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 همكحو ىوعدلا فيرعت ۳ ىوعدلا باتك

 ىوعدلا باتك

 ,هفالخب هيلع ىعدملاو كرت كرت اذإ نم :يعدملاو .ةعزانملا ةلاح هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ يه
 ةموصخلا يأ عرشلا يف يأ ةموصخلا ةلاح يف يأ هسفنل ائيش يعدي نأب اعرش ىوعدلا يأ

 ةرابع :ةغللا يف يهو .ةلاكولا بقع ىوعدلا ركذ «ىوعدلا لحأل ةموصخلاب ةلاكولا تناك امل :ىوعدلا باتك

 ىلع ءيش باجيإ ناسنإلا هب دصقي لوق يه :ليقو «ةملاسم وأ ةعزانمب دييقت ريغ نم هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ نع
 ىلع واولا رسكب يواعد ىلع عمجتو «نونت الف ثينأتلل اهفلأو ءءاعدا ردصملاو ردصممي سيلو مسا يهو «هريغ
 فو «ةعزانملا ةلاح هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ يه :ءاهقفلا فرع يفو .ثينأتلا فلأ ىلع ةظفاحم ؛اهحتفبو لصألا

 «تاللماعملا يطاعتب ردقملا ءاقبلا قلعت :اهببسو «هتوبث دنع صالخلا هل نم سلجم يف قح ةبلاطم يه :ىرحأ ةرابع

 لمتحي امن هنوكو «ىعدملا ةيمولعمو «هيلع ىعدملاو يعدملا لقعو ءمصخلا روضحو ءءاضقلل سلجملا :اهطرشو
 .ىوعدلا يف ضقانتلا مدعو ءمصخلا ىلع ةمزلم افوكو «يعدملا ناسلب اهفوكو «توبثلا

 ثيح نم لب اهتاذل تسيل اهتيعرشو «تابثإلا وأ يفنلاب مصخلا ىلع باوجلا بوحو :اهنم ةحيحصلا مكحو
 رسكلاب يهو .ةرثك اهتيعرش ىلع ةنسلاو باتكلا ةلالد يفو ءاهئاقبب نونظملا داسفلل اعفد ؛ءاضقلاب اهعاطقنا

 يعدملا مساو «مالسإلا ىلإ رافكلا ءاعدا برحلا راد يف اهمضبو «ماعطلا ىلإ ءاعدالا اهحتفبو «بسنلا يف

 اهدعبو ةنيبلا ةماقإ لبق ايعدم هيمسي يضاقلا نإف ؛ةجح هل نم لوانتي الو «فرعلا يف هل ةجح ال نم لوانتي

 للك هال ويسرا لاقي هلو ءاقانتإ نع غ وغلا يعدم :باذكلا ةمليسمل لاقيو ءايعدم ال اقع هيمسي

 راصف لاعتفالا باب ىلإ لقنف اعد هيثالث نأل ؛"يعتدم" يعدملا لصأو .ةزجعمل اهتبثأ دق هنأل ؛ةوبنلا يعدم

 ءاتلا تلدبأ امنإو «تافرصتلا يقاب يف كلذكو «ءاعدا راصف لادلا يف لادلا تمغدأو ًالاد ءاتلا تبلقف ءاعتدا

 (ةياتع ف ءئيع) «فيعضلا لإ لوحتي آل يوقلاق «ةروجهملا نم لادلاو ةسومهملا نم ءاتلا نآل ؛ًالاد
 ةجح ريغ نم هلوقب قحتسي نم هيلع ىعدملاو «جراخلاك ٍةجحب الإ هلوقب قحتسي ال نم يعدملا :ليقو :يعدملاو

 هلاق ام نسحألاو ءرهاظلاب كسمتي نم هيلع ىعدملاو ءرهاظلا ريغب كسمتي نم يعدملا :ليقو ءديلا بحاصك

 نيعزانتملا نم كرت كرت اذإ نم يعدملاو :"رردلا" يف دازو ١85/7[ :قئاقحلا زمر] .اعنامو اعماج هنوكل ؛خيشلا

 «ثحابملا يف نيعزانتملا نم "دبعلا قح يف" :هلوقبو ءالعف نيعزانتملا نع "ًالوق" :هلوقب زرتحاو .دبعلا قح يق ًالوق
 هحارخإ ىلإ جاتحاف «كرتي ال كرت اذإ هنأ عم عدم هيلع قلطي هنإف امهدحأ رفاظلا ناكو ابراضت اذإ هنأ هحضويو

 (حتف) . الوق نيعزانتملا نم" :هلوقب
 فالخب يأ] :هفالخمب (نيع) .هيلع ليبس ال هكرت اذإف هل بلطلا قح نأل ؛ةموصخلا ىلع ربحي ال يأ :كرت

 قرف اذه ءاهكرت اذإ ةموصخلا ىلع ربجي يأ [(ييع) .ةموصخلا ىلع ربجي لب كرتي ال كرت اذإ نم وهو «يعدملا

 = هيلع ىعدملل رايخلا نأ هب فملا نأ الإ «نايضاق ةدلبلا يف ول يضاقلا نييعت يف يعدملل رايخلا نأ :هرهاظو «حیحص



 ىروعدلا ماكحأ ٤ ىوعدلا باتك

 ىعدملا دي يف انيع ناك نإف «هردقو هسنج ملع ائيش ركذي ىح ىوعدلا حصي الو
 لاملا وهو ىعدملا الفم ةزفقأ ةرشعك يعدملا يأ .

 نإف .فالحتسالاو ةداهشلا ف اذک و ,ىوعدلاب اهيلإ ريشيل اهراضحإ فلك هيلع
 اهئادأ يف يأ : يعدملا يأ نيعلا هيلع ىعدملا ربجأ

 ل و ول ب واول اراقع ىعدا نإف ءاهتميق ركذ رذعت
 يعدملا نيعلا ةميق يأ

 «نيلجر نيب ةموصخلا تعقوف «ةدح ىلع ةلحم يف امهنم دحاو لك نايضاق ةدلبلا يف ناك ول نح «دمحم بهذم =

 اهيف فلتحا «كلذ ىبأي رحآلاو هتلحم يضاق ىلإ همصاخي نأ ديري يعدملاو «ىرحأ ةلحم يف رخآلاو ةلحم يف امهدحأ

 (حتف) .ىوتفلا هيلعو «دمح دنع هل رايخلاف هيلع ىعدملا ناكمل ةربعلا نأ :حيحصلاو .دمحمو فسوي وبأ

 ملعي ال اميف مازلإ الو «ةنيبلا ةماقإ دنع هيلع ىعدملا مازلإ وه ضرغلا نأل ؛عامجإلاب اذهو :خإ ىوعدلا حصي الو
 لوهجملا ىوعدو .تانوزوملا يف نزولا نايب نم دبال هنأ ىلإ ردقلاو سنجلا ةيمولعم طارتشاب راشأو «هردقو هسنج
 نهر هنأ اودهش اذإ يعي «بصغلاو نهرلا ىوعد لوهجم اب ىوعدلا داسف نم ىئتسيو ءءاربإلا يف الإ حصت ال
 بصاغلل كلذك و «ناك بوث يأ يف نمترملل لوقلاو «ممتداهش تزاح هنيع اوفرعي ملو بوثلا اومسي ملو ابوث هدنع
 ةداهشلاو ىوعدلا ةحص يف ةميقلاو سنجلا نايب طرتشي ال نهرلاو بصغلا ىوعد يف هنأ :لصاحلاو .بصغلا يف

 يف اضيأ حصت ءاربإلا يف لوهجملاب ىوعدلا حصت امك :ةثالثلا دنعو ,نمترملاو بصاغلل ةميقلا يف لوقلا نوكيو

 ١87/1[ :قئاقحلا زمر .رارقإو ةيصوو قح ىوعد
 (ييع) .قح ريغب هدي يف اهنأ ىعدملا ركذ :هيلع ىعدملا (ندعم) .الثم ةطنحلاك ءيشلا كلذ سنج يأ :هسنج ملع

 ربجي ال هيلع ىعدملا نإف ءةنوؤمو لمح اهل يلا امأ ءةنوؤم الو اهل لمح ال يلا ءايشألاب ديقم وهو :اهراضحإ فلك
 هلمح نكمي ام :ليقو ءاناجم ال رحأب يضاقلا سلجم ىلإ لمحي لاحب ءيشلا نوك :ةنوؤملاو لمحلا ريسفتو .اهراضحإ ىلع
 ىلإ جاتحي ال ام ال لمح هل امت ريعشو ربك ةنوؤم ىلإ هلقن يف جاتحي ام :ليقو «ةنوؤم الو هل لمح ال ام وهف «ةدحاو ديب
 اهدنع رضح ءامهوحنو ةليقثلا ةبشخلاو ىحرلاك اهلقن رسعتي امم ناك نإو «كلذ ريغ ليقو «نارفعزو كسمك ةنوؤم

 هنيمأ رابخإب يضاقلا يضقيف «كلذب يضاقلا ربخي عمس اذإف ءامهدنع دوهشلا ةداهش عمسيل انيمأ ثعب وأ مكاحلا

 ةداهشلا ءادأب اهيلإ دوهشلا ريشيو «يعدملا ريشيل ىعدملا راضحإب هيلع ىعدملا فلكي يأ :لإ اهيلإ ريشيل .هدحو

 (حتف «ئيع) .فلحلا دنع هيلع ىعدملاو هيلع ىعدملا فالحتسا دنع يضاقلا ريشيلو

 نيعلا راضحإ رذعت نإف يأ :خلإ رذعت نإف (نييع) .ةنيبلا مدع دنع هيلع ىعدملا فالحتسا فو يأ :فالحتسالاو

 «فصولاب هطبض نكمي ال ةردقملا ريغ نأل ؛اهتميق يعدملا ركذ «ةبئاغ وأ ةكلاه تناك نأب تالوقنملا نم ىعدملا
 :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو «ةمذلا يف ًانيد اتروريصل ؛ةلاحلا هذه يف ةاعدملا يه األ ؛اهيلإ ريصملا بجوف «ةميقلاب نكميو
 هنأ يردأ الو ءاذك نيع نيم تبصغ :لاقف «ةميقلا نيبي ل نإو «ةثونألاو ةروكذلا ركذ ناويحلا يف كلذ عم طرتشي

 = نايبب فلك ولف «هلام ةميق فرعي ال امير ناسنإلا نأل ؛هاوعد عمست «هتميق تناك مك يردأ الو < اق وأ كلاه



 ىرعدلا ماكحأ ٥ ىوعدلا باتك

 نكي . نإ لولا کد نم دبالو ا ءامسأو ةثالث و «هدودح ركذ

 دودحلا تالا نم لكل

 E 5 ا ر او ,هدي يف هنأو ءاروهشم
 هيلع ىعدملاو يعدملا "هيلع ىعدملا يأ

 .هتسرامم نع دعبأ مهنأل ؛ىلوأ لب ًاضيأ دوهشلا نع طقس يعدملا نع ةميقلا نايب طقس اذإف «هب ررضتل ةميقلا -

 [۱۸۷/۲ :قئاقحلا زمر] .نهرلاو ةقرسلاو بصغلا يف الإ ةحصلا عنمت ةداهشلا يفو ىوعدلا يف ةلاهجلا نأ :لصاحلاو

 زيمتي ام وهو ءدحلا عمج دودحلا [(ييع) .هيلإ ةراشإلا رذعت عم هب فرعي راقعلا نأل ؛ةعبرألا] :هدودح ركذ

 ركذو «برخيو صقنيو ديزي هنأل ؛ادح حلصي ال رهنلاو قيرطلاو قوسلاف «يضارألاو رودلاك هريغ نع هب راقعلا

 ركذو «مزال ةيرقلاو رصملا ركذو «مزالب سيل ةكسلاو قوسلاو ةلحما لوا قولو E E ع
 :ةياورلا ها وهو ةنففب ىرأ لامه و ا أل! ةذونح

 ءامهوق وهو «دودحلا نود اهركذب ىفتكي «ىراخبب لضفلا رادو «ةفوكلاب ديلولا رادك ًاروهشم ناك نإ :ليقو

 ةقيقح نيدلا ىوعد هنأل ؛راقعلا نمث ىعدا ول امك اهدودح ركذ ىلإ جاتحي الف اهنيعب رادلا دوهشلا اوفرع اذإ الإ

 .راقعلا ال
 يف طرتشي ىوعدلا يف دحلا ركذ طرتشي امكو «هافك ةعبرألا دودحلا نم ةثالث يعدملا ركذ ول يأ :ةثالث تفكو

 نأل ؛ةعبرألا دودحلا ركذ نم دبال لب ةثالثلا ركذ يفكي ال :رفز لاقو «يضاقلل اراد سي اق هلال ؛اضيأ ةداهشلا

 اذإ ام فالخب ءلكلا مكح رثكألل نأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو «لبقت ال ةعبارلا يق طلغ ول اذهلو ءامي الإ متي ال فيرعتلا

 نإف ءدوقنم نمثب ءيش ءارش ىعدا اذإ :هريظنو ,كلذك اهكرت نوكي الو «ىعدملا فلتخي هب هنأل ؛عبارلا يف طلغ

 (يعليز «حتف «ئيع) .لبقت مل هيف اوفلتحاو كلذ اوركذ ولو ؛نمثلا سنج نايب نع اوتكس نإ لبقت ةداهشلا
 نع اوزيمتيل مهاسنأ اضيأ ركذو «كلذب لصحي فيرعتلا نأل ؛دودحلا باحصأ ءامسأ ركذو يأ :اهباحصأ ءامسأو

 لجرلا نوكي ال نأ طرشب نالف نب نالف كلم :دحأ لك يف لوقيف بألا بأ يأ :دجلا ركذ نم دبالو .مهريغ

 اروهشم راقعلا ناك اذإ :امهدنعو ؛ةفينح يبأ دنع اذهو ءدحلا ركذب لصحي فيرعتلا مات نأل ؛سانلا نيب اروهشم

 عافترا وهو دوصقملا لوصحل ؛هركذب ىفتكي ًاروهشم لحرلا ناك نإو «هديدحت ىلإ جاتحي ال لحرلا ةرهش
 (ةياقن) ]۱۸۷/۲ :قئاقحلا زمر] .كارتشالا

 هيلع ىعدملا نأل ؛هيلع ىعدملا دي يف راقعلا نأ ًاضيأ ركذو يأ "هدودح ركذ" :هلوق ىلع فطع :هدي يف هنأو

 يف دهاشم هنأل ؛لوقنملا يف ديقلا اذه ىلإ جاتحي الو «هركذ نم دبالف «هدي يف راقعلا ناك اذإ الإ ًامصخ نوكيال

 ىعدملا راقعلا نأ :يعدملا ركذ نأب هيلع ىعدملاو يعدملا قداصتب يأ :امهقداصتب ١807/7[ :قئاقحلا زمر] .ديلا

 دي يف هلعلو «ةدهاشم ريغ هيف ديلا نأل ؛اذم ديلا تبثي الف كلذ يف هيلع ىعدملا هقدصف «هيلع ىعدملا دي يف

 .مكاحلا مكحب هذحأ ىلإ ةعيرذ امه نوكيل ؛هيف اعضاوت امهو ءامهريغ



 ىوعدلا ماكحأ . ىوعدلا باتك

 کک ناک نإو هب هبلاطي هنأو .لوقنل فال «يضاقل ملع وا ةهنيبب لب ١ داقلا أ ةن

 وأ ٌرقأ نإف ءاهنع هيلع ىعدملا لأس ىوعدلا تحص نإف «هب هبلاطي هنأو هفصو
 ىوعدلا نع يأ يضاقلا يآ روك ذملا 095 ىلع

 OSA ACIS SOA فّلح الإو .هيلع ىضق يعدملا نهربف ركن

 هيلع ىعدملا يضاقلا يأ يعدملا بلط الب يضاقلا يأ هاوعد ىلع ةنيبلا ماقأ يأ يعدملا يأ

 نم دبالف «هدي يف راقعلا ناك اذإ الإ ًامصخ نوكي ال هيلع ىعدملا نأل ؛يعدملا ةنيبب ديلا تبثي لب يأ :ةنيبب لب

 نأل ؛ةنيبلا ىلإ رصتقي الف ديلا يذ نم ءارشلا ىوعدو بصغلا ىوعد يف امأ ءاقلطم اكلم ىعدا اذإ اذهو «هتابثإ

 لامتحال ؛حيحصلا يف ديلاب] :يضاقلا ملع وأ .ًاضيأ هريغ ىلع حصت ديلا يذ ىلع حصت امك لعفلا ىوعد
 .ةعضاوملا ةمهق يفتنتل ؛يضاقلا ملعب ديلا تبثي وأ :نيعملاو ,ماكحألا ضعب يف الإ ةجح ةلزنمب هنإف [(ط) .امهريوزت

 ىلإ ةحاح الف «ةنياعم هيف ديلا نأل ؛امهقداصتب ديلا هيف تبثي هنإف :لوقنملا فالخب [0١/؟ :قئاقحلا زمر]
 فطع حتفلاب [(ييع «ط) .هيلإ هميلستب يأ ىعدملا ءيشلا وأ راقعلاب] :هب هبلاطي هنأو (ييع ط) .ةدايزلا طارتشا

 بسحب اعر كلذ ركذي مل ول هنأل ؛ىعدملاب هيلع ىعدملا بلاطي يعدملا نأ يضاقلل ركذو يأ "هدودح" ىلع

 [۱۸۷/۲ :قئاقحلا زمر] .هيلع صنلاب مهولا كلذ ليزيف «ةياكحلا ليبس ىلع هركذي امنإ هنأ يضاقلا

 ق ھر نوكي نأ لمت هال ؛يقح ئطعيل :ةرم هلوق نم هديفي ام وأ وه لب "هب هبلاطأو" ظفل دارملا سيلو

 هدي يف :لوقي نأ بجي :لوقنملا يف اولاق اذهلو «ةبلاطملاب لامتحالا اذه لوزيف هدي يق يعرش هحوب وا هدي

 لاثمألا تاوذ نم ناك هنأبإ :هفصو ركذ (حتف) اسا لوقنملا يف دازي ةبلاطملا ديق نأ اذه نم ملعف «قح ريغب

 امك سنجلاو ردقلا نيبي نأ دبال ًاينزو ناك اذإف ءفصولاب الإ فرعي ال نيدلا نأل [(ييع) .ميقلا تاوذ نم وأ
 نأ دبال ةفلتخم دوقن دلبلا يف ناك نإو ءبرضلا يراخب :وحن هعون نيبي نأ دبال بوو ناك اذإو «يليكلا يف

 ببسو ردقلاو ةفصلاو عونلاو سنجلا ركذ نم تايلثملا ىوعد يف دبالو «يدر وأ ديح هنأب هتفصو هعون نيبي
 (حتف) .عمست مل اببس ركذي ملو «هيلع نيد ّرب رک ىعدا ولف «بوحولا
 ىوعدلا نع يأ :اهنع (ندعم «ئيع) .نيدلا كلذب هيلع ىعدملا بلاطي يعدملا نأ ركذو يأ :هب هبلاطي هنأو

 ولو [(ييع) .يعدملا هيلع يعدي ام هيلع ىعدملا يأ] :لإ رقأ نإف (ندعم) .ةلطاب وأ همعز ين ةحيحص امأب
 دنع ةفآ الب توكسلا مزل ول اذكو «سبحلا هؤازجف ملاظ هنأل ؛ركني وأ رقي ىح هسبح ركنأ الو رقأ ال :لاق

 ءاضقلل ةمزلملا ةجحلا دوجول ؛هيلع ىعدملا ىلع يأ] :هيلع ىضق .فلحتسيف راكنإ هنأ هبشألاو «فسوي يبأ

 نأل ؛عسوت رارقإلا ةروص يف ءاضقلا ظفل قالطإ [(ييع) .يناثلا لصفلا يف ةنيبلاو ءلوألا لصفلا يف رارقإلا يهو
 «هب رقأ ام بجوم نع جورخلاب امازلإ يضاقلا نم مكحلا ناكف ءءاضقلا ىلع فقوتي الو «هسفنب ةجح رارقإلا

 هيلع ىعدملا رقي مل نإو يأ :فلح الإو (حتف «ةيافك) .ءاضقلا لاصتاب ةجح ريصت امنإ اُهألو «ةنيبلا فالخب

 - هيلع ىعدملا نأل ؛هفيلحتب ديقو هيلع ىعدملا يضاقلا فلح «ةنيبلا نع هزجعل ؛هاوعد ىلع يعدملا نهربي ملو



 ىوعدلا ماكحأ ۷ ىوعدلا باتك

 د ك ف

 جراخلا ةنيبو «قلطملا كلملا يف ديلا يذل ةئيب الو «عڏم ىلع نوع دري الو ,هبلطب

 فيلحتلا نأل ؛فيلحتب سيل اذهف «يضاقلا فالحتسا ريغ نم يضاقلا يدي نيب هني يعدملا بلطب فلح ول =

 نأ ىلع احلطصا ول اذكو «لطاب وهف ءائيرب نوكيو يضاقلا ريغ دنع فلحي نأ ىلع افلحتسا ولو «يضاقلا قح
 .نمضي م ل فلحو «لاملل نماض مصخلاف فلح ول يعدملا

 يف بلط الب فلحتسي :فسوي يبأ دنعو ؛يواعدلا عيمج يف نيفرطلا دنع بلطلا دعب الإ فيلحت ال هنأل :هبلطب

 اهجوز ىلع ةقفنلا ضرف تبلط اذإ ةأرملاو «ةعفشلا هلاطبإ مدع ىلع عيفشلاو «بيعلاب درلا يف يرتشملا :عضاوم ةعبرأ

 بلطب ديقو «ثراولاو يصولا بلط الب يضاقلا هفلحي تيملا ىلع انيد ىعدا نم نأ ىلع اوعمجأو «قحتسملاو «بئاغلا

 لاقو [(حتف) .لكني مل وأ مصخلا لكن ءاوس اقلطم] :خإ دري الو (حتف) .هيلع فلح ال هبلطي مل ول هنأل ؛يعدملا
 فلح نإف «يعدملا ىلع نيميلا دري «لكنف هيلع ىعدملا يضاقلا فلحو الصأ ةنيب يعدملل نكي مل اذإ :يعفاشلا

 نيو «قدصلاو بذكلل ةلمتحم هيلع ىعدملا نيمب نأل ؛رهظألا ريغ يف دمحأو كلام لاق هبو ءال الإو هل يضق

 .امب مكحيف «هاوعد قدص روهظ ىلع ليلد يه لب «ةلمتحم ريغ يعدلا
 ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نكل ,مهلاومأو لاحر ءامد سانأ ىعّدال مهاوعدب سانلا يطعأ ول" :اكتفع هلوق :انلو

 لمحت فيرعتلا مال ذإ ؛قارغتسالل ماللاو فلألا نأل ؛ركنملا ىلع نيميلا سنج لعج دمحأو «ملسم هاور ؛"ركنأ نم

 كلذ دارفأ نم رخآ ءيش سنجلا ءارو سيلو «دوهعم كانه نكي مل اذإ ةقيقحلا فيرعت ىلع مدقتو «قارغتسالا ىلع

 قع هنألو «صنلا اذه ةفلاحملا مزل يعدملا ىلع نيميلا درو ولف «نيركنملا ىلع نامبألا عيمج نأ :ئيعملا نوكيف سنجلا

 ادحاو ادهاش يعدملا ماقأ اذإ :يعفاشلا دنع ًاضيأو ديلا يذ ةنيب لبقت ال اذهو ةكرشلا يفانت ةمسقلاو ءامهنيب مسق
 هاور امو «هانيور ام :انلو «دحاولا دهاشلا عم نيميلاب ىضق لع هنأ يور امل ؛هل ىضقيو فلحي رخآلا نع زجعو

 هركنأ ام دعب ةجح ىقيي الف «ليهس هركنأو ءحلاص نب ليهس نع ةعيبر هيوري هنألو «نيعم نب ىج هدر فيعض
 ١8/7[ :قئاقحلا زمر] .ريهاشملا حاحصل ًاضراعم نوكي نأ نع ًالضف «يوارلا

 وذو «ببسلا نع تكسو «يکلم اذه :لاق نأب اقلطم اكلم ًالوقنم وأ اراد جراح ىعدا ول يعي :خلإ ةنيب الو

 نوكي نأ الإ جراخلل ىضقيو ديلا يذ ةنيب لبقت ال ءادحاو ًاخيرات احرأ وأ ءاحرؤي مل و انهربو «كلذك هاعدا ديلا

 «نالف نم ءارشلا ديلا وذو «قلطملا كلملا جراخلا ىعدا ولو ءديلا يذل ىضقي ذئنيحف «قبسأ ديلا يذ خيرات

 (حتف « ييع).جراخلل ىضقي هنإف «قبسأ ديلا يذ خيراتو ءاّرأو انهربو
 ءدحاو نم كلملا يقلت ايعدا وأ ةباد جاتن ديلا وذ ىعدا اذإ امأ "ديلا يدنل ةنيب الو" :هلوقل نايب :جراخلا ةنيبو

 ديلا يد: هنيب لبقت لوضنلا مدعي نإف ىا كيلا يدا عيزاتو ارا ا او ءارشلا افا وأ «ضباق امهدحأو

 ىضقي سرغلاو ءانبلاك رركتي ناك نإو «نبللا بلحو ناتكلاو نطقلا لزغ :لثم «رركتي ال اببس ناك اذإ عامجإلاب
 - «ديلاب تدكأت ديلا يذ ةنيب نأل ؛امب لمعلاب ىلوأ ديلا يذ ةنيب :يعفاشلا لاقو ديلا يذ خيرات قبس نإو جراحلل



 ىوعدلا ماكحأ ۸ ىوعدلا باتك

 د ك ف

 ءابدن اثالث نيميلا ضرعو تكضارا ارحل TET ,قحأ

 يضاقلا يأ يقيقحلا لوكنلا وهو يعدملل يضاقلا يأ

 ةمأ ايعدا ول اذكو «ىلوأ نوكي هنإف امهدحأ دي يف ةأرما حاكن ىلع وأ جاتنلا ىلع ةنيبلا اماقأ اذإ امك راصف =

 اتابثإ رثكأ جراخلا ةنيب نأ :انلو «ىلوأ ديلا بحاص ةنيب تناك «ةنيب اماقأو ءاهدلوتسا وأ اهقتعأ وأ اهربد هتمأ اأ

 لدت ال ديلا نأل ؛جاتنلا فالخب ءكلملا قلطم ليلد ديلا ذإ ؛ديلا يذ ةنيب هتبثت ال ديلا هتبثأ ام ردق نأل ءاراهظإو

 «قلطملا كلملا يف يعفاشلا نيبو اننيب فالتحالا اذهو ءا تباثلا ءالولا ىلعو هيوحأو قاتعإلا ىلع اذكو «هيلع

 (حتف «ئيع) .عامجإلاب قحأ ديلا يذ ةنيب نإف «جاتنلا يف امك ببسب كلملا يف ةنيبلا ديلا وذ ماقأ اذإ امأو

 (ييع) .ةنيب اماقأ نإ ديلا يذ ةنيب نم :قحأ

 رارقإ وأ عنم كرت يأ لذب لوكنلا نأل [(نيع) .فلحأ ال :هلوقب احيرص ةرم الوكن هيلع ىعدملا يأ] :لكن نإ
 نأب احيرص ناك ءاوس ءيضاقلا سلحب يف لوكنلا نوكي نأ دبالو ءءاضقلاب رز هيي الق والا ودام

 :يعفاشلا لاقو «يمكحلا لوكنلا وهو اعيش لقي ملو تكس نأب ةلالد وأ ‹«يقيقحلا لوكنلا وهو "فلحأ ال" :لاق

 لكن نإو «لاملاب هل ىضقي فلح نإف «هيلع ىعدملا لكن اذإ يعدملا ىلع نيميلا دري لب «هلوكنب ىضقي ال

 .هيلع ىعدملا لوكن دعب يعدملا فلح هنأ هذ يلع نع يور امل ؛امهنيب ةعزانملا تعطقنا

 :هو حيرش نع يور هنإف «مهعامجإ قفاو هنأ اضيأ هو يلع نع يورو ءانركذ ام ىلع د ةباحصلا عامجإ :انلو
 لاقف مو يلع يدي نيب لوكنلاب ىضقو «ليبس هيلإ كل سيل :هل لاقف «يعدملا ىلع نيميلا در هنم بلط ركنملا نأ

 وهو م سابع نباو رمع نع يور اذكو [۱۸۸/۲ :قئاقحلا زمر] .تبصأ :ةيمورلاب هانعمو «نولاق :يلع هل
 (ةيانع «حتف) .شايقلا لطب عامجإلا تبث اذإو سقف يرعشألا ىسوم أ بهذم

 ةهج نم تارم ثالث يأ] :ابدن اثالث (نيع) .يمكحلا لوكتلا وهو هتوكسب ةلالد لكن يأ :تكس وأ
 هل ًامالعإ هاعدا امي كيلع تيضق الإو تفلح نإف «نيميلا كيلع ضرعأ نإ :ةرم لك يف هل لوقي [بابحتسالا

 مكح .فلحي ملو هيلع لوقلا ررك اذإف «هاري ال يعفاشلا نإف «هيف ءاملعلا فالتحال أطح عضوم هنأل ؛مكحلاب

 ىضق ول نح مزال متح راركتلا نأ :دمحمو فسوي يبأ نعو ءسرخو شرط نم هب ةفآ ال هنأ ملع اذإ هيلع
 سلجم يف لوكنلا نوكي نأ دبالو ءبحتسم ًاثالث ضرعلاو «ذفني هنأ :حيحصلاو ءذفني ال ةرم لوكنلاب يضاقلا
 مقت مل ام همصاخي نأ هل سيل هنأ الإ هنيميب هقح لطبي ال «هاوعد ىلع يعدملاف هيلع ىعدملا فلح اذإ مث «يضاقلا

 .ٍكئنيح ىوعدلاب هل ىضق «هيلع اهماقأو ةنيب دحو اذإف «هاوعد قفو ىلع ةنيبلا
 لبق هذ رمع نأل ؛هب ذوحأم ريغ روحهم لوق اذهو «فلحلا دعب ةنيبلا نوعمسي ال فلسلا نم ةاضقلا ضعبو

 مأ هيلع ىعدملا بذك رهظي له«هيلع ىعدملا فلح دعب ةنيبلا ماقأ اذإ يعدملا مث ءركنملا نيمي دعب يعدملا نم ةنيبلا

 يح هبذك رهظي :فسوي يبأ دنع :ليقو «روزلا دهاش ةبوقع بقاعي ال يح هبذك رهظي ال هنأ :باوصلاو ؟ال

 ١[ 85/7 :قئاقحلا زمر] .رهظي ال :دمحم دنعو «ىوتفلا هيلعو ءرّزعي



 ىوعدلا ماكحأ 4 ىوعدلا باتك

 مس مس م س م س
 :ناعلو ّدحو ءالوو ُبسنو قرو داليتساو ءو ةعجرو حاكن يف يف فلجتسي الو

 هيلع ىعدملا ي
 و

 ركنأو ةقفنلا تعدا وأ ءاذك ىلع اهجوزت هنأ ةأرملا تعدا اذإ امأ «ةفينح يبأ دنع لاملا نع درحجمب :حاكن يف

 هنأل ؛هتبذك نإو" هلوقب تبثت ةدعلا يق ةعجرلا ىعدا اذإ هنإف «ةدعلا دعب يأ :ةعجرو .فلحتسي ذئنيحف «جوزلا

 .لاحلل هفانيتسا كلك ارمأ ىعدا

 ةمأ تعدا نأب :داليتساو .هلوقب تبث ءاليإلا ةدم يف ءيفلا ىعدا ولو ءاقدم يضم دعب ءاليإلا ءيف يأ :ءيفو

 ىعدا ول ذإ ؛رخآلا بناحلا نم ىتأتي الو ءديسلا ركنأو «تام دق ادلو وأ «دلولا اذه هنم تدلو اأ اهديس ىلع
 ىتأتي ذإ ؛ةروكذملا ءايشألا رئاس فالخب ءناعللاو دحلا اذكو ءاهراكنإ ربتعي الو هرارقإب داليتسالا تبثي ىلوملا

 ةفينح يبأ دنع هلك اذهو «فوذقملا الإ يعدملا نوكي نأ روصتي ال ناعللاو دحلا يفو «نيبناحلا نم ىوعدلا اهيف

 ءمصخلا هيعدي ام عفدب ةموصخلا عطق لذبلاو «ةحابإو لذب لوكنلا نأل ؛هدنع ةتسلا ءايشألا يف فلحي ال امنإو

 ل لمح قلو ا ا ا ربل ؛اهنع ضارعإلاو «ةعزانملا يأ عنملا كرت :ليقو

 يرجي ال قوقح هذهو «بذكلا هب نظي ن نأ نع ملسملل ةنايص ىلوأ اذه ناكف «بيذكت الب ةموصخلا تعطقنا

 .لاومألا فالخب سفنلا ف صاصقلاك لوكنلاب اهيف ىضقي الف «لذبلا اهيف

 كرت ةفينح ابأ نإ :لاقي ال .الف الامو «هلوكنب هيلع ىضقي ءادتبا نذإلاب ةحابإلا لبقي لحم لك نأ :لصاحلاو

 نيميلا بوحو فني مل هنأل ؛زوحجي ال وهو «يأرلاب "ركنأ نم ىلع نيميلاو" :كلع هلوق وهو روهشملا ثيدحلا
 طوقسك تطقس - اهيف يرجي ال الذب هنوكل ؛لوكنلاب ءاضقلا وهو - اهتدئاف نيميلا دفت مل امل :لوقي هنكل ءاهيف

 «رارقإلاك لوكنلا نأل ؛اهيف فلحتسي :الاقو «دوصقملا تاوفل ؛ةالصلا ءادأ هنم ققحتي ال روذعم نع بوحولا

 ءديق نم انه يغبني ناكو «ئفي هبو ةثالثلا تلاق هبو «لاومألا يف امك لوكنلاب اذكف ءزئاح رارقإلاب ءاضقلاو

 امك لاملا وه دوصقملا ناك اذإ امأف «لاملا وه دوصقملا نكي مل اذإ يعي "لاملا نع درحمب حاكن يف" :لاقي نأ وهو

 فلحتسي هنإف ءرهملا فصن هيلع اهو ءاب لوخدلا لبق اهقلطو 9 اهجوزت هنأ لحر ىلع ةأرما تعدا اذإ

 (حتف «ئيع) .رهملا فصنب هيلع ىضق لكن نإف ءعامجإلاب

 لوهجم ىلع ىعدا نأب :بسنو (ييع) .سكعلاب وأ دحج وهو هدبع هنأ بتلا لوهحم ىلع ىعدا نأب :قرو

 «رحآلا ركنأو هقتعم هنأ بسنلا فورعم ىلع ىعدا نأب :ءالوو (ٰييع) .سكعلاب وأ «رخآلا ركنأو هنبا هنأ بسنلا

 رخآ ىلع ىعدا نأب دح يف فلحتسي الو يأ :ناعلو دحو (ييع) .ةالاوملا ءالو يف كلذ ناك وأ «سكعلاب وأ
 اهفذق هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا نأب ناعل يف فلحتسي ال اذكو «ركني وهو «دحلا كيلعو انزلاب ئتفذق دق كنأ

 انزلاب هدبع قتع قلع نأب ًاقح نمضت اذإ الإ ًاعامجإ فلحتسي ال نيتروصلا يفف ذ ءركنم وهو «ناعللا هيلعو ءانزلاب

CS,ها ل ا  

 ءدحلا نعم يف هنأل ؛ناعللا فو «تاهبشلاب ئردني هنأل ؛دحلا يف فلحتسي ال امنإو ءانزلا نود قتعلا تبثي لكن اذإ

 (حتف «ييع) .ءاربإلاو وفعلا هيف حصي كلذلو «لاومألا مكح يف هنأل ؛ريزعتلا يف فلحتسي هنإ :اولاقو



 ىوعدلا ماكحأ ۱۰ ىوعدلا باتك

 ءايشألا يف ركنملا فلحتسي 0 ىلع ىوتفلا :هفب نيدلا رخف مامإلا يضاقلا لاق

 ةأرملا تعذا اذإ جورلاو قب لو .نمض لكن نإف «قراسلا فلحتسيو ‹ةتسلا
 نيميلا نع قراسلا يأ < خ١

 فورعملا يناغرفلا يدنجزوألا زيزعلا دبع نب دومحم مساقلا يبأ نب روصنم نب نسح :نيدلا رخف مامإلا

 «ينانيغرملا يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :مهنم «رابكلا نم ةعامج ىلع هقفت «ىواتفلا بحاص "ناخ يضاق"ب
 رشع سماح نينثالا موي يفوت «يردركلا راتسلا دبع نب دمحم ةمئألا سمش :مهنم «رابكلا نم ةعامج هيلع هقفتو
 ٠/7 ١[ :قئاقحلا زمر] .هللا همحر نيعستو نينثاو ةئام سمخ ةنس ناضمر

 ءيفلاو ةعجرلاو حاكنلا يهو [(ط) .دودحلا يف الإ لكلا يف فيلحتلا هب ىفملا نأ :لصاحلاو] :ةتسلا ءايشألا

 عمجبب ناعللاو دحلا يف فيلحتلا مدع نأ انركذ دق :تلق ؟ءايشأ ةعست روكذملا :تلق نإف .ءالولاو بسنلاو قرلاو

 يهو «ةتسلا ىقبتف «قرلا ىوعدو أ بسنلا ىوعد هيف ىوعدلا نأل ؛ةتسلاب قحلم داليتسالاو «ةعبس تيقبف «هيلع

 راتحاو «ناح يضاقلا هيلع صن ام لثم امهلوق ًاضيأ يودزبلا يلع مامإلا راتخاو «هيبحاصو مامإلا نيب اهيف ةفلتخملا

 هفلحي ال ًامولظم هآر نإو ءامهلوقب اذحآ هفلحي اتنعتم هآر نإف هيلع ىعدملا لاح يف رظني يضاقلا نأ نيرحأتملا ضعب

 يه ام :الثم حاكنلا يف امهوق ىلع فالحتسالا ةروصو ١10/7[ :قئاقحلا زمر] .كر ةفينح يبأ لوقب اذحآ

 ىقبت فلح اذإف هدوحجب حاكنلا لطبي ال ةقداص تناك ول األ ؛نئاب قلاط يهف يل ةجوز تناك نإو «يل ةحوزب

 (حتف) .امهنيب تقرف يضاقلا لوقب فلح نإف حاكنلا ىلع فلحتسي :مهضعب لاقو «ةلطعم

 فلحتسيو .عامجإلاب اهيف فلحتسي ال دودحلا ةيقب نم هريغ نأل ؛ةقرسلا دحب ديق :قراسلا فلحتسيو

 عنتما يأ :نمض لكن نإف .لاملا اذه كيلع هل ام هللاب :لوقي نأب لاملا ذأ هنم قورسملا دارم ناك اذإ قراسلا

 .لوكنلاب تبثي نأ زاجف تاهبشلاب تبثي هنأل ؛لاملا نمض نيميلا نع
 «لوكنلاب هيف لمعيو نامضلا :نائيش هلعفب طونملا نأل [(ندعم ءط) .عطق رقأ نإو قراسلا دي يأ] :عطقي ملو

 نيتأرملاو لحرلا ةداهشب ىضقيف ناتأرماو لحجر ةقرسلا ىلع دهش اذإ امك راصف لوكنلاب تبثي ال وهو عطقلاو

 :يعدملا يضاقلا لوقي :لاق هنأ دمحم نعو «ةهبشلا ىلع لمتشم ةجحلا نأل ؛عطقلا نود لاملا نامضل ةبسنلاب

 لوقي لاملا ديرأ :لاق نإو «نيمب كل سيلف اهيف فلحتسي ال دودحلا :هل لوقي ءعطقلا ديرأ :لاق نإف ؟ديرت اذام

 (حتف «ةيانع) .لاملا ىوعد ىلع ثعبناو ةقرسلا ىوعد عد :هل

 يعدت نأ نيب قرف الو :ةأرملا تعدا اذإ (ييع) .جوزلا فلحتسيو يأ «قراسلا ىلع فطع عفرلاب :جورلاو

 ميلعت يه :ءطولا لبق قالطلا يف ةلأسملا ةروص نييعت ةدئاف نكل «يقافتا ءطولا لبق دييقتلاو «ةدعلا ةقفن وأ رهملا

 ةروص يف رهملا ىوعد ناك ءاوسو «هفصن وأ رهملا لك يف ىوعدلا نوكت نأ نيب توافتت ال رهملا ىوعد نأ

 هنأل ؛ةقفنلا وأ قادصلا تعدا اذإ حاكنلا يف اذكو «عامجإلاب قالطلا يف يرجي فالحتسالاو ءال وأ قالطلا

 (حتف) .حاكنلا تبثي الو «هلوكنب لاملا تبثي مث «لاملا ىوعد



 ىوعدلا ماكحأ ( ١١ ىوعدلا باتك

 سفنلا يف لكن نإف «دوقلا دحاجو «رهملا فصن نمض لكن نإف .ءطولا لبق اقالط
IYنيميلا نع دحاملا يأ نيميلا نع جوزلا يأ  

 > ٣ ني

 «ةرضاح ةنيب يل :يعدملا لاق ولو .صتقي هنود اميفو «فلحيوأ رقي ىتح سبح
 رصملا يف يأ صاصقلاب ذوي يأ هنم ت دحاحلا يأ

 11 ,مايأ ةثالث كسفنب اليفك هطعأ :همصخل ليقو ‹«فلحتسي م نيميلا بلط و
 هبوره نمؤي ةقث يعدملا مصخلل يأ هيلع ىعدملا همصخ نم يعدملا يأ

 "ءطولا لبق" ديقو «لاملا ىوعد هيف نأل ؛عامجإلاب اذهو "يب لحدت نأ لبق ئتقلط" :تلاق نأب :ءطولا لبق

 لبق قالطلاب تبثي هنأل :رهملا فصن نمض (ييع «ط) .ًاقافتا ًاقلطم قالطلا يف يرجي فالحتسالا نأل ؛يقافتا

 هنأل ؛ركني وهو اصاصق لجر هيلع ىعدا نأب صاصقلا ركنم ًاضيأ فلحتسيو يأ :دحاجو (ييع) .لوحدلا

 لكن نإو يأ :هنود اميفو (ط) .سبح نكلو ةيد الو صاصق الف اهلتق يف يأ :سفنلا يف (نيع) .دابعلا قح
 (ندعم) .لجرلاو ديلاك سفنلا نود اميف

 هرمأب هلتق ول هنأ ىرت الأ «سفنلا يف زوجي الو فرطلا يف زوجي امنإو ءلذب لوكنلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع هلوكنب :صتقي

 ةيفيك فو «مئأيف حابي ال هنأ الإ لذبلل ًالامعإ شرألا هيلع بجي ال هرمأب هدي عطق ولو «ةياور يف صاصقلا هيلع بجي
 فلحتسي :ةياور يفو «مد الو مد ىلع هل ام هللاب :لصاحلا ىلع فلحتسي :ةياور يف :ناتياور لتقلا ىلع فالحتسالا

 «رارقإ لوكنلا نأل ؛صاصقلاب ىضقي الو امهيف ةيدلا همزلي :امهدنعو «نالف نب نالف تلتق ام هللاب :ببسلا ىلع

 ١51/7[ :قئاقحلا زمر] .يعدملا فلح دعب امهيف صتقي :ةثالثلا دنعو ءصاصقلا نود لاملا باحيإل حصيف

 نيميلا نوكت الف «ةنيبلا ةماقإ نع زجعلا ىلع بترم فالحتسالا قح توبث نأل ؛ةفينح يبأ دنع :فلحتسي مل

 :لاقف ؟ةنيب كلأ :يعدملا لأس نيح "هنيمب كل" :اكتقع هلوقل ؛هقح نيميلا نأل ؛فلحتسي :الاقو «زجعلا نود هقح

 يعدمللف «"هنيمب وأ كادهاش اذه الإ كل سيل" :التفع لاقف «يلابي الو فلحي :لاقف ,"هنيمب كل" :لتفع لاقف هال

 فلحي رصملا جراخ تناك نإف ءرصملا يف ةرضاح ةنيبلا تناك اذإ اميف فالخلا اذهو «هبلط اذإ فالحتسالا

 (حتف «يئيع) .عامجإلاب فلحي ال مكحلا سلجم يف تناك نإو «عامجإلاب
 روضحلا نأل ؛هيلع ىعدملاب ررض ريثك هيف سيلو «يعدملل ارظن ةفينحوبأ ذحأ هبو «ناسحتسا اذهو :مايأ ةثالث

 حصيف هلاغشأ نيبو هنيب لاحيو «يضاقلا ىلإ صخشيو «هيلع ىعدملا ىلع يعدملا ناعي ىح هبلط اذإ هيلع بحاو

 بجي مل قحلا نأل ؛ليفكتلا همزلي ال هنأ :سايقلاو «ىوعدلا درحم هفالحتساك ىوعدلا درجمم. هراضجإب ليفكتلا

 يدوهش وأ ةنيب يل سيل :لاق نإو «ةرضاح ةنيب يل :يعدملا لاق اذإ اذهو .ةنيبلا ةماقإ دعب ام فالخب دعب هيلع

 ءايتآ بئاغ لك سيلو «هحو نم كلاهماك بئاغلا نأل ؛ليفكتلا يف ةدئافلا مدعل ؛ليفك هنم ذخؤي ال «بيغ

 وهو مظعألا مامإلا نع يورملا وه مايأ ةثالثب ريدقتلاو .ليفكتلاب لاغتشالل نعم الف لاحلا ف فالحتسالا هنكمبو

 مويلا ىلإ لفكي موي لك يف يضاقلا سلحب ناك اذإ نح يضاقلا سلحب نيب اع ردقم هنأ :فسوي يبأ نعو «حيحصلا
 = لاملا نوكي نأ نيب ةياورلا رهاظ يف قرف الو «مايأ ةرشع ىلإ لفكي اموي ةرشع لك يف هسلجم ناك نإو «يباثلا



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ۱۲ ىوعدلا باتك

 ,يضاقلا سلجم همزال ابيرغ ولو ءراس ثيح هعم راد يأ «همزال ىبأ نإف
 رادقم ي

 211110 .مصخلا لأ اذإ الإ قاتعو قالطب ال ىلاعت هللاب نيميلاو

 :دمحم نعو ءامهنيب وأ اهيجو وأ ةهابنلا طقاس ًالماخ هيلع ىعدملا نوكي نأ نيب وأ ءاريقح وأ ًاليلج هب ىعدملا -

 ءاطعإ ىلع ربحي ال «لاملا نم ردقلا كلذب هسفن يفخي ال هلثم نأ ملعي اهيحو ًافورعم ناك نإ هيلع ىعدملا نأ

 ١۹۱/۲[ :قئاقحلا زمر] .ليفكلا

 (ييع ط) .بيغي ال نح ليفكتلا ةدم رادقم ميرغلا يأ :راس ثيح (ندعم) .ليفكلا ءاطعإ نع هيلع ىعدملا عنتما يأ :ىبأ نإف

 يضاقلا موقي نأ ىلإ هنيمأ وأ هسفنب همزال يأ :خلإ همزال (ييع) .ًارفاسم هيلع ىعدملا ناك ول يأ :ابيرغ ولو

 «هيز يف رظنيو «هيلإ لفكي «هرفس تقو يضاقلا ملع ول نح «كلذ ىلع ةدايزلاب ررضلا هقحلي هنأل ؛هسلحب نم

 ميقي ليصألا باغ ول يح ؛ةموصخلاب ًاليكو بلطي نأ يعدمللو «يعدملا هركنأ ول هرفس نع هئاقفر ربختسيو
 هل «ليكو لا سفنب ًاليفك هاطعأ نإو «ليكو لا سفنب ليفكلاب هبلاطي نأ هل ًاليكو هاطعأ نإو «ليصألا ىلع ةنيبلا
 اليفك كلذ عم هنم بلطي نأ هل ءًالوقنم ىعدملا ناك نإو ءانيد ىعدملا ناك ول ليصألا سفنب ليفكلاب هبلاطي نأ

 .بييغتلا لبقي ال هنأل ؛كلذ ىلع جاتحي ال ًاراقع ناك نإو ءاهرضحيل نيعلاب
 يف طرتشي ام ليكولا يف طرتشيو ءاممي موقي دحاولا نأل ؛ةموصخلاب ًاليكوو سفنلاب ًاليفك دحاولا نوكي نأ حصو

 هفئاظوب ةقث نوكي نأ :ليقو «هل اكلم توناحو راد هل نوكي نأ :ليقو «رادلا فورعم ةقث نوكي نأب ليفكلا

 :لصاحلاو ءابيرغ ال رصملا لهأ نم نوكيو ؛ةموصخلاب ًافورعم احوحل نوكي الو «برهيو اهكرتي ال هنأل ؛فاقوألاب
 (ييع) .سلحملا رخآ ىلإ الإ لفكي ال اذكو :يضاقلا سلجم (حتف «نييع) .بورحلا نم نمألا ىلع رادملا نأ

 [(نيع «ط) .ءاوس نيميلا يف ةأرملاو لجرلاو كولمملاو رح او «هللاب فلحي نأ ربتعملا نيميلا يأ] :ىلاعت هللاب نيميلاو

 "لصف" دجوي ملو "فالحتسالاو نيميلا ةيفيك يف" :هتحت نييعلا بتكو "لصف" انه ئيعلا اهحرش يلا ةخسنلا يفو

 عورشملا نيميلا يأ ءاهتفص ركذ اهيف يه ةبحاولا عضاوملاو نيميلا سفن ركذ نم فنصملا غرف املو ءاهريغ يف

 اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ" :لاقف «هيبأب فلحي وهو هو رمع عمم 4 هنأ مد رمع نبا ىور امل «ىلاعت هللاب ربتعملا
 :لاق هو ةريره يبأ نعو «دمحأو ملسمو يراخبلا هاور "تمصيل وأ «هّللاب فلحيلف ا ناک نمف «مكئابآب

 :هو دوعسم نبا نعو «يئاسنلا هاور "نوقداص متنأو الإ اوفلحت الو «هللاب الإ اوفلحت ال" : هللا لوسر لاق

 [ 9/7 نالا ر ءانذاض هرج فلخأ نأ نم رش ايذاك للاب فلآ نأ

 امه فيلحتلاف ,"قالطلاب فلح نم نوعلم" :#كلع هلوقل ؛قالطب اربتعم نيميلا نوكي ال يأ :قاتعو قالطب ال

 قالطلاب فلحي ذئتيحف [(ع) .هللاب نيميلاب يلابي ال ًاننعتم اجوحل ناك نأب] :مصخلا لأ اذإ .هرفك يف اوفلتخا لب «مارح

 = يهنم وه امع عنتما هنأل ؛لوكنلاب هيلع ىضقي ال «قالطلاب فلحلا نع هيلع ىعدملا لكن اذإ نكل ءاممي وأ قاتعلا وأ



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ١١ ىوعدلا باتك

 لزنأ يذلا هللاب :يدوهيلا فلحتسيو «ناکمو نامزب ال هفاصوأ ركذب ظلغتو
 رينا دنع عماجللا لثم  ةعمجللا موي لثم

 20000000 :ىسيغ ىلع ليحنإلا لرنأ يذلا هللاب :قارضنلاو «ىسوم ىلغ ةاروتلا
 ليجنإلا مظعي هنأل ينارصنلا فلحتسيو يأ ةاروتلا مظعي يدوهيلا نأل

 نامبألاو قاتعلاو قالطلاب فيلحتلاو :"ةصالخلا" ينو .يضاقلا ءاضق ذفني ال لوكدلاب هيلع ىضق ولو «ًاعرش هنع -
 نأ ىفي ةرورضلا هيلإ تسم نإو «قاتعلاو قالطلاب فيلحتلا مدع ىلع ىوتفلاو ءانخئاشم رثكأ هزوجي مل «ةظلغملا
 (ندعم «حتف «ٰييع) .يضاقلل هيف يأرلا

 هللاب :لوقي نأ لثم [(ندعم) .نيميلا رركت الثل ؛فطعلا فرح نودب هللا فاصوأ ركذب يأ] :هفاصوأ ركذب

 اذه نالفل ام ةينالعلا نم ملعيو ءرسلا نم ملعي يذلا ميحرلا نمحرلا وه «ةداهشلاو بيغلا ملاع ءوه الإ هلإ ال يذلا

 نع عنتمي نم مهنم نأل ؛فاصوألا ركذب ظلغت امنإو ءاذكو اذك وهو ءهاعدا يذلا لاملا اذه يلبق الو يلع

 ىلع ظلغي ال :ليقو ءزاج ظلغي مل ولو «كلذب عنتمي هلعل هيلع ظلغيف «همدع دنع رساجتيو «ظيلغتلاب نيميلا

 [۱۹۲/۲ :قئاقحلا زمر] .ريقحلا نود لاملا نم ريطخلا يف ظلغي :ليقو «هريغ ىلع ظلغيو حالصلاب فورعملا ناسنإلا

 «لصح دقو هللاب فلحلا دوصقملا نأل ؛لوكنلاب هيلع ىضقي ال ظيلغتلا نع لكنو ظيلغت ريغ نم فلحف ظلغ ولف

 (حتف) .نيميلا رركتي المل واولاب نايتإلا نع زرتحي ةفصلا ركذب ظلغ اذإ اميفو
 قح ريخأت نامزلاب ظيلغتلا يف نأل ؛اقلطم ناكمو نامزب ملسملا ىلع نيميلا ظلغت ال يأ :ناكمو نامزب ال

 .عرشي الف هب ظلغملا ناكملا كلذ ىلإ لوصولا ىلإ ريخأتلا هيف نأل ؛ناكملاب اذكو نامزلا كلذ ىلإ نيميلا يف يعدملا

 ركذ نكلو هتحابإ ىلع لدي ام :"طيحلا" يفو ءاعورشم نوكيف ظيلغتلا بوحو يفنملا نأ :"ةيادملا" رهاظو
 ّيئام غلبي ميظع لام يف وأ ناعل وأ ةماسق يف نيميلا ناك نإ :يعفاشلا لاقو «ناكملاب ظيلغتلا زوجي ال هنأ هدعب

 دنعو «ةنيدملا يف ناك نإ يع يبلا ربق دنعو .ةكمم ناك نإ ماقملاو نكرلا نيب فلحيف «ناكملاب ظلغي لاقثم

 كلذ نوكيو دحاسملا يفف عماجلا نكي مل نإو ءاهريغ يف ناك نإ عماجلا يفو «سدقملا تيب يف ناك نإ ةرخصلا

 “ركنأ نم ىلع نيميلا" :8فع هلوق قالطإ :انلو «ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو ءرصعلا دعب ةعمجلا موي

 ١۹۲/۲] :قئاقحلا زمر] .خسن وهو «صنلا ىلع ةدايز ناكملا وأ نامزلاب صيصختلاو

 اذه وأ «ةاروتلا اذه لزنأ يذلا هللاب :لوقي نأب نيعم فحصم ىلإ ةراشإلاب فلحي الو :يدوهيلا فلحتسيو

 سيل امل اميظعت هب فيلحتلا نوكيف «فرحلا فرحلا ىلإ ةراشإلا عقت نأ نمؤي الف ءاهضعب فيرحت تبثي هنأل ؛ليجنإلا

 هريغ كارشإ نع ازارتحا ؛اصلاح ىلاعت هللاب الإ رفكلا لا نم ادعا لقتال هنأ يع يبأ نعو «هللا مالك نم

 ركذ نأل ؛انخئاشم ضعب رايتحا وهو «هللاب الإ نارصنلاو يدوهيلا ريغ فلحي ال هنأ :فاصخلا ركذو هللا عم ميظعتلاب

 اذإ ام. رظناو ءةمظعم ىلاعت هللا بتك نأل ؛نييباتكلا فالخب مظعت نأ يغبني الو ءاط ميظعت ىلاعت هللا مسا عم رانلا

 ظ .ىلاعت هدوجو دقتعي ال هنأل ؛يرهدلا فلحتسي



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ١ ىوعدلا باتك

 فلخيو «مقدابع تويب يف نوفلحي الو للاب :ينثولاو «رانلا قلخ يذلا هللاب :يسوجاو
 ثور ءالؤه ي

 دكؤتو «رانلا نومظعي مهنأل :رانلا قلخ (نيع) .رانلا دبعي يذلا وهو .يسوحملا فلحتسيو يأ :يسوجماو
 هللا نأ دقتعيو هللا ريغ دبعي يذلا وهو «نثولا فلحتسيو يأ :ينثولاو (نيع) .اهقلاخ ركذب مهيلع نيميلا

 (ندعم) .دقتعي اهب لك ىلع ظلغت نيميلا نأ :لصاحلاو .رخآ ايش هعم ركذي الو طقف ىلاعت :هللاب (نيع) .هقلاح

 اهرضحي ال يضاقلا نأل ؛عيبلاو سئانكلا يهو [(نييع) .اهروضح نع عونمم يضاقلاو ءاميظعت اهيف نأل] :مهدابع تويب يف

 ةهاركلا نأ :رهاظلاو «نيطايشلا عمجم امهنأل ؛ةسينكلاو ةعيبلا ف لوحدلا هركي ملسم لكل لب «كلذ نم عونمم وه لب

 (حتف «ئيع) .دوهيلا عم ةسينكلا مزال ملسم ريزعتب تيتفأ دقو ]٤/۷ ۳١[: "رحبلا" يف لاق «ةيمرحت
 يفو ]۳٠٠/۷[. "رحبلا" يف هلاق «يعدملا ىوعد ةروص وهو «ركنلا راكنإ ةروص ىلع يأ :خإ فلحيو
 ءاهماكحأ بابسألا نم دوصقملا ۳٠٠١/١[: :قئاقحلا نييبت] يعليزلا لاقو «ىوعدلا لصاح يأ :"ةصالخلا"

 وهو «ببسلا ىلع بترملا مكحلا وه لصاحلا نأ هرهاظو «بابسألا يفن ىلع ال ماكحألا يفن ىلع فلحيف

 ناك اذإ ام ىلع لومحم نيفرطلا دنع لصاحلا ىلع اهيف فلحي يلا لئاسملا يف حاكنلا لاحدإ نأ ملعا مث .رهظألا

 ؛"هلدب وأ" داز ولف ءكلاحلا لمشي ال ذإ ؛روصق هيف "هدر كيلع بجي ام" :هلوق وهو «لاملا ىوعد حاكنلا عم

 ؛"كنم نئاب يه ام" :هلوق يف اذكو .ىلوأ ناكل اتق فاك د لا ناك ول لئلا لمشیل

 ٍ .امكنيب يذلا حاكنلا يف قلاخ يه ام هللاب فلحيف يعحرلا امأو «نئابلاب صاح هنأل

 اذإ يح ءاقلطم روصلا هذه يف لصاحلا ىلع فلحي يأ "قالطلاو بصغلاو حاكنلاو عيبلا ىوعد يف" :هلوقو
 هعاب هلعلف «تعب ام هللاب :فلحي الو ئاق عيب امكنيب ام هللاب :فلح ءدحجف فلأب ادبع اذه نم عاتبا هنأ ىعدا

 ؛ةلاقإلاب هكلم ىلإ دئاعلا عيبملا ميلست بجي فلحي مل ولو ءابذاك نوكي ببسلا لصأ يفن ىلع فلح ولف .هلاقأ مث
 انملعل ؛امهقح هيلع ىعدملاو يعدملل ىفو دقف لصاحلا ىلع فلح اذإف «هنم لبقي ال ئراطلا ىيعملا ىعدا ول هنأل

 امهدحأ قح ءافيإ نم ىلوأ ناك امهقح ءافيإ نكمأ نمو «مكحلا توبث هوحنو عيبلا ىوعد نم يعدملا دوصقم نأ

 .بيترتلا ىلع رشنو فل مالكلا اذه يف مث «رحآلا قح فالتإو
 روصلاك يعدملاب ررض لصاحلا ىلع هفيلحت يف سيلو «هعوقو دعب عفتري ببس يف تعقو اذإ ىوعدلا نأ :لصألاو

 دقعلا ديدجتب قالطلاو «علخلاو قالطلاب حاكنلاو «ةبهلابو درلاب عفتري بصغلاو «ةلاقإلاب عفتري عيبلا نإف «ةروكذملا

 هللاب الو «تحكن ام هللاب :فلحي الف «نيفرطلا دنع ببسلا ىلع ال لصاحلا ىلع نوكت اهيف نيميلا نإف «ةعحرلا وأ

 ةلاقإلاو قالطلاك عفارب عفترت مث عقت دق ءايشألا هذه نأل ؛تقلط ام هللاب الو «تبصغ ام هللاب الو «تعب ام

 ول هنأل ؛هيلع ىعدملل ررضتي ال يكل ؛لصاحلا ىلع هفلحيف ببسلا ىلع هفيلحت نكمي الف ءديدحلا حاكنلاو ةبهلاو

 دوصقملا نأل ؛يعدملا ىلع هيف ررض ال ذإ ؛قيرطلا اذهب لاتحيف «هنم لبقي ال «عفارلا ءورط ىعدا مث ببسلاب رقأ

 = رظنلا كرت لصاحلا ىلع فيلحتلا يف ناك اذإ الإ ءببسلا يفن ىلع ال اهيفن ىلع فلحيف اهماكحأ بابسألا نم



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك 1٥ ىوعدلا باتك

 امو هدر كيلع بحي امو «مئاق حاكنو مئاق عيب امكنيب ام هللاب يأ 0 ىلع

 ةعفش ىعدا نإو .قالطلاو بصغلاو حاكنلاو عيبلا ىوعد يف نالا كنه: نت
 يعدملا يأ ”قالطلا يف ىوعدلا نب اذإ

 111001010001010 ءاهاري ال جورلا وأ يرتشملاو ةتوتبملا ةقفن وأ راوجلاب
 ةنئابلا ةتوتبملا جوز ةرواحملاب يأ

 دنعو «ةقفنلاو ةعفشلا ىوعد امهو «نتملا يلأسمك عامجإلاب ببسلا ىلع فلحي ذئنيحف «يعدملا بناج يف =

 فلحيف ؛يعدملا قح نيميلا نأل ؛عفتري الامو هعوقو دعب عفتري اميف يأ ببسلا ىلع عيمجلا يف فلحي :فسوي يبأ
 اذإ الإ ببسلا ىلع فلحي :يناثلا دنعو «ةياورلا رهاظ وهو «نيفرطلا لوق فيلحتلا يف بهذملاو «هاوعد قفو ىلع
 يضاقلا هفلحي ذئنيحف «هلياقي مث ايش ناسنإلا عيبي د دق !يضاقلا اهيأ :نيميلا يضاقلا هيلع ضرع اذإ هيلع ىعدملا لاق

 «ببسلا ىلع فلحي «هوحنو عيبماك ببسلا ركنأ نإف ؛هيلع ىعدملا راكنإ ىلإ رظني يضاقلا نأ :هنعو «لصاحلا ىلع
 .يضاقلا يأر ىلإ ضوفي :مالسإلا رخف لاقو «ةاضقلا رثكأ هيلعو «لصاحلا ىلع فلحي مكحلا ركنأ نإو
 دحجو هالوم ىلع قتعلا ىعدا اذإ ملسملا دبعلاك ءاعامجإ ببسلا ىلع فيلحتلاف عفارب عفتري ال اببس ناك نإو

 ضقنو دادترالاب امهيلع رركتي قرلا نأل ؛رفاكلا دبعلاو ءةملسم ولو ةمألا فالخب «ببسلا ىلع فلحي ىلوملا

 دنع فيسلا وأ مالسإلا الإ هنم لبقي ال ذإ ؛ملسملا دبعلا ىلع رركتي الو «برحلا رادب قاحتلالا مث .دهعلا

 دوعي نأ زوجي ال ذإ ؛لصاحلا ىلع فيلحتلا ىلإ ةرورضلا مدعل ؛هقتعأ ام هللاب ببسلا ىلع ىلوملا فلحيف «هدادترا

 ىلإ ةبسنلاب وهو ءدادترالا دعب هيلع ءاليتسالا عوقو ريدقتب نوكي امنإ قرلا راركت نأل ؛املسم قتعلا دعب قرلا

 (ةيانع ؛حتف «ييع) .دادترالاب لتقي هنأل ؛روصتمب سيل ملسملا
 اذإ لاحلا يف مئاق حاكن امكنيب امو يأ :مئاق حاكنو (نيع) .عيبلا يف ىوعدلا تناك اذإ لاحلا يف :مئاق عيب
 (نييع) .بصغلا يف ىوعدلا تناك اذإ لاحلا يف هلدب وأ :هدر كيلع (ٰييع) .حاكنلا يف ىوعدلا تناك

 :هلوق ىلإ عجري حاكنلا ىوعد يف يأ :حاكنلاو (ييع) ."مئاق عيب امكنيب امو" :هلوق ىلإ عجري :ىوعد يف
 (نيع) ."هدر كيلع بحي ام" :هلوق ىلإ عحري بصغلا ىوعد يفو يأ :بصغلاو (ييع) ."مئاق حاكنو'
 ةأرملا ةقفن ىعدا يأ :ةقفن وأ (نييع) ."كنم نئاب يه امو" :هلوق ىلإ عحري قالطلا ىوعد ينو يأ :قالطلاو
 (نيع) .راوجلاب اهتعفش يعدملا ىعدا يلا رادلا يرتشم نأ لاحلاو يأ :يرتشملاو (نيع) .ةنئابلا ةقلطملا

 :ةخسن يقو «ةتوتبملا ىوعدو عيفشلا ىوعدل رظنلاب ةقفنلاو ةعفشلا نم دحاو ىلع ريمضلا دارفإب :اهاري ول

 دقتعي ال يأ عجرملاو ريمضلا نيب ةقباطملا بوجول ؛ةينثتلا ريمضب "امهاري الو" ءواولا فرحب "جوزلاو يرتشملاو"
 ىلع هل ام هللاب :لصاحلا ىلع فلح ولف «بهذملا يعفاش جوزلا وأ يرتشملا ناك نأب ةتوتبملا ةقفنو ةعفشلا
 - «يعدملا قح يف رظنلا توفيف زاوحلاب قحتسي ةعفشلا ىري ال هنأل ؛هدقتعم يف ثنحي الو فلحي ةعفشلا قح



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ۱٦ ىوعدلا باتك

 0 تاتبلا ىلعو ءرخآ هاعّداف ادبع ثرو ول ملعلا ىلعو «ببسلا ىلع فّلحب

 ؛يعدت يذلا هحولا نم ةقفنلا قح ىلع اهل ام هللاب :لوقي نأب ةقفنلا ةروص يف لصاحلا ىلع فلحي ال اذكو =

 .ةيعدملل رظنلا ةاعارم توفيف ةتوتبملل ةقفنلا بوحو ىري ال هنأل ؛هداقتعا يف ثنحي الو فلحي هنأل

 ام هللاب :يرتشملا لوقي نأب [(ندعم «ط) .تقلط امو تيرتشا ام هللاب :فلحي نأب ًاقافتا] :ببسلا ىلع فلحي
 ىعدملا ررضتي ببسلا ىلع فلحلاب :ليق نإف «ةدتعم يه ام هللاب :جوزلا لوقيو «يعدملا راوح يف اراد تيرتشا

 ؛يعدملا نم ررضلاب ىلوأب هب ررضلا سيلو «بلطلا نع تكس وأ ةعفشلا ملسو ىرتشا دق نوكي نأ زاوحل ؛هيلع
 نأل ؛لصأ وه ام يعدي يعدملاو امهدحأب ررضلا قاحلإ نم اني يضاقلا نأل ؛كلذب ىلوأ هنأب بيحأ

 ليلدلا موقي ىح لصألاب كسمتلا بجيف ةضراع بابسأب نوكي امنإ هطوقسو «هل قحلا تبثي تبث اذإ ءارشلا

 ٤ (ةيانع «حتف «ييع) .ضراعلا ىلع
 ثراولا لحرلا فلحي «يعدملل ةنيب الو هل دبعلا نأب رخآ صخش هاعداف ادبع لحجر ثرو ول يأ :ملعلا ىلعو

 نأل ؛هل اكلم سيل دبعلا نأب عطقلا ىلع فلحي الو «يعدملل دبعلا اذه نأب ملع يل ام هللاب :لوقي نأب ملعلا ىلع

 ررضلل اعفد هيلإ راصي الف ًارهاظ قحم وهو ءررض كلذب هقحليف نيميلا نع عنتميف ثروملا لعف ام ملعي ال ثراولا

 فلح اثاريم هنوك ققحتي مل نإف «هيلع ىعدملا ةنيب وأ يعدملا رارقإو يضاقلا ملعب ثرإلا ققحت اذإ اذهو «هنع

 لمشل لوا ناكل ادن كوز: ىل" ناكم اخ وأ اع فزاولا < ىلع ذا ول" فلولا لاق ولو. كاعلا ىلع
 بهو ول يأ :تاتبلا ىلعو .يعدملل ةنيب الو «هل دبعلا نأب :هاعداف (حتف ءنيع) .تيملا ىلع نيدلا ىوعد

 ىعدملا فلحي «يعدملل ةنيب الو «رحآ هاعدا مث يعدملا دبعلا هيلع ىعدملا ىرتشا وأ «هيلع ىعدملل يعدملا دبعلا

 .ةبهلاو ءارشلا ريغ ناك ولو «يرايتخا ببسب هيلع ىعدملا ىلإ دبعلا لوصو دارملاو «ملعلا ىلع ال عطقلا ىلع هيلع
 .عطقلا ىلع فلحلا هل قلطيف هترشابمو كلاما رايتخاب كلملل عوضوم ببس ءارشلاو ةبهلا نأ :عطقلا ىلع فلحلا هجوو

 ىلع نوكي هسفن لعف ىلع تعقو مو «ملعلا ىلع نيميلاف ريغلا لعف ىلع تعقو م نيميلا نأ :هيف لصألاو

 ءمهلعف هنأل ؛ًالوأ تاتبلا ىلع مهفلحف "التاق هل متملع الو «متلتق ام هللاب" دوهيلا فلح اللع هنأ ىرت الأ «تاتبلا
 درلا ةلأسم يف الإ اهلك لئاسملا يف ميقتسم لصأ اذه :يناولحلا لاق ,مهريغ لعف هنأل ؛ملعلا ىلع يناثلا فو

 نأ عم تاتبلا ىلع فلحي هنإف - عئابلا فيلحت دارأو - كلذ وحنو قبآ دبعلا نأ يرتشملا ىعدا اذإ هنإف «بيعلاب

 ام ىلإ عجري فيلحتلاف «بويعلا نع الاس عيبملا ميلست نمض عئابلا نأل ؛كلذك ناك امنإو «هريغ لعف قابإلا
 ١9[ 14/7 :قئاقحلا زمر] .تاتبلا ىلع فلحيف «هسفنب نمض

 ليكولا اذكو ءاهبحاص ضبق ىعدا عدومك «تاتبلا ىلع فلح ملعلا ىعدا ولف «يل ملع ال :ركنملا لاق اذإ اذهو

 هيف بحو عضوم لك يف مث «كلذب ملعلا هئاعدال ؛تاتبلا ىلع فلحي هنإف نمثلا لكوملا ضبق ىعدا اذإ عيبلاب

 - «هنع نيميلا طقست الو لوكنلاب هيلع ىضقي ال يح اربتعم نوكي ال ملعلا ىلع فلحف تاتبلا ىلع نيميلا



 فالحتسالاو نيميلا ةيفيك ۱۷ ىوعدلا باتك

 ميش ىلع اهنم هحلاص وأ هنيميب ركنا ىدتفا ولو عدارتشا وأ هل بهو ول

 .ة لعب فلع مو ‹ حص

 ركنملا 2 حلصلاو ءادتفالا

 اذإ هيلع ىضقيو هنع نيميلا طقست نح ربتعي «تاتبلا ىلع فلحف ملعلا ىلع نيميلا هيف بجو عضوم لكو =
 (يعليز «حتف «نييع) .سكعلا فالخب «ربتعيف دكأت تاتبلا ىلع فلحلا نأل ؛لكن

 يعدملا ركنملا حلاص وأ ءرخآلا لبقو فلحي ال يك هنيمي نع ءادف ائيش يعدملا ىلإ هيلع ىعدملا عفد اذإ يأ :حص

 قح طقس يأ «حلصلا حصو ءادتفالا حص «رحآلا لبقو اذك ىلع فلحلا ىوعد نع تحلاص :يعدملا لاق نأب

 فلحت الأ :هل ليقف «فلحي ملو «هنيمب ىدتقاو ًائيش ىطعأف ءامهرد نوعبرأ هيلع يعدا هذ نامثع نأ يور امل ؛فلحلا

 هب عفدي ركنملا نألو «ةبذاكلا هني ببسب اذه :لاقيف ؛ئيميب هردق قفاوي نأ فاحأ :لاقف ؟قداص تنأو

 "كلاما کف ع نع وزد" فن لاق یک وهو هيظ و وتلا ف اا و لا

 حلصلاو ءادفلا حص اذإف صاصقلاك الام قحلا نكي مل نإو «زوجيف هنع ضوع وأ هقح هنأ ىلع هذحأي يعدملاو
 ٤/۲ ١۹[ :قئاقحلا زمر] .نيميلا يف هقح لطب

 لام. نوكي دق ءادتفالاو «لدبلا ذخأب نيميلا يف هقح طقسأ هنأل ؛ادبأ حلصلاو ءادفلا دعب يأ :هدعب فلحي ملو

 حلصلا نأل ؛ابلاغ ىعدملا نم لقأ وه لام ىلع نوكي امئإف هنع حلصلا امأو «هنم لقأب نوكي دقو «ىعدملا لثم

 كيلمت دقع ءارشلا نأل ؛زوحي ال «لامع. هني ىرتشا اذإ امأ «ع ورشم امهالك حلصلاو ءادتفالاو «ةطيطحلا نع عبني

 عحري هنأ :هرهاظو «هلاح ىلع نيميلا يف هقح يقبو لطبف «عيبلا نكر مدعناف «لام تسيل نيميلاو «لاملاب لاملا

 تئرب :لاق نأب ادصق نيميلا طقسأ ول اذكف ءارشلاب نيميلا يف هقح لطبي ال امك هنأ ملعاو .هيلإ هعفد ام هيلع

 ؛مكاحلل فيلحتلا نأل ؛لاملا نم ةءاربلا فالخب «فيلحتلا هلو «حصي الف «هتبهو وأ «هيلع هتكرت وأ «فلحلا نم

 (حتف «ييع) .هريغ نم هتءارب حصي الف



 فلاحتلا ماكحأ ۱۸ ىوعدلا باتک

 فلاحتلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ,ةدايزلا تبثملف تن إو ,نهرب نمل يضق ,عيبملا وأ نمثلا ردق يف افلتخا

 مكحو يضاقلا ىضق يأ
 ا O امهدحأ ىوعدب ايضري ملو ازجع نإو

 هبحاص هلاق اع يأ 0 ةييلاةماقإ نع نادقاعتلا
 عضولا بسانيل دحاولا نيمي نع نينثالا نيب رخأو ءادعاصف نينثالا ةكراشم وهو فلحلا نم لعافت :فلاحتلا

 هفصو يف وأ «ةئام سمح وه :يرتشملا لاقو ءفلأ وه :عئابلا لاق نأب] :خل! يف افلتخا (ةيانع ءنييع) .عبطلا

 عيبلا نأ عئابلا ىعدا نأب هفصو وأ هردق يف نوكي نأ نيب فالتحالا يف قرف ال ذإ ؛روصق هيف [(نييع ءط) .هسنحو

 فذح ولف «مهاردلاب يرتشملاو ريناندلاب هنأ عئابلا ىعدا نأب هسنج يق وأ «ةدساك مهاردب يرتشملاو «ةجئار مهاردب

 .ىلوأ ناكل «سنجلا وأ فصولا وأ ردقلا يف فالتحالا معيل "نمثلا يف افلتحا" :هلوق ىلع رصتقاو "ردقلا" فنصملا

 (ييع) .الطر رشع ةسمخح :يرتشملا لاقو «لاطرأ ةرشع وه :عئابلا لاق نأب عيبملا ردق يف افلتخا وأ يأ : عيبملا وأ

 مكحلا مزلت األ ؛ىوقأ ةنيبلاو «ىوعدلا درحب رخآلا بناجلا يف يقبف «ةجحلاب هاوعد رون هنأل :نهرب نمل يضق

 (حتف «ئييع) .نالوق اهتلاصأو نونلا ةدايز يف ناهربلاو :"حابصملا" نع "رحبلا" ينو «ىوعدلا فالخب «يضاقلا ىلع

 (ييع) .هاعدا ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ يأ :انهرب نإو

 ناك انزع“ اقلط [(ييع) .ضراعملا نع لاح هنأل ؛ةدايزلا تبثأ نمل مكاحلا مكحي يأ ] :ةدايزلا تبثملف

 نمثلا ف فالتحالا ناك ولو «رثكألا تبثم ضراعي ال لقألا تبثمو ؛تابثإلل تانيبلا نأل ؛ايرتشم وأ ًاعئاب
 عيبملا نم عئابلا رقي امم رثكأ يرتشملا ىعداو «نمثلا نم يرتشملا هيعدي ام رثكأ عئابلا ىعدا نأب اعيمج عيبملاو
 نيسمخب اهعم هذهو اهينتعب :يرتشملا لاقو .رانيد ةئامب ةيراجلا هذه كتعب :عئابلا لاق نأب ةدحاو ةلاح يف

 يفف «تابثإلا ةدايز ىلإ ارظن عيبملا يف ىلوأ يرتشملا ةنيبو «نمثلا يف ىلوأ عئابلا ةئيبف «ةنيب اماقأو ءارانيد
 اک ا تلا ف عئابلا ةجح نأل ؛رانيد ةئاع. يرتشملل ًاعيمج ناتيراجلا نوكت ةروكذملا ةروصلا

 اممي ىضقي :رفز لوق وهو 1 لوقي ناكو ءرخآ ةفينح يبأ لوق اذه :ليقو ءاتابثإ رثكأ عيبملا يف يرتشملا
 (ةيانع «حتف) .ًارانيد نيرشعو ةسمخو ةئام. يرتشملل

 طرش نأل ؛ىلوأ ناكل "ايضري ملو" :هلوق لدب "هبحاص ىوعدب امهنم دحاو ضري ملو" :لاق ول :خلإ ايضري ملو

 ليق ءاهتماقإ نع ازجعو «ةنيب امهنم دحاو لكل نكي مل نإ يأ امهنم لك اضر مدع ال دحاو اضر مدع فلاحتلا
 نم يرتشملا هاعدا ام ملست نأ امإ :عئابلل ليقو «عيبلا انخسف الإو «عئابلا هاعدا ام نمثب ىضرت نأ امإ :يرتشملل

 دوصقملا نأل ؛هراتخي امع امهنم دحاو لك لأسي نح خسفلاب يضاقلا لجعي ال نأ بجيو «عيبلا انخسف الإو «عيبملا

 .نايضارتي هب املع اذإف «خسفلاب نايضري ال اعر هنأل ؛اهعطق يف ةهج لاؤسلا اذهو «ةعزانملا عطق



 فلاحتلا ماكحأ ۱۹ ىوعدلا باتك

 ىوعد همزل لكن نمو ءامهدحأ بلطب يضاقلا خسفو ,يرتشملا نيميب ئدبو افلا
 امهنم نيميلا نع عنتما 2 يرتشملا وأ عئابلا امإ 2 افلاحت اذإ امهنيب عيبا ك فز يضاقلا أدب يأ

 OSA TEER COSCO لجألا يف افلتحا نإ و .رخالا
 ” نادقاعتملا

 دحاو لك يضاقلا فلحتسا يأ [(نييع «ندعم) .رايخ دقعلا يف نكي مل ام ًاناسحتسا نادقاعتملا يأ ] :افلاحت
 يرتشملا فلحيو «يرتشملا هاعدا ام هعاب ام هللاب عئابلا فلحي نأ :نيميلا ةروصو «رحآلا ىوعد يفن ىلع امهنم

 ميلستلا بوجو يعدي يرتشملاو «هركني يرتشملاو «نمثلا ةدايز يعدي عئابلا نأل ؛عئابلا هاعدا ام. هارتشا ام هللاب

 ؛سايقلا قفو ىلع وهف «ضبقلا لبق فالحتسالا ناك نإ مث «نافلحيف «ركنم امهنم لكف «هركني عئابلاو «دقن ام

 .ركنم امهنم لكو «ءروهشملا ثيدحلاب ركنأ نم ىلع نيميلا ذإ
 عئابلا ىوعد يقبف «هدي يف هل ملاس عيبملا ذإ ؛ًائيش يعدي ال يرتشملا نأل ؛سايقلا فالح ىلع وهف ضبقلا دعب امأ
 فلتحا اذإ" :الكع هلوق وهو «صنلاب هانفرع انكل .هفلحب ءافتكالا سايقلا ناكف ءاهركني يرتشملاو نمشلا ةدايز يف

 (ةيانع «حتف «نيع) . ادارتو افلاحت ءاهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناعئابلا

 يعفاشلا لاوقأ دحأو ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءرخآلا هلوق يف فسوي يبأو رفزو دمحم دنع :يرتشملا نيميب
 راكنإلا يف مدقت امل هنإف راكنإلاب ئدابلا وهف نمثلاب بلاطي نم لوأ هنوكل ؛اراكنإ امهقبسأ هنأل ؛ىوتفلا هيلعو

 ترحأت عئابلا نيميب ئدب ولو نمشلا مازلإ وهو ةءادبلا يف لجعتت لوكنلا ةدئاف نأل وأ «هيلع بترتي يذلا يف مدقت

 ةفينح يبأ نع ةياور وهو «عئابلا نيميب أدبي هنأ فسوي يبأ نعو «نمثلا ءافيتسا نمز ىلإ عيبملا ميلستب ةبلاطملا
 نإف هنيميب يفتكي نأ يغبني ناكف "عئابلا هلاق ام لوقلاف ناعيابتملا فلتحا اذإ" :اهتع هلوقل ؛يعفاشلا لاوقأ دحأو

 .ميدقتلا ةدافإ نع رصاقتي الف هتدافإ نع رصاقت

 :ليقو ءًاضيأ دمحأو كلام لوق وهو ءيعدملا نيميب أدبي هنعو «رايخلاب مكاحلا :ثلاثلا لوقلا يف يعفاشلا نعو
 ناك وأ ةعلسب ةعلس عيب يأ ةضياقم عيب ناك نإف نيدب نيع عيب ناك اذإ هلك اذهو «ةءادبلا يف امهنيب عرقي

 رم ام فلاحتلا ةفصو «لوكتلا ةدئاف يف امهئاوتسال ؛ءاش امهيأ نيميب يضاقلا أدبي نمثلاب نمثلا عيب وهو ًافرص
 (ةيانع «حتف) ١[ 45/7 :قئاقحلا زمر] .افنآ

 اعطق يضاقلا هخسفيف لوهجج نمشب اعيب يقبف ءامهنم لك هاعدا ام تبغي مل افلح امل امهنأل :خإ يضاقلا خسفو

 ابلط امهنيب قرفي يضاقلاف انعالت اذإ نيجوزلا نأ وه ناعللاو اذه نيب قرفلاو "امهدحأ بلطب" :هلوقو .ةعزانملل

 هذهو «"ادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا" :#ء هلاق ام ىلع ناعللاب اعرش تبث دق لحما ةمرح نأل ؛هابلطي مل وأ قيرفتلا
 يح طرشب سيل يضاقلا خسفف "ادارتو افلاحت" :كلع هلوق ليلدب امهقحف هخسفو دقعلا امأو .عرشلا قح ةمرحلا

 لحي الف «يعفاشلا لاق هبو «فلاحتلا سفنب عيبلا خسفني :ليقو «يفكي ال امهدحأ خسف نكل خسفنا هاخسف ول

 .ءاضقلا هب لصتا اذإ :همزل (حتف «ئيع) .لوألا وه حيحصلاو «خسفلا لبق فلاحتلا دعب ةمألا يرتشملا ءطو

 (ط) .رخآلا ركنأو ًالجأ امهدحأ ىعدا نأب نمثلا لجأ يأ :لجألا يف



 فلاحتلا ماكحأ 0 ىوعدلا باتك

 .كافزمس | ك
 نوع اا | ضبق يف وأ «رايخلا طرش يف وأ

 هنيع عم ركدملل لوقلاو ءافلاحتي مل ملسلا ةلاقإ دعب لاملا سأر يف وأ كلا لذ
 Ee اهلك ةروكذملا لئاسملا باوح

 نأب :نمثلا ضعب ضبق (نيع) .رخآلا ركنأو رايخلا طرش امهدحأ ىعدا نأب هيف افلتحا وأ يأ :رايخلا طرش يف

 كاله دعب نمثلا رادقم يف افلتحا وأ يأ :عيبملا كاله (ييع) .رحآلا ركنأو نمثلا ضعب قوتسا هنأ امهدحأ ىعدا

 دعب نمثلا يق فلتخا وأ يأ :هضعب وأ (ط) .نيسمهو ةئام :عئابلا لاقو ةئاع هتيرتشا :يرتشملا لاق نأب عيبملا

 بتاكملاو ىلوملا فلتحا وأ يأ :ةباتكلا لدب (ط) .افلتخا مث يرتشملا دنع امهدحأ تام نيدبعك عيبملا ضعب كاله

 (ئيع) .ةباتكلا لدب رادقم يف

 :ملسلا بر لاق نأب :ملسلا ةلاقإ دعب (ط) .لاملا سأر ردق ف هيلإ ملسملاو ملسلا بر فلتحا وأ يأ :لاملا سأر

 ءاوس نمثلا ضبقو رايخلا طرشو لحألا يف امأ :ركنملل لوقلاو (نيع) .ةسمح :رحآلا لاقو «ةرشع لاملا سأر
 نافلاحتي :كلامو يعفاشلاو رفز لاقو «عئابلا لوق لوقلاو «نافلاحتي ال هردق يف وأ لحألا لصأ يف فالتحالا ناك

 نمثلا نإف «فصولا ىرجم راج لحألا نأل ؛نمثلا رادقم يف فالتحالاك هردق وأ هلصأ يف افلتحا اذإ لحألا يف

 دوقعملا ريغ يف فالتحا هنأ :انلو ءاذه اذكف فلاحتلا بجوي نمثلا فصو يف فالتحالاو ءلحألا ةدايز دنع دادزي

 متي اميف فالتحالا دنع صنلا هيف درو فلاحتلا نأل ؛فلاحتلا بجوي ال امهريغ يف فالتخالاو «هب دوقعملاو هيلع

 ءءاربإلاو طحلا يف فالتحالاك راصو «هب قحلي نح صوصنملا نعم يف نكي ملف «كلذ ءارو لحألاو «دقعلا هب

 نايرج يف هردق يف فالتحالاك امهيف فالتحالا نوكي ثيح ةءادرلاو ةدوحلا فصو يف فالتحالا فالخب

 فو سببا مال اخ وغ نفط لابد فو وهو ابد كا قلا یف لآ عحري كلذ نأل ؛فلاحتلا

 «طرشلا ضراعب تبثي هنكل هسفنب لصأ وهف فوصوملا قرافي ال فصولاو «هيضم دعب دوجوم نمثلا نأ ىرت الأ

 همادعناب هنأل ؛هب دوقعملاو هيلع دوقعملا ريغ يف فالتحا هنأل ؛رايخلا طرش يف اذكو ءركنملل ضراوعلا يف لوقلاو

 .عئابلا لوق لوقلا هلك ضبق يف وأ نمثلا ضعب ضبق يف اذكو «رايخلا ركنمل لوقلاف «دقعلا ماوق هب ام لتخي ال

 :دمحم دنعو «نيخيشلا لوق هيف روكذملاف .هكلم نع هحورح وأ عيبملا كاله دعب نمثلا ردق يف فالتحالا يف امأو

 فلتحا اذإ" :اكتفع هلوقل ؛ةياور يف كلامو يعفاشلاو رفز لاق هبو ماا و نك ا حب ةيو نافلاحتي

 ةعلسلاو ناعيابتملا فلتحا اذإ :ةتلع هلوق :نيخيشللو «ةعلسلا مايق طارتشا ريغ نم ا ادارتو افلاحت ناعيابتملا

 دارتلا نأل ؛هيلع لدي هيف دارتلا ظفلو «هيلع لمحي قلطملا نم يور امو «ةعلسلا مايق طرش "ادارتو افلاحت مئاق

 ءعامجإلاب ًادحاو يلع هنع امه يوارلا ناك اذإ ديقملا ىلع قلطملا لمحي هنألو «كلاملا نود مئاقلا يف نوكي
 كاله دعب فالتخالا يف امأو .قلطملا نود ديقملاب ذخؤيف لع هنع هذ دوعسم نبا امهيوري ناثيدحلا ناذهو

 = «ضبقلا دعب هضعب كله اذإ اذهو «ةفينح يبأ لوق انه روكذملاف هكلم نع ضعبلا ج ورح وأ عيبملا ضعب



 فلاحتلا ماكحأ ۲١ ىوعدلا باتك

 SSS ءافلاحت ةلاقإلا دعب نمثلا رادقم يف افلتحا ولو
 قافتالاب ناعئابتملا يأ

 تام مث ءامهضبقو ةدحاو ةقفص نيدبع ىرتشا هنأ :ضعبلا كاله ةروصو «قافتالاب نافلاحتي هلبق كله نإو -

 دنع افلاحتي مل نيفلأب امهتيرتشا :عئابلا لاقو «فلأب امهتيرتشا :يرتشملا لاقف «نمثلا ردق يف افلتخاو ءامهدحأ

 ذإ ؛اهضعب كاله اذكف فلاحتلا نم عنام ةعلسلا كاله نألو ءدحاو دقع هنأل ؛كلاهلا يف خسفلا رذعتل ؛مامإلا

 فلتخاو «فلاحلا ةصح كرتي نأ عئابلا ىضري نأ الإ ضعبلا تاوفب ىقبي ال عيمجلاو ءاهئازجأ عيمجل مسا ةعلسلا

 . "كلاما ةصح كرتي نأ الإ" :هلوق هيحوت يف خياشملا

 هل ءيش الو يحلا ذخأي نأ عئابلا ءاشي نأ الإ ةفينح يبأ دنع هنيمب عم يرتشملا لوق لوقلا :"ريغصلا عماجلا" يفو

 :لوألا نعم :اولاق ًاعيمج نيتياور يف ءانثتسالا فرصم يفو ءًاضيأ "هل ءيش الو يحلا ذحأي نأ" هيجوت يف اوفلتخاو
 ناكف «فلاحتلا ىلإ فرصني ءانثتسالاو «مئاقلا ةلباقع. هلك نمثلا راصو نكي مل هنأكف ءدقعلا نم كلاحلا ج رخي نأ

 يحلا ذحأي" :"ريغصلا عماحلا" يف هلوق نعمو «نافلاحتيف كلاملا ةصح عئابلا كرت اذإ الإ افلاحتي مل :مالكلا ريدقت

 «يحلا يف دقعلا خسفيو يحلا يف نافلاحتي :فسوي وبأ لاقو ءالصأ اعيش كلاحلا نمث نم ذحأي ال يأ "هل ءيش الو
 نأل ؛مئاقلاو كلاملا ىلع نافلاحتي :دمحم لاقو «هنيمب عم يرتشملا لوق هنمث يف لوقلاو «كلاحلا يف نافلاحتي الو

 .كلامو يعفاشلاو رفز لاق هبو «عنملا مدعب ىلوأ ضعبلا كالهف ؛هدنع فلاحتلا نم عنام ريغ ةعلسلا لك كاله
 ةنيبف ةنيبلا اماقأ نإو «ةدايزلا هراكنإل ؛هنيمب عم دبعلا لوق لوقلاو افلاحتي ملف ةباتكلا لدب يف فالتحالا يف امأو

 خسفلا لبقي ةضواعم دقع اهنأل ؛ةباتكلا خسفيو نافلاحتي :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةدايزلا تبثت األ ؛ىلوأ ىلوملا

 دبعلاو ادئاز الدب يعدي ىلوملا نأل ؛يعفاشلا لاق هبو «عيبلا هبشأف ءرخآلا ىلع يعدي امهنم دحاو لكو «درلاو

 يف افلتحا اذإ امك «نافلاحتيف هركني ىلوملاو هب رقي ام ءادأ دنع ىلوملا ىلع قتعلا قاقحتسا يعدي دبعلاو ءركنم

 «فرصتلا كلم وهو ءرجحلا كفب لباقم ةباتكلا يق لدبلا نأ :ماماللو «سايقلل قفاوم ضبقلا لبق وهو نمثلا

 فالح ىلع عيبلا ف ضبقلا دعب فلاحتلاو ءائيش هالوم ىلع يعدي الو ءدبعلل كلذ ملس دقو «لاحلل ديلاو
 .ركنم هنأل ؛دبعلا لوق لوقلا نوكيف «نافلاحتي الف سايقلا

 لب ةلاقإلاب هيف ملسملا كلمي ال ملسلا بر نإف «هحو نم لاطبإ يه لب عيبب تسيل اهنألف ؛ملسملا ةلاقإ يف امأو

 «هلوق لوقلا ناكف ركنملا وه هيلإ ملسملاو راكنإلاو ىوعدلا ةقيقح ربتعاو «عيبلا نعم اهيف نكي ملف «طقسي
 (ةيانع ؛حتف «ْييع) .دوعي ال طقاسلا نيدلاو «نيد هيف ملسملا نأل ؛ملسلا دوعي الو

 ىرتشا ول :هتروص :خلإ افلاحت (ييع ءط) .ةلاقإلا مكحب عيبملا ضبق لبق الياقت ام دعب يعي ةنيب الو :ةلاقإلا دعب

 عئابلا ضبقي نأ لبق ةلاقإلا دعب نمثلا رادقم يف افلتحا مث «ةمألا مايق لاح عيبلا الياقت مث ءاهضبقو مهرد فلأب ةمأ

 امك عيبملا ف يرتشملا قحو نمثلا يف عئابلا قح نوكي يح لوألا عيبلا دوعيو «ناعيابتملا فلاحت ةلاقإلا مكحب ةمألا

 - «ةلاقإلا ىلإ ىدعتيف ركنمو عدم امهنم دحاو لك نأ امل ؛سايقلل قفاوم ضبقلا لبق فلاحتلا نأل ؛ةلاقإلا لبق ناك



 فلاحتلا ماكحأ ۲۲ ىوعدلا باتك

 نإو ,ةأرمللف انهرب ن نإو «نهرب نمل يضق رهملا يف افلتحا ولو .لوألا عيبا دوعيو
 ناجوزلا ي

 E O O PS ءلثملا رهم مكحي لب حاكنلا خسفي ملو ءا ءافلاحت ارجع

 لوقلا نوكيو افلاحتي ال نأ بجي ةلاقإلا مكحب ةمألا عئابلا ضبق ولو .يضاقلا نم وأ امهنم خسفلا نم دبالو =

 فلاحت ال نأ يغبني ناك الاق اعو ءًاضيأ ضبقلا دعب الولعم صنلا ىري هنأل ؛دمحم فالح نيخيشلا دنع ركنملل
 بحوف «سايقلا قفو ىلع ضبقلا لبق هنأ الإ امهقح يف خسف ةلاقإلاو «قلطملا عيبلا يف تبث امنإ هنأل ؛اقلطم

 (ةيانع ؛حتف) .ضبقلا لبق عيبلا ىلع ةراحإلا انسق امك هيلع سايقلا

 نأب هردق يف يأ :رهملا يف (ندعم ءط) .ًاضوبقم نمثلاو عيبلا نم لك ناك ول ةلاقإلا لطبو :لوألا عيبلا دوعيو
 .هاوعد ىلع ةنيب نيحوزلا نم دحاو لك ماقأ يأ :انهرب (ندعم) .نافلأ :ةأرملا تلاقو «فلأ رهملا :جورلا لاق

 ام لثم ناك نأب جوزلل دهشي لثملا رهم ناك اذإ اذهو ةدايزلا تبنت اهنأل ؛ةأرملل يضق يأ :ةأرمللف (ييع)

 اه دهشي لثملا رهم ناك نإو «ىلوأ تناكف رهاظلا فالخ تبثت ةأرملا ةنيبو «هل دهشي رهاظلا نأل ؛لقأ وأ هيعدي

 «تابثإلل تانيبلاو رهاظلا فالح وهو طحلا تبثت اهنأل ؛ىلوأ جوزلا ةنيب تناك رثكأ وأ هيعدت ام لثم ناك نأب

 امهنأ حيحصلاف «جوزلا هاعدا امم رثكأو «ةأرملا تعدا امم لقأ ناك نأب هل الو اه دهشي ال اهلثم رهم ناك نإو

 نم ىلوأ امهادحإ نوكت الف طحلا تبنت هتنيبو ةدايزلا تبثت اهتنيب نأل ؛تابثإلا يق ايوتسا امهنأل ؛ناطقاستي

 (يعليز «حتف) ]۱۹۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ىرحألا
 اهب ًارقم راص هنأل ؛رخآلا ىوعد همزل لكن امهيأو افلاحت [(نيع) .ةنيبلا ةماقإ نع ناجوزلا يأ ] :ازجع نإو

 نأل ؛حاكنلا ةحصل لخي ال وهو ةيمستلا مدع يف فلاحتلا رثأ نأل :حاكنلا خسفي مو .الذاب وأ همصخ هيعدي

 هيف عبات رهملا ذإ ؛حاكنلا دسفي ال وهو ةيمست الب دقعلا ىقبيف «ةيمستلا نم هبحاص هيعدي ام لطبت امهنم لك نومي
 دقعلا ءاقبل ناك امنإ فلاحتلا دعب عيبلا يف خسفلا نأل ١917/7[ :قئاقحلا زمر] .عيبلا فالخب «خسفلا ىلإ ةجاح الف

 ؛ةفينح يبأ دنع فلاحتلا اذه مث «ةيمستلا مادعنا دنع هيلإ راصي ايلصأ ابجوم هل نأل ؛كلذك سيل حاكنلاو لدب الب

 رم دقو اه ارهم فراعتي ال ركنتسم ءيشب أي نأ الإ هنيمب عم جوزلا لوق لوقلاو نافلاحتي ال :فسوي يبأ دنعو

 تلا كت
 عيبملا ةميق نومكحي ال مهاب ام :لوقي نأ لئاقل [(يع) .امكح لعجي يأ فاكلا ديدشتب] :لغملا رهم مكحي لب

 هنع باجي نأ نكميو «هيف روظحم ال هنإف حاكنلا يف امك رهاظلا هل دهشي نم ةفرعمل نمثلا يف ناعيابتملا فلتحا اذإ

 ديفت الف نظلاو نيمختلاب ملعت امف ةميقلا فالخب ءامكح نوكي نأ زاجف نيقيب تباث مولعم رمأ لثملا رهم نأب
 عم هل رابتعا ال لثملا رهم نأ :ههجوو .يحركلا لوق وه ميكحتلا ىلع فلاحتلا مدقت مث ءامكح لعجت الف ةفرعملا
 - فلاحتلا مدقي اذهلف «فلاحتلاب ةيمستلا رابتعا طوقسو «هيف ةيمست ال حاكن بحوم هنأل ؛ةيمستلا دوحو



 فلاحتلا ماكحأ ۲۳ ىوعدلا باتك

 .امهنيب ول هبو ءرثكأ وأ تلاق امك ناك ول اهوقبو «لقأ وأ لاق امك ناكول ول هلوقب ىضقيف

 لثملا رهمب ىضقيو يأ ةأرملا لوقب ىضقيو يأ جوزلا لئلا رهم  جوزلا

 ل ال هدعبو ءافلاحت ءافيتسالا لبق ةراجإلا يف افلتحا ولو
 نافلاحتي يأ الا رجوملا

 وأ ةأرملا تعدا ام لثم وأ هنم لقأ وأ جوزلا هب فرتعا ام لثم لثملا رهم ناك اذإ اميف نعي اهلك هوحولا يف =

 هحو يف الإ فلاحت الو «نافلاحتي مث لثملا رهم مكحي :يزارلا دنعو «هوحو ةسمح يهف امهنيب ناك وأ «هنم رثكأ
 ام لثملا رهم ناك اذإ هنيميب جوزلا لوق لوقلاف هادع اميفو امهدحأل ادهاش لثملا رهم نكي مل اذإ وهو هدنع دحاو

 حصألا :يسحرسلا ةمئألا سش لاقو «هنم رثكأ وأ هتعدا ام لثم ناك اذإ اهنيمب عم ةأرملا لوقو «لقأ وأ هل

 (ةيانع «حتف «ئيع) .يحركلا لوق
 ءلثملا رهم هل دهشي نم لوقب ىضقيف «لثملا رهم ميكحت ىلإ جيتحا «ةيمستلا امهنيب ىفتنا امل هنأل :هلوقب ىضقيف

 (ةيانع ,حتف «ئييع) .لثملا رهم. يضق «وه هب رقأ ام رثكأو تعدا امن لقأ ناك نأب امهنم دحاول دهشي مل نإو

 (ط) .ةأرملا تلاق ام لقأو جوزلا لاق امم رثكأ ناك نأب امهيلوق نيب لثملا رهم ناك ول يأ :امهنيب ول

 امل ةدملا يف هنم نيكمتلا ءافيتسالاب دارملا [(نييع ءط) .ةعفنملا يأ هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق يأ | :ءافيتسالا لبق

 نم نكمتلا لبق" :هلوقب "ءافيتسالا لبق" :هلوق فنصملا لدبأ ولف ءرجألا بوجو يف هماقم مئاق هنأ فرع

 ا لاف ناب ا وأ فا وأ ةا ف افا كر طم الا اخاف افلا وأ تاكل امالا

 افلاحت ,ةئاع, نيتنس :رحأتسملا لاقو «ةئام. ةنس ةراحإلا رحؤملا ىعدا وأ «ةئاع, :رحأتسملا لاقو «نيتئام. ةنس ترحآ

 ىلع يعدي نيدقاعتملا نم لك نوك يف عيبملا ضبق لبق عيبلاك ةعفنملا ضبق لبق ةراجإلا نأ :فلاحتلا هجو ءادارتو

 .هب تقحلأف خسفلا اهيف يرجي ةضواعم نيدقعلا نم لك نوكو ءركني وهو رخآلا

 ةعفنملا ماقم تميقأ ًالثم رادلا نأب بيجأو ؟ةمودعم ةعفنملاو فلاحتلا ةحصل طرش هيلع دوقعملا مايق نأب ضرتعاو

 «هتنيب تلبق نهرب امهيأو «رخآلا ىوعد همزل نيميلا نع لكن امهيأو ءاريدقت ةمئاق امأكف اهيلع دقعلا داريإ قح يف

 ؛عفانملا يف فالتخالا ناك نإ ىلوأ رحأتسملا ةنيبو «ةرجألا يف فالتخالا ناك نإ ىلوأ رجؤملا ةنيب تناك انهرب ولو

 ارهش هتراحإ رحوملا يعدي نأ :وحت لضفلا نم هيعدي اميف امهنم دحاو لك ةنيب تلبق امهيف فالتخالا ناك نإو

 رادقم يف رخآلا ةنيبو نامزلا يف امهدحأ ةنيب لمعيف «ةرشعب نيرهشب يضقيف ةسمخب نيرهش رحأتسملاو مهارد ةرشعب
 ئدب ةعفنملا يف عقو نإو «ةدايزلا بوحو ركنم هنأل ؛رحأتسملا نيميب ئدب ةرجألا يف فالتخالا عقو نإو .ةرحألا

 (ةيانع ؛حتف «نييع) .رخآلا قح ركنم هنأل ؛رحوملا نيميب
 عني هيلع دوقعملا كاله نأل ؛رهاظ نيخيشلا دنع اذهو «نافلاحتي ال عفانملا ءافيتسا دعب افلتحا نإو يأ :ال هدعبو

 «هماقم موقت ةميق هل نأل ؛عيبملا يف هدنع عنمي ال امنإ كالملا نأل ؛دمحم لصأ ىلع اذكو ءامهلصأ ىلع فلاحتلا

 = «ةراحإلا يف دوحوم. ةميقلا نم هماقم ماق اذإ هيلع دوقعملا نم ءيش سيلو «دقعلاب لب اهسفنب موقتت ال عفانملاو



 فلاحتلا ماكحأ ۲٤ ىوعدلا باتك

 تيبلا عاتم يف ناحوزلا فلتخا نإو .لكلاب ربتعم ضعبلاو «رجأتسملل لوقلاو

 نيبتو «دقعلاب الإ موقتت ال عفانملا نألف ةميقلا امأو «نينامز ىقبي ال ضرع هنألف ؛ةعفنملا وه هيلع دوقعملا امأ =

 لوقلاف فلاحتلا عنتما اذإو «خسفلا اهيلع دري ةميق امه نوكي الف «لصألا نم هحاسفنال امهنيب دقع ال نأ امهفلحب

 نكمي ال اهافوتسا يلا عفانملاو «خسفلا لحأل فلاحتلا نايرج نألو «هيلع قحتسملا وه هنأل ؛هنيع عم رحأتسملل

 (ةيانع «حتف «نييع) .فلاحتلا تبثي ملف ءاهيف دقعلا خسف

 ضعب ءافيتسا يأ ] :لكلاب ربتعم ضعبلاو (ييع) .هني عم رحأتسملل لوقلا نوكي يأ :رجأتسملل لوقلاو
 ءافيتسا دعب افلتخا اذإ عي [(نيع) .يقابلا يف فلاحتلا يرجيو قوتسملا يف فلاحتلا عني ىح لكلاب ربتعي عفانملا
 نإف «عيبملا ضعب كاله يف هلصأ ىلع رم فسوي وبأف «عامجإلاب اذهو «يقب اميف دقعلا خسفو افلاحت ةعفنملا ضعب

 .عيبلا ف امهلصأ افلاخ امهو ءانه اذكف هدنع يقابلا ردقب ردقتي هيف فلاحتلا

 :ةفينح يلأل قرفلاو ءيش باجيإ نكي ملف دقعلا ىقبي ال افلاحت ولف ,دقعلاب الإ موقتت ال عفانملا نأ :دمحم قرفلاو

 هيلع دوقعملاك عفانملا نم ءزج لك ريصيف «عفانملا ثودح بسح ىلع ةعاسف ةعاس دقعني ةراحإلا يف دقعلا نأ

 «نيفلتخم نيدقع مكح يف امه ذإ ؛يقب اميف رذعتلل يضاملا يف فلاحتلا رذعت نم مزلي الف ءةدح ىلع ًاءدتبم أدقع
 يف عنتما ضعبلا يف عنتما اذإف ءدحاو دقع هنأل ؛فلاحتلا عنب ثيح عيبلا ضعب كلم اذإ ام فالخب هيف نافلاحتيف

 هيف فلاحت الو ءءافيتسالا دعب اهيلإ ةبسنلاب فالتخالا ناكف «ةكلاه ةيضاملا عفانملا نإف يضاملا امأو ؛ةرورض لكلا

 (ةيانع «حتف «ئييع) .قافتالاب هنيمب عم کاملا ةف لوقلا ن کف نم امك

 ملسم جوزلا وأ نيملسم اناك ءاوسو «هخسف دعب وأ حاكنلا مايق لاح فالتحالا ناك ءاوس :خلإ فلتخا نإو

 لك ىعدا اذإ يأ عماجي ريغصلا ناك وأ «نيريغص وأ نيريبك وأ «نيبتاكملا وأ نيكو لم اناك ءاوسو «ةيمذ ةأرملاو

 تيب عاتم يف افلتحا ولف «هيف نانكسي تيب عاتم تيبلا عاتم نم دارملاو «ةنيب الو هل عاتملا نأ نيجوزلا نم دحاو

 عاتم.دييقتلاو ءاقافتا ةأرملل وهف ةأرملل صاح تيب يف ولو «قافتالاب جوزلل وهف هيف ةأرملا نكست جوزلل صاح
 (حتف) .ةنيب اهل نوكي نأ الإ جوزلل هيف لوقلا نإف «تيبلا سفن نع زارتحالل تيبلا
 ىعدا اذإ ام ىلع لومحم [(ْييع) .نكي مل وأ امهنيب امئاق حاكنلا ناك ءاوس نيجوزلا نم يأ ] :لإ امهنم لكل

 لب هاوعد درجم. هلوق لبقي ال ةبه وأ ءارشل رخآلا نم كلملا يقلت امهدحأ ىعدا ولف ؛قلطملا كلملا امهنم دحاو لك

 بتكلاو «ةقطنملاو حالسلاو «ناسليطلاو ةوسدلقلاو «ءابقلاو ةمامعلاك جوزلل حلصي يذلاو ءاهميقي ةنيب نم دبال
 ؛ةياقولاو رامخلاك ءاسنلل حلصي امو «رهاظلا ةداهشب هني عم جوزلل اهيف لوقلاف «ديدحلا نم عردلاو «سوقلاو

 = جوزلا ناك اذإ الإ رهاظلا ةداهشب اهنيمي عم اهوق اهيف لوقلاف ءكلذ وحنو «ةءالملاو ةفحلملاو ءرواسألاو عردلاو



 فلاحتلا ماكحأ ۲٥ ىوعدلا باتك

 EE ESA COR ءاك ولم اھدحأ ولو < ‹يحللف ءامهدحأ تام ناف ءامه حلص اميف هلو
 تيبلا عاتم يف افلتحاو نيحوزلا دحأ ناك ول ءيشلا يف يأ

 نوكي ال لاجرلل حلصي ام عيبت ةأرملا تناك اذإ اذكو ءرهاظلا ضراعتل امه لوقلا نوكي الف «ءايشألا هذه عيبي =

 ترقأ امنأل ؛اهوق طقس كلذب ترقأ نإف جوزلا هارتشا عاتملا اذه نأ ةأرملا لقت مل اذإ اذهو .كلذ يف هلوق لوقلا

 (حتف) [۱۹۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةنيبلاب الإ لاقتنالا تبثي الف اهيلإ لاقتنالا تعدا مث اهجوزل كلملاب

 دوقنلاو يشاوملاو راقعلاو لزنملاو قيقرلاو ةعتمألاو يناوألاو شرفلاك نيجوزلل حلصي ءيش يف افلتحا نإو يأ :هلو

 ناك امهدحأ دي يف وهو ءيش يف نانثا عزانت اذإو ءجوزلا دي يف اهدي يف امو ةأرملا نأل ؛هنيع عم جوزلل لوقلاف

 لعجف لامعتسالا دي وهو ديلا نم رهظأ رحآ ارهاظ اهل نأل ؛ةأرملاب صتخي ام فالخب ءانه اذكف ديلا بحاصل لوقلا

 نإو :هلوقب ةرابعلا هذه فنصملا لدبأ ولو «ةحراح األ ؛اهتنيبب ىضقي امم حلص اميف ةنيب اماقأ ولو ءا لوقلا

 (حتف «ئيع) .رصخأ ناكل امهوأ هل حلص ام هلو اهل حلص ام اهلف تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتحا

 يحلل وهف امه حلصي اميف عاتملا يف يحلا عم تيملا ةثرو فلتخاو «نيجوزلا دحأ تام ول يأ :خلإ تام نإف

 ؛لاوقأ ةعبس ةلأسملا هذه يقو «ضراعم الب يحلا دي تيقبف تيملل دي ال ذإ ؛ةفينح يبأ لوق يف ناك امهيأ امهنم

 اهنأل ؛اهلثم هب زهج ام ةأرملل عفدي :فسوي وبأ لاقو .اهنم لوألا ركذ دقو «ىوعدلا باتك ةعبسم ىمست اذهلو

 يقابلا يف ضراعم الو «هرهاظ هب لطبيف جوزلا دي رهاظ نم ىوقأ وهو اهل ًادهاش رهاظلا ناكف ةداع زاهجلاب يأت

 .هتوم دعب هتئرولو رهاظلل هني عم جوزلل يقابلا نوكيف «ربتعيف
 0020000 :رفز لاقو ءهدي ك هتثرو دي نأل ؛هتوم دعب هتثرو ىلإو «هتايح يف هيلإ فرصي :دمحم لاقو

 رفز نع نسحلا ىورو ءدمحمو دمحأ نع ةياور وهو ءاهايعدا نينثا دي يف نيع ةلزنمب نافصن امهنيب اموسقم

 :يرصبلا نسحلا لاقو «كلامو يعفاشلا لاق هبو :ةدهاشم هدي يف ناك ام الإ امهنيب تيبلا يف ام عيمج نأ :ًاضيأ

 ناك ام فيك جوزلل هلك عاتملا :ىليل يبأ نبا لاقو «هندب بايث نم هيلع ام الإ لحرلل سيلو «ةأرملل هلك عاتملا

 هماقم هتثرو موقتو توملا لبق ناك ام ىلع ءانب وهف رخآلل حلصي الو امهدحأل حلصي ام امأو «ليواقأ ةعبس هذهف

 (حتف) ١9/4/١[ :قئاقحلا زمر|.قافتالاب هيف

 هل انوذأم وأ اروجحم ناك ءاوس ؛كولمم امهدحأو تيبلا عاتم يف ناجوزلا فلتخا ول يأ :لإ امهدحأ ولو

 اذهو «كولمملا دي كلذك الو «كلم دي اهنأل ؛ىوقأ رحلا دي نأل ؛نييح اناك اذإ رحلل نوكي عاتملاف ءًابتاكموأ

 يف ةربتعم ادي امه نأل ؛رحلاك بتاكملاو ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا :الاقو «ةفينح يبأ لوق هقالطإ ىلع

 ناك ولو «ديلا يف امهئاوتسال ؛امهنيب هب ىضقي ءامهيديأ يف ءيش يف بتاكملاو رحلا مصتحا ول اذهو «تاموصخلا

 «تيبلا عاتم يف كلذكف «تاموصخلا رئاس يف ةيرحلاب رحلا ححرتي ال امكف «هيف ايوتسا ةنيبلا اماقأو «ثلاث دي يف

 لاق امهوقبو ءامهنيب ضراعت الف كولمملا نود لصأ رحلاو «هيف ئكسلا رابتعاب تيبلا عاتم ىلع ديلا نأ باوجلاو

 (ةيانع «حتف «ْٰييع) .كلامو يعفاشلا



 ةموصخلا ماكحأ ۲٦ ىوعدلا باتك
 ك ف م س
 .توملا يف يحللو «ةايحلا يف رحللف

 هنهر وأ «بئاغلا نالف هينراعأ وأ هينرجأ وأ هينعد وأ ءيشلا اذه :هيلع ىعدملا لاق
 ةيراع هايإ يناطعأ يأ لحرلا اذه هيعدي يذلا هيلع يىوعدلا دنع

 او ف يالا ف 1 هل قنوت ما اغا جاع NES هنع تعفد هيلع نهربو «هنم هتبصغ وأ
 هيلع ىعدملا

 (نيع) .امتايح لاح يق يأ ةايحلا لاح يف رحلل عاتملا نوكيف يأ :خإ رحللف

 عاتملا نوكي امهدحأ تام اذإ ءامهنم تيما ةثرو عم تيبلا عاتم يف نيجوزلا دحأ فلتحا اذإ يأ ا يحللو

 عقو اذكه ءاكولم وأ يحلا ناك ارح امهنم يحلل ناكف «ضراعملا نع يحلا دي تلخف «تيملل دي ال هنأل ؛يحلل

 .امهريغو "ةيادملا"و "ريغصلا عماجلا" خسن ةماع يف

 مظعألا مامإلا نأ عم امهدحأ تام نيرحلا نيجوزلا يف شمت ليلدلا اذه نأ وهو درولا حضتم لاكشإ انههو .

 يحلل تيملاب صتخملا يطعي انههو «هتثرول تيملل صتخي ام يطعيو «طقف امه حلص ام الإ يحلل كانه يطعي ال

 لاق لاكشإلا اذهلو ءاهفعضي لب ديلا يوقي ال قرلا نإف ؛هسكع رهاظلا نأ عم ًانق ناك نإو ًاضيأ امه حلصي امو

 ةلمهملا ءارلاب رحلل :باوصلاو «بتاكلا نم وهس وهو امهنم يحلل خسنلا ضعب يف عقو :يسحرسلا ةمئألا سمش

 (يبلش «حتف «ئييع) .توملاو ةايحلا يف يأ امهيف رحلل ينارفعزلاو دمحم ةياور يف عقو ام هيلع لديو
 لحر ىعدا ول يأ :هيلع ىعدملا لاق [153١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةموصخلا هب عفدنت ام ماكحأ نايب يف :لصف

 لمشي ءيشلا اذهو «هينعدوأ ءيشلا اذه :هباوج يف هيلع ىعدملا لاقف هيلع ىعدملا دي يف نيع يف اقلطم اكلم

 نيدلا عاديإو هيلع نيدلا يعدي هنأل ؛ةموصخلا عفدنت مل اگلا ناک ولف «مئاق هلأ ةراشإلا رهاظو «راقعلاو لوقنملا

 (ييع) .بئاغلا نالف هايإ يبعدوأ يأ :هينعد وأ .نكمي ال

 لكلل لعاف هنأ نيع. لكلا ىلإ عحري :بئاغلا نالف (نيع) .بئاغلا نالف هايإ ةراحإ ناطعأ يأ :هينرجآ وأ
 (ئيع) .يدنع ءيشلا اذه بئاغلا نهر :هيلع ىعدملا لاق وأ يأ :هنهر وأ (ييع) . .فطعلا مكحب

 «لاق ام ىلع ةنيبلا ماقأ يأ ] :هيلع نهربو (ئنيع) .بئاغلا نالف نم ءيشلا اذه تبصغ :لاق وأ يأ :هتبصغ وأ

 ملع وأ «ةنيبب تناك ءاوس «هلاق ام ىلع ةجح دوحو :ناهربلاب دارملا [(ييع «ط) .ةكلاه ال ةمئاق نيعلاو

 (ةيانع «حتف «ييع) .ةموصنلا ا ةقيلا كيم ام هنأل ؛هب ديقو يدا رارقإ وأ «يضاقلا

 هنأل ؛ةموصخلا عفدي يضاقلا مكح ىعملاو «ليحلاب ا وأ ا ديلا وذ ناك ءاوس اقام يأ : ةنكع تعفد

 طرشلاو «كلذب هرارقإ ديلا وذ تبثأو «كلذب يعدملا رقأ ول امك راصف «ةموصح ديب تسيل هدي نأ هتنيبب تبثأ

 = ؛ةموصخلا عفدنت مل ءءايشألا هذه نود بئاغلل كلملاب اودهش ول يح «بئاغلل كلملا نود ءايشألا هذه تابثإ



 ةموصخلا ماكحأ ۲۷ ىوعدلا باتك

 لاقو ينم قرس : يعدملا لاق وأ «بئاغلا نم هتعتبا :لاق نإو «يعدملا ةموصح
 ءيشلا اذه هيلع ىعدملل هتيرتشا يأ هيلع ىعدملا ٠

 لاقو «نالف نم هتعتبا :يعدملا لاق نإو ءال «هيلع نهربو «نالف هينعدوأ :ديلا وذ
 بئاغلا نيعلا اذه تيرتشا يأ نيعلا اذه هيلع ىعدملا وه يذلا

 هلم اع هاو فاعلا اعف كاع همز د ص هدأ ا وس تاهو اق همام وآل هوك ع افلا هل مام «كلذ نالف هينعدوا :ديلا وذ

 هسفنب ءيشلا يأ نيعلا اذه يأ هيلع ىعدملا يأ

 نم بئاغلل هرارقإب عفدنت :ىليل يبأ نبا لاقو «ةنيبلا ماقأ ولو «عفدنت ال :ةمربشلا نبا لاقو «عفدنت سكعلابو =

 لاعتفالاو ليحلاب افورعم ناك نإو «عفدنت احلاص هيلع ىعدملا ناك نإ :ارحآ فسوي وبأ لاقو «ةنيبلا ةماقإ ريغ

 رجؤملا وأ ريعملا وأ عدوملا وهو «لاملا بحاص فرعن :دوهشلا لاق اذإ اميف هلك اذهو «ةنيب ماقأ نإو عفدنت ال

 .هعبتي نأ هنكمي يعدملا نأل ؛ههجوو هبسنو همساب

 اذه وه عدوملا نوكي نأ لامتحال ؛مهقداهش يضاقلا لبقي ال «كلذ نم ءيشب هفرعن الو ههجوب هفرعن :اولاق نإو

 ررقتل ةموصخلا عفدنت الف «يعدملا ررضتل ةموصخلا تعفدنا ولف هعابتا يعدملا نكمي نيعم ىلإ هلاحأ ام هنألو ؛يعدملا

 عفدنت ال «هبسنو هماب هفرعن الو ههجوب هفرعن :اولاق نإو «عامجإلاب ديلا يذ نع ةموصخلا عفدنت الف يعدملا

 «معن :لاقف ؟"نالف فرعت" :لحرل لاق اكلع هنأ يور امل ؛ةفرعم. تسيل هجولاب ةفرعملا نأل ؛دمحم دنع ةموصخلا

 ."هفرعت ال اذإ" :لاقف ءال :لاقف "؟هبسنو هما فرعت له" :لاقف

 هفرع ثيح «هريغ ةهج نم هيلإ تلصو نيعلا نأ هتنيبب تبثأ هيلع ىعدملا نأل ؛هنع ةموصخلا عفدنت :ةفينح يبأ دنعو

 دوصقملا وهو ؛ةموصخ دي تسيل هدي نأ ةداهشلا تدافأف «يعدملا ريغ عدوملا نأ ًانيقي ملعلل هجوب دوهشلا

 هنأ تبثي نأ هيلع امنإ ءامات ًافيرعت يعدملا مصح فيرعت ديلا يذ ىلع سيلو ةماتلا ةفرعملا يفن ىلع لد ثيدحلاو

 ةعيدولا ىوعد نم روص سم األ امإ «ىوعدلا باتك ةسمخم ةلأسملا هذه ىمستو «تبثأ دقو ءمصخب سيل

 (ةيانع «حتف) ١59/7[ :قئاقحلا زمر] .رهطج ةمئألا نم ةسمخ فالتحا اهيف وأ ءبصغلاو نهرلاو ةراحإلاو ةيراعلاو

 (ط) .هتقرس وأ م هتبصغ :لاق وأ :ينم قرس
 ىعدملا نإف :ىلوألا امأ «ثالثلا روصلا يف ةموصخلا عفدنت ال يأ [(ندعم) لاق ام ىلع ةنيب ديلا وذ ماقأ يأ ] :ال

 هنأب افرتعم نوكيف «كلم دي هدي نأب ًافرتعم راص ءارشلا هاوعدب وهف بئاغلا نم ءيشلا اذه تيرتشا :لوقي هيلع

 هديب ال هيلع لعفلا ىوعد رابتعاب امصح راص م هتبصغ :هيلع ىعدملل يعدملا لاق اذإ اميف يأ :ةيناثلا فو يصح

 ءانبلاب هلعج اميإو عملا يف اضيأ هيلع لعفلا ىوعدب ًامصح ريصي يم قرس :يعدملا لاق اذإ اميف يأ :ةثلاثلا ينو

 «هنع ةموصخلا عفدنت :دمحم لاقو «ْيم هتقرس :لاق هنأك راصف «هدي عطقي ال يك هيلع رتسلا لحأل ؛لوعفملل

 ءاقافتا هب عفدنت هنإف ؛لوعفملل ءانبلا ىلع نم بصغ :لاق ول امك راصف «لعفلا هيلع عدي مل هنأل ؛سايقلا وهو

 (حتف) ۲٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هانيب ام :ناسحتسالا هجوو



 ةموصخلا ماكحأ ۲۸ ىوعدلا باتك

 .ةموصخلا تطقس

 هذه لصاحو «ةنيب ريغب يأ [(ندعم) .قافتالاب ةنيب ريغب ديلا يذ نع يعدملا ةموصح يأ | :ةموصخلا تطقس

 نأ ىلع اقفتا دقف «بئاغلا نم هدي نأب ديلا وذ هعفدف «بئاغلا ةهج نم ببسب كلملا ىعدا يعدملا نأ :ةلأسملا

 نأ ةنيب يعدملا ميقي نأ الإ ةموصخ دي هدي نكت ملف «هتهج نم ديلا يذ ىلإ اهوصو نوكيف «بئاغلل هيف كلملا

 .انهك اسما قحا وک هیت جيتا هنآل ضيق هلك وب انف

 «هرارقإب بئاغلا ىلع ءاضق نوكي ال يح هيلإ ميلستلاب يضاقلا هرمأي ال «هنم هئارش يف ديلا وذ هقدص ولو

 ديلا وذ معزو «هيلع نهربو «بئاغلا نالف هنم هبصغ هنأ يعدملا ىعدا ولف «ديقب تسيل ةلأسملا يف ءارشلا ىوعدو

 :ديلا وذ لاقو" :هلوقو «لحرلا كلذل ديلا نأ ىلع امهقفاوتل ؛ةموصخلا تعفدنا «هدنع هعدوأ بئاغلا اذه نأ

 ؛ةنيب الب ةموصخلا عفدنت ال كلذ نالف ليكو هينعدوأ :ديلا وذ لاق ولو «هسفنب هينعدوأ يأ "كلذ نالف هينعد وأ

 وذ نهربو «كلاملا بئاغلا نالف نم ءارشلا يعدملا ىعدا ول هنأل «بئاغلا داحتاب ديقو «هلوقب تبثت ال ةلاكولا نأل

 (حتف «ئيع) .ةموصخلا عفدنت ال ءرحآلا بئاغ عاديإ ىلع ديلا



 نالجرلا هيعدي ام ۲۹ ىوعدلا باتك

 نالجرلا هيعدي ام باب
 هماكحأ نايب ف يأ

 £ د ك فر
 نمل يهو ءاطقس .ةأرما حاكن ىلعو ءامه يضق «رحآ دي يف ام ىلع انهرب

 ةأرملا يأ لإ ىلع انهرب ولو يأ نيعلا كلذب مكح يأ 5

 GORDIE O ا يؤرخ اق نبا SCE ASS ,هتقفدص

 لبق دحاولا نأ :دحاولا ىوعد نع بابلا اذه ريخأت هجوو ءرخآلا ىلع امهدحأ وأ ثلاث ىلع يأ :نالجرلا

 اركذي ملو ءاقلطم اكلم هل اهنأ معزي لكو ءرحآ دي يف ًانيع نايعدملا ىعدا اذإ يأ :امهه يضق (نيع) .ددعتملا
 نهر ىلاذا ؛امماهربب ديقو «فيصنتلا ليبس ىلع امه ا ىضق ءامهاوعد ىلع انهربو .هخيرات الو كلل تب

 :يئاطلا ةفرط نب ميمت ثيدحلو ءامهيواستل ؛فيصنتلا ىلع امف ىضقي امنإو «لكلاب هل ىضقي هنإف طقف اهمهدحأ

 ."نيفصن امهنيب اه ىضقف ءةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ةقان يف دك هللا لوسر ىلإ امصتحا نيلحر نأ"

 دحاو لك ثعبو یک لا لوسر دهع ىلع اريعب ايعدا نيلجر نأ" :ىرعشألا ىس وم يبأ نع دواد وبأ هاور الو

 :ةياور يف دمحأ لاق هبو «ناطقاستي نيتنيبلا نإ :يعفاشلا لاقو "نيفصن 5 هللا لوسر همسقف «نيدهاشب امهنم

 اک هلا لوس. ضني نو اا ف اغا نار نأ :بيسملا نب ديعس ىور امل ؛امهنيب عرقي هنأ :يعفاشلا نعو

 تحرح نمل امي ىضق مث "قحلاب كدابع نيب يضقت تنأ مهللا" :لاقو ءامهنيب ب هللا لوسر عرقأف «ةنيبلا اماقأو
 يف اهإف ؛رامقلا ةمرحب تحسن مث «رامقلا ةحابإ تقو مالسإلا ءادتبا يف تناك ةعرقلا نأ :باوجلاو «"هتعرق

 ىضقي :ةياور يف كلام نعو ءانلوقك هنعو «نيتنيبلا دحأ ملعي يح ادبأ فقوي :لوق يف يعفاشلا نعو «هانعم

 (ةيانع «ئيع «حتف) غ رثكأ هدوهش ناك نمل ىضقي :يعازوألا لاقو «نيتنيبلا لدعأب

 لمعلا رذعتل ؛امفاهرب طقس «هتأرما ةأرملا هذه نأ ىلع ةنيب نيلحرلا نم دحاو لك ماقأ ول يأ :خإ حاكن ىلعو

 تناك اذإ ناناهربلا طقسي امنإو «ححرم ال ثيح امهنيب يضاقلا قرفو «كارتشالا لبقي ال حاكنلا ذإ ؛امم

 نود امهادحإ تحرأ ولف ءاخرؤي مل نأب ىرخألا ىلع نيتنيبلا ىدحإ هب ححرتت ام مدعل ؛امتايح لاح ىوعدلا

 ءامهخيرات ىوتساو احرأ وأ ءاحرؤي مل نإ ناتنيبلا لبقت اقوم دعب ىوعد تناك نإو «خرؤملل ىضق ىرحألا

 (حتف «ئيع) .دحاو جوز ثاريم ناثريو رهملا فصن امهنم لك ىلعو
 هب مكحي امم حاكنلا نأل [(ندعم) .يجوز اذه :لوقت نأب هاوعد يف هتقدص نمل نوكت يأ ] :هتقدص نمل يهو

 «ىلوأ وه نوكيف ءامهدحأ اه لحد وأ امهدحأ تيب يف تناك اذإ الإ ءاهقيدصت ىلإ عحريف «نيجوزلا قداصتب

 هنأ ةنيبلا رخآلا ميقي نأ الإ .هدقع قبس ىلع ليلد اه لوحخدلا نم وأ ءاهلقن نم هنكمت نأل ؛اهوق ربتعي الو

 .ةلالدلا قوفي حيرصلا نأل ؛ىلوأ وه نوكيف «هلبق اهجوزت



 نالجرلا هيعدي ام ۳٠۰ ىوعدلا باتك

 دعب امهدحأ ءابابو «ءاش نإ هلدبب هفصن لكل «هنم ءارشلا ىلعو هتنيب تقبس وأ
 نمثلا فصنب يأ ىعدملا فصن ديلا يذ لإ ىلع انهرب ولو يأ

 e «ضبقلا يذلف الإو ,قباسللف ءاخرأ نإو هلك رخآلا ذخأي مل ءاضقلا
 رحآلا يعدملا يأ

 حيحرتلا ةبتر يف قيدصتلاب حيجرتلا نأ هرهاظ [(ط) .حاكنلاب هتنيب تمدقت نمل نوكت وأ يأ ] :هتنيب تقبس وأ

 قبس نمل حاكنلاب ىضقيو ءاهقيدصت ربتعي ال هخيرات قبسي مل نم تقدص ول ىح كلذك سيلو «خيراتلا قبسب
 تقدص نمل يهو" :فنصملا لاق ولف «رارقإلا مث ءلوحدلا مث ءديلا مث ءلكلا نم ححرأ خيراتلا قبس نأل ؛هخيرات

 مدع :نيرمأب طورشمف طقف امهدحأ نم خيراتلا دوجوب حيحرتلا امأو «ىلوأ ناكل «"رارقإلا خيرات قبسي مل نإ

 .هدي يف افوك مدعو «رحآلا ىلع اهرارقإ
 نإو «ىلوأ وه ناك مدقأ اهدحأ خيرات ناكو اهحرأ نإف «ةنيبلا اماقأو ةأرما يف اعزانت اذإ نييعدملا نأ :لصاحلاو

 نإو «ىلوأ وه ناك هلزنم ىلإ اهلقن وأ ءاه لوحدلاك ضبق امهدحأ عم ناك نإف ءامهخيرات ىوتسا وأ احرؤي مل

 (ييع «حتف) .ةأرملا قيدصت ىلإ عجري كلذ نم ءيش دحوي مل
 لك ىعداو «لحر دي يف ًالثم دبع ناك اذإ يأ [(ط) .نييعدملا نم لكل ءيشلا نوكي يأ ] :هلدبب هفصن لكل
 دبعلا فصن نوكيف ءاتقو نيتنيبلا نم ةدحاو تقوت ملو «ةنيبلا اماقأو ءلحرلا نم دبعلا ىرتشا هنأ نييعدملا نم دحاو

 داحتا وهو - هيعدي يذلا دقعلا طرش نأل ؛نمثلا لك ذحأو «هكرت ءاش نإو «نمثلا فصنب نييعدملا نم دحاو لكل

 لطبت نأ يغبني :ليق نإف .نمثلا لك ذحأيو هدرف «لصحي ملو لكلا كلمت يف هتبغر لعلو «هيلع ريغت دق - ةقفصلا
 يف امهفوكب اودهشي مل مهنأب بيحأ ءدحاو تقو يف ًالامك نيدقعلا دراوت ةلاحتسال ؛نيقيرفلا دحأ بذكل ؛ناتنيبلا

 (ةيانع «حتف) .هب ةداهشلا هل قلطأ تقو يف اببس دمتعا مهنم لك نوكي نأ زاجف ,دقعلا سفنب اودهش لب دحاو تقو

 (ييع) .امهنم دحاو لكل هلكب ءاضقلا رذعتل ؛اريخ ببسلا يف ايوتسا امل امهنأل ؛هكرت ءاش نإو :ءاش نإ

 (ييع) .عيبملا ذحأ نم امهدحأ عانتماب :اهدحأ ءابايو

 اضف راس ال ؛عيبملا لك يأ :هلك رخآلا ذخأي مل (نيع) .امهنيب هب يضاقلا ءاضق دعب يأ :ءاضقلا دعب

 ام فالخب «دحوي ملو ديدجتب الإ دوعي ال يضاقلا ءاضقب خسفنا يم دقعلاو «هيف دقعلا خسفناف «فصنلاب هيلع

 امنإو «لكلا ىرتشا هنأ هتنيبب تبثأ هنأل ؛هلك هذحأي نأ رخآلل نوكي ثيح ءامهنيب هب ءاضقلا لبق امهدحأ كرت ول

 (ةيانع «حتف) ۲١٠/۲] :قئاقحلا زمر] .دحوي ملو «هب ءاضقلا ةرورض ةمحازملاب فصنلا ىلإ عحري
 ءارشلا تبثأ هنأل ؛امهنم قباسلل مكحلا نوكيف اخيرات نيناهربلا نم دحاو لك ركذ ول يأ :قباسللف اخرأ نإو

 .امهنيب نوكي هنإف «يعفاشلل لوق يف الإ عامجإلاب اذهو «هب رخآلا عفدناف دحأ هيف هعزاني ال نمز يف

 يذل ىعدملا نوكيف ءامهنم دحاو خرأ وأ ءادحاو اخيرات احرأ وأ ءاحرؤي مل نإو يأ :ضبقلا يذلف الإو

 (حتف) [١١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .هئارش قبس ىلع لدي ضبقلا نم هنكمت نأل ؛امهنم ضبقلا



 نالجرلا هيعدي ام ۳١ ىوعدلا باتك

 نهرب ولو «ةبملا نم قحأ نهرلاو ءاوس رهملاو ءارشلاو «ةبهلا نم قحأ ءارشلاو

 E E O E E PPO O ءارشلا ىلع وأ ,خيراتلاو كلملا ىلع ناجراخلا

 فلتخم وهو قلطملا كلملا ىلع يأ

 صخشلا كلذ نم ًاضبقو ةبه امهنم رخآلا ىعداو ءصخخش نم ءارش نييعدملا دحأ ىعدا اذإ نعي :ةبفا نم قحأ
 اتبثمو «نيبناحلا نم ةضواعم هنوكل ؛ةبملا نم ىوقأ هنأل ؛ىلوأ ءارشلا ناك ءامهعم خيرات الو ءةنيبلا اماقأو «هنيعب
 نم دارملاو «ىلوأ ناكف اقباس ءارشلا يعدي نم كلم ناكف ضبقلا ىلع فقوتي ةبملا يف كلملاو ؛هسفنب كلملل

 كلمملا فلتحا اذإو «نايواستم ضوعب ةبهلاو ءارشلاف 5 تناك ضوعب تناك ول ذإ ؛ضوعب نوكت ال نأ :ةبهلا

 امهعم ناك وأ ءرخآ صخش نم ضبقلا عم ةبهلا رخآلا ىعداو صحخش نم ءارشلا امهدحأ يعدي نأ لثم ءامه .

 تابثإ ىلإ هتحاحل ؛هكلمم نع ًامصخ امهنم لك ريصي كلمملا فالتحا دنع نأل ؛ىلوأ هيف ءارشلا نوكي ال «خيرات

 امهتجاح امنإو ءامهقافتاب هتوبثل ؛هل كلملا تابثإ ىلإ ناحاتحي ال كلمملا دحتا اذإ اميفو ءءاوس كلذ يف اهو .كلملا

 [١71/ه :قئاقحلا نييبت] .ىوقألا مدقي هيفو ءامهسفنأل كلملا ببس تابثإ ىلإ
 امهدحأ ىعدا اذإف ءاوس ةقدصلاو ةبلاو «نيفصن امهنيب هب يضقي هنإف ءًافلتخم امه كلمملا ناك اذإ هنأ :لصاحلاو
 اف ءاضيفو ةقدضرخآلاو ءاضقو ةه اهدا عدا ولو لوا ءارشلا ناك :نضيقلاو ةقدضلا رخال و يارشلا
 «هرضي ال عويشلا نأل ؛ةمسقلا لمتحي ال اميف اذهو «عربتلا هحو يف امهئاوتسال ؛امهنيب هب ىضقيو ءءاوس

 ىلع نيتنيبلا ةماقإك راصف «عئاشلا يف ةبهلا ذيفنت هنأل ؛حصي ال هنأ حصألاو «ةمسقلا لمتحي اميف اوفلتحاو

 هل افالخ امهدنع ةزئاج نينثالا نم دحاولا ةبه نأ ىلع ءانب زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ لوق اذه :ليقو «نامترالا

 (يئيع ؛حتف) .عامجإلاب زوجي ال هنأ حصألاو «عويشلا ءورطل ؛عامجإلاب زوجي :ليقو
 كلت ىلع اهجوزت لحرلا كلذ نأ ةأرما تعداو ءلجر نم نيع ءارشب لحجر ىعدا اذإ ٍنيعي :ءاوس رهملاو ءارشلاو

 تبثت ةضواعم رهملاو ءارشلا نم دحاو لك نإف «ةوقلا يف نيتنيبلا ءاوتسال ؛امهنيب نيعلا نوكيو ءءاوس امهف نيعلا
 ةأرملل مث «ىلوأ قباسلاف امهدحأ خيرات قبس نإف ءاوسلا ىلع امهخيراتو احرأ وأ احرؤي مل اذإ اذهو «هسفنب كلملا

 ءاش نإ و ءءاش نإ نمثلا فصنب عجريو «نمثلا فصن يرتشمللو «جوزلا ىلع نيعلا ةميق فصنو «نيعلا فصن
 مسقتب نيتنيبلاب لمعلا نكمأ هنأل ؛ىلوأ ءارشلا :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع اذهو «هيلع ةقفصلا قرفتل ؛خسف

 (حتف) ۲١٠/۲[ :قئاقحلا زمر] و بنحو ف را درام نيغ ىاغ حاووتلا ذإ ؛ءارشلا

 خيرات الو «ةنيبلا اماقأو ديلا بج ىم اضف و ةيهررفللاو فو انهار امهدحأ ىعدا ول عي :خإ قحأ نهرلاو

 .ءاهتنا عيب األ ؛ضوعلا طرشب ةبهلا فالخب «ىوقأ نومضملاو «ةنامأ ةبهاو نومضم هنأل ؛ىلوأ نهرلا ناك ءامهل

 دنع الإ هتبثي ال نهرلاو «ئعمو ةروص لاحلل كلملا تبثي نامض دقع هنوكل ؛ىلوأ عيبلاو [7١٠/؟ :قئاقحلا زمر]
 ام ناسحتسالا هجوو «هتبثي ال نهرلاو كلملا تبثت اهنأل ؛نهرلا نم ىلوأ ةبلا :سايقلا ينو «ةروص ال نعم كالم
 (يئيع) .ةنيبلا ناجراخلا ماقأ وأ يأ :ءارشلا ىلع وأ .ةنيب امهنم دحاو لك اماقأ :تاجراخلا (حتف) .انلق



 نالجرلا هيعدي ام ۳۲ ىوعدلا باتك

 نهرب ولو ءايوتسا 000 اركذو «رخآ نم ءارشلا ىلعو ,قحأ قبسألاف دحاو نم
 ةنيبلا ماقأ يأ ناحرانللا نعرب ول يأ اخيرات امهنم

 E O EE E قر درو O قاما (قيسأ ديلا يد خيراتو تروم كلم ىلع جراخلا

 هنم قحأ ديلا وذف خيرات نأ لاحلاو يأ 2

 ةروصلا يف امأ ؛نيتروصلا يف ىلوأ يأ :قحأ قبسألاف (نيع) .ديلا يذ ريغ دحاو صخش نم يأ :دحاو نم
 امأو «خيراتلا ركذ لحأل انه اهداعأو "هنم ءارشلا ىلع انهرب ولو" :هلوق يهو «بابلا لوأ يف رم دقف :ىلوألا

 قحأ ًاخيرات اهنم قبسألاف ءديلا يذ ريغ رحآ دحاو نم ءارشلا ىلع ناجراخلا نهرب اذإ ام يهو :ةيناثلا ةروصلا

 .هنم رخآلا قلتي ملو «هتهح نم الإ كلملا ىقلتي الف نيكلاملا لوأ هنأ تبثأ هنأل ؛اهيف

 ىلوأ قباسلاف امهدحأ قبسو احرأ نإو «نيتلأسملا يف امهنيب يهف ءايوتساو اخرأ وأ احرؤي مل نإ اممهنأ :لصاحلاو

 لعجو «هيلع اقفتم اذه يحخركلا لعجو «ىلوألا يف ال ةيناثلا يف قحألا يهف طقف امهادحإ تحرأ نإو ءاهيف

 وهو ارخآ دمحم لوق يو «ارخآ فسوي يبأ لوق وهو ءالوأ دمحم لوقو ةفينح يبأ لوق اذه نأ "يلامألا" بحاص

 نود امهادحإ تحرأ ولو «قلطملا كلملا ىوعد يف خيراتلل ةربع ال هنأل ؛امهنيب وهو :اآلوأ فسوي يبأ لوق

 .ىلوأ خرؤملا :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع ءاوس امهف «ىرحألا

 دالوألا هب قحتسي هنأ ىرت الأ «لصألا نم كلملا ىلع لدت قلطملا كلملا ىلع ةنيبلا نأل ؛ىلوأ مهبملا :دمحم لاقو

 :ةفينح يبألو «ىلوأ ناكف «نقيتم هكلم خروملا نأ :فسوي يبألو «خيراتلا كلم نم ىلوأ لصألا كلمو «باسكألاو

 ءارشلا ايعدا امل امهنألف ؛ةيناثلا ةروصلا يف امأو «لامتحالا عم خرؤملا ححرتي الف «مدقأ نوكي نأ لمتحي مهبملا نأ

 ءدحأ هيف محازي ال نامز يف هتهح نم يقلتلا امهنم تبثأ نمف ءهل كلملا نأ ىلع اقفتا دقف «دحاو صخش نم

 امهدحأ عم ناك نإو «ىلوأ خرؤملاف «ىرحألا نود امهادحإ تحرأ نإو «ءاوس امهف اخرؤي مل ولو «ىلوأ ناك
 (حتف) [؟7/7١ :قئاقحلا زمر] .اخيرات مدقأ هنأ تبثي مل ام رحآلا خرأ ولو «ىلوأ وه ناك «ضبق

 (ييع) .هبحاص هنم ءارشلا يعدي يذلا ريغ رخآ لجر نم يأ :رخآ نم
 اذإ امك «قبسألل ناك خيراتلا يف افلتحا ولو ءامهعئابل كلملا ناتبثي امهنأل ؛نيفصن امهنيب عيبملا نوكي يأ :ايوتسا

 ححرتي ال ذإ ؛ىلوأ ناكل ."طقف امهدحأ وأ اخيرات اركذو" :لاق ول فلؤملا نأ ملعا مث .ادحاو اممل كلمملا ناك

 :هلوقو «مدقأ رخآلا نوكي نأ زاوحل ؛كلملا مدقت ىلع لدي ال اهدحأ تيقوت نأل ؛هريغ ىلع خيراتلا بحاص

 نم دحاو لكل تبثيف «هيف خيرات الو «قلطم هعئاب كلمو «هعئابل كلملا تبثي امهنم دحاو لك نأل ؛"ايوتسا"
 (حتف ؛ئيع) .امهنيب نوكيف «قلطم كلم نيعئابلا
 «نيخيشلا دنع قحأ ديلا وذف «قبسأ ديلا يذ خيرات نأ لاحلاو خرؤم كلم ىلع ةنيب جراخلا ماقأ ول يأ :قبسأ

 ةهحل اضرعتت لو «كلملا ىلع اقلطم اتماق نيتنيبلا نأل ؛الصأ قلطملا كلملا يف ديلا يذ ةنيب لبقت ال :دمحم لاقو
 - «ىلوأ تناكف «كلملا مدقت ىلع تلد ديلا يذ ةنيب نأ :امهلو ءامهنيب نوكيف ءءاوس رحأتلاو مدقتلا ناكف .كلملا



 نالجرلا هيعدي ام ۳۴ ىوعدلا باتك

 0 «كلملا ىلع جراخلا وأ ءرركتي ال كلم ببس وأ جاتنلا ىلع انهرب وأ
 قلطملا ي جراخلا نهرب وأ يأ ديلا وذو جراخلا يأ

 هتنيب نأل ؛ىلوأ جراخلا ناك «رحآلا نود امهدحأ عم ناك وأ خيرات امهعم نكي مل وأ امهخيرات ىوتسا ولو =

 وه :دمحم دنعو ءامهدنع ىلوأ اخيرات امهمدقأ ناك ءاخرأو ءامهيديأ يف ىعدملا ناك ولو ءرهاظلا ريغ تبت

 ربتعي ال ةفينح ابأ نأل «نيفرطلا دنع امهنيب ناك ءاهلاحب ةلأسملاو «ىرحألا نود امهادحإ تحرأ ولو ءامهنيب

 خرؤملل وه :فسوي يبأ دنعو ءامهنيب نوكيف «ةيلكلاب هربتعي ال دمحمو «قلطملا كلملا يف نيبناجلا دحأ نم خيراتلا

 (حتف «ئييع) .هكلم نقيتل ؛هدنع ربتعم دحاولا خيرات نأل ؛امهنم

 نأل ؛اضيأ ىلوأ ديلا وذف «هدنع تدلو امفأ ىلع ةنيبلا ديلا يذو جراخلا نم دحاو لك ماقأ يأ :خل! انهرب وأ
 عامجإلاب اذهو «ىلوأ ناكف «ديلا حيحرت ديلا يذ عمو «جراخلا ةنيب هيلع تلد ام ىلع تلد دق ديلا يذ ةنيب

 ةنيب نأل ؛ديلا يذ ةنيب نم جاتنلا يف ىلوأ جراخلا ةنيب نأ نم ىليل يبأ نبا هيلإ بهذ ام :سايقلاو ءاناسحتسا
 اهنأ ةنيبلا ماقأو ءلجر دي يف ةقان ىعدا الجر نأ هذ رباج ىور ام :ناسحتسالا هجو «رهاظلا ريغ تبثت جراخلا

 :نابأ نب ىسيع لاقو «هدي يف يه يذلل ام 5 هللا لوسر ىضقف ءاهتحتن هتقان امنأ ةنيبلا ديلا وذ ماقأو ءاهتجتن هتقان
 كلم يف وأ هكلم يف ناويحلا ةدالو :جاتنلاب دارملاو ءءاضقلا هجو ىلع ال ديلا يذ دي يف كرتو «ناتنيبلا تطقاست

 «مألا يف اعزانتي مل اذإ «جراخلا ىلع مدقيو «جاتنلا ىوعد يف هل ىضقي امنإ ديلا يذ نأ ملعا مث .هثروم وأ هعئاب
e(حتف «ئيع) .مدقي ال هنإف ءاهدلو جاتنبو اهب اودهشو  

 ا ا ل أ :خإ كلم ببس وأ

 ءاهديب هتلزغ اهكلم هنأ نطق لزغ تعدا E اعلا ىرعلكا داك و ءاغدا اذإ كلملا بابسأ نم رركتي ال

 هنأ انبل ىعدا وأ هناك هرب ةكلف هن ابدا زووم افوص ىعدا وأ «هلزغ نم هجسن هكلم هنأ ايرث لر ىعدا وأ

 ءاذكه ةنيب ماقأو «كلذ لثم ديلا وذ ىعداو «ةنيب كلذ ىلع ماقأو «هكلم يف هعنص انبج وأ «هتاش نم هبلح هكلم

 .صنلا ةلالدب جاتنلاب قحليف .هجو لك نم جاتنلا نعم يف ءايشألا هذه نأل ؛ديلا يذل ىضقي هنإف

 «بوبحلاو ةطنحلا ةعارزو سرغلاو ءانبلا لثم رركتي اببس ناك نإ هنأل ؛"رركتي ال كلم ببس" :هلوقب ديق امإو

 فشك يف ةربخلا لهأ ىلإ عحري «رركتي ام رركتي ال ام فرعي ملو لكشأ نإف ءجراخلل لب ديلا يذل نوكي ال
 ءاضقلا نأل ؛جراخلل هب ىضق ءاضيأ ةربخلا لهأ ىلع لكشأ نإو «نانثا طوحألاو «يفكي مهنم دحاولاو «كلذ

 .لزغلاو ةينطقلا بايثلا جسنك :رركتي ال (حتف «ينيع) .جاتنلا ثيدحب هنع لودعلاو ؛لصألا وه ةنيبب

 ديلا بحاصف «جراخلا نم ءارشلا ىلع ديلا وذ ماقأو «قلطملا كلملا ىلع ةنيبلا جراخلا ماقأ وأ يأ :خلإ جراخلا وأ

 ديلا وذف" :هلوقو «هنم ىلوأ ناكف «هنم يقلتلا ديلا وذ تبثأو ءةنيبب هسفنل كلملا تبثأ جراخلا نأل ؛ًاضيأ ىلوأ

 لعجب ةثالث لئاسملا لعج نم ينيعلا يف ام هفلاخي الو «ةعبرألا لئاسملا باوح اذه «جراخلا نم يأ "هنم قحأ

 (حتف «ئيع) .ببسب كلم ىوعد امهنم لك ذإ ؛ةدحاو ةلأسم رركتي ال كلم ببس ىلعو «جاتنلا ىلع ناهربلا



 نالجرلا هيعدي ام ۳4 ىوعدلا باتك

 ءرمخآلا نم ءارشلا ىلع لك نهرب ولو و لاو
 ديلا وذ نهربو يأ

 .دوهشلا ددع ا حجري الو ديلا يذ دي يف رادلا 55 اط خیرات الو
 ىوعدلاو مكحلا يأ ءاضق ريغب

 وأ ديلا يذو جراخلا نم دحاو لك يأ ] :نهرب ولو (نييع) .ةثالثلا لئاسملا باوج جراخلا نم يأ :هنم قحأ

 ديلا وذ ىعداو ءاذكب رادلا هذه هنم ىرتشا هنأ ديلا يذ ىلع جراخلا ىعدا اذإ يأ [(ييع) .يديألا يوذ وأ نيحراخلا

 .رخآلا تقولا بحاصل امي ىضق احرأ نإف «ناناهربلا طقس ءامهعم خيرات الو ةنيبلا اماقأو «جراخلا نم اهارتشا هنأ

 «نيتنيبلاب ىضقي ءامهدحأ دي يف تناك نإ :دمحم لاقو ءامهدنع ةنامأ كرتت لب ءءاضقلا هجو ىلع ال يأ :رادلا كرتتو

 رمؤيف «هضبقي ملو «هنم هعاب مث «هضبقو «جراخلا نم ًايرتشم ديلا وذ لعجي نأب امه لمعلا ناكمإل ؛جراخلل نوكتو
 راقعلا يف ناك نإو ءزوحي ال ضبقلا لبق عيبلا نأل ؛رمألا سكعي الو «قبسلا ةلالد ضبقلا نم هنكمت نأل ؛هيلإ عفدلاب

 رارقإ ىلع اتماق امهنأك امهنم دحاو لك ةنيب تراصف «هل كلملاب هنم رارقإ هبحاص نم ءارشلاب رارقإلا :امهو «هدنع

 .اذه اذكف «عمجلا رذعتل ؛عامجإلاب طقاستلا هيفو < رخآلا

 عحر اهدحأ ناك نإو ءايواستو دحاو سنح نم ناك نإ اصاقت «نمثلا ضبقب ناتنيبلا تدهش نإ مث

 نمثلا ضبقب اودهشي مل نإو «هيلع نومضم هنأل نظن اا اوين اج هللا نإو «ةدايزلاب

 ضبقو 9 ناقيرفلا دهش ولو «هدنع هبوحول ؛ىتأتي :دمحم دنعو «بوحولا مدعل ؛امهدنع يصاقتلا ىتأتيال

 «قبسأ جراخلا تقو ناك نإف ءاضبق اتبثي و راقعلا يف ناتنيبلا تقو نإو «قافتالاب ناتنيبلا تطقاست «عيبملا

 وهو «ديلا بحاص نم ضبقلا لبق عاب مث ءالوأ ىرتشا جراخلا نأك لعجيف ءامهدنع ديلا بحاصل امب ىضقي

 اضبق اتبثأ نإو ءدمحم دنع ضبقلا لبق هعيب حصي ال هنأل ؛جراحلل اه ىضقي :دمحم دنعو ءامهدنع راقعلا يف زئاج

 ضبقلاب اودهش ءاوس «جراحلل اه ىضقي قبسأ ديلا بحاص تقو ناك نإو «عامجإلاب ديلا بحاصل امي ىضقي

 (حتف «ئيع) .اودهشي مل وأ
 ةلعلا يف ةوقب نوكي حيحرتلا نأل ؛ءاوس امهف «ةعبرأ رخآلاو نيدهاش نيمصخلا دحأ ماقأ نأب :خإ حجري الو

 دكأتي هب ام. لب «رحخآ ربخب رحآلا ىلع امهدحأ ححرتي ال اضراعت اذإ نيربخلا نإ :انلق كلذلو «للعلا يف ةرثكب ال

 لاصتالا ثيح نم روهشملا يف ةوقلا ةدايز روهظل ؛ذاشلا ىلع هتاور ةرثكب روهشملا ححرتي يح «هيف ةجحلا نعم
 امهنيب ةضراعملا تعقو اذإ ناتيآلا كلذكو «هناقتإو هطبض نسحو يوارلا هقفل حجرتي اذكو دن هللا لوسرب

 ححرتي ال كلذكو «لوؤم رحآلاو رسفم صن هنأ وهو «ةجحلا نعم يف ةوقب لب «ىرحأ ةيآب امهادحإ ححرتت ال

 .رخآلا سايقلاب نيسايقلا دحأو «سايقلاب نيربخلا دحأ

 ىضقي :كلام دنعو «ةيكلاملا ضعبو متدقلا يف يعفاشلا بهذم وهو ءاددع امهرثكأل ىضقي :يعازوألا دنعو

 (حتف ؛ئيع) .ةيلدعألل دح ال ذإ ؛اتدايزب حيجرت الف «ةلادعلا لصأل ةربعلا :انلق «نيتنيبلا لدعأل



 نالجرلا هيعدي ام مه ىوعدلا باتك
 ك ف سم

 يقابلاو اهعبر لوأللف ءانهربو ءاهلك رحآو ءاهفصن لحر ىعّدا ءرحآ دي يف 2
 رادلا عبر يأ فصنلا يعدم وهو رادلا لك رحآ ىعداو يأ هكلم اهأب

 PERE IR ا 00088 ءامهيديأ ف تناك ولو رخال
 رادلا يأ

 ىعداو رادلا فصن لحر ىعدا اذإ يأ [(نيع) .مامإلا دنع ةعزانملا قيرطب عابرأ ةثالث وهو] :رخآلل يقابلاو

 يعدل رادلا مير ءاعابرأ اه زاذلا ف فيج يآ دف ةاوغد. ىلع س امهم كحاو لك ماقاو اهلك نجحا

 نم هل ملسيف «فصنلا يف دحأ هعزاني ال لكلا يعدم نأل ؛ةعزانملا قيرطب لكلا يعدمل اهعابرأ ةثالثو فصنلا

 ملسيو «عابرألا ةثالث لكلا يعدمل ملسيف ءامهنيب نوكيف ءرخآلا فصنلا يف امهتعزانم توتسا مث «ةعزانم ريغ

 ءافصنو الك ةلأسملا يف نأل ؛ةبراضملاو لوعلا قيرطب اثالثأ امهنيب رادلا مسقت :امهدنعو «عبرلا فصنلا يعدمل

 ءدحاو مهسب فصنلا بحاصو «نيمهسب هقح لكب برضي عيمجلا بحاصف «ةثالث ىلإ لوعتو نينثا نم ةلأسملاف

 اذإف اهات يق فصنلا يف ديلا وذ فلحيو ناتنيبلا تطقس :لوق يف يعفاشلا دنعو «ةياور يف كلام لاق هبو

 .هلك ديلا يذ دي يف يقب فلح

 «نويدلاو «ثاريملا :لئاسم نامث يهو ءاعامجإ لوعلا قيرطب مسقي ام :اهدحأ :ةعبرأ ةمسقلا عاونأ نأ ملعاو

 علق اذإ دبعلاو «ةياعسلاو «ةلسرملا مهاردلاو «ةاباحنلاو «ثلثلا ىلع تدازو تعمتحا اذإ ثلثلا نود ام ةيصولاو

 مسقي ام :يناثلاو ءاممي هتميق تعفدف ؛هجولا اذه ىلع نح اذإ ربدملاو ءامب عفدف ءأطخ رخآ لتقو «لحر نيع

 ءرخآ نم هفصن عاب رخآ يلوضفو «لجر نم هريغل ًادبع عاب يلوضف .ةدحاو ةلأسم يهو .ًاعامجإ ةعزانملا قيرطب
 قيرطب عبرلا فصنلا يرتشملو «هعابرأ ةثالث لكلا يرتشمل نوكي ءذحألا نايرتشملا راتخاف «نيعيبلا ىلوملا زاجأف

 :اهادحإ :لئاسم ثالث يهو «لوعلا قيرطب :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةعزانملا قيرطب مسقي ام :ثلاثلاو «ةعزانملا

 «هنيعب دبعب لحرل ىصوأ اذإ :ةثلاثلاو «ةثرولا هزاجأو «هلام عيمجب لحجر ىصوأ اذإ :ةيناثلاو «باتكلا ةلأسم

 .هريغ لام هل سيلو «دبعلا كلذ فصنب رحآلو

 نوذأم دبع :اهادحإ :لئاسم سمح يهو «ةعزانملا قيرطب :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع لوعلا قيرطب مسقي ام :عبارلاو

 بوحو ةلاحتسال ؛هفصن طقسي ىلوملا نيدف «ةئام يبحأ هنادأو «ةئام امهدحأ هنادأ «نيلحر نيب ةراجتلا يف هل

 يذلا فالخلا ىلع نمثلا نامّسقي نيدلاب عيب اذإف «هكيرش بيصن يف نيدلا فصن تبثيو «هدبع ىلع نيدلا

 الحر لتق دبع :ةثلاثلاو ءاذه ىلع هنمث نامسقي «نيتئام رحآلاو «ةئام امهدحأ نايبنجأ هنادأ اذإ :ةيناثلاو «هانركذ

 ناك ول :ةعبارلاو «فالخلا ىلع امهنيب ناك ءاممي عفدف ءامهدحأ افعف ءناّيلو ادمع لوتقمللو ءادمع رخآو ءأطخ

 ايبنجأو ءاهالوم تلتق دلو مأ :ةسماخلاو «كلذك امهنيب تناك «هتميق تعفدف «هحولا اذه ىلع ًاربدم يناحلا دبعلا

 ءاهتميق عابرأ ةثالث يف ىعست اههِإف «بقاعتلا ىلع امهنم دحاو لك ييلو دح اضن ناو امهم دخاو لکو ءاديغ

 69 .لكلا يعدمو فصنلا يعدم يديأ 32 یا :امهيديأ (حتف «ييع) .فالخلا اذه ىلع مسقتف



 نالجرلا هيعدي ام ۳٦ ىوعدلا باتک

 لكشأ نإو «هخيرات اهنس قفاو نمل يضق ءاحّرأو ءةباد جاتن ىلع انهرب ولو .يباثلل يهف
 ناهربلا ةبادلا ةنيب نانثا ماقأ يأ رادلا

 ءايوتسا «ةعيدولا ىلع رخآلاو ‹بصغلا ىلع نيج راخلا لح نهرب ولو ءامهلف كلذ
 اهنس ملعي مل يأ

 يف نوكي المل ؛هدي يف ام ىلإ فرصني نييعدملا نم دحاو لك ىوعد نأ :ةلأسملا هذه يف لصألاو :ئباثلل يهف

 يعدي ال فصنلا يعدمف ءامهيديأ يف رادلا تناك نإف ديلا يذ ةنيب نم ىلوأ جراخلا ةنيب نأو ءاملاظ هكاسمإ
 امو هسفن دي يف ام يعدي لكلا يعدمو «ةقحم أدي هدي نوكيف ءهدي يف ام ىلإ هاوعد فرصني لب ءائيش رحآلا ىلع

 ‹فصنلا هبحاص ىلع يعديو «ءاضقلا هجو ىلع ال هدي يف كرتيف «هدي يف اميف دحأ هعزاني الو ءرحآلا دي يف
 هيف جراح هنأل ؛ىلوأ لكلا يعدم ةنيب تناكف «هبحاص دي يف اميف امهتعزانم توتساف «فصنلا نع جراخ وهو

 هبحاص نأل ؛هديب ناك يذلا وهو ءءاضقلا هجو ىلع ال كرتلاب اهفصن «لكلا هل ملسيف «فصنلا كلذ يف ىضقيف

 هنأل ؛هبحاص ديب ناك يذلا وهو ءءاضقلا هجو ىلع رحآلا فصنلا هدي يف كرتيف «ىوعد الب ءاضق الو «هعدي مل

 (ةيانع «حتف «ٰييع) .كلذب هل ىضقيف «ىلوأ جراخلا ةنيبو ديلا يذ ةنيبو جراخلا ةنيب هيف عمتحا

 نيب كلذ يف قرف الو ءرهاظلا ةداهشب :خلإ نمل يضق (نيع) .اخيرات اركذ امهنأ لاحلاو امهدنع يأ :ةباد جاتن
 ىوعدلا تناك اذإ ام فالخب «فلتخي ال عملا نأل ؛ثلاث دي يف وأ امهدحأ دي يف وأ امهيديأ يف ةبادلا نوكت نأ

 يف وأ امهيديأ يق تناك نإ امه وأ ءامهدحأ دي يف تناك نإ ديلا يذل اه مكحي ثيح «خيرات ريغ نم جاتنلا يف

 ام مكحيف «نيخيراتلا دحأ ةقفاوم يف ةبادلا نس ملعي ملول يأ "امهلف كلذ لكشأ نإو" :هلوقو «ثلاث دي

 .امهيديأ يف تناك اذإ اذك و ءثلاث دي يف ةبادلا تناك نأب نيحراخ اناك اذإ اذه نكل «ةيولوألا مدعل ؛نييعدملل

 ءاخرؤي مل امهأك راصف ءناخيراتلا طقس رمألا لكشأ امل هنأل ؛ديلا بحاصل امي ىضق اممدحأ دي يف تناك نإو

 «نيقيرفلا بذك رهظ هنأل ؛ناتنيبلا تلطب «كلذ خيرات الو اذه خيرات قفاوي ملو «نيخيراتلا اهنم فلاح نإو

 يق تناك وأ «نيجراح اناك نإ امهنيب اه ىضقي لب نالطبي ال امهأ حصألاو «هدي يف تناك نم دي يف كرتتف

 (حتف) [7١٠/؟ :قئاقحلا زمر] .ديلا يذل اب ىضقي امهدحأ دي يف تناك نإو ءامهيديأ

 ةنيب نيجراخلا دحأ ماقأ ول يأ :نهرب ولو (نيع ءط) .هيف قدصلا ةمالع روهظل ؛ناهربلا خيرات يأ :هخيرات

 (ييع) .بصغلا هجو ىلع هذخأ هنأ نيع هدي يف لحر ىلع
 ىضقي يح «ىوعدلا يف ناحراخلا يأ ] :ايوتسا .ةعيدولا هجو ىلع هدنع هنأ ىلع رخآلا نهربو يأ :رخآلاو

 هنأ ىلع امهدحأ «ةنيبلا هيلع نالحر ماقأو «لحجر دي يف دبعلا ناك اذإ يأ [(ييع) .نيفصن امهنيب نيعلا كلتب

 يضخ بعت درا نأل نعت اهم نركب كيغلاف «ةعدولا هو ىلع تعا هلآ لغ رح ااو جا اعا
 «دوحح الب لعفلاب فلاح اذإ ام فالخب «قافولا ىلإ عوجرلاب طقسي الو «نامضلا هيلع بجي ىح «عدوملا دوححجب

 (حتف «ييع) .قافولا ىلإ داع مث



 نالجرلا هيعدي ام ۳۷ ىوعدلا باتک

 عودجلاو لمحلا بحاصو ,مكلاو ماجللا ذخآ نم قحأ سباللاو بكارلاو
 قحأ بكارلا يأ

 ASE eA «رحخآ دي يف هفرطو هدي يف بوت .ريغلا نم قحأ لاصتالاو
 لجر دي يف يأ

 (ييع ءط) .بوث يف رحآلا عم سباللاو ةباد يف رحآلا عم بكارلا ع زانت نأب صيمقلا وأ بوثلل :سباللاو

 نم قحأ بكارلاف «ماجللاب قلعتم رخآلاو اهبكار امهدحأ «ةباد يف اعزانت اذإ يأ بترم رشنو فل هيف :ذخآ نم

 فرصت نأل ؛مكلا ذخآ نم قحأ سباللاف «همكب قلعتم رحآلاو هسبال امهدحأ «صيمق يف اعزانت اذإو «ماجللا ذحآ

 ابكار امهدحأ ناك ولو «ىلوأ جراخلا ةنيب نأل ؛ىلوأ نوكي ثيح «ةنيبلا رخآلا ميقي نأ الإ ءرهظأ سباللاو بكارلا
 .هدي مدقت ىلع ليلد عضوملا كلذ يف هنكمت نأل ؛ىلوأ بكارلا ناكل افيدر رخآلاو ءجرسلا ىلع

 اقلعم امهدحأ ناك ولو «فرصتلا يف امهئاوتسال ؛امهنيب نوكي ثيح جرسلا ىلع نيبكار اناك اذإ ام فالخب

 «هب قلعتم رخآلاو هيلع دعاق امهدحأ طاسب يف اعزانت ولو «ىلوأ كساملا نوكي ءاهماجلب اكسام رحآلاو ءاهبنذب

 اهيف اعزانتو «راد يف نيسلاح اناك اذإ ام فالخب «هيلع نيسلاج اناك اذإ اذكو ءءاضقلا قيرطب ال نافصن امهنيب وهف

 (حتف «ئيع) .امهريغ دي يف سيل هنأ ملع انهو ءامهريغ دي يف اهنأ لامتحال ؛امب مكحي ال ثيح

 ام «ءاحلا رسكب :لمحلا (ييع) .رهظأ سباللاو بكارلا فرصت نأل ؛مكلا ذخآ نم قحأ سباللا يأ :مكلاو

 ىلع عضوت يلا باشحألا يهو ءاهريغو ةلخنلا نم عذج عمج :ع وذجلاو (ندعم) .رهظ وأ سأر ىلع لمحي
 يف هيف عزانتملا ءانبلا نبل لحدي نأ وه عيبرت لاصتا هب دارأ :لاصتالاو (نييع) .اهيلع فقسلا بيكر تل رادجلا

 عزانت اذإ :ىلوألا :لئاسم ثالث نمضتي ءايشأ ةثالث نع ربخ وه :ريغلا نم قحأ (ييع) .سكعلابو هرادج نبل

 اهيف فرصتملا وه لمحلا بحاص نأل ؛رخآلا نم قحأ لمحلا بحاصف «لمح هيلع امهدحألو «ةباد يف نالحرلا

 .رثكأ امهدحأ لام ناك نإو امهنيب ةبادلا نوكتو ءايوتسا «امه لمحلا ولف «داتعملا فرصتلا

 قحأ عوذحلا بحاصف ءاهيلع فقسلا بيكرتل تابشح يأ عوذح هيلع امهدحألو طئاح يف اعزانت اذإ :ةيناثلاو

 لكل ناك ولو «ةداع عود بي ءانبلا ذإ ؛طئاحلل لمعتسملا وه ع وذحجلا بحاص نأل ؛رخآلا نم رادجلاب

 «فقسلل نبي طئاحلا نأل ءاثالث غلبت ن نأ دعب ةلقلا الو ةرثكلا ربتعت الو ءامهنيب طئاحلاف ٍ؛عوذج ةئالث امهنم

 وهف «ثالثلا نود رخآللو ثالث امهدحأل ولو «باصنلاك ثالثلا راصف «ثالثلا نودب ابلاغ لصحمي ال كلذو

 «ةوقلاب لب «ةرثكلاب نوكي ال حيحجرتلا نأل ؛سايقلا وهو ءامهنيب هنأ :مامإلا نع يورو «ةثالثلا بحاصل

 .ةبادلا لمح يف ةرثكلاو ةلقلا ربتعي ال امك نايوتسيف

 «عوذح امهدحأل ناك نإف ءةلماكلا ةلباق. رهظت ال يهو «ةصقان ةجح ثالثلا نود ام نأ :ناسحتسالا هجوو

 عضوت تابشحخ 0 «يدارهلا عفرب رمؤي ال هنكل «عوذحجلا بحاصل طئاحلا ناك «يراوب وأ يداره رخآللو

 نوكي نأ لمتحي هنأل ؛عوذجلا عضوب ححري ال :يعفاشلا لاقو ءاهيلع عضوت يلا رصحلا :يراوبلاو «عوذجلا ىلع
 هد هركذ امو «هكلم ةمالع عذحلا عضو : انلق ءلامتحالا عم ةجح نوكي الف ءابصغ وأ ةيراع وأ اكلم



 نالجرلا هيعدي ام ۳۸ ىوعدلا باتك

 وأ «نالفل دبع انأ لاق إو هل لوقلاف رح انأ :لاقف «هسفن نع ربعي ىبص .فصن

 لقاعلا يبصلا 2 يبصلل ديلا بحاص ركنأو 2 يبصلا لحر دي يف

 .هدي يف نمل دبع وهف .هسفن نع ربعي ال
 هاوعد عمست ال رح انأ :لاقو يبصلا

 «قاقحتسالل ال عفدلل حلصي رهاظلا نأل ؛علقلاب رمؤي الف «عضولا قح نيعذجلا وأ عذحلا بحاصلو «ديعبف =

 رخآلا هاعداف «هئانبب لصتم طئاح لحرل ناك اذإ :ةثلاثلاو «عوذجلا بحاصل طئاحلا نأ ةنيبلاب تبث اذإ الإ

 ىمسيو «هرادح يف اذه نبلو «هيف هرادج نبل ةلحادم لاصتالاب دارملاو «رحآلا نم طئاحلاب قحأ لاصتالا بحاصف

 ةبكرم اههدحأ ةحاس نوكي نأ عيبرتلاف بشح نم ناك نإو ءرجآ نم طئاحلا ناك اذإ عيبرتلا لاصتاب لاصتالا اذه

 ىلع كلذ لدف «ءانبلا دنع الإ نوكي ال عيبرتلا لاصتاف «ربتعم ريغ هنإف «ةقزالملا لاصتا نع هب زرتحاو «ىرحألا يف

 (ةيانع «حتف «نييع) .ريغ نم قحأ نوكيو «هب حجرتف «دحاو تقو يف دحاو امهيناب نأ

 لك دي نأل ؛امهنيب بوثلا فّصن «هيف اعزانتو ءرخآ لحجر دي يف هفرطو لحر دي يف بوثلا ناك اذإ يأ :فصن
 دي يف ناك اذإ ام فالخب «ةرثكلاب ال ةوقلاب حيجرتلا نأل ؛امهدحأ دي يف ةرثكلاب ةربع الو «هيف تباث امهنم دحاو

 نيبو اذه نيب قرفلاو .رخآلا محازي الف «بوثلا نم ءيش هدي ف نكي ملف «ةجوسنم ريغ يه ذإ ؛ةبدحلا رحآلا

 ناكف «لامعتسالا يه ةدايزلاو ءديلا يه ةجحلا نإف «ةجحلا سنج نم سيل اهيف ةدايزلا نأ :صيمقلا ةلأسم

 نأ الإ ديلاب كسمتسم امهنم دحاو لك نإف «ةجحلا سنج نم ةدايزلا انههو «ذحآلا نم اهيف قحأ سباللا

 (ةيانع «حتف «ئيع) .دوهشلا ةرثكك ناححرلا بجوي ال كلذ لثمو اك اهم رك سوا

 هراكنإ دنع هدبع هنأ هيلع دحأ ىوعد لبقت الف هسفن دي يف هنأل :هل لوقلاف .لاقي وأ لوقي ام لقعي :هسفن نع

 غيص نم وه سيل يذلا أدتبملا ربح يف ءافلا لاحدإ فنصملا مالك يفو ۲١۹/۲[ :قئاقحلا رمر] .غلابلاك ةنيبب الإ

 غيص نم يهو ةلمحي ةفوصوم ةركن انه أدتبملا نأب بيجأو «شفحألا هزاحأو روهمجلا هعنم ام وهو «مومعلا

 (يئيع) .هدي يف وه يذلل دبع وهف هدبع هنأ يعدي هدي يف وه يذلاو :نالفل دبع (حتف «ييع) .مومعلا
 يذلاو ديلا يذ ريغ نالفل دبع انأ :هسفن نع ربعي يذلا يبصلا لاق اذإ :ىلوألا :نيتروصلا يف يأ :خلإ دبع وهف
 :لاقي ال «قرلاب هسفن ىلع رقأ ثيح هل دي ال هنأ رقأ هنأل ؛هدي يف وه نمل دبع وهف «هدبع هنأ يعدي هدي يف وه

 لب «يبصلا لوقب تبثي مل قرلا :لوقن انأل ؛هب هرارقإ حصي فيكف «يبصلا نم ربتعي الف ءراضملا نم قرلاب رارقإلا
 هرارقإ لبقيف «هدي يف شامقلاك يقب يعدملا دي يف راص امل هنأل ؛ةيرحلا ىوعدب ضراعملا مدعل ؛ديلا يذ ىوعدب

 عنمي ال هيف ضقانتلا ذإ ؛ةيرحلا ىوعدب هدعب كرادتلا هنكمي هنأل ؛راضملا نم قرلاب رارقإلا نأ ملسن الو «هيلع

 وهف «هسفن نع ربعي ال يبصلا ناك اذإ ام وهو :ةيناثلا ةروصلا يف امأو «نيدلاب رارقإلا فالخب «ىوعدلا ةحص

 ربك ولو «ضراعملا مدعل ؛ديلا وذ هاعدا نإ هدي يف وه نمل اكلم نوكيف «عاتملا ةلزنم هنأل ؛هدي يف نمل دبع

 (حتف ؛ئيع) .ةنيبلاب الإ كلذ ضقتني الف «هرغص لاح يف قرلا هيلع رهظ هنأل ؛هلوق لبقي ال ؛ةيرحلا ىعداو يبصلا



 نالجرلا هيعدي ام ۳۹ ىوعدلا باتك

 لك ىعدا .تافصن ةحاسلاف ءرخآ دي ف تيبو «هدي ف راد نم تايبأ ةرشع

 لحجر دي يف يأ <

 نهرب ول امك هدي يف يهف ءرفح وأ ىنب وأ اهيف امهدحأ نّبلو «هدي يف اُم اضرأ
 ضرألا كلتف يأ ضرألا كلت يف نييعدملا نينئالا دحأ ضرألا كلت يأ

 .هدي يف اهنأ

 اعزانتو «رخآ لحجر دي يف اهنم دحاو تيبو لحر دي يف رادلا نم تايبأ ةرشع تناك اذإ يأ :نافصن ةحاسلاف

 اهيف رورملا نم قفارملا عاونأ يف لامعتسالل اهيلإ جاتحي كالملا نم ًالك نأل ؛امهنيب نافصن ةحاسلاف «ةحاس يف

 ؛قيرطلا ريظن راصف ءامهنيب فصنتف ءءاوس كلذ يف اهو «كلذ وحنو ةعتمألا عضوو بطحلا رسكو ئضوتلاو

 نأل ؛امهيضارأ ردق ىلع امهنيب مسقي ثيح «برشلا يف اعزانت اذإ ام فالخب ءةرثكلاب ال ةوقلاب حيجرتلا نأل

 ىلع ةمسقلا نأ ملعاو ۲٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر].ةجاحلا رثكت يضارألا ةرثك دنعف «يقسلا لحأل هيلإ جايتحالا

 قرغلا فوخ بكر ملا نم ىمري امو ةلقاعلاو املظ ةذوخأملا بئاونلاو ماسقلا ةرجأو ةعفشلاو ةحاسلا يف سوؤرلا

 .نينثالا نم دحاو لك يأ :لك (حتف) .قيرطلاو

 (ييع) .ءانب اهدحأ اهيف نب يأ :ىنب وأ (نيع) .ّيلا بوطلا وهو ًانبل برض يأ ءابلا ديدشتب :نّبلو
 دنع تبثت الف «ةدهاشم ريغ ضرألا يف ديلا نأل :هدي يف يهف (نيع) .ًارثب اهيف امهدحأ رفح يأ :رفحوأ

 نأل ؛رئبلا رفحو ءانبلاو نيبلتلاك اهيف فرصت نم وأ ةنيبلا ةماقإ نم دبالف هدي يف اأ امهاوعد درجع. يضاقلا

 ؛ةنيب الب ضقي مل امهدحأ دي يف وأ امهيديأ يف اهنأ اقداصت نإ مث هدي يف اهنأ ىلع ليلد ءايشألا هذه نم نكمتلا

 (حتف «ييع) .كلذ ىلع امهعضاوت لامتحال
 نإو ءاجراخ رخآلا نوكيو ءاهيف ديلاب هل ىضقي هنإف [(نيع) .لإ اهنأ ىلع ةنيبلا ماقأ يأ ] :نهرب ول امك

 :ليق «كلملا ىلع ةنيبلا اميقي مل ام امهنيب مسقت مل ةمسقلا ابلط نإف ءامه اه يضق ءامهيديأ يف اهنأ ىلع انهرب

 تبثي مل ثيحو مصخ ىلع ماقت ةنيبلا :ليق نإف ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .مسقت :امهدنعو «ةفينح يبأ لوق اذه

 ةعزانم رابتعاب ةريغلا اهصخ ناك نر ديلا يف ةعزانم رابتعاب مصح هنأب بيحأ ءمصخب سيلف رخآلا دي يف اأ

 (ةيانع) .ةلوبقم هتنيب تناك ءاعرش ءيش يف



 بسلا یوعد 5٠ ىوعدلا باتك

 بسنلا ىوعد باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 نبل د ك فز ٠ رل 5

 «هدلو مأ يهو ,هنبا وهف «عئابلا هاعداف «تعيب ذم لمحلا ةدم نم لقأل ةعيبم تدلو

 عئابلا 2 ةعيبملاةمألا عئابلا دلولا دلولا عيب نيح نم يأ رهشأ ةتس نم لقأل ةعيبم ةمأ يأ

 ناكف ءاعوقو رثكأ لوألا نأل ؛بسنلا ىوعد نايب يف عرش «لاومألا ىوعد نم غرف امل :بسنلا ىوعد باب
 ةثالث ىلع بسنلا يف ةوعدلا مث ءرسكلاب بسنلا يقو «حتفلاب ماعطلا ىلإ ةوعدلاو .يناثلا ىلع همدقف ءاركذ مهأ

 ؛دنتست الو رصتقت يلا يهو :ريرحت ةوعدو «هكلم يف قولعلا تقو ىلإ دنتست يلا يهو «داليتسا ةوعد :عاونأ
 هقدصي مل نإو «بسنلا هنم تبثيف «هنبا ةمأ دلو بألا ةوعد يهو :ةهبش ةوعدو «هكلم يف قولعلا نوك مدعل

 (ةيانع «حتف) .ةوعدلا نيح ىلإ قولعلا نيح نم هنبا كلم يف ةمألا نوكت نأ طرشب «هنبا

 نأ امإ ولخي الف «ةعيبملا دلو ىعدا اذإ عئابلا نأ :لصاحلاو ,ةوعدلا يف يرتشملا هقبسي ال نأ طرشب :هنبا وهف

 نأ امإ ولخي ال كلذ لكو ءال مأ ةوعدلا يق يرتشملا هقدصي نأ امإ ولخي ال كلذ مث ءال مأ نيتنس نم لقأل هب ءيحت

 ,ريبدتلاو قتعلاك هضقن نكمي ال ام هب يرتشملا عقوي نأ امإ ولخي ال لوألاو ءاتيم وأ ايح هبسن ىعدملا دلولا نوكي
 .ال مأ ةبهاو ةراحإلاو نهرلاو ةباتكلاو عيبلاك نكمي ام وأ

 يرتشملا نوكي نأ امإف «ةيح تناك نإف «ةتيم وأ ةيح ةوعدلا تقو نوكت نأ امإ ميسقتلا اذه ىلع مألا كلذكو

 وهو «رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح اذإ رظني «ةعيبملا دلو عئابلا ىعدا اذإف ءنكمي ام وأ هضقن نكمب مل ام امب عقوأ

 مأ يرتشملا هقدص ءاقلطم عئابلا نم بسنلا تبث «ةوعدلا يف يرتشملا هقبسي مل و «ريبدتلا وأ قتعلاب فصتي مل “يح

 ديبقتلاو هيلع الو ءادتبا تيملل تيفي ال قوقحلا نأل ؛هبنيت تش ال تيك «ةافولا نع زارتحالل ةايطلاب دييقتلاف ال
 هربد وأ يرتشملا هقتعأ نأ ًاربدم وأ اقيتع ةوعدلا دنع دلولا ناك اذإ امع زارتحالل ؛ريبدتلا يأ قتعلاب هفاصتا مدعب

 «ضقتني ال هعوقو دعب امهنم لکو «هريبدت وأ هقتع ضقن مزلتسي هبسن توبث نأل ؛اضيأ هبسن تبثي ال ثيح

 «تافرصتلا هذه ضقتنتو «هبسن تبثي ثيح «هنهر وأ هبتاك وأ يرتشملا هعاب نأ دعب هبسن ىعدا اذإ ام فالخب

 روصتي الو «يرتشملا نم تبثي بسنلا نإف «هلبق هاعدا اذإ امع زارتحالل ؛ةوعدلا يف عئابلا يرتشملا قبس مدعب دبيقتلاو

 .عئابلا نم بسنلا توبث هدعب

 ا ااا عئابلا دلو مأ ةعيبملا ةمألاو «هنبا دلولاف عئابلا نم دلولا بسن تبث اذإ يأ :هدلو مأ يهو

 هاوعد يف ناكف «هل دبع دلولاو «هنم سيل لمحلا نأ ىلع ليلد عيبلا ىلع همادقإ نأل ؛ةلطاب ىوعدلا هذه نوكت

 لوق وهو «ىوعدلا نودب ةيراحلا يف بسن ال ذإ ؛بسنلا تبثي ل ىوعدلا حصت مل اذإف «هاوعد عمست الف ءاضقانتم
 رهاظلا نأل ؛هنم هنوك ىلع ةرهاظ ةداهش كلذو .هكلم يف قولعلا لاصتاب انقيت انأ :ناسحتسالا هجو «ةثالثلاو رفز

 خسفيف «قولعلا تقو ىلإ ًادئتسم هاوعد حصتف ءاهدلو نعو اهنع ريغلا قح لاطبإ يف ةنيبلا ةلزنم كلذ لزنف ءانزلا مدع
 (ةيانع «حتف «نييع) .دقعلا يف خسفلا ىضتقم هنأل ؛يرتشملا ىلإ ةعيبملا نمث يأ نمشلا دريو «هدلو مأ عاب دق هنأل ؛عيبلا



 بسنلا ىوعد ٤١ ىوعدلا باتک

 ألا تتام نإ اذكو هدعب وأ «هعم يرتشملا هاعدا دإو «نمثلا دريو «عيبلا
 عئابلا ىوعد عم يأ دلولا

 ا ءرهشأ ةتس نم رثكأأل ر إو ءامقومك امهقتعو ,دلولا توم فالخب
 دلولاو مألا يرتشملا ١

 عئابلا ىوعد نوكت هاوعد دعب وأ عئابلا ىوعد عم دلولا يرتشملا ىعدا ولو يأ هلبق ام. لصاو ا هاعدا لإو

 ةوعد يرتشملا ةوعدو «داليتسالا ةوعد اموكل ؛قولعلا ةلاح ىلإ دنتست يه ذإ ؛قبسأ عئابلا ىوعد نأل مد

 راصف «ةيناثلا ربتعت الف «ىوقأ ا ةوعد تناكف لاحلا ىلع رصتقتف «هكلم يف نكي مل قولعلا ذإ ؛ريرحتلا

 بسنلا تبثي شي ال عئابلا ىعدا مث الوأ يرتشملا ىعدا اذإ ام فالخب «هاوعد حصت الف «بناحألا نم هريغك يرتشملا

 ا ثي لب لاطبإلا لمتحي ال بسنلا نألو «يرتشملا نم هبسن توبثب هئانغتسال ؛عئإبلا نم

 (حتفو «يئيع) ا أ ىلع لدس :ليقو «هرارقإب اهتيمأ تبثتو «هکلم دوحول
 اذكو يأ :مألا تتام نإ (ييع) .ءاعدالا رابتعاب ريمضلا ريكذتو «عئابلا ىوعد دعب يرتشملا ىعدا اذإ يأ :هدعب وأ

 (ئيع) .دلولا عئابلا ذحأيف رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح دقو «عئابلا هاعداو مألا تتام نإ عئابلا نم دلولا بسن تبثي

 دعب دلولا نأل ؛هنم هبسن تبثي ال هنإف ءدلولا توم دعب عئابلا هاعدا اذإ ام فالخب يأ :دلولا توم فالخب

 تبثي مل بسنلا تبثي مل اذإف ءبسنلا عرف داليتسالا نأل ؛هدلو مأ ةمألا رصت ملو ءبسنلا نع ئيغتسا توما

 ىدلولا مأ :لاقي «هيلإ فاضت اأ ىرت الأ هل عبت مألاو بابلا اذه يق لصألا وه دلولا نأ :قرفلاو «داليتسالا

 .هتهج نم ةيرحلا ديفتست امنألو
 نبا هاور «"اهدلو اهقتعأ" :لاقف ؟اهقتعت الأ :هل ليقف «ميهاربإ هدلو ةيطبقلا ةيرام تدلو نيح #فء هلوق ىلإ ىرت الأ

 «سكعلا فالخب عبتلا توف هرضي الو «بسنلا توبث ىلإ هتجاحل ؛هؤاقب ربتعملا ناك ءلصألا وه دلولا ناك اذإف «هحام

 «هعوبتم نود ءادتبا عبتلا يف تبثي ال مكحلا نأل ؛مألا يف هتوعد حصت ال ثيح «مألا نود دلولا تام اذإ ام وهو

 هدنع ةموقتم ريغ اهنأل ؛يرتشملا اهنمضي الو «ةلطاب اهعيبو «هدلو مأ عاب هنأ نيبت هنأل ؛ةفينح يبأ دنع هلك لاملا دريو

 ةموقتم اهنأل ؛مألا ةصح دري الو ءدلولا ةصح عئابلا دري :امهدنعو «هدنع بصغلاب نمضت ال اذهو «ةرحلاك

 ام ةصح در عئابلا ىلع بجي ءامود دلولا در اذإف «يرتشملا دنع ةنومضم نوكتف ءبصغلاو دقعلاب نمضتف ءامهدنع

 (حتف «ئيع) .مألا يهو «هل ملسي مل ام ةصح هيلع بجي الو .هكلم يف نالدبلا عمتجي المل ؛دلولا وهو «هل ملس

 «هنم هبسن تبثو «هتوعد تحص هنبا هنأ عئابلا ىعداف ءدلولا نود مألا يرتشملا قتعأ ول نح :امقومك امهقتعو

 نم مألل داليتسالا توبث سيلو «ضقتني ال اهيف يرتشملا قتع نأل ؛عئابلل دلو مأ همأ ريصت الو «هتيرحب مكحيو
 ةمألا دلوو رورغملا دلو يف امك «داليتسالا نع كفني دلولا بسن توبث نأل ؛دلولل بسنلا توبث تايرورض

 ريبدتلاو ؛عبت مألاو ءلصألا وه دلولا نأ انركذ امل ؛هتوعد حصت ال «مألا نود دلولا يرتشملا قتعأ ولو «ةحوكنملا

 - صخب ام دري الو «ةصاح دلولا صخي ام نمثلا نم دري عئابلاف «مألا يف يرتشملا قتع لطبت مل اذإ مث «قاتعإلاك



 بسنلا ىوعد 4۲ ىوعدلا باتك

 م هلم

 تبث ,نيمأوتلا دحأ بسن ىعدا نمو «يرتشملا هقدصي نأ الإ عئابلا ةوعد تدر

 ؛لحر دنع ييص .يرتشملا قتع لطب «يرتشملا هقتعأو امهدحأ عاب نإف .هنم امهبسن

 ل ا
 صخي ام, دري اهيف عئابلا نإف ؛مألا تتام اذإ ام نيبو اذه نيب ةفينح يبأل قرفلا اذهو ءانه عامجإلاب ةيراجلا =

 عببلا خسفي مو «يرتشملل ةقتعم اهلعج ثيح هدلو مأ امنأ معزي اميف قاتعإلا يف هبذك يضاقلا نأل ؛طقف دلولا

 كل N كر د ل ب سل

 بحاص لام هيلإو «توملا لصف يف رم امك ةفينح يبأ دنع ًاضيأ انه نمللا عيمج دري :ليقو «نمثلا عيمج

 5 (حتف) [؟7/١١١ :قئاقحلا زمر] ."ةيادهلا'

 ةمألا تدلو نإ يأ [(ط) .هدلو مأ ةمألاو رح دلولاو ةمألا عيب لطبيو بسنلا تبثي ذئئيحف] :يرتشملا هقدصي

 نيقيب هيف ححصملا دحوي ملف «عيبلا دعب قولعلا لامتحال ؛عئابلا ةوعد تدر «عيبلا تقو نم رهشأ ةتس نم رثكأل

 لطبي و «دلولل اعبت هل دلو مأ ةمألا ريصتو «هيف امهقداصتل ؛هبسن تبثي ذئنيحف «عئابلا يرتشملا قدصي نأ الإ

 ةوعد حصت مل «عيبلا تقو نم نيتنس نم رثكأل تدلو ولو «هناكمإل ؛عيبلا لبق ام ىلإ قولعلا دانتسال ؛عيبلا

 نإو «هقح ةياعرل هتوبث مدع ذإ ؛بسنلا تبثي يرتشملا هقدص نإو ق هكلمي قولعلا لاصتا دحوي مل ذإ ؛عئابلا

 هنأل ؛هقح الو قتعلا ةقيقح تبثي الف «هكلم يف سيل قولعلا نأب مزجلل ؛هعيب لطبي ملو «عناملا كلذ لاز هقدص

 . هاكر هلو مآ تناك ولها نكرم كلاما و ر هوغو

 اذإ ام نيب هيف قرف ال «يرتشملا هقدصي ملو «رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج اذإ اميف ىوعدلا در نأ :لصاحلاو

 عيبلا ضقنو «قيدصتلا دعب مألل داليتسالا توبث ةهج نم امهنيب قرفلا امنإو ءرثكأل وأ نيتنس نم لقأل هب تءاج

 (ط) .رهشأ ةتس نم لقأ امهيتدالو نيب نادلو امهو :نيمأوتلا (حتف ؛نييع) .نمثلا درو ءاهيف
 فرعي اغنإو ءرخآلا بسن توبث مزلتسي امهدحأ بسن توبثف «دحاو ءام نم اقلخ امهأل :هنم امهبسن تبث

 نأل ؛نيمأوتب اسيلف ءادعاصف رهشأ ةتس امهنيب ناك نإو ءرهشأ ةتس نم لقأ امهتدالو نيب ناك اذإ نامأوت امغنأ

 .دحاو ءام نم امهنأ ةرورضلاب ملعي رهشأ ةتس نم لقأل رحآ دلوب مث دلوب تتأ اذإف ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ

 (ييع) .هنم امهبسن تبث هنبا هنأ هدعب عئابلا ىعدا مث :يرتشملا هقتعأو (حتف) ۲٠۲/۲[ :قئاقحلا زمر]
 يسن عئابلا ىعدا مث «يرتشملا هقتعأو امهدحأ لحرلا عاب مث ءنيمأوت لحر ةمأ تدلو اذإ يأ :يرتشملا قتع لطب

 نمو «هعبي مل يذلا يف تحص هدعب عئابلا ىوعد نأ :قتعلا نالطب هحو «هنم امهبسن تبثو يرتشملا قتع لطب ءرخآلا

 ذإ ؛لصألا يرح امهنوكل ؛يرتشملا قتع نالطب هنم مزليف ءدحاو ءام نم امال ؛رحآلا بسن توبث كلذ ةرورض

 هعابف ءادحاو دلولا ناك اذإ ام فالخب «دحاو ءام نم امهو ءاقيقر رحآلاو «لصألا رح .اهدحأ نوكي نأ ليحتسي



 بسنلا ىوعد 4۳ ىوعدلا باتك

 ناك ولو «هنبا نوكي ن أردحج ناو «هنبا نكي مل « ئبا وه CD ماتا نا رع :لاقف
 يبصلا بئاغلا نالف نبا ر ديلا و ديلا وذ يأ

 .. رح وهف «يدبع a :ينارصنلا لاقف «نارصنو ملسم دي يف

 يبصلاف يأ ينارصن ديو يأ ۶

 هضراعي الف ةقيقحلا نم ىدأ عئابلا قحو «ةقيقح يرتشملا قتع نأل ؛زوجي ال هنإو «عئابلل ىوعدلا قح لجأل =

 نإو انمض تبثي ءيش نم مكو ءأعبتو انمض رخآلا ىلإ ىدعتت مث ءهعبي مل يذلا يف ةيرحلا تبثت دامو مز تكد

 .ًادوصقم تبث مل

 ءامهمأ ىرتشا وأ «ةدالولا دعب امهارتشا نأب هكلم يف نكي مل اذإ امأو «عئابلا كلم يف قولعلا لصأ ناك اذإ اذهو

 «يرتشملا هقتعأو امهدحأ عاب يعي ءاهماحب ةلأسملاو «نيتنس نم رثكأل امه تءاجف ءاهعابو امي ىلبح يهو
 هغ يذلا تن فك دقو ءاسلا ناكفي ل نسا رتا نال ده ةيدلولا تدشن كيفيت الا بس عئابلا ىعداو

 يذلا يف يرتشملا قتع لطبي الو «عئابلا دنع يذلا قتعيو «ةرورض رخآلا بسن تبثيف ؛هكلم ةوعدلا ةفداصمم
 ؛يعدملا كلم قولعلا لاصتا ىلإ داليتسالا راقتفال ؛داليتسا ال ريرحت ةوعد هذه نأل ؛هعيب ضقن ققحتي الو «هدنع

 دحأ قتع ةرورض نم سيلو «طقف هكلم يف نم قتعيف امهقتعأ عئابلا نأك راصو «هتيالو لحم ىلع رصتقيف

 (حتف ؛ئيع) .هيلع يرتشملا دنع نم قتعي ال اذهلف رخآلا ةيرح ضراع قتعب نيمأوتلا
 يف هنبا نكي مل «ٰيبا وه :لاق مث «بئاغلا نالف نبا هنأ ديلا وذ رقأف ءلحر دي يف يص ناك اذإ يأ :هنبا نكي مل

 هنم هبسن توبث عنب ريغلا نم بسنب هرارقإ نأل ؛رهاظف ًالاح امأ ءالبقتسم الو ًالاح ال «تاقوألا نم تقو
 قيدصتلا نع تكسي وأ «هبذكي وأ «هقدصي نأ امإ :ثالث نع هلاح ولخي ال بئاغلا نألف ؛ًالابقتسا امأو «هتوعدب

 ةهج نم بيذكت هرارقإب لصتي مل هنأل ؛قافتالاب هتوعد حصت ال توكسلاو لوألا هجولا يفف يلا
 ةوعد حصت :الاقو «ةفينح يبأ دنع هتوعد حصت مل هل رقملا هبذك اذإ يأ يناثلا هحولا يقو «هرارقإ يقبف ءهل رقملا

 .هل رقي مل هنأك راصف «هلرقملا دوحجب لطب هل هرارقإ نأل ؛هنبا نوكي نأ هلرقملا دوحح دعب رقملا

 هنأل ؛هتوعد عنميف «هسفن قح يف يقبف «درلاب دتري ال هلثك.رارقإلاو «هتوبث دعب ضقنلا لمتحي ال امم بسنلا نأ :هلو
 يح «هرارقإ دتري الو ءارح رقملا قح يف ىقبي هنإف «ىلوملا هبذكو ريغلا دبع ةيرحب رقأ نمك «هسفن قح يف ةجح
 (ةيانع «حتف «نييع) .هتوعدب هيلع قتعي نكلو «رقملا نم هبسن تبي هن الل هنأ :لصاحلاو «كلذب هرارقإل ؛قتع اموی هكلمول

 يبا هنأ ينارصنلا ىعداف ءيارصنو ملسم دي يف يبص ناك اذإ يأ 0 .اعم هايعداو يدبع وه يأ :يادبع

 لئالد روهظل ام املس الاخت ارحب رك هنأل ؛ينارصنلا نبا نوكيف ءرح يبصلاف ءاعم ايعداو «يدبع وه :ملسملا لاقو

 ةردق ال ذإ ؛ةيرحلا هل لصحت الو ءاعبت مالسإلا تشي «نارصنلل انو ملسملل دبع هنوك يأ سكعلا ياو «لقاع لكل ديحوتلا

 يف اذكو «هلل ادبع نوكي ءأعم ايعدي مل و ملسملا ةوعد قبس ول هن هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «ىلوأ امهنيب عمجلا ناكف ءاماستكا ىلع هل

 (حتف «ئيع) .مالسإلاب هل ًاحيجرت هنبا نوكي "يبا وه" :لاق ول هنأ ىلإ ةراشإ "يدبع وه" :ملسملا لوقب دييقتلا



 بسنلا ىوعد ٤٤ ىوعدلا باتك

 ںی

 هاو اه هنبأ هنأ «نيج دي ف ىبص ناك نإ ارصنلا ا

 يبصلا ةحجوزلا دریک س اق يأ ور فلا .پ م

 دلولا ةميق بألا مرغ ف ,ةارتشم تدلو .امهنبا وهف ريغ نم اهنبا
 f يرتشملا وهو نمض يأ يبصلا جوزلا اذه

 2ظ*ش 8 E ووو مج تو 7 او جوار واما ا وا 2

 دلولا

 رقأ امهنم دحاو لك نأل [(ط) .هقدص نمل وهف الإو «ربعم ريغ ناك اذإ ًاعيمج نيجوزلا نبا يأ ] :امهنبا وهف

 مايقو «هيف امهيديأ ءاوتسال ؛رخآلا ىلع امهدحأل ناحجر الو «هبحاص قح لطبي ام ىعداو «بسنلاب دلولل

 قح لطبي الو «هل امهرارقإ حصيو ءامهنبا نوكيف ءامهنم هنأ ىلع رهاظ ليلد امهنيب شارفلا مايقو «هيلع امهيديأ

 OnE قدص امهيأ هل لوقلاف ربعي ناك نإو «هسفن نع ربعي ال يبصلا ناك اذإ اذه «هلوق درحم. هبحاص

 (ييع) .دلولا يرتشملا ىعداو ادلو تدلو يرتشملا اهارتشا يلا ةيراحلا يأ :ةارتشم (حتف) [؟7/١ :قئاقحلا زمر]

 (ييع) .اهذحخأو قحتسم اه رهظ نأب ةنيبلاب ةمألا يأ :تقحتساف

 ىلع ا ةأرما ئطو نم :رورغملاو ءرورغملا دلو ةلأسمب بسنلا ىوعد باب متخ ءرح وهو :لإ بألا مرغ

 نيب فالح ال هنإف «عامجإلاب ةميقلاب رح رورغملا دلوف «ةدلاولا تقحتسا مث «هنم تدلوف «حاكن وأ نيمي كلم

 الإ ءيرتشملا وهو بألا ىلع نومضم هنأ فالح الو «لصألا رح رورغملا دلو نأ راصمألا ءاهقفو لوألا ردصلا

 نإ يعي «ةيرالاب ةيراجلاو «مالغلاب مالغلا كفي :باطخلا نبا رمع لاقف «هنامض ةيفيك يف اوفلتخا فلسلا نأ

 0 ل ا

 نوكي ال ناويحلا نأ صنلاب تبث دق هنإف ءانباحصأ بهذ هيلإو ءاهتميق نمضي :هقؤف بلاط يبأ نب يلع لاقو

 تدلوف ءاهئطوف ةيراج ىرتشا نمف «ةيراجلا ةميقب ةيراجلاو «مالغلا ةميقب مالغلا e «لثملاب انوي

 هنأل ؛رح دلولاو «قحتسملل دلولا ةميق يرتشملا نمض يأ بألا مرغ «ةنيبلاب ةمألا تقحتساف ءادلو ةارتشملا ةمألا

 دئازلاو «قحتسملل كلم ةمألاو ءرظنلا بجوتساف «عرشلا يف حيحص ا ىلع هرمأ ىب رورغملا ذإ ؛رورغم دلو

 يف لصألا رح دلولا لعجي نأب ناكمإلا ردقب امهقح نيب عمجلا بجوف اشيا لا تما ٍهكلم نع عرفتم

 ىلع ةميقلا هذه بحتو «عنملا موي هنأل ؛ةموصخلا موي هتميق بألا نمضيف «قحتسملا قح يف ًاقيقرو «بألا قح

 لما ر ىلع هال كع ىلا لوا و سكرت ىم دو م باا تاك ةه كلل قود ألا

 .تقحتسا مث تدلوف «ناك ببس يأ ءارشلا ريغ رحآ ببسب ةمألا كلم اذإ اذكو

 ءارشلا يف هذ يلع نعو «حاكنلا يف هد رمع نع كلذ يور تقحتسا مث تدلوف ةرح اأ ىلع اهحورت اذإ اذكو

 :اذكو ءرورغم دلو هنأل :رح وهو (يقاك «ةيانع ؛ئيع) .اعاجإ اذه ناكف «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحع.

 (ط) .هدلو ةميق مرغ تقحتسا مث هل تدلوف ةرح اأ ىلع اهجوزت ول امك رخآ ببسب اهكلم ول مكحلا



 بسدلا ىوعد 4٥ ىوعدلا باتک

 بألا مرغ دلولا لتق نإو ءالام كرت نإو هتميق بألا نمضي مل ءدلولا تام نإف
 ف

 .رقعلاب ال هعئاب ىلع هتميقو ؛نمثلاب عحريو «هتمیق
 دلولا ةيراح نمثب يأ يرتشملا بألا يأ

 اكولمم ناك ول هنأل :بألا نمضي مل (ئيع ءط) .تقحتسا مث ةموصخلا لبق ةروكذملا ةروصلا يف :دلولا تام
 ۲٠۳/۲[ :قئاقحلا زمر] .نمضي ال نأ ىلوأ ةقيقح كلملا مدع عمف ًانومضم نكي مل «ةقيقح قحتسملل

 ۲٠۳/۲[ :قئاقحلا زمرإ .هماقم موقي ال هنع لدبب سيل ثراإلا نأل :ةلام كرت نإو

 عنمو «هل هسفن ةمالسك هلدب ةمالس نأل ؛هتميق نامض هيلع بجي «هتيد بألا ذحأف ءدلولا لتاق لتق ول يأ :لتق نإو

 ةيدلا نم ذحأ نإو ءةقيقح الو امكح ال ًالصأ دلولا عنمب مل هنأل ؛ائيش نمضي ال ائيش ضبقي مل نإو «هسفن عتمک هلدب

 يف امك «هلتقب ققحت دق عنملا نأل ؛هتميق هيلعف «بألا هلتق اذإو ؛لكلاب ضعبلل ارابتعا هردقب هيلع بحو «هتميق نم لقأ
 (ةيانع «حتف «ئييع) .بصاغلا هفلتأ اذإ بوصغملا دلو

 اذإ اميف رحأتسملا ىلعو ءارشلاب اهكلم اذإ اميف يأ [(ندعم) .هديب ةمألا عاب يذلا يأ ] :هعئاب ىلع هتميقو
 مكح يف نيلدبلا ةاواسم ىلع بم عيبلا نأل ؛لدبلا نم هيلع طرش ام ًاليفك راص عئابلا نأل ؛ةراحإلاب اهكلم
 لعجي نأب كلذو «يرتشملل الاس عيبملا نوكي نأ بحو «عئابلل الاس يرتشملا بناح نم نمثلا ناك املف «نامضلا
 ىوعدب دحأ كنمض نإف «كل تبث دق مكحلا نإ :يرتشملل لاق هنأك راصف ءلدبلا كلمت ببسب ًاليفك عئابلا

 عحري «دالوألا ةميقو اهتميق قحتسملا هنمضف «يرتشملا دنع تكله نإ اذكو «كنمض اع. كل نماض انأف «ةلطاب

 ءاهنيع ذخأك هنم اهتميق ذحأ نأل ؛ةيراجلا ةميقب هيلع عحري الو «دالوألا ةميق نم هنمض امو «نمثلاب عئابلا ىلع

 ىلع بألا عجري «تقحتسا مث «ةرح اأ ىلع لحجر اهجوز اذإ اذكو ءاذه اذكف «نمشلاب الإ عئابلا ىلع عحري ال هيفو

 ام :لئاقلاك لزنف ةلع بحاص طراشلا ناكف «ةيرحلا طرشو جيوزتلا ىلع ينبم داليتسالا ذإ ؛دلولا ةميقب جوزملا

 عحري الو ءاقيقر دلولا نوكي ثيح ءاهنم وأ جوزلا نم ةيرحلاب رابخإلا درج فالخب «َيلعف دقعلا اذه ببسب كقحل
 (حتف «ئيع) .ةضواعملا وأ طرشلاب نيرمأ دحأب نوكي هنأل ؛رورغلا مدعل ؛ءيشب ربخملا ىلع

 يهو اهعفانم ءافيتساب همزل هنأل ؛قحتسملا هنم هذحأ يذلا رقعلاب عئابلا ىلع يرتشملا عحري ال يأ :رقعلاب ال
 «ةمالسلا تاوفب همزل نامض هنأل ؛عجري :يعفاشلا دنعو «هتمالسل انماض عئابلا نكي ملف «عيبلا ءازجأ نم تسيل
 زوجي ال ريغلا كلم يف ءطولاو ءناحم قوتسملا هل ملس هب عجر املف «عضبلا عفانم نم فوتسا امع ضوع رقعلا :انلق

 دنعو دالوألا ةميق نم ءيشب ةقدصلاو ةبهلاب اهكلم اذإ قدصتملاو بهاولا ىلع عجري الو ءاناحم هل ملسي نأ
 اهيف هل كلملا هباجيإب قدصتملا وأ بهاولا نم ققحت دق رورغلا نأل [؟4/7١ :قئاقحلا زمر].عحري يعفاشلا

 ذحأف هكلسف نمآ قيرطلا اذه نأ اناسنإ ربخأ نم نأل ؛عوحرلل يفكي ال رورغلا درج :انلق :ةكولمم اأ هرابخإو

 (حتف) .ءيشب ربخملا ىلع عحجري من هلام صوصللا
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 | * هماكحأ نايب يف يأ

 ا ا ا فلكم رح رقأ اذإ هسفن ىلع ريغلا قتح توبث نع رابخإ وه
 عرشلا يف رارقإلا يأ

 ءرارقلا نم قتشم [(ينيع) .هتبثأ اذإ هريغ رقأو تبث اذإ ءيشلا رق :لاقي تابثإلا :ةغللا يف وه] :رارقإلا باتك

 ءءاشنإب سيل يأ رابخإ :عرشلا يقو «توبثلاو دوحجلا نيب الزلزتم ناك ام تابثإ نع ةرابع :ةغللا يف ناكف

 كلف دعب امأ :هيلإ بتكف ابئاغ هلرقملا ناك اذإ الإ ءارارقإ نكي مل ًائيش لقي ملو راشأ وأ بتك ولف «لوقلاب مالعإو
 قح طرشب سيل ارح هنوكو ءاعئاط ًالقاع اغلاب رقما نوكي نأ :هتحص طرشو «لوقلاک نوكي هنإف اذك ىلع

 هنأل ؛لاحلا يف هب ذحاؤي ال ةممت هيف اميفو «صاصقلاو دودحلاك هيف ةمهقت ال اميف لاحلا يف ذفنيف «دبعلا رارقإ حصي

 .عناملا لاوزل ؛قتعلا دعب هب ذحاؤيو «ىلوملا ىلع رارقإ

 :ىلاعت هلوق وهو «باتكلا :هليلدو «ءادتبا هتوبث ال هب رقملا روهظ :همكحو «هيلع لاد همكح يف ام وأ ظفل :هنكرو

 زعام محرل :ةنسلاو نعم هلالمإل ناك امل هرارقإ لبقي ملولف «لالمإلاب هرمأ 08:ةرقبلو نحل هلع يِذَلا لِيَ

 رقي ال لقاعلا نأل ؛لوقعملاو .هسفن قح يف ةجح رارقإلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نأل ؛عامجإلاو ءامهرارقإب ةيدماغلاو

 لامكو «ةمهتلا مدعل ؛هسفن قح يف قدصلا ةهج تححرتف «هلام وأ هسفن ىلع ررض هيف اميف ًابذاك هسفن ىلع

 .ريغلا قح توبث نع رابخإ اضيأ اهإف ءةداهشلا لوانتي هنأل ؛سنحملاك اذهو :خلإ رابخإ وه (حتف) .ةيالولا

 ؛هسفن ىلع نوكي نأب هديقو «لصفلاو سنحلا ىلع ًالمتشم نوكي نأ دحلا نأش اذهو كلذ جرخي :هسفن ىلع

 ام لمتشيل ؛ قح توبث" :هلوق يف قحلا قلطأو «ىوعد نوكي هسفنلو «ةداهش نوكي هريغل هريغ ىلع ناك ول هنأل

 اذإف «حاكنلاب ًاعرش تباثلا ديقلا عفر قالطلا ذإ ؛قاتعلاو قالطلاك تاطاقسإلا ليبق نم هب رقملا قحلا ناك ول

 (ييع «حتف) .لبق نم اهل نكي مل ام قحلا نم ةأرملل تبثي قالطلاب رقأ

 ام ىلإ لاملاب هرارقإ رخأتي هيلع روجحملا دبعلا نأل ؛دبعلا نع هب زرتحاو ءاقلطم هرارقإ حصيل ؛هب ديق :رح رقأ اذإ
 نذإ ريغب اهجوزت ةأرما ءطوب رهملاب هرارقإك ةراجتلا باب نم سيل امم. هرارقإ رحأتي هل نوذأملا اذكو «قتعلا دعب

 دودحلاب رقأ اذإ ام فالخب «ةراجتلا الإ لوانتي مل نذإلا نأل ؛همزلي ال لاملل ةبجوم ةيانجب رقأ اذإ اذكو «هالوم

 ٠ .امهقح يف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي دبعلا نأل ؛صاصقلاو
 وأ يبصلا ناك اذإ الإ «مازلإلا ةيلهأ مادعنال ؛حصي ال نونجملاو هوتعملاو يصلا رارقإ نأل ؛فيلكتلا طرش :فلكم

 .ءدحأ هلماعي ال هرارقإ حصي مل ول هنأل ؛ةراجتلا تارورض نم هنوكل ؛لاملاب هرارقإ حصيف «هل ًانوذأم هوتعملا

 هار عصف نوضعلاو'كايراشملاو يو اوعلاو تازلا ةويدلا# نالا تط ناك ىب لك قذالا ق ندعذت

 - حصي ال ثيح «ةلافكلاو ةيانحلاو رهملاك ةراجتلا باب نم سيل ام فالخب «لقاعلا غلابلاب اهقح يف هقاحتلال ؛امهب
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 لوقلاو «ةميق هل ام نّيبيو هنايب ىلع ربو ءقحو ءيشك الوهجم ولو مم
 ًائيش يأ رقملا يأ رق ب قلعتم

 a لقأ را ل د e ىعدا نإ هنيع عم رقملل
 "رقما يأ ركنمل اوه هنأل نيب امم يأ

 عربت ةلافكلاو «ةلدابم تسيل ةيانحلاو «لام ريغب لام ةلدابم رهملاو «لاملاب لاملا ةلدابم ةراجتلا نأل ؛امب ةرارقإ =

 ركس اذإ رئاج ناركسلا رارقإو «زييمتلا مدعل ؛نونحلاك هيلع ىمغملاو مئانلاو «نذإلا تحت لحدت الف ءادتبا

 ركس نإو «ىلاعت هللا قوقح نم ةصلاخلا دودحلاك عوحرلا لبقي اع. رقأ اذإ الإ ,باطخلا يقاني ال هنأل ؛روظحع
 فالح نيخيشلا دنع لسعلا وأ بوبحلا نم ذختملا برشب اذكو «ءيش همزلي ال اهركم رمخلا برشك حاب

 (حتف) [؟5١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةصلاخلا دودحلاك ةدرلاوز دمحم

 نأل [(ندعم) .ًالوهجب هب رقملا قحلا ناك ولو يأ ] :الوهجم ولو (ييع) .هرارقإ حص يأ "اذإ" باوج :حص
 باسح ةيقاب هيلع ىقيي وأ اهشرأ فرعي ال ةحارج حرجي وأ هتميق فرعي ال الام فلتي ناب الوهج همزلي دق قحلا

 هل رقملا ناك ولو «هيلع يضقملا ةلاهل ؛فلأ اندحأ ىلع كل :هلوقك رضتف رقملا ةلاهج امأو ءاهردق ملي ال

 ركذو «يعدملا نييعت ريغ نم نايبلا ىلع هربج نكمي ال هنأل ؛حصي ال سانلا نم دحاول فلأ يلع :لاق نأب الوهم
 نأل ؛نيذه دحأل فلأ يلع :لاق نأب زاح شحفتي مل نإو «زوج ال شحفت اذإ ةلاهجلا نأ :"هتاعقاو" يف يفطانلا

 نم نايبلا ىلع ربحي الو «قحلا بحاص ىسني دق هنأل ؛ريكذتلاب رمؤي هلثم يفو «هركذ نم ودعي ال قحلا بحاص

 (حتف «ييع) .يعدملا نييعت ريغ

 ؛رارقإلاب هيلع بجو امع جورخلا همزل هنأل :هنايب ىلع ربجيو (ط) .قح وأ ءيش نالفل يلع :لاق نأب :قحو
 هدنع ام عدويو فداصي ام بصغي ناسنإلا نأل ؛ةعيدولاو بصغلاك ةلاهجلا عم ققحتت بابسألا نم اريثك نأل

 ؛هرارقإ حصي ال ةراحإلا وأ عيبلاب رارقإلا رسف ول ىح «هيلع ربحي اذهو «هفصوو هسنجو هردق يف ريرحت ريغ نم
 (حتف «ييع) .نايبلا ىلع ريجي الف :ةلاهجلا عم حصت ال دوقعلا هذه نأل

 ام ال ,ةزوج وأ سلف وأ ةطنح رك :وحن ءايددع وأ انوزوم وأ ناك ًاليكم ةمذلا ف تبثي ام نم :ةميق هل ام نيبيو

 :"قح يلع" a E الجبل
 وأ ةعفشلا قح لثم يف قدصي نأ يغبنيو «ليوعتلا هيلعو «فرعلا فالح هنأل ؛قدصي ال مالسإلا قح هب تدرأ

 (ندعم) .لام يلع نالفل :لحر لاق اذإ ام يف يأ :لام يفو (ةيانع «حتف «نييع) .هوحنو قرطتلا

 امع ةرابع لاملا نأل ؛ريثكلاو ليلقلا يف هلوق لبقي :يرودقلا لاقو ,"ةيادهل" بحاص هلاق يذلا اذه :قدصي مل

 وأ مهرد فصن وحن مهردلا نود ام نيب اذإ :"يفاكلا حرش" يفو «ريثكلاو ليلقلا يف دوجوم كلذو «هب 00

 [؟7/7١ :قئاقحلا زمر].مهردلا نود ام يف قدصي ال نأ :ناسحتسالا يفو «قدصي نأ سايقلا :اولاق «قناد

 (ئيع) .ةداع لاملا مسا هيلع قلطي ال روسكلا نم هنود ام نأل :لقأ يف
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 ,مظعلاب' فوصوم لامع. رارقإ هلوق نأل ؛باصن هيلع بحي «ميظع لام يلع نالفل :لاق ول يأ :ميظع لامو

 ةداع ءاينغألا نم دعي نح افرع اذكو ءاينغ هبحاص ربتعا يح عرشلا يف ميظع باصنلاو ءفصولا اذه ريتعيف

 نع ةياور وهو ءامهلوق اذهو «أريقف وأ ًاينغ ناك ءاوس «مهرد يتئام نم لقأ يف قدصي مل ةضفلا نم هنأ رقأ نإف

 «عملا ثيح نم ميظعلا انبجوأف «هيف ظفللا ةاعارم بجوي اددع ركذي مل هنأل ؛حيحصلا وهو :ليق «ةفينح يأ

 ميظع يهو «رهملاو ةقرسلا باصن هنأل ؛مهارد ةرشع يق قدصي هنأ :هنعو «ةاكزلا هيف بحت يذلا لاملا وهو

 ناك ول رقملا نأ هدنع حيحصلا :يسحرسلا ةمئألا سمه ركذو ؛مرتحلا عضبلا هب حابيو «ةمرتحملا ديلا هب عطقت ثيح

 E «ميظع ريقفلا دنع ليلقلا نأل ؛مهرد اتئام هيلعف ًاينغ ناك نإو «ةرشع يف قدصي ًاريقف

 لام (سانحأ نم سنج لك فو ءًلاقثم نيرشع نم لقأ يف قدصي ال بهذلا نمو «حصألا وهو «ميظعب سيل

 باصن لقأ هنأل ؛نيرشعو سمح نم لقأ يف لبإلا يف قدصي ال نح «باصنلا ردق نم لقأ يف قدصي ال ةاكزلا
 (ةيانع «حتف «ْييع) .ريثكو ليلق يف قدصي :دمحأو يعفاشلا دنعو «هسنج نم ةاكزلا هيف بحت

 (ييع) .هامس ام سنج نم بصن ةثالث همزل "ماظع لاومأ يلع نالفل" :لاق ول يأ :ماظع لومأ

 ربتعي ةاكزلا لام ريغب هنيب نإو «هنم لقأ يف قدصي الف «ةثالث عمجلا لقأ نأل ؛هرسف لام يأ نم :بصن ةثالث

 وه لقألا نأل ؛ةميقلا ثيح نم بصنلا ندأ يأ هب نقيتلل ؛كلذ يف ندألا ربتعتو ءبصن ةئالث ردق هتميق غلبت نأ
 عمجلا لقأ هنأل ؛مهارد ةثالث همزلي «مهارد ىلع نالفل :لاق ول يأ :مهاردو ١١5/7[ :قئاقحلا زمر] .نقيتملا

 بحاص نأل ؛نيتئام نم لقأ يف قدصي ال :الاقو كس ةفينح يبأ دنع :ةرشع (نييع) .هئاضمإل ةياغ الو

 ركذي ام ىصقأ ةرشعلا نأ :هلو .ناتئام همزلي :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةياور يف كلام لاق هبو ءرثكم باصنلا

 «ةريثك ريناند يلع :لاق اذإ فالخلا اذه ىلعو «هيلإ فرصنيف «ظفللا ثيح نم رثكألا وه ناكف «عمجلا ظفلب

 :هدنعف «ةريثك فئاصو وأ ةريثك بايث ىلع :لاق اذإ اذكو «هدنع ةرشعلا ىلإو ءامهدنع باصنلا ىلإ فرصني

 ةطنح وأ ةريثك امنغ وأ ةريثك ًارقب وأ ةريثك ًالبإ تبصغ :لاق نإو ءمهرد يئام يواسي ام :امهدنعو «ةرشع

 نم نيرشعو ةسمحو «ةطنحلا نم قسوأ ةسمخك هسنج نم وه ام هنم ذحؤي باصن لقأ ىلإ فرصني «ةريثك

 [؟7/1١؟ :قئاقحلا زمر] .رقملا نايب ىلإ عجري :هدنعو ءامهدنع لبإلا

 نع ةيانك "ذك" نأل [(نييع) .مهبملا رسفي هنأل ؛مهرد بحي ءامهرد اذك ىلع نالفل :لاق ول يأ ] :امشرد اذك

 = ؛نامهرد همزلي :"ةريحذلا" يفو ؛مهرد يلع هل :لاق اذإ امك ناك "هرد اذك" :لاق نإف ءلطب كلذ هل سيل امو

 ممم
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 عبر ولو «ةئام دازي واولاب ثلث ولو «نورشعو دحأ اذكو اذك ءرشع دحأ اذك اذك

 ءافرع ددعلا ركذي "اذك" نأل ؛سايقلا وهو نورشع همزلي :"رايتحالا" يفو «نانثا هلقأو ددعلا نع ةيانك "اذك" نأل =

 ةئام همزلي هنأ :دمحم نع يور ضفخلاب هركذ ولو «نورشع بصنلاب مهردلا هدعب ركذي بكرم ريغ ددع لقأو

 (ةيانع «حتف) ۲٠۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .هؤزج ضفخلا فو «بصنلاو عفرلا يف مهرد همزلي :دمحأو يعفاشلا دنعو
 فرح ريغب نيمهبم نيددع ركذ هنأل ؛امهرد رشع دحأ بحي «امهرد اذك اذك ىلع نالفل :لاق ول يأ | :خلإ اذك اذك

 نيددعب رقأ دقف هررك املو ءلوهجم ددع نع ةيانك "اذك" نأل [(ييع) .رشع دحأ رسفملا ددعلا نم كلذ لقأو «فطعلا

 همزلي لقألاف ءرشع ةعست هرثكأو ءرشع دحأ رسفملا نم كلذك نيددع لقأو «فطعلا فرح امهنيب سيل نيلوهجج

 (ةيانع «حتف) ۲٠۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .دحاو مهرد همزلي :يعفاشلا دنعو «نايبلا ىلع فقت ةدايزلاو «نايب ريغ نم
 نيب لصف هنأل [(ييع ءط) .نورشعو دحأ همزل ةدحاو واولاو اذكو اذك يلع نالفل :لاق ول يأ ] :خإ اذكو اذك

 همزلي لقألاف ءنوعستو ةعست هرثكأو «نورشعو دحأ رسفملا ددعلا نم كلذ لقأو «فطعلا فرحب نيلوهجملا نيددعلا

 (حتف) ۲٠۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .نامهرد همزلي :يعفاشلا دنعو «هنايب ىلع فقت ةدايزلاو «نايب ريغ نم

 نأب نيمهبملا نيددعلا نيب [(ييع «ط) .تارم ثالث "اذك" ةظفل لاق يأ ماللا ديدشتب "قلت | :واولاب ثلث ولو

 اذك :لاق نأب واو الب ثلث ولو نورشعو دحأو ةئام بجيف «نيرشعو دحأ ىلع ةئام دازي ءاذكو اذكو اذك :لاق

 لمحيف «فطاع ركذ الب امهنيب عمجي دادعأ ةثالث دحوي ال يأ هل ريظن ال هنأل ؛رشع دحأ بجي ءامهرد اذك اذك

 (ةيانع «نييع) .راركتلا ىلع ثلاثلا

 ديز [(ييع) .اذكو اذكو اذكو اذك يلع :لاق نأب تارم عبرأ "اذك" ةظفل لاق يأ ءابلا ديدشتب] :خلإ عبر ولو

 داري سلس ولو فلا ةرشع ديز سمح ولو «نورشعو دجاو ةلامو لآ بجي قيرشعو.دقنأو ةا ىلع: فلا

 ام ىلإ ةداعلا هب ترج ام هيلع ديز واولاب افوطعم اددع داز املك اذه ىلعو «فلأ فلأ دازي عّبس ولو «فلأ ةئام

 نيمهبم نيددع ركذ هنأل ؛ةيوسلا ىلع امهنم رشع دحأ هيلعف ءارانيدو امهرد اذك اذك :لاق ولو .ىهانتي ال

 اذك اذكو اهردناذك ذك لاق ا ام تدا نوا نم وتو لك نه فلا فراق ناسخ امف كدا

 (يعليز «حتف) [۲۱۷/۲ :قئاقحلا زمر] .رشع دحأ امهنم دحاو لك نم همزلي ثيح «ارانید
 [(نيع «ط) .نيدب رارقإ وهف كلذ ىلع دزي ملو "يلبق نالفل" :لاق وأ "يلع نالفل" :لاق ولو يأ ] :خإ يلبقو ّيلعو
 يآ "نالف نع نالف لبق" :لاقي «نامضلا نع ئبني - ءابلا حتفو فاقلا رسكب - "يلبق"و «باجيإلل "ىلع" نأل

 "ةعيدو يلبق" وأ "ةعيدو ىلع هل" :لاق نأب ةعيدو هب لصو نإو «لاملل نماض هنأل ؛ًاليبق ليفكلا يمسو «نمض

 تكل وصنع ال الويغوم ضيق راج لاا راو نه رك دج دقق هلع لاو طلا هيلع نوععلا ناقد
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 :لاقف «فلأ كيلع يل :لاق .ةنامأ يسيك يف «يقودنص يف «ييب يئ «يعم «يدنعو

 رخآل لحر لاق ول

 ا اار رد اا ف وأ «هب يلجأ اواو ا
 نيدلاب يأ فلألاب يأ فلألا يأ فلألاب * 7 يأ فلألا

 قح ال" :هلوق راص ثيح اهمظتني ظفللا نأل ؛ةنامألاب رارقإ : ىلع ا 'يرودقلا رصتخم' خسن ضعب يفو =

 لامعتسا نأل ؛حصألا وه لوألاو ءاهيلع لمحيف امهلقأ ةنامألاو اميه ةئامألاو يذلا نع ءاربإ نوف لبق يل

 (ةيانع «حتف) 00 :قئاقحلا زمر| .ردجأ هيلع لمحلا ناكف بلغأ نيدلا يف "يلبق"

 يف وأ «يقودنص يف وأ ؛ييب يف :لاق و وأ «يعم وأ «يدنع نالفل :لاق ول يأ "ةنامأ" :هلوق ىلإ ا يدنعو

 ا رارقإ وهف يأ ةنامأ وهف ءالثم مهرد فلأ توناح وأ ءيمامع وأ «يمك وأ «ييح يف :لاق وأ «يسيك

 ةنامألاو «ةنامأو ةنومضم نوكت نأ لمتحي نيعلاو «ةمذلا هلحم نيدلا ذإ ؛نيدلل ال نيعلل لحم عضاوملا هذه نأل

 نيد هنإف «نيد ةعيدو وأ ةعيدو نيد مهرد ةئام يلبق هل :لاق اذإ ام. ضقونو «هب نقيتلل ؛اهيلع لمحيف ءامهاندأ

 عمجلاو «ةعيدولا بجوي رحآلاو نيدلا بجوي امهدحأ :نيظفل ركذ هنأب بيجأو «ةنامألا وهو امهلقأ تبثي ملو

 ءيشلا نأل ؛زوحي ال وهو ندألا ىلع ىلعألل لمح ةعيدولا ىلع نيدلا لمحو ءزوجي ال امهلامهإو ا

 .سكعلا يكتف هنود ا اعف نوكي ال

 ؛ةكرشلاب رارقإ وهف ءمهرد ةئام هذه يمهارد يف :لاق وأ «مهرد ةئام يلام يف هل :لاق ول :"يفاكلا حرش" يفو

 «هيلإ اهعفدي نأ الإ زوجي الو «ةبه هذهف «ةئام هذه يمهارد نم هل :لاق وأ «مهرد فلأ يلام نم هل :لاق ولو

 (ةيانع «حتف) ۲٠۸/۲] :قئاقحلا زمر] .نيدلاب رارقإ اذهف «هيف يل قح ال مهرد فلأ يلام يف هل :لاق ولو
 نأل ؛رارقإ وهف ءهدقتنا وأ هنزتا :بطاحملا لاقف ءالثم مهرد فلأ كيلع يل :رخآل لحر لاق ول يأ :رارقإ وهف
 نكي م اذإ اذهو ءيلع كل بحاولا فلألا نزتا :لاق هنأكف ءبوجولاب فوصوم وهو ءروكذملا فلألل عحار ريمضلا

 (ييع «حتف) .قدصي الف ءازهتسالا ىعدا ول امأ ءيش همزلي ال كلذب دوهشلا دهشو ناك نإف «ءازهتسالا ليبس ىلع
 نوكي ال «كتلحأ وأ كتيضق وأ ئلحأ وأ دقتنا وأ نرثأ :لاق نأب ريمضلا ءاه ريغب لاق ول يأ :ال ةيانك البو

 ءادتبال اباوج حلصي املك نأ :لصألاو ءأدتبم امالك ناكف روكذملا ىلإ هفارصنا ىلع ليلد ال هنأل ؛اندنع ًارارقإ

 يعفاشلا دنعو «كشلاب لاملا همزلي العا ؛ءادتبا لعجي ءامه حلصي وأ ءانبلل ال ءادتبالل حلصي امو ءاباوج لعجي

 .اهريغو ةيانكلاب نعي اقلطم "هدقتنا وأ هنزتا" :هلوق يف ارارقإ نوكي ال :دمحأو

 :لاقف «كيلع يلا فلألا ضقا :رحآل لحر لاق اذإ :"يفاكلا حرش" يفو «ةثالثلا دنع اقلظم رارقإ ”كتيضق' :هلوق يقو

 وأ ءاهضبقاف وأ ءاهدقتناف دعقا وأ ءامنزتاف دعقا وأ ءاهكيطعأ فوس وأ ءاهكيطعأ ًادغ وأ ءاهكيطعأس :لاق وأ «

 ؛مويلا ةأيهتمي تسيل وأ ويلا يدنع تسيل :لاق وأ ءاهضيقي نم وأ اهنزتي نم ادغ لسرأ وأ ءاهذخ وأ ءاهددعا

 - ءاهاضاقتت ام رثكأ ام :لاق وأ ءاهيف يسفن وأ ءاهنم ءيش يف وأ ءاهيف يقح :لاق ول اذكو ءأرارقإ كلذ نوكي



 رارقإلا ماكحأ 0۹ رارقإلا باتک

 «لجألا ىلع هل رقملا ااف لاح همزل لاح ا ىعذاو لوم نب رقأ نإو

 0 ركنملا وه هنأل

 رد و رسفي بوثو ةئامو مهارد يهف 000 يلعو «ناب وو ةئام اذك ,ةئاملا ب ةئام 1 د ) د 0

 ا ا رم رقأ . باوثأ ةثالثو ةئام فاالخع
 رقأ نم يأ

 وأ مويلا كيلإ اهتيدأل وأ ءاهكيضقأل هللاو :لاق وأ ءام نيتيذآ وأ ءا ئتمزلأ وأ ءاه ئتممغ :لاق وأ =

 .رارقإ هلك اذهف «يمالغ يلع مدقي يح وأ «يلام يلع لحدي يح :لاق ول اذكو «مويلا يم اهذحأت ال

 ةراجإو حاكنو عيبو قالطو قتعو لامع. رارقإب سيل قطانلا نم سأرلاب ءامبإلا نأ ملعاو ۲٠۸/۲] :قئاقحلا زمر]

 (حتف) .ديصل مرح ةراشإو رفاك نامأو رفكو مالسإو بسنو ءاتفإ فالخب «ةبهو

 نكي مل لحألا نأ هل رقملا ىعداو ءرهش ىلإ لجؤم مهرد ةئام يلع كل :رحآل لحر لاق ول يأ :الاح همزل
 يف هرارقإف «هل رقملا ىلع ًاقح ىعداو «هسفن ىلع قحب رقأ هنأل ؛لحأ الب لاحلا يف رقملا نيدلا مزل لاح نيدلاو
 ةراحإلا ىعداو هريغل هدي يف دبعلا رقأ اذإ امك «ةجح ريغب هل رقملا ىلع هاوعد لبقت الو «هسفن قح يف ةجح هقح

 همزلتف مهاردلا يف ةفص دوسلا نأل ؛قدصي هنإف دوس مهاردب رقأ اذإ ام فالخب «ةراحإلا ىوعد يف قدصي ال

 ركنملا هنأل ؛"هل رقملا فلحو" :هلوقو «هنيمب عم ملا همزلي :دمحأو يعفاشلا دنعو ءامي رقأ يلا ةفصلا ىلع

 (ةيانع «حتف) ۲٠۹] /۲ :قئاقحلا زمر] .ركنأ نم ىلع نيميلاو ءلحألل
 ةئاملل رسفملا روكذملا مهردلا عم مهرد ةئام همزل «مهردو ةئام يلع نالفل :لحر لاق اذإ يأ :مهارد يهف

 ةئاملا ريسفت يف عحري نأ :سايقلاو «نزويو لاتكي ام لك اذكو «مهارد لكلا نوكي يأ ءاناسحتسا ةمهبملا

 :هلوق نأ :انلو «ةرياغملا فطعلا يف لصألاو ؛مهبم ىلع ارسفم فطع هنأل ؛يعفاشلا لوق وهو «هيلإ ةمهبملا

 وهو «هلامعتسا رثكي اميف ةرم هركذب اوفتكاو «مهردلا راركت اولقثتسا سانلا نأل ؛ةداع ةئاملل نايب "مهردو"

 املس منلو یو ےک ف «تانورولاو:تالكلا# كاردقلا قا ااذسو ناسا ة ركل .توحولا ةردك ني

 فلتخي ال يذلا براقتملاو «ةمذلا يف رثكي ال ابوجو نإف ؛نزوي الو لاكي ال امو بايثلا فالخب ءانمو اضرقو

 (ةيانع «حتف «ئيع) .نوزوملاو ليكملاك رغصلاو ربكلاب هداحآ
 اهنأل ؛ةئاملا رسفي نكلو بوث همزلي يأ :ةئاملا رسفي (نييع) .بوثو ةئام ىلع نالفل :لاق ول يأ :بوثو ةئام

 ةثالثو ةئام يلع نالفل :لاق اذإ ام فالخب يأ :خلإ فالخب (نيع) .اه ريسفت ال ءاهيلع فطع بوثلاو «ةمهبم

 ؛امهيلإ فرصناف ءاريسفت امهبقعأو - ةثالثو ةئام نيعأ - نيمهبم نيددع ركذ هنأل ؛ًابايث لكلا همزلي ثيح «باوثأ

 دروملا راص ةثالثلاب تنرتقا امل اهنأل ؛ةئاملل اريسفت حلصت ال باوثألا :لاقي ال ءريسفتلا ىلإ ةجاحلا يف امهئاوتسال

 «هنيع ريغب ءيش ىلع عقو هلك مالكلا نأل ؛اهنم لك فصن همزلي "بوثو رانيدو مد تعمل ىلع يفو ءادحاو

 = هيلع بجي ثيح «مهردو رانيدلا اذه فصن :لاق نأب نيعم ريغ هضعبو انعم ضعي ناك اذ ام فدع



 رارقإلا ماكحأ o رارقإلا باتك

 م د كل ف

 ق ا ا ا ول الا هلا و ةقلحلإا هل تانغ و طقف ةبادلا هتم; ١ ف ةباديو هام ل ة 3 ىف
 ريغب ءيش ىلع هلك ناك وأ «هنيعب ءيش ىلع هلك ناك اذإ مالكلا نأ :هلصأو .هلك مهردلاو رانيدلا فصن =

 دنعو ءامهنم لوألا ىلع فصنلاف «هنيع ريغب رحآلاو هنيعب امهدحأ ناك نإو «فاصنألا ىلع هلك وهف «هنيع

 (حتف «ٰييع) .نيلصفلا يف رسفملا سنج نم مهبملا :دمحأ دنعو «لكلا يف هيلإ ةئاملا ريسفت :كلامو يعفاشلا

 نم ذختي رمتلا ءاعو «ففخت دقو «ةلمهملا ءارلا ديدشتو ةحوتفملا داصلاو واولا نوكسو فاقلا حتفب :ةرصوق يف
 ؛ةرصوقلاو رمتلا يأ ] :هامزل (يشحم «نيكسم) داير م يهف الإو ءاهيف رمتلا ماد ام اه ىمسيو «بصقلا

 ولو «هلقن نكمأو ةقيقح افرظ لعجي نأ نكمأ فرظلا نأل [(ييع) .هفرظ نودب ققحتي ال فورظملاب رارقإلا نأل
 ىلع لمحيف قلطم هنإف ‹ةرصوق يف ارمت هنم تبصغ :لاق نأب مات بصغب رقأ هنأل ؛قدصي مل هلقني مل هنأ ىعدا

 نودب ققحتي ال فورظم وهو ءيشلا بصغ نأل ؛قلاوج يف ةطنح وأ ةنيفس يف ماعطب رقأ ول اذكو «لامكلا
 .عوزنملا بصغلا رارقإ نوكيف عازتنالل "نم" نأل ؛ةرصوق نم تبصغ :لاق اذإ ام فالخب «فرظلا

 نأ نكمأ نإ. رطل نأ : لضألاو هانز حلصي ال يناثلا نأل ؛لوألا همزل "مهرد يف اهر د فص لاق لو

 نإ :"ةرهوحلا" يفو «طقف رمتلا همزل :ةثالثلا دنعو ءطقف فورظلا همزل الإو هامزل «هلقن نكمأو ةقيقح افرظ لعجي
 لب لعف ىلإ هفضي مل نإو «ةرصوقلاو رمتلا همزل "ةرصوق يف ارمت هنم تبصغ" :لاق نأب لعف ىلإ هب رقأ ام فاضأ
 هامزل ليدنم يف بوث بصغب رقأ ولو «ةرصوقلا نود رمتلا هيلعف "ةرصوق يف رمت يلع هل" :لاقف ءادتبا هركذ
 (ييع) .خلإ ةبادب لحر رقأ ول يأ :ةبادبو (ةيانع «ٰييع) .طقف بوثلا :ةثالثلا دنعو ءاندنع

 «بصغلاب نمضي ال هنأل ؛نيخيشلا دنع ققحتي ال راقعلا بصغ نأل ؛لبطصإلا همزلي ال يأ :طقف ةبادلا هتمزل

 فالخلا اذه ىلعو «راقعلا ف بصغلا ققحت ىري هنأل [؟5/7١ :قئاقحلا زمر] .اهنمضي :دمحم لوق سايق ىلعو

 نأ امإف ءرخآلل فرظ امهدحأ «نيئيشب رقأ نم نأ :لئاسملا هذه سنح يف لصألاو .تيبلا يف ماعطب رقأ ول

 ؛هامزل "ليدنم يف ًابوثو ةرصوق يف ارت تبصغ" :هلوقك لوألا ناك نإف "نم" ةملكب وأ "يف" ةملكب امهركذي
 نم ارت تبصغ" :هلوقك "نم" ةملك ناك نإو «فرظلا نودب ققحتي ال فورظم وه يذلا ءيشلا ذحأ نأل

 نمو ؛عوزنملا بصغب رارقإلا نوكيف عازتنالل "نم" ةملك نأل ؛فورظملا الإ مزلي مل "ليدنم نم ًابوث وأ ةرصوق
 افرظ حلصي مل امل هنأل ؛ياثلا همزلي ال "مهرد يف امهرد تبصغ" :هلوقك رخآلل افرظ امهدحأ نكي مل نيئيشب رقأ

 (ةيانع «حتف) .همالك رخآ اغل لوألل
 ,ءازجألا عيمج ىلع متاخلا مسا قالطإل ؛اعيمج] :صفلاو ةقلحلا هل (نيع) .متاخب رخآل لجر رقأ ول يأ :متاخبو
 اهرسك امأو ءافلا حتفب صفلاو ءامهلمشي مسالا نأل [(ييع) .ةيمست ريغ نم متاخلا عيب يف صفلا لحدي اذحلو
 - نحللا ىوعد يف يأ - يرهوجلا مهوو «نحل ريغ رسكلاو «ءافلا ثلثم متاحلل صفلا :سوماقلا فو «يورف
 (يشحم «حتف) .هريغو رجحلا نم ةقلحلا قوف عضوي ام وهو



 رارقإلا ماكحأ نو را رقإلا باتك

 يف بوثبو ,ةوسكلاو داديعلا؛ هل ةلجحبو «لئامحلاو نفجلاو لصنلا هل فيسبو

 بوثب رقأ ول يأ ديدحلا وه هل ملل فيي رفا واو

 ىعو (ةسمخ ف ةسمخغبو e هل ةرشع 5 بوثبو «هامزل بوث ف وأ ‹لیدنم

 ةصاخ دحاو هل رقملل توي ا

 هج و فسم“ برضلا هب  16 E E E O O N Oو 6

 ؛فيسلا ةقالع يهو - ءاحلا رسكب - ةلامح عمج] :لئامحلاو (نيع) .هفالغ يأ هدمغ وهو ميحلا حتفب :نفجلاو

 دحاو ال فيسلا لئامح :يعمصألا لاقو «لمحا لثم فيسلا قئالح يأ [(ييع) .لكلا ىلع قلطي فيسلا مسا نأل

 مسا نأل ؛هقئالعو هدمغو هتديدح هل رقملل نوكي فيسب رخآل رقأ نم يأ ؛لمحملا اهدحاو امنإو ءاهظفل نم اهل

 ةبشخلا وهو دوع عمج وه] :ةوسكلاو ناديعلا هل (حتف) ۲٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .لكلا ىلع قلطي فيسلا
 مسالا نأل ؛ةوسكلاو هبشح هل رقملل نوكي «ةلجحب رحآل رقأ نم يأ [(نييع «نيكسم) .دود عمج ناديدلاك

 تيب :ليقو «لاجح ىلع عمجيو «ةرسألاو بايثلاب نيزي تيب - كيرحتلاب - ةلجحلاو .ةلمجلا هذه ىلع قلطي

 (نيكسم «يئيع) .هناكرف :ليقو «هناخشب همسا بايثو بشح نم ذختي
 "ليدنم. لدنمت" :"برغملا" يف لاق ءاضعألا هب حسمي وأ سأرلا هب دشي ةقرخ - ميملا رسكب - ليدنملا :ليدنم يف

 ليدنملاو بوثلا يأ ] :هامزل (يشحم «حتف) .هب تحسمت يأ "تلدنمتو ليدنملاب تلدنت" :لاقيو «هسأرب هدش يأ

 امأو «هيف لحخديف لوألا بوثلل فرظ بوثلاو ليدنملا نأل [(ييع) .ةيناثلا ةروصلا يف نابوثلاو «ىلوألا ةروصلا يف
 سيل هنأل ١١/۴] -:قئاقحلا زمر] .رامحلا "نود ةصاخ فاكألا مولي يح را" ىلع افاكأ تبضغ لاق اذإ

 (ةياقن) .رامحلا يف همالك اغل هل ًافرظ حلصي مل الو «فاكألل فرظب

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع دحاو يأ :بوث هل (ٰييع) .باوثأ رخ ي بولي رخال لخبز رقأ ول يأ :بوغبو
 :هلوقك افرظ هلعج نكمأف «ةرشع يف فلي دق بايثلا نم سيفنلا نأل ؛ابوث رشع دحأ هل :دمحم لاقو «يعفاشلاو

 :ةقيقح عنتمملاك ةداع عنتمملاو «ةداع دحاو بوثل ًافرظ نوكت ال ةرشعلا نأ :نيخيشللو «قلاوحلا يف ةطنح يلع

 ام وه ىعومب سيل يذلا ءاعولاو «هاوح ام ىعوم اهنم دحاو لك ناك لب «دحاولل ءاعوب سيل عيمجلا نألو
 همالك لوأ نيعتيف «فرظلا ىلع هلمح رذعتيف «دحاولا بوثلل ءاعو ةرشعلا نوك مدع ققحت اذإف ءارهاظ ناك

 نيب يأ (۹٠:رحفلار «يِداَبِع يف يِلْحْداَفإم :ىلاعت هللا لاق ءًاضيأ طسولاو نيبلا يف لمعتسي "يف" فرحو المحب

 ( يرهوج «ةيانع ؛ئيع) .باوثأ ةرشع دنع طقسف «ممذلا ةءارب لصألاو «كشلا عقوف «يدابع

 (ييع) .برضلا هب رقملاب دصق رقملا نأ لاح لاو يأ :هب ىنعو (ييع) .ةسمح يف ةسمخب لحر رقأ ول يأ :ةسمخبو
 فرعب نورشعو ةسمحخ هيلع :دايز نبا نسحلا لاقو «ةرشع هيلع :رفز لاقو ءاندنع ةسمح بجي يأ :ةسممح

 ةسمخب هانمزلأ باسحلا دارأ نإو :"عمجملا" يف لاق اذكو «نسحلا لوق لثم رفز بهذم :"بيرقتلا" يقو «باسحلا

 - ءدمحأ لوق وهو ءنسحلا بهذم وه امك نورشعو ةسمخ رفز دنع مزاللا نأ ىلع لدي اذهف «نيرشعو ةسمخ ال



 ةرشع ىلإ مهرد نيب ام وأ «ةرشع ىلإ مهرد نم يلع هل "عم" ىنع نإ ةرشعو
 د ك فم سز

 حصو «طقف امهنيب ام هل طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نيب يراد نم هل ,ةعست هل
 نيطئاحلا نيب هل رقملل هل رقملل

 هد ا ا ا نو ل او يالا نرفع ل قرأ ف دل ا ام نو ا ا لمحلاب رارقإلا

 ةلازإل ءازجألا ريثكت يف برضلا رثأ يعي «بورضملا لاملا رثكي ال برضلا نأ :انلو ءاضيأ كلام نع ةياور وهو =
 ءءازجألا رثكي امنإو «طاربق نزو هيف دزي مل ءزج فلأ تلعح نإو ًانزو مهارد ةرشعو «لاملا ةدايز يف رسكلا
 [؟7/١7 :قئاقحلا زمر] .اهسفن يف ددعتلا بحوي ال ءازحألا ريثكتو

 ,"عم" نعم ةسمح يف :هلوقب رقملا دصق نإ يأ :"عم" ىنع نإ .ةروكذملا ةروصلا يف ةرشع همزليو يأ :ةرشعو

 ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .قدصيف همالك لمتحم ىون دقف «ةيعملا لمتحي ظفللا نأل ؛ةرشع بجيف

 نوكي «"ةرشع ىلإ مهرد نيب ام ىلع هل" :لاق وأ «"ةرشع ىلإ مهرد نم يلع نالفل" :لاق ول يأ :ةعست هل

 دنعو «ةعست هيلع :مه لوق يفو «ةثالثلا لوق وهو «ةرشع همزلي :الاقو «ةفينح يبأ دنع مهارد ةعست هل رقملل

 دنعو ءاعيمج نالخدي :امهدنعو «ءاهتنالا لحدي الو «ءادتبالا لحدي :هدنع نأ :كلذ يف لصألاو «ةينامث :رفز

 نيس نو ان وأ اا اذه نإ اا اذه نوا لاق ولا امك اغلا وهو اج نذلضدي ل نو
 [۲۲۰/۲ :قئاقحلا زمر].عامجإلاب رارقإلا يف نالخدي ال نيطئاحلا نإف «نيطئاحلا

 نم دبال انه نكل ءرفز لاق امك لصألا وه اذهف «دودحملا ريغ دحلا نأل ؛ايغملا تحت لحدت ال ةياغلا نأ :هلو

 ةياغلا تلحدف «لوألا نودب يناثلا لقعي ال ذإ ؛لوألا نودب ققحتي ال ثلاثلاو يناثلا مهردلا نأل ؛ىلوألا لاحدإ

 اذإف ءًءادتبا يضتقي ددعلا نألو «لحدي الف سايقلاب اهيف انذحأف «يناثلا لاحدإ يف ةرورض الو «ةرورض ىلوألا

 اذكو «لوألاك ءادتبا نوكي نأ نم اضيأ وه جرخيف ءءادتبالا وه يناثلا راص ءادتبا نوكي نأ نم لوألا جرح

 (حتف) .انلق ام نيعتف ءالطاب ناكف ًابجاو نوكي نأ نم لكلا جارحإ ىلإ يدؤيف «هرحآ ىلإ عبارلاو ثلاثلا

 لحدي ال ةياغلا نأل ؛نيطئاحلا نود يعي :طقف (ئيع) .خلإ يراد نم نالفل :لحر لاق ول يأ :يراد نم هل

 ناش لمح وأ هذه ييراج لمح :لاق نأب] :لمحلاب رارقإلا حصو (يع) .أدبملا الو سوسحملا يف ايغملا تحت

 نأب هريغ ةهج نم ةيصولا يهو «ةدحاو ةهج هحيحصتل نأل ؛عامجإلاب ببسلا نيبي مل نإو [(ئيع) .نالفل هذه

 مث هل ىصوملل هنأب هئراو رقي نآلاو ءيصولا تامو «لحرل لمحلاب ىصوأ الجر نأ ىلع رارقإلا اذه لمحي
 نم لقأل هعضت نأب كلذ لمتحا وأ «رارقإلا دنع هدوحو ملع اذإ هل رقملا هقحتسي ةيراج لمح هب رقي ناك نإ

 ةاش لمح ناك نإو «ةدتعم تناك اذإ نيتنس نم لقأل وأ جوز تاذ تناك نإ رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس

 «مهداع هب ترج ام ىلع ةربخلا لهأ دنع كلذ روصتي ةدم ندأب ردقيف «رارقإلا تقو هدوحوب نقيتلا طرتشي

 (حتف «ئيع) .رهشأ ةتس باودلا ةيقبل اهلقأو ءرهشأ ةعبرأ ةاشلا لمح ةدم لقأو



 رارقإلا ماكحأ هو رارقإلا باتك

 .طرشلا لطبو لاملا همزل رايخلا طرشب رقأ نإو ءال الإو اح اص اببس نيب نإ لمحللو

 رارقإلا حصي يأ [(ندعم) .مهرد فلأ يلع ةنالف لمحل :لحر نال نأب لمحلل رارقإلا ا :خا لر

 هب هل ىصوأ وأ هثروف هوبأ تام :لوقي نأ لثم «كيلمتلل اح اص اببس رقملا نيبي نأ طرشب الثم ةأرما لمحل اضيأ

 بابسألا ىلع لمحي نأ نكمي هنأل ؛حلاصلا ببسلا نيبي مل نإو ءزوجي :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع اذهو «نالف

 بحاولا ىلإ فرصني رارقإلا قلطم نأ :فسوي يبألو «ةثالثلا تلاق هبو «هرارقإل احيحصت كلملا توبثل ؛ةحلاصلا

 هب تءاج اذإ لمحلل رارقإلا حص اذإ مث ءاحلاص ًاببس نيب اذإ الإ نينجا يف روصتي ال كلذو «هريغ نود تالماعم اب

 اذإ رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هعضت نأب كلذ لمتحي وأ «رارقإلا تقو وو ناك هنأ ملعي ةدم يف

 .ةدتعم تناك اذإ قارفلا تقو نم نيتنس نم لقأل وأ جوز تاذ تناك

 نإف «نيدلو تدلو نإو «هيبأ ةثرو وأ يصوملا ةثرو ىلإ دري اتيم هتدلو نإو «هب رقأ ام هل ناك ًايح هتدلو نإ مث

 كرالا قو ةييضولا ن تلد نا لاو و اهدا ناك ناو ناف امني وهف نسا وا یک د انك

 ةنالف لمحل :لاق نأب لمحلل كلملا توبثل :ًاحلاص (حتف) ۲۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .نييثنألا ظح لثم ركذلل

 (ندعم) .هل اه يصوأ ةيصو وأ «هيبأ نم هثرو ثاريم ةهج نم اذك يلع

 ام لثم كلملا توبثل حلاص ريغ اببس نيبي نأ :لوألا :نيهجولا معي وهو ءاحلاص ايبس نيبي مل نإو يأ :ال الإو
 وغلي لب «هرارقإ حصي الف ًاببس نيبي ملو رارقإلا مهبي نأ :يناثلاو «نينجلا اذه نرحآ وأ نيضرقأ وأ يعاب :لاق اذإ

 بحي ةجح ناك هلحم ىلإ افاضم هلهأ نم ردص اذإ رارقإلا نأل ؛دمحم دنع حصي يناثلا هحولا يقو لوألا هجولا يف

 المح حلاصلا ببسلا ىلع هلمحب هلحم ىلإ هتفاضإ نكمأو «ضورغملا وه هنأل ؛هلهأ نم هردص يف عازن الو ءاي لمعلا
 وهف رارقإلا مهيب نأ امإ :روص ثالث ةلأسملل نأ :لصاحلاو «نيخيشلا دنع حصي الو .ةحصلا ىلع لقاعلا مالكل

 «ييع) .عامجإلاب زوجي الف حلاص ريغ ًاببس نيبي نأ امإو «عامجإلاب زوجيف ًاحلاص ًاببس نيبي نأ امإو «فالخلا ىلع
 (ندعم) .مايأ ةثالث رايخلاب نأ ىلع مهرد فلأ يلع نالفل :لاق نأب :رايخلا طرشب رقأ نإو (ةيانع «حتف

 [١؟١/١ :قئاقحلا زمر] .همزلي ةحح رارقإلا نأل :لاملا همزل

 رايخلل لدم الو رابخإ رارقإلا نأل [(ط) .رايخلا لبقي الف ءاشنإب سيلو رابخإ رارقإلا نأل] :طرشلا لطبو

 ريغتي الف درلا بحاو وهف ابذك ناك نإو «رتخي مل نإو هب لمعلا بحاو وهف اقدص ناك نإ هنأل ؛رابخإلا يف

 رايخلا نألو :هئاضمإو هخسف نيب رايخلا هل نم ريختيل دوقعلا يف رايخلا طارتشا ريثأت امنإو «هرايتخا مدعو هرايتحا

 ىلع هتيرتشا عيبم نمث نم مهرد فلأ ىلع" :لاق اذإ امأو ءقيلعتلا كلذ لمتحي ال ربخلاو ءطرشلاب قيلعتلا نعم يف

 ناكو «تبثي مل هل رقملا هبذك نإو «كلذ ىلع ةنيب رقملا ماقأ وأ هل رقملا قدص اذإ رايخلا تبثيو «حص "رايخلاب ينأ

 (ةيانع «حتف «ْييع) .ركنملا لوق ضراوعلا يف لوقلاو «لحألاك ضراوعلا نم هنأل ؛هل رقملا لوق لوقلا



 ةانعم يف امو ءانثتسالا ه5 رارقإلا بايك

 هانعم يف امو ءانثتسالا باب
 هماكجأ نايب ق يأ

 يقابلاب ملكتلا وه :ءاهقفلا حالطصا يفو «جارخإلاو ريغتلا يأ فرصلا وهو ءاينثلا بلط وه] :ءانثتسالا باب

 هنوك يف هانعم يف امو ءانثتسالا وهو «ريغلا عم هبجوم يف عرش ريغت الب رارقإلا بحوم ركذ امل [(ييع) .اينثلا دعب
 وهو «هتجاح نع هتفرص يأ "هتينث" :لاقي ءةغل فرصلا وهو «نيثلا نم لاعفتسا ءانثتسالاو ءطرشلاك ًاريغم
 فلأ يلع نالفل" :لحرلا لاق اذإف «ةضراعملا قيرطب جارحإ :يعفاشلا دنعو «ةروص ال نعم اندنع يقابلاب ملكتلا

 .ةئاملا موزل قح يف فلألاب ملكتي مل هنأو «ةئام عست يلع نالفل :اندنع هريدقت ناك "ةئام الإ

 «هيفني ءانثتسالاو هبجوي مالكلا ردص نإف «يلع تسيل اُهإف «ةئام الإ فلأ يلع :هريدقت ناك :يعفاشلا دنعو

 ل ًاحارخنإ ناك ولو «قاتعلاو قالطلا يف زئاج ءانثتسالا نإف ءلكشم هبهذمو «ئئثتسملا ردقب اطقاستف اضراعتف

 ةئام الإ مهرد فلأ ىلع هل :لاق اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثو «ع وقولا دعب عفرلاو عوحرلا نالمتحي ال امهأل ؛حص

 هب ملكتلا يف انككش لوحدلا نم اعنام ناكو يقابلاب املكت ناك امل هنأل ؛ةئام عست همزلي :اندنعف «نيسمخ وأ

 هنإف ءنوسمحو ةئامعست وأ ةئام عست يلع :لاق ول ام ريظن راصف «كشلاب دئازلا همزلي الف «ممذلا غارف لصألاو

 يقابلاو - نوسم وهو - لقألا جرخف ءجرخملا يف كشلا راص هلك فلألا لحد امل :يعفاشلا دنعو «لقألا همزلي
 :هلوق نإف «هضبقأ مل دبع نمت نم فلألا ىلع :لوقي نأ لثم :هانعم يف امو .نوسمخو ةئامعست مزليف «هلاح ىلع

 (ةيانع «حتف) ١١١/7[ :قئاقحلا زمر] .ءانثتسالا يعم يف "هضبقأ مل"

 ظفلتلا بسحب لاصتالاب دارملاو [(ندعم) .رثكأ وأ يقابلا نم لقأ ضعبلا ناك ءاوس] :خلإ ضعب ءانثتسا حص

 وأ ف ذخأ وأ لاس وأ فل توكسلاو: «لضتلا ءانعتنالا ال هس ىكنملاو ىضسملا ني تكسي ال تيك

 ءاوس "ءانثتسالا دعب يقابلا همزل" :هلوقو «ةرشع الإ نالف اي مهرد فلأ يلع كل :هلوقك ءرضي ال امهنيب ءادنلا

 اذإ الإ ءانثتسالا حصي ال :ءارفلاو دمحأو كلام لوق وهو «فسوي يبأ نعو «رثكآ وأ يقب امن لقأ ىثتسملا ناك

 .هب ملكتت مل برعلا نأل ؛رثكأ يقابلا ناك

 يلع ذر ْوَأ الي ةن صفا وأ همن البق الإ ليلا مل E aE يرتا ي تصلك :انلق

 سيل يِداَّبِع نإ :لاق مث ۸۳١۸۲) :ص) نيصلخملا مهْنِم ُكّداَبِع الإ 0 وغلا :ىلاعت لاقو 435 :لمرملا)

 ءرثكأ ناك امهيأف «یرحا ع نيواغلاو ةرات نيصلخملا ثتساف (4؟:رححلا) «َنيِواَْلا َنِم َكَمَبا نَم الإ ناس ْمِهيَلَع كَ

 ءانثتسالا ربتعي الف «مت دقف مالكلا عطقنا اذإف «هرحآب الإ متي ال مالكلا نأل ؛لاصتالا طرتشي امنإو «ةمئاق ةجحلاف
 :اتلع هلوقل ؛ًالوصفم ناك نإو ءانثتسالا حصي هدنع نإف م سابع نبا الإ ءاملعلا عمجأ اذه ىلعو «هدعب

 - حصي ال ريغملاو «ريغم وه :انلق ءالوصفم حص هنأ ملعف "هللا ءاش نإ ةنس دعب" :لاق مث "اشيرق نوزغأل"



 ةانعم يف امو ءاشتسالا هاب رارقإلا باتك

 مهاردلا نم يزولاو يليكلا iF حصو لكلا ءانشتسا ل «يقابلا ا
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 «تيسن اذإ كبَر رك داوم :هلوق وهو «ىلاعت هرمألا ًالاثتما ناك اتع يبلا ءانثتساو ءطرشلاك ًالصتم الإ =

 (ةيافك «حتف «نيع) (1:77١:فهكلا) ا َءاَشَي أل | ادع كلذ لِعاف يا ِءْيَشِ نوقت الو :هلوقو «(۲ :٤ فهکلا)

 U + ؛لكلا ءانثتسا حصي ال يأ :لكلا ءانشتسا ال (ندعم ءط) .رارقإلاب ًالصتم ءانثتسالا نوك لاح يأ :الصتم

 ؛لطاب رارقإلا نع عوجرلاو ءاعوجر نوكيف «لكلا دعب لصاح الو ءاينثلا دعب لصاحلاب ملكت ءانثتسالا نأ انركذ

 ناكف «هدعب ملكتي ام مدعل ؛هفدارع, ناك اذإ اذكو .هظفل نيعب ءانثتسالا ناك اذإ اذهو ءالوصفم وأ ناك الوصوم

 .نيسمحو نيسم الإ ةئام يلع هل وأ «ةرشع الإ ةرشع يلع هل :هلوقك ًاعوجر

 وأ ءءالؤه الإ قلاوط يئاسن وأ ءءالؤه الإ رارحأ يديبع وحن «هنم ىشتسملا ظفل فالخب ئئتسملا ظفل ناك اذإ امأ

 ريغ ءاسن الو ديبع هل سيلو «ةمطافو ةرمعو بتيز الإ قلاوط ىئاسن.وأ ءاعينرو لاسو اكرابم الإ رارحأ ئديبغ

 ءيشلا ءاقب مهوتي ظفللا فلتحا اذإ هنأل ؛نهنم ةدحاو قلطت الو 0 دحاو قتعي الف «ءانثتسالا حص ئثتسملا

 يفكي كلذو ءاظفل مالكلا ةحص عبتي ءانثتسالا نأل ؛ءاقبلا ةقيقح طرتشي الو ,حلاص ظفللا ذإ ؛هنم ئئتسملا نم

 ؛جراخ نم عانتمالاو ءردصلا لوانتي ام دعب نئثتسملا لعجي نأ نكمأ ظفللا تاذ ىلإ رظنلابف «ءانفتسالا ةحصل

 (حتف «ئييع) .ءانثتسالا دعب لصاحلاب املكت هلعج نكمي ال هنإف ءظفللا كلذ نيعب ناك اذإ ام فالخب

 مهرد فلأ يلع هل :لاق اذإ ام :وحن [(ط) .زوجلاو سولفلاك براقتملا دودعملا اذكو] :خلإ ئزولاو يليكلا

 رارقإلا حص «مهرد ةرشع الإ وأ ريعش زيفق الإ رانيد ةئام يلع :لاق ول اذكو «ارانيد الإ وأ ةطنح زيفق الإ
 راصف «سنجلا فالح نم ىئتسا هنأل ؛دمحم لوق وهو ءانثتسالا حصي ال نأ :سايقلاو ءاناسحتسا نيخيشلادنع

 «تاردقم نم ارادقم ئئتسا هنأ :امهلو ءدمحأو رفز لاق هبو ءةاش الإ وأ ًابوث الإ مهرد ةئام يلع هل :لاق ول امك

 اذإف ءامدقروص تفلتخا نإو امهضارقتسا زوجيو ءالجؤمو ًالاح ةمذلا يف تبثي هنأ ثيح نم نيعم هسنج نم وهو
 ريصي نأ ىلع عملا قيرطب جارختسا ءانثتسالا نأل ؛نعملا رابتعاب اهؤانثتسا زاج ادحاو ًاسنح نيعملا يف تناك

 «رانيدلا ةميق وأ زيفقلا ةميق الإ مهرد فلأ همزل ًالوأ روكذملا لاثملا يفف «ىئتسملا ءارو امع ةرابع هب مالكلا

 .مهاردلا نم اهؤانثتسا حصي الف ميقلا تاوذ نم األ ؛ةاشلا فالخب

 ءانثتسا حصي ال يأ :امثريغ ال (ينيع) .ًارانيد الإ وأ ةطنح زيفق الإ مهرد فلأ يلع هل :لاق نأب :مهاردلا نم

 فصو مدعل ؛ةاش الإ وأ ابوث الإ مهرد ةئام يلع هل :لاق اذإ امك «ريناندلاو مهاردلا نم ينزولاو يليكلا ريغ

 دوحوم وهو «سنجلا داحتا طرشلا نأل ؛ئتسملا ةميق ردق هنع حرطيف حصي :يعفاشلا لاقو «نيعم ولو ةينمثلا

 لوانت مدع نأ :نيخيشللو «كلام لاق هبو «يظفللا فرصتلا وهو ىضتقملا ققحت دعب عناملا ىفتناف «ةيلاملا ثيح نم

 - صحأ ىلع ناك ام لوانتي :انلقف ًامكح هايإ اهوانت يف مالكلا امنإو ءدحأ هيف باتري ال ًاظفل اهريغ مهاردلا



 هانعم يف امو ءانشتسالا هم رارقإلا باتك

 د ك ف

 e اههف ادلا نمواتلا سا mS رار ا لعو راو ادلا اا ا هرا قا هللا ءاش نإ" هرا قاب
 MON OEE RANT DIE NS كل ةصرعلاو يل اهؤانب :لاق نإو هل

 ي

 او تانصأ ن ف ةانعلا# شر ت اأ ترافل قدالملاو تاردقلاو نادل وهو تفل ره ذل ااو د
 ةلاهج بجوي ىئتسملا ةلاهجو ءالوهجم مهاردلا نم ءانثتسالا يقبف «ةسناحملا مدعل ؛مهاردلل اردقم حلصي ال نمثب سيل

 (حتف) [۲۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .ءانثتسالا حصي الف «هنم ئثتسملا

 3 «ءيش همزلي الف «هرارقإ لطب "ىلاعت هللا ءاش نإ مهرد ةئام يلع نالفل" :لاق نم يأ :خلإ لصو ول

 وأ لاطبإ امإ ىلاعت هللا ةئيشمم ءانثتسالا نأ :رارقإلا نالطب وو .ءانثتسالا نعم يف 2 ام نايب يف عورش

 E نم سيل هنآل ؛قيلعتلا لمتحي ال رارقإلاف اقيلعت ناك نإو رهاظف الاطبإ ناك نإف «قيلعت

 «"نالف ءاش نإ مهرد فلأ يلع نالفل" :لاق اذإ يح «طرشلاب ريغتي الف بذكو قدص نيب ددرتم ربح هنألو

 .رطخ هدوحو يف طرشب هقلع هنأل ؛ًالطاب رارقإلا ناك
 وأ ءامسلا ترطمأ نإ وأ رادلا تلد نإ مهرد فلأ يلع نالفل :هلوق وحن هيلع فقوي ال طرشب قلع رارقإ لك اذكو

 هل نأ اودهشا :لاق ول ام فالخب ءهرسي وأ «هردق وأ «هبحأ وأ «هيضر وأ «هدارأ وأ «ىلاعت هللا ىضق نإ وأ «حیرلا تبه نإ

 نئاك هتوم نإف ءرطخخ هدوجو يف طرش ىلع قيلعتب سيل هنأل ؛شاع وأ تام نإ هيلع وهف «تم نإ مهرد فلأ يلع
 وه اغإو «قيلعتب سيل اذه نأل ؛ىحضألا ىلإ وأ ,رطفلا ىلإ وأ «سانلا رطفأ وأ ءرهشلا سأر ءاح اذإ :لاق اذإ اذكو.ةلاحمال

 [۲۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .ةنيبب الإ لحألا ىوعد لبقت الو «هرارقإ لبقيف ءروكذملا تقولا ىلإ لحألا ىوعد

 اذإف ءفسوي يبأ دنع هيلع فقوي ال طرشب قيلعت وأ دمحم دنع يأ لاطبإ امإ ىلاعت هللا ةئيشمب ءانثتسالا نعم :انلق اغإو

 مث "قلاط تنأف كقالطب تفلح نإ" :هتأرمال لاق ول ىح «فسوي يبأ دنع نيمي وهف "ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :لاق

 تنأ" :هتأرمال لحر لاق ولو «هب ثنحي الو اني نوكي ال :دمحم دنعو ؛ثدحي "ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :اهل لاق

 ءانثتسالا نأل ؛قالطلا عقي ال قالطلا عاقيإ هدصق ناكو ءدصق ريغ نم "ىلاعت هللا ءاش نإ" هناسل ىلع ىرجف "قلاط

 (حتف) .اعاقيإ نوكي ال ءانثتسالا عم مالكلاو «ةقيقح دوجوم
 ال نعم رادلاب رارقإلا يف لحاد ءانبلا نأل] :هل رقملل امهف (نيع) .يسفنل ءانبلاو ديزل رادلا هذه :لاق نأب :رادلا نم

 لصف اذه ىلع ليلدلاو [(ييع) .هل ءانبلا نوكي الف حصي :ةثالثلا دنعو ءحصي ملف ظفللا يف فرصت ءانثتسالاو الفل

 «هتلباقم. نمثلا نم ءيش طقسي ال ضبقلا لبق ءانبلا قحتسا ول يح ءاعبت عيبلا تحت لدي رادلا عيب يف ءانبلا نإف ؛عييبلا

 ثلث ادع ام هل رقملل نوكيو ءءانثتسالا حصي ثيح «"اهيف تيب الإ وأ اهثلث الإ" :لاق اذإ ام فالخب ءيرتشملا ريخي لب
 هتصح طقس رادلا عيب يف تيبلا قحتسا ول يح ءادوصقمب لغد رادلا طفل ى ثلا نأل تلا اذه يرش امو نالا

 .هئافتناب يفتني ال رادلا مسا نأ نيعمب.دئاز هنأل ؛رادلا ءزج هنأ رابتعاب تيبلاو ثلثلاك ءانبلا ءانثتسا حصي الو «نمثلا نم

 (ط) .ءانبلاو رجشلا نع ةيلاخلا ةعقبلا يهو :ةصرعلاو (ةيافك «حتف «نييع)



 هانعم يف امو ءانثتسالا هو رارقإلا باتك

 هملسو دبعلا نّيع نإف «هضبقأ ملا دبع نمل نع نم فلأ يلع :لاق ولو «لاق امكف
 و فا مهرد فلأ يأ خإ يلع نالفل لحر

 SD O فلألا همزل نيعي مل نإو ال الإو ,فلألا همزل هيلإ

 هس يرتشلارفلا لا

 يأ [(يشحم).بطاخملل اهنحصو رقملل رادلا ءانب نوكيف ءرقملا لاق ام لثم هرارقإ مكح يأ ] :لاق امكف
 هذه ضايبب أرقم نوكيف ءرحشلاو ءانبلا نع ةيلاخلا ةعقبلل مسا ةصرعلا نأل ؛هل رقملل ةصرعلاو «هل ءانبلا نوكي
 «"نالفل اهضرأو يل رادلا هذه ءانب" :لاق نأب "ضرألا" :"ةصرعلا" ناكم لاق اذإ ام فالخب «ءانبلا نود ضرألا

 ضرألاو ديزل رادلا هذه ءانب" :لاق اذإو «ءانبلا اهعبتيف رادلاك ضرألا نأل ؛نالفل ًاضيأ ءانبلا نوكي ثيح
 عبت ءانبلا نأل ؛هل رقملل لكلا ناك ءضرألاب رارقإلا مدق ولو «هب رقأ ام امهنم دحاو لكل نوكي ثيح «"ورمعل

 (حتف «ئييع) .هريغ ىلع لبقي ال هرارقإو «هريغل رارقإلا عنمت ال هسفنل هاوعد نأ :لصألاو «ضرألل
 فلأ يلع" :لحر لاق ول يأ :فلألا همزل (ييع) .دبعلا اذه نمث نم :لاق وأ هنيعب ادبع ركذ نأب :نيع نإف

 وأ «هنيعب ًادبع ركذ نأب دبعلا نيع نإف «هرارقإب الوصوم كلذ ركذو "هضبقأ ملو «هنم هتيرتشا دبع نمث نم نالفل
 هل رقملا ملس املف «هل دبعلا ةمالس يهو «ةفص ىلع فلألاب رقأ هنأل ؛فلألا رقملا يرتشملا مزل «نيعم ىلإ راشأ

 ؛رقملا ىلع هل ءيش ال يرتشملا ىلإ دبعلا هل رقملا ملسي مل نإو يأ :ال الإو .امب رقأ ّيلا ةفصلا دحو هيلإ دبعلا
 .اهودب همزلت الو دحوت مل امي رقأ ىلا ةفصلا نأل

 تباثلا نأل ؛فلألا موزل همكحو «هيلإ هملسو هقدص اذإ ام وهو ءاذه :اهدحأ :هوحو ىلع ةلأسملا هذهو
 يلو «هتضبق دقو هريغ كتعب امنإو «هكتعب ام كدبع دبعلا" :هل رقملا لوقي نأ :يناثلاو ا تاک هيف دافع
 ةربع الو «هببس يف افلتحاو «هب ارقأ ام ىلع اقفتا امهنأل ؛رقملا ىلع مزال لاملا هيفو "هنن مهرد فلأ كيلع

 مزلي ال هيفو «"هكتعب ام يدبع دبعلا" :لوقي نأ :ثلاثلاو .مكحلا داحتاو دوصقملا لوصح دنع ببسلا فالتحال

 نأ :همكحو «"هريغ كتعب امنإو «هكتعب ام يدبع دبعلا" :لوقي نأ :عبارلاو «هل دبعلا ةمالس مدعل ؛رقملا ىلع ءيش

 نمل ملاس دبعلاو لالا نب ءيشب ةيلغ ىضقي 914 اص نع امهنم دحلاو لك ىوعد ىفتنا افلاحت اذإو ءافلاحتي

 هلرقملاو ءركني رحآلاو «هنيع نم ميلست يعدي رقملا نأل ؛ركنمو عدم امهنم الك نأ :فلاحتلا هجو «هدي يف
 (حتف «ئييع) .ركني وهو «هريغ عيبب ًاضيأ رقملا ىلع يعدي
 ام" :هلوق يف قدصي الو] :فلألا همزل (ندعم) ."دبع نمث نم فلأ يلع" :لاق نأب دبعلا رقملا يأ :نيعي مل نإو

 دنع "هضبقأ مل" :هلوق يف قدصي الو ءلصف وأ لصو ءاوس اقلطم يأ [(نيع) .لصف وأ همالك لصو "هتضبق
 لصو نإ :امهدنعو «هيفاني نيعم ريغ عيبم ضبق راكنإو ءبحوم ردصلا نأل ؛رارقإلا نع عوحر هنأل ؛ةفينح يأ
 ركنأ اذإ قدصي مل لصف نإو 0 و ؛قدص
 نأل ؛هضبقأ مل ينإ :رقملا لوق لوقلاف ءدبعلا نمث نم هنأ رق أ نإو «فلأ همزلو ءدبعلا نمت نم كلذ نوكي نأ هل رقملا

 - ارارقإ سيل نمثلا بوجوب هرارقإو ؛ءاضتقا الو اصن هب رقي مل هنأل ؛المج ضبقلا رمأ يقب امهقداصتب تبث امل عيبلا



 ةانعم ف امو ءانثتسالا "و رارقإلا باتک

 وأ فويز يهو يبضرقأ وأ 0 :لاق ولو رج وأ رمح نمت نم :هلوقك
 ك ف م س

 O O OT E داو بصغلا فالخ «دایلا همزل ةجرهبن

 :هلو «ةثالثلا تلاق هبو هيلع امهقداصتل ؛لمحم ريسفت لب ءارييغت نكي ملف ءدقعلاب بجاو وه ذإ ؛عيبلا ضبقل =

 (حتف «ئيع) .نسحلاو رفز لاق هبو الوصفم الو الوصوم ال حصي الف رارقإلا دعب عوحر هنأ
 وأ رم نمث نم" [(نيع ءط) .خلإ "نمث نم فلأ يلع نالفل" :هلوق يف فلألا رقملا مزلي امك يأ ] :هلوقك

 فلأ يلع نالفل" :لاق اذإ اميف ًاقلطم انه همزلي امك كانه همزلي يأ "فلألا همزل" 0
 «"رامقلا لام نم وأ مخ ةتيموأ رح نمث نم" :لاق ول اذكو «ةفينح يبأ دنع "ريزنخ وأ رمح د
 ىلع لدي همالك لوأف ءابجاو نوكي ال هريغو رحلا اذكو «ريزنخلاو رمخلا نمث هنأل ؛عوحر هنأل ؛اقلطم همزليف
 همزلي الو ءقدص لصو نإ :امهدنعو ءلصف مأ لصو لمعي ال عوجرلاو «عوحرلا ىلع لدي هرخآو «بوحولا

 هريغ دنع ًالالح اذه نوكي نأ لامتحال ؛ةقلطم ةمزال يهف ءابر وأ مارح مهرد فلأ يلع هل :لاق ولو ءءيش

 (حتف «ئييع) . س نا ا ارو لاق ولو

 (ط) ."مهرد فلأ نالف ئضرقأ" :لاق وأ يأ :ينضرقأ وأ (ئيع) ."مهرد فلأ ىلع نالفل" :لحر يأ :لاق ولو

 ‹ةحرهبن يه :رقملا لاق وأ يأ :ةجرهبن (نييع) .راجتلا هلبقيو لاملا تيب هلبقي ال ام يهو «فيز عمج :فويز

 ًادرأ ةقوتسلاو ءصاصر وأ ةقوتس :لاق اذإ اذكو] :دايجلا همزل (نييع) .دايح :رقملا لاقو «راجتلا هدري ام يهو

 ."فويز يهو افلأ يضرقأ" :لاق وأ «"عاتم نمث نم مهرد فلأ يلع هل" :لاق اذإ يأ [(ف «ييع) .ةحرهبنلا نم

 .لصف وأ لصو هيثم ةفينح يبأ دنع دايحلا همزل «دايح يه :هل رقملا لاقو

 مسا نأل ؛ريغم نايب هنأ :امهل «ةثالثلا تلاق هبو رم امل لصو اذإ قدصي :الاقو ءصاصر وأ ةقوتس :لاق اذإ اذكو

 ناك ملسلاو فرصلا يف هب زوحت ول نح «ةقيقحب فويزلا لمتحي هنكل دايجلا ىلإ فرصني قلطأ اذإ مهاردلا
 اذإف هزجع ىلع مالكلا ردص فقوتي نأ نكمأف ازاحم مهارد ىمست األ ؛هزاجمب ةقوتسلا لمتحيو «ءافيتسا
 :ةفينح يبألو ءةسمخ نزو امنإ :لاق اذإ امك راصو «ءانثتسالاو طرشلاك ًالوصوم حصيف رييغت نايب ناك ارحآ امهركذ

 ضعب نع عوحر هدعب فيزلا ىوعدف بيعلا نع نيضوعلا ةمالس يضتقي دقعلا قلطم نأل ؛عوجر اذه نأ
 لوقلا ناك "اميلس" :يرتشملا لاقو "ابيعم هكتعب" :لاق اذإ امك راصو هاوعد عمسي الف دقعلا بحجوم

 :لاق اذإ يأ :ةعيدولاو بصغلا فاالخب (ةيانع «حتف «ْييع) .نامثألا سنج نم تسيل ةقوتسلاو «يرتشملل
 أ هناك و ءاقلطتم ا و "هكر ل يقوي يف" لاق: مث "الا ويسرا و ا
 «كلمي ام عدوي هنإف ةعيدولا اذكو «دجي ام بصغي دق ناسنإلا ذإ ؛ةمالسلا يضتقي ال بصغلا نأل ؛الوصفم
 تملا قآل وص ت الا :قديضي ذل فرس اف لاق ولو مهاردلا نم عون اهنأل ؛"ةحرهبن اهنإ" :لاق ول اذكو

 - ]1۲4/۲ :قئاقحلا زمر] .لكلا ف اقلط دابا همزلي :دمحأو يعفاشلا دنعو «مهاردلا سنج نم



 هانعم يف امو ءانثتسالا ٦۹ رارقإلا باتک

 ءاحو بوث بصغب رقأ نمو ءال الإو .قّدص الصتم "اذك صقني هنأ الإ" :لاق ولو
 انركذ امل قدصي ال الثم مهرد ةئام

 اقذحأ :لاقو «تکلهو ةعيد و افلا كنم تذح أ :لاق إو .قدص بيعمب
 فلألا لب ال رقملا رقم بيعم بوثب

 E SE اا ءاهينتبصغ :لاقو ةعيدو اهينتيطعأ لق نإو «نماض وهف ؛ ءابصغ
 لبال هل رقملا فلألا يأ رقملا ابصاغ كنوك لاح

 :ليقو ءلصو اذإ ًاعامجإ قدصي :ليق «ضرقلاو عيبلا ركذ نودب طقف "فويز مهرد فلأ يلع نالفل" :لاق ولو =
 (ةيانع «حتف) .ال لصف نإو قدص لصو نإ :امهدنعو «دايحلا همزليو هدنع قدصي ال ءاضيأ فالخلا ىلع وه
 الصتم ىثتسملا رادقملا كلذ نوك لاح يأ :الصتم (ئييع) ."مهرد فلأ ىلع نالفل" :رقملا يأ :لاق ولو

 صقني هنأ الإ افلأ يلع نالفل نإ" :ةعيدولاو ضرقلاو بصغلاو عيبلا يف لاق ول يأ :قدص (ينيع) .همالكب
 الوصوم ردقلا ءانثتسا حصيو «رييغت نايب نوكيف ردقلا ىثتسا هنأل ؛رقملا قدص ًالوصوم ءانثتسالاب لاقو «"اذك
 نايب نأل ؛قدصي ال ًالصفنم هلاق لب ًالصتم ءانثتسالا لقي مل نإو يأ :ال 9 .ةفايزلاك فصولا ءانثتسا ال
 عاطقناب مالكلا عاطقنا ة نور هردص نيبو ءانثتسالا نيب لصفلا عقو ول هنأ ملعا مث 0

 نأل ؛يفي هبو «جرحلل اعفد لصو هنأ :فسوي يبأ نعف «همف دحأ كاسمإب وأ «لاعس عفد ببسب وأ «سفنلا
 ناكف ءدحاو سفنب كلذ عيمجب ملكتي نأ هنكمي الو ءهرخخآ يف ءانثتسالا ركذيو ًاريثك ملكتي نأ ىلإ جاتحي ناسنإلا
 (ئيع) .ةعيدولاك بويعلا نم ميلسلاب صتخي ال بصغلا نأل :قدص (ةيافك «حتف «نيع) .اوفع

 «ضبقلا هلثمو ذخألا وهو «نامضلا ببسب رقأ رقملا نأل :نماض وهف .يدنع فلألا تكله دقو يأ :تكلهو
 :هل رقملا لاق اذإ ام فالخب «هنيمب عم هلوق لوقلاف ءركنم رخآلاو «ذحألاب نذإلا وهو «ةءاربلا بحوي ام ىعدا مث
 ىلع نامضلا بحوي ال اذهو «هنذإب لصح ذحألا نأ ىلع اقداصت امهنأل ؛رقملل لوقلا نوكي ثيح ءاضرق اهتذخأ لب
 [۲۲ ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .ركنملا لوق لوقلاف ءركني وهو «دقعلا هيلع يعدي كلاملاف «نامضلا دقع رابتعاب الإ ذحآلا
 ةلأسم ىفو ءرقملل لوقلا ناك «أعيب هتذخأ لب :هل رقملا لاقو «ةعيدو بوثلا ذحأب رقأ اذإ اذه ىلعو

 دي لل ا لا ل ا

 (ةيافك «حتف) . "هدرت نح تذحأ ام ديلا ىلع" :853ع هلوق

 لحأل ؛مهرد فلأ ئتيطعأ" :لجر لاق ول يأ :اهينتبصغ (نيع) .تكلهف يدنع ةعيدو افوك لحأل يأ :ةعيدو
 رقي مل ذإ ؛رقملا نمضي ال "يم روكذملا فلألا تبصغ لب «كلذك سيل" :كلاملا لاقو «"تكلهف يدنع ةعيدو اوك

 لوقلاف «هركني رقملاو «نامضلا ببس رقملا ىلع يعدي وهو - هل رقملا لعف وهو - ءاطعإلاب لب «نامضلا ببسب
 هريغ لعف ىلع وأ هوحنو "تذحأ" :هلوقك هسفن لعف ىلع لدي اع ملكتي نأ امإ رقملا نأ :لصاحلاو «رقملا لوق

 «كلذف هل رقملا هقدص نإف «"ةعيدو تذحأ" :لوقي نأ وحن نامضلا بحوي ال ام ىتأو لوألا ناك نإف «نتيتطعأ" لك
 - ؛رقملا نمض هريغ ىعدا نإو هني. عم رقملل لوقلاف ءضرقلاك ذحألاب نذإلا ىلع لدي ام ىعدا نإف «هبذك نإو



 هانعم يف امو ءانثتسالا 1۲ رارقإلا باتک

 :لاق نإو «هذخأ يل وه :لاقف «هتذحأف «كدنع يل ةعيدو ناك اذه :لاق ناو ل
 لحجر يأ دك فم س تبذک ورمع كنم ءيشلا ورمعل الثم ديز

 EE SS ءرقملل لوقلاف «هدرف تا فأ هبكرف «انالف اذه يوث وأ يريعب ترجأ

 تا نلف دلل سلا نا ينكر يلبإ يأ

 «هركني رخآلاو ضرقلا وهو نامضلا ببس يعدي هل رقملاو «نذإلاب ناك ذحألا نأ ىلع اقفاوت ىلوألا يف امهنأل =

 .نمضي مل ابطغ نيخألا ىعداو "ةعيدو ئتيطعأ" :لوقي نأ وحن يناثلا ناك نإو «ةيناثلا فالخب ءرخآلا لوق لوقلا ناكف

 ىعدا يناثلا فو ءمصخملا لوق لوقلا ناكف « «مصخلا ركنأو «هئربي ام ىعداو نامضلا ببسب رقأ لوألا يف هنأ :قرفلاو

 هب أرقم ناكف هضبقب نوكي هؤاطعإ :ليق نإف ءرقملا لوق لوقلاف ءركنم رقلاو بصغلا وهو نامضلا ببس مصخلا

 ردقيف «ةرورض هتوبثل ؛هل مومع ال ىضتقملاف كلذ ىضتقا ولو «هيدي نيب عضولاو «ةيلختلاب نوكي دق وه :انلق

 (ةيانع «حتف ءئيع) .فلألا همزلي نيميلا نع رقملا لكن نإف «نامضلل ًاببس هداقعنا يف رهظي الف ءاهردقب

 كدنع يل ةعيدو ناك ءيشلا اذه نأ" :ورمعل ديز رقأ ول يأ [(ييع) .هتميقف الإو ءامئاق ول ورمع يأ ] :هذخأ

 مث ءورمعل ديلاب رقأ رقملا ذحآلا نأل ؛ورمع هذحأ «"يل ءيشلا اذه لب كلذك سيل" :ورمع لاقف ؛"كنم هتذحأف

 ءامئاق ناك نإ لا دو هلع تجر رع ا و ف اا ىغا هانا بيس وهو ىف لعألاب

 (حتف) ۲۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هتميق در هيلع بجو امئاق نكي مل نإو

 (ييع) ."يل بوثلاو ريعبلا لب تبذك" :نالف لاقو «ّيلع بوثلا وأ ريعبلا نالف درف يأ :هدرف
 بوثلا نالف سبل وأ ريعبلا نالف بكرف ءأنالف اذه يبوث وأ يريعب ترحآ" :لحر لاق ول يأ :رقملل لوقلاف

 ةنيبلا رخآللو رقملل لوقلاف "املظ يم امهتذحخأ دقو «يل ةبادلاو بوثلا لب «تبذك" :نالف لاقو ؛”ىلع هدرف

 هئربي ام ىعداو هقحب هذخأ هنأو كلملاب هل رقأ هنأل ؛اهذحأ هلف «"ركنأو هيلع يل تناك ًافلأ هنم تضبق" :لاق ولو

 هبو سايقلا وهو ءةبادلا وأ هنم بوثلا ذحأ يذلل لوقلا :الاقو ءاناسحتسا ةفينح يبأ دنع اذهو ءركني رحآلاو

 انالف تنكسأ وأ «هنم هتذحأ مث «يوث ًانالف ترعأ :لاق نأب «ناكسإلاو ةيراعلا فالخلا اذه ىلعو «ةئالثلا تلاق

 .يل وه :نالف لاقو «هنم اًمذحأ مث يراد

 هحو «درلا هيلع بجيف «هاوعد نود هل هرارقإ لبقيف «قاقحتسالا هيلع ىعدا مث هل ديلاب رقأ هنأ :سايقلا هجو

 ءارو ام يف ًامدع نوكيف «عفانملا وهو «هيلع دوقعملا ءافيتسا ةرورض تبثت ةراحإلا يف ديلا نأ :ناسحتسالا

 فالتخالا :"رارسإلا" يقو «رقملا ىلع قاقحتسالا قح يف رهظي الف ءادوصقم ديلاب ارارقإ نوكي الف «ةرورضلا
 ام ىلع يئتبي اذهو ءرقملل فورعم هيف كلملا نأل ؛عامجإلاب هلوق لوقلاف الإو رقملل ةفورعم ةبادلا نكت مل اذإ اميف

 :لاقولو «كلذ هل سيل هنأ نم نورخأتملا هركذ ام هب فملا ناك نإو هملعب ءاضقلا يضاقلل نأ نب درا هيلع

 كلملا :هل رقملا لاقو ءرقملا دي يف هلك كلذو «مركلا اذه سرغ وأ «رادلا هذه ىب وأ ءضرألا هذه عزز ًانالف نإ

 = ؛رقملل لوقلا ناك «رحأب هتلعف وأ «تلعفف كب تنعتسا لب ءال :رقملا لاقو « «يسفنل كلذ تلعفو «يکلم



 هانعم يف امو ءانشتسالا 1۳ رارقإلا باتك

 رقملا ىلعو «لوألل فلألاف «نالفل ةعيدو لب ال «نالف ةعيدو فلألا اذه :لاق ولو
 لوألا هلرقملل نوكي يأ هركذ يذلا يدنع رخآ لإ ال لاق مث يأ يدنع

 .ئاثلل هلثم
 يناثلا هلرقملل يأ فلألا كلذ

 نإ :لاق ولو ءرقملا دي يف كلذ نوكي دقو هنم لعف درحم رقأ امنإو ءءاضتقا الو ًاحيرص ال ديلاب هل رقي ل هنأل =
 ةلخن نم رمتلا اذه وأ ءنالف منغ نم فوصلا هذه وأ «نالف ةرقب نم نبحلا اذه وأ نمسلا اذه وأ نبللا اذه

 كلم كلمي هنأل ؛هنم دلوتي اع. رارقإ ءيشلا كلم رارقإلا نأل ؛هيلإ عفدلاب رقملا رمأ «هل هنأ نالف ىعداو «نالف

 (حتف) ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .لصألا
 لبقي الف ؛عوجرو هنع بارضإ "نالفل ةعيدو لب ال" :هلوقو ؛لوألل حص رارقإلا نأل :يباثلل هلغم رقملا ىلعو

 نمضيف «لوألل ام هرارقإب هيلع فلتأ دقو ءامب هل رقأ هنأل ؛ياثلل اهلثم نامضلا هيلع بحيو «لوألا قح يف هلوق
 امنإو «هنم عاديإلاب رقي م هنأل ؛ءيش يناثلل هيلع بجي ال ثيح «نالفل لب ال ء«نالفل يه :لاق اذإ ام فالخب هل

 [515/؟ :قئاقحلا زمر] .لبقت ال هتداهشو ؛حصي ال هعوجرف «يناثلل هب دهشو «عحر مث لوألل هب رقأ
 انهلضناو اردق اه كأ هما ادهناو هل رقما ناك نرو ابا هنزل ةع وغ تناك ناوم تناك ناار

 ادايج نافلأ همزل «هسكع وأ «"فويز لب ال دايج مهرد فلأ" وأ «"نافلأ لب ال مهرد فلأ ىلع هل" :وحن او

 ضبقلا قحو «هل رارقإ وهف «نالفل يه نالف دنع يل ىلا ةعيدولا وأ ءنالفل نالف ىلع يل يذلا نيدلا :لاق ول

 (حتف) .رقملا ئرب هل رقملا ىلإ ملس ول نكلو ءرقملل



 ضيرملا رارقإ ماكحأ 1٤ رارقإلا باتك

 ضيرملا رارقإ باب

 رح 3 و ني أو ءهضرم يف هب رقأ ام دق فو ا ةحصلا يد
 هتوم ضرم يأ يذلا نيدلا يأ اقلطم

 VANA الا وبول هن م مط ب شا ها ب ارم ين اف للعام حم رقأ نإو ,هنع ثرإلا

 وأ ؛همدع لصألاو ضراع ضرملا نأل امإ هرخأ [(حتف) .توملا ضرم يف وه نم هب نيعي] :ضيرملا رارقإ باب

 ؛ةدح ىلع بابب هدرفأو «ىوقأ ناكف «حيحصلا رارقإ فالخب ءروصلا ضعب يف ًافالتخا ضيرملا رارقإ يف نأل

 الإ هسفنب موقي نأ ردقي ال نم وه :مهضعب لاقف «ضيرملا دح يف اوفلتخاو «حيحصلل تسيل ماكحأب هصاصتحال

 الإ يشملا ىلع ردقي ال نم وه :ليقو «هسفنب موقي ناك نإو شارفلا بحاص وه :ليقو «ناسنإلا هميقي نأ

 بلاغ ناك نم وه :ليقو ها ناسيا لغرف وحرف :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو «نينثا نيب ىداهتي نأ

 (يرهوج «حتف «نييع) .ثلثلا نم ةزئاج هتاعربت نوكي يذلا ضيرملا وه اذهف «توملا هلاح

 (ييع) .ةنيبلاب هبوجو ملع وأ هكلهتسا وأ هكلم لام نمث نم هيلع بجو نيد لك وهو :فورعم ببسب

 بابسأب هضرم يف هتمزل نويدو «ةحص يف نويد هيلعو «نويدب هتوم ضرم يف لحرلا رقأ اذإ يأ :خلإ ىلع مدق

 ةفورعملا نويدلاو ةحصلا نيدف «بابسألا هذه دوهشلا نياعو «لثملا رهمج جوزتلاو ءارشلاو ضرقلا نم ةمولعم

 نيد نع غرفي مل ام نيدلاب رارقإلا نع روجحم ضيرملا نأل ؛ةعيدو ولو هضرم يف هب رقأ ام ىلع مدقم بابسألا

 ءامرغلا ضعب نيد يضقي نأ هل سيلو «رجح الب تباثلا نيدلا محازي ال روجحملا رارقإب تباثلا نيدلاف ءةحصلا

 «ثلثلا نم زئاج هعربت نإف ؛عربتب سيل ام وهو «ضاق ةنياعم وأ ةنيبلا فورعملا ببسلاب دارملاو .ضعب نود

 .نويدلا ىلع مدقمو

 ماد ام تيملا لام نم اتيش قحتست ال ةثرولا نأل ؛ضرملا ةلاح يف هب رقأ يذلا نيدلا نع يأ :هنع ثرإلا رخأو

 وه ذإ ؛هيف ةمق ال رارقإ هنأل ؛نايوتسي ةحصلا نيدو ضرملا نيد :هلس يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهف «نيد هيلع

 لامي قلعت ةحصلا ءامرغ قح نأ :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو «نيلاحلا يف قوقحلل ةلباق ةمذلاو ءلقع نع رداص

 هب رارقإلاو «باستكالا نع هزجعب رخآ لام نم هئاضق نع زجع هنأل ؛هضرم لوأ يف توملا ضرم ضيرملا

 ملع امل هنأل ؛ةحصلا نيدو ببسلا فورعملا نيدلا ىوتسا امنإو «هنع 1 ناكف «ةحصلا ءامرغ قح فداص

 ( ۲۲٠۹/۲ :قئاقحلا زمر] .هب رارقإلا يف ةمهتلا تفتنا هببس

 قح لاطبإل نمضتملا رارقإلا نأل ؛ةحصلا لاح نيدلاب هرارقإ لطب نويدملا لاعب ءامرغلا قح قلعت ول :ليق نإف

 قح قيلعت ىلإ جتحي ملو «باستكالا ىلع هتردقل ؛لاملاب قلعتي مل ةحصلا لاح يف هنأب بيحأ «ربتعم ريغ ءامرغلا

 (ةيانع ؛حتف) .ىوتلا نع ارذح هب مهقح قلعتيف «باستكالا نع زجع ةلاح ضرملا ةلاحو «هلامب ءامرغلا



 ضيرملا رارقإ ماكحأ 1٥ رارقإلا باتك
 ل

 هلام. طاحأ نإو حص يبنجأل رقأ نإو «ةيقبلا هقدصي نأ الإ لطب هثراول ضيرملا
 قرغتسا يأ هرارقإ ةمهتلا مدعلرارقآلا 2نيع وأ نيدب ضيرملا 2٠ ةئرولا نم رارقإلا يأ نيع وأ نيدب

 اهحكن مث ةي ةيبنحأل رقأ نإو «هرارقإ لطبو هبسن تبث «هتونبب رقأ مث يبنحأل رقأ نإو
 اهجوزت يأ ةيبنحأ 7 هل نبا هنأب يأ نيع وأ نيدب ضيرملا

 ا ETE .ةيصولاو ةبهلا فاللخب .حص

 اهل هرارقإ يأ

 يف حصي امك حصيف - هريغل هب رقأ ول امك - لاملل كلام هنأل ؛لطبي ال :يعفاشلا لاقو ءرارقإلا يأ :لطب

 هنألو «"نيدلاب هل رارقإ الو «ثراول ةيصو ال" :#كع هلوق :انلو «مهتي مل اذإ حصي :كلام دنعو ءةحصلا لاح

 :مهمزليف مهيلع همدقتب اورقأ دقف هوقدص اذإف ,مهقحل ناك رجحلا نأل :ةيقبلا هقدصي نأ الإ .ةئرولا ةيقبل ررض

 هوقدص اذإف [؟7/7 :قئاقحلا زمر] .ةيقبلا هقدصي نأ الإ حصي ال هضبقب رقأف هثراو ىلع نيد هل ناك ول اذكو

 ةزاحإب الإ ذفني ال ثيح «ثلثلا ىلع داز امه ةيصولا فاللخخب «توملا دعب قيدصتلا ىلإ ةجاح الف رقملا ةايح يف

 ةنيبلا اماقأ ولو مهن لوقلاف ةثرولا ةيقب هبذكو ةحصلا يف رارقإلا نأ هل رقملا ىعدا ولو ءيصوملا توم دعب ةثرولا

 (حتف) .ىلوأ هل رقملا ةنيبف
 دمحأ دنعو «فورعم ببسب ضرملا يف ولو نيد هيلع سيلو «هلام عيمجب رقأ نإو نعي :خلإ يبنجأل رقأ نإو
 :لاق هنإف فض رمع نبا رثأ :انلو «ثلثلا ىلع هفرصت رصق عرشلا نأل ؛سايقلا وهو «ثلثلا يف الإ 0000

 نع سانلا عنتمال «هرارقإ لبقي ملول هنألو «هلام. طاحأ نإو زئاح هنإف «ثراو ريغ لحرل فرب لكرلا ا اذإ

 ول يأ :هبسن تبث (يعليز «حتف «ئيع) .ةنيادملا وأ ةراجتلا قيرط مهيلع دسنيف ءمهلام ءاوتإ نم ارد ةع

 هنأل ؛ةيلصألا جئاوحلا نم بسنلاب رارقإلا نأل ؛هبسن تبث «هل نبا هنأب رقأ مث «بسنلا لوهجم يبحأل ضيرملا رقأ

 دوحوو «هبسن توبث يف طرتشي هنكلو «هيف ةمهت الو «ةثرولا قح ىلع ةمدقم هتحاحو «هلسن ءاقب ىلإ جاتحي
 .هسفن نع ربعي ناك نأب قيدصتلا لهأ نم ناك ثيح «هل رقملا نم قيدصتلا

 ةونبلا نأ رهظيف «قولعلا تقو ىلإ دنتست بسنلا ىوعد نأل [(نيع) .ثراولل رقأ هنأ نيبت هنأل] :هرارقإ لطبو
 «بسنلا توبث مدعل ؛رارقإلا حص «هبسن فرع وأ «هل رقملا هبذك نأب هبسن تبثي مل ولو «رارقإلا تقو ةتباث

 اهحكن ةيبنجأل هرارقإ يأ :حص (حتف ؛ئيع) .مهتي مل اذإ بسنلا توبن ةروص يف هرارقإ لطبي ال :كلامدنعو

 ببس امهنيب سيلو رقأ هنأ :انلو «توملا دنع ةثراو اهنأل ؛ةمهتلا لوصحل ؛حصي ال :رفز لاقو «رارقإلا دعب

 ءجوزتلا نامز ىلع رصتقت ةيحوزلا نأل [57/7 :قئاقحلا زمر] .هدعب ثدحي ببسب رارقإلا لطبيالف «ةمهتلا
 ىصوأ وأ ضيرملا بهو ول يأ :ةيصولاو ةبها فالخب (حتف) .قولعلا تقو ىلإ دنتسي هنإف ءبسنلا فالخب

 ةبهاو «حصي الف ذئنيح ةثراو يهو «توملا دعب كيلمت ةيصولا نأل ؛ًاقافتا ةيصولاو ةبحلا لطبت اهجوزت مث ةيبنحأل
 ۲۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ثراولل حصت ال امك أضيأ حصت الف «ثلثلا نم الإ ذفنت ال يح «ةيصو ضرما يف



 ضيرملا رارقإ ماكحأ 15 رارقإلا باتك

 مالغب رقأ نإو «نيدلاو ثرإلا نم لقألا اهلف «هيف اثالث اهقلط نمل رقأ إو
 كف د

 كراشيو ءاضيرم ولو هبسن تبث ,مالغلا هقدصو د دن الكل ةلطع فلو ب لوهجم
 مالغلا رقملا ناک ولو ضيرملا اذه مالغلا اذه 3 لوهجم يأ

 O ل د م O جما م ل ف OE ل هرارقإ حصو .ةثرولا

 ةدعلا تضم نإف ءاهلاؤسب اهقلطو ةدعلا يف تناك اذإ اذهو «لقألا اهلف «ثالثلا نودب ولو ًانئاب يعي :خلإ رقأ نإو
 ذإ ؛ةثراو اهنأل ؛اه رارقإلا حصي الو يغلب ام اغلاب ثاريملا اهلف ءاهاؤس الب اهقلط نإو «ةمهتلا مدعل ؛رارقإلا زاح

 اهل ناك امنإو «ثلثلا نم هتيصوو «لاملا عيمج نم اهل هرارقإ حص «ةيمذ تناك نأب ثرت ال نمم تناك نإو ءراف رقملا

 لقأ يف ةمهت الو «ثرإلا ىلع ةدايز اه هرارقإ حصيل ؛قالطلا ىلع مدقأ هلعلف «ةدعلا ءاقبب ةمهتلا مايقل ؛لقألا

 ؛كلذ يف نامهتم امهنأل ؛نيدلا نمو يأ :نيدلاو (حتف «ئييع) .رارقإلا همزلي ال يعفاشلا نم لوق يفو «نيرمألا

 (ييع «ط) .اهاؤسب اهقلطو ةدعلا يف تناك اذإ ثراولل رارقإلا باب دادسنال

 هنأل ؛هب ديقو ءبسنلا لوهجم يأ [(ندعم) .اضيرم وأ ناك احيحص «لحر يأ ] :لوهجم مالغب رقأ نإو
 هبذك ءانس هنم ربكأ ناك اذإ هنأل ؛هب ديق :هلثمل هلثم دلوي .رقملا نم هبسن تبثي ال فورعم بسن هل ناكول

 .هنم هبسن تبثي ال ءايسراف مالغلاو ايدنه رقملا نوكي ناب فرعلا هبذك ول :كلام دنع نأ يح ءذئتيح رهاظلا

 هنأل ؛هقيدصت نم دبالف .هسفن نع ربعي ناك اذإ اميف يأ [(ط) .هقيدصتل جتحي مل الإو ازيمم ول] :مالغلا هقدصو

 اض دل ذاب هس ت دالا دغو صا ندعي الف ضمت نع رش ا ف ناك ااذإ انآ ع كي

 يأ ةثالثلا طورش نأل ؛"هتونبب رقأ مث يبحأل رقأ ولو" :هلوق ىلع ةلأسملا هذه مدقت ىلوألا ناكو «فلكم ريغ ول

 . اهيا ا ر هل املا ني ديعت وب لقا دل تف هوك ا لوي هل نقلا كوك

 ةلاح يف رقملا ناك ولو يأ ] :ًاضيرم ولو (ييع) .هيف ةممت الو «ةيلصألا جئاوحلا نم هنأل ؛رقملا نم :هبسن
 عنب ال ضرما نأ وهو ءمهولا عفدل ؛كلذ لاق امنإ [(ييع) .ضرملاب عنمي الو «جئاوحلا نم هنأل 7 رارقإلا

 بأ هل ملعي ال هنأ :بسنلا لوهجمت دارملاو «لثملا رهمب حاكنلاك راصف «ةيلصألا جئاوحلا نم بسنلا نأل ؛ةوعدلا

 حصي ال مث «بسنلا توبث تارورض نم هنأل :ةثرولا كراشيو .اجرح هيف نأل ؛هسأر طقسم ال هيف وه دلب يف
 مدعل ؛حصي هنإف ,خألا وحن بسنب رارقإلا نع عوحرلا فالخب «لاطبإلا لبقي ال هتوبث دعب بسنلا نأل ؛عوحرلا

 لمح هيف سيلو «هسفن ىلع رارقإ هنأل :هرارقإ حصو (حتف «ئيع) .هل رقملا هقدص نإو ةيصولاك هنأل ؛هتوبث

 «لحجرلا بناج يف حصي ام ةلمج ركذل ؛دلولاب رارقإلا ةحص داعأو «نبالا يف انيب ام :هطورشو «ريغلا ىلع بسنلا

 نأ :"طوسبملا" يف روكذملاو ,”"ضئارفلا حرش"و "ءاهقفلا ةفحت" ةياور وهو «مألاب رارقإلا ةحص ةحارصلاب دافأو

 .ةقاتعلا ىلومو ةأرملاو نبالاو بألاب :ةعبرأب حصي لحرلا رارقإ
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 نإ دلولابو ىلوملاو جوزلاو نيدلاولاب اهرارقإو «ىلوملاو ةجورلاو نيدلاولاو دلولاب

 دعب ا حضور عازف قيتفت نم دلال ءايحور ايددماو كلبا تاليش
 ءالؤه قيدصت يأ اهنم هتدالوب

 (ندعم) .يمأ هذه :ةأرمالو «يبأ اذه :لحرل لاق نأب :نيدلاولاو (ندعم) .يدلو اذه :رحآل لاق نأب :دلولاب

 ريغلا حاكن نع ةيلاح ةأرملا تناك اذإ ةحوزلاب هرارقإ حص يأ [(ندعم) .يحوز هذه :ةأرمال لاق نأب] :ةجورلاو

 لوف يأ | :ىلوملاو .ةيلثو الو ةيسوحب نوكت ال نأو ءاهاوس ةوسن عبرأ الو ءاهتحأ رقملا تحت نوكي ال نأو «هتدعو

 لفسألاو ىلعألا يأ [(ييع) .حيحص امهنم دحاو لكب رارقإلا نإف «حتفلاب اقتعم وأ رسكلاب اقتعم ناك ءاوس ةقاتعلا

 (ئيع) ٠ .ًاضيأ ةأرملا رارقإ حصو يأ :اهرارقإو (حتف «ةيانع) غلا نع: ابا هؤالو نكي مل اذإ يقتعم اذه :لاق نأب

 (ييع) .لبقيف ءاهريغ ىلع بسنلا لمح هيف سيل هنأل :ىلوملاو
 رارقإ حصو يأ ا ءندعم) .يدلو اذه :تلاق نأب دلولاب اهرارقإ حصو يأ ] :ةلباق تدهش نإ دلولابو

 ءاهحوز اهقدصي نأ :يناثلاو ءدلولا نيعتيل ؛اهنم هتدالوب اهريغ وأ ةلباق دهشت نأ :لوألا :نيطرشلا دحأب دلولاب ةأرملا

 تكلا نأل ؛اهوقب مزلي الف ءجوزلا ىلع بسنلا ليمحت هيف نأل ؟هنم دلولا نأ تعداو (ةدتعم وأ جوز تاذ تناكو

 جوز اهل ناك وأ «ةدتعم يه الو جوز امل نكي مل اذإ امأو «هب رقأ دقف اهجوز اهقدص اذإف «جوزلل قحلاو شارفلاب
 (حتف ءيئيع) .اهيلع ذفنيف ءاهريغ نود اهسفن ىلع امازلإ هيف نأل ؛اهرارقإ حص «هريغ نم دلولا نأ تعداو

 حصي امنإ يأ [(ييع) .جوزلاو ىلوملاو ةجوزلاو نيدلاولاو دلولا قيدصت ٍنعي] :ءالؤه قيدصت نم دبالو
 هسفن دي يف مهنم الك نأل ؛مهمزلي ال مهريغ رارقإ نأل ؛اهلك لئاسملا يف رارقإلا يق هل رقملا قدص اذإ رارقإلا

 طرتشي هرقل اد ناك ولو را والا درج ةف تف فل ادعوا هش نع رعب هل ريغ هل قلا تاك اذا لإ

 (حتف «نيع) .هالوم قيدصت

 ءرقملا توم دعب بسنلا ءاقبل ؛رقملا توم دعب نيروكذملا ءالؤه نم هل رقملا قيدصت حص يأ :قيدصتلا حصو
 امف ,ةدعلا وهو «حاكنلا مكح ءاقبل ؛رهملاو ثاريملا اه نوكي ىح «حص «هتوم دعب هتقدصف اهحاكنب رقأ نإو

 ةأرملا ترقأ اذإ يأ :خإ جوزلا قيدصت الإ .اتيم ةايحلا ةلاح يف امك هلسغ امل زاج اذهو «حاكنلا راثآ نم

 رقأ اذإ امأو «ةفينح يبأ دنع ةأرملا توم دعب حاكنلا عاطقنال ؛حصي ال هنإف ءاقوم دعب جوزلا اهقدصف «ج وزلاب

 توم دعب جوزلا قيدصت زوجي :امهدنعو «قافتالاب حصت ال هنإف «جوزلا توم دعب ةأرملا تقدصو ةجوزلاب جوزلا

 امل افا :هلو «لبقت اقوم دعب حاكنلا ىلع ةنيبلا ماقأ ول اذهو ءاهنم ثريف ءامهقداصتب حاكنلا تبثيف ءاهوم دعب

 = ءاهرارقإ لطبف ءاهلسغي نأ هل لحي الو ءاهاوس اعبرأو ءاهتحأ جوزتي نأ هل زوجي ىح «هقئالعب حاكنلا لاز تتام
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 ديعب وأ بيرق هريغ ترراو ف نكي مل نإف «تبثي مل معلاو خألا وحن بسنب رقأ دإو
 هل رقملا ريغ يأ دحلاو بألا نم امهبسن يأ اذه رخآل لاق نأب

 ‹«هبسن تبشي ملو ,ثرإلا يف هک رش خاب رقأف هوبأ تام نمو ءال ناك نإو هثرو
 رقملا خألا هكرش يأ هل رقملا ثري ال

 ةحوزلا قيدصت نإف «ةحوزلاو جوزلا قيدصت نيب قرف هنأ :لصاحلاو «رارقإلا نالطب دعب قيدصتلا حصي الف =

 توم دعب جوزلا قيدصت يف فالخلا امنإو ءاهقح يف قاب حاكنلا مكح نأل ؛قافتالاب حصي «جوزلا توم دعب

 (يعليز «حتف «ْييع) .اهنم ثاريملا هلو ءاهرهم هيلعف ءزوجي :امهدنعو ءزوحي ال :ةفينح يبأ دنعف «ةحوزلا
 بألا نم خألا بسن يأ :تبثي مل .هنبا ةايح يف نبالا نباب رقأ اذإ اميف نبالا نباو دحلا اذكو :خلإ رقأ نإو

 «قيدصتلا لهأ نم مهو ةئرولاو هيلع رقملا هقدصي مل ام زوجي الف «هريغ ىلع بسنلا لمح هيف نأل ؛دحلا نم معلاو

 ثرإلاو ةناضحلاو ةقفنلا نم ماكحألا همزلت نح «هسفن قح يف رارقإلا اذه حصيو «كلذ ىلع ةنيبلا رقملا ماقأ وأ

 نيكسمالم لثم :خإ هل نكي مل نإف [۲۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .امهيلع ةجح امهرارقإ نأل ؛كلذ ىلع اقداصت اذإ

 لثم ثيح "يعليزلا" يف امل قفاوم اذه نأ :"نيعملا حتف" يف هيلع قلعو «ةالاوملا ىلومب ديعبللو «معلاب بيرقلل

 يوذك بيرقلا ثراولا نأ نم :"ةيانعلا" يف هب حرص ام هفلاخيو «ةالاوملا ىلومب ديعبللو «ماحرألا يوذب بيرقلل
 ةالاوملا ىلوم نأل ؛هحوأ يعليزلا هلاق امو :"ةيلالبنرشلا" يف لاقو «ماحرألا يوذك ديعبلاو «تابصعلاو ضورفلا

 .ىهتنا .ريغلا بسنب هل رقملا ىلع امدقم ماحرألا يوذ دعب هئرإ

 «هدعب هلام قاقحتسابو «لبقي الف «ريغلا ىلع بسنب رقأ هنأل :هثرو .تابصعلاو ضورفلا يوذك :بيرق هريغ

 نم ةيصو وهف «هل رقملا اذهل هلعجيف «هعيمجب يصويف «ءاش ام هلام يف فرصتي نأ هل ذإ ؛محازم ال ثيح لبقيف

 ؛هرارقإ ىلع ماد ام هل رقملا ةزاجإ نودب ثلثلا نم رثكأب هتيصو ذفنت ملف هجو نم ثرإ «هنع عحري نأ هلف «هجو

 (حتف .يفاكلا نع يومح) .اكرتشا سكع ولو «ثلثلا اذه هلف «هلام لكب رخآل ىصوأ مث خأب رقأ ولف
 ثراو عم ثاريملا قحتسي الف «هرارقإب تبثي مل بسنلا نأل ؛هل رقملا ثري ال ثراو هل ناك نإ يأ :ال ناك نإو

 امم تمهف اهنيعب ةلأسملا هذه :ليق :خلإ هوبأ تام نمو [۲۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .اديعب وأ ناك ًابيرق فورعم
 ءاوس اتناك نإو «ثراو انههو «ثروم ةقباسلا ةلأسملا يف رقملا نأل ؛كلذك سيل :تلق «ةرركم هذه عقتف «مدقت

 قحتسيف «ثرإلا نم هبيصن يف رقملا هل رقملا كرش يأ :ثرإلا يف هكرش [۲۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .توبثلا مدع يف
 نبا امهذكو خأب تنبو نبا رقأ ولو هدي يف ام ثلث ذحأت تحأب رقأ ولف ءاقلطم رقملا بيصن فصن هل رقما

 ٣٠٤/۷[ :قئارلا رحبلا] .هدي يف ام نث تذحأ «هيبأ ةجوز اأ ةأرماب رقأ ولو ءاسامحأ نيرقملا بيصن مسقي «تنبو
 لمح :نيئيش نمضت هرارقإ نأل ؛هبسن تبي مل نكل «ثرإلا يف رقملا هل رقملا خألا كرش يأ خا هبسن تبني مو

 قتعب عئابلا ىلع رقأ اذإ يرتشملاك تبثيف «ةيالو هيف هلو «لاملا يف كارتشالاو «هيلع ةيالو الو «ريغلا ىلع بسنلا

 ؛هارتشا ام هيلع قتعي نح «قتعلا قح يف لبقي نكلو «نمثلاب هيلع عجري ال ىح «هيلع هرارقإ لبقي مل «يرتشملا دبعلا
 ١78/5[ :ةياده] .كلذ قح يف هسفن ىلع رارقإ هنوكل



 ضيرملا رارقإ ماكحأ 54 رارقإلا باتك

 ءىش الف ءاهنم نيسمح هيبأ ضبقب امهدحأ رقأف «ةئام رخآ هلو نشا كرت نإ
 0 نينبالا دحأ يأ 2 ةئام يأ 2 ىلع هيو هال

 .كوسم رخاللو ,رقملل

 اهرد يأ

 ول هنأل ؛ضوبقملا يف كارتشالا ىلع اقداصت نإو «ضبق ام فصنب هيخأ ىلع رقملا عحري الو :رقملل ءيش الف
 ءردقلا كلذ يف ةصاقملا ضاقتنال ال «كلذ ردقب رقملا ىلع ميرغلا عجريف «مرغلا ىلع هوخأ عحرل هيخأ ىلع عحر

 (حتف) .رودلا ىلإ يدؤيف «ثرإلا ىلع مدقم نيدلاو «تيملا ىلع انيد هئاقبو
 يفف ؟ال مأ ركنملا فلحي لهو ءامهرد نوسم «نيسمح هيبأ ضبقب رقي مل يذلا رخآلا نباللو يأ :نوسمخ رخآللو
 هتصح يف حيحص هلك يأ هنيد تيملا ءافيتساب ةثرولا دحأ رارقإو :لاق ثيح «ةروصلا هذه يف فلحي ال نأ :"رحبلا"

 .ملعأ هّللاو ءركنملا فلحي ال هنإف هثاريم ردق ضعبلا ءافيتساب هرارقإ فالخب «ملعلا يفن ىلع ركنملا فلحيو ءطقف

 رقأ اذإو «ركنملا فلحيو «هتصح يف هرارقإ حص هنيد عيمج فوتسا تيملا ا ا اذإ هنأ :هلصاحو

 يف فلحي :"نيكسم الم" يف لاقو «ركنملا فلحي ال نتملا ةلأسم وه امك «رقملا ةصح ردقب هنيد ضعب ءافيتساب

 يف لاق «ىهتنا «ةئام هنم ضبق كابأ نأ ملعت ام هللاب :فلحي ام دعب نوسمخ رحآللو :لاق ثيح ءاضيأ ناملا ةلأسم

 هابأ نأ رقأ اذإ اميف فيلحتلا امنإو «ملق قبس هلعلو ءاهيف فيلحت ال نتملا ةلأسم نأب نيهاش خيشلا هبقعت :"حتفلا"

 ؛ىلوألا ةلأسملا فالخب «هبيصن هيلإ عفد فلح نإو «نويدملا يأ هتمذ تئرب ركنملا يأ لكن نإف «نيدلا لك ضبق

 انهو «هفيلحت ىلإ ةجاح الف رقملا ةهج نم هل لصح هلك هقح نأل ؛"يعليزلا" يف امك «ميرغلا قحل ؛فلحي ال ثيح

 .ىهتنا ءافلحيف فصنلا الإ هل لصحي مل

 نأل ؛فلحي هنأ نم حراشلا هركذ ام يقاني ال ميرغلا قح فلحي ال ثيح «ىلوألا ةلأسملا فالخب يعليزلا لوق :لوقأ

 يل حرص اذهلو «ةئالا فصن يف رقملا هكراش فلحلا نع لكن ول ذإ ؛رقملا هيحأ قحل لب ميرغلا قحل ال هفيلحت

 ريغ ملق قبس هلعلو اهيف فيلحت ال نتملا ةلأسم :نيهاش خيشلا لوقف «نيتلأسملا نم لك يف فلحي هنأب "رردلا"

 (يدنبويدلا نمحرلا بيبح) .فرصتب "حتفلا" يف ام ىهتنا «ملسم
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 RD SS «عازنلا عفري دقع وه
 هيلع ىعدملا رارقإب يأ عرشلا يف حلصلا يأ

 نوكي دق حلصلا نأ هقباس ةبسانم [(نيكسم الم) .ةمصاخملا فالح وهو «ةحلاصملا نم مسا] :حلصلا باتك

 رحبلا" يف لاق (حتف) .حلصلاب لصحي امك ةعزانملا عطق هب لصحي رارقإلا نأ :ةبسانملا هجو :لاقي دقو «رارقإ نع

 نوك :هطرشو «هل ناعوضوملا لوبقلاو باجيإلا :هنكرو «هيطاعتب رودقملا قلعت تالماعملا ببس :هببسو :"قئارلا
 لام ريغ ىلع ولو هنع ضايتعالا زوجي اقح هنع حلاصملاو «هضبق ىلإ جاتحي ناك نإ امولعم هيلع حلاصملا

 «سفنلاب ةلافكلاو فذقلا دحو ةعفشلا قحك هنع ضايتعالا زوجي ال ام ال ءالوهجم وأ ناك امولعم صاصقلاك

 دبالف نيعتي امم ناك نإو «نيعتلاب نيعتي ال امم هب ىعدملا ناك نإ هيلع ىعدملا نم لوبقلا نع فاك حلصلا بلطو

 .ةراحإو عيب نم هب قحلملا دقعلا كلذ طئارش طرتشيو «هيلع ىعدملا لوبق نم

 حلاصملا يقو اركنم وأ ارقم هيلع ىعدملا ناك ءاوس «يعدملل هيف كلملا عوقو :هيلع حلاصملا بناج يف همكحو
 امم ناك نإو «هب ارقم هيلع ىعدملا ناكو لاملاك كيلمتلا لمتحي امن ناك نإ هيلع ىعدملل هيف كلملا عوقو :هنع

 ىلإ يضفت تناك نإ هيف ةلاهجلاو ءاقلطم اركنم ناك اذإ امك «ةءاربلا عوقو صاصقلاك كيلمتلا لمتحي ال

 الوهجم هنع وأ هيلع حلاصملا ناك نإ لطبف ءال الإو «هتحص تعنم ميلستلا ىلإ جاتحي اميف اهعوقوك «ةعزانملا
 .همسي ملو الام هل عفدي نأ ىلع الوهجم هاوعد دعب هحلصك ميلستلا ىلإ جاتحي

 يأ لدبلا نوكي نأ :هطرشو «لوبقلاو باجيإلا :هنكرو «هيلع ىعدملاو يعدملا نيب يأ :خإ عازنلا عفري

 ىعدملا ىعداو راد يف اقح ىعدا نم نإف «هتيمولعم طرتشي ال الإو «هضبق ىلإ جيتحا نإ امولعم الام هيلع حلاصملا

 دحاو لك نيبي مل نإو «حص «هبحاص لبق هاوعد امهنم دحاو لك كرتي نأ احلاصتف «هتوناح يف اقح هلبق هيلع

 (سايلإ حرش) .ةعزانملا ىلإ يضفي ال طقاس ةلاهج نأل ؛هقح رادقم امهنم

 نيب زئاج حلص لك" :كتفع هلوق قالطإل [(سايلإ) .ركني الو هيلع ىعدملا رقي ال يأ ] :لإ توكسو رارقاي
 راكنإلا عم زوجي ال :يعفاشلا لاقو «دواد وبأ هحجرحأ "ةلالح مرح وأ 526 لحأ كا نا

 ءانلق ام :انلو «ةوشر ناكف «هيلع ىعدملا معز يف قح ريغب لاملا ذأ هنأل ؛امارح لحأ حلص امحنأل ؛توكسلاو

 فرصتي ال نأ eS مرح وأ :هلوق نعمو

 قح ريغب لاملا ذأ :هلوقو [۲۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ًاريزنخ وأ رمح حلصلا ضوع لعجي نأ وأ «حلصلا لدب يف
 ءادتفال ؛هيلع ىعدملا معز يقو ءهذحأ لالح وهف «هلدب وأ هقح نيع يعدملا معز يف هنأل لتس يع وشر ناكف

 عاطقناو «حلصلا لدب يف يعدملا كلم تابثإ يف هرابتعا حلصلا زاوح نم دارملا مث ء«هسفن نع رشلا عفدو نيميلا

 (يشحملا نم فرصتب «حتف ؛نيع) .ىوعدلا لصأ ف يعدملا قح نالطبو «هيلع ىعدملل دادرتسالا قح



 حلصلا ماكحأ ۷۹ حلصلا باتك

 بيعلاب درلاو ةعفشلا هيف تبثيف ءاعيب ربتعا رارقإب ٍلامب لام نع عقو نإف ,راكنإو
 اراقع حلصلا لدب ناك اذإ يأ

