لخدت اإ

 «راص ینععو . ءاًعطقنم يق امئاد اًيضام اًهربخ توبثل ةّصقان نوكت "ناک "ف .اًمئاق

 211101305آ 1 1 هقبأ سم ا نركتو تاشلا مط ايف ةروكيو

 ةفص ىلع ءىش ريرقت يعم. يأ ؛ةصقانلا لاعفألا نم "ءاج ام" ظفل ءاج ام لق يأ ليلقتلل دق ةملك :ءاج دقو

 [؟١17 :قيقحتلا ةياغ] لإ تءاجام :مهوق وحن

 ءاهمسا "ام" ىلإ دئاعلا اهريمضو «تراص يعم. ةصقان "تءاج"و أدتبم ةيماهفتسا "ام"ف :كتجاح تءاجام

 "ام" ىلإ دئاع اهنأ عم تءاجام يف ريمضلا ثنأ امنإو «"كتحاح تراص ءيش يأ" يأ اهربخ "كتجاح"و

 ءربخلا رابتعاب ثنأ امنإو "نم" ىلإ دئاع تناك ريمض نإف ؟كمأ تناك نم :مهوق يف امك ربخلا رابتعاب ةيماهفتسا

 يه تراص ةحاح ةيأ :يأ «ةجاحلا نع ىعملا يف ةرابع "ام" نوكل "تءاحام" يف ريمضلا ثنأ امنإ :ليقو

 بلاط يبأ نب e نيح رخ سابع نبال اولاق ءجراوخلا ين اذه ملكت نم لوأ نأ ىفخي الو «كتحاح

 ۲۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةعاطلا ىلإ مهوعدي هدد بلاط يبأ نب يلع نم الوسر مهءاج :مهيلإ ه#
 :يبارعألا لوق وحن «ةفص ىلع ءيشلا ريرقت نيعمب يأ ءةصقانلا لاعفألا نم اًضيأ "

 تبدع انعم ةبرح ةرفشلا كلت ناك نأ ا يأ «ةبرح اههأك تدعق يح هترفش فهرأ

 [؟١٠17 :قيقحتلا ةياغ] تشو ىج وتركة ةبرحلاو «ةبرحلاب ةهبشم ةرفشلا كلت تراص يح ريبكلا هنيكس يأ هترفش

 .هتفصو ءيشلا ركذ نم دبالف «ةفص ىلع ءيشلا ريرقتل األ ؛ربخلاو أدتبمللا ىلع لاعفألا هذه لحدت يأ :لخدت

 ف امك ماودو ءاهتافدارمو "راص" يف امك ٍلاقتناو ,”"ناك' يف امك يضم نم لاعفألا هذه نعم يأ :اهانعم
 "امئاق ديز ناك یعمف' سیل" يف امك يفنو "مادام" يف امك تيقوتو ء"حرب امو ئتف امو كفنا امو لازام

 ۲۷٠[ :ةياغ] .سقف اذه ىلعو اغلا لإ رقفلا نم دير لقفلا : "اينغ ديز راضو" ؛ىضاملا نامزلا يف مئاق ديز

 255 :عاستلا) امیج روفغ هللا ناک 0 للفت هلوق وحن 'امئاذ

 م ناكو# :ىلاعت هلوق وحن ءراص نعم. ةضقان نوكي يأ "اهربخ توبثل" :هلوق ىلع فطع واه ىنععو

 .نأشلا ناك يأ ءمئاق ديز ناك :وحن :نأشلا ريمض ۲۷١[ :قيقحتلا ةياغ] .راص يأ ۷٤( :صر 4ني رفاكلا

 5 ناك نإ :ىلاعت هلوق وحن «ربح ىلإ جاتحي الو «لعافلاب متت انفال ؛ةمات تيم امنإو «دحعو وأ تبث نأ نیٹ

 تدعق عاج دق :تدعقو

 TY] :قيقحتلا ةياغ] ةت هذ كش وأ كجو كإ قا 84ةرقبلا) 42سی ىلإ ةٌرظنف ع



 ةصقانلا لاعفألا /"١ لعفلا ع اونأ

 .اهتاقوأب ةلمحلا نومضم نارتقال "ىحضأو ىسمأو حبصأ"و «لاقتنالل "راص'و «ةدئازو

 ءراص نيمو ءار ةلمحلا نومضم نارتقال تابو لظو مات نوكتو ءراص ىنعمبو
 اهدعب ةعقا ولا ندع

 .يفنلا ا ؛هلبق نب + رارمتسال كلفنا امو "تف امو حرب امو لاز ام"و

 م sa ؛مالك ىلإ جاتحا مث نمو ءاهلعافل اهربخ توبث ةدعب رمأ تيقوتل ماد امو
 عاد 5 لعاف ماد اه رح ہللا فا

 بأ

 .اهمدعك اهدوجو نوكيف ءاهطاقسإب ةلمحلا يف يلصألا ىعملا لتخي ال لا يهو «ةدئاز نوكيو :ًةدئازو

 اتخلا ىلإ رققلا نم لمتنا يأ اغ ديز راض :وخم :ةفض لإ ةفض نم :لاقتنالل
E 

 :يه يي -لا ةصاخلا اهتأق ءأ ةلمحلا نومضم نارتقا اهدا ناعم ةا عجم ةئالثلا لاعفألا هذه نأ ملعا : حبصأو

 نوحي نأ اهيلاثو افراغ ديزا ىسمأوب اروبا ديز ىحضأو ا دی ز حبصأ : و ؛ىحضلاو .ءاسملاو «حابصلا

 نوكي د لأ أ :اهتلاثو «ةفصلا هذه ىلع حبصلا ف راص هنأ اللا سیلو « راض ئأ اينغ ديز حبصأ : وحن راص يعم

 (طس وتم. حابصلا يف و لحد اذإ كز حبصأ ويح «تاقوألا هده ق لوحدلا وعم دیت دكنيح يهو عةمان

 نأ ملعا :تابو لظو . 'ةلمجلا نومضم نارتقال" :هلوق ىلع فطع : ىنعمتو .لاعفألا هذه تاقوأ يأ :اًهاق وأب

 يس ةلمحلا نومضم نارتقال "لظ" يأ ءامهتاقوأب ةلمحلا نومضم نارتقال :اههدحأ :نيينعمل نائيحت تابو لظ
 * ايمن ےس

 هلوقك "راض" ئغمع :ياثلاو ءامركم ديز تابو ءاملعم ديز لظ :لوقت ءليللاب ةلمحلا نومضم نارثقال "تاب"و

 نيذه تقوب يأ :امهيتقوب (طسوتم).نامز نود نامزب صتخي ال هنإف «(۸٥:لحلا) اد دسم ههو لظ#::یلاعت

 ق يأ :هلبق لم اهمال اهرم نارحسسا ةلالدل ةعبرألا لاعفألا هذه نأ ملعا :لاز اهو .ليللاو راهنلا امهو «نيلعفلا

 لبق لعافف القط هنوك لاق ةرابشلل اباق ناک ذم يأ ءاريمأ ديز لازام :وحن ءداتعملا يف هلوبق نكي ناهز

 "يبا ىلإ دوعي لوعفملا ريمضو ءاهلعاف ىلإ دوعي ريمض "هلبق ذم" :هلوق ىف

 لاعفألا هذه نوكيف ءاهلعافل اهربح رارمتسا ىلع لديل يفنلا فرح لاعفألا هذه مزليو يأ :يفنلا اهمزليو

 يفنلا فرح لوجو بينا لاعفألا هذه ن دوكل تتايثالل مرسلا يلا نيل ىفبلا .ل |وحعدل ' ناك" ةلوسممت دعت

 (طس وتش رش امك املاع الإ دیز ناک :لاقي نأ رغ مل امك ءاملاع كلا دیو لاو اع لاا رجي م اذه و ءاهيلع

 تسلح يأ ءاًسلاح ديز ماد ام تسلح :وحن اهمال اهربخ توبث ةدم لعف تيقوت ةلالدل "ماد ام" يأ :ماد امو

 نأ لحأل يأ :جاتحا 3 نمو (طسوتم).فاضملا فذح ريدقت ناف هسولج ماود نامز يعم «هس ولج ماد ام

 ةلمج ىلإ يأ :مالك [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ].هب ظفلتلا ةحض يف "ماد ام" جاتحا اهلعافل اهربخ توبث ةدمع رمأ تيقوتل "مادام"

 امك «هلبق مالك مدقت الب اسلاج تمد ام :لوقت الو ءاسلاج تمد ام سلحا :كلوق يف "”سلجا"ك اهب قلعتي هلبق

 [؟177 :قيقحتلا ةياغ] .انهه اذكو :ةعمجلا موي تحرخ :وحن «هلبق لعف نم دبال لب «تكستو "ةعمجلا موي" :لوقت ال



 ةصقانلا لاعفألا ۱۹ لعفلا ع 9

 ىلع اهلك اهرابحأ مدقت زوجيو .اقلطم : ليقو لاح ةلمحلا ٍنوُمِضم يفت سيلو ف رظ هنأل
 الا لاعفألا

 ميم ا

 زوج ال ٌمسقو «َحاَر ىلإ ناك نم وهو 7 مسق :ماسقأ ةثالث ىلع اهيلع اهعيدقت يث يهو ءاهئامسأ

 ."سيل" وهو هيف فلتخم ٌمسقو «مادام ريغ يف ناسيك نبال افالج "ام" هلوأ يف ام وهو
 [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .ئعملا ةحصل اًئيح ردصملا لعجو ءةيردصم "ام" نوك ريدقت ىلع "مادام" نأل يأ :هنأل

 يأ مالك همدقتي نأو «لومعم هنأ ثيح نم لماع نم هلدبالف «بيكر تلا يف ةلضفو لومعم فرظلاو :فرظ

 ءامئاق ديز سيل :وحن لاحلا نامز ىف يأ :الاح [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] اوف هنآ تيك درع ةيلإ سو ف

 الاه هلا ١ ديم ريع قلم قا نأ :اقلطم .نآلا فتنم همايق يأ

 نع ةرورضلا يفن ميدقتلا زاوجج ديرأ نإف «لعف هلماع اميف عوفرملا ىلع بوصنملا مدقت الإ اهيف سيل ذإ :زوجيو

 وأ كلام ناك مك :وحن ءاهيلع اهميدقت يضتقي ام ضرعي مل ام :انلوق لثم. ديقي نأ يغبنيف «همدعو هدوجو يناح

 لثم. ديقي نأ يغبنيف «طقف مدعلا بناج نع ةرورضلا يفن هب ديرأ نإو «يقيدص يودع راص :وحن اهنع اهريخأت
 ۳١١| :ةيئايض دئاوف] .روكذملا لاثملاك اًبجاو نوكي نأ زوجي ذئنيحو «متدقتلا نع عنام عنمي مل اذإ :انلوق

 ةفرعم مدقتت ثيح عسوأ مدقتلا يف اطاح لب «أدتبملا ىلع أدتبملا ربح متدقتك ةصقانلا لاعفألا ءامسأ يأ :اهئامسأ

 ةرهاظ ةفرعم ناك اذإ هنإف أدتبملا رب فالخب «بصتلا يهو «ةنيرقلاب اهنارتقال سبللا مدعل بارعإلا ةرهاظ

 [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .سبللا ناكمل أدتبملا ىلع اهمدقت زوجي ال «بارعإلا

 يران ىلإ عرب اهو يه دق لتقو هايس ىلع اهرايسآ منش ي ةسفنلا لاقألا نأ يقو
 ىلإ ناك نم" :هلوق يف يناثلا يف هيلإ جاتحي امك :فذخلا نع هتمالسل ىلوأ لوألاو ءلاعفألا ىلإ "اهيلع" ريمضو

 [۲۷۲ !ةةقيقحنلا ةياغ]."حار" رت ىلإ "ناک" رخت نم يآ حار
 عنمم عنام الو هيلع هلومعم مدقت ح دع يوق لماع وهو العف لماعلا 9 :حاز ىلإ .هيلع هربحت علقت :زوجي

 .ةصقانلا لاعفألا ىلع هميدقت :زوجي ال [۲۷۲ :قيقحتلا ةياغ] .هيلع هلومعم مدقت

 ققحتل هتاوخأ يف ف امك ةيفان وأ "ماد ام" يفاامك ةيردصم "ام" لعفلا كلذ لوأ ف 4 ناك لعف 5 یا :وهو

 ةيردصملا "ام"و يفنلا فرح نأل ؛امهيلع امهزيح يف ام مدقت عني امهيلك نأل ؛ةيفان وأ ةيردصم "ام" وهو «عناملا
 قعم نأ رم امل تبثملاب اهايإ هليوأتل ؛نيعم عناملا مدعل :ناسيك نبال |7۷۴ :ىيقحتلا ةيآغا .ردصلا قتاقحعسي

 ةلزنمي تراصف «تابثإ يفنلا يفن نأل ؛تابثإلا ىلع لدي اهيلع ةيفانلا "ام" لوخدو ءئفنلا :لاعفألا هذه

 [۲۷۳ :قيقحتلا ةياغ] .اًمئاد املاع ديز ناك نعم طاع ني لاو اماما نيو

 [۲۷۴۳ :قيقحتلا ةياغ] .ةروص "ام" مدعل "ناك" مكح همكح نأ ىلإ هيوبيس بهذ دقف :هيف فلتخم



 ةبراقملا لاعفأ Va لعفلا 3 ونأ

 وهو يسع لوألاف .هيف اذخأ ۳ يك دا ةسر ر دل عضو ام :ةبراقملا لاعفأ
 هبرقل عضو لعف يأ

 .نأ فذحي دقو ءٌديز جرخي نأ ىسعو «جرخي نأ یز ىبسع :لوقت .فرصتم ريغ
 جورخلا ديز ب راق يأ

 وک يلع یا لحم اذإو د لحدت دقو «ءيجي ديز داك :لوق اک يباثلاو

 ي ا ”ىضأملا يف توكي :ليقو ,تابثإلل 5 :ليقو «حصألا ىلع لاعفألاك
 8 كلا تابا |! لاعفألا راسا يا

 :ةّمرلا يذ لوقبو :i ىلاعت هلوقب اكسمث لاعفألاك لبقتسل
 )1: ةرقبلا) تابساالل يضاملا يف يف افوکب يفنلا

 حري ةّيم بح نِم ىوحلا سيس دكي ل نيعتلا ا يغ 3
 لوزي يأ ا

 ركذلاب اهدرفأ هنأ الإ ةفص ىلع لعافلا ريرقتل افوكل "ناك" تاوخأ نم لاعفألا هذه نأ ملعا :ةبراقملا لاعفأ

 اهنأَب اهفرعو «اهيلع "ناك" م علقت زاوجو ءاهيلع اريد مدقت خانتماو «ع راضملا لعفب اهریخ صاصتخاال

 يأ ربخلا يف اًعورش يأ :هيف اذخأ (طتسوتم).هيف اذحأ وأ الوضح وأ ءاجر نيخلا وتد ىلع اهتلالدل تعبضو لاعقأ

 هنم ينأيال هنأ نعم فرصتم ريغ وهو «"ىسع" ٌءاجر ربخلا وندل يذلا نأ :فرصتم ريغ وهو .هليصحت يف
 دحاو لك نوكل ؛لعل هبشأف «ءاشنإلا نعم اهنمضتل لعل ىلع المح ىهنلاو ءرمألاو :لعافلا مس او «ع راضملا

 (طس وتم).ریطی نأ ديز ىسع :لاقي الف «تالاحلا يق لمعتسي ال اذملو ءقافشإلاو ل ايعا عملا مهيب

 ةان لوألا لايعتسالا لغو «ةمات لامعتسالا اذه ىلع " سک و هةيز جورخ برفق يأ :ج وخ نأ ىسع

 نعم «ربخلا يفن يف يأ يفنلا يف لاعفألا رئاسك "داك"ف يأ :وهف .ربخلا لوضح برقل عضو ام وهو :ئياثلاو

 تابثال يآ تا ۲۷۳ ىيا ةياغ|. لاعفألا رئاسک ردو ايفن اهانعم ناك يفنلا فرح اهيلع لحد اذإ

 نإ :ههضعي لاق ئ أ :يضاملا يف نوكي [۲۷۴۳ :قيقحتلا ةياغ] .البقتسم يفت وا ايساع ناك كوس ءاقلطت رخل

 دقو ؛(١1 :ةرقبلا) َنولَعْفَي اوداک امو :ىلاعت هلوقك «تابتالل يضاملا يف نوكي هيلع يفنلا تفرح. لحد اذإ "ذاك"

 :ةمرلا يذ لوقك رو ا ل لاعفألاک لبقتسملا يفو «هنع باوحلا تفرع

 ماس ع ي 5 رق اه 2 2 1 اب

 عرب ةيم بح نع وحلا سیر دكي حل نييحملا رجهلا رغ اإ

 (طس وتم)

 حبذلا لعف تابنإ :دارملاو «ةحيضفلا ف وخل وأ ةرقبلا ن رش عالغل حبدلا لعف نوبرقي اوناك امو يأ :كولعفي اوداك امو

 ربخلا يفن لبقتسملا يف و يفنلا نأ ملعف «يفنم حاربلا نأ كلستلا هجو :ةمرلا يذ لوقبو "اهوحبذف' ليلدب هيفن ال

