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 ةربتعمل ارش وحلا نمةديدج تاقيلعت
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 بيذهت حرش
 [981:م] يدزيلا نيدلا باهش نب هّللادبع لضافلل

 لع

 قطنملا بيذهت
 ةمالعلا نيدلاو ةلملا دعسل

 يفنحلا يورهلا ينازاتفتلا نيدلا دعس

 [انىى-اوع]

© 
 ةربتعملا ىثاوحلا نم ةديدج تاقيلعت

 يتارجغلا يودغلا هللا دبع نب سايلإ دمحم مساقلا وبأ
 يراسون «يلوكتروف كينام ناميولا ةوعد ةسردمب سردملا

 حيحصتلاو رظنلا ةداعإ

 ثا .

 دنا «تارجغ ؛ليباد قيدصلا ةرادإ
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 19190 99133/688 99048 .فتامللا

 :ينورتكلإلا ديربلا
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۳ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسج

 ؛راصمألا يف هبزح نلعأو ءراصعألا يف ملعلا زعأ يذلا هلل دمحلا

 .راربألا هبحصو هلآ للعو «رايخألا دئاق لع مالسلاو ةالصلاو

 تاعماجلا يف ةجئارلا مولعلا نم يلالدتسالا قطنملا ملع نإف دعبو

 اوملعي يل مهدهج بالطلاو ةذتاسألا لذب املاطو ؛ةفلتخملا راطقألا يف ةيمالسإلا

 هقفلا ملعل ةيرورضلا تامدقملا نم ادحاو هولعج مهنأ تح «ملعلا اذه اوملعتيو

 .مولعلا نم اهريغو ةفسلفلاو
 هسردب ةيملعلا تازوحلا تماق يذلا ملعلا اذه يف ةنودملا بتكلا نمو

 نم بتكلا نم هريغ نع زاتمي يذلا “بيذهت حرش”ب ىمسملا باتكلا هسيردتو

 اذه عبط دقو ؛ههمسج رغص عم هتدئاف روفو ببسب هب لاغتشالا ةرثك ثيح

 اندهج اعلذبو هّللا ىلع انلكوت دق اضيأ انإو ؛تش تاقيلعت عم ارارم ارارك باتكلا

 .لامكلا تاهج فلتخمل ايفوتسم باتكلا اذه نوكي نأ يف

 باتكلا اذه يف انلمع جهنمف

 “بيذهعلا حرش” :هحرش انلعجو «نتملاك“ قطنملا بيذهت” باتك انلعج ١(

 بيذهعلا ةطباض حرش يف بيجعلا ةصالخ بيذهتلا بيهذت ' انلعجو «نيطخلا نيب

 .ةيشاحلاك -ةيدنهلا خسنلا يف ةعوبطملا ميلحلا دبع انالومل-

 يف تاقيلعتلا نم درو دق ام ركذب باتكلا اذه قيلعت يف فتكن مل !معن

 يف ةديفملا يشاوحلا ضعب داريإب انمق لب ؛ناتسكابلاو دنهلا نم ةعوبطملا بتكلا
 :لثم «رخألا يشاوحلا نم ةمهملا عضاوملا

 ؛يصيبخلا هّللا دبعل “قطنملا بيذهت ىلع بيهذعلا” - ١

 يقوسدلا دمحأ نب دمحم خيشل “يفاكلا قطنملا بيذهت ىلع يفاشلا ديرجت”- ؛

 ءيلاملا



 ع

 «ناتسكابلاو دنهلا نم ةعوبطملا يناهج هاشلا ةيشاح - ۴

 يتلا -رهزألا ءاملع نم- يبونرشلا ديجملا دبع دمحم خيشلا ةيشاح - ؟

 .“يلرعلا ثارتلا ءايحإ راد” نم تعبط

 نم تعبط يتلا ؛ينشدلا ينيسحلا نفطصم ديسلا خيشلا ةيشاح - ه

 .ناريإ "ريسفعلاراد تاراشتنا"

 يف ةلخملا -يشاوحلاو حرشلاو نتملا يف- ةيئالمإلا طالغألا حيحصت (؟

 ةفلتخملا خسنلا لباقت عم «ةيناتسكابلاو ةيدنهلا تاعبطلا يف دجوت يتلا دوصقملا

 .ًاضيأ ةيطخلا ةخسنلاو «تيوكلاو رطقلاو ناريإلا يف ةلوادتملا
 ميقرتلا تامالع عضو عم ءةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلاةباتك (۴

 .اهيلع
 .ةسبتلملا وأ ةلكشملاو ةبعصلا تاملكلا ليكشت (؛

 يف هدجن مل يذلا اهبحاص مسا تاقيلعتلا نم ريثك ليذ يف انركذ دق (

 .رخأ خسنب حرشلاو نتملا يشاوح لباقت عم ةلوادتملا انخسن
 هاقلت نم هب عفني نأو ؛ميركلا هه اضلاخ ةا نا لوا لات

 !ريدج ةباجإلابو ءريدق يبر نإ ؛ميوقلا هنيد ةمدخ نم ديزمل انقفوي و «ميلس بلقب

 نّسَح لوبقب اهلّبقت !مهّللا

 يودغلا هللادبع نب سايلإ دمحم

 عاما هاو



 ةالصلاو دمحلا 5 بيذهت حرش

 :قْيرللا َءاَوَس ائاده ْيِذْلا هلل دما

 © مالگلارْيَ اعابّتا ةّيِمسَّنلا دْعَب هللا دْمَحب ُهَباتك حتتفإ :(هّنِل”دْمَحلا)©هلؤق

 .ةالَكلاَو ةالّصلا هلآ لو هيلع مانألا رثخ تيد ءاتيقاو
 هو 6

 کیک دّيِمْحَكلاَوَةَّيِمْسَتلا َنِم لک ف ٌيورّمءادتبالا ثّيدح:©َتَلُق ْنِإف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 للعو ءهّبَّرخو رفكلا ناّينُب َعلَق دمع ىلع مالسلاو ةالّصلاو ؛هبّدَأو َناَسْذإلا قلخ يذلا هلل دمحلا
 .نيعمجأ هبحصو هلأ

 موقي لحم نم هل ٌدْبَال لعفلا ةلوقم نم ًأاضّرع هنوكل ٌلوقلا ّنأل ؛لئاقلا لوق :يأ (هلوق) :هلوق ©

 (يبلا دبع) .روكذم ريغ ريمضلا عجرم نأ ُدِريالف ءامکح روكذم وهف ؛لئاقلا وهو «هب
 فضلا -ِناَوَكَأ حدملاو هنأ ىأر نم دنع- وه :ىرتسوشلا هللا ٌروُت قٌّقحملا لاق (دمحلا) :هلوق ©

 ئهتنا .يرايتخالا ليمجلا ىلع هنوكب هدّيق هنم ّصخأ هنأ ىأر نمو ؛ليجبعلاو ميظعتلا ةهج لع ليمجلاب
 همالك نم مهفي امف دمحلاك يرايتخالاب ضخ ًاضيأ حدّملا نأ :وهو ءاعلاث ًابهذم انهه نإ :ٌتلق

 (دبع)مهفاف .لطاب -هعضوم يف رّرقت امك «“انايب نايبلا ماقم يف توكسلا نوك”ل- ٌرصحلا
 ًءادتقاو ءماوّدلاو تابعلا ىلع ٌةلالد «ةيمسالا ىلإ ةيلعفلا ةلمجلا نع فنصملا لّدع امنإ :ةظوحلملا

 ؛هسفن يف مهأ “هللا” ركذ ناك نإو ماقملا ىضتقمب هب مامتهالا ديزمل “ٌدمحلا” مّدقو ؛مالعلا كلملا مالكل

 .تاذلا تنسخ اهتم قوقأ -لاكلا بسد ةكبسالا ناف

 ةين ىلعال ٌميدقتو ءإدتبملا ىلع ربخلا ميدقتك ريخأتلا ةين ىلع ميدقت :نابرض ميدقعلا نأ !ملعاو

 («۸:ازريم نم صخلم) .يناغلا برضلا نم“ هّللا”ىلع“دمحلا” ميدقتو ؛ربخلا ىلع دتبملا ميدقتكر يخأعلا

 هللا مالك ٌعابتا :نيهجو دمحلاب حاتتفالا قلطمل رد هنأ !ملعا (مالكلا ريخب اعابتا) :هلوق ©

 (ليعامسإ نِم) .ةيمستلا بيقع هنوكب دّيقملا حاتتفالا ال ؛ديمحل ا ب دمحم ثيدح ٌءادتقاو «ديجملا

 ةوقالو لوحال نم “ةلقوحلا”ك ؛هللا مسج نم يلعج ردصم -ءابلاو ميملا حتفب-:ةلّمسبلا :ةظوحلملا

 (سايلإ دمحم) .هّلل دمحلا نم “ةلدمحلا”و ؛هّللاب الإ

 رتبأ وهف هللا مسبب هيف ءدبي مل لاب يذ رمأ لك نأ للكل يلا نع يور :(تلق نإف) هلوق ©
 نإ كنأل رخآلاب ءادتبالا عنمي امهنم دحاو لكب ءادتبالا نأ مولعمو ءدمحلا يف ًاضيأ هلثم ىورو
 (ينيسحلا ىفطصم).نيثيدحلاب لمعلا نكمي فيكف ؛سكعلا اذكو دمحلا ترخأ دقف ةلمسبلاب تأدتبا



 ةالصلاو دمحلا 1 بيذهت حرش

 ؟قيفوّتلا

 ْثْيِدَح فو «©تِقْيقحلا ىلع لوُمَحح ةّيِمْسَّتلا ثْيدَح ف ءادتبالا :9ُتلق
 .فرعلا ٍلَعاَمِهْيَلك يف ؤأ ؛فْرُعلا لَعوأ فاَضِإلا لع دّْييْحَقلا

 يف ًارصحنم ءادتبالا ناك اذإ نوكي امنإ نيئادتبالا نيب يفانعلا نأ :هلصاح :(تلق) هلوق ©

 (ينيسحلا نفطصم) .ًاضيأ يفرعلاو يفاضإلا ءادتبالا دوجول ؛كلذك سيل هنكلو «يقيقحلا ءادتبالا
 ةبسنلاب مّدقم ءزجج ءيشلا ءادتبا وه :يفاضالاو ءلكلا ىلع ءادتبالا :وهو (يقيقحلا ىلع) :هلوق ©

 يقيقحلاو يفاضإلا نيب ٍذئنيحف ؛ال وأ رخآ ٍءزجب ًاقوبسم ناك ٌءاوس «ةلمجلا يف قباس يأ ءرخآ ٍءزج كإ
 .معأ يفاضإلاو صخأ يقيقحلاف ؛“قلطم صوصخو مومع”

 “رخآ ِءزجب ًاقوبسمو «ةلمجلا يف قياس ءزجب ءيشلا ًءادتبا” يفاضالا ءادتبالا َّنِإ :ليق اذإو

 يف وأ” :لوقي نأ هيلع ناك الإو هذه يشحملا راتخم ناكو ؛ةنئابم -يفاضالاو يقيقحلا نيب :يأ- امهنيبف

 .“يفاضإلا لع امهيلك

 لع ديمحتلا ثيدح يفو «ىقيقحلا ىلع ةيمستلا ثيدح يف ءادتبالا لمح هجو ام :تلق نإف

 .؟ًاضيأ قيفوتلا لص سكعلاب رمألا ناك ولو «يفرعلا ّلعوأ يفاضإلا
 “ديمحتلا” نمو «هب ةناعتسالاو كّربتلاو تاذلا مسا ٌركذ “ةيمستلا” نم دوصقملا ناك اّمَل :تلق

 انلمح ءهب تافصلا تابثإ لع مّدقم تاذلا نأ ملعت تنأو ؛تاذلاب دماحملا عيج ٌصاصتخا تابثإ

 ةيمستلا ميدقت هجوو ؛يفرعلا ىلع وأ يفاضإلا ىلع “ديمحعلا” يفو «يقيقحلا ىلع “ةيمستلا” يف ءادتبالا

 (دبع) .اهنم مهفُي -يفاضإلا ىلعوأ يفرعلا ىلع امهيلك يف ءادتبالا ليُح نيح- ديمحتلا ىلع
 هَل ٌبرطضا “م ةأ وهف هللا مسبب هيف ا مل لاب يذ رم لک :ةيدح نأ !ملعا :ةظحالملا

 هحّحصَو «صعب هفّعض دقو “هللا ركِذي” :ظفَل فو “وللا مسيب” :ظفل فو « هللا ٍدمَح”:ِظفَل يضف
 يف ناك ٌءاوَس “هللا ركذب ةءاديلا” ِهِتوبُث دعب هدافمَو ددعتُم هظفلو ٌدحاو ٌثيدحلا :ةلمجلابو .ُضعَب
 .اًمهريغوأ ةلدمحلاوأ ٍةَلمسَبلا ةروُص

 ءاّمهب ٍلمَعلا عمك غف اوبرطضاق ءيِظفَل يفالتخال ٍثيدحلا دعت نيفنصُملا نِم ٌريثك مّهوَتَو

 َضعبلاو ٌيِقيقحلا لع ظافلألا صعب اًولّمحف «فاضالاو ّقرُعلاو ٌئقيقحلا نع ًاماَسقأ ِءادتْبالل اًوعرتخاف

 ْهِقيقحت ٌرادمَو ؛هيعاوقو ّنَّملا نع ٌةلفغَو ٌمظنَو ملكك كلذ لك .ٌفورعَم وه اتك «قاضالا لع
 < هدافأ .ظفللا ف فالتخالا امّنإو ءّدحاو تيدحلا ّنأ اؤردي ْملو ؛ثيداحألا دّدعت ْمهّنَظ ىلَع مهءانَعو



 ةالصلاو دمحلا ۷ بيذهت حرش

 .©اهَرْيغ وأ ناك َةَمْعِن ©ٌيراّيِتخالا ليم ا ٌقَعَناَسَّنلاِب©ءاَنَكلاَوُه :دمحمل او

 تاَّمِص عْيمَل عيجتْسُملا دوجؤلا بجاولا تالل َحصألا َلَع مَّلَع :هللاو

 سايلإ دمحم (؟:ننسلا فراعم) .“يريمشكلا ثدحملا” رصعلا ٌمامإ انخيش 3

 هنأ نعمب ءامهلثمب امه ءادتبا بجي ءلاب وذ ديمحتلاو ةلّمسبلا نم الك َّنأ هيلع ضرتعا !معن
 هب ًادتبا ام ىلإ لوؤي نأ :امإف ؛اذكهو ءهلثم رخآب دمحلا ءادتباو ءاهلثم ئرخأب ةلمسبلا ءادتبا بجي
 .لسلستلا مزليف ؛هل ةياهنال ام لإ بهذي وأ ءرودلا مزليف ؛الوأ

 عقاولاو رمألا سفن يف نأشو لاب اذ نوڪي ام سيل :ربخلا يف “لاب يذ” نم دارملا نأ :باوجلاو
 نإو ىنعملا اذهب عوضوملا نع جراخ دمحلاو ةلمسبلا نم لكف ؛تاذلاب ادوصقم نوكيام لب ؛اقلطم

 (ثارقلا ءايحإ راد ةخسن نم) !لمأتف .عقاولاو ةقيقحلا يف لابلا يوذ نم اناك

 ءديرجتلا ىلع ينبم هدعب ”ناسللا" ركذف « 'ناسللاب ريخلا ركذ وه” :ءانعلا (خلإ ءانهلا وه) :هلوق 0)

 ناك ام :ءانعلاب دارملاو ؛6الْيَل هِدْبَعِب ئرْسأ ْيِذلا َنحْبَس» :كاعت هلوق يف (ْئَّرْسَأ) دعب “ليللا” ركذك
 .ءازهتسالاو ِةّيِرْخّسلا ىلع هقدصل ؛عنام ريغ دحل ا نأ :ُدرَي الف ؛ًانطابو ًارهاظ ميظعتلا دصقب

 :لاقي نأ امإف ءاعماج دحلا نوكيالف «هنع ًاهّرنم هنوكل ؛هتاذل هللا مح جرخُي “ناسللا” ٌُديقو

 فا رغ اقلطم حلا ادع نا ف ةارملا نإ :لاقنرا اإ

 موهفملا وه امك «ريغلا رايتخاب نوكيال ام :يرايتخالاب دارملاو (يرايتخالا ليمجلا ّلع) :هلوق ©
 اهنأل ؛ةيرايتخاب تسيل يه ذإ ةردقلاك ةميدقلا هتافص لع هللا دمح لمشيال ّدحلا ّنأ :دريالف ؛ًافرع

 (نع) .ًاثداح راصف «“ةدارإلاب قوبسم” يرايتخالاو ءةيلزأ
 -:اهانعمو «ُلِضاَوَقلا” اهعمج يتلا ةلضافلا-ىه :“ةمعنلا” (اهريغ وأ ناك ٌةمعن) :هلوق ©

 .ةمعنلا ءاطعإ :يأ ؛ماعنالاك ءًابوجو هققحت قا قلعتلا وه انهه يّدعتلاب دارملاو ةَيَدَعتُملا ةيطعلا
 (نع ةيشاح يف اذك) .لضف تاذ ةيتاذ ةلصخ -:يهو “ةليضف” عمج يتلا لئاضفلا- وه :ةمعنلا ٌريغو

 هنأش زع- ملاعلا قلاخب صاخ دلا ظفل نأ يف فالخال (خلإ تاذلل حصألا ىلع مّلَع):هلوق ©
 “لامكلا تافص عيمجل عمجتسملا دوجولا بجاولا تاذلا” هانعم نأ يف ًاضيأ فالخ الو

 ؛ملاعلا قلاخ صخش روصت عضاولا نأ ىلعمب عضولاب ملاعلا قلاخب هصاصتخا نأ يف فالحل ا امنإو

 هعضو نأ وأ ؛اقادصمو ًاعضو ًايئزجدّللا نوكيف هيلعو ؛مالعألا عضو نأش وه امك مسالا اذه هل عضوو

 نكلو ؛لامكلا تافص عيمجل اج اكو هو تخوا لكل هعضو عضاولا أ قعمب ماع

 .ًاقادصم يئزجو ءًاعضو لك وهف «دحاو درف يف لكلا اذه رصحنا «ملاعلا قلاخ ريغ كلذك ٍتاذ دوجو مدعل

 جدل ال” نأ يف كشال هنأ :لوألا :نارمأ ههجو يف لقنو ؛(ةيملعلا :يأ) لوألا لوقلا يشحملا حجر



 ةالصلاو دمحلا 4 بيذهت حرش

 دْمَحلا” :لاقُي نأ وق ف مالكلا ٌراص «©عاّمجِتْسالا اذه ىلع هعلالدلو ؛لاّمكلا
2 

 هى. و

 ّوه ثّيح ْنِم «لامكلا تافص عّيمجل عيجتسُم وه ْنَم ٌّقح يف رصحنُم أقلطُم

 .ةفظل ىق الو «©ناهُرُبو©ٍةنّيبب ِءْىَّشلا ىّوعدك ناكف ؛9“كِلْذَك

 يهو ةرثكلا ةيسنجلا ىضتقم نإف ؛ديحوتلا دافأ امل ًاملعدمّنلا نكي مل ولو ءديحوتلا ةملك “هللا الإ 3
 ّنأل ؛“لطاب”لل لباقملا حيحصلا نود “حيحص”لل ُلباقُمْلا “حصألا ىلع”:لاق امنإو .ديحوتلا فانت

 .يوحنال ءٌيعرش ديحوتلل ةملكلا كلت ةدافإ ّنِإف ءهسفن يف حيحص ًاضيأ “لّيِقلا بحاص” مالك

 يف تاذلا هذهل ةعوضوملا ظافلألا نم “هللا” ظفل ريغ لع هقدصل ؛عنام ريغ دحلا نأ :هيلع دريو

 لوط اذلو ؛معألاب زئاج وهو «هل عوضوملا ىنعملا نايب هب دِصُق ٌىظفل ٌفيرعت هّنِإ :باوهملاو ؟رَحَأ تاغل
 (حمءلس).ةبجاولا تاذلل ملع هنأ يفكحي ناك نإو ؛ًاحاضيإ

 :رومأ نايب يغبني كلذ حيضوعل :(عامجتسالا اذه ىلع هعلالدلو) هلوق ©

 لجأ نم دمحلا ال ءدمحلا قلطم :يأ ءدمحلا سنج هانعمف «سنجلل دمحلا يف ماللاو فلألا - ١

 تملع - * ؛طقف دڈلاب صتخم قلطملا دمحلا :يأ ءصاصتخالل “هلل” مال - ؟ ؛دومحملا يف ةصاخ ةفص

 ةفص ىلع :يأ «ليمجلاب ءانعلا وه “دمحلا” نأ تملعو ءلامكلا تافصل عمجتسملا وه “هللا” ىنعم نأ

 عيمج هيف ناك اذإ امأو «ةفصلا كلتب ديقم دمحلاف «ةدحاو ةفص دومحملا يف ناك اذإف ؛دومحملا يف لامك

 دمحلا :هريدقت (هللدمحلا) فنصملا لوق نأ :ةجيتنلاف ؛ًاقلطم هل دمحلا نوكيف هللا يف امك تافصلا

 رصحنم (هّللا يف لامكلا تافص عيمج دوجو قالطإ ببسو ةيسنجلا “لا” ةلالدب قالطإلا :يأ) قلطملا

 (حم).هناحبس هّللاوهو ءلامكلا تافص عيمجل عمجتسم وه نم قح يف صاصتخالا مال ةلالدب

 اذه ناك ًاحيرص- ٍةفصب فِصّنُملا ءيشلا ىلع مكحلا َنإف)) ؛(كلذك وه ثيح نم) :هلوق ©

 .((هملع ةهج نم يُ “اع 525 ثينركأ" :لاقي امك ؛مكحلل ةلع أننا لع لذ اوا فاصتالا

 لوقلااذه ئوعد ناك «ةّوقلا كلت يف “هللدمحلا” :هلوقراصاّمل (ةنيبب ءيشلا ىوعدك ناكف) :هلوق ©

 نأ يأ هناهربو هليلد ٌعم ءيشلا ىوعد لثم -“للاعت هقح يف ةرصحنم دماحملا عيمج نأ” :ىوعد :يأ-

 لّوألا لكشلا نم ِتامدقملا ٌبيترتو .ةدح لع هيلع ليلدلا ةماقإ كلإ جايتحا ريغ نم هناهربو هُليلد هنم ملعُي

 عيمجل عيجتسم وه نّم قح يف ٌةرصحنم لامكلا ِتافص نم كو ءلامكلا تافص نم ًاقلطم ُدمحلا :اذكه
 (فذحب نع) .ةيلامكلا تافصلا عيمجل عمجتسم وه نم قح يفر صحنم ًاقلطم دمحلاف ؛ةيلامكلا تافصلا

 :لثم “اهعم اهسايق يتلا ةيضقلا” نع ةرابع يهو «ةّيرطفلا اياضقلا نم اهنأل (ٍناهْرّبو) :هلوق ©

 .جوز ةعبرالا



 ةالصلاو ديلا ۹ بيذهت حرش

 ىلإ ُلاَصْيإلا يأ ءةّلِصوُملا ةّلالَّدلا يه :لْيق «ةّيادهلا :(اتاده ْيِدَلا) هلؤق
 وج
 ےک

 .©بؤلطَملا ىلإ لصوُملاقيرطلا ةءارإ يه :ليِقو ؛”بؤلطتملا

 «بؤلطَملا ىلإ وصولا مِزلَتسَي لوألا نأ :9ِنيَينعَملا نّيذه َنْيِب قزفلاو
 نؤكت نا مزلثال “بؤلطَملا للصيام” ىلع ةّلالَدلا نف ؛ناَملا فال

 !بؤلطَملا ىلإ لصوت يكف ءلِصوُياَم لإ ةَّلِصوُم

 لع ىََعْلا اوُيَحَتْساَف ْمُهاَْيَدِهَ ُدْوُمت امأَو) :ىاعت هلؤقب ضْؤقنَم لّوألاو

 ءىنعملا اذهب ةيادهلل ًامزال بولطملا نلإ لاصيإلا ناك امل (بولطملا ىلإ لاصيإلا يأ) :هلوق ©
 (دبع)كلذ مع ًاهيبنت ءهب اهرّسف

 قيرطلا ةءارإ :وه لوألا ىنعملا ّنَأ :مهَوَتي نأ مهوتُملل ناك اّمل (خلإ لاصيإلا يأ):هلوق /- ©

 :يأ لوألا ىنعملا وه لب ؛كلذك ا هنأ عم- «هريغ وأ ديلا ذخأب لاصيإلا نود نم ؛عقاولا يف ةلصوملا
 (يحلا دبع دمحم ).ريسفتلا ىلإ يشحملا جاتحا «-مارُم كإ لاصيإلا

 ”ءادتهالا قلخ :اندنع ةيادهلا نإ" :خياشملا مالك يف ر وكذملا" (خلإ ةءارإ يه ليقو ):هلوق ©

 ةلزتعملا دنعو .ءادتهالا ىلإ ة 0 ةلالدلا نع زاجم “يدتهي ملف هللا هاده” لثمو ؛نتفاي هار :يأ

 لولو 105: نضضقلا] عا نم يدها كلا لاف لر ظأو وهو < بارضلا قيرظ نا

 .ءادتهالا 1 مهاعدو قيرطلا نيب هنأ عم َن “َقْوُملْعَيال مهن يوق دها هللا” :ا يلا

 هلع ةلالدلا” :اندنعو ؛“بولطملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا” :ةلزتعملا دنع ةيادهلا نأ :“روهشملا”و

 (ةيفسنلا دئاقع حرش) .“لصحي ملوأ ءادتهالاو لوصولا لصح ءاوس بولطملا ىلإ لصوي قيرط
 رمألا سفن يف لصوملا قيرطلا ةءارإ :ةرعاشألا دنع ةيادهلا يأ :(بولطملا ىلإ لصوملا) :هلوق ©

 ؛اهل ًامزال لاصيإلا نوكي لوح «ةءارإلا ةفص ال ءقيرطلا ةفص عملا اذه يف لاصيإلاف «بولطملا ىلإ

 سايلإ دمحم(يناهج هاش).قرفلا ًاشنم وه اذهو

 ًاعواطم هنوكل ؛لوألا ىنعملل مزال لوصولا ّنَأ :قرفلا لصاح (نيينعملا نيذه نيب قرفلاو):هلوق©

 لع ةلالدلا ّنإف ؛يناعلا ىتعملا نود ؛نمُوملب صتخيف صخأ نوكيف ءريسكتلل راسكنالاك ءلاصيإلل

 .اعيمج رفاكلاو نمؤملا لمشيف ءمعأ نوكيف ؛بولطملا ىلإ هنع ًالضف «هيلإ لوصولا مزلتستال قيرطلا
 ًةرورض «لعفلاب ٌلاصيإلا :-نيينعملا الك يف- لاصيإلاب دارملا (لصوي ام لع ةلالدلا ٌنإف) :هلوق©

 قرف نيينعملا نيب نكي مل ًاقلطم لاصيإلا دارملا ناك ولو ؛ةقيقحلا يف الاصيإ سيل ةّوقلاب لاصيإلا ّنأ
 .قيرطلا ةفص يناعلا يفو «ةلالدلا ةفص لوألا يف هنأ الإ ؛ًاققحت



 ةالصلاو دمحلا ٠ بيذهت حرش

 .ٌقلا ىلإ لؤصؤلا دعب ©ةّلالَّصلا رَّوَصتُيال ذإ؛(ىدُملا

 للك كسلا ناف (َتَبَبْحَأ ْنَم ْيِدْهَتال َكَنِإ) :نلاعت هلوقب ضؤوقنَم يناعلاو

 .قيرطلا ةَءارإ ُهُنَأَس ناك

 ظفل ةّيادهلا نأ :وه "فاّشكلا” ةّيشاح ف فّنصُملا مالك نم مهفُي ْيذلاو

 عفترّيو «نْيَضَمَتلا الك عافدنا رهظَي ٍذئّديحو .نّييتعَملا نيَده َنْيِب ”كرتشم
 .2نيَسلا َنِم فالخلا

 رفكلاك «قحلا ىلإ لوصولا دعب لالضلا عوقو زاوجل !عونمن :ليق (ةلالضلا روصتيال ذإ):هلوق ©

 ىلإ ًالصاو نڪي مل امل دترملاو ؛قحلا ىلإ لوصولا دعب روصتيال ةلالضلا نأ :باوجلاو .؟ناميإلا دعب
 (هاش) .ئهتنا .كلاعت هللاب رفح قحلا

 يناعمل اعوضوم ظفللا نوك” :نع ةرابع وه يذلا يظفللا كارتشالاب :يأ (كرتشم ظفل) :هلوق ©

 :للاعت هلوق فو «قيرطلا ةءارإ لؤعمب (ُُفاَتْيَدَهَ ُدْوُمَك امأ) :ىلاعت هلوق يقف « ةددعتم عاضوأب ةريثك

 نم هل دبال كرتشملاو ءاكرتشم اهلعج الو !ضقن الف «بولطملا ىلإ لاصيإلا ىنعمب ؟ْيِدْهَتال كَل

 ءاش(لس) .ةنيرقلا نايب “ىدعتت ةيادحلا نأ” :هلوقب دارأ «دارملا ىنعملا نيعت ةنيرق

 ىنعملا يف زوجتلاو ءلوألا ىنعملا يف زوجعلا :ةعبرأ انهه تالامتحالا نإ :دهازلا لاق ام ٌقحلاو
 هدارفأ لك ىنعمل اعوضوم ظفللا نوك نع ةرابع وه يذلا «يونعملا كارتشالاو «يظفللا كارتشالاو ءيناعلا

 نأل ؛يناعلا يف ةقيقحو «لوألا يف ازاجم ةيادحلا نوكي نأ :وهو «لوألا لامتحالا وه رهاظلاو ؛ةريثك

 سم (هاش) .يوغللا ىنعملاوه يفاعلا ىنعملا

 مهقُيالو ؛لوألا يف زاجم ءيناعلا ىنعملا يف ةقيقح “ةيادهلا” ظفل نأ تفرع دق كنإف ؛رظَن هيفو

 ؛هل عوضوملا ىنعملا ُدّدعتال ءلامعتسالا ُدَّدعت وه هنم رهظي ام ّنإف ؛نيينعملا نيب كارتشالا فنصملا مالك نم

 لعلف «“ةلزتعملا هعرتخا ام لّوألا لوقلا ّنأ” :دصاقملا حرش يف فنصملا لاق دقو !فيك ءرهاظ كلذو

 (ًاصخلم لس) .امهنيب لمعتسم هنأ “نيينعملا نيب اكرتشم” هنوك نم حراشلا دارم

 نيينعملا نيب اكرتشم اظفل ةيادهلا ناك ذإ نيحو :يأ (نيبلا نم فالخلا عفتري) :هلوق ©

 لوعفملاو «ةءارإلل ىلوألا ةبآآلا يف اهنإ :لاقي هنأل ؛نيضيقنلا عافدنا رهظي «ةءارإلاو لاصيإلا :نيروكذملا

 .امهنودب ردقم يناعلا لوعفملاو ءلاصيإلل ةيناعلا ةيآلا يفو ؛ماللا وأ ىلإ عم ردقم يناعلا

 سم (عم).هئيجم دعب همادعإل يناعلاو ؛هئيجم لبق ءيشلا مادعإل لاقي لوألا نأ:عضولاو عفدلا نيب قرفلا مث



 ةالصلاو دمحلا 0 بيذهت حرش

 لؤعفملا ىلإ ىّدعتت ةّيادهلا َّنأ ةّيِشاحلا كلت ف فّنصُملا مالك لؤصحتو

 هللاو) :وحن ® كِإ ب ًةَراتو ؛(مْيِقَتْسُملا اصلا ائيها) :وحن «هسفتب رات نالا

 َنآْرُقْلا اذه َّنِإ) :َوخ «مآللاب ٌةَراتَو ؛4مْيِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلإ ُءاَمي ْنَم ْيِدِهَي
 :نييقابلا ىلعو ءلاصْيإلا وه :لّوألا لاّمعِتسالا ىلع اهاّنعَمف «(ُمَوْفَأ ىه لل يده

 .قيرطلا ٌةءارإ

 .ةّنَبلا بولطَملا ىلإ كلاس يضفي يذلا©ُهْطَسَو يأ :(قّيرلا َءاوَس) :هلؤق

 رف ْنَمُدارُماذهو «نامز التم امهْذإ؛يوكسُلا ق رطلا نع©ةّيانك اذهو

 ْمهاَتْيَدِهَق ُدْؤُمَت اّمأَو :خلإ ُُدْؤُمَت اّمْأَو) ريدقت ّنأ !ملعاف ءاذه تفرع دق ذإ (قإب ًةراتو):هلوق ®

 .ّىحلا َتْبَبْحُأ ْنَم ْيِدِهَتال َكّنِإ :خلإ 4كنإ) َرْيدقتو ءقحلل وأ حلا ىلإ
 قيرطلا نإف كلذو ؛ًاعطق بولطملا ىلإ كلاسلا لصوي يذلا قيرطلا طسو :يأ :(هطسو) هلوق ©

 ىلإ سالا نودهي ءايبنألاو ؛هنم ةلطابلا قرطلا بعشتي مث هللا ىلإ ةرطفلا قيرط وهو ءدحاو ىلصألا
 هيتفاحو يلصألا قيرطلا يفرط نم بعشنت بعشلا نأل ؛بعشلا يف عوقولا نم اونمأيل قيرطلا طسو

 قيرطلا يف ناك نمو «يوتسملا قيرطلاو ميقتسملا طارصلا كلس دقف قيرطلا طسو كلس نمف ءةداع

 (حم) نامزالتم امه ذإ  :هلوقب دارملاوه اذهو ؛قيرطلا طسو يف وهف ميقتسملا
 ءقيرطلا طسول ًامزال ناك اّمل قيرطلا ءاوس نأل ؛يوتسملا قيرطلا نع ةيانك “قيرطلا ظسو”و

 سايلإ دمحم (هاش نم بع) .ءاوتسالا دارأو طسولا رگ دف

 ليوط” لثم «لّوألل اموزلم ُنوكتي ٍناث نعم هانعمب َدِصُق ظفل :ةيانكلا «(خلإ ةيانك):هلوق©

 نعم ّنإف ؛يوتسملا قيرطلا نع ٌةيانك “قيرطلا ٌءاوس” اذكو «ةماقلا ليوط نع ةيانك هنإف ؛“داجّتلا

 (لس) .يوتسملا قيرطلل مزال وهو «قيرطلا طَّسَو :قيرطلا ءاوس

 ءاوس” :فنصملا لوق رّسف ثيح ءيناودلا ققحملا ىلع دري داريإ عفد (هرّسف نم دارم اذه):هلوق(

 . ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلا ب ”قيرطلا
 مث ءاوتسالا ىنعمب “ءاوسلا” لعج هنأل ؛ةثالث تافلكت لع لمتشي ريسفعلا اذه نأ :هريرقت

 عم هنأ :ىفخي الو ؛فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا لعج مث «يوتسملا ىنعمب هلمعتسا

 اک نفيس نورك ةعللا ةفلاخغ

 ظفللا ةمجرت سيل ريسفعلا اذه نأ :باوجلا لصحمو ؛خلإ “دارم اذهو” :هلوقب هبناج نم باجأف

 عءاوس” نأ ىلإ ةراشإ وه لب ؛ةروكذملا ةثالعلا تافلكتلا ىلإ ايضفم نوكي يح «بيكرتلا لصأ نايبو



 ةالصلاو دمحلا ل بيذهت حرش

 ek (ْنَم لع ُمالَّسلاو ٌةالَضلاَو .ٍقْيِفَرَرْيَخ َقْيِفْوكلا انَل َلَعَجَو

 .”ميقتسُملا ٍطارّضلا”و “ي ”يرتستلا قرظلا ب

 لوألا ؛مالسإلا ا امومغ رْمَألا شفت :امإ هب دارملا مث 34

 .باتكلا يمسق لإ ساّيقتلاب©ةَرهاظلا ةعارّبلا لؤصفلل لو
 ,©ءافتنالل “ماللا”و «'َلَعَج”ب قّلَعتم :اّمِإ ©فْرلَّطلا :(اتل َلَعَجَو) هلوق

 ليوط ب 'داجنلا ليوط” ريسفت حصي هنإف ؛هيف ةقياضمالو« ”يوتسملا قيرطلا”نع ةيانك “قيرطلا 3

 سم(هاش نم لس) .يوتسملا قيرطلا نع ةيانك وهو ءقيرطلا طسو نؤعمب قيرطلا ءاوسف ؛“ةماقلا

 يف ةراشإلا يهو «لالهتسالا ةعاربب لمعلا نيفنصملا دنع فراعتملا نأل (هب دارملا مث)هلوق ©

 :نيمسق ىلع لمتشم لصألا يف رضاحلا باتكلاو «باتكلا كلذ يف ةجردنملا بلاطملا ىلإ مهبتك بطخ

 ةعارب نوكي «قحلا قيرط قلطم هب دارملا ناك نإف .طقف قطنملا هنم دوجوملا ناك نإو «مالكلاو قطنملا
 مالسإلا ةلم دارملا ناك اذإ ام فالخب ؛قحلل ناقيرط امهالك مالكلاو قطنملا نإف ؛نيمسقلا الكل ةحضاو

 ءنيدلا لوصأ ىلع لالدتسالل نودملا ملعلا هنأل ؛طقف مالكلا وهو ءريخألا مسقلا ىلع قدصي هنإف ؛طقف

 (حم) .ةيفخ قطنملا ىلإ ةبسنلاب ةعاربلا نوكتف «مالكلل ةمدقم هنإ ثيح نم الإ قطنملا لمشيالو
 دعاوقلا اهلومشل ؛ًامومع ّمعت اهنوك لاح ةقحلا دئاقعلا :يأ (ًامومع رمألا سفن امإ):هلوق ©

 ةفاضإف .ةصاخلا مالسإلا ةلم هب دارملا اّمِإ :يأ (مالسإلا ةلم صوصخ وأ) ؛ةيمالكلا دئاقعلاو ةيقطنملا

 (نع).“فوصوملا ىلإ ةفصلا ٌةفاضإ” مالسإلا ةلم ىلإ صوصخلا

 ءدوصقملل ةبسانم ةجابيدلا نوك :حالطصالا يف يهو ءبطخلا يف ةّعئاش ةعاربلا (ةعاربلا لوصحل):هلوق ©

 سما(رم). ET رار بتصحلاو عقرلا :الثم ءوحدلا بتك ةجابيد يف ركذيامك

 وأ “ٌلَعج””ب قّلعتي نأ اّمِإ ٍذئنيحو ءٌرّمَتسمال ٌوغل فرظ “ادل”:هلوق نأ رهاظلا (فرظلا) :هلوق ©

 (سش) .“ ُقيِفَرلا” وأ 'ُقْيِفْوَكلا"

 ىلإ هجايتحا ثيح نم فرظلا مح همكح ّنأل ؛فرظلاب رورجملاو راجلا نع ربعيو :ةظوحلملا
 (حم) .ًامكح فرظ وهف «قلعتملا

 اذه لع عملا نأ :نِم ليق ام عفد ىلإ ةراشإ هيف (عافتنالل ماللاو «“لعج”ب قلعتم) :هلوق ©

 سيل ماللا نأ :عفدلا هجو ؟تاياغلاو ضارغألاب ةللعم ناعت هللا لاعفأ نوك مزلي هنإف ؛لطاب ريدقتلا

 (سم) .(ًءاتب َءاَمَسلاَر ًاشاَرِف َضْرألا ْمُكَل َلَعَج) :للاعت هلوق يف امك «عافتنالل لب ؛ةياغلاو ضرغلا ىنعمل
 وأ ءدابعلا ةحلصمل امإ وه لب ؛عونمم وهو ءللاعت هيلإ ادئاع ضرغلا ناك ول مزلي امنإ اذه :ةظوحملا

 سم (ًاصخلم عم) .كلذ ملاعلا ماظن ءاضتقال



 ةالصلاو دمحلا ۳ بيذهت حرش

 نؤكحيو «“ٍقْيِفَر "ب :اّمِإَو ؛(اًَشاَرِف َضْرآلا ْمُكَل َلَعَجَوإ :لاعَت هل ا

 هيف سوت امم فْرَّظلاو افزظ هنوكل فاَضُملا َلَع هّيلِإ فاَضُملا لؤمعم

 عم ٍفاعلاو «©ًاظفل برقأ لّوألاو نخ كوالا

 ريا بْولطَملاَّوع9باَبسألا هْيجوك وه :َقْيِفوَلا :هلؤق
 اًدذإو ءةّمحّبلا بّلط ْيأ ءءاَعّدلا تعَمب يهو :(ٌةالَّصلاَو) هلؤق

 .ًزاجت ُةَمحرلا هب دارو ءبّلطلا یتعَم ْنَع درج
 هنأ لع ًاهُيبذتو O E حرص مل :(ُهَلَسْرَأ ْنَم م للع) هلوق

 نيب ْنِم راتخاو ؛©هيلإ الإ هئم ْنْهَّذلا رّداَبتّيال ةبَكرَمب فصلا َنِم رك د اَميِف

 ©ميِرصَقلا َنِم هيفاَمَعَم ةّيلاَمْكلا تافصلا راسل ةمزلتسُماهنؤكل ؛هذه تافصلا

 نمال ءرهاظ وهو ءظفللا ةهج نم برقأ “لعج”ب فرظلا قلعت ينعي (ًاظفل برقأ لوألاو) :هلوق ©

 يدا يك ی و ی نع ولت ال هنأ الإ نادك انک ناد لا ا
 (لس) .فّلكتلا نم هيف اَمِل؟-ًاحيحص بيكرتلا ناك ُْنإو - ظفللا ةهج نم ال«هنودب متيال“قيفرلا”ىنعم إف

 نألو ءفاضملا ىلع هيلإ فاضملا زيح يف ام ميدقت عانتمال ؛هدعاسمال ظفللاف ءيفاغلا لامتحا امأو

 سم (هاش) .لماعلا عوقو حصي ثيح الإ عقيال لومعملا

 ؛حوللاو ملقلاو ملعملا هل هب مث «ةباتكلا مّلعتب هنبارمأي نمك :(خلإ هيجوت وه قيفوتلا) هلوق ©
 اهل رسيو «هتدابعب هناحبس دلا انرمأف «-ةباتكلا يأ- ريخلا بولطملا ىلإ ةهجوملا بابسألا يه هذهف

 (حم).كلذ ريغو نيموصعم ةاده ميدقتو بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ نم اهبابسأ ميمعلا هفطلب

 هللاو ءناسحإلا يضتقت ثيحب ٍبْلَقْلا ةّقر :ةمحرلا ّنإف ؛رخآ زاجم انههو (ًازاجم ةمحرلا):هلوق ©

 .ناسحإلا وهو ءةمحرلا ةياغ :دارملاف .بلقلا نع هّرنم للاعت

 :دريالف .هيجوت فدا اهيف يفكيف عوقولا دعب ٌتاكن هوجولا هذه (خلإ ًالالجإو ًاميظعت):هلوق ©
 ٌتافص هلل نأو «كاعت هللا مساب حّرصيال نأ ُمزلّيف «هلالجو لوسرلا ةمظع قوف للاعت هتمظع َّنأ

 (ليعامسإ :صخلم)!اهنم ةفص ركذي مل َمِلف «هل مالعألا ةلزنمب يهف «هيلإ الإ اهنم ُنهذلا ُردابتيال

 هللا هلّسرأ ْنَم” دارفأ لماكو «لماكلا هدرف ىلإ فرصني قلطملا نأل (هنم 0 ردابتيال) :هلوق ®

 سم (هاش نم بع) .هّللا لوسر وه هنأكف ؛مالسلا هيلع انّيبن “للاعت

 اذه رايتخا يف نأ عم ةروكذملا ةلعلل ةلاسرلا ٌفْضو راتخا :يأ (حيرصتلا نم هيف ام عم):هلوق ®

 (دبع).ًالسرم -مالسلا هيلع- هنوكب اغ فرا

 وع
3 ٍ- 

 لاَعت هللا ىلإ ديس |
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 < ُءاَدَتْقالا دب ارو قيمح < ©ِءاَدِتْهالاِب وه

 حلاوه لَسرُملا ناف EE وف ةَلاَسْملا ناف الر السلا ِهْيَلَع- درك

 .باتکو لا | يزلا

 “يده” لاب داَرُي ٍذئَئيِحو «“ُهّلَسْرأ”هلؤقل هل لوْعفَم :اّمإ :(ىَّدُم) هلو
 وأ لعاقلا َنِم لاح وأ ؛هب ٍلّلَعُملا ا لعامل الغي نر نک للا اد
 ْيِذ ىلع قِلطُأ :لاقُي وأ ؛لِعاَقلا مسا نعَمب ُرَدصَملاف9ِذِئنيِحَو «©لؤعفملا َنِم
 .ُلْدَع دير: ©ٌةَعلابُم لاخلا

 يأ نافدارتم امهف ؛هلوعفم وأ «“هلسرأ” لعاف نم نيلاح (ءادتهالاب وه ىده) :فنصُملا لاق©

 تردا مخل نحت الاس یه نك ناب قيلخ ادعم نأ هاو لا ذل لاحت دس لا

 e + يف ررتسملا ريمضلا نم الاح “قيقح ءادتهالاب وه” ةلمجو

 ءيشلا نم ماعلاو ءةلاسرلا نم ماع ةوبنلا نأ” :دريالف ءةبترلا رابتعاب :يأ (ةوبحلا قوف):هلوق ©

 (لس) .يانلا مسجلا قوف رهوجلا ّنإ :لاقي اذلو .“هقوف نوكحي

 ."ٌباتكو مح و” ةيدنهلا ةخسن يفو «ةّيتوكلاو ةيناريإلا ةخسذ يف اذكه ©

 فذح طئارشو ؛هيف ماللا ريدقت حصيل (هب للعملا لعفلا لعافل العف نوكي لقح) :هلوق ©
 ثلاغلاو ؛ليلعتلل اروكذم نوكحي نأ يناغلاو ءاردصم نوكحي نأ اهدحأ :ةعبرأ (هلجأل لوعفملا نم) ماللا

 را لعافلا يف هل اكراشم نوڪي نأ عبارلاو «نامزلا يف هل اكراشم اثدح هب للعملا نوڪي نأ

 ذح”لاف (ِتْوَملا َرَدَح ٍقِعاَرَصلا َنّم ْمِهِناَذآ يف ْمُهَعِباَصَأ َنْوُلَعْجِي) :نلاعت هلوق كلذ لاثمو ؛-انه

 56 م حرش) .توملارذح لجأ :لهعملاو «هل لوعفملا لع بصتنا كلذلف ءانركذ امل يفوثسم ردصم

 هنوك ًاضيأو ؛مالسلا هيلع يبنلا لع ةالصلا ُماقم ماقما ّنإف ؛كوُأ اذه (لوعفملا نعوأ):هلوق ©

 (نع).“اناده يذلا هلل دمحلا” :هلوق نم ملُع دق ًايداه للاعت

 وهو هب لوعفملا نم ًالاح هنوك ىلإ ةراشا “لب” ةملك يفو ؛“لوعفملا نع لب” :توريبلا ةخسف يفو
 ل انك :لوعقتلا نابساته ادهناف ٠ قيلي ءادنقالا هب اروتو نيف هادا ره” :هلوق ةئيرقب بسأل

 (مح) .لوقعلا يوذل ىفخي
 ْنأ دبال -لوعفملا نعوأ لعافلا نع ناك ًءاوس- ًالاح “ٌىده” نوك نيح يأ (ذئنيحو) :هلوق ©

 حصيالو «ةقيقحلا يف لاحلا يذ لع ًالومحم نوكحي لاحلا ّنأل ؛يداهلا نعمب “ىده” يأ ٌردصملا لحي

 (اصخلم بع) .فرطلا يف :يأ يوكل زاجملا ٍذئنيحف «ءيش لع ًةاطاوم ردصملا لمح



 ةالصلاو دمحلا 1٥ يا

 ليكحتو ؛©نيلخادتُم وأ «نيفداركُم نْيلاَح نائؤحَي وأ ؛"َيدُه” هلؤقل ةف ةلمجلاو "وب ىدتهُي ناب يأ e بم رّدصَم :(ِءاَدِتْهالاب) هلوق
 يي

 .ةّيلاكلا ةّلْمجْلا عم “ارو ر هلوق اذه لع شقو

 -مالسلا 4 هيلع هب اًنَءاَدتق :قا ناف ؟ قيلت ت ”ءادتقالا' ب قّلعتُم :(هب) هلوق

 © رضا دْضَقل فلا ميدقت ٍذِئَكيحو ؛هل ال هال لامك ُهّنِإف ؛هب ال هاني قْيِلَياَمَّنإ

 نأ َدِصُق هنإف ؛فيرعتلا ماقم يف غلبأ زاجملا نم وحنلا اذه نإ كيلع ئفخيال (ةغلابم) :هلوق © د

 يف زاجملا :يأ قع ٍذئنيح زاجملاو .لدَعلا ُنيع هنأك راص ٌٌثح ًاريثك ُلْدَعلا هنع َرَمَص ًالثم “اديز”

 سم (هاش) .هعضوم يف ررقت امك «فرطلا يف زاجملا نع غلبأ ةبسنلا يف زاجملاو ؛ةبسنلا

 للاعت هناحبس وهو « نتفاي هار” نعمب ءادتهالا نال ؛لعافلل ال (لوعفملل ينبمردصم):هلوق6)

 (نع) .بدألا ءوس نع ولخي الللي هبناججب ءادتهالا ةبسنو «دّتهُمال داه -هئاهرب لج- لوسرلاو «هنع هرم

 ْنإو ؛ًارضت ٌرُضْنَي رص وَ ءلعافلل ًايِنِبَم ناك ٍلعاَقلا ىلإ ٌردصَملا ٌفيضأ نإ !ملعا :ةظوحلملا
 اًمهنِم ءىش هّعم ركذُي مل ْناو ؛ًارْضَ ٌّرَصْنُي َرِصْن :وحت ءِلْوعفَملل ًايِنِبَم ناک ٍلوعفَملا ىلإ ردصَملا ٌفيِضَأ
 (سم) .ِنييَتعَملل ًالیتح ناك

 ةيلوعفملاب ةمهعلا نع هرم 2 مزاللاو مزال ءادتهالا :ليق ْنِإف (هب ىدتهُي نأب) :هلوق©
 رجلا فرح ةطساوب ٍدعتم ءادتهالا نإ :انلق ؟“لوعفملل ينبم ردصم ءادتهالا” :لاقي ْنأ حصي فيكف

 للإو ؛فذحلا باب نم نوكيف «-لوهجملا ةغيصب- هب ىهي نا :يأ « هب ءادتهالا ب مالكلا ريدقتو

 (نع).“ىدتهي نأب” :هلوقب يشحملا راشأ باوجلا اذه

 نع لاح امهدَحأ :نأ وهو «حراشلا هب ْضّرتعي مل هِدْعْبل رخآ لامتحا انهه «(نيلخادتم) :هلوق ©

 ؛نيلخادتمالو -لاحلا يذ ٍدّدعتل- ٍنْيَقدارتم نيلاح اسيلف «لوعفملا ريمض نع رخآلاو «لعافلا ريمض

 ا لاخلا رخ نف اف نول نالا لاخلا "قاف

 سم (هاش) .لّوألا لاحلا لومعم نم ًالاح يناغلا نوكي ناذللا نالاحلا امه :نالخادتملاو

 نأك لاؤس نع ًاباوج يأ“ةفنأتسم ةلمج”نوكي نأ لمحي يأ (ًاضيأ ٌفانيتسالا ٌليتحيو):هلوق ©

 (نع).“هلسرأ نم” للا عجري“ 'وه”ريمض ذئنيحو .قيقح ءادتهالاب هنأي:باجأف؟ٌّىدُم هلسرأ اَمِل:لأسي لئاسلا

 ءادتقالا قيليال :ىنعملاف ؛.((رصحلا ديفي ريخاعلا هّقح ام ميدقت)) نأل ؛(رصحلا دصقل) :هلوق ©

 8 (دبع) .خلإ ةراشإلا انهه نم لصحف «ئاَتْينِب الإ



 ةالصلاو دمحلا 5 بيذهت حرش

 ُدِعَس َنيِذْلا ِهِباَحْصأَو هلآ لَكَ
 .قيِقَحتلاِب قحا حِراَعَم ف اًوُدِعَص

 .ءاّيينألار ِئاَس لليل ٌةَحِسان هلم نأ لإ ©ةَراَشِإلاو

 ©ةةاَضإ رحل ا :لاقُي وأ 9ةَقْيَقَح هب ءادتقإ ُهَّنِإ :لاَقُيف ءةئِيَألاِب ءادتقالا اّمأو

 00 هيلع ارا للا

 O ىلع هرْيِغْضَت لّيلدب لأ ُهُّلْصَأ :(هلآ نلَعَو) هلؤق

 .2نوَموصعمملا هنر راع نيل لاو .ُةنِم مَعَ ُلْهَألاَو ©فاّرشألا ف

 ؛“وراشإلاو رصحلا دصقل” :نؤعملا ماللا لوخدم لع فطع “رجلا” ب (ةراشإلاو):هلوق © 3

 “عفرلا”بو ؛“ةراشإلا عم رصحلا دصقل” :ئفعملا ءَعَم نعم واولاو «هعم لوعفم هنأ لع “بصحلا”بو
 سم (هاش) .ٌةراشإلا فرظلا ميدقتو :يأ ءأدتبملا ربخ هنأ لع

 وه لب ؛ِلَي يبنلا ءادتقاب ًارئاغم سيل ةمئألاب انءادتقا نأ :ينعي (ةقيقح هب ءادتقا) :هلوق ©

 (لس).هب َنْوُدِقَتعُمو 44 ينلل نوعبات مهو !فيك «هنيع

 عيمج ىلإ ةبسنلاب نوكيام :وهو «يقيقح رصح :نيمسق لع رصحلا (يفاضإ ٌرصحلا) :هلوق ©

 ميدقت نم دافَملا رصحلاف .هادعام ضعب ىلإ ةبسنلاب نوكي ام :وهو ءيفاضإ رصحو .ءيشلا ادعام

 لا ةا ال'فايبنألا عيمج ىلإ ةبسنلاب رصحلا اذه ّنإ :لاقي ناب يناثلا ىنعملاب رصحلا وه فرظلا

 (لس).ءايبنأب اوسيل ةمئألا َّنإف ؛رصحلا يف ٌرضيال ةمئألاب ان ٌءادتقاف ؛هادعام عيمج

 اهفورح ىلإ اهدري «((تاملكلا ٌراّيعِم ٌريغصتلا َنإ))ف نا ىلع هريغصت ليلدب) :هلوق ©
 ٌةنكاسلا ةينافلا ٌةزمهلا ِتلّدبف «قّلحلا فورح نم اهنوكل ؛ةزمه” ُءاهلا ثلّدُب مث ؛ةيلصألا

 (نع).“نمآ” نوناق لع “فلألا”ب
 طقف ايندلا ف وأ ؛لوسرلا لاك «نيرادلا يف ةفارش هل نم :يأ (فارشألا يف هلامعتسا صحو ) :هلوق ©

 سم (هاش) .لهألا ىلع “لآ” لا راتخإاذلف «ٌدعأ هنإف ؛“لهألا” فالي ءماجح لأ :ُلاقيالف .نؤعرف لآ :ٌلثم

 :مهنأش يف للاعت هللا لاق «رئابكلاو رئاغصلا باكترإ نع نوظوفحلا يأ (نوموصعملا) ارق

 يشحملا هراتخا امنإو ؛ةعيشلا دنع اذه :(ًاريهظت رهطیو سجرل لا متع َبِهْذُيِل هللا دي رپ اَمَنِإ)

 (ةدايزب ا نعل ةيفذف 3



 ةالصلاو دمحلا 5 بيذهت حرش

 .ناّميإلا م حم يتلا ةبحص ةبحضاوكردأ نيل نونا مه :(©دهباَحْصأَو) هلؤق

 حضاولا قّيِرَطلا وهو «جَهْنَم عمك :(جِهاَتَم) 9
 نأ عِقاولا تاك .عقاولا قت اط اذإ©ُداقتعالاو رّبَخْلا :(ِقْدَّصلا) هل

 مقاول قباطم ُهَّنِإ ُتّيح نِم وهف ءنيفَرطلا َنِم ©ةّلَعافملا ناف ؛هل 5

 وا ج -حتفلاب- 4 نانا د نی اق اد -رسكلاب-

 .ًاضْيأ2 ِةَقَباطُملا سْفَت لع ٌقحلاو قْدَّصلا قّلطُي

 ناَمْيالاو قّيدصكلا بّبَسِب ْيأ ءاودِعَس :هلؤقب قّلَعتُم :(قْيِرْضَكلاِب) هلؤق
 ئ يملا هب ًءاج اَب

 ؛ةباحصلا نم ٌمعأ َباحصألا ّنأ :ةباحصلاو باحصألا نيب قرفلا نأ !ملعإ (هباحصأو) :هلوق ©

 الإ قلطتال اهنإف ؛ةباحصلا فالخب ءأضيأ هريغو ب يدلا باحصأ لع قلطُت ًاقلطم باحصألا َّنإف

 (لس).مهل مّلَعلاك وهو «هباحصأ لع

 سم(هاشإ.الوأ عقاولل ًاقباطم ناك ءاوس ءءيشب بلقلا طبر :وه (داقتعالاو ربخلا) :هلوق©

 يأ «يلالدلاو ءينهذلاو ءيجراخلا دوجولا :ةثالث تادوجو ءيشل ءيش لوصحل نأ !ملعا

 هدوجو اذهف -ملعت مل وأ هب تملع ءاوس- ًاجراخ ديزل مايقلا لصح دقف ءديز ماق اذإ :الثم ؛يظفللا

 وهف ةراشإب وأ ظفلب دحأل هب تربخأ املو ؛ينهذلا هدوجو لصح دقف مايقلا اذهب تملع املو ؛يجراخلا

 .يلالدلا هدوجو

 دوجولا نيب اذكف «-يجراخلا عقاولاو ربخلا نيب يأ- لولدملاو لادلا نيب قباطتلا لصحي امكو
 دعب “داقتعالا” ركذ اذهلف ؛لصحيال دقو «قباطتلا لصحي دقف «جراخلاو -داقتعالا يأ- ينهذلا

 (حم).“ربخلا“

 امك ءًاضيأ اذه عم كلذ قباطي نأ مزل «“كاذ اذه قباط” :انلق اذإ ينعي :(ةلعافملا نإف) هلوق ©

 ءالعاف ظفللا يف اذا نك نإو ءامهيلك نم برضلا رودص ىلع لدي ع ديز براض” :انلوق نأ

 (حم)» راب

 ةّقباطُملا سفن لع لب ؛قّباطملاو قباطُملا داقتعالاو ربخلا ىلع ال يأ (ةقباطملا سفن للع) :هلوق ©
 لب ؛يدابآدارملا لضافلا مهّوت امك «ناتفلتخم ناتهج اهيف ريتعيال ا نش دي ماركا نفل

 دص قس لا باج قه ثريعغأ اذإوب اخ ست عقاولا بناج نم تربثعا ْذِإ ةقباطملا

 (حع) .لزتالو زُكفتف



 ناف ؛قحلا بِتارم ا 7 نعي حا اتم ف Fes هل وق

 .كلذ مراتسو هبتارم عّيمج لع دوعصلا

 © ےس NASE اودعص ” تن قلعتم وعل ف ف :(قيقحتل گلاب ) هل وق

 ےک

 قّقَحَتُم يأ« ردك يناياكلا اذه يأ «فؤذحت أدتبُمل ربح

 ركَذُي ْنَأ :اَمِإ اهّنأل ؛ثالث ٌتالاَح اهلو ءتاّياَقلا َنِم ّوه «(ُدْعَيَو) :هلْؤق

 ؛اًيوُنَم وأ اًيِسنَم ًايْسَذ نؤكحي نا :اّمِإ نالا نِلَعو ءال وأ هّيلِإ فاَضُملا اهَعَم

 .ُمَّضلا َلَع ةّيِنْبَم ثلالا َلَعَو ةّبَرْعُم نْيَلَوألا عف

 .مالكلا مْظَن فاهريِدقت لع O هک ىلع :امإ ُءافلا :(©ادهق) هل وق

 فذح مزتلاو ءليصفتلل “امأ” ةملك نأ !ملعا (مالكلا بيذهت ةياغ اذهف !دعب) : فنصملا لاق ©

 :وحن ءاهزيح يف ام ءزج اهءازج يف ةعقاولا أه ءاف نيب و “اما” نيب ضّوعو «-طرشلا وه يذلا- اهلعف

 للع هريدقت نإف ؛“قلطنم ديزف ةعمجلا موي امأ” :وحن ءءافلا دعب عقو امل الومعم وأ ؛“قلطنمف ديز امأ”

 ميقأو «طرشلا لعف فذح «“ةعمجلا موي قلطنم ديزف ءيش نم نڪي امهم” :هيوبيس بهذم
 :راصف ؛ءازجلاو طرشلا يفرح يلاوت مزلي العل ؛اهءافو امإ نيب “ةعمجلا موي” طسوو «"امهم”ماقم“امأ”
 موي ءيش نم نڪي امهم” :هريدقتف «دربملا بهذم ىلع امإو ؛ئرت امك «قلطنم ديزف ةعمجلا موي امأ
 موي امأ” راص طرش لعف فذح املف ءطرشلا لعفل لومعم“ةعمجلا موي”ف ؛“قلطنم ديزف ةعمجلا

 سم ( ياج حرش نم اصخلم). قلطنم ديزف ةعمجلا

 عيمج لع دوعصلا وه “قحلا جراعم يف اودعص” :هلوق نعم نأ :ينعي (دوعصلا نإف) :هلوق ©

 كلذل ٌمِزال قحلا بتارم ئصقأ للإ غولبلاو “قارغتسالا ٌديفي فاضُملا َعمجلا” َّنأل ؛قحلا بتارم
 .حدملا ماقمب بسنأ هنوكل ؛مزاللا دارأو َموزلَملا رگ دف «لهعملا

 ناك ءار ار دقه هقلعتم ناك اه سلا فرظلا نإ :فيرشلا ىقسملا لاق( ق )©

 اصاخ وأ ؛لصاح :يأ رادلا يف ديز :املوقك ء-سّيلَّكلاو ءدوجولاو ءِتوِبُّكلاو ءلوصخلاو ءنؤكلاك- ًاماع

 (حب) .هلباقُي ام :ٌوغللاو ؛ميقم يأ ةرصبلا يف :انلوقك
 ؛هلماع اقم ٌرقتسي فرظلاف ٌرَّدقم ًامئاد نوكي هلماع نأل ؛ًارقتسم يس امنإو :ةظحالملا

 سم (هاش) .ًاروكذم هنوكل ؛هقلعتم ماقم موقي نأ نعوغليف ءأروكذم هلماع نوكتيوغللاو ؛ًاردقم هنوكل
 ©-هيف ٌرگذُيام رئاسك- وهو ءٌباتكلا وه “اذه”ب هيلإ ٌراشُملا نأ !ملعإ (اذهف) :هلوق©
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 رولا يناعملا ىلع ةلادلا ةصوصخملا ظافلألا نع ًةرابع نوكي نأ

 ءظافلألا كلت طوب يفاعملا كلت ىلع ةلادلا ةصوصخملا شوقنلا نع ًةرابع نوكي ناو

 ءشوقنلاو ظافلألا كلعل ةلولدم اهنإ ثيح نم «ةصوصخملا يناعملا نع ًةرابع نوكي نأو
 ءيناعملا ىلع ةلالدلا ثيح نم شوقنلاو ظافلألا عومجم نع ًةرابع نوي نأو

 ءيناعملاو ظافلألا عومجم نع ًةرابع نوكي نأو
 «شوقنلاو يناعملا عومجم نع ًةرابع نوكحي نأو
 ؛شوقحلاو يناعملاو ظافلألا عومجم نع ةرابع نوكي نأو
 مزلتسي “اذه” هلوق لع -هيف نحن اميف- “مالكلا بيذهت ٌةياغ” لمح ّنكل ؛ٌةعبس تالامتحا هذهف

 (رون).طقف ظافلألاو طقف يناعملا :امهو ءاهنم نينثا يف هيلإ راشُملا راصحما

 انهه ءافلا داريإ نأ نم “اذهف ٌدعبو” :فنصملا لوق كع دري امل عفد (امأ مهوت نع امإ) :هلوق ©

 مظن يف ةروكذم اهنأ مهوتيف «ماقملا اذه لثم يف ركذت “امأ” نأ :لوألا :نيهجو هل نأب ءهل هجوال ام

 ردقم “امأ” ظفل نأ :لاقي نأ :يناعلاو ؛همكح هيلع ىرجأو «قيقحتلا ةلزنمب همهوت لعج مث «مالكلا

 سم (هاش نِم لس) .هيلع ةنيرق ءافلاو «مالكلا مظن يف

 ٍلقَعلا مح :؛اّمأ”مهوت نعم نأ :اهريدقتو “ام” مهوت نيب قزفلاو (اهريدقت لعوأ) :هلوق®
 ؛ًابذاك ًامكح نوكيف «-ماقملا اذه لاشمأ يف اهب مهدايتعإ ةطساوب- مالكلا يف ٌةروكذم اّمأ نأ هولا ةطساوب

 (زن).عقاولل قباطم مكح وهف «روكذملاك ماكحألا يف لعجيو ءمالكلا مظن يف “امأ”رّدقُي نأ :ريدقتلا ىنعمو

 هيلإ راشملل دبالو ءباتكلا اذه يف ةجردنملا بلاطملا :يأ (بّئرملا ىلإ ةراشإ “اذه”و) :هلوق(١)

 امأ ؛اجراخ يناعملل الو ظافلألل دوجو مدعل انه نمم ريغ لوألاو ءانهذ وأ اجراخ امإ دوجو نم

 نوكلف يناعملا امأو «عنمتو دجوت لب ؛اًسح امهيلإ ةراشإلا نكميل اهل ءاقبو تابث مدعلف ظافلألا
 .جراخلا يف دوجو اهل نوكتل ةيصخش يناعم تسيلو «لقعلا الإ اهل نطومال ةيلقع ةيلك دعاوق قطنملا

 “مالكلا بيذهت ةياغ اذه” :هلوقب اهيلإ راشملا ةدوجوملا طوطخلا يأ شوقنلا نوكحت نأ حصيالو

 الو ءظفللاب لولدملا عملا وأ ئنعملا ىلع لادلا ظفللا امإ مالكلا ذإ ؛مالكب سيل طخلا نأ مولعمو

 (حم) .ينهذلا امهدوجوب ظافلألا وأ يناعملا يه هيلإ راشملا نوكحي نأ نم صانمالف .اهل ثلاث

 فيكف «دهاشم سوسحم جراخلا يف دوجوم نإ راھ نال [وضوم ةراشإلا مسا نإ :تلق نإف

 يف دوجوم ىلإ ناك نإو ةراشإلا مسا عضو نإ :تلق .!نهذلا يف رضاحلا بترملا ىلإ "اذه ب ةراشإلا حصي

 © هلعجب اضيأ دهاشم سوسحم دوجومب سيل ام ىلإ ةيلقعلا ةراشإلاب راشي دق هنأ الإ ؛جراخلا



 بيذهت حرش باتكلا فصو 0

 ًءاوَس ءةَصْوَصْخَملا يناعَملا َلَع ةلادلا ظافلألا َكْلِتوُأ ءةّصْوّصخَملا ظافلألاب اهنع

 ةَبَترَملا ظافلألل دوجؤال ذإ ؛هدعب وأ فّينْصَتلا لْبَك9ةَجاِبيَدلا عْضَو ناك

 .جراحلا يف ًاضْيُأ يناعّمللالو
 ْنِإو ؛ٌيظُفللا ٌمالكلا “مالگلا”ب دارُملاف ءظاّقلألا ىلإ ةّراشإلا تناك ناف

 .©كظفللا مالكلا هيلع لدي يذلا «ٌيسفنلا ٌمالكلا©هب ُدارُملاف «يفاعَملا ىلإ ثناك

 هيلإ ٌراشملاف ؛هروهظ لامك لع اهيبنت ءزاجملا ليبس لع سوسحملا ةلزنم لوقعملا ليزنتو ءدهاشملك3

 سم (ةدايزب هاش) .زاجملا ليبس لع “نهذلا يف رضاحلا برملا” ذئنيح
 ةجابيدلا نأ :وهو «ماقملا يف مهوتام عفد ىلإ ةراشإ (خلإ ةجابيدلا عضو ناك ءاوس) :هلوق ©

 :نم متركذام متيف باتكلا فينصت لبق ةنّودم تناك نإ“ةياغ اذه”هلوق اهتلمج نم يتلا ةدوجوملا

 ةجابيدلا تناك نإ امأو ؛ةراشإلا دنع ظافلأللالو ءيناعملا دوجو مدعل نهذلا يف ام ىلإ ةراشإ “اذه”نأ

 نأ باوجلا لصاحو .رضاحلا باتكلا وهو اسح دوجوم هيلإراشملاف باتكلا مامتإ دعب فنصملا اهنّود
 (حم) .ركذ امك يناعملا الو ظافلألا ال طوطخلاو شوقنلا وه امنإ جراخلا يف دوجوملا

 ةدوجوملا ةجابيدلا نأ :وهو ءماقملا يف مهوت ام عفد ىلإ ةراشإ :(ةجابيدلا عضو ناك ءاوس) هلوق ©

 ؛متركذ ام متيف باتكلا فينصت لبق ةنودم تناك نإ «“مالكلا بيذهت ةياغ اذه” هلوق اهتلمج نم يتلا

 تناك نإ امأو ؛ةراشإلا دنع ظافلألل الو يناعملل دوجو مدعل ءنهذلا يف ام ىلإ ةراشإ “اذه” نأ :نم

 لصاحو .رضاحلا باتكلا وهو ءاسح دوجوم هيلإ راشملاف «باتكلا مامتإ دعب فنصملا اهنّود ةجابيدلا
 (حم) .ركذ امك ءيناعملا الو ظافلألا ال طوطخلاو شوقنلا وه امنإ جراخلا يف دوجوملا نأ :باوجلا

 ٌةدوجوم تناك ْنِإو ظافلألا ّنأ نإ ٌةراشإ بّئرتلاب ظافلألا فيصوت يف (ةبترملا ظافلألل) :هلوق ©

 انهه هيلإراشملا ّنإف ؛َبُثرتلا يضتقت انهه ةراشإلاو ءًةبقاعتم لب ؛ٌةعيتجم ةبئرمال نكل ؛جراخلا يف
 (لس) .“ٌُبّترملا باتكلا”

 اَّمِإ فنصملا مالك يف عقاولا “مالكلا” نم دارملا ّنإ :ليقام عِفَدنت ٍذئنيحو (خلإ هب دارملاف) :هلوق ©
 ًاربخم اهنوك عنتمي اهنإف ؛ةّبترملا يناعملا ىلإ ًةراشإ “اذه” نوكي نأ لامتحا لطّبف «“يظفللا ٌمالكلا”

 نأ عانتمال ؛ظافلألا “اذه” ب هيلاراشملا نوكي نأ لكبف “يسفنلا مالكلا” اًمإو ؛يظفللا مالكلاب اهنع

 (لس) !لّمأتف .يسفنلا مالكلاب اهنع ًاربخم نوكحت

 ؛لكتُملا سفن ىف عم لع ٍةلاَّدلا فورخلاو ظافلألا ني ٌبكرُملا وهو (يظفللا مالكلا) :هلوق ©

 هلا َراَكُأ اًمك- ةراشإلا وأ ةباتكلا وأ ةرابعلاب هيلع لدي يلكتُملا ںيفن يف يعم وه :يسفنلا مالكلاو



 باتكلا فصو 8 بيذهت حرش

 :ؤحن َةَعَلابُملا ىلع ٌءاتب امل اذه” ىلع هلم :(مالكلا ٍبْيِذُهَت ُةَياَع) هلؤق

 فذحف «بيذهتلا ةياغ 210 / مالك اذه :ريدققلا كأ لع ًءانب وأ ا ديز

 .©9فّدحلا ِزاَجح قْيرط لع هباّرعإب برعأو ءهّماقَم 9قّلطُملا لؤعفَملا َمهقأو ربل ا
 ظل يف اَمِل ؛امهنايب يف” لقي مل :(©ءالكلاو ٍقِطْنَملا©ٍرْيِرَْخ ف) هلؤق

 .©دئاوّرلاو وشحلا نع لاخ نايبلا اذه َّنأ 9نإ ةراشإلا َنِم “رّيرحتلا”

 ُلياَقُياَم :قوْعَملاب ُدارُملاو ؛-ًالْيِلَد ٍداَوُقلا َلَع ُناَسَلالِعُج اَمَنإَو ءداوُقْلا فل َمالكلا ّنِإ :ُلطخألا د

 (عس) .َتاَّدلا لباقي هيف امال ءاكاقلألاو َمظتلا

 ءلطاب ةاطاوُملاب ءيش لع ردصملا لمحو ءردصم “بيذهعلا” نأ ينعي (“اذه” ىلع هّلْمَع) :هلوق ©

 لمحلا نوكيف ةبسنلا يف اًيلقع ًازاجم انهه ّنإ :لاقي نأ اًمإف :فلكتلا باكترإ نم ذئنيح دب الف

 (لس).ةغّلابملا ٍقيرطب

 ريغ يف لماعلا ظفل ريغ نم قلطملا لوعفملا روك انْرَّوج ْنِإ اذه (قلطملا لوعفملا َميقأ) :هلوق ©

 (دزي).لوعفمملا ماقُم هعبات ٌةماقإ مث ًاضيأ ردصملا ٍفْدَحب انلق زّوجن مل ْنِإف ءردصملا

 (بتكلا لص ) .اًمريدقت عم هانعم لع ظفللا نوكي نُ :وه (فذحلاا زا ) :هلوق ©

 ًاقّلعتم نوكي ْنأ نڪميو :ُتلق .ليق اذك«“بيذهعلا”ب قّلعتم (خلإ قطنملا ريرحت يف):هلوق ©

 (مع) .“مالكلاو قطنملا ريرحت يف -ًانئاك- مالكلا بيذهت ةياغ اذه” ريدقعلاو ءآلاح نويو ٍفوذحمب
 «وقفلا”ب ةّيليصفتلا اهتلدأ نع ةيلمعلا ماكخألا ةقرعم ٌُديفيام امس (مالكلاو) :هلوق ©

 اهتلدأ نع دئاقعلا ةفرعمو «“هقفلا لوصأ”ب ماكحألا اهتدافإ يف ًالامجإ ةلدألا لاوحأ ةفرعمو

 صم) .“مالك لاب ةيليصفتلا

 ميقرتلا” :وهو ءّيوَعل عم هل ريرحتلا نإف ؛رهاظ ةراشإلا هجو (خلإ كإ ةراشإلا نم) :هلوق ©
 عملا نأ كش الو «“دئاوزلاو وشحلا نع ًايلاخ ًانايب نييبعلا” :وهو يحالطصا ىنعمو ؛“ُشْقَتلاَو

 شيقنتو قطنملا ميقرت يف مالكلا بيذهت ةياغ اذه" ذئنيح ىفعملاو !فيك < «حيحصريغ انهه يوغللا

 اذه هياتك نأ لمف .يحالطصالا ىنعملا وه هنم دارملا نوڪي نأ نم دب الف «لطاب هنأ ىفخيالو «“مالكلا

 (لس) .دئاوزلاو وشحلا نع ٍلاخ
 “اليوطت” ىمي ةدئاف ةدايزلا يف نكت مل اذإ هنأ :امهنيب قرفلاو (دئاوزلاو وشحلا نع):هلوق ©

 سم (ةغالبلا رهاوج).ةنيعتم ةدايزلا تناك نإ “اوشح” ىسدو «ةنيعتم ريغ ةدايزلا ٍتناك نإ



 باتكلا فصو 5 بيذهت حرش

 ٌلَواَح نمل ًةَرِصْبَت هُبْلَعَج .مالْسإلا ٍدِئاَقَع ِرْيِرْقَت ْنِم ِماَرَمْلا ب

 «ماهفإلا یدل دلا

 .ركفلا يف أطخلا نع َنهذلا ©اهئاعارم مصعت"ةًينوناق ةلآ :ٌقطنَملاو
 .مالسإلا نؤناق جْهَن نلَع داعملاو ْأَدْبَملا لاوحأ نع ٌثحابلا ملعلا وه :ُمالكلاو

 بيرقت ُةَياغ اذه ْيأ “بْيِذْهَت” لع ٌفظع جلاب :(ماَرَملا ٍبْيرْقَتو) هلؤق
 :ريدقتلا وأ ؛ةّلابُملا قّيرط لع اّمِإ لْمَحلاو «©ماهفألاو عئاّبطلا ىلإ"دصقتملا

 .بيرقكلا ةّياغ برقم اذه

 .“هاَرَملا”ل نايب :(عالشإلا ٍدِئاَقَع رْيِرْفَت ْنِم) هلؤق

 سفت نع َةراَبِع مالسإلا ناك نإ ةينايب "مالسإلا ِدْئاَقَع "يف ةقاَضإلاو

 هنإف ؛راجنلل راشنملاك «هيلإ هرثأ لوصو يف هلعفنمو لعافلا نيب ةطساولا يه (ةلآ) :هلوق 0-١

 بلاطملا نيبو ةلقاعلا ةوقلا نيب ةلآ”قطنملا اذكف ءهيلإ هرثأ لوصو يف بشخلا نيبو هنيب ةطساو

 سم (ةآرم) .مولعلا رئاسل لب ؛ةيمكحلا مولعلل ةلآ هنأل لب ؛تاذلاب ادوصقم سيل هليصحتو «“ةيبسكلا

 .ناسفإ ديز :لاقي امكءماعلا ىلإ صاخلا ةبسذ نم نوناق يه ةلآ :يأ (ةينوناق ةلآ) :هلوق "- 0

 ماكحأ لع لمتشت ةيلك ةيضق :حالطصالا يفو «باتكلا رطُسِم ىفعمب ينايرس وأ ينانوي ظفل :نوناقلاو
 (بتكلا لصحم) .اهعوضوم تايئزج عيمج

 !هتاعارم لب ؛مصاعب سيل هسفن قطنملا نأ انهه نم ملعي :ليق نإف (اهتاعارم مصعت) :هلوقر©
 طرشب مصعت” :دارملاف ؛هكيرحت طرشب عطقلل ةلآ راشنملا نأ امك ءقطنملا ةمصع طرش ةاعارملا :انلق

 (سم).ىلقع زاجم ةاعارملا ىلإ ةمصعلا دانتساو «“اهتاعارم

 (نع). 'ليلدلاباهتاّبثإو دئاقعلاريرقت ”:وهو؛مالسإلاءاملعدوصقم وأ مالكلادوصقم يأ(دصقملا) :هلوق (©

 ءلّوألا ىلإ هسفنب :نيلؤٌعفم ىلإ ىدعتي “بيرقعلا” نأ ىلإ ةراشإ هيف (ماهفألاو عئاّبطلا ىلإ) :هلوق©
 (لس) .“عئابطلا ىلإ” :يناهلا هلوعفمو «دوصقملا ىنعمب “ماَرُملا” :لّوألا هلوعفمف ؛يناهلا ىلإ “ىلإ””ةطساوبو

 :دري الف .فاضُملل ًانايب هيلإ فاضملا نوكيام a “ةكنايبلا ةفاضإلا”ب دارملا (ةينايب) :هلوق©

 ٍداقتعا لب ؛داقتعالا قلطم نع ةرابع سيل -داقتعالا هنم دارملا نوكي نأ ريدقت لع- يع نأ

 يهو «هقفلا مليك «صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ ليبق نم مالسإلا ىلإ دئاقعلا ةفاضإ نوكيف ءِص

 نوڪي نأ نعمب «“ةّينايب” اهنوك يفانيال “ةّيمال” ةفاضإلا نؤك ّنإف .وحنلا يف حرس 0 3

 8 (ليعامسإ) .فاضملل ًانايب هيلإ فاضملا



 باتکلا فصو 5 بيذهت حرش
 نانجلاب قيدصقكلاو ناَسّللاِب راّرقإلا عؤمجت نع َةراَبِع ناك ْنِإو تاداقتغالا
 .“ةّيِمال” ةفاّضإلاف ءناّسللاب راّرقإلا درج نع ًةرابع ناك وأ ؛ناكزرألاب لّمَعلاو

 اذكو .دانُسإلا يف زّوَجتلا ليتحيو «©ارّصبُم يأ :(ًةَرِصْبَت ِهُتْلَعَج) هلؤق
 6 ك :هل وق

 ؛ريعلل هُمّيهفَت وأ «اّيِإ رْيغلا مّيهفت يأ ءرسكلاب :(©ماهفإلا ىدل) هلؤق

 ةضف متاخ :لثم- نيقاضُملا نيب “هجو ْنم مومعلا”نِم ةّيئايبلا ةفاضإلا يف ّدْبال :ليق نف 3
 نم ةّينايبلا ةفاضإلا يف دبال :انلق ؟تاداقتعالا سفن وه يذلا مالسإلا نم اقلطم ّمعأ “دئاقعلا”و

 نوكي ناب ءاقلطم مومع وأ هجو نم مومع امهنيب ناك ًءاوس هيلإ فاضملا لع فاضُملا قدص

 سم (هاش نم نع) .فاضملل ًانايب هيلإ فاضملا نوك حصي ىح «هيلإ فاضُملا نم معأ فاضُملا

 ءنانجلاب قيدصتلاو «ناسللاب رارقإلا عومجم نع ةرابع :مالسإلا ءوهو- يناعلا لوقلا :ةظوحلملا

 .ةيماركلا بهذم وه ريخألا لوقلاو ؛ةلزتعملا بهذم -ناكرألاب لمعلاو
 ّنأ لع حرشلا اذه اوشحنو حراشلا ًارتْجا فيك !يِرِمَعَل (تاداقتعالا سفن نع) :هلوق ©

 ةّدّيقع عمك “دئاقعلا” نأ قحلا ّنإف ؛تاداقتعالا سفن نع ةرابع مالسإلا ناك اذإ !ةينايب ةفاضإلا

 ملعلاب قرف مالسإلاو ٍدئاقعلا نيبف «تاقيدصتلا تاداقتعالاو ءقيدصتلا اهب قلعتي يتلا ةّيضقلا :يهو

 لوألا ريدقتلا ىلع ةفاضإلا لب ؛ةّينايب ةفاضإلا نوكي ىح داحتا الو مومع امهتْيَب سيل «مولعملاو
 (حع) .تاومألل نيدلقملا نم نكتالو مهفاف .ةسبالملا ندأب ةّيمال نيرخآلا نيريدقعلاو

 لوعفملا ريمض لوألا لوعفملاف :نيلوعفم ىلإ ىّدعتي “لعَج”لا َّنأ وهو :مهوت ٌعفد (ًارّضبم) :هلوق ©
 نوڪي نأ ٌمزليف «لوألا ىلإ ًاديسُم يناثلا هلوعفم نوڪيو «*ةَرِصْبَت” هلوق وه يناعلاو “باتکلا” ىلإ عجارلا
 ًازاج انهه نأ :عفدلا ريرقتو !ءيش لإ دنسُي نأ نع أي ردصملا نأ عم «“باتكلا” ىلإ ًاديسُم 'ةَرِصْبَكلا"

 .ًةغلابُم “باتكلا” ىلإ “ةّرِصبت”لا دانسإف ءايلقع ًازاجت وأ يوكل زاجت رّصَبُملا لؤعمب “ةرصبعلا”ف ءايوّعَل
 نم ةعنام ٍةنيرق عم ٍةقالعل هل ثعضُو ام ريغ يف ةلمعتسملا ةملكلا وه :يوغللا زاجملا :ةظوحلملا

 دانسإ وه :ىلقعلا زاجملاو ؛اتابن ءامسلا ترطمأو «سانلا بطاخي ادسأ تيأر :وحن ءلصألا ىنعملا ةدارإ

 ادا يد ا و ی ا الا بلانت ع هل ونت ام ريش لاا ناه ا للا

 (سم) .هءام يأ يداولا لاس :وحن «هل وه ام

 بلاطم” ينعأ «فوذح انهه لوألا هلوعفمف «نيّلوعفم للإ ىدعتي -رسكلاب- (ماهفإلا) :هلوق ©
 (لس).“ريغلل” وأ “هايل” :هلوقب حراشلا راشأ :يناغلاو «“هدصاقمو باتكلا

 عداّيإ ريغلا ميهفك :يأ ءلوعفنلا وأ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم (هايإ ريغلا ميهفت يأ) :هلوق ©



 باتكلا فصو ع بيذهت حرش

 ُرَعألا لولا اَمّيِب ماهُفألا يود ْنِم َرُكَدَكي نَا دارا نمل ٌةَرِكْذَتَ
 ماللار ةيِحَفلا ِهيَلَع- هللا ٍبْيِبَح يس «مارك الاب يرحل ا حلا

 هبو لولا هللا َلَعو ماض ٍدْيَِأَكلا َنِمَو ُماَوِق ِقْيِفْوَتلا َنِم هَل َلاَرال
 .ماصتعالا

 .مّلعملل يناّكلاو «مّلعتُملل لؤألاو

 عِضوَم يف :امِإ فْرّظلاو ؛ ؛مهَف ف «ةزمهلا م :(ماَهفألا ٌيِوُذ ْنِم) هلوق

 وأدذخألا” ىتعَم نييضتب “ركّذتَي”ب قّلعتُم وأ «ُرُكذتي” لعاف نم لاخلا

 ©نّيهجولا ليتحي ًاضيأ اذهف ؛ماهفألا ا وأ اذخأ ارك يأ «“لعقلا

 “امّيِس”لصأو ؛نالْثِم يأ ناّيِس امه :لاقي «لُثيلا ىنعمب ٌئيلا :(اَمّيِس) هلوق

 فّنصُملا لوق اذكو .يهتنُملا مّلعُملل يناگلا ىلَعو يدتبُملا مّلعتملل ٌةرصبّئّوه لوألا ىلعف ؛ريغلل هُميِهفَتوُأ د

 وأ اذخآ ظفحيو رك دي نأ دارأ نمل” ديرأ نإف ؛امهيلك ىلإ ةّبسنلاب هرابتعا نكحمُيو «“داَرأ نّمل ٌةَرِكذَك”

 يود نِم رک دت نَم نوک لاَح ركّدتي ْنَأ دارا نمل ”ئيرأ نإو ءيدتبُملل ةركذكت ناک ”ماهفألا يود نِمامّلعَتُم
 (دزي) .يهتنملاب ةركذعلاو «يدتبُملاب بّسنأ ةرصْبعلا نأ ئفخيالو .يهتنُملا لَع قابطنالارهاظ ناك “ماهفألا

 :ةرابع وه ٌنيمضعلاو “نم” ةَملڪب ىّدعتيال مزال ركذعلا نال (ذخألا ىنعم نيمضتب) :هلوق ©

 مايل َهَلْيَل كَل ٌّلِحُأ) :كاعت هلوق وحن هءانعمؤأ ٌرخآ لعف ظفل نع ههبش وأ لعفلا ىنعم ةدارإ نع
 سايلإ دمحم (يناهج هاش نم يبنلا دبع) .مكتئاسن ىلإ ءاضفإلا :يأ (ُكِئاَمِن ىلإ ُتَقَكلا

 وأ مّلعُملل نوكي ْنأ لمتحي خلإ “ةركذت” :هلوق يأ (نيهجولا لمتحي ًاضيأ اذهف) :هلوق ©