 قحتسا إو «هنع حلاصملا ةلاهج هل لدبلا ةلاهج هدسفتو و ةيؤرلا رايخو
 رارقإ نع حلصلا يف طرشلا رايخو يأ

 N DERO ا SER ES » هلك وأ هنع حلاصملا ضعب

 ةنيب ماقأ ولو «لبقت ال «هحلص دعب ةنيب ماقأ ول اذكو «هب رقأ ام همزلي ال «رقأ مث حلاص مث ركنأ ولف :خلإ راكنإو

 عم حلصلاك حصي ال فلحلا دعب حلصلاو «ضبقلا لبق وأ حلصلا لبق «هلبق هل قح ال هنأ يعدملا رارقإ ىلع

 .ال الإو «ةنيب هل نكي مل نإ ناك امفيك زئاج يبصلا لام نع بألا حلصو «كالهتسالا ىوعد دعب عدوملا

 ۳٠٠١/۷[ :قئارلا رحبلا]
 يف لاق ءامهيض ارتب نيحلاصتملا قح يف نيلاملا نيب ةلدابلا عوقول [عيبلا ماكحأ هيف يرجي يأ ] : اهيل ربتعا

 دبع ىلع نيدلا نم حلاص اذإ :ىلوألا :نيتلأسم يف الإ سنجلا فالح ىلع ناك نإ ]۳٠١/۷[ "قئارلا رحبلا"

 «حلصلا لطب «نيد ال نأ ىلع اقداصت اذإ :ةيناثلا «نايب ريغ نم ةحبارملا هل سيل «دبعلا ضبقو نيدلاب رقم هبحاصو

 ىلع عقو نإو ءارشلا لطبي ال نيد ال نأ ىلع اقداصت ولف «نيد ال نأ اقداصت مث «هقح نيع قوتسا ول امك

 ءابر وهف رثكأب ناك نإو «ءافيتساو ضبق وهف «هلثم. ناك نإو «ءاربإو طح وهف «ىعدملا نم لقأ ناك نإف «هسنح

 ماكا ثيل اع ف ذو

 اذه ناك امل يأ اعيب هنوك ةدئاف نايبو ءاعيب رارقإب لامي لام نع حلصلا نوك ىلع عيرفت وه اذه :خلإ هيف تبثيف
 امج هل رقأ دق لجر دي يف راد يف ىوعدلا تناك نأب ًاراقع ناك اذإ ةعفشلا حلصلا هذه يف يأ هيف تبثي ًاعيب حلصلا
 درلا هل تبثي كلذكو «هيف ةعفشلا بلطي نأ راجللو «عيب عملا يف اذهف «هيلإ هعفد نيعم لام ىلع يعدملا حلاصف

 هية رلا ناي يش ذك ودا a نقواقا هل ءابيع هيف يعدملا دجوف الثم ادبع حلصلا لدب ناك نأب بيعلاب

 ر ري مل ام ءارش يف امك هيف رايخلا هل «هآر مث حلصلا تقو حلصلا هيلع عقو ام حلاصملا ري ل نأب

 [۲۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .عيبلا ماكحأ نم هنأل ؛هسفنل رايخلا امهدحأ طرشف «ءيش ىلع اح اصت

 ةلاهح ؛حلصلا دسفي يأ ًاضيأ ًاعيب حلصلا اذه نوك ةدئافل نايبو «"تبثي" :هلوق ىلع فوطعم :خلإ هدسفتو
 يأ :"حتفلا" يف لاقو (سايلإ) .ةعزانملا ىلإ ةيضفم لدبلا ةلاهج نأل ؛ةباد وأ ادبع لدبلا ن وكي نأ :لثم لدبلا

 ميلست ىلع ةردقلا طرتشيو [۲۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .نمشلا ةلاهجك راصف «عيب هنأل ؛حلصلا هيلع عقو يذلا

 نيعم ريغ ءيش ىلع حلاصي نأب :لدبلا (يعليز) الوم لدبلا ناك اذإ لحألا ةلاهجب دسفي اذكو (ررد) .لدبلا

 ليحل طب ديس نحال ؛هنع حلاصملا ةلاهج هدسفي ال يأ :خلإ ةلاهج ال .ردقم ريغو

 [۲۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .هلللل يعفاشلا فالح هيفو «هميلست ىلإ هيف جاتحي هنإف ؛حلصلا لدب فالخب



 حلصلا ماكحأ 7 حلصلا باتك

 وأ هيلع حلاصملا قحتسا ولو «هلكب وأ ضوعلا نم كلذ ةصحب هيلع ىعدملا عجر
 حلصلا لدب يأ رارقإ نع اصلا وهو ىعدملا ىلع

 «ةراجإ ربتعا «ةعفنع لام نع عفو إو .هضعبب وأ هنع حلاصملا لكب عجر «هضعب

 حلصلا يأ

 ER ءامهدحأ توع. لطبيو «تيقوتلا طرتشيف
 ةعفنملا ءافيتسا تيقوت يأ

 اذإو «كلذ عيبلا يف قاقحتسالا مكحو «عيبلاك ةقلطم ةضواعم رارقإ نع هنوكل هنأل :خلإ هيلع ىعدملا عجر

 هيلع ىعدملا ماقم همايقل ؛قحتسملا ىلع ةموصخلاب يعدملا عحر «هيف عزانتملا قحتساف «راكنإو توكس نع حلاص

 .هنع حلاصملا ضعب قحتسا اذإ قاقحتسالا :كلذ ةصخب (ةيانع) .ضوعلا درو

 حلاصو «ورمع رقأف «ورمع دي يف اراد ديز ىعدا :هتروص ,يعدملا ىلإ هعفد يذلا حلصلا لدب وهو :ضوعلا نم
 ومع رت الغم رادلا فصن قحتسا مث ءورمع دي يف رادلاو ديز دي يف ةئاملا رام «مهرد ةئام ىلع ديز

 نإ نعي ءابترم ًارشنو افل فنصملا مالك يق نأ ملعا :هلكب ب وأ [۲۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .امهرد نيسمخب ديز ىلع

 لكب يأ هلكب عجري هنع حلاصملا لك قحتسا نإو «ضوعلا نم كلذ ةصحب عحر هنع حلاصملا ضعب قحتسا
 لك وهو: ةمهزد ةئاع كير .ىلع ورمع عسري (ةروكذملا ةروصلا يف اهلك رادلا .تفخعنا اذإ الكم نضوملا

 وأ «ةلدابم هنأل ؛هنع حلاصملا لكب هيلع ىعدملا ىلع يعدملا يأ :خإ عجر [50/؟ :قئاقحلا زمر] .ضوعلا
 [570/7 :قئاقحلا زمر] .ةضواعملا مكح هنأل ؛هنع حلاصملا ضعبب يأ هضعبب عحر

 هب فرتعاف ءائيش لحجر ىلع ىعدا :هتروص :خلإ ةعفنمب .قبس ام ريظن ءاضيأ بترم رشنو فل مالكلا اذه يف :لكب

 هضرأ ةعارز وأ «هدبع ةمدخ وأ «هبوث سبل ىلع وأ «ةمولعم ةباد بوكر ىلع وأ «ةنس هراد نكس ىلع هحلاص مث

 ۲۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةراحإلا ماكحأ هيف يرجيف «ةراجإلا نعم يف نوكيف «زئاج حلصلا اذهف «ةمولعم ةدم

 زوجي ةعفنم لكف «لامع عفانملا كيلمت وهو «ةراحإلا نعم دوجول [ةراجإلا ماكحأ هيف يرحت يأ ] :ةراجإ

 (ةيانع) .حلصلا دقعب اهقاقحتسا زوحي «ةراحإلا دقعب اهقاقحتسا

 اص ول ىح «ةعفنملا كلت ءافيتسا تقو نيعي نأ طرتشا «ةراجإ ةعفنم. لام نع حلصلا ربتعا امل يأ :خإ طرتشيف

 ريجألا يف تيقوتلا طارتشا يأ اذه نكل :يييعلا لاق ءزوجي ال «يعدملا تومي يح وأ ءأدبأ تيب نيكس ىلع

 «تيقوتلا طرتشي ال كلذ ادع اميفو «ةنس هراد نكس وأ «دبعلا ةمدخ ىلع حلصلا عقوف ءائيش ىعدا نأب صاخلا

 ۲٠١٠/۲[ :قئاقحلا زمر].هيلإ ماعطلا لمح وأ ءعضوم ىلإ ةبادلا بوكر وأ «بوثلا غبص 00 اذإ امك

 ؛نيحلاصتملا دحأ يأ امهدحأ توم روكذملا حلصلا لطبي يأ [(سايلإ) .حلصلا نم عونلا اذه يأ ] ا لطبيو

 دعب كلذ ناك ولو «ءافيتسالا لبق ةعفنملا لحم تاوفب لطبي اذكو «يعدملاب عجريف ءرحأتسملاو رجوملاك اممنأل

 «ةراحإ امال ؛سايقلا وهو دمحم لوق هلك اذهو «هردقب يعدملاب عجريو ءيقب اميف لطب «ةعفنملا ضعب ءافيتسا

 = «هلاح ىلع عفانملا يفوتسي يعدملا لب هيلع ىعدملا توم. حلصلا لطبي ال :هل» فسوي وبأ لاقو «كلذب لطبت يهو



 حلصلا ماكحأ V۳ حلصلا باتك

 e يف ةضواعمو اع يف نيميلل ءادف راكنإو توكس نع حلصلاو
 هنع ضوعو

 e U لا نا م ا ا ما وا لاا EERE سل امم راد اص نإ ةعفش الف
 توكسلاو راكنإلاب نك 3

 هيف توافتي اميف لطبيو ءامهيف هماقم موقي ثراولا ذإ ؛رادلا يكسو دبعلا ةمدح يف كلذكف يعدملا تام نإو =

 اميف يقبف «ةعزانملا ةداعإ امهدحأ توم هلاطبإ يفو ةعزانملا عطقل حلصلا نأل ؛بوثلا سبلو ةبادلا بوك رك

 نإو «بايثلا سبلو ةبادلا بوكرك هيف توافتي اميف لطبو «رادلا ئكسو دبعلا ةمدخك هيف سانلا توافتي ال

 حلصلا لطبيب دبعلا لتق نإو «هماقم ثراولا ةماقإ 2 ؛لطبي يعدملا تام نإو E تر تام

 «هتميق نمضي «يبحألا وأ يعدملا هلتق نإف ءرظني :هبق|ل فسوي يبأ دنعو تةراحإلاك اقلطم :كر دمحم دنع

 0 ا و ا ال

 ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر].ىلوملا هقتعأ وأ هفنأ

 ايزعم ليق اذك «هيلع ىعدم وأ عدم نم رداصلا رارقإلا نم هنمض يف ام لطب حلصلا لطب اذإ :"حتفلا" يف لاقو

 ؛ءيشلا اذه يف هل قح ال هنأ حلصلا نمض يف يعدملا رقأ اذإ :هطخب "ةينقلا" نع يومحلا ةرابع :لوقأو «يومحلل

 نأب حلصلا دنع رقأ اذإ هيلع ىعدملاو ؛كلذ دعب هيعدي نأ هلو «هنمض يف ناك يذلا هرارقإ لطبي «حلصلا لطب مث

 ىعدملا رارقإ نأ يف ةحيرص يهف «ىهتنا «يعدملا ىلإ ءيشلا كلذ دري هنإف «حلصلا لطب مث «يعدملل ءيشلا اذه

 .هبنتف «هنالطبب لطبي ال حلصلا نمض يف هيلع
 عرش «حلصلل ةثالثلا ماسقألا دحأ وهو «رارقإ عم حلصلا لئاسم نايب نم فنصملا غرف امل :إ توكس نع حلصلاو

 نأ همعز يف هنأل :خإ نيميلل ءادف (نمحرلا بيبح) .راكنإو توكس عم حلصلا يأ نيرخآلا نيمسقلا لئاسم يف
 [؟7/١7 :قئاقحلا زمر] .ةموصخلا عطقيو ,فلحي الثل هيلإ لاملا عفد اغإو ءهاوعد يف لطبم يعدملا نأو «هيلع قح ال

 يو هاج ی عاملا لكي لطبف «يعدملا قح يف ةضواعم راكنإو توكس نع حلصلا يأ | ةضواعمو

 يف قح هنأو «هلام نع اضوع هذخأي هنأ معزي يعدملا نأ :ةضواعم هنوك هحوو «ضبقلا لبق اقرفت اذإ مهارد

 «نيحكانتملا يف لحلا هبجوم حاكنلاك نيصخش رابتعاب نافلتخم نامكح دحاو ءيش يف نوكي نأ زوجيو «هاوعد

 :ماقملا اذه يف "ةيانعلا" يف لاقو 0/7*١[ :قئاقحلا زمر] .معز ام امهنم دحاو لك ذخاؤيف ءامهوصأ يف ةمرحلاو
 ؟اهلباقت ىرخأ ةفصب فصتي فيك ةفصب فصتا امل دقعلا :ليق نإف «همعز يف ًاضوع هذحأي يعدملا نأ انيب ال

 عيب نيدقاعتملا قح يف خسف اهنإف ةلاقإلا مكح فلتخي امك امهقح يف دقعلا مكح فلتخي نأ زوجيو :هلوقب باحأ

 .اهمأ يف دبؤملا ميرحتلاو هتأرما قح يف لحلا همكح نإف حاكنلا دقعكو «ثلاث قح يف ديدح

 «ةضواعم ال ركنملا قح يف نيميلل ءادف ءراكنإو توكس نع حلصلا نوك ىلع عيرفت وه اذه :خإ ةعفش الف

 - ؛ةعفشلا ركنملا يأ هراد يف بحي ال ءرخآ ءيش عفدب اهنع حلاص مث «تكس وأ ركنأف ءاراد لحر ىلع ىعدا :هتروصو



 حلصلا ماكحأ مب حلصلا باتك

 ,ةموصخ اب يعدل عزانتملا قحتسا ولو 000 راد ىلع د كن ها

 Soe اه يدع دعا ؛هضعب وأ هيلع حلاصملا قحتسا ولو ءهردقبف هضعب ولو «لدبلا درو
 هلك لدبلا يأ قديما أ

 امنإو ءاهنع ضوعب سيل يعدملا ىلإ هعفد يذلا نأو «هيلع تناك ام ىلع اهيقبتسي هنأو «هراد اُها يعدي هنأل =

 عيفشلا اهماقأ «ةنيب رادلا يعدمل ناك نإف يا ماقم موقي نأ عيفشلل نكل «ةموصخلا عطقو نيميلا ءادتفال وه

 اذكو «عيبلا نعم يف ناك حلصلا نأ نيبت ةنيبلا ةماقإب نأل ؛ةعفشلاب رادلا ذحأو «يعدملل رادلا نوك ىلع

 (ةدايزب حتف «نييع) .لكنف يعدملا فلحف ءةنيب هل نكي مل نإ
 يأ امي راد ىلع هيلع ىعدملاو يعدملا يأ اح لاص ول يعدملا ىلع راجلل ةعفشلا بحت يأ :خلإ حلاص ول بجتو
 ؛ةعفشلا اهيف تبحو «هيلإ اهعفدف «راد ىلع هحلاصف ءائيش لحجر ىلع لحجر ىعدا :هتروص «توكسلاو راكنإلاب

 ىعدا ول يح ةعفشلا اهيف بجيف «همعز ىلع ةضواعم ناكف «هادأ امع اضوع اهذحأي هنأ يعدي يعدملا نأل
 راكنإو ءانركذ امل ؛ىرخألا نود اهيلع حلاص لا يف ةعفشلا تبجو «ىرخأ راد ىلع اهنع هحلاصف «ركنأف اراد

 اهذخأي يعدملا نأل :"حتفلا" يف لاقو ۲١٠/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيف ةعفشلا بوحو عنج ال ةضواعملا رخآلا
 .اهيف ةعفشلا بوجو عنمي ال ةضواعملا رخآلا راكنإو ؛همعز يف هقح نع اضوع
 مث ءيش ىلع هحلاص مث ركنأف فيش صخش ىلع لحجر ىعدا ناب هيف عزانتملا قحتسا ولو يأ :لإ قحتسا ولو
 يعدملا عجر هيف عزانتملا قحتسا ول يأ :يعدملا عجر (ةدايزو فرصتب ٍئيع) .هيف عزانتلا وهو ىعدملا قحتسا

 دريو «ءيش عفدب هحلاص يذلا مصاخ ناك امك قحتسملا مصاخي يعي «قحتسملا عم ةموصخلاب لعافلا ةغيصب

 هيلع ىعدملا لام نم هذحأ يذلا ضوعلا يأ :لدبلا درو (نمحرلا بيبح) .ركنملا نم هذحأ يذلا لدبلا
 ءديز دي يف ةئاملا تراصف «ةئام ىلع حلاص مث «تكس وأ ورمع ركنأف ءورمع دي يف اراد ىعدا ديز :هحيضوت

 ؛قحتسملا عم رادلا يف ةموصخلاب عجريو «ورمع ىلإ ةئاملا دري اديز نإف «رادلا لك قحتسا مث ءورمع دي يف رادلاو
 [؟71/؟ :قئاقحلا زمر] .همصاخي نأ هل نوكيف «هنم يعدملا ذحأ نيح 00 ماقم مئاق هنأل

 قحتسا ولو يأ [هردقب هيلع ىعدملا ىلإ لدبلا دريو هردقب قحتسملا عم ةموصخلاب عحر يأ ] :خإ هضعب ولو
 قحتسا :هتروص «قحتسا ام ردقب هيلع ىعدملا ىلإ يعدملا دريو ةموصخلاب عحريف «هيف عزانتملا ضعب يأ ضعبلا

 فصنلا يف ةموصخلاب قحتسملا ىلإ عحريو ؛نيسمح ورمع ىلإ ديز دري «ةروكذملا ةلأسملا يف قحتسم رادلا فصن
 قحتسا وأ «هلك امإ حلصلا هيلع عقو يذلا يأ :خلإ هيلع حلاصملا ۲۳٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هقحتسا يذلا

 قحتسا نإ هضعب يف ىوعدلا ىلإ عحر وأ «ضوعلا لك قحتسا نإ «هلك يف ىوعدلا ىلإ يعدملا يأ عجر «هضعب
 ,ىوعدلا وهو «لدبملاب عجر «هل ملسي مل اذإف ءلدبلا هل ملسي نأ الإ ىوعدلا كرت ام يعدملا نأل ؛ضوعلا ضعب

 ثيح «تيرتشا :رخآلا لاقو ءاذمب ءيشلا اذه كتعب :امهدحأ لاق نأب عيبلا ظفلب حلصلا عقو اذإ ام فالخب

 = ةعيابملا ىلع هيلع ىعدملا مادقإ نأل ؛ىوعدلاب ال هسفنب ىعدملاب هيلع ىعدملا ىلع قاقحتسالا دنع يعدملا عحري



 لاملا ىوعد نم حلصلا Yo حلصلا باتك

 هقاقحتساك ميلستلا لبق حلصلا لدب كالهو «هضعب وأ هلك يف ىوعدلا ىلإ عجر
 يعدملا ىلإ يأ ةقباسلا ىوعدلا يأ يعدملا

 00 ا ب لاملا ىوعد نم زئاج حلصلا
 'اقلطم

 رقأ هنأ ىلع لدي ام هنم دحوي مل هنأل ؛حلصلا فالخب «هراكنإ ربتعي الف «يعدملا كلم ىعدملا نأب هنم رارقإ =

 ۲۳٠۱/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةموصخلا عفدل عقي دق حلصلا ذإ ؛هل كلملاب

 لطبو «ةقباسلا ىوعدلا ىلإ يعدملا عحر «لدبلا وهو «هيلع حلاصملا قحتسا ول يأ :خإ ىوعدلا ىلإ عجر
 ام لثع. عجري ذئنيحف «هب ىعدملا سنج نم وهو «نييعتلاب نيعتي ال امم ناك اذإ الإ :"رحبلا" يف لاق «حلصلا

 ءاهقاقحتسا دنع ةئام هيلع عجري هنإف ءاهضبقو «ةئام ىلع هحلاصف ءافلأ ىعدا اذإ امك «حلصلا لطبي الو «قحتسا
 سنجلا ريغ نم ناك اذإ ام فالخب «ةحرهبن وأ ةقوتس اهدحو ول امك «هلبق وأ رارقإلا دعب حلصلا ناك ءاوس

 .سولفلاك حلصلا لطبي الو ءاهلثم. عحر هلبق ناك نإو «لطبي حلصلا نإف «قارتفالا دعب تقحتسا اذإ انه ريناندلاك

 (م) .هيلع حلاصملا لك قحتسا اذإ اميف هيف عزانتملا لك ين يأ :هلك يف [517/1 :قئارلا رحبلا]
 هقاقحتساك همكحف هميلست لبق حلصلا لدب كله نإ يأ [نييعتلا دعب اضعب وأ الك] :خإ حلصلا لدب كالهو

 اذكف «عيبلا لطبي عيبلا يف لدبلا كاله نأل ؛حلصلا هب لطبي هقاقحتساك ناك اذإف ءنيلصفلا يف حلصلا لدب يأ

 «قاقحتسالا يف امك يقابلا يف ىقبيو «هردق يف حلصلا لطبي ىح «هضعب قاقحتساك نوكي هضعب كله ولف ءاذه

 .هكالم لطبي ال ريناندلاو مهاردلاك نييعتلاب نيعتي ال امث ناك نإو «نييعتلاب نيعتي امم لدبلا ناك اذإ اذه

 ءامهيلإ ةراشإلا دنع امه دقعلا قلعتي الف ,خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال امهنأل [۲۳۲/۲ :قئاقحلازمر]
 (حتف) .كالحلا هيف روصتي الف «ةمذلا يف امهلثع قلعتي امنإو

 نع ناك نإف ءامهمكح رم دقو «توكسو راكنإ نع حلصلاو رارقإ نع حلصلا لصف يف يأ :خلإ نيلصفلا يف
 راكنإلا ركذ ىلع رصتقاو «"رردلا" يف اذك ىوعدلاب عجر راكنإ نع ناك نإو يعدملا ىلإ كالحلا دعب عحر رارقإ

 (حتف) [۲۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .همكح يف هنأل ؛توكسلا ركذي ملو

 (حتف .يومح).زوجي ال امو هنع حلصلا زوجي ام نايب يف عرش «هعاونأو هطئارشو حلصلا نايب نم غرف امل :لصف

 نع عقو نإ هدحو يعدملا قح يف وأ ؛رارقإ نع لامك عقو نإ امهقح يف عيبلا نعم يف هنأل :خإ زئاج حلصلا

 (حتف) [؟5/؟ :قئاقحلا زمر] .ةموصخلا عطقو نيميلا ءادتفال رخآلا قح يفو «توكس وأ راكنإ



 لاملا ىوعد نم حلصلا ۷٦ حلصلا باتك

 O OOO 1111 ب اا ما ىو ,ةيانجلاو ةعفنملاو
 ىوعد نع ىوعد نعو يأ

 ةعفنملا ىوعد ةروص يف اوفلتحخاو «لاملا فوغ سنع روع انك ا ةعفنملا ىوعد نع رئاج حلصلا يأ :ةعفنملاو

 هدحجف «رهش ةمدخ دبع يف وأ ةنس نيكس راد يف يعدي نأ ةعفنملا ىوعد ةروص نإ :"نيكسم الم" يف لاقف

 ,حلصلا اذه زاج ةعفنم وأ نيع نم ءيش ىلع ثراولا هحلاصف ةثرولا هدحجو تام مث هب رقأ وأ ءلالا بر

 ةروص :"رحبلا" يف لاقو ءاحلاصت مث ركني كلاملاو نيع راجيتسا ىعدا اذإ حلصلا زوجي ال هنأ :هلصاحو «ىهتتا

 اذكو ءامي ىعدملا ةدملا رادقم وأ ةراحإلا هراكنإ دنع رحؤملا عم رحأتسملا حلصك ةعفنملا ىوعد نع حلصلا

 .ىهتنا ءاهسنج فلتعا نإ عفانملا وأ ًاقلطم لام ىلع ةمدخلاب هل ىصوملا اوحلاص اذإ ةئرولا
 ىلع "حتفلا" يف لاق «ةراجإلا ركنأ نأ دعب كلاملا عمو ةثرولا عم ةعفنملا ىوعد نع حلصلا زوجي هنأ :هلصاحو

 يعدي نأ عفانملا ىوعد ةروص :هصنو يلالبنرشلا هركذ ام ىلع "ةرهوجلا" يف ةلأسملا روص اذك :نيكسم الم لوق

 نيع راجيتسا ىعدا ول هنأ ىلع ةظوفحم ةياورلا نأل ؛ةثرولا ركنأو دبعلا اذه ةمدخب هل ىصوأ تيملا نأ ةثرولا ىلع

 حلص نأب حرص ثيح "رحبلا" يف ام هيلع دريو :لوقأ . "ىفصتسملا" يف اذك زج مل احلاصت مث ركني كلاملاو

 (نمحررلا بيبح) .زئاج ةراحإلا هراكنإ دنع رجؤملا عم رحأتسملا
 ذحأ زوجي عفانملا نأل ؛عفانم. وأ لام. هنم عقو نإ ةراجإلا نئعمم نوكيف ةعفنملا ىوعد نع حلصلا زوجي يأ :ةعفنملاو

 سنجللا يفلتخم اناك اذإ ةعفنملا ىلع عفانملا نع حلصلا زوجي امنإ نكل «حلصلا دقعب اذكف «ةراحإلا دقعب اهنم ضوعلا

 نع حلاص اذإ امك امهسنج دحتا اذإ امأ «بايثلا سبل وأ ضرألا ةعارز وأ دبعلا ةمدح ىلع ىيكسلا نع حلاصي نأب

 يف نكل :"حتفلا" يف لاق [؟77/؟ :قئاقحلا زمر] .زوجي الف «ةعارزلا ىلع ةعارزلا نع وأ ءنيكسلا ىلع ئكسلا

 ةراحإو «زاج ةمولعم ةدم ىرحأ راد نكس ىلع هحلاصف «راد نكس ىعدا اذإو :لاق ثيح «هفلاخي ام "ةيجلاولولا"

 .كيلمتب ًاكيلمت نادقعني امهغأل ؛كلذك ناك اغإو :لاق «زوحت ال يكسلاب كسلا
 نع ناك ءاوسو ءأطخ وأ ناك دمع ءامنود امو سفنلا يف ةيانجلا ىوعد نع اضيأ زئاح حلصلاو يأ :ةيانجلاو
 (۷۸٠:ةرقبلار ٤ش هيحأ ْنِم هَل َىِفُع نمف :ىلاعت هلوقلف ؛سفنلا يف دمعلا يف امأ ءتوكس وأ راكنإ وأ رارقإ
 نألف ؛سفنلا يف أطخلا يف امأو ءدمعلا مد نع حلصلا يف ةيآلا تلزن :نسحلاو كاحضلاو سابع نبا لاق «ةيآلا

 ريداقم دحأ ىلع حلصلا عقو اذإ ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا حصي ال هنأ الإ ءزئاح هاوعد نع حلصلاو «لاملا هبجوم

 ثيح «دوقلا نع حلصلا فالخب «نيدلا ىوعد يف هسنح نم نيدلا نم رثكأ ىلع حلصلا زوجي ال امك ءاوبرلل ةيدلا

 «لاملا يف هل بحوم ال هنأل ؛مهارد ةرشع نم لقأ ناك نإو «لقألا ىلع اذكو «ةيدلا ردق ىلع هيف ةدايزلا زوجي

 ناك اذإ سلجملا يف ضبقلا طرتشي هنأ الإ اوبرلا مدعل ؛ناك ام فيك زاج ةيدلا ريداقم ريغ ىلع حلصلا عقو ولو

 ةيدلا ريداقم دحأب يضاقلا ىضق ولو «ئلاكب ئلاك نع ًاقارتفا نوكي اليك ةمذلا يف انيد حلصلا هيلع عقو ام
 [۲۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .زاج ةدايزلاب اهنم رخآ سنح ىلع حلاصف



 لاملا ىوعد نم حلصلا ا حلصلا باتك

 .... دبعلا لتق نإو «لام ىلع اقتعو اعلخ ناكف «قّرلاو حاكنلا نمو .دحلا فالخب
 قرلا ىوعد يف © حاكنلا ىوعد يف

 نع زوجي الو ةيانجلا ىوعد نع حلصلا زوجي يأ [افود امو سفنلا يف أطخ وأ ادمع يأ ] :خإ دحلا فالخب
 هلف «حلصلا زوجي ال ؛كرتي ىح عفارملا وه حلاصف «فذاقلا وأ رمخلا براش وأ ينازلا عفور نإف دحلا يف ىوعدلا

 لحرل ناك ول امكءزوجي ال ريغلا قح نع ضايتعالاو «عفارملا قح ال ىلاعت هللا قح دودحلا نأل ؛عفد ام. عجري نأ

 يف قحلا نأل ؛ًالطاب حلصلا ناك ؛ءيش ىلع هحلاصف ؛هضقن ىلع لحجر همصاخف «ةماعلا قيرط ىلع فينك وأ ةلظ
 ثيح لام ىلع هنع حلاص اذإ مامإلا فالخب ءدارفنإلا ىلع ادحأ حلاصي نأ زوجي الف «نيملسملا ةعامجل ذفانلا قيرطلا

 اذإ ام فالخبو «هعيب زاح لاملا تيب نم ًائيش عاب ول اذهو مهحلاصم يف فرصتي نأ هلو «ةماع ةيالو هل نأل ؛زوحي

 [؟77/1 :قئاقحلا زمر] .هقح يف زوجي ثيح قيرطلا لهأ نم لحر هحلاصف «ذفان ريغ قيرط يف ناك
 لحرلا ناك اذإ اذه «حاكنلا ىوعد نم ًاضيأ زئاج حلصلاو يأ لالا ىوعد نم :هلوق ىلع فطع :خلإ حاكنلا نم
 ةيعدملا يه تناك نإو «علخلا نعم يف هقح يف لعجي نأب هيف ةحصلا رابتعا نكمأ هنأل ؛ركنت ةأرملاو ءيعدملا وه

 هنأك لعجي هنأل ؛زوج هنأ :اهضعب يف ركذو «زوج ال هنأ :"يرودقلا رصتخم" خسن ضعب يف ركذ «كلذ ركني جوزلاو
 [؟7/؟ :قئاقحلا زمر] .ةدايزلا نود رهملا طقسيف «ةدايزلا نود رهملا لصأ ىلع اهعلاخ مث ءاهرهم ىلع اهداز

 لعج ول هنأل ؛هحيجرت يف "نايبلا ةياغ" بحاص لاحلاو «"ةياقولا" بحاص زاوجلا مدع راتحا :"حتفلا" يف لاق

 اهل ملسي يهو «ةقرفلا هذه يف ءيش هل ملسي مل ذإ ؛ةقرفلا ف ضوعلا يطعي ال جوزلاف ًاقالط اهنم ىوعدلا كرت
 نوكي الف اهاوعد ىلع يه نوكتف «هلبق هيلع ناك ام ىلع حلصلا دعب لاحلاف «ةقرف لعجي مل نإو سفنلاو لاملا

 "ىجا" يف زاوحلا مدع حيحصت ىلع يرح اذكو ."يعليز" هيلإ راصي الف ؛ةموصخلا عطقل اديفم حلصلا اذه
 .ىهتنا «حيحصتلا فلتخا دقف "ردلا" يف امك "راحبلا ررد" يف ةحصلا ححصو ؛"ىقتلملا"و "رايتحالا"و

 رخآلا قح يفو لام ىلع اقتع يعدملا قح يف حلصلا ناكو «قرلا ىوعد ف اضيأ زئاح حلصلا يأ :خإ قرلاو

 رح هنأ يعديو «قتعلا ركني هنأل ؛هيلع هل ءالو ال هنأ الإ زاجف «رابتعالا اذهب هحيحصت نكمأ هنأل ؛ةموصخلا عفدل

 هنأل ؛ًاقيقر نوكي ال يح «ريغ ال هيلع ءالولا توبث قح يف هتنيب لبقتف «كلذ دعب ةنيبلا يعدملا ميقي نأ الإ لصألا
 [؟7/7؟ :قئاقحلا زمر] .ًاقيقر دوعي الف «حلصلاب ًاقتعم لعح
 فرصتي نأ هل زوجي ال هنأل ؛هسفن نع هحلص زج مل ادمع الحر نوذأملا دبعلا لتق نإو يأ a دبعلا لتق نإو

 حلصلا ناك اذإ ىلوملا قح يف ذفني الف «ةراجتلا باب نم سيل هسفن يف هفرصتو «ةراجتلا باب نم وه اميف الإ

 «هسفن قح يف هفرصت حصيف «فلكم هنأل ؛وفعلا دعب هلتق هل زوجي ال نح «لوتقملا يلو نيبو هنيب حصيو «ضوعب

 نع حلاصي نأ هل زوجي ثيح بتاكملا فالخب «قتعلا دعب ام ىلإ رحأتيو «لاحلا يف حلصلا لدب هيلع بحي الو
 ١[ 7/9 :قئاقحلا زمر] .ىلوملا دي نع هحورخب رحلاك هنأل ؛هسفن



 لاملا ىوعد نم حلصلا ۷۸ حلصلا باتك

 ءادمع الحر هل دبع لتق ناو «هسفن نع هحلص زج م ءادمع الجر نوذأملا
 نوذأملل لام ىلع هتاذ يأ نوذأملا دبعلا حلص يأ

 ضرع ىلإ ا ابل يلع رزان يملا يربح 2 يا

 بصاغلا يأ هدبع نوذأملا ع يآ

 ا د a e a قتخا واو حض
 دبعلا ةميق يأ رخآ نيبو هنيب يأ

 نأل ؛ةراجتلا باب نم هدبع يف هفرصت نأل ؛ًالجر دبعلا لتق اذإ هدبع نع نوذأملا دبعلا حلص زاج يأ :حلإ زاج

 نع جرح ول وهو هكلم نع لئازلاك لتقلا قاقحتساب هنأل [7١/؟ :قئاقحلا زمر] .هئارشك هدبع هصالختسا

 رحلاك هنأل ؛هسفن نع حلاصي نأ هل زوجي ثيح بتاكملا فالخب ,.هصلختسي نأ هل اذكف هيرتشي نأ هل ناك هكلم

 اذإ اذكو «هل شرألا ناك هيلع نح اذإو «هيف مصخلا وه ناك هتبقر دحأ ىعدا ول اذهلو ؛ىلوملا دي نع هجورخل

 «مه لضفلا نوكيو «هتايح رخآ يف هتيرحب مكحيو «هتباتک اهنم ىدؤت ىح هتثرول لب ىلوملل هتميق نوكت ال لتق
 (يیع) .هالوم حلاص مث هدنع كلهف ًالثم ادبع بصغ نأب :فلتملا . يعليزلا" يف اذك

 ؛عراشلاك يضاقلا ريدقت نأل ؛زوحي ال ةميقلاب ءاضقلا دعب ناك ول نح «ةميقلاب ءاضقلا لبق نعي :خلإ داز اع

 (حتف) .ةدايزلا در همزلي ءامب ءاضقلا دعب ةميقلا ىلع ديزي ام ىلع حلصلا زجي مل اذإو «"هحرش"و "ريونتلا" يف اذك
 (ييع) .ةئام ىلع هحلاصف نيسم يواسي دبعلا ناك نأب بوصغملا ةميق يأ :هتميق ىلع

 ام هالوم حلاص مث «هدنع كلهف ءالثم ادبع بصغ ناب فلتملا بوصغملا نع بصاغلا حلاص ولو يأ :خإ حص
 هتميق نم رثكأب هحلاص وأ «ةئام ىلع هحلاصف «نيسمح يواسي دبعلا ناك نأب بوصغملا ةميق يأ هتميق ىلع داز

 ؛هلثم يف سانلا نباغتي ال ام هتميق نم رثكألا ىلع زوجي ال :الاقو كلم ةفينح يبأ دنع حلصلا حص «ضرع ىلع
 ىلإ لقتني امنإو «قاب كلاهما يف هقح نأ هلو ءابر نوكي اهيلع ةدايزلاف «دوقنلا نم ةردقم يهو «ةميقلا وه بجاولا نأل

 «ضرعلا ىلع هتميق نم رثكأب حلصلا امأو أبر نوكي الف ءاضايتعا ناك رثكألا ىلع ايضارت اذإف ءءاضقلاب ةميقلا

 [۲۳۳/۲ :قئاقحلا زمر] .سنجلا فالتحا دنع رهظت ال ةدايزلا نأل ؛عامجإلاب زئاج وهف

 ءيشب هنم بوصغملا ىلع بصاغلل عوجر الو هيلع اص ام لقأ هتميق نأ حلصلا دعب بصاغلا ةنيب لبقت الف :حص

 فصن نم ةدايزلا قح يف حلصلا حصي ال يأ :ال (حتف) ."هحرش"و "ريونتلا" يف اذك لقأ اهنأ حلصلا دعب اقداصت ول

 عرشلا ريدقتو ءاهيلع صوصنم قتعلا يف ةميقلا نألف ةفينح يبأ دنع امأو ءرهاظف امهدنع امأ ؛قافتالاب دبعلا ةميق

 ىلع داز ام. فلتملا بوصغملا نع بصاغلا حلص زج مل اذإف «هيلع ةدايزلا زوحت الف «يضاقلا ريدقت نود نوكي ال

 ريدقت نأل ؛ىلوألا قيرطلاب دبعلا ةميق فصن نم رثكأ ىلع ةروصلا هذه يف حلصلا زوجي الف ءاضقلا دعب هتميق

 ىلع هحلاص نإو ءاهيلع صوصنم ريغ األ ؛ةيفالخلا ةروصلا نم مدقت ام فالخب «يضاقلا ريدقت قوف عرشلا
 ديق امنإو [؟7 84/7 :قئاقحلا زمر|.سنجلا فالتحا دنع لضفلا رهظي ال هنأ انيب ال ؛ناک امفيك زاج ضرع

 (يشحملا نم حيضوتب نيكسم الم «حتف) .دبعلا ىلع فصنلا ةياعس بحت ًارسعم ناك اذإ هنأل ؛"ًارسوم" :هلوقب



 كالا فر نيوبصلا_ لا ا ل لبم_مررر خا

 ؛هنمضي مل ام هيلع حلاص ام ليكولا مزلي م «حلاصف «هنع حلصلاب الجر لکو نمو
 حلصلا لدب ي ليكولا لكوملا نع

 TTT "لاما وه نإ حبب ءرمأ الب هنع حلاص نإو < ,لكوملا مزلي لب
 يلوضفلا يأ حلصلا لحر “لحجر

 ءلكو ملا ىلع عحر «ىّدأو نمض اذإف «ليكو لا هنمضي مل ام يأ [لاملا ليكولا لفكتي مل ام يأ ] :هنمضي مل ام
 ءهرمأ الب زئاج هنع حلصلا ذإ ؛هتدئاف رمألا ديفيل هنع ءادألاب رمأ هنع حلصلاب رمألا نأل ؛عجري ال حاكنلا يفو

 ءنمض نإ رمآلا ىلع عجري يح حلصلاب رمألاك علخلاب رمألاو «يبحألا نم هيلع ذفني ال هنأل ؛حاكنلا فالخب

 عحر هنع ىدأو انهه نمض اذإ هنأ ريغ «حاكنلا يف ليكولاك :خإ لكوملا مزلي لب (يعليز «حتف) .هنع ىدأو

 لمحي ال ام فو دمع مد يف رارقإ وأ توكس وأ راكنإ نع هنع حلاص اذإ اذه «عحري ال حاكنلا يقو ؛لكوملا ىلع
 نع حلصلا ناك اذإ امأو .ربعمو ريفس ءايشألا هذه يف ليكولا نأل ؛نيدلا ضعب ىلع حلصلاك ةضواعملا ىلع

 هب عجري مث «هيلع حلاص ام همزلي ليكولا نإف «رارقإ نع لام لام نع ناك نأب ةضواعملا ىلع لمحي اميف لكوملا

 نود ضوعلاب وه بلاطيف «لكوملا نود هيلإ قوقحلا عجريف «ةيلاملا ةضواعملا يف ليصأ ليكولا نأل ؛لكوملا ىلع

 [؟* غ/؟ :قئاقحلا زمر] .لكوملا

 ضعب ىلع وأ «دمع مد نع ناك اذإ لكوملل مزال لاملاو :"قئارلا رحبلا" يف كس نيدلا نيز خيشلا ةمالعلا لاقو

 همزليال راكنإ ىلعو «رارقإ ىلع لام لام نع ناك وأ «ليكولا هفيضي نأ الإ رارقإلا دعب ولو «نيدلا نم هيعدي ام

 ؛حاكنلاب رمألا فالخب «علخلاك هرمأ ريغب ىعدا نإ هيلع عوجرلا هلف «نامضلاب رمأ حلصلاب رمألاو ءاقلطم
 نم هل ءيش ال «عربتم وهو «مت هنمضو لام حلاص نإ :هحوأ ىلع وهو «هفالخب رمأ الب يبحألا نم امهتحصل

 .حلاصملل يهف ءرقم هيلع ىعدملاو «نيع نع ناك اذإ الإ ءاركنم وأ ناك أرقم هدي يف يذلل وه لب «هنع اصلا
 .ميلستلا همزلو «حص يدبع وأ اذه يفلأك هسفن لام ىلع هحلاص نإ اذكو

 همزلو ءزاج هيلع ىعدملا هزاجأ نإ «فوقوم وهف اهملسي مل نإو ءاهملسو فلأ ىلع انالف حلاص :لاق ول اذكو
 هذه ىلع ًانالف حلاص :لوقي نأ :سماخلاو ءانالف حلاص نيبو هنيب قرفف «نيحلاص :لاق اذإ الإ «لطب الإو «فلألا
 مهنم «خياشملا فلتخا فلأ ىلع كتحلاص فو «هسفن ىلإ ةفاضإلاك وهف «ةبسن ريغ نم دبعلا اذه ىلعوأ «فلألا

 وأ ًافويز هدحو وأ ءاهلك هوجولا يف ضوعلا قحتسا ولو «ىلوأ لوألاو ءاذفان هلعج نم مهنمو ءافوقوم هلعج نم
 ۳۷٠/۷[ :قئارلا رحبلا] .ملعأ هللاو لإ حلاصملا نمض اذإ الإ ىوعدلاب ححريو حلاصملا ىلع عحري مل «ةقوتس

 e نأل ؛لاملا لاصملا نمض نإ يأ :لاملا نمض نإ .هيلع ىعدملا رمأ الب يأ :رمأ الب

 «لدبلا نمض اذإ علخلاب يلوضفلاك هنمض اذإ هيف ًاليصأ حلصيف ءءاوس هيلع ىعدملاو يبحألا اهقح يفو «ةءاربلا الإ

 [؟* 4/7 :قئاقحلا زمر] .نيدلا ءاضقب عربت ول امك هيلع ىعدملا ىلع اعربتم نوكيو



 لاملا ىوعد نم حلصلا مد حلصلا باتك

 هيلع ىعدملا هزاجأ نإف «فقوت الإو ءملسو «فلأ ىلع :لاق وأ هلام ىلإ فاضأ وأ
 حلصلا فلألا يأ

 .لطب الإو ءزاج

 زج مل نإو يأ _فلألا مزلو

 وأ ءاذه يفلأ ىلع كتحلاص :لاق نأب ؛هسفن لام ىلإ يأ هلام ىلإ حلصلا حلاصملا فاضأ يأ :خلإ فاضأ وأ

 كلذ ىلع رداق وهو «يعدملا ىلإ ميلستلاب هنع مازتلا هسفن لام ىلإ ةفاضإلا نأل ؛ًاضيأ زاج اذه يدبع ىلع

 يفلأ ىلع كتحلاص :لاق نأب هسفن لام يأ :"نيكسم الم" يف لاقو [784١/؟ :قئاقحلا زمر] .هميلست هيلع بجيف

 .هلوبقب حلصلا مت هسفن ىلإ هبسني ملو دبعلا اذه ىلع وأ فلألا اذه ىلع كتحلاص :لاق ولو ءاذه يدبع وأ اذه

 زاج «يعدملا ىلإ فلألا ملسو «هسفن ىلإ هفضي ملو ءنمضي ملو فلأ ىلع كتحلاص :حلاصملا لاق يأ :خإ لاق وأ
 [54/؟ :قئاقحلا زمر] .لدبملا وهو دوصقملا لوصحلل ؛دقعلا متيف هل ضوعلا ةمالس بحوي ميلستلا نأل ؛ًاضيأ

 فقوت هسفن ىلإ هفضي ملو هنمضي ملو فلأ ىلع كتحلاص :لاق لب يعدملا ىلإ فلألا ملسي مل نإو يأ :خلإ الإو
 [؟* 5/٠ :قئاقحلا زمر] .دقعلا

 هل لصاح رفا مو نأل ؛هيلع ىعدملا وه امنإ دقعلا يف لصألا نأل ؛حلصلا لطب هز م نإو يأ :خل! الإو

 «بولطملا ةهج نم ادقاع يقب فضي مل نإف «هسفن ىلإ نامضلا ةفاضإ ةطساوب ضا شت يلوضفلا نأ الإ

 ۲۳٠٤/۲ ۲٠١[ :قئاقحلا زمر] .هتزاجإ ىلع فقوتيف



 نيدلا ف حلصلا ما حلصلا بابک

 نيدلا يف حلصلا باب

 e يقابلل طاقسإو «هقح ضعبل ذخأ ةنيادملا دقعب قحتسا امع حلصلا

 دعب ديقملاو «ديقم حلص هنأل ؛نيدلا يف حلصلا ركذ «ىواعدلا مومع يف ًاقلطم حلصلا ركذ امل :خلإ حلصلا باب

 وهف ءامهدحأ يف وأ LD ارداف قع نون وذا يلف حلاصملا ناك يم هنأ :لصألاو ,"يومحلا" يف اذك قلطملا

 هانعم يف وه ام وأ ءفصو نم قحتسي مل ام هيف لحد نأب هنم ديزأ ناك نإو ؛يقابلل ذحأو ضعبلل طاقسإ

 1 (نيع) .ةمذلا يف تبثي يذلا وه :نيدلا يف (حتف) .ةضواعمف لحؤم ليجعتك
 اطاقسإو «هقح ضعبل ءافيتسا هروص عيمج نوكي ال نيدلا نع حلاص اذإ هنأل ؛وهس اذه :يعليزلا لاق :خإ حلصلا

 سنحي نيدلا نع عقو ول هنأ ىرت الأ ؛نيدلا ضعب ىلع نيدلا نع حلصلا عقو ول نأ كلذك نوكي امثإو «يقابلل
 ,"يرودقلا" يف عقو امك .خلإ "ةنيادملا دقعب قحتسا ام ىلع حلصلا" :لاقي نأ باوصلاو «ةضواعملا ىلع لمحي رحآ

 حلصلا نأ يضتقي "هقح ضعبل ذحأ" :هلوق نأ نم "ةيلالبنرشلا" يف هب باحأ امو ٤۹١/١[ :قئاقحلا نييبت] .ىهتنا

 ةلالد ةرابع ىلع يلالبنرشلا باوج ةحص بم ذإ ؛يعليزلا هدروأ امل عفاد ريغ هقحتسي امم ءزح ىلع عقو امنإ

 ."حتفلا" يف اذك ؛فيراعتلا يف ةروجهم يهو مازتلالا

 ءافيتسا هروص عيمج نوكي ال نيدلا نع حلاص اذإ هنأل ؛وهس "قحتسا امع" :هلوق :حراشلا لاق :"ييعلا" لاق

 ؛نيدلا ضعب ىلع «نيدلا ضعب نع حلصلا عقو ول نأ كلذك نوكي اغإو «يقابلل اطاقسإو «هقح ضعبل
 فنصملا هركذ يذلاو :تلق «"يرودقلا" يف عقو امك «ةنيادملا دقعب قحتسا ام ىلع حلصلا :لاقي نأ باوصلاو

 ىلإ هتبسنل هجو الو «ةنيادملا دقعب قحتسا امع نئاك ءيش ىلع حلصلا مالكلا ريدقت نأل ؛وهسب سيلو «باوص

 [ ع اقل ر ادع راها لاله وه ميشال و نوران ةف تنخووسلا
 ةنيادملا دقعب قحتسا ام ضعب ىلع حلصلا ًالماش ًاقلطم ناك نإو فنصملا مالك رهاظ نأ :باوجلا اذه لصاحو :لوقأ

 "هفصن ىلع فلأ نع حلاص ولف" :هلوقب عيرفتلاو حيضوتلا نم تأيس امبو «ةلأسملا باوح ةنيرقب ردقي نكل «هريغ ىلعو
 (نمح رلا بيبح) .مهفاف ضارتعا الف ذئنيحو «ةنيادملا دقعب قحتسا ام ضعب ىلع حلصلاب هصيصخت ىلع لدي ام

 لثمو ةئيسن عيبلا لثم «هيلع ىعدملاو يعدملا نيب ترج ىلا ةنيادملا دقعب يأ ] ا ةنيادملا دقعب قحتسا امع

 قحتسا ام ضعب ىلع ةنيادملا دقعب رخآ ىلع قحتسا امع لحر حلاص اذإ يأ [(7575/؟ :قئاقحلا زمر) .ضارقإلا

 حلاصملا لعجيو «حلصلا اذه زاج ةئام سمح ىلع هح اصف «ةئيسن فلاب اني هعاب وأ افلا اجر طرفا ناب هلع

 ملسملا فرصت حيحصتو ءأبر نوكي هنأل ؛ةضواعم حلصلا اذه لعحي الو «هفصن ًاطقسمو هقح فصن اذحآ
 هحلاصف «مهرد فلأ رخآلا ىلع هل لحر :هتروص :خلإ هقح ضعبل ذخأ .انركذ ام نكمأ دقو «نكمأ ام بحاو

 ۲٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .رخآلا فصنلا نع هل ًاثربمو «هقح فصنل ًايفوتسم لعجيو ءزاح ةئام سمخ ىلع اهنع



 نيدلا يف حلصلا A۲ حلصلا باتك

 ریناند ىلعو و فلأ ىلع وأ .هفصن ىلع فلأ نع حلاص ولف ,ةضواعم ال
 ةلاح فلأ نع حلاص ةئامسمح وهو ةلاح فلأ نع يأ حلصلا ي

 را نا ويحس E وعول عر .ةلجؤم

 يف فلأ نع هنئاد نويدملا اص ولف يأ :خإ حلاص ولف (نيكسم) .زوجي ال لقألاب رثكألا ةلدابم نأل :ةضواعم ال

 ايفوتسم لعجي هنألف ؛لوألا يف امأ «نيهحولا يف حلصلا زاج لجؤم فلأ ىلع وأ «ةئام سمح وهو «هفصن ىلع ةمذ

 ةضواغملا ىلع اذه لمع الو ىلا نفت لجأ ةهتاكفا نالا يف امآر اترك امك رخ ألا نينلل اظقسماو ةف قضن

 ۲٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .زوجي هنأ هس يعفاشلل لوق يف الإ زوحي ال ةئيسن اهلثع دقنلا عيب نأل ؛ابرلا نع ًازرحت

 «فويزلا قحتسي دايحلا قحتسي نم نأل ؛زاج ةلجؤم وأ ةلاح فويز ةئام سمخ ىلع دايج فلأ نع هحلاص ولو

 هلمح نكمي ال هنأل ؛زوجي ال ثيح دايج ةئام سم ىلع هحلاصو فويز فلأ هل ناك اذإ ام وهو .هسكع فالخب

 «لضافتلا زوجي الف «ةرورض ةضواعم نوكيف دايحلا قحتسي ال هنأل ؛يقابلا طقسأو هقح ضعب قوتسا هنأ ىلع

 (ةيانع «حتف) .يعليزلا يف اذك

 فصنلا نع هأربأ هنأكز اح ةلجؤم ةئام سمح ىلع ةلاح فلأ نع هحلاص ول اذكو :خإ لجؤم فلأ ىلع وأ

 ىلع ةلاح مهرد فلأ نع حلاص ولو يأ :خلإ ةلّجؤم ريناند ىلعو (حتف) .يومحلا يف اذك فصنلا رخأو
 وهو «ضيب ةئامسمخ ىلع دوس فلأ نع حلاص وأ «ةلاح ةئامسمح ىلع لحؤم فلأ نع حلاص وأ «ةلجؤم ريناند

 .انركذ امك «ةلاح ةئامسمح يأ "لجؤم فلأ نع" :هلوق ىلإ عحري وهو «"لاح فصن ىلع" :هلوق نعم

 سيعك ءاضيب عمج ءابلا رسكب وهو ضيب فصن ىلع :ريدقتلاو "دوس وأ" :هلوق ىلإ عحري "ضيب وأ" :هلوقو
 لحؤم نيد هل نمو «ةلجؤم ريناندلا قحتسي ال مهاردلا هل نم نأل ؛ةثالثلا هوحولا يف حلصلا زوجي ال ءاسيع عمج

 قيرطب ال ةضواعملا قيرطب اهذخأ نوكيف «دوحأ اهنأل ؛ضيبلا قحتسي ال دوس مهارد هل نمو «لاحلا قحتسي ال

 هحلاص ول يح ؛حلصلا لطب اذهلف «دحوت ملو «ةاواسملا ردقلا دحتملا سنجلا يف ةضواعملا ةحص طرشو .ءافيتسالا

 ؛سلحملا يف هضبق طرشب زاج دوسلا فلألا نع ضيب فلأ ىلع هحلاص وأ «ةلحوملا فلألا نع ةلاح فلأ ىلع

 ماعط ىلع هحاصف«فلأ هيلع ناك ولو «ةفصلا يق ةاواسملا نود فرصلا يف ربتعملا وهو ءردقلا يف ةاواسملا دوحول

 .زوحي الف «نيدب نيد نع اقارتفا نوكي هنأل ؛رجي مل لحؤم ةمذلا يف فوصوم

 نأ نكحي هنأل ؛ةلجؤم وأ ةلاح تناك ءاوس زاج «مهرد ةئام ىلع هحلاصف «رانيد ةئامو مهرد فلأ هيلع ناك ولو

 هيف نأل ؛ةضواعملا ىلع لمحي الف «تيقب لا ةئاملل ًاليجأتو «ةئام الإ مهاردلاو ءاهلك ريناندلل ًاطاقسإ لعجي

 (حتف) ۲٠١[ 5/9 :قئاقحلا زمر] .اداسف
 «مهرد فلأ رخآ ىلع هل نمو يأ :خلإ رخآ ىلع هل نمو .يناثلاب يناثلاو لوألاب لوألاف ءرشنو فل هيف :ضيب وأ

 - ءيرب كنأ ىلع ةئامسمح وهو «فلألا فصن يأ هفصن أدغ لإ ذأ :فلألا هيلع نمل فلألا بحاص يأ لاقف



 نيدلا يف حلصلا م حلصلا باتك

 لاق نمو ءال الإو «ئرب لعفف «لضفلا نم ءيرب كنأ ىلع هفصن ادغ أ :لاقف فلأ
 ةيقابلا ةئام سمح وهو لاحلا يف يأ مهرد فلأ يأ

 .هيلع حص ؛لعفف طحت وأ يع هرخخؤت نح كلامب كل رقأ ال :رخأل

 لعفلا اذه هلج وت يأ

 لضفلا نع ئرب ةئامسمح دغلا يف هيلإ ىدأ نأب كلذ فلألا هيلع نم لعفف «ةيقابلا ةئامسمخ وهو «لضفلا نع =

 ی ءاطرش تا ف کوھ قيلعتلا لمتحي مل نإو «طرشلاب دييقتلا لمتحي ءاربإلا نأل ؛قافتالاب

 ۲۳٠٣/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةضواعملل لمعتست تناك نإو «هفرصتل
 دوعت الو «دؤي مل نإو أربي :فسوي وبأ لاقو ءامهدنع اربي ال ءةئامسم وهو فصنلا ًادغ دوي مل نإو يأ :ال الإو

 ذإ ؛هيف وه هبلاطي نامز لك يف هيلع بحاو دقنلا نأل ؛عئاض ءادألا طارتشا نأل ؛ادبأ ةطقاسلا ةئام سمخلا هيلإ
 .دجوي حلو ءطرشب ءاربإلا قلع هنأ :امهلو ءاقلطم ءاربإ راصف «قيلعتلا لطبف «هيلع لاح لالا

 سه ىلع فلألا نع كتحلاص :لوقي نأب دييقتلاب حرصي نأ :يناثلاو ءانركذ ام لوألا :هوجو ىلع ةلأسملا هذهو

 رمألا نوكيف «يقابلا نم أربت الف ادغ يلإ اهعفدت مل نإ كنأ ىلع ةدايزلا نم ءيرب تنأو ءادغ يلإ اهعفدت ةئام

 اربي هنأ همكحف ءادغ ةئام سمح نيطعت نأ ىلع فلألا نم ةئامسمح نم كتاربأ :لاق اذإ :ثلاثلاو «لاق امك

 .دغلا يف ةئامسمخلا دؤي مل نإو اقلطم

 هنأل ؛اقلظم اردنا همکف اقر نادا تقوي مل و «هيقاب نم ءيرب كنأ ىلع ةئامسمح يلإ ذأ :لوقي نأ :عبارلاو

 هنأل ؛حصي ال هنأ همكحف «تيدأ م وأ تيدأ اذإ وأ ةئامسمح يلإ تيّدأ نإ :لاق اذإ :سماخلاو «قلطم ءاربإ

 [؟7“/؟ :قئاقحلا زمر] .كيلمتلا نعم نم اهيف امل ؛طرشلاب قيلعتلا لمتحت ال ةءاربلاو ءاحيرص طرشلاب قيلعت
 دتري يح كيلمتلا نعم هيفو «لوبقلا ىلع فقوتي ال نح طاقسإ ءاربإلا نأ :طرشلاب ةءاربلا قيلعت نالطب هجوو

 قيلعتلاب حرص اذإ :انلق كيلمتلا نعملف «كلذ لمتحي طاقسإلاو طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال كيلمتلاو «درلاب

 (حتف) ."هداز يبرع" يف اذك ديقتي طرشلاب حرصي مل اذإ طاقسإلا ئيعملو «حصي مل طرشلاب
 وأ .هلجؤت يعي «نيع كلام يأ هرخؤت يح يلع كلامه كل رقأ ال :رخآل لاق نمو يأ :خاإ رخل لاق نمو

 يعي «نئادلا ىلع يأ هيلع لعفلا اذه حص «هضعب هنع طح وأ هرخأ نإ امأ «كلذ نئادلا لعفف «هضعب نعي طحت

 ءراكنإلا عم حلصلا ريظن اذه راصف ءهركمي سيل نويدملا نأل ؛طحني هضعب هنع طح نإو «هنع رخأتي هرخأ نإ

 [۲۳۷ 277/5 :قئاقحلا زمر] .حصي ال :ةثالثلا دنعو

 روضحب ةينالع لاق اذإ يح ارس هلاق اذإ اذه طح امو لاحلا يف نويدملا بلاطي نأ نئادلل سيلو «همزل يأ :حص
 نم هنكمتل ؛هركم. سيل هنأل :"نيعملا حتف ةيشاح" يف لاقو (نيكسم الم) .لاحلا يف لاملاب رقملا ذخؤي دوهشلا

 هنأ بابلا يف ام ىصقأ «هفرصت يف ارات ناكف ؛راكنإلا عم حلصلا ريظن وهو «لكنيف «فيلحتلا وأ ةنيبلا ةماقإ
 ٤[ ۹۷/۰ :قئاقحلا نييبت] .ةصمحملا دنع ماعطلاب هلام عيبك هفرصت ذوفن نم عنمي ال رارطضالا نكل ءرطضم



 كرتشملا نيدلا م حلصلا باتك

 وأ «هفصنب نويدملا عبتي نأ هكيرشل بيرل ياك عب ضارجا اص انيس نبا
 نيدلا فصنب يأ بلاطي يأ رايخلا هكيرشل يآ

 كرش هبيصن ضبق ولو «نيدلا عبر نمضي نأ ا

 رحآلا كيرشل نيكيرشلا دحأ هفصن ذحأي ال ذغنيحف هنيد نع ضوع هنأل

 ALE CS LOSE DLR Ga س غلا ةالاب اعج وو هيف
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 حج د غا اک د يبس اضع اع «كرتشملا نيدلا يف لصف اذه :لصف

 ؛درفملا نع كرتشملا نيدلا رحأ] :خإ امهنيب نيد (نيكسم) .ةثرولا نيب ًاثاريم نيدلا ناك وأ «ناسنإ هكلهتسا
 ببسب ًابجاو نوكي نأ كرتشملا نيدلاو «نيكيرشلا نينثا نيب كرتشم نيد يأ [(حتف) .دحاولا دعب ئثملا نأل
 «نينثا نيب ثوروملاو ءامهنيب كرتشملا لاملا نم ضرقلا لدبو «ةكلهتسملا ةكرتشملا نيعلا ةميقو «عيبملا نمثك دحتم

 نويدملا عبتي نأ ءاش نإ رايخلا هكيرشلف «بوث ىلع نيدلا نم هبيصن نع نويدملا نيكيرشلا دحأ يأ امهدحأ حلاص

 هنأل ؛ةكراشملا قح هل نأل ؛هكيرش نم بوثلا فصن ذحأي وأ «هتمذ يف ةصح ءاقبل نيدلا فصنب يأ هفصنب

 [؟1//٠؟ :قئاقحلا زمر] .هنيد نع ضوع

 يف ال نيدلا يف هقح نأل ؛نيدلا عبر حلاصملا كيرشلا نمضي يأ «هنمضي :خسنلا ضعب يقو :خإ نمضي نأ الإ
 :لوألا نارخآ ناديق انهه مث «راكنإ نع وأ توكس نع وأ رارقإ نع حلصلا نوكي نأ نيب هيف قرف الو «بوثلا
 نأ هكيرشل سيلو «حلصلا لدبب حلاصملا صتخي ةكرتشم نيع نع حلصلا ناك ول هنأل ؛انيد هنع حلاصملا نوكي نأ
 حلاصملا نوكي نأ :يناثلاو «نيدلا فالخب ةقيقح لام هنع حلاصملا نأل ؛هحو لك نم ةضواعم هنوكل ؛هيف هكر اشي

 و كن ويدل ناعم اعد نو هد لك راعي ج لع او ول ها يذلا ن وا الا لاو ار ل
 [۲۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .نيدلا ضعب ضبق ةلزنم.هنأل ؛رايخ هيف ضباقلل

 :"حتفلا" يف لاقو (نيكسم) .رخآلا كيرشلا هكرش «هبيصن نيكيرشلا دحأ ضبق ولو يأ :خلإ هبيصن ضبق ولو
 ام فالخب «هحو نم هقح نيع هنوكل ؛هيف هكراشي نأ هلف «هنع لدب ضوبقملاو ءروصتت ال نيدلا ةمسق نأل

 لصف يف بوثلا يف هکر اشي نأ هل ناك امنإو «هجو لك نم ةلدابم هنأل ؛هيف هكراشي ال ثيح ابو هب ىرتشااذإ
 ضباقلا ىلع عجر «ميرغلا تام مث «ميرغلا ةعباتم راتخاو ضوبقملا ملس ولو ءررضلا حلاصملا مزلي ال يك حلصلا

 ؛ةضوبقملا مهاردلا كلت نيع يف عجحري نأ هل سيل نكل «يقابلا ةمالس طرشب ديقم ميلستلا نأل ؛ضبق ام فصنب

 هنمو «"يعليزلا" يف اذك ءاهلثم يف ةمذ ىلإ دوعيو «ىوتلاب اهيف هقح دوعي الف «ميلستلاب طقس دق اهيف هقح نأل

 ؛نويدملا وهو «مرغلا ىلع نيدلا نم يقابلاب ناكيرشلا يأ :خلإ اعجرو (نيعملا حتف) .للخلا نم "ينيعلا" يف ام ملعي
 = هقح نيع هنأل ؛ءاش نإ هيف هكر اشي نأ هلف «هنع لدب ضبقلاو ضبقلا لبق ةمذلا يف رّوصنت ال نيدلا ةمسق نأل



 كرتشملا نيدلا مه حلصلا باتك

 هبيصن نم ملسلا ير دحأ حلص لطبو «نيدلا عبر هنمض ءائيش هبيصنب ىرتشا ولو
 ملسلا يف نيكيرشلا دحأ يرتشملا كيرشلا نمض امهدحأ يأ

 يف هكراشي نأ هل ناك امنإو «ةقيقحلا يف هيلع هقح نأل ؛نويدملا وهو ميرغلا ىلع عحر ءاش نإو «هحو نم =

 ناعجري مث ؛نيدلا عبرب عحريف ءررضلا ىفتنا انههو «ررضلا حلاصملا مزلي ال يك ؛حلصلا لصف يف بوثلا لضف
 ميرغلا تام نأب هبيصن ىوت مث «مبرغلا ةعباتم راتخاو «ءضوبقملا هل ملس ولو ءاضتقالا يف امهئاوتسال ؛ميرغلا ىلع

 هيلع عحر هل ملسي مل اذإف «هل يقابلا ةمالس طرشب ديقم ميلستلا نأل ؛ضبق ام فصنب ضباقلا ىلع عحر ءاسلفم
 [۲۳۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةلاوحلا يف امك

 هنمضي نأ هكيرشلف ءاقيش نيدلا نم هبيصنب نيدلا هيلع يذلا نم نيكيرشلا دحأ ىرتشا ول يأ :خلإ ىرتشا ولو
 ؛نيدلا عبر نيمضت يف هيلع ررض الو «ةصاقملاب هقح اضباق راص يرتشملا كيرشلا يأ هنأل ؛ءاش نإ نيدلا عبر
 ءررض كلذب همزلي ال نيدلا عبر هنمض ولف «نمثلا صيقنتو عيبلا يف ةعزانملا يأ ةسكامملا ىلع عيبلا ئبم نأل

 رخآلا كيرشلا هنمضي ال ثيح «بوث ىلع هبيصن نع نيكيرشلا دحأ حلاص اذإ حلصلا ةروص نم رم ام فالخب

 نإ «ضباقلا ريختيف «كلذب ررضتي نيدلا عبر عفد هانمزلأ ولف ءةطيطحلاو ضامغإلا ىلع هانبم نأل ؛نيدلا عبر

 ميرغلا عبتي نأ كيرشللو «هدقعب هكلم هنأل ؛عيبلا يف بوثلا ىلع كيرشلل ليبس الو ءال وأ نيدلا عبر نمض ءاش
 ؛ةعلسلا ءارش ةروصو «ريناندلاو مهاردلا نم نيدلا ذخأ ةروصو «بوث ىلع حلصلا ةروص نم انركذ ام عيمج يف

 .هكراشي ال نأ هلف «ةكراشملا قح هل نكل ةقيقح هبيصن فوتسا ضباقلا نأل ؛قاب هتمذ يف هقح نأل

 نأب ميرغلا ىلع ام كله مث «ضبق ام ضباقلل ضباقلا ريغلا كيرشلا ملس ولو ءزاح بوثلا يف ةكرشلا ىلع اقفتا نإو

 نيدلا ةمسق :لاقي ال ءملسي ملو ميرغلا ةمذ يف ام هل ملسيل ميلستلاب يضر امنإ هنأل ؛ضباقلا كراشي نأ هل ءاسلفم تام

 زوجت ال امنإو ءانمض زوجت ضبقلا لبق نيدلا ةمسق :لوقن انأل ؛هيف ةصاقملا روصتت فيكف ءروصتت ال ضبقلا لبق

 (اهريغو حتفلاو ةيادحماو ئييعلا نم طقتلم).ةحلاصملا ةحصو ءارشلا ةحص نمض يف ةمسقلا تعقو انهو ءأدصق

 يبر دحأ حلاص :هلوق نم "ريونتلاو رردلا" يف امل فلاخم نالطبلاب هريبعت نأ هيلع دريو :"حتفلا" يف لاق :خ ! لطبو
 نيكسم الم حراشلا مالك يف تأيسو «در هدر نإو امهيلع ذفن رخآلا هزاحأ نإف «عفد ام ىلع هبيصن نع ملسلا

 ذفانلا لباق ام لطابلاب دارأ :تلق لإ حلصلا اذه فقوتي هنأ لصاحلاف :لاق ثيح «فقوتلاب حيرصتلا اضيأ

 «ةكرشلا دقع خسفيو «هلام سأر ذحأي نأ وه عفد ام ىلع حلصلا نعم :لاقي نأ يقب «ذئنيح فوقوملاب قدصيف

 ."هداز يبرع" يف اذك ةقيقحلا يف خسف وه ذإ ؛ازاجم احلص هامسو

 زجي م ءلالا سأر ىلع هبيصن نم امهدحأ حلاص مث «ماعط يف لحر ىلإ املسأ نالجر يأ :خلإ حلص لطبو

 ءالصأ لطب هدر نإف ؛هبحاص ةزاجإ ىلع امهدنع حلصلا اذه فقوتي هنأ :لصاحلاف «زوجي :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع

 - «امهنيب لاملا سأر فصن نوكيف «هاحلاص امهنأكف ءامهيلع ذفن زاحأ نإو ءامهنيب هيف ملسملا ماعطلا نوكيو



 كرتشملا نيدلا ۸٦ حلصلا باتك

 بهذ نع وأ لا راقع وأ ضرع نع مهدحأ ةثرولا تج رخأ إو د ام ىلع
 ةكرتلا وه ةكرتلا نم يأ 2 ةكرتلا نم يأ لاملا سأر نم

 EES و ا هوما يا ف ءرثك وأ لق حص «سكعلاب وأ ةضفب
 نينوي الا 0 تيك كت علا

 هكيرشو «لاملا سأر فصن هلو «هرشاب نم ىلع زئاج حلصلا :هدنعو ءامهنيب ًاضيأ هيف ملسملا ماعطلا فصنو =
 ملسملا عبتيو ضبق ام هل ملس ءاش نإو هيف ملسملا ماعطلا فصنب بولطملا ناعبتي مث «ضبق اميف هكراش ءاش نإ

 ءاش نإ رايخلاب حلاصملا مث ؛حلاصملا كيرشلا ىلع عجريلف «هيلإ ملسملا ىلع ام ىوت اذإ الإ هيف ملسملا فصنب هيلإ

 (نيكسم الم) .هيف ملسملا عبر هيلإ عفد ءاش نإو «ضبق ام فصن هيلإ عفد

 ءامهدنع اذهو «لاملا سأر نم عفد ام ىلع هبيصن نم حلاص اذإ ملسلا يبر دحأ حلص لطب يأ :عفد ام ىلع

 هنأ :امهلو «نويدلا رئاس يف امك «زاح هتصح ىلع امهدحأ حلاص اذإف ءكرتشم نيد هنأل ؛زوجي :فسوي يبأ دنعو

 ؛ضبقلا لبق نيدلا ةمسق مزلي لوألا ىلعف «نيبيصنلا نم فصنلا يف وأ «ةصاح هبيصن يف هزوحي نأ امإف «زاح ول

 نم دبالف «ياثلا ناك نإو ءامالطب مدقت دقو «ةمسقلاب الإ زييمت الو «زيمتلاب الإ رهظت ال هبيصن ةيصوصح نأل

 اطلخ ءاوس حيحصلا ىلع تباث فالخلا نأ ملعاو .هاضر ىلإ رقتفيف «هدقع هكيرش ىلع خسف هنأل ؛رحآلا ةزاحإ

 ناك ول هنأل ؛"عفد ام ىلع" :هلوقب ديق امنإو ءاضيأ امهدنع زاج لاملا سأر اطلخي مل نإ :ليقو ءال وأ لالا سأر

 (ٰييع «حتف) .هيف ملسملاب لادبتسالا نم هيف امل ؛عامجإلاب زوجي ال هريغ ىلع

 ةكرتلاو «هايإ هوطعأ لامع اهنم مهدحأ اوحرحأف «ةثرو نيب ةكرتلا تناك اذإ يأ :خإ ةثرولا تجرخأ نإو

 ا ا أ ايهذ اهيفوض ةوكع ات ضن مناك أ ق غا ءافوزعو رافع مناك

 يف نكلو ءسنجلا فالتخال ؛ابر الو ءنيعم عيب هنأل ؛اريثك وأ ًاليلق هوطعأ ام ناك ءاوس «حلصلا اذه حص «ةضف
 ج راختلا لبق ةجراخلا مهماهس ىلع يقابلا مسقيو ءابرلا نع ازرحت سلحملا يف ضباقتلا ربتعي ثلاثلاو يناثلا هحولا

 ةعبرأو «ةأرمال دحاو «ةينامث اهلصأ «قيقش خأو تنبو ةأرما :هنايب ءنكي مل نأك جراختلاب اذه لعجي نأ الإ

 .نيفصن مسق «نكت مل نأك تلعح ولو «ةعبس ىلع يقابلا مسق ةأرملا تحرخأ اذإف ,خألل يقابلاو لل

 نإو «ثاريملا ريغ مهلام نم هوطعأ ام ناك نإ ءاوسلا ىلع ةيقبلا نيب مسقت هتصحف ءأدحاو اوحرحأ اذإ هنأ ملعاو

 ىلع مهنيب وهف «رارقإ نع ناك نإف «راكنإ نع نوكي نأب فاصخلا ديقو «مهئاريم ردق ىلعف هوثرو امم ناك
 رقأ نمك ميلستلا ىلإ ةحاحلا مدعل ؛"رحبلا" يف امك ةمولعم ةكرتلا نايعأ نوكي نأ طرتشي الو قلي ءاوسلا

 ةجاحلل هدي يف ام عيمج ملعي مل ام زجي مل اهضعب وأ حلاصملا دي يف تناك ول يح «رقملا هل هعابف ,ءيش بصغب

 حص يأ :خلإ رثك وأ لق حص .ابهذ هيلإ اوعفدو ةضف ةكرتلا ناك نأب :سكعلاب وأ (هريغو حتف) .ميلستلا ىلع
 ؛ليق اذك لطاب نايعألا نع ءاربإلا ذإ ؛ءاربإ ال ةضواعم هنأل ؛رثك وأ هيلع حلاصملا لق ةروصلا هذه يف حلصلا

 = ءءاشنإلا هجو ىلع ناك اذإ ام ]۳۷٤/۷[ "رحبلا" يف هديق لطاب نايعألا نع ءاربإلا نم ليق ام :لوقأو



 كرتشملا نيدلا AV حلصلا باتك

 يف ولو «هنم هظح نم رثكأ ىطعملا نكي مل ام ال نيدقنلا دحأب امهريغو نيدقن نعو
 ىطعملا سنج نم يأ حلاصملا بيصن نم لوعفملا ةغيصب حلصلا حصي ال يأ نيدقنلا دحأ ضوعب

 0 ا ,لطب «مه نيدلا نوكيل هوحرحأف «سانلا ىلع نيد ةكرتلا
 نيدلاو نيعلا يف حلصلا يأ

 عمست الف «نيعلاو نيدلل لوانتم حيحص وهف «هلبق يلام نم ءيرب وه :هلوقك رابخإلا هجو ىلع ناك نإف =
 هلبق قحتسا ال :هلوق نأ ملعف «"طيحملا"و "طوسبملا" يف هركذ «نيعلا هذه يف يل كلم ال :لاق اذإ اذكو «ىوعدلا

 يف لاق ءانيد وأ ناك انيع رارقإلا لبق قوقحلا نم قحب ىوعدلا عنمبي ىوعد الو ءاقاقحتسا الو ًاقلطم ًاقح
 ءدح وأ ةراحإ وأ ةيانح وأ ةلافك لكو «نيد وأ نيع لك "نالف لبق يل قح ال" :هلوق يف لحديو :"طوسبملا"

 (حتف) .ملإ ةءاربلا دعب ناك هنأ اودهشي نح هيلع هتنيب لبقت مل اقح كلذ دعب بلاطلا ىعدا نإف

 تحرحأف «راقعلاو ضورعلا نم امهريغو ةضفلاو بهذلا ىلع ةلمتشم ةكرتلا تناك اذإ يأ :خلا نيدقن نعو

 نكي مل ام حلصلا اذه زوجي ال ء«ةضفلا وأ بهذلا امإ ةكرتلا نم هبيصن نع هوطعأ يأ نيدقنلا دحأب مهدحأ ةثرولا

 ةيقب نم هقح ةلباقم يف ةدايزلاو «هلثم. هبيصن نوكيل ؛هيلإ هوعفد يذلا دقنلا اذه نم هظح نم رثكأ هوطعأ يذلا

 طرش رابتعا بجو «نايعألا نم ءاربإلا ىلع هلمح رذعتل ةضواعملا ىلع لمح امل هنأل ؛ابرلا نع ازرحت ةكرتلا

 يف ال نويدلا يف لمعتسي امنإ طاقسإلا نأل ؛ءاربإلا ىلع لمحلا رذعت امنإو ءانركذ امي كلذو ءهيف ةضواعملا

 ولو ءردقلا اذه يف فرص هنأل ؛ةضفلاو بهذلا نم هبيصن نم لباقي اميف سلحمبا ف ضباقتلا نم دبالو «نايعألا

 .حلصلا دسف «مهاردلا نم هبيصن ردق ملعي ال وأ «هبيصنل ًايواسم وأ لقأ هوطعأ ام ناك

 ل اخ ةضقلا وأ يهذلا نطعيو نطوزعلا" تا ضوتلا نوح لقا وأ هقح دق ةوطعأ اذإ هيف داسفلا وو
 وأ هل ًايواسم هنوك ريدقت ىلع داسفلا نأل ؛ابرلا لامتحال ؛هبيصن ردق ملعي مل اذإ اذكو ءابر نوكيف «ضوع الب
 نم رثكأ ذوحأملا ناك اذإ ام وهو ءدحاو بناح نم امف ؛ةحصلا فالخب «رابتعالاب ىلوأو حجرأ ناكف «لقأ

N E aناقل  E hE OSE RO RLابرز مدعل ا اقللف  

 (يشحملا نم حيضوتب نيكسم الم «ييع «حتف)
 نيدلا نم حلاصملا اوجرخي نأ ىلع اوحلاصف «سانلا ىلع نيد ةكرتلا يف ناك نإ يأ :خلإ نيد ةكرتلا يف ولو

 دقعلا ىقبي :امهدنعو هلل ةفينح يبأ لوق اذه :ليق «نيعلاو نيدلا يف اقلطم حلصلا لطب ءمهل نيدلا نوكيل

 (نيكسم) .لكلا لوق وه :ليقو «نيدلا ءارو اميف احيحص
 هيلع نم ريغ نم هكيلمتو «هريغ نم حلاصملا ةصح وه يذلا نيدلا كيلمت كلذ نأل ؛حلصلا اذه لطب يأ :لطب

 ريغ يف امهدنع زوجي نأ يغبنيو هدي ةفينح يبأ دنع نيبي مل وأ نيدلا ةصح نيبي كلذ يف ءاوسو «زوج ال نيدلا

 «ةدحاو ةقفص يف امهعابو «ةتيمو ةيكذ ةاش وأ هدبعو رح نيب عمج اذإ اميف فالخلا لصأو .هتصح نيب اذإ نيدلا

 [۲۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةيكذلاو دبعلا يف حص :امهدنعو «هدنع لكلا يف لطب نمثلا نم امهنم دحاو لك نيبو



 كرتشملا نيدلا ۸۸ حلصلا باتك

 ةمسقلاو حلصلا لطب طيح نيد تيملا ىلع ولو «حص هنم ءامرغلا ءربي نأ اوطرش نإو
 نيدلا ةمسق يأ ناك نيدلا نم a بيصن ةئرولا يأ

 .حلصلا حص نيدلا نم حملاصملا بيصن نم يأ هنم ءامرغلا أربي نأ ةلأسملا هذه يف ةثرولا :خإ اوطرش نإو

 اولجعي نأ ىرحأو «زاوجلا ةليح هذهو «هيلع وه نمم نيدلل كيلمت وأ طاقسإ هنأل :"حتفلا" يف لاقو (نيكسم)

 رادقم حلاصملا اوضرقي نأ هحوألاو «ةثرولا ةيقبل ررض نيهجولا يفو :"ةيادحلا' يف لاق «نيعربتم هبيصن ءاضق

 ؛ررض ةروصلا هذه يف مهيلع سيلو «ءامرغلا نم هبيصن ءافيتسا ىلع مهليحيو نيدلا ءارو امع اوح اصيو «هبيصن
 نيعلا نإف ءميدقتلا ررض الإ مهنع ررضلا ىفتناف «هتلباقع. نيدلا مه لصح نكل «نيدلا ردق مهنم جرح نإو هنأل
 ءادتبا مهليحي وأ ءامرغلا ىلع مهليحي مث «نيدلا ردقب هوحن وأ رمت نم اذك هوعيبي نأ هنم هجوأو «نيدلا نم ريح

 .ةرورضلا ردقب ىهتنا «مهسفنأل هوذحأي مث « هل هوضتقيل ءيش عيب ريغ نم
 يف ةكرتلا نوكلمي ال ةثرولا نأل ؛ةمسقلاو حلصلا لطب ةكرتلاب قرغتسم نيد تيملا ىلع ناك ول يأ :خإ طيح

 كلذ اولعف نإو «هنيد اوضقي مل ام هوحلاصي وأ «هومسقي نأ مه يغبتي ال نيدلاب اقرغتسم نكي مل نإو «ةلاحلا هذه
 [۲۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ًاسايق زوحتو ًاناسحتسا زوجت ال اهأ ةمسقلا يف يحركلا ركذو «زاح



 اهمكحو ةبراضملا فيرعت ۸۹ ةبراضملا باتك

 ةبراضملا باتك

 ءليكو فرصتلابو «نيمأ براضملاو «بناح نم لمعو «بناج نم لام ةكرش يه
 هيف يأ فرصتلا لبق ضبقلا دعب براضملا يأ لاملا بر يأ حبرلا يف يأ

 ا ا و OORT ORAS و و «كيرش حبرلابو
 وهف حبر اذإ يأ

 نم ةلعافم يه مث «بناج نم لدبلا دوحو يضتقت اهإ ثيح نم ةحلاصملاك ةبراضملا :خلإ ةبراضملا باتك

 ضرألا يف نورفاسي نيذلا يعي (٠۲:لمرملا) نوُبرضَي نوُرَحآوإ# :ىلاعت هللا لاق ريسلا وهو «ضرألا يف برضلا
 اذه نومسي زاجحلا لهأو «حبرلا بلطل ابلاغ ضرألا يف ريسي براضملا نأل ؛امب دقعلا اذه يمسو «ةراجتلا يف

 اوراتخا انباحصأو «لماعلل هملسيو «هلام نم ًأردق عطقي لالا بحاص نأل ؛ضرقلا نم ًاضارقو ةضراقم دقعلا

 (نيكسم الم) [؟9/” :قئاقحلا زمر] .صنلل ةقفاوم اموكل ؛ةبراضملا ةظفل

 نم لاملا ناك اذإو «حبرلا يف توافتلا زوجيو «ةبراضم نوكي ال امهدحأل حبرلا لك طرش ولف :خلإ ةكرش يه

 وهف ءلضف اميف ثلثلا رحآللو ناثلثلا امهدحأل طرش ول نح «حبرلا نم لضف اميف امهيواست نم دبالف «نينثا
 وأ ةبراضم لاملا اذه كيلإ تعفد :هلوقك ءاهيلع لادلا ظفللا :اهنكرو «لاملا سأر يف امهئاوتسال ؛نيفصن امهنيب

 امف ءاعاتم هب عتبا :لاق وأ ءهثلث وأ هفصن حبرلا نم كل نأ ىلع هب لمعاو لاملا اذه ذح وأ ةلماعم وأ ةضوافم

 ةا و تفصنلاب ايوره ا رار لالا هلع د تالغا نفقا كلذ د را اذ كلف لصف نم ناك
 .رمأب الإ عيبلا هل سيلو «ىرتشا نإ هلثم رجأ هل «ةدساف ةراحإ لب ةبراضم. سيلف «هيلع

 دنع لاملا سأر رادقم يف افلتحا نإف «ةراشإلاب مالعإلا يفكيو «مولعم وهو «نامثألا نم لاملا سأر نوكي نأ :اهطرشو

 «حصي الف براضملا ىلع ناك نإف «نيدب ةبراضملا امأو «لاملا برل ةنيبلاو «هني عم براضملل لوقلاف حبرلا ةمسق
 زئاح وهف «ةبراضم هب لمعا مث «نالف ىلع يلام ضبقا :لاق نأب هريغ ىلع ناك نإو «هتمذ يف نيدلاو «هل هارتشا امو

 لمعا مث ءنالف ىلع نيد ضبقا :لاق ولو «"طوسبملا" يف امك دقعلا لبق ةعفنم هسفنل طرش هنأل ؛اهوركم ناك نإو

 [۳۷۸/۷ :قئارلا رحبلا] .نمضي ال «هب لمعاف :لاق ولو «نمضي هلك ضبقي نأ لبق لمعف «ةبراضم هب

 نذإب هضبق هنأل ؛هيف فرصتلا لبق لاملا سأر ضبق دعب نيمأ براضملا يأ ةبراضملا مكح نايب اذه :خإ نيمأ

 ضوبقملا نع "لدبلا هجو ىلع ال" :هلوقب زرتحاو [؟75/7 :قئاقحلا زمر] .ةقيثولاو لدبلا هجو ىلع ال هكلام

 (نيكسم الم «حتف) ."رردلا" يف امك نهرلا مكحب ضوبقملا نع "ةقيثولاو" :هلوقبو «ءارشلا موس ىلع
 (حتف) رک ءلالا بر ىلع ةدهعلا نم هقحل امه عجري يح «هرمأب هل هيف فرصتي هنأل :ليكو

 :"حتفلا" يف لاقو [۲۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ةبراضملا دقع نم دوصقملا وه هنأل ؛حبرلا يف لالا برل يأ :كيرش
 .لمعلاو لاملاب لصح هنأل



 ةبراضملا ماكحأ | ۹٩ ۰ ةبراضملا باتک

 هطارتشاب و ‹«ض رقتسم هل حبرلا لک طارتشابو ‹«بصاغ فاالخلابو ريجأ داسفلابو
 براضملل يأ

 N 0 0 0 011 ةكرشلا هب حصت اب حصت امغإو «عضبتسم لاملا برل
 ريناندلاو مهاردلا نم لام. يأ

 اک را نه نوكيف «لثملا رحأ ةدسافلا ةبراضملا ق بحاولا نأل ؛ريحأ ةبراضملا داسفب يأ :ريجأ داسفلاب

 ءاقلطم ةدسافلا ةراحإلاك لثملا رجأ بحوتسي يح :"حتفلا" يف لاقو [۲۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ةدسافلا ةراحإلا

 نوكي الف «نيمأ هنأل ؛ةحيحصلاك اهيف نامض الو «ةدسافلا ةراحإلاك طورشملا ىلع ةدايز الب ءال وأ حبر ءاوس

 لثملا رجأ بجي :ةثالثلاو دمحم دنعو «فسوي يبأ بهذم وه "طورشملا ىلع ةدايز الب" :هلوقو "ررد" ءانيمض
 ةبراضم ميتيلا لام يصولا ذحأ اذإ ام ةدسافلا ةبراضملا يف لثملا رحأ موزل نم "هابشألا" يف نيثتساو .غلب ام اغلاب
 نأ هرهاظو «"ريونتلا" يف هيلع ىرحو «لمع اذإ ميتيلا لام يف هل ءيش الف مهارد ةرشع هسفنل هطرشك ةدساف

 عفد يصولل نأ اضيأ يعليزلا دافأو «رهظأ هيف يعليزلا مالكو «حبرلا نم ءزحب ميتيلا لام يف براضي نأ يصولل

 .هيبأك ميلستلا نع ةباينلا قيرطب ةبراضم هيف لمعي نم ىلإ لاملا

 دقف فلاح اذإ هنأل] ؛نماض بصاغ وهف «هيلإ هضوف اميف لاملا برل براضملا فلاح اذإ يأ :بصاغ فالخلابو

 ءلالا بر زاحأ مث «فرصتو «هعاب مث هنع يه ام ىرتشا ول نح كلذ دعب زاحأ نإو [نمضيف ًابصاغ راصف ىدعت

 هل حبرلا لك نوكي نأب براضملا طارتشاب يأ :خلإ طارتشابو (نيكسم الم) .كلامل ًافالخ هتزاحإل رثأ ال هنإف

 راص اذإ الإ هلك حبرلا قحتسي ال هنأل ؛ضرقلا هنم بلط اذإ نالف نم ضرقتسا :لاقي ضرق بلاط يأ ضرقتسم
 سر عيمج كلم دقف «هل حبرلا عيمج نوكي نأ طرش اذإف ءرجشلل رمثلاك لاملا عرف حبرلا نأل ؛هل اكلم هلك لاملا

 [؟5/7؟ :قئاقحلا زمر] .ضرقلا قيرطب الإ اذه نوكي الف «لاملا

 نعم اذهف ءاعريتم ناكف الدب هلمعل بلطي مل هنأل ؛ًاعربتم هل لمعي نأ يهو «ةعاضب بلاط يأ :عضبتسم

 هب حصت ام ةبراضملا حصت امنإو يأ :خلإ حصت امنإو [؟79/؟ :قئاقحلا زمر] .اهيلع صن هنأكف «ةعاضبلا

 هعب :هل لاقو ءاضرع هيلإ عفد ولو «ةجئارلا سولفلابو اممم :دمحم دنعو ءامهدنع ريناندلاو مهاردلا نم ةكرشلا

 (نيكسم الم) حص فرصتف ريناندب وأ مهاردب عابف هنت يف ةبراضم هب لمعاو
 دي يف ةنامأ اهنأل ؛هيلإ يدؤت دوقنلا ريغب ةبراضملاو ءنمضي مل ام حبر نع اج هيهنل ؛حصي ال :"حتفلا" يف لاقو

 قحتسي براضملا ذإ ؛نمضي مل ام حبر لصحف حبرلا يف هكرش اهعاب اذإف «دقعلا دعب اهتميق تداز ارو «براضملا

 نيعتت ال األ ؛هتمذ يف نمثلا بجي اهب ءارشلا دنع هنإف ؛دوقنلا فالخب ؛هنامض يف ءيش لحدي نأ ريغ نم هبيصن

 (يعليز) .ضورع نوزوملاو ليكملاو ءنمض ام حبر وهف كلذب هل لصحي امف «نييعتلاب
 يف رم دقو ءامهلثم دمحم دنع ةقفانلا سولفلاو ءامهدنع ريغ ال ريناندلاو مهاردلا يهو :خلإ ةكرشلا هب حصت اع

 - ريدقت نكميف «لاثمألا تاوذ نم امهنأل ؛نوزوملاو ليكملا يف ةبراضملا حصت :ىليل يبأ نبا لاقو «ةكرشلا



 ةبراضملا ماكحأ ۹۱ ةبراضملا باتك

 رجأ هلف ءرشع ةدايز امهدحأل طرش نإف ءاعاشم امهنيب حبرلا نوكيو
 2 حبرلا نم

 577110 1 ذل الإو «هدسفي حبرلا ةلاهج بح وي طرش لكو كورسا نعود وو
 ةبراضملا دقع

 جلع هنأ يور ام :انلو «نيدقنلاك راصف «ةموقتم اهنأل ؛ضورعلاب زوحت :كلام لاقو «ضوبقملا لثم. لالا سأر =

 دعب اهتميق تداز اميرو «براضملا دي يف ةنامأ امال ؛هيلإ يدؤت دوقنلا ريغب ةبراضملاو ءنمضي مل ام حبر نع ىف

 لحدي نأ ريغ نم هبيصن قحتسي براضملا ذإ ؛نمضي مل ام حبر لصحف «حبرلا يف هكراش اهعاب اذإف «دقعلا

 هل لصحي امف «نييعتلاب نيعتت ال اهنأل ؛هتمذ يف نمثلا بحي اهب ءارشلا دنع هنإف ؛دوقنلا فالخب «هنامض يف ءيش

 [۲۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .نمض ام حبر وهف «كلذب

 اعاشم حبرلا نوكي يح ةبراضملا حصت ال هانعم ءًاعاشم براضملاو لالا بر نيب يأ :خلإ امهنيب حبرلا نوكيو

 .ةبراضملا لطبت حبرلا نم ةامسم مهارد امهدحأل طرش ول يح «هب الإ ققحتت ال ةكرشلا نأل ؛امهنيب

 ءامهنيب حبرلا نوكي نأ لبق مهارد ةرشع ةدايز امهدحأل طرش نإ يأ :خلإ طرش نإف [4١./؟ :قئاقحلا زمر]
 [۲ ٤١/۲ :قئاقحلا زمر] .ردقلا اذه الإ حبري ال اعر هنأل ؛امهنيب ةكرشلا عطقي امم كلذ طارتشا نأل ؛ةبراضملا تدسف

 برل حبرلاو «داسفلل طورشملا ىلإ ليبس الو ءاناحب لمعلاب ضري مل هنأل ؛لثملا رجأ براضمللف يأ :خلإ رجأ هلف
 :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع طورشملا ردقلا نع رحألا زواجي ال يأ :خلإ زواجي الو (حتف).هكلم ءامن هنأل ؛لاملا

 :كألل فسوي يبأ نعو «لصألا ةياور يف حبري مل نإو ةدسافلا ةبراضملا يف رحألا بجيو «غلب ام اغلاب غلبيو زواجي

 (نيكسم) .هل رحأ الف حبري مل اذإ هنأ

 هضرأ هيلإ عفدي نأ براضملا ىلع لالا بر طرشك حبرلا ةلاهج بجوي طرش لك يأ :خلإ طرش لكو

 هراد ةرجأ ضعبلاو ءهلمع نع ًاضوع حبرلا ضعب لعح هنأل ؛ةبراضملا دسفي «ةنس اهنكسيل هراد وأ «ةنس اهعرزيل

 [۲ 40/7 :قئاقحلا زمر] .رادلا ةعفنم باصأ ام طقسيو «هتصح بجي يح لمعلا ةصح ملعي الو «هضرأ وأ

 دقع دسفي ةكرشلا عطق وأ حبرلا يف ةلاهجلا بحوي طرش لك نإ :"حتفلا" يف امك هريغو "يعليزلا" يف لاقو

 باوجلاو ءدرطي ملف امهنم دحاوب سيلو اهدسفي لاملا بر ىلع لمعلا طرش :لمكألا لاق «ىهتنا الف ال امو ةبراضملا
 ذإ ؛ةبراضملا نع دقعلا جرخي لاملا بر ىلع لمعلا طرش ذإ ؛ةبراضملا دوجو مدع لمشي ام هب داري داسفلا نأ

 زوجي وهو مودعملا نع ءيشلا بلس ليبق نم اذه ناكف «براضملا فرط نم اهيف لمعلا نوكي نأ ةبراضملا ةقيقح

 (حتف) . يسدقملا نع 'يومحلا" يف اذك "ريصبب سيل مودعملا ديز ك
 :"ييعلا" يف لاقو (نيكسم).طرشلا لطبي نكلو «دقعلا دسفي ال حبرلا ةلاهج طرشلا بجوي مل نإو يأ :ال الإو

 [؟ 40/؟] .هبيصن يف ةلاهج الو «ريغ ال هلمعب لباقم حبرلا نم هبيصن ذإ ؛لمعلا ةصح ةلاهح ىلإ يضفي ال هنأل



 عيبيو «براضملا ىلإ لاملا عفديو «براضملا ىلع و طرشك طرشلا لطبيو
 ةقلطملا ةبراضملا يف براضملا لاملا بر

 ل ل عضبيو رفاسيو لكوبو يرتش دو «ةئيسنو دقنب
 ةراجتلل ةعاضب لاملا يطعي

 ةلاهج الو «حبرلا يف طرشلا عطق بحوي ال دئاز طرش هنإف ؛براضملا ىلع نارسخلا يهو :خلإ ةعيضولا طرشك
 نود لالا بجا خراب كوما لالا نم عح تاق ا ن لالا تر لغ ةعيضولا نوكتو, ادق نركب لف: ديف

 نوكيو" :هلوق ىلع فطع :خلإ لاملا عفديو ۲٤٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .طرشلا همزلي الف «هيف نيمأ براضملاو «هريغ

 نعم يف األو ؛حابرتسالا نم نكمتيل ؛براضملا ىلإ لاملا عفدي نأ ةبراضملا ةحص طرش نم يأ "امهنيب حبرلا
 كلاملا اهدقع ءاوسو ءامهنم لمعلا ىلع اهداقعنال ؛ةكرشلا فالخب لمعيل هميلست بجيف «لحم لاملاو «ةراحإلا

 نإف كلام ريغ دقاع لمع طرشب ولو رخآلا لمع طرشب نيكيرشلا دحأ عفد ول اذكو «ريغصلا يلوك هريغ وأ
 دنع حص انويدم ولو هيلع نيد الو «هالوم وأ هسفن لمع طرشب عفد نوذأمك ءدسفت هيف ةبراضملل ًالهأ نكي مل
 (ةجاحلا ردقب حتف) .يومحلا يف اذك ءاقلطم حص هالوم لمع طرشب بتاكم عفد ولو «ةفينح يبأ

 قلطملا نأل ؛هيلع دزي حلو الشم فصنلاب ةبراضم هيلإ عفد نأب ةقلطم ةحيحص ةبراضملا تناك اذإ يأ لإ عيبيو

 دهعي مل امع داتعملاب زرتحاو [57 5/0 :قئاقحلا نييبت] .راجتلا نيب داتعم وه ام لعفي نأ هلف ءاهلك عاونألا لوانتي

 دسافلا عيبلا ةرشابم زاوج هب دري ملو ءادساف ولو عيبلا كلي :"ةياردلا" يقو «ردلا يق امك ةنس نيرشع ىلإ عيبلاك

 .ةنامأ هدي يف لاملا نوكي نأ نم جرخي الف ءابصاغ نوكي الف ءافلاخم نوكي ال ًادساف عيبلاب هنأ ىلإ هب راشأ لب
 يف لاقو ١[ 40/7 :قئاقحلا زمر] .هنذإب الإ ةئيسنب عيبي ال :ةثالثلا دنعو «لحأ ىلإ يأ :ةئيسنو (نيعملا هللا حتف)

 وهو «حابرتسالا دقعلا اذه نم ضرغلاو «ةراجتلا عينص ةئيسنلاو دقنلا نم يأ امهنم ًالك نأل :"ةنازخلا"
 عيبلا هيلع طرش ول امأ «ةئيسن عيبي نأ هل زوجي ال دقنلاب عيبلا هيلع طرش ول ذإ ؛"اهقلطم يف" لاق امنإو «ةراجتلاب

 .حيحصلا وه هيف سانلا نياغتي ال ام رادقفب عاب اذإ دقنلاب عيبي نأ هل زوجيف «ةئيسن

 يفو «"ةيناخلا" يف امك «مامإلا نع ةرهاظلا تاياؤرلا ي 5 ٍِ ةيراضملا لامي براضملا رفاسي يأ :خل ! رفاسيو

 هنأ :فسوي يا نعو ."يومحلا" يف اذك ا هاهني نأ الإ حصألا ىلع قلل ةبراضملا لام رفسلا هل :"ةيريهظلا"

 عفد نإ هنأب ليصفتلا نم ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور ام اذكو «رهاظلا فالخ وهو «هنذإ الب رفاسي نأ هل سيل

 رفاسي نأ هلف «هرصم ريغ يف هيلإ لاملا عفد نإو «هب رفاسي نأ هل سيلف ءرصملا كلذ لهأ نم وهو ءرصم يف هيلإ لاملا

 ءرهاظلا ىلع هدلب يف هيلإ عفد ولو ءارحبو أرب رفاسيو :[۳۷۹/۷] "رحبلا" ف لاق ءاضيأ رهاظلا فالح «هدلب ىلإ هب

 (يشحملا نم فرصتب نيكسم الم «حتف) .عون وأ نامز وأ ناكع ديقت مل يلا ةقلطملا ةبراضملا يف مالكلاو «ىهتنا
 :ييعلا لاق "رردلا" يف اذك «ةبراضملا هب لطبت الو «لاملا برل ولو «ةعاضب لاملا عفدي يأ عاضبإلا نم :خل! عضبيو

 [؟ 51/7 :قئاقحلا زمر].راجتلا عينص نم اذه نأل ؛لماعلل حبرلا نوكيو «هيف لمعي الام هريغ ىلإ عفدي نأ وهو

 - يذلا براضملا ىلع لماعلا لمحي وأ ؛"نوكي الو" هباوص "لماعلل حبرلا نوكيو" :ييعلا لوقو :"حتفلا" يف لاق



 ةبراضملا ماكحأ ۹۳ ةبراضملا باتك

 دعتي ملو "كيأرب لمعا"ب وأ ,نذاي الإ براضي الو و حو الو عدويو
 هلوقب لالا بر نم ةبراضم لاملا يطعي ال يأ ةبراضملا لام نم يأ

 براضملل نوكي يذلا حبرلاب دارملا سيلو «نيهاش خيشلا هركذ اذك «لعفلاب لمعي مل نإو ءعاضبإلا هنم دجو =
 .هبنتف «هنم هصخي ام لب حبرلا لصأ ةعاضب لاملا هيل ياسا حا

 راجفتساو عاديإلاو عاضبإلا هلو :"قئارلا رحبلا" يف لاق [ةبراضملا لام دحأ دنع براضملا يأ ] :عدويو

 نأ هلو ءامل نتريو «نهري نأ هلو «باودلاو نفسلا راجعتساو «لاومألا ظفحلا لزانملا راجئتساو «لامعألل لامعلا

 ارجش وأ الخن ذأ ولو ءارجش وأ الخن اهيف سرغيل وأ اهعرزيل ًاماعط لاملا ضعبب يرتشيو ءءاضيب ًاضرأ رحأتسي
 ؛ةنادتسالا كلمي الو «كيأرب لمعا :هل لاق نإو ءاهيلع زجي مل لاملا نم اهريبأت وأ اهحيقلت يف قفني نأ ىلع ةلماعم

 ىلا تالا أ لو نينضت ااغ ميدل ناك كلذ قو لالا تر ذأ ولو: دك ةبراضلل ند انيك نهر ااف

 «يقرتشلا ديلا نحت يعل هناك E نك كح CG ليج ولا تالخ نعي لانا بيوع راع
 برل هلام نم كلذ نمضيو «حصي ةدايزلا يف سانلا نباغتي ال ناك نإو ءزاج او رکا و[ ی طخ ام ناكو

 [۳۷۹/۷] .يرتشملا ىلع يقب ام لاملا سأر ناكو «لاملا

 جوزي هنأ :هس فسوي يبأ نعو «ةمأ الو ادبع ةبراضملا لام نم جوزي نأ براضملل سيل يأ :خإ جوزي الو

 «ةراحتلا نم سيل هنأ :امهو «ةبراضملا لام نم ةقفنلا طوقسو «رهملا هب ديفتسي ذإ ؛باستكالا باب نم هنأل ؛ةمأ

 اذك «ةميقلا فعض ىلع قاتعإلاو ةباتكلاك ًاباستكا ناك نإو هكلمي الف «ةراجتلاب ليكوتلا الإ نمضتي ال دقعلاو

 نألو «هب ضري مل لالا بر يأ وهو «هريغل هلام حبر ضعب لعجي هنأل :خإ براضي الو (حتف) ."رردلا" يف

 ءيشلا نأل ؛كيأرب "لمعا" :هلوقب وأ لاملا بر نم نذإب الإ يأ :خلإ نذإب الإ (سايلإ) .هلثم عبتتسي ال ءيشلا

 [؟ ٤١۱/۲ :قئاقحلا زمر] .هيلإ قلطملا ضيوفتلا وأ «هيلع صيصنتلاب الإ هلثم نمضتي ال

 CE ل ل ل م ا :خلإ دعتي ملو

 ناب هنيعب تقو نمو ءالثم ريرحلا يف الإ رتشن ڈت الو عبتال : لاق ناب اهنعب ةعلس. نهو القم رمى الإ لمت ال

 نإف ءلثم نالف نب ديز عم الإ لمعت ال :هل لاق نأب هنيعب لماعم نمو ءاذك تقو يف الإ رتشت الو عبت ال :هل لاق

 فلاح اذإ عدوملاك نامضلا نم ئرب ءهل هنيع يذلا دلبلا ىلإ لاملا در يح ًائيش رتشي مل ولو ءًانماض راص فلاح

 .ةبراضملل ناك دلبلا كلذ يف ىرتشا اذإ ىح «ةبراضم لاملا داعو «قافولا ىلإ عحر مث «ةعيدولا يق
 هبناوج توافتي املق دحاولا رصملا نأل ؛هب ديقتي ال ثيح ءرصملا نم نيعم قوس يف هديق اذإ ام فالخب اذهو

 يف لمعت الو قوسلا اذه يف لمعا :لاق نأب يهنلاب حرص اذإ الإ «دييقتلا ديفي الف «ةدحاو ةعقبك هنأل ؛هقاوسأو

 دنع الاح عبت الو «ةئيسن عب :هل لاق اذإ ام فالخب «هيلإ فرصتلا ةيالوو ءهل لاملا نأل ؛هب ديقتي ذئنيحف «هريغ

 نع هاهو «مهرد فلأب هدبع عيبب اصخش لكو نمك «نيقيب ريح ىلإ ةفلاخم هنأل ؛امهنيب رعسلا فالتحا مدع

 [؟ 4١/7 :قئاقحلا زمر] .انلق امل ؛زوجي هنإف «نيفلأب ليكو لا هعابف «ةدايزلاب عيبلا



 ةبراضملا ماكحأ ۹٤ ةبراضملا باتك

E رع ميل نسل SG E 
 براضملا يأ ةديقملا ةكرشلا يف يأ لاملا اذه ذح لاق نأب لالا تعز

 E ENE تر روطدإ هلع را «كلاملا ىلع قتعي
 لاخلا يف براضمل نيمي وأ ةبارقب

 «هلزع كلمي ال ذئنيح هنأل ؛اضورع لاملا رصي مل ام دقعلا دعب ولو «ديفملا دييقتلا لبقت ةبراضملا نأل :دلب نم

 يف ديفملا امأو «لاملا عيب نع هيهنك ًالصأ ربتعي ال ديفملا ريغ نأل ؛ديفملاب انديقو ؛ءيجيس امك «هصيصخت كلم الف

 يعي "لاملا عيب نع هيهنك" :هلوقو ."رردلا" يف اذك ءال الإو «حص يهنلاب حرص نإف ءرصم نم قوسك ةلمجلا
 (نيعملا هللا حتف) .ئيعلا حرش يف امك ءرعسلا فالتحا مدع دنع

 يل لمعت نأ ىلع :لاق وأ ةفوكلا لهأ نم يرتشت نأ ىلع :لاق ول هنأل ؛نيعم لماعم لماعملاب دارملا :لماعم وأ
 ةفرايصلا ريغ نم وأ ةفوكلا لهأ نم سيل لحر نم ةفوكلاب عابف «مهنم عيبتو «ةفرايصلا يف يرتشتو «فرصلا

 اهيف عيبيو لوألا يف ةفوكلا نم جرخي نأ هل زوجي يح عونلاب وأ ناكملاب دييقتلا مالكلا اذه نم دوصقملا نأل ؛زاح

 نأل ؛مهريغو ةفرايصلا نم يرتشيو عيبيو «يناثلا يف فرصلا ريغ يف لمعي نأ زوجي الو ءاهلهأ ريغ نم وأ اهلهأ نم
 نكمي ال ريثك عمج امهنم دحاو لك نأل ؛ةفرايصلاو ةفوكلا لهأب دييقتلا ديفي الو ءديفم عونلاو ناكملاب دييقتلا

 (نيكسم الم «حتف) .يعليزلا يف اذك «هؤاصحإ
 .اهنم ءيشب رخآلا كيرشلا هنيع امع ةديقملا ةكرشلا يف كيرشلا زواجتي نأ زوجي ال امك يأ :ةكرشلا يف امك

 ىلع يأ كلاملا ىلع قتعي نم يرتشي نأ براضملل سيل يأ :خلإ رتشي ملو (يئاط) [551/؟ :قئاقحلا زمر]
 هل زوجي ثيح «دبعلا ءارشب ليكولا فالخب «دوصقملل افلاخم هنوكل ؛نيمب ببسب وأ «هنباو هيبأك ةبارقب لاملا بر

 هيف ةراجتلا نكمي لام. ديقم انهو «هقالطإ ىلع يرجيف «قلطم ليكوتلا نأل ؛لكوملا ىلع قتعي نم يرتشي نأ

 ءاهؤطأ ةيراح وأ «همدختسأ وأ هعيبأ دبع يل رتشا :لاق نأب دييقتلا ىلع لدي ام اضيأ ةلاكولا ف دجو ول يح

 لام نم نمشلا دقن هنأل ؛هنمضيو «هسفنل ايرتشم راص «لاملا بر ىلع قتعي نم ىرتش ثا ولو كلذک مكحلا ناك

 هاضتقمو :"حتفلا" يف لاق [؟ 14١/7 :قئاقحلا زمر].ال الإو ءنمض و املاع ناك ول :كلام دنعو «ةبراضملا

 لآ رسوم اع ناك دوم اظ اع تالا
 هببسب دسفيو «هبيصن قتعي هنأل ؛حبر لاملا يف رهظ نإ هيلع قتعي نم يرتشي نأ براضملل سيل يأ :خإ هيلع وأ

 دبعلا ةميق نوكي نأ حبرلا روهظ نم دارملاو «قتعلا يف هنايب يا

 وأ لاملا سأر لثم دبعلا ةميق ناك اذإ هنأل ؛ال وأ حبر لاملا سأر ةلمج يف ناك ءاوس «لاملا سأر نم رثكأ ىرتشملا

 فالآ ةرشع راصو «افلأ ا ناك اذإ نح «لاملا سأرب الوغشم لعجي لب «هيف براضملا كلم رهظي ال «لقأ

 ءرثكأ وأ دالوأ ةثالث هل ناك ول اذكو «هيلع قتعي ال «لقأ وأ فلأ هتميقو «هيلع قتعي نم براضملا ىرتشا مث «مهرد

 براضملا كلمي الو ؛لاملا سأرب لوغشم دحاو لك نأل ؛ءيش مهنم قتعي ال «هارتشاف «لقأ وأ فلأ دحاو لك ةميقو

 [؟ 47/1 :قئاقحلا زمر] .رخآ ىلإ همض ريغ نم ةدح ىلع لالا سأر ىلع نيع لك ةميق ديزي نح .ًائيش مهنم



 ةبراضملا ماكحأ ٩٥ ةبراضملا باتك

 ا سعي مو ديو رمل نإف «حص حبر رهظي مل نإف «لعف نإ نمضو

 اهتميق ةمأ هب ىرتش ةاف «فصنلاب فلأ هعم «لاملا بر بيصن ةميق يف قتعملا ىعسو
 ةبراضم اهذحأ اا

 ىعس «ةئام سمو افلأ هتميق تغلبف ءارسوم هاعّداف ءافلأ يواسي الو تدلوف ,فلأ
 دلولا يأ دلولا ةميق يأ ارسوم براضملا نوك لاح براضملا يأ

 «هدنع لاملا بر بيصن دسفيو «هبيصن هيلع قتعيو «لعف نإ نيتروصلا يف براضملا نمضو يأ :لعف نإ نمضو
 رهظي مل نإو لاملا بر ىلع قتعي نم ىرتشا اذإ يعي "نيتروصلا يف" :هلوق "حتفلا" ينو (نيكسم) .امهدنع قتعيو
 :هلوق لعج ثيح حراشلا هيلع ىشم ام نأ ملعاو .حبرلا روهظ طرشب وه هيلع قتعيإ نم :ىرتشا وأ حبر

 «ةيناثلا ةروصلاب طبترم "نمض" :فنصملا لوق نأ هئاضتقال ؛نييعلا لح نم ىلوأ نيتروصلاب اقلعتم "نمضو"

 (حتف) 007-0 «ىلوألا ةروصلا يف نامضلا نايب نع فنصملا توكس هيلع مزليف

 اذإ هنأل ؛ةبراضملل هؤارتشا حص «لاملا سأر ىلع ةدايز ىرتشملا دبعلا ةميق يف نكي مل نإ يأ :خلإ رهظي مل نإف

 ا نةك لاما شارب لرم كل ف تراتشملل كلت لذ[ هيلع ى ال لالا شار ىلع هتميق دزي مل

 رهظ ىح ءارشلا دعب دبعلا ةميق تداز نإف يأ :خلإ رهظ نإف [؟ 17/١ :قئاقحلا زمر] .زوجيف «ةبراضملل
 هتميق ةدايز ببسب لب «هنم عنصب ال كلملا دنع قتع امنإ هنأل :خإ نمضي ملو (نيكسم) .هنم هظح قتع «حبرلا
 قتع ءاخأو جوزلا اذه تكر تو تتام مث اهجوز نبا ةأرما ترتشا نأب هريغ عم هثرو ول امك راصف «رايتحا الب

 (حتف) ."رردلا" يف اذك عنصلا مدعل يحال انيك نشت الو «جوزلا بيصن

 دبعلاك هيف ىعسيف «هدنع هتيلام تسبتحا هنأل ؛هنم لاما بر بيصن ةميق يف قتعملا دبعلا ىعسو يأ :خلإ ىعسو

 اهذخأ فلأ براضملا عم يأ :خلإ فلأ هعم ۲٤٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هوبأ امهدحأو «نينثا نيب ثوروملا

 ترا فاعداف املا يواسي ادو تدل اهر نقلا جف هنآ تالاب ىلا ب راف ی را
 ىعستسا لاملا بر ءاش نإف ءةئامسمو ًافلأ دلولا ةميق يأ هتميق تغلبف «هراسي لاح يف نعي رسوم هنوك لاح
 يأ هقتعأ وأ «نوسُهو ناتئام وهو «فلألا عبر يأ "هعبرو فلأ يف لاملا برل یعس' :هلوق نعم وهو «دبعلا

 YeY/Y] :قئاقحلا زمر] .ءاش نإ دلولا لالا بر قتعأو

 ءارسوم ول هعبرو افلأ كلاملل نمضو «دلو مأ تراص «هفصنو أفلأ اهتميق تراص ولف :خإ فلأ اهتميق
 ىعداف يأ :خلإ هاعداف (حتف) ."رحبلا" نع "ردلا" يف اذك «ىعست ال دلولا مأ نأل ؛اهيلع ا او ل

 ىعدا ولو «هعبرو فلأ يف لاملا برل دلولا ىعس ةئام سمحو افلأ دلولا ةميق تغلبف ءرسوم وهو دلولا براضملا
 قا ةر رفع نم امش ترافل نش ةلو ا قلوب مآ هاا و هنآ وهف برا ا لالا يو
 حبرلا رهظ نإف «لاملا بر هاعدا نأ تقو اهدلوو ةمألا يق حبر رهظي مل اذإ اميف رهاظ وهو [۳۸۲/۷] "رحبلا"

 = هصخي ام هيلعف ءاهدحو ةمألا يف رهظ حبرلا ناك ولف ءاهتميقو رقعلا يف براضملا صخي ام لاملا بر ىلعف امهيف



 ةبراضملا ماكحأ ۹٦ ةبراضملا باتك

 .اهتميق فصن ىعدملا نمض فلألا ضبق نإف ءهقتعأ وأ ءهعبرو فلأ يف لاملا برل
 ارسعم ولو ةونبلا ىعدم لاملا بر يأ نوسم و ناتئام وهو

 يف براضملا صخي ام لاملا بر نمض ةمألا نود هدحو دلولا يف حبرلا رهظ ولو «طقف اهتميقو ةمألا رقع يف =
 (نيكسم الم ىلع نيعملا هللا حتف) .كلذ ىلع هبن نم رأ مل إف ؛لمأتف «طقف دلولا ةميق

 نمض «فلألا لاما بر ضبق نإف يأ :خلإ فلألا ضبق نإف (يئاط) .رايخلا هل نوكيف لالا بر يأ :هقتعأ وأ

 ةحيحص تعقو براضملا ةوعد نأل ؛كلذك ناك امنإو «ةيراجلا ةميق فصن يأ اهتميق فصن براضملا يأ يعدملا

 ؛هنم ىلبح يهو «هنم اهعاب مث «هنم اهجوز عئابلا نأ ىلع لمحي نأب حاكنلا نم هدلو هنأ ىلع لمحي هنأل ؛ًارهاظ
 اهدلوو ةيراحلا نم دحاو لك ذإ ؛هيف طرش وهو «كلملا مدعل ىوعدلا هذه ذفنت ال نكل «حالصلا ىلع هرمأل المح

 اهنم دحاو لك «ةفلتخم اسانجأ تراص اذإ ةبراضملا لام نأ فرع امل ؛هيف حبرلا رهظي الف «لاملا سأرب لوغشم

 ناك اذإف «ضعبلا نم ىلوأب سيل اهضعب نأل ؛ك رفزل افالح ءاندنع هيف حبرلا رهظي ال ءلالا سأر ىلع ديزي ال

 .هتوعد ذفنت الف ءفرصتلا قح درج هل تباثلا امنإو .اهدلو يف الو «ةمألا يف بيصن براضملل نكي مل كلذك

 فصن هنم براضملا كليو «تقولا كلذ يف هيف حبرلا رهظ «ةئام سمو ًافلأ تراصو «مالغلا ةميق تداز اذإف
 ؛ةدايزلا ترهظ مث «دلولا قتعأ اذإ ام فالخب كلملا وهو ءاهطرش دوحول ؛هيف ةقباسلا هتوعد تذفنف «ةدايزلا

 امأف ءهثودحل ؛هدعب هقاتعإ ذفني ال .كلملا مدعل ؛لطب اذإف ءءاشنإ قاتعإلا نأل ؛قباسلا هقاتعإ ذفني ال ثيح

 رقأ اذإ امك «هيف هتوعد تذفن كلذ دعب هكله اذإف «هسفن قح يف قاب وهف «هريغ قح قوأ اذإف «رابخإف ةوعدلا

 ءانلق امل هقتع ذفني ال هكلم مث ريغلا دبع قتعا ولو ءارح راص كلذ دعب هكلم اذإف «هرارقإ دري هريغل دبع ةيرحب

 لاملا بر ةصح براضملا نمضي ملو «هعبر وهو «هنم هبيصن ردقب قتعو «هل انبا مالغلا راص «هتوعد تذفن اذإف

 وهو مكحلا فاضيف ءامهرخآ كلملاو ءنيهجو تاذ ةلعلا تراصف «بسنلاو كلملاب تبث قتعلا نأل ؛دلولا نم

 مدعل ؛نامضلا هيلع بحي الف «قتعلا يف براضملل عنص الو «ريحألا فصولا ىلإ فاضي مكحلا نأل ؛هيلإ قتعلا

 .يدعتلاب الإ قتعلا نامض بحي ال ذإ ؛يدعتلا

 راص «مهرد فلأ هنم ضبق اذإف «هاعستسا ءاش نإو «مالغلا نم هبيصن قتعأ ءاش نإ رايخلاب لالا بر ناكف

 ةوعد اهيف ذفنو «نيفصن امهنيب تناكف «لاملا سأر نع اهغارفل حبر اهلك مألا نأ رهظو هلام سأرل ايفوتسم
 «كلمتلا نامض هنأل ؛ارسعم وأ ناك ارسوم لاملا برل اهتميق فصن بحجيو «هل دلو مأ اهلك تراصو ؛«براضملا

 ءداسفإلا نامض هنإف «قاتعإلا نامض فالخب «كلذل يدعتملا ىلع فقوتي الو «راسيلاو راسعإلاب فلتخي ال وهو

 هنإف ؛دحأ ىلع نامضلا بحي ال هنأ ملعيل ؛باتكلا يف راسيلا طارتشاو ءرسعم ىلع الو «يدعتلا ريغب بحي الف

 (ةريسي ةدايزب ةحاحلا ردقب حتف «ييع) .ىلوألا قيرطلاب رسعملا ىلع بجي ال رسوملا ىلع بحي مل امل
 يف رم امل ؛اهتميق فصن براضملا وهو يعدملا نمض مالغلا نم فلألا لالا بر ضبق نإف يأ :خإ ضبق نإف

 - نيفصن امهنيب تناكف لاملا سأر نع اهغارفل حبر اهلك مألا نأ رهظف «هلام سأر ايفوتسم راص هنأ نم قباسلا لوقلا



 هريغ نم براضي براضملا ۹۷ ةبراضملا باتك

 براضي براضملا باب
 هريغ نم براضي يذلا

 ,ثلثلاب نذإي عفد نإف «ياثلا لمعي ملام نمضي مل نذإ الب براضملا براض نإف
 عفدلا درجمي لالا بر نم

 ريصت يح «مالغلا نم فلألا لالا بر ضبق طرش امنإو :"حتفلا" يف لاق «لاملا برل اهتميق فصن بحيو =

 اهلك تراصف «لاملا سأر نع تغرف «مالغلا نم هضبق اذإف ءلاملا سأرب ةلوغشم اهنأل ؛براضملل دلو مأ ةيراجلا

 نم ضوبقملا لعجي ال مل :ليق نإف [؟ 47/7 :قئاقحلا زمر] .هل دلو مآ تراصف «براضملا كلم اهيف رهظف «حبر

 نم ضوبقملا :انلق ؟اهلاح ىلع لاملا سأرب ةلوغشم يهو احر هلك دلولا لعجي نأب نكمم وهو حبرلا نم دلولا

 نم ءيش امه ملسي ال ذإ ؛حبرلا ىلع مدقم لاملا سأر نأل ؛لاملا سأر نم هلعجب ىلوأ ناكف «هلام سأر سنح

 . يعليزلا" يف اذك «لاملا برل لاملا سأر ةمالس دعب الإ حبرلا

 نع ةرخأتم ةيناثلاو «ةيناثلا ةبراضملا مكح بابلا اذه يف ركذ ىلوألا ةبراضملا مكح ركذ امل :براضملا باب

 ةلزنمب براضملا نأل ؛هل ةفص وأ براضملا نم لاح وهو :براضي (نيع ةيشاح) .اهمكح نايب اذكف «ىلوألا

 (نيكسم) .لاملا بر نذإب الإ براضي نأ كلمب ال براضملا نأ ملعاو .ةركنلا

 يناثلا براضملا لمعي مل ام عفدلا درجمب نمضي مل لاملا بر نذإ الب براضملا براض نإف يأ :خلإ براض نإف

 عفدلاب نمضي :رفز لاقو هس ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ وهو ءامهدنع اذهو «حبري مل وأ حبر ءاوس ءاقلطم

 «حبري ىح عفدلاب نمضي ال :ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور فو هلي فسوي يبأ نع ةياور وهو «لمعي مل وأ لمع

 ةبراضملا تناك اذإ اذه «لاملا برل لوألا نمض حبر اذإف ءاهالك نمضي ال حبرلا روهظ لبق لاملا كله ول نح

 (نيكسم) .ناثلا لمع نإو لوألا نمضي ال ةدساف تناك نإف «ةحيحص

 امك ةدساف ةيناثلا تناك اذإ الإ «نمضيف ءاهكلعي ال وهو ةبراضم هنأ نيبت لمعلاب نأل :خإ يباثلا لمعي مل ام

 (حتف) ."رد" طورشملا حبرلا لوأللو لوألا براضملا ىلع هلثم رحأ يناثلل لب «حبر نإو نامض الف «حراشلا هركذيس

 «لاملا بر نذإب براض ينعي [لاملا بر نذإب لاملا يناثلا براضملا ىلإ لوألا براضلا] :خلإ نذإب عفد نإف

 حبرلا باطو «سدسلا هل ناكف «ثلثلا يناثلل براضملا طرش دقو «فصنلا يقبف «هطرشب فصنلا هل ناك امنإو

 يف ام ريظنو «رحأتسا ام لقأب رخآ رحأتسا اذإ كرتشملا ريجألاك براضملا نع لمع يناثلا لمع نأل ؛عيمجلل

 يف اذك «فصنلاب ةبراضم لاملا اذه ذح :لاق وأ «نافصن اننيب وهف «قزر نم كلذ يف ناك ام :لاق ول باتكلا

 [۳۸۲/۷ :قئارلا رحبلا] ."ةياهنلا"و "ةيادحلا"

 ىلإ هعفدف «ةبراضم رخآ ىلإ عفدلا يف لاملا بر نم نذإب هنوك لاح لوألا براضملا عفد نإف :"نيعلا" يف لاقو

 قزر ام :هل لاق ناك دق لاملا بر ينعي لوألا براضملل يأ هل ليق دق هنأ لاحلاو حبرلا ثلثب يأ ثلثلاب رحآ

 - لوأللو «حبرلا نم فصنلا لاملا بر يأ كلامللف «لاملا يف حبر يناثلا براضملا نإ مث «نافصن اننيب ىلاعت هللا



 هريغ نم براضي براضملا ۹۸ ةبراضملا باتك

 ياثللو «سدسلا لوأللو فصنلا كلامللف ءنافصن اننيبف هللا قزر ام :هل ليقو
 لوألا براضمللو يأ حبرلا فصن لاملا برل لوا تراشملل

 كلاملا نيب يقابلاو هغلت يناثللف «نافصن اننيبف هللا كقزر ام :هل ليق ولو ‹ثلخلا
Eحبرلا ثلث يناثلا براضملل لوألا  

 ناثللف «.فصنلاب عفدو «نافصن اننيبف تحبر ام :هل ليف ولو «كافصن لوألاو

 ٠ جيرلا فصنب يأ | لوألا براضملل لوألا كراضلاو
 )00*21 «هفصن يلف هللا قزر ام :هل ليق ولو يقب اميف ايوتساو «فصنلا

 لوألا ترايشعلل

 يناثلا ىلإ عفدلا نأل ؛حبرلا نم يأ هنم ثلثلا يناثلا براضمللو يأ يناثللو «هنم سدسلا لوألا براضمللو يأ -

 فرصنيف «هثلث يناثلل لوألا لعج دقو «ىلاعت هللا قزر ام عيمج فصن هسفنل طرش دقو «كلاملا رمأب هنأل ؛حيحص

 بر نأل ؛مهلكل كلذ بيطيف «سدسلا هل يقبف ءائيش لالا بر بيصن نم صقني نأ ردقي ال هنأل ؛هبيصن كلذ

 [۲ 45/97 تاقا زمر :هكلم ءا هنأل ؛لاماب هقيتعسي لاملا

 .خإ كلامللف حبرو يناثلا فرصت يأ :كلامللف .هل ليق دق هنأ لاحلاو يأ ةيلاح ةلمج :هل ليقو

 ؛اهاحب ةلأسملاو كلذ لالا بر لاق ول يأ :خل! هل ليق ولو .حبرلا ثلث يناثلا براضملل يأ :ثلثلا ياثللو

 ام :هريظنو ءطرشلاب يقابلا ثلثلا يناثللو ءامهنيب مسقيف «ناثلثلا انهه وهو «براضملا هللا قزر ام طورشملا نأل

 نم هيف تقزر ام وأ ءبسك نم هيف تبسك ام وأ «حبرلا لضف نم هيف كل ناك ام وأ ءءيش نم اذه يف تحبر

 ام دعب يقب امف «هنم لقأ وأ «ثلثلا نم رثكأ يناثلا براضملل طرش ول اذكو ؛حبر نم هيف كل راص ام وأ يش

 قزرلا فاضأ هنأل ؛هعيمج حبرلا فصن طرش لوألا يف نأ :امهنيب قرفلاو «لوألاو لالا بر نيب وهف «هنم هذحأ

 [۳۸۳/۷ :قئارلا رحبلا] .براضملا ىلإ هفاضأ يناثلا يقو «لاملا ىلإ
 لوألا عفدو «نافصن اننيبف تحبر ام :لاملا بر هل لاق ول نعي لوألا براضملل يأ :خإ تحبر ام هل ليق ولو

 ايوتساو «كلاملا نذإب هنأل ؛حيحص هطرشو «كلذ هل طرش لوألا نأل ؛حبرلا فصن يأ فصنلا ناثللف «فصنلاب

 هحبر ام فصن الإ هسفنل انهه طرتشي مل كلاملا نأل ؛فصنلا وهو «يقب اميف لوألا براضملاو لاملا بر يأ

 .لوألا حبر نم نكي ملف «هطرشب يناثلل راص رخآلا فصنلاو «نافصن امهنيب ناكف ءفصتنلا الإ لوألا حبري ملو

 طارتشا ثيح نم الإ اهلبق امو ةروصلا هذه نيب قرف ال :"قئارلا رحبلا" يف لاقو [55١/؟ :قئاقحلا زمر]

 فصنلا ناكف ءفصنلا هل طرش ةيناثلا يقو ءامهنيب يقب ام ناكف «ثلثلا هل طرش ىلوألا يف نإف «يناثلل براضملا

 (نيكسم) .يناثلا براضملا ىلإ لوألا براضملا يأ :فصنلاب عفدو [۳۸۳/۷].امهنيب يقابلا

 «ىلاعت هللا قزر ام :لاملا بر هل لاق ول يعي :هللا قزر ام (نيكسم) .لوألا براضملاو كلاملا ىوتسا يأ :ايوتساو

 عفدف «نافصن اننيبف لضف نم ناك ام :براضملل لاملا بر لاق وأ حبرلا نم ىلاعت هللا قزر ام فصن يأ «هفصن يلف

 = يناثلا براضمللو يأ يناثللو «حبرلا نم فصنلا لاملا برلف يأ كلامللف «فصنلاب رخآ ىلإ لوألا براضملا يأ



 هريغ نم براضي براضملا 19 ةبراضملا باتك

 يناثللو «فصنلا كلامللف «فصنلاب عفدف «نافصن اننيبف لضف نم ناك ام وأ
 لاملا بر يأ لوألا براضملا حبر يأ

 كإو ءاسدس ناثلل لوألا نمض «هيثلث ناثلل طرش ولو «لوالل ءيش الو «فصنلا

 حبرلا نم لا نم لوألا براضملا يناثلا براضملل لوألا براضملل يأ يناثلا براضملل يأ

 RS «حص .هثلث هسفنلو .هعم لمعي نأ ىلع هثلث هدبعلو .هثلث كلاملل طرش
 طرشلا براضملا كلاما دبع كلاملا حبرلا

 ىلإ فرصني "لضف نم ناك ام" وأ "ىلاعت هللا قزر ام" :لاملا بر لوق نأل ؛لوألل ءيش الو «هنم فصنلا =

 هل نوكيف ؛حبرلا عيج فصن يناثلل لوألا براضملا طرش دقو ؛عيمجلا نم فصنلا هل نوكيف «حبرلا عيمج

 [؟ ٤٠/۲ :قئاقحلا زمر] .ءيش ريغب جرخيف «حبرلا نم ءيش لوألل قبي ملف ءفصنلا

 يأ يناثلل لوألا براضملا نمض ءاهلاحب ةلأسملاو «حبرلا يثلث يأ هيثلث يناثلل لوألا براضملا يأ :خ! طرش ولو

 كلذ هلف «حبرلا قلطم نم فصنلا هسفنل طرش لاملا بر نأل ؛هلام نم حبرلا سدس يأ ًاسدس يناثلا براضملل

 بر قح یف ذفني ال نکل ءامولعم هنوكل ؛حيحص هطرش نأل ؛لوألا طرشب حبرلا يثلث يناثلا براضملا قحتساو

 نمض يف هرغ هنأل ؛دقعلاب نيثلثلا ةمالس هل نمض هنأل ؛سدسلا ردق هل مرغيف «هطرش ريغي نأ ردقي ال ذإ ؛لاملا

 [ 57/7 :قئاقحلا زمر] .لوألا ىلع يناثلل عوحرلا ببس اضيأ وهو «ةبراضملا دقع

 دبعلا لمعي نأ ىلع هثلث لاملا بر دبعل طرشو «حبرلا ثلث لاملا برل براضملا طرش نإو يأ :خلإ طرش نإو

 لاملا برل هاثلثو براضملل حبرلا ثلث نوكي حبرو براضملا فرصت اذإف ؛حص هثلث هسفنل طرشو «براضملا عم

 اطارتشا نوكي دبعلل هطارتشا نأل :"نيعلا" يف لاق «ءامرغلل وهف نيد هيلع ناك نإو «نيد دبعلا ىلع نكي مل نإ

 لام يق براضي نأ لهأ نم هنأل ؛دسفم ريغ دبعلا لمع طارتشاو «حبرلا يثلث ىلوملل طرتشا هنأكف «ىلوملل

 .زوحي الف «براضملا ىلإ لاملا ميلست عنب هدي ءاقب نأل ؛لاملا بر لمع طرش اذإ ام فالخب «هالوم

 نإ هئامرغل وهف نيد هيلع ناك نإو ءال وأ دبعلا لمع اهيف طرش ءاوس «ىلوملل وهف «نيد دبعلا ىلع نكي مل نإ مث

 نإ ال وأ لمعلا طرتشا ءاوس «حصي براضملا دبعل ثلثلا طرش اذإ كلذكو «ىلوملل وهف الإو «هلمع طرش

 هلمع طرتشي مل نإو «هئامرغل طورشملا ناكو ءزاج «هلمع هيلع طرش نإ نيد هيلع ناك نإو «نيد هيلع نكي مل

 هطارتشاف «نويدملا هدبع بسك ىلوملا كلمي :امهدنعو هذ ةفينح يبأ دنع لاملا برل طرش ام نوكيو «زوج ال

 [؟ 55/5 :قئاقحلا زمر] .حصيف «ىلوملل ًاطارتشا نوكي هل

 نوكيو «حص هلمع طرتشي ملو «ثلثلا هل طرتشا ول ذإ ؛ةحصلل ديقب سيل دبعلا لمع :خلإ هعم لمعي نأ ىلع

 لاق «ىلوملل لب مهل سيلف الإو ءذئنيح هل هطرش ام هئامرغ ذحأ يق رهظت هلمع طارتشا ةدئاف نكل «هالومل

 الإو «هژامرغ هذخأيف «هل هبسك نوكيف «هالوم لام يف ابراضم راص هلمع طارتشاب هنأل ؛رهاظ اذهو :يعليزلا

 لب «ءامرغلل نكي مل «لمعي ملف «هلمع طرتشا اذإ هنأ هنم ديفتساو [551/0 :قئاقحلا نييبت] .خلإ ىلوملل وهف

 (نيعملا هللا حتف).هبسك نم نكي مل «لمعي مل ثيح هنأل ؛ىلوملل



 هريغ نم براضي براضملا ١١ ةبراضملا باتك

 ملع نإو «ملع نإ هلزعب لزعنيو «ادترم كلالا قوحلب وأ امهدحأ تومب لطبتو
 لعب تراضملا بتراضلا برحلا راد براضملا وأ كلاملا ةئراضلا يأ

 هب لطبت يهو «ةلاكو ةبراضملا نأل ؛براضملا وأ لاملا بر توم ةبراضملا لطبت يأ :اهدحأ تومب لطبتو

 ءامهدحأ ىلع ءرطي رجحو «هلتقب اذكو «ةلاكو اهوكل :"حتفلا" يف لاقو [؟ 47/7 :قئاقحلا زمر] .ثروت الو
 «هيصو اهعاب ضورع لاملاو براضملا تام :ةيزازبلا نع هيفو (يناتسهقلا نع رد) ءاقبطم امهدحأ نونحيو

 هعيب هلف ءفرصتلا ال «ةرفاسملا قح يف لطبت ًاضورع ولو «فرصتلا قح يف لطبت دقن لاملاو لالا بر تام ولو
 ةلزنم.هنأل ؛ادترم هنوك لاح برحلا رادب كلاملا قوحلب ًاضيأ لطبت يأ :لإ قوحلب وأ (حتف) .دقنو ضرعب

 هبراضم فرصت فقوتي هقوحلب مكحلا يأ هقوحل لبقو «هوربدمو هدالوأ تاهمأ قتعتو «هلام ثروي اذهلو ؛توملا
 هنأل ؛كلاملاب ديقو :"نيكسم الم" يف لاق ءلطب دادترالا ىلع لتق وأ تام نإو ذفن ملسأ نإ «ةفينح يبأ دنع

 [؟ ٤٦/۲ :قئاقحلا زمر] .مهدنع املاح ىلع ةبراضملاف قحلو براضملا دترا ول

 امنإ هتافرصت نأ :اهاح ىلع ةبراضملا نوك هحو «"ةيجلاولولا" نع يومحلا هلقن ال فلاخم اذه :"حتفلا" يف لاق

 ةيمدآلاب اهتحص نأل ؛ةحيحص ةرابع هلو «ةبراضملا لام يف انه هل كلم الو «هكلم يف هفقوت ناكل تفقوت

 فقوت نأل ؛لاملا بر كلم يف فقوت الو «ةلاكولا ةحص ئبم ةحيحصلا ةرابعلاو كلذ يف للخ الو «زييمتلاو

 نأ الخ ءاملاح ىلع ةبراضملا تيقبف «لاملا بر كلم براضملا ةثرول قلعت الو «ثراولا قح قلعتل دترملا فرصت

 ؛هتدرب فقوتي ةدهعلا مكح نال ؛ةفينح يبأ لوق يف لاملا بر ىلع نوكي ىرتشاو عاب اميف ةدهعلا نم هقحلي ام

 يقو «ءارشلاو عيبلاب هريغ نع لكوت اذإ روجحملا يبصلاك ناكف هيف هل فرصت الو «هلام نم ىضقل هتمزل ول هنأل

 نع "يعليزلا" يف اذك «لاملا بر ىلع عحجريو هيلع ةدهعلاف ءاهلبق هيف يهك ةدرلا دعب فرصتلا يف هلاح امهوق

 (حتف «نيكسم الم «ئيع) ."ةيانعلا"
 ناك ولو :"نايبلا ةياغ" يف لاق اذهلو ءلحرلا صوصح كلاملاب دارملاو «توملا ةلزنمب قوحللا نأل :خلإ كلاملا قوحلب

 (حتف) .امهقح يف فلتلا ببس ةدرلا دقعنت ملف لتقت ال اهنأل ؛ةملسملا ةلزنم يهف تدتراف ةأرما لاملا بر

 ام ملعلاب دارملاو ءال ملعي مل نإو «ليكو هنأل ؛هب ملع نإ لاملا بر لزعب براضملا لزعني يأ :خلإ لزعنيو

 ["8/1 :قئارلا رحبلا] .زيمم ربخف الإو ءايلوضف ناك نإ لدع دحاو وأ ءاقلطم نيلجر ربح نم دافتسي
 لزعني هنإف ءليكو لا فالخب ءةبراضملا يف هريغو يمكحلا لزعلا نيب لزعلاب ملعلا طارتشا يف قرف ال :خلإ ملع نإ

 لاملاو هلزعب براضملا ملع نإو يأ :خلإ ملع نإو (حتف) ."يعليزلا"و "رحبلا" يف اذك «ملعي مل نإو يمكحلا يف

 ءهجو نم لزع هنأل ؛نذإلا صيصخت الو ةلاحلا هذه يف اهخسف كلمي الو هام ولو «ةئيسن ولو اهعاب ضورع
 :حبرلا يف ًاقح هل نأل ؛اهعيب نع لزعلا براضملا عنب الو «ةعتمأ اهامو اهخسف اذإ نيكيرشلا دحأ فالخب

 ضورع لاملاو اقبطم هنونجو قوحللا عم هدادتراو هتومو «كلذ رهظيل ؛عيبلا قح هل تبثف «دقنلاب الإ رهظي الو

 [" 45/5 :قئاقحلا زمر] ."يعليزلا" يف اذك «ضورع لاملاو هلزعك



 هريغ نم براضي براضملا ١١١ ةبراضملا باتك

 ا ضورعلا نمث يف يأ فورا تراضلا ةيلاح واولا

 ع هل هيلع كلاملا لک ویو ىاضتقالا 5 هل الإو «نويدلا ءاضتقا ىلع
 لالدلا 2 ءاضتقالا ءامرغلا نم نويدلا ذأ

 ا ق دار انزل حر ينام ايلا و كلم در داقتلا ىلع

 لاملا سأر نود كله ا

 ناك لزعلا دعب عيبلا نأل ؛اهنمث يف كلذ دعب فرصتي الف ضورعلا عاب اذإ يأ :خإ فرصتي ال مث

 لاملا سأر سنجب هعيبي 7 أر سنج فالخ نم نكل «دوقن لاملاو هلزع ولو «دقنلا دعب قبي ملف

 تحاول ن لاما نيا. سس هغ ذأ هل ةا اا قون ا كني ني دخاو نج نن ا

 براضملا يأ :خلإ اقرتفا ولو ۲٤١۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .هسنج درب كلذ ققحتي اغإو «لاملا سأر لثم در هيلع

 ةرحألاك حبرلاو «ريحألاك هنأل ؛نويدلا ءاضتقا ىلع براضملا ربجأ ءاحبرو انويد لاملا يف نأ لاحلاو لالا برو

 [۲ ٤۷/۲ :قئاقحلا زمر] .هلمع مامتإ ىلع ربجيف «كلذ هل ملس دقو هل

 ىلع ربج الف ؛عربتم وهو «ضحم ليكو هنأل ؛ءاضتقالا همزلي ال حبر لاملا يف نكي مل نإو يأ :خلإ همزلي ال الإو

 هيلع لالا بر يأ كلاملا براضملا لكوي يأ :خإ لكويو [؟417/؟ :قئاقحلا زمر] .هب عربت ام ءافيإ ىلع عربتملا
 «ليكوتلاب الإ ةبلاطملا نم نكمتي الف «دقاعب سيل لاملا برو «دقاعلاب قلعتت دقعلا قوقح نأل ؛ءاضتقالا ىلع يأ

 ؛هيلع ربجي ال يضاقتلا نم عنتما اذإ عضبتسم لكو «عيبلاب ليكو لك اذه ىلعو «هقح عيضي ال يك ليكوتلاب رمؤيف
 (حتف) [437١/؟ :قئاقحلا زمر] .هقح عيضي ال يك ًاليكو لالا بحاص لعجي نأ ىلع ربحي نكلو

 عيبي ةرسام هعمجو «يرتشملاو عئابلا نيب طسوتملا «لوألا رسكب وهو :"قئارلا رحبلا" يف لاق :خلإ راسمسلاو

 يف ةليحلاو «هيلع هتردق مدعل ؛زوجي ال ءارشلاو عيبلا ىلع رجؤتسا ولو ءرحأتسي نأ ريغ نم رحأب سانلل يرتشيو

 ائيش هاطعأو ءطرش ريغ نم لمع ولو «ةدملا رخخآ ىلإ ءارشلاو عيبلا يف هلمعتسيف «ةمدخلل اموي هرحأتسي نأ اهزاوج

 [؟85/17] .هلمع ةلمج نم هنأل ؛هئافيتساو يرتشملا نم نمثلا بلط ىلع ربحأ اغإو «ةداعلا ترج هبو «هب سأب ال

 هيلع بجيف «ةداعلا مكحب ةحيحصلا ةراحإلا ةلزنمي كلذ لعجف «ةرحأب ةداع سانلل يرتشيو عيبي هنأل :خإ ربحي

 [5 ٤٤/٠ :قئاقحلا نييبت] .حبر لاملا يف ناك اذإ براضملاك راصف «هلمع لدب هيلإ لصو هنأل ؛ءافيتسالاو يضاقتلا

 «لصأ لاملا سأرو «عبات هنأل ؛هنم لعجيف يأ حبرلا نمف «ةبراضملا لام نم كله ءيش لك يأ :خإ كله امو

 ٤۷/۲ ١[ :قئاقحلا زمر] .ةاكزلا يف وفعلا يف امك عباتلا ىلإ كالحلا فرصيف

 رمألا ركذي نأ همزلي الو «هنيمب عم نارسخلاو حبرلا رادقم يف براضملاو كيرشلل لوقلاو :"حتفلا" يف لاقو
 ىلع كلاهما داز نإف :خلإ كلاما داز نإف 00 0 ىلإ درلاو عايضلا يف هلوق لوقلاو نف

 نمضي مل «نوسمخو ةئام كلاهلاو «ةئام حبرلاو افلأ لالا سأر ناك ناب :الثم لالا سأر نم صقني ىح حبرلا

 ۳۸٦/۷[ :قئارلا رحبلا] .ال وأ هلمع نم ناك ءاوس ۲٤۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .انيمض نوكي الف «نيمأ هنأل ؛براضملا



 هريغ نم براضي براضملا ا ةبراضملا باتك

 .هضعب وأ لاملا كله مث ةبراضملا تيقبو حبرلا مسق نإو «براضملا نمضي مل
 لاملا سا ر ءافيتسا لبق كله هلك

 نمضي مل صقن نإو ءامهنيب وهف لضف امو ءهلام سأر كلاملا ذحأيل حبرلا ادارت
 ناصقنلا لاملا سأر براشملاو كلانا - - ةلام نار نه براضلاو كلاملا

 .لوألا حبرلا ادارتي مل لاملا كلهف ءاهادقع مث «تحخسفو حبرلا مسق نإو «براضملا
 ةبراضملاو لاملا بر يأ براضملاو لاملا بر ةبراضملا يأ

 كله وأ هلك لاملا كله مث ءاهاخسفي مل ناب ةبراضملا تيقبو «براضملاو كلاملا نيب يأ ا حبرلا مسق إو

 عبتلا ملسي الف ءانركذ امك عبات حبرلا نأل ؛هلام سأر كلاملا ذخأيل حبرلا براضملاو كلاملا يأ ادارت «هضعب

 لثمك نمؤملا لثم" :اككلع هلوقل :ةلأسملا هذه يف "”يعليزلا" يف لاقو[ ۲٤۷/۲ :قئاقحلا زمر] .لصألا ةمالس نودب

 هدي يف ام كله اذإف «"هضئارف" :لاق وأ "همئازع هل ملسي ال نمؤملا اذكف «لاملا سأر هل ملسي يح ملسي ال رجاتلا

 ام براضملا نمضيف «لصألا نودب عبتلا ءاقب روصتي ال ذإ ؛حبرب سيل هامستقا ام نأو «لاملا سأرب سيل هنأ نيبت

 نيد ءاضقل ةكرتلا ضعب ةثرولا لزع :هريظنو «لاملا سأر نم هيلع بوسحم وهف لاملا بر هذحأ امو «هسفنل هذحأ

 [5 45/5 :قئاقحلا نييبت] .ةكرتلا ةيقب مهماستقا مث «تيملا

 هنمضي ال هدي يف يقب ام فالخب «هسفنل هذحأ هنأل ؛حبر هنأ ىلع هذحأ ام براضملا نمضيف :خلإ حبرلا ادارت

 وهف «دارتلا دعب لاملا سأر نم لضف امو يأ :خإ لضف امو (حتف) ."يومحلا" يف اذك «هسفنل هذحأي مل اذإ

 .حبرلا يف الإ هلام ءافيتسا دعب قح هل قبي مل لالا بر نأل ؛حبر هنأل ؛براضملاو كلاملا نيب يأ امهنيب

 ردق يأ «هردق حبرلا نكي مل نأب لاملا سأر نم صقن نإو يأ :خإ صقن نإو [؟ 417/7 :قئاقحلا زمر]

 [۲ ٤۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .هيف نيمأ هنأ انيب امل ؛ناصقنلا يأ براضملا نمضي مل كلاهما

 بر يأ اهادقع مث «ةبراضملا تحخسفو «لاملا برو براضملا نيب حبرلا مسق نإو يأ ا حبرلا مسق إو

 ؛لوألا حبرلا لاملا برو براضملا يأ ادارتي مل هضعب وأ هلك فلو تدي نا كليف انا ةر الا براضملاو لاما

 صاقتنا بجوي ال ةيناثلا يف لاملا كالهف ءديدح دقعب ةيناثلا توبثو «خسفلاب تهتنا دق ىلوألا ةبراضملا نأل

 [؟ 48/5 :قئاقحلا زمر] .اذه رخآ الام هيلإ عفد اذإ امك راصف «ىلوألا

 بجوي ال ةيناثلا يف لاملا كالهف ءديدح دقعب ةيناثلا توبثو خسفلاب تهتنا دق ىلوألا ةبراضملا نأل :خل! ادارتي مل

 دعب حبرلا هنم درتسي نأ براضملا فاح اذإ اميف ةليحلا يه هذهو ءرخآ الام هيلإ عفد اذإ امك راصف «ىلوألا ضاقتنا

 مث لاملا بر ىلإ لاملا سأر براضملا ملسي نأ هذه ةروصو ءلالا سأر نم هدي يف يقب ام كاله ببسب ةمسقلا

 «طرش هنأ مهوي "لاملا بر ىلإ لاملا سأر براضملا ملسي نأ ةليحلا هذه ةروصو" :هلوق نكل "يعليرلا" .يف اذك

 (حتف) .مكحلا فلتخي مل اهاحب ةلأسملاو براضملا دي يف ةبراضملا خسف دعب لاملا يقب ول يح «كلذك سيلو



 براضملا لاعفأ ۰۴۳ ةبراضملا باتك

 771 011 «ةعاضب كلاملا ىلإ لاملا عفدب ةبراضملا دسفت الو

 ةيدوصقم ىلع اهيبنتو «ةدافإلل ةدايز ءبراضملا لاعفأ نم ةبراضملا لوأ يف هركذي مل ام لصفلا اذه يف ركذ :لصف

 ةماقإ يف براضملل نيعم لاملا بر نأل :خلإ ةبراضملا دسفت الو ."ةياهنلا" يف اذك «ةداعإلاب براضملا لاعفأ

 « طوسبملا و "ةريذلا" يف حرص هبو «ضعبلاو لكلا لمشف «لاملا قلطأو «ةعاضبلا ليبس ىلع هدي يف لاملاو لمعلا
 ."ةياهنلا" يف هب حرص «يقافتاف «ضعبلاب دييقتلا نم "ةيادهلا" يف عقو امو

 نأل ؛حصي ال هملستي نأ لبق ةعاضب لاملا لعج ول ىح ءالوأ لاملا ملستي نأ دبال براضملا نأ ىلإ عفدلاب راشأو

 رمأ ريغب ةبراضملا لام ذحأ ول لاملا بر نأل ؛هعفدب ديقو «ءادتبا لالا بر لمع طرش ول امك ءاهيف طرش ميلستلا

 لماع لوألا يف هنأل ؛ال ًاضرع راص نإو ءادقن لالا سأر ناك نإ لطبت ةبراضملا نإف «ىرتشاو عابو «براضلا
 ىرتشا مث ءدقنب ضورعلا عاب ولف «ةلالد اذكف ءاحيرص ضقنلا كلمي ال يناثلا يفو «تضقتناف «نيعم ال هسفنل

 ناك هدي يف ادقن لاملا راصو ضورعلا عاب امل هنأل ؛ةيناثلا ال ىلوألا ضورعلا حبر نم هتصح براضملل ناك اضورع

 «نوزوم وأ ليكم وأ اهلثم ضورعب ضورعلا عاب ولف «هسفنل نوكي كلذ دعب هب هؤارشف «ةبراضملل ًاضقن كلذ

 .اضورع لاملا ماد ام ةبراضملا ضقن نم نكمتي ال لاملا بر نأل ؛اطرش ام ىلع امهنيب ناك حبرو

 نوكي كلذ يف لاملا برف «هعنم لاملا بر كلمي ال هجو ىلع براضملل اقح راص فرصت لك نأ :لصاحلاو

 يف لاملا برف «هنم براضملا عنمي نأ لاملا بر نكمتي فرصت لکو «هرمأ ريغب وأ هرمأب هرشاب ءاوس «هل انيعم

 . طوسبملا" يف اذك «هل انيعم نوكي ذئنيحف «براضملا رمأب نوكي نأ الإ «هسفنل لماع فرصتلا كلذ

 ؛ةيناثلا لطبت نكل «ىلوألا ةبراضملا لطبت ال «ةبراضم لاملا بر ىلإ لامل عفد ول هنأل ؛يقافتا ةعاضبلاب هدييقتو

 بلق ىلإ يدؤي هانزوج ولف ءانه لام الو «براضملا لمعو لاملا بر لام ىلع ةكرش دقعنت ةبراضملا نأل
 هبو«"ةيادهلا" يف اذك «ىلوألا ةبراضملا هب لطبت الف ءبراضملا رمأب لاملا بر لمع يقب حصت مل اذإو ءعوضوملا

 ءانه ىتأتي ال يقيقحلا عاضبإلا نأل ؛ةناعتسالا انهه ةعاضبلاب دارملا نأل ؛ةبراضم تيمس نإو «ةعاضب امأ ملع

 عم عاضبإلا زاوج باتكلا ةلأسم نم مهفو «لماعلل حبر الو ءرخآلا نم لمعلاو «عضبملل لالا نوكي نأ وهو
 .ىلوألاب يبحألا

 هكلمي ال عونو «راجتلا نيب اداتعم ناك ام وهو «ةبراضملا قلطم. هكلمي عون :عاونأ ةثالث براضملا هكلمب ام لصاحو

 اقلطم قتعلاو ةنادتسالاك حيرصلاب الإ هكلمب ال عونو «طلخلاو ةكرشلاو ةبراضملاك كيأرب لمعا :هل لاق اذإ الإ

 ["85/17 :قئارلا رحبلا] .باتكلا لوأ اهليصافت انمدق دقو «ةقدصلاو ةبهلاو ضارقإلاو ةباتكلاو



 براضملا لاعفأ ٤ ٠ ١ ةبراضملا باتك

e eءرصملا يف لمع نإو ,ةبراضملا  
 ةيرق يث و براضملا

 هطلخ وأ «ةبراضملا لامو هلام رفاس ولو «طقف ةبراضملا لامع رفاس اذإ اذه :"حتفلا" يف لاق :خلإ رفاس نإف

 ."عمجملا حرش" نع "ةيلالبنرشلا" يف اذك ,ةصحلاب قفنأ «نيلحجرل نيلاك. رفاس وأ «لاملا بر نذإب

 قحتسي ريحألا نأل ؛اقلطم مهل ةقفن ال عضبتسملاو ليكولاو ريجألا نأل ؛براضم لاب انديقو :خلإ رفاس نإف
 رجي مل هنأل ؛هل ةقفن ال ةكرشلا لام رفاس اذإ كيرشلا اذكو «ناعربتم عضبتسملاو ليكو لاو «ةلاحم ال لدبلا

 تفرصناف ءةبراضملا قلطأو «ةكرشلا لام يف ايوجوب "ةياهنلا" يف حرصو «"يفاكلا" يف هركذ «هب فراعتلا
 هسفن سبح ةقفنلا بوحو يف ةلعلا تناك املو «هل ةقفن ال ريجأ ةدسافلا يف براضملا نأل ؛ةحيحصلا ىلإ

 يف تيبي نأ هنكمبي ال نأ دارملا لب «مايأ ةثالثب ردقملا يعرشلا رفسلا رفسلاب دارملا سيل نأ ملع ءاهلحأل

 لمشف ءرصملا قلطأو «هل ةقفن ال رصملاك وهف «ةليل يف هيلإ دوعي نأ هنكمأو ءرصملا نم جرح نإو «هلزنم
 اذك «ةقفنلا هلف ءاراد هذختي ملو ءرصمك.ةماقإلا ىون ول امأ ءاراد هذختا يذلا رصملاو «هيف دلو يذلا هرصم

 [1//1./8 :قئارلا رحبلا] ."عمجملا حرش" يف

 نأل ؛ةبراضملا لام يف قيرطلا يف هبوكرو هتوسكو هبارشو براضملا ماعطف يأ :خلإ هبارشو هماعطف
 .ةبتارلا هتنؤم بجتف «هب اسوبحم راص رفاس اذإف «ةحوزلاو يضاقلا ةقفنك سابتحالا ببسب بحت ةقفنلا
 ةباد فلعو «همدخي ريجأ ةرجأو ءاهسبلي بايث لسغو :"نيكسم الم" يف لاق [؟ 58/7 :قئاقحلا زمر]
 يف لاق «ىهتنا ءاضيأ ةبراضملا لام يف مامحلا ةرجأو «ماجحلاك هيلإ جاتحي عضوم يف نهدلاو ءاهبكري
 «سيلافملا نم سانلا هدعي خسولا بحاص نأل ؛هلماعي نم ةرثك بحوت بايثلاو ندبلا ةفاظن نأل :"حتفلا"
 [د 5١/٠ :قئاقحلا نييبت] .نمضي داز اذإ يح «فورعملاب هلك كلذ نم هل قلطيف «هتلماعم نوبنتجيف

 :هلوقب راشأو «باضخلا هلو «ةقفنلا نم نكت مل نإو ءةهكافلا لكأ هل ناك راجتلا ةداع ربتعملا ناك الو

 داتعملا ريغ نم عنملا يف حيرص داتعملاب دييقتلاو [؟8/1 :قئارلا رحبلا] .هداتعم ناك ام لكأي هنأ ىلإ "هماعطف"
 اشنا فاتعملاب يقم هكفتلا "نأ ىلإ ريشي لإ " راجتلا ةداع ربتعملا ناك املو' :هلوقو «ماعطلا نم

 ناك ءاوس اقلطم :خإ ةبراضملا لام يف .ءارك وأ ءارشب ناك ءاوس «بكري ام يأ ءارلا حتفب :هبوكرو

 ا هب لام نم براضملا قفني :هىلل يعفاشلا لاقو ءاندنع ا اريثك وأ ًاليلق ةبراضملا لام

 ."نيكسم الم" يف اذك هسفن لام نمف لق ولو «ةبراضملا لام نم قفني لاملا رثك نإ :هبثي كلام لاقو

 يل ال هسفن لام يأ هلام يف هتقفنف ؛ةيرق يف وأ رصملا يف براضملا لمع نإو يأ :خإ رصملا يف لمع نإو
 ةماقإلا ىون اذإ امأ ءاراد هذختا وأ هيف دلو ءاوس :رصملا ا (نيكسم) .ةبراضملا لام

 «ةرصبلا لهأ نم وهو ةفوكلاب الام ذأ ولف « ."عمجملا حرش" نع "رحب" ؛ةقفنلا هلف ءاراد هذختي ملو رصعب

 - ةقفنلا هلف ءارفاسم اهنم جرح اذإف «ةفوكلاب ماد ام لاملا يف هل ةقفن الف ءارفاسم ةفوكلا مدق ناكو



 براضملا لاعفأ ١ . ه ةبراضملا باتک

 عاب نإف «للملا سأر نم قفنأ ام كلاملا ذحأ حبر نإف یاودلاک هلام ف
TE 

 هلام هله وأ .هرصق ولو ؛هسفن ىلع ال عاتملا ىلع قفنأ ام بسح ,ةحبارم ع اعملا
 هارتشا يذلا عاتملا 2بوئلا براضملا

 = يلصأ نطو ةرصبلا نأل ؛ةرصبلاب ماد ام لاملا نم قفني الو «لاملا لحأل هجورخ نأل ؛ةرصبلا َنأي يح

 أي نأ ىلإ لاملا نم قفني نأ هل ؛:ةرصبلا نم جرح اذإف «لاملا لجأل ال نطولا لحأل هيف هتماقإ ناكف «هل

 نأل ؛ةرصبلا ىلإ دوعي يح ةفوكلاب ماقأ ام ًاضيأ قفني نأ هلو «لاملا لحأل ةرصبلا نم هجورخ نأل ؛ةفوكلا

 (حتف) .رفسلاب هلطبي هنإو «ةماقإ نطو ناك ةفوكلاب هنطو
 ءاقلطم هلام يف هنإف ؛ءاودلاك هسفن لام يف ةيرق يف وأ رصملا يف لمع اذإ براضملا ةقفن يأ :خلإ ءاودلاك

 ءامضوق يف نهدلاو ةرونلا كلذكو «هندب حالصإل هنأل ؛ةبراضملا لام يف ءاودلا نأ :هللي ةفينح يبأ نعو

 ىلإ ةجاحلاو ءاهعوقو مولعم ةقفنلا نأ :يعليزلا هركذ امك ةياورلا رهاظ هحوو «نهدلا يف دمحم افالح

 (حتف) .ةأرملا قح يف امك بحجم الف ءاموهوم ناكف «ضراوعلا نم ءاودلا

 ا نإف يأ [رضحلا وأ رفسلا يف ناك ءاوس] :خلإ حبر نإف
 لضفو «لاملا سأر فوتسا اذإف «لاملا سأر هب متي نح لاملا سأر نم براضملا قفنأ ام ردق كلاملا ذحأ

 كلاهلاو «كلامماك لعجي هقفنأ ام نأل ؛حبرلا ىلإ ةفورصم ةقفنلا نوكتف ءاطرش ام ىلع امهنيب نوكي (ءيش

 عبتلا امه ملسي الف «عبت حبرلاو ءلصأ لاملا سأر نأل ؛لاملا س ار ىلإ ةفوريعم نوک لو حرا لإ ترب

 لام نم هسفن ىلع قفني نأ براضملل نأ ىلإ ةراشإ "حبر نإف" :هلوق فو «لصألا لالا برل ملسي ىح

 (حورشلا نم طقتلم) .براضملا ىلع ءيش ال حبر رهظي مل ول هنأ ىلإو «حبرلا لبق رفسلا يف ةبراضملا
 نادتسا اذإ امك «لاملا سأر ىلع هؤافيإ مدق ءاهريغ نيد لاملا يف ناك ول هنأل ؛ةقفنلاب ديق :خلإ قفنأ ام

 نم دارملا :خلإ عاتملا عاب نإف (حتف) .لاملا سأر نم رثكأب اعيش ىرتشا وأ ءلالا بر نم حيرص نذإب براضملا

 :لصألاو ءاذكب يلع ماق :لوقيو «هوحنو غابصلاو راصقلاو راسمسلا ةرحأو نالمحلا لثم براضملا قافنإ

 ةرحأك راحتلا هداتعا ام اذكو «لاملا سأر ىلإ همضي امكح وأ ةقيقح لاملا سأر يف ةدايز بجوي ام نأ

 راسمسلا ةرحأو زارطلاو لمحلا ةرجأ نم :قفنأ [۳۸۹/۷ :قئارلا رحبلا] ."ةياهنلا" يف اذك «راسمسلا

 (ييع) .ةحبارملا باب يف هركذ رم امم كلذ وحنو راصقلاو غابصلاو
 ةدايزب ةيلاملا يف ةدايز بجوي لوألا نأ :قرفلاو «ةحبارم عاب اذإ هسفن ةقفن بسحي ال يأ :هسفن ىلع ال

 براضملا رصق ولو يأ :خإ هلمح وأ هرصق ولو [۳۸۹/۷ :قئارلا رحبلا] .اهبحوي ال يناثلاو «ةميقلا
 هلام ةبراضملا لامع هارتشا يذلا عاتملا لمح وأ يأ هلمح وأ «هدنع نم لامع ةبراضملا لامع هارتشا يذلا بوثلا

 هل لاق دقو يأ براضملل يأ هل ليق هنأ لاحلاو نيعضوملا يف نيتلأسملا ىلإ عجري وهو «هسفن لام يأ =



 براضملا لاعفأ ٠ ةبراضملا باتك

 ا تول ل ا تل ل ثا ل :هل ليقو

 براضملا ةيلاح واولا

 د ا رتشاو «نيفلأب هعابو ازب هب ىرتش اف «فصنلاب فلأ هعم 0
 ناتكلاو نطقلا بايث يأ براضملا

 وهف «هب اهارتشا ىلا بايثلا رصق وأ «هلقن مث ًاعاتم هلك ةبراضملا لام, ىرتشاف «كيأرب لمعا :لاملا بر =

 لاملا بر ىلع هذيفنت نوكيف «ءيش هنم قبي ۾ لالا سار نال ؛قفنأ اميف عربتم يأ ع وطتم براضملا يأ

 لالا سأر نم رثكأب ىرتشا نأب نمثلا ىلع داز ول اذكو ءزوجي ال وهو «هنذإ ريغ نم هيلع ةنادتسا كلذ دعب

 (حتف) [؟ 45/7 :قئاقحلا زمر] .ةدايزلا يف ًاعوطتم نوكي
 بوثلا براضملا غبص نإو يأ :خإ هغبص نإو (رحب) .لاملا بر ىلع هل عوحر ال عربتم يأ :ع وطتم

 غبصلا نأل :"حتفلا" يفو (نيكسم) .هيف غبصلا داز امه كيرش براضملا يأ وهف «رمحأ اغبص هارتشا يذلا
 ؛لمحلاو ةراصقلا فالخب «ةرورض اكيرش نوكيف «موقتم وهو ةبراضملا لامي طلتخا دقو ءمئاق لام نيع
 .ةبراضملا لامع أطلخ نوكي الف «مئاق لام نيعب سيل هنأل

 كني ةفينح يبأ دنع ناولألا رئاس فالح وهو «ناصقنلا بجوي داوسلا نأل ؛ةرمحلا صح امنإو :خلإ رمتحأ

 نوك :"حتفلا" يف لاق :"ريغصلا عماجلا" يف مالسإلا رخف هركذ اذك «ةرمحلا لثمف «ناولألا رئاس امأو

 «نامزألا فالتخاب فلتخت ماكحألاو «ةدايزلا بحويف ءنآلا امأو ممنامز بسحب ًاناصقن بحوي داوسلا
 هتميق ناك ول ىح «ضيبألا بوثلا ةميق يف يأ :هيف غبصلا داز (حتف «نيكسم الم) ."يومحلا" يف اذك

 (نيكسم الم) .هلام لدب براضملل مهرد اتئامو ءةبراضملل فلألا ناك «نيتئامو ًافلأ ًاغوبصمو افلأ غوبصم ريغ
 ىلع عقي ملو «كيأرب لمعا :هلوقب هيف نوذأم هنأل ؛طلخلا اذهب بوثلا نمضي ال براضملا يأ :نمضي الو

 هنإف «كيأرب لمعا :هل لقي ل اذإ ام فالخب كلذ ةيالو هل سيلو «كلاملا ىلع ةنادتسا هيف نأل ؛ةبراضملا

 (حتف) ."رحب" بصاغلاك نمضي لب ءاكيرش نوكي ال
 هعم يذلا فلألاب يأ هب براضملا ىرتشاف «حبرلا فصنب يأ فصنلاب مهرد فلأ براضملا عم يأ :فلأ هعم

 امرغ «دبعلا عئابل دقنلا لبق نافلألا يأ اعاضف ءادبع نيفلألاب يأ امه ىرتشاو «نيفلأب زبلا عاب يأ هعابو ا

 امل لاملا نأل ؛رخآ افلأ هدحو لالا بر يأ كلاما اضيأ هل مرغو ءدبعلا بحاصل افلأ كلاملاو براضملا مرغ يأ

 ىرتشا اذإف «ةئامسمخ هنم براضملا بيصنف «نافصن امهنيب ناكف «فلأ وهو لاملا يف حبرلا رهظ «نيفلأ راص
 اذإ مث نيفلألا ماسقنا ىلع لالا برل هعابرأ ةثالثو «براضملل هعبرف ءامهنيب اكرتشم راص «ءادبع نيفلألاب
 وهو «براضملا ىلع هعبرف «دبعلا يف امهكلم ردق ىلع دبعلا نمث نامض امهيلع ناك دقنلا لبق فلألا عاض

 [؟ ٤۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ةئامسمحو فلأ وهو «لاملا بر ىلع هعابرأ ةثالثو «ةئامسمح



 براضملا لاعفأ ¥1۰۷ ةبراضملا باتك

 سأرو «ةبراضملا ىلع هيقابو «براضملل دبعلا عبرو ءافلأ كلاملاو ءافلأ امرغ اعاضف
 نافلألا

 ادبع فلأب كلاملا نم ىرتشا إو ,نيفلأ ىلع حباريو «ةئام سهو نافل لاملا
 براضملا يأ ديعلا عيب يف براضملا

 و ا ا «فصنلاب فلأ هعم .هفصنب حبار «هفصنب هآرتشا
 حبرلا فصنب براضملا عم ناك ولو الآ ٠ فلألا يآ

 كلاملاو ةئام سمح براضملا مرغيف «ىرحخأ افلأ هدحو لاملا بر مرغ مث ءافلأ لاملا برو براضملا مرغ يأ :امرغ

 بايث ال نطقلا وأ ناتكلا بايث :ةفوكلا لهأ دنع زبلا :"ريسلا" يف دمحم لاقو «بايثلا :زبلا «ةئامسمخو افلأ

 [89 ٠/1 :قئارلا رحبلا] ."برغملا" يف اذك ءزخلاو فوصلا

 «عابرألا ةثالث وهو دبعلا يقابو يأ هيقابو ءانركذ امل ؛براضملل دبعلا عبر نوكي كلذ دعبو يأ :خلإ دبعلا عبرو

 (ةنامأ ةبراضملا لامو «هيلع انومضم راص هنأل ؛ةبراضملا نع جرح براضملا بيصن نأل ؛ةبراضملا ىلع نوكي

 امل هنأل : حتفلا" يف لاقو [۲ ٤۹/۲ :قئاقحلا زمر] .اهيفاني ام مدعل ؛ةبراضملا ىلع لالا بر بيصنو «فانت امهنيبو

 ةبراضملل هعابرأ ةثالثو هسفنل هعبر ايرتشم راص «ادبع نيفلأب ىرتشا اذإف «ةئامسمخ هنم هلو «حبرلا رهظ لاملا ضن

 ؛لاملا بر ىلع نمثلا عابرأ ةثالثب عوحرلا هلو «نمثلا هيلع بجو نافلألا تعاض اذإف «نيفلألا ماسقنا بسح ىلع

 ينعي ةبراضملا ىلع هيقابو :هلوق نعم وهو ءاهيفاني ام مدعل ةبراضملا ىلع لاملا بر بيصنو "رحب" ةافانم امهنيبو

 .انخيش طخب اذك دبعلا عابرأ ةثالث

 مث ءافلأ الوأ هيلإ عفد هنأل ؛ةئامسمحو نافلأ وهو «براضملا ىلإ لاملا بر عفد ام عيمج وهو :خلإ لاملا سأرو

 الإ ةحارم دبعلا براضملا عيبي ال يأ :خلإ نيفلأ ىلع حباريو ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةئامسمحو ًافلأ عفد

 عفري «فالآ ةثالث ةبراضملا ةصحف «فالآ ةعبرأب دبعلا عيب اذإ اميف كلذ رهظيو ءامهب هارتشا هنأل ؛نيفلأ ىلع

 [ ۳۹۰/۷ :قئارلا رحبلا] .براضملا اه صتخي فلألاو ءامهنيب حبر ةئامسمح ىقبيو «لاملا سأر

 «فلألا فصنب كلاملا هارتشا ناک دف اغ مهرد فلأب كلاملا نم براضملا ىرتشا نإو يأ ج ىرتشا نإو

 نم هعيب نأل ؛فلألا ىلع ةحبارم هعيبي نأ زوجي الو «ةئامسمح وهو «فلألا فصنب ةحبارم هعيبي نأ براضمللف

 ةينبم األ ؛هيلع ةحارملا ءانب زوجي الف براضملا قح قلعتل هزاوجب مكح نإو «هليكو هنأل ؛هسفن نم هعيبك براضملا

 هسكع اذكو «مودعملاك امهنيب نئاكلا عيبلا نوكل كلاما هارتشا ام ىلع ىبتف ةنايخلا ةهبش نع زارتحالاو ةنامألا ىلع

 عيبلا نأل ؛ةئامسمح ىلع ةحبارم لاملا بر هعيبي «فلأب لاملا بر نم هعابف ةئامسمخب ادبع براضملا ىرتشا نأب

 سمخب تيرتشا :لوقي نأب :هفصنب (حتف) ١50/7[ :قئاقحلا زمر] ."يعليزلا" يف اذك مودعملاك امهنيب يراجلا

 ادبع فلألاب يأ هب ىرتشاف ءاطرش حبرلا فصنب يأ «فصنلاب مهرد فلأ براقلا ف يأ :خحلإ فلأ هعم .ةئام

 - عبرو «كلاملا ىلع لوتقملا يلو ىلإ عفدي يذلا يأ ءادفلا عابرأ ةثالثف ءأطح التق الحر دبعلا لتقف «نافلأ هتميق



 براضملا لاعفأ 1۰۸ ةبراضملا باتک

 ؛كلاملا ىلع ءادفلا عابرأ ةثالثف ءأطخ الحر لتقف «نافلأ هتميق ادبع هب ىرتشاف
 دبعلا ي

 .فلأ هعم .اموي براضملاو ,مايأ ةنالث كلاملا مدختي دبعلاو «براضملا ىلع هعبرو
 ءادفلا عبر يأ

 اهيف رهظي لاملا سأر نم رثكأ اهتميق ةدحاو انيع ناك اذإ ةبراضملا لام نأل ؛براضملا ىلع يقابلا ءادفلا -

 امهنيب ءادفلا راصف «نافلأ هتميق نأل ؛هلام سأرب لاملا برل فلألاو «نافصن امهنيب نوكي انهه فلأ وهو «حبرلا

 [؟ 50/7 :قئاقحلا زمر] .براضملا ىلع هعبرو ؛لاملا بر ىلع هعابرأ ةثالثف ءاعابرأ هجولا اذه ىلع

 الحر براضملا هارتشا يذلا دبعلا لتق اذإ يأ :خلإ عابرأ ةثالثف (ندعم) .فلألا كلذب براضملا يأ :هب ىرتشاف

 ءلدب الب امهكلم نع لاز عفدلاب دبعلا نأل ؛ةبراضملا يهتنتو عفدي «عفدلا راتحا نإف «ءادفلا وأ عفدلاب رمأ ءأطح التق

 «ةمسقلاك راصف «ءادفلاب ررقت هيف هكلم نألف ؛براضملا ةصح امأ «ةبراضملا نع دبعلا جرح ءادفلا راتخا نإو

 راص ءادفلابو «عفدلا وه يلصألا بحوملا ذإ ؛امهكلم نع لئازلاك راص ةيانجلاب دبعلا نألف ؛كلاملا ةصح امأو

 ردقتيف كلملا ةنوؤم ءادفلا نأل ؛براضملا ىلع هعبرو «كلاملا ىلع ءادفلا عابرأ ةثالث نوكيو «هايرتشا امهنأك

 (راصتخاب حتف) .اعابرأ امهنيب كلملا ناك دقو «هردقب

 براضملاو مايأ ةثالث كلاملا مدخي ءةبراضملا ىلع ال امهل دبعلا نوكي ءادفلاب ةبراضملا تهتنا اذإو يأ :خ! دبعلاو
 ؛براضملا ىلع ءيش الو «لاملا بر ىلإ ةيانحلا ريبدتف ًافلأ هتميق ناك اذإ هنأل ؛"نافلأ هتميق" :هلوقب ديق امنإو ءاموي
 هلف «كلذ عم ءادفلا براضملا راتخاو «عفدلا لاملا بر راتحا نإف ءاهيف براضملل كلم الو هكلم ىلع ةبقرلا نأل

 ."حاضيإلا" يف اذك «حبرلا مهوتل كلذ هلو «ةبراضملا لام ءادفلاب يقبتسي هنأل ؛كلذ

 شرألا ناك ءاوس «لاملا برو براضملا رضحي يح امي عفدي ال أطخ نيج اذإ ةبراضملا يف ىرتشملا دبعلا نأ ملعا مث

 قح هيف هل براضملا نأل ؛امهترضحب الإ عفدي ال ريغ ال افلأ هتميق تناك ول اذكو ءرثكأ وأ لقأ وأ دبعلا ةميق لثم

 «نمترملاو نهارلا ةرضحب الإ عفدي ال أطخ نح اذإ نوهرملاك هعيب نع هعنو هذحأي نأ لاما برل سيل نح «كلم
 لثم هتميقو «ءادفلاو عفدلا براضملا ىبأ اذإ الإ ءادفلا نود عفدلل براضملاو لاملا بر ةرضح طرتشي هنأ :لصاحلاو

 ؛اعوطتم ناك ءرضاحلا هادفف «يهرد فلأ دبعلا ةميقو ابئاغ امهدحأ ناك نإف «هتنعتل هعفد لاملا برلف «لاملا سأر

 عفدلاب ال هبحاص ةصحب بلاطي ال ةكرشلا ىلع ةنيبلا ماقأ ول هنإف «هيف رطضم ريغ وهو «هرمأ ريغب هريغ نيد ىدأ هنأل
 ماكحأ نم سيل هنأل ؛هدحو ءادفلاو عفدلا هل سيل براضملا نأ ناخ يضاق ركذو «"ةياهنلا" يف اذك «ءادفلاب الو

 (رييغتب نيعملا هللا حتف «نيكسم الم) [۳۹۲/۷ :قئارلا رحبلا] .امهيلإ ناك اذهلف «ةبراضملا

 «مهرد فلأ براضملا عم يأ :خلإ فلأ هعم .هايرتشا اممأك ءادفلاب هنأل ؛امهنيب كارتشالا مكحب :اموي براضملاو

 يأ كلاملا عفد عئابلا ىلإ هعفد لبق يأ دقنلا لبق فلألا وهو دبعلا نمث يأ نمثلا كلهف ءادبع فلألاب يأ هب ىرتشاف

 ىلإ هعفديل رحخآ افلأ كلاملا عفد اذإ مث «هدي يف ةنامأ لاملا نأل ؛براضملا مزلي الو ءرخآ افلأ براضملا ىلإ لاملا بر

 [؟50/7 :قئاقحلا زمر] .ىهانتي ال ام ىلإ ادبأ كلذك مثو مث «رحآ ًافلأ هيلإ عفدي دقنلا لبق تكلهو «عئابلا



 براضملا لاعفأ ١8 ةبراضملا باتك

 لاملا سأرو «مثو مث رحآ افلأ كلاملا عفد «دقنلا لبق نمثلا كلهف ءادبع هب ىرتشاف
 رخآ عفد كله املكو نمثلا دقن دبعلا نمت فلألاب يأ

 تعفد :كلاملا لاق, ءافلأ تحبرو افلأ ىلإ تعفد :لاقف ,نافلأ هعم يفد ام عيمج
 3 49 ي لاملا برل براضملا براضملا عم ناك ولو 6-5 عوف

 فوطعملا فذح هيف "حتفلا" ينو (نيكسم).تارم رشع ولو ءدبعلا نمث دقني نأ ىلإ لاما بر ىلإ عجريو يأ :مثو مث
 نمشلا كاله دنع عجري ال ثيح ليكو لا فالخب «تارم رشع ولو :هلوق "يوم" هلثم ىلع فطعلا فرح لوحدو
 «كلذل ايفوتسم راص هضبق اذإف «عئابلل هيلع بجو ام لثم لكوملا ىلع هل بجو هنأل ؛ةدحاو ةرم الإ ءارشلا دعب

 عفد نأب ءافيتسا عقي مل ول ىح «ءافيتسالا دعب قح هل قبي مل هنأل ؛عجري نأ هل سيل كله اذإف «هيلع ًانومضم راصف
 هلعج نكمي ال هنأل ؛ةنامأ لوألا عوقول ؛لكوملا ىلع هب عجر «دقنلا لبق كلهف «هب ىرتشاف ءءارشلا لبق نمشلا هيلإ

 (حتف) .دييقتلا لحم يف قلطأ ثيح مهضعب مالك يف ام ملعي هنمو «"يعليز" ءارشلا لبق هضبقب ًايفوتسم
 ةثالثو نيفلأو فلأ نم براضملل كلاملا هعفد ام عيمج نوكي ةبراضملا يف لاملا سأرو يأ :خإ لاملا سأرو

 نأ :امهنيب قرفلاو «ةدحاو ةرم الإ ءارشلا دعب نمثلا كاله دنع عحري ال ثيح ءليكولا فالخب رثكأ وأ فالآ

 نوكيف «ءافيتسا ءارشلا دعب هضبق نإف ءليكولا فالخب هب الإ ءافيتسالا ىلع هله نكمي الف ,ةنامأ دي براضملا دي

 [؟ 5.0/7 :قئاقحلا زمر] .هيلع انومضم

 كلاملا لاقو ءافلأ تحبرو افلأ يلإ تعفد :لاملا برل براضملا يأ لاقف «نافلأ براضملا عم يأ :خلإ نافلأ هعم
 ةفينح يبأ لوق وهو «لاملا برل لوقلا :هيلل رفز لاقو «براضملل لوقلاف «نيفلأ تعفد لب ال :لاملا بر يأ

 لوق لوقلا :لاقو «عحر مث ءركنملا لوق لوقلاف «هركني لاملا برو «هيف ةكرشلاو حبرلا يعدي براضملا نأل ؛ًالوأ
 انيمأ ضوبقملا رادقم يف ضباقلا لوق لوقلاف «ضوبقملا رادقملا يف امهفالتحا لصضاح نأل ؛امهوق وهو «براضملا
 [؟ 5.0/٠ :قئاقحلا زمر] .انيمتغ وأ ناك

 ءالصأ هركنأ ول امم. ارابتعا انيمض ولو ضباقلل هرادقم يف لوقلاو «ضوبقملا يف افلتحا امهنأل :"رحبلا" يف لاقو

 ماقأ امهيأو ءطقف حبرلا رادقم يف لاملا برل لوقلاف «حبرلا ردق يف كلذ عم فالتحالا ناك ولو «هل لوقلا نإف

 يف ةدايزلا هاوعد يف براضملاو «لاملا سأر يف ةدايزلا هاوعد يف لاملا بر ةنيب لبقتف اهاماقأ نإو «هتنيب لبقت ةنيبلا

 امك لاملا بر لوق لوقلاف «ضوبقملا ةفص يف عقو اذإ فالتحالا نأل ؛رادقملا يف هنوكب فالتخالا ديق «حبرلا

 [*517/1 :قئارلا رحبلا] .يقأيس

 مث ءرفز لوق وهو «لاملا برل لوقلا :الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو :"نيكسم الم" يف لاق :براضملل لوقلاف

 :لاملا بر لاقف «حبرلاو لاملا سأر يف براضملاو لالا بر فلتخا اذإو ءامهوق وهو «براضملل لوقلا :لاقو «عحر
 - براضملل لوقلاف ءفصنلا يل تطرشو فلأ لاملا سأر :براضملا لاقو «حبرلا ثلث كل تطرشو «نافلأ لاملا سأر



 براضملا لاعفأ 11۰ ةبراضملا بانك

 «ةعاضب :كلاملا لاقو ءافلأ حبر دقو «فصنلاب ةبراضم وه :لاقف «فلأ هعم
 وه يأ براضملا ةيلاح واولا براضملا يأ براضملا عم ناكولو يأ

 .كلاملل لوقلاف

 ىلع ةنيبلا ماقأ امهيأو «حبرلا نم هل طرش اميف لاملا برل لوقلاو «فالتحالا يف رم امك لاملا سأر ردق يق =

 وأ ءصوصخملا لالا بر ىعداو ناك ام لك يف مومعلا براضملا ىعدا ولو «هتنيب تلبق لضفلا نم ىعدا ام

 :رفز لاقو «براضملل لوقلاف ءاهنيعب ةراحج يل تيم ام :براضملا لاقو .عون يف ةبراضملا لاملا بر ىعدا

 (نيكسم الم) .لاملا برل

 فصنب يأ «فصنلاب ةبراضم فلألا يأ وه :براضملا يأ لاقف «مهرد فلأ براضملا عم يأ :خلإ فلأ هعم

 يعدي براضملا نأل ؛كلاملل لوقلاف «كل هتعضبأ يأ ةعاضب وه :كلاملا لاقو ءافلأ حبر دق هنأ لاحلاو حبرلا

 :براضملا لاق ولو «هلوق لوقلاف ءركني لالا برو «هتهج نم ًاطرشو «هلام يف ةكرشلا وأ هلمع موقت هيلع
 نأل ؛براضملا ةنيب ةنيبلاو «لاملا برل لوقلاف «ةبراضم وأ ةعاضب وأ ةعيدو وه :لامل بر لاقو «نيتضرقأ

 .براضملل لوقلا ناك «سكعلاب ناك ولو «هركني وهو «كلمتلا هيلع يعدي براضملا

 اهسكع يفو لاملا برل لوقلا ىلوألا يف ناك ثيح «ةروصلا هذهو ىلوألا ةروصلا نيب قرفلا هجو ام :تلق نإف

 يعدي لاملا برو نذإلاب ناك ذحألا نأ ىلع اقفتا دق اممنأل ؛ةلعلا ساكعنا قرفلا هجو :تلق ؟براضملل لوقلا

 رثكأ األ ؛ىلوأ لاملا بر ةنيب ناك اماقأ ولو «تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو «"حاضيإلا" يف اذك رکنی وهو دادي

 (نيكسم الم) ۲١۱/۲[ :قئاقحلا زمر] .اتابثإ



 همكحو ةعيدولا فيرعت ١١١ ةعيدولا باتك

 ةعيدولا باتك

 ,ةنامأ يهو «نيمألا دنع كرتي ام ةعيدولاو هلام ظفح ىلع ريغلا طيلست ع اديإلا
 عرشلا يف

 عدوملا دي يف ةعيدولا

 اذهلف «ةعيدولا نم ًادوحو رثكأ تناكف «حابرتسالل ةبراضملاو هظفحلل تكرت ةنامأ يه :خلإ ةعيدولا باتك

 تعدوأ :لاقي هريغ وأ الام ناك ءيش يأ ظفحلا ىلع ريغلا طيلست :ةغللا يف عاديإلاو ةعيدولا مث ءاهنع ترحأ

 عدوتسمو عدوم ديزو ءامهيف رسكلاب عدوتسمو عدوم انأف «ظفحلل هيلإ هتعفد اذإ هايإ هتعدوتساو الام ًاديز

 ؛لمأت خلإ ريغلا طيلست ةغللا يف ةعيدولا نوك يف يأ هيفو : حتفلا" يف لاق «ةعيدوو عدوم لاملاو ءامهيف حتفلاب

 عاديتسالاو عاديإلاو كرتلا وهو عدولا نم ةليعف «هظفحل ناسنإ دنع كورتملا لاملا :"ةبلطلا" يف امك ةعيدولا نأل

 .ظفحلا قح يف ةلالد وأ احيرص لوبقلاو «ةيانك وأ ًاحيرص ًالعف وأ ًالوق باحيإلا :اهنكرو .ئعع

 حصي ال رحبلا يف طقاسلا لاملا وأ «قبآلا هعدوأ ول يح هظفح نم نكمتيل ديلا تابثإل ًالباق لاملا نوك :اهطرشو

 اروجحم ادبع ناك ولو ؛نمضي مل اهكلهتساف ءايبص عدوأ ول نح هيلع ظفحلا بوجول طرش ًافلكم عدوملا نوكو
 بوحجو اهمكح نم يقب :"حتفلا" يف لاق «هدنع ةنامأ لاملا ةروريصو ظفحلا بوجو :اهمكحو «قتعلا دعب نمض

 ثيح نم اهيطاعتب ردقملا ءاقبلا قلعت :اهببسو ۳٠۹١/۷[ :قئارلا رحبلا] .اهوبق بابحتساو «بلطلا دنع ءادألا

 (اطقتلم حتف «نيكسم الم) .ءانثلاو رجألا هباجيتساو هللا دابع ةناعإ يف هلامو هندب عفانم لذب :اهنساحم نمو «دضاعتلا
 ركذملا يوتسي هيفو لوعفم نعم ليعف هنأل ؛ءاتلا نودب عيدولا باتك :لوقي نأ سايقلا ناك :خإ ةعيدولا

 ءاتلا هيلع لحدت ءامسألا دادع نم لعج هنأل ؛سايقلا نع لدع امنإو حيرج ةأرماو حيرج لحجر :لوقت «ثنؤملاو

 (حتف) ."يدنفآ حون" ثينأتلل ال لقنلل نوكتف ةحيطنلاو ةحيبذلاك

 يفو «ةغللا يف اقلطم كرتي امل مسا ةعيدولاو هلام ظفح ىلع ريغلا طيلست عرشلا يف عاديإلا يأ :لإ ع اديإلا

 لغملا ريغ عدوملا ىلع سيل" :## هلوقل ؛نمضي ال هدي يف تكله اذإ ىح نيمألا دنع كرتي ام يه :عرشلا

 ناب «ةلالد وأ احيرص يأ :خلإ ريغلا طيلست [؟01/7 :قئاقحلا زمر] .نئاخلا لغملاو ,يبطق رادلا هاور «"نامض
 ةلالد هظفح مزتلا دقف هذحأ امل هنأل ؛نمضي ءارضاح كلاملا نكي ملو «هكرت مث لجر هذخأف ءلجر قز قتفنا

 (حتف) [9 ٤/۷ :قئارلا رحبلا] .نيهحولا يف نمضي ال ءارضاح كلاملا ناك نإو «نمضي ال هذخأي مل ولو
 ةرابع ةعيدولا نأل ؛هسكع فالخب "ناويح ناسنإ"ك زئاج وهو صاخلا ىلع ماعلا لمح نم :خلإ ةنامأ يهو

 (حتف) .دصق ريغ نم نوكت دق ةنامألاو ءادصق هريغ دنع هبحاص قاقحتساب ةنامأ ءيشلا نوك نع
 ةنامألاو ةعيدولا نيب قرفلاو :"رحبلا" يق لاق «كالحلاب نمضي الف «عدوملا دي يف ةنامأ ةعيدولا يأ :لإ ةنامأ يهو

 تبه نأب هدصق ريغ نم ءيش هدي يف عقو ول امب ةصاخ ةنامألاو هانركذ امب صاح ةعيدولا نأ :امهدحأ :نيهجو نم

 - نامضلا نع أري ةعيدولا يف نأل ؛روصلا ضعب يف فلتخم امهمكحو «هريغ رجح يف هتقلأو «ناسنإ بوثب حيرلا



 هماكحأو ةعيدولا ظفح ١١ ؟ ةعيدولا باتك

 006 مهريغب اهظفح نإف ءهلايعبو هسفنب اهظفحي نأ عدومللو ‹كالماب نمضي الف
 38 نم ريغب يأ ةعيدولا ةعيدولا كالم يأ حتفلاب عدوملا يأ

 ءنومضم ريغ وه امل ٌماع ةنامألا نأ :يناثلا «فالخلا دعب نامضلا نع أربي ال ةنامألا يفو «قافولا ىلإ داع اذإ =

 عضو ام ةعيدولاو «هل ىصوملا دي يف هتمدخب ىصوملاو رجأتسملاو ةيراعلاك اهيف نامض ال يلا روصلا عيمج لمشيف
 .يردركلا نيدلا ردب مامإلا نع لوألا لقنو "ةياهنلا" بحاص هراتحاو «نيرياغتم اناكف «لوبقلاو باجيإلاب ةنامألل

 ةماع ةنامألاو ةصاخ ةعيدولا نأ امهنيب قرفلا نأ الإ ةنامأ يه :"نيكسم الم" يف لاقو ۳۹١/۷[ :قئارلا رحبلا]

 مومعلا امهنيب نوكي اذه ىلعف «دقع ريغب نوكت دق ةنامألا يأ امف :لوقلا اذه ىلع "حتفلا" يف لاق .ىهتنا

 ىلع امأو ؛"ةياهنلا" ىلإ "رحبلا" يف هازع يذلا يناثلا قرفلل قفاوم حراشلا هركذ يذلا قرفلا اذهو ءصوصخلاو
 .نيابتلا امهنيب هد يدركلا ىلإ هازعو الوأ "رحبلا" يف هركذ ام
 نكمي ام, تكله ءاوس ءاقلطم هدنع ةعيدولا كالمب حتفلاب عدوملا نمضي د ال ةنامأ ةعيدولا تناك امل يأ :خإ نمضي الف

 :الكفع هلوقل ؛تقرس اذإ نمضي ال اذكو ءال وأ عدوملا لام كاله نودب اهدحو تكله ءاوسو ءال مأ هنع زرحتلا

 (حتف) .ةنايخلا لالغإلاو نئاخلا لغملاو ”نامض لغملا ريغ عدوملا ىلع سيلا
 لخدف «هنومي نم ال ًامكح وأ ةقيقح هعم نكسي نم لايعلاب دارملاو ؛هلام هب ظفحي امم اهظفحي هنأل :للإ عدومللو
 ول هنأل ؛"امكح وأ" :انلق امنإو «هعم نكسي ال يذلا ريجألا جرخو ءهجوز ىلإ اهعفدي نأ هل نإف ؛ةجوزلا مهيف

 نكل ءامهيلع قفني الو امهيلإ ءيجي ال ناك ولو نمضي ال ىرخأ ةلحم يف امهو ؛هتجوزو ريغصلا دلولا ىلإ اهعفد
 ول هنأل ؛انيمأ هلايع يف نم نوكي نأ طرتشيو «"ةصالخلا" يف اذك ءظفحلا ىلع ارداق نوكي نأ ريغصلا يف طرتشي

 ءنمض تعاضف «بهذو سانلا عئادو هيف يذلا هتيب يف اهكرت وأ «كلذب ملاع وهو «ةنيمأ ريغ يهو هتحوز ىلإ عفد
 ناوبألاو :لاقو «"ةصالخلا" يف هراتحاو «طرش هلايع يف ريغلا نوك نأ نوتملا رهاظو «"ةياهنلا"و "ةصالخلا" يف اذك

 .هلايع يف مارك طرتشي يح يبحألاك

 نم نيمأ وأ «هليكو ىلإ عفدلا زوج نح ىوتفلا هيلعو :لاقو «طارتشالا مدع هريغل أعبت "ةياهنلا" بحاص راتحاو
 :هلايع يف نم ىلإ عفدي نأ هلايع يف نمل :"ةصالخلا" يفو ءانانع وأ ةضوافم هكيرش وأ «هلايع يف سيلو هئانمأ

 :هل لاق ولو ءنمض الإو «نمضي ال عفدلا نم ادب دجي مل نإ «عفدف هلايع يف نم ضعب ىلإ عفدلا نع هاف ولو
 ىلإ هنع يهنملا تيبلا رهظ ناك اذإ الإ «نمضي ال رادلا كلت نم رخآ تيب يف اهظفحف «تيبلا اذه يف اهظفحا

 تناك اذإ الإ نمضي هنإف «ىرحأ راد يف اهظفحف «رادلا هذه يف اهظفحا :هل لاق ول امك «نمضي ٍذئنيحف «ةكسلا

 [۳۹۰/۷ :قئارلا رحبلا] .همامتب ٍقأيسو ءنمضي ال هنإف اهنم زرحأ وأ «ىلوألا رادلا لثم ىرحألا رادلا

 دنع تكلهف «عدوأ نإف عدوي ال عدوملا نأ دافأف ءنمض هلايع يف نم ريغب اهظفح نإ يأ :خلإ اهظفح نإف

 نمضي الو م ةفينح يبأ دنع لوألا نمض هقراف نإو ءامهنم دحاو ىلع نامض ال لوألا قرافي مل نإ «يناثلا

 - كلاملا لايع ىلإ درلاو ,"ةصالخلا" يف اذك «نيبلا نم لوألا جرح كلاملا زاحأ مث ؛نذإ الب عدوأ نإو «يناثلا



 هماكحأو ةعيدولا طلخ “١١ ةعيدولا باتك

 ا 0 فاخي نأ الإ نمض
 5و

 ةعيدولا EE ةعيدول |

 AEE ا AO ءاكرتشا هلعف الب طلتخا نإف ءاهنمض
 هلام. ع دوملا لام يأ ةعيدولا عدوملا نمض يأ

 يف اذك «أربي ال هنإف «كلاملا لايع يق نم ىلإ در اذإ بصاغلا فالخب اعاديإ نوكي الف «كلاملا ىلإ درلاك =

 [۳۹ ۹/۷ :قئارلا رحبلا] ."ناخ يضاق ىواتف"

 نمضتي ال ءيشلا نألو «ةنامألا يف فلتخت يديألاو «هريغ ديب ضري مل اهبحاص نأل ؛هلايع يف نم ريغب يأ :نمض

 زرحلا يف عضولا نأل ؛هب نمضي ىح عاديإ هل راجئتسا ريغ نم هريغ زرح يف عضولاو «براضي ال براضملاك هلثم
 (حتف) ."يعليزلا" يف اذك «هيلإ ميلستلاك نوكيف ءزرحلا هدي يف نم دي يف عضو
 ,ةعيدولا كاله فاحف «هتيب يف وأ هراد يف ران تعقو نأب قرحلا عدوملا فاخي نأ الإ يأ :خلإ فاخي نأ الإ

 اهيقليف «قرغلا فاخف كلف يف ناك وأ هراج ىلإ ةعيدولا يأ اهملسيف ءكلذك قرغلا فاخي وأ «هراح ىلإ اهملسف

 [؟ 507/7 :قئاقحلا زمر] .ةنيبب الإ كلذ ىلع قدصي الو «هب نمضي الف ءظفح اذه نأل ؛رحآ كلف يف

 وأ ةعيدولا يأ اهميلست ىلع ارداق هنوك لاح هنع عدوملا اهسبحف «ةعيدولا بحاص بلط نإف يأ :خإ بلط نإف
 [؟ 57/79 :قئاقحلا زمر] .اهيف دعتم هنأل ؛اهنمض زيمتي ال يح هلام. ةعيدولا يأ اهطلخ

 عنملاب ملاظ هنأل ؛انماض نوكي اهيملست ىلع رداق وهو هبلط دعب ةعيدولا بحاص عنم ول يعي "رحبلا" يف لاقو

 هبحاص دارأف ءافيس ةعيدولا تناك ول :"هاواتف" يف ناخ يضاق لاق اذهو «نمضي ال عنملاب املاظ نكي مل ول يح

 اباتك تعدوأ ولو «ملظلا ىلع ةناعإلا نم هيف امل «هيلإ هعفدي ال هنإف ءاملظ ًالجر هب برضيل عدوملا نم هذحأي نأ

 قح باهذ نم هيف امل ءاهيلإ باتكلا عفدي ال نأ عدومللف «جوزلا نم اهرهم ضبقب وأ «لامب جوزلل اهنم رارقإ هيف
 ؛اهطلخ عدوملا نوكب ديق امنإو هلام. ةعيدولا عدوملا طلح يأ :خلإ اهطلخ وأ [۳۹۷/۷ :قئارلا رحبلا] .جوزلا

 نمضي الو ءأريبك وأ ناك ًاريغص طلاخلا ىلع نامضلاو ؛عدوملا نمضي ال هلايع يف نم وأ ءايبنجأ ناك ول طلاخلا نأل
 [۳۹۸/۷ :قئارلا رحبلا] .اكيرش ناك هنذإب اهطلح نإو «"ةصالخلا" يف اذك «هلحأل هوبأ

 نم دعبب تناك ول هنأل ؛"ارداق" :هلوقب لوألا يف ديق امنإو «نيتلأسملا يف ةعيدولا عدوملا نمض يأ :خلإ اهنمض

 ."ةيناخلا" يف اذك «هلوق لوقلا نوكيو «هيلع نامض الف «هريغ وأ تقولا قيضل اهعفد ىلع ردقي ال عدوملا

 مهاردلا طلتخاف «هقودنص يف سيكلا قشنا اذإ امك هلعف الب هلام. ةعيدولا طلتخا نإو يأ :خلإ طلتخا

 ردق ىلع امهنيب يقابلا مسقيو ءامهيلام نم كله اهضعب كله ول ىح «طولحملا يف عدوملاو عدوملا يأ اكرتش
 ءدجوي ملو «يدعتلاب الإ بحي ال نامضلا نأل ؛"اكرتشا" :هلوق :حتفلا يف لاقو (نيكسم).امهنم لكل ناك ام

 (حتف) [57/7١؟ :قئاقحلا زمر] .كالمأ ةكرش ناكر تشيف



 ةعيدولا يف يدعتلا ١١ ةعيدولا باتك

 لازأ مث اهيف ىّدعت نإو «لكلا نمض «يقابلاب هطلخف «هلثم درف اهضعب قفنأ ولو
 عدوملا مو ةعيدولا لك ةعيدولا نم يقابلا لاملاب هقفنأ ام لثم عدوملا عدوملا يأ

 00 ,رجأتسملاو ريعتسملا فالخب نامضلا لاز «يدعتلا

 ضعبلا نمض هنأل ؛لكلا نمض م يقابلاب هطلخف «قفنأ ام لثم در مث «ةعيدولا ضعب عدول قفا ولون يأ :لإ قفنأ ولو

 نمضي ال كلام نعو «طقف قفنأ ام نمضي :ةثالثلا دنعو ءامب هلام طلح هنوكل ؛رخآلا ضعبلل انماض راصو «قافنإلاب

 ۲٠٠۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .ًاضيأ قفنأ ام

 دقو «هكلم ىلع قاب هلثم درو ءاهنم قافنإلاب دعتم هنأل ؛طلخلاب ضعبلاو «قافنإلاب ضعبلا يأ :لكلا نمض

 ةمالع هلام ىلع لعج ول امأ «هعم زيمتي ال طلح انه طلخلاب دارملاو «عيمحلا نمضف «ةعيدولا نم يقب اع. هطلخ

 دري مل ول هنأل ؛"اهلثم درف" :هلوقب ديقو :"ةصالخلا" يف اذك «قفنأ ام الإ نمضي ال زييمتلا ىتأتي ثيح اهب هطلخ نيح

eتناك اذإ اميف مالكلا نأل ؛ضيعبتلا هرضي ال ام هنأل ؛بيعتي مل و «يقابلل ظفاح هنأل  
 نوكي ال ءامهادحإ قفنأف «نيتعيدو هعدوأ ول امك وهف «نوزوملاو ليكملا نم ءايشأ وأ ريناند وأ مهارد ةعيدولا

 ["99/1 :قئارلا رحبلا] ."ةياهنلا" يف اذك «ىرحألل انماض

 وأ اف ادعوا مساق ر را اك و باو هيلا كناك نأب اهيف عدوملا ىدعت ا يأ :خلإ ىدعت نإو

 :"حتفلا" يفو (نيكسم) .يدعتلاب بحاولا نامضلا لاز ءناك ام ىلع هدي ىلإ درو يدعتلا لازأ مث «هريغ اهعدوأ
 اذإ امك هب رومأملاب ىتأ عحر مث «ضعبلا يف فلاح اذإف «تاقوألا لك يف ظفحلاب رومأم هنأل ؛نامضلا لاز :هلوق

 اكل :قئارلا رحبلا] .هردقب رحألا قحتسا يقابلا ظفح مث .هضعب يف ظفحلا كرتف ءارهش ظفحلل هرحأتسا
 E .يدعتلا ىلإ دوعلا ىلع مرغي ال هنأ طرشب لوزي امإ نامضلا نأ ركذ مث

 هنأ نامضلا لاز نئيعمو :يومحلا ةمالعلا لاق ةيريهظلل ايزعم ءنامضلا نع أربي ال اليل قرم مث راق سلي ذأ

 (حتف) .ئعملا اذه لازف تنمض تكله ول ثيحب ةعيدولا تناك

 ءةنيبلا ميقي نأ الإ نامضلا نع أربي ال هبذك نإف كلاما هقدصو يدعتلا عدوملا لازأ يعي د :خلإ يدعتلا لازأ مث

 دقع نأل ؛نامضلا نع أربي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه :نامضلا لاز (حتف) . "يدامعلا" نع یوا یانگ

 ةنامألا دوعت الو ءاهبحاص ىلع درلاب الإ أربي الف «ةنامألاو نامضلا نيب ةافانملل ؛انماض راص نيح عفترا دق ةعيدولا

 اعفر بجو نامضلا نأ :انلو ,دمحأو كلام لاق هلوقبو «دوحجلاكو رحأتسملاو ريعتسملاك راصف «ديدحج دقعب الإ

 (ييع «حتف) .نمضي الف «قافولا ىلإ دوعلاب عفترا دقو «عقاولا ررضلل
 ىدعت اذإ يعي [يدعتلا الازأ مث ادعت اذإ رحأتسملاو ريعتسملا نامض لوزي ال يأ ] :رجأتسملاو ريعتسملا فالخب

 امايأ اهبكريل ةبادلا رجأتسا وأ ميلستلل هعزنو نيموي هسبلف ءاموي هسبليل ابوث راعتسا نأب رحأتسملاو راعتسملا يف

 كلام رفزل افالح ءأربي ل «تناك امك اهدر مث ءاهنم رثكأ اهلمح وأ اهبكر ف ‹ةمولعم ءانمأ اهيلع لمحيل وأ «ةدودعم

 - امهسفنأل امهضبق نأل ؛كلذ دحوي ملو ءامكح وأ ةقيقح كلاملا دي ةداعإب نوكت امنإ هنم ةءاربلا نأل ؛امهيف



 ةعيدولا يف يدعتلا ١١ه ةعيدولا باتك

 O ...............اه رقاسي نأ هلو «هدوحج دعب هرارقإو
 ةعيدولاب عدومللو يأ

 ةءاربلا يف عدوملا لثمو «"يعليزلا" يف اذك ءظفحلا يف هل لماع هنأل ؛امكح كلاملا دي هدي نإف ؛عدوملا فالخب =

 ريعتسمو ةضوافمو نانع كيرشو عضبتسملاو براضملاو «راجئتسا وأ ةراجإ وأ ظفح وأ عيبب ليكو لا نامضلا نع
 ؛كلاملا ديك هدي نأل ؛ةرشعلا هذه يف الإ فامضلا لوزي ال هلازأ مث «ىدعت اذإ نيمألا نأ :لصاحلاو «نهرلا

 ."ةيدامعلا"و "هابشألا" نع "ردلا" يف اذك «عدوملل :ليقو «هل لوقلاف «قافولا ىلإ هدوع يف هبذك ولو

 هب زرتحاو «"ةيلالبنرشلا" يف امك هب ىفملا وه "رجأتسملاو ريعتسملا فالخب" :هلوق نم فنصملا هركذ ام نأ ملعاو

 اوءرب «قافولا ىلإ اوداع مث اوفلاح اذإ عدوملاك رحأتسملاو ريعتسملا :لاق نم مهنم نأ نم "رردلا" يف هركذ امع

 ) راصتحاب حتف «نیکسم الم) .خلإ ةيقاب ةراعإلاو عاديإلا ةدم تناك اذإ نامضلا نع

 نم اهلقنو اهدر بلط دعب اهكلام نيعدوي مل :لاق نأب ةعيدولا دحح اذإ عدوملا نأ نعي :هدوحج دعب هرارقإو

 مث ءاهكلامل دوحجلا دعب اهرضحي ملو ءاهيلع هنم فاخي نم كانه نكي ملو ءالوقنم تناكو «راكنإلا تقو اهناكم

 ليك ولا وحش ديد اق لا هوغو دف تقلا حو هلل عقر ةرحتلا قارا نالا لوي ال اه تأ
 .عيبلا نيدقاعتملا دحأ دوححجو «ةلاكولا

 نامض ال تكله مث ءاهبحاص ركنأو هل اهعاب وأ هنم اهبهو كلاملا نأ ىعدا ول عدوملا نأل ؛عاديإلا ركنأ هنوكب انديق

 ركشيل "؟كدنع ّيعيدو لاح ام" :هل لاق ول هنأل ؛بلطلا دعب هنوكب انديقو ."ةصالخلا" يف اذك «عدوملا ىلع

 تكلهف «هدوححج لاح اهفاكم نم اهلقني مل ول هنأل ؛اهلقن هنوكب انديقو «هيلع نامض ال ءاهدحجف ءاهظفح ىلع

 فالح قسؤي آو ةقيتح نأ دنع دولاب نمضي ال اراقغ تناك ول األ ؛الوقنم هنوكب انديقو «هيلع نامض ال

 هجو ف اهدحج ول هنأل ؛هنم اهيلع فاخي نم نكي مل هنوكب انديقو «بصغلا يق حراشلا هركذ «حصألا يف دمحم

 ول هنأل ؛اهرضحي مل هنوكب انديقو ءاهظفح دارأ امنإ هنأل ؛اهنمضي ال تكله مث رقأ نإ فلتلا اهيلع فاخيو «ودع

 ؛نمضي مل اهذحأي ملف اهذحأ هنكمأ نإف «تكلهف «كدنع ةعيدو اهعد :اهبحاص هل لاقف ءاهرضحأ مث اهدححج

 [5 ٠٠0/17 :قئارلا رحبلا] .درلا متي مل هنأل ؛نمض نكمي مل نإو ءديدح عاديإ هنأل

 مدع دنعو «ةعيدولا بحاص نم يهنلا مدع دنع ةعيدولاب يأ امي رفاسي نأ عدومللو يأ :خلإ امي رفاسي نأ هلو

 «ةريصق ةفاسم ىلإ ام جورخلا هل :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ لوق قالطإلا ىلع اذهو «جارحإلاب اهيلع فوخلا
 :كلر دمحم لاقو «ةداع اهيف فاخي ال ةريصقلا نألو ءدرلا ةنؤم همزلي هنأل ؛ةنؤمو لمح هل اميف جرخي ال تلاط نإو

 ىلع لالا ضرع هنأل ؛كلام لاق هبو ءاقلطم ام جرخي نأ هل سيل :يعفاشلا لاقو «ةنؤمو لمح هل امب جرخي ال

 نم ةنؤملا نم هركذ امو «هب ىتأ دقو ءاقلطم ظفحلاب هرمأ هنأ :كن ةفينح يبألو ,ةكلهم ةزافملا نأل ؛كالهلا

 هنم هل نكي مل نإو هدب هنم هل ناك نإ امي رفاسي نأ هل سيل افيخم قيرطلا ناك ولو «هابأي الف «هلام ظفح تارورض

 = نكي مل نإو ءدب هنم هل ناك نإ نمض امي جرخف ءرصملا نم امي جرخي نأ هام ولو ءنمضي ال هلهأ عم رفاسو دب



 هماكحأو ةعيدولا كارتشا ١ <05 ةعيدولا باتك

 ىح هظح امهدحأ نإ عدوا عقدي ماني وو ولو .فوخلاو يهنلا مدع دنع
 نيلجرلا دحأ

 يف ناخ يضاق لاقو هس يباجيبسإلا هلاق ءنمضي رحبلا يف امي رفاس ول هن ب عك د را

 عيبلاب ليكولاو «نمضي ال ميتيلا وأ نبالا لامك رفاس اذإ يصولاو بألا نأ ىلع اوعمجأو :"ريغصلا عماجلا حرش"

 ءاقالطإ قلطأ نإو «نمضي هب رفاسف «ةفوكلاب هعب :هل :لاق نأب ناكمم هديق نإ :اولاق «عيبلاب هلكو ام. رفاس اذإ

 (ٰييع) .ةنوؤمو لمح هل اميف نمضيو «هل لمح ال اميف عاضوأ قرس اذإ نمضي ال هب رفاسف
 امي رفاسي نأ هل يأ :فوخلاو (يع «نيكسم الم) .ةعيدولاب ةرفاسملا نع كلاملا يف يأ :يهنلا مدع دنع

 ]٤٠٠/۷[ "رحبلا" يف اذك «بطعلا هيف بلاغلا نأل ؛رحبلا يف امي رفسلا فوحملا نمو ءافوخم قيرطلا نكي مل اذإ
 ناك اذإ بجي :جحلا يف موق قالطإلا اذه فلاخي :لاقف «يسدقملا نع القن يومحلا هبقعتو "رايتخالا" نع

 (حتف) .هليلعت نم دافتسم دييقتلا نأب بيحأو «ىهتنا ءارحب ولو ؛ةمالسلا بلاغلا

 عفدي مل «هبيصن بلطي امهدحأ رضحف «نزوي وأ لاكي امم لحر دنع ائيش نالحر عدوأ ولو يأ :خلإ اعدوا ولو
 رخآلا رضحي يح هبيصن يأ هظح نينثالا دحأ يأ امهدحأ ىلإ لادلا حتفب عدوملا عفدي مل :هلوق نعم وهو «هيلإ

 تلاق هبو ءارضح ول امك هبيصن بلط هنأل ؛كلذ هل :الاقو قف يلع نع يورم وهو لس ةفينح يبأ دنع

 [؟514 ۰۲۰۳/۲ :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب كلذ هل سيل لاثمألا تاوذ ريغ نم ةعيدولا تناك نإو «ةثالثلا

 هيلإ هبيصن عفدب هرمأي مل يضاقلا ىلإ همصاخ ول بح «عفدلا هل زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف :خإ عدوملا عفدي م
 نأ ىلإو «ذحآلا ىلع هبحاص عحر يقابلا كله اذإ يح ؛ةمسق نوكي ال هيلإ عفد ول هنأ ىلإو «ةفينح يبأ لوق يف
 .نمضي ال عونمملا بكتراو عفد ول هنأ ىلإو ءا رفظ اذإ اهنم هتصح ذحأي نأ امهدحأل

 «عمتحن يح انم دحأ ىلإ لاملا عفدت ال :اولاقو ءالحر اوعدوأ ةثالث :هظفلو «هديفي ام "ناخ يضاق ىواتف" يقو

 لوق وهو «نمضي ال ناسحتسالا يفو «ةفينح وبأ لاق هبو ءنمضي سايقلا يف :دمحم لاق «مهدحأ بيصن عفدف

 هبقعتو ]1١٠7/17[ "رحبلا" يف اذك «راتحملا وه ناكفءناسحتسالا وه نامضلا مدع لعج دقف «فسوي يأ

 يفسنلا راتخا :مساق خيشلا لاقو «مامإلا لوق ىلع نوتملا رئاس نأ عم راتخملا وه نوكي فيك :لاقف يسدقملا

 نوكب الدتسم راتخملا وه نامضلا مدع مهضعب لوقو :يسدقملا لاقو «ةعيرشلا ردصو يبوبحماو مامإلا لوق
 (نيعملا حتف) ."يومحلا" يف اذك «نوقفتم هيلع نوتملا بلاغ لب «نايعألا ةمئألا هيلع امل افلاخم ناسحتسالا

 يف فالخلاو نمضي الو «هبيصن هيلإ عفدي :امهدنعو «هفصن نمض لعف ولو «ةفينح يبأ دنع :خلإ رخآلا رضحي
 نأ حيحصلاو ؛"يفاكلا" يف اذكو ءاضيأ باودلاو بايثلا يف فالخلا ركذ "ةريحذلا" يفو «نوزوملاو ليكلا
 سيلف «ديبعلاو باودلاو بايثلا نم امهادع اميفو «تانوزوملاو تاليكملاك لاثمألا تاوذ نم وه اميف فالخلا

 (نيكسم الم) .عامجإلاب هبيصن ذحأي نأ رضاحلل



 هماكحأو ةعيدولا كارتشا 1۹۷ ةعيدولا باتك

 ح £

 لإ عفد ولو «هفصن لك ظفحو «هامستقا مستقي امم نيلحر دنع لجر عدوا نإو
 نيلجرلا نم دحاو لك

 يف ظفحأ وأ «كلايع ىلإ عفدت ال :هل لاق ولو ءمسقي ال ام فالخب ءنّض رحآلا
 ” ةعيدولا دولا 2” بوثلاو دبعلاك جانلا دعوا

 «نمضي مل راذلا نم رحآ تيب يف اهظفح وأ ءهنم هل دبال نم ىلإ اهعفدف «تيبلا اذه
 ظفاحلاو عفادلا ظفحلا يف هل واسم ةعيدولا ةعيدولا

 ا لا ل ا AE اع ست O SCE OD SERE دب هنم هل ناك نإو
 عدوملل

 ظفحو «ناعدوملا همستقا «ريناندلاو مهاردلاك مسقي امن نيلحر دنع لحر عدوأ نإو يأ :لإ لجر عدوأ نإو

 هنأل ؛ضباقلا نمضي الو «ةفينح يبأ دنع نمض ءرخآلا ىلإ هدي يف ام امهدحأ عفد ولو «هفصن امهنم دحاو لك

 يف امهظفح ىلع عامتجالا امهنكمي ال هنأ هملع عم امهدنع عدوأ امل هنأل ؛نانمضي ال :الاقو «عدوملا عدوم

 :انلق ءاضرلا نم ركذ امو «هبحاص دي يف عضولاب ظفحلا كرت هنأ :هلو «ةمسقلاو ةأياهملاب يضر دقف «دحاو ناكم

 «مسقي ال اميف ةأياهملاو ,مسقي اميف ةمسقلاب عفدنت يهو «ةرورضف ةمسقلاو ةأياهملا امأو ءامهظفح هب حرصملا

 .نوزوملاو ليكملاك نالحرلا مستقا يأ :هامستقا ٤٠/۲ ١5[ :قئاقحلا زمر] .عضولا زوجي الف

 دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك دي توبثب يضر كلاملا نأل ؛رحآلا ىلإ عفدلاب نمضي ال هنإف :مسقي ال ام فالخب

 عفدت ال :حتفلاب عدوملل رسكلاب عدوملا لاق ولو يأ :خلإ هل لاق ولو ٠٠٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .لكلا يف
 يأ دبال نم ىلإ عدوملا يأ اهعفدف «تيب ىلإ راشأو «تيبلا اذه يف ةعيدولا ظفحا :هل لاق وأ «كلايع ىلإ ةعيدولا

 ؛نمضي مل «هريغ ىلعو هنيع يذلا تيبلا ىلع لمتشت يلا رادلا نم رخآ تيب يف ةعيدولا ظفح وأ «هنم هل قارف ال

 .وغليف ءاديفم نكي ملف «طرشلا اذه ةاعارم عم ظفحلا هنكمي ال هنأل

 ىلإ ميلستلا نم هعنميف ءاسرف نوكي نأ لثم هيلإ عفدلا نم عدوملا هعنم نم دي يف ظفحي امب ةعيدولا تناك اذإ اذه

 تناك ول امأو «ةيواستم رادلا تويب تناك وأ «هتأرما ىلإ ميلستلا نم هعنميف ءرهوج دقع نوكي وأ «همالغ

 دقع تناك وأ «هتأرما ىلإ عفدلا نع هاهنف ءاسرف تناك اذإ امك هيلإ عفدلا نع هاهن نم دي يف ظفحي ال ام ةعيدولا

 ؛ةفلاخملاب نمضيف «ةروع اهضعب يف تناك نأب ةفلتخم رادلا تويب تناك وأ «همالغ ىلإ ميلستلا نع هاهنف ءرهوج

 [؟ 554/7” :قئاقحلا زمر] .ديفم هلثم يف دييقتلا نأل

 (نيكسم الم) .رادلا كلت يف نيتيبلا الك يلا :رادلا نم .هدبع ىلإ ةبادلا عفدك صحخشلا كلذ نم :هنم هل دبال

 ظفحلا عدوملا نكمي افيفح ائيش ةعيدولا نوكت نأ :ىلوألا :نيتروصب ةقداص ةلأسملا هذه :خلإ هنم هل ناك نإو

 :تلق نإف "رحب".هيلإ عفدلا نم هعنم نم ىوس لايع هل نوكي نأ :ةيناثلا «هلايع ىلإ هعفدب نمضي هنإف «متاخلاك هسفنب

 :لاق ولو" :فنصملا لوق نم دافتسي ام فالح وهو هلايع نم نيعم ضعب ىلإ عفدلا نم هعنم ول نأ هجتي اغنإ اذه

 - :هلوقب طبترم "دب هنم هل ناك نإو" :هلوق نأ نم ردابتملا وه ام لاكشألا اذه ئبم :تلق «"كلايع ىلإ عفدت ال



 هماكحأو ةعيدولا كارتشا ۱۹۸ ةعيدولا باتك

 هعم «عدوملا عدوم ال نماض بصاغلا عدومو «نمض ىرخأ راد يف اهظفح وأ
 جدولا ظفاحلا وأ عفادلا ةعيدولا

 E E اا 0000000 «نالحر ىعدا فلأ

 نأب :هلوقب "دب هنم هل ناك نإو" :فنصملا لوق ئيعلا حرش اذهو كلذك سيلو "كلايع ىلإ عفدت ال :لاق ولو" =

 (حتف) .هفلاخف «رحخآ مالغ هلو نالف همالغ ىلإ اهملسي نأ هام وأ ىرحأ ةأرما هلو ةنالف هتأرما ىلإ اهعفدي نأ هاف

 اهنم زرحأ وأ اهلثم تناك ول امأ ءاهلثم ىرحألا رادلا نكت مل اذإ ام ىلع لومحم اذه :خلإ ىرخأ راد يف

 ؛نيتروصلا الك يف عدوملا نمض يأ :خإ نمض (حتف) ."ةصالخلا" نع [4 07/1 :قئارلا رحبلا] يف اذك «نمضي ال
 [؟١/54 :قئاقحلا زمر] .ةنايصلا قرط ةفرعمو ةسايكلاو ةنامألا يف نوفلتخي سانلا نأل

 نمض ءاش نإ ريخم كلاملاو ل a «ًائيش لحر بصغ ول نح :بصاغلا عدومو

 نإو «نيمضتلا دعب هيلع عجري بصاغ عدوملا نأ ملعي مل نإ دش رسيلا وب أ ركذو «بصاغلا نمض ءاش نإو «عدوملا

 هنأ "ردلا" يف رهظتسا :"حتفلا" يف لاقو «"نيكسم الم" يف اذك هل يسحرسلا هيلإ راشأ اذكو «عحري ال ملع

 يئيعلا لاق .بصاغلل ًالماع هنوكل مهريغو يدنجربلاو ينالقابلاو ناتسهقلل فالح "رردلا" يف امك ملع نإو عحري
 نأ ملعي مل نإ بصاغلا عدوم مث «كلاملا نذإ ريغب لاملا ضبق هنأل ؛"نماض بصغلا عدوم" :فنصملا لوق دنع

 .عحري ال هنأ رسيلا وبأ ىكحو «ةياورلا رهاظ يف كلذكف ملع نإو ادخلو الرق بصاغلا ىلع عحر بصاغ عدوملا

 [؟ 54/٠ :قئاقحلا زمر]

 رخآ صخش دنع عدوملا اهعدوأف «ةعيدو لحر دنع عدوأ نأب عدوملا عدوم نمضي ال يأ :عدوملا عدوم ال
 نمض نإف ءءاش امهيأ نمضي نأ هل :امهدنعو هلي ةفينح يبأ دنع يناثلا نود لوألا نمض «كلهف «هلايع ريغ نم

 "قئارلا رحبلا" يف لاق "نيكسم الم" يف اذك لوألا ىلع عحر يناثلا نمض نإو «يناثلا ىلع عحري مل لوألا

 نذإ مدعل ؛بصاغ بصاغلا عدوم نأ :ةفينح يبأ لوق ىلع عدوملا عدومو بصاغلا عدوم يأ امهنيب قرفلاو

 عدوم نمض اذإو «هقرافي مل ام عفدلا درجمم عدوملا نمضي ال هنأل ؛بصاغب سيل يناثلا يفو ءاقبو ءادتبا كلاملا

 «بصاغلا بصاغ نمض بصاغلا عدوم نمض اذإو ءالوأ بصاغ هنأ ملع اقلطم بصاغلا ىلع عجر بصاغلا

 امهنم دحاو نمضي ال نذإ الب ةبراضم لاملا عفد ول براضملا نأ ةبراضملا يف مدقت دقو «ىلوألاب هنم يرتشملاو
 [ 4٠8/17 :قئارلا رحبلا] .يناثلا لمع لبق

 يأ هعدوأ «هل فلألا يأ هنأ ىعدا امهنم دحاو لك نالجر ىعدا «مهرد فلأ لحجر عم يأ :خإ فلأ هعم

 لحرلا عم يذلا فلألاف ءافلحتسا نأ دعب نيلحرلا يأ امه فلحلا نع لحرلا يأ لكنف «لحرلا يأ هايإ فلألا

 نأل ؛نيلحرلا نيب يأ امهنيب نوكي ءرخآ فلأ فلألا هعم يذلا لحرلا ىلع يأ هيلعو «نيلحرلا يأ امه نوكي

 = ءامهدحأل فلح نإو «ةجحلا مدعل هيلع امه ءيش الف ءامط فلح نإف ءامهل نيميلا هيلع بجيف «ةحيحص امهاوعد



 هماكحأو ةعيدولا كارتشا 114۹ ةعيدولا باتك

 .امهنيب رحآ فلأ هيلعو ءامه فلألاف ءامه لکنف «هايإ هعدوأ هل هنأ لك
 نييعدملا ديلا يذ ىلع يأ دوجوملا فلألاف نييعدملل دحاو لكل فلألا

 هب ىضق ءامه لكن نإو ءرخآلا نود هقح يف ةجحلا دوحول ؛رخآلا نود هل لكن نمل هب ىضق رآلل لكنو =
 [؟ 55/7 :قئاقحلا زمر] .هرارقإل رخآ فلأ هيلع بجي مث «ةيولوألا مدعل ؛امهنيب

 رذعتل ؛زاج فيلحتلاب يضاقلا أدب امهيألو :خلإ امه لكنف .ةنيب امه سيلو لحرلا كلذ فلألا يأ :هعد وأ

 .ليملا ةمهتل ايفنو ءامهولقل ًابيبطت امهنيب عرقي نأ عازنلا دنع ىلوألاو «ةيولوألا مدعلو امهنيب عمجلا
 وأ هلذبب هيلع امهنم لكل قحلا بحوأ هنأل :خلإ امه فلألاف (ةجاحلا ردقب حتف) [80/5 :قئاقحلا نييبت]

 بيصن فصن فرص دقف ءامهيلإ هفرص اذإف «فلألا لك امهنم لكل بجوأ هلوكن نأل ؛رخأ فلأ هيلعو «هرارقإ

 (حتف) ."رردلا" يف اذك «كلذ مرغيف ءاذه ىلإ كاذ بيصن فصنو كاذ ىلإ اذه



 اهمكحو ةيراعلا فيرعت ۲۰ ةيراعلا باتك

 كتجبم"و «'يضرأ كمعطأ"'و "كير" حصتو «ضوع الب ةعفنملا كيلمت يهو
 كتيطعأ يأ

 كل يراد"و کس كل يراد"و ("يدبع كتمدخأ"و ,"يتباد لق كتلمح"و "يوٿ

 ظفحلل تعفد ةنامأ يناثلاو ءظفحلل تكر ت ةنامأ لوألا نأل ؛ةرهاظ نيباتكلا نيب ةبسانملا :ةيراعلا باتك

 زارتحا يناثلاو «نيعلا كيلمت األ ؛ةبهلا نع زارتحا لوألا ديقلا :خلإ ةعفنملا كيلمت يهو (نيكسم) .عافتنالاو

 ةرمثو «ةعفنملا كيلمت ال عافتنالا ةحابإ ةراعإلا :يحركلاو يعفاشلا لاقو «ضوعب ةعفنملا كيلمت امإف «ةراجإلا نع

 :"حتفلا" يفو (نيكسم).كيلمت هنأل ؛ريعي :اندنعو «ةحابإ هنأل ؛ريعي ال :امهدنع «ريعتسملا ةراعإ يف رهظت فالخلا

 كلمي الو «هيم لمعي اذكو «كيلمتلا حصي ال ةلاهجلا عمو «ةدملا برض امل طرتشي ال هنأل ؛"عافتنالا ةحابإ" :هلوق

 ريغ نم كيلمتلاب رامثلا يف ةيطعلا يهو «ةيرعلا نم ةذوحأم األ ؛كيلمتلا نع عئبنت اإ :انلق «هريغ نم ةراحإلا

 فلتخي ال اميف ربعي نأ هلو «كيلمتلا ظفلب دقعنت اذهلو ءًاكيلمت تضتقاف «كلذك ةعفنملا يف لمعتسا مث «ضوع

 يف عحري نأ هل ذإ «ةمزال ريغ األ ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلاو «زاج امل ةحابإ تناك ولو «لمعتسملا فالتحاب

 نع ًاعانتما نوكيف دحجوي ملو «لصحي مل ام ليصحت نع عنم ىهنلاو «ةدملا برض ريغ نم تزاح اذهلف «ةعاس لك

 [837/5 :قئاقحلا نييبت] .ثودحلا لبق هكلم يف لحدت مل األ ؛هتراجإ زوجت ال اذهو ؛كيلمتلا
 لبطصإلا يف هلو ارام رخآ نم راعتسا ول :"ةصالخلا" نع [5 ٠ 5/1] رحبلا يف امل نيعلا ال عفانملا ةلاهج دارملاو

 "رحبلا" يف لاق «تعش امهيأ ذح فالخب كله اذإ نمضي ءامهدحأ ذحأف ءبهذاو امهدحأ ذح :لاقف «نانثا

 (حتف) .كيلمتلل ريعتسا هنأل ؛ةحابإلا ظفلب اهداقعناو :[4 ]۷/٤ ٠

 ءاذه يبوث كتيطعأ يأ كتحنمو «اه امعاط كتلعج يأ يضرأ كتمعطأو كترعأب ةراعإلا حصتو يأ :حصتو

 يكس كل يرادو «يدبع كتمدحأو «ةبهلا هب دري لو «ةيراعلا هب دارأ اذإ يباد ىلع كتلمحو «هذه ييراح وأ

 لوعفم ىرمعف «كرمع ةدم كل اهانكس تلعج :هانعم «رامعإلا نم مسا :ىرمعلاو ءئكس ىرمع كل يرادو

 نأل ؛ازاحم حيرص اذه :كتمعطأ (نيكسم) .زييمت يكسو ىرمع كل اهترمعأ هريدقت فوذحم لعفل قلطم
 (رحب) .ازاج هنم لمعتسي ام هب داري هنيع لكؤي ال ام ىلإ فيضأ اذإ ماعطإلا

 كيلمت ىلع لمحي هتدارإ مدع دنعو ءافرع نيعلا كيلمتل حنملا نأل ؛ةبهلا هب دري مل اذإ هانعم :لإ يبوث كتحنمو

 يف ليق ىح كلذ رثك مث ءاهرد بهذ اذإ اهدري مث ءاهنبل برشيل ةاش وأ ةقان لجرلا يطعي نأ حنملا لصأو «عفانملا

 ["7/1 :قئاقحلا نييبت] .هعضو لصأ ىلع يقب الإو «نيعلا كلم دافأ ةبهلا هب دارأ نإو «حنم ائيش ىطعأ نم لك



 ةيراعلا ماكحأ ۱۲۱ ةيراعلا باتك

 راو عا قتالي تکه ولو ناش ىم رعلا جربو: نكس رغ
 ةيراعلا يأ ةيراعلا يأ اهموزل مدعل كرمع ةدم يأ

 قلطم لوعفم ىرمعف كرمع ةدم كل اهانكس تلعج :هانعم رامعإلا نم مسا ىرمعلاو :لإ نكس ىرمع

 هنأ نم "برغملا" يف امم ىلوأ اذهو «بطاحملا ىلإ ةبسنلا نع زييمت ئكسو ارمع كل اهترمعأ :هريدقت فوذحم لعفل
 دنع نیلا نإ ا و امك راو اا وو الا را هن ل و ار نوكيتتنأ زوج معن «لاح
 (حتف) .' ةعيرشلا ردص" ىلع "ديفحلا" نع يوم (9١:نارمع لآ) 4 مالْسألا هللا

 دعب ميمعت هيفو ءرهاظ لالدتسالا هجوو ,"ةادؤم ةيراعلاو ءةدودرم ةحنملا" :8ت3ع هلوقل :خل! ريعملا عجريو

 بسحب اهيف كلملا تبثيو ءائيشف ائيش ثدحت عفانملا نألو (ةيانع).ةصاخ ةيراع ةحنملا نأ فرع امل ؛صيصختلا

 ريعملا عجريو" :هلوق يف قلطأو [ 4/5 :قئاقحلا نييبت] .كلذ هلو ,ثدحي مل ام كيلمت نع عانتما هعوحرف ءاهثودح

 نمك لثملا رحأب نيعلا ىقبتو «لطبت ةراعإلا نإف 00 نيب ررض هيفو «ةتقوم تناك ول ام لمشف «"ءاش ىم

 نع "ردلا" يفو «"ةيناخلا" نع "رحب" «ماطفلا ىلإ لثملا رحأ اهلف ءاهيدث الإ ذحأي ال راصو «هدلو عضرتل ةمأ راعتسا

 يرتشملل سيل «رادجلا ريعملا عاب مث ءاهعضوف «هعوذح 0 هريغ رادح راعتسا اذإ اميف مزلت ةيراعلا :"هابشألا"

 (حتف) .ملِإ امهريغو "ةيزازبلا"و "ةصالخلا" يف مزح ليقلابو :تلق «عيبلا تقو هطرش اذإ الإ «معن :ليقو ءاهعفر
 يف تكله اذإ نمضي :يعفاشلا لاقو «نمضي ال ريعتسملا نم دعت الب ةيراعلا تكله ولو يأ :خإ تكله ولو

 كر دمحأ نعو يشب دمحأ لاق هبو «نامضلل اببس ناكف .هسفنل ريغلا لام ضبق هنأل ؛لامعتسالا ةلاح ريغ

 نأ :انلو ال الإو ءنمضي نامثألاو بايثلاك هكاله ىفخي ام :كلام لاقو ءال الإو «نمضي «نامضلا طرش ول

 دنع الإ اذه دجوي الو «ةعناملا ديلا تابثإب كلاملا قح يف امي ًاعفتنم نوكي نأ نم نيعلا جارحإب بحي امنإ نامضلا

 [؟ 57/75 :قئاقحلا زمر] .يدعتلا
 ركع هنأ دواد وبأو يراخبلا ىورو "ةنومضم ةادؤم ةنامأ ةيراعلا" :لاق هكفع هنأ يذمرتلا ىور :تلق نإف دحوي ملو

 "ةنومضم ةيراع وه لب ال" :لاقف ؟دمحم اي ابصغأ :ناوفص لاقف «ربيح موي ةيمأ نب ناوفصلا نم ًاعردأ راعتسا

 ناك :ليقو «يناثلا ثيدحلا اذكو ةميقلاب درلا نامض يف فالخلاو درلا نامض ىلع لومحم لوألا ثيدحلا :تلق

 لام لوات ضرب يالا كاع دعو نوعا اضع :لاقاذهو نولسملا جاش هذا ريك ناهض: تحج قالا
 اندنع نمضي نامضلا اهيف طرش اذإ ةيراعلاو نامضلا هل طرش هنألو ؛ةصمخملا ةلاحك نامضلا طرشب هنذإ ريغب ريغلا

 نماض هل انأف عاض نإف كبوث ينرعأ :رحآل لاق لحر :"ىقتنملا" نع ًالقان "ىواتفلا ةصالخ" يف :تلق «ةياور يف

 (ييع) .هيف نوفلتخي خياشملاف ؟ال مأ حصي له ةيراعلا يف نامضلا طرش اذإ :"ةفحتلا" يقو «نمضي ال :لاق

 ؛ةيراعلا وهو «مزلي ال ام موزل مزل اهكلم ولف «ةمزال اهنأل ؛ىوقأ ةراحإلا نأل ؛ةيراعلا رجؤت الو يأ :رجؤت الو

 ٦/۷ ٤١[ :قئارلا رحبلا] .ةراحإلا وهو «مزلي ام موزل مدع وأ



 ةيراعلا ماكحأ ۲۲ ةيراعلا باتك

 ريعتسملا ريعتسملا ةيراعلا ريعتسملا يأ

 E ا اسال ا هدو وا ع قل اة هكدا هامس امع زواجتي ال «امممب وأ ةعفنم وأ تقوب اهديق
 ريعتسملا يأ ةبادلا بوكرك الثم رهشلاك ةيراعلا ريعملا يأ

 ءراتخملا وهو «هب ىفملا ىلع عدوي نأ هلو «هنذإ ريغب هريغ لامع. هنيد يوي نأ هل سيلو ءءافيإ نهرلا نأل :نهرت الو

 يتأيسو «لوألا ال يناثلا ىلع نمضي «تكلهف «يبحأ دي ىلع اهلسرأ ول ام هيلع عرفتيو «همدع مهضعب ححصو
 ؛ريعتسملا نمض «كله يأ بطعف راعتسملا ريعتسملا رجآ نإف يأ :خلإ رجآ نإف ٤١[ 1/۷ :قئارلا رحبلا] .ابيرق

 نمض نإف «هنذإ ريغب هلام ضبق هنأل ؛رجأتسملا نمض ءاش نإو ءابصاغ راصف ءرجأتسملا ىلإ ميلستلاب دعتم هنأل

 ىلع عجري رجأتسملا نمض نإو «هسفن كلم رجآ هنأ نيبتو «نامضلاب هكلم هنأل ؛رجأتسملا ىلع عجري ال ريعتسملا

 .بصغلاب املاع بصاغلا نم رجأتسملاك «عحري الف ملع نإو «هدي يف ةيراع ناك هنأ ملعي مل اذإ رجؤملا ريعتسملا

 ءاضيأ نيمضتلا يف ريعملا ريختي رجأتسملا اهكلهتسا اذإ اذكو تكله يأ :لإ تبطعف [؟١/51 :قئاقحلا زمر]

 (حتف) .يسدقملا نع يومح «عحري ال كالحلا يفو رحأتسملا ىلع عحر ريعتسملا نيمضت راتحا نإ نكل

 نأل ؛ئكسلاو مادختسالاو لمحلا وهو «"فلتخي ال ام"_ب ديق ءاهكلمي نأ كلمف «ةعفنملا كلم هنوكل :خ! ريعيو

 راعتسا ول امك ةقلطم تناك ول امأ «ةديقم نوكت نأ طرشب نكل بوكر لاو سبللاك ريعي نأ هيف هل سيل فلتخي ام

 لاق كلذ دعب وه بكر نإف «سباللاو «بكارلل انيبعت كلذ نوكيو ءامهريعي نأ هل «سبلل ابوث وأ بوكر لل ةباد
 "ناخ يضاق ىواتف" يف اذك «نمضي ال :هدازرهاوخو يسحرسلا لاقو اا نوكي :يودزبلا يلع مامإلا

 [1405/17 :قئارلا رحبلا] ."يفاكلا" يف لوألا ححصو

 ‹نمض كلهو يهنلا دعب عفد نإف كريغ ىلإ عفدت ال :لوقي نأ الإ ءال وأ اعفتنم نيع ءاوس :خلإ فلتخي ال ام
 ام اهيلع لمحي دييقت الب اقلطم اهرجأتسا وأ ةباد راعتسا نمف ءاعفتنم نيعي م نإ ريعي نأ هلف هب فلتخي ام امأو

 ةباد راعتسا :"طيحلا" نع "رحبلا" يف امو «هريغب نمضو نيعت لعف ايأو هريغ بكر يو هسفنب بكريو ريعيو ءاش

 امقوكر بطعلا ببس نأل ؛اعم اهابكر امهنأ هانعم اهتميق فصن نمض «تبطعف هريغ بكر أو بكر ف اهبكريل
 نهرا و رهط ام اذه لكلا نم طقف هزيغ كرا ول نح فصلا قحط اذهلف هيف نوذأم انقانحأو اعم

 (نيعملا هللا حتف) .هيلع هبن

 وأ «ةبادلا هذه بكرا :لاق اذإ امك ةعفنم وأ ءرهش وأ مويك تقوب راعتسملا ريعملا ديق ولف يأ :خ! اهديق ولف

 يف فرصت هنأل ؛امهنم وأ ةعفنملا وأ «تقولا نم ريعملا هام امع ريعتسملا زواجي ال يأ هام امع زواجي ال امه ديق

 (ييع ؛نيكسم) .قالطإ وأ دييقت نم هيف نذأ يذلا هحولا ىلع الإ زوجي الف «ريغلا كلم
 ةفلاخملا نوكت نأ دبال هنأ دافأف «ىمسملا ىدعتي ال هنأ ىلإ "زواجتي ال" :هلوقب راشأ :خلإ هام” امع زواجتي ال

 = اهيلع لمحف «ةنيعم ةطنح نم ةزفقأ ةرشع اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نأب ىمسملا لثم ىلإ فلاح ولف «رش ىلإ



 ةيراعلا ماكحأ ۲۴۳ ةيراعلا باتك

 ليكل و نينمثلا ةيراعو و يأ يف عون يأ عفتني نأ هل قلطأ نإو كملاو نينمثلا ةيراعو .ءاش تقو ىأ ف عون ئأ تني نأ هل قلطأ نإ

 2 عم رب نأ هلو ا سرغلل وأ ءانبلل اضرا راعأ نإو .ض رف دودعملاو نوزوملاو

 A ee OLA AOSD O د: قمل ف عما قار و اراك كو اه ان رفا لا هيك قب OES هدأ ROO .امهعلق فلكي
 ني

 سرغلاو ءانبلا علق يأ ريعملا يأ

 نم ريخ ىلإ فلاح وأ «هريغ ةطنح اهيلع لمحف «هسفن ةطنح اهيلع لمحيل وأ «ىرحأ ةطنح نم ردقلا اذه =
 نمت ىلا نحت دم نوكي اناودتنفت نم ن اا هنأل اسماك نركب ال نيندلا نم ردا اذه لح ناب يعل

 اعا ام كأ ةيادلا رهط نم داي ةنأل مب فعلا نو رولا فلل م لمف ازور ةظنللا نم اراد
 [ 4١07/17 :قئارلا رحبلا] .نامضلا مدع يحلاولولا ححصو «"ةياهنلا" يف اذك «ةطنحلا

 يأب ةيراعلاب عفتني نأ ريعتسملل يأ هل «ةعفنم وأ تقوب اهديقي مل نأب ةيراعلا ريعملا قلطأ نإو يأ 1| قلطأ نإو

 نأ هلو «هسفنب بکر یو سبلي نأ هل ناك سبلل ابوث وأ بوكر لل ةباد راعتسا امك ءاش تقو يأ يف ناك عون

 يف كلذ دعب هسفنب بكري نأ هل سيلف «هريغ بكرأ وأ هريغ سبلأ اذإف ءوه بكري مل وأ وه سبلي مل ام ريعي
 نأ هل ىمسملاب ديقتي عضوم لك يف مث ,"يفاكلا" يف هركذ اذك ءايدعت هفالخ نوكيف «لعفلاب نيعت هنأل ؛حيحصلا

 اهيلع لمحي نأ هل ناك «ةطنحلا هذه ةبادلا هذه ىلع لمحا :هل لاق اذإ امك هلثم ىلإ وأ «هنم ريخ وه ام ىلإ فلاخي

 [؟ها//؟ :قئاقحلا زمر] .ررضلا يف هنود وأ هلثم

 دودعملاو ءلسعلاو ةضفلاو بهذلاك نوزوملاو «ريعشلاو ةطنحلاك ليكملاو «ريناندلاو مهاردلا يأ :نينمثلا ةيراعو

 اه نيزيل ريناند وأ مهارد يقريص راعتسا نأب ةهجلا نيع اذإ امأ ءةيراعلا قلطأ اذإ اذه :اولاق ءضرق ضيبلاو زوجلاك

 ءاقب عم هب عافتنالا نكمي ال ام هدارم :خلإ لیکملاو (نيكسم) .اضرق نوكي ال هنإف ءانازيم اهب رياعيل وأ «هناکد

 نأ الإ اضرق ناک ر ق وأ لف اهلك او اهلخ اف دي ا ىم ةا هده فلق رغأ لاق اولا كح اق قلوب نفل
 حصتو ٤0۷/۷[ :قئارلا رحبلا] ."ةصالخلا" نع "رحبلا" يف اذك ةحابإلا ةلالد كلذ نوكيف «ةطسابم امهنيب نوكي

 (حتف) ."ةيفريصلا" نع "ررد" كاللا ىرحج يرجي يمرلا نأل ؛نمضي الو مهسلا ةيراع

 «ةعفنملا كيلمت ةراعإلا نأل ؛كلذك ناك امنإو «ضرقلا مكح وه امك عافتنالا لبق اهكاله نمضيف :ضرق

 «ةرورض اهنيع كيلمت تضتقاف ءاهكلم اذإ الإ اهكالهتسا كلمي الو ءاهنيع كالهتساب الإ رومألا هذه عفتني الو
 لحر راعأ نإ يأ :خلإ راعأ نإو (حتف ءررد) .لثملا درل ًابجوم هنوكل ؛امهاندأ ضرقلاو «ضرقلاوأ ةبهلاب كلذو

 اموكل ىلوأ لب ءاقراعإ اذكف ءامتراجإ زوجيو «ةمولعم اهتعفنم نأل ؛حص رجشلا سرغل يأ سرغلل وأ ءانبلل اضرأ

 (ييع) .ةمزال ريغ األ ؛ةيراعلا نع عحري نأ ريعمللو يأ :عجري نأ هلو ۲٠١۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .اعربت
 غيرفتلاب رمؤيف «هكلع. هضرأ لغاش هنأل ؛سرغلاو ءانبلا علق يأ امهعلق ريعتسملا ريعملا فلكيو يأ :امهعلق فلكيو
 - «نيعولقم امهتميق هل نمضي ذئنيحف «علقلاب رضتست ضرألا تناك اذإ اميف امهتميقب امهذحأي نأ ءاش اذإ الإ



 اهراعأ نإو ,علقلاب صقن ام نمض هلبق عجرو تقو نإو ءتقوُي مل نإ نمضي الو
 ضرألا علقلا ببسب سرغلاو ءانبلا يأ ر ريعملا تقولا لبق ا

 ono عدوملاو ريعتسملا ىلع درلا ةنوؤمو ١ و مص لح ا عر

 ردم كك سل 2 كن الل تشكل
 ضرألا تناك اذإ ام فالخب ءلصأ بحاص هنأل ؛كلذب وه دبتسيو «هضرأ هيلع فلتت ال يك «هل نانوكيو =

 بلط امهيأ لب ءامهقافتا هيف طرتشي ال ثيح علقلا فالخب ا ا ا

 (حتف) 41١/57[ :قئاقحلا نييبت] .بيحأ علقلا
 رحبلا] .هريغي ملو ةمزال ريغ اهنأل ؛اتقو امل تقوي مل نإ عجر اذإ ريعملا ىلع نامض ال يأ ا نمضي الو

 ام نمض «هنيع يذلا تقولا لبق يأ هلبق عجرو ءانيعم اتقو ريعملا تقو نإو يأ :خإ تقو نإو ٤۰۸/۷[ :قئارلا

 :انلو «كلذب يضر دقف ذخألا ةيالو هل نأ ملع امل هنأل ؛هيلع نامض ال :رفز لاقو «علقلاب سرغلا وأ ءانبلا صقن

 فالخب نمضيف «هفلخب هرغ دقف هب قثوو .هلوق ىلع دمتعا دقف دعو امم ءافولا رهاظلاف ءامولعم اتقو تقو امل هنأ

 ءءانبلاو سرغلا ةميق ضرألا بر نمضي :ليقو «يرودقلا لوق وه نامضلا يف خيشلا هركذ يذلاو «تقوملا ريغ
 ۲٠۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ضرألا برل رايخلاف ءضرألاب ررض علقلا يف ناك نإ :ليقو «هل نانوكيو

 «ةيعرحت اهنأ هرهاظو ؛"رردلا" يف اذك ءدعولا فلح هيف نأل ؛هوركم هلبق عوحرلا يأ وهو :خلإ هلبق عجرو
 هتين نم ناكو «دعو اذإ ام ىلع يناتسهقلا هركذ ام لمحب انخيش قفوو «ةيهيزنت اهنأب يناتسهقلا حرص نكل
 ريغ امئاق موقي نأب علقلاب صقن ام ريعملا نمض يأ :علقلاب صقن ام (حتف) .ةفلاخم الف «فلخلا ءرط مث «ءافولا

 يف امك دادرتسالا موي ةميقلا ربتعتو «"ةياهنلا" يف اذك «ةبورضملا ةدملا ىلإ همايق طرشب ىرتشي مكب يعي عولقم
 ضرألا ذحؤت ال اهعرزيل ضرألا راعأ نإو يأ :خإ اهراعأ نإو ٤0۸/۷[ :قئارلا رحبلا] ."ناح يضاق ىواتف"

 امك نيقحلا ةاعارم هيف نأل ؛لثملا رجأب كرتيف «ةمولعم ةياهف هل نأل ؛تقوي مل وأ ريعملا تقو عرزلا دصحي يح هنم

 [؟ 58/7 :قئاقحلا زمر] .كردي مل عرزلاو «ةدملا تضقنا اذإ ةراحإلا يف

 ناح اذإ عرزلا دصحأ نم داصلا رسكب أرقي نأ حصألاو :ليق «درحملا يثالثلا نم لوعفملل ءانبلاب :دصحي ىتح

 عرزلا روهظ لبق ناك نإ عرازلا هب يضرو يل عرزلا نوكيو كتقفنو رذبلا كتيطعأ :ريعملا لاق نإف «هداصح

 نع "يومحلا" يف اذك "نيغملا" يف زاوجلا ىلإ راشأ «مالك هيف هتابن دعبو زوجي ال هتابن لبق عرزلا عيب نأل ؛رحي مل
 (نيعمل ا هللا حتف) .اهريغو "ةياهنلا"

 ةدئافو «هيلع نوكتف «درلا ةنؤم ةرحألاو «هسفن ةعفنمل هضبق هنأ امل ؛هيلع بحاو درلا نأل :خإ درلا ةنوؤمو

 ؛اهنمض تكلهف «ريعتسملا اهكسمأف «تقولا ىضمف «هتقؤم ةيراعلا تناك ول اميف اًضيأ رهظت ريعتسملا ىلع اهوك
 نأل ؛ةعيدولا كلام ىلع درلا ةنؤم يأ :عدوملاو 15٠59/107[ :قئارلا رحبلا] ."ةياهنلا" يف اذك «هيلع درلا ةنؤم نأل

 [4 ٠9/1 :قئارلا رحبلا] .هيلإ ةدئاع هتعفنمو «نيعلا ظفحي هنأل ؛هل ةلصاح ضبقلا ةعفنم



 ةيراعلا ماكحأ °1 ةيراعلا باتك

 ىلإ (e وأ ءاهكلام لبطصإ ىلإ ةبادلا ريعتسملا در نإو «نمرملاو بصاغلاو رجؤملاو
 نوهرملا در يف يأ بوصغملا در يف يأ ميجا رسكب

 0 0 عم ةبادلا ريعتسملا در نإو ,ةعيدولاو بوصغملا فالي «ئرب ا راد
 ريعتسملا دبع يأ 7

 اهكسمأ اذإف «هب هل ملس رحألا نأل ؛كلاملا ةعفنمل ةضوبقم اهنأل ؛رجأتسملا ال رجؤملا ىلع درلا ةنؤم يأ :رجؤملاو

 :"ةيزازبلا ىواتفلا" ةراحإ نم سداسلا لصفلا يفو .درلاب اهبحاص هبلاطي مل ام اهنمضي ال ةدملا يضم دعب رحأتسملا

 ارجأتسم درلا ةنؤمف هنذإ الب ولو «لاملا بحاص نذإب جارحإلا ناك اذإ اذه :انخياشم لاق :"طيحملا" بحاص لاق

 .بوثلا بر ىلع ال هيلع درلا ةنؤم هوحنو طايخلاك كرتشملا ريجألا :"ةصالخلا" يفو «خلإ جرحأ يذلا ىلع اريعتسم وأ

 كلاملا دي ىلإ ةداعإلاو درلا هيلع بحاولا نأل ؛بصاغلا ىلع درلا ةنؤم يأ :بصاغلاو ٤١[ ۹/۷ :قئارلا رحبلا]

 ٤٠١/۷[ :قئارلا رحبلا] .هنع ررضلل اعفد
 يح «ءامرغلا رئاس نيب نم هب صتحا اذهو «هل لصح منغلا نأل ؛نهارلا ال نمترملا ىلع درلا ةنؤم يأ :نهرملاو

 ,يفخي ال مالك هيفو ءنهارلا ىلع درلا ةنؤم نإ :"ةصالخلا" يف لاق «هيلع مرغلا ناكف ءالوأ هنم هنيد يقوتسي

 ؛دبعلاو ةبادلاب ديق :خلإ در نإو 5٠١/17[ :قئارلا رحبلا] .اقوسكو «ةرحأتسملا نيعلا ةقفن مكح انمدق دقو

 ول هنأل ؛لبطصإلاب انديقو «"ةيادهلا" يف اذك «فرعلا مدعل ؛ريعملا ىلإ الإ اهدري ال رهوح دقع تناك ول األ

 [4 ٠١/17 :قئارلا رحبلا] ."طيحملا" يف اذك ءأربي ال اهكلام ضرأ ىلإ اهدر

 اهكالم راد ىلإ يراوعلا در نأل ؛فراعتملا ميلستلاب ىتأ هنأل ؛اناسحتسا نامضلا نم ريعتسملا ئرب يأ :خ! ئرب
 ءاعييضت امهعيض امنإو ءامهبحاص ىلإ اهدري مل هنأل ؛نمضي هنأ سايقلاو ءاناسحتسا اذهو «تيبلا ةلآك فراعتم

 ١[ 58/7 :قئاقحلا زمر] .فراعتملا ميلستلاب ىتأ هنأ نم هانركذ ام ناسحتسالا هجو «ةثالثلا لوق وهو

 راد ىلإ ةعيدولاو بوصغملا در ولو «كلاملا بوصغملا ملسي نح بصاغلا اربي الف :ةعيدولاو بوصغملا فالخب
 ظفحب ضري ملو «ظفحلل اهنألف ؛ةعيدولا امأ :"حتفلا" يف لاقو (نيكسم) .نمض اعاضف «هيلإ ملسي ملو «كلاملا

 لاقو (ررد) .كلاملا ىلإ درلاب كلذو «هلعف لاطبإ هيلع بحاولا نألف ءبصغلا امأو «هدنع اهعدوأ امل الإو هريغ
 ٤١٠١/۷[ :قئارلا رحبلا] ."طيحملا" يف اذك «ةعيدولاك رحأتسملاو :"رحبلا" يف

 ةراحإ هرجأتسا يذلا هريجأ عم وأ ؛هلايع يف ام دوصقملاو هدبع عم ةبادلا ريعتسملا در نإ يأ :خلإ ريعتسملا در نإو

 اهدر وأ «ةبادلا بر دبع عم اهدر وأ «هلايع يف نوكي ال هنأل ؛ةموايملا نع ازارتحا اممي ديق «ةففاسم وأ ةرهاشم

 ميلستلاب الإ أربي ال نأ :سايقلاو ءاناسحتسا تكله اذإ نامضلا نم يأ ئرب «ةبادلا بر ريجأ عم يأ هريجأ عم

 عم درلاب أربي ال ءاهوحنو رهاوجلاك اسيفن ائيش ةيراعلا تناك ول :"ىقتنملا" يفو «نآلا هانركذ امك ءاهبحاص ىلإ

 هريجأ وأ ةبادلا بر دبع عم در ول عدوملا نأل ؛ريعتسملاب ديق :خلإ ريعتسملا ۲١۹/۲] :قئاقحلا زمر] .ءالؤه

 = «اسيفن ائيش ناك ول هنأل ؛ةبادلاب ديقو «هب ظفحتسي نأ هل نأل ؛نمضي ال هدبع عم در ولو «فرعلا مدعل ؛أربي ال



 ةيراعلا ماكحأ ١ 5 ةيراعلا باتك

 بتكيو ,يبنجألا فالخ ئ رب هريجأ وأ «ةبادلا بر دبع عم وأ «ةرهاشم هريجأ وأ
 نيتروصلا يف ريعتسملا يأ

 .كضرأ ئتمعطأ كنأ راعملا
n7  

 وأ اهيلع موقي ادبع لمشف «ةبادلا بر دبع يف قلطأو «هب فرعلا مدعل ؛نمض اهبحاص مالغ دي ىلإ اهدرف =

 ٤١٠١/۷[ :قئارلا رحبلا] .حصألا وهو ءال

 ,يبحأ عم در نإ يأ [(ندعم).نامضلا نع أربي ال يبنحأ عم ةبادلا ريعتسملا در ول ىح] خا يبنجألا فالوب

 «يخركلاك خياشملا ضعب لاق هبو «ينحأ نم عاديإلا كلمي ال ريعتسملا نأ ىلع ةلأسملا هذه تلد «نمض تكلهف

 ؛ةراعإلا فالخب ءزوجي الف دفق هنذإ ريغب ريغلا كلم يف فرصت عاديإلا نأل ؛حصأ لوقلا اذه :ينالقابلا لاق

 ؛ىوتفلا هيلعو «عاديإلا كلمب هنإ :قارعلا خياشم لاقو ءاقرتفاف «هتارورض نم نيعلا ميلستو «ةعفنملا يف فرصت هنأل

 خياشملا يأ اولوأو «ندألا كلمي نأ ىلوأف ىلعألا كلم اذإف «ريعتسملا دنع ةعيدو نيعلاو «ةراعإلا نود عاديإلا نأل

 ريصي راعلا تهتنا دقو «ةتفؤم ةير | اميف اهعضو يعتسملا ريصي ذئيحف ءاقدم ءاضقناب ةيراعلا تهتنا دقو «ةتقؤم ةيراعلا تناك اذإ اميف : نأب ةلأسملا هذه

 (راصتحاو رييغتب حتف کس الم) .قافتالاب عاديإلا كلم ال عدوملاو «اعدوم

 نم ءاشأ ام اهعرزأل كضرأ ئتمعطأ كنأ ريعتسملا بتكي «ةعارزلل ءاضيب اضرأ راعتسا اذإ :خل | راعملا بتكيو

 ةباتكلاو دقعلا اذهل ةعوضوملا يه ةراعإلا نأل ؛نترعأ كنأ بتكي :الاقو «ةفينح يبأ دنع فيصلا وأ ءاتشلا ةلغ

 ةرات ضرألا ةراعإو «ةعارزلاب صتخت اهنأل ؛ةراعإلا نم دارملا ىلع لدأ ماعطإلا ةظفل نأ هلو «ىلوأ عوضوملاب

 ةعارزلا هضرغ نأ ملعيل ىلوأ ماعطإلا ظفلب ةباتكلا تناكف طاطسفلا بصنو ءانبلل نوكت ةراتو ةعارزلل نوكت

 .يتنكسأ الو ٰيتسبلأ بتكي الو ئترعأ بتكي رادلاو بوثلا ةراعإ يف نأل ؛ضرألاب ديق «"رردلا" يف اذك

 نم ريعتسملا نمأو «ريعملا توم وأ نمزلا لواطت دنع ريعتسملا دوحح نمأ ةباتكلا ةدئافو ٤١١/۷[ :قئارلا رحبلا]

 (حتفلاو رحبلا نم طقتلم) .هرجآ اإ هنأ ريعملا ىوعدب رجألا موزل



 اهماكحأو ةبهلا فيرعت ١ ةبها باتك

 ةا بابك

 اده كتمعطأو «تلحنو «تبهوك باجاپ حصتو ‹«ضوع »لب نيعلا كيلغ يه

 بهاولا نم 2 ةبهلا يأ عيبلا نع زارتحا ةيراعلا نع زارتحا ةبهلا يأ

 OP م را ل ام ا ل ب «ماعطلا

 يه" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ ام :احالطصاو «لام ريغ ولو «هعفني امج ريغلا ىلع لضفتلا :ةغل يه :ةبها باتك

 نم يقرتلا قيرط ىلع ةبهلا ىلع ةيراعلا مدقو «ضوع ريغب كيلمت امهنم الك نأ نيباتكلا نيب ةبسانملاو لإ "كيلمت
 ؛عفانملاب عربتلا ىلإ ةبسنلاب بكرم نايعألاب عربتلا نأل ؛بكرملا ىلع درفملا ميدقت قيرط ىلع وأ «ىلعألا ىلإ ندألا
 رحبلا نم اطقتلم) .امي عافتنالا ىلع رصاق عفانملاب عربتلاو ,ىرحأ اهتعفنعو «ةرات اهب عفتني نيعلاب عربتملا نإف

 (حتفلاو نيكسمو

 ؛ضوعب كيلمت نع زارتحا "ضوع الب"و ؛ةراعإلا نع زارتحا "نيعلا كيلمت" "نيكسم" يف لاق :نيعلا كيلمت يه
 هنإف ؛هيلع نمم نيدلا ةبهو عيبلاو ةراجإلاو ةيراعلاو ةحابإلا تحرخف :"رحبلا" يف لاقو «عيب نعملا يف يه ذإ

 نيدلا ةبه امأو «عامجإلا امهيلعو ءطاقسإو كيلمت :ناعون ةبها نأ :"رايتحالا" يفو «ةبهلا ظفلب ناك نإو «طاقسإ

 يق هنع ليكوب سيل هنأ هرهاظو «هريغو "ىقتنملا" يف اذك «هضبقب هرمأي نأ طرشب ةحيحصف «هيلع وه نم ريغ نم
 نع ةقلطملا ةبملا فيرعت اذه :"حتفلا" يف لاق :ضوع الب 41١7/7[ :قئارلا رحبلا] .ةبه نوكيو «هكلميف «هضبق

 .ضوعلا طرشب ةبهلل ةلماشلا ةبهلا قلطمل ال ضوعلا

 ."ةصالخلا" يف اذك «ةحيحص ةبهلا نإف «حازملا هجو ىلع ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :خلإ باجيإب حصتو

 يذلاو «هاوعد ديفي ام "ةصالخلا" يف سيل هنأب يومحلا هركذ ام ىلع يسدقملا هدرو 4١7/1[ :قئارلا رحبلا]

 هل بوهوملا لبق دقو «حزام ريغ بهاولا نأل ؛ةبملا تحص «ملسو ًادج هبهوف ءادح ال احازم ةبملا بلط هنأ اهيف

 قيراح تبهو دق :موقل لاق ول ام لشو «خلإ ًالزه ولو ريغلا كيلمت اهنأ ركذ ناتسهقلا تيأر مث ءاحيحص ًالوبق
 .اهكلم مهنم لحجر اهذخأف ءءاش نم اهذحأيلف .مكدحأل هذه

 نأ :"ىفتنملا" يف ام رهاظو :"رحبلا" يق لاق «هل وهف «يلخن رمن نم ًائيش ذحأ نم اعيمج سانلا تنذأ :لاق ول اذكو
 نع "ىواتفلا عماج" يف :لوقأو [417/7 :قئارلا رحبلا] .خلإ هل نوكي ال بهاولا ةلاقم هغلبت ملو اعيش ذحأ نم
 يف فلتخاو .خلإ زاج هتحابإ ملعي نأ ريغ نم لحجر لوانتف «حابم وهف يلام نم لوانتي نم :لحر لاق ول :"ةينقلا"
 ."ةياقولا"و "ةيادحلا" بحاص بهذ يناثلا ىلإو ءطقف باجيإلا وأ لوبقلاو باجيإلا اهنكر نأ
 اهريغو "ةصالخلا" نع يناتسهقلا هلقن ام هيلع لدي بهاولا فرط نم دجوي ام صوصخ باجيإلاب دارملا نأ ملعاو

 ىلإ مات دقع ةبلا يف باحيإلا :لاق ثيح ءاضيأ كلذ ديفي ام ينامركلا نع لقنو «نكرب سيل لوبقلا نأ نم

 (حتف) .تاضواعملا دوقعل ةبسنلاب لب هقالطإ ىلع سيل ًالوأ هب ظفلتي ام باحيإلا :مهوقف



 كتوسكو «ةبهلا هب ايوان ةبادلا هذه ىلع كتلو ,ءيشلا اذه كترمعأو «كل هتلعجو
 ردقملا بحوملا نم لاح

 DT «لوبقو «ةبه نكس وأ ىنكس ةبه ال ءاهنكست ةبه كل يرادو «بوثلا اذه
 لوبقو باجيإب ةبملا حصت

 نوكت ال «لالح كل يه :لاق ولو «ةبه ناك «كل ةمألا هذه :لاق ول اذهو كيلمتلل ماللا نأل :كل هتلعجو

 [ 41١/17 :قئارلا رحبلا] ."ةصالخلا" يف اذك «ةبحلا هب دارأ هنأ ىلع هب لدتسي مالك هلبق نوكي نأ الإ ةبه

 هل رمعملل وهف ىرمع رمعأ نم" :فع هلوقل ؛ءيشلا اذه كترمعأ :بهاولا لوقب ةبلا حصت يأ :ءيشلا اذه

 حصف «هل رمعملا توم دعب دادرتسالا طارتشاو «لاحلل كيلمتلا وه ىرمعلا نعم نألو ؛'هدعب نم هتثرولو

 لطبت ال ةبملا نأل ؛يل يهف تم اذإف «كتايح رادلا هذه كترمعأ :لاق ول اذكو ءطرشلا لطبو «كيلمتلا

 مالكلا اذه ايوان هنوك لاح "ةبادلا هذه ىلع كتلمح" :هلوقب حصتو يأ :خإ كتلو (حتف) .ةدسافلا طورشلاب
 شرف ىلع ادا ألا لمت لاه راع ةا قف: ليععشو ةيراخ ن كف قفين باک ةينفارلا :نألا قيل

 لثمو «هيلع ديدشت هيفو «همالك لمتحم ىون هنأل [؟59/؟ :قئاقحلا زمر] .ةينلا دنع اهيلع لمحيف «هبهو يأ
 /4١/10[ :قئارلا رحبلا] .ةيراحلا هذه كتمدحأ مالكلا اذه

 اذإ 7 انالف ريمألا اسك :لاقيو (85:ةدئاملا) «وهتوسك را :ىلاعت لاق «كيلمتلا هب داري هنأل ج كتوسكو

 هيلإ عفد ولو «ةبه نوكي لعفف ءكسفن سبلأ :لاقو ءابوث لحجر ىلإ عفد ول :"ةصالخلا" يفو «هراعأ اذإ ال «هكلم
 ."طيحملا" يف اذك ؛ةبه يهف «مهاردلا هذي وأ بوثلا اذه كتعتم :لاق ولو لإ ًاضرق نوكت اهقفنأ :لاقو «مهارد

 (يشح) .يدلاو نم تعمس اذك «لاح وأ ماهيإلا نم "كل يراد" :هلوق يف امل زييمت :ةبه [4 1١/17 :قئارلا رحبلا]
 دقف مسالل اريسفت حلصي ال لعفلا نأل ؛ريسفتب سيلو - نيشلا مضب - ةروشم "اهنكست" :هلوق نأل :اهنكست
 اذهو ءاهلكأت كل ماعطلا اذه :هلوقك «لبقي مل ءاش نإو «هتروشم لبق ءاش نإف «هنكسي نأب هكلم يف هيلإ راشأ

 ىرمع كل يراد :لاق ول لب ءديقب سيل "ةبه" :انه هلوقف «ةباك ىرمعلا نأ مدقت دقو «هسبلت كل بوثلا

 51١/177[ :قئارلا رحبلا] ."ةياهنلا" يف هيلع صن «كلذك ناك ءاهنكست

 امل زييمتلا ىلع امهباصتنا لمتحيو «لاحلا ىلع امهيف ةبه بصنب [(ط) ."كل يراد" :هلوقب ال يأ ] :نكس ةبه ال

 ظفل مدق «ةيراع ناكف «ةعفنملا كيلمت يف مكحم ئنكسلا نأل ؛امهيف ةيراع اهنأ يعي «ماهإلا نم "كل يراد" :هلوق يف

 وأ مهردب رهش لك ةراحإ ةبه كل يه :لاق ولو «ىلوألاب ةيراع ناك ةيراع نيكس لدب ركذ ولو «هرحأ وأ ةبملا

 ."طيحلا" يف اذك «رجألا بجو نكس ولو «ضبقلا دعب اهخسف لك كلميف «ةمزال ريغ ةراحإ يهف «ةبه ةراحإ

 يأ "باجيإب" :هلوق ىلع فطع رجلاب [(ط) .لوبقو باجيإب ةبملا حصت يأ ] :لوبقو ٤/۷ ٤١[ :قئارلا رحبلا]
 قح يف امهوكب انديق دوقعلا رئاسك امه دقعنيف دقع هنأل ؛هل بوهوملا قح يف لوبقلاو باجيإلاب ةبملا ةحص

 هدبع بهي نأ فلح ول هنأ "ناميألا" يف اوركذ امل ؛بهاولا قح يف هدحو باجيإلاب حصت األ ؛هل بوهوملا

 = هانمدق ام يناثلا نمو «لعفلاب ةراتو لوقلاب نوكي ةرات لوبقلاو «عيبلا فالخب هنيمب يف رب لبقي ملف «بهوف «نالفل



 ةبفا ماكحأ ۱۲۹ ةبهلا باتك

 ي ف ا ا و م روع ىف هب ةدغيو د الي ل ي ضيفو

 ناكو «"هل نوكت مهنم لحر اهذحأف ءءاش نم اهذحأيلف «مکدحأل هذه ييراج تبهو دق :لاق ول" :هلوق نم =
 4١[ 4/9 :قئارلا رحبلا] .لكشم لوبقلا ةبهلا يف طرتشي ال هنأ ىلع لدت اهنأ نم "طيحملا" يف امو ءالوبق هذحأ

 ابايث لحرل بهو ولف «ضبقلاك ضبقلا نم نكمتلاو .ةحصلل ال كلملا توبثل ؛اهيف ضبقلا نم دبال يأ :خإ ضبقو
 نع هاه ولو [414/9 :قئارلا رحبلا] .هنم هنكمتل ًاضبق ناك ًاحوتفم ناك نإو ءاضبق نكي مل قودنصلا هيلإ عفدو ؛لفقم قودنص ين
 نذإلا طارتشا نأ ملعاو (هحرشو ريونت) .ةلالدلا نم ىوقأ حيرصلا نأل ؛سلحملا يف ولو اقلطم هضبق حصي مل ضبقلا
 يدبع تبهو :هريغل لحرلا لاق اذإ :ركب وبأ لاق :هصنو «"ةيناحراتتلا" يف ام رهاظل فلاخم سلجم ا ريغ يف ضبقلل

 (حتف) .ذحأن ركب يبأ لوقبو :ثيللا وبأ لاق «ةبهلا تزاح «تلبق :لقي لو «هضبقو بهذف «بئاغ دبعلاو «كنم

 كلم يف فرصت هنأل ؛هنذإ الب زوجي ال نأ سايقلاو ءسلجملا يف ناك اذإ هنذإ الب ضبق نإ ةبهلا حصت يأ :هنذإ الب
 فقوتي هنإ ثيح نم ةبملا يف لوبقلاك ضبقلا نأ :ناسحتسالا هحو «يعفاشلا لاق هبو «هنذإب الإ زوجي الف «ريغلا

 دعب هنذإ لوبقلل طرتشي ال امكف «ضبقلا ىلع اطيلست هنم باجيإلا نوكيف كلما وهو «همكح توبث هيلع
 (حتف) ۲٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .سلحملا يف ضبقلا اذكف «باجيإلا

 انتبثأ انأل ؛نذإ الب قارتفالا دعب حصت الف «نذإلاب يأ "هب" قارتفالا دعب دارأ ءسلجملا دعب حصي يأ :هب هدعبو

 [؟70/7 :قئاقحلا زمر] .حيرصلا ةلباقم يف لمعت ال ةلالدلا نأل ؛سلجاب ديقتي وهو «لوبقلاب هل اقاحلإ هيف طيلستلا
 ىسلع رمثلا بهو ول امع ًازارتحا هب ديق «عومحج يأ زوحم يف ةبهلا حصتو يأ "حصتو" :هلوقب قلعتي :خلإ زوحم يف
 (حتف) .هعمج اذإ هزاح نم لوعفم مسا لوقم نزوب زوحبو «ضرألا نودب عرزلاو ءافودب لخنلا
 هيف لماكلا ضبقلاو «ريغصلا مامحلاو ةبادلاو دبعلاك مسقي ال عاشم يف ةبلا حصتو يأ :مسقي ال عاشمو

 لك نأ :اهلمتحي ال امو ةمسقلا لمتحي ام نيب لصافلا دحلا مث «ةبغاك ةقدصلاو ءرصاقلا ضبقلاب ىفتكاف «روصتي ال

 ام وهف «ةمسقلا ىلع يبآلا ربجي نأ يضاقلل ناك نإف ءرحآلا ىبأو ءةمسقلا امهدحأ بلطف «نينثا نيب اكرتشم ناك ام
 .مامحلاك اهلمتحي ال امم وهف هربجي ال ام ناك نإو «ريبكلا تيبلاو رادلاك اهلمتحي

 0 و يل م حل هم

 األ ؛ةمسقلاب ةبلاطملا قحتسي ال هجو ىلع هل بوهوملل كلملا ديفت مسقي ال اميف عاشملا ةبه نأ ملعاو .ةلاهجلل

 نم هبيصن ارق عب هيوم ساو لك نإف «ةراعإ األ ؛ةياورلا رهاظ يف بحت الف «ةاياهملا امأو ,نكمت ال

 (حتف) .بحب :ةياور يفو ءعورشم ريغ ةراعإلا ىلع ربحلاو «هبحاص
 مسقي اميف عاشملا ةبه زوحت :يعفاشلا لاقو ءرادلا نم مهسك مسقي عاشم يف ةبلا حصت ال يأ :مسق اميف ال

 اوطرش ّيَح نيدشارلا ءافلخلا نأ :انلو «ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو «عيبلاك زوجيف «كيلمت عون هنأل ؛مسقي ال اميفو

 ۲٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .بيرغ ثيدحف «"ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت ال" :اكِلع هلوق نم يور امو «ةبهلا ةحصل ةمسقلا



 ةبهلا ماكحأ ۳۰ ةبحلا باتك

 ا ا

 .هل E دي يف ولو .ul ضبق الب و ,نبللا يف نمسلاو «مسمسلا يف
 اهررغو ةيراعلا و أ ةعيدولاب 2

 SERE همأو هيلو نديم وح ينحأ هل بهو نإو ءدقعلاب متت هلفطل بألا ةبهو

 ؛هيف عويش ال هدنعو «ضبقلاب ةبهلا مامت نأل ؛حص هملسو اعاشم بهو ام دعب همسق نإف يأ :همسق نإف

 هركذ «بهاولا فرصت هيف ذفنيو «هيلع انومضم نوكيو «هيف هفرصت ذفني ال ىح هكلمب ال اعئاش ملس ولو
 ۲٠۰/۲[ :قئاقحلا زمر] .خياشملا ضعب ذحأ هبو «كلملا ديفت افأ ماصع ركذو ءا ناخ يضاقو يواحطلا

 (يشحم) .هل بوهوملا ىلإ بوهوملا بهاولا ملس يأ :هملسو
 حصي ال اذكو «قيقدلا ملسو ربلا نحط نإو حصت ال رب يف اقيقد رخآل لحر بهو نإف يأ :خلإ بهو نإو

 اذإ الإ ,مودعم بوهوملا نأل ؛امهملسو امهجرختسا نإو نبللا يف نمسلا بهو وأ مسمسلا يف نهدلا بهو ول
 فوصلاو «عرضلا يف نبللاو ءزوحت مودعملاب ةيصولا نأل ؛امهب ةيصولا تزاح امنإو ءاهحارختسا دعب دقعلا ددحت

 زاوجلا عانتماو «ةدوجوم األ ؛عاشملا ةلزنمب لخنلا يف رمثلاو «ضرألا يف لخنلاو عرزلاو «منغلا رهظ ىلع
 ,نيدلا ةبه يف امك «عناملا لاوزل ؛زاج ملسو اهلصف اذإف «عئاشلاك ضبقلا عانتما ىلإ دوعي كلذو «لاصتالل

 راذلاو «ءودعمللا< راضف ءالامتخا هدوحو يق نأل زوجي ال تيح ةذالولا دعب: هملسو ليلا كفوا ول ام قالغ

 [5 70/5 :قئاقحلا زمر] .عاشملاك قيقدلا هيف يذلا قلاوحلاو ,عاتملا اهيف ىلا

 لوصحل ؛هدي يف تناك اذإ ضبقلا ديدحت طارتشا ريغ نم نيعلا هل بوهوملا كلمي يعي :خإ ضبق الب كلمو

 «كلاملل الماع نكي مل ةبهلا دعب هنأل ؛ةعيدو ولو ةنومضم وأ ةنامأ هدي يف تناك اذإ ام لمشف هقلطأ ءطرشلا

 نع ىلعألا بان ارياغت اذإو ءرحآلا نع امهدحأ بان ناضبقلا سناحت م هنأ :لصألاو «ةيقيقحلا هدي تربتعاف

 Sue ل رق نع ادساف عيبملاو بوصغملا ضبق بانف .هسكع ال «ندألا

 نيضرعلا نأل ؛دقعلا سفنب اضباق راص «لاقأ ام امهدحأ ىرتشاف ءالياقتف اضباقت :"تاقرفتملا باب" نم "يفاكلا"

 ؛مئاقلا يف دقعلا اددح مث ءالياقتف ءامهدحأ كله ولو ءبوصغملاك هسفن ةميقب انومضم دحاو لك ناكف «نامئاق

 قلعتت اعورف ركذو «خلإ نوهرملا هباشف ءرحآلا ضرعلا ةميقب انومضم ريصي هنأل ؛دقعلا سفنب اضباق ريصي ال
 [ 1117/9 :قئارلا رحبلا] .اهعجارف «نيضبقلاب

 دي يف وأ هدي يف ءيشلا اذه نوكي نأ نيب قرف الو ءنالف ئبال ءيشلا اذه تبهو :هلوقب يأ :خلإ بألا ةبهو

 ضبقب يفكي الو «هلايع يف ناك نإ هضبق طرتشي ريبكلا هنبال ائيش بهو ول هنأل ؛ ؛"هلفطل" :هلوقب ديق امنو «هعدوم

 (نيكسم) .ةبفا تزاج «هل يصو الو «تيم هوبأو ءاهلايع يف وهو ائيش همأ لفطلل تبهو اذإ اذكو ءاندنع هيبأ

 - بألا مدع دنع بألا وبأ دحلا وأ بألا وهو «هيلو ضبقب ةبملا منت يبحأ لفطلل بهو نإ يأ :خلإ هل بهو نإو



 ةبهلا ماكحأ ۳۱ ةبهلا باتك

 ح ا ا
 «هسکع ال «حص دحاول اراد ناسا بهو ولو «لقع لإ هضبقبو ءامهرجح يف ول ىبحأو

 لفطلا ي 1 ١

 .نيينغل ال نيريقفل هو ad فدع عضو
 اهتبه الو اهقدصت حصي ال

 متي ال امهرجح يف نكي مل ول هنأل ؛هب ديق ءامهرجح يف لفطلا ناك ول ينجأو همأ ضبقبو ءامهيصو وأ =
 (نيكسم) .هرجح يف هنوك طرتشي ال ثيح يلولا فالخب ءامهضبقب
 عفانلا يف هنأل ؛هيبأ دوحو عم ولو «ليصحتلا لقع نإ هسفنب لفطلا ضبقب اضيأ ةبهلا متتو نيعي :لقع نإ هضبقبو

 نوكي نأ :انه لقعلاب دارملاو «هلوبق حصي ال هتنوؤم هقحلتو «هل عفن ال ىمعأ هل بهو ول يح «غلابلاك ضحم ا

 زوجي ال :ليقف ءرضاح بألاو «هلوعي نم ضبق ول اميف فلتحاو «هلوبقك امل هدر حصو «ليصحتلا لقعي ازيمم

 (حتف) .هحرش يف فنصملا هدمتعا ام ىلع زاوحلا وه حيحصلاو
 (حتف) [؟77/7 :قئاقحلا زمر] .عويش الف «كلذك امهنم اهضبق وهو «ةلمج هل اهاملس امهأل :حص

 هنأل ؛ةفينح يبأ دنع دحاو لك بيصن نيبي ملو «نيريبك نينثا نم دحاو بهي نأ وهو :"رحبلا" يف لاق :هسكع ال

 ملعف «رحآلا نود هتصح يف تحص مسقي ال اميف امهدحأ لبق ول هنأ ليلدب امهنم دحاو لك نم فصنلا ةبه

 ءنيلجر نم نهرلا نأل ؛ةبهلاب ديق ءدحاو دقع هنأل ؛حصي ال امهدحأ لبق ول هنإف ؛عيبلا فالخب «نادقع امهنأ

 زوجي ال ءكلذك هل بوهوملاو «نينثا ناك ول هنأل ؛ادحاو بهاولا نوكب ديقو ءاقافتا زئاح نينثا نم ةراحإلاو

 يف وهو ءاريغص رحآلاو اريبك امهدحأ ناك ول هنأل ؛نيريبك امه بوهوملا نوكب انديقو ."ةياهنلا" يف اذك ءاقافتا

 ." طيحلا" يف اذك ءاعئاش رحآلا فصنلا يقبف ءريغصلا ةصح اضباق راص بهو نيح هنأل ؛اقافتا ةبهلا رحت مل «هلايع

 لك نم عئاشلا ضعبلا كيلمت امهنم لكلا كيلمت نأل ؛هسكع حصي ال :ئيعلا لاق 57١/7[ :قئارلا رحبلا]

 ,عويشلا ققحتي ملف ءامهنم دحاو كيلمت اذه نأل ؛زوجي :الاقو «لطاب اذهو ءاذه ىوس هل هجو ال هنأل ؛امهنم

 ١57/٠[ :قئاقحلا زمر] .ةثالثلا تلاق هبو

 ؛نيريقف ىلع مهارد ةرشع ةبه اذكو «نيريقف ىلع مهارد ةرشع قدصت حصي يأ :خلإ ةرشع قدصت حصو
 وهو هللا هجو امي داري ةقدصلا نأ :قرفلاو ءامحل اهتبه الو «نيينغ ىلع ام قدصتلا زوجي ال يأ "نيينغل ال"
 نم ةبا نأ امك ةبهلا نع زاحم غلا ىلع ةقدصلاو «نانثا امهو «نيغلا هحو امي داري ةبهلاو «ع ويش الف ءدحاو

 ةراعتسا زوجيف «ضوع ريغب كيلمت امهنم دحاو لك نأ وهو ءايونعم الاصتا امهنيب نأل ؛ةقدصلا نع زاحب ريقفلا
 ركذ ام "ةيادهلا" يف ححصو «عوحرلا زوحت غلا ىلع ةقدصلاو «عوحرلا بجوت ال ريقفلل ةبهاف ءرخآلل امهدحأ

 «كلملا يفن انه ةحصلا يفن نم دارملا نأ هانمدق ام ملع دقو ."ريغصلا عماجلا" ةياور وهو «قرفلا نم فنصملا

 47١/1[ :قئارلا رحبلا] .ملعأ هللاو «ىفخي ال امك اهاكلمو «تحص امه اهملسو اهمسق ولف



 ةبها يف عوجرلا ١ ”؟ ةبها باتك

 ةبهلا يف عوجرلا باب
 سرغلاك ةلصتملا ةدايزلا لادلاف "هقرخ عمد" عوحرلا عنمو ءاهيف عوجرلا حص

 سورغملا هنم دارملا فورح يأ

 ءاحيحص عوجرلا ناكف «مزال ريغ اكلم هل بوهوملل كلملا توبث ةبحلا مكح ناك امل :ةبهلا يف عوجرلا باب

 (ةيانعلا صخلم) .هنايبل بابلا اذهف كلذ ركذ ىلإ جاتحاف «عنام كلذ نع عنمب دقو

 :ةبهلا نم دارملاو «ةيتآلا عناوملا نم عنام عنمي مل اذإ ضبقلا دعب ةبملا يف عوحرلا حص نعي :عوجرلا حص

 هنأ ىلإ زاوحلا نود ةحصلا ركذب راشأو «لاوقألا قح يف ال نايعألا قح يف نوكي امنإ عوجرلا نأل ؛بوهوملا
 .اهيف عوحرلا هركي
 شب يعفاشلا ليلد ىضتقمو «بحتسم ريغ هنإ :لاق هنإف «هيزنت ةهارك اهنأ :"ةيادحلا" يف هعبتو "طوسبملا" مالك رهاظو

 :اعوفرم ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور ام وهو «مرحت ةهارك امنأ هدلول دلاولا بهي اميف الإ عوحرلا مدعب لئاقلا

 مث ةيطعلا يطعي يذلا لثمو .هدلو يطعي اميف دلاولا الإ اهيف عجريف ةبه بهي وأ ةيطع يطعي نأ لجرل لحي ال"

 هحيحصت لقنو «"هئيق يف داع مث اق عبش اذإف .عبشي نح لکي هنإف هئيق يف عحري بلكلا لثمك اهيف عحري

 هححصو «مكاحلا هاور ام وهو «هتحصل انتمئأ هب لدتسا ام نيبو اذه نيب عمجلا لصحي اذهب نإف «يعليزلا ظفاحلا

 :حراشلا لوق ميرحت ةهارك اهفأ ىلع لديو «ضوعي مل يأ "اهنم بشي مل ام اه قحأ وهف «ةبه بهو نم" :اعوفرم
 .هنم بيرق وأ حابملا ليبق نم هنأل ؛حيبق اهيزنت هوركملل لاقي الو «حيبق عوحرلا نإ
 لشو «"طيحلا" يف هيلإ راشأ امك اضر الو ءاضق ريغب ناك اذإ ام ىلع لومحم لحلا مدعل ديفملا ثيدحلا نإ :لاقي دقو

 "ناخ يضاق ىواتف" يف اذك «عوحرلا هلو «طقسي ال هنإف «عوحرلا نم يقح تطقسأ :بهاولا لاق اذإ ام همالك

 رومأملا عجري الو ءرمآلا نم ةبهلا تناك ءرمأ امك رومأملا بهوف «مهرد فلأ يع نالفل به :رخآل لاق اذإ ام لمشو

 ٤١١/۷[ :قئارلا رحبلا] .اعوطتم نوكي عفادلاو «ةبهلا يف عحري نأ رمآللو «ضباقلا ىلع الو « رمآلا ىلع

 :ليق امم ةذوحأم يهو «"هقزخ عمد" :هلوقب فنصملا اهعمج ءءايشأ ةعبس بوهوملا يف عوحرلا عنم عي :هقزخ عمد

 هقزخ عمد فورح يبحاص اي ةبهلا يف عوحرلا نم عنامو
 رسكلاب "سرغلاك ةلصتملا ةدايزلا لادلاف" :هلوقب ةيليصفتلا ءافلاب كلذ نايب يف عرش :ةلصتملا ةدايزلا لادلاف

 وأ اريغص اناكم ىب اذإ امك ةيلام هكلامل دزت مل اذإ امأ ,بوهوملا ةميق ةدايز بحوي امن اهريغو "نمسلاو ءانبلاو"

 تسيل اهإف «ةصحاشلا نسلاك هناصقن بحوت ةدايز داز اذإ اذكو «عوجرلا قح طقسي الف «هب أبعي ال اسرغ سرغ

 تدلوف «ةمأ ةبملا تناك نأب ةلصفنم ةدايزلا تناك ولو «عوحرلا عنمت الف ءنيعم ناصقن يه لب «ةقيقح ةدايزب

 نأ هلف «رعسلا يف ةدايزلا تناك نإو ءدلولا نود اهيف عجري نأ بهاوللف «نزلا روجف وأ «جوز نم هل بوهوملا دنع

 = ىعدا ولو «عحري :رفز لوق يفو ءفسوي يبأ دنع عحري ال «ةفرحلا وأ نآرقلا هملعف ءادبع بهو اذإو «عحري



 ةبهلا يف عوجرلا ۳٠ ةبها باتك

 ضوع هذح 0 ناف «ضوعلا نيعلاو «نيدقاعتملا دحأ توم ميملاو ,نمسلاو ءانبلاو
 تف هلا

 نإو .ينحأ نع حصو ,عوحرلا طقس بهاولا هضبقف ءاهتلباقم. وأ اهدب وأ كتبه
 ضوعلا ي

 E ا ل هيكل ورب دج كر ان جا ا

 هل بوهوملا 2هدنع ضوعلا نم بهاولا ىلع هل بوهوملا

 (نيكسم) .هل بوهوملل لوقلا :رفز دنعو ءاندنع بهاولل لوقلاف «بهاولا هبذكو «يدنع نم هنأ هل بوهوملا =
 :نيدقاعتملا دحأ توم ىلإ ةراشإ ميملا يأ :خ! توم ميملاو .ةميقلا ةدايزل ةبحوملا مسجلا يف ام ةدايزلا :نمسلاو

 توم نأل ؛بهاولا ةثرو نمو بهاولا نم عوحرلا عنب بهاولا وأ هل بوهوملا تام اذإف «هل بوهوملا وأ بهاولا

 ىلإ كلملا لقتني هل بوهوملا توو ءطرشلاو ةيؤرلا رايخك ثروي ال وهو «هل فصو هنأل ؛هرايخ لطبي بهاولا

 كلملا لدبت نألو «هتايح لاح مهيلإ لقتنا اذإ امك «مهيلع عحري الف «بهاولا ةهج نم اوديفتسي ل مهو «هتثرو

 (نيكسم الم «حتف «ْييع) .ىرخأ نيعك راصف «نيعلا لدبتك
 يأ "هذح" :بهاولل هل بوهوملا يأ "لاق نإف" :هلوقب هرسفو «ضوعلا نيعلا نم دارملا نأ نعي :ضوعلا نيعلاو

 بوهوملا ركذ نم دبالو ءانيور امل "عوحرلا طقس بهاولا هضبقف ءاهتلباقع وأ اهدب وأ كتبه ضوع" ءيشلا اذه

 قح نأل ؛"اهتلباقم. وأ اهدب وأ كتبه ضوع هذخ" :هلوقب هيلإ خيشلا راشأ دقو «ةبهلا نع ضوع عوفدملا نأ هل

 ءزارفإلاو ضبقلا نم ةبملا طئارش هيف طرتشيو ءوه هب ىضري ضوعب الإ عوحرلا طقسي الو «هل تباث عوحرلا

 .هتبه يف عحجري نأ امهنم دحاو لكلف «ةأدتبم ةبه ناك ءاهنع ضوع هنأ هركذي ملو ءائيش بهاولل بهو ولو
 [؟5 14/٠ :قئاقحلا زمر]

 عربتملا مث «عوحرلا قح لطب «ضوعلا بهاولا ضبقف ءاعربتمو هل بوهوملا نع ينحأ هضوع نإ يأ :خإ حصو
 (نيكسم) .احيرص هل بوهوملا نمضي مل ام هب هرمأ نإو هضوع ام هل بوهوملا ىلع عحري ال

 هيلإ عفدي مل هنأل ؛ضوعلا فصنب بهاولا ىلع هل بوهوملا عجر «ةبهلا فصن قحتسا نإو يأ :خل! قحتسا نإو
 [؟715/7 :قئاقحلا زمر] .هردقب هيلع عجر هضعب تاف اذإف «هلک هل بوهوملا ملسي نأ الإ

 «ضروعلا نم يقب ام بهاولا دري يح ءيشب ةبحلا ف بهاولا عجري ال ضوعلا فصن قحتسا نإ يأ :ال هسكعبو

 .ةمسقلا لبقي ال ناك نإو ةبملا يف عحري نأ هل «ضوعلا فصن قحتسا اذإ :هشس رفز لاقو ءاي عحري ذئنيحف

 فصنلا وهو «ضوعي مل اع بهاولا عجر ةبملا فصن هل بوهوملا ضوع ولو يأ :فصنلا ضوع ولو (نيكسم)

 ىلع يقابلا يف يقبو «هتصح يف عوحرلا عنتما هضعب نع هضوع اذإف «لكلا يف ناك عوحرلا يف هقح نأل ؛يقابلا
 هنم مزلي هنأ هيف ام ةياغ «فصنلا صح دق عناملا نأل :ضوعي مل امب عجر ۲٠٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .ناك ام
 ٤٠٠/۷[ :قئارلا رحبلا] .انمدق امك هرضي الف «ئراط هنكل «ةبملا يف عويشلا



 ةبهلا يف عوجرلا ١ "4 ةبحلا باتك

 عيب مدعك يعل د حا ل صو ءهل بوهوملا كلم نم ةبهلا جورخ ءاخلاو
 ا بهاولا ي فا فصن : 00 1

 ,ةبارقلا فاقلاو ال سكعلابو مر اهحكن مث بهو ولف «ةيجوزلا ءازلاو (ع يش
 حرب ال ې

ES FEA OC EAC PATE SERE OTE EE 

 ر ي

 طيلستب لصح هنأل ؛كلذ ىلإ ةراشإ ءاخلا فرح يأ [رآل بهو وأ ةبهلا عاب نأب] :خإ ةبلا جورخ ءاخلاو

 «جورخلا يف قلطأو لوط ةريرب ةصق ليلدب نيعلا ددجتك وهو «هببس ددجتب كلملا ددحت هنألو .هضقني الف «بهاولا

 "ناخ يضاق ىواتف" يف اذك ءاهكالهتسال اهيف عحري ال هنإف «هنم اهضرقتسا مث «مهارد ناسنإل بهو اذإ ام لمشف

 ذعنيح لوألا بهاوللف «ياثلا عجر اذإ الإ لوألا بهاولل عوحر ال هنإف «هل بوهوملا اهبهو اذإ ام اضيأ لشو
 [4 75/177 :قئارلا رحبلا] ."طوسبملا" يف اذك ضارت وأ ضبقب ناك ءاوس عوحرلا

 عيب مدعك فصنلا يف عجري نأ بهاوللف ءاهفصن عاب مث هل بوهوملا اهضبقو اراد بهو يأ :خلإ اهفصن عيببو
 هردقب عنتميف «ضعبلا ف دحو عناملا نأل :"رحبلا" يف لاق ءاهفصن يف عحري نأ هل ءاهنم ايش عبي مل نإ يأ ءيش
 هلف «لكلا يف عوجرلا قح هل نأل ؛هل بوهوملا كلم نع جرخت مل اهلك نيعلاو «فصنلا يف عحري نأ هل ناك امك
 (نيكسم الم) ٠٠٠/۷[ :قئارلا رحبلا] .هضعب وأ هيفوتسي نأ

 نايرج ليلدب لصاوتلا يف ةبارقلا ريظن اهنأل ؛عوجرلا تقو ال ةبلا تقو عوجرلا نم ةعنام ةيجوزلا يأ :ةيجوزلا ءازلاو
 ءاعاتم هتأرما ىلإ ثعب :رهملا نم "ناخ يضاق ىواتف" فو (ررد) .لصح دقو ةلصلا دوصقملا ناكف ءامهنيب ثراوتلا

 ؛ىطعأ ام لك درتسي ءاضيأ دادرتسالا تدارأو «دادرتسالا دارأو «ةيراع هنأ ىعداو «فافزلا دعب اقرتفا مث ءاضيأ تثعب

 :"ناح يضاق ىواتف" يفو لإ ضوعلا تبثي الف «ةبهلا تبثت ملو ةبهلا نع اضوع ناك ءاطعإلا نأ تمعز ةأرملا نأل
 [4 7/19 :قئارلا رحبلا] .اهاوعد عمست ةبملا يف اههركتسا هنأ تعداو ءاهجوزل ائيش ةأرملا تبهو ولو

 ناك اهيف ةيبنجأ تناك نإف «ةبهلا ةلاح ربتعملا نأل ؛عحر حكن مث ةيبنجأل لحر بهو ول يأ :خإ بهو ولف

 ؛ضوعلا نود ةلصلا هدوصقم ناك ةليلح تناك نإو «جوزتلاب طقسي الف ءاهيف عوجرلا تبثيف ءضوعلا هدوصقم

 (حتف) .يعليزلا يف اذك ةنابإلاب دوعي الف ءعوجرلا طقسف «لصح دقو

 يف امكةلصلا اهيف دوصقملا نأل ؛عجري ال ءامابأ مث هتجوزل بهو نأب روكذملا مكحلا سكع يأ :ال سكعلابو
 ءمحرلا ةلص اهنم دوصقملا نأل [ةرهاصملاب ال محرلاب ةيمرحلا] :ةبارقلا فاقلاو ۲٠٤/۲] :قئاقحلا زمر] .ةبارقلا

 [5514/؟ :قئاقحلا زمر] .ارفاك وأ املسم ناك ءاوس عحري الف «محرلا ةعيطق عوحرلا فو ءلصح دقو



 ةبهلا يف ع وجرلا ١٠ مه ةبهغا باتك

 E ,عوحرلا حصي اغإو «قدص هاعدا ولف ,كالهلا ءاملاو ءاهيف عجري ا
 بهاولا ي

 ىلع :لاقو «هححصو « اهيف عجري مل مرحم محر يذل ةبملا تناك اذإ" :اعوفرم مكاحلا ثيدحل :خلإ عجري ال
 لئاق هنأل ؛هفس يعفاشلا ىلع ةجح وهف «عوجرلا هلف «مرح ريغل تناك اذإ اهنأ :هطرش موهفمو «نيخيشلا طرش

 نم" "هفنصم" يف قازرلا دبع هاور ام ىلع اد رمع نبا رثأ يف هب حرص نكل هوربتعي مل نإو انتمئأو «ميهافملاب

 «هدوصقم لصح دق هنألو «يعليزلا ظفاحلا هجّرخ «"اهنم باثي نأ الإ اهيف عجري نأ هلف «محر يذ ريغل ةبه بهو
 مرحلا نأل ؛محرلاب ديقو ."طوسبملا" يف اذك نمأتسملاو يمذلاو ملسملا مرحلا لمشف «هقلطأ ءمحرلا ةلص وهو

 .عوحرلا عنمي ال تانبلاو نينبلا جاوزأو بئابرلاو ءاسنلا تاهمأو ةعاضرلا نم هيخخأك محر الب

 ىلإ ةراشإ مرححا محرلاب اهريسفت مث ةبارقلا ركذ يقو «عوحرلا عنمي ال همع نباك مرحم الب محرلا نأل ؛مرحم اب ديقو

 جرخو ءاعاضر هوخأ وهو «همع نبال بهو ول امك عوحرلا هل ناك ةبارقلا ةهج نم ال مرحم محرل بهو ول هنأ

 بيرقلل اهيف عقي مل كلملا نأل ؛ةفينح يبأ دنع اهيف عحري هنإف «يبحأل دبع وهو هيحأل وأ هيأ دبعل بهو ول ام

 ؛ةيناثلا يف عحريو «ىلوألا يف عحري ال :الاقو «هيلإ جاتحا اذإ هيلإ بهو ام قحأ دبعلا نأ ليلدب هجو لك نم

 عوحرلا عنمت تعقو امهيأل ةبهلا نأل ؛حصألا ىلع اقافتا اهيف عوجر الف «بهاولا نم مرحم محر اذ ناك ولو

 دحأ كاله امأو «عنام ةبوهوملا نيعلا كاله يعي :كالحملا ءاهلاو [477/7 :قئارلا رحبلا]."طوسبملا" ىف اذك

 [4 7107/17 :قئارلا رحبلا] .كالهلا دعب عوجرلا رذعتل همدق دقف «نيدقاعلا

 ىوعدب ديق «هيلع درلا بوجول ركنم هنأل ؛قدصي بوهوملا كاله هل بوهوملا ىعدا ول يأ :قدص هاعدا ولف

 بسنلا ببسب ىعدا هنأل ؛لكلا دنع بهاولا فلحتسي بهاولا هركنأو «هوحأ هنأ ىعدا ول هل بوهوملا نأل ؛كالحلا

 :هلوقب راشأو "فالحتسالا باب" نم "هاواتف" يف ناح يضاق هركذ «بسنلا نود هتابثإ دوصقملا ناكف ءامزال الام

 نيمي الو «هلوق لوقلاف ءتكله :هل بوهوملا لاق ول :"ةصالخلا" يف لاق اذهلو «نيمب ريغب هلوق لوقلا نأ ىلإ "قدص

 [43717/17 :قئارلا رحبلا] .خلإ هذه تسيل اأ ركنملا فلح ءهذه يه :بهاولا لاق نإف «هيلع

 بوهوملاو بهاولا يأ امهيضارتب امإ :نيرمألا دحأب ةبهلا نع عوحرلا حصي امنإو يأ :خإ عوجرلا حصي امنإو

 ةيالو هل نم خسف ىلع فقوتي توبثلا دعب عفرلاو «تو تبث دق دقعلا مكح نأل ؛ ؛ع وحرلاب مكاحلا مكحب وأ هل

 كلمف «يضارتلاب اهاخسفي مل وأ يضاقلا ضقي مل امف «ضبقلا دعب بيعلاب درلاك نادقاعتملاو يضاقلا وهو «خسفلا

 اذك و ءمكاحلا ىلإ ةعفارملا دعب ناك ولو كلذ ريغو عيبو قتع نم هيف هفرصت ذفني يح «نيعلا يف تباث هل بوهوملا

 ءاضقلا دعب هعنم نإو «عنمل ا لبق ءاضقلا دعب كله ول اذكو «هيف هكلم مايقل ؛نمضي ال هدي ف كلهو «هعنم ول

 عوحرلا :هلب رفز دنعو «لصألا نم اخسف نوكي ءاضقلابو ءاضرلاب يأ امهنم لكبو «يدعتلا دوجول ؛نمض

 ۲٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .عوجرلا هل بوهوملل ناكف «ةأدتبملا ةبهلا ةلزنمب لعجف ءديدج دقع يضارتلاب



 ةبغا يف عوجرلا ١5 ةبا باتك

 ندر ‹«قحتسم اهقحتساو ةبوهوملا تفلت نإف ءمكاحلا مكحب وأ امهيضارتب
 يضاملا يأ

 د ةبه ضوعلا ET ةبهلاو .نمص مع بهاولا ىلع عج ري 1 هل بوهوملا

 هل بوهوملا نمض يذلاب هل بوهوم لا

 رايخو ا دول .ءاهتنا عيب عيب ‹«ع ويشلاب و «نيض وعلا 2 ضباقتلا ط رتشيف
 ب ةبطا يأ

 .ةعفشلاب دخؤؤتو «ةيؤرلا
 اراقع ناك نإ يأ

 عجري مل «هل بوهوملا قحتسملا نمضو «قحتسم اهقحتساو «ةبوهوملا نيعلا تفلت نإو يأ :خلإ ةبوهوملا تفلت نإف
 هيف قحتسي الف «ع ربت دقع األ ؛"بهاولا ىلع عجري مل" :هلوق :"حتفلا" يق لاق (نيكسم) .نمض امك بهاولا ىلع

 امهيف دقعلا نأل ؛ةرجأتسملا نيعلاو ةعيدولا فالخب «هسفنل ناك ريعتسملا ضبق نأل ؛ةبهاك ةراعإلاو «ةمالسلا فصو

 (حتف) .عفادلل نوكي

 ام امهنيب عمجيف «عيب ةهج نمو «ةبه ةهج نم :نيتهج ىلع لمتشي ضوعلا طرشب ةبهلا نأ ملعا :خلإ ءادتبا ةبه
 عيبلاو ؛دسافلا عيبلا نع ىحارتي دقو «ضبقلا ىلإ كلملا رخأت اهمكح نم ةبملا نأل ؛نكمأ دقو «نيهبشلاب المع نكمأ

 ةبه تناك اذإو ؛ءاهتنا عيبو ءادتبا ةبه اإ :انلقو ءامهنيب انعمجف «ضيوعتلاب ةمزال ةبلا بلقنت دقو «موزللا همكح نم

 نأل ؛هنذإب هدعبو «هنذإ الب وأ هنذإب ناك ءاوس ءاقلطم سلجملا ف ضباقتلا نم ةبحلا ف طرتشي ام اهيف طرتشيف «ءادتبا

 امك ةمسقلا لمتحي اميف عويشلا اهلطبيو «هحو نم بهاو امهنم دحاو لكو «رم امك ةبهلا ف طرش ضبقلا
 اذه كتبهو :لوقي نأ ضوعلا طرشب ةبحلا ةروصو «رم امك حصت ال عاشملا ةبه نأل ؛ضوعلا طرش الب ةبهلا لطبي

 ءادتبا عيب وهف «مهرد فلأب وأ اذه كبونب دبعلا اذه كتبهو :لاق نأب ءابلاب لاق اذإ امأو ءاذك ئيضوعت نأ ىلع ءيشلا

 .حيضوت عم حورشلا يف ام لصاح اذه ءءاهتناو

 مكح يف راصو «دقعلا حص اضباقت ول يح «ضبقلا دعب يعي ءاهتنا عيب ضوعلا طرشب ةبهلا يأ :خل ! ءاهتنا عيب

 دحأ ناك اذإ ةعفشلاب ذخؤيو ءامهدحأل ةيؤرلا رايخو بيعلاب بوهوملا دريف «ءاهتنا اعيب تناك اذإو «عيبلا

 ءاعيب ناكف «ءءادتبالا نم لدبب كيلمت اهنأل ؛ءاهتناو ءادتبا عيب :يعفاشلاو رفز دنعو ءاندنع اذهو ءاراقع نيضوعلا

 «ضيوعتلا دعب لاملاب لاملا ةلدابم مكح ذحأن امنإو ءضوعلاب طورشملا ةبملا الإ سيل ضبقلا لبق دوحوملا نأ :انلو

 يف زوجيو «ضبقلا لبق بيعلاب درلاو ةيؤرلا رايخ تبثي مهدنع نأ :فالخلا ةرمثو «ءاهتنا اعيبو ءادتبا ةبه ناكف

 (يشحملا نم حيضوتب هريغو ئيعلا نم) .ضبقلا لبق ماكحألا نم ءيش تبي ال :اندنعو ؛ةمسقلا لمتحي عاشم



 امهريغو قيلعتلاو ءاشتسالا ۳۷ ةبهلا باتك

 اراد وأ ءاهدلوتسي وأ اهقتعي وأ هيلع اهدري نأ ىلع وأ ءاهلم الإ ةم أ بهو نمو

 نأ طرش ىلع بهاولا ةبوهوملا ةمألا ةمأ بهو

 E ,ةبطلا تحص اهنم ائيش هضوعي وأ اهنم ائيش هيلع دري نأ ىلع
 ةبهلا نم بهاولا هل بوهوملا ةب ا رادلا نم بمهاولا هل بوهوملا

 لصفلا اذه يف ةروكذملا لئاسملا ناك امل :"حتفلا" يف لاق ءامهريغو قيلعتلاو ءانثتسالا يف لصف اذه يأ :لصف

 يف ركذت نش لئاسم ةلزنمب لصفلا اذه :"رحبلا" يف لاق .ةدح ىلع لصف يف اهركذ «قيلعتلا نم عونب ةقلعتم

 ]٤۲۹/۷[ .باتكلا رخآ

 دعب هيلع بوهوملا اهدري نأ طرش ىلع ةمأ بهو وأ ءاهلم الإ ةمأ صخشل بهو نم يأ :خلإ بهو نمو
 وأ اهنم اعيش هيلع هل بوهوملا دري نأ طرش ىلع اراد بهو وأ ءاهدلوتسي وأ اهقتعي نأ طرش ىلع وأ «نيح

 لطبو ءاهلك روصلا يف ةبهلا تحص «رادلا لك نع اضوع ةبوهوملا رادلا ضعب يطعي يأ اهنم ائيش هضوعي

 (نيكسم) .روصلا رئاس يف طرشلا لطبو «لوألا يف ءانثتسالا
 نازئاج 2 طرشب ةبملا مالكلا اذهي دارأ نإ فنصملا نأ وهو «لاكشإ انهه :خلإ هضوعي وأ

 هنأل ؛ضحم راركت وهف ةبوهوملا نيعلا نم ائيش اهنع هضوعي نأ هب دارأ نإو «"طرشلا لطب" :هلوق ميقتسي الف
 طرشلاو يهف" :هلوقو «لوألا قشلا راتخن انإ "ردلا" يف هنع باحأو «"اهنم ائيش هيلع دري نأ ىلع" :هلوقب هركذ

 اراد بهو اذإ هنأ هنم مهفي هنأ باوجلا اذه ىلع دري نكل ءامولعم ضوعلا ناك اذإ زوج امنإو «عونمم "ناز

o؛قيعلا هب باحجأ ام باوجلا يف باوصلاف  

 ؛اضوع نوكي نأ مزلتسي ال "اهنم ائيش هيلع دري نأ ىلع" :هلوق نأل ؛راركتلا مزلي الو «يناثلا قشلا راتخي نأ وهو

 :هلوق امأو «مازلتسالا مدعل ؛اضوع نوكي الو ادر نوكي نأ زوجيف .ةصوصخم ظافلأب وه امنإ اضوع هنوك نأل

 (حورشلا صخلم) .نارياغتم امهأ كش الو ءضوعلاب حيرصت "اهنم ائيش هضوعي وأ"
 ىلإ ةليآ ريغ اهوك عم عيبلا دسفت ىلا يأ :مالسإلا خيش لاق (ررد) .ةدسافلا طورشلاب لطبت ال اهنأل :ةبها تحص

 نسحي وأ ءامب جحي نأ طرشب اهرهم ةبهك كلذو «هريغو "ناخ يضاق ىواتف" نم كلذ رهظي امك ضوعلا طرشب ةبملا

 طرش ةلزنمب بوثلا عطقو اهل ناسحإلاو جحلا ةقفن طارتشا اولعجف «نيترم ابوث لوح لك يف اهل عطقي وأ ءاهيلإ
 اومكحف «مكحلا يف هلثم اهعم ثكملا طرش وأ ءاهرهم اهتبه يف اهملظ كرت طرش خياشملا ضعب لعج لب «ضوعلا

 نإو «ةلمحلا يف ضوعلاب امههبش امم اهعافتنال هنأكو «راتخملا وهو ءاهعم ثكع مل وأ ءاهملظ اذإ اهتبه نالطبب

 ههبشل بهاولل طورشملا عفنلا لصحي مل يم ةبهلا اودسفأف «نيهبشلاب هيف اولمع مهنأكف «ةقيقح نيضوع انوكي مل
 ةلاهج الوهحجب ناك نإو «طورشملا عفنلا لصح م اهوححصو «ضوعلا لصحي مل اذإ ةبهلا متت مل هنإف «ضوعلاب
 (حتف) .باتكلا يف ةروكذملا طورشلا فالخب اذهو «ةقيقح ضوعب سيل هنأل ؛هتدم ةلاهجل لوهجلا ملظلا كرتك ةشحاف



 امهريغو قيلعتلاو ءانثتسالا ۱۳۸ ةبحلا باتك

 «هنم ءيرب تنأ وأ «كل وهف و دغ ءاج اذإ :هنويدمل لاق نمو .طرشلاو ءاشتسالا لطبو

 نيدلا نيدلا ا روصلا رئاس يف اهلمح الإ هلوق يف

 .لطاب وهف «يقابلا فصنلا نم ءيرب تنأ وأ .هفصن كلف هفصن يلإ تيدأ نإ وأ
 نيدلا فصن ي

 مكحلا اذكو ءافصو هنوكل ؛لمحلا يف لمعت ال ةبهلاو ءدقعلا هيف لمعي لحم يف الإ لمعي ال هنأل :ءاشتسالا لطبو

 ةيلاملا تاضواعملا فالخب «قتعلاو ةقدصلاو دمع مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاك لام ريغب لام ةضواعم لك يف

 ؛لمحلا نود مألا يف زوجت ثيح «ةيصولا فالخبو «طرشو عيب نع ى لع هنأل ؛ةباتكلاو نهرلاو ةراحإلاو عيبلاك

 اهنطب لاغتشاف هل كولم ريغ نينجلا نأل ؛حص اهبهو مث اهلمح قتعأ ولو «عساو اهياب نأل ؛مألا نود لمحلا يفو
 ةبه تناكف «قاب هيف هكلم نأل ؛ةبهلا زوحت ال ثيح ءاهبهو مث لمحلا ربد اذإ ام فالخب ءداسفلا بجوي ال هب

 (حتف «رحب «يعليز) .لوألا فالخب لوغشم

 (يعليز ءرد) .ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلاو ءلوهجم وأ ضعب هنأل ؛روصلا رئاس يف طرشلا لطبو يأ :طرشلاو

 ديرأ ول يعي ؛يقاب نيعم.انه "رئاس" نوكي نأ حصي الو ءروصلا عيمج يف يأ "روصلا رئاس يف" :هلوقو :يومحلا لاق
 ؛ةيقابلا روصلا ف طرشلا لطبو :هصنام ئيعلا ركذ :لوقأو ءروصلا ضعب يف طرشلا ةحص مزلي يقاب نعم رئاس

 [؟57/5 :قئاقحلا زمر] .ءانثتسالا ةروص نم لوألا ادع ام روصلا يقاب هب داري هنأل ؛هتحص نم عنام الو

 لاق وأ «نيدلا نم يأ هنم ءيرب تنأ وأ «كل نيدلا يأ وهف دغ ءاح اذإ :هنويدمل لاق نم يأ :خلإ لاق نمو

 فصنلا نم ءيرب تنأف هفصن يلإ تيدأ نإ :لاق وأ «هفصن كلف نيدلا فصن يأ هفصن يلإ تيدأ نإ :نويدملل

 نيدلا هيلع نمم نيدلا ةبهو «هحو نم طاقسإو هجو نم كيلمت ءاربإلا نأل ؛لطاب هلك اذه هلوق يأ وهف «يقابلا
 ةضحملا تاطاقسإلاب صتخي طورشلاب قيلعتلاو «لوبقلاب فقوتي الو درلاب دتري اذهلو «هجو نم كيلمت هنأ الإ ءاربإ
 ءيرب تنأ :هلوق فالخب لطبتف «طرشلاب هقيلعت زوجي الف «هحو نم كيلمت اذهو «قاتعلاو قالطلاك امم فلحي ىلا

 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .قيلعتب سيلو دييقت هنأل ؛ادغ فصنلا لإ يدؤت نأ ىلع فصنلا نم

 ؛حص فصنلا يلإ يدؤت نأ ىلع فصنلا نع ءيرب تنأ :لاق ول هنأل ؛"تيدأ نإ" :هلوقب ديق :خلإ تيدأ نإ

 (حتف) ٤١١/۷[ :قئارلا رحبلا] .اهلبق ام ال اهدعب وه "يلع" ب قلعملا نأل ؛دييقت لب قيلعتب سيل هنأل

 «هجو نم كيلمت وهو ءءاربإ نيدلا هيلع نم نيدلا ةبه نأل ؛لطاب ليواقألا هذه نم دحاو لك يأ :لطاب وهف
 خاسفنا بحوأ اذإ الإ «لوبقلا ىلع فقوتي الف ء«هحو نم طاقسإو «هيف فالح ىلع سلحنلا دعب ولو «درلاب دتريف

 قيلعت حصي الف «قاتعلاو قالطلاك اه فلحي يلا ةضحملا تاطاقسإلاب صتخي قيلعتلاو «ملس وأ فرص دقع

 قيلعتلاو" :مهوق يقو «صاصقلا نع وفعلاك هب فلحي ال امم هجو لك نم وأ هجو نم تاطاقسإلا الو «تاكيلمتلا

 قيلعتلا لبقي ال يأ اب فلحي ال ام ةضحلا تاطاقسإلا نم نأ ىلإ ةراشإ "ام فلحي ىلا ةضحملا تاطاقسإلاب صتخي

 (حتف) .نيدلا نع ءاربإلاو «ليكو لا لزعو نوذأملا ىلع رجحلاك طرشلاب



 امهريغو قيلعتلاو ءاشتسالا ۳۹ ةبها باتك

 E را لع نأ يهو «هدعب هتترولو «هتایح E رطل ىرمعلا حصو

 ا ا و ول لا كل وهف تم نإ يأ ىقرلا ال هيلع درت تام اذإف
 خلا بهاولا لوق يه حصيال يأ رمعملا رادلا هل رمعملا

 ؛ةيناثلا ميملا حتفب هل رمعملا نوكت تحص اذإف «رمعلا نم مسا يهو «ىلعف نزوب نيعلا مضب :خلإ ىرمعلا حصو

 وهف ىرمع رمعأ نم" :اكتِلع هلوقل ؛هل رمعملا توم دعب يأ هدعب هتثرول نوكيو «هتايح لاح هل بوهوملا وهو
 دنعو «يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور "ثاريملا ليبس وهف ائيش بقرأ نمو ءاوبقرت الو «هتاممو هتايح يف هل رمعملل
 ۲٠۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .هئراول ال هل رمعملل هعفانمو ءرمعملل وه :ميدقلا يف اه يعفاشلاو كلام

 :يناتسهقلل اهحرشو "ةياقنلا" لوق هحضوي ادارم سيل ام ماهيإو روصقلا نم هيف ام ىفخي ال :خلإ تام اذإف
 ,أ رمعملا ىلع دوت نأ طرشب هل رمعملا يأ هرمع ةدم هل رمعملا يأ هل هراد لعح :ةعيرشلا يف ىرمعلا يأ يهو

 انأ تم اذإو «يل يهف تم اذإف «كتايح هذه يراد كترمعأ :لاق نأب رمعملا وأ هل رمعملا تام اذإ هتثرو ىلع

 هل رمعملل رادلاف «ةيلهاجلا يف امك هتثرو وأ رمعملا ىلع ّدرلا طرش يأ طرشلا ةعيرشلا يف لطبو ؛ّيثرول يهف

 يف رثؤي ال هنالطبو «رمعملا طرش لطبأ كع هنأل ؛طرشلا لطب امنإو ءراصتحاب خلإ هتافو دعب هتثرولو «هتايح لاح
 (حتف «ةيانع) .ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةبهلا نأ انيب امل ؛دقعلا نالطب

 نإ اذكو كل وهف كلبق تم نإ :هلوقب هريسفت ىلإ راشأو «- ءارلا مضب - ىقرلا حصت ال يأ :خ! ىبقرلا ال
 لك ناكف «هتوم ركذ ةحاح نع ازارتحا "يل وهف تم نإو" :هلوقب فنصملا حرصي مل امنإو «يل يهف يلبق تم

 لع هنأ سابع نبا نع يور امل ؛زوجي :فسوي وبأ لاقو ءانيور امل ؛زوجي الف هرخآلا توم بقاري امهنم دحاو
 ءدمحأو يعفاشلا لاق هبو «يئاسنلاو دمحأ هاور «"اهبقرأ نمل ةزئاج ىقرلاو ءاهرمعأ نمل ةزئاج ىرمعلا" :لاق

 تبثت م «نيرمألا لمتحا امل نكل «زئاج كلذو «كل يراد ةبقر :هانعم باقرإلا نم ذوخأم هنأ :هنع باوجلاو

 ۲٠۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةيراع نوكتف «كشلاب ةبهلا

 هتبه حصت مل اذإو «لاحلا يف كيلمتلا مدعل ؛"امهدنع حصي ال" :نيكسم الم حراشلا لوق دنع "حتفلا" يف لاق

 :حراشلا لوق دنع "حتفلا" يف لاق مث «"عيبانيلا" نع "يومحلا" يف اذك «عافتنالا قالطإ نمضتت اهنأل ؛ةيراع يهف

 لوقف «يظفل فسوي يبأ نيبو امهنيب فالخلا نأ ملعا ."نايبلا ةياغ" يف امك حصألا وهو :"فسوي يبأل افالح"

 امهوقو «كيلمتلا حصف «هتوم دعب دادرتسالا طارتشاو «لاحلل كيلمت اهنأ ىلع ءانب "ىقرلا زوجي" :فسوي يبأ

 ."رردلا" يف اذك «كيلمتلا مدعل ؛حصي الف «نامز ىلإ فاضم كيلمتلا نأ ىلع ءانب ىقرلا ةحص مدعب

 «طرشلاب لطبت ال ةبهلا نأ انيب امل ؛عامجإلاب زوجي «لآملا يف درلا طرتشاو «لاحلا يف كيلمتلا دجو يم هنأ :هلصاحف

 ىلع اينبم فالخلا ناكف «عامجإلاب زوجي ال «لبقتسملا يف نامز ىلإ افاضم كيلمتلا ناك مو «لطبي طرشلا لب

 ىرمعلا يف درو دقف ةلمحلابو «هزجي مل فاضم هنإ :لاق نمو «هزاجأ لاحلا يف كيلمت هنإ :لاق نمف «ىقرلا ريسفت

 (يعليزلا يف اذك) .قيفوتلا لصحي هانلمح ام ىلع لمحلابو «زاوجللاب اهضعبو «عنملاب اهضعب ةريثك رابخأ ىقرلاو



 امهريغو قيلعتلاو ءانشتسالا ١4٠ ةبهلا باتك

 .اهيف عوجر الو ا «ضبقلاب الإ حصت ال ةبهاك ةقدصلاو
 ةقدصلا يف رادلا نم اسلا يا ج ادتبم

 «"حاتفملا" يف اذك ءاهعيرافت ةرثكو «ملسملا قح يف اهمومعل ؛ةقدصلا ىلع ةبملا ماكحأ فنصملا مدق :ةقدصلاو

 (حتف) ."يومحلا" يف اذك «هيلع مالكلا لوطل رحؤي هعيرافت ترثك ام نأ روهشملا وه ام سكع وهو
 لمتحي عاشم يف حصت الو «ضبقلاب الإ حصت ال كلذك ناك اذإف ءاهلثم عربت اهنأل ؛ةبهاك ةقدصلاو يأ :ةبهاك

 لمتحي اميف ةزئاج نيريقفل ةقدصلا نأ مدقت دق :تلق نإف :"رحبلا" يف لاق [؟٠/17 :قئاقحلا زمر] .ةمسقلا

 ذئنيحف ءطقف دحاول هضعب بهي نأ عاشملا نم انه دارملا :تلق ؟"نيريقفل ةرشع قدصت حصو" :هلوقب ةمسقلا

 ٤١١/۷[ :قئارلا رحبلا] .مدقت امك عويش ال هنإف «نيريقفلا فالخب «ةمسقلا لمتحي عاشم وه

 وأ سلجملا يف هيلع قدصتملا نم ضبقب الإ حصت الف «ةبهلا لثم ةقدصلا تناك اذإ يأ :ضبقلاب الإ حصت ال

 زوحت ال :ةياور قو «ضبقلا نودب زوجت :ةياور يف :ناتياور هيف حيرش يضاقلاو يعخنلا ميهاربإ نعو «هدعب

 (حيضوتب نيكسم الم) .ضبقلا طرتشيو
 :قئاقحلا زمر] .باوثلا وه دوصقملا نأل ؛عحري نأ بهاولل ناك امك ةقدصلا يف عوحر ال يأ :اهيف عوجر الو

 ىلاعت هللا نم لضف ةرخآلا يف باوثلا لوصح نأ هيلع ضرتعاو ءاهنع ضوع ةبهك تراصف «لصح دقو “5

 باوثلاب دعولا لوصح هب دارملا نأ هنع باجي نأ نكميو .هلوصحب عطقي الف «ةلزتعملل افالح اندنع بحاوب سيل

 مدع قلطأو «بهاولل لوقلاف «ةقدص تناك :هل بوهوملا لاقو «ةبه تناك :بهاولا لاقف افلتحا ولو

 يغلا ىلع ةقدصلاب دصقي دق هنأل ؛هيلع ارصتقم "ةيادهلا" يف هراتخاو «نيغ ىلع قدصت اذإ ام لمشف «عوحرلا

 اوريتعي مل كانه مهنأل ؛اذه يفاني نيينغ ىلع قدصتلا زاوح مدع نم هركذ امو :يعليزلا لاق «هلايع ةرثكل باوثلا

 عماجلا" يف روكذملا وهو حيحصلا ىلع نيينغل امهوعنمو نيريقفل امهوزاحأ نح كلمتلا لاح الإ ةبهلا يقو هيف

 ىلع ةبحلا يف عوحرلا كلمي الو غلا ىلع ةقدصلا يف عوجرلا كلمي نأ هسايقف «لبق نم انيب ام ىلع "ريغصلا
 (نيعملا هللا حتف) .ريقفلا



 اهمكحو ةراجإلا فيرعت ٤4١ ةراجإلا باتك

 ةراجإلا باتك
 ماكحأ نايب يف

 ES AER ا انمث حص امو «مولعم رحأب ةمولعم ةعفنم عيب يه

 «ةعفنم كيلمت ةراحإلاو «نيع كيلمت ةبلا تناكو «كيلمتلا نعم يف ةراحإلاو ةبلا تكر تشا امل :ةراجإلا باتك

 ىلع قحتسي ام يهو «[ريجألا ءارك يأ ] ةرجألل مسا :ةغللا يف يهو «ىوقأ نيعلا نوكل ؛هذه رحأو كلت مدق
 (حتف) ٤١۲/۷[ :قئارلا رحبلا] .ريخلا لمع
 ةحابتسا هنإف «حاكنلاو ةيراعلاو ةبهلاو عيبلا جرخف «ضوعب ةعفنم كيلمت :اعرش ةراحإلا يعي :خلإ ةعفنم عيب يه

 ءداقعنالا قح يف ةعفنملا ماقم نيعلا ةماقإب دقعني ةراحإلا دقع نأ ىلإ هس فنصملا راشأو ءاهكيلمت ال «ضوعب عفانملا

 انه دقعلا لحمو «طورش لاحم ا :ءاهقفلا لوقل ةحصلل طرش هنأل ؛لحم نم هل دب ال دقعلا نأل ؛كلملا قح يف ال
 ىلإ دقعلا فاضأ ول اذملو «عفانملا ماقم اهتماقإب الحم رادلا تلعجف ءالحم حلصي ال مودعملاو ؛ةمودعم يهو ؛عفانملا
 .نيعلا ىلإ هتفاضإب حصي امنإو ءاذكب ارهش رادلا هذه عفانم كترحآ :لاق نأب زوجي ال عفانملا

 لحما يف اهذافنو «ةلعلا لمع وهو «عفانملا ثودح بسح ىلع انخياشم مالك يف ةعاسف ةعاس ةلعلا داقعنا نم دارملاو