 سيس رلا ىوملا دكي مل يأ ؛ةفيطق د رج باب نم ةفاضإإلاو :تباغلا وه : سيسر لاو e قارقلا : رجشا ۾ « لاعفألا رئاسك

5 

 = نيبحلا ءامحألا نارجه ريغ اذإ :تيبلا نعم «لاوزلا وه حار ملاو «ةفوشعم مسا يهو (ةيم بح نع تباثلا يي



 تس كف كي لعفلا ع اونأ
 .لامعتسالا يف داك و ىسع لثم كلشوأو داك لثم يهو «ذحأ و «لعحو برک و قفط :ثلاثلاو

 ريغ امهو «هب لعفأو «هلعفأ ام :ناتغيص هلو ؛بّجعتلا ٍءاشنإل عضو ام :بجعتلا لعف
 «ليضفتلا لّعفأ هنم نبي ام الإ ناينبي الو ءٍديزب نسحأو «اديز نّسحأ ام :لثم «نيفرصتم
 امهيف فرصتي الو «هجارختساب ددشأو هجارختسا دشا ا : لثمب عنتمملا يف لصوتيو

 هروعب حبقأ امو هترمح ربك اهو

 "هيم" بح لاوز يأ حارب برقي مل نيبحما بولق نع مهتبحم تلازو «يسني دهعلا لوط نأ مكحب بحلا نع =

 الحاد يفنلا فرح ناك اذه ىلعف «لاوزلا يفن يق ةغلابم هيفو ءاهبح لوري فيكف اهبح لاوز برقي مل اذإ نعي
 ۲۷٤[ :ةياغ] .ءارعشلا ةيطختل هجو الف «ميقتسم ئعملا اذهو «تيبلا يف "حربي" وهو ءاهربخ يفن ةغلابمل داكي ىلع

 "ىراكبار ىسك ندش كيدزن" «بوركلا نم ءارلا حتفب :بركو .ربخلا يف ذحألا برقل عضو ام وهو :ثلاثلا
 ."نأ" ريغب عراضم لعف اهربخو ؛اربخو اما امهنم دحاو لك يضتقي ئعي :داك ."برض" نم

 لثم ةرات لامعتسالا يف اهنأ يأ ءلامعتسالا ف :لامعتسالا يف .ثلاثلا ةلمج نم "كش وأ" نوكيف ؛ذحأ ىلع فطع :كشوأ

 كشوأو برج نأ ديز كشوأ ؛وخت ء"نأ" غم اهفسا ناك اذإ هنع ةينغتنسم اهفوكو ءريخلل ةيضتقم اغوك يآ اهيهحو يف "ىسغ'
 E ا ةياغ| .جرخي دن كش هأ :وحن "نأ" ريغب ربخلا نوك و ربخلا ءاضتقا يف "داك" لثم ةراتو «ديز ج رخ نأ

 «هلعفأ ام" :امهو- بحعتلا العف يأ [بجعتلا لعف نايب يف عرش ةبراقملا لاعفأ نم غرف امل مث] :بجعتلا لعف

 لب ءاشنإلل اسيل امهفأل ؛"تبجعو تبجعت" لثم هيف لخدي ملف «بحعتلا ءاشنإل تعضو لاعفأ -"هب لعفأو

 ضعب يف (طسوتم).هرئاظن نع جرحو «هببس يمح ام ةيؤر دنع سفنلا لاعفنا :بجعتلاو «بجعتلا نع رابخإلل
 رظنلاب لعفلا دارفإف «ةينثتلا ةغيصب بجعتلا العف :اهضعب يفو «بحعتلا لعف :اهرثكأ فو «بحعتلا لاعفأ :خسنلا

 بدقت لك ىلعو «هتغيص يعون ىلإ رظنلاب هتينثتو «هدارفأ ةرثك ىلإ رظنلاب هعمجو «سنجلل فيرعتلا نأ ىلإ

 نم يئاسكلا ريغ مهوت 4٠*[ :ريسي فرصتب يماجلا حرش نم].عمحملاو «ةينثتلا نم موهفملا سنجلل فيرعتلاف
 :هلوق يف "حليمأ ام" ريغصتب كلاذ ىلع اولدتساو «نامسا امنأ نييفوكلا

 انل ندش انالزغ حليمأ اماي

 ۲۷٤[ :قيقحتلا ةياغ] .ريغصتلا زاوج يف مسالا ةلزنم لزن وأ ءذاش هنأ باوخلاو

 هنأ نعم. ةفرصتم ريغ ةغيص ىهو «"هب لعفأ" :ةيناثلاو ء"هلعفأ ام" :امهدحأ :ناتغيص بجعتلل يأ :ناتغيص هلو

 هلصأ يذلا ءاشنإلل فرحلل نيئتمباشم امهوكل ؛عمج الو «ةينثت الو «يه الو ءرمأ الو «ع راضم امهنم نوكي ال

 ؛هنم ليضفتلا لعفأ ءانب حصي امم الإ ناينبي ال بجعتلا العف يأ :نايدبي الو /طسوتن).فورخلا نم كوكي نأ

 (طسوتم).بيع الو نولب سيل يثالثلا نم الإ ناينبي الف «ديكأتلاو ةغلابملل امهنم دحاو لك نوكل

 .لوقت "دشأ" لثم وهو «ليضفتلا ىلإ هب لصوتي ام :لثمب .هنم بجعتلا لعف ءانب عنتمب ام بجعت يف :لصوتيو



 بجعتلا لعف ۷۲ لعفلا عاونأ

 دنع ٌةركن ٌءادتبا "ام"و «فورظلاب لصفلا نزالا زاجأو ءلصف الو ريخأتو ميدقتب

 دنع لعاف ' هب و «ف وذحم ربخلاو 7 شفحألا ê ل سوس خلا اهدعب امو (هي وبيس
 هوبا وتل ربح

 .ٌريمض هيفف ةدئاز وأ ةيدعتلل ءابلاو «شفحألا دنع لوعفمو ,لعفأ يف ريمض الف هيوبيس
 مح لعب مح

 .نسحأ ديزب الو «نسحأ ديز ام :لاقي الف ءامهنم لعفلا ريخأتو «رورحجماو ؛لوعفملا مدقتب يأ :ريخأتو ميدقتب

 امهنأل ؛"ديزب سمأ نسحأ" الو «"اًديز مويلا نسحأ ام" لاقي الف ؛لعفلاو "ام" نيبو «هلومعمو لعفلا نيب : اصف الو

 یک ةةقئارلا "تاق" لصفلا ءاجو ؛لاثمألا ريغت ال امك ناريغي الف ؛لاثمألا . يرحب ايرج بجعتلا ىلإ لقنلا دعب

 " :وحن «"ىسمأو حبصأب" لصفلا ذشو «ناسيك نبال افالخ "نوكي" ظفل هيلع ساقي الو ءاًديز نسحأ ناك ام
 [؟175 :ةياغ] .عامسلا ىلع روصقم وهو «ةيشعلل ريمضلاو «"اهأفدأ ىسمأ ام" و «ةادغلل ريمضلاو 'اًهَدَرْبَأ حبصأ ام

 نأ ديرب یا امو ءاديز نسخا ةعمجلا موي اه :وخم ريغ ف عستي ال اه: قفرظلا قف عستي ثيح :زاجأو

 نوكي ال يذلا فرظلاب لصفلا فالخب «بحعتلا ةغيصب قلعتملا فرظلا :فرظلاب دارملاو «ديزب مويلا نسحأو «قدصي

 هلوقب ال "تيقل'" :هلوقب اقع سمأ نآل ءاديز سما نسخا امف ةعيقل :لاعي الف ءاقافتا زوخي آل .هنإف ام اقلعتم

 [؟77 :قيقحتلا ةياغ] .اًديز فلكت الول نسحأ ام :وحن ةيعانتمالا "الول" ضارتعاب لصفلا ناسيك نبا زاجأو ."نسحأ"

 ةركن ًادتبم امف «"هلعفأ ام" بارعإ نايب ىلإ ةراشإ :ءادعبا .اًديز نسحأ ام :وحن "هلعفأ ام" يف "ام" ظفل يأ :امو

 يف لوغفملاو لعافلاو لعفلا ف ا اهلعب يلا ةلمجلاو ءاديز سخا يش :هلصأو 5 ليلخلاو هيوبيس دنع ءيش يعم

 ر لدا نب يبي ا اممم علا Rg طلال مع at ' ام"و ءأدتبم ربح هنأب عفرلا لحم

 امو أدتبم ىهف «موق دنع ةيماهفتسا "ام"و «ءيش اًديز نسحأ يذلا :هريدقت «فوذحم هربخو ءأدتبم ةنإف «عفرلا

 (طسوتم).نآلا اهانعمت. اُهأ ال لصألا رابتعاب تاريدقتلا هذهو ءاّديز نسحأ ءيش يأ :هريدقتو ءاهربخ اهدعب

 هعضومف ءاًديز نسحأ ءىش :هريدقت «أدتبم ربح يأ ربخلا :هلوق :ربخلا .ةيلعفلا ةلمحلا نم اهدعب يأ :اهدعب

 الإ نير نجا اه يأ "ياناذ رها رش" ترو لع علا ف ًالعاف هنوكل ؛ًادتبم انهه ةركنلا عوقو زاح امنإ «عفر

 اديز لعج هفرعأ ال ءايشألا نم ءىش :"اًديز نسح ام" نعم ذإ ؛ةفصلاب ةصصخم ةركن عملا يف هنوكل وأ ءءيش

 ردقأ ام" زاوج ليلدب لوألا ئعملا هنع ىحمناو «بحعتلا ءاشنإ ىلإ لقن مث «لصألا رابتعاب ريدقتلا اذهو ءانسح
 .ديزب نسحأ وحن «هب لعفأ يف :هبو ۲۷١[ :ةدايزب ةياغ] .رييصتلاو لعجلا نع ههزنت عم "همحرأ امو هلل

 يأ نس 5 :هريص 4 ا يسب يتسلل 8 ةروريصلل هتزمه نوكي اذه ىلعف ءايدعتم مز كالا لعب يأ :ةيدعتلل

 اذه ىلعف ((95١:ةرقبلا) داب ا وقلت الو :ىلاعت هلوق وح «لوعفملا ٤ :ةدئاز وأ ۷۹ اغ نسخ اپ ةصربص

 "نسحأ" يفف يأ : يمض هيفف ۲۷١[ :ةياغ]."جرخأ"لك ةيدعتلل هترمه نوكيو «هسفنب اًيدعتم "نسحأ" نوكي

 ۲۷٦] :ةياغ] ."هب هفضا" نعم اخ هجا يأ "ديو وأ ديدي تنأ ةا يأ هلعاف اوه ريمض هج ىلا انه ىلع



 مذلاو «حدملا لاعفأ A لعفلا ع اونأ

 نأ :اًمُهطرشو ءسئبو «معن :اهنمف «مذ وأ حدّم ءاشنإل عضو ام :ًمذلاو حدملا لاعفأ

 ,ةبوصنم ةركنب ارم اًرمضم وأ ءامب فرعملا ىلإ افاضم وأ اللاب افرعم لعافلا نوكي

 ربخ وأ «هربحخ هلبق ام ًادتبم وهو ‹صوصخلا كلذ دعب و «4 يه اًمعنف## لثم اھ سٹ وأ

 ضوضخملا و 130/١( :ةرقبلا)
 2 1 2 ا د ê A ,لعافلا ةقباطم :هطرشو دیا لحرلا معن : لثم «يف ولحم أدتبم

 هتممذو «هتحدم" لثم نكي ملف «مذ 0 حدم ءاشنإل تعضو لاعفأ مذلاو حدملا لاعفأ يأ :مذلاو حدملا لاعفأ

 (طسوتم).ءاشنإلل عضوت مل اهنأل ؛مذلاو حدملا لاعفأ نم "روعو «حبقو «مركو «فرشو
 (طسوتم).ءاشنإلل عضوت مل امال ؛مذلاو حدملا لاعفأ نم يأ :اهنمف

 (طسوتم).ةثلثلا رومألا دحأ اهلعاف نوكي نأ لاعفألا هذه طرش يأ :امهطرشو

 .ديز لحرلا معن :وحن ؛دهعلل فيرعتلا :ماللاب

 .ديز لجرلا بحاص معن :وحن ,دهعلا فيرعت مالب :امه فرعملا ىلإ

 .ديز الجر لحرلا معن يأ «ديز الجر معن :وحن :ةبوصنم ٍةركدب
 .ةفوصوم ريغ ءيش نعم ام زيمم يأ :امب وأ

 "ايش معنف" يأ "معن" لعافل ةزيمملا يهو «زييمتلا ىلع بصنلا اهعضوم «ءيش نعم ةركن انهه "ام"ف :اًمعنف
 (طسوتم).حدملاب ةصوصخملا يهو «تاقدصلا وسب یه و نه اًئيش ءيشلا معن يأ

 ام ءىبشلا ركذ نأل ؛كلذ لعف امنإو ءلعافلا كلذ دعب عقاو حدملاب صوصحخنملا يأ «هربح مدقت أدتبم :صوصخملا

 [۲۷۷ :قيقحتلا ةياغ].سفنلا يف عقوأ اًرسفم هركذ مث

 ربخلا جتحي ملو «هربخ هلبق يلا ةلمحلاو ءأدتبم مذلاو حدملاب صوصخملا يأ ءصوصحملا بارعإ ىلإ ةراشإ :أدتبم وهو
 معن :ليق امل هنأ وهو «لاؤسلا ريدقت ىلع فوذحم أدتبم ربح وأ «هماقم دهعلل فيرعتلا مال مايقل أدتبملا ريمض ركذ ىلإ
 ىلعو «ةدحاو ةلمج "ديز لحرلا معن" نوكي لوألا هجولا ىلعف «ديز وه يأ «ديز :ليقف ؟وه نم لأس هنأكف «لحرلا

 (طسوتم).نيتلمج يناثلا هجولا
 ريكذتلاو عمدلاو ةينثتلاو دارفإلاو «سنجلا يف لعافلل اقباطم نوكي نأ مذلاو حدملاب صوصخملا طرشو يأ :هطرشو

 تبجو امنإو «دنه ةأرملا تمعنو «نوديزلا لاجرلا معنو «ناديزلا نالجرلا معنو «ديز لحرلا معن :لوقت «ثينأتلاو

 (طسوتم).ئيعملا يث لعافلا نع ةرابع هنوكل ةقباطملا



 مذلاو حدملا لاعفأ ٤¥ لعفلا جاوا

 :لثم ملع اذإ يفر ضعت فذحُي دقو .لّوأتم ههيشو 4 وْيذك نیل مؤقلا لَم سبو
 مذلا 4 «جداماب

 ءاذ :هلعافو ا اهتفاو ب اق ”ءاساو :4َوُدِهاَمْل مغنفاطو دلا معنا
 مذلا ةدافإ ف E) تاي راذلاو

 لبق عقي نأ زوجيو ب صيبا ب ا .صوصخلملا د ب الو

 .هصوصخم قْفَو ىلع لاح وأ زييمت هدعّبو صوصخملا

ê 1 2 53 5م 1 3 01 : 2 أ 0 5 ا 5 5  

 وش ۾ (لغافلا دارفإ جس ایچ اوبذك نيدلا وهو ص وصخملا عفو تبيح لاؤس با وج :نيدلا دوقلا لغم  سشب و

 فدخل ۾ < اوبذک دريا لثم م وَمْلا لثم صقل ةريدعمت فام فقل ل. هام هاب كل تاجاف « موقلا ا

 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ].مهلثم نيبذكملا موقلا لثم سقب :ريدقتلاو ءموقلل ةفص "نيذلا" لعحو صوصحلا
 يقال و 9 نع ين سس 5 ل

 للا رعب بولا ىا (* . :ضص) :#:دتعلا معنا# : ىلاعت هلوق لثم ةيرقب رشا مو ريو شرس ر ی ووو فز یا فذ دقو

 ناب راذلا) 4اهاتش 2 0 اللاوو | رعب نک يأ نودهاملا معن ہ٤ تسا ںاسوا صفرو ل
 ا ف ا

 قابس هيلع لد "نح ' نودهاملا معنف يأ :كودهاملا معنف :هتصق ف مالكلا نال ةتويأ دبعلا معن يأ ۽ :دبعلا معن

 LA :قيقحتلا ةياغأ ( 4, :تايراذلا) نودهاملا َمُعنف اهاَنَش رق َضْرَألاَو# :ىلاعت هلوق وهو غةيالا

 ىرجم هنايرحج ؛دنه اذبح «نوديزلا اذبحو «ناديزلا اذبح :لاقيف «ثنؤي الو «عمجي الو ئئي الف ؛هلاح نع :ريغتي الو

 .ديز لحرلا اذبح :وحن "معن" يف امك حدملاب : رتا هاو ]۲۷۸ :قيقحتلا ةياغإ] .ريغتت ال ىلا لاثمألا

 [۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] .حدملاب صوصخملا وه "ديز"و "اذ" ل ةفص لحرلاو «هلعاف "اذ"و «ضام لعف "بح'"ف

 :مهضعب لاقو «نيروكذملا نيهجولا يف :معن صوصخ بقا ابا دعب صوصحملا بارعإ يأ :هبارعإو
 |۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ] . صوضخم لعافلاو «ةدئاز "اذ" :ليقو «نايب فطع "اذبح" دعب ضوضخلملا