 «"ًانثاك وأ ًاتباث” هلوقب ًاقّلعتم ناك اذإ “ماهفألا يوذ نم” :هلوق ّنأل ؛“ةرصبت” هلوق لثم «مّلَعتملا

 ماقم هرارقتسإل ًارقتسم ًافرظ نوكيف «َركَذَكَي نأ” هلوق يف نكتسُملا ا نم ًالاح نوكيف
 ل باحصأ” ماهفألا يوذ نعم ّنأل ؛مّلعُملا الإ "كدت نأ تارأ نم دارز ال ةفوحتف فقلدتي

 نم هلوق ناك اذإو .لاحش وهو ا ؛هّلعتلا ال «ميلعتلا مّلِعلا بجحاص تافص نِمو

 م ؛اوُغل ًافرظ نوكيف « ؛مّلعكلاو ن N ذوو "37 هلو وقب ًاقلعتم ”ماهفألا يوذ

 ءماهفألا يوذ نم ًاملعمو ًاذخآ “داَرأ نَه” نوكي ٍذئنيحف اروكذم هنوكل ؛هقّلعتم ماقم موقي نأ

 (دبع) .فخيال امك «مّلعتُملل ٍذئنيح “ركذتي نأ دارأ نم” نوكيف



 باتكلا فصو 5 بيذهت حرش

 1 000 راو 0یم م دارم هتكل ءظفّللا , ف ال فزذح انس

 ةثالث هد ّدعَب اميفو 9 اضرصخلا ”لؤعَمب ليعتسا مث ُهلْصَأ اذهو ؛ةفؤصوَم

 .قيفشلا :( فَلا ) هل وق

 .قئاللا :(يرحلا) هلوق

 .هرمأ هب موقيام يا :(ماَوق) و

 “لا” ىب ألا ني قيوقتلا يأ :(رثيأكلا) لوق
 للل و م ُهْرْمَأ هب مَصْعْياَم يأ :(م ماَصِع) هلوق

 ٍداعرل هب :هلوق فو ,©رّصَحلا دٌصَقل انهه فرظلا مّدق : (هّللا َلَعَو) هلوق

 اتا ا

 .قلحل ا نع عاطقنالاو« «قحلاب َكَّسمَكلا وه :( ُلكَوَكلا) هلق

 كلا ثّبَشتلا وهو :(ماصتعالا) هل وق

 نلف اصوصْح” عب لّمعتسُيهنودبوأ“ ” َعَم ناک ءاوس امّيسال نال (ٌّعم دارم هتکل):هلوق ®

 (لس) .ذئنيح لقحلا يف ةيرورضلا ةّبَسانملا مّدعل ؛هانعمب “ال” ِنودب “امس” لامعتسإ لطب ًأدارُم هنوك مدع ريدقت

 تاملك نم هنأ :هقيقحتو «ءانثتسالا تاملك نم ةاحنلا هّدعو صرخ اوعمب َلمعتسأ مث ) :هلوق ©

 (جم) .قباسلا محلا ينج نم يحجب ّمتأ وجو لع هّدعبام للع كحيل ؛مّدقتملا يكحلا نع ءانثتسالا

 نأ ىلع ِةّيئادتبالاو «فوذحملا أدتبملا نع ةيربخلا ىلع زئاج عفرلا (هجوأ ةثلث هدعب اميف) :هلوق©

 نأ لع رجل او .ةفض وأ ةلص ةلمجلا هذهو :ةقوضوموأ ةلوصوم ذئنيح ام ةملكو ؛ًافوذحم ربخلا نوكي

 ةملك ينعأ لعفلا فذحب ةيلوعفملا لع بصنلاو .ةدئاز “ام” ةظفلو «هدعب لإ ًافاضم “ُىّسلا” نوكي
 (ًاصخلم لس ) .“ينعأ”

 ردصم 0 0 e دكياعلا نأ امك “يوق 3 00 وا اؤعمب) 0

 0 “نيتي لا نيب قئارتلا م لتس هودي نيب اا قاف” ب لت يرغل

 .توريبلا ةخسنو يناهج هاشلا يف اذك ؛“هب ظفحي ام” ةخسذ يفو «هب مصعيام :هلوق ®

 َكاَّيِإ) :كلاعت هلوق يف امك ءَرْصَحْلا ديفي ٌريخاتلا ٌقحتسي ام ميدقت ّنإف (رصحلا دصقل) :هلوق©

 عجّسلا توفي هنإف ؛ًاضيأ عجّسلا ةياعرل «“ماصتعالا هبو” :هلوق يف ميدقعلا َّنأ الإ ؛4ُنْيِعتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَت

 (لس) .رهاظ وهو 9

- 



 باتكلا فصو 5 بيذهت حرش

 :ٍقِطْنَملا يف لوألا ُمْسِقلا
 قطنَملا رّيرحت ف” :هلوق نِم-©ًانْمِض ملغ امل -- ُمْسِقلا) هلؤق

 n حْيِرصعلا ىلا ججي مل «نيمسشق شق ىلع ُهَباتك ّنأ -“مالگلاو

 ؛“ةمّدقُم لا فالج اذهلو ًانْمِض ًادْؤهعَم ِهنْوكل ؛دهعلا مالب “لوألا مْسقلا"
 .ةَمَّدَقُم :لاقو ءاهرّكن الف ؛ًةدْوِهعَم نكحت ملف ءاقباَس اهدوجُو مّلعُي مل اهّنِإف

 َلئاَسَملا الإ لوألا مْسِقلاِب ُداَرُملا سْيل :©لْيق ْنِإف :(قِطْنَملا ْيف) هلؤق
 ؟8ةّيفرظلا ةيجوت اَمف «ةّيقطنملا

 ؛فاعَملا :قطْئَملابو «ُتاراّبِعلاو ظاَملألا :لّوألا مُسِقلاب داّرُي نأ زوجي :ُثلق

 5 افرح لمتحيو ؛يناعَملا هذه نايب يف طكافلألا هذه ّنأ :اذعَملا نوكيف

 ءظاَقلًالااّمِإ :9ةعّبسلا يناعَملا دَّحأ نع ةراّبِع “لوألا مْسِقلا ”ّنأ :لّيِصفتلاو

 ٍتقبس يتلا ةَّلَمَكحُملا اهيناعم لع «باتكلا نم لوألا فّرلَظلا وه (لّوألا مسقلا) :هلوق ©

 :ةروكذملا ةرابعلا يف اهيلإ ةراشإلا

 ىح نيمُسق لع هّباتك مّسقُي ْمل فنصملا َّنأ :الّوأ دري اع باوج (خلإ ًانمض َمِلُع اّمل) :هلوق ©
 هنأ :ًايناثو .ةدئافلا هذهل ًاديفم “قطنملا يف لوألا مسقلا” :هلوق نوكيف ؛ًامولعم لوألا ُمسقلا نوكي

 ٌريغ اهنأ عم “ةمّدقملا” ريكنت هجو ام هنأ :ًادلاثو ؟دهعلا مالب هفيرعت حصيالف لوألا مسقلا مّلعُي مل اَم

 ا فولت

 لاؤسلا نع باوجلا ىلإ ةراشإ “اذهب حيرصتلا ىلإ جتحي مل” :هلوق كإ “انمض ملع امل” :هلوقف
 نع باوج خلإ “ةمّدقملا فالخج اذه” :هلوقو ءيناحلا نع باوجلا ىلإ ةراشإ خلإ “حصف” :هلوقو ءلوألا
 رييغتب(نع) .ثلاكغلا

 ّنأ مولعملا نمو «“قطنملا يف لوألا مسقلا” :فنصملا لاق هنأ هلصاح (:ليق نإف) :هلوق ©

 ىقعمف ؛ةيقطنملا ُلئاسملا يه ًاضيأ ٌقطنملاو «باتكلاك ةيقطنملا ٌلئاسملا وهو «باتكلا نم ٌءزج “مسقلا”
 الا وهو ؛هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزليف «ةيقطنملا لئاسملا يف قطنملا “قطنملا يف لوألا مسقلا”

 رياغتلا يضتقت يهو «فورظملاو فرظلا نيب ةبسذ ةّيفرظلا نأل (ةيفرظلا هيجوت امف) :هلوق ©

 (لس) .!داحت الا حصي فيكف ءامهنيب

 هلمتحي ام لمتحيف «باتكلا ٌءزج لوألا مسقلا نأ هيف (ةعبسلا يفاعملا دحأ نع):هلوق ©

 © يناعملا”و «ةصوصخملا يناعّملا ىلع ةلادلا'"ةصوصخملا ظافلألا”:ةعللا يفاعملا لمتحي باتكلاو ؛ٌباتكلا



 باتكلا فصو 35 بيذهت حرش

 ةَرابِع “قطْنَملا”و ؛ةّنالّكلاوأ ©نْيَتْتالا َنِم بكرُملاوأ .شؤثلاوأ «يناعّملاوأ
 ٌدتْعُملا ردقلاب وأ ا عْيمجب لولا وأ ءةكّلَملا اّمِإ :ةّسمخ ناعم دَحأ نع
 ٌدَتعُملا ردَقلا سفت وأ ءاعْيمج لئاّسَملا شفت وأ ءةّمْصِعلا هب لّصحي يذلا هب
 ؛الامتحإ نوثالثو ٌةَسمخ ةَعبّسلا عَم ةّسمَحلا ةظَحالُم نِم لّصحيف ؛هب

 امُثُّيح ءلؤصخلا اهضعب يفو ءلّيِصحَتلا اهِضعَب يفو «نايّبلا اهضغعب يف رّدقُي
 اياكم مُيِلَّسلالقعلا ُهَدَجِو

 ؛هب دادتعا الف شوقنلا لامتحا اّمأو ؛ اًمهعومجم”و «هةصوصخملا ظافلألاب اهنع ٌةرّبعملا "ةصوصخملا5

 (مع) .رهاظلا ىلإ ًارظن ًةعبسلا ٍتالامتحالا روج حراشلا َّنَعَلف ءاهب قلعتيال نينّودملا ضرغ ّنإف

 :يفاعلاو «يفاعملاو ظافلألا :لوألا :ثلكث ٌرَّوُص هيف ققحتيو (نينثإلا نم بكرملا وأ):هلوق ©
 (لس).دحاو لامتحا ةثلعلا نم بكرملاو ؛شوقنلا عم يفاعملا :ثلاغلاو ءشوقنلا عم ظافلألا

 دحأ نع لوألا مسقلاو “ةكّلَملا” نع ًٌةرابع قطنملا ناك ْنِإف (خلإ لقعلا هدجو امثيح) :هلوق ©
 ٍدَمعملا رْدَّقلاب وأ لئاسّملا عيمجب مْلِعلا” نع ًةرابع قطنملا ناك نإو ؛“لوصحلا” رّدقملاف «ةعبسلا يناعملا

 ناك نإو ؛“ليصحعلا” ردقملاف ءيناعملا كلت دحأ نع لوألا مسقلاو ءةّمْضِعلا هب لصحي يذلا “هب

 كلت دحأ نع لوألا مسقلاو «“هب ٌدَتعملا ردقلا سفن نع وأ ًاعيمج لئاسملا سفن” نع ٌةرابع قطنملا
 (ظم) .“نايبلا” ردقملاف يناعملا

 ةروكذلا رويهلا لفك لولا اذه



 ةمدقملا ف بيذهت حرش

 7 ر :ةكالت ٌرؤمأ اهيف نيب ةَمَّدقُم هذه يأ O ) هلّوق

 نم ةمدقتملا ةفئاطلل امسا لعجت نأب ةيمسالا ىلإ تلقن مث «ةفص لصألا يف يه (ةمدقم) :هلوق ©

 اهيف ءاتلاو ؛“ءيش لك لوأ” نإ زاجملا هجو لع ملعلا وأ باتكلا ةمدقم ىلإ اهنم تلقن مث «شيجلا

 افصو ناك نأ دعب لامعتسالا ةبلغب امسا راص امل ظفللا نأ :نوعمب «ةيمسالل ةيفصولا نم لقنلل

 .ةيعرفلا هذه للع ةمالع ءاتلا تلعج «هتيفصو عرف هتيمسا تراصو

 «هعورش يف ةربخ هلو «هبلط يف ةريصب لع نوكي نأ دبالف يدابملا روصت اذإ بلاطلا نأ !ملعا

 هذه روصتي مل نمو ؛هكولس يف ةريصب ىلع وهف هتارامأ فرع نكمل ؛هدهاشي مل قيرط كولس دارأ نمك
 .ابكار ءاوشعلا ىلعو ءالجار عورشلا يف نوكي هنإف اهضعبوأ اهلك رومألا

 :رومأ ةثالث ماقملا اذه يف نأ !ملعاف

 ؛املِع هنوكك ام هجوب هدح ىلع فقوتي وهو «“ملعلا يف عورشلا لصأ” لوألا

 ؛هدح ىلع وأ همسرب هروصت ىلع فقوتي وهو «“ةريصب ىلع هيف عورشلا” يناعلاو
 فتكا نمف ؛هعوضوم نايبو هيلإ ةجاحلا نايب هفيرعت ىلع دازيف «“ةمات ةريصبلا نوك” ثلاعلاو

 .ةروهشملا ةرشعلا ئدابملا قاب ركذ فتكي مل نمو ءهافك اذهب

 .باتكلا ةمدقمو «ملعلا ةمدقم :ناقالطإ اه ةمدقملا نأ !ملعاف ءاذه تملع اذإف

 ىلع عورشلا وأ ؛(ةصوصخملا يناعملا نم) هلئاسم يف عورشلا هيلع فقوتي ام يه :ملعلا ةمدقم

 .ةريصبلا هجو

 ؛هيف اهعفنو هب اهطابترال دصاقملا يف عورشلا لبق ركذت مالكلا نم ةفئاط يه :باتكلا ةمدقم

 .الف الإو ًاضيأ ملعلا ةمدقم يهف عورشلا هيلع فقوت نإف ؛ال مأ عورشلا هيلع فقوت ءاوس

 مسا ةيناهلاو ءيناعملل مسا لوألا نأل ؛“نيابعلا” باتكلا ةمدقمو ملعلا ةمدقم نيب ةبسنلاو

 .ظافلألل

 لاد نأ امك «“يهجولا صوصخلاو مومعلا”ف باتكلا ةمدقم لولدمو ملعلا ةمدقم نيب امأو

 :لاق نمل افالخ ؛“يهجولا صوصخلاو مومعلا” امهنيب :يأ «كلذك باتكلا ةمدقم سفنو ملعلا ةمدقم

 . قلطملا صوصخلاو مومعلا  امهنيب نإ



 .هعوضوَمو هيلإ ةَجاحل ا
 باتكلا ناک ْنِإ-:9انهه اهنم داّرملاو ك شيلا و نِم اف ّىهو

 .©دؤصقتَملا مامأ ثمّدف مالكلا َنِم ةفِئاط -ِتارابعلاو «ظافلألا نع ةّراّبع

 .دصاقملا يف عورشلا لبق ناك اذإ «هلئاسم يف عورشلا هيلع فقوتي ام :عامتجالا ةدامف 3

 ركذ اذإ «لئاسملا يف عورشلا هيلع فقوتيال اميف باتكلا ةمدقم درفنت :ىلوألا قارتفالا ةدامو

 .دصاقملا يف عورشلا لبق

 يف ركذ اذإ ءدصاقملا يف عورشلا هيلع فقوتي اميف ملعلا ةمدقم درفنت :ةيناثلا قارتفالا ةدامو

 .باتكلا ءانثا

 :وحنلا ةياده نم اطاثمو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيقتملل ةبقاعلاو «نملاعلا بر هلل دمحلا «ميحرلا نمحرلا هللا مسج”

 هيف تعمج ءوحنلا يف طوبضم رصتخم اذهف !دعب امأ ؛نيعمجا هباحصأو هلآو دمحم هلوسر

 عيمج يف ةلثمألا داريإ عم ةحضاو ةرابعب الّضفمو ابّوبم «ةيفاكلا بيترت ىلع وحنلا تامهم

 .“خلإ ءاجر“و حملا ةياده”ب هتيمسو ءللعلاو ةلدألل ضرعت ريغ نم اهلئاسم
 .ملعلا يف عورشلا لصأ هيلع فقوتي يذلا “باتكلا ةمدقم” هذهف

 يف عورشلا فقوتل :يأ- لئاسملا فقوتل اهميدقت بجي يتلا يدابملا يضف ةمدقملا امأ”

 ةنايص هنم ضرغلاو ؛خلإ لوصأب ملع وحنلا :لصف :ةثالث لوصف اهيفو ءاهيلع -لئاسملا
 00 ”مالكلاو ةملكلا :هعوضومو ؛خلإ نهذلا

 . "باتكلا ةمدقم” و “ملعلا ةمدقم” هذه

 سم (هحرشو ءوحنلا ةياده «شح«شت ءعس) .اهيلع ةماعلا ةريصبلا فقوعل « ملعلا ةمدقم” هذه

 .لامعتسالا يف اهذخأل ال ءلصألا نايبل شيجلا ىلإ ةمدقملا ةفاضإ (شيجلا ةمدقم) :هلوق6

 (نع).ءيش لك لّوأل ثريعتسأ دقو ءشيجلا مّدقتت يتلا ٌةعامجلا :شيجلا ٌةمدقمو

 ىلع قلطت سايقلا ثحابم يف ةمّدقملا َّنأل ؛"انهه”:لاق امنإ (خلإ انهه اهنم دارملاو) :هلوق©
 (نع) .ةجح وأ سايق ًءزج تلج ٍةيضق

 ريغ للع هقدصل ِ؛دِرطُمِب سيل ةمّدقملل فيرعتلا اذه ّنإ :لاقيال (خلإ مالكلا نم ةفئاط):هلوق©

 وهو «ّىظفل فيرعتلا اذه :لوقن اَنأل ؛ًالثم ةجاحلا نايب يف ةعقاولا تارابعلاو ظافلألا نم ةمّدقملا



 ةمدقملا 5 بيذهت حرش

 :ةَمّدقملا نم داَرَملاف «يناعَملا نع َةراَّبِع ناك ْنِإو ؛هّيف اهعْفَتو اهب دوصقَملا طابتزال

 .عْوّرّشلا يف ةرْيصب اهّيلَع عالّطالا بوي 3 يناعَملا نم ةَقئاط

 ىلا ةمّدقُملا يف اهزاوج يعذتسَي باتكلا يف ©رَخألا تالامّحالا يوت
 .باَّبلا اذه يف يناعَملاو ظافلألا لع اودْيرَي مل مْوقلا ّنكل ؛هؤزج يه

 .©لْقَعلا دْنِع ِءيَّشلا نم©ةَّلِصاحلا ةروصلا وه :(ُمْلِعلا) هلؤق

 (مع)!لمأتف .معألاب زوي 3

 اهب حرصو -لادلا حتفب- ةمّدقملا هدنع راتخملا نأ لإ ةراشإ (دوصقملا مامأ تمّدق):هلوق ©

 يونعملا ةَمّدقملا نيب ةبسانملاو ؛اهرسكب لوطملا ف رضتقا فتصملا نكل ؛قئافلا ىف اضيأ يرشخزلا

 ءيناعملا وأ مالكلا رئاس مامأ نوكي نأ ثقحتسا امل يناعملا وأ مالكلا ةفئاط نإف ؛ةرهاظ يحالطصالاو

 (ةدايزب بع) .شيجلا ةمدقمك “ةمدقملا” اهيلع تقلطأو ُتمّدق

 «باتكلا ةمدقم لوألا ىلع “ةمدقملا” نأ نطفتملا ىلع ئفخيال (خلإ يناعملا نم ةفئاط):هلوق ©

 هتّياغو هّدح ةفرعمك «هلئاسم يف عورّشلا هيلع فّقوتيام :ملعلا ةمدقمف ؛ملعلا ةمدقم يناحلا ىلعو

 اهءاطعإ ٌببسو اهب ًاطبترم هنوكل ؛دوصقملا مامأ تمّدُق مالكلا نم ةفئاط :باتكلا ةمّدقمو .هعوضومو

 (نع) .هيف عفنلا

 ظافلألا وأ ءيناعملاو ظافلألا عومجم نع ةرابع :هنوك نم- (رخألا تالامتحالا زيوجتو) :هلوق ©

 يف تالامتحالا هذه زاوج يعدتسي -اهدحو شوقنلا وأ «ةثلعلا عومجم وأ شوقنلاو يناعملاوأ ءشوقنلاو
 ةعبس ناعم لمتحي باتكلاو «باتكلا ءزج ةمدقملا نأ :هريرقت ءردقم لخد عفد اذهو ؛ًاضيأ ةمّدقملا

 ؟يناعملاو ظافلألا :يأ «نينثالا ىلع ّرصتقا مِل ؛ناعم ةعبس اهءازإب اضيأ ةمدقملا لمتحيف ءقبس امك

 «نينثالا ىلع اوحلطصا موقلا نكل ؛اضيأ ةمدقملا يف ةيعدتسم ةعبسلا تالامتحالا !معن :عفدلا ريرقت

 سايلإ دمحم (ةدايزب يناهج هاش) .((حالطصالا يف ةشقانمال))و
 تناك ءاوس ؛مهنع ةّعّرتنُملا ٌةئشانلا ةروصلا وه :ملعلا ّنَأ ينعي (ٌةَلِصاَحْلا ةروصلا وه) :هلوق ©

 راثآلا هيلع بترتيال يذلا ينهذلا دوجولا وهو «ءيشلا هب زاتمي يذلا لاثملا وه :ةروصلاو ؛الؤَأ ةقباطم

 (يناهجهاش عم دبع) .“اًينهذو اًيلظ ًادوجو”و “ةروص” دوجولا كلذ ىتسيو «ةيجراخلا

 ءهلعف يف ال هتاذ يف درحم رهوج :وه ةقطانلا سفنلل فدارملا ٌلقعلاو (لقعلا دنع) :هلوق ©

 (دبع) .هلعفو هتاذ يف درج رهوج :كّلَملا فدارم وه يذلا لقعلاو



 ةا بيذهت 0

O LG 

 ." ريق ام ىلع رّوصّقلا

 | ةّيرّبخلا ةّبسنلل©ًاداقتعإ يأ :(©ةَبْسّتلل ًاناَعْذِإ ناك ْنِإ) هلوق

 نيمسق ىلإ ملعلا مّسق فّنصملا نإ :لاقي اًّمع باوج (خلإ هفيرعتل ضّرعتي مل فنصملاو):هلوق0

 لبق ميسقتلا نالطبب دارملا نأ :ينعي ءاَّم وجوب روصتلا ةيافكل امإ :باوجلاو !لطاب وهو هفيرعت لبق

 مولعم ملعلا نأل ؛انهه مزلي مل وهو ((!لطاب ام يجوب هتفرعم لبق ءيشلا ميسقت نأ)) :فيرعتلا
 (نع)...ملعلا فيرعت نأل امإو ؛ام جوب ناهذألا

 نأ مزلتسيال ًايهيدب ملعلا نوك ّنأ فْعّصلا جوو «يزارلا مامإلا لئاقلاو (ليق ام للع) :هلوق ©

 مسقملا ٍنييعتَو ءافح ا ٍةلازإل دب الف ءايفخ نوڪي دق ًاضيأ يهيدبلا ّنإف ؛ميسقتلا ماقَم يف هيلع هّبَتيال
 (لس).هيلع هيبنعلا نم

 ىلع اهكاردإ :ةبسنلا ناعذإ عمو ؛“قيدصت”ف ةيمكحلا (ةبسنلل اناعذإ ناك نإ):هلوق © ٠

 وهامك طقف مڪحل اوه هفيرعت للع قيدصتلاف ؛امكح ليسي روكذملا هجولا ىلع كاردإلاو «لوبقلا هجو

 هيلع موكحملا روصت :تاروصت ةثالث هدوجو يف طرتشي نكل ؛اطيسب نوكيف ءءامكحلا بهذم

 .!دتبملاب ربخلا قلعت كاردإ :يأ «ةيمكحلا ةبسنلا روصتو ءهب موكحملا روصتو
 نأل ؛مكحلا وه -“ميلستلا” مسا هيلع قلطي يذلا- روكذملا هجولا ىلع كاردإلا :انلق امنإو

 ةبسنلا كردأ نم نأ كش الو «ةعقاوب تسيلوأ ةعقاو ةبسنلا نأ كاردإ وه :موقلا هركذ ام لع مكحلا

 ىلع ةيبلسلا ةبسنلا كردأ نم اذكو ؛ةعقاو اهنأ كردأ دقف ميلستلا مسا هيلع قلطي هجو ع ةيباجيإلا

 هنع ربع «ناعذإلا ىلإ اعجار موقلا هركذام لصحم ناك الو ؛ةعقاوب تسيل اهنأ كردأ دقف روكذملا هجولا

 (بيهذعلا) .ةرابعلا يف اراصتخا “ناعذإلا”ب فنصملا

 ًاكاردإ ناك نإ :يأ «نظلا وأ «مزجلا هجو لع اكاردإ :يأ (ةبسنلل ًاناعذإ ناك نإو) :هلوق"- ©
 اه اكاردإ :يأ ءةبسف ناعذإ ناك نإ :يأ «ةيوقتلل دئاز “ةبسنلل” هلوق يف ماللاو ؛اهعوقو ال وأ اهعوقول

 ريغ امزاج وأ «“نظلا” وهو احجار كاردإلا كلذ ناك ءاوس ؛ةعقاوب تسيل وأ ةعقاو اهنإ ثيح نم
 كيكشتب ريغتلا لبقي وأ «“نيقيلا” وهو رّغتلا لبقي الو عقاولل اقباطم وأ «“لهجلا” وهو عقاولل قباطم
 .“ديلقعلا” وهو ككشم

 ةبسنلا عوقو كاردإ هنأل ؛ةقطانملا دنع “قيدصت”-ديلقعلاو نيقيلاو بكرملا لهجلاو نظلا :نم- لكف
 ؛ةقطانملا دنع اذه ؛“مهولاو ءكشلاو «لييختلا ”اهيف لخديالف ؛نظلاوأ مزجلا هجو نع اهعوقو ال وأ



 ةمدقملا ؟ بيذهت حرش

 راتخا ِدقف ؛مئاقب سيل هاب داقتعالاك ءةيبْلَسلاوأ ؛مِئاق ًادْيز َّنأب ناَعْذإلاك
 عْومجَملا نود «مڪحل او ناعْذإلا َسْفَن قيدصتلا لَعَج ثّيح ءاّمكحلا بهذَم

 .©ٌيْزاَرلا ماما ُهَمَع .ز امك كافزللا والا

 ؛هل ةلباقم يه لب ؛ملعلا نم “مهولاو ءكشلاو «ديلقتلاو ءلهجلاو «نظلا” نولعجيالف نوملكتملا امأو 3
 (شت) ."ليلد نع عقاولل قباطملا م زاجلا داقتعالا :مهدنع ملعلا نل

 ؛نيققحملا دنع «ةبلاسلاو ةبجوملا ةيضقلا نم لك يف عوضوملل لومحملا توبث يه :ةيمكحلا ةبسنلاو

 (شت) .ةبلاسلا يف عوضوملا نع لومحملا ءافتناو «ةبجوملا يف عوضوملل لومحملا توبث اهنإ :ليقو

 هنع رّبعيو «عقاولا يف ًالثم عوضوملل تباث لومحملا لأب «بلقلا طبر يأ (ًاداقتعا) :هلوق ©

 (نع) .“ندرک روابو ءندیدرگ "ب ةيسرافلاب

 هضيقن لامتحا تبي ثيحب نوڪي نأ اّمِإ داقتعالا نأ ملعا (ةبسنلل ًاداقتعا يأ):هلوق"- ©

 لعف نركز ا رمآلا سفن ف امل ًاقياطم نک نأ نإ ناكل وهو ؛ مزج وهف قبي اف

 كيكشتب لوزيال ثيحب عقاولا يف ًاتباث نوكي ْنأ ام ولخيال ينادلاو ؛“ًابكرم ًالهج” ىثسي لوألا

 (لس) .“قيدصت” اهنم دحاو لك تاكاردإلا هذهو ؛ٌديلقت””وهف ءالوأ 'ًانيقي” ىسيف «ككشملا

 بولغملاو «“نظ” بلاغلاف ءريغلا لامتحا يقبي ثيحب نوكي نأ امإ ةبسنلا داقتعا ا

 (هاش).تاقيدصتلا نم قاوبلاو «تاروصعلا نم كشلاو مهولاف ؛ايواست نإ ”كشاو ٠ “مهو”

 يذلا- ةبسنلا كاردإ نيب قرفلل اتابثإو «ةرابعلا يف اراصتخا“ناعذإلا”ب ملعلا نع فنصملا ربعو

 قيدصعلا ليبق نم وه يذلا «ةبسنلا ناعذإ نيبو -ةكوكشملا ةيربخلا ةلمجلا يف امك ءروصتلا ليبق نموه

 (بيهذعلا) .هزجوأو هجو حضوأب

 ةثلعلا تاروصعلا نم بكرم مامإلا دنع قيدصعلا ّنإف ؛رظن هيف (نيفّرطلا روصت نمو) :هلوق ©

 وأ ؛ةميلسلا ةٌحْيِرّقلا ىلع ًادامتعا هكرت هنإ :لاقي نأ الإ ؛ًاضيأ ةبسنلا روصت ركذ نم َدُبالف .مكخلاو

 ا نوك لات وقرا نه شالا قآل
 ام للع ههجوو «مامإلا بهذم فعض نإ “معز” هلوقب راشأ (يزارلا مامإلا همعز امك) :هلوق ©

 يف دب الف «هب لصحيل صاخ قيرطب رخآلا نع ٌزاتمم قيدصتلاو روصعلا نم الك ّنِإ :دّئسلا دّيسلا لاق
 (لس).هميسقت نود مهميسقت روط لع ةيئرم ةظحالملا كلتو ءزايتمالا كلذ ةظحالم نم ملعلا ميسقت



 ةمدقملا نا بيذهت حرش

 وه يذلامكخلاو ناعأإلا قّلَعتُم لَعَج ثّيح «©ءامّدُّقلا بهذَم راتخاو

 ةّبسنلا َعؤقؤال ةّيبَْلَّسلا وأ ةّيتوبشلا ةّيربحلا ةّبسنلا وه ةّيضقلل ٌرْيخَأ ٌءزج

 ءازُجأ ثبلث ىلإ ريِشّيَس ملط فنَصُملا ذإ ؛اهَعوقؤال وأ «©ةّيدْييقتلا ةّيتوُبّملا

 .©اياَضَقلا ثِحابَم يف ةّيضقلا
 قيدصتلا نأ” ىلع مهقافتا دعب ةبطاق ءامكحلا نأ !هلعا (ءامّدُقلا بهذم راتخا) :هلوق ©

 وأ ةثالعلا رومألا نم ةبكرم يه له ةيضقلا 3 :اوفلتخاو ء.مكحلاو ناعذإلا نع ةرابع وه ذإ ؛“طيسب

 ةيديقتلا ةبسنلا عوقو وأ «ةّيبلسلا وأ ةّيتوبهلا ةّيربخلا ةبسنلا امإ ناعذإلا قلعتمو ؛ةعبرألا رومألا نم

 :اهعوقوالوأ

 «هب موكحملاو هيلع موكحملا :ةيضقلا ءازجأ ثيلثتب اولاقو «لوألا مهنم نومدقتملا راتخاف
 ةبسذ الإ ؛-ًالثم- “مئاق ٌديز” نم مهفيال ذإ ؛قحلا وه اذهلو ؛ةيبلسلا وأ ةيتوبشلا ةيربخلا ةبسنلاو

 رّوصتلل رياغم كاردإلا نم رخآ عون مهدنع قيدصتلاو ءئرخأ ةبسذ للإ هدقع يف جاتحيال ةدحاو
 .قلعتملا رابتعابال «ةّيتاذ ًةرياغم

 ةبسنلاو «هب موكحملاو هيلع موكحملا :ةّيضقلا ءازجأ عيبرتب اولاقو «يناثلا ىلإ نورخأتملا بهذو
 ةبسنلا ىنعمب مكحلا دروم يه يتلا “ةيمكحلا ةبسنلا”ب اهوّمس ٌةّيبلس وأ تناك ٌةّيتوبث ةيدييقعلا

 وأ اهعوقو يه ةيربخ ةبسذ :عبارلاو «-مهدنع امهريغو «“مهولاو «كشلا” قلعتم :يهو- ةيربخلا ةماعلا

 (ةدايزو فذحب نع).قيدصعلاو ناعذإلا قلعتمو «ةيضقلل ريخأ ءزج وهو ؛اهعوقو ال

 .تس مئاق ںآ ديز :نيرخأتملا دنعو «تسا مئاق ديز :نيمدقتملا دنع مئاق ديز ننعم :ةظوحلملا

 وهو «لوألل اديق يناغلا نوڪيو ءاهيلع توكسلا نسحيال يتلا ةبسنلا يهو (ةيدييقتلا): هلوق ©

 (سم).“ديز مالغ”يف ةبسنلاك“ةيفاضإ”و ؛“قطانلا ناويحلا”يف ةبسنلاك“ةيفيصوت”:نامسق

eةيفاضإلا بّسنلاك ةصقانلا بّسنلا ىلع الإ اعون قلطتال ةيدييقتلا بّسنلا نأ !ملعا  

 نإو ؛رهاظ وه امك “ةيربخلا ةيتوبهلا” ةيدييقتلا دعب ركذي نأ للوألاف ؛اهتريتو لع وه امو «ةيفصولاو

 نأ ةيرورض «“ةيدييقعلا” هلوقب دييقتلل نعمالف ءاطومحمب اهعوضوم دييقت “ةيدييقتلا” :هلوقب ديرأ

 سم (ًاصخلم شت رم قت ) !مهفاف .ةيدييقت الإ نوكحتال ةيربخلا ةبسنلا

 “عوضوم” هيلع ٌموكحملا ىبسِي :اياضقلا ثحب يف لاق ثيح(خلإ ثيلثت كإ ريشيس) :هلوق ©
 (ةدايزب لس) .ةتبلا هنّيبل ةيضقلل عا ءزج هدنع ناكولف؛“ٌةطبار ”ةبسنلا ىلع لادلاو«“ًالومحم ”هب ٌموكحملاو

 نأ انصرحف ءاهطبض لهسيال ةرشتنم هلئاسمو ماقملا اذه تايئزج نأ مولعملا نم :ةظوحلملا ©

 .اهمهفو اهطبض لهسيل ابترم اعومجم اهلقنن



 ةمدقملا 5 بيذهت حرش

 قيدصعلاب ةقلعتملا ةمهملا ةدئافلا

 .مكحلاو «ةبسنلا ناعذإ عمو «ةيدييقتلا ةبسنلاو «ةيمكحلا ةبسنلا :ءايشأ ةعبرأ انهه نأ !ملعا

 ؛نيققحملا دنع «ةبلاسلاو ةبجوملا ةيضقلا نم لك يف عوضوملل لومحملا توبث يه:ةيمكحلا ةبسنلا

 (شت).ةبلاسلا يف عوضوملا نع لومحملا ءافتناو «ةبجوملا يف عوضوملل لومحملا توبث اهنإ :ليقو
 .لوألل اديق يناغلا نوكيو ءاهيلع توكسلا نسحيال يتلا ةبسنلا يه :ةيدييقعلا ةبسنلا

 ءةيفصولاو ةيفاضإلا بّسنلاك ةصقانلا بّسنلا ىلع الإ اعون قلطتال ةيدييقعلا بّسنلا نأ !ملعاو

 .اهتريتو لع وه امو
 .نيرخأتملا دنع ناعذإلا قلعتم نوكحت يتلا يهو ؛ةيدييقتلا ةبسنلا هيف دجوت كشلا نأ ملعا :ةظوحلملا

 تسيل وأ ةعقاو اهنأب ميلستلاو لوبقلا هجو ىلع اهكاردإ ةبسنلا ناعذإ عم :ةبسنلا ناعذإ
 وهامك طقف مڪحل اوه :هفيرعت للع «قيدصتلاف ؛امكح ليسي روكذملا هجولا ىلع كاردإلاو «ةعقاوب

 هيلع موكحملا روصت :تاروصت ةثالث هدوجو يف طرتشي نكل ؛اطيسب نوكيف ءءامكحلا بهذم

 .ةيمكحلا ةبسنلا روصتو «هب موكحملا روصتو

 نأل ؛هككحلا وه -“ميلستلا” مسا هيلع قلطي يذلا- روكذملا هجولا ىلع كاردإلا :انلق امنإو

 ةبسنلا كردأ نم نأ كش الو ؛ةعقاوب تسيل وأ ةعقاو ةبسنلا نأ كاردإ وه :موقلا هركذ ام لع مكحلا

 ىلع ةيبلسلا ةبسنلا كردأ نم اذكو «ةعقاو اهنأ كردأ دقف ميلستلا مسا هيلع قلطي هجو لع ةيباجيإلا

 هنع ربع «ناعذإلا ىلإ اعجار موقلا هركذام لصحم ناك الو ؛ةعقاوب تسيل اهنأ كردأ دقف روكذملا هجولا

 (بيهذعلا).ةرابعلا يف اراصتخا “ناعذإلا”ب بيذهتلا يف ينازاتفعلا

 الوأ « ٌنظ”ف هضيقن لامتحا تبي ثيحب نوكحي نأ اّمِإ ناعذإلاو داقتعالا نأ ملعا :ةظوحلملا

 ىبسِي لوألا ىلعف ءنوكي وأ رمألا سفن يف امل ًاقباطم نوڪيال نأ اًمإ ولخيال وهو ؛'ٌمْرَج” وهف قبي
 ىئسيف ءككشملا كيكشتب لوزيال ثيحب عقاولا يف ًاتباث نوكحي ْنَأ اما ولخيال يناعلاو ؛ يك ًالهج”
 (لس) .“قيدصت” اهنم دحاو لك تاكاردإلا هذهو ؛“ٌديلقت”وهف ءالوأ “انيقي”

 “هو” بولغملاو «“نظ” بلاغلاف ءريغلا لامتحا يقبي ثيحب نوكي نأ امإ ةبسنلا داقتعاو

 (هاش) .تاقيدصعلا نم يقاوبلاو «تاروصتلا نم كشلاو مهولاف ؛ايواست نإ ”كش”و

 عوقو-« ؛“مئاق ديز”يف“مئاق””:وحن ءهب موكحملا-١ :ناعم ةعبرأ ىلع قلطي مڪحلا :ڪحلا

 مئاق ديز :وحن ء(ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةيربخلا ةماعلا ةبسنلا :يأ) اهعوقو الوأ ةيربخلا ةماعلا ةبسنلا

 كاردإ :يأ قيدصعلا-ء ؛(طبرلا :يأ) ةبسنلا ىلع اطامتشا ثيح نم ةيضقلا-* ؛مئاقب سيل ديزو

 .نيققحملا دنع قيدصتلا يف ربتعم ريخألا اذهو «نيقيلا يف امك اهعوقو الوأ «(اهناعذإ :يأ) ةبسنلا عوقو



 ةبسنلا كلت كاردإو «“عوقو” لاب اهنع ربعي ةيباجيإلا ةيربخلا ةماعلا ةبسنلا نأ ملعا :ةظوحلملا د

 كلت كاردإو «“عوقوال”لاب اهنع ربعيف ةيبلسلا ةيربخلا ةماعلا ةبسنلا امأو ؛'عاقيإ”لاب ربعي اهناعذإو

 (موهفلا داشرإ) .“'عازتنا لاب اهناعذإو ةبسنلا

 ناعذإلاو مكحلا نيبف الإو «نافدارتم ناعذإلاو ئنعملا اذهب مكحلا :ناعذإلاو محلا نيب قرفلا
 .ناعم ةعبرا ىلع هقالطإل ماع مكحلاو صاخ ناعذإلا نأب ءقلطم مومع

 ءلومحملاو عوضوملا نيب ةطبار ةيربخلا ةماعلا ةبسنلا نأ !ملعا :ةيمكحلا ةبسنلاو محلا نيب قرفلا

 ةطبار اهنإ ٌتيح نم ةبسنلا كلترّوّصتي لييختلاو مهولاو كشلا ةروص يف ؛ًاضيأ يعقاو رمأ نع هتياكحو
 كلتف ؛يعقاو رمأ نع ةياكح اهنإ ٌثيح نم ملعي ناعذإلاو قيدصتلا ةروص يفو «لومحملاو عوضوملا نيب
 .امكح” ىست يعقاو رمأ نع ةياكح اهنإ ٌثيح نمو «“ةيمكح ةبسذ” ىست ةطبار اهنإ ٌثيح نم ةبسنلا

 ؛زيوجعلاو دذرتلا لبق :يأ ءزيوجتو ٍددرت ريغ نم نهذلا يف ةيضقلا ةروص لوصح نع ٌةرابع :لييختلا
 ؛ءاوسلا ىلع نيبناجلا ٌريوجتو اهيف ددرت عم ةبسنلا كاردإوه :كشلاو
 (لس).حوجرملا كاردإلا وهف اهفلاخُت بناج ناحجر عم ةبسنلا روصت :مهولاو
 ءيطبارلا ىنعملا كاردإ الإ سيل قيدصتلا نأ معزي ميكحلا نأ !ملعا :بكرم مأ طيسب قيدصتلا له

 كاردإو «هب موكحملارّوّصتو هيلع موكحملارٌوصت :ينعأ «ةثلهلا تاكاردإلا عومجم قيدصتلا نأ معزي مامإلاو
 .“ڪحلا” :ب ىسملا ةيمكحلا ةبسنلا

 نأ :اهدحأ :هوجو نم ءامكحلاو مامإلا لوق نيب قرفلاو :ءامكحلاو مامإلا لوق نيب قرفلا
 ةبسنلاو نيفرطلا رّوّصت نأ :اهيناثو ؛مامإلا يأر لع بكرمو ءءامكحلا بهذم لع طيسب قيدصتلا

 مكحلا نأ :اهعلاثو ؛هلوق ىلع هيف لخادلا هؤزج :يأ هرطشو «مهلوق للع هنع جراخ قيدصتلل طرش

 تاقرم(يبطق) .همعز للع لخادلا هؤزجو «مهمعز لع قيدصعلا سفن
 ةرابع وه ذإ ؛“طيسب قيدصعلا نأ” ىلع مهقافتا دعب ةبطاق ءامكحلا نأ !ملعا :ةيضقلا ءازجأ

 ؛ةعبرألا رومألا نم وأ ةثالعلا رومألا نم ةبكرم يه له ةيضقلا نأ :اوفلتخا «مكحلاو ناعذإلا نع

 :اهعوقوالوأ ةيديقتلا ةبسنلا عوقو وأ «ةّيبلسلاوأ ةّيتوبهلا ةّيربخلا ةبسنلا امإ ناعذإلا قلعتمو

 «هب موكحملاو هيلع موكحملا :ةيضقلا ءازجأ ثيلثتب اولاقو «لوألا مهنم نومدقتملا راتخاف
 ةبسذ الإ ؛-ًالثم- “مئاق ٌديز” نم مهفيال ذإ ؛قحلا وه اذهلو ؛ةيبلسلا وأ ةيتوبشلا ةيربخلا ةبسنلاو

 رّوصتلل رياغم كاردإلا نم رخآ عون مهدنع قيدصتلاو «ئرخأ ةبسن للإ هدقع يف جاتحيال ةدحاو
 .قلعتملا رابتعابال «ةّيتاذ ًةرياغم

 ةبسنلاو «هب موكحملاو هيلع موكحملا :ةّيضقلا ءازجأ عيبرتب اولاقو «يناثلا ىلإ نورخأتملا بهذو



 ؛رظئلاب َباَسِتْكالاو َرْوُرَّصلا ٍةَرْوُرّصلاب ٍناَمِسَتْفَيو
 رْوُمَأل وأ ؛دّيز رٌوصقك ءدجاو رمال ًاكارذإ ناك ٌءاوَس :(ٌرٌُوَصَقف الِإَو) لۇق

 مالغرٌّوصتك ءةمات ريغ ةّبَسن َعموأ ؛ورمعو ٍديز روصتك «ةّبسنلا ٍنودب ةدّدعتم

 امك ٌيذاعْذِإ ريغ ٍكاَردإب ةكردُم ةّيِرَبخ وأ ؟برض| رٌوصتك ءةيئاَشذِإ ةّماتوأ ؛دّيز
 ."ههولاو كشلاو لييخّتلا ةروص يف

 -“ساّسألا”يفاَم لع- ةّمْسِقلا ذحأ ىنعَمِب ماّستقالا :(©ٍناَمِسَتْقَيو) هلق
4 

 ,-©رظكالب ٍلْوُصحلا يأ- ٍةَرورّصلا يَّمْصو نِ الك قيِدصَقلاو رّوَصتلا مِسْفَي ْيأ

 م
 ةبسنلا ىنعمب مكحلا دروم يه يتلا “ةيمكحلا ةبسنلا”ب اهوّمس هةّيبلس وأ تناك ةّيتوبث ةيدييقعلا 3 7

 وأ اهعوقو يه ةيربخ ةبسذ :عبارلاو «-مهدنع امهريغو «“مهولاو «كشلا” قلعتم :يهو- ةيربخلا ةماعلا

 (ةدايزو فذحب نع) .قيدصعلاو ناعذإلا قلعتمو «ةيضقلل ريخأ ءزج وهو ؛اهعوقو ال
 .تس مئاق نأ ديز :نيرخأتملا دنعو ؛تسا مئاق ديز :نيمدقتملا دنع مئاق ديز نعم :ةظوحلملا

 ؛ةيربخلا ةماتلا ةبسنلاو ءلومحملاو ؛عوضوملا :نيمدقتملا دنع ةئلث ةيضقلا ءازجأ نأ :هلصاح

 ٌةبسنلاو ءبلسلاو باجيإلا ِدِرْوَم يتلا ةّيِدْييقتلا ٌةبسنلاو «ُلومحملاو ؛عوضوملا:نيرخأتملا دنع ةعبرأو
 (حع) .ةيربخلا ةماعلا

 ريغ نم نهذلا يف ةيضقلا ةروص لوصح نع ٌةرابع :لييختلا (مهولاو كشلاو لييخعلا) :هلوق ©

 ةبسنلا رّوصت :مهولاو ؛ءاوسلا ىلع نيبناجلا ٌريوجتو اهيف دّدرت عم ةبسنلا كاردإوه :كشلاو ؛زيوجتو ٍدّدرت
 ءنيقيلا :اهلباقيو ءروصت ةثالعلا هذه نم لكو (لس) .حوجرملا كاردإلا وهف اهفلاخُت بناج ناحجر عم
 .قيدصت ةعبرألا هذه نم لكو ؛نظلا «بكرملا لهجلا ءديلقعلا

 الو ؛سوماقلا يف اذك ءامهنيب ًائيش نالجرلا مستقي نأ :ةغللا يف ماستقالا (نامستقي):هلوق ©

 امسق امهنم دحاو لك ذخأي نأ” باستكالاو ًةرورضلا قيدصتلاو روصتلا ماستقا نم ردابتملا ناك

 سم(ةيئاضترالا) .خلإ يأ :هلوقب يشحملا رسفف «-دوصقملا فالخ وهو- “نيمسقال

 “لوصحلا”انهه دارملا نأ مهوتيام عفدل ءاذهب "ةرورضلا”رّسف امّنِإ (رظنالب لوصحلا يأ) :هلوق ©

 لّمعتسُم امنإ باستكالل لياقملا يرورضلا ّنإف ؛باستكالل ًالباقم اهعوقو ليلدب «بابسألا ةرشابمال

 ( ًاصخلم لس).لوعملا اذهب

 نوڪيام :يرورضلا ءقالطإ يضف :ناقالطإ -يباستكالاو يرورضلا نم- لكل نأ !ملعا :ةظوحلملا
 يرايتخالاب بابسألا ةرشابمب نوكيام :يباستكالاو ؛هدوجوب ملعلاك«قولخملل رايتخا ريغ نم الصاح



 يي

 ةمدقملا ۲۷ بیذهت حرش

 :ةَرورّضلا نم©امسق رّوصكلا ذُحأَيف ؛ ©رظكلاب لؤصحخلا ْيَأ- باّسِتكالاو

 .قيدضعلا يف لالا اذكو ؛ايبْسك ر يصّيف باسيك الا نم امسقو ؛اًيِرورَض رْيصَيف

yT 

 رتا نمناک ھر
 مُشَجَت ىلإ جاتحتال ةّيهيِدب ةّمْسِقلا هذه ّنأ لإ ةَراَشِإ :(©َِرْوُرَّضلاب) هلؤق

 ؛ليلد يف ركفو رظن نودب لصحيام :يرورضلا ءقالطإ يفو .امهريغو ةقدحلا بيلقتو ءاغصإلاك د
 (عسء فش) .تامدقملا يف رظنلاو ركفلاب هليصحت نوكحي ام :يباستكالاو

 الب لوصحلا”ب ةرورضلاو «“رظقلاب لوصحلا”ب ٌباستكالا رف (رظنلاب لوصحلا يأ) :هلوق ©
 (نع).يدوجو رظحلاو .ةكّلَملاو مدعلاب ًالّياقت يهيدبلاو يرظنلا نيب َّنَأ ىلإ ةراشإ «“رظن

 رخآلاو ءايدوجو امهدحأ نوكي ثيحب نيئيشلا نوك :وه «ةكلملاو مدعلا لباقت امأ :ةظوحلملا
 .اريصب نوڪپ نأ هنأش نم امع رصبلا مدع ئمعلا نإف ؛رصبلاو ئمعلاك «يدوجولل الباق ايمدع

 رّوصتلا ُةرورْيَص هنم مزليو ءاحيرص ةرابعلا لولدم اذه (خلإ ًامسقروصتلا ذخأيف) :هلوق ©
 يتلا ةيانكلاب ملعي ٍبَسَتْكُملاو يرورضلا ىلإ روصعلا ماسقنا نأ انّهه نم تبثف ؛ًايبسكو ًايرورض
 (نع) .موزللا ىلع اهرادم

 لك نوكيف «بستكملاو يرورضلا نم امسق لصحي قيدصتلاو روصتلا نم الك نأ :ذئنيح ىلعملاو
 امهنأال ءقيدصتلاو روصتلا وه مسقملا نأ:وهو«هفالخ ضورفملاوءامّسقم بستكملاو يرورضلا نم
 سم (طع) .نامسق

 لمحلا نأل ؛امهيلإ باستكالاو ةرورضلا نع لَدَع امنإو (خلإ يباستك الاو يرورضلا ىلإ) :هلوق ©

 (هاش).يبصألا دوصقملا وه يذلا يحالطصالا ميسقتلاب مّسْفملاو ماسقألا نيب ربتعم

 «يرورضلل لباقملا وه هنأل ؛”يباستكالا”بسنألا نكل؛“يبسكلاو يرورضلا ىلإ”:ةيدنهلا خسف يفو
 (سم) .يبرعلا ثارتلا ءايحا راد نم ةعوبطملا ةخسن يف اذكهو ءيبسكلاال

 ريغ نم هب ملعي يذلا «حيرصعلا نم ًاناكم خاو ًانأش غلبأ ةيانكلا يأ (غلبأ يهو) :هلوق ©

 (نع).ناكملا عيفر نأشلا ٌليلج نوكتي ةّئْحِملاو بَعَلا دعب لصحيلم نأ كش الو ّيِوَرو ركف
 لمتحيو ؛خلإ “ةراشإ” :هلوقب حراشلا هيلإ ريشي امك ءةهادبلاب يأ (ةرورضلاب نامستقيو) :هلوق ©

 (مالسإلا خيش).بوجٌُولاب هانعم نوكحي ن

 (سم) .“رظنلاب باستك الاو ةرورضلا ىلإ ةرورضلاب نامسقنيو” :بيهذعلا ةخسن يفو



 نِم انُدَجو «©اننادُجو لإ TERT اذإ انأل ی كلو م TIE بكت را امك «لالدعتالا

 وه ام :اهنمو ؛©ةّدورُبلاو ةرارخلا روصتك ءرظتالب اتل لصاح وه ام :تاروصعلا

 :تاّقيدضتلا نِم اذكر نل او كّلَملا ةقّيقح رّوصتك «ركفلاو رظتلاب لصاح
 لّصحي ام :اهنمو ؛ةقرح َرانلاو ةقِرْشُم سنا ناب قيدضتلاك ءرظئالب لّصحياَم
 و عناّصلاو ثداح مّلاَعلا ناب قيدضعلاك ءرظتلاب

 ©ِهْولعَملا رْمألا وخ سفنلا جوت :ٌرظَكلا يأ :(©لْوُقْعَملا ٌةلكَحالُمَّوهَو) هلؤق

 ؛صاخ ال ءماع نادجولا اذه نأ كِإ ةراشإو ءءافخلا ةلازإل (اننادجو :هلوق لإ ءانأل) :هلوق ©

 (نع) .ريغلا ىلع ًاليلد ٌريصبال نادجولا نأ دري الف

 اذكو ةدوُربلاو ةرارحلا رّوصت نوكي ْنأ زوجيال َمِل :ليق نإف (ةدوربلاو ةرارحلا روصتك) :هلوق ©

 مزلتسيال باستكالا روعُش مدعو ؟رظنلا نم ًابَستكُم -ٌةقرحم ُرادلاو ةقرشُم سمّملا َّنأب- قيدصعلا

 ةانقتلا ةييرتلا ى اذل ةلضاخ اا ده نأ وا و طل ق نالا رار دع

 ءباستكا الب اهلوصح نوكي ْنأ نم دبالف ؛لعفلاب باستكا ال ةبترَملا هذه يفو «“ةكلَملاب لقعلا”ب

 (لس).بولطملاوهو

 ؛ريزنخلاو بلكلا ىوس ةفلتخم لاكشأب لكشتي يولع ينارون مسج :كّلملا (نجلاو كّلملا) :هلوق ©
 قلعتي درجم رهوج :حورلاو ؛ريزنخلاو بلكلا تح ةفلتخم لاكشأب لكشتي يلفس يران مسج :نجلاو

 (سم) .درولاب درولا ءام قلعتك ندبلاب

 دوجوملا عونصتملا يف رثؤم كو ءدوجوملا عونصملا يف روم عناصلا ّنأل (دوجوم عناصلاو) :هلوق ©

 ءهيفّرَط دحأ حّجري دوجوم ٍدِجوُم نم نكحمُملا دوجوملل دبالو ءنكحمُت دوجوم عونصَملا ّنأل- ؛ٌدوجوُم
 (نع).دوجوم عناصلاف -عناصلا وهو

 ؛“ءيشلاب ملعلا وأ لوقعَملا لوصح”:ْلُقي ملو“ةظحالملا”:لاق امنإو (خلإ ةظحالم وهو) :هلوق ©

 .باستكالاو رظتلا ٍقّمحتي مل ٍذئنيحو «تافتلالاو هجوعلا نودب ققحتي دق هب ملعلاو لوقعَملا ٌلوصح أل

 عيمج لمشيل -“لوهج ىلإ ىدأتيل ةمولعم رومأ بيترت” :وهو- روهشملا فيرعتلا نع لدعامنإو
 (جم) .بكرملا لهجلاب ًالوهجم وأ ًانونظم وأ ناك ًامولعم «بكرملاب وأ درفملاب ناك ءاوسءةفلكالب رظنلا دارفأ

 “لوقعملا رمألا وحن” :لاق ول هنأ نفخيالو ءلقعلا يف هئروص لَصَح يذلا (مولعملارمًآلاوحن) :هلوق ©

 (نع) .“لوقعمملا” ظفل ىلإ “مولعملا” ظفل نع لودُعلاهجو نم هركذّيس اَمِل ؛َقفوأو نْثَملا ةرابعب ٌبَسْنَأ ناكل



 ةمدقملا 5 بيذهت حرش

 .9مٌولعَم ريغ رم لّيِصحكل

 لاَمعِتْسا نَعزّرَحَتلا :اهنم ءدِئاَوْف لوُقْعَملا ىلإ مْولعَملا ظْفل نَع لودُعلا يفو
 تالؤقعملا يف يِرْجَي اَمّنِإركفلا نأ لع هُيْنَكلا :اهنمو .فيرغعلا يف كرئْشُملا©ظْفللا

 نؤكييال يج ا اف ةّيئْرلارؤمألا نْوُد -لْفَعلا يف ةّلِصاحلا©ةّيكلا رؤمألا يأ-
 .عْجّسلا ةّياعر :اهنمو .©بَستكمالو ًابساك

 ثودُحك ءةَجبِتَت ىلإ يهني دق ركفلا نأ لْيَدب :(ًأطتلا ِهّيِف ٌعقي دقو) هلوق

 ٍذئتيح أطخ نيركفلا دحأف ؛9ملاعلا مدِقك«©اهِضْيِقَت ىلإ يهكني دو ؛ملاَعلا

 ءبَّلطُي يذلا هجّولاب ملعلا مَدَع هب دارملاو ءايقيدصت وأ ناك ًايروصت (عولعم ريغ رمأ) :هلوق ©
 ةلاحتسال ؛بولطملا يف لهجلا ربتعا امنإو .ةرورضلاب لاَ ٍقلطملا لوهجملا َبلط َّنأل ؛وجولا عيمج نمال
 (ًاصخلم نع).لصاحلا ليصحت هنأل ؛مولعملا مالعتسا

 لصاحلا ليصحتو مولعملا عالعتسا ةلاحتسال بولطملا يف لهجلا فنصملا ربتعا امنإ :ةظوحلملا

 ؟لاحُت وهو قلطملا لوهجملل ًابلاط سفنلا نوكي ْنَأ مزلي ًالوهجم بولطملا ناك اذإ :تلق ْنِإف .ًةهادَب
 امولعم نوكي ْنَأ دب ال لب هوجولا لك نم ًاقلطم ًالوهج نوكيال نأ دب ال هنأ اوقّمح دق :ُتلُق

 ( خيش).لصاحلا ُلّْيصحت َمّرلي العل ؛رخآ يجوب ًالوهجمو -قلطُملا لوهجَملا ٌبلط مّرلي العل- ِهُجَولاَب
 ملعلا ّنأل ؛كرتشملا ظفللا لامعتسا نع زّرحتلا ّبجو امنإ (خلإ لامعتسا نع زّرحعلا) :هلوق ©

 (سم) .ًاضيأ بكرملا لهجلاو نظلا ىلع قلطي اذك نيقيلا ىلع قلطي امك
 ةّيّداملا ريغلا ةيئرّجلاو ةيلكلا روُمألل ًةلماش تالوقعملا تناك امل (خلإ ةيلكلا رومألا يأ):هلوق ©

 ةيدام ةيئزجلا رومألا يف يرجيال رظنلا ّنأ عم «بهذم نع ًاضيأ ةداملا ةيئزجللو ءبهذم لع طقف

 (دبع).“لقعلا يف ةلصاحلا ةيلكلا رومألا يأ” :هلوقب تالوقعملا رّسف ءاهريغ وأ تناك

 ءساّسْخإلا وه تايئزجلاب قّلعتُملا كاردإلا إل (ًابّستكمالو ًابساك نوكعي ال) :هلوق ©
 ساسحإلا كلذكو ؛يلك كاردإ كإ الو ءرخآ يثزج ساسحإ للإ يدؤيال هتظحالمو يزجلا ساّسحإو
 نأ عنتمي ًالثم “ييز” ب قلعتملا ساسحإلاف ؛بيترتلاب ةيلكرومأ كاردإ الو رخآ ساسحإ هيلإ يدؤيال

 (لس) .“رمع”ب قلعتم ساسحإ ىلإ ًايٌدُؤم نوكي

 ؛اهضيقنل ةموزلم ةجيتن ىلإوأ «ءادتبا هنيعب اهضيقن لإ ءاهتنالا ناك ءاوس (اهضيقن كإ) :هلوق ©
 ملاعلا “ثداح ملاعلا”:انلوق ضيقن نأ دريالف ؛ةطساوب نكل ؛اضيأ اهضيقن ىلإ ايهتنم نوكحي ذئنيحف

 سيل ملاعلا نأ” :ةوق يف “ميدق ملاعلا نأ” :لاقي نأ ىلإ جاتحي ىتح «“ميدق ملاعلا” ال «ثداحب سيل

 - سم (هاش) . "ثداحب



 .قِطْنَملا َوهَو كفا ف ُهْنَع ُمِصْعَي ٍنْوُناَق ىلإ ؟َبْيِيْحا
 عقل تّيعوُرؤل©ِةّيَلك ةّدِعاق نِ َدُبالف ؛نْيَصْيقنلا عاملا مزل الإو ءةلاَحتال
 .قطنَملا يهو ءركفلا يفأطتخلا

 اعلا” ناال “ِثداحج شيل ُملاعلا”«'ٌثِداح ُملاعلا”ضيقن نأ هيف (ملاعلا مدِقك) :هلوق © 3

 سيل نإو مّلاعلا مَدِقف «ةطساوب وأ ةطساوالب نوكي ْنَأ ني ٌمعأ ضيقلاب دارملا ّنَأ :باوجلاو ؟“ٌميدق
 (لصحم) .مّلاعلا ِثودُح ٍضيقنل ٌموزلم هّنكل ؛مّلاعلا ثودُِل ًاضيقن

 هنأب :هيلع هعيرفت لكشتسا دقو ءأطخلا هيف عقي دقو :هلوق لع عرفتم (جيتحاف) :نتاملا لاق ©

 يف ةرطفلا يفڪت نأ زوجي هنأل كلذو ؛يلك نوناق نلإ جايتحالا يثزجلا رظنلا يف أطخلا عوقو نم مزليال

 «يلك نوناق ةفرعم ريغ نم ةيئزجلا راظنألا فرعت ْنَأ زوجيو ءاطامعإ مدعل أطخلا عوقو نوكحيو ةمصعلا

 .أطخلا نع ةفرعملا كلتب زرتحيف

 ناسذإلا نم هيف أطخلا عوقو تابثإ دعب ذإ ؛ةرطفلا ةيافك مدع روهظل عيرفتلا ّنأب :بيجأو

 ءاهبحاص نم هيف أطخلا عوقو روصتي مل الإو ؛زييمعلا كلذ يف ةيفاك ةيناسفإلا ةرطفلا نوكل هجوال
 نم دب الف «نامزألا رثكتب اهرثكعل اهطبض رذعتي هنإف ةيئزجلا راظنألا امأو ؛همدع تابثإ لإ ةجاحالف

 .اهيلع قبطني يك رمأ

 نوداڪيال أطخ نوئطخي امبر قطنملا يف نيرهاملا مظاعألا نإ :“مَّلُّس”لا حراشلا لاق :لوقأ

 ىلإ ناهربلا تامدقم ءاهتناب -الثم- مكح دق قطنملاو !فيك ءاعفن قطنملل مهب دجيالو «هل نوهبتني

 ءقطنملا لامعتساب امهنيب زييمتلا لصحيالف «يرورضلاب بذاكلا يمهولا سمتلي امبرو «تايرورضلا

 هب ام :“مصاعلا” ًاذإف «قطنملا ىلإ اريثك جاتحيال يرورضلاو ءيمهولا بذاكلا نم لقعلا زييمت دعبو
 ؛مهولا ةطلاخم ةبئاش نع ةدرجملا ةيناسنإلا ةرطفلا :وه “يرورضلا”و «بذاكلا نيب زييمعلا لصحي

 (ظن) .ةفيعض ةجاح هيلإف ءزييمعلا اذه دعب فيعض دادمإ قطنمللو

 ركفلا يف أطخلا عوقُو نم مريام ةياغ ّنإف ءثْحب هيف (خلإ ةيلك ٍةدعاق نم ٌدُبالف) :هلوق ©
 َدِعاوق نإإ جايتحالا هنم مزلي الو ءاهميقّس نم اهجيحص ٌزايتماو «ةيركف ةيئزج قرط نإ ٌجايتحالا

 اهتفرعم لإ ليبسال ةيئرجلا قرا ّنِإف ءينالا جايتحالل موزلم لوألا جايتحالا ّنِإ :باوجلاو .ةيلك

 ىلإ جايتحالا َتَبَكف ءاهنم تاّيئزجلا طابنتساو ةيلكلا دعاوقلا ةفرعَمب الإ ؛-ةيهانتم ٌريغ اهنوكل-

 .بولطُملا تَبَكف ءتاذلاب جايتحالا ال ءهيلإ جايتحالا سفن تابثإ الإ سيل بولطملاو ءةطساوب ولو قطنملا
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 “ثالكب ركفلا يف أحلا نع ةّمْضِعلا يف قطنَملا لإ سالا جايتحا تبن دقف
 ع

 ْنَأ اًمِإ امهنم الك ّنأ :ةّيناهلاو ؛قيدصت وأ روصت اَمِإ ملِعلا نأ :كؤألا :تامّدقُم

 هذهف ؛اطخلا هيف عمي دق رظلا نأ :ةقلاعلاو ؛رظكلاب لص وأ رظتالب لّصخحي

 ىلإ ركفلا يف أطملا نع زّرَحَكلا يف ساتلا جاّيتحإ دّيفُت ُثالعلا تامّدقُملا

 نوناق 6 ضبا قطنَملا ف فيرعَت د اذه نم معو .قطنَملا وه كلذو ء«نؤنات

 .ركفلا يف أطخلا نع َنِهّذلا هت ةثاعارم مصعَي

 ةمدقملا نأب ضارتعإلا عفدني انهه نمو (تامدقم ثالغب -:هلوق ىلإ- جايتحا تبث دقف) :هلوق ©

 ىلإ- ملعلا ميسقت نايبب ةمدقملا يف لاغتشالاف ؛هعوضومو «هيلإ ةجاحلا نايبو ءقطنملا مسر :ةثالث رومأ يف

 هيف عقي دق رظنلا نإو ءرظنب ٍلصاحلاو رظنالب لصاحلا :ىلإ امهنم دحاو لك ميسقتو «قيدصتلاو روصتلا
 (ذاق) ةمذقلا ف دوصقتب سبل اب لاغتفا اطا

 يف يفڪت ال ةيناسذإلا ةّرطفلا َّنأ :وهو «ةعبار ةمّدقم انهه ّنأ هيف (تامدقم ثلثب) :هلوق ©
 نإ ؛ةيناعلا يف ةلخاد ةمدقملا هذه ّنأ :باوجلاو ؟قطنَملا ىلإ ةجاحالف تَّمك ول ذإ ؛ًأطخلا نع ةمصعلا

 رّوَصكْيال اذهو ءأطخلا نع نيبراهلا باوصلل نيبلاطلا ءالقُعلا نع أطخلا هيف عقي دق رظنلا ّنأ اهانعم

 (ريسي ةدايزب حع).ليق اذك «ةرطفلا ةيافك مدع ريدقت لع الإ

 قطنملا ىلإ جايتحالا تابثإ يف ةجاحال :ليق ْنإف (قيدصت وأ روصت امإ ملعلا َّنَأ ىلوألا) :هلوق ©
 ؟تابثإلا كلذ يف يفحيرظنلا يفأطخلا ٌعوقوو ٌيرظنلاو ٌيرورضلا ىلإ هّميسقت ّنإف ؛امهيلإ ملعلا ميسقت
 «-قيدصتلا ىلإ ٌلِصوملاو روصتلا ىلإ لوم ا :ينعأ -قطنملا ملع ئمسق نإ جايتحإلا نايب دوصقملا نأ و

 نوڪي نا زاجل ءيبرظنو يرورض امهنم الك نا نّيبُي ملو قيدصعلاو روصتلا ىلإ الّوأ ملعلا مّسقي ملول ذإ

 روصتلا ىلإ لصوملا ىلإ ةجاتحم نوكتت الف ءةيرورض اهمامتب تاقيدصتلا وأ ةيرورض اهرسأب تاروصعلا

 (نع).كلذ دوصقملا ّنأ تفرع دقو ؛قطنملا ملِع ٌٌقزج ىلإ جايتحالا تبثيالف «قيدصتلا ىلإ لصوملاو

 يف أطخلا نع َنِهَّذلا مصعَت ةينوناق هلآ هنأ :قطنملل روهشملا مْسّرلا مث (قطنملا فيرعت):هلوق )0١(
 قطنملاو ءريغلا ليصحتل اهيلإ دصقي لب ؛تاذلاب ًادوصقم نوكحيال ام َةلآلا نأل ؛ةلآ ناك امنإو ءركفلا
 .ةيملعلا بلاطَملا يف مصعي هنأل ؛كلذك

 سكعنت ةبلاس ةيرورض لك نأ” انفرع اذإ امك هكاّيئزج رئاس لع ةقبطنم ةيلك نيناوق :هلئاسمو
 نم ءيشال” ىلإ سكعني “ةرورضلاب رجحب ناسذإلا نم ءيشال” :انلوق ّنأ اَنْفَرَع “ةمئاد ةبلاس
 هضراوع نم راع “ةلآ” هنوك ّنأل ؛هل ًادح ال ًامسر فيرعتلا اذه ناك امّنإو .“امئاد ناسذإب رجحلا

 (خيش) .تافّرعملا ثحب يف هفرعتس ام لع "مسر” ضراعلاب فيرعتلاو
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 نإ لِي ُهَّنِإ ُتْيَح ْنِم ِْقْيِدْصَكلاَو ُيِرّوَصَكلا ُمْوُلْعَملا :ُهْحْوُضْوَمو

 يتب ؛اهناّيَبل ةمّدقُملا ٍتَعِضْو يلا ِةنالَكلا رْوُمَألا َنم©نارْمَأ مَع انُههفف
 هْيلِإ راَمَأَف ؟اذاَم قطنَملا مَّلِع عْوُضوَم ّنأ قيِقحَت وهو ءْثِلاَلا رْمألا يف مالكلا

 .خلإ “هُعْوُضْوَمو ”:هلؤقب
 رظُسيل 6 ف و ناَيْرُسوُأ نانوي ظل :نؤناقلا :(©ٍنْوناَق) هلؤق

 ءاهعوضوَم تاّيئْرُج ۵ ماكحأ اهنم فّرعتُي ةّيلك ةّيضَق :حالطضالا فو ؛باتكلا

 ROTTER ؛ ورم لِعاف َّلك :ةاحّتلا لؤقك

 .ةّيتاذلا©هِضراوع نع هيف ثَحِبُي ام©مّلِعلا عؤضوُم :(ُةُعْوُصْوَمَو) هلؤق
 ثيح- ةمدقملا يف قطنملا فيرعت كرت فنصملا نأ ني مهي امل عقد (نارمأ ملع انههف) :هلوق(0

 قأ هنأ :عفدلا هجو ؟اهنايبل ةمّدقملا تدقع يتلا ةثلعلا رومألا نم هنأ عم -خلإ نوناق قطنملا :لقي مل

 (لس) .نتملا نأشب بسنأ هنأل ؛ةقياضمالو ءانمض يناعلاو ةحارص ثلاغلاو لوألا نكمل ؛ةثالعلارومألا نايبب

 يفو «ءزجلا مساب لكلا نع ًاريبعت ؛ٌةدّدعتم ُنيناوق هنأ عم هيلع نوناقلا قلطأ (نوناق) :هلوق ©

 ٍنوناق ةلزنمب ٍدحاو ءيشك اهلَعجتو اهطبضت ةدحاو ةهج يف اهكارتشال نيناوقلا كلت نإ ةراشإ كلذ

 ٌةباصإلاو ءملكعلا ينعأ يرهاظلا قطُتلا ىلع ٌرادتقالا هيِبَسب لصحي هنأ :قطنملاب ةّييستلا هجوو .دحاو
 ةغلابُملا هجو لع يميم ردصم “قطنملا”ف ءامهّيَلِك لع ُقَلطُي ٌقطحلاو ؛تايلكلا َكاردإ :ينعأ ينطابلا يف

 .امهل ناكم مس وأ

 ءساطرقلا هيلع عضوي طويخ هيلع «بوصنملا حوللا وه :رطُسملا :(باتكلا رطْسيمل) هلوق ©

 (حم) .هروطس يف جاجوعالا نع طخلا نوصيف ؛طويخلا شقن ساطرقلا يف تبثعل هيلع حسميو
 ينعأ- ةيضقلا هذه عوضوم لمحي نأ : ةفرعَملا قيرطو (خلإ ماكحأ اهنم فرعتي) :هلوق ©

 نم ةلصاحلا ةيضقلا هذه لعجيو ؛لعاف ديز :لاقيف “ٌدْبَر َبَرَص” يف “يز” ك ّيزجلا ىلع -لِعافلا
 ٍلعاف كو ٌلعاف ٌديز :لاقي ْنَأِب ءئربك ةيضقلا كلتو لوألا لكشلل ىرغص يزجلا ىلع عوضوملا لمح

 (لس) .ُمُفرلا :وهو ءِديز ٌمكح قيرطلا اذهب جّرخّيف “عوفرم ٌديز” :ٌةجيتحلاف ؛ٌعوفرم

 قطنملا ملع عوضوم ةفرعم نأل ؛ًاقلطم ملعلا عوضوم فّرع امنإ (خلإ ملعلا عوضوم) :هلوق ©

 سم(ءاش).قلطملا ةفرعم ِنودب فرعيال دّيقملا نإف ؛هيلع ٌةفوقوم
 ح نع ًامئاد وحشلا يف ثحبيف ؛مالكلاو ةملكلا وه :وحنلا ملع عوضوم الثم:(هضراوع نع) هلوق



 EI بيذهت حرش

 قحاللا بجعل : ّ م,©تاّدلابو الد اًمإ2ءىشلا ضرعياَم :يناذلا ضَرَعلاو

 كُحّضلاك«©ءيّشلا كلذل ٍراَسّمرْمَأ ةطِساوب اّمِإو ؛ناَسنإ هّنِإ ثّيح نِي ناّسنإلل

 لاعفأ وه :هقفلا ملع عوضومو ؛كلذ ريغو ريخأت وأ ميدقت وأ «بارعإو ٍءانب نم امهضراوع 3
 .كلذ ريغ وأ «هتمرح وأ «هلاعفأ نم لعف بوجو نع هيف ثحبيف «نيفلكملا

 لوألا ضراوع نع قطنملا يف ثحبيف «يقيدصتلا مولعملاو يروصتلا مولعملا وه :قطنملا عوضومو
 نم -يقيدصتلا مولعملا يأ- يناعلا ضراوع نعو «كلذ ريغو ًايئزج وأ ًايلك ًاسنج وأ ًاعون :هنوك نم

 (حم).كلذ ريغو ءةيطرش وأ ةيلمح ةيضقلا نوك وأ «هتّيورغُصو هتيوربك
 يدابملا ركذو ؛وهوهب لمحلا :يأ «“ةاطاوملاب لمحلا”ضورعلا نم دارملا (ءيشلا ضرعيام) :هلوق ©

 نوحاستي امنإو ؛“كحاضلاو بجعتملا”دارملاو «ةحماسملا ليبس لع كحضلاو بجععلا”ك«كسمعلا يف

 سم(هاش) .ضورعملا سفن وه لب ضراعب سيل وهو «تاذلا هنم ردابتیالعل

 -ةباتكلاو كحّضلاو بجعتلاك- ٍلومحتملا ًادبَّم نوركذيف ءاريثك ةرابعلا يف نوحماستي مهنأ !ملعاو
 “بجععلا”و ؛هنع ًاجراخ هيلع ًالومحم نوكي ءيشلل ضراعلافالإو ؛اهنم ٍةقتشُملا تالومحملا اهب نوديريو
 ردابتي العل نوحماستي امنإو ؛بّجعتم ديز لاقي لب ءبجعت ديز:لاقي الف «ناسنإلا ىلع لومحمب سيل

 (اصخلم بع).ضورعملا سفن وه لب ؛ضراعب سيل وهو «ُتاذلا هنم

 :كلذ ليصفتو ؛ةبيرغ ضراوعو «ةّيتاذ ضراوع :نامسق ضراوعلا نأ !ملعا (تاذلاب) :هلوق ©
 وأ - ء] ؛يواسملا اوأ ءمعألا :هئزجل 7 [«2] ؛هتاذل هل هضورع نوكي نأ [1] :امإ ءيشلل ضرعي ام نأ

 سمارم) .ماسقأ ةعبس كلذف دل ارا ءوصخاوا «هنم معأوأ «هلواسم :هنع جراخلارمألا

 ٍبُجعَتلاك ءِتاَّدلاب يأ ئه َوُه اَمل هل ٌةَّمحأللا ِءيَّكلا نع ٌةجراخلا ٌرؤمألا يه :ُةّيِتاَدلا ٌضراوَعلا

 ِناَسْإلل ةقجَأللا ةدارإلاب ةكرحلاك معألا هِْرِخ وأ ِ؛َرَخآ رْمأ ِةَطِساَو ريع نم ٍناَمْنِإلا تال قحأللا

 رْمأ ةطِساوي وأ ؛ًاقطان هنوك ةطساوب ناسنإلل قحاللا كاردإلاك ءيواسملا هءزجل وأ ؛اناويح هنؤك ٍةطِساَوب

 .ُبَجعَتلا كل ٌلّصحيو «بُجعَلا ٍةَطِساَوب ِناَسْذإلل ٍضراَعلا ِكْحّضلاك كراس ُهنَع جراح

 .ُةبْيِرَعلا ٌضاَرغألا ٍضاَرْغَألا وذه ىوِساَمو

 نم مَعَ يِراَخ رمأل شراوَعلا :يهو «(ًاضيأ ُةّيفرُعلا ٌصراوَعلا :اَهل ُلاقُيو) :ٌةبْيرغلا ُضِراَوَعْلا

 ضراوَعلاو .هريغو ٍضَيِبَألا نم ّمَعُأ وهو مسج هلأ ةطساوب ءِضَيْبَألل ِةَّقِحاللا ةكرخلاك ءِضْورعَملا
 ُضِراوَعلاَو .ناوّيحلا نم ٌصَخأ وهو «ُناَمْنإ هنأ ٍةَطِساَوب ِناوَيحلل ٍضراَعلا ِكْحَّضلاك ءصَحألا جراَخلل
 سم(عس) .هل ٌةنيابُم يهو ءِراَكلا بب ِءاَملل ٍةَضِراَعلا ٍةَراَرَخلاك ءنياّبُملا ٍببَسِب

 ةقحاللا تالوقعملا كاردإك«هنع ًاجراخوأ «هل ًاءزج ناك ءاوس (ءيشلا كلذل واسم رمأ ) :هلوق ©

 (نع) :بكغتم هنأ ةطياؤي هل ن راعلا كحضلاكو «قطان هنأ ةطساوب ناسنالل



 ةمدقملا 3 بيذهت حرش

EEو9 ت و و5 ل رو  oسمك  . 

 س ی ےس | سه ك موو س 55 شت سرس ORY ۹ سام رة.

 .زاجتلاو ضّرَعلاب ناّسفإلا ىلإ ُةُضْوُرُع بسن حث بجعل ًةقْيقَح ضرع يذل

 !9ههفاف

 .ةّجحلاو فّرعُملاَّوه قطنَملا عؤضوَم نأ ْملغا :(ٌيِرُوَصَكلا موُلْعَملا) هلْؤق
 نِم 7 ءاقّلطُمال نكل ؛َيرّوَصلا مْولعَملا نَع ةرابِع وهف :فّرَعُملا اّمأ

 وصت نإ لِصوُملا قطاَتلا ناوي لاك ءيِرّوَصَت لؤهجت لإ لِصوُي هْنِإ9ثّيح
 ىَنَسُي الف «ٌيروصت لؤهجت لإ لِصوُيال يذلا يرّوصتلا مْولعَملا اّمَأو .ناَسإلا
 .ورْمَعو ٍدْيز نِم ةَمْولعَملا ةّيئْرِلا رؤمألاك «ةنع ثَحْبَيال ٌعِقِطْنَملاو ءافّرعُم

 مأ ةرثؤملا ةديعبلا للعلا ىلإ بسني لولعملا نأ :يف فالتخالا ىلإ ةراشإ هّلعل (مهفاف) :هلوق ©

 اهنم دارملاو ءةحاسملا ليبس ىلع اذه يف يدابملا ركذ نأ نإ ءاميإ وأ .بسني هنأ :حصألا ّنكحلو ؟ال

 سما(ماش) .تاقتشملا

 ثيح نم ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تامولعملا وه :قطنملا عوضومف (خلإ هنإ ثيح نم لب) :هلوق ©

 ءُضْرَع وأ رهوج «ةدوجوم ُريغوأ ةدوجوم اهنإ ثيح نم انهه هيف ثحبيالف «لوهج ىلإ نيتلصوم امهنوك
 ملعلا لب ؛قطنملا فئاظو نم سيل تاّيِثيحلا هذهب ثحبلا نإف ؛قباطم ٌريغ وأ رمألا سفن يف امل قياطم

 نسال يالا
 مولعملا اذكو «لاصيإلا سفنلال ءلاصيإلا ةّحصب دّيقملا يروصعلا مولعملا وه عوضوملا نأ !ملعاو

 نع جراخ لاصيإلاف ءلاصيإلا دادعتسا ثيح نم “لصوي هنإ ثيح نم” :هلوق نم دارملاو «يقيدصتلا

 سم (ًاصخلم لس «بع) .هتاذل ضراع عوضوملا

 نيع تناك اذإ ةيثيحلا «“ةيقالطإلا ةيثيحلا”يه ىلوألا :ماسقأ هثلث ةيثيحلل نأ !ملعا:ةظوحلملا

 اهنإ ثيح نم ناسنإلا :وحن ءاهماكحأالو ثّيحملا تاذ رّيغتال يهو «قالطإلا اهانعم ناك ثيحملا

 هنأ :اهانعمف ثيحملا ريغ تناك اذإ ةيثيحلا «"ةيدييقتلا ةيثيحلا” يه ةيناعلاو ؛قطان ناويح ناسنإ

 ءاهماكحأو ثيحملا تاذ ريغت يهو «ريغلا كلذ ريغ نع رظنلا عطقو ريغلا كلذ كإرظنلاب هيلع موكحم

 تناك اذإ ةيثيحلا «“ةيليلععلا ةيثيحلا” يه ةعلاعلاو ؛عباصألا كرحتم بتاك هنإ ثيح نم ناسفإلا :وحن

 ديز :وحن «هتاذ نود ثيحملل ماكحألا ريغت يهو ءةيليلعت يهف مكحلا ةلع نيبتو ثيحملا ماكحأ ريغت

 سم (ةآرم) .مركم ملاع هنإ ثيح نم



 ةمدقملا 8 بيذهت حرش

 لب ءاضيأ ًاقلطُمال نڪل ؛قْيدَصعلا مْولعَملا نع ةراّبِع ىهف :ةّجحلا اّمأو

 «ثداح رّيغتُم لکو رّيغتُم ملاعلا :انلوقك «يِقيدصت بولطَم ىلإ لِصوُي هنإ ثّيح نم
 رانلا :انلؤقك - لصوُيالاَم و ؛ثداح ملاَعلا :املؤقب قيدضتلا ىلإ 0

 نا SSC و ا ةَّجُحب َسيلف -الكَم ةر

TNT9لؤهجملا ىلإ الِصوُي تح ابتر . 