 نم رحأت مكحلاو «كلذ مهوي انخياشم مالك رهاظ ناك نإو «ةعاس لك لوبقلاو باجيإلا طابترا ال ةعاسف ةعاس

 دقع مث «رايخلا طرشب عيبلا يف امك يحارتلل لباق مكحلا نأل ؛ةعاسف ةعاس عفانملا ثودح ىلإ ةلعلا داقعنا نامز

 مكحلا يخارتل ؛امكح ال ءارثؤم هنوكل ؛نيعمو «هيلإ مكحلا ةفاضإل ؛امسا ةلع هقفلا لوصأ يف فرع ام ىلع ةراحإلا

 ."نايبلا ةياغ" يف اذك «هنع

 دقع امنأ تملع امل ؛"ضوعب عفانملا ىلع دقع" :هلوقب يرودقلا فيرعت نم ىلوأ فنصملا فيرعت نأ نيبت اذهيو

 ءاهطسبيل ابايث رحأتسا ول يح «نيعلا نم ةدوصقملا ةعفنملا ةعفنملا نم دارملاو «عفانملا كولمملا امنإو «نيعلا ىلع

 اهعضي ةينآ وأ هيدي نيب ةبينج اهلعجيل وأ «هل اهنأ سانلا نظيو «هئانف يف اهطبريل ةباد وأ «ماني الو اهيلع دعقي الو
 همدختسي ال نأ ىلع ادبع وأ ءاكلم هل امنأ سانلا نظيل نكل اهنكسي ال اراد وأ ءاهلمعتسي الو اه لمجتي هتيب يف

 .باودلا يف ثلاثلا سنجلا نم "ةصالخلا" يف اذك هل ةرحأ الو ةدساف كلذ عيمج يف ةراحإلاف ءاهعضي مهارد وأ
 | 7 /۷ :قئارلا رحبلا]

 نمشب ربتعتف «ةعفنملا نمث ةرجألا نأل ؛ةراجإلا يف ةرحأ نوكي نأ زاح عيبلا يف انمث نوكي نأ زاح ام يأ :حص امو
 «ةرجأ حلصتف «ةضياقملا يف الدب حلصت نيعلا نإف «نايعألا هيف لخدف «ءيش نع الدب ناك ام نمثلا نم هدارمو ؛عيبملا
 ةفلتخم ةبلغلا تناك نإف ءدلبلا دقن بلاغ ىلإ تفرصنا ريناند وأ مهارد ةرحألا تناك ول اهفنأ ىلإ فنصملا راشأو
 هيف طرشلاف ءابراقتم ايددع وأ اينزو وأ ايليك تناك ول اهنِإف ءزاج نيب نإف ءاهنم ادقن نيبي مل ام ةدساف ةراحالاف

 لمح هل نكي مل نإو «ةفينح يبأ دنع ةنوؤمو لمح هل ناك اذإ ءافيإلا ناكم نايب ىلإ هيف جاتحيو ؛ةفصلاو ردقلا نايب

 - «تبثو زاح نّيِب نإف ءلجألا نايب ىلإ جاتحي الو طرشب سيل :امهدنعو «ءافيإلا ناكم نايب ىلإ جاتحي الف «ةنوؤمو



 ةراجإلا ماكحأ 4۲ ةراجإلا باتك

 ةمولعم ةدم ىلع حصتف «ةعارزلاو ىنكسلاك ةدملا نايبب ملعت ةعفنملاو ,ةرجأ حص
 ةراجإلا راجئتسالا ةدم يأ لوألا ةثالث رومأب

 E O ‹«نينس ثالث ىلع فاقوألا يف دزت ملو «تناك ةدم يأ
 ةدملا يأ ترصق وأ تلاط

 ةهج نم الإ ةمذلا يف انيد تبثي ال هنأل ؛ةفصلاو لحألاو ردقلا نايب هيف طرشلاف ءاضورع وأ ابايث تناك ول اأو =

 [ 77/17 :قئارلا رحبلا] .ملسلا طئارش ىلع الإ زوجي الف ءملسلا وهو ,دحاو لصأ هتوبثل ناكف «ملسلا

 نأ نيع لك زاح انيع ةرحألا تناك نإف «ةراحإلا يف ةرجأ حص عيبلا يف انف حص ءيش لك يأ :خلإ ةرجأ حص

 وأ انمث نوكي نأ زاج ام لك اضيأ زوجي ةمذلا يف افوصوم ناك نإو «عيبلا يف الدب نوكي نأ زاج امك ةرجأ نوكي

 حص نح «سكعلا يقاني ال "ةرحأ حص انمث حص ام" :هلوقو ءالف ال امو «تاعورذملاو تاردقملاك ةمذلا يف اعيبم

 رادلا كس راجئتساك سنجلا ةفلتخم تناك اذإ ةرحأ حلصتو انمث حلصت ال اهإف «ةعفنملاك انمن حصي ال ام ةرحأ

 ةعارزب ةعارزلل ضرألا راجئتساكو «رادلا نكسب رادلا راجئتساك زوجي ال امهسنح دحتا نإو «ضرألا ةعارزب

 [؟5/8/؟ :قئاقحلا زمر] .ىرخأ ضرأ

 يأ ةعارزلاو ئكسلاك ترصق وأ تلاط ةدملا نايبب :لوألا :ةثالث رومأب ملعت ةعفنملا يأ :خلإ ملعت ةعفنملاو

 يعفاشلل لوق يف الإ «تناك ةدم يأ ةمولعم ةدم ىلع دقعلا حصيف «ةعارزلل اضرأو ىكسلل اراد رجأتسا نمك

 :هلوقب هيلإ راشأ ام ىلع نينس ثالثب فقولا يف ىفيو «نينس ثالث نم رثكأ هنعو «ةنس نم رثكأ حصت ال

 ردقم ربخ بصنلابو «ةمات ذئنيح "ناك"و ةدم نم لدب رجلاب :ةدم يأ [15/؟ :قئاقحلا زمر] .خلإ "دزت ملو"
 (ىشحت):."تناكأشل

 لواطت دنع ةيكلملا رجأتسملا ىوعد نم افوخ نينس ثالث ىلع فاقوألا ةراحإ يف دزي مل يأ :خإ فاقوألا يف

 فقولا رحأتسا نالف نب نالف نأ :باتكلا يف بتكيو «ةنس ىلع دقع لك ادوقع دقعي نأ :ةدايزلا يف ةليحلاو «ةدملا

 ىح مكاحلا ىلإ عفري نأ هيف ةليحلا نأ :هنلل مالسإلا ردص ركذو «ةنس لك يف ادقع اذكو اذكب ةنس اذكو اذك

 صنك فقاولا صن نأل ؛رصق وأ لاط «كلذ عبتي ءيش ىلع صن نإف «ةدملا ىلع فقاولا صني مل اذإ اذه «هزيجي

 ظ ۲٠۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .عراشلا

 يف نينس ثالث ىلع ةدايزلا مدعب ديهشلا ردصلا ىفأ دقو ءاهريغو عايضلا لمشف «هقلطأ :لإ نينس ثالث ىلع

 .ىوتفلل راتخملا وهو :"طيحملا" يف لاق «هريغ يف ةحلصملا تناك اذإ الإ ءاهريغ يف ةنس ىلعو «عايضلا

 لك يف خسفتو «زجي مل هيلع دازو ءيش ىلع صن نإف «فقاولا طرش مدع دنع اذهو ٤٠١/۷[ :قئارلا رحبلا]
 .ةماع هتيالو نأل ؛يلوتملا ال يضاقلا هرحؤيف «عفنأ فقاولا هنيع ام ىلع ةدايزلا تناك اذإ الإ ,ححارلا ىلع ةدملا

 رجأ مامت رجأتسملا مزليو «حصي مل لقأب رظانلا رحآ ولف ءرثكأ وأ لثملا ةرحأب الإ حصت ال فقولا ةراجإ نأ ملعاو

 (حتف) ."ردلا"و "رحبلا" يف اذك لما



 ةراجإلا ماكحأ ١م ةراجإلا باتك

 ىلع راجئتسالاك ةراشإلاب وأ «هتطايخو بوثلا غبص ىلع راجئتسالاك ةيمستلاب وأ

 aS ليجعتلاب لب دقعلاب كلمت ال ةرجألاو لا ماعطلا اذه لقن
 دقعلا سفنب يأ

 وهو «ةيمستلاب ةعفنملا ملعي يأ [ثالثلا رومألا نم يناثلا يأ ةدملا نايبب :هلوق ىلع فطع] :خإ ةيمستلاب وأ

 اهيلع لمحلل ةبادلا راجفتسا اذكو «بوثلا ةطايخ يأ "هتطايخ"و بوثلا غبص ىلع راجئتسالاك «يناثلا رمألا

 ردقو «ةطايخلا سنحو «هردقو غبصلا نولو بوثلا نيب اذإ هنأل ؛ةمولعم ةفاسم بوكرلل وأ ءامولعم ارادقم

 [؟9/؟ :قئاقحلا زمر] .ةيمستلاب ةمولعم ةعفنملا تراص «ةفاسملاو «هسدحو لومحملا

 ىلإ يأ اذك ىلإ ماعطلا اذه لقن ىلع راجئتسالاك ثلاثلا رمألا وهو «ةراشإلاب ةعفنملا ملعت يأ :خلإ ةراشإلاب وأ

 ۲٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .دقعلا حصيف «ةعفنملا تنيعت «لمحلا ةياغو لومحملا هل نّيع اذإ هنأل ؛هنيع عضوم
 ىلع ائيشف اعيش دقعني دقعلا نأل يأ [(نيع) .انيد وأ انيع ةرحألا تناك ءاوس]:دقعلاب كلمت ال ةرجألاو

 ةعفنملا بناج يف يحارتلا ةرورض نمف «ةاواسملا اهتيضق نمو «ةضواعم دقعلاو ءانيب ام ىلع ةعفنملا ثودح بسح

 مزلي الو «لاحلل اهميلستب ةبلاطملا كلمي الو «ةرجأ ناك ول رحوملا بيرق قتعي الف «رحآلا لدبلا بناح يف يحارتلا

 نع وفعلاك راصف «ببسلا دوجو ىلع ءانب كلذ لوقن انأل ؛ام نهرلاو ةلافكلاو ةرحألا نع ءاربإلا ةحص انيلع

 «فسوي يبأل افالخ دمحم لوق ءاربإلا زاوج نأ "طيحلا" يف نكل ؛"نايبلا ةياغ" يف اذك ءحرجلا دوجو دعب صاصقلا

 دمحم افالخ فسوي يبأ لوق وهو «زوحي ال «ريناند مهاردلاب ذحأف «ةرحألاب افراصت ول امهنأ ىلإ فنصملا راشأو

 ةلزنم هنأل ؛اقافتا حيحص ةرحألا ضعب نع ءاربإلاو «عامجإلاب اهي ةفراصملا زوجت ال اهنيعب ةرقن ةرحألا تناك نإو

 [475/17 :قئارلا رحبلا] .يجلاولولا هركذ اذك ءطحلا

 يأ هطرشب وأ «ةرحألا رحأتسملا ليجعت يأ ليجعتلاب :لوألا :ءايشأ ةعبرأ دحأب كلمت لب يأ :خلإ ليجعتلاب لب

 ؛ثلاثلا رمألا وهو «ةعفنملا يهو هيلع دوقعملا ءافيتساب وأ يأ ءافيتسالاب وأ «يناثلا رمألا وهو ليجعتلا طرشب وأ

 كلمت :هلسس يعفاشلا لاقو «عبارلا رمألا وهو «ةدملا يف ةرحأتسملا نيعلا ميلستب ءافيتسالا نم يأ هنم نكمتلاب وأ

 سفنب نيلدبلا يف كلملا تبثيف ؛:ةضواعم دقع امال ؛ةرحأتسملا د وو ءدقعلا سفنب

 يضتقيف «ةضواعم دقع اذه نأ :انلو «طقف ءافيتسالاب الإ كلمت ال :هلد كلام لاقو هس دمحأ لاق هبو «دقعلا

 ؛دقعلا سفنب ةكولمم رصت مل ةعفنملا وهو نيلدبلا دحأو «ميلستلاو كلملا يف نيلدبلا لباقتب كلذو ءامهنيب ةاواسملا

 ةيضق نم سيل وهو «لدب ريغب اهكلمل ةرجألا كلم ولو «رحآلا لدبلا يف اذكف «مودعملا يف كلملا توبث ةلاحتسال

 .انركذ ام ىلإ ةرورض هيف كلملا رخؤيف «ةضواعملا
 ول اذكو ءامي ةلافكلاو ناهترالا حصي اذكو «حص امل اهكلمي مل ولو ءدقعلا دعب ةرحألا نم ءاربإلا حصي :تلق نإف

 - ؛كلي فسوي يبأ دنع ءاربإلا حصي ال :تلق ؟اهسفن عدمت نأ اه سيل اهيلإ رادلا ملسيو ةنس هراد نكسب ةأرما جوزت



 ةراجإلا ماكحأ ١44 ةراجإلا باتك

 برلو ,ةرحألا طقس هنم بصغ ناف «هنم نکمتلاب وأ .ءافيتسالاب وأ هطرشب وأ
 رحأتسملا رجول ةردقلا يأ هيلع دوقعملا ءافيتساب يأ 2 ايجعتلا طرشب يأ

 ELS LOSS «ةلحرم لك لامجللو يوي لك رحألا بلط ضرألاو رادلا
 لد عاج

 .هبوجو ببس دحو هنألف ؛كلم دمحم لوق ىلع امأو «ةمذلا يق تباث هنأل ؛لحؤملا نيدلا فالخب «هبوجو مدعل =

 ةقيقح هيف طرتشي الف «ةقيثولل ةلافكلاو نهرلاو ,حرجلا دعب صاصقلا نع ءاربإلاك ببسلا دوجو دعب هءاربإ زاجف
 زاحو «كردلاب ةلافكلا تزاحو ءدوعوملا نيدلابو رايخلا هيف طورشملا عيبلا يف نمثلاب نازئاج امهفأ ىرت الأ «بوحولا

 امل ىمس ام فوأ هنأل ؛اهيلإ رادلا ميلست دعب اهسفن سبحت نأ ةأرملل نكي مل امنإو «نيدلا اذهبي اذكف ءطرشلاب اهقيلعت

 «هلولح لبق اهسفن ميلست اهيلع بحي هنإف «هلك رهملا تلجأ اذإ امك راصف «قالطإلا دنع ةداع هلثم.دارملا وهو ءاهاضرب

 ۲٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .هجو نم ةعفنملا ماقم ةمئاق يهو «رادلا تملست اهنأل ؛ىلوأ لب اذه اذكف

 لاحلل همزلي الو «لطاب ليجعتلا طارتشاف اهيف امأ «ةفاضملا ةراحإلا ريغ يف اذهو «ليجعتلا طرشب يأ :هطرشب وأ

 كلذ لبق ادوجوم نوكي ال تقو ىلإ ةفاضإلاب حيرصتلاب لب «دقعلا ىضتقم. سيل هيف ةرحألا بوحو عانتما نأل ؛ءيش

 ؛نكسي مل نإو «ةرحألا هيلعف رادلا ضبق نأب هيلع دوقعملا ءافيتسا نم نكمتلاب يأ :هنم نكمتلاب وأ (حتف) .تقولا

 ةراجإلا تناك اذإ اذهو «ةرحألا بحت «بكري ملو «ةكم ىلإ اه بهذف «ةكم ىلإ اهبكريل ةباد رحأتسا ول اذكو
 هترجأ بجتف «فقولا جارحإ "فاعسإلا" يف ام رهاظو «عافتنالا ةقيقحب الإ رجألا بحي الف :ةدسافلا يف امأ «ةحيحص

 مورلا ءاملع هب يفأ ام ىلع ءافو عيبلا يف رجأتسملاو لالغتسالل دعملاو ميتيلا لام لهو :تلق «نكمتلاب ةدسافلا يف

 ."هحرش'"و "ريونتلا" يف اذك «ددرت لحم ؟كلذك

 ماقم ميقأ اهنإ لحما ميلست نأل ؛رحألا طقس رحأتسملا نم ةرجأتسملا نيعلا رحؤملا بصغ نإف يأ :خلإ هنم بصغ نإف

 خسفني دقعلا نأ ىلإ "رحألا طقس" :هلوقب راشأو «ميلستلا تاف نكمتلا تاف اذإف ؛عافتنالا نم نكمتلل ةعفنملا ميلست

 عيمج طقسيف «ةدملا عيمج يف بصغ اذإ ام لمشف «هقلطأو «ناح يضاقل افالحخ «"ةيادهل" يق هب حرص امك «بصغلاب

 «نيعلاو رحأتسملا نيب ةلوليحلا انه بصغلا نم هدارمو «هريغو راقعلا لشو «هباسحبف اهضعب يف بصغ اذإ امأو ءرحألا

 فالتحالا ةرمثو :"حتفلا" يف لاق [4727/17 :قئارلا رحبلا] .اندنع راقعلا يف يرجي ال بصغلا ذإ ؛بصغلا ةقيقح ال

 خسفلا مدعب لوقلا ىلعف «ةدملا ءاضق لبق بصغلا لاز اذإ اميف رهظت ؟ال مأ ةراحإلا خسف بجوي له بصغلا نأ يف

 .هباسحب رجألا نم هيلعو «ةدملا نم يقب ام يقوتسي

 «ةعاس لك يف ءاسملا دنع اهبلط اهل «ةقفنلاك راصف «هل دح ال مويلا نود امو «ةدوصقم ةعفنم هنأل :خلإ رادلا برلو

 رادلا هذه كترحآ :لاق اذإ امك ليجعتلا ةلزنمب هنأل ؛نيعت دقعلا يف قاقحتسالا تقو نيب اذإ امأ هقلطأ اذإ ام هب دارأ

 ةلحرم لك هبلاطي نأ لامجلل يأ :خ! لامجللو [478/17 :قئارلا رحبلا] .نيرهش دعب ةرجألا يطعت نأ ىلع ةنس

 (نيكسم) .امهدعب هب بلاطي "نيرهش دعب رحألا يطعأ نأ طرشب" :لاق نأب نيب نإف «قاقحتسالا تقو نيبي ل اذإ



 ةراجإلا ماكحأ ١ «ه ةراجإلا باتك

 نإف «رونتلا نم زبخلا جارخإ لعب زابخللو هلمع نع عارفلا دعب طايخلاو راصقللو

 ا ا «نامض الو ءرجألا هل «قرتحاف هج رخأ
 زابخلل

 هب عفتنم ريغ ضعبلا يف لمعلا نأل ؛هلمع نم غارفلا دعب هبلاطي نأ طايخلاو راصقللو يأ :خلإ زاصقللو

 نم لك اذكو «هل رحأ الف «ميلستلا لبق هدي يف كله ول هنأ دافأف «هملس اذإ ام هب دارأو ءرحألا هب بحوتسي الف

 طقسي الف «حالملاو لامجلاك اهملسي مل نإو «رجألا قحتسا هنم غرف امكف ءرثأ هلمعل نكي مل نإو «رثأ هلمعل
 ؛ائيش لمعلا ضعبب قحتسي ال هنإف «رحأتسملا تيب يف طايخلا ناك اذإ ام لمشف «هقلطأو «هدعب كالهلا يف رحألا

 هل رجأ الف مدنا مث «ضعبلا بف هراد ءانبل هرجأتسا اذإ ام اضيأ هيلع عرفتيو «"ةيادهلا" يف هراتحاو «هانمدق امل

 ءانبلا ةلأسمو «هفالح انخياشم نم ةعامج راتحاو «ةفاسملا عطقو رادلا نكس يف الإ ضعبلا ىلع رجألا قحتسي الو

 ءانباحصأ نع ىحركلا هلقنو «رجأتسملا ىلإ املسم هنوكل ؛ضعبلاب رجألا بحي هنأ لصألا يف اهيلع صوصنم
 تناك نإو "ىفصتسملا" يف فنصملا هراتحا اذهو «بهذملا وه ناكف «"ةيادملا" ىلع ادر "نايبلا ةياغ" يف هب مزجو

 [ 5778/1 :قئارلا رحبلا] .ةقلطم انه هترابع

 ردقلا كلذ يف لمعلا نأل ؛هردقب ضعبلا جارحإب قحتسي هنأ دافأف «هقلطأ «جارحإلاب لمعلا مامت نأل :خلإ زابخللو

 راص هنأل ؛رجأتسملا تيب يف زبخلا ناك اذإ هدارمو «"ةرهوجلا"و "نايبلا ةياغ" يف اذك قيقدلا بحاص ىلإ املسم راص

 تيب يف ناك ءاوس «رحأتسملا تيب نع اجراخ ناك اذإ امأ «"هافصتسم" يف هب حرص امك جارحإلا درجم.هيلإ املسم

 زبخي ناك نإف هجرحأ ام دعب زبخلا قرس نإف :"ةرهوجلا" يفو «ةقيقح ميلستلاب الإ ةرجألا قحتسي الف ءال وأ زابخلا
 اميف هيلع نامض الو «ميلستلا مدعل ؛هل ةرجأ الف زابخلا تيب يف ربخي ناك نإو ةرجألا هلف ماعطلا بحاص تيب يف
 ٤١۸/۷[ :قئارلا رحبلا] .كرتشملا ريجألا ةلأسم يهو ءامه افالخ ةنامأ هدي يف هنأل ؛ةفينح يبأ دنع قرس

 هيلع نامض الف «ةيانج هنم دحوي ملو «ىمسملا قحتساف «هتيب يف عضولاب املسم راص هنأل :خلإ هجرخأ نإف

 :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع نامض الو «هل رحأ الف «قرتحاف «رجأتسملا تيب ريغ يف زبخلا ناك ول هنأ دافأف ءاعامجإ

 نامض هيلع بجي الو ؛رحألا هاطعأو «زبخلا ةميق هنمض ءاش نإو «هل رحأ الو «هقيقد لثم اقيقد هنمض ءاش نإ
 لوق يف نامضلا هيلعف «جارحإلا لبق قرتحا اذإ هنأل ؛جارخإلا بيقع قرتحا هنوكب ديقو «حلملو بطحلا
 هنمض نإو ءرحألا هاطعأ ازوبخم هتميق هنمض نإف «رونتلا نم علقلا يف هريصقتب هادي هتنح ام هنأل ؛اعيمج انباحصأ

 ٤١۹/۷[ :قئارلا رحبلا] ."نايبلا ةياغ" يف اذك «رجأ هل نكي مل اقيقد

 اذك ميلستلا دعب كله هنأل ؛ةثالثلا انباحصأ دنع عامجإلاب رحأتسملا تيب يف زبخي ناك اذإ زابخلا ىلع يأ :نامض الو

 ”قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم"و "نيكسم الم" يف لاقو ءافالح هيف اوركذي ملو ءامهريغو "ينيعلا"و "رحبلا" يف لاق
 «نامضلا بجي امهوق ىلع نأ :"هحرش" يف يرودقلا ركذو :"نيكسم الم" يف لاق ءافالح هيف نإ :نيدباع نبال

 «فالخلا اوركذي ملو «نامضلا مدعب باوجلا اوقلطأ هحورشو "ريغصلا عماجلا" يف لوقأ :"قلاخلا ةحنم" يف لاقو

 = «ميلستلا دعب كله هنألف امهدنع امأو «هلمع نم كلهي مل هنألف :هدنع امأ «همومع ىلع ىرحم باوجلا :اولاق اذه نعف



 POTTED ا ا ا ,ةماقإلا دعب نابللو .فرغلا دعب خابطللو

 ءيرودقلا رايتحا وه اذه نإ :"نيعملا هللا حتف" يف لاقو خلإ دمحم نع ةعامس نبا ةياورب يرودقلا فالخلا ركذ امنإو =
 امهلوق ىلع امأو ءهلمع نم كلهي مل هنأ هدنع نامضلا مدع هجوف «همومع ىلع ىرحب نامضلا يفنف هريغ دنع امأو

 ."ةياهنلا" ىلإ وزعلا دعب "ةيانعلا" يف هلاق ءاميلست هتيب يف عضولا ناك نإ متي اذهو «ميلستلا دعب كله هنألف

 هيلع عاصقلا ىلإ ردقلا نم قرملا جارحإ يأ فرغلاف «ماعطلا هل خبطيل اخابط رحأتسا اذإ يعي :فرغلا دعب

 نأ فنصملل يغبني ناكف «هيلع سيل فرغلاف «ةصاحخ هسفن ماعط خبطيل هرحجأتسا اذإ امأو «ةميلولا ماعط يف اذهو

 ةيقب هيلع دري هنأل ؛هديقي مل هنإ :فنصملا نع اراذتعا "رحبلا" يف لاق «يرودقلا هديق امك ةميلولا ماعطب هديقي

 نأل ؛هتيب لهأ ماعط هيلع دري الو ءامهريغو ةدالولا ماعط يأ سرخلاو «ءانبلا ماعط يأ ةريكولا لثم ةمعطألا عاونأ

 ةمعطألا عاونأ عيمج هب نع ةميلولا ماعطب هديق نم :لوقأ «هحارحإ ىلإ ةجاح الف «خابط ىلإ جاتحي ال هنأ فرعلا

 ىلع ةلاحإ فنصملا دييقت مدع «معن «دييقتلا ةروص يف ةمعطألا يقابب داريإلا هجوتي الف «هتيب لهأ ماعط ىوس

 [179/17] .حيحص هتيب لهأ ماعط جارخإب فرعلا

 رانب خابطلا وأ زابخلا لحد اذإو «نماض وهف هجضني مل وأ هقرحأ وأ ماعطلا خابطلا دسفأ نإو :"رحبلا" يف لاق
 اذكو «رانلا لاحدإ يف نوذأم هنأل ؛هيلع نامض الف «تيبلا قرتحاف «ةرارش هنم تعقوف ءام خبطي وأ زبحيل

 نمك ببسلا اذه يف ايدعتم نكي مل هنأل ؛رادلا يف ناكسلا نم ءيش قرتحا اذإ رادلا بحاص ىلع نامض ال

 [:*59/107] .هكلم يف ارغب رفح

 لمعتست نبالم مهو نيعي مل ولف «نبلملا نييعت طرشب ةراحإلا حصت امنإو «نيطلا نم نبللا ذختي يذلا يأ :نابللو

 ءاهنم دحاول مهامعتسا بلغي نكل ددعتم وأ دحاو نبلم الإ مه نكي مل ولف «ةراجإلا تدسف ءءاوس ىلع

 (حتف «ئيع) ."يناتسهق" ءتحص
 نأل ؛ةفينح يبأ دنع نبللا ماقأ اذإ رجألا قحتسي وهف «هكلم يف انبل هل برضيل انابل رحأتسا نإ يأ :ةماقإلا دعب

 «هلبق داسفلا نم هيلع نمؤي الو «لمعلا مامت نم جيرشتلا نأل ؛هحرشي ىح هقحتسي ال :امهدنعو «ةماقإلاب مت لمعلا

 «ضعب ىلع هضعب بكري نأ :جيرشتلاو «فافجلا دعب بصنلا ةماقإلاو «لامكلا نع "ردلا" يف اذك في امهلوقبو

 هتماقإ دعب هيلع دعلاب الإ هدنع رجألا بجي الف هسفن كلم يف برض نإو ءرحأتسملا كلم يف نبللا برض اذإ اذه

 طرش لب رجأتسملا كلم يف نكي مل اذإ دعلا "ىفصتسملا" يف فنصملا طرتشي ملو «جيرشتلا دعب هيلع دعلاب امهدنعو

 .ىفخي ال امك رحألا هل ناك دع ريغب هملس ول هنأل ؛ىلوألا وهو :[5 50/7] "رحبلا" يف لاق «ميلستلا

 لبق هب عفتني هنأ ىرت الأ «لقنلاك دئاز رمأ جيرشتلاو «ةماقإلا دعب مت دق هلل ةفينح يبأ دنع لمعلا نأ :لصاحلاو

 هب عفتنم ريغ هنأل ؛زبخلا فالخجو ءرشتنم نيط هنأل ؛ةماقإلا لبق ام فالخب ءلمعلا عضوم ىلإ لقنلاب جيرشتلا

 :امهدنعو «رحأتسملا لام نم فلت :هدنعف «ةماقإلا دعب جيرشتلا لبق فلت اذإ اميف فالخلا ةدئافو «جارحإلا لبق

 (يشاوحلاو حورشلا يف ام صخلم اذه) .ريحألا لام نم



 ةراجإلا ماكحأ 14۷ ةراجإلا باتك

 ا مايعلاك نيل حارا م نفر
 نيعلا نيعلا عناصلا

 1200 و ر هلع و رج الو نامض الف

 ؛هكلم رفزل افالخ ءاندنع رجألا قوتسي ىح هسبحي نأ هلف ءلمع يف رثأ ريجألل ناك اذإ يأ :خل ! رثأ هلمعل نمو

 يف هلمع ناك اذإ اذهو «عيبلا يف امك لدبلا ءافيتسال سبحلا قح هلف «بوثلا يف مئاق فصو هيلع دوقعملا نأل

 نأ :لوألا هحو «سبحلا قح هل سيلف «رحأتسملا تيب يف لمعلا وأ الحؤم رحألا ناك اذإ امأو ءالاح رحألاو «هتيب

 هجوو «سبجلا هل سيل لجؤم نمثب عاب ول امك «سبحلا كلمي الف «لاحلا يف هيلع بجاوب سيل رحألا ميلست
 يف ناك نإو مامإلا دنع هادي تنج امل نماض وهو «هدي يف لحما نوكل ؛كلاملا ىلإ املسم عقو عاتملا نأ :يناثلا

 دي يف هنأل ؛عاتملا نمضي ال ثيح ءاهيف عاتملا بحاصو «هدمع ةنيفسلا تقرغ اذإ حالملا فالخب ,رجأتسملا تيب

 ذخاؤي الف ءايدعتم نكي ملف «كلاملا لبق نم هيف انوذأم ناكف «عاتملا نود ةنيفسلا يف فرصت دملاو «ةقيقح هكلام

 (اصخلم رحبلاو حتفلا يف اذك) .نامضلاب

 ضايبب وأ ءاشنلاب رصقلا وأ غبصلاك نول ثادحإ بوثلا يف هلمع نوكي نأ امإ راصقلا نأ ملعا :راصقلاو

 حيحصتلا فلتحا دقف ءرتتسملا ضايبلا راهظإو «نردلا ةلازإ هلمع رثأ نوكي وأ ءاقافتا سبحلا قح هل هيفف ءضيبلا

 ارتتسم ناك ضايبلا نأل ؛اضيأ ةروصلا هذه يف سبحلا قح هل نأ هححصو «"هحرش" يف ناح يضاق ركذ هنإف «هيف

 ىلإ ايزعم "هافصتسم" يف فنصملا ححصو ءاضيأ فنصملا قالطإ هديؤيو «هيف هثدحأ هنأكف ءهلعفب رهظ دقو

 بحاص هب مزج دقو «عنملا حيجرت يغبنيو «حيحصتلا فلتخاف "رحبلا" يف لاق «سبحلا قح هل سيل نأ "ةريحذلا"

 رجأ الو «هدنع ناك امك ةنامأ يقبف «سبحلا يف دعتم ريغ هنأل ؛مامإلا دنع اذه :نامض الف [4 5 ./07] ."ةيادملا"

 ءاش نإ رايخلاب هنكل «هدعب اذكف «سبحلا لبق ةنومضم تناك نيعلا :امهدنعو «ميلستلا لبق هيلع دوقعملا كاله ؛هل

 ٤[ 51/17 :قئارلا رحبلا] .رحألا هلو ءالومعم ءاش نإو «هل رحأ الو «لومعم ريغ هنمض

 «سبحلا ةيالو هل سيلف «هسبح روصتي الف «نيعلا يف مئاق ريغ وهو ءلمعلا سفن هيلع دوقعملا نأل :خلإ رثأ ال نمو

 ءاش نإو ءرحألا هلو «ةلومحم اهتميق هنمض ءاش نإ رايخلاب اهبحاصو «بصاغلا نامض اهنمض اهسبح ول هنأ ملعف

 لمعلا لحم. ةلصتم رثألا نوكت نأ :ليقف «رثألا نم دارملا يف اوفلتحاو ,"ةرهوجلا" يف اذك ءهل رجأ الف «ةلومحم ريغ

 سأر قلحو «ةطنحلا نحطو بطحلا رسك يف رهظت هترمثو «لمعلا لحم يف نياعيو ىري نأ :ليقو «غبصلاو اشنلاك
 قع وف اا فما دازأ مؤ تودع ا عناصلل سيلف لمعلا لحم. هلاصتا رثألاب دارأ نمف «دبعلا

 اوللع امل ؛لوألا حيجرت مهمالك نم رهظي يذلاو «يناثلا حيجرت "ةينقلا" يف ام رهاظو ءاضيأ ةروصلا هذه يف سبحلا

 مهضعب هطبض دق :لامجلاك ٤١/۷ ٤[ :قئارلا رحبلا] .بوثلا يق فصو هيلع دوقعملا نأ نم سبحلا قح يف هب

 (رحب) .معأ نوكيف ةبادلاو رهظلا ىلع عقي نأ زوجي لمحلا نأل ؛ءاحلاب نوكي نأ ىلوألاو ةمجعملا ميجلاب



 ةراجإلا ماكحأ ۱4۸ ةراجإلا باتك

 نأ هل ‹«قلطأ نإو .هسفنب هلمع طرش نإ هريغ لمعتسي الو .رجألل سبح ال
 رحأتسملا رحأتسملا يأ ريج ريج الا

 0 0 نك 0 ور 5 ءيجيل رج ر رج ج ةا هلق قي ياف ميضعب تاهو لاح اه جلا ةرحاعشتشا نإاو رغ رنجات

 نيتلأسملل عجار ةرصبلاب نالف ىلإ

 هلمعل نكي مل نإو رحألا ءافيتسال قبآلا دبعلا سبح قح دارلل نإف قبآلا در ةدعاقلا هذه نم ئئتساو :رجألل سبح ال
 [١707/؟ :قئاقحلا زمر] .سبحلا قح هلف هنم هعاب هنأكف «درلاب هايحأ دقو «كالهملا فرش ىلغ ناك هنأل ؛نيعلا يف رثأ

 نأب هسفنب هلمعي نأ هيلع طرشو «لمع ىلع رخآ الحر رحأتسا الجر نأ :ةلأسملا ةروص :هسفنب هلمع طرش نإ
 لمعلا هيلع دوقعملا نأل ؛رخآ هلمع ىلع لمعتسي نأ ريجألل سيلف «كريغ ديب لمعت الو «كسفنب لمعا :هل لاق

 اه نإف ءرثظلا "ةصالخلا" يف ىئثتساو ءرحألا قحتسي ال هريغ لمعتسا اذإف «هماقم هريغ موقي الف «نيعم لحم نم
 ليبق نم وهف «لمعت نأ ىلع :لاق اذإ امأو «كريغ ديب لمعت الو كسفنب لمعا :لاق اذإ اذهو ءاهريغ لمعتست نأ

 يف لمع هيلع بحاولا نأل :قلطأ نإو (حيضوت عم رحبلاو حتفلا يف اذك) .هريغ لمعتسي نأ هلو «قالطإلا
 ۲۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .نيدلا ءاضقب رومأملاك هريغب ءافيتسالاو هسفنب ءافيإلا هنكميو «هتمذ

 الجر رجأتسا يأ :هرجأتسا نإو (رحب) .هريغ ىلإ عفدلا هل سيل هنأ ىلإ راجصسالا هل هنوكب راشأ :ةريغ رجأتسي نأ
 هرجأ هلف" :هلوق نعمو «هردقب رحألا قحتسيف «هيلع دوقعملا ضعب قوأ هنأل :هباسحب .هلايعب ءيجيو ةرصبلا ىلإ بهذيل

 دقو «ةفاسملا عطقب ال لايعلا لقنب لباقم رحألا نأل ؛يقب نم ردقب ءيجبا رجأو «هلامكب باهذلا رح هلف يأ "هباسحب

 نع ضعبلا ةنوؤم تلق اذإ اذه نأ نيكسم الم حراشلا هلقن ام :امهدحأ :نيديقب ةلأسملا هذه هل رفعج وبأ هيقفلا ديق
 :قئاقحلا نييبت] .يعليزلا هلقن ام :امهيناثو .هلك رحألا هلف ءالثم رابكلا تام نأب امهتنوؤم توتسا ول امأ ءلكلا ةنوؤم

 تام اذإف مهعيمجب الباقم رجألا نوكي نح نيمولعم اوناك اذإ ام ةديقم ةلأسملا نأ :"نيعملا هللا حتف" يف امك [5

 هركذ ام نكل ,مهتلمحي الباقم رجألا نوكي الف «نيمولعم اونوكي مل اذإ امأو «لكلا رجأ نم تيملا رجأ صقتنا ضعبلا

 :لاق ثيح "يناتسهقلا" يف امل فلاخم نيمولعم ريغ اوناك اذإ رجألا بوحو نم هس رفعج يبأ هيقفلا نع يعليزلا
 (حتفلاو رحبلا يف ام صخلم) .لثملا رجأ بحوو «ةراحإلا تدسف اولهج نإف
 نالف ىلإ هباتكب بهذيل الجر رحأتسا نإ يأ [الثم ةرصبلاب ديز ىلإ هلاصيإل رحوتسا يذلا] :خإ لماحل رجأ الو
 ءاقلطم امهدنع هل رحأ الف ءرحأتسملا ىلع باتكلا درف «اتيم انالف دحوف «بهذف «باوجلاب ءيجيو «ةرصبلاب

 ةفخل ؛باتكلا لمح نود ةفاسملا عطق وهو هيلع دوقعملا قوأ هنأل ؛باتكلا لقن يف باهذلا رجأ :هلالل دمحم دنعو

 قلعتم مكحلا نكل «باتكلا يف اع ملعلا وهو «هيلإ ةليسو وأ .دوصقملا وه هنأل ؛باتكلا لقن هيلع دوقعملا نأ :امهطو «هتنوؤم

 كرت نإ هنأل ؛"هدر نإ" :هلوقب ديق اغنإ :هدر نإ (نيكسم الم ؛نيع) .ماعطلا يف امك رجألا طقسف «هضقن دقو هب
 (نيكسم الم) .عامجإلاب ماعطلا لماح رحألا لكو «باتكلا لماح باهذلا رجأ قحتسي «داعو ناكملا كلذ يف لومحملا



 ...ةراجإلا نم زوجي ام ١ 8 ةراجإلا باتك

 اهيف افالخ نوكي امو ةراحإلا نم زوجي ام باب

 الإ | يش لك لمعي 0 مهين لمعي ام ناي الب تيناوفتاو رودلا ةراجإ حص

 رودلا ةراجإ حص يأ :ةراجإ حص .دقعلا هاضتقا ام ةراحإلا يف رحأتسملا فلاح نأب «ةراحإلا يف يأ :اهيف افالخ

 كترحآ" :لاق نأب امهيف لمعي ام نايب الب لمعتسم لامعتساب توافتت ال يلا ءايشألا نم نئيكسلل ةدعملا تيناوحلاو

 رادلا نأل ؛هزاوح ىبأي سايقلا ناكو ءاهنكسي نمو ءاهيف لمعي ام نيبي نأ ريغ نم "توناحلا اذه وأ رادلا هذه

 امهإف ؛بايثلاو ضرألاك ةلاهجلل زوجت الف «ةفلتخملا ءايشألل حلصت تيناوحلا اذكو ءاهريغلو «ئكسلل حلصت
 اذهو «ئكسلا اهيف فراعتملا نأ :ههجوو «هزوح ناسحتسالا نكل «نايبلا نم دبالف ءلمعلاو لماعلا فالتخاب نافلتخي

 بوثلا لثم «لمعتسملا فالتخاب فلتخي ام فالخب «دقعلا حصتف «توافتي ال هنأو «هيلإ فرصنيف ءانكسم ىمست

 (ييعلاو حتفلاو رحبلا نم صخلم) .لمعتسملا نايب نم هيف دبال هنإف ءامهريغو ةبادلاو
 عفتني ال هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف زوجي ال هدحو ءانبلا راجئتسا نأل ؛تيناوحلاو رودلاب ديق :تيناوحلاو رودلا

 (رحب) .فقسلا عم ناردجلاك «هب اعفتنم ناك اذإ ءانبلا راجئتسا زاوح ةياورب في :"ةينقلا" يقو «ءانبلاب

 ءاهريغو ةراحإب هريغ اهنكسيو «هسفنب اهنكسي نأ هلف ءاهنكسي نم نایب اضيأ طرتشي ال هنأ ىلإ راشأ :خلإ نایب الب

 [4 47/17 :قئارلا رحبلا] ."ةينقلا" يف اذك «بوثلاو ةبادلا فالخب «هريغل هرجؤي نأ هل «ةمدحلل ادبع رحأتسا نم اذكو

 ءداتعملا بطحلا رسكو «بايثلا لسغو لاستغالاو ءوضولا هلف «ءانبلا هب ررضتي ال ام هديري ءيش لك يأ :ءيش لك
 هلو ءاداتعم نكي مل نإ ال هل داتعم عضوم يف باودلا طبرو ءادتو دتي نأو «ريسيلا داتعملا قدلاو «هطئاحب ءاجنتسالاو

 [4 47/17 :قئارلا رحبلا] ."ةصالخلا" يف اذك «ةرحأتسملا رادلا هتباد لدي نأ رحآلل سيلو «رادلا 506 اهطبر

 لاحدإل عستت فيكف «سانلا نكس نع قيضت ىراخبب لزانملا نأل ؛انفرع يف باودلا لحدي ال :"ةياهنلا" يفو

 .ةفوكلا يف مهفرع ىلع باوجلا اذه امنإو «باودلا

 «باودلا هيف طبرت كلذل دعم عضوم اهيف ناك نإف «فرعلا ىلع اهاحدإ مدعو باودلا لاخدإ رادم نأ :لصاحلاو

 تدسف ولو «برشيو ءاهنم أضوتي ءام اهيف ناك ولو :"ةصالخلا" يف لاق ؛"يفاكلا حرش" يف اذكهو ءال الإو
 نمضي مل «رادلا نم ءيش قرتحاف «ةرحأتسملا رادلا يف رونتلا رجأتسملا ىب ولو ءاهحالصإ ىلع امهدحأ ربحي ال رئبلا

 (راصتخاو رييغتب نييع «حتف «رحب) .رحأتسملا

 لمعلا نم هل زوج ال امل نايبو «ءيش لك لمعي نأ هل نأ نم روكذملا مكحلا نم ءانثتسا اذه :خلإ نكسي ال هنأ الإ
 - درجا يثالثلا نم ءايلا حتفب نوكي نأ :لوألا :ناهجو "نكسي ال" :هلوق يفو «توناحلاو رادلا هب ررضتي يذلا



 ...ةراجإلا نم زوجي ام 6١ه ةراجإلا باتك

 0 ل ةعارزلل يضارألاو ءاناحط وأ ءاراصق وأ ادادح
 ةدوصقم ةعفنم اهأل يضارألا ةراحإ حصو

 ءايلا مضب نوكي نأ :يناثلا «ىلوألاب هريغ هناكسإ مدع هنم مهفيو «لاحلا ىلع هدعب امو " ادادح" باصتنا نوكيف =

 نأ هل رجي مل امنإ هنأل ؛ةراشإلاب هسفنب هانكس مدع هنم مهفيو «ةيلوعفملا ىلع هدعب ام باصتنا نوكيو «فاكلا رسكو

 [4 47/17 :قئارلا رحبلا] ."نايبلا ةياغ" يف اذك ءلصاح ىعملا اذه هسفن نكس يفو «ءانبلا نهوي كلذ نأل ؛هريغ نكسي

 كلذل هرجأتسا اذإ امأو «ءانبلا نهوي هنأل ؛ةراجإلا يف هطرتشي مل وأ كلاما هب ضري مل اذإ اذه :خلإ ادادح

 لوقلا ناك دقعلا لصأ ركنأ ول هنأل ؛رجؤملل لوقلاف «طارتشالا يف افلتخا ولو «كلذ هل ناك «كلاملا هب يضرو

 ام لعف ولو «ةدايزلا تبثت اهنأل ؛ىلوأ رحأتسملا ةنيب تناك ةنيبلا اماقأ ولو «عافتنالا نم اعون ركنأ ول اذكف «هل

 ملع امل ؛رجأ الو ؛نامضلا هيلع بجو هلمعب ءانبلا مدهنا نإو ءرجألا هيلع بجو «هريغو دادحلا ناكسإ نم هل زوج ال
 (ئيع ءرحب) .ناعمتجي ال امهنأ

 ناك نإو ءاهيلع نحطلا نم عنمب الف ديلا ىحر امأ «ديلا ىحر ريغ ىحرلا نم دارملاو :"رحبلا" يف لاق :اناحط وأ

 عني رضي ناك نإو :"ةصالخلا" ةرابع نأب انخيش هبقعتو [447/7] ."ةصالخلا" يف اذك «ىوتفلا هيلعو ءرضي

 يف اذك "عني" ةظفل هنم طقس "ةصالخلا" نع "رحبلا" يف ام نأ ركذ يومحلا ديسلا تيأر مث ىوتفلا هيلعو
 .ظفل رحبلا ةرابع نع طقس هنأ "قئارلا رحبلا ةيشاح قلاخلا ةحنم" يف لاق اذكهو :لوقأ ,"حتفلا"

 .هيلع يلمعلا عامجإلل ةدوصقملا عفانملا نم اهريغو ةعارزلل هضرأ دحأ رجوي نأ حصي يأ :يضارألاو

 ذئنيحو «نيعلا ىلع ال تناك ةعفنم يأ اهنم لصحت ةعفنم ىلع حصت ضرألا ةراجإ نأ ملعا :خلإ ةعارزلل

 ضرألاب تاعافتنالا عاونأ عيمج معت لب «نوتملا رهاظ همهوي امك ءانبلاو سرغلا ةعارزلل ضرألا ةراحإ رصحني الف

 تفرع اذإو :"رحبلا" يف لاق ءاهريغو ةعارزلل رجأتست ضرألا نأب "ةيادهلا" يق حرص دقف «فزغلاو رحآلا خبط نم

 مازلإ كلذب نيدصاق احارمو اليقم ضرألا رحأتست هنأ نم اننامز يف ةعقاولا تاراجإلا ةحص كل رهظ كلذ

 نيعلا ىلع ةراجإلا حصت مل الو [454/7] .ال وأ اهتعارز نكمأو ءاملا اهلمش ءاوس اقلطم اهنم نكمتلاب ةرجألا

 ."ةيحاولولا" نع القن "رحبلا" يف امك نيعلا ىلع ةراجإ امإف ءاهنم نبليل ضرألا راجئتسا حصت ال

 يف امي عافتنالا نم نكمتي لب «لاحلا يف ال نكل امي عافتنالا ناكمإ ىلع ةفوقوم ضرألا ةراجإ ةحص نأ ملعا مث

 يف لاق «ةدساف ةراحإلا نوكت لب ءالصأ ام عافتنالا نكمي ال يلا ةخبسلا ضرألا ةراجإ حصت الف ءدقعلا ةدم

 «ةدملا يف عافتنالا نكمأ امل زاج «ءاتشلا يف ةعارزلا نكمي الو ءرهشأ ةعستل ءاتشلا يف اهرحأتسا اذإ امأو :"نييعلا"

 ضرألا راجيتساب سأب ال اذكو «هب عفتني ام :ليقو ءبسحف هب عفتني اع ال ةدملا لكب الباقم رحألا نوكيو

 عافتنالا طرتشي ال هنأ نم رم امل ؛اهيلع ةراحإلا دقع ىلا ةدملا هذه لثم يف يرلل ةداتعم تناك اذإ اهّير لبق ةعارزلل

 (هريغو رحبلا يف ام صخلم) .ةراحإلا ةدم يف لب «لاحلا يف امه



 ...ةراجإلا نم زوجي ام 1٥1 ةراجإلا باتك

 تضم نإف سرغلاو ءانبللو ءءاش ام عرزي نأ ىلع :لاق وأ ءاهيف عرزي ام نيب نإ
 يضارألاب دصقي ةعفنم األ رجأتسملا صر ألا رجأتسملا

 OT رجؤملا مرغي نأ الإ ةغراف اهملسو امهعلق ةدملا
 سرغلاو ءانبلا نع ةيلاخخ ضرألا سرغلاو ءانبلا

 مزل «ضرألاب رضي اهضعبو «توافتم اهيف عرزي امو ءاهريغو ةعارزلل رجأتست تناك امل ضرألا نأل :خلإ نيب نإ
 نأب «هيلإ ةريخلا ضيوفتب عفترت كلذك «نييعتلاب عفترت امك ةعزانملاو «ةعزانملا عقت ال يك اهيف عرزي ام نيعي نأ

 بجيو «ءاهعرزب ةحيحص بلقنتو «ةلاهجلل ؛ةدساف ةراحإلاف ءضوفي ملو نيعي مل نإو ءءاش ام اهيف عرزي :لاق

 هلف اضرأ دحأ رحأتسا اذإو ءاصخش سبلأ اذإ هسبال نيبي مل بوث راجئتساك عرزلا دعب ةلاهجلا عافترال ىمسملا

 هنم دوصقملا نإف «عيبلاك اذه سيلو ءاعبت نالخديف ءاممي الإ عافتنا الو «عافتنالل دقعنت اهنأل ؛قيرطلاو برشلا

 قوقحلا ركذي نأ الإ ءامراجإ نود ةخبسلا ضرألاو شحبلا عيب زاج يح لاحلا يف عافتنالا ال «ةبقرلا كلم

 يف اذك) .ايفيرخو ايعيبر نيعرز اهيف عرزي نأ هلف ءءاش ام اهيف عرزي نأ ىلع ةنس اضرأ رجأتسا اذإو «قفارملاو

 .سرغلاو ءانبلل ضرألا ةراجإ حصت يأ ةعرازلل ىلع فطع :ءانبللو (رحبلا «حتفلا
 ةدم يأ :ةدملا تضم نإف ."برغملا" يف اذك رسكلا هيف ءاح دقو سورغملا نيعمب نيغلا حتفب وهو :سرغلاو

 ‹ضرألا بحاصل رارضإ امهئاقبإ يفف ءامهل ةياف ال هنأل ؛رحوملا ىلإ ضرألا ملسو «سرغلاو ءانبلا رحأتسملا علق دقعلا

 (حتفو رحب) .كاردإلا نيح ىلإ لثملا رحأب ىقبتف «ةرمث سرغلا يف نوكي نأ الإ علقلا بجوف
 ىلع اهيف سيل هنإف ءفقولا ضرأ ةدعاقلا هذه نم اونثتساو «ميلستلاو علقلا ا :خ! امهعلق

 اهيف ئبو 0 اضرأ رجأتسا :"ةينقلا" يفو :"حتفلا" يف لاق «علقلا الإ مهيلع فوقوملا ىبأ نإو «علقلا رحأتسملا

 فوقوملا ىبأ نإو ءررض كلذ يف نكي مل نإو لثملا رحأب اهيقبتسي نأ رحأتسمللف «ةراجإلا ةدم تضم مث «سرغو
 رضي ال ءانبلا عفر ناك اذإ هنأ نم "ةيدامعلا"و "فاعسإلا" يف امل فلاخم هنكل «كلذ مه سيل «علقلا الإ مهيلع

 ةلغ يف ةرامعلا ىلع قفنأ ام عوحرلا هل ناك ميقلا نذإب ىب ولو «هيلع ربجيو «هكلم هنأل ؛ينابلا هعفري فقولاب

 ناك اذإ ام ىلع لمحي "ةيدامعلا"و "فاعسإلا" يف هركذ ام :لوقأو «"يسدقملا" نع "يوم" «فقولل يهو «فقولا

 يف نكي مل اذإ امي طورشم هنأل ؛"فاصخلاو" "ةينقلا" نع "رحبلا" يف ام ذئنيح فلاخي الف «فقولاب رضي ءانبلا ءاقبإ

 1 ."حتفلا" يف ام ىهتنا ءررض هئاقب

 هنأل ؛اعولقم ءانبلا وأ سرغلا ةميق رجؤملا مرغي اذإ الإ علقلا رجأتسملا ىلع بحي نعي :رجؤملا مرغي نأ الإ

 «هعلقب هرمأي نأ ضرألا بحاصل «سرغو ءانب اهيفو موقتو سرغلاو ءانبلا نودب ضرألا موقتف «علقلا قحتسي
 ؛هتميق هل نمضي نأ دارأو «صقنت ال تناك نإو «علقلاب صقنت ضرألا تناك اذإ اذه ءامهنيب ام لضف نمضيف

 ىلإ عجار نعملا يف روكذملا ءانثتسالا اذهو :"رحبلا" يف لاق «هبحاص يضري نأ الإ كلذ هل سيل «ءانبلا هل نوكيو

 = ءاقلطم حيحص اذهو «علقلا رحأتسملا مزلي ال ةميقلا عفدب رجوملا يضر اذإ هنأ دافأف ءرحأتسملا ىلع علقلا موزل



 ...ةراجإلا نم زوجي ام ١٠6 ةراجإلا باتك

 المل ضرألاو ا 0 رجشلاو ءانبلا نوكيف a يضري وأ .هكلمتيو ءاعولقم هتمیق

 ءانبلا رج اعولقم هنوك لاح

 i ال ةبادلاو «كردي أ ىلإ ا كرتي 2 :ةبطرلاو رجشلاك
 داصحلل الباق نوكي

 علقلاب صقنت تناك اذإ ام ىلع فنصملا مالك لمح ىلإ ةحاح الف ءال وأ علقلاب صقنت ضرألا تناك ءاوس =

 «علقلاب صقنت ضرألا تناك اذإ الإ رحأتسملا ىلع اربح رحؤملا اهكلمتي ال نكل «هريغل اعبت حراشلا لعف امك

 [ 4 هر/7 :قئارلا رحبلا] .هاضر نم دبالف «صقنت ال تناك اذإ امأو

 مزلي ال سرغلا وأ ءانبلا كرتب رجؤملا يضر اذإ يأ :خل ! ءانبلا نوكيف .ءانبلاو سرغلا نم دحاو لك ةميق يأ :هتميق

 يف هرصقف ءرحأب ناك نإ ةراجإو ءرجأ ريغب ناك نإ هضرأل ةيراع نوكي رجؤملا نم كرتلا اذهو علقلا رجأتسملا

 فطقتو هلصأ ىقبي ام ام دارملا] :خلإ ةبطرلاو [4 40/7 :قئارلا رحبلا] .يغبني ال امم لوألا ىلع "نايبلا ةياغ"

 مكح همكح دوكيف ءضرألا بحاصب رارضإ اهئاقبإ يفف «ةمولعم ةياه اه نكي مل امل هنأل [هرهز وأ هرم

 عرزلاك نوكي نأ يغبنيف ي نادال وزلو لجفلا يف امك ةمولعم ةياف هل ناك اذإو :"حتفلا" يف لاق ءرجشلا

 هل ول يقب e ةلماعم يف اع هاوقو "زنكلا" يشاوح يف فنصملا هررح اذك «ةياهف ىلإ لثملا رحأب كرتي

 ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ يأ :خإ كرتي ."يبلحلا نبا ىواتف" يف امك ءرجشلاك نوكيف «بصقلاك ةليوط ةياهف

 هكاردإ لبق امهدحأ توم فالخب «ةمولعم ةياهن هل هنأل ؛نيبناجلل ةياعر كردي نأ ىلإ لثملا رحأب كرتي هكاردإ لبق

 | 4 45/17 :قئارلا رحبلا] .داصحلا ىلإ هلاح ىلع ىمسملاب كرتي هنإف

 ةراجإو لمحلاو بوكرلل ةبادلا ةراجإ حصت :خلإ بوكرلل .ةبادلا ةراحإ حص يأ رودلا ىلع فطع :ةبادلاو
 ةبادلا ةراجإ ديق امنإو «ةراحإلا دقع حصيف «ةمولعم ةدوهعم ةدوصقم امهنم ةلصاحلا ةعفنملا نأل ؛سبلل بوثلا

 اذه ىلعف «نيعلا نم ةدوصقم ةعفنم ىلع دقعنت ةراجإلا نأ نم رم امل ؛سبللاب بوثلا اذكو «لمحلاو بوكرلاب

 رحأتسا وأ ءاسرف هل نأ سانلا ىريل هراد باب ىلع اهطبريل وأ اهبنجيل لب «لمحلاو بوكرلل ال ةباد رحأتسا ول

 .ةدساف ةراجالاف «هتوناح وأ هب هتيب نيزيل لب «سبلل ال ابوث

 بوكر لل اهرحأتسا نإو ,بوكرلا هلف لمحلل ةبادلا رحأتسا ولو 0 هذه نأ :ههجوو

 :[447/7] "رحبلا" يف لاق .هسكع ال المح ىمسي بوكرلا نأل ؛هيلع رحأ الف لمح نإو ءاهيلع لمحي ال

 لمحيل ةباد رحأتسا اذإ ام يف اوفلتخا مهنكل ءاهبكري نأ هد لتلعب نبال A :لصاحلاف

 هل له اهبكري ناك عجر املك و «هلزنم ىلإ ةطنحلا لمحي ناكو «ليللا ىلإ اموي هلزنم ىلإ عضوم نم ةطنح اهيلع

 هيقفلا لاقو ءاهنمض ةروصلا هذه يف ةبادلا تبطع اذإف ءامهنيب عمجلا هل سيل :يزارلا ركب وبأ لاقو ؟ال مأ كلذ

 ءةلالد هيف انوذأم راصف «كلذب سانلا نيب اميف ترح ةداعلا نأل ؛ءناسحتسالا يف هنمضي الو «كلذ هل :ثيللا وبأ

 (يشحملا نم حيضوتو ةدايز عم حتفو رحب) .حاصفإلاب نذأي مل نإو



 ...ةراجإلا نم زوجي ام o۳ ةراجإلا باتك

 بكارب ديف إو .ءاش نم سبلأو كرا قلطأ نإف «سبلل بوثلاو «لمحلاو
 و نيعي ملف كلذب ةداعلا نايرحل ةبادلا ىلع فطع

 00 E بال وأ

 لمعتسملا فالتحاب نايعألا نم ةيناثلا ميملا رسكب رحأتسملا ن ا ىلع

 211110101010111 هريغ نكسي نأ هل ءدحاو كس طرش ول امك هدبيقت

 بوثلا اذكو بكارلا فالتحاب فلتخي هنأ نم ههجو رم امل ؛اهيلع لمحي ام وأ اهبكري نم نيبي نأ طرشب :لمحلار

 قكسلاك سبلي مل نإو هنم نكمتلا سبلل بوثلا هراجيتسا يف يفكيو :سبلل بوثلاو .هحولا اذهل نايبلا هيف طرتشب

 يفكيال ثيح اهبكريل ةبادلا رحأتسا اذإ ام فالخب "ةصالخلا" يف امك 3 مل نإو «ضبقلا سفنب ةرجألا بحت

 (نيعملا هللا حتف) ."ةيدامع" «تكله ول نمضيو ءرحألا بحي ال رصملا يف هلزنم يف اهكسمأ ول نح نكمتل
 «بوكرلل ةبادلا رجأتسي نأ ال «قالطإلاب دارملا وهو ءاش نم سبلي وأ بكري نأ ىلع :لاق نأب يأ :لإ قلطأ نإف

 مدع هحوو «"يواحطلا حرش"و "نغملا"و "ةريخذلا" يف هيلع صن «ةراحإلا دسفت لب زوجي ال هنإف ءاقالطإ هقلطير

 هيلع سايقلا يفو ءاناسحتسا و «ةلاهجلا ةروص يف هسفنب بكر وأ اهبكرأ ولف «ةلاهجلا :زاوحل

 ۰ .دساف دقع مكحب ةعفنملا فوتسا هنأل ؛لثملا رج

 يف نييعتلاك ءاهتنالا يف نييعتلا لعجن انأل ؛داسفلا لوزيف «لاز دقو «ةلاهجلا وه دسفملا نأ :ناسحتسالا هحر

 فالتحاب نافلتخي بوثلاو ةبادلا نأ :لصاحلاو «ةفلاخملا مدعل ؛دعتم ريغ هنأل ؛كالهلاب نامض الو «ءادتبال

 (يشاوح لاو حورشلا صخلم) .ءاش ام لعفي طرتشي نأب وأ «نييعتلاب الإ ةراحإلا زوجي الف «لمعتسمل
 هيلع صنلاك راصف «لصألا نم ادارم هنيعتل ؛سبال وأ بكار لوأ نيعت ميمعتلا دنع ةراجإلا تحص اذإو :ءاش نم

 دييقتلا نأل :نمض فلاخف (يشحملا) .نالف هبكري نأ ىلع :لاق نأب :بكارب [4 47/1 :قئارلا رحبلا] .ءادتب

 مدعل ؛تبطع اذإ هيلع رحأ الو «نمضيف ايدعتم راص فلاح اذإف «سبللاو بوكرلا يف سانلا توافتل ؛ديفم

 نإ هيلع رجأ ال اذكو ءرجألاب لباقي ال فالتإلاو «ءادتبالا نم افالتإ هلعف انلعج انأل ؛رحألاو نامضلا عامتح

 هل سيلو «كلذ هل معأ اذإ هنأ امك ةراعإلاو ةراجإلا هل سيل ديق اذإ هنأ فنصملا مالك نم ديفتساو «تملس

 (راصتاب نيعملا هللا حتف «يومح ءرحب) .يناثلا نود ؛ةرورضل ولو «لوألا يف عاديإل

 نمضي هنوك يف لمعتسملا فالتخاب فلتخي ام لك يف مكحلا «نامضلا وهو «روكذملا مكحلا لثم يأ :خلإ هلثمو
 «ةراعإ وأ ةراحإ هريغ ىلإ هعفدف ءرحؤملا هديقو «دحأ هرحأتسا اذإ طاطسفلاك دييقتلاو «ةفلاخملا عم تبطع اذإ

 رايتحاو هبصن يف نوتوافتي سانلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع اذكو «فسوي نا دع م «فلت نح هيف نكسو هبصنن

 نيكسم الم يف اذك) .رادلاك راصف «هدنع ئكسلاك هنأل ؛نمضي ال :هكب دمحم دنعو «هداتوا برضو «هناكم

 ءانبلاب رضي يذلاو توافتلا مدعل ؛ديفم ريغ دبيقتلا نأل :هريغ نكسي نأ هل (رييغتب رحبلاو هللا حتف ةيشاحو

 ٤۸/۷ ٤[ :قئارلا رحبلا] .صيصنتلاب الإ هكلمي الف «هانمدق ام ىلع ةداعلا ةلالدب جراح ةراصقلاو ةدادحلاك



 ...ةراجإلا نم زوجياه ١ ه ةراجإلا باتك

 تبطع نإو «حللاك رضأ ال روس لس يوك در عون یم نإو
I Aبادلا تكله رحآلاو ديدحلاو ربلا نم مسمسلاو ريعشلاك د  

 ET «فصنلا ن مع فاذا
 ةبادلا ةميق فصن يأ

 لمحأ :لاق نأب انيعم المح ىمسو ءاهيلع لمحيل ةباد رحأتسا نم نأ :اهنايب ىرخأ ةلأسم هذه :خلإ يمس نإو

 0 بس «ةطنحلا رك لثم وه ام اهيلع لمحي نأ هلف ؛ةطنح رك اهيلع
 ءزجي مل اهنم رثكأ قوتسا نإو ءزاح اهنم لقأ وأ اهلثم وأ ةعفنملا كلت قوتساف «دقعلاب ةردقم ةعفنم قحتسا نم نأ

 اعون نيع ول يضارألا ةعارز اذه ىلعو «هلثم هنأل ؛ةطنح رك لمحل اهرحأتسا ول هريغل ةطنح رك لمحي نأ هلف

 هنزو لثم لمحف «مولعم نطق لمحل اهرجأتسا ول ام رضألا نمو ءرضأ ال «هنم فحأو هلثم عرزي نأ هل «ةعارزلل

 فالح اهيلإ لمح اذإ نمضي نأ ةلأسملا هذه يف سايقلا ناكو ءابطح وأ انبت وأ انطق ةطنحلا نزو لثم وأ اديدح

 دييقتلا نأل ؛نمضي ال ناسحتسالا يف هنأ الإ دقعلا فلاح هنأل ؛رضأ وأ فحأ وأ هلثم ناك ام فيك سنجلا

 (حيضوت عم ئيعلاو رحبلا يف ام صخلم) .انه ةدئاف الو ءاديفم ناك اذإ ربتعي امنإ

 ةبادلا تناك نإف «ةبادلا تبطعف الحر هعم فدرأف ءاهبكريل ةباد رحأتسا الجر نأ :ةلأسملا ةروص :تبطع إو

 ةبادلا نأل «لقثلل رابتعا الو «ةبادلا ةميق فصن رحأتسملا نمض هسفنب اكسمتسم فيدرلا ناكو «نينثا لمح قيطت

 نكمي الف «نوزوم ريغ يمدآلا نألو ؛ةيسورفلاب هملعل ليقثلا بوكر اهيلع فخيو «فيفخلا بكارلا لهج اهرقعي
 حرج اذإ هنإف «تايانجلا يف ةيانحلا ددعك بكارلا ددع ربتعي لب «لقثلا ىلع نامضلا مسقني الف «نزولاب هتفرعم

 رثكأ ةدحاو ةحارج بر هنأل ؛افاصنأ امهنيب ةيدلاف «تامف أطخ تاحارج رشع رخآلاو «ةدحاو ةحارح الحر لحجر

 ناك نإو «"يفاكلا" يف فنصملا لاق امك اهتميق عيمج نمض قيطت ال ةبادلا تناك نإو «تاحارح رشع نم اريثأت

 .هلقث ردقب نمضي «هسفنب كسمتسي ال اريغص فيدرلا

 لفنلا نوكل ؛اهتميق عيمج نمض تبطعو «هقتاع ىلع هلمح ول هنأل ؛فادرإلاب ةميقلا فصن نامض ديق امنإو

 فدرأ اذإ ام لمشي فادرإلا فنصملا قالطإو ءامهلمح قيطت تناك نإو «ةبادلا ىلع قشيف «دحاو ناكم يف عمتجي

 هتباد ىلع لمح ول امك نذإلا مدعل ؛اهبحاص كلم ناك نإو «ةراحإلا دعب هتدلو يذلا ةرحأتسملا ةقانلا دلو هفلح

 ."طيحملا" يف هركذ ءاهبحاص كلم نم رحآ ائيش
 كلاما مث «ةبادلا ةميق فصن رحأتسملا نمض يأ :لإ فصنلا نمض .الجر هفلخ بكارلا سلجي نأ وه :فادرإلاب

 لحرلا كلذ ىلع وه عحري ال رحأتسملا نمض نإف «لحرلا كلذ نمض ءاش نإو «رجأتسملا نمض ءاش نإ رايخلاب

 نإو ءارجأتسم لحرلا كلذ ناك نإ رحأتسملا ىلع وه عحر لحرلا كلذ نمض نإو ءاريعتسم وأ ناك ارجأتسم

 رحألا عيمج بجي هنأ "طيحما"و "ةياهنلا" يف لوقنملاو ءرجألا بوجول فنصملا ضرعتي ملو ؛عحري ال اريعتسم ناك
 - نامضلاو رحألا عمتحا فيك :لاقي الو ةعفنملا فوتسا هنأل ؛ةميقلا فصن نيمضت عم دصقملا غولب دعب كله اذإ



 ...ةراجإلا نم زوجي ام ١ هه ةراجإلا باعك

 فاكيإلاو س عضو حبكلاو برضلابو فاز ام ىمسملا لمحلا ىلع ةدايزلابو
 ةدايزلاب تبطع ناو

 2 هر ل ل ,هلشعب جرسي ال ام جارسإلاو
 عاتملا كلام

 يف عنم الف نيفلتخم نيرابتعاب امهف هسفنب هبوكرل رجألاو «هريغ بوكر ل نامضلا نإ :لوقن انأل ؛امهعمج عانتما عم
 نمض وه ناك ولف ءرحأتسملا ريغ فيدرلا ناك اذإ هلعل ةميقلا فصن نامض نأ ملعاو [5 4/7 :قئارلا رحبلا] .عمجلا

 ( .اهريغو "حتفلا"و "رحبلا" يف اذكه رجأ الو ابصاغ راص هنأل ؛لكلا

 ءانيعم ارادقم اهيلع لمحيل ةباد رجأتسا [هنم رثكأ اهيلع لمحو الثم اراطنق يمس نأب] :ىمسملا لمحلا ىلع
 ؛لقثلا داز ام نمضي ةقيطم ةبادلا تناكو ءاهلمح يذلا وه رحأتسملا ناك نإف «تبطعف «هنم رثكأ اهيلع لمحف

 نم ةدايزلا تناك اذإ اذهو ءامهيلع مسقناف «لقثلا ببسلاو «هيف نوذأم ريغو هيف نوذأم وه ام, تكله األ

 بحاص اهلمح نإو «ةميقلا عيج بجو ىمسملا ريغ رحآ اسنج لمح ولف «ةدايزلا ظفل هيلإ ريشي امك ىمسملا سنج

 دحاو لك لمح ولو ءرجأتسملا ىلع فصنلا بجو اعم هالمح نإو «رجأتسملا ىلع نامض الف «هدحو هديب ةبادلا

 (اصخلم) .دقعلاب هيلع اقحتسم ناك ام رحأتسملا لمح لعجيو «رحأتسملا ىلع نامض ال هدحو اقيدص

 رشع هب نحطيل اروث رحأتسا اذإ امك عيمجلا نمضي نأ يغبني :لاقي ال ءىمسملا ىلع داز ام نمضي يأ :داز ام

 اذإف ءائيشف ائيش نوكي نحطلا نإ :لوقن انأل ؛عيمجلا نمضي كلهف ءاموتخم رشع دحأ اه نحطف «ميتاخم
 ؛لمحلا فالخب «عيمحلا نمضيف «نذإلا ريغب ةبادلا هلامعتسا يف فلاخم وه كلذ دعبف «نذإلا ىهتنا ةرشعلا نحط

 عامتحا هحوو «الماك ءاركلا هيلع نأ "نايبلا ةياغ" يفو كله اذإ رحألل فنصملا ضرعتي ملو ؛ةلمج نوكي هنإف

 (اصخلم) .هركذ رم ام رحألاو نامضلا

 عيمج نمض تكلهف «يرحت الو فقتل هسفن ىلإ اهنج يأ اهحبكو امرضف ةباد رحأتسا اذإ يأ :حبكلاو برضلابو
 الصاح ناكف «دقعلا قلطم تحت لحدي امم فراعتملا نأل ؛افراعتم العف لعف اذإ نمضي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةميقلا

 يف رورملاك ةمالسلا فصوب ديقتيف ةغلابملل وه امنإو هنودب ةمالسلا طرشب ديقم نذإلا نأ :ةفينح يبألو «هنذإب

 ٠٠١/۷[ :قئارلا رحبلا] .اقافتا قوسلا ققحتي ذإ ؛قوسلاب نمضتي ال هنأل ؛حبكلاو برضلاب ديق امنإو «قيرطلا

 نمضي «رمحلا هلثم, جرسي ال اجرس هحرسأو «جرسلا عزنف «جرسب ارامح ىرتكا ول نعي :جرسلا عزنو

 .الثم نوذربلا جرسب رامحلا جرسأ نأب :هلثمب ٠١١/۷[ :قئارلا رحبلا] .اعامجإ

 ءاعاتم هل لمحيل الجر رحأتسا اذإ يأ [كولسب تبطع نأ يأ "برضلابو" ىلع فطع] :خلإ قيرط كولسو
 «كلهف سانلا هكلسي امم ناك نإف ءلكلا نمض بطعف «سانلا هكلسي ال امن رخآ قيرط يف ذحأف «قيرطلا هل نيعو

 دعبأ وأ رعوأ امهدحأ ناك نأب توافت امهنيب ناك اذإ امأ «توافت نيقيرطلا نيب نكي مل اذإ هيلع نامض الف

 (راصتخاب نيكسم الم) .هتميق لك نمض «كلاملا هنيع امم فوحأ وأ



 ...ةراجإلا نم زوجي ام ١5 ةراجإلا باتك

 e ام ربلاب نذأو ةبطر عدزبو ءرحألا هلف غلب نإو لكلا رحبلا يف هلمحو
 لوعفم رجوملا نذأ 7

 .هلثم رجأ عفدو يابقلا ذحأ هلو «هبود ةميق صيمقب رمأو .ءابق ةطايخجو رجا الو
 بوثلا برل هبوث ةميق نمضي رمأ دق هنأ لاحلاو ناعمتجي ال رحألاو نامضلا نأل

 [(ينيع) .عاتملا يراكملا لمحب يأ هلمحب اضيأ نمضيو يأ "كولسو" :هلوق ىلع فطع رجلاب] :لإ رحبلا يف هلمحو
 اذإ اذهو «لكلا نمض عاتمل بطعو «سانلا لمحي امك رحبلا يف هلمحف «ربلا يف اعاتم لمحيل الحر رحأتسا اذإ يأ

 .نامض ال ربلا يف هلمحب ديقي مل نإو «هيف ةمالسلا ةردنبو رحبلا رطخب ديفم دييقتلا نأل ؛ربلا يف هلمحب رحأتسملا ديق

 امك ةرجؤملا ةبادلا بطع لئاسمم. نيتقلعتم. اتسيل هنيع ام ريغ قيرط كولس يف اهمدقت لاو ةلأسملا هذه نأ ملعاو
 ريسفتلا اذه ىلع نيكسم الم حراشلا امهرسف اذملو «عاتملا كالمب ناتقلعتم امه لب «فنصملا مالك رهاظ همهوي

 .لفغت الف «هانمدق امك هنيع ام ريغ قيرط كولس ةلأسمو ةلأسملا هذه يف روكذملا

 لمح نأ ىلإ ريسفتلا اذمب راشأ «خلإ "اعاتم لمحيل الحر رحأتسا" حراشلا لوق ىلع "نيعملا هللا حتف" يف لاق اذلو

 هل هحو ال اذهو «رحبلا يف لمحلاب تبطع ةبادلا نأ هرهاظ نأل ؛حيحص ريغ هرهاظ ىلع فنصملا مالك

 (يومح).ربدتف

 ؛ةميقلا عيمج يأ لكلا نمضيو :ريدقتلاو «لإ برضلابو :هلوق نم اهلك ةروكذملا لئاسملاب قلعتي :! لكلا
 ۲۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةميقلا عيمج اهعيمج يف بحاولا نأل

 عضوملا ىلإ املاس نيتروصلا نيتاه يف عاتملا يراكملا غلب نإ يأ نيتروكذملا نيتلأسملاب قلعتم اذه :لإ غلب نإو

 يف امهأل ؛نامضلاو رحألا عامتحا مزلي الو «فالخلا عافترال رحألا بجو اغنإو «رحألا هلف «طرتشا يذلا

 رجؤملا نذأف «ةعارزلل اضرأ دحأ رحأتسي نأ :هتروص :خلإ ةبطر عرربو (هريغو رحبلا نم اطقتلم) .نيتلاح

 نم اررض مظعأ ةبطرلا نأل ؛ضرألا نم صقن ام رحأتسملا نمضي ذئنيحف «ةبطر رحأتسملا اهعرزو «ربلا ةعارزب

 ءرم دق امك نمضيف ءرش وه ام ىلإ رجؤملا دييقتل افالخ ناكف ءاهيقس ىلإ ةحاحلا ةرثكو اهقورع راشتنال ؛ربلا

 .رجألا بجيو نامض الف اررض لقأ وه ام عرز اذإو «رخآ سنحب ضرألا لغشأ ثيح ابصاغ راص هنأل ؛رجأ الو

 (حيضوت ةدايز عم حورشلا يف اذكه)
 فالخب لمعو «ءابق هطاخف «مهردب اصيمق هطيخي نأ هرمأو «طايح ىلإ ابوث لحجر عفد يأ :خل ! ءابق ةطايخجو

 امهنأل ؛هلثم رجأ عفدو ءابقلا ذخأ ءاش نإو ءءابقلا كرتو «هبوث ةميق هنمض ءاش نإ رايخلا بوثلا برلف «هلوق

 نيتهحلا يأ ىلإ ليميف «ةفلاخملاو ةقفاوملا هيفف «صيمقلا 0 نأل ؛ةعفنملا يف نابراقتم

 وه امك ةامسملا مهاردلا هب زواجي الو «ةقفاوملا ةهح روصقل ؛لثملا رجأ بجي رحألا عفد ةروص يف نكل «ءاش

 ثيح نم ةعفنملا لصأ يف داحتالل حصألا يف ليوارس هطاخ اذإ اذكو :"حتفلا" يف لاق ءةدسافلا ةراحإلا مكح

 (اصخلم) .برعم يسراف صيمقلا ناكم كارتألا هسبلت ام ءابقلاو "ىومح" «دربلاو رح ا عفدو رتسلا



 ةدسافلا ةراجإلا ١ هاب ةراجإلا باتك

 ةدسافلا ةراجإلا باب

 ANONS eA ONCE هلغم رجأ هلو ,طرشلا ةراحإلا دسفي

 نم غرف امل [(حتف) .ةحصلا مالسإلا لهأ دوقع يف لصألا نأل ؛ةحيحصلا نع اهرخأ ] :ةدسافلا ةراجإلا باب
 ةدسافلا ةراحإلا ركذ نأ ىفخي الو ءادسفم نوكي ام نايب يفو «ةدسافلا نايب يف عرش ةحيحصلا ةراحإلا نايب

 ؛لطابلاو دسافلا ىلع لمتشم هنأ عم لطابلا نود دسافلاب ربعو ءاهلحم يف يهف «ةرذعم ىلإ جاتحي ال اهحيحص دعب

 ١ .هعورف ةرثكل
 اعورشم نوكي ام عيبلاك ةحيحصلا ةراحإلاف ءالطابو ادسافو احيحص امهوك يف نايس عيبلاو ةراحإلا نأ ملعاو

 نكت مل ام ةلطابلاو «لثلا رجأ بوجو :همكحو «هفصو نود هلصأب اعورشم نوكي ةدسافلا ةراجإلاو «هفصوو هلصأب
 كلمي عيبلا نم دسافلا نإف «قرف دسافلا عيبلاو ةدسافلا ةراجإلا يف نكل هيف رجأ ال هنأ :همكحو ءالصأ ةعورشم

 بحو اهرجآ ولو ,رجاؤي نأ هل سيل رحأتسملا اهضبق ول نح ضبقلاب عفانملا كلي ال ةراجإلا نم دسافلاو «ضبقلاب
 (حيضوتب هريغو رحبلا نع طقتلم) .ةراجإلا هذه ضقني نأ لوألا رجآللو ءابصاغ نوكي الو ؛لثملا رحأ
 نأل ؛طرش لك ال دقعلا ىضتقم نم تسيل ىلا دسافلا عيبلا باب يف ةمدقتملا ةدوهعملا طورشلا يأ :طرشلا
 خيشلا هطبض دقو ءاهدسفأ عيبلا دسفأ ام لكف «عيبلاك تناكف «خسفتو لاقت ةضحم ةضواعم دقع ةراحإلا
 يف وأ ةرحأ يف وأ هسفن يف الوهجم ةراحإلا دقع هيلع عقو ام ناك اذإ :لاقف ."هرصتخم" يف يحركلا نسحلا وبأ

 :ةلاهجلا ةهج نم هدسفتف «عيبلا يف لحدت ةلاهج لكو «ةدساف ةراحإلاف «هيلع رحأتسملا لمعلا يف وأ ةراحإلا ةدم
 [۲۷۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةراحإلا يف يه كلذكف

 اهفقس يف عذج لاخدإ وأ ءاهيلع باب قيلعت وأ ءاهتمرمو رادلا نييطت طارتشاك اليصفت اهدسفت يلا طورشلاو

 ىلع اهنقرسي نأ وأ ءاهيف رغب رفح وأ ءاهيلع ةانسم برض وأ «ضرألا يف رف يرك طارتشا اذكو ءرحأتسملا ىلع
 اذكو «هيلع رجألاف «ىحرلا نع ءاملا عطقنا نإ طرش ول اذكو «ةبوركملا ضرألا در طارتشا كلذكو «رحأتسملا
 يهف «هل ءيش الف الإو ءاذك هلف دادغب تغلب نإ وأ ,هاطعأ اعيش قزر نإ هنأ ىلع دادغب ىلإ ةباد ىراكت نإ

 يذلا رهشلا يف لمع هيف ضرم نإ هنأ ىلع ارهش ادبع رجأتسا ول اذكو ءاهيلع راس ام لثم رحأ هيلعو «ةدساف

 طارتشاك دقعلا هيضتقي ام ةدسفملا طورشلا نم جرخف «"نايبلا ةياغ" يف اذك ءاهيف ضرم يلا مايألا ردقب هدعب

 | [4 07/19 :قئارلا رحبلا] .رفسلا نم عحر اذإ رحألا هل عفدي نأ
 نم دبال لب نكمتلا درج. بحي ال دسافلا يف رحألا نأل ؛ةعفنملا رجأتسملا ءافيتساو ميلستلا دعب يأ :خلإ هلثم رجأ
 يغبنيو :لوقأ «"راصتحاب حتف" نكمتلا درج ىمسملا بوجول يفكي ثيح ةراجإلا فالخب «لعفلاب ءافيتسالا دوحو
 بلقنت مث ىادتبا ةدساف دقعنت لا تاراحإلا رجآلل ةدسافلا ةراحإلا يف لثلا رجأ نوك يأ ةدعاقلا هذه نم يئثتسي نأ

 .ىمسملا رجآلل اهيف نإف ءاهروص ضعب يتأيس امك هب اوحرصي مل نإو .ةحيحص



 ةدسافلا ةراجإلا ١٠64 ظ ةراجإلا باتك

 نأ الإ طن روج يف حض ودب روش لك اراد خا نإ ىلا هبا زواج 1

 نإو «حص ةنس اهرحأتسا نإو يف حص هنم ةعاس نكس رهش لكو ءلكلا ىمسي
 دقعلا الثم مهارد ه ةرشعب رادلا يأ

 اذه «ىمسملاف «لقأ ناك نإو ءلثملا رحأف «هيلع داز وأ ءلثملا رجأل ايواسم ناك نإف :خلإ ىمسملا هب زواجي ال
 اذإ هنإف "”ىمسملا زواجي ال" :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ امك ةيمستلا مدع وأ «ىمسملا ةلاهج نم داسفلا نكي مل اذإ

 .غلب ام اغلاب لثملا رجأ بحي نيهجولا نيذه دحأب داسفلا ناك

 لثملا رجأ بحي :اهجن يعفاشلاو رفز دنع امأو ءةثالثلا انباحصأ بهذم ىمسملا لثملا رجأ زواجي ال نأب مكحلا نأ ملعاو

 اذإف «ةرورضلل يعرشلا دقعلاب موقتي امنإو ءاهسفنب ةموقتم ريغ عفانملا نأ :انل «نايعألا عيبب ارابتعا لكلا يف غلب ام اغلاب

 هنوكل ؛هحيحصب قحلم دقع لك نم دسافلا نأ الإ يعرشلا دقعلا مدعل «ةرجألا بجي ال نأ بجو ةراحإلا تدسف

 اميفو «غلب ام اغلاب ىمسملا بجيف «ىمسملا ردق وهو «دقعلا ةهبش هيف دحو ام ردق يف ةميق هل نوكيف «ةرورض هل اعبت

 ۳١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لصألا ىلع ىقبيو «موقتي الف «دقع ةهبش الو ,دقع هيف دحوي مل ىمسملا ىلع داز

 هنوكل ؛دحاولا ىلإ فرصنا ةمولعم ريغ هدارفأو «لوهحم ىلع تلحد اذإ "لك" ةملك نأل :رهش يف حص

 زوجي ال ابئاغ ناك نإو «رحآلا روضح طرشب ةراحإلا ضقن امهنم دحاو لكل لوألا رهشلا مت اذإف ءامولعم

 ["5/4 :قئارلا رحبلا 30 .عامجإلاب

 يأ [(حتف) .مهردب رهش لك رهشأ ةرشع يراد كترحأ :لوقي نأب اددع رهش لك يأ ] :لكلا ىمسي نأ الإ
 [۲۷۷/۲ :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب اهيف دقعلا حصيف «ةدملا ملعت ذئنيح هنأل ؛رهشألا لك نيعي نأ

 هجارخإ رجؤملل نكي ملو «كلذب امهاضر لوصحل ةعاس نكس رهش لك يف دقعلا حص يأ :خإ نكس رهش لكو
 سأر تخخسف :رهشلا ءانثأ يف لاق ولو ءرهشلا جرح اذإ خسفني :ليقو «خسفني مل رهشلا ءانثأ خسف ولو «ضقني نأ ىلإ
 دحاول نوكي ال ةرجألا ضبقو «ةثالث وأ نيرهش ةرجأ لجع ولو افاضم اخسف نوكيف رهشلا لهأ اذإ خسفني ءرهشلا

 نوكيف ردقلا كلذ يف ةلاهجلا تلاز ميدقتلاب هنأل [۲۷۷/۲ :قئاقحلا زمر] .هترحأ لجعملا ردق يف خسفلا امهنم
 دقو سايقلا وه "ةعاس هنم نكس" رهش لك يف دقعلا ةحص يأ اذهو :حراشلا لاق «حتفلا يف اذك (يعليز) .ىمسملاك

 لاقو «ىهتنا اهمويو لحادلا رهشلا نم ىلوألا ةليللا يف رايخلا امهنم لكل ةياورلا رهاظ يفو «نيرحأتملا ضعب هيلإ لام
 (يعليز) .اميظع اجرح ةعاسلا رابتعا يف نأل ؛في هبو لإ ةياورلا رهاظ فو :حراشلا لوق ىلع "حتفلا" يف

 [(حتف) .موي لك طسق مسي مل نإو حصت دحاو رهش ةراجإ نأ ىرت الأ ةمولعم ةدملا نأل] :خلإ مسي مل نإو

 طسقلا نيبي مل نإو «ةمولعم ةرحألاو «ةدملا نايبب ةمولعم تراص ةعفنملا نأل ؛دقعلا زاج ةلمج ةرجألا نيب اذإ

 .نامزلا فالتخاب راعسألا توافت ريتعي الو ءاوسلا ىلع روهشلا ىلع مسقي نأ بجو حص اذإف ءرهش لك

 [717// :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 ةدسافلا ةراجإلا ١ 8 ةراجإلا باتک

 ذحأ حصو «مايألاف الإو ءةلهألا ربتعي لهي نيح ناك نإف .دقعلا تقو ةدملا ءادتبار
 ةرغلا موي وهو لالهلا رصبي يأ دقعلا

 ةراحإلا ةدم لوأ نوكيو «لاحلا ةنيرقب نيعي ركنملا اذه نأ دافأ ةنيعم ريغ ةركنم ةنسلا تناك امل :ةدملا ءادتبار

 هنأل ؛ارهش انالف ملكي ال نيميلاو «لحألاك دقعلا يلي يذلا نامزلا نيعتي هلثم يف نأل ؛دقعلا يلي يذلا تقول

 .دقعلا بيقع نيعتف حيحصلا دقعلا نادقعي امهأ امهاح نم رهاظلاو ؛«ةلوهحجم تراصل دقعلا بيقع نيعتي مل و

 [۳۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت.
 يف اهلك تاقوألا نأل [كلذ نيعت ةدم نيب نإو ءاقلطم دقعلا ناك اذإ اذهو ,دقعلا تقو نم يأ ] :دقعلا تقر
 نأب ناميألاو ءرهش ىلإ عاب نأب لاحآلا يف امك ببسلا بقعي يذلا نامزلا نيعتي هلثم يفو ءءاوس ةراحإلا مكح

 (ررد) [754/* :حتف] .ملكتلا نم غارفلا دعب ءادتبالا امهيف ربتعا ثيح ارهش انالف ملكي ال فلح

 دارأو :لاق «لالحلا رصبي يأ لوعفملل ءانبلا ةغيص ىلع ءاهلا حتفو ءايلا مضب :"ةياهنلا" بحاص لاقو :لهي نيح

 اذك رهشلا نم ىلوألا ةليللا لوأ "لالملا لهي نيح"ب دارملا لب رظن ةدارإلا هذه يف :يناقتالا لاق «لوألا مويلا ه

 هانعم ملع دق ذإ ؛"لهي نيح" نعم ريسفت "لوألا مويلا" :هلوقب دارملا سيلو :هداز يضاق نبا لاقو «"يومحلا" ي

 هانعم دارملا لب «يقيقحلا هانعم دارملا سيلو "لهي نيح" هلوق رثأ نايب كلذب هدارم لب ءاعطق قباسلا ريسفتلا ن

 [۳۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رهشلا نم لوألا مويلا وهو «ينرعل
 وأ لالهلا ةليل يف ةراحإلا دقع عقو اذإ يعي [(عئادب) .ةريخألا لامك هيلع ناك رهش صقن ول ىح] :ةلهألا ربتع
 ىضم ام دعب ناك نإو «ةلهألاب اهلك ةنسلا روهش نوكيف «ةلهألاب ةدملا ربتعت ةدملا ءادتبالا يف نيعي ملو اهموي ب

 رهشلا متي :امهدنعو كف ةفينح يبأ دنع اذهو ءاموي نوثالث رهش لك ربتعي نأ وهو «مايألاب ربتعي رهشلا نم ءيش
 ةللختملا روهشلا يف كلذ نكمأ دقو ناكمإلا دنع ةلهألاب اهرابتعا روهشلا يف لصألا نأل ؛ةلهألاب يقابلاو مايألاب لوأل

 لصتملا رهشلا نم هيلت مايأب متي لوألا رهشلا نأ :هلو ءروهشلا عيمج دعب يذلا رهشلا مايأب لمكيف لوألا يف رذعت

 ءاموي نوتسو ةئام ثلث ةنسلاو ءاموي نوثالث رهش لك ةدملا رحآ ىلإ اذكهو ةرورض مايألاب يناثلا رهشلا أدبيف ه

 [37/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قافتالاب مايألاب لكلا ربتعي رهشلا ءانثأ يف رحأتسا اذإ "ةريخذلا" يف ركذإ

 اذه يف ةلأسملا هذه ركذ امنإو ءةرحألا ذحأ هل حص لاحرلا هيف لستغيل همامح دحأ رحآ اذإ يأ :مامحلا ةرج

 هرك ءاملعلا ضعبو :حراشلا لاق «ههركو كلذ يف فلاح ءاملعلا ضعب نأل امإ ءدسافلا نايبل دقع هنأ عم بابل

 دسفت نأ ةنظم ناك هنأل امإو .ناطيشلا تيب هنإ :هف نامثع لاقو «تيب رش هام هنأ لع هنع يور امل ؛مامحل

 هجو «ةحيحص اأ ىلع هبنف «دوعقلا رادقم الو «ءاملا رادقم اهيف ملعي ال هنإف «ةلاهج اهيف نأل ؛ةراحإلا هذن

 «امحلا ةرجأ نوعفدي راصمألا رئاس يف سانلا نإف «كلذب سانلا فراعتو «ةفححلاب مامحلا لحد قع هنأ :زاوجل

 - هذه اوربتعي ملو «ةلاهجلا عم نيعلا فالتإ ىلع هدورول ؛هابأي سايقلا ناك نإو كلذ زاوج ىلع مهعامجإ لد



 ةدسافلا ةراجإلا ۱1۰ ةراجإلا باتك

 «هقفلاو نآرقلا ميلعتو ةمامإلاو جحلاو ناذألاو سيتلا بسع ةرجأ ال .ماجحلاو

 بابسأ ةرثكل ؛رثكأ نهتحاح لب «ةحاحلل ؛حيحصلا وه لاحرلاك هيف ءاسنلاو «ةعزانملا ىلإ يضفت ال امنأل ؛ةلاهجلا =

 هل هرکی :"هابشألا" فو اا "ردلا" يف هلاق «ةروعلا فشك نم هيف ام ىلع لومحم نامثع ةهاركو «نهلاستغا

 يف اننامز يف كش الو :تلق ءاقلطم ةهاركلا مدع دمتعملاو ءاسفن وأ ةضيرمل الإ :ليقو «لوق يف مامحلا لوحد

 د لو "ردلا" يف اذك «ةروعلا فشك ققحتل ؛ةهاركلا

 يب فراعتلا ىرج هبو «هترحجأ ماجحلا ىطعأو ,مجتحا الع هنأ يور امل ؛ماجحلا ةرجأ ذحخأ زاج يأ :ماجحلاو

 رع ىف ع هنأ يور امل ؛زوجي ال :ةيرهاظلا تلاقو ءاعامجإ دقعناف ءاذه انموي ىلإ ك هللا لوسر ندل نم سانلا
 يل نإ :لجر هل لاق كفء هنأ يور امل ؛خوسنم ثيدحلا اذه :انلق ,ناحطلا زيفقو ماجحلا بسكو سيتلا بسع

 [؟8/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .معن :لاق ؟هبسك نم يلايع معطأفأ ءاماجح امالغو الايع

 .لكشم ناحطلا زيفقو سيتلا بسع يف زاوجلا مدعف احوسنم ثيدحلا ناك ثيح :تلق نإف :"حتفلا" يف لاق

 دلو يعليزلا مالك يف هب حيرصتلا تيأر مث يل رهظ ام اذه ءاقلطم ال طقف ماجحلا بسكل ةبسنلاب خسنلا :تلق

 هداسفو اهتحص يف فالتحالا نوك ةحيحص اهأ عم بابلا اذه يف ةلأسملا هذه ركذ هجوو :لوقأ «ىهتنا دمحلا

 .احورشم رم امك
 لاقيو هبارض :بسعلاو .اقلطم لحفلا دارملاو لوحلا هيلع لاح اذإ زعملا نم ركذلا وه :سيتلا] :سيتلا بسع

 ذإ يأ [(حتف) .لحفلا بارض ىلع ذحؤي يذلا ءاركلا بسعلا نأ لمحا يف ركذو "حاحصلا" يف اذك هؤام

 بسع تحسلا نم نإ" :4#ع هلوقل ؛ةرجألا ذحأ رجؤملل حصي الف «ثانإلا ىلع وزنيل الحف دحأ رحأتسا

 ميق ال هنألو ؛ررغ وهف «حقلي ال دقو «حقلي دق هنأل ؛ةمولعم ريغ ةدوصقملا هترمث نألو «"يغبلا رهمو «سيتلا

 ذإ :لوقأ «"يدنحربلا" نع "يومحلا" نع "حتفلا" يف اذك هميلست ىلع هل ةردق ال ام مزتلا رجؤملا نألو ؛هئامل

 .هل هبنتف «هتحص مدع ليلعت نم مهفي امك ةدسافلا ال ةلطابلا دوقعلا نم دقعلا اذه

 رجألا ذأ حصي ال يأ [(ييع) ."هقفلاو" :هلوق ىلإ هدعب ام اذكو "بسع" ىلع فطع رجلاب] :خلإ ناذألاو

 هصي ال ملسم اهئادأب صتخي ةعاط لكو «تاعاط هذه نأل ؛هقفلاو نآرقلا ميلعتو ةمامإلاو جحلا اذكو ناذألا ىلع

 .اهيلع رجألا ذحأ

 ركذ ريغ نم ناذألا وأ جحلاب هرمأ اذإ امأ ءنذؤت وأ يع جحت نأ ىلع اذكب كترحأتسا :لوقي نأ ةلأسملا ةروصو

 انعو ءاندنع هيلع راجئتسالا زوجي ال ملسملا اج صتخي ةعاط لك نأ :لصألاو :"ةيادهلا" يف لاق ءزوجيف ؛ةراحإلا

 .زوجيف «هيلع نيعتم ريغ مولعم لمع ىلع راجئتسا هنأل ؛ريجألا ىلع نيعتي ال ام لك يف حصي :يعفاشلا
 -رذختا نإو" :صاعلا يبأ نب نامثع ىلإ دي هللا لوسر دهع ام رخآ يفو «"هب اولكأت الو نآرقلا اًورقا" :#تفع هلوق انلو
 احأ زوجي الف «هتيلهأ ربتعت اذهو «لماعلا نع تعقو تلصح م ةبرقلا نألو ؛"ارجأ ناذألا ىلع ذحأت الف انذؤم

 = امزلم نوكيف «ملعتملا لبق نم نعم. الإ هيلع ملعملا ردقي ال امن ميلعتلا نألو ؛ةالصلاو موصلا يف امك هريغ نم رحألا



 ,حونلاو ءءانغلا ىلع زوجي الو .ناآرقلا ميلعتل راجئتسالا زاوج ىلع مويلا ىوتفلاو
 ةراحإلا

 ىهتنا .حصي الف «همیلست ىلع ردقي ال ام =

 ىلع لكشيو «رطانقلاو دجاسملا ءانب فالخب «لطاب راجئتسالاف ملسملا ام صتخي ةعاط لك نأ :اندنع بهذملا مث

 نع عقي هنأل ؛ريغلا نع جحلا هريغ نم ةرجألا ذحأ زوجي الف «هنع تعقو اهلهأ نم تردص اذإ ةبرقلا نأب مهليلعت

 لوق ىلعو «ةعاط هنأ عم هسفنل ال هرمآل الماع لماعلا ناكو «طرشب تسيل رمآلا ةين نأ عم حيحصلا ىلع رمآلا

 :مهوق ىلع لكشيف «ةبرق هنأ عم لعافلا ريغل عقو هباوث نأب لاكشإلا ىقبيف «ةقفنلا باو الإ هل عقي ال :دمحم

 ميلعتل رجأتسا ول هنأ ىلإ ريشي هقفلاو نآرقلا ميلعت صيصختو «"هريغل ال اهلعافل امباوث عقي تعقو م ةبرقلا"
 ."نيكسم الم"و "حتفلا" يف اذك زاج بطلا وأ باسحلا وأ رعشلا وأ بدألا ملع وأ ةباتكلا وأ طخلا

 ةينيدلا رومألا يف يناوتلا روهظل ؛كلذ اونسحتسا خلب خياشم نم نيرحأتلا بهذم وه اذه :راجئتسالا زاوج ىلع

 «لاملا تيب يف تايطع مهل تناك ةمئألل نأل ؛مويلا اذه يف ةمامإلا ىلع زوجي اذكو «باستحالا يف سانلا لسكو

 :لوقي يزحازيخلا هللا دبع دمحم وبأ انخيش ناك :"قسيودنزلا ةضور" يقو ءاهيلع ةملظلا ءاليتسا ببسب مويلا تعطقناو

 (ييع) .فراعتلا مدعل ؛هقفلا بتكو فحصملا راجئتسا زوجي الو «ةرجألا ذحأ ملعملاو نذؤملاو مامإلل زوجي اننامز يف

 'راتخملا ردلا" يف امك هيلع ديز نكل نآرقلا ميلعت ركذ ىلع اورصتقا نوتملا رثكأ يف نأ ملعا :نآرقلا ميلعتل

 نويخلبلا مهو ءانخياشم نم نورخأتملا هب ىفأ ام عومجم اذهف «ظعولاو ةماقإلاو ناذألاو ةمامإلاو هقفلا ميلعت هريغو

 يهو «ةرورضلاب ليلعتلا ىلع ىواتفلاو حورشلا ين مهتملك تقفتاو «هابحاصو مامإلا هيلإ بهذ ام فالح ىلع
 .زاوجلا مدع بهذملا لصأ نأب اوحرصو «نآرقلا عايض ةيشح

 راتخملاو «ةمولعم ةدم ربقلا ىلع نآرقلا ةءارق ىلع راجئتسالا يف اوفلتخاو :"ةرهوجلا" نع القن "حتفلا" يف لاق

 لوقنلا ىلإ ادنتسم "مراحلا نييبت" بحاص هدر يف بنطأ دق :لاقو «ليوط مالكب "راتحما در" يف هدرو «زوج هنأ
 تيملل ال باوثلا قحتسي ال ةرحألاب نآرقلا نإ :"ةيادهلا" حرش يق ةعيرشلا جات لاق همالك ةلمج نمف «ةحيرصلا

 «ةجاحلا ردقب ىهتنا نامنآ يطعملاو ذحآلاو ءايندلل يراقلا عنو :"ةيادملا حرش" يف ئيعلا لاقو .يراقلل الو

 .همث علاطيلف هيف ليصفتلاو

 دوقعملا ميلست اه قحتسي ةراحإلا دقعو «ةيصعم اهنأل [هنساحم ديدعتو تيملا ىلع ءاكبلا] :ءانغلا ىلع زوجي الو

 ,عرشلا ىلإ ةفاضم ةيصعملا ريصت ال يك ؛ايصاع هب نوكي ءيش ءرملا ىلع قحتسي نأ زوجي الو ءاعرش هيلع

 :"يفاكلا حرش" ينو «هبحاص ىلع هدر هيلع بجيو «هل لحي ال هضبقو رحألا ءاطعأ نإو «دقعلا اذمب رجألا بحي الف

 رعشلا ةءارقو ءادحلا ىلع الو ءوهللا نم ءيش وأ لبطلاو ريمازملاو حونلاو ءانغلا نم ءيش ىلع ةراحإلا زوجت ال
 ةازغلا لبطك هب سأب الف «هريغل ناك اذإ امأ ءوهلل ناك اذإ ايهنم ناك امنإ لبطلاو «كلذ يف رحأ الو «هريغ الو

 (ةيادملا يشاوحو ئيعلا نم) .ةلفاقلاو سرعلا لبطو



 ةدسافلا ةراجإلا ١5 ةراجإلا باتك

 ةمولعم 0 2 راجئتسا حصو 6كيرشلا نم الإ عاشملا ةراجإ دسفو .يهالملاو

 اقافتا اناسحتسا لبطلاو رامزملاك

 ييلعو تحس تضرم وأ تلبح نإف ءاهنطو نم اهجوز عنمب الو ءامقوسكو اهماعطبو

 ةكرتشم راد فصن رحؤي نأ :هتروص [(نيكسم) .رفزو ةفينح يبأ دنع مسقني ال اميفو مسقني اميف اقلطم] :خلإ دسفو
 «كيلمت عون هنأل ؛اقلطم زوجي ال :الاقو «هكيرش نم الإ ةفينح يبأ دنع زوجي ال ءاهنكسي لحجر نم رخآ نيبو هنيب
 .كلامو يعفاشلا لاق هبو «عيبلاك زوجيف

 يف رخآلا نع ابئان امهنم لك ريصيف ءؤياهتلا نم دبالف «عاشملاب روصتي ال وهو «عافتنالا هنم ضرغلاو «دقع هنأ :هلو
 يف خسفي مث ,لكلا رحأتسي نأ عاشملا ةراحإ زاوج يف ةليحلاو ءرجأتسملا نع ابئان حصي ال كلاملاو «هتبون يف فصنلا

 يف ىوتفلاو :"نيغملا" يفو «هزاوحب مكاحلا مكحي وأ «ةبهلا يف امك دسفي ال ئراطلا عويش نأل ؛زوجي هنإف «فصنلا

 [۲۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .امهوق ىلع عاشملا ةراحإ

 ةرجأب ناك اذإ رجألا امل باطو راجئتسالا كلذ حص هنبا عضريل ةعضرم رحأتسا اذإ يأ :خلإ رئظلا راجئتسا

 «نبللا وهو ,كالهتسا ىلع درت اههأل ؛حصت ال نأ سايقلا ناكو «قافتالاب اذهو «ةمولعم ةدملا نوكيو ةمولعم

 :ىلاعت هلوق :هليلدو «هزوح ناسحتسالا نكل «هترمث لكأيل ناتسبلاو ءاهنبل برشل ةاشلاو ةرقبلا راجفتساك راصف

 رصتخ اذهو .راصعألا يف هب لماعتلا ىرحو «كلذ يف عامجإلاو (5:قالطلا) روحا هوئاف مك َنْعَضْرَأ نإ
 ٤/۸ ٤[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهيلإ عحريلف هيف قيقحتلاو يشحملا نم حيضوت عم ةلمكتلا يف ام

 «مامإلا دنع اذهو طسولا الو ردقلاو سنجلا نايب الب اتوسكو اهماعطب رئظلا راجعتسا حص يأ :خلإ اهماعطبو

 ةلاهجلا نأ :هلو «زبخلاو خبطلل رحأتسا اذإ امك راصف «ةلوهجب ةرجألا نأ :امهوق هجو «سايقلا وهو ءزوحي ال :الاقو

 [45/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دلولا ىلع ةقفش رعظلا ىلع ةعسوتلاب ةيراج ةداعلا نأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال

 اذهو «هلاطبإ نم رحأتسملا نكمي الف «هقح هنأل [عنمي نأ هلف هلزنم يف امأو ءرحأتسملا لزنم ريغ يف يأ ] :عدمب الو

 «هنيشي مل وأ سانلا نيب اهيجو ناك نأب اهتراحإ هنيشي ناك ءاوس «ملعي مل اذإ دقعلا اذه خسفي نأ جوزلل ناك

 الإ هتأرما امنأ فرعي ال ناك اذإ امأف ءافورعم جوزلا ناك اذإ اذهو [45/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .حصألا وهو

 ريغ وأ افورعم جوزلا ناك ءاوس «هلزنم يف اهنايشغ نم هعنمي نأ رحأتسمللو «ةراحإلا ضقني نأ هل سيلف ءاهلوقب

 (حتفلاو نيكسم المو ةلمكتلا نم صخلم) .فورعم
 ررضلل ا ناكف عاضرلا اهرضي اضيأ يهو «ريغصلاب رضي ةضيرملاو لبحلا نبل نأل :خإ تخسف

 ةرجاف وأ ةقراس تناك وأ هب رضي هنأل ؛اهنبل يبصلا أيقت ول امك راذعألاب خسفت ةراحإلا نأل ؛يبصلا نعو اهنع

 ذحأي ال يبصلا ناك اذإ اذكو «يبصلاب رضي الو اهداقتعا يف اهرفك نأل ؛ةرفاك تناك اذإ ام فالخب ءاهروجف انئاب

 [۲۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] ."ييعلاو حتفلا" يف ليصفتلاو «راذعألا نم كلذ ريغ ىلإ اهيدث



 ةدسافلا ةراجإلا “١١ ةراجإلا باتك

 r E CECE ac تاع
 نأ حالصإلاب دارأ :ليقو «يبصلل ماعطلا غضمت نأ يأ غضملا هب دارأ [لكأيل هماعط ةعضرملا غضمت نأب] :خلإ حالصإ

 حالصإ اهيلع بجي هنأ :لصاحلاو .رهاظلا وهو ءيبصلا جازم فلاخي ءاذغب ىذغنت الو «يبصلاب رضي ام لكأت ال
 اذكو «خسولا نع ال ءاهيلع طئاغلاو لوبلا نع هبايث لسغ اذكو ءافرع اهيلع ةبحاو يبصلا ةمدخ نأل ؛يبصلا ماعط

 (امهريغو ةلمكتلاو حتفلا يف ام ةصالخ اذه) .رئظلا ىلع يبصلا ماعط ةئيق

 ةنيبلاب وأ اهرارقإب كلذ تبثو «ةاش نبل هتعضرأف «هدلو عضريل اريظ لحر رحأتسا اذإ يأ :خلإ هتعضرأ نإف

 اهنأل ؛اه رحأ ال يفنلا ىلع ةداهش امف ءاهسفن نبل اهعاضرإ مدع ىلع ال مئاهبلا نبلب اهعاضرإ ىلع تماق
 قلطأ امنإو «مفلا يف ءيش بص راجيإلاو «عاضرإ ال راجيإ اذهو «عاضرإلا وهو «لمعلا نم اهيلع بحاولا تأت م

 اهتيراج وأ اهتمداخ نبلب هتعضرأ ول اهنأل ؛ةاشلا نبلب ديق امنإو :"ةلمكتلا" يف لاق «ةلكاشملل عاضرإلا ظفل هيلع

 .مدقت امك رحألا اهلف «دقع الب اقرحأتسا رئثظ نبلب وأ

 هنأ نم فنصملا هركذ ام :لاقي نأ يقب "نيعملا هللا حتف" يف لاق :"حتفلا" يف هركذ فالح ةلأسملا هذه يق لوقأ

 هنأل ؛نبللا ىلع دري دقعلا نأ حصألا :لاق ثيح ةمئألا سش رايتخا ىلع رهاظ ةاش نبلب هتعضرأ اذإ اه رحأ ال

 «ةعفنملا هيلع دوقعملا نأ نم "ةيادهلا" بحاص رايتخا ىلع امأو «عبت هحلاصمع. مايقلا نم هاوس امو ءدوصقملا وه

 «هكر تب رحألا لك طقسي فيكف «ةمدخلل اعبت اقحتسم عاضرإلا لعح هنأل ؛رظن هيفف ءدلولا ةمدخب مايقلا وهو

 نأل ؛زوجي ال ايبص عضرتل ةاش رحأتسا ول :"طيحما" يفو :ئيعلا لاق «ىهتنا ."ناهربلا" نع "ةيلالبنرشلا" يف اذك

 ىلع عقت امنإو «هيلع ةراحإلا عقت الف «ةميق ةأرملا نبلل سيلو «لوهحب وهو «هيلع ةراجإلا تعقو «ةميق مئاهبلا نبلل
 [۲۸۰/۲ :قئاقحلا زمر] .ةناضحلاو ةيبرتلاو عاضرإلا لعف

 «نييلوألا يف هابحاص هقفاوو كلم ةفينح يبأ دنع دنع زاوجلا مدع اهمكح لئاسم ثالث هذه :خا الزغ عفد ولو

 «هثلث وأ بوثلا فصنب ابوث هجسني الزغ جاسن ىلإ عفد الحر نأ :ةيناثلاو ىلوألا ةلأسملا نايب «ةريخألا يف هافلاخو

 ماعطلا نم ازيقفو «هثلثو بوثلا فصن لعج نأب لومحملا ماعطلا نم زيفقب هتيب ىلإ هماعط لمحيل الحر رحأتسا وأ

 «ناحطلا زيفق نعم يف راصف «هلمع نم جرخي ام ضعب رحألا لعج هنأل ؛قافتالاب زاوجلا مدع امهمكحو «هترجأ

 هلف «بوثلا جسن وأ ماعطلا لمح نإو «هقيقد نم زيفقب ةطنح هل نحطيل اروث رجأتسي نأ وهو «هنع اكتِلَع ىف دقو
 .كلذب مهدالب لهأ لماعتل ؛نيدقعلا نيذه نوزوجي فسنو خلب خياشمو «ىمسملا هب زواجي ال «هرحأ

 ؛ةفينح يبأ دنع زاوجلا مدع اهمكحو «مهردب اذك هنزو اقيقد مويلا هل زبخيل ازابح رجأتسا الجر نأ :ةثلاثلا نايبو

 هيلع ادوقعم هنوك بحوي لمعلا ركذو ءاهيلع دوقعم ةعفنملا نوك بجوي تقولا ركذ نأل ؛لوهجم هيلع دوقعملا نأل

 نأل ؛ةزئاج هذه :الاقو «ةعزانملا ىلإ يضفيف «لوألا يف ريحألا عفنو يناثلا يف رحأتسملا عفنو امهدحأل حيجرت الو

 = ؛دغلا يف لمعي نأ هيلعف غرفي مل نإو ءالماك رحألا هلف ءراهنلا فصن هنم غرف اذإ يح .مويلا نود لمعلا ىلع دقعلا



 ةدسافلا ةراجإلا ١ "55 ةراجإلا باتك

 رجأتسا نإو ءرجي ل مهردب مريد دج وأ «هنم زيفقب هماعط لمحيل هرجأتسا وأ
 RE الجر يأ

 يركي وأ اهينثي نأ طرش نإف .حص اهعرزيو اهيقسي وأ هرو هرکی نأ ىلعااضرأ
 روكذملا راجعتسالا ءازج

 نأل ؛ةراجإلا تزاح مويلا يف :لاقو ءالمع ىمس اذإ هنأ :ةفينح يبأ نع ةياور يقو «لمعلا وه هيلع دوقعملا نأل =

 ام فالخب «مولعم وهو «لمعلا وه هيلع دوقعملا ناكف «قارغتسالا يضتقت الف ءةدملا ريدقتل ال فرظلل "يف" ةملك

 (يشحملا نم ريسفتو حيضوت عم ةيادحلاو ئيعلا نم) .قارغتسالا يضتقي هنإف "يف" تفذح اذإ

 نأ ىلع ةينبم ةلأسملا هذه :لإ رجأتسا نإو .ثالثلا تاراحإلا هذه زج مل يأ ةروكذملا لئاسملاب قلعتم :رجب م

 «رحأتسملا اهيركي نأ ىلع اضرأ دحأ رجأتسي نأ :اقروصو «ةراحإلا دسفي ال دقعلا تايضتقم نم نوكي طرش لك

 حيضوتب ئيع) .يقسلاو باركلاب الإ أت ال ةعارزلا نأل ؛دقعلا هيضتقي طرش هنأل ؛ةحيحص ةراحإلا هذهف ءاهعرزيو

 .ةعارزلل اهباقو ضرألا ةراثإ وهو بلط باب نم :اهركي نأ (ريسفتو

 عبرأ هذه [(حتف) .نيترم اركي يأ لاعفإلا نم فيفختلا وأ ليعفتلا نم ديدشتلاب] :خ! اهيتشي نأ طرش نإف
 اهينثي نأ رجؤملا هيلع طرشو ءاهعرزيل اضرأ رحأتسا نم نأ :لوألا ةثالثلا نايب «ةراحإلا زاوج مدع اهمكح لئاسم

 نأل ؛ةزئاجب تسيل تاراحإلا هذهف «نيقرسلا اهيف لعجي يأ اهنقرسي وأ ءاهرفحي يأ اهراهفأ يركي وأ ءرجأتسملا

 ةنقرسلاو رانألا يركو ةينثتلا رثأ نإف «ةراحإلا دسفم وهف ءكلذك طرش لكو «دقعلا هيضتقي ال اطورش اهيف

 نألو ,دسفيف ءدقعلا هيضتقي ال طرش وهو «ضرألا بحاصل عفن هيف دقع نوكيف «ةراحإلا دقع نعم هيف يقبي
 .زوجي الف «ةقفص يف ةقفص ريصتف «ةدملا يضم دعب ريحألا عفانم ارجأتسم ريصي ضرألا رحؤم

 ةينثتلاو يركلا رثأ ىقبي ال ثيح ةليوط ةدملا تناك اذإ امأو «ةليوط ةدملا نكي مل اذإ زاوجلا مدع يأ مكحلا اذهو

 :ليقف «ةينثتلاب دارملا يف اوفلتحاو «دقعلا هيضتقي ام هنأل ؛هطارتشا دسفي ال هب الإ لصحي ال عيرلا ناك وأ «ةنقرسلاو

 تناك نإف ليصفت هيفو «نيترم اميركي نأ :ليقو «لاح لك يف هداسف يف ةهبش ال اذهف «ةبوركم رجأتسملا اهدري نأ
 وأ «نيترم باركلا ىلإ جاتحت ضرألا تناك نإو ءدسفي «ةريصق ةدملا تناكو «نيترم باركلا ىلإ جاتحت ال ضرألا

 راغألا ءرامألا يركب دارملا مث ءالوأ هيلإ انرشأ امك دسفي ال ءاهيضم دعب هرثأ ىقبي ال ةليوط ةدملا نكلو «جاتحي ال

 ماعلا دعب هرثأ ىقبي الو «دقعلا تايضتقم نم نوكيف «ةعارزلل هنم دب ال لوادحلا يرك نأل ؛لوادحلا ال ماظعلا

 .ادسفم نوكيف «لباقلا ىلإ هرثأ ىقبي هنإف ماظعلا رافألا يرك فالخب

 رجؤملل رجأتسملا اهعرزي نأب ىرخأ ضرأ ةعارز اهرجأ لعجو ءاهعرزيل اضرأ رجأتسا الجر نأ :ةريحألا نايبو
 عيب نوكيف «ةدوحوم تلعح ةعفنملا نأل ؛ةزئاج يه :هدلل يعفاشلا لاقو ءاندنع ةحيحص ريغ اضيأ ةراحإلا هذهف

 «ةحجاحلل ؛سايقلا فالخب تزوج ةراحإلا نأل ؛مارح وهو ةئيسن هسنجب ءيشلا عيب هنأ :انلو ءدوجوملاب دوحوملا

 عم ةلمكتلاو ةيادحلاو نيعلاو حتفلا نم طقتلم) .ةعفنملا سنج فلتحا اذإ ام فالخب «سنجلا داحتا دنع ةحاح الو

 .اهرفحي يأ يمري ىمر باب نم يركي ىرك :يركي وأ (حيضوت



 ةدسافلا ةراجإلا ١ "همه ةراجإلا باتك

 ىكسلاب ىنكسلا ةراجإك ءال ىرحأ ضرأ ةعارزب اهعرزي وأ اهنقرسي وأ اهرامأ
 نيقرسلا ضرألا يف لعجي يأ

 نإف ؛نقرملا نم نهرلا رجأتسا نهارك هل رجأ الف ءامهنيب ماعط لمحل هرجأتسا نإو
 E ءاهعرزف «عرزي ءيش يأ وأ E دنأ ركذي ملو اضرأ رجأتسا

 ضرألا يأ

 (نيكسم) .ةريخأ يف يعفاشلل افالخ عبرألا لئاسملا يف زوجي ال :ال .لوادحلا ال ماظعلا رامنألا دارملا :اهراهفأ

 نيكسلاب كسلا ةراحإ زوجي ال امك ىرحأ ضرأ ةعارزب اهعرزيل ضرأ ةراحإ زوجي ال يأ :لإ ىنكسلا ةراجإك
 اضيأ اذهو «ةئيسن هسنجب ءيشلا عيب هنأ نم ههجو رم امل ؛رحأتسملاو رجؤملا نكسي نأ لدب اهنكسيل هراد رحآ نأب

 .ةثالثلل افالح ةفينح يبأ دنع

 ؛لثملا رحأ الو ىمسملا قحتسي ال امهنيب ماعط لمحل هبحاص نيكيرشلا دحأ رحأتسا ول نعي :خل! هرجأتسا نإو

 لمحلا نأل ؛روصتم ريغ كلذو ءاعئاش فصنلا لمح هيلع دوقعملا نأل ؛هميلست نكمي ال ام ىلع درو دقعلا نأل

 رحألا بجي مل دقعني مل اذإو ءاهرضو ةكرتشملا ةيراحلا ئطو مرحي اذهلو «عئاشلا يف هدوجو نكمي ال يح لعف

 [51/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هسفنل الماع نوكيف «هيف هكيرش وهو الإ هلمحي ءزج نم ام هنألو ءالصأ
 اذه يفو «ةيادهلاو ةلمكتلا نم) .زئاح اعئاش نيعلا عيبو نيعلا ةلزنمب هدنع ةعفنملا نأل ؛زوجي :هيفلم يعفاشلا لاقو

 (علاطيلف اراصتخا هانكر ت ليصفت ثحبلا

 رجأتسي نأ نهرلا ةلأسم يف زوجي ال امك كرتشملا ماعطلا لمحل كيرشلا راجئتسا زوحي ال يعي :خلإ رجأتسا نهارك

 كيلمت هنم ىتأتي الف ؛هرجؤي يح كلامي سيل نمترملاو هكلم نوهرملا ءيشلا يأ هنأل ؛نمترملا نوهرملا ءيشلا نهارلا
 كله عفتنا نمو «هكلم هنإ ثيح نم عافتنالا نم نكمي امنإ نهارلاو «لاحم كلاملا ريغ نم كيلمتلا نأل ؛ضوعب عفانملا
 5١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلع ةرجأ ال هسفن

 الصفم هنايب رم امك ةلاهجلاو «دقعلا تايضتقم نم تسيل ّيلا طورشلا اهدسفت تاراحإلا نأ ملعا :خلإ رجأتسا نإف

 رحأتسا نم نإ :لاقف «ةلاهجلا هدسفي ام نايب يف عرش طورشلا هديفي ام نايب نع فنصملا غ رف املو .بابلا لوأ يف

 ضرألا نأل ؛ةدساف ةراحإلاف «عرزي ءيش يأب ركذي مل نكلو ءاهعرزي هنأ ركذ وأ ءاهعرزي هنأ ركذي م و اضرأ

 .مايخلا بصنو حارملاو ءانبلا نم اهريغلو ةعارزلل رجؤت

 نأل ؛هسنج نيبيو عرزي ام نيبي نح دقعلا زوجي الف «ضعب نم رضأ اهضعب نوكي نأب فلتخي اهيف عرزي ام اذكو

 بابلا لوأ يف رم يذلا لكلا لصألا ىضتقم ناكو «ىمسملا رجآللف ءلجألا ىضمو اهعرز نإف ءدقعلا ةدسفم ةلاهجلا

 نأ الإ ءرفز لاق هبو ءازئاج بلقني الف ءادساف عقو هنأل ؛سايقلا وهو «لثملا رحأ هل نوكي نأ ةدسافلا ةراجإلا مكح نم

 نيفرطلا نم لئالدلا ليصفت رم دقو ءازئاج بلقنيف «دقعلا مامت لبق تعفترا ةلاهجلا نأل ؛ىمسملا بجوأ ناسحتسالا

 هنأ "هلثم رجأ هلو" :فنصملا لوق ىلع ةدسافلا ةراجإلا باب يف ترشأ دقو ءركذيلف "قلطأ نإف" :فنصملا لوق ىلع

 .هل هبنتف «ىمسملا بجي اهيف نإف «مكحلا اذه نم ةانثتسم ةحيحص بلقنت مث ةدساف دقعنت يلا ةراحإلا نوكت نأ يغبني



 ةدسافلا ةراجإلا 1١٦ ةراجإلا باتك

 لمحف «لمحي ام مسي ملو «ةكم يلا ا نإو «ىمسملا هلف «لجألا ىضمو
 مسي مل لوعفم لحلا بوصنم 0

Eعرذلا لبق اًحاشت نإف ءىمسملا هلق تكم غلب ن  
 ىلوألا يف يضاقلا ىلإ امصتخا يأ رطلا يف كله يأ  هلثم ىلع رامحلا ىلع

 .داسفلل اعفد ةراحإلا تضقن «لمحلاو
 ةيناثلا يف لمحلا ليقو

 مامت لبق ةلاهجلا تعفترا عرز اذإ لب ةحصلا ىلإ دقعلا دوعل طرشب سيل لحألا يضم :لاقي ال :لجألا ىضمو

 ناخ يضاقك "لجألا ىضمف ضمف" :هلوق فذح ول :"ردلا" يف لاق اذهلو «لجألا يضمه فنصملا ديق فيكف ,دقعلا

 ؛رجألاب ةبلاطملا هجوتتل لب ةحصلا ىلإ دقعلا دوع طرش هنأل ؛لحألا يضم فنصملا ديقي مل :لوقن انأل ؛ىلوأ ناكل
 .ريسي رييغتب "حتفلا" يف اذك ربدتف ءاهتقو ءاضقنا لبق ةرحألاب هيلع هل بلط ال ذإ

 «تعفترا دق داسفلل ةبحوملا ةلاهجلا نأل [(يشحملا) .رفز لاق هبو لثملا رحأ هل سايقلا فو ءاناسحتسا] :ىمسملا هلف

 نأ لامتحا وهو «داسفلل بحوملا وه ام عفتري مل ةعارزلا درحم ةلاهجلا تعفترا اذإ :ليق نإف :"ةياهنلا" يف لاق

 امهنييعتب الإ نيعتي ال الوهجم ناك اذإ هيلع دوقعملا نألو ؛زاوجلا ىلإ بلقني فيكف «ضرألاب رضي ام اهيف عرزي
 حصت دوقعلا نأل ؛عناملا ءافتنا دنع دقعلا ةزاحإ لصألا :تلق ؟امهدحأ هب درفني الو ءرخآلاب رارضإلا نع انوص

 .اذه لوزي عفانملا ءافيتسا دنعو ءامهنيب ةعزانملا عقوت هرابتعاب دقعلا دسف يذلا عناملاو ,ناكمإلا ردقب

 [ه 7/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ىلإ ارامح دحأ رحأتسا اذإ يأ ةلاهجلا اهدسفت يلا تاراجإلا نم اضيأ ةروصلا هذه :خلإ ارام رجأتسا نإو

 ىلع سانلا لمحي ام هيلع لمح اذإف «هيلع دوقعملا ةلاهجل ؛ةدساف ةراحإلاف «هيلع لمحي ام نيبي ملو «رانيدب ةكم

 «هدي يف ةنامأ نيعلا نكل «ةدساف تناك نإو ةراحإلا نأل ؛رحأتسملا نمضي ال «قيرطلا يف رامحلا كلهو «هلثم

 ام ةلاهجل ناك داسفلا نأل ؛ىمسملا هلف ةكم غلب نإو هيلع رحأ الو «نمض ىدعت اذإ امأو «نامض الف ءدعتي ملو

 ىلع لمحبي ام ىلع ادئاز ناك اذإ امأو ءاحيحص بلقناف كلذ نيعت هلثم ىلع لمحي اعيش لمح اذإف «هيلع لمحي

 .ةلاهجلل ةدساف ةراحإلاف رجأتسملا :مسي ملو .حيضوتب "حتفلا" نم لثملا رجأ لب ىمسملا بحي ال هلثم

 «هرجأتسا اذإ ام يف رامحلا ىلع لمحي نأ لبق يضاقلا ىلإ رحأتسملاو رجوملا مصتحا نإ يأ :خلإ احاشت نإف

 تضقن ءاهعرزي ءيش يأ وأ ءاهعرزي هنأ نيبي مل و اضرأ رجأتسا اذإ اميف عرزي نأ لبقو «هيلع لمحي ام نيبي ملو
 :تلق نإف "ةلمكتلا" يف نإف ءلمحلاو عرزلاب نييعتلاب ةلاهجلا عفترت نأ لبق قاب داسفلا ذإ ؛داسفلل اعفد ةراحإلا

 ةلأسملا هذه مدقي نأ يغبني ناكف لامعتسالا دعب ةرجألا بوجوو ةدملا مامت لبق اهضقن ةدسافلا ةراحإلا مكح

 بحاو دسافلا عفر نأ ىفخي الو لمأتف اهعوقو ةرثكل ةرحألا مدق :انلق ؟لامعتسالا دعب ةرحألا بوجو ىلع

 .ىلوأ ناكل دقعلا اعفري نأ امهيلعو :لاق ولو «كلذب هديقي ال نأ هيلع ناكف احاشتي مل وأ احاشت

 (حتف) .لادلاب ال ءارلاب داسفلل اعفر :لاقي نأ ىلوألا :تلق :داسفلل اعفد



 ريجألا نامض ۱1۷ ةراجإلا باتك

 ريجألا نامض باب

 غابصلاك لمعي نح رجألا قحتسي الو ءدحاو ريغل لمعي نم كرتشملا ريجألا
 خلإ قحتسي ال هنأ هتفصو

 و ASR E اجل تطاق هدي يف ع اتملاو ءراصقلاو

 بجي ةروص يأ يف يأ هيفنو هتابثإ ريحألا نامضب دارملاو ءريجألا نامض نايب باب اذه يأ :ريجأ نامض باب

 هنأل ؛مامإلا لوق ىلع بابلا ناونع حصي مل الإو .طقف هتابثإ ال «بجي ال عضوم يأ يفو «نامض ريحألا ىلع

 (يشحملا نم حيضوتب ةلمكتلا يف اذك) .صاخلاو كرتشملا ريجألا نم دحأ ىلع هدنع نامض ال

 ليعف وه] :ريجألا .اهضراوع نم هنأل ؛نامضلا نايب يف عرش اداسفو ةحص ةراجإلا عاونأ ركذ نم غرف امل :نامض

 .ريحأ :ناعون ريجألا [(نيكسم) .ةرجأ هلعف ىلع هل تلعج اذإ ةرجاؤم لحرلا ترحأ :"لمحلا" يفو «لعاف نعم

 .امهفيرعتو امهماكحأ نيبي بابلا اذه يفو «صاح ريجأو كرتشم

 مالك رهاظ نم مهفي هنأ ملعا :لإ لمعي نم .صاخلا ريجألا نايب ٍتأيسو كرتشملا ريجألا مدق :كرتشملا ريجألا

 :هانعم :يعليزلا لاق ءكلذك سيل هنكل اكرتشم نكي مل الإو ءدحاو ريغل لمعي نأ كرتشملا ريجألل طرتشي هنأ فنصملا

 لمع اذإ لب «دحاو ريغل الماع نوكي نأ طرتشي الو «لمعي مل وأ هريغل لمع «دحاوب صتخي نأ هيلع بحي ال نم

 ١١/5[ :قئاقحلا نييبت] .هريغل لمعي نأ هيلع رذعتي الو «عنتمي ال ثيحب ناك اذإ كرتشم وهف ءاضيأ دحاول

 نأل ؛لمعي ىح رحألا قحتسي ال دحاو ريغل لمعي يذلا كرتشملا ريجألا نأ عي :لإ رجألا قحتسي الو

 ريجألا نأ "لمعي يح" :هلوق موهفم :لاقي نأ يقب ءرحألا بجي ال رحأتسملا ىلإ ملسي ل اذإف ءلمعلا هيلع دوقعملا

 ىلإ لوؤي اذهو :يعليزلا لاق «يرودقلا امهنيب قرف اذكه «لمعي مل نإو هسفن ميلستب رحألا قحتسي صاخلا
 نم كرتشملا ريجألا :لاقي نأ هجوألاو «صاخلاو كرتشملا ريجألا فرعي نم الإ هفرعي ال مكح اذه نأل ؛رودلا

 .هعفانم ىلع ادراو هدقع نوكي نم :صاخلا ريجألاو ,هلحم نايبب مولعم لمع ىلع ادراو هدقع نوكي

 هل ناكف «هرثأ وأ لمعلا وه هقح يف هيلع دوقعملا نأل ؛صاخشأ نم لمعلا لبقتي نأ هل كرتشملا نأ :امهمكحو

 هنكمي ال صاخلا ريجألاو ءاكرتشم ىمسي هحولا اذه نمف «دحاول ةقحتسم رصت مل هعفانم نأل ؛ةماعلا نم لبقتي نأ

 رجألا ىقبي اذهلو «عفانملاب لباقم رجألاو ءرجأتسملل ةقحتسم تراص ةدملا يف هعفانم نأل ؛هريغل لمعي نأ

 (حتف) .لمعلا صقن نإو ءاقحتسم
 لوألاو ءال وأ ريجألا لعفب كلهي نأ امإ ,كرتشملا ريجألا دي يف كله يذلا عاتملا نأ :ماقملا ليصفت :لإ عاحملاو

 يفف ءال وأ هنع زارتحالا نكمي ببسب كلهي نأ امإ «ريجألا لعفب كلهي مل اذإ يأ يناثلاو ءال وأ يدعتلاب امإ

 = يناثلا مسقلا يفو ءانتمئأ نيب اقافتا ريجألا نمضي ال - ال وأ دعتب ناك ءاوس هلعفب كلهي نأ وهو - لوألا مسقلا



 ريجألا نامض ۸ ةراجإلا باتك

 PY «لامحلا قلزو هقد نم بوثلا قيرختك هلمعب فلت امو كاللملاب نومضم ريغ
 نديرغل بوثلا راضقلا هريخ نومضم هلوقو أدتبم دعت ريغ نم

 نكل ريحألا لعف ريغب كلهي نأ وهو ءدحاو مسق يقب ءاضيأ نمضي ال هنع زارتحالا نكمي ال ببسب كله نإ =
 ؛اناسحتسا نمضي :الاقو «سايقلا وهو نمضي ال :هي ةفينح يبأ دنعف «فالح هيفف «هنع زارتحالا نكمي ببسب

 تناك اذإ ةعيدولا يف امك ماتلا ظفحلا دجوي مل ركذ اميفو ءظفحلا هيلع دوقعملا نألو «هانمض اكد ايلعو رمع نأل

 ءةيراعلاو ةعيدولاك هيلع انومضم نوكي الف «هنذإب لصح ضبقلا نأ :سايقلا هجو «هلعفب كله اذإ امكو ءرحأب

 ملسن الو «؛لاحلا فلتخا امل هيلع انومضم ناك ولو «بصغلاو توملاك هنع زرحتلا نكمي ال اميف نمضي ال اذحلو

 فالخبو ءادوصقم بجو ظفحلا نأل ؛ةرحأب ةعيدولا فالخب ءاعبت ظفحلاو «ءلمعلا لب ظفحلا وه هيلع دوقعملا نأ

 .نمض اميلس نكي مل اذإف «لمعلا وهو هيلع دوقعملا ةمالس يضتقي دقعلا نأل ؛هلمعب فلت اذإ ام

 يقو :"حتفلا" يف لاقو «تاربتعملا ةماع يف امك نفي مامإلا لوقبو :"راتخملا ر دلا" يف لاق «ىوتفلا يف اوفلتحاو

 راتخاو «"يماشلا" يف اذكو «مهلاومأ ةنايص لصحي هبو «سانلا لاوحأ ريغتل ؛مويلا في امهوقبو :"يعليزلا"

 ؛نمضي حلصم ريغ نإو «نمضي ال احلصم ريحألا ناك نإ :ليقو «ةميقلا فصن ىلع حلصلاب ىوتفلا نورحأتملا

 يف لاق «ىوتفلل لاوقأ ةعبرأ هذهف «يماشلل "راتحلا در" يف اذك «ةميقلا فصن ىلع حلصلاف اروتسم ناك نإو
 ."راتحما در" يف لقن اذك ءريحألا ليصفتلا نسحأ امو ءا فم ةححصم اهلك لاوقأ ةعبرأ هذهف :"ةيريخلا"

 .قافتالاب هيلع نامض ال ةدساف تناك اذإ امأو «ةحيحص ةراحإلا تناك اذإ اميف فالخلا اذه نأ ملعا مث

 (هريغو راتحا درو حورشلا صخلم)
 نكمي رمأب كله نإ نامضلا هيلع :امهدنعو «مهضعب فأ هبو سايقلا وهو رفزو ةفينح يبأ دنع :نومضم ريغ
 ؛ةرحألا ريجألا قحتسي الو «نومضم [كرتشملا] ريحألا لمعب فلت يذلا عاتملا يأ :خ! فلت امو .هنع زرحتلا

 .ةرضملاب لب ةعفنملا قوأ ام هنأل

 :هلوقب ديقو «نمضي لمعلاب هتفرعم مدعل وأ ؛لمعلا يف هريصقتل بوثلا قرخت ول يأ :خإ بوثلا قيرختك
 «قرختف بوثلا بحاصب قدلا يف ناعتسا ولو ءامكح هلمع هنأل ؛هريجأ لمعو «هسفنب هلمع لمشف "هلمعب"

 ناصقنلا فصن نمضي :فسوي يبأ نعو «كشلل نامضلا مدع يغبني ني مامإلا لوق ىلعف «قد يأ نم هنأ ملعي ملو

 ءاش د يزل تناوب ی ايم و رق دعم هجن يباب حق «ريجألا ءافيتسال ؛ريجألا هب كسمت ول امك

 (صحلم) .هريظن رم دقو ءرحألا هاطعأو ءالومعم هنمض ءاش نإو «رحألا هطعي ملو «لومعم ريغ هتميق هنمض
 لصح نإ «قيرطلا ءانثأ يف لامحلا قلزف ءاذك عضوم ىلإ اذك هل لمحيل الامح لحر رحأتسا يأ :خ! لامحلا قلزو

 امإلا دنع نمضي ال - سانلا ةمحز نم ناك اذإ امك - هنع زارتحالا نكمي ال امه لصح نإو «نمض هدي ةيانجب

 هلف ءطورشملا ناكملا ىلإ ىهتنا ام دعب هلحر تقلز ولو «قيرطلا طسو يف فلت اذإ اذه :"ةريحذلا' يقو «نمضي :امهدنعو

 [55/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اضيأ انه نمضي الوأ هلوق ىلعو ءاريخأ دمحم لوق وهو «هيلع نامض الو ءرجألا



 ريجألا نامض ۱۹ ةراجإلا باتك

ang og Co O E 

 ةنيفسلا بحاص ةثالثلا انتمثأ دنع

 RIBA DD SE AE قيرطلا ي ند رسكنا نإف «مدآ
 "نمضي ال"ل لوعفم

 لامحلا لبح عطقنا اذإ :"لصألا" يف دمحم لاق [عاتملا بحاص لبح ال لامحلا لبح] :حإ هب دشي لبح

 يف لاق «نمضي ال عاتملا بحاصل لبحلا ناك ول هنأل ؛"لمحلا هب دشي" :هلوقب ديق ءنمض هفلتو لمحلا طقسو

 ؛همامتها ةلق نم لبحلا عطقو :"ةيادحلا" يف لاقو ءنمضي مل فلتف «عاتملا بحاص لبحب لمح ولو :"ةياهنلا"

 وأ حالملا دم نم ةنيفسلا تقرغ اذإ :خلإ ةنيفسلا قرغو [0517/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هعنص نم ناكف

 نأل ؛حالملا نمضي ال ةنيفسلا يف هليكو وأ ماعطلا بحاص ناك نإو هدي ةيانح نم كلذ نأل ؛نمضي هتحلاعم

 نم تقرغ ول األ ؛دملاب نامضلا فنصملا ديقو ءداسفلا دمعتيوأ ءائيش اهيف عنصي نأ الإ هبحاص دي يف ماعطلا

 (صخلم) .مامإلا لوق يث نمضي ال اهيف ام كلهف ءلبح مدص وأ اهيلع عقو ءيش وأ جوم وأ حير
 مامإلا لاقو ءاندنع اذهو «هربخ "نومضم"و ءأدتبم "فلت امو" :هلوقف ءاهلك لئاسملا باوج اذه :نومضم

 بيعملا :هيعونب لمعلا مظتني قلطملا رمألاو «هيف نوذأم هنأل ؛لئاسملا هذه يف ريحألا نمضي ال :رفزو يعفاشلا

 وه هيف نوذأملا نأل ؛هيف نوذأم ريغ لعفب لصح فلتلا نأ :انلو «بيعملا قدلا نع زرحتلا نكمب الف «ميلسلاو
 .نمضيف «ةداعو افرع هريغ نود ميلسلا

 كلذ عفد هتردق يف نوكي نأ :لوألا :ةثالث طئارشب هدي يف فلت ام نمضي امنإ كرتشملا ريحألا نأ ملعاو
 نامض ال اهمدص لبج وأ حير وأ جوم نم ةنيفسلا تقرغ ول امك كلذ ىلع ةردق هل نكي مل ولف داسفلا

 بر ناك نأب هيلإ املسم لمعلا لحم نكي مل ولف «ةيلختلاب هيلإ املسم لمعلا لحم نوكي نأ :يناثلا .حالملا ىلع
 .نأ زوجي ام نومضملا نوكي نأ :ثلاثلا .نمضي مل حالملا بذحب ةنيفسلا ترسكناف «هليكو وأ ةنيفسلا يف عاتملا

 وأ هقوس نم بطع اميف يراكملا ىلع نامض الف «ريبك وأ ريغص دبع لمحل ةباد رجأتسا ولف «دقعلاب نمضي
 [هه/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هدوق

 قاس اذإ اذكو «مدآ يب حالملا نمضي ال اهيف نم قرغو «حالملا دم ةنيفسلا ا 21 نيضي و

 كسمتسي نمم بكارلا ناك ءاوس «نمضي ال ةبادلا نم هدوقو هقوسب بكارلا طقسف «اهداق وأ ةبادلا يراكحملا

 ىلع بحي ةيانجلاب بجي امو «ةيانجلاب دقعلاب بجي ال يمدآلا نامض نأل ؛عيضرلاك كسمتسي ال وأ ةبادلا ىلع

 اهنم :ثالثب طورشم كرتشملا ريجألا نم فلتي ام نامض نأ رم دقو «دوقعلا نامض لمحتت ال ةلقاعلاو «ةلقاعلا

 e هذه نإف «هركذتف ءدقعلاب نمضي نأ زوجي ام نومضملا نوكي نأ

 ءلمحف «مولعم رحأب مولعم عضوم ىلإ ةباد وأ «هرهظ ىلع اند هل لمحيل الامح رحأتسا نإ يأ :خإ رسكنا نإف
 نإو «هل رحجأ الو «هنم هلمح يذلا ل نإ رايخلاب كلاملاف ءقيرطلا ضعب يف ندلا رسكنا مث

 ءرايخلاب كلاملاف ءادمع هرسك اذإ اذكو «هباسحب هرحأ هاطعأو «رسكنا يذلا عضوملا يف الومحم هتميق هنمض ءاش

 اذإ هنألف ؛رايخلا امأو «لحاد ريغ دسفملاو ءميلس لمع دقعلا تحت لحادلا نأل ؛هلعفب فلت هنألف «نامضلا امأ

 = نأ وهو :رخآ هجو هلو «هحولا اذه نم ءادتبالا نم ايدعت عقو هنأ نيبت ءدحاو ءيش لمحلاو قيرطلا يف رسكنا



 ريجألا نامض 1۷۰ ةراجإلا باتك

 لامحلا ندلا يأ ندلا ةميق يأ

 N صاخلاو ءداتعملا عضوملا دعي مل نإ داصف وأ غارب وأ ماجح نمضي الو «هباسح

 قيرطلا باسحب يأ

 نيتهجلا يأ ىلإ ليميف ءرسكلا دنع ايدعت راص اغنإو «ءادتبالا نم ايدعت نكي ملف «هرمأب لصح لمحلا ءادتبا =

 هنمض «يناثلا هحولا ىلإ لام نإو «هل رحأ الو لمحلا ءادتبا دنع هتميق هنمض «لوألا هحولا ىلإ لام نإف «ءاش

 هعنص ريغ نم ناك نإو ءرثع وأ قلز نأب هعنصب رسكلا ناك اذإ اذه «هباسحب هرحأ هاطعأو ءرسكلا دنع هتميق

 ءرسكلا عضوم يف هتميق نمضي :امهدنعو «هدنع ةنامأ عاتملا نأل ؛ةفينح يبأ دنع نمضي ال رسكناف «سانلا همحز نأب

 لاق ' قيرطلا يف" :هلوقو «عامجإلاب نمضي هنإف ءرسكنا يح سانلا محز يذلا وه لامحلا ناك ولو «هرحأ هيطعيف
 اذهو «هيلع نامض الو ءرحألا هلف «هتيب ىلإ هب ىهتنا ام دعب ندلا رسكنا اذإف «يزارتحا ديق وه :"ةريحذلا" يف

 نيكسم الم نم صخلم).انماض نوكي نأ بجي :الوأ دمحم لوق وهو ءفسوي يبأ لوق ىلع امأ ءارخآ دمحم لوق

 (ةحاحلا ردقب ةلمكتلاو ييعلاو حتفلاو

 يذلا ناكملا يف هتميق نمضي ادمع هرسك نإو «نمضي ال رسكنا نإ :رفز لاقو ءاندنع اذه] :خلإ لامحلا نمض

 «هعم هبحاصو اعاتم لمح :لاق ثيح "ةيزازبلا" يف حرص هبو «هعم ندلا بحاص ناك ول ام معف «هقلطأ [هرسك

 (حتف) .نمض دسفف «عاتملا طقسو رثعف
 ؛مكاحلا هرزع نم تام ول امك بوحولا عم نامض الو «هيلع بجوف «دقعلاب همزتلا هنأل :خإ ماجح نمضي الو

 لاوحأ نطاب ضومغل ؛كالهلا ببس نع ازرتحم هوحنو دصفلا هنكمي ال هنأل ؛هلثم نع زارتحالا هعسو يف سيلو

 الو «سكعلاب نوكي دقو «سفنلا ىلإ يرسي دقو ءاعيرس هحرج لمدني ال جازملا فيعض نوكي اعرف «ناويحلا
 هتقرو هتوق نأل ؛بوثلا قد فالخب «لمعلا نم حلصملاب ديقي الف ءاهفعضو ةعيبطلا ةوق ىلع هوحنو داصفلل عالطإ

 امال ؛تكله نإ سفنلا ةيد فصن نمضي داتعملا نع ىدعت نإو «حلصملاب اديقم نوكيف «ةدهاشملاو سحلاب فرعت

 (حتف) .فصنلا وهو «هباسحب نمضيف «هيف نوذأم ريغبو «هيف نوذأمب تفلت

 (نيكسم الم) .ماجحلا طرشم لثم وهو عزبملاب اهقش اذإ ةبادلا راطيبلا غرب :برغملا يف :غازب وأ
 عضوملا ةزواحب مدعب يفتني نامضلا نأ يضتقي فنصملا ةرابع رهاظ [زواجتي مل يأ ودعي ادع نم] :لإ دعي مل نإ

 يح ىلوملا رمأب دبعلا ةماجحو :"ريغصلا عماجلا' فو «ةزواجلا مدع عم نذإلا الإ نامضلا ءافتنال طرتشي الو داتعملا

 «نذإلا نع ةتكاس ءزواجتلا مدعب ةقطان "رصتخملا" ةرابع :"يفاكلا" يف لاق «نامضلا بجي ىلوملا رمأب نكي مل اذإ

 ءرخآلا هنع تكس امل انايب اذه هب قطن ام راصف ءزواجتلا نع ةتكاس «نذإلاب ةقطان "ريغصلا عماجلا" ةرابعو

 امهالك وأ امهدحأ مدع اذإ نح نامضلا بوجو مدعل ؛زواجتلا مدعو نذإلا طارتشا نيتياورلا عومجك.دافتسيو

 ريجألا نأ ملعاو .ريجألا يعون نم يناثلا عونلا نايب اذه :صاخلاو [53/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نامضلا بحي

 = «ةفاسملا ركذب وأ ةدملا ركذب الإ ةمولعم هعفانم ريصت الو «هعفانم ىلع ادراو هدقع نوكي يذلا وه صاخلا



 ريجألا نامض 1۷1 ةراجإلا باتك

 Ss e a نفك لمعي ماو لا ل عينت عتب رجالا نحس

 ةراحإلا هدم يأ

 هلم TT ا

 صاخلا ريحألا ىمسي دقو «هريغل اهراجيإ نم نكمتي ال ةضواعملا دقعب تقحتسا اذإف «نيعلا مكح يف هعفانمو =

 (رييغتب حتف) .هريغل ةدملا كلت يف لمعي نأ نكمي ال هنأل ؛دحو ريحأ

 هسفن مّلس اذإ امأو «لمعلا نم نكمت اذإ هسفن ميلستب رجألا قحتسي صاخلا ريحألا يعي :خلإ رجألا قحتسيو

 ىلع ةردقلا عم :لمعي مل نإو [09/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هل رجأ ال هوحنو رطملا رذعل هنم نكمتي ملو
 .رحألا قحتسي ال هريغو رطملاك لمعلا نع هعنم رذع ببسب لمعي مل اذإ امأو «لمعلا
 ريجأ وهف «منغلا يعرل وأ ةمدحلل ارهش دبع رحوتسا اذإ نعي صاخلا ريحألا ريسفت اذه :خلإ رجوتسا نمك

 اريجأ نوكي ال منغلا يعرل وأ ةمدخلل ادبع رحأتسا نم نأ ملعاف ءاليصفتو اطسب يضتقي ماقملا اذهو «صاح

 وأ يمنغ ىعرتل ارهش كترحأتسا :لوقيو ءالوأ ةدملا ركذ رحأتسملا مدقي نأ امإ :نيطرشلا دحأب الإ اصاح

 نوكي «ناطرشلا تاف اذإو «هريغ مدخي الو «هريغ منغ يعري ال نأ هيلع طرتشي نأ امإو ءالثم مهردب ٰيمدحتل

 .اصاح اريجأ ال اكرتشم اريجأ

 نوكت نأ عنتميف «ةدملا كلت يف رحأتسملل هعفانم نوكتف «ةدملا ىلع مالكلا عقوأ الوأ ةدملا ركذ امل هنأ :لوألا هجو

 ؛اكرتشم اريحأ ريصيف «لمعلا ىلع دقعلا عاقيإل نوكي نأ لمتحي "منغلا يعرل" :كلذ دعب هلوقو ءاضيأ اهيف هريغل
 ىلع ةراحإلا نإف «ةدملا يف صاخلا ريجألا ىلع بحاولا لمعلا عون نايبل نوكي نأو ؛لمعلا ىلع هدقع عقي نم هنأل

 ريغتي الف ,داصحلل وأ ةمدخلل ارهش كترحأتسا :لوقي نأب لمعلا عون نيبي مل ام صاخلا ريحألا يف حصت ال ةدملا
 عم يريغ منغ ىعرت نأ ىلع :لوقي نأب «هفالخ ىلع صني مل ام اصاخ اريجأ ىقبيف «لامتحالاب لوألا مالكلا مكح

 .رهاظ اذهو «يمنغ

 اكرتشم اريحأ نوكي ذئنيحف ءارهش مولعم رجأب ةامسم امنغ ىعريل هرحأتسا نأب ةدملا رخأ اذإ هنأ :يناثلا هجوو

 «ةدملا ىلع دقعلا عاقيإل نوكي نأ لمتحي هرحآ يف "ارهش" :هلوقو ا ؛مالكلا لوأب

 مل ام لامتحالاب همالك لوأ ريغتي الف «هيلع دقعلا عقو يذلا لمعلا ريدقتلا نوكي نأ لمتحيو ءاصاخ اريجأ ريصيف

 .هريغ ةمدخ مدعو «هريغ منغ يعر مدع هيلع طرتشيو «فالخلا ىلع صني

 :"ةيناحخراتاتلا" يف لاق ءلمع ام ردقب هترحأ نم صقن هريغل لمع ولو «هريغل لمعي نأ صاخلا ريجألل سيل هنأ ملعا مث

 نم صقنيو «هيلع ءيش الف ملعي مل نإو «مثآ وهف «ملعي وهو مهردب ةاود رخأل لمعف «ليللا ىلإ رجوتسا راخن
 (يشحملا نم ربيغتو حيضوتب راتحما در) .ةاودلا يف لمع ام ردقب راجنلا رجبأ

 نمضي ال هنأ صاخلا ريجألا مكح نعي :لإ نمضي الو (راتحلا در) .هدالوأو هتجوزو رحأتسملا ةمدخل يأ :ةمدخلل

 «ىدعت اذإ عدوملاك نمض كلذ دمعت نإف «داسفلا دمعتي ملو اقافتا هلمعب وأ بصغ وأ هنم قرس نأب هدي يف فلت ام

 - ؛عامجإلاب نامضلا مدع يأ مكحلا اذهو «نمضي هنإف ءاهلحر رسك وأ اهنيع ًاقفف ةاشلا برض اذإ ام يدعتلا نمو



 نيطرشلا دحأ ىلع ةرجألا ١ ةراجإلا باتك

 نيطرشلا دحأ ىلع ةرجألا باب

 E RD «لوألا يف انامزو اعون لا ریدرتب رجألا ديدرت حصو
 نامزلا ثيح نم عونلا ثيح نم

 اذكو ءرهاظ كس ةفينح يبأ دنع اذهو هسفنب هلعفك ناك هكلم يف فرصتلاب هرمأو «هعفانم كلم امل رحأتسملا نأل =

 ءرحأتسملا تيب يف لمعي صاخلا ريجألاو «سانلا لاومأ ةنايصل ؛اناسحتسا ناك كرتشملا ريحألا امهنيمضت نأل ؛امهدنع

 (رييغتو حيضوتب «حتف) .سايقلاب هيف اذخأف «بلغأ ةمالسلا نوكتف «لامعألا لبقتي الو

 بحاص الو نيكسم الم الو «هحرش يف ىيعلا هذخأ الو "زنكلا" خسن رثكأ يف ظفللا اذه عقي مل :لوقأ :ةرجألا باب

 دحاو امهلصحمو ةراحإلا ظفل ةرجألا ناكم هيف هنكل «"ةيادملا" يف عقو دقو «ةيدمحألا ةخسنلا يق وه امنإو «"ةلمكتلا'

 .نيطرشلا دحأ ىلع ةرجألا ماكحأ هيف نيبي باب اذه نعي

 ؛نيطرشلا دحأ ىلع ةراحإلا بابلا اذه يف ركذ دحاو طرش ىلع ةراحإلا ركذ نع غرف امل :نيطرشلا دحأ ىلع

 :هل لوقي نأب نيلمع نيب ريجألل ةرحألا ددري نأ رحأتسملل حص يأ :رجألا ديدرت حص .نينثالا لبق دحاولا نأل

 .هحيرشت نأيسو ءاذك كلف اذك تلمع نإو ءاذك كلف اذك تلمع نإ

 نأك نيلمع نيب اددرتم لمعلا لعجيو «نيرحأ نيب اددرتم رحألا لعجي نأ رحأتسملل زوجي نعي :خ! لمعلا ديدرتب
 .نيمهردبف نارفعزب وأ مهردبف رفصعب هتغبص وأ «نيمهردبف ايمور وأ مهردبف ايسراف بوثلا تطح نإ :لوقي
 دحأ كتعب :لوقي نأ زوجي عيبلا يف نأ امك ينعي عيبلاك زئاج ةثالث و أ نيلمع نيب ةراحإلا يف ديدرتلا نأ ملعاو

 زوجي ةراحإلا يف كلذك «ةثالثلا ىلع دئازلا يف زوجي الو «تئش امهيأ ذحأت نأ ىلع ةثالثلا باوثألا دحأ وأ نيبوثلا

 «كلذ طرتشي ال ةراحإلا يفو «رايخلا طارتشا نم عيبلا يق دبال هنأ الإ دئازلا يف ال ةثالثلاو نينثالا نيب ديدرتلا

 عفتريل رايخلا نم دبالف «دقعلا سفنب نمثلا هيف بجي هنأل ؛رايخلا تابثإب الإ عفتري ال عيبلا يف ةلاهجلا ققحت نأ :قرفلاو

 ىلإ ةجاح الف ءامولعم هيلع دوقعملا ريصي كلذ دنعو «لمعلاب اهيف بحي امنإ رحألا نأل ؛ةراجإلا كلذك الو «ةلاهجلا
 ديحلا ىلع اهامتشال ؛ةثالثلاب عفدنت امنإ يهو «ةحاحلا عفد وه نيدقعلا الك يف ديدرتلا زاوح هحوو «رايخلا تابثإ

 (يشحملا نم حيضوت عم طقتلم) .ةعبرألا ىلإ ةجاح الف «يدرلاو طسولاو
 ايسراف هتطح نإ :لوقي نأب عونلا ثيح نم نوكي نأ امإ بوثلا يف لمعلا ديدرت نأ ملعا :خلإ انامزو اعون

 نأب نامزلا ثيح نم نوكي وأ «نيمهردبف نارفعزب وأ مهردبف رفصعب هتغبص نإ اذكو «نيمهردبف ايمور وأ مهردبف

 فالح الب زوجي هنأ عونلا ثيح نم ديدرتلا مكحف «مهرد فصنبف ادغ هتطخ نإو «مهردبف مويلا هتطح نإ :لوقي
 نيعون يمس هنأل ؛ارحأ هام ام قحتسا ةيمورلا وأ ةيسرافلا ةطايخلا يف نيلمعلا يأ لمع اذإ يح ةثالثلا انئاملع نيب

 رفز لاقو «نيدبعلا نيب عيبلا يف هريخ اذإ امك زوجيف ءامولعم الدب امهنم دحاو لكل يمو «لمعلا نم نيمولعم
 = مولعم دحاو لكو «نيفلتخم نيلدبب نافلتخم نالمع امهنأ :انلو «لاحلا يف هيلع دوقعملا ةلاهجل ؛زوج ال :ةثالثلاو



 نيطرشلا دحأ ىلع ةرجألا ۷۳ ةراجإلا باتك

 .المحو ةفاسم ةبادلاو تيبلاو ناك دلا يفو

 حصي هنأ نامزلا ثيح نم بوثلا يف ديدرتلا مكحو «ةعزانملل ةيضفملا ةلاهجلا عفترتو «هرايتحاب امهدحأ نيعتف =

 لوق نعم اذهو «يناثلا نود امهيف ددرملا نيمويلا نم لوألا مويلا يق لمعلا دجو اذإ يمس ام بجي يأ لوألا يف

 «ىمسلملا هب زواجي ال هلثم رجأ هلف ادغ هطاخ نإف «مهرد هلف مويلا هطاح اذإ ىح "لوألا يف انامزو" :فنصملا

 فصن هلف ادغ هطاخ اذإف مهرد هلف «مويلا هطاخ اذإ نح يناثلاو لوألا يف حصي :الاقو فس ةفينح يبأ دنع اذهو

 ىلع نالدب هتلباقع. ركذ دقو ءدحاو ءيش ةطايخلا نأل ؛يناثلا يف الو لوألا يف حصي ال :ةثالثلاو رفز لاقو «مهرد

 ناك نإو تيقأتلل ال ليجعتلل "مهردبف مويلا هتطح نإ" :هلوق يف مويلا ركذ نأل اذهو ءالوهجم نوكيف «ةيلدبلا ليبس

 .رمامك دسفم وهو «ةراجإلا يف لمعلاو تقولا عامتجا مزلي الإو «هيف ةقيقح

 ليجعتلل مويلا ركذ ناك اذإف «ةفاضإلل الو قيلعتلل ال هيفرتلل "مهرد فصنبف ادغ هتطح نإ" :هلوق يف دغلا ركذو

 ىلع نارجأ دحاو لك يف عمتجيف «هيفرتلل هركذ نأل ؛دغلا يف اذكو «مويلا يف ةطايخلا سفنب الباقم رجألا ناك

 رصتقي مهردبف مويلا هتطخ نإ :هلوق ناكف «ةقيقح هنأل ؛تيقأتلل مويلا ركذ نأ :امهو «ةلاهجلا بجوي وهو «لدبلا

 ناك اذإو «ةفاضإلل دغلا ركذو «تقولا ءاضقناب يضقني لب «دغلا ىلإ دقعلا ىقبي ال مويلا ءاضقنابف مويلا ىلع

 مويلا ركذو «ةفاضإلل دغلا ركذ نأ :هلو ءناتيمست موي لك يف عمتجي الف «لاحلا يف اتباث دقعلا نكي مل ةفاضإلل

 كلذك ناك اذإو ءلمعلاو تقولا عامتجال ؛دقعلا دسف الإو «ةقيقح وه يذلا تيقأتلا ىلع هلمح نكمي ال ليجعتلل

 هب زواجي ال لثملا رجأ بجيو «يناثلا دسفيو ءىمسملا بجيو «لوألا يف حصيف «مويلا نود ناتيمست دغلا يف عمتجي

 (يشاوحلاو حورشلا نم هتصخل ام اذه) .يناثلا مويلا يف ىمسملا وه هنأل ؛مهرد فصن
 نأب تيبلاو ناكدلا يف لمعلا ديدرتب رجألا ديدرت حص يأ "بوثلا يف" ىلع فطع :خلإ تيبلاو ناكدلا يفو

 دقعلاف «نيمهردبف ادادح اهتنكسأ نإو ءرهشلا يف مهردبف اراطع تيبلا اذه وأ ناكدلا اذه تنكسأ نإ :لاق

 بحي امهيأ يردن الو «نافلتخم نارجألاو ,دحاو هيلع دوقعملا نأل ؛دقعلا حصي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع زئاح

 ؛لمعلا روهظ ىلع ةفوقوم ةدايزلاو ءلحلا ميلستب بحي نيترحألا لقأ نأ :هلو «ةثالثلاو رفز لاق هبو «حصي الف

 .ىلوأ اذهف ءزاج ةيسرافلاو ةيمورلا ةطايخلا ةلأسم يف امك لمعلا روهظ يأ كلذ ىلع افوقوم رجألا ناك ولو

 ۲۸٤/۲[ :قئاقحلا زمر]

 ثيح نم اضيأ ةبادلا يف لمعلا ديدرتب رجألا ديدرت حص يأ [ناكدلا ىلع فطع] :خلإ الهو ةفاسم ةبادلاو

 نأب لمحلا ثيح نمو «مهارد ةرشعب ةفوكلا ىلإو ءامهرد نيرشعب دادغب ىلإ ةبادلا هذه كترجآ :لاق نأب ةفاسملا

 «ةئامبف ديدح نم اراطنق اهيلع تلمح نإو «ةرشعبف تيز نم اراطنق اهيلع تلمح نإ كنأ ىلع اهكترحآ :لاق

 ۲۸٤/۲[ :قئاقحلا زمر].رم ام هجولاو «ةثالثلاو رفزلو امه افالخ شب ةفينح يبأ دنع امهيف زئاح دقعلاف

 .لمحلاو ةفاسملا ثيح نم ةبادلا يف لمعلا ديدرتب رجألا ديدرت حص يأ "ةبادلاو" :هلوقب ناقلعتم :المحو ةفاسم



 دبعلا ةراجإ ١/4 ةراجإلا باتك

 دبعلا ةراحإ باب

 روجح دبع نم رجأتسملا ذخأي الو «ط رش الب ةمدخلل هرحأتسا دبعب رفاسي الو
 هسفن رحآ هيلع درتسي ال يأ ةرفاسملا

 و ا وعل حل مما لكأ ام دبعلا بصاغ نمضي الو ا ی ارجأ

 سيلف «رفسلل ائيهتم ناك الو «هب رفاسي هنأ طرتشي ملو «ةمدحلل ادبع لحر رحأتسا اذإ يأ :خلإ دبعب رفاسي الو

 «هيلإ فرصناف «سانلا فرع هيلعو «بلغألا معألا وهو ءرضحلا يف ةمدخلا لوانت دقعلا قلطم نأل ؛هب رفاسي نأ هل

 الإ هكلمي الف «كلذب ررض هقحليف «ىلوملا ىلع درلا ةنوؤم نألو «قشأ هنأل ؛رفسلا ةمدح ىلإ هلقني نأ هل نوكي الف

 نألو «هقح يف فرعلا دحوي ملو «هيلع درلا ةنوؤم نأل و حر ا لا اا

 .بوكرلا يف امك الحاد هريغ ىقبي ال رضحلا يف ةمدخلا تنيعت اذإف ءرهاظ نيتمدخلا نيب توافتلا

 فورعملاو «مزلم طرشلا نأل ؛هب رفاسي نأ هل «هب 0000 «ةرفاسملا طرش اذإ امأو

 «ناعمتجي ال رحألاو نامضلا نأل ؛ملس نإو هيلع رحأ الو ءابصاغ راص هنأل ؛نمض هب رفاس ولو «طورشملاك

 ناكم نيبي ملو ةمدخلل ادبع رحأتسا امك رفسلا نود اميف لمعتسي نأ هل نأ ديفيل ؛"رفاسي الو" :هلوقب ديقو

 ءاشعلا ىلإ همدختسي نأ هلو «هب رفاسي الو ءرصملا ةينفأو ىرقلا ىلإ هحرخيو رصملا يف همدختسي نأ هل ,ةمدخلا
 (راصتخاب امهريغو ةلمكتلاو حتفلا) .هقالطإل هتأرماو هنافيض مدخيو «ةمدخلا عاونأ هفلكيو «ةريخألا

 درتسي نأ رحأتسملل سيل ءرحألا هاطعأو «لمعف «هسفن نم هيلع اروجحم ادبع لحر رحأتسا ول نعي :خلإ ذخأي الو
 هنأل ؛رحأتسملا كلم ىلع ىقبيف ءزوجي ال هيلع روجحملا دقع نأل ؛هنم هذحأي نأ هل سايقلاو ءاناسحتسا هاطعأ ام

 ىقبيف ءاندنع نمضت ال بوصغملا عفانمو «كله اذإ هتميق نامض هيلع بجي اذهلو «هل ابصاغ راص لامعتسالاب

 .هدرتسي نأ هلف «هكلم ىلع ع وفدملا

 عفانلاو «دبعلا كاله رابتعا ىلع اراض املاس لمعلا نم غارفلا رابتعا ىلع عفان فرصتلا نأ :ناسحتسالا هحو

 «هسفن رجآ اذإ هيلع روجحملا يبصلا اذكو «هدرتسي نأ هل سيلف «هكلم نع ةرحألا جرختف «زوجيف «هيف نوذأم

 لامعتسالا ةلاح يف دبعلا كله اذإو «تافرصتلا نم هعفني امع عونمم ريغ هنأل ؛هل رحألا ناك لمعلا نم ملسو

 (ةلمكتو حتف) .رحألا هيلع بحي الو «هتميق رجأتسملا ىلع بحي
 ءاهلكأف ءةرحألا دبعلا دي نم بصاغلا ذحأف «هسفن دبعلا رحآف ءادبع لحر بصغ اذإ :هانعم :خإ نمضي الو

 نامضلا نأ :ماماللو هل ليوأت الو «هنذإ ريغب ريغلا لام فلتأ هنأل ؛هنامض هيلع :الاقو «مامإلا دنع هيلع نامض الف

 دي الو «هدي يف سيل اذهو «هبئان ديب وأ هديب نوكي زارحإلا نأل ؛زرحم سيل اذهو «موقتم زرحم لام فالتإب بحي امنإ
 - «نامض الف ءازرحم نكي ملف ءبصاغلا دي يف هدي يف امو دبعلا لب «دبعلا الو هنع بئانب سيئ بصاغلا نأل ؛هبئان



 دبعلا ةراجإ 1۷0 ةراجإلا باتك

 نيذه هذبع رجأ ولو «هرحجأ دبعلا ضبف و ةهذخأ د هذدحج و ولو «هرحأ نم

 لحجر هسفنب هراجيإ نم لصاحلا

 قابإ ف افلتخا ولو ,ةعبرأب ٠ لوألاو 7-00 ةسمخيب 5 «ةعبرأب ارهش نيرهشلا
 ريالا رجوملا يأ رجآ مهارد ارهش رجآ

 ل ل «لاحلا مح هضرمو دبعلا

 ولو «لدبملا مكح همكح لدبلاو «ةعفنملا لدب ةرجألا نألو «عطقلا دعب قراسلا دي يف قورسملا لاملا ريظن راصف =
 ءاقب دنع كلاملا بناج انححرف ءامهظح رفوت نيلصأ نيب ددرت امو ءاهدب اذكف «نمضي ال ةعفنملا بصاغلا فلتأ

 لكأ اذإ هيلع نامض اال :انلقو «نامضلا قح يف بصاغلا بناج انححرو «هب قحأ كلاملا :انلقف «هدي يف رجألا

 1٦/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةرحألا

 ۲۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .كلملا نالطب موقتلا نالطب نم مزلي الو «هلام نيع هنأل [رحألا نم دبعلا دي يف ام يأ ] :هذخأ
 رحأتسملا هاطعأو هسفن دبعلا رجآ اذإ نعي [ةبملا لوبقك هيف نوذأم ضحم عفن هنأل] :خلإ دبعلا ضبق حصو

 .عفانلا فرصتلا يف انوذأم هنوكل ؛حصيف «هيلإ دقعلا قوقحو «دقعلل رشابملا هنأل ؛عامجإلاب هضبق حص ةرحألا

 لصحي هنإف «ةرجألا ةدهع نع رحأتسملا جورخ قح يف رهظت ضبقلا ةحص ةدئافو [1۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 وه هنأل ؛ىلوملا ةلاكوب الإ ضبقلا حصي ال هنإف «ىلوملا هرجآ ول ام فالخج ءدبعلا ىلإ ءادألاب ةدهعلا نع جورخلا

 (ةلمكت «حتف) .دقاعلا

 رهشلا نوكيو «دقعلا حص ةسمخب ارهشو «ةعبرأب امهنم ارهش نيرهشل هدبع رجآ اذإ يعي :خل! ةعبرأب لوألاو
 تكس ول امك ةحصلل ايرحت دقعلا يلي ام ىلإ فرصنا "ةعبرأب ارهش" :الوأ لاق امل هنأل ؛ةسمخب يناثلاو «ةعبرأب لوألا
 ريخألا ىلإ يناثلا فرصنا هيلي ام ىلإ لوألا فرصنا اذإف «نيعتف ؛ةراحإلل دسفم رهشلا ريكنت نأل ؛طقف هيلع

 .هب حرص ول امك راصف «هيلإ تاقوألا برقأ هنأل ؛ايرحت

 ؟ليلعتلا ميقتسي فيكف «كلذك سيل روكذملاو اركنم رهشلا نوكي نأ ىلع ينبم ليلعتلا اذه نأب هيلع ضرتعاو

 اذه كنم ترحآ :رحجؤملا لاق نأب ريكنتلا نم رحؤملا مالك يف امل دهعلل هيف ماللاو رجأتسملا لوق روكذملا نأب بيحأو

 ةعبرأب ارهش نيرهشلا نيذه دبعلا اذه كنم ترحأتسا :رحأتسملا لاقف «ةسمخب ارهشو ةعبرأب ارهش نيرهش دبعلا

 :فنصملا لاق ولو «نينيعتم نارهشلا نوكي الف اركنم نيرهش رحؤملا لوقل دهع نيرهشلا يف ماللاف ؛ةسمخب ارهشو

 ظ (يشحملا نم حيضوتب امهريغو هلمكتو حتف) .ظفحاو مهفاف .ىلوأ ناكل "هرخآ ىلإ دبع ةراحإ لبق ولو"

 ذإ ؛عرفلا وه هنأل ؛هدعب امهفالتحا يف عرش لصألا وهو نيدقاعتملا قافتا نم لبق اميف غرف امل :افلتخا ولو

 الإو رحأتسملل لوقلاف فالتحالا تقو اقبآ وأ اضيرم ناك نإف] :لاحلا 3 .ضراعب نوكي امنإ فالتحالا

 ركنأو «ةدملا ف ضرم وأ دبعلا قبأ :رهشلا رحآ يف رحأتسملا لاق مث ءالثم ارهش ادبع رحأتسا ول يعي [.رجؤمللف

 - لوقلا نوكيف «لاحلا مكحي «ةعاسب ييتأت نأ لبق ضرملا هباصأ :لاقف «ةدملا لوأ ىلإ هدانتسا ركنأ وأ «كلذ ىلوملا



 دبعلا ةراجإ ١/5 ةراجإلا باتك

 .همدعو رجألاو ةرفصلاو ةرمحلاو ءابقلاو صيمقلا يف بوثلا برل لوقلاو

 لدي لاحلا يف هدوجوو ءرهاظلا هل دهشي نم لوق يواعدلا يف لوقلا نأل ؛هنيمي عم لاحلا هل دهش نم لوق =

 نوحاطلا ءام نايرج يف افلتحا اذإ امك ةجح حلصي مل نإو ءاححرم رهاظلا حلصيف ءيضاملا يف هدوجو ىلع

 [1۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةعاطقلاو

 :طايخلا لاقو ءءابق هلمعت نأ كترمأ :بوثلا بر لاقف «طيخملا يف طايخلاو بوثلا بر فلتحا نإ يأ :لوقلاو

 غابصلاو بوثلا بر فلتحا اذإ ينعي :خلإ ةرفصلاو ةرمحلاو .بوثلا برل لوقلاف اصيمق لمعأ نأ ئترمأ لب

 برل لوقلاف ءرفصأ هغبصب يئترمأ لب :غابصلا لاقو ءرفصأ تغبصف رمحأ هغبصت نأ كترمأ :بوثلا بر لاقف

 .ءابقلاو صيمقلا فالتحا يف امك بوثلا

 لوقلا ناك ةيلكلاب نذإلا ركنأ ول هنألو «هتيفيكب ملعأ ناكف بوثلا بر ةهج نم دافتسي نذإلا نأ :امهجوو

 هركنأ اذإف «همزلي هب رقأ ول ائيش هيلع ىعدا هنأل ؛فلحي هنكل لصألل عبات فصولا ذإ ؛هفصو ركنأ اذإ اذكف «هلوق

 وأ «هل رجأ الو لومعم ريغ بوثلا ةميق هنمض ءاش نإ ريخم بوثلا بحاصو «نماض طايخلاف فلح اذإف ؛فلحي

 يف لاق «يومحلاو ئيعلا هعبتو ١514/5[ :قئاقحلا نييبت] .ىمسملا هب زواجي ال هلثم رجأ هلو الومعم هتميق

 ءاش نإو :بتكلا ةماع يف يذلاو «موقلا مالكل فلاخم وهس اذهو :"هداز يبرع" نع القن انخيش لاق :"حتفلا"

 هلبق ناك ول امأ «لمعلا دعب امهفالتحا نوكي نأ :لوألا :ناديق انهه مث .هل هبنتف «هلثم رجأ هاطعأو هذحأ

 (حيضوت عم هريغو حتف) .طايخلا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ نإف «ةنيب امه نوكي ال نأ :يئاثلاو «نافلاحتيف

 لب :عناصلا لاقو ءرحأ ريغب يل هتلمع :بوثلا بر لاق نأب عناصلاو بوثلا بر فلتحا اذإ يأ :خلإ رجألاو

 «هلمع موقت ركني بوثلا بر نأل ؛نييلوألا نيتلأسملا يف امك مامإلا دنع اقلطم اضيأ بوثلا برل لوقلاف رحأب

 عناصلا ناك نإ :فسوي وبأ لاقو «سايقلا وه اذهو «ركنملل لوقلا ناكف «هيعدي عناصلاو «هيلع رجألا بوحوو

 ةعنصلا هذمي افورعم عناصلا ناك نإ :دمحم لاقو ءالف الإو ءرحألا هلف ءءاطعإو ذحأ امهنيب ناك نأب هل الماعم

 ارابتعا رجألا ىلع صيصنتلا ىرحب كلذ ىرج كلذل ناكدلا حتف امل هنأل ؛الف الإو «هلوق لوقلا ناك ةرحألاب

 يف اذك «يفكي الف «قاقحتسالا ىلإ انهه ةحاحلاو «عفدلا رهاظلا نأ :هنع باوجلاو «ناسحتسالا امهوقو «رهاظلل

 .ىفي دمحم لوقبو "ةلمكتلا" يق اذكو "راتحملا ردلا" يفو امهريغو "ةلمكتلا"و "حتفلا"



 ةراجإلا خسف ۱۷۷ ةراجإلا باتك

 ةراجإلا خسف باب
 اهخاسفناو

 07 11011 11 -ب-ب_-بب ا AS ,رادلا بارخو بيعلاب خسفتو

 .ةلاحم ال هدوحو دعب دقعلا خسف نأل ؛بابلا اذه رخأ «ةراحإلا خسف ماكحأ نايب يف باب اذه :ةراجإلا خسف باب

 الوأ عرشو ءاهنايب يف فنصملا عرش رذعبو بيعو ةيؤرو طرش رايخب خسفت ةراحإلا تناك امل :بيعلاب خسفت
 رحأتسمللف «ئكسلاب رضي ابيع اه دجوف ءاراد دحأ رحأتسا اذإ يعي "بيعلاب خسفتو" :لاقف «بيعلا نايب يف

 رجأتسملاب ارضم نوكي نأ امإ ءضبقلا دعب وأ دقعلا دعب ثدح وأ اميدق ناك ءاوس بيعلا نأ :هليصفتو «خسفلا

 وأ «ئكسلاب لخي مو «رادلا نم طئاح طقس نأك عافتنالاب ارثؤم الو ارضم نكي مل نإف ءال وأ عافتنالاب ارثؤمو

 ارضم ناك نإو ,رجأتسملل رايخ الو ءامزال دقعلا يقب هرعش طقس وأ رحأتسلملا دبعلا ييع ىدحإ تأقف

 .ةبادلا تربو وأ دبعلا ضرم وأ «ءئكسلاب رضي طئاح رادلا نم طقس نأك عافتنالاب

 ؛ةراحإلا خسف هلف هري مل نإو «هب هئاضرل ؛هل رايح الف هآر نإف لال وأ دقعلا تقو هآر رجأتسملا نوكي نأ امإف

 يهو «عفانملا انهه هيلع دوقعملاو (عيبلا ق امك خسفي نأ هلف «هاضر تاف ءملسي ۾ اذإف ءةمالسلا دقعلا ءاضتقال

 رايخ بحويف «عفانملا نم يقب ام قح يف ضبقلا لبق اثداح نوكي بيعلا نم دحو امف «ةعاسف ةعاس ثدحت

 دبالو «هل رايح الف «بيعلا رحجؤملا لازأ ولو .لدبلا لك همزليف هب يضر دقف «بيعلا عم قوتسا ولو «خسفلا

 «حصي مل درلا نأل ؛رجألا همزل هروضح الب خسف ولف ءاقافتا كلذ هطرش بيعب درلا نأل ؛رجؤملا ةرضح نم خسفلل

 عافتنالا نأل ؛خسفي مل ام خسفنت الو «لكلا دنع رجألا طقسيو «هتبيغ دنع خسفلا هل ناك رادلا لك مدهنا ولو

 .نكمم ةيصولاب
 يضاقلا ىلإ رمألا عفري :"تادايزلا" يفو :"ةلمكتلا" يف لاق ءءاضقلا وأ ءاضرلا نم خسفلل طرتشي هنأ ملعاو

 خسفلا ةحصل طرتشي :ريغصلا عماجلا قو "ةصالخلا" ف اذك حصأ تادايزلا ةياور :ةمئألا شک لاق (خسفيل

 نيراد رحأتسا وأ :اضيأ هيفو «قأيس ليصفت هيفو 7١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىهتنا ءءاضقلا وأ ءاضرلا

 اعيمج امهكرتي نأ هلف نكسلا صقني بيع امهدحأ يف دجو وأ امهدحأ نم عنام عنمي وأ طئاح امهدحأ نم طقسف

 [هريغو راتحلا درو حورشلا صخلم| .ادحاو ادقع امهيلع دقع ناك اذإ

 نع ءاملا عطقنا وأ «ةعيضلا نع ءاملا عطقنا وأ ئكسلل ةرحأتسملا رادلا تبرح اذإ يعي :خلإ رادلا بارخو

 نكمتلا مدعل ؛رجأتسم ىلع رجأ الو «خسفلا رايخ تبثيف «هب عفنلا توفي اهنم الك نأل ؛ةراجإلا خسفت «ىحرلا

 .راجئتسالاب هدصق يذلا هجولا ىلع عافتنالا نم

 عفنلاب لخي ام اهضعبو ءامهريغو ءاملا عاطقناو رادلا بارخك اسأر عفنلا هب توفي ام اهضعب بويعلا نأ ملعا

 = نيبو «فنصملا هكرت ءاقافتا خسفلا نم هيف دبال يناثلا مسقلا ناك الو «طئاحلا طوقسو ةبادلا ربوو دبعلا ضرمك



 ةراجإلا خسف ۷۸ ةراجإلا باتك

 نإو «هسفنل اهدقع نإ نيدقاعتملا دحأ توم. خسفنتو «ىحرلاو ةعيضلا ءام عاطقناو
 ةراجإلا اقبطم ولو هنونجب ال خسفلا ىلإ ةحاح الب ىحرلا ءام عاطقنا

 EELS ا ا ا ا ا ا ليكولاك ال هريغل اهدقع

 «ثالثلا لئاسملا هذه يف خياشملا فلتحا دقو :"نيكسم الم" يف لاق «هيف خياشملا فلتخا يذلا لوألا مسقلا =

 كالهك راصف «تتاف دق عفانملا يهو هيلع دوقعملا نأل :"حتفلا" يف لاق ,خسفلا ىلإ جاتحي الو اهسفنب خسفنت :ليقف

 عيبملا قابإ هبشأف ءاهدوع روصتي هجو ىلع تتاف دق عفانملا نأل ؛حصأ فنصملا لاق ام يأ لوألاو «ضبقلا لبق عيبملا

 ,دوصقملا تاوفل خسفنت :مهضعب لاقو «ءايشألا هذه خسفنت ال ةراحإلا نأ ىلإ ريشي اذهو :ئيعلا لاق «ضبقلا لبق

 (حورشلا نم طقتلم) .اهدوع روصتي هجو ىلع تتاف عفانملا نأل ؛حصأ لوألاو
 «ةراحإلا خسفنت ءرحأتسملا وأ رجؤملا يأ امهدحأ تامف ءاهسفنل ةراحإلا نيدقاعتملا دقع اذإ يأ :خلإ خسفنتو

 عفانملا نأ :انلو «عيبلاك اممتوم الو امهدحأ توم لطبت ال :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو «خسفلا ىلإ جاتحي الو

 هنأل ؛نونجلا نع ازارتحا توملاب ديق امنإو «ضقنتف «مهنم دحوي مل قباسلا دقعلاو «ةثرولل اكلم تراص ةرحألاو

 امأو «ةرورض همث نكي مل اذإ ام. ديقم خسف الب دقعلا خاسفنا يأ مكحلا اذهو ءاقبطم ولو «هب ةراحإلا خسفنت ال

 رجؤملا تام اذإ امك حلصألا وه ام لعفيل يضاقلا ىلإ عفريف ءىمسملا رحألاب ةراحإلا ىقبتف «ةرورض تعد اذإ

 ول هل اهرجؤيف «حلصألا لعفيل يضاقلا ىلإ رمألا عفريف «ةكم ىلإ ىقبت امف «قيرطلا يف مكاح الو «ةكم قيرط يف

 .اهعفد ىلع نهرب نإ بايإلا ةرجأ هل عفديو «ةميقلاب اهعيبي وأ انيمأ
 رمألا عفري ناطلس الو ضاق همث سيلو «هب عطقني نأ فاخي عضوم يف ناك اذإ اذه :لاق :"ةيحلاولولا" يف لاق

 راذعألاب ضقتنت امك ةراحإلا نأ :ةراحإلا ءاقب هحوو «ىهتنا .نيينعملا الك ةراحإلا ءاقب يف رثؤملا ناكف «هيلإ

 ءاشنإ ءاقبلاب ءاضرلا لعجيف «زاج رحأتسملا يضرو «ةراحإلا ءاقبب ريبك وهو ثراولا يضر ولو «راذعألاب ىقبت
 (راتحما درو راتخملا ردلاو ئيعلاو حتفلا نم طقتلم) .يطاعتلاب اهزاوجف «دقعلل

 ةراحإلا دقع اذإ يأ :هريغل اهدقع نإو .عيبلاك توملاب لطبت ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو :نيدقاعتملا دحأ

 ول ىح قحتسملا ءاقبل ؛خسفنت ال «دقعلل رشابملا تامو «فقولا يلوتم ناك وأ «هل ايصو وأ اليكو ناك نأب هريغل

 ةصح يف تيقبو ‹«طقف هتصح يف نيرحأتسملا وأ نيرحؤملا دحأ توم خسفنتو ءانركذ امل ؛تلطب هل دوقعملا تام

 يف ةداهشلاك ءاقبلا ال ءادتبالا يق اهدوجو يعاري طورشلا :انلق «عنام عويشلا نأل ؛امهيف لطبت :رفز لاقو «يحلا

 .ةدايز عم "حتفلا" يف اذك حاكنلا

 يف لاق «راجئتسالاب ليكولاو راجيإلاب ليكولا لمشف «ليكولا يف قلطأ :"ةلمكتلا" يف لاق :خلإ ليكولاك
 ريصيف «عفانملا ءارش ليكوت راجئتسالاب ليكوتلا نأل ؛ةراحإلا لطبت تام اذإ راجئتسالاب ليكولا امأو :"ةريخذلا"

 «لطبت ال ملس ول امأ «لكو ملا ىلإ ملسي مل اذإ اذه لعل :لوقأ «ىهتنا «لكو ملا نم ارحؤم ريصي مث «هسفنل ايرتشم

 = [۷۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ىهتنا .هربدتف



 ةراجإلا خسف ۱۷۹ ةراجإلا باتك

 000 ,رذعلابو .ةيؤرلاو طرشلا رايخب خسفتو «فقولا ف يلوتملاو يصولاو
 خسفت يعفاشلل افالح اندنع ةراحإلا ل ا

 تبثي كلملا نأ نم يحركلا هركذ ام ىلع ميقتسم "ةريخ : للا" يف لاق ام نإ :ريغلا نع القن "حتفلا يف لاق =

 وهو "زنكلا" يف مزج هبو «ءادتبا لكوملل تبثي هنأ نم رهاط وبأ هلاق ام ىلع ال لكوملا ىلإ لقتني مث «ليكولل
 ىلع مهقافتال اضيأ يحركلا هركذ ام ىلع ميقتسم ريغ هنأب انخيش هبقعتو «ميقتسي الف "رحبلا" يف امك حصألا

 ليكو لا نأ لصاحلاف :لوقأ «ىهتنا ررقتملا كلملا قتعلل بحوملاو «ررقتم ريغ هكلم نأل ؛ليكولا بيرق قتع مدع
 .هظفحاف «هتوم دقعلا لطبي ال رحأتسملل وأ رحؤملل ناك ءاوس

 (ةحاحلا ردقب حتف) .يناتسهقلا حرص هبو «هيلع افوقوم يلوتملا ناك ول ام معف .هقلطأ :خل! يلوتملاو
 طرش اذإ يعي ءامهريغو ةيؤرلاو طرشلا رايخب خسفلا نايب يف عرش بيعلاب خسفلا نايب نع غرف امل :خإ خسفت
 اذإ اذكو ءاندنع هب ةراجإلا خسفي نأ هلف «مايأ ةثالث طرشلا رايخ امهنم لك وأ ءطرشلا رايخ رجأتسملا وأ رجؤملا

 زاوجلا مدع امأ ءاممب خسفلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ةراحإلا خسفيو هلبقي ال نأ هل «هآر اذإف «هري مل ائيش رجأتسا

 ,رايخلا ةدم يف ءيش فلت نم دبال ذإ ؛هل رايخلا ناك نإ هلامكب هيلع دوقعملا در هنكمي ال رحأتسملا نألف ؛لوألا يف

 «هميلست نكمي ال رايخلا ةدم يف ةعفنملا نم ىضم ام نأل ؛لامكلا ىلع اضيأ ميلستلا هنكمي الف رحوملل ناك نإ
 .ةلاهجلل هري مل ام يرتشي نأ زوجي الف «عفانملا ءارش ةراحإلا نألف ؛يناثلا يف زاوجلا مدع امأو

 هيف رايخلا طرش زوجيف «ةلاقإلاب خسفلا لمتحيو ءسلحملا يف هضبق بجي الو «ةضواعم دقع هنأ :لوألا يف انلو
 لبقتسملا نامزلا ىلإ ةراحإلا ةفاضإ نأ ىلع ئبم طرشلا رايخ يف فالتحالا يأ اذهو :"ييعلا" يف لاق «عيبلاك

 حصي الف «هدنع زوجي الو «رايخلا طارتشا حصيف ءاندنع زوجي نابعش يف وهو «ناضمر رهش ىلإ اهفاضأ اذإ امك

 اذإ هنأل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت ال األ ؛زاوجلا عنمت ال ةلاهجلا هذه نأ :يناثلا يق انلو [587/7 :قئاقحلا زمر] .رايخلا

 :الكلع لاقو «ملعلا نودب اضر الو ءءاضرلاب الإ متي ال دقعلا نأل ؛خسف رايح هل تبث هآر اذإف «هدر هقفاوي لو هآر

 .ثيدحلا اهوانتف «عفانملا ءارش ةراحإلا نألو «"هآر اذإ رايخلا هلف هري ل ائيش ىرتشا نم"

 مأ بيعلا رايح يف طرتشي امك ءاضقلا وأ ءاضرلا ةيؤرلا رايخو طرشلا رايخب خسفلا يف طرتشي هنأ يف فلتحا هنأ ملعاو

 :هيف ثحب ام دعب "راتحلا در" يف نيدباع نبا ةمالعلا لاق ءاضيأ امهيف طرتشي هنأ :"راتخملا ردلا" يف ام رهاظو ؟ال

 اهلك رادلا مادنا وحن يفف «بيعلا رايخ يف امأو «ةيؤرلاو طرشلا رايح يف ءاضرلا وأ ءاضقلا طرتشي ال هنأ :لصاحلاو

 تبثي ةيؤرلا رايح نأ ملعا مث «ةجاحلا ردقب ىهتنا ءرم امك هوحنو رادجلا مادا فالخب «هبحاص ةبيغب خسفي

 .عيبلا يف امك رحجؤملل نوكي الف ةيؤرلا رايح امأو :"راتحلا در" يف لاق ءالف رحؤملل امأو ءرجأتسملل

 وه يذلا رذعلاب ةراحإلا خسفت نعي [(ةلمكت) .بيعلاب الإ راذعألاب خسفت ال :يعفاشلا لاقو] :خلإ رذعلابو

 ققحت اذإ رذعلا مث ءدقعلا سفنب كلذل رحأتسملا قحتسي مل دئاز ررض لمحتب الإ دقعلا بجوم يف يضملا نع زجعلا

 = خسفلا مث «حيحصلا وهو «خسفلا ىلإ هيف جاتحي :خياشملا ةماع دنعو ,خياشملا ضعب دنع رذعلا سفنب خسفنت



 ةراجإلا خسف ٠ ۸ ١ ةراجإلا باتک

 E E نك داداعلا يع وو

 دقعلاب كلذل رجأتسملا رذعلا

 تعلتخاف «ةميلولا 0 هل خبطيل وأ «عحولا نكسف «هسرض علقيل الحر رجأتسا
 ةأرملا سرعلا ماعط وهو علقلا نع نيغتساو

 ع و ايبب وأ د همزلو هرجآ وأ سلفأف رجّتيل اتوناح وأ «هنم
 رجأتسملا رقتفا يأ لحرلا نم يأ

 راشأو ءءاضرلا وأ ءاضقلا طرتشي هنأ :"تادايزلا" يف ركذ ؟ال مأ رحآلا دقاعلا اضر وأ ءاضقلا ىلإ جاتحي له =

 رذعلا ناك نإ :لاقف «قفو نم لوق يبوبحلاو ناح يضاق ححصو «طرتشي ال هنأ :"لصألا" يفو "عماجلا" يف

 «ةلمكت) .رذعلا رهظيل ؛ءاضقلا ىلإ جاتحي رهاظ ريغ ناك إو ءارهاظ رذعلا نوكل ؛ءاضقلا ىلإ جاتحي ال ارهاظ

 (نيكسم الم «حتف
 نكسف «هسرض علقيل الجر لحجر رحأتسا اذإ يعي تاراحإلا هب خسفت يلا راذعألا ةلثمأل نايب 3 رجأتسا

 ءدقعلاب قحتسم ريغ وهو «حيحص نس علق مزل دقعلا يقب ول هنأل ؛ةراحإلا خسفي نأ هل «علقي نأ لبق عحولا

 نأ لبق ة ةأرملا تعلتخاف «ةميلولا ماعط خبطيل اخابط رجأتسا اذإ اذكو .خلإ دقعلا بحوم يف يضملا عنمب 0

 قحتسم ريغ وهو «ةميلولا ريغ يف هلام فالتإب رحأتسملا ررضتي دقعلا يقب ول هنأل ؛ةراحإلا خسف هل «خبطي

 رحأتسملا سلفأف «هيف رجتيل اتوناح رحأتسا اذإ اذكو «خلإ دقعلا بحوم يف يضملا عني رذع اضيأ اذهو «دقعلاب

 (ةدايزب حتفب) .دقعلا بجوم يف يضملا عنمب رذع اضيأ هنأل ؛ةراحإلا خسف هل «هيف رجتي نأ لبق

 «مهتعتمأ ىلع سانلا هنمأت ال لاحب راصو «ةريثك نويدب امإ :خلإ سلفأف .فافزلا لبق ةأرملا تتام وأ :تعلتخاف

 (حتف) .هتلماعم نع اوعنتماف «سانلا دنع هتنايح روهظب وأ

 رارقإب وأ هيلع ةنيبلا ةماقإب وأ «سانلا نم ةدهاشع, تبث نيد همزلو «هتوناح رحآ اذإ يعي :خلإ همزلو هرجآ وأ
 مزل دقعلا يقب ول هنأل ؛ةلاحلا هذه يف ةراحإلا خسفي «رحآ ام عيبب الإ هئاضق ىلع ردقي الو «هاوس هل لام الو «هنم

 مالك نم رهظي ام ىلع لعفلاب سبحي مل نإو سبحلا عقوت يفكيو «نيدلا يف رحؤملا يضاقلا سبحي نأب سبحلا ررض
 (يدنحربلا نع يومح) .رذع وهف ءسبحف «نيد رجؤملا ىلع ناك اذإ :لاق ثيح "طوسبملا" يق ام هفلاخيو «"ةيادهلا"

 نأل ؛رهاظ رظن لعفلاب سبحلا نم دبال هنأو «سبحلا عقوتب ءافتكالا مدع ديفي :"طوسبملا" مالك نوك يف لوقأو
 ذفنيف ءالوأ رادلا عيبي :مهضعب لاق «خسفلا ةيفيك يف اوفلتخاو «هادع امع مكحلا يفني ال ءيشلا ىلع صيصنتلا

 (ةدايزب حتف) .عيبي مث الوأ ةراحإلا خسفي :مهضعب لاقو ءانمض ةراحإلا خسفنتو «هعيب

 نايعلا نأل ؛رحؤملا نم نايبب وأ نايعب :هلوق يعي رخآلا نع نمضي امهدحأ نأ :رهاظلاو :خلإ نايبب وأ نايعب

 :هريغو ئيعلا ركذ :لوقأ «نيدلا نم هبكر ام ىلع رحؤملا اهميقي ىلا ةنيبلا نايبلاو «نيدلا بر اهميقي يلا ةنيبلا

 ئغتسي الو «رياغملا فطع نم نايعلا ىلع نايبلا فطع نوكيف «ةنيبلا ةماقإ نايبلاو «سانلا نم ةدهاشملا نايعلا نأ

 (راصتحخاب حتف) .رخآلا نع امهدحأب ذئنيح



 ةراجإلا خسف ۸1 ةراجإلا باتك

 .يراكملل ال هنم هل ادبف رفسلل ةباد رجأتسا وأ هاوس هل لام الو «رارقإي وأ
 توناحلا رحؤملل رحؤملا نم

 (نيكسم الم).ةيدعتم ةجح نوكي نأ مزلي الإو ةراحإلا ىلع قباسلا رارقإلاب دارملا نأ :رهاظلا :خلإ رارقإب وأ

 ادب ولو «ةراحإلا هب خسفي رذع وهف «رفاسي ال نأ هل ادب مث ءاهيلع رفاسي ةباد رحأتسا ول نعي :لإ رجأتسا وأ

 همزلي ال يراكملاو «مرغلا بلطو جحلاك دصق ام هتوفي ارو «ةقشمو ررض همزلي رجأتسملا نأل ؛رذعي ال يراكملل

 ؛يراكملا قح يف رذع هنأ يخركلا ىورو ءانركذ امل ؛ضرم ول اذكو «هريغ لسريو دعقي نأ هنكمي هنأل ؛ررضلا كلذ

 هذهف :ئيعلا لاق ۷١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت].هلثم هباود ىلع قفشي ال هريغ نألو ؛ررض نع ورعي ال هنأل

 هدنع عفانملا نأل ؛بيعلاب الإ راذعألاب خسفت ال :يعفاشلا لاقو «ةراحإلا اه خسفتف ءرذع اهلك ةروكذملا ءايشألا

 ىلع ةعاسف ةعاس دقعنت امإو «ضوعب ةعفنملا ىلع دقع يه :اندنعو «ةقيقح عيبلاك نوكتف «نايعألا ةلزنمب

 بحوي ام رحأتسملل رهظ يأ :هل ادبف .رذعب سيل اذهف هنم صحرأ دحو نكلو رفسلا كرتي مل نإف :رفسلل

 .رفسلا نم عني يأر يراكملل ادب نإ ارذع نوكي ال يأ :يراكملل ال .رفسلا نم عنملا



 رفتم لئاسم
et 

 قرحأ ولو  Eهريغ ضرأ يف ءيش قرتحاف «ةراعتسم وأ ةرحأتسم ضرأ

ARAMA LE َر .نمضي م 
 4 لو

 ضرأ دئاصح ريعتسملا قرحأ يأ :ةراعتسم وأ (نييع) .تابنلا وأ عرزلا نم دصحي ام يهو ةديصح عمج :دئاصح

 يأ دئاصحلا قرحأ اذإ هريغ ضرأ يف قرتحا ام ريعتسملاو رحأتسملا نمضي ال يأ :خلإ نمضي م (ٰييع) .ةراعتسم

 ءدجوي ملو «يدعتلا نامضلا طرشو «بيبست اذه نأل ؛ةراعتسم وأ ةرجأتسم ضرأ يف دوصحم بصق لوصأ اياقب

 ءرشابم هنأل ؛اناسنإ باصأف «هكلم يف امهس ىمر اذإ ام فالخب «ناسنإ هب فلتف هكلم يف ارئب رفح نمک

 اذإ امأف «تريغت مث «رانلا دقوأ نيح ةنكاس يأ ةئداه حيرلا تناك اذإ اذه :يسحرسلا لاق «يدعتلا هيف طرتشي الف

 هدعتم هنأل ؛نمض ايش تقرحأف «قيرطلا يف ةرمج عضو ول :يشاترمتلا يفو ءنمضي نأ يغبني ةبرطضم تناك

 [۲۸۸/۲ :قئاقحلا زمر] .هلعف تحسن حيرلا نأل ؛نمضي ال هتقرحأف ءيش ىلإ حيرلا هتعفرو عضو ولو

 قارحإلاب نامضلا مدعف ءانه نمضي مل امل هنأل ؛ةكولمملا نود ةراعتسملاو ةرحأتسملا ضرألا يف ةلأسملا عضو امئإو

 لامحألاو لفاوقلا طحل ةدعملا لاملا تيب ضرأ ةراعتسملاو ةرحجأتسملا ضرألا لثمو :"حتفلا" يف لاق «ىلوأ هضرأ يف

 :هلصاحو «هريغ ضرأ يف ءيش هب قرتحا اذإ هيف قارحإلا نم نمضي ال هنأ يف دئاصحلا حرطو باودلا ىعرمو

 ؛ىوتفلا هيلع ام ىلع حيرلا هتلقن ام الإ عضولا سفنب هتقرحأ ام نمضي ضرأ يف عافتنالا قح هل نكي مل نإ هنأ
 (حتفلا «ةلمكتلا نم طقتلم) .هلعف تخسن حيرلا نأل

 يف دعقأ يذلا طايخلا لبقتي نأ ىلع اغابص وأ اطايخ هتوناح يف غابص وأ طايخ دعقأ :هتروص :خلإ دعقأ نإو

 هيلع حرطيو ملعي نم دعقأف «ةعنصلاب هل ةقاذح الو ءهاج اذ ناكدلا بحاص ناك نأب كلذو «لمعلا اطايخ هتوناح

 يذلا طايخلل اعجار "لبقتي" يف ريمضلا نوكي نأ زوجيو «نيفصن امهنيب رحألا نوكيو «لمعلا ناكدلا بحاص يأ

 هناكد ىلع دعقأف ,دصقي الو نمتؤي ال فورعم ريغ هنكلو ءاقذاح ناكدلا بحاص ناك نأب كلذو «هل توناح ال

 .فصنلاب لمعلا ناكدلا بحاص ىلع دعق يذلا اذه حرطيل قذاح ريغ افورعم

 رجأتسا هنأل ؛زوجي ال نأ سايقلا ناكو ءاناسحتسا ةحيحص ةروصلا هذهف «هبشأ لوألاو :"ةيانبلا" يف لاقو

 . تسيلو عئانصلا ةكرش هذه نأ :ناسحتسالا هجو «ناحطلا زيفقك لوهجم وهو «هلمع نم جرخي ام فصنب

 يلوتم رحآلاو «هتقاذحب لمعلا يلوتم امهدحأ ناك نإو امهيلع لمعلا نوكي نأ عئانصلا ةكرش ريسفت نأل ؛ةراحإب

 ابجاو لمعلا نوكيف «هتحصب لوقلا بجو فراعتم وهو «زاوجلا ىلإ ليبس هل ام دجو اذإو «هتهاحوب لمعلا
 (حورشلا صخلم) .هعضوم يف فرع ام ىلع امهنيب رجألاو ءامهيلع



 ةقرفتم لئاسم ۸۴ ةراجإلا باتك

 «حص ةكم ىلإ نيبكارو المح هيلع لمحيل المج رحأتسا نإو «حص فصنلاب لمعلا
 هيف نادعقي

 حصتو «هضوع در هنم لكأف .داز رادقلو «بحأ هتيؤرو اتحمل لمحلا هلو

OCC DLS CSE او عر e 
 ةاقاسملا يه

 . عئانصلا ةكرش هذه نأل ؛اناسحتسا لعفلا اذه :حص (حتف) .راصق عم طايخك فلتحا وأ لمعلا دحتا ءاوس :لمعلا

 سايقلاو اناسحتسا يأ :حص (نيكسم) .ريبكلا جدولا :سكعلاب وأ يناثلا رسكو لوألا ميملا حتفب :المحم .ةراحإ ال

 «مولعملا وهو بكارلا وه دوصقملا نأ :ناسحتسالا هحو «ةلاهج هيف هنأل ؛يعفاشلا مامإلا لوق وهو « زوج ال نأ

 ام كلذ ريغو ءاطغلاو دازلاو لمحلا نم فراعتملا هلو «فراعتملا ىلإ فرصلاب لوزت ةلاهجلا نم هيف امو «عبات لمح او

 نيبي مل كانه :انلق «لمحي ام مسي ملو ارامح رحأتسا نإو :هلوق عم ةرركتم هذه :لاقي ال ءفرعلا لهأ دنع مولعم وه

 دة ب ااا رار ا وا

 (ييع) [۷۷/۸ :قئارلا

 حصي ال :دمحأ دنعو ءاضرلا لوصحل برقأ هنأل :بحأ .امهعبتي امو بكارلاو لمحم ا يراكملا ةيؤر يأ :هتيؤرو

 رحأتسا اذإ ٍنيعي [لمحلل يأ لمحي نأل هانعم نأل ؛لمحيل :هلوق ىلع فطع] :خلإ داز رادقملو .ةدهاشملا نودب

 نيرفاسملا فرع نأل ؛دري ال :ةيعفاشلا ضعب لاقو ؛هضوع در قيرطلا يف هنم لكأف ءدازلا نم ارادقم هيلع لمحيل المج
 درب ىرج فرعلا نأل ؛درلا هل نوكي ثيح ءاملا فالخب فراعتملا ىلع لمحي قلطملاو «نودري الو دازلا نولكأي مهنأ

 ضعب نإف ءكرتشم فرعلاو «ءاملاك راصف هيفوتسي نأ هلف «قيرطلا عيمج يف مولعم رادقم لمح هيلع قحتسا هنأ :انلو

 مهضعب دريو «ةجح مزلي الف ءاونغتسا مهنأ ىلع دري ال نم لعف لمحي وأ ءضعبلا فرع انمزلي الف «نودري نيرفاسملا
 حص درلا طرش اذإ امأو ءدرلا طرتشي مل اذإ فالتحالا اذهو [۷۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلإ نوحاتحملا مهو

 (ييع) .عامجإلاب حصي مل همدع طرش ولو «عامجإلاب

 امو ءاهخسفو ةراحإلا حصت يأ حصي ال ّيلاو اهتفاضإ حصي يلا دوقعلا نايب يف عورش اذه :خلإ ةراجإلا حصتو
 «ناضمر لوأ نم رادلا هذه كترجآ :نابعش يف وهو لوقي نأك لبقتسملا نامزلا ىلإ ةفاضإلاب دوقعلا نم اهيلع فطع

 حرص اذإ زوجيف «ةفاضإلا نعم وه اذهو ءائيشف ائيش دقعنت ةراحإلا نأ :افاضم اهخسفو ةراحإلا ةحص هحو

 هذه كترحآ دغ ءاح اذإ :لاق ولو ءزوجي ادغ رادلا هذه كترحآ :لاق اذإ :"ةينقلا" يفو ءا ربتعي اهخسفو «ةفاضإلاب

 (ةدايز عم حتف «ةلمكت) .ةراحإلا هذه يف رطح الو «نيظفللا يف زوجت :ركب وبأ لاق دق «قيلعت هنأل ؛لطاب رادلا
 يضرأ كتعراز :نابعش يف وهو لاق اذإ امك لبقتسملا ىلإ ةفاضإلاب اضيأ ةعرازملا حصتو نعي :ةلماعملاو ةعرازملاو

 ناضمر لوأ نم يناتسب كتيقاس :نابعش يف وهو لاق نأب ةاقاسملا يهو ةلماعملا اضيأ حصتو ءاذكب ناضمر لوأ نم

 [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةراجإلاب ربتعتف «ةراحإ ةلماعملاو ةعرازملا نأل ؛اذكب



 ةقرفتم لئاسم ۸٤ ةراجإلا باتك

 قالطلاو ةرامإلاو ءاضقلاو ةيصولاو ءاصيإلاو ةلافكلاو ةلاكولاو ةبراضملاو

 حاكنلاو ةبهلاو ةكرشلاو ةمسقلاو هخسفو هتزاجإو عيبلا ال ءافاضم فقولاو قتعلاو

 عيبلا يأ عيبلا يأ
 نيدلا ءاربإو لام نع حلصلاو ةعجرلاو

 :نابعش يف وهو لاق اذإ امك لبقتسملا ىلإ ةفاضإلاب اضيأ ةلاكولاو ةبراضملا حصت عي :ةلاكولاو ةبراضملاو

 «قالطإلا باب نم امهنأل ؛رهشلا سأر نم كتلكو :لاق وأ ءناضمر سأر نم ةبراضم لاملا اذه كيلإ تعفد

 اهتفاضإ زوجتف «ءادتبا لاملل مازتلا األ :ةلافكلاو [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتفاضإ زوحت كلذ لكو

 .فراعتملا طرشلاب لب «قلطملا طرشلاب اهقيلعت زوحي الف «ةبلاطملا كيلمت اهيف نكل ءرذبلاك طرشلاب اهقيلعتو
 ءاصيإلاو [(ييع) .ينوم دعب يصو انالف تلعح :لاق نأبإ :ةيصولاو ءاصيإلاو [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 الإ نانوكي ال امُهنأل ؛توملا دعب ام ىلإ فاضم امهنم الكو «كيلمتلا يه ةيصولاو «هسفن ماقم صحخشلا ةماقإ

 (۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلاكولا نع ازاحب لعح اذإ الإ روصتي ال لاحلا يف ءاصيإلا ذإ ؛نيفاضم
 امهقيلعت زاجف ءضحم ضيوفتو ةيلوت امهنأل ؛نامزلا ىلإ امهتفاضإو «طرشلاب ا :ةرامإلاو ءاضقلاو

 نب هللا دبعف رفعح لتق نإو ءرفعجف ديز لتق نإ" :لاق مث «ةئراح نب ديز رمأ البلع هنأ :كلذ يف لصألاو «طرشلاب

 ىلإ ةفاضإلاب ةثالثلا دوقعلا هذه حصت يأ :فقولاو قتعلاو قالطلاو [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."ةحاور

 :هدبعل لاق وأ ءرهشلا ءيجي ىح قلطت ال امف «قلاط تنأف رهشلا سأر ءاح اذإ :هتأرمال لاق نأب لبقتسملا نامزلا

 [۲۸۹/۲ :قئاقحلا زمر] .قوم دعب فقو هذه يراد :لاق وأ ءرح تنأف رهشلا سأر ءاح اذإ

 [(حتف) .عيمحلا يف اديق نوكيف ةفطاعتم المج تبقعت لاح يهو "حصت" لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم] :افاضم

 دحاو لك حصيو :مالكلا ريدقتو ءاهلك تاروكذملل ديق وهو «لاحلا ىلع بصن "افاضم" :هلوق نأ ىفخي ال

 [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لبقتسملا نامزلا ىلإ افاضم هنوك لاح اهنم

 ؛لاحلل اهزيجنت نكمأ دقو «كيلمت اهنأل ؛لبقتسملا نامزلا ىلإ اهتفاضإ زوج ال ءايشألا هذه ينعي :عيبلا ال

 نكمي ال اهلكاش امو ةراحإلا نأل ؛لوألا لصفلا فالخب [۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .«ةفاضإلا ىلإ ةحاح الف

 يف هانيب دقو «مازتلالا باب نم ةلافك الو «ةيالولا باب نمف ءاضقلاو ةرامإلا امأو «ةيصولا اذكو «كيلمتلا هيف

 (ييع) .تزحأ دقف دغ ءاح اذإ :كلاملا لاقف لحر دبع يلوضف عاب نأب :هتزاجإو (حتف) .عويبلا

 (راتحنا در) .مهضعب دنع افاضم حصيف ةلافكلا نع ءاربإلا نع زارتحا :نيدلا ءاربإو



 بتاكملا ماكحأ 1۸0 بتاكملا باتك

 بتاكملا باتك

 O E PT ةبقرو «لاحلا يف ادي كولمملا ريرحت ةباتكلا
 اتاذ يأ ديلا ةهح نم يأ عرشلا يف

 غرف امل .اباتكو ةبتاكم هدبع بتاك نم لوعفم مسا [بتاكملا ماكحأ نايب يف باتك اذه] :خل! بتاكملا باتك

 ةباتكلاو ةراحإلا نم دحاو لك نإ :ةبسانملا هجو يف يناقتإلا لاق ءدبعلا ةباتك نايب يف عرش تاراحإلا نايب نع

 ضوعلا نإف «لام ىلع قاتعلاو قالطلاو حاكنلا فالخب «لامم. سيل ام ةلباقمب ةلاصألا قيرطب لاملا هب دافتسي دقع

 ةراحإلل هتبسانم :"رردلا" يف لاقو «لاملا ةيمست الب حصي هنأل ؛حاكنلا يف اذكو «قاتعلاو قالطلا يف لصأب سيل

 نم عيبلا هبشت اهنأ :"ةيانعلا" يف امك ةراحإلا دقت هجوو «هريغل ةعفنملاو ءصخشل ةبقرلا كلم امهنم لك يف نأ

 .اهرئاظن يف امك "ةباتكلا باتك" :لاقي نأ بسنألا ناكو «كيلمتلا ثيح

 ."حتفلا" يف اذك لمأت هيفو :يومحلا لاق «لاكشإ الف ايميم اردن بتاكملا نوكي نأ زوجيو :يدنجربلا لاق

 يف :ثلاثلاو ءاعرش اهانعم يف :يناثلاو «ةغل اهانعم يف :لوألا :هجوأ نم بتاكملا يف مالكلاو :"ةلمكتلا" يف لاق

 ءاهتفص يف :عباسلاو ءاهمكح مكح يف :سداسلاو ءاهليلد يف :سماخلاو ءاهزاوج طرش يف :عبارلاو ءاهنكر

 .اهمكح يف :رشاعلاو ءاهببس يف :عساتلاو ءاهتقيقح يف :نماثلاو

 «ضعب ىلإ اهضعب فورحلا مض نم هيف امل ؛ةباتك طخلا يمسو ؛عمجلاو مضلا وهو «بتكلا نم ةقتشم :ةغل يهف

 «صوصخم عمج يهف :اعرشو ءءاتلا رسكب بتاكم ىلوملاو «ةبتاكمو ةباتك بتك وأ بتاك نم لوعفم مسا وهو

 ,رخآلاب امهدحأ طابتراو لوبقلاو باجيإلا :اهنكرو «لاحلا يف ديلا ةيرح ىلإ لآملا يف قيقرلا ةيرح عمج وهو

 مهيف ْمُنْمِلَع نإ ْمُهوَُتاكفط :ىلاعت هلوق :نآرقلا نم اهليلدو ءامولعم ىمسملا نوكو قرلا مايق :اهزاوج طرشو

 “دبع وهف ةيقوأ رشع ىلإ اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع ادبع بتاك نم" دلي هلوق :ثيدحلا نمو «(۳۳:رونلا) اريح

 بناح يف اهمكحو «ةيرحلا توبثو رجحلا كاكفنا :اهمكحو «حلاطلاو حلاصلا عم هيلإ بودنم دقع هنأ :اهتفصو

 قتعلا باوث يفو «ءالحاع ةباتكلا لدب يف ىلوملا ةبغر :اهببسو «هيلع عقو ام ىلع لدبلاب ةبلاطملا قح توبث :ىلوملا

 [۷۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .الجاعو الحآ اهماكحأو ةيرحلا يف دبعلا ةبغرو ءالحآ

 ةبقرلا ريرحت هيف لحد سنج "ريرحت" :هلوق [اربدم وأ دلو مأ وأ انق كولمملا ناك ءاوس] :خلإ ادي كولمملا ريرحت
 امك زج مل لقعي ال اريغص بتاك ولف «ةربتعم ادي هل نأ دافأو «ةبقرلا ريرحت جرحأ "ادي" :هلوقو ءديلا ريرحتو

 ,مكحلاب فيرعت اذهو «قلعملاو زجنملا قتعلا "لآملا يف ةبقرو" :هلوقب جرحأو «ديب قلعتي "لاحلا يف" :هلوقو «ينأيس

 دق :هدبعل لاق :"ريغصلا عماجلا" يفف اهظافلأ امأو ديلا ريرحت ىلع دري دقع يه :لاقل ةقيقحلاب فيرعتلا دارأ ولو

 تنك تزجع نإو رح تنأف تيدأ نإف ءاذك هرخآو اذك مجنلا لوأ اموجن يلإ هيدؤت مهرد فلأ كيلع تلعح

 - لاخلا يف ادي" :فنصملا لوق ىلع "حتفلا" يف لاقو ۸٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت].بتاكم وهف «لبقف ءاقيقر



 بتاكملا ماكحأ ۱۸٦ بتاكملا باتك

 د ما نا بق فكل و و سوم لاح لامب لقعي اريغص ولو هكولمم بتاك .لاملا يف
 ءارشلاو عيبلا كولمملا ناك لجر لدبلا ءادأ دنع يأ

 لب «كلام بتاكملا :مفوقل نعم ال :"لامكلا" يف لاق «ةبقر كولممو ادي كلام بتاكملا نإف "لآملا يف ةبقرو =
 .هسفن هزيجعتب لوزي نأ ضرعب هنكل اعرش كلام هنأ يف كش ال ذإ ؛لزلزتم هكلم :لاقي نأ بحاولا

 ديلا ةهج نم رح وهف لاحلا يف امأو ءةباتكلا لدب ىدأ اذإ الإ ةبقر ررحتي ال بتاكملا نأل ؛لبقتسملا ف يأ :خل لالا يف

 لذ نع راط بتاكملا :ليق اذهلو «هلام ىلع وأ «هيلع ةيانجلاب نامضلا ىلوملا ىلع بجيو «هبسكب قحأ نوكي نح طقف

 [۲۹ ۰/۲ :قئاقحلا زمر] .رياطت لمحتسا نإو «رعابت ريطتسا نإ ةماعنلاك راصف «ةيرحلا ةحاس يف لزني مل و «ةيدوبعلا

 كتبتاك :لاق نأب لاح لام. لقعي اريغص كولمملا ناك ولو «هكولم لحر بتاك ول يعي :خلإ هکولم بتاك
 فلأ ىلع كتبتاك :لاق نأب مجنم وأ «ةنس ىلإ مهرد فلأ ىلع كتبتاك :لاق نأب لحوم وأ «مهرد فلأ ىلع

 ىلع هقدصل ؛كولمملاب فنصملا ربع امنإو «حص «كلذ دبعلا لبقو ءاذك رهش لك يييطعت نأ ىلع ةنس ىلإ مهرد
 هل سيل هعنم دارأ ولو «ةراجتلا يف هل نوذأم رخآلا هفصنو ءزاج هدبع فصن بتاك ولو «دلولا مأو ربدملاو نقلا

 (صحخلم) .قتعلا قح دبعلا ىلع لطبي ال يك ؛كلذ

 «لقعي ال ناك ول امع زارتحا اذهو ءارشلاو عيبلا لقعيو ءاريغص كولمملا ناك ولو يأ :خإ لقعي اريغص ولو
 يضرو لحجر هنع لبق ولو «لقعي مل يذلا ريغصلاو نونجملا ةبتاكم حصت الف ءاعبت نوكي نأ الإ حصي ال هنإف

 «قتعي مل هريغ هنع لاملا ىدأ ولو «حيحصلا يف غولبلا دعب دبعلا ةزاحإ ىلع فقوتي الو ءزوجي ال «ىلوملا
 :هلللل يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو «هل هتيلهأ ءافتناب فتنم طرش وهو بتاكملا نم لوبقلا مدعل ؛عفد ام درتسيو
 عفان فرصت دقعلا اذه نأ :انلو «فرصتلل لهأب سيل هنأل ؛لقعي ناك ولو ريغصلا دبعلا ةباتك زوحي ال
 ؛زوجي ال :هدنعف «ةراجتلل يبصلا نذإ ةلأسم ىلع نيبم فالخلا اذهو «عفانلا فرصتلا لهأ نم لقعي يذلا ريغصلاو

 اذك زوحيف ءدقعلا لقع اذإ عفانلا فرصتلا لهأ نم وه :اندنعو «هل نذإلا حصي الف «فرصتلا لهأ سيل هنأل

 .امهريغو "ةلمكتلا"و "حتفلا" يف

 زوجي ال هنأ سايقلا ءارهش همدخي نأ ىلع هدبع بتاك اذإ :هلعس دمحم لاق «ةمدخلا نع ايزارتحا اديق سيل :لاعب

 (حتف) .زوجي هنأ ناسحتسالاو

 ةباتكلا زوحت فيكف لام هل نوكي ال دبعلا :لاقي ال ءلاحلا يف هؤادأ هيلع بجي لامع دبعلا ةباتك حصي يأ :لاح

 لاحلا يفو :"ةيادهلا" يف لاق ءدقعلا بيقع باهيتسالاو ضارقتسالاب لاملا ليصحت نكمي :لوقن انأل ؛لاح لام ىلع

 هلو نرحأ :لاق نإو ءيضاقلا ءاضقب وأ يضارتلاب الإ دري ال نكلو :يناقتإلا لاق «قرلا يف دري ءادألا نم عنتما امك

 ؛لاح لام. ةباتكلا زوجي ال هنإف كلي يعفاشلا فالح هيفو «ةثالث وأ نيموي رحأ «همودق ىجري بئاغ وأ رضاح لام
 هيف ْمُتْمِلَع نإ ْمُهوُبِتاَكَفإل :ىلاعت هلوق نأ :انلو «قرلل هلبق ةيلهألا مدعل ؛ليلق نامز يف ميلستلا نع زحاع هنأل

 - نمثلا ميلست ىلع ةردقلاو «عيبلا يف نمثلاك هب دوقعم ةباتكلا يف لدبلا نألو «لكلا لمشي قلطم (:رونل) اريح



 بتاكملا ماكحأ 1A۷ بتاكملا باتك

 E هيدؤت افلأ كيلع تلعج :لاق نإ اذكو .حص ,لبقو «مجنم وأ لجؤم وأ
 ىلوملا ةباتكلا دقع حصي ةباتكلا دقع كلذدبعلا لضفأوه

 دقع ةباتكلا نألو ءءاش ام ءاش ام يرتشي نأ زاح ءيش هدنع سيل نم نأ ىرت الأ «دقعلا ةحصل طرشب سيل -

 .اهريغو "ةيادهلا"و "ةلمكتلا"و "حتفلا" نم هتصخ ام اذه «هيلع قيضي الو هحماسي هنأ رهاظلاو «قافرإ

 طسقي نأ وهو «ميجنتلا نمإ] :مجنم وأ (نيكسم) .رهشأ ةتس ىلإ مهرد فلأ ىلع كتبتاك :لاق نأب :لجؤم وأ

 [(۲۹۰/۲ :قئاقحلا زمر) .اذك رهش لك ئيطعت نأ ةنس ىلإ مهرد فلأ ىلع كتبتاك :لوقي نأب رهشأ ىلع لاما

 هنأل ؛دبعلا لوبقب ديق امنإو دقعلا كلذ كولمملا لبق يأ :لإ لبقو (راتخم رد) .ةمولعم رهشأ ىلع طسقم يأ

 .همازتلا نم دبالف .همزلي لام

 جنم وأ لحؤم وأ لاح لام ىلع ةباتكلاو «لقعي يذلا ريغصلا ةباتك نم ركذ يذلا دقعلا اذه حص يأ :حص

 حص اذإ مث «هركذتف ءلاح لام ىلع ةباتكلاو لقعي يذلا ريغصلا ةباتك يف يعفاشلا فالحو «ههجو رم دقو

 هيفو «"هتباتك نم مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا" :اكتفع هلوقل ؛لدبلا لك ءادأب الإ دبعلا قتعي الف «ةباتكلا

 :ىلاعت هلوق يلا ةيريخلاب دارملا نأ ملعاو هذ تباث نب ديز لوق انرتحا امو ؛مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا فالتحا

 لعف ولو «هكرت لضفألاف رضي ولف «قتعلا دعب نيملسملاب رضي الأ (٣٣:رونار اريح مهيف ْمُتْمِلَع نإ ْمُهوُباَكَف
 (اهريغو ةيادهلاو ييعلاو حتفلا نم صخلم) .ةباتكلا حص

 ريصي الو «زوجي ال نأ سايقلاو ءناسحتسالاب اذهو «ظافلألا هذه ةباتكلا دقع حصي اذكو يأ :خلإ لاق نإ اذكو

 هلوق نكل ءءاش ةدم يأ يف لاملا نم ءاش ام ىلع هدبع بتاكي نأ ىلومللو «ءادألل لوصف موجنلا نأل ؛ابتاكم دبعلا

 ةريعلا نأ :ناسحتسالا هجو «ةباتكلا بحوي ال وهو «لاملا ءادأب قتعلا قيلعت "رح تنأف تيدأ نإ" :كلذ دعب

 دعب هلوقو «ىوقأ رسفملا نأل ؛ىلوأ لب - ةباتكلا قلطأ اذإ امك - هب دقعنتف ءارسفم ةباتكلا نعم. ىتأ دقو «ناعملل

 ءظفللا اذهب ةباتكلا ححرتيف «ةبيرضلا لمتحيو «ةباتكلا لمتحي هلبق ام نأل ؛هنم دبال "رح تنأف تيدأ اذإ" :كلذ

 .هيلع ىلوملا لعجي يلا هتلغ يهو «دبعلا ةبيرض هنمو ءاهوحنو ةيزجلا يف ذحؤت يلا بئارضلا ةدحاو ةبيرضلاو
 «بوجولا ىلع لدي مجنلا نأل ؛ناميلس يبأ ةياور يف ةباتك وهف "ةئام رهش لك افلأ يلإ تيدأ نإ" :لاق ولو

 ةعفدب ءادألاب قيلعتلاب ارابتعا ةباتك ال انذإ نوكي :صفح يبأ ةياور يفو «ةباتكلاب الإ هديسل دبعلا ىلع بحي الو

 ام دجوي ملف «هنع ةباتكلا اولخت دقو «نويدلا رئاس يف لخدي هنأل ؛ةباتكلا صئاصخ نم سيل ميجنتلاو «ةدحاو

 ؛لدبلا عبر طح بحوأ ثيح هلل يعفاشلل افالخ لدبلا نم ءيش طح بحي الو «حصألا وهو ةباتكلاب صتخي

 (م+:رونلا» کاتا يلا هللا لام ْنِم هوتا و :ىلاعت هلوقل

 رمألاب دارملاو .هدضو ائيش يضتقي ال دقعلا ذإ ؛هطاقسإل ابجوم نوكي نأ زوجي الف «لدبلا بحوي دقعلا نأ :انلو

 ىلع دبعلل اثح هركذ امنإو «هيلإ جاتحم ريغ "نق تنأف الإو" :هلوقو «ةباتكلاب رمألاك متحلا نود بدنلا ةيآلا يف

 (ييع ءةلمكت «حتف) .ءادألا



 بتاكملا ماكحأ ١ م4 بتاكملا باتك

 نم ج رخيف ‹«نقف الإ و «رح تنأف هتيذأ اذإف ءاذك هرخآو ذك مجنلا لوأ اموحن
 هدؤت مل نإو فلألا مهاردلا نم مهاردلا نم طاسقألا ىلع اقرفتم يأ

 EEE ءاهدلو ىلع وأ اهيلع نح وأ «هتبتاکم یطو نإ مرغو «هکلم نود هدي

 ةبتاكملا دلو يأ ةبتاكملا رقعلا ىلوملا

 يف عقوو ءزنكلل هحرش يف ينيعلا هلقن اذكو «تيأر يلا ةعوبطملا "زتكلا" خسن يف وه اذكه :خلإ هتيدأ اذإف
 .ىعملا يف امهنيب قرف الو «"تيدأ نإ" "تيدأ اذإ" ناكم "ةلمكتلا"و "نيكسم الم"

 قح يف ةيكلام ةباتكلا بحوم نأل ؛هدي نم بتاكملا جرخي ةباتكلا تحص اذإ نعي :خلإ هدي نم جرخيف

 نم دوصقملا نأل ؛حصي ال جرخي ال نأ ةباتكلا يف طرش ولو ءرفسلاو جورخلا نم هعنم ىلوملل نوكي ال اذهو «بتاكلا
 [۷۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .جورخلا هل قلطيف «جورخلاب الإ كلذ نم نكمتي ال دقو «لاملا ءادأ نم نكمتلا ةباتكلا

 نأل ؛قتعي ال رح تنأف يدبع تنك نإ :هبتاكمل لاق لحر "ةيجلاولولا" يف ام ىلوملا دي نم هحورح ىلع عرفتيو

 .اروصق هل ادبع هنوك يف

 ةنس ةمدخ ىلع هبتاك ول ام "هدي نم جرخيف" :فنصملا لوق ىلع يأ هيلع دري :هريغ نع القن "حتفلا" يف لاق

 ناك اذإ ام. صوصخ :ىلوملا دي نع جورخلا نأ :هلصاحو «ةمدخلا فوتسي مل ام هنع ىلوملا دي عطقنت ال ثيح

 دراو ريغ داريإلا اذه نأ يدنع :لوقأ «هدي نع جرخي الف ىلوملا ةمدحخ ىلع ةباتكلا ناك اذإ امأو «لام ىلع ةباتكلا

 الإ مادختسالا قح هل يقبو «هوحولا لك نم ىلوملا دي نع جرخي مل نإو ةمدخلا ىلع بتاكملا نأ رهاظلا نإف ؛هيلع

 :لاقي وأ «هدي نم جرح هنأ هيلع قدصيف «هيلع ةيانحلاب مرغي ىلوملا نأ ىرت الأ «هوحجولا ضعب نم هدي نع جرح هنأ

 ؛ةباتكلا دقع ةهج نم تلصح ىلوملل ديلا هذه نأ الإ هوجولا لك نم ىلوملا دي نع جرح ةمدخلا ىلع بتاكملا نإ

 هنأ انملس نئلو «داريإ الف «ةباتكلا لدب ىلإ لصوتي مل الإو «هيف فرصتلا وأ مادختسالا قح هل ىقبي نأ يضتقي هنإف

 .ةمدخ ىلع ةباتكلا ال لام ىلع ةباتكلا مكح روكذملا اذه نإ :انلق ءاقلطم هدي نع جرخي مم

 كلم نع جرخ ال نعي :خلإ هكلم نود (نيكسم الم) .ليبس هبسك ىلعو هيلع هل ىقبي ال تح ىلوملا :هدي نم

 كلملا ىلوملل مت اذإف «ةاواسملا يضتقيف ء«ةضواعم دقع هنألو ."يهرد هيلع يقب ام نق وه" :اكتفع هلوقل «ىلوملا

 ول هنأ هكلم نع هجورخ مدع ىلع عرفتيو «ضبقلاب الإ نوكي ال كلملا مامتو ءاضيأ دبعلل ةيكلاملا متت ضبقلاب
 هل لصح دقو «قتعلا ةلباقمم همزتلا لب اناحم همزلي مل هنأل ؛لدبلا هنع طقسو «هكلم ءاقبل هقتعب قتع ىلوملا هقتعأ

 (حتف) [87/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قتع لدبلا نع ىلوملا هأربأ ولو :"طيحملا" يفو «هنودب
 :هلوق ىلع فطع رهاظلا يف اذه [(ييع) .اهالوم نم اهئازحأبو اهعفانمي قحأ امنأل| :هتبتاكم ئطو نإ مرغو
 وأ هتبتاكم ئطو ول ىلوملا مرغ ىلوملا دي نع بتاكملا جرح امل يأ «هيلع عيرفت ةقيقحلا يفو «"هدي نم جرخيف"
 ءافلا ةدافإل ىلوأ ناكل واولا لدب هرخآ ىلإ "مرغف" :لاق ولو :[87/8] "ةلمكتلا" يف لاق اذلو «خلإ اهيلع نيج

 تراصو «يبحألاك ىلوملا راصو «ىلوملا دي نم تحرح ةباتكلا دقعب نأ :روصلا هذه يف مرغلا هجوو «عيرفتلا

 - كلذ ال ولو «ىلوملل لدبلاو ءاحل ةيرحلا لوصح يهو «ةباتكلاب دوصقملا ىلإ هب لصوتتل اهبسكو اهسفنب قحأ



 بتاكملا ماكحأ ۱۸۹ بتاكملا باتك

 ا هتميق وأ هريرنح وأ رمح ىلع هبتاك نإو ءاحلام فلتأ وأ
 دبعلا سفن 0 ةبتاكملا لام يأ ىلوملا

 «هضوع هيلع بجيف «ءازجألاب ةقحلم عضبلا عفانمو «ةباتكلا نم ضرغلا اه لصحي ملف ءاهدي يف ام ىلوملا فلتأل =

 ؛دحاو رهم هيلعف ارارم هتبتاكم ئطو ولو «ةهبشلل ىلوملا ىلع دوق الو دح ال !معن ءءطولاب هفالتإ دنع رقعلا وهر

 ءادأب قتعتو «ةباتكلا تدسف «ةباتكلا ةدم اهأطي نأ ىلع فلأب اهبتاك ناب اهبطو طرش ولو «كلم ةهبش هنأ

 يفو «رقعلا ةبتاكملا ئيطو يف مرغي ىلوملا نأ ملعاو .ءادألا لبق ام ةقلعتملا ماكحألا نم ءيش اهل تبثي الو «لدبل

 ءاركب تناك نإ اهتميق رشع ءامإلا يف رقعلاب دارملاو «لاملا الام فالتإ يفو ءشرألا اهدلو ا ةيانجلا

 (يشحملا نم حيضوتو ةدايزب ةلمكت « حتف) .اهتميق رشع فصنف ابيث تناك نإر
 ولتت ةدسافلا نأل ؛ةدسافلا نايب يف عرش ةحيحصلا ةباتكلا نايب نع فنصملا غرف امل :حلإ رج ىلع هبتاك نار

 لوألاف «ةدسافلا ةباتكلا نم روص سمح فنصملا نيبو «ملعتس امك ةلطابلا معي ام انه ةدسافلاب دارملاو «ةحيحصل

 رفاكلا وأ ملسملا هدبع ملسملا بتاك ول هنأ :"ةلمكتلا" يف ام ىلع امهفايب ءريزنخ وأ رمح ىلع هدبع بتاكي نأ :يناثلار

 ءاضوع حلصي الف «ملسملا قح يف لاك, سيل ريزنخلاو رمخلا نأل ؛ةدساف ةباتكلاف « ريزنخ وأ رمح ىلع مالسإلا راد ين

 .عيبلاك دقعلا داسف بجوت لدبلا ةيمست ىلإ هيف جاتحي ام قح يف موقت, سيل ام ةيمست نأل ؛دقعلا دسفين

 ملسملا بتاك ول يعي هرخآ ىلإ "هبتاك نإو" :فنصملا لوق ىلع "حتفلا" يف لاق ۸٤/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 لاق «هسكع وأ املسم دبعلاو ايمذ ىلوملا ناك نإ اذكو «ةدساف ةباتكلاف ءريزنخ وأ رمح ىلع ملسملا هدبع

 نيرفاك اناك اذإ اميف ةحصلاب دعب حرص الو ."خلإ هبتاك نإو" :هلوق يف ةروكذملا روصلا لاحدإ نكميو :يومحل
 ىهتنا .كلذ ادع اميف ةحصلا مدع ملع

 :هلوقب ديق امنإو «"ةروكذملا ةلعلل زوجي ال املسم امهدحأ ناك ول هنأ دافأ" :لاق ثيح "راتحلا درلا" يف اذكر

 يلإ تيدأ نإ :لاق اذإ الإ قتعي ال ىدأ نإف «ةلطاب ةباتكلاف مد وأ ةتيم ىلع هبتاك ول هنأل ؛"ريزن وأ رمح ىلع'

 يف يذلا ملسملا نأل ؛مالسإلا رادب انديق امنإو :"ةلمكتلا" : لاق «ةباتكلا لحأل ال نيميلا لحأل قتعيف رح تنأن

 راد يف بتاك ول امك همكحف ريزنخ وأ رمح ىلع رفاكلا وأ ملسملا هدبع بتاكف برحلا راد لحد ول مالسإلا راد

 قتعيو ةحيحص اأ رهاظلاف «ريزنخ وأ رمح ىلع بتاكف «ماكحألا هغلبت لو برحلا راد يف ملسأ ول امأ ؛مالسإل
 يف اقلطم اهخسف بتاكمللو «بتاكملا ءاضر ريغب ةباتكلا يف خسفلا ىلوملل نأ ملعاو ءراصتخاب ىهتنا كلذ ءادأب

 (امهريغو ةلمكتلاو حتفلا نم طقتلم) .ىلوملا ضري مل نإو ةدسافلاو ةزئاجلا
 ؛اضيأ ةدساف يهو هتميق ىلع هدبع بتاكي نأ :اهنايب «سمخلا روصلا نم ةئلاثلا ةروصلا يه هذه :هتميق وأ

 بوث ىلع بتاك ول امك راصف «لوهجم كلذك اهسنحو «نيموقملا فالتحاب فلتخت األ ؛ردقلا ةلوهجم ةميقلا نأل

 رحبلا ةلمكت] .حاكنلا يف ىح ةمذلا يف تبثي ال سنجلا لوهجم وه امو «ةفلتخم سانجأ ةبادلاو بوثلا نأل ؛ةباد وأ

 امأ ءرادقم ىلع اقداصت اذإ اذهو [۲۹۲/۲ :قئاقحلا زمر] .لدبلا يه اهنأل ؛قتع هتميق ىدأ اذإ مث ۸٥/۸[ :قئارلا

 (ةدايز عم راصتخاب ٍئيعو ةلمكت) .نيموقملا موقت هب عقي ام ىصقأ ءادأ نم دبال قداصتلا مدع دنع



 بتاكملا ماكحأ ١95 بتاكملا باتك

 0 «قتع رمخلا ىذا نإف كدسف افيصو هديس دريل ةئام وأ .هريغل نيع وأ
 بتاكملا ةباتكلا دقع خلإ ةئام ىلع هبتاك

 هدبع بتاكي نأ :اهنايب ءسمخلا روصلا نم ةعبارلا ةروصلا يه هذه [هريغل نيع ءيش ىلع هبتاك] :هريغل نيع وأ

 دوقعملا ميلست ىلع ةردقلاو «هميلست ىلع ردقي ال هنأل ؛اضيأ ةدساف يهو «هريغل انيعم ائيش دبعلا يدؤي نأ ىلع

 هبتاك ول ىح «نيدقنلا ريغ نوزوملاو ليكملاو دبعلاو بوثلاك نييعتلاب نيعتي ءيش هب دارملاو .ةحصلا طرش هيلع
 «ةضواعم يه ىلا دوقعلا يف نييعتلاب نيعتت ال دوقنلا نأل ؛ةباتكلا زوحت «هريغل يهو اهنيعب ريناند وأ مهارد ىلع

 .ةمذلا يف اهلثم بجي امنإو ءاهحوسف يف الو

 هنأ :"ةيانعلا"و "يعليزلا" يفف ؟ادساف وأ الطاب دقعلا نوكي له هريغل نيعم ءيش ىلع هبتاك اذإ هنأ يف اوفلتخاو

 تنأف يل تيدأ اذإ :لاق اذإ الإ ةياورلا رهاظ يف الصأ دقعلا دقعني ال «نييعتلاب نيعتت هريغل نيع ىلع هبتاك اذإ

 داسفلا هيف رهظألا :ناح يضاقل ايزعم "يناتسهقلا" يفو «لطاب هنأ ديفي اذهف ءطرشلا مكحب قتعي ذئنيحف «رح

 (رييغتو ةدايزب حتفلا يف اذك) .ع ورذملاو نوزوملاو ليكملاك
 ىلع ىلوملا دري نأ ىلع ريناند ةئام ىلع هبتاك اذإ هنأ :اهنايب «ةسماخلا ةروصلا يه هذه :خلإ دريل ةئام وأ

 «ةباتكلا زوجت :هفسس فسوي يبأ دنعو ءامهدنع اذهو «دقعلا دسف نيعم ريغ ةمدخلل ادبع يأ افيصو بتاكملا

 زاج ام لك نأل ؛يقب اع ابتاكم نوكيو «هنع طقسي فيصولا باصأ امف ءطسو فيصو ةميق ىلع ةئاملا مسقتو

 ةباتكلا لدب نأ :امهو «هؤانثتسا زوجي اذكف ءفيصو ىلع ةباتكلا زوحتو «هنم هؤانثتسا زاج هيلع دقعلا داريإ

 ةلاهجب لطبيف «ةباتكو عيب ىلع لمتشم دقع هنألو ؛فيصولا ةميق ىلع هبتاك اذإ امك حصي الف ءردقلا لوهجم

 زاوحل ؛قافتالاب زوجي انيعم ناك ول ذإ ؛"نيعم ريغ" :انلوقب انديق امنإو [۲۹۲/۲ :قئاقحلا زمر] .نمئملاو نمشلا
 .هؤانثتسا اذكف «نيعملا عيب

 ءةلطابلا معت انه ةدسافلا نإ :خلإ "هبتاك نإو" :هلوق ةيشاح يف لبق اميف انلق اذهو «ةلطاب ةباتكلا هذه نأ ملعاو

 دنع لصألا :لاق ثيح "يعليزلا" يف ام ليلدب اضيأ ةلطاب ةباتكلا هذه نأ :"ةيلالبنرشلا" نع "حتفلا" يف ركذو

 ءادأب قتعي ال دبعلا نإف «سنجلا ةلاهج وأ ردقلا ةلاهحل اضوع حلصي ال ائيش ناك م ىمسملا نأ :ةثالثلا انئاملع

 مث ءروصلا ضعب نالطب عم داسفلاب ريبعتلا لكشتسا اذهو ءالصأ دقعلا اذه دقعني ال ذإ ؛ةميقلا ءادأب الو ىمسملا

 (راصتخاب) .دسافلا عيبلا باب :مهلوق يف امك لطابلا معي ام دسافلاب دارملا نأب بيحأ

 هذه نم دحاو لك يف دقعلا دسف يأ سمخلا روصلاب قلعتم :دسف .ءافصو هعمج ةمدخلل دبعلا وه :افيصو

 مث «ريزنخ وأ رمح ىلع هبتاك اذإ نعي :خلإ رمخلا ىدأ نإف .ركذتف ليصفتب اهنم دحاو لك هحو انيب دقو ءروصلا

 تنأف اهتيدأ نإ :لاق ءاوس ءادساف دقعلا ناك نإو بتاكملا قتع دقعلا يضاقلا لطبي نأ لبق ريزنخلا وأ رمخلا ىدأ

 .نيملسملا قح يف ةميق امه نكي مل نإو ةلمجلا يف لام امهنأل ؛ال وأ ءرح
 قيلعتلاب كلذو «ريغ ال طرشلا نعم امهيف ربتعاف ءاممي دقعلا دقعني ملف ءدحأ دنع الصأ لام اسيلف مدلاو ةتيملا امأو

 راصتخالل هانكرت فسوي يبأو رفز فالحو «مامإلا نع ةياور فالتحا ةلأسملا ينو «ةياورلا رهاظ وه اذهو ءاحيرص
 مكح نيبي مل "قتع رمخلا ىدأ نإف" :نتملا لوق دنع "راتحلا در" يف لاق .هريغو "ييعلا" يف رظنيلف عالطإلا دارأ نم
 - ةمولعم ريصتو «هحجو نم ةمولعم اهنأل ؛اهيلع هبتاك اذإ هتميق ءادأب قتعي هنأ انمدقو «ةدسافلا روصلا يقاب يف قتعلا



 بتاكملا ماكحأ ١١ بتاكملا باتك

 اذإ الإ ةياورلا رهاظ يف دقعلا دقعني مل :"ةيانعلا" يفف «هريغل نيع ىلع هبتاك اذإو «ءادألا دنع هجو لك نم =

 رهاظف فيصولا ةلأسم امأو ءدساف ال لطاب هنأ ديفي اذهف ءطرشلا مكحب قتعي ذئنيحف ءرح تنأف تيدأ نإ :لاق

 هنأل ؛هتميق يف ىعسي نأ هيلع بجو رمخلا ءادأب قتع اذإ نيعي "هتميق يف ىعسو" :هلوقو «لطاب هنأ يعليزلا مالك

 قتعأ اذإ دسافلا عيبلا يف امك «هتميق ءادأ هيلع بجيف «قتعلل درلا رذعت دقو ءدقعلا داسفل هتبقر در هيلع بجو

 [۸۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هفلتأ وأ دبعلا يرتشملا

 الم) .ىمسملا يف ىعس ىمسملا نم صقنأ هتميق تناك اذإ يعي ىمسملا نم ةميقلا صقني مل يأ ] :خإ صقني ملو
 ىلع هدبع بتاك :اهانعمو «ةأدتبم ةلأسم لب «رمخلا ةلأسمم اه قلعت ال ةلأسملا هذه :"ةلمكتلا" يف لاق [(نيكسم

 ‹«قتع فلألا ىدأ اذإف «دساف دقعلاف ءالدب حلصت ال ةيدملاو ادبأ ةمدخلاف ,ةيدهو فلأ ىلع وأ ءادبأ هتمدحو فلأ

 ارجوا ير اا ا و ل هتميق ردق فلألا ناك نإف

 .اهعفدب الإ قتعي الف هتميق نم رثكأ فلألا تناك نإو "هيلع ديزو" :هلوق

 ةلمكت] .ارصتخم "طيحملا" يف اذك ءرمخلا نم لطرلاو فلألا عفدي يح قتعي ال رمخلا نم لطرو فلأ ىلع هبتاك ولو
 تداز اذإ ىمسملا ىلع ديزو «تغلب ام ةغلاب ةميقلا هيف بجتف «دساف دقع هنأل :نييعلا لاق [۸۷/۸ :قئارلا رحبلا

 [؟97/7 :قئاقحلا زمر] .ىمسملا ىلع ةميقلا دايدزا دنع هيلع دادزيف «ةيرحلا فرش لانيل ةدايزلاب ىضري هنأل ؛هتميق

 فيصولاو دبعلاك هفصوو هعون لمجأو ؛هسنج نيب اذإ فوصوم ريغ ناويح ىلع ةباتكلا دقع حص ينعي :خلإ حصو
 دقعلا اذه زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءامب الإ ملعي ال طسولا نأل ؛ةميقلا لوبق ىلع ىلوملا ربجيو طسولا ىلإ فرصني

 [؟ 917/7 :قئاقحلا زمر] .فيصو ىلع ةباتكلا زاجأ ار رمع نبا نأ :انلو «ةلاهجلل

 .يدرلاو ديجلاو يدنهلاو يكرتلاك ةفصلاو عونلا نيبي الو «دبعلاو سرفلاك سنجلا نيبي ي نأ :هانعم :فوصوم

 اذكو يأ لاق نإ اذكو :هلوق يف "لاق" :هلوق ىلع وأ «ةباتكلا باب لوأ يف بتاك :هلوق ىلع فطع :بتاك

 (نيكسم الم) .بتاك نإ حص
 قح يف ريصعلاك موقتم لام مهدنع رمخلا نأل ؛انيعم رمخلا يف اردق ىم اذإ دقعلا اذه حصي نعي :خلإ هدبع

 بحتو ءادساف عقي هنإف ملسملا هدبع نع "رفاكلا هدبع" :هلوقب زرتحاو ءامولعم ناك اذإ هتيمست حصيف «ملسملا

 برحلا راد وأ انراد يف نوكي نأ يمذلا يف قرف الو «يبرحلاو يمذلا لمشف رفاكلا قلطأو ءانيب ام ىلع ةميقلا

 ملسملا هدبع يبرحلا بتاك ول رظنلا لح امنإو ءانماكحأ هيلع يرجتف ءانراد لهأ نم هنأل ؛رجاهم ريغ لخد ثيح
  يبرحلا لام ىلع لاتحن نأ :انل موق نم اذحأ قتعي هنأ رهاظلاف «كلذ ىدأف ريزنخ وأ رمح ىلع برحلا راد يف

 [۸۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مكحلا يف رمخلاك انه ريزنخلا نأ ىفخي الو «هاضري ناك هجو ّيأب



 بتاكملا ماكحأ ل بتاكملا باتك

 م نتعو a ها علما يأو ءرمخ ىلع
 رمخلا ةميق ىلوملا ضبقب يأ مولعم رادقم

 يأ هلف ملسأ دبعلا وأ ىلوملا نم يأو يأ :خلإ ملسأ يأو .امهقح يف لام هنأل ؛اضيأ دقعلا اذه حصو :رمح ىلع

 قح يف زوجي الف ءاهكلمت وأ رمخلا كيلمت مزلي انهو ءاهكلمتو اهكيلمت نع عونمم ملسملا نأل ؛رمخلا ةميق ىلوملل
 [۸۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىمسملا ماقم اهمايقل ةميقلا ىلإ ريصملا بحوف «رمخلا ميلست نع زجعيف «ملسملا

 دحأ ةمالسو «ةضواعم دقع ةباتكلا نأل ؛رمخلا ةميق ىلوملا ضبق يأ اهضبقب روكذملا دبعلا قتع يأ :خ! قتعو

 قتعلا قيلعت ةباتكلا نمضتل ؛اضيأ قتع رمخلا ىدأ نإو «رحآلل رخآلا ضوعلا ةمالس بحوي امهدحأل نيضوعلا

 "يواحطلا حرش" يفو «يروباسينلل "ريغصلا عماجلا حرش" يف اذك «دقعلا يف ةروكذملا يه ذإ ؛رمخلا ءادأب

 [۲۹۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ملعأ هللاو «قتعي ةميقلا ىدأ ولو «قتعي ال رمخلا ىدأ ول "يشاترمتلاو"



 هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ۹۳ بتاكملا باتك

 هلعفي ال وأ هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام باب
 نايب يف

 50 ,هتمأ جيورتو يعاب ع 00 نإو ءرفسلاو ءارشلاو عيبلا بتاكملل
 رهملا هب ديفتسي هنأل بتاكملل ا

 نايب يف عرش ةدسافلاو ةحيحصلا ةباتكلا ماكحأ ركذ امل :"ةيانعلا" بحاص لاق :خلإ بتاكملل زوجي ام باب

 [10/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .حيحصلا دقعلا ىلع ئتبي فرصتلا زاوج نإف ءزوجي ال امو بتاكملل زوجي ام

 نم كلذ ريغو ءارشلاو عيبلا نم ةباتكلاب ةقلعتملا ماكحألا بتاكملل تبثت ةحيحصلا ةباتكلا يف نأ ملعاو

 ةلطابلا يفو «ءادألا لبق امم. ةقلعتملا ماكحألا نم ءيش هل تبثي ال ةدسافلا يقو «هدعبو لدبلا ءادأ لبق تافرصتلا

O E CAS 

 نأ ملعا [(حتف) .هيلع نيدب ةلاوح لوبقو هؤافيتساو نيدلاب هرارقإو هعاديإو هتراعإو هتراحإ اذكو] :خإ بتاكملل
 ّيلا تافرصتلا كلمي نأب كلذو ءادي ارح ريصي نأ ةباتكلا بجوم نأ ىلع زوجي ال امو هلعف بتاكملل زوجي ام ئبم

 يرتشيو عيبي نأ هل زاح «ليبقلا اذه نم رفسلاو ءارشلاو عيبلا ناك الو «ةيرحلا لين وهو دوصقملا ىلإ لصوت
 كلذو «ةيرحلا ىلإ لوصولا وه هنم دبعلا دوصقمو «لدبلا ىلإ لوصولا وه دقعلا نم ديسلا دوصقم نأل ؛رفاسيو
 هل زاج اذإو ءهعنمي نأ ىلوملل سيلو «رفسلا ىلإ جاتحاف ءرضحلا يف ناقفتي ال دقو ءارشلاو عيبلاب لصحي امنإ
 ابالجتساو «ةحماسملل اراهظإ هنولعفي نأ راجتلا ةداع نأل ؛نمثلا ليلقب يأ ةاباحمابو ءلثملا نمثب عيبي نأ هلف «عيبلا

 دبعلاك شحافلا نبغلاب كلم ال :امهدنعو «مامإلا دنع ريسيلاو شحافلا نبغلابو ةئيسنلابو دقنلابو «سانلا بولقل

 اطقتلم حورشلا يف اذك هل نوذأملا

 هلبق ا. لصتم مالكلا اذهو «ةيلصو هذه "نإ" [نذإب الإ رفاسي ال :لوق يف يعفاشلاو كلام دنعو] :خلإ طرش نإو

 ناك هريغ نود فرصتلا نم اعون هل صح ول امك دلبلا نم جرخي ال نأ هيلع ىلوملا طرش نإو رفاسي نأ هل نعي

 يف سيل هنأل ؛طرشلا اذه لثم.ةباتكلا دسفت الو ءديلا ةيكلام وهو «دقعلا ىضتقمل فلاخم طرش هنأل ؛الطاب كلذ

 امك نيلدبلا دحأ يف لحدي نأ وهو «دقعلا بلص يف نكمت اذإ ةباتكلا لطبي امنإ لطابلا طرشلا نإف «دقعلا بلص

 ةباتكلا لدب يف ال طرش هنأل ؛كلذك سيل اذهو ءانامز وأ ةدم ئمدخت نأ طرشب فلأ ىلع كتبتاك :لاق اذإ

 .ةباتكلا هب دسفت الف «هلباقي اميف الو

 لمتحت ال امأ ثيح نم حاكنلا هبشتو «لدبلا ءادأ لبق خسفلا لمتحت اهنأ ثيح نم عيبلا هبشت ةباتكلا نأ :لصاحلاو

 لثم لدبلا يف نوكي نأ وهو ءدقعلا بلص يق نكمت اذإ دسافلا طرشلاب لطبت عيبلاب اههبشلف ءءادألا دعب خسفلا

 (حتف «ةلمكت) .ريزنخ وأ رمح ىلع هبتاكي وأ «هتمدخ طرتشي نأ
 ثيح اهسفن ةبتاكملا جيوزت فالخب «ةرورض هكلميف «باستكالا نم هنأل ؛هتمأ جوزي نأ بتاكملل يعي :هتمأ جيوزتو

 نوكيف «بيعلا اذه ىقبيف زجعي اعرو ءاهبييعت جيورتلا يفو ءاهيف قاب ىلوملا كلم نأل ؛باستكا هيف ناك نإو اهل زوحي ال

 -.هتمأ بتاكملا جيوزت فالخب «فافعإلاو نيصحتلا وه امنإو «لاملا اهسفن جيوزت نم اهدوصقم سيلو «ررض ىلوملا ىلع



 ... هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ۱۹4 بتاكملا باتك

 «نذإ الب جورعلا ال ءهديسل الإو هقتع دعب ىدأ نإ هل ءالولاو «هدبع ةباتكو
 ىلوملا نم بتاكملل زوجي ال يأ لوألا بتاكملا لوألا بتاكملا

 اهجوز ول امل لماش هقالطإب وهو :"حتفلا" يف لاق [41/۸ :قئارلارحبلا ةلمكت] .لاملا بسك هنم دوصقملا نإف =

 .هريغ دبعب اهجوز اذإ ام. ىناتسهقلا ةلأسملا ديق اذهلو ءكلذك سيلو هسفن دبع نم

 .عيبلا كلمي امك اهكلميف ءلاملل باستكا دقع ةباتكلا نأل ؛هدبع بتاكي نأ بتاكملا كلمي يعي :هدبع ةباتكو

 «قتعلا ىلإ لوؤي هنألو «هلثم نمضتي ال دقعلا نأل ؛زوجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو [4۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 نوكت امبرو «عيبلا كلمي امك اهكلميف ءلاملل باستكا دقع ةباتكلا نأ رم ام :انلو ءلام ىلع قتعي نأ هل سيلو

 بألا هكلمي اذهلو «لدبلا لوصو دعب الإ هليزت ال ةباتكلاو «هسفنب كلملا ليزي عيبلا ذإ ؛عيبلا نم عفنأ ةباتكلا

 حتفو ةلمكت) .دبعلا سفن نم عيب ةباتكلا نأ ىلع هكلم امنإو «هلثم يضتقي دقعلا نأ ىلع هكلمي ال وهو «هيصوو

 يناثلا بتاكملا ءالوف «لوألا بتاكملا قتع دعب ةباتكلا يناثلا بتاكملا ىعدا اذإ يعي :هل ءالولاو (راصتحاب

 امات هكلم ناكو «يناثلا قتع دنع ءالولل لهأ وهو «لوألا بتاكملا قتعو «قتعا نمل ءالولا نأل ؛لوألا بتاكملل

 «قرلا ىلإ درو لوألا زجع نإو ءلصألل احيجرت ىلوملل هؤالوف اعم ايدأ نإو «ةرورض هل تبثف «كلذ دنع هيف
 (حتف «ةلمكت) .قرلا ىلإ در زجع نإو «قتع ىلوملا ىلإ لدبلا ىدأ نإف ءابتاكم يناثلا يقب

 هديسل ءالولا ناك لوألا قتعي نأ لبق يناثلا ىدأ اذإ يعي :خل! هديسل الإو .ةباتكلا لدب يناثلا بتاكملا :ىدأ نإ

 «هيلإ سانلا برقأ هيف هفلخيف «قاتعإلا ةيلهأ مدعل ؛اقتعم بتاكملا لعج رذعتل ؛بتاكملل ال لوألا هديسل يأ

 قتعملا نع لوحتي ال ءالولاو ءاقتعم لعج ىلوملا نأل ؛هيلإ ءالولا لقتني ال كلذ دعب لوألا ىدأ ولو «هالوم وهو

 قاتعإ رابتعاب ابيبست لب «ةرشابم قتعع. سيل كانه ةيراجلا ىلوم نإف «ةيراجلا دلو يف ءالولا رج فالخب «هريغ ىلإ
 (يیع «حتف «ةلمكت) .مألا يهو «لصألا

 قلطي ملو «ةقفنلاو رهملاب هتمذ لغش نم هيف امل ؛هسفن بيعي هنأل ؛نذإ الب جورتلا كلمي ال يعي :خلإ جورعلا ال

 نأل ؛ىلوملا نذإب جوزتلا كلمو ءانيب ام ىلع لام باستكا هيف دقع وهو «هدوصقم ليصحت ىلإ هلصوت دوقع الإ هل
 ءطو كلمي ال بتاكملا :"ةيناخلا" يقو «هتبقر يف هكلم توبثل ؛امهقافتاب زاجف «هيف قاب هكلم نأل ؛هلحأل رجحلا

 مدع يف قلطأ اهنإو [۹ ٤/۸ :قئارلارحبلا ةلمكت] .لاحلا يف اهرقعب بتاكملا ذخاؤي «تقحتسا مث اهثطو نإف «هتمأ

 «بتاكملا ىلع حاكنلا كلذ ذفن هتزاحإ لبق بتاكملا قتعأ نإف «ليكو تلابو هسفنب جوزتلا لمشيل ؛جورتلا زاوح

 ؛ةقيقح هل كلم الو «ةبقرلا كلم ىلع هانبم نأل ؛ىلوملا نذإب ولو زوجي الف يرستلا امأو «جوزتلا مكح اذه

 (حتف «ةلمكت) .قرلا وهو هيفاني ام دوجول
 وهو «عربت عون هنأل ؛ريسيب الإ قدصتلاو ةبملا هل زوجي ال يأ [زوجي ال يأ زوجتلا ىلع فطع] :خلإ قدصتلاو ةبهاو
 - نوزهجي نيذلا هيلع عمتجيل ؛ةراعإو ةفايض نم ادب دج ال هنأل ؛ةراجتلا تارورض نم هنم ريسيلا نأ الإ هلهأ نم سيل



 ... هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام 140٥ بتاكملا باتك

 دبع جيورتو هسفن عيبو لاک ولو هدبع قاتعإو ضارقإلاو لفكتلاو ‹ ريسيب الإ
 لامع قاتعإلا ناك

 .هنم ائيش كيرشو براضم كلمي الو :بتاكملاك ريغصلا قيقر يف يصولاو تالو
 تافرصتلا يف هربخ ريغصلا قيقر قح يف

 e كوس ا ل و ع امرا هع سس ب هم ل هنبا وأ هابأ ىرتشا 7
 بتاكملا

 عربت هنأل ؛اضيأ ضرعب بهي الو «هعباوتو هتارورض نم وه ام كلم ائيش كلم نم نأل ؛هكلميف ةراجتلا لاومأ -

 سلفلا ردقب بهيو قدصتي هنإ :"ةريحذلا" يف لاقو «ريسيلا رادقم للم فلؤملا نيبي لو «هتيصو زوجت ال اذكو «ءادتبا

 ىدهأ وأ بهو ولو «قناد ردقب لكألل أيهملا ماعطلا يدهيو «ةريسيلا ةفايضلا ذخأيو ءمهرد نم لقأ ةضفو فيغرو
 (حتف) [954/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةفايضلا لمعي نأ "ةفايضلا ذخأي"ب دارملاو زوجي ال ادعاصف امهرد

 وأ لاعب ناك ءاوس لفكتلا بتاكملل زوجي ال يأ :خلإ لفكتلاو .ةراجتلا تايرورض نم هنأل ؛امهنم :ريسيب الإ

 «باستكاالا باب نم الو «ةراجتلا ةرورض نم اسيلو «ع ربت امهنأل ؛ضارقإلا الو «هنذإ ريغب وأ ىلوملا نذإبو سفنب

 هنأل ؛قاتعإلل لهأب سيل هنأل ؛لاعب ولو هدبع قاتعإ زوجي ال يأ :هدبع قاتعإو (حتف «ةلمكت) .هكلمي الف

 ةمذ يف نيد ةلباقمي دبعلا نع كلملا طاقسإ هيف نأل ؛لام ىلع ولو «هقتع ذفني الف «ةبقرلا كلمب نمم الإ روصتي ال

 هنأل ؛هسفن نم دبعلا عيب هل زوجي ال اذكو يأ :هسفن عيبو .هكلمي الف «باستكالا باب نم نوكي الف «سلفملا

 (ييع) [15/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هكلمي الف « قاتعإ

 نأ كلمي ال اذكو «هدبع جيوزت كلمي ال نعي [هريغ ةمأ وأ هتمأ نم هدبع جوزي نأ نيب قرف الو] :خلإ هدبع جيوزتو

 يف باستكالا باب نم وه سيلو «ةقفنلاب هبسكلو رهملاب ةبقرلل الغاش هنوكل ؛لاملا ف صقنو هل بييعت هنأل ؛هب لكوي
 قح يف يصولاو بألا نأ يعي :بتاكملاك [۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .انيب ام ىلع ةمألا جيوزت فالخب ءيش

 نم هكلمي ام ناكلميف «بتاكلاك باستكالا ناكلمي اممنأل ؛ةروكذملا تافرصتلا يف بتاكملاك ريغصلا قيقر يف فرصتلا

 (طقتلم) .لاع. ولو هقاتعإ الو «هسفن نم هعبب الو «هجیوزت ال هتمأ جيوزتو هتباتكو «هريغ نم ريغصلا قيقر عیب
 براضم كلي ال يأ :هنم ائيش (نيكسم الم) .نانعلا وأ ةضوافملا ةكرش ةكرشلا يف تناك ءاوس اقلطم :كيرشو

 نوذأملاو «ةراجتلا نم تسيل لاعفألا هذه نأل ؛يصولاو بألا هكلمي امك امهريغو ةباتكلاو ةمألا جيوزت نم ائيش كيرشو

 بألاو بتاكملاك ةمألا جيوزت كلمي اهريغو ةراجتلا يف اماع هفرصت ناك نم نأ :بابلا اذه يف لصألاو «براضملاك

 جيوزت كلمي الف «نوذأملاو كيرشلاو براضملاك ةراجتلاب اصاح هفرصت ناك نم لكف «ىصولاو هنيمأو يضاقلاو دحلاو

 هنأ :هباوجو ءانيب ام ىلع ةعفنم هيف نأل ؛ةمألا جيوزت كلمي :فسوي وبأ لاقو ءا دمحمو مامإلا دنع ةباتكلا الو ةمألا

 يف هل نوذأملاك "قاكلا" يف هلعجو «بتاكملاك ةضوافملا كيرش "ةياهنلا" يف لعحو «هكلعب الف «ةراجتلا باب نم سيل

 [40/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هقفلاب هبشأ نوذأملاك هلعج :حراشلا لاق ؛هجو لكلو «ةراحتلا

 ولتي عبتلاو ؛عبتلا قيرطب لخاد وه ام ركذب عرش ةلاصألا قيرطب ةباتكلا يف لحاد وه ام ركذ امل :خ! ىرتشا ولو
 ٠٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لصألا



 ... هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام ۱۹٦ بتاكملا باتك

 E ثا ولو ءال هوحنو هاخأ ىرتشا ولو «هیلع بتاكت

 اهنم هدلو عم يأ

 كلام. سيل بتاكملا نأل ؛ناكمإلا ردقب ةلعلل اقيقحت ابتاكم لعجيف «بتاكي نأ لهأ نم بتاكملا نأل :هيلع بتاكت

 «هقح يف قاتعإلا رذعتي ال هنإف ؛رحلا فالخب «هلثم ابتاكم راص قاتعإلا رذعت اذإف «ةبقرلا كلمب نع صتخي قتعلاو «هتبقر

 نبالاو بألا ركذو ءانونجم وأ اريغص ناك نأب نكي مل وأ ءاغلاب القاع ناك نأب قاتعإلل الهأ ناك ءاوس هيلع قتعيف

 هل اعبت هتباتك يف نولخدي مف «ةدالولا ةبارق هل نم عيمجب لب اممب صتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا فنصملا مالك يف

 دلولا نإف ,ماكحألا يف نوتوافتي اذه ىلعو «نادلاولا مث «ىرتشملا دلولا مث «ةباتكلا يف دولوملا دلولا الوحد مهيرقأو

 ىرتشملا دلولاو «هيبأ موحب ىلع ىعسي «ءافو كرتي ملو هوبأ تام اذإ يح هيبأ مكحك همكح نوكي ةباتكلا يف دولوملا

 الاح ال نايدؤي الو بتاكملا تام امك قوسلا يف نادري نادلاولاو «قرلا يف دري الإو ءالاح ةباتكلا لدب يدؤي

 [79 14/79 :قئاقحلا زمر] .الحؤم الو

 «يلصألا بتاكملا رجع دعب هتباتك تيقبل ةلاصأ ابتاكم ناك ول هنأل ؛"ابتاكم راص" :لقي ملو "بتاكت" لاق امنإو

 (نيكسم الم) .بألا هعبت بتاكملا زجع اذإ تح «كلذك سيلو

 ىرتشا ول نعي [(نيكسم الم) .امهنيب دالو ال مرحم محر يذ لك وهو ةبارقلا يف خألا يأ ] :هاخأ ىرتشا ولو

 ؛هعيب هل زوجي يح هلم ةفينح يبأ دنع هيلع بتاكتي ال «همع نباو همعو هيحخأ نبا لثم همراحم نم هريغ وأ هاحأ
 نيبو «هل ررقتيف يدؤي نأ نيب فوقوم بتاكملا بسك نأل ؛قتع بتاكملا ىدأ اذإ هنكل «هعيب عنتميل هكلمي مل هنأل

 :امهدنعو «ءادتبا بيرقلا ءارشك راص هنأل ؛هيلع ةياعس الو «هيلع قتعف هل ررقت انههو «ىلوملل ررقتيو زجعي نأ
 يذ لك رحلا ىلع قتعي اذهو «حاكنلل ةمرحملا ةبارقلا لمشي ةلصلا بوحو نأل ؛ةباتكلا يف هوحنو خألا لحخدي

 ول اذهو «قرلا وهو هيفاني ام دوحول ؛ةقيقح كلم هل سيلو ابسك بتاكملل نأ :هلو «مهتقفن بحتو «مرحم محر
 بطاخي بسكلا ىلع رداقلا نأ ىرت الأ ءءالولا يف ةلصلل يفكي بسكلا نأ ريغ هحاكن دسفي ال هتأرما ىرتشا

 .ارسوم ناك اذإ الإ هيأ ةقفنب خألا بطاخي ال ىح اهريغ ف يفكي الو «نيوبألا ةقفنب

 «هعيب بتاكملل :هدنعف «همدعو عيبلا زاوح يف رهظت هيبحاصو مامإلا نيب ةلأسملا هذه يف فالخلا ةرمث نأ ملعاو

 دنعو ؛هموحن ىلع ىعسيو «هماقم هوحنو خألا موقي :امهدنعف ءافو نع ال بتاكملا تام اذإ اميفو ءال :امهدنعو

 (حورشلا نم طقتلم) .فالح الب هيلع قتعي هنإف ءافو نع تام وأ بتاكملا ىدأ اذإ اميف الإ هماقم موقي ال :مامإلا

 ةباتكلا يف لحد امل دلولا نأل ؛اهعيب هل رجي مل اهنم هدلو عم هتجوز بتاكملا ىرتشا ول يعي :خلإ اهعيب رمي مل

 ىح هتباتك يف لحدت الو "اهدلو اهقتعأ" :ا8تِلَع لاق «هل عبت اهنأل ؛اهعيب عنتماف دا ل

 ترتشا اذإ ةبتاكملا اذكو «حاكنلا كلم اهأطي نأ هل زاجف ءاهكلمي مل هنأل ؛حاكنلا خسفني ملو «هقتعب قتعت ال

 اهكلم ولو [97/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهتهج نم تبثت مل ةيئزحلا نأل ؛ناك امفيك هعيبت نأ اه نأ ريغ اهجوز

 = «هدلو مأ امنأ :امطوق هجو ءامهل افالحخ ةفينح يبأ دنع اهعيب هل زاج ةباتكلا لبق ةدالولا تناكو دلولا نودب



 ... هلعفي نأ بتاكملل زوجي ام 1۹۷ بتاكملا باتك

 بتاكحملا بتاكملل دلولا اذه بتاكملا ةمأ بتاكملل

 ءاهمعزب ةرح نذإب حكن نوذأم وأ بتاكم .امل هبسكو اهتباتك يف لحد تدلوف
 اهمعزب اهتيرح ةنئاك هالوم نذإب ةراجتلا يف هل ةمألا يأ دلولا ةمألا ةباتك يأ دلولا ةمألا

 E «تقحتساف ءارشب ةمأ ئطو نإو «دبع اهدلوف «تقحتساف «تدلوف
 حيحص اهكلم نوذأملا وأ بتاكملا ةقحتسملا يأ هنم ةأرملا

 «خسفلا لمتحي ال ام هب قلعتي الف «فوقوم بتاكملا بسك نأل ؛دلو اهعم ناك نإو اهعيب زاوح سايقلا نأ :هلو =

 تبث تبث ول دلولا نودبو «دلولا يف هتوبثل ؛دلو اهعم ناك اذإ اميف قحلا اذه تبث هنأ الإ دلولا ةيمومأ وهو

 ناك ءاوس «اهعيب زجي مل هكلم يف تدلو ول اهنأل ؛ةباتكلا لبق ةدالولا نوكب انديق امنإو «هيفني سايقلاو «ءادتبا

 (امهريغو يئيعلاو حتفلا نم طقتلم) .اتيم وأ ايقاب اهدلو
 هعبتيف «هل بسنلا تبثت ةوعدلاب هنأل ؛هتباتك يف دلولا لحد دلو هتمأ نم بتاكملل دلو نإ يعي :خلإ هل دلو نإو

 ادلو ةبتاكملا تدلو ول اذكو «هل هبسك ناكف ؛هكولمم مكح يف هنأل ؛بتاكملل دلولا بسك نوكيو «ةباتكلا يف

 دلو هل نيأ نمف يرستلا كلمي ال بتاكملا نأب هيلع ضرتعاو :"ةيانعلا" يف لاق «هركذنس امك اهتباتك يف لحد

 ىعداو ئطو نإ نكلو هتمأ ءطو هل لحي ال "كلم ال" :انلوق نعم نأب بيجأو ؟ةباتكلا يف لخدي يح ةمألا نم
 [۹۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تبث بسللا

 نوكيو ءاهتباتك يف دلولا لحد ةمألا تدلوف ءامهبتاك مث «هتمأ نم هدبع بتاكملا جوز نإ نعي :لا! جوز ولو

 هنأل ؛بألا نم هبسكب قحأ تناكف ءاه اعبت ابتاكم ناكف «ةيمكحلا فاصوألا يف مألا عبتي دلولا نأل ؛اهل هبسك

 [19/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .انركذ امل بألا نود مألل هتميق نوكت دلولا اذه لتق ولو ءاهسفنك راصف ءاهئزح

 ؟مألا ةباتك يف لحديو دلولا بسن تبثي فيكف هدبع جوزي ال بتاكملا نأ نم مدقت ام ةروصلا هذه لكشتسا نكل

 ‹«حیحص ريغ دقعلاف «هايإ هكلمو هدقع ةحصل اديفم سيل هدبع نم هتمأ بتاكملا جيوزت نإف ؛ةافانم ال هنأب بيحأو

 «هركذتف بتاكملا ةمأ دلول بسنلا توبث نم ىلوألا ةلأسملا يف رم امكو «دسافلا حاكنلا يف امك بسنلا تبثي كلذ عمو

 (ةلمكت) ."حتفلا" يف هركذ اذه نم رثكأ مالك هيفو
 عقاولا يف ال اهمعزب ةرح ةأرما ةراحتلا يف هل نوذأم دبع وأ بتاكملا جوزت ول يعي :خلإ نوذأم وأ بتاكم

 ءامهدنع ةميقلاب هذخأي نأ هل سيلو دبع دلولاف «هتمأ امنأ دحأ ىعدا نأب تقحتسا مث «ةأرملا تدلوف «ىلوملا نذإب

 هنذإ ريغب ناك نإو «ىلوملا نذإب جوزتلا ناك اذإ لاحلا يف قحتسملل اهيطعي ةميقلاب رح اهدلو :هللل دمحم لاقو

 دمتعا هنأل ؛هل ةرافلا يه تناك اذإ قتعلا دعب ةمألا ىلع دلولا ةميق نم نمض امم وه عحري مث «قتعلا دعب اهيطعي

 دلولا ذإ ؛اقيقر نوكيف «نيقيقر نيب دولوم هنأ :امهو «ةميقلاب ارارحأ هدالوأ نوكتف ءرحلاك ارورغم راصف ءالوق ىلع
 [۲۹۰/۲ :قئاقحلا زمر] مّ ةباحصلا عامجإب رحلا يف اذه انكرتو «ةيرحلاو قرلا يف مألا عبتي



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ۱۹۸ بتاكملا باتك

 .قتع ذم هب ذحأ حاکنب ولو ,ةبتاكملا يف رقعلاف «تدرف دساف ءارشب ا
 رقعلاب باو اهنا ىز ةهألا

 كإو «هدلو مأ یو «ترجع وأ اهتباتك ىلع تصم «ءاهديس نم ةبتاكم تدلو
 ةتاكملا اهسفن تءاش نإ تءاش نإ رايخلا اهلف

 ا EES LSS a سس A Ss هربدم وأ هدلو مأ بت تتاک

 لبق ةباتكلا ةلاح يف لاحلا يف نيتروصلا نيتاه يف رقعلا نوذأملاو بتاكملا ىلع بجو ينعي :خل! ةبتاكملا يف رقعلاف

 ءارشلاو عيبلا نامظتني نذإلاو ةباتكلاو ءادساف ةراتو احيحص عقي ةرات فرصتلاو «ةراجتلا باب نم اذه نأل ؛قتعلا

 :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .لاحلا يف هب ذحاؤيف «ىلوملا قح يف رهظيف ءامهي ليكو لاك امهيف نينوذأم اناكف ءامهيعونب
 اذكو «قتعلا دعب رقعلاب ذحاؤي ءاهثطوف ىلوملا نذإ ريغب ةأرما بتاكملا جوزت ول نعي :خلإ حاكنب ولو 0
 قح يف رهظي الف «ةباتكلا همظتني الف «ةراجتلا نم الو باستكالا نم سيل هل جوزتلا نأل ؛ةراجتلا يف هل نوذأملا

 ةمألا تناك اذإ اذه :نيكسم الم لاق ٠١٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لوألا لصفلا فالخب .هب ذحاؤي الف «ىلوملا

 .لاحلا يف رهملاب ذحؤي «هالوم نذإب اهجوزت ول اذكو «لاحلا يف رقعلاب ذحؤي ءاهضتفاف اركب تناك ول امأ ءابيث

 هتمأ لحجر بتاك اذإ نعي :خلإ ةبتاكم تدلو [؟37/7 :قئاقحلا زمر] .امهريغو دلولا مأو ربدملا ةباتك يت :لصف

 نع اهسفن تزجع تءاش نإو ءاهدب تدأو اهتباتك ىلع تضم تءاش نإ رايخلاب يهف ةباتكلا لاح يف هنم تدلوف
 ءلدب ريغب لجآو لدبب لحاع ةيرح اتهج اهاقلت هنأل ؛هدلو مأ تراصو «قرلا ىلإ اهسفن تدرو «ةباتكلا لدب ءادأ

 ةباتكلا ىلع تضم اذإو «ةبقر هل ةكولمم األ ؛اهقيدصت ىلإ جاتحي الو «ةوعدلاب تباث اهدلو بسنو ءامهنيب ريختتف

 نم ةدالولا تناك نإو «ةباتكلا ةلاح يف اهئثطو نم دلولا ناك اذإ اذه ءاباستكاب قحأ األ ؛اهديس نم اهرقع تذحأ

 .ةباتكلا لام اهنع طقسو «داليتسالاب تقتع ىلوملا تام اذإو ءاحل رقع الف ةباتكلا لبق نئاكلا هئطو

 كرتت مل نإو ءاقايح نم ءزج رحآ يف اهقتع توبثل ؛اهدلول ثاريم يقب امو «هنم اهتباتك يدوت تكرتو تتام نإو
 اذإ بح هيلع اهئطو ةمرحل ؛ةوعد ريغ نم هبسن تبثي مل رحآ ادلو تدلو نإو «رح هنأل ؛دلولا ىلع ةياعس الف الام

 احيرص هافن اذإ الإ ةوعد ريغ نم هبسن تبث «زيجعتلا دعب قولعلا نكمي ةدم يف كلذ دعب تدلوو ءاهسفن تزجع

 بتاكم هنأل ؛ةباتكلا لدب يف دلولا اذه ىعس «ءافو ريغ نم تتامو «يناثلا دلولا عدي مل ولو ءدالوألا تاهمأ رئاسك

 (حتف) [؟ 35/7 :قئاقحلا زمر] .ةياعسلا هنع لطبو «قتع كلذ دعب ىلوملا تام ولو امه اعبت

 ءامهنم دحاو لك يف تباث هكلم نأل ؛هربدم وأ هدلو مأ ىلوملا بتاكي نأ حص يعي :خلإ هدلو مأ بتاك نإو

 «ةباتكلاب كلذو «ىلوملا توم لبق ةيرحلا ةدافتسا ىلإ جاتحت اهنإف «مامإلا دنع ةموقتم ريغ دلولا مأ تناك نإو

 (طقتلم) .ةيرح اتهج هتقلت هنأل ؛امهنيب فانت الو



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ١ 8 بتاكملا باتك

 ءاريقف هتوع. لدبلا لك وأ «هتميق يثلث 5 ربدملا ىعسو «هتومك اناج تقتعو ‹«حص

 بتاكلا ىلوملا توم يأ  ةبتاكملا دلولا مأ

 ا ا ا ءاربدم يقب زجع ناف «حص هبتاكم ربد نإو
 هنوك لاح هزجعب فرتعا يأ هسفن ريبدتلا ىلوملا ْ

 يأ ا اناجم تقتعو (نيكسم) .ةباتكلاب اقتع ىلوملا توم لبق ةباتكلا لدب ايدأ ول بح ةباتكلا دقع :حص

 اهل ملستو «داليتسالاب تقتع اهنأل ؛ةباتكلا لدب اهنع طقسو ءاهمزلي ءيش ريغب ىلوملا توم دلولا مأ تقتع

 ىلوملا اهقتعأ اذإ امك راصف «هيف ريغلا كلم توبث نم عنمب اهكلمو «ةبتاكم يهو تقتع اهنأل ؛دالوألاو باسكألا

 رظنلاو ءرظنلل خسفلا نأل ؛باسكألاو دالوألا قح يف ةيرحلا تيقب اهقح يف ةباتكلا تحخسفنا نئلو «هتايح لاح يف

 .لطبي الو «ررقت ءادألابو ءءادألا تقو ىلإ اهئاقبك ةباتكلاب تقتع ىلوملا توم لبق لدبلا تدأ ولو ءانركذ اميف

 (يئيع) ٠١7/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 يف ىعسي نأ نيب ريخم وهف «بتاكملا مث ربدملا هدبع ىوس هل لام ال اريقف ىلوملا تام نإ يأ :خإ ربدملا ىعسو

 ةميقلا يثلث نم لقألا يف ىعسي :فسوي يبأ دنعو «هللس ةفينح يبأ دنع لدبلا لك يف ىعسي نأ نيبو «هتميق يثلث

 رييختلا يف :نيعضوم يف فالخلاف «لدبلا يثلثو ةميقلا يثلث نم لقألا يف ىعسي :هلقس دمحم دنعو «لدبلا لكو

 هيفنو رايخلا يف مالكلاو «رادقملا يف هس ةفينح يبأ عمو «رييختلا مدع يف دمحم عم هلي فسوي وبأف ءرادقملا يفو
 تناك امك هيف ةباتكلا تيقبو ءادبع ثلثلا ءارو ام يقب ائزجتم ناك امل :هدنعف «همدعو قاتعإلا ئزحت ىلع ئبم

 هثلث قتعب هلك قتع امل :امهدنعو «ريخيف «ةلجعم ةياعسو ةلحؤم ةباتك :ناتهج هقتعل هحوتف «ثلثلا قتع لبق

 .رييختلل نعم الف «لقألا راتخيف «نيلاملا دحأ هيلع بجوو ءلحألا لطبو ةباتكلا تلطب

 ةباتكلا نأل ؛لدبلا بجي نأ لاحلا نمف «ريبدتلاب ثلثلا ملس دقو «لكلاب لدبلا لباق هنأ :دمحملف رادقملا يف امأو

 «هتبقر يثلثب لباقم ةباتكلا لدب عيمج نأ :امهو «لدبلا نم هئازإب ام لطبيف «ريبدتلاب ثلثلا قتع دقو «هلك تفداص

 رسعأ امهلقأو «لحألا رابتعاب رسيأ نيلاملا رثكأ نأ زاوجل ؛ةدئاف هلم ةفينح يبأ دنع رييختلا يف مث .ءيش هنم طقسي الف

 هنأ هنم ديفتساو «"يعليزلا" نع "حتفلا" يف اذك ءادحتم لاملا سنح ناك نإو ةدئاف رييختلا يف ناكف ءالاح هنوكل ؛ءادأ

 كرتو تام ول هنأل ؛"اريقف" :هلوقب ديق امنإو «مهفاف ءالجوم لدبلا لك ءادأ لاح هتميق يثلث يف ىعسي نأ نيب رايخلاب

 (نيكسم المو حتفلاو ئيعلا نم طقتلم) .ةباتكلا لدب طقسو «ريبدتلاب قتع «ثلثلا نم ربدملا جرخي الام

 قيلعتلا كلميف «ةباتكلا دعب قتعلا زيجنت كلمي هنأل ؛هبتاكم ىلوملا ربدي نأ حصي يأ :خلإ هبتاكم ربد نإو

 لدب ءادأ نع زجعي وأ اناج قتعيف «ةباتكلا لدب ءادأ لبق ىلوملا تومي نأ لامتحال ؛هل عفان فرصتلا اذهو ءطرشب

 ٤/۸ ٠١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اربدم ىقبيف «ةباتكلا

 :لصاحلاو «ةباتكلا نع زجع يأ زجعلا نم وأ «هزجعب فرتعا نعم. هسفن زجع يأ زيجعتلا نم امإ :لإ زجع نإف

 (يشحم) .هل بحوملا ببسلا دوجول ؛اربدم يقب ةباتكلا نع زجع نإ ىلوملا هربد يذلا بتاكملا



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ا بتاكملا باتك

 طقس و a نإو ءارسعم هتوع. لدبلا يثلث وأ «هتميق يثلث يف ىعس الإو
 هيف كلملا مايقل يف ىعس ءاش زجعي مل نإو يأ

 ضيرم تام .حص 8 تضن ىلع هح اصف «لجؤم نقلا هبتاك إو «لدبلا
 بتاكملا نع ةباتكلا لدب

 E تلا ىذا ٠ ررلارك ار تلا تقود ىلإ نيف الع ةدبع بتناك
 هريغ هل لام ضرملا نم

 ةباتكلا لدب يثلث وأ هتميق يثاث ف ىعسي نأ نيب رايخلاب وهف ءارسعم ىلوملا تامو زجعي مل نإ نيعي :خلإ ىعس الإو
 لب ريختي ال :امهدنعو ءامهنيب ريخي هدنعف ءطقف رايخلا يف انه فالخلاف ءامهنم لقألا يف ىعسي :الاقو «مامإلا دنع اذهو

 .ةمدقتملا ةلأسملا يف هنايب رم دقو «همدعو قاتعإلا يزحج ىلع ئبم وهو «لقألا نيعتي

 نم ائيش بتاكملا قحتسي مل ذإ ؛ةبقرلا لكب لباقم ةباتكلا لدب نأل ؛هيف فالح ال هيلع قفتمف انه رادقملا امأو

 ءريبدتلا مدقت اذإ ام فالخب «ةباتكلا لدب نم هتصح طقس كلذ دعب اناحم ةبقرلا ضعب قتع اذإف «كلذ لبق ةيرحلا

 .ركذتف انيب ام ىلع ناثلثلا وهو ملسي مل امب الباقم ةباتكلا لدب نوكيف ثلثلا ملس ريبدتلاب نأل ؛ةباتكلا هقحل مث

 «قتعي لاملا ثلث نم ربدملا جرخيو ارسوم ناك ول هنأل ؛"ارسعم" :هلوقب ديق امنإو ٤/۸ ٠١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 (نيكسم الم «حتف) .ةياعسلا همزلي الو

 نأ سايقلاو «ناسحتسالا يف لجؤم فلأ ىلع هبتاك نأ دعب ةلاح ةئامسمح ىلع حلصلا حص يأ :خلإ هبتاك نإو

 ناك نأب نيرحلا نيب زوجي ال اذهلو ؛ابر ناكف «لام نيدلاو «لامب سيل وهو «لحألا نع ضايتعا هنأل ؛حصي ال

 فلأ ريغلا بتاكم ىلع لجرل ناك نأب ريغلا بتاكم يف الو «ةلاح ةئامسمخ ىلع هحلاصف «لحؤم فلأ رحلا ىلع

 .ةلجعم ةئامسمخ ىلع هحلاصف «لح ؤم

 ءلالا مكح هل ىطعأف «هب ءادألا ىلع ردقي ال هنأل ؛هجو نم لام بتاكملا قح يف لحألا نأ :ناسحتسالا هجو

 نم دقع هنأل ؛نيرحلا نيب دقعلا فالخب ءابر الف ءالدتعاف «هب ةلافكلا حصت ال نح لام ريغ هجو نم ةباتكلا لدبو

 .ةلاح ةئامسمح ىلع امهنم دقعلل اديدحتو ةقباسلا ةباتكلل اخسف لعجي حلصلا اذه نأ وأ ءابر ناكف «هحو

 (يشاوحلاو حورشلا نم طقتلم)
 نإو اقلطم ةاباحلا تذفنل ةحصلا يف ةباتكلا تناك ول ذإ ؛ضرملا يف هبتاك ضيرم تام يأ :خلإ ضيرم تام

 (حتف) .ىلوأ ناكل لإ تامف ةنس ىلإ نيفلأ ىلع هدبع بتاك ضيرم :"ريونتلا" يف امك لاق ولو «ةئرولا رحت مل
 بحي هنإف ءافلأ ناك نأب ءاوسلا ىلع ةميقلاو ةباتكلا لام ناك ولف [دبعلا ةميق نأ لاحلاو] :خلإ فلأ هتميقو

 (حتف) ."حاتفملا" يق امك اقافتا فلألا يثلث ليجعت

 ىلإ يقابلاو ءالاح ةميقلا وهو فلألا يثلث يدؤي :دمحم دنعو ءامهدنع نافلأ وهو ةباتكلا لدب يأ :خإ ىدأ

 يف لجعتو ءاذه ثلث يف ذفنف ءالاح هكلم هتميقو ءالحؤم ىلوملا كلم هتميق ىلع داز ام نأل ؛اقيقر دري وأ «هلحأ

 [۲۹۷/۲ قئاقحلا زمر] .هئلث يف ذفنيف «ةبقرلا ماقم مئاق ةباتكلا لدب نأ :امهو «هيثلث



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ۲۰1 بتاكملا باتك

 a نافلأ هتميقو «ةنس ىلإ فلأ ىلع هبتاك نإو ءاقيقر در وأ ءهلحأ ىلإ يقابلاو
 هتميق نأ لاحلاو ًالجوم 22 هضرم يف هدبع ىلوملا هلجأ ءاهتنا دنع يأ

 ةلأسملا نأ "لدبلا نلت ىدأ" :هلوق تحت رم دق :لوقأ .هلحأ ءاهتنا دنع لدبلا نم يقابلا يأ :خاإ يقابلاو

 رم دقو «هلحأ ىلإ يقابلاو ءالاح فلألا يثلث يدؤي :دمحم دنعو «نيخيشلا لوق وه نتملا يف روكذملاو «ةيفالح

 .لمجب مالك هنكل «نيبناجلا لئالد كانه

 ةلأسملاو «هتكرت ثلث يف ذفنتف «ةيصولا مكح امل هتوم ضرم يف لحرلا تافرصت نأ :هحيضوتو ماقملا ليصفتو

 .فلأ هتميقو «نيفلأب هضرم يف هدبع ىلوملا بتاك اذإف ءدبعلا اذه ىوس لام ىلوملل نكي مل اذإ اميف ةضورفم
 هبتاك املف «ىلوملا توم نيح دبعلاب اقلعتم ةثرولا قح ناك هنإف «لحألاب ىلوملا نم اعربت يأ ةاباحم نوكي تام مث

 يف ذفنت همس دمحم دنع اهنأ الإ ثلثلا يف ةاباحملا هذه ذفنتف ءلحألا ءاضقنا دعب لدبلاب اقلعتم مهقح ريص لحأ ىلإ

 يأ فلألا يثلث ىدؤيف «ةميقلا ىلع دئازلا فلألاو «مهرد ثلثو امهرد نوثالثو ثالثو ةئامثالث وهو «ةميقلا ثلث

 ثلثو امهرد نيثالثو ةثالثو ةئامثالثو افلأ يأ يقابلاو ىلوملا توم لاح مهرد يثلثو امهرد نيتسو ةتسو ةئامتس

 .ةنسلا وهو ءلحألا ءاضقنا دعب مهرد

 ثلثو امهرد نوثالثو ةثالثو ةئامثالثو فلأ وهو «نيفلألا يثلث يدؤيف «نافلأ وهو لدبلا ثلث يف ذفنت :امهدنعو

 ناك امل هنأ :هلب دمحم ءلحألا ءاضقنا دنع مهرد اثلثو امهرد نوتسو ةتسو ةئامتس وهو يقابلاو «لاحلا يف مهرد

 قيرطلاب يناثلا فلألا يهو «ةدايزلا رخؤي نأ هلف «ةدايزلا كرتيو «فلألا يهو «هتميق ىلع هبتاكي نأ ىلوملل

 علاخ اذإ امك راصو «ةدايزلاو ةميقلا ثلث يف ليحأتلا وهو ءهفصو كرت هل زاح هلصأ كرت هل زاح امل هنأل ؛ىلوألا

 ليحأتلا ىقبي هنإف «ليحأتلا ةثرولا زجي ملو «فلألا اذه ريغ هل لام الو «ةنس ىلإ فلأ ىلع هتوم ضرم يف هتأرما

 .هليجأت حصيف «حص لدب الب اهقلطي نأب كرت ول هنأل ؛لاملا لك يف

 عاب اذإ اميف هريغو ةعفشلاب ذحألا قح نم لادبإلا ماكحأ هيلع ىرج يح ةبقرلا لدب ىمسملا عيمج نأ :امهلو

 ثلث يف ةاباحملا يأ هفرصت ذفنيف «لدبلاب قلعتي اذكف «لدبملاب اقلعتم ناك ةثرولا قحو «نيفلأب افلأ يواست اراد

 قح قلعتي ملف ءالام ربتعي ال جورخلا ةلاح يف عضبلا نإف «لاملا لباقي ال هيف لدبلا نأل ؛علخلا فالخب اذهو .لدبلا

 .لدبلاب قلعتي الف «لدبملاب ةثرولا

 :امهدنعف «ةثرولا زجي حلو تام مث «فلأ اهتميقو «ةنس ىلإ فالآ ةثالثب هراد ضيرملا عاب اذإ ام :ةلأسملا هذه ريظنو

 ال ةميقلا ردق يف ثلثلا ربتعي :هدنعو «عيبلا ضقناف الإو هلحأ ىلإ ثلثلاو الاح نمشلا عيمج يثلث ّدأ يرتشملل لاقي

 ىلع ةميقلاو ةباتكلا لام ناك اذإ ام جرخيل ؛"فلأ هتميقو" :هلوقب ديق امنإو .هظفحاف ءانيب امل ؛هيلع داز اميف

 قفتم اضيأ هنإف ةباتكلا 00 ةميقلا تناك اذإ ام جرخيو اقافتا لاملا يثلث ليجعت ذئنيح بحي هنإف ءاوسلا

 لدبلا يثلث دؤي مل نإ يعي [اقيقر ىلوألا هتلاح ىلإ] :خإ اقيقر در وأ .ملعأ ىلاعت هللاو ءيجيس امك هيلع

 .ةقرلا ىلإ ةئرولا هدر هدنع ةميقلا يثلثو ءامهدنع



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ۰۲ بتاكملا باتك

 ؛ىّدأو فلاب دبع نع بتاك رح ءاقيقر در وأ ءالاح ةميقلا يثلث ىدأ ءاوزيجي ملو
 هنع رحلا 53 ىلوألا هتلاح ىلإ ةئرولا يأ

 77 ءرضاحلا لبقو «بئاغلاو رضاحلا بتاك نإو :بتاكم وهف دبعلا لبق نإ قف
 دبعلا ىوملا

 الام كرتي ملو تامف «نافلأ هتميقو «ةنس ىلإ فلأ ىلع هتوم ضرم يف هدبع ىلوملا بتاك اذإ يأ :خلإ يثلث ىدأ

 ةروصلا يفف «ىلوألا ةروصلا سكع ةروصلا هذهو ءاقافتا نافلألا يهو ةميقلا يثلث ىدأ «ةثرولا زج لو «هاوس

 «ردقلا يف عربت يأ ةاباحم انههف «هيلع ةدئاز ةميقلا ةروصلا هذه يفو «ةباتكلا لدب نع ةصقان ةميقلا تناك ىلوألا

 يف حصي ملو «نافلألا يهو ةميقلا ثلث يف هفرصت حصف «فلألا هليجأت وهو ءلحألاو «مهرد فلأ طاقسإ وهو

 تناك ةميقلا ىلع ةدايزلا نأ :ىلوألاو ةلأسملا هذه نيب فب دمحم قرفلاو «ريخأتلا يف الو طاقسإلا يف ال امهيثلث

 انهو طاقسإلا نم نوهأ هنأل ؛ىلوأ اهريخأتف «هتميقب هعيبي نأب اهطاقسإ كلمي ناك ىح ىلوألا يف ضيرملا قح

 قلعتم ةئرولا قح نأل ؛هليحأت الو «هتميق ثلث ىلع داز ام طاقسإ كلب الف «هتميق نم لقأ ىلع ةباتكلا تعقو

 (حتف) .لبقتسملا لباقم وأ لولحلا نم امإ :الاح (يشحم ا نم ةدايزب حتف) .ىلوألا فالخب هعيمحب
 ءاهيف ةباينلاب قلعتت ماكحأ يف عرش ةباتكلا يف لصألاب قلعتت ماكحأ نايب نع فنصملا غرف امل :خلإ بتاك رح
 مهرد فلأ ىلع انالف كدبع بتاك :دبع ىلومل يبحأ لوقي نأ :ةلأسملا ةروصو «خلإ "دبع نع بتاك رح" :لاقف

 مكحب دبعلا قتعي «فلألا لحرلا ىدأو «طرشلا اذه ىلع ىلوملا هبتاكف ءرح وهف افلأ كيلإ تيدأ نإ نأ ىلع

 دقعلا اذه نإف ءابتاكم راص هئادأ لبق همالك عم نيح ةباتكلا دبعلا لبق نإو «هتزاحإو دبعلا لوبق ريغ نم طرشلا

 ةزاحإلا هل نم ةزاجإ ىلع فوقومو «طرشلا ءادأ دنع قتعي نأ وهو «دبعلا عفتني ام قح يف ذفان :ناتهج هل

 .ءادتبالا يف نذإلاك ءاهتنالا يف ةزاحإلا نأل ؛ابتاكم راص هلبق اذإف

 نإ نأ ىلع :ةلأسملا هذه يف رحلا لقي مل ولو «هدرب دترا هنأل ؛قتعي مل فلألا لئاقلا ىذا مث «هلبقأ ال :لاق نإو

 دجوي ملو «هل مكح ال فوقوملاو ,فوقوم دقعلا نأل ؛سايقلا يف قتعي ال «ىدأو ءرح وهف افلأ كيلإ تيدأ
 ةروصلا هذهو :مهضعب لاق «يبنحألا ءادأب هقتع يف دبعلا ىلع ررض ال هنأل ؛قتعي ناسحتسالا ينو «قيلعتلا
 (حورشلاو يشاوحلا نم طقتلم) .نتملا يف ةروكذملا ةلأسملا ةروص يه ةريخألا

 يئبتاك :لاق نأب دبعلا نم ةيادبلا ناك ءاوس «بئاغ رحآلاو رضاح امهدحأ نيدبع بتاك اذإ نعي :خلإ بتاك نإو

 «فلأب انالفو كتبتاك :هدبعل لاق نأب ديسلا نم وأ «رضاحلا لبقف «ىلوملا امهبتاكف «بئاغلا نالف نعو يسفن نع فلأب
 ىلعو هسفن ىلع ةباتكلا دقع هنأل ؛هدحو ابتاكم رضاحلا ريصي نأ سايقلاو ءاناسحتسا امهيلع دقعلا حص «رضاحلا لبقف

 .هريغ دبعو هدبع بتاك وأ «هريغ لامو هلام عاب اذإ امك هتزاجإ ىلع بئاغلا قح يف فقوتيو «هيلع ذفنيف «بئاغلا
 ةمألاك ةعورشم هحولا اذه ىلع ةباتكلاو «هل اعبت بئاغلا لعجو ادصق رضاحلا بطاح ىلوملا نأ :ناسحتسالا هجو

 ىح اهل اعبت دقعلا يف اهيلإ مومضملا وأ ءاهيف ىرتشملا وأ «ةباتكلا يف دولوملا اهدلو اهتباتك يف لخد تبتوك اذإ
 -«بئاغلا اضر طرش نع ْيغتسيو «رضاحلا هب درفني كلذك ناك اذإف «لدبلا نم ءيش مهيلع سيلو ءاهئادأب اوقتعي



 ربدملاو دلو مأ ةباتك ۲.۴۳ بتاكملا باتك

 هلوبقو «ءيشب بئاغلا ذخؤي الو «هبحاص ىلع عجري الو ءاقتع ىذا امهيأو «حص
 ةباتكلا لدب نم دبعلا بلاطي ال يأ يدؤملا

 .عحري مل ,ىذأ يأو حص ءاهل نيريغص نينبا نعو اهسفن نع ةمألا تبتاك نإو .وغل
 هبحاص ىلع ةمألل يأ

 بئاغلا ذحخاؤي الو «هدر الو بئاغلا ةزاحإ ربتعي الو «بئاغلا نود هيلع هلك نأل ؛لدبلا لكب رضاحلا بلاطيو =

 لدب بهو وأ ءرضاحلا ىلوملا أربأ ولو «هنم هذخأي نأ ىلوملل سيل ائيش بستكا ولو «هنم ءيشب الو «لدبلاب
 قتعأ ولو «لدبلا نم هتصح رضاحلا نع طقس بئاغلا قتعأ ولو ءاقتعي مل بئاغلل هبهو نإو ءاعيمج اقتع هل ةباتكلا

 يف اذك قرلا ىلإ در الإو ءالاح هتصح بئاغلا يدؤيو «ةباتكلا نم رضاحلا ةصح طقسو «بئاغلا قتعي مل رضاحلا

 .امهريغو "ييعلا"و "ةلمكتلا"

 ربجيو ءامهقتع طرش دوحول ؛اعيمج اقتع ةباتكلا لدب ىدأ بئاغلاو رضاحلا نم ّيأو يأ :خلإ اقتع ىدأ امهيأو

 «ةيرحلا فرش هب لاني هنألف ؛بئاغلا عفد اذإ امأو «هيلع لدبلا نألف ؛رضاحلا عفد اذإ امأ «لوبقلا ىلع ىلوملا

 .هيلع لدبلا نكي مل نإو «لوبقلا ىلع ربحي هنإف ةبتاكملا دلو ىدأ اذإ امك ارطضم هنوكل «لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيف

 ١١١/48[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ىضق هنألف ؛رضاحلا امأ ءرخآلا ىلع لدبلا نم ىدأ ام امهنم دحاو عحري ال نيعي :خلإ هبحاص ىلع عجري الو

 (ييع) ١١١/48[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيف رطضمب سيلو «هرمأ ريغب ىدأ هنوكلف ؛بئاغلا امأو «هسفن نيد

 «ءيشب هل مزتلي مل هنأل ؛هيلع نيد ال هنأل ؛ةباتكلا لدبب بئاغلا دبعلا ىلوملا بلاطي ال يعي :خلإ ذخؤي الو

 (ييع) ١١١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةبتاكملا دلو ريظن راصف ءاعبت ةباتكلا يف لحد اغنإو
 هلوبق كلذ دعب ربتعي الف «هلوبق ريغ نم تمتو تذفن دق ةباتكلا نأل ؛وغل هدرو بئاغلا لوبق يعي :وغل هلوبقو

 .عجري ال ىدأ ول يح همكح ريغتي الو «ةلطاب هتزاحإف «هغلبف «هرمأ ريغب هريغ نع انيد لفك نمک هدر الو
 يف ههحو انركذ دقو ءزوجي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا دقعلا اذه حص يأ :حص ١١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ءامهدلو ىلع امه ةيالو ال قيقرلا بألاو مألا نأل ؛ماكحألا نم انركذ ام عيمج يف اهلثم هذه نأل ؛بئاغلا ةلأسم

 مهدرو دالوألا لوبقو ءرضاحلا ةباتك يف بئاغلا لوحدك ةيالولاب ال طرشلاب امهتباتك يف دلولا لوخد نوكيف

 ١١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ربتعي ال

 انركذ امل هبحاص ىلع مهدحأ عحري ال يأ [(ييع) .نانبالاو مألا مهو ةثالثلا نم دحاو ّيأ يأ ] :خإ ىدأ يأو

 «لاحلا يف افودؤي مهتصحب ةباتكلا لدب نم مهيلع يقب مألا قتعأ ولو «لوبقلا ىلع ىلوملا ربجيو «بئاغلا ةلأسم يف
 اهنع طقس مهقتعأ ولو «مود مألا ىلوملا بلاطيو ءاهقتعب ناقتعي ثيح ىرتشملاو ةباتكلا يف دولوملا فالخب

 ,حصي اهو «حصي ال مهبهو وأ «نيدلا نع مهأربأ ولو «مهعيبي نأ هل سيلو ءاهموحب ىلع يقابلا اهيلعو «مهتصح

 (ييع) ١١1/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .بئاغلا عم رضاحلا ةباتك يف انركذ امل ءاهعم نوقتعيو



 كرتشملا دبعلا ةباتك 4 بتاكملا باتك

 كرتشملا دبعلا ةباتك باب
 PEE ةباتكلا لدب ضبقيو فلأب هظح بتاكي نأ هبحاص امهدحأ نذأ امه دبع

 نأ نوذأملا ظح يأ دعا ىف هكيرش قا نيكلاملا دحأ نينثالا يأ امه كولم

 يف عرش «كرتشم ريغ دبع ةباتك نم غرف امل [كرتشملا دبعلا ةباتك ماكحأ نايب يف باب اذه] :دبعلا ةباتك باب

 دعب نينثالا ةباتك ركذ :حارشلا رثكأ لاقو «"نايبلا ةياغ" يف هلاق كارتشالا مدع لصألا نأل ؛كرتشملا دبعلا ةباتك

 ١١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دحاولا دعب نينثالا نأل ؛دحاولا

 كرتشملا دبعلا نم هبيصن بتاكي نأ هبحاصل امهدحأ نذأف «نينثا نيب دبعلا ناك اذإ يأ :خإ بتاكي نأ هبحاص

 اذهو «ضباقلل فلألا نم ضوبقملاف ءدبعلا زجع مث «فلألا ضعب ضبقو «بتاكف «ةباتكلا لدب ضبقيو «فلأب
 ال :امهدنعو «مامإلا دنع أزجتت ةباتكلا نأ :هلصأو ءامهنيب ضوبقملاو ءامط بتاكم وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع

 .هدنع ةئزجتلل هبيصن ىلع رصتقتف «هجو نم ةيرحلا ديفت اُهإف كلذك ناك اذإف «قاتعإلا يف ركذ امك أزجتت

 يف ليكوو «فصنلا يف ليصأ وهف «لكلا ةباتكب نذإ «هبيصن ةباتكب نذإلاف «ةباتكلا أزجتي مل امل :امهدنعو
 هبسك فصن بتاكملا نأ :مامإللو ءزجعلا دعب كلذك ىقبيف ءامهنيب كرتشم ضوبقملاو ءامهنيب وهف «فصنلا

 بتاكملا ءاضقب نذإلا كلذ متو «هنذإ حص «هبيصن وه يذلا هبسك فصن فرصي نأ بتاكملل نذأ اذإف «نذآلل

 ؛ةيرحلا وهو «هدوصقم لصحي مل نإو «كلذب نذآلا عجري ال بتاكملا زجع نإف «ضباقلل ضوبقملا ناكف «هب هنيد

 .انيد هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملاو «دبعلا ىلع عجري نذآلا عجر ولو «دبعلا وه هيلع عربتملا نأل
 ةباتكلا لدب يدؤي نأ لبق خسفلا قح هلف «رحآلا هبتاكو امهدحأ نذأي م ول هنأل ؛"امهدحأ نذأ" :هلوقب هديق اغنإو

 هخسف حصي الو «لاحلا يناث يف ايعستسم ريصيو «لاحلا يف هبيصن عيب عنتمي اهب ذإ ؛ةباتكلاب رضي هنأل ؛لكلا دنع

 ؛ةفينح يبأ دنع بتاكملا ظح قتع ةباتكلا لدب دبعلا ىدأ بح ةباتكلا خسفي م نإو دبعلا ءاضرب وأ يضاقلا ءاضقب الإ

 ناك نإ رظني مث «ةباتكلا لدب نم ذحأ ام فصن بتاك يذلا نم ذحأي نأ تكاسللو دنع أزجتت ةباتكلا نأل

 طقف هبيصن بتاك نإو «هكيرش هنم هذحأ امم ءيشب بتاكملا دبعلا ىلع عحري مل فلأب هلك دبعلا بتاك بتاكملا

 ناك نإ هكيرش ىلع تكاسلا عحريو هلك قتع ءادألاب :امهدنعو «هكيرش هذحأ ام. بتاكملا ىلع عحر فلاب

 :كرتشم دبع بسك هنأل EN نه ,EU «هقتعأ ول امك دبعلا ىلعف الإو ءارسوم

 [رييغتب نيكسم المو ةلمكتلاو ئيعلاو حتفلا نم]
 ضبقلاب هنذإ نأل ؛ضباقلا هب صتخيو «ضوبقملا يف هقح عطقنيل ؛ضبقلاب ةباتكلاب نذإلا ديق امنإ :خلإ ضبقيو

 هنأل ؛هيف حصيف ءادألا لبق هاف اذإ الإ بتاكملا دبعلا ىلع هبيصنب اعربتم نذآلا نوكيف «هيلإ ءادألاب هدبعل نذإ

 (راصتحاب حتف) .متي مل عربت



 كرتشملا دبعلا ةباتك ۰.۵ بتاكملا باتك

 ENE EDET eG ءاهابتاك امهنيب ةمأ .ضباقلل ضوبقملاف ,زجعف «هصعب ضبفو بتاكف

 ناكيرشلا ةباتكلا لدب نم فلألا ضعب يأ بتاكلا

 «بتاكملا يف هل نوذأملا يأ هظح قتع «لدبلا عيمج ىدأو زجعي مل ولو [يقابلا ءادأ نع ءاتلا حتفب بتاكملا] :زجعف

 (راتحما در «نيكسم الم) .تكاسلا بيصن يف دبعلا ىعسي نكلو «هاضري هنأل ؛هكيرشل نمضي الو

 فالتحالا ئبمو «مامإلا لوق وه روكذملاو «ةقباسلاك هيبحاصو مامإلا نيب اضيأ ةيفالح ةلأسملا هذه :خلإ امهنيب ةمأ

 زجتم ريغ وهف «ةنقلا يف عقي نأ اَمِإ داليتسالا نأ :هنايبو ؛همدعو ةبتاكملا داليتسا يرحب ىلع هيبحاصو مامإلا نيب

 نمضيو «هبحاص بيصن كلمتيو «هل دلو مأ ريصت امهدحأ اهدلوتساو «نينثا نيب ةكرتشم ةمأ تناك اذإف «ع امج إلاب

 ةربدم دلوتسا اذإف «عامجإلاب زجتم وهف «ةربدملا يف عقي نأ اّمِإو ءداليتسالا لمكيف «لقنلا لبقت ةنقلا نأل ؛هتميق هل

 ذإ ؛اهكيلمت نكمي ال ةربدملا نأل ؛هبيصن ىلع رصتقي لب «هل دلو مأ اهلك ريصي الو «داليتسالا لمكي ال ةكرتشم

 دلوتسا اذإف ءامهدنع زجتم ريغ «هدنع زجتم وهف «ةبتاكملا يف عقي نأ امإو «كلم ىلإ كلم نم لقنلا عنمي ريبدتلا

 .هدنع هبيصن ىلع داليتسالا رصتقيو ءامهدنع رحآلا بيصن كلمتيو «هل دلو مأ ريصت ةكرتشم ةبتاكم

 اميف خسفلا لمتحت 00 ير

 األ ؛كيلمتلا قح يف ةباتكلا انخسفو «هانلمكو «داليتسالا انححرف «لمتحي ال داليتسالاو «بتاكملا هب ررضتي ال

 لدب لك اهيلع نوكيف «لدبلا ءادأ قح يف خسفلا :انلق امنإو «هءارو اميف ىقبتو «بتاكملا ررضتي ال اميف خسفن

 هقتع زاج اذحلو «هءارو اميف رهظي الف «داليتسالل اليمكت كلمتلا ةرورضل خاسفنالا نأل ؛روهمجلا دنع ةباتكل

 .كيلمتلا نكمي الف «لقنلا عنمي ريبدتلا ذإ ؛ةربدملا فالخج «ةرافكلا ين

 ءامهدحأ اهدلوتسا اذإ نينثا نيب ةربدملاك «لقنلا لبقي ال لحم يف عقو اذإ يزجتلا لبقي داليتسالا نأ : مامإللر

 اهدلوتسا امل ةروكذملا ةروصلا يف نأ ملعاف ءاذه دهمت اذإو «داليتسالا ليمكت عنمتف «ريبدتلاك مزال دقع ةباتكلا

 «هكلم يف ئطو هنأل ؛هنم دلولا بسن تبثيف «هبيصن ىلع رصتقيو «هل دلو مأ هبيصن ريصي «دلولا ىعداو ءامهدح

 نأك ةباتكلا تلعج تزجع اذإ مث «هكلم مايقل ؛هبسن تبثو «هتوعد تحص دلولا ىعداو ءرخآلا اهثطو اذإ م

 «لاز دق - ةباتكلا وهو - ليمكتلا نم عناملاو «مئاق ليمكتلل يضتقملا نأل ؛لوألل دلو مأ ةمألا نأ نيبتو «نكت مل

 ءداليتسالا ليمكتل هبيصن كلمتي هنأل ؛اهتميق فصن رحخآلل لوألا نمضيف «هدوحو نم هلمع يضتقملا لمعي

 دلو ةلزنمب هنأل ؛ةميقلاب رح دلولاو ءدلولا ةميق لوألل رخآلا نمضو «ةكرتشم ةيراج هطول ؛اهرقع فصن.

 لماك رقعلاو «ةميقلاب رح «هنم بسنلا تباث رورغملا دلوو ءارهاظ امئاق هكلم ناك اهئبطو نيح هنأل ؛رورغل
 .هنم ةفينح يبأ دنع هلك اذه «ريغلا ةمأ هئطو

 لاح اهتميق فصن هيلعو ءاهلك هتبتاكم يهو «لوألل دلو مأ يه ريصي ةبتاكملا داليتسا أزجتي مل امل :امهدنع

 نم فصنلا ىلع بتاكملا ةميقو ءاهتباتك لاح هكيرش بيصن كلمت هنأل ؛فسوي يبأ دنع هكيرشل ةبتاكم اوك

 بسن تبثي الو «ةباتكلا لدب نم يقب ام فصن نمو هتميق فصن نم لقألا هيلع بجي :دمحم دنعو «نقلا ةمي

 .ظفحاو مهفاف .اه رقعلا مرغيو «ةميقلاب ارح دلولا نوكي الو ءرخآلا نم ريحألا دلو



 كرتشملا دبعلا ةباتك ا بتاكملا باتك

 يهف «تزجعف «هاعداف «تدلوف «رحآلا ئطو مث ؛هاعّداف تدلوف ءامهدحأ اهئطوف
 ةمألا ءادألا نع ادلو ادلو ةمألا نيكيرشلا دحأ يأ

 نمضو ءاهرقع فصنو اهتميق فصن هكيرشل نمضو «لوألل دلو مأ
 اهرقع هكيرش

 يناثلا ئطاولا يأ ةكرتشم ةيراج هئطول يناثلا ئطاولا وهو لوألا لوألا ىطاولا

 ءاهاطي ملو يناثلا ربد نإو «حص ةبتاكملا ىلإ رقعلا عفد يأو «هنبا وهو «دلولا ةميقو
 يناثلا كب رشلا نيكيرشلا نم دحاو يأ يناثلا ئطاولا دلولا اضيأ نمضيو

 فصنو اهتميق فصن هكيرشل نمضو «لوألل دلو 2 يهو «ريبدتلا لطب تزجعف

 ةمألا ةئالثلا نيب عامجاإلل ةباتكلا نع ةمألا لوألا

 را ل او OS RNASE IRC SEL SSS HESA «لوألل دلولاو ءاهرقع

 .ريغلا ةأرما هئطول ؛الماك :اهرقع (حتف) .داليتسالا لمكتسا امل هبيصن كلمت هنأل :اهتميق فصن

 اهصاصتخال ؛ةباتكلا مايق لاح اهقح هنأل ؛زاج زجعلا لبق ةبتاكملا ىلإ رقعلا عفد امهنم ّيأو يعي :خلإ عفد ّيأو

 لك همزلو «لوألل دلو مأ تراص :امهدنعو «مامإلا لوق اذهو «ىلوملا ىلإ هدرت «تزجع اذإف ءاملادبأو اهعفانم
 ءرقعلا بجيف «ةهبشلل دحلا ىفتناو ءرحازلا دحلا وأ زئاجلا نامضلا نع ولخي ال مالسإلا راد يف ءطولا نأل ؛رهملا

 ١١7/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امب هصاصتخا روهظل ؛ىلوملا ىلإ درت قرلا ىلإ تدرف «تزجع ولو
 ىعداو ءامهدحأ اهئطوو اهابتاك «ةمأ امهنيب نوكت نأ يهو «ةروكذملا ةروصلا يف يعي :خلإ يباثلا ربد نإو

 لوألل دلو مأ يه نوكتو ريبدتلا لطب ةباتكلا نع ةمألا ترجع مث ءاهأطي ملو ءةمألا يناثلا كيرشلا ربد اذإ دلولا

 لبق اهكلمي دلوتسملا نألف :امهدنع امأ «مهدنع عامجإلاب اذهو ءاهرقع فصنو اهتميق فصن هكيرشل وه نمضو

 ركي مل هنأو ءلوألل دلو مأ اهلك نأ رهظ زجعلاب هنألف :هدنع امأو «ةبتاكملا داليتسا يزحت مدع نم رم امل زجعلا

 يفاك رهاظلا ثيح نم كلملا نأل ؛بسنلا توبث فالخب «ريبدتلا ةحصل طرش كلملاو «هنايب رم امك كلم اهيف يناثلل

 :اهدلوتسا ولو «ريبدتلا لطب «تقحتسا مث ءاهربدف ةمأ ىرتشا ول اذهلو «رورغلاب دلولا قاقحتساو بسنلا توبثل

 :هكيرش بيصن كلمي هنأل ؛لوألل دلو مأ يهو ءانهه اذكف «هتميقب ارح دلولا ناكو «لطبي مل «تقحتساف

 (ئيع) ١١7/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ناكمإلل داليتسالا لمكيو

 هكلم لوألا نأ ةباتكلا نع زجعلا دعب رهظو ءامهدنع رمألا لوأ نم هبيصن كلمل داليتسا هنأل :هكيرشل نمضو

 (يشحملا نم حيضوت عم ةلمكت) .اهتميق فصن هل نمضيف «هدنع يناثلا كلم عفتراو «داليتسالا تقو

 اكرتشم ةيراج ئطو هنأل :اهرقع فصنو (نيع) .انيب ام ىلع داليتسالاب اهفصن كلمت هنأل :اهتميق فصن

 اق هاوعد نأل :لوألل دلولاو (ْنيع)[8/١١ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هباسحب رقعلا هيلع بجيف ءامهنيب

 دعي ال هنأ الإ "لوألل دلو مأ يهو" :هلوق نم ديفتسا نإو لوألل دلولا نوك يأ مكحلا اذهو «رم ام ىلع تحص
 راكل "لوألل داليتسالا متو" :هلوقب هلدبأ ولو ءدالوألا تاذل رظنلاب اذهو «ةمألا تاذل رظنلاب كاذ ذإ ؛اراركت هعم

 (حتف) .هفالخ ضورفملا نأ عم دلولا ىعداو «ةمألا ئطو يناثلا نوك مهوي "لوألل دلولاو" :هلوق ذإ ؛ىلوأ



 كرتشملا دبعلا ةباتك باب ¥۰۷ بتاكملا باتك

 ءاهتميقف فصن هكيرشل نمض ,.ترجعف ءارسوم امهدحأ اهررحف ءاهابتاك نإو
 قتعملا 2 ةباتكلا نع 2 قتعملا نوك لاح اهقتعأ ةمألا ناكيرشلا يأ

 271110010 ]1 ] 1 1 1 ءارسوم رخآلا هررح مث ءامهدحأ هربد امه دبع .اهيلع هب عجرو
 قتعملا نوك لاح هقتعأ يأ نيكيرشلا دبعلا نينئالا يأ ىدأ اع يأ قتعملا

 نماضلا عوحرو ءاهتميق فصن هكيرشل قتعملا نامض نم روكذملا اذهو «ةرهاظ ةلأسملا ةروص :خلإ اهابتاك نإو

 قتعملا ناك نإ تكاسلا اهيعستسيو ءاهيلع قتعملا عجري ال :امهدنعو «ةفينح يبأ بهذم ةمألا ىلع ىدأ اع

 تقتع امهدحأ اهررح املف «قتعلا عنمت ال ةقباسلا ةباتكلاو ءامهدنع أزجتي ال قاتعإلا نأ اذه يف لصألاو .ارسعم

 ناك نإ اهيعستسيو اهيلع عجري الو ارسوم ناك نإ هكيرشل قتعملا نمضيف «ةباتكلا تحخخسفناو «لاحلل اهلك

 ىقبي لب هكيرش بيصن يف داسفلا رثؤي الف ءفصنلا قاتعإ زاجف «هدنع أزجتي قتعلا نأ مامإلا لصأ نمو ءارسعم

 ناكو «قتعلا رثأ رهظ تزجع اذإف ءاهيف قاتعإلا رثأ روهظ مدعل ؛زجعلا لبق قتعملا نمضي الف ءابتاكم هلاح ىلع

 نمض اذإف «نامضلا وأ يعستسي وأ قتعي نأ هلف ارسوم ناك نإ يهو «قتعلا يف ةروكذملا تارايخلا تكاسلل

 يف انيب ام ىلع ءاعستسالا وأ «قتعلا راي هل ناك ءارسعم قتعملا ناك نإو ءدبعلا ىلع عجري نأ قتعملل ناك

 (نيع) ١١7/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قتعلا

 نأل ؛مامإلا دنع اهزجع لبق قتعملا نمضي نأ هل سيل كيرشلا نأل ؛ةباتكلا نع اهزجعب نامضلا ديق امنإ :تزجعف

 ؛قتعلاب هبحاص بيصن ريغتي الف «بتاكملاك قتعملا ريغ بيصن لعجي نأ هرثأ ناك هدنع أزجتي ناك امل قاتعإلا

 ءارسوم ناك نإ ابتاكم هبيصن ةميق هنمضي نأ هلف «لكلا قتعي أزجتي ال ناك امل :امهدنعو «كلذ لبق ةبتاكم اهنأل

 دنع اهيلع هكيرشل نمضي يذلا قتعملا عجر يأ :اهيلع هب عجر (رييغتب حتف) .ارسعم ناك نإ دبعلا يعستسيو

 اهمزلي الف «هلعف وهو «هقاتعإب هكيرشل هتصح نمض هنأل ؛عجري ال :امهدنعو «تكاسلا ماقم ماق قتعملا نأل ؛مامإلا

 (حتف) .اهدنع أزجتي ال قاتعإلا نأل ؛هلعفب همزل ام نامض

 نمضي نأ ءاش نإ ربدمللف رسوم وهو رحآلا هررح مث امهدحأ هربدو نينا نيب دبع ناك اذإ يأ :خلإ امه دبع
 رصتقيف «هدنع أزجتي ريبدتلا نأ :ههجوو «مامإلا دنع اذهو «ىعستسا ءاش نإو «قتعأ ءاش نإو «هتميق فصن ّقتعملا

 ام ىلع ءاعستسالا وأ قاتعإلا وأ نيمضتلا رايخ هل تبثيف ءرخآلا بيصن هب دسفي نكل ربدملا بيصن ىلع ريبدتلا

 أزجتي هنأل ؛هبيصن ىلع قاتعإلا رصتقيف ءاعستسالاو نيمضتلا رايح هل قبي مل رحآلا هقتعأ اذإف «هبهذم نم فرع

 هنمضي هنمض اذإف ءاعستسالاو قتعلا رايخ هلو «هبيصن هنمضي نأ هلف ربدملا يأ ءرخآلا بيصن دسفي نكل ؛هدنع

 ظ 8//١١1[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اربدم هتميق

 «ريبدتلاب هبحاص بيصن ربدملا كلميف ءامهدنع أزجتي ال هنأل ؛لطاب رخآلا قاتعإف ءامهدحأ هربد اذإ :امهدنعو

 هنأل ؛انق هتميق بيصن نمضيو ءامه فلتخي الف «كلمت نامض هنأل ؛ارسعم وأ ناك ارسوم هتميق فصن نمضيو

 ۳٠١٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .نق وهو «ريبدتلا هفداص



 كرتشملا دبعلا ةباتك ۲۰۸ بتاكملا باتك

ا هربد 9 امش دحأ هررح نإو ,هتميف فصن قتعملا نمضي نأ ربدملل
 ت ا رخآل

 رخآلا كيرشلا يأ نيكيرشلا دحأ دبعلا قتعأ يأ

 .قتعملا

 مزلي نكل «دبعلا ةميق فصن ربدملل قتعملا نمضي يأ :هتميق فصن .دبعلا ربد يذلا يأ ءابلا رسكب :ربدملل

 «ههبشو عيب :ةثالث عفانملا نأل ؛انق هتميق اثلث وهو اربدم هفداص قاتعإلا نأل ؛اربدم هنوك لاح هتميق فصن هيلع

 امك لقنلا لبقي ال ذإ ؛نامضلاب هكلمتي الو «ثلثلا طقسيف «عيبلا تافو «هعباوتو قاتعإو «ههبشو مادختساو

 (حتف) .هتميق نمضو قبأو اربدم بصغ ول
 هذه فو «رحآلا هررح مث الوأ امهدحأ هربد ةقباسلا يفف ةقباسلا ةروصلا سكع ةروصلا هذه :خلإ اهدحأ هررح نإو

 ؛ىعستسي وأ قتعي وأ قتعملا نمضي نأ ربدملل ىلوألا يف نأ :امهمكح نيب قرفلاو ءرخآلا هربد مث الوأ هررح ةروصلا
 نيمضتلا نم ةقباسلا تارايخلا هل ناك ربدملا نأل ؛قاتعإلاو ءاعستسالا يف هرايخ امنإو قتعملا نمضي نأ ربدملل سيل انهو

 :امهدنعو «مامإلا دنع اذهو «ءاعستسالاو قتعلا رايخ يقبو «نيمضتلا رايح هل قبي مل هربد اذإف ءاعستسالاو قاتعإلاو

 ناك نإ هتميق قتعملا نمضيو «كلملا ريبدتلا فداصي ملف «هلك قتعيف ءامهدنع أزجتي ال قاتعإلا نأل ؛لطاب يناثلا ريبدت

 (يشحملا نم ةدايزب ةلمكت) .راسعإلاو راسيلا نيب فلتخيف «قاتعإ نامض اذه نأل ؛ارسوم



 .. هزجعو بتاكملا توم ۲۰۹ بتاكملا باتك

 ىلوملا تومو هزجعو بتاكملا ت توم باب
 ا

ysهزجع الإو «مايأ ةئ ةثالث ىلإ اما ا و . 