 .عمجلاو ساو دارفإلا ف صوصخنملا ققو اع ريم ادع" صوصخم 2 لبق عقي ن Ee :يا :زوجيو

 ركذ بچ مل اقا و ءاسهيس.هلعاف كوكل الجر دیر اذبح : وحن ةذعبو كير o راس ا «قنتاقلاو. رک لاو

 نأ اًنضيأ زوو ۴ وفلملا ريغ لعافلا ىلع ظوفلملا لعافلا ةيزمل ؛ارمضم هلعاف ناك اذإ "معن" فالخب ءانهه زييمتلا
 ابك ار كز اذيح :وحك هلعبو دياز انك از اخ :وحن هانرک د ام يف هل ةقفاوم لاح ةص وصخ ركذ لبق عقي

 ص وصخ اديز نأب تو "57 دس لا وذو ؛ةيلعفلا ي نم "ب ف ىذلا لاخلاو زييمتلا 5 لماعلاو

 نع الاح "ایک ار .كوكيف هيف باوک لاب حدملاو ءاريدقت وأ 18 لسا دا مامن دعب الإ ءيجي ال صوصخملاو «حدملاب

 نع ةرابع هنوكلو هيلع اقدص اميف امهداحتال ؛ةقفاوملا بجو امتإ :قفو ىلع (طسوتم). صوصحملا نع ال لعافلا

 رمضملا عضوم رهظملا عضو هنأ الإ ءصوصحخملا مدقتل هقفو ىلع لوقي نأ رهاظلاو «هقفاوي مرج الف «صوصخللا
 ]۲۷۸ :قيقحتلا ةياغ| .هريغو لعافلا نم صوصخعملا ريغ ىلإ هدوع مهوتي المل حيضوتلا ةدايزل



 رجلا فورح ١ 7“ ه فرحلا

 .لعف وأ مسا ىلإ هتيئزج يف جاتحا مث نمو «هريغ يف نعم ىلع لَدام
 ينو «ىتحو «ىلإو ءنم :يهو «هيلي ام ىلإ هانعم وأ لعفب ءاضفإلل عضو ام :ّرجلا فوُرح

 ذمو «فاكلاو «ىلعو «نَعو .هؤاتو هؤاّبو مسقلا واوو ءاهواو و برو «ماللاو مئابلاو

 ريغ يف ةدئازو «ضيعبتلاو «نييبتلاو ءادتبالل "نم"ف .اشاحو ءادعو ءالّخو «ذنمو

 .ءاهتنالل "ىلإ"و .ْلَّوأتُم ههبشو «"رطم نم ناك دق"و ,شفخألاو نييفوكلل افالخ بجوملا

 ؛سنخلاك "نيعم ىلع لوم :هلوقف :لد ام فرا مسق يف عرش لعفلاو مسالا مسق نم غرف اط :فرحلا

 لد فرحلا نأ لجأ نمو يأ :مث نمو (طسوتم).لعفلاو مسالا جرخي هريغ يف" :هلوقبو «ةثلثلا هيف كرتشي هنأل
 ىلع هتل الذ نأ لأ ةقسم وأ كاسم ىس الا نسعي ريس كأ رق ؛ لعفلاو مسالا ىلإ جاتحا هريغ يف نعم ىلع

 فورح تيم اذهو «ديزب رام انأو ؛ديزب تررم :وحن :لعفب (طسوتم).هقلعتم ركذب ةطورشم يدارفإلا هانعم

 مسالا ىلإ :لقي ملو "هيلي اه ىلإ" :لاق امنإو ءاطومعم رابتعاب ةيمست رجلا فورح اًضيأ تيمسو ؛ةفاضإلا

 ءردصملاو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملاو ؛لعافلا ءامسأ لعفلا نعم. دارملاو "تبحر ام" :هلوق لثم لوانتيل

 (طسوتم).لعفلا نعم هنم طبنتسي ءيش لكو «لاعفألا ءامسأو ءرورخباو راحلاو ءفورظلاو
 نم" ناعمو ,فورحلا هذه يناعم نايب يف ع ورش :ءادتبالل .افرح رشع ةينامث رجلا فورح يأ :يهو

 ةحصب فرعيو « ااا .ةرصبلا نم ترس :وحن «هب ءاهتنالا حصي ام. فرعيو «ةياغلا ءادتبا :اهدحأ :ةعبرأ

 ةحصب فرعي و 5 ١ :انهقلاثاو ع :جحلا) كنان نم قم لا اوُبنَتحافظ : ىلاعت هلوقک ناك يذلا عضو

 (طسوتم).ئعملاب را a فرعيو «ةدايزلا :اهعبارو «مهاردلا نم تذحأ :وحن :هناكم "ضعبلا" عضو

Nفلوق قا ةريشعلا يه مهاردلا نأل ؛ديعب وهو ؛ءادتبالا يعم ىلإ عجري شلل اكدك ی رک رل لاق  

 ۲٠۹/۶[ :يضر] .هسفن ًادبم ءيشلا نوكي نأ لافت «سحرلا سفن "ناثوألا" كلذكو ءمهاردلا نم :نورشع

 ماف :شفخألاو نييف وكلل .دحأ نم برضت الو ءدحأ نم نءاج لهو ءدحأ نم عاج ام و :بجوملا ريغ

 لمحلاب لوأتم هنأب هنع باجأف «بحوملا يف "نم" تديز ثيح لاؤس باوج :رطم نم .اًضيأ بحوملا يف هنوزّوجي

 اه "ىلإ" نأ ملعا :ءاهتنالل ىلإو [۲۷۹ :قيقحتلا ةياغ].رطم ءيش وأ رطم ضعب ناك دق يأ «ضيعبتلا ىلع
 ىلإ ةرضبلا نم ترس :وخن «ءاهتنا هل اميف اطامعتساب فرعيو نم ل ةلباقم يمن ةياغلا ءاهتنا :امهدحأ :ناينعم

 (طس وتم .هللا عم يأ (57:نارمع ء لار هللا بأ يراّصْنأ نم# :ىلاعت هلوقك اليلق " عم" نعم نوكي نأ :يناثلاو ءةفوكلا

 هک دا بس "و



 رجلا فورح ١ ا 5 ف رحلا

 .دربملل افالح رهاظلاب صتخيو ءاريفك عم ئعمبو «كلذك ي و .اليلق عم نععو

 .ةلباقملاو «ةبحاصملاو ,ةناعتسالاو ‹قاصلإلل ءابلاو .ةليلق ل ىنعمبو ةيفرظلل قو

 رفسلا بابك هيلع تليعد ؛ ومن

 اعام هريغ فو عءاسايق يفنلاو ماهفتسالا يف ربخلا يف ةدئازو ,ةيفرظلاو «ةيدعتلاو
 ا هدا ر أ

 كا 2 3 33 3033 33 2 EHS EOS روسو ند عدم وو ومب السا هتوف

 نأ س صا ا ا ذك

 ىظفل قراف ىلإ ةراشإ : صتخيو ۸۰ :قيقحتلا ةياغ| .ليلق "ىلإ نعم هع نأ ىلإ ةراشإ "اريك ةو قا

 زاوحل ضعبب اهضعب رئامضلا طلتخت العلو “ىلإ "ب هنع ءانغتسا د صتخي يح نأ وهو حو ىلإ" نيب

 كاتحسو ءهاتحح : لاقي الف ءرهاظلا مسالاب يأ : رهاظلاب طس وتعال" یک ' دعبارورحلاو ؛بوضخملاو حا وفرملا عوقو

 (طس وتم).لاهمعتساالاب كلذ ق لا بترصألاو 5 نك ب ةثع ءانغتسا

 وه و «ةيفرظلا :امهلرحأ : نيينعم "يا نأ ملعا : نعم و . ص E اًضيأ و يق اطوخد ز اأ هناق :دربملل

 قى 3 2 ا أ تيك ل
3 5 1 

 | : eld د 5 2 5 37 . 1 ١ 32 ٤ عع 1 ١ ١
 (طسوتم). لخنلا ع ج هدج ىلع ي ىأ :Y1) ۳ 5 8 لخ 1ع هج يک اا 48 : ىلاعت هل 96 ؛ ليلف وهو ىلع

 رور ل ةصتلا يأ «ديرب ترره وحن ازا وأ ا وجت ةقيقح رورختلا لعفلا قاصلاإل يأ :قاصلالل

 «لعفلا ةلآ هيلع يه تلحد ام نأ ىلع ةلالدلل يأ :ةناعتسالاو ۸5 :قيقحتلا ةياغإ تيز سب ق ناک

 مهران بولا اذه .تذخأ ةع :ةلباقملاو ۲۸١ :قيقحتلا ةياغإ .ىلقلاب تينك هاو

 يأ ديزب تبهذ :وحن "هتمرك وأ ءاذيز تمركأ" يف فيعضتلاو ةزمهلا لثم ايدعتم مزاللا لع يأ :ةيدعتلاو

 نع رصاقلا لعفلا لاصيإ نع لمعتسي دق اهنأل ؛كلذب ةيدعتلا انرسف امنإو .هتحرخأ يأ ورمعب تجرخو «هتبهذأ
 ا / ےک ءالراش آن م هك N لا / / تاه ...تآ ا : | 1
 ولو ملعلا | وبلطا : وح :ةيفرظلاو A : قيفحتلا ةياغ]| .رجلا ف ۾ رح مني كرتشت عملا انه يو نةيلإ ل وعفملا

 ثاقب ديز له :وحن «ماهفتسالا تقو يف يأ :هاهفتسالا ىف .نيصلا يف ولو يأ ؛نيضلاب ناك

 .عامس ةدايز وأ ةيعامم ةدايز :اعاه .روك ذملا ربخلا ريغ ىف يأ :ه ريع ف .مئاقب ديز شيل : وحل :يفنلا

 اجلا ىف ةدئازاوابلاو تفرح "سرد" و ايه لاخلا اقع قا كيم ملف ود كمف :وغ كيو كسب

 [؟٠۸ ؛قيقحتلا ةياغ] .اعافع ربخلا قا ةدلاز ءابلاو «سكعلا ىلع ديز كبسحبو اعا



 رجلا فورح ۷۷ فرحلا

 ٤ واولا نعمو «ةدئازو «لوقلا عم نع ىنععو ؛ليلعتلاو صاصتخالل ماللاو .ةكلبب ىقلأو

 .حصألا يلع ةفوص وم کتب ةصتخم مالكلا ردص اهو ؛ليلقتلل يك .بجعتلل 4 : مسقلا

 و

 ِ ً ۶ غیا . ,ةبوصنم ٍةركنب زيمم مهبم رمضم ىلع لحدت دقو ءابلاغ فوذحم ضام اهلعفو

 AN (ةکلُهَتلا نيل ينا ارق ال م18: :ىلاعت هللا لاق «لوعفملا يف ةدئاز ءابلا «هسفن يأ هدي ىقلأ يأ :ىقلأو

 ۲۸٠[ :ةياغ] .متكلهف «مكيلع ءادعألا بلغ داهجلا متكرت اذإ مكنإف ءداهجلا كرتب كالهلا ىلإ مكسفنأ اوقلت ال يأ

 ضاضتخا وأ ءسرفلل لمبا :وخحن :قاقحتسا ضاضتا وأ ديزل لاملا :ومت كلم ضاصتخا ناك ءاوس :ضاضتخالل
 77٠١] :قيقحتلا ةياغإ .هل نبا نالف :وحن ةبسن

 وأ ءاهلحأل لعفلا دصقي ةيئاغ ةلع بيدأتلا نإف «بيدأتلل ةتبرض :وحن ءايئاغ ابيس ةلعلا تناك ءاوس :ليلعتلاو

 ايال للا دقي ةيئاغ ةا تيرا فاعلا نر يكاد تسرق يغ ءاهدصق د ياخ سيل انعاج ا
 .هنع تلق يأ «رشلا لعفي مل هنإ هل تلق :وحن :نع ىنعمبو .جورخلا ىلع ثعاب ببس يه لب

 .هسفنب دعتم "فدر" نال ؛مكفدر يأ (۷۲:لمتلا) ہک فروا :ىلاعت هلوق :وځخ :ةدئازو

 :تابقللا راطدقل ك :لاقي داف او جه :لعألا رو الا ف ىش ءاميظع ارمآ كاوا ناك اذإ جلا

 اش وكل اهضيقن يه لا ةيربخلا ا ىلع 06 :مالكلا ردص اشو .هيلع تلخد ام دارفأ ليلقتل يأ :ليلقتلل

 ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .مالكلا ردص ةيربخلا "وك"لو ءريثكتلا ءاشنإل "مك" نوكو «ليلقتلا ءاشنإل

 ةركنلا ذإ ؛اهقحلي امنإ ليلقتلا نأل ؛بر لولدم وه يذلا ليلقتلا نعم ققحتلف ةركنلاب اهصاصتخا امأ :ةصتختم

 ديفي الف عمجلاك امترثك وأ ؛ئيثملاو درفملاك اهتلق ةنيعتم امإ اف ةفرعملا فالخب «ريثكلاو ليلقلل ةلمتحم ةلوهحج
 «فوصوملا ريغ نم صخأ فوصوملا نأل ؛اًضيأ ليلقتلا نعم ققحتلف ةفوصوم ةركنب اهصاصتخا امأو «ليلقتلا

 :ةبقرلا قلطم نم لقأ ةنمؤملا ةبقرلاو «لحرلا قلطم نم لقأ ماعلا لجرلا نأ ىرت الأ ؛معأ وه ام لقأ صحألاو
 ۲۸١[ :ةياغ].حصألا ىلع :لاق اذهو «بوحولا ىلوألاو «كلذ بجي ال :ليقو «كلذ ىلع لامعتسالا دورولو

 ليلقتلل اموكل "ام"ب ةفوفكم تناك ولو :ضام .امهعبات نمو «جارسلا نباو «يلع يبأ بهذم اذهو :حصألا
 :وحن «ضام ةفص هنأ ىلع عوفرم :فوذحم ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ].يضاملا يف الإ روصتي ال اذو ؛عقاولا ققحملا

 ]۸۱ :قيقحتلا ةياغإ .فوذحم بز هب قلعت يذلا لعفلاو ؛« لحجر ةفص هتيقلف ؛هتيفقل لحجر بار

 .لضاف ميرك لحجر بر :ءاج دق هنأل ؛ابلاغ اًنامز وأ ءابلاغ افذح يأ :ابلاغ

 .زييمتلا ىلإ جاتحا اًمهبم ناك امل ريمضلا نأل ؛زييمت افأ ىلع :ةبوصنم



 را ف ورح 1۷۸ فرط

 ىلع لخدتف هاي اهل لا ةقب ةقباطم ف نييفوكلل امال «ركذم درفم ريمضلاو

 لعفلا فذح دنع نوكت اغإ مسقلا واو و .ةفوصوم ٍةركن ىلع لحدت اهواوو «لمجلا
 ي امهنم مآ ءابلاو «ىلاعت هلل وسان ةصتخم اهلثم ءاتلاو ءرهاظلاب ةصتخم لاوسلا ريغل

 ءاتلاو واولا نم يأ سلجا هللاو :لاقي الف
 10010 0 2 2 ز ذ زةز ذآ فذحي دقو .يفنلا فرحو نإ" و «ماللاب ٌمَسَقلا ىقلتيو «عيمجلا

 باه ئأ

 ؛نيتأرما هبرو «نیلحر هبرو ؛ةأرما هبرو ءالحر هر :وحن "الحر معن" يف ريمضلاك ةركن ريمضلا اذهو :ريمضلاو

 ١8١[ :ةياغ] .هتقباطم بجيف «هركذ مدقت ءيش ىلإ ال ءنهذلا يف ءيش ىلإ دئاع هنأل ؛ءاسن هبرو «لاحر هبرو

 اًكرو الاجر مق رو .نيلجر امكرو ار هير :ثولوقيف «جيتاتلاو ريك ذعلا وا ‹«عمحجلاو ةينشتلاو دارفإلا يق :ةقباطم

 .لمعلا نع ةعناملا يأ ةفاكلا :ام [۲۸۲ :قيقحتلا ةياغ] .ةوسن نرو «ةأرما

 ةركنلا ىلع لحدي اذهو "بر" نعم. مالكلا لوأ يف ام أدتبي يلا واولا يهو "بر" واو يأ :اهواوو

 :هلوقك «لصاف فوذحم وأ روكذم باوح ىلإ جاتحيو ؛ةفوصوملا

 أ اهل سيل ةدلبو

 (طسوتم).ةدلب بر يا
 ؛لاؤسلا ريغل لعفلا فذح دنع "اب .ةتسسقأ" قف امك“ الا قع مسقلا يق لدبت واولا نأ ملعا :مسقلا واو و

 الف «رهاظلاب صتخم -مسقلا واو يعأ- وهو «"ينربخت الو" «"ينربحأ هللاو" الو "هللا تمسق" :لاقي ال اذهلو

 (طسوتم).اهنع واولاب ءانغتسا كو" :لاقي

 هللا مساب ةصتخم اهنكل رهاظلاب صتخيو «لاؤسلاو لعفلا عم لمعتست ال اهنأ يف واولا لثم ءاتلاو يأ :اهلثم ءاتلاو