 .يرّوصعلا لؤهجتلا نيبو فّرعُي هنأل :(©افرَعُم) هلق
 :ةعللا ىف ةّجحلاو ضل ا لع ةبَلَعلل ًابَبَس رّيصت اهنأل :(ٌةَّجُح) هلؤق

 بلا تاب بلا ةت ليبق نم اذهف للا

 ىلع ماعلا مّدقي نأ :وه “فّرعملا” يف بيترتلا نأ !ملعا (خلإ ابترتي نأ يغبني فيك) :هلوق®

 يناهلا يفو ءيفاسحتسا لوألا يف بيترتلاو” ؛ئربكلا ىلع ئرغصلا مدقي 0 :“ةجحلا” يفو «صاخلا

 (لس). “بجي” لع هرثآ اذهلو ءامهل لماش “يبني” :هلوقو ؛“يرورض
 :تاراشإلا حرش يف يسوطلا ققحملا لاق «(خلإ #1 8 :هلوق ©

 نأ :هتئيه باوصو «لصفلاب دّيقي مث ًالَوَأ سنجلا عضوي نأ :حراشلا لوقلا يف بيترتلا باوص

 ؛بولطملا ةروص اهب قباطي ةينادحو ةروص ءازجألل لصحي

 ءيغبني ام ىلع لمحلاو عضولا يف دودحلا نوكي نأ :ساّيِقلا تامدقم يف بيترتلا باوصو
 ؛يغبنيام ىلع ةهجلاو فيكلاو مڪلا يف امهنيب طبرلا نوكي نأ :ةئيهلا باوصو

 نأ :ةئيهلا باوصو «يغبني ام ىلع هيف تامدقملا عاضوأ نوكي نأ :ساّيِقلا يف بيترتلا باوصو
 سم (ةآرم) .كلذ فالخب نوكي نأ نيبابلا يف داسفلاو ؛جتنم برض نم نوڪي

 لوقلاف ءبكرم بلاغلا يف هنأل “الوق”ىمس امنإو ؛ًاضيأ احراش الوق ىّبسيو (افّرعم) :هلوق ©

 “سراش الوق” هتیمست نإ :ليقو 0 7 هنكلاب :امإ ةيهاملا هحرشلف “احراش” هتيمست امأو ؛هفداري

 سم(شت).اهتايتاذ الإ حرشيال هنأل ؛هدارفأ ضعب مساب ءيشلا ةيمست نم

 ٌتامولعملا هعوضوم نأ لإ نورخأتملا بهذو .ةيناهلا تالوقعَملا قطنملا ٌعوضوم نأ لع ءامدُقلا ّنَأ !ملعاو

 (سش).اهْيِلَوُمّوه ٌةهْجَو ْلُكِلَو فنصملا ٌةرابع هيلإرظنُي امك «لاصيإلا ثيح نم ٌةيقيدصتلاوأ ةيروصعلا
 تللدتسا اذإ مث ا هعنمف ثداح مّلاعلا :كلق اذإ كنإف (ةبلغلل ًاببس ريصت اهنأل) :هلوق ©

 ومسار 0 بس لالدتسالاف ؛هيلع تبلغ دقف “ٌثداح ريغتم لکو ءريغتم ماعلا نأ” ب هيلع

 (لس).بّبسملا مساب ببسلا ةيمسد ليبق نم ةيمستلا هذهف «همساب سف «“ةّجحلا” -ةغللا

 سم(شق) .بولطملا ىلع هب لدتسي هنأل ؛اضيأ “اليلد” ىمسي ةجحلا نإ :ةظوحلملا



 لوألا تصقملا



 0 ےووو وك ع ويس عمم سس ا nj 39 م ب

 فذعملا يف وه امنا تالاب يقطنتلا رن 27 2 ةء( طفلا هلال ) ەل وق

 ©ٌدحلا ركذ فراعتي امك ِهّنأ الإ ؛ظافلألاال ِفاَعَملا لْيبَق نِم اًمهو ءةَّجحلاو

 كلذك :عوُرُشلا ف ةريصب ديفيمل «قطنملا بّتك ردص ىف يف عوضوملاو ةياغلاو

 ؛©ةدافتسالاو ةّدافإلا 0 نْيعُيَل «ةمّدقملا دعب ظاّقلألا ثحابَم داريإ فّراعتي

 اذه لها تارّواحت ف E A ظافلالا يلاعم نيبي 0 نان :كلذو

 ؛اهريغو ككَمشُملاو يطاوتُملاو يزل لاو ا غلا :نِم ملعلا

 نانؤڪت امّنِإ اًمهو «ةدافتسالاو ةّدافإلا ثّيح نِم ظافلألا نع ثحَبلاف

 :لاوسلا ٌريرقت «باوجلاو لاوسلا مالكلا اذه لصاح (خلإ يقطنملا رظن نأ تملع دقو) :هلوق ©

 نود يناعملا الإ سيل لصوملاف «يناعملا ماسقأ نم امهو «ةجحلاو فّرعُملا نع ثحبي امنإ يقطنملا نأ

 ّنأ :باوجلا ٌريرقتو ؟هفئاظو نم هنوك مَدَعِل ؛هل ىنعمال نفلا اذه يف ظافلألا ثحابم داريإف ءظافلألا

 ةدافإلا ىلع َتيعُيل لب ؛اهنع ثحبَي يقطنملا نأ رابتعاب سيل َّنفلا اذه يف ثحابملا هذه داريإ

 (لس).عورشلا يف ةريصبلا ةدافإل ةمّدقملا يف “ةثلهلا رومألا” ركذ داريإ ّنأ امك «ةدافتسالاو

 ءةيبرَعلا لهأ بهذم وهام ع مْسَلا هب داري نأ الإ َمهّللا “مسرلا””ركذ :باوصلا (دحلا ركذ) :هلوق ©

 (نع) .فّرعملل “صقانلاو ؛ماعلا ؛مسرلاو ءدحلا”:نم ةعبرألا ماسقألا نم لك لع دحلا قالطإ نم

 :ةبترم رومأ ةثالث ماقملا اذه يف نأ !ملعا :ةظوحلملا

 ؛'امْلِع” هنوكك ءاَّم هجوب هروصت ىلع فقوتي وهو «ملعلا يف عورشلا لصأ :لوألا

 فيرعتك - ةياغلا ةدحوب فرع نإ“ همسر "ب هروصت ىلع فقوتي وهو «ةريصب ىلع هيف عورشلا :يناشلاو

 يروصتلا مولعملا نع هيف ثحبي ملع :هنأب فرعيف هيلعو ؛عوضوملا ةدحوب فرع نإ هدحيوأ «- فنصملا
 ؛يقيدصت وأ يروصت لوهجم ىلإ لصوي ثيح يقيدصتلاو

 فتكا نمف ؛“هعوضوم نايبو «هيلإ ةجاحلا نايب” 556 هلع دازيف «ةمات ةريصبلا نوك ل

 سم (شح) .ةروهشملا ةرشعلا يدابملا قاب ٌركذ فتكي مل نمو «هافك اذهب

 ةدافإلا فقوعل” :لُقي ملو «ظافلألا ثحابم داريإ يأ (خلإ ةدافتسإلاو ةدافإلا ىلع نيعيل) :هلوق ©

 باتك نم ظافلألا ثحابم مّلْعُي نأ زاوجل ؛ةمّدقملا دعب اهداريإ لع امهقّقوت مّدعل ؛ "كلذ لع ةدافتسالاو

 دعب باتكلا اذه يف اهداريإ لع نكل ؛ظافلألا ثحابم سفن لع ناتفوقوَم امهنأ !معن «ملعلا نم رخآ

 (نع) .!الف ةمّدقم



 .ةلالّدلا رك ذب أدب اذإف ؟©ةلالّدلاب

 َوُه لّوألاو «©رَخآ ءيگب ُملِعلا هب مْلِعلا نِم مَرلَي ٺي ِءيَّشلا نوک :يهو
 .لؤلدّملاّوه يناّكلاو ءُلاَدلا

 RR E LP O EE نق لالا
 ةلالّدك “ةَ ةيعضو ف نالا ءاّرإب لوألا ِهنييعّتو عضاولا عضو ببسب ناک ْنِإ

 .اهتالولدم لعب رألا ّلاَوّدلا ةلالدو هتاذ لع “دير” ظفل

 راهظإ انيلع عنتمال يناعملا لع ظافلألا لدي مل ولو !فيك (ةلالدلاب نانوكت امنأ امهو) :هلوق©

 الو «ملععلاو ميلعتلا ىلإ براشملاو لكاملا حلاصم يف راقتفالا ريثك انإو ءانريغ ىلع انريمض يف ام
 نمو ؛هنهذ يف ام مهفتو ءانبحاصل انريمض يف ام ماهفإو «عامتجالاو ةكراشملا نودب انشّيعت نكمي
 سم (هاش نِم لس) . عبطلا يندم ناسفولا“ :ليق انهه

 ملعلا ىلع ةفوقوم ةلالدلا نأب «ةلالدلا فيرعت ىلع ضرتعا (خلإ ثيحب ءيشلا نوك يهو) :هلوق ©

 لولدملا ملع نأ عم لولدملا ملع ىلع ةفوقوم ةلالدلاف ؛لولدملا ملع ىلع فوقوم عضولاب ملعلاو «عضولاب

 .!ةلالدلا لع فوقوم

 وه ةلالدلا هيلع ٍفوقوملا ٍلولدملا ملع نإف ؛نارياغتم هيلع فوقوملاو فوقوملا نأ :هنع بيجأو
 سم (هاش نم لس).رهاظ اذهو «“لادلاب ملعلا” وه ةلالدلا ىلع فقوتي يذلاو «“قلطملا ملعلا”

 دوجوب ٌملعلا عونصملا دوجوب مْلِعلا نم[١] :مزلي امك (رخآ ءيشب ٌملعلا هب ملعلا نم) :هلوق ©
 يف ناخدلا ةيور دنع باحسلا دوجوب نظلا نم مزلي امك ءرخآ ءيشب ٌّنظلا هب نظلا نم وأ[2] ؛عناصلا

 ٌنظلا باحسلا دوجوب ملعلا نم مزلي امك ءرخآ ءيشب ٌنظلا هب ملعلا نم وأ[] ؛رطملا دوجوب ٌُنظلا جلا
 اًميف ءرخآ ءيشب ُملعلا هب نظلا نم مزلي هنأ :وهو «عبارلا لامتحالا امأو ؛رّوُص ثلث هذهف ءرطملا دوجوب
 نجوي مل

 وأ «ةيلقع وأ «ةيعضو :امإ امهنم لك ةلالدو ؛هريغ وأ ظفل :امإ لادلا نأ !ملعا (لادلاو) :هلوق ©
 سم (شت) .ةتس عومجملاف ؛ةيداع -:اضيأ اه لاقي-و ةيعبط

 تالولدملا ىلع اهتلالد نإف ؛تاراشإلاو «طوطخملاو ءبصنلاو «دوقعلا :يأ (عبرألا ٌلاودلا) :هلوقو ®
 ةعوضوم طوطخلاو ءديلا يف يتلا لصافملا يه دوقعلاو .ظافلأب تسيل اهنكل ؛لعاجلا لعجب تناك نإو

 سم (هاش « لس) .قيرطلا ةفرعمل عضولا يهو «ةبصن عمج :بصنلاو «قاروألا يف يتلا شوقنلل



 ا ف لؤولدملا ضورع َدْنِع :ع لاّدلا ثودح طلا ءاضتقا بّبَسِب ناك ْنإو

ae NSىعحلا لع ضْبَتلا ةع رسال در دفا عر . 

 ظل ةلالّدك ©“ ةّيِلَمَع” ةلالّدلاف عبظلاو عضَولا ريغ ل نا

 .راثلا لع ناَخّدلا ةلالّدكو ظفاللا دوج ىلعرادجلا ءارّو نِم ِعوُمْسَملا “زيد

 ؛ةّيِعْضَولا ةّيظفللا ةلالتلا يه انهه ثْحَبلاب دؤصقَملاو هةّثِس ةلالتلا ماَسْقَأ

 ؛ِماَتْلاو ٍنُّمضَتو ٍةقباطُم :ىلإ2هسقت يهو .©ةدافتسالاو ةّدافإلا ادم اهُيلع ْذِإ
 ظفللا اذه ّنأ ٌقحلا :ةيسمشلا حرش لع هيشاوح يف دؤاد انالوم لاق (“حأ حأ” ةلالدك) :هلوق ©

 (نع) .عجولا ىلع لدي ءاهديدشتو ءاحلا فيفخت عم اهّمضو ةزمهلا حتفب

 ةقالع يهو ءةيتاذلا ةقالعلا نم ةيلقعلا ةلالدلا يف دبال هنأ !ملعا (ةيلقع ةلالدلاف) :هلوق ©

 اعلا ىلع ناخدلا ةلالدك ءسكعلابو «ناخدلا ىلع رانلا ةلالدك رثألا ىلع رثؤملا ةلالد لمشيف هريثأعلا

 ريغلا ةيعبطلا ةلالدلا جردني ذئنيحو ؛ةرارحلا ىلع ناخدلا ةلالدك رخآلا ىلع نيرثألا دحأ ةلالدو

 ترصحن اف «ىلحلا رثأ ضبنلا ةعرس نإف ؛ةيلقعلا ةلالدلا يف ىّبحلا لع ضبنلا ةعرس ةلالدك «ةيظفللا

 .ةلالدلا هذه دوجو دنسلا ديسلا ركنأ ةمث نمو ةسمخلا يف ةلالدلا

 هنأ ثيح نم ضبنلا ةعرس ةلالدف :نيفلتخم نيرابتعاب نيتلالدلا عامتجا يف ةقياضم ال :ٌتلق

 جازم رارطضا بسحب ضبنلا ٌةعرس ثدح هنأ ثيح نمو «“ةيلقع ةلالد” هيلع ٌةلاد ىلحلا رثأ

 تلطَبل تارابتعالاالول” هنإف ءهيف ريضالو “ةيعبط ةلالد” هيلع ةلاد ىثحلا ضورُع دنع صخشلا
 (ريسي رييغتب حع).ربدتف .“ةمكحلا

 ةيظفللا ةلالدلا ركذ لع فّنصُملا رّصتقا ّمِل :لكسي لئاسلا ّنأك (ثحبلابدوصقَملاو) :هلوق ©

 ثحب ّنأب :باجأف ؟ماسقألا رئاس نع ضرعأو -مازتلالاو نُمضعلاو ةقباطملا ىلإ اهمّسقي ْنَأِب- ةيعضولا

 اذه يف دوصقملا َيهف «ةّيعضولا ةيظفللا ةلالدلا نم نالصاح اًمهو ءةدافتسالاو ةّدافإلل وه اًمنإ ظافلألا

 (ني).اهريغ ىلإ ًةجاحالو ءاهماّسقأ نم ّدب الو «ماقُملا
 جاتحت طوطخلاو «تامودعملا ىلإ لصحتال ةراشإلا ذإ (ةدافتسالاو ةدافإلا رادم اهيلع ْذِإ) :هلوق ©

 ةفلتخم عئابطلاو ءريمضلا يف ام امهب مّلعُي ىح مهفلا ةماعب تسيل بصنلاو دوقعلاو ءِتالآلا ىلإ
 لهسأ ىه ةلالد تيقبامف ؛ةيفخم ةّسبلتم نوكت دق ريثأتلا ةلالدو ؛ةعيبطلاب دوصقَملا لصحيالف

 ةلالكلا ريغب ةدافتسالاو ةّدافإلا نكحمُي هنأ :دريالف «رابتعالا اهلف «ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا الإ لمشأو
 .ةيلقعلاو ةيفبطلاو بتلاوة قلا طوطخلاو تاراقخلاب ةتفضرلا ةيظفللا

 «ناسنإلا ةلالدك- هل عضؤام مامت لع تناك ْنإ :ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا (خلإ ميقنت يهو) :هلوق ©
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 2 و 4 س ےب ےس ےس 8 سر و

 موللا َنِم هيف دُبالَو . مارل” جراح ا َلَعَو ' ُنَمَصَت” ِهِءْزَج للو

 .َسْكَعَآَلَو ًرْيِدْقت ولو ةَقَباطْملا امُهُمَرْلتَو فرغ أ ًالفَع
 وأ هِيرُج لعؤأ هل عؤضوَملا مامت لع امِإ عضاولا عْضَو ببَسب ظفللا ةلالد ّنأل
 .ُةنع جراخ رْمَأ لع

 .مازّتلالا ةلالد يف يأ :(هّيِف دب الَو) هلؤق

 هل عؤضوملا روض ليحتسي ثيحب جراخلا رمألا وك ْيأ :(مْرللا َنِم) هلق
 وأ 9ىَعلا ىلإ ةّبْسّتلاب رّصَبلاك هًالقَع ينْهّذلا مولا اذه ناك ءاوّس ونود
 متاحا ىلإ ةّبسنلاب دوج اک افغ

 هل عضؤام ءزج ىلع تناك نإو «فعملاو ظفللا نيب قباطتلل ؛“ةقباطم” تيمس -قطانلا ناوّيحلا ىلع 3
 نإو ءهل عوضوملا نْمِض يف لولدملا نوكل ؛“انمضت” ثيّمس -قطانلا وأ ناويحلا ىلع ناسذإلا ةلالدك-

 ةلالدك «هروصت نع ىّعسملا روصت كاكفنا عنتمي :يأ- نهذلا يف همزالي هنع جراخ رمأ لع تناك
 (سيا) .ينهذلا موزللا ببسب ةلالدلا نوكل ؛“امازتلا”ثيّمس -ةباتكلا ةعنصو ملعلا لباق ىلع ناسنإلا

 هنإف ؛يلقع مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا يف ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا رصح نأ !ملعا :ةظوحلملا

 عوضوملا مامت ىلع :امإ ةلالدلا نإ :لاقي نأب «هيلإ عجار هنأ الإ تابثإلاو يفحلا نيب ارئاد نكي مل نإو
 لوألا ؛ال وأ ءهل عوضوملا ءزج ىلع ةلالد نوكي نأ :امإ ولخيال يناعلاو «“ةقباطم” لوألا ءال وأ ءهل

 . مازتلا يفاعلاو « نمضت
 فالخج بيكرتلاب رعشم يناعلا نأل ؛عيمجلا نود مامتلا ظفل فنصملا راتخا امنإو :ةظوحلملا

 سم (لس) .عيمجلا فالخب دوجولا مامت هنإ :بجاولل لاقي اذلو ؛لوألا

 .اريصب ّنوكحي نأ هنأش نم امع رّصَبلا مدعل عوضوم هنإف (ئمعلا ىلإ ةبسنلاب رّصَبلاك) :هلوق ©

 (لس) .رصبلا نعم لقعت ريغ نم علا موهفم لقعت عنتمي هنأب مكاح لقعلا إف «هل يقع مزال رصبلاو
 بسحب مزاللا اذه ىلإ هنم نهذلا لقتنيو الإ قلطيال ثيحب ظفللا نوكتي نأب (ًافرع) :هلوق ©

 نكل ؛لقعلا دنع متاحلاو دوجلا نيب موزلال هنإف ؛متاحلا ىلإ ةبسنلاب دوجلاك «يلقعلا مكحلاال «فراعتلا

 :ليق اذإف «فرعلا بسحب متاحلا مسا مزاول نم َّدُع ةرثكلا ةياغ ًاريثك“ متاحا ”ب ىئسملا نع دوجلا رَدَصامل

 (لس).ةداعلاو فرعلا بسحب داَوَج للإ هنم لقتني “متاح نالف”
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 ىلع ةّيعْصَولا ةلالدلا نأ ٌكشال ّْذِإ :(ًارْيِدْقَت ْوَلَو 9ُةَقَباَطُملا اَمُهُمَرلَتو) هلوق

 ىلع ةلالّدلا كلت تناك ءاوّس ءىّمَسُملا لع ةلالّدلا عرف ر ءزج

 مزاللا وأ ءزجلا هنم مهفّيو ءىمَسُملا هب َدارُيو ظْفللا قّلطُي ْنأب- ٌةَفَّقحُم ىبَسُملا

 لع ةلالّدلاف .مزاللا وأ ءْرِلا يفن2ظفللا رهتشا اذإ امك "ةرّدقُم وأ «-عبكلاب

 اذهل نأ ىنعَمب ًاريدقت ةَعقاو اهْنَأ الإ لغِفلاب كاته قَّمحَتَي ْمل ْنِإو هل عؤضوَملا

 :هلؤقب راس اذه للإو ءةقباطُم هيلع هعلالد ناكل ظفللا ني دِصُقْؤل عم ظفللا
 “دکل

eمزالالو هلَءزجال ءطيِسب نعم ِظْفَلل نؤكحي نا زوجي ْذِ  

 بكرُم عم هل ناک ولو ؛مارټلالاو نُّمَصَكلا نؤُدب ةقباطُملا ٍذئّديح ُقَّقحَتَيف "أل
 قّقحَت مزال هل طی ٌقعَم هل ناک ولو ؛مازتلالا نوُدب نّمَصَكلا قّقحَت هل مزالال

 .نيَقرطلا نِي ءيش يف عِقاو ريغ مازلتسالاف ؛نُمضلا نوُدب مازتلالا

 ءمازلتسالاب اهضعب «ثلفلا تالالدلا ضعب بس نايب دارأ مث (ةقباطملا امهمزلتو) :هلوق ©

 (خيش) .خلإ ”امهمزلتو " :لاقف ء«هيدعو

 “زاجم” همزال وأ هامسم ءزج ةدارإو ظفللا قالطإ يف نأ :انهه دري (خلإ ىثسملا ءزج للع) :هلوق ©

 مزاللا وأ ءزجلا ُداريو ظُقللا قلطي نأ دارملا ّنأ :هنع باوجلاو ؟ةيعضولا نم نامّسق نانوكي فيكف

 (لصحم) .ًازاج نوڪي یڻح «ًالقتسمال «هل عوضوَملا نمض يف

 نّمضتلل ةمزال ةقباطُملا نأ ملسنال انأب :ضارتعالا عفدناف (ظفللا ٌرهتشا اذإ امك) :هلوق ©

 هانعم كرتيو ءامهيف الإ لمعتسيال ثيحب مزاللا وأ ءزجلا يف ًاروهشم ظفللا نوكي نأ زاوجل ؛مازتلالاو

 ىلع ةلالدلاف ءءوضلاو صرقلل ةعوضوم اهنإف ؛سمشلاك ءظفللا نم ًادوصقم نوكيالو هل عوضوملا

 سم (ةدايزب لس).ًاقيقحت ال ًاريدقت نُّمضت صرقلا

 ءيشلا نوكو !فيك ءالصأ هل مزالال ءيش نوكحي نأ عنتمي هنإ :ليق نإ (هل مزال الو) :هلوق ©

 مزليام :وهو ءّصخألا ىنعملاب نّيبلا مزاللا مازتلالا يف دارملا نأب :بيجأو .ءيش لكل مزال “هريغ سيل”

 ءاهريغ انلابب ٌرِطحَيالو ءايشألا رّوصتت انإف ؛كلذك سيل “هريغ سيل” هنوكو ءهرّوصت موزلملا روصت نم

 سم (لصع).اهّريغ تسيل اهنأ نع ًالضف



 قسطا 5-5 3 بيذهت ف دع

 ؛ءاَمْذا 50 ,

 ءزج لع هنم زج ةلالد د زرا نإ عرضوا طلا ْيَأ :(ٌعْوُص م

 ©“ِدرْفُملا”َوهف الإو ؛ اي
 ا .لزأل ارواب قّدحتَي امثإ و

 عيارلاو انعم ءزُج لع ظْقَلا ءزُج ا

 .©ِدَرْفُملا قَّقحَتي©ةَعّيْرَألا دويفلا ّنم ّلك ءافتنإبف ؛ةدارُم ةلالّدلا ذه نؤكت

 درفملا يف عوضوملا رصح نأ :نم مهوتيام عفد لإ ءاميإ هيف (خلإ عوضوملا ظفللا يأ) :هلوق ©
 نأ :عفدلا لصاحو .ةبكرم الو ةدرفمب تسيلو ةعوضوم -ًالثم- عبرألا لاودلا ّنِإف ؛حصيال بكرملاو

 لاودلاو ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا يه ربتعملا نأ ليلدب «عوضوملا قلطمال عوضوملا ظفللا ٌرصح ةارملا

 (حع).“برضا” يف ّيونملاك «يمكحلاو -ديزك- يقيقحلا نم معأ ظفللاو .ظافلألاب تسيل عبرألا

 يناعملا ةدافإ ٍدصقو لامعتسالا نيح ظفللا ضرعي امنإ بيكرتلا نأ !ملعا (خلإ ديرأ نإ) :هلوق ©
 دارفإلا ناك املو «بيكرتلا يف ربتعم دصقلاف «لوعملا ةدارإو ظفللا ركذ نع ةرابع :لامعتسالاو «ةريثكلا

 (ًاصخلم بع).دصقلا مدع هيفف بيكرتلا مدع نع ةرابع

 نوڪي نأ مزليف الإو ؛عمسلا يف برملا لّمعتسملا ٌءزجلا ءزجلاب دارملاو (هنم ءزج) :هلوق ©
 يتلا املا "اذكر فرخ ا فمع ع وول و وعملا له OS ESE ركذلا ةاينألا"

 -نامزلا ىلع اهتأيهبو اهيناعم ىلع اهتدامب ةلادلا- “لاعفألا”و -«ةّروتعُملا يناعملا ىلع اهبارعإب ةلادلا-

 (رون).تابكرملا يف ةلخاد اهلاثمأو

 (رون).درفم وهف هانعم ءزج نع ةلالدلا هنم ءزجب دصقُي مل نإو :يأ (درفملاوهف الإو) :هلوق ©
 قباطيل اعضو همّدقت نم دبالف ءاعبط هيلع مدقم درفملا نأ عم درغملا ىلع بكرملا فنصملا مدقو

 ؛“هدع” درفملاو “ةكلم” بكرملاف «ةكلملاو مدعلا ُلباقت بكرملاو درفملا نيب لباقتلا نأل ؛عبطلا عضولا

 سم(لس).هيلع همدقت نم دبالف ؛بكرملا ةفرعم ىلع ةفوقوم درفملا ةفرعمف

 KEE ao ( ةقئرألا ا نم لک ءافتنابف) :هلوق ©

 (لس) .انههرصحلا ّلظَبلالِإَو ؛درفُملا قّقحَت نم ٌدبالف «بكرُتلا قٌقّحتيال ةعيرألا هذه نم دحاو قّرحتيال

 «هدويق نم دحاو عفرب ققحتي ديقملا عفر))و ءدّيقم بكرملا موهفم نال (درفُملا قّقحتي ):هلوق ©

 (نع).((دويقلا عيمج عفرب وأ

 :يف
 ْنَأ :
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 ميرا NE رت يكشاوب

 هانعل ءْرجال ام :يفاعلاو ؛ماهفتُسالا ةَرمَه :وحن ءهظْفَلل ءْرُجال ام :ّلَوَألا
 هّللادّبعو «ديّرك «هاتعم ءزج لع هظفل ءْرِل ةلالدالام :ثلاغلاو ؛“هللا ”ظفل :وُحخ

 ٌريغ ةلالّدلا هذه ّنكل ءءاتغم ءزج لع ِهظْفَل ءْرُج لدّيام :عبارلاو ؛امّلَع
 .©َماَسْنإلا صْخّشلل أمّلع قِطاَنلا ناوّيحلاك «ةدؤصقَم

 .مئاق ديرك «©هيلَع تؤكسلا خص ْيأ :(ٌماَت اَمإ) هلؤق

 ني :يأ هبذكلاو قدّصلا لّمقحا نإ :(ُهَيَح) هلق

 ٌمزجتم هانعم اذكو ءلادلاو ءايلاو ءازلا :يه هئازجأ ديز ظفل نإف :(املع دّللا دبع) هلوق ©

 .هللادبع اذكو «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزجل ةلالدال نكحلو ؛هئازجأ رئاسو هلجرو هديو هسأر :يه ِءازجأب
 الع يللا دبع" ااو ءالصأ ىنعم ىلع اهل ةلالدال "ديز” ظفل ادع نأ :ديز نيبو هنيب قرفلاو

 يفف «ةلالدلا كلت نم تعنم هنم ةيملعلا ةدارإ نأ الإ ؛هيلع ّلدل هيف لمعُتسا ول ىنعم هيئزج نم لكف

 (حم) .اهعنمي عناملا نكحلو ءدوجوم ةلالدلا ىضتقماّللا دبع

 ىنعم نإف صُخشتلل ةيناسذإلا ةيهاملا :يأ (يناسنإلا صخّملل ًاملع قطانلا ناويحلاك) :هلوق ©

 عومجم ةلالد وه دوصقملا لب ؛ةيملعلا ةلاح يف ةدوصقمب تسيل ةلالدلا هذه نكل ؛اهل ءزج ناويحلا

 (لس) .ئصخشلا ىنعملا اذه لع ”قطانلا ناويحلا"

 -الثم ءٌديز ٌبرض :وحن- لعافلا عم يدعتملا لعفلا َّنِإ :ليق نإف (هيلع توكسلا حصي) :هلوق ©
 ةحص” نم دارملا :ٌتلق ؟لوعفملا ركذ ىلإ جاتحي لب ؛هيلع توكسلا ٌحصيال هنأ عم ءمات بكرم

 الو ؛سكعلابو «هب موكحملا ىلإ هيلع موكحملا جايتحاك ءرخآ ءيش ىلإ جاتحيال نأ “هيلع توكسلا

 سم( ءاش) .هيلإ دنسملاو دنسملاب هنأل ؛لعافلا عم 5 ردن يف سيل جايتحالا اذه لثم نأ كش

 -روهشملاوه امك-“بذكلاو قدصلا ليتحي ام” ب ًالوأربخلا فّرَع (خلإ هنأش نم نوكحي) هلوق ©

 رابخألا جرخي هنأل ؛عماج ُريغ فيرعتلا اذه َّنَأ :هليصفتو .هيلع دراولا لاكشإلا هنم عفدني هجوب هرّسفو
 :انلوقك -سكعلاب وأ “٠ هللا لوسر دّمحمو ءان هللا” :هلوقك- بذكلا نود طقف قدصلا لمكحت يتلا

 ؟بذكلاو قدصلا لمتحت ال اهنإف “انتحت ءامسلاو انقوف ُضرألا”

 كردكسُد هنإف «ءيشب سيل باوجلا اذهو .ةلصافلا “وأ” ئنعمب انهه ةلصاولا واولا َّنأب :باوجلاو
 امب عفدلا هجو .نيرياغتملا نيئيشلا نيب نوكي امئاد لامتحالا نأل ؛نيفخيال امك “لمتحي” ظفل ذئنيح

 “امهب فاصتالا ربخلا نأش نم نوكي نأ” بذكلاو قدصلا لامتحا نم دارملا َّنِإف ءرهاظ حراشلا هرّسف

 سم(رج) .بذكلاب اهضعب يفو قدصلاب دارفألا ضعب د يف فصٌتي ناب
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 َعَمْف َّلّمَتْسا نا :وهَو :د ee رقم ااو غرا ٌيِديِيْفَت 5 :صقاك اّمِإَو

 ملك” ِةَمالَكلا ِةَبِمْرَأْلا ٍرَحَأ ىلع هيَكْيهب ِةَلالَدلا

 .©بذاك وأ قِداَص :هل لاقي ناب ءاّمهب
 امهر مل ْنإ:(ءاَمْذِإْوَأ) هلق
 .هيلع توكسلا حصي مل نإ :(ٌضِقاناًمإَو) هلؤق

 لُجَرو دز ٌمالغ :وځن «©لّوألل ًادْيَق يناعلا ءا ناك ْنإ :(يِدْييْفَت) لوق
 .©راّدلا يف2مهِئاقو «لضاف

 ؛بذكلاو قدصلاب فصتا نإو ربخلا عون نأ ىلإ ةراشإ (بذاك وأ قداص :لاقي نأب) :هلوق ©
 .طقف بذكلاب وأ ءطقف قدصلاب افصتم :امإ رمألا سفن يف نوكي ربخلا دارفأ نم درف لك نك
 سم (هاش نم بع) .ظفحاو مهفاف

 قدصلا رادم ّنإف ؛بذكلاو قدصلا نم الك لمتحي مل نإ :يأ (امهلمتحي مل نإ) :هلوق © -١
 (لصحم)!لامتحالا أف ءةياكحلا تسيل ءاشنذإلا يفو ؛هنع ىكحملا نع ةياكحلا ىلع بذكلاو

 قدصلا نأل ؛بذاك ىنعملا اذه وأ قداص رمألا اذه :لاقي الف (امهلمتحي مل نإ) :هلوق "- ©

 مالكلا ناكو «عقاو ضرف اذإ اميف ققحتي امنإ كلذو «عقاولا عم ةقباطملا مدعو ةقباطملا وه بذكلاو
 (حم) .حضاو وه امك ءداجيإلاو ءاشنإلا يفال هنع ةياكح

 بسحب يناعلاو لّوألاب دارملا (لّوألل) :هلوق .لوألل ًافرظؤأ ًافاضمؤأ ناك ةفص (لوألل ًاديق) :هلوق ©

 لاحلا ّنإف ؛ورمع ين ءاج ًابكار :وحن أظفل دّيَقُملا ىلع ديقلا هيف مَّدُق ام لمشيف ءظفللا بّسْحبال ءةبترلا

 (نع).اهنع رۇي دق هنكلو ءاعطق اهلماعل دْيَق
 يفاضإلا يف يدبيقتلا بكرملا رصح نم رهتشا ام ّنأ للإ ءاميإ هيف (رادلا يف ٌمئاقو) :هلوق ©

 ءٰيِدييقت بكرم 5 ديقم لاحلا اذ ّنأ تفرع دقو «يدييقتلا بكرملا اذه لاثمأب ضوقنم يفيصوتلاو

 امهنم سيل هنأ عم

 “قطان ناويح” :لثم «يفيصوتلاو يفاضإلا يف بستكملاو بساكلا بكرملا رصح :مهدارم نأ :باوجلاو
 سم(ًاصخلم هاش «لس).“رادلا يف”:وحن «ةبستكمالو ةبساكب تسيل ضقنلا يف ةروكذملا تابكرملاو ؛“رصبلا مدع”و

 ةموقع رادلا ف ةفرظلا ٌكلطمال ةيئزحلا ةيفرظلا“ ينة ملك ننعم نأ !ملعا (رادلا يف) :هلوق ©

 يف فاك طقف “رادلا” ظفل ّنأ كيلع بهذيالو ؛لوألل ًاديق يناحلا ءزجلا سيلف ءهل ةصصخم ال اهانعمل

 (مع) .لوألل ًاصّصخم ًاديق سيل يناحلاو «رادلا مسإو ماللا نم هبكرتل ؛ليثمعلا



 تاروصعلا ثحب 3 بيذهت ا

 ركع ةَسْمخو ناّدلا يف :وغ «لّوألل ًادْيَق يناهلا نك ني ملن :(هيَح وا )هل

 .هاّنعَم ءْزَج لع ةلالّدلا هنم ٍءرّجج دصقُي دَّصقُي لنو يأ: 16 ا

 .ةمييص مص لإ اهيف جاتخيال ْنأب انعم لع ةلالّدلا يف (ُلَتْسا نإ وه و) هلؤق

 ةّدام يف ةّيبيكرّتلا هيه تّقَفَح امّلك9ثْيَحج نوڪَپ نأب:(هِتكْيهب) هلؤق
 صا ےس ھو ت همه 7 ھم ا س 00 4 15 تس سرا يع ےس

 e ةّكيه :الَكَم ءةثالقلا ةتمزالا َنِم دجاو َمهف ءاهيِففّرَصَتَم ةعوضوم
 ےک

 نامّرلا مهف تقم تفتحت املك هةّيلاوتُم ةحْؤتفَم فؤرح ةثال لع ةليتشُم يهو

 فّرصَتُم ةعوضوَم ةَّدام نْمِض يف اهُقّقحَت نؤكَي نأ طرب نكل ؛يِضاَملا
 .كرَجحو قّسَج :وخنب ضقتكلا دري الف “اهیف

 .9“ لف” ةاَحشلا فرع ينو َنْيّيِقِطْنَملا فْرُع يف :(ةَمِلَك) هلوق
 دحأ ىلع ةلالدلل ٌببس ةئيحلا َّنأ مّلسنال اَنأ :ْنِم موتي اَمِل عفد (خلإ ثيحب نوكحي ْنأب) :هلوق ©

 ىلإ ةكيلا ةفاضإ نأ :عفدلا لصاحو ؟ةلالدلا كلت ٍنودب َرَجَحو َقَّسَج يف ةقّقحتم اهنأ ببسب «ةنمزألا

 “سج” و ءاهيف ةفّرَصتملا ةعوُضوملا ةّداملا يف ةقّقحتملا ٌةئيهلا :يهو ةنيعملا ةّئيحلا :دارملاف ءدهعلل ريمضلا

 نإ 58 نم ُدريال “قّسَج” لاب داريإلا نأ يدنعو .هيف فّرصتمب سيل “رجح” و «عوضومب سيل

 !لمأتف .هب لاكشإلا دري ىح ادرفم “قسج” سيلف جوشو ماسقأ نم درفملا

 نأل ؛ةملكب سيل هّنإف ؛سُمألاك :هتئيهبال هرهوجب نامزلا هيلع ٌلَدام جارخإل “ةئيحلا”ب دييقعلاو
 سم (ةدايزب ع اهتانكسو اهتاكرحو اهريخأتو اهميدقت رابتعاب فو رحل ةلصاحلا ٌةئيحلا“ةئيّهلا”نم دارُملا

 ًامّلكتو ًاباطخو ٌةبيغو اثينأتو اًريكذتو ءاًعمجو ٌةينثتو ًادارفإ :يأ ءاّمات ًافٌدصت يأ (فرصتم) :هلوق ©

 .كلذ ريغ ىلإ

 اهتاكرحو اهريخأتو اهميدقت رابتعاب «فورحلل ةلصاحلا ٌةئيهلا “ةئيهلا”ب دارملا (ٌرَصَن ٌةئيه) :هلوق ©
 (نع).اهتانكسو

 ناديا ن اقا لغ "ريو دخ رح ضقنلا الف اف ف :هلوق©
 (حع) .هيف فرصتي اال امن دماجلاو «نادماج ٍذئنيح امهنأل ؛اهيف ةفّرصتم ةداملا ثا عم نامزلا

 سم(عم).فرصعلا ءافتنالف يناعلا امأو «عضولا ءافتنالف لوألا امأ (رجحو قسج) :هلوق ©

 “لعف”لك سيلو «ةاحنلا دنع “لعف” نييقطنملادنع ةملك لك نأ ينعي (خلإ ةاحنلا فرع يفو) :هلوق ©

 قدصلل ًالمتحم اهانعم نوكل- ملكتُملاو بطاخُملا عراضملا ةغّيِص نأل ؛نييقطنملا دنع“ ةملك””ةاحشلا دنع

 © قدصلا لمتحت غيصلا هذه يناعمو ءيناعملا ىلإ مهرظن نأل- ؛نييقطنملا دنع“ةملك”ب تسيل -بذكلاو



 تاروصتلا تح 7 بيذهت حرش
 "0 2 ر ت 0 سس و يس فا “ا 5 8

 e ملع 2 ۵¢ لک ل۰ 9°

 ,©نيّيقِطنَملا فرع غف ةادأف ءةلالًلا يف َّلِقَكْسي مل نو يأ :(ٌادأ ًالإَو) هلق
 .8ةاحّملا فرع يف فرحو

 (حع).درفم ةملكلاو مات بكرم بذكلاو قدصلل لمّتحملا نإف ؛ةاحنلا دنع“ ًالعف”تناك نإو-بذكلاو5

 غّيص ّنإف ؛نييقطنملا دنع “ةملك” ةاحنلا دنع “لعفلا” ظفل هيلع قلطُي اَم لك سيل هنأ !ملعا مث
 ىلإ مهّرظن نال ؛نييقطنَملا دنع تاّملكب ْتّسيِلو ةاحنلا دنع “لاعفأ” ملكتُملاو بطاخُملا عراضُملا

 ةماعلا تابكرُملا يه امل لمتحُملاو ءٌرهاظ وهو بذكلاو قدّصلا ليتحت غّيصلا هذه يناعَمو ءيناعَملا

 (هاش نِم لس) .درفملا ماَّسقأ نم“ ةملكلا ”ّنإف !تاملك نوكحت يكف ءةمات ٌتابكرم ٌعيصلا هذه َّنأ َملعف

 صاخ“ ةملكلا”ف ؛صوصخو مومع لعفلاو ةملكلا نيب نأ :ريرقعلا اذه نم ملعف :ةظوحلملا

 (سم) .ماع “'لعفلا”و

 اهنإف ؛ةيسنجلا مالعألا هنم جّرخي هنأل ؛عماج ٌريغ فيرعتلا اذه نإ :ّليق ْنِإ (ٌمَّلَع) :نتاملا لاق ©

 فرع يف ةقيقح امالعأ تسيل ةّيسنجلا مالغألا نإ :باوجلا يف قحلاو ؟ةيئزج ناعمل ةعوضوُم تسيل
 امل مهنإف «ةاحنلا فرع يف مالعأ اهنإ !معن .ةيلك رومألا هذه يناعمو «لؤعملا ىلإ مهّرظن نإف «نييقطنملا

 -اهريغو ةفرعَملاب افوصومو لاح اذو ًادتبم اهنوكل- ةيظفللا ماكحألا اهيلع اوّرجأ ظافلألا ىلإ اورظن
 فالتخا ببسب نيحالطصالا فلات ”باب نم اذهف ءنيققحملا مالك نم رهظي اذكه ءاهتّيمَّلَعب اومكحو

 ةدايزب سايلإ دمحم (ىفاهجهاش ليعامسإ) ."نيرظعلا
 ؛ةاحنلا دنع “افرح” نييقطنملا دنع “ةادأ” لك سيل !مّلعا (نييقطنملا فرع يف ٌةادأف) :هلوق ©

 :قرفلا هجو .“ةادأ” لب ؛نييقطنملا دنع “تاملك”ب تسيلو مهدنع “لاعفأ” ةيدوجولا تاملكلا ّنإف

 ماكحألا ءارجإ يف لاعفألا عيمجل ةكراشُم اهودجو اهظافلأ نإ اورظن املف ءاهظافلأ ىلإ ةاحنلا ٌرظن ّنأ

 عيمجل ةكراشم اهوُدجو اهيلإ اورظن اًملف «يناعّملا ىلإ نييقطنملا ٌرظنو ؛“لاعفأ”اهنأب اومكحو «ةّيظفللا

 .تاودأ اهّنأب اومكحو لالقتسالا مدع يف تاودألا

 ؟ههفرع يف“ ةيدوجو ٍتاملك”تيّمس ميف نيّيقطنملا دنع ٌتاودأ ثناك اذإ اهنإ :تلق ناف

 اهيلع قلطأ ْنِإو ةّقيقحلاب تاودأ ّيعف «نامزلا ىلع ةلالّدلاو فّرصتلا يف ٍتاملكلا اهتهباشُمل :تلق

 سم (هاش نِم لس) .ًازاجم “تاملکلا”
 سيلو «ةاحنلادنع فرحلل ةفدارم ةقطانملا دنع ةادألا نأ هرهاظ (ةاحنهلا فرع يف فرحو) :هلوق ©

 رظن هنأ:ب حراشلا نع باجي دقو !طورشلا ءامسأك ءامسألا ضعبو فورحلل ةلماش ةادألا نأل ؛كلذك

 (شق)!لمأت .بلاغلل
 (سم) .صاخ “فرحلا”و ماع“ ةادألا ”ف ؛صوصخو مومع اضيأ فرحلاو ةادألا نيب نأ :اذه نم ملعف



 تاروصعلا ثحب 7 بيذهت حرش

 اوج َعَجَر ْيأ اضْيأ صآ ْيأ «فوُدحت لفل قّلظُم لوعفم :(©اضُيَأَو) هلق

 ؛ثْحَب هيفو .مّسالل الك ددّرفُملا قّلطُمل اضْيَأ ةّمسقلا هذه ّنأ نإ ةَراَشإ هّيفو

 لعفلا يف يرجت مسالا يف يرجت امك زاجملاو ةقيقحلاو «لقنلاو كارتشالا نأ !ملعا (اضيأو) :هلوق ©

 دقو “لص” ک الوقنم نوڪي دقو «ئرتفاو دجوأ نعمب “قلخ”ک اكرتشم نوكحي لعفلاف ؛فرحلاو

 ابرَص بّرض :ئنعمب لمعتسا اذإ ازا نوڪي دقو «سفنلا قاهزإ يف 0 اذإ 'لتق "ك ةقيقح نوڪي
 اذإ “يف” ك ةقيقح نوكيو «ضيعبتلاو ءادتبالا نيب “نم” ك اكرتشم نوكي فرحلا كلذكو ؛اديدش

 .“نإع” نعم لمعتسا اذإ ازاجح نوكحي دقو ءةيفرظلا يف لمعتسا
 لك نأ :فنصملا مالك رهاظو ؛مّلعلا كلذكو < 0 يف الإ نايرجيالف كيكشتلاو ٌوطاوتلا امأو

 ؛كلذك سيلو ءةعبسلا ماسقألا هذه للإ مسقني -افرحوأ العفوأ امسا ناك ءاوس- درفملا ماسقأ نم دحاو

 (شت) .مهريغ هلعف ل ءةصاخ “مسالا” مسقملا لعج فنصملل ل وألا ناكف

 “درفملا” الوأ مسقملا لعج ثيح «مادختسا فنصملا مالك يف نأ:ب فنصملا نع باوجلا نكميو

 وهو «هدارفأ ضعب رابتعاب يناقلا ميسقتلا يف ريمضلا هيلع داعأ مث «“قلطملا درفملا” :يأ ءوه ثيح نم
 اككشمو ايطاوتمو املع نوكي يذلا وه هنأل ؛امهفيرعت يتأيسو ؛“درفملا قلطم”ذئنيح داريو «“مسالا”
 .قابلا يف عيمجلا كرتشا نإو ءةادألاو ةملكلا :هيميسق نود

 يناهلا مسقملا نوكي نأ زاوجل ؛نيعتم ريغ مهفلا اذهو «"اضيأ”:فنصملا ل 1 اذه للا اعد يذلاو

 -مسالا وهو- يثزجلا ماسقأ نإف ؛هيفانيال “اضيأ”ب ريبعتلاو ؛“هصّخشت عمف” :هلوق ةنيرقب “مسالا” وه

 (شح) .نفخيال امك «هتايئزج نمض يف لكلا ققحت ةرورض «-درفملا وهو- لكلل ماسقأ
 قّقَحتي يذلا :وهو ءِءَّشلا قلظُم” ب هنع رّبعي درفُملا قّلطُم ّنَأ !ملعا (درفُملا ٍقلطُمل) :هلوق ©

 قلطُملا درفُملا امأو ؛ًاعيمج صوصخل او مومُعلا ماكحأ هيف يرجيو ءاّم رف ءافتناب يفتنيو هدارفأ عيمج قّقحتب
 دارفألا عيمج ءافتناب لب ؛هءافتناب يفتنيالو اًمدرف قّقحتب قّمحتي يذلا :وهو «قّلطُملا ِءيَّشلا”ب هنعرّبعُيف

 سم(مش) .ظقف عومُعلا ماكحأ هيف يرجيو



 تاروصتلا تح 04 بيذهت حرش

 مّلَعلا يف نيلِخاد ءىعَملا يَدِحَتُم َدِحَتُم اناك اذإ فحل او لْعِفلا نؤكحي ْنأ يِضَتقَي هنأل

 ©ٍهِعِضوَم يف قمح دق لب ؛ياَسألا هّدهب اهئوُمَسُي سال مهنا عم ءككَمُملاو يطاوتُملاو

 .©ِهيِف لّمأت !9ةّيئؤلاو ةّيلكلاب فصّتَيال اًمُهانعم ّنأ

 . ©ئاَنعَم دُحَو يأ :(َدَحَخا نإ) هل وق

 مدعو ةيمستلا هذه ناكمإ لع الاد مالكلا اذه ناك اّملو (خلإ هعضوم يف قَّمح دق لب) :هلوق ©
 نوڪيال كُكَمُشلاو يطاوتملا نم الك نأل ؛ةعيَتْمُم ةيمستلا هذه ينعي «خلإ“ققح دق لب”:لاق ءاهعوقو
 ءًايئزجالإ نوكبال مّلَعلاو ءانهه ككشملاو يطاوتملا رّوصتيال ةيلكلاب امهانعم فِصَتَي مل اًملف هالك الإ

 مزلتسي ماعلا يفن”و ءمّلَعلا نم معأ يئزجلا نإف !هيف ملعلا روصتي فيك ةيئزجلاب امهانعم ف في ملاملف

 (نع) .“صاخلا هَ

 مكحي أل ًالاص سيل لقتسم ريغ امهانعم ّنأل كلذو (ةّيئزجلاو ةّيلكلاب فصتيال) :هلوق ©

 نوڪي ٍةفصب فصلا” نإف ؛امهب هيلع ًاموكحم نوڪي نأ مزل ةيئزجلاو ةيلكلاب ًافصتم ناك ولف «هيلع
 (لس) .“ةفصلا هذهب هيلع ًاموكحم

 “درفملا” ىلإ عجار ميسقتلا اذه نأب ءروكذملا ثحبلا باوج ىلإ ةراشإ هيف (هيف لّمأت) :هلوق ©

 «ءيش طرشبال ةبترموه يذلا ”درفملا قلطم وه ميسقتلا اذه مسقمف ؛مسالاوهو :هماسقأ ضعي رابتعاب

 اضيأ قالطإلا نأل ؛دارفألا ماكحأ هيلإ بسني لوألا نإف ؛ءيشال طرشب ةبترم وه يذلا“قلطملا درفملا” ال
 نال ؛قلطُملا درفملا ىلإ عجار ا اذه ّنإ :ليق ام للإ ةراشإ وأ ؛يناعلا فالخب «هيف اربتعم سيل

 نا خم ال هذ ناف راغ و ةقيقحو الرق شقو ايطاوتم نركب اضيأ لغفلا

 ناجم “لالا قطن” و «ةقيقح “َناَسْنِإلا َقطَن”و ءلوقنم“ ٌلَص”و كرتشم “برص” و «ككشم “َدَجَو”و
 ىعمب تلمعتسا اذإ ةقيقح ف” و «ضيعبعلاو ءادتبالا نيب كرتشم -ًالثم-“ نم” نإف ؛فرحلا لاح اذكو

 سم (هاش) .لمأتف .“ هلع” ئؤعمب تلمعتسا اذإ زاجمو «ةيفرظلا

 نيئيش مامضنا وه “داحت الا” ىنعم رهاظ نأل ؛“دحو”ب “دحتا”رّسف امنإ :(هانعم دحو) :هلوق ©

 !ددعتم ريغو ءادحاو ىنعملا نوكي نأ انه دارملا نأ عم ؛ضعب عم اهضعب «ةددعتم ءايشأ وأ

 داحتالا نأل ؛ددعلاب ادحاو :يأ «ةدحولاب افصتم عملا نوك :انهه ىنعملا داحتاب دارملا نأ هلصاحو

 (ةدايزب سع).ةدحولا نم

 هنأ :دريالف ؛هموهفم وه ثيح نم هيلإرظنيو «هيف لمعتسيو ظفللاب دصقي يذلا ىنعملا :ىنعملا نم دارملاو
 سم (هاش نم بع) .ةكرتشملا تاككشملاو «تايطاوتملا اذكو «ةكرتشملا مالعألا “دحتا نإ” :هلوق نم جرخي



 تاروصعلا ثحب 5 بيذهت حرش

 .هتيئْرَج يأ :(0هِصْخَمت َعَمَك) هلؤق

 هلَوُلْدَم نؤُحِيام َّنأل ؛لاّمعِتسالا نْوُذ ©عضولا بَسَحي يأ :(ًاعْضَو) هلؤق
 هراكحتو هّدّدعت حاصيال-يصخش يثزج ىفعَمل اعوضُوَم هنوك عمف يأ (خلإ هِصخشت عمف) :هلوق ©

 ُمسِإو رَمضمو مَّلَعف نيققحملا نم ريثك بهذم لع امأو «فنصملا بهذم لع اذهو ُمَّلَع -هسفن يف
 (سش) .لامعتسالا بّسْحب هيأر لع هُصّخشت ناك امع “اعضو”:هلوقب زرتحا دق !ةلمجلابو .اهريغو ةراشإ

 ءطقف صخشلا كلذل ظفللا عضيو ءًانيعم ًاصخش عضاولا رّوصتي نأب :(عضولا بسحب) هلوق ©

 .مالعألا نأش وه امك

 عضاولا نأل ؛ماعو صاخ :نيمسق ىلع عضولا نإ :لوقنف ءعضولا ماسقأ ىلإ ةراشإ نم انه دب الو

 اذهب ظفللا اذه صّصخت ءالثم “دمحأ”ب كنبا يمست امدنع كنإف «مّلَعلاك صاخ ىنعمل ًاظفل عضي دق

 .ةدارولاب كّرحتم لكل عوضوملا ناويحلاك ؛ماع ىنعمل هعضي دقو ؛صاخلا دولوملا
 مسقلا نم اهنإ ؛مّلعلا ريغ ةفرعم لكو «تالوصوملاو ةراشإلا ءامسأك ظافلألا ضعب يف اوفلتخاو

 ءفراعم اهنوكل مّلسم ظافلألا هذه يناعم يف صّخشتلا نأ :فالتخالا يف رسلاو ؟يناغلا وأ لوألا

 عضاولا ىلإ صخشتلا اذه دانسإ نكلو ؛عملا ةصّخشم نوكحت نأب الإ ةفرعم ةفرعملا نوكتالو
 هذه لامعتسا دنع نآلا لصاحلا ٌّصخشتلا َنينسلا تاثم لبق عضاولا رّوصت ناكمإ مدعل «حضاو ريغ

 .اهريغب وأ ةراشإلاب ظافلألا

 روصت هنكمي مل نإو عضاولا نأ نایب ضاخ ظافلالا هذه يف عضولا نأ :ىلإ مهضعب بهذف

 كلذ هنكمي نكل ؛اننامز يف هيلإ راشملا عضاولا روصتي نأب ءاليصفت ظافلألا هذه دراوَم صاخشأ

 نوكيف ءلكلا اذه صاخشأل ةراشإلا ظفل ٌتعضو ينإ :لوقيو «هيلإراشملا ايلك روصتي نأب لامجإلاب
 ١ .ًاصاخ - لكلا صاخشألا :يأ- هل عوضوملاو ماع -لكلا روصت يأ- عضولا

 الك يف هل عوضوملا نوكل ؛عضولا لصأ يف فراعملا نم هريغو ملَعلا نيب قرفال لوقلا اذه للعو
 دنع هروضحلا اليصفت ًاروصتم مّلعلا ىنعم نوكل ؛ليصفعلاو لامجإلاب قرفلا امنإو ءًاصاخ نيدروملا
 .لامجإلاب هدنع اهروصت نوكحي عضاولا نع ةبئاغ اهنوكلف فراعملا رئاس يناعم امأو ؛عضاولا

 ةيصوصخ اهيف ظحالي ملو «ماع ظافلألا هذه يف هل عوضوملا نأ لإ -فنصملا مهنمو - نورخآ بهذو

 اذه ىلعو ؛لامعتسالا دنع لمعتسملا ةيحان نم صخشتلا لصحي امنإو ؛عضاولا ةيحان نم صّخشتو
 فراعملا هذه جرخي نأ فنصملل حصف ؛لامعتسالاب ظافلألا هذه يفو ؛عضولاب مّلعلا يف صخشتلاف لوقلا

 .عضولاب هصخشت نوكب اهنع ملعلا زايتماو ءصّخشتلا يف امهكارتشال “اعضو” هلوقب مّلعلا نع
 ددعتت امنإو ءءاع دحاو لوقلا اذه ىلع ةراشإلا ءامسأل هل عوضوملا ىنعملا نأ كيلع ىفخيالو

 لوقلا ىلع امأو ؛رخآ دروم نع زاتمي ةصاخ ةيصوصخب دروم لك صيصختب لامعتسالا دنع يناعملا
 ظفللا ٌَعّضو -لوقلا اذه للع- عضاولا نأل ؛اهلامعتسا دراوم ددعتب ددعتم هل عوضوملا ىنعملاف :لوألا

 (حم) .رم امك يلامجإلا روصعلاب ولو ههصوصخب دروم دروم لكل
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 رار

rb 

 -فّتَصْملا يأر لَع-9ةَراَقإلا ِءاَمْسْأكلاَمْعِتسالا يف اصّخَمُصو لضألا يف 53
 ا سے٤

 هل عْوُضوَملا اما ميقا اذه يف ْعَملاِب داَرُملا َّنأ وهو رخآ مالك انو

 را نواز افلا ناک ءاَوَس فَلا هي اسا اهوا قق

 يناقلا ىلعو ءنعَملا رثکقم ماَسْقَأ نِم ©زاَجَملاو ةّقيقحلا دع عع ل والا لف

 ج رخو ِوْعَملا رّثكتُم ف -فّئصُملا ٍبَهْدَم لع- ةَراَشإلا ءاَمْسُأ وغ لذي

 اهنإ :مهضعب لاقف «ةراشإلا ءامسأ عضو يف فالتخالا عقو دق هنأ !ملعا (ةراشإلا ءامسأك) :هلوق ©

 تايئزج ءازإب ةعوضوم اهنأ نلإ مهضعب بهذو «تايئزجلا يف لامعتسالا طرشب يك رمأ ءازإب ةعوضوم
 عضولا فاعلا ريدقتلا ىلعو ؛كلذك اضيا هل عوضوملاو ماع عضولا لوالا ريدقتلا ىلعف «يكرمأ ظاحلب ةّددعتم

 مّلّسلا بحاص راتخم ىفاشلاو ءءامدقلا مالك ليمي هيلإو لوألا فنصملا راتخمو .صاخ هل عوضوملاو ماع

 اهانعم ناك نإو اهنإف ؛"اعضو” :هلوقب مّلعلا فيرعت نم ةراشإلا ءامسأ جرخف ؛نيرخأتملا نم هريغو

 سم (هاش نِم لس).يككرمأ ءازإب وصوب اهنكل لامعتسالا بسحب اصخش

 ٌرظن ككشملاو يطاوتملاو ملعلا لو ءانعم داج a a عمم هت يف يأ (مالك انهه) :هلوق ©
 دارملاو ءهل ٌعوضوملا -“هانعم حلا نإ” :هلوق يف- “قفعملا”نم دارملا :نأب هنع باجي نأ نكحميو .رجو

 نوك مزليالف «مادختسالا قيرطب ًاقلطم هيف ُلمعتسملا 'َرْثَك” ريمض هيلإ عجري هنأ ثيح نم ىنعملا نم

 (لس).ىفعَملا رثكتم نع ًاجراخو ىنعملا دحتم يف ًالخاد زاجملاو ةقيقحلا
 الإ سيل “زاجملاو ةقيقحلا”يف ةقيقح هل عوضوملا ىنعملا َّنإف (خلإ ةقيقحلا دع حصيال) :هلوق ©

 نا 520 هيف لمعتسملا ىنعَملا رابتعاب دّدعتلا امنإ ءيقيقحلا ىنعملا وهو ءدحاو

 وهو ءادحاو ناك نإو تاراشإلا ءامسأل هل عوضومملا ىنعملا ّنإف(خلإ لخدي يناحلا ىلعو): هلوق©

 يف ةّجاحالف «تايئزجلا يف ةلمعتسم اهنوكل ؛ةددعتم اضيأ امه “هيف لمعتسملا” نكل ؛“لكلا رمألا”

 ىنعملا َّنِإف “هانعم دحتا” :هلوق نع اجراخ هنوكل ؛؟ًاعضو” هلوقب دييقتلا ىلإ تاراشإلا ءامسأ جارخإ

 سم(لس) .اريثك لب ؛ادحاو سيل ال هيف لمعتسملا
 تاراشإلا ءامسأف «ةقيقح هل عوضوملا “هانعم دحتا نإ” هلوق يف عملا نم دارملا نأ :باجي نأ نكحميو

 (هاش) .“اعضو” :هلوق نم جراخوه لب ؛دحاو“لکلارمًالاوهو” هل عوضومل ا اهانعم نأل ؛هنم ةجراخ تسيل
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 .“ًاعضو' :هلؤقب دّبيقّتلا ىلإ اهجارْخإ يف ةَّجاَحالف ءعَملا دِحَتُم داّرفأ نع

 كلت ىلع لا ىّتعَملا اذه قْدِص نؤكُي ناب :(ُهُداَرْفَأ َتَواَسَت ْنِإ) هلؤق

 ۰ .ةّيوّسلا لع دارفألا

 ًامّدقُم هدارفأ ضْعَب ىلع فعلا اذه قدِص نؤكحُي ْيأ :(تَتَراَقَت ْنإ) هلۇق

 ©بّسنأو ِكْوَأ ضعب ىلع ِهِقْدِص ُنؤكَيوأ «©ةّيَلعلاِب رَخآ ضْعَب ىلع هقدِص ىلع

 .رَخآ ضْعَب لع هقدص نم

 ©َكْيِكْفَّتلا ّنإف ؛ًالَكَم“ةّيِوَلْوَأ وأ ةّيلّوُأِب تتَوافت ْنِإ ”:©ِهِلْوَق نِم ُهصَرَعو

 ىلع اهيلع قدصي هنإف «ناسذإلاك- ةّيجراخ دارفألا كلت تناك ءاوس (دارفألا كلت ىلع) :هلوق ©
 .قرف ريغ نم ءاوّسلا ىلع ةينهذلا اهدارفأ لع اهقدصف ءسمشلاك «ةينهذ وأ -تافت ريغ نم ةّيوسلا

 ةقفاوتم لكلا اذه دارفأو «قاوتلا :وهو “ٌوطاوتلا” نم قتشم هنأل “يطاوتم” لاب مسقلا اذه مس امنإو
 سم (هاش نِم لس) .اهيلع هقدص يف

 رخآلا ضعبلا ىلع هقدصل ٌةلع دارفألا ضعب ىلع لكلا قدص نوكي يأ (ةّيَلِعلاِب) :هلوق ©

 فو الثا نيجاولل لصاح دوجولاف ؛نكمملا ىلع ةلع بجاولا ىلع هقدصو يک هنإف ؛دوجولاك

 (لس) .ًايناث نكمملا

 ىلع هقذص نِم بسنأو كلوأ بجاولا ىلع هّقدص َنإف ؛دوجولاك ًاضيأ اذهو (بسنأو كوأ) :هلوق ©
 (لس) .ريغلاب نكحمملا دوجوو هتاذل بجاولا دوجو َّنأل ؛نكمملا

 ةّيِلَوَألاِب توافتلا يف رصَحنيال كيكشتلا ّنأ :نم مهوتي امل عفد (هلوق نم هضرغو) :هلوق ©
 (نع).قيقحتلا ليبس ىلع ال ءليثمتلا قيرطب امهركذ نأ :باوجلاو .؟امهيف هراصحنا هجو امف ةّيولوألاو

 يطاوتملا نم هنأب كشلا يف رظانلا عقوي هّنأل اككشم لكلا اذه تس امّنِإ (خلإ كيكشتلا َّنإف):هلوق ©

 .اهريغو ةيلوألاب هدارفأ فالتخا ثيح نم ؟كركشملا نم وأ -نئعملا لصأ يف هدارفأ قافتا ثيح نم-

 بجاولا ف هَّنإف ؛دؤجٌولاك ءاهمدعو ةَّيوَلْوألا يف داّرفألا فالتخا ّوه :ةّيلَّوألاب كيكشتلا :ةظحالملا

 اهضعَب يف هاّتعم لؤصخح نؤكحي ناوه :رّْخأَكلاو مَّدقَكلاب كّيِكْشّتلا .نكحْمُملا يف هنم وُقأو هنم تبثأو ٌمتأ

 كيكشّتلا .نكحْئُملا يف هلؤصح لبق بجاولا يف هلوصح ّنإف ؛اضيأ دوجؤلاك«ضعبلا يف هلْوُصُح لع امّدقَتُم
 بجاّولا يف هّنإف ؛ًاضيأ دوجولاكءضعبلا نم دّشأ اهِضعَب يف هانعَم لوُصُح نوڪ نأ وه :فعّضلاو ةّدّشلاب
 صقتنلاو ةدايزلاو «فيكلا ضراوع نم فعضلاو ةدشلا نأ :ديزألاو دشألا نيب قرفلاو .نكْمُملا نم د

 سم (ةدايزب تك).مكللا ضراوع نم
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 زا و هفيفح الو ؛-لِقاكلا َلِإُبَسْنُي ن لوقنم فف

 .فْعُضلاو ةَّدّشسلاب وأ ءناَصُقُتلاو 2ة دايرلاب نكي دق ب ؛امهُيف رصَحنَيال

 ام :©وّلَْي الف هْيِفَّوُه لَمْعَكْسُملا هاَتْعَم رك ْنِإ ظْفّللا ْيأ :(َرْثَك ْنِإَو) لۇق

 وأ دج لع عضوب ©ءادتبإ يناعّملا كلت ْنِم دحاو لكل اعْوُصوَم نوڪ نأ
 ؛تاّذلاو ةبكرلاو بَهّدلاو ةّرِصابلل ٍنْيَعلاك ءاكرتشُم ىسك لّوألاو ؛كلذك نوال
 دَرْفُمْلا ذإ ؛يناعَملا كلت ني دجاول ًاعْوُصَوَم ظْفللا نكي ْنأ ةلاَح الف يناغلا ىلع
 .عوض ُدوَملا ظْقّللا نم مْسِق

 يف ُهلاّمعِتسا كرثو يناقلا 4 رهتشا ناف ءرَخآ َىنعَم يف لمْعُتسا نإ نإ مث

 ع اذهف «نئاّرقلا نع ادر لا اذإ يناقلا هنِم رّدابَتَي ثي ب لوألا عملا

 لوألا يف ٌةَرات لَّمعتسُي لب ؛لّوألا ِرَجْهْي ْملو يناّكلا ف رهتشتي 5 نو ؛©ًالوُقْنَم
 :ةدشلاو «عضولا يف ةزئامتم فعضألا لاثمأ دئازلا نع لقعلا عازتنا :ةدايزلا (خلإ ةدايزلاب) :هلوق ©

 تاّيِفيگلاب يناهلاَو ءدّدَعلاو رادقملك تاّيمكلاب صحم لّوألاف «ةزئامتم ريغ انهه لاثمألا ّنحل ؛وه

 .ضاّيَبلاو داوّسلاك
 كرتشم - ١ :ماسقأ ةثالث ىلع ىنعملا رثكتملا درفملا نأ :ميسقتلا اذه لصاح :(ولخيالف) هلوق ©

 وهف القتسم ظفللا هل اعوضوم اهلك نوكي نأ امأ ةريثكلا يناعملا نأل ؛زاجمو ةقيقح- " «لوقنم - ؛

 وهف هل عوضوملا كرت ثيحب هل حوضوملا ريغلا ىنعملا يف رهتشا نإ وهو «كلذك اهضعب وأ «كرتشملا

 (حم) .زاجمو ةقيقح وهف هل عوضوملا ريغ يف ةرهشلا كلتب نكي مل نإو «لوقنملا
 ؛ظفللا هل ًاعوضوم هنع لوقنملاو هيلإ ل ع نم لك ناك ناو هّلِإف ؛لوقنملا هب جّرخ (ًءادتبا) :هلوق ©

 (لس) .امهنيب ةبسانمل (رخآ نعم ًايناث عضو مث نعل الأ عضو لب ؛ءادتبا سيل امهنم لكل عضولا لكل
 تاراشإلا ءامسأك ءاّضاخ هل عوضوملاو ا حرخ (ةدح للع عضوب) :هلوق ©

 اهنم دحاو لكل هَعضو نكل ؛ءادتبا ةّدّدعتم ٍناعَمل ًاعوضوم ناك ْنِإو-ًالثم-“اذه”ظفلف ؛تاَرَمْضُملاو

 (لس) .ٍةدح للع ًاعضو سيل
 لجتْرُملا لخديف -همالكٌر هاظ وه امك- لقنلا لطم فنصملا دارأ ْنإ :ليق (ًالوقنم ىّبسي) :هلوق ©

 ؟ةمْسِقلا نع لجترملا جرخيف «نوحراشلا هب حّرص امك“ ةبسانُملا عم لكلا” دارأ ْنِإو «“لوقنملا”يف
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 ا -هل عوض خوملا عملا يأ- لوألا ف |معتس | ناف ءيناقلا ف ا

 ارا یس د -هل عوضوَم مريخ وه يذلا- يناعلا ف لمعتسا نإو 100

 نإ -هْنَع ٍلْوُقنَملا- لوألا ىقعَملا َنِم لِقان نِ هل ّدبال لؤقنملا َّنَأ :ملغا مث
 فاعلا فرُعلا لْهأوُأ ءعْرَّشلا لْهَأ اّمِإ ٍلِقاَلا اذهف «-هيلإ ٍلْؤقنَملا- يفاّكلا عملا

 ىس لوألا َلَعَف ؛الَكَم يوكل احلا حالطضالا وأ ٌصاَحلا فعلا لهو أ
 لاو ES | | 0 ۳ ثلاّكلا لَو “يفزع” يناعلا لو “اعر” الرقم

 (سش).تامكاحُملا بحاص هب حرص امك «“كرتشملا” يف ًاجردنم َلِعُج لجترملا َّنَأ :باوجلاو 3
 يف ناك هنإف ؛َرفعجك امهنيب ةبسانمالب رخآل عضو مث الَوَأ نعمل عضو امع ةرابع :لجتُْملاو

 سم(لس) .ةبسانمالب صخشل املع لعجو هنع لِقن مث ءريغصلا رهنلل اعوضوَم لصألا
 هريغ يف لمعتسا اذإو ؛سرفملا ناويحلا وهو «لصألا ىنعملا يف ليعُتسا ذإ لک (ةناقخ ةح) :هلوق 0

 .زاجّمف -عاجّشلا لُجرلاك-

 يلصألا اهانعم يف ةلمعتسملا ةملكلا ناكف ءَتَبَك اذإ“ءيشلا ٌّقح”ْنِم لعافلا ىنعمب ةليعف ةقيقحلاو

 ملكتملا نأ ٌكشالو ءفْرلَك زاجملاو ey ىلإ ةّيِفصولا نم لقنلل ءاعلاف ءاهعقوم يف ةّكب

 (اصخلم لسو بع) .زاوجلا لَحع ظفللا كلذف ءرخآ نعم لإ لصألا هانعم نع ظفللا

 ءالامجإ ةعبرأ يهو !اهنايب كيلإو «مسالا ماسقأ بعوتسي مل فنصملا نأ !ملعا (ازاجم) :هلوق ©
 دحتاام :ينافلاو ؛ككشملاو «ئطاوتملاو ؛ملعلا :ةثالث هتحتو «هانعمو هظفل دحتا ام :لوألا :اليصفت ةعستو

 :يأ «يناغلا سكع :ثلاعلاو ؛زاجملاو «ةقيقحلاو «لوقنملاو ءكرتشملا :ةعبرأ هتحتو هانعم ددعتو هظفل

 :عبارلاو ؛سرتفملا ناويحلل رْبَرِهو رفنضغك «فدارتملا :يأ كرتشملا :وهو «هانعم دحتاو هظفل ددعتام

 (شح) .سرفلاو ناسنإلاك «نيابتملا :وهو «هانعمو هظفل ددعتام :يأ لوألا سكع
 ءرمأ ىلع مهقافتاو مهملاستو ةعامج حلاصتل حلصلا نم حالطصالا :(صاخ حالطصا) هلوق ©

 «“صاخلا ءدتبملا” ىلإ ةاحنلا هلقن مث ءهب ءدتبي ام لكل ةغل عوضوملا «ءدتبملا ىلع ًالثم ةاحنلا قفاوتك

 مث ءردصملل ةغللا يف عوضوملا “لعفلا” ظفل هنمو ؛هيلع مكحيل الوأ عضو امل ًامسا ًادتبملا نوك وهو

 لوقنم وهف هنمو ؛يفرص لوقنم وهف «نامزلاب نرتقملا ثدحلل ًامسا نوي نأ ىلع نويفرصلا حلطصا
 (رييغتب حم) .اذكهو «يوحن

 ناكرأ نلإ عِراّشلا اهم َّمُك ءءاعّدلل ةعوضوم لصألا يف اهّنإف ؛ةالصلاك (ًايعرش ًالوقنم) :هلوق ©
 (لس) .ةئيرَقلا ماَيِق ِءَدَع دنع ءاعدلا يف اهلاّمعِتسا كردو :ةصوصخم

 © :ىلاعت هلوق يف امك ضرألا ىلع ُبدَّيام لكل ةعوضوَم ةغللا لصأ يف اهّنإف ؛ةبادلاك (ًايفرع) :هلوق ©



 “رج ف َنْيِريِيُك لع ِهِقْدِص ُضْرَف َعَتَتْما ِنِإ ُمْوُهْفَملَ :ُلْصَق

 ؛ْدَجْوُت ْمَلَو تكا وأ هدارفأ تعما : “و ااو

 .“لقاكلا لإ بَسْنُي” :هلوقبراشأ اذه

 .لْفَعلا ف3 لصَحام يأ :(©موُهفملا) هلؤق
 امؤهفم” ىَسُي هئم مف هلأ رابتعاب ظْفَللا نيك دافتسُيام َّنأ ْملغاو

 ع لاو فلا ّنآر ابتعابو « 'ادؤصقّمو نعم” یس هنم دِصُق هلأ راًبتعابو
 د

 © يِدقكلا ال ءلْقَعلا زّيوُجَت 9 ُضْرَف) ل

 ِتاوذل اهوعضّوو «ؤعملا اذه نم ماعلا فرعلا اهّلَقَت مث (اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةّياد نم امو 3

 (ةدايزب بع) .قالطإلا اذه هنم ردابتي ثيحب ريمحلاو لاغيلاو ٍليَخْلا نم عب رالا مئاوقلا

 ظفللا ىلإ ةاحنلا هلقن مث «حرجلا ىنعمل ةعوضوَم لصألا يف اهّنإف «ةملكلاك(ايحالطصا) هلوق ©

 (لس) .درفملا ىنعملل عوضوملا
 ؛ةّيروصحلا لْئاَسَملا َوهَو ءدوصقملا َنِم لوألا مسقلا يف ِعْوّرُشلا ُناَوُأ اذه (خلإ موهفملا) :هلوق ©

 َميدقت ٌبجاولا ناكو «تافّرعملا ثِحاَبَم يهو- ٌدصاقّمو -ةيلكلا ٌثِحابملا يهو- يدابملا هل ناك امو

 (خيش) .خلإ “ُمْوُهْفَملا ٌلْضَك” :لاقف اهيلع اهمّدَق ءيِصاقملا ىلع يِداَبَملا
 تايّلُكلا َضْعَب َّنأ :ُدِرّيالف .لقعلا دنع لّصحُي نأ نكسميام يأ (لقعلا يف لصحام يأ) :هلوق ©

 .؟لقعلا دنع ساوحلا يف لب ؛ٍلْقعلا يف لضخ ال تاي ا َّنإو ؟ًاموهفم نوڪي فيكف انل ٍلِصاح ٌريغ
 موهفملا َّنأ :درّيالف .اموهفم”ىثسي هنم مهْفُي نأ هنأش نم هنأرابتعاب يأ (خلإ دافتسيام) :هلوق ©

 (نع) .؟ظفللا نم دافتسي نأ ريغ نم لقعلا يف لّصَحام لع قلطي دق

 ؛ءيشاللاك ةّيضرفلا ٌتايلكلا جرخي العل ؛“ضْرّملا”ظفل فّنَصملا داز امن (هقّدِص ضْرَف) :هلوق ©

 سفن لإ ًارظن «نيريثكلا ىلع اهِقْدِص ُضْرَف عنتميال هنكل ؛جراخلا يف نيريثك كع قدصت ْمَل ْنإو اهّنإف
 (حع) .اهتاموهفم

 ءاضيأ تالاحملا يف ىقمتي ريدقتلا ىنعمب ضرفلا نإف (ريدقتلاال ءلْقَعلا ُريِوَجَت) :هلوق ©

 .الثم ناعمتجي نيدضلا نأ ضرفن نأ نكميف



 .للاعت يرابلا كيك :(©:ُداَرْفَأ ْتَعتكْمإ)هلؤق
 نكنشلاو بجاولا لّمْشَيف ©#دارفأ ميكي مل يأ :(©ثتكمُأ وأ) هلؤق

 «قارغتسالا ديفي ءيشلا ىلإ عمجلا ٌةَفاضإ َّنِإف ؛جراخلا يف هداَرْهأ عي ْيأ (هدارفأ ثعنتما) :هلوق ©

 (نع) .ةبطخلا يف “قحلا جراعم يف اوُدِعَصو ” :هلوق يفرم امك
 نكحمملاو ثلا ىوس ام مّلاعلاك ؛همدعالو هدوجو عنتميال ام صاخلا نكحمملا :(ثنُمأ) هلوق ©

 .بجاولاك ء«همدع عنتما ا «-صاخلا نڪىملاك- ع عنتمي مل ءاوس «هدوجو عنتمي مل ام ماعلا

 «فلاخملاو قفاوملا فرطلا يف ةرورضلا هنع بلس ام صاخلا نكحمملا نإ :لقف تئش نإو

 قفاوملا فرطلا ناك ءاوس ءطقف فلاخملا فرطلا يف هنع ةبولسم ةرورضلا تناك ام ماعلا نكمملاو

 .“بوجولا مدع ةرورضلا بلس نم دارملاو” ؛ال مأ ةرورضلا بولسم

 ةبجوم ةيضقلا تناك نإف ؛هفالخ فلاخملاو ءالعف ةيضقلا يف دوجوملا عضولاوه :قفاوملا فرطلاب دارملاو
 باجيإلا وه فلاخملاو بلسلا وه قفاوملاف «ةبلاس تناك نإو «بلسلا فلاخملاو «باجيالاوهاهل قفاوملاف

 دوجو وهو- اهل قفاوملا فرطلا نإف ؛صاخلا ناكمإإلاب دوجوم ناسنولا :انلوق وحن صاخلا نكحمملاف

 (حم) .يرورض ريغ ًاضيأ -ناسنإلا دوجو مدع وهو- فلاخملا فرطلا نأ امك «يرورض ريغ -ناسنإلا
 :فثصملا ىلع نيّدِراَولا نيلاكشإلا عفد ديري (عنتمي م١ :هلوق ©

 تنكمأ” :هلوق نيب لباقتلا حصيالف- ماعلا ناكمإلا امإ “تنكمأ”:هلوق نم دارملا َّنأ :لوألا ريرقت

 نكعملا َّنإف ؛اضيأ حصيالف «صاخلا ناكمإلا وأ -ًاضيأ عنتمملل لماش ماعلا نكم َّنإف ؛”تعنتماوأ

 .بجاولل لماش ريغ صاخلا
 لطبف ءريغلا عانتما عم دحاو درف هل دجو يذلا لكلل ًالماش سيل“تنكمأ”:هلوق َّنأ يناثلا ريرقتو

 .ةعنتم هدارفأو نكم هدرفذإ ؛هدارفأ تنكمأ دق لك هنأ بجاولا لع قدصيالو «بجاولاك “هعانتماوأ””:هلوق

 ءايرورض همدع نوكميالام :يأ «دوجولا بناجب دّيقملا ماعلا ناكمإلا وه دارملا َّنَأ :لوألا عفدريرقتف

 ةراشإ “عنتمي مل يأ” :هلوقف «ٌيرورض هيف مدعلا ذإ ؛عانتمالا لباقي عملا اذهب ماعلا ناكمإلا َّنأ كشالو

 .ناكمإلا نم وعملا كلذ ىلإ

 عمجلا َّنأ” تملع امل ؛هدارفأ عيمج “هدارفأ تعنتما”:هلوق يف دارفألا نم دارملا ّنأ :يناعلا عفد ريرقتو

 ؛عيمجلا :يأ هدارفأ عنت عنتمي مل “تنكمأوأ”:هلوق عمو «لك باجيإ لوقلا اذهف «“قارغتسالا ديفي فاضملا

 درف وهو هدارفأ عيمج عنتمي مل هنإف ءًاضيأ بجاولا موهفمل لماش وهف ءلكلا باجي الا عفر ةوق يف لوقلا اذهف
 لوصح عم تافلكتلا نم ملسأ ناكل “ال وأ” “تنكمأ وأ” :هلوق لدب فنصملا لاق ول !يرُمُعَلو .دحاو

 سم (لس) .ملسلا بحاص لعف امك ءراصتخالا

 جراخلا يف ٌةنكمم هدارفأ ٌعيمج تناك ءاوس «جراخلا يف هدارفأ عيمج يأ (هدارفأ عنتمي ْمَل) :هلوق ©



 عبرألا نتيسنلا 1١ بيذهت حرش

 ءٰيِجاتَلا عم :دثكلا وأ ؛ِهِعاَنِتْمإ ا ِرْيَغلا ِناكُمِإ َعَم ظَمَف ٌدِحاَولا دج

 لصق

 ؛“ناتيابَتُم ايك اقرا ْنِإ ِناَيْلكْلا

 .امهيلك ضاخلا

 .©ءاقنعلاك :(ُدَجْوت ْمَلَو) هلؤق
 .سمّشلاك :(©رْيَعلا ٍناكُمإ َعَم) هلؤق

 .دوجْولا بجاو مؤهفَمك :(ِهِعاَنِتْمإ زأ) هلق 5

 راسلا عْبَسلا بك اًوكلاك :(يهاتّكلا م َعَم) هلق

 لع ©ةفِطاَتلا سوفئلاكو «ةمسا رع يراَبلا تاَمْولْعَمك :(هِمَدَع 5 هلوق

 (نع) .هنأش كلاعت بجاولاك «جر اخل ا يف ًاعِنَتمت اهضعبو انكم اهّصعب ناك وأ ءسمشلاو ءاقنعلاك 3

 هّنإف ؛اضيأ بجاولا موهفمل لماش وهف كلا باجيإلا عفر ةوق يف اذهف «عيمجلا :يأ “هدارفأ” :هلوقو

 (لس) .دحاو درف دوجول هدارفأ عيمج عنتمي مل
 موهفم نڪلو ؛درف جراخلا يف هنم دجوي مل ميظع يلايخ رئاط «حتفلاب وه (ءاقنَلا) :هلوق ©

 (سم) .لابجلاك ءاضيب ضيبي بيرغ رئاط ءاقنعلا :لقنو ؛ًاضيأ جراخلا يف هدوجو القع نكحميو ءلك هظفل
 :امإ لكلا :لاقي ْنَأ طبضلا هجو (ريغلا ناكمإ عم) :هلوق ©
 ءهنع هنأش للاعت يرابلا كيرشك :لوألاف «نكمي وأ جراخلا يف دارفألا نْمِض يف هُدوجو عنتمي نأ

 ءءاقْنَعلاك :لّوألا ءلعفلاب هيف ًادوجوم نوكيوأ لْعِفلاِب جراخلا يف ًادوجوم نوكيال نأ :امإ يناعلاو
 «دارفألا نم ريثك وأ جراخلا يف هنم دحاو ٌدرف َدَجْوُي ْنَأ :اّمِإ يناعلاو

 «بجاولاك :هعانتما عم وأ «سمشلاك :درفلا كلذ ريغ ناكمإ عم نوي نأ :امإ لوألا

 (خيش) .ةقطاَللا سُفَكلاك ىهانتيال وأ ءةعْبَّسلا بكاوكلاك :هدارفأ ىهانتي نأ :اّمِإ يناعلاو
 بولسألا َرّيَغ امنإو“بكوكلا موهفم”وه لكلاو «ةيهانتُملا دارفألل لاثم (عبسلا بكاوكلاك) :هلوق©

 ؛ةيهانتُملا ريغلا دارفألل لاثم هّلإف ؛“للاعت يرابلا تامولعمك” :هلوق اذكو ءدارفألا يهانت نايبب ارابتعا

 (نع) .دارفألا يهانت مدع نايبب ًارابتعا انهه بولسألا رييغتو «هنأش زع “يرابلا مولعم” وه ىلكلاو
 ©.لحُرو ءيرتشملاو «خيّرملاو ءسمشلاو «ةرهُزلاو ءدراطُعلاو ءرمقلا :يه بكاوكلاو :ةظوحلملا



 عيرألا بسنلا 8 بيذهت حرش

CECE 

 بَمّذلا ىَدْحِإ امُهَتيَب قّقحتي ْنأ نِم دال نيّيلك لک :(خلإ©ٍناّيلكلا) هلؤق
 .هجو نِم ٌمومُعلاو «قّلطُملا ُمْومُعلاو «ي را لا ٰنیابگلا عزل ر

 رَخَآلا داَرْفَأ نِم ءيٿ لع اَمُهنم ءيَك قّدصَيال نأ ام اَمُهَنأال ؛كلذو

 اًماف يناعلا لو ؛رجتحلاو ناّسنإلاک « ناتیابتم اًمهف لالا لف ؛قدصَي

 رياغم ءيش -مسجلا نع ًادرجم ناسذإلا يأ- ةقطانلا سفنلا نإ :(ةقطانلا سوفنلاك) هلوق © 3

 اذهل ال هنأ لاحلاو ؛امهبكرت وأ امهداحتا لهاجلا مهوي ًاقيقد الولح مسجلا يف ةّلاح يه امنإو «مسجلل

 يسأر :لوقنف ءانماسجأ انيلإ فيضن اذهلو ؛بوثلل مسجلا ةبحاصمك نابحاصم امه لب ؛كلذ الو

 (حم) .هريغ ىلإ لب هسفن ىلإ ءيش فاضيالو «يديو يلجرو

 ناسذإلا عون ناك اذإف «هعابتأو وطسرأك«خسانتلا مدعو ملاعلا مدقب نيلئاقلا :يأ (ءامكحلا) :هلوق©

 امأو ؛ةيهانتمريغ نادبألا نع ةق ةقراقملا ةقطانلا نسوفنلا نوكحي نأ مزلي «سفن ندب لكل نوڪيو ءاميدق

 سم (نع) .ضخيال امك ةيهانتم مهدنع اهنإف ؛خسانتلا عم ملاعلا مدقب نيلئاقلا دنع

 عَّرْشي نأ دارأ ماسقألا نايب ْنِم ارقا عم يئثزجلاو لكلا فيرعت نم رق امل (خلإ نايلكلاو) :هلوق ©
 (سش) .لاوحألا نايب يف

 ىدحإب لصحي سنج يثزجلا نيابتلاو ؛بسنلا عاونأ ٌرْصَح ٌدوصقملا (عبرألا بسنلا ىدحإ) :هلوق©

 (نع).دجو نم مومعلاو ءلكلا نيابعلا :نيعونلا

 لمعتسيو «“لمحلا”اهانعمو ءقدصلا بسحب ربعت تادرفملا نيب عبرألا بسنلا نأ !لعا :ةظرخللا

 لمح روصتي ال ذإ ؛ققحتلاو دوجولا بسحب اياضقلا نيبو ؛ناسذإلا ىلع ناويحلا قّدص :لاقيف « لعب
 .ءيش لع اياضقلا

 ن لاقيف ا“ قل" ةيلكي السم نوكرو ٠ ققخفلا ةي داري "قدصلا” اهيف لمعتسا اذآو

 ا یا :انلق اذإ لح ءاهيف ققحتم :يأ نمألا سفن يف ةقداص ةيضقلا

 ةيضقلا نومضم اهب ققحت «لوألا ةيضقلا نومضم رمألا سفن يف ققحت املك ”:هانعم ناك“ 'امئاد تو

 (هاش) .ةين

 كاوا ورمعو ديزك نّيابتلا الإ نيئزجلا نيب قّقحتيال هنأ !ملعا «نييلكلا :يأ (امهئأل) ا

 ًاقلطم صوصخلاو مومعلاف لكلا اذه نم ًادرف يثزجلا ناك ْنِإف لكلاو يثزجلا نيب اّمأو ؛سرفلا اذهو
 اذلو «نييلك نيب الإ ٌعبرألا بسنلا ُقَّمحتيالف «ناسذإلاو سرفلا اذهك «ُنْيابعلاف الإو ؛ناسفإلاو ديزك

 (حع) .عقاولا فالخ مزلي العل ؛“ناموهغملا”و :لقي ملو “نايلكلاو” :لاق



 عبرألا نتيسنلا ۸ بيذهت حرش

 6 ا دل ر

 ؛- كلذ اَمُهاَضْيِقَتَو- ءِناَيِواَسَتُمَف نينا ا َنِم ايک اقداصت ْنِإَف الِإَو

 ُهَعأ” اَمُهف لوألا َلَعَق ؛نؤكيؤأ ءًالّضَأ بتاج نِم لك قدص امُهتيَب نوڪَيال
 قْدَّصلا نؤكُي نأ :اًمإفيناعلا ّلَعو ؛9ٍضّيبألاو ناوّيحلاك “يجو نِم صَحأو

 ناَسنإلاك«'نايِواَستُم” امُهف لوألا ّلَعف داو بِناج نموأ ءنيِّناْلا نم کلا
 .ناَسذإلاو ناويحلاك اقلطُم صَحأو ّمعأ” اَمُهف يناعلا عو ® قطانلاو

 قطان لکو «قِطان ناَسذإ لک:وخن «9نْئتّيلك نيئبجْوُم للا يِراَسَّتلا9عجْرَمف

 بناج نم ًايلك قدصلا اذه سيل نكل ؛ةتبلا اقْدِص امهنيب َّنإف (ضيبألاو ناويحلاك) :هلوق ©
 .ضيبألا رجحلاو ٍدوسألا سرفلا يف ناقداص ريغو ضيبألا سرفلا يف ناقداص امهف ءًالصأ

 ْنَأ نم عا اذه ناك اّملو هيك ٌقْدِص امهنيب نوڪي ْنَأ “يناعلا” ب دارملا (خلإ يناعلا ىلعو) :هلوق ©

 دحاو بناج نم يك قْدِص نوڪي لب ؛نوڪي ال وا أضيأ رخآ بناج نم لک قص كانه نوكي
 “يلك اقداصت ْنِإف””:هلوقب فنصملا دارم َّنأ نلإ نايبلا اذه نمر اشأ يشحملاو .“خلإ يناحلا ىلَعو”:لاق ءطقف

 دارُملا اذه لع ٌةنيرقلاو ءزاجَملا مْوُمُع قيرطب نيبناج نموأ دحاو بناج نم ناك ءاوس ءقدّصلا قّلطم
 ءكراشتلل عوضوم لعافعلا َّنأ دريالف .“نيبناجلا نم” :هلوق لع “بناج نم وأ” :هلوق فطَع هنأ
 «نيبناجلا نم لكلا قْدّصلا دافأ لكلاب ديق اذإف ءقْدَّصلا يف نايلكلا كراشت ديفي“اقداصت نإ” :هلوقف

 ۰ `  .“ايلك اقداصت نإ” :هلوق دعب “نيبناجلا نم” :هلوق لإ ةجاحالف

 لکلاف ءايئزج رَخآ نمو ًايلك ٍدحاو ٍبناج ْنم نايلكلا قداصت ْنأب (يحاو بناج نموأ) :هلوق ©
 8 ًايثزج رخآآلا لع قّدصي يذلا عإكلاو ؛ناسفإلا ىلع ناويحلاك عا ًايلك رخآلا ىلع ٌقّدصي يذلا

 (نع) .ناوّيحلا ىلع ناَسنإلاك
 قُّدصي ام لك ىلع ناّسذإلا قدصل ؛نيَبناجلا َنم ًايلك ًاقدص امهتيب َّنِإف (قطانلاو ناّسفإلاك) :هلوق ©

 -كردم :ْيَأ- قطان ُكَلَملا :تلق نإ .ناّسنإلا هيلع قُدضيام لك لع قطانلا قدصيو «ٌقِطانلا هيلع

 سم(ماش).كّلملا يف تّسيلو كِرْدُي اهب ءناّسذإلا يف ةّوق قطا :ٌتلق .ٍناَسْنِإِب سيل
 بسنلا رصحني مل الإو ؛رمألا سفن يف ٌقدصلا بَسّتلا نايب يف قدصلا نم دارملا نأ !ملعا :ةظحالملا