 SSAC ESN EA «قرلا ءاكحأ داعو ٠ و د 9 ءاهخسفو
 مكاحلا ةباتكلا يأ

 ؛بسانتلا رهاظ ءايشألا هذه ماكحأ باب ريخأت [لأ بتاكملا توم ماكحأ نايب يف] :خلإ بتاكملا توم باب

 8//١١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهماكحأ نايب اذكف «ةباتكلا دقع نع ةرخأتم ءايشألا هذه نأل
 دنع هل نوكي نأب هيلإ لصيس لام هلو طاسقأ نم طسق ءادأ نع بتاكملا رجع اذإ يأ :خلإ مكاحلا هزجعي مل

 لاهمإل تبرض لا ةدملا يه ةثالثلاو «نيبناجلل ارظن مايأ ةثالث مكاحلا هزجعي مل تالماعملا ةيقب نم ءيش سانلا

 ١١۸/۲١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلع دازي الف ءاضقلل نويدملاو ؛عفدلل مصخلا لاهمإك راذعألا
 و سر اسر لا ذ ,مايأ ةثالث يف هيلإ لصيس لام هل نكي مل اذإ يعي :خلإ هزجع الإو

 :ه5 يلع لوقل ؛نامحب هيلع ىلاوتي تح هزجعي ال :فسوي وبأ لاقو ءامهدنع اذهو «بتاكملا ءاضرب ىلوملا اهخسف

 ناك يح قافرإ دقع هنألو «ربخلاك سايقلاب كردي ال اميف رمألاو «"قرلا يف دري نامح بتاكملا ىلع ىلاوت اذإ"

 هيف رثألاو «قرلا ىلإ هدرو محب نع بتاكملا زجعب اهخسف هنأ هد رمع نع يور ام :امهلو «ةنس هيف ليحأتلا
 .هنع توكسم وه لب «محن نع زجع اذإ خسفلا يفني ال هذ يلع نع هاور امو «عوفرملاك
 ضري مل نإو كلذ ةيالو هلو «ىلوملا بلط دنع بحاو هنأل ؛هزجعب مكاحلا مكحي نعي "اهخسف" :هلوقب دارملاو
 عم وأ هدحو هبتاك اذإ ام. قداص "محب نع زجع بتاكم" :هلوق رهاظو «بيعلاب درلاك ءاضقلا نم دبالف «دبعلا

 رزجعف «ةدحاو ةباتك نيدبع بتاك ولو :"طيحملا" يف لاق «هدحو هبتاك اذإ اه صاح وه لب كلذك سيلو «هريغ

 ؛اعيمج اقتع «ةباتكلا لدب رخآلا ىدأ مث «هعم رخآلا ةبتاكمي ملعي ال يضاقلاو «قرلا ىلإ يضاقلا هدرف ءامحدحأ

 دري ال رخآلا ةباتكب يضاقلا ملع ول اذهو «ةباتكلا لدب ءادأ ىلع ارداق رحآلا ماد ام قرلا يف لوألا در حصي مل هنأل

 ١١48/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اعمتجي ىح

 نم ةمزال ريغ «ىلوملا بناج نم ةمزال ةباتكلا نأ ديفي اذهو هاضرب دبعلا ىلوم ةباتكلا خسفي يأ :خلإ هديس وأ

 «ةحيحصلا ةياورلا يف كلذ دبعللف كلذ ىلوملا ىبأو ةباتكلا خسفيو هسفن زجعي نأ دبعلا دارأ ولف «دبعلا بناج

 ١١9/78[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اضيأ دبعلا بناج نم ةمزال امنأ :ةيناثلا ةياورلاو

 ءةباتكلا دقع لحأل ناك رجحلا كفو «تحخسفنا دق ةباتكلا نأل ؛قرلا ماكحأ ىلإ داع رجع اذإ يعي :خلإ داعو

 ايقاب ناك هنأل ؛قرلا ىلإ داع لقي ملو "قرلا ماكحأ داع" :لاق فلؤملا نأ ىفخي الو «دقعلا نودب ىقبي الف

 ١١9/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيف



 .. هزجعو بتاكملا توم 1۰ بتاكملا باتك

 a ل 0 تام نإو فدل هدي يف امو
 بتاكملا لام يأ ةباتكلا لدب هنأ لاحلاو دبعلا ةدبع بسك هنأل

 E جاك اورو AE تجمهر جوس NS د ادلو كرت إو «هتايح رحآ ف هقتعب

 هتفص فوصوم بتاكل هتايح ءازجأ نم ءزج بتاكملا قتعب يأ

 دبعلل نوكي نأ نيب لاملا ناك اذإ هدبع بسك هنأ رهظ هنأل ا هديسل .زجع يذلا بتاكملا يأ :هدي يف امو

 ١١١۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هالومل ناكف «زجعلا ققحت دقو زجع اذإ ىلوملل نوكي نأ نيبو ةباتكلا ىدأ اذإ

 لوق اذهو «هنم ةباتكلا لدب ىدؤي لام هل ناك اذإ دبعلا توم ةباتكلا خسفت ال عي :خلا تام نإو

 نأ :هل «يعفاشلا مامإلا ذحأ هبو «هتوم خسفنت :ه5 تباث نب ديز لاقو ءانؤاملع ذحأ هبو .ه#و دوعسم نبا

 لب هيلع دوقعم. سيل هنأل ؛ىلوملا توم فالخب «لطبف هتابثإ رذعت دقو ءءادألاب قتعلا ليصحتل يقبل يقب ول دقعلا

 فالخب «توملا دعب اقتعم نوكي نأ حلصي ىلوملا نألو ؛دقاعلا توم ال هيلع دوقعملا توم لطبي دقعلاو «دقاع

 «ىلوملا وهو «نيدقاعتملا دحأ توم خسفنت ال ةضواعم دقع ةباتكلا نأ :انل «توملا دعب قتعلا هل تبثي ال هنإف دبعلا

 هتجاحل ىلوملا توم دعب دقعلا يقب اذإف «ةاواسملا ةضواعملا ةيضق نأل ؛عيبلاك دبعلا وهو «رحآلا توم خسفنت الف

 ازجاع تام ولو «هدالوأ ةيرح ىلإ لصوتيل ةيرحلا ىلإ هتجاحل دبعلا توم دعب ىقبي نأ زاج «هريغو ءالولا ىلإ

 ١١١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةباتكلا خسفت

 هئادأك ةفيلخلا ءادأ نوكيو ءالام كرتو تام يذلا بتاكملا لام نم ةباتكلا لدب ىدؤي يأ :حلإ هتباتك ىدؤتو

 ءاياصو هلو «قوي لام هلو «ةباتكلا لدب ىوس يبنحأل نويد هيلعو ءافو نع بتاكملا تام اذإ :"لصألا" يقو «هسفنب

 ءاضق دعب قبي مل نإو «هنئرو نيب مسقي يقب امو «هاياصو لطبتو «ةباتكلا لدب مث ؛يبنحألا نيدب هتكرت نم أدبي
 يف دولوملا ىعستساف «سانلا ىلع انيد الإ الام كرتي ل نإو «نيدلاب أدبي الو «ةباتكلا لدبب أدبي يش نيدلا

 ١١١/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوملل كلذف كلذ دعب نيدلا جرح اذإف «قرلا يف دري زجعف ةباتكلا

 هتايح رحخآ يف هنم دوجوملا كرتلا ماقي نأب هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف بتاكملا قتعب مكح يأ :خلإ هقتعب مكحو
 اذهو ١١١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتثرول وهف يقب امو «هيلع قحتسملا ءادألا وهو «ىلوملاو لاملا نيب ةيلختلا ماقم

 اذك اقتعم اكلام ايح ىلوملا ردق امك قتعلل الباق ايح ردقي نأب توملا دعب قتعي هنأ ىلإ مهضعب بهذو ءروهمجلا لوق

 اذكو ءءادألا لبق قتعلاب هل مكحي ال هنأ يضتقي "خلإ لام هلو تام نإو" :فنصملا لوق قايس نأ ملعاو ."قاكلا" يف

 (نيعملا هللا حتف) .ءادألا ىلع فقوتي الو «هتوم لبق قتعي هنإ:"عيبانيلا" يف لاقو «"رايتحالا"و "ةيانبلا" نم ”يومحلا" يف

 ىعس «ةباتكلا لدبب يفي الام كرتي ملو ءاهلبق ال ةباتكلا يف دلو ادلو كرتو «بتاكملا تام اذإ يعي :خلإ ادلو كرت نإو

 «هيبأل اتباث ليحأتلا ناكو «هيبأل اعبت بتاكتي ةباتكلا يف دولوملا نأل ؛ايح ناك ول هيبأ يعسك هموحن ىلع هتباتك يف دلولا

 .ثراولل تبثي مل ليحأتلا قح نأل ؛لحي «لحؤم نيد هيلعو تام اذإ رحلا فالخب ءهتوم. ليحأتلا طقسي الف

 = هفلخيف «هبسکک هبسكو «هتباتک يف لحاد هنأل ؛هقتعب مكح ةباتكلا لدب دلولا ىدأ اذإ نيعي "هقتعب مکح" :هلوق



 ... هزجعو بتاكملا توم 51 بتاكملا باتك

 كرت ولو «هتوم لبق هيبأ قتعو هقتعب مكح ىدأ اذإف «هموجن ىلع هيبأك ىعس ىافو ال
 بتاكملا بألا يأ  هيبأ قتعب مكحو يأ دلولا ةباتكلا دلولا ةررقملا هطاسقأ هوبأ ىعسي ناك امك دلولا

 ,ءافو كرتو تامف «هنبا ىرتش ثا نإف ءاقيقر در وأ ءالاح لدبلا لجع «یرتشم ادلو

 بتاكملا بتاكملا ىلوألا هتلاح ىلإ دلولا لاحلا يف يأ ىرتشملا دلولا

 ES VS ةباتك نيبتاكم هنباو وه ناك ول اذكو «هنبا هثرو
 بتاكملا نبا يأ بتاكملا

 رهاظو «هتايح ءازجأ نم ءزج رحخآ يف يأ هيبأ قتعب مكحو «دلولا عم ءافو كرت اذإ امك راصف ءءادألا يف =

 هدييقت ةلعلا رهاظف ءريغلا ةمأ وأ هتمأ نم هتباتك يف دلو اذإ ام نيب قرف ال هنأ ديفي "هتباتك يف دلو" :هلوق قالطإ

 (ةدايزب ةلمكتو حتف) .لوألاب

 ناك نأب :ىرتشم ادلو (نيكسم الم).ةباتكلا لدبي يفي الام كرتي مل يأ "ادلو" :هلوق ىلع ئعم لاب فطع :ءافو ال

 ءافو كرتي ملو طقف ىرتشم ادلو كرتو بتاكملا تام اذإ يعي :خلإ لجع .بتاكملا تامو هتباتك يف هارتشا

 دولوملاك هموحن ىلع ىعسي :امهدنعو «مامإلا دنع اذهو ءاقيقر هلاح ىلإ در الإو «لاحلا يف لدبلا ءادأ دلولا لجع

 رئاس فالخب ا بتاكملا قاتعإ زوجي امك هقاتعإ ىلوملل زاج نح بتاكملا ةلزنمب راص هنأل ؛ةباتكلا يف

 .هقاتعإ كلمي ال هنإف «بتاكملا باسكأ

 تح لحدي م ىئرتقملاو «ةباتكلا تحت لحد نم قح يف تبثيف «دقعلا يف طرشلاب تبثي لحألا نأ :ماماللو

 نأ رم دق هنأ هيلع دروأو «ةباتكلا تقو الصفنم هنوكل ؛هيلإ همكح رسي ملو ءدقعلا هيلإ فضي مل هنأل ؛دقعلا

 ةباتكلا لدب ءادأب مامإلا دنع قتع امل هيلإ همكح رسي مل ول اضيأو «هتباتك يف لحد هنبا وأ هابأ ىرتشا اذإ بتاكملا

 بتاكملا نيب ىرح يذلا دقعلا مكح ةيارسل سيل هيبأ ةباتك يف ىرتشملا دلولا لوحخدب دارملا نأ بيحأو ءالاح

 لدب ءادأب هدنع ىرتشملا دلولا قتع نأبو «ةلصلل اقيقحت هئارتشاب هدلول ابتاكم بتاكملا لعجي لب ؛مهيلإ هالومو

 يف دولوملا فالخبءءافو نع تام نم ةلزنمب كاذ ذإ بتاكملا ةرورضل لب ءاضيأ ةيارسلا لحأل سيل الاح ةباتكلا

 ١١۲/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةباتكلا يف هئام نم هنأل ؛ةباتكلا

 دأ امل هنأل ؛تامو الام يأ ءافو كرتو هنبا بتاكملا ني رشا ةروص يف بتاكملا نم نبالا ثري أ :هنبا هثرو

 ارح تام هنأ رهظف «نيرح نانوكيف «كلذ يف هدلو هعبتيف «هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف هقتعب مكح ةباتكلا لدب

 ١77/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هانيب دقو ءرح دلو نع

 ناك نإ دلولا نأل ؛ةدحاو ةباتك نيبتاكم هنباو بتاكملا ناك اذإ هيبأ نع نبالا ثري اذك يأ :خلإ ناك ول اذكو

 رخآلا قتعب مكح «تقو يف امهدحأ قتعب مكح اذإف ءدحاو صخشك العج اريبك ناك نإو «هيبأل عبت وهف اريغص

 دقعب ابتاكم نبالا ناك اذإ امأو ءرح نبا نع تام ارح بتاكملا ريصيف «تقولا داحتا ةرورض تقولا كلذ يف

 نأل ؛ثري الف «هيبأ نع هقتع رحأتيف هئادأب قتعي لب «هيبأ قتعب قتعي ال هنأل ؛ائيش هنم نبالا ثري مل «ةدح ىلع

 (ةلمكت «حتف) .ذئنيح هنم هثرإ نم عنام الف «هيبأ ءادأ لبق نبالا ىدأ نإو ءرفكلاك ثرإلا ءيف نم عنام قرلا



 ... هزجعو بتاكملا توم ۲1۲ بتاكملا باتك

 ىلع هب ىضقف «دلولا ئجف ,هتبتاكمم. ءافو انيدو ةرح نم ادلو كرت ولو «ةدحاو
 ةيانح لا شرأ يضاقلا نياك

 يف باآلاو م يلاوم مصتخا نإو «بتاكملا زجعب ءاضق كلذ نكي مل م بألا. مألا أا نا نإ ةاكملا ع اضف كلذ م ألا ةلقاع

 ELDEST O A CCS DRS ألا يلاولل هب ىضقف ,هئالو
 ءالولاب يضاقلا

 ريصيف تقولا كلذ يف رخآلا قتعب مكح تقو يف امهدحأ قتعب مكح اذإف دحاو صخشك اراص امهنأل :ةدحاو

 (ييع) .رح نع تام ارح
 ءانيع ال ةباتكلا لدبب يفي سانلا ىلع انيد كرتو «ةرح ةأرما نم ادلو كرتو بتاكم تام اذإ عي :خلإ كرت ولو

 نإو بتاكملا نأل ؛بتاكملا زجعب ءاضق ءاضقلا اذه نكي مل «مألا يلاوم ىلع هشرأب يضاقلا ىضقف «دلولا نحو

 هب ىضق اذإف ألا يلاوم ىلع ةيانجلا تناكف «لدبلا ءادأ دنع الإ هقتعب مكحبي ال هنكل «نيدلا وهو الام كرت

 ىلع نكل «مهيلع لقعلا باجيإو «مألا يلاومي دلولا قاحلإ يضتقت امال ؛ةباتكلا ريرقت ءاضقلا ناك مهيلع يضاقلا

 مكح ررقي امم ءاضقلاو ءالاح ىلع ةباتكلا ىقبتف «بألا يلاوم ىلإ ءالولا رجنيف «بتاكملا قتعي نأ لمتحي هحو
 بناج يف ءالو نبالل رهظو «بتاكملا قتع «ةباتكلا لدب كلذ دعب ىدأ اذإ مث «بتاكملل ازيجعت نوكي ال ةباتكلا

 مألا يلاوم عحري لهو «بألا نم هتابثإ رذعت دنع الإ مألل تبثي الف ءبسنلاك ءالولاو «هؤالو هيلإ رجنيف .بألا
 عوحرلا مهلف ءاولقع اميف نيرطضم اوناكو :"ةلمكتلا" يف لاق «هيف اوفلتحا ؟ال مأ بألا يلاوم ىلع اولقع امم

 ١١۳/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةيانحلا يلو ىلع نوعجري الو «بألا يلاوم ىلع كلذب

 هنإ :اضيأ "راتخملا ردلا" يف لاقو ؛"يعليزلا" يف اذكو «عوحرلا مدعب "ردلا" يف حرص هنإ :"حتفلا" يف لاقو

 وهو «ةفلاخملا عفدي اليصفت "جارعملا"و "ةياهنلا" يف ركذ !معن :فالتحالا ركذ دعب "راتحما در" يف لاق ءعوجر ال

 نم ءزج رخآ يف هقتعب مكح امنإ هنأل ؛بتاكملا ةايح يف دلولا ةيانج نم اولقع ام. بألا يلاوم ىلع نوعجري ال مهنأ

 ءلدبلا ءادأ لبق بألا توم دعب هتيانح نع اولقع ول امأ «ةباتكلا دقع لوأ ىلإ هقتع دنتسي الف «هتايح ءازحأ

 اوناك مألا يلاومو «تقولا كلذ نم بألا يلاومل ناك هءالو نأ نيبتف «هتايح لاح ىلإ دنتسا بألا قتع نأل ؛اوعجر

 (بتكلا نم ةددعتم عضاوم نم طقتلم) .ءادألا ىلع نيروبحب

 هنأل ؛نيدلاب ديق امنِإو «ءافو انيد كرت يأ ج انيدو ."مألا ةلقاع ىلع" :هلوق هيلع لدي امك ةقتعم يأ :ةرح

 بألا يلاومي دلولا قحليو «لاحلا يف ءافولا نكمي ذإ ؛مألاب قاحلإلاب ءاضقلا ىتأتي ال ةباتكلا لدبب يفي انيع كرت ول

 (هريغو حتفلاو نيكسم الم يف اذك) .لدبلا يدؤي نح هقتعب مكحي الف «هلآم رابتعاب لام هنإف «نيدلا فالخب

 تام هنأ :ةلأسملا ةروص a بألاو مألا يلاوم .ةباتكلا لدبب يفي سانلا ىلع انيد كرتو يأ "انيد" ةفص :ءافو

 تام :بألا يلاوم لاقف «مألا يلاومو بألا يلاوم مصتخاو «بتاكملا توم دعب ىلوألا ةلأسملا يق روكذملا دلولا

 اذهف «مألا يلاومل دلولا ءالوب يضاقلا ىضقف ءانل ءالولاو اقيقر تام :مألا يلاوم لاقو ءانل ءالولاو ارح بتاكملا

 .بتاكملا دلو ءالو يف يأ :هئالو يف (طقتلم) .ةباتكلا خسفو «بتاكملا زجعب ءاضق نوكي ءاضقلا



 ... هزجعو بتاكملا توم ۲1۳ بتاكملا باتك

 ىح نإو «هديسل باط ءزجعو تاقدصلا نم بتاكملا ىدأ امو زجعلاب ءاضق وهف
 تاقدصلا نم هيلإ ىدأ ام بتاكملا هالوم ىلإ بتاكملا زجعب يأ

 a a TLE يا E لل اه فيتم هل اه هبل لهو فأل جو هج أ جه اف ضن ق ‹زجعف امهم "اهاحج ةف هبتاکف دبع

 ةباتكلا نع ةيانحلاب هنوك لاح ةيانحي ديل ىلع

 يف تعقو ةموصخلا هذه نأل ؛ةباتكلا خسفو «بتاكملا زجعب ءاضق مألا يلاومل ءالولاب ءاضقلا يأ :خإ ءاضق وهف

 بتاكملا تام تحسف اذإ اُهإف ءاهضاقتناو ةباتكلا ءاقب ىلع ئتبي امهدحأل ءالولا توبثو ءادوصقم ءالولا سفن

 املف «بألا يلاوم ىلإ ءالولا لقتناو ءارح تام ءادألا اج لصتاو تيقب اذإو «مألا يلاوم ىلع ءالولا رقتساو ءادبع

 توم مألا موقل ءالولا نوك ةرورض نم نأل ؛ادبع هتومو بتاكملا زجعب ىضق «مألا يلاومل ءالولاب يضاقلا ىضق

 .مألا موق نم هيلإ ءالولا رحنال ءارح تام ول هنأل ؛ادبع بتاكملا

 ذفنيف ءاهيف دهتج ةلأسم وهو ءاهضاقتناو ةباتكلا مايق ىلإ ةقيقحلا يف عحار ءالولا يف امهيلاوم نيب فالتحالا اذهو

 اذه «هضقن نع ءاضقلل ةنايص هدبع نع اثاريم 'بتاكملا ىلومل نوكي ءاضقلا كلذ دعب نيدلا جرح ولو «هيف ءاضقلا

 ةباتكلا ءاقب ىلع تبي يذلا ءالولاب مه ءاضقب سيل «مألا يلاوم ىلع شرألاب اهيف ءاضقلا نإف ؛ىلوألا ةلأسملا فالخب

 .الصفم رم امك ةباتكلا ءاقبل ؛مألا يلاوم ىلع شرألاب ءاضقلا الو ءاهضاقتناو

 نع ال تام اذإ امأو ءاهادأف دلو نع وأ «هنم تيدأف ءافو نع بتاكملا تام اذإ اميف هلك اذهو :"نيعلا" لاق

 ةباتكلا لدب ءادأب ناسنإ عوطت ول يح خسفنت :"فاكسإلا" لاق «ةباتكلا ءاقب يف اوفلتخاف ءدلو نع الو ءءافو

 ءاضقلا لبق هنع ناسنإ هب عوطت ول يح هزجعب ضقي مل ام خسفنت ال :"ثيللا وبأ" لاقو «هنم لبقي ال هنع

 يشاوحلاو حورشلا نم هتصخل ام اذه «هتايح رخآ يف هقتعب مكحيو «زاج خسفلاب

 نأل ؛هل بيط وهف «ةقدصلا هل لحت نمم ىلوملاو «تاقدصلا نم هديس ىلإ بتاكملا ىدأ ام نأ ملعا :هدّيسل باط

 يه" :اهذ ةريرب قح يف هلوقب ل5 ينلا راشأ هيلإو ءىرخأ نيعك راصف «نيعلا لدبتك كلما لدبتو «لدبت دق كلملا
 ىلإ ءادألا لبق زجع نإو «ةمئألا نيب ةيعامجإ ةلأسملاف ءزجعلا لبق ل ناك نإ هنكل ,"ةيده انلو ةقدص امل

 ريقفلا مكحلا اذه يف ىلوملا لثمو ءفسوي يبأل افالخ ءاينغ ناك نإو هلي دمحم دنع مكحلا كلذكف «ىلوملا

 .رقفلا لاح ةاكزلا نم ذحأ ام هل بيطي هنإف «ئغتسا اذإ

 ناك ةبقرلا نأ وهو لاكشإ انههو .ةقدصلا هدي يفو «هلام ىلإ لصو مث «ةقدصلا ذحأ اذإ ليبسلا نبا اذكو

 بتاكملل ديسلا كلم ةلباقم يف ابولغم ىلوملل ناك ةبقرلا كلم نأب بيجأو ؟كلملا لدبت ققحتي نأف ىلوملل

 الإ كلذ سيلو «كلذ سكعني زجعلابو «هعنع نأ ىلوملل سيلو هكلم يف فرصتلا نع ىلوملا عنمب بتاكملا نإف
 لثم نأ ملسن الف ناك نئلو «كلملا لدبت كلذ نأ ملسن ال انأل ؛رظن باوجلا اذه يفو «ىلوملل كلملا لدبتب

 هب لصحو زجعلا لبق دي هل نكي مل ىلوملا :لاقي نأ باوجلا يف ىلوألا لعلو «نيعلا لدبت ةلزنم« لدبتلا اذه
 (ةدايزب ةلمكتو حتف) .لدبت هنأكف



 ... هزجعو بتاكملا توم 14 بتاكملا باتك

 يف هيلع هب ىضق نإف ءزجعف هب ضقي ملو بتاكم ىنج نإ اذكو «یدف وأ عفد
 بتاكملا ةيانملا شرأب لدبلا ءادأ نع مكح هيلإ هتميق عفد ءاش نإ

 eens ,ةباتكلا خسفنت م سلا تام إو (هيف عیب «نيد وهف ‹زجعف هتباتك
 بتاكملا ىلع ءادألا نع بتاكملا

 ىلوملاف ةباتكلا نع دبعلا زجع مث هتيانج ةباتكلا تقو ملعي ملو هديس ا ع :خإ ىدف وأ عفد

 هنأل ؛ةيانحلا يلو ىلإ ةيانجلا شرأ يدؤي يأ ةيانحجلا شرأب هادف ءاش نإو «ةيانجلا يلو ىلإ دبعلا عفد ءاش نإ رايخلاب

 هلعفب عفدلا عنتما دقو ءملع ريغ نم ةبتاكملاب ءادفلل اراتخم رصي مل هنأل ؛هتميق همزل ةيانحلا ملعي ال وهو هبتاك ال

 هعاب وأ ةمألا دلوتسا وأ هربد وأ هقتعأ اذإ امك شرألا نمو هتميق نم لقألا بجيف «ءادفلل اراتخم ريصي نأ ريغ نم

 نم ةيانجلا يلو قح لقتني ملف «لاوزلا فرش ىلع ةباتكلا وهو عفدلا نم عناملا نأ الإ ام ملع ريغ نم نح ام دعب

 امنإو «دبعلا ةيانج يف يلصألا بحوملا امه نيذلا ءادفلاو عفدلا نيب ريختيف «عناملا لاز زجع اذإف «ةميقلا ىلإ دبعلا

 .ءادفلل اراتخم راص هنأل ؛ءادفلا هيلع بجي هنإف ةيانجلاب املاع هبتاك ول امع ازارتحا "الهاج هديس هبتاكف" :لاق

 ١١5/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ةيانحلا شرأب ضقي ملو «هتباتك يف بتاكملا ىح نإ ءادفلاو عفدلا نيب ىلوملا ريخي اذك يأ :خلإ ىنج نإ اذكو
 عفدلا نيب ىلوملا اهيف ريخي نقلا ةيانجو ءانق راص زجع امل هنأل ؛ةباتكلا نع زجعو «هتباتك لاح يف بتاكملا ىلع

 وهو «رذعتم هعفد نأل ؛شرألا نمو هتميق نم لقألا بتاكملا ىلع بجي زجعي نأ لبقو «فرع ام ىلع ءادفلاو
 ربدملا ةيانج نأ ىرت الأ ءبسكلا هل نم ىلع بجي عفدلا رذعت دنع ةيانحجلا بحومو «ىلوملا نم هبسكب قحأ

 (ةدايزب حتفو ةلمكت) .امهبسكب قحأ هنأل ؛شرألا نمو ةميقلا نم لقألا ىلوملا ىلع بحجوت دلولا مأو
 «شرألا نمو هتميق نم لقألا وهو هتباتك لاح يف بتاكملا ىلع ةيانحلا بحومب يضق اذإ نعي :خلإ هب يضق نإف
 بحت :رفز لاقو «ةثالثلا انئاملع دنع اذهو ءاضقلاب ةميقلا ىلإ ةبقرلا نم لقتنا قحلا نأل ؛هيف عابي هيلع نيد وهف

 ريغتت الف «ةباتكلا وهو «دوحوم ةيانحلا تقو عفدلا نم عناملا نأل ؛الوأ فسوي يبأ لوق وهو «عابي الو «هتميق هيلع
 انه عناملاو «عفدلا رذعت دنع ةميقلا ىلإ راصي امنإو «عفدلا دبعلا ةيانح يف لصألا نأ :انلو ءدلولا مأو ربدملا ةيانجك

 ءءاضرلا نع حلصلاو ءءاضقلاب الإ يلصألا بجوملا نع لاقتنالا تبثي الف «ةباتكلا خاسفنا لامتحال ؛ددرتم

 ءءاضقلا لبق عحر ول ىح ءءاضقلاب الإ ةميقلا هيلع بجي ال قبأ اذإ بوصغملا ريظن وهو ءءافولا نع توملابو
 ١75[ 4178/4 :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .بصاغلل نوكي ءاضقلا دعب عجر ولو «هالومل نوكي

 .هقح ءرملا قح ببسو ةيرحلا ببس ةباتكلا ذإ ؛بتاكملا قح لاطبإ ىلإ يدؤي ال يك] :خلإ ةباتكلا خسفنت مم
 دلولا مأو ريبدتلاك ديسلا توم. لطبت الف «دقعلا قح امنأل ؛ديسلا توم ةباتكلا خسفنت ال نعي [(ةياده «ئيع)

 كلم مكح ىلع ىقبتف «ةئرولا كلم ىلإ لاقتنالا لبقت ال ةباتكلا نألو «بلاطلا تام اذإ هيف لحألاكو نيدلاو

 ١١/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوملا



 .. هزجعو بتاكملا توم ۲10 بتاكملا باتك

 ذفني م ضعبلا ررح نإو ءاناحجم قتع هورّرح نإو «هموحن ىلع هتثرو ىلإ لاملا دو
 ةئرولا ضعب يأ بتاكملا ةثرولا يأ هديس ةثرو يأ

 .هقتع

 طاقسإ ةثرولل سيلو «ةررقملا هموحب ىلع ةثرولا ىلإ ىلوملا توم دعب لاملا بتاكملا يدؤي يعي :خل! لاملا يدؤيو

 اذه «بلاطلا توم لطبي الف «بولطملا قح وهو لحأ األ ؛بتاكملا قح موجنلا نأل ؛لاحلا يف ةبلاطملاو ءلحألا

 يقابلاو الاح لدبلا يثلث يدؤيف «ثلثلا نم الإ هليجأت حصي ال ضيرم وهو هبتاك ولو «حيحص وهو هبتاك اذإ
 ١75/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هانركذ دقو هموحب ىلع

 .هوكلمي مل مهنأل ؛قتعي ال هنأ سايقلاو «لدب الب اناحم قتع بتاكملا ةثرولا عيمج ررح نإ نعي :خلإ هوررح نإو

 مهنم قاتعإلا نوكيف «ثرإلا هيف ىرح دقو «مهقح هنإف «ةباتكلا لدب نع ءاربإ لعجي 7 :ناسحتسالا هحو

 نأ طرتشيو «هلك ةباتكلا لدب نع ىلوملا هأربأ اذإ امك هتمذ أربتف هنم ءافيتسالاب ارارقإ وأ اءاضتقا ءاربإ

 .لوألا عحري مل ام نوقابلا هقتعأ اذإ قتعي :ليقو «قتعي مل اقرفتم هوقتعأ ول يح دحاو سلجم يف هوقتعي

 ١575/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «كلمي ال اميف قتع الو «هكلمب مل هنأل ؛هقاتعإ ذفني مل ةثرولا ضعب بتاكملا ررح نإ نعي :خلإ هقتع دفني مل

 بحوي ال هؤافيتساو ضعبلا ءاربإ نأل ؛ىلوألا ةروصلا يف لعجي امك ءافيتسالاب ارارقإ الو ءاربإ لعجي نأ نكمي الو

 الإ تبثت مل ةءاربلا نأل ؛اضيأ نيدلا نم أربي الو «قاتعإلا وهو يضتقملا لطبيف هتهج نم قتعلا توبث رذعتل ؛هقتع

 .عيمجلا قاتعإ فالخب اضيأ ىضتقملا لطب ءاربالل يضتقملا لطب اذإف ءاءاضتقا



 ءالولا قح 52325 ءالولا باتك

 .ةالاوملا نم وأ برقلا نيعمج يلولا نم ذوحأملا واولا حتفب وهو «ءالولا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه] :ءالولا باتك
 لدب ءادأ دنع ةبقرلا كلم لاوزل بتاكملا راثآ نم ءالولا نأل ؛بتاكملا بيقع ءالولا باتك دروأ [(نيكسم الم)

 بحوف «عضوملا اذه ىلإ بتاكملا تقاس ةقباسلا بتكلا بيترت تابجوم نأ الإ قتعلا راثآ نم ناك نإو وهو «ةباتكلا
 ١78/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رثؤملا ىلع رثألا مدقتي الل ؛بتاكملا باتك نع ءالولا باتك ريخأت

 هانعم يف :عبارلاو «هببس يف :ثلاثلاو «هليلد نايب يف :يناثلاو «هقاقتشا يف :لوألا :هوحو نم ءالولا يف مالكلا نأ ملعا

 امأ «همكح يف :نماثلاو ء«هطرش يف :عباسلاو «هنكر يق :سداسلاو «ءاهقفلا دنع هانعم يف :سماخلاو «ةغل

 :لاقي «ةالاوملا نم وأ ءلصف ريغ نم لوألا بيقع يناثلا لوصح وهو «برقلا وهو «يلولا نم قتشم وهف :لوألا

 .ةبحملاو ةرصنلا وهو «حتفلاب ةيالولا نم ةلعافم وهو «لصف ريغ نم هدعب لصح اذإ ءيشلا يلو
 «بسنلا ةلصوك ةلصو يأ "بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا" هو هلوقو ,"قتعأ نمل ءالولا" دلك هلوق :هليلدو
 هنأل ؛هكلم ىلع قتعلا هببس نأ حصألاو «قاتعإلاب هدبع ىلع معنأ ىلوملا نأل ؛روهمجلا دنع قاتعإلا هببسو

 امأو «هتهح نم قاتعإ الو هل هؤالوو هيلع قتع هبيرق ثرو نم نألو «صاصتحالا ليلد ةفاضإلاو «هيلإ فاضي
 هنواعتو هرصانتل ؛ايلو يلولا يمسو «ةقداصملاو ةلصاوملا نع ةرابع وأ «ةرصنلاو ةضواعملا نع ةرابع وهف :ةغل هانعم

 «هقتعأ :هلوقف :هنكر امأو «ةالاوملا دقعب وأ قاتعإلاب ناك ءاوس رصانتلا.نع ةرابع :ءاهقفلا دنعو ءهقيدصو هبيبحل

 لقعي نأ :همكحو ءاملسم ارح هنوك وهو «ثرإلل الهأ قتعملا نوك طرتشيو ءةالاوملا تدقع وأ «بيرقلا كلم وأ

 ١١[ 8/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتامم دعب هنم ثرالاو «هقتعم ةايح لاح ةيانجلا

 «ةقاتع ءالو :لوألا :نيعون ىلع ءرصانتلا هب عقي يذلا وهو «عرشلا حالطصا ف لمعتسملا ءالولا نأ ملعا :ءالولا

 اعرش قاتعإلا ىرحب يرجي امو «قاتعإلا وهو «هعنصب لصح ءاوس .هكلم ىلع قتعلا هببسو «ةمعن ءالو ىمسيو
 رصانتلا دقع هببسو «ةالاوم ءالو :يناثلاو «هبيرق ثرو نأب هعنص ريغب وأ «كلذ ريغو ةبهلا لوبقو بيرقلا ءارشك
 «بهنم موقلا ىلوم" :لاقف «هيعونب ءالولا ب يبلا ررق دقو ءرصانتلا امهنم لك نم دوصقملاو ءامهنيب ةدوملاو
 ةيمكحلا ةبارقلا يأ "قتعأ نمل ءالولا" :لاقف «لوألا مسقلا نايب يف الوأ فنصملا عرش دقو ."مهنم مهفيلحو

 فو يبلا نع مط ةشئاع نع ةتسلا ةمئألا هحجرحأ «ثيدحلا ظفل وه روكذملا اذهو «دبعلا قتعأ نمل ةتباث ةرصنلاو

 «بيرق كلم وأ داليتسا وأ ةباتك وأ ريبدتب ناك ءاوس «قتعم لك لوانتي همومعب ثيدحلا اذهو ."قتعأ نمل ءالولا"

 ماكحألا نم ريثك هقح يف تبثي ال هنأ ىرت الأ ءامكح كلاه قيقرلا نأ :سايقلا يف ههجوو «لوقنملا نم ليلد اذهف
 هل ءايحإلا ماكحأ توبثل ؛هل ًءايحإ قاتعإلا ناكف «لاومألاب كلملاو ةداهشلاو ءاضقلا وحن ءايحإلاب صتخت ىلا

 = ؛ايمذ وأ املسم نوكي نأ نم معأ قتعملاو «ةمعن ءالو يمس اذهلو «هدلو بألا ثري امك ثريف «داليإلاب ءايحإلاك



 ةمأ لحر هربح أدتبم ريبدت ىلع فطع قتعملا ناك نم الماح قتعأ ولو ءوغل ةبئاسلا طرشو «بيرق كلمو داليتساو ةباتكو ريبدتب ولو

 «ةرافك نع قاتعإلاك بحاو نع وأ ءاعوطت ناك ءاوس ماع قاتعإلاو «نيملسملاك ءالولاب نوثراوتي مهنأل =

 (يشاوحلاو حورشلا نم طقتلم) .لام ريغب وأ لام. ناك ءاوسو

 (ئييع) .قتعف ةباتكلا لدب ىدأو هدبع بتاك نأب :ةباتكو (ئيع) .هلام ثلث نم قتعف تامف هدبع ربد نأب :ريبدعب

 هلام عيمج نم تقتعو تامو ةيراج ىلوملا دلوتسا نأب «داليتساب قتعلا ناك نإو قتعأ نمل ءالولا يأ :داليتساو

 روصتي هنأب بيحأو ؟هتوم دعب ناقتعي امهنأ عم ىلوملل نوكي فيك داليتسالاو ريبدتلاب ءالولا نأ هيلع دري نكل
 هدلو مأو هربدم تامف املسم ءاج مث هدلو مأو هربدم قتعب مكح يح «برحلا رادب قحلو ىلوملا دترا اذإ اميف

 هل قحتسملا هنإف ىلوملل هتوبث ببسب نوكي امنإ ىلوملا ةبصعل ءالولا توبث نأ دارملا :لاقي نأ نسحألاو «هل ءالولاف

 (ةدايزب حتف) .هتبصع ىلإ هنم يرسي مث هنم قتعلا ببسو
 كلم نأب «هبيرق ىلوملا كلم. لصح قتعلا ناك نإو قتعأ نمل ءالولا يأ [هنم مرحم محر اذ كلم نأب] :بيرق كلمو

 نم الك نأ :لصاحلاو «ثيدحلا قالطإل كلذو «هيلع قتعف «كلذ وحن وأ ةيصو وأ ةبه وأ ءارشب هنبا وأ هابأ

 :كقع هلوقل ؛لحرلاك كلذ عيمج يف ةأرملاو «ءالولا هب تبثي قاتعإ بيرقلا كلمو داليتسالاو ةباتكلاو ريبدتلا

 ىلوملا قتعأ ول ينعي :خلإ ةبئاسلا طرشو (ةدايزب ئييعو حتف) .ثيدحلا رخخآ ىلإ "نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل"
 .هثري ال نأ طرش اذإ بسنلا يف امك هئريف ءعرشلا مكحلا افلاخم هنوكل ؛اوغل طرشلا ناك «هثري ال نأ طرشو «هدبع

 بهذو ىرح يأ باس نم قتشم ةبئاسلاو «حيحص ةبئاسلا طرش :دمحأ دنعو ١١٠/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 (امهريغو ةلمكت «ييع) .ءالو الب قتعلا هنم دارملاو «بهذم لك
 .اهجوز نم الماح ةمأ لحر قتعأ ول عي :خلإ لقتني ال (ييع) .اهلمح قتعو تقتع رحآ لحرل كولمملا :نقلا
 ىلإ مألا يلاوم نع لمحلا ءالو لقتني ال رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاجو هحاكن مايق لاح رحآل كولمملا نقلا

 ألا ءزج وه هنأل ؛ادوصقم قتعي وه اذكف «دوصقم همأ قتعو «همأ قتعب قتع نينحلا نأل ؛ادبأ بألا اوم

 ."قتعأ نمل ءالولا" :#كع هلوقل ؛قتعملا نع لقتني ال ءالولاو ءادوصقم اهئازجأ عيمج ىلع قاتعإلا عقوأ ىلوملاو
 .قولعلا تقو نقيتيل قتعلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هدلت نأب قتعلا دنع ادوجوم لمحلا نوك فرعي امنإو

 نم لقأ امهنيبو «هنم رثكأل رحآلاو «رهشأ ةتس نم لقأل امهدحأ نيدلو تدلو ول اذكو ٤/۲ ١[ :قئاقحلا زمر]
 .نيمأوت امههأل ؛بألا يلاوم ىلإ لقتني الو «مألا يلاومل ءالولا تبثي «فصن
 كلذك سيل مكحلاف ءاهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل تءاح ول اهنأل ؛"رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاجو" :انلق امنإو

 ءليصفتلا اذه هيف ىتأتي ال حاكنلا دعب ام نأل ؛نقلا جوزلا حاكن مايق لاح ةمألا قاتعإ انديق امنإو «قأيس امك

 (طقتلم) .كلذك ربدملاو بتاكملا جوزلا مكح نأل ؛ليثمتلا ليبس ىلع وه لب «زارتحالل سيل نقلاب جوزلا فصوو



 ءالولا قح ۲۹۸ ءالولا باتك

 هؤالوف ءرهشأ ةتس نم رثكأل اهقتع دعب ثادلز نإف ءادبأ مألا يلاوم نع لمحلا ءالو
 دلولا يأ بألا يلاوم ىلإ

 1210 «ةقتعم جوزت يمجع . هك " هنبا ءالو رج دبعلا قتع نإف ألا یوم
 بألا يلاوم يأ ةروكذملا ةلأسملا هذه يف

 اهجوز نم الماح ةمأ لحر قتعأ اذإ يعي :خإ تدلو نإف .بألا يلاوم ىلإ هؤالو رجب ال بألا قتعأ ول يح :ادبأ
 ؛ةيعرشلا تافصلا يف اهعبتيف ءاهؤزح دلولا نأل ؛مألا يلاومل هؤالوف رهشأ ةتسل وأ رهشأ ةتس نم رثكأل تدلوو «نقلا
 ولو ١0/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هقرل بألل اعبت هلعج رذعت دنع ءالولا اذكف «ةيرحلا يف اهعبتي هنأ ىرت الأ

 .ىلوأ ناكل "اهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل" :لاق لب "رهشأ ةتس نم رثكأل" :هلوق ىلع فنصملا فتكي مل
 تءاج انههو ءرهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاج ىلوألا يف امنأ الإ اهنيعب ىلوألا ةروصلا يه ةروصلا هذه نأ ملعاو

 ءالولا رج نكمي مل ىلوألا يف نأ :مألا يلاومل امهيف ءالولا تبثت نأ دعب امهمكح نيب قرفلاو ءاهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل
 0 .فنصملا هنيب امك رجلا نكمي ةروصلا هذه يقو «بألا يلاوم ىلإ

 ءالو رج اهجوز قتع نإ اهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلولاب تءاج نأ يهو «ةروكذملا ةروصلا يف نعي :خلإ ءالو رج
 هتبسن نكمأ بألا قتعأ اذإف «هقرل رذعت هنأ الإ بألل نوكي نأ :هيف لصألاو «بسنلاك ءالولا نأل ؛هيلاوم ىلإ هنبا
 یابآلا ىلإ بسنلاو "بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا" :اكلع لاق «مألل اعبت هلعج نم ىلوأ هل اعبت دلولا لعجف «هيلإ

 ىلإ لقتني هسفن بذكأ اذإف «مألا موق نم هبسن تبثي ةنعالملا دلوك عناملا لاز اذإ بألا يلاوم ىلإ لقتني ءالولا اذكف

 .عناملا لاوزل ؛بألا

 هيلع مدقف هنم ىوقأ ءالو ثدح لب خسفني مل :انلق «هتوبث دعب خسفلا لمتحي ال وهو ءبسنلاك ءالولا :ليق نإف

 ةمألا نكت مل اذإ اذهو «مدقي هنكلو هبيصعت لطبي ال ثرإلاب هنم ىلوأ وه نم ثدح اذإف «ةبصع خألا :ليق امك

 تقو نم نيتنس نم لقألو قتعلا تقو نم رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تءاجف ةدتعم تناك نإو «ةدتعم
 لمحلا ءالو لقتني الو :فنصملا لوق ةيشاح يف اذه ىلإ انرشأ دقو «بألا يلاوم ىلإ هؤالو لقتني ال قارفلا

 هللا دبعو رمعو يلع نع يورم هنأ بألا يلاوم ىلإ مألا يلاوم نم ءالولا رج توبث يف لصألاو «هركذتف
 لبق دبعلا قتعأ اذإ ام ديقم ةروصلا هذه يف ءالولا رج نأ ملعاو «فلاخم مهل فرعي الو دم تباث نب ديزو

 (يشاوحلاو 2 صخلم) .رح الف هتوم دعب امأو «نبالا توم

 «قر هسمي مل رح برعلا ريغ نم الجر نأ :ةلأسملا ةروص [دحأ هقتعي مل يمجع رح يأ | :خإ جوزت يمجع
 ءادلو هنم ةقتعملا تدلوف «ةيمجع وأ ةيبرع تناك ءاوسو «يبرع وأ يمحجعل ةقتعم تناك ءاوس لحرل ةقتعم جوزت

 الحر ىلاو مث ةقتعم. جوزتف ملسأف ارفاك هوبأ ناك نأب ةالاوملا ءالو يمجعلل ناك ءاوس «مألا يلاومل دلولا ءالوف

 دلولا ءالو نوكي الو «نيهحولا يف هيبأ مكح دلولا مكح :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع اذهو ءالو هل نكي مل وأ
 نأ :امهو «ءالولا اذكف «ىوقأ هنوكل ؛فرشأ مألا تناك نإو «بألا ىلإ بسنلاو «بسنلاك هنأل ؛مألا يلاومل

 دكآلا ححجرف «خسفلا لمتحي ةالاوملا ءالوو ,خسفلا لمتحي ال قتعلا ءالو نأل ؛ةالاوملا ءالو نم ىوقأ قتعلا ءالو
 - «افود هموق ىلإ بسني اهنم هدلو نإف «ةقتعم جوزت اذإ يبرعلا ؛ايمحع جوزلا نوكب ديق «فعضألا ىلع ىوقألا



 ءالولا قح ۲۱۹ ءالولا باتك

 يو A ل ا ۲ 8 5 ۱ 5 8 8 ر 8
 ٹرإلا يف هربخ  أدتبم الحر ىلاو ناب

 برقأل هثاريمف «قتعملا تام مث «ىلوملا تام نإف «ةيبسنلا ةبصعلا نع رخؤم ماحرألا
 قتعم ا ءاتلا حتفب قتعأ يذلا قاتعإلا دعب يأ رخؤم قتعملا يأ

 ىفتكاو «همأ نود هيبأ موق ىلإ بسني هنإف ءادلو هل تدلوف «ةيبرعب جوزت ول يمجعلا نأل ؛ةقتعم اهوكب ديقو =

 دييقتو «ةقتعملا قلطم يف فالتحالا نأل ؛يرودقلا هلاق امك "برعلا ةقتعم" :لقي ملو "ةقتعم" :هلوقب فنصملا

 همأ قتعمو ءماحرألا يوذ نم اهريغو هتمع كرتو «دلولا اذه تام اذإ اميف رهظت فالتحالا اذه ةر نأ ملعاو

 نم اندرأ اغإو «ماحرألا يوذل نوكي :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع هتبصع وأ همأ قتعمل لاملا ناك" ءاهقتعم هتبصع وأ

 (اهريغو ةلمكت «ٰييع) .قافتالاب مألا يلاوم ىلإ ابوسنم دلولا نوكي ادبع ناك ول هنأل ؛رحلا يمحعلا

 قتعملا :لاقف «ثرإلا يف هبيترت فنصملا نيب ؛ةبصع ناسنإلا لعح ةقاتعلا ءالو بجوم ناك امل :خ! مدقم قتعملاو

 هتلاح كرتو قتعملا تام مث «هدبع لحجر قتعأ ول يح ؛ماحرألا يوذ ىلع ثرإلا يف مدقم - قتعأ يذلا يأ -

 قتعأ ول نح «ةيبسنلا ةبصعلا نع رخخؤمو ءامهوحنو ةمعلاو ةلاخلا نود قتعملا ثري «هقتعم كرتو ءامهوحن وأ هتمعو

 امك «قتعملا نود خألا وأ نبالا ثري «قتعملا كرتو ءامهريغ ةبصع وأ احأ وأ انبا كرتو قتعملا تامف «هدبع لحر

 وهف ءيش ضورفلا يوذ نم يقب اذإ هنإف «ضورفلا يوذ ىلع درلا ىلع مدقي كلذك ماحرألا يوذ ىلع قتعملا مدقي
 . مهيلع دري الو قتعملا

 ماَحْرأْلا اولوُأَوظ :ىلاعت هلوقب المع ةيبسنلا ةبصعلا نع هريخأتو «ماحرألا يوذ ىلع هميدقتب انلق امنإو

 ىلع ةيببسلا ةبصعلا مدقتف ءاهمدع دنع ةيبسنلا لثم ةيببسلا ةبصعلا انلعجف (٠۷:لافنألا) « ٍضْعَبب ىَلْوَأ مُهَضْحَب

 ةبصعلا نع ازارتحا ةيبسنلاب ةبصعلا انديق امنإو «ةبصعلا هنع رخأتت نمع رخأتتو «ةيبسنلا ةبصعلا مدقتت نم

 «راصمألا ءاملع ذحأ هبو قم يلع لوق وه روكذملا اذهو هيلع مدقم قتعملا نإف ءةالاوملا لوم وهو (ةيتيسلا

 حورشلا صخلم).يعخنلا ميهاربإ ذخأ هبو «ماحرألا يوذ نع رخؤم وه :لوقي مد دوعسم نبا ناكو
 .ةبصع الو مهس يذب سيل بيرق لك وه :محرلا يذ عمج :ماحرإلا يوذ (يشاوحلاو
 نم برقألاف برقألا مدقي يأ :خلإ برقأل (نيع) .ضئارفلا باحصأ هتقبأ ام ذحأي نم لك وه :ةبصعلا

 «هالوم احنأو هالوم دج كرت ولو «نبالل ءالولا ناك «هالوم نباو هالوم ابأ كرت ول نح «هماقم موقيف قتعملا ةبصع

 يقابلاو «سدسلا بألل ىطعي هنإف كلل فسوي يبأ فالح لوألا يفو «ةبوصعلا يف برقأ هنأل ؛دجلل ءالولا ناك

 نود - ِءاتلا ويسكب - ةقتعملا نبال ءالولا اذكو دلا عم ةوحخإلا ثيروت یری نم فالح يناثلا فو «نبالل

 مهيلع نوكيف ءاهتيانجك - ءاتلا حتفب - اهقتعم ةيانحو ءاهيبأ موق نم هنأل ؛اهيحأ ىلع اهتيانج لقعو ءاهيحأ

 [".5/؟ :قئاقحلا زمر] .اهيبأ موق نم سيل - ءاتلا رسكب - ةقتعملا نباو ءاهيبأ موق ىلع لقعلا نوكيف يأ



 ءالولا قح ۲۰ ءالولا باتك

 ,نبتاك وأ «نقتعأ نم قتعأ وأ «نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيلو «ىلوملا ةبصع

 تبثأو «هتبصع برقأل نوكي ىلوملا توم دعب - ءاتلا حتفب - قتعملا ءالو نأ فنصملا نيب امل :خلإ ءاسنلل سيلو
 هقتعأ اميف ءالولا نط سيل ءاسنلا نإ :لاقف «كلذ يف ءاسنلا مكح نيبي نأ دارأ «مهريغ هقتعأ اميف لاحرلل ءالولا .

 هالوم يبل هئاريمف «قتعملا تام مث «ىلوملا تام ولف ,خلإ نقتعا نم قتعأ وأ نقتعأ اميف نه ءالولا امنإو «نهريغ
 هنم ققحتت نمم ققحتت امنإ ةفالخلاو «ةفالخلا قيرطب ةبصعلل تبثي امنإو ثرإلا هيف يرجي ال ءالولا نأل ؛هتانبل ال

 امك ةيدلا نلمحتيل ةلقاعلا يف نلحدي ال ءاسنلا نأ ىرت الأ «ثانإلا نود روكذلا نم ققحتت ةرصنلاو «ةرصنلا

 .نهنم ةرصنلا مدعل ؛لاحرلا لمحتي

 «تام مث ادبع ةأرما تقتعأ نأب نقتعأ نم ءالو الإ ءاسنلل سيل هانعم "نقتعأ نم قتعأ وأ «نقتعأ ام الإ" :هلوقو

 قتعأ مث ءادبع ةأرما تقتعأ نأب - ءاتلا حتفب - نهقتعم هقتعأ نم ءالو وأ «ةيبسن ةبصعو ضرف بحاص كرتي ملو

 نم ثرت اهفإف ءبسحف اهكرتو - ءاتلا حتفب - قتعملا دبعلا تام مث - ءاتلا رسكب - قتعملا دبعلا تامف ءادبع اهقتعم

 ءالو رج وأ" :هرخآ يفو ك يبلا نع ثيدحلا درو ظفللا اذهب :"ةيادملا" بحاص لاق :ىييعلا لاق ءاهقتعم قتعم

 (يشحملا نم ةدايزب «ْييع «حتف) .ةباحصلا نم ةعامج نع يورملا امنإو هل لصأ ال ركنم ثيدح اذه :تلق «"نهقتعم

 (حتف) .دامجلاب قحلملا تيملا ةلزنمب قيقرلا نأل ؛لقعي ال امل ةعوضوملا "ام" ب ربع :نقتعأ ام

 قتعف «ادبع ةأرما تبتاك نأب نهبتاكم وأ نهقتعم قتعم وأ نهقتعم ءالو الإ ءاسنلل سيل نعي a نبتاك وأ

 ءادأب قتعو «هدبع بتاكملا بتاكو ادبع ةأرما تبتاك نأب نهبتاكم بتاكم وأ ءاحل هؤالوف «تام مث «لدبلا ءادأب

 ادبع تربد نأب نهربدم ءالو نه كلذكو ءاهل هؤالوف «يباثلا بتاكملا تام م «لوألا بتاكملا تامو «لدبلا

 «تتامف ءادبع تربد نأب نهربدم ربدمو ءاهبقع نم روكذلل نوكي ىح اهن هؤالوف «دبعلا اهدعب تامو «تتام مث

 .امل هؤالوف «تام مث ءادبع ربدف ءاهومم ربدملا قتعو

 ءاهدبع تقتعأ ولف «همأ يلاومل هدلو ءالوف موق ةقتعع. اهدبع تحوز نأب نهقتعم ءالو رج نم ءالو نه كلذكو

 :ثيدحل ؛روصلا هذه يف اه ةقاتعلا ءالو توبث يأ كلذو «ةروصلا هذه نايب رم دقو «هتالوم ىلإ هنبا ءالو رح

 ال ويا فور نوط واوا ويقر نيناك ىدكمتاك ذأ نينا نأ نقنغا نموا وا نقلا انككلا نانسللا ىلا

 ءاهيلإ ءالولاب بسنيف ءاهتهج نم خسفلاب قتعملا يف ةوقلاو ةيكلال ةفص توبث نألو ,"نهقتعم قتعم وأ نهقتعم

 «جوزلا وه امنإ شارفلا بحاضو «شارفلا بسنلا ببس نأل ؛بسنلا .فالخب ءاهالوم ىلإ بسني نم اهيلإ بسنيو
 (امهريغو راتحما درو ةيادهلا يف اذك) .ةكلام ال ةكو لم ةأرملاو



 ةالاوملا ءالو ۲1۹ ءالولا باتك

 ABO ,هنع لقعيو .هثري نأ ىلع هالاوو ؛لجر دي ىلع لجر ملسأ

 فالخب «لاقتنالا لبقي ال هنأل ؛ىوقأ ةقاتعلا ءالو نأل ؛ةقاتعلا ءالو نع هرحأ امنإو «ةالاوملا ءالو نايب نإ :لصف

 يف عرش «ةقاتعلا ءالو وهو «ءالولا يعون نم لوألا مسقلا نايب نع فنصملا غرف امل [(ةلمكتلا) .ةالاوملا ءالر

 لوقي نأ :اعرشو «هعبات يأ "ةالاوم هالاو" :نم ةعباتملا نيعم. :ةغل وهو «ةالاوملا ءالو وهو «يناثلا مسقلا ناي

 «يب رصنتف ؛كتعامج نم دعأ نح كتريشع ىلإو كيلإ مضناف ءرصان الو ةريشع يل سيل :لجرل بيرغ للحجر
 لاملا عيمجج هل ىصوملا ةلزنمب نوكيو «ةالاوم دقع امهنيب دقعنيف «كل يئاريم ناك تم نإو «يئاون يع عفدتر

 اذه نأل ؛لقعلاو ثاريملا اهيف طرتشي نأ :اهنم :طئارش ةالاوملا هذه ةحصلو «ثراو هل نكي مل اذإ هؤاصيإ ذفن

 نأ :اهنمو كل يثاريمو نبع لقعت :هالاو يذلل بيرغلا لوقي نأب دقعلا يف هركذ نم دبالف «كلذ ىلع عقي دقعل

 ةقاتع ءالو هيلع نوكي ال نأ :اهنمو ءبسنلا لوه لفسألا ىلوملا وهو ةالاوملا ىلإ جاتحي يذلا لحرلا اذه نوكب
 اغلاب ارح نوكي نأ :اهنمو «لاملا تيب هنع لقع نوكي ال نأ :اهنمو «ىلعألا ىلوملا هنع لقع دق ةالاوم ءالو و

 ۰ .ءالولا دقع دعب هل دلوي نمو راغصلا هدالوأ ءالولا اذه يق لحديو ءالقاع

 ىلع اقفتا اذإ نيبناحلا نم اثراوتي نأ زوجي ةالاوملا ءارو يف نأ :اهنم :ءايشأب ةقاتعلا ءالوو ةالاوملا هذه نيب قرفلار

 مدقم ةقاتعلا ءالوو ءماحرألا يوذ نع رخأتم هنأ :اهنمو «ةقاتعلا ءالو فالخب «هبحاص نم دحاو لك ثيرون

 ةدح ىلع لصفب هزيم هوحولا هذهلو «هنع لقعي نأ لبق لاقتنالاو خسفلا لمتحي ةالاوملا ءالو نأ :اهنمو «مهيلع

 قحأ ىوقألاو «هنم ىوقأ ناك لاوحألا عيمج يف لاقتنالاو خسفلا لمتحي مل امل هنأل ؛ةقاتعلا ءالو نع هرحأ اغنإر

 يف اذك .«فنصملا هنيب امك «هل لفسألا ثازيمو ء«لفسألا نع ىلعألا لقعي نأ «ةالاوملا ءالو مكحو «مدقتلا

 .امهريغو "ةلمكتلا"و "حتفلا'

 نأ ىلع لدي "ملسأ" :فنصملا لوق رهاظ نأ ملعا .اهنايب رم دقو «ةالاوملا دقع ةروص هذه :خلإ لجر ملسأ

 ملعي مل ولو لاحلا لوهجم ةالاوم نأل ؛كلذك سيل هنأ عم ةالاوملا ءالو يف هنم دبال دحأ دي ىلع هثودحو مالسإل
 ؛ىلوأ ناكل «هرخآ ىلإ "يبرع ريغ" :لاق ولف :ةحيحص ملسملل يمذلا ةالاوم اذكو «ةحيحص همالسإ ثودح

 امك طرشب سيل همالسإ ثودحو همالسإ نأ :لصاحلاو .هريغو مالسإلا ثدحأ نمو «يمذلاو ملسملا لمشي

 هنوك راهظإ "ملسأ" :هلوقب اضيأ فنصملا ضرغ لعلو ءبسنلا لوهحب هنوك طرشلا لب «همالك رهاظ نم مهم
 (يشحملا نم فرصتو ةدايز عم ةلمكت) .ريض الف ءالوهحب

 لحرلا كلذ هالاو يذلا :هثري نأ (نييع) .تينج اذإ نع لقعتو «تم اذإ نثرت «يالوم تنأ :لاق نأب :هالاور

 ش .ةيانج نح اذإ لحرلا كلذ هالاو يذلا :هنع لقعيو .وه تام اذ



 ةالاوملا ءالو ۲۲ ءالولا باتک

 ‹«ثراو هل نكي مل نإ هل هثرإو «هالوم ىلع هلقعو .حص هالاوو هریغ دي ىلع وأ
 ولعألا ىوس لفسألل ىلعألل روكذملا لجرلا ريغ يأ

 لا 2 ىلإ ا هلو ءماحرألا يود رخآ وهو

 ىلعألا وهو ىلعألا ىلوملا ىلعألا ةالاوملا ىلوم يأ

 ريغ عم هتالاوم لحجر دي ىلع مالسإلا عنمب الف «هريغ ىلاوو ءلحر دي ىلع ملسأ وأ يأ :خإ هريغ دي ىلع وأ
 اذإ ىلعألا هثريو «ىلعألا ىلع هتيانج لقع نوكيو «نيهحولا يف ةالاوملا دقع حص يأ :خلإ حص .لحرلا كلذ

 نمو ةفينح يبأ دنع اذهو «هالاوو هريغ دي ىلع ملسأ وأ «هالاوو هدي ىلع ملسأ ءاوس هل ثراو الو «لفسألا تام

 تيب قح لاطبإ هيف نأل ؛هريغو ثرإلا نم ءيش هيلع عرفتي الو «دقعلا اذه رابتعا ال :يعفاشلا لاقو «هقفاو
 ثراو يصوملل نكي مل نإو «لاملا عيمجب ةيصولا هدنع حصي ال اذهو «رحآ ثراو قح يف حصت ال اذهو «لاملا

 :كيلقلا ي خب امار غلاما تيب قخ

 226 هللا لوسر لكسو «ةالاوملا يف ةيآلاو (٠:ءاسلا) (ُجُهَبيِصَن ْمُهوُنآَف كئاميأ ْتَدَقَع َنيِذَلاَوإ» :ىلاعت هلوق انلو

 «ةايحلا ةلاح يف لقعلا نأ ىلإ ريشي اذهو «هتامو هايحمب سانلا قحأ وه :لاقف ءرخآ لحر دي ىلع ملسأ لحر نع

 نوك مدع ةرورضل لاملا تيب ىلإ فرصلاو ءءاش ثيح ىلإ هفرصيف «هقح لاملا نألو «تامملا يف ثرإلاو

 .اهريغو ةيادهلا يف اذك «قحتسم هنأ ال ادوجوم قحتسملا

 هدي ىلع ملسأ ءلحرلا كلذ هالاو يذلا ىلعألا ىلوملا يأ :هالوم .الحر ىلاو يذلا لفسألا ىلوملا يأ :هلقعو

 نوثروي ماحرألا يوذ نأل ؛ماحرألا يوذ نع رحؤم ةالاوملا ىلوم نأ :هانعم :خلإ رخآ وهو .ملسي مل وأ

 ةالاوملا ىلوم ثري ثيح نيحوزلا فالخب «هلبقي ءالولاو ضقنلا لبقت ال األ ؛ةالاوملا نم ىوقأ يهو «ةبارقلاب

 ؛ثراولا نع ايلاخ يقابلا راص امهقح ذحأ اذإف ءامهيلع دري ال اذهو «بناحألاك توملا دعب امهنأل ؛امهعم

 [". 5/9 :قئاقحلا زمر] .ةالاوملا لول نوكيف

 اذكو «هريغ ىلإ - ةالاوملا لبق يذلا وهو - ىلعألا ىلوملا نم لوحتي نأ لفسألا ىلوملل يأ :خإ لقتني نأ هلو
 هبحاص ملعب هخسفي نأ امهنم دحاو لكلو «ةلاكولاو ةيصولاك مزال ريغ دقعلا نأل ؛هئالو نع أربي نأ ىلعألل

 ةبراضملاو ةكرشلا يف امك امه مت دقعلا نأل ؛مزال ريغ دقعلا ناك نإو «هخسف كلمت ال ابئاغ رحآلا ناك نإو

 ؛لوألا دقعلا خسفنيو ءحصي نح رحآلا نم رضحم ريغب هريغ عم ةالاوملا لفسألا دقع اذإ ام فالخب «ةلاكولاو

 يفاني صخش نم تبث اذإ بسنلاك ةالاوملا نأل ؛اهارضإو ةلاكولاك ملعلا هيف طرتشي الف «يمكح خسف هنأل

 .لحرلاك اذه يف ةأرملاو «ةرورض خسفنيف «هريغ عم هنوك
 لقع اذإ اذكو «هب ريغلا قح قلعتب هدكأتل هريغ ىلإ لوحتي نأ هل سيل هنع لقع اذإ هنأل ؛"هنع لقعي مل ام" :هلوقو

 رخخآلا رضحمم دارملاو ءالولا مكح يف دحاو صحشك امهنأل ؛هريغ ىلإ لوحتي نأ امهنم لكل نكي مل هدلو نع

 (نيكسم «حتف «ئيع) ۱١۸/۸] :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىفك روضح الب ملعلا دحو اذإ ىح ملعلا



 ةالاوملا ءالو ۲۳ ءالولا باتك

 .هيف اهعبت تدلوف ةأرما تلاو ولو ءادحأ يلاوي نأ قتعملل سيلو e ام
 ءالولا يق اهطورشب الحر ءاتلا حتفب

 «ضقنلا لمتحي ال مزال ةقاتعلا ءالو نأل ؛ادحأ يلاوي نأ - ءاتلا حتفب - قتعملل سيل يأ :خإ قتعملل سيلو

 للومو هقتعأ ىلوم كرتو تام ول اصخش نأ ىرت الأ «ةالاوملا ءالوب ثرإلا ىلع مدقم ةقاتعلا ءالوب ثرإلاو
 [؟317/7١ :قئاقحلا زمر] .-ءاتلا رسكب -قتعملل لاملا ناك «ةالاوم

 ءةالاوملا دقع يف همأ دلولا عبت «بأ هل فرعي ال ادلو تدلوف ءاهطورشب الحر ةأرما تلاو ول يعي :خإ تلاو ولو

 اهعبتيو ءاهسفن ىلع اهرارقإ حص «بأ هل فرعي ال ريغص اهعمو «ةالاوملا ءالوب نالف ةالوم اهأ ترقأ ول اذكو

 نأ ىلوأف «هلام يق اهل ةيالو ال مألا نأل ؛نيتروصلا يف اهدلو اهعبتي ال :الاقو هس ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهدلو

 مألا هكلمتف «بأ هل ردي مل يذلا ريغصلا قح يف ضحم عفن وهو «بسنلاك ءالولا نأ :هلو «هسفن يف اهل نوكي ال

 (ييعلا يف اذك) .ةبهلا لوبقك

 .بأ هل فرعي ال ادلو :تدلوف



 هطرشو هارکإلا :Af ہارکإلا باتک

 ہارک إلا باتك

 قيقحن ىلع هركملا ةردق :هطرشو ءاضرلا هب لوزيف (هريغب ناسنإلا هلعفي لعف وه
 داجيإ يأ ءارلا رسكب هاركإلا ريغلا كلذ اضر لعفلا اذه ببسب اعرش هاركألا يأ

 ريغت امهنم لك يف نأل ؛ةالاوملا ءالو بيقع هدروأ امنإو «هاركإلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :هاركإلا باتك

 لوانت ةمرح نم ىلعألا ىلوملا وه يذلا بطاخملا لاح ريغي ةالاوملا ءالو نإف «لحلا ىلإ ةمرحلا نم بطاخملا لاح
 ةمرح نم هركملا وه يذلا بطاحملا لاح ريغي هاركإلا كلذكف «ثرإلاب هلح ىلإ هتوم دعب لفسألا ىلوملا لام
 ةر ىلإ ”ناسنالا هلم لعق ها ا ملا ةو ام: ارو ناجا وه غل ارك و الح ىلإ ةر شالا

 هنإف «هوضع وأ هسفن ىلع هب فاخي ام هركي نأ وهو «لماكلا وه ئجلملاف «ئجلم ريغو «ئجلم :ناعون هاركإلاو

 هسفن ىلع هب فاخي ال امج هركي نأ وهو ءرصاقلا وه ئجلملا ريغو «رايتخالا دسفيو ءءاحلإلا بجويو ءءاضرلا مدعي
 بحوي الو ءاضرلا مدعي هنإف «سبحلا وأ ديقلا وأ ديدشلا برضلاب هاركإلاك هئاضعأ نم وضع فلت ىلع الو
 عيبلاك اضرلا ىلإ هيف جاتحي فرصت يف الإ رؤي ال رصاقلا يأ هاركإلا نم عونلا اذهو «رايتحالا دسفي الو «ءاجلإلا

 .هنايب يتأيسو «لكلا يف رثؤي لوألاو «رارقإلاو ةراحإلاو
 .هركملل ةلآ هركملا نوكي نأ حلصي اميف ءارلا رسكب هركملا ىلإ لعفلا لقتني نأ فالتإ هب لصح اذإ هاركإلا مكحو

 ؛لاحب هنع باطخلا عضو بحوي الو «هركملا ةيلهأ يئاني ال هاركإلا نأ ملعاو .ءيجيس امك هسفنب هلعف هنأك لعجيو
 «ىرخأ رجؤيو «ةرم مثأيف «ةصحرو رظحو ضرف نيب ددرتم هنأ ىرت الأ «باطخلا ققحي ءالتبإلاو «ىلتبم هركملا نأل
 (ةلمكتلاو حتفلا نم طقتلم) .ةيلهألا ءاقبو باطخلا ليلد وهو
 «هريغب ناسنإلا هلعفي لعف عرشلا يف هاركإلا يأ هاركالل يعرشلا ئعملا نايب وه اذه :خلإ ناسنإلا هلعفي لعف وه

 دبال هنأ هنم ملع دقو اضرلا هب يفتني ثيحب رمأ ىلع هريغ ديدهت نع ةرابع وه :مهضعب لاق ءءاضرلا هل هببسب لوزيف

 الإو «رايتخالا دسفي ائجلم هاركإلا ناك نإ مث «رايتخالا لصأ ءاقب عم نكل «هركملا ءاضر لاوز نم هاركإلا يف

 هنكل «تباث هروص عيمج يف اضيأ رايتحالا لصأو «هاركإلا روص عيمج يف ربتعم ءاضرلا لاوز نأ :لصاحلاف «الف
 ريغو ئجلم :ناعون هاركإلا نأ بتكلا عيمج يف عئاشلا نإ مث «دسفي ال اهضعب ينو «دسفي روصلا ضعب يف
 هكرتو «هدلوو هنبا وأ هيبأ سبحب ددهي نأ وهو ءءاضرلا هيف مدعي ال اثلاث اعون مالسإلا رخف ركذو «ئجلم

 (ةلمكتلاو حتفلا نم طقتلم) .اعرش هيلع هاركإلا ماكحأ بترت مدعل ؛فنصملا

 ىلع ارداق ءارلا رسكب هركملا نوكي نأ ءاضرلا هب لوزي لعف وه يذلا هاركإلا طرش ينعي :خلإ ةردق هطرشو

 ؛رداقلا نم الإ ققحتي ال رايتخالا داسفو - ءارلا حتفب - هركملا اضر لاوز وهو هاركإلا نعم نأل ؛هب دده ام قيقحت
 وأ اناطلس نوكي نأ نم معأ هب دده ام قيقحت ىلع رداقلا هركملاو ءائجلم ريصي ال كلذ نودبو ائجلم هب ريصي هنأل

 = هنامز يف هب دهش ام ىلع لومحم كلذف «ناطلسلا نم الإ ققحتي ال هاركإلا نأ مامإلا نع يور امو ءامهريغ وأ اصل



 هاركإلا ماكحأ 0 هارکإلا باتک

 E ل ا ءاصل وأ ن ناك اناطلس هب دده ام
 هب فو يأ

 نا رک تک هدد 900 رارقإ وأ ءارش وأ
 هاركأإلا لاوز دعب برض ةفص هركأب قلعتم

 ايتفأف «نامزلا داسفل ةعنمو ةوق هل دسفم لكل ناك امهنامز فو «ناطلسلا يف ةرصحنم ةعنملاو ةردقلا نأ نم =

 ٤١/۸ ١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةجحلا قح يف رهظي فالتحا هيف سيل هنأل ؛ىفي هبو ءادهش ام ىلع

 هركملا فوحخ هطرش كلذك هب دده ام قيقحت ىلع هركملا ةردق هاركإلا طرش نأ امك يعي :خلإ هركملا فوخو

 ؛اهركم نكي مل هلعفي ال هنأ هنظ ىلع بلغ ناف «هب هلعفي نأ هنظ ىلع بلغ نأب هب دده ام عوقو نم ءارلا حتفب

 امغ ابجوم وأ ءوضع وأ سفن فلت هب هركملا ءيشلا نوك هطرش اذكو «ةلدألا دقف دنع ةربتعم نظلا ةبلغ نأل

 مالكلا درجمم نومغي فارشألا نإف «صاخشألا فالتحاب فلتخي وهو «هاركإلا بتارم ندأ اذهو ءاضرلا مدعي

 عيبك هقحل امإ «هلبق هيلع هركأ امع اعنتمم هركملا نوكو «حربملا برضلاب الإ نومغي ال اعر لذارألاو «فينعلا

 باغ اذإ :"ةيناخلا" يف لاق «قزلاو رمخلا برشك عرشلا قحل وأ «ريغلا لام فالتإك رحآ صخش قحل وأ «هلام

 رومأملا ناك نإ :امهدنعو «هاركإ ديدمت ريغ نم ناطلسلا نم رمألا سفنو «هاركإلا لوزي هركملا رصب نع هركملا
 (ييعلاو ةلمكتلاو حتفلا نم طقتلم) .اهاركإ ناك اذك هيف لعفي هب رمأ ام لعفي مل ول هنأ ملعي

 روص ليصفت يف عورش اذه [كتسبح وأ كتبرض وأ كتلتق كدبع عبت مل نإ :هل لاق نأب هلام] :خلإ عيب ىلع هركأ

 مدقم دبعلا قحو «ىلاعت هللا قوقح يف ىرحأو دابعلا قوقح يف عقي ةرات هاركإلا ناك الو ءاهماكحأ نايبو هاركإلا

 ئجلملا :هيعون الكب هاركإلاو ءاضرلا ىلإ جاتحي ام ةراحإلاو رارقإلاو ءارشلاو عيبلا ناك الو «همدق هيلإ دبعلا ةجاحل

 هاركألا يعون نيب عمجو ءالوأ فنصملا اهركذ «تافرصتلا هذه ةحصل طرش وه يذلا اضرلا دسفي «عيجلملا ريغو

 هنأل ؛"ديدم سبح وأ ديدش برضب" :لاق امنإو ءءاوس تافرصتلا هذه يق امهمكح نأ ملعيل ؛؟"برض وأ لتقب" :لاقف

 كسأر ىلع نبرضأل" :لاق اذإ الإ اهاركإ نوكي ال "نيموي وأ اموي كسبحأ" وأ "نيطوس وأ اطوس كبرضأ" :لاق ول

 برضب رضتسي هنأ ملعي ةبترمو زع بحاص هركملا ناك اذإ الإو «فلتلا ىلإ يضفي دق هنأل ؛"كريكاذم وأ كنيع وأ

 (امهريغو حتفلاو ةلمكتلا نم طقتلم) .سانلا لاوحأ فالتحاب فلتخي هنأ انلق امل ؛موي سبح وأ طوس

 نإ وأ ءالثم دبعلا اذه عبت مل نإ :لاق نأب ئجلم هاركإب ةراحإو رارقإو ءارشو عيب ىلع هركأ ول نعي :خلإ ريخ

 نأب ىجلم ريغ هاركإب ءايشألا هذه ىلع هركأ وأ «كتلتق «كراد ينرحؤت مل نإ وأ فلأب يل رقت مل نإ وأ رتشت مل

 هركملا ريخ «هاركإلا لاز مث «ىرتشا وأ عابف ءاديدم اسبح كتسبح وأ اديدش 0 e نإ :لاق

 طرش توفيف «همدعي هاركإلاو «يضارتلا دمتعت دوقعلا هذه ةحص نأل ؛هخسفي وأ عيبلا يضمي نأ نيب ءارلا حتفب

 هنأ و هركأ اذإف «بذكلا ىلع قدصلا بناجب ةححرم ةجح هنأل ؛رارقإلا كلذكو «دسفيف ءدقعلا ةحص

 ۰ لمتحي ناك اذإ اذه :"حتفلا" يف لاق "هخسفي وأ" :هلوق تبثي الف «هاركإلا ررضل اعفد هرارقإ يف بذك

 ا ,خسفلا لمتحي ال ام امأو «هرارقإو هتبهو هليفكو هنويدم ءاربإو هحلصو ةراحإلاو ءارشلاو عيبلاك

 (امهريغو حتفلاو ييعلا نم طقتلم)



 هاركإلا ماكحأ ۹ ہارکإلا باتک

 ةزاجإ اعوط نمثلا ضبقو «داسفلل ضبقلا دنع كلملا هب تبثيو هخسفي وأ عيبلا
 امئاط يوك لا يأ هركملا عئابلا ضبق يأ عيبملا ضبق يأ اهركم هوحنو عيبلاب يأ

 رم عئابلاو ,هركم ريغ وهو يرتشملا دي يف عيبملا كله نإو ءاعئاط ميلستلاك

 ءارلا حتفب عيبملا هركملا عئابلا ميلستك

 000 كدا ندعي نأ هركعللو علا E ربص
 E ءارلا حتفب عيبملا ةميق يأ

 كلملا توبث دسافلا دقعلا ىضتقمو ادساف هنوكل ؛ضبقلا دعب يرتشملل كلملا ءارشلاب تبثي يأ :خلإ كلملا هب تبتيو

 ءزاح هاركإلا لاوز دعب زاجأ ول هنأ ىرت الأ ءدسافب سيلو «فوقوم عيب هنأل ؛كلملا تبثي ال :رفز لاقو «ضبقلا دنع

 مدعل ؛دسافلا هلحم ىلإ افاضم هلهأ نم ردص لوبقلاو باجيإلا وهو عيبلا نكر نأ :انلو ءزاج امل ادساف ناك ولو

 وهو دسفملا عافترال ؛ةزاحإلاب ذفن امنإو «فقوتلا ال دقعلا داسف يف هريثأت طرشلا تاوفو «يضارتلا وهو هطرش

 فالخب «يديألا هتلوادت نإو ؛عيبملا دادرتسا قح هب عطقني ال هنأ الإ ةدسافلا تاعايبلا رئاسك راصف «يضارتلا مدع

 «هنذإب هتحاحل مدقم هقحو «دبعلا قح يناثلا عيبلاب قلعت دقو «ىلاعت هللا قحل اهيف داسفلا نأل ؛ةدسافلا تاعايبلا رئ

 7٠١8/7[ :قئاقحلا زمر] .ياثلا قحب لوألا قح لطيب الف ءءاوس امهو «دبعلا قحل درلا انه امأ

 ضبقلا نأل ؛عيبلل ةزاجإ اعئاط يرتشملا ىلإ عيبملا هميلست وأ هاضرب نمشلا هركملا عئابلا ضبق يأ :خلإ نمثلا ضبقو
 نوكي ال ثيح «ملسو ميلستلا نود ةبهلا ىلع هركأ اذإ ام فالخب «طرشلا وهو ءاضرلا ليلد اعئاط ميلستلاو

 تبثي ال قاقحتسالاو «ةبهلا ظفل درجب ال هل بوهوملا قاقحتسا وه امنإ هركملا ضرغ نأل ؛اعئاط ملس ولو ةزاحإ

 ميلستلا نكي ملف «دقعلا سفنب تبثي عيبلا يف هاركإلاو «هاركإلا يف الحاد اهيف ميلستلا ناكف «ميلستلا نودب اهيف

 ۳٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .اقرتفاف «هاركإلا يف الحاد هيف

 حتفب هّركم عئابلاو «دحأ ههركي مل هنأ لاحلاو «هدي يف عيبملا كله اذإ يرتشملا نمضي يأ :خلإ عيبملا كله نإو
 ؛"هركم ريغ يرتشملاو" هلوقب ديقو «ةميقلاب هيلع انومضم ناكف «دساف دقع مكحب هضبق هنأل ؛ميلستلاو عيبلاب ءارلا

 "هلدب نمض" :فنصملا لاق ولو «ةنامأ كلهيو «نمضي ال «دعت ريغ نم هدي يف عيبلا كلهو ءاهركم ناك ول هنأل

 (نيكسم الم «ةلمكت) .يميقلاو يلثملا لمشي هنأل ؛ىلوأ ناكل

 عئابلاو «هركم ريغ وهو يرتشملا دي يف عيبملا كاله يهو ةروكذملا ةروصلا يف يأ :خإ نمضي نأ هركمللو
 ةلآ هركملا نأل ؛ءارلا رسكب هركملا نمضي ءارلا حتفب هركملا عئابلا ءاش نإو «عئابلل هتميق يرتشملا نمضي هركم

 ناسلب ملكتلا نأل ؛ةيحالصلا مدعل ملكتلا قح يف ةلآ هل نكي مل نإو «فالتإلا ىلإ عحر اميف ءارلا رسكب هركملل

 نإف ءبصاغلا بصاغو بصاغلاك ءاش امهيأ نمضيف «يرتشملا ىلإ عئابلا لام عفد هنأك راصف «نكمي ال ريغلا

 هركملا كلاملا ماقم ماقف «هكلم نامضلا ءادأب هنأل ؛ةميقلاب يرتشملا ىلع وه عحر ءارلا رسكب هركملا عئابلا نمض

 ىلع عحري الو «هيف يرتشملا كلم تبث يرتشملا نمض ولو «دانتسالاب ببسلا دوحو تقو نم هل اكلام نوكيف
 - اذإف ,خسفلا نم هركملا قح طوقس ىلع هذوفن فقوت هنأ ريغ «ضبقلاو ءارشلاب هكلم هنأل ؛ءارلا رسكب هركملا



 هاركإلا ماكحأ ؟ هارکإلا باتک

 لحو «لحي مل «ديق و ا
 كلذ ىلع همادقإ

 ٤٤/۸ ١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدسافلا تاعايبلا رئاسك هيف هكلم لفن هتميق هنمض =

 ‹لوألا نيمضتب لكلا ذفن ةدسافلا تاعايبلا هتلوادت ىح «رحآ نم رحآلا عابو «رخآ نم هعاب يرتشملا ناك ولو

 أ هركملا زاجأ اذإ ام فالخب «هلبق ام لطبو «دعب يلا تاعايبلا تزاحو «نييرتشملا نم ءاش نم نمضي نأ هلو

 ةزاحإلا نيب قرفلا هجوو «لوألا يرتشملا نم نمثلا ذحأيو «هدعب امو هلبق ام لكلا زوجي ثيح تاعايبلا هذه

 |"١١/؟ :قئاقحلا زمر] .علاطيلف "حتفلا" يف روكذم نيمضتلاو

 وأ هسفن ىلع هب فاخي ال اع ءايشألا هذه ىلع هركأ ول نعي لإ "عطقو لتقب لحو" :هلوق ىلإ :خلإ ريزنخ محل
 حابت الو «صنلاب ةتباث ءايشألا هذه ةمرح نأل ؛كلذ هعسي فاخي او «هيلع مدقي نأ هعسي ال «برضلاك هوضع

 فاخي نأ وهو ئجلملا هاركإلاب الإ ققحتي ال وهو :ةصمخملا يف امك رارطضالا ةلاح يهو «ةرورضلا مايق دنع الإ

 ىلع وأ كلذب هسفن ىلع فاح ول ىح «سبحلاو طوسلاب برضلاب كلذ لصحي الو «هوضع وأ هسفن ىلع

 ناو «هعسو هب دده ناف ءاطوس نوعبرأ وهو «دحلا ندأب مهضعب هردقو «كلذ هل حابي «هنظ ىلع بلغو «هوضع

 .ريزعتلا قيرطب عورشم كلذ نود ام نأل ؛هعسي مل كلذ نم لقأب دده
 ندأب تومي نم مهنمو «ديدشلا برضلا لمحتي نم مهنمف «ةفلتخم سانلا لاوحأو «يأرلاب نييعتلل هجو ال :انلق

 «هعسو هب لصحي وضعلا وأ سفنلا فلت نأ هنظ ىلع بلغ نإف «ىلتبملا ىأر ىلإ عوجرلا ىوس قيرط الف «برض

 ظلغأب نأل ؛دحي ال رمخلا برش اذإو :"طيحملا" يف لاق ؟ال مأ دحي له رمخلا برش هعسي ال :انلق اذإو ءالف الإو

 .دحلا دردلل ةيفاك ةهبشلاو «ةحابإلا ةهبش تبثت امهفخأبو «ةحابإلا ةقيقح تبثت نيهاركإلا
 ءارجأ ىلع هاركإلاك هكرت ىلع باثيو .هلعف هل صخري عون :عاونأ يصاعملا ىلع هاركإلا :"طوسبملا" يف لاق

 املسم لتقي نأ ىلع لتقلاب هاركإلاك هنايتإ ىلع موثأم هلعف مارح عونو ءامهوحنو ي دمحم متشو ءرفكلا ةملك
 مثأيو هلعف حابي عونو ءانزلا ىلع وأ هيذؤي وأ املسم متشي وأ «فلتلا هنم فاخي ابرض هبرضي وأ «هوضع عطقي وأ

 (ةلمكت «ئيع) .فنصملا هركذ ام هريغو رمخلا ىلع هاركإلاك هكرت ىلع
 كالهإو ةلاحلا هذه يف ةحابم األ ؛ةلاحلا هذه يف هب دده ام ىلع هربصب حتفلاب هركملا مثأ يأ :خإ هربصب مثأو

 ةياورو يعفاشلل الوقو «فسوي يبأ نع ةياور الإ عامجإلاب اذهو «مثأو مارح حابملا نع عانتمالاب وضعلا وأ سفنلا
 دقو «ءافنلا عضوم هنأل ؛مأي ال ةلاحلا هذه يف ةحابإلا ملعي مل اذإ امأو «ةحابإلاب ملع اذإ اذهو «مثأي ال :دمحأ نع

 ١١/٠*[ :قئاقحلا زمر] .مثأي الف ءاروذعم ناكف «ةيصعملا نع زارتحالا همعز يف دصقو «ءاملعلا فالتخا هلخد



 هاركإلا ماكحأ ۲۸ هارکإلا باتک

 ,ربصلاب باثيو «صخري امهريغب ال عطقو لتقب ملسملا لام فالتإو رفكلا ىلعو

 EE REE «صحخ ري ال لتقب هريغ لتق ىلعو ءهركملا نمضي دي نأ كلامللو
 كلذ يف هركملل هركأ ولو يأ يي

 هئاضعأ ىلع وأ هسفن ىلع فاخي ءيشب ناسنإ لام فالتإو رفكلا ةملك ىلع هركأ ول يعي :خلإ رفكلا ىلعو

 هلوقل «نامبإلاب انئمطم هبلق نوكي نأ طرشب هناسل ىلع رفكلا ةملك ءارحإ هل صخري «فارطألا عطقو لتقلاك

 :هل لاق الع هنأ هب يلتبا نيح رساي نب رامع ثيدحلو (١٠:لحنلا) كِناَميأْلابنِئَمطُم هلو ةرْكأ م الإ : ىلاعت
 راهظإلا اذه نألو «ةنينأمطلا ىلإ يأ "دعف اوداع نإف" :لاق "ناعإلاب انئمطم" :لاق ؟"كبلق تدجو فيك"

 ءايحإ هل صحرف «هب قيدصتلا مايقل داقتعالا لدبت ىلع لدت ال ةلاحلا هذه يف ظفلتلا نأل سو

 هتمرح تبث ام لكو دلي يبلا بس ريغلا لام فالتإو هللاب رفكلا لثمو ١[ 55/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هسفنل
 .هريغب ال ئجلملا هاركإلا دنع صخري هنأب مارحإلا ىلع ةيانحلاو موصلاو ةالصلا داسفإ :لثم

 ديق وأ برض ىلع هركأ نأب عطقلاو لتقلا ريغب ملسملا لام فالتإو ءرفكلا ةملك ىلع هركأ اذإ يعي :امثريغب ال

 برش يف اهاركإ نوكي ال اذهو .ئجلم. سيل هنأل ؛لاملا فالتإ الو ءرفكلا ةملك ءارجإ صخري ال سبح وأ

 ديعوب هناسل ىلع رفكلا ةملك ىرحأ ولف :"ءابشألا" يف لاق مظعأ وهو «ءرفكلا يف اهاركإ نوكي فيكف «رمخلا

 (حتف «ئيع «ةلمكت) .هتأرما تنابو رفك «ديق وأ سبح

 هركملا يأ ] :خإ ربصلاب بائثيو .صحري لإ رفكلا ىلع هركأ ولو يأ "رفكلا ىلعو" :هلوقل باوج :صخري
 ىلع ربص هذ ابيبخ نأل ؛لتق ىح رفكلا رهظي ملو ربص نإ اروجأم نوكي يأ [(ييع) .ءايشألا هذه يف حتفلاب
 اذه نم ثيدحلا توبث يف نكل «"ةنحلا يف يقيفر وه" :لاقو ءءادهشلا ديس 5 يبلا هامسو «بلص ىح كلذ

 عانتمالا بجوي اهؤاقبو ةيقاب ةمرحلا نألو ؛ةياهنلا يف ييعلا هنيب امك يراخبلا يف بيبخ لتق ناك نإو مالك هحولا

 .ءانثتسالل ةيقاب نكت مل ةمرحلا نإف رمخلا برشو ةتيملا لكأ فالخب «نيدلا زازعإل ةميزع عانتمالا ناكف

 َرْفك نم هلوق نم نامي َِمْطُم هلو رکا م الإ : :ىلاعت هلوقب ئئكسم اضيأ رفكلا ةملك ءارحإ نأب ضرتعاو

 اميدقت ةيآلا يف نأب بيحأو ءرمخلا برشو ةتيملا لكأك احابم نوكي نأ يغبنيف (5١٠0:لحنل) «ناميإ ِدْعَب ْنِم هللا
 نم الإ ميظع باذع مهو هللا نم بضغ مهيلعف اردص رفكلاب حرشو «هناعإ دعب نم هللاب رفك نم :هريدقتو ءاريخأتو
 باذعلا مهنع عضو امنو هاركإلا ةلاح مهفاسل ىلع رفكلا ةملك ءارحإ حابأ ام ىلاعت هللاف ؛ناميألاب نئمطم هبلقو هركأ

 (حتف) ١[ 45/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةمرحلا مدع - ةمرحلا مكح وهو - بضغلا يفن ةرورض نم سيلو بضغلاو
 فلتأو هب دده ام ىلع هركملا ربصي مل اذإ يأ :خلإ كلامللو (نيع) .هب رمأ امع فكلاو هب دده ام ىلع :ربصلاب

 .ةلآ حلصي اميف هل ةلآ حتفلاب هركملاو «هلال فلتملا وه هنأل ؛ءارلا رسكب هركملا نمضي نأ كلامللف لاملا

 لتق ىلع هركأ نإ نعي [ورمع لتق ىلع ديز هركأ نأب] :خإ هريغ لتق ىلعو ١[ 47/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 - ؛كلذ يف ءاوس هيلع هركملاو هّركملاو «فلتلا فوح ةصحرلا ليلد نأل ؛هسفن ءايحإل لتقلا هل صحري ال لتقلاب هريغ



 هاركإلا ماكحأ ۹ ةاركإلا باتک

 1111010 .عقو لعفف «قالطو قاتعإ ىلعو طقف هركملا صتقیر نأ هلجق نإف

 هتأرما قالط يأ هدبع قاتعإ هركأ ولو يأ 0 ا وف ةركلل ل

 "هريغ" :هلوق يف قلطأو «هيف عازن ال اذهو «هاركإلاب اذكف ءام ةرورضل حابتسي ال ام قح ريغب ملسملا لتق نألو =

 ىلع هاركإلا هريغ لتق ىلع هاركإلا لثمو ١[ 417/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هريغ دبعو هدبعو دبعلاو رح لا لمشف
 دلو هنم ئجي هنأل ؛عايضلاب سخنلا لتق هيف نأل ؛صحري ال ةأرماب نزي نأ ىلع لتقلاب لحرلا هركأ ولف ءانزلا

 عطقني ال دلولا بسن نأل ؛ئجلم. تهركأ نإ صخري «نزلا ىلع يه تهركأ اذإ ام فالخب «هيبريف «بأ هل سيلو

 ةصحخر نكي مل ئجلملا نأل ؛هانز ال اهانز يف دحلا طقسي نكل اضيأ اه صخري ال عئيجلم ريغب تهركأ نإو ءاهنع

 (حتف «ئيع «ةلمكت).دحلا ءردل ةهبش عجلملا ريغ نوكي الف «ةأرملا قح يف ناك امك هقح يف

 هتمذب نوكي مثإلا نأل ؛هترشابمم. مثأو «ةيقاب ةمرحلا نأل ؛مثأ ىجلملا هاركإلاب هريغ لتق نإ نعي :خلإ مثأ هلتق ناف

 نوكي ال هلتق ىلع ههاركإف «مدلا حابم ناک نإو «مدلا نوقحم ناك اذإ اذه «هقح يف هل ةلآ نوكي نأ حلصي ال هركملاو

 ؛كتلتق الإو نالف دي عطقا :لحرل ناطلسلا لاق ول هنأل ؛"لتق ىلع" :لاق امنإو ءامثآ نوكي كرتلابو ءاهاركإ

 (نيكسم الم «ةلمكت) .هدي عطقي نأ هعسو

 ءامهدنع اذهو حتفلاب هركملا نود طقف ءارلا رسكب هركملا نم صتقي هريغ هركملا لتق اذإ يأ :خ! هركملا صتقيو

 هنكلو «هيلع صاصق الف ءرشابم ريغ ببس هركملا نأل ؛امهنم دحاو ىلع صاصقلا بحي ال :فسوي يبأ دنعو

 صاصقلا هيلع بجي الف «نيبناحلا نم ةهبشلا تنكمتف «هيلع هركملا لمح هنأ ثيح نم هحو نم هركملا ىلإ فاضم

 :رفز لاقو .رزعيو مثإلا الإ رومأملا ىلع ءيش الو دمع هنأل ؛ةلقاعلا اهلمحتت الو ءرمآلا لام يف ةيدلا بجتف

 امهيلع صاصقلا بحي :يعفاشلا لاقو ءامكحو ةقيقح رشابملا وه هنأل ؛هركملا نود - حتفلاب - هركملا ىلع بحي
 هركملا ىلع هنأ :امملو «لتقلا ىلإ هنم بيبستلا لوصحلف ؛هركملا امأو ءرشابم هنألف ؛حتفلاب هركملا امأ ءاعيمج

 ١١/5"[ :قئاقحلا زمر] .فيسلا لثم ةلآ هركملاو «لتاقلا وه هنأل ؛رسكلاب

 ءافلكم رسكلاب هركملا نوكي نأبو ءادمع لتقلا ناك اذإ امب ديقم لب هقالطإ ىلع سيل "هركملا نم صتقي" :هلوقو
 (حتف) .دحأ ىلع صاصقلا بجي ال انونحب وأ ايبص رمآلا ناك ولو :"ةيانعلا" يف لاق اذهلو

 ةجوزلا ديب قتعلاو قالطلا لعجي نأ هركأ نأب امكح ولو قالطو قاتعإ ىلع هركأ ول نعي :لإ قاتعإ ىلعو

 ضعب ةحص مدعو ءانيب ام ىلع ةيلهألا يفاني ال هاركإلا نأل ؛قالطلاو قتعلا عقو «قلطو قتعأف ءامهريغ وأ دبعلاو

 دحوي ال هاركإلا عمو ءاضرلا هيف طرتشي هنوك وهو «فرصتلا ىلإ عحار نعمل ريراقألاو ةراحإلاو عيبلاك ماكحألا
 اضرلا طارتشا مدعل ؛لزهلا عم ناعقي امهنأ ىرت الأ «عقيف ءاضرلا امهيف طرتشي الف قالطلاو قتعلا امأف ءاضرلا

 ١[ 43/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتاوخأو عيبلا فالخب ءامهيف

 يشب هركملا ىلع عجري الو «زاج لثملا رهم ىمسملا ناك نإف «حاكنلا حص حاكنلا ىلع لحرلا هركأ ول اذكو

 = ءيش الف «حاكنلا ىلع ةأرملا هركأ نإو «هاركإلاب ةدايزلاب اضرلا تاف هنأل «ةدايزلا لطب لثملا رهم نم رثكأ ناك نإو



 هاركإلا ماكحأ م, ةاركإلا باتك

 .هتحوز نبت مل ةذدرلا ىلعو ءاهأطي م نإ اهرهم فصنو «هتميقب عجرو
 تسنح هيي هكا قا

 رهم امل متأ ءاش نإ رايخلاب جوزلاف لقأ ناك نإو «زاح لثملا رهم رهملاو ءاوفك جوزلا ناك نإف «هركملا ىلع =

 وهف «ةعئاط يهو امي لحد نإو ءاهلثم رهم اهلف ةهركم يهو امي لحد نإو «هيلع ءيش الو ءاهقراف ءاش نإو ءاهلثم

 ءاضرلا وه هاركإلاب تاف ام نأ :قرفلاو «هرارقإ حصي ال رقأف قالطلاب رارقإلا ىلع هركأ ولو «ىمسملاب امهنم اضر
 بح رارقإلا نأل ؛رارقإلا رابتعاب اضرلا وه هاركإلاب تئافلاو «لزاه لا هيلع لد «قالطلا ةحصل اطرش سيل هنأو
 :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو «هب اضرلا بلس دنع ناححر الو «هبذک ىلع هقدص حجرت اذإ ربتعيو لبقي امنإ ربخلاو

 (نيكسم الم «حتف «ةلمكت) .قالطلا يف هنايب رم دقو «هاركإلاب قتعلاو قالطلا عقي ال
 هركملاو «هيلإ بوسنم فالتإلا نأل ؛هركملا ىلع هتميقب عحري هاركإلاب هدبع هركملا قتعأ اذإ نعي :هتميقب عجر
 فالخب ءراسعإلاو راسيلاب فلتخي ال فالتإلا نامض نأل ؛ارسعم وأ ناك ارسوم هيلع دبعلا ةميقب عحجريف «هيف ةلآ

 يف هكلمي كولمم لك لعجي نأ ىلع ههركأ اذإ فالخب «ئجلملاب ههركأ اذإ اذه «مدقت ام ىلع قاتعإلا نامض

 «هتهج نم عنص رابتعاب لصح قتعلا نأل ؛هركملا ىلع نامض الو «قتع ءاكولمم كلم مث لعفف ءارح لبقتسملا
 هدبعلا قتع «لعف مث «تبرش وأ تلكأ وأ تيلص نإ :لوقي نأ وحن هنم هل دب ال لعفب هقلعي نأ ىلع ههركأ نإو

 (حتف «ةلمكت) .ائجلم ناكف «لاعفألا هذه نم هل دبال هنأل ؛هتميق هركملا مرغو

 فصن هركملا نمض ىمسم رهملا ناكو ءطولا لبق اهقلطف «هتأرما قلطي نأ ىلع هركأ ول نعي :خلإ اهرهم فصنو
 دقو «جوزلا نبا ليبقتو دادترالاك ةيصعمب. اهتهج نم ةقرفلا عوقوب طوقسلا فرش ىلع ناك هيلع ام نأل ؛رهملا

 ىمسم رهملا نكي مل نإو «هيلع هب عحريف «هركملا ىلإ هريرقت فاضيف «لاملاب اريرقت ناكف «قالطلاب كلذ دكأت

 .قالطلاب ال لوحدلاب ررقت رهملا نأل ؛ءيشب عحري الف لوحدلا دعب اهقلط اذإ امأو «ةعتملا نم همزل ام. هيلع عحريف
 ١[ 57/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ؛هتأرما نبت مل «ناميإلاب نئمطم هبلقو «هناسل ىلع رفكلا ةملك ىرحأف «ةدرلا ىلع هركأ ول يأ :خلإ ةدرلا ىلعو

 تعدا ول نح «نامبإلاب انئمطم هبلق ناك ثيح هداقتعا لدبتي مل و ءداقتعالا لدبتب قلعتي رفكلا نأل ؛هب رفكي مل هنأل
 ببس رفكلا ةملك نأل ؛امهنيب قرفي يح اهوق نوكي نأ سايقلاو ءاناسحتسا هلوق لوقلا ناك ءركنأو كلذ ةأرملا

 عوضوم ريغ ظفللا اذه نأ :ناسحتسالا هحو «قالطلا ظفلك هركملاو عئاطلا يوتسيف ءامي ةنونيبلا لوصحل

 مكحي ال اذهلو «ةقرفلا عقت الف «ريغتلا مدع ىلع ليلد هاركإلاو ءداقتعالا ريغت رابتعاب ةقرفلا عقي امنإو «ةقرفلل

 رخآلا نكرلاو «نينكرلا دحأ هنم دحو هنأل ؛مالسإلاب هيلع مكحي ثيح اهركم ملسأ اذإ ام فالخب «رفكلاب هيلع

 ١[ 7/74 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل ؛اطايتحا دوجولا بناح انححرف «لمتحم



 همكحو رجحلا ۲۴1 رجحلا باتك

 رجحلا باتك

 ا ا rae am د راك نع ارم

 هعنم اذإ يضاقلا هيلع رجح :كلوق نم عنملا :ةغللا يف وهو ءرجحلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :رجحلا باتك

 هنمو «حئابقلا نم عنمب هنأل ؛ارجح لقعلا يمسو تيبلا نم عنم هنأل ؛ارجح ميطحلا يمس اذهلو «هلام يف فرصتلا نم

 هنيب امك صوصخ عنم نع ةرابع :عرشلا يفو «لقع يذل يأ (ه:رحفلا) « رجج يِذِلمَسَق َكِلَذ يف له :ىلاعت هلوق
 رايتخالا بجوم ىلع يرجلا نع راتخملا ةيالو بلس امهنم دحاو لك يف نأل ؛هاركإلا بيقع هدروأ امإو «فنصلا
 .مدقتلاب قحأ ناك «ةلماك ةيالوو حيحص رايتخا هل نمع اهبلس هيف نأل ؛اريثأت ىوقأ ناك امل هاركإلا نأ الإ

 فرصت نأل ؛عرش امنإو «نونحو قرو رغص ببسب العف ال الوق فرصتلا نع عنم عرشلا يف رجحلا يأ :خإ عنموه
 .مهيلع ةقفش رجحيف ؛ةحلصملاو رظنلا ريفوت ىلع لمتشي ال ءالؤه
 وأ عاب اذإف «لاعفألا نود لاوقألا يف نوكي هريغو رغصلا ببسب فرصتلا نع رجحلا نأ ينعي :خلإ العف ال الوق

 قارأ وأ «هدي عطق وأ ءاناسنإ لتق اذإو «رجحلاب ةمودعم وأ ةفوقوم تافرصتلا هذه لعجي قلط وأ قتعأ وأ ىرتشا

 هربتعي رمأ لب «جراخلا يف دحوي ال يلوقلا فرصتلا رثأ نأ :هرسو «مدعلاك لاعفألا هذه لعجي نأ نكمي ال ائيش

 :حراوجلا نع رداصلا يلعفلا فرصتلا فالخب «همدع ربتعي نأ زاج جراخلا يف دحوي مل اذإف «هوحنو عيبلاك عرشلا

 .لاملا فالتإو لتقلاك همدع رابتعا رجي مل اجراح ادوجوم ناك امل هنإف

 قح يف قاتعلاو قالطلاك اررض ضحمت :مسقو ءارشلاو عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب ددرتي :مسق :ماسقأ لاوقألا مث

 لاوقألاب دارملاف «ةيدحلاو ةقدصلاو ةبحلا لوبقك اعفن ضحمت :مسقو «قالطلا هنكمي هنإف «دبعلا نود نونجنلاو ريغصلا

 هنإف «ثلاثلا امأو ءلصألا نم مادعإلا بجوي يناثلا فو «فقوتلا بجوي لوألا يف رجحلاف «يناثلاو لوألا مسقلا انه

 هب قلعتي لعفلا ناك اذإ امأ «تاهبشلاب أردني مكح هب قلعتي مل العف "العف ال" :هلوقب فنصملا دارأو ءاهيف رجح ال

 وهف لتق وأ نز اذإ نونجلاو يصلاك تاهبشلاب أردني يذلا كلذ مكح يف هيلع روجحم وهف «تاهبشلاب أردني مكح
 (امهريغو حتفلاو ةلمكتلا) .صاصقلا وهو لتقلا مكحل ةبسنلابو «دحلا وهو ءانزلا مكحل ةبسنلاب هيلع روجحم
 قفتم يهو ةثالثلا بابسألا هذه رجحلا بجوي يأ [خإ رغص ببسب فرصتلا نع عنم يأ عنم. قلعتم] :خلإ رغصب
 «قافتالاب اضيأ اذهو «سلفملا يراكملاو لهاجلا بيبطلاو نجاملا فملا :ىرخأ ةئالث ةثالثلا هذه قحلأو «هيلع

 باصأو َّيفأ ول ىفملا نأ ىرت الأ «فرصتلا ذوفن عنم يأ يعرشلا رجحلا ةقيقح هوحنو يفملا يف رجحلاب دارملا سيلو

 ‹«سانلا نايدأ دسفي َيفملا نأل ؛عنملا دارملا لب «هعيب ذفن ةيودألا عاب ول بيبطلا اذكو ءزوحي ال أطحأ ولو «زاج

 هنأ عم ةثالثلا هذه يف رصحلا ديفت ةرابعلا هذه نأب فنصملا ىلع ضرتعاو ؛مهلاومأ يراكملاو «مهداسحأ بيبطلاو

 - هعم ديزي وأ «هريغو رغصب :هلوق طقسيو رجحلا قلطم فرعي نأ فنصملا ىلع ناكف ءانيب امك كلذك سيل



 همكحو رجحلا ۳۲ رجحلا باتك

 نونجا فرصت الو «ديسو 1 نذإ الب دبعو يص فرصت حصي الف «نونحو
 حصي نيناحملا يق

 SS LES 0 000101212 (هلقعي وهو مهنم دقع نمو لاح بولغملا
 هنأ لاحلاو نيروححملا ءالؤه

 هانعم رابتعاب هيلع قفتملا رجحلا بابسأ رصح فنصملا نأ يدنعو «هبجوي ببسب :لوقي وأ «سالفإو لهجو ةناحم =
 يعرشلا ىيعملا هيلع قدصي ال اه ةقحلملا ةثالثلا هذهو «عنملا نعم. رجحلا بابسأ ال فرصتلا ذوفن عنم وهو يعرشلا

 لماك جاتحم فلكم هنأل ؛ةقيقحلا يف رجحلل ببسب سيل قرلاو :ييعلا لاق «مهفاف رصحلا نع اهجورح يف ريض الف
 ١7/7"[ :قئاقحلا زمر] .هقح لحأل فرصتي نأ هل زوجي الف «ىلوملا كلم هدي يف امو هنأ ريغ رحلاك يأرلا

 حصي الف «قرلاو رغصلاب رجحلا بجو امل يأ [(ئيع) .خلإ حصي الف كلذك ناك اذإو] :خإ حصي الف
 يلو نذإ الب" :هلوق ةنيرقب داقعنالا مدع ال ذافنلا مدع ةحصلا مدع نم دارملاو «ديسلاو يلولا نذإب الإ امهفرصت

 حصيف «يلولا هل نذأ اذإ الإ زوجي الف ءررضلا هيف لمتحيف ءصقان هلقعف ءازيمم ناك نإ هنألف :يبصلا امأ ."خلإ

 ناك نإ هتيلهأب فرصتيف «لاز دقف هل نذأ اذإف «ىلوملا قحل هعنم نألف ؛دبعلا امأو ءةحلصملا بناح ححرتل ذئنيح

 زوجي ال لقاع ريغ يص فرصت نأل ؛لقاعلا يبصلاب دارملاو ءريغصلا رحلاك وهف اريغص ناك نإو ءالقاع اغلاب

 .لقاع يص مكح يف هوتعملاو :يبص (حتف «نيكسم الم «نييع) .الصأ

 عيبك راصف هل زييمت ال وهو «زييمتلاب ةرابعلا ةحص نأل ؛يلولا هزاجأ ولو «لاحب هفرصت زوحي ال نعي :لإ نونجملا

 يفو «هتافرصت يف لقاعلا يصلاك هوتعملاو «لقاعلاك هتقافإ لاح يف وهف «ىرحأ قيفيو ةرات نجي ناك نإو «يطوطلا

 ءاريثك افالتخا هريسفت يف اوفلتخاو «نونج ريغ نم شوهدملا وه :ليقو «لقعلا صقانلا وهو «هنع فيلكتلا عفر
 لعفي امك متشي الو برضي ال هنأ الإ ريبدتلا دساف مالكلا طلتخم مهفلا ليلق ناك نم وه :هيف ليق ام نسحأو

 .نذأي مل وأ يلولا هل نذأ ءاوس :لاخحب ١55/78[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نونجما

 كلملل بلاس عيبلا نأ فرعي نأب دقعلا لقعي هنأ لاحلاو «نيروجحما ءالؤه نم دقع نمو يأ :خلإ مهنم دقع نمو

 ءاش نإ رايخلاب ىلوملا وأ يلولاف «ةدايزلاو حبرلا ليصحت هب دصقيو «ريسيلا نم شحافلا نبغلا ملعيو «هل بلاج ءارشلاو
 هيف ىأر نإ ىلوملا وأ يلولا هزيجيف ءةحلصم هدقع يف نوكي نأ لمتحي ةفصلا هذي ناك اذإ هنأل ؛هخسف ءاش نإو «هزاحأ

 .لزاح لا نع ازارتحا حبرلا ليصحت هب دصقي وهو :انلق امنإو «هتزاحإ حصت ال :ةثالثلا دنعو «يبحألا دقعك كلذ

 :"حتفلا" يف لاق «يلولاب دارملا يف اوفلتحاو «نالقعي ال نيذلا نونجملاو ريغصلا نع ازارتحا "هلقعي وهو" :لاق امنإو

 ةراجتلا ةيالو هل نمو «يضاقلاب ”عمجملا حرش" يف هتشرف نبا هصحخو «تابصعلل الماش يلولا "ةياردلا" يف لعح

 ميمعتلا اذه لمحب يسدقملا باحأو «مألاو معلاو خألا نذإب زوجي الف ءيصولاو دحلاو بألاك ريغصلا لام يف

 نأ وهو هابتشا انهه يقب «ىهتنا ."يومحلا" يف اذك «معلاو خألا نم هتزاحإ حصتف «حاكنلاك هلعف يلولل ام ىلع

 - ءاروكذم ريمضلا عجرم نوكي نونحملاو قيقرلاو ريغصلا نم ةروكذملا ةثالثلا ىلإ اعجار ناك نإ "مهنم" ريمض



 همكحو رجحلا ۳۴۳ رجحلا باتك

 «نونججاو يبصلا رارقإ ذفني الو ءاونمض ائيش اوفلتأ نإو «هخسفي وأ يلولا هزيحي
 لام وأ سفن نم ءالؤه يأ دقعلا يأ ءاش نإ

 222101111101111 00000 «هدّيس ّقح يف ال هقح يف دبعلا رارقإ ذفنيو

 نإف اقلطم خسفلا وأ ةزاحإلاب يلولا رايخو «دقعلا فقوتب مكحلا حصي ال نكل «عمجللا ريمض نايتإ حصيو =

 نكل رايخلاو فقوتلاب مكحلا حصي قيقرلاو ريغصلا ىلإ اعجار ناك نإو ءالصأ حصي ال بولغملا نونحملا فرصت
 هوتعملاو قيقرلاو ريغصلا ىلإ اعحار ناك نإو «"امهنم" :لوقي نأ يغبني ناك لب ؛هلحم ىلع عمجلا ريمض نايتإ سيل

 .اروكذم عجرملا ضعب نوكي ال نأ مزلي نكل «ريمضلا نايتإ حصو مكحلا حص
 عن ثيحب هلقع طلتخا يذلا وهو بولغم نونحم :نيعون ىلع نونحملا :لوقنو ثلاثلا قشلا راتخن انأ هنع باوجلاو
 همالك طلتخي يذلا وهو بولغم ريغ نونحبو ءحصي ال هفرصتو «اردان الإ لقعلا جهن ىلع لاوقألاو لاعفألا نايرح

 يبصلا ةلزنمب يذلا بولغملا ريغ هنم مهف بولغملا نونحملا ركذ املو «هوتعملا وهو ال ةرمو ءالقعلا مالك ةرم هبشيف

 ريمضب ينأ :لوقنو يناثلا قشلا رايتخاب باوحلا نكميو «لاكشإ الف انمض اروكذم ريمضلا عجرم نوكيف دبعلاو
 سيل ليوط مالك هيفو «"نيكسم الم"و "ةلمكتلا" يف ام صخلم اذه «ليق اذك عئاش وهو ةينثتلا هب دارأو عمجلا

 .هعضوم اذه

 لام وأ سفن نم ائيش نوروجحملا ءالؤه فلتأ نإ يأ :"العف ال" :هلوق ىلع عيرفت اذه :خلإ ائيش اوفلتأ نإو

 ىلع بلقنا اذإ مئانلا نإف ءدصقلا ىلع فقوتي ال لعفلا رابتعا نأل ؛حراوجلا لاعفأ يف رجح ال هنأ رم امل ؛اونمض

 اذإ الإ نيدلاب بلاطي ال رسعملاك ةردقلا دنع الإ ءادألاب بطاخي ال هنكل ءدصقلا مدع نإو «نمض هفلتأو ناسنإ لام

 «قتعلاو غولبلا دعب وأ ءلاحلل بجي نامضلا نأ يف اوفلتحا دقو «ظقيتسا اذإ الإ ءادألاب بلاطي ال مئانلاكو «رسيأ

 "ةيانعلا"و «"يدادحلا" نع ]٠١۷/۸[: "ةلمكتلا" يف لقن دقو «قتعلاو غولبلا دعب الإ بحي ال هنأ ليلعتلا اذه رهاظو

 ."حتفلا"و "ةلمكتلا" يف رظنيلف ليصفتلا دارأ نمو «لاحلا يف بجي هنأ ىلع لدي امالك

 ؛قاتعلاب الو قالطلاب الو دودحلا نم دحب الو لام. ال اقلطم نونحلاو يبصلا رارقإ ذفني ال يأ :خل ! رارقإ ذفني الو

 قلعتي ال نأ يضتقي هرهاظو «"قيفي نح نونحملا نعو «ملتحي ىح يبصلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر" :83ع هلوقل
 ءامهيف ةمودعم يهو «ةيلهألاب ةطونم عرشلا يف لاوقألا رابتعا نألو ؛[7/١8 :قئاقحلا زمر].مكح امهلاوقأب

 اذه :لاقي ال «نامضلا بجيف «فالتإ هنإ ثيح نم الإ اضيأ ربتعي ال دحلاك يعرش مكح امهرارقإب قلعت ول نح

 هنم غلبأ حيرصتلاو 000 :لوقن انأل ؛"الوق" :هلوق نم ملع امهرارقإ ذوفن مدع يأ مكحلا

 ١[ ها//4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هركذ اذكف

 ىرعي ال هذافن نأل ؛هبناحل ةياعر هديس قح يف ال ةيلهألا مايقل هقح يف دبعلا رارقإ ذفني يأ :خ! رارقإ ذفنيو

 (حتف) .هلام فالتإ امهالك و «هبسكو هتبقرب نيدلا قلعت نع



 همكحو رجحلا و رجحلا باتك

 RA E د و 6 ولو ,ةيرحلا دعب همزل لاعب ٌرقأ ولف
 عناملا لاوزل هسفن ىلع ۶# دبعلا

 «ىلوملا وهو «هريغ ىلع رارقإ هنأل ؛لاحلا يف ال قتعلا دعب لاملا همزل دحأل لاعب دبعلا رقأ ول يأ :! لامب رقأ ولف
 .ةيلهألا دوجول لاملا بجوو عناملا لاز قتعأ اذإف «لبقي ال هريغ ىلع لحرلا رارقإو «هكلم هدي يف امو هنأ امل

 لصأ ىلع ىقيي هنأل ؛لاحلا يف دوقلاو دحلا همزلي يأ :لاحلا يف همزل ١51/8 ١58[ :قئارلا رحبلا ةلمكتإ

 .'قالطلا الإ اعيش بتاكملاو دبعلا كلع ال" :ٌكك لاق :ليق نإف ١[ 58/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهقح يف ةيرحلا

 ةيرحلا لصأ ىلع يقب امل :انلق ؟صاصقلاو دودحلاب رارقإلا كلمي ال نأ يضتقيف معتف يفنلا قايس يف ةركن "ائيش"و

 4ةَريِصَب هفت ىَلَع ُناَسْنَأْلا لّبإ# :ىلاعت هلوق نألو ؛ةيدبعلاب ال ةيرحلاب رارقإ اممب هرارقإ نوكي امهقح يف
 سيل لاملاب رارقإلا :لوقن انأل ؛لاملاب رارقإلا هنم صح هنإ :لاقي الو «ذفنيف هرارقإ حصي نأ يضتقي ١( 4:ةمايقلا)

 (ةلمكت «حتف) .صنلا هلوانتي ملف هريغ ىلع رارقإ وه امنإو هسفن ىلع رارقإب
 عرشلا بحوم فالخب لمعلا وه :هفسلاو «مامإلا دنع هفس ببسب غلابلا لقاعلا رحلا ىلع رجحي ال يأ :هفسب ال

 نم ءالقعلا هدعي ال ضرغل وأ ضرغل ال تافرصتلاو ةقفنلا يف فارسإلاو ريذبتلا هيفسلا ةداع نمو «ىوه لا عابتاو

 ريغ نم تاراجتلا يف نبغلاو «لاغ نمثب ةرايطلل مامحلا ءارشو «باعللاو نيغملا ىلإ لاملا عفد لثم اضرغ ةنايدلا لهأ

 مارح فارسإلا نأ الإ عورشم ناسحإلاو ربلاو تافرصتلا يف تاحماسملا لصأو [*١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةدمحم

 هيلع رجحي :امهدنعو «(1۷:ناقرفلا) اوري ملو اوفرشي مل اوقفنأ اَذإإ» :ىلاعت لاق «بارشلاو ماعطلا يف فارسإلاك

 ىدا هر و هيلع حش ر ةر ةراخالاو راو اك لر ت ال ةر الا يبن
 نألف «ريذبتلا لامتحال يبصلا ىلع رجحلا نأ :امم لكلا يف هيلع رجحي :يعفاشلا لاقو ءاهريغو حاكنلاو قاتعلاو

 ,ديشرلاك هيلع رجحي الف بطاخ هنأ :هلو ,دمحأو كلام لاق هبو ,ىرحأ ناك ريذبتلا نقيت عم هيفسلا ىلع رجحي

 لك يف هدعبو لوحدلا لبق نهقيلطتو «عبرألا جيوزتب هلام فالتإ ىلع ردقي هنإف ءرجحلاب هنع ررضلا عفدني ال هنألو
 انمدق نكل «سلفملا يراكملاو لهاجلا بيبطلاو نحاملا ٍيفملك زاح ررضلا عفد هيلع رجحلا يف ناك ولو «تقوو موي
 .يحالطصا رجحب سيل يراكملاو بيبطلاو يفملا ىلع رجحلا نأ
 اديشر القاع غلب اذإ اذهو «يحالطصا رجحب سيلف ؛هيوحأو نحاملا يفملا ىلع رجحلا امأو :"راتحلا در" يف لاق

 نوكي رجحلا نأ ىلع امهقافتا دعب مث لإ "غلب نإف" :هلوقب همكح فنصملا نيب دقف ءاهيفس غلب اذإ امأو «هفس مث

 ءءاضقلاب الإ اروجحم ريصي ال :فسوي يبأ دنعف ؟يضاقلا ءاضقب مأ هفسلا درجم. نوكي له هنأ يف افلتحخا هفسلاب

 يف لاق «هفسلا كرتب قلطنيو «يضاقلا رجح نودب رجحي :دمحم دنعو «يضاقلا قالطإب الإ اقلطم ريصي الو
 قالطلاو حاكنلا يف الإ ماكحألا عيمج يف ريغصلاك امهدنع هيفسلا نوكيو ءامهوق ىلع ىوتفلا :هريغو "راتخملا ردلا"

 «تابوقعلاب هرارقإ ةحص يقو «هدجو هيبأ ةيالو لاوزو تادابعلاو جحلاو ةاكزلا بوحجوو ريبدتلاو داليتسالاو قاتعلاو

 (اهريغو راتحنا درو حتفلاو ييعلا نم) .لقاعلاك هذه يف وهف «ثلثلا نم برقلاب هاياصو ةحص يفو فاقيإلا فو



 همكحو رجحلا Yo رجحلا باتک

 ذفنو «ةنس نيرشعو اسمح غلبي ىّتح هلام هيلإ عفدي مل ديشر ريغ غلب نإف
 ا

 ORTE ةلفغو قسفو «ادسفم ةدملا غلب اذإ هلام هيلإ عفديو ,هلبق هفرصت
 ةنس نورشعو سمح يهو ديشرلا ريغ ىلإ يأ ديشرلا ريغ فرصت يأ

 نإ يأ :خ! هلام هيلإ عفدي مل (الم) .ةفينح يبأ دنع لاملا هنع عن ال اهيفس راص مث اديشر غلب ولو :ديشر ريغ
 «لحي ام يف لاملا قفني نأ :دشرلا نعمو «ةنس نيرشعو اسم غلبي يح هلام هيلإ عفدي مل «ديشر ريغ وهو يبصلا غلب

 فرصت ذفن يأ :خلإ هلبق هفرصت ذفنو (نيكسم الم) .فارسإلاو ريذبتلاب هيف فرصتي الو «مرحي امع كسمبو
 هعفدب هيصو يضاقلا رمأيو ءحص هلام نم ائيش عاب ول ىح هؤارشو هعيب ذفنيف ءروكذملا لحألا لبق ديشرلا ريغ

 يف هفرصت زوجي فيك :لاقي الو :"ةرهوجلا" يف لاق «هيلإ نمثلا عفدب اضيأ هرمأي اعيش ىرتشا نإو «يرتشملا ىلإ
 لبق هضبق نم يرتشملا عنمب عئابلا دي يف عيبملا نأ ىرت الأ «عنتع ال كلذ لثم نأل ؛هضبق نم عونمم وهو «لاملا

 (نيكسم الم «حتف) .زاج هقتعأ ولو «نمثلا ضبق
 هلام هيلإ عفدي دشرلا هنم سنوي مل دسفم وهو ةنس نيرشعو اسمح ديشرلا ريغ غلب نإ يأ :خلإ هلام هيلإ عفديو
 هيلإ لاملا عفدو لحألا غولب لبق ديشرلا ريغ فرصت زاوج يأ هلك اذهو «نمض هبلط دعب هعنم ول ىح ءابوجو
 زوجي الو ءدشرلا هنم سنؤي يح ادبأ هلام هيلإ عفدي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ادسفم ناك نإو لحألا غولب دعب

 هنم دجو نإ عفدلابو (5:ءاسنلا) اوما ھل اوعفداف دكر مهم سنا نإفإل :ىلاعت هلوقل ؛ادبأ هيف هفرصت

 (؟:ءاسنلا) «ْمّملاَوُمَأ ىَماََيْلا اوتآوإف :ىلاعت هلوق :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «هدوحو لبق هيلإ عفدلا زوجي الف «دشرلا

 ءابصلا رثأ رابتعاب هفسلا هقرافي ال دق غولبلا لاوحأ لوأ ناكو «هنم هبرقل ؛اميتي يمس «غولبلا دعب هب دارملاو

 اذإ لحرلا بل يهتني :لاق هنأ ام رمع نبا نع يور دقو «هبل لامك لاح هنأل ؛ةنس نيرشعو سمخب هانردقف

 انس غلب هنأ ىرت الأ «هدشر غلب دقف ةنس نيرشعو اسمح غلب نم :عئابطلا لهأ لاقو «ةنس نيرشعو اسمح غلب

 ةدملا هذه غلب ام دعب لاملا هيلإ عفد اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثو ۳٠٤١/۲١[ :قئاقحلا زمر] .ادح ريصي نأ روصتي

 (حتف) .نمضي امهدنعو «هدنع هيلإ عفدلاب يصولا نمضي ال ادسفم
 دنعو «هل ادسفم وأ هلال احلصم ناك ءاوس اقلطم قسفب عنع ال يأ "هفسب ال" :هلوق ىلع فطع :خلإ قسفو

 ءاقساف غلبي نأ يلصألاف ءءاوس يراطلاو يلصألا قسفلا مث هيلع رجحي هلال ادسفم ناك اذإ :دمحمو فسوي يبأ

 هل ارحز ادسفم وأ احلصم ناك ءاوس ءاقلطم هيلع رجحي :يعفاشلا لاقو «قسفي مث الدع غلبي نأ يراطلاو

 هيلإ عفديف هنم اسونأم دشرلا نوكيف «هلال حلصم قسافلاو «هلامل ةنايص هيفسلا ىلع رجحلا نأ :امهل «هيلع ةبوقعو

 نوكي ال نأ وهو «ةلفغ ببسب اضيأ رجحي يأ "هفسب ال" :هلوق ىلع فطع رجلاب :ةلفغو (نييع ,نيكسم الم) .هلام

 اههدنعو «مامإلا دنع اذهو «تاراجتلا يف نبغيو «ةحبارلا تافرصتلا ىلإ يدتهي ال بلقلا ميلس هنكلو هلال ادسفم

 - د يبلا نم اوبلط ورمع نب ذقنم لهأ نأ ىرت الأ هل ارظنو هلامل ةنايص هيفسلاك هيلع رجحي :يعفاشلا دنعو



 همكحو رجحلا فض رجحلا باتك

 «مهارد هنيدو 1 ولف «هنيد يف هلام ديا EE هؤامرغ بلط 00 «نیدو

 127000007 ,هنيد يف عيب ,سكعلاب را وقرا هنيد ولو «هرمأ الب ىضق
 اعامجإ نويدملا رمأ يأ هذحأب يضاقلا

 اعورشم رجحلا نكي مل ولو «مهيلع ركني ملو «كلذ ىلع مهرقأف «عيبلا يف عدخي ناك هنأل ؛هيلع رجحي نأ =

 اعورشم ناك ولو "ةبالح ال :لق" :لاق امنإو كلذ ىلإ مهبحي مل ع هنأل ؛انل ليلد ثيدحلا :انلق «مهيلع ركنأل
 ٣٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هيلإ مهاحأل

 اذهو هيلع رجحلا هؤامرغ بلط نإو «نيد ببسب هيلع رجحي ال عي "هفسب ال" :هلوق ىلع فطع اضيأ رجلاب :نيدو
 هيلع زوجي :امهدنعو ءزوحي الف «ميظع ررض كلذو «مئاهبلاب هقاحلإو «هتيلهأ رادهإ هيلع رجحلا يف نأل ؛مامإلا دنع

 ءامرغ بلط نإ يأ :خلإ هؤامرغ بلط نإو /١١5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىوتفلا امهوق ىلعو «نيدلا ببسب
 اعفد مكاحلا هسبحيف «ملظ ةلطامملاو هيلع بحاو نيدلا ءاضق نأل ؛هنيد يف هلام عيبل يضاقلا هسّبح هسّبح نويدملا

 ءاضق ىلع لمحلا سبحلا نم دوصقملا نأل ؛عيبلا ىلع اهاركإ كلذ نوكي الو «هقحتسم ىلإ قحلل الاصيإو «هملظل

 هلام عابو ءيضاقلا هيلع رجح هيلع رجحلا سلفملا ءامرغ بلط اذإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع ناك قيرط يأب نيدلا
 .لثملا نمث نم لقأب هعيبو رارقإلاك ءامرغلاب رضي فرصت نم هعنمو «ءامرغلا نيب هلام مسقو «هعيب نم عنتما نإ
 لل نورك تحور يما اجو وعلا الا اا الا خسن ةرابع نأ ملعاو

 نوكي اذه ىلعف «"هنيد يف هلام عيبيل سبحو هؤامرغ بلط نإو "نيدو" :اذكه "نيكسم الم"و "ةلمكتلا"و "ييعلا"

 يف ردقيو «خلإ بلط نإو نيد ببسب رححي ال نعي ةيلصو واولاو «نيدو :هلوقب الوصوم هؤامرغ بلط نإو :هلوق
 "هسبح هؤامرغ بلط نإو" :هلوق نوكي ةعوبطملا خسنلا يف ام ىلعو «سبحلا ءامرغ بلط نأب " خلإ سبح"و :هلوق
 نتملا يف تبثأ اهنإو «هانررق امك هؤامرغ بلط نإو "نيدو" :هلوق دنع ردقيو «هل ءازج ”هسبح" :هلوقو ءاطرش
 .دحاو لآملاو ةعوبطملا خسنلا يف تيأر ام

 هذحأي نأ نئادلل نأل ؛هرمأ الب هنيد يضاقلا ىضق «ريناند ناك ول اذكو «مهارد هلامو هنيد ناك اذإ يأ :خإ هرمأ الب

 ريناند هنيد ناك نأب :سكعلاب وأ ١١5/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هل انيعم يضاقلا ناكف «هقح سنجب رفظ اذإ هديب

 امأ ءعامجإلاب اذهو [(نيكسم الم) .يناثلا يف مهاردلاو لوألا يف ريناندلا عيب] :خلإ هنيد يف عيب (نيع) .مهارد هلو
 :ناسحتسالا هجو «ضورعلاك هعيب يضاقلل زوجي ال نأ :سايقلاو «ناسحتساف ةفينح يبأ دنع امأو ءرهاظف امهدنع

 امأ ءامكحو ةقيقح ةروصلا يف نافلتخم «ةاكزلا يف رحآلا ىلإ امهدحأ مضي اذهو «ةيلاملاو ةينمثلا يف اسنج نادحتم امهنأ

 ةيالو يضاقلل تبثي داحتالا ىلإ رظنلابف ءامهفالتحال ؛لضفلا ابر امهنيب يرجي ال هنألف ؛امكح امأو ءرهاظف ةقيقح

 ضارغألا نأل ؛ضورعلا فالخب «نيهبشلاب المع ذحألا ةيالو نئادلا نع بلسي فالتخالا ىلإ رظنلابو «فرصتلا
 (حتف) .اقرتفاف ءنيعلا نود ةيلاملا اهنم دوصقملا نأل ؛لئاسوف دوقنلا امأ ءافايعأو اهروصب قلعتت



 همكحو رجحلا فرخ رجحلا باتك

 OT 0 0 0 ‹«نيع عاتبم سلفأ نإف .سالفإو ور عع مو

 هنن دژي مل و نذإلاب هضبق يرتشم و ف لا

 «هنيد يضقي ىح ادبأ سبحي نكلو «هنيد ءاضق يف هراقعو نويدملا ضرع يضاقلا عبي مل يأ :خلإ هضرع عبي ملو

 أدبي نكل «هسفنب عيبلا نم عنتما نإ راقعلاو ضرعلا نويدملا ىلع يضاقلا عيبي :الاقو هس ةفينح يبأ دنع اذهو

 عيبب يضاقلا أدبي :ليقو «راقعلا عاب نيدلاب اهنمث في مل نإف «ضورعلا عاب نيدلا نم ءيش لضف نإف «دوقنلا عيب
 .راقعلا عيبي مث «هنم فلتلا هيلع ىشخي ال ام مث .هضورع نم كالهلا يأ ىوتلا هيلع ىشخي ام

 كرتيو «هل رظنأ ناك ام عيبيف «نئادلل رظني امك نويدملل رظني نأ هل يغبنيف ءارظان بصن يضاقلا نأ :لصاحلاف

 «نكسملا اذكو «هبايث لسغ اذإ اروسحم امولم هتيب لالخ دعقي الل ؛ناتسد :ليقو «يقابلا عابيو «هبايث نم تسد

 ىضقيو «عابي هنود امم ئزتجي نأ هنكميو نكسم هل ناك ولو «نکاسم هل ناك ول يقابلا عابيو ءنكسم هل كرتي

 ام. ئزتجيو اهسبلي بايث هل ناك اذإ «بايثلا لاح اذكهو «هيفكي نكسم يقابلاب ىرتشيو «نيدلا نمثلا ضعبب

 .نيبحاصلا لوق ىلع ىوتفلاو «كلذ نود

 ىلع ءاضق هنأل ؛هضرعو هراقع عيب يضاقلا كلمي الف ءابئاغ ناك اذإ امأو ءارضاح ناك اذإ اميف فالخلا اذهو

 امك «ءامرغلا محازي ذئنيح هنإف ءيضاقلا ملع وأ ةنيبلاب اتباث نكي مل ام نويدلا دعب همزلي لامع رقأ ولو .بئاغلا

 ءامرغلا قح نأل ؛هيف هرارقإ ذفن ءرجحلا دعب رخآ الام دافتسا ولو «ءامرغلا محازي هنإف ءدحأل الام كلهتسا اذإ

 يوذو راغصلا هدالوأو هتجوز ىلعو «نويدملا روجحملا ىلع قفنيو .ثداحلا نود رجحلا تقو دوحوملا لاملاب قلعت
 (نيكسم الم «ةلمكت «حتف «ْييع) .ءامرغلا قح ىلع ةمدقم ةيلصألا هتجاح نأل ؛هلام نم هماحرأ

 «"نيكسم الم" يف اذك ءامه افالخ «ةفينح يبأ دنع سالفإب رجحي الو يأ "هفسب ال" :هلوق ىلع فطع :سالفإو

 لام هل رهظي مل نإف «لام هل رهظي نح سبحي لب «سالفإلا ببسب هيلع رجحي ال نعي :"نيعلا"و "ةلمكتلا" يف لاق

 «جارخإلا دعب هئامرغ نيبو هنيب لوحي ال هنم هحرحأ اذإ مث ءاضقلا باتك يف همامت انركذ دقو «سبحلا نم هحرحأ

 «فرصتلاو رفسلا نم هنوعنمي الو ءصصخلاب مهنيب مسقيو «هبسك لضف نوذخأيو «ةفينح يبأ دنع هنومزالي لب
 اذإ :الاقو ["7١/؟ :قئاقحلا زمر] .هعم نوروديو ءءاش ثيح وه رودي لب «سبح هنأل ؛ناکم يف هنوسبحي الو

 ١[ 5/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .الام هل نأ ةنيبلا اوميقي نأ الإ ل يا

 3 كراشي نعي «ءامرغلل ةوسأ نيعلا عئابف «هدي يف عاتملاو سلفأف ءانیع ىرتشا نإ نعي :خإ سلف أ نإف

 هضبق اذإ اذكو «نمثلا ضبقي نح سبحلا قح عئابللف «هلبق ناك نإو «ضبقلا دعب ناك اذإ اذه ء«نويدلا باحصأ

 «هعاتم ذحأو «دقعلا خسف قح هلو «ىلوأ عئابلا :يعفاشلا لاقو «نمثلاب هسبحيو هدرتسي نأ هل ناك هنذإ ريغب يرتشملا

 .دمحأ هاور «"هب قحأ وهف هنيعب سلفم دنع هعاتم دجو نم" هن ةرمس ثيدحل ؛هدعب وأ ضبقلا لبق ناك ءاوس

 نإف ءئيطق رادلا هجرحأ «"هئامرغ نيب هلام وهف ,سلفأ دق لحجر دنع اهكردأف ةعلس عاب لحر اميأ" :35ع هلوق انلو

 = هب جتحا دقو «ةجح اندنع لسرملاو «دمحأ هقثو دق :تلق ءلسرم وهو «فيعض وهو «شايع نبا هدانسإ يف :تلق



 غولبلا دح يف لصف ۲۳۸ رجحلا باتك

 .ءامرغلل ةوسأ هعئابف

 غولبلا اح يف لصف
 ةيراجلاو «ةنس ةرشع نامث متي ىتحف الإو «لارنإلاو لابحإلاو مالتحالاب مالغلا غولب

 ةفينح يبأ دنع اذه

 EET IT TTT TTT وأ عطب قاس ناله اعدم م TET TTT «لبحلاو مالتحالاو ضيخلاب

 ذاعمل قبي ل يح صصحلاب هئامرغ نيب مسقو «هلام ذاعم نم عاب الع هنأ" يورو «هادنسأو يزارلاو فاصخلا =

 لاق «ميهاربإ هدانسإ يف ةرمس ثيدحو ؟ال مأ ةمئاق ةعلس عئابلل له رسفتسي ملو «ئيطق رادلا هحرخأ «"ءيش

 علاطيلف ءاش نم ءاراصتخا هتكرت لوط ثحبلا اذه يفو (امهريغو ةلمكتلاو ئيعلا يف اذك) .هب جتحي ال :متاح وبأ

 .ئيعلاو ةلمكتلا

 (ط) .صصخلاب مهنيب يب هنمث مسقيو عابيف .هنمث يف مهل واسم يأ :ءامرغلل ةوسأ

 ابسأ دحأ رغصلا ناك الو ءرغصلا دح ءاهتنا :حالطصالا يقو «لوصولا :ةغللا يف غولبلا :غولبلا دح يف

 :ءايشأ ةثالث دحأب مالغلا غولب يأ :خلإ مالغلا غولب (حتف) .كلذ نايبل لصفلا اذهو «هئاهتنا نايب بجو رجحلا

 دعب متي ال" :القلع هلوقلف ؛مالتحالا امأ «عامجإلاب اذهو «غولبلا تارامأ امنأل ؛لازنإلاو لابحإلاو مالتحالا

 دييقتلاو «غولبلا ةمالع لعجف «لازنإلا عم الإ نوكي ال هنأل ؛لابحإلا اذكو ءرهاظف لازنإلا امأو «"مالتحالا
 فالح غولبلا ىلع لدي ال ةناعلا تابن "نايبلا ةياغ" يف لاق اذهلو «ةناعلا تابنب رابتعا ال هنأ ديفي هوحنو مالتحالاب

 هنأ :يومحلا ركذف ءدهنلا دوف امأو «ةناعلا تابن ربتعا هنأ :لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأ نعو «يعفاشلل

 طبإلاو قاسلا رعش اذكو «"يلماملا مظنأ" حرش يف امك توصلا لقث اذكو «ةياورلا رهاظ يف هب مكحمي ال

 .عامجإلاب اذهو غولبلا تارامأ نم ةثالثلا هذه نأل :لارنإلاو (امهريغو نييعو حتف) .براشلاو

 SS هرقل اب SCE SEE OG ب وبلا نإ يأ :خإ متي ب تحف الإو

 اعبت تقلا هلاق ام ىلع يبصلا دشأو (٠١٠:ماعنألا) (ُهَدْسَأ ملي ىح نَسْحأ يه م يتلاب الإ متل َلاَم اورق الو :یلاعت

 بجوف «لوألا وه اولاق ام لقأو «نورشعو سمح :ليقو «نورشعو ناتنثا :ليقو «ةنس ةرشع ينامث :سابع نبال
 يف نعطي نأ هب دارملا :ليقو «ةنس ةرشع عست مالغلا يف :مامإلا نع ةياور يفو «طايتحالل ؛هيلع مكحلا رادي نأ

 هيف :ليقو «ةرشع عساتلا يف نعطيو الإ ةرشع ينامث هل متي ال هنأل ؛نيتياورلا نيب فالتحا الف ءرشع عساتلا
 (ئيع «حتف) .ةنس ةرشع عست لمكتسي يح خسنلا ضعب يف ركذ هنأل ؛ةقيقح ةياور فالتحا

 يف نوكي هنألف «ضيحلا امأ «لمحلاو مالتحالاو ضيحلا :ءايشأ ةثالث دحأب ةيراحلا غولب يأ :خ! ضيحلاب ةيراجلاو

 - لحرلا ءام نم قلخي دلولا نأل ؛لازنإلا ىلع ليلد هنألف ؛لبحلا امأو «غ ولبلا ةمالع كلذ لعجف «ةداع لبحلا ناوأ



 غولبلا دح يف لصف ؟ 8 رجحلا باتک

 ىدأو «ةنس ةرشع سمخب امهيف غولبلاب تفيو E a دلإو

AE 

 انغلب :الاقو ءاقهار إف « نينس حست اهقح فو «ةنس ةرشع اتنثا هقح 52 ةدملا

 مالغلا قح يف يأ

 .نيغلابلا ماكحأ امهماكحأو ءاقذدص
 رهاظلا اممبذكي مل نإ

 نم ةمالع دجوت مل نإو ؛يبصلا فالخب ملعي املق اهازنإ نأل ؛اهغولب تامالع يف لازنإلا ركذي ملو «ةأرملاو =

 ؛ةنس صقنف «مالغلا نم اكاردإ عرسأ ةيراجلا نأل ؛ةنس ةرشع عبس اهل متي نح فوقوم اهغولبف «تامالعلا هذه

 (نيكسم المو حتفو ةلمكت) .ةلاحم ال اهنم دحاو جازملا قفاوي ىلا عبرألا لوصفلا ىلع اهنامتشال

 ةياور اضيأ وهو «ةثالثلا لوق وهو ءامهوق اذهو «ةنس ةرشع سمخب ةأرملاو لحرلا قح يف :خلإ غولبلاب ىفيو
 «ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موي ل هللا لوسر ىلع تضرع :لاق ؛ه2# رمع نبا نع يور امل ؛هللم ةفينح يبأ نع

 مدعل ةزاحإلا مدع نأ رهاظلاف «نزاحأف «ةنس ةرشع سمح نبا انأو «قدنخلا موي هيلع تضرعو «ينزحي ملف

 يف ةمالع ةدملا اولعجف ءابلاغ ةدملا هذه يف رهظت تامالعلا نإف «بلاغلا داتعملا هنألو ؛غولبلل ةزاحإلاو «غ ولبلا

 ةرشع اتنثا مالغلا قح يف غولبلا ةدم ندأ يأ :خلإ ةدملا ىلدأو (ةلمكت (ئيع «حتف) .ةمالعلا هل رهظي مل نم قح

 ةدملا هذه يف غولبلا ايعدا ولف .غولبلا ةمالع نسلا اذه يف امه لصحي دق ذإ ؛نينس عست ةيراحلا قح يو «ةنس

 (حتف «ةلمكتلا) .هبذكي رهاظلا نأل ؛كلذ نود اميف لبقت الو ءامهنم لبقت

 نم اند قهارم يبصو «هنم اند يأ اذك نم قهار :لاقي :خ! اقهار .ةيراحلا قح يف ةدملا ندأو يأ :اهقح یو

 نم الإ هيلع فقوي ال رمأ هنأل ؛امهوق يف اقدص ءانغلب دق :الاقو «غولبلا ةيراجلا وأ مالغلا براق نإف يأ غولبلا

 هب املع ام ارسفي نأ طرتشي نكل «عامجإلاب اذهو «ضيحلا يف ةأرملا لوق لبقي امك ءامهوق هيف لبقيف ءامهتهح

 .تافرصتلا رئاس يف نيغلابلا ماكحأ نيقهارملا ماكحأ يأ "امهماكحأو" :هلوق ,نيمي امهيلع سيلو ءامهغولب

 هركذ «هلثم ملتحي لاحب نوكي نأ وهو ءرخآ طرش غولبلاب رارقإلا ةحصل طرتشي هنأ ملعا :"حتفلا" يف لاق

 ناك نإو «هتمسق زوحتو «هلوق لبقي ملتحيو اقهارم ناك نإ :لضفلا نبا لاق :"راتحلا در" يف لاق «يجلاولولا

 ةرشع قبنثا دعب نأ اذهب نيبتو ءارهاظ بذكي هنأل ؛هلوق لبقي الو «هتمسق زوجت ال ملتحي ال هلثم نأ ملعيو اقهارم

 (راتحما در «حتف «ةلمكت «نييع) .لبقي ال غولبلاب رقأ اذإ هلثم ملتحي ال لاحب ناك اذإ ةنس

 امأ «عامجإلاب امههوق لبقي عست دعب هب ةيراجلا ترقأ وأ ةنس ةرشع ينثا نبا وهو غولبلاب مالغلا رقأ ولف :نيغلابلا

 .الف كلذ لبق



 همكحو نوذأملا فيرعت 54 نوذأملا باتك

 نوذألملا باتك
 ماكحأ نايب يق

 TT TY .قحلا طاقسإو رجحلا كف :نذإلا
 يلولا وأ ىلوملا وه طقسملاو ابصلا وأ قرلاب تباثلا

 اركذ بترت ادوجو بترت املو ءرجحلا ةقباس يضتقي نذإلا نأل ؛"رجحلا باتك" دعب هركذ امنإ :خ! نوذأملا باتك

 نم اقالطإ ناكف «عنملا وهو ءرجحلا دض هنأل ؛قالطإلا :ةغل وهو نذإلا نم لوعفم نوذأملاو «بسانتلل اضيأ

 ١7١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .خلِإ رجحلا كف نذإلا :هلوقب هيلإ راشأ ام وهف اعرش هريسفت امأو «ءيش ىلإ ءيش
 فيرعتلا اذهو «هتعلاب وأ رغصلاب وأ قرلاب رجحلا ناك ءاوس رجحلا كف :عرشلا يف نذإلا يأ :خإ رجحلا كف

 تباثلا قحلا طاقسإو «فيرعتلا يف اوداز نوذأملا دبعلا لئاسم يف بابلا مظعم ناك امل نكل «عيمجلل لماش

 «نوذأملا دبعلا لئاسم يف بابلا مظعم نأ ىلع ءانب دبعلا نذإ فيرعت ىلع اورصتقا مهضعب نأ ملعا .قرلاب

 كف نيب نوتملا باحصأ رثكأك فنصملا عمج اذهو ,بوصألا وهو «عيمجلا لمشيل ؛فيرعتلا اوقلطأ مهضعبو
 كفني ال رجحلا نأل ؛ةراجتلا يف لب تافرصتلا عيمج يف اقلطم سيل رجحلا كف نأ ملعا مث .قحلا طاقسإو رجحلا

 .اهوحنو ةبهلاو ضارقإلاو يرستلاو جوزتلاك ةراجتلا باب ريغ يف نوذأملا نع
 «ةبقرلل كلام ريغ ناك ولو فرصتلا كلمي نمم نذآلاو .هدصقيو فرصتلا لقعي نمم هل نوذأملا نوك :نذإلا طرشو

 نم ناك ام نوذأملا كلم :همكحو «ضاقو دجو بأو نانعو ةضوافم كيرشو نوذأمو بتاكم نم نذإلا حصف

 (هريغو حتف) .اهريغ نود اًرورضو اهعباوتو ةراجتلا ليبق

 ىلوملا وه طقسملاو «قحلا طاقسإو رجحلا ةلازإ نذإلا يعي "رجحلا كف" :هلوقل ريسفتلاك اذه :خلإ قحلا طاقسإو

 سيل عيمجلل لماش اضيأ "قحلا طاقسإ" :هلوق نأ ملع دقو ءاهوتعم وأ ايبص ناك ول يلولاو ءاقيقر نوذأملا ناك ول

 «'ةيدعسلا' يف اذك «قح طاقسإ هيف سيل هوتعملاو يبصلا نأ كيلع ىفخي ال :"راتحلا در" يف لاق «دبعلاب صوصخم

 ىلوملا قح نأل ؛حيحص ريغ دبعلا نذإب هصاصتحا عم هنأل ؛ىلوملا قح ال عنملا قح دارملا :لامكلا نبا لاق نكل

 .يأيس ام ىلع اربج هبسك نم ذحأي كلذلو «نذإلاب طقسي ال

 ناك نإو ءاهركذ يف عرش دبعلا نذإ نايب تاذلاب دوصقملاو «نوذأملا دبعلا يف بابلا لئاسم رثكأ ناك امل نكل

 طاقسإو" :فنصملا لوق دنع هريغو "حتفلا" يف لاق اذلو ءاعبت بابلا رخآ يف هوتعملاو يبصلا نذإ ركذو ءاقلطم فيرعتلا

 «هقح طقسأ دقف نذأ اذإو «ىلوملا قحل رجحأ امنإو «فرصتلل لهأ دبعلا نأ ملعا :عيمجلا ىلع فيرعتلا لمح دعب "قحلا

 نوكي نأ مزلي ال نكل «ةدهعلا نم هقحل ام. ىلوملا ىلع عحري ال اذهلو «ةيلصألا هتيلهأب هسفنل افرصتم دبعلا راصو
 ناك ول :ليق نإف .كلملا يف ىلوملا هفلخي هقرل هكلم رذعت اذإف «ىلوملل كولمم هتلمجب هنأل ؛هسفنل هيف فرصت امل اكلام

 ءدوعي ال طقاسلاو هقح طقسأ هنأل ؛هدعب رجحلا ةيالو ىلوملل ناك امل هتيلهأب فرصتي دبعلاو رجحلا كف نذإلا

 نأ ملعا مث «(ةجاحلا ردقب ىهتنا) «لبقتسي اميف طاقسإلا نع اعانتما هدعب رجحلا ناك ايقاب ناك امل قرلا نأب بيحأ

 .نيكسم الم يف اذك «ليكوتو ةبانإ نذإلا :يعفاشلاو رفز دنعو ءاندنع فيرعتلا اذه



 نوذأملا ماكحأ E3 نوذأملا باتك

 نذأ نإف «يرتشيو عيبي هدبع ىأر نإ توكسلاب تبثيو ءصصحتي الو تقوتي الف
 للوملا ىلوملا توكسب يأ نذإلا

 AS 1 EO lO e ءيش ءارشب ال «اماع . 0 2:

 تقوتي الف يعي «يعفاشلاو رفز نيبو اننيب فالخلا ةرمثو «نذإلل روكذملا ريسفتلا ىلع عيرفت وه اذه :خلإ تقوتي الف
 صصختتي الو «هيلع رجح نأ ىلإ ادبأ انوذأم ناك اناكم وأ ارهش وأ اموي هدبعل نذأ ول نح «ناکم الو نامزب نذإلا

 رفز دنعو «هريسفت نم انركذ امل ؛عاونألا عيمج يف نوذأم وهف «عون يف هل نذأ ول نح «بتاكملاك ةراجتلا نم عونب

 (امهريغو ةلمكت «نيكسم الم) .صصحختيو «هب ديق امه ديقتي ةبانإو اليكوت ناك امل :يعفاشلاو

 مدقتي ملو يرتشيو عيبي دبعلا ىري ام دنع ىلوملا تكسي نأب ةلالد نذإلا تبني يأ :خإ توكسلاب تبثيو

 ءادساف وأ احيحص اعيب «هنذإ ريغب وأ هنذإب «هريغل وأ ىلوملل اكولمم انيع عيبي نأ كلذ نيب قرف الو «هيفنب ةنيرق
 ءانذإ نكي مل تكسف «كلاملا نايعأ نم انيع عيبي هآر نإ :"هاواتف" يف ناح يضاق لاقو .اهريغو "ةيادهلا" يف اذك

 نهرلا لطبيو ءاضر هنأ انباحصأ نع يواحطلا ىورو «نهرلا لطبي ال تكسف عيبي نهارلا ىأر اذإ نمترملا اذكو
 «كلذك سيلو "ناخ يضاق"و "ةيادهلا" مالك نيب ةفلاخملا مهف هنأ همالك رهاظو «يعليزلا مامإلا هلقن اذك

 هيلع لديو «هدعب اميف انذإ ريصيو «توكسلا هفداص يذلا فرصتلا كلذ يف يأ انذإ ريصي ال ناح يضاق لوقف

 ةراجتلا يف انوذأم ريصي يرتشيو عيبي هدبع ىأر اذإ امك «ةلالدلا قيرطب نذإلاو :"عئادبلا" يف لاق «نمترملا ركذ

 ١۷۳/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .توكسلا هفداص يذلا عيبلا يف الإ اندنع

 «ةراجتلا يف انوذأم نوكي تكسو يرتشي هدبع ىأر اذإف «هفلاخي ءارشلا مكح نأ هنم ملع "عيبلا يف الإ" :هلوقو

 انوذأم ريصي هنإف «"يرتشيو عيبي هدبع ىأر نإو" :فنصملا لوق ىلع "نيكسم الم" يف لاق ءءارشلا كلذ ذفنيو

 وهف «ىلوملا هني ملف «ىلوملا لامه يرتشي هآر ولو ءذفني الف كلذ يف امأو «هآر يذلا فرصتلا كلذ ريغ يف اندنع
 يف عيبملا لحخدي ءارشلا يف هنأ قرفلا هحوو :"حتفلا" يف لاق ."ةريحذلا" يف اذك ءءارشلا كلذ ذفنيو هنم نذإ

 .عيبلا كلذ يف انذإ هتوكس لعجي الف «هكلم نع لوزي عيبملا نإف «عيبلا فالخب ررضتي الف «هكلم

 نأل ؛اقافتا انوذأم ريصي «ةراجتلا يف كل تنذأ :لاق نأب اماع انذإ هدبع ىلوملا نذأ نإ يأ :خلإ اماع نذأ نإف

 اذإ امأ «ةراجتلا عاونأ عيمج يف كل تنذأ :لاق اذإ كلذكو «ةراجتلا سنج هب ديري هنأل ؛ئعم ماع ظفللا اذه

 عاونأ كلمي ءاذك ةراحت وأ ةدحاو ةراحت يف وأ ةراحت يف كل تنذأ :لاق نأب فرعم ريغو درفملا ةغيصب ركذ

 اهلك ةراجتلا يف انوذأم ريصي زخلا يق ةراجتلا يف هل نذأ اذإ هنأ ركذو «يريدلل "ةلمكتلا" يف اذك اندنع تاراحتلا

 (راصتخاو رييغتب نيكسم الم «حتف) .يعفاشلل افالح اندنع

 انوذأم راص ولو «مادختسا هنأل ؛ةوسكلاو ماعطلاك هنيعب ءيش ءارشب هرمأ اذإ انوذأم ريصي ال يأ :خلإ ءارشب ال

 .مادختسالا باب ىلوملا ىلع دسنال

 = نإف :ريدقتلاو ءءازحلاو طرشلا نيب ضرتعم وهو فوذحم ىلع فوطعم "هنيعب ءيش ءارشب ال" :هلوق نأ ملعاو



 نوذأملا ماكحأ 4۲ نوذأملا باتك

 نيدب رقيو «هسفن رجؤيو براضيو رجأتسيو نهتريو نهريو امج لكويو يرتشيو عبي
 نإف ةكرش كراشيو ًانهر ذخأي نوذأملا ءارشلاو عيبلاب نوذأملا

 نوكي ال هنيعب بوث عيبب هرمأ ول اذه ىلعو «هنيعب ءيش ءارشب ال يرتشيو عيبي اماع انذإ ءارشلاو عيبلاب نذأ =

 رجوي نأ هرمأ ول ام فالخب ءامادختسا نوكيف دحاو دقعب رمأ هنأل ؛نالف نم كسفن رجآ :لاق ول اذكو «هل انوذأم

 نم نيعي مل هنألو ؛نذإلا ىلع لدف ةددعتم دوقعب رمأ هنأل ؛اراصق وأ اطايخ وأ اغابص دقعا :لاق وأ سانلا نم هسفن

 (رييغتو راصتخاب حتف) .يريدلل "ةلمكتلا" يف امك «سانلا عم ةلماعملاب ارمأ نوكيف هعم لماعي

 نيغب نايعألا عاونأ نم هل ادب ام ىرتشيو عيبي اماع انذإ نذأ نإ يأ [اقافتا يرتشيو عيبيف انوذأم ريصي] :لإ عيبي

 راج شحافلا نبغلا نأل ؛هلثمب سانلا نباغتي ال نبغب زوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع شحافلا نبغلاب اذكو «ريسي

 هنأ :هلو «ريغصلا لام يف يضاقلاو يصولاو بألا نم زوجي الو «هلام ثلث نم ضيرملا نم ربتعا يح ؛عربتلا ىرحب

 يف ءارشلاو عيبلا نيب انه ىؤس ةفينحوبأف «عقو امفيك هفرصت زوجيف «رجحلا كف نذإلاو «هسفن ةيكلمب فرصتي

 يل امهتم ليكولا ناكف «هقحلي ام. رمآلا ىلع عحري ليكو لا نأل ؛ليكولا فرصت يف امهنيب قرفو «شحافلا نبغلا
 عحري ال هنأل ؛نوذأملا فرصت يف دحوي ال اذهو ءرمآلا مزلي نأ دارأ نبغلا هل رهظ املف «هسفنل هارتشا هنأ يف ءارشلا

 (نيكسم الم «نيع «حتف) .ءاوس هقح يف ءارشلاو عيبلا ناكف «دحأ ىلع ةدهعلا نم هقحل ام

 ةرشابم نم نكمتي ال هلعلف «ةراجتلا عباوت نم امهنأل ؛ءارشلاو عيبلاب لكوي نأ نوذأملل زوجي يأ :لإ لكويو

 ؛نهرلا ذحأي يأ نهرتسيو ائيش نهري نأ هل كلذكو [۱۷۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيعملا ىلإ جاتحيف ؛لكلا
 اذكو ءاعفدو اذحأ ةبراضملا هل زوجيف «راجتلا عينص نم هنأل :خل | رجأتسيو (حتف) .ةراجتلا عباوت نم امهنأل

 نم كلذ لك نأل ؛ةاقاسم اهذحأيو «ةعرازم ضرألا عفدي نأ هلو ءارارحأ رحأتسيو هناملغ رجؤي نأب ةراحإلا

 «تيناوحلاو تويبلا رحأتسيو «ءاهيف هعرزيو ءاماعط يرتشي نأ هلو «2"هبر رحات عرازلا" :#كلع لاق «ةراجتلا لام

 ةلاكولا ىلع دقعنت اهنأل ؛ةضوافم ةكرش كراشي الو «نانع ةكرش كراشيو «لاملا ليصحت نم هيف امل ؛اهرحؤيو

 ردقب تحصف «ةدايزو نانع ةضوافملا نأل ؛انانع تناك كلذ العف ولف «نذإلا تحت لحدت ال ةلافكلاو «ةلافكلاو

 ١8١/48[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلاكولا وهو نوذأملا هكلمتي ام

 لوانتي مل ناذإلا نأل ؛كلذ كلمي ال :يعفاشلا مامإلا لاقو «هانمدق دقو «هسفن رجؤي نوذأملا يعي :خلإ رجؤيو

 ةراحإلاو «عفانملا باستكا نمضتي نذإلا :انلق ءاهنهري نأ الو «هسفن عيبي نأ كلمي ال اذهلو «هسفن يف فرصتلا

 ١81/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نذإلا لطبي هنأل ؛نهرلاو عيبلا فالخب «هنم

 نم رارقإلا نأل [(ط) .لطاب مهمل هرارقإ نإف «هديسو دلوو دلاوو جوز ريغل نكل انويدم ناك ولو] :خلإ نيدب رقيو

 نيدلاب رارقإلاو «ةراجتلا باب نم وه اميف هرارقإ لوبق نم دبالف دحأ هلماعي مل هرارقإ حصي مل ول هنأل ؛ةراجتلا عباوت

 باب نم ناكف «نامضلاب بوصغملا كلمي هنأل ؛اندنع ةضواعم نامض بصغلا نامض نأل ؛بصغلاب اذكو «هنم

 = [۱۸۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هب ابلاطم هكيرش ناك نيضوافتملا دحأ هب رقأ ول اذكو ةضواعملا باب نمو ةراجتلا



 نوذأملا ماكحأ 4۳ نوذأملا باتك

 ضرقي الو قتعي الو بتاكي 92و 0 جوزي و جورتي الو «ةعيدوو بصغو
 اقلطم ىرستي الو نذإب الإ

 . ءبيعب نمثلا نم طحيو هيك نم فيضيو ءاريسي اماعط يدهيو .بهي الو
 راجتلا طحي ام ردق هوحنو فيغرلاك

 ءامه افالخ ةفينح يبأ دنع ءالؤل هرارقإ لطبيو ءجوزلاو دلاولاو دلولا ريغل رقأ اذإ لاحلا يف همزلي نيدب رقأ ولف =

 (ييع «نيكسم الم «ةلمكت) .هريغ يف عمسي ال ىح طقف ةلماعملا نيدب رقي :ةثالثلا دنعو ءاندنع اذهو

 بوجول ؛ىلوملا ىلع ررض هيف هنألو «ةراجتلا باب نم سيل هنأل ؛جوزتي نأ نوذأملا دبعلل سيل يأ :خإ جورتي الو
 لاقو ءامهدنع ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس «هکو لمم جوزي نأ هل سيل اذكو ۱۸٤/۸[ :ةلمكت] .هتبقر يف ةقفنلاو «رهملا

 جيوزت كلمي ال اذهو «هنم سيل اذهو «ةراجتلا يف نوذأم هنأ :امهلو «ةراحب عون هنأل ؛ةمألا جيوزت زوجي :فسوي وبأ

 ١9/7[ :قئاقحلا زمر] .يصولاو بألاو نانعلا كيرشو براضملاو هل نوذأملا يبصلا فالخلا اذه ىلعو «دبعلا
 نأل ؛نذإلا نم ىوقأ ةباتكلا نألو «ةراجتلا باب نم سيل هنأل ؛نوذأملا دبعلا بتاكي ال يأ :خإ بتاكي الو
 نمضتي ال ءيشلاو «كلذ نم ائيش بجوي ال نذإلاو «لآملا يف ةبقرلا ةيرحو «لاحلا يق ديلا ةيرح بحوت ةباتكلا

 ءةلطاب هتباتكف «نيد دبعلا ىلع ناك ول هنأ :"ةياهنلا" يف ركذو نيد هيلع نكي ملو «ىلوملا اهزاحأ اذإ الإ هقوف ام

 «عانتمالاب ىلوأ ناكف «ةباتكلا قوف هنأل :قتعي الو .رثك وأ لق كلذ نم هعنمي نيدلا مايق نأل ؛للوملا اهزاحأ نإو

 ناك نإو «لام ىلع قتعلا ناك نإ هيلإ ضوعلا ضبق ناكو ءزاح نيد هيلع نكي ملو «ىلوملا هزاحأ نإو
 (حتف) ۳٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .امه افالخ «ةفينح يبأ دنع ذفني ال قرغتسم نيد هيلع

 ضرقي نأ زوجيف هنود ام امأف ءادعاصف امهرد ناك اذإ :لاقي نأ يغبنيو «كلمي ال وهو ءادتبا عربت هنأل :ضرقي الو

 لمشف «ةبهلا عنم يف قلطأو «ءاهتناو ءادتبا عربت هنأل ؛ال وأ ضوعب ناك اذإ ام لمشف «هقلطأ :بهي الو .ةبحلا يف امك

 ؛مهردلا نود ام ةبه زوجيو ءادعاصف امهرد هتميق تغلب اذإ اذهو «بهي الو :"طيحملا" ييو «هنود امو مهرد هتميق ام

 ۱۸١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلإ سانلا بلق ليو «فرعيل هنم راجتلل دبال هنأل ؛ةراجتلا عينص نم هنأل

 يف لاق «همعطي نم فيضيو «هوحنو فيغرلاك اريسي اماعط يدهي نأ نوذأملل زوجي يأ :خإ اماعط يدهيو
 اذو «ةريثكلا ال ةريسيلا ةفايضلا ذحختيو ءافارسإ دعي ال ام. مهرد ىلع داز نإو «لوكأم ءادهإ كلمبو :"ةيزاربلا"

 قنادبف مهارد ةرشع هدي يف ولو «ةريسي ةرشعب ةفايضلاف «مهرد فالآ ةرشع هدي يف ناك ول يح «لاملا ردقب

 يواسي الام بهي نأ الإ «بايثلاو ريناندلاو مهاردلا نم تالوكأملا ىوس امع زارتحالل ماعطلاب دييقتلاو «ةريثك

 عفد اذإ :فسوي يبأ نع يورو «يدهي ال روجحملاو «نيد هيلع نكي مل نإ تحص ىلوملا زاجأ نإو ءامهرد
 هولكأ اذإ مهنأل ؛رهش توق عفد ول ام فالخب «سأب الف «هعم لكألل هئاقفر ضعب اعدف «هموي توق روجحملل

 (حورشلا نم طقتلم) .ىلوملا لاحب رضي
 قلطأو «راجتلا عينص نم هنأل ؛بيع هيف رهظ نإ عيبملا نم نمثلا طح نوذأملل زوجي يعي :خلإ نمثلا نم طحيو

 - ديقم زاوجلا نأ لاحلاو ءلقأ وأ رثكأ وأ بيعلا ردق طحلا ناك اذإ ام لمشف «بيعلاب نمثلا نم طحلا فنصملا



 نوذأملا ماكحأ 4٤ نوذأملا باتك

 يقب امو «صصحلاب هت مسقو «هديس هدفي مل نإ هب عابي هتبقرب قلعتم هنيدو
 ةراجتب هيلع بحو يذلا

 ؛زوج ال ةداعلا نم رثكأ طح وأ «بيع ريغ نم طح ولف «ىلوأ ناكل "هردقب" :لاق ولفءبيعلا ردق ناك اذإ ام =

 جاتحي دق هنأل ؛ءادتبا ةاباحنلا فالخب «هيلإ ةرورض الف ءراجتلا عينص نم سيل وهو «دقعلا مات دعب ضحم عربت هنأل

 (ةدايزب ١[) 85/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رحاتلا هيلإ

 ‹نيدلا ءاضقب هديس هدفي مل نإ هببسب نوذأملا عابي «هتبقرب قلعتم نوذأملا بكري يذلا نيدلا يأ ا هنيدو

 ءامب ةراجتلا نيد قلعتي الف «نذإلا يف لحدت مل ةبقرلا نأل ؛هتبقر عابت الف «ةبقرلاب ال بسكلاب قلعتي :رفز لاقو

 رهاظ هنأ :انلو «هديس ةمذب قلعتي :دمحأ نعو «كلامو يعفاشلا لاق هبو «نذإلا يف لحد هنأل ؛بسكلا فالخب

 برقأو «هنم قوتسي لحم نم دبال هنأل ؛ةبقرلاب قلعتم وهف «هقح يف رهظي نيد لكو «نذإلا ببسب ىلوملا قح يف
 ١9/7[ :قئاقحلا زمر] .سانلا ررض عفد عماجلاو كالهتسالا نيدك راصف «هسفن هيلإ لاحم

 نأل ؛صصحلاب ءامرغلا نيب هنمث مسق «هنيد يف عيبو نويدملا نوذأملا دبعلا ديسلا دفي مل اذإ يأ :خلإ هنمث مسقو

 برضي ءافو نمثلاب نكي مل نإو «ةكرتلا يف امك لدبلا نم ءافو ءافيتسالا نم نوصصاحتيف «هتبقرب ةقلعتم مهويد

 عابي الو «ةيرحلا دعب هب بلوط هنويد نم ءيش لضف نإف «تقاض اذإ ةكرتلاك «هقح ردقب نمثلا يف ميرغ لك

 (يشحملا نم حيضوتب) ١848/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نوذأملا ءارش نع سانلا عنتم ال يك ايناث

 مهنيد نأل ؛لاحلل هب بلاطي الو «هقتع دعب هب بلوط هيف دبعلا عيب يذلا نيدلا نم يقب ام يأ :خلإ هب بلوط

 ىلع ردق اذإ هنوفوتسيف «هتمذ يف هلاح ىلع مهنيد يقبف «هب فت مل هتبقر نأل ؛هنم لكلا اوفوتسي م و ؛هتمذ يف تباث

 نع ذئنيح عنتمب يرتشملا نأل 9١9/7, 57٠0| :قئاقحلا زمر] .ايناث هعيب نكمي ال هنأل ؛قتعلا دعب الإ ردقي الو «هئادأ

 راتخاف ءايشأ وأ نيئيش نيب ريخ وه نم نأل ؛هؤاعستسا الو ءءامرغلا ررضتيف «ةيلكلاب عيبلا عانتما ىلإ يدؤيف «هئارش

 اذه نأل ؛قلعت دبعلا ىلع مه نكي مل ءامرغلل هعاب يذلا هالوم كلذ دعب هارتشا ولو ؛هريغ يف هرايخ لطب امهدحأ

 ؛ارارم عابي ةحوزلا ةقفن يقو «رخآ دبع هنأك راصف ءامكح نيعلا لدبتك كلملا لدبتو ديدج ببسب «ديدج كلم

 (حتف «ةلمكت «ئيع) .عيبلا دعب اثداح انيد نوكيف ةعاسف ةعاس ددجتت ةعفنملا نأل

 رجحلا :يعفاشلا لاقو «قوسلا لهأ رثكأ رجحلاب ملع نإ ىلوملا رجحب نوذأملا دبعلا رجحني يأ :خلإ رجحنيو

 بستكا اذإ هنأل ؛هب اوررضتل مهملع نودب حص ول هرجح نأ :انلو «هقوس لهأ نم دحأ هب ملعي مل نإو حيحص

 رثكألاب ديقو «قتعي ال دقو «قتعي دق هنأل ؛موهوم وهو «قتعلا دعب ام ىلإ مهقح رخأتيف «هذحأي ىلوملاف ءائيش

 ملعي يح هل انوذأم يقبو ءاضيأ دبعلا ملع طرتشيو « رسعتم وأ «رذعتم لكلا مالعإ نأل ؛ناسحتسالا وهو

 ١۱۹۰/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رجحلاب



 نوذأملا ماكحأ 40 نوذأملا باتك

 EAS ادترم هقوحلو هنونجو هديس و «هقوس لد را ب ولع هرجح

 تلال دون E نادل
 نم دبال رابخإلا ينو ؛رردلا" يف اذك «هرجح ربخ هلصو وأ «فرصتلا نع كترجح :لوقي نأب :خلإ هرجحب
 ءاقافتا اروجحم ريصي هقدص نإف ءدبعلا هبذك اذإ اذهو ءاقلطم دحاولاب ايفتكاو «مامإلا دنع ةلادعلا وأ ددعلا

 ؛هرجحب رابخإلا يف اذه «لسرملا ةرابعك لوسرلا ةرابع نأل ؛اقافتا نيهجولا يف رجحني ءالوسر ريخملا ناك ولو

 (حتف) .اقافتا دحاولاب هيف ىفتكيف هنذإب رابحخإلا امأو

 وأ «ةثالث وأ نالحر وأ لحر هب ملع وأ «ةماع قوسلا لهأ هب ملع نوكي نأ امإ نذإلا 00 :خل ! هب ملع نإ

 ءلقألا ةرضحب ةروصلا هذه يف هيلع رجح ولف ءاضيأ رجحلاب قوسلا لهأ ملع طرتشي لوألا يفف ءدبعلا الإ هب ملعي مل

 نم قح يف اذكف «ملعي مل نم قح يف انوذأم يقب امل هنأل ؛زاج ملعي مل نمو مهنم ملع نم هعاب ول يح ءرجحني ل
 نأب هنود ام حصي الو ءالؤه رضحم رجحلا نوكي نأ طرتشي يناثلا يفو «صيصحتلا لبقي ال نذإلا نأل ؛اضيأ ملع

 .هنم رضحم ريغب هتيب يف رجحلا ناك اذإ حصي الو «دبعلا نم رضحم.رجحلا نوكي ثلاثلا يفو «هتيب يف هرجحي
 لحجر رضحع هل نذأ نأب صاخلا نذإلا ىلع دريو «ماعلا نذإلا ىلع دري ال صاخلا رجحلا نأ هلصأو :"طيحملا" يف لاق

 .دبعلا ملعي نأ لبق هيلع رجح ام دعب يرتشيو عيبي ىلوملا هآر ولو «حصي ءالؤه رضحمب رجحف «ةثالثوأ نيلجر وأ

 ىح «قوسلا يف رجحلل ال «هراهتشاو رجحلا عويشل ةربعلا مث ءاناسحتسا انوذأم ىقبي رجحلاب دبعلا ملع مث «ههني ملف

 رجح نإو «هرجحب ملع يذلا هعاب نإو زاح هوعاب ولو ءرجحني ال نالجر وأ لحر الإ هيف سيلو «قوسلا يف رجح ول

 (يدنبويدلا نمحرلا بيبح) .يشاوحلاو حورشلا يف ام لصاح اذه ءرجحني قوسلا لهأ نم رضحم.هتيب يف
 ؛توملا امأ ءادترم هنوك لاح برحلا رادب هقوحلو هنونجو هديس توم اضيأ نوذأملا رجحني يأ :لإ تومبو

 ["؟١/؟ :قئاقحلا زمر] .امكح توم هنألف ؛قاحللا امأو ءةيلهألا ليزي هنألف ؛نونجلا امأو «كلملا ليزي هنألف

 ءءايشألا هذ ليكولا لازعناك هطرش نم ملعلا نوكي الف يمكح رجح هنأل ؛ملعي مل وأ كلذب دبعلا ملع ءاوس

 كلمي مل نإو انانع ريصت ةكرشلا هيف حصت ام امهدحأ كلم. لطبت ةضوافملاكو هكلم نع ىلوملا هحرحأ ول امكو

 يصل نذأ ضاق لزع ولو «هلزعو يصو تومك يبصلا ىلع رجح بألا تومو :ةيرهظلا يفو ءاهلاطبإ امهدحأ

 (حتفلاو ئيعلا نم) .امهفذإ ىلع اناك نوذأمو

 رادب هقوحلو اقبطم دبعلا نونح :"عئادبلا" يفف دبعلل هيف ريمضلا لعج زوجيو «ىلوملا نونج يأ :خإ هنونجو

 متأ ناكل اقبطم هنونجو امهدحأ تومو :لاق ول :ةداز يبرع لاق اذهلو ؛راجحنالا بابسأ نم ادترم برحلا

 نونحلا يف طرتشي مث «هيف نذإلا دوعي الو ادترم هقوحلو هسفن نونجب اضيأ رجحنيو :"يفملا ةينم" يفو ءرصخأو

 «'ةريحخذلا" يف اذك «قبطم ريغ ةنسلا نود امو «هب رجحني الف ضرملاك اقبطم نكي مل نإو ءاقبطم نوكي نأ

 دبعلا ملع «ادترم هنوك لاح برحلا رادب :هقوحو (نيكسم المو حتفلا نم) .اروجحم ريصي ال هيلع يمغأ ولو
 .ملعي مل وأ ثالثلا روصلا يف كلذب



 نوذأملا ماكحأ ۲٤٦ نوذأملا باتك

 Ss دعب رقأ نإو ءءامرغلل امهتميق امه نمضو «ريبدتلاب ال ,داليتسالاو قابإلابو
 نوذأملا ةربدملاو ةدلوتسملا ةمألا ةميق قابإلا ىلع فطع رجلاب نوذأملا دبعلا قابإ يأ

 :يعفاشلاو رفز لاقو «ملعي مل وأ كلذب قوسلا لهأ ملع ءامكح هيلع اروجحم ريصي اضيأ قابإلاب يعي :قابإلابو
 «حص قبآلا هيلع روجحملا هدبعل نذأ اذإ هنأ ىرت الأ «نذإلا ءادتبا يفاني ال قابإلا نأل ؛قابإلاب هيلع اروجحم ريصي ال

 «ةداع هتعاط نع درمتملا هدبع فرصتب ضري مل ىلوملا نأ :انلو «ىلوأ قابإلا عنع ال نألف «هغلب اذإ رجتي نأ هل زاجو

 نذإلا ءادتبا فالخب اذهو ١57/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت].نذإلاك ةلالد تبثي رجحلاو «ةلالد هيلع اروجحم راصف

 رجحني الف ةلالدلا لطبي حيرصلا ناك اذإ :تلق نإو ۳۲١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةلالدلا لطبي حيرصلا نأل ؛قبآلا يف

 يضتقي ال ءادتبالا يف نذإلاب حيرصتلا دوحو نإ :انلق .ءادتبالا يف نذإلاب حيرصتلا دوحول امكح قابإلاب دبعلا

 ححرتت نأ زوجيف «ةفيعض ةجح يهو «لاحلا باحصتسا رابتعاب ءاقبلا يف فرعي امنإو «قابإلا لاح ىلإ هدوجو
 (راصتحاب ةلمكتلاو ئيعلا نم طقتلم) .دوعي ال نذإلا نأ حيحصلاف قابإلا نم داع ولو ءاهيلع ةلالدلا

 ؛سايقلا وهو «هب اهيلع اروجحم ريصت ال :رفز لاقو ءاه ىلوملا داليتساب ةروجحم ريصت اه نوذأملا ةمألا يعي :داليتسالاو

 هجو «ةثالثلا تلاق رفز لوقبو «ىلوأ نذإلا ءاقب داليتسالا عنمب ال نألف ءزوجي ءادتبا هدلو مأل نذأ ول ىلوملا نأل

 ةلماعملا يف لاجرلاب اهطالتحاو ءاهجورخب ىضري ال هنأو ءدالوألا تاهمأ نيصحتب ترج ةداعلا نأ :ناسحتسالا

 ٤/۸ ١5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مدقت امك احيرص هدلو مأل نذأ ول ام فالخب .هحيرصك رجحلا ليلدو «ةراجتلاو

 ,رجحلا ليلد دحوي ملو «ةربدملا نيصحتب رحت مل ةداعلا نأل ؛ريبدتلاب اهيلع اروجحم ريصت ال اه نوذأملا نعي :ريبدتلاب ال

 ةقيقحو «لاحلا يف ةيرحلا قح داقعنا ريبدتلا مكح نأل ؛نذإلاو ريبدتلا يمكح نيب يفانت ال ذإ ؛تناك ام ىلع تبثيف

 ٤/۸ ١5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رجحلا كف عنمي ال ةيرحلا قحو ءرجحلا كف نذإلا قحو «لآملا يف ةيرحلا
 ريبدتلاب فلتأ هنأل ؛نيد امهيلع ناك ول ءامرغلل امهتميق داليتسالاو ريبدتلاب ىلوملا نمض ينعي :خلإ امي نمضو

 ىلوملا نمض اذإف :"طيحما" يف لاق «مهقوقح يضقي عيبلابو ءامهعيب عنتما هلعفب هنأل ؛ءامرغلا قح قلعت داليتسالاو

 .مهنيد عيمج يف دبعلا اوعستساو «ةميقلا ىلوملا اونمضي مل اوؤاش نإو «قتعي بح دبعلا ىلع محل ليبس ال ةميقلا
 ١[ 90/78 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 هنأب رقأ ءاوس «ةفينح يبأ دنع هرارقإ حص دحأل هدي يف ام هرجح دعب هل نوذأملا رقأ نإ يأ :خلإ دعب رقأ نإو

 دقف نذإلا ناك نإ هرارقإ ححصم نأل ؛سايقلا وهو «هرارقإ حصي ال :الاقو «نيدب رقأ وأ ءبصغ وأ هدنع ةنامأ
 ححصملا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «ربتعم ريغ هيلع روجحملا دي نأل ؛اهلطبأ رجحلاف ديلا ناك نإو «رجحلاب لاز

 «ةقيقح ةيقاب ديلاو «هدي نم ىلوملا هذحأ اميف رجحلا لبق هرارقإ حصي ال اذهلو [0٠5/؟ :قئاقحلا زمر].ديلا وه

 رارقإلا اذه مث ءاهققحت ليلد هرارقإ وأ «هتجاح نع باسكألا نم هدي يف ام غارف امكح رجحلاب اهنالطب طرشو

 يف قدصي ال هوحنو باطتحالاب لصح لام هدي يف ناك ول ىح «باطتحا لث. لصح هدي يف ام نكي مل اذإ ربتعم
 (راصتخاب حتفلاو ييعلا نم طقتلم) .قافتالاب دحأل هرارقإ



 نوذأملا ماكحأ "4 نوذأملا باتك

 لطبيف «هتبقرو هلام هنيد طاحأ ول هدي يف ام هديس كلب ملو «حص هدي يف ام هرجح
6 

 نوذأملا ةبقر يأ نوذأملا نيد يأ نوذأملا دي يأ نوذأملا ةفينح يبأ دنع لاملا نم

 ةميقلا الإ هديس نم هعيب حصي 4 طم ا نإو ءهبسك ادبع ۵
 لث 5 عيب يأ و د 7 0 ذأملا بسك 3 ريو

 E ‹«هضبق ول ١ لطبو < هتميق لثم. هنم هديس عاب كإو
 نمثلا ىلوملا تا نش لطب ی لقأ وأ 0 3 طرش

 «مامإلا دنع اذهو «هدي يف ام هديس كلمي مل هتبقرو هلام. طيحت نويد نوذأملا مرل اذإ يأ :خلإ هديس كلم مو

 نع نوذأملا جورخ بحوي ال نيدلاب اهقارغتساو ءديلا بسك كلمل ببس ةبقرلا كلم نأل ؛كلذ كلمي :الاقو

 نع هغارف دنع رحاتلا دبعلا بسك يف تبثي امنإ ىلوملا كلم نأ :ةفينح يبألو «ةنوذأملا ءهطو كلم اذهلو ؛هكلم

 ١95/7[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلمب الف هتحاحب لوغشم نيدلا هب طيحملاو ؛هتجاح

 تناك اذإ نوذأملا دي يف ام ديسلا كلمي مل ال يأ [هدي يف ام ىلوملا كلم مدع ىلع عيرفت] :خل! هريرحت لطبيف

 مامإلا دنع اذهو ,هكلمب ال ام قتعأ هنأل ؛نوذأملا بسك نم ادبع ديلا ريرحت لطب «هتبقرو هلام ةطيحم نويد هيلع

 هريغ يف ىلوملا فرصت نأ ديفيل هب حرص اذافن ىوقأ قتعلا ناك الو «ءامرغلل هتميق مرغيو «هقتع ذفني :امهدنعو

 حص «هتبقرو هلا نيدلا طحي مل نإ يأ :حص طخي مل نإو (راصتخاب ةلمكتلاو ييعلا نم) .ىلوألا قيرطلاب لطاب
 ليلق نع ىرعي ال هنأل ؛رخآلا هلوق يف هدنع اذكو ءرهاظف امهدنع امأ ءفالح الب هبسك نم ادبع ديسلا ريرحت

 حصي الف «كلع ال لوألا هلوق يفو «نذإلا نم دوصقملا للختيف «هبسكب عافتنالا باب دسنال اعنام لعج ولف «نيد

 (حتف) .نهرلا يف امك «ريثكلاو ليلقلا نيب قرف ال قلعتلا قح يفو «هبسكب قلعتم نيدلا نأل ؛هقاتعإ
 ةميقلا لثم. هل عيبلا يف ةمهت ال هنأل ؛ةميقلا لثم الإ هديس نم نوذأملا عيب حصي ال يأ :خلإ هعيب حصي ملو

 ام فالخب «مهقح لطبي نأ هل سيلف «ةيلاملاب قلعت ءامرغلا قح نأل اذهو ءزوحي الف ةمق هيف «هنم لقأبو ءزوجيف

 7١/5"[ :قئاقحلا زمر] .هيف ةم ال هنأل ؛ةفينح يبأ دنع ينحألا ىباح اذإ

 نع يبنحأ ىلوملا نأل ؛حص ةميقلا نم لقأ وأ ةميقلا لثم. هنم نوذأملا ديس عاب نإ يأ :خلإ هديس عاب نإو

 يف امك حصيف «هكلم نع عيبملا جرخيف «هبسك كلي ال هنأل ؛هيف مالكلاو «نيد هيلع ناك اذإ هدبع بسك

 تبثف «عيبملا دبعلاو «نمثلا ذحأ قحتسي ىلوملا نإف «تدحو دقو «ةدئافلا دمتعي عيبلا زاوج :امهدنعو «ينحألا

 [5؟7/١ :قئاقحلا زمر] .دافأف «لبق اتباث نكي ل ام امهنم لكل

 دبعلا بلاطي الف «نمثلا ضبق لبق عيبملا ىلوملا ملس اذإ نوذأملا دبعلا ةمذ نم نمثلا لطب يأ :خإ نمثلا لطبو

 ناك اذإ ام فالخب ءاناج جرحخف «ءيش هدبع ىلع هل بجي الو «سبحلا يف هقح طقس عيبملا ميلستب هنأل ؛ءيشب

 هقح قلعت :امهدنعو «هدنع هب هكلمف «دقعلاب نيعت هنأل ؛ءامرغلا نم هب قحأ ىلوملا نوكي ثيح ءاضرع نمثلا

 نم هب قحأ وهو «هدي يف هكلم نيع نوكي نأ زوجيو «دبعلا ةمذ يف بجي نيدب وه سيل ذإ ؛هب قحأ ناكف «هنيعب

 ["؟١/؟ :قئاقحلا زمر] .ءامرغلا



 نوذأملا ماكحأ ۲4۸ نوذأملا باتك

 دعب يقب ام بلوطو «هئامرغل هتميق نمضو هقاتعإ حصو «نمثلاب عيبملا سيح هلو

 نوذأملا دبعلا نويدلا باحصأل يأ ىلولا نمض نكلو
 «بیعب هيلع در ناف «هتميق عئابلا ءامرغلا نمض «يرتشملا هبيغو هديس هعاب نإف هقتع

 دبعلا دبعلا ةميق نمضل هب لوعفم ءازج هبيغ لعاف نوذأملا ديس دبعلا طرش

 هيلإ لصي مل ام ديلا كلم ليزي ال عيبلا نأل ؛نمثلا فوتسي يح عيبملا سبحي نأ ىلوملل يأ :خل! عيبملا سبح هلو

 ,ءامرغلا رئاس نم هب صحأ ناك اذهو «نمثلا يفوتسي يح هيلع ناك ام ىلع ىلوملل ديلا كلم يقبف «نمثلا

 قاتعإ حص يأ :هقاتعإ حصو ۳۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .انركذ امل ؛طقسي ثيح ءالوأ عيبملا ملس اذإ ام فالخب

 نوكي نأ نيب قرف الو ۳۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هيف هكلم مايقل ؛عامجإلاب نيدلاب قرغتسملا هل نوذأملا هدبع ىلوملا

 (حتفلا نم طقتلم) .لاملا فالتإ وأ ةعيدولا دوححج وأ بصغلا وأ ةراجتلا ببسب انويدم

 «لقأ وأ نيدلا لثم تناك اذإ هئامرغل هتميق نمضي نكل «هل نوذأملا دبعلل ىلوملا قاتعإ حص يأ :هئامرغل هتميق

 ءافيتساو اعيب مهقح هب قلعت ام فلتأ ىلوملا نأ :نامضلا هجو «ريغ ال نيدلا نمض ةميقلا نم لقأ نيدلا ناك نإو

 نوذأملا ناك اذإ ام فالخب ءامرغلا ررضل اعفد نامضلا انبجوأف «خسفلا لبقي ال هنأل ؛قتعلا درل هجو الو «هنمث نم

 نكي ملف «عيبلاب ءافيتسا امهتبقرب قلعتي مل ءامرغلا قح نأل ؛امهقاتعإب نامضلا بجي ال ثيح دلو مأ وأ اربدم هل
 ءاش نإو ۲٠۲/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]إ .ىلوأ ناكل انق ولو :لاق ولف ءائيش نمضي ملف «مهقح افلتم ىلوملا

 (ةجاحلا ردقب ةلمكتلاو نيكسم الم) .رخآلا أربي ال امهدحأ عابتابو ,مهويد لكب دبعلا اوعبتا ءامرغلا

 نيدلا نأل ؛ةميقلا هب فوت ملو «ءيش مهنيد نم يقب نإ ةيرحلا دعب هوبلاطي نأ ءامرغلل يأ :خ! يقب اي بلوطو

 نم مهدحأ هضبق امو «ناك امك هيلع يقابلا يقبف «ةميقلا ردق الإ فلتي مل ىلوملاو «هببس دوجول ؛هتمذ يف رقتسم

 هيف تبثي ثيح «ىلوملا ىلع ىلا ةميقلا نم ائيش مهدحأ ضبق اذإ ام فالخب «نوقابلا هيف هكر اشي ال قتعلا دعب دبعلا

 ءدحاو ببسب بجو اذإ الإ نيدلا فالخب «قتعلا وهو «دحاو ببسب مهل تبحو ةميقلا نأل ؛نيقابلل ةكرشلا قح
 هدبعلا يرتشملا بّيغو هديس نوذأملا دبعلا عاب نإ يأ :لإ هعاب نإف (ريسي ربيغتب حتف) .مهنيب اكرتشم نوكي هنإف
 ءامرغلا نأل ؛"هبيغو" :هلوقب ديق امنإو «يرتشملا ىلإ هميلستو هعيبب دعتم هنأل ؛اوؤاش نإ هتميق عئابلا ءامرغلا نمض
 [757/؟ :قئاقحلا زمر] .مهنويد ىلوملا يضقي نأ الإ عيبلا اولطبي نأ مه ناك دبعلا ىلع اوردق اذإ

 وهو «عئابلا عجر ءءامرغلا هنمض ام دعب بيع ببسب عئابلا ىلع دبعلا در نإف يأ :خلإ بيعب هيلع در نإف
 راصف «ميلستلاو عيبلا وهو «لاز دق نامضلا ببس نأل ؛دبعلا يف ءامرغلا قح ناكو «ءامرغلا ىلع هتميقب ىلوملا

 هيلع عجريو «كلاملا ىلع بوصغملا دري نأ هل ناك «بيعلاب هيلع در مث «ةميقلا نمضو «ملسو عاب اذإ بصاغلاك
 اذإ اذكو «هجو لك نم خسف هنأل ؛ءاضقب هدعب وأ ءاقلطم ضبقلا لبق هيلع هدر اذإ اذه «هيلإ اهعفد يلا ةميقلاب

 ىلوملل الو «دبعلا ىلع ءامرغلل ليبس الف ءءاضق ريغب ضبقلا دعب بيعب هدر نإو «طرشلاو ةيؤرلا رايج هيلع هدر
 - ؛"يعليزلا" نع القن "حتفلا"و "نيعلا" يف اذك ءامهريغ قح يف عيب يهو «ةلاقإ يضارتلاب درلا نأل ؛ةميقلا ىلع



 نوذأملا ماكحأ 1 نوذأملا باتك

 ف «رمتلا اودعاو عيبا اوزاجا وأ فيركتم را دتعلا قاءامزتلا قحو حيلي جو ن ها | هذحخآ ا اوزاجأ وأ ,هيرتشم وأ دبعلا يف ءامرغلا هتميقب
 VDSS ا ,عئابلا باغ نإف < ؛عيبلا در 0 «نيدلاب (٥دیس عاب

 نوذأملا دبعلا

 اذهو ؟"ضبقلا لبق" :هلوق حصي فيكف «هضبق دعب يرتشملا هبيغ اذإ اميف ةضورفم ةلأسملا نأب يبلشلا هبقعتو :لاق =

 ["77/7 :قئاقحلا زمر] .ةيرحلا دعب دبعلا ىلع هب اوعجر مهنيد يف ءيش لضف نإو .هحرش يف يزارلا هركذي مل

 لك نأل ؛يرتشملا اونمض اوؤاش نإو اوؤاش نإ عئابلا ءامرغلا نمض :ريدقتلاو ؛عئابلا ىلع فطع :هيرتشم وأ

 [ 717/5 :قئاقحلا زمر].بييغتلاو ضبقلاو ءارشلاب يرتشملاو ءانركذ امم. عئابلا ءءامرغلا قح يف دعتم امهنم دحاو
 قحلا نأل ؛ةميقلا ادحأ اونمضي الو «نمثلا اوذخأو «عيبلا اوزاحأ اوؤاش نإ ءامرغلا يأ :خلإ عيبلا اوزاجأ وأ

 امهيأ نيمضتو «عيبلا ةزاحإ :ةثالث نيب نوريختي ءامرغلا نأ :لصاحلاف «قباسلا نذإلاك ةقحاللا ةزاجإلاو مهل

 اونمض نإو «نيعلا ذحأك ةفاك هنم ةميقلا ذحأ نأل ؛عئابلا ىلع نمثلاب يرتشملا عحر يرتشملا اونمض نإ مث ءاوؤاش

 نإو هيلع اوعحري ال ىح «رحآلا ئرب هنيمضت اوراتحا امهيأو «عناملا لاوزل ؛عيبلا متو «يرتشملل عيبملا ملس عئابلا

 راتخي نأ هل سيلو «هيف هقح نيعت امهدحأ راتخخا اذإ نيئيشلا نيب ريخملا نأل ؛هوراتحا يذلا دنع ةميقلا تيوت

 ةميقلاب مه ىضق يضاقلا ناك نإ «ليبس هيلع مهل سيل ءامهدحأ نيمضت اوراتخا ام دعب دبعلا رهظ ولو ءرخآلا

 ىعدا دقو «هنيع عم مصخلا لوقب ةميقلاب ىضق نإو ءءاضقلاب ةميقلا ىلإ لوحت مهقح نأل ؛نيمب ءابإب وأ «ةنيبب

 لصي مل هنأل ؛مهل عيبف دبعلا اوذحأو ءاهودر اوؤاش نإو «ةميقلاب اوضر اوؤاش نإ رايخلاب مهف «هنم رثكأ ءامرغلا
 ٠۲۲/۲[ :قئاقحلا زمر] ."ةياهنلا" يف اذك ,مهمعزب مهقح لامك مهيلإ

 نأل ؛عيبلا در ءامرغللف «نيدلاب يرتشملا ملعأ دق هنأ لاحلاو «هديس نوذأملا دبعلا عاب نإ يأ :خلإ هديس عاب نإف

 يناثلاو ءرحخوم مات لوألاف «ةدئاف امهنم لك يفو «هتبقر نم ءافيتسالا وأ ءاعستسالا قح وهو «هب قلعت مهقح

 درلا يف يرتشملا رايخ طوقس نيدلاب مالعإلا ةدئافو «هدر محل ناكف «ةريخلا هذه توفت عيبلابو «لجعم صقان

 ءالاح نيدلا ناك اذإ اذه «ءامرغلا قح يف امزال نكي مل نإو «نيدقاعتملا قح يف عيبلا مزلي تح «نيدلا بيعب

 عاب هنأل ؛زئاج عيبلاف ءالجؤم مهنيد ناك اذإ امأو «مهنيدب يفي ال نمثلاو «ءامرغلا بلط ريغ نم عيبلا ناكو

 نأل ؛مهبلطب عيبلا ناك اذإ اذكو ءرخأتم ءامرغلا قح نأل ؛هريغل قح هب قلعتي ملو «هميلست ىلع رداق وهو هكلم

 [۳۲۲/۲ :قئاقحلا زمر] .مهنيدب يفي نمثلا ناك اذإ اذكو «مهلحأل عقو عيبلا

 عئابلا باغ مث «يرتشملا ىلإ هملسو «نمثلا ضبقو «نويدملا نوذأملا هدبع ىلوملا عاب ول يعي :خإ عئابلا باغ نإف

 نوكي :كب فسوي وبأ لاقو ءا##» دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «نيدلا ركنأ اذإ ءامرغلل امصخ يرتشملا نوكي ال

 رضح مث باغ مث ؛هيلإ اهملسو اهبهوو اراد ىرتشا اذإ فالخلا اذه ىلعو مهويدب مهل ىضقيو ءامصخ يرتشملا

 - «نيعلا يف هسفنل كلملا يعدي ديلا اذ نإ :لوقي وه هل افالح ءامهدنع امصح نوكي ال هل بوهوملاف ؛عيفشلا



 نوذأملا ماكحأ ١ "6 نوذأملا باتك

E Sayهمزل «عابو ىرتش اف «ديز دبع انأ ناكر رصف عدل مرا  
 مداقلا راصمأل ١ نم

 2« عيب هنذاپ رقأو و رضح ناف مدس رضحي یتح عابي 3 «ةراجتلا نم ء يش لك

 انوذأم دبعلا نوكب دبعلا ديس يأ مداقلا وهو دبعلا

 11111101 O E N يبصلل نذأ نإو ءال الإو
 هنذإب رقي مل نإو يأ

 وهو «دقعلا خسف يضتقت ىوعدلا نأ :امهو «دبعلا كلم ىعدا ول امك ءاهيف امصحخ بهاولاو يرتشملا نوكيف =

 نأل ؛كلملا ىعدا اذإ ام فالخب «هنع مصخب سيل رضاحلاو «بئاغلا ىلع ءاضق خسفلا نوكيف «يرتشملاو عئابلاب مئاق

 [؟8/4١ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امصح نوكي بصاغلاو «مهنم ابصاغ ناك هنأ ءاهتنالا يف رهظي ديلا بحاص

 اذإ اذه «فالح الب عيبلا اودري نأ ءامرغلل ناك «مهقدصو مهنويدب رقأ اذإ هنأل ؛نيدلا يرتشملا ركنأ اذإ :انلق امنإو

 نكي الو «هل ديلاو كلملا نأل ؛يرتشملا رضحي ىح اعامجإ مصخب سيل عئابلاف «يرتشملا باغ نإو «عئابلا باغ

 نوكيو «عيبلا زاج ةميقلا هونمض اذإف «مهقح اتوفم راص هنأل ؛هتميق عئابلا نيمضت مهل نكل «بئاغ وهو امهاطبإ
 (نيكسم الم «حتف «ئييع) .نمثلا اوذحأ عيبلا ةزاجإ اوراتحا نإو ؛عئابلل نمشلا

 نم ءيش لك همزل «عابو ىرتشاف ءديز دبع هنأ ىعداو «راصمألا نم ارصم لحر ىتأ يأ :خلإ ارصم مدق نمو
 نأ ريخي نأ :اهدحأ :نيهجو ىلع ةلأسملاو «هنويد اه ىضقت ىح «هبسك قح يف نذإلا يف هلوق لبقيو «ةراحتلا
 .قدصي ال نأ سايقلاو «ءلدع ريغ وأ ناك الدع ءاناسحتسا قدصيف «هل نذأ ىلوملا

 ءرثألا اه صخي ةجح نيملسملا عامجإو كلذ نم ءيش طارتشا ريغ نم هنولماعي سانلا نأ :ناسحتسالا هحو

 دقع لك دنع ةجحلا ةماقإو «هفرصت ةحصل هنم دبال نذإلا نإف «ىولبو ةرورض كلذ يف نألو «سايقلا اه كرتيو

 الو يرتشيو عيبي نأ :يناثلاو «هتيضق تعستا هتيلب تمع امو «همكح عستا هرمأ سانلا ىلع قاض امو «نكمم ريغ

 نأل ؛مرحلا باكترا نع هعنمي هنيدو هلقع نأل ؛نوذأم هنأ رهاظلا نأل ؛هنذإ تبثي ناسحتسالا يفف «ءيشب ربخي

 ٠١9/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتافرصت حصف «هب لمعيف ءلصألا وه رهاظلا

 مزلي الو هيف قدصي الف «ىلوملا كلم األ ؛هتبقر عابت ال ءافو هبسك يف نكي ملو نويد هتمزل اذإ نعي :خ! عابي الو
 .هكلمي ال ىلوملا نإف ؛بسكلا فالخب .دلو مأ وأ اربدم نويدملا ناك ول امك «هيف عابت نأ هيلع نيدلا بوحو نم

 ؛نيدلا يف دبعلا عيب هنذإب رقأو ىلوملا رضح اذإ نعي :لإ هنذإب رقأو رضح نإف ۲١۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ىلعو «هلوق لوقلاو «عابي ال ءروجحم هنإ :لاق 0 هنذإب رقي مل نإو يعي :ال الإو .هرارقإب هقح يف نيدلا روهظل
 (نيكسم الم «ةلمكتلا نم طقتلم) .قتعلا دعب بلاطيو ءال الإو «عابي اوماقأ نإف «ةنيبلا ءامرغلا

 «هعوقو ةرثكل ؛لوألا مدقو «هوتعملاو يبصلا نايب يف عرش دبعلا نذإ نايب نم غرف امل :خإ يبصلل نذأ نإو

 (حتف) ."يريدلا" يف اذك يعفاشلا فالح هيف نإف ءيبصلا نذإ فالخب اقافتا حيحص دبعلا نذإ نألو



 نوذأملا ماكحأ "هو نوذأملا باتك

 .نوذأملا دبعلاك عيبلاو ءارشلا يف وهف و ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملاو
 ماكحألا نم انركذ ام عيمج يف ك

 (حتف) ."يومحلا" يف اذك طقف هوتعملل ال هوتعملاو يبصلا نم لكل ةفص :خلإ لقعي يذلا

 ف رتا دبعلاك ةراجتلا يف امهيلو امه نذأ نيذلا هوتعملاو يبصلا نم دحاو لك يأ :خإ ءارشلا يف وهف

 هاري نيح توكسلاب انوذأم نوكيو «عون نود تاراجتلا نم عونب ديقتي الو «هفرصت ذفنيف «عيبلاو ءارشلا ماكحأ

 كلذ ريغ ىلإ ءامه افالح «مامإلا دنع شحافلا نبغلاب هعيب زوجيو «هبسك نم هدي يف امه هرارقإ حصو «يرتشيو عيبي
 ءارشلاو «كلملل بلاس عيبلا نأ ملعي نأ عيبلا لقعي هنوكب دارملاو «نوذأملا دبعلا يف اهركذ ىلا ماكحألا نم

 لئالدلا نايبو «هتافرصت ذفنت ال :يعفاشلا لاقو «شحافلا نم ريسيلا نبغلا فرعيو «حبرلا هب دصقي هنأو «بلاح

 ۲٠٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تالوطملا يف روكذم نيبناحلا نم

 نذأ اذإ ام فالخب «ئعم ةراحت ةراجتلا يف نذإلا نأل ؛اضيأ هدبعل نذأي نأ هوتعملاو يبصللو :"حتفلا" يف لاق

 نأ امه نوذأملا هوتعملا الو يبصلا كلمي ال اذكو «هريغ ىلع يلي الف هيلع ىلوم هنأل ؛حصي ال ثيح «هنبال هوتعملا

 .دبعلا ال ةمألا جيوزت وأ جورتلاب يلولا نذإب الإ امهكيلامم اجوزي وأ احوزتي
 «مالسإلاك اعفن هنوكل ؛نذإلا ىلع هذافن فقوتي ال ام :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلع هوتعملاو يبصلا تافرصت نأ ملعاو

 لمتحا ام :ثلاثلاو «لام ىلع ولو امهريغو قاتعلاو قالطلاك اررض هنوكل ؛ةراحإلاب ولو الصأ ذفني ال ام :يناثلا

 (راصتخاب) .حاكنلاو ءارشلاو عيبلاك يلولا نم نذإلا ىلع فقوتيف ءررضلاو عفنلا
 لبقي الو «نيد امهيلع ناك نإو امام يف فرصتلا نم عنمي ال يلولا نأ الإ ,ماكحألا عيمج يف يأ :خلا دبعلاك

 هريغ ىلع رارقإ هنأل ؛ةداهش امهيلع يلولا رارقإ نأ قرفلاو «ىلوملا فالخب نيد امهيلع نكي مل نإو امهيلع هرارقإ
 [؟5/١١ :قئاقحلا نييبت] .نارح امهنأل ؛ةمذلا يف وه امنإو ءامه لا, قلعتم ريغ امهنيدو «لبقي الف

 «هتع مث القاع غلب نم امأ ءاهوتعم غلب اذإ ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملل نذإلا ةحص يف فالح ال هنأ ملعاو

 لب دمحم لوق وهو ءاناسحتسا حصيو لب فسوي يبأ لوق وهو ءاسايق هنذإ حصي ال :يحلبلا لاق «فالح هيفف

 ةيالو هل تبثي امنإو «هلام ف فرصتلا ةيالو ريبكلا نبالل تبثي ال هنإف نح وأ بألا هتع اذإ ام فالخب اذهو

 (نيعملا هللا حتف) ."يعليزلا" يف اذك «جيورتلا



 همكحو بصغلا فيرعت o بصغلا باتك

 بصغلا باتك

 111010001010100 ,ةلطبملا ديلا تابثإب ةقحلا ديلا ةلازإ وه
 لطابلا ىلع ةنئاكلا عرشلا يف بصغلا يأ

 ىح الآم ةراجتلا عاونأ نم بصغلا نأ :امهدحأ :نيهحول ةراجتلا يف نذإلا دعب بصغلا دروأ :بصغلا باتك

 بوصغملا نأ :يناثلا «ةراجتلا نم سيل هنأل ؛رهملا نيدب حصي ملو «ةراجتلا نيدب حصي امك «هب نوذأملا رارقإ حص

 لام نم هدي يف امو هتبقرل كلام ريغ هنإف نوذأملا دبعلاك راصف «هتبقرل اكلام بصاغلا نوكي ال هنيعب امئاق ماد ام

 «"ةياهنلا" يف اذك «عورشمب سيل بصغلاو «هحو لك نم عورشم هنأل ؛ةراجتلا يف نذإلا مدق هنأ الإ «ةراجتلا

 هجو نأ ىرأ يذلاو «ةراجتلا عاونأ نم تسيل ةلازإلاو ءديلا ةلازإ نع ةرابع بصغلا نإف ءرظن ةبسانملا هذه يفو
 بصاغلاو «يعرشلا نذإلاب ءيشلا يف فرصتي نوذأملا :لاق ثيح "نايبلا ةياغ' بحاص هركذ ام ةبسانملا

 ذحأ :ةغللا يف بصغلا مث [؟١ 4/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلباقملا ةبسانم امهنيبف «يعرشلا نذإلاب ال فرصتي

 هتبصغ :لاقي «موقتي ال امم هوحنو رحلا ذخأ ىلع لاقي نح «هريغ وأ ناك الام رهقلا هجو ىلع ريغلا نم ءيشلا

 [7؟ 4/7 :قئاقحلا زمر] ."خلإ ةقحما ديلا ةلازإ وه" :هلوقب هنيب ام :عرشلا يفو «هيلع هتبصغو «هنم
 تابثإب قح اه يلا ديلا ةلازإ :عرشلا حالطصا يف بصغلا يأ [قحلا ىلع ةنئاكلا يأ قحأ نم] :لإ ةلازإ وه

 دئاوز نمضي ال بصاغلا نإف ءاهنم دبال دويقلا هذهو «هكلام نذإ ريغب لقنلل لباق مرتحم موقتم لام يف ةلطبملا ديلا
 «ةباد بصغ اذإ امك «هعنص ريغب بوصغملا عم راص ام الو «كلاملا دي ةلازإ مدعل ؛دعت ريغب تكله اذإ بوصغملا

 مرتحلا ريغ وأ «رمنلاك موقتملا ريغ نمضي ال اذكو «هيف عنصلا مدعل ؛عباتلا نمضي ال ءاهدلو وأ ىرحأ اهعبتف

 .راقعلاك لقنلا لبقي ال ام الو «برحلا راد يف يبرحلا لامك

 وأ مادختسالا نإ نح «ريغ ال ةلطبم دي تابثإ :ةثالثلا دنعو «هريغ ال كلملا دي تيوفت وه :بصغلا :دمحم دنعو

 ىلإ خيشلا راشأ دقو «بصغ اضيأ سولجلا :مهدنعو ءاندنع طاسبلا ىلع سولجلا ال ءبصغ ةبادلا ىلع لمحلا

 رهظت يعفاشلا نيبو اننيب فالخلا ةرمثو :"حتفلا" يف لاقو ۳۲٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .خلإ مادختسالاف :هلوقب كلذ

 لاق ؛ىهتنا «هل افالخ «بصاغلا عنص ريغب اكله اذإ اندنع نانمضي ال امهنإف «ناتسبلا ةرمثو «بوصغملا دئاوز يف

 مكحو «ةقرسلا جرخيل "ةيفخلا ليبس ىلع ال" :فنصملا فيرعت ىلع دازي نأ دبال هنأ ملعاو :"نيكسم الم" يف

 ىرتشا وأ هلام ذوحأملا نأ نظ نأب ملع ريغب ناك نإو «ةكلاه مرغلاو «ةمئاق نيعلا درو «ملع نمل مثإلا :بصغلا

 .ريغ ال ذوحأملا كاله دنع نامضلاف «هقاقحتسا رهظ مث انيع

 ءيش ذحأ يف ناعمتجم امهإف ؛هجو نم صوصخلاو مومعلاب امتابثإو ديلا ةلازإ نيب ةبسنلاو :ةلطبملا ديلا تابثإب
 دحجوت الو ديلا تابثإ دحوي لوألا يف نإف «كلاملا ديعبتو بوصغملا دئاوز يف ناقرتفيو ءهاضر الب هكلام دي نم

 (حتف) .سكعلاب يناثلا يفو ءاهتلازإ



 بصغلا ماكحأ Yor بصغلا باتك

 ناكم يف هنيع در بجيو «طاسبلا ىلع سولجلا ال «بصغ ةبادلا لمحو مادختسالاف
 بوصغملا نيع يأ بصاغلا ىلع بصغب سيل هنإف

 امو «ةموصخلا موي هتميقف «لثملا مرصنا نإو «يلثم وهو كله نإ هلثم وأ هبصغ
 يلثم بوصغملا نأ لاحلاو بوصغملا بوصفملا لثم در بحي

 Maen هر او ممول وكم هوم وادم ضع رو هيو روم هع هل عوام و «هبصع ر هتميقف هل 4 هل

 ف تادودعملاو 0

 دبع مادختسا يأ مادختسالاف ةلطبملا ديلا تابثإب ةقحلا ديلا ةلازإ اندنع بصغلا ناك اذإ يأ :خلإ مادختسالاف

 ديلا تابثإ ةرورض نمو «ةفرصتملا ديلا تبثأ هنأل ؛ابصغ نوكي «هنذإ ريغب ريغلا ةباد ىلع لمحلاو «هنذإ ريغب ريغلا

 طاسب ىلع سولجلا نأل ؛ابصغ ريغلا طاسب ىلع سولجلا نوكي الو ءنمضيف «بصغلا ققحتيف «هنع كلاملا دي ةلازإ
 دي رثأ يقبف «كلاملا لعف طسبلاو «هدي يف ريغي ملام عزانتلا دنع هب قلعتملا حجري ال اذهو «هيف فرصتب سيل ريغلا

 (ييع «ةلمكت) .مه افالخ ةقحملا ديلا ةلازإ مدعل ؛ةلطبملا ديلا تابثإ هيف سيلف «هلعف يقب ام هيف كلاملا

 "درت ىح تذحأ ام ديلا ىلع" :اككلع هلوقل ؛امئاق ناك نإ بوصغملا در بصاغلا ىلع بجي يأ ا هنيع در

 هيلع توف ذحألاب هنألو ؛"هدريلف هذحأ نإو اداح الو ابعال هيخأ لام ذحأي نأ مكدحأل لحي ال" :ا3ع هلوقو

 ءررضلل اعفد هلعف خسن بجيف «عافتنالا نم كلملا تارمث ليصحت ىلإ امي لصوتي كلاملا نأل ؛ةدوصقم يهو ديلا

 (حتف «ْييع) .هيف هبصغ ناكمم هدر هيلع بجو نكامألا فالتخاب توافتت ميقلا تناك الو

 لهب يلع اودتعافإ# :ىلاعت هلوقل ؛ايلثم ناك نإ هلثم وأ هيلع بجي بوصغملا كله نإ يأ :خإ كله نإ هلثم وأ
 راصي صلخم ةميقلاو لثملا درو «ءلمكأو لدعأ هنأل ؛يلصألا بجوملا وه نيعلا درو ١514( :ةرقبلا) وكيع ىَدَتْعا ام

 ءارصاق هنوكل ؛هب دتعي ال لثملا وأ ةميقلاب ىتأ ولو «كالحلا لبق نيعلا درب بلاطي اذهلو «نيعلا در رذعت دنع هيلإ

 هلكأف «هايإ همعطأ وأ هبهو اذإ امك «ىرحأ ةهجب هيلإ هملس نأب كلاملا ملع ريغ نم نيعلا درب بصاغلا أربي اذكو

 [" 7 ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلا فالح ماعطإلا يفو «هكلم هنأ يردي ال كلاملاو

 لوق اذهو «ةموصخلا موي هتميق بصاغلا ىلع بجي سانلا يديأ نع لثملا عطقنا اذإ يعي :خل! لثملا مرصنا نإو

 زجعلل اهيلإ راصي امنإ ةميقلاو «بحاولا وه لثملا نأل ؛عاطقنالا موي :دمحم لاقو ءبصغلا موي :يناثلا لاقو «مامإلا

 «بضغلا موي ةميقلا ربتعي هيفو «يميقلاب قحتلا عطقنا امل لثملا نأ :يناثللو «هيف ربتعيف «عاطقنالا موي يف زجعلاو «هنع
 .ناك لثملا دوعي نأ ىلإ ربص ول اذهو ءيضاقلا ضقي مل ام هتمذ يف قاب وهو «بصغلاب بحاولا وه لثملا نأ :مامإللو

 قوسلا يف دجوي ال نأ :عاطقنالا دحو «ةيعفاشلا رثكأو كلام لاق مامإلا لوقبو ءءاضقلا موي هتميق ربتعتف «كلذ هل

 (ٰييع «ةلمكت) .تويبلا يف دحوي ناك نإو هيف عابي يذلا

 يزولاو ةتوافتملا تادودعملاو تاعورذملاو ناويحلاك هل لثم الو بوصغملا كله اذإ يأ :خلإ هل لثم ال امو

 لثملا رابتعا رذعت هنأل ؛انتمئأ نيب عامجإلاب اذهو ءبصغلا موي هتميق بصاغلا ىلع بجي «ضيعبتلا هرضي يذلا

 لاقو «هلثم ام لصحيو «هماقم موقت األ ؛ةميقلا وهو ؛نيعم لثملا رابتعا بجوف «لماكلا وهو «ئعمو ةروص
 (ييع «ةلمكت) .ةروص لئملا هنمضي :كلام مامإلا



 بصغلا ماكحأ ؟ 6 بصغلا باتك

 هيلع ىضق مث ؛هرهظأل يقب ول هنأ ملعي يح «مكاحلا هسبح هكاله ىعّدا نإف
 بصاغلا مكاحلا بوصغملا بصاغلا يأ بوصغملا يأ بصاغلا بوصغملا كاله بصاغلا طرش

 صقن امو .هنمضي مل هدي يق كلهو اراقع بصغ نإف ‹لقني اميف بصغلاو هلدبب
 راقعلا نم راقعلا يأ ءازج طرش  هريغ يف ال بوصعغملا لدب

 ناك ول بوصغملا نأ ملعي ىح مكاحلا هسبح بوصغملا كاله بصاغلا ىعدأ نإ يأ :خلإ هكاله ىعدا نإف

 امك «لوقي اميف قداص هنأ هنظ ىلع بلغي يح هيف هلوق لبقي الف «نيعلا يف تباث كلاملا تح نأل ؛هرهظأل هدنع

 ىعدا ولو «نيدلاب ميرغلا سبحك يضاقلا يأر ىلإ لوكوم لب ءردقم دح هسبحل سيلو «سالفإلا نويدملا ىعدا اذإ
 تبثت اهنأل ؛دمحم دنع ىلوأ بصاغلا ةنيبف «ةنيبلا اماقأو «كلاملا سكعو ءدرلا دعب هبحاص دنع كالحلا بصاغلا

 نامضلا بوجو تبثت اهنأل ؛ىلوأ كلاملا ةنيب :فسوي يبأ دنعو «ضراوعلا يعدي نمل ةنيبلاو ءضراع وهو «درلا
 [؟9/7١ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تابثالل ةنيبلاو ءركنم رحآلاو

 روصتي كلذو «هدي تابثإب كلاملا دي ةلازإ هنأل ؛ريغ ال لقني اميف ققحتي بصغلا يأ :خ! لقني اميف بصغلاو

 لوقنملا يف بصغلا مث «ربخلا يف هرصق ديفي هنإف ؛سنجلا مالب أدتبملا فيرعت نم دافتسم رصقلاو «ريغ ال لوقنملا يف
 نوكي :ليق فرصت اذإف «كلاملا فرصت هيف فرصتي مل ام نكل «حيحصلا ىلع هنودب ققحتي الو لقنلاب ققحتي

 (حتفلاو ةلمكتلا نم) .لقنلا نودب ابصاغ

 «فسوي يبأو مامإلا دنع اذهو «راقعلا يف ققحتي ال بصغلا نأ نم رم امل ؛راقعلا بصاغلا نمضي مل يأ :خلإ هنمضي مل

 قلم دمحم لوقب فقولا راقع يف ىفيو :"ييعلا" يقو ءالوأ فسوي يبأ لوق وهو «نمضي :يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو
 نيديلا تابثإ نأل ؛راقعلا يف نكمب كلذو «ةقحملا ديلا ةلازإو ةيداعلا ديلا تابثإب :نيفصوب ققحتي بصغلا نأ :مه

 «كلاملل ةقحنا ديلا تفتنا بصاغلل ةيداعلا ديلا تبث اذإف «ةين عامتجا رذعتل ؛نكمم ريغ دحاو ءيش ىلع نيتعفادتملا

 نوكي الو «كلاملا دي ةلازإو هدي تابثإب بوصغملا فرصت بصاغلا نأ :انلو ,دوحجلاب عدوملا راقعلا نمضي اذهلو

 ,راقعلا يف ال كلاملا يف فرصت كلذو «هنم كلاملا جارحإ هيف نوكي ام ىصقأو «هلقن نكمي ال راقعلاو «لقنلاب الإ كلذ

 .مزتلملا ظفحلا كرتب ركذ اميف نامضلاف «ملس نئلو «حصألا ىلع فالخلا ىلع ةعيدولا لئاسمو «نامضلا بحوي الف

 (راصتحاب) [۲۲۰/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 «هتعارزو «ةراصقلا وأ ةدادحلا هلمع ناك نأب هلمعب وأ بصاغلا نكسب بوصغملا نم صقن يذلا يأ :خلإ صقن امو

 ,رصبلاو عمسلا باهذو للشلاو روعلاك هلعف ريغب وأ «هلعفب صقتنا اذإ يلقنلا يق ناصقنلا نمضي امك «ناصقنلا نمض

 يف نوكي نأ فالتإلا نامضل طرتشي الو «فالتإلاب نمضي راقعلاو «هلعفب هفلتأ هنأ :امه قرفلاو «عامجإلاب اذهو

 ؛"هانكسب" :لاق امنإو ديلا ف لوصحلاب الإ نمضي ال ثيح «بصغلا نامض فالخب «هب نمضي رحلا نأ ىرت الأ «هدي

 لوقلا فو «ةفينح يبأ دنع هيلع نامض ال «هلمعو هانكس ببسب ال اهيف نكسو اهبصغ ام دعب رادلا تمدمنا اذإ هنأل

 (حتفلاو نيكسم الم نم) .فسوي يبأ نع رحآلا



 بصغلا ماكحأ Yoo بصغلا باتك

 امك ةلغلاب قدصت هلغتسا دإو «يلقنلا ق امك ناصقنلا نمض هتعارزو هانكسب
 فسوي يبأل فالح امهدنع عامجإلاب اذهو لنو بصاغلا نكس نمصي

 همام م اماما. م مة م اءاعاو aS 2a رو ةعيدولاو بوصغملا ق فرصت ول

 بوصغملا بصاغلا عدوملاو يأ بصاغلا

 رحأتست مكب رظني هنإ :ىيي نب ريصن لاقف «هريسفت يف اوفلتحاو «ناصقنلا بصاغلا نمض يأ :خلا ناصقنلا نمض

 ءارشلاب كلذ ربتعي :ةملس نب دمحم لاقو «ناصقنلا نم امهنيب توافت ام نمضيف «هدعبو لامعتسالا لبق ضرألا هذه

 نأل ؛سيقألا وهو «هنمضيف «كلذ نم توافت ام اهناصقنف «هدعب عابت مكبو «لامعتسالا لبق عابت مكب رظني نعي

 ؛عرزلا ىلع قفنأ امو ,ناصقنلا نم مرغ امو «رذبلا وهو هلام سأر بصاغلا ذحأي مث «ةعفنملا نود نيعلا ةميقب ةربعلا

 نمض ام نأل ؛هكلمو هنامض يف تلصح ةدايزلا نأل ؛ءيشب قدصتي ال :فسوي وبأ لاقو ءامهدنع لضفلاب قدصتيو

 (راصتخاب) [775/7 :قئاقحلا زمر] .نامضلاب هكلمب تئافلا نم

 قدصت «ناصقنلا نمضو «لالغتسالا هصقنف ءهرجآف الثم ادبع ناك نأب بوصغملا لغتسا نأ يأ :خإ هلغتسا نإو

 ءدقعلاب الإ موقت ال عفانملا نأل ؛هيف حبرو هعاب نأب ةعيدولا وأ بوصغملا يف فرصت اذإ اميف حبرلاب قدصتي امك «ةلغلاب

 :فسوي يبأ دنعو ءامهلوق ةلغلاب قدصتلا يأ اذهو [۲۲ ٤/۸ :قئارلا رحبلا] .هل ةرجألا نوكتف «بصاغلا وه دقاعلاو

 هنأ :امهوق هجو «هل بيطيف ءنومضم وه ام حبر اذهو ءنمضي مل ام حبر نع يم اكت هنأ يور ام :هل ,قدصتي ال

 نأ يغبني ناكو «ثبخلا هب مدعني الف «صقان دنتسملا كلملاو «ريغلا كلم يف فرصتلا وهو «ثيبح ببسب دافتسم

 فرصت ول امك يأ :خلإ فرصت ول امك (حتف «ةلمكت) .اهلك ةلغلاب ال ءامهدنع نمض ام ىلع داز ام. قدصتي

 امهدنع حبرلاب قدصتي «هيف حبرو «راعتسملا يف ريعتسملا وأ «ةعيدولا لام يف عدوملا وأ ءبوصغملا لاملا ف بصاغلا

 (نيكسم الم) .هكلمي ال :يعفاشلا دنعو «حبرلا هل بيطي :فسوي يبأ دنعو «هكلم نإو

 «ةاشلا حبذ دعب محللا يشب نامضلا ءادأ لبق عافتنالا لح الب نكلو «ةبوصغملا نيعلا بصاغلا كلم يأ :كلمو

 هنأ :هيف ةطباضلاو ءرفصلا نم ءانإ ذاختاو «ديدحلا نم فيس ذاختاو ءاهعرزو ةطنحلا نحطو ءاهحبذ دعب محللا خبطو

 نكمي ال ىح «بصاغلا كلم, تطلتخاو ءاهمساو اهعفانم مظعأ لاز نح «بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا تريغت نم

 امأ ءاهدب يدؤي يح ام عافتنالا هل لحي الو ءاهنمضو «بصاغلا اهكلمو «هنم بوصغملا كلم لاز ءالصأ اهزييمت

 ةميق اذكو ءاهيشو اهخبطب دادزت ةاشلا ةميق نأل ؛ةموقتم ةعنص ثدحأ هنألف ؛كلملا امأو ءايدعتم هنوكلف ؛نامضلا

 قحو «عفانملا مظعأ تافو ءمسالا لدبت يح «هجو نم اكلاه كلاملا قح ريص اهنادحإو ءاهخبطب دادزت ةطنحلا

 .لوضألا يف ررقت ام ىلع هجو نم كلاملا ىلع احجار نوكيف حو لك نم مقاق بصاغلا
 هنأ :انلو «كلملا ةمعن هب طاني الف ءروظحم هلعفو ةيقاب نيعلا نأل ؛كلاملا قح عطقني ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو

 هريغب روظحلاو «رحخآ مسا هل راص يح «تاذلا اذكو ءاهضعب تاف دق دصاقملا نأ ىرت الأ «هحو نم نيعلا كلهتسا

 باوثلا لوصحلا اببس نوكتو ءزوحت ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا نأ ىرت الأ ؛يعرش مكحل اببسم نوكي نأ عنمب ال
 .يشاوحلاو حورشلا يف ام اذه «كلملاب كنظ امف «ليزجلا



 بصغلا ماكحأ Ca بصغلا باتك

 ءانإ وأ فيس ذاختاو عرزو نحطو خبطو «ءيشب نامضلا ءادأ لبق عافتنا لح الب

 «ةميقلا نمض اشحاف ابوث قرح وأ و يام لل ابو ,نيرجحلا ريغب
 "ول" باوج اقرخ رحال ةضفلاو بهذلا امه

 سايقلا ناكو «لحي اهنم دحاو دوجو دعبو «ةميقلا مكاحلا وأ كلاملا نيمضتو ءاربإلا لبقو يأ :خلإ عافتنا لح الب

 نأ :ناسحتسالا نكلو «ةفينح يبأ نع ةياورو «نسحلاو رفز لوق وهو ءاهنم دحاو دحوي نأ لبق هب عافتنالا زوجي نأ

 اذه دافأ دقلو «ٰيطق رادلا هحرخأ ."ىراسألا اهومعطأ" :اهبحاص ءاضر ريغب ةحوبذملا ةاشلا يف ةع هلوقل ؛زوحي ال

 (ييع «نيكسم الم) .ءاضرإلا لبق بصاغلل عافتنالا ةمرحو «كلاملا كلم لاوزو قدصتلاب رمألا
 يأ عيطقتلاو خلسلا عم ولو ةاشلا حبذ درج نأل ؛ءيشلاب ديق امنإو ءاهاوشو اهحبذو ةاش بصغ نأب :خلإ ءيشب

 فالح "يعليزلا" يف امك «هكلم ىلع تيقبف «نيعلا لدبت هب لصحي الف ,دوصقملا هب توفي ال اعطق اعطق اهلعح
 امهكلمب ال هنإف «ةضفلاو بهذلا اهو :نيرجحلا ريغب (حتف) .هخبطك ةاشلا حبذ دعب محللا عيطقت لعج ثيح ييعلل

 ءابرلا لام يف ةموقتم ريغ يهو «ةدوحلا هعنصب لصاحلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع مهارد وأ ريناند هبرضب وأ يناوأ هذاختاب

 [م"7/؟ :قئاقحلا زمر] .هكلم ةعانصلا هذي بيكرتلا نأل ؛لثملا هيلعو «بصاغلا امهكلمب :الاقو

 عا لح الب بصاغلا كلم يأ [(ييع) .دنهلا دالبب تبني يوق ميظع رحش جاس درفم] :ةجاس ىلع ءانبو
 "ةريحذلا" يف لاق ءاهتميق بصاغلا مزليو ءاهكلام كلم لوزيو «ةحاس ىلع بصاغلا ءانبب نامضلا ءادا لبق

 0 ا ءىانبلا ةميق نم رثكأ ةحاسلا ةميق ناك اذإ امأو «ةحاسلا ةميق نم رثكأ ءانبلا ةميق ناك اذإ اميف

 ىب اذإ امأو ءاهيلع ال اهوح ىب نأب هئانب يف ةحاسلا لحدأ اذإ اميف ةلأسملا عضو نأ :يحركلا ركذو .اهذحأ
 امفيك كلاملا قح عطقني ال :يعفاشلا دنعو «"يفاكلا" يف اذك «فيعض اذه نكلو «درلل مدهيف «ةحاسلا ىلع
 يف اقلطم هقح عطقنا اندنعو «صنلاب هب قحأ ناكف «هلام نيع دجو هنأل ؛هتحاس ذحأيو ءانبلا مدهيف «ناك

 نامضب روبحب كلاملا ررضو «"مالسإلا يف رارض الو ررض ال" :## لاق «بصاغلاب اررض هعلق يف نأل ؛حيحصلا
 «ةنيفسلا يف ابوصغم احول لحدأ وأ «يمدآ نطب بوصغملا طيخلاب طاح اذإ امك راصف ءاررض دعي الف «ةميقلا

 (حورشلا نم طقتلم) .رحبلا جب يف ناكو
 ةميق بصاغلا كلاملا نمض ءاشحاف اقرح هريغل ابوث قرح وأ ءرخآل ةاش لحر حبذ ول يعي :خلإ ةاش حبذ ولو

 ةاشلا ذحأو «ناصقنلا بصاغلا نمض ءاش نإو ءءاش نإ بصاغلا ىلإ بوصغملا كلاملا ملسو «بوثلا ةميق وأ ةاشلا
 ضعب توف رابتعاب هجو نم فالتإ ءايشألا هذه نأل ؛كلاملا ريخي اهلحر وأ ةاشلا دي عطق اذإ اذكو «بوثلا وأ

 نيبو «هل هكرتو هتميق عيمج نيمضت نيب ريخيف «بوثلا يف ةعفنملا ضعب توفو ؛لسنلاو ردلاو لمحلا نم ضارغألا
 حبذلا نأل ؛محللا ذحأ اذإ ناصقنلا هنمضي نأ هل سيل هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «هذخأو هناصقن نيمضت
 هنأل ؛هتميق عيمج فرطلا عطاق نمضي «محللا ةلوكأم ريغ ةبادلا تناك ولو ءرهاظلا وه لوألاو ءاهيف ةدايز خلسلاو

 ["؟17/؟ :قئاقحلا زمر] .هذحأ عم هتميق فصن نمضي ثيح «دبعلا فرط عطق فالخب هجو لك نم كالهتسا



 بصغلا ماكحأ Yo بصغلا باتك

 لحر هريغ هل سيلو بصاغلا كلاملا يأ اغلا نمض ءاش نإ تالا ن كلاما

 ءانبلا هل نمض ,علقلاب 0 تصقن 00 «تدرو اعلق «ريغلا ضرأ ف عب وأ

 بصاغلل يأ ا اهكلاب ىلإ ضرألا ءانبلاو سرغلا يأ

 بوث ةميق هنمض س قيوسلا تل وأ غبص كإو هل نوكيف ءاعولقم سرغلاو

 هبصغ يذلا هبصغ يذلا بوثلا بصاغلا ضرألا بحاصل سرغلاو ءانبلا يأ

 .نمّسلاو غبصلا داز ام مرعو ءامهذحأ وأ ةقيوسلا لثمو ضييبأ

 قيوسلا يف بوثلا يف كلاملا رس سالت ا ا

 نم ةمئاق نيعلا نأل ؛كلذ ريغ هل سيلو «بوثلا ذحأو ناصقنلا نمضي ريسيلا قرخلا يف يأ :ريسيلا قرخلا ينو

 ريبكلا قرخلا دح يف اوفلتحاو «ناصقنلا هنمضي نأ هل ناكف ءكلذل صقنف «بيع هيف لحد امنإو «هحو لك

 :ريسيلاو «ةعفنملا ضعبو نيعلا ضعب ىقبيو «ةعفنلا سنجو نيعلا ضعب هب توفي ام شحافلا نأ :حيحصلاو «ريسيلاو

 [۳۲۷/۲ :قئاقحلا زمر] .ةعفنملا يف ناصقن هيف لخدي امنإو «ةعفنملا نم ءيش هب توفي ال ام

 قرع يذل يأ ,"قح ملاظ قرعل سيل" :هتع هلوقل ؛اهبحاص ىلإ ضرألا تدرو «سرغلاو ءانبلا علق يأ :تدرو اعلق
 نألو [۳۲۸/۲ :قئاقحلا زمر] .هليل ماقو «هرام ماص :لاقي امك ءازاحم ملظلا وهو «هبحاص ةفصب قرعلا فصو «ملاظ

 «بصاغلل كلملا بجوي ءيش اهيف دحوي ملو «ةقيقح ةبوصغم الو «ةكلهتسم نكت مل اذإ هكلم ىلع ةيقاب ضرألا

 [۲۳۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ماعطلاب هريغ فرظ لغش اذإ امك اهكلام ىلإ اهدرو ءاهغيرفتب رمؤيف
 سرغلاو ءانبلا ةميق بصاغلل نمضي نأ ضرألا بحاصل ناك علقلاب صقنت ضرألا تناك اذإ يأ :خلإ هل نمض

 قحتسم هنأل ؛اعولقم اهتميق نمضي امنِإو ءامهل رظنلا هيف نيعتف ءامهنع ررضلا عفد هيف نأل ؛هل نانوكيو ءاعولقم

 (قئارلا رحبلا ةلمكت). ل ا ل «علقلل

 رجش وأ ءانب اهو ضرألا موقي نأ :اهتفرعم ةيفيكو ءاعولقم سرغلا وأ ءانبلا نم لك نوك لاح يأ :خلإ اعولقم
 هتميقل نامضب سيل اذهو E N ل ل «هعلق قحتسا

 اعولقم سرغلا وأ ءانبلا ردق ول نأ اعولقم هتميقل انامض نوكي امنإو «علقلا قحتسم امئاق هتميقل نامض وه لب ءاعولقم

 ريغ نم هدحو موقيف «ضرألا ىلع ةموكم ةراجح وأ انبل وأ ءارجآ ءانبلاو ءايطح سرغلا ردقي نأب ضرألا يف اعوضوم
 (ييع) [۲۳۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةينبملا نود ةموكملا ةراجحلاو بطحلا ةميق هل نمضيف «ضرألا ىلإ مضي نأ

 «ضيبأ بوث ةميق هنمض ءاش نإ رايخلاب كلاملاف «نمسب هتاف اقيوس وأ «هغبصو ابوث بصغ اذإ يعي :خلإ غبص نإو
 بصاغلا رمؤي :يعفاشلا مامإلا لاقو ءنمسلاو غبصلا داز ام مرغو «توتلملاو غوبصملا ذأ ءاش نإو «قيوسلا لثمو

 «ناصقنلا نامض هيلعف «كلذب بوثلا ةميق صقتنا نإو «هبحاصل هملسيو «ناكمإلا ردقب لسغلاب غبصلا علقب

 امهقح نوص بجيف «هلام موقت طقسي ال هتيانجبو «بوثلاك موقتم لام غبصلا نأ :انلو «زييمتلا رذعتل ؛نمسلا فالخب

 ءلصألاب مئاق وهو ءفصو بحاص رخآلاو «لصألا بحاص هنأل ؛رييختلاب ىلوأ بوثلا بحاص ناكف «نكمأ ام

 = لاصيإ نكمأف «ضقنلا دعب دوجو هلو «ضقنلاب نكمم زييمتلا نأل ؛ءانبلا فالخب ؛عبت نمسلاو «لصأ قيوسلا اذكو



 بصغلاب قلعتت لئاسم ۲0۸ بصغلا باتك

 OOS CRO ENCES EOE .هكلم ‹«هتميق نمضو «بوصغملا بيغ ول
 بوصغملا بصاغلا بوصغملا ةميق كلاملل بصاغلا بصاغلا يأ

 رصحنم مكحلا نأ ةرابعلا رهاظو «هبحاص ىلإ هلاصيإ نكمي الف «لسغلاب ىشالتي غبصلاو «هيلإ امهنم دحاو لك قح =
 اذهو «هلام ةميقب امهنم دحاو لك برضيف «هعاب بوثلا بر ءاش نإ :بصغلا ةلأسم يف ةمصع وبأ لاقو «ركذ اميف

 [۲۳۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك قح لوصو يف نسح هحو

 "حتفلا" يف لاق «رمحأ وأ دوسأ هغبص ءاوس قلطم وه لب «هيلإ ةجاح الو "نيكسم الم" يف رمحألاب غبصلا ديق هنأ ملعا

 نأل ؛ناصقنلاو ةدايزلا ةقيقحلا لب ناولألل ةربع ال ذإ ؛ىلوأ ناكل هقالطإ ىلع نئملا ىقبأ ول :"رمحأ" نيكسم الم لوق دنع

 يف امك «صقتني ام اهنمو ةرفصلاو ةرمحلاب دادزي ام بايثلا نم اذكو «صقتني ام اهنمو داوسلاب دادزي ام بايثلا نم

 ةيمأ يب نإف ءنامزو رصع فالتحا ةدايز وأ اناصقن داوسلا نوك يف هيبحاصو مامإلا نيب فالتحالاو :ئيعلا لاق «"ردلا"

 .هدهاش ام ىلع لك باحأف «داوسلا نوسبلي اوناك سابعلا ونبو «مهامز يف داوسلا سبل نم نوعنتمي اوناك

 لئاسم. لصتت لئاسم ركذ يف عرش «نامضلاب بصاغلل كلملا بجوي ام ةيفيك نايب نم غرف امل :خ! لصف
 كلاملل هتميق نمضو بوصغملا بصاغلا بيغ ول يأ :خلإ بيغ ول ۲٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .بصغلا
 مالك يف "بيغ" نوك :ةيلوألا هجو «ىلوأ ناكل بوصغملا باغ اذإ لاق ولو :"نيكسم الم" يف لاق «هكلم

 ءانب زوجيف ءامولعم هنوك نيعي ام فنصملا مالك يف سيلو «هلعف الب باغ اذإ ام مكح ملعي الف ءامولعم فنصملا

 ميلست ىلع باوجلا اذهو «ةيولوأ الف هلعفب ال وأ بصاغلا لعفب ناك اذإ ام دسفي ذعنيحو «لوهجملل "بيغ"

 هبيغ ول ام مكح هنم ملعي مل باغ :لاق ول هنإف ءرظن ةيولوألا يفف الإو «لعافلل اينبم هنوك ريدقت ىلع ةيولوألا
 (رييغتب حتفلا يق اذك) .ىلوألا قيرطلاب باغ ول ام مكح هنم ملعي هنإف ؛فنصملا هب ربع ام فالخب

 بيرق بوصغملا ناك ولف هكلمي ال :يعفاشلا لاقو «نامضلا ءادأ دعب بوصغملا بصاغلا كلم يأ :خلإ هكلم

 فيكف «ةحابإلا ةهبش هيف سيل ضحم ناودع بصغلا نأ :هل «قتعي ال هدنعو ءاندنع نامضلا ءادأب هيلع قتعي بصاغلا

 لدبملاو لدبلا عمتجي المل ؛هكلم نع لدبملا لوزي نأ بجوف «لدبلا كلم كلاملا نأ :انلو «ةضحملا ةيانحلاب كلملا دافتسي

 ."رردلا" يف اذك كلام الب كلملا توبث مزل الإو ءبصاغلا كلم يف لحدي نأ بجوو «دحاو لحر كلم يف
 نع "ردلا" يف اذك دالوألا ال باسكألا هل ملستف ءبصغلا تقو ىلإ دنتسملا كلملا بصاغلل تبثي نامضلاب هنأ ملعاو

 ءدانتسالا قيرطب لب ءاقلطم هبجوي هنأ نامضلا ءادأ دنع كلملل اببس بصغلا نوكب داري الو :"ةيانعلا" يفو «"ىقتنملا"

 اببس بصغلا لعجن ال نحنو :يعليزلا لاق « ةلصفنملا ةدايزلا توبث يف هرثأ رهظي الف «هحو نود هجو نم تباث هب تباثلاو

 اذه دوصقملا وه مكحلا اذهو «ناربحلا قيرطب زجعلا دنع ةميقلا درو «ةردقلا دنع نيعلا درب بجوم بصغلا لب «كلملل

 ءدلولا كلمي ال اذلو ءادوصقم بصغلاب اتباث امكح ال ةميقلاب ءاضقلل اطرش بصاغلل هب كلملا تبثي مث «ببسلا

 [557/1 :قئاقحلا نييبت] .ةلصفنملا كلذك الو «ةعفنملا لدب بسكلا ذإ ؛عبت هنأل ؛بسكلاو ةلصتملا ةدايزلا فالخب



 بصغلاب قلعتت لئاسم ؟ ن4 بصغلا باتك

 دقو ءرثكأ E «كلاملل ةنيبلاو < هني عم بصاغلل ةميقلا يف لوقلاو
a Eىدأ  

 ب رصغلا يأ نيميلا نع كلاملا اهماقأ

 «ضوعلا د دریو a ا وأ «نامضلا يصعب د «بصاغلا نيميب هنمصض إو

 بصاغلا نم هذحأ يذلا ءاش نإ بصاغلا كلاملا يأ

 2ظ*070100101010101010 ظ:ظشش'”ه 6 د .بوصغملا عاب نإو
 بصاغلا بصاغلا طرش

 كلاملاو ةدايزلل ركنم هنأل ؛هنيمب عم بصاغلا لوق لوقلاف امه ةنيب الو ةميقلا يف افلتحا اذإ يأ :خلإ ةميقلا يف لوقلاو

 يفنت اهنأل ؛لبقت ال ةنيبلا بصاغلا ماقأ ولو «ةدايزلل ةتبثم اهنأل ؛كلاملل ةنيبلاف ةنيب امم ناك اذإو ءركنملل لوقلاو «عدم

 در ىعدا اذإ عدوملا نأ ىرت الأ «بصاغلا ةنيب لبقت نأ يغبني :انخياشم ضعب لاقو «لبقت ال يفنلا ىلع ةنيبلاو «ةدايزلا

 ءنيميلا الإ هيلع سيل عدوملا نأل ؛حيحصلا وهو «ةعيدولا ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب قرف خياشملا ضعبو «لبقت ةعيدولا

 «نيميلا الإ طقسي مل ةنيبلا ةماقإبو «ةميقلاو نيميلا هيلعف بصاغلا امأو ء«ةموصخلا تعفتراو ءاهطقسأ ةنيبلا ةماقإبو

 (ةلمكتلاو حتفلا نم طقتلم) .عدوملا نعم يف نوكي الف

 كلاملا لوقب هنمض دق بصاغلا نأ لاحلاو «بصاغلا هنمض يذلا نم رثكأ هتميقو بوصغملا رهظ نإو يأ :خلإ رهظ نإف

 هاضرب هكلم متو «هب يضر هنأل ؛كلاملل رايح الو «بصاغلل بوصغم اف ءبصاغلا لوكنب هنمض وأ كلاملا ةنيبب هنمض وأ
 [۲۳۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدايزلا ا شرع ر اندل ليي كيح

 نمض دق ناك نإو يأ :خلإ هنمض نإو (نيكسم الم) .بوصغملا ذحأيو ةميقلا دري نأ يف :كلاملل رايخ ال

 «بصاغلا نم بوصغملا ذحأي ءاش نإ وأ «نامضلا يضع ءاش نإ رايخلاب كلاملاف :بضاقلا نيني يفاغلا كلاما

 [۳۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .نامضلا نم رادقملا اذهي هاضر مامت مدعل ؛بصاغلا نم هذحأ يذلا ضوعلا دريو

 هذه يف لقأ وأ هنمض ام لثم هتميقو بوصغملا رهظ ولو «هب ءاضرلل ال ةجحلا مدعل ؛ةميقلا نود ذأ امنإو

 هكلم ةيلام هيلع رفوت هنأل ؛هل رايح ال :يحركلا لاق «هنيب عم بصاغلا لوقب هنمض اذإ ام يهو «ةروصلا

 (حتف «ئيع) .حصألا وهو «رايخلا هل تبغي :ةياورلا رهاظ يفو «هلامكب
 دبعلا بصاغلا رّرح نإو «هعيب ذفن «هتميق كلاملا هنمضف بوصغملا بصاغلا عاب نإ يأ :خإ بوصغملا عاب نإو

 وأ ادنتسم تبغي هنأل ؛صقان بصاغلا كلم نأ :امهنيب قرفلا هحو «هقتع ذفني ال ةميقلا كلاملا هنمض مث بوصغملا

 باسكألا قح يف رهظيو دالوألا قح يف كلملا رهظي ال اذهلو «كلملا هجو نود هجو نم تباث كلذ لكو «ةرورض
 دالوألا نوكت نمثلا ءادأ لبق ةيراج ىرتشا نم نإف «نامضلا ءادأب هل دالوألا تناكل امات ناك ول ذإ ؛اصقان نوكيف

 .هقتع نود نوذأملا نم لب «بتاكملا نم ذفني عيبلا نأ ىرت الأ «عيبلا ذوفنل يفكي صقانلا كلملاو «كلملا مامتل يرتشملل

 [۲۳۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 بصغلاب قلعتت لئاسم ۲۹۰ بصغلا باتك

 هقتع ذفني ال يأ ءازح طرش بصاغلا عيب ءازج وأ ءيدعتلاب نمضيف «ةنامأ بوصغملا دئاوزو ءال هنمض مث هررح نإو ,هعيب ذفن

 ىز ولو ءاهدلوب ربجيو .نومضم ةدالولاب تصقن امو «كلاملا بلط دعب عنملاب
 ناصقنلا نكلو ةبوصغملا ةيراجلا ميلستلا ةردق عم

 تام وأ هل هبهو وأ بصاغلا نم كلاملا هعابف ءبصاغلا هعاب ول امع ازارتحا كلاملا نيمضتب هعيب ذافن ديق :هعيب ذفن

 نامضلا ءادأب فوقوم ىلع تاب كلم ءرط هنأل ؛روصلا هذه يف لطبي بصاغلا عيب نإف «هثراو بصاغلاو كلاما

 .بوصخغم ا دبعلا بصاغلا يأ :هررح نإو (حتف) .انخيش طخب اذك «هلطبأف

 ةلصتم تناك ءاوس بوصغملا دئاوزو يأ :خلإ بوصغملا دئاوزو .بصاغلا كلاما نمض يأ :هنمض مث

 «يدعتلاب بصاغلا نمضيف «بصاغلا دي يف ةنامأ نبللاو فوصلاو ةرمثلاو دلولاك ةلصفنم وأ «لامجلاو نمسلاك

 قرف الو ءاقلطم بصاغلا ىلع ةنومضم يه :يعفاشلا لاقو [۳۲۹/۲ :قئاقحلا زمر] .كلاملا بلط دعب عنملاب وأ

 هنع كلاملا دي ةلازإ بصغلا نأ :انلو ءدمحأ لاق هبو «بصغلا دح دوحول ؛ةلصفنم وأ ةلصتم ةدايزلا نوكت نأ نيب

 دنع عنملاب وأ يدعتلاب الإ نمضت الف «كلاملا دي يف نكت مل األ ؛ةدايزلا يف كلذ ققحتي الو ءبصاغلا دي تابثإو

 [۲۳۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ايدعتم ريصي هنأل ؛هبلط

 يف ناك نإ اهدلوب ناصقنلا ربجي نكلو «بصاغلا ىلع نومضم ةدالولاب ةيراحلا تصقن ام يأ :خ! تصقن امو

 ربجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو «هباسحب طقسي هب ءافو نكي مل نإو «بصاغلا نع هنامض طقسيو «ءافو هتميق

 انأل ؛ةدالولا وهو ءدحاو ةدايزلاو ناصقنلا ببس نأ :انلو ,هكلمم هكلم ربجي فيكف «هكلم هنأل ؛دلولاب ناصقنلا

 .نامضلا ىفتناف «هب ناصقنلا روهظ مدعنا الام راص اذإف «دلولا ةيلام ثودحو «مألا ةيلام نم ءزج تاوف تبحوأ

 ناك اذإ امأ جوزلاو ىلوملا ريغ نم بصاغلا دي يف لبحلا ثدح اذإ اذه :نومضم [۳۲۹/۲ :قئاقحلا زمر]

 (نيكسم الم).كالملا يف الو ناصقنلا يف ال نامضلا هيلع بجي ال امهدحأ نم لبحلا

 تتامف ءاهكلام ىلإ تدر مث «تلبحف ةبوصغم. بصاغلا نز ول يأ :خلإ فز ولو .ءافو دلولا ةميق يف ناك نإ :اهدلوب

 تتام مث «تلبحف اه نز اذإ اهتيد يأ ةرحلا نمضي الو «تقلع موي اهتميق بصاغلا نمض «ةدالولا ببسب كلاملا دنع

 «لبحلا عم حص دق درلا نأل ؛لبحلا ناصقن نمضيو ءاضيأ ةمألا نمضي ال :الاقو «ةفينح يبأ مامإلا لوق اذهو «ةدالولاب

 تم اذإ امك درلاب لطيي الف «كلاملا دنع ثداح ببسب كلذ دعب اهكالهو «بيعلا ناصقن هيلع بجيف «بيع لبحلاو

 نم تتامو «كلاملا دنع درلا دعب تدلجو ءاهدرف بصاغلا دنع تنز وأ «ىمحلا كلت يق تتامو ءاهدرف بصاغلا دي يف

 لبحلاب يرتشملا ملعي ملو «ىلبح يهو يرتشملل ةيراخلا عئابلا ملس اذإ اذكو «بيعلا ناصقن الإ نمضي ال هنإف كلذ

 اهذحأ هنأل ؛اهذخأ امك اهدري مل هنأ :مامإللو .اقافتا نمثلا نم ءيشب عئابلا ىلع يرتشملا عجري مل «ةدالولا نم تتامو

 «درلا دعب امي تلتقف «بصاغلا دي يف ةيانج تنج امك راصف «درلا حصي ملف كلذ اهيفو اهدرو «فلتلا بيع اهيف سيلو

 ءارشلا لصف يقو ءبصغلاب نمضت ال اهإف ؛ةرحلا فالخب «بصاغلا ىلع اهتميقب عجري هنإف «درلا دعب امب تعفد وأ

 = «هب دتعي ال ذحأ ام لثم دري مل امف «درلا ةحصل طرش ةمالسلا بصغلا يفو «مدعني ال اًتوكو «ميلستلا بحاولا



 بصغلاب قلعتت لئاسم 5١ بصغلا باتك

 بصغلا عفانمو ةرحخلا نمضي الو ءاهتميق نمض ,ةدالولاب تتامف «تدرف (ةبوصغك.
 بصاغلا تقلع موي بصاغلا يأ ةدالولا ببسب يأ كلاملا دنع تلعجف هريغ وأ بصاغلا

 85 ع 0

 ا E ‹فالتالاب هریزنح وأ ملسملا رهو

 نمضي الو يأ

 ببسب الصاح توملا نكي ملف «مالآلا فدارتو ىوقلا لاوزب لصحي توملا ىمحلا يفو «عونم هنأ ىلع اقرتفاف -
 [؟ ٤١/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدايزلا نود هدنع ناك ام ردق نامض بجيف «بصاغلا دي يف دحو

 نوكيل اهسافن يف توم اب ديق :"ةياهنلا" يف لاق اذهلو ءاهروف ىلع ال ةدالولا ببسب تتام نعي :خلإ ةدالولاب تتامف

 نأل ؛كلاملا ءاضرإ دعب بسنلا تبثي «دلولا ىعداو هنم تلبح يأ اهدلوتساو ام فز ولو .ةدالولا رثأ يف توم

 اذك ةهبشلاب تبثت ال ةيرحلا نأل ؛قيقر دلولاو «هتأرما ريغ هيلإ تفز ول امك اه تبثي بسنلاو «ةهبش ثروأ نيمضتلا
 (حتف) .درلا داسف دعب بصغلا نامض ىقبيل ؛بصغلاب نمضت ال األ :خلإ ةرحلا نمضي الو (حتف) ."رردلا" يف

 :هلوق ىلع فطع [اهلطع وأ هسفن ىلإ اهفرص ءاوس اقلطم بصغلا عفانم نمضي ال يأ ] :لإ بصغلا عفانمو
 ؛كلاملا ىلإ هدر مث ارهش هكسمأو ءالثم ازابخ ادبع بصغ اذإ :هتروص «بصغلا عفانم نمضي الو يأ "ةرحلا"

 يعفاشلا لاقو «كلام لاق هبو «كلذ وحنو هّدرو همشف اكسم بصغ اذإ اذكو ءاندنع رهشلا عفانم نمضي ال

 .نايعألاك دوقعلاب نومضم موقتم لام األ ؛نمضي :دمحأو

 ىقبت ال ضارعأ اهنأل ؛كلاملا دي يف ةثداح نكت مل ذإ هدي يف اهثودحف بصاغلا كلملا ىلع تلصح اأ :انلو

 رورغملا دلو ةميق بوحوب امكح ان ايلعو رمع نألو «هسفن كلم نمضي ال ناسنإلاو «ةحاحلل اعفد اهكلميف

 نأ امهملع عم دالوألاو ةيراحلا عفانم رجأ بوجوب امكحي ملو «كلاملا ىلع اهرقع عم ةيراحلا درو «هتيرحو
 يقو «هنايب نع اتكس امل هل كلذ ناك ولو ءاهدالوأ عم اهمدختسي ناك رورغملا نأو «هقح عيمج بلطي قحتسملا

 :يعفاشلا لاقو «كلاملا ىلع اهلطع وأ «هسفن ىلإ اهفرص ءاوس «بصغلاب نمضت ال عفانملا :"رارسألا تاراشإ"

 قكسو ةبادلا بوكر يف بصاغلا ىلع سيل :"فاكلا حرش" يف يودزبلا مالسإلا ردص لاقو «نيلاحلا يف نمضت

 (ةلمكتلاو ئيعلا نم) ["70/17 :قئاقحلا زمر] .انئاملع بهذم وهو ءرحأ رادلا
 «هقح يف اهموقت مدعل ؛فالتإلاب هريزنخ وأ ملسملا رمح نمضي ال يأ "عفانملا" :هلوق ىلع فطع :خ ! ملسملا رمو

 دنعو «نونيدي امو مهكرتن نأ انرمأ دقو «هقح يف لام امهنأل ؛يمذل ريزنخلاو رمخلا يأ اناك ول فلتملا نمضو

 عابتأ مهنأل ؛كلذك مهقح يف انوكي نأ بجوف «ملسملا قح يف نيموقتم ريغ امهنأل ؛اضيأ يمذل اهنمضي ال :يعفاشلا

 تاوذ نم تناك نإو ءامهتميق ملسملا ىلع بحي اندنع مث «يمذل يمذ امهفلتأ اذإ فالخلا اذه ىلعو «ماكحألا يف انل

 ؛اهلثم هيلع بجي ثيح يمذلا رمح كلهتسا اذإ يمذلا فالخب ءاهايإ هكلمتو هكيلمت نم عونمم ملسملا نأل ؛لاثمألا

 «ةموقتم تسيل هقح يف رمخلا نأل ؛بولطملا ىلع ءيش الف ءاهلثم, هل ىضق ام دعب بلاطلا ملسأ ولو «هيلع هتردقل

 = بولطملا ملسأ وأ «هدحو بولطملا ملسأ ولو ءاملسأ ول اذكو ءرمخلا نم هتمذ يف ناك امع ائربم همالسإب ناكف



 بصغلاب قلعتت لئاسم 55 بصغلا باتك

 «غبدف «ةتيم دلح وأ «للخف ارمح ملسم نم تيم لاو «يمذل اناك ول نمضو
 اخ اهريص : رش ريزنخلاو رمخلا يأ 1 امه ملسملا

 e ,.طقف لخلا نمض ءامهفلتأ نإو «غابدلاب داز ام رف ءامهذحأ كلامللف
 ةفينح يبأ دنع دلحلا نود بصاغلا ريزتخلاو رمخلا بصاغلا ىلع كلاملا دلحلاو لخلا ءازج

 ةميق هيلع بجي :دمحم لاقو ‹ةفينح يبأ نع ةياور وهو «ءيش هيلع بحي ال :فسوي وبأ لاق «هدعب بلاطلا مث =

 ["؟0/؟ :قئاقحلا زمر] .ةفينح يبأ نع ةياور وهو «رمخلا

 يف اذك «كلذ يمري امامإ فلتملا نوكي وأ ءاهتقارإ يف نامض الف «نيملسملا نم اهعيب رهظي نأ الإ :خإ نمضو
 نم ارمح بصغ نإ يأ :خلإ بصغ نإو (حتف) .مامإلا رومأم فلتملا ناك اذإ امأ :"ردلا" يف داز «"هابشألا"

 «ةتيم دلح بصغ وأ «سمشلا ىلإ لظلا نم وأ لظلا ىلإ سمشلا نم اهلقن نأب الخ اهريص يأ اهللخف ملسم

 ىلإ كلاملا درو «غوبدملا دلجلاو لخلا ذحأ يأ امهذحخأ كلامللف ءامهوحنو ظرقلاو صفعلاك ةميق هل ام غبدف

 (ييع) .دلجلا يف غابدلا داز ام بصاغلا

 هيف ىقلأ ول امأ :"يرودقلا" يف لاق نكل ءال وأ ةميق هل ام اهللخ اذإ ام لمشف «ليلختلا يف قلطأ :خلإ للخف

 هيف ىقلأ نإ :امهوق ىلعو «هيلع ءيش الو «بصاغلل اكلم لخلا ريصي مامإلا دنعف «ةميق هل ام للخ وأ «حلملا

 مهفأكو ءاوركذ اذكه لخلا نم حلملا نزو لثم هيطعي نأ هانعم :اولاق «هيف داز ام عفدو هذحأ كلامللف «حلملا

 [؟ 514/48 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لخلا نمض هكلهتسا نإو ءامهنيب وهف لخلا هيف ىقلأ نإو ءاعئام حلملا اوربتعا

 :لوألاب دارملاو «هيف غابدلا داز ام هيلع دريو هذحأي غوبدملا دلحلاو ءءيش ريغب لخلا ذحأي يعي :خلإ كلامللف

 ليلختلا نأ :قرفلاو «ةميق هل ام هغبد اذإ :يئاثلابو ءسمشلا ىلإ لظلا نمو لظلا ىلإ سمشلا نم لقنلاب اهللح اذإ

 لصتا غابدلابو «هلعفب تبنت ال ةيلاملا نأل ؛هنم بوضغملا كلم ىلع ىقبيف «سجنلا بوثلا لسغ ةلزنم اه رهطم

 قيرطو «هيف غابدلا داز ام يطعيو دلحلا ذحأيو «ءيش ريغب لخلا ذحأي اذهلف ,بوثلا يف غبصلاك موقتم لام دلجلاب
 ىح هسبحي نأ بصاغللو .امهنيب لضف ام نمضيف ءاغوبدم هتميق ىلإو «غوبدم ريغ دلحلا ةميق ىلإ رظني نأ :هتفرعم

 ٤/۸ ۲٤| :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لعجلاب قبآلا دبعلاو «نيدلاب نهرلاو «نمشلاب عيبملا سبحك هقح يفوتسي
 ذخأف «قيرطلا يف اهبحاص اهاقلأ اذإ امأف ءاهدلح غبدف ءاهبحاص لزنم نم ةتيملا ذحأ اذإ اذه :خلإ داز ام درف

 نعو «ىونلا ءاقلإك عوحرلا هل تبثي الف «هذحأل ةحابإ اهئاقلإ نأل ؛دلحلا ىلع ليبس الف «هغبدف ءاهدلج لحجر

 (حتف).اضيأ ةروصلا هذه يف هذحأ هل :فسوي يبأ

 :اهدنعو «ةفينح يبأ دنع دلجلا نمضي الو ءاموقتم الام فلتأ هنأل ؛لخلا فالتإلاب بصاغلا نمض :طقف لخلا نمض
 نمضي ال «هدي يق لخلاو دلحلا كله ولو «هيف غابدلا داز ام بصاغلا كلاملا يطعيو ءاغوبدم دلجلا ةميق نمضي

 ةلأسم يف امك كالهتسالاب اغوبدم هل هنمضيف موقتم لام وهو «هذحأي اذهلو هيف قاب هكلم نأ :امهوق هحو «عامجإلاب

 - هنمضي «هل ةميق ال ءيشب هغبد ولو «تيوفتلا هنم دجوي مل هنأل ؛كالحلا فالخب هيف غابدلا داز ام كلاملا هيطعي مث «لخلا



 بصغلاب قلعتت لئاسم ۳ بصغلا باتك

 نمو ءايشألا هذه عيب حصو «نمض ءافصنم وأ اركس قارأو أ ءافزعم رسك نمو

 فصنملاو ركسلاو فزعملا يأ

 SL a sS وأ دلو ٌمأ بصغ

 بصاغلا بصاغلا دنع

 هيف اموقتم الام هلامعتسال موقتم هلعفو «بصاخلا لعفب تلصح هموقتو هتيلام نأ :هلو كالملا نود كالهتسالاب =

 وهو لصألا مث «موقتلا قح يف هعنصل عبتم دلجلاو «هل اقح ناكف «هيف غابدلا داز ام يفوتسي يح هسبح هل ناك اذهلو

 ةميق ال ءيشب هغبد اذإ ام فالخب «هعنص ريغب كله اذإ امك راصف «عبتلا اذكف «فالتإلاب هنامض هيلع بجي ال «ةعنصلا

 (ةلمكت «ئييع) .دلحلاب لاصتالا دعب بصاغلل اقح قبت ل هيف ةعنصلا نأل ؛هل

 اهنأل ؛امهنمضي ال :الاقو «مامإلا لوق اذهو [طبربلاو دوعلاك وهللا ةلآ مسا ميملا رسكب] :خلإ افزعم رسك نمو

 لتقو ريمازملا رسكل تثعب" :فع هلوقل ؛عراشلا نذإب هلعف هنأل ؛رمخلاك اهموقت طقسيف «ةيصعملل ةدعم

 رسكلاو «ثيدحلا رخآ ىلإ هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هريغيلف اركنم مكدحأ ىأر اذإ" :8ء هلوقلو «"ريزانخلا

 ام رسك هنأ :ماماللو «ىلوأ عراشلا نذإبف ءنمضي ال «مامإلا وهو رمألا يلو نذإب هلعف ول اذهو «ديلاب راكنإلا وه

 فاضم داسفلا نأل ؛ةينغملا ةمألا كالهتساك وهللا لجأل هتميق لطبت الف ءوهللا ىوس رحخآ هجو نم هب عفتني ال

 الإ مهريغل سيلو «هيلع مهتردقل ؛هناوعأو مامإلا قح يف وه ركذ اميف ديلاب رمألاو «راتخملا لعافلا لعف ىلإ
 ف امك وهللا ريغل ةحلاص اهتميق نمضي بصاغلا اهنمض اذإ مث ذحألاك فالتإلا نودب لصحي هنأ ىلع ناسللاب

 فّصنملاو ركسلا ةميق نمضيو «يصخلا دبعلاو لتاقملا كيدلاو ةرايطلا مامحلاو حوطنلا شبكلاو ةينغملا ةمألا

 لام هنأل ؛ابيلص هتميق نمضي ثيح بيلصلا فالخب «هلعف زاج نإو «هنيع كلمت نم عونمم ملسملا نأل ؛لثملا ال

 لبطلاو فدلا امأو ءوهلل نابرضي نيذلا لبطلاو فدلا ف فالخلا :ليق «نونيدي امو مهكر تب انرمأ دقو «موقتم

 [۲ 55/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اقافتا نمضيف ءوزغلاو سرعلا يف نابرضي ناذللا

 هفصن بهذو خبط يذلا ريصعلا وه :افّصنم وأ [۳۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .دتشاو الغ اذإ بطرلا عيقن :اركس
 اهنأل ؛ءايشألا هذه عيب زوجي ال :الاقو «مامإلا لوق اذهو :لإ عيب حصو [۳۳۲/۲ :قئاقحلا زمر] .دتشاو الغف

 7 57/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةيلاملا ىلع ناينبم نامضلا بوحوو عيبلا زاوجو «موقتم لامي تسيل

 «هانركذ دقو «ةربدملاك امهدنع ةموقتم اههأل ؛اضيأ دلولا مأ ةميق نمضي :الاقو «مامإلا دنع اذهو :خلإ ةميق نمض

 اهل ةميق ال دلولا مأ نأ :قتعلا باتك يف هلل فلؤملا ركذ امم ملع دق :لاقي ال «قتعلا باتك يف نيبناحلا نم ليلدلاو

 نيب مث هنأل ؛ةدئاف هيف لب :لوقن انأل ؛هل ةدئاف ال انه دلولا مأ ركذف ."موقت دلو مأل امو" 00١

eهنأ هلم فلؤملا نيبف «مدقن ت ام فلاخي بصغلا يف مكحلا نأ صخش مهوتي اعرف «كيرشلا اهقتع انهن  

 عفتنت اههأ :قتعلا باتك يف ركذ يذلا امهلوق هحو [7 517/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ملعأ هناحبس هللاو ,فلاخي ال

 «ةربدملا يف امك اهموقت طقسي ال اهعيب عانتمابو «موقتلا ةلالد وه اذهو «امادختساو ةراحإو ائطو اهب

 .عبات موقتلل زارحإلاف ءبسنلل ةزرحم يهو ءزارحإلاب موقتلا نأ :هللس ةفينح يبألو



 اهمكحو ةعفشلا فيرعت 5 ةعفشلا باتك

 ةعفشلا باتك

 .«عيبملا سفن يف طيلخلل بجتو هيلع ماق اج يرتشملا ىلع اربج ةعقبلا كلت يه
 مساقي مل يذلا كيرشلا وه

 يفشلا نم ةغللا يف يهو «ةعفشلا ماكحأ نايب يف عرش بصغلا ماكحأ نايب نع غرف امل :خإ ةعفشلا باتك

 يمس كلذلف .هكلم ىلإ ذوحأملا مضي اضيأ عيفشلاو «ناث هل راصف ادرف ناك اذإ لحرلا عفش نم ءمضلا وهو

 :يزرطملا لاق «نيزئافلا نم هريغ ىلإ يناحجلا مضي هنأل ؛ةعافشلا هنمو «رتولا دض وه يذلا عفشلا هنمو «ةعفش

 .ءاهقفلا لامعتسا نمف اه عفشي ىلا رادلا :مهوق امأو «لعف ةعفشلا نم عمسي مل

 هاضر الب هريغ لام ناسنإلا كلمت :بصغلاب ةعفشلا ةبسانم هجو «خلإ ةعقبلا كلمت يه :هلوقب هنيب ام عرشلا يقو

 ةقلعتملا ماكحألا ةرثكل ؛هتفرعم ىلإ ةحاحلا رفوت نكل «هنود ةعورشم اهفوكل ؛هيلع اهميدقت قحلاو ءامهنم لك يف
 مدق كلذلف «راقعلا يف الإ يرجت ال ةعفشلاو «لام لك كلمتل اببس حلصي بصغلا نألو ؛هميدقت بحوأ هب

 نم ماودلا ىلع ةرواحملا ءوس نم أشني يذلا ررضلا عفد :ةعفشلا ةيعورشم ببسو .اناودع هنوك عم بصغلا

 وه لدبب اكولمم الفس وأ ناك اولع اراقع لحملا نوك :اهطرشو .رابغلا ةراثإو رادجلا ءالعإو رانلا داقيإ ثيح

 (ةحاحلا ردقب حورشلا نم طقتلم) .لام

 eS ةبلا كلمت عرشلا يف ةعفشلا يأ :لإ ةعقبلا كلمت يه

 يف لاق [۳۳۳/۲ :قئاقحلا زمر] .نسحأ اذهو «راوجلا وأ ةكرشلا ببسب عيفشلا راقع ىلإ ةارتشم ةعقب مض يه

 .عفانملاو نيعلا كيلمت لمش سنح "كلمت" :هلوقف :"ةلمكتلا"

 ماق ام" :هلوقو .ءاضرلاب نوكي هنإف «عيبلا هب جرحأ "اربح" :هلوقو .عفانملا كيلمت هب جرخأ «لصف "ةعقبلا' :هلوقو

 دحأ اهارتشا اذإ ام لمشيل اهضعب وأ ةعقبلا كيلمت دارملاو «هريغو رمخلا يف ٍتأيس امك امكح وأ ةقيقح عي "هيلع

 نيب رادلا مسقت «ةعفشلا بلطو ءرخآ بناج نم رخآ راج اهو ءاراد راحلا ىرتشا :"ةيناحراتاتلا" يفف ءاهئاعفش

 [؟ ٤۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيفصن راجلاو يرتشملا

 لب «هاضرب ةعفشلا يعدمل عيبملا يرتشملا ملس ول امع زارتحالل ال "اربح" :هلوقب دييقت :خلإ يرتشملا ىلع ا ربج

 بحت يأ :خلإ بجتو .نمثلا وهو يرتشملا ىلع عيبملا ماق ام لدبب يأ :هيلع ماق امب (حتف) .هاضر مدع بلاغلا نأل
 «نيلجر نيب اكر تشم عيبملا نوكي نأب مساقي مل يذلا كيرشلا وهو «عيبملا سفن يف طيلخلل ةعفشلا تبثت ينعي

 ةكرش لك يف ةعفشلاب ىضق 5# يبلا نأ و رباح نع يور امل ؛عامجإلاب اذهو «يبحأ نم امهدحأ عابف
 هعاب نإو «كرت ءاش نإو «ذحأ ءاش نإف «هكيرش نذؤي يح عيبي نأ هل لحي ال «طئاح وأ ةعبر مسقت مل

 5 [775/7 :قئاقحلا زمر] .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور «هب قحأ وهف «نذؤي ملو



 ةعفشلا لئاسم ۲٥ ةعفشلا باتك

 .... قصالملا راجلل مث ءاصاخ ناك نإ قيرطلاو برشلاك عيبملا قح يف طيلخلل مث
 ءاملا بيصن وه رسكلاب

 ءرخآلا هضعب ىقبي هنأ الإ رخآلا كيرشلل ةعفشلا قح توبث وهو «ىعدملا ضعب ىلع لد نإو ثيدحلا نأب ضرتعاو =
 هيلإ دنسملا فيرعتو «دهعلا مدعل سنجلل ةروكذملا ةعفشلا يف ماللا نأل ؛قصالملا راحلاك اضيأ كيرشلا ريغل امتوبث وهو

 توبث نأ :باوجلاو ؟راحج لاك كيرشلا ريغ نم ةعفشلا قح ءافتنا ىضتقاف «دنسملا ىلع هيلإ دنسملا رصق ديفي سنجلا مالب

 (ييع) [۲ 49/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يقيقح ريغ رصقلا نأ رهظف ءرخآ ثيدح هدافأ راجلل ةعفشلا قح

 ءمساق يذلا وهو «عيبملا قح يف طيلخلل مث «عيبلا سفن يف طيلخلل الوأ ةعفشلا تبثت يأ :خلإ عيبملا قح يف

 نيماع اناك نإو «نيصاخ انوكي نأ طرشب قيرطلاو - نيشلا رسكب - برشلاك راقعلا قح يف ةكرش هل تيقبو
 نم قحأ طيلخلاو «طيلخلا نم قحأ كيرشلا" :##ع هلوق بيترتلا ىلع ليلدلا نأ ملعاو .ةعفشلا امهب قحتسي مل

 ىلع هتلالدو «راجلا وه عيفشلاو «عيبملا قوقح يف طيلخلاو ؛عيبملا سفن يف كيرشلاف :فنصملا لاق "عيفشلا
 «قيرطلا يف رخآو برشلا يف دحأ هكراش ولو ؛"ةيانعلا" يف اذك يعفاشلا ىلع ةجح وهو «ةيفح ريغ بيترتلا
 (حتفلا «ئييعلا نم) .ىلوأ برشلا بحاصف

 قحتسي ال نيماع اناك نإو «نيصاخ اناك نإ قيرطلاو برشلاك عيبملا قوقح يف طيلخلل ةعفشلا يأ :اصاخ ناك نإ

 اريبك ناك نإو «نفسلا هيف يرحب ال اريغص ارم نوكي نأ :اّأ## دمحمو ةفينح يبأ دنع صاخلا برشلاو «ةعفشلا امم

 ؛هببسب ةعفشلا رها لهأ قحتسي ال هنم ىقست لا يضارألا نم ضرأ تعيب اذإف :صاخب سيلف نفسلا هيف يرحت
 ءريغص وهف نوصحي اوناك نإو «ريبك وهف نوصحي ال هلهأ ناك اذإ :ليقو ءريغصلا رهنلا فالخب ءمهنم قحأ راجلاو

 .نيعبرأب مهضعبو «ةئام سمخب ردق مهضعبف «ىصحبي الامو ىصحي ام دح يف اوفلتخا نكل «خياشملا ةماع هيلعو

 كلذ ىلع داز امو ءاهيف رجش ال ضرألا نم ةعطق حارقلاو «ةثالث وأ ناحارق هنم ىقسي نأ صاخلا :فسوي يبأ نعو

 اوناك اليلق مهوأر نإو ءاريثك اوناك اريثك مهوأر نإف ءرصع لك يف نيدهتحلا يأر ىلإ ضوفم وه :ليقو ؛ماع وهف
 «صاخب سيلف اذفان ناك نإو «ذفان ريغ نوكي نأ صاخلا قيرطلاو ["7/؟ :قئاقحلا زمر] .ليواقألا هبشأ وهو ءاليلق

 تعيب نإو «ريغ ال ةعفشلا اهلهألف «ىلفسلا يف راد تعيبف «ةذفان ريغ ةكس اهنم بعشتي ةذفان ريغ ةكس تناك نإو

 يف سيلو ءاهيف اوري نأ مهلك مهل ناك بح نيتكسلا لهأل اقح ايلعلا يف نأل ؛اعيمج ىلفسلا لهألو محل ناك ايلعلا يف
 [؟ 5٠0/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .باب حتف مهل الو ءاهيف اورم نأ مهل نوكي ال نح ايلعلا لهأل قح ىلفسلا
 ناك ءاوس «قصالملا راجلل عيبملا قح يف طياخلاو عيبلا سفن يف طيلخلا دعب ةعفشلا تبنت نعي :خإ قصالملا راجلل مث

 ؛مهؤابآ مهيلعو محل ةعفشلا يف نايبصلا نع مصخلاو «ضعبلا قتعم وأ ابتاكم وأ انوذأم وأ اريغص وأ ىثنأ وأ ايمذ

 رادلا رهظ ىلع هراد يذلا وه قصالملا راحجلاو .مهمدع دنع ءابآلا لبق نم دادجألاو «مهمدع دنع ءابآلا ءايصوأو

 يق ةعفشلاب ىضق 892 هنإ" :هذ رباج لوقل ؛راوحلاب ةعفش ال :هللم يعفاشلا لاقو «ىرحأ ةكس يف هبابو ؛ةعوفشملا

 رادلا راج" :ككفع هلوق :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو «"ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف «مسقي مل ام لك

 = «برقلا وهو «دحاو نعم. امهالكو «"هبقصب"ىوريو "ناک ام هبقسب قحأ راحلا" :ككفع هلوقو «"هریغ نم رادلاب قحأ



 ةعفشلا لئاسم مم ةعفشلا باتك

 ددع ىلع راح طئاحلا ىلع ةبشح قف: :كيربشلاو «طئاحلا ىلع عوذجلا عضاوو

 E اا ,.داهشإلاب رو ,عيبلاب سوؤرلا

 هذ رباج ثيدحو «"ةعفشلا قحتسيف هبرق ةلعب راجلل ةعفشلا ك يبلا تبثأ" ءاعوفرم ريسفتلا اذه يور دقو -

 قيفوتلا لصحي كلذبو «مهقح نع رحأتم هقحو «هنم هب قحأ مهنأل ؛ءاكرشلا ةمسقب راجلل بحت ال اأ :هانعم

 (حتف) [79 14/7 :قئاقحلا زمر] .ثيداحألا نيب
 قحتسي الف «راج طئاحلا ىلع ةعوضوم ةبشخ يف كيرشلاو «طئاحلا ىلع عوذجلا عضاو يأ :خلإ عوذجلا عضاوو

 يف ال «راقعلا يف ةكرشلا يه ةربتعملا ةكرشلا نأل ؛عيبلا قح يف كيرشلاو عيبلا سفن يف كيرشلا دعب الإ ةعفشلا

 نوكي ال عوذجلا يف ةكرشلاب اذكو «رادلا يق اكيرش ريصي ال طئاحلا ىلع عوذحلا عضوبو «ةلوقنم ةبشخلاو «لوقنملا

 راج هنأ ىلع ةعفشلا رخآلا قحتسيف «رحآلا ةعقبب امهدحأ ةعقب لاصتا دوحول قصالم راج هنكلو ءاهيف اكيرش

 هريغ ىلع مدقي ال «رادجلا يف اكيرش ناريجلا ضعب ناك اذإ اذكو «ناريجلا نم هريغ ىلع كلذب ححجرتي الو «قصالم

 ءانبلا هيلع يذلا ناكملاو ءانبلا ناك ولو «ةعفشلا اه قحتسي ال ضرألا نودب درجا ءانبلا يف ةكرشلا نأل ؛ناريحلا نم

 [* 4/5 :قئاقحلا زمر] .ناريحلا نم هريغ نم ىلوأ وه ناك امهنيب اكرتشم

 لاقو «سوؤرلا ددع ىلع ةعفشلا بحب يأ "طيلخلل بحت" :هلوقب ةقلعتم "ىلع" ةملك :سوؤرلا ددع ىلع

 ءاهسدس رحآللو ءاهفصن مهدحأل ةثالث نيب راد تناك اذإ امك ,دمحأو كلام لاق هبو ؛مهماهس ردق ىلع :يعفاشلا

 بحاصل سامحأ ةثالث :اسامحأ امهنيب مسقت اهنإف «ةعفشلاب رادلا بلطف .هسدس سدسلا بحاص عابف ءاهفلث رخآللو

 يف هليلقو «كلملا لاصتا ةلعلا نأ :انلو «حبرلا هبشأف كلملا قفارم نم ةعفشلا نأل ؛ثلثلا بحاصل ناسمخلاو «فصنلا

 [؟"9ه/١ :قئاقحلا زمر] .نافصن امهنيب سدسلا بحاص عاب ام نوكيف ؛هريثكك كلذ

 «ةعوفشملا رادلا عيب نيعأ «عيبلا ةعفشلا بوجو ببس نأ ىلإ اذهب راشأو ؛"طيلخلل بحت" :هلوقب اضيأ قلعتت :عيبلاب

 بحت :ريدقتلا نوكي ذئنيحف «طرش عيبلاو «موزللا ىلع كالمألا لاصتا وه ببسلا نأ حيحصلاو «مهضعب لاق اذكه

 ديفي ال ضبقلا لبق هنأل ؛ةعفشلا هيف بحت ال دسافلا عيبلا نإف «حيحصلا عيبلاب دارملاو .هدوجو دعب يأ عيبلا دقعب ةعفشلا

 رخأ ديق هيفو «عناملا لاوزل ؛تبجو خسفلا طقس اذإ الإ زوجي الف ءداسفلا ريرقت اهباجيإف ,خسفلل قحتسم هدعبو «كلملا

 «عنام ريغ يرتشملا رايخو «تبجو هطقسأ ول نح هكلم نع عيبملا جورخ عنمي هنأل ؛عئابلا رايخ نع ايلاخ نوكي نأ وهو

 [ ٠٠٠/۲ :قئاقحلا زمر] .ناعنمي ال بيعلاو ةيؤرلا رايخ كلذكو «عئابلا كلم نع عيبملا ج ورح عنمي ال هنأل

 دعب داهشإلا نم دبالف «ضارعإلاب لطبي فيعض قح األ ؛داهشإلاب ةعفشلا رقتست يأ :داهشإلاب رقتستو

 ىلإ جاتحي هنألو ؛عمس امك بلطي نأ وهو «رارقتسالل ةبثاوملا بلط نم دبال هنأ امك «رارقتسالل ةبثاوملا بلط

 (حتف) .داهشإلاب الإ كلذ هنكمي الو «يضاقلا دنع هبلط تابثإ



 ةعفشلا لئاسم ۲۹۷ ةعفشلا باتك

 .يضاقلا ءاضقب وأ يضارتلاب ذحألاب كلو

 نم يضاقلا ءاضقب وأ ءهاضرب يرتشملا اهملس نأب «يضارتلاب ةعوفشملا رادلا ذحأب ةعفشلا كلمت يأ :خإ كلمتو

 .انركذ امم الإ حصي الف «كلم األ ؛ذحأ ريغ

 اه قحتسي يلا هراد عاب ولو «هنع ثروي ال «مكحلا وأ ميلستلا لبق نيبلطلا دعب عيفشلا تام اذإ هنأ

 |" ه/؟ :قئاقحلا زمر] .اهيف هكلم مدعل ؛ةعفشلاب اهقحتسي ال اهبنجب راد تعيب ولو «هتعفش تلطب «ةعفشلا

 تبثي مكح اذإ يضاقلا نأل ؛"يضارتلا ىلع" ال "ذخألا" ىلع فطع "يضاقلا ءاضقب" :هلوق :"حتفلا" يف لاقو

 ريغ نم مكاحلا مكحب وأ يضارتلاب ذحألاب امإ :نيرمألا دحأب عيفشلل كلملا تبثي نعي «هذحأ لبق عيفشلل كلا

 ةمولعم ةثداحلا ةروريص وهو «ةدئاف ةدايز ءاضقلا يف نأل ؛طوحأ يضاقلا ءاضقب ةعفشلا ذحأ نكل «ذحأ

 .هل هكلم ببس نيبتو «يضاقلل



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۲۹۸ ةعفشلا باتك

 اهيف ةموصخلا و ةعفشلا بلط باب

 VE EOE a ىلع rE ىلا عيبا ملع نإ
 ةعوفشملا رادلا عيب يأ

 :"ةيادهلا" يف دازو «هميسقتو هتيفيكو هنايب يف عرش «بلطلا نودب ةعفشلا تبثت مل امل :خل! ةعفشلا بلط باب

 رئاس ىلع ةدئاز ليصافتو ءصوصخم نأش ةعفشلا يف ةموصخلل ناك امل هنأ :ههجوو «"اهيف ةموصخلاو" :هلوق

 «ناتأرماو لحجر وأ «نالجر هربخأ نأب :لإ ملع نإف [؟5 5/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهنايب يق عرش تاموصخلا

 هيلع بجي يرتشملا هربخأ ولو ءاقح ربخلا ناك اذإ اريغص ادبع ولو «دحاو ربخب :امهدنعو «مامإلا دنع لدع دحاو وأ

 (يئيعلا يف اذك) .ةربتعم ريغ موصخلا يف ةلادعلاو «مصح هنأل ؛ناك ام فيك عامجإلاب بلطلا

 ا ؛بلطلا ىلع هسلحب يف توكس الو ريخأت ريغ نم روفلا ىلع هسفن ىلع دهشأ يأ :خإ دهشأ
 ؛نمثلاو يرتشملاب ملعلا دعب ناك اذإ ةعفشلا هب لطبتف «هترشاعمو ثداحلا راجلا راوجب هاضر ىلع لدي ملعلا

 «بلطلا ريخأتل ؛هتعفش تلطب بلط الب هرحخآ ىلإ باتكلا أرقف ء«هطسوأ يف وأ «هلوأ يف ةعفشلاو باتكب ربخأ ولو

 ءداهشإ ريغ نم حيحص بلطلا اذه نأل ؛داهشإ ريغ نم بلطي الإو «هيلع مهدهشي دوهشلا ةرضحب ربحأ نإف

 سلجما رخآ ىلإ لمأتلا هل نأ :هنعو دمحم نع يورم وهو «خياشملا ةماع دنع هملعب الصتم نوكي نأ طرتشيو

 ظفل لكب بلطلا حصيو «لطبت ال اهركم تكس ولو [۳۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .يحركلا ذخأ اذهو «ةريخملاك
 ؛ناتأرماو لحر وأ ءلدع لحجر وأ «نيلدع ريغ نالجر هربخي يح بلطلا بحي الو «لاحلا يف بلطلا هنم مهفي
 .مامإلا لوق اذه «ةداهشلا يرطش دحأ هل طرتشيف هجو نم مازتلا هيف هنأل

 هريخأ ولو ءاقح ربخلا ناك اذإ ءاريبك وأ ناك اريغص ءادبع وأ ناك ارح دحاو هربخأ اذإ بلطلا هيلع بجي :امهدنعو

 ةوق الو لوح ال وأ هلل دمحلا :عيبلا ملع ام دعب لاق ولو «ناك امفيك عامجإلاب بلطلا هيلع بجي هسفنب يرتشملا

 «صالخلا ىلع دمح لوألا نأل ؛يحخركلا هراتحخا ام ىلع هتعفش هب لطبت ال هللا ناحبس وأ «ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 مكب وأ ءاهعاتبا نم :لاق اذإ اذكو «ضارعإلا ىلع اهنم ءيش لدي الو ءمالكلا حاتتفا ثلاثلاو ءبجعت يناثلاو

 [؟ 5 ٤/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هللا نصلح :لاق ول اذكو «نمث نود نمث اهيف بغري هنأل ؛تعيب

 كلذ لعفي امنإو :عطقألا لاق «نكي مل وأ دحأ هدنع ناك ءاوس .هسلجم يف هسفن ىلع دهشأ يأ :هسلجم يف

 «يرتشملا هفلح اذإ فلحلا نم نكمتي يكل :"طوسبملا" يفو «ةنايد هقح طقسي الل ؛دحأ هدنع نكي مل نإو

 يق بلطلا نأ ملعا :بلطلا ىلع .(حتف) .دوحجلا ةفاخمل داهشإلا نأل ؛داهشإلا ىلإ بلطلا اذه يف ةجاح الو

 بلط يأ لوألا مسقلا وه روكذملا اذهو «كلمت بلطو ريرقت بلطو ةبئاوم بلط :ةثالث ىلإ مسقني ةعفشلا
 :يناثلا مسقلاو «ةردابملاو ةعرسلا هجو ىلع اهبلط يأ "اهبثاو نمل ةعفشلا" :اكتلع هلوقل ؛ةبئاوملا بلط يمس امنإو «ةبثاوملا

 (حتف «ةلمكت) .خلإ "يضاقلا دنع بلط نإف" :هلوقب هيلإ راشأ ام :ثلاثلاو «خلإ "عئابلا ىلع مث" :هلوقب هيلإ راشأ ام



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۲۹ ةعفشلا باتك

 نإف ءريخأتلاب طقست ال مث «راقعلا دنع وأ يرتشملا ىلع وأ «هدي يف ول عئابلا ىلع مث
 ةعفشلا عيبملا ناك

 و ا ل عش نس جنا د جل ل هيلع ىعدملا لاس «يضاقلا دنع بلط
 يضاقلا يأ ةعفشلا عيفشلا

 ىلع دهشأ وأ «هدي يف عيبملا ناك ول «عئابلا ىلع عيفشلا دهشي ةبثاولا بلط دعب يأ :خلإ عئابلا ىلع مث
 ركذيو «رادلا هذه عاب انالف نإ :لوقي نأ :هبلط ةيفيكو «ريرقتلا بلط وه اذهو «راقعلا دنع دهشأ وأ «يرتشملا

 ةردقم بلطلا اذه ةدمو .كلذب يلع اودهشاف «نآلا اهبلطأو ءاهتعفش تبلط ءاهعيفش انأو «ةعبرألا اهدودح

 دصق نإو «هتعفش تلطب «بلطي ملو «نكمت ول ىح «ةثالثلا ءالؤه دحأ ىلع ةردقلا عم داهشإلا نم هنكمتب
 .هرصم يف مهضعب ناك نإو ءاناسحتسا زاج «هرصم يف اعيمج اوناك نإف «برقألا كرتو «ةثالثلا هذه نم دعبألا

 دهشأ نإو «هتعفش تلطب «هرصم يف يذلا كرتو ءدعبألا دصقف «قاتسرلا يف وأ ءرخآ رصم يف رخآلا ضعبلاو
 ماقم موقيو «كلذ هيفكي «راقعلا دنع وأ «يرتشملا ىلع وأ ءارضاح ناك نأب «عئابلا ىلع ةبئاوملا بلط دنع

 ["85/؟ :قئاقحلا زمر] .مالسإلا خيش هركذ «نيبلطلا

 ترقتسا ام دعب ذخألا بلط وهو «بلطلا اذه ريخأتب نيبلطلا دعب ةعفشلا طقست ال نعي :ريخأتلاب طقست ال مث

 ريغب داهشإلا دعب ارهش كلذ كرت نإ :دمحم دنعو «فسوي يبأ نع ةياور وهو «هكلطب ةفينح يبأ دنع داهشإلاب هتعفش

 هنكمي مل ذإ ؛يرتشملا ررضت هب طقست مل ول األ ؛رفز لوق وهو «هتعفش تلطب ءامهوحنو سبحلاو ضرملاك رذع
 ىوتفلاو ."ناميألا" يف رم امك لحاع هنود امو ءلجآ هنأل ؛رهشب ردقف «عيفشلا ةهج نم هضقن رذح فرصتلا

 ررقت هقح نأ :بهذملا رهاظ وهو مامإلا لوق هحوو «ريغلاب رارضإلا دصق يف سانلا لاوحأ رييغتل ؛اذه ىلع مويلا

 ىلإ عيفشلا عفرب هعفد نكمي ررضلا نم ركذ امو «هناسلب اهطقسي نأ الإ قوقحلا رئاسك هريخأتب لطبي الف ءاعرش
 "ةيادهلا" نع "رردلا" يف اذك في هبو «هسفنب رضملا وهف «لعفي مل مف «كرتلا وأ ذحألاب هرمأيل يضاقلا

 "ناخ يضاق"و "ينغملا"و "ناهربلا"و "ةريحذلا" بحاص حيحصت نأ :"ناهربلا" نع "ةيلالبنرشلا" يفو ؛"يفاكلا"و
 اهطوقس مدع "يفاكلا"و "ةيادهل" بحاص حيحصت نم حصأ رهشب طوقسلا ريدقت نوك نم "ريغصلا هعماج" يف

 نكي مل ولو ءراصتحاب "حتفلا" يف اذك هيف روكذم قوقحلا رئاسو ةعفشلا نيب قرفلاو «قوقحلا رئاسك ادبأ ريخأتلاب
 ناك ول اذكو ءارذع ناكف «يضاقلا دنع الإ ةموصخلا نم نكمتي ال ذإ ؛عامجإلاب ريخأتلاب لطبت ال «ضاق ةدلبلا يف

 (حورشلا نم طقتلم) .راوحلا يف ةعفشلا ىري ال يعفاش هنكل «ضاق
 ال وأ يضاقلا 0 نأ بلطلا اذه يف بحاولاو كلمتلاو ذخألا بلط وه اذه :خلإ يضاقلا دنع بلط نإف

 كلذ نيب اذإف ؛:ةمولعم نوكت نأ دب الف ءاقح اهيف ىعدا هنأل ؛اهدودحو اهتلحمو رصم نم رادلا عضوم نع يعدملا

 نيب اذإف «عئابلا رضحب نح يرتشملا ىلع هاوعد حصت ال اهضبقي مل اذإ هنأل ؟ال مأ رادلا يرتشملا ضبق له لاس

 :امهدنعو :"نيكسم الم" يف لاق .هاوعد مت هلك كلذ نيب اذإف ,دهشأ نم دنعو «ناك فيك ريرقتلا بلط نع هلأس كلذ

 = ةعفارملا تقو ىلإ ملعلا تقو نم تلواطت له ةدملا نأ يضاقلا ملعيل ؛ءارشلاب تملع م هلأسي نأ اضيأ طرتشي



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۷۰ ةعفشلا باتك

 هب ٌرقأ نإف ءارشلا نع هلأس « ثلا نهرب وأ لكن وأ ءهب عفشي ام كلعرقأ نإف
 يرتشملا طرش 2 يضاقلا ءارشلا ىلع يرتشملا

 «ىوعدلا تقو نمثلا راضحإ عيفشلا مزلي الو ءامب ىضق < ا و وأ ءلكن وأ
 ءازج ءارشلا ىلع ركنأ ام دعب يرتشملا

 ا Oy م عئابلا ما ا دكب نب

 اذه ىلإ ةجاح ال :مامإلا دنعو .ىوتفلا هيلعو «هاوعد ىلإ تفتلي ال يضاقلاف «ةدملا تلواطت اذإ هنإف «يضاقلا ىلإ =

 نإف ؟ال مأ عيفشلا كلم يه له عيفشلا امي عفشي ىلا رادلا نع هلأسف «هيلع ىعدملا ىلع يضاقلا لبقأ مث ؛لاؤسلا

 .هكلم اهنأ ىلع عيفشلا نهرب وأ «ركنأ ام دعب نيميلا نع يرتشملا لكن وأ «هب عفشي ام عيفشلا كلم يرتشملا رقأ

 ام دعب نيميلا نع لكن وأ .ءءارشلاب يرتشملا رقأ نإف ؟ال مأ تيرتشا :هل لوقيف «ءارشلا نع يرتشملا يضاقلا لأس

 (ييع) .هدنع هتوبثل ةعفشلاب يضاقلا ىضق «ءارشلا ىلع عيفشلا نهرب وأ «ركنأ

 ركنأ نإو «هفارتعاب عيفشلا كلم تبث ءا عفشي يلا رادلا عيفشلا كلم يرتشملا رقأ نإف يأ :خإ رقأ نإف

 ءاندنع اذه «ةنيبلاب عيفشلا كلم تبث ماقأ نإف «هب عفشي امل كلام هنأ ىلع ةنيبلا ةماقإ عيفشلا يضاقلا فلك

 ءارهاظ كلملا ليلد ديلا نأل ؛يعفاشلل لوقو فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ديلا رهاظب يضقي :رفز دنعو
 ملعي ام هللاب :هفلحتساو «يرتشملا نم نيميلا بلطف ةنيبلا نع زجع نإف «مازلإلا نود عفدلل يفكي رهاظلا نأ :انلو

 (يئيعلا «حتفلا نم اطقتلم) .اه عفشي ىلا رادلا يف عيفشلا كلم تبث لكن نإف «هب عفشي امم هركذ يذلل كلام هنأ

 نع هيلع يعدملا يضاقلا لأس كلذ دعب يأ :لإ ءارشلا نع هلأس .ركنأ ام دعب نيميلا نع يرتشملا :لكن

 الإ بحت ال ةعفشلا نأل ؛هارتشا هنأ ةنيبلا مقأ :عيفشلل لاق ءارشلا ركنأ نإف ؟ال مأ تيرتشا له :هل لوقيف «ءارشلا

 هذه يف قحتسي ام هللاب وأ ىرتشا ام هللاب هفلحتساو «يرتشملا نم نيميلا بلط «ةنيبلا ةماقإ نع زجع نإف «ءارشلاب

 «ببسلا ىلع لوألاو «دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو ءلصاحلا ىلع فيلحت اذهف «هركذ يذلا هجولا نم ةعفشلا رادلا

 (حتف ؛ئيع) .ةجحلاب قحلا روهظل ؛اب ىضق «هتنيب عيفشلا ماقأ وأ رقأ وأ لكن نإف «فسوي يبأ لوق وهو
 دنعو «ةياورلا رهاظ وه اذهو «يضاقلا سلجم ىلإ نمثلا رضحي مل نإو E :لإ عيفشلا مزلي الو

 هنأ :رهاظلا هجو «نمثلا ىوت نع ازارتحا ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «نمثلا رضحي ىح اهب هل ىضقي ال :دمح

 ءاضقلا دعبو [۳۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .هب بلاطي الف هيلع بحاو ريغ ءاضقلا لبق هنأل ؛ءاضقلا دعب الإ هيلع بجي ال

 ءاضقلاب اهدكأتل ؛عامجإلاب لطبت مل رحأف نمثلا دأ :عيفشلل ليق ولف ء«هضبقل رادلا سبح يرتشمللو «هراضحإ همزلي

 (حتفلاو ئيعلا نم طقتلم) .دكأتلا مدعل ؛لطبت ثيح دمحم دنع داهشإلا دعب ءاضقلا لبق رحأ اذإ ام فالخب

 ؛كلاملاك امصخ ناكف «ةلاصأ ةقحم ادي هل نأل ؛هدي يف عيبملا ناك اذإ عئابلا مصاخي نأ عيفشلل يعي :خلإ عئابلا مصاخو

 [؟ 59/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امصح نوكي الف «ةلاصأ تسيل مهدي نأل ؛امهوحنو ريعتسملاو عدوملا فالخب



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۷۱ ةعفشلا بانك

 ,عئابلا ىلع ةدهعلاو «هدهشح. عيبلا خسفيف «يرتشملا رضحبي ئح ةنيبلا عمسي الو

 يرتشملا روضح يأ / يع

 ةيؤرلا رايخ عيفشللو «لكوملا ىلإ ماسي مْ ام عيفشلل مصح ءارشلاب ليكولاو
 يملا ليك ولا ي

 نمشلا رادقم يف ا طرش بيعلا نم 1 ةيلصو

 ديلا عئابلل ءاقح عيبملا يف امهنم لكل نأل ؛يرتشملا رضحي بح ةنيبلا يضاقلا عمسي ال يأ :خلإ ةنيبلا عمسي الو

 ۳١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .امهروضح نم دبالف ءاعيمج نيقحلل ضرعتي عيفشلاو «كلملا يرتشمللو
 طرتشي ال ثيح ضبقلا دعب ام فالخب «هروضحو يرتشملا دهشمب عيبلا يضاقلا خسفيف يأ :خلإ عيبلا خسفيف

 [۳۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .امهنع ايبنجأ عئابلا راصف «ميلستلاب ىهتنا دق دقعلا نأل ؛عئابلا روضح

 تلاقو «يرتشملا ىلإ عيبلا ميلست لبق يأ اندنع عئابلا ىلع قاقحتسالا دنع نمثلا نامض يأ :خل! عئابلا ىلع ةدهعلاو

 (حتف «ئيع) .اندنع دقاعلا ىلإو «مهدنع كلاملا ىلإ عجرت دقعلا قوقح نأ كلذ يف لصألاو «يرتشملا ىلع :ةثالثلا

 [(نيكسم الم) .عيفشلل مصخ ليكو لاف ىرتشاف اراد هل يرتشيل الجر لكو اذإ يأ ] :خإ ءارشلاب ليكولاو
 فالخب هروضحب يفتكي الف «يرتشملا نع بئانب سيل هنأل ؛عئابلا كلذك الو «لكوملا روضح ءاضقلل طرتشي الف
 ملسي مل ام عيفشلل مصح ءارشلاب ليكولا يأ :لكوملا ىلإ ملسي مل ام (حتف) .ليكولاك هيصوو «بألاو ليكولا
 اليكو عئابلا ناك ول اذهلو ءاليكو وأ ناك اليصأ دقاعلا ىلإ يهو .دقعلا قوقح نم هيف ةموصخلا نأل ؛لكوملا ىلإ

 ؛لكوملا ىلإ اهملس اذإ هنأ الإ كلاملا وه عئابلا ناك اذإ امك «يرتشملا روضحب هنم اهذحأيو «همصاخي نأ عيفشلل ناك

 «يرتشملا ىلإ هملسي مل ام امصخ نوكي هنإف «عئابلاك راصف «هدعب امصح نوكي الو هل كلم الو «ليكولل دي ال

 ۲٠۹۰/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امصخ نوكي نأ نم جرخيف «كلم الو «دي هل قي مل هيلإ اهملس اذإف
 :"ةيناحراتاتلا" يفو [۳۳۸/۲ :قئاقحلا زمرإ .ريفسلا ةلزنم ليكو لا نأل ؛ءادتبا لكوملا وه مصخلا :ةثالثلا دنعو

 مصخ هريغل يرتشملاو" :فلؤملا لاق ولف «هل اهارتشا نم ىلإ نيعلا ملسي مل ام مصح وهف «هرمأ ريغب هريغل ىرتشا ول
 [؟50/78 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوأ ناكل "ملسي مل ام

 «بيعلا نم ةءاربلا يرتشملا طرش نإو بيعلا رايخو «ةيؤرلا رايخ عيفشلل تبثي يأ :خ! ةيؤرلا رايخ عيفشللو
 ؛عئابلا نم وهف هلبق ناك نإو «ضبقلا دعب ذحألا ناك نإ يرتشملا نم ءارش ةعفشلاب ذحألا نأل ؛عامجإلاب اذهو

 عيفشلا نأل ؛هتءارب طرشبو «يرتشملا ةيؤرب رايخلا طقسي الو ۲١٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رايخلا هل تبثيف
 [۳۳۸/۲ :قئاقحلا زمر] .يرتشملا طاقسإب هقح طقسي الف «هنع بئانب سيل

 :يرتشملا لاقو «ةئام اهتيرتشا :عيفشلا لاقف «نمثلا رادقم يف يرتشملاو عيفشلا فلتحا اذإ يأ :خلإ فلتخا نإو

 ركني يرتشملاو «لقألا دقن دنع ذحألا قاقحتسا هيلع يعدي عيفشلا نأل ؛يرتشملل لوقلاف «نيرشعو ةئاع. اهتيرتشا

 = «نيبناجلا نم راكنإلا دجو اذإ اميف صنلاب فرع فلاحتلا نأل ؛نافلاحتي الو «هنيمب عم ركنملل لوقلاو «كلذ



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۲¥ ةعفشلا باتك

 ءهنم لقأ هعئاب ىعداو ءانمث يرتشملا ىعدا نإو ياف انهرب كإو «يرتشملل لوقلاف
 ءازحج

 «يرتشملا لاق ام اهذحأ ضبق نإو < عئابلا لاق امب عيفشلا اهذخأ فاو
 عيفشلا نملثلا عئابلا Cc يذلا نمشلاب يأ رادلا يأ هنأ لاحلاو يأ

 درو ام عم يف نوكي الو ءاركنم عيفشلا نوكي الو ءائيش عيفشلا ىلع يعدي ال يرتشملاو «نيبناحلا نم ىوعدلاو <
 عقو اذإ ام لمشف فب فلوملا قلطأو «"ةلمكتلا" يف لاق [78/” :قئاقحلا زمر] .سايقلا عنتماف «صنلا هب

 ىرتشا :"ةيناحراتاتلا" يف نكل «هدعب وأ عيفشلا ىلإ ميلستلا لبق امهدعب وأ «نمثلا دقنو «رادلا ضبق لبق فالتحالا

 ١51/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يرتشملل لوقلاف ءنمثلا يف يرتشملاو عيفشلا فلتحا مث «نمثلا دقنو اهضبقو ءاراد
 ةلأسملا نإ :"يومحلا" نع القن "حتفلا" يف لاق اذلو «نمثلا دقنو رادلا ضبق اذإ ام. ةديقم ةلأسملا نأ هنم ملعف

 (هنع يفع نمح ر لا بيبح) .ادوقنم نمثلاو «ةضوبقم رادلا تناك اذإ ام ةديقم

 عيفشلا ةنيب ةنيبلاف «هاوعد ىلع ةنيبلا يرتشملاو عيفشلا نم دحاو لك ماقأ ول يعي :خلإ! عيفشللف انهرب نإو
 يعفاشلا دنعو «ىلوأ ةدايزلل ةتبثملا ةنيبلاو «ةدايزلل تبثت اهنأل ؛يرتشملا ةنيب ةنيبلا :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع

 ةنيب نأ :امهو «نيميلاب الإو لدعألاب مكحي :كلام دنعو «ع رقي امهنعو «يرتشملل لوقلاو ءاترتات :اهج دمحأو
 «ةمزلم عيفشلا ةنيبو «مازلإلل تانيبلا نأل ؛ةروص اتابثإ رثكأ يرتشملا ةنيب تناك نإو ءنيعم اتابثإ رثكأ عيفشلا
 يرتشملا ةنيب تلبق اذإو «هيلإ رادلا ميلست يرتشملا ىلع بجو تلبق نإ عيفشلا ةنيب نإف «يرتشملا ةنيب فالخب
 (حتفلاو ئييعلا نم طقتلم) .كرتلاو ذحألا نيب ريختي لب «ءيش عيفشلا ىلع بحي ال

 عيفشلاف «عئابلا لاق امك ناك نإ رمألا نأل :خلإ عيفشلا اهذخأ .يرتشملا هاعدا يذلا نمثلا نم يأ :هنم لقأ

 امك عيفشلا قح يف رهظي ضعبلا طحو «لقألا هاوعدب يرتشملا نع اطح نوكي «يرتشملا لاق امك ناك نإو ءاهذحأي

 «عيفشلا اهذخأيف «ةيقاب هتبلاطم تماد ام نمثلا رادقم يف هلوق لوقلا ناكف «عئابلا باجيإب يرتشملا كلمت نألو ؛انيب

 عيفشلا اهذحأيف ءرخآلا هلوقي ام نمثلا نأ رهظ لكن امهيأو ءافلاحت «يرتشملا هاعدا ام رثكأ عئابلا هاعدا ام ناك ولو

 ؛عيفشلا قح نالطب بحوي ال خسفلا نأل ؛عئابلا هلوقي ام. عيفشلا ذحأي امهنيب دقعلا يضاقلا خسف نإو «كلذب

 ۲٠٤/۸[ :قئارلا رحبلا.ةلمكت] .ءاضقب درلا ناك نإو «هقح لطبي ال بيعب عئابلا ىلع تدر اذإ رادلا نأ ىرت الأ

 ,"طوسبملا" يف امك عئابلا لوق لوقلاف ءهنم يقبو «هضعب ضبق ول ىح «نمثلا عيج ضبق يأ :خإ ضبق نإو

 «نيبلا نم جرح نمثلا هئافيتساب عئابلا نأل ؛نيميلا وأ ةنيبلاب نمثلا عيمج ضبق تبث اذإ يرتشملا لاق ام اهذحأي امنإو

 :"ةيلالبنرشلا" يف لاق .يرتشملل هيف لوقلا نأ تبث دقو «يرتشملاو عيفشلا نيب فالتخالا يقبف «بناحألاب قحتلاو
 :عئابلا لاقف ءرهاظ ريغ ناك ولو «نيميلا وأ ةنيبلاب تبث نأب انركذ امك ارهاظ نمثلا ضبق ناك اذإ اذه

 تعب :لاق نأب ردقلا نايب لبق نمثلا ضبقب أدب ولو «فلأب عيفشلا اهذحأي «نمثلا تضبقو فلأب رادلا تعب

 (حتف) .نمشلا رادقم يف هلوق ىلإ تفتلي مل «مهرد فلأ وهو «نمثلا تضبقو رادلا



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط YY ةعفشلا باتك

 اراد ىرتشا نإو «ةدايزلاو لكلا طح ال «عيفشلا قح يف رهظي ضعبلا طحو
 نمثلا لك يأ نمثلا ضعب يأ عئابلا

 ربصي وأ ءالجؤم ول لاحبو ءايلثم ول هلثعو «هتميقب يفشلا اهذحأ «راقعب وأ ضرعب

 الجؤم نمثلا ناك ول لاح نمثب اهذحأو يأ راقعلا وأ ضرعلا ةميقب يأ رادلا يأ دقنب سيل ام يأ

 ا ا ا ا ا ا ES ءلحألا يصحب يح
 يرتشملاو عئابلا نيب بورضملا

 لصأب قحتلا امل طحلا نأل ؛يقب ام هذخأي ىح عيفشلا قح يف رهظي نمثلا ضعب طح يأ :خلإ ضعبلا طحو

 رم دقو «ىمسملا نمثلا هيلع لب «عيفشلا نع طقسي الو ءرهظي ال :ةثالثلا دنعو «نمثلا وه يقابلا راص «دقعلا

 «ةعفشلا ملسف «فلأب هارتشا يرتشملا نأ عيفشلا ملع ولو [۳۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .عويبلا باتك يف اذه لصأ

 "ردلا" يف اذك اعاتم وأ ةيراج يرتشملل عئابلا داز مث «ملسف فلأب هعاب ول امك ةعفشلا هلف «ةئام عئابلا طح مث

 عيفشلا نع طقسي مل يرتشملا نع نمثلا لك عئابلا طح اذإ نعي :خ! لكلا طح ال (حتف ءنيع) ."ةينقلا" نع

 (يئيع) .لطاب هنأو «نمث الب اعيب ريصي هنأل ؛عامجإلاب
 نأل ؛عامجإلاب ةدايزلا همزلت ال نح عيفشلا قح يف عيبلا دقع دعب نمثلا ىلع ةدايزلا رهظي الو يأ :خل ! ةدايزلاو

 ىرتشا اذإ نعي :خلإ اراد ىرتشا نإو [۳۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .عوفدم وهو «هب ررضلا قاحلإ اهرابتعا يف

 ايلثم ناك ول ضرعلا كلذ لثمي اهذحأو «راقعلا وأ ضرعلا كلذ ةميقب عيفشلا اهذحأ «راقع وأ ضرعب اراد يرتشملا

 [۳۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ناودعلا نامض يف امك براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملاك لاثمألا تاوذ نم يأ

 ."يبلشلا" نع القن "حتفلا" يف اذك ذحألا تقو ال ءارشلا تقو هتميق ربتعتو

 ءلحألا يضمب ىح ربصي وأ ءالجؤم نمثلا ناك اذإ لاح نمثب يرتشملا نم رادلا عيفشلا اهذحأي نيعي :الجؤم ول

 لثم.ذحأي هنأل ؛كلذ هل :كلامو يعفاشلاو رفز لاقو «لحؤم نمشب لاحلا يف اهذحأي نأ هل سيلو «كلذ دنع اهذحأيف

 قح يف هطارتشاف ءدقعلا مزاول نم سيلو «طرشلاب تبثي لحألا نأ :انلو «نيدلا ةفص لحألاو .هتفصب يرتشملا ذحأ ام

 اذهو «بلاطلا قح نيدلاو «بولطملا قح لجألا نألو ؛هيف سانلا توافتل ؛عيفشلا قح يف اطارتشا نوكي ال يرتشملا

OTTنا فا تسل ةل ةقيط قا ول رب لطول نرخ حر اجلا كنج 30 نيل  
 ىلع عئابلا عجرو ءانيب ام ىلع عيفشلا ىلإ ةقفصلا لوحتل ؛يرتشملا نم نمثلا طقس «لاح نمشثب عئابلا نم اهذحأ

 [؟57/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ هل ناك .راظتنالا راتحا نإو ءلجؤم نمثب يرتشملا

 تكس ول ىح «لاحلا يف هنم دب الف بلطلا امأو لجألا لولح ىلإ ذحألا نع عيفشلا ربصي يأ :خإ ربصي وأ
 هتعفش لطبت ال :لاقو «هنع عحر مث ءالوأ فسوي وبا لوقي ناك هبو «دمحمو ةفينح يبأ دنع هتعفش تلطب «بلطي ملو

 نكمتي ال وهو «ذحألل لب «هتاذل دوصقم سيل بلطلا نأل [؟717/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لحألا لولح ىلإ ريخأتلاب
 نأ ال ولو «لاح نمثب هذحأي نأ هل اذهو «تبث دق هقح نأ :اممو «لاخلا يف هبلطب ةدئاف الف ءلجؤم نمثب لاحلا يف هنم

 [۳۳۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ةعفشلا لطبي هقح توبث دعب بلطلا نع توكسلاو «كلذ هل ناك امل تباث هقح



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ؟ اب < ةعفشلا باتك

 ءاملسم ول امهتميقبو ءايمذ عيفشلا ناك نإ ريزنخلا ةميقو رمخلا لثمبو ءاهذخأيف
Nعيفشلا ناك ريزنخلاو  

 ءامهعلق يرتشملا فلك وأ «سرغ وأ يرتشملا ىب ول سرغلاو ءانبلا ةميقو نمشلابو
 اهيف ةعوفشملا ضرألا ىلع عيفشلا ذععأو يأ
 عيفشل امهلعف إو O TOE A ARLE SS ASSES ييفشلا ف نإ

 ناك نإ ريزنخلا ةميقو رمخلا لثم. عيفشلا اهذحأ يأ :لإ رمخلا لثمبو .لحألا يضم دعب رادلا يأ :اهذخأيف

 ةميقو رمخلا لثع, هذحأ ءايمذ هعيفش ناك نإف «ريزنح وأ رمخب اراقع يمذ نم يمذ ىرتشا :هتروص ءايمذ عيفشلا

 رذعتي ال يمذلا نأ ريغ اهوحنو ةعفشلا لثم عيبلا ماكحأ هيلع بترت حص اذإف «مهنيب اميف حيحص اذه نأل ؛ريزنخلا

 .هتميق هيلع بجيف «ميقلا تاوذ نم ريزنخلاو «لاثمألا تاوذ نم األ ؛امب هذحأيف ءرمخلا ميلست هيلع

 رادب قحل وأ تام وأ هتدر ىلع لتق ناك ءاوس «هل ةعفش ال ادترم عيفشلا ناك ولو 1٠0/7”*[ :قئاقحلا زمر]

 (حتف) ."ةيانعلا" يف اذك ثروت ال ةعفشلا نأل ؛هتثرول الو «برحلا

 ىلع ردقي ال هنأل ؛املسم عيفشلا ناك ول ريزنخلا ةميقو رمخلا ةميقب رادلا ذحأ يأ :املسم ول امهتميقبو

 املسم عيفشلا ناك نإو «ناودعلا نامض يف امك امهتميق هيلع بجيف ءامهكيلمت نع اعونمم هنوكل ؛لثملا ميلست

 ملسملا مكح همكح راص يمذلا ملسأ ولو ءاهلثم وأ رمخلا ةميق نم انركذ ام, فصنلا امهنم دحاو لك ذحأ ءايمذو

 (يشحملا نم فرصتب ييع) .كلذ عيمج يف يمذلاك نمأتسملاو «ةميقلاب اهذحأيف «ءادتبالا نم

 ءاش نإ رايخلاب عيفشلاف «ةعفشلاب عيفشلل يضق مث «ةعوفشملا ضرألا يف يرتشملا ىب اذإ يعي :خلإ نمفلابو

 يبأ نعو «ةغراف ضرألا ذخأيف ءامهعلق يرتشملا فلك ءاش نإو ءاعولقم سرغلاو ءانبلا ةميقو نمشلاب اهذحأ

 لاق هبو كرت ءاش نإو «سرغلاو ءانبلا ةميقو نمثلاب اهذخأ ءاش نإ رايخلاب هنكلو «علقلاب فلكي ال هنأ :فسوي
 راصف «ناودعلا ماكحأب لماعي الف «ءارشلاب هيف هكلم توبثل ؛سرغلاو ءانبلا يف ايدعتم سيل هنأل ؛كلامو يعفاشلا

 هريغل دكأتم قح هب قلعت لحم يف ىب هنأ :ةياورلا رهاظ هجوو «مامإلا دنع ادساف ءارش يرتشملاو هل بوهوملاك

 فقولا نح يرتشملا تافرصت عيمج ضقتنت اذهو «نوهرملا يف ىب اذإ نهارلاك ضقتنيف «هنم طيلست ريغ نم
 «كلاملا نم طيلستب لعف هنأل ؛ادساف ءارش يرتشملاو ةفينح يبأ لوق ىلع بوهوملا فالخب «ةربقملاو دجسملاو

 [؟574/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهفرصت ضقتني ال اذهلو
 عيفشلا قحتسملا فلكف «تقحتسا مث «سرغ وأ ئبف «ةعفشلاب ضرألا ذحأ اذإ عيفشلا نأ نعي :خ! امهلعف نإو

 ءنمثلاب هنم اهذحأ نإ عئابلا ىلع وأ «هنم اهذحأ نإ يرتشملا ىلع عيفشلا عحر «سرغلاو ءانبلا علقف ,علقلاب

 يرتشملا نأ يرتشملا نيبو هنيب قرفلاو كلذب عجري هنأ :هلللل فسوي يبأ نعو «سرغلاو ءانبلا ةميقب عحري الو

 نأل ؛عئابلا الو يرتشملا ةهج نم عيفشلل طيلست الو رورغ الو «هتهج نم هيلع طلسمو «عئابلا ةهج نم رورغم
 [579/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اربج هنم اهذخأ عيفشلا



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۷٥ ةعفشلا باتك

 ءرجشلا فح وأ رادلا تبرخ نإ ا لکبو ءطقف نمثلاب عحر «تقحتساف
 لكب عيفشلا ذأ يأ ءازج

 اضرأ عاتبا نإ اهرمشبو «هل ضقنلاو ؛ءانبلا يرتشملا ضقن نإ ةصرعلا ةصحبو
 يرتشملا ىرتشا اهرم عم يرتشملل عئابلا ئب يذلا ءانبلا يأ لإ عيفشلا اهذحأو يأ

 مادهنالاب ناك ءاوس دحأ عنص ريغ نم رادلا تبرخف سرغ وأ راد اهيف اضرأ ىرتشا ول نيعي :خ! نمثلا لكبو

 ناعبات امال ؛ءيش نمثلا نم طقسي الو «نمثلا لكب عيفشلا اهذخأي دحأ عنص ريغب رجشلا فحوأ قارتحالا وأ

 ةحبارم ةروصلا هذه يف اهعيبي اذهو «نمثلا نم ءيش امهلباقي الف «ركذ ريغ نم عيبلا يف نالخدي نح ضرألل

 اذه «لضألا ضعب تقافلا نأل ؛هعصحب نمقلا نم طقسي ثيح قرغب ضرألا ضعب فلت اذإ ام. قالخع :نايب الب

 .بشح وأ بطح نم ءيش رجشلا نم الو «ضقن هل قبي ملو «ءانبلا مدهنا اذإ

 ةميق ىلعو «دقعلا موي رادلا ةميق ىلع نمثلا مسقيف «نمثلا ضعب طوقس نم دب الف ءكلذ نم ءيش يقب اذإ امأو

 طقسي مل «هلاصفنا دعب كله نأك يرتشملا ضقنلا ذحأي لولو [؟79/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت].ذحألا موي ضقنلا

 تلوحت ةعفشلاب ذحألابو «نمثلا نم ءيش اهلباقي ال عباوتلاو «عباوتلا نم وه ذإ ؛هسبح مدعل ؛ءيش نمشلا نم

 (حتفلاو ييعلا نم) .نمثلا نم ءيش هلثم. طقسي الو «ضبقلا لبق اعبت لحد ام كله دقف «عيفشلا ىلإ ةقفصلا

 ادوصقم راص هنأل ؛ءانبلا يرتشملا ضقن نإ نمثلا نم اهتصحب ةصرعلا عيفشلا ذحأ يعي :خلإ ةصرعلا ةصحبو

 نأل ؛لوألا فالخب ءامهيلع دقعلا موي ءانبلاو ضرألا ةميق ىلع نمثلا مسقيف «نمثلا نم ءيش هلباقيو «فالتإلاب

 ذحألا موي ضقنلا ةميق اهيف ربتعي ثيح ايقاب ضقنلا ناكو «هسفنب مدهنا اذإ ام فالخبو «ةيوامس ةفآب هيف كالهلا

 يرتشملا مدهي مل ول :"ةيناحراتاتلا" يفو .يرتشملا ضقنك ءانبلا يبحألا ضقنو «سبحلاب ةميق هل راص هنأل ؛ةعفشلاب

 تابنلا اذكو «لكلا ذحأيو «عيبلا ضقني نأ هلف «عيفشلا رضح مث ءءاضرإ ريغ نم هريغ نم هعاب نكلو «ءانبلا

 (ةلمكتلاو ييعلا نم) .لخنلاو

 ضقنلا ينعي [نيتحتفب ضقنلا ءاجو اضيأ مضيو ثوكنملا نعم. ثكنلاك ضوقنملا يعمي نونلا رسكب] :هل ضقنلاو
 [۲۷۰/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لاصفنالاب تلاز دقو «ةصرعلل ةيعبتلا قيرطب هذحأي ناك امنإ عيفشلا نأل ؛يرتشملل

 نأب رمثلا عم ضرألا ىرتشا يرتشملا ناك نإ اهرمث عم عيفشلا اهذحأي نيعي :خلإ اضرأ عاتبا نإ اهرمشبو

 سايقلاو «لخنلا فالخب ءطرشلاب الإ عيبلا يف لحدي ال رمثلا نأل ؛ءارشلا دعب يرتشملا دنع رمثأف «عيبلا يف هطرش
 نم اعبت راص ةقلخ لاصتالا نأ :ناسحتسالا هجو ءاهيف عوضوملا عاتملاك ةيعبتلا مدعل ؛رمثلا ذأ هل نوكي نأ

 كلمي يرتشملا نإف «ضبقلا لبق تدلو اذإ عيبلاك لصألا يف تباثلا قحلا هيلإ يرسيف «عيبملا نم دلوتي امو «هجو

 .انه اذكو «مألل اعبت دلولا

 رضحف ءءانبلا ضعب مدهو ءراجشألا ضعب يرتشملا عطقف «لخنو راجشأ اهيف ةيرق ىرتشا ول :"ةيناخلا" يفو
 - مسقيو «ةعفشلاب اهذحأي نأ هل سيلو «ءانبلا نم مدهي مل امو راجشألا نم عطقي ل امو ضرألا ذحأي «عيفشلا



 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط ۲۷٦ ةعفشلا باتك

 .نمثلا نم هتصح تطقس «يرتشملا هذج دإو .هدي يف راو ءارمثو الخنو

 رمثلا ةصح يأ ءازحج عيبلا يف طرش نأب

 يرتشملا ءانب ضقنيو ءهب اهذحأي ةصرعلا باصأ امو ءطقس ءانبلا باصأ امف «ضرألاو ءانبلا ةميق ىلع نمثلا =

 ۲۷٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةياورلا رهاظ لوقلا اذهو .هثدحأ يذلا

 ةصح يأ هتصح تطقس «طرشلاب نمثلاب اهارتشا اذإ اميف رمثلا يرتشملا عطق نإو يأ :خلإ يرتشملا هذج نإو

 اذإ وهو :يناثلا لصفلا يف امأو «ةيوامس ةفآب كله اذإ كلذكو ءالصأ راص ةيمستلاب لحد امل هنأل ؛نمثلا نم رمثلا

 دنع لحدي الف ءدقعلا دنع ادوجوم نكي مل رمثلا نأل ؛نمثلا عيمجب لخنلاو ضرألا ذخأيو يرتشملا دنع رمثأ

 ليففلا نفل ماع طع :الوأ لوقي فسوي وبأ ناكو «نمثلا نم ءيش هلباقي الف ءاعبت الإ عيبلا يف ذحألا

 [؟ 51/7 :قئاقحلا زمر] .باتكلا يف ركذ ام ىلإ عحر مث ءاضيأ يناثلا



 بجي ال امو ةعفشلا هيف بجي ام ۷۷ ةعفشلا باتك

 بحي ال امو ةعفشلا هيف بجي ام باب

 a ؛كلفو ضرع يف ال «لام وه ضرعب كلم راقع يف ةعفشلا بجت ان
 ةنيفس يأ 9 لوهجلا ةغيص ىلع ۶

 ةعفشلا هيف بحب ام ليصفت يف عرش المحب ةعفشلا بوجو سفن نايب ركذ امل :لإ ةعفشلا هيف بجي ام باب

 ۲۷٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."ةيانعلا" يف اذك سفنلا يف عقوأ لامجإلا دعب ليصفتلا نأل ؛بحت ال امو

 [هريغو رجشلاك اضيأ هريغ يف تبثيف اعبت امأو ءراقعلا يف الإ ادصق ةعفشلا بحت ال يأ ] :ةعفشلا بجت امنإ

 اميف بحت ال :يعفاشلا لاقو هاوس اميف بحت الو «مسقي ال ام وأ مسقي امم ناك ءاوس راقع يف ةعفشلا بحت يأ

 بحت ةعفشلا نأ وهو «هدنع لصأ ىلع ئبم فالخلا اذهو «قيرطلاو رهنلاو مامحلاو ىحرلاو رئبلاك مسقي ال

 «ماودلا ىلع راوجلا ررض عفدل :اندنعو «كيرشلل لب «هدنع راجلل ةعفش ال ذإ ؛هدنع ماسقلا ةرحأ ررض عفدل

 .هريغ نود موسقملاب كلذل صاصتحا الو

 ضوعب كلم اذإ امع "لام وه" :هلوقبو ءاهيف بحت ال ةعفشلا نإف ؛ةبهلاب هكلم اذإ امع "ضوع" :هلوقب زرتحاو
 هانيب ام ىلع روصلا هذه يف بحت ال ةعفشلا نإف ؛هريغو قتعلاو دمع مد نع حلصلاو «علخلاو ءرهملاك لام ريغ

 :راقعلا انه حارشلا لقنو «يزرطملا مامإلا هلقن «ةعيض وأ راد نم لصأ هل ام :ليقو «ةعيضلا :ةغل راقعلاو .ابيرق

 (هريغو حتفلاو ةلمكتلا نم) .ةلمكتلا يف ليصفتلاو «ياثلا ريسفتلل قباطم وهف ةعيض وأ راد نم لصأ هل ام لك
 راقعلا ريغ يف تبثت اهنأل ؛"ادصق" :انلق امنإو «هريغ نود راقعلا يف الإ ادصق ةعفشلا تبغت ال يأ :خلإ راقع يف

 ناكف «ماودلا ل ىقبي يلعتلا قح نأل ؛ولعلاك راقعلا مكح يأ همكح يف امو ا رجشلاك اضيأ اعبت

 هنأ ىلع قيرطلاب ةعفشلا قحتسي «لفسلا قيرط هقيرط ولعلا ناك نإ مث :"ةيلالبنرشلا" يف لاق «راقعلاك ولعلا

 يف ”يريدلا" ركذو «ةرواحملاب اهقحتسي «لفسلا قيرط ريغ هقيرط ناك نأب نكي مل نإو «قوقحلا يف طيلح
 قح نأل ؛اونسحتسا امنإو «ماودلا ىلع ىقبي ال هنأل ؛ولعلا يف ةعفشلا بوحو مدع سايقلا نأ :"ةلمكتلا"

 (حتف) .لِإ ةصرعلاك وهف دبأتم عضولا
 «راقعلاك نكست األ ؛ةنيفسلا يف بحت :كلام لاقو «كلفو ضرع يف ةعفشلا بحت ال يعي :كلفو ضرع يف ال
 ؛سايقلا فالخ ىلع تبث ةعفشلاب ذحألا نألو ؛"طئاح وأ عبر يف الإ ةعفش ال" :لاق هنأ الع هنع يور ام :انلو

 نأ لالدتسالا اذه ىلع دريو [۳۷۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .راقعلا نعم يف سيل هنأل ؛هب لوقنملا قاحلإ زوجي الف

 لد امك طئاحو عبر ريغ راقع يف ةعفشلا ءافتنا ىلع لديف طئاحلاو عبرلا يف ةعفشلا توبث رصح ثيدحلا رهاظ

 امهيلإ ةبسنلاب رصقلاف «يقيقحلا نود يفاضإلا رصقلا ىلع رصقلا لمحب باوحا نكميو «ةنيفسلا يف اهئافتنا ىلع
 :هلوق .هب طاحأ ام هلصأو «ناتسبلا :طئاحلاو ءرادلا :عبرلا :ةيانعلا يف لاق ءلمأتف ءامهادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب ال

 (حتف «ةلمكت) .ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هدعب ام نوكيف راقعب سيل ام نوكسلاب "ضرع"



 بجي ال امو ةعفشلا هيف بجي ام ۲۷۸ ةعفشلا باتك

 0000 «ةصرع الب اعيب لخغو ءانبو
 لخنلاو ءانبلا

 «ضرأ الب اعيب اذإ امهيف بحت الف «نالوقنم امهنأل ؛ةصرع الب اعيب لخنو ءانب يف ةعفشلا بحت ال يأ :خلإ لخنو ءانبو
 «ةرواجج هنأ ىلع ةعفشلا هب قحتستو «ةعفشلاب قحتسي ثيح ولعلا فالخب ءاه اعبت ةعفشلا امهيف بحت اهعم اعيب نإو
 يف طيلخ هنأ ىلع ةعفشلا قيرطلاب قحتسي ادحاو امهقيرط ناك نإو «لفسلا قيرط ريغ هقيرط ناك اذإ كلذو

 هيف بحت له ةيناطلسلا ضرألاو ةركتحملا فقولا ضرأ يف ءانبلاك رارقلا قح هل يذلاو ءانبلا نأ ملعاو .قوقحلا