 (طسوتم).ءابلا نم صقنأ وه يذلا واولا ن رع اهاصقنل هللا مسا ظفل ريغ يف لمعتتسي الو يأ :ىلاعت

 ميحرلاتو «ءنمحرلات :لاقي الو (ه7:ءايبنألا) كَم اَنْصَأ نديك ال هيا 00 :وحن :یلاعت هللا مساي

 لويخشلاو ءرهظملا ىلع لوحدلاو «لاؤسلا ريغل اًنوكو ؛لعفلا فذح قا ئا ركذ. ان عيمج يف يأ :عيمجلا يف

 كك كَماتصأ نديكأل هللات © ىلاعت هلوق :وحن تابثإلا يف :نإو ١8١[ :قيقحتلا ةياغ] . ىلاعت هللا مسا 0

 A1] ا (١:ليللا) © شعب اذإ لْيللاَو :باوح يف (4 :ليللاو © : ىتشل کیم نإ :ىلاعت هلوقو :(5۷:ءايبلألا)

 (؟139 :ىحضلا) 4 ىلق اَمَو كبر َكَعْدَواَم یس | ذإ ليلا ا :ىلاعت هلوقك : :يفنلا فرحو

 ىلع مدقي وأ «مئاق هللاو ديز :وحن «مسقلا طسوت يأ ضرتعا اذإ مسقلا باوج فذحب دقو يأ :فذحي دقو

 (طس وتم) .هتداعإ نع غي هنأل هللا و ماع ديز :وحن «هیلع لدي ام مسقلا



 ه و یے

 رجلا فورح ۷۹ فرحلا

 دقو يالعتسالل "ىلع"و «ةزَواَجُملل "نع" و .هيلع لدي ام همدقت وأ ءضرتعا اذإ هباوح
 سوقلا نع a اےس : وخت

 صتختو ءاما نوكت دقو «ةدئازو .هيبشتتل ا .امهيلع "نم" لوخدب نيعسا نانوكي

 لَم هتيأر ام : وحن رضاحلا 2 ةيفرظلاو :ىضاملا ف ءادتبالل نامزلل "لنمو لم"و .رهاظلاب

 لاحلا ف يف نعم
 .ءانشتسالل الخو ادعو اشاحو .انموي ذنمو ءانرهش

 عملا يف هباوج وه ام نيب مسقلا طسوت امل هنأل ؛نيتروصلا نيتاه يف باوحلا فذح امنإو :همدقت وأ ضرتعا

 ءالعتسال يأ :ءالعتسالل ١ ١[ :قيقحتلا ةياغ] .ةداغإلا نع ىغتسا ىئعملا يف هباوج وه ام ىلع مسقلا مدقت وأ

 [۲۸۲ :قيقحتلا ةياغ].ٌنيَد هيلع :وحن اًمكح وأ ,حطسلا ىلع ديز :وحن «ةقيقح ءيش ىلع ءيش

 [اهؤمظ مت ام دعب هيلع نم تذع :هلوق وحن «قوفلا نعمتي نوكي "ىلع" ىلع "نم" لحد اذإ ئعي] :نم لوخدب

 [۲۸۳ :ةياغ] .هنيمب بناح نم يأ هني نع نم تسلح :وحن «بناحلا نعم نوكي "نع" ىلع "نم" لحد اذإو هقوف نم يأ

 .ءيش هلثم سيل يأ ءيش هلئمک سيل وحن :ةدئازو

 .يلوزحلا هعبتو ؛ةرورض الب اهتيمسا زوجيف «شفحألا امأو «ةرورضلا دنع الإ اهتيمساب مكحي ال هيوبيسو :امسا

 :هلوق وحن ةرورحم اهتيمسا نيعتت

 مهنملا دربلاك نع نكحضي

 :هلوق وحن «ةيلعافلاب ةعوفرمو

 لتفلاو تيزلا هيف بهذي نعطلاك ططش يوذ ىهني لهو «نوهتنتأ

 ل :يضر نيستيلم] اشرف اذك يدنع :وحن ءادتبالا ىلع وأ

 اذإ نيفاكلا عامتحا ىلإ ىّذأل رمضملا ىلع تلحد ول اهألو ءاهنع لثملا ظفلب ءانغتسا " "هك" :لاقي الف :رهاظلاب

 مهدنع لصفنملا ريمضلا نألف ءانأك َتْنَأ امو «تنأك انأ ام :مهوق امأو «لكلا يف عنملا درطيف ءبطاخملاب تهبشا

 .فحخأ افوكل اعرف هنوك عم "ذم" مدق امنإو :ذنمو ذمو [۲۸۳ :قيقحتلا ةياغإ.حاحصلا يف اذك «رهظملاك

 هايإ ييؤر ىفتنا يأ :هتيأر ام .ةعمجلا موي نم هايإ نيؤر ىفتنا يأ «ةعمجلا موي ذنم تيأر ام :وحن :يضاملا يف

 [؟87 :قيقحتلا ةياغ] .لاحلاو ىضاملل امهعضول لبقتسملا ىلع نالخدي الو ءانموي يفو ءانرهش يف

 نوكي اهدعب ام تبصن نإو ءاقرحح وكت اهدعباام انف: تررح اذإ ءاتتسالا نغم اهيفاةثالثلا هذه يأ :ءاستسالل الخو
 هلوقب ةثالثلا انهه ديق امنإو «بناح نعم. اشاحو ؛ءولخي الح نم الخو ودعي ادع نم ادع ف ءارمضم اهلعافو ءالاعفأ

 طس رز ريع ورح تناك ماسالا تناك املك سيل نكل ءاقورح نكت 1 امسال نكت م اذإ األ اسال



 لعفلاب ةهّبشملا فورحلا ۸۰ فرحلا

 مالكلا ٌردص اهو .لعلو تيلو كلو «نأكو «نأو ءْنِإ :يهو «لعفلاب ةهّبشملا فورحلا

 ىلع ٍدئنيح لْحدتو «حصفألا ىلع ىغلتف ام" اًهقحلتو ءاهسكعب يهف "نأ ىوس
 بجو مث نمو ,درفملا مكح يف اهتلمج عم "نا" كلما مع يك ال "نكن .لاعفألا

 220 ًءادتبا ترسكف «درفملا عضوم يف حتفلاو ءلمجلا عضوم يف ٌرسكلا
 لا ا ےس

 هذه تيم امنإو [لاقف ةهبشملا فورحلا نايب يل عرش ةراحلا فورحلا نايب نم غرف امل م] :ةّهبشملا فورحلا

 حتفو ءاذعاصف فرحا ةا ىلع اك وك تتيح نس لعفلاب ةفاشم اه وكل لعفلاب ةهبشملا فورخلا ف ورخلا

 .نأكو «نأو ءنإ :ةتس يهو يج ام ىلع اهنمادخاو لك يف لعفلا نعم دوحوو. مسالا اهموزلو. ءاهرتاوأ

 7 اونأ نم عون اک اهنم دحاو لک ةلالدل مالكلا ردص ف ورخلا هله يأ :اهو (طسوتم).لعلو لاو 4 كلو
 ت نا عا

 يش
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 عم اف وحل ؛ مالكلا ردص اه لو كو هي يا :اهسكعب (طسوتم). كلذ ريغ وأ كاردتسا و أ نمت وأ جات ن - ف مالكلا

 (طسوتم).اهلضأ ىلع تءاجف ءارحأتم نوكي نأ لومعملا قحو « 91 ال فك اهدعب ام

 [۲۸ ٤ :ةياغإ .لمعلا نع اهفكت ةفاكلا "ام" نأل ؛لمعلا نع ةفاكلا "ام" قوحل دعب فورحلا هذه :ىغلتف

 اذإ ةفاكلا "ام" نألو ءامسألا اهؤاضتقا يهو ؛لعفلا ةباشم هوجو ضعب نع اهتجرحأ ةفاكلا "ام" نأل :حصفألا

 [؟/815 :قیقحتلا ةياغ] .ةدئاز "ام" لعجب لمعت دقو ءةفيعض ريصتف ؛ةلصاف تراص اهيلع تلخد

 هّرح امنإ# :ىلاعت هلوقك ءمسالا ىلع اهوخد موزل نعو «لمعلا نع اهتجرخأ ةفاكلا "ام" نأل : لاعفألا ىلع
 «ليصفتلا ىلع اهنم دحاو لك لاوحأ نايب يف عرش : رعت :BN E ةيقحتلا ةياغإ (۷۴٠:ةرقبلار © ةتبملا غ

Eتلق اذإف ءاهدكؤت لي ةلمحملا نعم ريغت ال "نإ" :لاقف «ةحوتفملا "نأ"و رولا تلا هع : 

 عم اهنأل ؛ةلمحلا نعم ريغت "نأ"و «ةغلابملاو ديكأتلا ةدايز عم "مئاق ديز" :كلوقب تدافأ ام تدافأ "مئاق اًديز نإ"
 تا
> ۳ = 0 4 = 

 عءةلمكلا :يعم يعل 5 ةروسكملا لإ

 ءافاح ىلع ةلمحلا ىقبي ع عض وم لك ف 9 امكحو اظفل رسكلا بجو ديكأتلا ةدايز عم اهاح ىلع ةلمحلا ىقبيو

 ةر لك“ يف اتو اف كلا سيو «درفملا مكح يف اهلعجيو ةلمجلا يعم ريغي ةح وتفملا "لآ لجأ نمو

 (طس وتم). ا م ةدحاو لک عضو ناك اذإو ار نادقت ی 4 اهدعب ام ¿ نوي

 نأ لجأ رهو 1 م نهو (طس وتم) .درفملا مكح 2 اهدعب قلا ةلمجلا

 5 یز كإ و ن لكتل مالك لوأ يف ۳ ءاوس «امب أدتبم يأ د دنس بيجر ٌروفَغ هلا نإ مب هلو 7
 مالك "لضاف هنإ" :كلوقف «لضاف هنإ ؛اًديز مركأ :وحن ل فانيتساو رخآ مالك ءادتبا هنكل همالك طسو يف ناك وأ

 ٤“ o] :يضر] 2(" 5: سنوي) © اعيمج هلل ةّرعلا نإ مهل وق كنزحي الو : ىلاعت هلوق هن و همدقت امل ةلع عفو فناتسم



 ا قلق ۱۸1 فرحلا

 اشوک لاح نا

 ,نارمألا راح ناريدقتلا زاج نإو .”لعاف هنأل ؛كئأ ولو ءأدتبم هنأل ؛كنأ ال
 اهرسكو نا حتف يأ

 :و .همركأ ياف ءنيمركي نم
 مزاهللاو افقلا دبع هلا اذإ

 ,ةلمح لوقلا لوعفم نأل ' 5 ئاق اديز نإ : لوقت :" :وحت :لوقلا

 دحاو لک لاقم 8 ةلعاف .ةلمح الإ 0 لوصضوملا ةلص نأل ؛رادلا يف هتبرض كنإ يذلا :وخحن :لوصوملاو

 نأ ؛زاحم اهيلإ فاش an ءةلغاف ' ا 0 اد رفم هيلإ فاضملاو «ًادتبملاو «لوعفملاو «لعافلا نوک

 [۲۸ ٤ :قيقحتلا ةياغإ] .يقاوبلا اذكو ءاهدحو "نأ" ال ءاهدعب ام عم "نأ" وه لعافلا

 دتبم "الول" دعب ام نأل ؛تقلطنا قلطنم كلنأ الول :وحن «ةيئادتبالا "الول" دعب حتفلا بوجو ىلإ ةراشإ :اولاقو

 «لعاف هنأ ؛ضيضحتلل ىلا و هوب عقلا كف ر ءاذرفم اكنيملا كاك با وجج هم ءف ودحم درج و

 نأ لولو «ہئاق ايز تأ الرول يخ «اريدقتا وا اظفل لعفلا ىلع اهوحد بجي ضيضحتلل يلا الول نأل .؛لوعفمَو

 (طسوتم)."اله" نيعمب هتبرض اًديز
 لعفل العاف هنوكل درفملا عقوم هعوقول مئاق - :وحم هول دعي اهحنف توجو نايب ىلإ ةراشإ :كلئأ ولو

 ريدعت يأ :ناريدقتلا هيف ه زاحج عض وم ناك نإ ۾ ناريدقتلا زاج إو (طس وته. كمايق عفو ول ی يأ «فوذح

 درفملا ليوأتب هتلعج لإ و لا بج و «ةيئازج ةيمعما ةلمح هتلعج نإ وهف :همركأ ينإف .ةلمجلا ريدقت و «درفملا

 يأ «همركأ نأ تباثف يأ ءادرفم الإ نوكي ال أدتبملا نآل ؛حتفلا بجو ةيئازج ةلمحلاو ءربخلا فوذحم أدتبم

 :قدزرفلا لوق لثمو :لإ هنإ اذإ ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .هايإ يماركإ تباثف

 مزاهللاو افَقلا دبع هنأ ادا ای ليق انيك اديز قرأ تکو

 كنحلا بناج نم نامظع يه : را يروا وع EY r E lg ال اعلا متم ذإ" نإف

 امفوصي ناوضع امهنأل ؛مزاهللاو افقلا صحو «مفلا رعق يق نائسألا دعب نوكي محللا يه :ليقو ؛لفسالا

 دبعلا لمعتسي و ميل هنأ مزاهللاو افقلا د :هلوقب عي :لضفملا حرش FT «لاذرألاو كننغلا امهيدبي ر ارحألا

 دیس اديز نأ تننظ تسلا و «شحفلاب الإ لكني أ وهو ةلذملل هافق ىلع سانلا تيارت ميل يعي «ميئللا نعمت

 = (يلع قوشعم دمحم يولوم).حورشلا ضعب يف اذك «مايللا نم ميئل وه لب ديسب سيل هنأ رهظف «سانلا لوقي امك



 لعفلاب ةهّبشملا فورحلا 1A۲ فرحلا

 :ةحوتفملا نود عفرلاب اًمكُح وأ اًظفل ةروسكملا من ىلع ناسا راس تالار بشد

 فاحت ام وكلا رثآ الو ,نييف وكلل افالخ اريدقك وأ اظفل ربخلا يضم م طرتشيو

 cleo . . . «نابهاذ ل ویا دربملل

 درفم هنأ ىلع حتفلاو «مزاهللاو افقلا دبع وه اذإف يأ ةيئاجفلا "اذإ" دعب ةعقاو ةيمسا ةلج هنأ ىلع رسكلاف :هّلإ <

 [؟/84 :ةياغ] .مزاهللاو افقلا ةيدوبع تباث اذإ يأ مزاهللاو افقلا دبع هنأ تباث اذإ يأ «ربخلا فوذح أدتبم عقاو

 :هل وأ :مزاهللاو افقلا دبع 3 اذا

 اديس لبق امك“ اديز ىرأ تنكو

 نإ :ريثآلا نبا ,لاقو «ميئل نا يل رهظو «همول نأحافف «سانلا نظك انبظ فيرشو ديس اديز نأ نظا تنك يأ

 مزاهللاو «نسح ههجو يأ هحولا نسحك ميئل هافق دبع يأ افقلا دبعف ىف «ندبلا عيمج نع ةرابع افقلا لعجي برعلا

 ريغت ال ةروسكملا "نإ" لحألو يأ :كلذلو (تايبألا لح).ةياهنلا يف امك ريسكلاب ةمرمل و ا لوا
 ذ لحم ىلع فطعلا زاجف «ديكأتلا اتدئاف نأل ؛مدعلاك األ ؛عفرلا لحم يف اًبوصنم اهمسا ناك ةلمحلا نعم

 .درفملا يعم يف ةحوتفم تناك نإو اهِإف ؛ملعلا دعب يلا يهو :اًمكح وأ ١8[ 5 :قيقحتلا ةياغ] .عفرلاب مسالا

 يئاق اًديز نأ تملع :وحن «تملع يلوعفم ماقم تماق ثيح نم ءزجلا دسم اهذسل ةروسكملا مكح يف اهنكل

 "نأ" 4 ليقو «عفرلاب ةحوتفملا "نأ" مسا ىلع فطعلا زوجي ال نعي :ةحوتفملا كود |[ 5 +: فدعا ىردعاو

 عفرلاب مسالا ىلع فطعلا زاوج قف :ط رت رتشیوا ٥۵| :ةياغأ . لا ی فطفلا اک ارو لاک دولا

 ر ماولعسال "نابهاذ ورسعو اذيز نإ" :لاقي الف نج ىلق اريدقت وأ فا ريكا | يضم لبق امأو :ريخلا يضم

 ربح هنإ ثيح نمو "نإ" لومعم "نإ" ربح هنإ ثيح نم "نابهاذ" نأل ؛نيفلتخم نيلماعل الومعم دحاولا ءيشلا

 ورمعو «مئاق اًديز نإ :ريدقتلا ذإ 'مئاق ورمعو اًديز نإ :وحن :اريدقت (طس سد ءادتبالل e ورمع
 :هلوق وحنب نيكسمتم ربخلا ئعم اوطرتشي مل مهإف :نييفوكلل افالخ ۲۸١[ :قيقحتلا ةياغ] .مئاق

 قاقش يف انيقب امةاغب 2 متنأو انأ اوملعاف الإو
 [؟ 65 :قيقحتلا ةياغإ .ربخلا ريدقت ىلع هلمح هيوبيسو