 نأ لقعلل نكسمي اذكو رخآلا ريغ ىلع نيبواستملا دحأ قدص ضُرفي نأ لقعلل نكحمي هنأل ؛عبرألا يف

 سم (هاش) .ماعلا دارفأ لع ٌصاخلا قدص ضرفي

 ؛عوجرلا عضوم ىنعمب ناكم مسا ال .عوجرلا ىنعمب يميم ردصم «ميجلا رسكحب (عجرم) :هلوق ©

 © الإ ءباب لك نم -نيعلا حتفب- لّعفم نزو لع يتأي يميملا ردصملاو “لإ” ب هتيدعت ليلدب كلذو



 عبرألا بسنلا 1 بيذهت حرش

 .ناَسنإ

 رَجَحب ناّسذإلا نم َءيش ال :وحن نييك نْيتبلاس للا نّيابَتلا عجرَمو

 .ناَسنإب رجح ا نِم َءيَش الو

 4 دالا اهعوضوَم ٠ ةيلک ةّبجوُم نإ فلم صوص او مومعل | عجرمو

 03 :وڪ لاا و ءمعألا اهعوضوم م ا 4 زج ةبلاسو ؛عألا اه ومو

 .ناّسنإب سیل ناويحلا ضعبو «ناوُيَح ناَسنِإ

 نيئبلاسو "ةّيئزج ةبجوم للإ هجو ني صؤوصخلاو مرمعلا

 ضعبو «ٌضيبأب سیل م عبو ءُْضَيِبَأ ناوّيَْلا صعب :وحن «©نْيتّيِئزج

 .ناوّيحب سيل ضب الا

 سم (مح) .ةيصعمو «ةرذعمو «ةزافمو «ةرفغمو ءعجرم:ك ءاذاش <

 ةبجوم-قطانلاك-رخآ يك دارفأ عيمج لع-ناسنإلاك- لكلا قدص َّنأل(نيتيلك نيتبجوم للا) هلوق®
 قطان لكو «قطان ناسنإ لك”:وحن «ئرخأ ةيلك ةبجوم لكلا كلذ دارفأ عيمج لع رخآلا اذه قدصو «ةيلك

 سم (ةدايزب تع). ناسا

 لكلا كلذ داّرفأ عيمج ىلع -ناسنإلاك- لكلا اذه قْدِص مدع َّنأل (نيتيلك نيتبلاس للإ) :هلوق ©
 (نع) .ئرخأ يك ٌةَبلاس لكلا اذه دارفأ عيمج لع لكلا كلذ قدص مدعو هيك ٌةَبلاس

 ٍقْدِص ٌمّدَعَو قلك ةّبجوم ٌّصَخَألا دارفأ عيمج لع معألا قذص نال مهلا ةيلك ةبجوم للإ) :هلوق©

 (نع) .ةيئزج ةبلاس ّمعألا دارفأ ضعب لع ٌصخألا

 اهعوضوم ةيئزج ٍةبجومو” :ْلُقي مل (صخألا اطومحمو ؛معألا اهعوضوم ةيئزج ةبلاسو) :هلوق©
 العوم لا اهعوضوت ةّبجومل ةمزال اهنأل ؛-ناسفإ ناويحلا ضعب :ون -* ٌصخألا اًهومحمو ٌعألا

E(نع)  

 6 كلذ لقي 0 ا او PA عاق

 ٌسكع ّنأل ؛كلذ مّرليف ةّيئزج ةبجوم الإ سكعنت مل اّمل ةّيئزجلا ةبجوملا نذل -نيتيئزج نيتبجوم نإ

 سم (هاش نِم بع) .اط ٌسكعال هّنإف ؛ةيئزجلا ةبلاسلا ٍفالخب ءاحل ٌمزال هضيقن

 بلس ُةُعفرو ءلكلا باجيإلا عفر ًايلك ِنيَبناجلا ّنم ٍقُداصَتلا َمَدَع َّنأل (نيتيئزج نيتبلاس) :هلوق®
 (نع) زج



 عيرألا بسنلا 1 بيذهت حرش

 ؛-نيكَمْلاباَمْهاَضْيِقَتَو-؛ ا ع رجاَو ڼاًج نيا
 ا ملا 0 و نی 77 ¥ © هج 35 س | سرس درج داك مهي o o ةد نيبو و نم

 E PY يس :يأ

 «نيَضيقَتلا عافترا ةلاحتسا ٌةَرورَص نَحآلا ٍنْيَع َعم قّدَصارَخآلا نؤدب امهُدَحَأ

 ؛نيَضْيِقنلا عامتجا ةلاحتسا ًةرورَص ءلّوألا نْيَع نوُدب رّكآلا نْيَع ٌقُدصَيِف

 قّدْصَي ملو ءءيَش لع ناس اللا قّدَصول :الَكَم ءنْيَئيعلا نيب يِواَستلا عَقرَي اذهو

 نؤدب انهه قطانلا هيلع قّدصَيف ءقطاعلا هيلع قّدصل «قطاناللا هيلع

eاذه  E 

 صحو معا اقلطُم صَحالاو معلا ضيقت يا:(سكعلاب اَمهاَضْيِقَنَو) هلق

 عا ياا ضف و خا هالا ضّيقَتف ؛نّينيَعلا سکعب كل فا

 لك سیلو ءّصحألا صْيقن هّيلَع قّدص َمَعَألا ضْيِقن هْيلَع قّدّصام لك :ينعَي

 .َمَعَألا ضيقت هيلع قَدَص ّصحألا ضْيِقن ِهْيلَع قَدَص دصام

 صكخألا ضيقت نودب ءيٿ لع َمَعألا ضيقت 5 قَدَص ص م ُهّنألف :©لّوألا امأ

 فل اذه علا نيع نوڏب اا ٌنيع قدصيف ءضَخالا نيع عم قدصل

 ناوّيحلا يف امهقداصتل ؛ضيبألاو ناَويحلاك ءيجو نم ٌصخأو معأ :يأ (هجو ْنِمَق) : نتاملا لاق
 (بيهذت) .جْلكلاو ّيِجْنَرلا يف امهِقرافتو ءضّيبألا

 فاضُملا ناك اذإ ِهّنأل ؛كْوَأ وهو “امهُصيقنو ””:خَسّتلا ضعب يف (كلذك امهاضيقنو) :هلوق ©

 عامتجا ةيهاركل ؛(اَمُكحْيْوْلُق ْتَعَص ْدَقَو)) :هلوق يف امك ءفاضُملا ني مل ثم امهالك هيلإ فاضُملاو

 (سش) .سائبهلالا یر تاصملا كلذ لإ فاضي نأل فاضُملا فما يرف ني لك مُئَصاذإ الإ ؛نيتينثت

 ءٌمعأ-ناَسذإاللاك-صخألا ٍضيقنو مخاد -القم- 00 غا ّمعألا ضيقنف) :هلوق 0

 ناسا اللا هيلخ قدس ان نك كيلو ناكر هيلع قة د ناوّيحاللا ق

 (نع) .صخألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدصام لكو هو (لّوألا اّمَأ) :هلوق ©



 عبرألا بسنلا 5 بيذهت حرش

 هُنيَع ناَسنإلا هّيلع قّدَصَل ناّسنإاللا ندب ء يّ لع ناوّيَحاللا قّدَصْؤل :ًآلَكَم

 ؛ناوّيحلا قدِص كانُه عميو ءنيضيقلا عافترا مزل ناَسنإلا هيلع قُدصي ْملْول هنأل
 .9ناوّيحلا نؤدب ناَسنإلا قّدَصَيِف ءنيَضْيِقنلا عامتجا ةلاحتسال

 ناك ول٤“ صَّحَألا ٌصيِقن ٌمَعَأْلا ضْيِقن لك َّنأ”تَبَناَم دعب هّنألف :©يناّكلا امأو

EESانعاش ناک نْيَيواَستُم ناضيقتلا ناكل ٌمعألا ضيقت  
eاذه اقلطم إو عا ناتيعلا ناك دقو ءْرماَمِل نيَيِواَسَتَم ناَئيَعلا  E 

 و

 باج نِم ال و نيبناج نِم اي اقد اَصتي مل نِ :ىأ :(هجَو نمف الإَو) هلؤق

 .ٍيجَو نيف دحاو
 رَخآلا ندب نّيكلا نِم َّلك قْدِصَوُه :يزِجلا نيالا :©(ٌعيْرُج ٌنْياَبك) هلق
 اعم اقص ل ناو دعت نم مرغ انی ناك ًاعماشبأ ادص نف اا ى

rd 

 يفو «هجو نم مْوُمُعلا نُمض يف قّمَحتي زج ا نیابگلاف ؛ک نیابت مهيب ناك الضأ

 اًنإف ؛ضورفملا فالخ اذهو «ناويحاللا قدِص ٍضْرَمِب (ناويحلا نودب ناسنإلا قدصيف) :هلوق ©
 نود «ناسنإلا هيلع قدصيام 03 لع ناويحلا قدصيو اقلط ا افرع اننا انْضَرَف دق

 (لس) .سكعلا

 ينعي «معألا ضيقن هيلع قدص «صخألا ضيقن هيلع قدصام لك سيل :وهو (يناشلا اًمأو) :هلوق©
 هيلع قدصي صخألا ٌصيقن هيلع ٌقُدصي ام لك سيل هنأ نعمب ؛معألا ضيقن نم ٌمعأ صَحألا ضيقن ّنأ
 (ةدايزب لس) ا ضیقن

 صعب اخ نا عم “ينزجلا نيابعلا” نايبل ضّرتعَي ي مل امنإو (يزج نيابت) :هلوق ©

 (لصع) .يجو نم مومعلا تحت اهّضعبو «نيابتلا تحت جردنُم يثزجلا نيابعلا دارفأ
 وأ رخآلا نودب امهنم لك قدصي امك ًاضيأ اعم نيقداص اناك ءاوس :يأ (ةلمجلا يف) :هلوق ©

 ءلكلا نيابعلا يناغلا ىلعو ءهجو نم صوصخو مومع امهنيب ةبسنلا لوألا ىلعف ؛الصأ ًاعم ناقُدصيال

 ىوس ئرخأ ةبسن يثزجلا نيابعلا نأ :دريالف ؛يك نيابت وأ هجو نم صوصخو مومع :يئزجلا نيابعلاف
 سم(هاش ءلس) .عيرألا يف رصحلا لطبف «روكذملا بسنلا

 نودب امهنم دحاو لك قدص يأ- كلذ نأ ةظحالم ريغ نم :يأ “ةلمجلا يف” :هلوق :ةظوحلملا

 سم(عم) .ضعب نود اهضعب يف وأ ؛عضاوملا عيمج يف -رخآلا



 عبرألا نتيسنلا ف بيذهت حرش

 .ًاضِيأ لكلا نّيابَقلا نْمِض

 اضْيَأ اًمِهيَضْيقن ني ب نْؤكَي دق هجو نم مْوِمُع امهّنيب نْيَدلا نْيَرمألا نإ مث
 ناويحاللا اًمهودانهيضيقت نيت ناق ؛ضتيألاو ناريل« نم مومعلا

 578 دابت اَمهيضيقن نيب نوڪَي دقو هجو نم ًامومُح أضْيَأ - ضيا اللا

 ا تاكو دعت ع اموت ن
 ضخالاو َمعألا يَضْبِقن َنب ريب ّنِإ :اولاق اذهلف .ةّيلك ةَئياَبم -ناَسنإلاو ناوّيَحاللا

 .ظَقَف کلا َنیابگلاالو ءطظّقف جَو نم موَمعلاال فادح انياب” هجو نِم

 هجر نم لا ا يَضيِقن تق نأ امك يأ: (©ِنْيَئيابَتَمْلاك) هلوق

 لك قص اهو © فز نابت قئتياجتلا یکی یب كلذك رح اا /

 نودب ناوُيَحاللا ققحتيو ءدوسألا رجحلاك ٍةّدام يف اعم ناقدصي امهنإف (هجو نم ًامومع) :هلوق©
 (لس) .دوسألا ناويحلا يف ناوّيَحاللا نودب ضَيْبَأاللا ققحتيو ءضيبألا رجحلا يف ضيبأاللا

 نودب ناويحلا قّدِصِلو ءسرفلا يف امهنم لك قْدِصِل (دجو نم امومع امهنيب ّنِإف) :هلوق ©

 (لس) .رجحلا يف ناويحلا نودب ناسفإاللا قّدِصِلَو «ديز يف ناسنإاللا

 نوڪي دق هجو نم مومع امهنيب نيذللا نيرمألا يضيقن نيب َّنأل :يأ (خلإ اولاق اذهلف) :هلوق©

 ضقتني العل ؛امهيلكل لماشلا “يثزجلا نيابعلا” ظفل اوُراتخاو ؛يلك نيابت نوكحي دقو « وجو نم مومع
 (لس) .رخآلا نود امهدحأ ركذب داوملا ضعب يف ةدعاقلا

 .قوّسلا ىضتقم وه امك ءيجو نم ٌصخألاو ّمعألا يّضيقن هيبشت ٌدوصقملا (نينئابتملاك) :هلوق©
 َنوڪي نأ ْنِم هيبشتلا يف بجي هنأ نع انْضّمغول ذإ ؛رظن هيبشتلا اذه ةحص يف :لوقي ْنَأ لئاقلو

 يئزجلا ُنيابتلاو ءبطاخملاو ملكتملا رظن يف ٌرهظأو ٌفرعأ نوكي نأ بجي هنأ يف بيرالف «وُقأ هب ُةبشملا
 .هجو نم ٌصخألاو ّمعألا يّضيقن نيب عِقاولا يثزجلا ٍنيابعلا نم رهظأب سيل نينئابتملا يّضيقن نيب ٌعقاولا

 نم ضَرَعلا ناك ول هب هبشملا يف رهظأو ئوُقأ نوكحي نأ بجي امنإ هبشلا ةجو َّنَأ)) :لوقت نأ كلو
 درج دَصْقُي دق هّنكل ؛((“جلعلاك ساطْرِقلاو هدسألاك ديز” :انلوق يف امك«لماكلاب صقانلا قاحلإ هيبشتلا

 ؛مامتهالاك بابسألا نم ٍببسب هب ًاهّبشم امهِتاواَسُم عم امهُّدحأ لعجيف «ةفص يف نيرمألا نيب عمجلا

 Cc (رون) .ليبقلا اذه نم هيف نحن ام نكيلف



 عيرألا بسنلا اذن بيذهت حرش

 قُدصَيَف «رَخآلا ِنيَع عم نيَضْيِقنلا نم لك قّدَص رَخآلا ضْيِقن عم نيَئيعلا نِم
 .ُيْرِلا نيالا وهو «ةَّلْمِْلا يفرّخآلا نؤٌّدب نيَضّيِقلا نم لک

 َنيَب ّنِإف ؛مْوُدعَملاو دؤجوملاك«لكلا نْياَبَكلا نْمِض يف قّقحَتي دق هّنإ مث
o 

 يف قّقحتُي دقو “ايك انياب ًاضيأ e ا اًمهو- انيق

 قح “زج 1 ا 13 5 ؛اولاق الف هج نام - جعاللاو ےک
 .9!اذه «لكلا يف ّحِصَي

 ُدْصَق :لّوألا :نْيَهجَوِل نيت دابَتُملا يَضْيِقن ٌركِذرَّخَأ فّئصُملا نأ !ًاضْيَأ ْمّلْغا

 نّيابّلا رٌوصت نأ :يفاعلاو ءهجو نِي صَّحألاو ّمَعألا ضْيِقن لع هِساّيِقب راصتخالا

 ندا هيدْرَف رٌّوَصَت لع فْوقوم -هيّدْرَف صْوُصُخ نع درج هْنِإ ثْيَح نم- زج ا

 لك قْدِص َدَعِل ؛يک نيابت امهنيب "نكحممال”لاو“ءيشال”لا نأ :هيلع دري (يثزج نيابت) :هلوق © 3
 .انيابتالًايواست-نڪمملاو ءيشلا :امهو -امهّيَضيقن نيب نأ عم ءيش لع امهقدص عانتمال ؛رخآلا ىلع امهنم

 عامتجاال”و “ناسنإلا”ب ضوقنم سكعلاب ًاقلطم صخألاو معألا ضيقن نأ ْنِم قّبَس ام ًاضيأو
 نأ عم «هريغو ناسذإلا ىلع نيضيقنلا عامتجاال قدِصل ؛ًاقّلطم ًاصوصُخو ًامومُع امهنيب ّنإف ؛"نيضيقنلا
 ّنأ :باوجلاو .ءيش لع امهقْدِص مدعل ؛انيابت -نيضيقنلا ٌعامتجاو ناسنإاللا :امهو- امهّيَضيقن نيب
 (لس) .ربدتف .ةلماشلا تاموهفملا ضئاقن ريغب صتخم بسنلا نايب

 عنتماف «دوجوملا ةوق يف مودعماللاو «مودعّملا ةّوق يف دوجوماللا نإف (ًيلك ًانيابت ًاضيأ) :هلوق0
 (ليعامسإ) .لاح وهو ءاعم ًامودعمو ًادوجوم دحاولا ءيشلا نوك مِزَل الإو ؛رخآلا ىلع امهنم لَك قدِص

 “اه” ّنِإ :ليق دقو ؛ٌروهشملا وُه اذه ءاذه دخ :يأ ءدِلعاف عم فوذحم ٍلْعِفل لوعفم (اذه) :هلوق ©

 ةمالس هيف لأ الإ ؛طخلا مسر هابأي امم ناك نإو اذهف ءالحم ٌبوصنملا همسا “اذ”و «“ْدُخ” لقعمب لعف مسا

 امك اذه” :ريدقتب «ربخلا فوذح ًأدتبم وأ “اذه رمألا” :ريدقتب فوذحم !دتبم ربخ وهوأ ؛فذحلا نع

 سم(رمءلس) .“رکذ

 رگد هنأب ثرج فنصملا ٌةداعو ءَنْيَتْيَعلا ركذ نع :يأ (خلإ نينيابتملا يضيقن ركذ رّخأ) :هلوق©
 ركذو الّوُأ امهر هّنإف ؛نينئابتملا يف ُتْفّلحَتو نيضيقنلا نيب ةبسنلا رك امهِلْيَّدِبو «نينيعلا نيب ةبسنلا
 (مع) .امهيضيقنو هجو نم صخألاو معألا ركذ دعب اًرِخآ امهضيقن



 عيرألا بسنلا 5 بيذهت حرش

 ُهَعَأَوْهَو ءِءْىَّشلا َنِم ٌصَخألِل “زِلا”ُلاَقُيْدَقَو
 .هركذ نأَتيال امهيلك هْيّدرَق ركذ لْبقف لكلا نيالا يع امه

 مْوُهفَملا لع قّلطُي امك ئرجلا ظفل نأ: :ينعي :(خلإ يثزجلا لاقي ْدَقَو) هل

 نيا ضَح دَ آلا َلَع قطب كلذك ءنُيِريِثك ىلع هَقْدِص ُلقعلا روم ذأ عتب ا

 يزِجلاو ؛'يفاَضإلا”ب :يناعلا َلَعو « 9 نقيقحل ا” ديقب دّيَقَي :لّوألا ّلَعَف ءءيَش

 تحت جردنُم وهف « ءيقيِقح يئزُج لك ْذِإ لوألا ىتعتلاب هئم أ يفاعلا ىتعتلاب

 يفاَضإلا يثزجلا ذإ ؛©سكعالو ءرْمألاو ءيّقلاو مْؤهفَملا هَّلقأو ماع مْوهفَم

 .ناوُيحلا لإ ةّبْسّتلاِب ناّسذإلاك ايْلك نوڪَي دق

 ءرم ام :لوألا :نيينعملا نيب كرتشم “يثزجلا” ظفل :ينعي (خلإ صخألا ىلع قلطي كلذك) هلوق ©

 جردنملا :يأ «ءيشلا نم صخأ :يناعلاو ؛يككلل لباقم وهو «ديزك «نيريثك للع هقدص ضرف عنتميام :وهو
 لإ رظعلاب يك هنإف ؛ناسنإلاك هعم عماجي دق لب ؛لكلل الباقم سيل ننعملا اذهو ؛ناسنإل اك «معألا تحت

 سم (هاش نم لس).معأ ناويحلاو «ناويحلا تحت جردنم هنأ ر ابتعاب يئزجو ءامهريغو ورمعو ديز

 هنإف ؛”ايقيقح ًايئزج” ًاقباس روكذملا ىنعملاب يزجلا ىبسُد هنأ :ينعي (يقيقحلا ديقب دّيقي) :هلوق ©

 روكذملا ىنعملاب يثزجلا ىبسيو «جراخلا يف كارتشالا نم ةعنام اهنوكل ؛هتقيقح سفن لإ سايقلاب زج

 لطبل هنم اماع ءيش نكي مل ول نقح «ماعلا وهو هريغ لا سايقلاب هتیئزج نإف ؛“ايفاضإ أ ايئزج” انهه

 (لس) .هتيئزج

 نإ ٌمجار “ٌمعأ وهو” :هلوق يف “وه”ريمض نأ لإ ةراشإ (خلإ معأ يناعلا ىنعملاب يثزجلاو) :هلوق ©

 (نع) .يفاضإلاو يقيقحلا ّيزبلا نيب ةبسنلا نايب "ٌمعأو هو” :هلوقو زج

 وهف يقيقح يثزج لك ّنأل” :“ةيسمشلا حرش”يف ةمالعلا لضافلا لاق (ماع موهفم تحت) :هلوق ©

 راص اهب يتلا تاَصّخَمَتلا نع ًاديز انْدَرَج اذإ امك «تاّصُخشتلا نع ةاّرَعُملا ِةّيلكلا ةّيِهاملا تحت جردنم

 نرش هنأ :ةيلع درنو ةريغو يئزجلا كلذ يف هدوجول ؛ را ةيهاملا يقب ًانيعم ًاصخش

 هب ٌلَدَتسا ام ليلدلا يف قحلاف .هعضوم يف ررقت امك«ةيلك ةيهام هل سيلو يقيقح يئثزج هنإف ؛بجاولا ةقيقحب

 نكحمملاو ءيشلاو موهفملاك ءس ٍتاموهفم لب ؛ماع موهفم تحت ةجردنم بجاولا تاذ نإف «حراشلا

 (ًاصخلم لس) .كلذ ريغ كإ

 (سم).“يقيقح يفزج ”وهف ماع موهفم تحت ًاجردنم ناکام لک سیل هن ال ؛ايلك يأ (سكعالو):هلوق©



 عبرألا بسنلا 7 بيذهت حرش

 :لؤقي الّئاق َّنأك رّدقُم لاوس باوج لع “َمَعَأَوِهَو”:هلْؤق9ليحَت نأ كلو
 ءايلك اقْدِص رَخآ لك هيلع قّدصي يذلا لكلا” را لاروع هما

 ؛اّيَلك نؤكَي ْنَأ مَرلَيال ّفاَضإلا ئر او “كلك رَحَالا كلذ ىلَعَوُه قٌدْضَيالو

 عملا اذهب 'ٌصَخألا”ب©يفاَضإلا رجلا ريِسفَتف ايقّيِقح ايرج نوڪ دق لب

 أ انهط رؤكذتلا َضَحأل يأ «“ٌمعأ َوْهَو” :هلْؤَقِب باَجأف .ٌّصَخألاب ريِسفت

 .ًافِنآ اقباس مؤلعَملا ٌصَخألا نم
 نايب مّلعُيف «ئقيقحلا ّقزلا نِم َّمَعُأ عملا اذهب يثْزج ا نأ 2مّلعُي هنمو

 .هاَرث هللا ٌباط انام شضعب ٍلئاوف نم اذهو .“امازتلا ةيسنلا

 ءردقم لاوس باوج لع “معأ وهو” فنصملا لوق لمح كل زوجي :يأ (لمحت نأ كلو) :هلوق ©
 ىنعم قباسلا نم مهفي مل ذإ ؛كلذك انههو ءاعماج نوكيال هنأل ؛صخألاب فيرععلا زوج ال هنأ :هريرقت

 جرخف ءاضيأ ايقيقح نوڪي دق يفاضإلا يزجلاو ؛“ايلك اقدصر خآ لك هيلع قدصي لك وهو” الإ صخألا
 “صخألا” نم دارملا نأ:ب هعفدو ؟اعماج فيرععلا نكي ملف ؛يفاضإلا يئزجلا فيرعت نم“ يقيقحلا يئثزجلا”

 ؛كلذك هيلع رخآلا كلذ قدصيالو ءايلك اقدصرخآ ءيش هيلع قدصي يذلا:يأ ٤ قداشلا نم ٌهعألا”انهه

 (هاش ءلس) .اضيأ يقيقحلا يثزجلل لماش اذهو

 صخألا قالطإ هنم ملع لب ؛اذه قباسلا نم ملعُي مل :هيلع دري (خلإ ملع ام لع صخألا) :هلوق ©

 صخألا :دارملا نأ:باوجلاو؟“ايلك اقدص رخآ يلك هيلع قدصي ايلك”سيل ريخألا نأ عم ءهجو نمو اقلطم
 عم سكعلابو ؛ناويحلا ىلإ سايقلاب ايفاضإ ايئزج ضيبألا نوكي نأ مزل الإو ؛اضيأ هجو نم ال اقلطم
 (هاشءلس) .دحا هب لقي مل هنا

 سيل “ءيشلا نم صخألا”ب يفاضإلا يثزجلا فيرعت :يأ (يفاضإلا يئزجلا ريسفتف) :هلوق©
 هتاواسم طرش فّرعملا نأ عم «هتحت جردنملا يقيقحلا يئزجلل هلومش مدعل ؛هنم صخأ لب ؛هل ًايواسم

 (لس) .فّرعملل

 لماش اذهو «هيلع وه ٌقُّدصي الو ءايلک ًاقْدِص رخآ ءيش هيلع قدصي يذلا :يأ (معأ) :هلوق ©
 كلذ ٌقُدصيالو ءايلك اقْدِص ماعلا موهفملا هيلع قدصي يقيقح يئزج لك نإف ؛ًاضيأ يقيقحلا يئثزجلل
 (لس) .كلذك هيلع ئزجلا

 راص اّمل -يفاضإلا يئزجلل فيرعت وه يذلا-“ءيشلا نم صخألا” ّنإف (خلإ ملعي هنمو) :هلوق ©

 © ؛ئزجلاو لكلا لمشيف «-ايلك اقدص رخآ يك هيلع قدصي يك :يأ- ءاقباس مولعملا “صخألا” نم ّمعأ



 تايلكلا ثح 5 بيذهت حرش

 يف رْمألا سْفَت بَسَحب- داّرفأ اه ولا تاّيلكلا يأ :(©ُثاَّيَلكلاَو) هلق
 قاَدْصِمال قتلا ةّيِضْرَقلا تاّيلكلا اّمأو ؛عاونأ ةّسمخ ف ةرِصَحْنُم -جراخلاوأ نْهَّذلا

 .هب ٌدَتعُي ضرع اهنع ثحَبلاِب قّلَعتيالف «©ًانْهِذالو اجراخ امل
 :رْمألا سفن يف ةقّقَحُملا هِداَرفأ لإ بث اذإ لكلا مث

 (حع) .هريغلو هل ءيشلا لومش نع ةرابع :هنإف ؛مومعلا وه اذهو ءامط لماش يفاضإلا يزجلاف 3

 ءيفاضإلاو يقيقحلا يثزجلا نيب ةبسنلا نايب ماقملا اذهل يف روهشملا نأ :درّيالف (امازتلا) :هلوق ©

 اذهف ءلّوألا ريرقعلا ىضتقم وه امك «يفاضإلا يئزجلا ىلإ ًاعجار ريمضلا ناك اذإ الإ رهظيال اذهو
 (ًاصخلم لس) .دوصقملا هنم توفي هنأل ؛ءيشب سيل لامتحالا

 ِثينأعلاو ريكذعلا يفربخلاو أدتبملا نيب ةقباطملا نأل ؛ةسمخ ٌحيحصلاو ء(سمخ تايلكلا) :نتاملا لاق 0

 هنا «حالطصالا بسحب ملاسلا ثنّملا عمج ناك نإو تايلكلا نال ؛كلذك انههو «نڪميام يف بجاو

 ركذم عمجلا اذهب عمجيو ؛ةيلك ال «“يلك” هدرفم ذإ ؛ثنؤملا عمج ال ءركذملا عمج هنكل ؛ءاعلاو فلألاب عيج

 زيمعلاو فوصوَملا تادرفم ريكذت ىلإ رظنلاب اهئينأتو ددعلا ءامسأ ريكذتو ؛ تايلاخلا مايألاك ءلقعي ال

 سم(هاش) .“سمخلا” ظفلب أف “تايلكلا” ظفل لعار فنصملا لعلو ؛اهظافلأ لإ رظنلاب ال ءاهثينأتو

 ةيربعلاب "يجوُغاَسِإ'”و «ةيبرعلاب “تايلكلا” اه لاقي ةسمخلا عاونألا هذه نأ !ملعا :ةظوحلملا

 هنأ :هب اهتيمست ببس يف ليقو ؛سمخلا يأ “يجوغ”و يلا يأ “اسي” نم بكرم وهو ؛ةينانويلاب ليقو

 (مح) .اهجرختسم مساب تيمسف ءاهنّودو اهجرختسا ميكح مسا

 هدارفأ نيب بسنلا ٍنايبو هماسقأو لكلا فيرعت نع فّنصملا غرف امل (سمخ تايلكلاو):هلوق©
 (نع) .ةيروصتلا تالوهجملا ىلإ لصوملا هيلع فقوتت ام اهنأل ؛ةسمخلا ِتايلكلا نايب يف عر

 (نع) .ةيضرُملا تايلكلاب سمخلا يف تايلكلا راصحنا م عنم :دريالف (خلإ تايلكلا يأ) :هلوق ©

 يفوأ جراخلا يف وهام لك ّنأل ؛نيضيقنلا ٌعامتجا مزلالإو (ًانهذالو اجراخ اه قادصمال) :هلوق ©

 ًاسانجأ نكي مل «ًالصأ دارفأ اه نڪي مل اذإف «نهذلا يفوأ ءجراخلا يف ًادوجومو ًانكمبو ًائيش نوكيف نهذلا

 سم(نع) .اهب يملعلا ضرغلا قلعتي الف ؛ةماعالو ةصاخالو ًاضارعأالو ًالوصفالو ًاعاونأالو

 ةّيضق اهيف دجوي الو ءةييكيلا مولعلل ٌةلآ قطنملا ّنإف (ُضَرَغ اهنع ثحبلاب قلعتي الف) :هلوق©

 (لس) .ةيضرفلا تايلكلا نم اّيلك اًهومحت وأ اهغوضوم نوكحي



 اهيقيقح ةزُبرأ “ع ولا” رهو هداّرفألا َكلِي9ةقْيِقح َنيَع نؤكحُي نأ اًمإف
 وهف ©الإو ۽ 'سنجلا وهف ذ رَخآ ضع نيَو اهْنِم ءيٿ نيب ك رتشملا مامت ناک ناف

 ظ ”ٌيضْرعلا هل لاقيو اهنع اجراخ اخ :وأ .2“ت 2 ذ :ةثالغلا هذهل لاقيو ؛ ”لصفل ملا

 !رظن هيف (ةقيقح نيع نوكحي نأ امإف) :هلوق ©
 مزلف ؛ةقيقح ةينهذلا دارفألل سيلف «يجراخلا دوجوملاب صتخم “ةقيقحلا” قالطإ نألف :الّوأ امأ

 ؟اعون ةينهذلا هدارفأ ىلإ ةبسنلاب لكلا نوحيال نأ

 امهالك دييقتلاو ديقلا نوكي ثيحب صخشتلا عم ةيهاملا نع ةرابع “درفلا” نألف :ايناث امأو
 ؟لكلا نود ءاهيف ديقلاو دييقعلا لوخدل درفلا ةقيقحل لكلا ةينيع روصتيالف «نيلخاد

 ؟عنامب سيل انهه نم دافتسملا “عودلا”فيرعتف «هدارفأ ةقيقح نيع اضيأ ماعلا دحلا نألف :اغلاث امأو

 .ينهذلاو يجراخلا دوجوملل ةلماش يهو ءةيهاملا ىنعمب انهه ةقيقحلا نأ :لوألا نع باوجلاو
 صخشلا نإف ؛اهنيع ةيهاملا نوك يف كش الو «“صاخشألا” دارفألا نم دارملا نأ:ب يناثلا نعو

 .عئاش صاخشألا ىلع دارفألا قالطإو «تاذلا نع نيجراخ امهالك ديقلاو دييقتلا هيف نوكحي

 سم (هاش) .بكرم ماعلا دحلاو ؛ةدرفملا تايلكلا ميسقت اذه :ثلاغلا نعو

 ؟عنامب سيل عودلا فيرعتف دارفألا ةقيقح ُنيعأضيأ ماعلا دحلا :تلق نإف (عونلاوهو) :هلوق©

 (نع) .بكرم ماعلا ٌدحلاو ةَدَرْقُملا تايلكلا ميسقت اذه :ُتلق

 دجوي مل يذلا وهو ءماتلا كرتشملا :يأ ءفوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم (خلإ كَركْشُملا َمامت) :هلوق ©

 :-ىقعملا اذه يف هكراشي هنأ عم- يقيقحلا عونلا نيبو هنيب قرفلاو ؛دارفألا ىلع لمحي هنم صخأ كرتشم

 (شح) .سنجلا فالخب ءاهنم | ءزج سيلو ءدارفألا ةيهام مامت عونلا نأ

 رهوجلا عومجم هناف ؛ناويحلاك ءرخآ عونو ةيهاملا نيب ةكرتشملا ءازجألا عومجم وه :كرتشملا مامت

 (عس) .سرفلاو ناسفإلا نيب ةكرتشم ءازجأ يهو «ةدارإلاب كرحتملاو ساسحلاو يالا مسجملاو
 ةبسنلاب قطانلاك- ًالْصأ ًاكرتشم نڪي مل ءاوس كرتشُملا مامت نكي مل نإ :يأ (الإو) :هلوق©

 E تاس لالا ةيينقلاب سانا امس ن6 را تفاتالا لإ

 ءتاذلا نيع نوڪي عونلاو «“تاذلا ىلإ ابوسنم نوڪي ام” يتاذلا نإ :ليق نإ (تايتاذ) :هلوق©

 ءيشلا ةبسذ روصتيال ذإ ؛هيلإ بوسنملاو بوسنملا نيب رياغتلا نم دبال هنإف !اهيلإ ابوسنم نوكحي فيكف

 | ؟هسفن نإ

 اجراخ نوكيال امع ةرابع “يتاذلا”ف :ح الطصالا يف امأو «ةغللا يف يتاذلل لؤعملا اذه نأ :باوجلاف

 سم(لس) .ةغللا يف ال حالطصالا يف انهه مالكلاو ؛اهنم ٌءزجوأ اه انيع ناك ءاوس ؛اهل اضراع «تاذلا نع
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 باَوَج ف قيام اب يفلح َتْيِرْيْثَك لع ُلْوُقَمْلاَوُهَو سنجل ا :ُلَوُألا
 ےس

 اهتاكراَشم ضعَب ْنَعَو ٍةَيِهاَمْلا نع ُباَوَجلا ناك ناق ؛“؟وهام”

UTE NE 

 .ةّسمّخلا يف تاّيَلكلا راضين ٌليلد اذهف “ماعلا ضْرَعلا ”ٌوه يناعلاو

 .©9لؤُمحَملا يأ :(ُلْوُقَملا) هلؤق
 .©ةقّيِقحلا مامت نع لاوس “وه ام” نأ !ًهلغا :(َوُه ام ٍباَوج ْف) هلؤق

 ةيهاملا ماَمَت نع لاوسلا نك ءدجاو رُّمَأ رکذ لع لاوسلا ف فاو ناف

 ماتلا دحل ا وأ َيِصْخَم ارْمَأرؤكذَملا ناك ْنِإ باو | يف عودا ُمَقَيف «هب ةّصّتخُمل

 .ةيلك ةقيفحر 9-3 ب

 رصحلا لتخيالو ؛راصحن الل مزجلا ديفم «تابثإلاو يفنلا نيبرئاد «يلقع :يأ (ليلد اذهف) :هلوق©

 ناهرب كِإ رظنلاب يثزجو «ةسمخلا يف لخاد لك لقعلا يف هلوصح درجمب هنأل ؛دوجولا بجاو موهفملا
 سما(هاش) .ديحوتلا

 اذلو «“لكلا” ينعأ لوقملا فوصوم رّقي مل اذإ ءًاضيأ يئزجلاو كلل ٌلماش (لومحملا يأ) :هلوق©

 (نع) .الف الإو ؛ًاضيأ ءزجلا يف لمحلا نايَرَجي ليق

 «صخشتلاو دوجولا نع ةاَرَعُملا ةيلكلا ٌةيهاملا انهط “ةقيقحلا”ب دارملا (ةقيقحلا مامت نع) :هلوق©

 بجاولا َّنأ :درّيالف ؛بجاولاك هتاذ ُنيع هُدوجوو هٌصّخشت امع “وهام” ب لئسيالف َْهَوُه ءيشلا هبام ال

 سم (بع) .هل عونال ذإ ؛!ٌباحي ميف“ وهام” ب ةصتخملا ةقيقح مامت نع لئس اذإ
 :نسحلا رصتخملا مالكلاو ءلئاط الب ليوطت خلإ وهام نا !ملعا”:هلوق نم حراشلا اک نأ !ملعاو

 “ماعلا دحلا” باوجلاف ءطقف ةيصوصخلا بسحب لاوسلا اذه ناك نإف ءةقيقحلا مامت نع لاوس وه ام نأ

 سم (لس) .“عونلا” باوجلاف امهيلك بسحب ناك نإو «“سنجلا ””باوجلاف ءطقف ةكرشلا بسحب ناك نإو
 نإف «هلاؤس ةيفيك فالتخاب فلتخي لئاسلا بولطم نأ !ملعا :(لاوسلا يف رصتقا نإف) هلوق ©

 ةقيقح مامت نايب هبولطم 3 مولعمف -؟وه ام تيبلا نأ : یس اذإ انك خاو را نع هلاوس ناک

 ام دجسملاو تيبلا نأ :لثس اذإو .نكسلل دعي ٌءانب :هباوج يف لاقيف ؛ريمضلا عجرم نم ركذ امل «تيبلا

 ؛امهتاكرتشم مامت نع هلاّوس ناكو ءامهنم دحاو لك ِتایصوصخ ىغلأو ءأدحاو ًائيش امهضرف دقف ؟وه
 (حم) .اذكهو ء“ءانب” :هباوج يف لاقيف
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 َنيَب ةكرتشملا ةّيهاَملا مام ن ن لاول ناك رزم كب لالا يف حش نو
 رومالا كلت

 ةّقِفَتُملا ةيِهاملا ماَمَك نَع لاؤّسلا ناك «ةقّيِقحلا ةقفّتُم ْثّناك نإ رؤمألا كلو
 ةة ا ةفسُم تناك ْنإو بارلا يف اضيأ عؤتلا عيف ف روُمالا كلت يف ةَدحَتُملا
 َتْفَرَع ٌدقو- ةَفِلَتخُملا قئاقحلا كلت َنيَب ةكرتْشملا ةّقّيِقَحلا ماَمَت نع لاوّسلا ناك

 .باوج | يف سلا عَقّيف «-سُنِلاَوُه ةفِلَتخُملا قئاقح نيب كِرتْشُملا يقاذلا ماّمت نأ

 ةفِلتخُملا قئاقحخلا ضعَب نعو ةّيِهاملا ٍنَع ًاباوَج عمي نأ هل ّدْبال سنجلاف

 :سئجلا كلذ يف اهاّيإ ةكراشُملا

 تاّيِهاَملا نم2ةَدِحاو لك ْنَعو ةّيِهاَملا نَع ًاباوَج كلذ َعم ناک ْنِإف

 لوؤسملا ناك” ثارتلا ءايحا راد نم ةعوبطملا ةخسن يفو ء(لاوسلا ناك) حراشلا لوق :ةظوحلملا ©

 (سم) .ةثالعلا عضاوملا يف “هنع

 ول فنصملا نأ ىفخيالو ءديعبلاو بيرقلا ىلإ سنجلا ميسقت يف عرش (خلإ عم ناك نإف) :هلوق ©
 رهظأ ناكل “مسجلاك ديعبف الإو ؛ناويحلاك بيرقف كراشم لكو ةيهاملا نع اباوج ناك نإ”:لاق

 سم(هاش) .رصخأو

 -“ لكلا نع” :يأ- فنصملا ةرابع يف َعقاولا “لكلا” نأ كلإ ءاميإ 3 ةدحاو لك نع) :هلوق©

 .كلذ للإ ةراشإ “تايهاملا نم ةدحاو لكو” :حراشلا لوقو .“يعومجملا” ال “يدارفإلا لكلا”

 ؛ديعبلا ىلع قداص بيرقلا سنجلا فيرعت ّنأ :"يرتسوشلا”حّرش 5 هريرقتو «ثحب هب عفدناو
 تاكراشملا ضعب نعو ناسذإلاك ةيهاملا نع لاوسلل باوجلا ّنأ :هيلع ٌقُدصي يمانلاك ديعبلا ٌسنجلا ّنأل

 ؛ يه ام "ب هيف تاكراشملا عيمج نعو «ةيهاملا كلت نع لاوسلل باوجلا ڻيع “يه امٴ ب تاتابنلاك هيف

 وهو ءطقف “يئادلا مسجلا” وه يئانلا مسجلا يف تاكراشملا عيمج نعو ناسذإلا نع لاوسلل باوجلا ّنأل

 ًادْرَط نافيرعتلا ضقتناف «ةديعبلا سانجألا رئاس يف مالكلا اذكو «تاتابنلا نعو هنع لاوسلل باوجلا

 نهتنا .ًاسكعو

 سيل هنكل ؛هيف تاكراشملا عيمجو ةيهاملا نع ًاباوج ناك نإو ”يئانلا مسجلا” نأ :عافدنالا هجوو

 ءرامحلاو سرفلاو ناسذإلا نع الأس اذإف .ئدارُق ىدارُف هيف اهتاكراشُم نم دحاو لك نعو اهنع ًاباوج
 .يشاوحلا ضعب يف اذك .اهنيب كرتشملا مامت هنإف ؛ناويحلا لب ؛“يئانلا مسجلا” باوجلا يف عقيال

 سم( ةدايزب حع)
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 0 0 نو 4 ف الإو ؛ناّریاگ 92 در 499 < د ملا ِنَعَو اه َْنَع َباَوجْلا وه

 .ٰيالا مسيل

 ف قّئاَقَحلاب َنْيِقِفَتُم َنْيِرْيثَك لڪ ART 0ء وَلا :يناگلا
 .؟ وهام باوج

 باَوَج ف سچل ا اه ريغ للعو اهيل لْوَمَمْلا ةه

 "قنا لوألا فاصلا مُساب ُضَكْخيَو ؛

 ُتيَح ؛ناویی اک «'ٌبْيِرَق سنجل ا

 ةيِناويحلا ةّيِهاملا يف هكراَشُمام ّلك ْنَعو ناّسفإلا نع لاوّسلل ًاباوج عقب
 ا ف يلا كل يف اهكراشام لک نع ةّيِهاَملا نع ًاباوَج عَقَي ْمل ْنِإو

 نع ك ٥ہَّقيالو نجحلاو ناَسنإلاب لاوُّسلا نع ًاباوج قي ثْيَح ؛مشلاك
 .الَكَم سَرَملاو رَجَّشلاو ناَسفإلاب لاؤشلا

 نؤكييالف “وه ام” باوَج يف2لؤقَملا ةّيِهاملا يأ :(ٍلْوُقَملا ةّيِهاملا) هلؤق

 نأل ؛هل نآزج امهنأ عم «هنع ّلصفلا رّخأو عونلا ىلع سنجلا مدق امنإ (عونلا :يناعلا) :نتاملا لاق

 ماكحأ نايبو «-خلإ ةيهاملا ىلع لاقي دقو :هلوقب هنيب امك- سنجلا ىلع فّقوتي “عونلل يناعلا ىنعملا” نايب

 ةيدعأو ههميدقت يضعقت سجا ةيدعأ نأل وأ اضيأ عودلا لع فقوتي -ميسقلاو ميوقعلا نم- لصفلا
 (ظن) .روهشملاوه امك هميدقت ىضتقت يضتقت عونلا

 ِكرتشملا ٌمامت لب ؛امهنيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت ٌسيل“قلطملا مسجل ا”ّنإف (خلإ عقيالو) : 51 وق(

 .كرتشملا مامت بلل “وه ام”و ءكرتشملا مامت ضعب وهف «هنم ءزج وهو «“يانلا مسجلا” وه

 لب ؛ًاقلطم سيل يفاضإلا عونلا فيرعت يف“ ةيهاملا””ب دارملا ّنأ :ينعي (خلإ لوقملا ةيهاملا) :هلوق ©

 لوقما ةيهاملا”ب يفاضإلا عونلا فيرعت ّنأ درام عفد اذه نم ضّرَعلاو ؛“وه ام”باوج يف ُلوقم وه ام
 شسنجلا اهريغ لعو اهيلع لمحي ةيهام ًاضيأ صخشلاف ءفنَّصلاو صخشلا ىلع هقْدِصِل ؛عنامب سيل“خلإ
 اذكو «ناويحلا :باوجلا نوكي “امه ام”ب سرفو ديز نع لئس اذإ هاف ؛“وه ام” باوج يف
 ام”ب سرفلاو ٍيورلا نع لثس اذإ هنإف ؛يِشَبحلاو يورلاكءيضرع دْيَقِب دّيقملا عونلا :وهو فصلا

 (بع) .ناويحلا :باوجلا نوكي «امه
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 َيْوُرلاك «ٌفْنِصلاو ؛ديزكءُضْخَّشلاف ؛ايِضْرَعالو َيئْؤْجال هامل ايتاذ اي الإ
 .اهنع ناج راخ الغم

 (© سئج تحت اجرَدنُم ًاَيَقيِقح اعْوَن نؤكي نَا اّمِإ امئاد©يفاَضإلا عؤتلاف

 تحت ناوّيحاكَرَخآ سنج تحت اجردنم ًاسْنِجاّمِإو ؛ناوّيحلا تحت ناَسذإلاك

 دَجْوُي يناهلا فو «يفاَضإلاو نقيِقحلا عؤتلا قّداَصتَي لوألا ئفف- يالا مسجلا

 اذإ امْيِف يفاّضإلا نْوُدب يقّيقحلا قّقَحَت ًاضِيَأ رؤُجيو ؛-نقيِقحلا ندب فاَصإلا
 هْيِفو ةا لكُم دقو ؛هل ًاسْنج نؤكحي ىّئح «هل ءزُجال ًأطْيِسَب عْؤّتلا ناك
 .هجَو نِم موُمْعلا امهتيب ةبْسَْدلاف“ةلَمْ ابو ؛9ةَكَقاَتَم

 (بع) .“وه ام” باوج يف ٍةلوقم ةيهامب سيل يئزجلا نأ (ًايئزجال) :هلوق ©
 ام” باوج يف عقاولا ّنأ َتْمِلَع اَمِل ؛“وه ام” باوج يف ناَّعَمَيال امهّنِإف (اهنع ناجراخ) :هلوق

 (لس) .ماعلا دحلاو سنجلاو عونلا يف رصحنم وه
 .يقيقحلا عودلاو يفاضإلا عونلا نيب ةبسنلا نايب يف عورش (خلإ يفاضإلا عونلاف) :هلوق©

 ةدام وه ”ناسفإلا ف ؛اقلطم صوصخو مومع امهنيب ةبسنلا نأ :ىلإ اوبهذ ءامدقلا نأ !ملعاو

 صوصخو مومع امهنيب ةبسنلا نأ :كإ اوبهذف نورخأتملاامأو ؛قرافتلا ةدام وه “ناويحلا”و «قداصعلا

 وه ٌقحلاَو .لقعلاك اطيسب عونلا ناك اذإ اميف يفاضإلا نودب يقيقحلا ققحتي نأ نكحمي :اولاقو ؛هجو نم
 سم (اصخلم هاش) .فنصملا هراتخا اذلو هقيقحت قأيس امك بهذملا اذه

 قّقحت ًاضيأ زوجيو” :هلوقب هيلإراشأ امك«هتحت ًاجردنم نكي ملؤأ (سنج تحت ًاجردنم) :هلوق ©

 زوجيو” :هلوق نيبو ءخلإ “اعوم نوكحي نأ امإ امئاد”:هلوق نيب نأ :دريالف خلإ “يفاضإلا نودب نقيقحلا
 (بع) .ئفخي ال امك افانم خلإ “اضيأ

 مومعلا امهنيبف ؛ةطقن ةدحو لك سيلو «ةدحولا اهيلع قدصي ةطقنلا نأ !هلعا (ةطقنلاب) :هلوق©

 سنها ةدحوو «ناسنإك عونلا ةدحوو «ديزك صخشلا ةدحو يف اهنع ةدحولا درفنت ؛قلطملا صوصخلاو

 سم(شح«شت) .ةدحولا نع ةطقنلا درفنتالو ؛ناويحك
 :وهو حْطَّسلا ةياهن نع ٌةَرابع :وهو ءظخل ا ةّياَهِن نع ٌةرابع :ءامكحلا حالطصاب ةطقنلا نأ !ملعا

 .هعضوم يف َقَّقْحاِم ىلع ءقيمعلاو ضيرعلاو ليوطلا نع ةرابع :وهو ؛يبيلعتلا مسجلا ةياهن نع ةرابع

 (سم) .ةطيسبلا قئاقحلا نم ةطقنلاو ء(مالسإلا خيش)
 وه امك- ةدوجوم ةطقنلا نأ :ملسفال انأب !ةشقانم هيف نكحمي هنأ !ملعا (ةشقانم هيفو) :هلوق
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iءِناَسْنِإلا 0 اًمهِقداَصَحِل جو نم 0 0 مَع  

 م وناوي ينام اًمهِقُراَقَتَو
 لتر عرجلاك اعلا لإ ةةءاصتم براك ذق شاتخألا م

E؛“عاونألا عود” ىسْيوءلفاّسلا لِإَةَِزاََتُم رد  

 فرط :حلطّسلاو «حطسلا فرط :ظق او ءظَخلا فرط :ةظقتلا :(ِةَطْقُملاَو) هلؤق
 «قمعلاو ضْرَعلا يف مسقنم ريغ ظل او «قْمُعلا يف مِسَقنُم ريغ حْطّسلاف ؛مسجل ا

 .قْمْعلاو ضْرَعلاو لؤظلا يف ةّمسقنم ريغ ةظقلاو
 اه نكي مل الْصَأ ةمْسِقلا لّبقَي مل اذإو ءالُصأ ةّمْسِقلا قيال ضرع :َيهف

 جبر الا ينام عزُجال تو OL ستمر ز تيالك اج

 ةقفتم اهدارفأ نأ تابثإ لع فوقوم هنإف ؛ىقيقح عون اهلأ ملسفالف «ملسولو «-نيملكتملا بهذم 3

 اعون تسيل اهنأ ملسنالف ةقيقحلاب اقافتا ا ؟ةقيقحلا يف ةفلتخم نوكحت نأ زوجيال َمِلف «ةقيقحلا
 سم (هاش نم لس) .“الصأ ةهج يف مسقنتال ضرع اهنأ”ب ةطقنلا تفرع دقو ؛ايفاضإ

 سم(هاش).لمأت فدأب طقاسلا ضارتعالا يف لمعتست ةشقانملا :ةظوحلملا

 عونلا نيب نأ :--لاغملا يف ةشقانملا نمرظنلا عطق دعب -فنصملا مالك لصاح:يأ (ةلمجلابو) :هلوق©

 :مكحلل اتبثم سيل لاثملا))و ؛نيرخأتملا بهذم وه امك ءهجو نم امومع -هدنع- يفاضإلاو يقيقحلا

 سم (ًاصخلم هاش) .هلحم يف ةعقاو تسيل تاليثمعلا يف ةافانملاف ؛((هل ٌرهظم وه امنإ

 هيف بيترتال سانجألا ضعب نأل“دق”ب قَأو؛ليلقتللال «قيقحتلل “دق” (بترتت دق):نتاملا لاق(

 سم (شق).قلطملا لقعلاك «ع اونأ هتحت لب؛-سنج هتحت سيلو سنج هقوف سيل يذلا يأ -درفملا سنه اوهو
 الياق نوكيف «ثلعلا تاهجلا يف َدَعْمُم ضرع :وهو ءيْيِلْعَعلا مسجلا :يأ (مسجلا فرط) :هلوق©

 !فيك ءدوجولا ةقفتم تسيل حطسلاو طخلاو ةطقنلا َّنأ !ملعاو .ًاعيمج قْمُعلاو ضْرَعلاَو لولا يف ةمْسِقلل
 سم(لس«بع) .ليصفتلا ماقم اذه سيلو .اهنوتبثي ءامكحلاو ءاهنوركني نوملكتملاو

 :هلصاحو ءرظن “سنج اهل نوڪيالف ءزج اهل نڪي مل اذإ”:هلوق يف :يأ (خلٳ رظن هيفو) :هلوق ©
 ءزج اجه نوكيال نأ زاوجل ءسنج اهلل نوڪي الف ءزج اهل نڪي مل اذإ هنأ ملسنال :ينعي «ةمزالملا عنم

 .يلقع ءزج اه نوڪيو ءيجراخ
 © ءزج اه سيل «جراخلا يف ةطيسب اهنأ الإ يضتقيال جراخلا يف ماسقنالا مدع نأ :هلصاح



 ©نؤكي نأ زاّجف ةّيلقَعلا ءازجألا َنِمَّوُه لب ؛اًيجراخ اًيئزُج سيل سئ او
 .جراخلا خف ءزُج اه نڪ مل نإو ءا سنج وهو يلفَع زج ةطفّتلل

 يا كلذو ؛ماَعلا ىلإ صاخلا الا نؤكي ْنأب :(©ٌةَدِعاَصتُم) هلق

 “يلاَعلا”وهو ههَقْوَف هل ّسنجال2سئج لإ اذكهو ءسئجلا نم َّمعأ ُنوُحب لجل ا

 .رهوچ اک 27 ؛ساتجألا سج ٴو

 عْوَتلا عت نال كلذو ؛صاخلا ىلإ ماعلا نم لؤنعلا نوي ْنأب :(ٌةَلِزاَنَُم) هلوق

 تحت هل عؤتال عؤت ىلإ يهني نأ ىلإ اذكهو ءعؤكلا نم ّصخأ نؤكي

 نود ءةيِلّقَعلا ءازجألا نم الإ سيل سنجلاو ىلقعلا ءزجلا ءافتنا هنم مزليالو ءالصأ يجراخ ©

 اعون اهُنوك لطي ْمَلَف «"ئهام””باوج يف اهريغ لععو اهيلع لْوُّقم سنج اه نوكحي نأ زوجيف ؛ةّيجراخلا
 نم ًامومع امهنيب ةبسنلا نوكي فيكف «يفاضإلا ٍنع يقيقحلا ٌعونلا قراًقُت ٌةدام ثّبثي ملف هّيفاضإ
 يناهج هاش ةيشاح يف هقيقحتو «(ليعامسإ) .ادجو

 ءادوجو رخآ ءزج عمو لكلا عم دِحّتم فعلا َءزجلا نأ كيلع ٌبّهذيال (خلإ نوكي نأ زاجف) :هلوق6)

 ؛ةروصلاو ةداملا يف رصحنموهو ءامهيلع لمجال الو اًدوجُو امه ٌرياغم يجراخلا ٌءزجلاو ءامهيلع لمحبي الو

 نودب يلقعلا ٍءزجلا ٌدوجو ٌروجي فيكف «ناهُبلاب امهنيب مزالتلا تبث دقو ءلصفلاو سنجلا يف لّوألاو

 (حع) .نسح دمحم انالومل مّلسلا حرش نع انتيشاح يف ليصفعلاو ارّبَدَتف .يجراخلا
 بيترتلا ّنأل ؛“ةلزانتم” :عاونألا يفو «ةدعاصتم””:سانجألا يف لاق امنإو (ةدعاصتم) :هلوق©

 نأ ىعدتسي ءيش ىلإ عونلا ةفاضإو «ءيش ىلإ ةفاضإلا ةحص رابتعاب ققحتي امنإ سانجألاو عاونألا يف

 سنجلا نوڪي نأ ىضتقي ءيش للا سنجلا ةفاضإو ؛لزانعلا بيت يوم صو يدر

 (سش) .نالاح ' “ةلزانتمو ةدعاصتم” :هلوقف ؛دغاصعلا ٌّبيترت هبيترت نوكيف ءهق

 تامّوقم نم ةيهاملا بكرت مزل الإو ؛ءاهتنالا نم دبال هنأ ينعي (خلإ سنج لإ اذكهو) :هلوق©

 (بع) .لاحُت وهو ءاهلك راضحإ للع اهرّوصعل فققوتيف «هانتتال

 لكلا نم معأ نوڪي امف ؛مومعلا رابتعاب ءيشلل ضرعت ةيسنجلا نإف (سانجألا سنج) :هلوق ©

 فاو سيلا اعلا سنتا "لإ وه سلو 0 ا ا

 ةيعونلا ةفص هيف دجوي رثكأ هيف ةيصوصخلا نوكتي امف «صوصخل ا رابتعاب ةيعودلا نإف «“عاونألا عون”
 سم (لس).لكلا نم صخأ هنأل ؛لفاسلا ع وتلا :وهو «“عاونألا عون” ب نيسي نأل قئاللا وهف «لامكلا ىلع

 رابتعاب الإ يرُجيال ةيفاضإلا عاونألا يف بترتلا نأل (خلإ هتحت هل م عون للا اذكهو) :هلوق ®

 (بع) .عاونألا ٌعونو «لكلل ًاعون نوكي لكلا صخأف ءصوصخلا
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 ”تاطسوتم 30 دامو

 ماَوَج ف ِءيَّشلا لڪ لوما وهو ُلْصَملا :لاگلا

 .ناَسنإلاك « 'عاَونألا عو و لفاسلا وه

 اا يف لفاّسلاو يلاَعلا َنيِباَم يأ :(ٌتاطّسَوَتُم اَمُهَتْيَب اَمَو) هل

 لفاّسلا سنجل او يلاعلا سنجل ا َنيَباَمَق :"ٍتاطّسَوتم”ىَبَسُت ساتجألاو عاونألا

 .ةطّسوتُم عاونأ لِفاّسلا عوكلاو يلاَعلا عؤنلا َنيبامو «9ةطّسَوتُم سانُجأ

 يلاعلا سنجلا للإ داع ْنِإو ؛لِفاَّسلاو يلاعلا درج كإ ريِمَّصلا عج ْنِإ اذه

 عؤّلاو يلاَعلا سنجل ا َنيِبام َّنأ :لؤعَملا ناك ءاحْيرَص نير د 5 عؤّتلاو

 طسوتم عوت :وأ “لاعلا عوّتلاك ءطّقف طسوتم سنج :امإ «تاطّسوتم لِفاَسلا

 ليشمتب نييقطنملا ٌةداع ترج دق هنأ !ملعاو (ةطسوتم عاونأ :هلوق ىلإ ةطسوتم سانجأ ):هلوق©

 مسجلاو ؛مسجلا:سانجأ ثلث رهؤَجلا تحت ناكف «“ناّسذإلا”ب لفاسلا عونلاو “رهؤجلا” ب يلاعلا سنجل ا

 يلاعلا نيب طّسوتملا ناك الو ؛مسجلاو ءيانلا مسجلاو «ناويحلا :عاونأ ةثلث ناسذإلا قوفو ؛ناويحلاو «ياانلا

 ((دحاولا قوفام للع عمجلا ظفل قالطإ مهدنع ٌحصيو)) ءدحاو نع ًادئاز عاوئألاو سانُجُألا نم لفاسلاو

 (بع) .تاطّسوتم امهنيبامو :فنصملا لاق

 :لودجلا اذه نم حضاو وهامك.ناسنإلا ءناويحلا «يئانلا مسجلا «قلطملا مسجلا ءرهوجل ا :اذكهل بيترتلاو

 |  سالستج | *** | استا | ضي _

 العن | اسا عسا | *** | قلسالا _
 ًاضيأ هتحتو ءرهوجلا وهو سنج هقوف ذإ ؛طسوتم سنج هنإف «قلطملا مسجل اك (يلاعلا عونلاك) :هلوق ©

 سنج” وهو رهوج هقوف ذإ ؛عون هقوف سيل هنأ الإ عون هتحت ناک نإو هنإف ؛ًاطسوتم ًاعون سیلو ءسنج

 )نالا
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 .0يالا مسل اك اعم طّسوَتُم عوتو طّسوتم سْئج:وأ «0لفاّسلا سنجل اک« طقف
 نوا عوّتلاو د رفملا سنجلل ضّعتي 4 ااا ©ةلغا 8

 نيت مَدَعِلامإو «بْيِترتلا ةليلس يفكًالخاد سيل ِدَرفُملاو بلر امْيف مالكلا
 هع

 ٌرُيمُيام اهب بّلطُيل لْصألا يف ةعؤضوَم “يأ” ةملك نأ !ملغا :(ِءْيَش ٌّيَأ) هلؤق

 نم احبس َتْيَصِبَأ اذإ : الغم «ةملكلا وذ ِهّيَلِإ فضا اميف هکراشُ اع َءيقلا

 ؛اطسوتم اسنج سیلو يفاضإ عون هتحتو هقوف ذإ ؛طسوتم عون هنإف ؛ناويحلاك(لفاسلا سنجلاک ) :هلوق 0

 5 عون وه يذلا ناسفإلا هتحت لب ؛سنج هتحت سيل هّنكَل هقوف ناك نإو هنإل

 هتحتو «رهوجلا ىلإ سايقلاب عونو هل سنج وهو ءًاقلطم امسج هقوف نإف (يانلا مسجلاك) :هلوق ©

 (لس) .ناسفإلا وهو «هتحتام للا سايقلاب سنجو هل عون وهو ناوّيَح
 سانُجألا ٌبِتارم اولَعَج هّريغو “ةيسمشلا” بحاص نإ :لاقي اّمع باوج (خلإ ملعا مث) :هلوق ©

 درْفُملا سنجلاب فّيصملا ٍضّرعتي مل َمِلف ءاعبار ًامسق درفملا عؤّلاو ِدَرْفُملا نينجلا لعجب ًاعبرأ عاَوْنألاو
 (بع) .؟دّرفملا عونلاو

 :هتحت سنجال امك هقوف سنج ال يذلا سنجلا وه “درفملا سنجلا”ب دارملا نأ !ملعا :ةظوحلملا

 سانجألل فنصملا ضرعت مدعف ؛هتحت عون الو هقوف نال يذلا عونلا :وه كلذك “درفملا عونلا”و

 قوف نم هعاطقنا رابتعاب درفملاو ءةلزانتم وأ ةدعاصتم بترتي اميف همالك نأل :امإ ةدرفملا عاونألاو

 (قت) .امهدوجو نقيت مدعل امإو ؛بيترتلا ةلسلس يف الخاد سيل تحت نمو

 ًايلاع روڪي نأ اّمِإ بيترتلا ةّلِسْلِس يف لخادلا سنجلا ّنإف (خلإ ًالخاد سيل درفملاو) :هلوق ©
 هّقوف ّنوكيف ًاطّسوتم وڪي نأ امو سنج هّقوف ّنوكيف الفاس نوكي نأ امو «ٌسنج هتحت نوكيف
 (لس٠.بيترقلا ةلِسُلِس يف درفملا سنجل او درفملا عودلا لُخدي نأ عنتميف ؛عودلا لاح اذكو ؛سنج هتحتو

 «درفملا عودلاو درفملل سنجلا موهفم ىلإ اورظنامل مهنأ !ملعا (امهدوجو نقيت مدعل) :هلوق ©
 اوضرفف ؛عقاولا يف لاثم محل ًايهتي مل لاثملل اوحفصتامل مهنكل ؛رمألا سفن يف عقي ْنأل اخلاص هودجو
 نوڪي ْنأو «هل ًاسنجال «هل ماع ًاضْرَع رهوجلا نوڪي نأ ريدقت لع “لْقَعلا”ب درفملا سنجل ا اولثمو
 دَرفُملا عونلا اولّكمو ؛هكحتالو هّقوف سنجالف ءصْخَش يف ةرصحنم اهنم لك ًاعاونأ ةّرْشَعلا لوقُعلا
 لوقعلا”ب ٌةفورعم هل ةَّرْشَع ٌصاخشأ هتحت نوڪيو هل ًاسنج رهؤجلا وڪي نأ ريدقت لع لْقَعلاِ
 (ةدايزب حع) .نقيتم ريغ درفملا عونلاو درفملا سنجلا دوجوف ؛هتحتالو هقوف ٌعون الف «ٌعاونأال «“ةّرْشَعلا
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 ؟امهريغوا سّرفوا ناّسنإّوه له هنا يف تددرت نكل ؛ناويح هنا تنقيتو ٬ديعب

 .ةّيناويحلا يف هتاكراشُم نع هُرّيمُيو هصصخُياَمب هنع ٌباجُيف ؟اذه ٍناوّيح ٌّيأ:لؤقت

 ناك “؟“هتاذ ىف وه ءىَش یا ناَسفاإلا” :اَنلَق اذإ :لؤقتف ءاذه َتفََع اذإ

 نا ّحِصَيِف :ةّيئيشلا يف هكراَشُي اًمع هزيمي «ناسنإلا تاّيتاذ نم اًيِتاذ بولطملا
 2 PT 0 ل 5 7 يَ و

 عوقو ةَحِص مّرِلَيف ؛قطان هّنأب باجي نأ حِصَي امك «قطان ناوّيح هّنأب :باحي

 فيرعت نوڪَيال نأ ©ُهلَي اضْياأو « ؟هتاذ يف وه ءيَش يا” باوج يف دخلا

 .©دّلا ىلع هقدِصل ؛اعنام لصفلا

 بجحاص اذه نع باّجاو «ماقَملا اذه ف ىزاّرلا مامإلا هلّقشتسا امم اذهو

 “وه” و «ناث ًادتبم “ءيش ياو” لو ًادتبم “ناسنإلا” (هتاذ يف وه ءيش يأ ناسنإلا) :هلوق ©

 يأ ليوأتب “وه” نع لاحلا عضوم يف رقتسم فرظ “هتاذ يف” هلوقو :لوالا ا بخ ا

 (سم) . ؟هضراوع نعرظّلا عظق عم هتاذ يف اظوحلمو اربتعم وه زّيمي ءيش

 ريراقعلا ىلعو غ اکا م ”:وهو فوذح هقّلعتم ٌرَمَكْسَم فزلك' هتاذ يف :هلوقو

 ًالوعفم لَعْجُي نأب -ةاحنلا رثكأ هيلإ بهذ امك- ليواعلا ىلع امإ :“ءيش يأ”:هلوق نع لاحلا عضوم يفوه

 ؛هضراوع نع رظلا عطَق َعَم :يأ «“هتاذ يف اظحالموأ ًاربتعم هزيمي ءيش يأ”:ريدقتلا نوكيو ردم لعفل

 (سش) .كلام نبا هزوج امك :ليوأتلا نودب امإو

 يف عقيال هنأ عم «“ءيش يأ” باوج يف ماگلا دحلا عرفو مّرلي امك :يأ (خلإ مزلي ًاضيأو) :هلوق
 0 0 نار ف عقب 11 ؛“ءيش يأ” ا

 ىلع لؤُمملا”هنأ هيلع ٍذئنيح قّدضي ٌدح“قطالا ناوي ا” عوُمجم ّنإف (دحلا ىلع هقدصل) :هلوق ©

 «بكرُملاال ٍدرفملا لكلل ٌمسق ٌةسمخلا ُثايلكلا ًاضيأو .((ءيشلا كلذل ٌرئاغم هريغو ءيشلا نم بكرملا))و

 (ناهرب) .ةسمخلا نع ٌجراخ بكرم ٌدحلاو

 “هتاذ يف وه ءيش يأ” نم بولطملا نأب :لاكشإلا ٌريرقت يغبنيو (خلإ هلكشتسا ام اذهو):هلوق©

 ةلمجلا يف ازييمت زيمي ام ناك نإو «لصفلا فيرعت نع ديعبلا لصفلا جرخي امات ازييمت زيمي ام ناك نإ

 © .“سشنجلاو ٌدحلا جري اذهبو” :هلوق ريشي اذه نلإو «ماعلا دحلاو سنجلا ىلع فيرعتلا قدصيف



 تايلكلا ثحب هل بيذهت حرش

a NEE O 

 “وهام” باوج يف الْوُقَم نوڪَيال ريم بظل هنأ لع اوحلظصا لوُمقعَملا بابر
 .اضيأ سئل او دلا جُّرخي اذهبو

 نع لأشفال اأ وهو ؛©ُنقتأو ُقَدَأ رخآ كلْسَم انهه يسؤطلا قّقحُمللو
 ءهل لقال هل سجال ام نأ لع انب ًاسْئج ءيقلل نأ مّلعَت نأ دب الإ لضقلا

 «سنجلا كلذ يف ِهِتاكِراَمُم نع هزّيَمْيام بلظتف سئل اب ءىَّشلا انْمِلَع اذإو

 ريغال «©“قِطاكلا”ب باوجلا نّيعتف ؟هتاذ يف وه ناوّيَح يأ ناَسذإلا :لؤقنف

 ةلمجلا يف تاذلاب ٌرايتمالا “زايتمالا” نم دارملا نأ :لاكشإلا اذه نع ريرقتلا اذه لع باوجلاو >

 باوج يف لصفلا نيعت ريدقعلا اذه نلعو «ةلمجلا يف تاذلاب زّيمملاو درفملا بلطل “ءيش يأ” ّنأ دارملاف

 الإ ةيهاملل ٌريمم سيلف سنجل ا امأو ءلصفلا الإ سيل تاذلاب زيمملا درفملا نإف ؛ريغال “وه ءيش يأ”

 ناسفإلا””:انلق اذإف .ةيهاملا لصف ةقيقحلا يف زيمملاف ءديعب لصف بيرقلا هّلصفو «بيرقلا لصفلا ةطساوب

 فالخج ءرخآ ءيش ةطساوبال تاذلاب زيمت هنإف ؛“قطانلا” الإ باوجلا يف عقيالف “؟هرهوج يفو» ءيش يأ

 نإو“ناسنإلا”لصف ةطساوب لب ؛تاذلاب ال هنكل ؛تاتابلاو تادامجلا نع ازيمم ناك نإو هنإف ؛ناويحلا

 (لس) .ًاضيأ لصفلا ةطساوب زيمي درفمب سيل هنأ عم ٌدحلاو ؛“ساسحلاو يانلا”:وهو ءًاديعب ناک

 .يزارلا نيدلا بطق :وهو ©
 دودحَملل ًازّيمم ناك ّْنإو -ًالثم قطانلا ناوّيحلاك- دحلا نإف (سنجلاو دحلا جرخي اذهبو) :هلوق©

 رمألا نع لمس اذإ باوجلا يف عقي ٌّدحلا َّنأ تملعامل ؛“وء ام”باوج يف ًالؤقم نوڪ هّنكل؛-ناسفإلاك-

 عفدناف ؛قئاقحلا ةمِلتم رومأ نع لاوسلا يف عمتجا اذإ “وه ام” باوج يف ٌعِقاو ًاضيأ سنجلا اذكو «لكلا

 (لس).دحلا ىلع هقدصل عام ٌريغ فيرعتلا نوكحبو «“ءيش يأ” ب اوج يف ّدحلا عوقب ضارتعالا
 مث ءَألَّوَأ سنجلا ملع هنأب ءهب بلاطلا لئاسلا لاحو لصفلا ىنعم ةظحالم هيف نأل (قدأ) :هلوق ©

 سم( ہاش) .ًالصف بلطي

 بايرأ نأب- باوجلا ّنأ :وهو ءيزارلا ةمالعلا باوج يف يذلا نعلّكلا نع هتمالسل (نقتأو) :هلوقو

 .لوقعملا بابرأ مسر ىلع ٌباوج -((حالطصالا يف ةشقانمالو)) اذكب اوحلطصا لوقعملا
 همامضناب الو «طقف هب باوجلا ىلإ ةجاحالف «مِلَع دق سنجلا ّنأل (قِطانلاب ٌباوجلا نّيعتف) :هلوق©

 (بع) .قطانلا عم

 ًادبملا كلذ نأ كشالو «كاردإلاو قطنلا ًادبم بحاص وه :-تايلكلا كردم يأ-قطانلا نم دارملاو



 لا يف ِتِراَمُسْلا نع ُهريَم نِ
 o$) موو <
 دعب ف

eوه مس  

 شىم” 5 نعيمي ام إو“ َّوَقُم”َف هُيَمُياَم لإ بُ ادو و ل ووو < مهد ويد د و99 < وكس < اک
 .سکعلاب ْمَسَقْمْلاَو ؛ سک الو لِفاَّسِلِلمّوَقُم ْيِاَعْلِلُمُوَهُمْلاَو

 زيميام بلطي يذلا©مْولْعَملا سْنجْلا نع ةياّتك9فْيرعَتلا يف “ءيّش”ةّملكف
 .هرْيفاذَحِب لاكشإلا عِفَدْنَي ٍذئّئيحف «سنجلا كلذ يف تاكراَمسلا نع َءيَّشلا

 تاكراشُملا نع هزّيم ُتيح ؛ناَسذإلا ىلإ ةبشنلاب قِطاتلاك :(ٌبْيِرَقَف) هلق

 .ناوّيح ا وهو «بّيِرقلا هينج يف

ُملا نع هزيم ثيح ؛ناَسنِإلا لا ةبسنلاب ”ساّسحلاك :(دْيِعَبَق) هلوق
 تاكراش

 00 تلا وهو تلا لكلا ف
 زيممو صصخن وه قلا ةّيِه ١ N هل ٌلضفلا :(خلإ بِ اَذِإَو) هلؤق

 لوألا رابتعالاب وهف «هدارفأ نيب نم هنع ةّياملاّيمُب يِذلا©سنجلا لإ ةَبسنو ءاه

 لوقعلاك- تادرجملا رئاسو هنأش زع يرابلا نأ :دريالف ؛أدبملا كلذ رثأوه يذلا ناسنإلا ةيهامب صتخم 3

 سم(ًاصخلم بع) .“ناسفإ”لل ابيرق الصف هنوك حصيالف ءاضيأ تايلكلا نوكردي -ةيكلفلا سوفنلاو
 .لصفلا فيرعت يف :يأ «(فيرعتلا يف) :هلوق
 اوراتخا امنإو .ٌةيانك لصفلا فيرعت يف“ءيش”ةملكف :يأ (مولعملا سنجلا نع ةيانك) :هلوق©

 امع ةيانك اهعضوم“ءيش”ظفل اوعضوف ءلصفلا فيرعت يف اهركذو سانجألا رصح رذعتل ةيانكلا
 سم(ءاش).اهلك سانجألا لمشي

 ناسنالل زّيَمم هنأ امك“ 'ساّسحلا”نأ :وهو ءلاكشإ انهط (ناسفإلا ىلإ ةبسنلاب ساسحلاك) :هلوق ©

 زّيمي امك ساّسحلا نإف ؛ًاضيأ هل ريم “”قطانلا ”كلذك-يئانلا مسجلا :وهو-ديعبلا سنجلا يف هتاكراشم نع

 «بيرق لصف قطانلا نإف ءاهنع هُيَيَميًاضيأ قطانلا كلذك«يئانلا مسجلا يف هل ةكراشملا تاتابنلا نع ناسنإلا

 دارم“'ظَقَف” َدْيَق نأب :هنع تا نكمميو .اًاعنام نڪي ملف ءديعبلا لصفلا فيرعت هيلع قدص دقو

 ءطقف ديعبلا سنجلا يف تاكراشملا نع زيميام :لصفلا فيرعت لصاحف «“ديعبلاو” فنصملا لوق دعب

 سنجلا يف تاكراشملا نع ٌرّيمت هنأ الإ ؛ديعبلا سنجلا يف تاكراشملا نع زيمي ناك ْنِإو بيرقلا ٌلصفلاو

 ce (لس) .مهفاف .ًاضيأ بيرقلا



۱ 

 ؛9امّسَقُم ”ىعسُم اعلا رابتعالابو ءاهط لصَح و ةّيهاملل زج هنأل؛“امّوَقُم” یس
 اف لضخ هوا نكح ا نشد | ده ا

 .قطاَلاٍريَعلا ناوي ىلإو قالا ناوّيحل ا ل نارا س ق قرت امك

 رهف (©يلاعلل ٌمّرقم لصف لك يأ ءقارغتسالل ماللا :(ٍيلاَعلل ُمُوَقُملاَو) هلو
 ُءْرجو «لِفاّسلل ٌءزج يلاعلاو ا ٌءزج يلاَعلا مّوقم ّنأل ؛لفاّسلل مّوقم لصق

 يلاعلازُي زّيميام لک نع لفاّسلا زّيَمَي د ِهّنِإ مث .لفاّسلل ٌءْرج يلاعلا مّوقمف ؛ءزج زجل ا

 هنوك سنجلا ليصحت مدعب دارملاو ءسنجلا ماهبإ عفري لصفلا ّنأ !ملعا (سنجلا ىلإ ةبسذو) :هلوق© 3
 مامضنا دعبو ءسرَفوُأ ناسفإ هنأ يف دّدرتلا عقي لقعلا دنع ْتَلَصَح اذإ-ًالثم-ةّيناَويحا ةروصلا نإف ؛امهبم

 ىح اذكر «ٌلقي هيلإ لصفلا مامضنا دعبو «ميظع ماهبإ هيف يلاعلا سنجلاو ءددرتلا اذه لوزي لصفلا
 .لفاسلا يقيقحلا عونلا ىلإ يعتني

 سنها َلّصَحتي يأ امإ ٍذئنيح هنإف !فيك «نابيرق نالصف دحاو ءيشل نوڪيال هنأ !ملعا مث

 مزليف امهنم دحاو لكبوأ ءابيرق ًالصفرخآلا نوڪيالف رخآلاب ال امهدحأب وأ ءدحاو وهف عومجملاب
 (مع) .ليصحعلا يف يفاك دحاو لك نإف ؛يقاذلا نع ءانغتسالا

 نعو «“مّوقمف هزّيميام ىلإ بُ اذإو” :هلوقب لوألا نع فّيصملا رّيعف (ًامّيقم ىبسي) :هلوق0
 امع لب ؛سنجلا نع ال عونلا رّيَمُم هنإف ؛ةرهاظ ةحاسم هيفو .“مّسقمف هنع مسقيام للإو”:هلوقب يناعلا

 .سنجلا يف عونلا كراشي

 همامضناب لّصحي هنأل ؛هل ِنْيمْسِق لّصحم :يأ ءناويحلل مّسقم قطانلاف (خلإ ىزت امك) :هلوق

 فخيالو «“قطانلا ٌريغلا ناويحلا”:وهو ءرخآ مسق هيلإ همدع مامضنابو «“قطانلا ناويحلا”:و» «مسق هيلإ

 (لس) .ديدس ريغ فلكتلا اذه ٍلثم باحترا نأ

 قطانلا ٌريغ ّنإف ؛يسق لّصَحُت هنأ فعمب هل مّسقم هنأ :قيقحتلاو (خلإ ناويحلا ميسقت يف) :هلوق ©

 ؛هيلإ قطنلا مامضناب لصاح هل مسق قطانلا َّنأ امك«هيلإ | قظفلا مدع ماّمِضنا نم لصاح ناويحلا نمم

 (سش).ٍدحاو مسق لّصَحُم دحاو لك «هل نامّسقم نارمأ كانه ناك نيمسقلا نيذه للإ ناويحلا َمَسَق اذإف

 عيمج نع هل زيممو -ناويحلا :يأ- يلاعلل مّوقم هنإف ءساّسحلاك (يلاعلل مو و وقم لصف لك) :هلوق ©

 الخاد نوكيامف «ناسنإلا ةقيقح يف لخاد ناوّيحلا نأل ؛ناسذإلا وهو ًاضيأ لفاسلل موقم وهف «هادعام

 لخاد“ساّسحلا”ف ؛ءيگلا كلذل ًاءزج نوڪي ءيشل ءزجلا ُءزج ْذِإ ؛هيف ًالخاد ًاضيأ نوكي 7 ف

 (نس) هغ نارك ا ب امعدل مو ناسذألا ةقيفح

 .ءزج ءزجلا ءزجو ؛ناسذولل ءزج ناوّيحلاو «ناويحلل ٌءزج هنإف ءالثم ساسحلاك (ءزج) :هلوقه



 و ةَقيِقَح لل جرا ا َوْهَو ص ةا :عياَرلا

 .موقملاب عملا وهو ءهل ازم اًءزج نٌّوكَيف «هنع

 ءاوَس ءرخآ قوف نوكسي عودوا سئج لك انهه“يلاعلا”ب دارُلا َّنأ ملعُيلو
 تت نڪي عون وأ سْئج لك“ لِفاّسلا”ب دارُملا اذكو نكي ُملوُأٌرَخآ هقوَف ناك
 نإ ةبُسّتلاب لاع طّسوتُملا سيلا نأ ىح ؛ْنُع ا ا 00
 ةقوفام لإ ةبسُنلاب فاسو هتحتام

 لفاّسلل مو ان رس هنأ اؤعتب اک ْيَأ :(َسُكَعالَو) هلؤق

 يلاعلل امو وقم سیلو ءناَسنإلا وه يذلا لفاسلل موق قم قطانلا ّنإف ؛يلاَعلل2ًامّوقم

 .ناويحلا وه يذلا
 سالو «يلاعلل مّسَقُم م سقم لک يأ :(سکعلاب ُمّسَقُملاو) هلؤق

 لك يأ- مّوقملا”و :هلوق نإف ؛لطاب “سكعال”و : فّدصملا لوق ّنإ :وهو ءلَخَد عْفَد (ًايلك يأ) :هلوق ®

 ةبجوم سكعنت ةيلكلا ةبجوملا ّنَأ :هعضوم يف ٌرّرقت دقو «ةيلك ةبجوم “لفاسلل ٌموقم يلاعلل -مّوقم
 -ناسذإلل مّوقم هنإف ءساّسحلاك- لفاسلا ِءَّوقم ضعب ّنإف ؛ةقداص انه ةيئزجلا ةبجوملا نأ ٌكشالو «ةيئزج

 ؟ٌبِذاك نيكعلا بذكب مكحملاف ؛ناوّيَحلا :يأ ءاضيأ يلاعلل موقم

 سكعلا نم دارملا لب ؛رْوّذحملا ّمَرلَي ٌقح يحالطصالا سكعلا يف سيل انه انمالك ّنأ :عفدلا ريرقتو
 نأ ىلإ ةراشإ ايك يأ” لوقف ؛ةيك ةيجومت' قعملا اذهب ةيلكلا ةبجوملا نيكعو: هيوقللا قعلل انه
 هيلع مزليل ؛يحالطصالا يثزجلا سكعلا ال «يوغللا :يأ لكلا سكعلا وه انهش سكعلا نم دارملا

 (ًاصخلم لس) .روذحملا

 بلسلاال لكلا باجيإلا عفر“ سكعال””:هلوق نأ ىلإ ءاميإ“ايلك ”حراشلا لوق نأ :يناهجهاشلا يفو

 (سم).يثزجلا باجيإلا هيفانيال لكلا باجيإلا عفرو ءلكلا
 “ءرقلا" ب ديرأ نإ هنأ :دريالف اديعبوأ بيرق الصف (يلاعلل اموقم لفاسلل مرقم لك سيل) :هلوق

 رقم لكف ءديعبلا لصفلا ديرأ نإو ؛يلاعلل مّوقم لفاسلل بيرقلا مّوَقُملا نم ءيشالف بيرقلا لصفلا

 .يلاعلل مّوّقم لفاسلل ديعب



 تايلكلا ثحب 1 بيذهت حرش

 .©يلك ْيأ

 ءامْسِق ©لفاّسلل لّصَح لْصَف لكف ءيلاعلا ىم مْسِق لفاّسلا نلف ؛لّوَألا ام
 .مسق مُسِقلا َمسق نال ؛امْسِق يلاعلل لّصح ُدقف

 سْيلو ءياتلا مسجلا َوُه يذلا يلاعلل مّسقُم-ًالَكَم-ساَّسحلا لألف ؛يناعلا اّمأَو

 نارا وه ىلا لقال اقم

 عْيِمَج يف ربتعم مَسْفَمْلا َّنإف جر احلا كلا يأ :(©حراحلا وُهَو) هلؤق

 اا تاَموهفَم

 ا ةّصاخ يه اَم ٍداَرفأ عيمج ةّلماش ة ةّصاخ ىلإ مِسَقْنَت ةّصاخلا َّنَأ !ًمَلْغاَو

 .ناّسنالل لْعِفلاِب بتاكلاكههداَرفأ عمل لاق ريغ لو «ناتسنإل ةوقلاب بت بتاكلاك
 :يناّكلاو «عوّكلا ةّصاخ :لٌوألاف ؛ةّيسْنِج وأ ةّيعوت :(ةدحاو ٍةَقْيِقَح) هلوق

 مّسقملا ضعب نوڪي نأ زوجيف ؛لکلا باجيإلا عفر اذه نأ :ينعي (ًايلك يأ سكعالو) :هلوق0

 مّسقم كلذ عمو هل ٌمّسقم امّدَعو ادوجُو رهوجلا ىلإ همامضناب قطاعلا نإف ؛لفاسلل ًامَّسقم يلاعلل

 (نع) .اضيا ناحل

 ا وهو-لفاسلل لّضَحُي هنإف ؛قطادلاك (امسق لفاسلل َلّصَح لصف لكف) :هلوق©
 ىلإ هل مّسقم ناويحلا نأل ؛يئانلا مْسلاكًاضيأ يلاعلل ًامسق لّصحي نأ ٌدبالف ؛قطانلا ناويحلا :وهو

 (لس) .ءيشلا كلذل ٌمّسقم ءيَّنلل مَّسقملل ُمّسقملاو «ةرورضلاب ًاضيأ يئانلا مسجلا

 جرو ماعلا ضْرَعلاو ةّصاخلا نيب كرتشملا سنجلا“جراخلا”:هلوق (جراخلا وهو) :هلوق©
 :ُتلق ؛مالسإلا خيش ةرابع ئهتنا .ماعلا ضْرَعلا رخي “خلإ لوقملا”:هلوقو ؛عونلاو لْصَفلاو سنجل ا

 (بع) .ركفت .ةقيقح سنج وه لب ؛هل هجوال “سنجل اک” :هلوق

 عبار يك اهنإف ؛لكلاب ةصاخلا ليوأتب ريمضلا ريكذت نأ ىلع هيبنت هيفو (جراخلا يلكلا يأ) :هلوق©
 (بع) .ةسمخلا تايلكلا نم

 ناسنإلا ىلإ ناويحلا ميسقتكءيتاذلا ميسقت :نيَوْحَخ لع ميسقتلا (خلإ ربتعم مسقملا) :هلوق©
 مَسْفَملا ٌةيئزجو ؛امهريغو 0 ناسنإلا ىلإ يشاملا ميسقتك «يضرعلا ميسقتو ؛امهريغو سرفلاو

 ؛عاونألا ىلإ ميسقتلا يضرعلا ميسقت يف دوصقملا نأ :هيف ٌرّسلاو ؛يناعلا نود لوألا يف امنإ ماّسقألل