 ."نيعملا حتف"و "يماشلا" يق ركذ ليوط مالك هيف ؟ال مأ ةعفشلا

 راقعلاب قحتلي فقولاو ةيناطلسلا ضرألا يف ءانبلاك رارقلا قح عم عيب اذإ ءانبلا نأب مزج لامكلا نبا نأ :هلصاح

 ةركتحملا ضرألا يف ءانبلا يف ةعفش ال هنأب ىفأ نم أطخب مزجو زنكلا ةيشاح يف دوعسلا وبأ هرصتناو «ولعلا قحتلا امك
 امهأل ؛ةعفش الف هدحو ءانبلا وأ هدحو لخنلا عيب ول "عمجملا حرش" يف ام لدتساو «هاوتف يف هل دنس ال ذإ ؛يروطلاك

 .رارقلا قح نم هل امل ةركتحما يف ءانبلا يف ةعفشلا توبث يف حيرصلاك هليلعتف :لاق ء«ةصرعلا نودب امه رارقإ

 الوأ لامكلا نبا ىلع درو «هنايب ينأيس امك ةكمم. ءانبلا عيب يف مامإلا نع دايز نب نسحلا ىور ام اضيأ لدتساو

 ىلع وه لب «ماودلا ىلع ءاقبلا قح هل سيل ركذ اميف ءانبلا نأ وهو ولعلا نيبو روكذملا ءانبلا نيب قرفلا نايبب
 «هريغل رجؤتو هئانب عفرب رمؤي لثملا ةرجأ عفد نم ركتحملا عنتما اذإ ةركتحملا ضرألا نإ :اولاق امل لاوزلا فرش

 ايناثو «ماودلا ىلع ىقبي هنإف ؛يلعتلا تح فالخب «ناطلسلا هنيع ام عفد نم عنتما اذإ ةيناطلسلا يضارألا يق اذكو

 .هيف ةعفشلا مدع نم هريغو "ةيزازبلا" يف ام

 يتلا ةيناطلسلا يضارألاك يلقن هنأل ؛رارقلا قح مزراوخج ىمسيو «ءانبلا يأ رادركلا يف ةعفش الو :"ةيزازبلا" يف لاق
 سيكلاو راجشألاو ءانبلاك رادرك اهيف مهل راصف فصنلاب سانلا ىلإ ةعرازم اهعفديو لاملا تيبل ناطلسلا اهزاح

 "ةريحذلا"و "ةياهنلا" يف هوحنو «ىهتنا «هيف ةعفش ال نكل زوجي امولعم ناك اذإ رادركلا عيبو «لطاب اهعيبف بارتلاب
 «هراجل ةعفش الف هراد وه عاب ولو هل ةعفش الف فقولا ضرأ يف راد هل لحر :"ةيجارسلا" نع "ةيناخراتاتلا" فو

 ةعفشلا بحت الف ءانبلا عيب زوجي امنإو زوجي ال ةكم ضرأ عيب نأ "ريغصلا عماجلا" يف ام اعطق هيلع لدي امو «ىهتتا

 .ىهتنا ؛كولمملا عاب هنأل ؛ىوتفلا هيلعو امهلوق وهو «بحت اهنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 ةكولمم اهضرأ نأب لوقلا ىلع ءانب تبثت امنإ اهيف ةعفشلا نأ مالكلا اذه دافم نأ ىفخي الو :"ةينابهولا حرش" يف لاق

 ةرابع نإف «نابهو نبا ةرابع همهوت امك ةينبألا نم هريغل افلاخم همكح نوكيف ةعفشلا بحوي اهيف ءانبلا درحم نأ ال

 ءانبلا نوكيل اهضرأ ةيكلع. لوقلاب صاح امتوبث لب كلذك سيلو ءانبلا درجمب. اهيف ةعفشلا توبث نأ مهوت نابهو نبا

 هاعدا اميف احيرص هلعجو مالكلا اذهب لدتسا ثيح دوعسلا يبأ نم بحعلاو «لوقنملا عيب نم نوكي الف ضرألل اعبات

 وأ ءانبلا عيب نيب قرفلا نايبل روكذملا ليلعتلا نأل ؛اضيأ هيف ليلد الف "عمجملا حرش" يف امو «هفالخب حيرص هنأ عم

 = وأ ءانبلا فالخب «ماودلا ىلع رارقلا قح دوجول ؛ةعفشلا هيف تبثت هنإف «هيف مئاقلا هلحم عم هعيب نيبو هدحو لخنلا



 بجي ال امو ةعفشلا هيف بجي ام ۷⁄۹ ةعفشلا باتك

 2101110111 س0 «عئابلا 5 ار تبهو 00
 ادساف اعيب رادلا رادلا دقعلا ف

 رارقلا قحب لامكلا نبا دارم نوكي نأ نكميو «هانررق امم هتملع امك ةركتحلا ضرألا يف ولو «هدحو لخنلا =
 .هريغل ةفلاخم هيف نوكي الف هيف مئاقلا لحما

 امامح رجأتسا نأب ةرجأ تلعج وأ ةأرما اهيلع جوزت نأب ارهم تلعح راد يف اضيأ بحت ال نعي :خإ ارهم تلعج

 مد نع حلص لدب تلعج وأ «هيلإ اهتعفد راد ىلع اهعلاخ نأب علخ لدب تلعج وأ «ةرحألا ضوع هيلإ اهعفدف «رادب

 ةموقتم ضاوعألا هذه نأل ؛ةعفشلا هيف بحت :يعفاشلا دنعو «راد ىلع هدبع قتعأ نأب قتع ضوع تلعح وأ ءدمعلا

 ةرورضلل وأ اهرطخل امإ «لاملاب ةنومضم اهلعج عراشلا نأ ريغ لامه تسيل دوقعلا هذمب قحتسملا نأل ؛ال :اندنعو «هدنع

 نألو [؟47/؟ :قئاقحلا زمر] .هقح يف ةموقتم نوكت الف «ةعفشلا توبث قح يف ةرورض الو ءاهعضوم ىدعتي الف

 اهجوزت ول .رخآ ببسب هذحأي ناك هذحأ ول انههو ءرخآ ببسب ال ببسلا نم يرتشملا هب كلمي ام. كلمتي عيفشلا
 اهعاب ول ام فالخب «عضبلاب لباقم وهو «لثملا رهمب نيعت هنأل ؛ةعفشلا اهيف نكي مل ارهم اراقع اهل ضرف مث رهم ريغب

 راقعلا نم اهاطعأ ام نأل ؛لام. لام ةلدابم هنأل ؛ةعفشلا تبثت ثيح هدعب وأ دقعلا دنع ىمسملاب وأ لثملا رهمم. راقعلا

 (حتفلا) [؟77/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رهملا نم هتمذ يف امع لدب

 :نيتيانح نع امي حلاص ولو «ةعفشلا بحت أطحخ مد نع ناك ول هنأل ؛"دمع مد" نع يأ :مد نع حلص لدب وأ

 ةيانج صخي اميف ةعفشلا اهيف بحت :امهدنعو «مامإلا لوق ىلع اهيف ةعفش الف ءأطخ ىرخألاو دمع امهادحإ

 هذهو «لاملاب لاملا ةضواعم يف تعرش امنإ ةعفشلا نأل :قتع ضوع وأ [۲۷۳/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .أطخلا

 ىلوملا ىلإ اهعفدف «دبعلل رادلا نالف بهوف «نالف رادب كتقتعأ :هدبعل لوقي نأ :هتروصو «كلذك تسيل دوقعلا

 (حتف)."يومحلا" يف اذك
 اغإو ءلامب لام ةضواعع, تسيل اهنأل ؛دقعلا يف طورشم ضوع الب تبهو راد يف ةعفشلا بحت الو يأ :خإ تبهو وأ

 «ضبقلا نم هيف دبال ءاهتنا عيب اهنأل ؛ةعفشلا بحت دقعلا يف ضوعلا طرش ول هنأل ؛!"طورشم ضوع الب" :هلوقب ديق

 ةعفشلا بحت ضباقتلا دعبو ءاضباقتي مل ام عيفشلل ةعفش الف ءمهرد فلأ رخآلا هبهي نأ ىلع لجرل اراد بهو اذإ هنإف

 هضوع مث «دقعلا يف طورشم ضوع ريغ نم اراقع هل بهو ولو ءايميق ناك نإ هتميقبف الو ءايلثم ناك نإ ضوع لثع
 (ةلمكت «حتف) .ةقلطم ةبه امهنم دحاو لك نأل ؛ضوعلا يف الو «ةبهلا يف ةعفش الف ءاراد رادلا نع

 ءاقبو «هكلم نع عيبملا جورخ عنمب عئابلا رايخ نأل ؛عئابلا رايخب تعيب راد يف ةعفشلا بحت الو يأ :خإ تعيب وأ
 ؛ةعفشلا تبجو ءطقس وأ رايخلا طقسأ اذإف «هكلم نع جورخلا هبوحو طرش نأل ؛ةعفشلا بوجو عنمي هكلم

 «هدنع اببس ريصي عيبلا نأل ؛حيحصلا يف رايخلا طوقس دنع بلطلا طرتشيو < ئابلا كلم جورح نع عناملا لاوزل

 = عئابلا كلم نع جرح عيبملا نأل ؛لاحلا يف ةعفشلا بحت يرتشملل رايخلا ناك ولو ءاضيأ ححصو عيبلا دنع :ليقو



 بحجي ال امو ةعفشلا هيف بجي ام ۲۸۰ ةعفشلا باتك

 مث هتعفش تملس وأ .ءاكرشلا نيب تمسق وأ «ءانبلاب خسفلا قح طقسي مل ام
 ةعفشلا عيفشلا ملس يأ

 .الياقت وأ ءءاضق الب تّدر ول بجتو ءءاضقب بيع وأ طرش وأ ةيؤر رايخب تدر
 عيبلا يرتشملاو عئابلا يأ بيع رايخب عئابلا ىلإ رادلا عئابلا ىلإ رادلا

 «هكلم نع عئابلا ضارعإب تبثت ةعفشلاو «لحدي مل وأ يرتشملا كلم يف لحد له هنأ يف فلتحا امنإو «قافتالاب =

 (ةلمكتلاو حتفلا نم) .هكلم نع هجورخب هفارتعال ؛ةعفشلا تبجو ديز هدحجف «دیز نم هراد عاب هنأ ىعدا اذ هنإف

 اذه نأل ؛ءانبلاب خسفلا قح طقسي مل ام ادساف اعيب تعيب راد يف اضيأ ةعفشلا بحت الو يأ :خلإ ادساف تعيب وأ

 دنع اهيف ةعفشلا تبجو دادرتسالا يف عئابلا قح عطقنا اهيف يرتشملا ىب نأب خسفلا طقس اذإو خسفلا قحتسم عيبلا

 قح نأل ؛يرتشملا هانب ام ضقنيو درتسيو اهيف ةعفشلا بحت الف دادرتسالا يف هقح عطقني ال :امهدنعو «ةفينح يبأ
 يف دادرتسالا قح نأ :هلو «ىلوأ عئابلاو «ءانبلا ضقن هلو «لطبي ال هقحو «عيفشلا قح نم دكآ دادرتسالا يف عئابلا

 هل نوكي الف «عئابلا طيلستب ىب يرتشملاو .هتحاحل مدقم هقحو «يرتشملا قح ءانبلاو «عراشلا قح دسافلا عيبلا

 ىقبي هنإف ءداسفلا أرط اذإ امأو ءءادتبالا يف دسافلا عيبلا يف داسفلا عقو اذإ اذهو ۳٤۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .هضقن

 وأ «رادلا ضبق وأ ءامهدحأ ملسأ وأ ءاملسأ نح اضباقتي ملف ءرمخب اراد يمذ نم يمذ ىرتشا ول امك ةعفشلا قح

 (هريغو حتفلا) .ةعفشلا عيفشللو «دسفي عيبلا نإف «رمخلا ضبقي مل
 ةمسقلا نآل ؛ءاكرشلا نيب تمسق راد يف ةمسقلاب مهراحل ةعفشلا بحت الو يأ :لإ ءاكرشلا نيب تمسق وأ

 .هجو لك نم ةلدابملا يهو «ةقلطملا ةلدابملا يف الإ عرشت مل ةعفشلاو «ربجلا اهيف يرجي اذهلو «زارفإلا يعم اهيف
 مث «ةعفشلا عيفشلا ملسو تيرتشا راد يف ةعفشلا بحت الو يأ :خلإ هتعفش تملس وأ ۳٤۲/۲[ :قئاقحلا زمر]
 لك نم خسف هنأل ؛يضاقلا ءاضقب بيع رايخب تدر وأ «ناك امفيك طرش وأ ةيؤرلا رايخب عئابلا ىلإ رادلا تدر

 لبق خسفلا نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «عئابلا كلم مق ىلإ داعف ءاديدح ادقع لعجي نأ نكمب الف «هحو

 [* 47/٠ :قئاقحلا زمر] .هدعب وأ ضبقلا

 «نيدقاعلا دصقب ةربعلاو ءكلذ اهدصقل خسف ةلاقإلاو «ةلاقإ ءاضق ريغب بيعلاب درلاو «ميلستلاب تلطب هتعفش نأل

 نأل ؛ريغلا قح لاطبإ نمضتي ال اميف حصيف «خسفلا ادصق امهنأ ريغ عيبلاك امهيضارتب كلملل ببس ةلاقإلا :انلق

 قح هب هل ددجتيف «عيفشلا قح يف اديدح اعيب نوكيف ءامهريغ ىلع امه ةيالو الو ءامهسفنأ ىلع ةيالو امه

 ۲۷٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ضبقلا دعب درلا بيعلاب درلاب هدارمو :حراشلا لاق .ةعفشلا



 ةعفشلا هب لطبي ام ۲۸۱ ةعفشلا باتك

 ةعفشلا هب لطبب ام باب

 هيلعو «ضوع ىلع ةعفشلا نم حلصلابو «ريرقتلا وأ 0 بلط كرتب لطبتو

 ااا E ا «يرتشملا ال ,عيفشلا توعو فذر
 توم لطبت

 ام ركذ دعب ةعفشلا هب لطبت ام ركذ هدوحو ةقباس يضتقي ءيشلا نالطب ناك امل :ةعفشلا هب لطبي ام باب

 امهيلك وأ نيبلطلا دحأ كرتب ةعفشلا لطبت يأ :خلإ لطبتو [۲۷۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةعفشلا هب تبثت

 امهيلك وأ امهدحأ كرتو ضارعإلاب لطبت اهنأل ؛ةالصلا يف نكي ملو «دحأ هعنمي مل نأب هيلع ةردقلا عم ملع نيح

 قحلا هل تبث نم نأو «حصي ال عيبلا لبق ةعفشلا ميلست نأ :بابلا اذه يف لصألاو «مدقت ام ىلع ضارعإ ةردقلا عم

 بحاص ريبعت نم ىلوأ بلطلا كرتب فلؤملا ريبعتو «ملعي مل وأ هل هتوبثب ملع ءطقس هل هتوبث دعب هطقسأ اذإ

 ءيش يف اطرش سيل ام كرتو «طرشب سيل داهشإلا نأ "ةيادهلا" بحاص ىلع دري هنأل ؛داهشإلا كرتب "ةيادحلا"

 تملس :لاق ولو ءطرشب طاقسإلا قيلعت حصيو «تطقسو حص ليكو لل ةعفشلا ملس ول :"طيحلا" ينو «هلطبي ال

 [ 7717/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هريغل اهارتشا ناك اذإ لطبت مل كسفنل تيرتشا نإ كل

 حلاص اذإ ةعفشلا لطبت يعي :خإ حلصلابو (يئاط) .راقعلا دنع الو نيعيابتملا دحأ ىلع دهشي مل نأب :ريرقتلا وأ

 در عيفشلا ىلع ينعي هدر هيلعو «هقح طقسف «لاك سيل قح نع ضوعلا ذخأ هنأل ؛ضوع ىلع عيفشلا يرتشملا

 ضايتعالا فالخب «ضوعلا ذحأ زوجي الف «كلمتلا قح درج وه امنإو «لحلا يف ررقتب سيل عيفشلا قح نأل ؛ضوعلا
 (حتف «ييع) .لحلا يف ررقتم ءايشألا هذه يف هكلم نأل ؛قرلا طاقسإو حاكنلا كلمو صاصقلا نع

 (ييع) .ةوشر هنأل ضوعلا در عيفشلا ىلع يأ :هدر هيلعو

 لطبت الو «هنع ثروت الو «ةعفشلا لطبت هلبق وأ بلطلا دعب ذحألا لبق عيفشلا توم نعي :خلإ عيفشلا تومبو

 .بيعلاب درلا قحو «صاصقلاك ربتعم قح هنأل ؛اضيأ عيفشلا توم لطبت ال :يعفاشلا مامإلا لاقو «يرتشملا توع

 هيلع نم نأل ؛صاصقلا فالخب ءهنع ثروي الف «ةقفصلا وهو يأر درحب هنأو ؛كلمتلا قح وهو «قح درحب هنأ :انلو

 نكمأف «توملا دعب ىقبي نيعلا كلمو «هنع ضوعلا ذحأ هل زاج اذهلو ءصاصقلا هل نمل كولمملك راص صاصقلا

 ةعفشلا هب ذحأي اميف عيفشلا كلم نألو ءاهنع ضايتعالا زوجي ال اذلو ءيأر درحم اهنأل ؛ةعفشلا فالخب «هثرإ

 قح يف الو «ذحألا تقو تيملا قح يف دجوي ملو «ةعفشلاب ذحألا تقو ىلإ عيبلا تقو نم ايقاب نوكي نأ طرتشي

 عيفشلا تام اذإو ءذخألا دعب لئازلاب الو «عيبلا دعب ثداحلا كلملاب قحتست ال األ ؛تلطبف ؛عيبلا تقو ثراولا

 .اهوذحأي هتثرول يهف «هل رادلا يرتشملا ملس وأ «ةعفشلاب هل يضاقلا ءاضق دعب

 = هريغ ىلإ لقتنا اذإ امك ةئرولا ىلإ لقتنا امثإو «هقح ببس ريغتي ملو «قاب قحتسملا نأل ؛يرتشملا تو. لطبت ال امنإو



 ةعفشلا هب لطبي ام ۲۸۲ ةعفشلا باتك

 SEUSS ماو جو «ةعفشلا هلف «هل عيتبا و أ عاتبا ن نمو 55 لردلا
 قاقحتسالا يأ

 ؛يرتشملا نيد يف رادلا عابت الو «ةربقملاو دجسملا ىح هتافرصت رئاس ضقني امك اهذحأيو هضقنيف ءرخآ ببسب <

 ول امك هضقني نأ عيفشللف «تيملا نيد يف هيصو وأ يضاقلا اهعاب نإف «يرتشملا قح ىلع مدقم عيفشلا قح نأل

 .عامجإلل فلاخم هنم ءاضق هنأل ؛ضقني فيكف «هنم مكح يضاقلا عيب :لاقي ال «هتايح يف يرتشملا اهعاب

 (حتف) [۲۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ؛ةعفشلاب مكاحلا مكح لبق يأ ءاضقلا لبق امي عفشي يلا رادلا عيبب ةعفشلا لطبت يعي :خلإ هب عفشي ام عيببو

 فلتخي ال هنأل ؛املاع نكي مل وأ «ةعوفشملا ءارشب هراد عيب تقو املاع نوكي نأ نيب قرف الو «قاقحتسالا ببس لاوزل

 لك نأل ؛مرغلا ءاربإ اذكو «ملعي مل وأ اهعيب ملعي نأ نيب فلتخي ال هنإف «حيرصلا ميلستلاك راصف «نيلاحلا يف
 طرشب امي عفشي ىلا عاب ولو 87/1١"[ :قئاقحلا زمر] .قاتعلاو قالطلاك ملعلا ىلع فقوتي الف «طاقسإ كلذ

 نع ضرعأ ءارشلا ىلع مادقإلاب هنأل ؛هتعفش تلطب يرتشملا نم عيفشلا اهارتشا ولو «هتعفش لطبت ال رايخلا

 هب عفشي ام عيفشلا لعج ولو «ضارعإلا ليلد هنأل ؛تلطب اهمواس وأ «عيفشلا اهرحأتسا اذإ اذكو «ةعفشلا

 (حتفلاو ةلمكتلا نم طقتلم).هتعفش تلطب «ةعفشلاب هل يضقي نأ لبق افقو وأ ةربقم وأ ادجسم

 لكوم هنأل ؛ةعوفشملا رادلا عئابل اليكو عيفشلا ناك نأب ةلاكولاب عاب يذلل ةعفش ال يأ :خإ عاب نمل ةعفش الو

 ههل عيب نمل ةعفش ال اذكو «ةعفشلا هل بحت :ةثالثلا دنعو «همامتإب لكو ام ضقن ةعفشلاب هذحأ يو «عيبلا مامتإب

 سيل «رادلا عابف لاملا بر عيفشلاو ابراضم عئابلا ناك نأب هلحأل راقعلا عيب نعي "نم" ىلإ عجري "هل" يف ريمضلاو

 اهيف ةعفشلا ىلوملل سيل رادلا عابف ةراجتلا يف هل انوذأم ادبع ناك اذإ اذكو «هل عيبلا نأل ؛اهيف ةعفشلا لاملا برل

 0 :قئاقحلا زمر] .انركذ امل

 مامت نذل ؛هل ةعفش الف «قاقحتسالا دعب عئابلا مزلي ام وهو كردلا عئابلا نع عيفشلا نمض اذإ يأ ا كردلا نمض وأ

 هل نمض كردلا هنامضب هنأل ]۳4/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتهح نم مت ام ضقني نأ هل سيلف «هتهج نم ناك امنإ عيبلا

 (يع) .بحت :ةثالثلا دنعو كلذ لاطبإ ام هذحأ يفو «ةعفشلا هكر تب الإ نوكي ال كلذو «رادلا هل لصحت نأ

 هلف «عيفش وهو ةلاكولا قيرطب ىرتشا اذإ امأ «ةعفشلا هلف «هلحأل ي رتشا وأ ىرتشا دم يأ | عاتبا نمو

 امأو ءءارشلاب ذحألا لثم ةعفشلاب ذخألا نأل ؛هتهج نم ريرقت هيف لب «هئارش لاطبإ هيف سيل هنأل ؛ةعفشلا

 لاملا برل ناك ءاهعيفش لاملا برو «ةبراضملا لام نم اراقع ىرتشا اذإ براضملاك «ءكلذكف هل يرتشا اذإ

 ةدئاف الف نيد هيلع نكي مل نإو «نيد دبعلا ىلع ناك اذإ ةعفشلا ىلومللف «ىرتشا اذإ نوذأملا دبعلا اذك و «ةعفشلا

 [" 4 ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .ريغلا قح هب قلعتي مل و .هكلم هنأل ؛ذحألاب



 ةعفشلا هب لطبي ام YAY ةعفشلا باتك

 تعيب رادلا نأ ملع فلألا نم راثكتسالا 1 ةعفشلا

 «ةعفش الف «فلأ اهتميق ريناندب تعيب اُهنأ ناب ولو ,ةعفشلا u ءرثكأ وأ فلأ هتميق
 فلألا نم مهرد

 EAE ,ةعفشلا هلف ريغ هنأ #0 «مّلسف «نالف ىرتش دا هنإ 8 نإ
 عيفشلل يأ يرتشملا هد ور

 يأ [(ييع) .سنجلا رذعتل وأ راثكتسالل ناك هنأل ؛قحتسملا هحولا ىلع فداصي مل ميلستلا نأل]:ةعفشلا هلف

 نمثلا ردق فالتحاب فلتخي ةعفشلا يفق ضرغلا نأ :هيف لصألاو «هوحولا هذه لك يف ةعفشلا عيفشلل تيقب

 ىلع دحجوي مل ميلستلا نأل ؛اهلاحب ةعفشلا تيقب هفالخ نيبت مث .هوجولا ضعب ىلع ملس اذإف «يرتشملاو هسنجو

 ,رثكأب تعيب امنأ ملع مث «ةعفشلا ملسف مهرد فلأب تعيب رادلا نأ ريخأ اذإ هنأ :هنايب «هقحتسا يذلا هجولا

 اهأ ملع نإو «ميلستلاب ىضرأ ناك كلذ نم رثكأ ناك اذإف 00 ا هنأل ؛حيحص ميلستلاف

 ىلع لدي ال نمثلا ةرثك دنع هميلست نأل ؛هتعفش ىلع وهف «رثكأ وأ فلأ اهتميق ريعش وأ ةطنحب وأ لقأب تعيب

 .ةلقلا دنع هميلست

 لك اذكو «رخآلا رذعتيو ءامهدحأ ءادأ هيلع لهسي اعرف ءرخآلا يف اميلست نوكي ال نيسنجلا دحأ يف هميلست اذكو

 هنأل ؛ميلست هنإف ا ا ا ا «براقتم يددع وأ ليكم وأ نوزوم

 وهف لقأ ناك نإو «ميلستلا حص «رثكأ وأ فلأ اهتميق ريناندب تعيب اهنأ ناب ولو «ريناند وأ مهارد هتميقب ذحأي امنإ

 (نيعملا هللا حتف).هتعفش ىلع وهف «نوزوم TT «ضورع نمثلا نأ ربخأ ول اذكو «هتعفش ىلع

 رفز لاقو «ةنيمثلا يف دحاو سنج امهنأل ؛ةعفش ال فلأ اهتميق ريناندب تعيب رادلا نأ رهظ ولو يأ :خلإ ناب ولو
 ةعفشلا نالطب يأ وهو :"حتفلا" يف لاق ["5485/؟ :قئاقحلا زمر] .ةقيقح ناسنح امُنأل ؛هتعفش ىلع وه :ةنالثلاو

 .ةعفشلا هل تبثت نأ سايقلاو «ناسحتسا وهو ءفسوي يبأو ةفينح يبأ لوق

 هل اهاملسف «نالف اهارتشا ةعوفشملا رادلا نأ عيفشلا د ل [ةينمثلا يف دحاو سنج امهنأل] :خلإ ةعفش الف

 نم مهنمف «قالخألا يف سانلا توافتل ؛ةعفشلا هلف «هريغ يرتشملا نأ رهظ مث «هرش نم افوح وأ «هل اماركإ امإ

 نأ ملع ولو «هريغ يف اميلست نوكي ال ضعبلا قح يف ميلستلاف «هرش ةفاخم بنتجي نم مهنمو «هترشاعم يف بغري

 مث «ملسف فصنلا ءارش هغلب ولو «هقح يف دحوي مل ميلستلا نأل ؛هريغ بيصن ذحأي نأ هل ناك هريغ عم وه يرتشملا
 نوكي الف «فصنلا ريغ لكلاو «لكلا ذحأ يف هقح ناكو «فصنلا ملس هنأل ؛لكلا يف ةعفشلا هلف «لكلا ءارش هغلب

 .لكلل اطاقسإ هطاقسإ

 لكلا يف سانلا تابغر نألو ؛اهلك هضاعبأ يف ميلست لكلا يف ميلستلا نأل ؛ةياورلا رهاظ يف ةعفش ال هسكع يفو

 يف بغري ال نأ ىلوأف «هيف بغري مل اذإف «صيقشتلا بيع نع لكلا ولخل ؛صاقشألا يف مهتابغر نم ةداع رثكأ
 متيل ؛فصنلا ىلإ هتجاح نوكت دقو «عيمجلا نمث ليصحت نم نكمتي ال دق هنأل ؛ةعفشلا هل :ليقو «صيقشتلا

 = ةياورلا رهاظ يف هركذ ام لمحو «لوقلا اذه ىلإ لام مالسإلا خيشو «عيمجلا ىلإ جاتحي الف .هكلم قفارم هب



 ةعفشلا هب لطبي ام “A ةعفشلا باتك

 «نمثب امهس اهنم عاتبا نإو ؛هل ةعفش الف «عيفشلا بناج يف اعارذ الإ اهعاب نإو
 رادلا نم يأ

 e ‹نمثب اهعاتبا نإو ءطقف لوألا مهسلا يف راجلل ةعفشلاف ءاهتيقب عاتبا مث
 رادلا يرتشا يأ ةيقابلا ماهسلا نود رادلا ةيقب يأ

 اهنأل ؛همواس ول ام فالخب «تلطب ءارشلاب ملعي ملو ملس ولو «عيمجلا نمث لثم فصنلا نمث ناك اذإ ام ىلع =

 (حتف) .ققحتي ال ملعلا نودب اضرلاو ءءاضرلا ليلد نم اهيف امل طقست امنإو .ءطاقسإلل ةعوضوم ريغ

 يلي يذلا دحلا لوط يف عارذ رادقم الإ رادلا عاب اذإ يأ ةعفشلا عنم ليح يف عورش اذه :خلإ اهعاب نإو

 ؛يرتشملل ردقلا اذه بهو ول اذكو «عيبملاب لاصتالا دحوي ملو «راوجلاب قاقحتسالا نأل ؛هل ةعفش الف «عيفشلا

 (امهريغو ئيع) ۲۸٤/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةعفشلا طاقسإل ةليح هذهو «لاصتالا مدعل

 لوألا مهسلا يف راجلل تبثت ةعفشلاف ءاهتيقب ىرتشا مث «نيعم نمثب امهس رادلا نم ىرتشا نإ يأ :خلإ امهس
 هدرف ءاهنم مهس عيب هغلب اذإ هنأ :"عفانلا حرش ىفصتسملا" يف امك ةلأسملا هذه ةروصو «ةيقابلا ماهسلا نود طقف

 يف هل ةعفش ال نأ يضتقي يأ قالطإلا يضتقي بتكلا ةماع ةرابعو «ةعفشلا هلف ناعيبلا هغلب اذإ امأ «بلطلا يأ

 در" يف لاق «راجلا ىلع مدقيف «كيرش يناثلا يف يرتشملا نأ مهليلعت هيلع لديو ءاعيمج ناعيبلا هغلب ولو «يقابلا
 ءطقف لوألا مهسلا يف راجلل ةعفشلا نأ :قالطإلا نم بتكلا ةماع يف ام ىلع ةلأسملا هيجوت يف هريغو "راتحما

 نيح هنأل :"ةيانعلا" يف لاق «يقابلا يف كيرش هنم لوألا مهسلا راحلا ذحأ لبق يرتشملا نأل ؛يرتشملل يقابلاو

 ءزجلا يف يرتشملا ةعفش لطبي ال لوألا ءزجلا عيفشلا قاقحتساو «لوألا ءزجلا ءارشب اكيرش ناك يقابلا ىرتشا

 ءراجلا ىلع مدقتيف «دعب هكلم يف هنوكل ؛ةموصخلا لبق يناثلا

 مث ,ةعفشلا درف «مهس عيب راجا غلب اذإ اميف ةضورفم هريغو "ىفصتسملا" يف ام ىلع ةلأسملا ةروص نأ :لصاحلاف

 يرتشملا راص «لوألا مهسلا يف ةعفشلا در امل هنأل ؛ماهسلا يقاب يف راجلل ةعفش الف «ماهسلا ةيقب يرتشملا ىرتشا

 غلب وأ ءاعيمج ناعيبلا ربخ راخلا غلب اذإ اميف ةضورفم بتكلا ةماع يف ام ىلعو «هيلع مدقتيف «يقابلا يف اكيرش
 انيب امل ؛هيلع مدقتي يرتشملا نإف ؛ةعفشلاب لوألا مهسلا ذحأي نأ لبق ماهسلا يقاب عيب هغلب مث ءالوأ مهس عيب

 (يدنبويدلا نمحر لا بيبح) .مهفاف "ةيانعلا" نم القن ههجو
 يف ةليحلا دارأ ولو «ةيقابلا ماهسلا نود لوألا مهسلا يف راجلل ةعفشلا نوكت يأ :خلإ طقف لوألا مهسلا يف

 ةرثكل ؛هذخأ يف راحلا بغري الف «مهردب يناثلا مهسلاو ءامهرد الإ نمثلا عيمجب لوألا مهسلا يرتشي لكلا

 يرتشي مث ءامهرد الإ نمثلا عيمجب راجلا يلي ام عيبي نأب ةليحلا هذه لثم أي ىلوألا ةلأسملا يف اذكو «نمشلا

 ءراحب سيل هنأل ؛يقابلا ذحأي نأ هل سيلو «نمثلا عيمجم عارذلا ردق ذخأ ةعفشلاب هذحأ نإف «مهردب يقابلا

 ناريخي مث «هسفنل رايخلا امهنم لك طرش افاخ نإف «هسفنل رايخلا طرش «هبحاص يفوي ال نأ فاح امهيأف

 زيجي نأ هيلع طرتشيو ءاليكو امهنم لك لکو ءزاحأ اذإ هبحاص زيجي ال نأ امهنم لك فاح نإو ءاعم
 ۲۸٤/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هبحاص زيجي نأ طرشب



 ةعفشلا هب لطبي ام A0 ةعفشلا باتك

 ةعفشلا طاقسإل ةليحلا هركت الو «بوثلا ال نيل ةعفشلاف ءهنع ابوث عفد مث
 نمثلا نع اضوع يأ عئابلا

 A عئابلا ددعتب ال «يرتشملا علا طخ دخاو .ةاكزلاو

 ال نمثلاب عيفشلل ةعفشلا بحت نمثلا لدب ابوث عئابلا ىلإ عقد مث نمثب رادلا ىرتشا نإ فأ ا نمثلاب ةعفشلاف

 ةليحلا هذهو «لوألا دقعلا ريغ رحآ دقعب بوثلل ايرتشم عئابلا نوكيف «يرتشملا ةمذ يف امع ضوع بوثلا نأل ؛بوثلا

 عئابلا ررضتي نأ فاخي هنأ ريغ راقعلا ةميق ردق ابوث اه هيطعيو هتميق فاعضأب راقعلا عاتبي هنأل ؛كيرشلاو راجل عنف

 ةصاقملا قيرطب تلصح هتءاربو «عيبلاب هيلع هبوحول ؛عئابلا ةمذ يف اهلك مهاردلا ىقبت ءرادلا تقحتسا ول هنأل ؛كلذب

 .هلك نمثلا عئابلا ىلع بجيف «ةصاقملا تلطبف «راقعلا نمت هيلع سيل هنأ نيبت قحتسا اذإف «راقعلا نمش

 «مهاردلا نم هتمذ يف ام افرص نوكيف «راقعلا ةميق ردقب ريناندلا نمثلا مهاردلا لدب هيلإ عفدي نأ كلذ يف ةليحلاو

 .ريغ ال ريناندلا در بجيف «ضبقلا لبق قارتفالل فرصلا لطبيف «يرتشملا ىلع نيد ال نأ نيبت راقعلا قحتسا اذإ م

 [؟ 85/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع اذه [(حتف) .بوبحم بلح وأ هوركم عفدل فلكتي ام يأ ] :خلإ ةليحلا هركت الو

 :فسوي يبألو «ةرورض ةهوركم تناكف «مارح هب ررضلا قاحلإو ءبجاو وهو «ررضلا عفدل تبجو ةعفشلا نأل ؛هركن

 رحبلا ةلمكت] .كلذب ررضتي هريغ ناك نإو «ع ورشم هسفن نع ررضلا عفدل ةليحلاو «هسفن نع ررضلا عفدل جاتحي هنأ

 :عيفشلل عاتبملا لوقي نأ :وحن «ةعفشلا بوحو دعب اهطاقسإل ةليح :ناعون بابلا اذه يف ةليحلا مث ١85/4[ :قئارلا

 وأ ؛هتعفش تلطب «ىضرلا ىلع لدي ام وأ معن :عيفشلا لوقيف «ذخألا يف كل ةدئاف الف «تيرتشا ام. كنم اهعيبأ انأ

 ؛ةبهلا متت الف «ميلستلا نع عنتمي مث «هتعفش لطبت "تلبق" :لاق املف نيم لبقتف «رادلا هذه كنم تبهو نإ :هل لوقي

 يف اهذع ام يهو «ةعفشلا بوحو لبق ةليح :ةيناثلاو «قافتالاب ةهوركم ةليحلا هذهف «هتبه يف عحري «هيلإ ملس نإو
 وهو :ْييعلا لاق "لصألا" يف اذك «ةاكزلا يف دمحم لوقبو ,فسوي يبأ لوقب ةعفشلا يف يفي :ليقو «بابلا اذه

 (حتف «نيكسم الم) ۳٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .يدنع راتحملا
 يرتشملا نأ :هتروص عئابلا ددعت ال يرتشملا ددعت تقو ضعبلا ظح عيفشلا ذحأ ي أ :لا ضعبلا ظح ذخأو

 ذحأي نأ عيفشلل ناك يح مهددعتب ةعفشلاب ذخألا ددعتي «دحاو عئابلاو ءاراقع ةعامج ىرتشا نأب ددعت اذإ

 ددعتي ال دحاو يرتشملاو «مهنيب اكر تشم اراقع ةعامج عاب نأب عئابلا ددعت نإو «يقابلا كرتيو «مهضعب بيصن

 .ضعب نود مهضعب بيصن ذحأي نأ عيفشلل نوكي ال ىح «مهددعتب ةعفشلاب ذحألا

 تعرش ةعفشلاو ةكرشلا بيعب ررضتيف «يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتت ضعبلا ذحأب يناثلا هجولا يف نأ قرفلاو
 ذحألا ىلع ادئاز اررض يرتشملا هب ررضتي هجو ىلع عرشت الف عيفشلا نع ررضلا عفدل سايقلا فالح ىلع

 لبق ناك اذإ ام نيب اذه يف قرف الو «ةقفصلا قرفتت الف ,مهدحأ ماقم عيفشلا موقي لوألا هجولا يفو «ةعفشلاب

 (ةلمكت) [ 15/7 :قئاقحلا زمر] .حيحصلا ىلع هدعب وأ ضبقلا



 ةعفشلا هب لطبي ام ۲۸٦ ةعفشلا باتك

 دبعللو ,هتمسقب يرتشملا ظح عيفشلا ذحتأ ةموشفف ريغ: راذ د لو
 مدقم ربخ عئابلا رادلا فصن يا عئابلا يرل مساق مث

 OSE ALONE CIS Sa «هسکعک هدیس نم ةعفشلاب ذحألا ا نوذأما
 ر اد ةراجتلا يف هل

 يرتشملا بيصن عيفشلا ذخأي «عئابلا يرتشملا مساقف ,موسقم ريغ راد فصن ىرتشا ول يعي :خلإ ىرتشا نإو

 ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل ؛ضارت وأ ءاضقب تناك ءاوس «ةمسقلا ضقني نأ هل سيلو «هتمسقب هل لصح يذلا

 [۲۸۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عافتنالا ليمكت نم هيف امل

 اذهو ؛هجو نم زارفإ اهيف :تلق ؟هتمسق ضقن اذكف هتافرصت ضقن كلي عيفشلاو ةلدابملا نعم اهيف :تلق نإف

 «كلمي اذه ىلإ رظنلابف «ةيؤر رايخ وأ بيعب در نم عيبلا ماكحأ اهيف يرجي اذهو ؛هجو نم ةلدابمو «ريجلا اهيف يرجي
 يف يرتشملا بيصن ذحأي نأ هل ناك هتمسق ضقن هل نكي مل اذإ مث «كشلاب كلمي الف ,كلمي ال كلذ ىلإ رظنلابو
 رادلا بناج يف عقو اذإ هذخأي امنإ ةفينح يبأ نع يورو «حصألا وه :"راتخملا ردلا" يف لاق ,ناك بناج يأ

 ةمسقلا ضقن يفف مكح ريغب ةمسقلا تناك اذإ مث ءرحآلا بناجلا يف عقي اميف اراج قبي مل هنأل ؛اه عفشي

 .ضقن ال راتخملاو :"هتاعقاو" يق ديهشلا ردصلا لاق :ناتياور

 نم روكذملا مكحلا اذهو «ضقنلا هل ءاضق ريغب تناك ول ةفينح يبأ نع يورو «حصألا وه :"راتحملا ردلا" يفو
 يرتشملا مساقو ةكرتشم راد نم هبيصن نيكيرشلا دحأ عاب اذإ امأو «عئابلا عم يرتشملا مساق اذإ ضقنلا مدع

 ضبقلا مامت نم ةمسقلا نكت ملف مساق يذلا نم عقي مل دقعلا نأل ؛هضقن عيفشلا نوكي «عبي مل يذلا كيرشلا

 (اصخلم) .هتبهو هعيب ضقني امك عيفشلا هضقنيف كلملا مكحب فرصت وه لب «لوألا عيبلا مكح وه يذلا

 نأب عيفشلا راد ءاذحب نكي ملو اموسقم افصن ىرتشا ول هنأل ؛موسقم ريغ ىرتشا هنوكب ديق :حلإ موسقم ريغ
 (حتف) ."اعارذ الإ اهعاب نإو" :هلوق نم مدقت ام ريظن وهو هيف عيفشلل ةعفش ال رخآلا بناجلا يف ناك

 تناك ءاوس هتمسق ضقن هل سيلو «حصألا ىلع ناك بناج يأ يف عئابلا ةمسقب يأ :هتمسقب يرتشملا ظح

 ,ةراجتلا يف هل نوذأم دبع عئابللو ءاراد عاب لحر :هتروص :خلإ نوذأملا دبعللو (حتف) .ال وأ يضارتلاب مكحب

 امهدحأ ءارشو ءءارشلا ةلزنمب ةعفشلاب ذحألا نأل ؛ةعفشلاب رادلا ذحأي نأ دبعللف «هتبقرو هلام. طيحي نيد هيلعو

 وأ «نويدملا دبعلا دي يف ام كلمي ال ىلوملا نوكل ؛ديلا كلم ديفي هنأل ؛نيد دبعلا ىلع ناك اذإ زوجي رحآلا نم

 (حتف «ٰييع) .هب قحأ دبعلا نوكل
 امك ةعفشلاب اهذحأ هالوملف «نيد هيلعو عئابلا وه دبعلا ناك اذإ ام وهو ءروكذملا مكحلا سكعك يأ :هسكعك

 ىلع هل عيب نمل ةعفش الو «هالومل هعيب نأل ؛عئاب دبعلاو هتبقرو هلا, طيحي نيد هيلع نكي مل اذإ ام فالخب ءانركذ

 لطبت ال هل عيتبا وأ عاتبا نم نأ رم دقو «هل عيتبا هنأل ؛ةعفشلا هالومل هنإف دبعلا ىرتشا اذإ ام فالخج ءرم ام

 (حتف) [؟ 540/7 :قئاقحلا زمر] .هتعفش



 ةعفشلا هب لطبي ام YAY ةعفشلا باتك

 «بلطلاب موقيف «هببس يف امهئاوتسال ؛ريبكلاك ةعفشلا قاقحتسا يف ريغصلاو لمحلا نأ يعي :خلإ ةعفشلا ميلست

 ولف ؛يضاقلا هبصن يذلا يصولا مث هيصو مث ءبألا بأ مث هيصو مث ,بألا وهو ءامهماقم موقي نمم ميلستلاو ذحألاو

 ملسف «يبص اهعيفشو اراد لحر ىرتشا ول ىح ءا فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع مهميلست حص ةعفشلا ءالؤه ملس
 .غلب اذإ اهذحأي نأ يبصلل نوكي ال نح هميلست حصي «يصولا وأ هوبأ

 توكسب ةعفشلا نالطب فالخلا اذه ىلعو «غلب اذإ ةعفشلاب اهذحأي نأ هل ناك يح حصي ال :اكحرفزو دمحم لاقو

 دوقلا نع وفعلاك حصي الف ءيبصلا ق لاطبإ اذه نأ :اةعبرفزو دمحم مامإلل «ءارشلاب ملعلا دنع يصولاو بألا
 يف ناكف ءررضلا عفدل عرش هنأ ىرت الأ ءذحألا يف نيعتي رظنلاو «يرظن امهفرصت نألو ؛هعيرغ ءاربإو هدبع قاتعإو

 .كلع الف «هب ررضلا قاحلإ هلاطبإ
 كرت ام ذحألا كرتو لاملاب لاملا ةلدابم هنأ ىرت الأ ءاهنيع وه لب ةراجتلا نعم يف ةعفشلاب ذحألا نأ :امهو

 «زاج «هنيعب لحرلا كلذ نم اهعاب مث ةعفشلاب اهذحأ ول نأ هحضوي «ةراجتلا كرت كلمب امك هكلميف «ةراجتلا

 نمشلا ءاقبإب عفنأ كرتلا نوكي نأ لمتحيف ءررضلاو عفنلا نيب رئاد فرصت اذه نألو «ىلوأ لب هيلإ هملس اذإ اذكف

 «ضوع ريغب لاطبإ هنألو «ددرتم ريغ ضحم ررض هنأل ؛هعم ركذ امو دوقلا نع وفعلا فالخب «يصلا كلم ىلع

 ؛عامجإلاب ميلستلا زاج :ليقف «هلثم يف سانلا نباغتي ال ام اهتميق نم رثكأب تعيب نإو ءاهتميق لثم. تعيب اذإ اذه

 ميلستلا كلي آلف' :ذخألا كلمب ل ةنأل ؛حصألا وهو «عامجإلاب ميلستلا زوجي ال :ليقو «هيف نيعتم رظنلا نأل
 ميلست حصي ال :مامإلا دنعف «ةريثك ةاباحمم اهتميق نم لقأب تعيب نإو «غلب اذإ هقح ىلع يبصلا نوكيف ينحألاك

 لوق ىلع حصي ال «مامإلا لوق ىلع حصي مل الو :"ةياهنلا" يف لاق ءفسوي يبأ نع ةياور الو ءيصولاو بألا
 (نيكسم الم «ةلمكت) .ىلوألاب رفزو دمحم

 بلطب ليكولا انهه ليكولاب دارملاو «حيحص هنم ةعفشلا ميلست ءارشلاب ليكولا نعي بألا ىلع افطع رحاب :ليكولاو
 بلطب ليكولاو «عامجإلاب ضارعإ هتوكس اذكو «عامجإلاب حيحص ةعفشلا هميلستف «ءارشلاب ليكولا امأ «ةعفشلا

 دمحم دنعو «هريغو يضاقلا سلجم يف حصي :فسوي يبأ دنعو «مامإلا دنع يضاقلا سلحجب يف هميلست حصي امنإ ةعفشلا

 .هنم هأربأف «نيدلا ءافيتساب هلكو ول امك راصف «هب رمأ ام دضب ىتأ هنأل ؛الصأ هميلست حصي ال :رفزو

 نأ ريغ ةعفشلا كرتي نأ هلف «يرتشي نأ هل ءارشلاب ليكولاو ءءارش ام ذحألا نأل ؛هل ءارشلاب ليكوت هنأ :امهلو

 ؛ةموصخلاب ليكو ةعفشلا بلطب ليكولا :لوقي مامإلاو ءاقلطم هفرصت ذفنيف «قلطم ليكو وه :لوقي فسوي ابأ
 ىلع ةعفشلا بلطب ليكولا رقأ ولو «مكاحلا سلجم ريغ يف اليكو نوكي الف «يضاقلا سلجب ريغ يف ةموصخلا ربتعت الو
 الإ زوجي الف هريغ يف ناك نإو «يضاقلا سلجم يف ناك اذإ دمحمو مامإلا دنع هيلع هرارقإ زاج ةعفشلا ملس نأب هلكوم

 [۲۸۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اقلطم زوجي ال :رفز لاقو ءاقلطم زوجي :فسوي وبأ لاقو «ةموصخلا نم جرخي هنأ



 اهماكحأو ةمسقلا فيرعت ۲۸۸ ةمسقلا باتك

 ا رهاظلا رهو ,ةلدابملاو زارفإلا ئلع لاو (نيعم ف عئاش بيصن عم يه
 زارفإلا زييمتلا وهو ةمسقلا يأ

 تعرش ةعفشلا نأ :ةعفشلا باتك نيبو هنيب ةبسانملا هجوو «ةمسقلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ةمسقلا باتك

 نأ الإ ربحجلا اهيف يرجيو «كلملا ةعفنم ليمكتل تعرش ةمسقلا اذكف ءاربج كلملا ةعفنم ليمكتو «راجلا ررض عفدل
 بيصنلا جئاتن نم امهنم الك نإ ثيح نم ةبسانملا هجو نأ :يناقتالا ركذو «مدقتف «ةلدابلا نعم لمك ةعفشلا يف

 اعر ةعفشلاب كلمتلا نأل ؛ةمسقلا ىلع ةعفشلا مدقتو «عيبملا سفن يف ةكرشلا ةعفشلا بابسأ ىوقأ نأل ؛عئاشلا

 (راصتخاب نيعملا هللا حتفو نيكسم الم نم) .ببسملا ىلع مدقم ببسلاو «ةمسقلل اببس نوكي
 ام عرشلا يفو «ةكرشلا عطقو عويشلا عفر :اهانعمو «ءادتقالل ةودقلاك ماستقالل مسا :ةغللا ف يه :ةمسقلا

 ىلع لمتشم وهو الإ نيعم ءزج نم ام هنأل ؛اعرش هانعم اذه :خلإ بيصن عمج يه (نيع) .خلإ يه هلوقب هنيب
 هبحاص ةصح راص ةمسقلا تعقو اذإف «هبحاص كلم هفصنو هكلم هفصن امهنم دحاو لك هضبقي ام ناكف «نيبيصنلا

 [۲۹۰/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هبحاص بيصن يف هتاف امع اضوع هبيصن يف عقو اميف
 امأو «نايعألا يف ةمسقلل هركذ يذلا فيرعتلا اذهو «عفانملا يف ةمسقو «نايعألا يف ةمسق :ناعون ةمسقلا نأ ملعاو

 اهببسو ةمسقلا نكر نايب نم انه دبال مث ءاهسنحب ةعفنملا ةلدابم :اعرش يهو «فنصملا اهفرعي ملف عفانملا ف ةمسقلا

 .عرزلاو دعلاو نزولاو ليكلاك ءابصنألا نيب زييمتلا هب لصحي لعف :اهنكرف ءاهتيعورشم ليلدو اهمكحو اهطرشو
 توف مدع :اهطرشو .ةمسقلا حصت ال «بلطلا دحوي مل اذإ نح هتصحب عافتنالا مهدحأ وأ ءاكرشلا بلط :اهببسو

 ناك ام ىلع زرفملا يقب اذإ اذه ققحتي امنإو «ةعفنملاو كلملا نم ةمسقلا لبق دحاو لكل ام زارفإ اهإف ءةمسقلاب ةعفنملا

 0 0 00 :ألا هنأل es e کک کھ

١ 5 TEةنسلاو «ةمسقلاب ا ةعبرأ نم ا 0 إو : 

 (حتف «ةلمكت) .عامجإلاو «ثيراوملاو مئانغلا يف اه ةع هترشابم

 ءزج نم ام هنأل ؛ةلدابملا نعم ىلعو «زييمتلا وهو «زارفإلا نعم ىلع لمتشت ةمسقلا نأ نعي :ةلدابملاو زارفإلا ىلع
 هل راصف «هبحاصل ناك هضعبو «هل ناك هضعب امهدحأ بيصن ف عمتجي ام ناكف «نيبيصنلا ىلع لمتشم وهو الإ نيعم

 ضبقي هنأ ثيح نم ازارفإو «هقح ةلباقم يف هبحاص قح ذحأ هنأ ثيح نم ةلدابم ناكف «هبحاص دي يف امع اضوع

 يف زارفإ :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةلدابم هريغ فو ءزارفإ ةفصو اسنج دحتا اميف :كلام دنعو ءاندنع اذه ءاضيأ هقح

 نوزوملاو ليكملاك يلثملا يف رهاظلا وه زارفإلا يأ :رهاظلا وهو (نييع ,نيكسم) .لكلا يف عيب :يعفاشلا نعو «لكلا
 ةروص هقح لثم هكيرش بيصن نم امهنم دحاو لك هذحأي ام نأل ؛هضاعبأ نيب توافتلا مدعل ؛براقتملا يددعلاو

 (حتفلاو يعليزلا يف اذك) .ملسلاو فرصلاو ضرقلا يف هقح نيع لعح اذهلو .هقح نيع لعجي نأ نكمأف «نيعمو



 ةمسقلا لئاسم ۸۹ ةمسقلا باتك

 دحتم يف ربجيو «ذحأي الف «هريغ يف يهو «هبحاص ةبيغ لاح هظح ذخأيف «يلثملا يف
 ءاكرشلا نم يبآلا رخخآلا كيرشلا وهو هبيصن يأ نيكيرشلا دحأ

 تيب نم هقزر مساق بصن بدنو «هريغ يف ال ءاكرشلا دحأ بلط دنع سنجلا
 ةمسقلا الثم فوصلاو بايثلاو منغلاك

 ETO «سوؤرلا ددعب رحأب مسقي مساق بصتنيف الإو ءرجأ الب مسقيل ؟لاملا
 ءابصنألا ردق ىلع ال سانلا نيب

 اضوبقم يلثملا ناك اذإ هلحم نكل «هظحل ازييمتو ازارفإ يلثملا يف ةمسقلا نوك ىلع عيرفت :خلإ هظح ذخأيف

 ةلدابملا يأ :خلإ هريغ يف يهو (حتف) ."يبلشلا" نع "يومحلا" يف اذك ءالف ضوبقم ريغ ناك اذإ امأ ءنيكيرشلل

 ناك اذإو «نيقيب امهنيب ةلداعملا مدعل ؛هقح نيع ذحأ هنأك لعجي نأ نكمي الف «توافتلل يلثملا ريغ يف ةرهاظلا

 (حتف) .هبحاص ةبيغ يق هظح ذحأي نأ امهدحأل سيلف «كلذك
 ءاوس «سنجلا دحتم يف ةمسقلا ىلع يبآلا ربجي ةمسقلا ءاكرشلا ضعب بلط اذإ يأ :خلإ سدجلا دحتم يف ربجيو

 ربجي نويدملاك ريغلا قح امي قلعت اذإ ربحلا اهيف يرجي ةلدابملاو «ةلدابملا نعم هيف نأل ؛ال وأ لاثمألا تاوذ يف ناك

 سنجلا دحتم ريغ يف ربحي ال يأ :خلإ هريغ يف ال [۲۸۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيدلا ءافيإل هكلم عيب ىلع

 (حتف) .مهل قحلا نأل ؛زاج اوقفاوت ولو «دصاقملا يف توافتلا شحف رابتعاب ةلداعملا رذعتل ؛لبإلا عم منغلاك

 نم ءاضقلا سنج نم ةمسقلا نأل ؛لاملا تيب يف هقزرو مساق بصن بحتسي يعي :خلإ مساق بصن بدنو
 يفملاو لتاقملاو ءاضقلا ةعفنمك ةماعلا ىلإ دوعت هتعفنم نألو «يضاقلا قزر هبشأف «ةعزانملا عطق هب متي هنأ ثيح

 ءامساق يضاقلا بصنيو :اهريغو "ةيباتعلا" قو ءءالؤه ةقفنك مهحلاصمل دعأ هنأل ؛لاملا تيب يف هتيافك نوكتف

 ىلع ءاضقب تسيل ةمسقلا نأل اذهو «ةرجأ نيمساقتمللا نم كلذ ىلع ذحأيو «هسفنب مسقي نأ يضاقلل زوحيو

 اهبش اهل نأ الإ ةمسقلا ىلع يبآلا ربج هيلع ضرتفي يذلا امنإو ءامترشابم يضاقلا ىلع ضرتفي ال يح ةقيقحلا

 [۲۹۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنم دافتست اهنأل ؛ءاضقلاب

 تيب نم هقزر ام اق بصني مل نإ ٍنعي :خلإ مساق بصنيف الإو (نيع) .ةمهتلا نم دعبأو سانلاب قفرأ هنأل :رجأ الب

 نأ يضاقلل زاج يح ةقيقح ءاضقب سيلو ءصوصنلا ىلع مهل عفنلا نأل ؛نيمساقتملا ىلع هقزر لعحو هبصن «للملا

 «ةرشابملاب مهيلع مسقي نأ هيلع ضرتفي ال هنأ ىرت الأ ءاضقلا ىلع هل زوجي ال ناك نإو ةمسقلا ىلع ةرحألا ذحأي

 نأ لضفألاو «ةدايزلاب مكحتيو «مهلاومأ يف عمطي ال يك هلثم ةرجأ يضاقلا هل ردقيو ؛هيلع ضرف ءاضقلا ةرشابمو
 [؟ 57/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةمهتلا نم دعبأو قفرأ هنأل ؛لاملا تيب نم هقزر نوكي

 ,مامإلا دنع اذهو ءءابصنألا توافتب توافتي الو «سوؤرلا ددع ىلع ةرحألا مهيلع بجي يعي :سوؤرلا ددعب
 رجألاف «هاثلث رحخآللو «هثلث امهدحأل :نينثا نيب لام ناك ول يح «يعفاشلا لوق وهو ءابصنألا ردق ىلع :امهدنعو

 رفحو نازولاو لايكلا ةرحأك هردقب ردقتيف «كلملا ةنوؤم هنأ :اممل ءاثالثأ بجي :امهدنعو «هدنع نافصن امهيلع

 هيف روسكل ؛ليلقلا ىلإ رظنلاب باسحلا بعصي اعرو «توافتي ال هنأو «زييمتلاب لباقم رحألا نأ :هلو «كرتشملا رئبلا

 - «ةلمج امه عقاو زارفإلا لمع نأل ؛زييمتلا لصأب مكحلا قلعتف ءامهيف رظنلا دعب الإ ريثك نم ليلق زييمت روصتي الو



 ماّسقلا كرتشي الو «دحاو مساق نيعتي الو «ةمسقلاب املاع انيمأ الدع نوكي نأ بجيو
 مساق عمج هريغ نود هنورحجأتسي مساقلا

 نإ مسقيو رولا هدعو تول ىلع و سب مهر رقاب را را وضع وو
 مهثروم توم يأ  ةنيبلا اوميقي يأ لا

 وه :ليق ةمسقلل ناك نإ نزولاو ليكلاو «توافتي وهو «بارتلا لقنب لباقم رجألا نأل ؛رعبلا رفح فالخب =

 نزولاو ليكلا لمعو «زييمتلاب ال نزولاو ليكلا لمعب لباقم رحألاف ؛ةمسقلل نكي مل نإو ءدري الف «فالخلا ىلع
 (هريغ نم ةدايزب حتف) .توافتي
 لوق ىلع دمتعي هنأل ؛"انيمأ" ءةاضقلا لمع سنح نم هنأل ؛الدع مساقلا نوكي نأ بحي يأ :خإ نوكي نأ بجيو

 زمر] .امي ملعلا ىلع دمتعت ةمسقلا ىلع ةردقلا نأل ؛"ةمسقلاب املاع" :هلوقو .بولقلا نئمطتل ؛ةنامألا طرتشتف

 يفو «"ةيادملا" يف امك ةاضقلا لمع سنج نم األ ؛اهتيفيكب يأ "ةمسقلاب املاع" :"حتفلا" يف لاق [7 57/٠ :قئاقحلا

 ريغ كلذ نأل ؛ةيولوألا ىلإ هعجرم يذلا يفرعلا بوجولا فنصملا مالك يف بوحولاب دارملا نأب راعشإ "ليلعتلا'
 ."ةنارخلا"و "رايتحالا" نع "ناتسهقلا" يف اذك ءءاضقلا يف بحاو

 ىلع مكاحلا مهربجي ال نعملا اذهو «هلثم ةرجأ ىلع ةدايزلاب َمُكَحَتل نيعت ول هنأل :لإ مساق نيعتي الو
 اومستقاف ءاوحلطصا ولو ءاهيف ربح الو «هانيب ام ىلع ءاضقلا هبشت يهو «ةلدابملا ىعم اهيف ةمسقلا نألو ؛هورحأتسي

 .هيلع مهل ةيالو الو ,ذفني ال هيلع مهفرصت نأل ؛ريغص مهيف ناك اذإ الإ ةلدابملا نعم اهيف هنأ انركذ امل ؛زاج
 نأل ؛سانلا ررضتي ال يك ؛كارتشالا نم ماسقلا يضاقلا عنب يأ :خلإ كرتشي الو ]۲۹۳/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «توفلا ةيشنخ اهيلإ نوردابتي ةكرشلا مدع دنعو «نولكاوتي اوكرتشا اذإ مهنأل ؛ةيلاغ كلذب ريصت ةرحألا

 [" 417/9 :قئاقحلا زمرإ .كلذ ببسب رحألا صح ريف

 «قدصلا ليلد رارقإلاو «كلملا ليلد ديلا نأل ؛مهفارتعاب مسقي :الاقو «مامإلا دنع اذهو :خلإ راقعلا مسقي الو

 هنكل ؛راكنإ الب ةنيبلا ديفت الف ءركنملا ىلع الإ ةنيب الو مهل ركنم ال هنأل اذهو «ىرتشملا راقعلاو لوقنملاك راصف
 مدعل ؛هربدمو هدالوأ تاهمأ قتعت ال ىح هادعتي الو «هيلع رصتقيل مهفارتعاب همسق هنأ "ةمسقلا باتك" يف ركذي

 لبق هكلم ىلع ةاقبم ةكرتلا نأل ؛تيملا ىلع ءاضق اهنأ :مامإللو «ةنيبلاب ةمسقلا تناك اذإ ام فالخب «هتوم توبث

 نأب نكمب دقو «ةنيبلا نم دبالف «تيملا ىلع ءاضق ناك اذإو «ةمسقلا دعب ام فالخب «هاياصو اهيف ذفني ةمسقلا

 .ههجو أيس امل ىرتشملا راقعلاو لوقنملا فالخب مهسفنأ نع هريغو تيملا نع امصح امهدحأ لعجي

 ظ (نيكسم) .تام نالف نم مهل ثاريم هنأ :مهرارقإب ۲۹٤/۸] :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 دنع ءاكرشلا لك رضح نأب ىرتشملا راقعلا ييو «ةثرولا رارقإب ثوروملا لوقنملا يف مساقلا مسقي يأ :خإ مسقيو

 مهيديأ يفو اورضح نأب كلملا ىوعد يقو «مهرارقإب مهنيب مسقي «هورتشا مهنأ اوعداو ءراقع مهيديأ ينو «يضاقلا

 امأ «ةنيبلا نود مههوقب يضاقلا همسق «هريغ وأ عيب وأ ثرإ نم مهيلإ لقتنا فيك اوركذي ملو «كلملا اوعداو «راقع
 - هدي يف نم نألف ؛راقعلا يف امأو .هظفح ةمسقلا يقو «فلتلا هيلع ىشخي هنأل ؛مهل ارظن هتمسق يف نألف ؛لوقنملا يف



 ةمسقلا لئاسم ۲۹۱ ةمسقلا باتك

 مسقي : امهيديأ يف راقعلا نأ انهرب ولو «كلملا ىوعدو ىرتشملا راقعلاو لوقنملا
 ةمسقلا ابلطو © هورتشا مهنأ اوعدا نأب ي ثوروملا

 SUE OSS «ةئرولا ددعو توملا ىلع انهرب ولو ءامه هنأ انهربي يح
 ثروملا توم يأ نالحر يأ امه كلم راقعلا يأ

 :ةياور يقو «ريغلا ىلع ءاضق ةمسقلا نكت ملف «ةمسقلا لبق O وا

 كلا ىوعد يف امأو «حصأ لوألاو «ريغلل كلملاو مهيديأ يف نوكي نأ زاوحلل ؛كلملا ىلع ةنيبلا اوميقي ىح مسقي ال

 نوكيو «مهريغل كلملاب اورقي مل مف «ريغلا ىلع ءاضق ةمسقلا يف سيل هنألف مهيلإ لاقتنالا ةيفيك اوركذي مو

 (ةلمكت «ييعلا ,نيكسم) .حصألا وهو «لكلا لوق :ليقو «مامإلا لوق اذه :ليق مث ءزوجيف «مهيلع ارصتقم
 اميقي ىح مسقي مل ةمسقلا ابلطو ءامهيديأ يف راقعلا نأ ىلع ةنيب نالحر ماقأ ول يأ :خ ! راقعلا نأ انهرب ولو

 ىوعدو" :هلوق يهو «ةقباسلا ةلأسملا يه اهنيعب ةلأسملا هذهو ءامهريغل نوكي نأ لامتحال ؛امهل كلم هنأ ىلع ةنيبلا

 «مهكلم هنأ ىلع ةنيبلا ةماقإ اهيف طرتشي ملو «لقتنا فيك اوركذي ملو «كلملا اوعّدي نأ وه اهيف دارملا نأل ؛"كلملا

 هيف سيلف «نيتياورلا نييعت فنصملا دصق ناك نإف ؛"ريغصلا عماجلا" ةياور وهو ءانهه طرشو "يرودقلا" ةياور وهو
 |[ 5/7 :قئاقحلا زمر] .رصتخملا اذه لثم هنع ىشاحتي ةرركم ةلأسملا عقتف الإو كلذ ىلع لدي ام

 هنأ اوعدا "يرودقلا" ةياور يهو «ةقباسلا ةلأسملا يف ءاكرشلا نإف «راركت ال هنأب ضارتعالا اذه نع بيحأو

 يف نم ذإ ؛كالملا دي يف نوكت كالمألا نأ لصألا نأل ؛مهكلم هنأ ىلع ةنيبلا ةماقإ ىلإ ذئنيح ةجاح الو «مهكلم

 لامتحا هنأل ؛ريغلا كلم نوكي نأ لمتحا نإو رهاظلا اذه ربتعيف «هريغ هعزاني مل ام هكلم هنأ هلوق لبقي ءيش هدي

 امهيديأ يف راقعلا نوك نأ رهاظو ءامهيديأ يف هنأ اوعدا "ريغصلا عماجلا" ةياور يهو ةلأسملا هذه يفو «ليلد الب

 تقرتفاف ؛مهكلم هنأ ىلع ةنيبلا اوميقي نأ ىلإ جيتحاف كلم ا وأ ةيراعلا وأ ةراحإلا قيرطب نوكي نأ لمتحي

 .امباوج فالتحا يف ةهبش الو «ناتلأسملا

 ثراو امهعمو امهيديأ يف رادلا نأ لاحلاو «ةثرولا ددعو ثروملا توم ىلع نالحر نهرب ول عي :خ! انهرب ولو

 ضبقي يأ هبيصن ضبقي يبصلل ايصو وأ «بئاغلل اليكو بصن نكلو ءامهنيب راقعلا يضاقلا مسق ءيبص وأ بئاغ

 ةماقإ نم دبالو ءرضح نإ بئاغلاو ريغصلل ارظن هبصن يف نأل ؛يصلا بيصن يصولاو «بئاغلا بيصن ليكو لا

 ءانركذ امل امهوقب مسقي :امهدنعو «ريغصلاو بئاغلا ىلع ءاضق ةمسقلا هذه يف نأل ؛انيب امل مامإلا دنع ةنيبلا

 ءامهتجح ىلع ريغصلاو بئاغلا نإف نيرضاحلا رابكلا رارقإب مهنيب اهمسق هنأ دهشيو ريغصلاو بئاغلا قح لزعيو
 .كلذ لعف يضاقلا نأ "مسق" :هلوقب دافأو

 بئاغلا تام نإف ءازيجيف غلبي وأ ءازيجيف ارضحي نأ الإ ةمسقلا زحت مل ءاضق ريغب امسق ولف :"طيحملا" يف لاق

 :ماماللو «تلطبف «ةزاجإلا هل نم تام هنأل ؛زوحجي ال :دمحم لاقو «مامإلا دنع زاح هتثرو زاحأف «ريغصلا وأ

 (حتف «ئييع) ۲۹٤/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوأ اتزاحإف ءاهلثم ةداعإ ىلإ انجتحا توملاب ةمسقلا انلطبأ ول انأ



 ةمسقلا لئاسم ۹۲ ةمسقلا باتك

 اليكو بصنو ءامهبلطب مسق « يبص وأ بئاغ ثراو امهعمو ءامهيديأ يف رادلاو
 اليكو بصن نكلو يأ 5 راقعلا نيثراولا يأ انهرب نيذللا نيثراولا يأ

 يف راقعلا ناك وأ «مهدحأ باغو «نيرتشم اوناك ولو «هبيصن ضبقب ايصو وأ
 ةقباسلا ةلأسملا يف راقعلا يف ءاكرشلا يأ

 EES AS «مسقي مل دحاو ثراو رضح وأ «لفطلا وأ بئاغلا ثراولا دي
 ثالشلا لئاسملا يف

 ناكم خسنلا رثكأ يف عقوو «ةعوبطملا خسن يف ررقتملا وهو "زنكلا" خسن ضعب يف اذك :خلإ امهعمو امهيديأ يف
 "امهعمو امهيديأ يف" باوصلاو ءوهس هنإ :ليق :"حتفلا" ف لاق «عمجلا ةغيصب "مهعمو مهيديأ" "امهعمو امهيديأ"
 (( 4 :ميرحتلا) اً ولف ْتَعَص دقفإل :ىلاعت هلوق دح ىلع ةينثتلا عمجلاب دارملا نأب بيحأو «خسنلا ضعب يف امك

 ةينثتلا ةدارإ ىلع ةنيرقلا :لوقأو «سبللا نم نمألا دنع ةدارإلا هذه زاوجو «ةيآلا فالخب اسبل هيف نأب بقعتو

 (راصتحاب حتف).ةعونمم سبللا ىوعدف «بئاغلا ثراولا دي يف ناك اذإ مسقي ال هنأ نم ٍقأيس ام

 ىلع ةنيبلا اوماقأو «نيرتشم «راقع مهيديأ ينو يضاقلا دنع اورضح نيذلا ناك ول يأ :خإ نيرتشم اوناك ولو
 ىلع نهربو «دحاو ثراو رضح وأ «لفطلا دي وأ بئاغلا ثراولا دي يف راقعلا ناك وأ «مهدحأ باغو «ءارشلا

 ءدحاو اهباوج لئاسم ثالث هذهف «مسقي مل ءيبص وأ بئاغ ثراو هعمو ءهدي يف رادلاو «ةثرولا ددعو توملا

 (ةدايزب نيكسم الم) .هنايب تأيسو «"مسقي مل" :هلوق وهو
 يف هضعب ناك اذإ اذكو ۳٤۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ئيعلا هركذ امك ةقباسلا ةلأسملا يف يأ :خإ راقعلا ناك وأ

 (حتف).حيحصلا يف اهمدعو ةنيبلا ةماقإ نيب قرف الو «هعدوم دي يف ناك اذإ اذكو ءرضاحلا دي يف يقابلاو «هدي
 هدي يف رادلاو ةثرولا ددعو توملا ىلع نهربو :دحاو ثراو رضح .لفطلا دي يف راقعلا ناك وأ يأ :لفطلا وأ

 (نيكسم الم) .يبص وأ بئاغ ثراو هعمو
 ةبيغ عم كرتشملا لاملا مسقي ال يعي "نيرتشم اوناك ولو" :هلوق نم ةروكذملا ثالثلا لئاسملا باوح :مسقي مل

 ؛ثروملا عئاب ىلع بيعلاب دري ىح هفالح كلم ثراولا كلم نإف «ءءارشلاو ثرإلا نيب قرفللف ءارشلا ين امأ «مهضعب

 «تقحتساف «تدلوف «هثروم اهارتشا ةمأ ئطو ول نح ثروملا ءارشب ارورغم ريصيو «هثروم هعاب ام بيعلاب هيلع دريو
 هدي يف اميف تيملا نع امصخ امهدحأ بصتناف ؛هتهج نم رورغلل دلولا ةميقو ءاهنمثب هثروم عئاب ىلع ثراولا عحر

 ديدج كلمف مهنم دحاو لكل ءارشلاب تباثلا كلملا امأو «نيمصاحتملا ةرضحب ءاضق ةمسقلا تراصف «هسفن نع رخآلاو

 ةنيبلا نوكت ذئتيحف «بئاغلا نع امصح رضاحلا بصتني الف «هعئاب عئاب ىلع بيعلاب دري ال اذهلو ,هبيصن يف هرشاب ببسب
 ىلع ءاضق ةمسقلا نألف «بئاغلا ثراولا دي يف راقعلا ناك اذإ اميف امأو «لبقت الف «مصح الب ةمئاق بئاغلا قح يف

 ءرضاحلا دي يف يقابلاو «هدي يف هضعب ناك اذإ اذكو ءزوجي الف «هنع مصح ريغ نم هدي نم ءيشلا جارخإب بئاغلا
 ةماقإ نيب اذه يف قرف الو ,مصخب اسيل ريغصلاو عدوملا نأل ؛ريغصلا دي يف وأ هريعتسم وأ هعدوم دي يف ناك اذإ اذكو

 = «هسفن نع امصخ ناك نإ وهو «مصح هعم سيل هنألف ؛دحاو ثراو رضح اذإ امأو «حيحصلا يف اهمدعو ةنيبلا



 ةمسقلا لئاسم ۹۳ ةمسقلا باتك

 «مهئاضرب الإ مسقي مل لكلا روصت ناو هيصق لك حقنا ول فنخا بلطب مسقو
 لكلا ءاضرب يأ ءاكرشلا دحأ يأ راقعلا

 SC «طقف ا يذ بلطب .هظح ةلقل ضعبلا ر ضعبلا عفتنا نإ
 ليلقلا يذ بلطب ال ريثكلا ظحلا بح متل يأ ةمسقلاب .on ضعب يآ عع 2

 «هيلع ةنيبلا ميقيل هسفن نع همصاخي دحأ سيلف ءامهنع امصح ناك نإو «بئاغلا نعو تيملا نع امصح دحأ سيلف =

 (ةلمكت «حتف) .نيمصاختملا ةرضحب ءاضق ةمسقلا نوكت ثيح نينثا ةثرولا نم رضاحلا ناك ول ام فالخب

 مهل اقح ةمسقلا تناكو «ةمسقلا دعب هبيصنب عفتني مهنم دحاو لك ناك اذإ ةعفنملا ليمكت هيف نأل :خإ مسقو

 هيف نأل ؛دحاو سنج نم ناك اذإ :هدارمو ءاربجح مسقي نعي :"ةيانعلا" يف لاق ,مهتباجإ يضاقلا ىلع بجوف

 [؟91// :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دصاقملا توافتل ؛زارفإلا نعم

 مسقي مل طئاحلاو مامحلاو ىحرلاو رئبلا ةمسق اوبلط ول امك ةمسقلاب لكلا ررضت نإ يأ :خلإ لكلا ررضت نإو

 نألو «ضقنلاب اهعوضوم ىلع دوعيف ءاهتيوفت اذه ةمسق ينو «ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا نأل ؛عيمجلا ءاضرب الإ
 لب ديفي ال ام. لاغتشا هنأل ؛كلذ ىلإ مكاحلا هبيجي الف «هريغ ىلع ررضلا لاخدإ ديريو «تنعتم ةمسقلل بلاطلا

 نأل ؛هنم هوبلط نإو «كلذ رشابي ال يضاقلا نكل مهتحاحب فرعأ مهو «مهه قحلا نأل ؛يضارتلاب زوجيو ءرضي ام
 «هنم مهعنمي الو «مارح كلذ نأل ؛لام ةعاضإو رارضإ هيف ناك اذإ اميسال هيف ةدئاف ال ام. لغتشي ال يضاقلا

 «مسقي ال يضاقلا نأ :مالسإلا خيش ركذ :"ةريحذلا"و "عيبانيلا" يفو «مهاضر دنع مسقي يضاقلا نأ نتملا رهاظو

 [۲۹۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيتياور ةلأسملا يف نأ رهظف «مسقي :لاق خياشملا ضعبو

 هركذ اذك ليلقلا ظحلا بحاص بلطب ال ءطقف ةمسقلا ريثكلا ظحلا بحاص بلطب مسقي يعي :خلإ بلطب مسق

 مسقي ةمسقلا بلط امهيأ نأ :"هرصتخم" يف مكاحلا ركذو ءاذه سكع هلل صاصحلا ركذو شر فاصخل ا

 هصخي نأ يضاقلا نم بلطي ريثكلا بحاص نأ :فاصخلا لوق هحو «حصأ فس فاصخلا هركذ امو «يضاقلا

 .هريغ كلك. عفتني نأ ديري هنأل ؛رخآلا ررض ربتعي الو «كلذ ىلإ هبيجي نأ يضاقلا ىلع بحجوف .هكلمم. عافتنالاب

 يضاقلا لغتشي الف ؛ةمسقلا بلط يف تنعتم هنأ عم هقحب عفتني ال هنأ عم ليلقلا بحاص بلط ولو «كلذ نم نكمي الف

 تيب :"طوسبملا" يف لاق ؛هظح ةلقل ؛ةمسقلاب عفتني ال مهنم دحاو لك ناك اذإ امل فلؤملا ضرعتي ملو «ديفي ال اع

 كلذ ىلإ يضاقلا امهبيجي ال ءامهنم دحاو هب عفتني ال ريغص تيبلاو ءرخآلا عنتماو ةمسقلا امهدحأ دارأ نيلحر نيب

 اذك حصأ لوألاو «مكاحلا هركذ ام ححص نم مهنمو «ةصاح ريثكلا بحاص بلط اذإ الإ مسقي ال هنأ حصألاو

 .راصتحاو رييغتب "ةلمكتلا" يف

 تاف انهو باتكلا لوأ يف اهانيب امك ةعفنملا توف مدع ةمسقلا طرش نأ اوركذ امل ؛ةيفانم نعملا ةلأسم :تلق نإف

 لب «نيبيصنلا دحأل ةبسنلاب ةعفنملا توف اوركذ ام دارملا سيل :تلق ؟ريثكلا يذ بلطب مسقي هنأ عم ةعفنملا

 طئاح مسقي ال اذهلف :روكذملا طرشلا ىلع احرصم لاق ثيحب "ةيلالبنرشلا" يف ام كلذ ىلع لد اعم امه ةبسنلاب .

 .مهفاف ءامهدحأ بلطب امهوحنو مامحو



 ةمسقلا لئاسم ۹4 ةمسقلا باتك

 مامحاو قيقرلاو رهاوجلاو ناسجلا مسقي الو «دخاو سج نم ضورعلا مسقيو

 لك مسق توناحو راد وأ ةعيضو راد وأ ةكر تشم رود .مهئاضرب الإ ىحرلاو رئبلاو
 رثكأ وأ نينثا نيب

 نكمم ةيلاملا ةعفنملا يف ةلدابملا رابتعا نأل ؛اربج دحاو سنج نم تناك اذإ ضورعلا مسقي يأ :خلإ ضورعلا مسقيو

 [۲۹۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهيلع رابجإلا يضاقلا كلميف ءازييمت عقيف «هيف دوصقملا داحتال ؛سنجلا داحتا دنع

 ءاضرب الإ ىحرلاو رئبلاو مامحلاو قيقرلا نم امهيلع فطع امو رهاوجلاو ناسنجلا مسقي ال يأ :خإ مسقيالو
 مسقي نأب نيسنجلا ةمسق ىلع رابحإلا يضاقلا كلمي ال يعي عيمجلاب قلعتم "مهئاضرب الإ" :هلوقف «ءاكرشلا
 سنج تيوفت نم كلذ يف امل ؛رقبلا يف رحآلاو لبإلا يف مهدحأ بيصن عمجي نأب عمج ةمسق ةفلتخملا سانحألا

 عقت ملف ءامهدحأ ةعفنم تاف ةمسقلا دعبو ءاعيمج نيسنجلا يف ةعفنملا هل ناك ةمسقلا لبق نأل ؛يبآلا ىلع ةعفنملا

 .يضارتلاب الإ زوجت ال يهو «ةضواعم لب ازييمت ةمسقلا

 طرش ال اهيلع ربحلا طرش كاذ :تلق ؟ةمسقلا لبق ناك امك موسقملاب عفتني نأ ةمسقلا ةحص طرش :ليق نإف

 «قيقرلا ةلاهج نم شحفأ رهاوجلا ةلاهج نألو «توافتلا شحفل ؛اربج رهاوحجللا مسقي ال اذكو «يضارتلاب ةمسقلا

 ىلوأف «حصي دبع ىلع علاخ وأ جوزت ولو «ةيمستلا حصت ال اهيلع علاخ وأ «ةتوقاي وأ ةؤلؤل ىلع جوزت ول اذهلو

 نإ :ليقو «توافتلا ةلقل ؛راغصلا مسقيو «توافتلا شحفل ؛اهنم رابكلا مسقي ال :ليقو «ةمسقلا ىلع ربحي ال نأ
 (راصتحخاو حيضوتب ةلمكت «حتف) .سانجألا رئاسك مسقي دحتا نإو «مسقي ال امهسنج فلتحا

 ليخلاو لبإلاك راصف ءسنجلا داحتال ؛زوجي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ضارت ريغ نم اضيأ قيقرلا مسقي ال يأ :قيقرلاو

 ؛ليدعتلا نكمي الو ءاهيلع فوقو الو «ةنطابلا اهيناعمل رذعتم قيقرلا ةمسق مدع نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «منغلاو

 روكذ مهو «ضورعلا نم رخأ ءيش مهعم سيلو «مهدحو قيقرلا ناك اذإ اميف فالخلا اذهو «ضارتب الإ مسقي الف

 رخآ ءيش قيقرلا عم ناك نإو :عامجإلاب مسقي ال ثانإلاو روكذلا نيب نيطلتخم اوناك اذإ امأو ءطقف ثانإ وأ .طقف

 [7 545/5 :قئاقحلا زمر| .عامجإلاب مهريغل اعبت قيقرلا يف ةمسقلا تزاح «مسقي ام
 رئبلا وأ مامحلا امستقا ولو «لكلاب ررضلا قاحلإ نم ركذ امل «مهئاضرب الإ ةثالثلا هذه مسقت ال يأ :خلإ مامحلاو

 له يضاقلا نم ةمسقلا اعيمج ابلط نإو ءاتيب مامحلا نم هبيصن ذحختي نأب ةعفنم عون دحاو لكلو ءزاج مهسفنأب

 اهفس نوكي هنأل ؛كلذ يضاقلل سيلو «ةعفنم تيوفت تنمضت األ ؛مسقي ال :ةياور يف :ناتياور هيف ؟مسقي
 ."طيحملا" يف اذك ةعفنم عون هيف هنأل ؛باتكلا يف راشأ هيلإو ءكلذب اوضر مهنأل ؛مسقي :ةياور يفو «هنكمي

 ."مسقي الو" :هلوق نم ةروكذملا تسلا لئاسملاب قلعتم :مهئاضرب الإ ١55/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 مسق «ةكر تشم توناحو راد وأ «ةعيضو راد وأ ءرثكأ وأ نينثا نيب ةكرتشم رود تناك اذإ يأ :لإ ةكرتشم رود

 رودلا امأ ءةدحاو ةمسق مسقت الو «ةدح ىلع توناحلاو رادلا نم وأ ةعيضلاو رادلا نموأ رودلا نم دحاو لك

 د ةقزالتم تناك ولو ءدحاو رصم يف ناراد وأ رود نيلحرل ناك اذإ هنإف «ةفينح يبأ لوق روكذملاف :ةكرتشملا



 ةمسقلا لئاسم ۹0 ةمسقلا باتك

 لک زرفيو «ءانبلا موقيو هعرذيو هلدعيو همسقي ام e روصيو (ةدح ىلع

 Eas ا ا 00

 ءاك رشلا E ۵ ملهو عبارلاو

 ةمسق اهمسقي الو «ةدح ىلع راد لك مسقي هنإف ءامهتمسق يضاقلا نم ابلطو نيتلحم وأ ةلحم يف ةنيابتم وأ =

 .امهيضارتب الإ ةدحاو

 :هلو «ةدحاو راد يف نيتيبك راصف «دحاو سنج نم األ ؛ضعب يف اهضعب مسقي حلصأ ةمسقلا ىأر نإ :الاقو

 رودلاو ةكرتشملا يضارألا فالخلا اذه ىلعو «يواستلا ىلع اهانبمو ءاشحاف اتوافت ناريجلاو ناكملاب توافتت اأ

 «توناحلاو رادلا وأ ةعيضلاو رادلا امأو «مسقت امنأ :دمحم نعو «لاله هاور اميف عامجإلاب مسقت ال نيرصم يف

 [؟ 43/7 :قئاقحلا زمر] .ابرلا هيف مهوتيف ءسنجلا فالتحالف

 نالفو ءاذك نالف بيصن نأ بتكي :"ةيانعلا" يف لاق ء«هظفح هنكميل ؛ساطرق ىلع بتكي يأ :مساقلا روصيو

 ٠٠0/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هسفنب مهنيب عارقإلا ىلوتيل ؛يضاقلا ىلإ ةذغاكلا كلت عفر اودارأ نإ اذك

 نم دبالو «ةيلاملا يف ةيوستلا هنكميل ؛اهتفرعم نم دبالو «موقتلاب ةيلاملاو ؛عرذلاب فرعي ةحاسلا ردق نأل :هعرذيو

 ١١٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءانبلا ميوقتو ضرألا عرذ

 زرفي مل اذإ هنأل ؛لمكي هبو «ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا نأل ؛هبرشو هقيرطب بيصن لك زي يأ :بيصن لك زرفيو
 وأ «هزرفي مل اذإف ءلضفألا نايب اذهو ءهجو لك نم لاصفنالا لصحي ملف «رحآلا بيصنب اقلعتم مهضعب بيصن ىقيي

 «لضفأ زارفإلا نوك :هريغو "يعليزلا" نم لقن ام دعب "حتفلا" يف لاق ٠٠0/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .زاج نكمي مل

 الإو نكمأ نإ هنع فرص رحآلا كلم يف قيرط وأ ليسم مهدحألو مسق نإو :مهوق نم أيس ام عم لمأت هيفو

 يف اذك «لجعلاو ةلومحلا رورم طرتشي الو روثو لحر رورم يفكي ضرألاو رودلا قيرط يف نأ ملعاو .تحخسف

 يأ نم ثلانلاو يناثلاو لوألاب ءابصنألا مساقلا يمسي يعي :خلإ لوألاب ءابصنألا تف ءةلمكت) .ناتسهقلا

 (نيكسم الم) .رخآلا ىلإ اثلاث هيلي ام مث ءايناث هيلي ام لعجي الوأ يبرغلا بناجلا لعح اذإ الثم ءءاش فرط

 نمو «لوألا مهسلا هلف ءالوأ همسا جرخ نمف «مهنيب عرقيو ءاكرشلا يماسأ بتكي يأ :مهيماسأ بتكيو

 ءءاضقلا نعم يف هنأل ؛زاج ةعرق الب مامإلا مسقأ ولف «ممولق بييطتل ةعرقلاو «يناثلا مهسلا هلف ءايناث همسا جرح

 .مازلإلا كلميف
 فصنلا مهدحأل «ةثالث نيب راقعلا ناك اذإ ىح ماهسلا رحآ هب ردقيف ءابصنألا لقأ ىلإ رظني نأ :ةعرقلا ةيفيكو

 ىوطتو تاقاطب يف ءاكرشلا ءامسأ بتكيف ءابصنألا لقأ هنأل ؛اسادسأ اهلعج «سدسلا رخآللو ثلثلا رخآللو

 وأ همك يف اهلعجي مث ءاهكلدي تقشنا اذإ نح اهحرخي مث «نيط يف اهلحديو ةقدنبلا هبش اهلعجيو «ةقاطب لك

 ؛يناثلا مهسلا هلف ءايناث جرح نمو «لوألا مهسلا هلف ءالوأ همسا جرح نمف ءدحاو دعب ادحاو اهجرخيف ءءاعو

 = بحاص مسا هانركذ يذلا لاثملا يف الوأ جرح نإف ءريحألا ىلإ يهتني نأ ىلإ ثلاثلا مهسلا هلف ءاثلاث جرح نمو



 ةمسقلا لئاسم للا ةمسقلا باتك

 لحدي الو «ناثلا هلف ءاينات جرحخ نمو «لوألا مهسلا هلف ءالوأ همسا جرخ نمف ؛عرقيو
 ءالؤه نم بولقلا بييطتل

 رخال تالا قيراط EE دلا ةمسقلا يف
 ءاملا ةلاسإ لحم يأ رشلا يأ . راقعلا ةمسق يف يأ

 هيام و دو م هوا هواو اه واوا ه ةهدهاه ه هه هاه »ه هاه © هه اه ه »© © © ا نإ هن فرص : ةسيسقلا 2 طرتشي ل

 ا كالا وأ ليسملا

 بناجلا نم كلذك هل ناك ءايناث جرح نإو «لوألاب بقلملا بناحلا نم سادسأ ةثالث هل نإف «فصنلا =

 .مهنم دحاو لك اذه ىلعو «يناثلا يلي يذلا بناجلا نم كلذك هل ناك ائلاث جرح نإو «لوألا يلي يذلا

 [؟01/8 :قئارلا رحبلا ةلمكتإ
 اتباث ناك قاقحتسالا نإف ؛ملسن ال :تلق ؟مارح وهو رامق ةعرقلاب قاقحتسالا قيلعت :تلق نإف :خلإ عرقيو

 امنإو ءرامقب سيل اذهو «مسقلا يف ةءادبلل وأ رفسلل ءاسنلا نيب ةعرقلاك مهيولق بييطتل ؛اهيلإ ريص امنإو اهلبق

 نع ةياكح ىلاعت هللا ربحأ امك ةعورشم اههِإف هذه لثم ال كلذ لبق مهل نكي مل ائيش هب نوذحأي امل مسا رامقلا

 :ىلاعت هلوقو «ةيآلا (44:نارمع لآر فكي مهيأ مهمالقأ نوقلي ذِإإ :ىلاعت هللا لاق امك الاطلاع ايركزو سنوي
 اوحرص مهفأل ؛عفادت هرخآو مهمالك لوأ نيب :لوقي نأ لئاقلو «141:تافاصلا) َنيِضَحْدُمْلا َنِم ناكف َمَهاَسْف
 رامقب سيل اذه نإ :ارخآ اولاقو «كلذ ىبأي سايقلاو ءناسحتسا باوح انه ةعرقلا لامعتسا ةيعورشم نأب الوأ

 وه لب الصأ سايقلا هابأي ال هنأ ىلع لد طقف ةنسلاو باتكلا نم رئاظن هل اوركذو رامقلا نيبو هنيب قرفلا اونيبو

 (ةلمكت «حتف) .اهعفادتف اضيأ سايقلا هيضتقي

 نأ مهدحأ دارأف ءرحآلا نع لضف نيبناحلا دحأ يقو «ةمسقلا اوبلطف «راقع مهيديأ يف ةعامج يعي :خلإ لخدي الو

 هب توفيو ءاهيف هل كيرش ال هنأل ؛ةمسقلا يف مهاردلا لحدت مل ءكلذب ضري مل رحآلاو «مهاردلا نم هضوع عفدي

 اهيلع ىشخيف «ةمذلا يف رخآلا مهاردو «لاحلا يف كرتشملا لاملا نيع ىلإ لصي مهضعب نأل ؛ةمسقلا يف ليدعتلا

 رابتعا نكمي ال هنإف ةرورض ةمسقلا يف مهاردلا لخدتو «يناثلا دنع ةميقلاب مسق «ءءانبو ضرأ ناك اذإو «ىوتلا

 ةلباقم. ةصرعلا نم دري ثلاثلا دنعو «رحآلا ىلع ءانبلا ةميق هبيصن يف ءانبلا عقو نم دريف عوقتلاب الإ هيف ليدعتلا

 كرتي الف ردقلا اذه عفد ةرورضلا نأل ؛مهاردلا درت ذئنيحف هيف ةيوستلا قيقحت نكمي الو لضف يقب نإف «ءانبلا

 (حتف) [* 01/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."رايتخالا" يف هنسحتساو ةرورضلاب الإ ةحاسملاب ةمسقلا وهو لصألا
 يف لاق «"نيكسم الم" يف اذك ءابصنألا ضعب ناصقن ام ربجيل ةكرتشمب تسيل يلا مهاردلا يأ :خلإ مهاردلا

 لاخدإ مدع ديفي "؟كارتشالا مدع دنع كنظ امف مسقي ال نيكرتشملا نيسنجلا نألو" :يعليزلا لوقو :"حتفلا"
 تسيل يلا مهاردلاب حراشلا دييقتف «نكت مل وأ ةكرتشم مهاردلا تناك ءاوس ءاقلطم ةمسقلا يف مهاردلا

 ديقو «كلذ طرتشي مل هنأ لاحلاو يأ :طرتشي مل .ةكرتلا نم تسيل يلا مهاردلاب ريونتلا دييقتك يقافتا ةكرتشمب

 (حتف) .امهاح ىلع ليسملاو رمملا كرتي طرش اذإ هنأل ؛هب



 ةمسقلا لئاسم ۹۷ ةمسقلا باتك

 «ةدح ىلع لك موق «درجم ولعو «درحب لفسو ولع هل لفس .ةمسقلا تخسف الإو
 رخآل لفسلاو كرتشم ناكر تشم امهو ولع هقوف يأ تفنوتساو عامجإلاب

 نأ ةمسقلا يف طرتشي ملو ءرخآلا كلم يف اليسمو اقيرط مهدحأل نأ لاحلاو راقعلا مسق اذإ يعي :خلإ تخسف الإو

 «ةمسقلا نعم ققحتيل ؛هفرص نكمأ نإ هكلم نع قيرطلا وأ ليسملا فرص «رحآلا كلم يف هئام ليسمو هقيرط نوكي
 صاصتخاب ةعفنملا ليمكت ةمسقلا نم دوصقملا نأل ؛اعامجإ ةمسقلا تحسف «هفرص نكي مل نإو «كارتشالا عطق وهو

 ىلع فانئتسالاو «خسفلا نيعتف ءلصحي مل الإو ,دوصقملا لصح نكمأ اذإف «ريغلا قح قلعت بابسأ عطقو «هبيصنب لك

 يف هئام هلييستو «هضرأ يف ريغلا قارطتساب متي ال دوصقملا نأل ؛اقيرطو اليسم هسفنل لعحي نأ امهنم لك نكمتي هحو
 ليسم نمو قارطتسالا نم يرتشملا نكمتي مل اذإ اميف دسفي الو «خسفي ال ثيح عيبلا فالخب اذهو «هريغ ضرأ

 (حتف «ةلمكت) .ةمسقلا كلذك الو «لاحلا يف عافتنالا هيف طرتشي الو «ةبقرلا كلم دوصقملا نأل ؛ءاملا قيرطلا

 فو ؛لماك تيب يأ ولعو لفس يف نالجر كرتشا اذإ [(يئاط) .ناكرتشم اممو ولع هقوف يأ ] :خ! ولع هل لفس

 نم دحاو لك موقي نأ :امهنيب ةمسقلا ةروصف «ةمسقلا ابلطو ءرخآل هلفسو طقف ولع يفو ءرخآل هولعو ءطقف لفس

 «عرذلاب ةمسقلا وهو «كلذ ريغب ربتعي الو «ةميقلاب مسقيو «ةدح ىلع درحملا ولعلاو درجا لفسلاو «ولعلاو لفسلا
 عرذلاب ةمسقلا نأل ؛عارذلاب مسقي :يناثلاو مامإلا لاقو «ةثالثلا تلاق هبو «ىوتفلا هيلعو «دمح مامإلا لوق وه اذهو

 حلصي لفسلا نأ :كلي دمحمو «قفارملا يف امك نيكسلا لصأ يف ةيوستلل ةربعلاو هيف مالكلاو «عورذملا يف لصألا يه

 فلتحا مث «ةميقلاب الإ ليدعتلا هنكمي الف «نيسنحلاك راصف «هريغو بادرسلاو لبطصإلاو رئبلاك ولعلا هل حلصي ال امل

 .عرذلاب ةمسقلا ىلع اقفتا نأ دعب امهوق ىلع ةمسقلا ةيفيك يف

 ةداع ىلع مهنم دحاو لك باحأ :ليق مث «عارذب عارذ :فسوي وبأ لاقو ءولعلا نم نيعارذب لفس عارذ :مامإلا دنعف

 فسوي وبأو «ولعلا ىلع لفسلا مهرايتحا يف ةفوكلا لهأ ةداع نم دهاش ام ىلع ءانب باحأ مامإلاف «هنامز لهأ

 نم دهاش ام ىلع باحأ دمحمو «نيكسلا ةعفنم يف لفسلاو ولعلا نيب ةيوستلا يف دادغب لهأ ةداع ىلع ءانب ىّوس

 «لفسلا توفب توفي ولعلا نأ :مامإلا لوق هحوف «ليلدلا ىلع فالتحا وه :ليقو «نادلبلا يف ةداعلا فالتحا

 امهنم دوصقملا نأ :فسوي يبأ لوق هجوو «ولعلا ةعفنم نم فعض لفسلا ةعفنم نوكتف «هتوفب لفسلا توفي الو

 راتخي فيصلا يفف «تاقوألا بسحب ةتوافتم ولعلاو لفسلا ةعفنم نأ :دمحم لوق هجوو ءاهيف نايواستم امهو «ئكسلا

 (حورشلا صخلم) .ةميقلاب مسقتف «ليدعتلا نكمي الف «لفسلا ءاتشلا يقو «ولعلا

 مسقت ال ةقرفتملا تويبلا نأ عم ةفينح يبأ دنع ةدحاو ةمسق لفسلا عم ولعلا مسقي فيك :ليق نإف :خ! درجم ولعو

 وهف نيراد يق اناك نإو «ةدحاو راد يف اناك اممنأ ةلأسملا عوضوم :انلق ؟ةدحاو راد يف نكت مل اذإ ةدحاو ةمسق هدنع

 هجولا اذه ىلع ةمسقلا ةفينح يبأ دنعف ةلداعملا يضاقلا نم ابلط نكل ةمسقلا ىلع ايضارت اذإ ام ىلع لومحم

 .درجا ولعلاو درجا لفسلاو ولعلاو لفسلا نم دحاو لك يأ :ةدح ىلع لك (حتف).ةزئاح



 هبيصن نم نأ دحأ ىعدا ولو ءاوفلتحا نإ نيمساقلا ةداهش لبقتو E مو
 ءاك رشلا نم

 3 وتسا : لاق نإو ةَ الإ 1 م «ءافيتساللاب رقأ دقو ا لي 7 اقش
 ا e ا

 O ] ] ]ز 1 1]ز1 ءءافيتسالاب رقي مل نإو هفلحب همصخ قص «هضعب تذحأو
 يعدملا ركنم هنأل هني عم يأ ضعبلا ذأ هكيرش ركنأو يم تنأ

 «هبيصن ءافيتسا ةمسقلا دعب ءاكرشلا ضعب ركنأ اذإ ئيعي [حصألا يف رحأب امسق نإو] :خإ نيم اقلا ةداهش لبقتو

 «يناثلاو مامإلا دنع اذهو «هريغ وأ يضاقلا ةهج نم 00 ءاوس ءامقداهش لبقت «هبيصن قوتسا هنأ نام ساقلا دهشف

 امهأ :دمحمل ءامهلوق عم دمحم لوق فاصخلا ركذو «يعفاشلا لاق هبو الوأ يناثلا لوق وهو «لبقت ال :دمحم لاقو

 دهشف «هريغ لعف ىلع هدبع قتع قلع نمك لبقت الف ةمهتلا تئروأف ءامهفرصت حيحصتل امهسفنأ لعف ىلع نادهشي
 .زييمتلا وهو امهسفنأ لعف ىلع ال ءافيتسالا وهو امهريغ لعف ىلع ةداهش هنأ :امههلو «هلعف ىلع ريغلا كلذ
 لمع ءافيإ نايعدي امهنأل ؛خياشملا ضعب لام هيلإو ,عامجإلاب امهتداهش لبقت ال رحأب امستقا نإ :يواحطلا لاقو

 هذهب ارج مل امهأل ؛اضيأ لبقت اأ حصألاو «لبقت الف «ئعم ىوعدو روض ةداهش تناك هيلع ارج وسا

 ,ءافيتسالا يف فالخلا امنإو «زييمتلا وهو لمعلا ءافيإ ىلع امهاقفاوي ماصحألا نأل ؛اعفن امهسفنأ ىلإ ةداهشلا

 ريغ درفلا ةداهش نأل ؛هتداهش لبقت ال دحاو مساق دهش ول هنأل ؛"نيمساق" :هلوقب ديق امنإو «ةمهتلا تفتناف

 |[. ه/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلوبقم

 ايش نأ هقح قوتسا هنأ رقأ ناك نأ دعب مهدحأ ىعدا مث ؛ءءاكرشلا نيب الثم راقعلا مسق اذإ يأ :خ! ىعدا ولو

 نإف «ةجحب الإ لبقي الف ءاهمامت دعب هسفنل خسفلا قح يعدي هنأل ؛ةنيبب الإ قدصي مل ءرخآلا دي يف هبيصن نم

 و وا يوما راو نا ل وا اج كوس سمسا

 ةرابع هنأو ءالوأ ءافيتسالاب رقأ هنأل ؛الصأ هاوعد لبقت ال نأ يغبني :اولاق خياشملا ضعب نأ ملعاو .امهقح ردق

 يفو «ةداهشلاو ىوعدلل الطبم اضقانتم نوكي ا ا et ءالماك هقح ضبق نع

 نم الإ عمست ال قحلا ءافيتساب رارقإلا قبس دعب طلغلا ىوعد :"ةريحذلا" يفو ءاذه ديؤي ام "ةيناخلا"و "طوسبملا"

 طلغلا رهظ لمأت امل مث «هقح ءافيتساب هرارقإ يف مساقلا لعف ىلع دمتعا هنأ نتملا ةياور هجو نكل «بصغلا ثيح

 (حتف «نيكسم الم «ئيع) .قحلا روهظ دنع رارقإلا كلذب ذخاؤي الف «هلعف يف
 «ةنيبلاب بلوط هضعب نيم تنأ تذحأ نكلو يقح انأ تيفوتسا :رخآل نيكيرشلا دحأ لاق اذإ نعي :خلإ همصخ قدص

 ةئام امستقا ولو «ركنملا لوق لوقلاو «ركني وهو «بصغلا هيلع يعدي هنأل ؛هنيب عم همصح لوق لوقلا ناك مقي م نإف

 نأ ىلع انمستقا :لاقو «رخآلا ركنأو ءاطلغ يبيصن نم ةسمخ تذحأ كنأ هبحاص ىلع امهدحأ ىعدا مث ءاضبقو ةاش

 ىلع امهدحأ ىعدا مث «تمت دق ةمسقلا نأل ؛هنيي عم هلوق لوقلاف «نوعبرأو ةسمخ كلو «نوسمخو ةسمح يل نوكي

 يفف «" طيحلا" يف اذك «هيلع ىعدملا فلحتسا الإو ءامب لمع ةنيب تماق نإف ءرخآلا ركنأو اطلغ ةسمخح ذحأ هنأ رحآلا

 [؟017/8 :ةلمكت] .اقرتفاف «طلغلا قيرطب ذحألا هذه يقو ءبصغلا قيرطب ذألا يعدي وه ىلوألا ةلأسملا
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 ةمسقلا تخسفو ءافلاحت «هکیرش هبذكو ؛يلإ 0 مو هظح اذ نأ ىعداو
 هيلع ىعدملاو يعدملا كلذ يف

 SSL ت ةمسفلا ق شاف نيغ رهف ولو
 هنم قحتسملا هذي يف ام فصنك ا

 «ةمسقلاب هل لصحي اميف فالتحالا نأل :ةمسقلا تخسفو (نيع) .هبحاص دي يف ام ىلإ هب راشأ :هظح اذ

 .ءاش امهيأ نيميب أدبي هنأ ىفخي الو ديلا بحاصل لوقلا :كلام دنعو «نمثلاو عيبملا يف فالتحالا ريظن راصف

 سايقلا قافو ىلع ضبقلا لبق ناك اذإ اميف عيبلا يف فلاحتلا :لوقي نأ لئاقلو ["017/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 فلاخم فلاحتلا اضيأ انهو صنلاب عيبلا يف هانفرع نكل سايقلل فلاخمف ضبقلا دعب امأ «هلحم يف ملع امك

 درو ام نأ ررقت امل ؛ضبقلا دعب عيبلا يف فلاحتلا ىلع ساقي نأ نكمي الو ايعدم سيل امهنم الك نأل ؛سايقلل

 نم عيبلا نعم يف تسيل ةمسقلا نأل ؛صنلا ةلالد قيرطب هقاحلإ نكمي الو هريغ هيلع ساقي ال سايقلا فالح ىلع
 (رييغتب ةلمكت) .باوحلا يف لمأتيلف ءاعم ةلدابملاو زارفإلا نعم اهيف ذإ ؛هجو لك
 رهظف «نيفلأب موق نأب نيموقملا موقت تحت لحدي ال يذلا وهو «ةمسقلا يف شحاف نبغ رهظ ول يأ :خلإ رهظ ولو
 ىعدا اذإ هنأ :هنايبو «حصألا ىلع يضارتلاب وأ يضاقلا ءاضقب ةمسقلا تناك ءاوس ءاقلطم ةمسقلا خسفت «فلأ هتميق نأ

 تحت لحدي يذلا وهو ءاريسي انبغ طلغلا رادقم ناك نإف «هومتمّوق امم لقأ اذه ةميق نإ :لاق نأب ميوقتلا يف طلغلا

 تحخسف «يضاقلا ءاضقب ةمسقلا تناك نإف ءاشحاف انبغ ناك نإو «هيلإ تفتلي الو «هاوعد حصي ال «نيمّوقملا موقت

 ىلإ تفتلي ال :ليق دقف «يضارتلاب تناك نإو «دحوي ملو ءرظنلاو لدعلاب ديقم يضاقلا فرصت نأل ؛اقافتا ةمسقلا

 اهزاوج طرش نأل ؛خسفت :ليقو «يضارتلا دوجول ؛ةمسقلا يف اذكف «عيبلا يف ربتعت ال نبغلا ىوعد نأل ؛هيعدم لوق

 .ىوتفلا هيلعو «حيحصلا وهو :"ةيانعلا" يف لاق «"يفاكلا" يف هركذ «حيحصلا وهو ءاهضقن بحوف «دحوت مل و ةلداعملا

 مزح هبو «'ناح يضاق"و "يفاكلا" نم هانمدق ام دمتعملا حيحصلاو :"حنملا" يف فنصملا لاق :"راتحلا در" يف لاق

 (بتكلا نم طقتلم) .ارارم تيتفأ هبو «حورشلا باحصأ هححصو «نوتلا باحصأ

 بيصن يف نيعم ريغ ضعب قحتسا مث «نيكيرشلا نم دحاو لك بيصن زرفأو ةمسقلا تمت اذإ يعي :ل! عئاش ضعب
 «هبيصن عبرب يأ هطسقب هيف قحتسملا عجر ءامهدحأ بيصن فصن قحتساو «نيفصن امهنيب رادلا تناك نأب امهدحأ

 نإ رايخلا هل لب ءأشي مل وأ ءاش هنم قحتسملا ىلع اربح ينعي ةمسقلا خسفت الو ؛هكيرش ىلع رادلا عيمج نمت وهو
 نأ مهوي ناك نإو فنصملا ةرابع رهاظو ءايناث امستقاو «يقب ام در ءاش نإو ؛هبحاص بيصن يف كلذب عجر ءاش

 .مامإلا لوق خسفلا مدع نم روكذملا اذهو «هانيب ام دارملا نكل «بحاو متح خسفلا مدع

 يف وأ لكلا يف عئاش ضعب يف نوكي نأ امإ يناثلا ىلعو «عئاش وأ نيعم ضعب يف نوكي نأ امإ قاقحتسالا نأ :ليصفتلاو

 ءارو ام نأل ؛امهيلك وأ امهدحأ بيصن يف ناك ءاوس ءاعامجإ ةمسقلا خسفت ال ىلوألا ةروصلا يفف ءامهدحأ بيصن

 يفو ءاقافتا خسفت ةيناثلا ةروصلا يفو «هباسحب هكيرش ىلع عحجريو «قح هيف ريغلل سيل هلاح ىلع ازرفم يقب قحتسملا
 - «برطضم دمحم لوقو «فسوي يبأ دنع خسفتو «ةفينح يبأ دنع خسفت ال - باتكلا ةلأسم يهو - ةثلاثلا ةروصلا
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 انياف ولو تور N E يف در هكيرت كح دك
 هبيصن عبر ي

 راصف «حصت ال هاضر نودب ةمسقلاو ءرحآ كيرش رهظ قاقحتسالاب نأ :فسوي يبأل «ةفينح يبأ عم هنأ حصألاو =

 .قح هيف ريغلل سيل هلاح ىلع ازرفم يقب قحتسملا ءارو ام نأل ؛نيعملا فالخب ؛لكلا يف عئاشلا ضعب قحتسا ول امك

 ةمسقلا تزاح اذهلو ءامهدحأ بيصن يف عئاش ءزج قاقحتساب مدعني الو «زارفإلاو زييمتلا ةمسقلاب دوصقملا نأ :امهو

 امهريغل ةكرش ال امهنيب رحؤملا فصنلاو «ثلاث نيبو امهنيب اكرتشم مدقملا فصنلا ناك نأب ءادتبالا يف هجولا اذه ىلع

 «نيعم ءيش قاقحتساك راصو «ءاهتنالا يف اذكف ءزوجي رخؤملا عبرو «مدقملا نم امه ام امهدحأل نأ ىلع امستقاف «هيف

 ررض الف انهه امأ «نيبيصنلا يف هبيصن قرفتب ثلاثلا ررضتل ةمسقلا تيقب ول هنأل ؛نيبيصنلا يف عئاشلا فالخب

 (يدنبويدلا نمحر لا بيبح) .اهريغو حورشلا نم هتصخل ام اذه .ظفحاو مهفاف ءاقرتفاف قحتسملاب

 حورشلا يف نعملا نم تسيل "تدر" :هلوق ىلإ "رهظ ولو" :هلوق نم ةرابعلا هذه :لوقأ :خل! ةكرتلا يف رهظ ولو
 ةلأسملا هذه ركذ امنإو «"يئاطلا" يف الو ,"نيكسم الم" يف الو ."ةلمكتلا" يف الو «"نيعلا" يف ال «يدنع ةدوجوملا

 نكل اهيف ةدوجوم يهف ةعوبطملا "زنكلا" خسن امأو ءاذه لبق ةروكذملا ةلأسملا عورف نمض يف "ةلمكتلا" يف

 :ةثرولل ليق «نيد اهيف رهظ مث ,ةكرتلا ةثرولا مسق ول يعي :خلإ تدر (نمحرلا بيبح) .ظفحاف «ةخسن اهتازمرب
 الإ مه كلملا عوقو عنتميف «ثرإلا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛تحخسف الإو «ةمسقلا تحص هوضق نإف «تيملا نيد اوضقا

 نم يقب اذإ الإ باوجلا اذكف «طيحم ريغ نيدلا ناك ولو «عناملا لاوزل ؛حصيف «ءامرغلا مهأربأ وأ «نيدلا اوضق اذإ

 «هاوعد حص «ةكر تلا يف انيد ةكر تلل نيمساقتملا دحأ ىعدا ولو «ةحاحلا مدعل ؛خسفت ال ذئنيحف «نيدلاب يفي ام ةكرتلا

 ۳١۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةروصلا فداصت ةمسقلاو «ةمذلاب قلعتي نيدلا نأل ؛ضقانت الو

 اوعضاوتي نأ وهو ءاهنم لعافت ؤياهتلاو «ءيشلل ةرهاظلا ةلاحلا يهو «ةئيهلا نم قتشم :ةغللا يف ؤياهتلا :ائياه ولو

 .عفانملا ةمسق نع ةرابع :عرشلا فو ءاهراتخيو ةدحاو ةئيك ىضري مهنم الك نأ هتقيقحو «هب اوضارتيف «رمأ ىلع

 يضاقلا ربج يرجيو ءاهيلع اعرف اموكل ؛عفانملا ةمسق نايب يف عرش نايعألا ةمسق نايب نع فنصملا غرف الو

 فالخب ءدحاو نامز يف عفانملا عمج هنأل ؛ةعفنملا لامكتسا يف ىوقأ ةمسقلا نأ الإ نايعألا ةمسق يف امك اهيف

 تعقو ولو «ةمسقلل بلاطلا حجري «ةأياهملا رحآلاو «ةمسقلا امهدحأ بلط ول اذهو «بقاعتلا ىلع امف «ةأياهملا

 .مسقتو خسفت «ةمسقلا اهغدحأ بلط مث ؛ةمسقلا لمتحي اميف ةأياهمل

 نيكيرشلا نم دحاو لك نأل ؛اهسنجب ةعفنم ةلدابم اهنأل ؛هابأي سايقلا ناكو «ناسحتسالاب ةأياهملا زاوج نأ ملعاو

 :ىلاعت هلوق نيعأ باتكلاب سايقلا كرت نكلو «هتبون يف هکلع. هكيرش عافتنا نع اضوع هكيرش كلم هتبون يف عفتني
 نيب ريعب لك مسق هنأ ردب ةوزغ يف يلع هنع درو دق ذإ ؛ةنسلابو ٠١١( :ءارعشلا) مولع موي برش ْمُكَلَو برش الإ
 امب عافتنالا نكمي نيعلا نوكت نأ :اهطرشو .اهزاوج ىلع ةمألا عامجإيو «بوكرلا يف نوئياهتي اوناكو ءدفن ةثالث
 (ةلمكت «حتف) .ةمسقلا رخآلا كيرشلا بلطي ملو «ءاكرشلا ضعب اهبلط اذإ ةبجاو اهنأ :اهتفصو ءاهنيع ءاقب عم
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 E .حص «نيراد وأ راد ةلغ وأ «نيدبع وأ دبع ةمدخ وأ «نيرادو راد ىنكس 2

 يف اذهو «ولعلا يف اذه نكسي وأ ءاهضعب اذهو ءاهضعب اذه نكسي نأب راد نيكس يف ايئامن يأ :خلإ راد ىنكس يف

 نم وياهتلا وه اذهو ءارهش يناثلاو ءارهش امهدحأ رادلا عيمج نكسي وأ .ناكملا ثيح نم ؤياهتلا وه اذهو «لفسلا

 .ناكملا يف وياهتلا نم اضيأ اذهو «اراد امهنم دحاو لك نكسي نأ ىلع نيراد نكس يف وأ «نامزلا ثيح

 لك نم زارفإ ؤياهتلا :لوألا هجولا يفف «نامزلا ثيح نم وأ ناكملا ثيح نم نوكي نأ امإ ؤياهتلا نأ ملعاو

 يقو .عفانملا ثودحل طرتشي مل نإو «ةأياهملاب هباصأ ام لغتسي نأ لكلو «تيقوتلا هيف طرتشي ال اذهلو «هحو

 ناكملاو نامزلا ثيح نم ؤياهتلا يف افلتخا ولو «هكيرش بيصنل ضرقتسملاك لعجيو «هحو نم زارفإ :يناثلا هحولا
 نأ بلطي رخآلاو ءاهرخؤم يف هبحاصو ءاهمدقم يف نكسي نأ امهدحأ بلطي :الثم رادلاك امهلمتحي لحم يف

 ناكملا يف ؤياهتلا نأل ؛امهدحأ ىلع نعي قافتالاب يضاقلا امهرمأي ءرخآ ارهش هبحاصو ءارهش رادلا عيمج نكسي

 ردق يف رظنيو ءامهولقل ابييطت امهنيب ةءادبلا يف عرقي «نامزلا ثيح نم هاراتخا ولف ءلمكأ نامزلا فو ؛لدعأ
 (ييع) .اموي اذهو اموي اذه مدخي نأ ىلع :دبع ةمدخ (حيضوتب حتف «نييع) .ةدملا

 امك ةمأو دبع ةمدح يف ةأياهملا زوجت اذكو [(نيع) .اذه دبعلا اذهو اذه دبعلا اذه مدخي نأ ىلع] :لإ نيدبع وأ

 يف ةحماسملاب ترج ةداعلا نأل ؛زوجي ال ةوسكلا يفو ءزاج همدخي نم ىلع دبع لك ماعط اطرش نإف «"ةيناخلا" يف

 امهدحأ تامف ءامادختسا نيدبع يف ائيامق ولو «ةوسكلا يف هترثكو «ماعطلا يف توافتلا ةلقلو «ةوسكلا نود ماعطلا

 (راصتخاب حتف) .ةأياهملا تضقتنا «قبأ وأ
 امهدحأ ةبون يف ةدحاولا رادلا ةلغ تداز ولو [(ييع) .ارهش اذهو ارهش اذه ذحأي نأ ىلع] :لإ راد ةلغ وأ

 ناك اذإ ام فالخب «"ةيناخلا" يف امك ىوتفلا هيلعو «لداعتلل اقيقحت ةدايزلا يف ناكرتشي «رخآلا ةبون يف ةلغلا ىلع

 «عفانملا وهو ءلصاح ؤياهتلا هيلع عقو اميف ليدعتلا نأل ؛ةدايز هتبون يف امهدحأ لغتساف «عفانملا ىلع ؤياهتلا

 ةلغ لضف ولو «ةياورلا رهاظ يف اضيأ زئاج نيراد يف لالغتسالا ىلع ؤياهتلاو «لالغتسالا ةدايز هرضت الف

 داحتال ؛ححار زارفإلاو «زييمتلا نعم نيرادلا يف نأ :قرفلاو «ةدحاولا رادلا فالخب «هيف ناكر تشي ال امهدحأ

 ليكو لاك هتبون يف دحاو لك لعحو ءاضرق ربتعاف «ةعفنملا لوصو بقاعتل ؛ةدحاولا رادلا فالخب «ءافيتسالا نامز

 (ييع) .هذه ةلغ اذهو هذه ةلغ اذه ذحأي نأ ىلع :نيراد .لضفلا نم هتصح هيلع دري اذهلف «هبحاص نع

 ةزئاج هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل ؛قافتالاب زوجي :لوألا «ةتسلا هوحولا هذه يف ؤياهتلا حص يأ :خلإ حص

 ريجلاب ال الصأ ؤياهتلا زوجي ال هنأ :هنعو «ةمسقلاب ارابتعا ربجي الو «يضارتلاب هدنع زوجي :ليقو «ةأياهملا اذكف

 :ثلاثلا اذكو «قافتالاب زوجي اضيأ :يناثلاو ءزوجي ال كلذو «ةئيسن هسنح نم عفانملا عيب ريصي هنأل ؛يضارتلاب الو

 اهيف يرحي ال قيقرلا ةمسق نأل ؛يضارتلاب الإ زوجي ال :ةفينح يبأ دنعو «حصألا ىلع زوجي :عبارلاو «قافتالاب زوجي

 «قافتالاب زوجي :سماخلاو ءامهدحأ بلطب اربح امهنيب ئياهي يضاقلا نأ :حصألاو «هتعفنم اذكف «هدنع ربجلا

 ["ه 8/9 :قئاقحلا زمر] .قافتالاب زوجي هنأ :رهظألاو «فالح هيف :سداسلاو



 ةمسقلا لئاسم ۳۰۲ ةمسقلا باتك

 ءرجش ةرمث وأ ءنيلغب وأ لغب بوكر وأ «نيلغبوأ لغب وأ (نيدبع وأ دبع ةلغ يقو
 يف ايئاهت ةلغ يف ايئاق ” ايئامت ولو يأ

 0 منع ريل وأ

 يف امأو مهنيب قافتالابف «نماثلاو عباسلاو ثلاثلاو لوألا يف امأ «ةينامثلا هوحولا هذه يف وياهتلا حصي ال يأ :ال

 ةحصلا مدع هحو امأ ءامهدنع زوجيو «ةفينح يبأ دنع زوجي ال «فالخلا ىلعف «سداسلاو سماخلاو عبارلاو يناثلا

 يف ريغتلا رهاظلاف «نابقاعتي نيبيصنلا نأ وهف :ثلاثلاو لوألا هجولا يق يأ دحاولا لغبلاو دحاولا دبعلا ةلغ يف

 مدع رهاظلا نأل ؛ةياورلا رهاظ يف زوحت ثيح ةدحاو راد لالغتسا يف ةأياهملا فالخب «ةلداعملا توفتف ناويحلا
 .اقرتفاف «راقعلا يف ريغتلا

 ؛ةرورضلل زّوح ةمدخلا يف وياهتلا نألف :نيلغب وأ نيدبع ةلغ يف ةأياهملا امهو عبارلاو يناثلا هحولا يف امأو

 وأ لغب بوكر امهو سداسلاو سماخلا هجولا يف امأو «مسقت األ ؛ةلغلا يف ةرورض الو ءاهتمسق عانتمال
 هحولا يف امأو «هيلع يضاقلا ربحي الف «ةيوستلا ققحتي الف «نيبكارلا توافتب توافتي بوكرلا نألف :نيلغب

 ققحتل ؛نايعألا نود عفانملاب صتخي ؤياهتلا نألف :هوحنو منع نبل وأ رجش ةرمث يف ةأياهملا امهو نماثلاو عباسلا

 اهيلع درت ةيقاب نايعأ امهو - نايعألا فالخب ءاهئانف ةعرسل اهدوحو دعب اهتمسق مدعل ؛عفانملا يف ةرورضلا

 تناك ول نح هيف ةأياهملا زوجي ثيح مدآ يب نبل فالخب «ءؤياهتلا ىلإ ةحاح الف ءاطوصح دنع ةمسقلا

 يب نبل نأل ؛زاج رخآلا دلو ىرحألاو ءامهدحأ دلو امهادحإ عضرت نأ ائياهتف «نينثا نيب ناتكر تشم ناتيراح

 .عفانملا ىرحب ىرجف «هل ةميق ال مدآ

 مث منغلاو رجشلا لكب هتبون يف 2 كلذ عفتنيف ءرخآلا نم هتصح عيبي نأ :منغلا نبلو رامثلا يف ةليحلاو

 ضرقلا قيرطب ردقملا نبللاب عفتني وأ «منغلاو رجشلا لكب هتبون يف وه عفتنيو «هتبون يضم دعب اهلك يرتشي
 هبيصن نم هضعب ةدملا كلت لثم يف نبللاب هبحاص عفتني ةدملا تضم اذإف «زئاح عاشملا ضرق ذإ ؛هبحاص بيصنل

 يف ةاواسملا ققحتت يح ةدملا يف هليكي وأ «نبللا نزي نأ طرشب نكلو «ةيضاملا ةدملا يف هضرقأ امم هضعبو «هذه يف

 (حيضوتو رييغتب امهريغو حتف «ئيع) .بلحلا يف صقنيو ديزي نبللا نأل ؛ابرلا نوكي الف «ءافيتسالا



 اهطورشو ةعرازملا فيرعت م. ةعرازملا باتك

 ةعارزلل ضرألا ةيحالص طرشب حصتو «جراخلا ضعبب عرزلا ىلع دقع يه
 ضرالا نم عرشلا يف

 EE ESED RES ةدملا نايبو نيدقاعلا ةيلهأو
 طرشب طرشب

 بيقع ةعرازملا ركذ «ةمسقلا هيف عقي ام عاونأ نم ةعرازملا دقع يق ضرألا نم جراخلا ناك امل :ةعرازملا باتك

 تعرش ةعرازملا نأ :نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :"نيكسم الم" يف لاق ١/8"[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةمسقلا

 اذهلف «راقعلا يف يرحت اهنأل ؛معأ ةمسقلا نأ الإ كلذل تعرش ةمسقلا نأ امك ءامنلا يهو «كلملا ةعفنم ليصحتل

 هنيب ام عرشلا يقو «ضرألا يف هوحنو بحلا ءاقلإ وهو «عرزلا نم ةلعافم :ةغللا يف ةعرازملاو :ةمسقلا نع اهرحأ
 ٠ لإ "دقع يه" :هلوقب
 لماع 3 يبلا نأ يور امل ؛ةزئاج يه :الاقو .يعفاشلاو كلام لاق هبو «ةفينح يبأ دنع ةدساف ةعرازملا نأ ملعاو

 عماجلاو «ةبراضملاب ارابتعا زوجيف «لمعلاو لاملا نيب ةكرش دقع هنألو ؛عرز وأ رمن نم جرخي ام فصن ىلع ربيح لهأ
 نوكيف «هلمع نم جرخي ام ضعبب راجفتسا هنألو ؛ةعرازملا يهو «ةرباخملا نع ىم لء هنأ يور ام هلو «ةحاحلا عفد

 ضرألا ىقس نإف «هدنع تدسف اذإف ءدسفم كلذ لكو «مودعم وأ لوهجم رحألا نألو ؛ناحطلا زيفق نعم يف

 «هلثم رحأ هيلعف «هلبق نم رذبلا ناك نإو «هلثم رجأ هلف ءضرألا بحاصل رذبلا ناك نإف ءءيش جرخي ملو ءاهركو

 الإ ءانلصف امك رحألا رخآللو ,هكلم ءامن هنأل ؛ضرألا بحاصل نيهجولا يف جراخلاف ءيش ضرألا نم جرح نإ
 ؛عانصتسالا يق امك لماعتلاب كرتي سايقلاو ءامب ةمألا لماعت روهظلو ءاهيلإ سانلا ةحاحل ؛امهوق ىلع ىوتفلا نأ

 (اصخلم).فنصملا اهنيب طورش امهوق ىلع ةعرازملا ةحصل مث

 ةناعتسا :لوألا لب ةعرازم سيل هنإف ؛لماعلا وأ ضرألا برل هلك جراخلا ناك اذإ ام. اذه ضقني الو :جراخلا ضعبب

 طورش نايب يف عورش اذه :خلإ طرشب حصتو (يناتسهقلا نع حتف)."ةريحذلا" يف امك كلاملا نم ةراعإ :يناثلاو «لماعلاب
 ٤/۲ ١١( :قئاقحلا زمر] .دوصقملا لصحيل ةعارزلل ضرألا ةيحالص طرشب ةعرازملا حصت يأ امهلوق ىلع ةعرازملا
 يف اذك متي ال هنودب اضرلا نإف «ضرألاب عرازملا ملع طارتشا نع يي ضرألا ةيحالص طارتشا نأ ملعاو

 رخآلا يضرو «ةعرازم كضرأ يف لمعأ انأ :عرازملا لوق درجمع اهزاوح خياشملا نسحتساو :لاق «"يناتسهقلا"

 (حتف) ."رهاوجلا" يف امك فاك فرعلا نإف «كلذب

 طرشلا اذه كرت يغبني هنأ يسدقملا نع يومحلا ديسلا لقن نكل امنودب ام دقعل ةحص اال ذإ :نيدقاعلا ةيلهأو

 يلا ةدملا يأ :ةدملا نايبو (حتف) .هريغلو هل ةماعلا ال ءيشلاب ةصاخلا طورشلا ركذب ةيضاق ةداعلا ذإ ؛همومعل

 نم هيف نكمتي ال اتقو نيب نإو كلذ هبشأ ام وأ نيتنس وأ ةنس ىلإ :لوقي نأب رثكأ وأ ةعارزلا نم اهيف نكمتي
 - ؛ابلاغ امهدحأ اهيلإ شيعي ال ةدم نيب اذإ كلذكو ءءاوس هركذ مدعو هركذ راصف «ةعرازملا تدسف «ةعارزلا



 كرس «لماعلاو ضرألا نيب ةيلختلاو ءرخأآلا ظحو هسدجو رذبلا برو
 طرشبو يأ نایب رذبلا سنج نايب

 e DA م شل افا ارا ر ورال تركت و جراخلا يف

 نوكت نأ طرشبو يأ 0

 عفانم وأ ضرألا عفانم ىلع دقع ةعرازملا نأل ؛ةدملا نايب طرش امنإو «توملا دعب ام دقعلا طارتشا نعم يف هنأل =

 يأ ةدحاو ةنس ىلع عقتو «ةدملا نايب طرتشي ال :ةملس نب دمحم دنعو ءامي ملعتل اهل رايعملا يه ةدملاو «لماعلا

 ىفأ نم مهنمف «ءاتفإلا يف فلتخا دق هنأ ملعاو .ثيللا وبأ هيقفلا ذحأ هبو «ةنسلا هذه يف نوكي عرز لوأ ىلع

 يف هب مزحو ؛"ىرغصلا" يف امك ةملس نبا ةياورب فأ نم مهنمو «"تاعقاولا" يف امك ةدملا نايب طارتشاب

 . ةيزازبلاو' ىتجملل ايزعم "رردلا"

 لبق نم رذبلا ناك نإف ء«رذبلا بر فالتحاب فلتخي هيلع دوقعملا نأل ؛رذبلا بر نايب طرشبو يأ :رذبلا برو

 هيلع نم نايب نم دبالف «لماعلا ةعفنم وهف «ضرألا بحاص لبق نم ناك نإو «ضرألا ةعفنم هيلع دوقعم اف «لماعلا

 عضوم يف طرتشي امنإ رذبلا هيلع نم نايب نأ خلب ةمئأ نأ يكحو «عازنلا ىلإ يضفت هتلاهج نأل ؛ةلالد ولو ءرذبلا

 (حتف) ."يناقتإلا" نع "يبلشلا" يف اذك طرتشي الف «فرعلا عم امأ ءرهاظ فرع هيف سيل

 ؛رذبلا سنج نايبب الإ ملعي ال وهو «ةرجألا سنج نايب نم دبال ذإ ؛رذبلا سنج نايب طرشب حصت يأ :هسنجو

 :لاق نأب ممع اذإ الإ ال لماعلا نم ولو ءزاج ضرألا بر نم ناكو نيبي مل نإف «ضرألاب رضأ هضعب نألو

 (راصتخاب حتف) .ضرألا مالعإب هملعل رذبلا رادقم نايب طرتشي الو «كل ادب ام عرزت

 ام ذإ ؛هنايب نم دبالف طرشلاب اضوع هقحتسي هنأل ؛هلبق نم رذب ال نم ظح نايب نم دبال يأ :رخآلا ظحو

 (حتف) .قافتالاب زاج رذبلا بحاص طسق ركذي مم و هطسق ركذ نإف ,دقعلاب اطرش قحتسي ال ملعي ال

 عم ضرألا بر لمع وهو «ةيلختلا هب توفي ام دقعلا يف طرش اذإ يح لمعلا نم نكمتي كلذب هنأل :ةيلختلاو

 ,ءاهتنا ةكرشلا متتو «ءادتبا ةراجإ دقعنتف ءام دوصقملا وه هنأل :جراخلا يف ةكرشلاو (نييع).حصي ال لماعلا

 جرخت مل اذإ لكلا يف وأ ىمسملا ضعبلا يف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل ؛دسفت ةامسم انازفق امهدحأل طرش ول اذهلو

 ["ه 5/7 :قئاقحلا زمر] .هرذب ردق عفدي نأ طرش اذإ اذكو «كلذ نم رثكأ ضرألا

 نأ" طرشب ةعرازملا حصت يأ لإ "رخآل يقابلاو ءدحاو نم لمعلا نوكي وأ" :هلوق ىلإ :خإ ضرألا نوكت نأو

 امنإ اهزوج نم نأل ؛كلذك ناك امنإو ءاهزيجي نم لوق ىلع ةعرازملا طورش ةلمج نم روص ثالث هذهف لإ "نوكت
 :ةيناثلا يفو «هل عبت رقبو «لماعلل ارحأتسم ضرألاو رذبلا بحاص نوكي :ىلوألا ةروصلا يفف «ةراحإ اهنأ ىلع اهزوح

 ارجأتسم رذبلا بحاص نوكي :ةثلاثلا يقو ءزوجيف «جراخلا نم مولعم رحأب ضرألل ارحأتسم رذبلا بحاص نوكي
 نايب :"حتفلا" يف لاق ["هه/7 :قئاقحلا زمر] .ٰييعلا يف اذك زوجيف «ج راخلا نم ةمولعم ةرجأب رقب الب هدحو لماعلل

 = اطايخ رجأتسا ول امك هيلع هطرش زاجف «لمعلا ةلآ رقبلاو «لمعلل لماعلا رحأتسا ضرألا بحاص نإ :ىلوألا ةروصلا



 اهماكحأو ةعرازملا طورش ۳.0٥ ةعرازملا باتك

 نإف «رحآل يقابلاو دحاو نم لمعلا نوكي وأ ءرخآل يقابلاو دحاول ضرألا نوكي وأ
 ضرألاو رقبلاو ربلبلا وج 1 0 لمعلاو رقبلاو رذبلا وهو

 امهدحأل رذبلا ناك وأ ءرخآل لمعلاو رذبلاو ءدحاول رقبلاو ضرألا تناك

 Rs aE aE Ene ,رخآل يقابلاو دحاول رقبلاو رذبلا ناك وأ «رخآل يقابلاو

 لمعلاو ضرألا رقبلاو ضرألاو لمعلا وهو

 اهرجأتسا ولو «جراخلا نم مولعم ءزجب ضرألا رجأتسا رذبلا بر نإ :ةيناثلا نايب يفو «هسفن ةربإب طيخيل =

 لمعتسا ضرألا بحاص نإ :ةثلاثلا يفو «كلذب اهرحأتسا اذإ اذكف ءحص ريناندلا وأ مهاردلا نم مولعم رحأب

 .بوثلا بر ةربإب طيخيل اطايخ رجأتسا ول امك حصيف «رحأتسملا ةلآب لمعيل لماعلا

 فطع امو "تناك نإف" :هلوقف .اه ةدسفملا طورشلا نايب يف عرش ةعرازملا يف زاوحلا طورش نيب امل :خلإ تناك نإف

 هذه داسف هجو :خلإ رقبلاو ضرألا .نيبنس امك اهلك روصلا هذه تدسف يأ هؤازج "تدسف" :هلوقو ءطرش هيلع

 اعبت لعجي نأ نكمي ال رقبلا نأل ؛تدسفف ضرألا بحاص ىلع رقبلا طرتشاو «ضرألا رجأتسا رذبلا بحاص نأ ةروصلا

 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .داحتالا ةيعبتلا طرشو «فالتحا امهنيبو «تابنإلا ضرألا ةعفنمو «قشلا رقبلا ةعفنم نأل ؛ضرألل

 ءاهتعفنم فالتخال هل اعبت ضرألا لعجت نأ نكمي الف ءريجأ لماعلا نأ ءداسفلا هجو :اهدحأل رذبلا ناك وأ 5”

 (نيعملا هللا حتف) .اذه يف اذكف ءداسفلا هيفو «رحآل يقابلاو ءدحاول ضرألاو رقبلا ريظن راصف

 دنعف «دارفنالا دنع حصي مل امل رقبلاو رذبلا نم دحاو لك نأ :ةروصلا هذه يف داسفلا هجو :لإ رذبلا ناك وأ

 اهنم ةثالث «ةتس يهو "زنكلا" يف ةروكذملا ةعرازملا روص مامت يه ةروصلا هذهو «ىلوألا قيرطلاب عامتحالا
 نم يقابلاو ءدحاو نم رقبلا نوكت نأ يهو «خيشلا هركذي مل ىرخأ ةروص انه تيقب دقو «ةدساف ةثالثو «ةزئاج
 نأ :هنع باوجلاو ءاهدحو ضرألا ىلع وأ «هدحو لماعلا ىلع سايقلاب زوجي نأ يغبنيو ءدساف وه :اولاق «رخآ

 .دري مل اذه يقو «رثألاب هانكرت امنإو «ةعرازملا زوحت ال نأ سايقلا

 ضرألا يهو «ةعبرأ ةعرازملا هب موقت ام نأل اذهو ءهجوأ ةعبرأ ىلع ةعرازملا نأ ملعاو :"نيكسم الم" يف لاق

 نم ةئثالثلاو امهدحأ نم دحاولا نوكي نأ امإ هنأل ؛هحوأ ةعبس ىلع يلقعلا ميسقتلابو «رقبلاو لمعلاو رذبلاو

 ءرخآلا نم يقابلاو ءامهدحأ نم رقبلا وأ رذبلا وأ لمعلا وأ ضرألا نوكت نأ وهو «هجوأ ةعبرأ ىلع اذهو ءرخآلا

 نم نانثا نوكي نأ امإو ءاضيأ زئاج ريغ وهو باتكلا يف روكذم ريغ عبارلاو زئاج ريغ ثلاثلاو «نازئاج نالوألاف

 لمعلا عم وأ رقبلا عم وأ رذبلا عم ضرألا نوكت نأ امإ كلذو «برضأ ةثالث ىلع وهو «رحآلا نم نانثاو امهدحأ

 .ىهتنا «نيريخألا نود زئاج لوألاو «رحآلا نم نايقابلاو ءامهدحأ نم

 ام ضعبب ةعارزلل ضرألا راجئتسا نأ وه ةعرازملا لئاسم هيلع ئتبت يذلا لصألا نأ :لصاحلاو :"حتفلا" يف لاق

 «عرازملا ىلع رذبلا طارتشا اولماعت سانلا نإف «سانلا لماعتلو ءا رمع نب هللا دبع رثأل ؛زئاح اهنم جرخب

 = رذبلا طارتشا اولماعت مهال ؛سانلا لماعتلو «ربيخ لهأ عم الع هرثأل ؛زئاج جراخلا ضعبب لماعلا راجئتسا كلذكو



 ةعرازملا ماكحأ مي. ةعرازملا باتك

 بر عفري نأ وأ «يقاوسلاو تانايذأملا ىلع وأ تامسم انازفق اهدحأل اطرش وأ
 نادقاعتملا

 E ORO قاع ماا طق ا ا ءامهنيب يقابلاو «جارخلا عفري نأ وأ «هرذب رذبلا

 ضرألا ىلع فظوملا

 1 نكلو 3 الو (هيلإ 0 .مودعم 4 نأل ۽ ا ب اھ ریع راجئتسا

 لاق «سايقلا لصأ ىلع يقبف ءامهريغ يف ال «ضرألاو لماعلا راجئتسا يف درو صنلاو «سايقلا فالخب اصن انهه

 .ماقملا اذه ظفحيلف «يهتنا ةعرازملا لئاسم عاونأ حضتي ةلمحلا هذه ىلع فوقولا دعبو :يومحلا ديسلا

 وأ «طورشملا نم رادقملا اذه يف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل ؛ةعرازملل دسفم طرشلا اذه :اهدحأل اطرش وأ

 ١17/2[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .طورشملا رادقملا اذه الإ ضرألا نم جرخي ال نأ لامتحال ؛اقلطم

 (ٰييع) .كيكاكم ةينامث وهو مولعم رادقمل مسا زيفق عمج :انازفق

 لصحي ال نأ لمتحي هنأل ؛اضيأ طرشلا اذهب ةعرازملا دسفت يأ [رهنلا نم رغصأ وهو نايذأم عمج] :تانايذاملا ىلع

 يب - انك :لاق «جيدحخ نب عفار ىلإ هدانسإب "راثآلا ناعم حرش" يف يواحطلا ثدح دقو ءامهنم الإ عيرلا

 تقس امو ءانلف عيبرلاو تانايذأملا يقس ام نأ ىلع ضرألا يركن انكو ءالقح ةنيدملا لهأ رثكأ - ةثراح

 نع 4 هللا لوسر انلأسف ؛ةضف الو بهذ ذئموي اندنع نكي ملو ءاذه كلهو ءاذه ملس اعرف «مهلف لوادجلا

 [؟هه/؟ :قئاقحلا زمر] .اناهنف كلذ

 [؟"ه8ه/١ :قئاقحلا زمر] .رهنلا نود لودجلا قوف وهو ةيقاس عمج :يقاوسلاو
 نأ لامتحال ؛اضيأ دسفم وهو ءامهنيب يقابلاو «هرذب رذبلا بر عفري نأ اطرش يأ :خلإ رذبلا بر عفري نأ

 .ةكرشلا عطق ىلإ يدؤيف ءردقلا كلذ الإ لصحم ال

 لامتحا نم رم ام داسفلا هجوو ءامهنيب يقابلاو الوأ فظوملا جارخلا عفري نأ اطرش يأ :خلإ جارخلا عفري نأ

 امأ «ةامسم انازفق وأ ةامسم مهارد نوكي نأب فيظوت جارخ جارخلا ناك اذإ اذه ءردقلا كلذ الإ لصحي ال نأ

 رشع رذبلا بحاص طرش اذإ امك «دسفت الف «عبرلاو ثلثلاك جراخلا يف عئاش ءزج وهو «ةمساقم جارح ناك اذإ

 رذبلا بحاص عفر طارتشا زوجي نأ يف ةليحلا وه اذهو «دسفت ال ثيح ءامهنيب يقابلاو ءرخآلل وأ هسفنل جراخلا

 هنأل ؛رخآلل بحلاو امهدحأل نبتلا نوك اطرش ول اضيأ دسفت ةروكذملا طورشلا هذه نم ةعرازملا دسفت امكو

 عطق ىلإ يدؤي هنأل ؛رذبلا بر ريغل نبتلا اطرشو «بحلا فيصنت اطرش وأ .دوصقملا وهو «بحلا يف ةكرشلا عقي

 «نبتلل اضرعتي ملو نيفصن بحلا اطرش ولو «نبتلا الإ جرخي الف «بحلا دقعني الف «ةفآ هبيصت امير ذإ ؛ةكرشلا

 (حتفلاو نيكسم المو ئيعلا نم) .تحص رذبلا برل نبتلا العجو «نيفصن بحلا اطرش وأ



 ةعرازملا ماكحأ ب اب ةعرارملا باتك

 ىلع دزي ملو «هضرأ وأ هلمع لثم رحأ رحآللو رذبلا برل جراخلا نوكيف «تدسف
 لثملا رجأ

 اعلل ء ےش اللف هد = کی مل ناف عطرشلا - راخلاف .ءتحص ناو ءاطرش ام
 لم ئ یک جرخ م 0 رشل ي ج ا

 E O ءرذبلا بر الإ ربحأ «يضملا نع ىبأ نمو
 ءابإلا دنع ربجي ال هنإف لمعلا نم مزتلا ام ىلع نيدقاعلا نم عنتما

 «ةياورلا رهاظ يف ةعبسلا هوحولا هذه يف ةعرازملا تدسف يأ هيلع فطع امو "تناك نإف" :هلوقل ءازج :تدسف

 كرتي سايقلاو «لماعتلل ؛ةيناثلاو ىلوألا يف زوجي هنأ :فسوي يبأ نعو ءاهفايب دنع ةروص لك داسف هحو نيب دقو

 طرش زاج امل «لماعلا يف امك هيلع رقبلا طرش زاج «ضرألا بر ىلع رذبلا عم رقبلا طرش زاج امل هنألو «هب

 ىلع ىوتفلاو :"ةيناخلا" يفو «لوألا وه رهاظلاو :يعليزلا لاق «هيلع هدحو رقبلا طرش زاح هيلع رذبلاو رقبلا

 .ةياورلا رهاظ

 هذه يف ةعرازملا تدسف اذإ يعي [لإ جراخلا نوكي تدسف اذإ يأ ةعرازملا داسف ىلع عيرفت] :خل! جراخلا نوكيف

 رخآلا قاقحتساو «ءلصألا كلم كلمي عرفلاو «هكلم ءامث هنأل ؛رذبلا برل ضرألا نم جراخلا نوكي «ةعبسلا هوجولا

 «ضرألا بر نم رذبلا ناك ولف ءهضرأ وأ هلمع لثم رجأ رخآللو ءرذبلا برل هلك ءامنلا ناك تدسف اذإف «ةيمستلاب

 هل اطرش ام ىلع دازي ال :امهدنع مث «هضرأ لثم رحأ ضرألا برلف «لماعلا لبق نم ناك نإو «هلثم رجأ لماعللف

 دقعب هعفانم قوتسا هنأل ؛غلب ام اغلاب هلثم رحأ هل نيلصفلا يف دمحم دنعو «ةدايزلا طوقسب يضر هنأل ؛ةعرارملاب

 بر لبق نم رذبلاو ‹ةعرازملا تدسف اذإو .ةئالثغلا تلاق دمحم لوقبو ءاهل لثم ال ذإ ؛اهتميق هيلع بجيف «دساف

 لثم رحأ نم مرغ ام ردقو «هرذب ردق هل باط «لماعلا لبق نم رذبلا ناك نإو هلك جراخلا هل باط «ضرألا

 (حورشلا نم اطقتلم) .لضفلاب قدصتو «ضرألا

 اهيف دحوي ملو «ةحيحص ةعرازملا تعقو اذإ يعي :خلإ تحص نإو .ضرألا برل رذبلا ناك نإ :لغم

 يف بحاولاف «ةراجإ تناك نإف ء«ةكرش وأ ةراحإ امإ األ :خلإ جرخ مل نإف .ىمسملا هيف بجيف «حيحص دقع

 «هريغ نود جراخلا يي ةكرشلاف «ةكرش تناك نإو «هريغ قحتسي الف «مودعم وهو «ىمسملا اهنم حيحصلا دقعلا

 مدعو ,ةدملا يف لثملا رجأ قحتسي ثيح «ضرألا جرخت مو «ةعرارملا تدسف اذإ ام فالخب «هريغ قحتسي الف

 ۳٠۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هبوحو عنمبي ال جورخلا

 تدقعنا األ ؛لمعلا ىلع ربحأ مزتلا ام ىلع يضملا نع نيدقاعتملا نم عنتما نمو نعي :لإ يضملا نع ىبأ نمو

 رذبلا ءاقل وهو «هلام فالتإب الإ يضملا هنكمي ال هنأل ؛ءابإلا دنع ربحي ال هنإف ءرذبلا بر الإ مزال دقع يهو «ةراحإ

 ربجأ «لماعلا عنتما نإف «عنتما مث هراد مدهيل رجأتسا ول ام ريظن راصف ءال مأ جرخي له يردي الو «ضرألا ىلع



 ةعرازملا ماكحأ ۳۰۸ ةعرازملا باتك

 لثم رجأ عرازملا ىلعف «كردي مل عرزلاو «ةدملل تضم نإف ءامهدحأ توم لطبتو
 داصحلا غلبي مل يأ عرزلا نأ لاحلاو ةعرازملا ةدم يأ نيدقاعتملا دحأ يأ ةعرازملا

 DERE اورو هلا رو ع ا يرو ذو امهقوقح ردقب امهيلع عرزلا ةقفنو «كردي يح هضرا

 امهكلم ردق ىلع يأ ةعرازملا ةدم ءاضقنا دعب دصحيو

 ؛جراخ الو «جراخلا نم ءزجب هموق دقو .دقعلاب موقتي امنإ هلمع نأل ؛ءاضقلا يف باركلا لمع يف هل ءيش الف =

 «عوفدم وهو «هب ررضتي هنأل ؛هتهج نم ارورغم نوكي ال يك هلمع لثم رحأ هيطعي نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف همزليو

 [؟ه5/؟ :قئاقحلا زمر] .هلثم رحأ هيفوي نأب هئاضرإب فيف

 اذهو «ةراحإلا يف هانيب دقو «هسفنل اهدقع اذإ نيدقاعتملا دحأ تومي لطبت يهو «ةراحإ األ :خإ لطبتو

 دصحي نح ةراحإلا دقع ىقبي «عرزلا تبن دقو تام اذإ :ناسحتسالا يفو «سايقلا باوج نالطبلا يف قالطإلا

 لاح ىلع هثراو وأ «لماعلا لمعيف «نيقحلا ةاعارم ةدملا هذه هئاقبإ يف نأل ؛ةدملا نم يقابلا يف لطبي مث «عرزلا

 «ضرألا برك ام دعب عرزلا لبق ضرألا بر تام ولو «يقابلا يف ةرورض الو «هاطرش ام ىلع مسقي دصح اذإف

 هنأل ؛لمعلا ةلباقع. لماعلل ءيش الو «عرازلا ىلع لام فالتإ كلذ يف سيل هنأل ؛ةعرازملا تضقتنا «رافألا رفحو

 .ءيش بجي الف .جراح الو «جراخلاب موقي

 ردقي ملو «نيد ضرألا بر ىلع ناك اذإو «هرايتخاب هتهج نم رورغم هنأل ؛هئاضرإب ىضقي ثيح ىلوألا ةلأسملا فالخب

 رفحو بركلا يف هيلع لماعلل ءيش الو «نيدلاب تعيبو «عرزلا لبق ةعرازملا تحسف «ضرألا عيبب الإ هئاضق ىلع

 ؛عرازملا قح لاطبإ عيبلا يف نأل ؛عرزلا دصحتسي نح نيدلاب ضرألا عبت ملا ءدصحي ملو عرزلا تبن ولو ءرافألا
 [ ۳۲١/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلحأ نم سبحلا ناك نإ سبحلا نم يضاقلا هجرخيو «لاطبإلا نم نوهأ ريحأتلاو

 عيمج هيلع بجي هنأ ةرابعلا رهاظو ءدصحتسي يح رخآلا ضرأ لثم رجأ لماعلا ىلع بجي يعي :خلإ عرازملا ىلعف

 يضع. ىهتنا دق دقعلا نأ :رحألا بوجو هحوو ءملسأو ىلوأ ناكل "هبيصن يف ام" :لاق ولف ءكلذك سيلو «ةرحألا

 هنأل ؛ةرحألا نم هتصحب ضرألا بحاص ريغ ىلع بجيف «دصحتسي نأ ىلإ لثملا رحأب هانيقبأف ءررض علقلا يقو «ةدملا

 عرازملا ىلع بجي الو «داصحلا ىلإ كرتي ثيح عرزلا كاردإ لبق تام ول ام فالخب «هردقب ضرألا ةعفنم قوتسا

 نكي الف انه امأ «لمعلا نم ناك ام ىلع لماعلا رارمتسا نكمأف ءاناسحتسا انه ةراحإلا دقع انيقبأ انأل ؛ءيش

 ۳۲٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدملا ءاضقنال ءاقبإلا

 ءامهكلم ردق ىلع عرزلا ةقفن امهيلع بحت «عرزلا كاردإ لبق ةعرازملا ةدم تضقنا اذإ نعي :خإ عررلا ةقفنو

 ؛ةدملا ءاضقنا دعب عرزلا ةقفن امأ «ةعرازملا ةدم ءاضقناب ديق ريغ نم اقلطم هلاثمأو داصحلا ةرجأ امهيلع بجي امك

 ؛عرزلا ءاهتنا ىلإ هيلإ جاتحي المع لماعلا ىلع بجوي ةعرازملا دقع نألف ركذ امو داصحلا بوجو امأو ءانيب املف
 .امهيلع بجيف ءامهنيب كارتشاب كلذ ىقبيف «كلذب عرزلا دادزيل

 -وهو «ةعرازملا ىلع كلذ نأل ؛لماعلا ىلع وهف «عرزلا هب حلصي امن عرزلا غولب لبق لمعلا ةنؤم ناك ام نأ :لصاحلاو



 ةعرازملا ماكحأ ۳.۹ ةعرازملا باتك

 .تدسف «لماعلا ىلع هاطرش نإف .ةيرذتلاو ةسايدلاو عافرلاو داصحلا اک

 عززلا غطق وه

 امو ءامهتصح ردق ىلع امهيلع وهف «عرزلا يهانت دعب ناك امو هب صتخيف «عرازملا ةهج نم هيلع دوقعم =

 ؛هبيصن يف امهنم دحاو لك ىلع وهف «ةمسقلا دعب ناك امو ءاضيأ امهيلع وهف «كاردإلا لبق ةدملا ءاضقنا دعب ناك

 (ةدايزب حتف «ةلمكت) .زيمت دق امهنم دحاو لك بيصن نأل

 سود وهو سودلا نم :ةسايدلاو ١۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .رديبلا ىلإ داصحلا دعب عرزلا لمح وه :عافرلاو

 زيمتيو «بحلا جرخيل ءاوحملا يف يرذي ىرذ نم :ةيرذتلاو [751/؟ :قئاقحلا زمر] .بحلا جريل رقبلاب عرزلا

 داصحلاك عرزلا ءاهتنا دعب نوكي يذلا لمعلا اطرش نإ يعي :خلإ هاطرش نإف [51/؟ :قئاقحلا زمر] .نبتلا نم
 لمع يضتقي دقعلا نأل ؛كلذ انلق امنإو ءدقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛ةعرازملا تدسف «لماعلا ىلع هانركذ امو

 نحطلاو لمحلا طرشك ادسفم اهطرش نوكيف «ةيبنجأ تناكف «ع رزلا لاعفأ نم تسيل ءايشألا هذهو ؛ع رازملا

 .زوجي هنأ :فسوي يبأ نع يورو [۳۲۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لماعلا ىلع

 لماعلا ىلع هلزنم ىلإ لمحلاو ةقفنلا طرش زوج :اولاقو «هب اوتفأ خلب خياشمو «ىوتفلا هيلعو :"ىقتلملا" يف لاق

 ىلع دادجلا اطرش ولو «حصألا هنإ :لاقو «ةمئألا سش هراتخاو «هب كرتي سايقلاو «سانلا نيب لماعتلل ؛اضيأ

 (حتف «ةلمكت) .لماعتلا مدعل ؛عامجإلاب زوجي ال لماعلا ريغ ىلع داصحلاو «لماعلا



 اهمكحو ةاقاسملا فيرعت مذ ةاقاسملا باتك

 ةاقاسملا باتك
 ةغل يقسلا نم ةلعافم ۳

 ,ةعرازملاك يهو ءامهنيب رمثلا نأ ىلع اهيف لمعي نم ىلإ راجشألا عفد ةدقاعم يه
 ةاقاسملا عرشلا يف

 ةرمث هيف الخن عفد نإف .ناحبذابلا لوصأو باطرلاو مركلاو رجشلاو لخنلا يف حصت
 ةاقاسملا يأ

 EDE ا ل ل ا «تحص لمعلاب كيت ةرمثلاو «هاقاسم
 ةاقاسملا ةرمثلا نأ لاحلا و تاقاسملا هجو ىلع

 تناك اذهو «كلملا ةعفنم ليصحتل عرش دقع امهنم الك نأل ؛رهاظ نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو :ةاقاسملا باتك

 زاوجب لوقي نم ةرثكل ؛ةعرازملا ىلع مدقت نأ ناك ةاقاسملا قح نأ الإ ءاطورشو افالخو امكح ةعرازملاك

 ءاهماكحأ ةفرعم ىلإ ةجاحلا ةدشل ؛ةعرازملا مدق نكل ءربيح لهأ تاع يبلا ةلماعم يف ثيداحألا دورولو «ةاقاسملا

 (فرصتب حتف) .اهلئاسم عيرافت ةرثكو

 ةعرازملا طورش امهدنع اهطورشو .امهلوق ىلع ىوتفلاو ءامهدنع زوجيو مامإلا دنع زوجي ال يعي :لإ ةعرازملاك يهو
 ام ىلع ةعرازملا فالخب «يضملا يف هيلع ررض ال هنأل ؛ربحي ال يضملا نع امهدحأ عنتما اذإ :اهدحأ :ءايشأ ةعبرأ يف الإ

 «هلثم ةرجأب لماعلا عجري لخنلا قحتسا اذإ :ثلاثلا .ةعرازملا فالخب ةرجأ الب كرتت ةدملا تضقنا اذإ :ياثلا .مدقت

 «مولعم ةرمثلا كاردإ تقو نأل ؛اناسحتسا زوجي اهيف ةدملا نيبي ل اذإف «ةدملا نايب يف :عبارلا .عرزلا ةميقب عرازملاو

 ةياف اه نأل ؛رامثلا كاردإ ةلزنمب اذه يق ةبطرلا لوصأ يف رذبلا كاردإو «هب نقيتملا وه ام لخديف هيف توافتي املقو

 «ةشحافلا ةلاهحلا هلخدتف «هيلع تبي ءاهتنالاو «فلتخي هءادتبا نأل ؛ع رزلا فالخب «ةدملا نايب اهيف طرتشي الف «ةمولعم

 ةوقب توافتي هنأل ؛ةدملا نايبب الإ زوجي ال ثيح ةلماعم دعب رمثي ملو «تبن دقو «ةلماعم اسرغ هيلإ عفد اذإ ام فالخبو

 ٤/۸ ۳١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنم جرخت ةرمث لوأ ىلإ هفرص نكمي الف ءاشحاف اتوافت اهفعضو ضرألا

 زوجب ال :ديدحلا يف يعفاشلا لاقو «ءايشألا هذه عيمج يف امهدنع تاقاسملا حصت يأ :خلإ لخنلا يف حصتو

 ءا. ىقسي ءاضيب ضرأ يف مركلاو ليخنلا نوكي نأب تاقاسملل اعبت الإ ةعرازملا زوجت الو «مركلاو لحنلا يف الإ

 ثيدحب اهزاوج نأ :مركلاو ليخنلا يف زاوحلا رصح يف هليلدو «فصنلاب اضيأ ضرألا عرزت نأب رمأيف ؛ليخنلا

 يراخبلا هاور «عرز وأ رمث نم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع لء هنأو «ىدعتي الف صوصخم وهو «ربيخ

 .ضعب نود راجشألا ضعبب هدييقت زوجي الف قلطم اذهو «نورحآو ملسمو
 «ةيدمحألا ةخسنلا يف هنكلو «ةعوبطملا خسنلا عيمج يف وه الو «نتملا يف حارشلا هذحأي مل "لخنلا" :هلوق نأ ملعاو

 اهيمست يلا يهو ةبطر عمج] :خلإ باطرلاو (يشحملا نم ةدايزب حتف ءئيع نم) .هنم باتكلا اذه يف لقنو

 نم امهنأ ىلع اهيبنت ركذلاب ناحنذابلا لوصأو باطرلا صح امنإو [لوقبلا عيمج انه امي دارملاو «مسيربلا نويرصملا
 ٠٠١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .قاس امهو «قاس هل امل مسا رجشلا نأل ؛رجشلا عاونأ



 اهمكحو ةاقاسملا ۳۹۱ ةاقاسملا باتك

 خسفتو «توملاب لطبتو .هلثم رجأ لماعللف تف اذإو ,ةعرارملاك ال تهبتنا كدإو

 ةاقاسملا ةعرازملا حصت ال امك حصت ةرمثلا

 .لمعلا ىلع ردقي ال اضيرم وأ اقراس لماعلا نوكي نأب ةعارزملاك رذعلاب
 هنم نصغلا وأ رمثلا ىلع فاخي ةراحإلا ئعم يف اهنأل

 قحتسي ال لماعلا نأل ؛تاقاسملا حصت ال لمعلاب ديزت الو ابطر تراص نأب ةرمثلا تهتنا نإ نعي :ال تهتنا نإو

 زوجي الو ؛عرشلا هب دري ملو لمع الب الإ قحتسي ال كاردإلا دعب زاح ولف «يهانتلا دعب لمعلل رثأ الو «لمعلاب الإ
 .لصألا ىلع يقبف هلثم ىلإ ةجاح الو «سايقلا فالح ىلع ةحاحلل يهانتلا لبق هزاوج نأل ؛يهانتلا لبق امم. هقاحلإ

 ' [۳۲۳/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 جاتحت ال راجشأ هيفو «ةلماعم امرك لحجر ىلإ عفد لحر :هصن ام ناح يضاق نع انخيش لقن :"حتفلا" يف لاق

 يضاق مالك نم ديفتساف «ةلماعملا تزاح اهرم بهذت ظفحي مل ول لاح ناك نإ :اولاق ظفحلا ىوس لمعلا ىلإ

 ةحجاتح ريغ ةرمثلا تناك اذإ ام ىلع لمحي لب هقالطإ ىلع سيل "ال تهتنا نإو" :هلوق نم نتملا يف ام نأ ناح

 (حتفلا نم اصخلم) .ظفحلا وأ يقسلل

 ٠۸/۲"[ :قئاقحلا زمرإ .زجي مل دصحتساو كردأ نإو ءزاج لقب وهو ؛عرزلا عراز اذإ يعي :خلإ ةعرارملاك

 رجأ هل :دمحم لاقو «ةرمثلا نم هل طرش ام ىلع دازي الو «ةدسافلا ةراحإلا نعم يف اهنأل :هلثم رجأ لماعللف

 يف طرشلا اذهو «'ةعرازملاك يهو" :باتكلا ردص يف لاق امم ءافتكا طرشلا اذه ركذي مو «غلب ام اغلاب هلثم

 (هريغو نيكسم الم) .روكذم ةعرازملا

 جراخلاو ضرألا را نإف «ةعرازملاك ةراحإلا نعم يف امنأل ؛امهدحأ توم وأ امتع. تاقاسملا لطبت يأ :لطبتو

 ضقتنت ال :ناسحتسالا يفو «نيفصن ةثرولاو لماعلا نيب رسبلا نوكيو «ةلماعملا ضقتنت نأ سايقلاف رسب

 700 و

 ضرألا بر ةئروب ررضلا قاحلإ كلمي ال هنأ الإ كلذ هلف ءرسبلا فصن ذحآ انأ :لماعلا لاق نإو «ضرألا بر ةثرو ىلع

 هلك رسبلا راصو رسبلا ةميق فصن هوطعأ اوعاش نإو «طرشلا ىلع هومسقف رسبلا اومرص اوعاش نإ رايخلا مهل تبثيف

 نإو «ةعرازملا يف امك ةرمثلا نم لماعلا ةصح يف مهتقفن فصنب اوعجريو «غلبي يح رسبلا ىلع اوقفنأ اوعاش نإو «مهنيب

 تارايخلا ضرألا برلف ءارسب مرصن نحن :ةثرولا تلاق نإف ءضرألا بر هرك نإو هيلع !وموقي نأ هتثرولف لماعلا تام

 (ةريسي ةدايزب نيكسم الم) .ضرألا بر ةئرول ال لماعلا ةثرول رايخلاف اتام ولو ءافنآ رم امك ثالثلا

 خسفت ال اأ انيب دقو «ةراجإلا نعم يف األ ؛ةعرازملاك رذعلاب تاقاسملا خسفت يأ :خإ رذعلاب خسفتو

 (حتف «ةلمكت) .مركلا عيبب الإ هؤافو نكمي ال حداف نيد قوحل مركلا بحاص رذع مث «راذعألاب

 لبق رمثلاو فعسلا ةقرس هيلع فاخي اقراس لماعلا نوك راذعألا ةلمج نم نعي ةقرسلاب افورعم يأ :لإ نوكي نأب

 كاردإلا دعب ذإ ؛”كاردإلا لبق" :وقب انديق امنإو «هب خسفيف همزتلي مل ررض ضرألا بحاص مزلي هنأل ؛كاردإلا

 - ءارجألا راجئتسا همازلإ يف نأل ؛لمعلا نع هفعضي ناك اذإ لماعلا ضرم اهتلمج نمو ‹خسفلا نكي الف تهتنا



 همكحو حبذلا فيرعت ۳۱۲ حئابذلا باتك

 ملسم ةحيبذ لحو «جادوألا عطق حبذلاو «حب ذي امل مسا يهو «ةحعيبذ عج يه
 موقلحلا قورع يأ ةيرايتحالا ةاكذلا يأ 00 الا 0 لا

 هيف ؟ارذع نوكي له لمعلا كلذ كرت لماعلا دارأ ولو ءارذع كلذ لعجيف «همزتلي ملو هيلع ررض ةدايز =
 هب هقحلي ام وهو ءرذع نم الإ خسفي ال مزال دقعلا نأل ؛كلذ ىلع ربجيو ارذع نوكي ال :امهادحإ يف «ناتياور
 كلذ ناك لمعلا كرت اذإف «هسفنب هلمع هيلع طرتشي نأ هليوأتو ءرذع :ىرحألا يقو «كلذك سيل انههو ءررض
 لمعلا كرت نوكي الف «هريغ فلختسي نأ هيلعف «هئارجإبو هسفنب اهيف لمعي نأ ىلع لخنلا هيلإ عفد اذإ امأ ءارذع
 (ةيانع «ةياده) .ةلماعملا خسف يف ارذع

 نإف «لآملا يف عافتنالل لاحلا يف افالتإ اوك حئابذلاو ةعرازملا نيب ةبسانملا :حارشلا روهمج لاق :حئابذلا باتك
 دعب هب عافتنالل هحور قاهزإب ناويحلا فالتإ حبذلاو ءاهنم تبني امه عافتنالل ضرألا يف بحلا فالتإ ةعرازملا
 تاقاسملا نأب بيحأو «تاقاسملا نود حئابذلاب ةعرازملا بيقعت يضتقي امنإ هحولا اذه نأ هيلع ضرتعاو .كلذ
 ءانمض ةعرازملا يف ةاقاسملا لوحدل حئابذلاو ةعرازملا نيب ةروكذملا ةبسانملا تناكف ,ماكحألا بلاغ يف ةعرازملاك

 اهريسفت امأ ءاهمكحو اهزاوج طرشو اهنكرو اعرشو ةغل ةاكذلا ريسفت ةفرعم ىلإ انه جاتحيو .كلذب ىفتكاف
 :الكلع لاق «ةراهطلا نم ةقتشم امإو «ةدحلا ةياغ يف هرون ناك اذإ يكذ جارس :لاقي «ةدحلا نم ةقتشم امإ يهف :ةغل
 ىلإ ةعرسم امنإ ثيح نم ةدح اهيف نإف ءةاكذلا يف دوحوم نيينعملا الكو ءاتراهط يأ "اهسبي ضرألا ةاكذ"
 هح وفل عءافدلا نانا يملا رييطتو كوما
 :ناثلاو ءةحراح ةعطاق ةلآ :ةعبرأف اهطرش امأو «حرحلاو عطقلا وهف :اهنكر امأو لإ "حبذلاو" هلوق وهف :اعرشو
 لوكأمك هجو لك نم امإ ؛تاللحملا نم لحما نوكو «رفاكلاك ءاعدا وأ ملسملاك ةقيقح ةلم هل نمم حباذلا نوك
 حوبذملا ةراهطف :اهمكح امأو «ةيمستلا :عبارلاو «هرعشو هدلجب عافتنالا حابي ام وهو «هريغك هحو نم وأ محللا
 [*.// :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لكؤي ال ناك اذإ عافتنالل هنيع ةراهطو ؛تالوكأملا نم ناك نإ هلكأ لحو
 دعا امل وأ «حبذ امل مسا ةحيبذلا نأل ؛لوؤي ام رابتعاب ازاحب حبذي امل مسا يهو ةحيبذ عمج حئابذلا يأ :خلإ عمج يه
 نأ ملعا :خإ حبذلاو .ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هنم ءاتلاف «ةحيبذلا يأ :يهو ٠۹/۲[ :قئاقحلا رمر] .حبذلل

 عمج جادوألاو «جادوألا عطق حبذلا :لاقف «يرايتحالا نايب يف الوأ فنصملا عرشو «يرارطضا وأ يرايتحا امإ ةاكذلا
 يف درو امك بيلغتلا قيرطب جادوألا :لاق امنإو ءيرملاو موقلحلاو ناحدولا دارملاو ء«طقف نانثا جدولاو «جدو
 ٠[ ۹/۲ :قئاقحلا زمر] .تعطق اذإ تيرفأ نم ءافلاب "رفأ" :هلوقو ."تئش ام جادوألا رفأ" :ثيدحلا
 يباتكلا امأو ءنيملسملل باطخلاو (* :ةدئاملا) کد ام لإ :ىلاعت هلوقلف ملسملا | امأ : :حإ ملسم ةحيبذ
 ا ؛مهاكذم هب دارملاو (ه :ةدئاملا) رج تاكل اروأ يزل اطول :ىلاعت هلوقلف

 - وأ ايمذ نوكي نأ نيب يباتكلا يف قرف الو «باتكلا لهأ نم نوكي نأ هيف رتشي الو «ناک رفاك يأ نم لحي



 حبذلا ماكحأ ۳1۴۳ حئابذلا باتک

 ةيمست كراتو مرحمو دترمو ينثوو يسوجم ال .فلقأو سرخأو «ةأرماو يبصو يباتكو
 ةصاخ ديصلا قح يف لإ يسوحب حبذ لحي ال يأ نمخي مل يذلا وه

 [*05/7؟ :قئاقحلا زمر].لحت ال اريزع وأ حيسملا يباتكلا ركذ ول يح ىللاعت هللا ريغ هيف ركذي ال نأ طرتشيو ءايبرح =
 لحي رفظ يذ لك لثم هيلع مرح ام يباتكلا حبذ ولو «مرحلا جراح نوكي نأ ءاديص يباتكلا حبذ لحل طرتشيو

 (حتف «ْييع) .فحأ هنأل ؛ايباتك ربتعي كرشمو يباتك نيب دلوتملاو «رثكألا دنع

 (نيكسم الم) .ايبلغت ناك ول لحي :يعفاشلا دنعو ءايبلغت وأ ايبرع ايمذ وأ ايبرح ناك ءاوس اقلطم :يباتكو

 «جادوألا يرف نم حبذلا طئارش طبضيو «ةيمستلا لقعي يذلا يبصلاب دارملاو ءامهتحيبذ لحت يعي :ةأرماو يبصو

 نع زجاع هنأل :سرخأو ٠٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .اطباض ناك اذإ يبصلاك هوتعملاو ءلحي ال الإو ةيمستلاو

 [ه9/؟ :قئاقحلا زمر] .مزلأ هنأل ؛ىلوأ لب ءيساك هماقم ةلملا موقتو ءاروذعم نوكيف ركذلا

 لخت ال ةفلقلا نأل ؛لح امنإو «هتحيبذ هركي امف سابع نبا ناكو ءال وأ رذعل هكرت ءاوس نتخي مل يذلا وهو :فلقأو
 ناركسلا وأ «هنونج لاح يف حبذي نونحملا كلذكو :"هرصتخم" يف يحركلا لاق «حبذلا طئارش طبضو .ةيمستلاب

 .الف الإو زاح ةحيبذلاو ةيمستلا ناركسلا وأ نونحملا لقعي ناك نإ نيعي كلذ لثم يهف «هركس لاح يف حبذي

 ريغ باتكلا لهأ ةنس مهي اونس" :#ك هلوقل ؛يسوحم ةحيبذ لحي ال نيعي :يسوجم ال [8559/” :قئاقحلا زمر]

 ئثولاو «ىوعدو اداقتعا ديحوتلا مدعناف «يوامس نيد هل سيل هنألو ؛"مهحئابذ يلكآ الو «مهئاسن يحكان

 ٣۳۲/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلثم كرشم هنأل ؛انركذ اميف يسوحباك

 يأ ىلإ كلذ يف ءاوسو ؛مالسإلا نيد نع دترا نم ةحيبذ لحي ال يأ :دترمو .منصلا يأ نثولا دبعي يذلا وه :ينثوو

 رقي ال هنأل ؛هل ةلم ال هنأ :ههجوو «ةينارصنلاو ةيدوهيلاك مهحئابذ لكوت نمم نيدلا كلذ لهأ ناك نإو «دترا نيد

 هنأل ؛دومت وأ ءيسوحملا رصنت وأ ءسكعلاب وأ ءرصنت اذإ يدوهيلا فالخب هحاكن زوج ال اذهلو «هيلإ لقتنا ام ىلع

 هتاكذ لحت ال يدوهيلا سجمت ول يح هلبق ام ال «بسحف حبذلا دنع هيلع وه ام ربتعيف ءاندنع هيلإ لقتنا ام ىلع رقي

 (ةلمكت «ئييع «حتف) .لصألا يف ايسوحم ناك ول ام ةلزنمب

 ديصلا قح يف هتحيبذ نإف «ديصلا قح يف ديقم هتحيبذ ةمرحو «مارحإلا ةلاح مرحم ةحيبذ لحي ال يأ :مرحمو

 اذكو «مرحلا ديص قح يف لاحلا اذكو «ةاكذ نكت ملف مارح عينصلا اذهو «ع ورشم لعف ةاكذلا نأل ؛لكؤت ال

 ديصلا ريغ مرحلا يف حبذ وأ ءديصلا ريغ مرحلا حبذ اذإ ام فالخب هلكأ لحي ال مرحلا يف اديص حبذ ول يباتكلا

 (ةياده «ةلمكت) .هحبذ مرحي ال اذكو ءةاشلا نمؤي ال مرحلا ذإ ؛ع ورشم لعف هنأل ؛حص

 هللا مسا رك ذي مَلاَمِماولك ات الوإف :ىلاعت هلوقل ؛ادمع حبذلا دنع ةيمستلا كرت نم ةحيبذ لحي ال يأ :خإ ةيمست كراتو
 ام و "مسي مل وأ ىمس هللا مسا ىلع حبذي ملسملا" :84ع هلوقل ؛زوجي :يعفاشلا لاقو ۲١ :ماعنألا) ؟ٌقْسِفَل هنإو هيلع
 ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإف" :هرحآ يف لاق لع هنإف هدذ يئاطلا متاح نب يدع ثيدح وهو :ةنسلاو ءانولت

 = «يعفاشلا لبق ناك نميف عامجإلا دقعنا ادمع ةيمستلا كورتم ةمرح ىلعو «ةيمستلا كرتب ةمرحلا للع « كريغ بلك



 حبذلا ماكحأ ۳1 ¢ حئابذلا باتك

Esا ا ب رد ن0  
 م

 هنأ :امُكذ رمع نبا بهذمف ءايسان ةيمستلا كورتم يف مهنيب فالخلا ناك افنإو «عامجإلل اقرح دع هنم لوقلا اذهو =

 غوسي ال ًادماع ةيمستلا كورتم نإ :خياشملاو فسوي وبأ لاق اذهلو «لح هنأ :ان# سابع نباو يلع بهذمو مرحي

 يعطقلا ليلدلل فلاخم هاور امو «عامجإلل افلاخم هنوكل ؛هؤاضق ذفني ال هعيب زاوحب يضاقلا ىضق ول ىح داهتجالا هيف

 ٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .نايسنلا ةلاح ىلع لومحم هنإ :لوقن وأ ءادودرم ناكف عامجإلاو

 حبذو اهكرت مث ىمسو ةاش عجضأ اذإو «يمرلا دنعو بلكلا وأ يزابلا لاسرإ دنع ةيمستلا كرت اذإ فالخلا اذه ىلعو

 «ىمسو انيكس ذحأ ول ءرخآ اديص باصأف «ىمسو ديص ىلإ امهس ىمر ولو .لحي ال اهيلع ةيمستلا كرتو «ىرحأ ةاش

 هذه عيمج يف لح «هريغ ذحأو ديصلا كلذ بلكلا كرتف «ىمسو ديص ىلإ هبلك لسرأ وأ «رحآ انيكس ذحأو هكرت مث

 ىمر مث مهس ىلع ىم ولو «لحي ال هيفكت ةيمستلا كلت نأ نظف ءاهدعب ىرحأ حبذ مث ةاشلا كلت حبذ ولو .روصلا
 نأل ؛رخآ انيكس ذخأو هكرت مث ىمسو انيكس ذخأ اذإ ام يف زاجو ءانه هلكأ زوج ال امنإو ءلكؤي ال اديص هريغب

 ىلع ال وهو حوبذملا ىلع ةيرايتخالا ةاكذلا يفو «تريغت دقو ةلآلا ىلع ةعورشم ةيرارطضالا ةاكذلا يف ةيمستلا

 (امهريغو ةياده «ْييع) .ءاوس ةيمستلا كرت يف يباتكلاو ملسملا نأ ملعاو .ريغتي مل وهو «ةلآ

 :و ءانيب امل لحي ال :كلام لاقو ءايسان هنوك لاح ةيمستلا كرت ول «ةيمستلا كرات ةحيبذ لح يأ :ايسان ول لحو

 ۳٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .انبهذمك هبهذم روهشمو ؛"نايسنلاو أطخلا ّيمأ نع عفر" :الكلع هلوق
 هللا لوسر دمحم هللا مسب :لوقي نأ لثم فطع ريغ نم الوصوم هللا مسا ريغ هللا مسا عم ركذي نأ هرك يأ :خلإ هركو

 ضفخلاب لاق نإو «ةروص لصولا دوحول ؛هركي نكل أدتبم نوكيف «فطعلا ليبس ىلع روكذم ريغ هنأل ؛عفرلاب
 «فطعلاب اقلطم مرحي لب «بارعإلا ربتعي ال نأ هجوألاو ءوحنلا فرعي ناك اذإ اذه :ليقو «"لزاونلا" يف هركذ ءلخحي ال

 مرحتف ضفخلاب هللا لوسر دمحمو هللا مسب وأ «نالفو هللا مسب وأ «نالف مساو هللا مسب :لوقي نأ وحن «لصولاو
 دوجول قافتالاب امهيف هركي :ليق «بصنلا يف اوفلتحاو ءأدتبم هنأل ؛لحي هللا مسا ىلع فوطعملا عفر ولو «ةحيبذلا

 [؟70/7 :قئاقحلا زمر] .ةروص لصولا
 :"نيكسم الم" يف لاق ؛ةكراشملل نالف نم لبقت مهللا ':حبذلا دنع لوقي نأ اضيأ هركي يأ :خ! لوقي نأو

 :"يقاكلا" يف هلوق هيلع لدي «"هرحآ ىلإ ركذي نأ" :هلوق ىلع افطع وأ الدب "لإ لوقي نأو" :هلوق نوكي نأ زوحيو

 .نالف نم لبقت مهللا :حبذلا دنع هلوقك هريغ ائيش ىلاعت هللا مسا عم ركذي نأ هركيو

 هللا مسب :لوقي نأ وحن ةحيبذلا مرحت الو «هركيف افوطعم ال الوصوم ركذي نأ :اهدحأ «هجوأ ةثالث ىلع اذه نأ ملعاو

 فرعي ناك اذإ اذه :مهضعب لاقو «"لزاونلا" يف ركذ اذكه ءال رحاب لاق نإو «لحي عفرلاب لاق نإ «هللا لوسر دمحم

 ةحيبذلا مرحت ال اهوحنو «ةالصلا يف اربتعم وحنلا يف أطخلا ىري ال هنأ :دمحم نع يور ام سايق ىلع مهضعب لاقو «وحنلا

 = بصنلاب ناك ءاوس لحي فطع ريغب الوصوم ىلاعت هللا مشا ريغ ركذ نأ :يشاترمتلا مامإلا ركذو «"ةريحذلا" يف اذك



 حبذلا ماكحأ موو حئابذلا باتك

 قلحلا نيب , حبذلاو «زاح e ا ا ناو «نالف نم لبقت مهللا
 رحنملا وه ةهارك الب حوبذملا عاحضإ

 ةبللاو قلحلا يف يأ

 لحي عفرلاب ناك نإو لحي ال رجلاب ناك نإف «فطعلا ليبس ىلع الوصوم ركذي نأ :اهيناثو «رجلاب وأ عفرلاب وأ =

 نأب نعمو ةروص هنع الوصفم لوقي نأ :اهثلاثو «"ةيادملال "ديسلا حرش" يف اذك هيف اوفلتخا بصنلاب ناك نإو

 فطع وأ لدب" :هلوق :"حتفلا" يف لاق .هب ساب ال اذهو «هدعب ال ةحيبذلا عجضي نأ لبقو «ةيمستلا لبق لوقي

 "عا" يب نرتب نايبلا فطع معن «حيحصلا ىلع فطاعب نانرتقي ال نايبلا فطعو لدبلا نأل ؛رظن هيف "خلإ نایب

 (حتف «نيكسم الم) .يأ نعم واولا نوكتو «نرتقي :ليقو «ةيريسفتلا
 كل دهش نمم دمحم ةمأ نع اذه لبقت مهللا" :حبذلا دعب لاق هنأ 5 يبلا نع يور امل هركي الو :لإ ةيمستلا لبق
 يلرفغا مهللا :لوقيف هريغو ءاعدلا بوش نع صلاخلا ركذلا ةيمستلا يف طرشلا نأ ملعاو ."غالبلاب يلو «ةينادحولاب

 :لاقف حبذلا دنع سطع ولو «لح ةيمستلا هب ديري هللا ناحبسو هلل دمحلا :لاق ولو ءءاعد ضحم هنأل ؛لحت ال

 ةيطخلا نع كلذ هر ج ةيطخلا فال ا ورد ا علا ديرب ا ع يف ل ءانالبملا

 «هلثم ف سابع نباو يلع نعو دي يبلا نع لوقنم ربكأ هللاو هللا مسب :هلوق وهو حبذلا دنع نسلألا هتلوادت امو

 نإ :تلق «ةيمستلا روف عطقي هنأل ؛هركي واولابو «واو الب ربكأ هللا هللا مسب :لوقي نأ بحتسملا :يناولحلا ركذو

 (حتف ءئيع) .هركي الف واولاب لوقنملا ناك
 يفو ءردصلا سأر وهو «ةددشملا ءابلاو ماللا حتفب ةبللاو قلحلا نيب نوكي نأ قحتسملا حبذلا يأ :خلإ حبذلاو

 ايدانم ثعب اهتِلَع هنأ يور ام هيف لصألاو «هلفسأو هالعأو هطسو :هلك قلحلا يف حبذلاب سأب الو :"ريغصلا عماجلا'
 ماعطلا ىرججو سفنلا ىرحم عمجم هنألو «نيطق رادلا هاور ثيدحلا "قلحلا يف ةاكذلا نإ الأ" :"ئم" جاجف يف يداني

 حبذ ول هنأ ديفي ةبللاو قلحلاب دييقتلاو «مدلا رافإ وهو «هوحولا غلبأ ىلع دوصقملا هعطقب لصحيف «قورعلا عمجمو
 ."تاعقاولا" يف هركذ «حبذملا ريغ يف حبذ هنأل ؛مرحي هنم لفسأ وأ موقلحلا نم ىلعأ

 ينو ءاهلكأ مرحي هنم لفسأ وأ «موقلحلا نم ىلعأ عطقف «ةملظم ةليل يف ةاش حبذ باصق :"دنقرم“ ىواتف" يفو
 ماوعلا لوق اذه :لاق ؟ال مأ لكؤتأ ردصلا يلي امن موقلحلا ةدقع تيقب ةاش حبذ نع لئس هنأ :"ئغفتسرلا دئاوف"

 اندنع ربتعملا نأل ؛ردصلا يلي امو سأرلا يلي امم ةدقعلا تيقب ءاوس ءاهلكأ زوجيو «ربتعم. اذه سيلو «سانلا نيب

 لوق ىلإ ىرت الأ ءتحت نم وأ قوف نم ةدقعلا نوكب رابتعا ال هنأل ؛حيحص اذهو :"ةياغلا" يفو «جادوألا رثكأ عطق

 يف حبذ اذإف ءهالعأ وأ هطسو وأ قلحلا لفسأ هلك قلحلا يف حبذلاب سأب ال :"ريغصلا عماجلا" يف نسحلا نب دمحم

 نيب ةاكذلا لب «هلوسر مالك يف الو هللا مالك يف ال ءةدقعلا ىلإ تفتلي ملو «تحت نم ةدقعلا ىقبت نأ دبال «ىلعألا

 ["51/؟ :قئاقحلا زمر] ا نييحللاو ةبللا



 حبذلا ماكحأ ۳۹۱٦ حئابذلا باتك

 مظعو كرقو رفظب ولو فاك ثالغلا ا موقلحلاو ءيرملا حبذملاو
 دلا ىرجم امه

 .نيمئاق ارفظو انس الإ مدلا رم امو «ةورمو ةطيلو عوزنم نسو

 نيعوزنم ريغ لاسأ بصقلا رشق يهو 1

 «'تئش ام جادوألا رفأ" :لاق هنأ جلع هنأ يور امل ةعبرألا هذه هعطق قحتسي يذلا حبذلا عضوم يأ :حلإ حبذملاو

 ءاهلك جادوألاب دارملاو ءسفنلا ىرحب موقلحلاو «بارشلاو ماعطلا ىرحب ءيرملاو ؛حبذملا يف قلحلا قورع يهو
 عطقي مل نإو لحي ءيرملاو موقلحلا عطق نإ :يعفاشلا لاقو [”75/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ابيلغت هيلع قلطأو

 (حتف «ةلمكت) .ثيدحلا نم انركذ ام :و ؛ءيرملاو موقلحلا عطق دعب ايح ىقبي ال هنأل ؛نيجدولا

 (حتف) .زمهي ال ءارفلا ريغو :ئيعلا لاق زومهم وهو «بارشلاو ماعطلا ىرحم ميرك نزو ىلع :ءيرملا
 نيحدولا وأ ؛نيحدولا دحأو ءيرملاو موقلحلا ةثالثلا تناك ءاوس فاك ةعبرألا هذه نم ثالثلا عطق يأ :خلإ فاك

 ؛نيجدولا دحأو ءيرملاو موقلحلا عطق طرتشي هنأ :هنعو ءالوأ فسوي يبأ لوق وهو «ةفينح يبأ دنع اذهو ءامهدحأو

 ؛مدلا رافإ امهعطق نم دوصقملاف ناحدولا امأو ءامهعطق نم دبالف ءرخآلل فلاخم ءيرملاو موقلحلا نم الك نأل

 ؛ةفينح يأ نع ةياور وهو «ةعبرألا هذه نم دحاو لك رثكأ عطق نم دبال هنأ :دمحم نعو ءرخآلا نع امهدحأ بونيف

 .لكلا عطق طرتشي :كلام لاقو

 نأ ريغ لكلا ماقم موقي رثكألا نأ نم [5//55 :قئاقحلا نييبت] يعليزلا هركذ ام دمحمو ةفينح يبأل لالدتسالا هحو

 :لوقي ةفينح وبأو «هيرفب رمألا دورولو «هريغ نع هلاصفنال ؛هسفنب لصأ دحاو لك نأل ؛دحاو لك رثكأ ربتعا ادمحم

 مدلا رافإ وهو «هب لصحي هنم دوصقملا وه امو ءرثكألا عطق دقف عطق اهنم ثالث يأو لكلا ماقم موقي رثكألا نإ

 «نيحدولا دحأ عطقب مدلا جرخيو «موقلحلاو ءيرملا عطق دعب ىي ال هنأل ؛حورلا جارحإ يف ةيحوتلاو «حوفسملا
 لصحو «حورلا جارخإ يف ليجعتلا ةيحوتلاو ءاهنم نيعملا عطق طارتشا ىلإ ةجاح الف «تناك اهيأ رثكألا عطقب يفتكيف

 (طاقتلاب حتف «نيكسم الم نم) .كلام باوج «نيجدولا دحأ عطقب مدلا جرخيو :هلوقبو فسوي يبأ باوح اذه

 .ءايشألا هذمب ناك ولو حبذلا زوجي ئعي هلبق ام. لصتم :خ! رفظب ولو

 نوكي نأ رفظلا يف طرشلا كلذكو «نآلا ينأي امك زوجي ال اعوزنم نكي مل اذإ هنأل ؛هب ديق نسلا ةفص :ع وزنم
 فوطعم رجلاب وه :ةطيلو ["77/؟ :قئاقحلا زمر] ."نيمئاق ارفظ وأ انس الإ" :هلوقب ءافتكا هديقي مل امنإو ءاعوزتم
 .طيل عمجلاو «هب ةقذاللا بصقلا رشق :ءايلا نوكسو ماللا رسكب يهو ةطيلب اضيأ حبذلا زوجي يأ «"رفظ" :هلوق ىلع

 هيلع فطع اضيأ :مدلا رأ امو .ةورملاب حبذلا زوجي يأ ةددحم رخصلا نم ةعطق هيلع فوطعم رحاب اضيأ :ةورم

 [”557/7 :قئاقحلا زمر] ."تعش اع مدلا رمأ" يلع هلوقل ؛مدلا لاسأ يأ رمنأ ءيش لكب اضيأ حبذلا زوجي يأ

 ؛نيمئاقلا رفظلاو نسلاب زوجي الو «مدلا رنأ ام لكب حبذلا زوجي نيعي ءامهعضوم.نيلصتم يأ :نيمئاق ارفظو انس الإ

 ناك اذإ هليوأتو «يراحبلا هاور «"ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو ءمظعف نسلا امأ" :جيدخ نب عفار ثيدح يف لء هلوقل

 ۳٦۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .مئاقلاب نوحبذي اوناك مهأل ؛"ةشبحلا ىدمف رفظلا امأ" :83ع هلوق هيلع لدي امئاق



 حبذلا ماكحأ ¥۳4 حئابذلا باتك

 ديص حبذو . .افقلا نم حبذلاو «سأرلا عطقو ,عخنلا هركو «ةرفشلا دح بدنو

 هدعب هرك و عاجصإلا لبق ةبقرلا مظع

 .رثب ب يف ىدرت وأ شحوت معن حرجيو ءسنأتسا
 سا اا هولا حلا سلال
 اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ" :8ع هلوقل :خإ بدنو

 كفء هلوقل ؛ةرفشلا دحي مث اهعجضي نأ هركيو «هريغو ملسم هاور «"هتحيبذ حريلو هترفش مكدحأ دحيلو «ةحيذلا

 ىلع ةلآلاو ,ثيدحلا "اهعجضت نأ لبق اقددح اله نيتتوم اهتيمت نأ تدرأ دقل" :هترفش دحي وهو ةاشلا عجضأ نمل

 حبذلا زوجي ةداحلاف ءةيرورضو ةيرايتخا ةداحلاف «ةليلك و ةداح :نيبرض ىلع ةعطاقلاو «ةعطاق ريغو ةعطاق :نيبرض

 [*17/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةقارإلا يف ءاطبإلا نم رم امل هركيو ءامب حبذلا زوجي ةليلكلاو ؛ةهارك ريغ نم ام

 ةغل مضلاو «حتفلاب وهو «ةبقرلا مظع فوج يف ضيبأ طيح وهو «عاخنلا ىلإ لصي نأ وه :خلإ عخنلا هركو
 نكست نأ لبق اهتبقر رسكي نأ :ليقو ءاهحبذم رهظي نح اهسأر دمي نأ وه :ليقو «هيف يهنلا دورول هرك امنإو «هيف
 يقو «عخنلا ريسفت يف يناعملا هذه دحأ نييعت يف فالخلا امنإو هيف فالح ال هوركم كلذ لكو «بارطضالا نم

 .هركيف بيذعت ةدايز سأرلا عطق

 وهو ءدئاز نعمل ةهاركلا نأل ؛كلذ عيمج يف لكؤيو «دربي نأ لبق خلسي نأو «حبذملا ىلإ هحبذ ديري ام رج نأ هركيو

 ةهارك الو «ةلبقلل اههيجوت يق ةنسلا ةفلاخمل ؛ةلبقلا ريغل ةهجوم اهحبذي نأ هركيو .ةمرحلا بجوي الف «ملألا ةدايز

 قاكذلاب توملا ققحتل قورعلا عطقت نح ةيح تيقب اذإ لحتو «هركيف ملأ ةدايز هيفف افقلا نم حبذلا امأو .لكألا يف

 ["8//107 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةاكذب سيل ام. توملا دوجول لكؤت ال قورعلا عطق لبق تتام نإو

 هريدقت افوذحم ربخلا لعحو «ردصملا ةغيصب هتءارقو «ةفنأتسم ةلمحلاو «لوهجملل ىئئبملا لعفلا ةغيصب :خإ حبذو

 هتاكذ تناك نإو هنأل ؛حبذي تيبلا يف هوحنو يبظلا فلأت نأب ديص سنأتسا اذإ يعي «هيلإ يعاد ال فلكت لكؤي

 :قئاقحلا زمر] .اهيلإ راصي الف انه رجع الو «رايتحالا ةاكذ نع زجعلا دنع الإ اهيلإ راصي ال امنأ الإ ؛رارطضالا ةاكذ

 راصيف ءاهنع زجعلا ققحت شحوت امل هنأ الإ رايتخالا ةاكذ هتاكذ تناك نإو معنلا نأل :خلإ حرجيو م5

 ةمالعلا هركذ «رسعتلا يفكي لب «ةيرايتخالا رذعت ةيرارطضالا ةاكذلل طرتشي ال هنأ ملعاو .رارطضالا ةاكذ ىلإ

 هذخأ ىلع ردقي ال هنأ هبحاص ملع نإ رصملا يف دن روث وأ ريعب :لاق ثيح "يفملا ةينم" يف امم اذحأ يلالبنرشلا

 (ةدايزب حتف) .هيمري نأ هلف «ةريثك ةعامج عمتجي نأ الإ

 لكؤيو «حرحي هنإف «حبذيل هيلإ لوصولا نع زجعلا لصحو هرئب يف ناويح ىدرت اذإ يعي :خلإ رئب يف ىدرت وأ
 تقلعت اذإ ةجاحدلا اذكو و ا ؛لكأ كلذ لكشأ نإو ءال الإو حرجلا نم هتوم نأ ملع اذإ

 اميف اذكو «معنلا نم شحوت اميف باوحلا قلط أ خيشلا نإ مث «ح رجلا اقاكذ راص ءاًموم فيحو ةرجش ىلع

 تدن نإو ءزجعلا ققحتي الف اهذحأ نكمي هنأل ؛رقعلاب لحت ال رصملا يف تدن اذإ ةاشلا نأ :دمحم نعو «ىدرت

 -«دنلاك لايصلاو «رقعلاب لحيف ءارحصلاو رصملا يف زجعلا ققحتي رقبلاو لبإلا يقو ءرقعلاب لحتف ءارحصلا يف



 لحي ال امو هلكأ لحي ام ۳۹۸ حئابذلا باتك

 .همأ ةاك ذب نينج كذتي ملو ءلحو هسكع هركو ؛منغلاو رقبلا حبذو «لبإلا رخ نسو
 متي مل وأ هقلح مت اقلطم نکل

 لحي ال امو هلكأ لحي اميف لصف

 لحي ال :كلام لاقو «هلكأ لح «ىمسو «هتاكذ ديري وهو هيلع لوصملا هلتق ول يح هذحأ ىلع ردقي ال ناك اذإو =

 نع يور ام :انلو «هل مكح ال ردانلاو «ردان رايتخالا ةاكذ نع هيف زجعلا نأل ؛رارطضالا ةاكذب يلهألا معنلا

 لحجر هامرف «ليخ مهعم نكي ملو «موقلا لبإ نم ريعب دنف «رفس يف 4 هللا لوسر عم انك :لاق جيدح نب عفار

 هاور ."اذكه هب اولعفاف ءاذه اهنم لعف امف ءشحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا هذه نإ" 225 هللا لوسر لاقف «مهنم

 [" 737/7 :قئاقحلا زمر] .ملسمو يراخبلا

 لوقنملا وه هنأل ؛انونسم لعفلا اذه ناك امنإو [ردصلا دنع قنعلا لفسأ نم قورعلا عطق وهو] :لبإلا رحن نسو

 4 ميِظَع حبِذب ُهاَنيدَفَو :لاقو «(1۷:ةرقبلا) هرب ا نأ ا نإ :ىلاعت هللا لاقو ع هللا لوس. نع

 منغلاو رقبلا يفو ءروزجلا رح دارملا :اولاق (؟:رثوكلا 4ْرَحْناَو َكّبَرِل لصف :ىلاعت لاق و «شبكب يأ « .۷:تافاصلار
 نأ ملعاو ء«ةعجطضم حبذي نأ رقبلاو ةاشلا يقو ءامئاق رحني نأ لبإلا يف ةنسلاو ءرسيأ رحنلا لبإلا يفو ءرسيأ حبذلا

 [۳۳۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رحني ليوط قنع هل ام لك طباضلاو ءرحني لبإلاك زوإلاو ماعنلا

 لبإلا حبذ يعي] :خلإ هسكع هركو .نييحللا تحت قنعلا ىلعأ نم قورعلا عطق :حبذلا :خ ! رقبلا حبذو

 . يعليزلا" يف اذك «مدلا لييست وهو .دوصقملا لوصحلف لحلا امأو ءةنسلا كرتلف ةهاركلا امأ [منغلاو رقبلا رحنو

 مدع دنع لحي ال :كلام لاقو ."ةلمكتلا" يف اذك «ةيهيزنت ةهارك نوكت نأ يغبنيو [477/5 :قئاقحلا نييبت]

 هلكأ لحي ال يح همأ ةاكذب ىكذم نينحلا ريصي ال يعي :خلإ كذتي ملو (ييع «حتف) .هانيب ام هيلع ةجحلاو ؛ةرورضلا

 ةاكذ نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو ."همأ ةاكذ نينجا ةاكذ" :القلع هلوقل ؛لكأ هقلح مت نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع اهتاكذب

 روصتي هنأ ليلدب نيسنجلا نم مدلا جور ببسب سيل مألا حبذ نألو «هيبشتلل وهو «ضفاخلا عزنب بوصنم همأ

 [77/؟ :قئاقحلا زمر] .دايز نب نسحلاو رفز لاق هبو «مألا توم دعب هؤاقب

 نم يلصألا دوصقملا ذإ ؛لوكأملا ريغو اهنم لوكأملا ليصفت يف عرش حئابذلا ماكحأ ركذ ام :خلإ لحي اميف لصف

 (۳۳۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ركذلا يف هيلع مدقت ءيشلا ةليسو نأل ؛حبذلا مدقو ؛لكألا ىلإ لصوتلا حئابذلا عرش

 نم بلخم يذ لكو «عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىمن ع هنأ امه سابع نبا نع يور امل :لكؤي ال

 نم ءيش اهمحل نم دلوتي نأ ىشخيف اعرش ةمومذم ءايشألا هذه ةعيبط نألو ؛نورخآو ملسم هاور «رويطلا

 = يذب دارملاو «ةداع داع لتاق حراج بهتنم فطتخم لك وهو «عبس عمج عابسلاو .مدآ نبل اماركإ مرحتف اهعابط



 لحي ال امو هلكأ لحي ام ۳۹ حئابذلا باتك

 لكأي يذلا عقبألا ال «عرزلا بارغ لحو .ريطلاو عبسلا نم بلخمو بان وذ
 اهمضو ءابلا نوكسو نيتحتفب

 لغبلاو ,ةيلهألا رمحلاو «تارشحلاو ةافحلسلاو روبنزلاو ك عبضلاو ‹فيجلا
a Caلك وت ةيشحولاو ةيرحب وأ تناك ةيرب عابسلا بابذ وه  

 بلخ يذب دارملا نأ كلذب ملعيو ءدلحلا قزم وهو «بلخلا نم بلخم وهو هب ديصي حالس وه «بلخ هل ام بلخ =
 بان هل ام لك ال مئاهبلا عابس بان يذب ديرأ امك اهوحنو ةمامحلاك رفظلا وه «بلخع هل ام لك ال ريطلا عابس

 ىلع لومحم امهلكأ حابأ الع هنأ يور امو ءابان امه نأل ؛بلعثلاو عبضلا ثيدحلا يف لحديو «هوحنو ريعبلاك

 هنأل ؛اضيأ شافخلا :ليقو «مئاهبلا عابس نم سرع نباو عوبريلاو «بان وذ هنأل ؛اضيأ ليفلا هيف لحديو ءءادتبالا

 | (حتف «ئيع) .بان وذ
 هنأل [الصأ فيجلا لكأي ال ام وه] :عرزلا بارغ (ط) .ةمامحلا وحن جرخف هرفظ يأ هبلخم. ديصي :بلخمو

 يذلا وه] :خلإ عقبألا ال ۳١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ثئابخلا نم الو ريطلا عابس نم سيلو «بحلا لكأي
 نم تبني همحلا نأل ؛ثئابخلاب قحلم هنألو ؛ريطلا عابسك راصف فيحلا لكأي هنأل ؛لحي ال يأ [ضايبو داوس هيف
 هنإف ءبسحف بحلا لكأي عونو «لكؤي ال هنإف بسحف فيلا لكأي عون :عاونأ ةثالث بارغلا نأ ملعاو .مارحلا

 هركي هنأ :فسوي يبأ نعو ء«جاحدلا لكأي هنأل ؛قعقعلا وهو «مامإلا دنع لكؤي اضيأ وهو ءامهنيب طلخي :عونو «لكؤ ي

 (حتف «ةلمكت) .حصأ لوألاو «فيجلا هلكأ بلاغ هنأل ؛هلكأ

 بلعثلا اذكو «لكؤي :ةثالثلا دنعو «بان وذ هنأ انيب امل اضيأ عبضلا لحي ال يأ افوكسو ءابلا مضب :عبضلاو

 :ةثالثلا دنعو «ثئابخلا نم هنأل ؛بضلا اضيأ لحي ال يأ :بضلاو ["514/”؟ :قئاقحلا زمر] .مهدنع لكؤي
 دج ال لق :ىلاعت هللا لاق ام ىلع ءايشأ ةثالث الإ امارح ءادتبالا يف نكي م هنأل ؛ مرا لبق ناك لکا :ق ؛لكؤي

 مرح مث ٠٤١ :ماعنألا) (ريزنج محو احوُفْسُم امد وأ هيم َنوُكَي نأ الإ ُهُمَحطَي مِعاط ىَلَع امّرَحُم يل يج وا ام يف

 ثئابخلا نم األ ؛ةثالثلا هذه لكأ لحي ال يأ :خإ روبنرلاو [ 5 :قئاقحلا رمر] .ىصحت ال ءايشأ كلذ دعب

 اهدحاو ءضرألا باود راغص يه تارشحلاو ٠١۷( :فارعألا 4 ْتُئاَبَحْا هيلع مرح دو :ىلاعت لاق دقو «تارشحلاو
 مما وتر تدل ردع ا توج يالا الإ تارشحلا نم تناك نإو :ةافحلسلاو «ةرشح

 (امهريغو نيكسم الم« ةلمكت) .ةيرحب وأ ةيرب نوكت نأ
 :ةيلهألا رمحلا موحل هلك هللا لوسر مرح :لاق هنأ نيشخملا ةبلعث نع يور امل ؛اضيأ لحي ال يأ :ةيلهألا 0

 ٤/۲ ۳٠[ :قئاقحلا زمر] .لكؤتف ةيشحولا امأو «ملسمو يراخبلا هاور
 ءهلصأك ناكف «رامحلا لسن نم هنأل ؛لحي ال يأ [اناتأ وأ اسرف همأ تناك ءاوس ةفينح يبأ دنع اقلطم] :لغبلاو
 نأل ؛فالح الب لكؤي ةرقب همأ تناك نإو ءليخلا محل يف فورعملا فالخلا ىلع ناك اسرف همأ تناك ول نيح
 ٤/۲ ٠٠[ :قئاقحلا زمر] .محللا لوكأم ريغو محللا لوكأم نم دلوت اميف مألا ةمرحلاو لحلا يف ربتعملا



 لحي ال امو هلكأ لحي ام ۰ حئابذلا باتك

 «ريزنخلاو يمدآلا الإ هدلحو همحل رهطي لكؤي ال ام حبذو «بنرألا لحو «ليخلاو

 ىور امل ؛لحي :امهدنعو «كلام لاق هبو «سابع نبا لوق وهو «ةفينح يبأ دنع ليخلا لحي ال اذكو يأ :ليخلاو
 :ىلاعت هلوق :هلو ءدمحأو يعفاشلا لاق هبو دلك هللا لوسر دهع ىلع سرفلا محل كأ :لاق امك هللا دبع نب رباح

 نمي ملاتباث لكألا لح ناك ولف «نانتمالا جرخم ةيآلا تحرح (۸:لحنلا) ةنيزو اَهوُبكَِْل َريِمَحْلاَو َلاَعبْلاَو َلْيَحْلاَوظ
 هنأ دواد يبأ ةياور فو «دمحأ هاور «ليخلا موحل نع ىم لص يبا نأ هند ديلولا نب دلاخ ىور املو «كلذب انيلع

 امارتحا هلكأ هركيف ءودعلا باهرإ ةلآ هنألو ۳٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] ."ليخلا موحل لحت ال" :لوقي 5 يبلا عمس

 .داهجللا ةلآ ليلقت هتحابإ يف نألو ؛ةمينغلا يف مهسب هل برضي اذهو هل

 ةفينح ابأ نإ :ليقو :"راتحملا ردلا" يف لاق «ةيادهاو ئيعلا يف اذك «عرحتلا حصألاو ,ميرحت وأ هيزنت ةهارك هنأ اوفلتحا مث

 :"يماشلا" يف لاق .هحوألا ىلع اهنبلب سأب الو «ةيدامعلا يف اذك ىوتفلا هيلعو «مايأ ةثالثب هتوم لبق هتمرح نع عحر

 مالسإلا رخف هركذ ام ىلع حيحصلا وهو «"يقهيبلا ةيافك" يف امك ةياورلا رهاظ وهو «هيزنت ةهارك هوركم وهف
 "طيحملا"و "ةيادهلا"و "ةصالخلا" نع ميرحتلا ةهارك حيحصت يناتسهقلا يأ لقن مث «"ناتسهقلا" يف اذك هريغو

 فالح ال هيزنتلا ةهارك ىلع هنأ دوعسلا وبأ دافأو «نوتملا هيلعو «مهريغو "يدامعلا"و "ناح يضاق"و "نغملا"و

 «"ناهربلا" نع "ةيلالبنرشلا" يف هب حرص امك هيزنتلا ةهارك عم نكل «لحلاب الاق نإو امهنأل ؛هيبحاصو مامإلا نيب

 .اقافتا لكؤت الف رحبلا ليخ امأ «ربلا ليح يف فالخلاو

 نم سيل هنألو ؛يئاسنلاو دمحأ هاور ءايوشم هيلع يدهأ نيح هولكأي نأ هباحصأ رمأ كع هنأل :بنرألا لحو

 ةاكذلا :هللي يعفاشلا لاقو حلا حبذو[! :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يبظلا هبشأف «فيجلا لكأي الو «عايسلا

 ءلصألا نودب عبت الو «عبت دلحلا ةراهطو «هتراهط يفو ءلصأ محللا ةحابإ يف ةاكذلا رثأ نأل ؛كلذ عيمج يف روت ال

 اذهو «غابدلا يف امك «ترهط تلاز اذإف «ةسجنلا تابوطرلا ةلازإ يف ةرثؤم ةاكذلا نأو «سوجلا حبذ ريظن راصف

 رهطي .همحل رهطي امكو «غابدلا نم دبالف هب دتعم ريغ يسوحنلا لعفو «محللا يف لوانتلاك دلحلا يف دوصقم مكحلا

 .هدسفي ال ليلقلا ءاملا يف عقو ول ىح اضيأ همحش

 تيزلاو ةتيملا محش هطلاح اذإ تيزلاك زوجي :ليقو «لكألاب ارابتعا زوجي ال :ليق ؟لكألا ريغل هب عافتنالا زوجي لهو

 رهطي ال :ةياور يفو «هتماركل يمدآلاو «هتساجنل غابدلا هيف رثؤي ال ريزنخلاو «لكألا ريغ يف هب عفتني هنإف «بلاغ
 [41/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةراهطلا باتك يف رم دقو «حيحصلا وه رهطي دلحلاو همحل لكؤي ال ام محل ةاكذلاب

 درحب ليق ؟ةيمستلا عم حبذلا وأ حبذلا درج همحل لكؤي ال ام ةراهطل بحوملا نأ يف اوفلتحاو :"ةياردلا" يف لاق

 ةيمستلا نودب ةاكذ الو «ةاكذلا وه رهطملا نأل ؛ةيمستلا عم حبذلا :ليقو «حوفسملا مدلا ةلازإ يف رثؤم هنأل ؛حبذلا

 ."حتفلا" يف اذك



 لحي ال امو هلكأ لحي ام ۳۲۹ حئابذلا باتك

 50006 0 حبذ ولو ,دارجاك ةاكذ الب لحو «فاط ريغ كمسلا الإ يئام لك ۇي الو
 كمسلا يأ هنوک لاح 20207 ىلا

 «لكؤي هنإف رويطلا ضعبك شاعملا يئام ءدلوملا يرب نود شاعملاو دلوملا يئام يئاملاب دارملا :خلإ يئام لكؤي الو

 عابسلاو ثيرجلا ىح رحبلا ناويح عيمج لكؤي :ىليل يبأ نبا نمحرلا دبع مهنم ةعامجو يعفاشلاو كلام لاقو
 ٦) :ةدئاملو ربا ُدْيَص ْحَكَلَلِجَأل :ىلاعت هلوق :مهل «ريزنخلاو بلكلا ةيكلاملا ضعب ئثتساو «ناسنإلاو بلكلاو

 يومدلا نأل ؛ءايشألا هذه يف مد ال هنألو "هتتيم لحلاو «هؤام روهطلا وه" :رحبلا يف لع هلوقو «لصف ريغ
 .كمسلا هبشأف ول رح رك عامل نكسي ال

 يوادتلا نع بع يبلا ىفو «ثيبخ كمسلا ىوس امو ۷ :فارعألا) ث ئابلا ُمِهيَلَع مرحي 5 :ىلاعت هلوقو

 لحي ال اميف حابم وهو «دايطصالا ىلع لومحم ةيآلا يف ديصلاو .ناطرسلا عيب نعو «عدفضلا هيف ذختا ءاودب

 «نامدو ناتتيملا تلحأ" :#ع هلوقل ؛ئثتسم وهو «كمسلا ىلع ةلومحم ثيدحلا يف ةروكذملا ةتيملاو ءهلكأ

 .ةقلطم ريزنخلاو عابسلا ميرحت ىلع صوصنلاو ,"لاحطلاو دبكلاف :نامدلا امأو «دارحلاو كمسلاف :ناتتيملا امأ

 ءدحاو لكألاو عيبلا يف فالخلا نإ :هريغو "نيكسم الم" يف لاق هنأ ملعاو al يربلا لوانتتف

 (اصخلم) .هتراهطل عامجإلاب هعيب زوجي نأ يغبني :يعليزلا لاقو

 1 ORE واعمل ىلا رس ار رع دع واع ] :خلإ فاط ريغ
 نأل ؛يفاطلا كمسلا لكأب سأب ال :يعفاشلاو كلام لاقو ؛لكؤي الف يفاطلا امأو «فاط ريغ هنوك لاح كمسلا

 اميف امه ليلد الو ,"اولكأت الف افط امو ءاولكف ءاملا هنع بصت ام" :#فع هلوق :و «ثيدحلل لالح رحبلا ةتيم

 وحن وأ ضرع هيف تام ام لوانتي الو ءرحبلا ىلإ افاضم هتوم نوكت يح هظفل ام :رحبلا ةتيم دارملا نأل ؛يور

 سيلف «قوف نم هرهظ ناك نإف «هرهظ ىلع ابلقنم رهظيو ولعيف «هفنأ فتح ءاملا يف تام يذلا وه :يفاطلاف
 .يقاطلا نطب يف ام لكؤي امك لكؤيف «فاطب
 هذحأ نكمي ثيحب ةريغصلا ةريظحلاك ناكم يف هسبحب وأ ءرحبلا ظفلك هتوم ببس فرع ام نأ :اذه يف لصألاو

 «مولعم اقوم ببس نأل ؛اهلكأ لح اهيلع ءاملا دامجإ وأ ءاهايإ ءاملا ريط لتق وأ ؛ةكمس عالتبا وأ «ةلبح ريغ نم

 ىلع هسأر ناك نإ :دمحم نع ماشه ىور «تامو هضعب نع ءاملا رسحنا وأ «هدرب وأ ءاملا رح ةدش نم تام ولو

 ناكف «هتومل ببس ءاملا نم هسأر جورخ نأل ؛لكؤي ءاملا هنع رسحمنا هسأرو ءءاملا يف هبنذ ناك نإو «لكؤي ال ءاملا

 لكؤي هنإف برضب اوضع نابأ ول ىح هتوم ببس ملعي نأ هيف طرشلا نأ :هلصاحف «هبنذ جورخ فالخب امولعم

 (حورشلا نم اطقتلم) .وضعلا لكؤيو
 دنعو «ةاكذ الب دارحلا لحي امك يأ [كمسلا فالخب هفنأ فتح تام نإو لكؤي دارحلا نأ الإ] :دارجلاك

 7757/١[ :قئاقحلا زمر].هسأر فطق ربتعي كلام نعو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «ببس نم دارحلا توم يف دبال :كلام
 هفنأ فتح تام نإو «لكؤي دارحلا نأ وهو «قرف امهنيب نكل :خلإ "ناتتيم تلحأ" :83#ع هلوق نم قبس امو

 (حتف « ئيع) .كمسلا فالخب



 لحي ال امو هلكأ لحي ام ۲۲ حئابذلا باتك

 هولا وو لع هاو د كو رولا عرضوا تدر

 اهلكأ لحي ال يأ اهلكأ يأ . د

 مدلا جورخو ةكرحلا نأل ؛ةروصلا هذه يف اهلكأ لح يأ :خلإ لح .كرحت ريغ نم حبذلا دعب اهنم :مدلا جرخ

 ةايحلا ةمالع امهدحأ دوجو وأ امهدوجو نوكيف «مدلا هنم جرخي الو كرحتي ال تيملا نأل ؛يحلا نم الإ نوكي ال

 ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نأل ؛لحتف حبذلا دنع اًتايح ملع اذإ الإ لحي الف توملا ةمالع امهمدعو «لحيف

 مدلا نأل ؛لحت ال ,كرحتي ملو مدلا جرح نإ :لتاقم نب دمحم ركذو «كشلاب ةايحلا لاوزب مكحي الف «ناك

 حرش" يفو "نيكسم الم" يف لاق ۳٠۷/۲[ :قئاقحلا زمر].توملا دعب مدلا جورح زوجيف «هتوم دنع دمجني ال

 وهو «ةفينح يبأ دنع اذهو «يحلا نم جرخي امك جرخي ناك اذإ الإ ةايحلا ىلع لدي ال مدلا جورح :"يواحطلا

 "لح مدلا جرخ وأ تكرحتف ةاش حبذ ولو" :هلوقب فنصملا هركذ ام نأ ملعي هنم :"حتفلا" يف لاق .ةياورلا رهاظ

 .نيبحاصلا بهذم ىلع الإ هقالطإ ىلع ىشمتي ال

 لح اهتايح ملع نإ نعي :خإ لح ملع نإو 1 ليوأت ىلع ريمضلا ركذو «حبذلا تقو ةاشلا يأ :هتايح

 بئذلا رقب يلا وأ ةحيطنلا وأ ةيدرتملا وأ ةذوقوملا وأ ةقنخنملا حبذ ول امك «مدلا اهنم جرخي ملو كرحتت مل ولو اهلكأ

 نم (۲:ةدئالار نكد ام الإ : ىلاعت هلوقل ؛ةيفح اًتايح تناك نإو بهذملا رهاظ يف اقلطم لح ةايح ابو اهنطب

 :ةملس نب دمحم لاق ءاهمف الإ ءيش اهنم كرحتي ملو اتايح ملعي ال ةضيرم ةاش حبذ ولو «ىوتفلا هيلعو «لصف ريغ

 نإ لحرلا ينو ءلكؤت تمض نإو لكؤت ال تحتف نإ :ئيعلا يف اذكو «لكوت تمض نإو لكؤت ال اهاف تحتف نإ

 ناويحلا نأل اذهو «لكؤت ماق نإو لكؤت ال اهرعش مان نإ رعشلا ينو ءلكؤت ال تدم نإو لكؤت اهلجر تضبق
 تلدف «يحلاب صتخت تاكرح لب ءاحخرتساب سيل «رعشلا مايقو «لجرلا دمو «نيعلاو مفلا حتفف توملاب يح رتسسي

 (عضاوم نم حتف «نیکسم الم) .حوبذملا ةايح ىلع



 ةيحضألا ماكحأ YY ةيحضألا باتك

 ةيحضألا باتک

e e ل ب ل Os 
 رقبلاو لبإلا نم يه دبع ىلع بجي الف

 ؛ةيوحضأ اهلصأو ةلوعفأ يه [(نيكسم الم) .يحاضألا اهعمجو «حبذي يأ اه ىحضي ام يه] :ةيحضألا باتك

 ءاحلا ترسكو ءءايلا يف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلقف «نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءءايلاو واولا تعمتجاف

 ةزمهلا مض ةيحضألا يف زوجي :"حابصملا" يف لاق ء"ةيانعلا" يف اذك ءايلا ديدشتب يحاضأ ىلع عمجتو «ءايلا تابثإل

 ىلوألا نأ الإ حئابذلا سنح نم ةيحضألا نأ :نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو «ءاحلا ةرسكل اعابتإ اهرسكو رثكألا يف

 بابسأو ماكحأو طورشب تبثت ةبحاو اهنأل ؛ةدح ىلع باتكب لوألا نم اهدرفأ امنإو «صحأ ةيناثلاو معأ

 حبذت تناك ةاش ةريتعلاو «ةريتعلاو ةقيقعلا نم اهلبق ناك ناك مد لك خسن ةيحضألا بوجو نأ ملعاو .ةصاخ

 (حتف «نيكسم الم نم) .مالسإلا ءادتبا يف ىلاعت هلل بحر يف
 ةفينح يبأ دنع ةبحاو اهنأ يواحطلا ركذو «دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ةنس امهنأ :فسوي يبأ نعو «ةيحضألا يأ :بجت

 هرعش نع كسميلف ءيحضي نأ مكدحأ دارأو ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ" :ككلع هلوق :ةنسلا هجو ءامهدنع ةنسو

 ملف ةعس دحو نم" :8ع هلوق :بوحولا هجوو «بوحولا يفاني ةدارإلاب قيلعتلاو «نورحآو ملسم هاور «"هرافظأو

 [517/؟ :قئاقحلا زمر] .بوحولا ريغب قحلي ال ديعولا اذه لثمو «هجام نباو دمحأ هاور ؛"انالصم نبرقي الف حضي

 ءاوس رسوم ميقم" .رفاك ىلع بحت الف "ملسم" .دبعلا ىلع بحت الف رح ىلع ةيحضألا بحت ينعي :خإ رح ىلع

 طرتشي ال تا رو دكا را را لا :ه يلع لوقل ؛رفاسم ىلع بحت الف ةيرق وأ رصم يف

 يغلا وهو «رداقلا ىلع الإ بحت ال ةدابعلا نأل ؛"رسوم" .يداوبلاو ىرقلاو رصملاب ميقملا هيف يوتسيو «ةماقإلا
 :قئاقحلا زمر] .رطفلا ةقدص هيف بجي ام هرادقمو «ريقفلا نود ۳٠٦۷/۲[

 يأ هلفط نع هيلع بحي ال يأ "هلفط نع ال" :هلوقو .هيلع بوحولا يف لصأ هنأل ؛"بحت" :هلوقب قلعتم :خل ! هسفن نع

 هنع يحضي نأ هيلع بحي :ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور فو «هدبع نع بحت ال امك «ةياورلا رهاظ يف راغصلا هدالوأ

 «هنيعب عفتني ام يقابلاب هل عاتبيو .هنكمأ ام هنم لكأيو «لام هل ناك اذإ ريغصلا لام يف ةيحضألا بحتو .رطفلا ةقدصك

 «يعفاشلاو رفز لاق هبو ءريغصلا لام نم ال هسفن لام نم :دمحم دنعو ءامهدنع هلام نم يصولا وأ بألا هنع يحضي :ليقو

 :قئاقحلا زمر] .الوأ هانركذ ام حصألاو ءاعيمج محلوق يف ريغصلا لام نم ةيحضتلا زوجي ال :ليقو ۳٦۸/۲[

 فطع :ةندب عبس وأ .بحاولا رادقمل انايب نوكيف "بحت" ريمض نع لدب وأ «ةاش بحت يأ "بحت"ب عوفرم :ةاش
 هانكرت انأ الإ ءأزجتت ال يهو «ةدحاو ةبرق ةقارإلا نأل ؛دحاو نع الإ اهلك ةندبلا زوجت ال نأ سايقلاو «"ةاش" :هلوق ىلع

 لصأ ىلع تيقبف «ةاشلا يف صن الو .ةعبس نع ةندبلاو «ةعبس نع ةرقبلا 5 هللا لوسر عم انرحن :لاق هو رباح رثأب

 (حتف) .عبس نم لقأ مهدحأل نوكي ال نأ ةعبس نع ءازجإلل طرتشي يو «ةثالث وأ ةسمخ وأ ةتس نع زوحتو «سايقلا



 ةيحضألا ماكحأ Y4 ةيحضألا باتك

 ءامجلاب يحضبو هريغ حبدو ,ةالصلا لبق يرصم حبذي الو ,همايأ رخآ نإ رحنلا
 ةجحلا يذ نم رشاعلا وه

 سنأو سابع نباو يلعو رمع نع يور امل ؛مايأ ةثالث يهو ءرحنلا مايأ يأ رخآ ىلإ يأ :همايأ رخآ ىلإ
 جلع هنع يورملاك ناك عامسلا اذه قيرطو ءاهوأ اهلضفأ «ةثالث رحنلا مايأ :اولاق مهنأ نم 5 ةريره يبأو

 [854/؟ :قئاقحلا زمر] .هدنع مايأ ةعبرأ يهف ,رحنلا موي دعب مايأ ةثالث :يعفاشلا لاقو

 نع. صوصخم طرشلا اذهو «"هتحيبذ دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم" :##ع هلوقل ؛ديعلا ةالص يأ :خلإ ةالصلا لبق

 نوحبذي ال رصملا لهأ :دمحأو كلام دنعو «ةالصلا لبق ىرقلا لهأك يرصملا ريغ يأ "هريغ حبذو" «ديعلا ةالص هيلع بحب

 .نيتبطخ عم نيتعكر يلصي ام ردق تقولا نم ىضم ول ةالصلا لبق حص :يعفاشلا دنعو ءاضيأ مامإلا حبذ لبق

 اذه يف انكسن لوأ" :اككلع لاق ءتقولا مدعل ال طرشلا مدعل ؛ةالصلا لبق حبذلا هئزجي الو [754/7 :قئاقحلا زمر]

 رجفلا عولط دعب حبذيف ءلصألا ىلع هريغ يقبف «ةالصلا هيلع نم قح يف رهاظ اذهو ."ةيحضألا مث ةالصلا مويلا

 .مامإلا رحن لبق ديعلا ةالص دعب زاوحلا ىفن نم ىلع ةجح وهو
 سكعلا يفو ءرجفلا قشنا امك زوجي «رصملا يف يحضملاو ءداوسلا يف تناك ول نح ةيحضألا ناكم كلذ يف ربتعملاو

 رفاسملل زوجي عضوم يف رصملا جراخ ىلإ اه ثعبي نأ ليجعتلا دارأ اذإ يرصملا ةليحو «ةالصلا دعب الإ زوجي ال
 هأزجأ ءةنابحلا لهأ يلصي نأ لبق دجسملا لهأ ىلص ام دعب ىحض ولو ءرجفلا علط امك هيف يحضيف ءرصقي نأ

 [* 545/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةربتعم ةالص األ ؛اناسحتسا

 ردق مامإلا دعق ام دعب ىحض نإف "ناخ يضاق" يف ام ىلع اهنم غارفلا ةقيقح "ةالصلا لبق" :هلوقب دارملا مث

 مامإلا ملس ام دعب ىحض ولو ءائيسم نوكيو زوجي :مهضعب لاقو «ةياورلا رهاظ يف زوجي ال مالسلا لبق دهشتلا
 دهشتلا ردق مامإلا دعق ام دعب ةيحضتلا ينو :لوقأ ."حتفلا" يف اذك «لكلا دنع ةيحضألا تزاج ةدحاو ةميلست

 .امهيلإ عحريلف حتفلاو ةلمكتلا ف روكذم اذه نم ديزأ ليصفت
 لب نرقلا ةروسكم اذكو «دوصقم هب قلعتي ال نرقلا نأل ؛[ةقلح] اه نرق ال ىلا يهو :خلإ ءامجلاب يحضيو

 .نيئوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض كع هنأ حص امل ؛"يصخلاو" .مظلعلا سأر رسكلا غلب اذإ الإ انلق امل ؛ىلوأ

 ءءاجولا نم يصخملا ءوجوملاو «حلملا نول نم وهو دوس تاريعش هيف يذلا ضايبلا وهو «ةحلم هيف يذلا حلمألاو
 يولت يذلا ءوجوملاو «نيتيصخلا ع وزنم "يصخملا" تلق «حراشلا هلاق اذكه «ءيشب ةيصخلا قورع برضي نأ وهو

 نإ ةنونحملا يهو "ءالوثلاو" «بيطأ همحل نأل ؛ىلوأ يصخلا نأ :ةفينح يبأ نعو «يصخلاك ريصيف «ةيصخلا قورع

 فلتي ملو «ةنيمس تناك اذإ ءابرجلا اذكو ءزوجي ال هنم اهعنمب ناك نإو «يعرلاو موسلا نم اهعنم لو «ةنيمح تناك

 [.73/7 :قئاقحلا زمر] .زاح اهدلح



 ةيحضألا ماكحأ Yo ةيحضألا باتك

 و ىلإ يشم ال 7 ةلوزهمل ةيهاذلا ی

 0008 لبإلا نم #27 ةيلألا و أ نيعلا وأ

 :لاق جلع هنأ مو بزاع نب ءاربلا نع يور امل ؛عبرألا هذه يحضي نأ زوجي ال يأ :خل! ءاروعلاو ءايمعلاب ال

 ةريسكلاو ءاهعلظ نيبلا ءاحرعلاو ءاهضرم نيبلا ةضيرملاو ءاهروع نيبلا ءاروعلا :يحاضألا يف نيزحي ال عبرأ"

 يلا ءاجرعلا :انخياشم لاق "يواحلا" يفو «يذمرتلا هححصو «رحأ ةعامجو يئاسنلاو دوادوبأ هاور «"يقنت ال 2

 «ضرألا ىلع عبارلا عضت تناك نإو ءامب ةيحضألا زوج ال «ضرألا نع عبارلا يفاحتو مئاوق ةثالثب يشمت

 ءرسكنملا لمحت وأ اعفر هعفرت تناك نإو «زوحي ءافيفح اعضو هعضتو «كلذ عم ليامتت ام الإ هب نيعتستو

 .اهنيع تراغ يلا يهو «نيعلا ةخسفنملا زوجت الو «لوح اهنيع يف يلا ءالوحلا 0 :"ةيناخلا" يفو ءزوحت ال

 .نينيعلا ىدحإ ةبهاذلا يه :ءاروعلاو [ه1/78 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ةلباقعب يحضن ال نأو «نذألاو نيعلا فرشتسن نأ ## يبلا انرمأ" :هبشد يلع لوقل :خلإ نذألا رثكأ عوطقمو

 عطق :ةربادملاو ءاهفذأ مدقم نم عطق :ةلباقملاو «هححصو يذمرتلاو TT الو ءاقرش الو ةربادم الو

 ؛"نذألا رثكأ" :هلوقب ديقو ءاضرع نوكي نأ :ءاقرخلاو ءالوط اهنذأ يف قرخلا نوكي نأ :ءاقرشلاو ءاهرحؤم نم

 «بهذ اذإ ثلثلا نأ :ةفينح يبأ نعو «لكلا مكح رثكألل نأل ؛بنذلا رثكأ اذكو «زاح اهرثكأ يقب اذإ هنأل

 نأ ىوريو «لكلا ةياكح يكحي هنأل ؛عبرلا هنع ىوريو ءزوجي ال ثلثلا نم رثكأ بهذ نإو ءزوحي ناثلثلا يقبو
 اعنام فصنلا نوك ينو «ثيللا يبأ رايتخا وهو ءهأزجأ فصنلا نم رثكأ يقب اذإ :الاقو «عنام ثلثلا باهذ

 ةربادم الو ةلباقمي يحضي ال" :هلوق نم "ييعلا" يف امو :"حتفلا" يف لاق [*53/7 :قئاقحلا زمر] .هنع ناتياور

 .زاوحللا مدع ال ةهاركلا هانعم "ءاقرح الو ءاقرش الو

 رثكأ بوهذم نيعلا رثكأ عوطقم.دارملاو «نيعلا رثكأ عوطقمب يحضي ال يأ "نذألا" ىلع فطع :خلإ نيعلا وأ
 فرعيو «نيعلا رثكأ بهاذ :لاقي لب «نيعلا رثكأ عوطقم :لاقي ال ذإ ؛نيعلا يف رهاظ ريغ عطقلا نإف «نيعلا ءوض

 فلعلا برقي مث «نيموي وأ اموي ةاشلا فلعت ال نأ دعب ةبيعملا نيعلا دشت نأب نيعلا نم ثلثلا وأ فصنلا ردق باهذ

 اليلق ةاشلا ىلإ فلعلا برقيو «ةحيحصلا نيعلا دشت مث ,ناكملا كلذ ملعأ عضوم نم هتأر اذإف ءاليلق اليلق اهيلإ

 «ثلثلا امهنيب ةفاسملا ناك نإف «ةفاسملا نم ةيناثلاو ىلوألا ةيؤرلا نيب ام ردقي مث «ناكملا كلذ ملعأ هتأر اذإ نح اليلق

 (نيكسم الم «حتف) .فصنلا بهذ دقف افصن ناك نإو «ناثلثلا يقبو «ثلثلا بهذ دقف

 ءايشألا هذمي ةيحضألا زاوج نأل ؛اهنع زواجتي ال ةعبرألا يف ةرصحنم ةيحضألا يأ :لبإلا نم ةيحضألاو

 رقب فالخب «رقبلا نم عون هنأل ؛سوماجلاب زوحتو «هدروم ىلع رصتقيف «سايقلا فالح ىلع صنلاب اعرش تفرع

 «عنتم سايقلاو «يشحولا نود يلهألا رقبلا فو «عرشلاب فرع اهزاوج نأل ؛هب ةيحضألا زوجت ال ثيح شحولا

 [8037/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مألا ربتعت اهنم دلوتملا ينو



 ةيحضألا ماكحأ ۳۲٦ ةيحضألا باتك

 ةعبسلا دحأ تام دإو «نأضلا نم عذجلاو لكلا نم ىثلا راجو ,منغلاو رقبلاو

 وأ ءادترم وأ اينارصن ةتسلا كيرش ناك نإو «حص مكنعو هنع اهوحيذا :ةثرولا تلاقو

 اناسحتسا تيملا نع ةندبلا رابك مهو

 e ا .مهنم دحأو نع زج ل «محللا یون
 ريقف وأ مهدح

 يذلا وه] :خلإ نأضلا نم عذجلاو (يئاط) .ىحضملاب اهبشت ةحاجدلاو كيدلا حبذ هركيف :منغلاو رقبلاو
 ةعذح اوحبذتف ,مكيلع رسعي نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال" :التفع هلوقل [(يئاط) .رثكألا دنع لوحلا رثكأ هيلع ىتأ

 هاور «”"نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن" :اكتلَء لاقو «رخأ ةعامجو دمحأو ملسمو يراخبلا هاور < "نأضلا نم

 اميظع عذجلا ناك اذإ اذه :اولاق ءهجام نباو دمحأ هاور «"ةيحضأ نأضلا نم عذجلا زوجي" :#تلع لاقو دمحأ

 ركذو «ءاهقفلا دنع رهشأ ةتس هل تمت ام نأضلا نم عذجلاو «نيرظانلا ىلع هبتشيل تاينثلاب طلخ ول ثيحب

 سمح نبا لبإلا نمو «نيتنس نبا رقبلا نمو «ةنس نبا زعملاو نأضلا نم ينثلاو ,رهشأ ةعبس نبا هنأ ينارفعزلا
 .اهه اوحضيل ةندب اورتشا نأ دعب رحنلا لبق :خلإ! تامنإو [857 /۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نينس

 لع هنأل ؛ةبرق تفرع ريغلا نع ةيحضتلاو «عيمجلا نع ةبرقلا دصق دوجول ؛عيمجلا نع اهحبذ حص يأ :خإ حص
 اهوحبذ ولو «ةبرقلا يهو ءدوصقملا داحتال ؛ةيحضألاو ةعتملاو نارقلاك رضي ال تاهجلا فالتحاو «هتمأ نع ىحض

 ؛زوجي ال نأ سايقلاو :"حتفلا" يف لاق ۳۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةبرق عقي مل اهضعب نأل ؛مهئرحي ال ةثرولا نذإ ريغب
 فالخب «قدصتلاك تيملا نع عقت ةبرقلا :انلق «تيملا نع قاتعإلاك هريغ نع زوجي الف «فالتإلاب عربت هنأل

 ديرم اذكو ءاهلهأ نم سيل هنأل ؛ينارصنلا نم ةبرقلا مدعل :خإ زجي مل .تيملل ءالولا مازلإ هيف نأل ؛قاتعإلا
 7٠١7| :قئاقحلا زمر] .أرجتت ال ةقارإلا نأل ؛ةبرق نوكي نأ نم لكلا جرح ةبرق ضعبلا عقي مل اذإف «محللا
 فصنلاو «فصنو مهسأ ةثالث مهنم دحاول نوكي هنأل ؛ةيحضألا يف زوحي ال ريعب وأ ةرقب يف نانثا كرتشا ولو

 [57/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هريغل عبتلا قيرطب ةبرق ريصي فصنلا نأل ؛زوجي هنأ حصألاو «ةيحضألا يف زوجي ال
 "اورخداو اودوزتو اولك" :لاق مث «ةثالث دعب اياحضلا موحل لكأ نع ىمف تع هنأ يور امل :خلإ محل نم لكأيو
 يف اذك ءاينغ ناك نإو هريغ ماعطإ هل زوجي نأ ىلوأف يغ وهو هنم لكأي نأ زاح اذإو «يئاسنلاو ملسم هاور
 37٠/7"[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."ييعلا"

 هل سيلف ءرذنلاب تبحو نإو «رذنلاب ةبحاو نكت مل اذإ ءاوس ةنسلاو ةبحاولا ةيحضألا يف اذهو :"حتفلا" يف لاقو

 سيلو «قدصتلا اهليبس نأل ؛اريقف وأ اينغ رذانلا ناك ءاوس ءءاينغألا نم هريغ معطي نأ الو ءائيش اهنم لكأي نأ

 "راتحما در" يف لاق (ةيانع «يعليز) .لكأ ام ةميق هيلعف لكأ ولو «ءاينغألا معطي نأ الو «هتقدص نم لكأي نأ قدصتملل
 :"رنكلا" لوق ليبق ةنس هنم عقت اهنأب حرص هنإف «ريقفلا ةيحضأ ةنسلا ةيحضألاب دارأو :يعليزلا مالك لقن دعب

 - حرص اذكو ءاضحم اعوطت لب «ةنس الو ةبحاو هنم عقت ال امنأ نم "ةياهنلا" يف ام فالح هنكل ؛"ءامحلاب ىحضيو"



 ةيحضألا ماكحأ ۳۲۷ ةيحضألا باتك

 و ا را او .ثلثلا نم ةقدصلا صقني ال نأ بدنو
 دلحملا يأ بحتسا يأ

 EPEC ا ياتكلا ١ حبذ هركو «كلذ ملع نإ هديب حبذي نأ بدنو .لابرغو
 حبذلا يأ يحضملا ةيحضألا

 ؛ةيحضألل ءارشلا الو ءامب رذنلا هنم دحوي مل يذلا ريقفلاو رفاسملا ةيحضأ يهو ءاعوطت نوكت اهنأ "عئادبلا" يف =

 .لمأت «ع وطتلا ةنسلاب دارأ هنأ رهاظلاف .هطرشو بوحولا ببس مادعنال

 بدن «ناك نإف «لايع اذ نكي مل اذإ اذهو ءراخدالاو لكألاو ماعطإلا :ةثالث تاهجلا نأل :إ صقني ال نأ

 قدصتي نأ لضفألاو :"عئادبلا" يف لاق "راتحلا در" يفو (حتف) ."رردلا" يف امك مهيلع ةعسوت قدصتي ال نأ

 هسفنل لكلا سبح ولو ءاهنم لكأي نأ بحتسيو «ثلثلا رحديو «هئاقدصأو هئابرقأل ةفايض ثلثلا ذحتي و «ثلكلاب

 .عوطت محللاب قدصتلاو «ةقارإلا يف ةبرقلا نأل ؛زاح

 لابرغو بارح وحن دلحلا نم لمعي وأ ءاهنم ءزج هنأل ؛ةيحضألا دلجب يحضملا قدصتي يأ :خلإ اهدلجب قدصتيو

 دعب الإ هب عفتني ال ام هب يرتشي الو ءلدبملا مكح لدبلل نأل ؛ءايشألا هذه نم ايش هب يرتشي وأ ةرفس وأ ةبرق وأ

 دصق ىلع فرصتي ال هنأ ىعملاو «هلايعو هسفن ىلع مهاردلا قفنيل مهاردلاب هعيبي الو «ماعطلاو محللا وحن كالهتسالا

 مهاردلاب اهعاب ولو «كالهتسالا دعب الإ هب عفتني ال ام. هعيبي ال نح «حيحصلا يف دلجلا ةلزنم محللاو «لومتلا

 يطعي الو :"ةلمكتلا" يف لاق ۳۷١/۲[ :قئاقحلا زمر] .دلحلاو محللاب قدصتلاك ةبرق هنأل ؛زاح اه قدصتيل

 ةضواعم راصف «هلمع ةلباقمم هذحأي هنأل ؛عيبلا نعم يف هنأل ؛عيبلا نع يمن هنع يهنلاو ءائيش اهنم رازحلا ةرحأ

 [؟58/7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عيبلاك

 خسنلا يف سيل نكلو «نتملا نم "نيكسم الم"و "ةلمكتلا" يف عقو دق "رازجلا ةرحأ يطعي الو" :هلوق نأ ملعاو

 قدصتيو" :هلوق ليذ يف يئاطلا هركذ معن ءامهحرش يف يئاطلاو ئيعلا هذحأ الو «يدنع ةدوحوملا ةعوبطملا

 .ظفحيلف «زاج هيلع قدصت نإو ؛ةيحضألا نم رازحلا رجأ يطعي الو :لاق نأب"اهدلحي

 قاس لء هنأل ؛رضي الف هريغ هب رمأ نإو «هسفنب ناسنإلا اهالوتي نأ برقلا يف ىلوألا نأل :لإ حبذي نأ بدنو

 نأ نسحألاف «كلذ نسحب ال ناك نإو «يقابلا رحنف نقض ايلع ةبرحلا ىطعأ مث «نيتسو افين هديب رحنف ةندب ةئام

 يدهشاف يموق" :اهذ ةمطافل الك هلوقل «هسفنب اهدهشي نأ يغبني نكلو «ةتيم اهلعجي ال يك هريغب نيعتسي

 [؟557/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."بنذ لك اهمد نم ةرطق لوأب كل رفغي هنإف «كتيحضأ
 تميقأ ةبرقلاو «ةاكذلا لهأ نم هنأل ؛زاج حبذو هرمأ ولو ءاهلهأ نم سيل وهو «ةبرق هنأل :يباتكلا حبذ هركو

 [؟ 517/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت| .ابرقت ال اداسف ناكف ءةاكذلا لهأ نم سيل هنأل ؛يسوحملا رمأ اذإ ام فالخب «هتبانإب

 .ةيهيزنت ةهاركلاو ؛ليللا ةملظ يف طلغلا لامتحال ؛زاج نإو ءاليل حبذلا هركي :يناتسهقلا نع "حتفلا" ينو



 ةيحضألا ماكحأ ۳۲۸ ةيحضألا باتك

 حص «هبحاص ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذو ءاطلغ اذإ يحاضألا باحصأ نم نانثالا يأ :خلإ اطلغ ولو

 ؛رفز لوق وهو «هبحاصل امهنم لك نمضيو «زوج ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا نانمضي الو «ةيحضألا نع امهحبذ
 هيلع بجو يح «ةيحضألل اهنييعتل ؛حبذلل تنيعت اهنأ :ناسحتسالا هجو «نمضيف «هرمأ ريغب حبذلاب دعتم هنأل

 راصف «حبذلل الهأ نوكي نم انيعتسم كلاملا راصف ءاهريغ ام لدبي نأ هركيو ءرحنلا مايأ يف اهنيعب اهب يحضي نأ

 ناك نإف ,هليكو هنأل ؛هنمضي الو «ةيقاب تناك نإ هتيحضأ امهنم دحاو لك ذحأي زاج اذإ مث «ةلالد هل انوذأم

 ناك نإو «زوجي ءادتبالا يف لكلا همعطأ ول هنأل ؛هئزجيف «هبحاص دحاو لك للحي هحبذ ام لكأ دحاو لك

 هبحاص نمضي نأ امهنم دحاو لكل ناك «ليلحتلا نع احاشت نإو «ءاهتنالا يف هللحي نأ هل زوجي اذكف ءاينغ

 زاجو ءاهتميق نمض ءاهي ىحضف ةاش بصغ نمو «محللا نع لدب األ ؛ةميقلا كلتب قدصتي مث «همحل ةميق

 هل تبثي ملف «حبذلاب اهنمضي هنأل ؛ةعيدو تناك ول ام فالخب «قباسلا بصغلاب اهكلم هنأل ؛هتيحضأ نع

 [ما/١/؟ :قئاقحلا زمر] .هدعب الإ كلملا



 برشلاو لكألاب قلعتي ام ۳۲۹ ةيهاركلا باتك

 ةيهاركلا باتك

 .مارح هوركم لك نأ دمحم صنو «برقأ مارحلا ىلإ را

 برشلاو لكألا يف لصف
 تا ل بيطتلاو ناهدالاو برشلاو لكألاو ,ناتألا نبل 0

 لبإلا لوبو همحلو ةيلهألا

 [(نيكسم الم) .هضرت ملو هدرت مل اذإ هوركم وهف ةيهاركو ةهارك ههركأ ءيشلا تهرك ردصم]:ةيهاركلا باتك
 ريغ هيف ناك نإو «ةيهاركلا باتكب هبقل امنإو «ةغللا يف اضرلاو ةدارإلا دض يهو «ةيهاركلا ماكحأ نايب يف يأ

 رظحلا نأل ؛نسحأ وهو «ةحابإلاو رظحلاب يرودقلا هبقلو «هنم زارتحالا بوجول مهأ هوركملا نايب نأل ؛هوركم
 هنسح ام نايب هيف نأل ؛ناسحتسالاب مهضعب هبقلو «هعنم امو عرشلا هحابأ ام نايب هيفو «قالطإلا ةحابإلاو «عنملا

 .اهكرت عرولاو دهزلاو ؛عرشلا هقلطأ هلئاسم نم اريثك نأل ؛عرولاو دهزلا باتكب مهضعبو «هحبقو عراشلا
 [۳۷۲/۰ :قئاقحلا زمر]
 نأ ىرت الأ ءاضيأ ةيحضألا لئاسم ةماع يف دجوت ةهاركلا نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا :"ةياهنلا" يقو :"حتفلا" يف لاق

 .قبس امك نبللا بلحو فوصلا زحو ءاقرشلاو ءاقرخلاب ةيحضتلا هركت اذكو «ةهوركم رحنلا مايأ يلايل يف ةيحضتلا

 امأو «برقأ لالحلا ىلإ هوركملا :يحي نب فلخ لاقو «يميرحتلا ا يف اذهو ءامهدنع اذه :خلإ هوركملا

 «هيف ةلدألا ضراعتل ؛برقأ مارحلا ىلإ ناك امنإو «"ةيانعلا باب حتف" يف امك اقافتا برقأ لالحلا ىلإف :يهيزنتلا

 ةبسن ناكف ءايعطق اصن هيف دحج مل هنأل ؛مارحلا ظفل هيلع قلطي مل امنإو :مارح (حتف) .ةمرحلا بناج بيلغتو
 القن "حتفلا" يف لاق [555/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ضرفلا ىلإ بحاولا ةبسنك دمحم دنع مارحلا ىلإ هوركللا
 مدعل ؛الالح هلعجي ملو امارح هيلع قلطأ ادمحم نأ :هلصاحو ‹يظفل هيف فالخلا لعلو :"ةيانعلا باب حتف" نع

 .هتمرحب عطاق مدعلو «ءايشألا يف لصألا هنأل ؛الالح هالعج امهو «لحلاب عطاق

 (نيع) .هركي امو حابي امو امهنم مرحي ام برشلاو لكألا لاوحأ نايب يف :لكألا يف لصف

 يضاق هركذ «ةفينح يبأ دنع همحلك هركي ليخلا نبل اذكو «هلثم راصف ءمحللا نم دلوتم هنأل :خلإ ناتألا نبل هرك

 تريغت اذإ ةلالج نوكت امنإ :"ىقتنملا" يفو ءامهنبل برشو «ةلالجلا رقبلاو لبإلا محل لكأ اذكو «هنايب رم دقو «ناح

 ءاهسبحل تقؤي ال ةفينح وبأ ناكو «تلح تفلعو رهاط ناكم يق تسبح نإف «ةنتنم ةحئار اهنم تدحوف «تنتنو

 يو 0 رقبلا يفو ءاموي نيعبرأب لبإلا يف ردقي :ليقو ؛"ةمدتلا" يف اذك اهنتن بهذيو بيطت نح سبحت :لوقيو
 ايدج نأ ول :"يجللاولولا ىواتف" يفو «ةلالحلاك وهف ريزنخلا نبل يدحج عضر ولو «مايأ ةثالثب ةجاحدلا يفو «ةرشعب ةاشلا

 [۳۷۲/۲ :قئاقحلا زمر] .هرثأ قبي مل اكلهتسم راص هب يذغ امو ؛همحلا ريغتي مل هنأل ؛هلكأب سأب الف «ريزنخلا نبلب يذغ



 برشلاو لكألاب قلعتي ام ۳۳۰ ةيهاركلا باتك

 لحو «قيقعو رولبو جاجزو صاصر نم ال «ةأرملاو 0 ةضفو بهذ ءانإ نم
 ۶ ۶ 2 عع

 يسرك ىلع سولجلاو ءضضفم جرس ىلع بوك رلاو ءضضفم ءانإ نم برشلا
 ةضفلاب عصرم ةهوحنو بشحخ

 «جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال" :لوقي دب هللا لوسر تعم“ :لاق هنأ هذ ةفيذح نع يور امل :خإ بهذ ءانإ نم
 يراخبلا هاور "ةرحآلا يف مكلو ءايندلا يف مهل اهنإف ءاهفاحص يف اولكأت الو ,ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت الو

 لاحرلا هيف يوتسيو «لامعتسالا يف هلثم هنأل ؛هريغو بيطتلا يف اذكف «برشلاو لكألا يف كلذ تبث اذإف «ملسمو
 هبشأ امو ةرمحملاو ةآرملاو ءامهليم لاحتكالاو ءةضفلاو بهذلا ةقعلع لكألا اذكو «ثيدحلا قالطإل ؛ءاسنلاو

 هدي لحدا اذإ امأ ءاهنم سأرلا ىلع نهدلا بصيو «ةضفلاو بهذلا ةينآ ذحأي نأ مرحلا ناهدالا :"ةريحذلا" فو كلذ

 ۳۷٣١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هركي ال ديلا نم سأرلا ىلع هبص مث «نهدلا ذحأو ءاهيف

 ؛نورخآ هنع باحأو مهضعب هيلع دروأ "حتفلا"و "ةلمكتلا" يف روكذم ليوط مالك "ةريخذلا" نم هلقن ام فو

 .امهيلإ عجريلف ءاش نم

 لاقو «قيقعو رولبو جاجزو صاصر نم بيطتلاو ناهدالاو برشلاو لكألا هركي ال يأ :خلإ صاصر نم ال
 ‹ةضفلاو بهذلا نعم يف تسيل يهف ءانملس نئلو «ملسن ال :انلق ءاي رخافتلا عوقول ؛كلذ عيمج هركي :يعفاشلا

 نم روت نم أضوت ع هنأ" هريغو يراخبلا يف تبث امل ؛رفصلا نم يناوألا لامعتسا زوجيو ءامب قحلت ملف
 .ناتغل «ماللا مضو ءابلا حتفو ءرونسك ماللا حتفو ءابلا رسكب :رولبو 7377/٠[ :قئاقحلا زمر] ."رفص

 ديلاو مفلاب :ليقو «مفلاب ةضفلا عضوم بنتجي نأ طرشب روكذملا سولحلاو بوكر لاو برشلا لح يأ :خإ يقتيو
 ببضملا ءانإلا هريغو ضضفملا ءانإلا نم ركذ ام لثمو «سولجلا عضوم يسركلاو جرسلا يو «برشلا يقو ذحألا يف

 عضي ملو ءامهتضبق يف وأ نيكسلاو فيسلا لصن يف كلذ لعج ول اذكو ءاممب ببضملا يسركلاو ؛ةضفلاو بهذلاب

 نم ضضفملا اذكو ءاضضفم وأ ابهذم فحصملا لعج وأ «ةآرملا قلح يف لعج ول اذكو ءامهعضوم يف هدي
 .رفثلاو باكرلاو ماجللا
 «هلك كلذ هركي :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع هلك اذهو «ةضف وأ بهذب ةباتك هيف ناك اذإ بوثلا اذكو

 :كلهتسم هنأل ؛عامجإلاب هب سأب الف «صلخي ال يذلا هيومتلا امأو «صلخب اميف فالتخالا اذهو «برطضم دمحمو

 بعشلا ناكم ذختاف ءرسكنا ب يبلا حدق نأ" مد سنأ نع يور اع ةفينح وبأ جتحاو ءانول هئاقبب ةربع الف
 «ةبض عمج بابضلاب دودشملا ببضملاو :"حتفلا" يف لاق ۳۷۳١/۲[ :قئاقحلا زمر] .يراخبلا هاور «"ةضف نم ةلسلس

 ؛مارحف ؛ةضفلا نم باكر لاو «ةضفلا نم ماجللا امأو :"رايتحالا" يف لاق :"ةيانعلا" يف امك ةضيرع ةديرح يهو

 .اهنيعب ةضفلا لمعتسا هنأل
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 e ,تالماعملا يف قسافلاو ءنذإلاو ةيدهلا يف يبصلاو كولمملاو ةمرحلاو لحلا يف
 اهوحنو تالاكولاك ةراحتلا يف تالماعملا نمض يف نيلصاحلا

 ءامحل ىرتشاف ءامح هل يرتشيل هلسرأف «يسوجحب مداح وأ يسوجج ريحأ هل ناک ول يح ا ةمرحلاو لحلا يف

 لوق نأ ملعاو .هلكأي نأ هعسي م كلذ ريغ ناك نإو «هلكأ هعسو «ملسم وأ نارصن وأ يدوهي نم هتيرتشا :لاقو
 لبقي ال رفاكلا لوقو «تانايدلا نم امهنأل ؛لبقي الف ءامي حرص اذإ امأف ءامه انمضتم ناك اذإ اميف لبقي امنإ رفاكلا

 ,'نيكسم الم" يف اذك «ىلوأ ناكل «ينارصن وأ يدوهي نم محللا ءارتشا يف رفاكلا لوق لبقي :لاق ولف «تانايدلا يف
 هركذ اذك «"يسوحب مداح وأ يسوحم ريجأ هل ناك ول نح" :نيكسم الم حراشلا لوق دنع "حتفلا" يف لاقو

 ."يفاكلا" يف فنصملا

 ساسمو «بذكلا نم عنام نيدو لقع نع هرودصل ؛عامجإلاب لوبقم تالماعملا يف رفاكلا ربخ نأ هلصأو :لاق مث

 لجلاب دارملا نأ ىلع ةنيرقلا وه اذهف «هلثم ىلع يأ ةداهشلا لهأ نم هنوكو «تالماعملا ةرثكل ؛هلوبق ىلإ ةحاحلا

 نأل ؛وهس اذه :لاقو «فنصملا ىلع ضرتعاف «يعليزلا همهوت امك اقلطم ال تالماعملا نمض يف نوكي ام ةمرحلاو

 علطي مل يعليزلا نأ رهاظلاو «تالماعملا يف لبقي امنإو تانايدلا يف رفاكلا لوق لبقي الو «تادابعلا نم ةمرحلاو لحلا

 .هيلع ضارتعالا هعسو امل الإو «"يفاكلا" يف فنصملا مالك ىلع
 «فنصملا لثم ىلع ىفخي ال رادقملا اذهو ءوهسب سيل اذه نأ :هلصاح ام. يعليزلا ضارتعا نع نيعلا باحأو

 اهركذ يلا ةلأسملا لصاح «مالكلا اذه دارأ هنأل ؛ةينمضلا ةمرحلا ةمرحلابو ؛ءنيمضلا لحلا لحلاب دارأ امنإو

 تيأر مث :فنصملا نع باوحلا ركذ دعب "حتفلا" يف لاق "لإ ايسوجم هل اريجأ لسرأ نم" :هلوقب ةيادملا بحاص

 ."رنكلا" مالك رهاظ نع ضارتعالا عفدي ال اذه :لوقي نأ لئاقل :لاق يفاولا ةمالعلا

 هذه :كولمملا لاق نأب ,ةيدهلا يف يبصلا لوقو «ةيراح وأ ادبع ناك ءاوس «كولمملا لوق لبقي عي :ڂإ كولمملاو

 ةيراج تلاق اذإ :"ريغصلا عماجلا" يفو «يبأ كيلإ اهادهأ ةيده هذه :يبصلا لاق وأ «يديس كيلإ اهادهأ ةيده

 وأ اهريغ ىلوملا ءادهإب تربحأ اذإ ام نيب قرف ال هنأل ؛اهذحأي نأ هعسو «ةيده كيلإ يالوم ٰنثعب :لحرل

 يف يأ نذإلا يف امهلوق لبقي اذكو «ءالؤه يديأ ىلع ةداع ثعبت ايادحلا نأل ؛اهيف ءالؤه لوق لبقي امنإو ءاهسفن

 ةعيابملاو ضرألا يف برضلا دنع نذإلا ىلع دوهشلا باحصتسا نكمي ال هنأل ؛يبصلل يلولا نذإو «هدبعل ىلوملا نذإ
 [۳۷ ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .جرحلا ىلإ يدؤي امهلوق لبقي مل ولف «قوسلا يف

 وأ اركذ ادبع وأ ارح ناك ءاوس] :تالماعملا يف قسافلاو .هريغ وأ هسفن ىلوملا ءادهإب ربخأ ءاوس :ةيدهملا يف

 ءيش لكو «ةراجتلا يف نذإلاو ليكوتلاك تالماعملا يف قسافلا لوق لبقي اذكو يأ [(المإ .ارفاك وأ املسم ىثنا

 ارح زيمم لك ربخ اهيف لبقي تالماعملا نأ :هيف لصألاو ؛ةرورضلا لحأل عازنلا ىلع لدي ام الو «مازلإ هيف سيل
 هيف طرتشيف «جرحلا ىلإ يدؤي اهيف ةلادعلا طارتشاو «ةريثك اهنأل ؛اريبك وأ اريغص ارفاك وأ ناك املسم ادبع وأ ناك

 جرح يف اوعقوو «تاللماعملا باب عنتمال هربخ لبقي مل ولف «ربخلا ىوس هب لمعي حماستلا عم ليلد الو «ريغ ال زييمتلا

 [۳۷ ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .حوتفم هبابو «میظع
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 .لكأيو دعقي ءانغو بعل ةمثو «ةميلو ىلإ يعد نمو «تانايدلا يف ال
 كانه يأ سرعلا ماعط يه

 سبللا يف لصف
 DI OECD ا ا د ا ةأرملل ال لجرلل مرح

 هيلع يأ

 طارتشا يف جرح الف ءاعوقو رثكت ال اهنأل [هتساجنو ءاملا ةراهطو هتمرحو ماعطلا لحب رابخإلاك] :تانايدلا يف ال

 تانايدلاو «دابعلا نيب اميف نوكي ام تالماعملا نأ ملعاو .مهتم هنأل ؛قسافلا لوق لوبق ىلإ ةحاح الو ءاهيف ةلادعلا

 ماعطلا لحب رابحإلاك يناثلاو «تاراجتلا يف نذإلاو تابراضملاو تالاكولا لثم لوألاف ءدبعلاو برلا نيب نوكي ام

 يف عقوو هتساجنب قساف ربخأ ول نح 5 يبلا رابخأو «ناضمر لالمب ةداهشلاو هتساحنو ءاملا ةراهطو هتمرحو
 ىح :ييعلا لاقو «"نيكسم الم"و "حتفلا"و "يرودقلا حرش" يف اذك «لدعلا لوق فالخب ءؤضوتلا زاج «هبذك هبلق

 «حيحصلا يف اروتسم ناك اذإ اذكو «هيف ىرحت قساف هربحأ اذإو «هب أضوتي الو مميتي سجن هنأ لدع هربخأ اذإ

 هنأ هيأر ربكأ ناك ولو ءطوحأ ناك مميت مث «هقارأ نإو «هب أضوتي الو مميتي قداص هنأ هنظ ىلع بلغ نإف

 "1/4/7 :قئاقحلا زمر] .بذكلا بناج ححرتل «مميتي الو أضوتي بذاك

 كرتي الو «ةميلولا نم لكأي يأ :لكأيو دعقي (ط) .ةدئاملا ىلع ال ناكملا كلذ يف هروضح دعب اثدح :ءانغو بعل
 هريغ نم ةعدبلا ةنراقمل اهكرتي الف «ةنس ةوعدلا ةباجإ نأل ؛هروضح دعب كانه ءانغلاو بعللا ثدح اذإ جرخي الو

 ناك نإف هب ىدتقم نكي مل اذإ اذه ,ربصي الإو مهعنم عنملا ىلع ردق نإف «ةحئانلا لحأل اهكرتي ال ةزانجلا ةالصك

 كلذ ناك نإو «ةيصعملا باب حتفو «نيدلا يف انيش كلذ يف نأل ؛دعقي الو جرخي مهعنم ىلع ردقي ملو «هب ىدتقم

 ابعل كانه نأ ملع نإو (58 :ماعنألا) «َنيملاظلا مقل عم ىَرْخّذلاَدْعَب دُعا :ىلاعت هلوقل ؛دعقي الف «ةدئاملا ىلع

 ىفخي الو ۳۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ركنم كانه ناك اذإ ةوعدلا ةباحإ همزاي ال هنأل ؛اهرضحي الف ءاهرضحي نأ لبق ءانغو

 رضحف :لاق ولف «ةوعدلا لاح كلذ دوحو ديفيف "يعد" لعاف بئان نع ةيلاح ةلمج هرخآ ىلإ "ةمثو" :هلوق نأ

 (ةلمكت «ْييع) .لمأتف «ىلوأ ناكل بعل

 (حتف) .هدعب امل ةبسنلاب كلذك سبللا مث «هيلإ ةحاحلا ةدشل برشلاو لكألا مدق :سبللا يف لصف

 نإوإ» :ىلاعت هللا لاق "ىلع" نيعمب يأت ماللاو «ريرحلا سبل ةأرملا ىلع ال لحرلا ىلع مرحي نعي :لإ لجرلل مرح

 يرعشألا ىسوم وبأ ىور امل ؛ءاسنلا نود لاجرلا ىلع ريرحلا سبل مرح امنإو ءاهيلعف يأ (۷ :ءارسإلا هاهّلف 00
 «يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ هاور ,"اهروكذ ىلع مرحو ّيمأ نم ثانإلل ريرحلاو بهذلا لحأ" :لاق دي يبنلا نأ ههم

 سبل نع ىه" :يراخبلاو ملسمو دمحأ ىور امل ؛عباصأ عبرأ رادقم وهو «هنع وفعم ريسيلا نأ الإ هححصو
 [۳۷۸/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ثيدحلا "عبرأ وأ ةثالث وأ نيعبصأ عضوم الإ ريرحلا
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 ريرح هادس ام سبلو هشارتفاو هدسوت لحو «عباصأ ةعبرأ ردق الإ ريرحلا سبل
 DE SA OE O E DE a ‹طقف برحلا يف لح هسكعو ءزخ وأ نطق هتمحلو

 هريغ يف ال اضرع جسني ام بوثلا ةمحل

 اذكو [برحلا يف لحي :الاقو «هدنع اضيأ برحلا ينو «حيحصلا ىلع هندب نيبو هنيب لئاحب ولو] :ريرحلا سبل
 سم اذإ مرحي امنإ مامإلا نع يورو «هنودب وأ لئاحب ناك ءاوسو «هريغ وأ برحلا يف ناك ءاوس ءاقلطم جاييدلا

 يف ريرحلاو جابيدلا سبلب سأب ال :الاقو «ىولبلا هب تمع عضوم يف ةميظع ةصحر يهو :"ةينقلا" يف لاق ءدلجلا
 ريرحلاب دارملا نأ :جابيدلاو ريرحلا نيب قرفلاو «"هابشألا" يف امك ةكح وأ لمق عفدل ريرحلا سبل لحيو «برحلا

 (عضاوم نم طاقتلاب حتف) .ريرح هتمحلو هادس ام جابيدلاب دارملاو ءنطق هتمحلاو ريرح هادس ام

 ءمضلا لك ةمومضم ال ه رمع عباصأ عباصألاب دارملا :"يسدقملا حرش" يفو :"حتفلا' يف لاق : عباصأ ةعبرأ

 ىهتنا .ىلوأ اذهو :يسيباركلا لاق «ةروشنم :ينامركلا لاقو «يه امك اهتئيه ىلع يأ ءرشنلا لك ةروشدم الو
 كلذو ه9 رمع عباصأ نم مسي ربإ نم عباصأ عبرأ ردق اهزرط ةمامع :"ةينقلا" نع القن "راتخملا ردلا" يف لاق

 ربتعملا :ةمئألا محب "ةينقلا" يف يأ اهيف زمر دقو :لوقلا اذه دنع "راتحلا در" يف لاقو «هيف صخري انربش سيق

 نع زرحتلا يسيباركلل زمر مث «ةروشنم ينامركلل زمر مث «فلسلا عباصأ ال اهتئيه يلع يه امك عباصأ عبرأ
 .هظفحاف «ىلوأ ةروشنملا رادقم

 هع هنأ" :هو ةفيذح نع يور امل ؛هركي :الاقو «ةفينح يبأ دنع هشارتفاو ريرحلا دسوت يأ :خلإ هدسوت لحو

 «يراحبلا هاور «"هيلع سلجن نأو «جابيدلاو ريرحلا سبل نعو ءاهيف لكأن نأو «ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشن نأ انام
 "ريغصلا عماجلا" يف ركذو ."عمجملا"و "ةموظنمل" بحاصو "يرودقلا" يف اذكه فالخلا ركذو «ةثالثلا تلاق هبو

 سلج يع يبلا نأ يور ام محلو «ةفينح يبأ عم فسوي ابأ نأ ثيللا وبأ ركذو ءدمحمو ةفينح يبأ نيب فالخلا
 ارتس هلعجو «هدنع هيلع مونلا حابب اذكو «سبلب سيل شارتفالاو «سبللا وه مارحلا نألو ؛ريرح ةقفرم ىلع
 ىواتفلا" يفو مسيربإلاو جابيدلا ةكت هركأ :لاق ادمحم نأ :ماشه رداون يقو ؛مهل افالح «بابلا ىلع هقيلعتو

 ٠۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةفينح يبأ دنع ريرحلا ةكتب سأب الو :"ىرغصلا
 ابوث ريصي ال بوثلا نألو ءاذه لثم اوسبل مّ ةباحصلا نأل [جسنلا يف الوط دمي ام وه] :خل هادس ام سبلو
 ؛نيهجو تاذ ةلعلا نوكتف ءاممه؟ي الإ ابوث نوكي ال :لوقن وأ «ةربتعملا يه تناكف «ةمحللاب جسنلاو «جسنلاب الإ
 ملعاو .ىفخي ام نود رهظي امل ةربعلا نوكتف ءرظنلا ف رهظت ّيلا يه ةمحللا نألو ؛ةمحللا وهو ءامهرحخآ ربتعيف

 (ينييع «حتف) .عامجإلاب هريغو برحلا يف زح هتمحلو ريرح هادس ام سبل لحي هنأ
 سكع يعي :خإ برحلا يف لح (نيكسم الم) .ازخ هربو نم ذختملا بوثلا يمس مث رحبلا نم ةباد مسا وه :زخ وأ
 نأ انركذ امل ؛برحلا يف الإ زوجي ال ءامهريغ وأ ازخ وأ انطق هادسو اريرح هتمحل نوكي نأ وهو ءروكذملا
 = السلا ةرعمل عفدأو بيهأ هنأل ؛ةرورضلل عامجإلاب اضيأ اذهو ۳۸٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت| .ةمحللاب ةربعلا
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 هعيمج روك ذملل ديق اهرسك و ءاتلا حتفب او

 او ورا سا مرحو ا كرت ا هل
 ريمألاو كلملا ناطلسلاب قحليو

 معا كسا هن هب TTY «صفلا رحح يف لعجي بهذلا داهم حو «بهذلاو

 هبقث يف يأ هدتو يأ

 سبل صخر" لع هنأ يور امل ؛زوجي :امهدنعو «ةفينح يأ دنع زوجي الف «برحلا يف صلاخلا ريرحلا سبل امأو =

 تعفدنا ةرورضلاو «ريرحلا سبل نع يهنلا يف ةدراولا صوصنلا قالطإ :هلو ,"برحلا يف جابيدلاو ريرحلا

 ۳۷٠٦/۲[ :قئاقحلا زمر] .هنم صلاخلا ىلإ ةجاح الف ءريرح هتمحل يذلا طولخملاب

 نامارح ناذه" :لاقو ءبهذ ىرخألابو «ریرح هيدي ىدحإبو جرح الع هنأ نم درو امل :خ ! لجرلا ىلحتي الو

 (حتف) . رردلا' يف امك "مهئانإل لح" ىوريو ؛"مهئانإل نالالح يما روكذ ىلع
 هصف لعجي نأ زوجيو «هنود امف لاقثم ردق نوكي نأ ةنسلاو ,ةضفلا نم متاخلاب الإ ىلحتي ال يأ :متاخلاب الإ

 ةئيهك ةضفلا متاح ناك ولو «ىلاعت هئامسأ نم امسا وأ هما هيلع شقني نأو «هوحنو اتوقاي وأ اجزوريف وأ اقيقع

 هللا لوسر دمحم هشقن ةضف لي همئاخ ناكو «لاجرلل هلامعتسا هرك «ةثالث وأ ناصف هل نوكي نأب ءاسنلا متاح

 ناوسنلا فالخب «فكلا رهاظ ىلإ ال فكلا نطاب ىلإ صفلا لعجي نأ يغبني متخت اذإف :"ريغصلا عماجلا حرش" يفو

 يف اذك ضفاورلا راعش نم هنأل ؛ئميلا ال ىرسيلا رصنح يف هلعجيو كلذ نهه سأب الو ءاذكه نلعفي ال ناف

 تاياورلا فالتحال ؛قحلا وهو «ىرسيلاو ىميلا نيب "ريغصلا عماجلا حرش" يف ثيللا وبأ هيقفلا ىّوسو «"رردلا"
 (ييع «حتف) .كلذ يف لع هنع

 نم اهعضوم ىلع هدي عضي ال نأ طرشب :فيسلا ةيلحو .دنب رمك ةيسرافلاب ىمستو ميلا رسكب :ةقطنملاو

 (حتف) .هتيلح ةلمج نم فيسلا لئامحو «ةضفلا
 [ةأرما وأ لحر هب متخت ءاوس] :خإ متختلا مرحو (ييع) .يضاقلاو ناطلسلا فالخب «هيلإ هحايتحا مدعل :متختلا كرت

 حصألا ىلع قيقعلاب سأب الو «حصألا وهو مهضعب دنع بشي :هل لاقي يذلا رجحلا الإ ناك رجح يأ

 ذإ ؛هيلع صوصنملا رفصلا هبشأف «مانصألا هنم ذختي هنأ :رجحلاب متختلا ةمرح هجوو ۳۷٠/۲[ :قئاقحلا زمر]

 متاح رخآ ىلع ىأرو «"مانصألا ةحئار كنم ىرأ يلام" :لاقف ءرفص متاح لحر ىلع ىأر تع هنأ يور

 خياشملا نيب فالتخا ةيلحلاو متختلا ةمرح يف نأ ملعاو .(حتف) "رانلا لهأ ةيلح كيلع ىرأ يلام" :لاقف «دیدح

 .هيلإ عجريلف ءاش نم "حتفلا" يف روكذم
 ةمرحلا لصألاو ءدحاو سنج نم ةضفلاو بهذلا نأل ؛بهذلاب متختلاب سأب ال :سانلا ضعب لاقو :بهذلاو

 (حتف) .ىلعألا ىلإ راصي الف «ندألاب ةرورضلا تعفدنا :انلق ءرحآلاب لح امهدحأب متختلا لح اذإف ءامهيف

 [۳۷۷/۲ :قئاقحلا زمر] .هل اسبال دعي الف «ملعلاك عبات هنأل :بهذلا رامسم



 سبللاب قلعتي ام ro ةيهاركلا باتك

 ءوضول ةقرخلا هل ءايبص ريرحو بهذ سابلإ هركو «بهذلاب ال ةضفلاب نسلا دشو
 كرحت اذإ هركت

 .مترلاو طاخمو

 دنعو «فسوي يبأ لوق وهو «هدعب وأ طوقسلا لبق اهدش اذإ ام نيب قرفلا مدع هقالطإ رهاظ :خلإ نسلا دش

 اهديعي نأ هركي :ةفينح وبأ لاق «لحرلا ةينث تطقس نإو :"ةيناخلا" يف لاق ءطوقسلا دعب اهدش هركي :مامإلا

 (حتف).اهعضوم يف هتينث دشي نأب سأب ال :فسوي وبأ لاقو ءافاكم اهدشيو ةيكذ ةاش نس ذحأي نكلو ءاهدشيو

 بهذلاب سأب ال :دمحم لاقو ءامهدنع اذهو «ةضفلاب عفدنت يهو .ةرورضلل الإ حابي ال مرحلا نأل :بهذلاب ال

 هرمأف ,نتنأف «ةضف نم افنأ ذختاف ءبالك موي هفنأ بيصأ دعس نب ةجفرع نأ :دمحمل ءامهنع ةياور وهو ءاضيأ

 مدع نم مزلي الو «فنألا يف يورملاو «نسلا يف مالكلا :انلق «ةثالثلا تلاق هبو «بهذ نم افنأ ذختي نأ كع يبلا

 نع "ةيلالبنرشلا" يف لاق «هب صح دق ةجفرع نأ لمتحي هنأ ىلع ؛نسلا يف ءانغإلا مدع فنألا يف ءانغإلا

 ركذ نكل «هزاوج يف فالح الف ءبهذلا نم فنألا ذاختا امأ ,نسلا دش يف فالخلا نأ ركذ :"بهاوملا"

 (نيكسم الم «حتف) .اضيأ فنألا يف فالتحالا يباجيبسإلا

 ؛مدلاو ةتيملا اذكو «يبصلا اهيقس مرح ارش مرح امل رمخلاك سابلإلا مرح سبللا مرح امل هنأل :خإ سابلإ هركو
 امو «نادلبلا ةماع يف سانلا نيب كلذ مومعل :ءوضول ةقرخلا ال ۳۷۷/١[ :قئاقحلا زمرإ.هركي ال :ةثالثلا دنعو

 ةعدب اهنأل ؛قرعلا اه حسمب يلا ةقرخلا لمح هركي :"ريغصلا عماجلا" يفو «نسح هللا دنع وهف ءانسح نونمؤملا هآر

 ["الال/؟ :قئاقحلا زمر].حصألا وه لوألاو محاعألا يزب هبشتو «ةثدحم

 وهو «ةميترلاو ةمنرلا يهو ءاضيأ مترلا هركي الو يأ :خلإ مترلاو .هركت ربكتلل ولو «ةجاحل وأ قرع وأ :طاخمو
 .هركي الف «حيحص ضرغ امي قلعتو «هباحصأ ضعب رمأ يلع هنأ يور امل ؛عبصإلا يف دقعي ءركذتلا طيح

 ةرضملا عفدل ؛ةيلهاحلا يف ديلا يف وأ قنعلا يف طبري ناك طيح يهو «ةيمستلا فالخب يهو [۳۷۷/۲ :قئاقحلا زمر]

 “كرش مئامتلاو ىقرلا نأ" :ثيدحل ,رفك هنأ "ناجبإلا دودح" يفو «هنع يهنم وهو «مهمعز ىلع مهسفنأ نع

 (حتف) .رفكلا تاملكب نوقري اوناك ذإ ؛ةيلهاجلا ىقر ىلع لومحم اذهو



 سمللاو رظنلا قلعتي ام ۳۳٦ ةيهاركلا باتك

 سمللاو رظنلا يف لصف
 مكاحلا الإ اههجو ىلإ ىهتشا نم رظني الو ءاهيفكو ةرحلا هجو ريغ ىلإ رظني ال

 ؛رظنلا لئاسم هدعب ركذ «هيلإ جايتحالا ةدشل ؛همدقو ءسبللا لئاسم ىلع مالكلا ىفأ امل :خلإ رظنلا يف لصف

 ةأرملا رظنو «ةأرملا ىلإ لحرلا رظن :ةعبرأ ماسقأ رظنلا لئاسمو ءاهمدق اذلف ؛ءاربتسالا لئاسم نم اعوقو رثكأ األ

 ىلإ لجرلا رظن :ماسقأ ةعبرأ ىلع اهنم لوألا مسقلاو «ةأرملا ىلإ ةأرملا رظنو «لحرلا ىلإ لحرلا رظنو ؛لجرلا ىلإ

 ادبو ءاهماكحأ فنصملا نيبو «ريغلا ةمأ ىلإ هرظنو «همراحم تاوذ ىلإ هرظنو «هتمأو هتحوز ىلإ هرظنو «ةيبنحألا
 [787/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةأرملا ىلإ لحرلا رظن ماسقأ نم لوألا مسقلاب

 ىلع ضيرحتلا فنصملا مالك يف سيلو ءاهيفكو ةرحلا هجو ريغ ىلإ رظنلا زوجي ال يأ :لإ ريغ ىلإ رظني ال

 لإ ةرحلا هجو ريغ ىلإ رظني ال" :فنصملا لوق قالطإ نأ ملعاو .يعليزلا هاعدا امك نيوضعلا نيذه ىلإ رظنلا

 هتديس هحو ىلإ رظني نأ اهكولممل :لاق ثيح "رردلا" يف حرص هبو ءاهدبع ةرحلل رظانلا ناك اذإ امل لوانتي

 (نيعملا هللا حتف) ."يبحألاك اهدبعو" :هلوقب لصفلا اذه رخخآ فنصملا هركذيسو ءاهيمدق ال اهيفكو

 :ىلاعت هلوقل ؛اهيلإ رظنلا زاج امنإو ءازوجع وأ ةباش تناك ءاوس اهيفكو ةرحلا هجو ىلإ رظني نأ هل زوجي

 ,"متاخلاو لحكلا اهنم رهظ ام" :فىّقو سابع نباو يلع لاق ٣١( :رونلار اهنم ظا الإ نهي َنيِدبُي الوو

 ةلماعملا ىلإ اهتجاحل ؛ةرورض امهئادبإ يف نألو ءاهلح ةنيزلاب ديرأ امك فكلاو هجولا وهو ءامهعضوم هب دارملاو

 يف لاق .ةولخلا اذكف رظنلا زوجي ال امكو «قيرطلا يف يشملاك ةطلاخملا نم كلذ ريغو ءاطعإلاو «لاحرلا عم

 ازوجع تناك اذإ اميفو «ةبرح تلحدو تبره ةنويدم ةمزالمل الإ مارح ةيبنجألاب ةولخلا :هابشألا نع "ردلا"

 «ةباشلا ةرهصلاو ةعاضرلا نم تحألا الإ ةحابم مرحملاب ةولخلا اهنع هيفو «لئاح امهنيب ناك اذإ اميفو ءاهوش

 ي بص ةوهش نع ةأرما نساحم ىلإ رظن نم" جلع هلوقل ؛هيلإ رظني نأ هل زوجي ال ءاضعألا نم ئئتسا ام ادع امو

 رظنلا زاوج يأ اذه «ةوهشلا نمأي ناك نإو اهيفك الو اههحو سمي نأ هل لحي الو «"ةمايقلا موي كندألا هينيع

 (حتف) .اهنم ءيش ىلإ رظنلا لحي مل ل اذإ

 هنأ حيحصلا :ليقو «ةروعب سيل هنأ 5 :"ةيادحلا" يفف «فالح هيفو «ةروع مدقلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :اهيفكو

 هنأل ؛اهيعارذ ىلإ رظنلا حابي هنأ :فسوي يبأ نعو «يشملاو ةالصلا قح يف ةروعب سيلو «سملاو رظنلا قح يف ةروع

 ةرحلا هجو يأ اههجو ىلإ رظني نأ هل زوجي ال ةوهشلا بحاص نأ دارأ :خ ! رظني الو (حتف «ئيع) .ةداع اهنم ودبي

 نع ولو اهحاكن ديرم اذكو] :خلإ مكاحلا الإ [۳۷۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةوهشلا مدع دنع هيلإ رظنلا زاوج عم
 هجو ىلإ رظني نأ زوجي ال هنأ :لصألاو «قوقحلا ءايحإ يف ةرورضلل ءاقلطم نارظني امُهإف [(ط) .ةنسلا ةينب ةوهش

 - «ةرورض ةوهشلا عم انركذ نم رظن يفو ءاهيف كش وأ ةوهشلاب نقيت اذإ ةرورضلل الإ ؛انيور امل ةوهشب ةيبنحألا



 سمللاو رظنلا قلعتي ام ۷ ةيهاركلا باتك

 ةروعلا الإ لحرلا ىلا لحرلا رظنيو ءاهضرم عضوم ىلإ بيبطلا رظنيو .دهاشلاو
 طقف ناتحو ةلباق رظن اذكو د

 ا «هتج وزو هتمأ جرف ىلإ لجرلا رظنبو «لجرلل لجرلاك لجرلاو ة الا ةأرملاو
 اهطو هل لحي يلا ادب رئاس ىلإو ىلإ عمم ماللا رظنتو يأ

 لازهلل رظنلا زوجي اذكو «ناتخلا عم يوادي نأ دارأ اذإ نتاخلا رظن اذكو «نقاحلاو ةنقاحلا رظن اذكو ءزوجيف =

 ازرحت ةوهشلا ءاضق ال مكحلاو ةداهشلا ءادأ دصق دهاشلاو يضاقلا ىلع بحي نكلو «ضرملا ةرامأ هنأل ؛شحافلا

 دجوي هنأل ؛ةوهشلا عم اهيلإ رظني نأ زوجي الف «لمحتلا تقو امأو ءءادألا تقو اذهو «ناكمإلا ردقب حيبقلا نع

 (ييع «ةلمكت «حتف) .هيلإ ةحاح الف «يهتشي ال نم

 ريغ نع هرصب ضغيو رظني مث «ضرملا عضوم ىوس اهنم وضع لك رتسي نكلو «ةرورضلل :خلإ بيبطلا رظنيو
 يذلا هجولا ىلع رظني الإو «فحأ سنجلا رظن نأل ؛نكمأ نإ ةأرما ملعي نأ يغبنيو «عاطتسا ام عضوملا كلذ

 ىلإ ةرسلا نيب ام يهو «لحرلا ةروع ىلإ لحرلا رظني ال يأ :ةروعلا الإ ۳۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هانركذ

 انيب دقو «'ةالصلا باتك" يف مدق امل انه فلؤملا هبني مل امنإو ءاهنم ةبكرلاو «ةروعلا نم تسيل ةرسلاو «ةبكرلا

 يف هيلع ركني ىح ةأوسلا يف هنم فحأ :ذحفلا فو ,ذحفلا يف هنم فخأ ةبكرلا يف ةروعلا مكحو «كانه ليلدلا

 [7/85/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] . نإ برضب ةأوسلا يفو «فنعب ذخفلا يقو «قفرب ةبكرلا فشك

 ىلإ لحرلا رظني امك يعي لحرلا ىلإ رظنلا يف لحرلاك لحرلاو ةأرملا ىلإ رظنلا يف ةأرملا :هانعم :خلإ ةأرملاو
 ةوهش اهبلق يف ناك نإو «نتفلاو ةوهشلا تنمأ اذإ اذهو «ةروعلا ريغ ندبلا عيمج ىلإ رظنلا زاوج وهو «لحرلا

 «ةوهشلا دنع لجرلا فالخب ءاهرصب ضغت نأ اه بحتسي «كلذ يف تكش وأ «يهتشت امنأ اهيأر ربكأ يف وأ

 تناك لحرلا ىهتشا اذإف ءامكح ققحتملاك يهو «نهيلع ةبلاغ ةوهشلا نأ :قرفلاو ءرظني ال نأ هيلع بحي

 نيبناحلا نم دوجوملاو ءدحاو بناج نم تناكف ءاهنم الإ دحوت مل يه تهتشا اذإو «نيبناحلا نم ةدوحوم ةوهشلا

 رظنلا زوجي ال وضع لكو «ةأرملا يف هسم فالخب «ةروعب سيل هنأل ؛هسم زاج هيلإ رظني نأ لجرلل زاج امو «ىوقأ

 ءاهقاسو ةتيم ةرح عارذ مظعو ءاهسأر رعشو هتناع رعشك «توملا دعب ولو هدعب زوجي ال لاصفنالا لبق هيلإ

 (ييع «حتف ءةلمكت) .اهدي نود اهلحر رفظ ةمالقو
 ةرس نيب ام ىلإ ةأرملا رظنت الف لحرلا لجرلا رظنك يأ :خلإ لجرلاك .اضيأ لحرلا ىلإ ةأرملا رظنت يأ :لجرلاو

 ناك ءاوس .:خلإ هتمأ جرف ىلإ (ط) .اهالومو اهحوز ىلإ ةمألاو ةأرملا كلذكو :لجرلا رظنيو (ط) .ةأرملا

 تناك اذإ امأو اهثطو لحي ىلا ةمألاب دارملاو "كتمأو كتجوز نع الإ كرصب ضغ" :##ع هلوقل ؛اهريغب وأ ةوهشب

 نأ ىلوألاو ءاهجرف ىلإ رظنلا لحي الف اهلاثمأو هتأرما مأ وأ اعاضر هتحأ وأ ةكرشملا وأ ةيسوجلا ةمألاك لحت ال

 ىلإ رظني نأ ىلوألا :لوقي امك رمع نبا ناكو «نايسنلا ثروي هنأل ؛هبحاص ةروع ىلإ امهنم دحاو لك رظني ال

 (ةلمكت) [۳۷۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةذللا عم ليصحت يف غلبأ هنأل ؛عاقولا تقو هتأرما جرف



 سمللاو رظنلا قلعتي ام ۴۴۸ ةيهاركلا باتك

 ءاهذخفو اهنطبو اهرهظ نإ ال ال ءاهيدضعو اهيقاسو اهردصو اهسأرو هتمرحم هجوو
 مرا يا

 نإو E كلذ سم هلو ,ةمرحمك هريغ ةمأو «هيلإ رظنلا لح ام سعيو
 هممت نب

 0 ل ءدحاو راز :إ ي تغلب اذإ ةمألا ضرعت الو ‹«یهتشا
 صيمقلا سبلب رمؤت لب يهتشت ادح عيبلا ىلع

 ببس وأ بسنب ديبأتلا ىلع اهحاكن هل لحي ال نم لکو هتلاخو هتمعو هتحأو هتنبو همأك :خلإ هتمرحم هجوو
 ةيآلا (م١ :رونلار نهتلوعبل الإ نهتتيز َنيِدنُي الَوإ» :ىلاعت هلوق هيف لصألاو ءانزب ناك نإو ةرهاصملاو عاضرلاك

 جاتلا عضوم سأرلاف «ةنيزل عضوم دارما نكلو ءاقلطم حابم ةنيزلا نيع ىلإ رظنلا نأل ؛ةنيزلا سفن هب دري ملو
 عضوم دضعلاو «طرقلا عضوم نذألاو «ةدالقلا عضوم ردصلاو قنعلاو «لحكلا عضوم هجولاو ؛رعشلاو

 عضوم مدقلاو «لاخلخلا عضوم قاسلاو «باضخلاو متاخلا عضوم فكلاو ءراوسلا عضوم دعاسلاو «جولمدلا

 نأ هل زوجي :يعفاشلا لاقو «ةنيزلا عضاوم. تسيل اهنأل :خلإ اهرهظ ىلإ ال [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .باضخلا

 [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .اهنطبو همراحم رهظ ىلإ رظني

 يف ةجاحلا ققحتل اهردصو ةمرحملا سأر نم هيلإ رظنلا لح ام سمي نأ لحرلل زوجي يأ :خلإ لح ام سمبو
 ءرفس نم مدق اذإ ناكو «"ةنجلا حير اهنم دحأ" :لوقيو ءم ةمطاف سأر لبقي ع ناكو «ةطلاخملاو ةرفاسملا

 فاح اذإ الإ اهعم ةولخلاب سأب الو «"ةنجلا ةبتع لبق امنأكف همأ لحر لّبق نم" :لاقو ءاهقناعو ءاهلبقف ءامب أدب

 [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .ام ولخي الو ءاهيلإ رظني الو ءاهسمي ال ذئنيحف «ةوهشلا اهيلع وأ هسفن ىلع
 اهنأل [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر].نطبلاو رهظلا نم عنتمي ام عنتميو «همرحم ىلإ رظني امك اهيلإ رظنيف :خل! هريغ ةمأو
 هذ رمع ناكو ءاهمراحم عم ةأرملا لاحك لاحرلا عيمج عم اهاحو «ةلذب بايث يف اهالوم جئاوحل جورخلا ىلإ جاتحت

 اهنطب ىلإ رظنلا زوجي الو "رافد اي رئارحلاب نيهبشتتأ رامخلا كنع يقلأ" :لاقو «ةردلاب اهالع ةعنقتم ةمأ ىأر اذإ

 [۳۹۱/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .زاوجلاب لوقي هنإف «لتاقم نب دمحم افالخ «مراحاك اهرهظو

 عارذلاو قاسلاو ردصلاك هيلإ رظني عضوم لك سمي نأ هل زاج نعي [هيلإ رظنلا لحي يذلا عضوملا] :خإ كلذ سم هلو

 [۳۹۱/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةرورضلل ؛ةوهشلا هسفن ىلع فاح نإو ءارشلا دارأ اذإ اهرعش بلقيو «سأرلاو
 يلم ةفينح يبأ دنع ةبتاكملاك ةاعستسملاو «ةحاحلا دوحوو «نهيف قرلا مايقل ؛ةمألاك ةبتاكملاو ةربدملاو دلولا مأو

 نأل ؛ةبكرلاو ةرسلا نيب رتسي ام رازإلاب دارملاو ءاهتشالا دوحول :ةمألا ضرعت الو [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر]
 [۳۷۹/۲ :قئاقحلا زمر] .امهفشك زوجي الف «ةروع اهنطبو 0
 انلمح ول ذإ ل «ةغلابلا لاح ملعي هنمو ءاهلثم عماجيو «يهتشت ادح تغلب يأ :خإ تغلب اذإ

 نم مهوتي دق هنأ ىلع «ةوهشلا دح تغلب دقو «غ ولبلا نود تناك اذإ اميف مكحلا ملعي مل ردابتي ام ىلع غولبلا

 (حتف) .كلذك سيلو ءاقلطم هلبق دحاو رازإ يف اهضرع زاوج غولبلاب دييقتلا



 ءاربتسالا ماكحأ ۳۳۹ ةيهاركلا باتك

 ءافذإ الب هتمأ نع لزعيو ,يبنجألاك اهدبعو ,لحفلاك ثنحملاو بوبجاو يصخلاو
 ءاش نإ هءام ىطاولا لاجرلا نم ةأرملا دبع يأ لاعفألا نم ئدرلا يف هاتيصح عزن يذلا

 .اهذاب هتجوز .
 “ولا رر ن

 هريغو ءاربتسالا يف لصف
 57 «ئربتست ىتح ةوهشب اهحرف ىلإ رظنلاو اهسملو اهئطو مرح ةمأ كلم نم

 هنألف يصخلا امأ «ةيبنجألا ىلإ رظنلا يف يأ :لحفلاك .عطق اذإ بح نم نيتيصخلاو ركذلا عوطقم وه :بوبجملاو

 لحف هنألف ثنحملا امأو «هنم هبسن تبثي دلوب هتأرما تءاج ول اذهو «قحسلاب لزني هنألف بوبحما امأو «عماجي

 ءرسكتو نيل هئاضعأ يف يذلا ثنخملا عم اذكو «هؤام فح اذإ بوبحملا يف انباحصأ ضعب صخر دقو «قساف

 (ييع) .اقلطم عنملا حصألاو «نه طالتحالاب ءاسنلا يهتشي الو

 الإ هتديس نم رظني نأ هل لحي الو «يبحألل هيدبت نأ زوجي ام الإ هل اهتنيز يدبت نأ اهل زوجي ال نح :يبجألاك

 :ىلاعت هلوقل ؛همراحم ىلإ لحرلا رظنك اهيلإ هرظن :يعفاشلاو كلام مامإلا لاق «ةيبنحألا نم هيلإ رظني نأ هل زوجي ام
 لمعي هنأل ؛ةرصاق ةحاحلاو «ةققحتم ةوهشلاو جوز الو مرحم ريغ لحف هنأ :انلو (* :ءاسنلا) (کناَمیا ْتكَلَم ام وأ

 اهفإف ؛رونلا ةروس مكنرغي ال :نسحلاو بيسملا نب ديعسو ريبج نب ديعس لاق «ءامإلا يف ةدراو ةيآلاو «تيبلا جراح

 لاق [۳۹۲/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهنع يبنجأ هنأل ؛هعم رفاست نأ امل زوجي ال اذهو روكذلا يف ال ثانإلا يف ةدراو

 .اعامجإ امي رفاسي الو ءاعامجإ اهذإ الب اهيلع لحدي نكل ءاهيفكو اههحو ىلإ الإ رظني الف :"يئاطلا"

 :ةمأ ىلومل 3ع هلوقل ؛اههذإ ريغب اهجرف جراح لزني نأ لازنإلا دارأ اذإ هلف «هتمأ ئطو ول نعي :اهذإ الب

 :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع كلذكف هريغ ةمأ هتحت تناك ولو ءىطولا يف اهل قح ال اهنألو "تعش نإ اهنع لزعا"

 ال ناك يح ءطولا يف اقح اه نألو «ةرحلا نع لزعلا نع ىمن كع هنأل :اههذإب (اطقتلم) .اهالوم ىلإ نذإلا

 .ةنعلاو بحلا يف ريخت اذهلو ءدلولل اليصحتو ءاقوهشل ءاضق هب ةبلاطملا

 (حتف ءئيع) .لمحلا نم محرلا ةءارب بلط :عرشلا يقو «ةءاربلا بلط :ةغللا يف ءاربتسالا :خلإ ءاربتسالا يف لصف

 نم اهمحر غارف نقيت ءاوس اقلطم يأ :خلإ اهئطو مرح (حتف) .هتجوز لحرلا ءارش جرخيف ةمأ عاتمتسا يأ :ةمأ
 اذإ هنأ :فسوي يبأ نعو «نقيتي مل وأ «هوحن وأ اركب ةيراجلا نوكت وأ ءايبص وأ ةأرما اهكلام نوكي نأب عئابلا ءام

 ضيحت نأ ىلإ اهكرتي نأب :خلإ ئربتست ىتح (نيكسم الم) .ءاربتسالا هيلع سيلف «عئابلا ءام نم اهمحر غارف نقيت
 نإ اهلمح عضت نأ ىلإ وأ ءةسئآ تناك نإ دحاو رهش اهيلع يضمب وأ «ضيحلا تاوذ نم تناك نإ ةدحاو ةضيح

 «"ةضيحب نأربتسي نح ىلايحلا الو «نهلهح نعضي يح ىلابحلا أطوت ال الأ" :ساطوأ ايابس يف يع هلوقل ؛الماح تناك

 = ةأرملا نمو يبصلا لام نم يرتشملا ىلع بجي يح «ديلاو كلملا ثادحإ ببسب ءاربتسالا بوحو ديفي اذهو



 ءاربتسالا ماكحأ م4 ةيهاركلا باتك

 اهلل وأ لوما لحرلل يأ جرف مرڪ ىح هي حا ةدحاو ئطو مرح ةوهشب امهلبق ناتخأ ناتمأ هل

 ST SA CAD E را وأ كلمب ىرحألا

 هديو لحرلا مف امهادحإ قتعي نأب 0

 دتعي الو «ببسلا ققحتل ؛أطوت مل اركب ةارتشملا تناك اذإ كلذكو ءءاربتسالا اهئطو هل لحي ال نممو كولمملاو =

 لبق هدعب ةلصاحلا ةدالولاب الو «ضبقلا لبق ءارشلا دعب اهتضاح ىلا ةضيحلاب الو ءاهئانثأ يف اهارتشا ىلا ةضيخلاب

 (حتف «نييع) .كلذ دعب هيلع ءاربتسا الو «مثأ ءاربتسالا لبق اهئطو ولو «فسوي يبأل افالح «ضبقلا

 ؛ىلوأ ناكل "احاكن ناعمتجت ال ناتمأ" :لاق ول [(ط) .ال مأ اتناك نيتحأ احاكن ناعمتجي ال اممهنأ دارملا] :خلإ ناتخأ

 :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا لصأ :خلإ ةوهشب امهلبق (حتف) .احاكن امهنيب عمحلا زوجي ال نمم نيتحألا ريغ لمشيل

 ءاوس ءءاش امهيأ أطي وأ لبقي نأ هل ناك الصأ امهلبقي مل نإف ءامهادحإ لبقي وأ ءامهلبقي ال وأ ءامهلبقي نأ امإ

 يهف «ةوهشب امهلبق نإو «ىرحألا نود اهأطي نأو ةلبقملا لبقي نأ هل ناك امهادحإ لبق نإو ءابقاعتم وأ اعم امهارتشا

 امهنيب عمجلا نأل ؛اتمرح امنإو ءالصأ ةربتعم نوكت ال ةوهشب نكت ۾ اذإ اهأل ؛"ةوهشب" :هلوقب ديق امنإو نعملا ةلأسم

 ام ىلع امهنيب عمجلا هب دارملاو '؟ :ءاسنلا) نينا نب اومن نرل :ىلاعت هلوق قالطإل ؛زوجي ال انطوو احاكن

 .مرحملل حيجرتلا نأل م :ءاسنلا) «مُكَناَمَْأ ْتكَلَم ام وأف :ىلاعت هلوق هضراعي الو ءانركذ

 ؛يعاودلا يق امهنيب عمجلا مرحي اذكو «'مدقم مرحلاو «ةيآ امهتمرحو ةيآ امهتلح" :لاق هيه يلع نع كلذ يور

 «لكلا كيلمتك ضعبلا كيلمتو ءامهليبقتك امهجرف ىلإ رظنلا وأ ةوهشب امهسمو ءطولا ةلزنمب ءطولل يعاودلا نأل
 اًتراجإو امهادحإ نهرو «ةباتكلاب مرحي اهجرف نأل ؛امهقاتعإك امهادحإ ةباتكو «لكلا قاتعإك ضعبلا قاتعإو

 [۳۹۷/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءايشألا هذمب مرحت ال اهحرف نأل ؛ىرحألا لحت ال اهريبدتو

 بابسأ نم ناك ببس يأب ناسنإ نم اهتبقر كلمي نأب :كلمب (ط) .ةلبقلاو سمللاك ءطولا يعاود يأ :هيعاودو

 رازإ يف هتقناعم اذكو «هنم ائيش وأ هدي وأ لحرلا مف لحرلا ليبقت هرك يأ :خلإ لجرلا ليبقت (ييع) .كلملا

 ارفعج قناع لع هنأ يور امل ؛ةقناعملاو ليبقتلاب سأب ال :فسوي وبأ لاقو ءامهوق اذه نأ يواحطلا ركذ «دحاو

 انضعب ٰيحنيأ" 5 هللا لوسرل الف لاق ها هک ییا يور ام اشو هع نو ام لقو هلا نما ف نح

 فالخلا :اولاقو "معن" :لاق "؟اضعب انضعب حفاصيأ" :انلق "ال" :لاق "؟اضعب قناعيأ" :انلق "ال" :لاق "؟اضعب

 .عامجإلاب زاج ةبج وأ صيمق امهيلع ناك اذإو «رازإلا ريغ امهيلع نكي مل اذإ اميف

 ام ةقناعملا نم هوركملا :يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا لاقو ؛"زاج صيمق هيلع ناك ولو" :هلوقب خيشلا هيلإ راشأ

 نيرخأتملا ضعبو ةمئألا سمه مامإلا خيشلا صحو ءزئاجف «ةماركلاو ربلا هجو ىلع امأو ؛ةوهشلا هجو ىلع ناك

 «هوركم وهف «هريغ يقل اذإ هسفن هدي ليبقت نم لاهجلا هلعفي امو «كربتلا ليبس ىلع عروتملا وأ ملاعلا دي ليبقت
 ۳۸١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هنم ذحأي يذلا خيشلاو نيدلاولا دي ليبقت زوجي كلذك :تلق «هيف ةصحر الف



 راكتحالاو عيبلا ماكحأ ۳۹ ةيهاركلا باتک

 .ةحفاصملاك زاح صيمق هيلع ناك نإو «دحاو رازإ يف هتقناعمو
 ةهارك الب

 اهريغو ةراحإلاو راكتحالاو عيبلا يف لصف
 ءالغلل ماعطلا سبح وه 1

 e ا ءاهعيبب ديز ينلکو :ركب لاق ديز ةمأ ءارش هل ءنيقرسلا ال ةرذعلا عيب هرك
 ثورلاو لبزلا وهو

 يف ةنسلا :"ةينقلا" يفو «كلذ ريغو ةعيبلا يف ةثراوتم ةميدق ةنس اهنأل ؛ةحفاصملا زوجي امك يأ :ةحفاصملاك

 (يئاط) ۳۸١/۲[ :قئاقحلا زمر].هيدي اتلكب نوكت نأ ةحفاصملا

 لصتم لاعفألا كلت رثأ نأل ؛ءطولاو سمللاو برشلاو لكألا لصف نع عيبلا لصف رحأ :خلإ عيبلا يف لصف
 يهو «ةرذعلا عيب هرك يأ :خلإ عيب هرك (حتف) .مدقتلاب قحأ ناك الاصتا رثكأ ناك امو ,ناسنإلا ندبب

 ءاقلإلاب اهيلع بلاغ بارت وأ دامرب ةطولخ امي عفتني امنإو ءاهي عافتنالاب رحت مل ةداعلا نأل ؛يمدآلا عيجر ةصلاخلا

 ردلا" يف لقنو «زئاح ةصلاخلا ةرذعلاب عافتنالا نأ :ةفينح يبأ نع حيحصلاو ءاهعيب زوجي ذفنيحف «ضرألا يف

 ىلإ هلقنب راشأ هنأ رهاظلا :"راتحلا در" يق لاق «مهفاف ؛مكحلا يف يأ عيبلاك عافتنالا نأ :"ىقتلملا" نع "راتحملا

 ةهاركلا نأ ملعاو .كلذ ىلع هيبنت "مهفاف" :هلوقو ءاضيأ اهعيب زاوحل حيحصت ةصلاخلاب عافتنالا حيحصت نأ

 ؛لطاب ةصلاخلا عيب نأ "ةطولخ حصو" :هلوقب هتلباقم نم ذحؤي نكل «نالطبلا يضتقت ال ةرذعلا عيب يف ةروكذملا

 . "راتخملا ردلا ىلع راتحلا در" يف اذك

 نوكي الف «نيعلا سجن هنأل ؛زوجي ال :يعفاشلا لاقو «حصي لب «ثورلا وهو نيقرسلا عيب هركي ال يأ :خلإ نيقرسلا ال

 عيب ةهارك نم دارملا نأ يف رهاظ وهو «ريكن ريغ نم نيقرسلا اولومت نيملسملا نأ :انلو «ةرذعلاك هعيب زوجي الف ءالام

 ادبع ولف ءارح عئابلا ناك ول اذهو :ديز ةمأ (حتف «نييع) .هتحص مدع يأ اهعيب زاوح مدع فنصملا مالك يف ةرذعلا
 .اقلطم لاؤسلا لبق ءارشلا لحي مل ةمأ وأ

 هنإف ءاهعيبب اهبحاص ىئلكو :لاق هنوك لاح اهعيبي رخآ ىأرف «لحرل امنأ ةمأب ملع نم يأ :خل! ينلكو ركب لاق

 ازيمم نوكي نأ طرشب تالماعملا يف لوبقم دحاولا لوقو «هيف هل عزانم ال ربخب ربحأ هنأل ؛اهأطيو اهيرتشي نأ هعسي

 بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو «كلذكف قداص هنأ هيأر ربكأ ناك وأ «ةقث عئابلا ناك اذإ اذه .«لبق نم انيب ام ىلع

 .كلذ نم ءيشل ضرعتي نأ هعسي مل

 اهنأ يرتشملا اهفرع ناك نإ ءاهنم ءيشب ركب ربخي مل نإو ىلع امم قدصت وأ «يل اهبهو وأ «هنم اهتيرتشا :لاق ول اذكو
 «كلملا ليلد ديلا نأل ؛اقساف ديلا وذ ناك نإو اهئارتشا هعسو فرعي مل نإو ءركب ىلإ اهلاقتنا ملعي ىح اهرتشي مل ديزل

 ربتعي الإو «هلوق لبق «ةقث وهو «هل نذأ اهالوم نأ هربخأ نإو «لأسي نح اهرتشي مل ةمأ وأ ادبع هدي يق يذلا ناك نإو
 اهاتأ وأ ءاثالث اهقلط وأ «تام بئاغلا اهجوز نأ ةأرما لحر ربخأ ولو ءاهيرتشي ال يأر هل نكي مل نإو «يأرلا ربكأ

 ءجورتت مث دتعت نأب سأب الف «ترحت ام دعب قح هنأ اهيأر ربكأ يف هنأ الإ ال مأ هباتك هنأ يردت الو «قالطب هنم باتکب

 (ييع «حتف «نيكسم الم) .اهجوزتي نأب ساب الف «ټدع تضقناو ءيجوز يقلط :لحرل تلاق ول اذكو



 راكتحالاو عيبلا ماكحأ م6 ةيهاركلا باتك

 يمدألا توق راكتحاو رفاك ال ملسم اهعاب رمح نمث ذحأ نيدلا برل هركو
 هوحنو ربلاك هركو يأ 5

 .رخآ دلب نم هبلح امو هتعيض ةلغ ال ,هلهأب رضي دلب يف ةميهبلاو
 راكتحا الو يأ راكتحا هركي ال يأ دلبلا لهأ يأ نبتلاو ريعشلاك

 ءاهنمث ذحأو ارم نيدلا هيلع يذلا عابف ,ملسم ىلع نيد ملسم صخشل ناك اذإ يعي :خ! نيدلا برل هركو

 عيبلا نأ :قرفلاو ,ذحأي نأ هل زاج ارفاك عئابلا ناك نإو «هنيدب كلذ ذحأي نأ نيدلا برل لحي ال «نيدلا ىضقو

 ءهاضر ريغب ريغلا لام ذحأي نأ هل لحي الف «يرتشملا كلم ىلع قاب وهو «نمشلا عئابلا كلمي ملف «لطاب لوألا يف
 فال ,ذحخألا هل زاجف ءرفاكلا قح يف موقتم لام رمخلا نأل ؛نمثلا عئابلا كلمف «حيحص يناثلا هحولا يف عيبلاو

 نأ هتثرول لحي ال ءوه اهعاب رمح نمت كرتو ملسم تام ول اذه ىلعو 4٠[ 54/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ملسملا
 ةوشرلا ذأ وأ ملظلا وأ قذابلا عيب نم هبسكو لحر تام ول :اولاق اذه ىلعو «بوصغملاك هنأل ؛كلذ اوذحأي

 بسكلا ليبس نأل ؛امب اوقدصت الإو «مهوفرع نإ هبابرأ ىلع هنودريو ءائيش هنم اوذحأي الو «ةئرولا عروتت
 [۳۸۳/۲ :قئاقحلا زمر] .هبحاص ىلع درلا وأ قدصتلا ثيبخلا

 نم دبال :هداز يزع لاقو ءامهل افالح مامإلا دنع هذحأ نيدلا برل باط اهعيبب ايمذ لكو اذإ الإ :خإ ملسم اهعاب

 (حتف) .ةرشابملاب نوكي ال فرصني قلطأ اذإ عيبلا نأل ؛ءانثتسالا اذه ىلإ ةحاح ال :لوقي نأ لئاقلو «ءانثتسالا اذه ركذ

 هنألو ؛"نوعلم ركتحلاو «قوزرم بلاجلا" :التلع هلوقل ؛اهلهأب رضي دلب يف راكتحالا هركي نعي :خلإ راكتحاو
 ةدلبلا تناك نأب كلذ ممي رضي ناك اذإ هركيف «مهيلع رمألا قييضت عيبلا نع عانتمالا يقو «ةماعلا قح هب قلعت

 ىلع بلجلا يقلتو «هريغل رارضإ ريغ نم هكلم سباح هنأل ؛اريبك رصملا ناك نأب رضي مل اذإ ام فالخب «ةريغص

 ديري وهو دلبلا جراح اهنم ىرتشاو «ماعطلاب تءاح يلا ةلفاقلا ىلإ دلبلا نم جرخي نأ :هتروصو «ليصفتلا اذه

 ىلع دلبلا رعس يقلتملا سبلي مل اذإ اذه :اولاق «دلبلا ةلفاقلا لحدت ىح كرتي ملو ءاهعيب نع عنتميو ءاهسبح

 .امهوق تاوقألاب راكتحالا صيصختو «نيهجولا يف ركتحم وهف سبل نإف ءراجتلا

 هركي امنإ راكتحالا مث «ءكلذ وحنو مهارد تناك نإو راكتحا وهف هسبح ةماعلاب رض ام لك :فسوي وبأ لاقو

 لصاحف مثلا امأو ءايندلا يف ةبقاعملل ةدملا برض :ليقو ءرهشلاب :ليقو ءاموي نيعبرأب اهوردقو «ةدملا تلاط اذإ

 يالغلا صبرتو راكتحالا دصق ىلع ناك اذإ ةدومحم ريغ ماعطلا يف ةراجتلا نأ :لصاحلاف «ةدملا ترصق نإو

 (ةلمكت «نيكسم الم ءئيع) .دومحم وهف ءكلذ نم ءيش نكي مل اذإ امأ «سانلاب رارضإلا دصقو

 قح هب قلعتي ملف «هقح صلاح هنأل ؛رخآ دلب نم هبلج امو هضرأ ةلغ راكتحا هركي ال نعي :خ! هتعيض ةلغ ال

 ٤٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عيبي ال نأ هل اذكف بلحج الو عرزي ال نأ هل نأ ىرت الأ ءاراكتحا نوكي الف «ةماعلا

 :دمحم نعو ,"ئطاخ ركتحلا" :قء هلوق قالطإل ؛رخآ دلب نم هبلح ام سبحي نأ هركي :فسوي يبأ نعو
 - رحت مل ديعب دلب نم هلقن اذإ ام فالخب «هسبح هركي «بلاغلا يف رصملا ىلإ هنم بلجي عضوم نم هلقن نإ
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 عيب زاجو ءاشحاف ايدعت ةميقلا نع ماعطلا بابرأ ىدعتي نأ الإ ناطلسلا رعسي الو
 زواحتي يأ

 هيف عابي وأ «ةسينك وأ ةعيب وأ ران تيب هيف ذختيل تيب ةراجإو ءرامح نم ريصعلا

 ىراصنلل دبعم يه دوهيلل دبعم يه سوحملل دبعم وهو

 E DE حا ب ASS ELE «رجأب يمذل رمخلا لمحو .داوسلاب رمح

 [۳۸۳/۲ :قئاقحلا زمر] .مهقح هب قلعتي مل هنأل ؛بلاغلا يف رصملا ىلإ هنم لمحلاب ةداعلا =

 :ككلع هلوقل ؛صحرلا يف الو ءالغلا يف ال اقلطم سانلا ىلع رعسي نأ مامإلاو ناطلسلل يغبني ال يأ :ناطلسلا رعسي ال

 نأ مامإلل يغبني الف «هريدقت هيلإ ناكو «عئابلا قح نمثلا نألو ؛"قزارلا طسابلا ضباقلا رعسملا وه هللا نإف اورعست ال"

 ماعطلا بابرأ ىدعت اذإ الإ ناطلسلا رعسي ال يأ :لإ ىدعتي نأ الإ [4 ١5/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هقحل ضرعتي

 لهأ ةروشع. ذئنيح هب سأب الف «ريعستلاب الإ مهقح ةنايص نع ناطلسلا زجعو ءاشحاف ايدعت نيملسملا ىلع ميكحتلاب

 [۳۸۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ةميقلا فعض شحاف نبغب الإ هوعيبي نأ وبأ اذإ الإ رعسي الو ءرظنلاو يأرلا

 حالسلا عيب فالخب «هريغت دعب لب هنيعب موقت ال ةيصعملا نأل :خل! ريصعلا عيب (الم) .ءاملعلا ضعب دنع هركو :زاجو
 نألو «ةيصعملاو ناودعلا ىلع نواعتلا نع انين دقو ءاببستو مه ةناعإ نوكيف «هنيعب موقت ةيصعملا نأل ؛ةنتفلا لهأ نم

 ٦/۸ ٤١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هرايتخا ىلإ داسفلا نوكيف ءاعرش ةزئاج اهلك ءايشألل حلصي ريصعلا

 اذهو «داوسلا يف رم هيف عابي وأ «سوجملل ران تيب وأ ادبعم هذختيل رفاكل تيبلا ةراحإ زاج يعي :تيب ةراجإو
 «۲ :ةدئال) ناودعلاو منألا ىَلَعاوُنَواَعت الو ىَوقَّتلَوّريْلا ىلع اوُواَحَتَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛كلذ لك هركي :الاقو «مامإلا لوق

 اغإو «هيف ةيصعم الو «ميلستلا درجح. ةرحألا بحت اذهو «تيبلا ةعفنم ىلع ةراحإلا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق امهوقبو

 ءاهربد يف اهيتأي وأ اهئربتسي ال نمل ةيراحلا عيبك راصو «رحؤملا ىلإ كلذ ةبسن عطقف ءراتخم وهو ءرحأتسملا لعفب ةيصعملا

 .هتدابع نم هيف دبالو زاج ئئكسلل هرجآ ول هيلع ليلدلاو ٤١۷/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هب طولي نم مالغلا عيب وأ

 ىلع ةناعإ هنأل ؛هيف هللا يصعي نمم درمألا عيب هركي :يجلاولولا ىلإ وزعلاب "يبلشلا ةيشاح" يف نكل :"حتفلا" يف لاق
 (حتف ؛ئيع) .هعيب ىلع ربحي درمألا عابتا داتعي نمم ناكو درمأ ادبع قسافلا ملسملا ىرتشا :"طيحلا" نع اهيفو «ةيصعملا

 ءداوسلاب نكي مل نإو ءاقلطم رامخلا نم ريصعلا عيب زوجيف «ةريخألا ةعبرألل ديق وهو ءراصمألا نود ىرقلا يأ :داوسلاب

 مهال ؛داوسلاب هديق امنإو «لوألا ادع ام لكلاب داري هنأل ؛لكلل ديق اذهو :نييعلا لوق هيفاني الو يعليزلا مالك ريشي هيلإو

 اهلهأ بلاغ نأل ؛ةفوكلا داوس يف اذه :اولاقو ءداوسلا فالخب مالسإلا رئاعش روهظل ؛راصمألا يف كلذ نم نونكمي ال

 (يئيع « حتف «ةلمكت) .حصألا يف اهيف نونكمي الف «ةرهاظ مالسإلا رئاعش هيفف ءاهريغ داوس يف امأو ءةمذلا لهأ

 «ةرشع رمخلا يف نعل الكل هنأل ؛هركي :الاقو «ةفينح يبأ دنع هرجأ هل بيطيو كلذ زاح نعي :لإ رمخلا لمحو

 لعفب ةيصعملا لصحت اغنإو ءال ببسب الو «ةيصعم. سيل وهو «لمحلا ىلع ةراحإلا نأ :هلو ءاهلماح اهنم دعو

 - هرحأتسا نمك راصف ؛ليلختلاو ةقارإلل نوكي دق اهلمح نال ؛لمحلا تارورض نم برشلا سيلو «راتخم لعاف
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 يمذ لوخدو ,هتيلحنو هطقنو فحصملا ريشعتو ءاهضرأو ةكم تويب ءانب عيبو

 ةضفلاو بهذلا ءامي هبارعإ راهظإ يأ عامجإلاب اذهو

 ل ا Ra ا ا Cê هتدايعو ع« دجسم ق
 ايمذ ملسملا ةدايع زاح يأ

 ةباد هرجآ اذإ فالخلا اذه ىلعو ,ةيصعملا دصقب نورقملا لمحلا ىلع لومحم ثيدحلاو «هفطق وأ بنعلا رصعل =

 (حتف) ۳۸٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .ريزانخلا هل ىعريل هسفن رحآ وأ ءرمخلا اهيلع لقنيل

 زاحو «هل اكلم ءانبلا راص فقولا ىف وأ رحأتسملا يف ىب ول هنألو «هانب نمل كلم هنأل ؛كلذ هل زاج يعي :خل ! ءانب عيب

 وهو [ىفي هبو] ءامهدنع اذهو «ةكم تويب ضرأ يأ [اهضرأ عيب يأ] :اهضرأو ۳۸٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .هعيب هل

 كرت له" :ةتع هلوقلو ءصاصتخالاو فرصتلا روهظل ؛اهلهأل ةكو لم اهيضارأ نأل ؛ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ
 سانلا فراعت دقو «كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقتو «كلمت اهيضارأ نأ ىلع ليلد هيف «ثيدحلا "؟عابر نم ليقع انل

 ةهاركلا ةياور هحو «ىففي هبو «يعفاشلا لاق هبو «ججحلا ىوقأ نم وهو «ريكن ريغ نم نآلا ىلإ مالسإلا لوأ نم كلذ
 تناك ةكمب يضارألا نألو ع ليلخلا فقو مرحلا نأل ؛"ثروت الو ءاهعابر عابت ال مارح ةكم نإ الأ" :اكتفع هلوق

 (ةلمكت) .اهكرت اهنع ئغتسا نمو ءاهنكس اهيلإ جاتحا نم بئاوسلاب ىعدت هدعب نم نيتفيلخلاو يع يبلا نمز يف

 ةيفيقوت ةيآلاو ةءارقلا نأل ؛زوجي عي [(ييع) .ةمالع تايآ رشع لك ىلع لعجي نأ وه] :خ! فحصملا ريشعتو
 يذلا يمجعألا نألو ؛نينسح اناكف «بارعإلا ظفح طقنلاو «تايآلا ظفح ريشعتلاف ءلحدم اهيف يأرلل سيل

 كلذف "نآرقلا اودرج" :دوعسم نبا نع يور امو ءانسح ناكف .طقنلاب الإ ةءارقلا ىلع ردقي ال نآرقلا ظفحي ال

 ناك نإو «يآلا دعو روسلا يماسأ ةباتكب سأب ال اذه ىلعو «لزنأ امك لع يبلا نع هنولقني اوناك مهنأل ؛مفامز يف

 [ 1١48/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ناكملاو نامزلا فالتحاب فلتخي ءيش نم مكو «نسح وهف ابزحم

 شقن يف امك «هميظعت كلذ يف نأل ؛اهوحنو دروزاللاو ةضفلاو بهذلا ءاب فحصملا ةيلحت زاج يأ :هتيلحتو
 (نيع) .ىفي هبو :ليق «لكلا هركي :ةثالثلا دنعو «فقولا لام ريغ نم ناك اذإ اهتيلحتو دحاسملا

 لاقو ءدجاسملا لك يف هركي ا لاقو ءاندنع دحاسملا عيمج يمذلا لاحدإ زاج نعي :خلا يمذ لوخدو

 اذه ْمِهِماَع َدْعَبماَرَحْلا َدِجْسَمْلا اورق ةي الف سن َنوُكرْشُمْلا امْنِإل :ىلاعت هلوقل ؛مارحلا دجسملا يف هركي :يعفاشلا

 يف فيقث دفو لزنأ تع يبا نأ :انلو «ةلعلا مومعل ؛دحاسملا رئاس ىلإ كلام هادعو ,دمحأ لاق هبو (۲۸ :ةبوتلار

 نم ضرألا ىلع سيل" :كفع لاقف "سحب نوكرشملا" :مّ ةباحصلا تلاقف «هيف ةميخ مه تبرضو ءدجسملا
 وأ «نيلوتسم نولحدي ال مهنأ ةيآلا ليوأتو ["85/؟ :قئاقحلا زمر] ."مهسفنأ ىلع مهتساحن امنإو «ءيش مهتساحن

 ايدوهي نأ يور امل ؛ضيرملا يمذلا ةدايع زوجي عي :هتدايعو (حتف «ئيع) .مهداع تناك امك ةارع نيفئاط

 :هل لاقو «هسأر دنع دعقو 4 يبلا لخدو ءاوماقف 'يدوهيلا انراح دوعن انب اوموق" :لاقف لص يبلا راوحب ضرم

 قطنف «هبجأ :لاقف «هيبأ ىلإ ضيرملا رظنف «"هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ملا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لق"

 = يهو «ربلا نم عون ةدايعلا نألو ؛ثيدحلا "رانلا نم ةمسن يب ذقنأ يذلا هلل دمحلا" :ٌدك لاقف «ةداهشلاب
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 ةباحإو «رحاتلا دبعلا ةيده لوبقو «ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإو مئاهبلا ءاصخو
 نييمدالا نود

 ,يصخلا مادختساو «نيدقنلا هتيدهو «بوثلا هتوسك هركو «هتباد ةراعتساو «هتوعد
 ريناندلاو مهاردلا يأ رحاتلا دبعلا يأ

 ىلع هدزي م ع هنأل ؛كيلعو :هلوق ىلع ديزي الو «يمذلا ىلع مالسلا دريو ءاه سأب الف «مالسإلا نساحم نم =

 [4 ١5/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتءادبب سأب الف ءةجاح هيلإ هل ناك نإف ءهل اميظعت هيف نأل ؛مالسلاب هؤدبي الو «كلذ
 هبيغرت هيف نأل ؛دوعي :ليقو «باتكلا لهأ نم مالسإلا نع دعبأ هنأل ؛دوعي ال :ليقف ءيسوحملا ةدايع يف فلتحاو

 قوقح نم ةدايعلاو ءملسم هنأل ؛ام سأب ال هنأ حصألاو «قسافلا ةدايع يف فلتخا كلذكو «هفيلأتو مالسإلا ىلإ

 [7/826/7؟ :قئاقحلا زمر] .نيملسملا

 ىحض التف هنأل ؛مئاهبلا ءاصحخ زوجي نعي «هتضيب تعزن اذإ اءاصخو ايصح سرفلا تيصح نم :مئاهبلا ءاصخو

 يقو ءانسح ناكف ءرشلاو حاطنلا كرتو ؛همحل بييطت هيف نألو ؛يصخلا وه ءوحوملاو «نيئوحوم نيحلمأ نيشبكب
 سأب الو «ةمالعلل مئاهبلا يكب سأب الو زوجي ناويحلا ىلإ دوعت ةحلصمل ناويحلا ىلإ مل ألا لاصيإ لصألا نأ :"طيحنا"
 (هريغو) 4٠١/4[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءادل ناك اذإ نايبصلا يكب

 بكر ج هنأل ؛ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإ زاج نعي [عامجلا نع ةيانك بثولا وهو وزنلا نم] :خل! ريمحلا ءازنإو
 نم كلذ نأل :حلإ دبعلا ةيده لوبقو ٤١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكن] .لعف امل مرح ولو «هاننقاو لغبلا
 ل يبنلا اهلبقف «قتعي نأ لبق ةيده 4 يبلا ىلإ ىدهأ هذ يسرافلا ناملس نأ حص دقو «ةراجتلا تارورض

 ؛عربت هنأل ؛زوجي ال نأ سايقلاو «ناسحتسالا وه اذهو ۳۸٠/۲[ :قئاقحلا زمر].كولمملا ةوعد بيجي ناكو

 [ 41/2 :قئارلا رخخيلا ةلمكت] .انركذ ا ركذ ام نوح نکل لهآ نم سيل كبعلاو

 هتيده هرك اذكو ءابوث تناك اذإ هتيده لوبق يأ بوثلا رحاتلا دبعلا ةوسك هرك يعي :خلإ هتوسك هركو

 .رم امك اناسحتسا ةرورضلل ريسيلا ءيشلا يف زوج نكلو «هلهأ نم سيل دبعلاو «عربت هنأل ؛ريناندلاو مهاردلا

 هنع ىف دقو «ةلثم وهو «يصخلا ىلع سانلا ضيرحت هيف نأل ؛همادختسا هركي يأ :خلإ يصخلا مادختساو

 ةمدخلا قلطم نأ ىلإ ريشي "يصخلا مادختساو" :هلوق قالطإو ٤/۸ 4١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مرحتف دي بلا

 قالطإلا ىلعو «مرحلا يف لوحدلا وهو «ةدوهعملا ةمدخلا يف مهمادختسا هركي امنإ حصألا يف ركذو «هوركم

 (حتف) .ةلثم وهو ءءاصخلا ىلع سانلا ضيرحت هيف نأل ؛هلوقب هليلعتل يعليزلا ىرح

 ةلاحتسال ؛ةيناثلا ةيهارك يف كش الو «دوعقلا نم ةيناثلاو ءدقعلا نم ىلوألا :نيترابعب ىوري :خلإ زعلا دقعمب

 نوكي هجولا اذمي هب قلعت امو «ثداح شرعلاو «شرعلاب هزع قلعت مهوت األ ؛ىلوألا اذكو «ىلاعت هللا ىلع اهانعم
 - «ةثالثلا تلاق هبو «هب اعد ع هنأل ؛هب سأب ال :فسوي وبأ لاقو ءادبأو الزأ هنع كفني ال مىق هللا زعو ءاثداح



 راكتحالاو عيبلا ماكحأ م45 ةيهاركلا باتك

 «دبعلا قنع يف ةيارلا لعجو وه لكو «درنلاو جنرطشلاب بعللاو «نالف قحجو
 بعللا هرك يأ لوقي نأب ءاعدلا هرك

 نآرقلا يف فوصوم شرعلا نأل ؛شرعلل ةفص زعلا لعج زاوح زيوجتلا يف رسلا لعلو «ثيللا وبأ هيقفلا ذأ هبو =

 «هنع اينغتسم هللا ناك نإو «ةردقلا لامك راهظإو «ةبيهلا عضوم هنأ دحأ ىلع ىفخي الو «زعلاب اذكف «مركلاو دجباب

 :"ةيلالبنرشلا" يفو «هيقفلا هراتحا امل هيجو هحو اذهو ءكشرع وه يذلا زعلا دقعمب يأ «ةينايب "نم" نوكت اذه ىلعو

 (ةلمكت «حتف) .عنملا يف طايتحالاف «دحاو ربح هنإ :انلق

 هنأل ؛مارحلا رعشملاو تيبلاو كلسرو كئايلوأو كئايبنأ قحب اذكو «كيلع نالف قحب :لوقي نأ زوجي ال يعي :نالف قحبو

 هللاب وأ هللا قحب :هريغل لجر لاق ولو «هيلع بوحو ريغ نم ءاشي نم هتمحر ب صخي امنإو «قلاخلا ىلع قولخملل قح ال

 ىلع لدي ام راثآلا يف ءاجو :"ةيناح راتاتلا" فو «كلذب أي نأ بحتسيو ءاعرش كلذب أي نأ هيلع بحي ال ءاذك لعفأ

 [(حتف) .اردان الإ حتفي الو هلوأ رسكب] ا جنرطشلاب بعللاو 5١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ زاوح

 :لاقو «مهيلع ملسي ملف «جنرطشلاب نوبعلي موقب رم رمع نبا نأ يور امل ؛درنلاو جنرطشلاب بعللا هرکی نعي

 "ريزسنخلا محل يف هدي غبص امنأكف ريش درنلاب بعل نم" :8تلع لاقو «"؟نوفكاع اه متنأ يلا ليثامتلا هذه ام"

 لالحإ الو رامق ريغ نم مهفلا ةيكزتو ءرطاخلا ذيحشتل جنرطشلاب بعللا حابي : يعفاشلا لاقو «دوادوبأو دمحأ هاور

 نم ةالصلاو «نارسخلا نم هادي تملس اذإ :يعفاشلا باحصأ سيئر يكولعصلا دمحم نب لهس لاق «تابجاولاب

 جنرطشلاب رماق نإ مث .عامجإلاب مارح وهف امك رماق نإو «نالخلا نیہ بدأ وهف «نايذهلا نع ناسللاو «نايسنلا

 يعفاشلا لاق امو «هتلادع تيقبو «هتداهش تلبق «الوأتم ناكو «هب رماقي م نإو «هتداهش تدرو «هتلادع تطقس

 هبيدأتو هلهأ لحرلا ةبعالم :ةثالث الإ مارح مدآ نبا بعل لك" :كتفع هلوقل ؛وه لك ميرحت ةهارك هركي نعي :وه لكو

 :هتروصو :حراشلا لاق كلذ زوجي ال يأ :خلإ ةيارلا لعجو [587/؟ :قئاقحلا زمر] ."هسوقب هتلضانمو هسرفل

 ةبوقع نأل ؛مارح وهو «ةملظلا نيب داتعم وهو «هسأر لوحي نأ هعنمي ميظع رامسح. ارمسم اقوط هقنع يف لعجي نأ

 يف رثك دقو «قابإلا ةمالع هنأل ؛اننامز يف هب سأب ال :ليقو ٤۱۸/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رانلاب قارحإلاك مرحت رفاكلا

 ۳۸٠٦/۲[ :قئاقحلا زمر] .قابإلا ةلقل ؛اهوركم مهنامز يف ناكو «نادوسلا يف اصوصخ نامزلا اذه