 امهنإف «دربملاو يئاسكلا لوق نالطب ىلإ ةراشإ [ربخلا نعم نودب "نإ" مسا لحم ىلع فطعلا زاوج يف :رثأ الو
 كنإ وغ ءاآمكح وأ اظفل ربخلا ىضم لبق هلع ىلع تفطعلا زاج اينبم ناك اذإ ةروسكملا مسار نأ ىلإ نابعاذ

 عناملا نأل ؛اينبم ةروسكملا مسا نوكل "رثأ الو" هلوقب هنالطب ىلإ راشأف «برعلا ضعب لامعتسال نابهاذ ديزو

 (طسوتم).كلذ ءاحصفلا لامعتسا مدعو ءانهه دوجوم روك ذملا



 للا ورع A رجا

 س ادا مسالا وأ ريخلا ىلع اهنود ةروسكملا َعَم ماللا E كلذلو الگ کلو
 ك عازل يأ

 ؛ماللا اًهُمزايف «ةروسكملا ففخُتو «فيعض ْنكل يفو هامُهَنِب ام ىلع وأ ءاهتيبو هتي
 ربخلاو ا نيب يآ

 کک نييفوكلل افالح أدتبملا لاعفأ نم لعف ىلع اهوخد ُروجيو ءاهؤاغلإ زوجيو
 ربخلاو  لحاود ۶ فيفختلا دعب ةروسكلا نإ

 يضم دعب مسالا لحم ىلع فطعلا زاوج يقو «ةلمحلا نعم ريغت ال اهنأ يف ةروسكملا "نإ" لثم نكل يأ :نكلو
 فاني ال كاردتسالاو ؛كاردتسالل "نكل" نأل ؛"ورمعو جراح اركب نكل ديز جرح ام" :وحن ءامكح وأ اظفل نيكل

 (طسوتم) .ءادتبالا لاوزل همسا لحم ىلع فطعلا زجي ملف فورحلا رئاس امأو «ديكأتلا هيفاني ال هنأ امك ءادتبالا نعم

 ۲۸١[ :ةياغ] .درفملا نعم اهلعحت ةحوتفملا نأو «لمحلا نعم ريغت ال ةروسكملا "نإ" نأ لحألو يأ :كلذلو
 ةروسكملاو ؛ةلمجلا ديكأتل لحدت امنإ ءادتبالا مال نأل ؛قلطنمل اًديز نأ يغلب :لاقي الف «ةحوتفملا نود يأ :افود

 ءاقرادصل مالكلا لوأ لخدت نأ ماللا هذه قح مث «درفملا نعم افوكل ةحوتفملا فالخب «ةلمج اهربخو اهمسا عم

 ,ديكأتلا نيعأ "نإ" نعم وه ماللا نعم نأل كلذك امهو .ئعملا يف نيقفاوتم نيفرح عامتجا اوهرك مهنكل

 ۲۸٠١[ :قيقحتلا ةياغ] .اهولحدأف «لماعب سيل امع ماللا اورخأف ءامهعامتجا ري «ءادتبا افرح امهالكو

 وهو «فرظب "نإ" نيبو مسالا نيب يأ :اهنيبو هنيب .مئاقل اًديز نإ :وحن مسالاب "نإ" نيبو هنيب لصف اذإ :ربخلا
 (8+:تافاصلا) یه رال هتعيش نم نِإَو# :ىلاعت هلوق وحن «مدقم ربخ
 لزي مل نإو «فيعض امهنيب ام ىلعو «لضف arya سو | r ay في هؤينيب أي

 (طسوتم).كاردتسالل افوكل لاصتالاب نذؤي "نكل"و ؛لاصفنالا نذؤي ماللا لوحد نأل ؛ءادتبالا نعم

 :لثم يف ةيفانلا "نإ" نيبو ةلقثملا نم ةففحملا نيب اقرف ماللا اهمزليف ءةروسكملا "نإ" ففختو يأ :ففختو

 اا دنع :مهضعب لاقو «بابلل ادارطا ةيفانلاب هبتشي مل نإو ءاهلمع دنع اًضيأ ماللا هذه اهمزليو ."مئاق ديز

 (طسوتم).ماللا ىل | جارح اي

 زوجيو" :هلوق نم ملعيو ءاظفل لعفلا اهتماشم نالطبل تففخ اذإ ةروسكملا ءاغلإ زوجيو يأ :اهؤاغلإ زوجيو
 فرحلا كلذكو ءاّمئاق ديز كي مل :وحن ؛لمعت ءيش اهنم فذح لا لاعفألا نأل ؛اهامعإ زاوج "اهؤاغلإ

 وسلا "نإ" جر الثل "تملع" بابو "ناك" باب :وحن :ًادتبملا لاعفأ (طسوتم).لمعي ءيش هنع فوذحلا

 ہربل تناك نو :وحن «ماللا مزلي پسو ةيلكلاب ةيئادتبالا ةلمحلا ىلع اطوحخد وهو ءاهلصأ ن

 اذإ الإ ٠١۲ :فارعألر 5نيقسافل م مش رك اًندحو نإ 1 ١( 5 :ءارعشلا) 8 ریذاکلا نمل 000 ناو ٤۳ ١( :ةرقبلا)

 ءاعدلاو «ةيفانلا "نإ"و ةففخملا "نإ" نيب قرفلل تمزل امنإ ماللا نأل ؛ماللا "1 ال لقنيحف ءءاعد لعفلا كلذ ناك

 A :قيقحتلا ةياغ] . سبل كلف «ةيفانلا "نإ" هلح دي ال



 لعفلاب ةهبشملا فورحلا ١ 5 رجا

 لمجلا ىلع لخدتف ءردقم نأش ريمض يف لمعتف «ةحوتفملا ففختو قلا ف ىف
 ةح وتفملا نأ يأ

 فرح وأ دق وأ .فاوس وأ .نيسلا لعفلا عم اهمزليو «هریع ف اهامعا لي ءا

 ا اع

 طرت كارلا " کلو ع ی داپ ھت و

 لمعلا ا

 :اودشنأو «ةلماع ريغ وأ «ربخلا وأ أدتبملا يف ةلماع تناك ءاوس «لاعفألا ىلع اطوخد اوممع مُهإف :ميمعتلا يف

 دمعتملا ةبوقع كيلغ تبحو ١> اًملسمل تلت نإ كبر هللاب
 ةحوتفملا ففخت و يأ :ففختو (طسوتم).هب رابتعا الف ءنييرصبلا دنع ءاحصفلا لامعتساو سايقلا نع جراح وهو
 اهانعم ةدافإ وهو ءاهاضتقم ققحتل . ردقم ناش ف :بوحولا ليبس ىلع فيفختلا دتع لمحتف (ةروسكملا شفت امك

 0 نإ : ىلاعت هلوق وک «ةففخ ةر وستكملا تلمعو «ءةر وسكملا نع ةهكاشم ريك ةح- وتفملا نالو عةيعمالا ةلمجلا يف

 طحني الفل ؛ردقم نأش ريمض ىف اهامعإ اوردقف ءرهاظلا يف ةففخملا ةحوتفملا لمعت ملو (١١١:دوه) كرهت هبل امل

 ةلمحلا ىلع ةحوتفملا لخدتف يأ :لمجلا ىلع لخدتف (طسوتم).لبق نم اذه رم دقو «فعضألا نع ىوقألا

 وهو- اهاضتقم نل ؛لحاد ريغ وأ ءربخلاو أدتيملا ىلع الحاد اهلعف ناك ءاوس «ةيلعف وأ تناك ةا يأ ءاقلطم

 : ا 8 ي با دا ي م 52 ت (ظسوتمإ."نأ" ربحت ةيفتالا ةلسللا غوقو زاحو "نأ" ريخ .انغأل ؛لقيح صاح -ةيمسالا ةلمحلا يف هانعم ةدافإ

 :هلوقك ءاح هنكلو ءردقم نأش ريمض ريغ يف ةففخملا ةحوتفملا "نأ" لامعإ ذش يأ :اهامعإ ذشو

 قيدص تناو لخبا م كقارف يئتلأس ءاجرلا موي يف كنأ ولف
000 | 

 (طسسرتم)

 وک وس ( ۰ :ل امزملا) © ىضْرَم تتش 01 مع .ىل كن ۾ ا , ةقهتتمل هح وتشملا لا يک :اهم و 6-1 : 5 نأ لع : ىلاعت لتك :ىسلا .ةقفسملا ةا فما نأ نأ اه

 اردق اه 3 قاب ف وس لا ةعفنب ع رملا ملعف ملعاو

 ا أ ê 5 فا ىلاعت هلوقک :يفنلا فرح TA) رجا وهب ر ال اف نا ENN لف 5 بلع ئ ٠ لق
 5 لا ےہ تا

 .همهوتي نأ ىسع ام عفرب عماسلا كرد بلطل يأ : :كاردتسالل (مو :هطر #رهلإ

 ؛قباس مالك نع دلوت مهوت عفر كاردتسالا نعم نأل ؛نيعملا ثيح نم اًنابثإو ايفن نيرياغتم يأ :ىنعم نيرياغتم
 كلذك «يفنلاب باجيإلاو باجيإلاب ىفنلا ءانثتسالا فرخب هيف كردتسي ءانثتسالا ناك امكو «ءانثتسالا هبشأف

 نوكي دق يظفللا ذإ ؛يونعملا رياغتلا دوصقملاو «يفنلاب باجيإلاو باجيإلاب يفنلا "نكل"ب هيف كردتسي كاردتسالا
 1 نك مو HE ع 1 تسلا E eR ف 2 58 596
 مل 8 :ىلاعت هللا لاق ءرفاسم اورمع کل رضاح ديز :وحم نوحي ال دقو .ئع 3 اهرم کل دی ز يىبءاج وح

 اح

 ےتآ

 5 اها ىرحأف ؛ئعملاو ءظفللا 2 ةفطاعلا "کل" فيفختلاب تسي األ ؛لمعلا نع فيفختلا لعب : ىغلتف

 YAY] :ةياغإ .اًريثك مك ري م هللا نكل يا :ET) لاقنألا) 4 ملس هللا ٠ كلو رمألا ىف جتعزانتل ٠ تلشفل : لارتك ميك ع

000 



 ةفطاعلا فورحلا A0 فرحلا

 .اهب رجلا ذشو هيسرفلز لو .امئاق اًديز تيل ءاّرفلا زاحأو «يتمتلل تيلو .واولا اهَعَم زوجيو
 دئاع اذيز لعل وح

 غ

 «لبو الو ماو ءامإو وأو (ىتححو هاو عافلاو ءواو هلا يهو :ةفطاغعلا فورحلا

 ءافلا و ءاهيق تسيل رت ايا فا س واولاف ,عمجلل لوألا ةعبر لاق .نركلو

 ةّوق دّيفيل هعوبتم | كرما درج اف رطحمو. ءاهلقم ىذحو .ةلهمب اهلغم مثو «بيترتلل
 لضولا عم

lia + 5 

 ها ا اذ A 2 E ES BF ني 25 D&A ءامهبم نيرمألا دحأل ءأو ءاَمإو وأ" E .افعض و

 رومألا وأ افأ ف قا كل مشب ةاشملا يح ج جاحلا مدق : 8

 [۲۸۷ :قيقحتلا ةياغ] .حرشلا يف اذك ءاّدهاش هل فرعأ الو «ةففخم اهامعإ ازاجأ سنويو شفحألاو ءلمعلا =

 ةيضارتعا اهلعج و «ةلمجلا ىلع ةلمجلل ةفطاع واولا هذهو :واولا .ةففخم وأ ةددشم "نكل" عم يأ :اهعم زوجيو

 |۲۸۸ :ةياغ| زا ن ميك فا فرع كيما e نع ةففخملا زييمت ا الا و رهظأ

 يحرتلاو «دعبتسم ليحتسم يف لمعتسي ئمتل |.نأ يجرتلاو متل لإ نيب قرفلاو دوخي بابشلا تيل وخ :ينمتلل

 ىلإ لعتس وش ۾ اسا او: : تأ وأ يمتع أ «ئمتلا ن * ىق لعف ريدعتب نيئ رجلا اسجنب :امئاق اديز , الج نكمم ف قى

 :ةلامإلا :ةغللا يف فطعلا :ةفطاعلا فورحلا .راوملا نم اهلعجب "لعل"ب :امي [18 :قيقحتلا ةياغ] .نيلوعفم
 لاق :لبو أ 15 يرض كئاوق] قطاع. تين هيلع .فرطظعملا لب كرطعملا ليف فورم ةذه تاك الو

 نم كسل ١ ورم لب كير ف ءاجام" وأ © وک ی دير ل ءاحج وح «درفم اهدعب ا "لب" :وهصعل

 EE : يضرإ .حيصفف اهعم امأو ,حيصف ريغ افودب طلغلا لدبو ءاهلبق امم طلغ لدب اهدعب ام نأل ؛ةفطاعلا

 یا وأ عءكلذ و وأ عنيلاح وأ عنيل وعفم وأ ءاتهتلا انت وأ ؛«نيدنسم ام وک ل ف ا ا ت : همحلل

 دحأل نوكت ال نأ انهه "عمجلا"ب ةاحنلا دارم :عمجلل واولاف ۲١۸[ .يدنه] .افومضم لوصح يف نيتلمجلا

 وأ ناهز يف لعفلا يف هيلع فوطغملاو فوطعملا عامتجا دارملا سيلو ؛ ا و وا" تاک انك ءايطألا نإ نيديشل

 ءامهتم لحاو نم ا انهيلك نم لعفلا لصح يأ ءورمع مث وأ (ورمعف وأ «ورمعو ديز نعاح :كلوقف ناک

 ٤ ٠ ٤ :ىضزر].رخعألا لود مهدحأ نم لعفلا اذه لصح نأ ء ورم وأ ديز عاج ڈان

 A۸] :قيفحتتلا ةياغإ .ج ردت وأ «خارت وأ 6«كارق 0 ( ببيت رتب كييعت ريغ نم :اقلطم

 لقأ اهتلهم نامز نكل ةلهعب بيترتلا يف "مث" لثم يأ :اهلغم ىتحو .ةلهم نكل بيكر تلا يت ءافلا لثم :اهلثم مث

 هيلع ف وطعملا | نه رح 5 عرج ”-- قيفحتلا ةياغ] مو ءافلا ن ب ةطساو ' هي ا ةلهم كامز ت
 اخ

 :ريمأألا كب نجا حدف و ءاف وطعملا قا دیت :اهيسأو يح ةكسسلا تلكأ : وح
 چ

 ىلع ۴٤( :ناسنإلا) ارو Ak مط الإ :ىلاعت هلوق :وحن ءبجوملا ريغ يف يهو «نيعم ريغ يأ :امهبم
 ]۲۸۹ :قيقحتلا ةياغ] . ىفنلا قايس يف مهبملا دحألا عوقو ن وم كاسم موهعلاو اه امهبم نيرمألا دحأل یا ءاهلضأ



 ةفطاعلا فورحلا ۱۸١ فرحلا

 توب دعب ةزمهلا رخالاو ن نييوتسملا كلا 17 دعب ةزمش مزال ةلضتملا أو

 ا ٣۹ ا وأ رثحا

 انهي وحب ناك مث نمو ؟ هرم ١ مأ ادي تيأرأ رج م م نمو .نييعتلا بلطل اھ نوعا

 ةليصتملا مأ 55 وتلا ادع

 ا .ًءاش أ لبإل اَهَنِإ :لثم ,ةزمهلاو "لب ےک ةعطقنللاو کل وأ معن نود نييعتلاب

 نا

 : ا 8 21 321 4 امإ عم ةمزال هيلع فوطعملا لبق

 :هلوقك ءاريدقت وأ الكفل وحي نأ نم معأ ماهفتساالا هزم س دارملاو ماهفتساالا ف ةقي رغ ةرمما ل ؛ له لود :ماهقتسالا

 نامثب مأ رمجلا نيمر عبسب ايراد تنك نإو يردأ اه يرمعل

3 

 ليوأتب ةزمهلا عم "أ" ن نوکتل انقيلو اش لثم اهلبق ةزمهلا ىلي نأ ىلو ألاف ءدرفم ةلضتملا يلو اذإ هنأ ملعاو :نييوعسملا

 دي قاوسلا قأ"و.؟كدنع امهيأ مع < ؟ورمغ مأ كَذنع كيزأ :وحنف .يأل هيلإ فابطملا ليوأتب امهدعب نادرفملاو يأ

 مأ كدنع ديزأو ؟ورمع مآ دز كدنعأ : وحن امهايلو اه نيب ةفلاخملا زوو ؟ وه نيعضاوملا يأ 4 ع ؟رادلا يف مأ ا

 ةزمهلا يلي ةيمسا وأ ءةيلعف ةلمح وأ ءالعف وأ ءادرفم امسا ةلصتملا تو ناك نإو يأ ءماهفتسالا ةزمه يا :ةزمهلا

 دخحأ امهيلي نأ مزايا ال ةنإف « "امإ و وأ فالج م رك اذهل دو رھا و ؟ةأرما مآ نادا ف لخرأ : وع الد لثم

 دنع امس نيرعألا ةحأ لوصف ملعلا توبن دعب نبأ توی ا۹ ىلا ةياطإ ةا وخالاو هةيووتسملا