 (ظم) aT ءاهيلإ تافعلالل وه امنإ مَّسَقَملا ةظحالمو



 تايلكلا ثحب 7 بيذهت حرش

 ١ ََواَهْيَذَع ُلْوُقَمْلا ٌجِراَْخاَوُهَو ماعلا صَرَعلأ: سماح ا

NSِءيَّشلا نع ۀکاگِفٳ َعَتَتْما ِنِٳ  

 َةَيِهاَمْلا

 .©مههفاف .ناّسذإلل ماع ضرَعو «©ناوّيَحلل ةّصاخ يا e ا

 نم اهرْيَغ للعو ءناَسذإلا ةقيقح لع لاقي هنإف ؛يثاَملاك : )اهر ريع لعو) هلوق

 ةيتاوجطا ق ةئاقحلا
 ٣ :©ةلْمجلاِبو ماعلا ضَرَعلاو ةّض ةّصاخلا نم دجاو لك يأ :(اًمِهْئِم لگو) هلؤق

 كنا ليجتسي نأ اًمْؤلخيال ْذِإ ؛قِراَفُم وأ مزال اّمِإ هدارفأل ٌيضَرَعَود يذلا

 .يناَكلاوُه نناعلاو «©لّوُألاَوُه لّوألاف ؛الْوَأ ©هضوُرعَم

 كيلع ٌبهديالو .تاراشإلا يف هب حّرص اًقلطم ضرَعلا يمس امّيرو (ماعلا ُصرَعلا) : نتاملا لاق

 َنْيِب ساّيِهْلالل نيّيِقِطنملا ضْعب همكوت نإو “رَهْوَجلل لياَقُملا” ىنعمبال «ضرعلا ىنعمب انه ضرَعلا نأ
 (ظن) .عؤضوملا يف دّجْوُي امو عوضوملل دّجْوُي ام

 ماعلا ضرعلا ىلع هقْدِصل ؛عنام ٌريغ ةصاخلا فيرعت نأ :دريالف (خلإ ناويحلل ةصاخ) :هلوق©

 (لس).ناويحلا ةقيقح يهو ءةقيقح تحتام لع لوقم جراخ هنأ هيلع ٌقُدصي هنإف ؛يشاملاك ًاضيأ
 ا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل “ءاعلا”و «نفخيال امم “ةصاخ” عونلا اذه ةييسّنو

 مزليف ۽ ي ؛ يشاملا يف اعمتجا دقو «نانيابتم ماعلا ضْرَعلاو ة ةّصاخلا نأ نإ ءاميإ هيف (مهفاف) :هلوق6

 ةّصتخم هنأ رابتعاب ةّصاخ “يشاملا”ف «ةحاشم الف نيرابتعاب هنإ :لاقي نأ الإ َّمُهَّللا .نينئابتملا عامتجا
 «تارابتعالا ِفآلِتخاب فإكخت ماكحألا نأل ؛هيف ةّقياضمالو «ناسفإلل اعلا ضرعو هقّيناَوَيحلا ةقيقحلاب

 سم (ةدايزب بع)!ربدتف .ركبل ةّوُنّبلاو ءورمعل ديز يف ةوبالاك

 اذه”ب لّوؤملا “مودي” لوقلا رخآ ىلإ “يذلا لكلا” :هلوقل مدقم ربخ (خلإ ةلمجلابو) :هلوق©
 مهفاف .“مودي”:هلوق ىلإ “امهنم لك ”:هلوق نم نتملا يف ام ةلمجب سبلتم مالكلا اذه نإ :عملاف «“مالكلا

 (بع).نيئدتبملل دب ال هنإف ءهظفحاو

 رد هّللو .ايجراخوأ ءاينهذ ادوجوموأ «يه يه ثيح نم ةيهام ناك ءاوس (هضورعم نع) :هلوق®
 سم(بع) .ةيهاملا ىلع “ءيشلا” فنصملا راتخا امك «“ةيهاملا” ىلع “ضورعملا”راتخا ثيح !يشحملا

 © .قرافم كلذك نوڪيالامو «مزال هضورعم نم هكاكفنإ ليحتسيام:يأ (لوالاوه لوألاف) :هلوق®



 اذه ناك جراخل قرأ نها يف ىت املك يَ فة ب ٌءىَّشلا ا كلأ

 مسقلا اذهف ؛هيِهّذلاوأ ٌيجراخلا هدوجو نإ رظقلاب هل مزال:امإو هل ًاتياث مزاللا

 .9نامسِق ةقيقحلاب

 مزالو ؛©ةعَبرألا ةّيجوزك«ةّيهاملا مزال :ةّنالث مّيِسُفَكلا اذهب مزاللا ماّسقأف
 ؛ةيلك ناَسفإلا ةقّيِقح نؤگك ءْْهّذلا دّوجُولا مزالو ؛راّكلا ا ءّيجراخلا دوجؤلا

 .©ًضيأ ًايناث الْوُقْعم ىَسُي مْسِقلا اذهف

 هقدص نكحميو ءامئاد هضورعم لع قداص ريغ ُضْرَعلا وڪي نا زوجي هنإف ؛لطاب رصحلا :ليقو 3
 هدارفأ لإ رظنلاب ماكلا امْسِق امهو «ماعلا ضرعلاو ةصاخلل نامسق قرافملاو مزاللا ّنَأ :هيفو .هيلع

 برا نان هيل قديم کا نزور هل نزف لكن ا عو ال انو ا اا رشا
 ؛رهاظلا يف دساف ٍذئنيح مزاللا ميسقت نأل ؛“ةيهاملا”نود“ءيشلا”لاق امنإ (ءيشلا مزال) :هلوق ©

 ميسقت مزليف «ينهذلا وأ يجراخلا دوجولا مزال وأ ةيهاملا مزال امإ ةيهاملا مزال نأ ٍذئنيح مالكلا ىدؤم نإف

 مَسْقَملا نإف ؛ميسقتلا دسفيالف مسقملا يف ءيشلا مزال:ليق اذإو .ىّرتامكو هو «هريغ كِإو هسفن لإ ءيشلا

 ةدوجوملا ةيهاملا مزال يناعلا مسقلاو «ي» يده ثيح نم ةيهاملا مزال لوألا مسقلاو اقلطم ءيشلا مزال ٍذئنيح

 (نب) .جراخلا وأ نهذلا يف دوجوم هنإ ثيح نم

 ىلإ” :هلوق يف ماللاب ٍفّرعملا “دوجولا”ب دارملا نأ ىلإ ةراشإ (خلإ اهدوجو صوصخ نع) :هلوق©
 (بع) .ًاقلطم دوجولا ال ءينهذلا وأ يجراخلا :يأ «صاخلا ٌدوجولا “ٍدوجولا

 :نيمسق نإ مزاللا مّسق فلانا :مُهوتيام هب عفدناف (نامسق ةقيقحلاب مسقلا اذهف) :هلوق©

 مزالو «ةيهاملا مزال” :ماسقأ ةثلث نلإ هميسقت ماقَملا اذه يف روهشملاو «“دوجولا مزالو «ةيهاملا مزال”

 لصاحو ؟ةيئانعلا ىلإ ةيثالعلا ةمّسِقلا نع فّنصملا لَدَع ملف ل دوجولا مزالو «يجراخلا دوجولا

 (لس).راصتخالل ةدحاو ةرابعب نيريخألا نيمسقلا نع َرَّبَع لب ؛لّدَع ام فنصملا نأ :عفدلا

 ٍقارحإلا فالخج «جراخلا يفوأ نهذلا يف تناك ءاوس «جوز ةعبرألا نإف (ةعبرألا ةيجوزك) :هلوق©
 (بع).ناسنولا ةقيقحل ةيلكلاو ءرانلل

 تالوقعملا”ب ُدارملاو ؛ناسنإلا لّقَعَت دعب لّقَعَتُت ناسنإلا ةّيلك ّنأل (ًاضيأ ًايناث ًالوقعم ىبسي) :هلوق®

 دهب ىذاحيو الّرأ رّوصتي هنإف ؛ًالثم ٍناويحلاو ناسذإلاك ءجراخلا يف رمأ اطل يذاحيو رّوصتيام “كلوألا



 فارزصتلا ةيتاغ 3 بيذهت حرش

 س هت ْنِم ْوَأ «مْوُرْلَمْلا ِروَصَ ْنِم هُوَ ُمَرْلَي ُنيَب :-دْوُجَوْلا أ
 ووو £ يو f و99 < و ر ت

 ؤأ ُمْوُدَي : قراقم ضرع ف الو هفالخي :نْيَب ريغ و واي زبلا

 م ةع رس
 هک

 و
 6612 ا 8ک ي ل سو ا

 ايقطنم

 :ناّيَتعَم هل ُنّيِبلاو EEE نيب ام مزاللا نأ :ناگ
vw 

 روصت 00 امك (©موُرلَملا روصت نم هُروصت مّرلي يذلا ٌمزاللا :امهُدَحأ
 ا ا ل نيب هل لاقيام اذهف ؛ئمّعلا روصت نم رّصَبلا

 .ناَسنولل 7 0 مّرلَيال يذلا مزاللاوُه :نيبلا

 موُرلَملا روصت عم هروصت نِ مّرلَي يِذلا مزاللا وه :نّيبلا نعم نِم يناشلاو

 ةعبرألا رّوصت دعب لْقَعلا َنإف ؛ةعّيرألا ةّيجْوّرك ؛موُرللاب ُمْرَخا©امهَتيِب ِةّبسنلاو
 ىلع مكملاك«جراخلا يف ٌرمأ هب يِذاَحيالو ًايناثرّوَصتُي ام “ةيناعلا تالوقعملا”ب دارملاو ؛جراخلا يفرمأ 3

 رّوَصت دعب روضي ًايلك ناويحلا نوک اذكو «ناسنإلا رّوصت دعب رّرَصتي ايلك هتوك نإف ؛لک هنأب ناسفإلا

 (بع) .ڻزج وهف جراخلا ي ف دّجوي ام لک نأل ؛جراخلا ي يف هل يذاحي ام دج ویالو «ناويحل ا

 ناك قم هنإف ؛اقلطم لوألا ىنعملا نم ٌمعأ عملا اذه نأ !ملعا (خلإ نم هرّوصت مزلي يذلا) :هلوق ©

 مزج ا يف ًايفاك امهنيب ةبسنلاو مزاللا رّوصت َعَم موزلملا روصت ناك «مزاللا روصت يف ًايفاك موزلملا روصت

 ىنعملاب نّيبلا ىنعم نإ :ليق اذإ رهظي امنإ اذه نأ ملعت تنأو .روهشملا وه اذهو «ىلؤألا قيرطلاب موزللاب
 نوڪي نأ لْقَعلا رظن يف زوجيف الإو ؛موزللاب مْرَلا عم مزاللا ُرُوصت موزلملا رٌّوصت نم مّرليام :لّوألا

 قي ملو ؛موزللاب مْرَجلا يف ًايفاك ةبسنلا عم امهيلك ُرُوصت ٌنوكحبالو «مزاللا روصت يف ًايفاك موزلملا ُرٌوصت

 سم(ةدايزب لس) .هنالطب نبع ليلد
 ةرورض ؛نتملا ةرابع يف ملا ما سا جحا هنأ ىلإ ةراشإ (خلإ امهنيب ةبسنلاو) :هلوق©

 موزللا ةبسذ يأ EP روض قضايا لو ؛امهنيب موزللاب مزجلا يف ٍفاكريغ طقف نيفّرطلارٌوصت نأ

 ؛ةبرجتلاو سدحلاك «هريغو طسولا ىلع هفقوت مدع هموزلمو مزاللاروصت نم مزجلا موزل نم دارملاو ءابلسو اباجيإ

 سم(بع) .“جوز ةعبرألاو «ءزجلا نم مظعأ لكلا” :لثم «تايرطفلاو تايلوألا يفروصتي امنإ اذه نأ نيفخيالو



 ثازوصنتلا ةنقاك 57 بيذهت حرش

 لاقي َكلْذو ءاحل ةّمزال ةّيجوَرلا ناب امْرَج مكي ءاهْيلإ ةّيج ةّيجوّرلا ا

 ©هرّوصت نِم مَرلَيال يذلا مزاللاّوه نيبلا ُريَغف ِذئَديِحو . م الا قلاب ُنيَملا هل

 .©هلاَعلل ثوُدخلاك مولا مزج ا امهتيب ٍةَبسنلاو موُرلَملاروصت عم
 لع نيلِصاحلا نيّمْسِقلا نأ الإ (©نامّيِسقت ةقّيِقحلاب يناعلا مّيِسقعلا اذهف

 .نّيملا ريغو نّيملاب نايّمَسْيامّنِ ريدقت لک

 © هك اكفنا عنَمي مل ناو ءكّلَقلل ةّمئاد اهَّنإف ؛كَلَقلا ةكرحك :(ُمْوُدَي) هلؤق

 .هتاذ نإ 0

 .9باَبَشلاك :(ُْظْبْوَأ) هلؤق .لجولا ةَرْفّصو لجل ا ةَرْمُحك: بع
 عِئَتمَيال يذلا ٌمْوهفَملا :ينعي لكلا ظفل هيلع قّلطُيام يأ:(َكلا ُموُهْفَم

 ©-5لا نم دصقي ئقطنملا نف تي ا
 1 ١ فعلا اذ

 هنأل ؛لّوألا ىنعملاب هنم صخأ عملا اذهب نّيبلا ٌريغلا مزاللا (خلإ هروصت نم مزليال يذلا) :هلوق©

 امهنيب نيرمألا يّضيقن نيب ةبسنلا ٌّنَأَّرم دقو «لوألا ىنعملاب نّيَبلا ٌصيقن لوألاو «ينالا ىنعملاب نّييلا ضيقن

 سم(ةدايزب لس).نينيعلا سكعب اقلطم صوصخو مومع
 ؛موزللاب مْرَجلل يفحبال امهنيب ةبسنلاو مّلاَعلاو ثْوُدَحلا انرّوصت اذإ انإف (ملاعلل ثودحلاك) :هلوق©

 (نب) .ليلدلاو طسولا ىلإ جاتك لب

 :يفالاو ؛صخألا ىنعملاب نّيبلاريغو صخألا ىنعملاب نّيبلا ىلإ مزاللا ميسقت :لّوألا (ناميسقت) :هلوق©

 .كلذك نّيبلا ريغو معألا ىنعملاب نّيبلا ىلإ هميسقت
 ةلعلا ٌدوجو ماد ام كّلَملا نع اهكاكفنا عنتمي ةكرحلا نأ :هيف (خلإ اهكاكفنا عنتمي مل ناو) :هلوق©

 ؛ةّيرورضلل ةيواسم ةمئادلا نوكي ْنَأ مزلتسي هنأب :هنع باجي دقو .ًاقرافم ًاضْرَعال ًةمزال ًةيرورض نوكتف

 (مع) .ةّيِفَسْلَف ةّقِد اذهو «هٌدوجو مادام كاكفنالا عنَتمم وه نوكي ببس نم هل دبال مئاد لك نإف

 (بع) .ةيرورضلا نم معأ ةمئادلا: مهوق لع ينبم ميسقعلا اذه نأ ىلإ ةراشإ““كلفلل ةمئاد””:هلوقو

 ؛عوضوملا لاوّري نوڪي امنإ هلاوز نإف ؛“بيشلاك” :مهضعب لاق ام لوا اذهل (بابشلاك) :هلوق©

 (لس) .مهدنع ٍفراعتمب سيل وعملا اذهف “ةّلوُهُكلا”” هنم ديرأولو
 ع سنيك کلا نم- تايلكلا ًموهفم ذُحَأي هنأ نعمب (يلكلا نم دصقي يقطنملا نإف) :هلوق6



 تر ةنقاخ 5 بيذهت حرش

E | عاَوْنألا اَذَكَو؛ 20 اًيِلْشَع ” عومج 1 ا O TT 

 يصاَحْشأ دوج ىنغَمب يلا وُو نأ قا
 «ناوّيحلاو ناّسنإلک «موهفَملا اذه هيلع قدصياَم يأ :(هضْوَرْعَمَو) هلوق

 ا لع راخلا يف ينعي م ا 0

 .©لْقَعلا فالإ هل دؤجمال ذإ 5 انتهاك" د و “کلا

 اًيعْبَطو اًيِقِطنم نؤكَي كلا نأ امك ىنعَي :(ٌةَسْمَملا ٌعاَوْنألا اَذُكو) هلؤق
 وص ےس ےس

 ءةّصاخلاو ؛عؤتلاو ءلْصَفلاو ءَسْنِجْلا ينعي- ةّسْمَحلا عاَوْنألا كلذك هيِلْقَعو

 ءعَْتلا مْهفَم :الكَم ٌةَنالَّكلا ٌثاَراّبِتعالا هذه اهنم لك يف يرجت -ًءاعلا ضْرَعلاَو

 كلت نوكتل ؛ماكحألا هيلع ٌةدراو -ةصوصخم ةَّدام ىلإ ةراشإ الب يه ثيح نم لضفلاو عؤنلاو 3

 (خيش). لكلا ٌموهفم هيلع قَّدَص ام عيمجل ًةلياش ٌةّماع ماكحألا

 نيب قرفلاو «-ناويحو ناسذإك «لكلا موهفم هيلع قدصام يأ- (هضورعمو) : نتاملا لاق ©
 ام وه :ضورعتلاو هيف ةكرّشلا عوقُو نع هروصت سفن عنمي ال ام وه موهفملا نأ :ضورعملاو موهفملا
 ناوّيحلا ٌموهفم هنيعب سيل لكلا موهفَم نأ مولعَملا نمو ؛ًالثم ناّسذإلاو ناوّيحلاك هةّيلكلا هل ضرعت

 هل ضرعت ام قطادلاو ناَسذإلاك «هريغ لعو ناوّيحلا ىلع لّمحي ْنأل حِلاص هنع جراخ لب ؛هل | ًءزجالو
 (ظن) .لقَعلا يف ةيلكلا

 «“يعيبط لك” هل اضورعم هنوكل حلاص وأ ءلكلا موهفمل ضورعم وه ثيح نم “ناويحلا” موهفمف
 (شت).“يعبط سنج” هل اضورعم هنوكل حلاص وأ «سنجلا موهفمل ضورعم وه ثيح نمو

 يف دوجوَم هنأل وأ ؛قئاقحلا نم ةقيقح :يأ ؛عئابطلا نم ةيعبط هنأل (ًايعبط ًايلك ىسي) :هلوق ©
 ظفل “ةعيبطلا”ف ؛جراخلا يف ينعي “عئابطلا يف هدوجول” :هلوقب هيلإ راشأ امك «جراخلا يف :يأ «ةعيبطلا

 (بع).حراخلاو ةقيقحلا نيب كرتشم

 نم دنع امأو «جراخلا يف هدوجوب نيلئاقلا بهذم ىلع رهظي امنإ اذه (جراخلا يف ينعي) :هلوق ©

 (لس).الف هِمَّدَعِب لوقي

 َمِلَف ؛لقعلا يف الإ هل ققحت ال اضيأ يقطنملا لكلا :تلق نإف (لقعلا يف الإ هل دوجو ال ذإ) :هلوق ©

 سم (هاش نم لس).((ادرطم نوڪي نأ بجيال ةيمستلا هجو)) :تلق ؟مسالا اذهب مسي مّل
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 عو” ىَعَسُي “وهام” باوج يف ةقيِقح اب نيِقفّتُم نيريثك لع لْوْقَملا لكلا :ينغأ
 ضراعلا عوُمجَحو ؛"”اًيعْبط اعوت” ۳ سرلا ناّسن لاک ؛هضورعمو ؛ اًيِقطنم
 ."ًايِلْقع اعون” عْوكلا ناّسنإلاك ءضوُرْعَملاو

 اًنإف ؟©ًاضُيُأ يئزجلا يف يِرْجَت ةثالّكلا تاراّبِتعالا لب ؛قاوّبلا يقف اذه للو

 نيريثك لع هِقدِص صرف عِيَتمَيام ينعأ ئز ا مْهفَمف “يْرُج ٌديز ”:انلُق اذإ
١ 

 عوُجتلاو هيْب ايئْزُج سي “اديز” ينغأ هضوُرعمو «“اًيقطنم ايئزُج” ىس نال
 .6“(كفعأ اًيئثزج یس 00 ؛ زجل ًاديز” وع

 ف كَم ْنَأ يِغَبنَي ال :(©8هِصاَخْمأ دوجو انعم بطلا دوجو أ ّقَحلاَو) هلوق

 ًاضورعم هنوك يف ٌكشال ةسمخلا عاونألا نم دحاو لكل ضورعملا ّنِإ :ليق نإف (ًايعبط ًاعون) :هلوق ©

 اعاعا ةحارلا ءيشلا نوک مز اهيف تارابتعالا نار رج متلق اذإف «“يعبط يک” وهف «ةيلكلل

 قا نالت E محا نك [ناردقا دعما نإ تنقال كي قيو ايه انحف فيل

 ضورعم هنأ ثيح نمو «يعبط يك لكلا موهفمل ضورعم هنأ ثيح نم -ًالثم- ناسنإلا ّنإف ؛رابتعالاو
 (ًاصخلم لس) .اذكهو «ٌئيبط ك ةيلكلا هل ضرع هنأ رابتعابو «-ناويحلا اذكو- يعبط ٌعون عونلا موهفمل

 ناكل يزجلا يف ةروكذملا ٌتارابتعالا ىرْجأ ول ذإ ؛رظن هيف :لوقأ (ًاضيأ يزجلا يف يرجت) :هلوق©

 “ةعيبطلا” ًاضيأو .تاّيئزجلا نع ثحبيال يقطنملاو ءهنع يقطنملا ُتَحِبي هنأ يقطنملا يثزجلا ىنعم

 (رون) .ربدتف . "يعبط يثزج” :اهلوق حصيالف «تايلكلا يف الإ لمعتسنال

 قحلاف رم امك لقعلا يف لّصَحُتال ٍتايئرجلا ّنإف ؛رهاظ فْعُصًاضيأ هيف (اًيلقع اًيئزج ىبسي):هلوق©
 (لس).لُحَمَت نعولخيال «تايلكلا ىلع اسايق تايئزجلا يف تارابتعالا هذه ناّيَرَجِب لوقلا باكترا نأ

 اذإ يتلا ٌةيهاملا هيلع قدصي ًائيش جراخلا يف نأ ىنعمب :يأ (هصاخشأ دوجو لؤعمب) :هلوق 0-٠

 نإ” :هلوقب خيشلا راشأ هيلإو ءرهاظ اذهو ءورمعو ٍديزل اًيعبط ًايلك تناك احل ٍةيلكلا ضْوُرُع ريثعا

 عم ةيهاملا نوكي نأ امأو ؛“جراخلا يف ٌةدوجوم لقعلا يف اهانعمب كارتشالا ضرعي يتلا ٌةعيبطلا

 يفانُت ةملكلا ّنأب ةّمِكاح لقعلا ةَماَدَب لب ؛هيلع ليلد الف «ٌةدوجوم اه اهِضْوُرُع رابتعاو ةيلكلاب اهفاصتا

 (سمش) .يجراخلا دوجولا

 «صُخشتلل ةَ ورعملا ةّيلكلا ةيعبطلا نع ةرابع: مهدنع صْخّشلا(هصاخشأدوجو نعمب): هلوق"-6

 ةعيبطلا” نوڪي ٍذئنيحف ؛هٌقيقحت اهرم امك «هيف لخاد ريغ هب دييقعلاو «ًالخاد ٌصُخشتلا نوڪي ثيحب
 .ةعيبطلاو درفلا نيب يقيقحلا ديحوعلا ىنعم اذهو ؛رابتعالاب نيّرياغتم «تاذلاب نْيَدِحَّتم "صاخشألاو



 يف تامْؤهفّملل ضرعت اًمنإ ةّيلكلا َّنِإف «جراخلا يف دْوجوَم ريغ َيِتِطنَملا لكلا نأ
 َّنِإف ؛هيف دوُجوَم ريغ حافلا َّنأ يف اذكو ؛ةّيِناَكلا تالْوّقْعَملا نم تاك اذلو لْقَعلا
 ١ .0 كلا ءاقِتنا مِزْلَْسِي زج ا ءافتنا

 هضرعَي يِذلا- ناَسنإ َوُه ثْيَح نِم ءناَسنإلاك ّيّبطلا َّنأ يف9عازّتلا امّنإو

 َسْيل لب ؟ال ْمأ هدارفأ نْئِض يف جراخلا يف دْوُجوَم َوُه لَه -لْفَعلا يف ةّيّلكلا
 .ًداَرْفَألا الإ هيف دْوُجَوَملا

 مهنمو ؛نيرّخَأتُملا ضْعَب بَهذَم يناگلاو «©ءاّمكحلا رؤهْنُج بَهذَم لوألا

 امنإ لب ؛هقِحاَوَلو صخشتلا نع ةدّرع جراخلا يف دجوتال ةيلكلا ةعيبطلا نأ :مطاقم لصاحو 3
 دوجوملاو تاذلاب ًادحاو دوجولا نوكي ٍذئنيحو ءركُذ يذلا قيرطلا ىلع صُخشتلاب نارتقالا دعب دجوت
 مزليالف ءرابتعالاب ًارياغتم ًاضيأ دوجولا نوكي ٍذئنيحو «رابتعالاب دوجوملا فلتخي !معن «كلذك ًاضيأ
 (لم) .ضورعملا دّدعت يفاني ضورعملا داحتا نأ :مَعْرُي دق ام ٍذئنيح

 ةعبرأ انصرف اذإ انإف ءمَّسم ريغ اذه :تلق ْنِإ (لكلا ءافتنا مزلتسي ِهزجلا ءافتنا نإف) :هلوق ©

 دحاو ٌءيش نفتنا اذإ ءزجلا ًءافتنإ مزلي امنإ لب ؛لكلا ًءافتنا مزليالف ءًادحاو ًاثيش هنم انَّْرْفأ مث ءايشأ

 ةعبرألا نأ كشالو « ءازجأ نم ءزج ءافتنا دنع “لك” هنإ ثيح نم لكلا يقبيال هنأ :باوجلاو .!اهنم
 ولو !فيك ؛ه ءازجأ نم دحاو لك ءافتناب يقتني امك ءاهنم دحاو ءافتناب ئفتنا دق ةعبرأ هنإ ثيح نم

 “ةثالهلا” نأ امك «تادحو ثالث نم ةبكرم اهنوك مزل ءاهنم دحاو ءزج ءافتنا دعب الشم ةعبرألا تيقب

 سم(هاش نم لس) .نالطبلا يهيدب وهو !ةثالغلا نيبو هنيب ذئنيح قرفلا قبي ملف ءاهنم ةبكرم

 ؟ال وأ جراخلا يف ٌدوجوم ّيعبطلا لكلا نأ يف اوفَلَتْخا مهنإ :ماقملا ليصفت(خلإ عازنلاامنإو):هلوق

 وه ادق وا تح ا ةيضاختعا وجو لب ؛ةدح لع دوجوب ال جراخلا يف دوجوم هنإ :ليقف

 .تاصُخشتلا وه امنإ دّهاشملاو ءسوسحمب سيل هّنكل ؛ سيئرلا خيشلا بهذم

 لئاقلا اذه دنع جراخلا يف تانّيعتلا دوجو مَدَعل ؛اضيأ سوسحم وه لب :ليقو

 تاّيوُهلا يه يتلا صاخُشألا وه امنإ هيف دوجوملا لب ؛جراخلا يف دوجؤَمب سيل يعبطلا لكلا :ليقو
 (بع).تاطوسبملا يف ةطْؤٌّسبم قرفلا لئالدو .اهنع تاعّرتْنُم ٌثايلكلاو تالا :يأ «ةطيسبلا

 َوْهَو «ناوُيلا اذه ءزج ناويحلا ناب كلذ نع اوُلدتساو (ءامكحلا روهنُج بهذم لوألا) :هلوق©
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 يف كلا تجول هّنأل كلذو ؛“مفاگلا وه ٌقحلا” :لاق اذلو ؛-هللا هجر- 9فّئصُملا

 ةّيلكلاكّداَصَتُملا تاَفّصلاب دحاولا ءْىَّشلا فاصّتإ مزل هِداَرْفأ نْمِض يف جراخلا

 “بطلا دوجُو ”ىبعَمف ٍذِئَئيحو .ةدّدَعتُملا ةتكمألا يف دجاولا ءيّقلا دوجؤو «ةّيئزجلاو

 .اهُيفرظناف دير جلا يِشاوَح يف ٌقَحلا©9قْيِقَحتو «©ٌلّمأت هيفو .ةدوجوم هدارفأ َنأَوُه

 ناويحلا نأ مّلسنالف الغم ديزك- هيلع قدص ام “ناويحلا اذه”ب ديرأ نإ هنأل :ثحب هيفو 3

 ءلقعلا يف هيكرك لع ليلد ممي ملو ءًالقع اه مزجال ةطيسج ةيهام ديز نوكحي نأ زوجي لب ههل ٌءزج
 يف دوجوملل يلقعلا ءزيلاو ءهل يلقع يءزج وهف مس ولو ؛ناويحلا نم ابُكَرُم نوكي نأ نع ًالضف
 -ًالغم ُناويحلا ًاديز :ينعأ- يبيكرتلا موهفملا ديرأ نإو .جراخلا يف ًادوجوم نوكحي نأ مّرليال جراخلا

 (رون) .ثحبلا لّوأ وه لب ؛جراخلا يف دوجوم هنأ مّلسنالف

 "هصاخشأ دوجو ىنعمب” :فنصملا لوق لمع نأ ريرقتلا اذه نم رهظيو (فنصملا مهنمو):هلوق 0

 (رون) .ًادج يعض -مهضعب هيلع هلم امك- نيلوّقلا نيب قيفوتلا لع

 فِصَتَتال ةيعؤكلا ةَدْحَولاِب دحاولا ءيشلا نأ مّلسنال انإ :لمأتلا هجو (لّمُأت هيفو) :هلوق

 عنتمملا لب ؛ةدّدعتملا ةتكمألا يف ةيعؤكلا ةدُحولاب ٌدحاولا ءيشلا دّجويال نأو «ةّداضتُملا تافصلاب

 ٍدحاولا ءيشلا دوجوو «ةّداضتُملا تافصلاب -ةّيِصخشلا :يأ- ةيدْرَقلا ةدْحّولاب ٍدِحاولا ءيشلا فاصتا

 (رون) .ةدّدعتملا ةتِكمألا يف ةيدرفلا ةدحولاب

 حيحص نيقيرفلا نم قيرف يأ ليلدو ؟اذام نيقيرفلا نيب قحلا نأ وهو (قحلا قيقحتو) :هلوق©

 (نب) . دسافو

 دحاولا ءيشلا فاصتا نأ”:ب مهضعب نع “ديرجعلا” حراش لقن ام ىلإ ةراشإ هيف :ةظحالملا

 ادحاو دحاولا ءيشلا ناك اذإ عنتمي امنإ ةددعتملا ةنكمألا يف هدوجو اذكو «ةداضتملا تافصلاب

 ةضورعمو «جراخلا يف ةدوجوم -الثم- ةيناسذإلا ةعيبطلاف ؛الف عونلاب ادحاو ناك اذإ امأو ؛صخشلاب

 ؛صخشتلا نود اهعيمج يف ةدوجوم ةكرتشم يهو «جراخلا يف ةدوجوم دارفأ اهلف ؛ةريثكلا تاصخشتلل

 !“ كلذ يف ةلاحتسا الو ؛نيعم ناكم يف ةلصاحو ةصاخ ةفصب ةفصتم درف لك رابتعابو

 لباق ريغ هسفنب افصتم نوڪي جراخلا يف دجو ام لك نأ اعطق ملعنالانأ:ب هنع باوجلا نكحميو

 اهضرعي امع رظنلا عطق عم ءاهسفنب انيعم جراخلا يف اهدوجو ريدقت كلع ءيفاسنالا ةيعبطلاب كارتشالل
 ةنكمألا يف ةدوجوم «دارفألا رابتعاب ةداضتم تافصب ةفصتم !دارفألا نيب ةكرتشم نوكت فيكف «هيف

 سم (هاش نم بع).ةيصخش ةيهام اهنوك مزلتسي جراخلا يف ةدوجوم اهنوك لب ؛اهتطساوب ةريثكلا



 فّرعملا ثحب 8 بيذهت حرش

 .هرّوصَت ِةَداَقإل ِهْيَلَع لاقي ام ِءْىَّشلا فّرَعُم عم

 عرش« «فّرَعملا هنم ب بكرتيام ناب نِم غارقلا دعب :(©ِءْىَّشلا ُفّرَعُم) هل وق

 هنع ْثْحَبلا َوُه ْنَملا اذه يف تاّدلاب دؤصقتملا َّنأ َتْمِلع ٌدقو ؛هنع ثحبلا يف
 رّوصت َديِفُيَل -ِفّرَعُملا يأ- “©ءىّشلا لع لّمحيام” :هّنأب هفّرعو ؛ةّجحلا نعو

 امإ ركفلاو «هداسفو ركفلا ةحص ةفرعم قطنملا نم ضرغلا نأ !ملعا (ءيشلا فرعم) :هلوق ©

 لكلو «تاقيدصتو تاروصت :نافرط قطنملل نوكيف ؛ةيقيدصتلا وأ ةيروصتلا تالوهجملا ليصحتل
 ؛حراشلا لوقلاو فرعملا :اهدصاقمو ءسمخلا تايلكلا :تاروصتلا ٌىدابمف ؛دصاقمو ىدابم امهنم

 سم(بيهذعلا) . ءيشلا فرعم“ :لاقف ءدصاقملا يف عرش تاروصعلا ثحابم نم غرف امل فنصملاو

 :ثاحبأ انهطو (ءيشلا ىلع لمح ام) :هلوق 6-١

 ةدافإل هيلع لاقي” هنأ “هنع لاوسلا باوج يف لاقي ام” لك نلع ٌقُدصي هنأ وهف :لوألا امأ

 ًاضيأ عونلا ىلع قّدصي لب ؛نيفّرعم نانوكيف «ٌماعلا ضْرَعلاو سنجلا ىلع فيرععلا ٌقُدصيف «“هروصت
 نإ :لاقي نأب الإ صّلخت الو «هرّوصت هُرّوصت مزلتسي ام :وهو ءروهشملا فيرعتلا فالخب ؛ًفّرعم نوكيف
 ىلع قيظني طئارشلا طارتشا ّدعبو ءال وأ ًاحيحص نوكحي نأ نم ٌّمعأ فّرعملل فنصملا فيرعت
 .ربدتف .حيحصلا فيرععلا

 ىلع قدصيال كلذف «ةنكلا هب ديرأ نإ “روصعلا ةدافإل” :هلوق يف رٌّوصعلا نأ وهف :يناعلاامأ و
 اًقداص كلذف ءهجولاب وأ هنكلاب ناك ءاوس قّلْظُملا رّوصعلا هب ديرأ نإو ؛ةّصِقانلا دودخلا ىلع الو موسرلا

 دارملا نأ :وهو «ثلاهلا ّقَّشلا رايتخا:ب ّبيجأو هلا رّوصتلا ٍناديفي امهنإف ؛ٌصخألاو معلا ىلع

 فّلكت هيفو .ٌصخألاو ّمعألا جري ذئنيحو « يواَسُملا” هجولاو هنكلاب روصتلا معي ام روصتلاب

 (سش) .فيرعتلا ماقٌمب قيليال

 لمح لاو “ىلع” ب ٌدَعَتُم هنأل ؛لوُمْحَملا ىنعمب نَملا يف لوقلا نأ نإ ةراشإ (لَمْحُي ام) :هلوق يفو
 امنإو «((فيرعتلا يف يرورضب سيل فّعملا ركذ نإ)) :اولاق اذلو «ضُرَعلاب لب ؛تاذلاب ًادوصقم سيل
 (بع) .راضحإلل ركذي

 دوصقملا ذإ ؛اًيقيقحال اًيِرْكِذ اعوضوَم ٌءيشلا لكجي :يأ (ءيشلا ىلع لمحيام) :هلوق"- ©

 ةدافإ هلمحب دصقي دق ءيشلا ىلع لومحملاو ءدارفألا فّرعملل يقيقحلا عوضوملاو ؛موهفملا فيرعتلاب

 '”ينالفلا لجرلا وه ديز“” E : ةدافإ هب دصَقي دقو ؛رثكأألا وهو ءءيَّشلل هتوبث داقتعا

 ."هروصت ةدافإل” :هلوقب لوألا جارخإو باوا يف لوقم “لك” لمح هنمو
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 .هاَدَعام عْيمج نع زاتمَي جوب وا ”ههْنكحب امإ ِءيَّشلا اذه

 ناوّيحلاك ءامهنم ًائيش دّيِفيال َمعألا َنآل ؛اقلطم عا نوكب نأرجت مل اذهلو

 ّوُه ناَسنإلا ةّقيقح نال ؛ناّسنإلا هنكب سيل ناوّيحلا ٌّنإف ؛ناَسنإلا فيرعت يف

 نارا عب 3 ؛هادعام عيمج نَع ناّسإلا زّيمُيال ًاضيأو ءقطاعلا حم ناوّيحل ا

 .ِدِجَو نم َّمَعَألا يف لاح ا اذگو .سرَملاَوُه
 ّمعألا َرٌُوصت هُرَّوصَت ديف ْنَأ راج ْنِإو وهف -©اقّلطم ينعأ- ٌضَحَألا اّمَأَو

 قطان ناوّيح هّنأب ناَسنإلا ترَّوصت اذإ امك «©هادع اّمع هبزاتمَي ِهْجَوِب وأ ءهنكلاب

 ندخل ناك امل نكح ,2نيّهجَولا دَحأب ناّسنإلا نُمض يف ناوّيحلا َترَّوَصَت ٌدقف

 قدص مدع ٌرضيالف «ٌيظفللا نمو هنم معألا ال «يقيقحلا وه َرْكُذ امب فّرعملا فّرعم نأ ر هاظلا مث 5

 (رون) .هروصت ةدافإ نود «هل عْوُضوَملاب قيدصتلا ةدافإل تللع يتلا ةيظفللا فيراععلا ىلع فيرعتلا
 ال «تاّيتاذلا عيمج ىلع ٌعالطالا وه تاذلاب دوصقملا نوكي ٍذئنيحو (ههنكب امإ) :هلوق ©

 (بع).رابتعالا كلذل ًامزلتسُم عالطالا اذه ناك نإو فّرعملا ادعام عيمج نع ٌرايتمالا

 ٌةآرم َنوڪت نَا امإف ؛قطانلاو ٍناوّيحلاك ءِتاّيتاذلاب ٍناسذإلاك َءيشلا انرّوصت اذإ انإ :ةظحالملا

 ءيهنكب ٌملعلا وه :يناعلاو ءهنكلاب ٌملعلا وه :ُلَوألاف ءاهتّينآرم نع رظنلا َحطق وأ ءءيشلا كلذ ةظَحالل

 .نهّذلا يف ءيشلا يفن لثمت ةنمو

 ءءيشلا كلذ ةظحالم آرم َنوڪت نأ امإف كحاضلاك ءتايضرعلاب ٍناسذإلاك َءيشلا انرّوصت اذإو

 سم(مش) .ههجوب ُملعلا وه :يناهلاو ءهجولاب ملعلا وه :ُلَوألاف ءاهتّيتآرم نع رظنلا عطق وأ
 لاحلا اذكو” :هلوق تحت ٌلِخاد هجو نم ّضخألا نال ؛هب ّصخألا رّسف امنإ (ًاقلطم ينعأ):هلوق ©

 0 .يجو نم معلا وه هجو نم صخألا ذإ «“هجو نم معألا يف

 ناكل الإو ام هجوب هرّوّصت ءيشلا رّوّصتب دارملا سيل (هادعام عيمج نعزاتمي وجوب وأ) :هلوقا-©

 هب فرعملا زاتمي هجوبو ؛ماعلا دحلا يف امك «ةقيقحلا هنكب رّوَصتلا دارملا لب ؛ًافرعم هنم صخألاو معألا

 سم (تش)موسرلاو صقانلا دحلا يف امك «هادع ام عيمج نع

 اذإ انك ةو نوضتملا هنت نضخألا ترّوصت نإ (هادع امع هب زاتمي فر :هلوق"- ©

 سم اش نم بنع) ."'تتاكلا يشاملا ”بءروضتملا "قطانلا ناؤيدلا ب نامذإلا تزوضت

 صاخلا رّوصتف هل ًايتاذ ماعلاو هنكلاب ًارّوصتم صاخلا ناك اذإ هنكلاب امأ (نيهجولا دحأب) :هلوق©
 اْنُكلاِب صاخلا لّصحي فيك هئكلاب ماعلا لصحي ملول ذإ ؛هنكلاب يتاذلا ماعلا روصعل مزلتسم هنكلاب



 فّرعملا ثحب 5 تيد ع رش

 ءصَحْألاَو ءٌمَعَألاب :ٌحِصَيَألَ لجأ هل اًيواَسُم َنْوُكي ْنأ

 ىتْخَألاَو ةَلاهَجَو َةَقِرْعَم ا

 0“ ٌةح”ٍْيِرَمْلا ٍلضَمْلاب فيرا
 نِم فرعا نوڪ ْنأ فّرَعُملا 3 هرظَد يف ىفخأو لْقَعلا يفادؤجو لَك
 .ًاضيأ هنم صَحأ نوڪَي ْنأَرُجي مل -فّرَعُملا

 نوحي نأ وجال هنأ “ءيا لع لَمْْماَم”ب فّرَعُملا فیرغت نِ ملغ دق
 .©هل ًايِواَسُم نؤكحي نا نّمعَتَف ءفّرَعُملل ًانياَبُم

 لِصْؤُم مْوّلْعَم هال ؛ٍلْقَعلا ٍرْظَن يف فدَعُملا َنِم فرعا نوڪ نا يبني م

 1ْ E يو مال ؟فكعُلا َوُه لوهي رص لإ

 - ماعلا ُرّوصتيف «يشاملاك ماعلا ضْرَعلاِب ًاروصتم -ناسنإلاك- صاخلا ناك اذإ هجولاب امأو 3
 سم( هاش نم بع).هادّعام عيمج نع هزّيَمي ءناويحلل ةّصاخ يشاملا نإف ؛هب هنُمض يف -ناوّيلا

 «تايتاذلا درجمب :امإ فيرعتلا :لاقي نأ «ةعبرألا ماسقألا يف رصحلا قيرطو (دح) : نتاملا لاق

 دحلا” وهو اهضعبب وأ «“ماتلا دحلا” وهو تايتاذلا عيمجم نوكي نأ :امإف لوألا ناك نإف ءال وأ

 كلذ ريغب وأ «“ماعلا مسرلا” وهو ةصاخلاو بيرقلا سنجلاب نوي نأ :امإف يناعلا ناك نإو ؛“صقانلا
 سم (هاش) ."صقانلا مسرلا وهو

 ةريثك لقعلا يف هلوصح ظئارشو «ٌةليلق هروصت تاهج نأ كإ رظنلاب (ًادوجو لقأ) :هلوق ©-١
 ًاضيأ هيف ّمعألا لصحي نهذلا يف صاخلا لصحي امّلك)) ذإ ؛ٌةريثك هرّوصت تاهج نإف ؛ٌةعألا فالخب

 صخألا لوصُح ظئارش معألا لوصح طئارش َعيمج نإف ؛ةليلق هيف هلوصح ظئارشو ((«سكعلا نود
 (لس).ةيصوصخلا ةّهج نم هل تّضرُع ًاضيأ رخآ ظئارش عم

 نودب «ماعلا دوجول مزلتسم لقعلا يف صاخلا دوجو نإف ؛ٍلقعلا يف يأ (ًادوجو لقأ) :هلوق"- ©
 (بع) .سكعلا

 «نيرخأتملا ٌرايتخا ةاواسملا طارتشاو ءقدصلا يف :يأ (هل ًايواسم نوكي نأ) :هلوق ©

 (سش) .((ّصخأ وأ 5 وأ ناك ًايواَّسُم ءرّوصعلا ةدافإل ٌحّْلصي ءيش ياب فيرعتلا اوزوج نومدقتملا))و
 نوڪيو «فّعملا ةّبّئرم دعب لقعلا دنع هُثبترم نوكيام “مؤخألا”ب دارملا (نِفخأال) :هلوق ©

 (بع). سفنلا نم مهفلا ىلإ قبسأ رانلانإف؛ ؛سفنلاك مسج هنأب رانلا فيرعتك كلذو «لقعلا ىلإ ٌقبسأ فعملا



 فّرعملا ثعح ۴ بيذهت حرش

 فّرَعُملاب ص رْمُأ لع لَّمْشَي نأ هل ّدُبال فيرْعَتلا :(©ٍبّْيِرَقلا لضًقلاب) هلو

 نك اًِتاَذ ناك ْنِإرْمَألا اذهَق ءةاَواَسُملا طاَرِتْشِإ ْنِم قّبَساَم ع ًءاَنِي ءهيِواَسْمَو

 فَيَعُملا ىبَسُي لوألا َلَعَف ءةَلاَحَخال ةّصاَخ نگ اًيِضرَع ناگ نإَو «ًابْيِرَق الصف”

 “اسر” يناقلا لَو اح
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 وأ ديلا سْنِجْلا َلَع لَمَتْشا ٌءاَوَس بْيِرَقلا نجلا َلَع ُلِمَتْشَي مل نإَو «ّماَت

 ًامْسَر”و اصقات اًح” ىبَسُي ءاهّدُحَو صاح وأ ©هَدْحَو ٍبْيِرَق لصق كاته ناک

 .ماَقَملا اَهُعَسِيال2ْثاَحْجَأ هيِفَو ؛مهمالك لَّصَحُت اذه .“اصقات

 بألا” :لاقي نأك ءرخآلاب نيفياضتملا دحأ فيرعتك (روهظلاو ءافخلا يف هل ًايواسم الو) :هلوق © 3
 :هلوق نم فنصملا دارم نأ ىلإ ةراشإ “روهظلاو ءافخلا يف” :هلوق يفو .“بأ هل نّم نبالاو «نبا هل نّم

 يواستلا مزلتسي ةفرعم يواستلا نأ :ىكإ ارظن «ءافخلاو روهظلا يف يواستلا وه “ةفرعم يواسملا”

 سم (لس ءرون) .ةلاهج

 “سَر ةصاخلاب”و «بيرقلا لصفلاب هنوك دحل ا ةّيرادم نأ ٌديفي (دح بيرقلا لصفلاب) :هلوق0)
 (مالسإلا خيش) .ةصاخلاب هّنوك ةيمُسّرلا رادم ّنَأ ديفي

 (نع) .هيف فّرعملا ريغ لوخد عنمي ًاضيأ فّرعملا اذهو «عْئَملا :ةغللا يف دحلا َنأل(اًدح) :هلوق©

 ةصاخب فيرعتلا اذه ناك الو «هراثآ نم رثأ ءيشلا ةصاخو ءرثألا :وه مسرلا ّنأل (امسر) :هلوق ©

 (بع) .ًامْسَر يمس «-هرثأب :يأ- فّرعملا
 سنجل او لصفلابوهو «ماتلا دحلا :لّوألا:ةعبرأ ماسقأ فّرعملا نأرهظ دقف (خلإ امهنم لك مث):هلوق ©

 «اعلا مسرلا :ثلافلا ؛ديعبلا سنجلابو هب وأ هّدحو بيرقلا لصفلاب وهو «صقانلا دحلا :يناعلا ؛نيبيرقلا

 (خيش) .ديعبلا سنجلابو اهبوأ اهّدحو ةصاخلاب وهو ءصقانلا مسرلا :عبارلا ؛بيرقلا سنجل او ةصاخلاب وهو
 فرع ثيح ؛فنصملا مهنمو ءدرْفُملاِب فيرعتلا زوجي نَم دنع اذه (هّدحو بيرق لصف) :هلوق®

 (رون) .بيترتلا ريتعي ملو “لوهجملا ليصحتل لوقْعَملا ةظحالم”ب رظكلا
 ؛ناسفإلا وهو «هفّرعم لع هلم ٌروجيال -قطانلا ناويحلاك- ماعلا دحلا نأ :اهنم (ثاحبأ) :هلوق ©

 ذخأ يذلا فّرعملا نم امْسِق نوكي فيكف ءدودحملا ُنيع ماتلا دحلاو ءرياغعلا يضتقي لْمَحلا نأل

 نيب نأ كش الو ءدوجؤلا يف داحتالا عم هجو نم رّياغتلا وه لمحلا حّحصم ّنأ باوجلاو .؟هيف لمحلا

 e .دوجُولا يف داحتالا عم ءليصفعلاو لامجإلاب اًرياغت قطانلا ناويحلاو ناّسذإلا



 فّرعملا ثحب بيذهت حرش

 .ُضِقاَتق آلَ اق برملا نينجا عم ناك ناف ؛

 أَن ا اأ ْدَقَو َماَعْلا زاب اوكي ؛ و

 .ظْفّللا ٍلْوُلْدَم ُرْيِسْفَتِوِب ُدَصُقْياَمَوُه 7 و ؛ٌِظْفْللاَك

 عالظالا اَّمِإ فيرعَتلا نم ضَرَعلا :اولاق :(©هاَعلا ٍضْرَعلاِب اوُريتْعَي ْمَلَو) هلؤق

 ًائيَش ديفيال َماَعلا ضْرَعلاو ؛اَدَعام عيمج نع هُراّيِتما وأ «فّرعُملا ِهْنُك لع

 مل هَّنأ كلذ نِم©9ههَضَرَغ نأ رجالا .فيرعتلا ماقَم يف هوُريتعَي مل ادِلف ءامهنم

 ؛فْرَعُملل ٌماَع ضْرَع اهنم دڃاو لک روما عْوُمْجَمِب فيرعتلا اّمأو ءادِرَمْنُم ُرِبَتعُي

 فيرعّتو «“ةّماَقلا مْيِقَتْسُم ٍشاَم”ب ناّسذإلا فيرعتك ءهّضْخَي عْوُمْجَملا نحل

 «مهدنع رّيَتعُم وهو «ةّبكرم ةصاخب فْيرعَت وهف « كدْولَولا رثاطلا”ب شاقح ا
 نْيرْخَأتُملا عب هب حرص اَمك

 0اَوقَّقَح ُتْيَح ءنْوِمدَقَْملازاَجَأ امك ةراّشإ:(خلإ ٍصِقاَلا ٍيَرْيِجأْدَكَو)هلْوق
 دقو «ديزك مسالا :ادلوقك ء«صخأ نوكي دق لاثملا َّنأ عم عئاش لاثملاب فيرعتلا ّنأ :اهنمم 3

 ؛صخألا لاثملابال ءرخآ ءيشب ةقيقحلاب انهه فيرععلا َّنأ :هباوجو !رونلاك مْلِعلا :انلوقك ءانيابم نوكي

 (سم) .ربدتف .روحلاب لّكُمف ءمّلِعلاو ؛ديزب َلّكُمَف مسالا :ىنعملاف

 مسر” ةصاخلاو ماعلا ضرعلا نم بكرملا ذإ ؛ادارفنإ يأ (ماعلا ضرعلاب اوربتعي ملو) :هلوق ©
 دك هيكل ا وم يكد لاو: اد اا اه ىا 4“ قا

 سم (هاش نم بع) .هدحو لصفلا

 مهنأ :وهو «فّنصملا لوق لع درَي ضاريعإ عفد (خلإ كلذ نم مهضرغ نأ رهاظلاو) :هلوق ©
 لوق حصي فيكف «هب ٌصتخم اهعومجم لڪل ؛فّرعملل ماع ِضْرَع اهنم دحاو لك رومأب فيرعتلا اوزّوج
 (لس) .؟“ماعلا ضرعلاب اوريَتْعَي ملو” :فنصملا

 يفو هيف نارّيطلا دوجول ءشاَقُخلل ماع ِضْرَع دولولاو رئاطلا نم الك نإف (دولولا رئاطلاب) :هلوق ©
 (بع) .ناسنإلا فو هيف ةدالولا دوجوو ءرويطلا رئاس

 ام وجوب وأ «ةيهامب فّرعملا ةفرعم امإ فيرعتلا نم ضْرَعلا :اولاق (خلإ اوقّّقح ثيح) :هلوق©

 «فيرعتلا يف مهدنع بجاو ٌريغف عيمجلا نع ازيم هنوك امأو ؛هضعب نع وأ هادعام عيمج نع رّيمي

 (لس) .ةّقِلَتْحَم ءيشلا روصت هوجو نإف ؛باوصلا ىلإ بيرق هّلعلو



 فّرعملا ثحب - بيذهت حرش

 اًدح” نؤكيف «ناوّيحلاِب ناّسنإلا فيرعتك «©هَعألا َقاَّذلاب فّيِرعَكلا زوجي هنأ

 وج لب ؛“اصقان امر” ٌنوكَيف ءْيِئاَملا رسک ألا ضيلابوأ اسقا
 #۳ نحل ؛©ِكحاّضلاب ناوّيحلا فيرعتكءاضيأ ٥ صَحَألا ضْرَعلاب ٌفيرعَتلا
 .الضأ ٍزئاج ريغ وهو «ىَّتْخَألاِب فْيرعت هنأ هيغل ؛هب دعي دعي مل

 :هطوقك عا ےن ا َىِطْقَللا فيرعتلا أ امك یا :(َيِطْفّللاك) هلوق

 .©ٌتْيَن ةَناَدْعّسلا

Nag OEE Es 

 فيلا يف اتك مْولَْم نيكل ل ی ف يلف لاخلا يف ةئزؤختلا

 | .2ههفاف .ٌَيِقْيِقَ

 معألاو ادع ام ضعب نع ءيشلازييمت دوصقملا نوكي دق ذإ (معألا يتاذلاب فيرععلازوجي) :هلوق©

 سم (هاش نم بع ).ايفاك نوڪي زييمتلا اذه ةدافإ يف -اضيأ صخألا لب ؛ايضرع وأ ايتاذ ناك ءاوس-

 ام ضعب نع زييمعلا هتدافإل فيرعتلا اذه نومدقتملا زوج :يأ (اضيأ ٌصخألا ضْوَعلاب) :هلوق

 صتخم وأ عونلاك نيع وأ ءسنجلاك معأ امإ يتاذلا ّنإ :صخألا ضْرَعلاب صيصختلا ُهجوو ءهادَع

 سم (ةدايزي بع) .صخأ نوكي الو ؛ء]ضفلاك

 امل ذإ ؛صقان “صقانلا يف زيجأ دقو” : فنصملا لوق نأ !ملعاو (خلإ ناويحلا فيرعتك) :هلوق ©

 ا نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو :لوقي نأ هيلع ناك ضخألا ضرعلاب فيرعتلا قومدتتملا زوج

 ةملكب هيلإ راشأ امك « فنصملا دنع يضرمب سيل معألاب فيرعتلا زاوج نأ :هباوجو .“صخأو

 (هاش) .“زيجأ دقو” :ضيرمعلا

 تبل مسا -نيسلا مضب- ةنادعّسلا ذإ ؛ةنادْعّسلا نم كا تْيَتلا نإف (ّتْبَت ةَئاَدْعَّسلا) :هلوق ©

 (لس) .ٌضصاخ
 نيب نم هُرييمتو هانعم هنإ ثيح نم ةكرْدُملا يف هريوصت :يأ (ظفللا َبَسُم 6 نييعت ْيَأ) :هلوق©

 (بع) .صوصخملا ظفللا ىلإ ةفاضإلاب ةَئْوُّرْخَملا ةمولعملا يناعملا

 ةكِرْدُملا دنع ةَئاّرِلا يف ةنؤُرْخَع ٍةيئزج ناعم راضحإ هيف لب (لوهجم ليصحت هيف ٌسيلف) :هلوق6
 عضو ام ٌحيضوت يظفللا فيرععلاب دوصقملاف ءظفللا كلذ ءازإب َْعِضو دق ىنعملا اذه نأ نّيعتف «ٌةيناث ًةرم

 ةنادعسلا” :مطوقك ءهنم ّمعأ ظفلب امإو ؛دَسَأ رّمْئَصَعلا” :مطوقك هل فِدارُم ظفلب امإ ءظفللا هل
 (لس): كبت لس



 فّرعملا ثعح 1 بيذهت حرش

 فيرعتلا يف))ف «يقيقحلا فيرعتلاو يظفللا فيرعتلا نيب قرفلا ىلإ ةراشإ (مهفاف) :هلوق©
 ((ٌلاَصْحِتسا يقيقحلا يفو ٌناضختسا يظفللا

 برآملا نم وأ ةيروصعلا بلاطملا نم يظفللا نأ :يف مهنيب عقاولا فالتخالا ىلإ ةراشإ “هّلعل”و

 ىعمف «فّرعملا ريوصت يظفللا فيرعتلا نم ضّرَعلاف «ةّيروصعلا بلاطَملا نم هنإ :ليقف ؟ةّيقيدصعلا

 كرف عمو ةيفيوضعلا بلاطملا قهةنإ :ليقو نهشأ طفلا فضلا ةيوضت دالا فتضفلا ؟ةلوق

 (بع) .تالّوطملا نم هّبلطأ ٌقحلا قاقشإو .قيدصعلا “دسألا ٌرفنضغلا”

 تافيرعتلاب ةقلعتملا ةمهملا ةدئافلا

 اليصفت اهلقنن نأ انصرحف «تاروصتلا ثحابم يف لعألا دصقملا يه تافيرععلا ثحب نأ ملعا

 :نينثا نيعون يف هرصحن نأ عيطتسن انكل ؛ةريثك عاونأ هل فيرعتلا نأ !ملعاف .نيبلاطلا بولق اهب نئمطعل

 وأ «هتايتاذ نايبب ءاوس «فّرعملا ئشلا ةيهام نايب ىلع دمتعي وهو «يقيقحلا فيرعتلا وه :لوألا
 .قطنملا ملع يف ربتعملا وه عونلا اذهو ؛هصاوخو هضارعأ نايب

 فيرعتلا نم عونلا اذهو ؛صاخلا فيرعتلا وأ ءنّيعملا فيرعت هيمسذ نأ عيطتسنام وه :يناعلا
 :رّوص عبرأ هتحن لخدي

 رمت يهو ءاهيلإ ريشتف ةرئاطلا نع صاخشألا دحأ كلأسي نأك كلذو :ةراشإلاب فيرعتلا []
 “يه هذه” :الئاق ءاضفلا يف ةحباس امكقوف

 لثم” :هل لوقتف «ةسرتفملا ناويحلا نع سانلا دحأ كلأسولام لثم كلذو :لاثملاب فيرععلا []

 حافعلا لثم :هل لوقتف «ةهكافلا نع وأ «“درولا لثم” :هل لوقتف ءيرطعلا تابنلا نع وأ “دسألا

 .بنعلاو لاقتربلاو
 ؛عماسلا دنع رهشأو هنم حضوأ ظفلب ظفللا حرشي يذلا فيرعتلا وهو :فدارملاب فيرعتلا []

 :هنأب رفنضغلا فيرعت لثم كلذو ءدارملا ىنعملا ىلع ةلالدلا يف هنم حضوأ ظفلب ظفللا ريسفت وه وأ

 هنأل ؛“ىظفللا فيرعتلا”ب ةقطانملا روهمج دنع ىسي فيرعتلا اذهو ؛رمخلا :هنأب راقُعلاو ءدسألا

 ۰ عم حطرأ قاب ا تر
 ءةفلتخملا اهيناعم نايبو ءةملكلل يوغل فيرعت وهو :يسوماقلا وأ يمّجعُملا فيرعتلا ]٤[

 هتاقتشمو هيناعمو هفراصت ركذي امناو «لكلا فيرعت ىلع رصتقيال وهف ؛ةددعتملا اهتالامعتساو

 ا ءيشلا ناص :لوقي هنإف “ناص” ةملك مجعملا فرع اذإ امك كلذو ؛اهنم لك تالامعتساو

 مجعملا نك ؛اهفيرعت بولطملا ةملكلا فيرعت يف انه «بيعي ام هاقو :هضرع ناصو «نيمأ ناكم يف



 “هناص” ةغلابم “هناطصاو” :لوقيف «لك يناعمو اهتاقتشم يتأي لب ؛ةملكلا دودح دنع فقيال 3

 ءاهوحنو سبالملا نم اهريغو بتُكلا هيف ظفحيام “ناّوضلا”و ؛هسفن ةنايص فلكت “نواصت”و
 ةا يدش اهبل ترف نواز

 نآلا امأو ءأفنآ رم -صقانلاو ماعلا مسّرلاو «صقانلاو ماعلا دحلا :ني- يقيقحلا فيرعتلا ماسقأو

 يقيقحلا فيرعتلا طورش

 هب جرخي ام ىلع ُهَّبنُث طرش لك دعبو «نييقطنملا ةرهمج اهيلع قفتا طورش هل يقيقحلا فيرععلا
 :ةلطابلا تاقيرغعلا روض نم

 هيلع ديزيال ءدارفأ نم هيلع قدصي اميف فّرعملل ًايواسم فيرعتلا نوي نأ :لوألا طرشلا
 .هنم وهام هنم جرخيالو «هنم سيلام

 :نيرمأل ًاققحم نوكي يذلا وه يواسملا فيرعتلاو

 .دحأ فكعملا دارفأ نم حجرخيالف ءاعيمج فّرعملا دارفأل الماشو اعماج نوڪي نأ 1

 نوڪي نأ :مهطوق ىنعماذهو ؛فيرعتلا يف فّرعملا ريغ دارفأ لوخد نم اعنام نوڪي نأ []
 دارفأ لوخد عنمي نأو «ءيش مهنم جرخيالف «فّرعملا دارفأ عيمج عمجي نأ ىنعمب ءاعنام ًاعماج فيرعتلا

 .فيرعتلا يف فّرعملا ريغ
 ؛دحاو ىنعملاو “ادرطم اسكعنم” :مهطوق «“اعنام اعماج” :مههطوق ىلع انايحأ نوقلطي ةقطانملاو

 اذهف ؛قطان ناويح :هنأب ناسفإلا فّرعن امك كلذو ؛اعنام :ينعت ادرطمو ءاعماج :ينعت اسكعنم نإف

 هب ققحتي سنجلاو «ناسنإلل سنج ناويحلاف ؛لصفو سنج نم نّوكم وهو «عنامو عماج فيرعتلا
 ام لك عنمتف «ناسنإلل لصف قطانلاو ؛كرتشملا ةيهاملا ءزج هنأل ؛ًاعماج فيرعتلا نوك :يأ «عمجلا

 كلذبف ؛درطلا وأ عنملا ققحتي لصفلابف طقف فّرعملا دارفأب الإ حمست الف ؛فيرعتلا يف سنجلا هلخدأ

 ام انكي تما اعنا اع تتر لا نركب

 .ةيتآلا تافيرعتلا نالطب طرشلا اذه ةاعارم لع بترتيو

 دارفأ لكل اعماج فيرعتلا نوكي الف «لوألا رمألا فلختي ثيحب :صخألاب فيرعتلا :الوأ
 سیل هنكل ؛ناسذولل مات مسر فيرعتلا اذهف ؛لعفلاب بتاك ناويح :هنأب ناسذإلا فيرعت لثم «فكعملا

 .ةباتكلا فرعي ال نم هنم جرخي ثيح ناسنإلا دارفأل اعماج

 لوخد عنمي ال هنكل اعيمج فّرعملا دارفأل اعماج فيرعتلا نوكي ثيحب :معألاب فيرعتلا :ًايناث
 :هنأب ناسذإلا فيرعت لثم كلذو ءاضيأ مهريغ لع و فّرعملا دارفأ ىلع قداص وهف «فيرعتلا يف مهريغ
 نڪي ملف «ناسذإلا ىلع رصتقي ملو «ناويحلا دارفأ عيمج لخد فيرعتلا اذه يقف «“ساسح ناويح”
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 ااه واو

 فيرعت زوجيالف ؛نيابملاب زوجيال كلذكف «معألاب الو صخألاب زوجيال فيرععلا نأ امك :ًافلاث

 .سرفلل واسمو ناسنالل نيابم فيرعتلا اذه نأل ؛لهاص ناويح :هنأب ناسفإلا

 كلذو «هدنع هنم لجأو تاتا لا فّرعملا نم حضوأ فيرعتلا نوي نأ :يناعلا طرشلا

 «فّرعملا ءافخ لثم يف فيرعتلا ناك اذإف ؛هفيرعت ىلإ جاتحا كلذل ؛عماسلل ةبسنلاب لوهجم فّرعملا نأ

 .ًاثبع هركذ نوڪيو ايش عمتسملا ديفي نل هناف «هنم ىفخأ وأ

 :ةيتآلا تافيرعتلا نالطب طرشلا اذه ةاعارم ىلع بترتيو

 «'نكاسب سيل ام”ب كرحتملا فيرعت لثم «ءافخلا يف هيواسي امب فّرعملا فيرعت :الوأ
 لثمو ؛ءافخلا يف رخآلا لثامي ةكرحلاو نوكسلا نم لكف ؛كرحتمب سيلام :هنأب نكاسلا فيرعتو
 .يدرفب سيلام :هنأب يجوزلا فيرعتو «يرشب ناويح :هنأب ناسذإلا فيرعت

 :هنأ” وأ «“يذ دوجوم :هنأ”ب ناسذإلا فيرعت لثم كلذو «هنم ىفخأ وه امب ءيشلا فيرعت :ايناث
 ءاملا :يش تاشلار فغيرألا تاكقلمألا دحأ هنأ ءالا قيرعتو ؛"ةيضرألا تادوجوللا ىذأ

 .ًاضيأ “ةعبرألا رصانعلا”ب اهنع ربعيو ؛بارتلاو رانلاو ءاوطاو
 اذاف ءناسفإلا نم ىفخأ ءاكذلا نإف ؛حلصتال يهف كلذلو فّرعملا نم ىفخأ اهلك تافيرعتلا هذهف

 هرّوَصت كلذو ءاهنم لك ءاكذ ةفرعمو تادوجوملا ءاصحإ كلذ انم بلطت تادوجوملا ىذأ :هنأب هانفصو

 دهرا اهدمحر هلو هلاك للك الن a 1 هن: نق نفعا
 ءال ا روض نم بعصأ كلذ لكو «نيعم

 فيرعت لثم كلذو ءلسلست وأ رود ىلا يدوم نوكي نأب كلذو ءلاحملل مزلتسملا فيرععلا :ًاشلاث
 :مولعملا ىلع ملعلا ةفرعم فقوتي ذإ ؛ًارهاظ ًارود ملعلا فيرعت يف نإف ؛“مولعملا كاردإ :هنأ”ب ملعلا

 .ملعلا ىلع مولعملاب دارملا ةفرعمو

 ذيملعلاو «“ذيملت هل” ام :هنأب ءذاتسالا فيرعت لثم كلذو ؛هعم فياضتملاب ءيشلا فيرعت :ًاعبار
 “تأهل” اني نبال ىنا هل اني تألاو:؛“ةاعسأ هل” انب

 كلذو «دارملا ىنعملا نيعت ةنيرق نودب زاجملا وأ يظفللا كرتشملا ىلع لمتشي امب فيرعتلا :ًاسماخ
 ىلع قلطت “نيعلا” نإف ؛هب دارملا نيعت ةنيرق كانه نوكحت نأ نود “نيع” :اهنأب سمشلا فيرعت لثم
 نأك «فيرعتلا زاج دارملا ددحت يتلا ةنيرقلا ٍتركذ اذإ نكأ ؛سوساجلاو «ءاملا نيعو ءةضفلاو «ءبهذلا

 “لاعلا” فّرعي نأك ةنيرقلا نودب زاجملا ركذ اذإ كلذكو ؛ًاراهن ايندلا ءيضت نيع :سمشلا نع لوقي



 اذإ !معن ؛ملكتملا ديري ام ريغ مهفي عماسلا لعجيو لّلضم هنأل ؛حلصي ال فيرعتلا اذهف « رحب هنأ”ب

 .“هذيمالت لوقع ريني رحب هنإ :“ملاعلا” نع لوقي نأك «هب ساب ال حيحص وهف هعم ةنيرقلا تركذ
 كلذو «باجيإلاب نوحي نأ نكمأ ىتم بلسلاب فيرعتلا نوكيال نأ :ثلاعلا طرشلا

 مدع” هنأب :نوكسلاو «“نوكسلا مدع” :اهنأب ةكرحلا فيرعت لثم «هضيقن وأ هدضب ءيشلا فيرعتك
 نم فّرعملا نم حضوأ تسيل اهنأل ؛ةلطاب تافيرعت هذهف ؛ريقفب سيل نم :هنأب ينغلاو «“ةكرحلا

 فيرعت ىلإ جاتحي ءريقفب سيل نم :هنأب ينغلا فيرعت ناف ءرخآ بناج نم ًارود اهيف نألو «بناج
 (اصخلم قم) .رمألا روديف «ينغب سيل نم :وه ذئنيح هيف لاقيسو ءريقفلا
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  EEل 7
 ِتاَقيِدَصَقلا يف لصق

 .َبْدِكْلاَو َقْدّصلا لَك ُلَتُةيِضَقْل
 ءاََس بكمل :لاقُيكْنَقلا اذه فرع ف©َلْؤَقلا :(ُلْوَق"ةّيِضَقلا) هلْؤق

 هلك دلما هل فكلها لن نفي رعكلا افلم دا ال فخم كر ناك

 ةقباطُمأللا وه :ُبْدِكلاو «عِقاَولل ةقباطُملا وه :قْدّصلا (©َقْدَّصلا ُلوَتحي) هلؤق

 «فرعملا وهو ءروصتلا ىلإ لصوملا ةفرعم قطنملا يف دوصقملا نأ ملعت تنأو (خلإ ةيضقلا) :هلوق ©
 :نامسق وهو «يناهلا نايب يف عرش لوألا نايب نع غرف املف ؛ةجحلا وهو قيدصتلا ىلإ لصوملا ةفرعمو

 ؛ةجحلا ءزج اهنوكل ؛ةيضقلا :وهو ءديعبو ؛ةطساو الب قيدصتلا ىلإ لصوملا هنأل ؛ةجحلا :وهو «بيرق

 سم (بع).اهنم هبكرتل اهيلع بيرقلا فقوتل اهمدقو

 َّنَأ :نِم ظفللا يف “لوقلا” ةرهش نم مّهوتي امل عفد (خلإ نفلا اذه فرع يف لوقلا ):هلوق ©

 ءظفللاب صتخي ةغللا بسحب لوقلا نإ !معن ينعي «ةظوفلملا ةيضقلاب صتخم اذهب ةيضقلا فيرعت
 سم (هاش نم بع) .لوقعملاو ظوفلملل لماش نييقطنملا حالطصا يف هنكل ؛هيف رهتشا اذهلو

 يف لوقلا ّنأ نيققحملا ديس حّرص نأ اهنم :ثاحبأ انهه مث (خلإ نفلا اذه فرع يف) :هلوق ©

 ماعلا فرع يف “لمعتسملا”ب صح امنإو ءاضيأ لمهملا لوانتي هنإ :ليق ىح “ظفللا” ةغللا لصأ

 نيب كرتشم ظفل “لوق”لا نأ ىلا رظان اذهو “ظوفلملاو لوقعملا بكرملا” ىلإ نازيملا حالطصا يف لقنو

 نم دارملا نأ لع ةنيرق ماقملا نأ :باوجلاو .فيرعتلا ماقم يف هلامعتسإ بسانيالف «ةريثكلا يناعملا
 (رون).“بكرملا” “لوق” لا

 (سم) .ةيظفل ةيضق يه ةظوفلملا ةيضقلاو «ةينهذ ةيضق يه ةلوقعملا ةيضقلا (ةيضقلا) :هلوق ©
 ةيضقلا فيرعت يف بدكلاو قدصلا لامتحإ نم دارملا نأ !ملعا مث (قدصلا لمتحي) :هلوق ©

 نأ :دري الف «كلذ ٍريغو لومحملاو عوضوملا ةّيصوصُخ نع رظنلا عْطَق عم ءاهموهفم سفن ىلإ رظنلاب
 لّقَعلا مكحي قلا اي اضقلاو «بذكلا لمتحت ال -لاحن نيضيقنلا عامتجاك- ةيلّوألا ةيهي دبلا اياضقلا

 (لس) . قدصلا لمتحت ال -“انتحت ءامسلا”ك- اهبذحب

 رابخألا” لخدعل كلذو ؛هلئاق ىلإ ال هسفن مالكلا ىلإ بذكلاو قدصلا لامتحا يف رظني امنإ :ةظوحلملا

 ةا تايوطتلا” وافر اسلا وغ ةقرلألا تابييدعبلاو :ةلسزو لاهتسللا نابخأك "قدنضلا ةبجازلا

 نيئبنتملا رابخأك “بذكلا بجاولا رابخألا” لخدعلو ؛هناحبس كوملل ةردقلاو ملعلا تابثإك “اهقدص

 (سم) .ةوبنلا ىوعد يف
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 ِءيَشِل ٍءيش وثب اَهيِف ڪلا ناک ناق
 لاس وأ جم: “لک

 OSE ع نگ نس

 “اهوا قو“ طيار” ِةَبستلا لع
 رولا مرليالف ءةيضقلاو ربحا ةفرعَم لع هتفرعم a اذهو ؛هل

 هْيلَع مَكْحُيل نّيغو عضو هنأل ؛(اعْوْضْوَم) هلؤق
 .هعْؤوضْوَمل الرمح ليج رم هنأل ؛(ًالْوُمْحن) هلْؤق
 عقلا ةظوفلملا ةّيضّقلا يف ةرؤكُدَملا©ةلكفّللا يأ :(©ٍَّبْسَّتلا َلَع َلاَدلاَو) هلق

 ّنأ:ب رودلا موزلب ةيضقلا فيرعت لع روهشملا ضارتعالا عفد (خلإ ىنعملا اذهو) :هلوق ©

 ةيضقلا ٍتفقوتف ؛نافداَرَتُم ةيضقلاوربخلاو «هل هتقباطم مدعو عقاولل ربخلا ةقباطم بذكلاو قدصلا

 ةقيقحلا يف ةقباطملا لعاف نأ :عفدلا لصاحو ؟رودلاوه اذهو ءربخلا ىلع نيفّقوتملا بذكلاو قدصلا ىلع

 :ريدقتلاف ؛اهيلع هلامتشال ءربخلل ضرعلابو ايناثو «ةبسنلل تاذلابو الّوأ ةقباطملا نأل ؛ةبسنلا يه

 سم(ًاصخلم بع).عقاولل -ربخلا ال- ةبسنلا ةقباطموه قدصلاو ءبذكلاو قدصلا لمتحي لوق ةيضقلا

 :لثم «ةيضق نوكحي دقو “برقي” ديز :لثم «ةملك نوكحي دق وهو (ًالومحم لعج رمأ) :هلوق ©

 سم(ءاش).“ناويح” ناسفإ لك :لثم ءامسا نوكحي دقو «“مئاق هوبأ” ديز
 .تاكرحلا لمتشيل ؛هريغو ظفللا نم معأ “لادلا”ب :دارأ (خلإ ةبسنلا ىلع لادلاو) :هلوق©

 (سش) .ةيضقلا يف هيلع نّقيتملا عوقواللاو ٌعوقؤلا “ةبسنلا”بو
 حرص نإو ءةيثالث اهب حرص نإو «ةيئانث ذئنيح ةيلمحلا ىست اهب حرصي مل اذإ ةطبارلا نأ !ملعاو

 (شت) .ةيضقلل امزال سيل روسلا ىنعم نأل ؛ةيسامخر وسلاب حيرصتلا دنع ىمستتالو ؛ةيعابرف ًاضيأ ةهجلاب
 ىلع لادلا- ظفللا مسي مل هنأل ؛ناعذإلاو محلا دروم يتلا ةبسنلا ىلع يأ (ةبسنلا ىلع) :هلوقو

 ةطبار “وه” ةظفلو .عوقواللاو عوقولا اهعم ربتعي ملام ةطبار -لومحملاب عوضوملا اهب طبري ةبسن

 (هاش).بلسلا فرح دوجو عم اهب ًءانغتسا بلسلا ةطبار اوربتعي ملو «باجيولا
 ةكرحو !فيك ءًاظفل نوكت نأ بحيال ةطبارلا ّنأل ؛رظن ريسفعلا اذه يف (خلإ ةظفللا يأ) :هلوق ©

 ًاضيأ ةكرحلا :تلق نإف .ظفللا ماسقأ نم ةادألا ذإ ؛ةادأب تسيلو «مهدنع ةطئارا ريدا دز "قف ةزيسكلا

 ؛طبرلل عضوي مل بارعإلا نأ !ملعاو (لس) .دحاو فرح ظفللا لقأ نإ :ةاحنلا لاق دقو !ًالك :تلق ؟ةظفل

 سم (ًاصخلم هاش) .امازتلا يطبارلا ىنعملا هنم مهفيو ءطبرلا اهمزليو «برعملا ىلع ةروَتعُملا يناعملا ىلع ةلالدلل لب



 تاقيدصتلا ثحب ا بيذهت حرش

 رس

 َّنإف ؛-9لٌؤلْدَملا مساب لادلا يمس ًيِمَسَد- “ةظبار”ىمَسْن ةّيمكحلا ةّبسنلا َلَعْلُدت

 أ لإ ةزاشإ "“ةَبْمّلا لع لاكلاو”:هل' وق يفو .ةّيمكحلا ةَّبسّنلا َوْه ةقيِقَح ةظبارلا

 .لِقَتَسُم ريغ فرح . ىئعَم يم يتلا ٍةبسّنلا َلَعاهيلالتل ةادأ ةطبارلا

 ىبَسُت لوألا لع ةّيِضَملاف هفّدحَت دقو ةَّيِضَقلا يف ردت دق َةطِباَرلا َّنأ !َُلْغاَو
 “ان” ةذاعلا عر“ ينال دا

 لع لذت :ةّينامَر لإ مس مِسّقَنَت ةظبارلا َّنَأ ْمّلْغا :(©“َوُه”اَهلرْيعُتْسا ْدَقو) هلوق

 .كلذ فالجب :ةّينامّر رْيَغو ؛ةَ ؟القلا ةئمزألا دَحأب ةّيمكحلا ةّبْسّتلا ناّرتقا

 ةكرقلا لإ ةكانربلا ةقللا نيل اك ةقيشلتل ةكرشلا نأ ,©يباراَقلا رگذو

 ْنِڪأو ؛©ةّصِقانلا ُلاَعْفألا يه ةّيَرَعلا ةَكّللا يف ةّيِنامّرلا ةظبارلا َّنأ ٌموقلا دّجو

 ةبسنلل ًامسإ تسيل ةطبارلا نإف ؛لولدملا فْضَوِب :لوقي نأ كوألا (لولدملا مساب) :هلوق ©
 (لس) .بيذهتلا بيذهتدل فصو وه امنإ «ةيمكحلا

 موكحملا :ءازجأ ةثالث ىلع ظفللا يف احلامتشالف لوألا امأ (خلإ ةيثالث ىئست لوألا ىلع) :هلوق ©

 هيلع موكحملاو ءهب موكحملا :اهنم ءنيئزج ىلع اهامتشالف يناعلا امأو ؛ةطبارلاو «هيلع موكحملاو «هب

 (رم) . روهمجلا دنع روهشملاوه اذه

 ةماعلا ةبسنلاو ءلومحملاو «عوضوملا :نيمدقتملا دنع ةثلث ةيضقلا ءازجأ نأ !ملعا :ةظوحلملا

 ءبلسلاو باجيإلا دروم يتلا ةّيِدْييقعلا ٌةبسنلاو «لومحملاو «عوضوملا:نيرخأتملا دنع ٌةعبرأو ؛ةيربخلا
 حرش لع انتيشاح يف ليصفعلاو “تسا مئاق ںآ ديز” مئاق ديز :انلوق مؤعمف ؛ةيربخلا ةماعلا ٌةبسنلاو

 (سم) .ملعلا ميسقت نمض يف هليصفتّرم دقو (حع) دلا همحر دلا دمحا انالومل ملسلا

 !ًءونمم “ةادأ” ةطبار ةبسنلا ىلع لادلا وك نإ :لاقي امع باوج (وه اه ريعتسأ دقو) :هلوق ©

 (بع).مسا هنأل ؛ةادأب سيلو ةبسنلا لع لدي “مئاق ديز” يف “وه” نأ دنس

 «هنمراعتسملاو ءريعتسملا نم احل ّدبال ةراعتسالا نأ !ملعا (خلإ يبارافلا ركذو) :هلوق ©

 راعتسملاو «نوريعتسملا مه نولقانلا ٌموقلاف ءاهنم لك نايب يف عرشف ؛راقتفالاو ءزْجَعلاو ءراعتسملاو
 دنع برعلا مالك يف ةينامز ريغ ةطبار مهنادجو مدعو «مسالا :وه هنم راعتسملاو « يه" واه ملك

 (نب) ."يفاعلا مّلَعملا”ب ِبَّقَلُملا ءرضتوبأ :وه ءيبارافلا (بع) .راقتفاو ٌرُْجَع اهيلإ مهجايتحا

 لب ؛مالكلا اذه رهاظ نم ى َءاَرَتُي امك ءاهعيمج اهنم دارملا سيلو (ةصقانلا لاعفألا يه) :هلوق ©

 (بع) .دهعلل “لاعفألا” لع ماللاف «“نوكيو ناك”ك “ةيدوجولا لاعفألا” دارملا
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 “ايلا” ِِاَكلاَو “امد” لوألا ءا ىَتَسْهَو هي رق الار

 ةّيِسراَقلا ف “تس” َماقَم ُمْوقت- ةينامز ريغ ةظبار ةَّعْللا كّلت ف ق اردت مل

 “يه” و“وه” َةَطْفل ةّينامّزلا ريَغلا ةظياَرلل9اوُراعتْساف «-ةّيِنانوُيلا ف “نتسإ”و
 :هلْوَقِب فّئَصُملا هيلِإراَمَأ ام اذهف ؛ِتاَوَدَأال ًءاَمْسَأ لضألا يف اًمهنوك حم ءاّمهوُحْتو

 “وه اھل ریعتسا دقو”

 :وحن «ةّصقانلا ا او ةّينامّزلا ريَكلا ةطباًّرلل رك ذي دقو
 ا د FEN :انلْوَق ف “دوج” و “ن 99

 هيفَن وأ ِء يَئل ِء يش تؤبب اب مڪح ا نڪي مل نإو يآ :(6ةّيِط كق َالِإَو) هلْؤق

 ةبسذ ريدقت لع ةً تر اهيف مڪځل ا ناک ©ءاوَس ءةيط رَ ةيضقلاف هنع

 هنأ :دريالف «يحالطصالا نود يوغللا ىنعملا يف ةلمعتسم انه ةراعتسالاو (اوراعتساف) :هلوق ©

 (لس) .ةيحالطصالا ةراعتسالا يف اذه نإف!هلراعتسملا نيبو هنمراعتسملا نيب ةبسانملا نم ةراعتسالا يف دب ال

 ةيدوجولا يأ ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشملا ءامسألا نأ :نم مهوتي امل عفد (خلإ ركذي دقو) :هلوق ©

 لعلو ؛ةقيقح هنإ :اولاق اذهلو «نامزلل عوضوم اضيأ لوعفملاو لعافلا مسا نأل ؛ةينامز طباور ًاضيأ

 يف ألا ا ثدحلا نارتقا :لعفلا يف نارتقالاب دارملا نأل ؛ةينامزلا ريغلا ةطبارلل اهايإ ! مهركذ هجو

 .مسالا يف ربتعم نارتقالا اذه بلسو «مهفلا

 ةراعتسالا ىلإ ةجاحالف ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشم ءامسا ةينامزلا ريغلا ةطبارلا اودجو امل :ليق نإف

 سم(بع) .طبرلا يف لامعتسالا ليلق ةيدوجولا ا نم ةقئشملا ءامسا نإ :ليق ؟هوحنو “وه” ظفلب

 (بع) .لجر مسا ؛عبارلا رسكو ةيناتحعلا ءايلا نوكسو يناعلا حنقو لّوألا مضب (سرْئَمأو) :هلوق6

 يف اذهل نأ :هيلع دریو .اهيف ط را ةادأ دوجول ؛“ةيطرشلا”ب تيّمس امنإ (ةيطرشف) :هلوق ©

 رابتعاب “ةيطرشلا”ب ةلصفنملا ةيمست نأ :هنع باوجلاو !لكشمف ةلصفنملا يف امأو ءرهاظف ةلصتملا

 ناك ْنِإو «جوزب سيلف ًادرف ناک نإ 'درف وأ جوز امإ ددعلا” :هلوق نعم ًالثم ءينْمِض مكح جورخ

 (سم) .دْرَقِب سيلف ًاجوز

 يف مكحلا نأ يف برعلا لهأو نازيملا لهأ نيب فالخال هنأ !هلعا (خلإ ناك ءاوس) :هلوق ©

 ٌديق ظرشلاو ءءازجلا يف محلا أب رِعْشُي “حاتفملا” يف يكاكسلا مالك !معن ءيلاعلاو مّدقملا نيب ةّيطرشلا

 لاح دوجوم ٌراهنلا “دوجوم راهشلاف ةعلاط سْمّشلا تناك ْنإ” :انلوق 'دعمف ؛لاحلا وأ فرظلا ةلزنمب هل

 چ .لّوطملا ةيشاح يف فيرشلا ديسلا لاق اذك ء«هعولط تْفَو وأ سمشلا عولط
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 ؛ةافاتُملا كلت بْلَسوأ ءنْيئبْسَتلا نيب ©ةافاتُملاب وأ توبا كلذ يفتوأ ىئ رخأ
 ©“ ةلصّفنُم ةّيطْؤش"” :ةينالاو «“ةَلِصّنُم ةّيِطْرَش” :كؤألاف

 راد رفع فتصل رزقا ل يزل يللا يف يضل رطح هج نأ ملعاو
 ©ةذاَرقِتْساف ةَّلِصَمْنُملاو ةَّلِصَتُملا ف ةَّيِطْرَّشلاٌر صح اّمأو «تاّبثإلاو يفنكلا يب

 .ركّذلا ف همّدقكل :(ًامّدَقُم) هلؤق

 بحاص نع عقو امك- “هل ديق طرشلاو ءازجلا يف محلا نأ برعلا لهأ بهذم ّنأ”:ب لوقلاف 3

 ّلدت تازاجُملا ملك نأب اوحّرص برعلا لهأ ناف !فيك «باوصلا نع ٌديعب -نورخأتملا هّعبكو ملسلا

 (حع).ربدتف .امهنيب مكححلا نأ يف حيرص اذهو «يناهلا ةّيِّبسم و لرالا بسم مغ

 توبثب مڪحل اف ؛ًادوجوم راهنلا ناك ٌةعلاط شمشلا ِتناك اذإ :وحن (خلإ ةبسن 86 :هلوق ©

 راعشإ نود نم :يأ- اهسفنب ةيطرشلا ةيضقلاف ؛سمشلا عولطب مكححلا ىلع بترم راهنلا دوجو
 مدقملا يف عوضوملل لومحملا توبثب محلا اهيف نيبي مل ذإ ؛بذك ىلع الو قدص ىلع لدتال -يجراخ

 (قت).قدصلا مزلتستال ةيطرشلا اياضقلا :ليق اذهلو «مدقملا ىلع هسايقب تبثي ىتح
 تناك املك ةتبلا سيل :وحن «مدقملا ىلع يلاتلا بترت يفن :يأ (توبعلا كلذ يفن وأ) :هلوق ©

 (قت).ادوجوم ليللا ناك ةعلاط سمشلا

 وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث ناتبسنلا تناك ءاوس «ةبلاس يناثلا عو ةبجوم ىست لوألا ىلعو
 (قت) .“ةافانملاب وأ” :هلوق يف يرجي كلذ عيمجو «نامث روصلاف ؛نيتفلتخم

 وأ جوز امإ ددعلا :لثم «نيتبسنلا نيب ةافانملاب ةيضقلا يف محلا ناك ءاوس (ةافانملاب) :هلوق ©