 رحبلا ةلمكتإ .قاسفلا يف نيملسملا ةنس وهو «درمتلاو قابإلا نم ازارتحا دبعلا ديق زاج نيعي :هديق لحو

 ىلع حانج الو ؛ةرورضلل عضوملا كلذ ىلإ رظني نأ زاحو «يوادتلل ةنقحلا زوحت يعي :ةنقحلاو 4١8/8[ :قئارلا

 عضي مل ىلاعت هللا نإف اووادت !هللا دابع" :اكَيلَع هلوقل ؛ءاودلا نود ىلاعت هللا وه يفاشلا نأ ىري ناك اذإ ىوادتي نم
 «يذمرتلا هاور مرا" :لاق ؟وه امو ! هللا لوسر اي :اولاق ءادحاو اد الإ ءاود وأ ءافش هل حصو الإ عاد

 = ءرمخلاك سحنلاب زوجي الو «ةرهاطلا ءايشألاب كلذ زوجي اغنإو ءةأرملاو لحرلا نيب ةنقحلا يف قرف الو «هححصو



 راكتحالاو عيبلا ماكحأ 4۷ ةيهاركلا باتك

 «هنم ريغصلل دب ال ام ءارشو مرحم الب دلولا مأو ,ةمألا رمو يضاقلا قزرو

 لإ ءارش لحو يأ ۶

 .طقف همأ رجؤتو «مهرجح هل ل

 همأ ريغصلا يأ . مهرجح يف ريغصلا ناك 9 هنم ريغصلل دبال ام عيب

 مرح اميف مك ؤافش لعج مل هللا نإ" :لاق ع هنأ هذ دوعسم نبا ىور امل ؛رهاطلاب الإ زوجي ال اذه لك اذكو =

 نم هريغ دج ملو ءءافش هيف نأ ملسم بيبط هربخأ اذإ لوبلاو رمخلاك مرح اب يوادتلا زوجي :"ةياهنلا" يفو «"مكيلع

 يو «دوعسم نبا ثيدح هلوانتي ملف «مارحلاب ايوادتم نكي ملف «ةرورضلل عفت رت ةمرحلاو «هماقم موقي ام حابملا

 نوكت ال يلا ءايشألا يف يأ "مرح ام يف مكئافش هللا لعجي ل" :3لكقع هلوق يعم :مالس نب رصن يبأ نع "ةيناخلا"

 بع ؛حتن) E ا ا ا ل

 ا ورا ور را يبا .مهحلاصم

 ذحأي نأ هلف ءاحاتحم يضاقلا ناك اذإ مث «هبابرأ ىلع هدر بحي ريغلا لام هنأل ؛لحي مل لطابو مارح نم عمج نإف

 وهو ءاضيأ ذحأي نأ هلف اينغ ناك نإو «كلذل غ رفت امل بسكلاب لغتشا ول هنأل ؛نيملسملا قوقح ةماقإ ىلإ لصوتيل

 ]41۹/۸ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيجاتحما نم هدعب يتأي نمل ارظنو «ةلعلا نم انركذ امل ؛حصألا

 عحري اميف لاحرلا رئاسل مرحما ةلزنمب ةمألا نأل ؛مرحم ريغب رفسلا امه زوجي يعي :خلإ دلولا مأو ةمألا رفسو

 دنع ضعبلا ةقتعم اذكو «نهيف قرلا مايقل ؛ةمألاك ةربدملاو ةبتاكملاو دلولا مأو «هأنيب ام ىلع سملاو رظنلا ىلإ

 ةبلغل ؛زوجي الف اننامز يف امأ «حالصلا لهأ ةبلغل مهنامز يف اذه :اولاق "يفاكلا" يفو «هدنع ةبتاكملاك األ ؛مامإلا

 نع القن "حتفلا" يف لاق 17١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مالسإلا خيش ىلإ ايزعم "ةياهنلا" يف هلثمو «داسفلا لهأ

 (ييع «حتف) .ىوتفلا هيلعو :"ناتسهقلا"

 هنأل ؛ةوسكلاو ةقفنلا لثم كلذو «هنم دب ال ام اوعيبيو «ريغصلل اورتشي نأ ةثالثلا ءالؤ زوجي يعي :خإ ءارشو

 «ضحم عفن :ماسقأ ةثالث ىلع ريغصلا ىلع تافرصتلا نأ :هلصأو «عونمم وهو «ريغصلا ررضتل كلذ مهل نكي مل ول

 وه عونو ءازيمم ناك اذإ هسفنب يبصلا هكلميو «ةقدصلاو ةبهلاك ايبنجأ وأ ناك ايلو «هلايع يف وه دحاو لك هكلميف

 ةراجالاو عيبلا لثم ررضلاو عفنلا نيب ددرتم عونو .دحأ هيلع هكلع الف «قالطلاو قاتعلاك ضخم ررض

 هيلع نوفرصتي مهأل ؛نكي مل وأ مهيديأ يف ريغصلا ناك ءاوس ءامهيصوو دجلاو بألا الإ هكلع الف «حابرتسالل

 دنع ماحرألا يوذو ةبصع لكل زوجيف «حاكنإلا وهو «رحخآ عون هيفو ؛لوألا عونلا نم رثظلا راجعتساو «ةيالولا مكحب

 ٤١١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .حاكنلا باتك يف كلذ نايب مدقت دقو «تابصعلا مدع

 يالوه هكلع الو «همدختست نأب ضوع ريغب هعفانم فالتإ كلمت اهنأل ؛نيروكذملا نود يأ :خلإ همأ رجؤتو

 عونلا نم هلعجف «ةعانص يف هملسيو ءطقتللا هرجوي نأ زوجي :"يرودقلا" ةياور يفو «"ريغصلا عماجلا" ةياور هذهو
 (حتف) .ريغصلل اضحم اعفنو ةرورض هيف نأل ؛برقأ اذهو «لوألا



 تاوملا ءايحإ ماكحأ ۳4۸ تاوملا ءايحإ باتك

 تاوملا ءايحإ باتك

 ,رماعلا نم ةديعب ةكولمم ريغ هيلع هتبلغل وأ ءهنع ءاملا عاطقنال اهعرز رذعت ضرأ يه

 اضيأ ضرأل ةفص ضرأل ةفص عضوملا ليوأتب ضرألا نع لا

 ؛نسحألاب لمعلا امهنم لك يف نإ ثيح نم نيباتكلا نيب ةبسانملا :"نيكسم الم" يف لاق :خلإ تاوملا ءايحإ باتك

 معنلا نإف ءنسحتسم رمأ اذهو «راجشألاو ليخنلا تحت رامنألا ءارحإو «ةدماملا ضرألا تابنإ تاوملا ءايحإ يفف

 ثيح نم نوكي نأ زوجي ةيهاركلا باتكب باتكلا اذه ةبسانم :"ةلمكتلا" يف لاقو «ةلحآلا معنلا جذومن ةلحاعلا

 ]٤۲۲/۸[ .ةبسانملا ندأ اهيف يفكيو «هركي ال امو هركي ام ىلع لمتشم باتكلا اذه نإ

 (حتف) .اه كلام ال ضرأ وأ هيف حور ال ام بارغو باحسك تاوملا :"سوماقلا" يف :تاوملا ءايحإ

 لإ اهنع ءاملا عاطقنال اهعرز رذعت ضرأ تاوملا نعي اعرش تاوملا ىعم نايب اذه :اهعرز رذعت ضرأ يه

 :هلوقو ءاتاوم نوكي الف «هريغ جرخأ "رذعت" :هلوقو «هريغو رذعت ام لمشي «سنجلا ةلزنمب "ضرأ يه" :هلوقف

 كولم وهو كلذك ناك ام جرحأ "ةكولمم ريغ" :هلوقو «رذعتلا ببسل نايب "اهيلع هتبلغل وأ ءاهنع ءاملا عاطقنال"
 «ضرألا تاوم ريسفت اذهو :حراشلا لاق ءاتاوم نوكت الف «ةبيرقلا جرحأ "رماعلا نم ةديعب" :هلوقو ءاتاوم نوكي الف

 [475؟/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تيملاب اهيبشت اهب عافتنالا نالطبل ؛ةفصلا هذه تناك اذإ اتاوم تيمس امنإو

 "هيلع" و "هنع" ظفل هيف عقو "هيلع هتبلغل وأ" :هلوق اذكو «"هنع ءاملا عاطقنال" :هلوق نأ ملعا :هنع ءاملا عاطقنال

 هلوق ىلإ هعاجرإ حصي ناك نإو ركذملا ريمضو «يدنع ةدوجوملا ةعوبطملا زنكلا خسن يف ريمضلا ريكذتب

 حورشلا عيمج يف امك «ريمضلا ثينأتب (اهيلعو اهنع) نوكي نأ رهاظلا نكل ناكملا وأ عضوملا ليوأتب "ضرأ"
 .هظفحاف "يئاطلا"و "نيعلا"و "نيكسم الم"و "رحبلا" نم يدنع ةدوح يملا

 ؛هب ديق امنإو دحأل ةك ولم ريغ يأ «ضرأل ةيناث ةفص :ةكولم ريغ .روكذملا ليوأتلاب ضرألا ىلع :هيلع هتبلغل
 يهف كلاملا فرع اذإف ءاتاوم نوكت الف هليزي ام مدعل ؛اهيف ايقاب هكلم ناك يمذ وأ ملسمل ةكولمم تناك ول امنأل

 رهظ ولو «ةعئاضلا لاومألاو تاطقللا عيمج يف فرصتي امك مامإلا اهيف فرصتي ةطقل تناك فرعي مل نإو «هل

 (ييع) .هيلع ءيش الف الإو «ةعارزلاب تصقن نإ اهعرز نم هل نمضو ءاهذحأ كلذ دعب كلام اه

 توصلا عمسي مل هتوص ىلعأب حاصو «رماعلا ىصقأ يف ناسنإ فقو ول ثيحب ناكم يف نوكت نأب :رماعلا نم ةديعب

 اذهو ءدئاصحلا حرطو يشاوملا يعرل هب نوعفتنيف ءرماعلا ءانف هنأل ؛تاوع. سيلف «عمسي ناك نإو «تاوم هنإف «هنم

 ءاديعب ناك نإو «ةيرقلا لهأ هب عفتني ام ءايحإ زوجي ال ىح ,عافتنالا ةقيقح ربتعت :دمحم دنعو «فضسوي يبأ لوق

 يف لاقو ["88/؟ :قئاقحلا زمر].ةثالثلا تلاق هبو «رماعلا نم ابيرق ناك نإو «هب نوعفتني ال ام ءايحإ زوجيو

 - «دمحم دنع قافترالا عاطقناو "راتحملا" يف امك راتخملا وهو ءفسوي يبأ دنع دعبلا ىلع مكحلا رادمف :"حتفلا"



 تاوملا ءايحإ ماكحأ ۳4۹ تاوملا ءايحإ باتك

 ءرماعلا نم برق ام ءايحإ زوجي او رجح نإو «هكلم مامإلا نذإب هايحأ نمو

 ا O لل نا وشو ن1 سس يا أ ب ا ا املا .تاوم يف اركب رفح نمو
 حضانلل وأ تناك نطعلل

 ةمئألا سمو" :يعليزلا لاق "يواحطلا حرش" يف امك ةياورلا رهاظ وهو «"ىربكلا" ةاكز يف امك ىفي هبو -
 [۷۸/۷ :قئاقحلا نييبت] ."فسوي يبأ لوق ىلع دمتعا يسحرسلا

 هيف طرتشي الو «هايحأ نم هكلمي :الاقو «ةفينح يبأ دنع هكلم مامإلا نذإب تاوملا ايحأ نم نيعي :خلإ هايحأ نمو

 دنع الإ «ةثالثلا تلاق هبو دا ا ا " :الكع هلوقل ؛مامإلا نذإ

 «"همامإ سفن هب تباط ام الإ ءرملل سيل" :8تفع هلوق :هلو ءال الإو «نذإلا ربتعي رماعلا لهأ حاشت ول :كلام

 ثيدحلاو ءلصألا ىلع اهادع ام يقبف «ثيدحلاب تصخ شيشحلاو ءاملو بطحلا نأ الإ تاحابملا هب دارملاو

 [۳۸۸/۲ :قئاقحلا زمر] .نيثيدحلا نيب اعمج مامإلا نذإب ناك اذإ هب دارملا وأ ,مهفايعأب موقل نذأ هنأ ىلع لومحم

 "يئاطلا"و "ينيعلا" نم اقافتا هكلمي مل انمأتسم ناك ولو ءاقافتا نذإلا طرش ايمذ يحما ناك ولو

 رجحلا نم امإ وهو ل هكلمي ال اهنم هريغ عنم يأ :ال رجح نإو .هكلمي ال هنذإ ريغبو تاوملا يأ :هكلم
 مهكر شي ال يك دودحلل اميلعت اهوح راجحألا نوعضي اوناك مهنأل ؛رجحلا عضو نم امإو «هريغ عنمي هنأل ؛عنملا وهو

 امنإو «هريغ ىلإ اهعفدو «هنم مامإلا اهذحأ اهرمعي مل اذإف ءنينس ثالث ىلإ هنم ذخوت الف ءا ىلوأ وه هنكل ءاهيف
 .مكحلا يف امأو «ةنايدلا قيرط نم اذه «"قح نينس ثالث دعب رجحتملل سيل :هنذ رمع لوقل ؛نينس ثالث ردق

 اذكو ءريجحت وهف ارغب اه رفح نإو «لوألا نود هنم كلملا ببس ققحتل ؛اهكلم اهيضم لبق هريغ اهايحأ اذإف

 نوكي امهدحأ لعف نإو «ءايحإ وهف ءارن اه قش وأ « ةانسملا اهيلع برض وأ امرك ولو ءاهوح كوشلا لعج

 [؟١/85 :قئاقحلا زمر] .ءايحأ ناك رامنألا رفح عم اهاقس نإو ءاريجحت

 هيلإ مهتجاح ققحتل [(يئاط) .مهدئاصحل احرطمو ةيرقلا لهأل ىعرم كرتيف] :خلإ برق ام ءايحإ زوجي الو
 نأ مامإلا كلمي ال :اولاق اذهو «قيرطلاو رهنلاك راصف «مدقت ام ىلع فسوي يبأ دنع اريدقت وأ «دمحم دنع اقيقحت

 [47 5/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .سانلا اهنم يقستسي رابآلاو حلملاك هنع نيملسملل نيغ ال ام عطقي

 (ييع) .اهدنع اقلطمو هدنع مامإلا نذإب :رفح نمو

 مرح هنأل ؛كلذب يمس «هقفارمو هقوقح نم هلوح ام ءيشلا ميرحو ءاعارذ نوعبرأ رئبلا مرح يأ :خلإ تاوم يف

 ام هلف ارغب رفح نم" :3ء هلوق اعارذ نيعبرأ مرحلا نوك ىلع ليلدلاو «هب عافتنالاب دبتسي نأ هكلام ريغ ىلع

 عمجي ظفللا رهاظ نأل ؛عرذأ ةرشع بناج لك نم ةعبرألا بناوحلا نم نوعبرألا :ليق مث «"اعارذ نوعبرأ اهوح

 رخخآ رفحي ال يك هنع ررضلا عفد دوصقملا نأل ؛بناج لك نم اعارذ نوعبرأ دارملا نأ حيحصلاو «ةعبرألا بناوحلا

 (حتف ءئيع) .بناج لك نم عرذأ ةرشعب ررضلا اذه عفدني الو «ةيناثلا يف ىلوألا ءام لوحتيف ءاهبنح يف ارغب



 تاوملا ءايحإ ماكحأ .Ye تاوملا ءايحإ باتك

eنف لك نم ا ن نا رو ی ی اروا  
 ا

EC E Oy e 
 تو

 وو او سا و دك موج و نظن ا وختم «تاوم وهف هيلإ as مو
 تاقا د

 تناك نإ :امهدنعو «ةفينح .oa أ نطعلل رئبلا نوكت نأ نيب كلذ يف قرف الو ا اعارذ نوعبرأ

 «عارذ ةئامسمخ نيعلا مرح" :8ع هلوقل ؛اعارذ نوتس اهميرحف حضانلل تناك نإو ءاعارذ نوعبرأف نطعلل

 ةحاحو «ةحاحلا رابتعاب ميرحلا قاقحتسا نألو «"اعارذ نوتس حضانلا رثب ميرحو ءاعارذ نوعبرأ نطعلا رئب ميرحو

 ىقتسي نطعلا رعب ينو ءءاشرلا لوطي دقو «ريعبلا وهو «حضانلا هيف ريسي عضوم ىلإ جاتحي هنأل ؛رثكأ حضانلا رعب
 هب لمعلاو هلوبق ىلع قفتملا ماعلا نأ هلصأ نمو «لصف ريغ نم انيور ام :هلو ءامهنيب توافتلا نم دبالف «هديب

 ىلع "رشعلا هيفف ضرألا هتحرخأ ام" :كقع هلوق حجر اذهلو «هب لمعلاو هلوبق يف فلتخملا صاخلا ىلع ححرم

 حجر انه نمو «"ةقدص تاوارضنلا يف سيل" :اهتِفَع هلوق ىلعو «"ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل" :اكتفع هلوق
 رثبو «ديلاب اهنم ءاملا حزني ىلا نطعلا رئبو .ايارعلا ربح ىلع "لثمب الثم رمتلاب رمتلا" :ا83ع هلوق'مهلك انباحصأ

 (حتف «نييع) .ريعبلاب اهنم ءاملا حزني ىلا حضانلا

 يرجي عضوم نمو ءءاملا هيف رقتسي نطو نم دبالف «ةعارزلل جرختست نيعلا نألو ءانيور امل :خل! نيعلا ميرحو
 «ةعبرألا بناوحلا نم ةئامسمخلا :ليق مث «ريداقملا يف يأرلل لحدم الو «ةئامسمخب عراشلا ردقو «ةعارزلا ىلإ هيف

 «ةرسكملا وه عارذلاو «بناح لك نم عارذ ةئامسمح نأ حصألاو ءاعارذ نورشعو ةسمخو ةئام بناح لك نم

 [475/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةضبق هنم رسكف «تاضبق عبس كلملا عارذ ناكو «تاضبق تس وهو

 «هريغ كلم يف رفحلاب ايدعتم رفاحلا ناكف «عافتنالا نم هنكمتل ؛ةرورض رئبلا بحاصل اكلم راص هنأل :خلإ رفح نمف

 هفلكي نأ هل سیلو «هسفنب هسبكي مث «ناصقنلا هنمضي :ليقو «يناثلا هرفتحا ام دسب هذخاؤي نأ لوأللف رفح نإف

 «حيحصلا وه اذهو «رادجلا ءانبب ال هتميقب هذخاؤي نأ هبحاصل ناك هريغ رادج مده اذإ امك «هسفنب هسبكي لب سبكلا

 «ىلوألا مرح ريغ يف مامإلا نذإب ارثب يناثلا رفح نإو ءامهنيب ام ناصقن هنمضيف ءرفحلا عمو رفح الب ضرألا موقتف
 ثالثلا بناوجلا نم مرحلا يناثللو «هيلع ءيش الف «ةيناثلا تقرغو ةيناثلا ىلإ ىلوألا رئبلا ءام بهذو «هنم ةبيرق يهو

 مرح ردقي مل [(حتف) .ضرألا تحت ءاملا ىرحب ةانقلا] :خلإ ةائقللو (ةلمكت «حتف «نيكسم الم) .لوألا بناجلا نود

 .مرحلا قاقحتسا يف رئبلا ةلزنم هنأ :دمحم نعو «هطبض نكمي ءيشب ةانقلا

 ءرهنلاب ربتعتف «ةقيقحلا يف ره هنأل ؛ضرألا هجو ىلع ءاملا رهظي مل ام هل ميرح ال :مامإلا دنعو ءاملوق اذه :ليقو

 يل سرغي رجش ميرحو عارذ ةئامسمخب اهعرح ردقيف «ةراوف نيع ةلزنمب وه ضرألا ىلع ءاملا روهظ دنعو :اولاق

 [؟"94.0/7؟ :قئاقحلا زمر] .هعرح يف ارجش سرغي نأ هريغ كلي ال ىح «عرذأ ةسمخ تاوملا ضرألا
 [4717/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رماعل ايرح نكي مل اذإ هؤايحإ زاحو ءدحأ كلم يف سيل هنأل :خإ تاوم وهف



 برشلا ماكحأ ۳۹ تاوملا ءايحإ باتك

 .رهنلل مرح الو ال لمتحا نإو
 اتاوم نوكي ال يأ

 برشلا يف لصف

 .هضرأ يقسي نأ لكلو اكول ريغ تح ارقلاو خلك ماظعل راق .ءاملا بيصن وه
 سانلا نم دحأ لكل يأ وكلا رف  دادغب رهف يه أدتبم باودلاو عرازملا ىقسيل

 ءاملا عوجر ريدقت ىلع هيف ةماعلا قح قلعتل ؛اتاوم نوكي ال يعي ءال هيلإ ءاملا دوع لمتحا نإ يعي :ال لمتحا نإو

 ضرأ يف رف هل ناك نم يأ :رهنلل ميرح الو ٤۲۷/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلإ مهتحاحل مهقح ءاملا نأل ؛هيلإ

 «هنيط اهيلع يقليو ءاهيلع يشب رهنلا ةانسم هل :الاقو كلذ ىلع ةنيبلا ميقي نأ الإ ةفينح يبأ دنع ميرح هل سيلف «ريغ

 "نيكسم الم" يف اذك ضرألا نع ءاملا دريل ليسلل نبي ام :ةانسملاو «تاوملا ضرألا يف رهنلا رفح ول فالخلا اذكو

 تلاق هبو «هوحنو نيطلا ءاقلإ ردقب نيبناحلا نم ميرح هل :الاقو «ةفينح يبأ دنع رهنلل ميرح الو :ئيعلا لاقو «"حتفلا"و

 [۹۰/۲ :قئاقحلا زمر]."طيحملا" يف هركذ ءانباحصأ نم نيققحما لوق وهو «قافتالاب اذه :ليقو «ةثالثلا

 رهنلا ضرع فصنب هردق فسوي وبأف «هردق يف افلتخا نكل ءايرح هل رهنلا نأ ىلع اقفتا نإو نيبحاصلا نأ ملعا مث

 دق هنأل ؛بناج لك نم هضرع لكب دمحم هردقو ءامهيلع هضرع مسقيف «هيبناج يف يقلي هنيط نأل ؛نيبناحلا نم

 يبأ نيب فالتخالا :"ضماوغلا فشك" يفو «بناح لك نم هضرعب ردقيف ءاعيمج هيبناج نم نيطلا ءاقلإ هنكمي ال
 يأ اهيرك ىلإ جاتحي يلا راغصلا رامنألا امأو «نيح لك يف ىرك ىلإ هيف جاتحي ال ريبك رمن يف هيبحاصو ةفينح
 (حتف «نیکسم الم) .قافتالاب مرح اهلف ءتقو لك يف اهرفح
 تاوملا ءايحإ نأل ؛برشلا لئاسم نم هب قلعتي ام ركذ تاوملا ءايحإ ركذ نم غرف امل :خإ برشلا يف لصف

 تاوملا هيلإ جاتحي امم برشلا ناك اذإ :لاقي ال ءءاملا وه دوصقملا نأل ؛هريغ ىلع هايملا لصف مدقو «هيلإ جاتحي

 ىلع متدقتلا قحتسي هعورف ةرثكو هتلاصأل :انلق «تاوملا ءايحإ لئاسم ىلع برشلا لئاسم ميدقت قئاللا ناك

 نع ةرابع :ةعيرشلا يفو «ةغل برشلا نعم اذه :خلإ ءاملا بيصن وه ٤۲۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .برشلا

 «ناويحلاب ةصوصخع األ ؛ةفشلا نم معأ برشلا نوكيف :"يفاولا" لاق «باودلاو عرازملل ايقس ءاملاب عافتنالا ةبون

 (ةلمكت «حتف) .نوتملا يف قيلي ال فنصملا هلعف امك يوغللا نعملا ركذ :لوقت نأ كلو

 نوكي الف «هريغ رهق عنمب ءاملا رهق نأل ؛صوصخلا ىلع دي اهيف دحأل سيل رامنألا هذه نأل :خلإ ةكولمت ريغ

 نأ دحاو لكلف ,دحأل ةكولمم رامنألا هذه نكت مل امل يعي :خلإ يقسي نأ لكلو (حتف).زارحإلاب كلملاو ءازرحم

 نوملسملا" :88ع هلوقل ؛هضرأ ىلإ ارفف اهنم يركيو «هيلع ىحرلا بصتنيو «هبرشيو «هب أضوتيو «هضرأ يقسي
 احابم نوكي نأ نم جرخي زارحإلاب هنأل ؛زرحم سيل ام ءاملاب دارملاو «"رانلاو ءاملاو ًألكلا :ةثالث يف ءاكرش

 (رييغتب حتف).هنذإب الإ هب عفتني نأ دحأل زوجي الف ءزرحأ اذإ ديصلاك



 برشلا ماكحأ o1 تاوملا ءايحإ باتك

 رضي مل نإ هضرأ ىلإ ارك اهنم يركيو هيلع ىحرلا بصنيو «هبرشيو «هب اضوتيو

 ءهضرأ ال هتباد يقسو برش لكل ضايحلاو رابآلاو ةكولمملا رافألا فو .ةماعلاب

 اي هتك ر نرخ و ا ا كعب
 اليلق ولو 3 7 ءاملا يأ

 ناك اذإ الإ زوجي ال حابملاب عافتنالا نأل ؛ةماعلاب رضي مل اذإ دحاو لكل روكذملا عافتنالا نأل :ةماعلاب رضي مل نإ

 ىلإ ميظعلا رهنلا ليي نأب ممرضأ نإو [791/؟ :قئاقحلا زمر].ءاوحلاو رمقلاو سمشلاب عافتنالاك دحأب رضي ال
 قلعتم "ةماعلاب رضي مل نإ" :هلوقو .زوحي ال «هوحنو يضارألاو ىرقلا قرغتف «هتفض رسكنا اذإ بناجلا اذه

 (نيكسم الم «ئيع) .يركلاو ىحرلاب

 ثيدح نم انيور امل ؛باودلا يقسو برشلا قح هل ناك امنإو .هضرأ يقس ال يأ :لإ هتباد يقسو هبرش لكل

 نكلو «زارحإلاب الإ كلمي ال حابملاو ءزارحإلل عضوت مل ضايحلاو رابآلاو رامنألا نألو «خلإ "ةثالث يف ءاكرش نوملسملا'
 هباودو هسفنل هيلإ جاتحي ام ركذ امم هيلع رمي امم ذحأي نأ جاتحيف «هدصقم ىلإ هلصوي ام ذخأي نأ هنكمي ال رفاسملا

 هيف نكي مل نإو عنب ثيح «يضارألا يقس فالخب ءاعرش عوفدم وهو «ميظع ررض هقحل كلذ نم هعنم ولف «هبحاصو
 كلذب هقحليف ءرامألا بحاص ةعفنم بهذتف ,كلذل ةياف ال ذإ ؛رافألا بحاص قح لاطبإ كلذ ةحابإ يف نأل ؛ررض

 [ 5370/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عنمي ررضلا هيف ققحت ول نح «ررض هب هقحلي ال هلثم نأل ؛باودلا يقس فالخب ءررض

 «هتفض رسكت نأب باودلا يقس نم رهنلا ىلع فاح اذإ رهنلا بحاص نأ دارأ ءقشلا وهو «رقبلا نم :روقبلا ةرثكل

 نعم الف ؛ةرورضلل هريغل برشلا قح انتبثأ امنإو ءصوصخملا ىلع هل قحلا نأل ؛عنمب ذئنيحف ءرخآ عضوم ىلإ قشنت وأ
 [۳۹۱/۲ :قئاقحلا زمر] .هتعفنم لطبت هب ذإ ؛هبحاص هب ررضتي هجو ىلع هتابثإل

 يف لاقو «ةيباخلا يهو «ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب "نيكسم الم"و "نيعلا" يف هطبض :خلإ بجلا

 .اهوحنو ةيباخلا يهو «ةلمهملا ءاحلاب خسنلا ضعب يقو «حيرصلا وهو ميحلا مضب وه :"يئاطلا"

 ءانيور ام رهاظل ةكرشلا ةهبش هيف نكلو «هذحأ اذإ ديصلاك هب قحأ ناكف «زارحإلاب هكلم هنأل :هبحاص نذأي نأ الإ

SSهنأب هيلع ضرتعاو ا ل ا ا  

 اعيِمَج ٍضْرَأْلا يف ذاَمْمُكَل َقَلَع يِذَلا و وه :ىلاعت هلوق نأل ؛اهلك ءايشألا نم ءيش يف عطقي ال نأ يغبني اذه ىلع

 يف ام ْمُكَل لح يِ رهط :ىلاعت هلوق قفاوي ثيدحلاب لمعلا نأب بيجأو «قيرطلا اذه ةهبشلا ثروي (؟5:ةرقبلا)

 4اعيِمَج ٍضْرَْلا يِاَمْمُكَلَنلَح يِذلاَومإل: ىلاعت هلوق فالخب «باتكلا لاطبإ هب لمعلا نم مزلي الو «اعيِمَج ٍضْرَأْلا

 = (۳۸:ةدئالا) 6 ِراَّسلاَو ق راسلا و (۲:رونلا)  يِناَز ا لا :ىلاعت هلوقب لمعلا لطبي قالطإلا ىلع هب لمعلا نإف



 برشلا ماكحأ موو تاوملا ءايحإ باتك

 ؛هيرك ىلع سانلا ربجي ءيش هيف نكي مل نإف «لاملا تيب نم كولمم ريغ رف يركو
 هرفح يأ دتبملا ربح ره ةفص رحاب

 e .هيرك ىلع يبآلا ربجيف ربجيف اها ىلع كولم وه ام يركو

 AE CDR ONS SSL لحر ضرأ زواج نإف «هالعأ نم

 ر لأ ىلع

 [ 47٠١/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."ةيانعلا" يف اذك «تايصوصخلا هيلع لد ام ريغ هب دارملا نأ ىلع لدف كلذ ريغو =

 يف ازرحم ناك نإو هن رمع رثأل ؛حالسلاب هلتاقي نأ هل ناك «شطعلا هتباد وأ هسفن ىلع فاخي وهو ءاملا هعنم ولو

 رئبلا يف ليق :"يفاكلا" يف «هبحاص نع لضف هيف ناك اذإ حالس الب هلتاقي نأ هلو «حالسلاب هلتاقي نأ هل سيل ءانإلا

 [۳۹۱/۲ :قئاقحلا زمر] .حالس ريغب هلتاقي نأ لوألا :اهوحنو

 لاملا تيب لامو «ةماعلا ةحلصمل كلذ نأل :خلإ لاملا تيب نم .ًادتبم هيلإ فاضملا عم وهو ءرفح يأ :يركو

 ةيزجلاو جارخللا نم هيلإ فرصيو ءاضيأ لالا تيب نم هتانسم حالصإ اذكو ءهنم يركلا ةنوؤم ناكف ءال دعم

 (نيعملا هللا حتف) .بئاونلل لوألاو ءارقفلل يناثلا نأل ؛تاقدصلاو روشعلا نود

 يقو ءارظان بصن مامإلا نأل ؛هيرك ىلع سانلا مامإلا ربجأ ءيش لاملا تيب يف نكي مل اذإ نعي :خلإ سانلا ربحي

 هذ رمع نأ يور امل ؛هيلع مهريجيف ؛مهرايتحاب حلاصملا ىلع ماوعلا قفتي املقو «سانلا ىلع ميظع ررض هكرت

 «مهنم يركلا قيطي ناك نم يركلل جرخي هنأ الإ .'مكدالوأ متعبل متكرت ول" :لاقف «هوملكف ءاذه لثم يف ربحأ
 فوح رهنلا صصخي نأ دارأ نإف :"ةيادهلا" يف لاق مهسفنأب يركلا نوقيطي ال نيذلا ءاينغألا ىلع هتنوؤم لعجيو

 [475/48 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ ىلع مهربجي «ميظع ررض هيفو «فاشتنالا

 اصاحخ نوكي كولمملا رهنلا مث «منغلاب مرغلا نألو مهيلع هتنوؤم نوكتف ءصوصخلا ىلع مهل ةعفنملا هنأل :هلهأ ىلع

 ناك نإف ءماع وهف «ةعفشلا هب قحتسي ال امو «صاح وهف «ةعفشلا هبحاص هب قحتسي ام نأ :امهنيب لصافلاو ءاماعو

 ةعفشلا بحت ال ةماع ةكرشلاف ءادعاصف ةئام اوناك نإو «ةعفشلا هيف بحت صاح وهف «ةئاملا نود رهنلا يف ءاكرشلا

 ىلإ ةرثكلاو ةلقلا ضيوفت هبشألا نأ يعليزلا مدق نكل «هيف ليق ام نسحأ اذهو :يناقتإلا لاق ءراجلل نوكت امنإو «لكلل

 (نيكسم «حتف) .لاملا تيب ىلع ال امهلهأ ىلع ماعلاو صاخلا رهنلا يأ امهيركو ءرصع لك يف نيدهتجملا يأر
 هجوو «ربجي ال اصاخ رهنلا ناك نإ :ليقو ءانركذ امل اماع وأ اصاح كولمملا ناك ءاوس اقلطم :خلإ يبآلا ربجيف

 عفري نأب عفدلا نكمي صاخلا ررضلا يفو «صاخلا فالخب يبآلا ربجيف «ماع ررض عفد هيف ءاماع ناك اذإ هنأ :قرفلا

 عنتما نيكيرش نيب عرزك راصو «رفعج وبأ هيقفلا ذحأ هبو «هتصحب عنتمملا ىلع عجريو قفنيف «يضاقلا ىلإ رمألا
 (رحب «نيكسم) .اذه اذكف «قفنأ امم هيلع عجريو «يضاقلا رمأب هيلع قفني نأ هبحاصلف «قافنإلا نم امهدحأ

 :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «رهنلا ىلعأ نم ءاكرشلا ىلع كرتشملا رهنلا يرك ةنوؤم يعي :خ ! هالعأ نم

 - جاتحاو ءر يف اوكرتشا ةرشع نأ :هتروصو «يضارألاو برشلا صصحب هرخآ ىلإ هلوأ نم اعيمج مهيلع يركلا



 برشلا ماكحأ ot تاوملا ءايحإ باتك

 موق نيب رش .ضرأ ريغب برشلا ىوعد حصيو ‹ةفشلا لهأ ىلع يرك الو (ئرب

 يركلا نم لحرلا كلذ

 ىلعأ نم يركلاب أدبي :هدنعو «ةيوسلا ىلع اراشعأ ءاكرشلا عيمج ىلع ةنوؤملا عضوت امهدنعف «يركلا ىلإ رهنلا =

 عضوتو «يركلا نم ئرب هضرأ زواج اذإف ءرهنلا نم هضرأ يزاحي ام ةنوؤم رشع مهنم لوألا ىلع عضوتو «رهنلا

 «ةمارغ مهرثكأ رحآلا يف نم نوكيف «مثو مث «ةنوؤملا نمن ثلاثلا ىلعو ؛هضرأ زواجي نأ ىلإ ةنوؤملا عست يناثلا ىلع
 ىلإ هتحاحل ؛هلفسأ يف اقح ىلعألا بحاصل نأ :امهل «ةمارغ مهلقأ لوألا نوكي نأ ىلإ هلبق نم ةمارغلا يف هنودو

 .لكلاب نوعفتني لكلا نأ نيبتف «هدسفأف «هعرز ىلع ضاف كلذ دس ولف «هنع لضف ام لييست

 زواح اذإف «هنم ضرألا يقسب رهنلاب عفتني نم ىلع يركلا ةنوؤم نأ :هلو «هب ةعفشلا قاقحتسا يف اووتسا اذهو

 «ةرامع هب همزلي ال هيف ءاملا نم لضف ام ءارجإب هلفسأب هتعفنمو «هيلع ةنوؤم الف «يقسلا ةعفنم هل قبي مل هضرأ

 كلذ ةرامع نم هيف ءاملا لييست رابتعاب ءيش همزلي ال هراح حطس ىلع هحطس ءام لييست قح هل نم نأ ىرت الأ

 «لفسأ نم يركلا ىلإ جاتحي الف «هنع ئغتسا اذإ هالعأ نم رهنلا ةهوف دسب ررضلا عفد عم نكمتي هنألو ؛عضوملا

 حورشلا يف ام ةصالح اذه «"ناتسهقلا"و "ةيناخلا" نع اهريغو "ةيافكلا" يف امك مامإلا لوق ىلع ىوتفلاو

 .هظفحاف «همهف رسيتيل ةلأسملا تحضوأ دقو ءاهريغو

 ىرق هيلع يذلا ماعلا رهنلا امأو «صاخلا رهنلا يف هيبحاصو مامإلا نيب فالتحالا :"قئاقحلا" يف لاق :خ! ئرب

 فالخلا اذه ىلعو ءاقافتا يركلا ةنوؤم مهنع عفري ةيرق رهن ةهوف اوغلبف «هيرك ىلع اوقفتا اذإ هنم نوبرشي

 سيلف ءرهنلا نم هضرأ ةهوف ىلإ ىهتنا اذإ يركلا نأ خياشملا ضعب معزو «رهنلا يفاح حالصإ ىلإ اوحاتحا اذإ

 ءاملل ضئاف هيف طقسي يذلا خاسوألاو طقاسملا رهن امأو ءةنوؤملا هيلع نأ حصألاو «ةنؤملا نم ءيش هيلع

 املكف «برشلا رف سكع ىلع وهف «يركلا ىلإ جاتحا اذإ قشمد يف امك ةقزألاو رودلا نم ةحراخلا فينكلاو

 هراد نم هخاسوأ لييست ىلإ دحاو لك ةحاح نأل ؛هلبق نم كراش لحر راد ىلإ هالعأ نم يركلا يف اولصو

 وهف «رخآلا ىلإ هدعب نم اهيف هنودو «رهنلا عيمج ىلإ هحايتحال ؛ةمارغ مهرثكأ ىلعألا يف نمف «رهنلا رخآ ىلإ
 (راتحما در «حتف «نيكسم الم) .ةمارغ مهلقأ

 ؛نوصحب ال موق ىلع بحت ال يركلا ةنوؤمو «ةفشلا قح مهل مهلك ايندلا لهأ نأل ؛نوصحي ال مهنأل :خلإ يرك الو
 «عابتألا نود لوصألا ىلع بحت ةنوؤملاو «عابتأ ةفشلا لهأو «يضارألا يقس اهوحنو رامألا رفح نم دارملا نألو

 نيذلا مه ةفشلا لهأو ءافيفخت ءاملا تطقس ةهفش هلصأو «ةافشلا دحاو ةفشلاو «ةعفشلا هب نوقحتسي ال اذهلو

 .يضارألا يقس نود يناوألاب ءاقتسالاو ,مهاود يقسو مههافشب برشلا قح مه

 هب ىعدملا مالعإ ىوعدلا ةحص طرش نأل ؛حصي ال نأ سايقلاو ءناسحتسا اذهو :خلإ برشلا ىوعد حصيو

 ىعدملاب هل يضقي نأ يضاقلا نم بلطي هنألو «مالعإلا لبقت ال ةلاهج لوهجم برشلاو ةداهشلاو «ىوعدلا يف

 - ةموصخلاو ىوعدلا هيف يضاقلا عمسي الف «ضرألا نودب كيلمتلا لمتحي ال برشلاو «ةنيبلاب هاوعد تبث اذإ هب



 برشلا ماكحأ موو تاوملا ءايحإ باتك

 رهتلا قواك ا

EOS ا a e es 
 مهاضرب الإ كرتشملا رهنلا نم

 ثرالاب ضرألا ريغب هكلمب نأ نكميو «هيف بوغرم برشلا نأ :ناسحتسالا هجو «نيملسملا قح يف رمخلاك =

 تابثإب هنع هدي عفري نأ هل ناك املظ لحجر هيلع ىلوتسا اذإف «هدحو برشلا ىقبيو «ضرألا عابت دقو «ةيصولاو
 [ 1477 // :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةنيبلاب هقح

 ءاقرثكو يضارألا ةلقب فلتخت كلذ ىلإ ةحاحلاو ءيضارألا يقس برشلا نم دوصقملا نأل :خ! مهيضارأ ردق ىلع

 ثيح ءاكرشلا هيف فلتحا اذإ قيرطلا فالخب «هتجاح ردقبو هضرأ ردقب برشلا نم مهنم لك قح نأ رهاظلاو

 فلتخي ال وهو «قارطتسالا هيف دوصقملا نأل ؛اهقيضو رادلا ةعس كلذ يف ربتعي الو «قيرطلا ةبقر كلم يف نووتسي

 نأ ىلع اوضارت نإف «هتصحب برشي هنكلو «لفسألا ىلع هدسي يأ رهنلا ركسي نأ مهدحأل سيلو ءرادلا فالتحاب

 نأ هنكمأ نإ نكلو «زاج هتبون يف مهنم لك ركسي نأ ىلع اوحلطصا وأ «هتصحب برشي ىح هركسي ىلعألا

 نأ الإ ءاكرشلاب رارضإ هيفو «هب سبكني رهنلا نأل ؛بارتلاو نيطلاب ركسي نأ هل سيلف «باب وأ حولب هركسي

 - نيسلا رسكب - ركسلاو «لحد دح نم هسبح رهنلا ركسو «بارتلابف حوللاب نكمي مل نإو «كلذ ىلع اوضارتي

 [؟"957/7 :قئاقحلا زمر] .ءاملا هب ركسي ام
 ريغب ءانبلاب كرتشملا لغشو «كرتشملا رهنلا ةفض رسك ىحرلا بصنو رهنلا قش يف نأل :خلإ قشي نأ مهدحأل سيلو

 نال ؛زوجيف ءاهبحاص ضرأ يف اهعضوم نوكيو «ءاملاب الو رهنلاب رضت ال ىحرلا نوكي نأ الإ زوجي ال ءاك ر شلا نذإ

 ءءاكرشلاب رارضإلا كلذ لعف نم عناملاو ءءالا صقني ال ىحرلا ببسبو «هكلم صلاخ يف ءانبلا نم هثدحي ام
 [47 5/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .زوجي الف «ءاكرشلا نذإ ريغب كرتشملا عضوملا لاغشإ رسحلاو ةرطنقلابو ءدحوي ملو

 وه :ليقو ءاه يقسيل ةريبك ةفرغم هسأر يف زرألا قادم بيكرت بكري ليوط عذج ةيلادلا :خلإ ةيلاد وأ
 [4714/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رعبلا نم اهيلع يقسي ريعبلل ةيناسلاو بالودلا

 نم ذحتي امم :ةرطنقلاو .بشخلاو حاولألا نم اذختم نوكي امم عفريو عضوي امل مسا رسجلا :خلإ ارسج وأ

 نم نوكي هنأل ؛ةرطنقلا نم معأ رسجلا :تلق «حراشلا لاق اذكه «عفري الو ءاعوضوم نوكيو «رجحلاو رحآلا

 نم لمع اذإ اصوصخ رسجلا يف عفرلا مزلي الو «هوحنو رجحلا نم نوكت ةرطنقلاو ءاضيأ بارتلا نمو بشخلا
 (ةلمكت) [۳۹۳/۲ :قئاقحلا زمر] .بارتلا

 رخؤي نأ دارأ اذإ اذكو ءءاملا ذحأ يف هقح رادقم ىلع ديزيو ءرهنلا فرط رسكي هنأل :رهنلا مف عسوي وأ

 ىلإ رهنلا مف نع عرذأ ةعبرأ اهلعجف ءزهنلا مف نع ةوكلا رخويو «هضرع يف ديزي نأ دارأ نأب رهنلا مف نع ةوكلا

 (حتف) .هظح نم رثكأ ءاملا ذحأي هنأل ؛هباحصأب رضي هنأل ؛هكلم صلاح يف فرصت نإو «كلذ هل سيل «لفسأ



 برشلا ماكحأ ۳٥٦ تاوملا ءايحإ باتك

 ىرخأ هل ضرأ ىلإ هبرش قوسي وأ «ىوكلاب ةمسقلا تعقو دقو «مايألاب مسقي وأ
 قوسي نأ وأ يأ مسقي نأ معدحأل سيل يأ

 عابي الو هب عافتنالاب ىصويو .برشلا ثرويو ,مهئاضر الب برش هيف اه سيل
 برشلا برشلا ي ىرحألا ضرألل

 eS OEE OOOO Ce ( به وپ الو

 كرتي ميدقلا نأل ؛ىوكلاب ةمسقلا تعقو دق هنأ لاحلاو «مايألاب مسقي نأ هل سيل يأ :خإ مايألاب مسقي وأ

 ديزي نأ مهنم دحاول نكي مل «صاح ر يف ةامسم ىوك مهنم دحاو لكل ناك ولو «هيف قحلا روهظل «هلاح ىلع
 دحاو لكل نأل ؛مظعألا رهنلا يف ىوكلا ناك اذإ ام فالخب «ةصاخ ةكرشلا نأل ؛هلهأب رضي ال ناك نإو «ةوك

 هيفو ء«صاخ رهف يف نيكيرشلا نم ىلعألا دارأ ولو «ىلوألا قيرطلاب ىوكلا ناكف «ءادتبا هنم اره قشي نأ مهنم

 (نيعملا هللا حتف) .رحآلاب رارضإلل ؛كلذ هل سيل «هضرأ نع ءاملا ضيفل اعفد اهضعب دسي نأ ءامهنيب ىوك

 | هيف زوجيو «فاكلا رسكب ىوكلا :خلإ ىوكلاب .تعقو دق هنأ لاحلاو عي ةيلاح ةلمحلا :تعقو دقو

 ىلإ ءاملا حيتافمل راعتسيو ؛عمجلاو درفملا يف فاكلا مضت دقو «بقنلا وهو - حتفلاب - ةوك عمج وهو ءرصقلاو

 (يئيع «نيكسم الم) .رهنلا ىوك :لاقيف ءلوادجحلاو عرازملا
 ؛برش رهنلا يف ىرخألا ضرألل يأ اه سيل ىرخأ ضرأ ىلإ هبرش قوسي نأ دحأل سيل يأ :خلإ هبرش قوسي وأ

 [*95/؟ :قئاقحلا زمر] .دهعلا مداقت اذإ ىلوألا عم رهنلا اذه نم اه برشلا قح يعدي نأ ىشخي كلذ لعف اذإ هنأل

 نم دحأل سيل يأ عيمجلاب قلعتم :خإ مهئاضر الب (ةلمكت) .اهيلإ هيف ءاملا ءارحإو رفحلاب كلذ ىلع لدتسيو
 نم مهتثرولو «ةراجإلا دعب هضقن مهو «ءاكرشلا ءاضرب الإ كرتشملا رهنلا يف ةروكذملا تافرصتلا كلت ءاكرشلا

 (يشحملا نم ةدايزب حتف) .ةمزال ريغ تاعربتلاو «يعليزلا هققح امك عربت اذه نأل ؛مهدعب

 [۳۹۳/۲ :قئاقحلا زمر] .ثرإلا هيف يرجيف «يلام قح هنأل ؛برشلا يف ةثارولا يرحب يأ :خإ برشلا ثرويو
 تاعربتلاو تاضواعملاك هكيلمت زوجي ال اميف هماقم اوموقي نأ زاجو «هماقم نوموقي تيملا فلح ةثرولا نألو
 [ 475/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .برشلا اذكو «رمخلاو صاصقلاو نيدلاك

 ةلاهج نألو [5/4*5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلثم تناكف «ثاريملا تحأ ةيصولا نأل :خلإ عافتنالاب ىصويو

 [۳۹۳/۲ :قئاقحلا زمر] .مودعملابو مودعملل تزاج ىح «دوقعلا عسوأ نم اهنأل ؛ةيصولا عنمت ال هب ىصوملا

 وأ ؛هضبق روصت مدعل وأ ءةشحافلا ةلاهجلل وأ ررغلل امإ ؛هب قدصتي الو رحؤي ال اذكو :خلإ بهوي الو عابي الو
 ىقس نأب ناسنإ برش فلتأ ول نح «ىوتفلا هيلعو «ةياورلا رهاظ يف موقتم لام. سيل هنأل ؛لاحلل هيف كلملا مدعل

 كرتي سايقلاو «خلب لهأ لماعتل ؛هعيب خلب خياشم ضعب زوجو «لصألا ةياور ىلع نمضي ال هريغ برش نم هضرأ
 = يف الو «حاكنلا يف ىمسم حلصي ال اذكو «ذفن هعيب ةحصب مكح اذإو «ةدحاو ةدلب لهأ لماعت هنإ :انلق «لماعتلاب



 برشلا ماكحأ YoY تاوملا ءايحإ باتك

 .نمضي مل تقرغ وأ «هراج ضرأ تزنف ام هضرأ الم ولو
 تبرع

 رهم جوزلا ىلع بجيو ءاهيف طرشلا اذهبي لطبت ال ةحيحص دوقعلا هذهو «دمعلا مد نع حلصلا يف الو «علخلا -
 نأ يعدمللو «قح ىوعد يف الدب حلصي ال اذكو ,ةيدلا لتاقلا ىلعو ءرهملا نم تذحأ ام در ةأرملا ىلعو «لثملا

 (ةلمكت «حتف) .هاوعد يف عحري
 ءايدعتم نوكي نأ ببسلا يف نامضلا بوحو طرش نأل ؛نمضي الف «دعتم. سيلو «ببستم هنأل :خإ نمضي مل

 ؛دعتع. سيل هنإ :انلق امنإو ءنمضي قيرطلا يف رفح نإو «هيف بطع ام نمضي ال هضرأ يف ارغب رفح نم نأ ىرت الأ
 اذإ امأ ,ةداع هلمتحت ام ردق اهاقس نأب اداتعم ايقس هضرأ يقس اذإ اذه :اولاق «هيقسيو هضرأ الع نأ هل نأل

 ناك نإف ءهراج راد قرتحاف «هراد يف اران دقوأ ول اولاق ام ريظن وهو «نمضيف ءهضرأ هلمتحت ال ايقس اهاقس

 نمضي مل امنإ :لوقي دهازلا ليعامسإ خيشلا ناكو ءنمضي ةداعلا فالخب ناك نإو «نمضي مل ةداعلا لثم اهدقوأ

 ىلع ةدايز هتبون ريغ يف اهاقس اذإ امأو «هقح رادقم هتبون يف هضرأ ىقس نأب هيف اقحم ناك اذإ داتعملا يقسلاب

 [4175/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يدعتلا دوجول «نمضيف «هقح



 اهماكحأو ةبرشألا فيرعت ۳0۸ ةبرشألا باتك

 ةبرشألا باتک

 ل م ,رمخلا : E د ااوارخلا
 لوألا ةبرشألا

 برشلا وه يظفللاف «ئعمو اظفل دحاو قرع اتبعش امهنأل ؛برشلا دعب ةبرشألا ركذ :خإ ةبرشألا باتك

 كلذ نم قتشم امهنم الك نإف ؛برش ردصم وه يذلا برشلا ظفل نعم وه يونعملا قرعلاو ءبرش ردصم
 نساحم نمو :"ةيانعلا" يف لاق «ئعملاو ظفللا يف هنم قتشملاو قتشملا نيب بسانتلا نم قاقتشالا يف دبالو ءردصملا

 ةلمكت] .معنملا ركش ةفرعم هب لصحي يذلا لقعلا ليزي ام ميرحت نسح يف ةهبش ال ذإ ؛اهتمرح نايب ةبرشألا ركذ

 [ 5707/8 :قئارلا رحبلا

 مرحو «نايدألا عيمج يف مارح ركسلا نأب بيحأ ؟لقعلا ىلإ مهحايتحا عم ةقباسلا ممألل لح اذامل :ليق نإف

 نحنو «ريثكلا ىلإ ليلقلا وعدي نأب روظحملا ىلإ يدوي المل ؛ىلاعت هللا نم انل ةمارك انيلع رمخلا نم ليلقلا برش
 ةداهشلا نأب امإ :بيحأ ؟دوجوم روكذملا يعادلاو «ءادتبا انيلع تمرح اله :ليق نإف «ةيريخلاب انل دوهشم

 .مالسإلا نم رفني الل يراضلا جيردتل امإو كاذ ذإ نكت مل ةيريخلاب
 حالطصا فو ءالالح وأ ناك امارح تاعئاملا نم برشي ام لك نع ةرابع ةغللا يف بارشلا :خ! بارشلا

 بوبحلاو بيبزلاو رمتلاو بنعلا :ةعبرأ ةبرشألا هنم جرحتسي ام عيمج نأ ملعا :خلإ ةعبرأ .ركسي امع ءاهقفلا

 دقو «هثلث ىقبي يح خبطي دق خوبطملاو «خوبطمو ين :ناتلاح اهنم جرحختسملا ءاملل مث «ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلاك

 يف اذك «ةعبرأ اضيأ لالحلاو «ةعبرأ اضيأ ةبرشألا نم مارحلاو «هفصن ىقبي نح خبطي دقو «هاثلث ىقبي نح خبطي

 اهنم ذختي نابلألاو دهشلاو صاحإلاك هكاوفلا نإف ءملسم ريغ رصحلا نأب "ةيلالبنرشلا" يف هبقعت نكلو "رردلا"
 (حتف) .ناخ يضاق هركذ امك ةبرشألا

 امض رمع نبا نع يور امل ؛رمح ركسم لك :مهضعب لاقو «ةغللا لهأ قافتاب وهو «رمخلا فيرعت اذهو :خل! رمخلا
 لاق :لاق هذ ريشب نب نامعنلا نعو «نورحآو ملسم هاور "مارح ركسم لکو ءرمح ركسم لك" :لاق تع هنأ

 لسعلا نمو ءارمخ رمتلا نمو ءارمح بيبزلا نمو ءارمح ريعشلا نم نإو ءار ةطنحلا نم نإ" : هللا لوسر
 ةقيقح رمخلا :انلق «لقعلا رماخي ركسم لكو «لقعلا ةرماخمل ارمح تيمس اهنألو ؛يذمرتلاو دواد وبأ هاور "ارم

 اهيلع رمخلا قالطإو ءاهوحنو ركسلاو فصنملاو الطلاو قذابلاو ثلثملا لثم مسا هل دحاو لك هريغو «هانركذ ام

 طرتشي الو ءارمح راص دتشا اذإ :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دبزلاب فذقلا طارتشا مث «ثيدحلا لمحي هيلعو «زاخحب

 تبثت الف ءاه عوطقم رمخلا ماكحأ نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو ,فذقلا لبق ارمح يمس هنأل ؛دبزلاب فذقلا هيف

 درج. برشلا ةمرح يف دخؤي :ليقو «عامجإلاب طرش ةدشلاو نايلغلاو «هتهبش تلاز دبزلاب فذق اذإف «ةهبشلاب
 [*9 ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .اطايتحا دبزلا فذقب براشلا ىلع دحلا بوجو يفو «دادتشالا



 ةبرشألا ماكحأ ۳۹ ةبرشألا باتك

 ةوغرلا وهو دبزلاب ىمر

 See ركسلاو «هيثلث نم لقأ بهذ نح خبط نإ ريصعلا وهو :ءالطلاو
 نيتحتفب بنعلا ءام نم يلا يأ ءالطلا وه يناثلا

 امك روهشملا ريغ ىلع وه :انخيش لاق :"ةيلالبنرشلا" يف هعبتو «ئيعلا هلاق ءايلا ديدشتو نونلا رسكب يلا :خلإ ينلا

 (حتف) .جضني مو يش وأ خبطب جاعي ءيش لك لمح نازو زومهم ءيبلا نأ :هداز يمرع نع لقن مث «"حابصملا" يف
 قلعتي دحلا بوحو نأ ىح عامجإلاب اذهو :خلإ مرحو .هالعأ هلفسأ راص نأب انايلغو ايلغ يلغي ىلغ نم :الغ اذإ

 :ليقو «حابي :ليقف ءاهفالتإ ةحابإ يف اوفلتحاو «تابورشملا رئاس فالخب «هريثك ىلإ وعدي هليلق نأل ؛برشلا سفنب
 ءاهللخي هنأل ؛حابي الف ءحلاص دنع تناك اذإ امأو «برشلا هيلع فيخ بيرش دنع تناك نأب حيحص ضرغن الإ ال

 ؛حصألا وهو «لام اإ :لاق نمف ءاهتيلام طوقس يف فالتخالا ىلع عرفم اهفالتإ ةحابإ يف فالتخالا نأ رهاظلاو

 ةمرح ركنأ نم سانلا نمو «قبس امك حيحص ضرغل الإ اهفالتإ حابي ال :لاق ءام نضتو ءاهيلإ ليمت عابطلا نأل

 (نيكسم الم «حتف «ئيع) .هنم رفكو لطاب اذهو «مارح ركسلا نأ معزو ءاهنيع

 نم لقأ بهذ يح خبط نإ بنعلا ريصعل مسا وهو ءالطلا ةعبرألا عاونألا نم يناثلا عونلا يأ :لإ ءالطلاو
 ةحبط ندأ خبط نإو «فصنملا وهف هفصن بهذ اذإو «ءالطلا وهف هثلث بهذ اذإ :ليقو ءاضيأ قذابلا ىمسيو «هيثلث

 هنأ :ةمرحلا هجو «دبزلاب فذقلا يف قباسلا فالتحالا ىلع دبزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ مارح لكلاو «قذابلا وهف

 هنأل ؛حابم هنإ :يعازوألا لاقو «هبرش نم يشانلا داسفلل اعفد هبرش مرحيف «قاسفلا هيلع عمتجي برطم قيقر

 ؛هريثك ىلإ هليلق وعدي بوطم ذلم قيقر هنأل ؛رمخلاك هنأ :انلو «ةلزتعملا ضعب لاق هبو ءرمخب سيلو «بيط بورشم

 .رانلا رح وأ سمشلا رحب بهذ ام بهذي نأ نيب قرف ال هنأل ؛بلاغلا رابتعاب خبطلاب دبيقتلاو
 بحاص لاقو «مارح هنأ همكح نيب دقو «"ريغصلا عماجلا" يف روكذملا ءالطلا وه ريسفتلا اذهي ءالطلا نأ ملعاو

 ريسفتو ءاركسم راصو «هثلث يقبو «هاثلث بهذ يح بنعلا ءام نم خبط اذإ ام وهو «ثلثملل مسا ءالطلا :"طيحنا"

 ءالطلا نم نوبرشي اوناك و ةباحصلا رابك نأ يور امل ؛لحلا ءالطلا اذه مكحو ء«باوصلا وه ريسفتلا اذهب ءالطلا

 ءريعبلا ءالطب اذه هبشأ ام :هذ رمع لوقل ؛ًءالط يمس امنإو «بيرق نع ءيجي ام ىلع هثلث يقبو «هاثلث بهذ ام

 دحأ ىلع همكحو «نيريسفتب رسفي ءالطلا نأ :لصاحلاف ,برج هب ناك اذإ ريعبلا هب ىلطي يذلا نارطقلا وهو

 .لحلا رحآلا ىلعو «ةمرحلا نيريسفتلا

 «تنكس اذإ حيرلا تركس نم قتشم نيتحتفب وهو «ركسلا ةمرحلا ةبرشألا نم ثلاثلا عونلا يأ :لإ ركسلاو

 :ىلاعت هلوقل ؛دبزلاب فذق نإو حابم وه :هللا دبع نب كيرش لاقو «لالح هلبقو «دبزلاب فذق اذإ مرحي امنإو

 رمخلا" :هلُو هلوق انلو «مرحملاب ققحتي ال نانتمالاو «هب انيلع نعما (07 :لحنلا) انسَح اقْرِرَو اركَس ُهْنِم ن وذ

 = ؛ةحابم ةبرشألا تناك نيح ءادتبالا ىلع ةلومحم ةيآلاو «ةباحصلا عامجإلو «ثيدحلا "نيترجشلا نيتاه نم



 ةبرشألا ماكحأ ۳۹ ۰ ةبرشألا باتك

 E هي اركسم راص اذإ مارح لكلاو «بيبزلا ءام نم ءْيلا وهو :بيبزلا عيقنو «بطرلا ءام نم ءينلا وهو

 E ات والا
 ةئالثلا هذه ةثالثلا ةبرشألا

 ,خيبوتلا ام ديرأ :ليقو «نانتمالا ةيآلاب دارملا نوكي نأ ريدقت ىلع اذهو «ةنيدملاب رمخلا تمرحو «ةيكم ةيآلا نأل =
 (قئاقحلا نييبت «نيعملا هللا حتف) .انسح اقزر هنوعدتو اركس هنم نوذختت مكتهافسل متنأ - ملعأ هللاو - اهانعم
 «ةخبط ندأ خبط ام وهو «ذيبنلا :اهيناثو «ركسلا :اهدحأ :ةثالث رمتلا نم ذختت يلا ةبرشألا نأ ملعا :خلإ ءينلا وهو

 «نيتمجعملا ءاخلاو داضلاب خضفلا نم قتشم بنذملا رسبلا ءام نم ءّيلا وهو «خيضفلا :اهئلاثو «يتأي امك لالح وهو
 ركسلاك خيضفلا مكحو «هتوالح جرختل راحلا ءاملا هيلع بصيو «بح يف لعجيو رسكي هنأل ؛هب يمس ءرسكلا وهو
 .بطرلاو رسبلا لمشي سنح مسا رمتلا نإف ,خيضفلاو ركسلا لمشل رمتلا ءام نم ءْيلا :ركسلا ناكم فنصملا لاق ولف
 ءاسم ىلإ دغلا دعبو «مويلا هبرشيف «بيبزلا هل عقني ناك البلع هنأ" ام سابع نبا نع يور امل :بيبزلا ءام
 [مو 6/7 :قئاقحلا زمر] .قيرهأف هب رمأ وأ ؛هقرهأ ءيش يقب نإف «ملسم هاور «"مدخلا ىقسيف «هب رمأي مث «ةثلاثلا
 نوكي القل ؛رمخلل الماش هلعجي ملو «كلذب "مارح لكلاو" :هلوق رسف امنإو «ةريخألا ةثالثلا يأ :لإ مارح لكلاو

 (حتف) .رمحلل ةبسنلاب اوغل "دتشاو الغ اذإ' :هلوق
 طرش دادتشالاو نايلغلاف ءدتشاو الغ اذإ بيبزلا عيقنو ركسلاو ءالطلا نم دحاو لك مرحي يأ :لإ دتشاو الغ اذإ
 يف اطرش ناك امك ةفينح يبأ دنع ةثالثلا هذه ةمرحل طرش نايلغلا دعب دبزلاب فذقلا نأ ملعاو .ةريخألا ةثالثلا ةمرحل
 نأ ملعاف ءاذه تفرع اذإو ءرمخلا يف ناك امك نايلغلا يفكي لب «فذقلا طرتشي ال :امهدنعو «بنعلا ءام نم ءْيللا
 ىلعو ءامهبهذم وه امك ةلأسملا هذه ةمرح يف طرشب سيل دبزلاب فذقلا نأ ىلع لدي "دتشاو الغ اذإ' :هلوق رهاظ
 كرت هنكلو «مامإلا بهذم راتخا لب امهبهذم رتخي مل هنإ :لاقي وأ «نوتملا ةيقبك امهبهذم راتحا هنإ :لاقي نأ امإ اذه
 لغي مل نإو ءاقافتا مرح دبزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ هنأ :لصاحلاو «رمخلا يف قبس ام ىلع ادامتعا فذقلا ديق
 ( .ال :هدنعو مرحي :امهدنعف ءفذقي ملو دتشاو الغ نإو ءاقافتا مرحي ال دتشي ملو
 لوألا ةحابإب يعازوألا لاق ىح .داهتحالاب ةثالثلا هذه ةمرحو «ةيعطق رمخلا ةمرح نأل :لإ رمخلا ةمرح نود

 ررقت دقو «ةباحصلا عامجإب هتمرح ىلع انللدتسا ركسلا نإ :لوقي نأ لئاقلو «يناثلا ةحابإب كيرشو ءاهنم ثلاثلاو

 عامجإلا لقن نوكي دق هنأب باجيو ؟اهلحتسم رفكي ال :متلق فيكف ءاهلحتسم رفكيف «يعطق ليلد عامجإلا نأ
 (ةلمكت «ئيع) .ليبقلا اذه نم ركسلا ةمرح يف لوقنملاو «عطقلا ديفي الف «داحآلا قيرطب

 نوكت نأ الإ اهفلتم نمضي الو ءاهعيب زوجي الو ءانركذ امل ارفاك نوكي رمخلا لحتسم نإف :خلإ رمخلا فالخب
 «ةياور يف ةفيفح اهتساحنو ءاهنم ركسي مل ام ةثالثلا هذه برشب دحي الو «ةرطق ولو اراش دحيو «يمذل
 هريغ امأو ءرمخلاك ءالطلا يف ةساجنلا ظيلغت ىلع ىوتفلا نأ :"ردلا" نم دافتسي ام لصحمو «ةياور يف ةظيلغو

 - ءاهفلتم نمضي الو ءاهعيب زوحي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اهفلتم نمضو « زاجو «هيف حيحرتلا فلتحا دقف



 ةبرشألا ماكحأ ۳۹۱ ةبرشألا باتك

 برش اذإ دتشا نإو ‹«ةخبط ندأ خبط نإ بيبزلاو رمتلا ذيبن :ةعبرأ اهنم لالحلاو
 ةعبرألا نم لوألا ةبرشألا

 ةرذلاو ك ربلاو نيتلاو لسعلا ذيبنو ناطيلخلاو «برطو وهل الب ركسي ال ام
 ره ةيسر افلا ةعبرألا نم ثلاثلا ةعبرألا نم يناثلاو

 .حيحصلا وهو «مالسإلا ردص رايتخا وهو «عيبلا زاوحب هلوق ىلعو «نامضلا مدعب امهوق ىلع اهعيب ىوتفلاو =

 (نيكسم «حتف «يیع)
 هبرش اذإ دبزلاب فذقو دتشا نإو «ةخبط ندأ خبط نإ بيبزلا ذيبنو رمتلا ذيبن لح يأ :خلإ بيبزلاو رمتلا ذيبن
 بطرلا اوذبتنت الو ءاعيمج بطرلاو وهزلا اوذبتنت ال" :لاق لك يبلا نأ ةداتق يبأ نع يور امل ؛برطو وه الب

 دحاو لك نأ ىلع صن اذهو «يراخبلاو ملسم هاور «"ةدح ىلع امهنم دحاو لك اوذبتنا نكلو ءاعيمج بيبزلاو

 .قافتالاب مارح وهف برطلاو وهللاب برش ولو «مارح :يعفاشلاو دمحم دنعو «لحي دارفنالا ىلع امهنم
 كك هللا لوسر باحصأ نم نييردبلا ىلع دهشأ :لاق ىليل يبأ نبا نعو :"رايتحالا" يف لاق ام اضيأ هلح ةّلدأ نمو
 :ةفينح وبأ لاق ىح ءالعفو الوق مهريهاشمو ةباحصلا رثكأ نع كلذ لقن دقو ءرضخلا رارجلا يف ذيبنلا نوبرشي مهنأ

 ايندلا تيطعأ ول :ةفينح وبأ لاق :"جارعملا" يفو «ةباحصلا قيسفت ىلإ يدؤي الثل ؛هلح داقتعا بجي ام هنإ

 ةرورض ال هنأل ؛اهرشأ ال اهرشل ايندلا تيطعأ ولو «ةباحصلا ضعب قيسفت هيف نأل ؛اهتمرحب يفأ ال اهريفاذحب
 (امهريغو حتف «نييع) .هاوقت ةياغ اذهو «هيف

 «ةخبط ندأ خبطيف «بيبزلا ءامو رمتلا ءام نيب عمجي نأ وهو «ناطيلخلا ةعبرألا ةبرشألا نم يناثلا يأ 0

 يف دلو هللا لوسرل ذبتنن انك :تلاق اهنأ زن ةشئاع نع يور امل ؛الالح ناك امنإو .دتشيو يلغي ن نأ ىلإ كرتيو

 «ةيشع هبرشيف «ةودغ هذبتننف «ءاملا هيلع بصن مث «هيف امهحرطنف «بيبز نم ةضبقو «رمت نم ةضبق ذحأنف «ءاقس

 .هجام نبا هاور «ةودغ هبرشيف «ةيشع هذبتننو

 «كلذب هتربحأف ا تودغف «يلهأ ىلإ يدتهأ تدك ام ةبرش رمع نبا ناقس" :لاق دايز نبا نع يورو

 ءيلا بيبزلا عيقن ةمرح رمع نبا نع يورملا نأل ؛خوبطملا ىلع لومحم وهو «"بيبزو ةوجع ىلع كاندز ام :لاق

 عفدنيو «قيفوتلا لصحي ريخألابو «ةلدألا نيب اعمج خوبطملا ريغ ىلع وأ «ءادتبالا ىلع لومحم يهنلا نم درو امو «هنم

 (نيكسم «حتف «ئيع) .هلعفو هلوق نيب ةضراعملا يضتقي ام هو رمع نبا نع لقن امع ضراعتلا
 وأ خبط ءاوس «لالح وهف «ةرذلاو ريعشلاو ربلاو نيتلاو لسعلا ذيبن ثلاثلا عونلا يأ :خل ! نيتلاو لسعلا ذيبنو
 «"ةبنعلاو ةلخنلا :نيترجشلا نيتاه نم رمخلا" :#جهع هلوقل ؛ناك امفيك ريثكلا ىلإ يضفي ال هليلق نأل ؛خبطي مل

 امهنم دحاو لك نأل ؛دحاو امهمكح يأ مكحلا نايب دارملاو ءامهي ميرحتلا صخف «نورحخآو دمحأو ملسم هاور

 [۳۹ ٦/۲ :قئاقحلا زمر] .ةقيقح ارمح ىمسي



 ةبرشألا ماكحأ ۳۲ ةبرشألا باتك

 ءاوس رمخلا لخو «ريقنلاو تفزملاو متنحلاو ءآبدلا يق ذابتنالا لحو «يبعلا ثلثملاو
 ةروقنملا ةبشخملا عرقلا يأ ةعبرألا نم عبارلا

 ىقبيو «هاثلث بهذي ىح بنعلا ءام نم خبط ام وهو «يبعلا ثلثملا :عبارلا عونلا يأ :خإ يبنعلا ثلثملاو
 بهذ ام ءالطلا نم برشي ناك هنأ" هذ يرعشألا ىسوم يبأ نع يور امل ؛دتشاو ىلغ نإو لالح وهو «ثلثلا
 ّ ذاعمو ةديبع وبأو رمع ىأر :يراخبلا لاقو ءءادردلا يبأ نع هلثم هلو «يئاسنلا هاور "ثلثلا يقبو «هاثلث
 برش نع دمحأ تلأس :دواد وبأ لاقو «فصنلا ىلع ةفيحح وبأو «ءاربلا برشو ثلثلا ىلع ءالطلا برش

 ناك ولو ءركسي ال :لاقف ءركسي هنإ :نولوقي مهفإ :تلق «هب سأب ال :لاقف «هثلث يقبو «هاثلث بهذ اذإ ءالطلا

 .هذ رمع هلحأ امل ركسي

 اهليلق اقلطم اهعيمج مارح ةروكذملا ةعبرألا ةبرشألا :ةثالثلاو دمحم لاقو ءفسوي يبأو ةفينح يبأ لوق هلك اذهو

 مف رمع نبا نعو «رمع نبا ةياور نم ملسم هاور "مارح ركسم لکو «رمح ركسم لك" :اكتفع هلوقل ؛اهريثكو
 .دمحم لوق ىلع ىوتفلاو «هححصو نطق رادلاو هجام نباو دمحأ هاور "مارح هليلقف هريثك ركسأ ام" :لاق لع هنأ

 ناك اذهلو «عامجإلاب مارح وهف «يهلتلا هب دصق نإو «يهلتلا نود ىوقتلا هب دصق اذإ اميف فالتحالا اذهو

 احابم ناك اذإو ءلكلل اديق نوكيل «عبارلا دعب "برطو وه الب" :هلوقب دييقتلا ركذي نأ فنصملل يغبني
 نبلو جنبلاب لقعلا بهاذو مئانلا ةلزنمم هنم ناركسلا قالط عقي الو «هنم ركس نإو «هبراش دحي الف ءامهدنع

 .ةمرحملا ةبرشألا يف امك هنم ناركس وهو «هتأرما قلط اذإ هقالط عقيو «هنم ركس اذإ دحي :دمحم نعو «كامرلا

 (امهريغو راتحملا در) [۳۹۷ ,535/؟ :قئاقحلا زمر]
 نونلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب - متنحلاو «ةعرقلا يهو ءءابدلا يف ذيبنلا ذاختا لح يأ :خل ! ذابتنالا لحو

 :تفزملاو «رمخلا اهيف ةنيدملا ىلإ لمحت تناك رضخلا :ليقو ءرمحلا رارحلا يهو - قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو

 :#جلع هلوقل ؛اهفوح رقني ةبشح لصأ وه :ريقنلاو «ريقلا يأ - ءازلا رسكب - تفزلاب اهفوح يلطملا ءانإلا وه

 Say es لك" AOE وع مكاو كنك
 91/٠١"[ :قئاقحلا زمر] .نورحآو

 ريغ نم اهسفنب تللخت وأ «هوحنو حلملاك اهيف ءيش ءاقلإب تللخ ءاوس رمخلا لح لح يأ :خلإ رمخلا لخو
 «سكعلاب وأ سمشلا ىلإ لظلا نم لقنلاب تللخت نإو ءادحاو الوق لحت ال تللخ نإ :يعفاشلا لاقو «جالع

 :لاقف ءالح ذختي رمخلا نع لئثس ةع هنأ هذ سنأ نع يور امل ؛نالوق هيفف ءاهنم برقلاب رانلا داقيإب وأ

 عبطلاب بيط لخلاو نيعلا تريغت دقو (4 :ةدئامل) 4 ُتاَبّيَطلا ركل لجأ» :ىلاعت هلوق :انلو «ملسم هاور ."ال"

 ؛ملسم هاور ؛"لخلا مادإلا معن" :اكتلَع هلوقو «حالصلا ةفص تابثإو «دسفملا فصولا ةلازإ ليلختلا يفو «لحيف

 هعافتنا اه عفتني نأب لخلا لامعتسا رمخلا لمعتسي نأ يهنلاب دارملاو ءاهروص عيمج لوانتيف «قلطم وهو

 [937/7 :قئاقحلا زمر] .هريغو مادتئالاك



 ةبرشألا ماكحأ ۳۳ ةبرشألا باتك

 .ركس الب هبراش دحي الو هب طاشتمالاو ,رمخلا يدرد هركو «تللخت وأ تللح
 يدردلا رمخلا يدردب يأ اهلفسأ يف ىقبي ام وه

 يوادي نأ زوجي ال اذهلو «مارح هلثعب عافتنالاو ءاسحن امارح ناكف «رمخلا ءازجأ هيف نأل :رمخلا يدرد هركو

 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .باودلا هيقسي ال اذكو «هاقس نم ىلع لابولاو ءايبص الو ايمذ يقسي نأ الو ءاحرح هب

 (حتف) .عطاقلا مدعل ؛"هرك"ب ربعو «ةمرحلا ةهاركلاب دارأو [ ۸
 ثيح زوجي هنإف «يوادتلا هجو ىلع ناك اذإ الإ ءرعشلا نيسحت يف اريثأت هل نأل ؛طاشتمالا صح :هب طاشتمالاو

 دحي ال نكل «مارحو هوركم يدردلا برش يأ :خلإ هبراش دحي الو (حتف) .هماقم موقي ام حابملا نم دجوي مل

 تارطق يدردلا يفو ءرمخلا نم ةرطق برشب بحي دحلا نأل ؛ركس الب دحي :يعفاشلا لاقو ءركس اذإ الإ هبراش

 لب «يدردلا برش ىلإ ليمت ال عابطلاو «عابطلا هيلإ ليمت اميف عرشي رحزلاو «رحزلل دحلا بوجو نأ :انلو ءاهنم
 تناك اذإو «هب كلهتسملاك رمخلا ريصيف «ءاملا بلاغ هبشأف «بلاغ لفثلا نألو ءةبرشألا نم رمخلا ريغ هبشأف «هفاعت

 (نيعملا هللا حتف) .ةيعطق رمخلا ليلق ةمرح نإ :ليق ام هيلع دري الف ءابرش ال الكأ اذه ناك لفثلل ةبلغلا



 ديصلا ماكحأ ۳٤ ديصلا باتك

 ديصلا باتك
 2522506 ةملعملا حراوجلا رئاسو يزابلاو دهفلاو ملعملا بلكلاب لحيو .دايطصالا وه

 دايطصالا يأ

 لك نإ ثيح نم ةبرشألا باتكب ديصلا باتك ةبسانم نإ :"ةيانعلا" نع "ةلمكتلا" يف لاق :خا ديصلا باتك

 رحبلا ةلمكت] .اهنع زارتحالاب اءانتعا اهتمرحل ؛ةبرشألا مدق هنأ الإ ءرورسلا ثروي امم ديصلاو ةبرشألا نم دحاو
 «برطلاو وهللا بابسأ نم امهنم الك نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا :"حتفلا"و "نيكسم الم" يف لاقو [4 55/8 :قئارلا

 لحدي رمأب هنأل ؛ىوقأ ةبرشألا يف برطلا نأ الإ "لفغ دقف ديصلا عبتا نم" :ك يبلا لاق «ةلفغلا نابجوي امهو
 نيهجولا الكو :تلق «ىرحأ ميدقتلاب راصو «ىوقأ لوألا ناكف «يحراح رمأب ديصلا يق برطلاو «نطابلا يف

 .ديصلا باتك ىلع ةبرشألا باتك مهدقتل اببس نوكي نأ حلصي

 ريسفت هنأ عم دايطصالاب ديصلا رسف امنإو «ةغل ديصلا ريسفت اذه «دايطصالا ةغللا يف ديصلا يأ :خ! دايطصالا وه

 ةلمكت" يف ءردصم ديصلا نأل ؛لصألا ةفرعم ىلع فوقوم عرفلا ةفرعمو «ديصلا عرف دايطصالا نوكل ؛ىفحألاب
 [4145/8] .دويص ىلع عمجيو ءداصي ام ىلع ةراتو «ديصلا ذخأ يأ لعفلا ىلع ةرات قلطي :"راتحلا در ةيشاح

 بساني ال يوغللا ئعملا ركذ يأ اذه نأ ىفخي الو :"ةلمكتلا" يف لاق «لعفلا انهه هب دارملا نأ ريسفتلا اذهبي راشأف

 ناويحلا نم حابم وه ام ذحأل هطورشب لاسرإلا :"ةلمكتلا" يف ام ىلع وهف اعرش هريسفت امأو «نتملا يف ركذي نأ

 .هتقلخ لصأب يمدآلا نع عنتمملا شحوتملا

 ؛كولمم ريغ ديصلا نوك كلملا توبث طرشو «ةاكذلا مكح هنأل ؛لحلا ال كلملا توبث دايطصالا مكح نأ ملعاو

 ريغ يف مرحلا ريغل حابم ديصلا مث ,ذحألا كلملا توبث ببسو «ةاكذلا لهأ نم دئاصلا نوكي نأ لحلا طرشو

 (؟ :ةدئامل) ا وُداطْصاَف مسلح اًدِإَوإ» :ىلاعت هلوق هتحابإ ليلدو «مرحلا

 اهريغبو ةروكذملا ءايشألا هذهي دايطصالا لحي نعي [ةبساكلا :ليقو «حرجت يلا ةحراج عمج] :خلإ حراوجلا رئاسو

 ,عابسلا نم بان يذ نم هتملع ءيش لكو :"ريغصلا عماجلا" ينو ءرقصلاو باقعلاو قشابلاو نيهاشلاك حراوحلا نم

 ٤٠١/۸ ٤[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ ىوس اميف ريخ الو «هديصب سأب الف «ملعتف ريطلا نم بلخم يذو
 :امهدحأ :نالوق حراوجلا نيعم يف (؛: ةدئاما) حر اَوَجّلاَنِممُكْمَلَع امو تاَييطلاٌمُكَل لجأ :ىلاعت هلوق هيف لصألاو

 :ىلاعت هلوقك بساوكلا :يناثلاو «ةحارحلا نعم. حرحلا نم نوكيف «هبلخح. وأ هبانب ةقيقح احراج نوكي نأ

 يذلا وه حراجلا نأل ؛دحاو نعم ىلع امهلمح نكميو «متبسک يأ (٠٠:ماعنألا) 4راهتلاب محرج اَم ُملْعَيَو

 .حرحجلاب لمعيل حرحت يلا بساوكلا نم نوكي نأ طرتشيف «بستكي
 ولعل ؛دسألا ءامهريغل نالمعي ال امهنأل ؛بئذلاو دسألا كلذ نم فسوي وبأ نئثتسا «خإ "حراوجلا رئاسو" هلوقو

 = «"رايتخالا" بحاصك ةثالثلا ركذ نم مهنمو «بئذلا ناكم بدلا مهضعب ركذو «هتساسخل ؛بئذلاو «هتمه



 ديصلا ماكحأ ۳6 ديصلا باتك

 يف هتوعد اذإ عوحرلابو لكلا ف انالف لكلا كرتب اذو «ميلعتلا نم دبالو
 جرا 5 ا ثالث يأ

 5غ 8 ناك عضوم يأ يف حرجا نهو «لاسرإلا دنع ةيمستلا ن نمو «يزابلا

 يف هلكأ مدعو «ديصلا كاسمإ مهتداع نم نأل ؛ميلعتلا دقفل لب اهنيع ىلإ دوعي نعمل ام ديصلا زاوج مدع سيلو -

 ءاهتساسخل ؛امب ةأدحلا مهضعب قحلأو ءزاج ميلعتلا روصت ول نح «ةملعم افوك ىلع لكألا كرتب لدتسي الف «لاحلا

 (نيكسم الم «حتف «نيع) .هب عافتنالا زوجي الف «نيعلا سحب هنأل ؛فالح الب ئثتسمف ريزنخلا امأو

 :نيبلكم نيعمو (4 :ةدئالا) 4َنهَنوُمْلَعُت نيبلكم حر اَوَحْلا َنِم ْمُكمَلَع امو :ىلاعت هلوقل :خإ ميلعتلا نم دبالو
 تدص امو «لكف هيلع هللا مسا تركذف ملعملا كبلكب تدص ام" :ةبلعث يبأل اكيْلَع هلوقلو «دايطصالا نيملعم

 [4 517/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دمحأو ا يراخبلا هاور ؛"”لكف هتاكذ تكردأف «ملعملا ريغ كبلكب

 «هتوعد اذإ عوحرلاب يزابلا يفو «تارم ثالث لكألا كرتب نوكي بلكلا يف ميلعتلا يأ :لإ لكألا كرتب اذو

 يزابلا ندبو «لكألا كرتي ىح هبرض نكميف «برضلا لمتحي بلكلا ندب نألو ؛ام# سابع نبا نع كلذ يور
 ام كرت ميلعتلا ةيآ نألو ؛ميلعتلا ىلع لدي ام هريغب ىفتكاف «هيف طرشلا اذه ققحت نكمب الف «برضلا لمتحي ال

 اذإف «سانلاب هفالتئال ؛بالتسالاو باهتنالا بلكلا ةداعو ءرافنتسالاو شحوتلا يزابلا ةداعو «ةداع هفولأم وه

 وه هنأل ؛ةصاخ بلكلا يف الإ ىتأتي ال قرفلا اذهو «هملع ءاهتناو «هميلعت ىلع لد «هفولأم امهنم دحاو لك كرت

 بان يذ لك ندب نأل ؛لكلا يف ىتأتي لوألا قرفلاو «ةفولأب تسيل اُهإف «باينألا تاوذ نم هريغ نود فولألا

 [4 57/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لكألا كرتي نأ ىلإ برضلاب هميلعت نكمأف «برضلا لمتحي

 نع ةياور يهو ءاهوحنو رايخلا ةدمك كلذل تبرض ةدم ثالثلا نأل ؛اج دمحم و فس وي يبأ دنع ا اثالث

 دنعو «هيلإ ضوفيف «لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي هنأل ؛ملعملا يأر ىلإ ضوفم هنأ :هنعو «ةفينح يبأ

 [۳۹۸/۲ :قئاقحلا زمر] .راجزنالاب :كلام دنعو «فرعلاب بلكلا ميلعت :يعفاشلا

 م اوُلُكْأت الو :ىلاعت هلوقل ؛لاسرإلا دعب ةيمستلا نم دبالو يأ "ميلعتلا نم" :هلوق ىلع فطع :خلإ ةيمستلا نمو

 ؛لاسرإلا دعب هتفقو لوط مدع نم دبال اذكو «ةبلعت يبأ ثيدح نم رم الو ١7١( :ماعنألا) هيلع هللا مسا رک ذی مل

 افاضم نوكيف ؛دايطصالا يف هتليح هنإف ءدهفلا نمك اذإ الإ ,لاسرإلا ىلإ افاضم دايطصالا نكي مل هدعب تلاط نإ اههِإف
 "ةيمستلا نم دبالو" :هلوق يف قلطأ فنصملا نأ ملعاو .دهفلا يف انيب امل ؛ءافتحالا بلكلا داتعا اذإ اذكو «لاسرالا ىلإ

 ين" :لاق ولف «ةيمستلا ىلإ جاتحي ال كمسلا ىلإ يمرلا نأ عم ربلا ديص نم هريغ وأ اكمس يمرملا ناك اذإ ام لمشف

 (ةلمكت «حتف «يع) .هانيب دقو «هب سأب الف «لاسرإلا دنع ةيمستلا يسن اذإو «ىلوأ ناكل "ربلا ديص

 7-0 نأل ؛ديصلا نم ناك عضوم يأ يف حرجا نم دبالو يأ "ميلعتلا نم" :هلوق ىلع اضيأ فطع :خلإ ح رجلا نمو

 «طرتشي ال هنأ : :فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو «ةياورلا رهاظ دقو «ةداع حرجلاب جرخي وهو «حوفسملا مدلا ج جارحإ

 - «حرجلل ديق ريغ نم اقلطم (4 :ةدئاملا مكي نکن م اوُلَكَفل :ىلاعت هلوقل ؛يعفاشلل لوقو «يعشلا لوق وهو



 ديصلا ماكحأ شلل ديصلا باتك

 هاكذ ايح هكردأ نإو ءال دهفلا وأ بلكلا لكأ نإو «لكأ يزابلا ایم لكأ نإف
 هذ يأ

 لمحيف «قلطم يلت امو «صنلاب ةمرحم يهو «ةذوقوم راص هحرجي مل اذإ :انلق «صنلا ىلع داز دقف هطرش نمف =

 [۳۹۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةعقاولا داحتا يف ديقملا ىلع

 ميلعت يف ربتعم ريغ لكألا كرت نأل ؛يقابلا لكأ ديصلا نم يزابلا لكأ نإ يأ :خإ يزابلا هنم لكأ نإف
 مرحي نأ سايقلا ناكو :"نيكسم الم" يف لاق «رويطلا عابس نم هب ديصلا زوجي امم هريغ يزابلا لثمو «يزابلا
 .سايقلا هجو رظني :"حتفلا" يف لاق «يعفاشلا يلوق دحأ وهو «يقابلا

 اميف نالوق يعفاشللو ءاداتعم وأ اردان هلكأ ناك ءاوس ءاقلطم اندنع يقابلا لكوي ال يأ :خإ بلكلا لكأ نإو

 ءةبلكم ابالك يل نإ :لاق نيح ةبلعث يبأل لع هلوق :هل «كلام لاق هبو ءلحي :لوق يقو «مرحي :لوق يف اردان لكأ

 ."هنم لكأ نإو" :لاق «هنم لكأ نإو :لاقف ,"كيلع نكسمأ امم لك" :اهديص يف ىتفأف

 ضراعي الف «بيرغ امهيورمو "لكأت الف بلكلا لكأي نأ الإ" :ةكِلع هلوق نم "ملسم"و "يراخبلا" يف ام :انلو
 محللا كرتو مدلا برش نأل ؛لكأ ديصلا مد نم بلكلا برش ولو «ىلوأ مرحناف «حص نئلو «روهشملا حيحصلا
 ادويص بلكلا داطصا ولو «هيلإ جاتحي ام كرتو «كلاملا هيلإ جاتحي ال ام لكأ هنإف ؛هملعو بلكلا ةقاذح ةياغ نم

 ام الو «هلهج ةمالع هلكأ نأل ؛هنم لكأ يذلا نم لكوي ال «كلذ دعب ديص نم لكأ مث ءائيش اهنم لكأي ملو

 لكأ امف لبق نم اهذحأ ىلا دويصلا امأو «ءادتبالا يف هانيب يذلا فالتخالا ىلع املعم ريصي يح هدعب ديصي

 (حتف «نييع) .ةيلحما مادعنال ؛هيف ةمرحلا رهظت ال اهنم

 كيلع كسمأ نإف «هيلع ىلاعت هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ اذإ" :يدعل الع هلوقل :هاكذ ايح هكردأ نإو

 وه دوصقملا ذإ ؛لدبلاب لوصحلا لبق لصألا اذه ىلع ردق هنألو ؛ملسمو يراحبلا هاور ,"هحبذاف ايح هتكردأو

 يف نوكي ام قوف ةايحلا يف دارملاو [451/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .بلكلاك اذه يف مهسلاو زابلاو «لحلا

 «عامجإلاب لالحف «حوبذملا يف نوكي ام ردق ةايحلا نم هيفو .هحبذ نم نكمتي ملو هدي يف عقو اذإ امأو «حوبذملا

 امهدنعو «هدنع ةربتعم ةيفخلا ةايحلا نأ ىلع اءانب هاكذ اذإ الإ لحي ال :كلل ةفينح يأ دنعو ءامهوق اذه :ليقو

 (ةلمكت «حتف «ئيع) .ةربتعم ريغ
 نوح ب ب كا ير راح و سو ا ع ر :خلإ َكذي مل نإو

 قبي مل هنأ الإ ةدوحوم ةلآلا نوكت نأ تقولا قيضو ءالصأ ةلآلا دجي ال نأ ةلآلا دقفو Ty ةلآ مدعل

 هدي يف عقو اذإ هنأ :فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو «حبذلل دادعتسالاو «ةلآلا ليصحت نم هيف نكمتي ام تقولا نم

 ءلصألا ىلع ردقي مل هنأ :لحلا هجو «لحي حوبذملا يف نوكي ام قوف ةايحلا نم هيفو «هحبذ نم نكمتي ملو
 "هقنخ وأ" :هلوق نم هيلع فطع امو "كذي مل" :هلوق نأ ملعاو .امكح رداق هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف لكؤي الو

 (ةدايزب حتف ءنيكسم) .هنايب ٍينأيسو "مرح" :هلوق هؤازجو «طرش هريغو



 ديصلا ماكحأ م ديصلا باتك

 بلك را يسوع جاك را راجل لك هك : وأ «هحرج ملو بلكلا هقنخ وأ

 08 رج زناف 2, يس وج هرجزف باک لارا و ادمع هيلع هللا مسا رك ذي م

 8 هرحجزف ,دحأ هلو O 0 رج زناف «ملسم هرحجزف e را ولو
 ديصلا يأ

 فسوي وبأ ىكحو ءال مأ اوضع هنم رسک ءاوس ءاقلطم مرح ؛هحرجي مل و ديصلا بلكلا قنحخ يأ :خلإ هقنخ وأ

 :ةمرحلا هجو «ةرهاظلا ةحارحلاك يهف «ةنطاب ةحارج رسكلا نأل ؛لح هلتقف اوضع رسك اذإ هنأ :ةفينح يبأ نع

 يعي سمخلا لئاسملاب قلعتم :خلإ مرح (حتف «نيكسم) .مدلا رافإ مدعل ؛حرجلا نعم يف نكي ملف «قنخلاك هنأ

 حرجا مدعلف ؛يناثلا يف امأو «ةيرايتخا تناك هتاكذ نألف «لوألا يف امأ ءاهلك ةروكذملا هوجولا يق ديصلا مرح

 بحاو مارحلا نأل ؛اطايتحا مرحلا بلغف «حيبملاو مرحلا عمتجا هنألف «ةيقبلا يف امأو «قتخلاك رسكلاو «طرش وهو

 حرجب تامو «هعم حرجي ملو «يناثلا بلكلا هيلع ديصلا در ولو .كرتلا يف طايتحالاف «كرتلا زئاج لالحلاو ءكرتلا

 (اطقتلم) .يناولحلا ةمئألا سمه رايتحا وهو «ةيعرحت :ليقو «ةيهيزنت ةهارك :ليق مث «هركي لوألا

 الإ عفتري ال ءيشلا نأل ؛لاسرإلا هب خسفني الف «هيلع ءانب هنوكل ؛لاسرإلا نود رجزلا نأل :لإ هبلك لسرأ نإو

 «رجزلاب لاسرإلا عطقني الف «هنم لاسرإ ءادتباب سيلو «بلكلل ضيرحتو «لاسرالل ةيوقت هنأل ؛هدسفت ال يسوحا

 دحاو لك يقبف «رحزلاب احيحص بلقني الف ءادساف عقو هنأل ؟يناثلا هحولا يف يسوحملا لاسرإ الو ءاحيحص يقبف

 ادماع ةيمستلا كراتو ئثولاو دترملاو مرح اك هتاكذ زوحت ال نم لكو «رجرلاب ريغتي الو هيلع ناك ام ىلع امهنم

 «لحي مل «ءىمسو ملسم هرجزف ءادمع ةيمستلا كرتو لسرأ اذإ ام نعملا يف ةروكذملا ةلأسملا لثمو ءيسوحملاك اذه يف

 (ةلمكت «حتف) .اضيأ ىرخأ رئاظن ةلأسملا هذهلو «لح مسي مل نم هرجزف «ملسملا نم ةيمستلا تدحو ولو

 يف قلطأ فنصملا نأ ملعا ا يسوج هرجزف .ذخألا ىلع هثحو يرجلا ةعرس ىلع هضرح يأ :هرجزف

 لوألا دارملا نكل ءرجزناف «هفوقو دعب وأ هبلط لاح يف هرجز اذإ ام لمشف «هرخآ ىلإ "يسوحب هرحزف" :هلوق

 هرجز اذإ لحي امنإ يسوحم هرجزف «هبلك ملسم لسرأ اذإ اميف "ديصلا باتك" حرش يف ةمئألا سمه ركذو

 .لكؤي ال رحزناف «كلذ دعب يسوحم هرجز مث «لاسرإلا ننس نع بلكلا فقو اذإ امأ «هباهذ يف يسوجما

 .اودعو ايرح دادزاو جاه يأ :رجزناف [45 14/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «لاسرإ ريغب ديصلا رثأ ىلع ثعبنا هنكل «ديصلا فلخ دحأ بلكلا لسري مل نإ نعي :لإ دحأ هلسري مل نإو

 رارطضالا ةاكذ لعحج لاسرإلا نأل ؟ لحي ال نأ سايقلاو «ديصلا لح ديصلا ذخأف «رجب زناف «ملسم هرجج زف

 لاسرإلا مدع دنع رجزألا نأ :كاسحتسالا هحجوو ءامكحو ةقيقح ةاكاذلا تمدعنا «لاسرإلا دحجوي م اذإف «ةرورضلل

 = ببسلا لاطبإ هرابتعا يف سيل ذإ ؛لحيف «هرابتعا بجيف «هتعاط ليلد هرجز بقع هراحزنا نأل ؛الاسرإ لعجي



 ديصلا ماكحأ ۳۹۸ ديصلا باتك

 مرح هک ذی مل نإو ,هاكذ ایح هكردأ نإو ؛لكأ حرجو ىمو ىمو نإو «لح رج زناف

 امهس اديص يأ

 لصفلاك راصف «تالفنالا عفري الف «هيلع ءانب هنوكل ؛تالفنالا نود رجزلا :لاقي الو ءلوألا لصألا فالخب =

 وهف «هحولا اذه نم تالفنالا نود ناك نإ رجزلا :لوقن انأل ؛لوألا ىلع ءانب امهيف رحزلا نأ عماجلاو «لوألا

 خسن يف امك «لوألل اخسان حلصي نيلثملا رخآ نأل ؛تالفنالا خسنف ءايوتساف «فلكملا لعف هنإ ثيح نم هقوف

 لعف امهنم دحاو لك نأل ؛هوجولا نم هجوب لاسرإلا يواسي ال رحزلا نأل ؛لوألا لصفلا فالخب «ماكحألا

 ةروكذملا ماكحألا عيمج يف يزابلاو ؛عفتري الف «هجو لك نم هنود ناكف «لاسرإلا ىلع ءانب رحجزلاو «فلكملا

 وهو (هريغ ذحخأف «نيعم ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ ولو «هابتشالل بلكلا يف لئاسملا عضو هنأ الإ بلكلاك

ES NEG sS 

 (ييع «حتف) .بقاعتلا ىلع ناك اذإ ام فالخب «عيمحلا لح ء«لكلا لتقف «لاسرإلا ةلاح

 ءرهاظ لوألا ميدقتف ,ةيدامجلا ةلآلا مكح يف عرش ؛ةيناويحلا ةلآلا مكح نايب نم غرف امل :خلإ ىمسو ىمر نإو

 تيمر اذإ" :متاح نب يدعل يع هلوقل ؛لكؤي «هحرحو هباصأف ءديص ىلإ ىمسو ةحراج ةلآب ىمر اذإ نعي
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 قالطإ نم راها هاو بلکل لاسر يمك ديصلا نم رغ وآ سش یر بصي أ ن كلف ف رف

 «لوكأم ريغ وأ الوكأم لوألا يف هسح عومسملا ديصلا ناك ءاوس «هلكأ لحي «ديص سح هنأ نيبت مث هسح عم ام

 .لكؤي ال «ريزنخ سح ناك نإو «باصملا لكؤي «ريزنخلا ىوس عبس سح سحلا ناك نإ هنأ :فسوي يبأ نعو

 هسح عومسملا نأ نيبت نإو «باصملا لكؤي ال ءاهوحنو عابسلاك همحل لكؤي ال ديص سح ناك نإ :رفز لاقو

 ماقم موقي الف ءادايطصا عقي م لعفلا نأل ؛باصملا لحي ال «قثوم وأ سنأتسم يبظ وأ يلهأ ناويح وأ يمدآ

 نأل ؛باصملا لح ءال مأ يشحو وهأ يردي ال رئاطلا رفو «رويطلا نم هريغ باصأف «ءرئاط ىلإ ىمر ولو «ةاكذلا
 «باصملا لحي ال ءال مأ دان وهأ يردي الو ءاديص باصأف «ريعب ىلإ ىمر ول ام فالخب «شح وتلا هيف رهاظلا

 Em :قئاقحلا زمر]إ .لح ديص هنأ نيبتف ءايمدآ هنظ دقو «هسح عومسملا باصأ ولو

 هكذي مل نإ نعي :خإ هكذي مل نإو (نييع) .فلخلا لطبت لصألا ىلع ةردقلا نأ انركذ امل :خلإ ايح هكردأ نإو

 ءارارطضا ةاكذ امهنم دحاو لك نأل ؛نوعملا نم بلكلا يف انيبو انيور امل ؛مرح «تام نح ايح هكردأ نأ دعب

 جاتحي الف «بلكلا يف فالتحالا رم دقو .هجو لك نم امهئاوتسال ةلالد رخآلا يف ادراو امهدحأ يف دراولا نوكيف

 (هريغو) ٠٥۸/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةداعإلا ىلإ



 ديصلا ماكحأ م8 ديصلا باتك

 يمارلا EEE E RE ES دع كق نإ ا اغ اج كيرف ةو نإ

 م «لبج وا خطي ىلع وأ «ِءام يف عقوف ءاديص ىمر نإو ل اتيم هباصأ مربط

 ET «لح ءادتبا ضرألا ىلع عقو نإو مرح «ضرألا ىلإ هنم ىدرت
 طقس

 مهسلا عوقو عم ةقشم. ناريطلا وأ يشملا فلكت يأ ديصلا لماحتف ,ديصب مهس عقو اذإ نعي :خإ مهس عقو نإو

 وه دعق نإو «لالح وهف ءاتيم هدحو يح هبلط يف لزي ملو «بلطلا نع يمارلا دعقي م نإف ءرظنلا نع باغو «هيف

 ام هلكف هتك ردأف «مايأ ةثالث باغف «كمهس تيهر اذإ" :ةبلعث يبأل ##ع هلوقل ؛لحي ال ءاتيم هباصأ مث «هبلط نع

 ىلع اذه لمحيف «"هتلتق ضرألا ماوه لعل" :لاقو «يمارلا نع باغ اذإ ديصلا لكأ هرك ##ع هنأ يورو «"نعني مل

 نكمي اميف ربتعيف «رحآ ببسب تومي نأ لمتحي هنألو «دعقي مل اذإ ام ىلع لوألا ثيدحلاو «هبلط نع دعق اذإ ام

 رابتعالا نأل ؛ةرورضلل هنع زرحتلا نكمي ال اميف هرابتعا طقسو «ققحتملاك تامرحملا يف موهوملا نأل ؛هنع زرحتلا

 امف «بلاغ اهيف ديصلا يراوتو «يراربلا يف ابلاغ نوكي دايطصالا نأل اذهو .دايطصالا باب دس ىللإ يدؤي هيف

 ؛لكلا يف سايقلا وهو «مرحيف ءرخآ لمعب لغتشا اذإ اميف ةرورض الو «ةرورضلل اعفد هلكأ لح هبلط نع دعقي مل

 هب دجوي ال نأ لحلل طرتشيو «نكمي اميف لصألا ىلع يقبو «هنع زرحتلا نكمي ال اميف ةرورضلل هانكرت اننأ الإ

 (يئاط) .رجح وأ طئاح وأ رجش ىلع وأ :لبج وأ (حتف «ةلمكت) .همهس ةحارج ىوس ةحارج

 اذإ" :يدعل لع هلوقلو ءانيور املو (* :ةدئالا) ةيدرتملا وف :ىلاعت هلوقل ؛ةروصلا هذه يف ديصلا مرح يأ ا مرح

 هلتق ءاملا يردت ال كنإف «ءام يف عقو دق هدحت نأ الإ لكف «لتق هتدحو نإف «هيلع ىلاعت هللا مسا رك ذاف كمهس تيمر

 ءاهنع زارتحالا نكعو ,ةكلهم ءايشألا هذه نأل ؟هريغب هتوم لمتحا هنألو يدمحأو ملسمو يراخبلا هاور EE وأ

 ةايح هيف ناك اذإ اميف اذهو «بابلا اذه يف لمتحملا مكح وه اذهف «هنع زرحتلا نكمي ال ناك اذإ ام فالخب «مرحتف

 رم يذلا فالتحالا ىلع وهف «كلذ نود هتايح تناك نإو «يمرلا ريغ ىلإ فاضي هتوم نأل ؛قافتالاب مرحي ةرقتسم

 550/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هركذتف «"هاكذ ايح هكر دأ نإو" :هلوق ةيشاح ق بلكلا لاسرإ يف هركذ

 ىلع هباب دسني الفل ؛هرابتعا طقسف «هنع زارتحالا هنكمي ال هنأل ؛ةروصلا هذه يق ديصلا لح يأ :خإ عقو نإو

 ةرحآ وأ حطس وأ لبج ىلع عقو ولو هباب دس ىلإ يدؤي ال هرابتعا نأل ؛هنع زرحتلا نكمأ اذإ ام فالخب ءانيب ام

 عقو اذإ ام فالخب «ياذتبا ضرألا ىلع هعوقوك ءايشألا هذه ىلع هعوقو نأل ؛لح درتي حلو «رقتساف «ةعوضوم

 «هامر وأ «ضرألا ىلإ هنم ىدرتف «لبج ىلع وهو «هامر وأ «ضرألا ىلع عقو مث «ةرجآ وأ طئاح وأ رجش ىلع

 هلتق ءايشألا هذه دحأ نأ لامتحال ؛مرحي ثيح ةرجآ فرح ىلع وأ «ةمئاق ةبصق وأ بوصنم حمر ىلع عقوف

 وأ هسأر قلفناف «ةرخص ىلع عقوف «ادیص ىمر ول :"ىقتنملا" يف لاقو هنع زارتحالا نكمم وهو «هتید رتب وأ هدم

 ٤٦۲/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رخآ ببسب هتوم لامتحال ؛لكؤي مل «هنطب قشنا



 ديصلا ماكحأ ما ديصلا باتك

 نك هنم اوضع عطقف «ادیص ىمر إو 0000 0 و «هص رعب ضارعملا هلتق امو
 ديصلا تامو ةرودم ةنيط

 ا دو PEE TEE حملا يلي ام رثكألاو ءاثالثأ هعطق نإو ءوضعلا ال ديصلا

 رخوملا فصنلا وه رثكألا نأ لاحلاو يأ وضعلا لكؤي ال يأ

 :لاق هنأ جلع هنع يور امل ؛مارح ةقدنبلا هلتق يذلا وأ «ضارعملا هلتق يذلا ديصلا يأ :خإ ضارعملا هلتق امو

 هنم دبال حرحلا نألو «ملسمو يراخبلا هاور «"هلكأت الف «هضرعب هباصأ نإو «هلكف قرخف «ضارعملاب تيمر اذإ"

 ديدح وه امنإو «هل لصن الو «شير ال مهس :ضارعملاو «ضارعملا ضرع اذكو «حرحب ال ةقدنبلاو «لبق نم انيب ام
 "ةلمكتلا" يف ضارعملا رسف اذكه ءهدحب بيصي ةراتو «ةرات اضرتعم بهذي 3 ؛اضارعم ديدحلا يمس «سأرلا

 هب ىمر اذإ قاقد ذذق عبرأ هل ليوط مهس وه :ئيعلا لاق نكل «"نيكسم الم"و "يئاطلا" يف هلثمو ء.!:7/4]

 ]٤١٠/۲[ .لوألا ريسفتلل فلاخم ىرت امك وهو «مهسلا شير يهو «ةذق عمج ذذقلاو «ضرتعا

 هامر نإو «هظفحاف «"نيكسم الم" يعي ,حراشلا هركذ امل ةفلاخم هيفو :ئيعلا مالك لقن دعب "حتفلا" يف لاق اذحلو

 ؛حرح نإو «لكؤي ال ءاليقث ناك نإف ,رجحب هامر نإو ءالف الإو «لكأ «هدحب هباصأ نإف «فيسلا وأ نيكسلاب

 رجحلا لعج ولو «ذئنيح رجحلاب توملا نقيتل ؛لحي «حرجو دح هلو افيفح رجحلا ناك نإو «هلقثب هلتق لامتحال

 ؛ةديدح ةورمع هامر ولو «هحرجب هلتقل ؛لح حرج ناف ءاديص هب ىمرو «ةدح هبو ,فيفح وهو ءمهسلاك اليوط
 ءاعضب عضبيف ءدح هل ناك اذإ الإ لحي ال «هوحنو اصعلا لثم دوعب هامر ولو ءاقد هلتق هنأل ؛لحي ال اعضب عضيي ملف

 ضارعملاو رجحلاو ةقدنبلا ديص لحي ال :ناخ يضاق لاقو ءلكأ «حرجي دح اهل ناك اذإ ةقدنبلا :"ةرهوجلا" ينو

 نكمأو «مهسلاك هولوطو هودح دق كلذ نم ءيش نوكي نأ الإ قزخي ال هنأل ؛حرج نإو «كلذ هبشأ امو اصعلاو

 .حورشلا يف اذك .هلكأ لحي «هدحبج هقزخو «كلذك ناك نإف «هب ىمري نأ

 ةاكذب نابماك لحيف ءرارطضالا ةاكذب نابم هنأل ؛هنم ديصلا تام نإ لكأ :هذ يعفاشلا لاقو :خإ وضعلا ال

 اهنم عطق امف «ةيح يهو ةميه نم عطق ام" :#كء هلوق :انلو «ةاكذلاب نيبأ ام هنأل ؛تمي ل اذإ ام فالخب «رايتحالا

 نأل ؛ةفصلا هذ نابملا وضعلاو ءامكحو ةقيقح يحلا ىلإ فرصنيف ءاقلطم يحلا ركذ «هحام نبا هاور «"ةتيم وهف

 ردقلا اذه ربتعا اذهو «ةحارحلا هذه دعب هتمالس مهوتي هنأل ؛امكح اذكو «هيف ةايحلا مايقل ؛ةقيقح يح هنم نابملا

 هنم نابملا نأل ؛رايتخالا ةاكذب نيبأ اذإ ام فالخب مرحي ةايحلا نم ردقلا اذه هيفو ءاملا يف عقو ول بح «ةايحلا نم

 ةنابإلاب لصح دق هتوم نأل ؛مرحي ال لبحلا نم ىدرت وأ «ءاملا يف ةلاح لا هذه يف عقو ول هنأ ىرت الأ ءامكح تيم

 ٤٠١/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةقيقح كلذب لصح ناك نإو «هريغ ىلإ فاضي الف ءامكح

 ايح هنم نابملا ىقبي ائيش نابأ اذإ وضعلا لكأ مدع نم روكذملا مكحلا يأ اذه :"حتفلا"و "نيكسم الم" يف لاقو

 هنبي ملو «هوحن وأ ادي عطق ولو «سأرلا فصن نم لقألاو «مئاوقلا يلي امم هثلثو «ذخفلاو لحرلاو ديلاك ةداع هنودب

 .هاوس ام لح ةدلجب اقلعم ناك نأب الإو «ةنابإ ال حرج هنأل ؛لح «هلامدناو هماثتلا مهوت نإ



 ديصلا ماكحأ ۴۷۱ ديصلا باتك

 م اتكلا فالخب مرحماو

 ETN ET «مرحو 11 هنخنأ نإو ءلحو يالل وهف «هلتقف «رحآ

 ديصلا مرحي هنكل يأ ا ا

 عقوف «ةحارحلا هذه دعب ايح هؤاقبو هتمالس مهوتي ال ذإ ؛امكح ال ةروص يح هنم نابملا نأل :خإ هلك لكأ

 عطق اذإ ام فالخب «نيفصن هدق اذإ اذكو «ةيرايتخالا ةاكذلا يف هسأر نيبأ اذإ امك هلكأ لحف «لاحلا يف ةاكذ

 هنأل ؛هنم نابملا لحيو «نابملا مرحي ثيح سأرلا فصن نم لقأ وأ «مئاوقلا يلي امم هثلث وأ الحر وأ اذحف وأ ادي

 :هلوقب دييقتلا نأ رهاظلاف ءاثالثأ هعطقب مكحلا لثم نيفصن هدقب مكحلا ناك املو «يقابلا يف ةايحلا ءاقب مهوتي

 نوكي ذئنيح هنإف ."زجعلا يلي امم رثكألاو" :هلوق ءانب هل أيهتيل هصح :لاقي نأ الإ مهللا «يقافتا "اثالثأ"

 ؛هنم نابملا لحيو «نابملا ءزجلا مرحي هنإف ءانيب امك مئاوقلا يلي امم ثلثلاو ءاثالثأ هعطق اذإ ام هنم جرخي ءايزارتحا

 .حوبذملا يف نوكي ام قوف هيف ةايحلا ناكمإل

 دعب ايح هنم نابملا ىقبي اوضع نابأ اذإ امك لحي ال امكحو ةقيقح يحلا نم نابملا نأ ةلأسملا هذه يف لصألاو

 ةايح هنإف «حوبذملا يف نوكي ام ردقب ةايح هنم نابملا يف ىقبي نأب كلذو لحي امكح ال ةروص يحلا نم نابملاو
 «هنم رثكأ وأ هسأر فصن عطق وأ «نيفصن هدق وأ زجعلا يلي امن رثكألاو ءاثالثأ هعطق اذإ امك امكح ال ةروص

 لحي اهسأر نابأف «ةاش قنع برض نإو «هيلع ةعرفتم نيتروصلا يق ةروكذملا لئاسملا نإف ءلصألا اذه ظفحاف

 عطق لبق تتام نإ ءافقلا لبق نم امرض نإو «عاخنلا ىلإ هغالبإب ملألا ةدايز نم هيف امل ؛هركيو جادوألا عطقب

 .تلح «جادوألا عطق ىح تمت ل نإو ءلحت مل «جادوألا
 هنأل ؛مرحملا اذكو ءرارطضالا ةلاح اذكف «رايتحالا ةلاح ةاكذلا لهأ نم اوسيل مهنأل :خلإ يسوجما ديص مرحو

 هنأل ؛؟يباتكلا ديص لكؤيو «هيف رارطضالا ةاكذ لهأ نم نوكي الف «ديصلا قح يف رايتحالا ةاكذ لهأ نم سيل

 ذحآلا وه هنأل :خلإ لحو ئباثلل وهف [554/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ارارطضا اذكف ءارايتخا ةاكذلا لهأ نم

 ةاكذ هتاكذ ناك عانتمالا زيح نم لوألاب جرخي مل امل هنأل ؛لح امنإو «"هذحأ نمل ديصلا" :اتفع لاقو «هل

 ٠١/۸ ٤[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دجو دقو ءناك عضوم يأ يف حرجلا وهو «رارطضالا
 ؛ةيرايتخالا هتاكذ ىلع ارداق راصف «عانتمالا زيح نم جرح دق «لوألا هنخنأ امل هنأل :خلإ مرحو لوأللف

 هيلع ةردقلا عم هتاكذ كرت ول وهو «مرحيف «هل التاق يناثلا راصو «لوألا هكذي ملو ءانيور امل هتاكذ هيلع بجوف

 لوألا يمرلا ناك اذإ اذه [175/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لوألا هحولا فالخب «مرحي نأ ىلوأ لتقلابف «مرحي

 يف ىقبي ام ردقب ةايحلا نم هيف يقب نإف ءديصلا هنم وجني ال لاحب يمرلا ناك اذإ امأ «ديصلا هنم وجني لاحب

 ام رثكأ ةايحلا نم ىقبي هنأ ريغ ديصلا هنم شيعي ال لاحب لوألا يمرلا ناك نإو «لحي «هسأر نابأ ول امك حوبذملا

 ةربتعم ريغ ةايحلا نم ردقلا اذه نأل ؛مرحي ال :فسوي يبأ دنعف «هنود وأ اموي شيعي ناك نأب حوبذملا يف نوكي

 (ةلمكت ,نيكسم) .ه دمحم افالح هدنع



 ديصلا ماكحأ ۳V۲ ديصلا باتك

 «همحل لكؤي ام دايطصا لحو .هتحارج تصقن ام ريغ هتميق لوألل ياشلا نمضو
 لوألا ةحارج يأ هفالتإ تقو اهلك

 .لكوي ال امو

 هنأل ؛ريغلل اكولمم اديص فلتأ هنأل ؛لوألا ةحارج هتصقن ام ريغ ديصلا ةميق عيمج نمض يأ :خإ يناثلا نمضو

 نأ :هنايب ءكلذ همزليف «لوألا ةحارجب ةصقان تناك هفالتإ تقو هتميقو «فلتأ ام ةميق مزليف ناخئإلاب هكلم

 يناثلا نمضي «تام مث ءنيمهرد هصقنف «يناثلا هامر مث «نيمهرد هصقنف «ةرشع يواسي اديص ىمر اذإ لوألا يمارلا

 ناك نأب يناثلاب لصح لتقلا نأ ملع اذإ اذه ءلوألا حرجب فلت كلذ نأل ؛نامهرد هتميق نم هنع طقسيو «ةينامث

 نإو «يناثلا ىلإ افاضم لتقلا نوكل ؛هنم ديصلا ملسي ال لاحب يناثلاو «هنم ديصلا ملسي نأ زوجي لاحب لوألا يمرلا

 هتميق فصن نمضي مث ؛هتحارج هتصقن ام لوألل يناثلا نمض «ردي مل وأ نيتحارجلا نم لصح توملا نأ ملع
 "نيكسم الم"و "ةلمكتلا" يف هلثمو «"ييعلا" يق اذكه ءايكذ همحل ةميق فصن نمضي مث «نيتحارجب احورحب

 ةروكذم "نيتحارجلا نم لصح توملا نأ ملع نإو" :هلوق يف ةروكذملا ةثالثلا تانامضلا هذه لئالدو ."حتفلا"و

 .اهيلإ عجريلف ءاش نم ءامهوطل اهانك رت ,"حتفلا"و "ييعلا" يف

 ديصلا ذإ ؛لوكأملاب ديق ريغ نم اقلطم (؟ :ةدئاملا) ا وداطصاف مملح اًذِإَوت :ىلاعت هلوقل :خلإ دايطصا لحو

 :رعاشلا لاق ءلوكأملاب صتخي ال

 لاطبألا كديصف تبكر اذإو بنارأو بلاعث كولملا ديص

 ةلمكت] .عورشم كلذ لكو ءهرش عافدتسال وأ «هرعش وأ هشير وأ هدلجب عافتنالا ببس دايطصالا نألو

 ٤[ 717/7 :قئارلا رحبلا



 همكحو نهرلا فيرعت ۳۷۳ نهرلا باتك

 نهرلا باتك

 O «لوبقو باجيإب مزلو نيدلاك هنم هؤافيتسا نكمي قحب ءيش سبح وه
 نوهرملا ءيشلا نم 1 ي نهرلا يآ

 ببس ديصلاو نهرلا نم دحاو لك نأ ثيح نم ديصلا باتكل "نهرلا باتك" ةبسانم هحو :نهرلا باتك

 كلمي ال ديصلا نأ نيباتكلا نيب ةبسانملا :"نيكسم الم" يف لاقو ٤1۸/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت|] .لاملا ليصحتل

 باتكلا امأ «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تبثت نهرلا ةيعرش مث «ضبقلاب الإ كلمي ال نهرلا كلذكو ذحألاب الإ

 يدوهيلا محش يآ دنع هعرد نهر يلع هنأ يور ام ةنسلاو 58(«2»+ :ةرقبلا) ةَضوُبَقَم ناهرفإل :ىلاعت هلوقف

 زوجيف «ءافيتسالا بناج يف ةقيثو هنألو ؛عامجإلا هيلعو «هيلع مهرقأف «هنولماعتي سانلاو ع ثعبو «ةنيدملاب

 «ةلافكلا يهو «بوحولا بناج يف ةقيثولا زوجت امك

 مث كلذ دعب لاملا قوتسي مث ةمذلا يف الوأ بحي هنأل ؛ءافيتسالا فرطو «بوحولا فرط :نيفرط نيدلل نأ :هنايب

 قيرطب“ لب لاملاب صتخت لا ةقيثولا اذكف «ةزئاح ةلافكلا يهو «ةمذلاب صتخي يذلا بوحولا فرطل ةقيثولا

 نأ ملعا :خإ سبح وه (حتف «نيكسم الم «ةلمكت) .هيلإ ةليسو بوحولاو ؛دوصقملا وه ءافيتسالا نأل ؛ىلوألا
 نوهرملا ىلع نهرلا قلطيو (۳۸:رثدما) 4ةّئيِهَر ْتَبَسَك امي سفت لك :ىلاعت هللا لاق ءسبحلا قلطم ةغللا يف نهرلا
 نوهرو ناهر عمجلاو «هيف ةغل هتنهرأو «هدنع تنهرو ءائيش لحرلا تنهر :لاقي «ردصملا مساب لوعفملل ةيمست

 نم قحلا كلذ ءافيتسا نكمي قح ببسب ءيش سبح نهرلا يأ خلإ "سبح وه" :هلوقب هنيب ام عرشلا يقو «نهرو
 (ييع) .صاصقلاو دودحلا نع "هنم هءافيتسا نكمي' :هلوقب زرتحاو ءنهر وه يذلا ءيشلا كلذ
 «هنييعت مدعل ؛نهرلا نم هؤافيتسا نكمملا قحلا وه نيدلا نأل ؛"هنم هؤافيتسا نكمي قحب' :هلوقل حيضوت :نيدلاك
 ةنومضم تناك اذإ الإ امي زوجي الف ءنهرلا نم هؤافيتسا نكمي ال نيعلا نأل ؛نيدلاب الإ نهرلا زوجي ال اذه ىلعف
 درو ا وأ ا ا بكل ا و ع اا ليو قا ديو او هل اه
 ىلع ةاكزلا رخو عفو «هتميق نع ءاربإلاو «هب ةلافكلا حصت اذهلو «نيد وهو ءروهمجلا هيلع ام ىلع صلخم نيعلا

 ةنومضملا ريغ نايعألا فالخب ماكحألا هذه تتبث امل نيعلا وه بحاولا ناك ولو «ةميقلا ردقب هلام هدي يف وه نم

 (راصتخاب ئيع) .اهوجو مدعل نهرلا زوجي ال ثيح عئابلا دي يف عيبملاك اهريغب ةنومضملا وأ «تانامألاك

 يف لاق اذلو «"نيكسم الم"و "ةلمكتلا" بحاص هذحأ اذكو «ةعوبطملا خسنلا يف وه اذكه :خلإ باجيإب مزلو

 متيو ءامهب دقعني هنكلو «عربت هنأل ؛لوبقلاو باجيإلاب مزلي ال نهرلا نإف ءوهس اذهو :[470/8] "ةلمكتلا"
 لاق «حيحصلا وه اذهو «"لوبقو باجيإب دقعنيو" "مزل" :هلوق ناكم "ييعلا"و "يئاطلا" يف عقوو «مزليف «ضبقلاب

 مزلو :خسنلا ضعب يف عقوو «دوقعلا رئاس هبشأف دقع هنأل :لوقلا اذه حرش يف ٤/۲ ٤٠[ :قئاقحلا زمر] .يعلا
 ال ةحيحصلا ةخسنلا ىلع دمتعا ولو «خلإ وهس اذهو :لاق مث «ةيلع يعليزلا حراشلا دمتعاو «لوبقو باحيإب

 .وهسلا ىلإ هبسن



 نهرلا ماكحأ 4>۳ نهرلا باتك

 نهرلا نع عجري نأ هلو .ضبق عيبلا ينو هيف ةيلختلاو ءازيمم اغرفم ازوحم هضبقو
 نهارلل زوجي يأ يرتشملاو عيبملا نيب نمترملاو نهارلا نيب لوغشملا نع زارتحا

 NIN EN كا موا د ENS SR ES ںومضم وهو «هضبقي م ام
 ضبقلا دعب نهرلا نمترملا

 اذهو «"هضبقب متيو" :حورشلا رثكأ يف عقوو «ضبقب نهرلا مزل يأ "باجيإ" :هلوق ىلع فطع اذه :خإ هضبقو
 'ييعلا" يف ام ناك اذإ نعملا رابتعاب حيحصلا وهو .خلإ "باجيإب دقعنيو" :هلوق نم هريغو "نيعلا" يف امل قباطملا وه

 مزلو" :هلوق نعم حصي مل نإو «ىعملا رابتعاب "هضبقو" :هلوق حصيف «ةعوبطملا خسنلا يف ام ىلع امأو «حيحصلا وه
 نع هب زرتحا ءاعومجم يأ ازوحم هنوك لاح نوهرملا ضبقب متي نهرلا نأ :ئعملا لصاحو «ظفحاو مهفاف "باجيإب

 ءرمثلا نودب لخنلا نهر نع هب زرتحا ءاغرفم هنوك لاحو «ضرألا يف عرزلاو «لحخنلا سوؤر ىلع رمتلا نهر

 دقعلا سفنب مزلي :كلام لاقو : قئاقحلا زمر" يفو «عويشلا نع هب زرتحا ءازيمم هنوك لاحو «عرزلا نودب ضرألاو
 ]٤/۲ 4١[ .هب الإ متي الف «ضبقلاب هقلع (َةَضوُبَمم ُناَهِرَفط :ىلاعت هلوق :انلو «ةراحإلاو عيبلاك
 ضبقلا مكح يف يرتشملاو عيبملا نيبو «نهرلا يف نترملاو نوهرملا ءيشلا نيب ب ةيلختلا نأ يعي :خإ هيف ةيلختلاو

 «هيلع ردقي ام ةياغ وه اذه نأل ؛نمترملا نمض ءعاضف هذحأي ملو نمترملا ةرضحب نهارلا نم تدحو ذإ نح

 ةيلختلا نأ باوصلاو :يعليزلا حراشلا لاق «دمحأ لاق هبو «لقنلاب الإ لوقنملا يف حصي ال هنأ :فسوي يبأ نعو

 تناك اذإ :تلق «ملستملا لعف ضبقلاو ؛ملستملا نود ملسملا لعف وهو «ضبقلا نم عناوملا عفر نع ةرابع هنأل ؛ميلست

 نيب يلا ةياغلا ركذ كلر خيشلاف ءال وأ ةقيقح ضبقلا دحو ءاوس ضبقلاب مكحلا هترورض نمف ءاميلست ةيلختلا

 ام نهرلا نع عجري نأ نهارلل زوجي يعي :خا عج ري نأ هلو (حتف «ئيع) .دوصقملا وه هنأل ؛مكحلا اهيلع

 فالح هيفو «ةقدصلاو ةبهلاك ةيلكلاب ملسي مل ام عربتملا ىلع موزل الو ؛عربتم هنأ انركذ امل ؛نترملا هضبقي ل

 ٤/۲ 4٠[ :قئاقحلا زمر] .هانركذ دقو «كلام

 لقألا نمضي هضبق دعب هدي يف نوهرملا كله اذإف «هنامض يف لحد نهرلا نرملا ضبق اذإ نعي :خإ نومضم وهو

 ءيش نيدلا نم طقسي ال نمترملا دي يف ةنامأ هلك نهرلا :ع يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه «نيدلا نمو نهرلا ةميق نم

 رمأب كله نإ :كلام لاقو ,"همرغ هيلعو «همنغ هل «هنهر يذلا هبحاص نم نهرلا قلغي ال" :#فع هلوقل ؛هكالكي

 نقرملا نامض يف وهف ءيفح رمأب كله نإو «نهارلا نامض يف وهف ءرهاظ
 ام نهرلا" :ةياور يفو «"كقح بهذ" :لاقف دك يبلا ىلإ امصتحاف «قفنف ءاسرف نهر الحر نأ يور ام :انلو

 "نومضم" :هلوقو .عحاريلف هريغو "ييعلا" يف روكذم ليصفتلاو «نومضم نهرلا نأ ىلع ةباحصلا عامجإو "هيف
 وهو «ةقيقح هكلم هنأل ؛نهارلا كلم ىلع كلهيو :"رايتحالا" يف لاق «ةنامأف هنيع امأو ءةنومضم هتيلام نأ عي

 «نامضلا ضبق نع بوني الف «ةنامأ هنأل ؛ءارشلا ضبق نع نهرلا ضبق بوني ال هارتشا ول يح نمترملا دي يف ةنامأ

 (يشحملا نم ةدايزب حتف «ئييع) .هيلع هنفك ناك «تامف هكلم ناك اذإو



 نهرلا ماكحأ Vo نهرلا باتك

 نإو يح نا ا ل ل e نم للاب
 نيد

 لقأ 0 نإو ءايفوتسم ص نيدلا ردعبو ؛ةنامأ لضفلاف 231 0  رثكأ تناك

 نهرلا ةميق نقرملا دي يف نهرلا ةميق

 هسبحيو «هنيدب نهارلا ف نأ ل «لضفلاب نمرملا عحرو «هردقب ايفوتسم راص
 ارلا ءاش تقو يأ

0 5101 1 

 نمرلا ا كتتت”>”>”-تتختا

 لوقلاف «ةميقلا يق افلتخا نإو «هنامض يف لحد ذئموي هنأل ؛ضبقلا موي ةميقلا ربتعتو :خلإ هتميق نم لقأب

 نومضم وه :لاق ولو «"رايتحالا" نع "حتفلا" يف اذك ءاهتبثي هنأل ؛نهارلل ةنيبلاو ءةدايزلا ركني هنأل ؛نمترملل
 ةيليضفت اًهوكو «ريكنتلا فالخب «ةيليضفت "نم" نوك مهوتي ال فيرعتلا عم هنأل ؛رهظأو نسحأ ناكل «لقألاب

 ءيش اذهف «"وأ" نعم واولا ناك نأب امهدحأ نم لقأب وأ «عومجما نم لأب نومضم هنأ ديرأ نإ هنأل ؛لكشم

 (حتفلا يف اذك) .رخآلا نم لقأ وه اع. نومضم هنأ دارملا لب «ديفم ريغ

 دنع نهرلا كله ول هنأ :هنايبو «نهرلا نمو هتميق نم لقأب انومضم نهرلا نوك ىلع عيرفت اذه :خ! كله ولف
 هنيد نم رثكأ هتميق تناك نإو ءامكح هنيد ايفوتسم نمترملا راص «نيدلا لثم نهرلا ةميق تناك نإف «نمترملا

 دعت ريغ نم كالهلا ناك نإو ءايدعتم ناك نإ هنمضي نمترملا دي يف ةنامأ لضفلاو ءايفوتسم هنيد ردقب نرملا راص

 لضفب نهارلا ىلع عجرو «نهرلا ردقب ايفوتسم نمترملا راص «نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإو «هيلع نامض الف

 نمرملا راص «دعت ريغ نم كلهف «مهرد ةئام يواسي اضيأ نهرلاو مهرد ةئام نيدلا ناك اذإ :الثم «نيدلا

 نوسمخلاف ءالثم امهرد نيسمخو ةئام يواسي نهرلا ناك نإو «نهرلاب ةبلاطم هل ىقبي الو ءامكح هنيد ايفوتسم
 نيعست هنيد نم ايفوتسم نّترملا ريصي «نيعست يواسي نهرلا ناك نإو «يدعتلاب الإ اهنمضي الف «هدي يف ةنامأ
 ٤/۲ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .مهارد ةرشعب نهارلا ىلع عحريو ءامهرد

 هقح نأل ؛هدي يف نهرلا ناك نإو «هب هسبحيو «هنيدب نهارلا بلاطي نأ نمترملل يأ :خلإ نهارلا بلاطي نأ هلو
 يف هانيب ام ىلع ةلطامملا وهو «ملظلا ءازج هنأل ؛هب سبحلا عنتمي ال اذكو «ةبلاطملا عنتمت الف «ةنايصلا ةدايزل نهرلاو «قاب

 [ 478/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .الصفم ءاضقلا

 ءءافيتسالا لبق نهرلا ضبق هنألو «قاب هنأ ملعيل ؛الوأ نهرلا راضحإب رمؤي «هنيد نمترملا بلط اذإ يأ :نهرملا رمؤيو
 ,نمترملا دي يف كالهلا رابتعا ىلع ءافيتسالا راركت ىلإ يدؤي هنأل ؛ءافيتسالا دي مايق عم هلام ضبقي نأ زوجي الو

 هراضحإب رمؤي ال هنإف «لدع دي يف ناك اذإ ام جرخيل ؛ىلوأ ناكل ؛هدي يف ول هنهر راضحإب :لاق ولو ؛لمتحي وهو
 ؛"الوأ هنيد ءادأب نهارلاو" :هلوقب دارملا وهو ءالوأ نيدلا ميلستب نهارلا رمأ «نهرلا نمترملا رضحأ اذإو «نيبنس امك
 .نمثلاو عيبملا ميلست ميلست يق امك امهنيب ةيوستلل اقيقحت نهرلا قح يف نهارلا قح نيعت امك نيدلا يف نئرملا قح نيعتيل

 نأل ؛باوجلا كلذكف «ةنوؤم الو هل لمح ال نهرلا ناك نإف «هيف دقعلا عقو يذلا دلبلا ريغ يف نيدلاب هبلاط نإو
 = راضحإ فلكي الو «هنيد يفوتسيف «ةنوؤمو لمح هل ناك نإو «ميلستلا قح يف ةدحاو ةعقبك هقح يف اهلك نكامألا



 نهرلا ماكحأ ۳۷٦ تا

 ا ىضق اذإف «نيدلا هيضقي ىح عيبلا نم هنكمي ال نمرملا دي يف
 نهارلا نذإب الإ | نيدلا عيمج نهارلا نمترملا نهارلا

 هدلوو 00000 «ةراعإو ةراجإو اسبلو ینکسو ,امادختسا نهرلاب نرمل

 هلايع يف يذلا نهرلا نمترملا يأ

 ناك اذإ اذه هدقعلا يف همزلت ملو ررض ةدايز هب ررضتي هنأل ؛لقنلا نود ةيلختلاب ميلستلا هيلع بحاولا نأل ؛نهرلا =

 (نيكسم الم) ٤۷۹/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لحألا لولح دنع هبلاطيف ءالجؤم ناك اذإ امأ ءالاح نيدلا

 يضقي ىح عيبلا نم هنكمي نأ نمترملا ىلع بحي ال «نهرلا عيبي نأ نهارلا دارأ ول يأ :خ! عيبلا نم هنكمب ال

 يح نهرلا لك سبحي نأ هلف «ضعبلا هاضق ولف «نيدلا يضقي نأ ىلإ سبحلا نهرلا مكح نأل ؛نيدلا نهارلا

as٦/۲ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .عيبملا سبح  

 نرمل قح لوصول ؛ميلستلا نم عناملا لاوزل ETT :خلإ ىضق اذإف

 هنأ كالهلاب نيبت هنأل ؛نيدلا نم هاضق ام نهارلا درتسا «نهارلا ىلإ هميلست لبق نيدلا ءاضق دعب نهرلا كله ولف «هيلإ

 خسفني ال نيدلا ءافيإب هنأل اذهو «هدر بجيف ءءافيتسا دعب ءافيتسا يناثلا ناكف «قباسلا ضبقلا تقو نم ايفوتسم راص

 نع نمترملا هئربي وأ نهارلا ىلإ هملسي مل ام نيدلا ءاضق دعب هلاح ىلع انومضم نوكيف «هبحاص ىلإ هدري يح نهرلا

 ولو «هنيد يفوتسي بح خسفلا دعب هعنع نأ نمترملل ناك يح هدي يف ماد ام خسفني ال نهرلا اخسف ول اذكو «نيدلا

 ٤۸٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنيدب اكلاه نوكيف «هلبق كله ول امك نوكي خسفلا دعب كله

 الإ عافتنالا زوجي الف «عافتنالا نود هنيد يفوتسي نأ ىلإ سبحلا يضتقي نهرلا نأل :خإ نرمل عفتني الو
 عفتني نأ نقرملل سيلو :"طوسبملا" يف لاق «يدعتلاب نهرلا لطبي الو ءايدعتم ناك لعف نإو ؛نهارلا نم طيلستب

 كرت نإو ءانماض راص نذأ ام ريغ لعف ولو «هيف هل نذأ ام لعفي نأ زاح هل نذأ اذإف «نهارلا نذإب الإ نوهرملاب

 نيدلا نم طقسي من عافتنالا ةلاح كله نإف ,ءنمترملا نذإب نهرلا لمعتسا ولو ءانهر هنوكل ؛داع «لامعتسالا

 .بصغلا نامض نمض لامعتسالا لاح يف كلهو فلاح نإو «ةيراعلا مكحب اضوبقم راص نذإلاب هنأل ؛ءيش

 ٤۸٠/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «نوتملا ةماع يف روكذمف «كلذ نمترملا مكح نوك امأ :"ةيمزعلا" يف لاق «نمترملا نذإب الإ عفتني ال نهارلا اذكو

 لاق :لاق ثيح "عطقألا" ىلإ "نايبلا ةياغ" يف هبسنو "عمجملا" نم ذوحأمف «كلذ نهارلا مكح نوك امأو

 ءطو يف الإ يعفاشلل افالح هيف فرصتلا كلذكو «نمترملا نذإب الإ نهرلا عفانم ءافيتسا نهارلل زوجي ال :انباحصأ

 (نيعملا هللا حتف) .بوثلا سبلو «ةيراحلا

 .اراد نهرلا ناك اذإ نكسلا ثيح نم يأ :ىنكسو .قيقرلا يف مادختسالا ثيح نم يأ :امادختسا

 هدلوو هتجوزو هسفنب نهرلا نمترملا ظفحي يأ :خلإ هظفحيو (نيع) .بايثلا يف سبللا ثيح نم يأ :اسبلو
 - "هلايع يف يذلا" :هلوقف «ةعيدولاك راصف «هانيب ام ىلع ةنامأ هيلع نأل ؛هلايع يف يذلا همداحو «هلايع يف يذلا



 نهرلا ماكحأ ۳۷ نهرلا باتك

 تیب ةرجأو .هتميق هيدعتو هعادياإبو مهريغب هظفحب نمضو «هلایع ف يذلا همداخو

 نهرلا ىلع نهرا نيروك دلا روف يا نقرلا يأ
erdنقارلا ىلع عارخاو نقرا ةقفز هير ةرجاو :نقرملا ىلع ا  

 ويح ن نه ي

 هيف ربتعملاو «هلايع يف يذلا هدلوك ةهئاسم وأ ةرهاشم هرحأتسا يذلا وهو «صاخلا هريجأو «نيريحألاب قلعتم =

 ."حتفلا"و "ةلمكتلا" يف اذك ءنمضت ال اهجوز ىلإ هتعفد ول ةأرملا نأ يح ةقفنلاب ةربع الو «ةنكاسملا

 AI ا ل [نهرلا ظفحب يأ] :خلإ هظفحب نمض

 نيدلا سنج نم ةميقلاب يضاقلا ىضق نإ مث «بوصغملاك هتميق عيمج نمضيف ءامب ايدعتم هنوكل ؛ءايشألا هذهب

 ناك نإو «لضفلاب الإ هبحاص امهنم دحاو لك بلاطي الف ءالاح نيدلا ناك اذإ ءاضقلا د رجع. اصاصق نايقتلي

 هذحأ لحألا لح اذإف «هلصأ مكح هل نوكيف «نهرلا لدب هنأل ؛هدنع انهر نوكيو «هتميق نمترملا نمضي الحؤم

 «نهرلا لدب هنأل ؛هنيد هيضقي نأ ىلإ هدنع انهر نامضلا ناك نيدلا سنج فالح نم ةميقلاب ىضق نإو «هنيدب

 (ييع) .هعاديإب نمضي اذكو :هعاديإبو (حتف) ٤۸۲/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .همكح ذحأف

 ةحلصمل هيلإ جاتحي ام لك نأ :هيف لصألاو :خإ هظفح تيب ةرجأو ."نمض" هلوقل لوعفم هنأل ؛بوصنم :هتميق

 .هل ةكولمم هعفانم اذكو «هكلم ىلع ةيقاب نيعلا نأل ؛ال وأ لضف نهرلا يف ناك ءاوس نهارلا ىلع وهف «هتيقبتو نهرلا

 دلو رثظ ةرجأو قيقرلا ةوسكو يعارلا ةرجأو هبرشمو هلكأم نم ةقفنلا لثم كلذو [485/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ؛نهارلا دي ىلإ هدرل وأ ؛هظفحل ناك ام لکو هحلاصم.مايقلاو هذاذجو ةلخن حيقلتو ناتسبلا يقسو رهنلا يركو نهرلا

 :فسوي يبأ نعو ,هيف هظفحي يذلا تيبلا ةرجأو ظفاحلا ةرجأ لثم نمترملا ىلع وهف «حرجلا ةاوادمك هنم ءزج درل وأ

 ءافيتسالا دي نأل ؛انومضم هلك ناك اذإ قبآلا لعج مسقلا اذه نمو «ةقفنلا ةلزنع نهارلا ىلع ىوأملا ةرجأ نأ

 نإو «هيلع نوكتف ءدرلا ةنوؤم نم تناكف «كلاملا ىلع هدريل ءافيتسالا دي ةداعإ ىلإ جاتحيو «لحما ىلع ةتباث تناك

 [4 ٠۷/۲ :قئاقحلا زمر] .نهارلا ىلع ةنامألا ةصحو نمترملا ىلع نومضملا ردقيف «ةنامأ هضعب ناك

 ىلع بحاو ظفحلا نأل ؛ءيش هنم نهارلا مزلي ال نهارلا ىلع هظفح ةرجأ نأ نمترملا طرش ولف :لإ نقترملا ىلع

 (رييغتب راتحنا در) .عدوملا ىلع بحاو ريغ ظفحلا نأل ؛ةعيدولا فالخب «نمترملا
 ؛نمترملا قح ىلع مدقم وهف :رشعلا امأو :ئيعلا لاق «نهارلا ىلع رشعلا اذكو «ضرألا جارح يأ :خ! جارخلاو

 نهرلا نم عئاش ءزج قاقحتسا فالخب «هكلم يئاني ال هبوجو نأل ؛يقابلا يف هب نهرلا لطبي الو «نيعلاب هقلعتل

 ءادتبالا نم اعئاش نهرلا ناكف «قحتسملا ردق كلع ال هنأ قاقحتسالاب نيبت هنأل ؛يقابلا يف نهرلا لطبي ثيح

 وأ جارخلا ناطلسلا ذحأ :"ةيزازبلا" فو :"راتحملا در" يف لاق [407/؟ :قئاقحلا زمر] .الطاب ناك نهرلا نأ نيبتو

 مولظملاو «ناطلسلا هملظ دقف ههركأ نإو «عربتم وهف عوطت نإ هنأل ؛نهارلا ىلع عحري ال نمترملا نم رشعلا

 (راتحما در) .ماظلا ىلع عحري ال



 ... هب ناقرالاو هناقرا زوجي ام ۳۷۸ نهرلا باتك

 زوجي ال امو هب نامترالاو هناقرا زوجي ام باب
 ءيشلا كلذب نهرلا لأ يأ انهر هذحأ يأ

 دا 2 ج2 1 ET اه ود ضرألا درو ءا ود لخنلا ىلع ةرمثلاو ,عاشملا نهر حصي هي

 ضرألا نود يأ لخنلا نود يأ ةرمثلا نهر حصي ال يأ

 ؛زوجي ال امو هناقرا زوجي ام ليصفت بابلا اذه يف ركذ نهارلا لئاسم تامدقم ركذ امل :خ ! هناهرا زوجي ام باب

 (حتف) .بترملا ريغلا رشنلاو فللا قيرط ىلع زوجي ال ام مدقو «لامإلا دعب نوكي امنإ ليصفتلا ذإ

 «ةمسقلا لمتحي ال امو ةمسقلا لمتحي ام نيب قرف ال هنأ هرهاظو ءزوحجي ال عاشملا نهر يعي :عاشملا نهر حصي ال
 هبحوم نأل ؛زوجي :هبد» يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه ءدساف هريغو «ةمسقلا لباق عاشملا نهر :"ةيانعلا" بحاص لاق

 روصتي الو «مئادلا سبحلا قاقحتساو ءافيتسالا دي توبث هبجوم نأ :انلو «هعيب عنتمي ال عاشملاو «هعيب قاقحتسا هدنع

 ؛ةمسقلا لبقي ام هيف يوتسي اذهلو ءال امويو اموي هنهر هنأك هضبق ةأياهملا لطبي هنأل ؛عاشملا يف مئادلا سبحلا

 نم زوجي الف «عويشلاب عنتمي الو «كلملا اهبحوم نأل ؛ةمسقلا لمتحي ال اميف زوجي ثيح ةبهلا فالخب ءاهلبقي ال امو

 ريصيف «كلملا مكحب امويو «نهرلا مكحب اموي هكسمأل زاح ول هنأل ؛روصتي ال عاشملا يف ديلا توبث نأل ؛اضيأ هكيرش

 عافتنالا نم نكمتلا اهمكح نأل ؛كيرشلا نم عاشملا يف زوجت ثيح ةراجإلا فالخب ءال امويو اموي هنهر هنأك

 فسوي وبأ مكحي هيلع عويشلا أرط ولو ٤۸۷/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ نم نكمتم كيرشلاو «سبجلا ال
 عابف ءاقيرفتو اعمج لحما دنع هيف هل نذأو «نوهرملا عيب ىلع الحر نهارلا طلس اذإ امك اذهو ءدسفي :الاقو «هئاقبب

 ٤١[ ۷/۲ :قئاقحلا زمر| .عويشلا ءورطب دسفي الو «حيحص نهرلا هدنعف ءلحما دنع هضعب

 «نامضلا هب قلعتي ال لطاب :مهضعب لاقف ؟دساف مأ لطاب وه له عاشملا نهر يف اوفلتحا مهنأ ملعا :عاشملا نهر

 وه «نامضلا هب قلعتي دسافلا نهرلا مكحب ضوبقملاو «لطاب ال دساف هنإ :مهضعب لاقو «حيحص لوقلا اذه سيلو

 ادقعنم نوكي ال ام نهرلا نم لطابلا نأل ؛الصأ نامضلا هب قلعتي ال لطابلا نهرلا مكحب ضوبقملاو «حيحصلا

 طرشو «عويبلا نع دسافلاك «داسفلا فصوب نكل ادقعنم نوكي ام هنم دسافلاو «عيبلا نم لطابلاك ءالصأ

 نهرلا ناك عضوم لك يفف «نهرلا زاوج طرش وهو ءانومضم نوكي هب لباقملاو ءالام نوكي نأ نهرلا داقعنا
 لك يقو «داسفلا ةفصب نكلو «نهرلا دقعني زاوحلا طئارش نم طرشلا ضعب دقف هنأ الإ انومضم هب لباقملاو ءالام

 (حتف) .الصأ نهرلا دقعني ال ءانومضم هب لباقملا نكي مل وأ ءالام نهرلا نكي مل عضوم
 لخنلا ىلع ةرمثلا نهر حصي ال يأ :ل! لخنلا ىلع ةرمثلاو .ائراط وأ عويشلا ناك انراقم اقلطم :عاشملا

 نوهرملا نأل ؛ضرألا نودب ضرألا يف لخن نهر الو «ضرألا نودب ضرألا يف عرز نهر الو «لحنلا نودب

 لوغشم نهرلا نأل ؛لخنلا نود ضرألا نهر زوجي ال اذكو «عئاشلا نيعم يف ناكف «ةقلخ نوهرع سيل ام لصتم

 نأل ؛حصي ال ءانبلا نودب ضرألا نهر ول اذكو «نهارلا عاتم اهيف ىلا ضرألا نهرك راصف «نهرب سيل ام

 (حتف «ييع) .حصي راجشألا نودب ضرألا نهر نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «ءانبلاب لوغشم نهرلا



 ... هب ناقرالاو هناقرا زوجي ام ۳۷۹ نهرلا باتك

 كردلابو ةنامألاب الو دلولا مأو بتاكملاو ربدملاو رحلاو ءامنود ضرأ يف لحخنو
 ضرألا نود يأ

 Dal OE مف لماع ل SAO OOO «ادوعوم ولو «نيدب حصي اغإو ,عيبملابو

 نيدلا ناك ولو يا 0.0777

 ؛ءالؤه نم ءافيتسالا ققحتي ال هنأل ؛فقولا اذكو «بتاكملاو ربدملاو رحلا نهر حصي ال يأ :خلإ ربدملاو رحلاو

 تانامألاب نهرلا حصي ال يأ :ةنامألاب الو (راتحنا در «نييع) .نيقابلا يف عناملا مايقو ءرحلا يف ةيلاملا مدعل

 ءاذه ىلع سقو ءانهر هنم ذحأو ءالام لحر دنع لحجر عدوأ نأب ةكرشلا لاو «ةبراضملاو ةيراعلاو ةعيدولاك

 ضبقلا عقيل «هب نهر ام نامض نم دبالف «هكاله دنع نقرملا هنمضي نومضم نهرلا ضبق نأ :ةحصلا مدع هجو

 .اه نهرلا حصي الف «ةنومضم تسيل تانامألاو ءانومضم

 «قاقحتسالا نم يرتشملا فاخف «يرتشملا ىلإ هملسو ائيش عاب :هتروصو «كردلاب نهرلا حصي ال يأ :كردلابو
 يف الإ ءافيتسا الو ءءافيتسالل عرش هنأ قرفلاو «ةزئاح هب ةلافكلاو ءلطاب نهرلا اذهف ءانهر نمثلاب ذحأف

 ةفاضإلا يأ امهلمتحي كلذو ءضوع ريغب مازتلالا ءادتبا هبشتف :ةلافكلا امأو «ةفاضإلا لمتحي الف «بحاولا

 [4 ١8/5 :قئاقحلا زمر] .موصلاو ةالصلا مازتلاك «قيلعتلاو
 نومضم. سيل عيبملا نأل ؛حصي ال انهر عئابلا نم يرتشملا ذحأو «عيبملا يرتشملا ضبقي ملو ائيش عاب اذإ يأ :عيبملابو

 :"حتفلا" يف لاق ,”"نيكسم الم" يف اذك« عئابلا قح وهو «نمثلا طقسي هنكلو ءائيش عئابلا نمضي مل عيبملا كله اذإ ىح

 ؛لطاب عيبملاب نهرلا نأ ىلع يئتيي اهريغو "رردلا" يف هيلع ىرحو «نومضع. سيل عيبملا نأ نم حراشلا هركذ ام :لوقأ

 هتميق نم لقألاب نومضم هنأو «داسفلاب حرص هنأ :" رايتحالا" نع انخيش لقن نكل "ةيافكلا" نع هداز يمزع حرص هبو

 نهرلا نامض مدع لعجو «دمحم لوق راتخملاو :لاق مث ,"'عماجلا"و "طوسبملا" يف دمحم صن نع هلقن «نيعلا ةميق نمو

 .نيعلا ةميقو هتميق نم لقألاب نومضم هنأو ءادساف هنوك ىلع ىوتفلا نأ هيف لقنو «هحرش يف يرودقلل الوق عيبملاب

 يف ققحتي ءافيتسالاو ءافيتسا نهرلا نأ وهو «هيف نعملا انيب دقو «نيدلا ريغب نهرلا حصي ال يأ :خلإ حصي اغنإو

 اذه كتنهرأ :لوقي نأب ادوعوم نيدلا ناك ولو نيدلاب نهرلا حصي يأ "ادوعوم ولو" :هلوق «نيدلا وهو «بحاولا

 هيطعي ال ذإ ؛زاوحلل الايتحا ةجاحلا رابتعاب دوحوملاك لعج دوعوملا نأل ؛نهرلا ضبقو ءالثم افلأ ئئضرقتل «فلأب

 لعجي مودعملا نأب بيحأ ؟ةحاحلا يف كارتشالل ادوجوم كردلا يف مودعملا لعجيلف :ليق نإف «نهرلا ضبق لبق

 رهاظلا نأل ؛كلذك سيل كردلاو «هدعو زاجنا ملسملا لاح نم رهاظلاو ءدوجولا فرش ىلع ناك اذإ دوحوملاك

 هيلع بجي يح نمترملا ىلع انومضم كلهي هنإف ءافلأ هضرقي نأ لبق هدي يف نهرلا كله ولف «قاقحتسالا مدع
 .هنم لقأ وأ «نهرلا ةميقب ايواسم دوعوملا ناك اذإ كالحلا دعب نهارلا ىلإ فلألا ميلست

 نأب «هردق مسي مل نإو «نهرلا ةميق رادقم. عفدلا نترملا ىلع بحي «هتميق نم رثكأ دوعوملا نيدلا ناك اذإ امأو

 «هيلإ هنايب نوكيف ءائيش ايفوتسم راص كالهلاب هنأل ؛نهارلا نمترملا يطعي «هدي يف كلهف ءائيش هيطعي نأ ىلع هنهر
 (نيكسم الم «ييع «حتف) .حصي ال :ةئالثلا دنعو ءانبهذم دوعوملا نيدلاب نهرلا زاوح مث



 ... هب ناقرالاو هناقرا زوجي ام .A نهرلا باتك

 نأ بأللو ءايفوتسم راص كله نإف هيف ملسملاو فريف نو ,ملسلا لام سأربو

 كلذك يصولو نمترملا دقعلا سلجم يف نهرلا

 000000 «نوزوملاو ليكملاو ,نيرجحلا نهر حصو «هلفطل ادبع هيلع نيدب نهري
 رغصلاو ديدحلاك ريعشلاو ةطنحلاك ةضفلاو بهذلا ريغصلا هدلو يأ بألا ىلع يأ

 :"راتحلا در" يف لاق «هيف ملسملاو فرصلا نمثو ملسلا لام سأرب نهرلا ذحأ حصي يأ :ملسلا لام سأربو

 انهر هيلإ ملسملا ىلإ عفدي ضبقلا لبق مث «مهردب ارانيد عيبي وأ ءالثم ماعطب ةئام ملسي نأ :لئاسملا هذه ةروصو

 لاملا سأرب انهر هيلإ ملسملا نم ملسملا ذحأي نأب ىلوألا مهضعب روصو «ماعطلاب وأ مهردلاب انهر ذحأي وأ «ةئاملاب

 سأرل ادرتسم ملسملا ريصي سلحجملا يف نهرلا كله اذإ هنأل ؛هتروص ام باوصلا نأ يل رهظيو «هيلإ هعفد يذلا

 .لطب كالحلا لبق اقرتفا نإو ؟كلذب متي دقعلا نإ :لاقي فيكف «لاملا

 ءايفوتسم نمترملا راص دقعلا سلجم يف كله اذإ هنإف ءلادبتسا كلذ نأ ىلع ءانب زوجي ال :رفز لاقو :ئيعلا لاق

 هتيلام نهرلا نم نومضملاو «ةيلاملا ثيح نم ةتباث ةسناجلا نأ :انلو «حصي ال اهيف لاملا سأر ريغ ءافيتساو

 [1 ١8/7 :قئاقحلا زمر] .نويدلا رئاسك راصف «لاملا ثيح نم ءافيتسالا ققحتيف «هنيع ال

 نإف «فرصلا نمثو لاملا سأرب نهرلا ذحأ حص اذإ نعي «ةروكذملا ءايشألاب نهرلا ةدئافل نايب :2! كله نإف

 «ملسلا يف لاملا سأرب ةئام هيلإ ملسملا ملسملا ىطعأ امل هنأل ؛ملسلاو فرصلا مت دقعلا سلجم يف نهرلا كله

 ءامكح هلام سأر ايفوتسم هيلإ ملسملا راص دقعلا سلجم يف نهرلا كلهو «فرصلا يف مهردلاب انهر ذخأ وأ

 ؛ملسلاو فرصلا لطب كالحلا لبق اقرتفا نإو «ةيلالا ثيح نم سنجلا داحتاو ضبقلا دوحول ؛فرصلا يف اذكو

 هيف ملسملاب ناك اذإ امأو «فرصلا نمث وأ ملسلا لام سأرب نهرلا ناك اذإ اذه ءامكحو ةقيقح ضبقلا تاوفل

 دارملا نأ :يناتسهقلا دافأ :"راتحلا در" يف لاق اذهو «سلجملا يف بجي ال هضبق نأل ؛ضبقلا لبق قارتفالا هلطبي الف

 ءاقلطم حصي ملسلا نأل ؛"اقرتفا نإو" :هلوقل هتافانمل ؛هيف ملسملا نود فرصلا نمثب وأ لاملا سأرب نهرلا كله

 .ظفحاو مهفاف .ةرخؤم هيف ملسملا ةلأسم "رردلا" يف ركذ اذهلو :لوقأ

 اذهو «هعاديإ كلمي هنأل ؛بألا ىلع يأ هيلع نيدب هلفطل ادبع نهري نأ بألل زوجي يأ :خ ! نهري نأ بأللو

 فسوي يبأ نعو «بألاك اذه يف يصولاو «ةنامأ ةعيدولاو ءانومضم كلهي كله اذإ هنأل ؛يبصلا قح يف هنم رظن

 :ناسحتسالا هجو «سايقلا وه اذهو «ةقيقح ءافيإلاك هناكلمي الف امكح ءافيإ نهرلا نأل ؛ناكلع ال اممنأ :رفزو

 لاملا يف ريغص لامل ظفاح بصن نهرلا قو «لاحلا يق هلباقي ضوع ريغ نم ريغصلا كلم ةلازإ ءافيإلا ةقيقح يف نأ
 يصولاو بألا ريصيو ءامكح هكاله دنع هنيد ايفوتسم نمترملا ريصي نهرلا زاج اذإ مث ءاقرتفاف «هكلم ءاقب عم
 نأ هل سيلف «بألا تامو «نبالا كردأف «ريغصلا عاتم بألا نهر ولو «ريغصلل ردقلا كلذ نانمضيو «هب هل ايفوم

 نهر زاح امنإو :خلإ نيرجحلا نهر حص (حتف «ْييع) .مزال ذفان هيلع بألا فرصت نأل ؛نيدلا يضقي ىح هدرتسي
 ٤۹۷/۸[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نهرلل الحم تناكف ءاهنم ءافيتسالا ناكمإل ؛ءايشألا هذه



 .. هب ناقرالاو هناقرا زوجي ام ۳۸۱ نهرلا باتك

 نأ ىلع ادبع عاب نمو 0 8 الو .نيدلا نم تكله اهسنجي تنهر نإف
 ءايشألا هذه

 عفدي نأ الإ عيبلا خسف عئابللو يجي مل عماف هيمب ائيش نمشلاب يرتشملا نهري

 a ES بوثلا اذه فكما عئابلل لاق نإو ءانهر فا ةميق وأ الاح نمثلا يرتشملا
 يرتشملا طورشملا عفدي لاحلا يف

 انزو نيدلا نم اهلثم, تكله «نمترملا دنع تكلهو ءاهسنحب ءايشألا هذه تنهر اذإ يعي :خإ نيدلا نم تكله

 ةلباقملا دنع رابتعالا ةطقاس اهنأل ؛ةدوحلاب ةربع الو ءال وأ اهزوك ءايشألا هذه ةميق تناك ءاوس «ةميق ال اليك وأ

 نم ةميقلا نمضي :امهدنعو «ةميقلا نود نزولا رابتعاب ايفوتسم ريصي هدنع نإف ؛ةفينح يبأ دنع اذهو «سنجل اب

 ةرشع هنزو ةضف نهارلا نهر اذإ :هنايب ءنامضلاب كلاهلا نمترملا كلمو «هناكم انهر نوكتف ءسنجلا فالح

 نم لقأ هتميق تناك نإو «قافتالاب نيدلا طقسي «ةرشع نزو لثم هتميق تناك نإف «ةضفلا كلهو مهارد ةرشعب

 كلذكف ءامهرد ةرشع ئثا تناك نأب ةرشع نم رثكأ هتميق تناك وأ ءالثم ةينامث ةضفلا ةميق تناك نأب هنزو

 .ةدوجلا ةفص رابتعا مدعل ؛ةفينح يبأ دنع

 طقسأو «ةءادر وأ ةدوج ةفص رابتعا ريغ نم هدحو نزولا ربتعا ول هنأل ؛هسنج فالح نم هتميق نرملا نمضي :امهدنعو

 ةميقلا ربتعا ولو رثكأ ةميقلا تناك اذإ اميف نهارلابو «هنزو نم لقأ تناك اذإ نمترملاب يعي امهدحأب رارضإلا مزل «ةميقلا
 نيدلا ايواست نإ :مامإلا دنع مث فالح نم هتميق نمضي هنأ نم ركذ ام نيعتف ءابرلا ىلإ ىدأ اهرابتعاب ايفوتسم لعجو

 «ةنامأ دئازلاف ديزأ نهرلا ناك نإو «نهارلا ةمذ يف دئازلاف ديزأ نيدلا ناك نإو ءرهاظف نزولا يف نهرلاو

 ام لصاح اذه «رهاظ وهو «لاومألا رئاسك اهتميقب تكله «تكلهف اهسنج فالخب ءايشألا هذه نهر ولو

 .هظفحاف ."امهريغو حتفلاو نيعلا" يف

 نأ سايقلاو ءاناسحتسا عيبلا زاج روكذملا طرشلا اذه ىلع ادبع عاب نم يعي :خإ يرتشملا نهري نأ ىلع

 هجو «هنع يهنم وهو «ةقفص يف ةقفص هنألو «نيدقاعتملا دحأل عفن هيفو «دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛زوحي ال

 نهرلا ناك اذإف «نمثلا بوجو مئالي وهو «قاثيتسالل نهرلاو ةلافكلا نأل ؛دقعلل مئالم طرش هنأ :ناسحتسالا

 (حتف) .دسفف طرشلا نيع ربتعا الإو «دقعلا حصف «قاثيتسالا وهو ءطرشلا نعم ربتعا انيعم
 هنأل ؛ربجي :رفز لاقو «ربجي ال نهرلا نع يرتشملا كلذ دعب عنتماو ءطرشلا اذه عيبلا زاح اذإ يأ :خلإ عنتماف

 ؛ليفكلا ءاطعإك عربت نهرلا دقع نأ :هباوجو «نهرلا دقع يف ةطورشملا ةلاكولاك هقوقح نم اقح راص طرشلاب

 قوف نوكي ال نهرلاب دعولاو «عيبلا دعب دجوي ملو «دحو اذإ هقوقح نم اقح ريصي امنإو «عربتملا ىلع ربح الو
 (حتف) .ىلوأ دعولاب امزال ريصي ال نألف ءملسي مل ام مزلي ال هنهر ولو «نهرلا
 هيف بوغرم فصو هنأل ؛عيبلا خسف عئابلل نكلو نهرلا ىلع يرتشملا ربجي ال نعي :حلإ عيبلا خسف عئابللو

 وأ ,دوصقملا لوصحل ؛خسفلا رايخ عئابلل سيل ذئنيحف ءالاح نمثلا يرتشملا عفدي نأ الإ «رايخلا بجوي هتاوفو
 (يئيع «حتف) .ةميقلاب لصحي طورشملا نهرلا نم دوصقملا نأل ؛انهر طورشملا نهرلا ةميق عفدي



 ... هب ناقرالاو هناقرا زوجي ام AY نهرلا باتك

 ءاضقب اهدحأ ذخأي ال فلأب نيدبع نهر ولو «نهر ويف نمثلا كيطعأ نح
 درك هج لك له نوعا و حص نيلجر دنع انيع نهر ولو ؛عيبماك هتصح

 نقرملا نم دحاو لك نيدلا يقاب يدؤي يح

 ا OCT “آلا دنع نهر لكلاف ءامهدحأ . نيد ىضق نإف
 نيعلا لك نينمترملا دحأ نهارلا يأ

 «عاديإلا لمتحيو «نهرلا لمتحي "كسمأ" :هلوق نأل ؛فسوي يبأ نع هلثمو ءانهر نوكي ال :رفز لاقو :نهر وهف

 دقف نيدلاب هلباق امل هنأل ؛"يلع كلام. وأ كنيدب هكسمأ" :لاق اذإ ام فالخب «هتوبشب يضقيف ءامهلقأ يناثلاو

 .ناعملل دوقعلا يف ةربعلاو «نمثلا ءافيإ ىلإ سبحلا وهو «نهرلا نعم نع عئبني ام ىتأ هنأ :انلو «نهرلا نيع

 [5 ٠5/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 لكب سوبحم نهرلا نأل ؛فلألا نم هتصح ءادأب امهدحأ ذحأي ال فلأب نيدبع نهر اذإ نعي :لإ امهدحأ ذخأي ال

 ديق امنإو «عئابلا دي يف عيبلاك راصو «نيدلا ءاضق ىلع هلمح يف ةغلابم هئازجأ نم ءزج لكب اسوبحم نوكيف «نيدلا

 نيدلا نم ائيش امهنم دحاو لكل ىم نإف ءامهنم دحاو لك ةصح لصفي مل و «نيدبعلا نهر هنأ ديفيل ؛"فلأب" :هلوقب
 نأ هل :"تادايزلا" يفو «عيبلاك ةيمستلاب قرفتي الف ءدحتم دقعلا نأل ؛"لصألا" ةياور يف باوحلا كلذكف ءهنهر يذلا

 دحأ يف نهرلا لبق ول هنأ ىرت الأ ءرخآلا يف اطورشم ريصي ال نيدقعلا دحأ نأل ؛هل ىمس ام ىدأ اذإ امهدحأ ضبقي

 ذحأي نأ دارأو «نمثلا ضعب يرتشملا دقنف «عئابلا دي يف عيبملاو ائيش عاب اذإ امك نيعي :عيبملاك (حتف «ةلمكت) .زاج

 .نيد هيلع امهنم دحاو لكل :نيلجر (نيكسم الم) .كلذ كلمي ال عيبملا

 نيعلا عيمج نوكيو هيف نيكيرش انوكي مل وأ نيدلا يف نيكيرش اناك ءاوس «ةروصلا هذه يف نهرلا حص يأ :خلإ حص
 وهو «نيدلاب سبحلا هبجومو «ع ويش الو ةدحاو ةقفص نيعلا عيمج ىلإ فيضأ نهرلا نأل ؛امهنم دحاو لك دنع انهر
 ءامهيلع مسقنت نيعلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع حصي ال ثيح نيلجر نم اهتبه فالخب ءامهنم لكب اسوبحم راصف ءأزجتي ال
 نإو ءأزجتي ال ام ناك اذإ اذه «رحآلا قح يف لدعلاك هتبون يف لكف نهرلا ةروص يف ايئاهت اذإو «ةرورض عويشلا تبثيف

 اذه ةحص نأ ملعاو .امهل افالح مامإلا دنع نمض رخآلا ىلإ هلك عقو ولف «فصنلا سبح لك ىلعف أزجتي ام ناك

 ناثلثلا :امهدحأل لاق ول اذكو ءزجي مل كلذ لاق نإف ءاهفصن دحاو لك نم امكنم اهتنهر :لقي مل اذإ ام. ةديقم نهرلا

 ذإ ؛كالهلاب ايفوتسم ريصي امهنم دحاو لك نأل :خإ لك ىلع نومضملاو (نييع ؛حتف) .زوجي ال ثلثلا رحآللو

 4٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .ئزحتلا لبقي امم ءافيتسالا نأل ؛امهيلع مسقنيف ءرخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيل

 ءيش ماد ام هنم ءيش دادرتسا هل نوكي الف ءامهنم دحاو لك دي يف نهر نيعلا عيمج نأل :خٍإ نهر لكلاف

 ؛ىدأ ام درتسي نأ نهارللف هنيد ىدأ يذلا دنع نهرلا كله ولف ءادحاو نمترملا ناك اذإ امك ايقاب نيدلا نم

 ريصيف ءرخآلا قح يف لدعلاك دحاو لك ذإ ؛نهارلا ىلإ نهرلا لصي مل ام قاب امهنم دحاو لك نامترا نأل
 ولو «ءافيتسالا رركتي اليك هاطعأ ام درتسيف «نهرلا ةيلام فصن نم هنيد ايفوتسم كالهلا دنع امهنم دحاو لك

 = لصحي نهرلا ضبق نأل ؛نيدلا ءافيتسا ىلإ هكسميو نيدلا لكب وهو حص ادحاو انهر امهيلع نيدب الجر انهر



 .. هب ناقرالاو هناّقرا زوجي ام AY نهرلا باتك

 دلو حار تاجرا ويعم ارحل ىلع امهنم لك ةنيب لطبو
 دبعلا نهار دبعلا يعدملا لحرلا دبع هدي يف نيلجرلا نم

 o e Ra E امهيديأ
 ًاناسحتسا امهدنع دبعلا فصن امهنم امهنم دحاو لك نينحخزلا يدبأ يف يأ

 (نيعملا هللا حتف) 0 ل TS ؛عويش ريغ نم لكلا يف =
 دبعلا اذه نهر دبع هدي يف يذلا لحرلا يأ هنأ ةنيب نالحر ماقأو ءدبع هدي يف الحر نأ هانعم :لإ ةنيب لطبو

 امُمأ نايعدي نالحرلاف «هدنع دبعلا لك نهر لحرلا نأ هتنيبب تبثأ امهنم دحاو لك نأل ؛لطاب اذهو «يدنع

 يف كاذل انهر هلكو اذهل انهر هلك نوكي نأ ليحتسي دحاولا دبعلا نأل ؛كلذ روصتي الو «نهار لحرلا نأو «نانمترم

 رذعتف «عويشلا ىلإ يدؤي هنأل ؛فصنلاب ءاضقلا ىلإ هجو الو «ةيولوألا مدعل ؛امهدحأل هب ءاضقلا عنتميف «ةدحاو ةلاح

 ةلاهحل اعم هانمترا امفأك لعجيو ءامهنيب هب ىضقيف ناسحتسالا يف امأو «سايقلا مكح اذهو ءاترتاهتف «نيتنيبلاب لمعلا

 ام فالخب «لمعلا ىلإ يدؤي كلذ نأل ؛هفعضل ناسحتسالا كرتو «هتوقل سايقلا وه ىوتفلل ذوخأملا نكل «خيراتلا

 مكح ىلع ءاضقلابو ءافيتسالاب دبعلا لك كلمت ىلإ ةليسو نوكي اسبح هتنيبب تبثأ امهنم الك نأل ؛ةجحلا هتضتقا

 نم ةلأسملا هذهو «ةجحلا قفو ىلع المع نوكي الف «ءافيتسالاب هرطش كلمت ىلإ ةليسو نوكي سبح تبثي ناسحتسالا

 E يلا لئاسملا

 بحاص ناك امهدحأ دي يف نهرلا ناك اذإ اذكو «ىلوأ مدقألا خيراتلا بحاص ناك احرأ نإف ءاحرؤي مل اذإ اذه مث

 ةلأسملا نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو «خيراتلا نم ىلوأ ضبقلاو ءدحاو نم نيع ءارش وأ حاكن ىوعدك ىلوأ ديلا

 a a تبثي همث امهنم دحاو لك قح نأ نيلجر دنع نهرلا ةحص يهو ةقباسلا

 انههو «سبحلا يف هبحاص قح توبثب امهنم دحاو لك نم ءاضرلا دوحول ؛هنيد يضقي نح رحآلا دنع هلك نهر وهف

 (اهريغو راثحلا در «ةلمكت «حتف) .كلذب ضار ريغ امهنم دحاو لك

 وهو ناسحتسا اذهو ءةروصلا هذه يف هقحب انهر امهنم دحاو لك دي يف دبعلا فصن نوكي يأ :خلإ هنهار تام ولو

 هجو «هرضي عويشلاو «سبحلا يلصألا همكح نأل ؛كنل فسوي يبأ لوق وهو «لطاب اذه سايقلا فو ءامهوق

 توملا دعبو «هلبقي ال عئاشلاو سبحلا ةايحلا ةلاح يف همكحو «همكحل داري امنإو «هتاذل داري ال دقعلا نأ :ناسحتسالا

 حاكنلا ةوسن سم وأ ناتخأ تعدا وأ ةأرما حاكن نالجر ىعدا اذإ امك راصف «هلبقي عئاشلاو «هنم نم عيبلاب ءافيتسالا

 امهنم دحاو لكل ناك اذإف :ييعلا لاق «"حتفلا" يف اذك «ةافولا دعب ال ةايحلا لاح ناترتاهنت نيتنيبلا نإف «لحر ىلع

 لبقي ال :فسوي وبأ لاقو «ءامرغلا نم هب قحأ نمترلا نوك توملا دعب نهرلا نم دوصقملا نأل ؛هنيد يف عابي هفصن

 4٠١/7[ :قئاقحلا زمر] .ضراعتلل لكلل لكلا نهرب ءاضقلا نكمي ال هنأل ؛صصحاب ءامرغلا نيب نيعلاو «ناتنيبلا

 ضبقلاو نهرلا هيف دحاو لك تبثأو ءامهيديأ يف دبعلا نكي مل ول يح اقافتا عقو ديقلا اذه :خ! امهيديأ يف دبعلاو

 5٠١/4[ : ةلمكت] .ىلوأ ناكل اضيأ انه هكرت ولف «ىلوألا ةلأسملا يف ديلا ركذي مل اذهو كلذك مكحلا ناك



 لدع دي ىلع عضوي نهرلا :E نهرلا باتك

 لدع دي ىلع عضوي نهرلا باب
 «نمترملا نامض ف كلهيو هنم امهدحأ هذخأي الو «حص لدع دي ىلع نهرلا اعض
 اندنع امهعضو 5

 ا رم عال EOE مف ل للا وا نهرملا لك ورتو

 ليكوتلا نهرلا ٠ .نعارلا لك و. . نهارلا لك و

 ىلإ ةعحارلا ماكحألا بابلا اذه يف ركذ ءنّترملاو نهارلا سفن ىلإ ةعجارلا ماكحألا نم غرف امل :خلإ نهرلا باب

 عضوب نمترملاو نهارلا يضر نم لدعلاب دارملا مث ءليصألا مكح وفقي ادبأ بئانلا مكح نأ امل ؛لدعلا وهو امهبئان
 ءلحألا لولح دنع نهرلا هعيبب ايضارتي نأ وهو رحآ اديق "ةيانعلا"و "ةياهنلا" بحاص هيلع دازو «هدي يق نهرلا

 دنع نهرلا هعيبب امهاضرف الإو «بلاغلا وه اميف سانلا نيب يراجلا وه ام ىلع ءانب امهنم ةدايزلا هذه لعل :لوقأ

 5١٠١/8[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لدعلا نعم يف مزال رمأب سيل لحألا لولح

 دي ىلع نهرلا عضو حص يأ :حص (الم) .ةدئاز "مال فلأ" نوكت نأب ةفص وأ نهرلا نم لاح امإ :عضوي
 هيلإ عجري اذهلو «كلاملا دي لدعلا دي نأل ؛لدعلا دنع عضولا حصي ال :ىليل يبأ نباو رفز لاقو ءاندنع لدع

 دي هدي نأ :انلو «ضبقلا مدعناف «قحتسملل نمض امك ةميق لدعلا نمض ام دعبو «كالملا دعب نهرلا قحتسا اذإ

 لزنف «ةيلاملا وه نومضملاو ءنامض دي هدي نأل ؛نَترملا دي ةيلاملا قح يفو «ةنامأ نيعلا نوكل ؛ظفحلا يف كلاملا

 «صوصخلا ىلع هنم ذحأي نأ امهدحأل نوكي ال اذهو ءامهديك هدي تراصف «هادصق ام ققحتل نيصخش ةلزنمب

 ؛قحتسملل نمض اع. كلاملا ىلع لدعلا عجري امنإو ؛هنم هدرتسي نأ هل ناك صوصخلا ىلع امهدحأ دي هدي تناك ولو

 ءنمترملا نم دحوي ملو ءلدعلا نم كلذ دحوو «ليوحتلاو لقنلاب ققحتي كلذو «بصغلا نامض نامضلا اذه نأل

 كلمي الف امهقح هب قلعت هنأل ؛نمترملا وأ نهارلا يأ :لإ امهدحأ هذخأي الو (حتف «ةلمكت) .هيلع بحي الف
 ةيلاملا قح يف نترملا عدومو «نيعلا قح يف نهارلا عدوم هنأل ؛نمض امهدحأ ىلإ عفد ولو ءرخآلا لاطبإ امهدحأ

 (حتف «ئيع) .يببحألا ىلإ عفدلاب نمضي عدوملاو ءرخآلا نع يبنحأ امهنم لكو
 دي لدعلا دي نأل ؛امكح نمترملا دي يف هنأل ؛نمرملا نامض يف كله لدعلا دي يف نهرلا كله ول يعي :خإ كلهيو

 نهارلا نم لك ديك هدي لدعلا نأ :لصاحلاو «نيدلا نمو نهرلا ةميق نم لقألاب ةنومضم يهو ؛ةيلاملا قح يف نمترملا
 ىلع هذخأ امهدحأل نكي مل اذهلو ؛هتيلام نم هئافيتسا يف نمترملاو «هظفح يف نهارلا هب امهقح قلعتل ؛نمترملاو
 ءاش نم لكوي نأ هلف ءكلام نهارلا نأل ؛ليكوتلا اذه حص يأ :حص (حتف) .رخآلا قح لاطبإ هيف امل ؛صوصخلا

 فرصتلا نم عناملا نأل ؛تاطاقسإلا نم اهفوكل ؛طرشلاب اهقيلعت زوجت ةلاكولا نأل ؛ازجنمو اقلعم هلام عيبب لهألا نم

 [ه ١/78 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .طورشلاب اهقيلعت زوجي تاطاقسإلاو «هقح طقسأ هعيب ىلع طيلستلابو «كلاملا قح
 بلقني الف ءرمألا تقو ةردقلا مدعل ؛الطاب عقو هرمأ نأل ؛ةفينح يبأ دنع حصي ال هغولب دعب هعابف اريغص لكو ولو

 (حتف «ةلمكت) .لاثتمالا تقو هيلع هتردقل ؛حصي :امهدنعو ءازث



 لدع دي ىلع عضوي نهرلا ۸0 نهرلا باتك

 هعيب ليك وللو ؛نمترملاو نهارلا توممو «هلزعب لزعني مل نهرلا دقع يف تطرش نإف
 اضيأ لزعني حلو يأ لكوملا نهارلا ليكولا را

 0 ءاضرب الإ نهارلا وأ نكرملا هعيبي الو ‹ليكولا توم لطبتو «هتنرو ةبيغب
 ةلاكولا نهارلا

 اليكو انالف نوكي نأ ىلع هتنهر :نهارلا لوقي نأب نهرلا دقع يف ةلاكولا تطرش نإ يعي :خإ تطرش نإو

 نأل ؛كلذب نمترملا يضر اذإ الإ «هلزعب لزعني مل هلزع ولو «هلزعي نأ نهارلل سيلف «لجألا لولح دنع نهرلا عيبب
 هب قلعت هنألو ؛هلصأ موزلب مزلتف «هقوقح نم اقحو هفاصوأ نم افصو تراص نهرلا دقع يف تطرش امل ةلاكولا

 وأ «نهارلا وهو لكوملا تومك يمكحلا لزعلاب ليكولا لزعني ال اذكو «هقح ءاوتا لزعلا يفو «نمترملا قح
 الإ نترملا تومكو «ةثرولا قح ىلع نمترملا قح مدقتل ؛هتوم. لطبي ال نهرلا نأل ؛برحلا رادب هقوحلو «هدادترا

 .امهتوك. لطبت :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو ءاليكو نوكي نأ

 ."يعليزلا" يف امك هوجو نم نهرلا دقع نمض يف ركذت مل ىلا يهو «ةدرفملا ةلاكولا فلاخت ةلاكولا هذه نأ ملعاو

 نأ :اهنمو «ةدرفملا ةلاكولا فالخب هيلع ربحي عيبلا نع عنتما اذإ انه ليكولا نأ :اهنمو «فنصملا هركذ ام :اهنم

 سنج ىلإ هفرصي نأ هل ناك نيدلا سنج فالخب عاب اذإ :اهنمو «ةدرفملا يذ فالخب شرألاو دلولا عيبي اذه

 نأ ليكولا اذه ناك ةيانجلاب لتاقلا عفدف أطح دبع هلتقو ادبع ناك اذإ نهرلا نأ :اهنمو ءةدرفملا فالخب نيدلا

 (حتفلا نم اطقتلم) .ةدرفملا فالخب هعيبي

 ةثرولا ةبيغل نهارلا توم دعب نهرلا عيب امهريغ وأ لدعلا وأ نمترملا ناك ءاوس روكذملا ليكولل يأ :خلإ هعيب
 (راتحلا در نم رم امك) .نهارلا توم لزعني مل هنأل ا

 موقي الو ءامهريغ وأ الدع وأ انرم ناك ءاوس اقلطم ليكولا توم. ةلاكولا لطبت يعي :خإ ليكولا تومب لطبتو
 اميف ال هل اميف يرحت امنإ ةثارولاو «هيلع قح اذه نأل ؛ةثارولا اهيف يرحت ال ةلاكولا نأل ؛هماقم هيصو الو هثراو

 لطبي مل تامف نمترملا دي يف ناك ول نهرلا نأل ؛هلاحب قاب نهرلا نكل «هريغ يأرب ال هيأرب ايضر امهنألو «هيلع
 نإف «هنالطبل نهرلا لطبي الف هيف دئاز رمأ عيبلاب طيلستلا نألو «ىلوأ لدعلا تومي لطبي ال نألف «هب دقعلا

 دقو ةافولا دعب كلمي ال نألف «ةايحلا لاح يف هسفن ماقم هريغ ةماقإ ىلع ردقي ال هنأل ؛زجي مل هعيبب لدعلا ىصوأ

 هيف تعنص ام كل تزحأو نهرلا عيبب كتلكو :ةلاكولا لصأ يف لاق نهارلا نوكي نأ الإ «ىلوأ هتلاكو تلطب

 ليكولا يصو نإ فسوي يبأ نعو «ثلاث ىلإ هب يصوي نأ هيصول زوجي الو «هعيب هيصول زوجي ذئنيحف ءيش نم
 كلذك الو ءاتيم هيصو هنع موقيف ءايح ليك وتلا كلمب براضملا E لاخلا و كان يراسل هع شرت

 (راتحما درو حتفلا يف اذك) .ليكولا

 دحأ كلمي الف ءاعم هب امهقح قلعتل رخآلا ءاضرب الإ نهرلا عيب امهدحأ كلمي ال يعي :خلإ نقرملا هعيبي الو

 (رييغتب حتف) .هنذإ ريغب هبحاص قح لاطبإ



 لدع دي ىلع عضوي نهرلا ۳۸٦ نهرلا باتك

 اذإ ةموصخ اب ليكولاك هعيب ىلع ليكولا ربجأ نهارلا باغو لجألا لح نإف
 نهرلا قحتساف 3 5 وأو لدعلا 0 نإو ع رجا هلک وم باغ

 ليكو لا

 «نهرملا دنع a نإو «هنمث نرمل 1 (هتميق 5 نمضي لدعلاف ءنمضو
 كلهف ادبع ناك نأب نهرلا نمض ءاش نإ ءاش نإ قحتسملا لدعلا يأ

 2 تم راو E جس هدول وحل هلق حو ورجل ل قلو ESTES نوب OPV قير قرا ردوا E a فحل نهارلا نمصو قحتساف .

 قحتسملا 2 نهرلا يأ

 نأ نهرلا هدي يف يذلا ليكولا ىبأو «هدنع نهرلا عيبب هلكو يذلا لجألا لح نإ يعي :خإ لجألا لح نإف

 ىلع الوأ دقعلا يف ةطورشم ةلاكولا تناك ءاوس ءاقلطم هعيب ىلع ليكولا ربجأ «نهارلا باغ دقو هعيبي

 تراص دقعلا يف طرشلاب ةلاكولا نألو «هيلع ربجيف «هقح لاطبإ عانتمالا يقو نمترملا قح هب قلعت هنأل ؛حيحصلا

 «سبحلا دعب عنتما نإف «عيبيل امايأ يضاقلا هسبحي نأ :رابحإلا ةيفيكو ءهموزلك تمزلف نهرلا فاصوأ نم

 هريغب هاضق ول نح ءاش قيرط يأب نيدلا ءاضق ىلع عقو هنأل ؛رابجإلا اذهي عيبلا دسفي الو «هيلع عيبي يضاقلاف

 (يئيع «حتف «ةلمكت) .اهركم نوكي ال هلثمو «قحب رابحإ هنألو ؛هقرط نم قيرط عيبلا امنإو «حص

 اهيلع ربجأ ةموصخلا نع وه ىبأو «هلكوم باغ اذإ اهيلع ةموصخلاب ليكو لا ربجي امك يأ :خلإ ةموصخلاب ليكو لاك
 لطبي الف «هسفنب عيبي لكوملا نأل ؛عيبلاب ليكولا فالخب عانتمالا يف قحلا لاطبإ امهنيب عماجلاو «ةموصخلا ىلع يأ

 [7١4/؟ :قئاقحلا زمر] .هسفنب عيبلا كلم ال نمترملاو «بئاغلا ىلع ىوعدلا ىلع ردقي الف يعدملا امأ هقح

 ؛قحتسملل لدعلا نمضو «نهرلا قحتسي دحأ ءاج مث «هنمث هنقرم فوأو نهرلا لدعلا عاب نإ يعي :خلإ هعاب نإو

 قحتسا اذإ عيبملا نوهرملا نأ :اذه حيضوتو «هنمث نمترملا نمضي ءاش نإو «هتميق نهارلا نمضي ءاش نإ ريخم لدعلاف
 ءاش نإو «هقح يق بصاغ هنأل ؛نهارلا نمض ءاش نإ رايخلاب قحتسملا لوألا يفف ءامئاق وأ اكلاه نوكي نأ امإ

 .ءاضتقالا حصو عيبلا ذفن نهارلا نمض نإف «ميلستلاو عيبلاب دعتم هنأل ؛لدعلا نمض

 عحر ءاش نإو «هتهج نم ليكو هنأل ؛ةميقلاب نهارلا ىلع عجر ءاش نإ رايخلاب وه مث «كلذكف لدعلا نمض نإو
 اذإف «نهارلا كلم عيبلا نأ نابسح ىلع هيلإ هادأ امنإ هنأل ؛قح ريغب هذحأ نمثلا نأ نيبت هنأل ؛هنمثب نقرملا ىلع

 ىلع نمترملا عجريف «ءاضتقالا هل لطب عجر اذإو «هيلع هب عحري نأ هلف «هب ايضار نكي مل هكلم سيل هنأ نبت

 نيع دجو هنأل ؛هدي نم هذخأي نأ قحتسمللف «يرتشملا دي يف امئاق ناك اذإ ام وهو يناثلا يقو «هنيدب نهارلا

 نهارلا ىلع عجري ءاش نإ وه مث «هيلإ عجرت دقعلا قوقح نأل ؛نمثلاب لدعلا ىلع عحري نأ يرتشملل مث «هلام

 نهارلا ئربو «ضوبقملا هل ملسو «نمترملا ضبق حص هيلع عحر اذإف ءةدهعلا هذه يف هلحدأ يذلا وه هنأل ؛ةميقلاب

 هيلع بجيف ءانمث هضبق دقو نمثلا لطبف «قاقحتسالاب ضقتنا عيبلا نأل ؛نمترملا ىلع عحر ءاش نإو «نيدلا نع

 .هيلع هب عجريف ناك امك نهارلا ىلع نيدلا يف هقح داع لدعلا ىلإ هعفد اذإف ءهدر



 لدع دي ىلع عضوي نهرلا AY نهرلا باتك

 .هنيدبو ةميقلاب نهارلا ىلع عجر نقرملا نمض نإو «نیدلاب تام ,هتميق

E Eد نعرا يأ و  
 دحأ هءاج مث نمترملا دنع نوهرملا دبعلا تام نإ نعي :خلإ نيدلاب تام .كلاملا قحتسملا دبعلا ةميق يأ :هتميق

 ناك اذإف هقح يف دعتم امهنم الك نأل ؛نترملا نمض ءاش نإو «نهارلا نمض ءاش نإ رايخلاب قحتسملاف هقحتسي

 كالم هنيدل ايفوتسم نمترملا ربصي يعي نيدلاب دبعلا تام كلاملا قحتسملا دبعلا ةميق يأ هتميق نهارلا نمضو «كلذك

 نمترملا راص مث «هسفن كلم نهر هنأ نيبتف «ميلستلا لبق ام ىلإ ادنتسم نامضلا ءادأب هكلم نهارلا نأل ؛هدنع نهرلا

 نهارلا ىلع نمترملا عجر نمترملا نمض نإو يأ :خلإ نترملا نمض نإو [417/7 :قئاقحلا زمر] .كالمب ايفوتسم
 ‹نهارلا ةهج نم رورغم هنألف ؛ةميقلا امأ «نهارلا ىلع اضيأ هنيدبو عجر دبعلا ةميق نم نمض ام. يأ ةميقلاب

 ٤١۳/۲[ :قئاقحلا زمر] .ناك امك هقح دوعيف «هؤاضتقا ضقتنا هنألف ؛نيدلا امأو



 ... هيلع ةيانجلاو نهرلا يف فرصتلا ۳۸۸ نهرلا باتك

 هريغ ىلع هتيانجو a «نهرلا ف فرصتلا باب
 نهارلا يأ

 هنيدب بلوطو هقتع لفن «هنيد ءاضق وأ هنهرم ةزاجإ ىلع نهارلا عيب فقوت

 نقرملا نيد نهارلا

 50 07 مل ؛دبعلا ةميق هنم ذأ الجؤم ولو ءالاح ول

 نهارلا نيدلا ناك ولو نیدلا ناك ول

 هرخأ انهر هنوك نع اعبط ارخأتم هريغ ىلع ةيانجو «هيلع ةيانحلاو «نهرلا يف فرصتلا ناك امل :خإ فرصتلا باب

 الإو «لدبلا ىلإ هقح لقتنيو ذفن نمترملا هزاجأ نإف :خإ نهارلا عيب فقوت (ةلمكت) .عبطلا عضولا قفاويل اعضو
 راصف «هكلم يف فرصت هنأل ؛ذفني هنأ فسوي يبأ نعو «عيبلا لطبي ةثالثلا دنعو «ةياورلا رهاظ يف عيبلا خسفني

 مث «عناملا لاوزل نيدلا ءاضقل وأ «هتزاحإ الإ ذفني الف «نترملا قح هب قلعت هنأل ؛ةياورلا رهاظ حيحصلاو «قاتعإلاك

 نأ هلو «رجي نأ هل :ليقو .هخسفب خسفني ال هنأ ىلإ ةراشإ نمترملا هزجي مل اذإ خسفلا مكح نع تكس هس خيشلا

 ال سبحلا يف هقح نأل ؛هرضي ال فقوتلاو «ررضتي اليك هقحل عانتمالا نأل ؛هخسفب خسفني ال هنأ حيحصلاو «خسفي

 عفد ءاش نإو «نهرلا نهارلا كفي نح ربص ءاش نإ رايخلاب يرتشملا مث افقوتم يقبف «ذوفن ريغ نم داقعنالا لطيي

 4١7/7[ :قئاقحلا زمر] .نهارلا وهو عئابلاو «يرتشملل ال يضاقلل خسفلا ةيالو نأل ؛هخسفيف «يضاقلا ىلإ رمألا

 عنمي ال فوقوملاو «فوقوم لوألا نإف ,فوقوم اضيأ يناثلاف ءنمترملا ةزاجإ لبق هريغ نم ايناث اعيب نهارلا هعاب نإ مث
 نم هعاب ولف «ينحأ نم ايناث هعاب اذإ امه ديقم افوقوم لوألا نوكو ءرحآلا لطبو «ذفن زاحأ امهيأف «يناثلا فقوت

 (نيكسم الم «حتف «ئيع) .لوألا خسفنا نمترملا
 :يعفاشلا لاقو ءارسعم وأ ارسوم ناك ءاوس ءاقلطم نمترملا ةزاحإ الب نوهرملا دبعلا نهارلا قتع ذفن يأ :هقتع ذفن

 هبشأف نرملا قح لاطبإ راسعإلا عم هذيفنت يف نأل ؛هلاوقأ رهظأ وهو «ذفني ارسوم ناك نإو ءارسعم ناك نإ ذفني ال

 وغلي الف ءهسفن كلم قتعأ بطاخ هنأ :انلو «نيمضتلاب نعم هقح لطيي ال هنأل ؛ارسوم ناك اذإ ام فالخب «عيبلا

 كلم يف ءافح الو ,بوصغملا وأ قبآلا قتعأ وأ «ضبقلا لبق يرتشملا دبعلا قتعأ اذإ امك «نمترملا نذإ مدعل ؛هفرصت

 ديلا يف نرمل كلم لوزي هقاتعإب ةبقرلا يف هكلم لاز اذإ مث «هلاوز نع ئبني ال نهرلا ضراعو «يضتقملا مايقل «ةبقرلا

 ؛ةبهلاو عيبلا يف ذافنلا عانتماو ديلا كلم نم ىوقأ ةبقرلا كلم نأل ؛ىلوأ لب كرتشملا دبعلا قاتعإك «هيلع ءانب

 (حتف «نيكسم) .ميلستلا ىلع ةردقلا مادعنال

 ةصاقملا عقت ةميقلا ءادأب بلوط ول هنأل ؛نيدلا ءادأب بلوط الاح نيدلاو ارسوم نهارلا ناك اذإ نعي :خلإ بلوطو

 ةميق قتعملا نم ذحؤي الحؤم نيدلا ناك ول نيعي :خلإ الجؤم ولو [5 04/7 :ةيادملا] .هيف ةدئاف الف «نيدلا ردقب

 لوصح يهو «ةدئاف نيمضتلا يفو «ققحت دق نامضلا ببس نأل ؛ارسوم ناك اذإ دبعلا ناكم انهر لعجتو ءدبعلا

 نأ ميرغلل نأل ؛هسنجب ناك اذإ هقحب هاضتقا لح اذإف ءلحألا لولح ىلإ اهسبحيو «هانيب يذلا هحولا نم قاشيتسالا

 ناك نإو «ءافيتسالاب نهرلا مكح ءاهتنال ؛هدر لضف هيف ناك نإو «هقح سنجب رفظ اذإ هعرغ لام نم هقح يقوتسي
 ظ [4/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هطقسي ام مدعل ؛ةدايزلاب عجر هقح نم لقأ



 ... هيلع ةيانلاو نهرلا يف فرصتلا ۳۸۹ نهرلا باتك

 هدم ىلع هل عحريوب يذلا موت هتف نم لثألا لا قع اوسعم ولو
 سا اإ نهارلا ناك

 2 Ses .هتميق هنمضي نكرملاف «ينحأ ه هفلتأ نإو ,هقاتعإك نهارلا فاالتإو

 كله موي نهرلا يببحألا

 نمترملا قح نأل ؛نيدلا نمو «هتميق نم لقألا يف دبعلا ىعس ارسعم نهارلا ناك ول يأ :خلإ ىعس ارسعم ولو
 قتعلا اذهب عفتنملا وه هنأل ؛هيلع عحر هترسعل قتعملا ىلع عوحرلا رذعت اذإف «هتبقر هل تملسو «هب اقلعتم ناك

 موي هتميق ىلإو «قتعلا موي دبعلا ةميق ىلإ رظني نأ كلذ ةيفيكو «كرتشملا دبعلا نيكيرشلا دحأ قتع يف امك
 هب عفدنت ةحاحلاف لقأ نيدلا ناك نإف 5١[ 4/7 :قئاقحلا زمر] .امهنم لقألا يف ىعستسيف نيدلا ىلإو ؛نهرلا

 اذإ امي "ةرهوجلا" يف ةلأسملا ديقو «ةدايزلا هيلع بحت الف ءردقلا اذه هل لصح امنإ وهف لقأ ةميقلا تناك نإو

 (حتف ءئييع) .دبعلا ىلع ةياعس الف هنذإب هقتعأ اذإ امأو «نترملا نذإ ريغب هقتعأ

 هيف رطضم وهو «هنيد ىضق هنأل ؛رسيأ اذإ هديس ىلع ةياعسلاب دبعلا عجري ىدأو دبعلا ىعس اذإ يعي :خلإ هب عجريو

 قتعملاو هبيصن امهدحأ قتعأو «نيكيرشلا نيب ناك اذإ ىعستسملا دبعلا فالخب «نهرلا ريعمك راصف ءاعربتم نكي ملو

 قتعلا ليمكت يف ىعسي هنأل ؛هيلع ابحاو انامض يدؤي هنأل ؛عحري ال ثيحب «ىدأو «رحآلا بيصن يف ىعسو «رسعم

 ةياعسلا بجوأ مامإلاف ءاقرتفاف «هقاتعإ مامت دعب ةرسع ىلع نامض يف ىعسي انهو «مامإلا دنع قتعلا ليصحتلو ءامهدنع

 ۱١/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .طقف راسعإلا ةلاح يف نوهرملا دبعلا يفو «راسعإلاو راسيلا يلاح يف كرتشملا دبعلا يف

 ةميقلا ىدأ الحؤم ناك نإو «لاحلا يف ةميقلا ىدأ لاح نيدلاو ءرسوم وهو «هفلتأ اذإ هنإ نعي :خل! نهارلا فاالتإو

 ١[ 5/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيدلا لحي يح هناكم انهر تلعحو

 ديقو «كلاملا ىلع اهوجو ةلاحتسال ؛انه ةياعس ال هنأ الإ ءةروكذملا ماكحألا يف هقاتعإك نهارلا فالتإ نأ :لصاحلاو

 (حتف) .انهر لعحتو هنم هتميق ذخؤت الإو ءايفوتسم نوكي لاح نيدلاو نمترملا هفلتأ ول هنأل ؛نهارلا فالتإب ةلأسملا

 قحأ هنأل ؛نمترملا دنع يأ هدنع انهر ةميقلا نوكتف «نهرلا ةميق يأ "هتميق" يبحألا يأ :لإ هنمضي نقرملاف

 .هكالهتساب كله موي هتميق كلهتسملا اذه ىلع بحاولاو «هماقم ماق ام دادرتسا يف اذكف «همايق لاح نهرلا نيعب

 مويو «ةئام سمح كالهتسالا موي هتميق تناك ول ىح «ضبقلا موي هتميق ربتعي هنإف «نرملا ىلع هنامض فالخب

 ؛هضبق موي نهرلا نامض يف ربتعملا نأل ؛ةئام سم نيدلا نم طقسو ءانهر تناكو «ةئام سم مرغ افلأ نامترالا
 نمض لحؤم نيدلاو ؛نمرملا هكلهتسا ولو «كالملا دنع ررقتي هنأ الإ ءافيتسا ضبق هنأل ؛هنامض يف لحد هب هنأل
 هقح سنج نم نومضملاو نيدلا لح ولو ءلحألا لحي يح هدي يف انهر تناكو «ريغلا لام فلتأ هنأل ؛هتميق

 «لضفلاب عحر هتميق نم رثكأ هنيد ناك نإو «لضف هيف ناك نإ نهارلا ىلع لضفلا درو «هنيد هنم نمترملا قوتسا
 «ةئام سمح كالهتسالاب تبحو افلأ ضبقلا موي تناك دقو «ةئامسمح ىلإ رعسلا عحارتب ةميقلا تصقن نإو

 ٤/۲ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .ةئام سمح نيدلا نم طقسو



 ... هيلع ةيانجلاو نهرلا يف فرصتلا ۳۹ ۰ نهرلا باتك

 نهارلا دي يف كله ولف «هنهار نم هتراعإب هنامض نم نم جرخو «هدنع انهر نوكتف
 ees نهرلا نمترملا نقرملا نهرلا نمترملا

 طقس رحآلا نذإب ايبنجأ اهدحأ هراعأ ولو «هنامض داع ٠ ,عوحربو اناج كلهي
 نمترملا وأ نهارلا نهرلا

 ل U O e O OT ءانهر لل لكلو ف

 نقرملاو نهارلا نم

 ناك نامضلا نأل ؛نمترملا نامض نم جرخي نهارلا نم نهرلا نمترملا راعأ اذإ يعي :لإ هنامض نم جرخو

 نهارلا نذأ ولو ١5/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نامضلاب عفتريف «هبحاص ىلإ درلاب ضقتنا دقو «هضبق رابتعاب
 ,نهرلا دقع ءاقبل ؛نيدلاب كله «هنم غارفلا دعب وأ «لمعلا لبق كلهف «لمعلل هتراعإو «هلامعتسا يف نمترملا

 (حتف) .ذئنيح ةيراعلا دي توبثل ؛ةنامأ كله لامعتسالاو لمعلا ةلاح يف كله ولو

 ناك ول يح «نامضلل بحوملا ضبقلا تاوفل ؛هنيد ايفوتسم نمترملا ريصي ال يعي «لدب الب يأ :خلإ اناجم كلهي

 (حتف) .ليفكلا نامض زاح نمترملا اضر ريغب هذخخأ ناك ول معن ءنهرلا نم هجورخل ءيش ليفكلا مزلي مل اليفك هب هاطعأ
 «نامضلل بحوملا ضبقلا دوعل «هكالمب نيدلا بهذي نح «نامضلا داع نمترملا دي ىلإ نهرلا عوحرب يعي :خلإ داع

 نأ لبق نهارلا تام ول اذهلو «ةلاحلا كلت يف نامضلا قح يف الإ قاب نهرلا دقع نأل ؛هدي ىلإ هدرتسي نأ نمترمللو
 هنأل ؛نهرلا مزاول نم سيل نامضلاو «ةمزالب تسيل ةيراعلا دي نأل ؛هئامرغ رئاس نم هب قحأ نمترملا ناك هدرتسي

 ١[ 5/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نومضع, سيلو نهر نهرلا دلو نأ ىرت الأ ء«هنع كفني دق

 ؛حماست نمترملا بناج يف ةراعإلا ظفل لامعتسا يقو «نمترملا وأ نهارلا نهرلا راعأ يأ :خلإ اهدحأ هراعأ ولو

 ةلماعم انهه لموع امل نكلو ءاهكيلمت كلمب فيكف اكلام نكي مل وهو «ضوع ريغب عفانملا كيلمت ةراعإلا نأل
 (حتف) .نهرلا ديو ةيراعلا دي نيب ةافانمل ؛ةراعإلا مسا قلطأ .دادرتسالا نكمتو «نامضلا مدع نم ةراعإلا

 .ضقتنا دقو «هضبق رابتعاب ناك نامضلا نأ انركذ امل ؛نقرملا نم نامضلا طقس يأ :نامضلا طقس

 ىلع هئاقبل ؛ديدح دقع ريغ نم انهر هلاح ىلع هدري نأ نترملاو نهارلا نم دحاو لكل يأ :خ ! هدري نأ لكلو

 نع جرخي رخآلا نذإب نمترملا نم وأ «يبحأ نم امهدحأ هبهو وأ «هعاب وأ «هرجآ اذإ هنأل ؛ةراعإلا صحو «ةينهرلا

 اذك ءءامرغلل ةوسأ نمترملا نوكي نمترملا ىلإ درلا لبق نهارلا تام ول اذهو «ديدح دقعب الإ انهر دوعي الو «نهرلا

 :يباجيبسإلا لاق «نمترملا نم ةراحإلا زاوح يف حيرص مالكلا اذهف :"حتفلا" يف لاق ؛"نيعلا"و "نيكسم الم" يف

 ةدم ءاضقنا لبق هدي يف كله ولو «ةراحالل ضبقلا ددح اذإ نهرلا لطبو ةراحإلا تحص نقرملا هرحأتسا ول

 هسبح ولو «نيدلا نم ءيش هكالم بهذي الو «ةنامأ كله «نهارلا نع هسبحي ملو ءاهئاضقنا دعب وأ «ةراحإلا

 هرحجآ ولو :لاق ثيح "ةياردلا جارعم" يف ام هفلاخيو «ىهتنا ءابصاغ راص ةراحإلا ةدم ءاضقنا دعب نهارلا نع

 نم جرح نترملا نم هرجآ :"حاضيإلا" يفو «هعدوأ وأ «هراعأ ول ام ةلزنم. وهو «ةلطاب تناك نمترملا نم نهارلا
 .نهرلا ىفتنا دقعلا مزل اذإف مزال دقع ةراحإلا نأل ؛ادبأ نهرلا ىلإ دعي ملو ءنهرلا



 ... هيلع ةيانلاو نهرلا يف فرصتلا ۳۹۱ نهرلا باتك

 ص فلاخف ادلب وأ اسنج وأ وو «حص هنهريل ابوث راعتسا نإو
 نهارلا ريعتسملا هيف نهري هلع اان یا هنهري ام ردق يأ

 RE EDAD ass CES e نإو نكس وأ ريعتسملا
 هديق اميف ريعتسملا ريعملا

 ىلع هدحو ديلا كلم عربتلا ساقيف ؛نقرملل ديلا كلم تابثإب عربتم ريعملا نأل ؛نهرلاو ةراعتسالا حص يأ :خلإ حص

 يف الاوز لصفني امك نقرملل اتوبث نيعلا كلم نع ديلا كلم لصفني نأ زوجيو ءاعيمج ديلاو نيعلا كلم تابثإب عربتلا
 هديقي مل و ءقلطأ اذإ اريثك وأ ناك اليلق ءهب نهر ام انهر راعتسملا بوثلا نوكي مث «رايخلا طرشب عاب اذإ عئابلا قح

 (حتف «ئيع) .ةعزانملا ىلإ يضفت ال اهيف ةلاهجلا نأل ؛ةراعإلا يف اصوصح هرابتعا بحت قالطإلا نأل ؛ءيشب

 «هيف نهري ادلب نيع وأ «هب نهري ام سنج نيع وأ «هب بوثلا نهري ام ردق بوثلا ريعم نيع اذإ يأ :خلإ ريعملا نمض

 امهنم دحاو لك نأل ؛نمترملا نمض ءاش نإو «ريعتسملا نمض ءاش نإ رايخلا ريعملل ناك ريعملا نهارلا ريعتسملا فلاخف

 يفن وهو «ديفم دييقتلا نأل ؛كلذك ناك امنإو «بصاغلا بصاغك نمترملاو ءبصاغلاك نهارلا راصف ءهّدح يف دعتم

 نأ ريعملا ضرغ نأل ؛اضيأ هنيع امع ناصقنلا يفنو «هؤادأ رسيت امه سابتحالا ريعملا ضرغ نأل ؛نيع ام ىلع ةدايزلا

 هنهر اذإ هنأل ؛كلذ عنمي نيع امع ناصقنلاو «ريثكلاب هيلع عحريل «كالهلا دنع هتلباقع. رثكألل ايفوتسم نمترملا ريضي

 رثكأ هل نيع اذإ الإ ءنمضيف ءايدعتم راصف لصحي ملف «ردقلا كلذب ريعتسملا ىلع ريعملا عجري امنإ كاللا دنعف ا

 رثكأب هيلع عوحرلا نم هضرغ نأل ؛ريخ ىلإ فالح هنأل ؛نمضي ال رثكأ وأ هتميق لثمي كلذ نم لقأب هنهرف هتميق نم

 .هئادأ رسيت عم كلذب لصاح

 لثم بوثلا ةميق نوكت نأ :لوألا :هحوأ ةثالث ىلع وهف رثكأ وأ لقأب هنهرف ائيش هل ىم ول :اهريغو "ةريحذلا" يف لاق
 لقأ نوكت نأ :ثلاثلا «هتميق نمضي لقأب وأ نيدلا نم رثكأب نهر اذإ اميفو «هنم رثكأ نوكت نأ :يناثلا ءىمسملا نيدلا

 لقأ ىلإ نإو ءنمضي ال بوثلا ةميق مات ىلإ ناصقنلا ناك نإف «صقن نإو ةميقلا نمض ىمسملا ىلع داز نإف «هنم

 يف سانحألا ضعب رسيتل ؛ديفم كلذ لك نأل ؛دلبلاو صخشلاو سنجلاب دييقتلا ةميقلاب دييقتلا لثمو «هتميق نمض

 ريعتسملا ريعملا نمض نإ مث .ةفلاخملاب نمضيف «ةنامألاو ظفحلا يف نادلبلاو صاخشألا توافتو «ضعبلا نود ليصحتلا

 ام نمترملا عجر نترملا نمض نإو «هسفن كلم نهر هنأ نيبتف ءنامضلا ءادأب هكلم هنأل ؛نهارلا نيبو هنيب نهرلا دقع مت

 .هظفحاو همنتغاف اهريغو حورشلا يف ام صخلم اذه .قاقحتسالا يف هانيب ام ىلع نهارلا ىلع نيدلابو «نمض

 ريعملل نمضيو «نهارلا نع نيدلا طقسيف ءافيتسالا متي كالهلابو ءافيتسا ضبق نهرلا ضبق نأل :خلإ ايفوتسم راص
 اذكو «رهاظ اذهو «ةنامأ يقابلاو «نومضملا ردق نمضي الإو انومضم هلك ناك نإ هنيد ردقلا كلذب ىضق هنأل ؛هتميق

 :فلؤملا لوقو انركذ امل ؛نهارلا ىلع كلذب ريعملا عجريو «هباسحب نيدلا نم بهذي هباصأ بيعب نهرلا ةميق تصقن

 ريعملل نيدلا لثم بجو يأ :"نيكسم الم" لوقو «يلثلا نم ال يميقلا نم بوثلا نأل ؛رهاظب سيل "هلثم بجوو'
 = .ىلوأ ناكل هلدب "بجو" :لاق ولو ؛بوثلا ةميق انه ريعتسملا ىلع ريعملل بحاولا نأل ؛دساف مالك ريعتسملا ىلع



 ... هيلع ةيانجلاو نهرلا يف فرصتلا ۳۹۲ نهرلا باتک

 كو ل E علا هكتفا ولو «ريعتسملا ىلع ريعملل هلثم بجوو
 نمترملا يأ كاكتفالا نم

 ع 0 رده امهلام ىلعو ءامهيلع هتيانجو ,ةنومضم نكمكرملاو نهارلا ةيانجو
 نمترملا وأ نهارلا نهرلا

 نهارلا ىلع بحي :لاقيو نيدلا نم طقس ام ىلإ "هلثم" ريمض عحرأ ولو :لوقأ ١8/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] =

 مكحو «نيكسم الم ىلإ هبسن امو «فلكت الب فنصملا مالك ميقتسي «يئاطلا هلعف امك نيدلا نم طقس ام لثم

 .مقتساو مهفاف «نهارلا نيد نم طقس ام لثم يأ :لاق ثيح يئاطلا يف ام لثم هيف لب هيف هدحأ مل هداسفب

 ريعملا ىلإ نهرلا عفد نع نمترملا عنتمي ال نهرلا ريعملا صلح ول يأ [ريعملا نهرلا عفد يأ كاكتفالا نم] :خلإ هكتفا ولو
 هؤادأ راصف «هكلم صيلخت نم هيف امل ؛نيدلا ءاضقب عربتم ريغ ريعملا نأل ؛لوبقلا ىلع ربجي لب «هنيد ريعملا ىضق نإ

 صيلخت يف ىعسي ال ذإ 0 هنأل ؛نيدلا يبحألا ىضق اذإ ام فالخب «لوبقلا ىلع نمترملا ربجيف ؛نهارلا ءادأك

 نهرلا ةميق تناك اذإ ىدأ ام. نهارلا ىلع عحر نمرملا نيد ريعملا ىضق اذإ مث «هلبقي ال نأ بلاطلل ناكف «هكلم

 اذإ الثم اعربتم ةدايزلا يف نوكيو «ةميقلا ردقب الإ نهارلا ىلع عحري ال اهنم رثكأ نيدلا ناك نإو «نيدلل ةيواسم

 نم رثكأب عجري الو «فلألا وهو «هب نيدلا كلهي ام ردقب عحري كلاملا هكتفاف «نيفلأب هنهرف افلأ نهرلا ةميق تناك

 ريعملا دارأ ولو «ةدايزلاب اعربتم ناك هكتقا اذإ اذكف «كلذ نم رثكأ ريعملل نهارلا نمضي مل نهرلا كله ول هنأل ؛فلألا

 (اطقتلم) .ءافو هب ناك اذإ هاضر ريغب عيب هعيب نم نمترملا ىبأو «عيبلا
 ىدعت دقو «كلام نهارلا نأل ؛هبحاص ىلع فلتأ ام نامض هيلع بجيف «مرتحم امهنم دحاو لك قح نأل :ةنومضم

 دبعلاك «نامضلا قح يف يبحألاك كلاملا لعجيف «لاملاب هلثم قلعتو مرتحم مزال هقح نمترملاو «هنمضيف «نمترملا هيلع

 نم رثكأب عربتلا نم ضيرملا عنمي اذهو «لوألا ماقم موقي ادبع هب يرتشيل هتميق اونمض ةثرولا هفلتأ اذإ هتمدخب ىصوملا
 اذإف «نيدلاب هسبحي الجوؤم ناك نإو ءالاح نيدلا ناكو «هنيد سنج نم ناك نإ هنيدب نامضلا ذحأي نمترملا مث «ثلثلا

 ]۰/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنيد يقوتسي یح هنيدب هسبح الو «هقح سنج نم ناك نإ هنيدب هذحأ لح

 قلطأ ءائيش بحوي ال يعي [ةربتعم نّترملا ىلع هتيانج :الاقو «مامإلا دنع اذهو ائيش بجوي ال لطاب يأ | :رده
 نقرملل امأ ءصاصقلا هيلع بجي يح «ةربتعمف هبجوت تناك نإو «صاصقلا بجوت ال ةيانح هب دارملاو باوجلا

 بجوي ام فالخب «ةيلالا ثح نم الإ هكلم يف لحدي مل ذإ ؛مدلا قح يف هنع ينحألاك هنألف ؛ىلوملل امأو ءرهاظف

 بوصغملا ةيانج فالخب ,لاحم لصاحلا ليصحت ذإ ؛اهرابتعا يف ةدئاف الف «نقرملل قحتسمو ىلوملل هتيلام نأل ؛لاملا

 نوكتف «هيلع نفكلا نوكي يح ءادنتسم تبثي بصاغلل كلملا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ربتعت ثيح «هنم بوصغملا ىلع

 ةبقرلا عفد ال دبعلا ىلع نيدلل ةبحوم نهرلا ةيانح تناك اذإ اميف مكحلا اذهو «تربتعاف «هكلام ريغ ىلع ةيانجلا

 .انباحصأ يف فالح الب يمدآلا ريغ ىلع تناك نأب

 نظم ةفينح يبأ دنع كلذكف ءافود اميف وأ أطح سفنلا يف يمدآلا ىلع هتيانج تناك نأب ةبقرلا عفدل ةبجوم تناك نإو

 - ىلع نهارلا هقفاوو «هذحأ راتحا نإف «ةربتعمف نّمرملا ىلع تناك نإو ؛كلذكف نهارلا ىلع هتيانج تناك نإ :الاقو



 .. هيلع ةيانججاو نهرلا يف فرصتلا ۳۹۳ نهرلا باتك

 لحو «ةئام مرغو Lg e هلتقف «ةئام ىلإ ه ق تعج رف «لجؤم كلاي افلأ يواسي
 مهرد لتاقلا نمضأ اطح دبعلا رعسلا ببسب

 هعاب ولو «ء يشب نهارلا ىلع عجري الو هقح Ee ةئاملا ضبقي نمترملاف لحألا

 افلأ يواسي يذلا دبعلا نمترملا اضقلا لحأل لتاقلا نم نيدلا لحأ يأ

 ا للا ها داو اناا EE SATA «هقح نم ءاضق ةئاملا ضبقي «هرمأب ةئامع.

 نمترلا __ نهارلا

 [5/7١4؟ :قئاقحلا زمر] .هلاح ىلع نهر وهف «ةيانحلاب بلاطي مل نإو «هكالم نيدلا طوقسل ؛نهرلا الطبأ كلذ -

 هدر دنع نيدلا عيمجب بلاطي نأ هل ناك يح «نيدلا طوقس بحوي ال رعسلا ثيح نم ناصقنلا نأل :لإ عجري الو

 رعسلا صاقتنا نإ :لوقن نحنو «نيعلا صاقتنا هبشأف ؛تصقتنا دق ةيلاملا نإ :لوقي وه كلم رفزل افالح ءرعسلاب اصقان

 «رايخلا يرتشملل تبثي ال ىح «ضبقلا لبق عيبملا يف لصح اذإ عيبلا يف ربتعم ريغ كلذو «سانلا تابغر روتف نع ةرابع

 ؛نيعلا ناصقن فالخب «ةيوصغملا نيعلا در دنع رعسلاب صقن ام نامض بصاغلا ىلع بجي ال يح «بصغلا يف الو

 هلتق اذإف ؛نيدلا لكب انوهرم يقب رعسلا ناصقنب نيدلا نم ءيش طقسي مل اذإو «ءافيتسالا ررقتي هنم ءزج تاوفب هنأل

 ىح «ءانلصأ ىلع مدلاب الباقم ناك نإو «قحتسملا قح يف ةيلاملا لدب هنأل ؛نمترملا هذحأو فالتإلا موي هتميق مرغ

 هتميقو «ررقتي كالهلابو «ءادتبالا نم ءافيتسا دي نقرملا دي نأل ؛ءيشب نهارلا ىلع عحري ال مث «رحلا ةيد ىلع دازي ال
 ."ةلمكتلا" يف هلثمو [417/7 :قئاقحلا زمر] .ءادتبالا نم لكلل ايفوتسم ريصيف افلأ ءادتبالا ف تناك

 لاق ثيح "حتفلا"و "نيكسم الم" ىوس فالخلا لحب اوحرصي مل نکل رفز فالح زنكلا حارش عيمج ركذ دق :لوقأ

 "حتفلا" يف لاقو «ةئام عستب عجري :هكلس رفز لاقو «فلألا ةيقب نم ءيشب نهارلا ىلع عجري الو :"نيكسم الم" يف
 يف هركذ ام نکل «ىهتنا هريغو يعليزلاك حورشلا يف تباث رفز فالح نأ :لصاحلاو :روكذملا ”نيعلا" مالك لقن دعب

 يف رفز بناح نم اوركذ يذلا ليلعتلا نالف الوأ امأ «لمأت لحم "حتفلا" يف هرّرقو رفز بهذم نم "نيكسم الم"

 يف نأ رهاظو «نيدلا طوقس يف نيعلا صاقتناو رعسلا ناصقن نيب ىوس هنإف ءيشب نهارلا ىلع عوجرلا يناني فالخلا
 .رعسلا ناصقن يف اذكف ءيشب نهارلا ىلع نمترملا عجري ال نيعلا صاقتنا ةروص

 لاق هنإف ؛ءيشب نهارلا ىلع نمترملا عوجر مدع ةروصلا هذه يف رفز بهذم نأ نم "ةيانعلا" يف هب حرص املف ايناث امأو

 ةيلاملاب اهكتفي نهارلا نأ يف دحاو ةيناثلاو ىلوألا ةروصلا مكح نأ :رفز لوقو «ثالث انه ةلأسملا روص نأ :ركذ ام دعب

 كلت نمترمللو «قافتالاب نهارلا نع ةطقاس ةئام عستلا نأ اهمكح نإف ؛ةيناثلا ةروصلا ىلع اسايق ةئام عستلا هنع طقسيو

 ىلع ةمات ةحاضوب لدي مالكلا اذهف «باتكلا ةلأسم يه ةيناثلا ةروصلاو «ىهتنا لحألا لولح دنع رحلا اهنمض يلا ةئاما

 يف هلعف امك «هيبحاصو مامإلا قافتا قافتالاب دارملا نأب هليوأتو ؛نهارلا ىلع عوحرلا مدع يف اقافتا ةروصلا هذه يف نأ

 .هيبنتلل ردقلا اذه ىلع تيفتكا نكل طسبلا لمتحي مالكلاو «رهاظ وه امك «ءيشب سيل "حتفلا"

 ةئاك. نهرملا هعابو ءراعسألا عحارتب ةئام ىلإ هتميق تعحر مث فلأب افلأ يواسي ادبع نهر ول يعي :خلإ هعاب ولو

 .ةئام عستب نهارلا ىلع عجرو «هقحل ًءاضق ةئاملا نترملا ضبقي نهارلا رمأب



 ... هيلع ةيانجاو نهرلا يف فرصتلا ۳۹4 نهرلا باتك

 تام نإو «نيدلا لكب هكتفا هب عفدف ةئام هتميق دبع هلتق نإو «هئامعستب عج رو
 نهارلا هلدب يأ لتاقلا دبعلا ةميق يأ نوهرملا دبعلا و لا

 .ةعيبب رماو «يصو هل بصن و هل نكي م نإف «نيدلا ىضقو نهرلا هيص و عاب نهارلا
 يصولا نهارلل هماقم همايقل نمترملا نذإب

 كلذك ناك ولو «هسفنب هعابو هدرتسا نهارلا نأك راص نهارلا نذإب هعاب امل هنأل ؛نهارلا ىلع يأ :لإ عجرو

 نوهرملا دبعلا لتق نإ عي :خ ! دبع هلتق نإو (حتف) .انه اذكف «قوتسا ام ردقب الإ نيدلا يقبو «نهرلا لطب

 لكب نهارلا هكتفا ةئاملا ىلإ هتميق صقن يذلا لوتقملا دبعلا لدب لتاقلا دبعلا عفدف ءاحلاحب ةلأسملاو «ةئام هتميق دبع

 عوفدملا دبعلا ملس ءاش نإو «نيدلا عيمجب هكتفا ءاش نإ رايخلاب وه :دمحم دنعو ءامهدنع ماتلا فلألا وهو «نيدلا

 كالحلاب ررقت دقو «ءافيتسا دي نمترملا دي نأل ؛ةئامج انهر ريصي :رفز دنعو «هريغ هيلع ءيش الو «هنيدب نمترملا ىلإ
 .هردقب نيدلا يقبف ءرشعلا ردقب الدب فلحأ هنأ الإ

 «بصاغلا دي يف لتق اذإ بوصغملاو «ضبقلا لبق لتق اذإ عيبملاك ءريخيف نمترملا نامض يف ريغت نوهرملا نأ :دمحمو
 لوألا ناك ولو ءامدو امحل لوألا ماقم مئاق يناثلا دبعلا نأ :رفز ةلباقم يف امملو «هنم بوصغملاو يرتشملا ريخي
 :دمحم ةلباقم يقو «هناكم عوفدملا ماق اذإ كلذكف ءانركذ امل ؛اندنع نيدلا نم ءيش طقسي ال رعسلا صقتناو ءامئاق

 ءاندنع ةنامأ نهرلا نيعو «رفز عم هانركذ امك امدو امحل لوألا ماقم يناثلا مايقل دبعلا سفن يف رهظي مل ريغتلا نأ

 دبع هلتق مث ةئام يواسي راص يح رعس عحارت ول فالخلا اذه ىلعو «هاضر ريغب نمترملا نم هكيلمت زوج الف
 (اطقتلم) .هب عفدف ةئام يواسي

 نرمل تومي الو نهارلا تومي لطبي ال نهرلا نأل ؛نمترملا نذإب نهارلا يصو نهرلا عاب يأ :خلإ هيصو عاب
 .هيصول اذكف «نهرلا عيبي نأ هل ناكو «يصوملا ماقم مئاق يصولاو «ةثرولا دنع انهر نهرلا ىقبيو ءاممتوم الو

 رظنلا نع اوزجع اذإ نيملسملا قوقحل ارظان بصن هنأل ؛ايصو هلحأل يضاقلا بصن يأ :يصو هل بصن

 ناكف لاملا يف تيملا اوفلح ارابك ولف اراغص هتثرو ول اذه :"حتفلا" يفو [417/7 :قئاقحلا زمر] .مهسفنأل



 امهريغو هتدايزو نهرلا ريغت ۴40 نهرلا باتك

 لصف

 نهر وهف ءةرشع يواسي وهو e ,رمختف ةرشعب ةرشع هتميق اريصع نهر
 روكذملا ريصعلا ي صارت ل د 8

 رخاوأ يف ةروكذملا ةقرفتملا لئاسملا ةلزنم. لصفلا اذه [(نيع) .امهريغو هتدايزو نهرلا ريغت نايب يف] :لصف
 نأ ملعا :خلإ اريصع نهر [۳۸/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قبس اميف هتاف امل اكاردتسا هرحأ اذلف «بتكلا

 وأ ءاملسم هدحو نهارلا وأ «نيرفاك وأ «نيملسم نمترملاو نهارلا نوكي نأ امإف ءرمخت اذإ نوهرملا ريصعلا

 «هلاحب نهرلا يأ كلذكف للخت نإ ةيقابلا ماسقألا يفو ؛للختي مل وأ للخت هلاحب نهرلاف نيرفاك اناك نإف «سكعلاب

 نأ نقرملل لهف «هسفنب للختي مل نإو «هسفنب نعي "الخ راص مث" :لاق ثيح فنصملا مالك قالطإ حولي هيلإو

 ثيحب رمختلاب تفلت نإو ةيلاملا نأل ؛هليلخت زاح املسم نهارلا ناك وأ «نيملسم اناك نإ ءليصفت هيف الوأ هللخي

 «كلذ نقرمللو «ةيانحجلا نم نهرلا صيلختك راصف «للختلاب ةنكمم اقداعإ نكل «نيدلا طقسي كلذو «نمضت ال

 لح األ ؛ىلوأ رفاكلا نمترملا يف زوجي نألف «مهيلإ ةبسنلاب لحم. تسيل رمخلاو نيملسملا يف كلذ زاح اذإو
 ةيلاملا مدعت ال ةيرمخلا ةفص نأل ؛هلاح ىلع نيدلاو نهرلا ذحأي نأ هلف ارفاك نهارلا ناك اذإ امأو «هيلإ ةبسنلاب

 رمح بصغ ول امك ابصاغ راص هنأل ؛اهللخ موي اهتميق نمض للح نإف ءاهليلخت ملسملا نقرملل سيلف هقح يف
 .ارمح ريصعلا راص يأ ل .اهللخف يمذ

 ؛ردقلا هيف ربتعملا لب «كلذك سيلو «ةميقلا ناصقنلاو ةدايزلا يف هيف ربتعملا نأ ىلإ ريشي ثي :خلإ ةرشع يواسي وهو

 نيدلا نم ءيش طوقس بحوي ال ةميقلا ناصقن امهيفو نوزوم وأ ليكم امإ هنأل ؛تاردقملا نم لخلاو ريصعلا نأل
 ."يعليزلا" يف اذك «الف الإو «نيدلا نم هردقب طقس ردقلا نم ءيش صقن نإ هنأ هيف مكحلا نوكيف ءعامجإلاب

 يفو :"ةيلالبنرشلا" يف لاق ٤۱۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .هناصقنو ردقلا دايدزاب صقنتو دادزت ةميقلا نأب ئيعلا باحأو

 اههاصقنو «ةميقلا دايدزا يف ال ؟نيدلا نم ءيش هب طقسي له ةميقلا ناصقن نأ يف مالكلا نأل ؛لمأت باوجلا اذه

 اهنأل ؛هناصقنو ردقلا ةدايز ىلع ابلاغ لدت اهاصقنو ةميقلا ةدايز نأ نيعلا ضرغ :لوقأ «هناصقنو ردقلا دايدزاب

 نايب نم فنصملا ضرغف «ناك امك هلاحب ردقلا نأ ملع صقنت ملو «ةميقلا دزي مل اذإف «هناصقنو «ردقلا ةدايزب دادزت

 .باوجلا اذه يف لمأتف ءدزي ملو «صقني مل هلاح ىلع ردقلا نأ راهظإ ةميقلا ةاواسم

 الحم ناك ام نأل ؛ناك امك ةرشعب نهر ارمح راص نأ دعب الخ راص يذلا روكذملا ريصعلا يأ :خإ نهر وهف

 عيبلل لحم رمخلاو «ءادتبا نهرلل الحم نوكي ءادتبا عيبلل الحم نوكي ام نأ امك ءاقب نهرلل الحم نوكي ءاقب عيبلل

 عيبلا فصو تاوفل ؛عيبلا يف ريختي هنأ الإ ءاهيف دقعلا ىقبي ضبقلا لبق رمخت اريصع ىرتشا نم نأ ىرت الأ «ءاقب

 دوعي للختلاب نكل ءدسف دقف رمخت اذإف ءاحيحص عقو دقعلا نأل اذهو ؛ءاقب نهرلل الحم نوكيف «بيعت اذإ امك

 (حتف) .دسفملا لاوزو «ةموقتملا ةيلاملا دوعب احيحص



 امهريغو هتدايزو نهرلا ريغت ۳۹٦ نهرلا باتك

 يواسي وهو ءاهدلج غبدف ‹تتامف ةرشعب ةرشع اهتميف هاش نهر نإو (ةرشعب

 دلجلا يأ نمترملا حبذ الب مهارد

 ر تاربقلاو نبللاو «رمثلاو «دلولاک SS .مهردب نهر وهف امههرد

 ذ وحنو شرألاو نهرلا ةدايز ١ ي

 ا SES E SCE ست ا ودم ا لا «لصألا عم نهر وهو
 ءامنلا يأ

 هباسحب ةنامأ هضعب اضيأ دلحلا نوكي نيدلا نم رثكأ اهتميق تناك ول هنأل ؛هب ديق امنإو «ةرشعب انهر يأ :خلإ ةرشعب

 (راتخملا در) .اهمامتب ةنومضم تناك تحبذ اذإ امأ حبذ الب يأ :تتامف (حتف) .نيدلا نم هتصحب انهر نوكيف

 دلج بصغ ول امك «هيف غابدلا داز ام هسبح قح نمترملل تبث ةميق هل ناك نإو هل ةميق ال ءيشب يأ :لإ غبدف

 NE SG ندا در اق هلق a ES A اني

 نأل ؛لطبي ال :ليقو ءامكح يناثلا نيدلاب انوهرم راص هنأل ؛نيدلاب هسبحي نأ هل سيلو «هذحأ هيف غابدلا داز ام

 ةيلاملاب دلحلا سبح قحتسا امنإ هنأل ؛لوألا نود انه يناثلا نهرلاو «هنود ام ال ءهقوف وأ ءهلثم وه ام. لطبي ءيشلا

 «ىوقأ نوكيف «نيدلا وهو «هسفنب لصأ وه اع. لوألا نهرلاو «دلجلل عبت يهو غبدلا مكحب دلحلاب تلصتا يلا

 (راتخملا در «حتف) .هدر نكمي ال هنأل ؛اضيأ يناثلا تبثيو «يناثلاب عفتري ملف
 هتميق تناك اذإ امأو ءامهرد نهرلا موي دلجلا ةميق تناك اذإ اذهو ءامهرد يواسي دلجلا يأ a يواسي وهو

 موقت مث «ةخولسم ريغ ةنوهرملا ةاشلا ةميق ىلإ رظني نأب كلذ فرعيو «نيمهردب نهر وهف «نيمهرد ذئموي
 ءامهرد ناهقرالا موي دلجلا ةميق ناك ةعست ةحولسم اهتميقو «ةرشع ةحولسم ريغ اهتميق تناك نإف «ةحولسم

 هيلع ءيش الو نهارلا هكتفيف] :خلإ مهردب نهر وهف (حتف) .نيمهرد تناك ةينامث ةحولسم اهتميق تناك نإو
 ةاشلا تتام اذإ ام فالخب «هردقب همكح دوعي لحما ضعب حلص اذإف «كالحلاب ررقتي نهرلا نأل [(يئاط) .هريغ

 .دوعي ال ضقتنملاو «ضبقلا لبق كالهلب ضقتني عيبلا نأل ؛عيبلا دوعي ال ثيح اهدلج غبدف «ضبقلا لبق ةعيبملا

 هضعب يبيح مث «نوهرملا وأ عيبملا كله اذإ اميف نهرلاو عيبلا نيب قرف ال لوقلا اذه ىلعو ءاضيأ عيبلا دوعي :ليقو

 .هكلم نم دلوتم هنأل :نهارلل (حتف) .يبح ام ردقب امهنم دحاو لك مكح دوعي ثيح
 يعفاشلا دنعو «دلولا ىلإ يرسيف دكأتم قح نهرلاو «هل عبت هنأل ؛لصألا عم نهر ءامنلا يأ :خإ نهر وهو
 ؛هيلإ ةيانحلا مكح يرسي ال ثيح ةيناحلا ةيراحلا دلو فالخب ءلصألا عم لحدي ال رمثلا :كلام دنعو «يرسي ال

 [418/7 :قئاقحلا زمر .اهتمدخب ىصوملا دلوو «ةبوصغملاو «ةليفكلاو «ةرحأتسملا دلو فالخبو «هيف همأ عبتي الو
 ءامنلا ىقبي نأ طرشب امهتميق ردق ىلع امهيلع نيدلا مسقيو «هسبح نهارلل نوكيف «لصألا عم انهر ناك اذإو

 لك نأ ملعاو .فنصملا هنيب امك نكي مل هنأك لعجيو «هتلباقم. طقسي مل كلذ لبق كله نإو «كاكفلا تقو ىلإ

 شرألاك نهرلا نيع ءازجأ نم ءزج نع الدب نوكي وأ «فوصلاو نبللاو رمثلاو دلولاك نهرلا نيع نم دلوتي ام
 هنيع ءازجأ نم الدب الو «هنيع نم ادلوتم نكي مل امو ءلصألا عم انهر نوكيو «نهرلا مكح هيلإ يرسي رقعلاو
 (راتخملا در «ئيع) .نهرلا مكح هيلإ يرسي ال ةقدصلاو ةبهلاو رجألاو بسكلاك



 امهريغو هتدايزو نهرلا ريغت ۳۹۷ نهرلا باتك

 موي هتميق ىلع نيدلا مسقيف ءهظحب كف لصألا كلهو يقب نإو ءاناجم كلهيو

 ءامنلا كفو «لصألا ةصح نيدلا نم طقسف «ضبقلا موي لصألا ةميقو «كاكفلا

 نيالا ىف ١ نيرلا يق ةذايرلا حسبو 2 A ا ما ا ا ريدلا يف ال نهرلا يف ةدايزلا حصيو «هتصحب

 اهوحد مدعل لصألا لباقتي امم اه طسق ال عابتألا نأل ؛ءيش ريغب اناج كلهي ءامنلا كله اذإ يأ :اناجم كلهيو

 ءامنلا يقبو ءنهرلا وهو «لصألا كله اذإ يعي :هظحب كف [47/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ادوصقم دقعلا تحت

 هل نوكي كاكفلاب ادوصقم راص اذإ ءامنلاو ,كاكفلاب ادوصقم راص هنأل ؛نيدلا نم هتصحب دلولا كتفي دلولا وهو

 لبق مألا تكله ول نح «ةصح هل راص ضبقلاب ادوصقم راص اذإ مث «نمثلا نم هل ةصح ال عيبملا دلوك «طسق

 .نمثلا نم ءيش طقسي ال ضبقلا لبق كله ولو «نمثلا نم هتصحب هذحأي نأ يرتشملل ناك دلولا يقبو ضبقلا

 ٤۲/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ءامهرد نيسمحو ةئامي افلأ يواست ةيراج نهر :هتروصو نيدلا نم هتصحب ءامنلا كاكف نايب اذه :نيدلا مسقيف

 اهتميق نأل ؛مألا ةصح هنأل ؛ةئام نيدلا نم طقسي هنإف ءدلولا يقبو «مألا تكله مث «ةئامسم يواسي ادلو تدلوف

 ثلثلا رابتعا ىلع نوسم نيدلا نم دلولا ةصح نأل ؛نيسمخلا يفوتسيو «نهارلا ىلإ دلولا ملسيو فلأ ضبقلا موي
 4١5/7[ :قئاقحلا زمر] .ةربتعم كاكفلا موي دلولا ةميقو «نيثلثلاو

 رخآ ابوث نهارلا ديزي مث «ةرشع هتميق ةرشعب ابوث نهر نأب نهرلا ىلع انهر ديزي نأ حصي يأ :خل! ةدايزلا حصيو

 نمشلا يف ةدايزلا ريظن هنأ :انلو «نيدلا يف ةدايزلا زوجي ال امك زوجي ال :رفز لاقو «ةرشعب لوألا عم انوهرم نوكيل
 تامف «ةئام هتميق رحآ ادبع هدنع داز مث «ةئام هتميقو «ةئاك.ادبع لجر دنع نهر لحجر يف رهظت هتدئافو ءزوجيف «نمثملاو

 (نيكسم الم) 41١5/7[ :قئاقحلا زمر] .ةنامأ رحآلا فصنلاو «هتوع. هفصن نيدلا نم طقسي هنإف «نيدبعلا دحأ
 سفن امأو «لصألا عم ةدايزلاب انهر نوكي ال نهرلا نأ نعم. حصت ال نيدلا يف ةدايزلا نأ يعي :ح! نيدلا يف ال
 نيدلا ةدايز ةحص مدع يأ اذهو ءاعامجإ ةزئاج ىلوألا ءاضق لبق ةنادتسالا دعي ةنادتسالا نأل ؛ةحيحصف ةدايزلا

 | .سايقلا وهو ءامهدنع

 ريصي ال هنإف «نيتئام. انهر دبعلا لعجو «ىرحأ ةئام نترملا نم ذحأ مث ناتئام هتميقو «ةئام. ادبع نهر لحجر :هتروص

 :فسوي وبأ لاقو «نهر الب يناثلا نيدلا ىقبيو «لوألا نيدلا طقسي دبعلا تام اذإ نح «ثداحلا نيدلاب انهر دبعلا

 يف امك امهيف ةدايزلا زوجتف «نمثملاك نهرلاو «عيبلا يف نمثلاك نهرلا باب يف نيدلا نأل ؛اضيأ نيدلا يف ةدايزلا زوجت

 وهو يناثلاب هضعبو ؛لوألا نيدلا ةلباقم. ريصي هضعب نأل ؛نهرلا يف عويشلا بحوت نيدلا يف ةدايزلا نأ :امهو «عيبلا

 (نيكسم الم «حتف) .نهرلا ةحص نم عنام ريغ وهو «نيدلا يف عويشلا بحوت نهرلا يف ةدايزلاو ءاندنع عورشم ريغ



 امهريغو هتدايزو نهرلا ريغت ۳۹۸ نهرلا باتك

 لوألاف «فلأ لك ةميقو «لوألا ناكم انهر رحآ ادبع عفدف فلأب ادبع نهر نإو
 لوألا دبعلاف نيدبعلا نم نأ لاحلاو يأ دبعلاک

 .لوألا ناكم هلعجي ىتح نيمأ رخآلا يف نقرملاو ءنهارلا ىلإ هدري ىتح نهر
 رخألا دبعلا يأ رخآلا دبعلا يف يأ لوألا دبعلا نمترملا

 امهو «نيدلاو ضبقلاب هنامض يف لحد لوألا نأل [نمترملا نمضي درلا لبق كله ولف] :خإ نهارلا ىلإ هدري ىتح
 امهنأل ؛هنامض يف يناثلا لحدي الو «هنامض يف لوألا يقب لحد اذإو ءامهعفرب الإ نامضلا نع جرخي الف «نايقاب

 ٤۸/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنامض يف يناثلا لحد لوألا دارأ اذإف ءامهوحدب ال هيف امهدحأ لوحدب ايضر

 دبعلا نأ يعي [(يئاط) .نمضي ال نهارلا ىلإ لوألا دري نأ لبق هدنع كله ولف] :خإ لوألا ناكم هلعجي ىتح

 يناثلا ىلع نمترملا دي نأل ؛هيف ضبقلا ديدحت طرتشي :ليق مث لوألا دبعلا ناكم هلعجي يح نمترملا دنع ةنامأ يناثلا

 ةنامأ هنيعو «ةبهلاك عربت نهرلا نأل ؛طرتشي 3 :ليقو هنع بوني الف «نامضو ءافيتسا دي نمكرملا ديو ةنامأ دي

 (حتف «ئيع) .ةنامألا ضبق نع بوني ةنامألا ضبقو .طقف ةيلاملا وه امنإ نومضملاو «فرع امك



 تايانجلا ماكحأ ۳۹۹ تايانجلا باتك

 تايانجلا باتك

 0 ءازجألا قيرفت ف هوحنو حالسب هبرض دمعت ام وهو ادمع لتقلا رم
 حالسلا وحن يأ ناسنإ برض يأ دصق يأ دمعلا

 ارش هيلع نج نم ردصم يهو (ةيانح عمج يهو «تايانجلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :تايانجلا باتك

 :عرشلا يفو ءرحشلا نم هذحأ وهو ءرمثلا نح نم هلصأو «لعفلا نم مرحي ام. صح هنأ الإ ماع وهو «هثدحأ اذإ

 يف لعفلا ةيانحلا مسا قالطإب داري انه ءاهقفلا فرع يف نكل «سفن وأ «لام يف ناك ءاوس مرحم لعفل مسا يه

 ؛لاومألاب قلعت ام ةقرسلاو بصغلا صحو ءاعطق ىمسي يناثلاو التق ىمسي لوألاو «يمدآلا نم فارطألاو سفنلا
 امهنم دحاو لك نأل ؛نهرلا بيقع تايانجلا دروأ امنإو .يماسألا صيصخت يف ةربع فرعلل ذإ ؛كلذ يف ريض الو

 يف کوا :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ «سفنلا ةنايصل ةيانحلا مكحو «لاملا ةنايصل نهرلا نإف ؛ةنايصلاو ةياقولل

 لئاسولا مدقت ىلع ءانب تايانحلا ىلع نهرلا مدق سفنلا ءاقبل ةليسو لاملا ناك الو «(۷۹٠:ةرقبلار /ةاّيَح ٍصاّصِقْلا
 (حتف «ٰييع) [ه ٠/9 :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .دصاقملا ىلع

 ءةيدو دوق نم ةيتآلا ماكحألا هب قلعتي يذلا لتقلاو «لتقلاب أدبو «تايانجلا ماكحأ نايب يف عرش :لتقلا بجوم

 نيبو «ببسب لتقلاو ءأطخنلا ىرجم ىرجأ امو ءأطخو «دمع هبشو دمع :عاونأ ةسمح ثرإ نامرحو «مثإو «ةرافكو

 ربخ "مثالا" :هلوقو ءادتبالاب عوفرم "لتقلا بجوم" :هلوقف لإ ادمع لتقلا بجوم :لاقف ءدمعلا الوأ فنصملا
 هب قلعتي يذلا لتقلا :انلق امنإو «ريخلاو أدتبملا نيب ةضرتعم ةلمج خلإ "حالسب هبرض دمعت ام وهو" :هلوقو ءأدتبملا
 قح يف ابلص لتقلاو «دترملاو «يبرحلا لتقو ءصاصقلاو «محرلاك ةريثك عاونأ لتقلا نأل ؛ةسمح ةروكذملا ماكحألا

 (اطقتلم) .اتوم ىمسي قولخم لعف الب حورلا قاهزإ ناك نإو حورلا قاهزإ يف رثؤم قولخم لعف لتقلاو «قيرطلا عاطق
 لثم حالسب ناسنإ برض دمعت ادمع لتقلا يأ دمعلل ريسفت :هبرض دمعت ام .ادمع لتقلا نوك لاح :ادمع

 ةطيللاو ءرجحلاو «بشخلا نم ددحملاك ءازحألا قيرفت يف حالسلا وحن يأ "هوحنو" :هلوقو نيكسلاو فيسلا

 ام لثع هبرض اذإف «ليلدب الإ هيلع عالطا الو «بولقلا لامعأ نم دصقلا نأل ؛دمع ءايشألا هذمب لتقلاف «رانلاكو

 اعجطضم مونلاو ةقشملا ماقم رفسلا ميقأ امك ةداع كلذل ةعوضوملا ةلآلا لامعتسا ىلإ ارظن هلوصح انملع انركذ

 :هريدقت «ةيردصم ."دمعت ام" :هلوق يف "ام" نأ ملعاو .لقعلا لادتعا ماقم غولبلاو «نيليبسلا نم جراخلا ماقم

 (حتف «ييع) .خلإ هبرض دمعت وهو
 «فيسلاك ةحراج ةلآ لكف :حالسلا امأ «حالسلا ريغو حالسلا ةلآ :نيبرض ىلع لتقلا ةلآ نأ ملعا :خلإ حالسب

 هوحنو هيف نانس ال يذلا حمرلاو «ةورملاو ةطيللاك :حالسلا ريغ امأو ءضحم دمع وهو «هب لتقيف :امهوحنو نيكسلاو

 يف حربا طارتشا يف مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو «فيسلا لمع لمع ءازحألا قرف اذإ هنأل ؛ضحم دمع وهف هحرج اذإ

 ديش أب هيف َديِدَحْلا اترو :ىلاعت لاق «لتقلل عضو هنأل ؛ديدحلا يف حرحلا طرتشي ال :ةياورلا رهاظ يفف .ديدحلا

 - «ضري وأ عضبي ناك ءاوس «ةضفلاو «بهذلاو ءصاصرلاو ءرفصلاك ديدحلا هبشي ام لك اذكو (٠٠:ديدحلا)



 تايانجلا ماكحأ * هو تايانجلا باتک

 5 ىفعي نأ وا مولا ,رانلاو «ةطيللاو ءرجحلاو «بشخلا نم ددحاك
 صاصقلا يأ ١ أدتبملا ربح هب قزاللا بصقلا رشف

 «صاصر وأ رفص نم دومعب هبرض اذإ امك صاصقلا هيلع بجي ههابشأو ديدحلا نم لقثملاب هلتق ول يح =

 ددحم ريغ رفص وأ ديدحب هلتق اذإو :ييعلا لاق ءهوحنو ديدحلا يف حرحلا رابتعا مامإلا نع يواحطلا ىورو
 ةقدنبلاب لتقلاف ءلاح لك ىلعو [170/” :قئاقحلا زمر] .دمع هنأ امهرهظأ :ناتياور هيف ةجنصلاو دومعلاك

 .يواحطلا ةياور ىلع هب صتقي ال حرحت مل اذإ نكل .هب صتقيف حرحبو «ديدحلا سنج نم األ ؛دمع صاصرلا
 (راتخملا در «ةلمكت)

 ؛مهو امك ديدح هفرط يف نوكي ام دارملا سيلو ءامب عطقي ةدح هل راص ىح بشخلا تحن نأب يأ :خلإ ددحلاك

 حبذملا يف تعضو اذإ امنأ ىح ةاكذلا يف ديدحلا لمع لمعت اهنأل :رانلاو (راتخملا در) .ةيتآلا رملا ةلأسم هنأل

 لتقلا نوك يف قرف الو «لحي ال مدلا لسي ملو مسحنا نإو «لح مدلا اب لاسو «ةاكذلا يف هعطق بجي ام تعطقف

 بحاص رمتسا اذإ ال مأ كلذ هموي نم تام ءاوس «اهيف هاقلأ وأ ءامي هقرحأ نوكي نأ نيب صاصقلل ابجوم ادمع ام

 (حتف) ."ةيناخلا" يف امك لتقي مل تام مث بهذيو ءيجي ناك نإو «تام تح شارف

 لتق بجوم يأ صاصقلا :دوقلاو هيلع فطع "دوقلاو" لوقو "لتقلا بجوم" :هلوق ْيعأ أدتبملا ربح :دوقلاو متإلا

 ؛صاصقلا امأو «ةيآلا رحآ ىلإ (۹۳:ءاسنلا) #ادّمَعَتم انمول لقي سو :ىلاعت هلوقلف غلا امأ ءصاصقلاو مثلا دمعلا

 هلتق يف ةيدلا بجوأ ىلاعت هنأل ؛دمعلا لتقلا هب دارملاو (17:ةرقبلا « ىلا يف صاَصَقْلا مكّيَلَع بنك :ىلاعت هلوقلف

 | 5”١/؟ :قئاقحلا زمر] .ةيآلا (47:ءاسنلا) اط انمْؤُم لق نمو :ىلاعت هلوقب أطخ

 :هلوق هنم ىثتساو «هدحو انيعتم هنوك لاح دوقلا دمعلا لتقلا بجوم يأ دوقلا نم لاح هنأ ىلع بوصنم :انيع

 بجي الو «صاصقلا نيعت طقسي ذئئيحف «مهضعب وأ ءايلوألا هنع افع نأب ىفعي نأ الإ نيعتم صاصقلا يأ "ىفعي نأ الإ"

 بجاولا :يعفاشلا لاقو «لتقلاب ال حلصلاب طورشملا بجي لدبب ناك نإو «لدب ريغب وفعلا ناك نإ كلذ دعب

 ريغ نم لاملا ىلإ لودعلا قح يلولل نكل ءانيع دوقلا وه بجاولا نأ :هنعو «يلولا رايتخاب نيعتيو «هنيعب ال امهدحأ

 .ًأطخلا لتق يف اههوجو ليلدب ةيدلاب ةنومضم يمدآلا سفن نأل ؛لتاقلا اضر
 :لوقن نحنو امهك ناتياور كلام نعو «دمحأ لاق هبو ءريختيو «ةيدلا ىقبتف «صنلاب صاصقلا بوحو انفرع نكل

 لالا ىلإ ريصملا هل نوكي الو "دوق دمعلا" :لتلع هلوقو ُصاَصِقلاُمُكْيَلَع بك :ىلاعت هلوقل ؛صاصقلا هبجوم نإ
 ٠١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .هريغ مزلي الف ءررضلا عفدل نيعت صاصقلا نأل ؛لتاقلا اضرب الإ

 حلصلاو ءرثكأ وأ ةيدلا لثم, ولو ءيش ىلع حلاصي وأ صاصقلا يلو وفعي نأ الإ يأ لوهحملا ةغيصب :ىفعي نأ الإ
 هل سيلو «لتقلا وأ ةيدلا ذحأ نم حلصألا راتخي مامإلاف ادمع هل يلو ال املسم لتق ولو «لدب ىلع هنأ الإ ءاضيأ وفع

 (حتف) .الام يقابلا بلقني الو لكلا طقس صاصقلا فصن نع يلولا ىفع ولو ءاناحب وفعلا



 تايانجلا ماكحأ 4۰١ تايانجلا باتك

 ةيدو ةرافكلاو إلا کد ام ريغب هب رص دمعتي نأ و ههبشو ,ةرافكلا هيل

 دمعلا هبش يأ

 ءايبرح وأ اديص هنظ اصخش يمري نأ وهو :أطخلاو ,دوقلا ال ةلقاعلا ىلع ةللغم
 ظيلغتلا يف مالكلا أيس

 ل ل O OE EE ءايمدآ باصأف اضرغ _ ا 0 اذإف
 مهسلا يأ افده

 :انلو «ةياور يف دمحأ لاق هبو ءأطخلاب ارابتعا بحت :يعفاشلا لاقو دمعلا لتقب ةرافكلا بحت ال يأ :ةرافكلا ال

 .اصن هيف نأل ؛أطخلا لتق فالخب «صنلا ىلع ةدايز اهاجيإ يقو ىلا يف ْصاَضِقْلا ُمُكيَلَع بتُكإ» :ىلاعت هلوق
 «فوذحم هيلإ فاضملاو «"لتقلا بحوم" :هلوق ىلع فطع عوفرم امإ :خلإ ههبشو 7”/47١[ :قئاقحلا زمر]

 .ءادتبالاب ةقيقحلا يف هعافتراو «هماقم وه ميقأ فاضملا فذح املف ءادمع لتقلا هبش بحومو :ريدقتلاو

 (حتف) .ةسمخلا ماسقألا نم يناثلا مسقلا نايب اذهو ءلتقلا ىلع فطع رورحبم امإو 47١/7[ :قئاقحلا زمر]

 ناسنإ برض دمعتي نأ دمعلا هبش يأ [(نيكسم الم) .هارج ىرح امو حالسب سيل ام. يأ ] :ركذ ام ريغب

 لكو ءاصعلاو رجحلاك ةلآلا نم هل دح ال يذلا وهو ءازجألا قيرفت يف هارج يرجي امو حالسلا نم ركذ ام ريغب
 يف اهلثع لتقي ال ةلآب برضلا دمعتي نأ وه :يعفاشلا دنعو امهدنعو «هدنع اذهو ءءازحألا قرفي دح هل سيل ءيش

 هنأل ؛ابلاغ اهي لتقي ال ةريغص ةلآ لامعتساب دمعلا نعم رصاقتي هنأل ؛ديلاو ءرجحلاو ءطوسلاو ءاصعلاك بلاغلا

 لتقلا الإ ام دصقي ال هنأل ؛ثبلم ةلآ لامعتساب رصاقتي الو «دمعلا هبش ناكف «هوحنو بيدأتلاك لتقلا ريغ اب دصقي

 نم ةكام ةيفو :اضعلاو ظوسلا ليف دملا اط لق أ الا الك لوقو هرقل اجر ذيع: ناكف فلا
 لتقلل ةعوضوم ريغ ةلآ هنوكل ؛هيف رصاق ةيدمعلا نعم نألو ءاصعلاو اصعلا نيب لصف ريغ نم "لبإلا

 (ٰييع) .هيف ةلمعتسم الو

 يأ هيلع فطع "ةظلغم ةيدو ةرافكلاو" ضرتعم امهنيب امو "ههبشو" :هلوقل ربخ عفرلاب :خإ ةرافكلاو مثإلا
 «ةلآلا ىلإ ارظن أطح هنأل ؛ةرافكلاو 17١١/7[ :قئاقحلا زمر] .هنم دصق نع لتق هنأل ؛مثإلا دمعلا هبش بحومو

 (نيع) .كلذ ىلع ةباحصلا عامجإل ؛ةظلغم ةيدو «ةيآلا (4؟:ءاسنا) اط انمْؤُم لق نمو :ىلاعت هلوق تحت لحدف
 هلتق ماماللف هنم رركتي نأ الإ «ةلآلا ىلإ ارظن أطخلاب ههبشل ؛صاصقلا دمعلا هبش بحوم سيل يأ :دوقلا ال

 :هلوقو ,"ههبشو" :هلوق يف نيروكذملا نيهجولا ىلع رورحم وأ عوفرم امإ :أطخلاو (نيكسم الم «حتف) .ةسايس
 مسقلا وه اذهو «"ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةرافكلا" :هلوق نم قأيس ام هربحو ,"أطخلا" ىلع فطع "هارحب ىرح ام"

 .ةسمخلا عاونألا نم ثلاثلا

 :هلوقف «هيعون الك نيب ءدصقلا يف أطحو «لعفلا يف أطح :نيعون أطخلا ناك املو أطخلل ريسفت :خلإ يمري نأ وهو

 ئطخي مل هنأل ؛دصقلا يف أطخلا ليبق نم اذه ناك امنإو ,.دصقلا يف أطخلل ريسفت لإ "اديص هنظ اصخش يمري نأ"

 ءاديص يمدآلاو ءايبرح ملسملا نظي ثيح نظلا يف يأ دصقلا يف أطحأ امنإو «هيمر دصق ام باصأ ثيح لعفلا يف

 (ةلمكت «حتف) .دصقلا نود لعفلا يف أطأ هنإف لعفلا يف أطخلل ريسفت خلإ "باصأف اضرغ وأ" :هلوقو



 تايانجلا ماكحأ 4. تايانجلا باتک

 لتقلاو «ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةرافكلا هلتقف لحجر ىلع بلقنا مئانك هارجم ىرج امو

 ,ةرافكلا ال ةلقاعلا ىلع ةيدلا هكلم ريغ يف رجحلا عضاوو «رئبلا رفاحك ببسب
 ًادتبملا ربح عضولاو رفحلل ديق ا نذإ ريغب

 تارساامبل لمع يضل a هو اذه الإ ع كامرح بحوي لكلاو
 نينا ىرعاام يأ ببسب لتقلا

 :هريدقتو "أطخلاو" :هلوق ىلع فطع وهو «ةسمخلا عاونألا نم عبارلا مسقلا وه اذه :هارجم ىرج امو

 .يتأيس امك دحاو هارحب يرحي امو أطخلا يأ امهمكحو ءأطنخلا ىرحب يرجي ام بحومو
 ريصي نح ءيش ىلإ مئانلا دصق مدعل ؛ةقيقح أطخب سيل هنأل ؛أطخلا ىرجب ىرح امل ريسفت :خلإ بلقنا مئانك

 .ئطخملاك روذعم هنأل ؛ًأطخلاك هلعجف ءلفطلا لعفك هفلتأ ام هيلع بحو ةقيقح هلعف دحو الو .هدوصقمل ائطخم

 امو" :هلوق وهو هيلع فطع امو "أطخلاو" :هلوق نعأ أدتبملل ربح :خإ ةرافكلا [17/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 ناك اغنإو «ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةرافكلا أطخلا ىرحج ىرح ام بجومو أطخلا لتقلا بجومو :ريدقتلاو "هارحب ىرح

 هون رمع هب ىضق دقو ٩۲( :ءاسنلا) هله ىَِ ةَمَلَسُم ةَيِدوةئِمْوُم وقر يرحل :هيف ىلاعت هلوقل ؛ركذ ام ىطحملا مكح
 ةغلابملا كرتل مثإلا نع ىرعي ال نكلو «دمعلا لتقلا مثإ انه مثأي الو ءاعامجإ راصف «ةباحصلا نم رضحمب نينس ثالث يف

 لعاف نأل ؛ةيدلاو ةرافكلا نم ءيش هيف بجي مل اروظحم نكي مل ول هنأل ؛أطخلا لتق يف روظحلا بكترا هنأل ؛زرحتلا يف

 (حتف «ة ةلمكت «نيع) ا ا «ءيش همزلي ال حابملا

 هربخو نيهحجولا ىلع رورج وأ عوفرم امإ [ببسب لتقلا بجوم يأ لتقلا ىلع فطع رجلابإ :ببسب لتقلاو
 يأ ببسب لتقلل ريسفت :خلإ رئبلا رفاحك .ةسمخلا عاونألا نم سماخلا مسقلا وهو «"ةلقاعلا ىلع ةيدلا" :هلوق

 ىلع ةبشحخ عضاو اذكو «ناطلسلا نذإ ريغب ناك اذإ امه طورشم وهو «هكلم ريغ يف رئبلا رفاحك ببسب لتقلا

 (راتخملا در «حتف) .هوحنو رفحلاب هملع دعب هوحنو رئبلا ىلع ىشم اذإ الإ ءكلذ وحنو قيرطلا ةعراق
 ةنايص ةيدلا هيف بحتف «هيف يقلملا عفادلاك لعجف رفحلاب هيف دعتم وهو «فلتلا ببس هنأل :ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 افيفخت ةلقاعلا ىلع بجتف ءاروذعم نوكيف أطخلاب لتقلا نود قيرطلا اذه لتقلا نأل ؛ةلقاعلا ىلع نوكتف «سفنألل

 [77/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيف ةرافكلا بحت ال اذههو «ةرشابم هنم لتقلا مدعل ؛ىلوأ لب أطخلا يف امك هنع

 (نيكسم الم «ةلمكت) .هيلع ةيد ال نكي مل اذإو «سانلا رم ىلع رفحلا ناك اذإ اذهو

 رفحلا مثإ لب لتقلا مثإ مثأي الو [457/7 :قئاقحلا زمر] .ةرشابملا مدعل ؛ةرافكلا هيف بحت ال يأ :ةرافكلا ال

 ثرإلا نامرح بجوي مدقت يذلا لتقلا عاونأ نم عون لك يأ :خإ لكلاو (راتخم رد) .هكلم ريغ يف عضولاو
 .هماكحأ يف أطخلاب قحلم وه :يعفاشلا لاقو «ةرافكلا بحوي ال امك كلذ بحوي ال هنإف «ببسب لتقلا الإ
 «نامضلا قح يف أطخلاب قحلاو «هيف مودعم لتقلا نأ :انلو ءالتاق هلزنأ عرشلا نأل [57/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 روصتي الف «ةلآ نود ةلآب صتخب ال سفنلا نود ام فالتإ نأل :اهاوس اميف دمع (حتف) .لصألا ىلع هريغ يف يقبف
 - عيبرلا ةمع نأ هنو كلام نبا سنأ يور ام اذه ىلع كلدي يذلاو «هانيب ام ىلع سفنلا فالخب «دمعلا هبش هيف



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام ۳ تايانجلا باتك

 بحوي ال امو صاصقلا بجوي ام باب
 ,دبعلابو رحلاب رحلا لتقيو ءادمع ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم لك لتقب صاصقلا بحي

 ادمع لتقلا نوك لاح يأ منلامويضعم يأ" 25 "دة ل

 ام ىلع هتلالد هجوو «ةمطللا يف صاصقلاب رمأ يلع يبلا نأ هيفو «ثيدحلا رحآ ىلإ ترسكف ةيراج تمطل =

 هتبجوأ دق سفنلا نود اميف اهانيأرو «صاصقلا بجوت ال سفنلا ىلع تتأ ول ةمطللا نأ انملع اننأ :هيف نحن

 .دمع هبش نوكي نأ روصتي الو ءافود اميف دمع وهف «دمع هبش سفنلا نم ناك ام نأ كلذب تبثف ,#ءهمكحب

 [717/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 هبحوي ال امو «لتقلا نم صاصقلا بحوي ام ليصفت يف عرش لتقلا عاونأ نايب نع غرف امل :خإ بجوي ام باب
 [514/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدح ىلع باب يف

 ىلع مدلا ظوفحم وه نم لك لتقل صاصقلا بجي يأ كفسلا نم هظفحو هعنم مدلا نقح :خإ نوقحم لك لتقب
 :هلوقب زرتحاو «كلملا وأ دالولا ةهبش ءافتناو ءافلكم لتاقلا نوك طرتشي نكل ءادمع لتقلا نوك لاح ديبأتلا

 ريغ همد نأل ؛نمأتسملا نع "ديبأتلا ىلع" :هلوقبو «نصحما ينازلاو دترملاو يبرحلاك مدلا حابم نع "مدلا نوقحم"

 طرش امنإو «صاصقلا اهنع ئبنملا ةاواسملل ةليزملا برحلا راد ىلإ دوعلاب ةحابإلا ةهبش همد يف نإف ءديبأتلا ىلع نوقحم
 يعدتسيف «ةبوقعلا يف ةياف صاصقلا نأل ؛هنع ةحابإلا ةهبش عفديل ؛ديبأتلا ىلع مدلا نوقم لوتقملا نوكي نأ

 نوكي نأ دارملا مث «هيلإ بودنم وفعلا نأ يفاني الف «توبثلا بوجولاب دارملاو «ةهبشلا عم بجي الف «ةيانحلا يف لامكلا

 نم صتقي هنإف «لوتقملا نع يبحأ ادمع لتاقلا لتق "رردلا" يف ام ليلدب اقلطم ال لتاقلا ىلإ رظنلاب مدلا نوقحم

 ردصمل ةفص ءادوصقم ادومعم يأ :ادمع (بتكلا نم اطقتلم) .ادمع هلتق ينحألا ناك نإ لتاقلل يبحألا

 (ييع «حتف) .رم امك «صاصقلا بحوي ال دمعلا ريغ يف نأل ؛هب ديقو ءادمع التق يأ فوذحم

 (دبعلاب دْبَْلاَو رحاب ٌرُحْلال :ىلاعت هلوقل ؛دبعلاب رحلا لتقي ال يعفاشلا لاقو ءاضيأ دبعلاب رح لا لتقي يأ :دبعلابو
 ءامهنيب ةاواسم الف كولم دبعلاو كلام رحلا نألو ,دبعلاب رحلا لتقي ال نأ اًقرورض نمو «ةلباقم هذهف (178:ةرقبلا

 سلا سلا نأ اهيف هيلع اك رو :ىلاعت هلوق وحن تامومعلا نأ :انلو .دمحأو كلام لاق هبو ءاهدمتعي صاصقلاو

 هيف نأل ؛يلت امه ضراعت الو "دوق دمعلا" :اكتِقع هلوقو ١174( :ةرقبلا) 4 صاَصِقْلا مكعب :ىلاعت هلوقو (4 ه:ةدئالل)

 ؛دبعلاب رحلا ةلباقم يقانت ال رحلاب رحلا ةلباقم نأ ىلع ةديقملا ىلع لمحت الف «ةقلطم ةلباقم انولت اميفو «ةديقم ةلباقم

 لباق هنأ ىرت الأ «يقب ام صيصخت بحوي ال كلذو «همكح ةقفاوم ىلع مومعلا هلمشي ام ضعب ركذ الإ هيف سيل هنأل

 هب لتقي ىح رحلاب دبعلا ةلباقم عنع ال اذكو «ىثنألاب ركذلا ةلباقم كلذ عني ال مث ءركذلاب ركذلاو «ىثنألاب ىثنألا

 صاصقلا نايرج ليلد ىثنألاب ىثنألا ةلباقم فو ءاضيأ سكعلا عنمل كلذ عنم ول ذإ ؛سكعلاب اذكف «عامجإلاب دبعلا

 يهو ءاندنع رادلابو «هدنع نيدلاب يه ذإ ؛ةمصعلا يف نايوتسم امهنألو [577/7 :قئاقحلا زمر] .ةمألاو ةرحلا نيب

 [۲۸/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .رجزلا نعمل اقيقحتو «داسفلا ةدامل امسح امهنيب صاصقلا يرجيف «ةربتعملا



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 4.5 تايانجلا باتك

 حيحصلاو «ريغصلاب ريبكلاو ةأرملاب لجرلاو ءةماتجملاب تالعقي الو ,يمذلاب ملسملاو
 لتقي يأ ياو ملل

 .دلولاب لجرلا لتقي الو دلاولاب دلولاو «نونجلابو «فارطألا صقانبو «نمزلابو «ىمعألاب
 دلاولاب دلولا لتقي ال يأ انامز هضرم لاط نم وه

 هنألو «"رفاكب نمؤم لتقي ال" :ةتلع هلوق :هل كلل يعفاشلل افالخ يمذلاب ملسملا لتقي يأ :يمذلاب ملسملاو
 «يمذب املسم لتق ت يبلا نأ يور ام :انلو «ةهبشلا ثرويف «حيبم رفكلا اذكو «ةيانحلا تقو امهنيب ةاواسم ال

 يمذلاب يمذلا لتقو «ملاسملا نود براحملا رفك حيبملاو ءرادلا وأ فيلكتلا ىلإ ارظن ةتباث ةمصعلا يف ةاواسملا نألو

 ارئاغم نوكي فوطعملا نأل ؛"هدهع ين دهع وذ الو" «هقايسل يبرحلا يور امم دارملاو «ةهبشلا ءافتناب نذؤي
 . "ةيادهلا"" يف اذك هيلع فوطعملل

 .ديبأتلا ىلع نوقحممب سيل همد نأل ؛نامأب انراد لحد يبرحب يمذلا الو ملسملا لتقي ال يأ :خلإ نالتقي الو

 نمأتسملاب نمأتسملا لتقيو «برحلا راد ىلإ عوحرلا هدصقل ؛بارحلا ىلع ثعاب هرفك اذكو «ةاواسملا تمدعناف

 ىلع لوعي نأ يغبنيو :"حتفلا" يف لاق «حيبلا دوجول ؛اناسحتسا لتقي الو ءامهنيب ةاواسملا دوجول ؛اسايق

 (حتف «ةملك) .اهنم هذه تسيل ةطوبضم لئاسم يف الإ هب لمعلاب مهحيرصتل ؛ناسحتسالا

 نم مدقت ام ىلع فوطعم وهو «ءالؤه حيحصلا لحرلا لتقي يعي "نونجابو" :هلوق ىلإ :خل ةأرملاب لجرلاو

 ةاواسملا دوجول ؛مهنيب صاصقلا ىرح امنإو "نمأتسع. نالتقي الو" :هلوق نم هيلي ام ىلع ال "رح اب رحلاو" :هلوق
 رهظلو صاصقلا باب دسنال اهئارو اميف تربتعا ولو «بابلا اذه يف ةربتعملا يه اهيف ةاواسملاو ,ةمصعلا يق مهنيب

 59/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نتفلا

 :ةأرما لتق اذإ لحرلا يف لاق هنأ هه يلع نع يور ام الإ عامجإلاب اصاصق ةأرملاب لحرلا لتقو :خلإإ ةأرملاب

 نأل ؛حصي ال اذهو «"هولتقو هتيد فصن لتاقلا اوطعأ اوءاش نإو ءاهتيد اوذخأ اوءاش نإ رايخلاب اهئايلوأ نإ"

 ؤفاكتلا نألو ءدحاو رهم دحاولا لعفلاب بجي ال امك ةدحاولا سفنلا يف مرغو صاصق هب قلعتي ال دحاولا لعفلا

 ريغ يف افلتخا نإو صاصقلا بجو مدلا نقح يف ايواست اذإف «حورلا صاصقلا لحمو «صاصقلا لحم يف ربتعم

 (نيعملا هللا حتف) .دحجوي مل صاصقلا لحم يف يواستلا نأل ؛ةفلتخملا فارطألا نيب صاصقلا بحي مل اذهو «كلذ

 رحبلا ةلمكت] .يناعملا نم انركذ الو «تامومعلا نم انيورو انولت امل دلاولاب دلولا لتقي يأ :دلاولاب دلولاو

 لتقي ال دلاولا نألو ,"هدبعب ديسلا الو «هدلوب دلاولا داقي ال" 3ع هلوقل :خإ لجرلا لتقي الو [53/5 :قئارلا
 هنأل ؛هدلوب ةبوقعلا قحتسي ال بألا نألو ءصاصقلا طوقس يف ةهبش كلذ نوكيف «هتقفش روفول ابلاغ هدلو

 ايناز وأ التاقم نيكرشملا فص يف هدحو اذإ هلتقي ال اذهو «هئانفإل اببس دلولا نوكي نأ لاحلا نمف «هئايحإل ببس

 محري هنإف ؛نصحم وهو هتنباب نز نم نيبو اذه نيب قرفلاب بلوطو [13/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نصحم وهو
 انأل ؛هنبا ةيراجب ىز اذإ دحي نأ بجيف :لاقي ال ءصاصقلا فالخب صوصخلا ىلع هللا قح محرلا نأب بيحأ

 (حتف) ."كيبأل كلامو تنأ" :اكتفع هلوقب كلملا قح هل تبث :لوقن



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 40 تايانجلا باتك

 كلم دبعبو «هدلو دبعبو ,هبتاكمبو .هربده.و .ةلبعبو «بألاك ةدجلاو ,دجلاو مألاو

 ءادمع لتق بتاكم .فيسلاب صتقي اغفإو ءطقس هيبأ ىلع اصاصق ثرو نإو «هضعب
 صاصقلا

 روكذملا مكحلا يف «مألا ةهج نم وأ «بألا ةهج نم اوناك ءاوس ةدحلاو دحلاو مألا نأ يعي :لإ دجلاو مألاو

 روص عيمج يف عيمجلل ةلماش ةهبشلا تناكف «ةلالد مهيف ادراو نوكي بألا يف دراولا صنلاف مهؤزح هنأل ؛بألاك

 لتق نإ :كلام لاقو ءانبهذم دلاولا نع دلولا صاصتقا مدع نم روكذملا اذهو 7١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لتقلا

 قالطإ :انلو «صاصقلا هيلعف ادمع هحبذ نإو ءابيدأت هبرض هنأ لامتحال ؛هيلع صاصق الف فيسلاب ابرض هنبا بألا

 [247 54/١ :قئاقحلا زمر] .انيور ام

 هل بحول صاصقلا بجو ول هنألو ءانيور امل ءالؤمي لتقي ال نعي لإ "هضعب كلم دبعبو" :هلوق ىلإ :خلإ هدبعبو

 ءانيب امل هيلع صاصقلا هدلو بحوتسي ال اذكو «ةبوقع هسفن ىلع بحوي نأ هل زوجي الو «هريغ هلتق اذإ امك

 رحبلا ةلمكت] .ئزجتلا مدعل لكلا يف طقسيف «ضعبلا كلم هنأ لحأل ضعبلا يف طقسيف أزجتي ال صاصقلاو

 اميف ةلأسملا ةروصو «هيبأ ىلع ةبوقعلا بجوتسي ال نبالا نأ انركذ امل :خإ اصاصق ثرو نإو ۷٠/۹[ :قئارلا

 يذلا صاصقلا ثري هنم اهنبا نإف «هنم صتقي نأ لبق هتأرما تتام مث اهريغ هل ثراو الو هتأرما خأ بألا لتق اذإ

 «هلتقي نأ هنم اهنبال سيل هتأرما لتق ول اذكو 7١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .انركذ امل طقسف «هيبأ ىلع اهل

 ۲٠/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .صاصقلا طقسيف

 ريغ قيرطب لتقلا دجو نإ :يعفاشلا لاقو ءاقلطم حالسلا نم هوحنو فيسلاب الإ صتقي ال يأ :خإ صتقي اهنإو

 لثم هب لعفي عورشم قيرطب ناك نإو «فيسلاب لتقي هلتق ىح ريغصلاب طال وأ هلتق نح ارم هاقس نأب عورشم

 اذإ ام وحن «هتبقر رحت الإو ءاهبف تام نإف ءةدملا كلت لثم لهو «تاواسملا ىلع صاصقلا ئبم نأل ؛لعفلا كلذ

 :هكلع هلوق :انلو «هتبقر رحت الإو ءاهبف ةدملا كلت يف تام نإف «لتاقلا دي عطقت هنم تامف ادمع ناسنإ دي عطق

 «لعف ام لثم دوصقملا لصحي مل ول ةدايزلا ءافيتسا هيلإ بهذ اميف نألو ؛حالسلا هب دارملاو "فيسلاب الإ دوق ال"

 زاج اذإف الصأ صتقي ال هنإف ءادمع نسلا ىوس ناسنإ مظع رسك نأب مظعلا رسك يف امك هنع زرحتلا بجيف

 (ةلمكت «نيكسم) .ىلوأ ضعبلا طقسي نألف ءالصأ صاصقلا كرت
 ناتلأسم ناتاه :خلإ ادمع لتق بتاكم (يئاط) .رزعي هنكل ایش نمضي ال هريغب قوتسا نإو :فيسلاب

 :ىلوألا مكحو ءالاق امك ةيناثلا مكح :دمحم دنعو «بتاكملا صتقي هنأ :فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امهمكح

 هثراو نأ لاحلاو «ةباتكلا لدبب يفي الام بتاكملا كرتو ءادمع لحجر هلتق ابتاكم نأ :ىلوألا ةلأسملاف «صتقي ال هنأ

 قح نأل ؛نيلاحلا يف ىلوملا وه هنإف ءصاصقلا يلو يف هابتشا ال هنأل ؛لتاقلا نم صتقي :امهدنعف ءطقف هديس

 ببسلا نأل ؛اهيف صاصق ال :دمحم دنعو «ءالولا مكحب اضيأ توملا تقوو «قرلا ءاقبل ؛ةحارحلا تقو هل ضاصقلا

 = فالتخا راصف «ثاريملا مكحب هل بجي توملا تقوو «كلملا لحأل صاصقلا قح هل ناك ةيانحلا تقو نإف «فلتخ



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 45 تايانجلا باتك

 ءافو كرت نإو ‹«صتقي ثراو هلو ءافو كرتي مل وأ ءطقف هديس هثراوو «ءافو كرو
 بتاكملا

 #8 بألو «نهترملاو نهارلا عمتجي قبح صتقي ال نه رلا دبع لتق نإو ءال اثراوو

 ءطقف حلاصي يصولاو «بألاك يضاقلاو «هيلو لتقب وفعلا ال حلصلاو دوقلا هوتعملا
 هوتعملا

 يضفي ال ببسلا فالتحا نأب :هنع بيحأو «رفز لاق هبو «صاصقلا تبثي الف «قحتسملا فالتحاك قحلا ةهج =

 ظ (ةدايزو حيضوتب ييعلاو حتفلا نم) .ةعزانملا ىلإ
 «تعقو ةحارجلا نأل ؛لتاقلا نم صتقي نأ :اعيمج مهدنع اهمكحو «ةيناثلا ةلأسملا يه هذه :خلإ ءافو كرتي مل وأ

 تبث اذإو «قرلا ىلإ داعو ءازجاع هتومب تلطب ةباتكلا نأل ؛قحتسملا وهو توملا لصحو «لوملل ةيالولاو
 لتق اذإ ضعبلا قتعم فاللخب «نقلا دبعلا يف امك صاصقلا هل ناك «توملاو ةحارجلا لاح نيلاحلا يف هل قاقحتسالا

 (ييع « حتف) .ازحاع هتوع. خسفني ال ضعبلا يف قتعلا نأل ؛صاصقلا بجي ال ثيح «ءافو كرتي ملو
 بتاكملا كرت نإ يأ :خلإ ءافو كرت نإ و .يقافتا "ثراو هلو" :هلوقب دييقتلاف ثراو هل سيل وأ رح :ثراو

 يلع لاق امك ارح تام نإ هنأل ؛قحلا هل نم هابتشال عامجإلاب صتقي ال ىلوملا ريغ اثراوو ءافو ادمع لتق يذلا

 .ىلوملل صاصقلاف هنو تباث نب ديز لاق امك ادبع تام نإو «ثراولل صاصقلاف ام دوعسم نباو

 عمتي يح لتاقلا صتقي ال نهرلا دبع دحأ لتق نإ يعي :خلإ نهرلا دبع لتق نإ و [:55/؟ :قئاقحلازمر]
 نهارلاو ءصاصقلا يلي الف «هل كلم ال نمترملا نأل ؛صاصقلا يفوتسي نأ نهارلل ناك اعمتحا اذإف «نمترملاو نهارلا

 لدب الب نهرلا كاله نيدلا يف نمترملا قح لطب لتاقلا لتق ول هنأل ؛نمترملا قح لطب صاصقلا ءافيتسا ىلوت ول
 (ينيع «حتف) .هناكم انهر نوكت «ةميقلا امهلف افلتحا نإو «هاضرب نمترملا قتح طقسيل امهعامتجا طرشف
 :رحبلا ةلمكت] .حلاصي نأ هلو ءصاصقلا ءافيتسا هوتعملا يلولف «هوتعملل ابيرق لحر لتق اذإ نعي :خلإ هوتعملا بألو

 هيليف «هسفن ىلع ةيالو هيبألو «سفنلا ىلإ عجار كلذ لكو «رأثلا كردو «يفشتلل هنألف ؛صاصقلا امأ 9
 عفنأ هنألف «حلصلا امأو «هوتعملل بجو صاصق ءافيتسا ةيالو مهل نوكي ال ثيح هلاثمأو خألا فالخب «حساكنلاك

 ةلماك ةيدلا بحبو «حصي ال هنم لقأ ىلع حلاص نإو .هنم رثكأ وأ ةيدلا ردق ىلع حلاص اذإ اذهو ءدوقلا نم هل

 [1؟5/7 :قئاقحلا زمر] .زوجي الف ,ةحلصم الو «ضوع الب هقحل لاطبإ هنألف ؛وفعلا امأو

 نم نيرخأتملا لوق وهو «هل يلو ال يذلا ريغصلا يف صاصقلا ءافيتسا كلمي يضاقلا نأ يعي :بألاك يضاقلاو
 دوقلا هل سيل يعي :خلإ حلاصي يصولاو [75/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلمي ال هنأ يفطانلا ركذو ءانباحصأ

 هكلمي ال بألا نألف ءوفعلا امأو .هجيوزت كلمب ال نح سفنلا ىلع ةيالولا باب نم هنألف ؛دوقلا امأ ءوفعلا الو

 حلصلا باتك يف ركذو «فرطلا يف صاصقلا ءافيتساو «سفنلا نع حلصلا لمشي هلوق قالطإ مث ؛ىلوأ يصولاف

 = انه روكذملاو «ءافيتسالا كلمي ال وهو ءءافيتسالا ةلزنمع اهيف حلصلا نأل ؛سفنلا يف حلصلا كلمي ال يصولا نأ



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 4.ا/ تايانجلا باتك

 هباصأ نإ صتقي رمب هلتق نإو ءراغصلا ربك لبق دوقلا رابكللو «هوتعملاك يبصلاو
 رابكلا ءايلوألل يأ روك ذملا مكحلا يف

 ا ECL EROL ل EES OE ‹قيرغتلاو ق الإو «ديدحلا
 صتقي

 بألا ىلوتي امك هيف فرصتلا ىلوتي يصولاو «لاملا حلصلا نم دوصقملا نأل ؛"ريغصلا عماجلا" يف روكذملا وه =

 امك فرطلا يف فرصتلا كلمي ال نأ سايقلا :اولاقو «بألاب صتخم وهو «يفشتلا هنم دوصقملا نأل ؛صاصقلا فالخب

 [475/7 :قئاقحلا زمر] .لاومألا كلسم ام كلسي فارطألا نأل ؛هكلمي :ناسحتسالا يفو «سفنلا يف هكلع ال

 اولتقي نأ رابكللف «راغصو رابك دالوأ هلو ءلحر لتق نأب اكرتشم صاصقلا ناك اذإ يعي :خلإ دوقلا رابكللو

 كرتشم صاصقلا نأل ؛راغصلا غلبي ىح كلذ مهل سيل :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «راغصلا غلبي نأ لبق لتاقلا

 «مهيلع ةيالولا مدعل ؛لكلا الو ءيزجتلا مدعل ؛ضعبلا ءافيتسا نكمي الو [/4//1 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مهنيب

 .بئاغ امهدحأ نيريبك نيب ناك اذإ امك :مهكاردإ ىلإ رخؤيف ءمهقح لاطبإ هيفو

 رظتني مل و «راغص هيلع دالوأ يف ناك دقو «هب لتق ه0 ايلع لتق نيح محلم نب نمحرلا دبع نأ يور ام :مامإللو

 ببسب هتوبثل ؛أزجتي ال قح هنألو ؛عامجإلا لحم لحف «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحمم كلذ ناكو «مهغولب

 نكي ملولف «لتاقلل ائيش نمضي ال ءءايلوألا ضعب هافوتسا ول اذهو «حاكنإلا ةيالوك المك لكل تبئيف ءأزجتي ال
 ريبكلا فالخب «لاحلا يف عطقنم ريغصلا نم وفعلا لامتحاو «نيقابلل نمضي ال اذكو «يبحألاك نمضل هلتق هل

 ريغصلا غولب لبق ريبكلا هيفوتسي دحلاو بألاك لاملا ف فرصتلا كلمي نمم ريغصلل ايلو ريبكلا ناك ولو «بئاغلا
 ريبكلا ناك نإف «فالخلا ىلعف «معلاو خألاك لاملا يف فرصتلا كلمي ال نمم ريغصلل ايلو ناك نإو «عامجإلاب

 (حتف) .عامجإلاب ءافيتسالا ريبكلا كلمي ال ريغصلا نم ايبنحأ

 ةضيرع ةبشخ اهقوف نم ةضيرع ةديدح اهسأر يف ةليوط ةبشح وهو ءارلا ديدشتو ميلا حتفب رملا :خلإ رعب هلتق نإو
 ةلأسملاو «صتقي ال الإو «لتاقلا صتقي دحلا هباصأ نإف ءرم هلتق نإ يعي ضرألا امي رفحيو ءاهيلع هلجر لحرلا عضي

 رهظب هباصأ نإو ءاعامجإ صتقي «ديدحلا دحب هباصأ نإف ءدوعلاب وأ هرهظب وأ ديدحلا دحب هبيصي نأ امإ هنأل ؛ءاحنأ ىلع

 طرتشي ال هنأل ؛صتقي ةياورلا رهاظ يف :ناتياور مامإلا نعف ؛هحرجي مل نإو «عامجإلاب اضيأ صتقي هحرح نإف «ديدحلا

 ؛هركذتف باتكلا لوأ حرحلا طارتشا يف فالخلا ركذ دقو «صتقي الف ؛حرجلا طرتشي يواحطلا ةياور ىلعو «حرجلا

 (حيضوتب بتكلا نم اطقتلم) .مدلا ردهي ال يك ؛ةيدلا بحت لب «صتقي ال دوعلا هباصأ لب ديدحلا هبصي مل نإو

 «قيرغتلاو قنخلا يف صاصقلا بجي ال امك «ةيدلا بحبو «دوعلا يف صاصقلا بجي ال يأ :قيرغتلاو قنخاك
 «قرغي هدنعو ءازح يقوتسي امهدنع نأ ريغ صاصقلا هيلع :يعفاشلا دنعو امهدنعو «ةفينح يبأ دنع امهيف ةيدلا بحبو

 مامإلاف كلذ داتعا نإ نكلو «صاصق ال هلل ةفينح بأ لوق ىلعف «تام يح الجر قنح نإو :"لصألا" يف لاق

 (ةدايزب نيكسم الم) .ةسايس هلتقي



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 4۰۸ تایانحخلا باتك

 ديزو هسفن لعفب تام نمو . صتقي ر ءادمع الجر حرج نمو

 «هلتق بجو 7-00 نيملسملا ىلع رهش نمو .ةيدلا ثلث ديز نمض «ةيحو دسأو

 انیکس و

 وأ غرا ر و ناف را البل وا لر لک روک عمو: الت می الو
 هلتاق ىلع

 هيلع ءيش الف ءهيلع روهشملا هلتقف «هريغ يف ارامن وأ ءرصم يق اليل اضع هيلع رهش
 هيلع روهشملا هنع اعفد هريغ وأ

 ل ا ا

 نأل ؛حراحلا نم صتقي هنإف «تام ىح شارف بحاص حورحملا راصف «رخآ ناسنإ حرح اذإ نعي :خلإ حرج نمو
 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنم ءربلا وأ «ةبقرلا رحك هعطقي ام دجوي مل ام هيلع توملا لاحيف «هتومل رهاظ ببس حرجا

 سنح هسفنب هلعفو «ةرخآلاو ايندلا يف ارده هنوكل ؛دحاو سنج ةيحلاو دسألا لعف نأل :خلإ ديز نمض 8

 :سانجأ ةثالث راصف «ةرحآلاو ايندلا يف ربتعم ديز لعفو «هب مثأي ىح «ةرخآلا يف اربتعم ايندلا يف ارده هنوكل ؛رحآ
 ديز ىلع بجيف ءادحاو العف تباثلا نوكيف «هسفنب هلعف وهو «هحو نود هحو نم ربتعمو اقلطم ربتعمو اقلطم رده
 [۷۸/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكتإ] .ةلقاعلا ىلعف الإو ءهلام يف ةيدلا هيلع بحت ادمع ديز لعف ناك نإ مث «ةيدلا ثلث

 ررضلا عفد نألو «"همد لطبأ دقف افيس نيملسملا ىلع رهش نم" :ةئلع هلوقل ؛هلتقب ءيش الو :خلإ رهش نمو
 اذكو «كلذب ايغاب راص هنأل ؛ءيش لتاقلا ىلع بجي الو «هب الإ هعفد نكمي مل اذإ هلتق مهيلع بحوف «بحاو

 ليللاب نوكي نأ نيب فلتخي الو ءانيب امل ؛ءيش هلتقب بحي الف ءاعفد هريغ هلتق وأ «هلتقف احالس لحر ىلع رهشأ اذإ

 .لتقلاب هعفد هل ناكف ءرصملا جراخ يف الو «ليللاب ثوغلا هقحلي ال هنأل ؛رصملا جراح وأ رصملا يف «راهنلاب وأ
 مكحلا يف نيملسملاك دحاولا نأ ةلأسملا هذهي دافأ :لإ لجر ىلع رهش نمو [79/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 .هريغ وأ رصم يف اراه وأ ناك اليل لتقلاب هعفد ىلإ جاتحيف ؛لهمي ال حالسلا ناك الو ءاقباس روكذملا

 ‹ثوغلا هقحلي ال ليللا يف نكلو ءلهمت تناك نإو ةريغصلا اصعلا نأل ؛ةريبك وأ ةريغص ناك ءاوس :خلإ اصع

 .ارده همد ناك لتق اذإف ,ثوغلا هقحلي ال قيرطلا يف رصملا ريغ يف راهنلا يف اذكو «لتقلاب هعفد ىلإ رطضيف

 لاحلا لدت مل اذإ اذهو «لوقعملاو لوقنملا نم انيبو انيور امل رهاشلا لتقب هيلع روهشملا ىلع يأ :هيلع ءيش الف

 (حتف) .اعفد هلتق زاح دحلا ىلع لاحلا لد ولو «حزملا راهظإو دجلا لامتحا ربتعي الو «بعللاو حزملا ىلع
 ناكف ءرصملا يف اراف ثوغلا قوحل رهاظلاو «حالسلاك سيل اصعلا نأل ؛رهاشلاب هيلع روهشملا لتق يأ :هب لتق

 ىلع نوكي نأ لمتحي امهدنع :ليقو «هدنع حالسلاك سيل هنأل ؛رهاظ ةفينح يأ دنع اذهو ءايدعتم لتقلاب

 (ةلمكت «ْييع) .هب لتقلاب صاصقلا بجي يح امهدنع حالسلاك هنأل ؛دمعلا هبش يف روكذملا فالخلا



 بجوي ال امو صاصقلا بجوي ام 4۹ تایانحلا باتک

 ءرخآلا هلتقف «فرصناف «رهاشلا هبرض ولو ةبادلاو يبصلا اذه ىلعو ءةيدلا بجت
 رهاشلا برضلا دعب رهاشلا هلام يف يأ

 .هيلع ءيش الف ,هلتقف هعبتأف «ةقرسلا جر حف «هریغ هيلع لحد نمو .لتاقلا لعق
 لتاقلا ادمع قراسلا تيبلا بر تيبلا بحاص قورسملا لالا هيلع روهشملا وهو -

 ءهسفن نع اعفاد هلتق هنأل ؛هيلع ءيش ال :يعفاشلا لاقو ءدمعلا لقعت ال لقاوعلا نأل ؛هلام يف يأ :ةيدلا بجت

 الإ ءصاصقلا هاضتقمو «ةمصعلا طقست الف ءايغب عقي ملف ءرطخلاب فصوي ال ةبادلاو يبصلاو نونحملا لعف نأ :انلو

 (حتف) .رشلا عفد وهو «حيبملا دوجول بحي ال هنأ
 هريغ ىلع يبصلا رهش اذإ ينعي [ةبادلاو يبصلاو نونحملا يف روكذملا مكحلا ىلع يأ ] :خإ يبصلا اذه ىلعو

 اذإ ةبادلا اذكو ءهنم حيحصلا رايتخالا مدعل ؛يعفاشلل افالح «ةيدلا هيلع بحب ادمع هيلع روهشملا هلتقف ءاحالس

 «هسفن نع اعفاد اهلتق هنإ :لوقي وه «يعفاشلل افالح ءاندنع نامضلا هيلع بحي ءاهلتقف «ناسنإ ىلع تلاص

 هيلع بجي ال هنإف «هلتقف «لجر ىلع افيس رهش اذإ دبعلاك نامضلا بوحو يف هل ريثأت ال ريغلل ةكولمم افوكو

 ىح ءالصأ ريتعم ريغ ةبادلا لعف نإ :لوقن نحنو «هلتقف «مرحلا ىلع لاص اذإ ديصلاك راصف ءاذه اذكف ,نامضلا

 .اهكلام قحل اهتمصعو «رابج ءامجعلا نأل ؛نامضلا بوحو يف ربتعي ال

 ؛مرحلا ىلع لاص اذإ ديصلا فالخبو «هتمصع هب طقستف ءروظحم هلعفو .هسفن قحل اهِإف «ريغلا دبع ةمصع فالخب

 ىذألا مهوتل ؛اقلطم اهلتق حابأ قساوفلا سمخلا نأ ىرت الأ «هاذأ لمحت انيلع بحوي ملو «هلتق يف نذأ عراشلا نأل

 نأل ؛نونحلاو يبصلا يف بحي الو «ةبادلا ف نامضلا بجي هنأ :فسوي يبأ نعو «ىذألا ققحت دنع كنظ امف ءاهنم

 نألو ؛الصأ ربتعم ريغ ةبادلا لعفو ءهافلتأ ام نامض امهيلع بحي اذهلو «ةلمجلا يف ربتعم يبصلاو نونجملا لعف

 (فرصتو رييغتب نيكسم المو حتفلاو ييعلا نم) .كلاملا قحل ةبادلا ةمصعو ءامهقحل امهتمصع

 بورضملا نإ مث ءبرضلا دعب فرصناف «رهاشلا هبرضف ءاحالس لحر ىلع لحر رهش اذإ هانعم :لتاقلا لتق
 داع برضلا دعب فرصنا امل رهاشلا نأل ؛صاصقلا هيلعف «هلتقف ءرهاشلا وهو «براضلا برض هيلع روهشملا

 عفدنا ايناث هبرض ديري ال هحو ىلع عجر اذإف «هبرضو هرهش رابتعاب ناك همد لح نأل ؛ناك ام لثم اموصعم

 ءاملظ اموصعم الحر لتق دقف كلذ دعب هلتق اذإف «هتمصع تداعف «هنودب هرش عافترال ؛هلتق ىلإ ةحاح الف «هرش

 ( 81١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .صاصقلا هيلع بجيف
 نأ هل اذكف «ءادتبا لتقلاب هعنع نأ هل نألو كلام لحأل يأ "كلام نود لتاق" :#تلع هلوقل :هيلع ءيش الف
 هيلع بحب «كلذ عم هلتقف «هلام حرطي هيلع حاص ول هنأ ملع ولو «هنم هذخأ ىلع ردقي مل اذإ ءاهتنا هب هدرتسي

 ردقي هنأل ؛صاصقلا هيلع بجي ثيح بصاغلا لتق اذإ هنم بوصغملا ةلزنمب وهو «قح ريغب هلتق نأل ؛صاصقلا
 .حايصلاب عفدني ال يذلا قراسلا فالخب «هتمصع طقست الف «يضاقلاو نيملسملاب ةناعتسالاب هعفد ىلع

 8١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 سفنلا نود اميف صاصقلا 4٠ تايانجلا باتك

 سفنلا نود اميف صاصقلا باب

 نرامو لجرلا اذكو ءربكأ عطاقلا دي ناك نإو .ءلصفملا نم ديلا عطقب صتقي
 ةعوطقملا نم سو

 RE ءال اهعلق ولو «ةمئاق يهو ءاهءوض بهذ نإ نيعلاو نذألاو فنألا
 نيعلا عزن ةخسفنم ريغ 08

 ءزجلا نأل ؛سفنلا نود اميف صاصقلا نايب يف عرش سفنلا يف صاصقلا نايب نم غرف امل :خلإ صاصقلا باب

 غسرلا يأ لصفملا نم هريغ دي عطق نم نعي :خلإ ديلا عطقب صتقي 8١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت| .لكلا عبتي
 امنيأف «ةلئامملا نع ئبني هنأو :(40 :ةدئامل) صاصق َحوُرُجْلاَو :ىلاعت هلوقل ؛هنم هدي انعطق بكنملاو قفرملاو

 هنيب ام وأ «قفرملاو غسرلا نيب ام عطق ولف ءلصفملا نم عطقلا يف نكمأ دقو ءالف الإو هيف صاصقلا بجو نكمأ
 «هلبق امه لصاو "ربكأ عطاقلا دي تناك نإو" :هلوقو ءهل ةطباض الو ءمظعلا رسك هنأل ؛دوقلا بجي مل بكنملا نيبو

 (حتف «ييع) .توافتت ال شطبلا يهو عطقلاب ةتئافلا ةعفنملا نإف ءاهرغصو ديلا ربكل رابتعا ال نأ ىلإ كلذب راشأو
 عطقي ذخفلا وأ ةبكرلا وأ بعكلا نم تعطق نأب لصفملا نم تعطق اذإ لحرلا ديلا لثم يأ :لجرلا اذكو

 وأ قاسلا ضعب يف عطقلا ناك نأب لصفملا نم عطقت مل نإو ءصاصقلا يف ةبولطملا ةلثامملا دوحول ؛لتاقلا لحر

 (حتف) .ةلئامملا ناكمإ مدعل ؛صاصق الف ءذخفلا

 ناكمإل ؛هنم عطقي صخش هعطق اذإ فنألا نرام اذكو يأ [ةبصقلا نع لضفو هنم نال ام وه] :فنألا نرامو

 نذألا اذكو يأ :نذألاو .مظع هنأل ؛اهلك وأ ةبصقلا ضعب عطق ءاوس «صاصق الف ةبصق نم عطق ولو «ةلثامملا

 (حتف «ئييع) .ةلئامملا دوحول ؛هنم عطقي صخش اهعطق اذإ

 يف ةلئامملا ةياعر ناكمإل ؛اهئوضب صتقي ةخسفنم ريغ ةمئاق يهو ءاهءوض لازو تبرض اذإ نيعلا اذكو يأ :نيعلاو

 روثأم كلذ لثك. وهو ءاهءوض بهذيف «ةامحم ةآرك. هنيع لباقتو ءبطر نطق هنيع ىلع لعجي نأ وهو «ةروصلا هذه
 «نامثع نامز يف ثدح هنأل ؛فالخ ريغ نم ةباحصلا ةرضحب يلع مكح هبو همّ ةباحصلا نم ةعامج نع

 ءوضلا لاوز فرعي :مهضعب لاق «كلذب ىضقف يلع ءاج نح ءيش هيف مهدنع نكي ملف «ةباحصلا هنع لأسف

 (بتكلا نم اطقتلم) .سمشلل ةحوتفم تلبوق اذإ عمدت ال نأب :لتاقم نبا لاقو «هب ملعلا لهأ نم نالحر ربحأ اذإ

 صتقت الو «ةيدلا بحت نكلو «ةلثامملا ةياعر ناكمإ مدعل ؛صاصقلا بجي ال نيعلا علق ول يأ :ال اهعلق ولو

 لوح اهيف ناك نإو «هنم صتقا هرصب رضي ال لوح هيلع يبحبا نيعب ناك نإو «ىرسيلاب ئميلاو «ئميلاب یرسیلا
 هيلع نيحنا ريخي هيلع نيحلا نود يناجحلا نيعب ديدشلا لوحلا ناك نإو «لدع ةموكح اهيفف ءرصبلا نم صقني ديدش

 ىرسيو ئميلا أقف :"ىتحا" نع "ردلا" يفو «"ةصالخلا" يف اذك ةيدلا فصن نمض ءاش نإو «صتقا ءاش نإ

 (حتف «نيكسم الم «ئيع) .ىمعأ كرتو هنم صتقا ةبهاذ ئقافلا



 سفنلا نود اميف صاصقلا 41 تايانجلا باتك

 يفرطو «مظع ف صاصق الو «ةلثامملا اهيف ققحتي ةجش لكو «اتوافت إو نسلاو
 نس ريغ ةحضوم اك ةيلصو

 EES RESA DEDEN ODORS ‹«نيدبعو دبعو رحو «ةأرماو لجر

 ّنسلاب سلاو :ىلاعت هلوقل ؛هنس علقي دحأ هعلق اذإ نسلا اذكو يأ [لحرلا ىلع فطع عفرلاب] :خإ نسلاو

 ىلإ دربمم دربت لب علاقلا نم علقي ال :ليقو ءامهي ةعفنملا داحتال ؛عولقملا نسو علاقلا نم يأ اتوافت نإو (4ه :ةدئامل)

 نع "نيكسم الم" يفو ."يفاكلا" بحاص ذحأ هبو «هتال دسفت اعر ذإ ؛محللا يف الحاد ناك ام طقسيو محللا

 نسلا يف صاصق الف «ةيلصألا نسلا نسلاب دارملا مث «طايتحا دربملاب ذحألاو «عورشم علاقلا نس عزن :"ةصالخلا"
 وأ ءارمح وأ ءارفص وأ ءادوس يناحجلا نس ناك ول :اضيأ اهيفو «"ةيناحراتاتلا" يف امك لدع ةموكح اهيف لب ةدئازلا

 ةموكح شرألا هلف «هيلع حملا نم بيطأ ناك ولو «ةئام سمخ هنس شرأ هنمض وأ صتقا هيلع يج ءاش نإ ءارضح
 يهو «ةحضوملاك اه صتقي ةلثامملا اهيف ققحتي ةحش لك اذكو يأ :خلإ ةجش لكو (اطقتلم) .صاصق الو لدع

 (حتف «ئيع) ٤١( :ةدئاملا) 4 ٌصاّصِق ورجل وف :ىلاعت هلوقل ؛مظعلا رهظت نأ

 "نسا يف الإ مظع يف صاصق ال" :دوعسم نباو رمع لاقو «'مظعلا يف صاصق ال" :# هلوقل :خإ صاصق الو
 «نسلا ريغ يف اهرابتعا رذعت دقو «ةاواسملا نع ئىبني صاصقلا نألو ءانه ردقم وهو ثيدحلاب دارملا وه اذهو

 ومنيو ثدحي هنأل ؛مظع هنأ ركني نم مهنمف ؟سباي بصع فرط وأ «مظع وه له «نسلا يف ءابطألا فلتحاو
 بحاص لعلف «مظعب سيل هنأل ؛ماظعلا رئاس نيبو هنيب قرفلا ىلإ جاتحي ال اذه ىلعف «لخلاب نيليو «ةقلخلا مامت دعب
 قرفلاف مظع هنأب :انلق نئلو «ثيدحلا يف هنثتسي مل اذهلو «مسالا تحت لحدي مل هنأل ؛كلذل نسلا كرت "باتكلا"

 هنس علقي ال هنإف «هنس علق نإ اذكو «هنم رسك ام ردقب دربملاب دربي نأب ةنكمم هيف ةاواسملا نأ ماظعلا رئاس نيبو هنيب

 ايزعم "ةياهنلا" يف هركذ اذك نسلا لصأ عضوم ىلإ دربملاب دربي امنإو «هب دسفت اعرف «هيف ةلثامملا رابتعا رذعتل ؛اصاق

 [۸۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."طوسبملا"و "ةريخذلا" ىلإ

 يف نيدبع نيب الو «دبعو رح نيب الو «ةأرماو لحر يفرط يف اضيأ صاصق الو يأ :خلإ ةأرماو 3 يفرطو
 سفنألا نيب هيف صاصقلا ىرج عضوم لك نأ :هلصأو «كلذ عيمج يف صاصقلا بجي :يعفاشلا لاقو «فارطألا

 رح وأ ءادمع دبع دي دبع عطق ول نح «دمحأو كلام لاق هبو «سفنألل ةعبات امنأل ؛الف ال امو «فارطألا يف يرجي

 ةلئامملا تناكف «لاومألا كلسم ام كلسي فارطألا نأ :انلو «صاصقلا هيفف «ةأرما دي لحجر عطق وأ ءادمع ةرح دي

  «عراشلا ميسقتب ةميقلا يف امهنيب توافتلل ؛ىثنألاو ركذلا يفرط نيب ةلئامم الو ٤۲۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .اطرش اهيف
 «صاصقلا عنم ةهبش راصف «نظلاب اهيف ايواست نإو «ةميقلا يف توافتلل ؛نيدبعلا نيب الو «دبعلاو رحلا نيب الو

 ,نيموقملا ميوقتب امهتميق يواست ناكمإل ؛نيدبعلا نيب مقتسي مل دبعلاو رحلا يف ةاواسملا مدع ماقتسا نإ :ليق نإف

 - لاومألا نيب ةلئامملاك كلذب تبثت ال اعرش ةطورشملا ةلثامملاو «نظلاو زرحلاب نوكي امنإ يواستلا نأب بيحأ



 سفنلا نود اميف صاصقلا 41۲ تايانجلا باتك

 ءاهنم ئرب ةفئاجو «دعاسلا فصن نم دي عطقو «نايس رفاكلاو ملسملا فرطو

 لشأ عطاقلا ناك نإ شرألاو ا «ةفشحلا عطقت نأ الإ ركذو ناسلو

 ّْ 1 .ربكأ جاشلا سأر ناك وأ «عباصألا صقان وأ

 قلعتم اهيف فالخلا نأل ؛سفنألا فالخبو «عرشلا ميوقتب نقيتم امهئاوتسا نأل ؛نيرحلا فرط فالخب «ةيوبرلا =

 (ةلمكت) .هيف توافت الو حورلا قاهزإب

 هلصأ ىلع ءانب يرجي ال :يعفاشلا لاقو «شرألا يف يواستلل امهنيب صاصقلا يرجي نالثم يأ :لإ ملسملا فرطو
 عطق يف اضيأ صاصق الو يأ :خلإ دي عطقو [479/7 :قئاقحلا زمر] .لثم نعم. ءيس ةينثت نايسو ءافنآ هانركذ يذلا

 ءمظعلا رسك دعاسلا فصن نم عطقلا يف نأل ؛[۲۹/۲٤ :قئاقحلا زمر] .ةلثامملا مدعل ؛دعاس فصن نم دي

 [۸۸/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .هل ةطباض ال ذإ ؛اهيف يواستلا رذعتيو

 بحي لب «هطرش ءافتنال ؛صاصق الف «نطبلا وأ رهظلا وأ ردصلا نم نطبلا ىلإ لصت لا يه :ةفئاحلاو] :خل ! ةفئاجو

 [(راتحنا در «حتف) .ةفئاج يهف ءربدلاو نييثنألا يف ولو ؛نيلجرلاو نيديلاو قلحلاو ةبقرلا يف ةفئاحلا نوكت الو ءةيدلا ثلث
 أري هحو ىلع يناجلا حرجي نأ نكمي الف ءردان ةفئاجلا يف ءربلا نأل ؛اهبحاص اهنم ئرب ةفئاح ف صاصق الو يأ

 نم لاحلا رهظي نأ ىلإ داقي الف الإو ءصاصقلا بجو ترس نإف «ئربي مل اذإ امأو ءزوحي الف ءاكالهإ نوكيف «هنم

 (حتف) .ةيارسلا وأ ءربلا
 ةلئامملا ظفح عانتمال ؛ال مأ امهلصأ نم امهعطق ءاوس اقلطم ركذو ناسل يف صاصق ال يأ :إ ركذو ناسلو

 ؛ةفشلا ضعب عطقب دوق ال اذكو «قفي هبو :"ةينابهرلا حرشلا" نع "ردلا" يفو «ناطسبنيو ناضبقني امهنأل ؛امهيف

 هنأ :فسوي يبأ نعو ءاهيف ةلئامملا رابتعا ناكمإل ؛صتقي عطقلاب اهاصقتسا نإو «هيف ةلئامملا رابتعا رذعتل

 «ةفشحلا عطقي نأ الإ ركذلا يف صاصق ال يأ "ةفشحلا عطقت نأ الإ" :هلوقو .صاصقلا بحي امهلصأ نم عطق اذإ

 .صاصق الف «ناسللاو ركذلا ضعب وأ ةفشحلا ضعب عطق ولو ءلصفملاك مولعم عطقلا عضوم نأل ؛صتقي ذئنيحف

 (نيكسم الم «حتف «ٰيیع)
 ذحأي نأ نيبو «عطقلا يف هقح نودب زوجتي نأ نيب ريخيف «رذعتم هلامكب هقح ءافيتسا نأل :ل! عطاقلا ناك نإ

 ذحأي نأ نيب ريخي «ءيدرلا الإ هنم قبي ملو «سانلا يديأ نع عطقناف «ناسنإل ايلثم فلتأ نمك الماك شرألا

 عطاقلا دي تناك اذإ امأ «عطقلا لاح لشأ نوكي نأ لشأ عطاقلا نوكب دارملاو «ةميقلا ذحأي وأ ءاصقان دوجوملا

 رذعب طقسف «ديلا يف اررقتم ناك عوطقملا قح نأل ؛شرألا يف عوطقملل قح الف «عطقلا دعب تلش مث «ةحيحص

 نم ربكأ جاشلا سأر ناك اذإ شرألاو دوقلا نيب جوجشملا ريخي نعي :خل! جاشلا سأر ناك وأ (حتف) .لحما كاله

 = ةجشلا نأل ؛جاشلا ينرق نيب ام بعوتست ال يهو ؛جوحشملا ينرق نيب ام ةجشلا تبعوتسا نأب ج وجشملا سأر



 دمعلا مد نع حلصلا 4۳ تايانجلا باتك

 «لتاقلا رحلا رم ا نإ فصنبو «دوقلا طقس و الاح بجو لام ىلع حلوص نإ
 هب حلاصملا لاملا صاصقلا

 نم ءايلوألا دحأ حلاص نإف «لعفف 00 E الحر لتاقلا ديسو
 كلذ رومأملا لتاقلا دبعلا ديس

 AD ا ا SS ةيدلا نم هظح يقب نملف «ىفع وأ ءضوع ىلع هظح

 «لعف ام ىلع ةدايز جاشلا يرق نيب ام باعيتسا يقو ءامتدايزب نيشلا دادزيف «ةنيشم اموكل ؛ةبحوم تناك امنإ =

 هسكع يقو ؛ةحيحصلاو ءالشلا يف امك ريخيف «جوجشملا قحلي ام لثم نيشلا نم جاشلا قحلي ال هقح ردق هئافيتسابو

 (نیکسم الم «حتف) .هقح ريغ ىلإ يدعتلل ؛المك ءافيتسالا رذعتي هنأل ؛اضيأ ريخي ربكأ جوجشملا سأر ناك نأب

 ةيانحلا روصت دعب حلصلا روصت ناك الو [470/؟ :قئاقحلا زمر].هريغو حلصلا يف لصف اذه يأ :لصف
 ءايلوأ حلاص اذإ يأ :خإ الاح بجو [914/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةدح ىلع لصف يف كلذ عبتأ اهبحومو

 «ءْائَش هيخأ نم هل ئفَع ْنَمْف» :ىلاعت هلوقل ؛اريثك وأ ناك اليلق ءالاح لالا بجو «لام ىلع لتاقلا لوتقملا

 امهحالطصا ىلإ ضوف ردقم ءيش هيف نكي مل الو «حلصلا يف تلزن :ام# سابع نبا لاق «ةيآلا (1078 :ةرقبلا)

 حلصلا ناك اذإ ةيدلا نم رثكأب زوجي ال ثيح ءأطخ لتقلا ناك اذإ ام فالخب «لام ىلع قاتعإلاو ةباتكلاو علخلاك

 ؛الاح بجو امنإو «ةيدلا ردق ىلع داز نإو زوجي سنجلا فالح ىلع ناك نإو «ةيدلا هيف تضرتفا ام سنج ىلع

 نأ :لصاحلاو «دقعلاب بحت مل اهنأل ؛ةيدلا فالخب ءرهملاو نمثلاك لولحلا هلثم يف لصألاو «دقعلاب بجو نيد هنأل

 .ملإ لام ىلع طقسأ اذإ بيعلاب درلا هلصأو ءاهيف ضوعلا ردقتي ال ضوعب اهطاقسإ زوجي يلا قوقحلا
 لصاحلاف ءرهملاو نمثلاب ريظنتلا ليلدب هليجأت زاوج مدع "الاح لاملا بجو" :فنصملا لوق نم دارملا سيل هنأ ملعا

 (هريغو حتف) .طرشلاب الإ لحأتي ال هنأ
 . امهمد نع حلاصي نأب الحر دبعلا ىلومو لتاقلا رحلا رمأف ءادبعو ارح لتق لتاقلا ناك ول هانعم :خإ فصنيو

 ياوسلا ىلع امهيلع وهو «صاصقلاب لباقم هنأل ؛نافصن دبعلاو رحلا ىلع فلألاف «رومأملا لعفف «مهرد فلأ ىلع

 فلألا وهو «هبجوم فصنيف ءامهيلإ فاضم وهو «دقعلاب تبحو فلألا نألو ؛ءاوسلا ىلع امهيلع هلدب مسقيف
 .هيف اكرتشا يذلا دمعلا مدلا يأ :امهمد نع ۹٥/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهيلع

 نع ةحوزلا تحلاصف ءالثم هونبو هتحوز لوتقملا ةثروو ءالحر لتق الحر نأ :ةلأسملا ةروص :خلإ هظح يقب نملف

 نوكيف «ةيدلا نم الام نينبلا بيصن بلقناو ءصاصقلا طقس «تفع وأ «ضوع ىلع نمشلا وهو «صاصقلا نم اهظح
 نكمتي دحاو لك نأل ؛اهنمث ةيدلا نم ةجوزلل نوكي ءاوفع وأ «نونبلا حلاص اذإ نعي هسكع يفو ءافامتأ ةعبس مه

 - ؛دوقلا نم نيقابلا قح طقس ءافع وأ «مهدحأ حلاص اذإف «حلصلاب وأ وفعلاب اطاقسإو ءافيتسا هبيصن يف فرصتلا نم



 دمعلا مد نع حلصلا 4٤ تايانجا باتك

 طقسو يهل لتق د رضح نإف ىافتكا عمجلاب رر درفلاب عمجلا لتقيو

 نيلوتقم ءايلوأ نم

 E RAD SE طاع نش امورة كو وك ا ع حو هيل يارا او حا :«لتاقلا تومك نيقابلا قح

 -  صاصقلا يف

 يف نيجوزلل قح ال :يعفاشلاو كلام لاقو .ءاوس مهلك كلذ يف ةثرولاو ءالام مهبيصن بلقنيف «يزحتلا مدعل =

 ميشأ ةأرما ثيروتب رمأ لع هنأ :انلو ءصاصقلا يف امهقح تبغي ال :ىليل يبأ نبا لاقو «ةيدلا يف الو «صاصقلا

 (ييع «حتف) .ميشأ اهجوز ةيد نم يبابضلا
 ا :درفلاب عمجلا لتقيو

 لهأ هيلع الامت ول" :لاقو 000

 لك لعجيف «رجزلل هيك عرش صاصقلاو ابلاغ بلاغتلاو نواعتلا قيرطب نوكي لتقلا نألو “'مهتلتقل ءاعنص

 باب حتفو «صاصقلا تاب د كلذ الولو ءايحإلا نعمل اقيقحت اعيمج مهيلع صاصقلا يرجيف فب درفنملاك دحاو

 لحر لتق يف اوكرتشا ةعامج نأ :هليصفتو ءاعم اكلهم احرج مهنم دحاو لك هحرجي نأ طرتشي نكلو «بلاغتلا

 .عيمجلا لتقي ابقاعتم ال دحاو نامز يف هعم شيعي ال احرج مهنم دحاو لك هحرج نإف «دحاو

 ريغ احرج ضعبلاو ءاكلهم احرج ضعبلا هحرج نإو ؛لوألا وه لتاقلاف «نابقاعتم كلذك هوحرج نإو «ريثكلا نم

 «كلهم ريغ احرج مهنم دحاو لك هحرح نإو «ريزعتلا نيقابلا ىلعو «كلهملا حرجلا يذ ىلع دوقلاف ءتامو ,كلهم

 ملعي ملو «تامو ةبقاعتم تاحارج لوتقملا حرج ولو دمع ريغ ول ةلقاعلا ىلعو ءادمع ول مهيلع ةيدلا بوح و رهاظلاف

 .هريغو نحخثملا ىلع فوقولا رذعتل ؛عيمجلا نم صتقي «نحخثملا ريغو اهنم نحمل ا

 نينيعم وأ ةراظن اوناك اذإ امأف «حسورلا قوهزل حلصي حرج دحاو لك نم دحو اذإ نولتقي امنإ :"ىيتحملا" فو

 «هتنواعمل نوقابلا دعتساو «دحاو قيرطلا عطق اذإ ام فالخب ءاضيأ ةيد الو :"راتحلا در" يف لاق دوق الف ؛كاسمإلاب

 ىلع قيرطلا عاطق دح يرجي ثيح
 حورش يف ام لصاح اذه .مهعيمج

 ! "رافعا ذير"و "ربكلا"

 مهلتق نإ مهنم لوألاب لتقي :يعفاشلا لاقو «نيقابلل كلذب ءافتكا عمجلاب درفلا لتقي يأ :خلإ عمجلاب درفلاو

 ىضقيو «مهنيب عرقي لوألا فرعي مل وأ ءاعم اعيمج مهلتق نإو «هتكرت يف هدعب نمل ةيدلاب ىضقيو «بقاعتلا ىلع

 «ةدحاولا عم سفنألا اذكف ءءافتكا يديألاب عطقت ال دحاولا دي نأل ؛نيقابلل ةيدلابو «ةعرقلا هل تجرح نمل دوقلاب

 نأ :انلو «ةيقبلل ةيدلا بحت ال لكلا بلطب صتقا ول :امهنعو .دمحأو كلام لاق هبو «ةلثامملا مدع امهنيب عماجلاو

 لتقك لاملا بجي الو «دحاولاب ةعامجلا لتقك رحزلا نعم يف دحاولاب دحاولا لتق ئعم يف ةعامجللاب دحاولا لتق

 ٤١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .دحاولاب دحاولا

 تاوفل ؛صاصقلا يف ءايلوألا نم ةيقبلا قح طقسو ءرضاحلا اذه لحأل لتاقلا لتق يأ :حلإ نيقابلا قح طقس

 (ءافيتسالا لحم تاوفل ؛فالح الب لوتقملا ءايلوأ قح طقس هفنأ فتح لتاقلا تام اذإ نعي لتاقلا تومك لحما
 ٤١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .امهدحأ هدنع بجاولا نأل قاشا تالش ف نار دفا يحال



 دمعلا مد نع حلصلا 46 ١ تايانجلا باتك

 امهلف «نلحر يي دحاو عطق نإو ءاهتيد انمضو «دحاو ديب نيلحر دي عطقب الو
 نيلج رلا

 عةيدلا فصن هيلع رخآللف هدي عطقو دحاو رضح نإف «ةيدلا فصنو هنيمي عطق
 عطاقلا رک عطاقلا معو كن ر : عطاقلا عطق

 ا ل تول او ووو MONEE هاتوا ESS دمع اعقب دبع رقأ نإو
 ال وأ انوذأم

 ضورفملاو ءامهيديأ عطقت :يعفاشلا لاقو ءامهنم دحاو ىلع صاصق الف «لحر دي نالحر عطق اذإ :خلإ عطقي الو
 اه ةعبات فارطألا نأل ؛سفنألاب اهربتعي وه «تلصفنا يح هدي ىلع اهارمأو «بناح نم ادحاو انيكس اذحأ اذإ

 امك راصف «ةاواسملا مادعنال ؛ةدحاولاب ناتنثالاو «ضعبلاب لكلا عطقت نأ زوجي الف ءضعبلل عطاق الك نأ :انلو

 دحاو لك ىلإ فيضأف ءأزجتي ال حورلا قوهز نأل ؛سفنلا ىلع سايقلا حصي الو «بناح نم دحاو لك رمأ اذإ

 نأل ؛عوطقملا ةيد ناعطاقلا نمض يأ :اهتيد انمضو [١4/؟ :قئاقحلا زمر] .ًازجتي وضعلا عطقو ءالمك
 ةلقاعلا نأل ؛امهلام يف بجتف «عبرلا امهنم دحاو لك ىلع «ةيدلا فصن امهيلع بجيف ءامهلعفب لصح فلتلا

 ١٠١١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دمعلا لمحتت ال

 امهعطق نإ :يعفاشلا لاقو «بقاعتلا ىلع وأ «ةدحاو ةلمج عطقلا ناك ءاوس ءاعم ارضح نإ :خلإ هنيمب عطق امهلف

 نمل صاصقلا نوكيو ءامهنيب عرقي اعم امهعطق نإو «يناثلل ديلا شرأ مرغيو ءامهنم لوألل عطقي بقاعتلا ىلع
 بحوف ءرخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيلو «نيقحلاب يفت ال ةدحاولا ديلا نأل ؛رخآلل شرألاو «ةعرقلا هل تجرح
 رخأتلاو مدقتلاب ربتعم الو «قاقحتسالا يف ةاواسملا بحوت قاقحتسالا ببس يف ةاواسملا نأ :انلو «ةعرقلا ىلإ ريصملا

 [ 171/75 :قئاقحلا زمر] .ةكرتلا يف نيميرغلاك

 مدعل ؛دحاول امهعطق اذإ اذكو ءاممي هادي عطق رخآ راسيو لحر نيمي عطق ول هنأل ؛"نيلحر يع" :هلوقب ديق امنإو

 هاتوف امو «ةعفنملا سنج امهنم دحاو لك ىلع توف ام هنأل ؛ذئئيح ةلثامملا يفتنت :لاقي ال «ةلثامملا دوجوو قياضتلا

 (حتف) .هقح ىلع ةدايزالو ةعفنملا سنج تيوفت كلذ يف سيلو «هافوتسا ام دحاو لك قح يق ربتعملا نأل ؛هيلع

 ريخأتلا هيلع بجي الو «هقح يفوتسي نأ رضاحلل نأل [امهادي تعطق نيذلا نيلحرلا نم] :خلإ هيلع رخآللف

 رضح اذإ مث ءاحلص وأ انام وفعي وأ «بلطي ال نأ لامتحال ؛ددرتم رخآلا قحو «نيقيب هقح توبثل رحآلا روضحل

 ءةيدلا ءافيتسا لبق امهدحأ افع مث ءامهنيب صاصقلاب ىضق ولو «ةيدلاب هل ىضقي «بلطو «لوألل تعطق ام دعب رحآلا

 ءاضقلا دعب اذكف «صاصقلا رحآلل ناك ءاضقلا لبق افع ول هنأل 171١/7[ :قئاقحلا زمر] .امهدنع دوقلا رخآللف

 ةكرشلا تبثأ ءاضقلاب يضاقلا نأل ؛شرألا :دمحم دنعو «تابوقعلا يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأل ؛ءاضمإلا لبق

 نأ :امهلو «لكلا ءافيتسا نم رخآلا نكمتي مل امهدحأ افع اذإف ,ضعبلا ىلإ امهنم دحاو لك قح داعف ءامهنيب

 (حتف) .ءاضقلا لبق وفعلاك هلبق وفعلاف «تابوقعلا يف ءاضقلا نم ءاضمإلا

 .هرارقإ زجي مل أطخلاب رقأ ولو :دمع لعقب



 ةيانجلا ددعت ماكحأ : ٤4١٦ تايانجلا باتك

 ناثللو ءلوألل صعقي ءرخآ ا الا وا ا را
 يمارلا نم اتامف مهسلا باصأ يذلا

 .ةيدلا
 أطخ هنأل ةلقاعلا ىلع

 للختي نيفلتنم وأ نيأطمخ وأ نيدمع ولو ,نيرمألاب ذخأ .هلتق مث لجر دي عطق نمو
 اناك لتقلاو عطقلاب

 رارقإلاك راصف «ىلوملا قح لاطبإ ىلإ يدؤي هنأل ؛هرارقإ حصي ال :رفز لاقو [رارقإلا اذه ببسب] :خ! هب صتقي
 ؛اطح لتقلا وأ «لاملاب رارقإلا فالخب «حصيف «هب ررضلا هقحلي هنوكل ؛هيف مهتم ريغ هنأ :انلو «لاملاب وأ أطح لتقلاب

 ناثلاو ءدمع لوألا نأل :خإ لوألل صتقي 47١/7[ :قئاقحلا زمر] .ادصق هقح لاطباب ىلوملا ىلع رارقإ هنأل

 ٤١۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .اذه هرثأ ددعتب ددعتي دحاولا لعفلاو ؛لعفلا يف أطخلا وهو ءأطخلا يعون دحأ

 دعب نينثالا نأل ؛ةددعتملا تايانجلا ركذ يف عرش ةدحاولا ةيانحلا مكح ركذ نم غرف املو «ةيانجلا ددعت يف :لصف

 هيلع بحي «هلتق مث لحر دي عطق اذإ نعي :خ! لجر دي عطق نمو ٠١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دحاولا

 امهنيب للختو نيئطخ اناك وأ ءأطخ رحآلاو دمع امهدحأ وأ «نيدمع اناك ءاوس عطقلا بجومو «عطقلا بحوم

 لتقلاو ءأطح وأ ادمع امإ عطقلا نأل ؛هحوأ ةينامث اذهف ءءرب امهنيب للختي ملو نيئطح اناك اذإ الإ ءال وأ ءرب

 نالحادتي ال اهنم ةتس يف مث «ةينامث راصف ءال وأ ءرب امهنيب نوكي نأ امإ مث «ةعبرأ راصف ءاطح وأ ادمع امإ كلذك

 يقو ءامهدنع نالحادتيو «هدنع نالحادتي ال امهنيب ءربلا للختي ملو نيدمع اناك اذإ ام وهو دحاو يفو «اقافتا

 .اقافتا نالحادتي ءءرب امهنيب للختي ملو «نيئطح اناك اذإ ام وهو ةدحاو

 نأل ؛اهبجوم ذحؤيو لعف لك ربتعي للخت نإف ءال وأ ءرب امهنيب للختي نأ نم ولخي ال لتقلاو عطقلا نأ :هليصفتو

 نيأطخ ولو «لتقلاو عطقلا ىلومللف نيدمع اناك ول ىح رحآلا يف امهدحأ لخدي الف «ءربلاب ررقت لوألا بحوم
 ديلا يفف سكعلاب ولو «ةيدلا سفنلا فو «دوقلا ديلا يفف أطخ لتقلاو ادمع عطقلا ولو «ةيد فصنو ةيد بحي

 يفف «ةدح ىلع لك ربتعا ءأطح رحآلاو ءادمع امهدحأ ولف ءرب للختي مل نإو «دوقلا سفنلا فو «ةيدلا فصن

 ءاقافتا ةدحاو ةيانج لكلاف نيأطح ولو ءاقافتا اهيف نالحادتي ال روص تس هذهف ء.دوقلا دمعلا فو «ةيدلا أطخلا

 .لتق ءاش نإو «لتقو عطق يلولا ءاش نإ :هدنعو «عطقي الو لتقي :امهدنعف نيدمع ولو «ةدحاو ةيد بحتف

 (هظفحاف بتكلا نم هتصخلام اذه)

 ادحاو التق لكلا لعجيو «لوألل امهنم رخآلا لعجيو «لحادتلا تابوقعلا يف لصألا نأ ملعا :خلإ نيرمألاب ذخأ

 وأ «سكعلا ىلع وأ ءادمع لتقلاو ءأطح عطقلا ناك اذإ امك نيلعفلا مكح فالتحاب عمجلا نكمي ال نأ الإ

 - «لوألل اممتم يناثلا لعج نكمي الف «هرثأ ءاهتناب لوألا لعفلا يهتني ءربلا للختب نأل ؛ءربلا للختب عمجلا نكمي ال



 ةيانجلا ددعت ماكحأ 41۷ تایانحلا باتک

 هبرض نمك «ةدحاو ةيد بجتف رب امهنيب للختي مل نيئطخ يف الإ ءال وأ ءرب امهنيب

 ,عطقلا نع عوطقملا ىفع ع نلإو .ةرشع نم تامو «نيعست نم ئربف ءطوس ةئام
0 

 نع ll و عطقلا نع دو عط نيج 2 ل ةيانجلا أ هنع ثدحي ام | «ةيدلا املا «تامف

 E O «لاملا لك نم دمعلاو ‹«ثلثلا نم أطخلاف
 اعيش ةلقاعلا نمضي الف

 هرثأ ءاقبب قافتالاب لوألل اممتم يناثلا لعج نكمي «نيمطح اناك نإف :اهمكح داحتا دنعو ءربلا للخت مدع دنع امأو =