 .اهيلي :ةلوقب قلغتم رورخماو راخلا :نييعتلا بلطل [؟ 85 :قيقحتلا ةياغ| .نييغتلا ىلع ال ملكتملا

 تيس :تيأوأ [؟85 ؛قيقستلا ةياغ] .ةرمحلا سعالاو قييرفسملا دحأ اهيلي ةلصتملا "مأ" نأ. لحأل يأ :مث نمو
 03 9 FÊ | ۴ ت ع : 3 ا 1

 لجأ نشيل وهو (؛ 0 ىلو لن ناس لسا اهلي م ورش ۾ دي ر نييوتسملا Eb ؛ةرمضا ندي وتسملا لحا اي م
 ع

 تارا ا ذا نيعملا ربتعا هلعل ۾ ءنيسحا اورم أ تیار |اكيزأ و «نسح راج وه و . كل بيس لاقو ني واسم

Ê چ 

 كع ةييوسسملا وع ت وشب ملعلا دعب چلا بلطل اف لحأل يأ .: :نمو ۲ 5 تا :يدنهإ .IT ريأ ھا ادي أ

 با وحب 2 لاقيف :معن لود LAT قيفجتلا ةياغأ. ككل ها رما ٠ لاقي وأ 3 لحجر 3 "؟ةأرما ما رادلا ف لعرأ

 .يناثلا يف كشلا عم لوألا نع بارضإلال يأ :ةرمهلاو [۲۸۹ :ةياغ].ال وأ معن :لاقي الو «نيسنجلا دحأ نييعتب

 اهارت يلا ةعيطقلا نأ يأ .لبإل اهإ :كنظ ىلع تلقف «ديعب نم ةعيطق كلرهظ هناك داش N يآ :ءاش مأ

 اذ ءاسزس فح شا قاپ ذنب افرك ةف هللا قللت ن راگ ملكتملا نأل ؛ةيربح ةلمحلا هذهو 956

 ۲۸۹ :قيقحتلا ةياغإ .رحآ ءىش حا ءاش اف كش م عرايخألا اذه نع ضرعاف» لبان يسيل انكأ جلع اه برق



 ر ا ةيبنتلا فورح AY فرحلا

 . .يفنلل ةمزال نكلو نيم اهدحأل نكلو «لبو ءالو .وأ َعَم ةزئاج

 فض .اهو ءامأو الآ :هيبنتلا فورح

 .بيرقلل ةزمملاو يأو «ديعبلل اّيَهو اّيأو ءاهّمعأ "اي" :ءادتلا فورح
 .اهقبس امل ةررقم معن ف .نإو «ريحو «لحأو «يإو «ىلبو «معن :باجيإلا فورح

 ةققحم يأ حتفي دقو ءارلا رسك

 ءا ةف "ام" عضو نال كلو «ورمع وأ دي ام نماحو هورعع امو دز ام اح :وحن :وأ عم ةزئاج

 لعجي نأ زوجيو ءاهي هيلع فوطعملا لبق "امإ" ريدصتب كلذك لعجي نأ زوجيف "وأ" امأو .كشلا ىلع مالكلا لوأ
 هباجيإ دعب درفم نغ مكحلا ىفنل "ال" نكل :انيعم امهدحأل [؟ م8 :قيقحتلا 0 .كشلا ضورع ىلع ةلاذ
 «بارضإلل "لب" و «ليلق ردان اه ع راضملا فطعو «مسالا الإ اه فطعي الو «باجيإلا دعب الإ ءيجي الف «ع وبتملل

 نأ لمتحيو هيلع فوطعملا ىلإ ةبسنلاب هتع توكسلاك «بحوم ريغ و أ اًبحوما لوألا لح ةبارشإلا قيعَمَو

 بحوملا ريغ يقو «قافتالاب بجوم بحوملا يف اهدعب امو ءالصأ روكذم ريغ اهنأك ءاطلغ وأ اًحيحص نوكي
 لب :مهدنع هانعم ءورمع لب ديز يىنءاج امف «يفنم :دربملا لاقو «نكل نعم. بحوم :روهمجلا لاق «فالتحا

 ثيح نم اًنابثإو اًّيفن اهدعب امل اهلبق ام ةرياغم عم كاردتسالل "نكل"و «ورمع ينءاج ام لب :هدنعو «ورمع ينءاح
 [۲۹ ٠ :قيقحتلا ةياغإ] .ةدالشملا "نخل" ف ره امك عملا

 مكحلا ن ركي مل هلاحب قاب ديز ءيحم يفنف ءورمع نکل ديز ينءاج ام : وغ ًالامعتسا يتلا ىبسل يأ :ةمزال نكلو

 نم ببس يف امهنيب ةمزالملل اًضيأ ئجي مل اورمع نأ بطاخملا مهول اًعفر "نكل"ب تبحو امنإو «كنم اطلغ هب
 78٠[ :قيقحتلا ةياغ] .ورمع ال ديز نعاح :وحن «باجيإلا قبسل تمزل ثيح "ال" هضيقن نوكيف «بابسألا

 ظاقيإل مالكلا امم ئدتيي ةلمحلا نومضم ديكوتل "امأ"و ."الأ"ف ءاّ بطاخلا هيبنتل اه تيم :هيبنتلا فورح

 وأ اًينمت وأ اًماهفتسا وأ ايف وأ اًرمأ «ةيبلط وأ ةيربخ 5 ىلع نالخدتو «هنهذ يف ةلمحلا نكمتيل ههيبنتو عماسلا
 مسا نيبو اهنيب لصفي «ةراشإلا ءامسأ يف رثكتو «تادرفملا ىلع لحدت امإف "اه" فالخب ءدرفملا نود كلذ ريغ

 53٠[ :ةياغ] .خلإ ءالؤه متنأ اه :وحن لصفنملا عوفرملا ريمضلاب اّمإو ءاذ هللاو اه :وحن مسقلاب اّمِإ ةراشإلا

 فورح عيمج نم معأ يأ :اهّمعأ .ءادنلا فورح نايب يف عرش هيبنتلا فورح نم غرف امل :ءادتلا فورح
 يف اهامعتسال ىلوأ فنصملا هركذ امو «ديعبلل يه :يرشخمزلا لاقو ديكو بيرقلا يف لمعتسي يأ «ءادنلا

 نايب يف عرش ءادنلا فورح نم غرف امل :باجيإلا فورح :r) :قيقحتلا ةياغإ .ءاوسلا ىلع ديعبلاو بيرقلا
 يقو "ديز ماق" ئعع. ؟"ديز ماقأ" باوح يف ىهف ءاًماهفتسا وأ اربح ءاّيفن وأ اًباجيإ :اهقبس امل .باجيإلا فورح

 معنو «ربخلل نوكي امنإ قيدصتلا نأل ؛اهقيس ام قيدصتل لقي مل امنإو "ديز مقي مل" ئغمب ؟"ديز مقي ملأ" باوح
 «نيعلا رسكو نونلا حتفب معلو «نيتحتفب معن :تاغل عبرأ سن يف نأ ملعا مث .ماهفتسالاو ءربخلا :نيمسقلا معت

 ` آ١ :ييفسللا 812 ] عوج اع نيعلا بلقو تولا عقر متر ساق سكب لو



 ارا فورح ۸۸ فرحا

 E ,يسقلا اهمزليو ,ماهفتسالا دعب تابالل "يإ"و .يفنلا باجياب 5 "سابو

۶| 

 «لحا

 ۰ .ربخملل ن ةيدصت "نإ" 96 ريجو

 تلقو «ةيفانلا "ام عم "نإ"ف .ماللاو «ءابلاو «نم ب أو دامس آو ها :ةدايزلا فورح

- 
 عم "انه .فاكلا ءم تلقو .مسقلاو ولا نيبو 5 عم نأو ءاملو :ةيردصملا 0

 ل ل دا ê ا 2 Êê u ا & 8 لا : . . . ءاطرش "ثنإو «نيأآو.«يأو «ئمو ءاذإ"

 باجيإلا لعب عقي بو ءاماهفتسا وا يفنلا E ناك اريح ءاباجنا قياسلا يفنلا عح 5-5 قاتلا :يفنلا باجخاب

 باوج يف "ىلب" ئيعمف «ديز ماق يعم, 'ديز مقي ملا" باوح یف یھف ءاباجيإ هلعجي لب يفنلا قيدصتل ىفنلا دعب الو
Ênع || ےس  

 يإ لاقيف ءمسنقلا عم الإ لمعتسي ال يأ :مسقلا اهمزليو |۹۱ فلا اغا ر كمأ عمك رو تسلا

 اجو ريخ لا ناك ءاويس : ربخملل . برب تفسفأ فا لاقي الف ءاهدعب مسقلا لعفب حرصي الو يير يإو «هللاو
2 

 8 0 ترآ

 «'لحا' ؟ديز ماقأ' :لاق نم باوج يف كلوق وحن «بلطلا نعم هيف ام رئاسو «ماهفتسالا دعب عقت الف ءايفنم وأ
 نإ" ةريبزلا نب هللا كييغ لوقا قف امك اضيأ ءاهدلا قينستل عاج "نإ' نأ شب, نكات فل" وأ عر وأ

 أ لاقف هيلا ئتلمح ةقان هللا نعل : يلا رع ألا كلذ لاقف «هلصعر ملغ ءا ةلأسف غاجج ايبا 2( نأ هتصقو 0 | رو

 اهنأش نم ىلا فورحلا يأ :ةدايّرلا فورح |5351 :ةياغ] .اهبكارو ةقاثلا كلت هللا نعل أ :"اهبكارو نإ" :ريبزلا

 نيسحت وا ديكأتلا ديفت اهنأ عم ةدئاز تيعمو ءامهالك وأ مظنلا نيسحتو ديكأتلا :مالكلا يف اقدئافو ءاضيأ ةلضلا
 |۹۱ :ةياغإ| .ةيناثلا ٤ اهحتفو 1و اا ٤ ةزمها ةرساكاب "نو نإ" ىهو 1 نيعملا لصأ ىلع IT نأ ز اك كل ع 1 1

 ایس ا

 1 ديكأتل اريثك ةيفانلا ام عم ةنئاك ةدئازلا "نإ ف وأ ةيفانلا "ام" عم ةلصاح ةدايز دارت نإف ي

 ۰| أ i ااا e1 ا ا ع ا اا ا 5 56 ]ا
 . يضاعلا سولح هدم يا يضاقل سلج نإ ام رظتنا :وحن ةيردصملا اه عم هتدايز تلق ي : و .يفنلا

r 2 0 ل I 
 "نأ" ةدايز "امل' دعب ريثكلاو «تمق ديز ماق نإ امل :وحن ءال عم هتدايز تلق يأ «ةيردصملا ااه ىلع فطع :املو

 5 | أ | ع 1

 ِ 0 1-7 5 E حش ةحس ةتفملا 21 دازت نأ ع انه رم ناف :هل وق ىلع فطع ا عم نأو |[ ١ :ةيانغ | . ةحع ةعفملا

iني وق ىلع شاخ :مسقلاو ولا ناب و [ 81 : فدعا ةياغإ] 4 ا 2 فنتق هز 3 ا 2 لا 2اس نأ 2 اف : ىلاعت 5  

- 

 0 ا ةياغا مضيق ديز ماق ىل 5 هاو ےک او "ىلا س وك لا "نأ" فلكي نفأ م 2
 1 | كك دي 5 ل 5 8 ا تیا ٠ ىف ا ب ي ان ا ند ا ي ت

 عم اک دايز ذأ
e 

 ا وأ اذإ" عم ةلضاح هدايز اش قارب يأ :اذإ عم امو فدا دا : ١ َءيجج ل 18 يأ اكدايز :تلقو

 بھدت 5 يم «یلی 2 ىلع رشنل م لاو قدا يلع ةلثمألاو ١ ينعم ةيقحتلا ةياغإ .ج 7 روخأ جرح اھ اذا : وحل ع اد

 سلخ امنيا :وحنو «(١٠١١:ءارسالا) ۳ ا || 2 هلف ا ییز أه يآ : ىلاعت هلوقو «تسهدت خوه نيعك بهذا
 اد

 ؛ركذ ام عيمجب قلعتم اط رش :هلوقو :اطرش إو( :مرس) كادحأ رشتبلا نم نورت اماق## : قاعي هلوق و « سلجا : 1. 5 للي علا 2 : 7 - E 1 mm دنيا | 7
 1 ش

 اط رش تا ود 5 ؛لاجللا ىلع هباصتناو .ةيطرشلا لاحم ةع "نب" هدايزو «ط رش ريع ۾ اط رش لمعتست اهلك نال

 [۲۹۲۶ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا يف وأ «طرشلا ةداقإ تقو.يأ «فرظلا ىلع وأ «هطرش ثاودأ وأ



 ضيضخملاو زدصملا فورعو ی الوجع ١/8 فرحلا

 ةفطاعلا واولا:عم ال تازي يأ ز اميَس ال وح ام هدايز 55

 FEF rr I لا عمده قا لب 5 تلقو
 ةيئارلا ا ز يأ لبق ةدايز

 .لوقلا ىنعم يف وق "نأ "نأو ,يأ" :ريسفتلا افرح

 .ةيعمال "نأ ,ةّيلعفلل نالوألاف "آو «نأو ام" :ردصملا فورح

 خاج نط 1و 9[ كام 1 ,مالكلا ردص اهل ."امولو ءالولو لو اله : ضيضحتلا فورح

 ۲١( :حون) كاوقرغأ ههتايطخ امم ١29( :نارمنع لآ) جهل تنل هللا نم ٍةَمْحَر اًمبف# :ىلاعت هلوقك ءاعامس : رجا فورح

 نيلاضلا الو ْمِهْيلَع ٍبوُضْعَملا ريغ :ىلاعت هلوق وغو ءورمع الو ديز نِءاح ام :وحن .ىّئعم وأ اظفل :يفنلا دعب
 [۲۹۲ :قيقحتلا ةياغ] .اًورمع الو اًديز برضت ال :وحن ,ىهنلا دعب اذكو «ةيفانلا "ال" نيعمب "ريغ" نإف

 الأ َكلَعَتم امه :ىلاعت هلوق وحن ءةيردصملا "نأ" دعب "ال" دازت يأ "واولا عم" :هلوق ىلع فطع :ةيردصملا نأ

kyنيعملا ريصي .لقتيح ةئآل ئعملا داسفل "يفنلا دعب" :هلوق ىلع فطعلل سيلو (5 :فارعألا) كت : 

 :ىلاغت هلوقک :مسقأ 525 :قيقحتلا ةياغإ.هل نعم الو «"ةيردصملا "نأ" دعب ةفطاعلا واولا ع هنن و قار

 ا لبق اقدار قا رسلاو 05 دلبلاو 4دلبلا اذهب سا الإ :ىلاعت هلوقو ١( :ةمايقلا) مايل ھوي ا ال

 [۲۹۲ :قيقحتلا ةياغ] .مسقلا يفن ان ةروص يف كلذل زربيف «مسقلا نع ئيغتسي ثيحب ةصقلا روهظ ىلع هيبنتلا

 .ةفاضإإلاب ةينثتلا ¿ او تا :ريسفتلا افرح .اشديعن االف رجلا فرح باب يف ؛ اهدايز ركذ يأ :اهركذ

 نم مهبم لك رسفت "سياف "نأ يأ" نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ اهلحدأ شا ءافلا :ةصتخم نخيل |

 اة 4 :يضرإ .تام يأ همد قي ويره : لوقت امك ةلمجلاو هللا دبع وبأ يأ ديز نءاح : وحن درفملا

 هانعمت ناک امن لب فاتعع سيل ا ی توا نیو و ت يايا :ینعم يف

 r1۲] ا اهلبق ام قلعتم ريغ اهدعب ام نوكي نأ طرتشيو ءاهوحنو ءةباتكلاو «ءادنلاو «رمألاك

 تسبتك ۽ ١( ٠ة :تافاضلا) © ميهاَربِإ ای نأ ةاَنيدان 9 : ىلاعت هلوق وحن اهوحن و ءةباتكلاو ءادنلاو رمالاک :لوقلا ىنعم

 (يديعس بيترت) (۷ :صصقلا) (هيعضْرُأ ن أ ىَسوُم مَ ی |! اَنيَحْوَُو :ىلاعت هلوقو "بهذا نأ هرمأ"و "مق نأ هيلإ
 "ولو ا ءاج دقو :نأو .اردصم ةلمجلا لعجب فورح يأ «ةسبالم ئدأب ةفاضإلا :ردصملا فورح

 .اردصم ةيلعفلا ةلمحلا لعجل يأ ةيلعفلا ةلمجلل يأ :ةيلعفلل .تالامعتسالا صضعب ف ني تيردصم

 ضيرحتلا ىلع لدت فورح يأ :ضيضحتلا فورح .اردصم ةيمسالا ةلمجلا لعخل يأ ةصاخ :ةيممالل نأو

 :تافام ىلع خيبوتلاو متدنتلا تدافأ «يضامل ىلع تلخد اذإو «توملا لبق بوتت اله :وحن «نآلا لعفلا ىلع

 وهو ؛مالكلا عاونأ دحأ ىلع لدت امنأل :مالكلا ردص اه [۲۹۳ :قيقحتلا ةياغ].نآرقلا تأرق اله :وحن

 |5347 :قيقحتلا ةياغ].ع ونلا كلذ نم مالكلا نوك ىلع رمألا لوأ نم لدتل ردصتف «ضيضحتلا