 (هاش نم بع) .نييواستمب امسقنم وأ اجوز امإ ددعلا سيل :لثم ءةافانملا كلت بلسبو ؛درف

 اّمأو ءاحيرص يفانعلاب هيف مكحلا نوكيام :ةلصفنملا ّنأ كيلع ولتن (خلإ ةلصفنم) :هلوق ©

 لاصتالا بلسب هيف مكحلا نوكيام :ةلصتملا ةبلاسلاو ؛اموزل ينْمِضف لاصتالا ٍبْلَسِب مكحلا

 ءيازتلالا نمو هنم ّمعألاال يحيرصلا محلا رّبتعُملاف ؛يازتلاف يفانتلاب محلا اّمأو ءةحارص

 (بع) .سكعلابو “ةلصتملا ةبلاسلا” ب ةلصفنملا فيرعت ضقتنيالف

 مَدَعل رخآلل لقعلا زوج نإو حُفصعلاو عّبتتلا دعب رهظي يذلا رضحلا :وهو (يئارقتساف) :هلوق ©
 روم نكل ؛ةلصفنملاو ةلصتملا ىَّوِس انذجوام ِتايطرشلا انْحّصت اذإف ؛تابثإلاو يفنلا نيب ِنارؤدلا
 رمأب لب ؛لاصفنالابالو لاصتالاب اهيف مكحلا نوكيال ناب «ةلصفنمالو ةلصتمال ةيطرش لقعلا
 )نخ
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 و
00 

 ت

 ا 5 299 . سال و تكس لإ ے١۹ ہے ص( ى وں وا

 هيصخس مج رس هذ 44 سا و2

 لوألا جا نعال :(ًايلات) هلؤق

 الو ؛ءوضوملا رابتعاب ةّيِلمَحْلا ةّيِضَقلل ميس ةد اذه :(© عض دوملاَو) هلوق

 صْخَّش هعوصوَمام ىمَسْيِف .عزطوتلا لاح لاح ماَسْقَألا ةّيِمْسَت يف دكِحْوُل
 .ساّيقلا اذه 5 ." ةَيِصْخَش”

 أ ءناَسفإ اذه :انلؤق 0يقيقَح رج + اَّمِإ عْوُضوَملا نأ ميقا لصحو

 ْنم هتَعيِبطو کلا اذه ©ةّقيق ةّقيقح سف لع محل ا نوكسُيْنأ :اًمإف يناگلا لگو ؛ک

ARSهيلع مُكحَملا دار ةّيمك ی د ْنأ : يع  
 ®لۇًالاف e يح هب نعرا اهلك لع م لا نأ ب ت 8 ۶

 ٌراهنلا :لاقي امك ءأضيأ طرشلا ىلع ءازجلا مّدقتي دقف الإو ؛لامعتسالا رثكأ يف يأ (هّولعل) :هلوق ©

 سم (لس). ةعلاط سمشلا ِتناك ْنِإ ءدوجوم
 دارملاف لومحملا امأو ءدارفألا :يأ “تاذلا” عوضوملا نم دارُملا نأ !ملعا (عوضوملاو) :هلوق ©

 اصخشم يأ “اصّخشم” :هلوقو .“موهفملا” اهعوضوم نم دارملا نإف ؛ةيعيبطلا الإ «“موهفملا” هنم

 مساو ملعلا لخدف ءصخش هنم مهفي ثيحب نوكي نأ :اصخشم عوضوملا نوكب دارملاو ؛انّيعمو
 ريمضلا يف يهو ءةنيرقلاب وأ ءملعلا وهو تاذلاب امإ :نامسق صخشتلا نأل ؛ريمضلاو لوصوملاو ةراشالا
 ةراشإلا لوصوملا يفو «عبصإلا وحنب ةيسحلا ةراشإلا «ةراشإلا مسا يفو ؛ةبيغلا وأ باطخلا وأ ملكتلا

 (شح ءشت) .ةلصلاب دهعلا :يا ةيلقعلا

 دي «مِلاع انأ :وحن ءاهريغو ةراشإلا مساو ريمضلاو مّلَعلل لماش اذهل (يقيقح ةح زج امإ) :هلوق ©

 (لس) .لهاج

 وت ناسنإلاو «سنج ناويحلا :وحن : ,دارفألا هنم داريال نأ (يِكلا اذه ةقيقح سفن) :هلوق ©

 سفن لع لب ؛ناسنإلاو ناويحلا دارفأ لع سيل ةيعونلاو ةيسنجلاب مكحلا نأل ؛“ةيعيبطف”ف

 ءافشلا يف سيئرلا خيشلا اهكرت اذلف مولعلا يف ةربتعم ريغ ةيعيبطلا ا هع

 (شق) . ةلمهملاو ةروصحملاو ةيصخشلا :يف اهرصحو ةمسقلا ثلث ثيح

 ءاصّخشم هيف عوضوملا نؤگل ؛“ةيصخش” ىس يقيقح يئزج هعوضومام يأ (لَوألاف) :هلوق ©
 ن اصرصخخ ل انب ةر" نونو
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 ”ةّيلك”ف عوُضوَملا دارفأ لك لع محلا نأ اهيف نيب نإ :ةرؤّصحتلا مْ
 لاس ” "ف هداَرفأ ضعب لع مسح ا أ نب 3

 داّرفأ َةّيَمُك نبي ٍرْمَأ نم عيزألا هير

 داكار نأ امكْذ] دبا روس نم ذخأ« وسلا برملا كلذ يسب عوضوتلا

 E ل يا اذه كلذك ءهب طيح

 نم اَمهاَنعَم ُدّيفي امو “َقاَرْغِتْس 506 ا ا

 ٌروُسو .اًمهانعَم ُدْيفُيامو “دج 9 "ُضْعَب” ةّيئزجلا ةّبجوملا ُرْوُّسو .ثناك ِةَعل ّيأ
 ا a “دجاوال”و “ءيشال” ةّيلكلا ةبلاّسلا

N GG 
 (بع).هدارفأ نود ؛عوضوملا ةعيبط سفن لع اهيف محلا نأل (ةعيبط) :هلوق ®

 (بع) .كْؤُرْتَمو ُلَمْهُم اهعوضوم دارفأ ةّيمك نايب ّنأل (ةّلّمهم) :هلوق ©
 -امهريغو “ٍضْعَبو لك” ةظفلك- ًاظفل نوكحي نأ نم ٌمعأرمألا اذه (خلإ نّيبُيرمأ نم) :هلوق ®

 (لس) .ظفلب سيل هنأ عم ّقكلا بْلَّسلل روس هّنإف ؛يفدلا تحت ةّركتلا عوقوك ءالؤأ

 اهديدشتب ال ميملا فيفختب يهو «هنع لأسي اهب اهنوكل ؛ٌمكلا ىلإ ةبسن (ةّينكلا) :ةظوحلملا
 ةنسلألا ىلع روهشملا نكلو ؛هفيعضت نع ةينغ ينالا حيحصلا يئانشلا ىلإ ةبسنلا نأل ؛نيققحملا دنع
 (طع) .ديدشتلاب هت ءارق

 سيل” ّنأ :نيلوألاو ريخألا نيب قْرّقلاو (خلإ لك سيلو «سيل ضعبو «ضعب سيلوه) :هلوق ©

 نأ :يقباطملا هانعمف “اناسنإ ناوّيَح لَك سيل” :انلق اذإف «ةقباطُملاب لكلا باجيإلا عفر لع لدي “ك

 ىلع لوُمحَملا نف ؛مازتلالابف يثزجلا ِبْلَّسلا ىلع امأو «عوفرم ناويحلا دارفأ نم درف لكل ناسنإلا ٌتوبث

 الك للعو ءضعب نع وأ اهنم دحاو لك نع ًابولْسَم نوڪي نأ اّمِإ عوضوملا دارفأ عيمج نع هبْلَس ريدقت

 ناسنإب ناويحلا ضعب سيلو «ناسفإب سيل ناَويحلا صعب :انلوقو ؛ٌقّقحتم يثزجلا ِبْلّسلاف نْيَريدقتلا
 بلسلا وه اذهو «ناويحلا ضعب نع بولم -نامفإلا ينعأ- لوما نا لع ٌةقباطم لدي امنإ

 .لكلل ًاتباث نڪي مل ضعبلا نع لومحملا م ضر اذإ هنإف ؛يازتلا لولدمف لكلا باجيإلا عْفَر امأو «يئزجلا

 وه يقباطملا هلولدم ّنأ عم- “صعب سيل” نأ وهف “سيل صعب” و “صعب سيل” نيب قرفلا اّمأو
 “رجحب ناسذإلا ضعب سيل” :انلوق يف امك ءأضيأ لكلا بْلَّسلل الّمْعَتسم نوكي دق -يزجلا بسلا

 © .ًامئاد ئزجلا بلسلا يف لمعتسُم هنإف “سيل ضنا فال ؛رَجَحب ناسنإلا نم دحاو لك سيل :يأ
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 .ةَيئْرُجلا ني

 0 يجر الا” يه اقام عز E وجو ْنِم ا

 95 رملي موللا يَ TET 8 يزل ا مزال
 ىلع مڪحل ا قَدَص امك ْذِإ ؛نامزالَكُم ة يع بلا

 ج ةّجرَدنم ةلّمهملاف ؛سكعلابو ءهِداَرْفَأ ضْعَب ىلع قّدَص ةلْمِجلا يف عْوُص وَما داّرْفأ

 ةي را تحت

 ؛تاّيِئْرِلا ةّفرْعَم ف لامك ال هّنأل ؛9اهصْؤُصُمب اهنع ثَحْبيال ةّيِصْخَّشلاو

 مكسْحي يلا تارت يف اهْنَع ثَحْبُي اَمّنِإ لب ؛اهتاّبَك مدعو اهرّيغتل
 .©هالاَمْجِإ صاّخفألا َلَعاَميِف

 فالخب «مومعلا دافأف يفدلا تحت ثَعقو ةركن “صعب سيل” يف “ضعبلا” ّنأ :هيف ٌرّسلاو 3

 (لس) .هتحت يفلا لب ؛يفنلا تحت سيل انهه “ضعب”لا ّنإف “سيل صعب”
 اياضقلا نأ :ْنِم مهدنع رق رّرقتام لع ئانب موقلا ىلع دري اَمِل عْفد (ةيئزجلا مزالثو) :هلوق ©

 عقت ةّلَمْهُملا َّنَأ دتَسب ٌعونمم رضحلا اذه نإ وهو «عبرألا ا يف ةّرِصَحنم مولعلا يف ةّرّيتعملا

 (بع) .!ةَر ا «سايقلل ىربك

 نإ :ليق نإف .ةيصخش اهنأ كلإ رظنلاب :يأ ءلالقتسالابو تاذلاب :يأ 056 :هلوق ©
 ؛ناويح اذهف «ناويح ٌديزو «ٌديز اذه :وحن «لّوألا لكشلا ىربك ريصتف ةيلكلا ماقم مؤقت دق ةيصخشلا

 نال ؛“ديز”ب ىّبسُم ةقيقحلا بَسَحب “ديز اذه” يف لومحَملا نإ :انلق ؟اضيأ اهصوصخب اهنع ثحبيف

 (بع) .ٌيزجب سيل وهو «“ديز”ب ىمسملا وه ئربكلا ٌعوضوم نوكيف ءالومحم عقيال يئزجلا
 فيك ضّرَلا هب لصحيالامف ءسفنألا ليمكت :مولُعلا نم ضّرَعلاو (خلإ لامكال هنأل) :هلوق ©

 (لس).!!!هيف ًاربتعم نوڪي
 ةققلا نع اف اني ناك ناو الم قاويح ناسا لک انلوق نع تحلف لاج )©

 ورمعو ديز نإ عجار ناسنإلا ىلع ةي ةيناويلاب مكححلا ّنِإف ءاضيأ تايئزجلا نع ثحبلل نّمضتم «ةيلكلا

 (لس) .امهريغو
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 سْفَن ٌتْيَح نم ةّيلكلا عِئاَبَطلا َنإف ؛الْضأ مْولُعلا يف اهنع ثَحبُيال ةّيِعْبَطلاو
 -صاخشألا نم ينااَهَقَْحَت ُتْيَح نال ّيِعْبَطلا عْوُصوَمَوُه اًمك-9اهيؤِهَْم
 اياَضَقلا ِتَرَصَحْاف ؛اِناَوْحُأ ةَفرْعَم ف2لاّمكالف «©جراخلا يف ةَدْوُجْوَم ُريغ
 .عّيْر الا تاَرْوصْحَملا يف ةرّبتْعُملا

 َّنأل َكلْذو ؛عْوُضْوَملا دْوُجُو ْنِم2اهِقْدِص يف يأ :(ةّبجْؤُملا يف ٌدْبالَو) هلؤق
 ©4 تّبْكُمْلا تْؤبُث عْرَف ٍءيَّقل ٍءيَش ُتْوبُثو ءءْئَقل ٍءيَش توب ةّبجؤُملا ف مڪحل ا

 ام ءادوُجْوَم اقف عُضوَملا ناك اذإ مُكحلا اذه قّدُْضَيِامَّنإف ؛عْوُضْوَملا ينْعَأ

 .كلذك نْهَّذلا ِفْوَأ كاته هل لْوُمْحَملا تْوّبُتِب محل ا ناك نإ جراخلا يف

 َّنأل :ماَسْقَأ َُنالَت اهل اهِحْوُضْوَم دْوُجُو رابعاب ةرّيتْعُملا ةّيلْمَحلا اياَصَقلا ت

 لَعَج ثيح :گباسلا هكلسم انهه يّشحُملا ىرج دق (اهموهفم سفن ثيح نم) :هلوق ©

 يف اهظاحل مومع عم ةعيبطلا وه اهعوضوم نأ عم « يه يه ثيح نم ةعيبطلا سفن ةعيبطلا عوضوم"

 نم” :هلوق مدعم اذهو ءدارفألا نع رظنلا عطق عم ةعيبطلا سفن دارُملا :لاقي نأ نكحميو هدارفألا

 (بع) .لاكشإال ٍذئنيحو ؛ اهموهفم سفن ثيح نم“ :هلوقو “يه يه ثيح
 ًاضيأ اهنع ةثوحبمو جراخلا يف ةدوجوم ةهجلا هذه نم عئابطلا ّنإف (اهققحت ثيح نمال):هلوق©

 (لس) .دارفألا ىلع ٌةَقيظنم اهنوك ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا ىلع اهيف مكحل ا ٌّنإف ؛تاروصحَملا يف امك

 ءيقطنَملا لكلل ةضورعَم يه يه ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا ّنأل (جراخلا يف ةدوجوم ريغ):هلوق ©
 .جراخلا يف اهل ّدوجوال يلقع يلك هّضورعَم ّنأ تفرع دقو

 لع تادوجؤملا نايعأ لاوخأب مّلِع” :يهو «ةمكحلاب ناسنإلا لامك ذإ (خلإ لامكالف) :هلوق ©

 (بع).ةيجراخلا ٌتادوجوملا يه تادوجوّملا نايعألاو ؛ةّيرّشبلا ةقاطلا رْدَّقِب “هيلع يه ام

 دوجو للع ةفوقوم ةّبجوملا ةّيلمحلا ةيضقلا تاذ سيل :يأ ءاهتاذ يفال (اهقدص يف يأ) :هلوق ©

 (بع) .بذاك هّنكل ؛ةيلمح وهف همَّدَع نيح مئاق ديز :لاقي دق ذإ ؛اهعوضوم

 هتوبث ّنإف ؛دوجوم ديز :انلوق يف “دوجولا” ب ضوقنم هنأ :هيف (هل تَبْكُملا توبث عرف) :هلوق ©
 ريغ وأ -هسفن لع ءيشلا مٌّدقت مزليف- كلذ نْيَع اّمإ توبعلا اذهف ءهل تَبْكُملا توبعل اعْرَق ناكؤل

 نإو توبهلا سفن ئضّتقُم ةّيِعْرَقلا نإ :لاقي ْنأ نكميو .نيدوجول ًادوجوم دحاولا ءيشلا ُنوك ُمّرليف
 (حع) .ربدتف .ريضالف «نيفّرّطلا ةّيصوصخ رابتعاب انهه ثفلخت
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 قم ه 9% بر26 . وك 2 ىف يل لذ < سد يق مك
 . ةينهذلا فاتهذ وا٠ ةيقيقحا فاردقم وا

 م م تس

 ناويَح ٍناَسْذِإ لك :وحن :كاَقََّحُح جراخلا يف ِدْوُجْوَملا عْوُضوَملا لع اما اهْيِف مُكخلا

 دْوُجْوَمْلا عْوُضوَملا لع اّمإو ؛جراتلا ف ناوّيَح جرا ا ف دْوُجْوَم ناَسْنِإ لك َّنَأ نفعَمب

 جراح ا ف دجُمْوَل اَم لک نأ نعم «ناَويَح ناَسْدِإ لک :وحن «©ارّدَقُم جراح ا ف

 اَمّنِإَرّدَقْملا ِدْوُجْوَملا اذهو ءُناَوَيَح جراخلا يف هدْوُجُو رْيِدَقَت لع وهف ءاناَسْنِإ ناو
 ؛يرابلا ِكْيِرَسو ِءْيَكَأللا داَرْفَأك «©ةعِيتْمُملاال ةّتِكْمُملا داَرْفألا يف ُءوُرَبَتْغا
 َّنأ©ْعَمب عِنَتْمُم يِراَبلا كير :َكلْوَقك ءنْهّدلا يف دْوُجْوَملا عْوُضْوَملا ىلع اّمإو

 (خيش) .هيلع ًاروصقم مكحلا نوڪيو «لغعِفلاب ًادوجوم نوكي:يأ (اَقَّحُح جراخلا يف دوجوملا):هلوق ©
 لب ؛ةققحم جراخلا يف ةدوجوملا دارفألا ىلع اروصقم مكحلا نوي ال نأب (ًارّدقم):هلوق ©

 سم (لس) .هيف ةدوجوملا ةردقملا دارفألا نم اهريغلو اهل ةلوانتم نوكحت
 دوجوملا عوضوَملا ىلع ةيقيقحلاو ةّيجراخلا نم لك يف محل اف ءًاضورفَم :يأ (ًارّدقم):هلوق ۲-©

 لوألا ىلع ةيضقلا تيّمس امنإو ءردقملا ىلع ةيناثلاو قّمحتلا لع كْوألا يف نحل ؛جراخلا يف

 اياضّقلا ّنأل ؛“ةيقيقح” يناعلا ىلعو «جراخلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع اهيف مكحملا ّنأل ؛“ةيجراخ”

 ءاوس «جراخلا يف ةدوجوملا عوضوملا دارفأ لع مكحلا يف ةقيقح ةنيرقلا مدع دنع مولعلا يف ةلّمْعَتسملا

 (ءاش) .ةردقم وأ ةققحم تناك

 لك” :تلق اذإ اميف ةيجراخلا درفنت ءهجو نم امومع ةيجراخلاو ةيقيقحلا نيب ّنأ !ملعا :ةظوحلملا

 :يف ناعمتجيو «رئاط ءاقنع لك” يف ةيقيقحلا درفنتو ءوه الإ ناولألا نم نكي مل اذإ اميف “ضايب نول
 سم(شت).رابتعاب ةيجراخو رابتعاب ةيقيقح يهف ؛“ناويح ناسفإ لك”

 ًةبجومال ةّيقيقح ةيلك قدصي مل ةعنتمملا ةردقملا دارفألا تَريتْعَأ ول هّنإف (ةعنتمملاال) :هلوق ©

 ذإ ؛ٌةبلاسالو -«“َناَوَيَح ناسفإ لك” قدصيالف «ناَوّيَح ريغ ناسفإلل رّدقملا دْرَملا نوكي نأ ليتحي ذإ-
 (مع).“رجحب ناسذإلا نم ءيشال” قدصيالف أرجح ناسإلل رّدقملا ِدْرَقلا نوكحي نأ ليكحي

 يف ةدوجوملا دارفألا ىلع اهيف َمِحُح يتلا ةيضقلا امأو “ةينهذ” ىعَسِتو (خلإ نأ خؤعمب) :هلوق ©
 (لس) .اهركذي مل اذهلف ؛اياضقلا يف ةربتعمب تسيل يهف ةّيجراخلا ةّيضقلل ةلياَقُملا لعفلاب نْهّتلا
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 نْهَّذلا يف فْوُصْوَم وهف ءيرابلا كير لّقَعلا هُصرْفَيو ءلّقَعلا يف دجُمْوَل ام لک

oٌةَدكْمُم دارن لا تاَعْوُضْوَملا يف ُهوُرَبَتْغا اَمّنِإ اذهو <  

 يف اًمِهُكِراَمُي امم اَمِهِرْيَغو “سی ا 55 كل < بلا ف = ) هلق

i 

 ؛امهّيَلك َنِمْوَأ ءظّقف لؤُمحَملا َنِمْؤَأ ءظَقَف عْوُص ُمْوَملا َنِم يأ: ا

 ل لا مَ ةلودعم نالا َلَعو “عوض ُمْوَمْلا هلو ا E اف

 04 نيقرطلا َهَل ا

 ليْعُتْسا اذإف تنش بتي عزشوت "لكلا فز ئ ْوُدْعَم) ِهلْوَق
 RN ةَيِضَقلا ِتيَمُسف صأا هاتْعَم ْنَع ًالْوُدْعَم ناك©نْعَملا اذه فال

 وُكَيال قلا ُةّيِضَقل هيي اجيب ڏڌ © ةَلْوُدْعَم” اهيئزُج ْنِم ٌءْرُج

 ضرف نيب ةافانمالو ءرمألا سفن يفو ًاقلطم :يأ (عانتمالاب نهذلا يف فوصوم وهف) :هلوق ©
 (ءاش). رمألا سفن يف عانتمالاب هيلع مكححلا نيبو ًادوجوم ءيش

 :هوجو نم ةَححاَسُم ةلودعَم” لل فّيصملا فيرعت يف (بْلَّسلا فرح) :هلوق ©

 اواو لاقي نأ ٌّنفلا حالطصال قفاوملا نأ :اهدحأ

 “ريغلا” ظفل لوانتيل ؛“بلسلا ظفل” :لاقي ْنأرهاظلا ّنأ :اهيناثو

 ظفل َنْوُحي ْنأ ةلودعمملا يف ٌمّليالو «ةظوفُلَملا ةّيضقلل الإ اًءزج نوكيال فؤحلا ّنأ :اهفلاثو

 فْرَح هظفل يف سيل هنأ عم ءةلودْعَم ”ئمعأ ديز” :املوق َّنإف ؛بلسلا فرح لع ةّلمَتْشم ةيضقلا

 ءِبْلَّسلا فرح مؤعم :يأ «يفاضم ريدقت نم ٌدبالف «ِبْلَس

 ءاه ءزج نم ءزج بلسلا فرح ننعم نأل ؛فيرعتلا يف ةلخاد ةلصحملا ةبلاسلا نأ :اهعبارو

TTاوا ا  

 (سش) .فّرط ْنِم اًءزج ٌبلسلا ُلَعْجُي دقو :لاقي نأ حضؤألا رّصْخألاف

 ريغ يف ةبسنلا بْلَسل عوضوَملا فرحلا َلمْعُتسا اذإ :يأ (فعملا اذه يفال ليعتسا اذإف) :هلوق ©

 هانعم نع ًالْوُدْعَم راص امهْيَلك وأ نيفّرّظلا ٍدَحَأ نم | ًءزج هّتوك وه ريغلا كلذو «هل عْوّضوملا ىنعملا كلذ
 (لس).ةيضقلا ىلع مسالا اذه قلطأو ءةيضقلا ءزج وه ةقيقحلا يف لؤُدعملاف «يصألا
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 : ةقلظم ف الإَو

 عوض دا تاد مادام ةدسْنلا ةرورضب ا يف محلا 53 ناف

flo 3oف وک هوا 5959  

N SEES 

  a E“صحح” یس
 ةيِباَجْجِإ ثئاك ٌءاَوَس عوُصْوَملا ىلإ لْوُمْحَملا ُةَبْسِي :(ِةَّبسّنلا ِةّيِفْيَحب) هلو
 ءةَرْوُرَّصلا لْثِم ءةّيفيَحب عِقاَولاَو رْمَألا سْفَن ف ٌةَفّيكُم ةَلاَححال دوست لسو
 سمت ف ةَعِقاَولا ةيفيكلا كليف كلذ ِرْيَغْوَأ «عاتتمالاوأ «ناكمإلاوأ ؛ماَوَدلا وأ

 كيل لا

 اهيفرط نم لكف ءاهيفرط نم ٌءزج بلشلا فرح نكي مل امل هتاف (ةلضحم ىست) :هلوق ©
 لعال نكل ؛نوڪي وأ -ناويَح ناسذإ لک :وحن- ًادوجوم هيف بْلَّسلا نڪي مل ماوس ءلصحم يدوجو
 .رَجَحب َسْيَل ناسذإ لک :وحن «ةيئزجلا قيرط

 فرح نأ لإ ًارظن “ةظيِسَ” ةبلاسلا اًوّمسو ةّبجوملاب ةلّصحملا مسا اوّصخ مهضعب نأ !مّلغاو
 (لس) .هل ءزجال ام “طيسبلا”و ءا | ًءزج سيل بلّسلا

 ةبسنلا عازتناب وأ ءاهتوبثو ةبسنلا عاقيإب وه ةبلاسوأ ةبجوم ةيضقلا نوك يف رابتعالا نأ !ةظوحلملا
 لقمو ؛ملاعال يحاللا:وحن ءنييمدع اهافرط ناك نإو ةبجوم ةيضقلاف ةعقاو ةبسنلا تناك ىتمف ؛اهيفنو

 نحاسب كرحتملا نم ءيش ال :وحن «نييدوجو اهافرط ناك نإو ةبلاس ةيضقلاف ةعوفرم ةبسنلا تناك

 امك ةّيبلَسلا ةبسنلل نوكت ةّداملا نأ يف حيرص اذهل (ةيبلس وأ ةيباجيإ تناك ءاوس) :هلوق ©
 .ةّيباجيإلا ةبْسّنلل نوكت

 ةيباجيإلا ةبسنلاب عوضوملا دنع هسفن يف لومحملا لاح نإ :هلصحم ام “ءافشلا” يف خيشلا لاقو
 تالا تدي را جاو نيف تاعالا مودي نأ :امإف دام اهِماَوَدال وأ بْذِك وأ قدص ماود نم

 ؛ةبلاسلل اهنيعب ةداملا هذطو ؛ ”ناكمإلا" وهف ًامئاد بذڪييالو باجيإلا موديال 3 «“ عيتم" وهف ًامئاد

 (مع).بجوأ نڪي مل نإو باجيإلا دنع رومألا هذه دحأب افِصّتم نوكي اومحم ناف
 ةّدامف ؛امل ًالصأ نوكيو هنع بكرتيام :يه ءىشلا ةدام نأل (ةيضقلا ةدام ىمسن):هلوق ©

 ءةبسنلا وه ةثالعلا ا رفا لو ا ولولا و غ ضا قو اسا ةا
 ءزجلا مزالل ًةيمست “دام” ٌةيفيكلا كلت تّيمُسف ءاحل ةمزال رُمألا سفن يف ةكباعلا ةيفّيكلا كلتو

 (بع) .ّلكلا مساب فرش ألا



 5 م ۳ ی

 يس

 ةّيِفيَكب رُمأالا سيفك ف ةفاكف تلا كلف نان ةيضقلا ف ف حّرَصُي دق م
 ےس وج ےس وج

 ةيِضقلا ١ سف كلذ حرَصْيال دقو و 9“ هجوم 20107 ىعَس زی ع ا ااف ءاذك
4 

Cê 

 لالا ةّيلْقَعلا ٌةَروَصلاو هطول ةيِضقلا يف اهياَع لالا ظفار 9“ ةقلظُم" 2
 داملا ٌةَهجلا ت ِتَقَباَط ْنإف ؛“ةيضَقلاةهج” ىس ىعَسْن ِةلْوفْعملا ٍةَيِضَقلا ف اهْيلَع

 لك :املْؤّقك ©ْثَبَدُك ًالإَو ؛ةَرْوُرّصلاب ّناَوُيَح ٍناَمْنِإ لک :اتلؤقك ُةّيِضَقلا ٍتَّفَدَص
 .©ةَرْوُرّصلاِب رجح ناس

 RE N ب دق :(خلإ ٍةَبْسلا ٍةَرْوُرَصِب 9اَهّْيِف محلا ناگ ڻِإَق) هلو
 كاكفنالا ٌةعِنَتْمُم ي يأ ةيِرْوُرَص ةيبلَسلاوأ ة ةيتوبفلا ةَبسنلا ٌّنأب- ةَهجَوُمْلا ةّيِضَقلا

 ةلمئشم ذئنيح اهنوكل ؛ًاضيأ ' ةّيعابر ” ىّبسُت دقو ءةّهجلا ىلع اطامتشال (ةهّجوم ىّْبسُت) :هلوق 0

 (لس) . ةّهلا :يه اهعبار ءءازجأ ةعبرأ لع

 ةّهجلا رابتعاب ةّيلمحلا ةيضقلاف «ةّهجلاب ةدّيقم اهنوك مَدَعِل (ةقلطم ةّيضقلا ىَّتسّتف) :هلوق ©

 (بع) .ةّقَلَطُمو ةهّجوم :لإ ةَّمِسَقْنُم
Eطكتانبلا لوو  Eطاووق" " 

 ن ا اا ا ةيعن غ لا اة لقأ) :هلوق ©
 1 الدم يناعلاو ءلاد لوألا

 ظفللاو “ةيضقلا ةدام” ىسق ماوداللاو ةرورضاللاو «ماودلاو ةرورضلا نم ةيفيكلا نأ !ملعاو
 (سم) .“ةيضقلا ةهج” ىست اهيلع لادلا

 :وحن- ةقداص ةّيضقلاو ةداملل ةّقباطم ريغ ُنوڪت دق ةّهجلا نإ :َتْلُق نإ (ْتَبَدَُك الإو) :هلوق ©

 ةرورضلا نم ّمعأ ماعلا ناكمإلا :ٌتلق ؟ةرورضلا ةدام ةّداملا ّنإف ؛-ماعلا ناكمإلاب ناوّيح ناسفإ لك

 (لس) .اه ًانيابم سيل هنأ موعمب ةّداملل ةّقباطم ةهجلاف

 هبذك نأ ؛كوُأ ناكل “ةرورضلاب بتاك ناسنإ لَك” :لاق ول (ةرورضلاب رجح ناسفإ لك) :هلوق ©

 هبذك نإف ؛“ةرورضلاب رجح ناسنإ لك” فالخج «ةّداملل هيف ةروكذَملا ةَهجلا ةَقَباَطُم مَدَعِل الإ سيل

 سم (هاش هبع).عيفخيال امك «ةّيرمألا سفنلا ةّيفيكِل ةبسنلا ةفلاخمل

 اهتقيقح يتلا يه :ةطيسبلاف ءةبكرم وأ ةطيسب امإ :ةّهّجَوُملا ّمث (خلإ مكحلا ناك ْنِإف) :هلوق ©

 نم ةَمِيَتْلُم اهيّقيقحو اهموهفم سفن بسحب نوڪيام :ةبكرُملاو ؛طقف بلس وأ ءطقف باجيإ امإ
 (سش) .ًاعضو تابكرملا للع اهمٌّدقتل ظئاسبلا فّنصملا َمّدَّتف .باجيإو بلس وأ ءبلسو باجيإ



 ع ۹ 4 i وه ۹

 هُجوَأ ةَعيزأ دَحأ لع -عاوض ُكَوَمْلا نع

 E Ak مادام ٌةَيِرْوُرَص اَهّنَأ ”لّوألا
 ل 3 ذئكنيح ةيضَقلا ىِمَسُيِف ا رف «ةرورضلاب رجحب ٍناَسْنِإلا ع نم َءيَشالَو :ةّرورضلاب

 مي | ناَوُْعلا فصوقهلاب ةَر نزل يفت مع ةرورضلا ٌلَعاُطاَمِتْشال قلل

 وضوملا تاد ًاتبا فاعلا فصلا مادام ةيرورَص ا :يناقلاو

 0 نكاّسب هنِم َء ي ١ ْىَشاِلَو ءابتاك مادام ةَر ,ورصلاب راب كرَحَكَم ارحم باك لک

 ةرورضلا طاّرتشال 0 ةماع ٌةَطْوُرْشَم ةا نئّتيح يئَستف ءابتآك مادام ةَرورّصلاب

 اعون ناك ءاوس ءعوضوملا نيع لومحملا نوكي نأ امإ :اهتمالعو (ةيرورض اهنإ لوألا) :هلوق ©
 سم (هاش).ليحتسم هئزجو هسفن نع ءيشلا كاكفنا ذإ؛الصف و ناك انيس و كو نا انا واد وأ

 دييقت مّدَعَف ؛عوضوملا دوجو تاقوأ ةلمج نم نّيعم ريغ وأ نّيعم تقوب :يأ (تقولا وأ):هلوق ©

 دوجو تاقوأ عيمجج ةدّيقم “ةقلطُملا ةّيرورضلا” يف ةٌرورّضلاف الإو ؛يفاضإ “تقولا”ب ةرورّضلا

 (بع) .ةقيقحلا يف عوضوملا

 ابتک ل يف بّتاكلا هيلع ٌقُدصيام نأ !ًهلعا (يناونعلا فضولا مادام) :هلوق ©

 َفْضَو” ىف اهنم قاقتشالاب اهب تاّدلا كلت َريُغ يتلا ٌةباتكلاو «“عوضوملا تاذ” ىّمسي “عباصألا

 اهُّفاَصّتاَو «“عضولا ُدْقَع” يناونعلا فضلا كلذب -هدارفأ يأ- عوضؤَملا ٍتاذ ُفاَضّتاو ؛“يناونُعلا

 ."لمحلا ُدَقَع” لومخملا فصَوب

 عوضوملا موهفمو ؛“عوضوملا تاذ” ىس دارفألا نم عوضوملا هيلع قدصام نأ :اذه نم مِلُعف

 .“يناونعلا فصولا” :هل لاقيو «هناونعو “عوضوملا فصو” ىّئسِي

 ناسنذإ لك :املوقك ءعونلل ًاناونع ناک نإ تاذلا نيع نوكي دق يناونعلا فصولا :ةظوحلملا

 ءلصفلاو سنجلل ًاناونع ناك نإ هل ًءزج نوڪي دقو ؛هدارفأ ةيهام نيع ناسذإلا موهفم نإف ؛ناويح
 ناك نإ هنع ًاجراخ نوڪي دقو ؛هدارفأ ةيهام ءزج ناويحلا موهفم ناف ؛ساسح ناويح لك :انلوقك
 يثاملاو كحاضلا موهفم نإف ؛ناويح شام لك وأ كحاض لك :انلوقك «ماعلا ضرعلا وأ ةصاخلل ًاناونع

 سم (تش ءءاش) . هدارفأ :يأ :عوضوملا تاذ نع جراخ

 عوضومملل يناونعلا e نيع لومحملا نوكي ثيح ةقّقحتم يهو (ةّماع ةطورشم):هلوق ©
 .ةرورضلا ةَّدام يف قّقحتت اهنأ الإ! ؛عوضوملا نع لوُمحملا كاكفنا ناكمإل ؛ةيرورض كانه قّفحتيالو «ه ءزجوأ
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 امك “ةصاحلا ةطورْشَملا َنِم : أ ةيضقلا هذه قركلو «ناونعلا  فصولاب

E 

 ةَرورضلاب اف ِسَخْنُم دق ٍتقَو يف ٌةَيِرْوُرَص اهّنأ :ُتلاَكلا

EEرولا فيكتب ركقلا نم ءيَكالو ضتشلا نيوتن طوال  

 مَدَعو «تقولاب ةَروُرَضلا دّييِقَكل EY م ةتقو ا اا راک قو

 ةرورضلاب عباصألا كّرَحَتُم باك لك” :انلوق ننعم ّنإف (فضولاِب ةرورضلا طارتشال) :هلوق ©
 ىنعم اذكو «هل ًاتباث -ةباتكلا يأ- يناونعلا فصلا مادام ٌّيرورض عباصألا كّرحت ّنأ “ابتاك مادام

 (لس) .هل هك ةتباث ةباتكلا مادام یورک نوكّشلا تل كأ «ةبلاسلا

 ماوداللا”ب ةدّيقُملا ةّماعلا ةطْوّرْشَملا نع ةَراَّبِع اهّنِإف (ةصاخلا ةطورشملا نم ّمعأ) :هلوق ©

 (لس) .بيرق نع ءيجيس امك «“يقاذلا

 مِڪُح هّنإف (سمّلا نيبو هئيب ضَْألا ةلْوُلْيَح تقو ةرورضلاب فسَخنم رَمَق لك :وحن) :هلوق ©
 هّنإف ؛سمشلا نيبو هنيب ضرألا ةلولّيَح ٌتقو وهو ءنّيعم ٍتقو يف رمقلل مالِظْنالا توبث ةَرْوٌرضب اهيف

 ةَعِنام ضرألا ةلوُلْيَح ّنأ رهاظف ءسمشلا ءاّيِض نم داَقَتْسُم رمقلا ٌرون نأ َنفلا اذه ريغ يف ٌرّرقت دق
 (لس) .نّيعملا تقولا اذه يف امِْلطَتُم هنوك نم دبالف «ةئاضإلا كلت نم

 جربلا نم عبارلا جربلا يفرمقلا نوك :عيبرتلاو «ةلوليحلا مدع تقو يأ (عُيِبرّتلا تقو) :هلوق ©
 نيبو هنيب ضرألا ةلوليح دنع فسخني امنإو «تقولا اذه يف رمقلا فسخنيالف ءسمشلا هيف يذلا

 سيل رمقلا رون نأل ؛ملظيف ءرمقلا هجو ىلع ضرألا لظ عقي هنأب كلذو ؛ةلباقملا تقو وهو «سمشلا

 (تش) .ردك رمقلا مرجف ءسمشلا نم دافتسم وه لب ؛ًايتاذ

 يلاعلا رصقلا لصألا يف وهو ءجرُب عمج جوربلاو ءرشع انثا اهّلك جوربلا نأ ملعا :ةظوحلملا
 ؛اهناكسل روصقلاك يه يتلا ةعيفرلا لزانملاك ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلل اهنأل اجورب لزانملا هذه تيمس

 .ةرايسلا بك اوكلل لزانملاو قرطلا :جوربلاب دارملاف
 هلو -ةيناعلا يف- دراطعو «ناطرسلا هل لزنملاو -نلوألا ءامسلا يف- رمقلا :يه ةرايسلا بكاوكلاو

 خيرملاو ءدسالا هلو -ةعبارلا يف- سمشلاو «نازيملاو روعلا اهو -ةهلاعلا يف- ةرهزلاو «ةلبنسلاو ءازوجلا
 هلو -ةعباسلا يف- لحزو ءسوقلا هلو -ةسداسلا يف- يرتشملاو «برقعلاو لمحلا هلو -ةسماخلا يف-

 (ًاصخلم جح).ولدلاو يدجلا
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 .“ ةَّماَح ةطْورْشَم ف ءُهُفْصَو َماَداَمْوَأ
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 lS اد ف ءُتاَلاءاداَماَمماَوَبؤأ

 رور کلاب سقم ناسا لك: كلؤقك هتاقزالا نم تفر ف رو اه اهّنأ :عباَرلا

 ةد” 4 ءامأتقَو ةرورضلاب سّيَتَتُمِب ناَمْنإلا َنِم َءيَكاِلَو 0 ًاتْفَو

 ةًيضقلا ٍديِيَقَت ٍديِيِقَت مدعو ؛نّيعُم ريغ يأ رشم اهيف ةرودّضلا تقر ِنْوَكِل “ةَمَلطُم

 .©اَوَددللاب
 يه ةَروُرَّضلا َّنأ :ماَوّدلاو ةَرْوُرَّصلا َكْيَب قْرّقلاو :(ُةَقَلظُم َمْئاَدَف) هلؤق

 ن مل ناو ©هنع هياكل مَع :ماّلاو ؛ءيک ْنَع ءيک كاكفثإ ةلاَحتسا
 ضاَِقْنِإ تقو نوكي سّفنتلا مدع نأ امك ءسَمَتلا طاَسِيْنِإ نامز وهو (اّم اًثقو) :هلوق ©

 (بع) .سّمتلا

 ةيتقولاو ةّصاخلا ٌةّيفرعلاو ةّصاخلا ةطورشملا ديمي امك (ماودآللاب ةّمضقلا ديم مَدَعو) :هلوق ©

 (لس) . ًاليصفت ءيجيسام لع ءاهُريغو

 هكاكفنا لاحتسا املك ءيشلا ّنإف ؛ةرورضلا نم ّمعأ ماودلاف (هنع هكاكفا مَدَع ماودلاو) :هلوق ©

 عوقو ُمّرليف «تاقزألا ضعب يف هنع اكَمْنُم نوكيف الإو ؛ةَّبلا ًامئاد هل هثوبث نوكي رخآلا ءيشلا نع

 و ن نأ مزلتسيال هنإف رخآالا نع ُكَفُْم ريغ ٌءيشلا ناك اذإام فالج ؛لاحملا

 .كّلَملل ةكرخلا ماودك «لغفلاب هغوقو بجتييال نكحمملا ٌنإف «عقاو ريغ انكْمُم كاكفنالا نوكي ْنأز اول
 قّقحت ناف ؛ةرورضلا نم معأ ماودلا نأ ىإ ةّيِيْهض ةراشإ ةَرْوُرَّصلا نع ماودلا قارتفا ة5 ةّدامب ليثمعلا يفو

 (لس) .ٌرهاظ -ةرورضلا ِتَقّمحت امّلك- ماودلا

 الإ موديال نكمُملا ّنَأب :هيلع درؤأو .ةّيرورضلا نم ٌمعأ ةقلطملا ةمئادلا نأ !ملعا :ةظوحلملا

 لْوُلْعَملا ٌدوجو بجي ةلعلا دوجو عمو «هتاذب بجيام ىلإ اه ِءاَهِتْنِإ ةطساوب وأ اهتاذب امإ ءبجت ةّلعل
 ناك ءاوس ءكاكفنالا عاتِتما :ينعأ -انهه دارملا وه يذلا- ّمعألا ىنعملاب ةّيِرْوُرَضلا نع ؤّلخيال ماوّدلاف

 عطق عم اياضقلا موهفم ىلإ َعِاَخلا رظكلا بسحب ةبسنلا هذه نأ :ٌباوجلاو ؟عوضوملا تاذ نع ًايِشان

 ةرورضلا نع ماودلا كاكفنا زمي رظنلا يداب يف لقعلا إف ؛اهقئاقدو ةّيَِسلفلا لْوُصَألا نع رظنلا
 (سش) .لوصألا كلت ىلع مالكلا ٌءانب ّنفلا فئاظو نم سيلو



 طئاسبلا ثحب ۱۷ بيذهت حرش

 .كّلَقلل ةكرحلا ماودك ؛9اليِحَتْسُم

 -عؤوضْؤَملا نع ةّيبلَّسلا وأ ةّيباجيإلا ةّبْسّنلا كاكفنا مَدَع ينْعَأ- ماَوّدلا َمْث

 كاكفْنا مّدَعِب ْيأ- ّياّذلا ماَوّدلاب ةَهَّجَوُملا يف كحل ا ناك ْنِإَف :ٌئِفْصَوَوأ عناد اَمِإ

 ©“ ةَمِئاد” ةيِضَقلا تيس -ةدْوَجْوَم عوُضوَملا تاد مادام عُْصوَملا نع ةّبَسّنلا

 .اَوْنْعلا فضَولاب ماَوَّدلا ديف مَدَعل “ةَقَلَظُم "و ءماَوّدلا َلَعاماَمِتْشال

 تاّذ نَع ةّبْسّتلا كاكا مَدَعِب ْيأ- َِفْضَولا ماَوّدلاِب محلا ناك ْنِإَ

 َّنأل ©“ ةَيِفْرُع” ُتيَّمُس -تاّذلا كلل ًاتباث ٌناَوْنُعلا فْضَولا مادام عْوُضْوَملا
 ا

 ًاضْيأ ©ةبجوُملا َنِم لب ؛ةبلاّسلا ةّيِضَقلا ني وعملا اذه نوُمَهْفَي فّرُعلا لأ
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 (بع).نوكيال دقو ةرورضلا عم نوڪي دق ماودلاف (اليحتسم نكي مل ْنإو) :هلوق ©

 لّدُب اذإ ًاضيأ ةّمِئادلل ٌلاثِم هنيعب ةّقّلطملا ةّيرورضلل روكذملا لاثملا ّنأل ؛اطاثم كرت (ةمئاد):هلرق ©

 (لس) .“امئاد رّجَحب ناسذإلا نم َءيش الو ءأمئاد ناوّيَح ناسنإ لك” :لاقي ْنأب «“ماودلا”ب ةرورضلا طفل

 ةيرورضلا قّقحتف «عوضوملا تاذ تاقوأ عيمج يف ةمزال ةصاخ نوكحي ةمئادلا لومحم :ةظوحلملا

 سم (هاش) .يرورضب سيل اهعم

 ماودلا ةدام يف تققحت اذإو «عوضوملا فصول ةمزال ةصاخ نوكحي اهومحمو (ةيفرع) :هلوق ©

 سم (هاش) .سكع الو ؛كوألا قيرطلاب ققحتي ةيفصولا ةرورضلا ةدام يقف يقاذلا

 ًاتباث يناونعلا فصولا مادام عوضوملا ىلإ لوُمْحَملا ةبسذ كاكفنا مدع :يأ (عملا اذه) :هلوق ©

 (بع) .هل

 وه امنإ ئنعملا اذه نال ؛“ةبلاسلاو ةبجوملا نم” :ُلّقي مل امنإ (خلإ ًاضيأ ةبجوملا َنِم لب) :هلوق ©

 لطَعم مئان لكو «عباصألا كّرحتم بتاك لك” :لثم- اهضعب يف هنإف ؛ةبجوملا نود ةبلاسلا َداَوَم عيمج يف
 ٌساوحلا ُلّظعتو ءابتاك مادام ًامئاد بتاكلل ٌتباث عباصألا كرمت ّنأ :نومهفي فْرُعلا لهأ ناف ؛“ٌساوحلا

 ّنَأ هنم نومهفيال مهّنإف ؛“ناسنإ بتاك لک” :املوقك ءضعب نود -امئان مادام امئاد مئانلل تباث

 ةبلاسلا نم” :لاق ولف .“ابتاك مادام امئاد” :انلوقب حّرصي ملام ابتاك مادام امئاد باث ناسنإلا

 ؛ٌتايلك َنفلا اذهل يف ةّدَرؤملا ماكحألا ّنأل ؛ةّبجوملا داوم عيمج يف نوعملا كلذ فرعلا مهف مهوتل “ةبجوملاو

 ضعب ْنِم لب ؛ةبلاسلا ةيضقلا داوم عيمج ْنِم “ًاضيأ ةبجوملا نم لب ةبلاسلا ةّيضقلا َنِم" :هلوق لوعمف
 (هاش نم بع) .ًاضيأ ةبجوملا
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 اذه َّنكاوُمِهَق را كلا تُم باك لك” :لْيِق اًدإف ؛9قالظإلا دنع

 قلا ةا ا ةّيِفْرُعلا نِ َّمَعَأ اهنوگِل “ةَماَع”و ؛ابتاك مادام هل تباث محلا
 .اهرك ذ د یس
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 يه ةماعلا ةقلظُملاف «©لغفلاب ةّبْسَّتلا قَّحَتِب ْيأ :(©اَهيّيِلْعِفب وَأ) هلؤق
 .ةقالقل ةنِمزألا د ف ْيَأ «لعفلاب ةققحتم و ةَقَقَحَتم ةَ لا نوَڪب اهيف ڪک > قلا

 مَدَعَو ءاهقالظإ دْنِع ةَّيِضَقلا َنِم مْوُهْفَملاَّوُه اذه َّنأل؛ A “ف د اهتيمستو

 مَعَ اهنوكل “ةماعلا” و ؛تاهجلا َنِم كلذ ريع وأ ماَوّدلاَوُأ ةَرورّصلاب اهِدّييَقَت

 هلوق وحن «((ذخألملا ةّيَلِعب رِعْمُد قتشملا ىلإ دانسإلا)) ذإ ؛دْيعَيب سيل (قالطإلا دنع) :هلوق ©

 ىلإ تسد فْرُعلا لهأ هّمهَقام ةيضقلا هذه دافم ناك اّملو (خلإ مكحلا اذه نأ اومهف) :هلوق ©

 غ ف رع” تيمسو «فرعلا

 “يتاذلا ماوداللا” ب ةدّيقم ةّماع ةّيفرع اهنيعب اهّنِإف (ةّصاخلا ةيفْرُعلا نم ّمعأ اهنوكل) :هلوق ©

 (لس) .دّيقملا نم ّمعأ نوكي قّلطملا ّنأ كشالو

 ةبسنلا ةّيِلْعِفِب مكحلا ناك نإف :يأ “ةبسنلا ةرورضب” :هلوق لع ْفظَع (اهّيِلْعِفِب وأ) :هلوق ©

 (خيش) .ةيبلسلاوأ ةيباجيإلا

 ْنأ ْنِم ٌمعأ ّوقلا لياقُم انهه “لعفلا” ب فنصملا دارم (لغفلاب ةبسنلا قّقحت :يأ):هلوق ©
 (رون) .ماودلاو راَرْمِتْسالا ىلع وأ ؛لابفتسالاوأ ءيضاملا وأ «لاحلا يف للا ىلإ جرخ مث ةّوقلاب نوكي

 نع ِلاَعَتَم اهعوضوم يتلا “هم “ةماعلا ةقلطملا” لمشيال هنأ :هيف (خلإ ةنمزألا د ف يأ) :هلوق 0

 هب حّرص امك «“ةلْمِلا يف” :“لعفلاب” ريسفت يف لاقي نأ ٌباوّصلاف «ةيدق لاًعَقلا لقعلا :وحن «نامّرلا

 (حع) .تاقّكلا



 طئاسبلا ثحب 55 بيذهت حرش

 .ةيجيَسام ل ةّيَروُرَصَأللاو©ةَمِئاَدآللا ةّيدؤجُولا َنِم

 ةَبْسّنلا فالخ ّنأب ةّيِضَقلا يف مڪُح اإ :يأ :(خلإ ٍةَرْوُرَص ِعَدَعِبْوأ) هلْوَق
 َّنأ نعي "ماعلا ناكّمإلاب ٌبِتاك ٌدْيَر ”:اَتلْوَق وحن ءايِروُرَص سْيَل ©اهُيف ةَرْكْذَملا

 ةيضقلا تمس ءايِرْوُرَص َسْيِل هنع اهّبلَس َّنَأ عب «هل ةلْيِجَتْسُم ُريغ ةباتكلا

 اهنَوكل ع” A تلم رهو ناكمدلا لع اَهَلاَمِيْشال#' ةتكمم” ٍذِئَئيح

 .©ةّصاّخلا ةّنِكْمُملا َنِم َمَعَأ

 تاهَّجَوُملا ةلمُج نِم ةرْكْدَملا ٌةَيِناَمّلا اياَضَقلا يأ :(2ُظِئاَسَب ِهِذِهَق) هلق

 . طْئاَسََب
 ًاباَجْمِإ اّمِإ اهُتَقْيِقَح نؤكّيام يهو :ةطّيسب امإ ةه هلا ةّيِضَقلا نأ !مّلْغِإ

 نؤكت مولا نهو :ةّيكرم امإو ةةيِناَمَكلا تاهجوملا ف رم امك قف املس وأ هَلَقَف

 ماوداللا”ب ةدّيقملا ةّماعلا ةقلطُملا نع ةرابع اهنإف (ةمئاداللا ةيدوجولا نم ّمعأ) :هلوق ©

 (لس) .ةيتاذلا ةيرورضاللا ديق عم ةماعلا ةقلطملا يه ةيرورضاللا ةيدوجولا اذكو

 ةبجوم ةيضقلا تناك نإف «ةيبلس مأ ةيباجيإ تناك ءاوس (خلإ ةبسنلا فالخ نأب) :هلوق ©
 اهتيفيكب ةيضقلا سفن يأ قفاوملا فرطلا امأو .باجيإلا اهفالخف ةبلاس تناك نإو «بلسلا اهفالخف

 (سم).اضيأ بجاولا يف ةماعلا ةنكمملا لمعتست اذهلو ؛ايرورض نوكي نأ نكميف ةرضاحلا

 .ناكمإلا ثحب يف فلاخملاو قفاوملا فرطلا نيب قرفلاو

 نوڪت ْنَأ نع ًالْضَق ةّيضقب تسيل ةملكلا نأ :نم مّهَوَْيام عفدُنَي انهه نمو (ةنكمم) :هلوق ©

 هجوو .!هيلع لمشتال ةنكمملاو ؛عوقواللاو عوقولا :يأ محلا نم اهيف دبال ةيضقلا َنإف ؛ةّهّجوم
 وه مكحلا نم ردابتملا ّنَأ !معن «ةنكمملا يف قّمحتَي وهو ءبْلَّسلا وأ توبدلا وه مكحلا ّنأ :عافدنالا

 (بع) .ربدتف .ةنكمملا قمح رضيال اذهو ءةيلعفلا

 معأ ةيلعفلاو «ةيلعفلا نم معأ اهنأل ؛قرافم ضرع اضيأ اطومحمو (ةنكمم) :هلوق :ةظوحلملا

 سم (هاش) .سكع الو ءاياضقلا رئاس دارم يف ققحتيف ؛اياضقلا

 اهّاكف ءنيفّركلا الك نِم ةرورضلا بلسب اهيف مكحلا نإف (ةّصاخلا ةنكمملا نم ّمعأ) :هلوق ©

 (لس) .بيرق نع ملعتس امك «نيتماعلا نيتنكمملا نم ةبكرم
 ضوقُتلا يف نقلا طئاسب ءيجيسو «ةعانّصلا لها دنع ةرّبَكعم يأ (طئاسب هذهف) :هلوق ©

 :ةيلاعلا ةحفصلا ىلع طئاسبلا نع شوقنم يذلا لودجلا ىلإ عجار (سم) . سوكعلاو
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 ريغ تقو يف ةرورض

 لب راسا نامل كسلا
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 ارؤكذَم ايف نالا ءا نؤحَيأل ْنأ طْررقِي بْلَسو باَجِْإ نِ ٌةّبكرُم اهُتَْيَقَح
 ُكِحاَص ناسا لک :انلؤقك ءبيكَت ظْمَّللا ف ناك 2 0ٍدَّلِقَكْسُم ةراّبعب

 ناَمْذِإلا َنِم َئَمال ْيَأ لس مُكُح ىلإ ةَراَشِإ امئادال” :اتلْوَقف امئادال لغِفلاب

 باك ناسا لك" :انلؤقك بيكر ظْفّللا ف نُحَي ْمَلْوُأ ؛لْعِفلاب كِحاَصِب

 امنا 03 يأ #8 ناَتماع ناتئكمم 7 ناتّيضق وعملا 4 هتاف ؛ “احلا ناكُمإلاب

 .ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناَسنإلا َنِم َءيشالو ماعلا ناكمإلاب ٌبِتاك

 .ةّيِضَقلا لْصْأَوُه ْيِذلا9لَّوألا ءزج اب ٍِذِئَئيح©ٍِبْلَّسلاو باَجيإلا يف ةَرْبِعلاَو

 كحاض ناسذإ لك” :لاقي ْنَأب- ةّلِقتسم ةرابوب ًاروكذم ناك ؤل هّنإف (ةلقتسم ةرابعب):هلوق ©
 (لس).حالطصالا يف ةبكرم ةيضق يسال -“كحاضب ناسنإلا نم ءيشالو «لعفلاب

 نلف ؛مههحالطصا بّسْحب لب ؛ةغللا بسحب ٌلُديال نأب (بيكرت ظْفّللا يف نڪي ْملوأ) :هلوق ©

 (بع) .حالطضالا ٍبَسْحب لب ؛ةروكذملا ةبسنلا ٍبْلَس لع لديال ةغللا بسحب صاخلا ناكمإلا ظفل

 ءنيبناجلا نَع ةرورضلا بلس نع ةرابع صاخلا ناكمإلا نإف (ناتيضق وعملا يف هنإف) :هلوق ©

 ِبْلَس رابتعابو «“ةماع ةنكْمُم ةبلاس ةّيضق” لصحي باجيإلا بناج نع ةرورضلا بلس راّبِتعابف

 (لس) .“ةّماع ٌةنكمم ًةبجوم” لّصحي بسلا بِناج نع ةَرْوّرَّصلا

 رهاظ ةماعلا 0 يف ةطاَسَملاب مكحلا نأ :وهو «ءثحب انهه (ناتّماع ناتنكمم) :هلوق ©

 يف مكحلا ىلع ةليِكْشُم ةّماعلا ةنكمملا” :انلق ول ذإ ؛ءافَح اهيفف ةّماعلا ةنكْمُملا امأو «هيف ةَرْيْسال

 اةظييج نوڪت فيكف «نيتفيتخُع نْيَمْكُح لع ةليكشم ريدقعلا اذه لع اهنأ جا “قفاوثلا باجل ا
 وهو «مهتارابع نم رهاّظلا وه امك- “ قفاوملا بِناجلا يف مڪحل ا ىلع ةلمتشم نكحت مل اهنإ” :انلق ْنِإو
 اهِلْعَج يف ُهْجَوْلا اَمَق رّيدقتلا اذه لع ةّيضق نكت مل ةَئكْنُملا ّنأ هجن -عِلاَملا حرش يف رؤُكذَملا

 (رون) .زوجعلاب كسمتي نأ الإ ّمهّللا !ًةطيسب
 ةّيضقلا ةقيقح ّنأ :ْنِم يناعلا مّلعُملا هلكشتسا اَمِل ٌعفد (بلسلاو باجيإلا يف ةربعلاو) :هلوق ©

 ةّيلاسالو ةّبجْوُمب تسيل يهف ءلكْمُملا ىئْئُملاك تناكف بلّسلاو باجيإلا نم ةبكرُم ثناك امل ةبكرُملا

 (بع) .!لطاب امهيف ةّيضقلا راَصناف
 , ٌْئ ةيضقلاب ًةبلاسو ًةبجوم ةبكرُملا ةّيضقلا نؤك يف رابتعالا ّنَأ ينعي (لّوألا ءزجلاب) :هلوق ©
 عيا وم" ةيكرملا دلا نرحب ةو فن6 ولك فلا ا اهيزكلا#ةلفعتفلا اا لا

 ف يع رم اال لالخ اض ناق 0 نسف ا كفاكولو

 (لس) .ةبلاس “احلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا
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 “تادلا ِناَتََلْظمْلا ِناَتّيِتْقَوْلاَو ناتماعلا ُدّيَقُت ْدَق

 مول و ضال ةنفزقلا "و A "قلل

 نر

 لم يَ ةَطْيِسَب ةَيِضَق ٍديِيْقتِب لص اَمَنِإ ةَبكَرُملا ةّيِضَقلا َّنأًاضْيأ ْمَلْعاَو
 ةو طاللاو 0

 ماعلا ةيِفرعلاو ةّماَعلا ةطْورُشَملا يأ :(ِناَتَماَعلا) هلق

 ةقلظملا "َرِهتنملاَو ةقَلظُملا ُةيِتفَولا يأ :(ِناَتَيِتْقَولاَو) هلو

 ل لونا نالا ماَوَدأللا یتعَم ٍيعَمَو :(©َقاَّذلا ِءاَوَدَأللا وأ) هلق

 ًاعِقاَوكاَهُضْيِقَت نؤكَيَف ءةدوُجْوَم عؤُضوَملا ُتاَذ مادام َةَمِئاَذ تَسْيَل ةَّيِضَقلا يف

 ٍةَمِلاَحُم ةَّماَع ةّقَلظُم ةَّيِضَق لإ َةَراَسِإ نؤكّيف ؛ةّنالّكلا ةّئِمْرَألا َنِم ناَمَر ف لآ

 لوألا يف امهيف تفولا رابتعال ؛“ناتيِتْفَولا” امه لاق امّنِإ (ةرشتنملاو ةقلطملا ةّيتقولا يأ) :هلوق ©

 بذي 8 هّْنإف « نيتقلطم” لاق اذإ ام فالخب ءرامتنالا ليبس لع يناعلا يفو < ءنععلا ليبس لع

 ماوداللا”ب امهٌدييقت حصي سيل هنأ عم “ةقلطُملا ةّمِئادلاو ةقلطُملا ةّيرورضلا” دارُملا نأ ىلإ مهول

 (لس) .ءيجيس امك « 'يقاذلا

 د ب مڪحلا َدييْقَت ةّصاخلا ةطورشَملا موهفم يف اوُرَبَتعا امنإ (يتاذلا ماَوَداللاب) :هلوق ©

 “ةّيِفْصَولا ةّيرورضال”لاو “عيفصولا ماوداللا”ب هُدييقت امأو ؛ًاحالطصا هموهفم يف رَبتْعُملا هّنأل؛يقاذلا

 ع ناك ْنِإو رخأ ِدوُيُقِب هدييقت اّمأو ؛اهّماع يف ةرّيتعملا ةّيفصولا ةرؤّرضلا اهتافانُمل ءاعظَق حيحص ٌريغف
 (رون) .اهّرئاظن هيلع قو .ًاحالطصا هيف ربعي ْمَلَف -امهريغ وأ “ةّيتاذلا” وأ “ةيلزألا ةرورضاللا”ك

 ناك نإف ؛ةرورض يفن وأ «ماود يفن الإ نوكيال تابكرملا هذه نم يناعلا ءزجلا نأ !ملعا :ةظوحلملا

 ناك نإو -؛“ةمئادلا” يه ةقلطملا ضيقن نأ :تملع دقو ءقالطإ ماودلا يفن نأل-؛ماودلا هضيقنف ماود يفن

 (سم).“ةيرورضلا”يهةنكمملا ضيقن نأ :تملع دقو «ناكمإ ةرورضلا ين أل ؛ةرورضلا هضيقنف ةرورض يفن
 ّنَأ :قعملاف “امئادال لعفلاب بتاك ناَسذإ لك” :انلق اذإف (خلإ ةعقاو اهّضيقن نوكيف) :هلوق ©

 ةباتكلا بلس نوكيف ةَمئاد نكت ْمل اذإو «ةدوجُؤَم ناسفإلا ثاذ مادام ناسذالل ةّمئادب ٌتَسيِل ةّباتكلا

 وڪي نأ مزل لْعِفلاِب اعقاو نڪي ملول ةباتكلا بلس نف ؛ةتبلا ةثلعلا ةنمزألا نم ٍنامز يف اعقاو
 (لس) .فلخ اذه ءارمتسُم ةباتكلا توبث
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 .9مهفاف .مكلا يف ٍةَقف ةئِاَوُمَو فيكلا ف لضآلل

 ءّاّذلا ماّوداللاب ة ةديّقملا ةماعلا ةطْورشملا يه :(9ةَّصاّخلا ةَطْوَّرْشَملا) هلوق

 ا َنِم َء َءْيَشال يأ ءامئادال ًابتاك مادام ةرورضلاب عباصألا كرحتم باک لک و

 .لغفلاب e كّرَحَمُمِب
 مواد ماوتاللاب ةَدّيَقَملا ةّماَعلا ةّيِفْرُعلا ىه :(ًةَّصاحلا َةّيِفْرْعلاَو) هلؤق

 ْيَأ “امئادال ًابِتاك مادام ن 1 بّاكلا َنِم َءيَمال ماَوَدلاب” :اتلوقک
 .لعفلاب عباَصُألا ناس باك لک

 صر 6

 ا | ةّرِشَتْنملاَو ٌةَقَلْظُملا ةّيِتْقَولا تَدْيَف امل :(ةَرِشَتْنُملاَو َةّيِتْقَولاَو) هلْوَق

 ©“ يو” كولا َتَيمَسَف «قالظإلا ظْفَل اًمهيّمْسا نِي فِذُح قالا ءاَوَدَأللاِ
 0-0 22899 صسو ةَيِناَكَلاَو

 5 ر 4 عادلا ماَوَدَأللاب ة ديما ٌةَقَلظملا ةيتقولا ىه :ةّيِتقَولاَف

 .لغِفلاب فسم فييَحْنمرَمَقلا نم ءيكال :ئأ « امئادآل ةّلوُلْيَخلا تق ةَرْوُدَّصلاَب

 ءيشال” :اعل ا قو تالا ماو ة ةدّيقملا ةَّقَلْظملا E ع

 .لغِفلاب سْفَتَكُم ناسا لک ْيأ “امثادال اًماتفو ةرورضلاب سُفتَْمب ناَسْدإلا َنِم

 ۵وک ْذَنلا ةّبسّتلا هزه َّنَأ :ةّيتاَّذلا ةَرورَصالل | نعم :(ةّيِتاَّذلا روض هلوق

 هنم ةموهفملا ةّماعلا ةقلطُملا ّنأ الإ ماوداللا عم نايب نم مزليال هنأ نلإ ةراشإ (مهفاف) :هلوق 6

 (لس).الف ّمكلا يف لضألل ةقفاوم اهنوك امأو «تملع امك «فيكلا يف لضألل ٌةفِلاَُ
 (خيش) .اهّمعأ يف ركذ امم مَلْعَي اهب اهُتّيِيست (ةّصاخلا ةطورشملا) :هلوق ©

 نم َءيشال :ْيأ “امئادال ءابتاك مادام عباَصألا كّرحتم بتاك لك” :انلوقكو (خلإ :انلوقك) :هلوق ©

 ةبجوملا ّنأ لع اًهيبنت ؛ةبجوُملاب قياسلا يفو ةبلاسلاب انهه لّكم امنإو .لغعِفلاِب عباصألا كرحتمب بتاكلا

 (لس).امهدحأب لّكمُملل صاصتخاالو ءليهمكلاب لصقل ءادأ يف نايب ةّيلاسلاو

 E ًينقو" ىلوألا مسك ْمَل َمِل :تلق نإف (خلإ ةيتقو كوألا تّيّمّسف) :هلوق ©

 امف ءراَصِتخالا عم ةدّيقم اهنوكب دييقتلا نودب ٌلَصَح دق بولطَملا ّنأل :ُتلق ؟“ةدّيقم ًةرشتنم”
 (لس) .!هيلإ ةجاحلا

 وه امك- ةماعلا ةنكْمُملا ىنعم ُنيع ةروكذملا ةبسّنلا هذهف (خلإ ةبسنلا هذه ّْنأ) :هلوق ©
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 رس
etةّيِتاَّذلا 000 ةماعلا ةّقلظملا دَيَقَت دق هل هه سا 2 7 5 د هوك “» 

 سَم ©“َقاَّذلا ماودَاللا” وأ ؛'ةَيِرْوَُرَصَأللا ةّيِدوُجُوْلا”

 يع

 ناكُمإب امُكَح اذه نكَيَف ةَدوُجْوَم عُْص طولا ثا مادام ةيِْوُرَط تسل ةّيِضَقلا يف

 داَقَم نؤوكَيَف ؛ٌَرَماَمك لباَقملا فرطلا نع ةَرْوُرَّصلا ِبْلَسَوُه ناكُمإلا نال ؛اَهِضْيِقَن

 .فيكلا ف لصألل َةَفِلاَح َةََماَع ٌةَنِكْمم ة را

 ةّبْسّنلا ةّيِلْعِف َوُه :©ةّماعلا ةّقَلظَملا َىْعَم َّنأل :(ةّيرورَصألل ي ورجل )هاذ

 :ةّيرْوُرَصَأللا ةّيِدْوُجُولاف ءةرْوُرَصأللا لع اِهاَمتْشالَو ءتاَقؤألا َنِم تْفَو يف اهُدْوُجُوَو
 اكفنا تكمل ناس 2 ةّتاَّدلا ]0 ةَديَقُملا ةماعلا ةقلظُملا يه
 َنِم ةَبكرم يه ؛اَعلا ناكمإلاب سّفَتَكُمِب نالا َنِم َءْيَمال يأ «ةَرْوُرّصلاب ال

SNEةجرم اشاد  AES 

 نْيَتَماَعلا دّييِقَت نال اداب ماَرَداللا دّيق يق اَمَّنِإ :(قاَذلا ماَوَداللابوُأ) هلْوَ

 مولا َعَم ˆ فضلا بسحب اود فات َرْوُرَص ؛حْيِحَصْرِبَغ ٌيِفْضَولا ماودًاللاب

 ةنكىملا لغ لدت “ةرورضاللا”ف .ةروطسملا ةبسنلا كلعل ٌةمزال ةماعلا ةنكمملا نأ ال «روهشملا 5

 (بع)ءاهمومُعل ةراشإلا ظفلب حراشلا ِتْأَي ْمَل اذهلو ءاًمازتلا ال ٌةَقباطم ةماعلا
 دقت ةماعلا ةقلظما ما ا ف (يقاذل ماوداللاب وأ): نتاملا لاق ©

 ةديقم نوڪت دقو ءاهتفرع امك «"ةيرورضاللا ةيدوجولا” ىمستو «“ةرورضاللا” ب ةديقم نوكت
 (ظن) .نتملا يف امك “ةمئاداللا ةيدوجولا” ىلسقو “ماوداللا”ب

 اهنوكل ؛“ةّيرورضاللا ةّيدوجولا ب ةيضقلا هذه تيس امنإ : :ينعي (ةقلطملا ىنعم نأل) :هلوق©

 (لس) .ةّياذلا ةّيرورضاللا لعو -ةبسّنلا ةّيِلِْف يأ- دْجُولا نعم لع ةّليَكشم
 يف “يِفْصَولا ماوداللا”ب دييقعلا ّنأل ؛لاوخألا عيمج يف يأ (يتاذلاب ماوداللا دّيق امنإ) :هلوق ©

 (بع).حيحص ٌريغ ضعبلا يفو «ربتعم ٌريغ حيحص ضعبلا يف هّنَأل ؛حيحص ٌريغ عيمجلا
 -ةماعلا ةيفْرُعلاو ةّماعلا ةطورشملا يأ- نيتّماعلا يف ّنأ ينعي (ماوداللا يفانت ةرورض) :هلوق ©

 ؛يتاذلا ماوداللا فالخب «نّيَضيقنلا عامتجا مزل “يفصولا ماوداللا”ب انْدّيَق ولف ءاّيفصو اًماود
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 فصلا ماَوَدَأللاِب نيّمَلْظُملانْدكيِتْفَولا دْيِيْفَت نكحْنُي !ًمَعَت .فضولا بَسَحب
 .” مهَدْنِعربَتْعُم تعم ريغ ا اذه دكا ؛©ًاضْمَ

 َكلذك تالا ماَودآللاب مَبَرَألا اياَضَقلا هذه دْييْفَك ٌحِصَي اكه ملغاو
 ةماعلا ةطورشملا ىَوِس- اهُدَبيِقَت م حص كلذ اا : ةرورص اللاب اهدي ديف حص

 ةظحالُم نِم ©ةَلِصاَحلا تالاّمِتْحالاف ؛ةّي ةّيِفْصَولا ةو طاللابقلتخلا كلي نم ١

 كالت :رَسَع َةَئِس"ةَعَبْرَألا دويشلا كل ني لك م علا اصلا كلت وم ل

 ةطورشملا يف نأ مّلْعَت انأل ؛تاذلا بسحب ماودلا مَدَعو ءفْصَوْلا بسحب ماودلا نيب ةافانمال هتإف 3

 ةيفرعلا يف امك ٌةتبلا يفصو ٌماود اهيف ُنوكيف «يفضولا ماودلا نم ّصخأ يهو «ةيفصو ةرورض ةماعلا
 (بع).فصولا بسحب ماودلا ةماعلا ةطورشملا يف سيل هنأ رضي الف «ةماعلا

 ةبسنلا نأ ةيضقلا يف مكمحلا نوكي نأ نكمي ذإ (نيتّيتقولا دييقت نكحمي معن) :هلوق ©
 سيلو :ْيأ ءامئادال ؛'ةَرِشَتْنُملا” يف امك ام ٍتقو يف وأ «“ةيتقولا” يف امك نيعملا تقولا يف ةيرورض

 (نب) .فصولا مادام امئاد

 (بع).ّرم امك “قاذلا ماوداللا”ب امهدييقت نڪي امك : :يأ (ًاضيأ يفضَولا ماوداللاب) :هلوق ©

 نيتيقلطملا نيتيتقولا دييقت نأ :لاؤسلا ريرقت رّدقم لاوُس باوج (خلإ اذهل نكل) :هلوق ©
 ربتعملاو ءرّبَتعم ريغ هنأ :عفّدلا لصاحو ؟طقف “يتاذلا”ب دّيُق ملف نكحمأ امك “يفصقولا ماوداللا”ب

 (حع) .هب دِّيُق اذلف ؛“يتاذلا ماوداللا” ب امهٌديقت

 ٌريغو ءالّفع اهانعم ةحيحص ةيضقلا نوكي امّبر ذإ (مهدنع ربتعم ريغ بيكرتلا اذه) :هلوق ©
 ثوحبملاو «ثزج هّنأل ؛ةيضقلا هذه نع ثحبيال هنإف ؛ٌهئاق ٌديزك «نفلا اذه يف اهنع ثوحبمو ربتعم

 (نب).تاّيلكلا وه نفلا اذه يف هنع

 ءةحيحصلا ريغو ةحيحصلا اياضقلا ليصفت مالكلا اذه نم هٌصضرَغ (خلإ هنأ ملعاو) :هلوق ©

 (بع).اقلطم ”ةرورضاللا و ”ماوداللا ب دييقتلا دعب «ةربتعملا ريغو ةّرّيَتعملا

 ةرورضلا”ب اهيف مكح دق ةماعلا ةطورشملا يف محلا نأل (ةماعلا ةطورشملا ىوس) :هلوق ©

 (سم) .نيضيقنلا ٌعامتجا “ةيفصولا ةرورضاللا” ب دييقتلا نم مزلف “ةيفصولا
 لكب عبرألا اياضقلا نم لك دييقتب ةجراخلا تالامتحالا :يأ (ةلصاحلا تالامتحالاف) :هلوق ©

 (لس).رشع ةتس لَّصَحُي اهسفن يف تبر اذإ ةعبرألا نإف ؛رشع ةتس دويقلا نم دحاو
 ؛ةيفصولاو ةيتاذلا ةرورضاللاو «يفصولاو يتاذلا ماوداللا :يأ (ةعبرألا دويقلا كلت نم):هلوق ©

 تةيلاتلا ةيناقوفلا تويبلا يف ةعبرألا دويقلا عضنو ءاتيب نيعبرأو ةسمخ ىلع لمتشي الودج مسرن نحنو
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 ةّيقاَملا ة ہستلاو © © تعم ةَ ةَحيحص اهئم َةَعَب ةَعَيْرأَو (”ةَحيِحَص وواس 6 غانم

 Oa) 2-2 ° و وم ع

 ل هرببعم

 يف ةينامهلا طئاسبلاو ؛يفصولا ىلع امهنم يتاذلاو ؛ماوداللا ىلع ةرورضاللا ميدقتب لوألا تيبلل 3

 سم (رم) .نتملا يف اهركذ بيترت ىلع نيميلا نم هل ةيلاتلا تويبلا

 يفصولا ماوداللا | يقاذلا ماوداللا |ةيفصولاةرورضاللا | ةيتاذلا ةرورضاللا

 | حصريغ | عيحصربغ | حيحصريغ_| _حيحصريغ | ةقلطلا ةيرورضا

 ةقلطملا

٠ 

 افي

 وها

 :يناعلاو «“يقصولا ماوداللا” ب ةماعلا ةطورشملا دّييقت :لّوألا (ةحيحص ٌريغ اهنم ٌةعلث) :هلوق ©

 :اهفلاثو ؛ّرم امك ءهبَسَحب ماودلا عم فضَولا ِبَسْحج ماوداللا يفانت ًةرورض هب ةماعلا ةّيِفْرُعلا دييقت

 اذكو” :هلوق نم مهفي امك «حيحص ريغ ًاضيأ هّنإف “ ةّيفصولا ةرورضاللا”ب ةّماعلا ةطورشَملا دييقت

 (لس)."ةماعلا ةطورشملا ىوس اهدييقت حصي

 دييقت :يأ ءنْثَملا يف ةَعَبرألا ةروكذملا تالامتحالا يهو (ةربتعم ةحيحص اهنم 56 :هلوق ©
 (لس).“يتاذلا ماودالا”ب نيتيتقولاو نيتماعلا

 رشع ةتس نم ةيقابلا- ةعستلا تالامتحالا يأ (ةربتعم ريغ ةحيحص ةيقابلا ةعستلاو) :هلوق©

 نّيكيتقولاو نيتّماعلا دييقت 3 :يلهو ءٌنفلا ف ةربتعم ريغ اهئ الإ 0 -ةعبسلا حورخ دعب

 ةماعلا ةيفرعلاو 58 دييقتو < ٠ يفصولا ماوداللا "ب نيتيتقولا دييقتو 'ةّيتاذلا ةرورضاللا”ب

 (لس)“ةيفص ”ةيفصولا ةرورضاللا ب



 تاک را فخ 1 بيذهت حرش

 N 0 ةّماَعلا ةّقَلظُملا دْيِْفَت نكْنُي امك هئ اًاضْيأ ْمَلْعاَو
 انضنا نادحو لا اللو اللب اهُدْيِيْفَت نڪي كِلْذُكنْيَكيِتاَذلا

 ںیدیھص

 ةّماَعلا ةّنِكْمُملا دّيْفَت حِصَي اَمكَو .©:رتقمفلا رثقلا ةَحْيِحَص | تالاَمِتحالا َنِ

 نالا ماَوَدأللاب انكي و ةّيِفضَولا ةرؤرَصاللاب اهديك حِصَي ّيِتاّذلا ةَروُرَصأللاب
 .مُهَدْنِع ةَربَتعم ةريتعم ريغ غاضب ةكالكلا تالت ملا هذه ا ؛ّيِفضولاو

 ع ر

 ةَراَشِإلا ُءيِيَس لب ههْيَلِإائْرْشَأ اَمْيف ٌرِصَحْنَيال بْبِكََملا َّنأ مّلْعُي ْنأ بْنَ
 نّطَقَتملا نحل ءال اًوُصّرعَتي ملى رخأ ةرذيك تايلكزك نشر رح ضم لا

 .َءاَشِرْدَق يأ جاَرْخِتْسا نين و 0

 قاد 00 ةَدّيْقُملا ةّماَعلا ةَقّلظُملا ىه :(َةَمِئاَدَأللا َةّيِدْوُجُملا) ِهلْوَق
 سْمّتَتم تاسف ذإ لك 3 : ي 0 هدم e 5 2 ول

RTT(سم).ةماعلا ةقلطملا دييقت يف “يتاذلا”ب ماوداللا دييقت هجو يف عورش (ًاضيأ  
 ۰ Kê «فّنصملا هب ضّرعتي مل اذلو (ةربتعملا ريغلا ةحيحصلا تالامتحالا نم) :هلوق ©

DURE AENتعسر هذ ؛يفصولاو يتاذلا ةاودالل أ ةيفضرلا  

 ةماعلا ةقلطملا دييقت ةو “يتاذلا ماوداللا”ب نيتيتقولاو نيتّماعلا دييقت الإ سيل نفلا يف ربتعملاف ءّنفلا

 (هاش نم e نفلا يف ةربتعملا تابكرملا تراص اذلو «نيتيتاذلا “ةرورضاللاو ماوداللا “ب

 «اودلاو ةرورضلا يف ةَّرِصحنم ريغ ةبسنلا ةّيفيك ّنأل (ئرخأ ةريثك تابيكرت نكحميو) :هلوق ©
 ل ةرورضاللاو

 ةعبرأ لع كارتشالاب لوقم ناكمإلا وه يتلا ةرورضاللاو .يفصوو ءيتاذو «يلزأ :ةثلث ماودلا مث

 اهنم لك فيرعتو .يلابقتسالا ناكمإلاو ء«صخألا ناكمإلاو «يصاخلا ناكمإلاو «يئاعلا ناكمإلا :ناعم

E(بع).علاطملا حرش يفر  

 رقي تاهج :يه «تايفيك عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسذ نأ ملع ْنَم ّنإف (خلإ نّكمتي) :هلوق ©
 (بع).ركذام لوس ةبكرملاو ةطيسبلا تاهّجوملا نم ءاش ردق يأ جارختسإ لع

 نم ءيشال يأ “ًامئادال ءلعفلاب كحاض ناسنإ لك” :ةهجوملا لاثمو (خلإ ءيشال وحن ):هلوق ©
 (سم).لعفلاب كحاضب ناسفإلا

 يفو ؛ةبلاس :ةيناقلاو «ةبجوم :ىلوألا “ةبجوملا ةمئاداللا ةّيدوجولا” يضف (ةبجوم امهدحأ) :هلوق ©

 (لس).سكعلاب ةبلاسلا
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ER Oyءٍةَماَع ٍةَقَلْظُم لإ ةَراَشِإَماَوَدأللا لال  

 باجلا نَع ةّرْوُرَصَاللاب ةَماَعلا ةَتكْمُملا ف مِڪُ هنأ امك :(ًاضْيأ) هلْوَق

 يضل رز يك اضيأ قفارملا بئاجلا نم ةرؤُرَألاب مكي دقق «فلاكثل
NEN a N OES 

 فّرطلا ناكمإ وه قفاوملا فّرطلا ةَرْو و TE «قفاّوملا فّرطلا د

 فَرّلا ناكمإو قِفاَوُملا فرا ناكمإب ةّيِضَقلا ف محلا نؤكَيَف ؛لباّقُملا
 بّتاك ناَمْنِإ ك :هاَْعَم ناف احا ناکمالاب بتاك ناَسْنِ 3 12 ءلباقملا

 ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناَسْنِإلا َنِم ءْيَشالَو 0 ناكمإلاب

 ةظْوَرْشملا :يصَو كلا عبسلا اياَضَقلا هذه 5 :(© ٌتاَبُكَرُم ِهِذَهَو) هلوق

 ناسنإلا نع ةباتكلا بلس” ّنأ احلا ناكمإلا نم موهفملا ّنإف (صاخلا ناكمإلاب) :هلوق ©

 توبث اذكو “ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك“ :ْيأ «ةماع ةنكمم ةبجوم لّصحف «“يرورضب سيل
 بتاكب ناسذإلا نم ءيشال” :يهو ءةماع ةنكمم ةبلاس لّصحف «ءيرورضب سيل ًاضيأ هل ةباتكلا

 (لس).يرورضب سيل هل ةباتكلا توبث :يأ “ماعلا ناكمإلاب

 :لودجلا اذه كيلإو (تابكرم هذه) :هلوق ©

 تابكرملا 3 |اودج

 مادام ةرورضلاب عباصألا كرحتم بتاك لكأ ةبجوملا | يتاذلا ماود ال |ةصاخلا ةطورشملا| ١

 امئادال ءابتأك

 ةرورضلاب عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيشالا ةبلاسلا | يقاذلا ماودال

 امئاد ال ءابتاك مادام

 ا ا



 ةيرورضاللاةيدوجول

 ةبجوملا

 ةبجوملا

2 
2 

 لعفلاب سفنتم ناسفإ لك:يأ

 ءابتاك مادام ماودلاب عباصألا كرحتمب بتاك لك

 اودلاب عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيشال

 امئاد ال ءابتاك مادام

 لعفلاب عباصألا نكاس بتاك لك:يأ

 ذإ 6 ةرورضلاب ال لعفلاب بتاك ناسف

 هبال. مأ

 ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسذإ لك:يأ

 امئاد ال لعفلاب سفنتمب ناسنإلا نم ءيش ال



 ةيطرشلا اياضقلا ا بيذهت حرش

 س ےس چچ مِ ةّيمكْلا يَقِفاَوُمَو ةّيِفْيَكْلا تقلا ِةَماَع ٍةَنِكْمُم لإ ََرْوُرَصَآللاَو

 ِرْيِدْقَت لع ٍةَبْسِن تريب اَهْيِف َمكُح ْنِإ “ٌةَلِصَتُم” :ُةيِطْرّشلا
 .اًهيِفَتو أ :ىرخ

 ٍدْوُجُولاَو ةّيَرْوَُرَصأللا ةّيِدْوُجُملاَو «ةَرِشَتْنُملاَو ةّيتقَولاو ءةَّصاّخلا ةّيِفْرْعلاَو ءةَّصاّخلا
 .ةّص الا ةَّنِكَمُملاَو ' ةَمئاَدَأللا

 مک دج ےس هج يف كلذ نايب رم ْدَقَو ءسْلَسلاَو باجمإلا يف يأ :(©ةّيِفْيَكلا يَِلاحح) هلْوَ

 م بت

 أ

 .©:َرودَصّأللاَو ا ّنعَم نایب

 ف عْوُضْوَملا َّنألَق ؛ةّيِئدِخْلاَو ةّيلكلا يأ «©ةّيّمكلا يف ةّقَقاَوُملا امأَو

TTT ا I 
 ةنكممو ةماع ةقلطم نع 0 5 rS :هلوق ّنَأ !ملعا (ةيفيكلا يفيلاخم) :هلوق ©

 :هلوقو ؛امهل ةفص دعب ةفص وأ ءامهنع لاح دعب لاح “ةّيّمكلا يتقفاوم” :هلوقو ؛امه ةفص وأ «ةماع

 ماوداللا ىلإ ٌدئاع هيف ةينثتلا ريمضو «“عزانعلا” ليبس لع ةقفاوملاو ةفلاخُملاب قّلعتم “امهب َدّيُق امل”

 (رون) .ةيئزجلاو ةيلكلا نع :ةيمكلاو ؛بلسلاو باجيإلا نع ةرابع :ةيفيكلاو .ةرورضاللاو

 لضأل فيكلا يف ةفلاخملا يضتقي امهانعم نإف (ةرورضاللاو ماوداللا ىنعم نايب يف) :هلوق ©

 (بع) .نفخيال امك ءةيضقلا

 رهظي مل ةّيئزجلاو ةّيلكلا يف لصألل ةّمفاوم ةّيضقلا هذه نؤگ (ةيمكلا يف ةقفاوملا امأو) :هلوق ©

 (لس).ّيِداَرظِتْسا ماوداللا نعم قيقحت لع عيرفتلا يف هلوخدو .ماوداللا ىنعم نايب نم



 ن اَو باَجيإلاب فلت :امكحب هيلع مك و ا كلا

 ناك ْنِو ؛اَهَلك مَع ًاضُيَأ نالا ءو ا ف ناك ءِداَرْفَأ لک لع لوألا رحل ا ف م

 as لک

 ا ماَوَدأللاب ْيَأ ءاّمهب ٺي َدْيَف قلا ةيضقلا يأ نهي دي ديف يرد

 ةّيِضَقلا َلْصَأ ينعي

 ©نيتيبلسوأ © نكتب ن ناَكَبْسُتلا تاک ٌءاَوَس :(0ی رخأ ريش لع) ل

 1 نتا ا زی ماناي دیر 3 2 :انأوَقَف؛ نيت 89

 يلا تاك ةعِلاط ry ل” وحك ا
 ro عى س

 . ةدوجوم

 يه يتلا ةيضقلا ةلوصوملا “ام” نم دارملا نأ ههب ينعي (ةيضقلا :يأ ءامهب دّيق امل) :هلوق ©

 مهضعب زوج دقو ؛ةرورضاللاو ماوداللا ىلإ رورجملا ريمضلاو «هيلإ عجار عوفرملا ريمضلاو ءلصألا
 وه امّنِإ دييقتلا نإف ؛كيكر هنأ كشالو «ةّماعلا ةنكمملاو ةّماعلا ةقلطُملا ىلإ رورجملا ريمضلا عاجرإ