 (رييغتب حتف) .ةيفالخلا ةلأسملا مكح رم دقو ءال :هدنعو «نكع :امهدنعف نيدمع اناك نإو «نيلعفلا سناحبو

 امنإ عطقلا ةيد نأل ؛ريغ ال ةدحاو ةيدب الإ هيف ذخؤي الف ؛"نيرمألاب ذحأ" :هلوق نم ءانثتسا :خلإ نيئطخ يف الإ

 امهنيب ءرب ال نيدمع نيبو ةروصلا هذه نيب قرفلاو «ةيارسلا مدع ملعي نأ وهو «لعفلا رثأ ماكحتسا دنع بحت
 (حتف ءئيع) .لوقعم لثم هنإف «صاصقلا فالخب ءاهوجو مدع لصألاف «لوقعم ريغ لثم ةيدلا نأ هدنع

 تابرضلا نأل ؛ةدحاو ةيد هيف بجي هنإف :خلإ ئربف .ةئام هبرض نم يف ةدحاو ةيد بحي امك يأ :هبرض نمك

 ةموكح اهيف :فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «نيشلا لاوزل اهشرأ طقس «هرثأ اه قبي لو ءاهنم ئرب يلا

 ةيد عم هبحوم بجي ئربلا دعب رثأ اهل يقب ولو «ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ اهيف بحي هنأ :دمحم نعو «لدع

 [477/7 :قئاقحلا زمر] .رثألا ءاقبب وهو «سفنلا يف نيشلا رابتعاب بجي شرألا نأل ؛عامجإلاب سفنلا
 ةيدلا عطاقلا نمضيف «عطقلا ال لتقلا هقح نأ نيبت ةيارسلابو ؛لتقلا ريغ وهو 0 :خل إ عطاقلا نمض

 ناسحتسالا يف نكل «هقح ريغ نع وفع هذه ةلاحلاو وفعلا نأل ؛صاصقلا بجي نأ يغبني :سايقلا قو ءاناسحتسا

 :امهدنعو «وفعلا ةهبش نكمتف «ةروص دحتم لعفلا نأ الإ لتقلا نود عطقلا فداص نإو وفعلا نأل ؛ةيدلا بحت

 2 ب و يو كج ا وبسم ولا ؛ةيدلا نمضي ال

 لتقلاو عطقلا لوانتي ةيانحلا مسا نأل ؛ةروصلا هذه يف ةيدلا نمضي ال يأ :ال (حتف) .مامإلا لوق هحو رم دقو

 (حتف) .لتقلا نع اوفع ناكف «ةيارسلا نع وفعلاب حيرصت علعقلا نم يأ "هنع ثدحي ام" :هلوقو ءاعيمج
 نع توفع وأ اهنم ثدحي امو عطقلا نع توفع :لاق نأب عطاقلا عوطقملا افع اذإ يعي :خ! ثلغلا نم أطخلاف

 ءاعربت وفعلا اذه ناك امل هنأ الإ ةيدلا عطاقلا نمضي الو «لتقلا نع هوفع حص «عطقلا اذمبي عوطقملا تام مث «ةيانجلا

 «لاملا أطخلا بحوم نأل ؛هلام ثلث نم هوفع ربتعي أطح عطاقلا عطق ناك اذإف .ثلثلا يف ذفني ضيرملا عربتو
 «صاصقلا هبحوم نأل ؛لاملا عيمج نم ربتعي ادمع ناك اذإو «هلاومأ رئاسك ثلثلاب ربتعيف «ةثرولا قح هب قلعت دقو

 ءاهبف ثلثلا نم جرح نإف «ثلثلا نم اربتعم أطخلا يف وفعلا ناك الو «ةثرولا قح هب قلعتي ملف ؛لام. سيل كلذو

 (بتكلا نم اطقتلم) .هباسحبف ناك نإو ءاهريغ لام يتاعلل نكي مل نإ ةيدلا اثلث عطاقلا ةلقاع ىلعف الإو



 ةيانجلا ددعت ماكحأ 4۹۸ تايانجلا باتك

 ,اهلثم رهم اهلف 06 هذي يع عورف 00 لحجر دي ر دي ةأرما تعطق نإو
 هدي عوطقمل

 وأ ءاهنم ثدحي امو ديلا ىلع اهجوزت إو ا د نت ءاهام ىف ةيدلاو
 ةعوطقملا ديلا ءاطخ عطقلا ناك ول ةأرملا ةلقاع 1

 عفر أطخ ولو ءادمع ول اهيلع ءيش الو ءاهلثم رهم اهلف «هنم تامف «ةيانجلا ىلع
 عطقلا ناك عطقلا ناك ول ةأرملا 7 ةيارسلا نه جورزلا

 ه6 هو و و واو او مام اعدام اه ام اواو اواو اواو او م هام او ها ءاف اق دو دو و او اه و هدو اع هاو اف اها و و اوفو ءاهلثم رهم ةلقاعلا نع

 دمع هدي اهعطق ىلع ةأرما جوزت ول ينعي ةقباسلا ةلأسملا ىلع ةعرفتم ةلأسملا هذه :خإ ةأرما تعطق نإو

 ؛ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهتلقاع ىلع ةيدلاف ءأطح عطقلا ناك ولو ءاهلام يف ةيدلاو ءاهلثم رهم اهلف «هنم جوزلا تامف

 نوكي ال عطقلا وأ ديلا ىلع جوزتلا اذكف «هدنع هنم ثدحي امع اوفع نوكي ال عطقلا وأ ديلا نع وفعلا نأل

 «لام. سيل وهو «فرطلا يف صاصقلا ىلع جوزت اذهف ءادمع عطقلا ناك نإ مث «هدنع هنم ثدحي ام ىلع اجوزت

 نع نكل وفعلا نمضت نإو جوزتلا نأل ؛ةيدلا اهيلع بحي مث ؛لثملا رهم هيلع اهل بجيف ءارهم نوكي نأ حلصي الف

 «سفنلا نع وفعلا ةحص مدعل ؛ةيدلا بجتف «وفعلا هلوانتي ملو «لتق هنأ نيبت ىرس اذإف «فرطلا يق صاصقلا

 اردق ايوتسا نإ اصاقت «لثملا رهم اهو «ةيدلا هل بحو اذإو «دمعلا لمحتت ال ةلقاعلاو ءدمع هنأل ؛اههلام يف كاذو

 شرأ ىلع اجوزت اذه نوكي أطح عطقلا ناك نإو ءرخآلا ىلع هبحاص عجر رثكأ امهدحأ ناك نإو ءافصوو

 سفنب ةبحاو ةيدلاو «لثملا رهم بجيف «مودعم ىمسملا نأو «ديلل شرأ ال هنأ نيبت سفنلا ىلإ ىرس اذإو «ديلا

 (ةلمكت «ئيع) .ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأل ؛ةصاقملا عقت الو ءأطح هنأل ؛لتقلا

 ؛صاصقلا نود شرألا اهبجوم نأ نيبت ئرب امل هنأل ؛اعامجإ ادمع ولو «شرألا اهرهمف ةيارسلا نم تمي ل ولف :تام مث

 ىلع جوزت هنأل :اهلثم رهم اهلف (حتف) .اقادص حلصي شرألاو «ةأرملاو لحرلا نيب فارطألا يف يرجي ال هنأل
 رمح ىلع اهحكن اذإ امك لثملا رهم بجيف «لام سيل صاصقلاو ءصاصقلا وه دمعلا بحوم نأ انمدق امل ؛صاصقلا

 ءارهم ريصي نأ ىلع صاصقلا طوقسب يضر هنأل ؛اهيلع جوزلا ةثرول ءيش ال يأ "اهيلع ءيش الو" :هلوق «ريزنخ وأ
 (حتف) .اناحم طقسي هنإف ءالام ريصي نأ طرشب صاصقلا طقسأ اذإ امك الصأ طقسف ءارهم حلصي ال وهو

 ثدحي امو ديلا ىلع جوزتلا نأ :هنايبو ءاهلثم رهم ةلقاعلا نع عفري أطح عطقلا ناك ول يعي :خلإ ةلقاعلا نع عفر

 نأ الإ ةيمستلا تحصف ءارهم حلصت يهو ,ةيدلا أطخلا يف اهبجومو «ةيانحلا بجوم ىلع جوزت ةيانحلا ىلع وأ ءاهنم

 جئاوحلا نم هنأل ؛جوزتلا يف هيلع رجحي ال ضيرملاو «ةاباحم هيف سيل هنأل ؛جوزلا لام عيمج نم ربتعي اهلثم رهم ردق
 ةيدلاو «عربت هنأل ؛ثلثلا نم الإ لثملا رهم ىلع ةدايزلا قح يف ربتعي الو «هلام عيمج نم لثملا رهم ردق طقسيف «ةيلصألا

SS0 ا  

 = لقأ اهلثم رهم ناك نإو «مهنع طقس اهل اكلم كلذ راص اذإف ءاهتيانج ببسب اهنع نولمحتي اوناك مهنأل ؛ءيشب



 ةيانجلا ددعت ماكحأ 4۹ تايانجلا باتك

 إو « هب لتق «لوألا صتقاف هدب عطف ولو ةيصو كرت ام ثلث مهو

 هتيارسل عطقلاب ةيدلا نم

 .ديلا ةيد عطاقلا نمض د ,ىفعو «لتاقلا دي عطق
 يلولا وه دماعلا لوتقملا يلو

 هنأل ؛اضيأ مهنع طقس ثلثلا نم جرح نإف ءرظني كلذ ىلع داز امو ءاهلثم رهم ردق مهنع طقس ةيدلا نم -

 طقس ثلثلا نم جرخي ال ناك نإو «"ةيصو كرت ام ثلث مهو" :هلوقب هنيب امك بناحأ مهنأل ؛حصيف ءمهل ةيصو

 ٠ (افرصتب راتحلا در «نييع) .ثلثلا نم الإ اهل ذافن ال ةيصولا نأل ؛يلولا ىلإ ةدايزلا اودأو «ثلثلا ردق مهنع
 ؛لثملا رهم ردق ةلقاعلا نع عفري لثملا رهم ىلع ةدئاز ةيدلا تناك اذإ يعي ةيدلا نم داز امم يأ :خلإ ثلث مهو

 جوزلا ةثرو ىلإ لضفلا اودرو «مهنع طقسيف «ةيصو ةيدلا مامت ىلإ لثملا رهم ىلع ةيدلا نم داز ام ثلث مهل نوكيو

 ءائيش نودري الو ءاضيأ مهنع عفري هلام ثلث نم جرح نإو «هلام ثلث نم لئلا رهم ىلع داز ام جرخي مل نإ
 نإ ثلاثلا ىلعو ءاهلك مهنع طقس نيلوألا ىلعف ؛لقأ وأ رثكأ وأ ةيدل ايواسم نوكي نأ امإ لثملا رهم نأ :لصاحلاو

 (هريغو حتفلا نم اطقتلم) .لضفلا درو داز ام ثلث طقس الإو ءاضيأ مهنع طقس ثلثلا نم جرخي داز ام ناك
 يف ضيرملا نم عربتلا نأ ركذ امل ؛مهل ةيصولا ثيح نم ةيدلا نم تيملا كرت ام ثلث ةلقاعلل نوكي نعي :ةيصو

 أطخلا يف ةيدلاو ءرهملا ةلباقمم. ةيدلا طقسأ هنأل ؛ةلقاعلل ةيصو اذه نوكي امنإو ؛ةيصو نوكي لثملا رهم ىلع ةدايزلا

 .اعربت رهملا ىلع داز ام مه طقسأ دق نوكيف «ةلقاعلا ىلع

 لتق «يناثلا عوطقملا لبق لوألا عوطقملا تامف هل صتقاف ءلحر دي لحجر عطق ولو يعي :خلإ هدي عطق ولو
 يف صاصقلا يف هل صتقملا قحو ءادمع التق تناك ةيانحلا نأ نيبت هنأل ؛عطقلا نايرسب يأ هب يناثلا عوطقملا

 نأل ؛صاصقلا يف هقح طقسي هنأ :فسوي يبأ نعو «لتقلا يف هقح طوقس بحوي ال عطقلا ءافيتساو «سفنلا

 هتيدف «عطقلا نم اصاصق عوطقملا وهو «هنم صتقملا تام ولو «هريغ نم هأربأ هنأ ىلع ليلد عطقلا ىلع همادقإ

 مكح طقسف «عطقلا وهو هقح قوتسا هنأل ؛هيلع ءيش ال :الاقو هس ةفينح يبأ دنع هل صتقملا ةلقاع ىلع

 ناكو «نمضيف «هقح ايفوتسم نكي ملف «لتق دوحوملاو «عطقلا يق هقح نأ :هلو «يعفاشلا لاق هبو «هتيارس

 [5 4/٠١ :قئاقحلا زمر] .ةيدلا تبجوف «ةهبشلل طقس هنأ الإ صاصقلا بجي نأ سايقلا

 وهو عطاقلا نمض يأ :خلإ عطاقلا نمض (نيكسم الم) .هنم صاصقلا نع لوتقملا يلو ىفع مث يأ :ىفعو
 هنأل ؛هيلع ءيش ال :الاقو «ضقي مل وأ صاصقلاب هل ىضق ءاوس «ةفينح يبأ دنع لتاقلا دي يأ ديلا ةيد يلولا

 ىرس اذإ اذكو «هنمضي ال فعي مل ول اذهلو «هئازحأ عيمجب سفنلا فالتإ قحتسا هنأل ؛هنمضي الف «هقح قوتسا

 نأل ؛هقح ريغ قوتسا هنأ :هلو «هدعب وأ ءءربلا لبق هتبقر رح مث «هدي عطق وأ «ىرس امو افع ام وأ «ئرب امو

 فلتي نأ هل ناك ذإ ؛ةهبشلل طقس هنأ الإ صاصقلا بجي نأ سايقلا ناكو «ةنابإو عطق اذهو «لتقلا يف هقح

 4/١ ٤١[ :قئاقحلا زمر] .ةيدلا تبحو دوقلا طقس اذإو «سفنلل اعبت فرطلا



 لعقلا يف ةداهشلا 4 تايانجلا باتك

 لتقلا يف ةداهشلا باب

 التقيل هتداعإ نم دبال دعي نإف ,ةموصخ نع باغ هوحخأ اذإ ةجحب رضاح ديقي ال
 ةنيبلا بئاغلا ةبيغلا نع بئاغلا رضاحلا وحأ ةجح ةماقإب

 اممدبع لتق ول اذكو ,لتقي مل بئاغلا وفع لتاقلا تبثأ نإف هل انيد وأ أطخ ولو
 نيلحرلا دبع

 ADE oy «تغل امهثلا وفعب نايلو دهش نإو «بئاغ امهدحأو
 امهنع وفع وهو امقداهش امهدحأ نأ لاحلاو

 قلعتي ام نأل ؛لتقلا مكح ركذ دعب اهدروأ «لتقلاب اقلعتم ارمأ لتقلا يف ةداهشلا تناك امل :خل! ةداهشلا باب

 تابثإ ةداهشلا نم دوصقملا نألو ۱١١/۹] :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءيشلا كلذ نم ةحرد ندأ نوكي ءيشلاب

 ديقي داقأ نم] :خ! ديقي ال (حتف) .همكح ركذ دعب اهمكح ركذي نأ بسانف «ةدوصقم ريغ تناكف «لتقلا

 ىلع ةنيب رضاحلا ماقأف «بئاغ رحآلاو رضاح امهدحأ «نالقاع ناغلاب نايلو هلو «لحر لتق اذإ نعي [صتقي ال يأ

 لتقلل ةنيبلا ةداعإ نم امه دبال لب ةنيبلا كلتب التقي نأ امه سيلف «بئاغلا داع نإف ءاصاصق لتاقلا لتقي ال «لتقلا

 ‹لتقلاب امهتم راص هنأل ؛ةنيبلا رضاحلا ماقأ اذإ سبحي لتاقلا نأ ىلع اوعمجأو «ةنيبلا ديعي ال :الاقو «مامإلا دنع

 رضاحلاو ءصاصقلا دوصقملا نأل ؛بئاغلا رضحي مل ام صاصقلاب ىضقي ال هنأ ىلع اضيأ اوعمجأو «سبحي مهتملاو

 وفعلا لامتحال عانتمالا نأ :ةيفالخلا يف امه ١١7/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عامجإلاب ءافيتسالا نم نكمتي ال

 ةثرولا قحو هجو نم ليتقلا قح هنأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «ةداعإلا ىلإ ةحاح الف ءلامتحا قبي مل رضح اذإو

 [17 5/7 :قئاقحلا زمر] .اطايتحا ةداعإلا طرتشتف ءهجو نم

 ةنيبلا امهدحأ ماقأف ءرخآ ىلع امهيبأل انيد هاعدا يذلا قحلا ناك وأ ءأطح لتقلا ناك ول نعي :خإ أطخ ولو
 توبث قيرطب ةيدلا بحوي أطخلا نأل ؛ءافيتسالا نم نكمي هنأل ؛عامجإلاب ةنيبلا ديعي ال ءرضح مث «بئاغ رحآلاو
 لتاقلا نأل ؛اضيأ بئاغلا روضح دعب ةروصلا هذه يف لتاقلا لتقي مل يأ :لتقي مل (حتف «نيكسم الم) .ةثارولا

 «بئاغلا نم وفعلا تابثإب الإ هتابثإ نم نكمتي الو «لاملا ىلإ هلاقتناو «دوقلا يف هقح طوقس رضاحلا ىلع يعدي

 (ييع «حتف) .هل اعبت هيلع ايضقم بئاغلا راص هيلع ىضق اذإف «هنع امصخ رضاحلا بصتناف

 انركذ ام لثم همكحف «بئاغ نييلوملا دحأو ءأطح وأ ادمع لتقف نيلحر نيب دبع ناك ول يأ :خل! لتق ول اذكو

 بئاغلا نأ ةنيبلا لتاقلا ماقأ ولو «بئاغلا دوع دعب ةداعإ ريغ نم رضاحلا اهماقأ ةنيبب لتقي ال يح نييلولا دحأ يف

 هنأ الإ انركذ ام عيمج يف ىلوألا لثم ةلأسملا هذه نأ :هلصاحف ءانيب ال صاصقلا طقسيو يصح دهاشلاف ءافع دق

 يف ةفينح يبألو ءلكلا يف امه قرفلاو «عامجإلاب بئاغلا نع امصخ رضاحلا نوكي ال أطح وأ ادمع لتقلا ناك اذإ

 (حتف «ةلمكت) .نييلوملا دحأ كلذك الو «نيقابلا نع مصح ةثرولا دحأ نأ :أطخلا

 = ؛ةلطاب امهتداهشف ءافع هنأ ثلاثلا ىلع مهنم نانثا دهشف «ةثالث لوتقملا ءايلوأ ناك اذإ يأ :خ ! نايلو دهش نإو



 لتقلا يف ةداهشلا ١ تايانجلا باتك

 ثلث رخآللو ءامهل ءيش الف ءامهذك نإو ءاثالثأ 8 ةيدلاف «لتاقلا امهقدص نإف
eTيع دوبل يل 00  

 ا بورضلا جرا 0 ادمع نادهاشلا

 ءاصعب هلتق هنإ :امهدحأ لاق وأ 5 هب اميف وأ «ناكملا وأ نامزلا يف لتقلا دهاش
 لتقلا ناكم يف لتقلا نامز يف

 NE هولا ا ابان سدا و اق «تلطب «هلتق اذ ام. ردأ مل :رحآلا لاقو

 ءطقس دق صاصقلا نأ امعز امهنأل ؛امهنم وفع وهو ءالام دوقلا بالقنا وهو ءاعفن امهسفنأل نارجي امهنأل =

 ٤/۹ ١١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهسفنأ قح يف ربتعم امهمعزو
 نوكيف ءاثالثأ مه ةيدلاف هيلع دوهشملا يلولا نود لتاقلا نييلولا نيدهاشلا قدص نإ يأ :خلإ امهقدص نإف

 بيصن نأ مهلك نومعزي نكل همزليف «ةيدلا يثلثب امه رارقإ امه هقيدصت نأل ؛ةيدلا ثلث ةثالثلا نم دحاو لكل

 ؛ةيدلا لك هيلع بحوف ءالام اضيأ هبيصن لوحتو «هيلع موق لبقي الف ءركني وهو «هوفعب طقس دق هيلع دوهشملا يلولا

 (يئيع ؛ةلمكت) .اهثلث ركنمللو
 امهقح نالطبب ارقأ وفعلاب هيلع امقداهشب امهنأل ؛امه ءيش الف ؛نيدهاشلا لتاقلا بذك نإ ينعي :خ! امهذك نإو

 «ةنيبب الإ امهاوعد قدصت الف ءالام امهبيصن بالقنا ايعداو ءامهسفنأ قح يف امهرارقإ حصف «صاصقلا يف

 بلقنيف «هقح يف امهنع وفعلا ءادتبا ةلزنمب ركني وهو «هيلع وفعلا امهاوعد نأل ؛ةيدلا ثلث «يلولا وهو «رحآللو

 ؛هيلع دوهشملل ءيش الف «لتاقلاو هيلع دوهشملا امهقدص نإو ءامهيلإ فاضم صاصقلا طوقس نأل ؛الام هبيصن
 فرصي هنكل هيلع دوهشملا بيصن وهو «ةيدلا ثلث لتاقلا مرغ «هدحو هيلع دوهشملا امهقدص نإو «ةيدلا الث امهلو

 (نيكسم الم «حتف ؛ئييع) .ءيش لتاقلا مزلي ال نأ سايقلاو «نيدهاشلا ىلإ

 اذإ هليوأتو :"ةيادملا" بحاص لاق «ةنياعم تباثلاك ةنيبلاب تباثلا نأل ؛ةداهشلا هذه براضلا نم صتقي يأ :صتقي

 هنإ :لوقي نأ دهاشلا جاتحي الو :"ردلا" نع "حتفلا" يف لاق [477/7 :قئاقحلا زمر] .حراج ءيشب هبرض هنأ اودهش

 رهاظلا يف نكي مل اذإ رخآ ءيش ىلإ ال هيلإ فاضي حلاص ببس بيقع دجو م توملا نأ :ههجوو «هتحارج نم تام

 . راتحما در" يف اذك «ماكحألا يف ال رهاظلا فالح لامتحا نأل ؛لمتحا نإو «رحخآ ببس

 [ 475/١ :قئاقحلا زمر] .ةعمجلا موي :رحآلا دهشو «سيمخلا موي هلتق امهدحأ دهش نأب :نامزلا يف

 دهشو «ءاذك دلب يف ناك لتقلا نأ امهدحأ دهش نأب لتقلا ناكم يف نادهاشلا فلتخا وأ يأ :خلإ ناكملا وأ

 ءاصعلاب هلتق هنأ CSS BO o را

 (فرصتب نيكسم الم) .هلتق اذ ام ردأ مل نكلو هلتق :رحآلا لاقو ءاصعلاب هلتق هنإ :امهدحأ لاق وأ

 ناكم يف لتقلا ريغ ناكم وأ نامز يف لتقلاف ءرركتي ال لتقلا نأل ؛اهلك لئاسملا يف ةداهشلا تلطب يأ :تلطب

 - لك ىلع ناكف «ةلآلا فالتخاب ماكحألا فلتخيو «ىرحأ ةلآب لتقلا ريغ ةلآب لتقلا اذكو ءرحآ نامز وأ ءرحآ



 لتقلا يف ةداهشلا 4۲ تايانجلا باتك

 امهنم الك نأ ارقأ نإو ,ةيدلا بجت ىلتق اذ ام. ردن مل :الاقو «هلتق هنأ ادهش نإو
 ءيش يأب نادهاشلا اع“ اَدْيَونَأ

 .تغل ةداهش رارقإلا ناكم ناك ولو .امهلتق هلف ءاعيمج هامتلتق :يلولا لاقو «هلدق
 ةداهشلا نيرقملا لتق ىلوملل 0 ا ل

 نيقيرفلا دحأ بذكب يضاقلا نقيتل امهنم لتق لك ىلع باصنلا لمك ول اذكو «لبقت ملف «درف ةداهش لتق =

 اهدحأ دهش ولو «لماكلا لبقي ثيح رحآلا نود نيقيرفلا دحأ لمك اذإ ام فالخب «لوبقلاب ةيولوألا مدعو

 :"ةلمكتلا" يف لاق “حتفلا" يف اذك هب دوهشملا فالتحال الطاب ناك كلذب لتاقلا رارقإ ىلع رحآلاو «ةنياعم لتقلاب

 ءاصعب هلتق :الاق وأ «لتقلا هب عقو اميف وأ «ناكملاو نامزلا يف اوفلتحاو «لتقب ةعبرأ دهش ولو :فلؤملا لاق ولو

 نالطب ملع فالتخالا دنع ىثملا ةداهش نالطب ملع اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل «تلطب «هلتق اذ ام ردن مل :رحآلا لاقو

 ١١۸/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوألا قيرطلاب درفلا ةداهش

 ؛لوهجم لتقب ادهش امهنأل ؛الصأ ةداهشلا هذه لبقت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا هلام يف ةيدلا بحت يأ :ةيدلا بجت

 ناكمإل لمجمب. سيل قلطملاو «قلطم لتقب ادهش امهنأ :ناسحتسالا هجو «لتقلا لهج دقف «تلهح اذإ ةلآلا نأل
 ءردلل ايعس امهنأ ىلع لب ةلفغلا ىلع "ردن مل" :امهوق لمحي الو «ةيدلا وهو ءهبجوم لقأ بجيف «هب لمعلا

 ءدمعلا لتقلا يف لصألا نأل ؛ةلقاعلا نود هلام يق بحت امنإ ةيدلا مث ءاممب نظلل اناسحإ تابوقعلا يف هيلإ بودنملا

 ٤١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .كشلاب ًاطخلا تبقي الو ءلماكلا ىلع لمحي قلطملا نألو ءارارم رم امل ةلقاعلا مزلت الف

 .هبحاص نع ادرفنم الثم اديز يأ :هلتق (ررد)

 يلوللف ءاعيمج هامتلتق لب :لوتقملا يلو لاقو ءادرفنم انالف لتق امهنم دحاو لك نأ نالحر رقأ اذإ نعي :امهلتق

 نكل اضيأ هيلع لتقلا بوحو يف هقدص هل رقملاو هيلع صاصقلابو لتقلا لكب هدارفناب رقأ امهنم الك نأل ؛امهلتق
 بحوي كلذ نأل ؛يقابلا يف هرارقإ لطبي ال هب رقأ ام ضعب يف رقملا هل رقملا بيذكتو «لتقلاب هدارفنا يف هبذك
 هلتق :يلولا لاقو «هلتق هنأ رحآ ىلع هتنيب تماقو «هلتق هنأ لحر رقأ ولو «هرارقإ ةحص عنمبي ال رقملا قسفو «هقيسفت

 دحاو لتق هل نكي مل امهقدص ول هنأل ؛"هامتلتق" :هلوقب ديق امنإو ؛هيلع دوهشملا نود رقملا لتق هل ناك ءامهالك

 بحوي هقيدصتف «لتقلاب دارفنالا يعدي امهنم دحاو لك نأل ؛رخآلل بيذكت دحاو لك هقيدصت نأل ؛امهنم

 تنأ تقدص :نيرقملا دحأل لاق ولو ,دحأ هيف ككراشي ملو كدحو هتلتق :امهنم دحاو لكل لاق هنأك راصف «كلذ

 (حتف) .هلتق هل ناك «كدحو هتلتق

 دهشو ءانالف لتق هنأ لحجر ىلع نانثا دهش نأب ةداهشلا رارقإلا ناكم ةلأسملا هذه يف ناك ول يأ :خل! رارقإلا ناكم

 هب دهش ام ضعب يف دهاشلا هل دوهشملا بيذكت نأل ؛ةداهشلا تغل ءاعيمج هامتلتق :يلولا لاقو «هلتق هنأ رخآ ىلع نارخآ

 امهيلع دوهشملا نم دحاو لك لالقتسا يفن هبيذكتب دارملاو «ةداهشلاو رارقإلا نيب قرفلا رهظي اذهيو «هتداهش لطبت

 (حتف «ئيع) .نيتنيبلا نم لكل ابذكم راصف «درفنم لكل لتقلا تبثي ل «هالتق :لاق امل هنأل ؛لتقلاب



 لتقلا ةلاح رابتعا ۳ تايانجلا باتك

 لتقلا ةلاح رابتعا يف باب

 ةميقلاو يل لل يمرملا ةدرب ةيدلا بجتف بجتف «يمرلا ةلاح ربتعملا
 e هيلإ ىمرملا

 PE ا ير محجرلا دهاش عوحرب يمارلا نمضي الو «هقتعب

 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هب قلعتي امو لتقلا دعب اهركذ اهتاوذل تافص لاوحألا تناك امل :خلإ رابتعا يف باب

 [4737/؟ :قئاقحلا زمر] .نامضلاو لحلا قح يف هرابتعا بحوف «يمارلا لعف هنأل :يمرلا ةلاح ربتعملا 9

 نأب بيحأو «يمارلا ىلع ءازحلا بجو تامف مهسلا هباصأ مث مرحلا لخدف لحلا يق ديص ىلإ ىمر اذإ ام ضقونو

 (حتف) .كلذ نم لقأ نوكي ال اذهو هتراشإو مرحلا ةلالدب بحت اذهلو «لعفلاب صتخي ال ديصلا ءازج

 يمرملا دتراف ءاملسم الجر لحر ىمر ول نعي [يمرلا ةلاح ربتعملا نأ نم ركذ ام ىلع عيرفت] :خلإ ةيدلا بجتف

 :الاقو «مامإلا دنع اذهو «ةيدلا يمارلا ىلع بحت «مهسلا هب عقو مث «هيلإ مهسلا لوصو لبق - هللاب ذايعلاو - هيلإ

 نع يمارلل ائربم راصف «هسفن موقت طقسأ هدادتراب هنأل ؛هل ةمصع ال لحم يف لصح فلتلا نأل ؛هيلع ءيش ال

 تحت لحدي يذلا وه هنأل ؛يمرلا وهو «هلعفب بجي نامضلا نأ :مامإللو «ةلاحلا هذه يف هأربأ ول امك هبحوم

 مث ملسم وهو «ديص ىلإ ىمر ول هنأ ىرت الأ «يمرلاب التاق ريصيف «هدعب الصأ هل لعف الو «ةباصإلا نود هتردق

 سايقلا ناكو هلكأ لح «حرجلاب تامو «هحرجف ءدترم وهو «ديصلا مهسلا باصأف - ىلاعت هللاب ذايعلاو - دترا

 ١7[ 15/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةهبشلل طقس هنكل انركذ ال صاصقلا بجي نأ

 دعب هباصأ مث «ةباصإلا لبق ملسأف ,دترم وأ يبرح ىلإ ىمر نأب هيلإ يمرملا مالسإب ءيش بحي ال يأ :همالساب ال

 ةمصع ال يبرحلاو دترملا نأل ؛لحم ا موقت مدعل نامضلل ابجوم دقعني مل يمرلا نأل ؛عامجإلاب اذهو ءملسأ ام

 لبق يمرلا دعب ىلوملا هقتعأف ءدبع ىلإ ىمر ول نعي :هقتعب ةميقلاو [١١؟1/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهمدل

 نأل ؛يمرم ريغو ايمرم هتميق نيب ام لضف هل :دمحم لاقو «مامإلا دنع ةميقلا يمارلا مزل «تامف «هباصأف «ةباصإلا

 لبق ام ىلإ ةفاضإلاب هيلإ يمرملا ةميق اه صقتنت ةيانج يهو «يمرلا درحم يقب تعطقنا اذإو «ةيارسلل عطاق قتعلا

 كولمم وهو «يمرلا تقو نم هل التاق ريصي هنأ :هلو [١١؟84/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ هيلع بجيف «يمرلا

 كلذ يف رح وهو «ةباصإلا دنع ةلع راص امنإ يمرلا نأل ؛ةيدلا هيلع :رفز لاقو «ةميقلا بجتف «ةلاحلا كلت يف

 [ 471//؟ :قئاقحلا زمر] .هتيد بجتف «تقولا

 «لحر هامرف ءلحر محرب يضاقلا ىضق اذإ هانعم [محرلاب هيلع ىضقملا ىمر يذلا] :خلا يمارلا نمضي الو

 يمرلا ةلاح ربتعملا نأ امل ؛يمارلا ىلع ءيش الف ءرجحلا هيلع عقوو «ةباصإلا لبق يمرلا دعب دوهشلا دحأ عحر مث

 (ةيدلا مهيلعف اعيمج اوعجر نإ عحارلا ىلع نامضلا بجي نكل ١75/5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مدلا حابم وهو

 (حتف) .اهعبر هيلعف ,دحاو عجر نإو



 لعقلا ةلاح رابتعا 4٤ تايانجلا باتك

 .همارحإب ال هلحب ءازجلا بجوو «همالسإب ال يمارلا ةدرب ديصلا لحو
 يمرلا دعب 0 يمرلا دعب مرحم لحي ال يمرلا دعب

 وهو هامر ولو «هلكأ لح «ديصلا مهسلا عوقو لبق دتراف ءاديص ملسم ىمر اذإ :هانعم :خلإ ديصلا لحو
 هنأل ؛ةاكذلا وه يمرلا ذإ ؛ةمرحلاو لحلا قح يف يمرلا ةلاح ربتعملا نأل ؛لحي ال مهسلا عوقو لبق ملسأف «يسوحب

 ١١5/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يمرلا دنع اهمدعو «ةيلهألا ربتعتف «ةباصإلا ال هتردق تقو لحديو «هلعف

 وهو هامر نإو «ءازجلا هيلع بحو «باصأ مث ةباصإلا لبق لحف ءاديص مرحلا ىمر ول يأ:خلإ ءازجلا بجوو
 يمرلا وهو «يدعتلاب بجي ءازجلا نأل ؛ءازجلا هيلع بجي ال «مرحم وهو ءديصلا عقوف «ةباصإلا لبق مرحأف «لالح
 يمرلا تقو ربتعي نأ :باتكلا اذه لئاسم يف لصألاو «يناثلا نود لوألا يف كلذ دحوو «مارحإلا ةلاح يف

 ةباصإلا لبق - هللاب ذايعلاو - دتراف «ملسم ىلإ ىمر اذإ اميف كلذ نع دمحمو فسوي وبأ لدع امنإو «قافتالاب
 [١؟5/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ملعأ ىلاعت هللاو ءلصفلا اذه لوأ يف انيب ام ىلع هل ائربم راص هنأ رابتعاب



 تايدلا ماكحأ Yo} تايدلا باتك

 تايدلا باتك

 يف الإ ظيلغت الو «ةعذج ىلإ ضاخم تنب نم اعابرأ لبإلا نم ةئام دمعلا هبش ةيد

 لورشع

 «ةعذجو ةقحو نوبل تنبو ضاخم تنبو ضاخ نبا :اسامخأ لبإلا نم ةئام ًاطخلاو «لبإلا
 نورشع نورشع ۶ نورشع نورشع أطخلا ةيد

 يذلا لاملا هيلول ىطعأو هتيد ىطعأ لوتقملا لتاقلا ىدو ءردصم ةغللا يف يهو «ةيد عمج تايدلا :تايدلا باتك

 دقو «يدؤي امع ةرابع :عرشلا يقو 2"برغملا" يف اذك ردصملاب ةيمست ةيدلا :لاملا كلذل ليق م «سفنلا لدب وه

 ؛ةداع يدوي هنأل ؛ةيد سفنلا لدب يمس امنإو «شرألا وهو ءاهريغ نود سوفنلا لدب ىلع املع مسالا اذه راص

 يحوم دحأ ةيدلا نأ امل ةبسانملا رهاظ تايانحلا دعب تايدلا ركذ مث «يمدآلا ةمرح مظعل ؛وفعلا هيف يرجي املق هنأل

 ىلع دوقلا نايب مدق ءرثكأ صاصقلا يف ءايحإلا ئععم ناك امل نكل ءصاصقلا نع هل ةنايص يمدآلا يف ةيانجلا

 (نيكسم الم «حتف ءةلمكت) .ةيدلا

 ىلإ ةيناثلا ةنسلا يف تنعط يلا يهو «ضاخم تنب نم اعابرأ لبإلا نم ةئام دمعلا هبش ةيد يأ :خلإ لبإلا نم ةئام

 سمخو «نوبل تنب نورشعو سمخو «ضاخم تنب نورشعو سمح نوكتو «ةسماخلا يف تنعط يلا يهو «ةعذح
 ةينث نوعبرأو «ةعذح نوثالثو «ةقح نوثالث :دمحم دنعو ءامهدنع اذهو «ةعذح نورشعو سمحو «ةقح نورشعو

 ءلبإلا نم ةئام ةظلغم ةيد هيفو ءرجحلاو اصعلاو طوسلاب دمعلا أطحخ ليتق نإ الأ" :ظتفع هلوقل ؛اهدالوأ افوطب يف

 كع يبلا نأ :امهو «ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو «"ةفلخ نهلك اهماع لزاب ىلإ ةينث نم اهنم نوعبرأ

 هبش هب دارملا نأ ملعف ءاسامحأ هيف بحت امنأل ؛أطخلا هب دري مل هنأ مولعمو ءاعابرأ لبإلا نم ةئامي ةيدلا يف ىضق

 ةعساتلا ةنسلا يف لحد ام لزابلاو ؛:ةسداسلا يف لخدو «ةسماخلا ةنسلا لمكتسا ام لبإلا نم يئثلاو «دمعلا

 ٤١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .قونلا نم لماحلا ةفلخلاو ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاو

 ملف ءاهيف يأرلل لحدم ال ذإ ؛اعامس الإ فرعت ال تاردقملاو ؛عامجإلا هيلعو «هب درو عرشلا نأل :خلإ ظيلغت الو

 ١۲۷/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لبإلا ريغب ريدقتلاب فيقوتلا مدعل ؛هؤاضق ذفني ال يضاقلا هب ىضق ول يح هريغب ظلغتت

 تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ضاخم نبا نورشع يأ اسامحأ لبإلا نم ةئام اطخلا ةيد يأ :خلإ أطخلاو

 ا يلا نأ هدو دوعسم نبا ىور امل ١78/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةعذج نورشعو «ةقح نورشعو نوبل

 نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ةعذج نورشعو ةقح نورشع أطخلا ةيد يف" :لاق
 نوبل نبا نورشع بحي :لاق هنأ ريغ انبهذمي ذخأ يعفاشلاو ءنورخآو يذمرتلاو دوادوبأ هاور ,"ركذ ضاخم

 [ 178/١ :قئاقحلا زمر] .هيلع ةجح ثيدحلاو ءضاخم نبا ناكم



 تايدلا ماكحأ 25 تايدلا باتك

£ 

 زوج الو «صنلا يي ركذ ام امهرافكو مرد فالآ ةريشع وأ ,رانيد فلأ وأ
 أطخلاو دمعلا هبش

 IT فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ءاملسم هيوبأ دحأ ول عيضرلا زوجيو «نينجلاو ماعطإلا
 ناك ول نينجا ريرحت الو

 ةيدلا :يعفاشلاو كلام لاقو «قرولا نم مهرد فالآ ةرشع وأ بهذلا نم رانيد فلأ وأ يأ :خل! رانيد فلأ وأ

 هاور ءافلأ رشع ىبثا هتيد 5 يبلا لعجف «لتق الحر نأ ى# سابع نبا نع يور امل ؛مهرد فلأ رشع انثا

 امو «مهرد فالآ ةرشعب ليتق يف ةيدلاب ىضق تع يبلا نأ فذ رمع نبا نع يور ام :انلو ءيذمرتلاو دواد وبأ
 اهنم بحت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةثالثلا عاونألا هذه نم الإ ةيدلا نوكت الو «لقأ هنأل ؛هب نقيتلل ىلوأ انلق

 يفو «راتخملا وه ءادرو رازإ :نابوث ةلح لك ءةلح اتئام للحلا نمو «ةاش افلأ منغلا نمو «ةرقب اتئام رقبلا نمو

 ٤١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ليوارسو صيمق اننامز يف :ليق :"ةياهنلا"

 اعباتتم بيترتلا ىلع موصلاو قاتعإلا وهو «نآرقلا يف ركذ يذلا وه دمعلا هبشو ءأطحخ لتقلا ةرافك يأ :امقرافكو

 قح يف ادمع ناك نإو «لتقلا قح يف أطخ دمعلا هبش نأ الإ أطخلا يف ادراو ناك نإو وهو «صنلا يف ركذ الل

 ةظلغم دمعلا هبش يف بجي ثيح ةيدلا فالخب «فالتحالاب لقنلا مدعل هيف نافلتخي الو «ةيآلا امملوانتتف ءبرضلا

 ةَبقَر ريرحت وإ :يهو :صنلا (حتف «ةلمكت) .اعامس الإ بحت ال ريداقملاو ءأطخلا نود دمعلا هبش يف فيقوتلا دوجول
 )۲: ءاسنلا) (ةيآلا) نيام نره مايصف دجُيْحل مف ِةَنِمْوُم

 يف امإ بحاولا لك روكذملا نألو ؛اعامس الإ فرعت مل ريداقملاو شاک م ماعطإلا نأل :خلإ ماعطإلا زوجي الو

 لحدي الف «هحو نم وضع هنألو ؛زوجي الف «هتمالس الو هتايح فرعت مل نينجلاو ءروكذملا لك هنوكل وأ «باوحلا
 دحأ ناك ول ةرافكلا يف عيضرلا زوجي نعي :خلإ عيضرلا زوجيو [۱۲۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .صنلا قلطم تحت

 يف رهاظلاب انه ىفتكا فيك :لاقي ال «ةلبحلا هيلع ام ىلع هفارطأ ةمالس رهاظلاو «هل اعبت ملسم هنأل ؛املسم هيوبأ

 يف ةحاحلا :لوقن انأل ؛هفارطأ فالتإب نامضلا بوجو قح يف كلذب فتكي ملو «هب ريفكتلا زاج يح هفارطأ ةمالس

 ةجح حلصي ال وهو «نامضلا مازلإ ىلإ فالتإلا يف ةحاحلاو «عفدلل ةجح حلصي رهاظلاو «بحجاولا عفد ىلإ ريفكتلا

 (حتف) .اقرتفاف ,فالتإلا يف كلذك الو «شاع اذإ ريفكتلا دعب اميف فارطألا لاح رهظي هنألو ؛هيف

 نع كلذ يور «ةئام سمح و نافلأ اهدي عطق يفو «مهرد فالآ ةسمخ ةأرملا لتق يف بحي ىح :خلإ ةأرملا ةيدو

 بجي هدنعف «فصنتي ثلثلا قوف امو «فصنتي ال ثلثلا نود امو ثلثلا :يعفاشلا لاقو ءاعرفرتو رفوف ىلع

 فيصنتلاب نورشع ةعبرأ ينو «نوثالث عباصأ ةثالث فو ءنورشع نيعبصإ ينو «لبإلا نم ةرشع ةأرما عبصإ عطق يف
 اباصمو .دشأ اهملأ ناك اذإ ام وهو «لاحلا ىلإ يدؤي يعفاشلا لاق ام نأب يعليزلا هدرو «ثلثلا نم رثكأ وه اميف

 نم رثكأ وه اميف فيصنتلاب نورشع بجي ةعبرأ عطق ولو «نوثالث بجي ةثالث عطق اذإ هنإف ءاهشرأ لقي نأ رثكأ
 لاحم ا نم ذإ ؛كلذ يقانت عراشلا ةمكحو «ةثلاثلا عطقب بجو ام طقسي لب ءائيش بحوي ال ةعبارلا عطقف «ثلثلا

 (حيضوتو ةدايزب نيكسم الم «حتف) .اهريغل بجو ام طقست نأ هنم حبقأو ءاعرش اعيش ةيانحلا بجوت ال نأ



 فارطألا تايد د تايدلا باتك

 ءاوس رار سلا Be سلا راب

eنمأتسملا اذكو ایس وج  

 فارطألا تايد يف

 SAE EDISON OS CEASERS ناسللاو نراملاو سفنلا يف

 سفنلا كلم ببسب مدقم ربح

 ةيد فصن رفاكلا لقع :التفع هلوقل ؛مهرد فالآ ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :كلام لاق e ملسملا ةيدو

 نام يسوججا ةيدو «مهرد فالآ ةعبرأ يدوهيلاو ينارصنلا ةيد :يعفاشلا لاقو ءافلأ رشع انثا هدنع لكلاو .ملسملا

 ثلث :ديدجلا هلوق ىلعو «ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو «مسقلا هلوق ىلع اذهو ءاذكه يور هنأل ؛مهرد ةئام

 .يسوحملا يف كلذكو ءاهدقف دنع ثلثلا ةميق وأ «لبإلا نم ةئاملا

 E E نوفل نسدماعال ذو 15 يتلا نط نئابع نبا نع يور اغ الو

 ركب ابأ نأ يرهزلا نعو ؛"رانيد فلأ هدهع يف دهع يذ لك ةيد" :الكلع لاقو «لبإلا نم ةئام. يرمضلا ةيمأ نب ورمع
 صقن قوف رفكلا صقن نإ :لاقي الو [475/7 :قئاقحلا زمر] .ملسملا ةيد لثم يمذلا ةيد نالعجي اناك م رمعو

 نأ ىلوأف هرثأب صقتنا اذإف ءرفكلا رثأ قرلا نألو «قرلاو ةثونألاب صقتنت امك هب هتيد صقتنت نأ بجوف قرلاو ةئونألا
 «ةيكلاملا ةفص ناصقن رابتعاب لب «قرلاو ةثونألا ناصقن رابتعاب ال دبعلاو ةأرملا ةيد ناصقن :لوقن انأل ؛ هب صقتني

 رفاكلاو ءامهتميق تصقنو هتميق تداز اذهلف ءامهكلمي ركذلا رحلاو لاملا كلي ال دبعلاو «حاكنلاب كلمت ال ةأرملا نإف

 (نيكسم «حتف) .يمذلا ةيد لثم هتيد نمأتسملاو «هلدبك هلدب نوكي نأ بجوف ىيعملا اذه يف ملسملا يواسي

 نم ةروكذملا ءايشألا هذه يف يعي [(حتف) .قبس امث هب ملعلل كردتسم هنأل ؛سفنلا ركذ مدع ىلوألا ناك] :سفنلا يف

 ,"ةيدلا نراملا يفو «ةيدلا ناسللا يف" :##ع هلوق :هيف لصألاو «ةيدلا اهريغو ركذلاو ناسللاو نراملاو سفنلا

 سنج توف اذإ هنأ :ءاضعألا يف لصألاو «هانعم يف هنأل ؛ةلالد يقابلا يف ادراو نوكي ضعبلا يف دراولا صنلاف

 ؛هجو نم سفنلا فالتإ هيف نأل ؛ةيدلا بحت ءلامكلا ىلع يمدآلا يف ادوصقم الامج لازأ وأ لامكلا هجو ىلع ةعفنم

 لك هيف بجي ال ثيح لماكلا ريغ نع زارتحالل لامكلاب انديق امنإو «هحولا كلذ نم امي اعفتنم يقبت ال سفنلا ذإ

 وأ ءالشلا ديلا وأ نينعلا وأ يصخلا ةلآ وأ «سرحألا ناسل عطق اذإ امك دوصقم وضع تيوفت هيف ناك نإو «ةيدلا

 توفي مل هنأل ؛أطخلا يف ةيدلا الو ءدمعلا يف صاصقلا بجي ال ءادوسلا نسلا وأ ءاروعلا نيعلا وأ ءاجرعلا لحرلا

 (حيضوتو رييغتب حتف) .ظفحاو مهفاف «لدع ةموكح هيف امنإو «لامكلا ىلع الامج توف الو «ةعفنم
 نم هعطق ول اذكو «ةيدلا نراملا يفف [4 40/7 :قئاقحلا زمر] .ةبصقلا نع لضفو «فنألا نم نالام وهو :نراملاو

 رم دقو ةياورلا رهاظ يف أطخ وأ ركذلاو ناسللا فالتإ ناك ادمع] :ناسللاو (حتف) .ةدحاو ةيد ىلع ديزي ال ةبصقلا

 ىلع ردق ولو «مالكلا نع عنتما اذإ هضعب عطق يف اذكو «قطنلا وهو «ةدوصقم ةعفنم تاوفل [هيف فسوي يبأ فالح

 = «ناسللاب قلعتت فورح ددع ىلع :ليقو ‹«فورحلا ددع ىلع ةيدلا مسقت «ضعبلا نود فورحلا ضعبب ملكتلا



 فارطألا تايد 4۲۸ تايدلا باتك

 . «تبنت مل نإ ةيحللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلاو لقعلاو ةفشحلاو ركذلاو
 ي د

 نيشلاو نيسلاو ءازلاو ءارلاو لاذلاو لادلاو ميحلاو ءاثلاو ءاتلا :يهو [5 40/7 :قئاقحلا زمر] .افرح رشع ةتس يهو =

 يهو «هيف ةيقلحلا فورحلل لحدم الو «همزلي تئافلا باصأ امف ءايلاو نونلاو ماللاو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو

 اهرثكأ ىلع ردق نإ :ليقو «واولاو ميملاو ءافلاو ءابلا :يهو ةيوفشلا الو «ءاخلاو نيغلاو ءاحلاو نيعلاو ءاملاو ةزمهلا

 (حتف «ئيع) .ةيدلا لك بحت رثكألا ءادألا نع زجع نإو «لالتخالا عم ماهفإلا لوصحل لدع ةموكح بحت
 قيرط وه يذلا جاليإلاو ءاملا قفدو هيمرو لوبلا كاسمتساو داليإلاو ءطولا نم ةمج ةعفنم تاوفل :خلإ ركذلاو
 جاليإلا ةعفنم يف لصأ ةفشحلا نأل ؛ةلماكلا ةيدلا ةفشحلا يف اذكو [440/؟ :قئاقحلا زمر].ةداع قالعإلا

 وأ هلقع برضلاب بهذف الحر برض يأ :لإ عمسلاو لقعلاو (راتحلا در «ئيع) .هل عباتلاك ةبصقلاو قفدلاو

 يور دقو «ةدوصقم ةعفنم اهنم دحاو لكل نأل ؛ةلماكلا ةيدلا اهنم دحاو لك يفف «هقوذ وأ همش وأ هرصب وأ هعمس

 فرعي ال :فسوي وبأ لاقو ءرصبلاو عمسلاو مالكلاو لقعلا اه بهذ ةبرض يف تايد عبرأب ىضق هد رمع نأ

 .نيميلا نع لكن وأ «هقدص اذإ الإ ءيش همزلي الو ءركنم هنأل ؛يناجلا لوق لوقلاو «باهذلا

 «نيعلا حوتفم سمشلا هب لبقتسي :ليقو «هيف ةجح نيلدع نيلحر لوق نوكيف «ءابطألا هفرعي رصبلا باهذ :ليقو

 يهف الإو «بهذت مل اهنأ ملع اهنم بره نإف «ةيح هيدي نيب يقلي :ليقو ءالف الإو «ةيقاب امنأ ملع هنيع تعمد نإف
 زرغي نأب مالكلاو ءولح دعب لظنح وحن هماعطإب هلافغتساب قوذلاو ءةهيركلا حئاورلاب مشلا باهذ فرعيو «ةبهاذ

 هدنع نكي مل اذإ همالك عمسيل هتلفغ بلطت وأ ءالف رمحأ نإو «قداصف «دوسأ مد هنم جرح نإف «ةربإ ناسل ىلع

 .بهاذ وهف الإو بهذي مل هنأ ملع باحأ نإف «یدانی مث «لفاغي ناب عمسلاو خا

 امنأ عم رصبلاو عمسلاو مالكلاو لقعلا اه بهذف ةدحاو ةبرض هبرض اذإ اميف تايد عبرأ متبجوأ فيك :ليق نإف

 عبت ءايشألا هذهو «ةلمجلا تاوف توملا :ليق ؟كلذ يف مظعأ توملاو ةدحاو ةيد الإ بحت مل هتوم ىلإ تضفأ اذإ

 .هشرأ يف لحدي ملف رخآلل عبات ريغ يناعملا هذه نم دحاو لكف تمي مل اذإ امأف «عوبتملا يف عبتلا لخديف ةلمجلل

 (حتفلاو ييعلا نم اطقتلم)
 ؛ةلماك ةيد امهنم دحاو لك يفف تبني مل نإف ءسأرلا رعش وأ ةيحللا قلح اذإ نعي :لإ تبنت مل نإ ةيحللاو

 كلذ نأل ؛لدع ةموكح امهيف بحتو «ةيدلا امهيف بحت ال :كلامو يعفاشلا لاقو ءلامكلا ىلع الامج لازأ هنأل

 قلعتت الف «دالبلا ضعب يف اهضعب ةيحللاو ؛هلك سأرلا قلحي اذهو «ةقلحلا لامك دعب ومني اذهو «يمدآلا يف ةدايز

 اهقلح يفو «لامج اهتقو يق ةيحللا نأ :انلو «ةميقلا ناصقن دبعلا رعش يف بحي اذهلو ءردصلاو قاسلا رعشك ةيدلا هب

 ةقلح همدع نم نأ ىرت الأ «لامج سأرلا رعش اذكو «نيتصخاشلا نينذألا يف امك ةيدلا بجتف «لامكلا ىلع هتيوفت

 هنأ :هللر ةفينح يبأ نعف «دبعلا ةيحل امأو «لامج هب قلعتي ال هنأل ؛قاسلاو ردصلا رعش فالخب «هرتس يف فلكتي

 «لامجلا نود مادختسالا دبعلا نم دوصقملا نأ :باوجلاف ؛ةياورلا رهاظ ىلع امأو ءانمزلي الف «ةميقلا لامك هيف بحي

 = ةدودعم تارعش هنقذ ىلع ناك نإ هنأ حصألاو «جسوكلا ةيحل يف اوفلتحاو ءرحلا فالخب «قلحلاب توفي ال وهو



 فارطألا تايد 4۹ تايدلا باتك

 نييثنألاو نينذألاو نيلحرلاو نيبجاحلاو نيتفشلاو نيديلاو نينيعلاو سأرلا رعشو
 ءاطخ ناك اذإ نيديلاك امهمكح

 E «ةيدلا فصن ءايشألا هذه نم جو لک يو 25 ةأرملا يبدثو
 نانا يه ىلا ةلماك

 نقذلاو دخلا ىلع ناك نأب كلذ نم رثكأ ناك نإو «هنيزي الو «هنيشي اهدوحو نأل ؛ءيش اهقلح يف سيلف =

 سيل هنأل ؛ةيدلا لامك هيفف ءالصتم ناك نإو «لامحلا ضعب هيف نأل ؛لدع ةموكح هيفف «لصتم ريغ هنكل اعيمج

 نإو «ةيدلا تبحو اهيف تبني مم نإف «ةنس لجؤيف :تبنملا دسفأ اذإ هلك اذهو «لامج لامك هتيحل يفو «جس وکب

 هباكترال كلذ ىلع بدؤي هنكلو ءندبلا يف يناحلا لعفل قبي مل هنأل ؛ءيش بجي ال ناك امك ىوتسا ىح تبن

 :هلوق نع "تبنت مل" :هلوق فنصملا رحأ ولف ءاعيمج سأرلا رعشو ةيحلل ديق ' تبنت م نإ" :هلوق نأ ملعاو .مرجا

 (يئيع .حتف «ةلمكت) .ىلوأ ناكل ' 'نمارلا رغش"

 عم ءوضلا باهذ "رصبلاو" :هلوق يقو ءامهيتلقم باهذ دعو :هلوقب دارملا [اطح وأ ناك ادمع] :نينيعلاو

 بهذ نإ نيعلاو" :رم اميف هلوق هدافأ امك صاصقلا هيفف ادمع ناك اذإ امأ ءأطح ناك اذإ اذهو «نيعلا ءاقب

 .أطح وأ ادمع هريغ نم وأ أطح لصفملا نم اتعطق اذإ :نيديلاو (حتف «ييع) .هركاذتف " ةمئاق يهو اهءوض

 .أطخ وأ امهقلح ناك ادمع :نيبجاحلاو .أطح وأ ادمع اهضعب عطق وأ أطخ لصألا نم اتعطق اذإ :نيتفشلاو

 [ةرهاظلا بتكلا يف هل ركذ ال صاصق دمعلا يف امهيف لهو ةأرملا ايدث اذكو أطح ناك اذإ نيتيصخلا يأ ] :نييثنألاو

 ركذلا عطق دعب نييثنألا ةعفنم نأل ؛ناتيد امهيفف «نييثنألا مث الوأ ركذلا عطق وأ ءركذلا عم نييثنألا عطق اذإو

 عطقب نأل ؛لدع ةموكح ركذلا يفو «ةيدلا نييثنألا يفف ءركذلا مث نييثنألا عطق نإ «لوبلاو يلا كاسمإ يهو «ةمئاق

 عطق يقو «ةلماك ةيدلا امهعطق يفف :ةأرملا يبدثو تفر .لدع ةموكح يصخلا ركذ يفو ءايصح راص نييثنألا

 يقو «لدع ةموكح بجيف «عاضرإلا ةعفنم تيوفت هيف سيل هنأل ؛لحرلا يبدث فالخب «ةيدلا فصن امهدحأ

 ةأرملاك ىثنخلاو «ةيدلا فصن امهادحإ يقو «نبللا كاسمإو عاضرإلا ةعفنم تاوفل ؛ةيدلا لامك ةأرملا يملح

 (حتف) .ةأرملا يبدث يف ام فصنو «لحرلا يبدث يف ام فصن بحي :امهدنعو «مامإلا دنع

 ءاضعألاو «ةيدلا لامك هيفف ةدوصقملا يناعملا وأ ءاضعألا نم ناسنإلا ندب يف هل يناث ال ام نأ ملعاو :ةيدلا

 مشلاو سفنلاو لقعلا :ندبلا يف دارفأ يه يلا يناعملاو ءركذلاو ناسللاو فنألا :ةثالث يهو :دارفأ :عاونأ ةعبرأ

 ةأرملا ايدئو ناديلاو ناتفشلاو نابجاحلاو ناتصحاشلا نانذألاو نانيعلاف ءجاوزأ يه لا ءاضعألا امأو «قوذلاو

 «ةيدلا عبر رفش لك يفو «نيعلا رافشأ :عابرأ يه لاو ءاهفصن امهدحأ يفو «ةيدلا امهيفف «نالجرلاو نايثنألاو

 :كلذ ىلع ديزت ييلاو ءاهرشع ةدحاولا يفو «ةيدلا ةرشعلا يفف «نيلحرلاو نيديلا عباصأ :راشعأ يه لاو

 وه ام هب دارأ :خإ دحاو لک يفو (راتحما در) .كلذ نايب ايو «ةيدلا رشع فصن اهنم لك يفو «نانسألا

 ٤١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .ةدحاولا ديلاو ةدحاولا نيعلا يف امك ةروكذملا ءاضعألا هذه نم جودزم



 فارطألا تايد t۰ تايدلا باتك

 ةيدلا

 ا ا نضام او و ءاهرشع رلاو e افم امو ءاه نيلج رلا

 بهذ وضع لكو «مهرد ةئام سمح وأ «لبإلا نم سمح نس لك يفو «نالصفم

 .اهؤوض بهذ نيعو «تلش ديك ةيد هيفف «هعفن
 ةلماك

 [(نيع) .بدهلا تبني ثيح نفحلا فرح وهو نيشلا مضب دب ةرفش عمج] [أطح ٠ وأ ناك ادمع] :خل | نينيعلا رافشأ يف و

 ام قلعتي هنأل ؛ةيدلا عبر يأ اهعبر رافشألا دحأ يأ اهدحأ يقو «تبنت ملو ءاهعلق اذإ ةيدلا نينيعلا رافشأ يفو

 نأل ؛ةدحاو ةيد بحت اهرافشأب نوفحلا عطق ولو «نيعلا نم ىذقلاو ىذألا عفد امي قلعتيو «لامكلا ىلع لامجلا

 عباصأ نم عبصإ لك يف يأ :خلإ عبصإ لك يفو 44١/7[ :قئاقحلا زمر] .دحاو ءيشك نوفحلا عم رافشألا

 :التلع هلوقل ؛اهرشع ةدحاو عطق فو «ةيدلا عباصألا عيمج عطق يف نأل ؛ةيدلا رشع يأ اهرشع نيلجرلا وأ نيديلا

 ٤١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .اهيف ةدايزلا ربتعي الو ءاوس اهلك عباصألاو «"لبإلا نم رشع عبصإ لك يف"

 عبصإلا ةيدف ءاهثلث هنأل ؛عبصإ ةيد ثلث اهدحأ يفف ءلصافم اهيف يلا عباصألا يأ :خإ لصافم اهيف امو

 نالصفم عبصإلا يف يأ اهيف ناك ول عبصإ ةيد فصن يأ اهفصنو «فلألا ثلث لصافملا دحأ يف بجيف «فلألا

 ظ ٤١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .رهاظ وه امك عبصأ ةيد فصن اهدحأ يفف ماهبإلاك

 نسخ نس لك قو :25 هلوقل [رم امك صاصقلا هيفف ادمع ناك نإو اط هعلق ناك اذإ] :خإ نس لك يفو

 هدي برض اذإ امك ةلماك ةيد هيفف ءهبرضب هعفن بهذف ءاوضع برض اذإ يأ :خلإ وضع لكو ."لبإلا نم

 بجو اهلك ةعفنم تلاز اذإف «ةعفنملا سنج تيوفتب قلعتي ةيدلا بوجو نأل ؛اهءوض بهذف هنيع وأ «هب تلشف

 تدرحت اذإ الإ شرألا نم ةصح اه نوكي الف «ةعبات اهوكل ؛ةعفنملا نودب ةروصلل ةربع الو هلك هبجوم شرأ هيلع

 ءالشلا ديلاك لامج هيف نكي مل نإ لدع ةموكح هيف بجي ذئنيحف «هتعفنم بهذ اوضع فلتأ نأب فالتإلا دنع

 ةعفنملا نع هدارفنا دنع لامجلاو ةروصلا رابتعا نم مزلي الف «ةصحاشلا نذألاك لامج هيف ناك نإ الماك هشرأ وأ

 هبدحأ ول اذكو «ةيدلا بحت هؤام عطقناف «هبلص يف هبرض اذإ اذكو [۱۳۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اعم امهرابتعا

 ٤١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .اهلاوزل ؛هيلع ءيش الف «ةبودحلا تلاز ولو



 جاجشلا ماكحأ 41 تايدلا باتك

 ءرشع فصنو رشع ةلقنمل يفو ءاهرشع ةمهشاهلا يفو «ةيدلا رشع فصن ةحضوملا يف

 O اا اا ءاهثلث ةفئاجلا وأ ةمآلا يفو

 (حتف) .سفنلا نود ام عاونأ نم اعون تناك نإو ءاهلئاسم ةرثكل ةدح ىلع الصف جاجشلل دقع :لصف

 امو «سأرلا وأ هحولا يف نوكي حرجلا ةغللا يف يهو «حتفلاب ةجش عمج - رسكلاب - جاجشلا :جاجشلا يف

 وه ام ىلع سأرلاو هجولا يف تبثي جاجشلا مكح يأ ةقيقحلا ىلع بترم مكحلاف «ةحارج ىمسي امهريغب نوكي
 «لدع ةموكح بحي لب ءامهيف ردقملا بجي ال امهريغ يقو «ريغ ال امهيف ناك ام ةغل ةجشلا نأل ؛ةغللا ةقيقح

 بجي لب «ةحضوم ال ةحارح امال ؛اه ردقملا شرألا بجي ال ديلاو قاسلا وحن يف الثم ةحضوملا تققحت ولف

 شرأ اه حارحلا نم ءيش الو «سأرلاو هحولاب صتخي ام يق درو امنإ اذهو «فيقوتلاب ريدقتلا نأل ؛لدع ةموكح
 ."ةيريهظلا" يف امك ةفئاحلا الإ مولعم

 حال وأ مد اهيف رهظي نأ امإ :ىلوألاو «هيلع ديزت وأ ءطقف دلجلا عطقت نأ امإ ةجشلا نأل ؛ةرشع جاجشلا نأ ملعاو

 هنيب يذلا محللا عطقي نأ امإ ديزي امو «ةيمادلا :لوألاو «ةعمادلا :يناثلا ءال وأ ليست نأ امإ :ةيناثلاو ءةصراحلا :ىلوألا

 :يناثلا ال وأ مظعلاو دلجلا نيب ةلئاحلا ةقيقرلا ةدلحلا عطقلا رهظي نأ امإ :لوألاو ءةعضابلا :يناثلا ءال وأ مظعلا نيبو

 ىلإ لصت مل نإ ةلقنملا يهف «تلقن نإو ءةحضوملا يهف «هلقنت مل و مظعلا ترهظأ نإ مث.قاحمسلا :ىلوألاو «ةمحالتملا

 ركذ هيف كرت دقو «”"يومحلا" نع "حتفلا" يف لقن اذكه «ةّمآلا يهف تلصو نإو «غامدلاو مظعلا نيب ىلا ةدلجلا

 .خلإ ةحضوملا يف :لاقف ءالصفم اهماكحأ فنصملا ركذ دقو «جاجش رشع هذهف «هظفحاف «ةمشاملا يهو «ةرشاعلا

 يأ مظعلا حضوت يلا يهو ؛:ةحضوملا يف يأ [صاصقلا اهيفف ادمع تناك نإو ءأطخ تناك نإ] :خلإ ةحضوملا يف
 نم سم ةحضوملا يف" :لاق 5 يبلا نأ هو مزح نب ورمع باتك يف يور ال ؛ةيدلا رشع فصن «هفشكتو هنيت
 [4 47/7 :قئاقحلا زمر] ."ةيدلا ثلث ةمومأملا - ىوريو - ةمآلا يقو ءةرشع سمح ةلقنملا فو ءرشع ةمشاهلا فو «لبإلا

 [4 ٤١/۲ :قئاقحلا زمر] .انيور امل «ةيدلا رشع يأ اهرشع ءهرسكت يأ مظعلا مشت ىلا يهو :خلإ ةمئاهلا يفو
 ٤[ 47/7 :قئاقحلا زمر] .انيور امل ةيدلا رشع فصنو رشع اهيف رسكلا دعب مظعلا لقنت يلا يهو :خلإ ةلقنملا يفو
 .غامدلا عمحت يلا ةقيقرلا ةدلحلا يه غامدلا مأو «غامدلا مأ ىلإ لصت يلا يهو «ميملا ديدشتب :ةّمآلا يفو

 نوكت ال ثيح جاجشلا رئاس فالخب ءنطبلاو سأرلا يف نوكت يلا يهو :ةفئاحلا ءةيدلا ثلث يأ :اهثلث ةفئاجا وأ

 قلطي ال األ ؛ةرشعلا يف ةفئاحلا لخدت مل كلذلف «قلحلا قوف اميف ةفئاحلا ققحتت ال :ليقو ؛هحولاو سأرلا يف الإ

 ةمآلا يف كلذكو «"ةيدلا ثلث ةفئاحلا يف" :33ع لاق «مكحلا يف امهئاوتسال ؛ةّمآلا عم تركذ امنإو ءةجشلا اهيلع

 ٤١/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .نآلا انيور امل ةيدلا ثلث



 جاجشلا ماكحأ 41۲ تايدلا باتك

 ةمحالتملاو ةعضابلاو ةيمادلاو ةعمادلاو ةصراحلا يفو ءاهاثلثف ةفئاحجلا تذفن نإف
 دلا عطقت يلا مدلا ليست يلا

 A ا ا ا .ةحضوملا ريغ ي صاصق الو ‹«لدع ةموكح «قاحمسلاو
 ادمع تناك نإو

 ىلإ تذفن ةفئاج يف مكح هنأ هذ قيدصلا ركب يبأ نع يور امل ؛ةيدلا اثلث بحاولاف :خلإ ةفئالا تذفن نإف

 (ئيع) .ثلثلا امهنم ةدحاو لك يف بجيف «نيتفئاج تراص تذفن اذإ اهنألو ؛ةيدلا يثلثب رحآلا بناجلا

 ربخ "ةصراحلا يف" :هلوقف .لدع ةموكح اهيف هنأ وهو دحاو اهمكح جاجش تس هذه :خلإ ةصراحلا يفو

 .هشدخت يأ دلحلا صرحت يلا يه :ةصراحلاو .رخؤم ًادتبم "لدع ةموكح" :هلوقو هيلع فطع هدعب امو مدقم

 .ةسماخلا ةجشلا يهو «قدلا يف هقش اذإ بوثلا راصقلا صرح نم ذوحأم مدلا جرخت الو

 مدلا نأل ؛امب تيم عمدلا نم ةذوحأم نيعلا يف عمدلاك هليست الو «مدلا رهظت يلا يه ةلمهملا نيعلاب :ةعمادلاو

 «ةسداسلا ةجشلا يهو ءاهنم هل لصحي ملأ ببسب ناعمدت هينيع نأل :ليقو «ةلقملا نم عمدلا ردقب اهنم جرخي

 :حيحصلا وه اهنم ليست نأ ريغ نم يمدت يلا يه ةيمادلا نأ ينانيغرملا ركذو «مدلا ليست يلا يهو :ةيمادلا

 وهو «عضبلا نم ةذوحأم هعطقت يأ دلحلا عضبت يلا يهو :ةعضابلاو «ةعباسلا ةجشلا يهو «ديبع يبأ نع يورم

 محالتي مث هلك هعطقتف محللا يف ذحأت ىلا يهو :ةمحالتملاو «ةنماثلا ةجشلا يهو «داصفلا عضبم هنمو «قشلا

 ةمحاللا :لاقي نأ هحوألا :يرهزألا لاقو «هيلإ لوؤت ام ىلع الؤافت كلذب تيم «قصالتيو مئتلي يأ كلذ دعب

 يلا ةقيقرلا ةدلحلا يهو :قاحمسلا ىلإ لصت يلا يهو :قاحمسلاو «ةعساتلا ةجشلا يهو «محللا ةعطاقلا يأ

 [4 ٤۲/۲ :قئاقحلا زمر] .ةرشاعلا ةجشلا يهو «سأرلا مظعو محللا نيب
 ةهج نم ردقم شرأ اهيف سيل هنأل ؛لدع ةموكح تسلا جاجشلا هذه نم دحاو لك يف يأ :لإ لدع ةموكح

 ءان زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلا ميهاربإ نع روثأم وهو «لدع ةموكح اهيف بجيف ءاهرادهإ نكمي الو ؛عمسلا
 ىلإ رظني مث ءرثألا اذه هبو «موقي مث رثألا اذه نودب اكولمم موقي نأ يه :يواحطلا لاقف ءاهريسفت يف اوفلتحاو

 عبر بجي «ةميقلا رشع عبر ناك نإو «ةيدلا رشع ثلث بحجب الثم ةميقلا رشع ثلث ناك نإف ءامهنيب ام توافت

 نأل ؛ةيدلا رشع فصن نم كلذ ردقب بجيف «؛ةحضوملا نم ةجشلا هذه رادقم رظني :يحخركلا لاقو «ةيدلا رشع

 اهل ةجش لقأ نم ةجشلا هذه رادقم مك رظني هنأ حصألاو :"طيحملا" يفو «هيلع صوصنملا ىلإ دري هيف صن ال ام

 ناك نإو «ةجشلا كلت شرأ ثلثوأ فصن بجو «اهثلث وأ شرأ اه ةجش فصن لثم هرادقم ناك نإف ءردقم شرأ

 ٤[ 57 /۲:قئاقحلا زمر].عبرف ءاهعبر
 اهقوف امو «نيكسلا هيلإ يهتني دح هل سيل ةحضوملا نود ام نأل ؛هيف ةاواسملا رابتعا نكمي ال هنأل :ةحضوملا ريغ

 نود اميف صاصقلا بجي ةياورلا رهاظ ينو كس ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور اذهو «هيف صاصق الو ءمظعلا رسك
 «مظعلا رسك هيف سيل ذإ ؛هيف ةاواسملا رابتعا نكمي هنأل ؛حصألا وهو "لصألا" يف هس دمحم هركذ ؛ةحضوملا
 = ءافيتسا ققحتيف «عطق ام رادقم ام عطقيف «كلذ ردقب ةديدح ذختي مث ,رابسمم اهروغ ربسيف «فلتلا فوح الو
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 يدلا فصن عفو :فكلا E عاق لو ةيدلا فصن دعاسلا فصن فكلا ةيدلا فصن ديلا عباصأ
 ءيش الو ءاهسم وأ اهرشع «ناعبصإ وأ عبصإ اهيفو فكلا عطق فو «لدع ةموكحو

 نيعبصألا يف ةيدلا سمح اهيف نأ لاحلاو لصفملا نم

 E هتحص ملعي مل نإ هناسلو هركذو يبصلا نيعو ةدئازلا عبصإلا يقو «فكلا يف

 نألو «"ةحضوملا ف صاصقلاب ىضق" ل#ع هنأ يور امل ؛ادمع تناك نإ صاصقلا ةحضوملا يقو كلذب صاصقلا =

 ١[ 47/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .صاصقلا ءافيتسا ققحتيف مظعلا ىلإ نيكسلا ءاهتناب ةنكمم اهيف ةاواسملا

 ءانيور امل لبإلا نم ةرشع عبصإ لك يف نأل ؛ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا عباصأ يف يأ :خلإ ديلا عباصأ يفو

 ام لصتم اذه :فكلا عم ولو ١547/4[ : قئارلا رحبلا ةلمكت].فصنلا وهو «ةرورض نوسم ةسمخلا يف نوكيف

 عباصألل ببس فكلا نأل ؛فكلا ببسب شرألا ديزي الو «فكلا عم اهعطق نإو «ةيدلا فصن ديلا عباصأ يف يأ هلبق

 عباصأ ركذ :لاقي ال ١[ 47/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عباصألل اعبت فكلا نوكتف ءاه شطبلا ةوق نإف «شطبلا قح يف

 ىح ةلاصأ اهسفن نايبل سيل انه ةلأسملا هذه ركذ نإ :لوقن انأل ؛لبق اميف اهمكح ركذ دق هنأل ؛كردتسم انه ديلا

 فصن اضيأ هيفف فكلا عم اهعطق نإف :هلوق يهو اهايإ ةبقاعملا ةلأسملل ةئطوت اهركذ نوكيل لب كاردتسالا مهوتي

 (ةلمكت) .مكحلا يف نايس فكلا عم اهعطقو اهدحو عباصألا عطق نأ انه نايبلا يف دوصقملاف «ةيدلا

 دعاسلا فصن عم عباصألا تعطق ولو يأ دعاس فصن عم عباصألا عطق يفو يأ :خلإ دعاسلا فصن عمو

 ام :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع اذهو ءلدع ةموكح دعاسلا فصن يقو «رم امل ةيدلا فصن عباصألاو فكلا يفف

 ردقم شرأ هل سيل ام نأل ؛ةيدلا هب ديزت الف ,ذخفلا ىلإو بكنملا ىلإ عبت وهف لحرلاو ديلا نم عباصألا ىلع داز

 ةموكح بجتف «هرادهإ نكمي الو «عباصألاو فكلا عبتي ال دعاسلا نأ :امهلو ءردقم شرأ هل امل اعبت نوكي

 .عبصألا يف ةيدلا رشع يأ :اهرشع (هريغو نيع) .لدع

 يف اهسمخو «ةدحاولا عبصإلا يف ةيدلا رشع بحي امهعطقف «ناعبصإ وأ عبصإ فكلا يف ناك اذإ يأ :خ! ءيش الو

 «عباصألا نم اهيف ام شرأ ىلإو «فكلا شرأ ىلإ رظني :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو ,ءيش فكلا يف بجي الو «نيعبصإ
 رادهإ اذكو دحاو ءيش لكلا نأل ؛اعامجإ رذعتم نيشرألا نيب عمجلا نأل ؛ريثكلا يف ليلقلا لحديو ءاهرثكأ بجيف

 لصأ عباصألا نأ :هلطس ةفينح يبألو «ةرثكلاب انححرف ءهجو نم لصأ امهنم دحاو لك نأل ؛اضيأ رذعتم امهدحأ

 ؛اعرش اذكو ١514/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ام ةمئاق طسبلاو ضبقلاو شطبلا يهو ديلا ةعفنم نأل ؛ةقيقح

 (ييع) .لح نإو «عرفلا عبتتسي لق نإو لصألاف «عبت فكلاو «لبإلا نم ارشع ةدحاو عبصإ يف عرشلا بجوأ هنأل

 بجيف «غلابلاك فنألاو لحرلاو ديلا نم اهريغ يف هنأل ؛هناسلو هركذو يبصلا نيع صح امنإ :خإ يبصلا نيعو
 .ناسللاو ركذلاو نيعلا نم ركذ امن دحاو لك ةحص يأ :هتحص (حتف) .أطخلا يف ةيدلاو «دمعلا يف دوقلا
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aSلحد «هسأر رعش وأ هلقع بهذف الجر جش .لدع ةموكح  
 اسللا يف ركذلا يف نيعلا ف

 «ةحض وم هجش نإو ل همالك وأ هرصب وأ هع" بهذ نإو ل 2 ةحضولملا شرأ
 ادمع

 ناك لهتسي مل نإو «لهتسا نإ يبصلا يف ةيدلا بجتف «"ةيناخلا" يف امك لهتسي مل نأب ناسللا يف يأ :مالكو

 يف ام ىلع ةيدلا بوحو يف مالكلاك لالهتسالا نأ :لصاحلاو «هفلاخي ام "يعليزلا" فو ءلدع ةموكح هيف

 (حتف) .مالكلاب هيف ةحصلا ةفرعمو «توص درحم لب «مالكب سيل لالهتسالا نأب يعليزلا قرفو ؛"ةيناخلا"
 لك يف يأ «هيلع فطع هدعب امو "ةدئازلا عبصإلا يف" :هلوق وهو «مدقم هربحو ءادتبالاب عوفرم :لدع ةموكح
 ءافيرشت اهيف شرألا بجيف «يمدآلا ءزج امنألف «ةدئازلا عبصإلا يف امأ ءلدع ةموكح ةروكذملا ةعبرألا نم دحاو

 ؛ةدئاز عبصإ عطاقلل ناك نإو «صاصقلا اهيف بجي الو «ةدئازلا نسلا يف امك ةنيز الو عفن اهيف نكي مل نإو

 بحتف «عرشلا يف ردقم شرأ اه سيلو ءاهشرأ بجو ةهبشلل صاصقلا رذعت اذإف «نظلاب الإ امهيواست ملعت ال ذإ
 ةيدلا بحت مل ةعفنملا دوجو لهح اذإف ءاهعفانم ءاضعألا هذه نم دوصقملا نألف «ةيقبلا يف امأو ءلدع ةموكح

 تملع اذإ امأو ؛:ةحيحص ريغ اُهأ تفرع اذإ الإ ةلماك ةيد بحت :ةثالثلا دنعو «لدع ةموكح بجتف «كشلاب ةلماكلا

 ركنأ نإو «يناجلا رارقإب وأ ةنيبلاب كلذ تبث اذإ دمعلاو أطخلا يف غلابلا مكح همكح نوكي ءاضعألا هذه ةحص

 «ةنيبلاب الإ الماك شرألا هيلع بحي ال ,"هتحص فرعأ ال" :لاق اذإ اذكو «يتاحلا لوق لوقلاف «ةنيب هب مقت ملو

 (نيكسم الم يع «حتف) .افالخو امكح نينعلاو يصخلا ركذ يبصلا ركذ لثمو
 ءءاضعألا عيمج ةعفنم لطبت لقعلا تاوفب ذإ [(يئاط) .طقف ةيدلا بجتف اهنم بهاذلا ةيد يأ ] :ةحضوملا شرأ

 تبحو ةيدلاو ءطقس تبن ول يح رعشلا نم ءزج تاوفب بجي ةحضوملا 0 «تامف هحضوأ اذإ امك راصف

 عبصإ عطق اذإ امك ةلمحلا يف ءزحلا لخدف ءدحاو ببسب ةيدلاو ةحضوملا شرأ يأ اقلعت دقو ءرعشلا تاوفب

 .هدي تلشف «لحر

 قرف الو «هيف لقألا لحد «رثكأ امهدحأ شرأو «نيئيش تفلتأف ,دحاو وضع ىلع تعقو م ةيانجلا نأ :لصاحلاو

 دنع أطح وأ ناك ادمع هشرأ امهنم دحاو لكل بجيو «لحدي ال نيوضع ىلع تعقو نإو ءأطخلاو دمعلا نيب

 امكف الإو «ءافيتسالا نكمأو ءادمع ناك نإ صاصق لوألل بجي :امهدنعو «هدنع هب صاصقلا طوقسل ؛ةفينح يبأ

 (ييع ؛حتف) .ضعب يف هضعب ءاضعألا شرأ لخدي ال :رفز لاقو «ةفينح وبأ لاق
 ؛مالكلاو عمسلا ةيد يف لحدي :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع ءايشألا هذه دحأ شرأ يف ةحضوملا شرأ لحدي ال يأ :ال

 لحديف «لقعلاب ناقحليلف «نانطبمف مالكلاو عمسلا امأو «لقعلاب قحلي الف ءرهاظ هنأل ؛رصبلا ةيد يف لحدي الو

 .لحدي الف ءاهسفنب لصأ عفانملا هذه نم دحاو لك نأ :امهو «لقعلا شرأ يف لحدي امك ةحضوملا شرأ امهيف

 ىلإ هعفن دوعل ؛لقعلا فالخب «ةفلتخم ءاضعأك هنأل :امهبهذم هيجوت يف "حتفلا" يف لاقو [5 454/7 :قئاقحلا زمر]

 .هرصب هعمسو همالكو هلقع بهذف .هسأر برض تايد عبرأب دحاو لحجر يف ىضق هذ رمع نأ يورو «لكلا
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 ءيقب ام لشف «ىلعألا لصفملا وأ «ىرخأ تلف (ةعبصإ عطق وأ «هانيع بهذف
 عباصألا نم لصفملا عطق ىرخأ عبصإ يأ

 تبن هنس علق ناو ءدوق الف يب ام دوساف هنس فصن رسک وأ ديلا لك وأ

 رضحخأ وأ رم ا وأ رفصأ وأ

 الحر جش ¿ ناو «بج لوألا م تف .كديقأ نإو «شرألا طقس ىرحأ ناکہ

 لوألا لحرلا يأ عطاقلا نم صتقا يأ ىرخأ نس يأ

 غال اه هبال eS E E م عدم ا وي او علا

 لدع ةموكحف يقب ولف رعشلا تبنو حرجا لمدنا يأ

 ‹ةحضوملا يف صاصقلا بجي :الاقو ءاقلطم ةفينح يبأ دنع اهلك ةروكذملا هوحولا ف صاصق الف يأ :دوق الف

 صتقي اهسنحب ىرخأ تلشف ءاعبصإ عطق اذإ اذكو «هانيع تبهذف ء«ةحضوم هجش اذإ اميف نيعلا يف ةيدلاو

 ءالماك امهنم دحاو لك شرألا بجي نيوضعلا يف صاصقلا بحي مل امل :هدنعو «ىرحألل شرألا بجيو «ىلوألل

 عفتني ل نإ دحاو شرأب يفتكي اهنم يقب ام لشف «ىلعألا لصفملا نم عبصإلا عطق نأب ادحاو اوضع ناك نإو

 فصن رسك اذإ اذكو «عامجإلاب يقابلا يف لدع ةموكح بحتو «عوطقملا ةيد بحت هب عفتني ناك نإو «يقب ام

 .عامجإلاب هلك نسلا ةيد بحت «رمحا وأ رفصا وأ يقب ام دوساف «نسلا

 رخآلا دوق عنمي ال امهدحأ شرأف «لحرلاو ديلاك ةقيقح نينيابتم نيلحم ىلع تعقو م ةيانحلا نأ :لصألاو

 نإف «هقطن وأ هرصب وأ هعمس وأ هلقع تلازأ ةحضومك نيئيش تفلتأو ءدحاو لحم ىلع تعقو نيمو «قافتالاب ظ

 عني يقب ام دوساف «نسلا فصن رسك وأ ينام ل مالا ب ىلعألا لصفملا عطق اذإ امك ادحاو اوضع

 بحي ال :هدنعف ءامهدنع ال هدنع عنمي هراج لش عبصإك نينيابتم ريغ نيوضع اناك اذإو ءرخآلا دوق امهدحأ شرا

 (راتحنا در «نئيع) .لاملا بوحو عم صاصقلا بجي :امهدنعو ءامهنم دحاو لك شرأ بجي لب صاصقلا

 نع شرألا طقس «ىرخأ نس ةعولقملا نسلا ناكم تتبنف ءلجر نس لحر علق نإ يأ :خإ هنس علق نإو
 هللا نم ةأدتبم ةمعن تتبن ىلاو هل ةبجوم تعقو ةيانجلا نأل ؛الماك شرألا هيلع :الاقو «ةفينح يبأ دنع علاقلا

 اذه «عامجإلاب ءيش همزلي ال ىرحأ اهفاكم تتبنف يبص نم علق ول اذهو ءئيعم تلاز دق ةيانحلا نأ :هلو «ىلاعت

 هيلعف فصنلا ىلإ تتبن ولو «ةفينح يبأ دنع لدع ةموكح هيلعف «ةجوعم تتبن نإو «ىلوألا لثم تتبن اذإ

 ٤[ 45/7 :قئاقحلا زمر] .شرألا فصن
 ىلع يأ هيلع بجي «هل صتقملا يأ لوألا نم تتبن مث علاقلا نم صتقاف «لحر نس لحر علق اذإ :هانعم :حلإ بجي

 دسفي ملو تبنملا داسف بحوملا نأل ؛قح ريغب قوتسا هنأ نيبت هنأل ؛لوألا علاقلا وهو «هنم صتقملا نم شرأ هل صتقملا

 غلابلا نس يف رظنتسي هنأ حيحصلاو :'ةمتتلا يقو ءالوح رظنتسي اذهلو «ةيانحلا تمدعناف «ىرحأ اهفاكم تتبن ثيح

 [4 5/7 :قئاقحلا زمر] .هتبقاع ملعيل ئربلا ىلإ رخؤيف ءةنس ىلإ هليجأت ديفي الف ءردان هتابن نأل ؛أربي يح



 جاجشلا ماكحأ 4۳٦ تايدلا باتک

 هنبا بألا لتقك ةهبشب هدوق طقس دمع لكو ءأربي تح حرجب دوق الو شرأ الف

 ءرشعلا فصن نكي مل وأ افارتعا وأ احلص بجو ام اذكو «لتاقلا لام يف هتيدف ءادمع
 حلصلا ثيح نم لتاقلا لام يف بحي طخحلا لقب

 ؛ملألا شرأ هيلع :هس فسوي وبأ لاقو هس ةفينح يبأ لوق اذهو ءبرض وأ جش يذلا ىلع يأ :شرأ الف

 نأل ؛بيبطلا ةرحأ :هللص دمحم لاقو ءلزي مل لصاحلا ملألاف ءلاز نإ بحوملا نيشلا نأل ؛لدع ةموكح وهو

 هيلع :فسوي يبأ لوق رسف "يواحطلا حرش" ينو «بيبطلا هواطعإو «هلام نم كلذ ذحأ هل ناكف «هلعف رثأ كلذ

 دمحأو يعفاشلا لاق امهلوقبو ءدمحمو فسوي يبأ نيب فالتحا ال اذه ىلعف «ةاوادملاو بيبطلا ةرحأب مل ألا شرأ

 «هرثأ لاوزب كلذ لاز دقو «هتعفنم لاوزو هلعفب هقحلي يذلا نيشلا وه بحوملا نأ :هنلل ةفينح يبألو «ةياور يف
 قح يف كلذ نم ءيش دحوي ملو «دسافلاك دقعلا هبشي ام وأ ةحيحصلا ةراحإلاك دقعلاب الإ موقتت ال عفانملاو

 «حرح ريغ نم املؤم ابرض اناسنإ برض نم نأ ىرت الأ ءائيش بحوي ال ملألا درج كلذكو «ةمارغلا همزلي الف «يناجلا

 ١51١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .شرألا نم ءيش هيلع بحي ال

GS GSتيجوملا نأل ل  

 أري ىح حرح نم صتقي نأ ىمن" كع هنأ يور ام :انلو «سفنلا يف صاصقلا يف امك رخؤي الف «ققحت دق
 هنأ رهظيف «سفنلا ىلإ يرست نأ لامتحال ؛الآم اهيف ربتعي تاحارجلا نألو ؛نيطق رادلاو دمحأ هاور «"هبحاص

 نكل :"نيكسم الم" يف لاق :أربي تح ١51/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هب رقتسيف «ءربلاب الإ حرج هنأ ملعي الف «لتق
 ةرابعو «شرأو دوق نم ءيشب ىضقي ال ءربلا دعب هنأل ؛دارملا دعاست ال يأ :"حتفلا" يف لاق .دعاست ال ةرابعلا

 .ءربلاب طرش دوقلا نأ مهوي نعمل

 اعوفرمو افوقوم ام سابع نبا نع يور امك لتاقلا لام يف روصلا هذه نم لك يف ةيدلا نوكي يأ :رشعلا فصن
 قيلي كلذو «لتاقلا نع افيفخت لمحتت ةلقاعلا نألو «"افارتعا الو احلص الو ادبع الو ادمع ةلقاعلا لقعت ال"

 «هرارقإب همزل ام اذك و «لتقلاب بحو ام الإ لمحتت ال ةلقاعلاو «هدقعب بحو حلصلاب بجو يذلاو «ئطخملاب

 .يناجلاب لاصئتسالاو فاححإلا ىلإ يدؤي ال هنأل ؛ةيدلا رشع فصن نم لقأ لمحتت ال امإو
 الاح نوكيف «دقعلاب بجاو هنأل ؛الاح بحي هنإف ,حلصلاب بجو ام الإ نينس ثالث ىلإ الجحؤم بجي لكلا مث

 E ا ا ل د شرأ نود امو «هريغ فالخب

 الاح لدبلا كلذ نوكيف «لدب ىلإ اعرش طقس صاصقلا نأل ؛الاح بحي هنبا بألا لتقب بجو ام :هح يعفاشلا

 لاملاب هموقت انفرع امنإو ءالصأ لاملاب نمضي ال لاي سيل امو «لام سيل فلتملا نأ :انلو «تافلتملا رئاسك

 ءافصو عرشلا هبجوأ ام ىلع ةدايز الاح لاملا باجيإو ء«نينس ثالث ىلإ ةلحؤم ةيدب همّوق امنإ عرشلاو «عرشلاب

 ١51/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اردق عرشلا هبجوأ ام ىلع ةدايزلا باجيإ زوجي ال امك زوج الف



 جاجشلا ماكحأ 4۷ تايدلا باتك

 هوتعملاو «نامرح الو هي هيف ريفكت الو «هتلقاع ىلع هتيدو ءأطح نونحملاو يبصلا دمعو
 ثرإلا نع يصلا دمع ةيد اطخلا مكح يف

 .ىيصلاك
 روكذملا مكحلا يف

 ا ا نونحب وأ يص لتق اذإ يأ :حإ يملا دمعو

 ءرذعلا ةنظم يبصلا نألو ؛"ءاوس هأطحخو هدمع" :لاقو «هتلقاع ىلع نونحملا لقع لعح هنأ هذ يلع نع يور
 :يعفاشلا لاقو «فيفختلا هذه قحأ يبصلاف «ةلقاعلا ىلع ةيدلا تبجو نح فيفحتلا قحتسا امل ئطاخلا لقاعلاو

 ‹«صاصقلا وهو «هيمكح دحأ هنع فلخت هنأ ريغ دصقلا وه دمعلا ذإ ؛امهلام يف ةيدلا بحت يح دمع امهدمع

 امهنأل ؛هلصأ ىلع ثاريملا نع مرحيو «ةرافكلا بحت اذهو «هلام يف بوحولا وهو ءرخآلا همكح هيلع بحسنيف

 مدع نونحجاو «لقعلاب ملعلاو «ملعلا ىلع بترتت امإف «ةيدمعلا ققحت ملسن الو ءانمدق ام :انلو «لتقلاب ناقلعتي

 (حتف) .مئانلاك راصف «دصقلا امهنم ققحتي نأف «لقعلا رصاق يبصلاو «لقعلا

 اهمساك ةرافكلا نأل ؛اندنع لتقلاب ثاريملا نع نامرحي الو «نونحبلاو يبصلا ىلع ةرافك ال يأ :خلإ هيف ريفكت الو

 يبصلا نامرح امأو ءاهلهأ نم سيل امهو «ةبوقع ثرإلا نامرحو «ملقلا اعوفرم امهنأل ؛هرتست بنذ الو ةراتس

 (فرصتب هريغو حتف) .رم امك يعفاشلا فالح هيفو «ةدرلل ءازج ال نيدلا فالتخالف «هيبأ ثاريم نم دترملا



 نيدجلا ماكحأ 4۳۸ تايدلا باتک

 نينجا يف باب

 هتقلأ نإف ءةيدلا رشع فصن يهو ,ةرغ بحت اتيم انينج تقلأف ةأرما نطب برض
 ةأرملا هل نانا دع ةأرملا ةرح

 OOOO EEE .ةرغو ةيدف ألا تتامف ءاتيم تقلأ نإو «ةيدف تامف ايح
 نينحلاب مألاب ةلماك انينح ةلماك ةيد بحت يأ نينحلا ايح انينح

 يف فرع ام ىلع اعيضر مث اديلو ىمسي دلو اذإف «دلوي نأ لبق مألا نطب يف دلولا مسا وه] :نينجلا يف باب

 نعم. ليعف نينجلاو «ةيقيقحلا ءازجألا ماكحأ بيقع هماكحأ ركذ لكلا نم ءزحلا مكح يف نينجلا ناك امل [هعضوم

 (هريغو حتفلا نم) .نطبلا يف هراتتسا يأ هنانتحال ؛هب يمس ءمحرلا يف ماد ام دلولا وهو «هرتس اذإ هّنج نم لوعفم
 نم اوضع وأ اهسأر وأ اهبنح وأ اهرهظ برض ول اذكو «لماح ةرح ةأرما يأ :خإ ةأرما نطب برض

 اهمكح نإف «ةمألا جرختل ؛ةرحلاب انديقو «ةميهبلا جرخيل ؛ةأرملاب ديق امنإو ءديق ال لاثم نطبلاف ءاهئاضعأ

 (بتكلا صخلم) .هتجوز وأ ةيسوجم وأ ةيباتك ةأرملا تناك ول ام معف ةأرملا يف قلطأو «ءيجيس
 ةرغو «هرافلا رامحلاو بيجنلا سرفلاك هرايح :ةغللا يف ءيشلا ةرغو ءءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا مضب :ةرغ

 ٤٦/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .رهظي ءيش لوأ هنأل ؛ةرغ ناسنإلا هحو يمحو ءةرغ رهشلا لوأ يم امك هلوأ ءيشلا

 امهنم لكو «ىثنأ ناك اذإ ةأرملا ةيد رشعو ءاركذ نينجلا ناك اذإ لحرلا ةيد رشع فصن دارأ :فصن يهو

 ةأرما نطب تبرض ليذه نم ةأرما نأ" يور ام هيف لصألاو ءلحرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأل ؛مهرد ةئامسمخ

 ىضقو «ةديلو وأ دبع ةرغ اهنينج ةيد نأ ىضقف ك هللا لوسر ىلإ اومصتحاف ءاهنطب يف امو ءاهتلتقف رجحب
 .اندنع ةلقاعلا ىلع يهو «ملسمو يراخبلا هاور «"اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب

 بحتو «هجو نم سفنلا لدب هنألو «ةلقاعلا ىلع ةرغلاب ىضق لع هنأ :انلو يزجلا لدب هنأل ؛هلام يف :كلام دنعو

 نب دمحم نع يور ام :انلو «ثروي هنأ ىرت الأ «سفنلا لدب هنأل ؛نينس ثالث يف :يعفاشلا دنعو ءاندنع ةنس يف

 ءناسحتسا اذهو [447/؟ :قئاقحلا زمر] .ةنس يف ةلقاعلا ىلع ةرغلاب ىضق 4 هللا لوسر نأ انغلب :لاق هنأ نسحلا

 ةجح وهو «رثألاب هانكرت نكل «قاقحتسالل ةجح حلصي ال رهاظلاو «هتايحب نقيتي هنأل ؛ءيش بجي ال نأ سايقلاو
 هنأل ؛ةلماك ةيد بحت يأ :لإ ايح هتقلأ نإف (ةياده ءنيع) .يعفاشلاو كلام وحن ةئام تسب اهردق نم ىلع

 ١١[ 4/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةيدلا هيف بجتف «دمع هبش وأ أطخ ايمدآ فلتأ

 هرثأ ددعتب ددعتي لعفلا نأ فرع امل اذهو ءامهبحوم امهيف بجيف «ناتيانج امهنألو ءانيور امل :ةرغو ةيدف

 ءرثكأ وأ نيتيم تقلأ ولو «ناتيد هيلع بحي هنإف .هلتقف رحآ ىلإ هنم تذفنو اصخش باصأف یمر اذإ امك راصف

 رخآو ءايح انينح تقلأف «فيسلاب ةأرما نطب برض :"ةيزاربلا" نع "ردلا" يفو «"ةريحذلا" يف امك ةرغلا تددعت

 ةرغ بحبو «تام اذإ يحلا دلولا ةيد هتلقاع ىلعو «ةأرملا لحأل صتقي ءاضيأ تتامو فيسلا ةحارج هبو ءاتيم

 (حتف «ةلمكت) .أطخ برضلا ناك اهنطب يف نيدلولاب ملعي حلو برض امل هنأل ؛تيملا دلولا



 نينجلا ماكحأ ۹ تايدلا باتك

 «براضلا كثري الو هنع ثروي هيف بحي امو ‹طقف ةيدف اتيم تقلأف تئاف إو
 نينحلا نع ةيدلاو ةرغلا نم نينجلا يف مألا يف

 يفو ءاهنم ثري الو ةرغ بألا ةلقاع ىلعف ءاتيم هنبا تقلأف «هتأرما نطب برض ولف
 هوبأ يأ براضلا لجرلا نبا يأ

 نإف «ىثنأ ول هتميق رشعو ءايح ناك ول هتميق رشع فصن اركذ ول ةمألا نينج
 ًاركذ نينحلا ناك ول يأ قيقرلا

 EOCENE COSCO ءایح هتميق هيفف «تامف هتقلأف «هبرض دعب هديس هررح

 نينجا هتمأ نطب لحجر برض نيندلا

 «ةايحلاب يهو اتيم هتقلأ اذإ امك ارهاظ هتبرضب تام نينجا نأل ؛ةيدلا عم ةرغلا بحت :يعفاشلا لاقو :طقف ةيدف

 ام نعم يف نوكي الف اقوم ققحتيف ءاهسفنتب هسفنتو ءاهتايحب هتايح نأل ؛ارهاظ هتومل ببس مألا توم نأ :انلو

 :ناتيد بحب «تام مث تتام ام دعب ايح هتقلأ نإو ,كشلاب ءيش بحي الف «لقأ هيف لامتحالا ذإ ؛صنلا هب درو

 ١[ 54/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تتامو ايح هتقلأ اذإ امك هنأل ؛دلولا ةيدو «مألا ةيد

 ؛ائيش ةرغلا نم ثراولا ثري الو «هثراو اهثريف هلدب ةرغلاو ءههجو نم سفن هنأل ؛ثروي امنإو :خإ هنع ثروي

 :هلوق ىلع عيرفت :برض ولف (قئارلا رحبلا ةلمكت) .ةفصلا هذمبي لتاقلل ثاريم الو ءاملظ ةرشابم لتاق هنأل

 لام نم وهف ةمألا نينج يف لاملا نم بجي امو :خلإ ةمألا نينج يفو .نينجلا اذه ةرغ نم يأ :اهنم ."ثري الو"

 ءامإلاو ديبعلا لقعت ال ةلقاعلا نأل ؛براضلا لام يف ناك امنإو «هتعاس نم براضلا نم اهالوم هذحأي براضلا

 ش .ةرحلا نينج يف بجي ام هيف بجي دلولا مأ نينج نأل ؛ةمألاب ديقو

 هتميق مك رظنيف ءايح ناك ول هتئيهو هنول ىلع اتيم هلاصفنا دعب نينحلا موقي هنأ اذه نایب :خلإ هتميق رشع فصن

 ةيد نأ ررقت امل ؛هتميق رشع بجي ىثنأ ناك نإو «هتميق رشع فصن بجي اركذ ناك نإ اذه دعبف «ناكملا اذ

 هنوك ىلع فوقولا نكمي مل اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءابلاغ ركذلا ةميق ةدايزل ىثنألا ةدايز مزلي الو 00

 «هجو نم ءزج هنأل ؛ىثنأ وأ ناك اركذ مألا ةميق رشع بحت :يعفاشلا لاقو «هيلع ءيش الف «ىثنأ وأ اركذ

 ناصقنلا روهظ دنع الإ بجي ال فرطلا نامض نأل ؛هسفن لدب هنأ :انلو E نامضو

 نإ مألا ناصقن نامض بجي هنأ :فسوي يبأ نعو ءامب ردقيف «هسفن لدب ناكف «نينحلا نامض يف ربتعم ريغ وهو

 ءيش هيف بحي ال صقنت مل نإو «مألا تصقن ام بحي ةميهبلا نينح يف نإف ؛مئاهبلا نينجب ارابتعا كلذب تصقتنا

 امهدحأ نم لمحلا نأل ؛رورغملا نم الو ءاهالوم نم اهلمح نكي مل اذإ ةمألا نينج يف روكذملا اذهو «قافتالاب

 (امهريغو نيكسم الم «حتف) .ىثنأ وأ ناك اركذ ةرغلا بجتف «رح

 برضلاب هلتق هنأل ؛قتعلا دعب تام نإو «ةيدلا بحت الو ءايح هنوك لاح نينجلا ةميق يأ :ايح هتميق هيفف

 «ريرحتلا ةلاحو برضلا ةلاح :ناتلاح انهاه ةلمحلابو :يدنفآ حون ةمالعلا لاق «قرلا ةلاح يف ناك دقو «قباسلا

 = «ةلاحلا كلت يف اقيقر ناك هنأل ؛اعطق ىلوملل نوكتو «براضلا ىلع نينحلا ةميق بحب برضلا ةلاح ىلإ رظنلابف



 نينجلا ماكحأ 44 تايدلا باتك

 هتطقسأ يح اهجرف تجلاع وأ رطل اود 0 نإو «نينجلا| يف ةرافك الو
 دلولا ةأرملا ةأرملا ابدن لب ابوجو اندنع

 .نذإ الب تلعف نإ ةرغلا اهتلقاع نمض
 ءيش الف هنذإب ولف جوزلا روكذملا اهلعف ةأرملا ةلقاع يأ

 انربتعاف «ةلاحلا كلت يف ارح ناك هنأل ؛هتثرول نوكتو «براضلا ةلقاع ىلع ةيدلا بحت ريرحتلا ةلاح ىلإ رظنلابو =

 لاقو «"حتفلا" يف اذك ىلوملل نوكتو «ةميقلا بحت :انلقف ءلوصولا ال يمرلا ةلاح ربتعملا نأ نم رم امل برضلا ةلاح

 «ةيدلا نود ةميقلا بحت اذهلف «قرلا ةلاح يف ناك دقو «قباسلا برضلاب هلتق هنأل :ةلأسملا هيجوت يف "راتحما در" يف

 ةيدلا نود ةميقلا انبجوأ نعي «فلتلاو ببسلا ّيلاح ىلإ انرظنف «يح وهو هايإ التاق راص هنأل ؛ايح هتميق بحبو

 برضلا ةلاح ربتعا ول ذإ ؛فلتلا ةلاح رابتعاب هتايح يف اكوكشم ال ايح هتميق انبجوأو «برضلا ةلاحل ارابتعا

 بحت :دمحم دنعو ءامهدنع اذه :ليق :يئيعلا لاق «ىهتنا ةرغلا بحت لب ةميقلا بحت الف ءايح نوكي ال نأ زاج «طقف

 دعب تام نإو «ةيدلا بحت الو «ةيارسلل عطاق قاتعإلا نأل ؛بورضم ريغ هنوك ىلإ ابورضم هنوك نيب ام هتميق

 ٤۷/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .انع ةياور وهو «ةيد بحت :ةثالثلا دنعو ءاندنع قتعلا

 كلام لاق هبو «لتاق هنأل ؛ةرافكلا هيلع بحت :يعفاشلا لاقو ءابدن لب اندنع ابوحو يأ :خلإ ةرافك الو

 هيفف «تام مث ايح عقو نإو ءاتيم نينجا عقو اذإ اذه «هيف ةايح ال نأ زاوحل ؛ققحتم ريغ لتقلا نأ :انلو «دمحأو

 (يئاط «ييع) .ةرافكلا

 ةرغلا نم يه ثرت الو «ةلقاعلا اهنع لمحتتو «هنامض اهيلع بجيف «ةيدعتم هتفلتأ األ :خلإ اهتلقاع نمض

 :ةثالثلا دنعو «يدعتلا مدعل ؛ةرغلا بحب ال ثيح جوزلا نذإب كلذ تلعف اذإ ام فالخب «قح ريغب ةلتاق األ ؛ائيش

 ةرغلا اهتلقاع نمض :"حتفلا" يف لاقو [5 517/7 :قئاقحلا زمر] .اضيأ ةرافكلا بحتو ءاقلطم ةرغلا اهتلقاع نمض

 «ةلقاع اهل ناك نإ نينس ثلث يف ةيدلا اهتلقاع ىلعف «تام مث ايح هتقلأ نإو ءاتيم هتقلأ نإ اذهو ءةدحاو ةنس يف

 قالطإل ؛ماكحألا هذه عيمج يف ماتلا ةلزنم هقلخ ضعب نابتسا يذلا نينجلاو «ةرافكلا اهيلعو ءاهلام يفف الإو
 .مكحلا اذه قح يف اذكف «سافنلاو ةدعلا ءاضقناو «دلولا ةيمومأ قح يف دلو هنألو ءانيور ام



 قيرطلا يف لجرلا ثدحي ام ٤٤١ تايدلا باتك

 e 2 ا ثدحبي ام باب

 ايمذ ولو ةموصخلا لهأ نم ١ ءالخلا تيب وه
 ا ا E ,مهذاي الإ فرصتي ال هريغ يو عرض اذإ الإ ا

 الوأ مم ا ااف ذفانلا يف يأ ةماعلاب

 هنوكل ؛لوألا مدقو ءابيبست هماكحأ نایب يف عرش ةرشابم لتقلا ماكحأ نايب نم غرف امل a ثدحي ام باب

 قئارلا رحبلا ةلمكت] .هماكحأ ةفرعم ىلإ ةحاح ّسمأ ناكف ءاعوقو رثكأ هنوكلو «ةطساو الب لتق هنأل ؛الصأ

 «فرلا لثم وهو «ولعلا ىلع رمملا وهو [طئاحلا يف بكري ءام ىرحم :ليق جربلا وه] :انصرج وأ[[/9

 عضوتل ةقاطلا مادق لمعي يذلا وه :ليقو «رورملا نم نكمتيل ؛نيحطسلا رادج ىلع ةعوضوملا ةبشخلا يه :ليقو

 ٤۸/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .اهوحنو نازيك هيلع

 نذإلاب ولو «فرصتلا كلمب نمم ناك اذإ ضقنلاب ةبلاطم ةموصخلاو رورملا لهأ نم دحاو لكل يأ :هعزن لكلف

 ةموصخلا هل نوكتف «هباودو هسفنب رورملا مهنم لكل نأل ؛يمذلاكو «نينوذأملا دبعلاو يبصلاو لقاعلا غلابلاو ملسملاك

 ةمصاخم نأل ؛مهتبلاطمب مدهلاب رمؤي ال ثيح مهيلع روجحملا نايبصلاو ديبعلا فالخب كرتشملا كلملا يف امك هسفنب

 نذإب نب وأ «هوحنو دجسملاك نيملسملل ىب اذإو ؛مامإلا نذإ ريغب هسفنل ىب اذإ اذه «هلام يف ربتعت ال مهيلع روجحملا

 هتموصخب ضقني امنإ :رافصلا ليعامسإ لاقو ءمهيرضي مل اذإ هعزن لكل سيل :ةثالثلاو دمحم دنعو «ضقني ال مامإلا

 (ةلمكت «حتف «ٰيیع) .هتموصح ىلإ تفتلي ال كلذ لثم هل ناك نإف كلذ لثم هل نكي مل اذإ

 هركذ مدقت امم هريغو نصرحلا ثادحإب فرصتي نأ هل يأ [كالمألا باحصأ نم لحرلل يأ ] :فرصتلا هلو

 رارض الو ررض ال" :#ء هلوقل ؛لحي ال «ةماعلاب رضأ اذإف «دحأ هعنمب لو «ةماعلاب رضي مل اذإ ذفانلا قيرطلا يف

 .ركذ ام ثادحإب ذفانلا قيرطلا :ذفانلا يف ١[ 57/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."مالسإلا يف

 ّيلا قيرطلا نأل ؛هلهأ نذإب الإ ركذ ام ثادحإب دحأ فرصتي ال قيرطلا نم ذفانلا ريغ يف يأ :خ! هربغ يفو

 هجولا نم كرتشملا كلملا يف فرصتملاو «ةعفشلا اه نوقحتسي اذهلو ءاكر ش هيف مهف ءاهلهأل ةكولمم ةذفانب تسيل

 زوجيف «كلم هيف دحأل سيل هنأل ؛ذفانلا فالخب رضي مل وأ مم رضأ لكلا نذإب الإ كلمي ال هل عضوي مل يذلا

 وه هنأك دحاو لك لعجف «لكلا نذإ ىلإ لوصولا رذعتيف ةماعلا قح ناك اذإ هنألو ءدحأب رضي مل ام هب عافتنالا

 ىقبيف <« «نکمم مهئاضرإ ىلإ لوصولا نأل ؛ذفانلا ريغ كلذك الو ءدحأب رضي مل ام عافتنالا قح يف هدحو كلاملا

 سيلف «ةميدق تناك ولف ءاهثودح ملع اذإ ءايشألا هذه عفرب رمؤي امنإ :"ىقتنملا" يفو ءامكحو ةقيقح هتكرش ىلع

 ١515/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لصألا وه اذهو «ةميدق لعجت ءايشألا هذه لاح ردي مل ن نإو «عفرلا قح دحأل

 .قيرطلا كلت لهأ نذإب :مهذاي الإ



 قيرطلا يف لجرلا ثدحي ام 44۲ تايدلا باتك

 عضو وأ «قيرط يف ارئب رفح ول امك هتلقاع ىلع هتيدف ءاهطوقسب دحأ تام نإف
 ةلقاعلا ىلع ةيدلا بحي

 رمأب قيرط يف ةعولاب لعج نمو «هلام يف اهنامضف ةميمب ولو «ناسنإ هب فلتف ارجح

 ماع رطملا ءام عمجب رجلا وأ رثبلاب يأ

 لجر دمعتف مامإلا ثذإ »لب ةرطق وأ «اهيف ةبشح حصو وأ كلف 5 وأ «ناطلس

 نيعضوم يف قيرطلا يف يأ اهلعج

 SSDS SPS وجل RANTS «قيرطلا يف اعيش لمح نمو ‹نمضي مل اهيلع رورملا

 [كلذ جرخأ نم ةلقاع ىلع يأ ] :خلإ هتيدف (ييع) .اهوحنو نصرحلاو فينكلاو بازيلا طوقسب يأ :اهطوقسب
 ارئب رفح ول ةلقاعلا ىلع ةيدلا بجي امك هكالم ببس هنأل ؛قيرطلا ىلإ كلذ جرخأ نم ةلقاع ىلع لوتقملا ةيد يأ

 «ثاريملا نم مرحي الو «ةرافكلا بحت ال يح ببس هنأل ؛ناسنإ رجحلا وأ رئبلاب فلتف ءارجح عضو وأ «قيرطلا يف

 فالخب ءدجوي ملو «ةقيقح لتقلا نادمتعي نامرحلاو ةرافكلا نأل ؛ثاريملا نم مرحي ملو «ةرافكلا بحت مل اغنإو

 (حتف «ييع) .دجو دقو ءايدعت فالتإلا دمتعي هنإف ؛نامضلا

 يف اذك رورملا عقاولا دمعتي مل اذإ رجحلا عضوو رئبلا رفح يف نمضي امنإ 00 :خلإ رفح ول امك

 دارملا نأ فرع اذهيو :تلق ءراصمألا فالخب نمضي مل يفايفلا نم هريغو ةكم قيرط يف رفح :هيفو "ىجا"

 (حتف) .ابلاغ راصمألا يف هنع لودعلا هنكمي ال هنأل ؛ىراحصلاو يفايفلا نود راصمألا قيرط قيرطلاب

 :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .هلام يف اهفامض نوكي ةميك نصرحلا طوقسب وأ رعبلا ف كلاهما ناك ول يأ :خلإ ةميمب ولو

 ؛ةبشخلاو رجحلا ءاقلإ ةلزنمب قيرطلا يف نيطلا ذاختاو بارتلا ءاقلإو «لاملا نامض لمحتت ةلقاعلا نأل|ا 8

 دعتم ريغ هنأل ؛نمضي مل ثيح ناسنإ هسنك عضوم بطعف «قيرطلا سنكأ اذإ ام فالخب «بيبست كلذ لك نأل

 شر وأ قيرطلا يف ءاملا بص اذإ اذكو «يدعتلا دوجول ؛نمض ناسنإ اه فلتو قيرطلا يف ةسانكلا عمج ولو «هيف

 ىقذفان ريغ ةكس يف كلذ لعف اذإ ام فالخب هدعتم هنأل ؛نمضي «لام وأ ناويح وأ ناسنإ هب بطعف ءأضوت وأ

 تارورض نم كلذ نأل ؛هلعفي نأ هلهأ نم لكل نأل ؛اعاتم وأ ةبشح عضو وأ هيف دعق وأ ءاهلهأ نم وهو

 [4 ٤۹/۲ :قئاقحلا زمر .هب بطع ام نمضيف «تارورضلا نم سيل هنأل ؛رفحلا فالخب ئئكسلا

 .رورملل رخآ اعضوم دجي وأ اريصب ناك نأب :رورملا لجر .رم ىلع ةرطنق عضو يأ :ةرطنق وأ
 ةبشخلا عضو امأو «دعتم. سيلف ؛هكلم يف وأ مامإلا نذإب هنألف ؛ةعولابلا يف امأ ءاهلك روصلا يف يأ :نمضي مل

 عضاولا نأل ؛عضاولا ىلإ ةبسنلا عطقي امهيلع رورملاب راملا دمعت نكل «هيف ايدعتم ناك نإو «مامإلا نذإ الب ةرطنقلاو

 دمعتي مل اذإ امأو ٤٤۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .هعم بيبستلا ربتعي الف «ةلعلا بحاص وه راصف «رشابم راملو «ببسم

 اذكو «نمضي الف «مامإلا نذإب هعضو اذإ امأف ءمامإلا نذإ ريغب هعضو اذإ نمضي ءاليل رم وأ ءىمعأ ناك نأب رورملا

 (نيكسم الم «ييع) .نمضي «تامو طقسف مامإلا نذإ ريغب قيرطلا يف رفح اذإ
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 قلعف ةريشعل دجسم ١ كفطلا بيل هن عاوز ناك واو نعمت نابي ناجح كب
 نيصوصخم موقل يأ نمضي ال يأ ةيدلا لماحلا لومحما

E esنإو «نمضي م لحر هب بطعف «ةاصح  
 0-0 هيف لعج بصقلا نم ريصح يه دجسملا يف ةريشعلا نم يأ

 يف ناك نإ نمض دحأ هب بطعف مهنم م لحجر هيف سلح نإو «نمض مهريغ نم ناك
 سلاجلا اذه لحرلا كلذ سولجب E دحسملا يق دحسملا ةريشع ريغ لعفلا كلذ

 .ال اهيف ناك نإو «ةالصلا ريغ

 حابم هرهظ ىلع وأ هسأر ىلع قيرطلا يف عاتملا لمح نأل ؛عوقولا دعب هب ةرثعلاب وأ عوقولاب فلت ءاوس :نمض
 ول يأ :خلإ ءادر [445/؟ :قئاقحلا زمر] .ديصلا وأ فدهملا ىلإ يمرلا ةلزنمب ةمالسلا طرشب ديقم هنكل «هل

 لماحلا نأ لومحملا ءيشلا نيبو هنيب قرفلاو «نمضي ال هب بطعف ناسنإ ىلع طقسف هسبل دق ءادر لومحملا ناك

 فصوب دييقتلاب جرحتيف «هسبلي ام ظفح دصقي ال سباللاو «ةمالسلا فصوب دييقتلاب جرحتي الف .هظفح دصقي

 ةداع سبلي ال ام وأ ةحاحلا ردق ىلع ةدايز سبل اذإ :هلَل دمحم نعو ءاقلطم احابم هقح يف لعجف «ةمالسلا

 ؛اهرابتعاب نامضلا طوقسو «هسبل ىلإ ةرورض ال هنأل ؛نمض برحلا ريغ يف ديدحلا نم عردلاو قلاوحلاو دبللاك
 .ناسنإ هب بطعف ءادرلا :طقسف ٤٤۹/۲[ :قئاقحلا زمرو ١7١/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىولبلا مومعل

 هذه نأل ؛نيهجولا يف نمضي ال :الاقو هلي ةفينح يبأ دنع اذهو :نمض .ائيش لعاحو قلعم نم لك :نمضي مل

 باب نم ليدنقلا قيلعتو ريصحلا طسب نأل اذهو مذإب ناك ول امكو ءدجسملا لهأك راصف «لعافلا اهيلع باثي ةبرق
 نأ :هلو مهريغو دجسملا لهأ هيف يوتسيف «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا باب نم نوكيف «ةالصلا ةماقإ نم نيكمتلا

 ىح «ةعامجلا راركتو هقالغإو هباب عفرو «يلوتملا رايتحاو مامإلا بصنك مهريغ نود هلهأل دجسملاب قلعتي اميف ريبدتلا
 لعفو ةمالسلا طرشب ديق ريغ نم اقلطم احابم مهلعف ناكف «هرکی مهدعبو «ةهاركلا قح يف مهقبس نمي دتعي ال

 ةطامإل قيرطلا ىلع فقو اذإ امكو ءانزلا ىلع ةداهشلاب درفنا اذإ امك ةمارغلا يانت ال ةبرقلا ةيضقو ءامي ديقم مهريغ

 رثكأ :يناولحلا لاقو «هلهأ نم ناذئتسالا هيف قيرطلاو «مرغيو «كلذ ىلع رحؤي «دحأ هب رثعف ءملاظملا عفدو ىذألا

 ١757/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىوتفلا هيلعو ءامهوقب اوذحأ خياشملا

 نمضي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع نمضي ال اهيف ناك نإو «ةالصلا ريغ يف ناك نإ سلاجلا نمض يأ :خلإ ناك نإ نمض

 ناكف «ريغ ال ةالصلل دعأ دجسملا نأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «هدوعقو هلوحدب نوذأم دحاو لك نأل ؛لاح لك ىلع

 [45 0/7 :قئاقحلا زمر] .ةمالسلا طرشب اديقم لاعفألا نم اهريغ

 ةرورض تبث ام نأل ؛امب اقحلم نوكيف «ةالصلا ةرورض نم سولجلا نأل ؛هالاق ام رهظألا نأ :مالسإلا ردص ركذو
 ةلمكت] .ىفي امهوقبو :"ةريحذلا" يفو ءانخياشم ذحأ هبو :"ةيادها" نع "نيعلا" يفو «همكحك همكح نوكي ءيشل

 :هيف رم وأ ءاهريغ يف وأ ةالصلا يف هيف مان وأ ءةالصلل وأ ميلعتل وأ نآرقلا ةءارقل اسلاج ناك ولو ۱۷٤/۹[ :قئارلا رحبلا

 - نمضي ال :ليقو «لوق يف فالخلا اذه ىلع وهف فكتعملا امأو «فالتحالا اذه ىلع وهف «ثيدحلل هيف دعق وأ



 لئاملا طئاحلا يف لصف :E تايدلا باتك

 لئاملا طئاحلا يف لصف

 ى بلاط نإ لاف را سفن نم هب فلق ان ر نمط ةماعلا قر لإ لام ظئاح

 ENES DSCREN ال ؛هضقن ىلع ردقي ةدم يف هضقني مو «يمذ وأ ملسم
 طئاحلا طئاخلا بر يأ

 نأ ةفينح يأ بهذم نم حيحصلا نأ :ةمئألا سش ركذو «عامجإلاب ضرفلاك عوطتلا ةالصو فالح الب =

 سردو نآرقلا ةءارقك دجسملاب صاصتحا هل نوكي ال لمعلا يف فالخلا امنإو ءنمضي ال ةالصلا راظتنال سلاجلا

 ركذو «عامجإلاب نمضي ال افكتعم وأ «نآرقلا ةءارقل سلح نإ :"ضماوغلا فشك" يف ركذو «ثيدحلاو هقفلا

 (ةلمكت «ئيع) .عامجإلاب نمض ثيدحلل سلج نإ هنأ :ديهشلا ردصلاو مالسإلا رخف

 قلعتي يذلا لتقلا ماكحأ نايب يف عرش ءابيبستو ةرشابم ناسنإلاب قلعت يذلا لتقلا ماكحأ هي ركذ امل :خلاإ لصف

 الإ ءدامجلا ىلع ناويحلل اميدقت تاناويحلا عيمج لئاسم نع رحؤت نأ اهقح نم ناكو «لئاملا طئاحلا وهو «دامجلاب

 .بابلا ظفلب ال لصفلا ظفلب ربع اذلو ءامي هلئاسم قحلأ امههوحنو بازيملاو نصرحلا بسان امل لئاملا طئاحلا نأ

 كلام نمض [(يئاط) .ميقلاو فقاولاك امكح ولو هبحاص يأ ] ] :خإ هبر نمض ١75/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ناليملاو طوقسلاو ءاميقتسم هكلم يف ناك ءانبلا نأل ؛نمضي ال نأ سايقلاو «ناسحتسا اذهو «ةروصلا هذه يف طئاحلا

 نع يورم وهو ءايدعتم راص هيلع ةردقلا عم بلطلا دعب ضقنلا نم عانتمالاب هنأ :ناسحتسالا هجو «هعنص نم اسيل

 (حتف) .ّد نيعباتلا ةمئأ نم مهريغو يعشلاو يعخنلاو حيرشو يلع
 .هلام نم اهفامض بجي لام نم هب فلت امو «قلقاعلا ىلع ةيدلا بحب سفن نم هب فلت امو :خلإ لام وأ سفن نم

 «بلطلا لهأ نم ينعي[(نيكسم الم) .ابتاكم وأ ناك ارح .ةأرما وأ ناك الحر] :يمذ وأ ملسم (نيكسم الم)

 يف امه نذأ نإ الإ ةماعلا قحب اذكف ءامهقحب ةبلاطملا لهأ نم اسيل امهنأل ؛امهيلع روجحملا يبصلاو دبعلا جرخف

 (حتف) .ةموصخلا

 ؛هضقنب طئاحلا كلام بلط نم دبال هنأ :لوألا :طورش طئاحلا بر نيمضتل نأ ملعاو :خإ ةدم يف هضقني ملو

 ءلحرلا اذه ىلإ تمدقت دق نأ اودهشا :لحرلا لوقي نأ وهو «هيلع داهشإلا نمو بلطلاب الإ ايدعتم ريصي ال هنأل

 باب نم ناكف «هتلقاع دوحح وأ «هدوححج دنع هتابثإ نم نكمتلل داهشإلا نكل «طئاحلا اذه ضقنب هتبلاطو

 كلم يف يصولاو كلاملاك عيرفتلا ةيالو هل نم ىلإ ةبلاطملا نوكي نأ :يناثلا قس خيشلا هركذي مل اذهلو «طايتحالا

 طقس ول ىح «عدوملاو نقرملاو ريعتسملاو رحأتسملا بلاطي الو «بتاكملاو نهارلاو رحاتلا دبعلاو دحلا وأ ريغصلا
 مهلك سانلا نأل ؛ايمذ وأ املسم ضقنلا بلاطملا نوكي نأ نيب خيشلا ىّوسو ءءالؤه نمضي ال اعيش فلتأو

 «ىثنأ وأ ناک اركذ ءابتاكم وأ ناك ارح «القاع اغلاب ناك نأ دعب ناك يأ نم بلطلا حصف «رورملا يف ءاكرش

 = نع جرح ول يح «طوقسلا تقو ىلإ ةيالولا كلت ماود طرتشي :ثلاثلا «مهيلع روجحملا نايبصلاو ديبعلا فالخب



 لئاملا طئاحلا يف لصف 4٥ تايدلا باتك

 لع راد لإ ا نإف 0 الب هط وقسب فلت ام نمص ءادتبا هلئام هانب نإو

 رمألا ءادتبا يف قيرطلا ىلإ طئاحلا

 ىلع دهشأ e ل فالخب حص هاربأ وأ «هلجأ نإف ءار ىلإ و
 ةسمخ نيب كر تشم رادلا بحاص الا بر

 ءارثب اهيف مهدحأ رفح ةثالث نيب ؛ راد E لا

 ةنالثلا دحأ يأ 000 9

 ينابلا 7 رفاحلا هكيرش نذإ ريغب اهيف

 ةدم يضمت نأ نامضلل طرتشي :عبارلا ءضقنلا ىلع هتردق مدعل ؛نامضلا نع ئرب داهشإلا دعب عيبلاب هكلم =

 .فلت ام نمضي ال هضقن نم نكمتلا لبق هتعاس نم طقسف «هيلع دهشأ ول نح داهشإلا دعب ضقنلا نم اهيف نكمتي

 (فرصتو راصتخاب ييع)
 نم بلط الب هطوقسب فلت ام طئاحلا بر نمض ءءادتبالا نم الئام هنوك لاح طئاحلا ىب نإ يعي :خلإ هانب نإو

 ءناليملا يف فلؤملا قلطأو «قيرطلا يف رئبلا رفحو رجحلا عضوو حانجلا عارشإك راصف «ءانبلاب ىدعت هنأل ؛دحأ
 ريسي نع ولخي ال رادحلا نأل ؛نمضي ال ءانبلا تقو اريسي ناك نإ :"ىقتنملا" فو «هشحافو هريسي نيب قرفي ملو

 ١78/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ضقنلا هنم بلطي دحأ هيلإ مدقتي مل نإو «نمضي اشحاف ناك نإو «ناليملا

 "ناسنإ راد" :هلوق يف ةفاضإلاف ءاهريغ وأ ةراجإب انكاس وأ اكلام ناك ءاوس رادلا بر ىلإ يأ :اهر ىلإ بلطلاف

 حتف) .هريغ ىلإ ال ةصاخ هيلإ اضوفم بلطلا نوكيف ءصوصخلا ىلع رادلا برل قحلا نأ :ههجوو «ةسبالم ندأل
 ةروص يف ةدملا يضم لبق وأ ءاربإلا ةروص يف طقس ول نح «هليحأتو رادلا بر ءاربإ حص يأ :خلإ حص (هريغو

 حصي ال هئاربإ وأ ضقنلا بلط نمو «يضاقلا هلحأف «ماعلا قيرطلا ىلإ طئاحلا لام اذإ ام فالخب «نمضي ال «ليحأتلا

 «مهعفني اميف ذفان ةماعلا قح يف يضاقلا فرصتو «نيملسملا ةعامحل قحلا نأل ؛هسفن قح يف الإ ءاربإلاو ليحأتلا

 لفسألا وأ ءلفسلا ىلإ ولعلا لام ول تح «ديقب سيلو «لاثم "لحر راد" :ةلأسملا لصأ يف هلوقو ءمهرضي اميف ال

 (هريغو ةلمكت) .كلذك مكحلاف ءولعلا ىلإ
 هيلع :الاقو «ةفينح يبأ دنع هتلقاع ىلع نوكتو «ةيدلا سمح بلاطلا هيلع دهشأ يذلا نمض يأ :ةيدلا سج

 .نيفصن ىلع مسقناف «رده هيلع دهشي مل نم بيصنبو «ربتعم هيلع دهشأ نم بيصنب فلتلا نأل ؛ةيدلا فصن

 مسقي مث «ةدحاولا ةلعلا ىلإ فلتلا فاضيف «لتقلا يهو «ةدحاو ةلعب لصح توملا نأ :مامإللو [4 57/7 :قئاقحلا زمر]

 طئاحلا نم ائيش مدهي نأ ردقي ال ءاكرشلا نم دحاولا :ليق نإف ]۱۷۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلملا ردقب اهتابرأ ىلع

ODI GSضرغلا لصحي هبو ا  

 (ييع) .طئاحلا ءانبب وأ رفحلاب يأ :هب بطعف .سفنأ ةثالث نيب ةكرتشم يأ :ةثالث نيب راد (نيع) .ررضلا ةلازإ وهو
 كلم رابتعاب نيتصحلا يف دعتم هنأل ؛هتلقاع ىلع نوكتو «ةفينح يبأ دنع ةيدلا يثلث ينابلاو رفاحلا نمض يأ :ةيدلا يثلث

 = فصن هيلع :الاقو ءرم امك ةصحلاب مسقتف «ةدحاو ةلعب فلتلا لصح دقو «دعتم. سيل وهف هكلم يف امأو «هيكيرش



 ... اهيلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج “4٤ تايدلا باک

 كلذ ريغو اهيلع ةيانحلاو ةميهبلا ةيانج باب
 69 «تطبخ وأ تمدك وأ «سأر وأ لجر وأ ديب هتباد تاطوأ ام بكارلا نمض

 ةماعلا قيرط يف

 500 اهلجر وأ اهديب تباصأ نإف «قيرطلا يف اهفقوأ اذإ الإ بنذ وأ لحرب تحفن
 ةبادلا ةبادلا يأ

 اناكف «دعتم هيكيرش كلم رابتعابو دعتم ريغ هكلم رابتعاب ءانبلاو رفحلا يف هنأل ؛ىلوألا ةلأسملا يف امك ةيدلا =
 (ييع «حتف) .طقف رفحلا يف ةيدلا لك نمضي :يعفاشلا دنعو «نيفصن امهيلع مسقناف «نيمسق

 الو «ةميهبلا ةيانج نايب يف عرش ناسنإلا ةيانج ماكحأ نايب نم هل غرف امل :"ةلمكتلا" يف لاق :لإ ةيانج باب

 لب اقلطم ناسنإلا ةيانج نايب نم غرفي مل هنأ هيلع دريو «"ةياهنلا" يف اذك ةميهبلا ىلع ناسنإلا ةيانج مدقت يف كش
 ةميهبلا ةيانج ىلع مدقي نأ هقح نم ناكو «ةميهبلا ىلع مدقيف «ناسنإلا نم هنأ كش الو «كولمملا ةيانج اهنم يقب

 بابلا اذه قح نم ناك سنوي نب دمحأ نع :"حتفلا" يف لاقو ١8١/5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."نايبلا ةياغ" يف اذك

 مدع ثيح نم دامجلاب ةقحلم ةميهبلا تناك امل نكل كولمملا يف قطنلا ةليضفل كولمملا ةيانج دعب ركذي نأ

 .قيرطلا يف لحرلا ثدحي ام بابب بابلا اذه قحلأ «لقعلا
 يف لصألا نأ ملعا :خلإ بكارلا نمض (حتف) .مئام عمجلاو ءرحبلا يف ولو مئاوق عبرأ تاذ لك :ةميهبلا :ةميهبلا

 هقح يف فرصت هنأل ؛هنع زارتحالا نكمي اميف ةمالسلا طرشب حابم نيملسملا قيرط يف رورملا نأ :بابلا اذه لئاسم

 رظنلا لدتعيل ةمالسلا طرشب اديقم ةزاحجإلاب انلقف «سانلا لك نيب اكر تشم هنوكل ؛هجو نم هريغ قح يفو «هجو نم

 ءاطيإلا نع زارتحالاو ءفرصتلا عنم ىلإ يدؤي هنأل ؛هنع زارتحالا نكمي ال اميف ال زارتحالا نكمي اميف نيبناحلا نم
 «نانسألا مدقم, ضعلا :مدكلاو «ةمالسلا طرشب هانديقو «ريسلا ةرورض نم سيل هنأل ؛نكمم طبخلاو مدصلاو مدكلاو

 وأ لحرب هتباد تحفن ام بكارلا نمضي ال يأ :خلإ تحفن ام ال (راتحنا در «نييع «ةلمكت) .ديلاب برضلا :طبخلاو

 لصألا وه امك «ةمالسلاب هديقن ملف ةبادلا ىلع ريسلا عم بنذلاو لحرلاب ةحفنلا نع زارتحالا هنكمي ال هنأل ؛بنذ

 [4517/؟ :قئاقحلا زمر] .امهيف حتفلاب لعفي لعف باب نم ةلمهملا ءاح اب وهو «هبرض اذإ هلجرب هحفن :لاقي

 ةبادلا فقوأ اذإ الإ بنذلاو لحرلاب ةحفنلا يف نمضي ال نعي "تحفن ام ال" :هلوق نم ءانثتسا :خلإ اهفقوأ اذإ الإ

 «ةحفنلا نع هنكمي مل نإو «فاقيإلا نع زارتحالا هنكمي هنأل ؛نمضي ذئنيحف ءاهبنذ وأ اهلجرب تحفنف «قيرطلا يف
 :كلام دنعو ءاضيأ هفيقوت ريغ نم تحفن ام نمضي :ةياور يف دمحأو يعفاشلا دنعو «هنمضيف «فاقيإلاب ايدعتم راصف

 اعضوم مامإلا لعج ولو «فاقيإلا يف قيرطلاك دجسملا بابو «فقوي مل وأ فقوأ بنذلاو لحرلا لعف يف نامض ال
 هنأل ؛باودلا قوس يق ةبادلا فاقيإ اذكو «فوقولا نم ثدح اميف نامض الف ءدجسملا باب دنع باودلا فوقول

 هيف جاتحي الف «سانلاب رضي ال هنأل ؛ةجحملا ريغ يف فقوأ اذإ ةكم قيرطو ةالفلا كلذكو «ناطلسلا ةهج نم هل نوذأم

 407/١[ :قئاقحلا زمر] .قيرطلاك يهف ةجحملا امأ «نذإلا ىلإ



 ... اهيلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج 44۷ تايدلا باتك

 اريبك ولو _ ؛نمضي مل انيع أقفف اريغص ارجح وأ ارابغ تراثأ وأ ,ةاون وأ ةاصح
 بكارلا ابوث دسفأ وأ اهراغأ وأ ةبادلا

 ,كلذل اهفقوأ نإو هب بطع نم نمضي مل قيرطلا يف تلاب وأ تثار نإف «نمض
37 

 بكارلا ىلعو «دئاقلاو قئاسلا هنمض بكارلا هنمض امو «نمض هريغل اهفقوأ نإو
 لوبت وأ ثورت نأ ةبادلا

 ةاصح اهلحر وأ اهديب تباصأ اذإ اميف نمضي مل يأ :نمضي مل .هريغو رمتلا بح وهو ىونلا ةدحاو :ةاون وأ

 ريس نأل ؛رذعتم رابغلاو راغصلا ةراجحلا نع زرحتلا نأل ؛انيع تأقفف ءاريغص ارجح وأ ارابغ تراثأ وأ ةاون وأ

 ةراثإ نوكي امنإو «نكمم رابكلا ةراجحلا نع زرحتلا نأل ؛نمض اريبك ارجح تراثأ اذإو «هنع ولخي ال ةبادلا

 ١[ 857/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نمضيف «بكارلا ةياده ةلق نم رابكلا راجحلا

 نمضي مل قيرطلا يف تلاب وأ ةبادلا تثار نإ يعي :خلإ تلاب وأ تثار نإف .اريبك ارجح تراثأ ولو :اريبك ولو

 لوبو ثور نع ولخي املق ةبادلا ريس نأل ؛لوبلا وأ ثورلل اهفقوأ نإو هلوب وأ هثور ببسب كله نم بكارلا
 باودلا نم نأل ؛كلذل اهفقوأ اذإ اذكو «ريست يهو تثار اذإ اميف هب فلت ام نمضي الف «هنع زرحتلا هنكمي الف

 دعتم هنأل ؛نمض ناسنإ هب بطعف «تلاب وأ تثارف ؛لوبلاو ثورلا ريغل اهفقوأ نإو ءافقاو الإ كلذ لعفي ال نم

 قحلي الف «هنم مودأ هنوكل ؛ريسلا نم اضيأ اررض رثكأ وهو «ريسلا تايرورض نم سيل وه ذإ ؛فاقيإلا يف
 .اهوب وأ اهثور ببسب كله يأ :بطع ١/87/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هب

 ءيش لك يأ :خإ بكارلا هنمض امو .لوبتو ثورت نأل اهفقوأ نإو نمضي ال يعي هلبق امه لصاو :اهفقوأ نإو
 بجيف «رشابم ءاطيإلا يف هنإف :ءاطيإلا ريغ يف بكارلاك ناببس اممنأل ؛دئاقلاو قئاسلا هنمضي بكارلا هنمضي

 درطم "دئاقلاو قئاسلا هنمض بكارلا هنمض امو" :هلوق يأ مالكلا اذهو «بكارلاك هيف يدعتلاب نامضلا امهيلع

 بكارلا هيف نمضي ام لك يأ يفنلا يف مزالتلا ساكعنالاو «توبثلا يف مزالتلا دارطالاو «حيحصلا يف سكعنمو

 ىأرع.هنأل ؛لحرلاب ةحفنلا نمضي هنأ ركذف «قئاسلا يق يوردقلا فلاخو ءالف ال امو ءدئاقلاو قئاسلا هيف نمضي

 اهلجر ىلع هل سيل قئاسلا نأ :خياشملا رثكأ هيلعو «لوألا هجو «خياشملا ضعب هيلعو «هنع زرحتلا هنكميف «هنيع

 «ةحفنلا مهلك نونمضي :يعفاشلا لاقو «مدصلاو مدكلا فالخب ءزرحتلا هنكمي الف «ةحفنلا نع هب اهعنمب ءيش

 (نيع «راتحلا در «ةلمكت) .لحرلاب ةحفنلا هانعمو «"رابج لحرلا" :اككفع هلوقو ءانركذ ام هيلع ةجحلاو

 ريغ يف امأو «ةصاخ ءاطيإلا يف اذهو ءدئاقلاو قئاسلا ىلع ال بكارلا ىلع ةرافكلا بجي يأ :خلإ بكارلا ىلعو

 رشابم هنأل ؛ةرافكلا همزلي اهبكار وهو اناسنإ ةبادلا تفطو ول هنأ :هلصاحو «مهنم دحأ ىلع ةرافك الف ءاطيإلا

 وأ قئاسلا مزلي ال اهدوقي وأ اهقوسي وهو ةبادلا تئطو ولو «هلتقف ناسنإ ىلع بلقنا اذإ مئانلاك هلقثل ةقيقح لتقلل

 كلذكو «ةرشابملا ءازج ةرافكلاو ءءطولا دجوي مل دوقلا وأ قوسلا ال ول هنأ نعم. ناببستم امهنأل ؛ةرافكلا دئاقلا

 - «فيدرلا مكحلا اذه يف بكارلا لثمو «دئاقلاو قئاسلا نود ةيصولاو ثاريملا نامرح بكارلا قح يف ءاطيإلاب قلعتي



 ... اهيلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج 44۸ تايدلا باتك

 ةيد لك ةلقاع نمض ءاتامف «نايشام وأ ءناسراف مدطصا ولو ءامهيلع ال «ةرافكلا
 دئاقلاو قئاسلا ءاطيإلا يف

 ءيط وف و داق نإو ءنمض هلتقف لحجر ىلع جرسلا عقوف «ةباد يوو «رحآلا
 ماجللاك هوحنو

 TE i ى كاس هعم ناک نإو ؛ةيدلا دئاقلا ةلقاع نمض اناسنإ ريعب
ETRE 7 

 «ببسم قئاسلاو «هيف رشابم بكارلا نأل ؛ةبادلا تئطو ام قئاسلا نمضي ال :ليق ءابكار وأ اقئاس ناك ولو =

 (راتحنا در «ئييع «ةلمكت) .ههجو انركذ امل ؛لوألا حيحصلاو «نامضلا ببس كلذ لك نأل ؛امهيلع نامضلا :ليقو

 .ةرافك مهيلع سيلف ءاطيإلا ريغ يف امأو ءاطيإلا يف دئاقلاو قئاسلا ىلع ال يأ :امهيلع ال

 ءرخآلا ةيد دحاو لك ةلقاع نمض ءاتامف «هسفنب رخآلا نييشاملا وأ نيسرافلا دحأ برض ول يأ :خ! مدطصا ولو

 «هجو ىلع رخآلاو «هافق ىلع امهدحأ نإو «ءيش الف امههوجو ىلع نإو «هافق ىلع امهنم لك عقو اذإ اذهو
 نإو ءامههوجو ىلع اعقو اذإ رخآلا ةيد لك ةلقاع ىلعف «لبحلا بذاحت فالخب اذهو ءرده ههحو ىلع عقو يذلا مدف

 ىلع رخآلا ةيدو «هسفن لعفب طقس هنأل ؛رده هافق ىلع عقو يذلا مدف «هافق ىلع رخآلاو «هحو ىلع امهدحأ عقو

 (حتف) .رخآلا ةلقاع

 ذه [(يئاط) .أطخلاو دمعلا يف مدلا ردهي نيدبع اناك نإف ؛نيرح اناك اذإ اذه ءاناسحتسا] :خلإ ةلقاع نمض

 ل ؛رخآلا ةيد فصن دحأ لك ةلقاع ىلع بجي :يعفاشلا لاقو ءاندنع

 «هبحاص فلت ةلع نيمدطصملا نم لك ةمدص نأ :انلو كلامو رفز لاق هبو «ربتعم هبحاص لعفو ءرده هسفن لعفف

 دحاو لك ةيد بوحو ةدئاف ام :ليق نإف ءطرشلا بحاص ىلإ ال ةلعلا بحاص ىلإ هلك فيضأف «هسفن فلت طرشو

 ءاهريغ وأ شاوم باحصأ ىرخألاو نيع باحصأ نيتلقاعلا دحأ نوكت نأ زاوحل :تلق ؟رخآلا ةلقاع ىلع امهنم

 مدلا ردهي نيدبع اناك ولو «نيرحلا يف أطخلاو دمعلا يف انركذ يذلا مكحلا اذهو ءاعيمج نيفرطلل عافتنالا لصحيف

 رجلا لوتقملا ةثرو ذحأيو ءأطخلا يف اهلك دبعلا ةميق رحلا ةلقاع ىلع بجي ءادبع رخآلاو ارح امهدحأ ناك ولو ءامهيف

 هتبقر يف دبعلا ىلع امو «لوتقملا يلو اهذحأيو ءدمعلا يف هتميق فصنو ةميقلا ىلع داز اميف لوتقملا رحلا قح لطبيو
 (يئيع) .ةميقلا فصن وهو لدبلا نم فلتأ ام ردق الإ هتوم. طقسي «رحلا ةيد فصن وهو
 «هنم ريصقتب عوقولا نأل ؛بيبستلا اذه يف دعتم هنأل ؛ةروصلا هذه يق قئاسلا نمض يأ :خلإ ةباد قاس ولو

 .ةداع هظفح دصقي ال هنأل ؛ءادرلا فالخب قيرطلا ىلع هاقلأ هنأك راصف «دشلا يف ماكحإلا وأ دشلا كرت وهو

 «هنع زرحتلا هنكمأ دقو «قئاسلاك راطقلا ظفح هيلع دئاقلا نأل :خلإ دئاقلا ةلقاع نمض [15 ٤/۲ :قئاقحلا زمر]

 لاملا نامضو «ةلقاعلا ىلع سفنلا نامض نأ ريغ «نامضلل ببس يدعتلا فصوب بيبستلاو «هيف ريصقتلاب ايدعتم راصف

 ؛نامضلا امهتلقاع ىلع بحت قئاس دئاقلا عم ناك اذإ يأ :امهيلعف ]۱۸۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلام يف هيلع

 = ١485/98[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةمزألا لاصتال هقئاس اذكو لكلا دئاق دحاولا دئاقلا نأل ؛بيبستلا يف امهئاوتسال



 ... اهيلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج 418 تايدلا باتك

 لسرأ نمو ,طبارلا ةلقاع ىلع فلت ام دئاقلا ةلقاع عجر ءراطق ىلع اريعب طبر نإو
 هب ملعي ال دئاقلاو رئاس

 EE ا عم اريط لسرأ دإو «نمض اهروف يف تباصأف اهقئاس ناكو .ةميكب
 ايذاب قوسلا عاطقنا ريغ نم يأ اعيش اهفلخ ايشام يأ لسرملا ابلك يأ

 بطع ام هدحو وه نمضي «دحاو مامزب ذحأو ءاهطسوب ناك اذإ امأ ؛لبإلا نم بناح يف قئاسلا ناك اذإ اذه =

 قئاسلاو «مامزلا ماصفنال ؛قئاسلا فلخ ام دوقي ال دئاقلا نأل ؛همادق وه امم فلت ام نانمضيو «هفلخ وه ام

 [15 ٤/۲ :قئاقحلا زمر] .همادق نوكي ام قوسي

 اناسنإ طوبرملا ريعبلا ئطوف «ملعي ال راطقلا كلذل دئاقلاو ءراطق ىلع اريعب لحر طبر اذإ يأ :خلإ دئاقلا ةلقاع عجر

 ءريصقتلاب ايدعتم راص هتنايص كرت اذإف هب هريغ طبر نع هراطق نوصي نأ هنكمي هنأل ؛هتيد دئاقلا ةلقاع ىلعف «هلتقف

 .هيف مهعقوأ يذلا وه هنأل ؛طبارلا ةلقاع ىلع امي نوعجري مث ءأطخلا لتق يف امك ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو «ببستم وهو

 ءدئاقلا ةلقاع اهنمض ةفقاو لبإلاو طبر اذإ امأو ءريسي راطقلاو طبر اذإ اذه :اولاق 4٠0/9 ١[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 ءدحأ ىلع هقحل امي عجري الف «ةلالد الو احيرص ال هنذإ ريغب هريغ ريعب داق هنأل ؛طبارلا ةلقاع ىلع هب نوعحري الو

 [455/7 :قئاقحلا زمر] .نامضلا نم مهقحل ام طبارلا ةلقاع ىلع نوعحري ال طبرلاب دئاقلا ملع اذإ اذكو

 اقئاس نكي ملو بلكلا لسرأ اذإ هنأ وهو ءاقرف ةميهبلاو بلكلا لاسرإ نيب نأ الوأ ملعا :لإ ةميمب لسرأ نمو

 الإ نمضي ال ببستملاو «هعابتا هنكمي ال ذإ ؛دعتك, سيل هنأل ؛هروف يف بلكلا باصأ نإو لسرملا نمضي ال اه
 ناكمإ عم قيرطلا يف اهلاسرإب دعتم هنأل ؛ال وأ اهقاس اهروف يف تباصأ ام نمضي ةباد لسرأ ولو «ىدعت اذإ

 ةماع ذحأ هبو «لاح لكب نمضي هنأ :فسوي يبأ نعو :"يناتسهقلا" يف نكل «"ةياهنلا" يف هدافأ اذك اهعابتا

 هباصأ ام نمضي ال لوألا ىلعو «بلكلاو ةبادلا نيب قرف ال فسوي يبأ لوق ىلعف «ىوتفلا هيلعو ؛خياشملا
 فنصملا مالك نأ ملعاف اذه تملع اذإو ءاقلطم نمضي اهروف يف ةبادلا هتباصأ امو «هقاس اذإ الإ هروف ىف بلكلا

 يعليزلا رسف اذلو «بلكلا يف الإ كلذ طرتشي الو «قوسلا نامضلا يف طرتشا هنأل ؛لوألا لوقلا ىلع راح

 (راتحلا در) .بلكلاب ةميهبلا هريغو
 يأ ١31/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهروف يف هتباصأ ءيش لكف ءاهقاسو ةميه ناسنإ لسرأ اذإ نعي :نمض

 ءاهروف يق ماد امف ءاهفلخ شمي مل نإو هيلإ اهلعف فيضأف ءاه لماحلا وه هنأل ؛هنمضي هنإف قوسلا عاطقنا ريغ نم

 [400/7 :قئاقحلا زمر] .قوسلا عطقنا يحنارت اذإو «قوسلاب قحليف «مكحلا يف اهل قئاس وهف

 ةباد تتلفنا وأ ءاقئاس هل نكي ملو ءابلك لسرأ وأ ءال وأ هقاس اريط لحر لسرأ نإو نعي :خل! اريط لسرأ نإو

 هذه يف لسرملا نمضي ال ءاراه وأ اليل كلذ ناك ءاوس «هتلتقف ايمدآ وأ ءالثم اعرز تدسفأ نأب الام تباصأف «لحرل

 فالخب ءاقلطم نمضي الف ءءاوس همدعو قوسلا دوحو راصف «قوسلا لمتحي ال هندب نألف ريطلا امأ ءاهلك روصلا

 دجوي مل هنكل «قوسلا لمتحي ناك نإو هنإف ؛بلكلا امأو «قوسلا اهيف ربتعيف «قوسلا لمتحي ادب نإف «ةميهبلا
 = ةحاحلا ساسمل هل اقئاس نكي مل نإو «هباصأ ام لكؤي ثيح ديص ىلإ هلسرأ اذإ ام فالخب «نمضي الف «قوسلا هنم



 .. اهيلع ةيانخاو ةميهبلا ةيانج 60. تايدلا باتك

  eال ارام وأ اليل ءايمدآ نادم تباصأف هتباد تتلفنا وأ 3

 نيع أقف فو "اقف فو اهيرل

 e "رابح ءامجعلا" :3ع هلوقلف «ةميهبلا امأو «حوتفم وهو «هباب دسنال طرش ولو ءدايطصالا ىلإ =

 وأ «قيرطلا يف ةدوقملاو ةقوسملاو ةبوكرملا نأل ؛رهاظ حيحص اذهو «ةتلفنملا يه :هللل دمحم لاق رده يأ رابح

 [455/7 :قئاقحلا زمر].ربتعم اهلعف قيرطلا يف ةلسرملا وأ ريغلا كلم يف
 .الثم اعرز تدسفأ نأب الام ةبادلا يأ :تباصأف .بلكلل اقئاس لسرملا نكي مل يأ :اقئاس نكي ملو

 .اهلك روصلا يف نمضي ال يأ :ال .هتلتق نأب ايمدآ تباصأ يأ :ايمدآ

 محللا ةاشلا نم دوصقملا نأل ؛ةاشلا ناصقن نامض بحي باصقلا ةاش نيع علق يف يأ :خلإ ةاش نيع أقف يفو

 [5557/؟ :قئاقحلا زمر] .كلذك هايشلا عيمج يف مكحلا نأل ؛وغل باصقلا ديق :ليق ءناصقنلا الإ هيف ربتعي الف

 ؛ىهتنا اوغل نوكي الف «عقاولا نايبل نوكت نأ دويقلا يف لصألا نأل ؛رظن هيف :"يومحلا" نع "حتفلا" يف لاقو

 'راتخملا ردلا" بحاص لاق اذلو «باصقلا ةاشب صتخممي سيل مكحلا نإف ءديقلا اذهل ةدئاف ال هنأ رهاظلاو :لوقأ

 :لاقو «باصقلا ىلإ ةفاضإلا لامكلا نبا كرت اذلو :"راتحلا در" يف لاقو «هريغ وأ :"باصق ةاش" نتاملا لوق دنع

 .ماقملا اذه ظفحيلف ءمكحلا اذه ليلعتلا ةظحالم دنع اصوصح صاصتحالا ةنظم نم اهيف امل

 لاقو «ةميقلا عبر بجي سرفلاو رامحلا نيع أقف يف اذكو «رازجلا ةندب نيع أقف فو يأ :خلإ رازجلا ةندب نيعو

 عبرب ةبادلا نيع يف ىضق يلع هنأ يور ام :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو «ةاشلاب ارابتعا ناصقنلا هيف :يعفاشلا

 تراصف ءاه لمعتسملا انيعو اهانيع :نيعأ ةعبرأب امي لمعلا ةماقإ نكمي هنألو هد رمع ىضق اذكهو «ةميقلا

 ئقافلا ىلع اهكرت ءاش نإ رايخلاب اهبحاصف اهينيع أقف نإو ءاهدحأ تاوفب عبرلا بجيف «عبرأ نيعأ تاذ اهنأك

 يف مكحلا لب ديقب سيل "رازجلا ةندب" :هلوق نأ ملعاو «ناصقنلا هنمضو ءاهكسمأ ءاش نإو ءالماك ةميقلا هنمضو

 (حتف «ٰييع) .ظفحاف ةبادلا يف ربتعم سيل محلل دادعإلا نأ راهظإ ةفاضإلا ةدئافو ءءاوس هريغو رازجلا ةندب



 هيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج 4٥١ تايدلا باتك

 هيلع ةيانحلاو كولمملا ةيانج باب
 كولمملا ىلع يأ دحأ ىلع

 ىنج .ةدحاو ةميق الإو هل الحم ول ادحاو اعفد الإ بجوت ال كولمملا تايانج
 ىلوملا ىلع ةريثك تناك نإو

 ,ىلوألاك يهف ئجف «هادف نإف ءاهشرأب هادف وأ ؛هكلميف ةيانحلاب هعفد أطخ هدبع
 ىرخأ ةيانج دبعلا دبعلا يأ ءاش نإ ةيانجلا ىلو ءاش نإ يأ لحر دبع يأ

 طاطحنال ؛اهركذ رخأو ,كولمملا ةيانج يف عرش «رحلا وهو «كلاملا ةيانج نم غرف امل :خلإ كولمملا ةيانج باب

 بكارلا رابتعاب تناك ةميهبلا ةيانج نأل ؛اهنع رأ فيكف ةميهبلا نم ةلزنم ندأ سيل دبعلا :لاقي ال «كولمملا ةبتر

 ةريثك تناك نإو كولمملا تايانح نعي :خلإ كولمملا تايانج (حتف) .قبس امك كالم مهو ءدئاقلاو قئاسلاو

 يذلا وهو ءانق ناك نأب عفدلل الحم كولمملا ناك نإ ةدحاو ةرم ةيانحلا يلول هتبقر عفد الإ ىلوملا ىلع بجروت ال

 ءيش هل دقعنا نأب عفدلل الحم نكي مل نإو «ةباتكلاو دلولا ةيمومأو ريبدتلاك ةيرحلا بابسأ نم ءيش هل دقعني مل

 ءادفلا دعب نح اذإ نقلا يقو «ةيانحلا ترركت نإو اهيلع دازي ال ةدحاو ةميق ىلوملا ىلع هتيانج بحوت انركذ ام

 ربدملا فالخب ءءادفلا وأ عفدلاب رمؤي ءادفلا دعب نح ام لك اذكو «ىلوألا ةيانحجلاك ءادفلاو عفدلا نيب ىلوملا ريخي

 [455/؟ :قئاقحلا زمر] .ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع ةدحاو ةميق الإ بحوي ال هنإف «هيتحخأو

 «ةيانجلا يلو هكلميف «ةيانجلاب دبعلا عفد ءاش نإ رايخلاب ىلوملاف ءأطح ةيانج لحجر دبع ىح اذإ يأ :خلإ هدبع ىنج

 :يعفاشلا بهذمو ءامفود اميف وأ سفنلا يف ,دبع وأ رح ىلع ةيانحلا تناك ءاوس «ةيانحلا شرأب هادف ءاش نإو

 عابتا يف رهظت فالخلا ةرمثو ءدمحأ لاق هبو «شرألا ىلوملا يضقي نأ الإ ءاهيف عابي هتبقرب قلعتت دبعلا ةيانج نأ

 لب قتعلا دعب ىلوملا بلاطي ال :هدنعو ءءادفلل اراتخم ناك ةيانجلاب ملعلا دعب ىلوملا هقتعأ اذإ :اندنعف «قتعلا دعب احلا

 ؛هبهذم لثم ام ىلعو رمع نعو ءانبهذم لثم سابع نبا نعف «إ# ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملاو ءدبعلا بلاطي
 اسلفم ناك اذإ هرايتخا حصي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع نكي مل وأ شرألا ىلع ارداق ىلوملا نوكي نأ نيب قرف ال مث

 اذإ ام فالخب «هقح لحم تاوفل ؛هيلع حبا قح لطبي دبعلا تام نيح ائيش ىلوملا رتخي مل نإو «ءايلوألا ءاضرب الإ

 (يئيع) .ىلوملا ةمذ ىلإ دبعلا ةبقر نم هقح لوحتل ؛ىلوملا اربي مل ثيح «ءادفلا هرايتحا دعب تام
 ءاوتسال ؛ديفي الف ءافود اميف امأو «صتقي هدمعب نأل ؛سفنلا يف ديفي'امنإ انه أطخلاب دييقتلا نأ ملعا :خلإ أطخ

 يف اذك الصأ هرارقإب ال ءيضاقلا ملع وأ «هالوم رارقإب وأ ةنيبلاب أطخلا تبثي امنإ مث ءافود اميف هدمعو هئطح

 (راتخم رد) .اننامز يف يضاقلا ملعب لمعي ال هنإف «هب ىفملا ريغ ىلع "يضاقلا ملع وأ" :هلوق نكل «"عئادبلا"

 نع اضوع نوكي ام :انه دارملاو ءسفنلا نود اميف بجو امل مسا شرألا [دبعلا كسمأو ةيانحلا شرأ يأ ] :اهشرأب
 (حتف) .زيزع ريغ ءاهقفلا تاقالطإ يف معألا ىئعملا اذه يف هلامعتساو ءافود اميف وأ سفنلا ف تناك ءاوس «ةيانجلا

 ءادفلاب ىلوألا ةيانحلا نع رهط امل هنأل ؛دحاو امهمكح يعي «ىلوألا ةيانحلاك ةيناثلا ةيانحجلا يأ :ىلوألاك يهف

 [ 4017/٠ :قئاقحلا زمر] .ةيانج ءادتبا هذهو «لبق نم نكي مل هنأك لعج



 هيلع ةيانجاو كولمملا ةيانج oY} تايدلا بانک

 e ناف ءامهشرأب أب هادف وأ امم هعفد نيتيانج ىنج دإو
 ىلوملا نيالا يأ

 ب يأ هقتع

 نم تامف هررحف لإ عقدو e ا «ةيمرو
 رحلا ديلا عوطقم هريغو لتقلا نم ركذ ام دبعلا

 EEE 1 1108 «هدیس ىلع هدر هررخي م نإو «ةيانجلاب حلص دبعلاف ديلا
 رحلا ةثرو دبعلا يأ املاحب ةلأسملاو عطقلا ةيارس نم يأ ٠

 ؛امهشرأب هادف ءاش نإو «نيتيانجلاب دبعلا عفد ءاش نإ رايخلاب ىلوملاف «نيتيانج دبعلا نح نإو يعي :خلإ نج نإو

 ءمهقوقح ردق ىلع هومستقا مهيلإ هعفد اذإ مث ,ةقحالتملا نويدلاك ءامب ةيناثلا قلعت عنمي ال هتبقرب ىلوألا قلعت نأل

 ؛هريغ ىلإ يقابلا عفديو «دبعلا نم هبيصن ذخأيو .مهضعب نم يدفي نأ ىلومللو «هتيانج شرا مهنم دحاو لك قحو

 ضعبلا نم يدفي نأ هل نكي مل ثيح «ءءايلوأ وأ نايلو هلو ءادحاو لوتقملا ناك اذإ ام فالخب «قوقحلا فالتحال

 [4017/؟ :قئاقحلا زمر] .قحلا داحتال ؛ضعبلا ىلإ يقابلا عفديو

 ملاع ريغ وهو هدبع ىلوملا قتعأ نإ نعي :خلإ هقتعأ نإف .ءاش نإ نيتيانحلاب دبعلا ىلوملا عفد يأ :اممب هعفد

 ءامهلقأ يف هقحو «هنمضيف «عنص اع. هقح توف هنأل ؛شرألا نم لقألاو «هتميق نم لقألا ىلوملا نمض «ةيانجلاب
 [401/7 :قئاقحلا زمر] .طقف شرألا نمض :كلامو لوق يف يعفاشلا دنعو

 نأل ؛قتعلا اذهب ءادفلل اراتخم راص هنأل ؛عامجإلاب طقف شرألا همزل امي املاع هقتعأ ولو يأ :خلإ اهب املاع ولو

 رحبلا ةلمكت] .ءادفلل اراتخم راص ةيانجلاب ملعي وهو هقتعأ اذإف ءرايتحا هيلع مادقإلاو «عفدلا نم عنب قاتعإلا

 عيبلا قالطإو «ةيانجلاب املاع هنوك لاح يناجللا دبعلا هعيب يف طقف شرألا همزل امك يأ :هعيبك [” 07/5 :قئارلا

 هيلع حملا نم هعاب ولو «ميلستلاب الإ اراتخم ريصي ال ادساف هعاب ولو «عئابلل ال يرتشملل رايخلا طرشب عيبلا مظتني
 ريغ هعاب وأ هقتعأ نإف :لاق ولف «قتعلا يف امك «لقألا همزل ملاع ريغ هعاب اذإو «هنم ةبحلا فالخب ءءادفلل راتخم وهف

 .داليتسالاو ريبدتلاو ةبهلا عيبلا لثمو «هانركذ اميف ىلوملا قاتعإك ىلوملا رمأب هيلع حبلا قاتعإو «ىلوأ ناك ملاع

 (يئاط) ٥۷/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر]
 قتع قيلعتب طقف شرألا همزلي امكو نعي «هقتع قيلعتكو يأ "هعيبك" :هلوق ىلع فطع رجلاب :خلإ هقتع قيلعتو
 جشبو «رح تنأف انالف تيمر نإ :هل لاق نأب نالف يمربو ءرح تنأف انالف تلتق نإ :لاق نأب نالف لتقب دبعلا

 فالح قتعلا قيلعت فو ءجشلاو يمرلاو لتقلا يأ كلذ دبعلا لعف نإ ءرح تنأف انالف تججش نإ :لاق نأب نالف

 هنأب هملع عم قتعلا قيلعت نأ :انلو «ةيانحلا دعب رايتحالا دحوي مل هنأل ؛ةميقلا هيلعو «ءادفلل اراتخم ريصي ال :هدنعف «رفز

 .هدي عطق يذلا رحلا ىلإ يأ :هيلإ عفدو [4517/؟ :قئاقحلا زمر] .ةيدلا همزلتف «هرايتحا ليلد لتقلا دنع قتعي

 اذهلو «ءادتبا اهنم ثدحي امو ةيانحلا نع حلصلاب الإ هل ةحص الو «قاتعإلا ةحص دصق هنأل :خإ حلص دبعلاف

 2 ٤١۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .اهنم ثدحي امو «ةيانحلا نع احلاصم ناكو ءزاج «هب يضرو «هيلع صن ول



 هيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج or} تايدلا باتک

 «نيدلا برل هتميق هيلع «ملع الب هديس هررحف أطح نكويدم دوداع نحب و

 ىلوملا ىلع بجي يأ 2 ةيانجلاب

 تنج نإو «نيدلل اهدلو عم تعيب تدلو ةنويدم ةنوذأم .ةيانجلا a و

 E «هررح هديس نأ لحر معز دبع .هل دلولا عفدي م تدلوف
 ةيانحلا لول ةيانحلا دعب

 ةلزنم عفدلا ناكف ءءادفلا وه يلصألا بحوملا نأ نم خياشملا ضعب هراتحا ام ىلع ءانب احلص هامس امنإو =

 ؛هررحي مل اذإ ام يق رهظي لب هررح ام يف رهظي ال دمعلاب دبيقتلا ةدئاف نأ ملعاو .ةيانحلا بحوم طوقسل ؛حلصلا

 (حتف) .ملإ "هررحي مل نإو" :هلوق نم أيس امل ؛ةطوت ةلأسملا لوأ يف دمعلا ديق ركذف «رهاظ وه امك

 صاصقلا ذإ ؛ديلا ةيد نع دبعلا وهو لاملا ىلع عقو هنأل ؛الطاب ناك حلصلا نأ رهظ هنأل ؛دبعلا صتقي يأ :داقيو

 حلصلا راصف «دوقلا وه بحاولا نأو «ةبحاو ريغ ديلا ةيد نأ رهظ ةيارسلابو «فارطألا يف دبعلاو رحلا نيب يرحي ال

 «ةهبش ثروي ال لطابلاو «حلصلا لطبف ءدحوي ملو «لاملا هنع حلاصملاو «هنع حلاصم نم هل دب ال حلصلا نأل ؛الطاب

 بحوف ءاذه اذكف ,دحلا ءرد يف ةهبش ريصي ال هنإف هيلع اهتمرحب ملعلا عم اقدع يف اثالث هتقلطم ئطو ول امك

 (ةلمكت) [145/8/7 :قئاقحلا زمر] .هولتق اوءاش نإو «هنع اوفع اوءاش نإ رايخلاب ءايلوألاف ءصاصقلا

 نإف «ءادفلاو عفدلا نيب ىلوملا ريخ «نيد هيلعو ىح اذإ دبعلا نأ :لصألاو «ريخم وهف هررحي مل نإو :خإ هررحف

 نيدلاب في مل نإو «مهكلم ىلع عيب هنأل ؛ةيانحلا باحصأل ناك ءيش لضف نإف «ءامرغلا نيد يف عيب «عفدلا راتحا

 (راتحما در) .ةيرحلا لاح ىلإ رحأت

 لك نيقح فلتأ هنأل ؛ةيانحلا يلول ىرحأ ةميقو «نيدلا برل ةميق :ناتميق ديسلا ىلع بحي يأ :لإ هتميق هيلع
 محازتلا مدعل ؛عامتجالا دنع اذكف ءءامرغلل عيبلاو ءايلوألل عفدلا ءدارفنالا ىلع ةميقلا لكب نومضم امهنم دحاو

 الإو «ةيانجلا يلول ناك مهنويد نع ءيش لضف نإف «نيدلل عابي مث «ةيانجلا يلو ىلإ عفدل قاتعإلا ال ول ذإ ؛امهنيب
 امنإ يبحألا نأل ؛ءامرغلل ىلوملا اهعفديو «ىلوملل ةدحاو ةميق بحت ثيح يبحأ هفلتأ اذإ ام فالخب «هل ءيش الف

 فالتإب امهنم لك بحي انهو «هنود هنأل ؛عفدلا قح يأ قحلا ةلباقم يف رهظي الف «كلملا مكحب ىلوملل نمضي

 نم لقأ ةميقلا تناك اذإ ام ديقم هيلع نيتميقلا بوحو مث ءامهنمضيف «ءامرغلل عيبلاو ءايلوألل عفدلا يأ قحلا
 هيلعف «ملعلا دعب هقتعأ ول هنأل ؛ملعلا مدعب ةلأسملا ديقو «شرألاو نيدلا بجي رثكأ تناك نإو «شرألا نم وأ «نيدلا

 (نيكسم الم «حتف) .هيلع يجن ءايلوأل ةيانحلا شرأو «نيدلا برل هتميق

 (حتف) .ةيانجلا يلول عفدت الو «عابت الف «هل دلو مأ ريصت هنم تدلو ول األ ؛اهالوم ريغ نم يأ :لإ تدلو

 نيدلا نأ :ةيانجلا يف عفدي الو «نيدلا يف دلولا عابي ثيح «ىلوألا نيبو ةروصلا هذه نيب قرفلاو :خلإ عفدي مل

 نأل ؛ةيانحلا فالخب «ةنوهرملا دلوك ءدلولا ىلإ يرسيف ءاهتبقرب قلعتم ءاهتمذ يف بحاو ءاهيف يمكح فصو
 = «ةياورلا رهاظ وه فنصملا هركذ ام نأ ملعاو .دلولا ىلإ يرسي الف ءاهتمذ يف ال ىلوملا ةمذ يف عفدلا ةيانحلا بجوم



 هيلع ةيانلاو كولمملا ةيانج 4 ه4 تايدلا باتك

 دبع انأو أطخ كاخأ تلتق :لجرل قتعم لاق .هيلع هل ءيش ال ءاطخ هيلو لتقف

 دعب :تلاقو يمأ تنأو كدي تعطق او یل لوقلاف .قتعلا دعب :لاقو
 ةقتعملا ةمألا اهقتعأ ىلا هتمأل يأ

 .ةلغلاو عامجلا الإ 0 ام لک اذكو ءاه لوقلاف قتعلا
 اهوق لوقلا هيف نوكي رقملا نمضيو ةقتعملا ةمألل اهتعطق يأ

 ملعا مث ؛"عماجلا" يف دمحم راشأ هيلإو «دلولا ىلإ يرسي ةيانحلا يلو قح 0

 ءامرغلا قح قلعتي ال نيدلا اهقحل مث تدلو اذإ امأ ؛نيدلا قوحل دعب ةدالولا نوكت نأ دلولل ةيارسلا طرش نأ

 ادي اهلل نأ :قرفلاو «هدعب وأ نيدلا لبق تبستكا ءاوس ءامي ءامرغلا قح قلعتي ثيح باسكألا فالخب «دلولاب

 ءاضقل اهديس نم هب قحأ تناك ديلا رابتعابف «مصخلا يه تناك هيف دحأ اهعزان ول نح «بسكلا يف ةربتعم

 ٠ (حتف ءنييع) .لاصفنالا لبق ةيارسلاب قحتسي امنإ هنإف دلولا فالخب ءاهنيد

 امل هنأل ؛معازلا لجرلا اذه يأ :هل ءيش ال (ئيع) .هقتعأ هالوم نأ معازلا لجرلا كلذ يلو يأ :خلإ هيلو لعقف

 ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلا قحتسي امنإو «شرألاب ءادفلا الو دبعلا عفد ىلوملا ىلع قحتسي ال هنأ رقأ دقف هقتعأ هالوم نأ معز

 رقأ ولو «ةجحب الإ مهيلع ةيدلا هاوعد يف قدصي الو «ءادفلاو عفدلا طقسيف «هسفن قح يف معازلا قدصيف «رح هنأل

 (حتف).هعيب لبق هررح ىلوملا نأب رقأ مث ادبع ىرتشا نمک «هرارقإب هيلع قتعي هنإف «ةيانجلاب هل هعفد دعب هتيرحب

 اوفتكا لب «هحرش يف حارشلا نم دحأ اهذخأي مل نكل ءزنكلل ةعوبطملا خسنلا يف "هيلع" ةظفل عقو اذكه :هيلع
 معازلل ءيش بوحو مدع نإف «نيعملا رابتعاب رهاظلا وهو ,"هيلع" ةظفل هيلع اوديزي ملو "هل ءيش ال" :هلوق ىلع

 ءيش ال" :هلوق دنع "يئاطلا" يف لاق اذهو «ةلقاعلاو دبعلاو ىلوملا نم دحأ ىلع معازلل ءيش ال لب «ىلوملاب صتخم ريغ
 :"هيلع" :نتاملا لوق دنع "راتحما در" يف لاقو «ىلوملا ىلع الو «ةلقاعلا ىلع الو ءدبعلا ىلع ال معازلا اذهل يأ :"هل

 .هقتعأ يذلا ىلوملا وه بطاحملا :لإ كاخأ تلتق .هظفحاف ةلقاعلا ىلع ءيش ال هنأل ؛هفذح ىلوألا

 .قتعلا دعب هتلتق لب :ىلوملا يأ لحرلا كلذ يأ :قتعلا دعب لاقو
 دبع انأو أطخ كاحأ تلتق :هقتعأ يذلا هالومل بطاخم وهو قتعلا دعب لاق مث ,دبعلا قتعأ اذإ :هانعم :دبعلل لوقلاف

 هنأ امل ؛نامضلل ركنم هنأل ؛دبعلا ذحؤي الو «عامجإلاب دبعلا لوق لوقلاف رح تنأو هتلتق :ىلوملا يأ لحرلا لاقو
 انأو يأرما تقلط :لقاعلا غلابلا لوقك راصف ءافورعم هقر ناك اذإ اميف مالكلا ذإ ؛نامضلل ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ

 [؟١ 4/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلوق لوقلا ناك ءافورعم هنونح ناك دقو ءكلذك يراد تعب وأ «نونحج وأ يص

 [45ه5/؟7 :قئاقحلا زمر] .هلوق لوقلا نوكي الف «هئربي ام ىعدا مث «نامضلا ببسب رقأ هنأل :اه لوقلاف

 ءال :تلاقو «يمأ تنأو الام كنم تذحأ :لاق نأب اهنم ذخأ ام لك يف اذك ينعي :اهنم ذخأ ام لك اذكو
 ةلغلا تذحأ وأ «يمأ تنأو كتئطو :لاق اذإ نعي «ةلغلاو عامجلا الإ اهوق لوقلا نوكي «قتعلا دعب هتذحأ لب

 - كلذ دنسي هنأل ؛هلوق لوقلا لب اطوق لوقلا نوكي ال «قتعلا دعب كلذ تلعف لب ءال :تلاقو «يمأ تنأو «كنم



 هيلع ةيانحلاو كولمملا ةيانج 4o0 تايدلا باتك

 رمأ نإ اذكو «يبصلا ةلقاع ىلع هتيدف «هلتقف لحر لتقب ارح ايبص رمأ روجحم دبع

 روجحملا دبعلا

 CANES امهنم لك ييلو دحأ ىفعف و «نايلو لكلو ءادمع نیلحر لتق دبع .ادبع
 2 نيلوتقملا نم دحاو لكل نيرح

 اهتلغ نم ذحأ ول اذكو ءرقعلا هيلع بحي ال ةنويدملا هتمأ عئطو اذإ ىلوملا نأل ؛نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ =

 امئاق اعيش الإ نمضي الو «رقملا لوق لوقلا :دمحم لاقو ءامهدنع اذهو «ةنويدم تناك نإو نامضلا هيلع بحي ال

 يف امكو «ىلوألا ةلأسملا يف امك «هل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ لعفلا دانسإل ؛نامضلا بوحو ركنم هنأل ؛هنيعب

 .هئربي ام ىعدا مث «نامضلا ببسب رقأ هنأ هانركذ ام :امههو «ةلغلاو ءطولا

 ءاهئطو وأ ةلغلا ذحأ اذإ ام وهو «قافتالاب ىلوملل لوقلا نوكي هجو يف :هحوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه نأ :لصاحلاو

 ءاوفلتحا هحو فو «هدي يف مئاق وهو ءالام اهنم ذحأ هنأ ىلوملا رقأ اذإ ام وهو «قافتالاب امه لوقلا نوكي هحو يقو

 نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ دانسإلا نأ :امهدحأ :نيلصأ ىلع اوقفتا دقو ءاهدي عطق وأ ءاحلام كلهتسا اذإ ام وهو

 لوألا هجولاف «ةجحب الإ هنم عمسي ال هئربي ام ىعدا مث «نامضلا ببسب رقأ نم نأ :رخآلاو «هب رقملا طوقس بحوي
 دمحم هحرخ ثلاثلا هجولاو «قافتالاب يناثلا لصألا ىلع جرخم يناثلا هحولاو «قافتالاب لوألا لصألا ىلع جرخم

 (حتف ءةلمكت «ئيع) .يناثلا ىلع امهو «لوألا ىلع
 هأطخو هدمعو «لتقلل يبصلا وه رشابملا نأل ؛يبصلا ةلقاع ىلع ةروصلا هذه يف لوتقملا ةيد يأ :يبصلا ةلقاع

 قحل ناك رابتعالا مدع نأل ؛قتعلا دعب هيلع نوعحريو «رمآلا دبعلا ىلع ءيش الو «هتلقاع ىلع بجيف ءءاوس

 الإ كلذك مكحلاف ءايبص يبصلل رمآلا ناك نإو «قاتعإلاب ىلوملا قح لاز دقو «دبعلا ةيلهأ ناصقنل ال ىلوملا

 .ادبأ رمآلا يبصلا ىلع يبصلا ةلقاعل عوحر ال هنأ

 ىلع ال ىلوملا ىلع وهو «ةيانح نامض اذه نأل ؛ادبأ اضيأ دبعلا ىلع ةلقاعلا عجرت ال :يباتعلل "تادايزلا حرش" يفو

 هلبق لتقلاب قتعلا دعب رقأ اذإ دبعلا نأ ىرت الأ ,دعاوقلل قفوأ اذهو ءرجحلا ناكمل «ىلوملا ىلع هباجيإ رذعت دقو ؛دبعلا

 «ناسنإ اهيف عقوف «هالوم هقتعأف ءارثب دبعلا رفح ول اذمو «نامضلل ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ هنوكل ؛ءيش هيلع بحي ال

 سفن فلأ اهيف تتام ولو «ةدحاو ةميق هيلع بجتف «ىلوملا ىلع بجي امنإو «ءيش دبعلا ىلع بجي ال كلهف
 هنأل ؛روجحملابو رمآلا ةلقاع ىلع يببصلا ةلقاع عحرت اغلاب ارح رمآلا ناك ول هنأل ؛دبعلاب ديقو ءصصحلاب اهومستقيف

 (نيكسم الم «حتف ءئيع) .نيدلا نمو هتميق نم لقألاب هيلع يبصلا ةلقاع عحرت اغلاب ابتاكم ناك ول

 ىادفلا وأ عفدلاب لتاقلا ىلوم بطاخيف «هلثم اروجحم ادبع روجحم دبع رمأ نإ مكحلا اذك نعي :ادبع رمأ نإ

 «ةدايزلا عفد يف رطضم ريغ هنأل ؛دبعلا ةميقو ءادفلا نم لقألاب قتعلا دعب عجريو «لاحلا يف رمآلا ىلع هل عوحر الو
 لتاقلا دبعلاو ءادمع ناك اذإ اذكو ءأطح لتقلا ناك اذإ اذهو «"ءيش هيلع بحي ال" يباتعلا هركذ ام سايق ىلعو

 ٤٠١۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةبوقعيلا لهأ نم هنأل ؛صاصقلا بجي اريبك ناك اذإ امأو ءأطخ هدمع نأل ؛اريغص



 هيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج 45 تايدلا باتك

 ءأطخ رخآلاو ءادمع امهدحأ ل نإف ةيدلاب هادف وأ «نيرخآلا ىلإ هفصن هديس
 نيجوزلا دحأ دبعلا فصن يأ د

 هدمعلا ييلو دحأل اهفصنبو اتنا لو ةيدلاب ىدف ءدمعلا ييلو دحأ ىفعف
 ىدفو يأ ءاش نإ ىلوملا

 .لكلا لطب امهدحأ ىفعف ءامهبيرق لتق امهدبع .اثالثأ مهيلإ هعفد وأ
 نايلولا امهو نيلحرلا نيلحرلا يأ نيقابلا ةثالثلا ءايلوألا دبعلا ءاش نإ

 «نيلوتقملا نم دحاو لك ييلو دحأ افعف «نايلو نيلوتقملا نم دحاو لكلو ءادمع نيلجر دبع لتق اذإ يعي :هفصن

 كلذب نأل ؛ةلماك ةيدب هادف ءاش نإو «نيليتقلا ييلو نم فعي مل يذلا ىلإ دبعلا فصن عفد ءاش نإ رايخلاب ىلوملاف

 هل بجي نيليتقلا نم دحاو لك نأل ؛ةلماك ةيد وهو ءالام نيتكاسلا بيصن بلقناو «لكلا يف صاصقلا طقس وفعلا

 ىلوملا ىلع بجيف «ناتيد كلذو الام هلك بلقني نأ بحو ناصاصقلا طقس اذإف «ةدح ىلع لماك صاصق

 ةدحاو ةيد كلذو ءالام نيتكاسلا بيصن بلقناف ءاناحجم طقس نييفاعلا بيصن نأ ريغ «دبعلا عفد وأ افلأ نورشع

 (حتف «ئييع) .امهنيب ىلوملا ريخيف ءامهل دبعلا فصن عفد وأ «ةيدلا فصن امهنم دحاو لكل

 (ييع) .اوفعي مل ناذللا نايلولا امهو :نيرخآلا ىلإ

 ييلو دحأل ةيدلا فصنب ىدفو ءأطخلا ييلول ةلماكلا ةيدلاب ىدف ءاش نإ «رايخلاب ىلوملا يأ :لإ ةيدلاب ىدف
 نألف «دمعلا ييلو دحأل اهفصنبو ءًأطخلا ييلول ةيدلاب هؤادف امأ ءاثالثأ ةثالثلا ءايلوألا ىلإ هعفد ءاش نإو ءدمعلا

 بيصن بلقنا امهدحأ افع اذإف ءصاصقلا يف دمعلا ييلو قحو «مهرد فالآ ةرشع ةبادلا يف امهقح أطنخلا ييلو

 ءأطخلا ييلول فالآ ةرشع «مهرد فلأ رشع ةسمخب هادف ىدف اذإف «فالآ ةسمخ ةيدلا فصن وهو ءالام رحآلا

 ءأطخلا ييلول هيثلث نوكيف «ثالثألا ثيح نم يأ اثالثأ هعفد امأو ءدمعلا يبلو نم فاعلا ريغل فالآ ةسمحو
 فالآ ةرشعب ًاطخلا ايلو برضيف «كلذك ةيدلا يف مهقح نأل ؛لوعلا قيرطب دمعلا ييلو نم تكاسلل هثلثو

 ةعزانملا قيرطب اعابرأ هعفدي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «فالآ ةسمخب دمعلا ييلو نم يفاعلا ريغ برضيو

 توتساو «ةعزانم الب أطخلا ييلول ملس هفصن نأل ؛دمعلا ييلو نم يفاعلا ريغل هعبرو ءأطخلا ييلول هعابرأ ةثالث

 .امهريغو "نييعلا"و حتفلا يف ام لصاح اذه «فصنيف «رخآلا فصنلا يف مهتعزانم

 ابيرق لتقف «نيلجر نيب دبع ناك نإ :هانعم :لكلا لطب (ييع) .امهيخأو امهيبأك نيلحرلل ابيرق يأ :امهبيرق
 ناك يذلا هبيصن ريغ دبعلا نم ائيش امهنم يقاعلا ريغ قحتسي الو «عيمجلا لطب ءامهدحأ افعف ءامهيخأ وأ امهمأك امه

 فس ةفينح يبأ دنع اذه ءلكلا لطب «هاثروف «هالوم لتقف ءامهقتعمل وأ امه بيرقل دبعلا ناك اذإ اذكو «لبق نم هل

 صاصقلا قح نأل ؛ةيدلا عبرب هادف ءاش نإو ءءاش نإ رخآلا ىلإ هبيصن فصن افع يذلا عفدي :فسوي وبأ لاقو
 بيصن بلقنا امهدحأ افع اذإف «ىلوملل هيلع صاصقلا قاقحتسا ياني ال كلملا نأل ؛عويشلا ىلع دبعلا يف امه تبث

 باصأ امف «هبحاص بيصن يف هفصنو «هبيصن يف هفصن نوكيف ءدبعلا لك يف عئاش هنأ ريغ ءالام فصنلا وهو رخآلا

 - «فصنلا فصن وهو «تبث هبحاص بيصن باصأ امو ءالام هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملا نأل ؛طقس هبيصن



 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ 4 O۷ تايدلا باتک

 لصف

 0 وأ فالآ ةرشع تناك ول ةرشع صقنو هتميق بحت أطخ دبع لعق
 اهنم صقن نكلو يأ

 ؛ىلوملا قح نوكي لاملا نم بجي ام نأ :ةفينح يبألو «ةيدلا عبرب هيدفي وأ «هبيصن فصن عفديف «عبرلا وهو =

 ىلوملاو «هتحاح نم غارفلا دنع هيف هنوفلخي ةثرولا مث «هاياصو هنم ذفنتو «هنويد هنم ىضقي اذهو «همد لدب هنأل

 بجي ال هيفو ءأطخلا يعم. راص الام راص ال صاصقلا نألو «هيف ةئرولا هفلخت الف ءالام هدبع ىلع بحوتسي ال

 [؟؟5/98 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .كلذ نيعم يف وه ام اذكف «ءيش

 لوعفملا ىلع مدقم لعافلا نأل ؛هيلع ةيانجلا ماكحأ يف عرش هريغ ىلع دبعلا ةيانج ماكحأ نم غرف امل :لصف

 فالآ ةرشع نكت مل نإ هتميق لتاقلا ىلع بحت أطخ التق دبع لتق اذإ يأ :خلإ أطخ دبع لتق (حتف) .ادوحو
 هل ىضقيف «مهارد ةرشع فالآ ةرشع نم يأ اهنم صقني ءاهنم رثكأ وأ «مهرد فالآ ةرشع تناك نإو «مهرد

 «فالآ ةسمخ نوكت وأ «فالآ ةسمح ىلع اهتميق تداز اذإ ةمألا يفو «مهارد ةرشع الإ مهرد فالآ ةرشعب

 :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو ءامهدنع اذهو «مهارد ةسمخ صقني :ةياور يفو «مهارد ةرشع فالآلا ةسمخلا نم صقني

 ةغلاب هتميق دبعلا لتق يف اوبحوأ مهنأ وذ رمع نباو يلعو رمع نع يور امل ؛تغلب ام ةغلاب ةأرملاو دبعلا ةميق بحت
 رئاسك راصف «ةيلالا ثيح نم الإ كلمي ال وهو «ىلوملل بحت اذهلو «هتيمدآ ال هتيلام رابتعاب نامضلا نألو «تغلب ام

 (۹۲ :ءاسنلا) 4 ةَمَلَسُم ةو :ىلاعت هلوق :اج دمحمو ماماللو «لاومألا

 ةيدلاو «ةيدلا هيف بجيف ءأطخ لتق نمؤم دبعلاو «ةيد أطح نمؤملا لتق يف بحاولا ىم ىلاعت هنأ :لالدتسالا هجو

 ىلع دازي الو «ةيمدآلا ةلباق نومضم دبعلا نأ ةيآلا ةلالدب تبثف «لاملا ةلباقم, ال يمدآلا ةلباقمب بجي امل مسا

 لماكلا نيب ةيوستلا مزلي الثل ؛هيف قرلا ناصقنل ؛دوعسم نب هللا دبع رثأب اهنع صقنيو «ةبدلا يف عرشلا ريدقت

 ؛ةيمدآلا ثيح نم عامجإلاب هيلع ةهجوتم عرشلا فيلاكت رثكأ نأ :هيف ححار ةيمدآلا ئعم نأ ىلع ليلدلاو «صقانلاو

 هايور امو «يعفاشلا دنع ادبع لتاقلا ناك اذإ اميفو «فسوي يبأ لوق ىلع اقلطم عامجإلاب هلتقب صاصقلا بجو اذهلو

 (هريغو راصتخاب حتف) .دوعسم نبا رثأب ضراعم رثألا نم
 ةميقب غلبي ال" هدو دوعسم نب هللا دبع رثأب ةرشعلا نييعتو «رحلا نع قيقرلا ةجرد طاطحناب اراعشإ :لإ ةرشع صقن

 «صقنأ هتيمدآ نألو ءاعامس الإ فرعي ال ذإ ؛ريخلاك تاردقملا يف رثألاو «"مهارد ةرشع هنم صقنيو «رحلا ةيد دبعلا

 ةرشع هتميق تناك نإف «فالآ ةرشع نم ةرشع صقني نأ :هانعم :رثكأ وأ (حتف) .نينجلاو ةأرملاك لقأ اهدب نوكيف

 صقنيو «فالآ ةرشع ىلع داز ام صقني فالآ ةرشع نم رثكأ هتميق تناك نإو «طقف ةرشع صقني ءطقف فالآ

 .رثكأ وأ فالآ ةرشع هتميق تناك ءاوس «طقف ةرشع صقني هنأ دارملا سيلو «ةرشع اهنم



 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ 40۸ تايدلا باتك

 نم ردق امو «تخلب ام هتميق بحب بوصغملا يفو تاب ب ةرتعتامالا لو
 عامجإلاب بوصغلملا

 تامف «هدیس هررحف دبع دي عطق .هتميق فصن هدي يفف «هتميق نم ردق رحلا ةي ةيد
 دبعلا ١ و بعلا ةميق

 .هنم صتقا الإو «صتقي ال هريغ ةئرو هلو «هنم
 عامجإلاب عطقلل يأ ديسلا ريغ يأ روكذملا دبعلل عطقلا ةيارس

 ام ةغلاب هتميق بحت «بصاغلا دنع كلهف ءافلأ نورشع هتميقو «ةمأ وأ ادبع بصغ ول يأ :خإ بوصغملا يفو
 (ييع «نيكسم الم) .غلب ام اغلاب بجيف «لاملا ةلباقمي بحاولا ناكف «لاملا ىلع دري بصغلا نأل ؛عامجإلاب تغلب

 اذإو «ةميقلا لك دبعلا يف بجي ةيدلا لك رحلا يف بجو اذإف ءرحلا يف ةيدلاك دبعلا يف ةميقلا نأل :خل ! رحلا ةيد

 «ةيدلا ردق غلبت مل اذإ لب «هقالطإ ىلع اذه سيل نكل «ةميقلا فصن دبعلا يف بجي ةيدلا فصن رحلا يف بحو

 (فرصتب حتف) .رم امك ةرشع صقنيف تغلب اذإ امأو
 بحي هدي عطق يفف «دبعلا ةميق نم اردقم رحلا ةيد نم ردق ام ناك اذإ يأ روكذملا مكحلل حيضوت :لإ هدي يفف

 دازي ال «هتميق فصن هدي يف نوكيف دلا لدب وه ذإ ؛رحلا يف ةيدلاك دبعلا يف ةميقلا نأ انركذ انأل ؛هتميق فصن

 «هتبترم ةءاندل اراهظإ رادقملا اذه صقنيو «هلكب ربتعيف «هفصن يمدآلا يف ديلا نأل ؛ةسمخ الإ فالآ ةسمخ ىلع

 «لاومألا كلسم اهيف كلسي فارطألا نأل ؛ءيش هنم صقني الو «تغلب ام ةغلاب هباسحب فارطألا ف نمضي :ليقو

 اذهو «رحلا ةيد يف ردقي ام اهيف ردقيف «ةحضوملاو ةلقنملاو ةفئاحلاو ةّمآلا يف الإ ةياور يف دمحأو كلام لوق وهو
 فالآ ةرشع هلتقبو ءافلأ نوسمح بحي هدي عطقب هنإف «فلأ ةئام الثم هتميق تناك اذإ هنأل ؛عينش رمأ

 هذحأو «يقتلملا هب مزج يذلا وه هحجرو ءالوأ ئيعلا خيشلا هركذ ام :لوقأ [71/” :قئاقحلا زمر].ةرشع الإ

 هححص يذلا وه هفيضو ايناث هركذ امو ءاهريغو "نيرحبلا عمجم"و "ةصالخلا"و "ةيادهلا "ك بتكلا ةماع يف

 "راتحنا در" يف ليصفتلاو «ةياورلا رهاظ وهو «مهضعب
 يا ا ا ا ا لا املا جاو ا ري تلا

 بحي الو ءاعامجإ ةيارسلا عطقي قاتعإلاف «هريغ هئراوو ادمع عطقلا ناك نإف «نكي مل وأ ديسلا ريغ ثراو دبعلل

 عطقي قاتعإلاف ءأطح عطقلا ناك نإو .دمحمل افالخ ءامهدنع ةيارسلا عطقي ال ةثرو هل نكي مل نإو «صاصقلا

 (حتف) .عطقلاب ةميقلا ناصقن بجي لب «ةيدلاو ةميقلا بحت الو ءال مأ ثراو هل ناك ءاوس ءاعامجإ ةيارسلا

 تقو ىلإ ادنتسم توملا دنع بجي صاصقلا نأل ؛قحلا هل نم هابتشال ؛عامجإلاب عطاقلا صتقي ال يأ :صتقي ال
 «هابتشالا ققحتف «ةئرولل نوكي ةيناثلا ةلاحلا رابتعا ىلعو «ىلوملل قحلا نوكي حرجحلا ةلاح رابتعا ىلعف «ح رجلا

 هنم صتقا ديسلا ريغ ةثرو دبعلل نكي مل نإو نعي :هنم صتقا الإو ٤٦١/١[ :قئاقحلا زمر] .صاصقلا طقسف

 رابتعا ىلع كلملا نأل ؛ةيالولا ببس فالتحال ؛اضيأ انه صاصقلا بحي ال :دمحم لاقو ءامهدنع عطاقلا نم يأ

 تنكمتف «قحتسملا فالتخا ةلزنم ببسلا فالتحا لزنف «توملا ةلاح رابتعا ىلع ءالولاب ةثارولاو «حرحلا ةلاح

 [551/؟ :قئاقحلا زمر] .هيفوتسيف «ىلوملل ةيالولا توبشب نقيتلا :امهو ءصاصقلا طقسف «ةهبشلا



 دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ 40۹ تايدلا باتك

 عفد دبع ينيع أقف .ديسلل امهشرأف ءامهدحأ يف نيبف ءاجشف ءرح امكدحأ :لاق
 ءاش نإ نيدبعلا شرأ يأ جشلا دعب قتعلا ىلوملا نادبعلا يأ هيدبعل ىلوملا

 دلو مأ و وأ ربدم ئج .ناصقنلا لحنا الو هكسمأ وأ (هتميف ذحأو «هدبع هديس
 ةميقلا ناصقن يأ دبعلا ءاش 3

 «ىرحخأ نجف ءءاضقب ةميقلا عفد نإف «شرألا نمو ةميقلا نم لقألا ديسلا نمض
 ةا اعلا ةيانجلا يلو ىلإ ىلوملا

 .ةيانجلا يلو و | كسلا عبتا .ءاضق ريغب ولو ؛لوألا يناثلا راق
 عبتأ ءاش ةيناثلا ةيانجلا يلو يأ

 قتعأ هنأكف «ءاشنإ ربتعاف ءالحم ىقبي جشلا دعبو «هحو نم ءاشنإو .هحو نم راهظإ نايبلا نأل :ديسلل امهشرأف

 ايقبف «نيعملا فداصت ةجشلاو «نيعملا يف لزان ريغ قتعلا نأب يعليزلا هللعو «"ىقتلملا حرش" يف اذك «نايبلا تقو

 دبعلا عفد ءاش نإ رايخلاب ىلوملاف دبع ئيع لحجر أقف اذإ يأ :لإ دبع ينيع أقف (حتف) .ةحشلا قح يف نيكو لم
 ءاش نإ :الاقو نظم ةفينح يبأ دنع اذهو «هل ءيش الو «هكسمأ ءاش نإو ءالماك هتميق ذحأو «ئقافلا ىلإ ءوقفملا

 ؛ةثحلا كسميو ةميقلا لك هنمضي :يعفاشلا لاقو «هتميق ذحأو دبعلا عفد ءاش نإو «هصقن ام ذحأو دبعلا كسمأ

 رييخت كلذ بجوأف «لاملا ةلزنمب ةيانجلا يف هنأ :امهو ءهكلم ىلع يقابلا يقبف «تئافلاب الباقم نامضلا لعمجي هنأل

 اضيأ ةيمدآلاف «تاذلا يف ةربتعم تناك نإو ةيلاملا نأ :هلو ءلاومألا رئاس يف امك «هانلق يذلا هحولا ىلع ىلوملا

 دبعلا ناك ولو «ءادفلا وأ عفدلاب ىلوملا رمؤي ءدبع دي دبع عطق ول اذهو «دبعلا فارطأ فو اهيف ةردهم ريغ

 ءازجألا نعي ءازجألا ىلع نامضلا مسقني ال نأ ةيمدآلا ماكحأ نم مث ءاهيف عابي نأ بحول اضحم الام عطاقلا

 انرفوف «كلمتيو مسقني نأ ةيلاملا ماكحأ نمو «ةثحلا كلمتي الو ءريغ ال ةتئافلا ءازإب نوكي لب «ةمئاقلاو ةتئافلا

 (حتف) .ةيلاملا رابتعاب ةثحلا كلمتيو «ةيمدآلا رابتعاب مسقني ال هنأب :انلقف ءامهظح نيهبشلا ىلع
 ريغ نم ةباحصلا نم رضحم. ىلوملا ىلع ربدملا ةيانجب ىضق هنأ مود حارحلا نب ةديبع يبأ نع يور امل :خلإ ديسلا نمض
 نأ ريغ نم ةيانجلا يف هميلست داليتسالاو ريبدتلاب اعنام راص ىلوملا نألو ءاعامجإ ناكف «ماشلاب اريمأ ذئموي ناكو ءريكن
 ل «ملعي ال وهو «ةيانحلا دعب كلذ لعف اذإ امك راصف .ثدحي امم هملع مدعل ؛ءادفلل اراتخم ريصي

 ناي ريخ الو ءاهماقم موقت اهتميقو «نيعلا نم رثكأ يف لولا نم عنم الو «شرألا نم رثكأ يف ةيانحلا يلول قح ال هنأل
 "سنج يف" :هلوقب زرتحاو [157/7 :قئاقحلا زمر] .لقألا هرايتخال ؛دحاو سنح يف ديفي ال هنأل ؛رثكألاو لقألا

 (حتف) .سنجلا فالتحال ةدئاف هيف نأل ؛لقألا بجي الو ,ءادفلاو عفدلا نيب ريختي ثيح انق يناجلا ناك ول امع

 «كلذ دعب ىرخأ ةيانح نيج مث «يضاقلا ءاضقب ىلوألا ةيانحلا يلول ةميقلا ىلوملا عفد اذإ نيعي :ئباثلا كراش

 ةيانحلا يلو ىلإ اهعفدب ىلوملا نم يدعت الو «ةدحاو ةميق الإ بحجوت ال اهلك هتايانج نأل ؛ىلوملا غ ءيش الف

 .امهقح ردق ىلع امامستقيف ءاهيف هكراشيف «ىلوألا يلو ةيناثلا ةيانحلا يلو عبتيف ءاضقلاب هيلع روبج هنأل ؛ىلوألا

 «يضاقلا ءاضق ريغب ىلوألا ةيانحلا يلو ىلإ ةميقلا ىلوملا عفد ولو يأ :خل! ءاضق ريغب ولو ۲۳١/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 - «ةفينح يبأ دنع ىلوألا ةيانحللا يلو عبتا ءاش نإو «ةميقلا نم هتصحب ديسلا عبتا ءاش نإ رايخلاب ةيناثلا ةيانحلا يلو ناك



 ... يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ 55 و تايدلا باتك

 دي ف هدي لاو « | هتميق نمض هنم تامو « هبصغف (هدبع دي

 ديلا ديما 8 7 ا بصاغلا e لح ر هب هسفن دبع يأ 5

 دنع ئيج ربدم .نمض هدي يف تامف «هلثم و .ئرب هنم تامف «بصاغلا

 هتميق بصاغلا بصاغلا دي هلثم | ا ا عطقلا ةيارس نم دبعلا

 نأل ؛يناثلا قح يف دعتم هرايتخاب هعفد ين هنأ :هلو «يضاقلا هلعفب ام نيع لعف هنأل ؛ىلوملا ىلع ءيش ال :الاقو -

 هيلع ذفنيف «هيلع ةيالو هل نأل ؛يضاقلا فالخب «عفدلا اذه ذفني نح هيلع ةيالو هل سيلو «هيلع تبجو هتصح

 هنأل ؛هتصح وهو «يناثلل نمض ام لوألا ىلع ىلوملا عجر هنم ذحأ اذإف ءانركذ ام ىلع رايخلاب يناثلاف ذفني مل اذإف

 ٦۳/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .انركذ ام عيمج يف ربدملاك دلولا مأو «هنم هدرتسيف «قح ريغب هضبق

 مث بكر لا لبق درفملا نأل ؛امهبصغ عم امهتيانج بابلا اذه يف ركذ ربدملاو دبعلا ةيانج ركذ امل :2 ! بصغ باب

 (ييع) .يبصلاو ربدملاو دبعلا نم ركذ اميف يأ :كلذ يف (حتف) .يبصلا بصغ ىلإ همالك رج
 هعطق الو ءبصغ ام نامض بجوي بصغلا نأل ؛عطقأ هنوك لاح دبعلا ةميق بصاغلا نمض يأ :خلإ هتميق نمض

 هدبع دي ىلوملا عطق اذإ يعي :ئرب (ةدايزب ةلمكت) .عطقأ هتميق بصاغلا ىلع بجيف «عطقلاب هتميق تصقن ىلوملا
 «هيلع هئاليتسال ؛هل ادرتسم راص بصاغلا دي يف هدي عطق امل ىلوملا نأل ؛نامضلا نم بصاغلا ئرب «بصاغلا دي يف

 ببس هنأل ؛ةيارسلل عطاق بصغلا نأ :نيتلأسملا نيب قرفلا هجو «هدي ىلإ هكلم لوصول ؛هنامض نم بصاغلا ئربو

 دي يف تامف «هدي عطق ام دعب هعاب ول هنأ ىرت الأ «عطقأ هتميق بجتف «ةيوامس ةفآب كله هنأك ريصيف «عيبلاك كلملا

 دجوي ملو ءاذه اذكف «كالهلاو عطقلا نيب الصاف راص يرتشملا ضبق نأل ؛يرتشملا لام نم تومي هنإف «يرتشملا

 (حتف «ةلمكت) .نامضلا نم بصاغلا ئربف ءادرتسم هدي عطقب ىلوملا راصف «يناثلا لصفلا يف عطاقلا

 هيلع روجحملا نأل ؛هنمض «بصاغلا دي يف بوصغملا تامف «هيلع اروجحم ادبع هيلع روجحم دبع بصغ اذإ نعي :نمض

 :"حتفلا"و "نيكسم الم" يف لاقو (نييع) [۲۳۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت| .نمضيف اهنم اذهو «هلاعفأب ذحاؤم

 هيف عابي ةنيبلاب تبثول ىح «رارقإلاب بصغلا توبث ضرفلا نأل ؛قتعلا دعب يدؤي نكلو «هتميق بصاغلا نمض
 «ةيانح هدنع نجف ءاربدم لجر بصغ ول ينعي :2! نمض .هديس دنع ىرخأ نح يأ :هديس دنع مث .لاحلل

 نأل ؛نيفصن امهنيب نوكتف «نيتيانجلا يلول ةميقلا ىلوملا نمض «ىرحأ ةيانج هدنع نجف «هالوم ىلع هدر مث
 عفدلا نع هسفن زجعأ يذلا وه هنأل ؛ىلومل ىلع كلذ بجيف «ةدحاو هتميق ترثك نإو ربدملا ةيانج بحوم

 تناك امنإو ءاهملعي نأ ريغ نم تايانجلا دعب هقتعأ اذإ نقلا يف امك ءادفلل اراتخم ريصي نأ ريغ نم قباسلا ريبدتلاب

 (ييع) [۲۳۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ببسلا يف امهئاوتسال ؛نيفصن امهنيب ةميقلا



 ... يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ 45١ تايدلا باتك

 «بصاغلا ىلع هب عجر مث «لوألا ىلإ نر «بصاغلا ىلع هتميق فصنب عجرو
 ىرخأ ةرم ىدزلا فشنلا الهه لولا دعا ال دبعلا يأ ىلوملا
 .ةميقلا هغو ءانه دع عفدي ىلوملا نأ ريغ ريدملاك نقلاو ءايناث هب زوال هتك ديو

 هند ىذلاب قا

 «نيتيانجلاب ةميقلا نمض هنأل ؛يدعتلل بصاغلا ىلع ربدملا ةميق نم نمض ام فصنب ىلوملا عجر يأ :خلإ عجرو
 «بصاغلا ةهج نم هقحل ببسب هيلع عجريف «هدنع دجو ببسب رخآلا فصنلاو ,بصاغلا دنع ناك ببسب اهفصن

 [۲۳۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .در الك بصاغلا دنع دجو ببسب قحتسملا در نأل ؛دبعلا فصن دري مل هنأك راصف

 «ىلوألا ةيانحلا يلو ىلإ بصاغلا نم هذخأ يذلا ةميقلا فصن ىلوملا عفد يأ :لوألا ىلإ عفدو (نييع «حتف)

 هنأل ؛ةميقلا عيمج يف لوألا قح نأ :امهو «قاقحتسالا رركتي الثل ؛هيلإ اهعفدي ال :دمحم لاقو ءامهدنع اذهو

 يف دبعلا لدب نم ائيش دجو اذإف «يناثلا ةمحازم رابتعاب صقتنا امنإو «هلك قحتسيف «دحأ همحازي ال هيلع نح نيح

 [177/؟ :قئاقحلا زمر] .هقح متيل هذحأ «قحلا نع اغراف كلاملا دي

 قحتسا هنأل ؛امهدنع بصاغلا ىلع ايناث ىلوألا ةيانحلا يلو ىلإ هعفد يذلا كلذب ىلوملا عجري يأ :خ! هب عجر مك

 ءيش قبي مل اذ ائيش هل نمضي ملو «دري مل هنأك راصف «كلذب هيلع عحريف ءبصاغلا دي يف ناك ببسب هدي نم

 (ييع) [؟*8/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هدي يف هلدب نم وأ «دبعلا نم

 ىح ربدملا نأ :هتروصو ءايناث ةميقلاب بصاغلا ىلع ىلوملا عجري ال هركذ ام سكعب يأ :خ! عجري ال هسكعبو

 «نيتيانجلا يلول هتميق ىلوملا نمض ىلوملا ىلع هدر مث «ىرحأ ةيانج هدنع نئئجف «لحر هبصغف ءالوأ هالوم دنع

 دي يف ناك ببسب هيلع قحتسا هنأل ؛ةميقلا فصنب بصاغلا ىلع ىلوملا عحري مث «نيفصن امهنيب نوكتف

 ىلإ هعفد يذلا نأل ؛عامجإلاب بصاغلا ىلع وه هب عجري ال مث ,عامجإلاب ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفديف «بصاغلا

 ؛امهدنع ىلوألا ةلأسملا فالخب ءدحأ ىلع هب عحري الف «هدنع تدحو ةيانج ببسب انه ايناث ىلوألا ةيانحلا يلو

 .انركذ امل هيلع هب عحريف «بصاغلا دنع تدحو ةيانج ببسب اهيف ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ ايناث ىلوملا عفد نأل

 ٤٦٤/۲[ :قئاقحلا زمر]

 انركذ اميف نقلا دبعلا يأ[(نيكسم الم) .افالحو امكح نيتلأسملا يف انركذ ام عيمج يف] :خلإ ربدملاك نقلاو

 مث هدي يف نجف ءادبع لحجر بصغ اذإ ىح «ةميقلا ربدملا يفو «نقلا عفدي ىلوملا نأ الإ ءامهنيب قرف الو «ربدملاك

 ؛ةميقلا فصنب بصاغلا ىلع عجري مث «نيتيانحلا يلو ىلإ هعفدي ىلوملا نإف «ىرحأ ةيانج هدنع ىجف «ىلوملا ىلع هدر
 لب «لوألا ىلإ بصاغلا نم هذحأ ام عفدي ال :دمحم دنعو ءامهدنع بصاغلا ىلع هب عحري مث لوألا ىلإ هعفدين

 هبصغ مث ءالوأ ىلوملا دنع نح نإو «ربدملا يف انركذ ام ىلع هدنع ايناث بصاغلا ىلع عوحرلا روصتي الف «هل ملسب

 ال بصاغلا ىلع هتميق فصنب عحري مث «نيفصن نيتيانجلا يلو ىلإ هعفد «ىلوملا ىلإ هدر مث ءهدي يف ئجن

 (نيكسم الم) .ةميقلا عفدي ربدملا ةلأسم يف يأ :ةميقلا همثو (ييع) [؟9/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .انركذ



 .. يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ 5 تايدلا باتك

 هتميقب عجرو ءامهل هتميق هديس ىلع «ئجف هبصغف هدرف «هبصاغ دنع ىنج ربدم
 ىلوملا نيفصن نيتيانجلا ييلول هديس ىلع بحت يأ هدنع ايناث بصاغلا ربدملا بصاغلا

 . بصاغلا ىلع فصنلا كلذب رر «لوألا ىلإ اهفصن عفدو ‹بصاغلا ىلع

 لوم لا
 هيدر

 وأ ة ةقعاصب تام نإو «نمضب مل ىمحب وأ ةءاحف هدب يف تامف ءارح ايبص بصغ

 بصاغلا دنع روكذملا يبصلا ةتغب بصاغلا يأ لحر

 ىلع هدرف «ةيانج هدنع نجف ءاربدم لحجر بصغ اذإ يأ [ربدملاك يتأي ام لك يف دلولا مأو] :خإ ىنج ربدم

 هنأل ؛نافصن امهنيب نيتيانجلا يلول هتميق ىلوملا ىلعف «ىرحأ ةيانج هدنع نجف ءايناث بصاغلا هبصغ مث «ىلوملا
 (نيع) [۲۳۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] 0 «ريبدتلاب هعنم

 هلك قحتساف ءبصاغلا دي يف اتناك نيتيانحلا نأل ؛بصاغلا ىلع ربدملا ةميقب ىلوملا عجر يأ :خل! هتميقب عجرو

 «هدنع ناك ببسب فصنلا قحتسا كانه هنإف «ةمدقتملا لئاسملا فالخب «لكلاب هيلع عجريف «هدي يف ناك ببسب

 (ةلمكت) [475/7 :قئاقحلا زمر] .كلذل فصنلاب هيلع عجريف «كلاملا دي يف ناك ببسب فصنلاو

 لك قحتسا هنأل ؛ىلوألا ةيانحلا يلو ىلإ ايناث بصاغلا نم ةذوحأملا ةميقلا فصن ىلوملا عفد يأ :خ! اهفصن عفدو

 ؛ىلوألل ةنراقم ةيناثلا نأب ضرتعاو «دعب نم ةمحازملا مكحب هقح صقتنا امنإو «هتيانج دوحو دنع ةمحازملا مدعل ؛ةميقلا

 ةمدقتم ىلوألاو «ريغ ال نيمضتلا قح يف امكح تلعح ةنراقملا نأ :باوجلاو ؟ةميقلا عيمج لوألا قحتسي فيكف

 (حتف «ييع) .عنام ريغب عنمي الف ءامهبجوم ريفوت نكمأو «محازم ريغ نم ةميقلا لكل ةبجوم تدقعنا دقو «ةقيقح
 يلو نأل ؛بصاغلا ىلع ىلوألا ةيانحلا يلو ىلإ ايناث هعفد يذلا فصنلاب ىلوملا عحري يأ :خإ كلذب عجرو

 ىلإ هعفدي الو «يقابلا هل ملسيو «هب هيلع عجريف ءبصاغلا دي يف ناك ببسب ايناث فصنلا اذه قحتسا ىلوألا ةيانحلا

 لوألا قح قبسل ؛فصنلا يف الإ هل قح ال هنأل ؛ةيناثلا ةيانحلا يلو ىلإ الو «هقح قوتسا هنأل ؛ىلوألا ةيانحلا يلو

 «ةدوجوم ةمحازملاو «هتيانج تقو ةمحازملا دوحول ؛فصنلا قحتسي يناثلا نأل اذهو «هيلإ كلذ لصو دقو «هيلع

 «ةمحازملل فصنلا ىلإ هقح عجر امنإو «ةيانحجلا تقو لكلا قحتسا هنأل ؛ىلوألا يلو فالخب «ناك ام ىلع يقبف

 :ليقو «ىلوألاك فالخلا ىلع ةلأسملا هذه :ليق مث «هقح يفوتسي يح هذحأ دبعلا لدب نم ائيش دحو املكو :اولاقو

 [؟ 10/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قافتالا ىلع

 نمضي مل ىمحب تام وأ «ةتغب يأ ةأجف بصاغلا دي يف يبصلا تامف ءارح ايبص لحجر بصغ اذإ نعي :ايبص بصغ

 ةيدلا بحتو «نمضي ضارمألاو ىمحلا هيف بلغي ناكم ىلإ هلقن ول هنإ نح «ببستم الو رشابم ريغ هنأل ؛بصاغلا

 ٠٠٠١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ابيبست التق هنوكل ؛ةلقاعلا ىلع

 (يئاط) .هب باهذلا :هبصغب دارملاو «هسفن نع ربعي ال :ارح



 ... يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ 4۳ تايدلا بانک

 ءاماعط عدوأ نإو «هلتقف ءادبع عدوأ يبصك بصاغلا ةلقاع ىلع هتيدف
 يبصلا دنع دبعلا يبصلا لتق يأ

 هنأل ؛بصاغلا ةلقاع ىلع هتيدف «ةيح شمن وأ ةقعاصب بصاغلا دنع روكذملا يبصلا تام نإ يعي :خلإ هتيدف

 يف نوكت ال قعاوصلاو عابسلاو تايحلا نأل كلذو ؛نمضيف «يلولا وهو «ظفاحلا دي تيوفتب هيف دعتم وهو «ببسم
 يف بصغلا ققحت مدعل ؛يعفاشلاو رفز لاق هبو «نيهحولا يف نمضي ال نأ سايقلاو .هنع هظفح نكمأف «ناكم لك

 فالخب «هجيورت ةيالو دحأل سيل هنإف ءادي ارح هنوكل ؛نمضي ال ابتاكم ناك نإو [575/؟ :قئاقحلا زمر] .رحلا
 يبصلا ناك نإو «هسفن دي يف ريبكلا رحلاو «ريبكلا رحلاك اريغص ولو بتاكملا ناكف «هيلو هجوزي ثيح ريغصلا رحلا

 (حتف «نیکسم الم) .امكح هدي تبثت الف «هناسلب هضراعي هنأل ؛اضيأ نمضي ال هسفن نع ربعي
 هتمصع نأل ؛هدنع عدوأ ادبع لتق اذإ يبصلا ةلقاع نمضي امك بصاغلا ةلقاع نمضي يأ :خلإ عدوأ يبصك

 ٠٠/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم وه ذإ ؛هسفن قحل
 نمضي مل يبصلا هلكأف ماعط يبصلا دنع عدوأ نإو يعي [(يئاط) .هل انوذأم سيلو «هيلو نذإ الب] :خإ عدوأ نإو
 تناك اذإ امك «هنامض هيلع بجيف «كلاملل اقح اموصعم الام فلتأ هنأل ؛نمضي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو ءامهدنع

 دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ امكو «يلولا ةهح نم ظفحلا يف وأ «ةراجتلا يف هل انوذأم يبصلا ناك وأ ادبع ةعيدولا

 نأل اذهو ؛هاضرو هنذإب هفلتأ ول امك هنامضب ذخاؤي الف «موصعم ريغ الام فلتأ هنأ :امطو «عدوملا يبصلا

 هريغ ماقأ اذإ الإ ءاموصعم ىقبي الف «ةعنام ريغ دي يف هعضو ثيح هسفن ىلع اهتوف دقو «هل اقح تبثت ةمصعلا

 يح هسفن ىلع يبصلل ةيالو الو «همزلي نح يبصلا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛انه ةماقإ الو ءظفحلا يف هسفن ماقم
 .غلابلاك هسفن ىلع ةيالو هل نأل ؛هل نوذأملا فالخب «مرتلي

 ةيالو هل اميف ربتعت امنإ كلاملا ةمصع نأل ؛كلاملل ال هسفن قحل هتمصع نأل ؛ادبع ةعيدولا تناك اذإ ام فالخبو
 «لاومألا رئاس فالخب ؛هطيلست ربتعي الف «هررغ نكمي نأ ردقي الف «هدبع كالهتسا ةيالو ىلوملل سيلو «كالهتسا

 نود لاملا هدي يف عضو يذلا ىلإ ةفاضإلاب ةمصعلا تطقس هنأل ؛يبصلا دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ ام فالخبو

 هيلع اروجحم ناك وأ «ةراجتلا يف هل انوذأم ناك نإ رظني يبصلا كلهتسا اذإو :"ةيانعلا" يف لاق ءنمضيف «هريغ

 هيلع نامض الف «هيلو نذإ ريغب اهلبقو «هيلع اروجحم ناك نإو «عامجإلاب نمض «هيلو نذإب ةعيدولا لبق هنكل
 كلهتسا ول هنأ ىلع اوعمجأو «لاحلا يف نمضي :فسوي وبأ لاقو «لازنإلا دعب الو لاحلا يف دمحمو مامإلا دنع

 (ةلمكت «ْييع) .نسح ميسقت وهو «لاحلا يف نمضي ةعيدو هدنع نوكي نأ ريغ نم ريغلا لام
 .نمضي :فسوي وبأ لاقو «هيلع هطلس هنأل :نمضي مل



 ةماسقلا ماكحأ “ك5 ةماسقلا باتك

 ةماسقلا باتك

 هللاب :يلولا مهريختي «مهنم الحر نوسمخ فلح «هلتاق ردي مل ةلحم يف دجو ليتق
 "فلح" :هلوق هربخ أدتبم
 دي وا و ا O E خل هتاخد التاق هل انملع امو هانلتق ام

 ليقلا اذه يأ

 رمأ ناك امل [(ييع) .عامجإلاب هيف ةعورشم يهو «ناميألا ىلع هانبم نأل ؛بابلا اذه اه يمس] :ةماسقلا باتك

 عضوم عضو ام مسا :ةغل ةماسقلاو ءاهيلإ ةحاحلل ءامايب يف عرش هلتاق فرعي مل اذإ ةماسقلا ىلإ لوؤي لتقلا

 ىفخي ال امك مسقأ ردصم ةغل ةماسقلا :"ةياردلا جارعم" يف لاقو «"برغملا" نم اذحأ حورشلا ةماع يف اذك ماسقإلا

 «رثأ هب ليتق اهيف دجو كلذ ريغ وأ ءراد وأ «ةلحم لهأ ام مسقي نامبأ يه :اعرشو «بدألا ملعب ةيارد هل نم ىلع

 «صاصقلا نع لتقلاب مهتي نم صالح ةماسقلا نساحم نمو ءالتاق هل تملع الو تلتق ام هللاو :مهنم لك لوقي

 (ةلمكت «حتف) .ناميألا راركتب اهرطخخو ءامدلا رمأ ميظعتو «ةيدلا باجيإب رادهإلا نع لوتقملا مد ةنايصو

 (يلولا مهريختي ةلحلا لهأ نم الجر نوسمح فلح «هلتاق ردي ملو ةلحم يف ليتق دحو اذإ يأ :خلإ دجو ليتق

 مهتلقاع ىلع نعي «ةلحلا لهأ ىلع ىضق اوفلح اذإف «يلولا فلحي الو ءالتاق هل انملع الو هانلتق ام هللاب نوفلحيف

 فالح اهيفو ءاندنع ةماسقلا ةروص يه هذه «دمعلا وأ أطخلا لتقلا ىوعد تناك ءاوس «نينس ثالث يف ةيدلاب

 ديق امنإ [(نيكسم) .ةفص دعب ةفص وأ الاح نوكي نأ زوجي] :هلتاق ردي مل .قأيس امك ةمئألا نم هريغو يعفاشلل

 (حتف) .ةنيب يعدملا ةماقإب وأ هرارقإب امإ لتاقلا ملعو «ةماسقلا طقستو «مصخلا وه لتاقلا ناك ملع ول هنأل ؛هب

 زيمتي ال هيلع ىعدملا نأل ؛نيعم ريغ ضعب ىلع وأ «ةلحلا لهأ عيمج ىلع ىوعدلا تناك ءاوس :خلإ نوسم فلح

 فسوي يبأ نعو «هيلع لدي باتكلا قالطإو «باوجلا اذكف أطخ وأ ادمع نيعم ضعب ىلع ىعدا ولو «يقابلا نع

 فلحتسي ءال :لاق نإف ؟ةنيب كلأ :يلولل لاقيو ءةلحلا لهأ نم نيقابلا نع طقست ةيدلاو ةماسقلا نأ :لوصألا ةياور يف

 (ييع «حتف) .هلثم ةفينح يبأ نع كرابملا نبا ىورو ءادحاو انيمي هيلع ىعدملا

 همهتي نم راتخي هنأ رهاظلاو «هيلإ نييعتلا نوكيف ءهقح نيميلا نأل ؛ليتقلا يلو نيسمخلا ريختي يأ :يلولا مهريختي
 (حتف) .لتاقلا رهظيف «غلبأ ةبذاكلا نيميلا نع مهزرحت نأل ؛ةلحلا لهأ يحلاص وأ «نابشلاو ةقسفلا مهو «لتقلاب

 (ئيع) .هللاب الحر نوسمح فلح يأ "فلح" :هلوقب قلعتم :هللاب

 ام هللاب مهنم دحاو لك فلحيف «فلحلا دنع امأو ؛عيمجلا نع ةياكحلا ليبس ىلع اذه :خ انملع الو هانلتق ام

 اذإ هنأل ؛سكعي الو ءاعيمج نعي هانلتق ام هللاب هنيمب يلع ئرتجيف «هدحو هلتق هنأ زاوحل ؛التاق هل تملع الو «هتلتق

 ةداهش نأ عم التاق هل تملع ام :هلوق يف ةدئاف ّيأ :ليق نإف [؟ 55/9 :قئاقحلا زمر].هل التاق ناك هريغ عم هلتق

 = يلولا نإف «ةموصخلا لحم نييعت هتدئاف :انلق ؟مهسفنأ نع نامضلا نوطقسي مهال ؛ةلوبقم ريغ لتقلاب ةلحلا لهأ



 ةماسقلا ماكحأ 4٥ ةماسقلا باتك

 5006 «فلحي نح ىبآلا سبحو «يلولا فلحي الو ةيدلا ةلحلا لهأ ىلعف اوفلح نإف
 0 نينس ثالث يف ةلحلا لهأ ةلقاع

 «هرارقإ لبقيف «هدبع ىلع فلاحلا رقي نأ يه ةدئافلا نوكت نأ زوجيو ءالتاق لتاقلا ريغ نظيو «هنيبعت نع زجعي دق =

 (ةلمكت «حتف) .ةلحنا لهأ نع مكحلا طقسيف «لوتقملا يلو هقدصيف «ةلحنا لهأ ريغ نم هريغ دبع ىلع رقي وأ
 امأ ,دمعلا لتق يلولا ىعدا اذإ اذهو ءاعوج تومي وأ رقي وأ فلحي يح سبح مهنم لكن نمو :خلإ اوفلح نإف

 (حتف) .لوكنلا دنع ةيدلاب ءاضقلاف ءأطنلا لتق ىعدا ول

 لاقو «ثوللا دجو نإو اندنع ليتقلا يلو فلحي ال يأ [الوأ ثول كانه ناك ءاوس اقلطم] :يلولا فلحي الو
 تناك ادمع هيلع ىعدملا ىلع ةيدلاب مه ىضقيو ءانيمب نيسمخ ءايلوألا فلحتسا ثول كانه ناك اذإ :يعفاشلا

 .دمحأو كلام لاق هبو ءصاصقلا هلف ءادمع هولتق مهنأ فلح اذإ :مدقلا يفو «حيحصلا هلوق وهو ءأطح وأ ىوعدلا

 .ةيدلاب مهيلع مكح اولكن نإو ءاوعرب اوفلح نإف «ةلحملا لهأ فلحتسا نيميلا نع ءايلوألا لكن نإو
 ةلحما لهأ ةءارب يف :يناثلاو «هل افالخ اندنع فلحي ال يعدملا نأ :امهدحأ :نيعضوم يف يعفاشلا عم فالخلاف

 رهاظ وأ «هنيعب دحاو ىلع لتقلا ةمالع كانه نوكي نأب يعدملا قدص بلقلا يف عقوت ةيلاح ةنيرق ثوللاو «نيميلاب

 ؛ثوللا طرش امنإو «هولتق ةلحنا لهأ نأ لودع ريغ ةعامج وأ ءلدع ةداهش وأ «ةرهاظ ةوادع نم يعدملل دهشي

 :رمع لاقف «ربيخ بلق نم بيلق يف اليتق دجو لهس نب هللا دبع نأ يور ام :ممل ءانبهذمك همدع دنع هبهذم نأل

 مكئربتفأ" :لاقف مهل دوهي ةوادع ركذو «ربيخ بلق نم بيلق يف اليتق لهس نب هللا دبع اندحو انإ !هللا لوسر اي

 نوسم مكنم مسقيف" :لاق ؟نوكرشم مهو «مفامبأب ىضرن فيكف :تلق :لاق «"هولتقی مل مها انی نيسمخب دوهي

 .هدنع نم 4 هللا لوسر هادوف «رن مل ام ىلع مسقن فيك :اولاق «"هولتق مهنأ

 ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو «مهاومأو سان ءامد سان ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعأ ول" :اتفع هلوق انلو

 لهأ نم ةعامج هفعض هوور امو «دحاو مكحب امهيف مكحو «لاومألاو ءامدلا نيب كلذ يف ىوسف «"ركنأ نم

 هنأكف مهفاعأب اوضري مل امل مهيلع اراكنإ ؛ماهفتسالا ليبس ىلع كلذ لاق امنإ تبث نئلو ؛ةجح مزلي الف «ثيدحلا

 متنك نإو مكنم لبقي ال امكو «مهفامبأ ريغ مهيلع نوعدت اميف مهيلع سيل ارافك اوناك نإو دوهيلا نإ :مهل لاق

 ةحص ىلع ليلدلاو «مهنامأ ريغ مهيلع مكاوعدب دوهيلا ىلع بحي ال كلذك ءامب نوقحتستف «مكناعأ نيملسم

 (ييع) .اعامجإ راصف «مهنم دحأ راكنإ ريغ نم ةباحصلا نم رضحم.اكتلع يبلا دعب هب هنذ رمع مكح ليوأتلا اذه

 درجمم مكحي مل امنإو «هبرقأ ام همزليف ءرقي وأ فلحي نح سبح فلحلا نم مهنم بأ نم عي :خلإ يىبآلا سبحو

 يف نيميلا فالخب ءامهنيب عمجي اذلو «ةيدلا نع لدب ال «مدلا رمأل اميظعت «قحلا سفن انه نيميلا نأل ؛لوكنلا

 نم دحأ هذحأي مل "فلحي نح يبآلا سبحو" :هلوق نأ ملعاو .ءادألاب طقست اذهلو «هنع لدب امنأل ؛لاملا ىوعد

 .هتحرشو هلاح ىلع هتيقبأ اذكه ةعوبطملا خسنلا يف ناك امل نكل "زنكلا" حارش



 ةماسقلا ماكحأ ٤٦ ةماسقلا باتك

 ةأرماو نونحبو يص ىلع ةماسق الو ,نوسمخ متيل مهيلع فلحلا ررك «ددعلا معي مم ناو
 دي ر ددع ي

 .هربد وأ همف وأ هفنأ نم مد ليسي وأ «هب رثأ ال تيم يف ةيد الو ةماسق الو «دبعو
 هوځو حرج نه

 .هتلقاع ىلع هتيدف «بكار وأ دئاق وأ قئاس اهعم ةباد ىلع ليتق .هنذأو هنيع فالخب
 قئاسلا ىكنوشك  يكنورش

 انيمي نوسم متي نح مهيلع فلحلا ررك نيسمح نع اوصقن لب ةلحنا لهأ ددع متي مل نإ نعي :خلإ متي مل نإو

 هيف طرتشي الو «نكمأ ام همامت بجيف «صنلاب تبحو نيسمخلا نأل كلذو انيمي نيسمح فلح دحاو ناك نإف
 الجر نوعبرأو ةعست هيلإ فاو ةماسقلا يف ىضق امل هد رمع نألو «صنلاب تبثي اميف ةدئافلا ىلع فوقولا
 ناك نإو كلذ لثم ام يعخنلاو حيرش نعو «ةيدلاب ىضق مث ,نيسمح تمت ىح مهنم لحر ىلع نيميلا رركف
 .لمك دقو «لامكإلا ةرورض راركتلا ىلإ ريصملا نأل ؛كلذ هل سيل مهدحأ ىلع رركي نأ يلولا دارأف ءالماك ددعلا

 موقت ال ةرصنلاو «عابتأ مه امنإو «ةرصنلا لهأ نم اوسيل مهنأل :خ! يبص ىلع ةماسق الو (ةياده «ةلمكت)

 .لوق نيميلاو «حيحصلا لوقلا لهأ نم اسيل نونحملاو يبصلا نألو ؛ةرصنلا لهأ ىلع نيميلاو «عابتألاب

 [؟ 47/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 نوكي رثأ نم دبالف «هفنأ فتح تام امنإو «ليتقب سيل اذهو «ليتقلا يف بحت ةماسقلا نال :لإ ةيد الو ةماسق الو

 رثألا نم ءيش هب نكي مل اذإف «قنخ وأ برض رثأ وأ ةحارج هب نوكي نأب كلذو «ليتق هنأ ىلع هب لدتسي تيملاب
 اهنم جرخي جراحملا هذه نأل ؛هربد وأ هركذ وأ هيف نم مدلا جرح اذإ اذكو ءاليتق نوكي الف ءرشبلا لعفب نوكي ال

 هذه نم مدلا جورح نأ ملعاو :"حتفلا" يف لاقو[ 4717/7 :قئاقحلا زمر] .ليتق هنأ ىلع هب لدتسي الف «ةداع مدلا

 نم مدلا جرخ اذإ اميف رحآ ديق يقبو «"ةيناخلا" نع "ةيلالبنرشلا" يف اذك برض ريغ نم دحو اذإ ام. ديقم عضاوملا

 .اليتق نوكي هفوح نم ولعي ناك نإف ,هسأر نم الزان نوكي نأ وهو ءاضيأ "ةيلالبنرشلا" يف هيلع صن همف

 ةدش نم الإ ةداع جرخي ال هنأل ؛ةماسقلا امهيف نإف «هنذأو هنيع نم مدلا لاس اذإ ام فالخب يأ :خلإ هنيع فالخب

 هعمو فصنلا وأ هفصن نم رثكأ وأ هلك ليتقلا ندب دحو ولو :ئيعلا لاق «هماكحأ هيلع يرجتف ءارهاظ برضلا

 سأرلا هعم ناك فصنلا نم لقأ دجو وأ «لوطلاب اقوقشم هفصن دحو نإو «ةيدلاو ةماسقلا اهلهأ ىلعف ةلحم يف سأرلا

 ناك نإو «ةلحلا لهأ ىلع ءيش الف «برضلا رثأ هب سيل طقس وأ نينج مهيف دحو ولو «مهيلع ءيش الف «نكي مل وأ

 صقان ناك نإو ءايح لصفني قلخلا مات نأ رهاظلا نأل ؛مهيلع ةيدلاو ةماسقلا تبحو «ةقلخلا مات وهو «برضلا هب

 ٦۷/۲ ٤[ :قئاقحلا زمر] .ارهاظ اتيم لصفني هنأل ؛مهيلع ءيش الف قلخلا

 اذإ امك راصف «هدي يف هنأل ؛ةلحلا لهأ نود بكارلا وأ دئاقلا وأ قئاسلا ةلقاع ىلع ليتقلا ةيد يأ :هتلقاع ىلع هتيدف

 لهأ نود مهيديأ يف ليتقلا نأل ؛اعيمج مهيلع ةيدلا تناك «بكارلاو دئاقلاو قئاسلا اهيف عمتحا نإو «هراد يف ناك

 - [4517//؟ :قئاقحلا زمر] .رادلا فالخب ةبادلل نيكلام اونوكي نأ طرتشي الو مهراد يف ناك اذإ امك راصف «ةلحما



 ةماسقلا ماكحأ 4۷ ةماسقلا باتك

 هيلعف ناسنإ راد يف دحو نإو ءامهيرقأ ىلعف «نيتيرق نيب نم ليتق اهيلع ةباد ترم

 رادلا بحاص ةيدلاو ةماسقلا دحأ اهعم نكي ملو

 ا «نيرتشملاو ناكسلا نود ةطخلا لهأ ىلع يهو «هتلقاع ىلع ةيدلاو ءةماسقلا

 :ليقو ءاهيف انكاس نكي مل نإو اهكلام ىلإ رادلا ريبدتو ءاه نيكلام e إو «مهيلإ ةبادلا ريبدت نأ قرفلاو =

 قئاسلا ىلع بحي ال هنأ :فسوي يبأ نعو ءرادلا نيبو اهنيب قرف ال اذه ىلعف «ةبادلا كلام ىلع ةيدلاو ةماسقلا

 هجو ىلع ناك اذإ امأو «نفدلل ناكم ىلإ ناكم نم تيملا هبيرق لقني دق ناسنإلا نأل ؛ايفتخم اهقوسي ناك اذإ الإ

 مهيف دحو نيذلا ةلحلا لهأ ىلع ةماسقلاو ةيدلاف دحأ ةبادلا عم نكي مل نإو «هلتق يذلا وه هنأ رهاظلاف «ةيفخلا

 :"يواحطلا حرش" يفو «ةبادلا هيف يذلا عضوملا يف هدوجوك ةبادلا ىلع هدحو هدوجو نأل ؛ةبادلا ىلع ليتقلا

 [7 517/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةبادلا عم يذلاك وهف «هرهظ ىلع هلمحي لحرلا ناك اذإ

 ,عرذي نأب نيتيرق نيب دحو ليتق يف رمأ دو هنأ يور امل ؛نيتيرقلا برقأ ىلع ةماسقلاو ةيدلاف يأ :اممرقأ ىلعف

 ثيحب اوناك اذإ ام ىلع لومح اذه :ليق ءامهيلعف ايوتسا نإو «ةماسقلاب مهيلع ىضقف «ربشب برقأ امهدحأ دجوف

 مهنكمي ال كلذك اوناك اذإ مهنأل ؛مهيلع ءيش الف «توصلا مهنم عمسي ال ثيحب اوناك اذإ امأو «توصلا مهنم عمسي

 .هللد يحركلا لوق اذهو «ثوغلا

 ؛كلاملا ىلع يهف ناسنإل اكلم تناك نإف «ضرأ يف ةالف يف دحو اذإ امأو «قالطإلا اهرهاظ نتملا ةرابعو

 ناك نإو «ةماسقلا مهيلعف ءراصمألا نم رصم يف توصلا اهنم عمسي تناك نإف ءدحأل اكلم نكت مل نإو

 ةعفنم اهنع تعطقنا نإو «لاملا تيب يف ةيدلاف ءألكلاو باطتحالل ةعفنم هيف نيملسملل ناك نإف ءعمسي ال

 عمسي ناك اذإ :لاق امك ءامهدحأل اكلم ضرألا نكت مل اذإ "امهرقأ ىلع" :هلوق نأ رهظف ءرده همدف «نيملسملا

 اذكو «لاثم "نيتيرق نيب" :هلوقو ءامهنيب ليتق دجو اذإ نيتيرقلا يف نيلوقلا دحأ وهو ءرصملا نم توصلا اهنم
 [؟ 48/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيتلحم وأ نيتليبق نيب دجو ول

 يف :"رصتخم" يف لاق «ةغرافو ةيلاح رادلا تناك ولو ةماسقلا رادلا بحاص ىلع ينعي :خلإ ةماسقلا هيلعف

 ؛اكص دمحمو ةفينح يبأ دنع رادلا بر ةلقاع ىلع ةيدلاو ةماسقلا بحت ليتق اهيف دحو ةقلغم ةغراف راد "تاطقتلملا"

 ؛نكاسلا ىلع بوحولا فسوي وبأ لعجو «نيكسلل رابتعا الف ءنكاسلا نود هدي يف يه نم ىلع بحت رادلا ةرصن نأل

 ىعدا اذإ ام. ديقم رادلا بر ةلقاع ىلع ةيدلا بوحو مث «ديلاب صحأ رادلا بحاصف نكي مل اذإف ءديلاب صحأ هنأل

 ةماسقلاو ةيدلا بحت رادلا بحاص ىلع لتقلا ليتقلا يلو ىعدا :هصن ام "ةيناحراتتلا" نع انخيش لقن اذهو «هيلع لتقلا

 (حتف) .رادلا بحاص ىلع ةيدلاو ةماسقلا بحت الف ءرخآ لحجر ىلع لتقلا ىعدا نإو «رادلا بحاص ىلع

 ؛نيرحأتسملاو نيريعتسملاك ناكسلا ىلع تسيلو «ةطخلا لهأ ىلع ةماسقلا يأ :خإ ةطخلا لهأ ىلع يهو

 نيذلا مه ةطخلا لهأو «كلملا بابسأ نم هريغ وأ ةيصولا وأ رهملا وأ ةبفاب نوكلمي نيذلا ىلع الو «نيرتشملا ىلع الو
 - «مهنم دحاو لك بيصن طخو «مهنيب مسق مامإلا نأل ؛ةطخلا لهأ اومسو «حتفلا دعب ةعقبلا هذه مامإلا مهكلم



 ةماسقلا ماكحأ 4۸ ةماسقلا باتك

 «توافتلا ىلع ةك رتشم راد ب دجو نإو «نيرتشملا ىلعف ۰ دحاو قبي : ناف

 يذ ىلع رايخلا ينو «عئابلا ةلقاع ىلعف «ضبقي ملو عيب نإو «سوؤرلا ىلع يهف
 رايخلاب عيب ف ةماسقلا

 00008 كلفلا يفو ديلا يذل افأ دوهشلا دهشي يح ةلقاع لقعي الو ديلا

 تلاق هبو ءاوس ةلحما ظفح يف لكلاو «مهنيب لتقلا دوجول ؛نوك ر تشم لكلا :فسوي وبأ لاقو ءامهدنع اذهو =

 دحاو الإ نكي مل ول ىح عبتلا نود هل مكحلا نوكي لصألا نم ءيش يقب امف ةطخلا لهأل عابتأ مهنأ :امههلو «ةثالثلا

 (طاقتلاب نيكسم الم «حتف «ئيع) .انی نوسم هيلع ررك مهنم
 تلقتنا ةيالولا نأل ؛عامجإلاب نيرتشملا ىلع ةماسقلاف «ةطخلا لهأ نم دحاو قبي مل نإ نعي :خلإ قبي مل نإف
 يف دحو اذإ مث مهمحازي نم لاوزل ؛ةيالولا مه تصلح :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع مهيلع مدقتي نم لاوزل مهيلإ

 رادلا بر نأل ؛لحدت ال :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع نيرضاح اوناك نإ ةماسقلا يف ةلقاعلا لخدت «ناسنإ راد

 ,نيبئاغ اوناك اذإ امك اوراصف «مهلقاوع اهيف مهكراشي ال ةلحنلا لهأك ءاهيف هريغ هكراشي الف «هريغ نم هب صح
 ٤٦۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةماسقلا يف هنوكراشيف «رادلا بحاص مزلي امك «ةعقبلا ةرصن مهتمزل روضحلاب مهنأ :امهو

 ةئالث نيب تناك نأب ةلضافتم اهيف مهؤابصنأ ةعامج نيب ةكرتشم راد يف ليتقلا دحو اذإ يأ ا دجو كإو

 ربتعي الو مهسوؤر ددع ىلع ةماسقلاو ةيدلا مسقت «سدسلا ثلاثللو «ثلثلا رخآللو «فصنلا مهدحأل :الثم

 ظفحلا يف ءاوس اوناكف «ريبدتلا يف ريثكلا بحاص محازي ليلقلا بحاص نأل ؛ةعفشلا ةلزنمب ءابصنألا توافت

 [؟5/١5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ريصقتلاو
 اهضبقي ملو رادلا تعيب يأ :خإ ضبقي ملو عيب نإو .ةعفشلاك سوؤرلا ددع ىلع يأ :سوؤرلا ىلع
 يف يذلا ةلقاع ىلع وهف ءامهدحأل رايخ عيبلا يف ناك نإو «عئابلا ةلقاع ىلع هنامضف «ليتق اهيف دجوو «يرتشملا
 ىلع وهف ءرايخ هيف ناك نإو «يرتشملا ةلقاع ىلع وهف ءرايح هيف نكي مل اذإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو هدي

 [؟ 557/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عجاريلف هيف ةروكذم نيبناحلا لئالدو "ةلمكتلا" يف اذك «هل ريصي يذلا ةلقاع
 اأ دوهشلا دهشي يح ةلقاع لقعت ال «ليتق اهيف دحوف «لحر دي يف راد تناك اذإ يأ :خإ ةلقاع لقعي الو

 امك «ةلقاعلا ىلع نامضلا باجيإل يفكت الف «ةلمتحم اهنكل «كلملا ىلع لدت تناك نإو ديلا نأل ؛ديلا بحاصل

 دنع هريغ وأ رادلا بحاص وه اهيف دوحوملا ليتقلا نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «ةعفشلا قاقحتسال يفكت ال
 ىلع ةماسقلاف «كلفلا يف ليتقلا دجو اذإ يأ :إ كلفلا يفو (نييع) .ىلاعت هللا ءاش نإ أي ام ىلع ةفينح يبأ
 كلاملا يوتسيف «مهيديأ يق هنأل ؛كلام ريغ وأ اكلام ناك ءاوس ءاهدمب نمو نيحالملاو باكرلا نم كلفلا يف نم

 ةنيفسلاف ءامهوق ىلع امأو ءناكسلاو كالملا ىلع ةماسقلا ىري هنأل ؛رهاظ فسوي يبأ لوق ىلع اذهو «هريغو

 (حتف «نيكسم الم «ةلمكت) .اقرتفاف «ةلحناو رادلا كلذك الو «ةبادلاك كلملا نود ديلا اهيف ربتعيف ءلوحتو لقنت



 ةماسقلا ماكحأ 4۹ ةماسقلا باتك

 عماجلا يفو ءاهلهأ ىلع ةلحم دجسم يفو «نيحالملاو باكر لا نم اهيف نم ىلع
 دحسملا ةلحم لهأ يأ يقونلا وهو حالم عمج بكار عمج

 «تارفلا طسو وأ ةيرب 2 ول ردهيو «لاملا تيب ىلع ةيدلاو و ال عراشلاو

 ي هو دحو ليتقلا مد ماع قيرط وهو
 070 ا ES «ىرقلا برقأ ىلعف ا اسبتحم ولو

 عضوملا كلذ نم اسيتحم ليتقلا ناك ول يأ

 يف لاق «مهيلع ريبدتلا نأل ؛ةلحلا لهأ ىلع ةماسقلاف «ةلحم دجسم يف ليتق دحو اذإ يأ :خلإ ةلحم دجسم يفو

 «هيناب ىلع ةيدلاو ةماسقلاف «ءابرغلا هيف يلصي نأب ءابرغلل دجسملا ناك ول هنأل ؛ةلحم اب ديق امنإ :"نيكسم الم"

 بوجولا نوك نم قبس ام نأ ىلع لدي مالكلا اذه قايس :"حتفلا" يف لاقو .حرشلا نع القن يشاوحلا يف اذك

 دييقت "يناتسهقلا" نع انخيش لقن نكل «ملعي مل وأ ةلحنا دجسم يناب ملع ول ام نيب هيف قرف ال ةلحملا لهأ ىلع
 .ربدتف ينابلا ملعي مل اذإ امه روكذملا مكحلا

 هنأل ؛هيف ةماسق ال «ماعلا قيرطلا وهو ؛عراشلاو عماجلا دجسملا يف ليتقلا دحو اذإ يأ :خلإ عراشلاو عماجلا يفو

 ؛لاملا تيب يف نوكت هتيدف «لكلا قح يف ققحتي ال كلذو «لتقلا ةمهت يفنل ةماسقلاو «مهنم دحاو امه صتخي ال

 ؛مامإلا ىلإ هلك اذه يف ريبدتلا نأل ؛عراوشلا يف نوكت يلا ةماعلا قوسلاو ةماعلا روسجلا اذكو «ةماعلا لام هنأل

 امأو «لاحما نع ايئان مظعألا قوسلا نوكي نأ هب دارأ :"ةياهنلا" يف لاق «قوسلا لهأ ىلإ ال نيملسملا بئان هنأل

 .ةلحا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا نوكتف ءةلحلا لهأ ظفحب ةظوفحم يهف :لاحلا يف ىلا قاوسألا

 ةيدلاو ةماسقلا نوك امأو «ةكولمم راد اهيف دحأل ناك وأ «ناكس امل ناك اذإ لاحما نع يئانلا قوسلا يف اذكو

 بحي ثيح اهيف يلا دحاسملاو لاحلا يف يلا وأ اهلهأل ةكولمملا قاوسألا فالخب .ظفحلا مهمزلي هنأل ؛مهيلع

 لهأ ظفحب وأ ءاهيابرأ ظفحب ةظوفحم األ ؛انيب يذلا فالتحالا ىلع كلاملا ىلع وأ ةلحما لهأ ىلع اهيف نامضلا

 [؟ 5 4/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلحملا

 هكلم يف الو ,دحأ دي يف سيل تارفلا نأل ؛تارفلا طسو يف وأ ةيرب يف دحو ول ليتقلا مد ردهي يأ :خلإ ردهيو
 مايقل ؛هلهأ ىلع هنامض نوكي ثيح «ةعفشلا هب قحتسي ثيحب اريغص رهنلا ناك اذإ ام فالخب ءءاملا هب رمي ناك اذإ

 اهنم عمسي ثيحب ةيرقلا نم ةبيرق تناك وأ ءدحأل ةكولمم تناك ول ىح ءاهيف دحأل دي ال ةيربلا اذكو «هيلع مهدي

 اسبتحم ليتقلا ناك ول يأ :لإ اسبتحم ولو [579/7 :قئاقحلا زمر] .ةيرقلا لهأ ىلعو «كلاملا ىلع بجي «توصلا

 نوقتسي مهيديأ يف طشلا نأل [473/7 :قئاقحلا زمر] 0 كلذ نم ىرقلا برقأ ىلع نامضلاف ءرهنلا عطاشب

 ناك نإف «دحأل اكلم طشلا ناك نإو :"يواحطلا حرش" يفو .هترصنب صحأ اوناكف «مهياود نودرويو «هنم

 ماوقأل هوحن وأ تارفلا نم ردحنا اريغص ارم ناك اذإ امأف «ةلحلاك وهف اماع اكلم ناك نإو «رادلاك وهف اصاخ اكلم

 قحتسي ام ريغصلا رهنلاو :"يفاكلا" يقو «مهتلقاع ىلع ةيدلاو «رهنلا باحصأ ىلع ةماسقلا بحت هنإف «نيفورعم

 [؟ 55/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نوحيجو تارفلاك ميظع وهف الإو «ةعفشلا هيف ةكرشلاب



 ةماسقلا ماكحأ عا ةماسقلا باك

 مهنم نيعم ىلعو 0 عملا
 ةلحملا لهأ نم ةلحما لهأ دجو ىلا

 يلولا يعدي نأ الإ «ةلحملا لهأ ىلعف «ليتق نع واج «فويسلاب 0 ىقتلا نإو ٠ ال
 ةيدلاو ةماسقلا

 هللاب :فلح ءديز هلتق :مهنم فلحتسملا لاق نإو مهتم ٍنيعم ىلع وأ «ككلوأ ىلع
 فلحتسملا يأ ةلحملا لهأ اوقتلا نيذلا

 ا O TER OTN TES «دیز ريغ التاق هل تفرع الو «تلتق ام

 ةماسقلا طقست ليتقلا اهيف دجو يلا ةلحما لهأ ريغ نم دحاو ىلع ليتقلا يلو ىوعد يأ :خلإ يلولا ىوعدو

 دعب ىعدا ولو «مهيلع عدي ملو «ةيدلا كلذكو «ىوعدلاب مزلت امنإ نيميلا نأل ؛اهيف دجو لا ةلحملا لهأ نع

 يلولا ىعداف «ناسنإ راد يف ليتقلا دجو اذإ اذكو «مه ائربم راص مهريغ ىلع هاوعدب هنأل ؛عمست ال مهيلع كلذ

 (حتف «نييع) .لاثملا قيرط ىلع ةلحما ركذف «رادلا بحاص نع ةيدلاو ةماسقلا طقست رخآ ىلع

 بوحو نأل ؛مهنع ةماسقلا طقست ال ةلحملا لهأ نم نيعم دحاو ىلع يلولا ىوعد نعي :خلإ نيعم ىلعو

 لاق انه نمو «مهنم هنأل ؛رمألا ءادتبا ياني ال مهنم ادحاو هنييعتف «مهنم لتاقلا نأ ىلع ليلد مهيلع ةماسقلا

 فيك مهنم دحاو ىلع ىوعدلا تناك اذإف «ةماسقلا يف طرش ةلحملا لهأ ىلع ىوعدلا نإ :لاقي ال :يقاولا

 هولتق مهنأ ال ,مهنم لتاقلا نأو «لتاقلا نوملعي مهنأب ةلحلا لهأ ىلع ىوعدلا :لوقن انأل ؟مهيلع ةماسقلا بحت

 لهأ نم نيقابلا نع طقست ةيدلاو ةماسقلا نأ :لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأ نعو «يانتلا مزلي نح اعيمج

 (حتف «ئيع) .ةلحما

 نيب ليتقلا نأل ؛ةلحلا لهأ ىلع ةماسقلاف «ليتق نع اوفشكناف «فويسلاب موق ىقتلا نإ نعي :خل موق ىقتلا نإو
 اوقتلا نيذلا موقلا كئلوأ ىلع يلولا يعدي نأ الإ ءمهيلع ةيدلاو ةماسقلا نوكتف «مهيلع ظفحلاو «مهرهظأ

 لهأ ةءارب تنمضت ىوعدلا هذه نأل ؛ءيش ةلحملا لهأ ىلع نكي مل ذئنيحف «مهنم نيعم لحجر ىلع وأ «فويسلاب

 .حالسلا قلطم فويسلاب دارملاو «قحلا تبثي ال ىوعدلا درجع هنأل ؛ةنيبلا موقي يح ءيش كنئلوأ ىلع الو «ةلحما

 امك ءيش الف «جراوح وأ نيكرشم اوناك وأ قح ةهج نيلوأتم اوناك نإف «نيلوأتم اونوكي مل اذإ اذه نأ ملعاو

 (ييع) .فويسلاب اوقتلا نيذلا موقلا نم يأ : :مهنم (نيكسم الم «حتف ؛نيع) . 0 1

 دحاو ىلع لتقلاب رقأ امل هنأل :خلإ للاب فلح (ييع) .فلحلا هنم بلطي يذلا وهو ماللا حتفب :فلحتسملا

lS MoS 

 امأو دمحم لوق اذه :"ةياهنلا" يفو ءانركذ ام ىلع فلحيو «لبقي الف ءههسفن نع ةموصخلا طاقسإ كلذب ديري

 زاوجب لوقي دمحمو «هيلإ ةجاح الف ءهب فرتعاو «لتاقلا فرع دق هنأل ؛ملعلا ىلع فلحي الف :فسوي يبأ لوق ىلع

 [؟ 517/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هعم رحآ التاق هل نأ فرع هنأ



 ةماسقلا ماكحأ A ةماسقلا باتك

 .مهنم دحاو وأ «مهريغ لتق ىلع ةلحما لهأ ضعب ةداهش لطبو
 ةلحما لهأ ةلحنا لهأ

 دنع اذهو [470/7 :قئاقحلا زمر].ةلحما لهأ ريغ لتق ىلع ةلحلا لهأ ضعب ةداهش لطب يأ :خلإ ةداهش لطبو

 اوسيل مهنأ نيبت مهريغ ىلع لتقلا ىعدا امل يلولا نأل ؛مهريغ ىلع اودهش اذإ مهتداهش لبقت :الاقو «ةفينح يبأ

 «مهداهش لبقت الف «مهنم رداصلا ريصقتلل نيلباق مهتلزنمب ءامصخ اوريصي نأ ةيضرع اوناك مهنأ رمألا ةياغ ءامصخب -

 ريصي نأ ةيضرعب ناك نمو ءاهيف هتذاهش لبقت ال ةثداح يف امصخخ راص نم نأ :هلصاحف «ةموصخلا نم اوجرخخ نإو

 هل نمم ةلحلا لهأ نالعجي امهنأ ريغ امهيلع قفتم نالصأ ناذهو «هتداهش لبقت ءدعب امصحخ بصتني ملو ءامصخ

 نمف «لئاسملا نم ريثك جرختي نيلصألا نيذه ىلعو ءامصحخ بصتنا نم مهلعجي وهو ءامصخ ريصي نأ ةيضرع

 مصاخي مل اذإ ليكولا يناثلا سنج نمو «هتداهش لبقت ال لزع مث ؛مكاحلا دنع مصاخ اذإ ةموصخلاب ليكولا لوألا سنج

 [؟517/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هتداهش لبقت

 لبقت مل «هيلع اهلهأ نم نادهاش دهشو «ةلحلا لهأ نم هنيعب دحاو ىلع يلولا ىعدا ول نعي :خإ مهنم دحاو وأ

 .امقداهش لبقت الف ءامهتم ناكف «هسفن نع اهعطقي دهاشلاو ءلكلا عم ةمئاق ةموصخلا نأل ؛هيلع امتداهش

 لوق ةلأسملا هذه يف ةداهشلا لوبق مدع نأ :"عمجملا" نع "هداز يبرع" لقنو ۲١۸/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 (حتف «ةلمكت) .اهلبق يلا ةلأسملا يف امك لبقتف :امهدنع امأو «مامإلا



 اهماكحأو لقاعملا فيرعت 4V۲ لقاعملا باتك

 لقاعملا باتك
 حتفلاب لعافم نزو ىلع

 لهأ يهو «ةلقاعلا ىلع لتقلا سفنب تبجو ةيد لك «ةيدلا يهو «ةلقعم عمج يه
 ةلقاعلا ةلقعملا يأ لقاعملا يأ

 OD ل ا ل ا ل اما ما ل سسك .مهنم لتاقلا ناك نإ ناويدلا
 ed لت ركسعلا مهو

 نم دب نكي مل «ةلقاعلا ىلع ةيدلا هانعم يف امو أطخلا لتقلا بجوم ناك امل :"ةياهنلا" يف لاق :لقاعملا باتك

 غرف امل وه امنإ ةبسانملا هحو :لاقو "ةياردلا جارعم" بحاص هدرو «بابلا اذه يف اهركذف ءاهماكحأ ةفرعمو اهتفرعم

 يف ناونعلا عقو اذكهو :لوقأ ءاهتفرعم نم دبال ذإ ؛ةيدلا هيلع بحت نم نايب يق عرش «هعباوتو أطخلا لتقلا نايب نم

 هب حرص امك «ةيدلا يهو «ةلقعم عمج لقاعملا نأل ؛لقاعملا لدب لقاوعلا ركذي نأ يغبني ناك نكل «تاربتعملا ةماع

 ماسقأ نايب نأل ؛هسفن يف ماتب سيل راركتلا ىلإ ايدؤم هنوك عم اذهو «تايدلا باتك ىعملا ريصيف ؛هريغو فنصملا
 مهعاونأ ليصافتب ةيدلا مهيلع بحت نم نايب انه نايبلاب دوصقملاو «تايدلا باتك يف قوتسم رم دق اهماكحأو تايدلا

 [؟ 59/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةلقاعلا عمج اهنأل ؛لقاوعلا ركذ ناونعلا يف بسانملاف «ةلقاعلا مهو ءمهماكحأو

 اهلهأ انه لقاعملاب داري وأ «فذحلا زاجم نم نوكيف «لقاعملا لهأ يأ فاضم ريدقت ىلع هنأ :هنع باجي نأ نكمبو

 ."حتفلا" يف اذك «يلقعلا زاحملا نم نوكيف «لحملا ىلع لاحلا قالطإ نم

 ريعبلا تلقع نم ءاهكسمت يأ كفست نأ نم ءامدلا لقعت األ ؛كلذب تيم ةيدلل مسا ةلقعملا يعي :ةيدلا يهو

 [١47/؟ :قئاقحلا زمر] .حئابقلا نع هبحاص عنمي هنأل ؛لقعلا هنمو «لاقعلاب هتسبح اذإ القع

 لك يعي [.هلام يف هتيدف ادمع هنبا بألا لتقك ةهبش وأ حلصي ال ام بلقنا امع هب زرتحا] :خ! تبجو ةيد لك

 نولقعي يذلا ةعامجلا :ةلقاعلاو «لتاقلا ةلقاع ىلع نوكي أطخلاو دمعلا هبش لتقك لتقلا سفنب تبجو ةيد

 ىلع ةيدلاب هذ رمع ىضقو «"هودف اوموق" :نينجلا يف اكيلع هلوقل ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلا تبحو امنإو «ةيدلا يأ لقعلا

 رارقإلاب بحت يلا ةيدلا نع "لتقلا سفنب" :هلوقب زرتحاو «فالح ريغ نم ةباحصلا نم رضحم. أطخلا يف ةلقاعلا

 هنع لمحتت الف «فيفختلا قحتسي الف «ةبوقعلا بحوي ددعلا نأل ؛لتاقلا ىلع ةيدلا بحت اهيف نإف ؛حلصلاو

 (نيكسم الم «ةلمكت «ٰييع) .ةلقاعلا

 :يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو «ناويدلا يف مهيماسأ تبتك نيذلا شيلا مهو «تايارلا لهأ مهو :ناويدلا لهأ يهو

 خسنلا عانتمال ؛هدعب كلذك ىقبتف يك هللا لوسر دهع ىلع ةلقاعلا اوناك ممهنأل ؛تابصعلا مهو «ةريشعلا لهأ ىلع

 اذه ءاعامجإ دقعناف ءريكن ريغ نم ناويدلا لهأ ىلع ف رمع ءاضق نم انيور ام :انلو .دمحأو كلام لاق هبو «هدعب

 ةرصنلا لهأ نأل ؛هتفرح لهأ هتلقاعف «فرحلاب مهرصانت موق نم لب مهنم نكي مل نإو «ناويدلا لهأ نم لتاقلا ناك اذإ

 مويلاف «هلهأ ىلع اهلعجف «ناويدلاب تناك ف رمع دهع فو «ةليبق نم دعلاو ءالولاو فلحلاو ةبارقلاب عاونأب تناك

 ٤۷١/۲[ :قئاقحلا زمر] .هفلح لهأ ىلعف نكي مل نإو «هتفرح لهأ ىلعف الإو «مهيلعف «ناويدلا لهأ نم وه ناك نإ



 لقاعملا ماكحأ ۳ لقاعملا باتك

 ءلقأ وأ ثالث نم رثكأ يف اياطعلا تجرخ نإف «نينس ثالث يف مهاياطع نم ذخؤتو
 اهنم نينس ثالث نم

 ذخؤي ال «نينس ثالث يف مهيلع مسقت «هتليبق هتلقاعف ءايناويد نكي مل نمو ءاهنم ذحأ
 ةيدلا هبراقأو هرئاشع نينس ثالث نم بحاولا

 لك نم دحاو لك ىلع دزي ملف ءثلثو مهرد وأ «مهرد الإ ةنس لك يف لك نم

 Ao ةليبقلا عستي مل نإف «ةعبرأ ىلع نينس ثالث يف ةيدلا

 هذ رمع نع يكحو «ةتِلع يبلا نع يور اذك «نينس ثالث يف ناويدلا لهأ اياطع نم ةيدلا ذحوت يأ :لإ ذخؤتو

 ةنسلا يف لاملا تيب نم يدنجلل جرخي امل مسا :ءاطعلاو «لتقلا تقو نم ال ءاضقلا تقو نم نينس ثالث ربتعيو

 ؛ةلتاقملل ةيطعلا :"يرودقلا" يفو «مويب اموي ىطعي ام :ليقو ءرهش لك يف جرخي ام :قزرلاو «نيترم وأ ةرم

 (نيكسم الم «ْييع) .ءارقفلل قزرلاو

 امنإ اهنأل ؛اهنم ذحأ نينس ثالث نم لقأ وأ نينس ثالث نم رثكأ يف اياطعلا تحرح نإ يأ :خإ تجرخ نإف

 اوبلاطي مل اياطعلا جورخ رحأت نإو «هنم ذحؤيف «دوصقملا لصح تقو يأ يف لصح اذإف ءافيفخت اهيف تبجو
 ةيضاملا نينسلا يف تعمتحا ول ىح ءءاضقلا دعب ةلبقتسملا نينسلاب اياطعلا تناك اذإ اذه :حراشلا لاق «ءيشب

 نينس ثالث اياطع تحرح ولو ءاضقلاب بوحولا نأل ؛اهنم ذحؤي ال ءاضقلا دعب تحرح مث ةيدلاب ءاضقلا لبق

 يف بحي لقأ وأ ةيدلا ثلث بحاولا ناك اذإو «بوجولا دعب األ ؛ةيدلا لك اهنم ذخؤي ةدحاو ةنس يف ةلبقتسم

 نأل ؛نينس ثالث يف بجي ةيدلا مامت ىلإ هنم رثكأ ناك اذإ مث «نيثلثلا مامت ىلإ نيتتس يف بجي رثكأ ناك اذإو ءةنس

 يح «ةلقاعلا ىلع بجاولاك لتاقلا ىلع بحاولاو «ةرورض ةنس يف ثلث لك نوكيف «نينس ثالث يف ةيدلا عيمج

 بجو ام :يعفاشلا لاقو «ءالام ةهبشلاب صاصقلا بلقناو ءادمع هنبا لتق اذإ بألا لثم كلذو «نينس ثالث يف بحي

 ٤١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .قوتسم هنايب رم دقو ءالاح نوكي هلام يف لتاقلا ىلع

 ٤١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةيبسنلا هتبصع يهو «هتليبق هتلقاعف «ناويدلا يف همسا نكي مل نمو نعي :ڂإ نكي مل نمو
 :هلوق ىلع عيرفت اذه] :خلإ دزي ملف [؟57/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .بابلا يف ةربتعملا يهو «مهب هترصن نأل

 كلذو ءاهنم صقنيو «مهارد ةعبرأ ىلع نينس ثالث يف هتريشع نم دحاو لك ىلع دازي ال يأ [(ئيع) ."ذحؤي ال"
 دمحأو يعفاشلا دنعو «دمحم هيلع صن «حصألا وهو «مهرد ثلثو مهرد ةنس لك يف هنم ذخؤيف ,فيفختلا لحأل

 راتخي :يعفاشلا نم لوق يفو «كلذ بسحب هموق ىلع مسقيف «هعبر طسوتملا ىلعو «رانيد فصن يئغلا ىلع :ةياور يف

 ٤۷١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةقاطلا بسحب لمحتف ريدقت ال :ىرحأ ةياور يف دمحأو كلام دنعو ءءاش نم مهنم مكاحلا

 ةليبقلا ىلإ يأ مهيلإ مض «ةثالث وأ ةعبرأ يف دحاو لك ىلع ةيدلا طيسقتل ةليبقلا عستت مل نإ يأ :خلإ عستي مل نإف

 - مهونب مث مامعألا مث مهونب مث ةوخإلا تابصعلا بيترتو «تابصعلا بيترت ىلع بسنلا ةهج نم لئابقلا برقأ



 لقاعملا ماكحأ 4V4 لقاعملا باتك

 .مهدحأك لتاقلاو «تابصعلا بيترت ىلع ابسن لئابقلا برقأ مهيلإ مض كلذل
 ةليبقلا

 ةلقاع لقعت الو «هتليبقو هالوم ةالاوملا لوم نع لقعيو «هالوم ةليبق قتعملا ةلقاعو
 ةيدلا يطعي يأ هالوم يأ ءاتلا حتفب

 ا ا و يو عد «هوقدصي نأ الإ ءافارتعا وأ احلص مزل امو «دمعلاو دبعلا ةيانج
 فرتعملا رقملا ةلقاعلا يأ مزل ام لقعي الو يأ دمعلا ةيانح الو يأ

 عستي مل اذإ ناويدلا لهأ مكح اذه ىلعو «نولحدي ال :ليقو ؛مهيرقل نولحدي :ليق دقف «هؤانبأو لتاقلا ءابآ امأو =

 نكمأف ؛مهاسنأ اوظفح مهال ؛برعلا قح يف اذه :اولاق ءبرقألاف برقألا مث «ةرصن ناويدلا برقأ هيلإ مضي كلذل

 «هيف اوفلتحا دقف «نكعب مل اذإف «مهقح يف كلذ نكمي الف ممياسنأ اوعيض دقف «مجعلا امأو «لئابقلا برقأ ىلع هباجيإ

 ٤۷۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .يناجلا لام يف يقابلا بجي :مهضعب لاقو «برقألاف برقألا ىرقلاو لاحم ا ربتعي :مهضعب لاقف

 «يدؤي اميف ةلقاعلا نم دحاوك يأ :مهدحأك لتاقلاو .دحاو لك ىلع ةيدلا ةمسق نم ركذ امل يأ :كلذل

 اذهلو ءروذعم هنأل ؛ةيدلا نم ءيش لتاقلا ىلع بجي ال :هدلل يعفاشلا لاقو «هب هريغ ةذخاؤمو هحارحخإل نعم الف

 انألو ءضعبلا كلذك الو «هب فاححجإ لكلا باجيإ :انلق ءلكلا فلاخي ال ءزجلا ذإ ؛ضعبلا اذكف «لكلا هيلع بحي ال

 ءاروذعم ئطخملا ناك اذإف «هيلع باجيإلاب ىلوأ ناكف «دشأ لب «هريغ رصني ام لثم هسفن رصني الو «ةرصنلاب بحت

 [؟ 57/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ١( 4:ماعنألا) 4ىَرْخَأ رو ةَرِزاَو رر الو :ىلاعت هللا لاق «ىلوأ هنم ءيربلاف

 ءاهنع ئبني اهمساو ممم هترصن ذإ ؛هقتعأ يذلا هالوم ةليبق - ءاتلا حتفب - قتعملا ةلقاع يعي :خلإ قتعملا ةلقاعو

 [؟ 57/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."مهنم موقلا ىلوم" د هلوق كلذ ديؤي

 :هلوقب دارملا وهو «هالوم ةلقاعو «هدقاع يذلا هالوم هنع لقعيف «فيلحلا وه تالاوملا ىلومو :خلإ ةالاوملا ىلوم

 «ةقاتعلا ءالو هبشأف «هب رصانتت برعلا نأل [؟ 57/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هدقاع يذلا هالوم ةليبق يأ "هتليبقو"

 (ةلمكت) ٤۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .ءالولا يف رم دقو «ءيش مهيلع بحي ال :يعفاشلا لاقو

 ةيانج الو «هالوم ىلع يهف ءأطخ رح ىلع دبع نح ول نح «دبعلا ةيانج ةلقاع لقعت ال يأ :خلإ ةلقاع لقعت الو

 اذكو «هلام يف لتاقلا ىلع بحتو ءالام نيقابلا بيصن بلقني «ءايلوألا ضعب ىفعف ءادمع الحر لتق ول يح «دمعلا

 ادمع لقاوعلا لقعت ال" :اكتقع هلوق نم انيور امل ؛هلام يق ةيدلا بحتو ءافارتعا وأ احلص مزل ام ةلقاع لقعت ال

 فارتعالاو حلصلاو «هب رصانتي ال دبعلا نألو ؛"ةحضوملا شرأ نود ام الو افارتعا الو احلص الو ادبع الو
 (فرصتب حتف «نيكسم الم) .مهيلع هتيالو مدعل ؛ائيش ةلقاعلا نامزلي ال

 بحت ذئيحف «هب فرتعا ام يف فرتعملا ةلقاعلا قدصي نأ الإ ةيدلا فارتعالا ةروص يف بحت ال يأ :هوقدصي نأ الإ

 ةنيبلاب تبث ام نأل ؛ةنيبلا موقت وأ «لاز دقو «مهقحل ناك عانتمالاو ؛مهمزليف ؛مهنم رارقإ قيدصتلا نأل ؛ةلقاعلا ىلع
 بحي رارقإلاب تبثي ام مث «تباثب سيل ام تبثت األ ؛هعم ربتعت ال اأ عم انه رارقإلا عم ةنيبلا لبقتو «دهاشملاك

 (ييع «حتف « الم) .هعضوم يف فرع دقو «حلصلا يف ليحأتلا طرش اذإ الإ لاح حلصلاب تبثي امو ءالجؤم



 لقاعملا ماكحأ Vo} لقاعملا باتك

 .هتلقاع ىلع يهف ءأطخ دبع ىلع رح ىنج نإو
 ةيدلا يأ هلتق نأب

 ةلقاعلا نأل ؛لتقلاب ةيانحلا انرصق امنإو «ةلقاعلا ىلع ةيدلاف «هلتق نأب دبع ىلع رح ىح اذإ نعي :خلإ رح نج نإو

 هلمحتتف «يمدآ هنأ :انلو «لتاقلا لام يف بجي لب ءاضيأ سفنلا لمحتت ال :يعفاشلا لاقو «دبعلا فارطأ لمحتت ال

 ءةلقاعلا ىلع تناكف «لبق نم هانيب ام ىلع لاملا ال «يمدآلا لدب يهو «ةيد هلتقب بجي ام نأل اذهو ءرحلاك ةلقاعلا

 "ةيانحج ادبع الو ءادمع ةلقاعلا لقعت ال" :#ع هلوقب دارملاو ,لاومألا كلسم هب كلسي هنأل ؛سفنلا نود ام فالخب

 .ىلوملا هيدفي نأ الإ هعفد بحوت هتيانج نأل ؛هب لوقن نحنو «دبع ةيانح الو ءادمع ةيانج ةلقاعلا لقعت ال يأ

 [؟5 15/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 اهمكحو ةيصولا فيرعت ٤۷٦ اياصولا باتك

 ایاص ولا باتك

 ؛ثلثلا ىلع داز امب حصت الو ةبحتسم يهو «توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت ةيصولا
 ةيصولا

 ةلماعم ةيصولاو ءاداعمو اءدبم ناسنإلل نأل ؛بسانتلا رهاظ بتكلا رحاوأ يف باتكلا اذه داريإ :اياصولا باتك

 تقو وه يذلا توملا ىلإ يضفت اهنأل ؛تايانجلاب اصاصتخا امل نأ ىلع باتكلا ىهتنم يف اهداريإ بسانف «داعملا تقو

 صولا نيج :ىلاعت هلوق هنمو ةيصوتلا وه يذلا ردصملا عع مسا :ةغللا ف يهو ةيصو عج اياصولاو..ةيضولا
 هنيب ام :عرشلا يقو (1؟ :ءاسلا) هاهي نوصوت ٍةّيِصَو ِدْعَب نم# :ىلاعت هلوق هنمو «ةيصو هب ىصوملا يمس مث (7١٠:ةدئامل)
 (ةلمكت «نيكسم الم) .خلإ كيلمت ةيصولا :هلوقب

 :لوقأ «حورشلا ةماع يف اذك عفانملا يف وأ نايعألا يف كلذ تناك ءاوس عربتلا قيرطب يأ :خلإ فاضم كيلمت

 بلط يه" :فلؤملا لاق ولو «هتمذ يف يذلا نيدلاو ىلاعت هللا قوقح لمشي ال هنأل ؛عماجب سيل فيرعتلا اذهو

 يف "وأ" لاحدإ :لاقي ال «ىلوأ ناكل "هرحآ ىلإ كيلمت وأ ءامهلصي م ام دابعلاو ىلاعت هللا قوقح نم هتمذ ةءارب

 زاج دارفألا نمض يف ةقيقحلا فيرعت ديرأ اذإ :لوقن انأل ؛اهيف ددعت ال ةيقيقحلا دودحلا نأل ؛زوجي ال دودحلا

 [؟578/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ررقت امك كلذ

 لك ىلع ةبحاو :سانلا ضعب لاقو «ةيراعلاو ةبهاك ةبحاو نكي ملف «هلام يف قح تابثإ اهنأل :ةبحتسم يهو

 هنأل ؛احيحص الالدتسا سيلو «ةرقبلا ةيآب نيبرقألاو نيدلاولل اهوحوب مهضعب لاقو «حيحصب سيلو «راسي هل نم
 هلل قحتسم قح هيلع ناك نإو «ىلاعت هلل قحتسم قح هيلع نكي مل اذإ ةبحتسم نوكت امنإو «ءاسنلا ةيآب ةحوسنم

 لاح ىلإ فاضم كيلمت امنأل ؛ةيصولا زاوح ىبأي سايقلاو «ةبحاو يهف «ةالصلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاك ىلاعت

 ةجاحل هزاحأ عراشلا نأ الإ ىلوأ اذهف ءالطاب ناك ادغ كتكلم :لاق نأب همايق لاح ىلإ هفاضأ ولو «كلملا لاوز

 هتاف ام يفالت ىلإ جاتحي كاللا فاخو ضراع هل ضرع اذإف ءهلمع يف رصقم هلمأب رورغم ناسنإلا نأل ؛اهيلإ سانلا
 (حتف «نيكسم الم «ئيع نم طقتلم) .هلام. ريصقتلا نم

 ةيصولا نأ نم باتكلا يف ليصفتلا نم يتأيس ام بساني ال اقلطم ةيصولا ىلع بابحتسالاب مكحلا :لوقأ :ةبحتسم

 ءارقف اوناك نإو «مهبيصنب نونغتسم وأ «ءاينغأ ةثرولا ناك نإ ةبحتسم ثلثلا نودبو «ةزئاج يبحألل ثلثلاب

 لب «ةبحاو ريغ ةيصولا :لاقي نأ يغبني ناكف «لتاقلاو ثراولل زوجت ال امنأو «ىلوأ ةيصولا كرتف «نوثري ام نونغتسي ال

 ؛بوحولا نود بابحتسالا اهرمأ ةياغ نأ "ةبحتسم يهو" :هلوقب دارملا :لاقي نأ الإ مهللا «ةزئاج وأ ةبحتسم يه

 ام. ةيصولا ذفنت ال يأ :خلإ داز اع حصت الو [؟9/١7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قالطإلا ىلع ةبحتسم اأ ال

 يف فيحلا" :لاق 5 هنأ ثيدحلا يف دروو ؛"رينك ثلثلاو ءثلثلا" :ليوط ثيدح يف د هلوقل ؛ثلثلا ىلع داز

 حصت الو يأ "هلتاقل الو" :هلوقو ثراولل ةيصولابو ثلثلا ىلع ةدايزلاب هورسفو «"رئابكلا ربكأ نم ةيصولا
 = ءأطخ وأ ناك ادمع ةرشابم لتاقلا لوانتي هقالطإب وهو "لتاقل ةيصو ال" :اكت3ء هلوقل ؛يصوملا لتاقل ةيصولا



 ةيصولا ماكحأ 4V۷ اياصولا باتك

 دعب اهوبقو «سكعلابو .يمدلل ملسملا يصويو ,ةثرولا زج رجت مل نإ هثراوو هلتاقل الو

 ثالثلا لئاسملل عجار ىصوملا ثراو يأ لإ حصت الو يأ

 0 SS «ثلثلا : نم صقنلا بدنو «هتايح يف اهوبقو اهدر لطبيو «هتوم
E 

 ايبص لتاقلا ناك ول ام همالك نم نثتسي هنأ ملعاو .هلوانتي الف «ةقيقح لتقب سيل ببسلا نأل ؛ببسلا فالخب =

 .لتاقلا هل ىصوملا ىوس ثراو هل نكي مل وأ «ةبوقعلل الهأ اسيل امهنأل ؛ةزاحإ الب امهل ةيصولا زوجتف ءانونحم وأ

 ."ثراول ةيصو الف .هقح قح يذ لك ىطعأ ىلاعت هللا نإ" :#ك#ع هلوقل ؛هثراول حصت الو يأ "هثراوو" :هلوقو

 «نبا هل دلو مث ءثراو وهو هيخأل ىصوأ ول تح «ةيصولا تقو ال «توملا دنع ثراو ريغ وأ اثراو هنوك ريتعيو
 .خألل ةيصولا تلطب يصوملا توم لبق نبالا تام مث «نبا هلو هيخأل ىصوأ ول :هسكعو «خألل ةيصولا تحص

 وأ اثراو هنوك ربتعيف .هسكع ىلع هثراول ضيرملا رارقإو «ةيصولا ريظن اذه يف هثراول ضيرملا نم ةقدصلاو ةبهاو
 (حتف «ئيع) .هل رارقإلا دنع ثراو ريغ
 رحت مل نإ حصت ال ثراولاو لتاقللو ؛ثلثلا ىلع داز ام. ةيصولا يأ ةروكذملا ةثالثلا ىلإ عحار :ةثرولا زجت مل نإ

 يهو «ةيانجلل اهعانتما نأل ؛ةثرولا ةزاحإب لتاقلل ةيصولا زوجت ال :فسوي وبأ لاقو «تحص اوزاحأ نإو «ةثرولا

 نم زيجلا نوكي نأ طرتشيو «مهتزاحإب زوجتف «مهيلإ دوعي امالطب عفن نأل ؛ةثرولا قحا اهعانتما نأ :امطو «ةيقاب

 هسفن ىلع هتيالول هريغ نود هتصح ردقب زيحلا ىلع زوجي ضعبلا زاجأ نإو ءالقاع اغلاب نوكي نأب عربتلا لهأ

 ؛ةزاجإلا كلت اودريو «يصوملا توم دعب اوعجري نأ مهلف «يصوملا ةايح لاح مهتزاجإب ربتعم الو «هريغ ىلع ال
 توبث دعب تعقو اهأل ؛هنع اوعحري نأ مهل زوجي ال ثيح «هتوم دعب اوزاجأ اذإ ام فالخب «ةطقاس تعقو األ

 (ةلمكت «ئيع) .مزلتف «ةقيقح كلملا

 لوألا امأ «ملسملل يمذلا ةيصو حصتو يأ سكعلابو يمذلل ملسملا ةيصو حصت يأ :خلإ ملسملا يصويو

 خلإ ۸ :ةنحتمملا) هور نأ رک زاید نمک و ځر خپ لَو نيدلا يف مك و لاقي مل َنيِذَلا نعل مك اهني الوم :ىلاعت هلوقلف
 (ةامملا دعب اذكو «ةايحلا يف نيبناحلا نم عربتلا زاح يح «تالماعملا يف ملسملا ىواس ةمذلا دقعب هنألف «يناثلا امأو

 (حتف «يبيع) .ةثالثلل افالح اندنع يبرحلل ةيصولا حصت الو «عامجإلاب ناذهو

 لاق ول ىح «ةايحلا لاح يف اهلوبقو ءاهدر ربتعي الو «يصوملا توم دعب ربتعي ةيصولا لوبق يأ :هتوم دعب اهوبقو
 حصي الف «هدرب ةيصولا نالطبل ؛حصي ال :رفز لاقو ءاندنع لوبقلا حص «هتوم دعب لبق مث «لبقأ ال :يصوملا ةايح يف

 ىلإ فاضم كيلمت هدرب ةيصولا :انلق «كلذ دعب هقيدصت حصي مل هل رقملا بيذكتب دترا اذإ رارقإلاك «كلذ دعب هلوبق
 :لوقي نأ فنصملل يغبني ناكو «ةيصولا دقع لبق ناربتعي ال امك «هلبق ال هدعب لوبقلاو درلا ربتعيف ءتوملا دعب ام

 (نيكسم الم «حتف «نيع) .ءافلاب "اهدر لطبيف"

 نأل ؛ءارقف وأ ءاينغأ ةثرولا تناك ءاوس «لاملا ثلث نم لقأب ناسنإلا يصوي نأ بدن يأ :خإ صقنلا بدنو

 - يهبيصنب نونغتسي وأ ءاينغأ ةثرولا تناك اذإ اهكرت نم ىلوأ ثلثلا نم لقأب ةيصولا مث «بيرقلا ةلص صيقنتلا يف



 ةيصولا ماكحأ 4۷۸ اياصولا باتك

 ةيصو حصت الو «هلوبق لبق يصوملا توم دعب هل ىصوملا تومب نأ الإ هلوبقب كلمو
 ةيصولا هل يصوملا

 ل ف «بتاكملاو يبصلاو ءاطيحم هنيد ناك نإ نويدملا
 بتاكملا ةيصو الو يبصلا ةيصو ال يأ هلاع

 :هكلع لاق دقو «بيرقلا ىلع ةقدصلاو ةلصلا نم هيف امل ؛ىلوأ كرتلاف «نوثري ام. نونغتسي الو «ءارقف ةثرولا تناك نإو =

 (امهريغو حتف «نيكسم الم) .اعيمج ةبارقلاو ءارقفلا قح ةياعر هيف نألو ؛"حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا لضفأ"
 يف هل كلملا تبث يصوملا توم دعب ةيصولا هل ىصوملا لبق نإف «هلوبقب ةيصولا هل ىصوملا كلم يأ :هلوبقب كلمو

 :يعفاشلاو ةياور يف رفز لاقو ءاندنع هدرب هتيصو تلطب ةيصولا هل ىصوملا در نإو «هضبقي مل وأ هضبق هب ىصوملا

 .ثاريملاك لوبقلا ىلإ اهيف جاتحي الف «ةفالح امال ؛هدرب لطبت الو «لوبقلا نودب كلك

 ةيصولاب هل ىصوملا لوبق نأ ماقملا اذه يف قيقحتلاو «ةبهلاب كيلمتلاك لوبقلا ىلع فقوتيف ءدقعب كيلمت هنأ :انلو

 اهل ؛لوبقلا لبق ةيصولاب كلملا تبثي ال ثيح هل ىصوملل كلملا ةدافإ طرش وه اغنإو ؛ةيصولا ةحصل طرشب سيل

 اذهو «ريغلا كيلمتب كلمت امإ ثيح نم هحو نم ةبملا هبشتو «توملاب كلمت افإ ثيح نم هجو نم ثرإلا هبشت

 ىصوملا نم ابوهوم لوبقملا مادام لوبقلا قح يف ةبملاب اهانربتعاف «ثروي رمخلا ناك نإو «رمخلاب ةيصولا لطبت
 ريغ نم لوبقلا دعب اهكلمي هل ىصوملا نإ :انلقف «لوبقلا دعب ثرإلاب اهانربتعاو «لوبقلا لبق كلمت ال اهنأب :انلقف «هل

 (نيكسم الم «يئيع) .ناكمإلا ردقب نيهبشلاب المع ضبق
 توم دعب هل ىصوملا تومي نأ الإ «هلوبقب هل ىصوملا كلم يأ "هلوبقب كلمو" :هلوق نم ءانثسا :لإ تومي نأ الإ

 ءاناسحتسا هل ىصوملا ةثرو كلم يف لحدي ينعي «لوبقلا نودب هب ىصوملا كلمي هل ىصوملا نإف «ةيصولا هلوبق لبق يصوملا

 «عئابلا باجيإ دعب هلوبق لبق يرتشملا تومك راصف «لوبقلا ىلع فوقوم كلملا نأ انيب امل ؛لطبت نأ سايقلاو

 «هل ىصوملا قحل فقوت امنإو .هتهج نم خسفلا هقحلي ال امامت تمت دق يصوملا بناج نم ةيصولا نأ :ناسحتسالا هجو

 (حتف «ئيع) .ةزاحإلا لبق تام اذإ يرتشملل رايخلا هيف طورشملا عيبلا يف امك «هكلم يف لحد تام اذإف

 ةالصلا نم عرشلا قحو «عربت بحاولا ريغب ةيصولاو ءاضرق هنوكل ؛مدقم نيدلا نأل :لإ ةيصو حصت الو

 (نيكسم الم «حتف) .حصت ذئنيحف ءامرغلا هئريي نأ الإ ؛عربتلاك ةيصولا نوكتف «توملاب طقسي اهوحنو
 يف عفان هنأل ؛ربلا هوحو يف تناك اذإ هتيصو حصت :يعفاشلا لاقو ءاضيأ يبصلا ةيصو حصت ال يأ :يبصلاو

 اذكو «باوثلا هل لصحي هتثرو ىلع كرت امو «هلهأ نم سيل وهو عربت هنأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو «هقح

 تكردأ اذإ :لاق اذإ اذكو «ةرشابمللا تقو ةيلهألا مدعل ؛ةيصولا كلت زحت مل كاردإلا دعب تام مث ءىصوأ اذإ

 ٤۷٥/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةيصو نالفل يلام ثلثف

 ةثالث ىلع بتاكملا ةيصو نأ ملعاو .هلهأ نم سيل وهو «عربت هنأل ؛اضيأ بتاكملا ةيصو حصت ال يأ :بتاكملاو

 «عامجإلاب زوجي :يناثلاو .ةقيقح هل كلم ال هنأل ؛هلام نايعأ نم نيعب ةيصولا وهو .عامجإلاب لطاب :اهدحأ :ماسقأ

 = قتع ول نح «نالفل ةيصو يلام ثلثف تقتعأ اذإ :لاق نأب قتعلا دعب هكلمب ام ىلإ ةيصولا فاضأ اذإ ام وهو



 ةيصولا ماكحأ 4۹ اياصولا باتك

 ةبهلا حصت الو «ةيصولا تقو نم هتدم لقألا قا نإ ا حصتو

 E م هلو SS ةيصولا تحص 2 الإ ةمأب ىصوأ نإو هل
 هل ئصونلل دمألا نر لمحلل ال يأ
 .اعوجر نوكي ال دوحجلاو 00 حبذ وأ ا بهو و عاب نأب العفو الوق

 ةيصولا دوحج هب ىصولا

 تام وأ «تام نح قتعي مل نإو «هلام ثلث هل ىصوملل ناك تام مث «هريغ وأ ةباتكلا لدب ءادأب توملا لبق =

 ةلطاب ةيصولاف «قتع مث «نالفل يلام ثلثب تيصوأ :لاق اذإ ام وهو «هيف فلتخم :ثلاثلاو .ةيصولا تلطب «ءءافو نع

 ٤۷١١/۲[ :قئاقحلا زمر] .امهل افالخ «ةفينح يبأ دنع

 «لوبقلا اهطرش :لاقي ال «ةيصولا يف اذكف «ثرإلا يف ةفيلخ حلصي نينحلاو «فالحختسا اهنأل :خ! ةيصولا حصتو

 ؛نكمأ اذإ لوبقلا طرتشي ةبهلاب اههبشلف ءرم امك ثاريملا هبشتو «ةبهلا هبشت ةيصولا :لوقن انأل ؛هلهأ نم سيل نينحلاو

 (حتف) .لوبقلا لبق هل ىصوملا توم. طقسي اذهلو «نيهبشلاب المع نكمي مل اذإ طقسي ثاريملاب اههبشلو
 ةيصولا اذكف «ثرإلا هيف يرجي هنأل ؛نالفل هذه ٍتيراج لمحب تيصوأ :لاق نأب لمحلاب ةيصولا حصت يأ :خلإ هبو

 كلذ ةأرملا تدلو نإ لمحلابو «لمحلل ةيصولا حصت امنإ يأ نيتروصلا الكل طرش :خلإ تدلو نإ .هتحأ اهنأل ؛اضيأ

 (نويع < ,نيكسم الم «حتف) .توملا تقو نم ربتعي هب ىصوأ نإو «ةيصولا تقو نم رهشأ ةتس يهو «هتدم لقأل لمحلا

 هيلع يلي الو «نينجلا نم كلذ روصتي الو «لوبقلا اهطرش نم ةبهلا نأل ؛لمحلل يأ :خلإ هل ةبغا حصت الو

 امثإو ءاظفل ةيراجلا مسا هلوانتي ال لمحلا نأل :خإ ةيصولا تحص .عيبلاك راصف «هنع ضبقي نح دحأ

 نأل ؛هؤانثتسا اذكف «ةيصولاب هدارفإ زوجي لمحلا نأل ؛هدارفإ حص ةيصولاب مألا درفأ اذإف ءاعبت قالطإلاب قحتسي

 تقو نم :"ةياهنلا" يقو «نوتملا هيلعو «عويبلا يف رم ام ىلع دقعلا نم هحارحإ زاج هيلع دقعلا داريإ زاج ام لك

 .ةيصولا تقو نم ربتعي هل ىصوأ نإ هنأ ديفي ام :"يقاكلا" يقو «يصوملا توم

 رئاسك لوبقلا لبق عوجرلا زاجف «توملا دعب لوبقلا نأل ؛ةيصولا نع عوجرلا يصوملل يأ :خإ عوجرلا هلو
 عطق وأ بهو وأ يصوملا عاب نأب العف وأ «هل هب ييصو نع تعحر :لاق نأب الوق نوكي امإ عوحرلا مث «دوقعلا

 .ةاشلا حبذ وأ بوثلا

 وأ ءّييصو نع تعجر :لاقف ءانيع هب ىصوملا ناك اذإ ام هلحم لعفلاو لوقلا ثيح نم عوجرلا روصت نأ ملعاو

 نود لعفلاب عوحرلا نوكي دقو «لوقلاب الإ عوحرلا روصتي مل هلام ثلثب ىصوأ نإف «هكلم نع نيعلا جرخأ
 «حصي ال كلذ نع تعجر :لاق ول يح ديقم ربدم وهف «رح تنأف اذه يضرم نم تم نإ :هدبعل لاق ول امك لوقلا

 الوق ال اقلطم هنع عوحرلا روصتي ال ثيح «قلطملا ريبدتلا فالخب ءةيصولا لطبتو «هعيب زاج دبعلا عاب ولو
 (حتف aN «٠ .العف الو

 0 : دوحجلا نأل ؛اعوجر نوكي ال ركنأف ؟تيصوأ له :لحر هل لاق نأب راكنإلا يأ :خلإ دوحجلاو

 - :فسوي يآ دنعو ,خيشلا هراتخا كلذلف شم دمحم يفي ناك هبو «تابثإلا مزلتسي عوحرلا ذإ ؛ع وحرلا



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا ۸. اياصولا باتك

 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا باب

 رخآل ىصوأ نإو ءامه هثلثف ؛ةثرولا رحت ملو هلام ثلثب رخآلو «هلام ثلثب اذل ىصوأ
 : يأ نيتيصول هلام ثلث ا

 هلام ثلثب رخآلاو هلام عيمجب امهدحأل ىصوأ نإو ءاثالثأ امهنيب ثلثلاف «هلام سدسب

 e E NE هل ىصوملل برضي الو «نافصن امهنيب هثلثف «ةثرولا رحت ملو

 :'نويعلا' يفو «ةثالثلا تلاق هبو ءاعوجر نوكي نأ ىلوألاف «لاحلاو يضاملا يف يفن دوحجحلا نأل ؛عوجر وه -

 [1477/7 :قئاقحلا زمر| .فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا

 لئاسملا كلت ركذ «لاملا ثلث ةثرولا ةزاجإ مدع دنع اياصولا لئاسم هيلع رودي ام ىصقأ ناك امل :خ! ةيصولا باب

 [۲۸۰/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."ةياغلا"و "ةياهنلا" يف اذك باتكلا اذه تامدقم ركذ دعب بابلا اذه يف اهب قلعتت قبلا

 هيلع دازي ال ذإ ؛امهقح نع قيضي لاملا ثلث نأل ؛امهنيب ثلثلا ناك نيتيصولا ةثرولا رحت مل اذإ يأ :امه هغلغف

 ثلثلا نوكيف «ةكرشلا لبقي لحماو «قاقحتسالا يف نايوتسيف «قاقحتسالا ببس يف ايواست دقو «ةزاحإلا مدع دنع

 ١[ 80/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لوألا نع عوحرلا ىلع لدي ام دحوي ملو ءامهقح ءاوتسال ؛نيفصن امهنيب

 نم امهنيب ثلثلاف «هلام ثلثب الثم ديزل ىصوأ نأ دعب هلام سدسب لحرل ىصوأ يعي :خلإ رخآل ىصوأ نإو

 ىلع هنامسقيف ءامهقح نع ثلثلا قاضو «يعرش حيحص ببسب قحتسي امهنم دحاو لك نأل ؛ثالثألا ثيح

 بحاصل مهس :مهسأ ةثالث راصف «نيمهس رثكألاو ءامهس لقألا لعجيف «نويدلا باحصأ يف امك امهقح ردق

 (ةياده ؛نييع) .رثكألا بحاصل نامهسو «لقألا

 هل ىصوملل عابرأ ةثالث :مهسأ ةعبرأ ىلع امهنيب ثلثلا :امهدنعو م ةفينح يبأ دنع اذه :نافصن امهنيب

 دصق يصوملا نأ :امه «ةعبرأ تراصف «ةئالث لكلاو ءدحاو ثلثلا نأل ؛ثلثلاب هل ىصوملل مهسو «لكلاب

 نم رثكأب ةيصولا نأ :هلو «ليضفتلا نم عنام الو «ةئرولا قحل قاقحتسالا عانتماو «ليضفتلاو قاقحتسالا :نيئيش
 «قاقحتسالا نمض يف تبث ليضفتلاو ءفصنتف «ثلثلاب لكل ىصوأ هنأك لعجيف «ةلطاب ةئرولا رحت مل اذإ ثلثلا

 (فرصتب حتف) .هنالطبب لطبف
 نم رثكأب لجرل ىصوأ اذإ نعي افنآ ةروكذملا ةيفالخلا ةلأسملا هيلع عرفتي يذلا لصألل نايب :خلإ برضي الو

 ىلع داز ام هل برضي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ثلثلا ىلع داز اميف مهس هل لعجي ال «ةثرولا زحت ملو .ثلثلا

 هل ىصوأ نم ىلع ادئاز ائيش هل برضي ال يأ فوذحم "برضي ال" :هلوق لوعفمف «ةثالثلا تلاق هبو «ثلثلا

 هيف برضي نالف :ءاهقفلا لاقو ءابيصن اهنم ذحأو اهيف كرش اذإ مهسب روزجلا يف برض :"برغملا" يفو «ثلثلاب

 = «ةكرتلا ف برضي ثراولاو «ثاريملا تحأ ةيصولا نأ :امهل ءثلثلا نم هلام مكحب ائيش هنم ذحأي يأ ثلثلاب



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا 4۸۱ اياصولا باتك

 A SEES ,ةلسرملا مهاردلاو «ةياعسلاو ةاباحما يف الإ ثلثلا نم رثكأب

 ءدجوي ملو «ةثرولا ةزاحإب الإ ثلثلا ءارو ام قحتسي ال وهو «هقحتسي امه برضي هل ىصوملا نأ :هلو ءاذه اذكف =

 هذه نيب هل قرفلا هجوو «:خلإ "ةاباحملا يف الإ" :هلوقب ةروكذملا ثلثلا روصلا مكحلا اذه نم نثتسا مامإلا نأ الإ
 لطبأ عرشلاو «نيثلثلاو فصنلاك احيرص ثلثلا ىلع داز ام ةردقم تناك اذإ ةيصولا نأ :اهريغ نيبو ثالثلا روصلا

 يف نوكي ال ثيح ةردقم نكت مل اذإ ام فالخب «برضلا قح يف ربتعي الف ءاوغل هركذ نوكي ءدئازلا يف ةيصولا

 ناكمإل ةيلكلاب ةلطاب ريغ ةيصولا نإف «ةئام هلام نأ قفتاو ءنيسمخب ىصوأ اذإ امك ةيصولل الطبم نوكي ام ةرابعلا

 (حتف) .برضلا قح يف ةربتعم نوكت ةيلكلاب لطبت مل اذإو «ةئاملا قوف هل رهظي نأ

 ةروصو «ثالثلا روصلا هذه يف الإ ةثرولا رحت مل اذإ ثلثلا نم رثكأب هل ىصوملل برضي ال يأ :ةاباحملا يف الإ
 ةئام. امهنم دحاو عابي نأب ىصوأو «ةئام تس رخآلا ةميقو «ةئامو فلأ امهدحأ ةميق نادبع هل نوكي نأ :ةاباحملا

 جرح نإف «ةئام سمخب رخآلو «مهرد فلأب امهدحأل ةاباحما تلصح دقف ءرخآ نالفل ةئاع. رحآلاو «نالفل مهرد

 ردقب امهاباحم زاح ةثرولا رحت ملو ءامهريغ لام هل نكي مل نإو «كلذ زاح «ةثرولا تزاحأ وأ «هلام ثلث نم كلذ

 رخخآلا هل ىصوملاو «فلألا يهو «هتيصو بسحب فلألاب هل ىصوملا برضي اثالثأ امهنيب ثلثلا نوكيف «ثلثلا

 نم رثكأب فلألاب هل ىصوملا برضي ال نأ بجو اياصولا رئاسك اذه ناك ولف «ةئام سمح يهو «هتيصو بسحب

 اذهو «ثلثلاب الإ برضي ال ثلثلا نم رثكأب هل ىصوملا هدنع نأل ؛مامإلا دنع مهرد يثلثو نيتسو ةتسو ةئام سم

 [ 717/9 :قئاقحلا زمر] .هلام ثلث

 هل لام الو «نافلأ رخآلا ةميقو فلأ امهدحأ ةميق «نيدبعلا نيذه قتعب ىصوي نأ :ةياعسلا ةروص :ةياعسلاو

 هنم ثلثلا نوكيف «فلأ هلام ثلثو «ثلثلا نم ناقتعي ةثرولا زحت مل نإو ءاعم ناقتعي ةثرولا تزاحأ نإف ءامهريغ

 يف ىعسيو «مهرد ثلثو امهرد نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث وهو ءاناج ردقلا اذه هنم قتعيف «فلأ هتميق يذلل

 ردقلا اذه هنم قتعيف «نافلأ هتميق يذلل هنم ناثلثلاو «مهرد اثلثو امهرد نوتسو ةتسو ةئامتس ناثلثلا وهو «يقابلا

 نوثالثو ةثالثو ةئام ثالثو فلأ وهو «يقابلا ف ىعسيو «مهرد الو نوتسو ةتسو ةئام تس وهو «ةياعس الب

 يذلاو «هتميق فصن ةئام سمخ يف فلأ هتميق يذلا ىعسي نأ بحو اياصولا رئاسك ناك ولف «مهرد ثلثو

 بجوف «فلألاب الإ نافلأ هتميق يذلا برضي ال ذئنيح هنأل ؛هتميق عابرأ ةثالث ةئام سمحو فلأ يف نافلأ هتميق

 ٤۷۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .نافصن امهنيب نوكي نأ

 يصوي نأ :ةلسرملا مهاردلا ةروص [(يئاط) .امهوحن وأ افصن وأ اثلث افوك نع ةقلطملا يأ] :لإ ةلسرملا مهاردلاو

 ردقب امهنم دحاو لك برضي ءاثالثأ امهنيب ثلثلا نوكي «ةثرولا رحت مل و ءفلأ هلام ثلثو «نيفلأب رحآلو فلأب امهدحأل
 ةتسو ةئام تس هفعض «نيفلأب هل ىصومللو «مهرد ثلثو نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث هثلث «فلألاب هل ىصومللف «هقح

 [2117/؟ :قئاقحلا زمر] .نيفصن امهنيب فلألا نوكي نأ ةفينح يبأ لصأ سايق ناكو «مهرد انلثو نوتسو



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا ۸۲ اياصولا باتك

 وأ مهسب وا «ثلثلا هلف «نانبا هل ناك ناف ‹«حص هنبا بيصن لثكو لطب هنبا بيصنبو
 مهسب ىصوأ ول يأ هل ىصوملل يصرملل

 ثلث هل :لاق مث «نالفل يلام سدس :لاق نإف ءةثرولا ىلإ اف «هلام نم ءزج
 اضيأ ىصوما ءاش ام هنوطعيف

 .سدسلا هل يلام سدس هل : :لاق م «نالفل يلام سدس :لاق نإو لام ثلث هل «يٰلام
 هل ىصوملل يأ هل ىصوملل

 N ‹«يقب ام هل «هاثلث كلهو «همنغ وأ همهارد ثلثب ىصوأ نإو

 ءلاحلا يف هلام لكلا نأل ؛اقلطم زاح :رفز لاقو «ةزئاج ةيصولاف «نبا هل نكي مل نإو «نبا هل ناك اذإ اذه :لطب

 ىصوأ اذإ ام فالخب «ريغلا لام ةيصو ناكف «توملا دعب هبيصي ام نبالا بيصن نأ :انلو «ريدقتلل نبالا بيصن ركذو

 نبا هل ناك اذإ لاما فصنب ةيصو كلذ نوكيو :حص (حتف «ْييع) .هريغ ءيشلا لثم نأل ؛هنبا بيصن لثع

 هل ىصومللف «نانبا يصوملل ناك نإف يأ :خإ ناك نإف (حتف) .ثلثلا هل ناكل الإو ءزاج هزاجأ نإف ءدحاو

 دحاو لك بيصنو «هنبا بيصن لثمع هل ىصوأ هنأل ؛ةثرولا ةزاجإ دنع فصنلا هل نوكي نأ سايقلاو «ثلثلا

 لعجي نأب كلذو «هنبا بيصن ىلع هبيصن ديزي نأ ال هنبا لثم هل لعجي نأ دصق هنأ :لوألا هجو «فصنلا امهنم

 ناكم رهاظلاب ىتأ ولف «ريمضلا كيكفت فنصملا مالك يفو 47/٠[ :قئاقحلا زمر] .مهدحأك هل ىصوملا

 (حتف) .ىلوأ ناكل ثلثلا هل ىصومللف :لاق نأب "ثلثلا هلف" :هلوق يفريمضلا

 ؛ةلاهجلاب عنمت ال ةيصولاو «ريثكلاو ليلقلا لوانتي لوهجج هنأل ؛متئش ام هوطعأ :مهل لاقيف :ةثرولا ىلإ نايبلاف

 ضعب رايتخا وهو ءءزجللاو مهسلا نيب انهه خيشلا ىّوسو «هنايب مهيلإ ناكف ءيصوملا ماقم نومئاق ةثرولاو

 :"عمجملا" يقو هذ دوعسم نبا نع كلذ لقن «سدسلا نع ةرابع مهسلا نأ :ةفينح يبأ نع يورملاو «خياشملا
 لدعأ سدسلا جرخم نأل ؛سدسلا ىلع دازي الو «ةفينح يبأ دنع ةثرولا ماهس سحأ هلف «هلام نم مهسب ىصوأ ولو

 هل نوكيف «ثلثلا ىلع ديزي نأ الإ ءاياصولا ماهس سحأ هل :الاقو «رارقإلا يف امك «هنع زواجتي الف ءجراحملا

 ٤۷۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ثلثلا ةيصولا لحم نأل ؛ثلثلا

 يذلل يأ هل :رحآ سلجم يف وأ سلحملا كلذ يف لاق مث «ةيصو نالفل يلام سدس :لحر لاق نإ يأ :خلإ لاق نإف

 لوانتي الف «هيف لخديف ءسدسلل نمضتم ثلثلا نأل ؛هلام ثلث هل ىصومللف «يلام ثلث «هلام سدسب الوأ هل ىصوأ

 لاق ءاوس «دحاو سدس هل ىصوملل نوكي يأ :يلام سدس هل (ةدايزب ييع «نيكسم الم) .ثلثلا نم رثكأ
 ٤۷۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .لوألا نيع يناثلا ناك افرعم ديعأ اذإ فرعملا نأل ؛نيسلجم يف وأ دحاو سلجم يف كلذ

 يقبو «منغلا اثلث وأ مهاردلا اثلث يأ هاثلث كلهف «همنغ ثلث وأ همهارد ثلثب ىصوأ اذإ يأ :خلإ ىصوأ نإو

SSنأل  

 كله اذإف «هذه ثلثب تقلعت ةيصولا نأ :انلو كلام لاق هبو ءامهيلع كله كله امف «نيقح نيب ةكر تشم ةكرتلا
 (ةلمكتلا نم ةريسي ةدايزب يئيع) .كلذل ثلثلا نيعت ناثلثلا



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا كيدي اياصولا باتك

 فلألا| جرح ناف «نيدو نيع هلو فلأبو «يقب ام ثلث هل ءارود وأ ابايث وأ اقيقر ولو

 سانلا ىلع دقن يصوملل

eا املكو ,نيعلا ثلفف الإو  
EE 

 ثلثلا لك يأ ورمع يأ ا نإو يأ مرا

 «يقب ام ثلث هل ىصومللف «ثلثلا يقبو «كلذ اثلث كلهف «هرود وأ هبايث وأ هقيقر ثلثب ىصوأ اذإ يأ :خلإإ اقيقر ولو

 نم بايثلا تناك اذإ اذه :لاق ءانيب ام ىلع لوألا فالخب «هعج نكمي الف ؛ءفلتخم سنجلا نأل ؛رفز لاق امك

 :ليقو ءانيب امل مهاردلاك نوزومو ليكم لك اذكو «مهاردلا ةلزنم. يهف دحاو سنج نم تناك نإو «ةفلتخم سانحأ
 ٤۷۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .لكلا لوق وه :ليقو «رودلاو قيقرلا يف ةفينح يبأ لوق اذه

 ءافيإ نأل ؛هيلإ عفد نيعلا ثلث نم فلألا جرح نإف «نيدو نيع هلو مهرد فلأب ىصوأ اذإ يأ :خإ هلو فلأبو
 جرخي مل نإ يأ :خلإ نيعلا ثلئف الإو [۲۹ ٤/۹٩ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .دحأب سخب ريغ نم نكمم دحاو لك قح

 «هقح يفوتسي ىح هثلث هيلإ عفد نيدلا نم ءيش جرح املك مث «نيعلا ثلث هل ىصوملا ىلإ عفد نيعلا ثلث نم فلألا

 يقو «هفعض ةثرولل ملسي نح ءيش هل ملسي ال هنأ ىرت الأ «ةقيقحلا يف ثراولا كيرش هل ىصوملا نأل ؛فلألا وهو
 فلح ول اذهلو ءلاحلا قلطم يف لاعب سيل نيدلا نألو «نيدلا ىلع ةمدقم نيعلا نأل ؛ةثرولاب سخب نيعلاب هصيصخت

 رظنلا لدتعيف «ةيصولا هلوانتت هرابتعابو «ءافيتسالا دنع الام ريصي امنإو «ثنحي ال سانلا ىلع نيد هلو «هل لام ال هنأ
 [؟ 38/4: قئازلا ربا ةلطكت] اأ نفل نیلا نم امه داو لك ةي

 لهأب سيل تيملا نأل ؛ديزل هلك ثلثلاف «تيم ورمعو «هلام ثلثب ورمعو ديزل ىصوأ اذإ يأ :خإ ديزل هثلئبو

 ناك هتوم ملعي مل اذإ هنأ :فسوي يبأ نعو «رادحو ديزل ىصوأ اذإ امك «لهأ وه يذلا يحلا كراشي الف «ةيصولل

 ؛هتوم. ملع اذإ ام فالخب «ثلثلا فصنب الإ يحلل صوي ملف «ورمعل ةحيحص هدنع ةيصولا نأل ؛ثلثلا فصن هل

 دعب جرح اذإ امأ ءلصألا نم محازملا جرح اذإ اذه «ثلثلا لكب يحلل ايضار ناكف «حصت مل ورمعل ةيصولا نأل

 يصوملا تامف «ريقف وهو «تم نإ هللا دبع نبا نالفلو نالفل يلام ثلث :لاق اذإ امك هتصحب ج رخي باجيإلا ةحص

 «تام مث ايح ورمع ناك اذإ امأ :نيكسم الم حراشلا لاق اذلو «ثلثلا فصن نالفل ناك غ هللا دبع نب نالفو

 ثلثلا نم هبيصنف «هدعب تام نإو «يصوملا لبق ورمع تام نإ يصوملا ةثرول رحآلا فصنلاو ؛ثلثلا فصن ديزلف

 يف لحدي مل ىمو ءرخآلا قح يف ةدايزلا بجوي الف «هطرش دقفل جرح مث ةيصولا يف لحد م هنأ هلصأو «هتثرول
 (نيكسم الم «حتف «ةلمكت) .رخآلل لكلا ناك ةيلهألا دقفل ةيصولا

 اذه ىضتقم نأل ؛ثلثلا فصن ديزل ناك «تيم ورمعو ءورمعو ديز نيب يلام ثلث :لاق اذإ يأ :لإ لاق ولو
 هل ناك ءتكسو نالفل يلام ثلث :لاق نم نأ ىرت الأ «مدقت ام فالخب «ثلثلا امهنم دحاو لكل نوكي نأ ظفللا

 (حتف «ةلمكت) .هفصن لب هلك ثلثلا قحتسي ال تكسو «نالف نيب يلام ثلث :لاق ولو «ثلثلا لك



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا 4.4 اياصولا باتك

 هتوم دنع هكلمب ام ثلث هل هل لام الو هل هثلثبو «هفصن ديزل ءتيم ورمعو

 يصوم ا ةيصولا تقو يصوملل صخشل ىصوأ نإو ثلثلا

 (ةسم>خ نم 00 نه ‹«نيكاسملاو ءارقفللو ثالث نهو «هدال وأ تاهمأل هثلثب و

 ىصوأ ولو يأ

 هفصن مهو و ءنيك اسمللو ديزل هئلئيو «نيكاسملل مهسو ءءارقفلل مهسو

 نيكاسملل ثلثلا فصن يأ, ىصوأ نإو يأ

 عبرأبو ؛ةئام لك ثلث هل ءامهعم كتك رشأ :رخال لاقف «رحآل E ةئاكو

 وو ىصوأ ولو يأ

 PTET TI نم :رخآل لاقف ا هل ةئام
 نيروكذملا نينئالا عم ثلاث رحآ صخشل يأ يصوملا صخشل

 طرتشيف هدعب همكح تبثيو «توملا دعب ام ىلإ فاضم فالختسا دقع ةيصولا نأل :خلإ هكلمب ام ثلث هل

 امأو ءانيعم اعون وأ انيع هب ىصوملا نكي مل نأ دعب ءاهلبق وأ ةيصولا دعب هبستكا ءاوس «توملا دنع لاملا دوجو

 لطبتف «نيعلاب تقلعت هنأل ؛ةيصولا لطبتف «هتوم لبق تكلهف «همنغ ثلثك هلام نم عونب وأ نيعب ىصوأ اذإ

 «كلذب هل ىصوملا قح قلعتي ال كلذ دعب ىرحأ انيع وأ ىرخأ امنغ بستكا ول ىح «توملا لبق اتاوفب

 لاملا ظفلب تناك ول اهأل ؛حصت ةيصولا نأ حيحصلاف «تام مث اهدافتساف «ةيصولا دنع منغ هل نكي مل نإو

 [۲۹۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ريغ ال توملا دنع هدوجو ربتعملا نأل ؛هعون ظفلب تناك اذإ اذكف «حصت

 مهسو «ءارقفلل مهسو ءدالوألا تاهمأل اهنم ةثالث :مهسأ ةسمخ ىلع ثلثلا مسقي يأ :خلإ ةثالث نه

 ةثالث نههو ء«نامهس نيكاسمللو «نامهس ءارقفلل :مهسأ ةعبس ىلع مسقي :دمحم دنعو ءامهدنع اذهو «نيكاسملل

 تاهمأو «ثاريملا تحأ ةيصولاو «نانثا ثاريملا يف هاندأو ؛عمجلا ظفل نيكاسملاو ءارقفلا يف روكذملا نأل ؛مهسأ

 عم ندألا لوانتي ماللاو فلألاب ىلحما سنجلا مسا نأ :امهلو ءاعابسأ مسقيف «ةعبس عومجملا ناكف «ةثالث دالوألا

 ندألا نيعتيف ءامهنيب ام لمتحي الو ءادوهعم نكي مل اذإ سنجلا امم داري هنأل ؛اممي ىلحملا درفملاك لكلا لامتحا

 دالوألا تاهمأو «دحاو قيرف لك نم لوانتيف «دحاولاب ثنحي ديبعلا يرتشي ال فلح ول اذهو «لكلا ةدارإ رذعتل

 (حيضوت ةدايزب امهريغو حتف «ٰييع) .ةسمخ ماهسلا غلبف «ةثالث

 اذهو «فصنلا نيكاسمللو «فصنلا ديزل ناك «نيكاسملاو ديزل هلام ثلثب ىصو اذإ يأ :خلإ هفصن ديزل

 هلام ثلثب ىصوأ ولو ‹نيقيرفلا نم دحاو لك ذحأم انيب دقو «نيكاسملل هائلثو ديزل هثلث :دمحم دنعو ءامهدنع

 اميف فالخلاو «نينيكسم ىلإ الإ فرصي ال :دمحم دنعو ءامهدنع دحاو نيكسم ىلإ هفرص هل «نيكاسملل

 .اقافتا دحاو ىلإ هفرص زوجي ال نيكاسملا هذ يلام ثلث :لاقو «ةعامج ىلإ راشأ ول ذإ ؛نيكاسم ىلإ رشي مل اذإ

 :رخآل لاق مث «ةئام. رخآلو ءمهرد ةئام. لحرل ىصوأ اذإ يعي :خلإ ةئام لك ثلث هل (حتف «نيكسم الم «ةلمكت)

 امهبيصن نأل ؛كلذك امهنم دحاو لكلو «مهرد اثلثو نوتسو ةتس نوكيف «ةئام لك ثلث هلف ءامهعم كتكرشأ دق

 (امهريغو حتف «نیکسم الم) .امهنم لكل ام ثلث هلف ءامهنم لكل اكيرش نوكيف ءامهعم رخآ كرشأ دقو «واستم



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا غ6 اياصولا باتك

 لإ قدصي هنإف «هوقدصف «نيد يلع نالفل :هتلارول لاق نإو ءامهنم لكل ام فصن هل
 ابوحو انالف نإف : ثلاثلل

 لكل :ليقو «ةئرولل ناثلثلاو ءاياصولا باحصأل ثلثلا لزع اياصوب ىصوأ نإف «؛ثلثلا

 نأل ؛ةئام ثالث ثلاثللو ءةئام يناثللو ,ناتئام لوألل نوكيف [ناثلا هل ىصوملاو لوألا هل ىصوملا يأ ]:فصن هل

 هتاواسم ىلع هانلمحف «كارتشالا ظفل موهفع. لمعلا نم دبالو «نيلاملا توافتل نكمم ريغ مهنيب ةاواسملا قيقحت

 (حتف «نيكسم الم) .ناكمإلا ردقب ظفللاب المع سايقلا هجو وه امك ءامهنم دحاو لكل

 تام مث «نئادلا لوقي اميف ةثرولا اهيأ متنأ هوقدصف «نيد ىلع نالفل :هتثرول يصوملا لاق اذإ يأ :ثلثلا ىلإ

 نأ سايقلاو «ناسحتسالا يف اذهو «ثلثلا نم رثكأ نيدلا بر ىعدا اذإ ثلثلا ىلإ قدصي هنإف «هوقدصي مو يصوم

 ؛عرشلل فلاخم "هوقدصف" :هلوق نكل «نايبلاب الإ هب مكحي ال احيحص ناك نإو لوهجناب رارقإلا نأل ؛قدصي ال

 ءائيش يلع ىعدا نم لك :لاق نمك راصف «ربتعي الف ءاقلطم ارارقإ هلعج رذعتف «ةجحب الإ قدصي ال يعدملا نأل

 .ثلثلا نم زوجي ذئنيحف «هيطعي نأ يصولا ىأر نإ :لوقي نأ الإ عرشلل افلاخم هنوكل ؛لطاب هنإف «هوطعأف

 نم هيلإ جاتحي دقو «ةيصولا قيرطب هدصق ذيفنت نكمأ دقو «ةثرولا ىلع هميدقت هدصق ملعن انأ :ناسحتسالا هجو

 هنأك هل ىصوملا ىلإ اهيف ريدقتلا لعح ةيصو لعجيف «هتمذ غيرفت يف ىعسيف «هرادقم نود هيلع قحلا لصأب ملعي

 .ثلثلا ىلإ قدصيف ءاذه اذكف «ةربتعم هذهف ءاش ام يلام نم هوطعأف ءائيش ىعداو نالف مكءاح اذإ :مهل لاق

 (ةلمكت ؛نيكسم الم)
 لزع «هوقدصف «نيد يلع نالفل :هتثرول لاق ام دعب اياصوب روكذملا لحرلا ىصوأ نإف يأ :خإ ىصوأ نإف

 ؛لوهجم اذهو «ةمولعم اياصولا اذكو «مولعم مهثاريم نأل ؛ةثرولل ناثلثلاو ءاياصولا باحصأل هلام نم ثلثلا

 رادقع ملعأ نوكي دق نيقيرفلا دحأ نأ يهو «ىرحأ ةدئاف زارفإلا يفو «مولعملا لزع مدقيف «مولعملا محازي الف

 حصي زارفإلا دعبو ءمصخلا هاعدا اذإ لضفلا يف نوفلتخي مهاسعو ءاماصخ دلأ رخآلاو «هب رصبأو «قحلا اذه

 لاقيو «متئش اميف هوقدص :اياصولا باحصأل لاقي «لزع اذإو «ةعزانم ريغ نم هدي يف اميف دحاو لك رارقإ

 رهظ ءيشب قيرف لك رقأ اذإف «ذيفنتلا قح يف ةيصو «قحتسملا قح يف نيد اذه نأل ؛متئش اميف هوقدص :ةثرولل

 رارقإل اذيفنت اورقأ ام يثلثب ةثرولاو ءاورقأ ام ثلثب ثلثلا باحصأ ذحاؤيف «نيبيصنلا يف اعئاش انيد ةكرتلا يف نأ

 فيلحت هنأل ؛ملعلا يفن ىلع لك فلح «كلذ نم رثكأ هل رقملا ىعدا نإو ءهتصحب همزليف «هسفن قح يف قيرف لك
 (امهريغو حتف «نيكسم الم) .ريغلا لعف ىلع
 قدصملا نئادلا ذحأ هوقدص اذإف «متئش اميف هوقدص «ةثرولاو اياصولا باحصأ نم دحاو لكل ليق يأ :خل! لكل :ليقو

 هنم رثكأ يف هوقدصي نأ مزلي انهو «ثلثلا نم رثكأ يف هوقدصي نأ مهمزلي ال ةثرولا نأب يعليزلا هلكشتساو ءامهنم
 «هقيدصت مهمزلي ال نأ بجوف «ءيش ثلثلا نم مهدي يف قبي ملو «هل ةيصولا قارغتسا دنع ثلثلا هل ىصوملا ذحأل

 = «انيد هايإ هتيمستل نيدلاب هبشو ءاهجرخم اهجورخ ةيصولاب هبش :ناهبش هل ناك امل :لوقأ :يسدقملا ةمالعلا لاق



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا 4۸٦ اياصولا باتتك

 .ةيصولا فصن هل ءهثراوو يبجألو ءاياصوللف «ثلثلا نم يقب امو «متئش اميف هوقدص
 هلتاق وأ

 ثراولاو يأ ردي ملو «بوث عاضف ,ةثالثل ةتوافتم بايثبو را ةيصو لطبو
 عاض بايثلا نم بوثب مهنم لكل ءيدرو طسوو ديج

 008 اثاث ديجلا يذلف ءيقب ام اوملسي نأ الإ تلطب ؛كقح كله :لكل لوقي
 ةئرولا قحتسملا ةلاهحج ةيصولا

 دنع نيدلا هبش يعورو «ثلثلا ىلإ ةثرولا هقدصيف «ةيصو ال نيح ةيصولا هبش يعورف «نيعم ةيصوو ةروص نيد وهف =

 ىصوملاو ةثرولا بناج ةاعارم عم ثلثلا ىلع داز اميف قدصف «ةرياغملا ليلد اهعم هيلع صيصنتلا نأل ؛ةيصولا دوحو

 (حتف ,نيكسم الم) .مهثروم ةمذ صيلخت يف مهداهتجاو كلذ يف مهملع ىلع اليوعت مهتئيشك. قلع ثيح هل

 | ٤۸٠/۲ :قئاقحلا زمر] .نيدلا بحاص هيف مهكراشي ال اياصولا باحصألف يأ :اياصوللف

 هنأل ؛ثراولا ةيصو لطبو «ةيصولا فصن يبحألف «هثراوو يبحأل لحر ىصوأ ول يأ :خإ هثراوو يبنجألو
 نوكي ثيح تيمو يحل ىصوأ اذإ ام فالخب كلم ال اميف لطبو .كلمي اميف حصف .كلمي ال اعو كلم اب ىصوأ

 ؛ةثرولا ةزاجإب حصي اذهلو ءاهلهأ نم ثراولاو ءامحازم حلصي الف ؛ةيصولل لهأب سيل تيملا نأل ؛يحلل لكلا

 ؛يبحألا ةكرش ثراولا ركنأ وأ «ثراولا ةكرش يبنحألا ركنأ اذإ امأ ءاقداصت اذإ اذه :يشاترمتلا لاق ءاقرتفاف

 يف لطبتف «هکیرش قح نالطببو هقح نالطبب رقم ثراولا نأل ؛دمحم دنع يبنحألا ةصح يف هرارقإ حصي هنإف

 هبجوأ اغإو «يبحألا قح نع زيمتي مل ثراولا قح نأل ؛لكلا يف لطبت :امهدنعو «رحآلا بيصن قح يف تبثتو «هقح

 [48/5 :قئاقحلا زمر] .لطبيف ءامهنيب اكرتشم

 مهنم دحاو لكل رافنأ ةثالثل يدرو طسوو ديج يهو «ةتوافتم بايث ةثالثب ىصوأ اذإ يأ :خلإ ةتوافتم بايثبو

 كله :مهنم دحاو لكل لوقي نأب كلذ دحجي ثراولاو ءوه بوث يأ يردي الو «بوث اهنم عاضف «بوثب
 ؛لوهجم قحتسملا نأل ؛ةيصولا تلطب ءائيش مكيلإ عفدأ الف «كلاحلا وه نم يردأ الو .مكدحأ قح وأ «كقح

 [١48/؟ :قئاقحلا زمر] .نيلحرلا دحأل ىصوأ اذإ امك لطبيف ءيصوملا ضرغ ليصحتو ءاضقلا ةحص عدمت هتلاهجو

 يف ةحيحص تناك األ ؛ةيصولا حصت ذئنيحف «بايثلا نم يقب ام ةثرولا ملسي نأ الإ يأ :خإ اوملسي نأ الإ

 «تناك ام ىلع ةحيحص تداعف «عناملا لاز يقابلا اوملس اذإف «ميلستلا نم ةعنام ةئراط ةلاهحل تلطب امئإو ءلصألا

 [١481/؟ :قئاقحلا زمر] .مهنيب مسقيف

 اثلث ءيدرلا بوثلا بحاصل ىطعيو «ديجلا بوثلا اثلث ديحلا بوثلا بحاصل ىطعي يأ :خإ ديجلا يذلف

 نأل ؛بوث اثلث مهنم دحاو لك بيصيف ءامهنم دحاو لك ثلث طسولا بوثلا بحاصل ىطعيو «ءيدرلا بوغلا

 ىلإ قحلا لاصيإ يف ةيوستلل ابلط اذكه مسق امنإو «ناثلثلا مهنم دحاو لك باصأ «ةثالث ىلع امسق اذإ نينثالا

 بحاصو «نيقيب ديحلا يف هل قحال ءيدرلا بحاصو «نيقيب ءيدرلا يف هل قح ال ديحلا بحاصف «دحاو لك
 - ءأدرأ كلاهلا ناك نأب ءيدرلا يف نوكي نأ لمتحيو ءدوجأ كلاها ناك نأب ديحلا يف هقح نوكي نأ لمتحي طسولا



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا AV اياصولا باتك

 ص ةكر تشم راد نم نيع تيببو «لك ثلث طسولا يذلو «هاثلث ىدرلا يذلو

 يدرلا بوثلا بحاصل يأ
 نيعم يأ ىصوأ اذإ يأ

 نم نيع فلأبو ءاهلثم رارقإلاو .هعرذ لثم الإو «هل ىصوملل وهف «هظح يف عفوو

 فلأب ىصوأ ولو نيعملا تيبلا يصوملا بيصن ل يلا يلا

 «ةراحإللا دعب عنملا هلو «حص هعفدو «ءيصوملا توم دعب لاملا بر زاحأف ءرخآ لام

 لالا بحاصل يأ ءاصيإلا هل ىصوملا

 نأ لمتحي لحم نم هقح مهنم دحاو لك ىطعيف ءطسولا وه كلاهما نأب امهيف قح هل نوكي ال نأ لمتحيو -

 ٤۸۱/۲[ :قئاقحلا زمر] .انركذ ام ىلع هل وه نوكي
 اك ءأدرأ ناک نإو ءامهنم ديحلا يف هقح ناك «نييقابلا نيذه نم عفرأ ناك نإ كلاه لا نأل :للإ طسولا يذلو

 (حتف) .نيرخآلا ذأ دعب يقابلا وهو ءاثلث امهنم لك نم ذحأف ءامهنيب هقح ددرتف ءامهنم ءيدرلا يف هقح

 رادلا نإف «لجرل هنيعب تيبب امهدحأ ىصوأف «نينثا نيب ةكرتشم رادلا تناك اذإ :هانعم :خإ هل ىصوملل وهف