 ماهفتسالا افرحو .عقوتلا فرح ٠ ۹ ١ فرحا

 CRE ا فلا ورح
5 

 .ليلقتلل ع راضملا يف يهو "دق دق" :عق وتلا ف رح

 ؟ديز ماقأو ؟مئاق ديزأ :لوقت .مالكلا ردص امه "لهو «ةزمه لا" :ماهفتسالا افرح
 ةيلعفلا 1 ناد 2

 - اڪ

 ؟كوُخأ وهو اًديز برضتأو ؟تبرض اًديزأ :لوقت ءافّرصت ٌمعأ "ةزمهلاو له"كلذكو
 دك خا قنا ا 1

 A :لوق و :ةرةرضل مضلا يف اهدعب ةيمسالا ةلمحلا ءاج دقو «لعفلاب ى ةلعتي امنإ ثحلاو ضيضحتلا نآل :اهمزليو

 اهعيفش ىليل سفن االهف ىلإ ةعافشب تاسو ىليل نولوقی

 اهي 9 قيقحتلا ت ةياغ د

 0 a ج ۳ فلم دقو ا 96 لق :هرظتنيو ريمألا بوكر عفوتي جريل كلوقك ءاعق وتم اهدعب

 : ىلاعت هل وقك ,حدملا عصوم ٤ ريثكتلل لمعتسي كو «قدصيب لق فكوذكلا لإ !وڪ «لعفلا ليلقتل يأ :ليلقتلل

 .ةفاضإلاب ةينثتلا نون تطقس :ماهفتسالا افرح [۲۹۳ :قيقحتلا ةياغ] ٠ ۴:رونلار # يذلا ا ملعب دق#

 لار دصتف «ماهقتسالا وهو «مالكلا 2 ع اونأ چا یل كال دب األ اش ريح ف اه امههمدقتي ۹ يأ : مالكلا ردص

 ١[ 37 :قيقحتلا ةياغ] .ةيلعفلاو «ةيمسالا ةلمحلا ىلع نالخدتو «ع ونلا كلذ نم مالكلا نأ رمألا لوأ نم ةلالدلل 5 Sm E مال هاا || ه4( Nl |[ [ عا 5

 رم له نم لامعتسالا ق اًقرضت رك يأ :افّرصت معا E عاق لهو .؟مئاق دی ر له وک : له كلدذكو

 عم مسالا نيلغ.ل اخدت ال اهإف له" فالخب .مالكلا يف لعفلا دوجو دنع مسالا ىلع لحدت ةزمهلا نأ ثيح
2 

 ىلع ىتأ له# :ىلاعت هلوقك «لعفلاب ةصتخملا "دق" نعم. لضألا يف اموكل مالكلا ىف لعفلا دوحو 7 س نات
١١ 

 - لعفلاب ةا دق نعم اه وك وهو قباسلا دهعلا ترک دت لعفلا تدحو اذإف ؛ىتأ لق يأ ١( :ناسنإلا)

 يأ هنع لهذتو ربصت اهإف «لعفلا دحج مل اذإ ام فالخب «هريغب ركشي ملو هيلإ تلامو تقاتشا يأ هيلإ تّنَحو
 "< 5 نسا : ا درسللا جده 22 0 HR | 1 ش ! ٣ ع : 4 ا
 اديز دق و 2 جرح ديز دق :زوجي ال امك ؟تبرض اديز له الو « جرح ديز له :زوجحي الف دنع لفاغ

 «بيك رتلا يف لعفلا مدعل ؛رئاج هنإف «'مئاق ديز له" فالخنو ؟"تبرض اًديزأ"و ؛ خرج دياز" نوو تنر

 "يأ "اهو ءاذرطم "مأ" عم لسعتست امك تی نهو "له" ل ود اًضيأ راكنالل لمعتست لق اأ ثيح نمو

 نأل ؛كلذو له" فال يه اهلحدت الو «فِظعلا ف ورح ىلع لخدت اأ ثيح نمو ءارذان الإ لمعتست

 انركذ ام ةلثمأ ىلإ خيشلا راشأو «قيلأ لامعتسالا ةرثكب يهف "له" نم رصخأو «ماهفتسالا يف لصأ ةزمحلا
 عم مسالا اهيلي ال ثيح "تبرض اديز له" :لوقت الو :تبرض اًديزأ ۲۹٤[ :قيقحتلا ةياغ] .خإ لوقت :هلوقب

 ديز برض راكنإ نعم :خلإ اديز برضتأو ۲٠[ 4 :يدنه] ؟مئاق ديز له فالخب «بيكر تلا يف لعفلا دوجو

 ۲ ١ :يدته] .راکنالل لمعتست ال "له" نأل ؛كوحأ وشو اًديز برضت له :لوقت الو ؛ةوحخألا لاح يف



 طرشلا فورح ۱۹۱ فرحلا

 .ناک نموا «(ناک نمف ؛ عقَو ام اذ هالو ؟ورمع مأ كدنع ٌديزأو
 ١( ؟؟ :ماعنالا) 20 ام ١ :نسنو) هب متنها

 ىلع لحد إو لابقتسالل نإ ف :مالكلا ردص اه « "أو «ولو هانا کلا فو رج

 هنأل ؛حتفلاب كنأ ول :ليق مث نمو ءاريدقت وأ اظفل لعفلا نامزلتو «هسكع "ول"و ءيضاملا

 0 ا ل ل ا يطل“ عطوم لعتلاب تقلطلا ر لقال
 كنا ول ربخ يق :ليق

 1 :ىئدنه | .ةرهظا الإ لباقي ال "مأ" نأل ؟ورمع مأ كدنع ديز له :لوقت الو = ديزأو

 ىلع فوطعم "عقو ام اذإ مثأ" :هلوقف "م" له :لوقت الو ءةفطاعلا "مث" ىلع ةزمهلا لوحدب :عقو ام اذإ 2

 .ناعإلا عفني ال ذئتيحو «متنمآ عقو ام اذإ مثأ ءعقوو باذعلا تقو ناخ اذإ أ هرخغا ردقف

 ةلالدب ربخلا فوذح أدتبم وهف ءايندلا ةايحلا ديري نمك ا ة:دمح) هر ماا ىلع ناك نمفأ# يأ :ناک نمفأ

 ناک نييك هر نم ةن ىلع ناک نف :رفاک وه نمك انهزم ناك نمأ يأ ءردقم ىلع ةفوطعم ةلمحلاو «قبس ام

 د ربح :ًادتبم ۲۲: ماعنألار 4 هانييْحْأف اقيم ناک نموا # يأ :ناك نم وأ [؟ 3 يا ةياغ]. ايندلا ةايحلا ديري

 ناك نمو «نمؤي مل نمك نمآ نمأ يأ ردقم ىلع ةفوطعم ةلمجلاو :(1؟:ماعنألا) تاَمْلظلا يف هلم نمک # :هلوق

 فارظ "له تود" :هلوقف.. ناك نمو لهو ٠ ناك نمف له" :لوقت الو ةتاملظلا قا هلم نمك ةانييتأفا اتي

 [؟314 :قيقحتلا ةياغ].له نود ركذ ام عيمج يف ةزمهلا لامعتساب لوقت يأ لكلل اًديق نوكيف :لوقت هلوقل

 كلذ نم مالكلا نأ ىلع رمألا لوأ نه لدتل ردصتف «مالكلا عاونأ دحأ ىلع لدت األ :مالكلا ردص

 ءيضاملا وأ عراضملا ىلع تلحد ءاوس «لابقتسالل "نإ" نعي :لابقتسالل نإف ۲۹٤[ :قيقحتلا ةياغ] .عونلا

 كانم عقو نإ يعي «لوألا لاخملا يعم هنيعب نياثلا لامل ا قعمف «كتمركأ يئتمركأ نإو ؛كمركأ ئمركت نإ :وحن

 لحد نإو يضاملل ول يأ :هسكع ولو ۸ :ةيئايض دئاوف] .هيف كماركإ اًضيأ ينم عقو لابقتسالا يف يماركإ

 [۲۹ ٤ :ةياغإ .كالهاو دهجلا ىف متعقول يأ ««:تارححلا مل رثألا نم ريثك يف مك <عيطي ول :وحن «لبقتسملا ىلع

 (٠:ةبوتلار هب كَراَجَتْسا َنيِكرشُمْلا نم َدَحأ نَا :وحن * :اريدقت .سمشلا تعلط ولو «ئمركت نإ :وحن : اظفل
 ."ول" دعب لعفلا موزل رابتغاب تبث وهو «فوذح لعفل :لعاف . لعفلا نامزلي امهنأ لجأ نم يأ :م نمو

 نأ Mask ت و نإ اهربخف ءاهطرش فوذحملا اول دعب تعقو اذإ ا ئعي :لعفلاب

 ريخ قركي نأ ملف تبل" نع ىلع لاق قيقستلا سس ىلع لاد اهوكل "نأأو TT دقملا لعفلا

 ءايلق امك هيلع لاد "نأ" ظفلف ئعملا امأو ءرسقملا لعفلا ظفل نم ضوعلاك نوكيل لعاف مسا ال اًيضام ًالعف "نأ"

 امأو :907:نامقل) #مالقأ ةَرَجَّش نه ضْرَأْلا يف املأ ولو :ىلاغت هلوقك ؛رذعتلل زاج اقتشم م نإو
JF. © | 1 ا 5 5 2 م YEلا ت چ رف 2ع  E. 1 r00 8 5 8  

 = دعب اهئيحي ةيطرش تسيلو «ةيردصملا "نأ" نيعمب "ول" نالف «٠٠:بارحألا) ©#نوداب مهنأ ول اودوي# :ىلاعت هلوق



 طرشلا فورت ١ 8 ؟ ف حلا

 ىلع مالكلا لّوأ مسقلا مدقت اذإو فا اا ادماج ناک نإف ءضوعلاك ن وكيل
 مخا يف مسالا ع وق ريكا ىف عملا لطفل

 نإ هللاو لثم ءاظفل مسقلل باوجلا ناک و «قباطيف ,ىنعم و ؛اظفل يضامل همزل .طرشلا
 2 ج راضما ىلع ا 0 وج دب هدو Zz هلت ولت |

 نأو ربعي نأ زاج «هريغ وأ طرشلا ميدقتب طّسوت نإو .كتمركأل ينتأت مل وأ ينتيتأ

 مسقْلا يدعو ؛كتيتآل هللاو تيت نإو 5 ىتأت نإ ِهللاو انأ :كلوقك «ىغلي
ma 

١ 
 رابثعاب م حاب

 .4مُهوُمُكَطأ نإوط 4نوجرخ ال اوج رخ نئ :. ام «ظفالا#
(NT: mE 0ماعتالا)  TAT0  

 5206 1 , )| ملا 2 م Fl : | f | 1 7 | أ
 i 1 508 5 ملا 7 مه ع 5 5 سأل ع |[ يا رک

E.ع 3 1 ع -  

 :دوس الا لاق فللام نبا هيلإ بهد امك ءاضيا

 ناك اذإو ءامزال نكي مل .نإو رثكآو .بلغأ ماقما اذه لج ىف "نأ" ريع ىا لعفلا لامعتسا نأ كشاللف ءانغا عمو
 غون بأ ا 2 | نر  ےیت لآ 3 1 1 ا ت اا 5-2 د

 ا 4/54/14 :ىضر] .اًعراضم ءاجدقو «ىضاملا وه يذلا "ول" طرش نم ضوعلاك هنوكل ايضام هنوك رثكألاف «لعفل
 سا

-- 

 نأ ملغا مث ءرعشلا ةرورضل الإ "تبث" وهو "كنأ ول" يف فوذحلا رسفملا لعفلا نع ضوعلا لثم يأ :ضوعلاك
 تالق ا 1 لا iM 1 95 صحم ا ا 1 | ®" اترا ا

 ۲ 1٥ دحاو سنج نم ناقلعتملا مزلي الف <« ول دعب لعفلا مورن ىلع بترم ضرغلا اذه ربخلا يف لعفلا داريإ
 5 AN ب زلت شن لاق ا لأ هيف 1 e © ات
 8 القا نيف 50 ا 8 ا ولو 200 6 هلا لاق لحجر ادي زر لأ ول . وح .لعشلا ردعتل 5 :ةردعتل

 ىلإ دتا ريَمِْضْلا : يضاملا همر . ظن وتلا هر ونص نک و سا : مدقت اذإو |۹ :قيمحيتلا ةناغ 1 ناسف

 امثإو .ايضام هدعب عقاولا طوشلا اوکو نأ مسقلا كلذ مرل وأ يضاملا طرشلا كلذ مزل يأ مسقلا ىلإ نأ طولا

 طرشلا 2 ىضاملا مزتلاف ؛ءاظفل مسفلل ابا وحج هنوكل باوجلا 8 ةلمش ٠ع عطقنا ام كح شالا ف رح نذل ؛ ىضاملا مزل
1 ۲ 

 قباسلل احییح رت ید لص ريظسالاو :اظفل |۲۹ : قيعحتل ةيقحيتلا ةياغإ فرحا لمع امع مدع 8 قفا وتيف اشا بف لمعي القل
 اخ

F 

 ف رشلا ز ہک قا أ :ةريغ وأ :ك ونعمل يضاملا لاكم : ينتأت م .اظفل ىضاملا ل |اثم : ينتيتأ تا . لامعتسالا ةرثك عم

 وسلا ريدعت 1 .ظوفلملا اک ردقملا قلا ف قا :مسقلا ريدقتو 5 لا ءاغلا a لا رابتعاب :كتيتأل
 0 مسا |

 ا ن هار يآ :نويجرخي ال اجرا نيل [512: :عدته].رم امك ةئاغلإو ةرابيقعا ق مسقلا ظقلتك
 اللا ىه "اوحجرخأ نفل" :ةلوق ف ماللاو «باوتلا يق مرحلا بحول طرشلا لبق مسالا ريدقت ولف توج ده

 ال ءهل باوجلا نأ نذؤتل اًريدقت وأ اظفل مسقلا مدقت دعب طرشلا ىلع لخدت مال يهو يسقلل ةكطوملا
 لبق مسقلا ريدقت الولف نوك ر شمل مكنإ مهومتعطأ نإ هللاو يأ :مهومتعطأ نإو [؟35 :قيقحتلا ةياغ] .طرشلل
 EE :قيقحتلا ةياغإ . ةا ةلرح هنآ ٤با وحلا ت هاقلا بحول ل 15 5



 عدرلا فرح ١ فرحا

 ترس اغ مرح ایا نيبو اهني خو العا فلس مشار لصقات تار
 ‹قلطنم دیزف ةعمجلا موي م : لثم ءاقلطم فوذحملا لومعم وه : اقر ءاقلطم

 عاوبللا عريج ال طرشلا

 .يباثلا نمف الإو لوألا نمف ,ميدقتلا زئاج ناك نإ :ليقو
 ءار« رح وه يبزاملا لوق

 مع "ع ءاج "دقو هالك" :عدرلا فرح

 دلاح امأو «هتنهأف ركب امأو «هتمركأف ديز امأ ,كتوخإ ءاج :كلوق وحن ,ملكتملا هلمجأ ام ليصفتل يأ :ليصفتلل امأو

 ۲٠٠١ :يدنه] .بتكلا لئاوأ يف ةعقاولا امأ :وحن «لامجإ هل نأ ريغ نم فانيتسالل ءاج دقو «هنع تضرعأ دقف

 [؟ 85 :قيقحتلا ةياغ] .ءادتبالا نعم اهنمضتل طرشلا وه "امأ" هيلع لحادلا لعفلا يأ "امأ" لعف يأ :اهلعف

 :وحن افلا دعب عقو امل لومعم امإو «قلطنمف ٌديز امأ :وحن ءأدتبم امإ لب كلذو ءاهياوج زيح يأ :اهزيح يف
 [؟35 :قيقحتلا ةياغ] ."قلطنم" لومعم "ةعمجلا موي" :هلوق نإف «قلطنم ديزف «ةعمجلا موي امأ
 وأ «براض ىنإف اديز امأ :وحن ءهزيح يف ام مدقت عنمي ام "امأ" دعب ام ناك ءاوس آلم او أ :اقلطم

 قرح نيب ىلاوتي الكل كلذ ضوع امنإو «فنصملا هراتخاو هيوبيس بهذم اذهو «قلطنمف ديز امأ :وحن ,نكي مل

 يف امث ءزج امهنيب ضوع قيعملاو «"ءزح" نم لاح"اقلطم" (بيكرت) [135 :قيقحتلا ةياغ| اًظفل ءازجلاو طرشلا
 فوذحم ردصمل تعن وأ ؛"اقالطإ قلطأ" ءزج امهنيب ضوع يأ قلطم لوعفم وأ ءاقلطم هنوك لاح اهباوج زيح
 اب صم وأ اعوفرم ناك ءاوس اقل اًنامز يأ :اقلظم فوذحا A4] سک لا لخ] .اقلطم اًضيوعت ضوع يأ

 .جراح انأف مويلا امأ وحن :ميدقتلا زئاج .قلطنم ديزف ةعمجلا موي ركذت "اأ ريدنقتب :قلظتف