 (لس).امهنم نيتموهفملا نيتّيضقلاب ال ةرورضاللاو ماوداللاب

 “دوجوم ٌراهنلا” :انلوق لثم لع ةقداص ةلصتملا ٌفيرعت نأ مّهوتيالو (خلإ ريدقت للع) :هلوق ©

 فيرعتو «ءسمشلا عولط توبعل لصتم راهنلل دوجولا توبثو سمشلل عولطلا توبث ريدقت لع

 يف ربتعم ةيطرشلا موهفم ّنأل كلذو ؛“نايفانم هتيدرفو ددعلا ةيجوز” :انلوق لع قداص ةلصفنملا
 (رون).تايلمحلا جرخف ءاهماسقأ تاموهفم

 (سم).دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :وحن (نيتيتوبث):هلوق ©
 (سم).ادوجوم راهنلا نڪي مل ةعلاط سمشلا نكي مل نإ :وحن 55 ©
 نيفرلا باجيإ رابتعاب سيل ةيطرشلا يف بلسلاو باجيإلا نأ (مكحُح ام :ةبلاسلاو) :هلوق ©

 “ادوجوم راهنلا نڪي مل ةعلاط ٌسمشلا نڪي مل املك” :انلوقف «مڪحل او ةبسنلا رابتعاب لب ؛امهبلسو
 ٌليللاف ةعلاط سمشلا ِتناكام لك ةتبلا سيل” :انلوقو «ِنْيَيبلَس نافرطلا ناك نإو ةبجوم ةيموزل
 (لس).نييباجيإ نافرطلا ناك نإو ةبلاس ةيموزل “دوجوم

 وأ «نيتّيبلس وأ «نّيكّيتوبث اتناك ءاوس «نيتبسنلا لاصّتا بلسب يأ (امهاصتا بلسب) :هلوق ©

 ©املك ةتبلا سيل”و «“ادوجوم ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل” :لثم ؛نيتفلتخم
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NS :الو ةَ َةالَعِب كلذ ناگ ْنِإ E 

 اةدِص اَمهيِفانتالْوأ ءنيَبْسّنلا فاتتب اَْيِذ كح نِ ةَلِصَقُْمَ
 ؛'ُةيِقيقَحلا” يهو اعَمابْذِكو

 :ةبلاًسلاو ؛ةّقالَعب لاَصّتالاب اهْيِف َمحُحاَم :ةّبجوُملا ةَّيِمْوُرَللا َكِلْذَكو

 وأ لاتا كانه نڪ ْمَل ِءاَوَس َقالَعِب لاصثا كاته َسْيل هّنَأِب اهُيِف مكُحاَم

 .ةقالعب ال نحل ؛َّنأك

 نأ ِرْيَغ نِم ههيْفَنْوَأ لاَصّتالا دَّرَجُمب اهُيِف مِحُحاَم يهف :ةّيِقاَقَّتالا اّمأو
 راّمِجلاف اًقِطاَن ُناَسْنإلا ناك املك :َوَمغ ةقالَعلا ىلإ ًاديَئْسُم كلذ َنْوُكَي

 © ءَدَرَعَف «©ًاقِهات سرَملا نك ًاقِطان ناَسْنإلا ناگ اَمّلك َسْيِلَو ©قهات

 ناك ةعلاط ٌسمشلا نكي مل املك ةتبلا سيل”و «“ادوجوم ليللا نكي مل ةعلاط سمشلا نكي مل 3

 (ةدايزب بع).ادوجوم راهنلا نكي مل ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيلو «“ادوجوم راهنلا

 راتو ءاعيمج دّيقملاو دْيَقلا ءافتناب لصحي دق دّيقملا ءافتنا نأل (خلإ نكي مل ءاوس) :هلوق ©
 :يناعلا لاثمو “دوجوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك امّلك ةتبلا سيل” :لوألا لاثم ءطقف ديقلا ءافتناب

 رامحلا قهتو ناسفإلا قطن نيب ناك نإو هنإف ؛ اقهان رامحلا ناك اقطان ناسذإلا ناك املك ةتبلا سيل”

 (ةدايزب بع) .رامحلا قهنل ةلع سيل ناسفإلا قطن نإف «ةقالعب ال نكحل ؛قافتإ لاصتا

 درجمب اهيف 0 ةيقافتالا نأل ؛ةقالعلا نودب نوكي نأ ال (ةقالعلا ىلإ ادنتسم) :هلوق ©

 ةقالعلا قّقحتف دا ةقالع امهنيب ناك ءاوس «ةقالعلا ظاحل نودب عقاولا يف قفاوعلاو لاصتالا

 77 0م نود ةيموزللا يف ةظوحلم ةقالعلا نأ :قرفلاف ؛ةيقافتالا قدصل رضيالرمألا

 نمرامحلا ةيقهانو ناسنإلا ةيقطان نيب لاصتالا درجمب اهيف مكح هنإف (قهان رامحلاف):هلوق ©

 (لس).عقاولا يف ةيعمو قفاوت لب ؛ةقالع امهنيب نوكي نأ ريغ
 ناسذإلا قطن نيب لاصتاالف ءًاقهان نوكيال سرفلا نأ ملعت تنأو (ًاقهان سرفلا ناك):هلوق ©

 .سرفلا قهنو
 «“ةيموزل”ف موزللاب امإ اهيف مكححلا نإف :ةثلث ةيطرشلا ماسقأ نأ كلِ ةراشإ (رّبدتف) :هلوق ©

 :هنع باوجلاو ؟هل ةجو ال ام ثلاعلا مسقلا كرتف ؛ ةقلطم ف قالطإلاب وأ “ةيقافتا”ف قافتالاب امإو

 (لس).امهتحت ةلخاد يهف «ةيقافتالاو ةيموزللا نودب اهل َقّقحتال ةقلطُملا َّنأ



 ةيطرشلا اياضقلا 0 57 س

 .دوجوم راهّتلاف ةَعِلاط شنقا تكا :انِلوَق قِراَهَتلا ٍدْوُجُوِل لا عؤلظ ةيلوك ت يلالا ْمَدَقُملا بحْضَمسَي هيِبَسِيكرْمأ يهو :(ةقالعب) هلو
 وأ © ِنييِبلَس ْوَأ ,© نينو ٍناتَبسنلا تناك ءا اوس: (كتَبْستلا فاتکب) هل 7

 ٍبْلَسِي ناك ْنَِو ُةَبِجْوُم ةَلِصَقْنُم يه امهْيِفانتب اهْيِف محلا ناك إف ؛ِنََمَِْحُم
 .©ةَبِلاَس ةلصَقْنُم يت اًمهُيِفاَتَت

 ف©ي كسلا يفاتب اهيف محام ةي اة صقتملاق :(9ةيقنقحلا يهو هلو
 َمكُح وأ ادق وأ ا دَدعلا اذه نوكَي نأ اَمإ :انِلوَق رح «بذكلاو قْدِصلا

 نوڪ ْنآ ام ةَنَبلا سيل :انِلوَقوخخ ءبّذكلاو قْدَّصلا يف ْنْيََبْسَنلا يفاَنَت بلس اهي
 .نيَيواَسَُبب امسقْتمو ا دّدَعلا اذه

 ف اَمِهُيِفاَنَتالْوُأ «نيتبستلا ْفاَنَتِب اهيِف :عمجلا ةعن ةَعْناَملا ةَلِصَمْنُملاَو

 و نأ امإ ارش نري ناامإ ُءيَکلا اذه :وحخ ءطَقَف قّدّصلا

 ةلع مّدقملا نوكي نأ :ىلوألا :رّوُص ثلث يف ةّرِصحنم ةقالَعلا ّنأ !ملعا (خلإ رمأ يهو) :هلوق ©

 ناك نإ” :انلوق يف امك ءمّدقملل هلع يلاتلا نوڪي نَا :ةيناغلاو ؛حرشلا يف روكذملا لاثملا يف امك ءيلاتلل

 امّلك” :انلوق يف امك «ةدحاو ةلع َلولعم امهالك نوكي نأ :ةعلاغلاو ؛“ةعلاط سمشلاف ًادوجوم راهنلا

 (لس).سمشلا عولطل لولعم امهنم الك ّنإف ؛“ءيضم ملاعلاف ادوجوم راهنلا ناك
 هسفن عم يلاتلا ةبحاصم مدقملا بلطيو مزلتسي يأ (يلاتلا مدقملا بحصتسي):هلوق ©

 درم سيلف اجوز ددعلا اذه ناک نإ :يا « درف وأ جوزامإ ددعلا اذه” :وحن (نيتيتوبث) :هلوق ©

 (بع).ةلصفنملا ةيطرشلا ةلثمأ رئاس هيلع شِو ؛جوزب سيلف ادرف ناك نإو

 امإ وأ رجال امإ ءيشلا اذه” :لثم ءامهيف ًاذوخأم بلسلا نوكي نأب (نيتيبلس وأ) :هلوق ©

 (بع) ٌولخلا ةعنام ةدام يف ةلصفنم ةيطرش يهف «“ر َجَحال

 نمر اسكس اتم ا ايزو افا ينفلا و :وحن (ةبلاس ةلصفنم يهف):هلوق ©

 يف اعمتجتال أن امهطاصفناو نيتبسنلا يفانعل  ةيقيقح *“ ةيقيف ةيقيقح” تيمس امنإو (ةيقيقحلا يهو) :هلوق ©

 سم (هاش نم بع). ةيقيقح 5 " ةيضقلا تيس ةقيقح ىع مهيف ياا ناك ملف بذكلاو قدس

 او نالا يفتني نأو اًعم ناتبسنلا َقّمحتي ْنَأ عانتماب :يأ (نيتبسنلا يفانتب) :هلوق©

 مكحملا ةقب ةقباطم” :وهو ءاقياش روكذملا امهانعمال < “اغتال” بذدكلا نمو “قتلا” قذدصلا نم

 (نب).رابخأب تسيل ةيطرشلا فارطأو ءرابخألاب ناّصتخم امهنأل ؛“ةقباطماللاو عقاولل



 ةيطرشلا اياضقلا ١ بيذهت حرش

|e © 3س مه 1١6 يم«  Eباوا ا  
YEيسع م ف ِظَقَف ابُذك وأ عنج اف  

 .“ةيِقاَقّتا قالَ دز مدي ءلا ناك نإ “ةَجداَنِح”اَسْهْنِم لكَ

 55 ”َقِمّدَقُمْلا رْيِداَقَت عْيِمج لع ناگ ْنإ:ةَّيِطْرّشلا يف مح ا م

 يف اَمهيِفاَتَتالوأ ءنْيَتبْستلا قاَنَتب اهْيِف محُحاَم وللا ةَعناَملا ةَّلِصَقْنُملاَو
 .ٌقَرْغَيال ْنَأامإو رْحَبلا يف دْيَر نْؤُحَي نأ اإ ا

 «بْدِكلا نَع رظئلا عظَق َعَمْوَأ ©ٍبْدِكلا يف ال ْيأ :(ظَقَق اقدِصْوأ) هلق

 e اعم يكل نأ بذكلا ف ناتبشلا عيت نأراج ىف

 «هعألا نعملاب عنج ا ةَعِناَم” يناكلاو “صَّحألا ىتعَملاب عمج ا

 يف نوڪي نأ امإ ديز” :انلوقك ةبجوم اف ءةبلاس وأ ةبجوم :امإ يهو (ولخلا ةعنامف): نتاملا لاق ©
 قَّرَعلا مدع عم رحبلا يف نوكلا نأل ؛بذكلا يف نيئزجلا يفانتب اهيف مكُح “قرغيال وأ رحبلا

 ارجش ءيشلا اذه نوكي نأ امإ سيل” :انلوقک ةبلاسلاو .ربلا يف قرغل الإو ؛نابذكيالو «ناقدصي

 .اعم ارجحو ًارجش ناكل الإو ؛بذكلا يف نيئزجلا يفانت مدعب اهيف مكحح «"ارجح وأ

 (خع).ولخلا ةعنامو «عمجلا ةعنامو «ةيقيقح :ماسقأ ةئلث ةلصفنملاف

 امهعامتجال ؛هقّرَع مدعو رحبلا يف ديز نوك نيب ةافانمال هنإف كك نوڪي نأ امِإ :وغ) :هلوق ©

 هنأ “رحبلا يف ٌديز”” ٌبذكو ءبدكلا يف يه امنإ ةافانملا كل ؛كّلُفلا يف نوكي نأ زاوجل ؛قدّصلا يف

ECTنكس ألو قري” هنا ؟قرديا  Elمدعو دوز نزع  US 
 .رخآ رمأ وأ ضرألا يف ال «ءاملا يف نوكيي امنإ يقيقحلا قرغلا نال

 بذك نيب ةافانمال هّنإف ؛ًارجح وأ ًارجش ءيشلا اذه نوكي نأ امإ سيل” :ةبلاسلا لاثمو

 (بع).رجشاللاو رجحاللا :يأ ءرجحلاو رجشلا
 نوڪيال نأ لوألا :نيلامتحإ لمتحي “طقف” ظفل ّنأ :ينعي (بذكلا يفال :يأ ءطقف) :هلوق ©

 امهنيب يفانعلاب مكْمُي نأ :يناعلاو ؛اًعم امهعافترإ زوجي لب ؛-عافترالا يف :يأ- بذكلا يف فانت امهنيب

 قرفلاو ءال وأ بذكلا يف فانت امهنيب نوكي نأ نع رظنلا عطق عم -عامتجالا يف :يأ- قدصلا يف

 ؛ينادلا فالخب ءةقيقحلا عم عمتجي نأ عنتمي لوألا ىنعملا نإف «يفاهلا نم ٌصخأ لّوألا ىنعملا نأ امهنيب

 سقف اذه للعو «ةلمجلا يف قدّصلا يف يفانعلاب اهيف مكُح دق هنأل ؛ةقيقحلا عم عمتجي نأ زوجي هنإف

 سم (ةدايزب لس)."ٌوُلُخا ةعنام” نعم
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 «9َقْدَّصلا نَع رظتلا عطَق َعَمَوَأ ءقْدّصلا ف ال ْيأ :(ظَقَق ًابذِك ؤأ) هلو
 ا

 ."مَعألا نعَملا”ب َِاَكلاَو “ٌّصَخألا ىْعَملاب و ا ةَعِاَم” لّوألاَو

 -يلالاو ِمَّدقُملا يأ ٍنيَفَرظلا َكَْب ةَناَُملا تناك ْنِإ ْيأ :(نْيَآزجلا َناَدِل) هلق

 ءةّيِدْرَفلاَو ةّيِجْوّرلا َنْيَب ٍةافاَتُملاك ءاَقَقَحَت ٍةّداَم يأ يفكاَمهّيَتاَذ ْنَح ٌةَئِشان ًةافانُم

 وسا نوڪَپ “ناس” يف ةّباتِكلاو داوسلا نيب ةاقاتُملاک ِةَّداَملا ٍصْوُصُخ ْنِمال

 ةَعِقاو ةّلِصَمْنُملا هِذط قرط نيب ةاقاَُملاف «َدَوْسأَريَغَوًابتاك نڪي وأ ءٍبِتاكَر يَغَو
 قْدَّصلا يف ةّباتكلاو داَوّسلا عِمِتْجي دق ذِإ ؛ةَّداَملا صْوُصُخ ٍبَسَحب لب ؛اَمِهيَئاَدلال

 .ةّيِداَنِع
 ب

 ةّلَمهُمو «ةَرْوْصْحَخ لإ9هِسّقْنت ةّيِلمَحلا َّنأ امك :(خلإ"هُححلا َمَث) هلؤق
 هِسَقْنَت -ةَلِصَفْنُمْوَأ ةّلِصتُم ثناك ءاَوَس- ًاضْيأ ةّيِطْرَّقلا َكِلْذُك؛ةّيِعْبَطَو ةّيِصْخَفو

 اضمن ےس

 .©نُهه ةّيِعْبطلا ُلَمْعْياَلَو ةّيِصْخَّنلاَو َةّلَمْهُملاَو ةي او يللا ةَرْوُصْحَملا لإ

 نأو قدصلا يف ناتبسنلا عمتجي نأ زاج ىقح «قدصلا يف يفانتلا نع :يأ (قدصلا نع):هلوق ©

 .اعمتجيال

 نيب يفانتلاك «رخآلل ايفانتم نوڪي نأ امهدحأ موهفم يضتقي نأب (امهيتاذ نع ةيشان) :هلوق ©

 (خيش).رجحلاو رجشلاو ءدرفلاو جوزلا

 «ةلمهملاو ةصوصخملاو ةروصحملا ىلإ ةيط رشلل يناعلا ميسقعلاوه اذه (خلإ مكحلا مث) :هلوق ©

 ةيطرشلا ماسقناو «'عوضوملا دارفأ” رابتعاب اهيلإ ةيلمحلا ماسقنإ ّنَأ قرفلاو ؛اهيلإ ةيلمحلا ماسقناك
 ىلإ رظنلاب «مدقملل ةضراعلا لاوحألا “عاضوألا”ب داريو ؛هعاضوأ : يأ «“مّدقملا ريداقت” رابتعاب اهيلإ

 .لعفلابوأ ناكمإلاب مدقملل ةنراقملا رومألا نم هاوس ام
 نم ؛ةنمزألا لومش عاضوألا لومُش مازلتسال ؛“عاضوأ”لاب لب ؛ةنمزألاب ٌريداقتلا رّسفت مل امنإو

 (مع)رّبَدَتف .سكع ريغ
 ڪج نلف ؛تايلمحلا دارفأك تاّيطرشلا ريداقت نأ !ملعا (خلإ مسقنت ةيلمحلا ّنأ امك) :هلوق ©

 امم وأ اک یک ی ودا يضف ی الك ای نا اا
 ع E O OS أ: وو ا
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 9 ت 2 1 ا أل |

 9 ةلمهم ے9 ل 9 ا فه 4 2 e ةيبزج فه 2 39

 وا «ناتلصتم تم وا ءناَتّيِلَمَح ٍناَتَّيِضَق دق لصالا ف ةيط ملا 5 و
 ےک اج ےس

 ؛ِناَكَفِلَكْحَ 3 ءِناَتَل 7 و

 راهّتلاف ةَعلاظ سلا تتاک اَن :املوقك :(مدَقملا ریداقت عيمج نلع) هأ وق
 9م 9 مس

 .دوجوم

 ْفاَمَو “قم” و امهم و املك ةبجوملا ةلِصّتملا ف اهروَسَو :(ةّيلكف) هلوق مك | تر 660 99ے س ے99ے 6« ماش ول صل هو 5 ا ن .sos ا هم

 ةَبِلاَّسلا ف امو ؛ةبجوملا ف اذه ءامهوحنَو “ادب” و “امئاد” ةلصمنُملا ِْفَو ؛اهاَنْعَم
Weil, < sos <a 

 :ةيطرشلا يف مكحلا ّنأل ؛ٌةيعبطلا ةيطرشلا يف رّوصتي ال :ْيأ (انهه ةيعبطلا لقعُي الو) :هلوق ® 3

 ؛لاصفنالا اذه يفن وأ امهنيب يفانعلاو لاصفنالاب اّمإو ءلاصتالا اذه يفنب وأ ىلاتلاب مدقملا لاصتاب امإ

 (بع) .ةيعبطلا اهيف روصتي تح ةيعبطلا سفن للع اهيف مكحلا سيلف

 اتباث عاضوألاو نامزألا نم ريداقعلا عيمج ىلع مكحلا ناك نإ يأ (مّدقملا ريداقت عيمج) :هلوق ©

 ىلع تباث ناسنولل ةيناويحلا موزلب مكحلاف ؛ناويح وهف اناسنإ ديز ناك املك :انلوقك «ةيلكف مدقملل
 .مدقملا عم عامتجالا ةنكمملا عازوألاو نامزألا نم ريداقعلا عيمج

 يف- موزللاب مكحلا ناك نإف «ةيلمحلا يف دارفألا ةلزنمب ةيطرشلا يف نامزألاو عاضوألا نأ ملعف
 هعيمج نامزلا ةيمك نيب نإف الإو «ةصوصخمو ةيصخشف نيعم نامز يف -ةلصفنملا يف- دانعلاو -ةلصتملا

 (خع).ةلمهمف الإو ؛ةروصحمف هضعب وأ

 يف امو ءامهمو «ىتمو ءاملك :ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا روس نأ !ملعا (ةلصتملا يف اهروسو) :هلوق ©

 بلسلاو باحجيإلاو ؛ةتبلا سيل :امهتبلاسلو ؛امهوحنو ءادبأو ءامئاد :كلذك ةلصفنمللو ؛تناك ةغل يأب اهانعم

 ا و کی و و ن لوقو و كيد "انين نينا

 مل ْنِإ ةقلطم ةيطرشلاو ؛وأ و “ام” ةلصفنمللو «“اذإ”و “ؤل”و “نإ” ةلصتملا تالمهملا ةادأو

 ؛بهأ ناك امّلك ةرورضلاب” :كلوقك «قافتالاوأ دانعلاوأ موزللا ةهج تركذ ْنإ ةّهّجومو «ةهجملا اهيف ركذُي
 (بع).اقافتإوأ ادانع “د جوأ بأ نوڪي نأ امإ امئاد ةرورضلاب”و ءاقافتإوأ ًاموزل “د جف

 .ًادرف وأ اجوز ددعلا اذه نوكي نأ امإ امئاد :وحن (ًامئاد ةلصفنملا يف):هلوق ©

 سيل” و < دوجومب سيل ليللاف ةعلاط سمشغلا تناك املك ةتبلآأ سيل” :وحن (ةّئبلأ سيل):هلوق©

 كو ةوسأ نالا اذه نورك نأ اف ةعبلا
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 ناك اَدإ9ُنْوُكَيْدَق :كلؤَقگ نيم ِرْيَغ ٍضْعَب ْيأ :(ًاقّلظُم اًِضْعَبْوَأ) ِهلَْق
 ا ناك انار ُءيلا

 ؛“نوُڪَي دَق”-ةَلِصَقْنُم وأ تاك ٌةَلِصّتُم-ةَبِجْوُملا يف اهُرْؤُسَو :(ٌةّيِئْرُجَف) هلْ
 "نوكيا او ةَبِلاَسلا يفَو

 .َكُدْمَرْكأف ميلا نف + نإ :"كاؤتك :(يصخَ) ها
eاين حال مقل ريق نب لع سل ۴ 2  

EU يس e 

 ay وخد َلْبَق ْيَأ :(لصألا يف) هلوق

 ّنِإف ؛دْوُجْوَم راهكلاف ٌةَعِلاط ٌسْمَّشلا تتاك ْنِإ :اتلوقك :(ناتّيِلْمَح) ِهلْوَق

 E ا ةعلاط شْنشلا” هَر اهر

 “دوجرم راهكلاف ةَعِلاَط ٌسْمَّشلا تاک ® ْنِإ امّ” :انلرقک :(ناَتَلِصَتُم مرو

 ارق اممو هنر قف ةعلاط شسنلا نست ادرج وجوم راقتلا ن نُڪَپ مل امل

 (خيش) اناوّيَحهنوكر يداقت ضعب لعوهامنإةيناسنإلا موزلباهيف محل اًنِإف(خلإنوڪيدق):هلوق ©

 نرمال نا انا سلا مويلا رهظت نامل” :انلوقكو (خلإ مويلا ينتتج نإ كلوقك) :هلوق ©

 (سم).“ةئيضم
 مدقملا يأ- فارطألا نوكل عنام تازاجملا ملك لوخد ّنإف (خلإ ةادأ لوخد لبق يأ) :هلوق ©

 اهسفنب ةيضقلا ّنأ كشالو «فارطألا نيب لعفلاب طباور تاملكلا هذه ّنإف ؛لعفلاب اياضق -يلاعلاو
 (لس).اهريغب اهطبر عنتمي

 ةوقلاب ناتّيضق ةيليصفت ةبسذ لع احهلامتشال ةيطرشلا فرط نأ ىفخيال (خلإ اهيفرط نإف) :هلوق ©
 امهافرطف ؛ةوقلاب ةلصفنم وأ «ةوقلاب ةلصتموأ «ةوقلاب ةيلمح امإ :ةّوقلاب ةيضق لكف ءلعفلا نم ةبيرقلا

 ف ام هور اخ حو ةا ناف, هناتايصتم ا ناكل

 ءةبسذ توبثب اهيف مكح هنإف ؛ةلصتم ةيطرش ةيضق عومجملا اذه (خلإ تناك نإ املك) :هلوق ®

 دنع راهنلا دوجو يهو «ئرخأ ةبسذ توبث ريدقت لع راهنلا دوجو مدع دنع سمشلا عولط مدع :يهو

 (شم).سمشلا عولط



 ةيطرشلا ماسقأ ف بيذهت حرش
 ع

 .ماَمَكلا نع ٍلاَصِفْناْلاَو ِلاَصّتالا ٍةاَدأ ِةَداَيَرب اَجَرَخ اَمِهَّنأ الإ
 ادْوُجْوَمراَهَكلا نكي ْمَلاَملك”:اَْلْوَقو «“هْوجْوَمْراَهتلاف ةَعلاط سْمَّشلا تاك نإ”
 .ٍناَتَلِصتُم ناتيضَق “ةَعِلاط ُسْمَّشلا نڪ مل

 ْوَأ ًاجْوَو دَدَعلا نڪي نأ امِإ امِئاَد ناک املك” :املْؤنقك :(ِناَتَلِصَمْنُمْوَأ) هلوق

 .“اّمهي ِمِسَفْنُم َرْيَغْؤَأ ٍنْيَيِواَسَتْمِب اًمِسَقْنُم دَدَعلا نؤكي نا اًمِإًامِئاَدف ادر
 وأ ةلصتم رَخآلاَو ٌةّيِلَمَح ِنْيَفَرظلا ٌدَحأ َنْوُكَي ناب :(ِناَتَمِلَتْحُح وأ) ِهلْوَق

 ماسقالاف ؛ةلصَمْنم رح الاو َةَلِصَتُم اًمهُدَحاْوَأ ةَلِصَفْنُم ُرَخآلاو ةّيِلْمَع اَمُْهُدَحأ

 .ةلِثْمَألا نم هاَنُكَرَت اَم جاَرْخِتْساِب كّيَلَعو ؛"ةّنِس

 ةيطرشلا ماسقأ امأو ؛ 'ناتفلتخم وأ” :هلوق نم ةلصاحلا ماسقألا :يأ (ةتس ماسقألاف) :هلوق0)

 ءناتيلم :امإ اهيفرط نإف «ةثالعلا يف ةلصاح ةلصتملل اهنم ةعسق :امسق رشع ةسمخ ىلإ يقتريف اقلطم

 هذه نم لك ؛سكعلاب وأ «ةلصفنمو ةلصتموأ «ةلصفنمو ةيلم وأ «ةلصتمو ةيلم وأ ءناتلصفنم وأ

 حراشلاو .ةلصتملا ماسقأ نم -ةريخألا ةثالغلا ادعام :يأ- ةلصفنملل ةيقابلا ةتسلاو ةريخألا ةثالعلا

 «بجاحلا اههجو نع فشڪي هيلع علاطيل الودج انهه درون نحنف «ماسقألا كلت رثكأ ةلثمأ كرت

 (خيش) .!اذه لودجلاو



 ةيطرشلا ماسقأ 85 بيذهت حرش

 ءَبذكلاو قدصلا َلهَتْحَيَو امهيلع ی امِهْيَلَع تركسلا ځوي نأ نع يآ :(ماَمَّكلا نَع) هلوق

 ْنْعَنالو بذكلاو قدصلل لیت ربح ما تک ا لا :انّلْوَق الَكَم

 ُسْمَّملا تناك ْنِإ” :َتْلُقَو التم لاصَّئالا ًءادأ ُهْيلَع تلا اًدإف ءاّذه الإ ةّيضقلاب

 لب ؛ّبْدِكلاو قْدّصلا ٍلِمَتَحي لَو هيلع َتُكْسَت نأ ذِئئيح م مَ مل “ةَعِلاَط

 .دوجوم راهكلاف :كّلوق هْيَلِإ هكلاف :كلوق هيل مضت نأ لإ تْجَتحا نأ لإ تجَتحا

 ها و اا :امإ امئادف ؛دوجوم راهنلاف ءةعلاط سمشلا تناك نإ املكأ ةلصفنمو
 ها ومحل دالا «ةعلاط سمشلا نوكت نأ :امإ امئاد ناك نإ ةلصتمو ةلصفنم

 0 تيايايدسإ هيي | همس ج
 ؛دوجوم راهنلاف «ةعلاط سمشلا تناك نإ نوكي نأ امإ ناتلصتم //

 ادوجوم نكي مل «ةعلاط تناك نإ نوكي نأ انفو

 نأ ااو ادق وا ءاجوؤةةدعلا اذه نركب نأ انإ امكاد

 ادرفالو ءاجوز ال ددعلا اذه نوحي

 ناك «ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإ امئادأ ةلصفنم

 نأ امإو «ةعلاط سمشلا نوكي نأ امإو ؛ادوجوم راهنلا

 ادوجوم راهنلا نوكيال

 وه ةقيقحلا يف بذكلاو قدصلا لمتحيو تكسي ام نإف (هيلع تکست نأ ٍذئنيح حصي مل):هلوق ©

 .اهيلعاط وخد دنع اهيف مكحلا ىقبيو «فارطألا يف مككحلا نع ةعنام ِتاودألا هذه نأ تملع دقو “محلا”



 ضقانحلا ثحبم 10٠ بيذهت حرش

 لک ٍقْدِص ْنِم هاد ُمَرْلَي ُثْيَحي ٍنْيَتّيِضَمْلا فآلِتْخإ ::ُضُق ُةاَنَكلَ

 .سكَحْلاِب وأ :ىاخألا بدك

 اَمْيِف دات الار ةه او «فْيَكْلاَو مَكلا يف ِفآلِتْخِإلا َنِم دب الَو
 .اهاَدَع

 9 0 ؛ِنْيَكْيَّشلا َنوُد©“ِنْيتِّيِضَقلا””ب َدّيَق :(ِنْيَتِّيِضَقلا فآلِتْخ) هلق

 ن مالكلا نال اًمإو © ريِقاَم 5 َتاَدَرْفَملا نيب ديب نوكيال ضْقاَتَّكلا

 ايلا
 ةَبجؤُملا نيب" قالا فالِحلالا دْيَقلا اذهب جرح :(خلإ ِِاَدلمَوْلي ُتْيَج) هلو

 عع ےس ےس

 هضعَجو نانا ناَوّيَخْلا ضعَب ا 2 ام ناقُدصَت دق دق 5 5200 نيكي نجلا ةَبِلاَسلاَو

 نم لك ناك الو ؛لاطبإلا قلطم للإ لقن مث “لح” لا ضقنلا لصأ (ضقانعلا) :نتاملا لاق ©

 ةغيصب ربع كللف ؛رخآلل ضقانم امهنم لكو «ضيقنلا ةدام هيلع قلطأ «رخآلا مكح لطبي نيضيقنلا
 (خع).لعافعلا

 ملو « نْيَئّيِضَقلا”ب فالتخالا دييقت هجوام :ليق امع ٌباوج (خلإ نيتيضقلاب دّيق) :هلوق ©

 (بع).؟ًاضيأ تاروصعلا يأ تادرفملا معيل “نيئيشلا فالتخا” :لقي

 للع تادرفملا يفوهام لع هقالطإو ءاياضقلا نيب وهام يقيقحلا ضقانعلا ّنَأب (ليقام للع) :هلوق ©

 (لس).زاجملا ليبس
 يف ةَعِقاولا تادرفملا ضقانت امأو ءاهماكحأ يف مالكلا ّنأل (اياضقلا ضقانت يف مالكلا نأل) :هلوق ©

 .ضقانتلا فيرعت يف هجاردإ نك ةجاحالف ءةَسّياقملاب فرعيف اياضقلا فارطأ

 .اياضقلا ماكحأ نم يذلا ضقانتلا :يأ ءدهعلل “ضقانتلا”هلوق يف ماللاو (اياضقلا ضقانتيف):هلوق ©

 سيل ديز”و “ناسنإ ٌديز” :انلوقك «ةطساولاب نوكعي امع زرتحا (عقاولا فالتخالا) :هلوق ©
 ةوق يف ع 0 ديز” :انلوق نأل :امإ «ئرخألا ٌبذك لك قدص نم انه مزلي مل هنإف ؛“قطانب

 خيش) . "قطان ديز” :انلوق ةوق يف “ناسفإ ديز” :املوق نأل امإو «“ناسنإب سيل ديز” :انلوق
 نع 5 ٌريغلاو ةينهذلا اياضقلا اوجرخأ مهنأ !ملعاو (اعم ناقدصت دق امهنإف) :هلوق ©



 ضقانعلا ثحبم 101 بيذهت حرش

 ٍنيتَيَتْجلا َنْيَب9ُضْفاَتَتلا ٍقَّقَحَتَي ْملَف “ناسا َسْيل
 ُقْدِص ِنْيَتّيضقلا َنَم 8 5 نِ مرلي َكلاَدُكَو ْيأ :(©نييكعلابو) هلو

 ؛نيتّيكلا ةيلاّسلاو ٍةبجْوُملا نيب قالا فالتخالا دْيَقلا اذهب جّرَخو؛ ةرخألا

 ا لو نان ن نيك كالا" خخ ادع ِناَبدَحَت دانا

 .ًاضُيأ نيتيلكلا َنْيَب ضْفاََقلا قّقَحَتّيالف

 امك محلا ف تفطالوخا ببي نرش تاک زا تایی ل دق

 .ًاضُيأ تطلع يطع فّيَصُملا هب ح ٌرَصْيَس

 ىّدحإ نوڪ ْنأ©ضُقاَتَلا ف م شد ریش يأ :(فالتخالا َنِم دب دب الو ) هلوق

 دق 5 تلال N اش قوخللاو ةيهنم قت عقلا

 حي نت روض ناتضقلا تناك ْنإ مث .اعم 3 بذکلاو قْدّصلا يف ِناَعِمتَت

 :وهو «هضيقن بذكتيالو “ناسنإ عودلا ضعب” قدصي هنأ :دريالف ءاضيأ سوكعلا نعو ضقانتلا 3
 عونلا ىلع قدصيال ناسنإلا ذإ ؛ةفراعتمب تسيل ةروكذملا ةيئزجلا ذإ ؛“ناسنإب عونلا نم ءيشال”

 (بع).مهفاف .هتايئزج للع لكلا قدص

 .ىرخألا ٌبذك لك قدص نم انهه مزليال ذإ (خلإ ضقانعلا ققحتي ملف):هلوق ©
 :هلوق يف جردنم وه ذإ ؛هيلإ ةجاح ال "“سكعلابو” :هلوق :لوقي نأ لئاقلو (سكعلابو) :هلوق ©

 لْضألا نم ّمعأ “ىزخألا” ظفل نم اذكو “لك” ظفل نم دارملا نأل ؛“ىزخألا بذك لك قدص نم”

 نإ ةتبلا جاتحال “ىزخألا بذك ةيضقلا هذه قدص نم هتاذل مزلي ثيحب” :لاق ولو ؛اعم ضيقنلاو

 (خيش).“سكعلابو” :هلوق
 (سم).((تافيرعتلا يف روجهم مازتلالاو)) «مازتلالا ةلالدب جاردنالا اذه :يناهج هاشلا لاقو

 وأ «ىرخألا ُبْدِك لَك ٍقْدِص ْنِم هال ُمَرْلَي”:دنهلا يف ةعوبطملا ةخسنلا يف نأ !ملعا :ةظوحلملا

 (سم).توريبلا ةخسذ يفو «يناهج هاشو «بيهذعلا يفاذكه؛“سكعلابو”حيحصلاو “وأ” ةملڪب “سُكَعَلاب
 يف ةراتو «“نكرلا” يف لمعتسي دق “دبال” ظفل)) نأ نلإ ةراشإ (ضقانعلا يف طرتشي يأ) :هلوق ©

 “فيكلا” يف فالتخالا ّنأ لإو ؛فيرعتلا دعب هركذ ةنيرقب طرشلا يف لمعتسم انهطو ء((“طرشلا”

 دريالف ؛نيتروصحملا نيب ضقانتلا وهو «هنم عون يف طرش "ملا" يف فالتخالاو «عيمجلا يف طرش
 (بع).مكلا يف فالتخالا نودب نيتصوصخملا نيب ضقانتلا دوجوب ضقنلا

 © ناسفإلا نم ءيش الو «“ناويح ناسفإلا ضعبو ناويح ناسنإ لك” :وحن (قدصلا يف) :هلوق ©



 ضقانكلا ثحبم 6 بيذهت حرش

 “الا تک ا 5 ةيرورصلل و قكل

 م ا

 نْيتيِرْوُرَّضلا َّنإف ؛ِةَملا يف اَمُهُفالِتْخا بجيكِندََمّجَوُم اتاك نإ مم
 - ناَسْنِإلا َنِم َءيَشالَو ءةَرْوُرَّصلاب بتاك ناَسْنِإ ,r ام ِناَبْدَكَت
 3اب

 َءيَسالَو اعلا ناكمإلاب ٌبِتاك ناسِْ لک :اکلوقک اعم ٍناقُدصت دق نکلا
 .ماعلا ناكمإلاب بتاڪب ناَسْدِإلا َنِم

 اَمْيِف نيكّيضقلا ُداَعَّتِإ ٍضقاَنكلا ف ظَرتْشُمو يأ :(اَهاَدَع اَمْيِف دات الاو) هلْوَ
 چرس ےس

 اذه اًوظَبَص ُدَكَو هيي و ةثالكلا ِرْوُمألا اََع

 رعش .مُهُلِثاق لاق .©ةّيِنامَكلا ْوُمَألا ف ٍداَحَتالا نْيِض ف داخ الا

 (شم). سرفب سيل ناسنإلا ضعبو سرفب 3

 قطانب ناسذإلا نم ءيشال”و «“سرف ناسنإلا ضعبو سرف ناسنإ ڵك” :وحن (بذكلاو) :هلوق ®

 (شم).“قطانب سيل ناسذإلا ضعبو
 . ماعلا ناكم الابن اويحب سيل ناسذإلا ضعب و ”"ةرورضلاب ناويح ناسذإ لک : وغ( نيتهجوم):هلوق60

 :ضقانتال هنإف ا يف) :هلوق 6

 ؛مئاقب سيل ورمعو «مئاق ديز :وحن ؛عوضوملا فالتخا دنع

 ؛دعاقب سيل ديزو «مئاق ديز :وحن «لومحملا فالتخا دنعو
 ؛رادلا ف يأ سلاج سيل ديزو «قوسلا ىف يأ سسلاج ديز :وحن ةناكملا فالتخا ةتغو

 سيل مسجلا و رفا هنوك طرشب يأ- رصبلل قرفم مسجلا :وحن * ءطرشلا فالتخا دنعو

 ؛دوسأ هنوك طرشب يأ ءرصبلل قرفمب
 ؛ركبل :يأ «بأب سيل ديزو «-ورمعل يأ-بأ ديز :وحن «ةفاضإلا فالتخا دنعو

 نإف ؛هلك يأ «دوسأب سيل يجنزلاو «-هضعب يأ- ةا يجنزلا :وحن ءلكلاو ءزجلا فالتخا دنعو

 ضبا ةف
 يف ركسمب سيل رمخلاو «-ةوقلاب يأ- ٌنَدلا ف ركسم رخل ا :وحن «لعفلاو ةّوقلا فالتخا دنعو

 ؛لعفلاب يأ «ٌندلا

 .راهنلا يف «مئاقب سيلو «-ليللا يف مئاق ديز :وحن «نامزلا فالتخا دنعو



 تاهجوملا ضقانت از بيذهت حرش

 0 ع عوضوم ِتدحو 0

 ارد تس لعفو تّوقأ لگو ءزج تفاضأو
 ضن ©دقفَر ءيک لک ضيقت َّنأ !ُهَلْغا :(©ةّيروُرَّصلِل ُضْيِقَتلاَف)

 مدعب هفالتخال ؛“عوضوملا ةدحو” تحت لكلاو ءزجلاو طرشلا ةدحو اوجردأ ضعبلا ّنَأ !ملعا مث 3

 هذه مدعب هفالتخال ؛“لومحملا ةدحو” تحت لعفلاو ةوقلاو ةفاضإلاو ناكملا ةدحوو ؛تادّحولا هذه

 .نامزلا ةدحوو «لومحملا ةدُحَوو ؛عوضوملا ةدحو :تادّحو ثلث يقبف ؛تادحولا

 .نامزلا فالتخاب هفالتخال ؛لومحملاةدحو تحت “نامزلاةدحو” اوجردأو«نيتدحوب اوفتكا ضعبلاو
 قلعتي امو لومحملاو عوضوملا نم ءيش فالتخا نإف ؛ةيمكحلا ةبسنلا ةدحوب مهضعب ىغتكاو

 (شم).!ربدتف .ةبسنلا فالتخا م .زلتسي امهب

 ملعي نأ يغبنيو ءاهليصافتو ضئاقنلا نييعت نايب يف عورش اذه (ةيرورضلل ضيقتلاف) :هلوق ©

 نم لقعلا دنع لّصحم موهفم احل «ةيضق اهعفر سفن نوڪي اميرف ةيضقلا عفر اذإ هنأ :كلذ لبق

 نم لصحم موهفم اه ءةيضق اهعفر نكي مل امبرو «' يقيقحلا ضيقنلا” وه اذهو «ةربتعملا اياضقلا

 كلذ نحل ؛ًازاجم هيلع ضيقنلا مسا قلطأو ءدحاو لصحم هل واسم مزال اهعفرل نوكي لب ؛اياضقلا
 “ناسفإب سيل ديز” :انلوقل ًاضيقن “قطان ديز” نوكيال ىح ءلومحملاو عوضوملا داحتا ةياعر دعب
 دارملاف ءطبضلا رّسعتل داحتالا ربتعي مل ولف «ةريثك نييواسملا ّنأل ؛هضيقنل ًايواسم ناك نإو

 .يواسملا همزال وأ ءضيقنلا سفن امإ :نيرمألا دحأ ماقملا اذه يف “ضيقنلا”ب

 ؛ضقانتلل روكذملا فيرعتلا نم لكشي العل ركذ اميف عورشلا لبق انركذ امب ملعلا بجو امنإو
 .ضئاقنلا كلت رثكأ يف ققحتيال هتاذل يضتقملا فالتخالا نإف ؛تاهجوملا ضئاقن نييعتو

 .اذه لثم نع زارتحا ضقانعلا فيرعت يف “هتاذل” ديق ةدايز يف هجوال :لاقي دقو

 بجوملا قالطإلا ىلإ اوٌرطضي مل ديقلا اذه اوكرت ول مهنإف اوت هيلع ضيقنلا مسا قالطإ مث
 .نيلدصحملا تار طال

 يقيقحلا ضيقنلا ةفرعم يف ًايفاك ناك امل طئارشلاو فيرعتلا نم قبسام ّنأ :وهو «ءيش انهطو
 مي يع راحل وكل RS کد امك ةيضق لكل

 1 نأ“ ةةيسمشلا حرش يف يزارلا ةماعلا مكحح دقو ؛ةَن ةماعلا عكا خلا لا نأ كد وقنا

 ْنِإو ةنكمملا نأ قحلا لب ؛ّكحت :ووكذملا حراشلا هب مڪحام :لوقأ . يقيقح امهنيب ضقانعلا

 امك ءاهل يزاجم ضيقن يه لب ؛ةنكمملل اضيقن تسيل ةيرورضلا نكح ؛ةيرورضلل ًايقيقح ًاضيقن

 e .ضعبلا هققح



 تاهجوملا ضقانت 9 بيذهت حرش

 OE للا ةفاكلا وردم مَ قلطنلا” ةَمْئاَدللَ الر 2س اا ا 5 وو E د ك 3 0 ° ھر

 اهْيف مكُح َةّيِضَق وه ءِبْلَّسلا وأ باَجيإلا ةَروُرَصب اَهْيَف مكُح قلا ةّيِضَقلا
 .لباقُملا فّرلّكلا ناكْمإ نْيَعَوُه ةَرؤرَص لك ُبْلَسو «ةَرُْوَّصلا كلِ بلس

 نام قاما قرر يف وعلا نام وهما الا و ضيقت

 فَرَلكلا ةَّيِلْعِف همَّرلَي ِهّنَأ َتْفّرع ُدَقو- ماَوَّدلا بلس وه ماَوَّدلا ُضْيِقَنو ؛باَجيِإلا

 همّرْلَي بسلا ماَوَد عْفَرو ءبْلَّسلا ةّيِلْعِف همّرْلَي باَجيإلا مارد مكر .-لباقملا
 ةّقلظُملاو «ةَقَلظُملا ةّيِرْوُرَّصلل“ٌحْيِرَص ضيق ةّماعلا ةّنِكْمُملاَف ؛باجيإلا ةّيِلعِف

 َوهَو- حْيِرَصلا اهِضْيقتل©نُكَي مل اّملو ؛ةَقَلْظُملا ةّمْئاَّدلا ضْيِقَكل ةّمِزال ةّماَعلا

 ةنكمملل ضيقنلاو” :لوقي نأ بجاولا ناكف يزاجملا ضيقنلا نايب دوصقملا ناك امل :تلق نإف 3

 مزلي ثيح نكل ؛ًادوصقم نڪي مل نإو يقيقحلا نا لع اًهيبنت كلذب ِتأي مل هلعل :تلق ؟“ةيرورضلا
 (سش).ميدقتلاب قحأ وهف نيموهفم اهنوك

 :مهدنع ررقت دقو «دوجولا ضيقن مدعلا نأ:ب هيلع ضرتعاو (هعفر ءيش لك ضيقن) :هلوق ©
 :حصي فيكف !مدعلا عفر ا دوجولا نأ عم مدعلا ضيقن دوجولا نأ تبثف ؛نيفرطلا نم ضقاتنلا نأ

 مدعللف ؛مدعلل ضيقن اضيأ مدعلا عفر أ وهو رخآ يش ان زل لب هعفر ءيش لك ضيقن نأ”

 .؟دحاو ءيش لكل ضيقنلا نأ :مهدنع ررقت دقو ؛مدعلا بلسو دوجولا :ناضيقن

 مدعلل اعفر نڪي مل نإ دوجولاو ءينمضلاو يحيرصلا نم معأ عفرلا نم دارملا نأ :باوجلاو

 امه لب ؛دوجولل ارياغم اضيقن سيل -دوجولا مدع بلس :يأ- بلسلا بلسو ءانمض هعفر هنكل ؛احيرص
 سم (هاش نِم لس) !ربدتف .قادصملا بسحب امهنيب قرف الو «ةقيقحلا يف دحاو ءيش

 سيل ناسذإلا ضعب” :هضيقنو «“ةرورضلاب ناويح ناسفإ لك” :وحن (حيرص ضيقن) :هلوق ©

 رجح ناسفإلا ضعب” :هضيقنو « ةرورضلاب رجحب ناسذإلا نم ءيشال” :وحنو “ماعلا ناكمإلاب ناويحب
 . ماعلا ناكمإلاب

 ضيقنل 6 ناك اذإ ةماعلا ةقلطملا نأ :هريرقت ءردقم لخد عفد (خلإ نكي مل املو):هلوق ©

 ؟“ةمئادلا ضيقن ةماعلا ةقلطملا نأ”:ب موق حصي فيكف ءاهضيقن نكت ملو «ةمئادلا



 تاهجوملا ضقانت انف بيذهت حرش

 يق :اولاق «ِةفَراعتُملا ِةَلواَدَتُملا اياَضَقلا نيب ٌربتْعُماُلَّصَحُن ٌموُهْفَم -ماَوَدَأللا
 .©ةّماَعلا ةقّلطُملا َوْهكةَمِئاَّدلا

 سنك ةّماَعلا ةطوُرْشَملا ىلإ ©ةَئِكْنُملا ةّيييحلا ةّبْسِن َّنأ !ملغا ّمُك

 بلس اهْيِف مكُح يتلا يهم :ةَئِكُْملا ةّيِنيِحلا ّنإف ؛ةّيِرْوُرَّضلا ىلإ ةّماَعلاةَنِكْمملا
 ُنْوكتف -ِففِلاَخُملا بِناَجلا نع ْفْضَولا مادام ٍةَرْوُرَّضلا يأ- ٍةّيِفْصَولا ٍةَرْوُرَّضلا
 :انلْؤَقَف هفضَولا بسحب َقِفاَوُملا بناجلا ةّرورَصب اهْيِف مكُح امل احْيِرَص ًاضيقت

 عب َسْيل” هُضْيِقَك «"ابتاك مادام عياَصألا كّرَحَتُم باك لک ةَروُرَّضلاب"
 .“ناکمالاب بتاك وه َنيِح عباضألا كرحتمب ”بّتاكلا

 فاَضّنا َنْيِح ةبْسْنلا ةّيِلْعِفِب اهيِف مح ةّيضَق يهَو- ةّقلظُملا ةينيحلا ةّبْسَْ
 ةّماَعلا ةَّمَلطُملا ةّبْسِنِك ةّماَعلا ةّيِفْرْعلا ىلإ -ٌقاَوْنْعلا فصولاب عوُضْوَملا ِتاَد

 ِعْوُضْوَملا تاد ماَداَم ةَّبْسّتلا ماَوَدِب ةماعلا ةّيِفْرُعلا ف مُكحلا َّنأل َكلْذَو ؛ةَمِئاَدلا ىلإ

 .ماوداللا ىلع ةلالدلل ةعوضوم ةزاتمم ةيضق :يأ (لصحم موهفم):هلوق 0
 .ينمضلاو حيرصلا ضيقنلا نم معأ انهه ضيقنلا نم دارملاف (خلإ ةمئادلا ضيقن):هلوق ©

 سيل كلفلا ضعب“ :هضيقنو ”ماودلاب كرحتم كلف لك" :وحن (ةماعلا ةقلطملا وه) :هلوق ©

 . لعفلاب كرحتمب
 اهيف موكحملا- “ةيرورضلا” نأ امك هنأ :ةصالخلاف (خلإ ةنكمملا ةينيحلا ةبسف) :هلوق ©

 ؛لباقملا بناجلا نم ةيتاذلا ةرورضلا بلس اهيف ذإ ؛“ةنكمملا” حيرصلا اهضيقن -ةيتاذلا ةيرورضلاب
 ذإ ؛“ةنكمملا ةينيحلا” حيرصلا اهضيقن -ةيفصولا ةرورضلاب اهيف موكحملا- “ةماعلا ةطورشملا” كلذك

 -يقاذلا ماودلاب اهيف موكحملا- “ةمئادلا” نأ امكو ؛فلاخملا بناجلا نع ةيفصولا ةرورضلا بلس اهانعم

 اهيف موكحملا- “ةماعلا ةيفرعلا” كلذك ءةيتاذلا ةيلعفلاب اهيف موكحملا “ةماعلا ةقلطملا” اهضيقن مزال

 بناجلا يف ةّيفصولا ةيلعفلاب اهيف موكحملا “ةقلطملا ةينيحلا” اهضيقن -مزال يفصولا ماودلاب

 (نب) .فلاخملا

 (سم).“ةماعلا ةطورشملا”ل حيرص ضيقن ةنكمملا ةينيحلا :يأ (خلإ ةنكمملا ةبسنك) :هلوق ©
 كرمت توبث وهو- فلاخملا بناجلا ّنأب اهيف مكح هنإف (خلإ بتاكلا ضعب سيل) :هلوق ©

 (شم).ةباتكلا مادام يرورضب سيل -بتاكلل عباصألا



 40 نياز ي 6 ىَضْيِقَن نيب ُدّدَرُمْلا ُمُْهْفَم | ير ل

 عفو ِهُمَّرِلَيَو ؛ هل بلر ا «ناوتعلا فض فضلا ٌةَفِص تو

 ني كاف ةّقلطُملا ةّينيحلا قت انفو «اولعلا فضول تاقؤأ ضعت ي لباقُملا فيلكلا

 ك تم رحم باک لک ماودلاب” :أنل وق وق ضيَقَتَف ؛ ؛فّيكلا ف 2 اعلا ةّيِفْرَعلل ةقلاَحملا

 7 نيج عباَصألا كّرَحَتُمب كحتمب بتاكلا ُضْعَب نسل 0 “تاک مادام عباضألا

 . لعفلاب بتاك
 َنِم نْيَتَقْلظُملا©ةَرِشَتْنُملاو ةَّيِتقَولا يَصْيِقَت ناّيَبل ضَرَعَتَي ْمَل فّئَصُملاَو

 ٌولخلا ةعنام ةلصفنم ةقيقحلاب دّدرملا موهفملاو (نيئزجلا يضيقن نيب دّدرملا موهفملا): نتاملا لاق ©
 لكل ذخؤيو «نيئزجلا ىلإ ةبكرملا للحت نأ :ةبكرملا ضيقن ذخأ قيرط نوكيف «نيئزجلا يضيقن نم ةبكرم
 .“كاذ امإو ضيقنلا اذهل امإ” :لاقيف ءولخلا ةعنام ةلصفنم نيئزجلا يضيقن نم بكريو ؛هضيقن ءزج

 نإو «تابكرملا ضيقن ذخأ قيرط هيلع نيفخيال طئاسبلا ضئاقنو تابكرملا قئاقحب طاحأ نَّم مث

 «فيكلا يف ةيضقلا لصأل ةقفاوم ةّماع ةطورشم نِم ةبكرملا ةصاخلا ةطورشملا ىلإ رظنيلف هيلع مغ

 ةمئادلا وأ «ةفلاخملا ةنكمملا ةينيحلا :امإ اهضيقن نإف ءاضيأ فيكلا يف هل ةفلاخم ةّماع ةقلطم نمو

 ضيقنو «ةفلاخملا ةنكمملا ةينيحلا وه -ةقفاوملا ةماعلا ةطورشملا يأ- لوألا ءزجلا ضيقن نأل ؛ةقفاوملا

 كرحتم بتاك لك ةرورضلاب” :انلق اذإف ؛ةقفاوملا ةمئادلا وه -ةفلاخملا ةّماعلا ةقلطملا يأ- يناعلا ءزجلا

 «“ينيحلا ناكمإلاب عباصألا كرحتمب بتاكلا ضعب سيل امإ” :اهضيقنف “امثاد ال ءابتاك ماد ام عباصألا

 .نيئزجلا يضيقن نم ةبكرملا ٌولحلا ةعناملا ةلصفنملا يه هذهو ؛“امئاد عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإ”و

 ضيقن هنأ رابتعاب ال ءضيقنلل واسم مزال هنأ رابتعاب دّدرملا موهفملا اذه لع ضيقنلا قالطإو

 عومجم نع ةرابع تناك امل ةبكرملا ةيضقلاو «ءيشلا كلذ عفر وه ةقيقحلاب ءيشلا ضيقن ذإ ؛ةقيقح

 ؛عفرلا سفن سيل دّدرملا موهفملاو «عومجملا كلذ عفر اهضيقنف «بلسلاو باجيإلاب نيتفلتخم نيتيضق
 (خع)!لّمأت .هل واسم مزال هتکل

 مڪح يتلا :يهو «“ةيتقولا ٌةنكمملا” ةقلطملا ةيتقولا ضيقنف (ةرشتنملاو ةيتقولا ضيقن) :هلوق ©
 نيعم تقو يف ةرورضلا نأل ؛مككحلل فلاخُملا بناجلا نع نيعم تقو يف ةرورضلا بلسب اهيف
 مكح يتلا :يهو «“ةمئادلا ٌةنكمملا” ةقلطملا ةرشتنملا ضيقنو ؛انيقي ةيتقولا ةرورضلا بلس هضقاني

 ناضقانتي ام اهبلسو ةرشتنملا ةرورضلا نإف ؛مكحلل فلاخملا بناجلا نع امئاد ةرورضلا بلسب اهيف

 حةبسنك ةقلطملا ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا ىلإ امهتبسذو «ةروهشملا ريغلا طئاسبلا نم ًاضيأ امهف ؛امزج



 تاهجوملا ضقانت 5 بيذهت حرش

 ءةَّسيِقَألاو سيؤكُشلا ِثِحاَبَم نِم قأَيَس امْيِف ٌضَرَغ ِكِلْذب قَّعتَيال ذِإ ءِطِئاَسَبلا
 .9ُلّمأَتف ءطِئاَسَبلا قاب فالخب

 بکا َّنَأ !ملعاف ههُعْفَر ء يس لک َضْيِقت َّنَأ تُملَع ق :(ةَبكَرمْللَو) هلو

 زوج ذإ وللا مْنَم لّيِبَس لع ْلَب 9نْييْعَتلا عال هيَْزُج دَحُأ عْفَرب نؤكتيامّنإ

 O ضيقت ةبكر لا ةةضقلا لت ُضْيِقَنَف ؛هُيَئْرْجالِو عفرب نؤكتي ْنَأ

 ًابتاك مادام ةر ورصلاب عباصألا كركم باك :اتلوق ضُيِقَتَف قحا عم

 O ةرضن كاركفلاب عباصألا كر م Oy ْيَأ- “امئادال

 وه نيج ناكمالاب مباَصألا كرحتمب سيل بتاكلا ضعَب اّمِإ :انّأ وق 5 و < ىلا

 .امُئاَد عباَصألا ُكّرَحَتُم تم بتاكلا ُضْعَب امإَو «بّتاك

 ْنِم نڪ ٍطِئاَسَبلا ٍضْئاَقْنَو تاَبْكَرملا ٍقِئاقَح لَع كالا دعب تاو
 .تاّبكّرملا ضئاقت ٍليِصافَت 8م اًرْخَتْسا

 سم (هاش ؛حب).ةماعلا ةطورشملاو ةقلطملا ةيرورضلا ىلإ ةنكمملا ةينيحلاو ةّماعلا ةنكمملا 3

 ِضَرَغ هب قّلعتي مل ْنِإو بابلل ءافيتسا ًاضيأ امهضيقن نم دبال هنأ كلِإ ةراشإ (لمأتف) :هلوق ©
 (لس).موقلا هب حرص امك «يملع

 عفرب ةراتو «نييعتلا ىلعال هيئزج دحأ عفرب لصحي دق بكرملا عفر نإف (نييعتلا للعال) :هلوق ©
 عفرل مزال -هدحو هعفرب وأ نيئزجلا عفر نمض يف ناك ءاوس- نييعتلا ّلعال هيئزج دحأ عفرف ؛امهيلك

 (نبع):يقرملا

 ةماعلا ةقلطملاو ةّماعلا ةطورشملا نم ةبكرم ةصاخ ةطورشم هذهف (خلإ بتاك لك) :هلوق ©

 ٌةينيحلا” ةماعلا ةطورشملا ضيقنف ؛ٌولخلا عنم ليبس لع نيضيقنلا نيتاه ئدحإ ضيقن وه اهضيقنف

 دّدرملا موهفملا وه ةصاخلا ةطو ديلا هذه ضيقنف ؛“ةقلطملا ٌةمئادلا” ةماعلا ةقلطملا ضيقنو “ةنكمملا

 (لس).ولخلا عنم ليبس لع نيتيضقلا نيتاه ىدحإ نيب

 ضيقن ذخؤيو ءاهطئاسب للإ ةبكرملا ةيضقلا لّلحت نأب (خلإ جارختسا نم نكحمتت) :هلوق ©-١
 (بع) .“امإ” ةملك وهو ءديدرتلا فرح نايتإب ةلصفنم ةيضق ناضيقنلا لعجي مث «ةطيسب ةيضق لك

 ٌةبكرم ةيلكلا ةبجوملا ةصاخلا ةيفرعلا نأ انملع اذإ انإف (خلإ جارختسا نم نكحمتت) :هلوق ۲-0

 «ةقلطملا ةينيحلا ةيئزجلا ةبلاسلا :لوألا ضيقنو «ةيلك ةبلاس ةماع ٍةقلطمو ةيلك ةبجوم ةماع ةيفرع نم



 يوتسملا سكعلا 58 بيذهت حرش

 .درف NE ٍةَبسّنَلاِب ِة يدا ف | نكح

$ o 

 .ِفْيكَلاَو ٍقْدَّصلا ِءاَمَب ََمِةَيِضَقْلا قرط ليد ا ےس اےس

 ذخأ يف ينال يغ :(وزق لک ىلإ بلاي يز ا يف نِڪلو) هلو
 دَقذإ ءناَكيَكلا اَمُهو ءاهْيأْرُج ْئَطْيِقَت نْيَب ديِدرَلا ةّيِئْزِلا ةبكرملا ةّيِضَقلا ضْيِقَ
 قاد نففلاب نانا نارا ضعي :انلؤقك هوي يمزج كرا يرعجا

 ءامئاد ناَسْمِإِب ناريل ا َنِم َءٰيشال :الوق اَمُهو اشنا i ئَطيِقت الك بذڪيو

 ئاد ناسا ناويَح لک :اعل ق

a j Peاهلك عْوُص دولا دارا عضوي نأ :ِّيِئ  

 لك ىلإ ةَبْسّتلاب نيرا يقي ََْب دَر مك هيل ةّيِئْرِجلا َصْيِقَت َّنأ ةروُرَص
 OE ل ل ا داَرْفَألا كلت َنِم داو

 موهفملا وه ةصاخلا ةيفرعلا ضيقن نأ انيلع رهظ ؛ةيئزجلا ةبجوملا ةقلطملا ةمئادلا :يفاغلا ضيقنو 3

 عباصألا كرحتم بتاك لك ماودلاب” :انلوق ضيقنف ؛ولخلا عنم ليبس لع نيتيضقلا نيتاه نيب دّدرملا

 :املوق يه ىلخلا ةعنام ٌةيضق -لعفلاب عباصألا كرحتمب بتاكلا نم ءيشال :يأ -“امئادال ءابتاك مادام
 عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإو ؛لعفلاب بتاك وه نيح عباصألا كرحتمب بتاكلا ضعب سيل امإ”

 ءيشال :يأ “ةرورضلابال ءلعفلاب بتاك ناسنإ لك” :انلوقك- ةيرورضاللا ةّيدوجولا ضيقن اذكو ؛“امئاد
 لع ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا يضيقن نيب ةدّدرملا ةلصفنملا ٌةيضقلا -ماعلا ناكمإلاب بتاكب هنم

 . ةرورضلاب بتاك ناسفإلا نكي وأ ءامثاد ابتاك سيل ناسنإلا ضعب امإ” :املوق وهو ءولخلا عنم ليبس

 (لس).امهريغو ةرشتنملاو ةيتقولا اذه لع سقو

 ةديقم ريغ ةقلطم ثعقو اهنأ “ةبكرمللو” :هلوق نم يشادلا مهوتلل عفد (ةيئزجلا يف نكحلو) :هلوق ©
 (بع) ًاضيأ ةيئزجلا ةبكرملل ضيقن ددرملا موهفملا نأ هنم مهوتيف «"تايلك مولعلا تاقلطم”و ءةيلكلاب

 سیل :يأ «"امئادال ءلعفلاب ناسفإ ناويحلا ضعب” :انلوقك (ةيئزجلا ةبكرملا بذي دق) :هلوق ©

 افاد نايفإ رسل ا ها ناريخلا ی ةرورض و ضع
 سم (هأش نم بع)

 حأضيقن نوكت فيكلومحملا ةددرملا ةيلمحلا ةيضقلا هذه نإ :ليق نإ (خلإ ناويح لك) :هلوق ©



 يوتسملا سكعلا 5 بيذهت حرش

 :لوتكملا ا اواو و اتد ناس ل

 .عوضوملا داَرْفأ ْنِم يأ “درَق لك لإ” :هلوقف
 وأ ءلوُمُحَملاو ٌعْوُضْوَملا امه ٍِنافّرّظلا ناگ ٌءاوَس :(©ةَّيِضَقلا قَرَط) هلو

 .يلاَكلاو مّدّقَملا

 قّلظُي كلذ رؤكذَملا ٌيِرَدْصَملا ىْعَملا لع قط امك سکعلا َّنَأ !مّلْغاو

 “طفلا” ٍقالظإ لّيبق نِم ُيِزاَجَح ُقالظإلا َكلْذَو ؛ليِدبَكلا َنِم ةّلِصاَحلا ةّيِضَقلا َلَع

 .قولخَملا لع“قلخلا”و طولا لَ
 هِقْدِص نم مل 2هقدِص َضِرُمْول”لْصألا نأ عب :(ٍقْدّضلا ءاَقَبََم) هلو

 نيتاه نم الك ّنإف ؛“امئادال لعفلاب ناسنإ ناويحلا ضعب” :انلوق يأ !ةروكذملا ةمئاداللا ةيدوجولل 3

 قالطإ نأ :هباوجف ؟ّرم امك بلسلاو باجيإلا يف فالتخالا ضقانتلا طئارش نمو «ناتبجوم نيتيضقلا

 (لس).اهضيقنل ةيواسم اهنأ ةقيقحلا يفو ءزوجعلا ىلع انهه ضيقنلا
 :ليدبتلاب دارملاو «هناكم رخآلاو 2 رخآلا ناكم نيفرطلا دحأ لْعَج :يأ (ةيضقلا يفرط) :هلوق ©

 هب اًدتعم سكعال :يأ «"تالصفنملل سكعال” :اولاق اذهلو «مهعملا ريغي يذلا يونعملا ليدبعلا

 .الوأ رخآلا فرطلا مدق ءاوس ءاطاح لع ىقبت نيفرطلا نيب ةدناعملا ذإ ؛ةدئافلا مدعل تالصفنملل

 قدصيالو «قداص “ناسنإ عونلا ضعب” :انلوق ّنأ عم «“ةيضقلل مزال سكعلا ّنأ”ب :ضرُتعاو

 ” ّنإف ؛ ”ناسفإ عونلا ضعب” قدص عنمب :هنع باجي دقو ؟'عون ناسذإلا ضعب” :وهو هذه سكع
 وهو «قداص وهف «“ناسذإب عونلا نم ءيشال”:انلوق للإ سكعنيو ءقداص “عونب ناسذإلا نم ءيش

 (اصخلم نع) .“ناسفإ عونلا ضعب” :انلوقل ضقانم

 لب ؛يرمألا سفنلا قدصلا انهه قدصلاب دارملا سيل هنأ :ينعي (خلإ لصألا ّنأ عنعمب) :هلوق ©

 (بع).يضرفلا قدصللو هل لماش وهام

 هقدص مزليو ؛“ناسنإ رجحلا ضعب” :هسكع « “رجح ناسفإ لك” :وحن (هقدص ضرفول) :هلوق ©
 .لصألا قدص ريدقت لع

 قدص نودب موزلملا قدص عنتميو ءا مزال ةيضقلا سكع ّنأل ؛قدصلا ءاقب طرش امنإو
 نودب مزاللا قدص زوجي هّنإف ؛بذكلا ءاقب فالخب «“موزلملا ءافتنا مزلتسي مزاللا ءافتنا” ٌّنإف ؛مزاللا

 هسكعو «بذاك “ناسذإ ناويح لك” :انلوقف «موزلملا نم معأ مزاللا نوكي نأ زاوجل ؛موزلملا قدص
 (لس).ةقياضم الف «قداص -“ناويح ناسفإلا ضعب” :يأ-



 يوتسملا سكعلا 5 بيذهت حرش

 كالا أ لوُمْحَمْلا ِءْؤمْ زال ةمِئْزْج سكنا مولا
 عِقاَولا يف اًمهُفْدِص بحي ِهَّنأال سکا ُقدِص

 ّناك ْنإو «ٌةَبِجوُم ٌسكَعلا ناك ٌةَبجْوُم لضألا ناک نإ ينعي : :(0ِفْيَكْلاَو) هلو

 ا نيك كلا نك هاج

 ےک تت ةّبجوملا َّنأ ْنْعَي :(ُهيِ :(ةيِْرْج ُسكَعْنَت اَمَّنِإ ةبجْوُملاو) هلت

 1 ناسنالا صعب وح ءةَّيْرُج وأ ؛ناوّيَح ناس لک و

SEA A) 

 ام لع ُلْوُمْحَملا ق ةد E E ةّبجوملا قدص اً

FN Eوأ الك ٌعُْص  A؛كررَملا اذه ف ف ُلْوُمْحَملاو ٌعْوُص  

 .ةَّلْمِلا يف عوض طا دار لع ُلوْمْحَملا قدي ٌةَدِصَيَِف

 الإ ليدبعلا دعب رثكألا يف اهودجي ملف ءاياضقلا اوحّمصت مهنأل ؛هءاقب :يأ (فيكلاو) :هلوق ©
 (بع).فيكلا يف ةقفاوم ةمزال ةقداص

 امأ ؛يبلسو «يتوبث :نآزج هلو ءرصحلل “امنإ” ةملك نأ لإ ةراشإ (ةيلكلا ةبجوملا ىلإ ال) :هلوق ©

 سكعنتال ةبجوم لك نأ” :وهف يبلسلا امأو «“ةيثزج ةبجوم ىلإ سكعنت ةبجوم لك نأ” :وهف يقوبشلا
 (بع).'' ةيلك ةبجوم نإ

 باشلا ضعب” :وهو ههسكع بذك عم «قداص ”اباش ناك خيش لك نأ” :هيف (رهاظف) :هلوق ©

 ريدقتلا اذه لع هسكعف NEE ف ذوخأم “ناک” ناب :هنع باجي دقو !"اخيش ناک

 (حع) !ربدتف .ركذ ام ال ءقداص وهو “خيش اباش ناک نم ضعب”

 نوكي نأ دبال سكعلا نأ :ءافلا هجوو «لاكشإ الف ءءافخلا ةلازإل هت (هنأ ةرورض) :هلوق ©

 (بع).ءافخ هيفف ءقدصلا يف لصألل اقفاوم

 نوكيف ءعوضوملا ُدرف هنأ امك لومحملا درف درفلا اذه نوكيف :يأ (درفلا اذه يف) :هلوق ©

 كلذ َلِعُج ولف ءال وأ دارفألا عيمج لع قدص ءاوس «ةلمجلا يف دارفألا ضعب ىلع اقداص لومحملا

 ناسفإ لك” :يف ليقو ءالومحم عوضوملا لعجو ءاعوضوم ةلمجلا يف عوضوملا درف لع قداصلا لومحملا
 ةبجوملا سكع يف ةيئزجلا ةبجوملا قدص رهظف ءاقداص ناكل “ناسنإ ناويحلا ضعب” “ناويح

 (بع)ًاقلطم



 سب 3 بيذهت حرش

 عا نوحي وكحَي دق هب ةَبجْؤُملا ةّيِضَقلا يف َلوُمْحملا َنألق ةيلكلا ٍقدِص مَع او

 ٌقْدِص ُليحَعْسيو عا عوضوملا َراَص ةَّيِضَقلا ِتَسِكُع ْوَلَف ءعْوُضْوَملا َنِم

 ا هوما عنيك ف دالا ُمزاللا سگعلاف معلا لع ايل صح لا

 ©َتاّيِطْدَّشْلا ف ّلاحلا هيلع قو ءتاّيلْدحلا عف ناّيَبلاَوُه اذه .ُةّيِيِلا

 امو ؛ رزكذتلا رْضَحلا َنِمَنْلَّسلا ِءْزُجلل نايب :(خلإ©ِءْوُمُع ِزاَوَجل) هلوَق

 ؛معألا هيلع قدصيام لك لع اقداص صخألا ناك ولو !فيك (صخألا قدص ليحتسيو) :هلوق ©

 (لس).الصأ ةيصوصخو ةيمومع امهنيب قبي مل
 عوضوملل اًيواسم لومحملا ناك اميف ذإ ؛“داوملا عيمج يف” :لاق امنإ (داوملا عمج يف) :هلوق ©

 (نب).لكلا سكعلا قدصي

 “ناويح ناك اناسفإ اذه ناك املك” :انلوقك ءةيموزللا ةلصتملا :يأ (تايطرشلا يف) :هلوق ©
 مازلتسا مزل ةيلكلا ىلإ سكعنا ول ذإ ؛“اناسفإ ناك اناويح اذه ناك اذإ نوكي دق” :انلوق ىلإ سكعني

 قمو «صخأ ةيلكلاو «معأ ةيئزجلا ةبجوملا ناكف :ةيئزجلا قدص نايب امأو ؛لطاب وهو ءّصخألا ٌمعألا
 ءتايقافتاللالو ءةيئزجلا ةبلاسلل سكعال هنأ !هلعاو .ايلك سكعالو ؛معألا ققحت صخألا ققحت

 سم (هاش نم بع).تالصفنمللالو

 املك”و «“ناويح ناسفإ لك” :انلوقك ءداوملا ضعب يف (يلاتلا وأ لومحملا مومع زاوجل):هلوقو ©
 معألا دارفأ لك لع صخألا لمح :مزل نيتيلك اتسكعنا ولف «“ةدوجوم ةرارحلا تناك ةدوجوم رانلا تناك

 معألا دارفأ لك لع صخألا لمح امأ !لاحم امهالكو ؛ةيطرشلا يف ّصخألا معألا ٌمازلتساو «ةيلمحلا يف

 ؛معألا دجو املك صخألا دجوي نأ مزل صخألا مزلتساول هنألف صخألل معألا مازلتسا امأو ءرهاظف

 ىلإ اهساكعنا مدع تبث «ةدحاو ةدام يف ةيلكلا ىلإ ةبجوملا ساكعنا مدع تبث اذإو ؛نالطبلا نّيب كلذو
 فلختلاب ققحتي كلذو ءايلك اموزل سكعلا اهمزليال نأ ةيضقلا ساكعنا مدع ننعم نأل ؛اقلطم ةيلكلا
 درجمب نيبتيال كلذو ءايلك اموزل سكعلا اهمزلي نأ :هانعم نإف ؛ةيضقلا ساكعنا فالخب «ةدحاو ةروص يف

 (خع) .!همهفاف .داوملا عيمج للع قبطنم ناهرب نإ جاتحي لب ؛ةدحاو ةدام يف ةيضقلا عم سكعلا قدص

 امنإ ةبجوملا” :لاق فنصملا نأ :مّهوتي نأ ىسع ءمٌّهوت عفد (يلسلا ءزجلل نايب) :هلوق ©

 سكعنت ال اهنأ :يناعلا ءةيئزج سكعنت ةبجوملا نأ :لوألا :نيرمأ ىلع لمتشم وهف «“ةيئزج سكعنت
 ريغ لالدتسالا اذهف “لومحملا مومع زاوجل” :هلوقب هيلع لدتسا مث ؛“امنإ” ةملك نم دافسي امك ةيلك
 !ريرقعلا متي فيكف «هنم يناهلا ءزجلا هب تبثي امنإ ءنعدملا ىلع قبطنم

 ©.“ ةيئزج سكعنت امنإ”:هلوق عومجمل اليلد سيل“ لومحملا مومع زاوجل””:هلوق نأ :عفدلا ريرقت



 تاهجوملا سكع 0 بيذهت حرش

 ِءيَّشلا بلس مر الإَو يك ةبِلاَس سكَعْنَت ةّيَلكْلا ُةَبِلاَسلاَو

 .9ِهّدَقُمْلا وأ ِعْوُضْوَمْلا ِعْوُمْح زار ًالضأ سكنا هيز ار

 ا

 رم اتك ي بف اإلا

 0 :لاقُي نأ هرّيِرْقَت :(©هِسْفَت ْنَع ْنَع ِءْيْقَلا بلس مر ًالِإَو) هلوَق

 يسال” ق 0 AE :انّأوَق

 ُضْعَب” :لْوُقَتَف ءلْضألا َعَم هّمْصضَنَف؛-“ ُناَسْذِإ رجلا ُضْعَب”ٌوهَو- هُضْيِقَن قَّدَصَ

 ي“ س رجح سیل رجلا ُضْعَب ريب ه سوو 0 “رج ناَسْنالا نم ا ءناَسْنِإ رجح لا

Eرأل ال ؛سكعلا ضيقت د هَأَمْدَمَف !لام اذهَو «هسيفت نع ِءيَّشلا  

 ؛ةيلكلا ىلإ ساكعنالا مدع :يأ ءطقف يفاغلا ءزجلل ليلدوه لب ؛ىعدملا ىلع هقابطنا مدع مزلي ىتح 3

 سم (هاش)!مهفاف .ليلدلا ىلإ هتابثإ يف ةجاحال «يهيدبف ةيئزجلا ىلإ ةبجوملا ساكعنا :يأ لوألا ءزجلا امأ

 نمض يف ةيلك ةبلاس سكعنت امنإ ةيلكلا ةبلاسلا نأ امك :انهه دري (خلإ مدقملا وأ) : نتاملا لاق 0

 يف سكعنت مل نإو نيتصاخلا يف ةيئزج ةبلاس سكعنت ةيئزجلا ةبلاسلا كلذك ءاقلطمال تاهجوملا ضعب

 يف هب فنصملا حّرصيس امك «ةصاخ ةيفرع ةيئزج ةبلاس سكعنت امهنم ةيئزجلا ةبلاسلا ّنِإف ؛امهريغ
 .لاحلا يناث يف لاحلا قيقحت ىلع ادامتعاو اهساكعنا ةردن للع ًءانب ءانهه حماست هلعلو.!ضيقنلا سكع ثحب

 ةيئرجلا ةبلاسلا يف لومحملا نم معأ عوضوملا نوك ّنأل ؛؟ثحب هيفف “خلإ زاوجل” :هلوق اّمأو

 ساكعنالا مدع نعال ءةيرورضلا وأ ةمئادلا ةيئزجلا ةبلاسلا ىلإ اهساكعنا مدع نع لدي امنإ ةيلمحلا

 ؛ماعلا ناكمإلاو ماعلا قالطإلاك ءئرخأ ةهجب صخألا ضعب نع معألا بلس قدصي امّبر ذإ ؛ًاقلطم

 نكاسلا ضعب سيل” :انلوق قدصي هنأ عم «ةدارإلاب كرحتملا نم اقلطم صخأ ةدارإلاب نكاسلا نإف

 (حب) .ماعلا ناكمإلاب وأ ماعلا قالطإلاب “ةدارإلاب اكّرحتم ةدارإلاب
 كلا يف اهسفنك سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأ :ينعي (هسفن نع ءيشلا بلس مزل الإو):هلوق ©

 ؛ناتصاخلاو ناتماعلاو ناتمئادلا :يهو «ةسكعنم اهنا کر يتلا تاهّجوملا نم نوڪي ا رمش :يأ

 (حب) .خلإ مزل الإو



 تاهجوملا سكع 0 بيذهت حرش

 ؛اَنَح سكَعلا نؤكيق ءالطاب ںیگعلا ُضْيِقَت نؤكيق ءةَجِتْنُم ةَئيهلاَو 9قِداَص
0 

 ؛ٌمَعَألا ضْعَب نم 06 بْلَس ّخِصَي ِذئَيِحَو :(عْوضْوَملا موُمْع) هلق
 نايا ُضْعَب”ُقُدْصَي :الكَم شال نب نع معلا تلح يتلا نڪا
 ناوک سيل" ناشنإلا ضعت < قدصت الو نانا سیل

 ن ولا نك اَذِإ نؤُحَيال دَ” قدصَي :الَكَم :(ءّدَقُْملاوأ) هلْوَق

 ويح ناك ًاناَسْنإ ٌءِىَّشلا ناک اَذِإ نؤكيال دق” قدصَي دالر اناس

 اياَصَقلا 2 ُنايَب وه هائْركَذ اَم نأ نعي :(ِةَهِلا سَ اّمَأَو) هل

 .خلإ ةّهلا بَسَحب اّمآَو ٌمُكلاو فْيَكلا بسحب

 أشنم نوكي فيكف «قدصلا ضورفم لصألا ّنأ :ينعي (خلإ قداص لضألا نأل) :هلوق ©

 جاتنإلا ّيهيدب هنوكل ؛ةهبشالب ةجتنم لوألا لكشلا :يأ ةئيحلاو !فلخ اذه ءالطاب ناكل الإو ؛لاحملل

 لاحم لاحُملل مزلتسملا نأل ؛لطاب وهف ءسكعلا ضيقن الإ سيل لاحملا اذه ًاشنمف «هجاتنإ يف ةهبش ال

 بولطملا تبثيف «نيضيقنلا عافترا مزل الإو ؛قح سكعلاف الطاب ضيقنلا ناك اذإو «ةرورضلاب

 (لس).ةهبشالب

 سيل ناسنإ لك” قدصيالف اذه قدصي مل اذإو (خلإ ناسنإلا ضعب قدصيالو) :هلوق ©

 عيمج نع عنتمي كلذك صخألا دارفأ ضعب نع هبلس عنتمي امك ماعلا نإف ؛ىلوألا قيرطلاب ”ناويحب
 (لس) .ةيئزجالو ءةيلكال :اهسكع ققحتيال ةيئزجلا ةبلاسلاف ؛ديزأو لوألا نم شحفأ هعانتما لب ؛هدارفأ

 ريغ يف ةيئزجلا ةبلاسلا ساكعنا مدع ىلع لدتسي نأ باوصلا (خلإ قدصي :ًالثم) :هلوق ©
 ؛ةيتقولا اهضعبو «ةيرورضلا اهضعب ءٌصخأ اياضق امهادع ام نأ :نم مهدنع رهتشا امب نيتصاخلا

 بذك عم “ةرورضلاب ناسنإب سيل ناويحلا ضعب” :انلوق قّدِصل ؛اهنم سكعنتال ةيئزجلا ةبلاسلاو

 قّدصلو «ةرورضلاب ناويح ناسذإ لك ّنَأ ةرورض ؛ “ماعلا ناكمإلاب ناويحب سيل ناسنإلا ضعب ' :انلوق

 ضعب سيل” :انلوق بذك عم “امثادال عيبرتلا تقو ةرورضلاب افسخنم رمقلا ضعب سيل” :انلوق
 مدع نأ نّيبلا نمو ؛“ةرورضلاب رمق فسخنم لك” نأ ةرورض “ماعلا ناكمإلاب رمقب فسخنملا

 (حب).ًاقلطم معألا ساكعنا مدعل مزلتسي صخألا ساكعنا

 عنتمي كلذك ءصخألا دارفأ ضعب نع معألا بلس عنتمي امك هنأ هرس (خلإ قدصيالو) :هلوق ©
 (لس) .ةيلمحلا يف دارفألا ةلزنمب ةيطرشلا يف ريداقتلا ناف ؛صخألا ريداقت ضعب ىلع معألا بلس



 تاهجوملا نک 1 بيذهت حرش

 :ِتاَبِحْمُمْلا َنِمَق
 ٌةيِنْيِح” ِناَكَماَعْلاَو ِناَتَمْئاَدلا عسل

 ةَروُرَّصلاب ” :املْوق قَّدَص ام :الثَم هةَمِئاَدلاو ةّيَروُرّصلا يأ :(ِناَتَمِئاَدلا) هلْوَ

 َنْيِح لْغِفلاِب ناَسْذِإ ناويلا صعب” انو قَّدَص «”ناّوّيح ٍناَمْنِإ لك ًامِئادْوأ
 مادام ن ی ا تاون

 .مئاد ؤأ ةَروُرّضلاب ناَسْنِإب ناَسْنِإلا َنِم َءيَشال”©ْجتْنُي لضألا َعَم َوهَق «اناويَح

 !فْلُخ اذه

 :قَدَص اّذِإ الكم ؛ُةّماَعلا ةّيِفْرُعِلاَو «ةّماَعلا ةطْوٌرْشَملا يأ :(ِناََماَعلاَو) هلْ

 م ضف قد “ابتک مادام عباضألا كرَحَُم ارحم باک ّلك ماَوَدلابْوأ ةَروُرّصلاب"

 َوُهو :هُصْيِقَت قُدْضَيَف ّالإو ؛ عياَصألا َكّرَحَتُم َوُه نيج لْغفلاب باک عباَصألا
 َعَموهَو ؛ عباصالا كرَحَم ماد اَم بِتاكب عباَصالا َكرَحَتُم ا س5

 ماَداَم ٍبِتاَحِب بِتاّكلا نِم َءيشال ٍماَوَّدلاِب ؤا ةَرورصلاب” :انل وق جْ لضألا

 ارحنم نم َءيڻال ًامئاد

 ءطقف “ةماعلا ةقلطملا” ةمئادلاو ةيرورضلا سكع يف يفكي :ليق (خلإ انلوق قدص) :هلوق ©

 فصوب ناسذإلا دارفأ ىلع روكذملا لاثملا ىلع ليلدلا يف محلا :لوقأ .ةجاحلا ىلع ةدئاز “ةينيحلا”ف

 ةينيح نكي مل ولف «ةيناسذإلا فصوب ناويحلا دارفأ ىلع لاثملا كلذ سكع يف مكححلاو «ةيناويحلا

 فصولا نع -ناويحلا :وهو- عوضوملا تاذ كاكفنا سكعلا يف زوجي هنأل ؛لصألل ةفلاخم تناكل ةقلطم

 (بع).روكذملا لاثملا يف روصتي مل نإو -ةيناويحلا :وهو- يناونعلا
 لصألا لعج نأب- لصألا عم ضيقنلا اذه انْمَمَص اذإ :ينعي (خلإ جتني لصألا عم وهف) :هلوق ©

 لك ًامئاد وأ ةرورضلاب” :لاقي ْنأب ءلوألا لكشلا لصحف -مربك ةيلكلا ضيقحلا اذهو «ئرغص هباجيإل
 ناسنإب ناسذإلا نم ءيشال” :جتنُي «ًاناويح مادام ناسذإب ناويحلا نم ءيشال ًامئادو «ناويح ناسنإ

 وأ ءئورغصلا :امإ لاحملا اذهل أشنمف !لاحُت وهو ءهسفن نع ءيشلا بلس مزليف ؛“امئاد وأ ةرورضلاب

 يهيدب لوألا لكشلا نإف «لطاب ًاضيأ ثلاعلاو ؛قدصلا ضورفم هناف «لطاب لوألاو ؛ةئيملا وأ «ئربكلا
 عافترا مزل الإو ؛قح سكعلاف ءلطاب وهف ءسكعلا ضيقن وه لاحملا أشنمف .يناشلا نيعتف ؛جاتنإلا

 (لس).لاح وهو ءنيضيقنلا



 تاهجوملا سكع ١ بيذهت حرش

 !فْلُخ اذه ' . ًايناك

 نإ ناسك E ةف علو EE لع ورشملا يأ :(ناتصاخلاو) هلوق

 :ماَوَداللاب ٍةَدّيقُم دّمقم َدَّيَقَم ةَفلظم ةينيح ,
 د اےس نيج ےس

Os LEناتصاقلا ىف ع امك تالق  
 سک قف و تَقَدَص ناَكّماَعلا ِتقَّدَص 5 نأ دقو ءِناَتّماَعلا ٍتقَّدَص

 .ةّقلْظُملا ةا

 اذ ٤ مُضَنَو هضْيِقَن ٌقَدَصَل ٌقَّدْصَي دص ملول هَّنأ :هقدص ُناَيَبَك2ءاَوَدَأللا أو

 عباصألا كرحتم بتاك لك ماودلاب وأ ةرورضلاب” :لاقي نأب (خلإ جتني لصألا عم وهو) :هلوق ©
 نع ءيشلا بلس جتنيف «“عباصألا كرحتم مادام بتاكب عباصألا كرحتم نم ءيشالو ءًابتاك مادام

 وهو-ئربكلا َنِم وهف ؛جاتنإلا ةيهيدب اهنأل ؛ةئيحلا الو ءاهقدص ضّرفل ؛ئرغصلا هأشنم سيلو ؛هسفن
 (شم).نيضيقنلا عافترا د الإو ؛قح سكعلاف ءًالطاب نوكيف -سكعلا ضيقن

 ةد لاو ةنفاخلا ةطوريفملا :ساكعتإ خو نأ وعن ةقلطم ةت لإ هسک امأ) :هلوق 6

 ّنأ كشالو ؛بم امك اهيلإ نيتسكعنم انکل ؛نيتماعلل ةمزال اهنأ ةقلطملا ةينيحلا ىلإ ةضاخلا