 عرذ لثم هل ىصومللف ءرخآلا بيصن يف عقو نإو «هل ىصوملل وهف ءيصوملا بيصن يف تيبلا عقو نإف مسقت

 عقو نإو «يصوملا بيصن يف عقو نإ تيبلا فصن هل :دمحم لاقو اجب فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «تيبلا

 يقابلا فقوتيو «هكلم يف ذفنيف «هريغ كلمو هكلمي ىصوأ هنأل ؛تيبلا فصن عرذ لثم هل ناك ءرخآلا بيصن يف

 «هب ىصوأ ام نيع هنأل ؛تيبلا فصن هل ىصوملل ناك «تيبلا نيع ةمسقلاب هباصأ اذإ مث «هبحاص ةزاحإ ىلع

 هنأل ؛ةمسقلاب هيف هكلم رقتسي امه ىصوأ اذإ هنأ :امهلو «تيبلا فصن لثم هل ناك «هبحاص بيصن يف عقو نإو

 ءرصاق عاشملاب عافتنالا نأل ؛ةمسقلاب نوكي كلذو ءارهاظ لامكلا ىلع هب عافتنالا نكمب ام. ءاصيإلا دصقي

 دوصقملا امنإو «عبات ةمسقلا يف ةلدابملا نعمو «هيف ةيصولا ذفتف «هبيصن يف عقو اذإ تيبلا عيمج يف هكلم رقتسا دقو

 (ييع «ةلمكت) .هيف ةمسقلا ىلع ربجي اذهو «ةعفنملل اليمكت زارفإلا

 يف تيبلا عقو اذإ هلك ميلستب رمؤي نح «هب ةيصولا لثم ةكرتشم راد نم نيعم تيبب رارقإلا يأ :اهلثم رارقإلاو

 «فصنلا ردق وأ فصنلا ميلستب رمؤي :دمحم دنعو «هلثم ميلستب رمؤي رخآلا بيصن يف عقو نإو ءامهدنع رقملا بيصن

 هدعب هكلمت ول نح «حيحص ريغلا كلم رارقإلا نأ :هل قرفلاو [487/7 :قئاقحلا زمر] .رارقإلا يف امهعم دمحم :ليقو

 (حتف) .ذفنت الو «هتيصو حصت ال «تام مث هكلم ول تح «حصت الف ريغلا كلم. ةيصولا امأ هل رقملا ىلإ ميلستلاب رمأ

 «يصوملا توم دعب لالا بحاص زاحجأف ءرخآ لام نم اهنيعب مهرد فلأب لحرل ىصوأ اذإ يأ :خ ! نيع فلأبو

 زاجأ اذإف ءهتزاجإ ىلع فقوتيف «ريغلا لاع عربت هنأل ؛ةزاحإلا دعب ميلستلا نم عانتمالا هلو ءزاح هيلإ هعفدو

 ىصوأ اذإ ام فالخب «ميلستلا لبق ةبهلا هبشأف «هدعب متي مل هنأل ؛ميلستلا نم عنتمي نأ هلف ءاضيأ هنم اعربت ناك

 «هسفن كلم اهتفداصمل ؛ةحيحص ةيصولا نأل ؛ةئرولا تزاحأو «لتاقلل وأ ثراولل وأ ثلثلا ىلع ةدايزلاب

 (حتف «ةلمكت) .يصوملا ةهج نم ذفنيف «مهقح طقس اهوزاحأ اذإف ءةثرولا قحل عانتمالاو



 هوحنو لاما ثلثب ةيصولا 7 اياصولا باتك

 دعب تدلوف ةمأبو .هبيصن ثلث يف هيبأ ةيصوب ةمسقلا دعب نينبالا دحأ رارقإ حصو
 ىصوأ ولو يأ

 EEE EDR SESE هنم مث اهنم ذخأ الإو را اهبل ل نع ايجار 000
 هل ىصوملل ا هلا ثلث يأ

 هابأ نأ لحرل امهدحأ رقأ مث ءالثم مهرد فلأ يهو ءامهيبأ ةكرت نانبالا مسق اذإ :هانعم :خلإ رارقإ حصو

 وهو «هدي ف ام فصن هيطعي نأ سايقلاو ءناسحتسا اذهو «هدي يف ام ثلث هيطعي رقملا نإف هلام ثلثب هل ىصوأ

 راصف «فصنلا هل ىقبيل فصنلا ءاطعإ يف ةيوستلاو «هايإ هتاواسمم. هرارقإ نمضت هل ثلثلاب هرارقإ نأل ؛رفز لوق

 .امهيلع كلهيف ؛كلاهحلاك ركنملا هذحأ ام نأل اذهو ءامه ثلاث خأب امهدحأ رقأ اذإ امك

 هدي يف ام ثلثب هل ارقم نوكيف ءامهيديأ يف يهو «ةكر تلا عيمج يف عئاش ثلثب هل رقأ هنأ :ناسحتسالا هجو

 يف ام ثلث هيطعيف «هيلع ةيالولا مدعل ؛هيحأ قح يف لبقي الو ء«هسفن قح يف هرارقإ لبقيف «هيحأ دي يف ام ثلثبو

 هدي يف ام فصن ذحأيف هب رقي اعر رخآلا نبالا نأ وهو ءروظحم ىلإ ىدأ هدي يف ام فصن هنم ذحأ ول هنألو ؛هدي

 امهدحأ رقأ ام فالخب 81١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] «فلح وهو «ثلثلا ىلع هبيصن دادزيف «ةكرتلا فصن ذحأيف

 همدقتب ارقم نوكيف ؛ثاريملا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛هل اقرغتسم نيدلا ناك اذإ هدي يف ام لك ذحأي ثيح هريغل نيدب

 (حتف) .هالثم ثراولل ملس اذإ الإ ءيش هل ملسي الف «ثراولا كيرش ثلثلاب هل ىصوملا امأ «هيلع

 نم اجرح امهالكو ءادلو يصوملا توم يأ هتوم دعب تدلوف «ةمأب لحرل ىصوأ اذإ يأ :خإ تدلوف ةمأبو

 ناك نيح اعبت دلولاو «ةلاصأ ةيصولا يف تلحد مألا نأل ؛هل ىصوملل يأ هل دلولاو ةيراجلا يأ امهف «هثلث

 (ئيع) .اه الصتم

 لضف نإف ؛هصخي ام ةمألا نم ذخأ مث «ثلثلاب هل ىصوملا برض ثلثلا نم اجرخي مل نإو يأ :خلإ اهنم ذخأ الإو
 هصخي ام ذخأي :الاقو شر ةفينح يبأ دنع اذهو ءدلولا نم يأ "هنم مث" :هلوق نعم وهو «دلولا نم هذحأ ءيش

 مألا نأ :هلو ءلاصفنالاب ةيصولا نع 007 الف ءامي هلاصتا لاح اعبت ةيصولا يف لحد دلولا نأل ؛اعيمج امهنم

 كلذو «لصألا ضعب يف ةيصولا صقتنت اعيمج امهيف ةيصولا انذفن ولف «لصألا محازي ال عبتلاو «عبت دلولاو لصأ

 ٤۸۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .زوحي ال

 يح يصوملا توم دعب ةئام ثالث يواسي ادلو تدلوف ءةئام ثلث يواست ةمأو مهرد ةئام تس هل لحجر :هتروصو

 اذه ءامهنم لك انلث :امهدنعو ءدلولا ثلثو مألا هل :ةفينح يبأ دنعف ءةئام عبرأ لاملا ثلثف «نيتئامو افلأ هلام راص

 لوبقلا دعب هتدلو نإو ءاصلاح هكلم ءامن هنأل ؛هل ىصوملل وهف ءامهدعب هتدلو نإو «ةمسقلا لبقو لوبقلا لبق هتدلو اذإ

 ؛لاملا عيمج نم هل ىصوملل ناكو «ثلثلا نم هجور ربتعي الو «هب ىصوم ريصي ال هنأ يرودقلا ركذ «ةمسقلا لبقو

 يصوملا توم لبق هتدلو نإو «لوبقلا لبق هتدلو اذإ امك ثلثلا نم هجورح ربتعي يح هب ىصوم ريصي :اولاق انخياشمو
 (حتف) .انركذ ام عيمج يف دلولاك بسكلاو «ناك امفيك هتثرول نوكيف «ةيصولا تحت لحدي م



 هوحنو لاملا ثلثب ةيصولا ۸۹ اياصولا باتك

 دعتلاو ‹«هرارقإو هتبهك «لطب «قتعأ را «هضرم يف قيقرلا وأ رفاكلا هنبالو
 قيقرلا هنبال ىصوأ ىصوأ ولو يأ

 ک نم 0 و فن ملف كلذ لواطت نإ لولسملاو لشألاو جولفملاو

 .ثلثلا نمف الإو «لاملا

 لبق قتع وأ «نبالا ملسأف «هضرم يف قيقرلا هنبال ىصوأ وأ «رفاكلا هنبال ىصوأ ولو يأ :خ! رفاكلا هنبالو

 هل زوجي الف ءاهيف ثراو وهو «توملا ةلاح اهيف ربتعملا نأل ؛هل هؤاصيإ لطب «ضرملا كلذ يف تام مث «بألا توم

 هل هرارقإ وأ «قيقرلا وأ رفاكلا هنبال ضيرملا ةبه لطب امك هؤاصيإ لطب يأ :هرارقإو هتبهك [48/؟ :قئاقحلا زمر]
 هيف لاكشإ الف ءارفاك نبالا ناك نإ رارقإلا يف مث حصي ال ثراولل رارقإلاو ةبهلا نأل ؛هتوم لبق قتعأ وأ ملسأ اذإ

 حص نيد هيلع نكي مل نإو «توملا دنع ثراو هنأل ؛هل رارقإلا حصي ال نيد هيلع ناك نإف ءاقيقر ناك نإو

 عقيف «كلمي ال وهو «لاحلا يف كيلمت اهأل ؛ةزئاج هل ةبحلا :ليقو «كلمي ال دبعلا ذإ ؛ىلوملل عقو هنأل ؛رارقإلا

 نأل ؛رحلاك بتاكملاو ضرملا يف ةيصولاك يه :تاياورلا ةماع يفو «ةيصولا فالخب ءزوجيف يبحأ وهو «ىلوملل

 (رييغتب ييع «نيكسم الم نم) .ةيصولاك زوجي الف «توملا دنع ثراو وهو «هل عقت ةبهلاو رارقإلا

 (ييع) .هب ىلتبم ءالؤه نم دحاو لك يذلا ضرملا :كلذ لواطت
 كيرلا ع ضرم فرصتلا نم عناملا نأل اذهو «جرعلاو ىمعلاك هعبط نم راص دهعلا مداقت اذإ هنأل :لاملا لك نم

 نأ ىلإ الاحف الاح دادزي ثيحب ناك اذإ ابلاغ توملل اببس نوكي امنإو ءابلاغ توملل اببس نوكي ام توملا ضرمو

 توملا هرخآ اببس نوكي ال «توملا هنم فاخي الو ءدادزي ال ثيحب راصو «مكحتسا اذإ امأو «توملا هرخآ نوكي

 ١5/5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يوادتلاب لغتشيال اذهلو «هوحنو ىمعلاك

 ثلثلا نم هفرصت ربتعي لواطتي مل نإ يأ توملا ض رم ضيرملاك لاملا ثلث نم هتبه نوكيف يأ :ثلثلا نمف الإو
 ضرم نم نوكيف «ىوادتي اذهلو «توملا هنم فاخي هئادتبا نم هنأل ؛همايأ يف هنم تامو «شارف بحاص ناك اذإ

 ركذ اذك «ثلثلا نم هتاعربت ربتعت يح «هب ثداح ضرمك وهف «لواطتلا دعب شارف بحاص راص نإو «توملا
 (ييع «ةلمكت).ملعأ هللاو «حراشلا



 ضرملا يف قتعلا ماكحأ ۹۰ اياصولا باتك

 ضرملا يق قتعلا باب
 توملا ضرم يأ

 «ررحف ىباح نف زيجأ نإ س مو ؛ةيصو هتبهو هتاباحمو «هتوم ضرم يف هريرحت

 e دبع ةئاملا اذهب هنع قتعي نأب ىصوأ نإو ءايوتسا هسكعبو «قحأ يهف
 امهيف ىلوأ هقتع :الاقو ىباحف ررح نأب ةاباحملا يأ

 «ةدح ىلع بابب هدرفأ ةصوصخم ماكحأ هل ناكو «ةيصولا عاونأ نم ضرملا يف قاتعإلا ناك امل :خلإ قتعلا باب

 1١5/9"[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لصألا وه حيرصلا نأل ؛ةيصولا حيرص نع هرخأو

 يواسي ام ضيرملا عيبي نأ :اًقروصو «ءاطعلا وهو ءءابحلا نم يهو «هضرم يف لحرلا ةاباحم يأ :خل ! هتاباحمو

 «ةاباحم عيبلا يف صقانلاو ءءارشلا يف لثملا ةميق ىلع دئازلاف «ةئامه نيسمح يواسي ام يرتشي وأ «نيسمخب ةئام

 [4854/7 :قئاقحلا زمر] .ةيصولا مكح اهمكح

 ىح «ةيصولا مكحك تافرصتلا هذه مكح ينعي «هيلع فطع امو "هريرحت" :هلوق وهو «أدتبملل ريخ :ةيصو
 «ثلثلا ىلع دئازلا قح يف هيلع اروجحم راصف هلام. ةثرولا قح قلعتل ؛ثلثلا نم تربتعا امنإو «ثلثلا نم ربتعي

 ءةبهاك عربت هنأل ؛ةيصولا مكح يف وهف «ةلافكلاو نامضلاك هسفن ىلع هباجيإ ضيرملا أدتبا فرصت لك اذكو

 ءدقعلا ةلاح ال ةفاضإلا ةلاح ربتعملا ذإ ؛هتحص لاح يف هبجوأ نإو «ثلثلا نم وهف «توملا دعب هبجوأ ام لكو

 ناك نإو «لاملا عيمج نم وهف احيحص ناك نإف .دقعلا ةلاح هيف ربتعملاف ةباو قتعلاك تافرصتلا نم هذفن امو

 يف الإ هلام. قلعتي ال ءامرغلاو ةثرولا قح نأل ؛ةحصلا لاحب قحلم وهف هنم ئرب ضرم لكو «ثلثلا نم وهف اضيرم

 (حتف «ييع) .توملا ضرم سيل هنأ نيبت ءربلابو «هتوم ضرم
 ىلع ةيصو ضرملا يف قتعلا نأل ؛قتعملا ىلع ةياعس الف ضرملا يف قتعلا ةثرولا تزاحأ اذإ يأ :زيجأ نإ عسي ملو

 جرخي مل اذإ اذه ءانيب ام ىلع ةزاحإلاب طقسيف ؛مهقحل عنملا نأل ؛ءيش همزلي الف «ةثرولا ةزاحإب زوجي وهو «هانيب ام
 ضرم يف لحر عاب اذإ :هتروص «قتعلا نم قحأ يأ :قحأ يهف [۲۲۳/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكتإ .ثلثلا نم

 ةاباحماف ءامهريغ هل لام الو ءافلأ يواسي رحآ هل ادبع قتعأ مث «نافلأ هتميقو «مهرد فلأب لحر نم ادبع هتوم

 «ةضواعم ا دقع نمض يف تبثت األ ؛هتثرول هتميق يف دبعلا ىعسيو «فلأب يرتشملل دبعلا ملسيف «قتعلا نم ىلوأ
 (ةاباحماب عيبلا كلمي يأ امه نوذأملا دبعلاو يبصلا هكلميو «ةعفشلاب عيفشلا ذخأي نح «هتغيصب ال هانعم. اعربت ناكف

 لمتحي ال وهو «تبثو الوأ قتعلا دحو اذإو «فعضألا عفد الوأ ةاباحملا دجو اذإف ءنيعمو ةغيص عربت قاتعإلاو
 ءاهاح ىلع ةيقابلا ةروصلاو «ىباح مث قتعأ نإ يأ :ايوتسا (حتف «نيكسم الم) .ةمحازملا هترورض نم ناك «عفرلا

 اذهو «ةئام سمح ردقب ةاباحلا نوكتو ءاناجم رخآلا فصنلا قتعيو «ةئام سمخب هفصن يف دبعلا ىعسيف «ءاوس امهف

 (نيكسم الم) .ىلوأ لوألا :رفز لاقو «نيتلأسملا يف ىلوأ قتعلا :الاقو «ةفينح يبأ دنع



 ضرملا يف قتعلا ماكحأ 4۹۱ اياصولا باتك

 ‹«تلطب « هدو نجف تامف «هدبع قتعبو «هب جحلا فالخب ءذفدت م مهرد اهنم كلهف
 ةيصولا ةيانحلاب دبعلا دبعلا يصوملا ىصوأ نإو يأ

 يق ثراولاو «هتحص يف هقتع ديز ىعداف ءادبع كرتو «ديزل د ال ىدف نإو
 لاملا لك نم ذفنيل اثراوو الام < هلام ثلث يأ

 نهربي وأ «ءيش هثلٺ "نم لضفي نا الإ ديزل ءيه لو تراولل لوقلاف هرب
 دبعلا ةميق يأ

 (ةبرق عونب ةيصو هنأل ؛يقب امم هنع قتعي :الاقو «ةفينح يبأ دنع يقب اك. هنع قتعي ملف .ةيصولا يأ :لفنت مل

 اهذيفنتو «هلام نم ةئاع, يرتشي دبعل قتعلاب ةيصو هنأ :هلو «جحلاب ةيصولا ىلع اسايق نكمأ ام اهذيفنت بجيف

 «ىلاعت هللا قح يه ةضحم ةبرق األ ؛جحلاب ةيصولا فالخب «هل ىصوملا ريغ يف ذيفنت هنم لقأب يرتشي نميف
 ةينبم ةلأسملا هذه :ليقو «يقابلا هيلإ عفدي ءاهضعب كلهف ءلحرل ةئاك. ىصوأ ول امك راصف «لدبتي مل قحتسملاو

 «قحتسملا لدبتي ملف «ىوعد ريغ نم هيف ةداهشلا لبقت يح ىلاعت هللا قح قتعلا نأ وهو هيف فلتخم رخآ لصأ ىلع

 ؛حيحص ءانبلا اذهو :يعليزلا لاق «قحتسملا فلتخاف «ىوعد ريغ نم هيف ةداهشلا لبقت ال نح دبعلا قح :هدنعو

 (نيعملا هللا حتف) .هراكنإل ليبس الو فورعم تباث لصألا نأل

 نإو «غلبي ثيح نم يقب ام جحي «مهرد اهنم كلهف «ةئاملا هذي هنع جحي نأ ىصوأ ول يأ :خلإ جحلا فالخب

 قرفلا هجو رم دقو «قافتالاب اذهو «ةثرولا ىلع دري ةجحلا نم ءيش يقب نإو ءامب هنع جح ءيش كلهي مل

 مدقم ةيانحلا يلو قح نأل ؛حص دق عفدلا نأل :تلطب (ةدايزب نيكسم الم نم) .قتعلاو جلا نيب ةفينح يبأل

 ءةثرولا هادف نأب دبعلا :ىدف نإو [485/؟ :قئاقحلا زمر] .تلطبف «هكلم نع هب جرخيف «يصوملا قح ىلع

 رهط دبعلا نأل ؛ةيصولا تزاحو «هومزتلا نيذلا مه مهنأل ؛ةيصولا لطبت ال يأ :ال (ييع) .مهلاومأ يف ءادفلا ناكو

 [485/7 :قئاقحلا زمر].نحي ل هنأك راصف «ةيانحلا نع

 ؛دبعلا اذه قتعأ تيملا نأ ثراولاو هل ىصوملا رقأو دبع هلو ءديزل هلام ثلثب ىصوأ اذإ يعي :ثراولل لوقلاف

 ؛هل ىصوملل ءيش الو «ثراولا لوق لوقلاف ءضرملا يف هقتعأ :ثراولا لاقو «ةحصلا يف هقتعأ :هل ىصوملا لاقف

 «لاملا عيمج نم ذفنيف «ةيصوب سيل ةحصلا يف قتعلا نأل ؛دبعلا ىوس هلام ثلث قاقحتسا يعدي هل ىصوملا نأل

 ءاياصولا نم هريغ ىلع مدقم وهو «ةيصو ضرملا يف قتعلا نأل ؛دبعلا ريغ هلام ثلث هقاقحتسا ركني ثراولاو

 ‹نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو «هقاقحتسال اركنم ثراولا ناكف «ثلثلاب هل ىصوملا قح لطبف «قتعلاب ثلثلا بهذف

 لوقلا نوكيف «ةثرولل ادهاش رهاظلا ناكف ءا نقيتلل ؛تاقوألا برقأ ىلإ فاضت ثداوحلاو «ثداح قتعلا نألو

 (رييغتب) [؟5/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيميلا عم محلوق

 ةميق نم ءيش هثلث نم لضفي نأ الإ هل ىصوملا وهو «ديزل ءيش الف ثراولا لوق لوقلا ناك اذإ يأ :خلإ ءيش الو

 ةنيب ديز ميقي وأ يأ :خ! نهربي وأ (رييغتب) [485/7 :قئاقحلا زمر] .كلذ هل ملسيف «هيف هل محازم ال هنأل ؛دبعلا
 تباثلاك ةنيبلاب تباثلا نأل ؛دبعلا ىوس لاملا عيمج ثلث ٍدئنيح هل نوكيف ء«ةحصلا يف عقو قتعلا نأ يعي «هاوعد ىلع

 [485/7 :قئاقحلا زمر] .هقح قتعلا نأل ؛دبعلا اذكو «هقح تبثي هنأل ؛عامجإلاب مصح هل ىصوملاو «ةنياعم



 ضرملا يف قتعلا ماكحأ 4 اياصولا بانک
 «هتميق يف 2 «ثراولا امهقدصو ءاقتع و و لحر یعدا ولو هاوعد ىلع

 دبعلاو لحرلا يأ ديز وهو هل يصوم
 ةاكرلاو جحلاك اهرحأ نإ و «ضئارفلا تمدق 00 هللا قوفحبو .ميرغلا ىلإ عفدتو

 ضئارفلا 1 يأ ىصوأ ولو يأ ةميقلا يأ

 الجر هنع اوجحأ مالسإلا ةجحبو هب أدب اب ئدب ةوقلا ف تواست نإو «ةرافكلاو
 يصوملا نع يأ ىوتفب يأ ىصوأ ولو يأ ١ يصوملا ضئارفلا

 «ىلوألاب ىعس ءاهلاحب ةلأسملاو هضرم يف اقتع ىعدا نإف «هتحص يف اقتع دبعلا ىعدا يأ :خلإ اقتع دبعلاو

 فالح ال اذإ ؛نيبحاصلا فالح هيلع بترتيل "هتحص يف" :هلوقب "نيكسم الم" حراشلا دييقت :لاقي نأ زوجيو

 ىلع مالكلا يف "رردلا" نع أيس ام هيلإ ريشي ام ىلع هضرم يف قتعلا ىعدا اذإ هيلع ةياعسلا بوحو يف امه
 (ريسي رييغتب حتف) ."ىعسي الو قتعي :امهدنعو" :حراشلا لوق

 نيدلاو قتعلا نأل ؛ءيش يف ىعسي الو قتعي :الاقو للي ةفينح يبأ دنع اذهو «نيدلا يعدم وهو :مهرغلا ىلإ عفدتو

 «نيد هيلعو تامف «هتحص يف ادبع قتعأ نمو «ةنيبلاب اتبث اممأك راصف «دحاو مالك يف ثراولا قيدصتب اعم ارهظ

 ةيصوب سيل وهو «لاوحألا عيمج يف لاملا لك نم ربتعي اذهو «ىوقأ نيدلاب رارقإلا نأ :هلو «هلثم هذهف ءدبعلا عسي مل

 لطيب نأ هاضتقمف «ندألا عفدي ىوقألاو «ثلثلا نم ربتعا ىح ةيصولا ةلزنمب ضرملا يف قتعلاب رارقإلاو «ضيرملا نم

 (ةدايزب حتف) . رردلا' يف اذك «ةياعسلا باجيإب نعم هانضقنف «ضاقتنالا لمتحي ال عوقولا دعب هنكل ءالصأ قتعلا

 ىوقألا مدقيو «مهألا يف ةيادبلا هنم رهاظلاو ءلفنلا نم مهأ ضرفلا نأل ؛لفاونلا ىلع يأ :ضئارفلا تمدق
 مدقت مث ءامهنم اظيلغت رثكأو ىوقأ األ ؛نيميلاو راهظلا ةرافك ىلع لتقلا ةرافك مدقي ىح «ضئارفلا نم ىوقألاف

 هتمرح باجيإب تبحو راهظلا ةرافكو «ىلاعت هللا مسا ةمرح كتمب بحت األ ؛راهظلا ةرافك ىلع نيميلا ةرافك

 (ةلمكت «حتف) .ظلغأ نيميلا ةرافك تناكف «هسفن ىلع

 كلذ نوكيف «ةداع مهألاب أدبي امنإ هنأل ؛اهنع ثلثلا قاض اذإ نعي يصوملا هب أدب ام يأ :هب أدب اع ئدب

 ءءاضقلا كرتيو «سنجلا كلذ نم لفنلاب لغتشي ال «موص وأ جح وأ ةالص نم ءاضق هيلع نم نأل ؛هيلع صيصنتلاك

 نع تاياورلا تفلتخاو «يصوملا مدق ام هنم مدق بحاوب سيل ام اذكو «ةفخلا ىلإ بسن كلذ لعف ولو
 مث لاح لكب ةاكزلا هيلع مدقت :هنع ةياور يقو «هرحأ نإو جحلاب أدبي :هنع ةياور يف «ةاكزلاو جحلا يف فسوي يأ

 (نيكسم الم «حتف «ئيع) .تارافكلا ىلع جحلاو ةاكزلا مدقي

 ؛ابكار نوكي نأ طرش امئإو ءبجو امك جاجحإلا هيلع بجيف «هدلب نم جحي نأ هيلع بحاولا نأل :خإ هدلب نم

 [4857/؟ :قئاقحلا زمر] .همزل يذلا هجولا ىلع جاجحإلا هيلع بجوف ءايشام جحي نأ همزلي ال هنأل



 ضرملا يف قتعلا ماكحأ ۹۳ اياصولا باتك

 نأب ىصوأو «قيرطلا يف تامف ءاحاح هدلب نم جرح نمو «غلبي ثيح نمف الإو

 .هلثم هريغ نع جاحلاو «هدلب نم هنع جحي

 غلبي ثيح نم هنع اوجحأف يأ "ثيح نمف" .هدلب نم هنع اوجحأ اذإ ةقفنلا ثلثلا غلبي مل نإو يأ ل الإو

 «تمدع دقو ةفص ىلع جحلاب ىصوأ هنأل ؛هنع جحي ال سايقلا يقو ءاناسحتسا اذهو ٤۸٦/۲[ :قئاقحلا زمر] .ثلثلا

 (حتف «ئيع) .نكمأ ام اهذيفنت بجيف «ةيصولا ذيفنت هدوصقم نأل ؛اناسحتسا كلذ زاح نكلو

 دعبأ ناك نإو «ةقفنلا اونمض ةكم ىلإ هدلب نم برقأ ناك نإف ءرحآ عضوم نم هنع اوجحأ نإو :خلإ هنع جحي

 اولصح يناثلا يقو ءكلذ يضتقي قالطإلاو «لامكلا ةفصب هدوصقم اولصحي مل لوألا يف مهنأل ؛مهيلع نامض ال

 عقو جحلا ةينب رفسلا نأل ؛اناسحتسا تام ثيح نم هنع جحي :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ةدايزو هدوصقم

 ,هلهأ نم هنأك ناكملا كلذ نم ئدتبيف «ىلاعت هللا ىلع هرحأ عقو دقو «هردقب ةفاسملا عطق نم ضرف طقسو «ةبرق

 هلوقل ؛توملاب عطقنا دق هلمعو «هانررق ام ىلع هيلع بحاولا هنأل ؛هدلب نم جحلا ىلإ فرصنت ةيصولا نأ :هلو

 «باوثلا نم ةرحآلا ماكحأ قح يف ثالثلاب دارملاو «ثيدحلا "ثالث الإ هتوم. عطقني مدآ نبا لمع لك" :التفع

 زهجتي امنإ هسفنب جح ول هنأل ؛عامجإلاب تام ثيح نم هنع جحيف «هل نطو ال نم امأو «نطو هل نميف فالخلا اذهو

 (حتف) ["51/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لح ثيح هنطو نأل ؛هريغ جح اذإ اذكف ءوه ثيح نم

 «قيرطلا يف تام اذإ هسفن نع جاحلا مكح همكحف «قيرطلا يف تامف «هنع جحف «ريغلا نع جحلاب رومأملا يأ :هلغم

 .جحلا باتك يف اهانركذ دقو «لوألا تام ثيح نم :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع هنطو نم هانيب امك «هنع جحي يح

 [457/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 مهريغو براقألل ةيصولا 44 اياصولا باتك

 مهريغو براقألل ةيصولا باب
 E جوز هناتخأو هتأرما نم 7 محر و «هوقصالم هناريج

 مدقت اميفو ءنيصوصخم موقل ةيصولا بابلا اذه يف ركذ هنأل ؛همدقت امع بابلا اذه رحأ امنإ :لإ ةيصولا باب

 مدقت نازيملا ةمئأ بحوأ اذهلو ءاركذ اذكف ءادوجو مومعلا ولتي ادبأ صوصخلاو «مومعلا هجو ىلع اهماكحأ ركذ

 ؛هناريخ ىصوأ اذإ يح «ةفينح يبأ دنع هوقصالم صخشلا ناريج يأ :خل ! هناريج (حتف) .لصفلا ىلع سنجلا

 هتلحم نكس نمت مهريغلو مهل :الاقو مهل ةعفشلا قح بحي اذهلو ءافرعو ةيمست ناريجلا مهنأل ؛نيقصالملل يهف

 لك نم اراد نوعبرأ :ةثالثلا دنعو ,"دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال" :الكتلءع هلوقل ؛اهدجسم مهعمجيو

 راجلا يق يوتسيو «لقنلا لهأ دنع فيعض اذه :انلق ."اذكهو اذكه اراد نوعبرأ راحلا قح" :3#ع هلوقل ؛بناح

 دنع نكاسلا دبعلا هيف لحخديو «لكلا لوانتي مسالا نأل ؛يمذلاو ملسملاو «ىثنألاو ركذلاو «كلاملاو نكاسلا

 عبت اُهنأل ؛لعب اه ىلا لحدت الو ءاهيلإ فاضي اهانكس نأل ؛لحدت ةلمرألاو «بتاكملا فالخب ءامه افالح

 ٤۷۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةقيقح اراج نكت ملف ءاهجوزل
 هرقأو ءاهريغو "ةيانعلا" يف اذك ءاهيوبأب صتخيف ءانفرع يف امأو ؛مهفرع يف اذه :يناولحلا لاق :محر يذ لك

 (حتف) ."ردلا" يف اذك "ةيلالبنرشلا" يف هرقأو «لوألاب هريغو "ناهربلا" يف مزج نكل يناتسهقلا
 [(يئاط) .يعجر نم هتدتعم وأ هتحوكنم يهو هتوم طرشب مهريغو اهتاوخأو اهاوحأو اهمامعأو اهئابآك] :هتأرما نم

 يبنلا راهصأ نومسي اوناكو ءاحل اماركإ اهنم مرحم محر يذ نم كلم نم لك قتعأ ةيريوج جورت امل لع هنأل
 ديقي ملو «ةأرملا تيب لهأ راهصألا :"حاحصلا" يفو «ديبع يبأو دمحم رايتخا ريسفت اذهو «"حتفلا" يف اذك ةي

 .هيف رظنيلف ءاش نم «ييعلا مامإلا هركذ ءركذ ام ريغ رهصلا ريسفت يف سابع نباو ءارفلا نع لقنو ءمرحماب

 محر يذ لك ةجوزو هنبا ةحوزو هيبأ ةجوز نم مرح محر يذ لك هيف لحخدي اذكو :"نيكسم الم" يف لاق
 وأ «توملا دنع هل ةحوكنم ةأرملا تناك نأب هتوم موي يصوملا رهص ناك نم ةيصولا تحت لحدي امنإو «هنم مرح

 قحتسي رهصلاف «ءيعجر قالط نم هتدع يف وأ هحاكن يف ةأرملاو يصوملا تام ول يح «يعحر قالطب هنع ةدتعم

 ( .اهقحتسي الف «ثالث وأ نئاب قالط نم ةدع يف تناك نإو «ةيصولا

 لكلا نأل ؛تالاخلاو تامعلاو تانبلا جاوزأك هنم مرحم محر تاذ لك جوز صخشلا ناتحأ يأ :خل ! هناتخأو

 انفرع يقو «مهفرع يف اذه :ليقو ءاناتحأ نومسي مهنأل ؛نهجاوزأ نم مرحم محر يذ لك اذكو ءانتخ ىمسي

 يف اذه :ليق :"يئاطلا" يفو [480/؟ :قئاقحلا زمر] .دبعلاو رحلا هيف يوتسيو «مراحلا جاوزألا لوانتي ال
 صتخي نأ انرايد يف يغبنيو :"يناتسهقلا" ينو «طقف مرحلا جوز نتخلاو ءاهمأو ةأرملا وبأ رهصلا انفرع يقو «مهفرع
 ."ردلا" يف اذك روهشملا هنأل ؛تنبلا جوزب نتخلاو ءةحوزلا يبأب رهصلا



 مهريغو براقألل ةيصولا 4۹٥ اياصولا باتك

 ةا تن لهأ هسنجو «هتيب لهأ :هلآو «هتحوز هلهأو «هنم مرحم محر اذ لك
 هلآل ىصوأ نم لآ يأ 2

 برقألاف برقألل يهف «هباسنأل وأ هماحرأل وأ هتبارق يوذل وأ هبراقأل ىصوأ نإو
 ةيصولا يأ

 نيئثالل نوكتو «ثراولاو دلولاو نادلاولا لخدي الو «هنم مرح محر يذ لك نم

 ةقفن مهمضتو «مهوعي نم لك لوانتي :الاقو «ةفينح يبأ دنع هتجوزل ةيصولاف هلهأل ىصوأ ول ىح :خلإ هلهأو
 :ىلاعت لاقو (40:فسوي) 4َنيِعَمْجأ ْمُكِلْهَأ يِنوُيَأَوإ» :ىلاعت هللا لاق صنلاب ديؤم وهو «فرعلاب ارابتعا هكيلام ريغ
 دهشي ةجوزلل ةقيقح مسالا نأ :ةفينح يبألو «هلايع يف ناك نم دارملاو .(87:فارعألا) تارا لإ هَلْهأَو هاتين

 .ةلمعتسملا ةقيقحلا ىلإ فرصني قلطملاو ٠۹( :صصقلا) هلهأب راسو :ىلاعت هللا لاق «فرعلاو صنلا كلذب

 ىلإ هئابآ لبق نم هيلإ بسني نم لك هيف لخديف ءاهيلإ بسني ةليبقلا لآلا نأل :هتيب لهأ (ةلمكت «نيكسم الم)

 لحدي الو «ءاوس هيف ريبكلاو ريغصلاو ءرفاكلاو ملسملاو ؛ىثنألاو ركذلاو ,دعبألاو برقألا «مالسإلا يف هل بأ ىصقأ
 «مهئابآ ىلإ نوبسني امنإو «هيبأ ىلإ نوبسني ال مهنأل ؛همأ ةبارق نم دحأ الو «تاوحألا دالوأو تانبلا دالوأ هيف

 ٤۸۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .ءابآلا نم ربتعي بسنلا نأل ؛رخآ تيب لهأو «رخآ سنج نم اوناكف
 نأل ؛مألاو بألا ةهج هيف لخدي ثيح هتبارق فالخب «هلآك راصف «هيبأب سنجتي ناسنإلا نأل :خلإ هسنجو

 .دحلاو بألا هيف لخديف «هسنحو هلآك هبسن لهأو هتيب لهأ اذكو «مهنم ءيشب صتخي الف «هتبارق نومسي لكلا

 بيرقلا يوتسيو «يفكي محرلا :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو :خلإ برقألل يهف ٤۸۸/۲[ :قئاقحلا زمر]

 لوأ وأ ,ملسأ بأ لوأ وهو «مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ ءاوس هيف مرحلا ريغو مرحلا ءلكل لماش مسالا نأل ؛ديعبلاو

 ٤۸۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةثالثلا تلاق هبو «خياشملا هيف فلتحا ام بسح ىلع ملسي مل نإو «مالسإلا كردأ بأ

 دوصقملا نأل ؛ةيمرحملا ربتعا امنإو «ثاريملا يف ربتعت يهو «ثاريملا تحأ ةيصولا نأل ؛ةيبرقألا ةفينح وبأ ربتعا امنإو

 اه صتخيف «مرحما محرلا يذب صتخم بوجولاو «ةلصلا بحاو ةماقإ يف طرف ام قالتيل بيرقلا ةلص ةيصولا نم

 (حتف «ئيع) .هتبارق نم ةلصلا قحتسي نم
 فرعلا يف بيرقلا نأل ؛اقاع ناك ابيرق هدلاو ىم نمو «بيرقلا مسا امهيلع قلطي ال ذإ :لإ نادلاولا لخدي الو

 داقعنا دعب ظفللا رهاظب ربتعم الو «هريغب ال هسفنب دلولاو دلاولا برقتو «هريغ ةليسوب هريغ ىلإ برقتي نم
 :ينآلا هلوق فالخب «مهنيب هيف فالح ال امن ثراولاو دلولاو نيدلاولا لوحد مدع نأ ملعاو .هكرت ىلع عامجإلا

 ريبكلاو ريغصلا هيف يوتسيو] :خل! نينئالل نوكتو (حتف) .مامإلا بهذمل ةبسنلاب هنإف "ادعاصف نينثالل نوكيو"
 دحاولا هيف يوتسي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذه [(يئاط) .رفاكلاو ملسملاو ىثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلاو
 ءاهريغو "رردلا" يف امك «ةيصولا يف اذكف «نانثا ثاريملا يف روكذملا عمجلا نأ :مامإلا دنع هرابتعا هحوو «عمجلاو

 = "برقألاف برقألا" :ظافلألا نم ركذ ام عم لاق ول امأ «برقألاف برقألا :لقي مل اذإ ام عيمجلا يف فالخلا لحمو



 مهريغو براقألل ةيصولا 4۹٦ اياصولا باتك

 امهو فصنلا هل نالاخو مع ولو نا نامع هل ناك نإف «ادعاصف

 2551101 ءءاوسلا ىلع ىثنألاو رك ذلل نلف دلولو ءايوتسا ةمعو مع هل ولو «فصنلا

 :ءايشأ ةتس ةلأسملا هذه يف هلي ةفينح يبأ دنع :هلصاح :"ةيافكلا" يف لاق ,"حتفلا" يف اذك ءاقافتا عمجلا ربتعي ال =

 ءابآلا لبق نم توافتي ال كلذ نأ :يناثلاو «يصوملا نم مرحم محر اذ ظفللا اذه قحتسملا نوكي نأ :اهدحأ

 نينثا قحتسملا نوكي نأ :سماخلاو «برقألا مدقي نأ :عبارلاو «هثري ال نمم نوكي نأ بجي :ثلاثلاو «تاهمألاو

 نسحلا ىورو «ةياورلا رهاظ يف دلولا دلوو دجلا هيف لحديو ءدلولاو دلاولا هيف لحدي ال نأ :سداسلاو ءادعاصف

 .لحدي ال هنأ للي فسوي يبأ نع لالهو «ةفينح يبأ نع

 نيب ام ىلع عيرفت :خلإ ناك نإف (نييع) ادعاص مكحلا ىضمف :هريدقت «ردقم نم لاحلا ىلع بوصنم :ادعاصف

 فالخلا رهظم ىلإ ةراشإو ءادعاصف نينثالل نوكتو «برقألاف برقألل نوكت ةروكذملا ةروصلا يف ةيصولا نأ نم

 هيمعل ةيصولاف «نالاخو نامع هباسنأل وأ هماحرأل وأ «هتبارق يذل وأ هبراقأل ىصوأ يذلا صخشلل ناك نإ نعي

 ىفتكيف «هانيب ام ىلع ةيصولا يف ثلا هب داري عمحلا ظفلو «ثرإلا يف امك برقأ امهأل ؛صخشلا كلذ يمعل يأ

 (يشحملا نم ةدايزب ييع) .برقألا ناربتعي ال امهنأل ؛اعابرأ مهنيب نوكي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذه ءامحب

 هب ىصوملا فصن معلل ناك «نالاخو مع ةروكذملا ةروصلا ف صخشلا كلذل ناك ول يأ :خلإ نالاخو مع ولو

 «فرع ام ىلع ةيصولا يف نانثالا وهو «هيف عمجلا نعم رابتعا نم دبالف «عمج ظفللا نأل ؛رحآلا فصنلا نيلاخللو

 امهيلع مدقتي نم مدعل ؛فصنلا ناذحأيو «برقأ هنأل ؛فصنلا وه ذحأيف ءاعمج ريصيل ؛نالاخلا معلا ىلإ مضيف

 عيمج دحاولل زوجيف «درفم ظفللا نأل ؛معلل ةيصولا عيمج نوكي ثيح «هتبارق يذل ىصوأ اذإ ام فالخب «هيف

 رابتعا مدعل ؛نيلاخلل ناثلثو معلل ثلث :اثالثأ ةيصولا نوكت :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «برقألا وه ذإ ؛ةيصولا

 دريو «هيف عمجلا نعم رابتعا نم دبال هنأ انيب امل ؛فصنلا هل ناك «ريغ ال دحاو مع هل ناك ولو ءامهدنع ةيبرقألا

 (هريسي ةدايزب يئاط) ٤۸۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةثرولا ىلإ فصنلا

 نوقحتسي ال امهعم لاوخأ هل ناك ول نح ءاقحتساف ءامه ققحت دق عمجلا نيعمو «نايوتسم امهتبارق نأل :ايوتسا

 اهل ؛ةيصولا تلطب مرحلا مدعنا ولو ءاممب باصنلا لامكل ؛امهيلإ مضلا ىلإ ةجاح الو «برقأ امهنأل ؛ائيش

 نود ةيصولاب مامعألا صتخت الو لطبت ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع هلك اذهو «هتاعارم نم دبالف ءاذهب ةديقتم

 [؟ 145/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهبهذم نم فرع امل ؛لاوخألا

 سيلو «لكلا لمشي دلولا مسا نأل ؛ءاوس ىثنألاو ركذلل ةيصولاف نالف دالوأل ىصوأ ول ينعي 6 نالف دلولو

 يف لاق ۳٤۹/۹٩[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءاوسلا ىلع مهنيب ةيصولا نوكتف «ليصفتلا يضتقي ءيش ظفللا يف

 = ةيصولا نأل ؛ةيصولا تحت نلحد اثانإ لكلا ناك ولو «ةيوسلاب مهنيب مسقي اثانإو اروكذ ا :"ةيافكلا"



 مهريغو براقألل ةيصولا 4۹۷ اياصولا باتك

 .نييثنألا ظح لغم ركذلل نالف ةثرولو

 نكي مل نإ انتلأسم يف مث ءروكذلا ىلع قلطي امك دارفنالا ةلاح ثانإلا ىلع قلطي دلولا مساو ءدلولا مساب =

 «فصنلا قحتسي هنإف «دحاو دلو هلو «نالف دالوأل ىصوأ ول ام فالخب هل هلك ثلثلا ناك دحاو دلو الإ نالفل

 ىصوأ ول امك «فصنلا دحاولل ناكف «نانثا ثاريملاو ةيصولا باب يف عمحلا لقأو «عمج دالوألا نأ :قرفلا هجوو

 سنجلا مسا قلطمو «سنح مسا وه امنإف «عمج مساب سيلف دلولا امأو ءفصنلا هل ناك «دحاو مع هلو «هئابرقأل

 «ةرطق برشب ثنحي ثيح «ءاسنلا جوزتي الو «ءاملل برشي ال فلح ول امك ؛مسالا هيلع قلطي ام ندأ ىلع قلطي

 لحدي لهو «نينبلا دالوأ ةيصولا يف لحدي ةيبلص دالوأ نالفل سيلو «نالف دالوأل ىصوأ اذإو ؛ةدحاو حاكنو
 | .ناتياور هيف ؟تانبلا دالوأ

 بترتو «ةثارولا نم قتشم مسا هنأل ؛نييشألا ظح ردق ركذلل عفدي نالف ةثرول يعي :لإ ظح لثم ركذلل

 كلذ لم ِثراَوْلا ىلعوإف :هلوقب ةثارولا ىلع صن امل ىلاعت هللا نأ ىرت الأ «ةيلعلا ىلع لدي قتشملا ىلع مسالا

 هتنرول ىصرلا نذلق:توع نأ ةيهولا هذه طرش مث ءاهردقب ةقفنلا تبحو ىح اهيلع مكحلا بترت «(۲۳۳:ةرقبلا)

 ؛ةيصولا تلطب «هتثرول ىصوملا توم لبق يصوملا تام ول ىح «مهنم هتثرو فرعي ىح «يصوملا توم لبق
 باصأ ام مث «سوؤرلا ىلع هنيبو مهنيب مسق ءرخآ هل ىصوم هتثرو عم ناك ولو «هدلول ىصوأ اذإ ام فالخب

 ٠٠١/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقو «عمج ةثرولا



 ةرمثلاو ىنكسلاو ةمدخلاب ةيصولا 4۹۸ اياصولا باتك

 ةرمثلاو ئكسلاو ةمدخلاب ةيصولا باب

 نم دبعلا ج ناف ءادبأو ةمولعم ةدم هراد يكسو هدبع ةمدخن ةيصولا حصتو

 ىلإ هوعي, ترو امور هل REE لإ ني علل
 هل ىصوملا توم يأ ىصوم لا ىلإ يأ

 اذه رحخأو «عفانملاب ةقلعتملا ةيصولا نايب يف عرش «نايعألاب ةقلعتملا ةيصولا نايب نع غرف امل :خلإ ةيصولا باب

 ٠٠١/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اعضو اهنع اهرخأف ءادوجو نايعألا دعب عفانملا نأل ؛بابلا

 يف امك «ةجاحلل تامملا دعب اذكف «لدب ريغب وأ لدبب ةايحلا لاح يف اهكيلمت حصي عفانملا نأل :خ! ةيصولا حصتو

 يفوتسي امك هكلم ىلع هل ىصوملا هيفوتسي ىح «ةعفنملا قح يف تيملا كلم ىلع اسوبحم نوكيو «نايعألا مكح

 ةمدخب ىصوأ نإو :خلإ ادبأو [555/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .فقاولا كلم مكح ىلع عفانملا هيلع فوقوملا

 (نيكسم الم) .رادلاو دبعلا ةلغب ةيصولا اذك و «نينس ثالث لوانتي نينس ىصوأ نإو «دبألا لوانتي ةتقوم ريغ ةقلطم

 ثلثلا يف هل ىصوملا قح نأل :خل! هيلإ ملس (نيكسم الم) .لقأ وأ هلام ثلث لثم دبعلا ةميق تناك نأب :هثلث نم

 كلم الف ءضوع ريغب ةعفنملا كلم هنأل ؛رادلا الو دبعلا رحاؤي نأ هل سيلو «رادلا نكس كلذكو «هيف ةثرولا همحازي ال

 ٤۸۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .ضوعب اهكيلمت

 مدخو «نيموي ةثرولا مدح [(نيكسم الم) .هريغ هل لام ال نأب] ثلثلا نم جرخي مل نإو يأ :خلإ مدخ الإو
 ةتقوم تناك نإو «ةتقوم ريغ ةيصولا تناك اذإ اذه «نيثلثلا يف مهقحو «ثلثلا يف هقح نأل ؛اموي هل ىصوملا

 «نينس ثالث يضمت نأ ىلإ اموي هل ىصوملاو «نيموي ةثرولا مدخب ةنيعم ريغ ةنسلا تناك نإف ءالثم ةنسلاك تقوب

 «يصوملا توم لبق ةنسلا تضم نإف «ةنيعم تناك نإو «هقح قوتسا هل ىصوملا نأل ؛ةثرولا ىلإ ملسي تضم اذإف

 تضم اذإف «ةنسلا كلت يضمت نأ ىلإ ن نيموي ةثرولاو ءاموي هل ىصوملا مدخي اهيضم لبق تام نإو «ةيصولا تلطب

 جرخت ال تناك اذإ رادلا نكسب ةيصولا فالخب ءاهضعب يضم دعب يصوملا تام ول مكحلا اذكو «ةثرولا ىلإ ملس

 امهنيب ةيوستلل لدعأ وهو ءءازحأ رادلا نيع ةمسق ناكمإل ؛ام عافتنالل اثالثأ رادلا نيع مسقت ثيح ثلثلا نم

 مهل قحلا نأل ؛اضيأ زوجي نامزلا ثيح نم ةأياهم رادلا اومستقا ولو ءانامز امهدحأ مهدقت ةأياهملا يقو ءاتاذو انامز

 ٤۷۹/۲[ :قئاقحلا زمر] .لدعأ هنوكل ؛ىلوأ لوألا نأ الإ

 يقوتسيل ؛هل ىصوملل قحلا بحوأ هنأل ؛يصوملا ةثرو ىلإ رادلا وأ دبعلا دوعي هل ىصوملا توم يأ :خل! هتومبو

 كلذو ءهاضر ريغب يصوملا كلم نم ادبأ اهقحتسا هل ىصوملا ثراو ىلإ لقتنا ولف .هكلم مكح ىلع عفانملا

 ۳٠۰/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .زئاج ريغ



 ةرمثلاو ىنكسلاو ةمدخلاب ةيصولا 4۹۹ اياصولا باتك

 هذه هل «ةرمث هيفو «تامف هناتسب ةرمثبو «تلطب يصوم هایح ف تام ولو
 هل ىصوملل ناتسبلا يف نأ لاحلاو ̂ هل ىصوملا

 اهدلوو همنغ فوصبو «هناتسب ةلغك لبقتسي امو هذه هل «"ادبأ" داز نإف ,ةرمغلا
 ىصوأ ولو يأ اهدحو ةدوحوملا

£ 

 ءال وأ "ادبأ" :لاق هتوم دنع دوج وملا هل ءاهنبلو
 ينهولا هل ىصوملل

 «توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت امنأل ؛ةيصولا تلطب يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام ول يأ :خإ تام ولو

 [؟0/9٠7 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تلطبف «هتوم دعب هل ىصوملا كلمت روصتي الو «هيف تباث يصوملا كلم لاحلا يفو

 مسا ةرمثلا نأل ؛اهدحو ةرمثلا هذه ىصوملل ناك «ةرمث هيفو تام مث «هناتسب ةرمثب ىصوأ اذإ يأ :ةرمفلا هذه

 هيلإو «مودعملا لوانتب الإ دبأتي ال ذإ ؛دبألا ىلع صيصنتلا لثم ةدئاز ةلالدب الإ مودعملا لوانتي الف ءافرع دوحجومل

 ناك "ادبأ يناتسب ةرمث هل" :لاق نأب "ادبأ" :هلوق هناتسب ةرمثب هتيصو يف يصوملا داز نإ يأ "داز نإف" :هلوقب راشأ

 (ةدايزب) ٤۹٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .شاع ام هترمث نم لبقتسي اميف ةرمثلا هذه هل ىصوملل

 نأل ؛لبقتسي اميف هتلغو «هيف ةمئاقلا ةلغلا هل ىصوملل يأ هلف «هناتسب ةلغب ىصوأ اذإ امك يأ :هناتسب ةلغك

 دوجوملا الإ لوانتت ال تقلطأ اذإ ةرمثلا فالخب ءافرع ىرخأ دعب ةرم دوجولا ضرعب نوكي امو «دوحوملا مظتنت ةلغلا

 ام قرفلاو ."ادبأ" داز اذإ الإ «مئاقلا الإ قحتسي ال ةرمثلابو ءامئاد هقحتسا ةلغلاب ىصوأ اذإ هنأ :لصاحلاف

 ةرمثلا اهوانت يف ةلغلا ةلأسمك يهف ءاهلاحب ةلأسملاو «ةرمث هيف نكي مل اذإ هنأل ؛"ةرمث هيفو" :هلوقب ديق امنإو ءانركذ

 ٤۹۰/۲[ :قئاقحلا زمر] .هل ىصوملا شاع ام ةمودعملا

 هتوم دعب ثدحيس ام قحتسي الو «هتوم دنع دوحوملا هل ناك ءايشألا هذه ىصوأ اذإ يأ :خإ همنغ فوصبو

 ةلغلا يف ةيصولا تزاج نكل «هدنع ءايشألا هذه دوجو ربتعيف «توملا دنع باجيإ هنأل ؛لقي م وأ "ادبأ" :لاق ءاوس

 قحتست نألف «ةلماعملاو ةعرازملاك دوقعلا نم ةيصولا ريغب قحتست األ ؛انيب ام ىلع ةمودعملا ةرمثلاو ةمودعملا

 «"يعليزلا" يف امك :هحوأ ةثالث ىلع بابلا اذه لئاسم نأ :لصاحلاو ءاهريغ نم اباب عسوأ انأل ؛ىلوأ ةيصولاب

 نكت ملو «ةرمثلاو ةلغلاو ئكسلاو ةمدخلاب ةيصولاك «ركذي مل وأ دبألا ركذ «مودعملاو دوجوملا ىلع عقي ام :اهنم

 ءعرضلا يف نبللاب ةيصولاك ءركذي مل وأ دبألا ركذ مودعملا نود دوجوملا ىلع عقي ام :اهنمو «هتوم دنع ةدوحوم

 دوحوملا ىلعف الإو ءدبألا ركذ نإ مودعملاو دوجوملا ىلع عقي ام :اهنمو «نطبلا يف دلولاو ءرهظلا ىلع فوصلاو
 (حتف) ۳٠١/۹] :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةرمث هيفو ةرمثب ةيصولاك ءطقف



 يمذلا ةيصو ماكحأ OT اياصولا باتک

 يمذلا ةيصو باب
 كاذب ىصوأ نإو ثاريم يهف «تامف «هتحص ىف ةسينك وأ ةعيب هراد لعج يمذ

 ران تيب وأ دوهيلا دبعم ىراصنلا دبعم وه

 IEE تحص نيمسم ريغ موقل ةسينك هرادبو .«ثلثلا نم وهف ,نيمسم موقل
 ةسينك ىبت نأ ىصوأ ىصوأ نإ يأ نينيعم يأ ۶

 قحلم هنأل ؛يمذلاب محرتو «باتكلا لهأ ةيصو يف عرش نيملسملا ةيصو نم غرف امل :يمذلا ةيصو باب
 ةلزنمب هنإف ؛ةفينح يبأ دنع امأ «قافتالاب :ثاريم يهف ۳٠٤١/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تالماعملا يف نيملسملاب

 يف ةبرق ناك نإو «حصت الف «ةيصعم اذه نألف ؛امهدنع امأو ءاذه اذكف «ثرويف «مزلي ال فقولاو ؛هدنع فقولا

 ءاندنع دجسملاك مهدنع اذه نأ وهو «ةفينح يبأ لوق ىلع لاكشإ يقب 441/١[ :قئاقحلا زمر] .مهدقتعم
 نأ :هباوحو «نودقتعي امو نوكرتي هدنع مهنأل ؛كلذك يمذلا نوكي نأ بجوف «دجسملا عيبي نأ هل سيل ملسملاو

 نونكسي مهال ؛سانلا عفانمل اهنإف مهقح يف عيبلا كلذك الو «هلل اصلاخ راصف ءدابعلا قوقح نع زرحم دجسملا

 دجسملا ثروي ةروصلا هذه يفو ءامات اهيف هكلم ناكف «مهقوقح نع ةزرحم رصت ملف «مهلاومأ اهيف نونفديو ءاهيف
 [471/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هنايب ءيحي ام ىلع اضيأ

 اهيف ةيصولا نأل ؛ثلثلا نم زئاح وهف «نينيعم موقل ةسينك وأ ةعيب هراد ئبي نأ ىصوأ اذإ يأ :ثلثلا نم وهف

 [؟70/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيينعملا رابتعا ىلع اهحيحصت نكمأف «كيلمتلا عمو فالحختسالا نعم
 نإو ٤۹١/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةيصعم اموكل ؛ةلطاب يه :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هتيصو تحص يأ :تحص

 يف ةبرق هذه نأ :ةفينح يبألو «ةيصعملل ريرقت اهذيفنت نأل ؛ةلطاب ةيصعملاب ةيصولاو «ةبرق مهدقتعم يف ناك

 «ةقيقح ةبرق وه امم. ىصوأ ول هنأ ىرت الأ «مهدقتعم ىلع ءانب زوجيف «نونيدي امو مهكرتن نأ انرمأ نحنو «مهدقتعم

 .هسكع اذكف «مهداقتعال ارابتعا ةيصولا زوجت ال «مهدقتعم يف ةيصعم وهو
 تعضو اهِإف ؛ةيصولا فالخب كلملا لاوزل ببسب سيل ءانبلا نأ :ةيصولا نيبو اهئانب نيب ةفينح يبأل قرفلا مث

 ثادحإ نم نونكمي ال مهنأل ؛قافتالاب زوجي الف راصمألا يف امأو «ىرقلا يف اهئانبب ىصوأ اذإ اذه ,كلملا ةلازإل
 ءانركذ امل ؛نييعت ريغ نم نوكرشملا معطيو «هريزانخ حبذت نأب ىصوأ اذإ فالخلا اذه ىلعو ءراصمألا يف ةعيبلا

 .كيلمت هنأ ىلع قافتالاب زاج نينيعم موقل ناك نإو

 نأ :لثم يهدنعو اندنع ةبرق وه امه ىصوأ اذإ امك «قافتالاب زئاج :اهدحأ :ماسقأ ةثالث يمذلا اياصو نأ :لصاحلاو

 لطاب :يناثلا ءنكي مل وأ نينيعم موقل ناك ءاوس «مورلا نم وهو «كرتلا ىزغي نأب وأ «سدقملا تيب يف جرسي نأب يصوي
 ءاندنع ةبرق وه امي ىصوأ وأ «تاحئانلاو تاينغملل يصوي نأ لثم ؛مهدنعو اندنع ةبرقب سيل امه ىصوأ اذإ امك قافتالاب

 نأ الإ مهدنع ةيصعم هنأل ؛مهدجاسم جرست نأب وأ «نيملسملل دجسم ءانيب وأ جحلاب يصوي نأ لثم «مهدنع ةبرقب سيلو
 (ةلمكتإ) ٤۹١/١[ :قئاقحلا زمر] .نآلا روكذملا وهو هيف فلتخم :ثلاثلا «كيلمتلا رابتعاب حصيف «مهفايعأب موقل نوكي



 يمذلا ةيصو ماكحأ ٥۰۱ اياصولا باتك
 بش س ا ا ب اا ا

 .يمذ وأ ملسمل هلام لكب نمأتسم يبرح ةيصوك

 لهأ هنأل ؛يمذ وأ ملسمل هلام لكب نمأتسم يبرح ةيصو حصت امك ةيصولا هذه تحص يأ خا يبرح ةيصوك

 ةيصولا عانتما نأل ؛زاج هلك هلام وأ ثلثلا نم رثكأب ىصوأ ولو ءافاضم اذكو ءاهوحنو ةبطاك ازجنم كيلمتلل

 هعم هتثرو تناك نإ :ليقو ءانقح يف تاومأ مهنأل ؛ىعارم قح هتثرول سیلو «ةثرولا قحل ثلثلا ىلع داز امم

 ٤۹۱/۲[ :قئاقحلا زمر] .ملعأ هللاو مهزاجإب الإ ثلثلا نم رثكأب زوجي ال



 يصولا ماكحأ 0.۲ اياصولا باتك

 يصولا باب
 نإو «هلوبقک هتكرت ةعيب و ال الإو كتري ةدنع درو «هدنع لبقف «لحر 5 ىصوأ

 هتوم دعب يصوملا ةكرت يصولا عيب حص يصوملا دنع يأ

 دبع ىلإو «لبقأ ال :لاق ذم ضاق هجرخي مل نإ حص «لبق مث لبقأ ال :لاقف «تام
 ىصوأ ولو يأ لاق نيح يأ ۶ هلوبق هلا" نيهوملا يصوم ا

 ماكحأ مدقو «يصولا وهو «هيلإ ىصوملا ماكحأ نايب يف عرش هل ىصوملا ماكحأ نايب نم غرف امل :يصولا باب

 [؟9//7177 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .سمأ اهتفرعم ىلإ ةجاحلا تناكف ءاهعوقو ةرثكو اهترثكل ؛هل ىصوملا

 فرصتلا مازلإ ةيالو يصوملل سيل ذإ ؛عجر ءاش نإو «هيلع ماد ءاش نإف كلذ يف عربتم هنأل :خلإ هدنع درو

 ملع "هدنع درو هدنع لبق" :هلوقب دارملاو «هريغ ىلإ يصوي نأ هنكمي ذإ ؛اريرغت عوحرلا يف سيلو «ريغلا ىلع
 ههحو يف لبق امل هنأل ؛دتري ال يصوملا ملع ريغ يف اهدر نإو يأ :ال الإو (ةدايزب حتف) .درلاو لوبقلاب يصوملا

 كلذو ءارورغم تيملا راصل هتام دعب وأ هتايح يف هدر انزوج ولف «هريغ ىلإ صوي ملف «هلوبق ىلع يصوملا دمتعا

 هل سيل يصوملا نأل ؛لبقي مل ءاش نإو «لبق ءاش نإ رايخلاب وهف ءيصوملا تام نح دري ملو «لبقي مل نإو «لطاب
 (ةياده «حتف) .اريخم يقبف «مازلإلا ةيالو
 عيبي نأب لعفلاب لوبقلاف «لعفلاب نوكي ةراتو «ظفللاب نوكي ةرات لوبقلا نأ نيبي فلؤملا عرش :ّلإ هتكرت هعيبو

 ءاوس ءيصولا نم هرودصل عيبلا ذفنيو «توملاب ربتعم وهو «ةلالد لوبق وهف ءظفللاب لوبقلا لبق ةكرتلا يصولا
 مايق لاح يف ةبانإ ليكوتلا نأل ؛ملع ريغ نم اليكو نوكي ال ثيح ليكولا فالخب «ملعي مل وأ ءاصيإلاب ملع

 هربخي نأ هب ملعلا قيرطو «ملعلا نم دبالف «ءارشلاو عيبلا يف كلملا تابثإك ملع ريغ نم حصي الو «لكو ملا ةيالو

 فقوتي الف «تيملا ةيالو عاطقنا لاحب صتخم هنأل ؛هفالخف ءاصيإلا امأ «هنايب مدقت دقو «زييمتلا لهأ نم دحاو

 (قئارلا رحبلا ةلمكت) .ةثارولاك ملعلا ىلع

 كلذ هلف «لبقأ :لاق مث «لبقأ ال :لاقف «يصوملا تام نح لبقي مل نإ هيلإ ىصوملا يأ :خلإ هجرخ مل نإ حص

 هيف نأل ؛ءاصيإلا لطبي ال "لبقأ ال" :هلوق درحب نأل ؛لبقأ ال :لاق نيح ةيصولا نم هحرحأ يضاقلا نكي مل نإ

 نع هجرخأ اذإ يضاقلا نأ الإ «ىلوأ لوألا ررضلا عفدو «باوثلاب روبحب ءاقبإلا يف يصولا ررضو «تيملاب اررض

 هل نأ امك «لبقأ ال :هلوق دعب هحجارحإ هل ناكف «رفز دنع حيحص درلا ذإ ؛هيف دهتحم هنأل ؛كلذ حصي ةيصولا

 وه زجعي ارو ؛هريغ بصنو «هلزع هل ناك هنم حلصأ هريغ ىأر اذإف ءارظان بصن هنأل ؛الوأ هلوبق دعب هجارحإ

 «نيبناحلا نم ررضلا عفديف ءافرصتم تيملا لامل اظفاح بصنيو «ررضلا يضاقلا عفديف «ةيصولاب ررضتيف «كلذ نع

 .هايإ يضاقلا جارحإب ةيصولا تلطب ام دعب لبق هنأل ؛هيلإ تفتلي ال ‹يضاقلا هجرخأ ام دعب لبقأ :لاق ولو

 (ةدايزب) [۳۷۲/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 يصولا ماكحأ o.۴۳ اياصولا باتك

a gE)ردع نمو 20) وأ جيف راديص  
 اقلطم حصي ال :الاقو هتئرو نأ لاحلاو يأ ىصوأ ولو يأ ةياصولا يضاقلا يأ

 ير ب قا تام نييصولا دحأ لعف لطبو هيلا a ha نع
 رحاعلا اذه ي

 اذهو «ةيصولا نع مهحرخي يضاقلا نأ يرودقلا ركذو «يصوملل ارظن مهريغب يضاقلا لدب يأ :مهريغب لدب

 ةيصولا نأ :"لصألا" يف دمحم ركذو «لوحدلا دعب الإ نوكي ال جارحإلا نأل ؛ةحيحص ةيصولا نأ ىلع لدي

 يف :ليقو «لطبتس :هانعم هريغ يفو «هسفن ىلع ةيالولا مدعل ؛ةلطاب دبعلا يف :ليقو ؛لطبتس هانعم :ليق «ةلطاب
 لبق يبصلا غلبو رفكلاو قرلا لاز ولف :مهريغب [457/” :قئاقحلا زمر] .ملسملا ىلع هتيالو مدعل ؛ةلطاب رفاكلا

 كلذك هلعلو «قسفلا لاوز ركذي ملو : ةيلالبنرشلا يف لاق «"يعليزلا" يف اذك ءمهحرخي ال «يضاقلا جارخإ

 (حتف) . 'ردلا" يف هركذ ام ىلع ىت" يف قسفلا لاوزب حرص :تلق «ىهتنا
 :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هيلإ ءاصيإلا زاج ءراغص هتئروو «هسفن دبع ىلإ ىصوأ اذإ يأ :حص

 اذه يفو «كلاملا ىلع كولمملل ةيالولا هيف نألو ءاهيفاني قرلا نأ امل ؛ةمدعنم ةيالولا نأل ؛سايقلا وهو ءزوحي ال
 «هتبقر عيب كلعب ال هنأل اهئزحت ةيالولا هذه رابتعا يفو ءأزجتت ال بألا نم ةرداصلا ةيالولا نألو «عورشملا بلق

 هيلع دحأل سيلو «ةياصولل الهأ نوكيف «فرصتلاب دبتسم بطاخم هنأ :ةفينح يبألو ,عوضوملا فالح اذهو

 ["77/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةافانم الف «فرصتلا ةيالو ممل سيلف ءاكالم اوناك نإو راغصلا نإف ؛ةيالولا

 يضاقلل قبي مل ءاصيإلا تبث اذإ هنأب بيجأ «ةافانملاو عنملا ققحتيف «هعيبي نأ يضاقللف «كلذ مهل نكي مل نإ :ليق نإف

 ؛لوألا فالخب «هعنم ىلوملل ناك ذإ ؛دبتسي ال هنأل ؛ريغلا دبع ىلإ ىصوأ وأ «رابك ةثرولا يف ناك اذإ ام فالخب «ةيالو

 نسحلا هاور ام ىلع أزحت دق ةياصولاو «بتاكملاك راصف «مه ارظان هنوكب نذؤي هيلإ ىلوملا ءاصيإو «هعيب هل سيل هنأل
 ايصو امهنم دحاو لك نوكيف «نيعلا يف رخآلاو «نيدلا يف نوكي امهدحأ :نيلحر ىلإ ىصوأ اذإ امك «ةفينح يبأ نع

 (ةلمكت) .فسوي يبأ عم يوريو «ةفينح يبأ عم يوري «برطضم هيف دمحم لوقو «ةصاخ هيلإ ىصوأ اميف

 هعنمي نأ هل ريبكلا نأل ؛ءاصيإلا زوجي ال ءارابك مهضعب وأ مهلك اوناك نأب اراغص ةئرولا نكت مل نإو يعي :ال الإو

 [۳۷ ٤/۹٩ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ديفي الف «مزتلا ام. ءافولا نع زجعيف «يرتشملا هعنميف «هبيصن عيبي وأ
 يصولا اكش ولو «تيملا قحو ةثرولا قحل ةياعر مضلا يف نأل :خل | هريغ مض .هرابخإ درجع ال ةقيقح :امي مايقلا

 رهظ ولو «هسفن نم افيفخت ابذاك نوكي دق دق يكاشلا نأل ؛ةقيقح كلذ فرعي يح هبيجي ال كلذ يضاقلا ىلإ

 هنأل ؛هحرخي نأ يضاقلل سيل «هيف نيمأ وهو «فرصتلا ىلع ارداق ناك ولو «هريغ هب لدبتسا ءالصأ هزجع يضاقلل

 (يئاط) .حصألا ىلع دارفنالا ىلع امهنم لكل هؤاصيإ ناك ولو :لطبو ٤۹۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .تيملا راتخم
 ءلطاب وهف هيف فرصت نإف «تيملا لام يف فرصتي نأ امهدحأل نكي مل نينثا ىلإ ىصوأ اذإ يأ :خ! لعف لطبو

 [۳۷ ٤/۹٩ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .فرصتلاب امهنم دحاو لك درفني :فسوي وبأ لاقو «دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 = «دحاو دقعب اعم امهيلإ ىصوأ اذإ امأو «ةدح ىلع دقعب امهنم دحاو لك ىلإ ىصوأ اذإ اميف فالخلا :ليق مث



 ءاضقو نيع ةعيدو هروب تالا راغصلا ةجاحو نفكلا ءارشو زيهجتلا ريغ يف
 ةبهلا لوبق يأ

 يصوو TT ةموصخلاو نيع دبع قتعو ةنيعم ةيصو ذيفنتو نيد

 ما هل ىصوملا عم ا

 تر نع ا يا ا
 امأو «دحاو دقعب اعم امهيلإ ىصوأ اذإ اميف فالخلا :ليقو «ناسيكلا هركذ اذك «عامجإلاب امهدحأ درفني الف =

 ءرافصلا نع يناولحلا هركذ «عامجإلاب فرصتلاب امهدحأ درفني ةدح ىلع دقعب امهنم دحاو لك ىلإ ىصوأ اذإ

 يف لاقو «فاكسإلا ركب وبأ هركذ ءاعيمج نيلصفلا يف فالخلا :ليقو «ذحأن هبو «حصألا وهو :ثيللا وبأ لاق

 ٤۹۳/۲[ :قئاقحلا زمر] .هدر وأ رحآلا ةزاجإ ىلع فقوتلا نالطبلا نم دارملا نأ ىفخي الو «حصألا وهو :"طوسبملا"
 ءارشو زيهجتلا امأ ءايشألا هذه يف الإ لطاب ةكرتلا يف فرصتلاب نييصولا دحأ دارفنا يأ :خ! زيهجتلا ريغ يف

 ءايشألا يقاب امأو ءرفسلا يف ةقفرلاو ءرضحلا يف اضيأ ناريجلا هكلمب اذهو «تيملا داسف ريحأتلا يف نألف «نفكلا

 دارفناو «يرعلاو عوجلا نم مهكاله فاخي هنأل :خلإ راغصلا ةجاحو (فرصتب ةلمكتلا نم) .اههوجو يتأيسف

 [۳۷۷/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هدي يف وه نم لك هكلمي اذهو «ريخ كلذب امهدحأ

 باب نم وه سيل هنأل [(يئاط) .لاومألا ظفحو ادساف ءارش يرتشملاو بوصغملا درو] :خإ نيع ةعيدو درو
 هنأل ؛تيملا نيد ءاضتقا فالخب ءهب رفظ اذإ هكلع قحلا بحاص نأ ىرت الأ «ةناعإلا باب نم وه امنإو «ةيالولا

 ذيفنت يف فرصتلاب درفني يأ :خلإ ةيصو ذيفنتو [717/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ضبقلاب اعيمج امهتنامأب يضر
 :"نيكسم الم" يف لاقو «فرصتب "ةلمكتلا" يف اذك يأر ىلإ هيف جاتحي ال هنأل ؛نيع دبع قتعو ةنيعم ةيصو

 (ةنيعم ريغ تناك اذإ ام فالخب «يأرلا ىلإ اهيف 0 ا

 رهاظ يف هدحو فرصتي نأ هلف «يحلا ىلإ ىصوأ دقو ءامهنم دحاو تام ولو ءاهذيفنتب امهدحأ درفني ال هنإف

 .فرصتلاب درفني ال يحلا نأ :ةفينح يبأ نعو «ةياورلا

 هيف عامتحالا نأل :خإ ةموصخلاو (يئاط) .ةعئاضلا لاومألا عيمجو داسفلا هيلإ عراستي ام عيبو :نيع دبع

 ىصوأ ءاوس] :خلإ يصولا يصوو [۳۷۸/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اضيأ نيليكولا دحأ اه درفني اذهو «رذعتم

 ةكرتو هتكرت يف يصو وهف «هريغ ىلإ ىصوأف ءيصولا تام اذإ يعي [(يئاط) .هيصوم لام يف وأ هلام يف هيلإ

 يف دمحأ لاق هبو «ةلاكولاب ةيصولل ارابتعا لوألا تيملا ةكرت يف ايصو نوكي ال :يعفاشلا لاقو «لوألا تيملا

 «هرومأ ضعب نع هزجعل ؛ةلالد هماقم هريغ ةماقإب هنم انذإ ناكف «هسفن ماقم اذه ماقأ تيملا نأ :انلو «ةياور

 ٤۹۳/۲[ :قئاقحلا زمر] .هماقم هريغ ةماقإ ىلع ردقي لكوملا نأل ؛ليكولا فالخب

 يصولاو «تيملا نع ةفيلخ ثراولا نأل ؛هل ىصوملا عم ةئرولا نع ابئان يصولا ةمسق حصت يأ :خلإ هتمسق حصتو

 - كله دقو بئاغلا رضح ول يح «هيلع هتمسق ذفنتف ءابئاغ ناك اذإ ثراولا نع امصح نوكيف «ةفيلح اضيأ



 يصولا ماكحأ همه اياصولا باتك

 ام ثلثب عحر عاضف هل ىصوملا بيصن ذحأو .ةثرولا مساق ولف ال سكع ولو

 جحي نم ىلإ عفد وأ «هدي يف ام كلهف «ةئرولا مساقف «ةجحب تبيملا ىصوأ نإو ,يقب

 يصولا دي يأ يصولا

 ل يضاقلا ةمسق حصو «يقب ام ثلثب تيملا نع جح هدي يف عاضف «هنع

 جحي نم دي يأ تيملا نع يأ

 ةئرولا نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو [4347/7 :قئاقحلا زمر] .هل ىصوملا كراشي نأ هل سيل يصولا دي يف ام =

 هل زاحف «رابكلا لام يف ظفحلا ةيالو هلو «عيبلا نعم يف ةمسقلاو ءراغصلا لام يف عيبلا ةيالو هل نأل ؛اراغص وأ ارابك

 (فرصت ةدايزب ئيع) .نمضي الف «عيبلا نعم يف اذهو «هعيب هل زوجي الف «هسفنب ظوفحم هنإف ءراقعلا الإ ظفحلل هعيب

 “ل هسکعو" :خسنلا ضعب يو ‹«حصي ال روكذملا مكحلا سكع ولو يأ لوهجلا ةغيص ىلع :ال سكع ولو

 «هجو لك نم تيملا نع ةفيلخب سيل يصولا نأل ؛زوجي الف ءهل ىصوملا نع ابئان ةئرولا يصولا مساق اذإ ام وهو

 ذفنت مل ةمسقلا نأل ؛يقب ام ثلث هل ناك «يصولا دنع هل زرفأ ام كله ول نح «هتبيغ دنع هنع امصخ نوكي الف

 [ 1 :قئاقحلا زمر] .ظفحلا ةيالو هلو .هيف نيمأ هنأل ؛نمضي اال يصولا نأ ريغ هيلع

 ثلثب هل ىصوملا عحر «هدي يف كلذ عاضف هل ىصوملا بيصن ذحأو «ةئرولا يصولا مساق ول يأ ا مساق ولف

 مدعل ؛هثلثب ذحأيف ءايقاب ناك نإ ةثرولا دي يف ام ىلع هل ىصوملا عحريف ؛ةثرولا كيرش هل ىصوملا نأ انيب امل ؛يقب ام

 كلذ يصولا نمض ءاش نإو ءاوضبق ام ثلث ردق مهنمضي نأ هلف «مهيديأ يف كله اذإو «هقح يف ةمسقلا ةحص

 [؟"/85/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءاش امهيأ نمضيف «ضبقلاب ةثرولاو ؛ لإ عفدلاب هيف دعتم هنأل ؛ردقلا

 .عوحر الو ءزاج يضاقلا رمأب مسق ولو «ةثرولا ديب امئاق ول ةكرتلا نم :يقب ام ثلثب

 نع جحي هنإف «يصولا دي يف ام كلهف «ةثرولا يصولا مساقف «هنع جحي نأب ىصوأ اذإ يأ :خإ تيملا نع جح
 دنع اذهو «يقابلا ثلثب هنع جحي «هيلإ هعفد ام عاضف «هنع جحيل لحر ىلإ هعفد اذإ كلذكو «يقب ام ثلثب تيما

 اقرغتسم نكي مل نإو «هنع جحي ملو «ةيصولا تلطب ثلثلل اقرغتسم زرفملا ناك نإ :فسوي وبأ لاقو «ةفينح يبأ

 هسفنب زرفأ ول يصوملا نأ :دمحمل ؛ءيشب هنع جحي ال :دمحم لاقو «ثلثلا مامت ىلإ ثلثلا نم يقب ام. هنع جحي ثلثال

 :فسوي يبألو «هماقم ماق يذلا يصولا هزرفأ اذإ اذكف «ةيصولا تلطبو «ءيش همزلي ال «كلهف «هب هنع جحيل الام

 دارت ال ةمسقلا نأ :مامإللو ءاهلحم تاوفل ؛تلطب قبي مل اذإو ءاهلحم يقب ام اهذيفنت بجيف «ثلثلا ةيصولا لحم نأ

 (حتف «ةلمكت) .ةمسقلا لبق كله اذإ امك راصف «هنود ربتعت ملف «جحلا ةيدأت وهو ءاهدوصقمل لب اهتاذل

 ظح ذحأ حصو «هل ىصوملا نع ابئان ةئرولا عم ةكرتلا يضاقلا ةمسق حص ينعي :خلإ يضاقلا ةمسق حصو

 لبق هل ىصوملا تام ول اذهلو «لوبقلا لبق ناك نإو ؛:ةحيحص بئاغلل ةيصولا نأل ؛هل ىصوملا باغ نإ هل ىصوملا

 ىح «رظنلا نم هضبقو بئاغلا بيصن زارفإو ءزحاعلا قح يف رظان يضاقلاو «هتثرول اثاريم ةيصولا ريصت لوبقلا

 - ‹«يضاقلا ىلع الو «ليبس ةئرولا ىلع هل نكي مل «هنيمأ وأ يضاقلا دي يف ضوبقملا كله دقو «بئاغلا رضح ول



 يصولا ماكحأ همك اياصولا باتك

 .ءامرغلا ةبيغب ةكرتلا نم ادبع يصولا عيبو «باغ نإ هل ىصوملا ظح هذحأو
 يصولا عيب حص يأ 1 يضاقلا يأ

 كاله دعب دبعلا قحتسا نإ هنمث قدصتو .هعيبب ىصوأ ادبع عاب نإ يصولا نمضو

 دبعلا نمث يأ يرتشملل نمكلا

 كلهو «قحتساو هدبع عاب نإ لفطلا لام يفو تیما ةكرت يف عجريو «هدنع هن
 يصولا يصولا عجري يأ يصولا يأ يصولا

 111111 هل اريح ول هلام. هلايتحا حص و «هتصح 2 ةئرولا ىلع وهو هذي يف نمثلا
 يصولا نمض اع لفطلا يأ وه عحري

 ةلدابم هيف نأل ؛زوجي الف نزوي الو لاكي ال ام امأو ءزارفإ هنأل ؛نوزوملاو ليكملا يف ةمسقلا ةحص يأ اذه =

 (حتفلا نم ةريسي ةدايز عم) ٤۹٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةمسقلا اذكف زوجي ال ريغلا لام عيبو «عيبلاك
 زوجي هتايح لاح هسفنب هالوت ولو «يصوملا ماقم مئاق يصولا نأل ؛ءامرغلا نم رضحم ريغب دارأ :ءامرغلا ةبيغب

 «هماقم همايقل ؛يصولا اذكف «ءامرغلا نم رضحم ريغب توملا ضرم اضيرم ناك نإو ٤/١ ٤۹[ :قئاقحلا زمر] .هعيب

 فالخب «نمثلا وهو ائيش فلحأ هنأل ؛ةيلاملا لطبي ال عيبلاو «ةروصلاب ال ةيلاملاب قلعتي ءامرغلا قح نأل اذهو

 .هيف نحن ام فالخب ءاعستسالا قح مه ءامرغلا نأل ؛هعيب ىلوملل زوجي ال ثيح «ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا

 ىلع هنمثب قدصتلاو هدبع عيبب ىصوأ اذإ :هانعم :لإ يصولا نمضو ["85/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «"رصتخملا" يف روكذملا كالهاب دارملا وهو ءهدي يف نمثلا عاضف «نمثلا ضبقو «دبعلا يصولا عابف «نيكاسملا

 يرتشملا نأل ؛هيلع ةدهعلا نوكتف «دقاعلا وه هنأل ؛يرتشملل نمثلا يصولا نمض «كلذ دعب دبعلا قحتسا مث

 بجيف «هاضر ريغب ريغلا لام يصولا وهو عئابلا ذحأ دقف ءملسي ملو «عيبملا هل ملسيل الإ نمثلا لذبب ضري مل هنم

 .يصوملا ىصوأ يأ دبع ةفص :هعيبب ىصوأ ۳۸٠/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هدر هيلع

 هيلع هب عحريف «هل لماع هنأل ؛تيملا ةكرت يف يرتشملل دبعلا نمث نم نمض ام. يصولا عحري يأ :خلإ عجريو
 ءدبعلا قاقحتساب ةيصولا نالطب نيبت هنأل ؛دحأ ىلع يصولا عحري ال :الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو «ليكولاك

 هنأ :دمحم نعو «ةكرتلا عيمج يف عجريو «انركذ ام ىلإ عجر مث «ءيشب مهيلع عجري الف «ةئرولل الماع نكي ملف
 قدصت نيذلا نيكاسملا ىلع عجري امنإو «ءيشب تيملا لام يف يصولا عجري ال :"ىقتنملا" فو «ثلثلا يف عحري

 مسق اذإ عي :ل! لفطلا لام يفو [434/7 :قئاقحلا زمر] .مهيلع همرغ ناكف مهل همنغ نأل ؛نمشلاب مهيلع

 ؛ريغصلا لام يف عحر «دبعلا قحتساو كلهف «نمثلا ضبقو «هيصو هعابف «دبع ريغصلا باصأف «ثاربملا يصولا
 (حتف) .هباصأ ام قاقحتساب ةمسقلا ضاقتنال ؛هتصحب ةثرولا ىلع ريغصلا عجريو «هل لماع هنأل

 لام. يصولا ةلاوح لوبق يأ :لإ هلايتحا حصو .هرمأ ريغب وأ يضاقلا رمأب عاب ءاوس لفطلا دبع يأ :هدبع

 ناك ول ةلاوحلا لبقي نأ يصولل زاج ءرخآ ىلع نويدملا لاحأف ءدحأ ىلع نيد لفطلل ناك اذإ نعي لفطلا

 = ؛زوجحي ال ألمأ لوألا ناك نإو «ةيرظن ةيالولا ذإ ءلوألا نم الام رثكأ يأ ًالمأ يناثلا ناك نأب هل اريح لايتحالا



 يصولا ماكحأ هءاب اياصولا باتك

 ا هلام يف رجعي الو ,راقعلا ريغ يف ريبكلا ىلع هعيبو ؛نباغتي ام. هؤارشو هعيبو
 ميتيلل رحبا ول زاجو بئاغلا حصو يأ يصولا عيب حص يأ

 اذإ هطوقس ىري مكاح نيدلا طوقسب مكحي نأ ريدقت ىلع وهو «هوحولا ضعب ىلع ميتيلا لام عييضت هيف نأل =

 "اريخ ول" :هلوقو «لوألا ىلع نيدلا عوجر ىري الو «ةنيب هيلع نكي مل وأ «ةلاوحلا دحح وأ ءاسلفم يناثلا تام

 فلتحاو :"ةريحذلا" يفف «ءاوس اوناك اذإ ام مكح نيبي ملو «لوألا نم اريح يناثلا ناك اذإ هلايتحا حصي هنأ نيب

 ةلاوحلاو زوجي ثيح هتميق لثع. ميتيلا لام هعيب فالخب ءزوحي ال لوألا لثم يناثلا ناك نإ :يبوبحملا ركذ «سانلا

 . .حيضوت عم حورشلا يف ام لصاح اذه ءزوحت ال

 ةيالولا نأل ؛سانلا نباغتي ال امي زوجي الو «هلثم يف سانلا نباغتي ام. هؤارشو يصولا عيب زوجي يأ :خ! هؤارشو هعيبو

 .ةياصولا باب دادسنا هرابتعا يفف «هنع زرحتلا هنكمي ال هنأل ؛ريسيلا فالخب «شحافلا نبغلا يف رظن الو «ةيرظن

 نم ميتيلا لام ىرتشا وأ عاب نإو ءينحأ نم هؤارشو ميتيلا لام يصولا عيب ناك اذإ اذه [۳۸۹/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 يهو «ةرهاظ ةعفنم طرشب زاح بألا يصو ناك نإو «هليكو هنأل ؛اقلطم كلذ زوجي ال يضاقلا يصو ناك نإف «هسفن

 «هيف نباغتي امو ةميقلا لثك. زوجي هسفن نم ريغصلا لام بألا عيبو .اقلطم زوجي ال :الاقو ءاصقن وأ ةدايز فصضنلا ردق

 (حتف) .هحرشو "ريونتلا" يف اذك ءيجيسف راقعلا امأو «لوقنملا يف هلك اذهو ءال الإو «ريسيلا وهو
 هيلي الو «راقعلا ىوس ام يلي بألا نأل ؛راقعلا ريغ يف بئاغلا ريبكلا ىلع يصولا عيب حص يأ :ريبكلا ىلع هعيبو

 نإو «عامجإلاب هلك عاب اقرغتسم نيدلا ناك نإ مث «راقعلا عاب نيد هيلع ناك ولو «هماقم موقي هنأل ؛هيصو اذكف

 يف تبث اذإف «ةيالولا مكحب عيب هنأل ؛هلك هعيب هل زاج :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع نيدلا ردقب عاب اقرغتسم نكي م

 [44/7؟ :قئاقحلا زمر] .لكلا يف تبث ضعبلا
 [۳۹۱/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةراجتلا نود ظفحلا هيلإ ضوفملا نأل ؛ميتيلا لام يف رحتي ال يصولا يأ :ڂإ رجعي الو

 يف رحتي نأ يصولل نأ :هريغو "نيلوصفلا عماج" يف لوقنملا نأل ؛ةحيحص ريغ اهقالطإ ىلع ةرابعلا هذه :تلق نإف

 ؛"ةلمكتلا" يف اذك «ناح يضاق هب حرص امك «ميتيلا لام يف هسفنل رجتي الو :دارملا نوكي نأ يغبنيف «ميتيلا لام

 يأ دنعو ءامهدنع حبرلاب قدصتو «لاملا سأر نمض حبرو لعف نإف :"حتفلا" يف لاق «هيف ناخ يضاق ةرابع ماتو
 .ميتيلل ميتيلا لام يف رحبا ول زاجو يشب قدصتي الو «حبرلا هل ملسي :فسوي

 بتاكيو هلام عدويو ءراجئتساو ءارشو عيبب لكويو «ةعاضبو ةبراضم هعفدو «ريغصلا لام. رفاسي نأ يصوللو

 ةميق ال «نيدلا رادقم نمض نمترملا دنع كله ولف «هسفن نيدبو «هنيدب هلام نهريو «هّنق ال «هتمأ جوزيو «هدبع
 هلك ىرتشملا نوكيو «ةنايد قدص الإو «ءادتبا هيلع دهشيو «ةبراضم هب لمعي نأ هلو «"ةيناخلا" يف امك نهرلا

 يف اذك ءضوعب ولو «هلام بهي نأ الو «لاع ولو «هنق ريرحت بألل سیلو هلك كلذ يف هلثم بألاو ءءاضق ريغصلل
 5 نأ الإ ءريغلا ىلع ارارقإ هنوكل ؛ةكرتلا نم ءيشب الو «تيملا ىلع نيدب يصولا رارقإ زوجي الو «"ةيدامعلا"

 ."رردلا" يف اذك هسفن ىلع رارقإ هنأل ؛هتصح يف حصيف ءائراو رقملا



 ةداهشلا ماكحأ همم اياصولا باتك

 .بألاك دجلاف «بألا صوي إف دجلا نم لفطلا لامع. قحأ بألا يص زز
 دحأ ىلإ

 ةداهشلا ف لصف
 ءايصوألا ةداهش يأ

 اذكو «ديز يعدي نأ الإ تغل امهعم ديز ىلإ ىصوأ تيملا نأب نايصولا دهش
 ًاناسحتسا لبقتف

 نالحر دهش ولو تسلا لام ريبكل وأ لامب ريغص ثراول ادهش ول اذكر «نانبالا

 ةلطاب امهتداهشف اي

 PETIT TTT هلثع. نيلوألل نارحآلا دهشو ل

 نالوألا نادهاشلا اهو امه دوهشملا امهو

 زرحأ ىح همدع دنع بألا ماقم هماقأ عرشلا نأل ؛قحأ جلا :ك يعفاشلا لاقو :خلإ قحأ بألا يصوو

 بألاك هيلع مدقيف «نيعم ةمئاق هتيالو تناكف ءءاصيإلاب هيلإ لقتنت بألا ةيالو نأ :انلو .هيصو ىلع مدقتيف «هثاريم

 ٤۹٥/۲[ :قئاقحلا زمر] .دحلا فرصت نم هدالوأل رظنأ هفرصت نأ ىلع لدي دجلاب هملع عم هرايتخا نأل ؛هسفن

 يصولا نود حاكنإلا كلم نح «هيلإ سانلا برقأ هنأل ؛بألاك دحلاف بألا صوي مل نإ يعي :بألاك دجلاف

 ١۸۹/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 مدعل ؛اهركذ رحأ «ةيصولاب صتخي ارمأ ةيصولا يف ةداهشلا نكت مل امل :"ةياهنلا" يف لاق :ةداهشلا يف لصف

 اذإف ءةمهتلل امهتداهش درتف ءامهل نيعملا تابثإب امهسفنأل اعفن نارجي امهنأل ؛امقداهش يأ :تغل (ةلمكت) .اهتقالع

 ٤۹[ ۰/۲ :قئاقحلا زمر] .تيملل امهعم رخآ يصوب امهنم رارقإ امهتداهش نمض يف نأل ؛اثلاث امهيلإ يضاقلا مض تدر

 لبقت ال نأ سايقلاو «ناسحتسا اذهو ءامهداهش لبقت ذئنيحف ءامهعم يصو هنأ ديز يعدي يأ :ديز يعدي نأ الإ

 ةنوؤم امهداهشب طقستو ءافنآ انيب ام ىلع اثلاث امهيلإ مضي نأ يضاقلا ىلع بجي هنأ :ناسحتسالا هجو «لوألاك

 ءءادتبا ايصو بصني هنإف ءايصو كرتي ملو تام اذإ امك «هايإ يضاقلا بصنب امهعم ايصو نوكيف «هنع نييعتلا

 [؟915/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلوأ اذهف
 ىعدا نإو ءانركذ امل ؛امهداهش لبقت ال ءركني وهو «لحر ىلإ ىصوأ امهابأ نأب ادهش اذإ يأ :نانبالا اذكو

 ٤۹٦/۲[ :قئاقحلا زمر] .ءادتبا يصو بصن هنأ ىلع اناسحتسا لبقت ةياصولا هل دوهشملا

 فرصتلا ةيالو ناتبثي امهنأل ؛ةلطاب امهتداهشف «لاع. ريغص ثراول نايصولا دهش ول اذكو يأ :خ! ادهش ول اذكو

 نايصولا دهش وأ يأ :خل! ريبكل وأ ٤۹٦/۲] :قئاقحلا زمر] .نيمصح وأ نيمهتم اراصف «لاملا كلذ يف امهسفنأل

 «ةثرولا ةبيغ دنع امهسفنأل لوقنملا عيب ةيالوو ظفحلا ةيالو ناتبثي امال ؛اضيأ امقداهش لبقت ال «تيملا لام ريبكل

 يف زوجي ريبك ثراول ادهش اذإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ةمهتلا مدعل ؛ةكرتلا ريغ يف ريبكلل امقداهش فالخب

 597/١[ :قئاقحلا زمر] .ارابك ةثرولا ناك اذإ تيملا لام يف امم تبثت ال فرصتلا ةيالو نأل ؛نيهحولا



 ةداهشلا ماكحأ 0۹ اياصولا باتك

 .ال «فلأ ةيصوب قيرف لك ةداهش تناك نإو «لبقت
 رحآلل

 بحي مل اذإ هيف ةكرش الف ءقش قوقحل ةلباق يهو «ةمذلا يف بجي نيدلا نأل ؛نيقيرفلا ةداهش لبقت يأ :لبقت
 افالخ «دمحم دنع اذهو «ةكراشملا قح رخآلل نكي مل ءامهدحأ نيد ءاضقب يبحأ عربت ول اذهو «دحاو ببسب

 نعو «دمحم لوق لثم فسوي يبأ نعو «فسوي يبأ عم ىوريو «دمحم عم ةفينح ابأ نأ ىوريو «فسوي يبأل
 (ييع «حتف) .ةلطاب ةداهشلاف اودهشو ءاعم اوءاج اذإ مهنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا

 نيذه ىصوأ تيملا نأ نالوألا دهش اذإ كلذكو «ةمهتلا هيفو ؛ةكرشلا تابثإ هيف نأل ؛ةداهشلا لبقت ال يأ :ال

 ةتبثم روصلا هذه يف ةداهشلا نأل ؛ةلطاب يهف «هلام ثلثب نيلوألل ىصوأ هنأ امه دوهشملا دهشو «هدبعب نيلحرلا

 ىصوأ هنأ امه دوهشملا دهشو «هتيراحب نيلحرلا نيذهل ىصوأ هنأ ادهش اذإ ام فالخب «"ةيادهلا' يف امك «ةكرشلل

 ؛اضيأ نيدلا يف لبقت ال :فسوي وبأ لاقو «ةمهت الف ؛ةكرشلا مدعل ؛قافتالاب ةداهشلا زوحب ثيح «هدبعب نيدهاشلل

 رخآلا هكراشي ةكرتلا نم هقح امهدحأ قوتسا ول اذهو «توملاب تبرخ ةمذلا ذإ ؛ةكرتلاب قلعتي توملاب نيدلا نأل

 ءامرغلا ةداهش زوحت ثيح نويدملا ةايح لاح فالخب «ةمهتلا تققحتف «ةكرشلا قح ةتبثم ةداهشلا تناكف «هيف

 (حتف) .حاضيإلل ةدايز ليلقب "ةيادحلا" يف اذك ؛ةكرشلا ققحتي الف «لاملا يف ال اهئاقبل ؛ةمذلا يف هنأل ؛ضعبل مهضعب



 همكحو ىثنخلا فيرعت 0۱۰ ىثنخلا باتك

 ىثنخلا باتك

CEلاب نإو نان جرت وحلا إو ا نإف  

 امهدقف وأ

 تحرخو غلب ناف هةرثكلاب ةرب أل ةلكشمف بوتا ناو «قيسألل مكحلف ءامهنم
 اجورخ ا وا

 e لبح وأ ضاح وأ نبل وأ يدث هل رهط نرو «لجرف ءاسنلا ىلإ لصو وأ ةيحل هل
 لحجر وهف يأ ثلا

 مالك يف ثنختو «ثنحملا هنمو ءرسكتلاو نيللا وهو «ثنختلا نم مضلاب ىلعف نزو ىلع وه :لإ ىشنخلا باتك
 :"ةياهنلا" يف لاق «فلؤملا هركذ ام عرشلا يفو «ىثانخ هعمجو لحرلا لاح نع هلاح صقنيو ءرسكني هنأل ؛ىثنخ يمسو
 امل ؛لوألا ركذ مدقف «ناتلآ هل نم نايب يف عرش «لاحرلاو ءاسنلا نم ةدحاو ةلآ هل نم ماكحأ نايب نم غرف امل

 غرف امل :"ةيانعلا" يف لاقو «"ةلمكتلا" يف هركذ ثحب هيفو [99/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نينثالا لبق دحاولا نأ

 .دوجولا ردان وه نم ماكحأ ركذ «هدوجو بلغ نم ماكحأ نم

 يهحو غلبأ اذهو :يبلشلا لاق ٤۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .اعيمج نيتلآلا نع ىرع نم هب قحليو ا جرفو ركذ

 ءامهنم ءيش هل نكي مل نم :لاق ثيح ىناتسهقلا هركذ ام هفلاخيو «هب ىثنخلا باتك دمحم أدب اذهلو «هابتشالا

 لاقو ؛"رايتحالا" يف امك هما يردن ال نحن :فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق اذهو «ىشنخب سيل هترس نم هلوب جرخو
 ثيح نم" :لاقف ؟ثروي فيك لكس جلع هنأل :خإ لاب نإف (حتف) .ءوضلا يف امك ىثنألا مكح يف هنإ :دمحم

 وضعلا وه هنأ ىلع ليلد هنأل :خ! قبسألل مكحلاف [4 ٠٠0/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هلثم هذ يلع نعو :"لوبي

 ةلآلا نم لوبلا جورخب كلذ دعب ريغتي الف «ةمات ةمالع هنأل ؛هبجوم. مكح لوبلا جرح امك هنألو ءيلصألا

 [ ٤٠١٠/۹ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىرحألا

 «نيرمألا دحأ نيعتي مل هنأل ؛ثينأتلاب "ةلكشمف" :لقي مل امنإو «ححرملا مدعل ؛لكشم ىثنخ وهف يأ :خإ لكشمف

 (حتف «ييع) لع مدآ عالضأ نم علض نم تقلح ءاوح نأل ؛ريكذتلا وهو «لصألاب ءاجف

 ؛الوب امهرثكأ ىلإ بسني :الاقو [(ييع) .ةفينح يبأ دنع امهدحأ نم لوبلا ةرثكب يأ ] :خ! ةرثكلاب ةربع الو

 ام ةرثك نأ :هلو «ةرثكلاب ححرتيف «عرشلا لوصأ يف لكلا مكح رثكألل نألو ؛يلصألا وضعلا هنأ ىلع لدي هنأل

 جورخلا سفن نألو ؛يلصألا وضعلا وه هنأل ال «هقيضو جرخملا عاستال كلذ نأل ؛ةلآلا ىلع ليلدب سيل جرخي

 نإو 1٠٠/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةعبرألاو نيدهاشلاك ةضراعملا دنع حيحرتلا امي عقي ال ةرثكلاف «هسفنب ليلد

 ٤۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .غولبلا لبق ام ةروكذملا تامالعلا هذهو «قافتالاب لكشمف ةرثكلاو جورخلا يف ايوتسا

 .ركذلا ةمالع نم هذه نأل ؛ركذلا نم ملتحا اذإ اذكو «لاجرلا مكح همكحف ءلحر وهف يأ :خإ لجرف

 (يئيع) [4 ٠٠0/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]



 ىثنخلا ماكحأ 11 ىثنخلا باتک

 فص نيب فقيف «لكشمف تضراعت وأ ع ر و و ا
 ةالصلا يف

 ا تيب نمف «لام هل 2 مل نإف «هنتحتل ل ةمأ هل و e لاجرلا

 .ءاسنلا تامالع نم هذه نأل [4917/؟ :قئاقحلا زمر] ؛ءاسنلا مكح همكحف «ةأرما وهف يأ :خلإ ةأرماف

 ءالكشم هؤاقب روصتي ال غولبلا دعب هنأ نم ليق امو :خلإ ةمالع رهظت مل نإو 4٠٠0/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 «ضاح اذإ ام لثم تامالعلا تضراعت يأ :خلإ تضراعت وأ .بلاغلا هب ديرأ اذإ الإ "يبلشلا ةيشاح" يف هدر

 ,حجرملا مدعل ؛لكشم ىثنخ وهف يأ :لكشمف ٤۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .ىتؤيو أي وأ «ةيحل هل تحرح وأ
 ٤۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .ةدحاوب ةأرملا علض ىلع ديزي لحرلا علض نإف «هعالضأ دعت هنأ :نسحلا نعو

 هنوك لامتحال ؛ءاسنلا ىلع مدقيف ءاسنلاو لاجرلا فص نيب فقيف يأ لكشملا ىثنخلا مكح وه اذه :خلإ فقيف

 نع يذلاو «هني نع يذلا ةثالث ةالصلا داعأ لاحرلا عم ىلص نإو «كلذل هتالص داعأ نهعم ىلص نإف ءالحر

 ناك ولو «ةأرما هنوك لامتحال عانقب يلصي نأ بحتسيو «ةأرما هنوك لامتحال ؛اطايتحا هفلح يذلاو «هراسي

 [ 1517/٠ :قئاقحلا زمر] .كلذ هيلع بحي ارح اغلاب

 ,ىثنأ ناك نإ ةرورضللو ءاركذ ناك نإ اقلطم هيلإ رظنلا هتكولممل زوجي هنأل ؛هلاعب نعي :لإ ةمأ هل ع اتبتو

 مرحي ال هنأل ؛انركذ اميف طايتحالا ناكف ءركذ هنأ لامتحال ؛ةأرما وأ «ىثنأ هنأ لامتحال ؛لحر هنتخي نأ هركيو

 (ةلمكت) .فحأ سنجلا ىلإ سنجلا رظن نأل ؛ىثنأ نوكي نأ ريدقت ىلعو ءاركذ نوكي نأ ريدقت ىلع
 يابت هتنتخ اذإف ,ناتخلا يهو «ةحاحلا ردقب هكلم يف لحديف «نيملسملا بئاونل دعأ لاملا تيب نأل :خلإ لاملا تيب

 ؛ىثنأ ناك نإو «حاكنلا حص اركذ ناك نإ هنأل ؛زاح اهقلط مث «هتنتح مث ةأرما جوزت ولف «لاملا تيب ىلإ اهنمث دريو

 حاكنلا حصيف ءركذ هنأ لامتحال قلطيو ءامهنيب حاكن الف «ىثنأ هنأ لامتحال امهنيب قرفي مث «فحأ سنجلا رظنف

 ناك ىثنأ وأ ركذ انأ :لكشملا ىثنخلا لاق نإ :"ةريحذلا" يفو ءاطايتحا امي الخ نإ دتعت مث هب ةقرفلا لصحتف ءامهنيب

 ٤۹۷/۲[ :قئاقحلا زمر] .لاق ام فالح فرعي مل ام نيمألا لوق لوقلاو «هسفن قح يف نيمأ ناسنإلا نأل ؛هلوق لوقلا
 لقألا ثاريملا يف لكشملا ىثنخلل نعي [نامرحلا ةلاح لمشيف «نيلاحلا أوسأ نيبيصنلا لقأب دارملا]:نيبيصنلا لقأ

 نإو ءامهنم لقألا ىطعيف «ىثنأ هنأ ىلعو ءركذ هنأ ىلع هبيصن رظني هنإف «ىثنألا بيصن نمو ركذلا بيصن نم
 ناك ىثنخ يهو «مأو بأل اتحأو امأو اجوز ةأرما تكرت ولف «هل ءيش الف «نيريدقتلا دحأ ىلع امورحم ناك
 هل ناك ىثنأ ردق ولو «لقأ هنأل ؛ةبصع هنأ ىلع سدسلا وهو «يقب ام ىثنخللو «ثلثلا مأللو ءفصنلا جوزلل

 = .ةينامث ىلإ لوعت ةلأسملا تناك و «فصنلا



 ىثنخلا ماكحأ o1۲ ىثنخلا باتك

 .مهس لو کک ءانبا كرت هوبأ تام ولف
 ةفينح يلا دنع 8#

 «سدسلا مأللو «فصنلا جوزلل ناك«ىثنخ وهو «مأو بأل اأو «مأ نم نيوحأو امأو اجوز تكرت ولو =
 «فصنلا هل ناك «ىشنأ ردق ولو «ءيش هل لضفي ملو «ةبصع هنأل ؛ىثنخلل ءيش الو «ثلثلا مألل نيوحأللو

 ءةباحصلا ةماع لوق وهو «ةفينح يبأ بهذم وه ىثنخلا مكح نم روكذملا اذهو «ةعست ىلإ ةلأسملا تلاعو

 ؛هلثم ام سابع نبا نعو «ىثنأ ثاريم فصنو ءركذ ثاريم فصن ىثنخلل :يبعشلا لاقو «ىوتفلا هيلعو

 ةدايزلا فقوتو «نيتلاحلا رهظأ هل :يعفاشلا دنعو .دمحأو كلامو دمحمو فسوي وبأ لاق هبو «لوهجب هنأل

 (نيكسم «ْييع «حتف) .ةثرولاو وه حلطصي وأ «هرمأ نيبتي نأ ىلإ هبيصن ىلع
 «نامهس نباللف ءانبا كرتو ىثنخلا وبأ تام ولف يأ ليثمتلاب روكذملا مكحلا فنصملا حضوأ :لإ هوبأ تام ولف

 «ثلثلا ىثنخلل :نآلا هانركذ يذلا يعفاشلا لوق ىلعو «هقحتسيف «هب نقيتم وهو «لقألا هنأل ؛مهس ىثنحللو

 نأل ؛يعشلا لوق ىلع اذه يف ا دمحمو فسوي وبأ فلتحاو «سدسلا فقويو «نقيتملا هنأل ؛فصنلا نباللو
 نبالل :امهس رشع ىلا ىلع امهنيب لاملا :دمحم لاقف «ىشأ ثاريم فصنو «ركذ ثاريم فصن ىثنخلل هدنع

 ربتعا «ةثالث ىثنحللو «ةعبرأ نبالل :مهسأ ةعبس ىلع امهنيب لاملا :فسوي وبأ لاقو «ةسمح ىثنخللو «ةعبس

 ناک نإ هدحو ناك ول ىثنخلاو «لاملا لك هل ناك هدحو ناك ول ركذلا نف «هدارفنا ةلاح امهنم دحاو لك بيصن

 فصنو لكلا فصن «نيبيصنلا فصن ذحخأيف «لاملا فصن هل ناك ىثنأ ناك نإو «لاملا لك هل ناك اركذ

 ؛ةعبرأ نبالل :مهسأ ةعبس غلبف ءامهس عبر لك لعجيف «لاملا لك نباللو «لاملا عابرأ ةثالث كلذو «فصنلا

 «لك لاملل سيلو «عابرأ ةثالث ىثنخلاو ءدارفنالا دنع لكلا قحتسي نبالا نأل ؛كلذك ناك امنإو «ةثالث ىثنخللو

 .ةبراضملاو لوعلا قيرطب ارابتعا هقح عيمج يف امهنم دحاو لك برضيف «عابرأ ةثالثو

 امهنيب لاملا ناك اركذ ىثنخلا ناك ول :لاقف «عامتحالا ةلاح يف امهنم دحاو لك بيصن ربتعا لب دمحمو

 سیلو: «ةثالث نم هونا ريذقت ىلعو «نينثا نه هتروكذ ريدقت ىلع ةمسقلاف «اثالثأ ناك نأ ناك ولو «نيفضت

 ريدقت ىلعو «نامهس ىثنأ هنأ ريدقت ىلع اهنم ىثنخلل «ةتس غلبت «ىرحألا يف امهادحإ برضتف «ةقفاوم امهنيب
 نوكيف «رشع ىثأ غلبت نينثا يف ةتسلا برضتف «حيحص فصن ةثالثلل سيلو «نيبيصنلا فصن هلف «ةثالث ركذ هنأ

 ةتسلا فصن نأل ؛ةسمخ نيبيصنلا فصن ذخأيف «ىثنأ هنأ ريدقت ىلع ةعبرأو ءركذ هنأ ريدقت ىلع ةتس ىثنحلل

 لاقو ٤۹۸/۲[ :قئاقحلا زمر] .هب اذخأي ملو يبعشلا لوق اجرح :ةمئألا سمه لاقو «نانثا ةعبرألا فصنو «ةثالث

 امو «هبيصن ليلقت ىلع نوقفتم لكلا نأل ؛هرايتخا ىلإ ةراشإ دمحم لوق ةيادملا بحاص ريخأت يفو :"حتفلا" يف

 .فسوي وبأ هيلإ بهذ امم لقأ دمحم هيلإ بهذ



 هش اناسم
 ةقرفتم يأ

 قالطو حاكنو ةيصو 2 ناسللا لقتعم فالخ E هتباتک و سرخألا ءاعبإ

 ل

 اذهو 200 «لوعفم نعم. ليعف ىلع لمح «لعاف نعم ليعف «تيتش عمج ةقرفتم يأ :ىتش لئاسم
 لئاسملا نم ةقباسلا باوبألا يف ركذي مل ام باتكلا رخآ يف نوركذي مهنأ نيفنصملا بأد نم اذهو ءلعف ىلع عمج

 (ةلمكت «حتف) ."ةروثنم لئاسم" وأ "قش لئاسم"ب لئاسملا كلتل نومجرتيو «تئافلل اكاردتسا

 ماكحألا همزلتف «ناسللاب قطنلاك هتباتكو سرحألا ةراشإ نعي [ملكتلا ىلع ردقي ال يذلا وهو] :سرخألا ءاميإ

 نم نايب ةراشإلا نأل ؛ماكحألا نم كلذ ريغو هؤارشو هعيبو هقاتعو هقالطو هحاكن زوجي ىح «ةباتكلاو ةراشإلاب
 «مزلأو رهظأ هزجع نأل ؛ىلوأ سرخألا قح يفف ءزجعلا دنع باطخلاك باتكلاو ءزجاعلا نم كنظ امف «رداقلا

 هردص يف بتكي نأ وهو «ناونعلاب اردصم يأ انونعم نوكي نأ وهو موسرم نيبتسم :هحوأ ةثالث ىلع باتكلا مث

 قاروأو رادجلا ىلع ةباتكلاك موسرم ريغ نيبتسم «بئاغلاو رضاحلا يف قطنلا ىرجج يرجي وهو «نالف ىلإ نالف نم
 ريغلا ىلع ءالمإلاو هيلع داهشإلاو ةينلاك رخآ ءيش مامضناب الإ ةجحب سيل وهو «داتعملا هحو ىلع ال راجشألا

 ماكحألا نم ءيش هب تبثي الف «عومسم ريغ مالك ةلزنمب وهو «ءاملاو ءاوحلا ىلع ةباتكلاك نيبتسم ريغو «هبتكي نح
 (نيكسم «يیع) .ىون نو
 ناسللا لقتعم ريغ ةراشإ يأ [(يئاط) .ىفي هبو «هتلقع تدتماو هتراشإ تملع اذإ الإ] :خإ ناسللا لقتعم فالخب

 هنمضت ام كيلع دهشن :هل ليقو «ةيصو باتك هيلع ئرقف «ضيرملا ناسل لقتعي نأ :هتروص «نايبلاك يه الو «ةربتعم

 ٠٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .اندنع كلذب هيلع ةداهشلا حصت ملو «ربتعي مل معن :مهيلإ اريشم هسأرب لاقف «باتكلا اذه

 دمحأ لاق هبو «نيلصفلل لماش وهو ءزجعلا وه امنإ زوجا نأل ؛نايبلاك يه :يعفاشلا لاقو

 عئبنت ال ةراشإلا نأل ؛هنم 5 امأ «تقولا اذه ىلإ ةيصولا رخخأ ثيح هلبق نم ءاج طيرفتلا نأ :انلو

 زوجي الف «كلذك سيل اذهو «هتافرصت حيحصت ىلإ ةجاحلل سرخألاك ةدوهعم تراصو تلاط اذإ الإ ءدارملا نع

 هرارقإ لعجي توملا تقو ىلإ تماد اذإ ةلقعلا نأ :ةفينح يبأ نع يورو «ةنسلاب "يشاترمتلا" دادتمالا ردقو

 (حتف) .ىوتفلا هيلعو :اولاق هيلع داهشإلا زوجيو «ةراشإلاب
 هتابثإ ىلإ ةحاح الف «تاهبشلاب ئردني هنأل ؛دح يف نايبلاك هتباتكو سرحألا ءاعإ نوكي ال يأ :دح يف ال

 سيل هفذقف «فذاقلا وه ناك نإو ءدحلا هبلطب نقيتي الف ءوه فذق نإ هفذق يف فذاقلل اقدصم ناك هلعلو

 صتقخي ال دبعلا قحو «دبعلا قح هنأل ؛هبلط ربتعا صاصقلا يفو ءانزلا حيرصب فذقلاب الإ بجي ال دحلاو «حيرصب

 = ]5۰ ۲ :قئاقحلا زمر] .ظفل نود ظفلب



 ىتش لئاسم هز و ىثنخلا باتک

 سجن بوث فل .ال الإو ءلكأو ىّرحت «رثكأ ةحوبذملا تناك نإف «ةتيمو ةحوبذم منغ

 ءرصع ول رصعني ال نکل رهاط بوث ىلع هتبوطر رهظف «سباي رهاط بوث يف بطر

 دك 0 ل «مدلاب خطلتم ةاش سأر .سجني ال
 اهامعتسا سأرلا نم يأ سأرلا نع ثولتم يأ حيحصلا وهو

 ....ال رشعلا لعج نإو ءزاج ضرألا يارا حاحا لج ناطلس .لسفلاك قرحلاو
 ناطلسلا يأ ءاملاب رانلاب

 امأو ءدبعلا قح يه يلا ضاوعألاك ةهبشلا عم تبثي نأ زاجف ءارباج ايعرش اضوع عرش صاصقلا نأ :قرفلا لصاح -

 (حتف) .اهعم طقست لب «ةهبشلا عم تبثت الف «ىلاعت هللا قح األ ؛ةيضوعلا نعم نع ةيراع رجزلل تعرشف :دودحلا

 U إلا E O لو هالو «ةحوبذم منغلا نم ةعامج نعي :خلإ ةحوبذم منغ

 :يعفاشلا لاقو «لكأي ال نيفصن اناك وأ ءرثكأ ةتيملا تناك لب رثكأ ةحوبذملا نكت مل نإو ءلكأو اهيف ىرحت «رثكأ

 راصي الف «يرورض ليلد يرحتلا نأل ؛رثكأ ةحوبذملا تناك نإو «يرحتلاب رايتحالا ةلاح يف لكألا زوحي ال
 ولخت ال نيملسملا قاوسأ نأ ىرت الأ «ةحابإلا ةدافإ يف ةرورضلا ةلزنم لزنت ةبلغلا نأ :انلو «ةرورضلا دنع الإ هيلإ

 ةتيملا تناك اذإ ام فالخب ءرهاظلا ىلع ادامتعا لوانتلا حابي كلذ عمو «بوصغمو قورسم نم مارحلا نع

 هل نأل ؛لاح لك ىلع يلصيو ىرحتي ةسجنلاو ةرهاطلا بايثلا يفو «هتلقل هيلإ ةرورض ال هنأل ؛ايوتسا وأ رثكأ

 (حتف ,نيكسم الم «ئيع) .هعبر نم لقأ هنم رهاطلا بوثلا يف يلصي نأ
 «ةيضرع هتساحب ءا. سجنت :بطر سجن .ةتيملا نم ةيكذلا فرعي اهب ةمالع كانه نكي مل اذإ :ىرحت رثكأ

 "رنكلا" خسن : عيمج يق وه اذكه :لوقأ :خلإ رصعني ال (يئاط) .لوبلاك ةساجنلا نيعب سجنت ول ام جرخف

 "رصعني ال" a ةلمكتلاو نيكسم المو يئاطلاو ئيعلا لثم هحورش عيمج يف عقو دقو «يدنع ةدوحوملا

 .ظفحاف "لیسی ال"

 امنإو ءيش هنم لصفني ال رصعلاب سجنلا بوثلا نم رطاقتي مل اذإ هنأل ؛رهاطلا بوثلا سجنتي ال يأ :خلإ سجني ال

 سجنتي ال سباي وهو «سحب لبح ىلع لولبملا بوثلا رشن اذإ اذه ىلعو ءسجنتي ال كلذبو «ةوادنلاب هرواجي ام لتبي

 ىلع ىشم ولو «سجني ال «هرثأ رهظي ملو قرعف «شارف ىلع مان وأ ؛ةسحن ضرأ ىلع ىشمو هلجر لسغ وأ «بوثلا
 (حتف ؛ئيع) .سجنتت سباي هلجرو ةسحن ةبطر ضرأ

 «ةلاحتسالل ؛ترهط ادامر تراصو «ةرذعلا تقرحأ ول اذهفو «ةساجنلا نم هيف ام لكأت رانلا نأل :خلإ لسغلاك

 رانلاب رهطي رونتلا سجنت اذإ :اولاق اذه ىلعو ءاحلم راصو «ةحلمملا يف عقو اذإ ريزنخلاكو «تللخت اذإ رمخلاك

 نأ ناطلسلل زوجي يأ :رشعلا لعج (حتف) .رانلاب رهطت زابخلا ةحسمم تسحنت اذإ اذكو «زبخلا سجنتي ال يح
 ٌءيف امهنأل ؛امهيف زوجي ال :الاقو ءفسوي يبأ دنع اذه «هل رشعلا لعجي نأ زوجي الو «ضرألا برل جارخلا لعجي

 = «مامإلا نم ةلص وهو «هيلع هكر ت حصف «جارخلا يف قح هل جارخلا بحاص نأ :فسوي يبألو «نيملسملا ةعامجل
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 ناضمر و و جارخلا اوطعيل موق ىلإ ةكولمملا يضارألا عفد ولو

 مئاصلا مقدلا كلذ 1
 لوأ وني ١ نإو «حص ةالصلا ءاضقك ,نيناضمر نع ولو .حص مويلا نوعی مو

 هيلع يلصملا ةيلصو موصلا 5

 .هيلع ةالص رخآ وأ ةالص

 ([5 ٠01/5 :قئاقحلا زمر] .ىوتفلا هلوق ىلعو «هيلع هكرت زوجي الف ءةاكز لاك صولخلا ىلع ءارقفلا قح رشعلاو =
 "جارخلا يف اقح هل نإ" :هلوقب نيعلا راشأو «هل رشعلا لعجي نأ زوجي ءاريقف ناك نإو ءاينغ ضرألا بر ناك اذإ اذهو

 ."حتفلا" يف اذك قافتالاب زجي مل فراصملا نم نكي مل نإف «"فراصملا نم هنأ" ىلإ

 مامإلا دارأو «جارخلا ءادأو ضرألا ةعارز نم جارخلا باحصأ زجع اذإ نعي :خلإ ةكولمملا يضارألا عفد ولو

 مهو ءاهاحصأ ىلإ هعفدي اًمرجأ نم ءيش لضف نإف «كلذ زاح «جارخلا ل ةرحألاب مهريغ ىلإ اهعفدي نأ
 نيعتف «ةلتاقملا قح ليطعت ىلإ هحو الو ءةرورض ريغ نم مهاضر ريغب مهكلم ةلازإ ىلإ هجو ال هنأل ؛كالملا

 قح توفي اهعبي مل ول هنإف «ةعارزلا ىلع ردقي نمل .مامإلا اهعاب اهرحأتسي نم مامإلا دجي مل نإف ءانركذ ام
 نم رظنلل اقيقحت عيبيف «تاوف الك فلح ىلإ تاوفلاو «نيعلا يف كلاملا قح توفي عاب ولو ءالصأ جارخلا يف ةلتاقملا

 مهيلع ناك نإ نمثلا نم ةيضاملا جارخلا ذحأي اهعاب اذإ مث «ضوع ريغب مهريغ اهكلمي نأ هل سيلو «نيبناجلا

 حيحرت داهجلا يف انمدقو :تلق :"حتفلا" يف لاق 50١1/7[ :قئاقحلا زمر] .اهباحصأ ىلع لضفلا درو «جارح

 دارأ نإو «"ردلا" يف اذك ةيضاملا ةنسلا جارح ذحأ دارأ هنأ ىلع وأ «حوحرملا ىلع لمحيف «لحادتلاب جارخلا طوقس

 لاق «ءناح يضاق نع "يبلشلا" يف اذك يرتشملا نم يرتشي مث «هريغ نم اهعيبب هسفنل اهذحأي نأ ناطلسلا

 ."ةنازخلا" يف اذك لكلا لوق :ليقو «فسوي يبأو دمحم لوق عيبلا زاوج :ليق :نيكسم الم

 موص ءاضق هيلع نم یون ول يعي :نيناضمر نع ولو حص .ءاضقلا موي يأ دهعلا فيرعتل هيف ماللا 8

 هلوقل ؛رهشلا دوهشب قلعم ناضمر موص نأل ؛حص مويلا نيعي حلو ناضمر ءاضق ءناضمر نم رثكأ وأ

 كلذلف ءاهيلايلب اموي نيثالث نع ةرابع هنأل ؛دحاو وهو (٠۸٠:ةرقبلار مصيف َرْهَشلا ُمُكْنِم َدِهَش نمف 7

 :هلوق نعم وهو «حص اضيأ نيناضمر نع یون ول اذكو ءماص ول اذكو اذك موي موص نييعت ىلإ هيف جاتحي ال
 :هلوقب اهمويو ةالصلا نيعي مل نإو «ةالصلا ءاضق زاوجب كلذ زاوج هبش مث ءانركذ امل "نيناضمر نع ولو"

 [501/؟ :قئاقحلا زمر] .خلإ "ةالصلا ءاضقك"

 ةالص لوأ وني مل نإو «ةالصلا ءاضق حصي امك نيناضمر نع ىون ول موص ءاضق حصت يأ :خلإ ةالصلا ءاضقك

 ءدحاو ناضمر يف زوجي هنأ حصألاو «خياشملا ضعب لوق وه خيشلا هركذ يذلا اذهو «هيلع ةالص رخآ وأ هيلع

 ةالصلا نيعي مل ام زوجي ال ةالصلا هؤاضق اذكو ءاذك ةنس ناضمر نع مئاص هنأ نيعي مل ام نيناضمر يف زوج الو

 ؛هنييعتب تنيعت ةالصلا نأل ؛زاج هيلع رهظ رخآ وأ هيلع رهظ لوأ ىون ولو ءالثم اذك موي رهظ نيعي نأب اهمويو
 = هتين يف لحديف ءاضيأ الوأ ريصي هيلي امف ىلصو «هيلع ةالص لوأ ىون اذإف ءارحآ وأ الوأ هنوكب نيعتي تقولا اذكو
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 نزول" ما ا د , لتق .ال الإو ؛هقيدص ول رفك هريغ قارب علتبا
 هقيدص ريغلا ناك ول ةرافكلا هيلع بجي

 «تلاقف "ىرينورك ی نزار و | حاكنلا دقعني مل < م 3 اف "يرش نم

 يي

 16 " :لاقف « E شور 2و .دقعني ( و :لاقو می
 تلعج تنبلا وبأ حاكنلا 5 " لحرلا اة

 هلع م مم معة ةين مث معمم ةق ف ةفو وو وة ف اةفواف ءاهيلع لوحخدلا نع اهجوز اهعنم .دقعني ال
 حاکن

 وأ هتتاف يلا تاقوألا فرعي مل نم صلخم اذهو «رحآلا اذكو «ىهانتي ال ام ىلإ اثلاث اذكو ءايناث هيلع رهظ لوأ =

 ٠٠٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .هسفن ىلع ليهستلا دارأ وأ هيلع تهبتشا

 بحي هقيدص نكي مل نإو «ةرافكلا هيلع بجي هقيدص قازب ناك نإف «هريغ قير مئاصلا علتبا ول يأ :لإ هريغ قارب

 هفاعت امم هوحنو نيجعلاك راصف هقيدص ريغ نم ناك اذإ هرذقتستو سفنلا هفاعت قيرلا نأل ؛ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع

 5١[ 15/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .سفنألا هيهتشت امم كلذ وحنو زبخلاك راصف «هفاعت ال هقيدص نم ناك نإو «سفنلا

 دقو «ءادألا طرش وأ بوحولا طرش وه له هيف فلتحاو ءطرش قيرطلا نمأ نأل :خإ جاحلا ضعب لتق
 ٠١۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .كلذب مثأي الف «جحلا كرت يف اروذعم ناك جاجحلا ضعب لتق اذإف «ىصقتسم هانركذ

 .ةجوز يل ترص ِتنأ :ةأرمال لحجر لاق ول :خلإ نز وت
 :هانعم «واولا نوكسو قوف نم ةانثملا ءاتلا مضب "وأ" :هلوقف «لوبقلاو باحيإلا ىلع ل لدي ال اذه نأل :دقعني مل

 :هانعمو «نونلابو ميملا حتفب "نم" :هلوقو .ةأرملل مسا وه - نونلابو ةمجعملا ءازلا حتفب - "ناز" :هلوقو .تنأ
 تلعج له :ةأرمال لحجر لاق ول يأ :خإ نتشيوخ ٠۲/۲ ٠[ :قئاقحلا زمر] .ترص :هانعم "يدش" :هلوقو .انأ
 يل كسفن تلعج له :هانعم "یارک ن قوارب تسول" :ةأرمال لحر لاق ول يأ :دقعني ؟ةحوز يل كسفن

 ؛امهنيب حاكنلا دقعني «تلبق نعي "ت 9 :لجرلا لاقو «تلعح ينعي "م ريئاورث" :هباوج يف ةأرملا تلاقف ؟ةحوز

 1١5/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .لوبقلاو باجيإلا ىلع هلامتشال

 لحجر لاق اذإ يأ :دقعني ال (نيع) ؟يبال ةقئال كتنبا تلعج له :رحآل لحر لاق ول يأ 0

 :هباوج يف تنبلا وبأ :لاقف ؟يبال ةقئال كتنبا تلعج له :هانعم "ا لوا ل رع لرسول : رح

 ةقئال هتنبا لعج نم مزاي الو ؛لوبقلاو باجيإلا ىلع لمتشي سيل هنأل ؛حاكنلا دقعني ال «تلعج ينعي 52
 5١8/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .امهنيب دقعلا لوصح هنبال

 جوزلا يأ هنأ لاحلاو اهيلع لوحدلا نع اهّجوز ٍةأرملا عنم يأ "زوشل" :هلوق هريحو ءأدتبم يفاضإ مالك :خلإ اهعنم
 تماد ام ةقفنلا اه بحت الف «قح ريغب اهسفن تسبح األ ؛ازوشن ناك امنإو «نايصع يأ زوشن اهتيب يف اهعم نكسي
 اهلقنيل عنملا ناك نإو ءاهلزنم يف نئكسلا اهدارمو «هتعنم اذإ اذه ءاهريغ لزنم يف اهسفن اهسبحك راصف «ةعنم ىلع

 = ام فالخب ءاهرهم ءافيتسال اهسفن تسبح اذإ امك راصف «هيلع اه ئكسلا بوجول ؛ازوشن نوكي ال «هلزنم ىلإ
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 :تلاق .ال هنم تعنتماف ءبصغلا تيب يف نكس ولو ءزوشن ءاهتيب يف اهعم نكسي وهو
 9 ةزشان نوكت ال

 هدار" :لاقف ' هد قارطار م" :تلاق .كلذ اه سيل «ةدح ىلع اتيب ديرأو «كتمأ عم نكسأ ال
 اقالط ئطعأ نعي ا

 ‹«عقي "عسا وورک' "سا وواو :لاق ولو 07 "واب 1 وأ دا مواد" وأ "م ' وأ 8

 قالطلا

 ہا وا ' تماق ام رياشن ارم ىو" .ىون إو - ل راگاهدرکو رانا وراد" :لاق ولو هال وأ یون
 قالطلا عوقو قالطلا وني مٺ وأ يأ

 O م رارقإ "نكن ائز“ليح" .ةينلاب الإ عقي ال "رع

 اذإ ام فالخبو «هلبق نم سيل تاوفلا نأل ؛امب بهذو «بصاغ اهبصغ وأ ءاهيلع نيد ببسب تسبح اذإ =

 [5 ٠١/۲ :قئاقحلا زمر] .اعنم دعي الف ءابلاغ اهرك ءطولا هنكمي هنأل ؛ءطولا نم هنكمت مل و «هلزنم يف هعم ةنكاس تناك

 تيب يف جوزلا نكس ولو يأ :ڂإ نكس ولو (ييع) .جوزلا نع ضارعإو بوره هانعم ءأدتبملا ربح :زوشن
 ٤/۲ ٠٠[ :قئاقحلا زمر] .مارح هيف ئثكسلا نأل ؛ةقحم األ ؛ةزشان نوكت ال «هتحوز هنم تعنتماف ءبصغلا

 هل دبال جوزلا نأل ؛ةدح ىلع اتيب ديرأو «كتمأ عم نكسأ ال :جوزلل لوقت نأ ةأرملل سيل يأ :كلذ اه سيل

 كدالوأو كتمأ عم وأ كتحوز عم نكسأ ال :تلاق ول اهنأل ؛ةمألاب ديقو «كلذ نم هعنم نكح الف «همدخي نم

 (هريغو ئيع) .كلذ اهل «ةدح ىلع اتيب ديرأو

 ءاهمدعو ةينلل ظافلألا هذمب قالطلا عوقو يف رابتعالا نإف «هتين ىلإ لكوي يأ لوهجملا ةغيص ىلع واولا ديدشتب :ىوني
 :هلوق «ةينلا نم دبالف «مهدنع تايانكلا نم اهنأل ؛عقي ال وني مل نإو «قالطلا عقو قالطلا ظافلألا هذمب ىون نإف

 "نداد" نم لوعفم مسا وهو - ةنكاس ءاه اهرخآ يفو «ةحوتفم ةلمهم لادو ةنكاس فلأ اهدعب لادلا حتفب - "مرار"

 هرخآ فو «فورحلا رحآ ءايلا نوكسو ءءامصلا فاگلا رسكب - "رگ" :هلوقو .ءاطعإلا :هانعمو ءردصملا وه يذلا

 - "هررك" :هلوق .يطعأ دق قالطلا نأ يردق ينعي يردقو يضرفا :انه هانعم نكلو ءكسمأ :يلصألا هانعم - ءار

 :هانعمو ءردصملا وه يذلا "نورك" نم لوعفم مسا اضيأ وهو - ءاملا نوكسو لادلا حتفو ءارلا نوكسو فاكلا حتفب

 (نيكسم «ييع) .نكيلف :هانعم - ةلمهملا لادلاو فلألا نوكسو ءابلا حتفب - "واي" :هلوق .لمعلاو لعفلا

 فو ءاقلطم عقيف ؛عوقولا نع رابخإ ىلوألا يف نأ :اهلبق يلا نيبو ةروصلا هذه نيب قرفلا :لإ ىون نإو عقي ال
 ٤/۲ ١ ٠[ :قئاقحلا زمر] .ءيش هب عقي الف «يبسحا وأ عقو هنأ يضرفا "راكلا هواد" :هلوق نعم نأل ؛رابخإب سيل ةيناثلا

 .رمع همه دياشن ارم ىو :لاق ول يأ رگ مب .تمايق ات دياشن ارم يو :هتأرمال لحر لاق ول :ارمىو

 لوقلا اذه قالطلا عقي ال ءرمعلا ةدم وأ ةعاسلا مايق ىلإ ةأرملا هذه يل قيلي ال :ةأرمال لحر لاق اذإ يأ :ةينلاب الإ

 يأ [رخآ جوزب جوزتلا يهو نك نانز 'هليح :هتأرمال جوزلا لوق] : نك نائزز“ليح .تايانكلا نم هنأل ؛ةينلاب الإ
 - «كتدع يظفحا مالكلا هذه مهدوصقم نأل ؛ثالثلا تاقلطلا عوقوب رارقإ ءاسنلا ةليح يلعفا :هتأرمال جوزلا لوق
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 الإو «رهملا طقس اهقلط نإ « "راو زاب گز اار م رخ ارت ںی ل و ہلیح' ‹«ثالغلاب
 كعازن نم ييصاح 000 ةأرملا تلاق ولو

 2 رق نإ ر قتعي 3 و «يکل ۵ 4 " تك. راك سا کت س رثكو س نم رب" .قتعی ال «كدبع انأ :هتمأل ام اي :هدبعل لاق ال

 تلق :لاق نإف «كلذ 0 "قالطب تس ہنگو س نم رب" :لاق نإو «ىلاعت هللاب نيميلاب رارقا

 نيميلاب رارقإ وهف ا ا مر :لاق ولو «قدصي ال ءابذك كلذ
 لوقلا اذه

 .عيبلل اخسف نوكي ' < ل :عئابلا لاقف اا کک :عئابلل لاق معلا

 امك ةدعلا رومأب لغتشت ال ةأرملا نأل ؛ثالثلا قالطلا عوقو نع ةيانك مهدنع اذه نإف كتدع مايأ يدع وأ =

 [5 ٠5/7١ :قئاقحلا زمر] .ثالثلا عوقو دعب الإ يغبني
 كح زاارم" :هل تلاقوأ رهملا كل تبهو :هانعمو "مرشح ارت نيا :اهجوزل ةأرملا تلاق ول يأ :خل! ميش ارت اك
 علخلا نعم يف نوكي هنأل ؛رهملا طقس اهقلط نإ جوزلا نأ اذه يف مكحلاف ,كعازن نم انصلحخ :هانعمو "راد زاب

 اهاؤس نأل ؛اهلاؤس ىلإ باحأ ام هنأل ؛رهملا طقسي ال اهقلطي مل نإو يأ "الإو" هلا ىلع قالطلا وأ رهملا ىلع
 هنأل ؛ةمألاو دبعلا نم دحاو لك قتعي ال يأ :قتعي ال [ه.هر” :قئاقحلا زمر] .رهملا طقسي يح قالطلا وه

 كلذو «دبعلا ىلع ءالولا توبث نع ئبنت هتقيقح نأل ؛يالوم اي :هلوق فالخب «هل ةيانك الو «قتعلل حيرصب سيل

 4١/8/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .قتعيف «قتعلاب
 «لعفلا اذه لعفأ ال نيميلا يلع :هانعمو "منان راک اا کت س ريك وس نلمس ر رب" :صخش لاق ول يأ ا تس رثكو س لہ رب

 8 0 ۲ :قئاقحلا زمر] .ةرافكلا همزلتو «هنيمب يف ثنحي لعف ىمف «نيميلاب رارقإ هنم لوقلا اذهف
 يعي كلذ همزل قالطلاب نيميلا ىلع :هانعمو "الطب تس رنكوس نأ رب" :صخش لاق نإ نعي :خإ نثر :لاق نإو
 «ةدقعنم نيب نع ربحأ هنأل ؛قدصي ال ابذك لوقلا اذه تلق :لاق نإف «هتأرما قلطت هلعف اذإ ىح قالطلاب انيب نوكي

 ٠٦/۲ ٠[ :قئاقحلا زمر] .قدصي الف «هنع عوحر ابذك كلذ تلق :كلذ دعب هلوقو

 لعفأ ال نأ تيبلا نيميب فلاح انأ :هانعمو "مث" ركن زا كت سا دا رثكوسارم" :لحر لاق ول يأ :خلإ ارم :لاق ولو

 :لاقي «ةأرملا نع تيبلاب نونكي فرعلا يفو «فرعلا ىلع اهانبم نيميلا نأل ؛قالطلاب نيميلاب رارقإ وهف ؛لعفلا اذه
 در هانعمو "هدزايابب" عئابلل يرتشملا لاق يأ :خلإ عئابلل لاق [0./؟ :قئاقحلا زمر] .ةأرملا هب نونعي اذك تلاق نيب

 نأل ؛امهنيب ناك يذلا عيبلل اخسف نوكي ءدرأ يأ "موزي" :عئابلا لاقف ءنمثلا وه ةيسرافلا يف "اهب" نأل ؛نمثلا

 اذه تلعف نإ :لحر لاق نإ يأ :خلإ اذك تلعف نإ [5.7/7 :قئاقحلا زمر] .دقعلل خسف هّدرو نمثلا دادرتسا

 - «ثدحي ال لعفلا اذه لعفو ءاهيلإ عجرو ىراخب نم جرخف ءرح يدبعف ىراخبب تمد ام لعفلا



 ىتش لئاسم ه8 ىثنخلا باتک

 يف اهشحج لخدي ال اناتأ عاب .ثنحي ال لعفو عحرو اهنم جرخف «یراخبب تمد ام
 5 ىراخب لحرلا

 ةيالو يف ال راقع .يعدملا نهربي مل ام ديلا يذ دي نم جرخي ال هيف عزانتملا راقعلاو .عيبلا

 نع تعحر :لاق مث «ةنيبب ةثداح يف يضاقلا ىضق اذإ .هيف هؤاضق حصي ال يضاقلا

 00 «يمکح تلطبأ وأ .دوهشلا سيبلت يف تعقو وأ «كلذ ريغ ىل ادب وأ ‹«يئاضق
 1 لاق ” لاق

 زنكلا نم ةعوبطملا خسنلا يف ناتروكذم لإ اناتأ عاب :هلوق نيعأ اهدعب يلا اذكو ةلأسملا هذهو :لوقأ ءرهاظ وهو -

 ركذت ملف يئيعلا امأو ."ةلمكتلا" بحاصو نيكسم المو يئاطلا لثم حارشلا نم دحأ امهذحأي مل نكل «يدنع ةدوحوملا

 «يدمحألا عبطع. عوبطملا زنكلا ةيشاح يف امهركذو "ىج" يف عويطملا زنكلا ةيشاح يف هلقن ام ىلع ناتلأسملا ناتاه هيف

 .رهاظ دارملاف لاح لك ىلعو «هل هبنتيلف «هيف ام رظنأل ٍنيعلا ةخسن لصأ ىلع رفظأ ملو

 قلعتي ام تركذ دقو ءاضيأ رهاظ وهو عيبلا يف لصفنملا اهدلو لحدي ال اناتأ لحر عاب نإ يأ :لإ اناتأ عاب

 يفتكي ال اراقع ىعدا اذإ يأ :يعدملا نهربي مل ام .ركذيلف ءاذك تلعف نإ :هلوق دنع ةيضاملا ةحفصلا يف ةلأسملا هذي

 يف كلذب يضاقلا ملعي وأ «هدي يف هنأ نهربي نأ دبال لب «هاوعد حصي ىح هيلع ىعدملا دي يف هنأ يعدملا ركذب

 «هريغ دي يف نوكي نأ لمتحيو ءاهيف طرش وهو «هيلع ىوعدلا حصتل هنم دبال هيلع ىعدملا دي نأل ؛حيحصلا

 هيف ديلا نأل ؛لوقنملا فالخب «هدي ققحتل هدي نم هحارخإب هيلع يضاقلا يضقيف «ةعضاوملا ةمهت يفنت ةنيبلا ةماقإبف

 راقعلا يف ديلا تبثت الو" :ىوعدلا باتك يف هلوق نم ةرركم هذه :ليق نإف «ةنيبلاب اهابثإ ىلإ جاتحي الف «ةدهاشم

 هذهو «ديلا توبث ىلإ رظنلاب كلت نأل ؛راركت ال :انلق ؟"لوقنملا فالخب «ضاق مالعإ وأ ةنيبب لب امهقداصتب

 4١9/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] ؟ديلا يذ نم اهحارحإ كلعب له يضاقلا نأ ىلإ رظنلاب

 هنأل ؛راقعلا كلذ يف هؤاضق حصي ال «يضاقلا ةيالو يف سيلو هيف ع زانتم راقع ناك اذإ يأ خر هؤاضق حصي ال

 ىح «لهألا :ليقو «ناكملا ربتعي :ليقف ؟لهألا وأ ناكملا ربتعي له خياشملا فلتحا دقو «ناكملا كلذ يف هل ةيالو ال

 ءلهألا ربتعا نم لوق ىلع لهألا كلذ ريغ يف الو «ناكملا ربتعا نم لوق ىلع ناكملا كلذ ريغ يف هؤاضق ذفني ال

 [5 ٠٦/۲ :قئاقحلا زمر] .هؤاضق زجي مل هدحو جرح نإو «ىضق رصملا نم ةفيلخلا عم يضاقلا جرح نإو

 يف ال راقع :هحرشو "ريونتلا" يف لاق «حيحصلا فالح "ىقتلملا"و "زنكلا" يف هب مزج ام نأ ملعاو :حتفلا يف لاق

 «قففي هب هيف طرشب سيل رصملا نأ ءاضقلا يف مدقتو «حيحصلا وه «لوقنمك هيف هؤاضق حصي «يضاقلا ةيالو
 .ميلستلاب هرمأيل ةيحانلا كلت يضاقلا مكحلاب بتكيو

 هذه يفف .هؤطخ رهظ وأ «هبهذم فالخب وأ هملعب ىضق ول امع زارتحالا ىلإ ريشي ةنيبلاب هدييقت :خلإ ةنيبب

 ,ىففي هب «هل لوقلاف «يضاقلا ركنأو «تيضق :دوهشلا لاق :هحرشو "ريونتلا" يفو «عوحرلا هل زوجي ثالثلا
 (حتف) .يناثلا ءاضق دوجول ؛هلوق لوقلا نوكي ذئنيحف «رحآ ضاق هذفني مل ام دمحم افالح



 ىتش لئاسم Rf ىثنخلا باتك

 ةداهشو ةحيحص ىوعد دعب ناك نإ ضام ءاضقلاو .ربتعي هل كلذ وخو

 نلوعمسيو هنوري و «هب رقأف .ءىش نع الجر لأس مث ءاموق أبح .ةميقتسم

 لحرلا موقلا نأ لاحلاو لووسملا ` تيبلا نم عضوم يف

 اراقع عاب .ال هوري مو همالك اوعمس إو .مهداهش تزاج ,مهاري ال وهو «همالک

 رارقإلا كلذب هيلع هنع لوؤسملا
 تعي مث عيبلا ملعي رض ضعغبو .عمسي ال « عدا مث عيبلا ملعي رضاح هبراقأ ضعب

 ؛روصلا هذه يف يضاقلا لوق يأ :ربتعي ال .اهوحنو هتخسف وأ يمكح نع تعحر :لوقي نأ وحن :كلذ وحنو

 ضقني الف ءءاضقلاب حجرت دق لوألا هيأر نأل :خإ ضام ءاضقلاو (حتف) .يعدملا وهو «هب ريغلا قح قلعتل
 تلصتا امل ةداهشلا نأ ىرت الأ «يعدملا وهو «ريغلا قح هب قلعت هنأل ؛هلاطبإ الو «هنع عوجرلا كلمي الو «هلثم داهتجاب

 47١/5[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ءاضقلا اذكف ءانركذ امل اهاطبإ كلمي الو «هعوحر حصي ال ءاضقلاب

 .ةنيبلاب نايتإلاو باوجلاب ةبلاطملاو مصخلا راضحإ نم اهماكحأ ام قلعتي ام يهو :خلإ ةحيحص ىوعد دعب

 دعب كلذ لاق اذإ امع زارتحا ةحصلا طئارش تعمجأ اذإ لودع ةداهش يهو :ةميقتسم ةداهش (نيكسم الم)

 «ضرأ وأ مرك هنأ نيبي ملو ادودحم ىعدا اذإ ةدسافلا ىوعدلا ةروصو «ةميقتسم ريغ ةداهش وأ ةدساف ىوعد

 .هل نيد لثم ءيش نع رخآ :الجر (نيكسم الم) .كلذك اودهش دوهشلاو

 دقو «هسفنب بحوم رارقإلا نأل ؛رارقإلاب لحرلا كلذ ىلع مهأبح نيذلا موقلا ةداهش يأ :خلإ مقداهش تزاج

 (85:فرحرزلا) َنوُمَلْعَي مهو ٌّقَحْلاِب َدِهَش نم را : ىلاعت هللا لاق «ةداهشلا ءادأ 3 ينكي ملعلا يأ وهو «هوملع

 موقلا عمس نإو نعي :ال 8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."عدف الإو دهشاف سمشلا لثم تملع اذإ" :تفع لاقو

 نأ لمتحيف «ةمغنلا هبشت ةمغنلا نأل ؛هيلع مهقداهش زوجت ال «هوري ملو لوئسملا لحرلا كلذ مالك مهأبخ نيذلا

 هيف سيل هنأ اوملعو تيبلا اولخد اوناك اذإ الإ ءلامتحالا عم هيلع اودهشي نأ مه زوجي الف «هريغ رقملا نوكي

 هوري ملو «لخادلا رارقإ اوعمسف «لجر لحد مث «هريغ كلسم تيبلل سيلو «بابلا ىلع اوسلج مث «مهاوس دحأ

 57١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلع اودهشي نأ مهل زاجف «ةروصلا هذه يف مه لصح ملعلا نأل ؛رارقإلا تقو

 هنم رارقإ عنصي اميف هكرتو عيبلا دنع هروضحو «ضحم سيبلت هنأل ؛نمثلا ىضاقت وأ كردلا نمض ول امك :عمسي ال
 «سانلاب رارضإلل اعطق رارقإلاب حاصفإلاك ةلاحلا هذه يف هتوكس لعحو «عيبملا يف هل قح ال نأو «عئابلا كلم هنأب
 «هب ملعي رضاح هتأرما وأ هنباو اراقع عاب ول :لاقف «هنيع ثيللا يبأل "ىواتفلا" يفو «هقلطأ لب بيرقلا خيشلا نيعي ملو

 عمست ال هنأ ىلع انخياشم قفتا «عيبلا تقو هيبأ كلم نكي ملو ءهكلم هنأ نبالا ىعدا مث ءانامز هيف يرتشملا فرصتو

 لعجو «عيبملا يف هل قح ال هنأو «عئابلا كلم هنأب هنم رارقإ عنصي اميف هكر تو عيبلا دنع هروضح نأل ؛ىوعدلا هذه لثم

 بيرقلا دييقتو «سانلاب رارضإلا يف رصعلا لهأل ةدسافلا عامطألل اعطق رارقإلاب حاصفإلاك ةلاحلا هذه يف هتوكس

 - .هريغو بيرقلا نم عمست اأ حصألاو :"ةصالخلا" يف لاق «بيرغلا عم كلذ زاوح يضتقي



 یتش لئاسم o۲۱ ىثنخلا باتك

 2 ةبهلا تناك و «هنم اهرهم اهتترو تبلاطف تتامف ءاهجورل اهرهم تہھو

 ةئرولا جورلا ةأرملا تبهو ول يأ

 اميف ابذاك تنك :لاق مث (هريغ وأ نيدب رقأ هل لوقلاف «ةحصلا يف 9 ءاموم صضرم

 رقما لحر رقأ ول يأ جوزلل

 .هيلع هيعدت اميف لطب, تسلو وا اميف ايات ناك ام هل هلا فلخ :تر أ

 وهف كردلاب لحجر هنع لفكو اراد عاب نمو :لاق :نامضلا يف لصفلا لبق ةلافكلا باتك يف "ةيادملا" يف ركذو =

 نكت مل نإو «هتهج نم مت ام ضقن يف ىعسي ىوعدلاب مث «هلوبقب همامتف ؛هيف ةطورشم تناك ول ةلافكلا نأل ؛ميلست

 رارقإلا ةلزنم لزنف «ةلافكلا نودب هيف بغري ال ذإ ؛هيف يرتشملا بيغرتو عيبلا ماكحأ امم دارملاف «هيف ةطورشم

 يف ةطورشم نوكت ال ةداهشلا نأل ؛هاوعد ىلع وهو ءاميلست نكي مل «لفكي ملو متو دهش ولو «عئابلا كلع
 ظفحيل ةداهشلا بتك هلعلو «هريغ نم ةراتو «كلاملا نم دجوي ةرم عيبلا نأل ؛كلملاب رارقإ يه الو «عيبلا

 دهش بتك وهو اذفان اتاب اعيب عاب وأ «هكلمب وهو عاب كصلا يف بتك اذإ :اولاق ,مدقت ام فالخب «ةثداحلا

 (ةلمكت «حتف) .نيدقاعتملا رارقإ ىلع ةداهشلا بتك اذإ الإ ميلست وهف «كلذب

 .جوزلا ةنيب تمدق «ضرملا يف تناك اأ ةثرولاو ءاهتحص يف ةبهلا نأ ةنيب جوزلا ماقأ ولف :خلا اهرهم تبهو

 برقأ ىلإ فاضت ثداوحلاو «ةئداح ةبهلا نأل ؛ةثرولل لوقلا نوكي نأ سايقلاو ءجوزلل يأ :لإ هل لوقلاف (حتف)
 «كلملا ديفت توملا ضرم يف ةبملا نأل ؛جوزلا نع رهملا طوقس ىلع اوقفتا مهنأ :ناسحتسالا هجو «تاقوألا

 بجي نكلو «هفرصت ذفن «هعاب وأ «ثراولا هقتعأف «هثراول هدبع بهو اذإ ضيرملا نأ ىرت الأ «ثراولل تناك نإو

 «قافتالاب رهملا هنع طقس اذإف «ناكمإلا ردقب ثراولل ةيصولل ادر ضرملا كلذ يف ثروملا تام نإ «نامضلا هيلع

 47١/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ركنملا لوق لوقلاف «ركني جوزلاو هيلع دوعلا يعدي ثراولاو

 ىلإ هعم راصي الف ءاعرش ةمزلم ةجح رارقإلا نأل ؛فلحي ال :الاقو «فسوي يبأ لوق اذهو :خلإ هل رقملا فلح

 نيب ترج ةداعلا نأ :ناسحتسالا هجوو «كلذب هررضتل دعبأ هيف بذكلا لامتحا نأل ؛ىلوأ لب «ةنيبلاك نيميلا

 ىعدا ول اذكو ءاليلد رارقإلا نوكي الف «لاملا نوذحأي مث ذحألا لبق ةنادتسالا اودارأ اذإ كصلا نوبتكي مهنأ سانلا

 ملعلا يفن ىلع نيميلاف «هل رقملا دي يف يذلا ءزحلا ىعدا ثراولا نأل ؛حيحصلا ىلع هل رقملا فلحي رقملا ثراو

 «كلذب ررضتي وهو «تانايخلاو عادخلا ةرثكو سانلا لاوحأ ريغتل ؛ىوتفلا هيلعو «فلحيف «بذاك هنأ ملعن ال اننأ

 ٤١۲/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيلإ راصيف ءاقداص ناك نإ نيميلا هرضي ال يعدملاو

 لاقو ؛نيكسم المو ينيعلا هذحأ اذكو «ةعوبطملا خسنلا يف بطاخملا ةغيصب وه اذكه :لوقأ :هيلع هيعدت اميف

 بجي ال اذهو :لاق مث «يومحلا هركذ اذك نيميلا لالخ يف كلذ يضاقلا هل لوقي يأ :هحرش دنع "حتفلا" ف

 «هيلع هيعدأ يأ ملكتملا ةغيصب "يئاطلا"و "ةلمكتلا" يف هذحأو «ةعيرشلا ردص نم دافتسي امك فيلحتلا يف هركذ

 .هظفحاف «نيميلا ةلمج نم نوكيف اذه ىلعو



 ىتش لئاسم o۲ یشنخلا باتک

 ایکو راص تكسف ءاذه عيبب كتلكو :رخآلا لاق «كلملل ببسب سيل رارقإلا
 لوبقلاو درلا نع بطاخملا

 يک تنأف تدارڪ نم نأ ىلع اذكب كك رع نوک ال الزب ريد
 ةأرملا 1 3 هتأرما لکو يأ

 كتفرع لوقي مث

 .ةزجنملا ةلاك ولا نع كتلزعو ,ةقلعملا ل 0
 هلزع لكوملا دارأ اذإ

 يف بذاك هنأ ملعي هل رقملاو «لامب لحرل رقأ ول :اولاق اذهو «كلملل ببسب سيل رارقإلا يأ :خ! سيل رارقإلا

 ءأدتبم اكيلمت نوكيف «هسفن بيطب هملسي نأ الإ «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هنم هرك نع هذحأ هل لحي ال هرارقإ
 نيكسم الم لثم حارشلا ضعب هذخأ دق "كلملل ببسب سيل رارقإلا" :هلوق نأ ملعاو ."نيكسم الم" يف اذك
 يف اذهل دوحو ال :"حتفلا" يف لاق اذهلو «يعليزلاو ئيعلا لثم مهضعب هذحأي ملو ؛"يئاطلا"و "ةلمكتلا" بحاصو

 "نيكسم الم" لثم نثملا يف وه امك واو الب هركذ نم مهنمف هذحأ نمو «يعليزلاو ييعلا هيلع حرش يذلا نتملا
 .ظفحاو مهفاف "يئاطلا"و "ةلمكتلا" بحاص لثم واولاب هركذ نم مهنمو

 اذإ هنإف «نيدلا هيلع نمل نيدلا ةبه هريظنو «ةداع لوبقلا ليلد هتعاس نم هدر مدعو هتوكس نأل :خلإ اليكو راص

 :لاق ول اذكو «هلاح ىلع نيدلا يقبو «لطب لبقأ ال :هتعاس نم لاق نإو ءانيب امل ؛نيدلا طقسو «ةبلا تحص تكس
 لاق «ىلاعت هلل عقو هنأل ؛لطبي ال :يراصنألا لاقو ؛لطب لبقأ ال :لاق ولو «حص تكسف ءافقو كيلع يضرأ تلعج
 (حتف) .يراد تفقو :هلوق درجمب افقو ريصي هنأ نم فرع امل ؛فسوي يبأ لوق اذه نوكي نأ هبشألاو :يعليزلا

 ءاهلعفب قالطلا قيلعت وهو «نيميلا نعم نم هيف امل ؛هتهح نم نيم هنأل ؛اهزع جوزلا كلمي ال يأ :خإ كلمب ال

 ءاهسفنل ةلماع يهو «هريغل لمعي يذلا وه ليكولا نأل ؛اهتهج نم كيلمت وهو «نيميلا نع عوحرلا حلصي الو
 لزع يف لكوملا لوقي يأ :لإ هلزع يف لوقي ٤۲۲/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .يبحألا فالخب ةليكو نوكت الف

 هلزع اذإف «ةلاكولا نع لزعلاب اهقيلعت زوجيف «طرشلاب اهقيلعت زوجي ةلاكولا نأل ؛كتلزع :لوقي مث ؛كتلزع :ليكولا
 (حتف) .ةيناثلا ةلاكولا نع لزعنا يناثلا لزعلاب مث ءاديدج اليكو راصف «ةقلعملا تزجنتو «ةزجنملا ةلاكولا نع لزعنا

 ةزجنملا نع هلزع ول هنأل ؛خلإ ةقلعملا ةلاكولا نع تعحر :لزعي نأ دارأ اذإ لوقي يأ :خلإ ةقلعملا ةلاكولا نع

 ىلإ ال لاعفألا راركت يضتقت "املك" ةملك نأل ؛ةرم فلأ هلزع ولو ناك ام لثم اليكو راصل عوجر ريغ نم

 هلزع املك هنأل ؛رخآ لزع ىلإ جاتحي ةقلعملا نع عجر مث هلزع ول ىح «عوحرلا دعب الإ لزعلا ديفي الف «ةياهن
 :ليقو «عوحرلا دعب رخآ لزع ىلإ جاتحي هنأل ؛اهقح يف ةقلعملا نع كلذ دعب عوحرلا ديفي الف ءاليكو راص
 .هجج وأ لوألاو «كلذب هدوصقم لصحيف «لزعنا اليكو راص املك هنأل ؛لوزعم تنأف كتلكو املك :هلزع يف لوقي

 تعجر" :اذكه ةعوبطملا خسنلا يف نمل ةرابع تناك هنأ ملعا :خإ ةزجنملا ةلاكولا [ه.م/7 :قئاقحلا زمر]
 - ,دوصقملاب يفت ال اضيأ ةصقان تناك حارشلا عيمج هتبثأ امل ةفلاخم افوك عم ةرابعلا هذهو "ةزجنملا ةلاكولا نع



 ىتش لئاسم or ىثدخلا باتك

 ءاراد يص ىلع لجر ىعدا ل الإو «نيدب انيد ناك نإ طرش حلصلا لدي ضب

 ضبقلا طرتشي ال ي أدتبملا ريخ سلجبا يف

 رثكأ وأ ةميقلا لث. ناك نإ زاج ةنيب يعدملل ناك نإف «يبصلا لام ىلع هوبأ هحلاصف
 رادلا ةميق نم حلصلا

 «يل ةنيب ال :لاق ءال ةلداع ريغ تناك وأ ةنيب هل نكي مل نإو «هيف سانلا نباغتي ام
 يعدملا زوج ال زوجي ال يأ

 .لبقت دهشف يل ةداهش ال :لاق وأ نهربف
 دشاشلا هيض نقلح دعب ولو

 عحري مل ام اليكو راص هلزع املك ليكولا هب لزعني ال "ةزجنملا ةلاكولا نع تعجر" :لكوملا لوق درحم نأ ىرت الأ =

 .ظفحاف .حارشلا هذحأ يذلا نكملل ةقباطم اهتلعجو «ةرابعلا مامت نتملا يف تبثأ اذهلف ءالصفم رم امك ةقلعملا ةلاكولا نع

 ام ريغ ىلع حلصلا عقو ىم هنأل ؛ةمذلا يف رخآ ءيش ىلع وأ «ريناند نع مهارد ىلع عقو نأب :خلإ ناك نإ طرش
 قارتفالا زوجي ال هيفو ءاعيب وأ افرص راص ةضواعملا ىلع لمح اذإف «ةضواعملا ىلع لمح ةنيادملا دقعب نئادلا هقحتسي

 انيد نكي مل نإو يأ :ال الإو [477/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ىلاكلاب ئلاكلا نع يع هيهنل نيدلاب نيدلا نع

 لام ناك نإو هنع قارتفالا زاجف «ةمذلا يف انيد ىقبي ال نيعتم ريغ ىلع عقو اذإ حلصلا نأل ؛هضبق طرتشي ال نيدب

 ٠[ 0۸/۲ :قئاقحلا زمر] .ةرم ريغ رم دقو «ةمذلا يف ةطنح نع هنيعب ريعش ىلع حلصلا عقو اذإ امك ءابرلا

 يهو «ةعفنم هيف يبصلل نأل ؛سانلا هيف نباغتي امم ةميقلا نم رثكأب وأ «ةميقلا لثم, ناك نإ حلصلا زاح يأ :خلإ زاج

 نم ءارشلا ةلزنمب بألا نم حلصلا اذه نوكيف «هذحأيف «ةنيبلاب يعدملا هقحتسي حلاصي مل ول هنأل ؛هل نيعلا ةمالس

 (حتف ؛ئيع) .هنع زرحتلا هنكمي ال هنأل ؛سانلا هيف نباغتي ام. زاج امنإو «يعدملا

 لامع. اعربتم نوكي بألا نأل ؛حلصلا حصي ال ةلداع ريغ تناك وأ «ةنيب يعدملل نكي مل نإ نعي :لإ هل نكي مل نإو

 لب «حلصلا اذه يف يبصلل ةعفنم الف «حلصلا ال ول هلام نم ائيش يعدملا قحتسي مل هنأل ؛هل ايرتشم ال «حلصلاب يبصلا

 نإو نعي «ناك ام فيك زوجي هل ةنيب الو ءريغصلل يعدملا وه بألا ناك نإو «ةيرظن ةيالولا نأل ؛زوجي الف ءررض هيف

 وهو «كلملا نعم الو كلم هل بألا هاعدا اميف يبصلل تبثي مل هنأل ؛ريثكب ولو ةميقلا نم لقأ حلصلا لدب ناك

 هل ناك نإف ءاضحم اعفن ناكف «هتلباقع. ائيش يبصلا كلم نم جرخي نأ ريغ نم الام هل الصحم ناكف ,ذخألا نم نكمتلا

 ةنيبلاب ذحألا نم هنكمتل ؛كلملا نعم يف راص هنأل ؛هيف نباغتي ام ردقب لثملا نم لقأبو «لثملاب الإ زوحت ال ةلداع ةنيب

 [471/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هماقم مئاق هنأل ؛بألاك اذه يف بألا يصوو «ةلداعلا

 .لبقت ةنيبلاب ءاج مث «قحلا اذه ياوعد ىلع ةنيب يل سيل :يعدملا لوقي نأ :هانعم :خإ نهربف يل ةنيب ال

 مث هل قح يف يدنع نالفل ةداهش ال :دهاشلا لوقي نأ :هانعم :خلإ ةداهش ال وأ [47/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 قيفوتلا ناكمإل ؛يناثلا يف لحرلا ةداهشو «لوألا يف ةنيبلا لبقت يأ :خإ لبقت (ةلمكت) .هتداهش لبقت «هب هل دهشي
 - «نالف ىلع يل ةجح ال :لاق وأ ,دهشف هب ءاج مث «ةداهش نالف دنع يل سيل :لاق ول امك ءركذتلاب مث نايسنلاب



 یتش لئاسم o4 یشنخلا باتك

 نمو «ةراملاب رضي مل نإ ةداجلا قيرط نم اناسنإ عطقي نأ ةفيلخلا هالو يذلا مامالل
 يطعي نأ عاطقإلا نم ايلاو هلعج مامالل زوجي يأ

 تبهو ئح برضلاب اهفوحخ . Sam عابف هلام عيب مو ناطلسلا هرداص

 ةرداصملا ببسب ام ذحآ دارأ ي

 ,قالطلا عقو علخلا ىلع اهم رکا نإو «برضلا ىلع ردق 3 حب م هل اهرهم

 .حصت ال جوزلل رهملا ت عر لع انف تاجا الر ل

 رادلا هذه :لاق ول امأ «ضقانتلل ؛عمست مل اقح ىعدا مث قح يل سيل :لاق اذإ ام فالخب ءانلق امل ةجحلاب ىتأ مث =

 رارقإلا ذإ ؛دحأل قح هرارقإب تبثي مل هنأل ؛لبقت هل دبعلا و رادلا نأ ةنيبلا ماقأ مث ءدبعلا كلذ :لاق وأ «يل تسيل

 (حتف «ييع) .دحأ ىلع قح لاطبإ نمضت اذإ عنب امنإ ضقانتلاو ءلطاب لوهجملل

 مهل ةحلصم كلذ يف ىأر اذإف «نيملسملل رظن هيف اميف ةفاكلا قح ف فرصتلا ةيالو مامإلل نأل :خإ عطقي نأ

 «سكعلاب وأ دجسملا يف قيرطلا ضعب لحدي نأ ىأر اذإ هنأ ىرت الأ ءدحأب اررض قحلي نأ ريغ نم هلعفي نأ هل ناك

 وهو هبئان هنأل ؛ةفيلخلا ةلزنمب ةفيلخلا هالو يذلا مامإلاو «كلذ لعفي نأ هل ناك «نيملسملل ةحلصم كلذ يف ناكو

 [57 15/5 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اناطلس مويلا ىمسي يذلا

 ريغ هنأل ؛هعيب يأ :حص .لاملا نم ةلمج هنم بلط لب :هلام .قيرطلا مظعم ةلمهملا لادلا ديدشتو ميحلاب :ةداجلا

 نئادلاك «هركلا بجوي ال كلذو «هنم بلط ام ءافيإل هعيب ىلإ جاتحا هنأ رمألا ةياغ «هرايتحاب عاب امنإو «هب هركم

 ءافيإلا يف هركلا عقو اغنإو «هرايتحاب هعاب هنأل ؛زوجي هنإف «هنيد هنمثب يضقيل هلام عابف «نيدلاب نويدملا سبح اذإ

 عيبلاب هرمأ وأ «هلام عيب نيع ول هنأل ؛"هلام عيب نيعي مل" :هلوقب ديق امنإو ٠٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر] ا

 (نيكسم الم «نيع) .اعوط نمثلا ذخأي نأ الإ حصي ال ءاهركم هعابف

 ةهركم اهنأل ؛جوزلل رهملا ةأرملا ةبه حصت مل يأ :لإ حصت مل .اهرهم بت نأل د ا

 .حصي الف «هلثك. يفتني اضرلاو «لاومألا كيلمت يف طرش يضارتلا نأل ؛هلثم. تبثي لاملا ىلع هاركإلا ذإ ؛هيلع

 لدب تلعجو هتعلاخف «علخلا ىلع ةأرملا جوزلا هركأ نإ يعي :خإ قالطلا عقو 1 :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 ؛علخلا لدب وه يذلا لاملا جوزلا نع طقسي الو «عقاو هركملا قالط نأل ؛قالطلا عقو جوزلا ةمذب يذلا رهملا علخلا

 هتلعج يذلا لاملا اهمزلي ال يأ "طقسي ال" ناكم "مزلي ال" خسنلا ضعب يف عقوو «مدعنا دقو «هيف طرش ءاضرلا ذإ

 .جوزلا ةمذب يذلا رهملا وهو علخلا لدب يأ :لاملا .علخلا لدب

 ضبقي نأب اهجوز ىلع نئادلا ةأرملا تلاحأف «ناسنإل نيد ةأرملا ىلع ناك هنأ :ةلأسملا ةروص :خلإ اناسنإ تلاحأ ولو

 ةوسأ ناك نإو «نهرلا لاثم ىلع لاتحلا قح هب قلعت هنأل ؛ةبهلا حصت ال «جوزلل رهملا تبهو مث «هنيد يف اهرهم هنم
 امأ ءاهرهم تبهو مث ءاهرهمي تلاحأ اذإ اذه «هبهو وأ نوهرملا عاب امك راصف «هيف اهفرصت دريف ءامتوم دنع ءامرغلا

 .حيضوتب حورشلا يف ام لصاح اذه «ةافانم ال ذإ ؛حص رهملا تبهو مث ةلاوحلا تقلطأ اذإ



 یتش لئاسم o6 ىثنخلا باتک

 نإف ر بلطو «هراج طئاح اهنم زنف «ةعولاب وأ .هكلم يف ارغب ذختا
 رثبلا بحاص رادلا E ابك

 ءاهيلع ةقفنلاو اه ةرامعلاف ءاهذإب هلام هتجوز 1 .نمضي م هنم طئاحخلا طقس
 ةأرملا نذإ رثبل زنلا ببس نم يأ

 «هکیرع ذحأ ولو ‹«ع وطتم وهو اه ةرامعلاف ءافذإ لاب 2 «هلف امذإ الب هسفنلو

 ءانبلا يف اهاهرمع ولو ةرامعلا
 اذه يلإ عفدا ةا راق «ناسنإ لام هدي يق ءنمضي مل هدي نم ناسنإ هعزسف

 لحرلا دي عزانلا

 فرصت هنأل ؛ليوحتلا ىلع ةعولابلاو رئبلا بحاص ربحي مل يأ :هيلع ربجي ل .رحآ عضوم ىلإ كلذ ليوحت :هليوحت
 ؛رثبلا بحاص يأ :نمضي مل (حتف «ئيع) .ىذألل اعفد قفرلاب رمؤي هنأ "ربحي مل" :هلوق دافمو «هكلم صلاح يف
 نم روكذملا كلذ ذاختاو «قيرطلا ىلع رجحلا عضوك ايدعتم ناك اذإ الإ «نامضلا بحي ال هبو «بيبست اذه نأل

 هنأ :ةراحإلا يف رمو :"حتفلا" يف لاق [475/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نمضي الف «دعتب سيل هكلم يف هريغو رئبلا

 حص دقو ءاه كلملا نأل ؛اهل نوكت ةرامعلاف يأ :اه ةرامعلاف .نمض هراحل ىدعتف «هلمحت ال ايقس هضرأ ىقس ول

 هنأل ؛اهيلع انيد نوكت ةقفنلاو ءاهكلم ىلع ىقبتف ءاقرمع ىلا يه اهنأك نوكتف ءاهيلإ لعفلا لقتنيف ءكلذب اهرمأ

 ٤٠٠/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نيدلا ءاضقب رومأملاك راصف ءاهرمأ ةحصل عحريف «قافنإلاب عوطتم ريغ

 ةرامعلاف ءاهفذإ الب هسفنل هتحوز راد رمع اذإ يأ :خلإ اهذإ الب هسفنلو .ةأرملا ىلع نيد ةرامعلا ةقفن :ةقفنلاو

 ابصاغ نوكيو «هکلم ىلع ىقبيف «هاضر ريغ نم ءانبلاب هكلم نع جرخي الف «هکلم امم ب ىلا ةلآلا نأل ؛هل نوكت

 «هكلم ةلآلا لك ناك اذإ اذه :يسدقملا لاق «هتحوز تبلط نإ عيرفتلاب رمؤيف «هريغ كلم الغاشو «ةصرعلل

 هتجوز راد رمع ولو يأ :اهذإ الب اهو (حتف ,ةلمكت) .امهنيب اكر تشم ريصي «هكلم اهضعبو ءا اهضعب ناك ولف
 هل ةيالو ال هنأل ؛هب اهيلع عوحرلا هل نوكي الف «ءانبلاب عوطتم جوزلا يأ وهو ءامل نوكت ةرامعلاف ءامذإ الب امل

 ؛ةنيب الو همدعو نذإلا يف افلتحا ولو :"حتفلا" يف لاق [475/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اهيلع كلذ باجيإ يف
 يفف ءاهفذإب هسفنل رمع ول ام يقبو «كلمملا هنأل ؛هل لوقلاف «هلوأ اه ةرامعلا نأ يقو «هنيميب هركنمل لوقلاف

 .تبلط نإ غيرفتلاب رمؤي الو ءا ةصرعلاو «هل ةرامعلا نوكت نأ يغبني :"دئاوفلا"

 مل ةفلاخم اوك عم ةرابعلا هذهو "اهل ةرامعلاف اهنذإ الب هسفنلو" اذكه ةعوبطملا خسنلا يف تناك نتملا ةرابع نأ ملعاو

 ءاه نوكت ال ذئتيح ةرامعلا نإف ءامنذإ الب هسفنل اهرمع اذإ اميف دوصقملا فالح ىلع لدت مهحورش يف حارشلا هتبثأ

 يف امل ةقفاومو دوصقملل ةيفاو ةحيحص اهتلعج اذلف ءافذإ الب اه اهرمع اذإ ام يهو «ىرحألا ةلأسملا ىلع لدت الو

 . اه ةرامعلاف ءافذإ الب اهو «هلف اهذإ الب هسفنلو" :اذكه ,نتملا نم حورشلا عيمج

 عزنلا نأل ؛عزانلا نمضي مل ميرغلا برهف «هدي نم ناسنإ هعزنف «هعرغ لحر ذحأ يأ :خإ ناسنإ هعزفف

 لد وأ «قبأف دبعلا ديق لح اذإ امك «فلتلا هيلإ فاضي الف «هبوره وهو راتخم لعاف لحد دحو دقو «بيبست
 هلتق يح هودع نم ابراه كسمأ نمكو «ةلالدلاب ال ةقرسلا لعفب لصح فلتلا نأل ؛ريغلا لام ىلع قراسلا

 (حيضوتب حتف) .هلثم ىلإ دوعي ال ىح مامإلا هرزعي نكلو
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 ي الجنم عضو . نمضي ضي مل عفدف نيسه كبرضأ وأ كدي عطقأ الإو «لاملا
 عرزلا هب دصحب ام 5 يلإ هعفدت مل نإو يأ

 رامحلا دحج وو يناثلا مويلا ف ءاجف ا یھ و «شح و رامح هب ديصيل ءارحصلا

 عضاولا لجنملا ىلع عضاولا

 مدلاو ةرارملاو ةناثملاو ةدغلاو ةيصخلاو ءايبحا :ةاشلا نم هرك .لكؤي م اتيم احورحم
 لوبلا عضوم يه د 586 ىلع اميرحت 00

 .ةطقللاو لفطلاو بئاغلا لام ضرقي نأ يضاقلل .بلصلا عاخنو ركذلاو حوفسملا
 بئاغلا لام ىلع فطع يضاقلل زوجي اا

 كلاما ءاش امهيأ ذحآلا ىلع وأ ؛هركملا ىلع نامضلا ناكف «هيلع هركم هنأل ؛عفادلا نمضي ال يأ :نمضي م

 ؛رامحلا لكؤي ال يأ :خلإ لكؤي مل [ 155/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .طقف هركملا ىلعف الإو ءاراتخم ذحآلا ناك اذإ

 ‹يقافتا يناثلا مويلاب هدييقتو «ةيدرتملاو ةحيطنلاك وهو «لحي ال كلذ نودبو هحرجي وأ ناسنإ هحبذي نأ طرشلا نأل
 07 :قئاقحلا زمر] 0 مدع و ل

 مدلا ا لاق 0 00 لاو E ركذلا يالا ا
 .اههركتو سفنلا هثبختست امم امنأل ؛هاوس ام هركو «هتمرح صنلاب تبث مدلا نأل :تلق «ةتسلا هركأو مارح

 :مظنلا اذه ظفحيلف ءايشألا هذه ظفح دارأ نمو :نيكسم الم لاق [١٠5/؟ :قئاقحلا زمر]

 لابولا نهيفو عبس یوس اهلكف ةاش تيكذ ام اذإ
 لاذو  ناميم م  لادو نيغ مث ءاخ مث ءاحف

 دودمم ءايحلاو يرهوجلا لوق هفلاخيو «جرفلا اروصقم ءايحلا 5٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] :يعلا لاق :خلإ ءايحلا
 لقن مث ءانخيش هركذ اذك جرفلا محرلاب دارأ هنأ رهاظلاف ءجرفلا ركذي ملو محرلا اضيأ ءايحلاو ءايحتسالا

 عمجلاو «رصقي دقو «عابسلاو «فلظلاو «فخلا تاوذ نم جرفلاو ةمشحلا دملاب ءايحلا : هصن ام سوماقلا نع

 (حتف) .دودمم ةاشلا ءايح :"رينملا حابصملا" يف لاقو :لاق «ةييحأو ءايحأ

 ل ل ل , :خلإ ةدغلا

 ؛حوفسملاب ديق :حوفسملا مدلاو.ت:" هتيدنهلا يف لاقي ةرملا اهيف ىلا :ةرارملاو (راتحلا در) .سوماقلا يف امك نطبلا

 يف هل لاقي ام هب دارملا :بلصلا عاخنو .هركي ال حبذلا دعب قورعلا يف يقابلا مدلا وهو حوفسملا ريغ نأل

 خسنلا يف وه امنإو «نثملا نم حورشلا عيمج يف دجوي مل "بلصلا عاخنو" هلوق نأ ملعاو .زغم مارح :"ةيدنحلا"

 داتا للا GS دان عموم ايلاف اع راجل دلا" بحاص هركذي ملو «ةعوبطملا

 .ةعبس ىلع هيف ىفتكا لب ءاضيأ "نيكسم الم" نم هتلقن

 - :يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يف هلوق عم ةرركم ةلأسملا هذهو [475/5] ."ةلمكتلا" يف لاق «هب ظفحلا توفي الف



 ىتش لئاسم o۷ یشخلا باتک

 ,ديدشتب الإ هركذ دلج عطقي الو ءانوتخم هنظ ناسنإ ىأر ول ثيحب ةرهاظ هتفشح يبص
 عطقي ال هنأ لاحلاو

 ةقباسملاو .نينس عبس هتقوو «ناتخلا قيطي ال :رصبلا لهأ لاقو «ملسأ خيشك كرت
 ناتخلا تقو ءادتبا يأ نيماجحلا نم ملعلا لهأ يأ كرتي امك يأ

 ا و ل A ا يجب يمرلاو لجرألاو لبإلاو سرفلاب

 ؛هصالختسا نع نوزحاع مهال ؛طقتلملاو يصولاو بألا فالخب كصلا بتكيو «ميتيلا لام يضاقلا ضرقيو -

 ول هنأل ؛ءارقفلا نم ضارقإلا هل زوجي نأ يغبني دشنلا ةدم ىضمو ةطقللا دشنأ اذإ طقتلملا نأ الإ اعييضت نوكيف

 .ىلوأ ضرقلاف زاح ةلاح لا هذه يف مهيلع هب قدصت

 ىلإ ةجاح الف ؛ةرهاظ ةفشحلا تناك اذإف ءةفشحلا فشكنتل هركذ دلج عطق نأل ؛دلحلا عطق كرت يأ :خلإ كرت

 نم رثكأ عطق نإ رظني اهلك ةدلجلا عطقت ملو نتخ ولو «لضفلا عطقي ةفشحلا يراوي ناك نإو «عطقلا
 ةقيقح ناتخلا مدعل هب دتعي ال هنود امف فصنلا عطق نإو «لكلا مكح رثكألل نأل ؛اناتخ نوكي فصنلا

 قيطي ال وهو «ملسأ يذلا خيشلا دلج عطق كرتي امك يأ :خلإ ملسأ خيشك [010/؟ :قئاقحلا زمر] .امكحو
 لهآ عمتحا ولف هصئاصخو «مالسإلا رئاعش نم ةنس ناتخلا نأ ملعا "حتفلا" يف لاق ءرهاظ هرذع نأل ؛ناتخلا

 عامجلا يف ذلأ هنأل ؛لاجرلل ةمركم لب ةنسب سيل ةأرملا ناتحؤ "ريونتلا" يف اذك مامإلا مهبراح هكر ت ىلع ةدلب

 :لاقف الا ءايبنألا نم انوتخم دلو نم يطويسلا عمج دقو "راتخملا ردلا" يف لاق :ةنس ليقو

 مراكأ نوبط عستو نامث ةقلخ كرمعل نوتخم لسرلا يفو

 مدآو ىسومو ىسيع ةلظنحو فسوي سيردإ ثيش ايركز مهو

 متاخ نسي دوه ىج ناميلس حلاص و طول ماس بيعش حونو

 لاق .ةنس ةرشع ينثا هتقو ىصقأ "ةريخذلا" يف ركذو «نينس عبس هتقو ءادتبا يأ :نيكسم الم لاق :حإ هتقوو

 ءهلبق هيلع ةراهط الو «ةراهطلل ناتخلا نأل ؛غلبي ىح نتخي ال :ليقو «نينس عبس ناتخلا تقو يأ "ةلمكتلا" يف

 هنأل ؟نينس رشع هتقو :ليقو «نينس عست :ليقو «ةنس رشع انثا هاصقأ :ليقو «ةحاح ريغ نم هلبق اماليإ ناكف

 ايوق ناك نإ :ليقو «ةراهطلل عرش هنأل ؛ناتخلا ىلإ جاتحيف ءاقلخت وأ ادايتعا ارشع غلب اذإ ةالصلاب رمؤي

 دمحمو فسوي يبأ نع دري ملو «هتقوب يل ملع ال :ةفينح وبأ لاقو «هقفلاب هبشأ وهو ءالف الإو «نتخي ناتخلا ملأ قيطي

 ظ [471/9] .هيف اوفلتخخا خياشملا نإو «ءيش هيف

 نو هليل 28 1: لوسر ةنافآو راج وأ لصن وأ فخ يف الإ قبس ال" :الكفع هلوقل :خإ سرفلاب ةقباسملاو

 ةقباسملا تناك :يرهزلا لاقو «عوكألا نب ةملس هقبسف ادبأ قباسي ال ناك الجر قباسي نأ هذ عوكألا

 .مهسفنأو مهليخ ةضاير ىلإ نوحاتحي ةازغلا نألو ؛لحرألاو باكرلاو ليخلاب اک هللا لزم ر باا ني

 .امهلمشي رفاحلا نأل ؛لاغبلاو ريمحلاب اضيأ زوحتو :ييعلا لاق :"حتفلا" يف لاق ٤۲۷/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 - لبإلاو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو مادقألا ىلع ةقباسملا زوحتو :"راتحملا"و "عمجملا" يفو [١51/؟ :قئاقحلا زمر]



 ىّتش لئاسم ه۸ ىثنخلا باتک

 ءايبنألا ريغ ىلع ىلصي الو . E E «ةزئاج

 اثلاث الخدأ اذإ الإ

 وأ لصن وأ "فح يف الإ قبس ال" :لاق ب هنأ ةريره يبأ ثيدح هيف لصألاو :"رايتحالا" يف لاق يمرلاو =

 "حتفلا" يق روكذم ليوط مالك هيفو «رامحلاو لغبلاو سرفلا رفاحلابو «يمرلا لصنلابو «لبإلا فخلاب دارملاو "رفاح
 .هيلإ عجريلف ءاش نم

 هربجي ال عفدلا نم عنتما ول ىح «قاقحتسالا نود لحلا ةقباسملا باب يف روكذملا زاوجلاب دارملاو :خلإ ةزئاج

 (حتف) .حابم درقلاو بلكلا ميلعتو «"نييبتلا" يف اذك هب هيلع ىضقي الو «يضاقلا

 نإو ءاذك يلع كلف كسرف قبس نإ :لوقي نأب نيبناحجلا نم لعجلا طرش مرح يأ :خلإ لعجلا طرش مرحو

 نإو ءاذك يلع كلف ٰيتقبس نإ لو باير رو لدتا طر عزم دار انك تاع ب يد ع

 .ةنهارم سانلا دنع ىمسي يذلا وهو ميحلا مضب :لعجلاو «كيلع يل ءيش الف كتقبس

 طرش اذإ كلذك الو «صنلاب مارح وهو «ىرحخأ صقتنيو «ةرات دادزي يذلا رمقلا نم رامق هنأ :ةمرحلا هحو
 ناصقنلا رحآلا يفو «ةدايزلا نكمي امهدحأ يف وه امنإو ءامهيف نكمب ال ناصقنلاو ةدايزلا نأل ؛دحاو بناج نم

 اناسحتسا زاج هانعم يف نكي مل اذإو ءنيبناجلا نم نوكت نأ يضتقتف «ةلعافم ةرماقملا نأل ؛ةرماقم نوكي الف

 اطرش ولو ءرطخلا ىلع كيلمتلا قيلعت نم هيف امل اضيأ نيبناحلا دحأ نم طرشلا زوجي ال نأ سايقلا ناكو .انيور امل

 ناك نإو قبسي وأ «قبسي نأ زوجي امهيسرفل اوفك هسرف ناك اذإ زاح اللحم اثلاث الحدأو «نيبناجلا نم لعجلا

 انل ءيش الف كانقبس نإو «كل نالاملاف انتقبس نإ :ثلاثلل الوقي نأ :هتروصو ءزوحي الف ءةلاحم ال قبسي وأ قبسي
 زاح امنإو «هلاح ىلع قاب هبحاص ىلع لعجلا هل ناك قبس امهيأ وهو امهنيب هاطرش يذلا طرشلا نكلو «كيلع

 بناج نم طرش اذإ امك راصف ءارامق نكي ملف «ذحأي ال وأ ذحأي نأ لمتحي امنإو ءاعطق مرغي ال ثلاثلا نأل اذه

 (رييغتب حتف) .ةمارغلا لامتحا يف نابناجلا هيف يوتسي يذلا وهو رامقلا نأل ؛دحاو

 نم برقتلاو ةمحرلا ةدايز يهو تاوعدلا نم اهريغ يف سيل ام ميظعتلا نم ةالصلا يف نأل :خ! ىلصي الو
 الإ" :هلوقو «زواحتلاو ةرفغملاو وفعلاب هل ىعدي امنإو «بونذلاو أطخلا هنم روصتي امه كلذ قيلي الو «ىلاعت هللا

 ىلع محرتلا يف اوفلتحاو ك يبلا ميظعت هيف نأل ؛ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع لص مهللا :لوقي نأب "اعبت

 لثم ميظعتلا ىلع لدي ام هيف سيل هنأل ؛زوجي ال :مهضعب لاق دي ادمحم محرأ مهللا :لوقي نأب 4# يبلا

 ليصحت نوكيف ءاعطق موحرم وهو ءال ةكئالملاو ءايبنألا ريغل ظفللا اذهب ىعدي نأ زوجي اذهو «مالسلاو ةالصلا

 ملف «ةالصلا نعم اهانعمو هللا ةمحر ديزم ىلإ دابعلا قوشأ نم ناك د يبلا نأل ؛زوجي مهضعب لاقو ءلصاحلا

 هللا نم اضرلا بلط يف نوغلابي اوناك مهنأل ؛ّأح :لوقيف اضرلاب ةباحصلل اوعدي نأ ىلوألاو «كلذ عنمي ام دجوي

 نملو «ةمحرلاب نيعباتللو ءاضرلا دشأ هتهح نم ءالتبالا نم مهقحل ام. نوضريو «هيضري ام لعف يف نوغلابيو «ىلاعت
 ٤۲۹/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ةرفغملاب مهدعب



 ىتش لئاسم ه8 ىثنخلا باتک

 سبلب سأب الو .زوجي ال ناحرهملاو زورينلا مساب ءاطعإلاو «عبتلا قيرطب الإ ةكئالملاو

 ءرهظلا طسو ىلإ هيفتك نيب ةمامعلا بنذ لاسرإو .داوسلا سبل بلو «سنالقلا
 ةمامع وأ ةبح ناك ءاوس بحتسا يأ

 .اموي نيعبرأ يف متخي نأ نآرقلا ظفاحلو ,لهاجلا خيشلا ىلع مّدقتي نأ ماعلا باشللو

 زوجي اذكو رايحألاو دابعلاو ءاملعلا نم مهدعب نممو نيعباتلل محرتلاو ةباحصلل يضرتلا بحتسيو :عبتلا قيرطب
 نأ ول :ريبكلا صفح وبأ لاقو «رفك لب «مارح نيمويلا نيذه مساب ايادحلا دارأ :زوجي ال (يئاط) .ححارلا ىلع هسكع

 دقف ويلا كلذ ميظعت ام ديري ةضيب نيكرشملا ضعب ىلإ ىدهأو ءزورينلا موي ءاج مث «ةنس نيسم هللا َدَبَع الحر
 ميظعت هب دارأ نإ «ءكلذ لبق هيرتشي نكي مل ائيش زورينلا موي ىرتشا لحر :"ريغصلا عماجلا" ينو «هلمع طبحو «رفك
 [311/7 :قئاقحلا زمر] .رفكي ال «معنتلاو برشلاو لكألا دارأ نإو ءرفك نوكرشملا همظعي امك مويلا كلذ

 حص دقو ءاهسبلي سنالق هل ناك كع هنأ يور امل [(يئاط) .ةضفلاو بهذلاو ريرحلا نود سابركلا نم] :سأب الو
 «بهذلاو «ريرحلا نم ةوسنلق لمشي عمجلا ظفل :نيكسم الم لاق [١51/؟ :قئاقحلا زمر] .ةريخذلا يف هركذ «كلذ

 "راتخملا ردلا" يف امل فلاخم اذه :"حتفلا" يف لاق .مئامعلا تحت ةوسنلقو «ةرمحلاو «داوسلاو «سابركلاو «ةضفلاو

 ءريرحلا نم ةوسنلقلا سبل ةهاركب حرص ةحابإلاو رظحلا نم "ريونتلا" يقو «ريرحلا ةوسنلق همومع نم جرخأ ثيح
 .ةضفلاو بهذلا ةوسنلق اذكف «ريرحلا ةوسنلق تهرك اذإف سيكلاو «ةكتلا اذكو

 مذ سابعلا نيب راعش داوسلاو ءادوس ةمامع هسأر ىلعو ةكم كع يبلا لوخد نم هوذحأ :خلإ داوسلا سبل
 سبل نأ ىلع لدي اثيدح مئانغلا باب يف "ريبكلا ريسلا" يف هش دمحم ركذ :"ةلمكتلا" يف لاقو ."ييعلا" يف اذك
 ناك لع هنأل ؛ةمامعلا بنذ لاسرإ اضيأ بدن يأ :خلإ ةمامعلا بنذ لاسرإو ]٤١١/۹[ .بحتسم داوسلا

 (حتف) ”/5١7[ :قئاقحلا زمر] .هلعفي
 اذهلو .«هنرمزلو نومي النو َنوُمَلَْي يذلا يوس له لقط :ىلاعت هللا لاق هنم لضفأ هنأل :خلإ ماعلا باشللو

 رمال يلوأَو لوُسَرلا اوعيطأو هلا وُعيِطَأل :ىلاعت هللا لاقو «نامبإلا ةيلات يهو «مالسإلا ناكر أ دحأ يهو «ةالصلا يف مدقي

 ةئرو ءاملعلاو «نومدقي ال فيكو «مدقم اعرش عاطملاو ءلاوقألا حصأ يف ءاملعلا رمألا ىلوأب دارملاو م۹ :ءاسنا) کنم

 .هنم لضفأ هنأل ؛اشيرق ولو :خيشلا ىلع [517/7 :قئاقحلا زمر] .ةنسلا هب تءاج ام ىلع الثا## ءايبنألا
 .سولجلا عضوم ىلإ :ليقو ءرهظلا طسو ىلإ :ليقو ءربش :ليق «بنذلا رادقم يف اوفلتحاو :رهظلا طسو ىلإ
 :ىلاعت هللا لاق «ةوالتلا درحب ال «هيف امس رابتعالاو «هيناعم مهف نآرقلا ةءارق نم دوصقملا نأل :خلإ نيعبرأ يف متخي نأ
 موي لك اموي نوعبرأ متخلا ةدم لقأل ردقف «يناعملا يف لمأتلاب لصحي كلذو (۸۲:ءاسنلار :4نآْرقْلا ند الفأل

 نكمب :تلق ؟لوألا نيعتي هنأ عم ديدرتلا هج و ام :لوقي نأ لئاقلو نیلا ی اک «بزح يثلث وأ فصنو «بزح

 فوقولا نإف ؛يفاكلا وأ ماتلا فقولا لصحيل اليلق ديزيف افقوم فصنلاو بزحلا رخآ دجي ال دق ئراقلا نأب باوجلا

 (حتف) .فوقولا نسحي ال مامإ ريحأت يغبني هنأ ةمامإلا باب يف اوركذ يح ءاهتاعارم يغبني امم



 ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا هالو ضئارفلا باتك

 ضئارفلا باتك

 ET EEE هرو نيب تسقي م صو م فنيد م ةزیهجتب تيملا ةكرت نم أديب

 ةيصولا نأ :نيباتكلا نيب ةبسانملاو ءرخآلا فصنلا نايب يف عرش ملعلا فصن نايب نم غرف امل :ضئارفلا باتك

 اذه يمسو ءاهردق يأ ةقفنلا يضاقلا ضرف :لاقي «ريدقتلا وهو «ضرفلا نم ةضيرف عمج ضئارفلاو «ثاريملا تحأ

 لك بيصن نيبو «لسرم ين الو برقم كلم ىلإ هريدقت ضوفي ملو «هسفنب هردق ىلاعت هللا نأل ؛ضئارف ملعلا
 جحلاو ةاكزلاو ةالصلاك ماكحألا رئاس فالخب «سدسلاو ؛ثلثلاو «نيثلثلاو ؛نمثلاو «عبرلاو «فصنلا نم دحاو

 جج سالا ىلع لوف (6:ةرقبل) 5اك را اوُنآَو َةالَّصلا اوُميِقَأَوظ :ىلاعت هلوقك ةلمحم اهيف صوصنلا نإف ؛اهريغو

 كلذ ىوس امو «ةثالث ملعلا" :اكتفع لاقو «مولعلا فرشأ نم ملعلا اذهو ءاهتنيب ةنسلا امنإو (ة47:نارمع لآ) تيل

 ضئارفلا اوملعت" :هلوقب هملعتو هميلعت ىلع ت ثح دقو «"ةلداع ةضيرف وأ «ةمئاق ةنس وأ ةمكحم ةيآ :لضف

 (نيكسم الم) [517/؟ :قئاقحلا زمر] ."يمأ نم عزني ءيش لوأ وهو «ىسني وهو .ملعلا فصن هنإف ؛اهوملعو

 نهرلاك هنيعب اقلعتم ريغلا قح ناك نإو «هنيعب ريغلا قح قلعت نع ايلاخ تيملا هكرتي ام ةكرتلا :تيملا ةكرت
 [517/7 :قئاقحلا زمر] .هتايح لاح يف امك زيهجتلا ىلع مدقي هبحاص نإف «ضبقلا لبق ىرتشملاو «يناجلا دبعلاو

 وأ «ةنسلا نفك وأ ةيافكلا نفك ردق وهو «ريذبت الو ريتقت ريغ نم هزيهجتب تيملا ةكرت نم أدبي يأ :هزيهجتب
 ام ىلع تارايزلاو ؛عمجلاو ءدايعألا يف هب نيزتي ناك يذلا نم وأ «هبايث طسوأ نم هتايح يف هسبلي ام ردق

 [ه7١/؟ :قئاقحلا زمر] .هيف اوفلتحا

 هرارقإب ضرملا يف تبث ام روي في مل نإو ءامي ةكرتلا تفو نإ هلام عيمج نم هنيد ءافوب أدبي يأ رحاب :هنيد مث
 بحاو هنأل ؛ةيصولا ىلع نيدلا مدق امنإو «هقح ردقب قح يذ لك ذأ «ءاوس نويدلا يقابو «نويدلا رئاس نع

 قوقحلا نم اهريغو ةيدفلاو ةرافكلاو ةاكزلا وحن ال دابعلا ةهح نم بلاطم يذلا نيدلاب دارملاو «عربت ةيصولاو

 قبي مل توملاب تطقس ول ذإ ؛رظن هيفو ءاولاق اذك «يعفاشلل افالح اندنع توملاب طقست اهنإف «ىلاعت هلل ةبحاولا

 بجي مل ثراولا ىلإ توملاب هكلم نع لاملا جرح امل :لاقي نأ باوصلاف «ةيصولا هيلع تبحو الو «ةدئاف فيلكتلل

 (حورشلا نم اطقتلم) .تاعربتلا رئاسب ةيصوك يصوي نأ الإ ءيش ثراولا ىلع

 زوج ال ثلثلا نم رثكأ يفو «نيدلاو زيهجتلا دعب يقب ام ثلث نم هتيصو ذيفنتب أدبي مث يأ اضيأ رحلاب :هتيصو مك

 ملس ءيش هل ملس اذإ ىح مهل كيرش وه لب «ىيعملا يف ةئرولا ىلع مدقتب سيل اذه مث رم ام ىلع ةثرولا ةزاحإب الإ
 تابصعلاو ضئارفلا باحصأ :فانصأ ةثالث ةثرولا نأ ملعا :هتثرو نيب [517/7 :قئاقحلا زمر] .رثكأ وأ هفعض ةئرولل

 .ضرف وذ مهو :لاق ثيح فنصملا هلعف امك «ضئارفلا باحصأ يأ لوألا فنصلاب الوأ أدبيف ,ماحرألا ووذو



 ضورفلا يوذ نايب ۳1° ضئارفلا باتك

 ةنسلاو باتكلا يف <

 ا E ea - | بألا | مأ ام ثلث ىلإ اهد ! مأ هتبسن نإ بألاك

 نم نيشالاو لفس نإو ريالا دلو وأ دلولا عمو ‹ثلغلا مأللو ,ةوخالا بجحيف

 جلا

 ا ا ا o مهدالوأ ال تاوحألاو ةوخإلا

 ادلوو ابأ كرتو لجر تام اذإ يعي «خإ "سدسلا بأللف" :لاقف ةردقملا ضورفلا نايب يف عرش :سدسلا بأللف

 ١ ١:ءاسنلاو دلو هَل ناك نإ كرت امم ُْدَّسلا امهم جاو لكل هيرا :ىلاعت هلوقل ؛سدسلا بأللف نيالا دلوو

 نأ ملعاو ءزاجلاو ةقيقحلا نيب عمجب وه سيلو «زاجنا مومع نم دلولا يف هلوعدو «عامجإلاب اعرش دلو نبالا دلوو
 «دلو هعم نوكي نأ امإ هنأل e ‹طقف بيصعتلاو ءطقف ضرفلا :لاوحأ ةثالث ضئارفلا يف بألل

 ضرفلا هلف اركذ ناك نإف «ىشنأ وأ اركذ دلولا كلذ نوكي نأ امإ لوألا ىلعو ءال وأ ءلفس نإو نبالا دلو وأ

 نإو «بيصعتلاب بألل يقابلاو فصنلا تنبللو «سدسلا هلف تنبلا تنب وأ تنبلاك ىثنأ ناك نإو «سدسلا وهو ءطقف

 ضرف ركذ ( ١:ءاسنلا) تت هل هاََُهَترَوَو دلو هَل كيم نم :ىلاعت هلوقل ؛قلطملا بيصعتلا هلف دلو هعم نكي مل

 .هريغو "ييعلا" يف ام لصاح اذه «ةبصع هنأ ىلع ليلد هل يقابلا لعجو «مألا

 «حيحصلا دحلا وه اذهو «مأ تيملا ىلإ هتبسن يف للختي مل نإ بألاك بألا مدع دنع دجلا نأ نعي :خلإ بالاك دجلاو

 (حتف «ييع) .عامجإلاب وأ ءزاجملا مومعب امإ بألاك دحلا نوكو نبالا دلوو دلولا عم سدسلا هل نوكيف

 مأ بأك دساف وهف مأ تيملا ىلإ هتبسن يف لحد نإو «حيحصلا دحلا وهو تيمل بأ باك :خإ للختي مل نإ

 (نيكسم الم) .ماحرألا يوذ نم وهو ءدساف وهف «بألا مأ بأ بأكو «بألا

 ام ثلث ىلإ اهدر يف الإ" :هلوقب هيلإ راشأ ام :امهدحأ :نيتلأسم يف الإ بألاك دجلا نأ يعي :خلإ اهدر يف الإ

 لدب ناك ولو «يقب ام ثلث ىلع لكلا ثلث نم اهدري بألا نإف ءالثم ةجوزو نيوبأ 0 كرت اذإ يعي "يقب

 نود اهبجحي بألا نأ يعي "بألا مأ بجحو" :هلوقب هيلإ راشأ ام :امهيناثو ءالماك ثلثلا امه ناك دحلا بألا

 ؛ةوخالا دحلا بجحيف يأ بألاك دحلا نوك ىلع عيرفت :ةوخإلا بجحيف ."يبيعلا" يف ام لصاح اذه .دجلا

 يلا ثالثلا لاوحألا دجللف «ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع ةفينح يبأ لوق قالطإ ىلع اذهو هماقم مئاق هنأل

 (ييع) .هنم برقأ هنأل ؛بألاب طوقسلا وهو «ةعبار ةلاح هلو «بألا ف تركذ

 ثلثا ه ق 1 هرو EE ل نإ :ىلاعت هلوقل ؛نبالا دلوو دلولا مدع دنع كلذو :ثلغلا مأللو

 وأ «نيوبأل اناك ءاوس :ةوخإلا (ةلمكت) .نآلا نيبن ام ىلع تاوخألاو ةوحإلا نم نينثالا مدع دنعو «(١١:ءاسنلا)

 e ةوحإلا دالوأ ال يأ :مهدالوأ ال .ةدحاو ةهج نم رثكأ وأ ءاثانإو اروكذ نيطلتخم اناك وأ «مأل وأ «بأل



 ضورفلا يوذ نايب هاما ضئارفلا باتك

 نإو تادجللو ءامهدحأ ضرف دعب يقابلا ثلث نيجوزلا دحأو بألا عمو «سدسلا
 نيج ورلا دحأ يأ

 1 نيتهج تاذو «تيملا ىلإ اهتبسن يق دساف دج للختي مل نإ سدسلا نرثك

 اًمهْنِم جاو لكِ هيواو :ىلاعت هلوق نم انولت امل ؛سدسلا نيروكذملا ءالؤه نم دحاو عم مألل يعي :سدسلا
 قلطي عمجلا ظفلو 0١١ :ءاسنلا) ل هّمَالف هو هل ناک ناف :ىلاعت هلوقلو دلو هَل ناک نإ كرت اّمِم ٌسمدسلا

 ىلع قلطي ةوحإلا ظفل نأل ؛نيتهج نم وأ اناك ةهج يأ نم سدسلا ىلإ ثلثلا نم اممب مألا بجحتف «نينثالا ىلع

 ةثالثب الإ سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجحت مل هنأ امه5 سابع نبا نع يورو «ةباحصلا روهمج لوق اذهو «لكلا

 [ه١1/؟ :قئاقحلا زمر] .ةيآلا رهاظب المع

 كرت اذإ الثم نيجوزلا دحأ بيصن جرخي نأ دعب يقابلا ثلث نيجوزلا دحأو بألا عم مألل عي :خلإ بألا عمو

 اذإو «يقب ام بأللو «لكلا سدس وهو «يقابلا فصنلا ثلث مأللو «فصنلا جوزلل نوكي امأو احوزو ابأ تيملا

 .يقب ام بأللو «لكلا عبر وهو «يقابلا ثلث مأللو «عبرلا ةحوزلل نوكي ءامأو ةحوزو ابأ كرت

 «تاوخألاو ةوحإلا نم ددعلاو نبالا دلو وأ دلولا مدع دنع كلذو «لكلا ثلث :لاوحأ ةثالث مألل نأ :لصاحلاو

 ةوخإلا نم ددعلا وأ نبالا دلو وأ دلولا عم كلذو «سدسلاو «نيجوزلا دحأو بألا عم كلذو «يقابلا ثلثو

 .هظفح اف تاوحألاو

 دحج تبيملا ىلإ اهتبسن 2 قتيل خف :ةحيحصلاف «هدسافو ةحيحص :نيمسق ىلع ةدجلا نأ ملعا a تادجللو

 تيملا ىلإ بستني نمو «دساف دج مألا بأ نإف ,مألا بأ مأك دساف دج تيملا ىلإ اهتبسن يق نم ةدسافلاو «دساف

 ىلإ بستني نم اهنم مسق :ماسقأ ةثالث ىلع ةحيحصلاو «ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس ءادساف نوكي دسافلا دجلاب

 ضحم ا بستنت نم اهنم مسقو «تاجردلا نم كلذ ريغ ىلإ مألا مأ مأ مأك وأ ألا مأ مأك ثانإلا ضحك. ينل

 مأك روكذلا ضحت ىلإ ثانإلا ضحم. بستنت مسقو «كلذ ريغ ىلإ تالا نينا بأ مأك وأ «بألا بأ مأك روكذلا

 فنصملا هنيب امك ةدسافلا نود ثرت ةحيحصلا ةدجلا نأ ملعاف اذه تملع اذإو بألا بأ مأ مأك وأ بألا مأ

 مل نإ" :هلوقب
 شاف لحج للحتي

 نكل ءاضيأ سدسلا نهلف «ةدحاو نم رثكأ نك نإو ءرخآ طرش الب سدسلا اهلف ةدحاو تناك نإ ةحيحصلا ةدحلا مث

 "ىبرقلاب بجحت ىدعبلاو' :ينآلا :هلوقب فنصملا هنيب طرشلا اذهو «ةجردلا يق تايواستم تايذاحتم نكي نأ طرشب

 مأ :ةعبارلاو «بألا بأ مأ مأ :ةثلاثلاو «بألا مأ مأ مأ :ةيناثلاو «مألا مأ مأ مأ :نهادحإو تادح عبرأ تدحو اذإف

 بجحتف تايذاحتع. نسلف كلذك نكي مل نإو ؛دحاولا سدسلا نههو «ةحردلا يف تايذاحتم نهف «بألا بأ بأ

 (نمحرلا بيبح) .هيلإ عحريلف هريغو "ييعلا" يف روكذم تايذاحتملا ددع ةفرعم قيرطو «ىبرقلاب ىدعبلا
 «مألا مأ مأك نيتبارق تاذ ىرحألاو «بألا مأ مأك ةدحاو ةبارق تاذ ةدح تناك اذإ يأ :خلإ نيتهج تاذو

 = :دمحم دنعو «فسوي يبأ دنع اذهو «نادبألا رابتعاب افاصنأ امهنيب سدسلا مسقي «بألا بأ مأ اضيأ يهو



 ضورفلا يوذ نايب or ضئارفلا باتك

 دلولا عمو .فصنلا جورللو لاب لكلاو (ىبرملاب بجحت ىدعبلاو ةهج تاذك

 دلولا عم جوزلل

 نإو نبالا 0 3 حمو ,عبرلا ةجورللو «عبرلا لفس نإو نبالا دلو وأ

 1س ا ا اع و فحل لإ ها دا EO «ناثلثلا رثكأللو ‹«فصنلا تنبللو «نمثلا
 تانبلا نم ةدحاولا ةيبلصلا

 مأ مأ مأ ةحوزملا هذهف ءدلو اهنم دلوف ءاهنبا نبا نم اهتنب تنب تحوز ةأرما :هلاثم «تاهجلا رابتعاب اثالثأ =

 دلوف رحآ اهل اطبس دلولا اذه جورت نإف ءدلولا بأ مأ مأ ىرحألا ةدجلاو ءدلولا بأ بأ مأ اضيأ يهو «دلولا

 (نيكسم الم) .هحوأ ةثالث نم رخآلا دلولا اذهل ةدح ةأرملا هذه تراص دلو امهنيب

 نم ىدعبلا وأ ىبرقلا تناك ءاوس اقلطم نهنم ىبرقلاب بحجحت تادحجلا نم ىدعبلا يأ حا بجحت ىدعبلاو

 دنع بألاب ةبوجحم وأ «بألا مدع دنع مألا مأ مأ عم بألا مأك ةئراو ىبرقلا تناك ءاوسو «بألا وأ مألا ةهج

 نأ :هذ تباث نب ديز نعو «هنع ةياور قو ألا الإ تادجلا بجحت ال :ه4ذؤدوعسم نبا نع ةياور قو «هدوحجو

 (ئيع «راتحما در) .بجحت سكعلابو «مألا ةهج نم ىدعبلا بجحت ال بألا ةهج نم تناك اذإ ىبرقلا

 نيجحي نهنم تايوبألا 0 .عامجإلا هيلعو «ةئراو تناك اذإ مألاب بجكي تادجلا لك يأ :مألاب لكلاو

 ياملعلا روهمج ذحأ هبو م تباث نب ديزو دعسو ريبزلاو ىلعو نامثع نع كلذ يور ءاثراو ناك اذإ بألاب

 مهنأ أد ةلئاو نب رماع ليفطلا يبأو يرعشألا ىسوم يبأو نيصحلا نبا نارمعو دوعسم نباو رمع نع يورو

 [ه۲/١٠ :قئاقحلا زمر] .مهريغو نيعباتلا نم ملعلا لهأ نم ةفئاط ذأ هبو «بألا عم سدسلا اه اولعج

 ناك اذإ عيرلاو «لفس نإو نبالا دلو وأ دلولا هعم نكي مل اذإ فصنلا :ناتلاح جوزلل يأ :فصنلا جورللو

 انيق عيرلا مكلف دلو نول ناك إف دلو نمل نكمل نإ كلوز ا کرا :ىلاعت هلوقل ؛امهدحأ هعم

 «صنلاب هلثم نوكيف «نبالا دلو لوانتي دلولا ظفلو «عبرلا امإو فصنلا امإ جوز لك قحتسيف (١؟:ءاسنلا) نک رت

 بأ هل فرعي ال وأ «هريغ نم وأ ثراولا جوزلا نم نوكي نأ نم معأ دلولاو «لبق نم انيب ىلع عامجإلاب وأ

 رثكأف نالجر ىعدا ول يح ءا وس جاوزألا مهس قاقحتسا ف ةعامجلاو دحاولا جوزلاو «هريغو ناعللا دلوك

 مدعل ؛دحاو جوز ثاريم نومسقي مهإف ءاي لحد الو ءامهنم دحاو تيب يف نكت ملو ءانهربو ةتيم حاكن

 ١ ا د 0 "ةلمكتلا"و ا اذه ا

 مساع سل ىلا مج سل

 :ىلاعت هلوقل ا ةدحاولا تت يأ فصلا تا د الم) ١( ۲:ءاسنلا) n ا

 ةماع لوق وهو «ناثلثلا تانبلا نم رثكألل يأ "ناثلثلا رثكأللو" :هلوق (١١:ءاسنلا) فصلا اهلف ٌةَدِجاَو تناك ناو

 امه لعجف ةدحاولا مكح نهنم نيتنثلا مكح لعج هنأ م سابع نبا نع يورو ءراصمألا ءاملع ذخأ هبو «ةباحصلا

 (حتف «ئيع «ةلمكت) .ةباحصلا ةقفاوم ىلإ ام سابع نبا عوجر حص دقو «صنلا رهاظب فصنلا



 ضورفلا يوذ نايب هال 4 ضئارفلا باتك

 .نبالاب بجحكيو همدع دنع هدلوك نبالا دلوو ءامهظح لثم ر ,نبالا اهبصعو
 نبالا دلو يأ نيالا مدع يأ

 نيتنبب نبجحو «نيثلثلل ةلمكت سدسلا ثانإللو ,ءيقابلا روكذذلا برقأل ت تت عمو

 a Ga کن لانا را نم ةركو نأ ل
 نبالا تانب عم يأ

 امهظح «لثم نبالل نوكيف «تانبلا نونبلا بصع تانبلاو نونبلا طلتحلا اذإ هانعم :خلإ نبالا اهبصعو

 .روك ذلاب طالتحالا دنع بيصعتلاو ءادعاصف نينثالل ناثلثلاو ,ةدحاولل فصنلا :لاوحأ ةثالث تانبلل راصف

 نبالا ونب نوكي يح «نبالا مدع دنع هدلوك نوكي نبالا دلو يأ :خ ! نبالا دلوو [4 45/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]
 روكذلا نهبصعيف «ناثلثلا ادعاصف نيتنثللو «فصنلا ةدحاولل نوكي يح تانبلاك نبالا تانبو «نينبلاك ةبصع

 (حتف) .نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكيف ءروكذلاب نهطالتحا دنع

 «ةبصع مهو برقأ نبالا نأل ؛ءاوس هيف مهثانإو مهروكذ «نبالاب بجحي نبالا دلو يأ :نبالاب بجحيو

 ناف «هب نيلدي ال نك نإو «نبالا عم نئري الف «هب نيلدي نبالا تانب نأل ؛ضرفلاب اذكو ‹«ةبوصعلاب هعم نوثري الف

 .ةرورض هيواسمل تبث نيلثملا دحأل تبث ام نأل ؛هدالوأ بجحي امك نهبجحيف «نهلصأل واسم وهف نهمع ناك

 نبا دالوأ وأ نبالا دالوأ ةيبلصلا تيملا تنب عم ناك اذإ يأ :يقابلا روكذلا برقأل [4 45/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت]

 دعبألا بجحيف ةبصع هنأل ؛مهن ا ا ا E ل

 يف تناك اذإ امأو «نبا تنب هتحرد يف نكت مل اذإ ميقتسي امنإ عومجملا اذهو «نبالا دالوأ دارلاو ءروكذلا يف قلطأو

 ٤٥/۹ ٤[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هيف e هدحو هل تنبلا ضرف نم يقابلا نوكي الف «نبا تنب هتجرد
 ليلد "نيئلثلل ةلمكت" :هلوقف «نيثلثلل ةلمكت سدسلا ةيبلصلا ةدحاولا تنبلا عم نبالا تانبل يأ :خلإ ثانإللو

 ىطعيف «سدسلا يقبو ءاميرقل فصنلا ةيبلصلا تذحأف «عامجإلاب وأ زاجلا مومعب دالوألا ظفل يف نفوحد ىلع

 نكي نبا نبا نهعم ناك اذإ امأو «نبا نبا نهتحرد يق نكي مل اذإ نبالا تانبل سدسلا نوك يأ اذهو «نه

 (ةلمكت «حتف) .نهدارفنا دنع سدسلا نه ناك امنإو «سدسلا نثري الف هعم ةبصع

 ؛طقسف نيتنبب لمك دقو «نيثلثلل ةلمكت ناك نهثرإ نأل ؛نيتيبلص نيتنبب نبالا تانب بجحي يأ :نيتنبب نيجحو

 نبالا تانب بجحت يأ :لإ نوكي نأ الإ [4 47/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ابيصعتو اضرف نهثيروتل ليبس ال ذإ
 ذئنيحف «نكي مل وأ نه اخأ ناك ءاوس «ركذ نهنم لفسأ وأ نهتحرد يف نهعم ناك اذإ الإ نيتيبلص نيتنبب

 ركذلا يأ طقسيو «مهس تاذ نكي مل نمم هقوف تناك نمو «ثانإلا نم هئاذحب تناك نم ركذلا كلذ بصعي

 ّيلاو «ةيبلصلا تنبلا ةلزنم لزني تيملا ىلإ نمرقأ نأ بلصلا تائب مدع دنع نبالا تانب يف لصألا مث «هنود نم

 «ضعب نم لفسأ نهضعب نبالا تانب ثالث كرت ول :هلاثم ,نلفس نإو اذكهو «نبالا تانب ةلزنم برقلا يف اهيلت

 - «ضعب نم لفسأ نهضعب رخآ نبا نبا نبا تانب ثالثو «ضعب نم لفسأ نهضعب رخآ نبا نبا تانب ثالثو



 ضورفلا يوذ نايب همه ضئارفلا باتك

 نم طقسيو ءمهس تاذ نكي مل نمم هقوف تناك نمو «هئاذحب تناك نم بصعيف

 ركذلا ثانإلا نم 32

 EADS دن وعلا كفن ا حج «نهمدع دنع بلصلا تانبك مأ ماو بأل تاوخألاو هنود
 بلصلا تانب مدع يأ نبالا تائب نم

 كبر :اذكه هتروص =

 ثلاثلا قيرفلا يناثلا قيرفلا لوالا قيرفلا

 (دلاخ) نبا (ركب) 1 (ورمع) نبا

 نبا نبا ت نبا

 لوألا قيرفلا نم ايلعلا

 نبا تنب نبا تنب نبا
 يناثلا قيرفلا نم ايلعلا لوألا قيرفلا نم ىطسولا
 نبالا نبا تنب يهو نبالا نبا تنب يهو

 يهو ثلاثلا قيرفلا نم ايلعلا يناثلا قيرفلا نم ىطسولا لوألا قيرفلا نم ىلفسلا

 نبالا نبا نبا تنب نبالا نبا نبا تنب يهو نبالا نبا نبا تنب يهو

 و نبا شب

 ثلاثلا قيرفلا نم ىطسولا يناثلا قيرفلا نم ىلفسلا

 نبالا نبا نبا نبا تنب يهو نبالا نبا نبا نبا تنب يهو

 يهو كلادلا قيرفلا نم ىلفسلا

 نبالا نبا نبا نبأ نبا تنب

 امهلف «يناثلا نم ايلعلا اهيزاوي لوألا نم ىطسولاو «فصنلا اهل نوكيف ءدحأ اهيزاوي ال لوألا قيرفلا نم ايلعلاف

 نمو اهئاذحب نمو ءاهبصعيف مالغ نهنم ةدحاو عم نوكي نأ الإ تايلفسلل ءيش الو «نيثلثلل ةلمكت سدسلا

 نم ىطسولا بصعو اهبصع لوألا قيرفلا يف ىلفسلا عم مالغلا ناك ول نح ضرف ةبحاص نكي مل نم اهقوف
 [ه١١//؟ :قئاقحلا زمر] .تايلفسلا 000 ؛ثلاثلا قيرفلا نم ايلعلاو «يناثلا قيرفلا

 نوكي ىح نبالا تانبو بلصلا تانب مدع دنع بلصلا تانبك مأو بأل تاوحألا يأ ا .تاوخألاو

 مكتفي للا لق :ىلاعت هلوقل ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل مأو بأل ةوخإلا عمو «ناثلثلا نيتنثللو «فصنلا ةدحاولل

 مه نيا اتناك نإ دلو اهل نکی مل نإ اهني وُو كر م ُفْضِن اهَلف ٌتْحَأ هلو ذلو هَل سيَ كله ور رنا نإ ةلالكلا يف

 تانبلا عم يقابلا نهو (105:ءاسنلا) نبين لا ظَح ُلْغِم رک للف ٌءاَسِبَو الاجر ةَوْحِإ اوُناَك ْنِإَو َكَرَت اسم نالا

 [4 48/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .نبالا تانب وأ



 ضورفلا يوذ نايب ه8 ضئارفلا باتك

 ءنبالا تنبو تنبلاو نهوخا نهبصعو «تايبلصلا عم نبالا تانك بألو

 نبالاب نيجحو «مهاثنأك مهركذ ثلثلا رثكأللو «سدسلا مألا 0 نم حاولو

 TPE O TT PIECE بجعت تقبلا» دجلاو بألابو «لفس نإو هنباو

 ةدحاولل نوكي ىح تايبلصلا تانبلا عم نيالا تانک مأو تأل تاوحألا عم بأل تاوحألا فأ a بالو

 تحألا عمو «نييثنألا ظح لثم ركذلل بأل ةوحإلا عمو ءناثلثلا ادعاصف نيتنثللو «فصنلا بأل تاوخألا نم

 .نهبصعيف بأل خأ نهعم نوكي نأ الإ بأو مأل نيتحألاب نطقسيو «نيثلثلل ةلمكت سدسلا مأو بأل ةدحاولا

 «نه يزاوملا يعي نقوحإ بأل وأ مأو بأل تاوحألا بصعي نعي :نقوخإ نهبصعو [ه١/۷٠ :قئاقحلا زمر]

 "ضماوغلا فشك" يفو «دجلا اهمساقيف ءنط يزاوملا خألا مدع دنع دحلا نهبصعي اذكو ءديقب سيل "ةوخالا"و

 خأ بأل تحألا بصعي الو ءاهضرف ذخأت لب «بسنلا يف هنم ىوقأ األ ؛اعامجإ بأل خألا ةقيقشلا بصعي الو
 [54 149/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اعامجإ اهنم ىوقأ هنأل ؛اهبجحي لب «قيقش

 هلي خيشلا لعجو «"ةبصع تانبلا عم تاوحألا اولعجا" :اكفلع هلوقل ؛نبالا تنبو تنبلا اضيأ نهبصعي يأ :تنبلاو

 تسيل تنبلا نأل ؛اهعم ةبصع نرصي امنإو «نهبصعت ال ةقيقحلا يقو ءزاحمب وهو «تاوحألا بصعت نمم تنبلا

 لوق اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ءيجي ام ىلع ةوخإلا فالخب ءاهريغ بصعت فيكف ةلاحلا هذه يف ةبصعب

 ]1۸/۲ :قئاقحلا زمر] تلا تاوحألا طقسأ هنأ :ركط سابع نبا نع يورو 55 ةباحصلا روهمج

 :ىلاعت هلوقل ؛مهئانإك روكا «ثلثلا دحاولا نم رثكأللو سدسلا مألا دلو نم ا :لإ دحاوللو

 هاك CO اتاك نإف تسلا اهي دجلو كلف تح وَأ حَأ هلو أَم وأ ةلالك تروي لْجَر ناك ناول

 نم انركذ ام ىلع فصنلا ةيآ يف نوروكذم بألاو مألا دالوأ نأل ؛مألا دالوأ هب دارملاو (١؟ :ءاسنلا) ثلا يف

 يف نالف يكيرش GS علا قوات و مار عا دا عكر :مهضعب اهأرق اذهو «لبق

 ةلاح امهئاوتسا ىلع كلذ لدف «دارفنالا ةلاح امهنيب ىوس ىلاعت هللا نأل ؛ةكرش هل :لاق وأ «لاملا اذه

 45٠0/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .عامتجالا

 نبجحي نهلك تاوحألا يأ [(يئاط) .اوناك ةهج يأ نم تاوحألاو ةوحإإلا عيمج يأ | ا نبالاب نجح و

 مهڻاريم نأل e ةوحإلا اذكو ءالع نإو بألاو ءلفس نإو نبالا نباو نبالا مهو نيروكذملا ءالؤمب

 ءارلا رسكب "ثروي" ئرقو «ةكرتلل وأ «ةثرولل وأ «تيملل ةفص يه له ةلالكلا يف اوفلتحاو «ةلالكلاب طورشم
 45٠0/9[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .مم نوطقسيف «تيملل دلولاو دلاولا مدع هب هتيمستل طرتشي ناك امايأو ءاهحتفو

 بأل خألابو ءءالؤمب بألا دالوأ طقسيو «دجلاب نبجحي ال :يعفاشلاو كلام لاقو «ةفينح يبأ دنع يأ :دجلاو

 فالخلاو «"ةيجارسلا حرش" يف امك ىوتفلا ةفينح يبأ لوق ىلعو :"حتفلا" يف لاق .”"نيكسم الم" يف اذك مأو
 .دجلاب مهطوقس يف فالح الف مأل تاوحألاو ةوخإلا امأ «بأل وأ ءاقشألا تاوحألاو ةوحإلا يف



 تابصعلا نايب o۷ ضئارفلا باتك

 قحألاو «مهس يذ عم يقابلاو ءدرفنا اذإ لكلا ذخأ نم يأ ةبصعو .طقف مألا دلو
 تابصعلا نم ردقم يقابلا ذخأ يأ لاملا لك يأ ضرف وذ :هلوق ىلع فطع

 نم وأ «نيوبألا نم تاوحألاو ةوخإلا بجحت الو «مألا نم تاوخألاو ةوخإلا بجحت تنبلا يعي :طقف مألا دلو
 تنب نأل ؛تنبلا تنب اذكو «مهبجحتف دلو تنبلاو «دلولا عم ةلالك الو «ةلالكلا مألا دلو ثرإ طرش نأل ؛بألا

 ؛نبالا تنبو تنبلا عم طقف بأل وأ ءمأو بأل تاوحألاو ةوحإلا ثرت ال نأ بحو :ليق نإف «هماقم موقي نبالا

 اذإف ةبوصعلاب لكلا ثرإلو «نيثلثلا وأ فصنلا ثرإل مهقح يف تطرش ةلالكلا :انلق «ةلالكلا مهثرإ طرش نأل

 ءرخآ صنب تنبلا عم ةبوصعلاب ثرإلا نوقحتسيف «ثرإلا قلطم ال اه طورشملا ثرإلا اذه ىفتنا ةلالكلا تفتنا

 سم مأو بأل تاوحألل راصف ءاهمدعب يفتنيف «ةلالكلاب طورشم مهثرإ عيمج نإف ؛مألا دالوأ ثرإ فالخب

 .نبالا عم طوقسلاو نبالا تانب وأ تانبلا عم اذكو «نهيخأب بيصعتلاو ءرثكألل ناثلثلاو «فصنلا ةدحاولل :لاوحأ

 ؛نهوخأ نهبصع اذإ الإ نيتقيقش عم طوقسلاو «ةدحاو ةقيقش عم سدسلاو «سمخلا هذه :عبس بأل تاوحأللو

 تاوحألاو ةوحإلاو «"ةالعلا يب" بأل تاوحألاو ةوحإلاو «"نايعألا يب" نومسي مألاو بألا دالوأ نأ ملعاو

 (حتف «ةلمكت) ."فايحألا يب" مأل

 :هلوق ىلع فطع عفرلاب وهو "ةبصعو" :لاقف «يناثلا يف عرش ةثرولا نم لوألا فنصلا نم غرف امل :ةبصعو
 لكلا ذحأ نم يأ :هلوقب ةبصعلا رسف مث 0 ضرف وذ ةئرولاو" :هريدقت «باتكلا لوأ يف "ضرف وذ"

 ناك اذإ لاملا لك ذحأ نم ةبصعلا نعي :لكلا ذخأ نم يأ (نيكسم الم) [51/؟ :قئاقحلا زمر] .درفنا اذإ

 ؛ةيبسن :ناعون ةبصعلا نأ ملعاو ءردقم مهس يذ عم ناك اذإ ضرفلا بحاص هيقبي يذلا يقابلا ذحأو ءهدحو

 هفرع يذلا وهو «ىثنأ تيملا ىلإ هتبسن يف لخدي ال ركذ لك وهو «هسفنب ةبصع :ماسقأ ةثالث ىلوألاو «ةيببسو

 عم ةبصعو .مدقت امك نقوحإب ةبصع نرصي ناثلثلا وأ فصنلا اهضرف ىثنأ لك يهو «هريغب ةبصعو .فنصملا

 ىلومو «ةقاتعلا ىلوم :ناعون ةيببسلاو .تاوحألا عم تانبلاك ىرخأ ىثنأ عم ةبصع ريصت ىثنأ لك يهو «هريغ

 (هريغو ةلمكت) .هنايب تأيسو «ةالاوملا

 دارفنالا دنع لكلا تذحأ نإو امف ؛اهوحنو تنبلا دري الفل ةدحاو ةهجب لكلا ذحأ نم هب دارملا :لإ لكلا ذخأ

 يذ عم يقابلا ذحأو" :هلوقب اهجورخ ؛ديقلا اذه ىلإ ةجاح الو ءدرلاو ضرفلا امه «نيتهجب لب ةدحاو ةهجي ال نكل

 «ناجوزلا هاقبأ ام ناذخأي امُههإف ؛ماحرألا ووذو ةالاوملا ىلوم دري نكل نارمألا هل نم ةبصعلا نأ لصحتف "مهس

 (حتف) .يبسن مهس يذ عم ناذحأي ال امهو يببسلاو يبسنلا لمشي قلطم مهسلا نأب بيحأو «دارفنالا دنع لكلاو

 ؛مه نوبوجحم مهريغو «لفس نإو هنبا وهو «تيملا ءزج ةبوصعلاب مهالوأو تابصعلا قحأ يأ :نبالا قحألاو
 هْيَوَبَأِلَوإ» :ىلاعتو هناحبس لاق نأ ىلإ ١ :ءاسنلا) نينا طح لم رک ذلل مک د الْوَأ يف هلا ٌمُكيِصوُيل : ىلاعت هلوقل

 = لعجي ملو ءدلولا عم ضرف بحاص بألا لعجف ١ ١( :ءاسنلا) دلو هَل ناک ْنِإكَرَتاّمِم ُسْدَّسلا اًمُهْنِم جاو لکل



 تابصعلا نايب o۳۸ ضئارفلا باتك

 خألا نبا م «بأل خألا مث أو بأل خألا مث الع نإو «بألا نأ 9 بألا م
 ةيوصعلاب قحألا مث يأ

 ىلع للا مامعأ م بألا مامعأ مث ,مامعألا 3 «بأل خألا نبا مث مث مأو بأل

 A O اا «بيترتلا ىلع هتبصع مث «قتعملا مث «بيترتلا
 قتعملا يأ ةقاتعلا ىلوم يأ

 لفس نإو نبالا نباو «ةبوصعلاب هيلع مدقم ركذلا دلولا نأ لدف .هل يقابلا نيعتف ءاررقم امهس ركذلا دلولل =

 [4017/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اضيأ هيلع مدقيف «هماقم موقي هنأل ؛هانيب ام ىلع نبالاك

 ةوخالل ثرإلا طرش ىلاعت هللا نأل ؛بألا هب مهالوأو ءاولع نإو تيملا لوصأ ةبوصعلاب مهالوأ مث يأ :بألا مث

 عامجإ هيلعو «ةرورض بألا عم نوثري ال مهنأ كلذب ملعف ءانيب ام ىلع دلاو الو هل دلو ال يذلا وهو ةلالكلاب
 همامعأك هنم دعبأ وه نع. كنظ امف «هلوصأو هعورف دعب هيلإ سانلا برقأ مهو ةوخإلا عم كلذ ناك اذإف «ةمألا

 ىلع نيتبارقلا وذ مدقي هنأ :هلصاح :خلإ بأل خألا مث [457/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تادجلاو هيبأ مامعأو
 ىلوأ تنبلا عم ةبصع تراص اذإ مأو بأل تحألاكو «بأل خألا ىلع مدقي مأو بأل خألاك ةدحاو ةبارق يذ

 تاذ تناك لب ةبصع نكت مل اذإو «ىلعألا مدقي توافتلا دنعو «ةحردلا يف ءاوتسالا دنع اذه «بأل خألا نم

 ةوخالل ةلالكلا يف ثرإلا لعح ىلاعت هللا نأل ؛مامعألا ىلع اومدق امنإو «بأل خألل يقابلاو اهضرف اهلف ضرف
 (ةلمكت «حتف) .دحلا ءزج مهنأل ؛مامعألا ىلع نومدقي مهنأ كلذب ملعف «دلاولاو دلولا مدع دنع

 :لَي لاق دقو «برقأ اوناكف دحلا ءزج كلذ دعب مهنأل ؛تيملا مامعأ ةوحإلا دعب ثاريملاب مهالوأ يأ :مامعألا مث

 نم فانصألا ءالؤه نيب ربتعيو [45 4/4 :قئارلا رحبلا ةلمكت] ."لجر ىلوألف تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ
 برقل كلذو ءهدج مع ىلع مدقملا هيبأ مع ىلع مدقي تيملا معف ءايناث ةبارقلا ةوقو الوأ ةحردلا برق مامعألا

 معف «ةحردلا يف يواستلا عم ةدحاو ةبارق يذ ىلع نيتبارقلا وذ مدقي فانصألا هذه نم دحاو لك يفو «ةحردلا

 فانصألا هذه عورف يف مكحلا اذكهو ءهدج معو هيبأ مع يف لاحلا اذكو «بأل همع نم ىلوأ مأو بأل تيما

 r EN REE حملا مه ناقة را زق اقاقوب ديرما برز خلارإ رحب

 ؛قتعأ يذلا يأ قتعملا ءالؤه دعب ثاريملاب قحألا مث يأ ءاتلا رسكب :قتعملا مث (حتف «ةلمكت) .بأل همع نبا ىلع

 عدي ملو تام نإ" :ادبع قتعأ نمل :اككفع هلوقل ؛تابصعلا رخآ وهو "بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا" :التفع هلوقل

 (ةلمكت «ئيع) ."هل ةبصع تنك ائراو

 هتبصعف هانركذ يذلا بيترتلا ىلع بسنلا نم ةبصع قتعملل نكي مل اذإ :هانعمو «ىلوملا ةبصع يأ :هتبصع مث

 ءزج نوكي نأب هانركذ يذلا بيترتلا ىلع ىلوملا وهو قتعملا ةبصع هتبصعف هالوم نكي مل نإف «هقتعأ يذلا هالوم
 دنع ةحردلا ولعبو ءاوتسالا دنع ةبارقلا ةوقل مدقي هدج ءزح مث «هيبأ ءزج مث «هلوصأ مث ءلفس نإو «ىلوأ ىلوملا
 - قتعملا تام مث ءاجوزو انبا تكرتو تتامو ادبع ةأرما تقتعأ اذإ الثم «قتعملا ةبصع ةبصع ثري الو «توافتلا



 بجحلا تايب ء۳۹ ضئارفلا باتك

 هريغب يلدي نمو «ريغ ال نموخإب ةبصع نرصي ناثلثلاو فصنلا نهضرف ياللاو
 تيملا ىلإ برقتي يأ

 مألا نابجحي نيتخألا وأ نيوخألاك بجحي بوجحلاو «مألا دلو ىوس هب بجح

 قافتإلاب نامرح بجح اه نوبححي ال مف

 aS ا وا KEES قرلاب مورحا ل «بألا عم سدسلا 5

 ةبصع سيل هنأل ؛ثري ال ةقتعملا جوز وهو «هابأ كرتو نبالا تام ولو ءاهتبصع هنأل ؛ةقتعملا نبال ثاريملاف =
 يف ضرفلل لحدم ال هنأل ؛نوثري الف «هتحأو همأو هتنبك قتعملا ضورف ا نع ةبصعلاب زرتحاو «قتعملا
 (راتحما در «حتف «ةلمكت) .ءالولا

 تاوحألاو «مأو بأل تاوحألاو «نبالا تانبو «تانبلا نهو «ناثلثلاو فصنلا نهضرف تاللا ءاسنلا يأ :ياللاو

 تانب امأو «هيلع رصتقت نهتبوصع نأل ؛رهاظ تاوحألاو تانبلا يف اذه «هريغ ال نمتوحإب ةبصع نرصي بأل

 نم. وأ نمتوخإب :نهقح يف هانعم نوكيف «هانركذ امك لفس نإو ءاضيأ نهمامعأ ءانبأب ةبصع نرصي نهنإف نبالا
 ‹«تانبلا عم تاوحألا وهو «ريغلا عم ةبصعلا الإ اهركذ قوتساو ءانه تابصعلا خيشلا ركذو «نوخإ مكح هل

 هب بحح هريغب تيملا ىلإ برقتي نم يأ :خلإ يلدي نمو (ييع) .مدقت اميف نهركذ هنأل ؛نهركذ كرت امنإو
 ؛اهعم نوثري اذه عمو امي نولدي مهفإف «مألل تاوحألاو ةوحإلا يأ مألا دلو ىوس هب بحجحي هنإف «نبالا نباك

 (ييع «يئاطلا) .سدسلا ىلإ ثلثلا نم مهنم نينثالاب مألا بححت لب «ةكر تلا لك اهقاقحتسا مدعل

 هريغ بجحي هريغل بجح يذلا يأ :خإ بجحي بوجحلاو .نبالا عم نبالا نباك ريغلا كلذب يأ :هب بجح
 نأل ؛هعم 0 ؛بألا امهبجحي امهنأ عم سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نابجحي نيتحألاو نيوحألاك اضيأ

 ادعاصف :نيتخألا وأ (نييع) .ةوحإلا نم نينثالا مدعب طورشم ثلثلا مألا ثرإو «ةلالكلاب طورشم ةوحإلا ثرإ

 ةروكذملا ءايشألا هذ ثرإلا نع مورحملا بجحي ال يأ :مورحا ال (يئاط) .بألا عم ناثري ال اناك ةهج يأ نم

 نمو «مورحم ثرإلا ةيلهأ هب توفي ام هيف دجو نم نأ :نامرح بجح بوجحملاو مورحلا نيب قرفلاو ءادحأ
 ثاريملل لهأب سيل هنأل ؛مودعملا ةلزنمب مورحملا انلعج اذهلو ,بوجحم هتيلهأ نود ثرإلا هب توفي ام هيف دحو

 ثرإلا قاقحتسا قح يف تيملك لعجيف رحآ هجو نود هجو نم هل لهأ هنإف ؛بوجحملا فالخب «هجو لك نم

 بحجح مدع نم روكذملا اذهو «هبوجحم قح يف ثراو وهف بجحلا قح يف اتيم لعجي الو ءائيش ثري ال ىح
 دحأ عم الثم رفاكلا نبالاك انامرح ال اناصقن بححي هنأ :دوعسم نبا نعو «ةباحصلا ةماع بهذم وه مورحملا

 (راتحلا در «حتف) .نامرح بجح رفاك نباب مأل خألا بجحي هنأ :اضيأ هنعو «نيجوزلا

 O نع عمرك اا قلاع عارم او ف ورح اذه [هنم رجلا الو ءرحلا نم دبعلا ثري ال ىح] :خ! قرلاب
 يش ىلع ُرِدَقَي ال اک و لمم ادْبَع النمل برضو :ىلاعت هللا لاق ءائيش كلمي ال قيقرلا نأل ؛ثرإلا نع عنمي قرلا يأ

 ببس هل دقعني مل يذلا وهو انق نوكي نأ نيب كلذ يف قرف الو «"قالطلا الإ دبعلا كلمي ال" مص لاقو (/ه:لحنلا)

 (ةلمكت) .ةفينح يبأ دنع ضعبلا قتعمو ءدلولا مأو «بتاكملاو «ربدملاك ةيرحلا ببس هل دقعني نأ نيبو ءالصأ ةيرحلا



 بجحلا نايب o4۰ ضئارفلا باتك

 «ملسملاك ببسلاو بسلا ثري رفاكلاو «رادلا وأ نيدلا فالتخاو ةرشابم لتقلاو

 «ةرافكلا وأ صاصقلا بوجو هب قلعتي يذلا وهو ةرشابلا ثيح نم يأ [ارئب رفح نأب اببست ال] :لإ ةرشابم لتقلاو

 قلطمم نامرحلا قلعتي :يعفاشلا دنعو ءاندنع نامرحلا بجوي ال صاصقب وأ ببسب لتقلاك امهنم دحاو هب قلعتي ال امو
 ايغاب وأ هب دهشي ادهاش وأ «كلذب مكحفءايضاق بيرقلا ناك وأ «محر وأ ‹«صاصقب هلتق اذإ هدنع ثري ال يح «لتقلا

 زاجأ وأ هيلع بجوأ عراشلا نأل ؛هل نعم ال اذهو «هدنع ثرإلا عني كلذ لك ءاعفد هلتقف افيس هيلع رهش وأ «هلتقف

 ءيش لتاقلل سيل" :يلع هلوق هيلع لد «يدعتلاب لتقلا وهف «"ثاريملا نم ءيش لتاقلل سيل" :الكفع هلوقب دارملاو «هلتق هل

 ١٠۹/۲[ :قئاقحلا زمر| .ايدعتم ناك وهو «ةرقبلا بحاصك لتاق يأ "ةرقبلا بحاص دعب ثاريملا نم

 :لكاع هلوقل فكلاو مالسإلا نيب فالتخالا يأ[هنم رفاكلا الو رفاكلا نم ملسملا ثري ال ىح] :نيدلا فالتخاو

 ةدابعو «ةيسوجم او «ةيدوهيلاو «ةينارصنلاك رافكلا للم فالتحا امأو ."ملسملا رفاكلا الو «رفاكلا ملسملا ثري ال"

 .ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل ؛ىراصنلاو سوحملاو دوهيلا نيب ثراوتلا يرجي يح «ثرإلا عنمب الف «نثولا

 ۲١/۲ ٠١[ :قئاقحلا زمر]
 نيب ثرإلا يرجي ال يح «هنودب ةقيقحلا ربتعي ال يح يك فاالتخالا وه ثرإلا عنم يف رثؤملاو : رادلا وأ

 وأ انيلإ لخد اذإ نمأتسملا نأل ؛هراد يي وه نم نيبو هنيب يرجو «برحلا راد يف الو ءانراد يف يمذلاو نمأتسملا

 مالسإلا رادك كلملاو ةعنملا فالتخاب فلتخت امنإ رادلاو «ةقيقح هريغ نم ناك نإو ءامكح هراد لهأ نم مهيلإ

 ثرإلاو «مهنيب اميف رصانتلاو ةيالولا عاطقنال مهكلم فالتحاب برحلا راد نم نيفلتخم نيرادو «برحلا رادو

 ةيجوزلاك ببسلاو «ةونبلاك بسنلاب ثري رفاكلا يأ :خلإ ثري رفاكلاو [570/؟ :قئاقحلا زمر] .ةيالولاب نوكي
 قحتلا ةمذلا دقعب هنألو ملسملاك كلملل ةعوضوملا بابسألاب كلميف فلكم راتخم هنأل ؛ةمرحم ريغ تناك اذإ

 (ييع) .ملسملا مكحك كلذ يف همكح نوكيف ملسملاك ةعوضوملا بابسألاب كلميف «ةلماعملا يف ملسملاب

 رفاكلا يف عمتحا اذإ هنأ دارأ «بحاحلاب ىرحألا نيتبارقلا ىدحإ يأ نيببسلا دحأ بجح ول يأ :امهدحأ بجح ولو

 جوزت اذإ امك نيتبارقلاب ثري بجحي مل نإو «بحاحلاب ثري رحآلا اممدحأ بجح نيصخش يف اتقرفت ول ناتبارق
 نبا هنأ ىلع ثري الو «نبا هنأ ىلع تتام اذإ اهنم ثريف ءاهنبا نباو اهنبا دلولا اذهف ءانبا هل تدلوف «همأ يسوحب

 سدسلاو «تنب اهنأ ىلع فصنلا نيثلثلا ثرت نبالا ناكم اتنب هل تدلو ولو «نبالاب بجحي نبالا نبا نأل ؛نبالا

 تحألا نأل ؛مأ نم تأ اههنأ ىلع ثرت الو تنب امنأ ىلع اهيبأ نم ثرتو «نيثلثلل ةلمكت نبالا تنب اهنأ ىلع

 ل تباث نب ديزو دوعسم نبا نع ةياور ينو ءانباحصأ ذأ هبو أو ةباحصلا ةماع لوق وهو «تنبلاب طقست
 07٠0/7[ :قئاقحلا زمر] .لوألا حيحصلاو «يعفاشلاو كلام ذحأ هبو امهاوقأب يأ نيتبارقلا تبثأب ثري رفاكلا نأ



 ماحرألا يوذ نايب o41 ضئارفلا باتك

 ؛نبا ظح لمحلل فقوو «طقف مألا ةهجب ناعللاو انزلا دلو ثريو «مرحم حاكنب ال

 ملع اذإ الإ ىقرحلاو ىفرغلا نيب ثراوت هلو ىهلقأ ال «تامف هرثكأ جرخ نإ دو

 قيرح عمج قيرغ عمج

0 

 ع عن و عبو الا ل دا دو ال 9 يس حب ؛ةبصعو مهس يذب سيل بيرق وهو :محر وذو

 امأ ةيجوزلاب ال ةيتنبلاب هنم ثرت اإف «هتنب يسوحم جوزت اذإ امك مرحم حاكنب رفاكلا ثري ال يأ :مرحم حاكنب ال

 ناكف «ملسأ اذإ هيلع رقي ال نكل ةحصلا مكح هل ناك نإو هنإف «مامإلا دنع امأو «حاكنلا ةحص مدعلف ؛امهدنع

 هب ثريف «تباث مألا ةهج نمو «هب ثري الف عطقنم بألا ةهج نم هبسن نأل :مألا ةهجب (حتف «يئاط) .دسافلاك

 ثروي وأ وه ثري نأ روصتي الو «ريغ ال اضرف هتوحخإو همأ هثرت اذكو «ريغ ال ضرفلاب مألا نم هتوحإو «همأ

 قتعم وأ «هقتعم تري وه اذك و ءةيوصعلاب هذلو وأ همأ قتعأ وأ ةقتعأ نم هثريق. ءدالولا' وأ ةالولاب الإ ةبوضعلاب

 ١۲١/۲[ :قئاقحلا زمر] .كلذب هدلو وأ «هقتعم

 دحاو نبا بيصن لمحلل فقو اهدلو هئري نمم اهريغ وأ الماح هتأرما تيمل كرت اذإ يأ :خلإ لمحلل فقوو

 فقوي هنأ :ةفينح يبأ نعو «ةداتعم نينثالا ةدالو نأل ؛دمحم لوق وهو نينبا بيصن فقوي هنعو «فسوي يبأ دنع

 ءاطايتحا مهبيصن كرتيف «دحاو نطب يف ةعبرأ ةدالو روصتي هنأل ؛رثكأ امهيأ تانب عبرأ وأ «نينب ةعبرأ بيصن

 ٠۲٠/۲[ :قئاقحلا زمر] .لوألا ىلع ىوتفلاو

 يح وهو هلقأ جرح نإ ثري الو «تام مث يح وهو هرثكأ جرح نإ لمحلا ثري يأ :خلإ جرخ نإ ثريو
 هسأر جرح نأب اميقتسم جرح نإ مث ءلكلا ماقم موقي رثكألاو «هثرإل طرش ايح نطبلا نم هلاصفنا نأل ؛تام مث

 ناكو [5751/؟ :قئاقحلا زمر] .هترس ربتعملاف الوأ هالحر جرح نأب اسوكنم جرح نإو «هردص ريتعملاف الوأ
 لحم ىلعألا ناك امل نكل رثكألا جورح ققحتيل اميقتسم جرح نإو اقلطم طسولا يه يلا ةرسلا رابتعا يغبني

 (حتف) .لكلا جرح هنأكف ءءاضعألا كلت جرخت هجورخب ذإ ؛ردصلا اوربتعا ساوحلاو ةسيئرلا ءاضعألا
 اوتام مهنأك اولعج ءالوأ تام مهيأ ىردي الو «قارتحالا وأ قرغلاب موق تام اذإ يأ :خلإ ىقرغلا نيب ثراوت الو

 رخأتملا ذكتيح ثريف «ىتوملا بيترت ملع اذإ الإ اضعب مهضعب ثري الو «هتثرول مهنم دحاو لك لام نوكيف ءاعم اعيمج

 مهضعب ثري :ه6# دوعسم نبا لاقو همه يلع نع نيتياورلا ىدحإو «ديزو «رمعو ءركب يبأ لوق وهو «مدقتملا نم

 [571/؟ :قئاقحلا زمر] .-5 يلع نع نيتياورلا ىدحإ وهو «هبحاص نم امهنم دحاو لك ثرو ام الإ اضعب

 :هلوقب محرلا اذ رسف مث «محر وذو ةبصعو ضرف وذ ةثرولا يعي "ةبصعو" :هلوق ىلع فطع عفرلاب :محر وذو

 بحاص سيل بيرق وه محرلا وذ يأ :خ! .بيرق وهو [0؟1/؟ :قئاقحلا زمر] .مهس يذب سيل بيرق وهو
 - هه تباث نب ديز ريغ لَم ةباحصلا ةماع لوق وهو «نيلوألا نيعونلا مدع دنع ثري وهو ةبصع الو ءردقم ضرف



 ماحرألا يوذ نايب o4۲ ضئارفلا باتتك

 ءامهيلع درلا مدعل ؛نيج ورلا دخا ىوس ةبصعو مهس يد عم ثري الو

 . ءاثراو لصألا نوكب مث «ةجردلا برقب حيجرتلاو «تابصعلا بيترتك مهمين يترتو
 ىلوأ ثراولا دلوف مار ألا: وذ :بيترت

 ؛انلق ام حصألاو «يعفاشلاو كلام ذحأ هبو "لاملا تيب يف عضوي لب «ماحرألا يوذل ثاريم ال" :لاق هنإف =

 هنع لقعأ هل ثراو ال نم ثراو انأو «هتثرولف الام كرت نم" :لاق هنأ 3ع يبنلا نع بركيدعم نب دادقملا ىور امل

 «ثيداحألا نم هريغلو «نورحآو دواد وبأو دمحأ هاور "هریو هنع لقعي هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو هثرأو

 نم ريثكو «ثلثلا ةلاخلاو «نيثلثلا معلا ىطعأ ةلاخو «مأل مع يف هَ رمع نع يور يح ةباحصلا تناك اذه ىلعو

 يف ىوتفلل مهئاهقف رايتخا وهو «ماحرألا يوذ ثيروت ىلإ اوبهذ «حيرش نبا مهنم «هوفلاخ يعفاشلا باحصأ
 ۲٠/۲ ٠[ :قئاقحلا زمر] .فراصملا ريغ يف هفرصو «لاملا تيب داسفل اننامز

 نأل ؛امهعم ثري محرلا اذ نإف «نيجوزلا دحأ ىوس ةبصعو مهس يذ عم محر وذ ثري ال يأ a ثري الو

 عم امه ةبارق ال امهنإف ؛نيجوزلا الإ برقأ مهنأل ؛هنم ىلوأ ماهسلا يذ ىلع درلا اذكف «محرلا يذ نم ىلوأ ةبصعلا
 نم لضف ام امهيلع دري ال اذكف «نيدلا ءاضق دعب لضف ام هيلع دري ال نيدلا بحاص نإف «نيدلا ريظن امهئرإو «تيملا

 ىري ال هذ تباث نب ديز ناكو ءاضيأ نيجوزلا ىلع دري هذ نامثع ناكو «ةباحصلا ةماع ناك كلذ ىلع ءامهضرف

 نيجوزلا ىلع درلاب فيو :"ةينقلا" فو «هدنع لاملا تيب يف عضوي مهنم لضف امو «ضورفلا يوذ نم دحأ ىلع ّدرلا
 ٠۲۲/۲[ :قئاقحلا زمر] .لاملا تيب داسفل ؛اننامز يف

 ةدسافلا تادجلاو نيدسافلا دادجألاك هلوصأ مث ءاولفس نإو تانبلا دالوأك تيملا عورف مدقيف :تابصعلا بيترتك

 هيتدجو هيدج عورف مث ءاولزن نإو مأل ةوخإلا يبو «ةوخإلا تانبو «تاوحألا دالوأك هيوبأ عورف مث ءاولع نإو
 [577/؟ :قئاقحلا زمر].فانصأ ةعبرأ اوراصف اودعب نإو تالاخلاو «لاوخألاو «مأل مامعألاو «تامعلاك

 دعبألا ىلع برقألا مدقيف «ةبوصعلا قيرطب مهئرإ نأل ؛ةحردلا برقب ماحرألا يوذ نيب حيجرتلا يأ :حيجرتلاو

 (نيكسم «ييع) .تنبلا تنب تنب نم ىلوأ تنبلا تنب نوكيف «تابصعلا يف امك مهنم فنص لك يف
 ناك ءاوس «ىلوأ ثراولا دلوف «ةجردلا يف اووتسا نإ اثراو لصألا نوكب حيجرتلا مث يأ :خلإ لصألا نوكب مث

 تنب نبا نم ىلوأ نبا تنب نباو «تنبلا تنب تنب نم ىلوأ نبالا تنب تنبك ضرف بحاص دلو وأ «ةبصع دلو
 «ىوقأ هب يلدي نم ناكف «ثرإلا قاقحتسا يف هيلع هميدقت ليلدب «ثراولا ريغ نم ةبارق ىوقأ ثراولا نأل ؛تنب

 .ىعملا اذه ةبوصعلا يف تالعلا يب ىلع نومدقي نايعألا نب نأ ىرت الأ ,مدقتلا يف ريثأت ةوقللو

 نم معألا يف اذه انربتعا نإ انأل ؛ريغ ال ةيناثلا ةجردلا يف وه امنإ ثراو ريغو اثراو لصألا نوك رابتعا نأ ملعاو

 يهو ةيبلص تنب ايلعلا تنبلا نأل ؛تنبلا تنب تنب ىلع نبالا تنب تنب حيجرت مدع مزلي ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا

 ءةبصع ندألا لصألا كلذ ناك ءاوس «ثراو ندألا هلصأ محر يذ حيحرت رابتعا بجوف «لطاب اذهو «ةثراو

 (حتف «ةلمكت «نيكسم الم) .ثراو ريغ ةطساو الب يأ ندألا هلصأ محر يذ ىلع ضرف بحاص وأ



 ضورفلا جراخ هوم ضئارفلا باتك

 لوصألا قفتا نإو «مألا ةبارق فعض بألا ةبارقلف «ةبارقلا ةهح فالتخا دنعو
 ةثونألاو ةروكذلا ةفص يف ةجردلا يف ءاوتسالا عم

 :ضورفلاو «فلتحا نطب نم فصولاو ,مهنم ددعلاف الإو ءنادبألا ىلع ةمسقلاف
 عورفلا نم يأ اقافتا ع ورفلا نادبأ يأ

 OEY TEE «فصنلل نانثا :اهجراخمو «سدس و ثلثو ناثلثو «نمنو عبرو فصن
 ةروكذملا ضورفلا جراف يأ رخآ سنج ةئالثلا هذه سنج ةئالثلا هذه

 بألا ةهج يف وه نمل ناك مألا ةهج نم مهضعبو «بألا ةهح نم ماحرألا يوذ ضعب ناك اذإ يأ :بألا ةبارقلف

 ٤۸۲/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .ام# دوعسم نباو رمع ةيضق نم انيور امل ؛ثلثلا مألا ةهج نم وه نمو «نائلثلا

 لب هقالطإ ىلع اذه سيل هنأ ملعاو «تالاخلاو ؛تامعلاو «لوصألا يف روصتي امنإو ؛عورفلا يف روصتي ال اذهو
 هقالطإب وه ذإ ؛"ةجردلا برقب حيحرتلاو" :هلوق نم قبس ام ةنيرقب ةحردلا يف اووتسا اذإ ام ىلع لومحم وه

 نولدي نيذلا يأ ءلوصألا ةفص تقفتا نإ يأ :خلإ قفتا نإو (حتف ,ةلمكت) .ةبارقلا ةهج تفلتحا اذإ امل لماش

 «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب لعجت ىح مهفادبأ ىلع ةمسقلا تناك اهيف اوفلتخي ملو ةثونألاو ةروكذلا يف مهي

 [ 485/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .اونوكي مل وأ مهل الوصأ E ممي ىلدملا لوصألاب دارملاو

 يذلا نطبلا نم ةفصلاو ءممي نولدملا عورفلا نم ددعلا ربتعي لوصألا ةفص قفتت مل نإ يأ :خلإ مهنم ددعلاف الإو

 يذلا ركذلا لعجي ىح «هعورف ددعب نطبلا كلذ نم دحاو لك ددع ربتعيف «نطبلا كلذ ىلع لاملا مسقيف فلتحا

 ناك اذإو ءلوصألا ثاريم عورفلا ىطعتو ءاهعورف ددعب اثانإ ةدحاولا ىثنألاو ؛هعورف ددعب اروكذ نطبلا كلذ يف
 ةفئاط ثانإلاو ةفئاط روكذلا لعجت مث ءانركذ ىلا ةفصلا ىلع فلتحا نطب لوأ ىلع لاملا مسقي ةفلتخم نوطب مهنيف

 اذكهو «ثانإلا باصأ ام اذكو «كلذ هب فلتحا نطب لوأ ىلع مسقيو عمجي روكذلا باصأ امف «ةمسقلا دعب

 «عورفلا نادبأ ربتعت :دايز نب نسحلاو فسوي يبأ دنعو «دمحم لوق اذهو ءايحأ مه نيذلا ىلإ يهتني نأ ىلإ لمعي

 ٤۸۲/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تفلتحا وأ «ةثونألاو ةروكذلا يف لوصألا ةفص تقفتا ءاوس

 تأدب نإ فيصنتلا ىلع ناعون يهو «ةتسلا هذه هللا باتك يف ةردقملا ضورفلا يأ :خإ فصن ضورفلاو

 ءهفصن فصنو «هفصنو ناثلثلاو هفصن فصنو هفصنو فصنلا :لوقنف «لقألاب تأدب نإ فيعضتلا وأ «رثكألاب

 [4/817/8 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .هفعض فعضو «هفعضو سدسلاو ؛هفعض فعضو هفعضو نمثلا :لوقن وأ

 ءاج نإف «هريغب اطلتخم وأ ادرفنم اهنم قيرف لك ءيجي نأ امإ ولخت ال ضورفلا هذه جراخم يأ :خلإ اهجراخمو

 هل سيلو «نينثا نم هنإف «فصنلا الإ فورحلا يف هكراشي يذلا جرخملا وهو ءهيم ضرف لك جرخمف ادرفنم

 «هريغب اطلتخم ءاج نإو «ةعبرأ نم عبرلاو «ةثالث نم ثلثلاو «ةتس نم سدسلاو «ةينامث نم نمثلا لثم كلذو «يمس
 هنم لقألا جرخمف «هعونب عون لك طلتخا نإف ءرخآلاب نيعونلا دحأ وأ «هعونب عون لك طلتخي نأ امإ اولخي الف

 «عبرلاو نمثلا جرخم ةينامثلاك «هفعض فعضلو «هفعضل اجرخم نوكي ءزحل اجرخ ناك ام نأل ؛لكلل اجرخم نوكي

 = ءامهعمجي ددع لقأ نم امهجرخمف ءرخآلا عونلاب نيعونلا دحأ طلتحا نإو «ثلثلاو سدسلا جرخم ةتسلا وأ



 ضورفلا جراخ o44 ضئارفلا باتك

 2207 طالتخالاب نورشعو ةعبرأو رشع انثاو ءاهيمسل ةتسو ةثالثو ةينامثو ةعبرأو
 هدعب امو ةعبرألا يمسل يأ 27-2 ب ]ير | | | |

 ناك نإف ءال مأ ةقفاوم امهنيب له رظنا مث «ةدح ىلع نيقيرفلا نم دحاو لك جرخم رظنا «كلذ ةفرعم تدرأ اذإو =

 رخآلا عيمج يف امهدحأ عيمجف ةقفاوم امهنيب نكي مل نإو ءرخآلا عيمج يف امهدحأ قفو برضاف «ةقفاوم امهنيب

 فصنلا جرخم نيب نأل ؛ةتس نم وهف ؛هضعبب وأ يناثلا نم لكب لوألا فصنلا طلتحا اذإ مث ,نيضرفلا جرخم غلبملاف

 لكب لوألا نم عبرلا طلتخا اذإو «ةتس غلبي رخآلا عيمج يف امهدحأ قفو تبرض اذإف ءفصنلاب ةقفاوم سدسلاو

 تبرض اذإف ءفصنلاب ةتسلا وهو «سدسلا جرخم قفاوم ةعبرألا وهو «عبرلا جرخم نأل ؛رشع يا نم وهف هضعبب وأ يناثلا
 ةقفاوم الف ناثلثلاو ثلثلا هب طلتخملا ناك نإو «باوحلا جرخي هنمو ءرشع ينث غلبي رحآلا عيمج يف امهدحأ قفو

 عمتجي الو «ةعبس جراخملا ةلمج تراصف «باوحلا جرخي هنمف «نيرشعو ةعبرأ غلبت ةينامث يف ةثالث برضاف ءامهنيب

 نم رثكأ ىلع رسكني الو «فئاوط سمح نم رثكأ اهباحصأ نم عمتجي الو «ةدحاو ةلأسم يف ضورف ةعبرأ نم رثكأ
 [487/9 :قئارلا رحبلا ةلمكت] .فئاوط عبرأ

 دنع ددعب سيل دحاولاف احيحص دارفناب درف لك هنم ذخؤي نأ نكمي ددع لقأ وه جرحملا :خلإ اهجراخمو

 هنم ج رخي اددع لقأ ةعبرألا نأل ؛ةينام ال ةعبرأ نوكي الثم "عبر" جرخخمف «"راتحلا در" يف اذك ةاحنلا ال باّسحلا

 نم اهريغو ثلثلاو فصنلاو عبرلا نيعأ - ةروسكملا ءازحألا لعجي نأ ضئارفلا باسح يف لصألاو عبرلا
 ةثالث نم جرح امل الثم دادعألا نم ددع لقأ نم باسحلا جرخيو ءاهيف رسك ال ةحيحص ادادعأ - ضورفلا

 .ةتس نم جرخي ال
 هكراشي يذلا جرخملا وهو هيم ضرف لك جرخم نأل ؛ةتسلاو ةثالثلاو ةينامثلاو ةعبرألا ىمس يأ ] :خلإ اهيمسل

 ةعبرألا يأ [(ييع) .فصنلا جرخم نانثا :هلوقب ديق كلذلف هل يم سيلو «نينثا نم هنإف فصنلا الإ فورحلا يف
 تدجو ءاوس ءاهنم رخآلاب ضورفلا نم نيعونلا دحأ طالتخا مدع دنع اهيمسل جرخم ةتسلاو ةثالثلاو ةينامثلاو

 وه جرخملا نإف «نبالا عم جوزلا تكرت نم يف امك طقف عبرلا ةلأسملا يف تناك نأب ةدرفنم نيعونلا دحأ ضورف

 جرحملا نإف «مال نيتحخأو امأ كرت نم يف امك ثلثلاو سدسلا ةلأسملا يف عمتجا نأب ةطلتخم تدجو وأ :ةعبرألا

 .رهاظ اهيمس ضرف لك جرخم نوكف دارفنالا ةروص يف امأ ةتسلا وه
 ؛لكلل اجرخم نوكي لقألا جرخمف «لقألل رابتعالاف دحاو عون ضورف طلتحا اذإ هنألف ؛طالتخالا ةروص يف امأو

 ثلثلل اجرخم ناك سدسلل اجرخم ناك امف «سدسلل رابتعالاف هفعضل احرخم نوكي ءرحل احرخم ناك ام نأل
 ثلثلاو سدسلا ةلأسملا يف عمتجا اذإ الثم هيمسل جرخ هنأ جرخملا ىلع ذغنيح قدصيف «هفعض فعضو نيثلثلاو

 .مهفاف هل يمس يهو ةتسلا سدسلا جرخمو «ناثلثلاو

 "نورشعو ةعبرأ" :هلوقلو «"رشع انثا" :هلوقل ديق اذهو «رحآلاب نيعونلا دحأ طالتحا يأ ا طالتخالاب

 - «رشع انثا ةيعابرلاو ةيثالثلاو ةيئانثلا تاطالتحالا هذه ج رخمف «هضعبب وأ يناثلا عونلا لكب عبرلا طلتحا نإف



 ضورفلا جراخم هه ضئارفلا باتك

 2010 e ىلإ ري و ءاعفشو ارتو ة هرشع ىلإ ةتسف «هدايزب لوعتو
 لوعت جرحملا ءازجأ نم

 طلتخا نإو ءنورشعو ةعبرأ تاطالتحالا هذه جرخمف «هضعبب وأ يناثلا عونلا لكب نمثلا طلتحا نإو =

 يف فنصملا هركذي مل ريخألا اذهو «ةتسلا تاطالتحالا هذه جرخمف «هضعبب وأ يناثلا عونلا لكب فصنلا

 نإف ةلمجلابو ءايناث هدعي ملو هب ىفتكاف الوأ احرخم ةتسلا نوك ركذ هنإف راصتخالل امور طالتحالا جراخم
 نيعونلا دحأ طالتخا يتو درو عون ضورف طالتحا ينو ءاقلطم طالتخالا مدع يف روصلا عيمج يق جرخم ةتسلا
 .ظفحاو مهفاف رحآلاب

 نالف :لاقي ءروجلا يأ ليملا نعم. لمعتسي لوعلاو «لوعلا نايب يف عرش [اهضعب نعي جراخملا يأ ] :خإ لوعتو
 نمو «هعفر اذإ نازيملا لاع :لاقي عفرلا نعمبو «بلغ يأ هربص ليع :لاقي «ةبلغلا نعم وأ ارئاج ليم يأ لوعي
 قاض اذإ هئازجأ نم ءيش جرحملا ىلع دازي نأ حالطصالا يف لوعلاف «هيلع حلطصملا ىعملا ذأ ريحألا اذه

 نم رثكأ ددع ىلإ ةكرتلا عفرت هيف ةعمتحلا ضورفلاب ءافولا نع قاض اذإ جرخملا نأ :هلصاحو «ضرف نع جرخملا

 لوع لوعلا نم دارملاو «ةدحاو ةبسن ىلع ةثرولا عيج ضئارف يف ناصقنلا لخدي ىح مسقت مث ءجرحملا كلذ

 ءاهنيب امك نورشعو ةعبرأو ءرشع انثاو «ةتسلا :اهنم ةثالث لوعت امنإو «لوعت ال اهلك نأل ؛جراخملا ضعب

 (ةلمكتلاو ةيجارسلا حرش نم) .لوعت ال ىرحألا ةعبرألاو
 ةعبس ىلإ لوعت ةتسلا نأ :هليصفتو «ةرشعلاو ةينامثلا عفشلابو «ةعستلاو ةعبسلا رتولاب ديري :خلإ اعفشو ارتو

 «مأو بأل تحأو جوزك سدسو نافصن عمتجا وأ «مأو بأل نيتخأو جوزك ناثلثو فصن عمتحا اذإ اميف
 «مأو بأل نيتحأو جوزك سدسو ناثلثو فصن عمتحا اذإ اميف ةينامث ىلإ لوعتو «بأل تحأ وأ «مأل تحأو
 ناثلثو فصن عمتحا اذإ ةعست ىلإ لوعتو «مال نيتحأو مأو بأل تحأو جوزك ثلثو نافصن عمتحا وأ «مأر

 أو بأل تحأو ءجوزك سدسو ثلثو نافصن عمتجا وأ أل نيتخأو أو بأل نيتخأو جوزك ثلثو

 نيتحأو «مأو بأل نيتحأو جوزك سدسو ثلثو ناثلثو فصن عمتحا اذإ ةرشع ىلإ لوعتو «مأو ؛مأل نيتحأو

 (ةلمكتلاو ةيجارسلا حرش نم) .مأو «مأل

 سدسو نائلثو عبر عمتجا اذإ رشع ةثالث ىلإ لوعتف ءاعفش ال ارتو رشع ةعبس ىلإ لوعت رشع انثا يأ :خلإ ارتو
 بأل نيتخأو ةحوزك ثلثو ناثلثو عبر عمتحا اذإ رشع ةسمح ىلإ لوعتو «مأل تحأو «مأو بأل نيتحأو ةجوزك

 نيتخأو «مأو بأل نيتخأو «ةجوزك سدسو ثلثو ناتنثو عبر عمتجا اذإ رشع ةعبس ىلإ لوعتو مأل نيتحأو «مأو
 ةفلتخملا ضئارفلا باحصأ نم عمتجي ال هنأ ءارقتسالاب ملع هنأل ؛رشع ةعبس نم رثكأ ىلإ لوعت ال امنإو مأو أل

 ؛اعفش لوعت ال امنإو ءرشع ةعبس ىلإ ةعبرألا فانصألا دوجو عم لوعلاب يهتني رشع انثاو فانصأ ةعبرأ نم رثكأ

 (هريغو ةيجارسلا حرش نم) .ءارقتسالاب كلذ ملع هنأل



 ضورفلا جراخ o4٦ ضئارفلا باتك

 OS ددعلا قفو برض قيرف ظح رسكنا نإو «نيرشعو ةعبس ىلإ و

 رسكنا نم سوؤر ددع يأ ةئرولا نم ةفئاط بيصن

 يهو ةيربنملا يهو «ةدحاو ةلوع الإ اهيف امو نيرشعو ةعبس ىلإ لوعت نورشعو ةعبرأ يأ :خ! نيرشعو ةعبس ىلإ

 ىلع وهو اهنع لئس ف ايلع نأل ؛ةيربنم تيمس امنإو نيوبأو نيتنبو ةجوزك ناسدسلاو ناثلثلاو نمثلا اهيف عمتحا يلا
 اُهإف ؛ه دوعسم نبا دنع الإ كلذ نم رثكأ لوعت الو .هتبطح يف ىضمو الحترم اعست اهنمت داع :لاقف ءبطخي ربنملا

 نم نأل ؛التاق وأ اقيقر وأ ارفاك انباو «بأل نيتحأو امأو «مأل نيتحأو ةأرما كرت اذإ اميف نيثالثو دحأ ىلإ هدنع لوعت

 بأل نيتحأللو «سدسلا مأللو «هدنع نمثلا ةأرملل نوكيف «نامرحلا نود ناصقن بجح بجحي مورحلا نأ هلصأ

 (ةيجارسلا حرش) ٠۲٤/۲[ :قئاقحلا زمر] .نوثالثو دحأ كلذ عومجمو «ثلثلا مأل نيتحأللو «ناثلفلا

 ءرسك الب ثراو لك بيصن هيف ىتأتي ددع لقأ نایب هب دارملاو لئاسملا حيحصت نايب يف عورش :خلإ رسكنا نإو

 امأ سوؤرلاو سوؤرلا نيب اهنم ةعبرأو «سوؤرلاو ماهسلا نيب اهنم ةثالث ءلوصأ ةعبس ىلإ انه جاتحي هنأ ملعاو
 نيوبأك رسك الب مهيلع ةمسقنم قيرف لك ماهس نوكت نأب ةماقتسالا اهدحأف سوؤرلاو ماهسلا نيب يلا ةثالثلا

 امهنيب امك ةقفاوملا عم راسكنالا اهثلاثو «ةنيابملا عم راسكنالا اهيناثو «برضلا ىلإ اهيف ةجاح الف «تانب عبرأو

 «قفاوتلاو لحادتلاو لئامتلا يهف سوؤرلاو سوؤرلا نيب يلا ةعبرألا امأو لإ رسكنا نإو :هلوقب فنصملا
 .ملإ رسكلا ددعت نإو :هلوقب فنصملا اهركذيسو «نيابتلاو
 دحأ نوك لثامتلا :لوقنف «نيددعلا نيب قفاوتلاو «نيابتلاو لحادتلاو «لثامتلا ةفرعم نم حيحصتلا يق دبالو

 اذإ هنأ نعم. ,رثكألا امهلقأ نمي ثيحب نيفلتخملا نيددعلا نوك لحادتلاو «ةثالثو ةثالثك رحآلل ايواسم نيددعلا

 ةتسلا تينف نيترم ةتسلا نم ةثالثلا تيقلأ اذإف «ةتسلاو ةثالثلاك ءيش رثكألا نم قبب مل رثكألا نم لقألا يقلأ

 ناقفاوتيف «ةعبرأ امهينفي نيرشعلا عم ةينامثلاك ثلاث ددع امهينفي لب «رثكألا امهلقأ يفي ال نأ قفاوتلاو «ةيلكلاب

 (راتخملا ردلاو راتحلا در نم اطقتلم) .ةرشعلا عم ةعستلاك الصأ ثلاث ددع امهينفي ال نأ نيابتلاو «عبرلاب

 امهنيب ناك نإف «مهماهسو مهسوؤر نيب رظني ةثرولا نم ةفئاط بيصن رسكنا اذإ يأ :خلإ ددعلا قفو برض
 ةلئاع تناك نإ اهوع عم اهلصأ يف برضيو «ةلئاع ةلأسملا نكت مل نإ ةضيرفلا يف مهددع قفو برض ةقفاوم

 امهيلع ناميقتسي امهو «نيوبألل ناسدسلا «ةتس نم ةلأسملا لصأ نإف ؛تانب رشعو نيوبأك حيحصت غلبملاف

 ‹فصنلاب ةقفاوم ةعبرألاو ةرشعلا نيب نكل نهيلع ميقتست الو ءرشعلا تانبلل ةعبرألا امه ناثلثلاو ءرسك الب

 ةلأسملا هنم حصتف نيثالث لصاحلا راص ةتسلا يف انبرضف ,ةسمخ وهو اهفصن ىلإ ةرشعلا ٍعأ سوؤرلا ددع انددرف

 عامتجال ؛رشع نْنا نم انه ةلأسملا لصأ نإف «تانب تسو «نيوبأو «جوزكف ةلئاعلا امأو «ةلئاعلا ريغ لاثم اذه

 تسلا تانبللو ةعبرأ امهو ءاهاسدس نيوبأللو «ةثالث وهو ءاهعبر جوزللف «فلس ام ىلع نيثلثلاو سدسلاو عبرلا
 ماهسلاو سوؤرلا يددع نيب نكل «تانبلا ماهس ترسكنا رشع ةسمخ ىلإ ةلأسملا تلاع دقف «ةينامث اهو ءاهاثلث

 ةسمخ وهو ءاوع عم ةلأسملا لصأ يف اهانبرض مث «ةثالث وهو «هفصن ىلإ نهسوؤر ددع انددرف ءفصنلاب قفاوت

 (اهحرش عم ةيجارسلاو ةلمكتلا) .ةلأسملا اهنم تماقتساف «نيعبرأو ةسمخ تلصوف «رشع
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 رسكلا ددعت نإو «جرخم غلبلاف «ةضيرفلا يف ددعلاف الإو «قفاو نإ ةضيرفلا يف
 نيتروصلا يف ةلأسملا مهسوؤرو مهماهس نيب

 na EE DSL E نإو ىدحاو برض لئامتو
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 سوؤرلا قفاوت مل نإ يأ :خلإ ددعلاف الإو .اهوع عمف الإو ةلئاع نكت مل نإ طقف ةلأسملا لصأ يأ :ةضيرفلا

 عم ةلأسملا لصأ يفف ةلئاع تناك نإو «ةلئاع ةلأسملا نكت مل نإ ةضيرفلا ماهس يف سوؤرلا ددع برضاف ماهسلا

 نيب تسيلو «ةتس نم ةلأسملاف ءمأل تاوحخأ ثالثو ةدحجو «جوز ةلئاعلا ريغ لاثم «حيحصتلا ج رخ غلبملاو ءا وع

 راصو ةلأسملا لصأ يف تاوحألا سوؤر ددع لك انبرضف «ةنيابم لب رسكب ةقفاوم نهماهسو نهسوؤر يددع
 «ةتس نم ةلأسملا لصأف «مأو بأل تاوحأ سمحو جوز :ةلئاعلا لاثمو ءاهنم ةلأسملا حصتف ءرشع ةينامث لصاحلا

 - ةسمخلاو ةعبرألا ٍنيعأ - نهسوؤرو نهماهس يددع نيبو تاوخألا ماهس ترسكناو «ةعبس ىلإ لوعتو

 ةسمخ لصاحلا راصف «ةعبس وهو ءاوع عم ةلأسملا لصأ يف ةسمح وهو نهسوؤر ددع لك انبرضف «ةنيابم
 (ةيحارسلا حرش «ةلمكت) .ةلأسملا حصت اهنمف نيثالثو

 مهيلع رسكنملا سوؤر دادعأ لئامتو «ةدحاو ةفئاط نم رثكأ ىلع رسكنا اذإ يأ :خلإ رسكلا ددعت نإو

 غلب امف ءاهوع عم ةلأسملا لصأ يفف «ةلئاع تناك نإو «ةلئاع نكت مل نإ ةلاسملا لصأ يف دحاو قيرف برضي

 نم اهلصأ تادج ثالثو مأل تاوحأ ثالثو مأو بأل تاوحأ تس هلاثم «ةلأسملا حيحصت وهف برضلا نم

 درف «فصنلاب قفاوتو نهيلع مسقنت ال ةعبرأ امهو «ناثلفلا مأو بأل تاوحألل «ةعبس ىلإ لوعتو «ةتس

 ال مهس تادجللو «قفاوت الو نهيلع مسقنت ال نامهس ثلثلا مأل تاوحأللو «ةثالث فصنلا ىلإ نهسوؤر
 نيرشعو ادحأ غلبت ةضيرفلا يف مهنم ادحاو برضاف ةلئامم دادعأ ةثالث كعم عمتجاف «قفاوي الو نهيلع مسقني

 ةلأسملا لصأ يف ةثالث برضاف مامعأ ةثالثو تانب ثالث اهلاثمف «ةلئاعلا ريغ امأو ءةلئاعلا لاثم اذه حصت اهنمف

 (راتخا در «ةلمكت) .حصت اهنم «ةعست نكت

 «ضعب يف مهماهس مهيلع ةرسكنملا ةثرولا سوؤر دادعأ ضعب لحادتو ءرسكلا ددعت نإو يأ :خإ لخادت نإو
 رشع انثاو «تادج ثالثو «تاحوز عبرأ :هلاثم ةلأسملا لصأ يف دادعألا كلت رثكأ وه ام برضي نأ مكحلاف

 نهماهسو نهسوؤر يددع نيبو «نهيلع ميقتسي الو ةثالث وهو «عبرلا تاحوزلل ءرشع ىثا نم اهلصأ اًمع
 نهسوؤر نيبو نهيلع ميقتسي الو «نانثا وهو سدسلا تادجللو «ةعبرأ وهو «نهسوؤر ددع انذخأف ةنيابم

 ىلا ىلع ميقتست الف «ةعبس وهو يقابلا مامعأللو ةثالث وهو «نهسوؤر ددع عومجب انذحأف «ةينابم نهماهسو
 ةثالثلا اندجوف ةذوحأملا سوؤرلا دادعأ نيب ةبسنلا انبلط مث «هرسأب سوؤرلا ددع انذخأف نيابت امهنيب لب رشع

 ةعبرأو ةئام راصف «ةلأسملا لصأ يف اهانبرضف سوؤرلا دادعأ رثكأ وه يذلا رشع ثا يف نيلحادتم ةعبرألاو

 .ةلأسملا لصأ يف دادعألا رثكأ برضي يأ :رثكألاف (ةيحارسلا حرش) .ةلأسملا حصت اهنمو نيعبرأو
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 0 ا وما وا او اس ا يتو مث ددعلا يف ددعلاف الإو «قفولاف قفاوت نإو

 ددعلا عيمج يف دادعألا دحأ قفو برضي نأ مكحلاف اضعب سوؤر دادعأ ضعب قفاوت نإ يأ :خإ قفاوت نإو

 ذئنيحف «قفاوي مل نإو «ثلاثلا ددعلا غلبملا كلذ قفاو نإ ثلاثلا ددعلا قفو يف غلب ام عيمج برضي مث «قفاوملا

 .ةلأسملا لصأ يف ثلاثلا غلبملا برضي مث

 تاج وزال «نورشعو ةعبرأ ةلأسملا لصأف ءامع رشع ةتسو «ةدحج+ ةرشع سهو اتنب رشع ىنامتو تاجوز عبرأك

 ؛نهيلع ميقتسي ال ناثلثلا رشع ينامثلا تانبللو «نهسوٌّؤر ددع عيمج انظفحف قفاوي الو «نهيلع مسقني ال عبرلا

 تادجللو ءاهانظفحو «ةعست وهو نهسوؤر ددع فصن انذحأف «فصنلاب ةقفاوم نهماهسو نهسوؤر يددع نيبو

 يقابلا مامعأللو ءنهسوؤر ددع عيمج انظفحف «ةنيابم نهماهسو نهسوؤر ددع نيبو «نهيلع ميقتسي الو «سدسلا
 دادعأ نم انل لصحف ءمهسوؤر ددع انظفحف «ةينابم مهسوؤر ددع نيبو هنيبو مهيلع ميقتسي الو «دحاو وهو

 ىلإ امهادحإ انددرف فصنلاب ةقفاوم ةتسلاو ةعبرألا نيبو ءرشع ةسمحو «ةعستو ةتسو ةعبرأ ةظوفحملا سوؤرلا

 عيمج يق امهدحأ ثالث انبرضف ثالثلاب ةعستلل قفاوم وهو ءرشع ىا غلبملا راص «ىرحألا يف هانبرضو ءاهفصن

 يف امهادحإ ثلث انبرضف اضيأ ثلثلاب ةقفاوم رشع ةسمخ نيبو يناثلا غلبملا اذه نيبو «نيثالثو ةتس غلبملا راص رخآلا

 لصاحلا راص - نيرشعو ةعبرأ نيعأ - ةلأسملا لصأ يف ثلاثلا غلبملا اذه انبرض مث «نونامثو ةئام تلصحف ىرحألا

 (فرصتب ةيحارسلا حرش نم) .ةلأسملا حصت اهنمو «نيرشعو ةئام ثالثو «فالآ ةعبرأ

 برضي اضعب دادعألا ضعب قفاوي مل نإو يأ [قفاوتي مو لحادتي ملو لئامتي مل نإو يأ ] :خإ ددعلاف الإو
 ام برضي مث «عبارلا عيمج يف غلب ام برضي مث «ثلاثلا عيمج يف غلب ام برضي مث «يناثلا عيمج يف دادعألا دحأ

 «نورشعو ةعبرأ ةلأسملا لصأف «مامعأ ةعبسو تانب رشعو تادج تسو نيتأرماك ةلأسملا لصأ يف عمتحا

 «نانثا وهو امهسوؤر ددع انذحأف (ةنيابم امهماهسو امهسوؤر نيبو ءامهيلع ميقتسي ال وهو «نمثلا نيتحورلل

 ددع فص انذحأف «فصتنلاب ةقفاوم نهماهسو نهددع نيبو «نهيلع ميقتسي دل رهو سدسلا تادجللو

 اتذحشاف «فصنلاب ةقفاوم نهماهسو نهسوؤر نيو ‹«نهيلع ميقتسي الو «ناثلثلا تانبللو ,ةثالث وهو ‹«نهسوۇر

 ددع انذحأف ةنيابم مهسوؤر نيبو هنيبو «مهيلع ميقتسي الو «يقابلا مامعأللو «ةسمخ وهو «نهسوؤر ددع فصن

 انبرض مث نيثالث راص «ةسمخ يف غلبملا اذه انبرض مث «ةتس راص ةثالثلا يف نينثالا انبرضف ةعبس وهو مهسوؤر

 فالآ ةسمخ عومجملا راصف ةلأسملا لصأ يف غلبملا اذه انبرض مث ةرشعو ناتئام تلصحف ةعبسلا يف نيثالث

 (ةيحارسلا حرش) .ةلأسملا ميسقت اهنمو «نيعبرأو

 «ثلاثلا قفو يف لوألا برضلا غلبم ةقفاوملا ف برضي مث يأ ةنيابملاو ةقفاوملا نم نيتروصلا اتلكب قلعتم :خلإ متو مث
 يناثلا ددعلا يف ددعلا عيمج برضي ةنيابملا يف كلذكو «ةلأسملا لصأ يف ثلاثلا غلبملا مث «عبارلا قفو يف يناثلا غلبملا مث

 .الصفم امهانيب دقو ةلأسملا لصأ يف غلبملا مث «عبارلا يف غلبملا مث «ثلاثلا ددعلا يق برضلا غلبم مث
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 .اهوعو ةضيرفلا يف غلبملا مث
 ةلئاع تناك نإ ةلئاع نكت مل نإ

 ف 00 ءنيجوزلا ىلع الإ مهماهس ردقب ضورفلا يوذ ىلع دري لضف امو
 يلع دري ال هنإف 0 3

 ,مهماهس نمف الإو «نيتحأ وأ نيتنبك مهسوؤر نم ةلأسملاف ءادحاو اسنح هيلع دري
 هيلع دري ال نم مدع دنع

 اهيفف الإو «ةلئاع نكت مل نإ طقف ةضيرفلا لصأ يف نيتروصلا يف غلبملا برضي مث يأ :خلإ اهوعو ةضيرفلا يف
 ةرشع نامثو تاحوز عبرأ :ةقفاوملا يف اهلاثمف ةلئاعلا امأو «نيتروصلا يف ةلئاعلا ريغ لاثم ركذ دقو «لوعلا عم

 يف اهلاثمو ءرشع ةعبس ىلإ لوعتو ءرشع ىلا نم اهلصأ بأل اتحأ ةرشع سمخو «ةدح ةرشع اتنثاو مأل اتحأ

 ىلإ لوعتو ءرشع ثا نم اهلصأ تاحوز عبرأو «تادح عبسو مأل تاوخأ ثالثو بأل تاوحأ سمح :ةنيابملا

 [(يئاط) .هل قحتسم الو «ضورفلا يوذ ضرف نع] :خلإ دري لضف امو .ييعلا يف نيلاثملا نيذه ليصفتو رشع ةعبس

 دادزت درلابو «ةلأسملا لصأ دادزيو ضورفلا يوذ ماهس صقنت لوعلاب ذإ ؛لوعلا دض وهو «درلا نايب يف عورش
 (ةيحارسلا حرش) .ةلأسملا لصأ صقتنيو ماهسلا

 ءنيجوزلا ىوس مهماهس ردقب ضورفلا يوذ ىلع دري ضورفلا يوذ نع لضف ام يأ :خإ ضورفلا يوذ ىلع
 تباث نب ديز لاقو انباحصأ ذحأ هبو ءةباحصلا ةماع لوق روكذملا هجولا ىلع درلا يأ وهو ءامهيلع دري ال هنإف

 باحصأ نم نيققحملا نكل ءاضيأ نيجوزلا ىلع دري :نامثع دنعو «يعفاشلاو كلام ذخأ هبو «لاملا تيبل لضافلا

 (حتف «ئييع) .مهضئارف ةبسنب ضئارفلا يوذ ىلع لضافلا دري لاملا تيب سردنا ول :اولاق يعفاشلا

 دري نمت دحاو فنص امإ دوجوملا نأل ؛كلذو «ماسقأ ةعبرأ ىلع درلا لئاسم نأ ملعا :خلإ هيلع دري نم ناك نإف

 نوكي ال وأ نيحوزك هيلع دري ال نم ةلأسملا يف نوكي نأ امإ نيريدقتلا ىلعو «فنص نم رثكأ امإو ءلضف ام هيلع
 نم ناك نإ يأ "خلإ هيلع دري نم ناك نإف" :هلوقب فنصملا هنيب ام لوألا مسقلاف «ةعبرألا يق ماسقألا ترصحناف

 هنإف نيتحأ وأ نيتنب كرت اذإ امك مهسوؤر نم نوكت ةلأسملاف «هيلع دري ال نم هعم نوكي الو ادحاو اسنج هيلع دري

 دارملاو «نيفصن امهنيب لاملا لعجيف «نيوحأ وأ نينباك اراص قاقحتسالا يف ايوتسا امل امهأل ؛نينثا نم ةلأسملا لعجي

 (ييع «ةيجارسلا حرش) .نيوبأل وأ مألو بأل امهالك نوكي نأب دحاو سنح نم انوكي نأ نيتحألاب

 وه اذه [مهماهس نم ةلأسملا ذحؤت يأ ] :خلإ مهماهس نمف .ادحاو اسنج ةثرولا نكت مل نإو يأ :الإو
 ةثالث وأ ناسنج ةلأسملا يف عمتجا لب ادحاو اسنح هيلع دري نم نكي مل نإو يعي ءدرلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا

 نيعمتما ءالؤه ماهس عومجم نم يأ مهماهس نم ةلأسملا لعجيف هيلع دري ال نم مدع دنع هيلع دري نمم سانجأ
 نيب نوكي امنإ هيلع دري نم نيب عقاولا عامتجالا نأ ىلع لد ءارقتسالا نأ ملعاو «ةلأسملا جرخم نم ةذوخألملا

 .ديزأ ال سانجأ ةثالث وأ «نيسنح
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 ةسمخو «سدسو فصن ول ةعبرأو «سدسو ثلث ول ةثالثو «ناسدس 1 نينثا نمف
 عمتجا ةعبرأ نمو عمتجا ةثالث نمو يأ جا

 دري ل نييلرألا خم رو «ثلثو فصن وأ «ناسدسو فصن وأ « سدس و 00 ول

 نيجوزلا دحأ وهو عمتجا مأو نيتنبك
 ر جوزك يلع د نو ی قابلا مسا م رع لقا نم فيزا طع يلع

 سوؤر ضرفلا جراخم يأ هيلع دري ال نم ضرف

 ا مهسوؤر قفو برضاف مهسوؤر قفاو نإف .مقتسي مل نإو «تانب
 مهيلع دري نم سوؤر ا لا

 «ةتس نم ذئنيح ةلأسملا نأل ؛مأل تحأو ةدجك ناسدس عمتحا ول نينثا نم ةلأسملا لعجتف يأ 2 نينثا نمف

 فصن امهنم ةدحاو لكلف «نيفصن امهيلع ةكرتلا مسقاو «ةلأسملا لصأ نينثالا لعجاف ء«ةضيرفلاب نانثا اهنم امهو

 ثلث عمتجا ول ةثالث نم ةلأسملا لعمت يأ "نينا" ىلع فطع رجلاب :لإ ةثالثو (ةيجارسلا حرش نم) .لاملا

 ةثالث ةروكذملا ةثرولا ماهس عومجمو «ةتس نم اضيأ ريدقتلا اذه ىلع ةلأسملا ذإ ؛مألا عم مألا يدلوك سدسو

 .ثلثلا مأللو ءناثلث مألا يدلولف «ماهسلا كلت ردقب اثالثأ ةكرتلا مسقاو «ةلأسملا لصأ اهلعحاف

 تنبو تنبك سدسو فصن اهيف عمتحا اذإ ةعبرأ نم ةلأسملا لعحت يأ قبس ام ىلع فطع اضيأ رجلاب :خلإ ةعبرأو

 وأ «نبالا تنبل دحاوو «تنبلل ةثالث ةعبرأ اهنم ةثرولا ماهس عومجبو «ةتس نم اضيأ ةلأسملا نأل ؛مأو تنب وأ نبا

 نبالا تنب وأ مألل اهنم عبرو «تنبلل اهعابرأ ةثالث ءاعابرأ ةكرتلا مسقاو ةعبرأ نم ةلأسملا لعحاف «مألل

 اهيف عمتجا وأ «مأو نيتنبك سدسو ناثلث اهيف عمتجا ول ةسمح نم ةلأسملا لعحج يأ اضيأ رحلاب :لإ ةسضحو

 تحاك وأ أل نيتحأو أو فأل تحأک ثلثو فصن اهيف عمتجا وأ أو نبا تنبو تک .ناسدسو خفضت

 روصلا هذه نم لك يف ةثرولل ةذوحأملا ماهسلاو ةتس نم اضيأ ثالثلا روصلا هذه يف ةلأسملا نإف مأو مأو بأل

 .اسامحأ ةكرتلا مسقتف «ةسمخ

 - ادحاو اسنج اوناك اذإ ام وهو - لوألا عم ناك ول يأ درلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا وه اذه :خلإ لوألا عم ولو

 كلذ نم يقابلا مسقا مث ء«هضرف جراخم لقأ نم هيلع دري ال نم ضرف طعأ ؛نيجوزلا دحأ وهو «هيلع دري ال نم
 ثالكو جوزك مهيلع يقابلا ماقتسا نإ - دحاولا سنجلجا كلذ يعأ - هيلع دري نم سوؤر ددع ىلع جرحملا

 ماقتساف مهسأ ةثالث يقب مهس وهو هعبر ذح ذحخأ اذإف «ةعبرأ وهو «عبرلا جراخم لقأ نم هطعأف «عبرلا جوزلل «تانب

 ٤۸۸/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .تانبلا سوؤر ىلع

 نإف ءرظني هيلع دري نم سوؤر ددع ىلع هيلع دري ال نم ضرف نم يقابلا مقتسي مل نإ يأ :خلإ مقتسي مل نإو

 يف نإف «تانب تسو جوزك هيلع دري ال نم ضرف جرخم يف هيلع دري نم سوؤر قفو برضاف مهسوؤر قفاو
 ىلع ميقتست الف «ةثالث تيقب اهنم ادحاو جوزلا تيطعأ اذإف «ةعبرأ هيلع دري ال نم ضرف جرخم لقأ ةلأسملا هذه

 ةعبرألا يف - نانثا وهو - «نهسوؤر ددع قفو برضاف «ثلنلاب ةقفاوم امهنيب نكل «تسلا تانبلا سوؤر ددع

 (ةيجارسلا حرش) .ةتس تانبللو «نانثا اهنم ج وزللف «ةينامث غلبي



 ضورفلا جراخم 0١ ضئارفلا باتك

 جر ف مهسوؤر لك برضاف الإو «تانب تسو جوزك هيلع دری ال نم جرخم يف
 مهيلع درب نم ي

 مسقاف «هيلع دري ال نم اعلا عم ولو «تانب سمو جوزك هيلع ٌدري ال نم ضرف

 عبرأو ةحوزك هيلع دري نم ةلأسم ىلع هيلع دري ال نم ضرف جرخم نم يقب ام

 ماقتسا ن

 ضرف جرخم يف هيلع دري نم ماهس برضاف «مقتسي د من نإو ,ٌمألا تاوخأ تسو تادح

 هيلع دري ال نم ضرف جرخم يف مهسوؤر ددع لك برضاف مهسوؤر يقابلا قفاوي مل نإو يأ :خإ برضاف الإو

 ميقتست الف «ةثالث تيقب اهنم ادحاو جوزلا انيطعأ اذإف «ةعبرأ هيلع دري ال نم ضرف جرخم لقأ نإف «تانب سمحو جوزك

 يأ هيلع دري ال نم ضرف جرخم يف نهسوؤر ددع لك انبرضف ةنيابم سوؤرلا ددع نيبو اهنيبو سمخلا تانبلا ىلع

 .ةلأسملا حصت اهنمو «نورشع تلصحف ةعبرألا

 ىلإ اهلثم دري نكل «نيثاثلاو عبرلا عامتحال ؛رشع ييثا نم نيتقباسلا نيتروصلاو ةروصلا هذه يف ةلأسملا لصأ نأ ملعاو

 .ةروص لك دنع انيب امك هيلع دري ال نم ضرف جراخم لقأ يه يلا ةعبرألا
 ول يأ ءرثكأ وأ هيلع دري نمم ناسنجلا :ياثلاب دارملاو ءدرلا ماسقأ نم عبارلا مسقلا وه اذه :خ ! يناثلا عم ولو

 ىلع هضرف جرخم نم يقب ام مسقا مث هيلع دري ال نم ضرف طعأف هيلع دري نمم نيسنجلا عم هيلع دري ال نم عمتجا

 تسو تادح عبرأو ةجوزك ال مأ مهسوؤر ددع ىلع ماقتسا ءاوس «مهماهس ىلع ماقتسا نإ هيلع دري نم ةلأسم

 يهو «ةثالث تيقب اهنم ادحاو ةحوزلا تيطعأ اذإف «ةعبرأ هيلع دري ال نم ضرف جرخم لقأ نإف «مأل تاوحأ

 «سدسلا تادحجلا قحو ؛تلقلا مأل تاوحألا قح نأل ؛ةنالث اضيأ اهنأل ؛هيلع دري نم ةلأسم ىلع ةميقتسمه

 بيصن نكل «هيلع دري نم ةلأسم ىلع يقابلا ماقتسا ةروصلا هذه يفف ءدحاو مهس تادجللو «نامهس تاوحأللف

 .اهرسأب نهسوؤر ددع انظفحف «ةنيابم امهنيب لب دحاو هنإف «نهسوؤر ددع ىلع ميقتسي ال تادجلا

 انددرف «فصنلاب ةقفاوم نهماهسو نهسوؤر يددع نيبو «نانثا هنإف «ميقتسي ال تسلا تاوحألا بيصن اذكو

 قفو انبرضف «هدحب ملف «سوؤرلاو سوؤرلا دادعأ نيب قفاوتلا انبلط مث «ةثالث وهو ءاهفصن ىلإ تاوخألا سوؤر ددع

 ةعبرألا يف اهانبرض مث «رشع انثا لصحف «ةعبرألا وهو «تادجلا سوؤؤر ددع لك يف ةئالثلا وهو تاوحألا سوۋر

 هنأ ىلع لد ءارقتسالا نأ ملعاو «ةلأسملا حصت اهنمو «نيعبرأو ةينامث راصف هيلع دري ال نم ضرف جرخم وه لا

 (ةيحارسلا حرش نم اطقتلم) O ا ا ا يل سس

 برضاف «هيلع دري نم ةلأسم ىلع هيلع دري ال نم ضرف جرخم نم يقب ام مقتسي مل نإو يأ :خلإ مقتسي د م نإو

TGS SEسل ل  
 «ةيدر اهنكل نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا هذه لصأ نإف ءتادج تسو «تانب عستو «تاجوز عبرأك «هيلع دري ال

 - تيقب تاجوزلا ىلإ ةثالث وهو ءاهنمث انعفد اذإف «ةينامثلا وهو «هيلع دري ال نم ضرف جراخم لقأ ىلإ اهانددرف



 ضورفلا جراخم هم ضئارفلا باتك

 نم ماهس برضا مث «تادح تس و فتان عسنو تاجوز عبرأك هيلع دري ال نم

 نيقيرفلا جرخم غلبملاف

 نم جرخم نم يقب اميف هيلع دري نم ماهسو «هيلع دري نم ةلاسم يف هيلع دري ال

 ؛ةنيابم امهنيب لب سدسو ناثلث نيضرفلا نأل ؛انهه هيلع دري نم ةلأسم يه ىلا ةسمخلا ىلع ميقتست الو ةعبس =

 .نيقيرفلا ضورف جرخم غلبملا اذهف «نيعبرأ غلبي ةينامثلا يف - ةسمخلا ٍنيعأ - هيلع دري نم ةلأسم عيمج برضيف

 ءامهضورف جرخم وه يذلا غلبملا اذه نم امهنم قيرف لك ةصح فرعت نأ تدرأ اذإ مث يأ :خلإ برضا مت

 دري ال نم بيصن لصاحلا نوكيف «هيلع دري نم ةلأسم يف هضرف جراخم لقأ نم هيلع دري ال نم ماهس برضاف

 دري ال نم ضرف جرخم نم يقب اميف مهتلأسم نم هيلع دري نمم قيرف لك ماهس برضاف ءروكذملا غلبملا نم هيلع
 كلذ نم تاحوزلل ةروكذملا ةلأسملا يف نأ :لوألا نايب «هيلع دري نمم قيرفلا كلذ بيصن لصاحلا نوكيف «هيلع

 نم تاجوزلا قح يهف ةسمح لصاحلا ناك هيلع دري نم ةلأسم يه ىلا ةسمخلا يف هانبرض اذإف ءدحاو جرحملا

 دري ال نم ضرف جرخم نم يقب اميف اهانبرض اذإف ةعبرأ هيلع دري نم ةلأسم نم تانبلل نأ :يناثلا نايبو «نيعبرألا

 هانبرض اذإف «دحاو هيلع دري نم ةلأسم نم تادجللو «نيعبرألا نم نط يهف نيرشعو ةينامث غلب ةعبس وهو هيلع

 .هيلع دري نمم قيرف لك ضرفو «هيلع دري ال نم ضرف لمعلا اذمي ماقتسا دقف تادجلل يهف ةعبس ناك ةعبسلا يف

 (يشحم فرصتب ةيجارسلا حرش)

 رسكنا نإ ينعي :خلإ رسكنا نإو .هيلع دري نمم قيرفلا كلذ بيصن لصاحلا نوكي "لإ ماهس برضاو" يأ :ماهسو
 ةلأسملا ححصف مهسوؤر ددع ىلع مقتسي ملو ؛عيمجلا وأ ضعبلا ىلع نيقيرفلا ضورف ج رخ نم ةذوخأملا ماهسلا

 نيبف «نيرشعو ةينامث اهنم عستلا تانبلا ماهس تناكو نهسوؤر ددع عومجم انذحأف «ةنيابم نهماهسو نهسوؤر
 «ةنيابم اًضيأ امهنيبو :ةعسم اهم تملا تادجلا ماهس تناكو ,هلاحب سوؤرلا ددع انك رتف «ةنيابم ماهسلاو سوؤرلا

 سوؤرو تادحلا سوؤر نأ اندجوف ةقفاوملا سوؤرلاو سوؤرلا دادعأ نيب انبلط مث «هرسأب نهسوؤر ددع انذخأف
 ثلثلاب عستلا تانبلا سوؤرل ةقفاوم يه رشع ىا غلبف «ةتسلا يف ةعبرألا فصن انبرضف «فصنلاب ةقفاوتم تاحوزلا

 هئام عبرأو افلأ غلبف نيعبرأ يف لصاحلا اذه انبرضف نوثالثو ةتس تلصحف ءرشع ثا يف ةعستلا ثلث انبرضف

 .هركذاف اهنايب دنع ىلوألا ةروصلا حيحصت انيب دقو «قرفلا داحآ ىلع ةلأسملا حصت اهنمو «نيعبرأو

 لقنلا نعم خسنلا نم ةلعافم يهو «ةخسانملا لئاسم يف عرش درلا لئاسم نم غرف امل :خإ ضعبلا تام نإو

 راص اذ هنأ ملعاو .هنم ثري نم ىلإ ةمسقلا لبق هتوم ةئرولا ضعب بيصن لقتني نأ انه ام دارملاو «ليوحتلاو

 - ةمسقلا قيرط ريغتي ملو «لوألا تيملا ةئرو مه يناثلا تيملا ةثرو تناك نإف «ةمسقلا لبق اثاريم ءابصنألا ضعب



 ضورفلا جراخم oo ضئارفلا باتك

 يناثلا تيم لا ةا ha 9 «ثراو لك ماهس طعاو «لوألا تملا ةا ححصف

 هتئرو ىلع حيحصلا نم هتئرو ىلع

 نإف «لاوحأ ةنالث نالا حيحصتلا نيبو لوألا حيحصتلا نم هدي يق ام نيب رظناف
 ةماقتسالاو نيابتلاو قفاوتلا يهو ٠ ٠ يناثلا تيملا دي يأ

 نم اتحصو ‹«برض الف «يناثلا حيحصتلا ىلع لوألا حيحصتلا نم هدي يف ام ماقتسا

 ا م ا ,مقتسي مل نإو «لوألا تيملا حيحصت

 نينبا كرت اذإ امك اهراركت يف ةدئاف ال ذإ ؛ةديدح ةمسق ىلإ ةجاح الو «ةدحاو ةمسق ذئنيح لاملا مسقي هنإف =

 مسقي هنإف مأو بأل تاوخألاو ةوحإلا ىوس امل ثراو الو تانبلا ىدحإ تام مث «ةدحاو ةأرما نم تانبو

 يناثلا تيملا نأكف «كلذك عيمجلا نيب مسقت امك ةدحاو ةمسق نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا نيب ةكرتلا عومجم

 مث ىرخأ ةأرما نم تانب ثالثو انبا كرت اذإ امك نيقابلا نيب ةمسقلا قيرط ريغت نإو «نيبلا يف الصأ نكي مل

 هل يقابلاو «ضرفلاب امه نيثلثلا نإف «نيوبأل نيتخألاو بأل خألا نع ةمسقلا لبق تانبلا ىدحإ تتام

 لوألا تيملا ةلأسم ححصف" :هلوقب هنيب ام همكحف لوألا تيملا ةثرو ريغ يناثلا تيملا ةثرو تناك وأ «بيصعتلاب

 . ةيحارسلا حرش"و "حتفلا" يف ام لصاح اذه «"خلإ

 «حيحصلا نم ثراو لك ماهس طعاو هتثرو ىلع ةقباسلا دعاوقلاب لوألا ةلأسم ححصف يأ :خلإ ححصف

 نم هدي يف ام نيب رظنا يناثلا تيملا ةلأسم حيحصت دعب يأ :لإ رظناف .هتثرو ىلع يناثلا تيملا ةلأسم ححص مث

 ةنيابملاو «ةقفاوملاو «ةلئامملا يه لاوحأ ةثالث يناثلا حيحصتلا نيبو «لوألا تيملا بيصن وهو «لوألا حيحصتلا

 يناثلا حيحصتلاو ماهسلا ةلزنمب يناثلا تيملا دي يف امو «ةلأسملا لصأ ةلزنمب انه لوألا حيحصتلا نأ لصألاو

 (هريغو ةيجارسلا حرش نم طقتلم) .سوؤرلا ةلزنع
 ىلإ ةحاح الف يناثلا حيحصتلا ىلع لوألا حيحصتلا نم هدي يف ام ةلثامملا ببسب ماقتسا نإف يأ :خإ ماقتسا نإف

 تنام مث «بأل اتحأو امأو ءاتنب كرتو تام لحر :هتروص ؛لوألا تيملا حيحصت نم ناتضيرفلا تحصو «برضلا

 سدسلا مأللو «مهسأ ةثالث فصنلا تنبلل «ةتس نم لوألا تيملا ةلأسمف ءاحوزو امأ كرتو «ةمسقلا لبق تحألا

 وهو يقابلاو مهس فصنلا جوزلل نينثا نم يناثلا تيملا ةلأسمو ءاهتبصع تنبلا نأل ؛تحألل نامهس يقابلاو «مهس

 (ةلمكت «حتف) .ةتس نم اتحصو برض ريغ نم اهتلأسم ىلع تحألا دي يف ام ماقتساف ءادرو اضرف مألل مهس

 يف ام مقتسي مل نإو يأ :خلإ مقتسي مل نإو .يناثلا تيملا ةضيرفو لوألا تيملا ةضيرف ناتضيرفلا يأ :اتحصو

 عيمج يف يناثلا حيحصتلا قفو برضاف «ةقفاوم امهنيب ناك نإ رظناف يناثلا حيحصتلا ىلع لوألا حيحصتلا نم هدي

 عبرلا ةجوزلل ةعبرأ نم ةلأسملا لصأ «مامعأ ةسمحو بأل اتحأو ةجوز كرتو تام لحر :هتروصو لوألا حيحصتلا

 ةلأسملا لصأ يف مهسوؤر برضاف «مهيلع ميقتسي ال وهو «مهس وهو «يقابلا مامعأللو «نامهس تحأللو مهس

 - ءامعو اتنبو امأو اجوز تكر تو تحألا تتام مث ؛ةسمح مامعأللو ةرشع تعأللو «ةسمح ةجوزلل نيرشع غلبت



 ضورفلا جراخم هه ضئارفلا باتك

 نإو «لوألا حيحصتلا لك يف يناثلا حيحصتلا قفو برضاف «ةقفاوم امهنيب ناك نإف

 جرخم غلبملاف «لوألا حيحصتلا يف يناثلا حيحصتلا لك برضاف «ةنيابم امهنيب ناك

 ا رمل سو ع ل سم لوألا تيملا ةثرو ماهس برضاو «نيتلأسملا

 يف امو «مهس يقابلا معللو «ةتس فصنلا تنبللو «نامهس سدسلا مأللو «ةثالث عبرلا جوزلل رشع ثا نم اهتلأسمو =

 حيحصتلا قفو برضاف «فصنلاب ةقفاوم امهنيبو اهتلأسم ىلع ميقتسي ال ةرشع وهو لوألا حيحصتلا نم تحألا دي
 ةسمخ لوألا تيملا ةجوزل ناكو «نيتلأسملا جرخم يهو «نيرشعو ةئام غلبي لوألا حيحصتلا لك يف ةتس وهو «يناثلا

 يناثلا حيحصتلا قفو يف برضت ةسمح لوألا حيحصتلا نم تيملا مامعألو «نيثالث غلبت يناثلا حيحصتلا قفو يف برضت

 ةسمخ غلبت ةسمخ كلذو «هبيصن قفو يف برضت ةثالث يناثلا تيملا جوزل ناكو «ةتس لكل نيثالث غلبت
 تيملا تنبلو ءرشع

 كلذو «هبيصن قفو يف نابرضي نامهس يناثلا تيملا مألو «نيثالث غلبت ةسمح كلذو هبيصن قفو يف برضت ةتس يناثلا

 (ةدايزب حتف) .ةسم غلبي ةسمخ كلذو «هبيصن قفو يف برضي مهس يناثلا تيملا معلو «ةرشع غلبي ةسمخ
 يف ام نيب ناك نإو يأ :خل! ةنيابم امهنيب ناك نإو .يناثلا حيحصتلا نيبو هدي يف ام نيب يأ :امهنيب ناك نإف

 ءلوألا حيحصتلا لك يف يناثلا حيحصتلا لك برضاف «ةنيابم يناثلا حيحصتلا نيبو لوألا حيحصتلا نم هدي

 تحأللو «مهس ةجوزلل :ةعبرأ نم ةلأسملا لصأف «مامعأ ةثالثو بأل اتخأو «ةحوز كرتو تام لحجر :هتروصو

 لصأ يف مهسوؤر لك برضاف «مهيلع ميقتسي ال وهو مامعألل - مهس وهو - يقابلاو «نامهس فصنلا بأل
 «ةوحخإ ةسمح تكرتو ةحوزلا تتام مث «ةثالث مامعأللو «ةتس تحأللو «ةثالث ةجوزلل :رشع ثا غلبت ةلأسملا

 برضيف «نيابيو اهتلأسم ىلع ميقتسي ال - ةثالث وهو - لوألا حيحصتلا نم اهدي يف امو ,ةسمح نم اهتلأسمو
 ةتس لوألا تيملا نم بأل تحألل ناك «نيتلأسملا جرخم يهو «نيتس غلبي لوألا حيحصتلا يف يناثلا حيحصتلا لك

 حيحصتلا يف برضت ةثالث لوألا تيملا نم مامعألل ناكو «نيثالث غلبت ةسمح كلذو «يناثلا حيحصتلا يف برضت

 غلبت ةثالث كلذو «هدي يف اميف برضت ةسمخ يناثلا تيملا نم ةوحالل ناكو رشع ةسمخح غلبت ةسمخ كلذو «يناثلا

 (ةدايزب حتف) .ةثالث لكل ءرشع ةسمخ
 يأ - نيتلأسملا جرخم ةنيابملاو ةقفاوملا يريدقت ىلع نيبرضلا نم دحاو لك نم لصاحلا غلبملاف يأ :خلإ غلبملاف

 ؛لوألا حيحصتلا ماقم غلبملا لعجاف ؛ةمسقلا لبق عبار وأ ثلاث تام نإو - يناثلا تيملاو لوألا تيملا ةلأسم

 .ةياغ ريغ ىلإ كلذك سماخلاو عبارلا يف مث لمعلا يف يناثلا تيمل حيحصت ماقم ثلاثلا تيملا حيحصت لعجاو

 فيك نيبي نأ دارأ نيتلأسملا جرخم غلبملا نأ نايب نع غرف امل :لإ برضاو (نيكسم الم ؛ةيجارسلا حرش)

 هتلأسم حيحصت نم لوألا تيملا ةئثرو ماهس برضاو :لاقف «غلبملا كلذ نم ةثرولا نم دحاو لك بيصن فرعي
 ةقفاوم امهنيب ناك نإ هقفو يف وأ ةنيابم يناثلا حيحصتلا نيبو «يناثلا تيملا دي يف ام نيب ناك اذإ يناثلا حيحصتلا يف

 = برضا اضيأو ءروكذملا غلبملا نم هبيصن بورضملا اذه يف مهنم ثراو لك ماهس برض نم لصاحلا نوكيف



 ضورفلا جراخم هوه ضئارفلا باتك

 وأ يناثلا تيملا بيصن يف يناثلا تيملا ةثرو ماهسو «هقفو يف وأ يناثلا حيحصتلا يف
 را ةقئازن اهني ناك نإ

 اميف ةلأسملا لصأ نم لكل ام برضب حيحصتلا نم قيرف لك ظح فرعيو 00

 قيرف لكل يأ ناك ام هوي
 000 EAS درف لك ظحو :ةلأسملا لصأ ق ةعيرض

 قيرفلا دارفأ نم يأ ظح فرعي

 ىلع هقفو يف وأ ةنيابملا ريدقت ىلع يناثلا تيملا دي يف ام لك يف ةلأسم حيحصت نم يناثلا تيملا ةثرو ماهس -

 دنع الصفم كلذ انركذ دقو «هبيصن ركذ اميف مهنم دحاو لك ماهس برض نم لصاحلا نوكيف «ةقفاوملا ريدقت

 .ةداعإلا ىلإ ةحاح الف «ةنيابملاو ةقفاوملا يلاثم نم لك
 دي يف ام نيب ناك نإ :يباثلا يملا (يئاط) .ةنيابم هحيحصتو يناثلا تيملا دي يف ام نيب ناك نإ :يباثلا حيحصتلا

 بيصن فرعي فيك نيب نأ دارأ لبق اميف حيحصتلا روص نايب نع غ رف امل :لإ فرعيو .ةنيابم هحيحصتو يناثلا تيملا

 وه لب ةخسانملا ةلاسمي هل قلعت ال اذهو 'خإ فرعيو" :لاقف لكلا ىلع ماقتسا يذلا حيحصتلا نم ةثرولا نم قيرف لك

 .حيحصتلا باب اهعضوم ةلأسملا هذهو :"ةلمكتلا" يف لاق اذلو «حيحصتلا ةلأسع. قلعتم

 اميف ةلأسملا لصأ نم قيرف لكل ناك ام برضب حيحصتلا نم قيرف لك ظح فرعي يأ :لإ لكل ام برضب

 لوق دنع حيحصتلا يف هانركذ يذلا لاثملا يف هنايب «قيرفلا كلذ بيصن ناك لصح امف «ةلأسملا لصأ يف هتبرض

 نأ تدرأ اذإ هنأ مامعأ ةعبسو تانب رشعو تادج تسو نيتأرما عامتجا نم ؛خلإ ددعلا يف ددعلاف الإو فنصملا

 بيصن ذحأت نأ هقيرطف «نوعبرأو فالآ ةسمح وهو برضلا نم لصح ام عومحب نم قيرف لك بيصن فرعت

 يف هتبرض يذلا برضلا غلبم يف اهرضت مث ءنورشعو ةعبرأ وه يذلا ةلأسملا لصأ نم ةثالث وهو الثم نيتأرملا
 بيصن ذحأت اذكو ءامهبيصن نوثالثو ةئامتس وهو «برضلا نم لصح امف ةرشعو ناتئام وهو ةلأسملا لصأ

 اذكو «نهبيصن يهف «نوتسو ةئام ثالثو فالآ ةثالث لصحت روكذملا غلبملا يف امرضت مث ءرشع ةتس وهو «تانبلا

 بيصن برضت اذكو «نهبيصن يهف نوعبرأو ةئام نامث لصحت غلبملا يف ةعبرأ وهو تادحلا بيصن برضت

 .ظفحاو مهفاف مهبيصن يهف «ةرشعو ناتئام لصحت غلبملا يف مهس وهو «مامعألا

 داحآ نم دحاو لك بيصن فرعت نأ تدرأ اذإ ةثرولا نم قيرف لك ظح ةفرعم دعب نعي :خلإ درف لك ظحو

 نع ادرفنم مهسوؤر ددع نم ةلأسملا لصأ نم قيرف لك ماهس بسنت نأب كلذ فرعيف «حيحصتلا نم قيرفلا كلذ

 لصأ يف هتبرض يذلا بورضملا نم ةبسنلا كلت لثم. قيرفلا كلذ داحآ نم دحاو لكل يطعت مث مهسوؤر دادعأ

 تناك امهيلإ ةثالث يهو نيتأرملا ماهس تبسن اذإ روكذملا لاثملا يفف ءروكذملا لاثملا يف ةرشعو ناتئام وهو «ةلأسملا

 . - هفصنو هلثم نعأ - ةبسنلا كلت لثم, روكذملا بورضملا نم امهنم ةدحاو لك تيطعأ اذإو ءافصنو الثم ةبسنلا

 تناك ةرشع وهو «نهسوؤر ددع ىلإ رشع ةتس يهو «تانبلا ماهس تبسن اذإو ءرشع ةسمخو ةئام ثالث تناك
 ةئام ثالث امل تناك هسامحأ ةثالث لثمو «بورضملا لثم تنب لك تيطعأ اذإف ءلثم سامحأ ةثالثو الثم ةبسنلا

 = «دحاو يثلث ةبسنلا تناك ةتس وهو «نهسوؤر ددع ىلإ ةعبرأ يهو تادجلا ماهس تبسن اذإو «نوثالثو ةتسو



 ضورفلا ج راخم ه5 ضئارفلا باتك

 لث. ىطعت مت «يادرفم مهسوؤر ددع ىلإ ةلاشملا لصأ نم قيرف لك ماهس ةبسدب

 تر هنوك لاح  قيرفلا كلذ سوؤر

 ىیامرغلا وأ ةثرولا نيب ةكرتلا ةمسق تدرأ نإو «درف لكل بورضملا نم ةبسنلا كلت
 قيرفلا دارفأ نم

 1 ا مو ESE نا م عايل نا امال GO ماهس برضاف

 ىلإ دحاو وهو «امعألا مهس تبسن اذإو نوعبرأو ةئام اه تناك بورضملا يثلث نهنم ةدحاو لك تيطعأ اذإو
eنوثالث هل لصح بورضملا عبس ا لاا . 

 كانهو «برضلاو ةمسقلا ىلإ هيف ةجاحلا مدعل درف لك ظح ةفرعم قرط حضوأ اذه :خلا قيرف لك ماهس ةبسنب

 نم جراخلا برضي مث مهسوؤر ددع ىلع ةلأسملا لصأ نم قيرف لكل ناك ام مسقي نأ :امهدحأ :نارخآ ناهجو

 بورضملا يف جراخلا برض نم لصاحلاف ,حيحصتلا لحأل ةلأسملا لصأ يف هتبرض يذلا بورضملا ف ةمسقلا هذه
 ةلأسملا لصأ يف هتبرض يذلا ددعلا يأ بورضملا مسقت نأ :يناثلاو «قيرفلا كلذ داحآ نم دحاو لك بيصن

 تمسق يذلا قيرفلا بيصن يف ةمسقلا هذه نم جراخلا برضا مث «ةئرولا قرف نم تئش قيرف يأ ىلع حيحصتلل
 (نيعملا هللا حتف) .قيرفلا كلذ داحآ نم دحاو لك بيصن برضلا هذه نم لصاحلاف «بورضملا مهيلع

 بيصنلا نييعتو «لئاسملا حيحصت نم غرف امل :خلإ ةكرتلا ةمسق تدرأ نإو .قيرفلا داحآ نم دحاو لك :يطعت مث
 .ةكرتلا نم ءابصنألا نييعتو «ءامرغلاو ةثرولا نيب تاكرتلا ةمسق نايب يف عرش قيرفلا نم دحاو لكلو «قيرف لكل هنم
 نيب ةكرتلا ةمسق تدرأ وأ ةثرولا نيب ةكرتلا ةمسق تدرأ اذإ يأ :لإ ءامرغلا وأ ةثرولا نيب (ةيحارسلا حرش)

 "ءامرغلاو" :خسنلا ضعب يف عقو ام همهوي امك عمجلا بسحب ءامرغلاو ةثرولا نيب ةكرتلا مسقت نأ دارملا سيلو ءامرغلا

 .امهنيب عمجلا نكمي الف ثيراوملا ةمسق ىلع ءامرغلا مدقتل 'ءامرغلا وأ" ناكم واولاب

 مأو بأل نيتحأو امأو اجوز تفلح اذإ الثم «ةنيابم حيحصتلاو ةكرتلا نيب ناك اذإ اذه :خل! ماهس برضاف

 «نامهس نيتحألا نم ةدحاو لكلو «دحاو مأللو «ةثالث اهنم جوزللف «ةينامث ىلإ لوعتو «ةتس نم ةلأسملا تناك

 تدرأ اذإف «ةنيابم ةينامث وه يذلا حيحصتلا نيبو امهنيب تناك ارانيد نورشعو ةسمخ ةكرتلا عيمج نأ انضرف نإف

 ةكرتلا لك يف ةثالث وهو «حيحصتلا نم جوزلا بيصن برضاف «ةكر تلا هذه نم ثراو لك بيصن فرعت نأ
 «رانيد نامثأ ةثالثو «ريناند ةعست جرخت - ةينامث نيعأ - حيحصتلا ىلع غلبملا اذه مسقا مث ءنوعبسو ةسمح لصحت

 ةسمخ لصحت ةكرتلا لك يف دحاولا وهو مألا بيصن برضا كلذكو ةكرتلا كلت نم جوزلا بيصن اذهف
 برضا اذكو «ةكرتلا نم مألا بيصن يهف «رانيد نمو ريناند ةثالث تحرح ةينامثلا ىلع مسقا مث «نورشعو
 ةينامثلا ىلع لصاحلا اذه تمسق اذإف ءنوسمح لصحي ةكرتلا لك يف نانثا وهو «حيحصتلا نم تحأ لك بيصن
 «ةقفاوم ةكرتلاو حيحصتلا نيب ناك نإو لك بلا نت Ng راح واو را 0 احيل

 «حيحصتلا قفو ىلع برضلا نم لصاحلا غلبملا مسقا مث «ةكرتلا قفو يف حيحصتلا نم ثراو لك ماهس برضاف
 (ييع) .ةيجارسلا حرش يف هليصفتو «ثراولا بيصن جراخلاف



 ضورفلا جراخم o0۷ ضئارفلا باتك

 حلاص نمو «حيحصتلا ىلع غلبملا مسقا مث «ةكر تلا لك يف حيحصتلا نم وک

 يذلا هلل دمحلاو 0 ل مسقاو < .نكي م ناك لعجاف ةثرولا نم

 ةيرولا نم

 دا هلآو هقلح ريخ دمحم 0 9 مالسلاو ةالصلاو «تاحلاصلا متت هتمعنب

 .نيرهاطلا نيبيطلا

 نم قيرف لكل ام برضاف مهنم قيرف لك ةفرعمل امأ «ةئرولا نم درف لك بيصن ةفرعمل اذه :خإ ثراو لك
 ةقفاوم ةلأسملا حيحصتو ةكرتلا نيب ناك نإ ةلأسملا حيحصت قفو ىلع غلبملا مسقا مث «ةكرتلا قفو يف ةلأسملا لصأ

 جراخلاف ةلأسملا حيحصت عيمج ىلع لصاحلا مسقا مث «ةكرتلا لك يف قيرف لكل ام برضاف ةنيابم امهنيب ناك نإو

 (نييعملا هللا حتف) .نيهحولا يف قيرفلا كلذ بيصن

 ةلزنمب ميرغ لك نيد لعحاف ءامرغلا نيب اهتمسق تدرأ نإو «ةثرولا نيب ةكرتلا ةمسق نايب اذه :حيحصتلا ىلع

 «ةنيابم نويدلا عومجمو ةكرتلا نيب ناك نإف «حيحصتلا ةلزنمب نويدلا عومجم لعحاو «حيحصتلا نم ثراو لك ماهس

 نيد برضاف ةقفاوم امهنيب ناك نإو «نويدلا عومجم ىلع لصاحلا مسقا مث «ةكرتلا عيمج يف مترغ لك نيد برضاف
 امنإ هنأ ملعاو .ميرغلا كلذ بيصن وهف جرح امف «نويدلا عومجم قفو ىلع لصاحلا مسقا مث «ةكرتلا قفو يف مرغ لك

 تفو نإ امأو ءدحاو نم رثكأ ميرغلاو نويدلاب ةكرتلا فت مل اذإ قيرطلا اذه ىلإ ءامرغلا نيب , ةكرتلا ميسقت يف جاتحي

 (ةيحارسلا حرشو حورشلا نم اطقتلم) .المك هنيد ذحأي مرغ لك نأل ؛لاكشإ الف نويدلاب
 نأ انه هب دارملاو جورخلا نم لعافت وهو «جراختلا نايب يف عرش ةمسقلا نايب نم غرف امل :خإ حلاص نمو

 نم ينعي «يضارتلا دنع زئاج وهو «ةكرتلا نم مولعم ءيشب ثاريملا نع مهضعب جارحخإ ىلع ةثرولا حلاصتي

 ام مسقاو «نكي مل نأك هلعجاو حيحصتلا نم هماهس حرطاف «ةكرتلا نم مولعم ءيش ىلع ةئرولا نم حلاص

 هبيصن ايفوتسم لعح هوطعأ امل حلاصملا نأل ؛ةثرولا نم يقب نم ماهس ىلع حلاصملا هذحأ ام دعب ةكرتلا نم يقب

 هيف "نكي مل نأك" :هلوقو "ةلمكتلا" يف لاق مهماهس ىلع اموسقم يقابلا يقبو «نيبلا نم جرحخو «نيعلا نم
 فوتسي ملو «هبيصن فوتسم هنأك لعجي لب «نكي مل نأك هلعح نک فيكف «هبيصن لدب ضبق هنأل ؛رظن

 نم هتمذ يف ام ىلع جوزلا حلاصف امعو امأو اجوز تفلحو تتام اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ «مهءابصنأ نوقابلا

 نكي مل نأك جوزلا لعح ولو «معلل مهسو «نامهس مألل ؛اثالثأ معلاو مألا نيب ةكرتلا نم يقابلا مسقي رهملا

 ذخأت نكلو «ضورفلا دعب يقابلا هنأل ؛نامهس معللو نيبلا نم جوزلا ج ورح دعب ثلثلا هنأل ؛مهس مألل ناكل

 مهس وهو سدسلا يقب «هلدب ذحأب هافوتسا دقو «ةثالث فصنلا جوزللف ةتس نم نامهس وهو «لكلا ثلث يه
 (ةيجارسلا حرش «نيكسم الم) ٤۹۳/۹[ :قئارلا رحبلا ةلمكت] .معلل



 همهم عبطلا ةمتاخ

 عبطلا ةمتاح

 اندّيس ىلع ملسنو يلصنو «قئاقحلا زمر مهف يف أطخلا نع ةياقولاو قئاقدلا زنك ىلإ ةيادحلا هنم نم اي كدمحن

 .نارمقلا عمل ام هباحصأو هلآ ىلعو «ناّمألا نيمألا يبلا دمحم انالومو

 هب ٍنيعأ «قئاقحلا رفسملا رفسلا امّيس هرافسأ ةلابنو هرابتعا ةلالج لقاعلا ىلع ىفخي ال هقفلا ملع نإف «دعب امأ

 تاكربلا وبأ ماطمطلا رحبلاو مامهلا مامإلا هفئص دقو ؟ال فيكو «نيمق طبضلابو نيتم نعم هنإف «'قئاقدلا زنك"

 ىرق هحرشب ءاملعلا بكأ كلذلو - هعمج كرابو هعجضم هللا درب - يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع

 ناك نإو هضعبو «يشاوحلا نع ىرعم ناك هحسن ضعب نكل ءارارم هنم عوبطملاو بوتكملا عاشو ءاراصمأو
 هجوتف «دئاوفلا نع هلاغتشاو دئاوزلا ىلع هلامتشال ؛يشاوغلا ليزم كي مل نكل «صلحختسملاو ئيعلا فصنب ىشحم

 - نسحألاب هللا هلماع - يوتونانلا نسحأ دمحم يولوملا نمزلا يف ريهشلا لضافلا هيشاوغ ةلازإو هيشاوح بيترت ىلإ

 :تايبألا هذمي يثرف «هماتتحا نع مايخلا ضيوفتو همامتإل قفوي ملف
 عرتم ضوح لثم اعمد تئلمو عمدأب نيفرذت كل ام نيع اي
 عروأ رصع ديحو دقف نيعنت ئتاوم ءاكبلا يف اضيأ بلقلاو

 عروتم رحبتم بّردتم نطفتم ققدم دقف نيعنت

 عربتملا دّيسلا اياجّسلا نسح ىلا بابرأ مامإ دقف نيعنت
 ماا و لك ١ فو ةلالضو ةعدب يحام ناك دق

 عمجألا مولعلا يف نسحأ ناك دق اهريثك مولعلا تام هتافول

 عزجب مويب ةرفغم فولو >< ةرضنو رورّسلاب يبر هابحف
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