 اميف لمعلا نع اهدعب ام عطقت "نإ" نأل ؛براض ينإف ديز امأ :وحن مدقتلا زئاج نكي مل نإو يأ :الإو
 عانتمال ءارحلا ءزج هنوك عانتما ةرورضل فوذحلا طرشلا لومعم يأ :يلاثلا [547 :قيقحتلا ةياغ] .اهلبق
 :دربملا سابعلا وبأ زّوجو ءاهلبق اميف لمعلا نع اهدعب ام عطقت "نإ" نأل ؛براض ينإف ديز امأ :وحن «ملقتلا

 امإ وهو ءرجزلاو عنملا :عدرلا :عدرلا 1١5[ :يدنهإ .هميدقت عنتمي امل مدقتلا حيحصت ةصاخ "امأ" ل لعجو

 ر اق :هلوق دعب "كلك" :ىلاعت هلوق وحن بلاطلا وأ ؛لّضفتي نلف لاق نب ١ "هك" :كلوق وحن ءربخملا عدرل

 |۲۹۹ :يدته] .كللذك سيل "الك" قيعمو مث. فوفمإإلا) كدلك تك ةاميفاخلاص لتا لعل ناوغج را

 ىلع اوقفتا نييوحنلا نكل ءامعسا ىلا دك دعبي الو (:قلعلا) © TE ا نإ الك 8 :ىلاعت هلوقك :ءاج دقو

 انتايآل ناك هنإ الک ٥ ديز 1 نأ عمطي ہن : فات لوق يف الكو 'الک' فا "نإ" ةلهجلا قيقحتل هنوكل ؛هتيفرح

 ٠۹۰| :قيقحتلا ةياغ] .اًطدروءاقحس نعم رر ملا قلك :قيهحولا لمت م51: رس ادع

 ا



 نيونتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات ١ 4 فرحلا

 يقيقح ريغ اًرهاظ ناك نإف «هيلإ دنسملا ثينأتل يضاملا قحلت :ةّتكاّسلا ثينأتلا ءات

 .فيعضف نيعمجاو ةينثتلا ةمالع قاحلإ امأو يريخخمف

 «ريكدتلاو لل وهو .لعفلا ديك اعل ال خالا ةكرح عبتت ةنكاس كون : نياوتتلا

 تفاو:هنضا: 6 ةفيقثلا نون نل 2

 .رخآ ملع ىلإ انام تيلي فرضو لكلا نم فدو ماو و و
 نبا نه لاخ < للعلا نم لاح

 .ةكرحتملا نع زارتحا :ةنكاسلا .ةنكاسلا ثينأتلا ءات نايب ىف ع عرش عدرلا فورح نايب نم غرف امل :ثيناتلا ءات

 هن رخلذ ال ليلعتلل ماللا تيفال دوه ترک آو بارک و : ىضاملا قحلت هلا كسلا تينأتل اتل مسالا قحلت اشاف

 [؟53 :قيقحتلا ةياغ] .هنم لصاح رثأب سيلو «ثينأتلا ءات قوحلل ةلع هيلإ دنسملا ثينأت نإف

 |۲۹ ةةيقحفلا اغ ]دنس تب رش : وج ق هيلإ ديسملاو عاملا نيب ةنراقملاو «لاضبألا نقل :هيلإ دنسملا

 ثم هيلإ دنسملا نأ ىلع ةلالدلل ؛اًرهاظ لعافلا نوك دنع لعفلا يف ثنوملاو ركذملا عمج يأ :نيعمجللاو

 [؟535 :قيقحتلا ةياغ] .كنوم هيلإ كما نأ ىلع ةلالدلل كيناتلا عات قالا تموم وأ ركذم :عومجم وأ

 ءايلاعتو ءاوتاهو ءايتاه :وحن «لعفلا مسا يف كلذ زاجو «لعافلا ددعت ةروص موزلل فيعض وهف يأ :ففيعضف

 يقم: هيلإ ديسملا نأ ىلع رمألا لوأ نم ةلالدلل ؛دازت فورح لب «ريمضب تسيل ةمالعلا هذهو «فعض الب اولاعتو

 عنتمال ار ناك ول هنأ هيلع لديو «ثنوم:هبلإ ديسملا نأ نول لب نالا فانك ثنؤم 0 م (عومجم وأ

 ۲٠١[ :يدنه].هبراقأ نورفغي :وحن يالقعلا روكذلا ف نؤونلاو «تيغاربلا ولك أك .ءءالقعلا ريغ قا واولا

 i :قيقحتلا ةياغ| .اندنع ملاعلا نیز و نك ابسلا غامتجال اهكيرحت دري االف ءاعضو :ةنك ان 2

 ةك رح تعبت .نإو اهبيونت نال ؛ظساولا ةكرجح اهنيونت عبتي ثيح "مدو ديو «خأو بنا تر الل 4ک رخ

 ۹ يلا ةزاغإ اكس اس رخآلا فال عل طولا اراض اس مب لكل ةظسولا

 ,.اذك ناك اذإ نيحو ءاذك ناك اذإ موي :ةلضأ «ذقنيحو «ذئموي :وحن ءهيلإ فاضملا نع :ضوعلاو

 ؛ثالثلا تادملا دحأ اهرحآ لا ةقلطملا ةيفاقلاو «قالطإلا فرح لدب ةقلطم وأ ةديقم رعشلا ةيفاق ةقحاللا نيونتلا وهو :منرتلاو

 :رعاشلا لوقا وحن تالل تيبادملا دج ونهو ةرهتشلا رخلا ةك رحب عابشإ نم تاش ىلا فورحلا يهو «قالطإلا فرح 0

 نياضأ بقل تبضأ نإ لوقو نباتعلاو لذاع موللا ىلقأ

 ۷۹٦ :قيفحتلا ةياغ]

 ةرثك و ؛ملعلا لقتو «ظفللا لوطل فيفختلا دصقل فذحي اعإو ووجع نب ديز يبءاج وج ةا ملع ىلا

 ي نيونتلا فذحي مل امنإو «جازتمالا ىلع ةلالدلاو «ةباتكلا يق فيفختلل أطح للا طيس فالف (لامعتتساللا

 اهفذحو ؛ةرورضلا ناكملرخآ ماع ىلإ فاضم "نيا"ب فوصوم ملع "ايف" نأ عم "ةع نب سبق نم" ةيراح :هلوق
 چ «ذاوشلا ن رم لصولا يف نيونغلا ريغب كح ارق نميف (١6:ضالحإلا) تش ار لق * :وحم كلذ ريغ ف



 ديكأتلا نون ١ ؟ ه فرحا

 س لعفلاب سا :فلألا Ee 5*2 ٌةنكاس ٌةفيفخ :ديكأتلا نو
 ةا ةف

 رشم نيزكذلل ريع می ایات امو لع نإ له رک ت توک وس تبع و
 واولا ويهو

 :تت لا و ةيدتلا ف لوقتو .ح وتفم كلذ ادع اميفو روسكم ةطظامعللا 7 مو

 ...٠.٠٠ .. U ME SEN 8 3 tê . الج فيفا امهلخدت الو ًاتبرضاو نابرشا

 [ماه ةةياغ] :ةرورضلا ىلع "هللا" طفل بضتو :"ركاذ" عم نيوتعلا فذ "ةليلق الإ هللا اركأذ الو" لوقو

 .اهتفخ نييفوكلا رثكأ دنغ ةليقثلل اعرف ناك نإو ةليقثلا نونلا ىلع ةفيفخلا نونلا مدق :ةفيفخ :ةفيفخ

 :لوقتف ناني رضا :وحن «ثنوملا عمج يف ةدئازل ا١ فلألا id !ابرضا :وحن «ريمضلا فلأ تناك ءاوس :فلألا ريغ

 [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغإ.فلألا ةفخو ةرسكلا لقث نيب لداعتللو «بارعإلا نونب هيبشتلل فلألا عم ةروسكمو «نبرضا
 [۲۹۷ :ةياغ] .ديكأتلا نون نم دحاو لك صتخي يأ «ةفنأتسم ةلمحلاو :ةددشم وأ ةفيفح ديكأتلا نون يأ :صتخت

 [؟537 :قيقحتلا ةياغ] .نيرضا :وحن «رمألا ف نئاكلا لبقتسملا لعفلاب يأ «لبقتسملا ةفص : رمألا يف
 «بلطلا ديكأتل اعضو امهنأل ؛اذك َنلعفأل هللاو :وحن مسقلاو ءاًريخخ بيصتف انب ٌنلزتت الأ :وحن :مسقلاو ؛ضرعلاو
 ؛مسقلا باوج يف لخدي امنإو ءاضرع وأ ءاينمت وأ ءاماهفتسا وأ ايف وأ ءارمأ نوكي يذلا لبقتسملاب قلغتي امنإ بلطلاو

 هل مامتها ةدايزو هنأشب ءانتعا ىلع مسقلا ةلالدل بولطملاب مسقلا باوجل اهيبشت بلطلا نعم هيف مزلي مل نإو

 قحلتو «نلعفت ال نأ :وحن «بلطلا نعم هيف نكي مل نإو «يهنلاب هل اهيبشت :يفنلا يف 1 :قيقحتلا ةياغ] .بولطملاك
 [۲۹۷ :ةياغ] ."نلوقت ام اًريثك" ةداضملل هيلع لمحو «مدغلاب قحلت ةلقلا نأل ؛"نلوقت اعرو «نلوقت املق" يفنلاب

 :وحن :مسقلا تبثم (بجاح نبا).زاوخحلا ليبس ىلع لحدت امنإو «ةمزال تسيل كلذ ريغ يف اهنأ يعي :تمرلو

 نأ ريغ نم مسقلا وهو «لعفلا نع لصفنم رمأب لعفلا اودكؤي نأ اوهركف «ديكأتلا لحم مسقلا نأل ؛نلعفأل هللاو
 نم مسقلا تبثم يف ةفاضإلاو «نييفوكلل افالح ديكأتلل هتيحالص دعب نونلا وهو هب لصتيو :هضتخي امن هودكؤي
 .ةدئازلا "ام"ب هفرح دكوملا طرشلا يف ديكأتلا نون :ترثك و [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .ةفيطق درج باب

 فرح بکا ال هنأل ؛كلذو م5:عرم) يادحأ رَشَبلا نف نير امإف# :ىلاعت هللا لاق د نلعفت امإ :هلوق :نلعفت امإ

 ريغ نم -لعفلا وهو- تاذلاب دوصقملا طحني العل ؛اًضيأ ةوبلاب لعفلا ديكأت اودصق ةدئازلا "ام"ب طرشلا

 .نينكاسلل ةفوذحتا واولا ىلع ةلالدلل :هومضم [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] .طرشلا فرح وهو «تاذلاب دوصقملا

 ركذللا كحاولا ف يأ روكذملا ادع اميف يأ :قللذ ادع اميقو .نينكاسلل ةفوذحلا ءايلا ىلع ةلالدلل : روسكم

 المل لصفلل فلألا ةدايزب :نانبرضاو .نبرضتو «نبرضاو «نبرضيل :وحن «ةفخلل :حوتفم .اًبطاخم وأ ناك اًبئاغ
 نينونلا عامتجاو سبللا مزل فلألا امهيف يقبأ ول هنأل :ةفيفخلا .تانونلا عمتجي



 ديالا نون ۱۹٦ فرحلا

 مث نمو ٠ ,لبصتملاكف نكي أ نإل : ساک زرابا ممارس ا رک لا اکو سنار
a 

 قكاشلل :فدخت ةففحتلاو ,نِزغاو نزغاو تا «نيرتو ءنورتو «نّيرت له :ليق

 .طقف اقلأ بفن اهلبق ام حوتفلاو «فذح ام ريف «فقولا فو

 اًمغدم ناثلا نكي مل نإو «نيل فرح امهوأ ناك اذإ ارفتغم نينكاسلا ءاقتلا لعجو «كلذ زاحأ هنإف :سنويل
 ءملكتلا ناكمإل ايضرم نوكي نأ ینو هلك الا دبع یار, كلا سيلو «فقولا يف رم امك امي ملكتلا ناكمإل

 [۲۹۷ :قيقحتلا ةياغ] (41:سنوي) لبق تْيَصَع دقو نآلا# :ىلاعت هلوق امك «يضرملا مالكلا يف كلذ ءيحبو

 ظفللاك يأ : :لصفنلاک .ثنؤملا عمجلاو ةينثتلا ريغ يأ :امهريغ .ةفيفخلاو «ةليقثلا ديكأتلا نون يأ :امهو

 عم هتلماعم نيفوتلا حس لعفلا رخ, لماعي نأ بجي يأ ءليضفتلا ىلع اهكيرحت و ةلعلا فرح فذح يف لصفنملا

 تالتعملا مكح ااا ةا «نبرضا وأ «نبرضا :وحن «كيرحت وأ فذح نم ردصلا ةنكاسلا ةلصفنملا ةملكلا

 نكاسلاك ديكأتلا نون يأ :لصتملاكف .نكتسم لب زراب ريمض هيف :نكي مل نإف [۲۱۸ :يدنه] .اهاصتا دنع

 .لصفنملاك زرابلا ريمضلا عمو «لصتملاك زرابلا ريمضلا ريغ عم ديكأتلا نون نأ لحأل يأ :م نمو .لصتملا

 ءامزال رعآلا توكس لاوز ناك ةلضتملا ةملكلاك زرابلا ريمضلا ريغ عم تناك امل نونلا نأل ؛ءايلا حتفب :نيرت له

 : وحن ءاهعم ماللا لعت ملف «لاصتالا ق ةينثتلا فلأ تهبشأو «ةحوتفم ءايب نيرت :لاقيف «نوكسلل فذح ام دوعيف

 [۲۹۷ :ةياغ] ؟نايمرت لهو «نايرت له :وحن ةلصتملا ةينثتلا فلأ عم ماللا لعت مل امك ؟نيمرت لهو «نيرت له

 ةلضفنلا ةملكلا يف كلذك ءاهكيرحت وحن ىلع نينكاسلا ءاقتلال فذحي يح ةدم افوك مدعل واولا مضب :تورتو

 یتا يف ابك نيك اللا ايلا سك :ةيوقو ۳١١ «يدع] رقاب اوقمعا لاقي امك ردسلا كاملا

 نفق يآ 4" نيرت " يلع ذيل رت للم" لح قطع نو وزغاو هلوق :نوزغاو [؟١ : يددعإ .عراشلل الط هدش و

 ءاوزغا يف امك ةلصتملا ةملكلاك وه اميف رخآلا نوكس لاوزل ةفوذحما واولا ةداعإب "نّوزغا" :ليق مث
 نونلا ناك الولو «شيجلا يزغاو «شيجلا اوزغا يف امك «ءايلاو واولا فذحب :نزغاو [815 :يدنه] .ايهزاو
 ةدحاولا ةعلكلاك" وه اف انغام ناثلاو 8 لوألا و کل هدح ىلع نينكاسلا ءاقتلا نم اذه ناكل سا چ

 "نكاسلل" :هلوق يف ماللاو :نكاسلل [۲۹۸ :قيقحتلا ةياغإ .رمألا نم ةثالثلا ةلثمألا هذهو ء«لاصتالا ىلع ا

 .هيلع فرظلا فطع ليلدب اهدعب نكاسلا ةاقالم تقو فذحت ةففحملا نونلا يأ «تقولا نيعع

 و ؛نينكاسلا ءاقتلا وهو «فذحلا بجوم لاوزل نونلا لبق ام احوتفم نكي مل اذإ :خإ فذح ام ذريف

 :فقولل املأ بلقت تنونلا لبق ام يأ :اهلبق اه [۲۹۸ ::قيقحنلا ةياغ] .نيرضا يآ يبرضاو ء"نّيرضا" يف '"اوبرضا'
 بلقت" :ةلوق' :افلأ لقت ]۸ ةياغ] .نيونتلا ىلع ايليف الأ بلغت انو وا ىف "ايوا" هيف

 5 3 هيي تير «رفت ن وعلا ىلع اف ها" هلع تقر ف لاش رفا عوق ترا اا
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 سن قو رورو قل

 نیما تاج

 ريعساو از نزلا ريع

 لاغالاءازج | لوسا ثيرع ىف لوصالارت

 بدالا ةضور | (نثلرياري دج( اناكل انجب ) ماجا

 قف لوصأ ناعآ | (ست)( ب بحت لدم بر م الا بلا

 لفلان | عب ا( ربحت كفيف مك الا بزا

 لوصالا نش | 2 ورعات ناس اكن اب ز ىل رع

 كير اعلا ساو

 قطا ےیت | 2 مدعاتناسآ كن ايز ىراف

 مالعا قرات ( نرخ, نیلوا) فرصلا م

 روق ىرتنملا ليبس ظ

 هيلطرتاوف | ونسوا لمت عم مکا عمار
 ونا مع ا لا ر

 نآرقلا لامج رداصملا وفصل رع

 روك ر فرز

 دم انتعلا م بازار

rtتایی ارم  

 ر ىربكا لوصن

 مم ان دبي بحشو نازيم

 ةروس 8 7 زای

 نع روع )ا يومي ) مربعات ارو

 زات نا یدو هدا م

 لرش وداي م

 م مارا

 نآر لا نال اشم
 ( موس مور: یوا

 تز

 یرطس ا۵ یے ن آر قل