 سكعلاب ينعنالو «((ءيشلا كلذل ًامزال نوڪي ءيشلا مزال مزال))و ءنيتصاخلل ناتمزال نيتماعلا

 (لس).ردقلا اذه الإ

 دوجو مزلتسي موزلملا دوجوو مزال سكعلا ّنأ ةرورض (خلإ امهسكع يف تقدص) :هلوق ©
 (هاش نم بع).صاخلل ًامزال ماعلل مزاللا ريصيو «-نيتماعلا :يأ- مزاللا

 كلذك ناك ول ذإ ؛لضألا ماودال سكع ماوداللا اذه سيل :ينعي (خلإ ماوداللا امأو) :هلوق ©

 ةقلطملا ةينيحلا نأ نم مهدارمف ؛ةقلطملا ةينيحلا ىلإ امهساكعنا نايب يف رم ام لثم «هنايب يف ىفكل

 نم لوألا ءزجلا نأل ؛بكرملا اذهل سكع اهعومجم نأ ًالثم ةصاخلا ةطورشملا سكع ةمئاداللا

 .يناعلا نم يناعلاو ءلصألا نم لوألا ءزجلا سكع سكعلا

 ةراشإ يتآلا لاثملا يف لصألا ماودال ّنأل ؛لضألا ماودال سكع سيل ماوداللا اذه ّنإ :انلق امنإو

 ماود ناكل لصألا ماودالل ًاسكع لاثملا كلذ يف سكعلا ماودال ناك ولف «ةيلك ةبلاس ةماع ةقلطم نإ

 ةبلاس نإ ةراشإ وهو ءاهسفنك سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا ّنأل ؛ةماع ةقلطم ةيلك ةبلاس ىلإ ًةراشإ سكعلا

 عومجملا اذه نأ :ينعي ب عومجملا ىلإ الإ ذئنيح ةظحالم ال هنأ :انهه نم رهظف ؛ةماع ةقلطم ةيئزج

 سم (هاش نِم بع) !مهفاف .ءازجألا ىلإ ةظحالم الو «كلذ سكع



 .''ةَمِئاَد آل َةَّينْيِح ” ناتصاحلاَو
oےس  

 ناتي وجولاو ِناَكيِتَوْلاَو
قَلظُم” ُةّماَعْلا ٌةَقَلْظُمْلاَو

 .“ةَماَح ٌةَ

 .نيئتكمْمْلِل سل

 ب َضْيِقَتلا اذه ٌمُضَنو جيي ت د حنیف ءلْصَألا نِم لوألا ءزچ ا لإ َضْيِقَتلا

 ةَرورَصلاِب قَدص املك” :الكَم ؛ةجيتتلا كلت فاتيام تليف ءلضألا ع نِي فاقلا

 ا ف قّدَص «“ًامِئاَدال ًابِتاك ماد ام عباصألا ٌُكّرَحَتُم ُكادَحَتُم بتاك یک ماودلاب

 .“امْئاَدال عباَصألا كّرَحَتْمَوُه َنْيِح لْعِفلاِب باک عباصألا ا
 يأ- عفاكلا ءْرِلا قْدِص اّمأَو ؛َقَبَس اّمِم َرَهظ دَقَف لوألا ءْرِخلا ُقْدِص اّمَأ

 قدصَي و هّلالَق؛-لعفلاب اياك عياصألا د كرحتم ضعب سيل :هاّنعَمَو ءماَوَدَأللا

OEعباَصألا د 0 رحم لک  AS 
ASEكٌدَحَتُم بتاك لکو ءامئاد بټاک عباَصألا د كادت  

 ا عياصألا د كرم عباَصألا د كرم لک” ين تپ ٥ ابتاک َماَدام ا

 7 بټاک ITS ءلشألا ىم نالا ءا لإ هصَت

 كرحتم نم َءيشال” ځني تد د « لعفلاب عِباَصألا كرحتمب بتاكلا نم َءْيَشالَو

 يهو- ماعلا قالطإلا هيلع قدصي ام نأ :تاهجوملا يف ةطباضلا (خلإ سكعلا يف قدص) :هلوق 6
 :ف «-ةرشع ىدحإلا اياضقلا

 ءةماع ةقلطم ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا -ماعلا يفرعلا وهو- يفصولا ماودلا هيلع قدصي مل نإ
 ؛ةماعلا ةقلطملاو «ناتيدوجولاو «ناتيتقولا :اياضق سمخ وهو ؛ًايئزج وأ ًايلك لصألا ناك ءاوس

 «ةمئاد ةقلطم ةّينيح ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا “ ماوداللا ب ادق ن مل نإف :قّدَص نإو

 ؛ناتماعلاو «ناتمئادلا :اياضق ةعبرأ يهو

 (رون).ناتصاخلا امهو «ةمئادال ةقلطم ةينيح ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا «هب ًاديقم ناك نإو
 -“امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك” :انلوق يأ- ضيقنلا اذه مضن مث :يأ (همضن مث) :هلوق ©

 ىرغص ضيقنلا اذه لعجي نأب «لصألا ماودال نم ةموهفملا ةيضقلا :يأ ءلصألا نم يناعلا ءزجلا ىلإ

 (لس).طربك يناعلا ءزجلاو «لوألا لكشلل



 تاهجوملا نک 1۷ بيذهت حرش

 نم م ريَ ؛9ةقباَّسلا ةَجْيِتَتلا فاي اذهَو “لغِفلاب عباصألا ك ا

 ماَوَدَأللا نوكَيَف ا ن ى نييفاتكملا عامتجا نيكَعلا م اًودال ضيقت قدح

AT 

 ةماعلا ٌةَقَلظُملاَو «ِناَئيِدوُجولاو ناتیتقولاو) هلوق  Eهذه يأ :(دَّم

 3و و حا
 يقال” جاب لضألا حره "مئات ج ت نم ةكال” رهو شیت قتل الو ؛لغفلاب “ج ت شعب” قصل ںینحلا تالا ىتخإب ج ج لک

 ۱ 2 تا ا

 لصألا نم لوألا ءزجلا ىلإ ضيقنلا كلذ مضب لوألا لكشلا نم ةجراخلا :يأ (ةقباسلا) :هلوق ©

 (لس).“امئاد عباصألا كرحتم عباصألا كرحتم لك” :يأ ءقدصلا ضورفملا

 نوكتال ةيلكلا ةبلاسلا نال ؛“نيضيقنلا عامتجا” :لقي ملو (نييفانتملا عامتجا) :هلوق ©

 (مع).رمام نلع ءةيلكلا ةبجوملل ًاحالطصا ًاضيقن

 :دئاوفل “ب” ةملك لومحمللو «“ج” ةملك عوضوملل اوعضو مهنأ !ملعا (خلإ ب ج لك) :هلوق ©
 “ناويح ناسفإ لك” :انلق اذإف «آلثم “ناويح ناسنإ لك” ةيضقلا هذه نعمف ءراصتخالا :اهنم

 هنإف ؛لصألا ققحت املك قداص وهو «“لعفلاب ناسذإ ناويحلا ضعب” :هسكعف ا تاهجلا ىدحإب

 نأب- لصألاب هانممض اذإف «امئاد ناسذإب ناويحلا نم ءيشال” :وهو ء«هضيقن ٌقَّدَصل ًاقداص نكي ملول

 نم ءيش الو ءسمخلا تاهجلا ىدحإب ناويح ناسذنإ لک” :لوقن 0 ءئرغص لصألاو ىربك هلعجن
 مزلتسملا سكعلا ضيقن”ف !لاحم وهو “ناسنإب ناسفإلا نم ءيشال” :جتنُي -“امئاد ناسفإب ناويحلا

 (لس).بولطملا وهو ءقح سكعلاف «“لاح لاحملل
 فورحلا لوأ اهنأ عم ةنكاسلا فلألا اوربتعي ملو «داوملا نم ةدام يف راصحن الا مهوت عفد :اهنمو

 يف “ب” نع زيمتي يذلا يناعلا فرحلا مث ؛طخلا يف ةروص اه سيل كرحتملاو ؛اهب ظفلعلا ناكمإ مدعل

 (هاش).يفرحلا ىنعملا نع ناجراخ امهنأب اراعشإ بيترتلا اوسكعو «“ج” وه طخلا

 ءاضيأ “ٌءاب ميج لك” ءرقو «جورملا وهو «نيدودمم “اب اج لک” :يأ “ب ج ج لک هل هايس

 028 عوضوم لك هنم دارملاو
 وأ «نيعم ريغ تقو يف ةرورضلاب وأ ءنيعم تقو يف ةرورضلاب :يأ (سمخلا تاهجلا) هلوق ©

 (هاش).لعفلاب وأ «ماوداللاب وأ «ةرورضاللاب



 لع عوصْوَملا فْصَو قْدِص َّنأ عا :(ِنْيََتِكْمُمْلِل سکعالو) هلو

 َدْنِع لغِفلابو «©يياَرافلا َدْنِع ناكمإلاب مْولُعلا يف ةريتُملا اياَضَقلا يف ف ِهِتاَد

 َقّدَصاَم 0 وخ -يباراقلا ير لص «ناكمالاب ت ب جب لك” لعق قلا
 نأ“ :وهَو «ْذِيَنِي ٍذِئَدْيح9 سكَعلا هُمَرِلَيَو“ . 'ناكمإلاب ب هيلع قّدَص «ناكمإلاب ج هيلع

 .«ياكمإلاب ج هيلع قَدَص ناگنالاب ب هْيَع قَدَص 2
 ا 'ناكماإلاب ب ج لك" ىْعَم ْخْيَّشلا ير عَ

 وه خيتلا بولس لع هّسْكَع نؤكَيف ؛ 'ناكمإلاب َب هّيلَع قّدَص لغفلاب

 ر هنأ َكَماِلَو ؛“ناگمإلاب ج هّيلَع قَدَص لغفلاب ب هّيلَع قّدَصاَم َصْعَب

 لإ عجري ةيضقلا موهفم لصحم نأ !ملعا (خلإ عوضوملا فصو قدص نأ !ملعا):هلوق ©

 فاصتا :وهو « لمحلا دقع "و ءيناونعلا هفصوب عوضوملا تاذ فاصتا :وهو < "عضولا دقع” :نيدقع

 ققحت دنعف ؛يربخ بيكرت يناعلاو «لك عضوب يدييقت بيكرت لوألا ؛لومحملا فصوب عوضوملا تاذ
 لومحملا فصو قدصو «هتاذ لِلع يناونعلا هفصو قدصو «عوضوملا تاذ :ءايشأ ةثلث نوكي ةيضقلا

 تملع دقو «هتاذ ىلإ هفصو ةبسن كانه نوكحي هتاذ لع عوضوملا فصو قدص اذإف ؛عوضوملا تاذ لع

 (بع) .رمألا سفن يف اّم ٍةيفيكب ةفيكم نوكحت نأ دب ال ءيش نإ ءيش ةبسذ نأ قبس ام يف
 (نب).ناسذإلل كحاضلاو بتاكلاك يناونعلا فصولا :يأ (عوضوملا فصو) :هلوق ©

 :وهو «“يرمألا سفنلا ناكمإلا” ناكمإلا اذهب يبارافلا دارم (يبارافلا دنع ناكمإلاب) :هلوق ©

 لمشيف «ليلدلاو جراخلا ىلإ رظنلاب كلذ عنتما نإو قدصلا نع ايبأ هموهفم سفنب عوضوملا نوكيال نأ
 ىلع لاكشإالف ءدرفلا دوجو ناكمإ يضتقيال عملا اذهب ناكمإلا ّنإف ؛"عنتمم يرابلا كيرش لك” وحن
 عضولا دقع يف يبارافلا هربتعا يذلا ناكمإلا ّنأ ملعت نأ كيلعو .ةيضقلا هذه لاثمأ جورخب يبارافلا

 (بع) .هتاذل ًايرورض عوضوملا فصو نوكحي ام لمشيف «“دوجولا بناجب دّيقملا ماعلا ناكمإلا” وه
 «ىرغص هباجيإل لصألا لعجن نا لصألا عم همضنو «هضيقن قدصي الإو (سكعلا همزليو) ©

 ءيش ال” :جتني ؛“ةرورضلاب ج ب نم ءيشالو ءناكمإلاب ب ج لك” :لوقنو «ئربك ةيلكل ضيقنلا اذهو

 ؛هضيقن قدص نم أشذ امنإ لاحملا اذهو !لاحم وهو «هسفن نع ءيشلا بلس وهو ؛“ةرورضلاب ج ج نم
 قح سكعلاف ؛لاحم ضيقنلا اذهف «لاحم لاحملا أشنمو ؛ةجتنم ةأيحلاو ءقدصلا ضورفم لصألا نوكل

 (هاش).هتيلكل



 ر 1 لغفلاب دْيَر بكرم َّنَأ ضف اإ :الَكَم ءسكعلا ُقْدِص ِذِئَدّْيَح لُْصألا قْدِص نِم

 قُدْضَيْمِلَو «ناكمإلاب ِدْيَر ِبْوُكْرَم لغِفلاب رامج لك قّدَص س رَقلا يف رِصَحْنُم
 هلع فّئَصُملاف ؛"ناكمإلاب راج لغفلاب ٍدْيَر بْوُكْرَم صْعَب نأ” وهو ©هّسْكع
 هاب َمكَح -ةَعْللاَو فزُعلا ْفكرِداَبَكُملا َوُه ْذِإ- ْحْيَّشلا بَهْدَم راتخا امل
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 نإو هتاقوأو هرمع عيمج يف سرفلا ىلع الإ ديز بكر ام هنأ :ينعي (سرفلا يف رصحنم) :هلوق ©
 (نب).ًاضيأ هريغو رامحلا ىلع هبوكر نكحمي

 ارامح سرفلا كلذ نوكي فيكف «سرف وهامنإ لعفلاب بوكرملا ّنأل (هسكع قدصي ملو) :هلوق ©
 (نب) .ساكعنالا مدع بجوي ةدحاو ةدام يف فلخعلاو «نانيابتم رامحلاو سرفلا وا

 ؛امئاد هب ًامئاق ضايبلا نوڪيالام لع قلطيال -ًالثم- ضيبألاف (خلإ ردابتملا وه ذإ) :هلوق ©
 يف ناك ءاوس- لعفلاب ضيبأ نوكيام لع هقالطإ !معن ٌدغلالو ًافرعال “ضيبأ هنأ” :يجنزلل لاقي الف

 (نب).ًاعطق حيحص -لاحلا وأ لبقتسملا وأ يضاملا نامزلا

 ةنكمم ناسكعنت امهنأ نإ اوبهذ ءامدقلا نأ !ملعا (نيتنكمملل سكع ال هنأب مكح) :هلوق ©

 :هوجو ةثلثب هيلع اولدتساو ءةّماع
 “د” ناكمإلاب بو ج اهيلع قدصي يتلا تاذلا نأ انضرف اذإ انإ :هريرقتو «ضارتفالا :لوألا

 .ناكموالاب ج ب ضعبف ؛ناكمإللاب ج دو ناكمإلاب ب د :لوقنف
 لمحي مث ءسكعنملا لصألا يه يتلا ةيضقلا عوضومل فدارم ظفل ضرتفي نأ وه :ضارتفالا

 يهو- لصألا عوضوم هيلع لمحي مث ؛سايقلا ىرغص ةيضقلا هذه لعجتو ءلصألا لومحم هيلع
 اذه- ناويح ناسفإ لك :وحن «بولطملا يوتسملا سكعلا نيع جتنيف ؛ثلاغلا لكشلا ةروص ىلع -ئربكلا

 ءناسذإ قطان لكو «ناويح قطان لك :ليقو «ناسذإلل فدارم وه يذلا قطانلا ضرف اذإف ؛-لصألا وه
 .ناويح ناسنإ لك :وه يذلا لصألا سكع نيع وه اذهو «ناسفإ ناويحلا ضعب :ةجيتنلا تناك

 .عيمجلا معي وهف «فلخلا فالخج ؛تابجوملاك ءاياضقلا ضعب يف الإ يرجيال ضارتفالا ليلدو

 ةرورضلاب ج ب نم ءيش ال قدص ءناكمإلاب ج ب ضعب قدصي ملول هنأ :هريرقت «فلخلا :يناعلا

 .قح سكعلاف «لطاب وهف ءسكعلا ضيقن نم شان وهو «لاحملا جتنيف ءلصألا عم ربك لصحيف
 :هسكعو «ناويح ناسفإ لك :وحن «لاحملا جتنعل لصألا ىلإ سكعلا ضيقن مض :وه :فلُلا

 ناسذإ لك :ليقو لصألا ىلإ كلذ مض اذإف ؛ناسنإب ناويحلا نم ءيشال :هضيقنو «ناسذإ ناويحلا ضعب

 © !لاحم وهو .ناسفإب ناسنإلا نم ءيش ال :ةجيتنلا تناك «ناسفإب ناويحلا نم ءيشالو «ناويح



 :ٍبِلاَوَسلا َنِمَو
 غف 2 غ 99 ِناَكّماَعْلاَو مك ل چا ناتَمِئاَدلا سکعنت

 ضبا ف ميال افرع يفرغ” ناتصاخل ار

 ةَمِئاَدلاَو ةّقَلظُملا ةّيَروُرَّصلا يأ :(ٌةَقَلْظُم َةَمِئاَد ٍناَكَمِئاَدلا ٌسِكَعْنَ) هلؤق

 ناتننإلا نية” انلَوَق قَدَص اذ :ًالْثَم َةَقَلْظُم ةَ ةَمئاَذ ِناَسْكَعْنَت ةّقلظملا

 قّدَصل ًالِإَو ؛ ًامِئاَد ٍناَسْذِِب رجلا َنِم َءْيَشال” قّدَص «"ماَوُدلابْؤأ «ةَروُرَّصلاب رجح

 رجلا ُضْعَب” جتني لضألا َحَم وهو «'لْعِفلاب ناسا رَجَحلا صعب” وهو هضُيِقَ
e 

 افلا دا

 ناّسكَعْنك ةّماَعلا ةّيِفْرُعِلاَو ةّماَعلا ةطْوُرْشَملا يأ:(َةَماَع ةيِفْرُع ِناَماعلاو) هلَْق
 ٍنِحاَسِب بتاكلا َنِم َءْيشال ماَودلايْوَأ ةَروُرَّصلاب”” قَدَص ِةَدَص اَّذِإ :الكَم ءَةَماَع ةّيِفْرَع

 ءيشال” :انلوق لإ سكعني “ةرورضلاب ج ب نم ءيش ال” انلوق نأ :هريرقت ءسكعلا :ثلاغلا 3

 !فلخ اذه «ناكمإلاب ب ج ضعب ناك دقو « 'ةرورضلاب ب ج نم

 ناويح ناسفإ لك :وحن ءلصألا يفانيام لصحيل سكعلا ضيقن سكعي نأ وه :سكعلا قيرط
 ال :هسكعو «ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال :هضيقنو «ناسنإ ناويحلا ضعب :هسكعو «-لصألا وه اذه-

 .لصألل فانم اذهو ؛ناويحب ناسذإلا نم ءيش

 :تالالدتسالا هذه نع اوباجأو ءامهساكعنا مدعب اولاق نورخأتملاو

 .يناعلاو لوألا يف ةنكمملا ئرغصلا جاتنإ عنمب نيلوألا نعف

 .ةيرورض ةبلاس ةيرورضلا ةبلاسلا ساكعنا عنمب ثلاقلا نعو

 يناونعلا فصولا قدص ناك ول عضولا دقع يف ربتعملا نأ نم :حراشلا مالك نم دافتسي ام قحلاو

 ناك نإو «ةرورضلاب ةماعلا ةنكمملا ىلإ ناسكعنت امهف «-يبارافلا بهذم وه امك - ناكمإلاب تاذلا ىلع

 حرشلا يف تملع امك ءامط سكع الف -خيشلا مالك نم رهاظ وه امك- لعفلاب اهيلع هقدص

 (لس).ًاحورشم

 ؛اهتيلكل ىربك لصألاو ءابجوم هنوكل ضيقنلا اذه لعجي نأب (خلإ لصألا عم وهو) :هلوق ©
 ةيهيدب اهنأل ؛ةئيملاالو ءقدصلا ضورفم هنأل ؛لصألا سيل هأشنمو ؛هسفن نع ءيشلا بلس مزليف

 (شم).قح سكعلاف «ًالطاب نوكيف «ضيقنلا اذهل الإ سيلف «جاتنإلا



 تاهجوملا سكع 5 بيذهت حرش

 بِتاڪٻ عباَصألا نڪاَس ْنِم َءْيَنال ماَوّدلاب”” قّدَصل “ابتا ماَداَم عباَصألا
 عباَصألا نكاَس صعب” :انلؤقَوهَو هُضْيِقَت قُدْضَيَف الإَو ؛عباَصألا نكاَس مادام
 00 ميدي لضألا م وهو "للاب باَصألا نك يره نجت ناك
 ,©لاَحُم ّوهَر ٠ عياصال ا ج عباصالا نكاد َسْيِل ا

 ناَسِكَعْنَت ءةّصاّخلا ةّيِفْرُعِلاَو ةّصاّخلا ةطْوُّرْشَملا يأ :(©ٍناَتَّصاَحلاَو) هلوق
 ىلإ ٌةَراَشِإ وهو ءضغَلا ف ءاَوَدَأللاب ةَدّيَقُم َدّيَقُم ةي ٌةَبِلاَس ةماَع ةّيِفْرَع ْأ ةّيِنْرْغ

 ربك لصألاو ءأبجوم هنوكل ىرغص ضيقنلا اذه لعجي نأب (خلإ لصألا عم وهو) :هلوق ©
 «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلا ّنأل ؛ةعيملا وه هأشنم سيل هسفن نع ءيشلا بلس نم مزل امف ءاهتيلكل

 (حع).قح سكعلاف ءًالطاب نوكيف ءضيقنلا اذه لب ؛هقدص انضرف انأل ؛لصألا الو

 ضيقن قدص ضرف مكمجب ةدوجوملا يف هسفن نع ءيشلا بلس نم هيف امل (لاحت وهو) :هلوق ©

 :يأ “ءاقنعب سيل ءاقنعلا” يف امك زوجي نح ةمودعملا ال عوضوملا دوجو يضتقملا بجوملا سكعلا
 .جراخلا يف ءاقنعب تسيل جراخلا يف ةمودعملا دارفألا

 وأ تاذلاب نيرياغتم نيئيش نيب الإ لقعيال ةبسن هنوكل باجيإلاو بلسلا :ميلحلادبع لاق

 نيتارم نانوكي «نيرابتعاب ءيشلا ظحول اذإ روصتي امنإ هنع هبلسو هسفنل ءيشلا تابثإف ءرابتعالاب

 .لومحملاو عوضوملا بناج يف نيذوخأم نانوكتيالو «هتظحالمل

 بلست وأ هسفن هل تبثت هتوبث رابتعاب ءيشلا نأ :“هنع هبلسو هسفنل ءيشلا تابثإ ”ب ديرأ نإ مث

 ؛كلذ حص «كلذك هبلسو هسفن يف هتابثإ :هب ا نإو ءرهاظ هنالطبف -تافصلا رئاس يف أمك - هنع

 عفدناف .ًاتباث هسفن يف سيلو ةرملاب عفترم هنأ:لؤعمب ههسفن نع هبلس قدصي امودعم ناك اذإ ءيشلا نإف

 (ظن) .نهتنا !نيرمأ نم هل ٌدبال ةبسذ بلسلا نأ عم هسفن نع ءيشلا بلس قدصي فيك :ليق ام

 «نيتٌصاخلا يف الإ سكعنتال ةيئزجلا ةبلاسلا نأ :بلاوسلا يف ةطباضلا (خلإ ناتصاخلاو) :هلوق ©

 فرعلا :ينعأ- يفصولا ماودلا اهيلع قدصي مل نإف :ةيلكلا ةبلاسلا امأو ءةصاخ ةيفرع ناسكعنت امهنإف

 ؛ةماعلا ةقلطملاو «ناتنكمملاو «ناتيدوجولاو «ناتيتقولا :عبسلا بلاوسلا يهو ءًالصأ سكعنتالف -ماعلا

 :امهو- ًاضيأ يتاذلا ماودلا هيلع قدص نإف «-اياضق تس يهو- يفصولا ماودلا اهيلع قدص نإو

 مل نإ ماعلا يفرعلا يفصولا ماودلا ىلإ هتيلك تسكعنا ًالإو ؛يتاذلا ماودلا ىلإ هتيلك تسكعنا -ناتمئادلا

 ىلإ هتيلك تسكعنا -ناتصاخلا :امهو- هب ةديقم تناك نإو ؛ناتماعلا :امهو «“ماوداللا” ب د ادي نكي

 (رون).ضعبلا يف ' ماوداللا” ديق عم يفصولا ماودلا

 ع



 تاهجوملا سكع ۷٩ بيذهت حرش

 .َلاَحُمْلا ُجتُْي ٍلْضألأ َعَم سُكَعْلا َضْيِتتَّنأ :ّلكْلا يف ُناَيَْلاَو

 .ٍضْفتلاب قابلِ ٌسْكَعَلَو
 َءيَمال ٍماوّدلاِب ْؤأ ةَروُرَّضلاب”قّدَص اڌ :لُْقَتف ةّيِئْرُج ةّبجْوُم ةّماَع ةّقَلْظُم
 نكاّسلا َنِم َءيشال” قّدَص “امِئادال ابّتاك مادام عباضألا نكاّسب بِتاكلا َنِم

 .لغِفلاب بِتاك نكاّسلا ضْعَب يا «“ضْعَبلا ف امِئاَدال انِكاَس ماَداَم بِتاكب

 ناكّمِزال اًمهَو هِنْيتماَعلل مزال هنأ ْنِم©هُنايَب رَم دَقَق لوألا ُهْدِخلا ام

 سكعلا قد ُدْضَ ملول تالف نالا ءاجلا اّمَأَو .مزال مزأللا مِزالَو ءنْيَتّصاَخلل

 © لضألا ماَوَدال َعَم اذه “امِئاد بتاكب نڪاسلا َنِم َءيسال” وهو هُصْيِقَن قَدصل

 بِتاڪب بِتاكلا َنِم ب ٰيشال” جتني - 'لغفلاب عباضألا نكاَس باک لك” وه

aافا اذه  

 نِكاَس لک” اذه اتلام يف بِذحَي هّنأل ؛لكلا يف ماَوداللا مرلي ْمَل اَمَّنِإو

 مادام بتاكب عباصألا نكاس نم ءيشال“ :وهو ءههقدص :يأ (لوألا ءزجلا امأ) :هلوق ©

 (بع).“ةماع ةيفرع” هذهو “انكاس
 دوجو دنع ءزجلا دوجو ةرورض ناتماعلا ققحت ناتصاخلا ققحت اذإ هنأ نِم (هنايب رم دقف) :هلوق ©

 (بع).ةماعلا ةيفرعلا ىلإ ناسكعنت ناتماعلاو ءلكلا

 يف ماوداللا نوكي نأ سايقلا ناك امل :ينعي «لكلا يف ماوداللا وهو (يناعلا ءزجلا امأو) :هلوق ©

 ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ نوكي ”ماوداللا" نأ نم رم امل ؛ةماع ةقلطم ةيلك ةبجوم ىلإ ةراشإ سكعلا

 هنوك يأ- سكعلا يف ضعبلا يف ماوداللا قدصف «ٌمكحلا يف هل ةّققاومو فيكلا يف -هب ديف امل- ةفلاخم

 نأ نكمي اذه لعو .خلإ “مزلي مل امنإو” :لاقف «نايبلا ىلإ جاتحم ءيرظن -ةيئزج ةبجوم ىلإ ةراشإ

 “ضعبلا يف ماوداللا” :مكلوق نإ وهو ءردقم لاوس نع باوج خلإ “مزلي مل امنإو”:هلوق نأ :لاقي
 (هاش نم بع).“ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأ” :نم متركذ ام فلاخي

 نكاسلا نم ءيش الو ؛لعفلاب عباصألا نڪاس بتاك لک” :لاقي ناب (ماودال عم اذهف) :هلوق ©
 واک

 .“لعفلاب” ةّيناريولا ةخشسنلا يفو خّسنلا رثكأ يف اذكه ©



 تاهجوملا سكع 5 بيذهت حرش

 .9ضْألاك 'امِئاَد بِتاَحِب َسْيِل نكاّسلا صعب” :انِوق قْدِصِل “لغِفلاِب بتاك
 سكنت امنا” يهو ةّبِجْوُم©ةَِلاَّسلا ماَوَدال نأ كلذ ْيف رسا :فّنَصُملا لات

 RAN نكست تنل ذرب و
 ىلع ةبجْوُملا تاَهَّجَوُملا ساكعئا ةظَحالُم كلذي دهي امك ءءاَرْجألا لإ ءاَرْجَألا
 نالا ءزج ا َّنأ َعَم ءةَمِئاَدأللا يملا ىلإ ناَسِكَعْنَت نيبجْوُملا نْيَئَّصاَحلا َّنإف رم ام
 !© ءَّدَدَكَف .اهل سكعال -ةَيِلاَّسلا ةّماَعلا ةّقَلظُملاَوهَو-امُهْنِم

 نَعْؤَأ ءلالا نع ًائِشاَت نؤكحت ْنأ ام لاَحُملا اذه :(لاَحُملا ُحتْني) هلو

 ْثِلاَقلاَو ءقدصلا ِضْوُرْفَم لّوألا ّنكل ؛اَمهِفْيلأَت ةَكْيَم نع وأ ءسكَعلا ٍضْيِقن
 ضْيِقَكلا نؤكَيف ؛فاَكلا نّيعَتَف «هُجاَتْنِإو ِهُنَّحِص مْوْلْعَملا لوألا لْكّملا وه

 سکعلا نؤكيفءالطاب

 ءةّقّلظملا ةّيِتْقَولا :ةَسِ يهو ©ةّيِقاَبلا ٍبِلاَوَّسلا يأ :(ٍقاَوَبلِل سْكَعالَو) هلق

 نكاسلا نع دارملا ناب “ضرألا” يف شّقاني ذإ «“رويطلاك” لاثملا يف لوألا (ضرألاك) :هلوق ©

 ميدع وه نڪاسلا ناب :بيجأو !اهل عباصألا مدعل كلذك سيل ضرألاو «“عباصألا نكاس” انهه

 (نب) !مهفاف .عباصألا كرحتمب تسيل اهنإ اهيلع قدصي اهل عباصألا مدعل ضرألاو «ةكرحلا

 نأل ؛ةيلكال ةيئزج سكعلا يف ماوداللا نأ يف ّرَّسلا نأ :ينعي (ةبلاسلا ماودال نأ) :هلوق ©

 نمو «فيكلا يف لّوألل ةفلاخم ةبكرملا يف يناعلا ءزجلا ذإ ؛ةبجوم -روكذملا لصألا يأ- ةبلاسلا ماوداللا

 (نب).ةيئزج ةبجوم -ةيئزج وأ ةيلك تناك ءاوس- ةبجوملا سكع نأ رهاظلا
 شكع سكعلا ماودال نأ نظو ء«فنصملا همهف امك (خلإ عومجملا ساكعنا سيل ذإ) :هلوق ©

 (بع).هنم لوألا ءزجلل سكع هنم لوألا ءزجلاو ءلصألا ماودالل

 عومجملا ىلإ عومجملا ساكعنا نأ:ب فنصملا بناج نع باوجلا ىلإ ةراشإ (ربدتف) :هلوق ©
 ةقلطلا ةينيدلا لإ نيتيجرملا قيعضالا اكفنا اأو: «ءازجألا لإ ءازجألا .نساكعتا لغ :كوقوم

 نيتصاخلا نأل وأ ؛ءيجيس امك اطل سكعال ةبلاسلا ةماعلا ةقلطملا نأل :امإ«كلذ نع ىنثتسمف ةمئاداللا

 نهرب دقو ؛ةماع ةقلطم ةيئزج ةبلاس ىلإ ةراشإ ذئنيح امهماودال نوكيف «نتيئزج نيتبجوم اتناك اذإ
 (هاش نم بع) .اهريغ وأ ةماع ةقلطم اهنأ ىلإ ر ظن ريغ نم اقلطم ةيئزجلا ةبلاسلا ساكعنا مدع ىلع

 ."هجاتُإ ٌةَحص مولغملا” ةّيتوكلاو ةّيئاريإ ةخمن يفو «ةّيدنهلا خسف يف اذكه ©

 «نيتصاخلل الإ الصأ اهيف ساكعنا الف تايئزجلا امأو «تايلكلا :يأ (ةيقابلا بلاوسلا يأ) :هلوق ©



 (ِفْيَكَلاَو ِقْدَصلِءاَقَبَعَمِنْيََرَطلا يَصْيِقَتْلِْدبَت:ٍضْيِقَتلا سک
 «ناتّيتْقَولاَو sS ةّماَعلا ةَّقَلْطُملاو ءةَقَلْظُملا ةَرِشَتْنُملاَو

 .تابكرُملا َنِم ةّصاّخلا ةَنِكْمُمِلاَو ءناتيدوُجْولاَر
 ةَّداَم ف لْصألا قُدْضَي ِهّنأ اهْعَمب ءةَداَم ف فّْلَخَكلا ليل ْيأ :(ِضُفئلاب) هلق
 فْلَخَكلا ناَّييَو .لْضألا اده مزال ُرْيَغ سكقلا نأ كلذي معي لانو
 CEE ؛سقلا نؤُدب قدْ مت دق -ةّيتْقَولا يهَو- اهصَحأ َّنَأ اياَضَقلا كلت ف
 ا ضْعَب” بذ َعَم “ًامثادال يتلا تْفَو فسَحْنُمبرَمَقلا َنِم ءْيَال ل

 ؛ ةَروُرَصضلاِبرَمَق فِسَخْنُم لک هِضْيِقَن قدصإ “ماعلا ناکمالاب رمق سیل
 مزال سکیلاذإ معلا ن ق هت ّصَخَألا ف ساكهنالا ِمَّدَعَو نفلككلا ن اًذإَو

 ا مزال مَعألاو عال ًامزال ٌُسْكَعلا ناك ٌمَعألا سگا ولف ءةّيِضَقلل

 ؛هياكعنا مَدَع اّنیب دقو ءاضْيأ س حالل امزال سکعلا ُنْؤكَيَف زال مزاللا مزالَر

 فل اذ

 ؛ةّماَعلا َةَنِكْمُملاَو ءةّيلكلا َنِم مَعأ اهّنأل ةيِيَرَملا كىلا ف انْرتْخا اَمَّنِإَو

 (نب) .ناسكعنت بلاوسلا نم ناتصاخلا ناتيئزجلا ذإ ؛حصي داكيال“يقاوبلل”:هلوق نأ شّقانيالف 3

 ام نأ نِم مهدنع رهتشا امب نيتّصاخلا ريغ يف ةيئزجلا ةبلاسلا ساكعنا مدع لع لالدتسالاو

 د ءامهنم سكعنتال ةيئزجلا ةبلاسلاو «-ةيتقولا اهضعبو ةيرورضلا اهضعب- ٌصخأ اياضق نم امهادع
 ناكمإلاب ناوي سيل ناسذإلا ضعب” :انلوق بذك عم “ةرورضلاب ناسذإب سيل ناوّيَحلا ضعب” :انلوق

 ةرورضلاب ًافسخنم رمقلا ضعب سيل” :انلوق ٍقدصلو «ةرورضلاب ناويح ناسفإ لك نأ ةرورض “ماعلا
 لك نأ ةرورض “ماعلا ناكمإلاب رمقب فسخنملا ضعب سيل” :انلوق بذك عم “ًامئادال عيبرتلا تقو

 (حب) .اقلطم معألا ساكعنا مدع مزلتسي صخألا ساكعنا مدع نأ نّيبلا نمو «ةرورضلاب رمق فسخنم

 ٌةبلاسلا ةيلكلا ةبلاسلل سكعلا نأ :وهو ءلاوس باوج (ةيئزجلا سكعلا يف انرتخا امنإو) :هلوق ©

 ةيثزجلا حراشلا ضرف َمِلَف «ةيلعفلا ةيلكلا ةبلاسلا تناك نكحمأ ول ةروكذملا ةيتقولا سكعف «ةيلكل

 ؟ةيلعفلا نود ةنكمملا ضرف َمِلو «ةّيلكلا نود



 ضيقنلا سكعلا ف بيذهت حرش

 ٌُصَخَألا قّدْصَي مل"ٌةعألا قّدْضَي ْمَل اَذِإَو ءتاَهّجَوُملا راس ¿ نم مَعَأ اَهَنأال
 .© سكعلا فالخب ءلالا قيرطلاب

 لضألا نِي لوألا ءيا ضْيِقَت لْعَج ْيأ :(©ِنْيقَرَطلا يَضْبِقت ُلْيِدْبَ) هل
 ا وکلا اینا اوج

 .اقداَص سكعلا َناكتاقِداَص لصألا ناك ْنِإ يأ :(2ٍقْدّصلا ِءاَقَبَم َعَم) هلق

 بلس ناف ؛صخألا قدص مدع مزلتسي معألا قدص مدعو (معألا قدصي مل اذإو) :هلوق 0

 مدع مزلتسيال هنإف ءصخألا قدص مدع فالخب ؛هنع ناسذإلا بلس دا ءيشلا نع ناويحلا

 :انرتخا ولف «هيلع ناويحلا قدص عم سرفلا نع بولسم ناسفإلا نأ !ىزت الأ ؛ ؛معألا قدص

 ؛سكعلا يف ةيلكلا ةبلاسلا قدص مدع انملس :لوقي نأ لاجم لئاسلل ناكل ل يف “ةيلكلا”ب

 صخألا قدص مدعو «ةيئزجلا نم صخأ ةيلكلا نإف ؛ةيئزجلا ةبلاسلا قدص مدع هنم مزليال نكل

 نأ زوجيف ءقداص ناسذإ ناويحلا ضعبو «بذاك ناسذإ ناويح لك نإف ؛معألا قدص مدع مزلتسيال

 بولطملا نأل ؛!بيرقعلا متي الف ؛هيف ةيئزجلا ةبلاسلا قدصيو ءةيتقولا سكعيف ةيلكلا ةبلاسلا قدصيال
 ةنكمملا سكعلا يف انرتخا امنإو يأ «“ةماعلا ةنكمملا”و :هلوق هيلع سقو .ًاقلطم ةيتقولا ساكعنا مدع

 سم (هاش).لاوسلا لاجم ىقبي العل ؛ةماعلا

 سكعلا فالخب” :ةخسف يفو «“ةيلكلا سكعلا فالخب” :ةخسذ يف (سكعلا فالخب) :هلوق ©
 سكعلاب دارملاو ؛حيحصلا وهو «“سكعلا فالخج” :ثارتلا ءايحا راد نم ةعوبطملا ةخسف يفو ؛“لكلا

 (سم).يحالطصاال يوغللا سكعلا انه

 ضيقنب نيفرطلا نم ّلك ٌليدبت نيفرطلا يضيقن ليدبتب دارملا (نيفرطلا يضيقن ليدبت) :هلوق ©
 (حب):ئوعملا اذه ءادأ نع ةرصاق ةرابعلا تناك نإو رخآلا فرطلا

 سكعلاك نيينعم اف ضيقنلا نيكعل أ !ملعا (لوألا ءزجلا ضيقن لعج :يأ) :هلوق ©

 ةيضقلا يأ ردصملاب لصاحلا ىلع قلطي دقو ءروكذملا وهو يردصملا ىنعملا ىلع قلطي دقف «يوتسملا
 (لس).يزاجم نعم يناعلاو «يقيقح نعم لوألاو ؛سكعلا دعب ةلصاحلا

 نم ءيشال” :لثم ءلصألا بذي دق ذإ ؛بذكلا ءاقب اوربتعي ملو (قدصلا ءاقب عم) :هلوق ©
 (يلع).“ناويحالب ناسذإاللا ضعب سيل” :لثم ء«هضيقن سكع قدصيو « ”ناسذإب ناويحلا

 لمشي ىقح «عقاولا يف امهقدص بحي هنأ ال (ًاقداص سكعلا ناك ًاقداص لصألا ناك نإ يأ) :هلوق ©

 لك” :انلوقل ضيقنلا سكع “ناسنإب سيل رجحب سيلام لك” :انلوقف «بذاوكلا سوكعل فيرعتلا
 (لس) .رمألا سفن يف اقوا اهتم لک نڪي مل نإو «لصألا قدص ريدقت لع قداص هنإف ؛ "رجح ناسذإ



 ضيقنلا سكع ۱۷۹ بيذهت حرش

 .ِفيكْلا ِةَفلاَح َعَم لَو ٍناَكلا ٍضْيِقَن ُلْعَجْوَأ

 .يكَعْلابَو«ْيِوَمْسُمْلا يف ٍبِلاَوّسلا مڪُح انه ِتاَّبجْوُمْا مڪو
 ّنآك ْنِإَو ءابجوُم سكَعلا ناگ ابِجْوُم لضألا ناک ْنإ ْيأ :(فْيَكْلاَو) هلو

 انلؤق ىلإ ضْيِقَتلا سعب سكني “ب مج لك” :انّلوَق الم ابِلاَس ناک ابِلاَس
 :اًولاقك9نودّحَأتْملا 3 .ءاَمَدُقلا قّيِرط اذهَو “ج َسْيل ب ىسْيِل ام ل

 ةَملاَحُت َعَم ايِناَت لوألا ِنْيَعَو ءالوأ يناّكلا ذا ضيق لْعَجَوْه ضّيقَتلا سك

 ءاَقَبرَبَتْعُيَو ءسُكَعلابَو ءابلاَس سكعلا ناک اجو 0 ناك نإ يأ ءفّيكلا

 “ج ب َسْيِل ام َءْيَشال”:انلْوَق لإ سکي“ ب ج ّلك”:اناْؤَقَف رم اَمک قّْدّصلا

 ا “ين لولا و :9هطوقب حرص ie يتنعفْنَصملاو

 هُفِلاَ مل ْثيَحَف ؛©ًقباَس رگ ءنائلا فّيرْعَتلا ف “قّدصلا َءاَقَب رابتعا "ب الَو

 اًضْيَأ اته هراّبتْغا مِلُع في فيرختلا اذه
 هيف ْذِإ ؛ءاَمَدُقلا ةَقّيِرَط ىلع ضْيِقَكلا سک ماكحأ نیب -هرس سد - هّنإ م

 ايفو ©هيف وَلا لْيِصْفَت ْذإ ؛نؤُرُخأتُملا هدرؤأام كرتو ءلامكلا بلاط ٌةيْنُغ

 ةقيرط للع- “ناويح ناسذإ لك” :انلوقل ضيقنلا سكعف (خلإ اولاقف نورخأتملا امأو) :هلوق ©
 (لس)."ناسفإب ناويحب سيل امن ءيشال” ا وق -ني رخأتملا

 لعج وأ” :لاق فنصملا نأ :وهو ءداريإ باوج نإ ةراشإ (مطوقب حرصي مل فنصملاو) :هلوق ©
 يناعلا ضيقن لعج وأ” :نيرخأتملا كلسم ىلإ رظنلاب بجاولاو «“فيكلا ةفلاخم عم ًالّوأ يناعلا ضيقن
 (نب).“ايناث لوألا نيعو الوأ

 موزلملا قدصو «ةيضقلل مزال ضيقنلا سكع نإ :لاقي نأ نكميو (خلإ اقباس هركذل) :هلوق ©
 ةلعلا كلت دوجول ؛ًايناث هكرتو «ةروكذملا ةلعلل “قدصلا ءاقب عم” ًالوأ لاق اذلف ؛مزاللا قدص مزلتسي

 (بع).أضيا انهط

 يف يرجيال ءامدقلا ةقيرط لع سكعلا نإ :نورخأتملا لاق (نورخأتملا هدروأ ام كرت) :هلوق ©

 ناسنإ لك” :انلوق نإف ؛ماعلا نكحمملاو ءيشلاك «ةلماشلا تاموهفملا نم اهتالومحم يتلا «تابجوملا اياضقلا

 ؛بذاك وهو « ”ناسذإب سيل ءيشب سيلام لك“ :انلوق -ءامدقلا هركذام لع- هسكعو «قداص “ءيش



 ضيقنلا کک .۱Y E حرش

 .لاَجَملا هعَّسّيال هيف

 .ضْيِقَتلا سكَع يف ْيأ :(©اًتْهه) هلت

 يِوتْسُمْلا سكعلا يف سكعنك ةّيلكلا ةبلاّسلا َّنأ امك ينْعَي :(ْيِوَتْسُمْلا يف) هلو
 ضيقا سك يف ةّيلكلا ةبجْوُملا كلذك ؛الضأ ل 1

 ناوّيحلا ُصْعَب” :املْوَق قْدِصل ءًالّضأ سككنتال ةّيئزجلاو «"اهسفنك سكنت

 كلت ضئاقن نم اهتاعوضوم يتلا بلاوسلا لاح اذكو «عوضوملا دوجو ىعدتست ةبجوملا نإف 3
 امنإ ميمعتلاو ءاهضئاقنو ةلماشلا تاموهفملا ىوس امب ةصوصخم ماكحألا نأ هيفو .ةلماشلا تاموهفملا

 (لس) .!ةيرشبلا ةقاطلا ردقب وه

 ماكحأ نم- نورخأتملا هدروأ ام نايب يف عقاولا مالكلا ليصفت :يأ (هيف لوقلا ليصفت ذإ) :هلوق ©
 هعسيال -نورخأتملا هدروأ ام للع درت تاضارتعا نايب يف دراولا مالكلا ليصفتو «مهيأر لع ضيقنلا سكع
 (بع).مهيأر للع هماكحأو ضيقنلا سكع نم نومدقتملا هركذ امب هنع ئغتسم هنأ عم «يدتبملا لاجم

 يف -ةيطرش وأ تناك ةيلمح «ةيئزج وأ تناك ةيلك- تابجوملا مح :يأ (خلإ انهه) :هلوق ©
 مكح لثم -نيرخأتملاو ءامدقلا حالطصا لع ضيقنلا سكع رابتعاب يأ- ضيقنلا سكع
 الحب ضيقنلا سكعب سكعنت ةيلمحلا ةيلكلا تابجوملا نأ :يف ءيوتسملا سكعلا رابتعاب بلاوسلا

 ىلإ نيتصاخلا نمو ءةماع ةيفرع ةيلك ىلإ نْيَتّماعلا نمو «ةيلك ةمئاد للإ نيتمئادلا نم نيحالطصالا

 سكعب سكعنت ةيطرشلا ةيلكلا تابجوملا اذكو ؛اهريغ يف سكعنتالو «ضعبلا يف ةمئادال ةيفرع ةيلك

 ضيقنلا سكعب سكعنتال تايلمحلا نم ةيئزجلا تابجوملاو «نيحالطصالا الكب اهسفنك ضيقنلا
 .ًالصأ سكعنتال تايطرشلا نمو ءابلاغ

 مكح -نيحالطصالا لع ضيقنلا سكع رابتعاب اقلطم بلاوسلا مكح يأ- سكعلابو
 سكعنت -ةيئزج وأ ةيلك تناك ءاوس- ةيلمحلا بلاوسلا نأ :يف ءيوتسملا سكعلا رابتعاب تابجوملا
 ةقلطم ةينيح لإ نيتصاخلا نمو «ةيئزج ةقلطم ةينيح للإ نيتماعلاو نيتمئادلا نم ضيقنلا سكعب

 ةماع ةقلطم ىلإ ةماعلا ةقلطملاو نيتقلطملا نيتيتقولاو نيتيدوجولاو نيتيتقولا نمو ءةيئزج ةمئادال

 سكعنت -ةيئزج وأ ةيلك تناك ءاوس- ةيطرشلا بلاوسلاو ءالصأ سكعنتال نيتنكمملا نمو «ةيئزج
 (حب).ةيئزج ةيطرش ىلإ سكعلا اذهب

 لک” هضيقن سكع يف قدصي “ناویح ناسذإ لک” قدص اذإ هنأل (اهسفنك سكعنت) :هلوق ©
 ضعب 05 وهو « ناسنإ الب سيل ناويحاللا ضعب ' :وهو هضيقن قدص الإو ؛ ناسذإال ناويحال
 © !لطاب وهو ؛ماعلا نودب صاخلا دوجو مزليف «هتابثإ ءيشلا يفن يفن نأل ؛“ناسنإ ناويحاللا



 ضيقنلا سكع ال8 52 حرش

 .ُضْقَتلا ُضْقَتلاَو نايب نيبو
 َنِعَو ءاتهه 00 ةَبجْوُمْلا َنِم ِنْيَّصاَخلا ساكن يب ْدَقَو
 فال ةا ا هب ا

 ا تاَهّجَوُملا َنِم : -- َكِلْذكَو « ناويحال ناَسْنالا . ضع” بذكر “"ناّسنإال

 ةماعلا َةَقْلظُملاَو e ءنيكيدوجولاو ءنيتيتفولاَو ءنيتَقلظُملا نيتيتقولا

 سكعلا ف بلاّوسلا ف هليصْفَت قّبسام لع سكنت قاّرَبلاَر سکتا

 .يوتسملا

 ا ا ولا ب والا لا لالا

 يو كلذگف ّيِئْرُجَألِإ سككعتتال يوَتْسُملا يف ةّب ةَبجْوُملا نأ ا امك

 ّنِم َّمَعَأ ةَبِلاَّسلا ف اف لؤئختلا ضيقت نوكي كأ زا 00 لإ سكَكنَتال

 حصي دلم هک ألا نيع ْنِم ST ؛عوضؤملا

 لكو «ناسذإ ناويحاللا ضعب” :لاقي نأب لصألا عم -ضيقنلا مزال يأ- اذه مض اذإ ًاضيأو 3

 ناويحلا ضعب” نإ يوتسملا سكعلاب سكعني وهو « "ناويح ناويحاللا ضعب” حص “ناويح ناسنإ
 (بع)ًاكرص نيضيقنلا عامتجاو ءانمض هسفن نع ءيشلا بلس مزليف «“ناويحال

 وهو- اهّضخأ نأب اياضقلا كلت يف فلختلا نايبو ءفلختلا ليلدب (سكعنتال) :هلوق ©

 عيبرتلا تقو فسخنمب رمقلا نم ءيش ال ةرورضلاب” :انلوق قّدِصل ؛ةنكمملا ىلإ سكعنتال -ةيتقولا

 فسخنم لك” :وهو هضيقن ٍقدصي ؛“ماعلا ناكمإلاب رمقب سيل فسخنملا ضعب” بذك عم “امئادال

 ءةينامفلا ساكعنا مدع ملَع -ةينامغلا نم صخأ يه يتلا- ةيتقولا سكعنت مل اذإف ؛“ةرورضلاب رمق

 (بع).ةرورضلاب صاخلل مزال ماعلا مزال نأل ؛ًاضيأ ةيتقولل ًامزال ناكل امل سكعلا ناكولو

 «ةماع ةيفرع لإ ناتماعلاو ءةمئاد ىلإ ناتمئادلا سكعنيف (سكعنت قاوبلاو) :هلوق ©

 (لس).ضعبلا يف ةمئادال ةيفرع للإ ناتصاخلاو
 معألا لك نع ايولسم صخألا ضيقن ناكول هنإف (خلإ صخألا ضيقن بلس زوجيالو) :هلوق ©

 لك لع اقداص نوكي نأ دبال معألا نأ رهاظو ءمعألا هيلع قدصيام لك نع ضخألا نبع قّدَصل

 (لس).ًاقلطم صوصخلاو مومعلا ضورفملاو ءواست امهنيب نوكي نأ مزلف ؛صخألا هيلع قدصيام



 ضيقتلا نسكع ۱۹ .E حرش

 قْدِصِل 'ناَسْذِإالب ناوي ا َنِم َءْيَشال” ځِصَيالَر “ ناَوّيَحالِب ناَسْالا َنِم َءْيَشال”
 .سرفلاك “ناسا ناوّيحلا ُضْعَب” :هِضْيِقَ

 ناَتَّصاَحْلاَو ؛ةَقَلظُم ةّينيِح سكنت ناَّماَعلاَو ناَمِئاَدلا هلا بسحب كلذگو

 سكعالَو مَع ٌةَقَلْظُم ةّماَعلا ةَمَلظُملاو ناَتيِدْوجْولاَو ناَتّيِتْفَولاو ؛ةَمِئاَدال ةّينْيِح
 يوما يف تابوا سايق لع نيئتكنم ا

 يوَتْسُمْلا سكقلا يف ٌةَرْوُكْذَملا َبِلاطَملا نأ امك نعي (©ُن يتلا نايا هزت
 یه اذكم فل اب ثبت تَن

 كت ٍفَّلَخَكلا هدام ىه انُهه ِفّلَخَكلاُهَكاَم ْيأ .(© طفلا ُضْقكلاَو) هلو
 َنِم©ِنيِتَّصاَلا ساكعا ُناَيَب اّمأ :(©نیتصاَا ٌساكعنإ نيب دَقَو) هلق

 “ضقنلا”بو «هيلع ليلدلا نايتإو ئعّدملا نايب “نايبلا” ب دارملا (خلإ نايبلا نايبلاو) :هلوق ©

 سكعب اهسوكع ىلإ ةيئزجلاو ةيلكلا بلاوسلاو تابجوملا ساكعنا لع لالدتسالا نأ ينعي «فلختلا

 ء«فلخلا :يهو ءثلعلا قرطلا يف يوتسملا سكعلاب اهسوكع نإ اهساكعنا لع لالدتسالا لثه ضيقنلا

 مدعل بجوملا ضقنلا لثم ؛ضيقنلا سكعب اهضعب ساكعنا مدعل بجوملا ضقنلاو «ضارتفالاو
 (بع).يوتسملا سكعلاب ضعبلا كلذ ساكعنا

 ب سيل ام لک” هسكع يف قدص «“ةرورضلاب ب ج لک” قدص اذإ ًالثم (انهط اذكف) :هلوق ©

 «ئرغص هباجيإل هانلعجف ؛“لعفلاب ج ب سيل ام ضعب” :وهو «هضيقن قدصيف الإو ؛امئاد ج سيل
 ام ضعب” :جتنيف «“ةرورضلاب ب ج لكو ءلعفلاب ج ب سيلام ضعب” :انلقو ءئربك هتيلكل لصألاو

 يهيدب لكشلاو ءقدصلا ضورفم ئربكلا نإل ؛ئرغصلا نم أشذ امنإ وهو !لاحم كلذو «“ب ب سيل

 (لس).بولطملا وهو ءقح سكعلاف ءسكعلا ضيقن وهو «ةلطاب ىرغصلاف «جاتنولا

 ُلْثِم ضيقنلا سكعب اهضعب ساكعنا مدعل بجوملا ضقنلا :يأ (ضقنلا ضقتلاو) :هلوق ©
 (بع).يوتسملا سكعلاب ضعبلا كلذ ساكعنا مدعل ؛بجوملا ضقنلا

 سكعلا ثحبم يف نيقباسلا نيمكحلا نم ىنثتسملا ةلزنمب اذه (خلإ ساكعنا نيب دقو) :هلوق ©

 مكح انهه تابجوملا مكح نأب ثحبملا اذهل يفو ءالصأ سكعنتال ةيئزجلا ةبلاسلا ناب «يوتسملا
 نيب دق ذإ ؛نيتصاخلا ادع امع نايواستم نيماقملا يف نيروكذملا نيمكحلا نإ :لاق هنأكف ؛همث نتلاوسلا

 (رون).نيماقملا يف ساكعنالا امهيف

 (بع) .همّدقتل يوتسملا سكعلاب امهساكعنا نايب يف عرش (خلإ نيتصاخلا ساكعنا نايب امأ) :هلوق ©



 ضيقنلا سكع 5 بيذهت حرش

 م :9لاَقُي نأ وهف ءةَّصاَحلا ِةّيِفْرُعلا ىلإ يِوَتْسُملا سكعلا يف ِةّيئؤجلا ِةَبِلاَّسلا

 ْب ج ُضْعَب یا "ئادا «ج مادام ب سيل ج ضعَب طع م ماودلاب وأ ةرورضلاب قَدص

 .لعفلاب ج ب ُضْعَب يأ« "امئادال ءب مادام ج سيل ب ضعَب طعب قدس َدَص «-لعفلاب

 د ج ضعَبأ ينعا عوضوملا تاد َضَرْفَي نا وقف «ضارتمالا لّيلَدي -.

 يناَوْنْعلا فْضَولا ٍقُدِصِل- “لعفلاب ج 3”و -9لْضَألا ماَوَدال مك “©

 2 لعفلاب جب ُضْحَب قَدَصَف ؛-ٌقيقحتلا وهام ا لعفلاب عوض طوملا تاذ ۴

aضعب ب يف ج 3 ناكل ًالإو ؛ ب مادام ج َسيلَد : 3 لوقت مد کیلا  

 5 .O نْيَمضَولا ّنأل ؛ج هنوك ِتاَقْوَأ ٍضْعَب ف ب د نُْكَيَف «ب هوك تاقا

 ناك ْدَقَو ءِةَلمِْلا يفرّخآلا نامر ف اَمِهْنِم ِدِح دج ٍدِحاو لک تْيْنَي ٍدِحاو تاذ ف انَراَقَت

 ةيفرعلا نأل ؛ضارتفالا ليلدب تبثيالف ءةصاخ ةيفرع اذهل نإ :ليق (خلإ لاقي نأ وهف) :هلوق ©
 «ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ امهساكعنا ىعدملاو «ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ ضيقنلا سكعب سكعنت ةصاخلا

 ةطورشملا ساكعنا نايب هنيعب ضارتفالا ليلدب ةصاخلاب ةيفرعلا ساكعنا نايب :ٌتلق !طقف اهساكعناال

 (لس).اهيلإ ةصاخلا

 ةلقل ؛سكعلا ماودال :ينعأ «يناعلا ءزجلا تابثإ نايب يف الوأ عرش (خلإ بدف) :هلوق ©

 (بع).هيف ”

56 

 .سكعلا نم يفاغلا ءزجلا :يأ (سكعلا ماود الوهو) :هلوق©

 .لوألا ءزجلا تابثإ يف :يأ (لوقن مث) :هلوق (©)

 بجيف ةدحاو تاذ يف اعمتجا اذإ -جو ب :يأ- نيفصولا نأ :ينعي (خلإ نيفصولا نأل) :هلوق ©

 ةباتكلاف ءًأيئزج وأ ايلك تبث ءاوس «لامجإلاب يأ «ةلمجلا يف رخآلا نامز يف امهنم دحاو لك تبثي نأ
 ابتاك هنوك تاقوأ ضعب يف ًاضيأ انكاس ديز نوكي نأ بجوف ءديز يف اعمتجا -متلقام نلع- نوكسلاو
 -ديزك- بتاكلا ضعب نأ لصألا مكح ناك هنأ عم «نوكسلا تاقوأ ضعب يف بتاك وه امك «ةتبلا

 (نب) .فلخ اذه ةباتكلا مادام نڪاسڊ نشيل



 ضيقتلا نيكع ۸۱ بيذهت حرش

 ينْعَأ- ب َضْعَب ا قَّدَصَق ؛َفْلُخ اذه «ج ماَداَم ب َسْيِل هنأ لضألا مڪُح

 الكب ُسْكَعلا َتَبَكَف ءسكعلا َنِم لوألا ءا وهو ۽ 665

 !ًهَهفاف .هُيَتْزَج
 ةّيفرعلا ىلإ ٍضْيِقَكلا سيْكَع يف ةّيئْزجلا ِةَبِجوُمْلا َنِم ل <
 ”امئادال ج ماَداَم بج ُضْعَب ماوَدلابْوَأ ةؤَرَّضلاب ”قَّدَص َدَصاَدِإ ل

 َب َسْيِل ام صع ماوّدلاب وأ ةؤرّضلاب ” ٌقَدَصل -لغِفلاب ب َسْيِل ج ُضْعَب ْيأ-

 .لعفلاب ج سیل ب سیل ام ضعب : یل آیات تیل اات چ تش

 هس 65 س

 د ج ضع يتغأ ؛عوضوملا تاد َضَرْفي نا «ءضاّرتفالا لّيلدب كلذَو

 ڪڪ - “لغِفلاب ب سيل د” و -َقّيِقْحَتلاَوهَو خيشلا بَذَم لع - “لعِفلاب ج ق

 عاود ال ْموُرِلَم وهو « ٍلعِفلاِب ج ع َسيِلاَم ضعَب ٣ ٌقَدَصَيَف :-لضألا ماَوَدال

 E :© لوقت مث مث .يفنتلا يَ هُمَرْلَي تابثإلا نال ؟9نيكَعلا

 و ت نل دوك تى هنزك تاقزأ غب 3 ج نال الو نسي

Eا ا ا  

 وهو« انو ا ب سیلام صعب ا ةف

 .!لّمأَتَف .هْيَْرُج الكب ُسْكَعلا َتّبَتف ؛ريككعلا مل الا غ؟جلا

 :انلوق موزلم “لعفلاب ج ب سيل ام ضعب” :انلوق ّنأ ينعي (سكعلا ماودال موزلم وهو):هلوق ©
 كش الو «يفنلا يقن يناعلا موهفمو «تابثإ لوألا موهفم ناف ؛ لعفلاب ج سيل ب سيل ام ضعب سيل“

 مزلتسم لصألا قدص نأ تبثيف «مزاللا قدص مزلتسي موزلملا قدصو ؛تابثإلل مزالم يفنلا يفن نأ

 (بع «لس).هنم لوألا ءزجلا يقبو «ضيقنلا سكع نم يناعلا ءزجلا تبثف ءسكعلا ماودال قدصل
 .سكعلا نم لوألا ءزجلا تابثإ يف :يأ (لوقن مث) :هلوق ©

 يف امهنم دحاو لك تبثي تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأ :وه قبسام ّنأ هيف (ّرم امك) :هلوق ©
 نم مزليالو ءرخآلا فصولا توبث نامز يف فصو بلس انهه ّنإف ؛اعفن ديفُيال اذهو ءرخآلا نامز

 اه بلسلا نإ :لاقيزا نكميو !رخآلا فصولا توبث نامز يف فصو بلس تقبس يتلا ةدعاقلا

 ةدعاقلا كلت يف “فصولا” نم دارملاو «فصو ًاضيأ وهو ءيثودعلا بلسلا لب ؛طيسبلا بلسلا سيل

 (حع) .انلقام لإ ءاميإ “لمأتف” :حراشلا لوق لعلو ؛يبلسلاو يتوبغلا نم معأ





 اهتأيهو ةجحلا اهل بيذهت حرش

 دق ْذِإ ب 07 7 وهو بقرف ىأ PB 0 2 هلق
 َكلذب e يي حاول ؛هِءاَرْجُأ نْيَبتةَبَساَتُملا ِفَلُوُملا ف َريكْغا

E 

 ¢ اعلا دعب صالا ركذ ل ليبق نم “لوقلا” هي EFA كا د دينيح

 لا ةراشإ بیک ثلا دعب 0 رابتعا فو .تافي درعتلا يف ف 0 وهو

 ةماعلا تاّبكرملا ليكشي©“لوَقلا”ف ةَجللا ينك 7 AEE رابتعا

 ةجحلا ةيهام نايب يف عرش ةجحلا هيلع فقوتي ام نايب نع غرف امل (خلإ سايقلا) :هلوق ©
 نوڪي نأ :امإ لالدتسالا نأل كلذو ؛ليشمعلاو «ءارقتسالاو «سايقلا :ماسقأ ةثالث ىلع ةجحلا نأ !ملعاو

 نيلخاد انوكي نأ طرشب-رخآلا يئثزجلا ىلع يثزجلا لاح نموأ ءسكعلاب وأ ءيئزجلا ىلع لكلا لاح نم
 ؛“ليثمعلا”ب ثلاعلاو «“ءارقتسالا”ب يناعلاو «“سايقلا”ب ىمسي لوألا مسقلاف 5 يك تحت

 (رم).نيققحملا نم عمج لاق اذكهل .هيوخأ مود نيقيلا ةدافإل لاصيإلا يف ةدمعلا هنوكل سايقلا مدقو

 ناك نإف «ةيضقلاو لوقلا سايق لع ظوفلملاو لوقعملا ىلع قلطي سايقلا (لوق سايقلا) :هلوق ©

 رومألا” اياضقلابو لوقلاب دارملا ناك -نفلا رظنب قئاللا رهاظلا وه امك- لوقعملا سايقلا فّرعملا

N E o ak 

 نافدارتم فلم او بكرملا نأ :هريرقت ءردقم لاوس نع باوج(خلإ فلؤملا نم معأ وهو):هلوق ©
 احرص “ءاَّملُعلا فيرش”و “ناَجازْرِم” نأ دنسب ءامهنيب فدارتلا عنم :باوجلا لصاحو !راركعلا مزليف
 (بع).فلؤملا صوصخو بكرملا مومعب

 ءاوس «ه ءازجأ نيب ةبسانملا ربتعي مل هنإف «بكرملا فالخب (خلإ ةبسانملا فلؤملا يف ربتعا):هلوق ©

 غ وأ ةيشانملا تدجن

 «بكرملا فعمب “لوقلا” أب مهوتلا عفدناف (خلإ ماعلا دعب صاخلا ركذ ليبق نم) :هلوق ©
 ىف كاردتسا نئايقلا قيرعت يف لرقلا دعب فلولا كنف ةينكرملا نع راغ ًاضيأ «كلؤملا”و

 لق ةى لوقلا دعي فلولا ظفل دير امنا هنادي ةنغايبحأ دقو نهاظ عفدلا هجوو . ةرابعلا

 (لس) !مهفاف .“لاوقألا نم لوق” :مهطوق يف امك «ةيضيعبت انهه “نِي” نأ مهوتي العلو “اياضقلا نم”
 تةروصلا ضورع ببسب نوكت امنإ ءازجألا نيب ةفلألا نإف(خلإ ءزجلا رابتعا للإ ةراشإ) :هلوق ©



 اهتايهو ةجحلا AL بيذهت حرش

 ِرْيَغلا ٍتاَبْكَرُملاك ءكِلْذَك َسْيَلام َحَرَخ رَ "0اَياَضَق نم فلم” :هلؤّقبو
 ةطْيِسَبلا اّمأ .اَهِضْيِقَت كع وأ ءاهيكعل ِةَمْرِلَتْسُملا ةَدِحاولا ِةّيِضَقلاَو «©ةّماَكلا
 جاو «©ُةَحْيِرَّصلا اياَضَقلا اياَضَقلا َنِم َرِاَبَتُملا َّنألف ؛2ةَبكرملا اًمأٌرِهاَطَف

 .يروصلا ءزجلا يهو ءاه ةيعامتجالا ةئيهاو 3
 ءيشلا هبام :يداملا ءزجلاو ؛هل زوكلا ةروصك «لعفلاب ءيشلا هب ام وه (يروصلا ءزجلا) :هلوق ©

 (بع).سايقلل يروص ءزج ةلصاحلا ةيفيلاتلا ةئيهلاو ءسايقلل ةيدام ءازجأ اياضقلاف .زوكلل نيطلاك«ةوقلاب
 ناك نإف ءةيضقلاو لوقلا سايق لع ظوفلملاو لوقعملا ىلع قلطي سايقلا (خلإ لوقلاف) :هلوق ©

 فو لوألا لوقلا ولا ناك تدفلا طب قناللا فاطر انك لوقفملا قئايقلا فلا

 الك نلعو ؛“ةظوفلملا رومألا” اهب دارملا ناك ظوفلملا وه فّعملا ناك نإو «ةلوقعملا ٌرومألا “اياضقلا”

 (حب).لوقلاب هيلا موزل مدعل ؛لوقعملا “رخآآلا لوقلا”ب داري نيريدقتلا

 اناضقلا الاخذإ ةريغاةينكق انك "كلش قه” لرقم فتضملا دق مل (اياضق نم):هلوق ©

 اياضقلا نم ردابتملا نأل 5 جاتحم هنأ قحلاو ءةبذاكلاو ةقداصلا نم اياضقلا ظفل مومعل ةبذاكلا

 (مع) .نفخيال امك ردابتملا ذخّوي تافيرعتلا يفو «قداوصلا

 افلّوم سيل امهنم الك نأل ؛ًاضيأ ةيئاشنالا تابكرملا اهلثمو (ةّماتلا ريغلا تابكرملاك) :هلوق ©

 (بع).ىلوأ ناكل “ةصقانلاو ةيئاشذإلا تابكرملاك” :لاق ولو ءاياضق نم

 نم فلؤم” :هلوق نم ةطيسبلا ةيضقلا جورخ امأ :يأ (خلإ رهاظف ةطيسبلا امأ) :هلوق ©

 ةبكرم ةدحاو ةيضق لب ؛اياضق نم ةفلٌؤم اهنأ اهيلع قدصتال اهنإف ءرهاظف سايقلا فيرعت يف “اياضق

 فيرعتلا نكي مل الإو ؛دحاولا قوف ام اياضقلا نم دارملا نإف ؛ةبكرملا فالخب ءلومحملاو عوضوملا نم
 (لس).نيتيضق نم ةفلؤم اهنوكل ؛اياضق نم ةفلؤم اهنأ اهيلع قدصي ةبكرملا ةيضقلاف ءاعماج

 يرظن “اياضق نم فلؤم” :هلوق نم ةبكرملا ةيضقلا جورخ امأو :يأ (خلإ ةبكرملا امأو) :هلوق ©
 (بع).يفخ يعيدب وأ

 اياضقلا :يأ «ةحيرص نوكيام فيرعتلا يف اياضقلا نمردابتملا نأ ىنعي (ةحيرصلا اياضقلا) :هلوق ©

 نأ كشالو «((ةردابتملا اهيناعم لع لمحت نأ بجي تافيرعتلا ظافلأ)) و ةلقتسلا ةرابعلاب ةزوكذملا

 (لس).ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذم اهنوك مدعل ؛ةحيرص ةيضق تسيل ةبكرملا ةيضقلا نم ةيناغلا ةيضقلا



 اهتأيهو ةجحلا ف بيذهت حرش

 “يفرغ ق ُدَعْياَم اياضقلا نيروابتملا نال وأ ءكلذك سيل ةبكرملا نم نالا
 .ةددعَتم اياَضَق

 معلا اَمُهْنِم مَرْلَيال ْذِإ ؛9لْيهْمَكلاَو ءاَرْقَتْسالا َحَرَخ “مرلي” :هلؤَقبو
 .رخآ ءب للامن لل 000

 ةيجراَح ٍةَمَّدَقَم او رح لوق ا هذه ملام جَرَخ هتاذِل” :هلوقب

 ذي راي هنن تدل ران ا قرودطد رقما نياق دل

 رظحلاب رمألا سفن بّسَحج موزللا وه “موزللا”ب دارملا ذإ (ليشمعلاو ءارقتسالا جرخ) :هلوق ©
 ةمزال تسيل ليثمتلاو ءارقتسالا ةجيتنو «ةداملا صوصخ نع رظنلا عطق عم ءفلؤملا لوقلا ةروص نإ
 ؛داوملا ضعب يف رمألا سفن بسحبو ءاقلطم ينظلا ملعلا بسحب امل ةمزال تناك نإو ءمقعملا اذهب امه

 تاناويحلا ُرثكأ” :كلوق يف امك «داوملا ضعب يف امهتروص نعرمألا سفن بسحب امهتجيتن فلخعل كلذو
 يملعلا موزللا انهط قَّقَحَت نإو هنأل ؛“هدنع لفسألا هّكف كّرحي ناويح لكف «غضملا دنع لفسألا هّكف كّرحي

 (حب) .حاسمقلا يف مكحلا اذه نايّرَج مدعل ؛رمألا سفن بسحب موزللا فّلختي دق نكل ؛ينظلا

 ءةجيتدلا قدصيال ةمّدقملا كلت قدصيال يذلا ماقملا نأ !ملعاو (خلإ ةيجراخ ةمدقم) :هلوق ©

 فصن فصن نأل ؛“جل صن أ” هنم مزليال «“ جل ٌفصن بو ءّبِل فصن آ” :لاقي نأب «فصانعلاک

 .هعبر لب ؛هفصنب سيل ءيشلا

 نأ هنم مزليف ؛ةقداص ةمدقم «ءيشلا كلذ لع فوقوم ءيشلا ىلع فوقوملا ىلع فوقوملا :ليق نإ

 ىلع فوقوم قالطلاف «نيفرطلا يضارت ىلع فوقوم حاكنلاو «حاكنلا ىلع فوقوم قالطلا” :انلوق جتني
 يضارت لع فوقوم قالطلا نأل ؛ةقداص ةجيتنلا هذه نإ :انلق .ةبذاك اهنأ عم ؛“نيفرطلا يضارت

 (بع).حاكتلا هيلع فقوت يذلا نيفرطلا

 يف هلومحم قّلعتم نوكي يذلا سايقلا وه :حالطصالا يف وه (ةاواسملا سايقك) :هلوق ©

 .ئربكلا يف اعوضوم ىرغصلا
 ةمدقم ىلع هانبم نأل ؛ابذاك نوكي دقو اقداص نوكحي دق ةاواسملا سايق نأ !هلعا :ةظوحلملا

 ءورمعل واسم دمحم :ةقداصلا لاثمف «ةبذاك نوكت دقو ةقداص نوكحت دق ةمدقملا كلتو دا

 اهقّلعتمو «“رمعل واسم وه لوألا لومحم نأ :ئرن نحنف «ديزل واسم دمحمف ؛ِديزل واسم ورمعو

 .ةيناثلا ةمدقملا عوضوم وه "و ”ورمعل وه يذلا

 يواسملا يواسم” :لوقت «ئرخأ ةيضقل لب ؛نيتمدقملا تاذل ةجيتنلا هنع ردصت ال سايقلا اذهف

 © جتنيف «ةقداص ةيضق يهو «ةاواسملا سايق اهيلع نبي يتلا قلا يه هذهف « واسم ءيشل



 مف ارو دم ناک نإ
  طزكؤأ لئ “ارتقا ف

 E E E E كل راسم "نأ كلذ
 ةيجراخلا 0ِةَمّدَقَملا هذه َعَم ِتاَواَسَملا سايقو “واسم ٰيواّسملا َيِواَسُم َّنأ”

 .0كلذ فرغاف .ِتاّدلاب ٍلِصْوُملا ماما م سل اهِنْوُدِيو «ِنيَساَيِق كإ مجري
 O ls e ا ةَجيِتَ” ىعَسْي سایقل لا َنِم ٌمزاللا ٌرَحآل | لوَقلاو

 هتَداَمِب ُدارُملاو ٌةَجْيِيَكلا َوُه . يذلا رک اا ُلْوَقلا يأ :(©قاك ْنِإَف) هلو
 .هبو «هّيَلَع ُمْوُكَحَمل ملأ :هاقرط

 اجيإلا نش يف فحم ءس يقر نيت عقاولا بيرلا :يقيمب ڈارملاو
 :انلوَقك تجينا ضيقت ياتئيشالا ف ْدْرْكْدَملا ُنْوَكَي دق هّنإف ؛بْلَسلا وأ

 ةقداص ةجيتن اهنع 5

 فصن ةرشعلا” :ةجيتنلاف ؛نيعبرألا فصن نورشعلاو «نيرشعلا فصن ةرشعلا :ةبذاكلا لاثمو

 كللذل خفضت ءيشلا فصن فصن” :لوقت ةدعاق لع تينب ا ةنيشن هذين "فرا

 تبذك ةيبنجألا تبذكاذإو .عبر وه امنإو ءًافصن سيل فصلا فصن نإف ؛ةبذاك ةيضق هذهو «“ءيشلا

 !مهففاف .ةجيتنلا

 عم بكر اذإ تاواسملا سايق نأ :وهو ءمّهوت عفد (خلإ ةمدقملا هذه عم ةاواسملا سايقو) :هلوق ©

 لصاحو ؟دحلا نع كلذ جرخ ٍديق يأبف ءرخآ رمأ نإ جاتحيال «هتاذل لصوم عومجملاف ةمدقملا هذه

 راسم واسم أ نأ” :امهيناثو ؛ ب ل واسم بو ءب ل واسم آ نأ” :امهطوأ :نيسايق لإ عجري هنأ :عفدلا

 (نب).“ج ل واسم أ ّنأ”:نيسايقلا نيذه نم مزليف باسم يواسملل واسم لكو «“ج ل

 وه امك ليشمتبالو ءارقتساب سيلو «ةجح ةاواسملا سايق نأ للإ ءاميإ (كلذ فرعاف) :هلوق ©

 (رون) !ربدتف .ثلعلا ماسقألا هذه يف ةجحلا رصح لطب سايقلا يف الخاد نكي مل ولف ءرهاظلا

 ؛رابتعالاب ةرياغتم «تاذلاب ةدحتم بولطملاو ىعدملاو ةجيتنلا نأ !ملعا (ابولطمو ةجيتن) هلوق©

 (بع).“ةجيتن” هدعبو « 'ىعدم”لالدتسالا نيحو «"بولطم” هيلع لالدتسالا لبق “ثداح ُملاعلا”نإف

 «ينارتقالاو يئانثتسالا ىلإ هميسقت يف عرش سايقلا فيرعت نم غرف اّمل (خلإ ناك نإف) :هلوق ©

 (بع).يدع ينارتقالا موهفمو ءيدوجو هموهفم نأل ؛ئانثتسالا مَّدق امنإو



 سايقلا A ٠ بيذهت حرش

 سيل اذه ّنِإ” جيني “ناوي سيل E ًاناَسْنِإ اذه ناک

 َنْيَع هيف ا نورك دقو. نام اذه :ينايقلا ف زك تلات

 .ُناَوَيَح اذه َّنإ جتني ء ا روکا لل ف اوتك هک قيل

 ١- 20 0نحل” ئغأو ءانثتسالا ٍةَملك لع هلاَمتشال ".
 هِتَداَمب ساَيِقلا يف اَرْوُكّْدَم ُرَخآلا ُلْوَقْلا نڪي ْمَل ْنِإَو أ :(ًالإو) هلو

 E ESE د! ؛هتگيهبال ِهِتَّداَمِب ارك دَم َنْوُكَي a «هتتیهو

 ةّيداملا ةجيركلا ِءاَْجَأ ْنِم ِءيَس لع ُلِمَتْشَيال سايق ُلمعُيال اذگو ءةَّداَملا ندب

 .للْوُأ ناكل “هتّداَمب” لوق فدو هنأ ملغ اذه نیو د ن ةيروصلا

 ربك الاو رضألا :َيِهَو ءهيف9ٍبْوُلظَملا ٍدْوُدُح ِناَرِيفال :(ُياَرِيْفاَق) هلو
5 

 ناك نإ هلال ا يناَريمالا سايقلا يأ :(عينع) هلق
 «ثداح ريغتم تم تم A يخف 2 فر تالا نم ا

 يلين 0 مادا فاق ما يجرشف الإو ؛ 'ثِداَح ٌملاَعلاف

 زخلالا لفلان ناد دوس انتا رمل نفت يف انهه عومجملا اذه يفن : :يأ «(كلذو) :هلوق ©

 دان ةف اروكذدم نوكحي نأ :لوآلا تاللا ىلإ يقترت ةيلقعلا تالامتحالاو ا دا روك دف

 هتدامبال هيف اروكذم نوكحي ال نأ :ثلاغلاو ا ال هتأيهب هيف اروكذم نوڪي نأ :يناعلاو «هتأيهب ال

 نيم اھ اا سفن يف قح ل او الاف ؛هتأيهب الو

 طسولا نأ :دريالف «هلوصح يف لخدم اه يتلا هدودح :يأ (بولطملا دودح نارتقال) :هلوق ©

 واولا يهو «نارتقالاو عمجلا ةادأ لع المتشم ينارتقالا سايقلا ناك امل ينعي «بولطملا نع جراخ
 (بع).اًينارتقا ىمس ةلصاولا

 :تالامتحا ثلث هل (ةفرّصلا تايطرشلا نم بكرت) :هلوق©

 ءنيتلصتملا نيتيطرشلا نم ابكرم نوكحي نأ :لوألا

 ءنيتلصفنملا نم ًابكرم نوكحي نأ :يناشلاو
 .ةلصفنمو ةلصتم نم ابكرم نوكي نأ :ثلاغلاو

 e :نانثا ةيطرشو ةيلمح نم بكرت اميفو



 سايقلا ان بيذهت حرش

 SS ىس محلا َنِم ٍبْوُلظَمْلا ٌعْوُضْوَمَو

SS5 ا  r E 

 مشا 277 وهف «ىرب 3. e 8 لا ا لر :اّمِإ ا

 ll ٣ لا

 ي مّلاَعلاف ًادْوُجْوَم ُراَهَتلا ناک 2 0 ُراَهَلاَف ٌةَعِلاط ٌسْمَّشلا ِتَناك

 ةيطرشلاو ةيلمحلا َنِم 2 أ ؛ءيِضُم ملاَعلاف ةعلاط لا تاک اًمّلكف

 اذه َناك املك مسج ناوي كو اَويَح ناك ًاناَسنإ ٌءِيَّشلا اذه َناک املك”:

 . مسج ناک ًاناَسذإ ٌءِىَّشلا

 لا يفارق اتقالا 0 حملا ارق اًديقالا نع بل | 0فع فلا دقو

 .ٌىحرَّشلا َنِم كا هک

 .لمحا ا ارتقالا َنِم يأ يروي

 | لقاَو لومحملا نم ّصَخَأ ٍبِلاَغلا يف ِعْوُص ُْوَملا نوكل :(َرْعَص

 او ةا نياتكم نورك نأ :لوألا 5

 .ةلصفنملا نمو اهنم بكرم نوكحي نأ :يناعلاو

 يف روكذم نينثالا لاثمف ؛تالامتحا سمخ نإ يقترت يطرشلا سايقلا يف اهلك تالامتحالاف

 (لس) .لمأت فدأب ةرهاظ يقاوبلا ةلثمأو «حرشلا

 ينارتقالا :وهو- هدارفأ ضعب نوكل ؛ميسقتلا يف ينارتقالا مّدقو (خلإ فنصملا مدقو) :هلوق ©

 نم ٌرفوأو طس يلمحلا ينارتقالا ثحابم ّنألو ءاًقلطم يئانثتسالا دارفأ نم ءازجأ ّلقأو طسبأ -يلمحلا

 .طيسبلا نم يناعلا ىلعو ءةطاسبلا نم لوألا ىلع “طسبأ” :هلوقف ؛لفخيال ام لع يئانثتسالا ثحابم

 (هاش نم بع) !مهفاف

 ابكرم ناكام :وهو «يلمحلا ينارتقالاب صتختال تاحالطصالا هذه نأ :هيف (يلمحلا نم) :هلوق ©

 فنصملا هب حرص امك «كلذك نكي مل ام :يهو «ةيطرشلا تاينارتقالا يف يرجي لب ؛ةفْرِص نيتيلمح نم

 (رون) .“ربكأ هب موكحملاو ءرغصأ مسي بولطملا يف هيلع موكحملا”:لوقي نأ كوألاف«“ةلاسرلا حرش” يف
 ايواسم نوكي دق عوضوملا ّنأل ؛“بلاغلا يف” :هلوقب دّيق امنإ (صخأ بلاغلا يف) :هلوق ©



 ةعبرألا لاكشألا ۸۹ 57507

 .هْنِم َاداَرْفَأَرثْكَأَوَرَبُكَأ لؤُمْحَملا نوُكَيِف هْنِم
 .©ٍنْيَكَرطلا نيب هِطْسَوَعل (0ظَسؤأُرّرَكَتملاَو) هوَ
 رْيِمَّصلا ُرْيِكْذَتو .ُرَعْصَألا اهْيِف لا ٌةَمّدَقُملا يأ :(ُرَكْصَألا ِهُيِفاَمَو) هلو

 .“لوصْوَملا ظل" لإ ارظن
 ٍرَكْضألا َلَع اَِلاَمِتْشال :(رْغُص) هلو
 .ربك الا لع الاّمِتشال ؛ “ربك” ربك الا ِهْيِفاَم ْيَأ :(ىرُبُك) هلت
 قاوَبلا َجاَتْنِإو .©ٌّمِْيِدَب هّجاتنإ ّنأل الو” ىبَسُي :(ْلَّوَألا ُلكَّشلا) ِهلْوَق

 .مّلِعلا يف َمَدقأو قَبْسَأ نؤكيف ءهيلإ ُمِجرَي يرن
 .9ىَرْغّضلا نأ ِنْفتَمَّدَقُملا فرش ف لوألا َعَم هكارتشال :(يناگلاق) هلو

 َّمعأ نوڪي دقو «“كحاض ناسذإ لكف ءكحاض قطان لكو «قطان ناسنإ لك” :لاقي امك «لومحملل 3

 .كحاض ناويحلا ضعبف ءكحاض ناسذإ لكو «ناسذإ ناويحلا ضعب” :لاقي امك هنم

 ءهمسرو ههنكب الوهم نوڪي يروصتلا لوهجملا ّنأ !هلعا (طّسوألا رّوكتملاو) :هلوق ©
 ينعي ءاهيفرط نيب ةبسنلا ثيح نم ًالوهجم نوكي امنإ يقيدصتلا لوهجملاو ؛همسرو ههنك بلطُيف

 هل ناكوأ ءامهنم ءيش نإ هتبسذ نڪي ملول ذإ ؛نيفرطلا بساني ثلاث رمأ نم ڌبالف ءايرطت نكي

 َمِلَف كلذ نم ءافَح لع تنك نإو ؛نيفرطلا نيب ةبسنلا هنم لصحيال ءرخآلا نود امهنم دحأ نإ ةبسذ

 (بع) !!!بوبحملا لاصو يف ةلالدلاو ةطاشملا ىلإ جاتحت

 «ئرغصلا باجيإ ةيفيكلا بّسَحب هجاتنإ يف لوألا لكشلا طرشف (نيفرطلا نيب هطسوتل) :هلوق ©
 (شم).ئرغصلا ةيلعف ةهجلا بَّسَحِبو «ئربكلا ةّيلك ةيمكلا بسحبو

 هعوضومف «بولطملا عضو بيترت لع ل وألا لكشلا يف طسوألا نأل ؛(يعيدب هجاتنإ نأل) :هلوق ©-١

 يناهلا يفو ؛ىلوأ هتبترم لعجف «هيلإ لكشلا يف لاكشألا نم برقأ وهف «لومحم هيف هلومحمو ؛عوضوم هيف
 لع قاب هلومحم ثلاكلا يفو ؛ةيناث هتبترم راصف «ناك ام لع قاب - ءازجألا فرشأ وه يذلا- هعوضوم

 (ماش) .ةعبار هتبترم تلعجف ؛ىلاح لع بولطملا يثزج نم ءيش سيل عبارلا يفو ؛ةعلاث هتبترم راصف «ناكام

 نمو «طسوألا ىلإ رغصألا نم لقتني نأ :وهو «يعبطلا مظنلا ىلع هنوكل (يهيدب) :هلوقو ؟ -©
 .ةجيتدلا يف هيلع امه امع ربك لاو رغصألا لاح ريغتي العل ؛ربكألا ىلإ طسوألا

 نإف ؛عوضوملا :ينعأ بولطملا يفرط فرشأ لع ةليتشم اهنوكل (ئرغصلا ينعأ) :هلوق ©
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 و عباَرلا ف د لوألا :5أ؛ 'ُتِلاَكلا”َق 4 ا وأ

 : ظَرَكْشُمَو
ve 

 ؛یرْبْلا ِةّيلك َعَم م اهتيلعف وذ لغو «طرغشلا باجي لوألا ف

 لا َعَمَو < «نيتَبِج ا E n ٍةبجوملا َّعَم ناتبجْوُملا جت سل

 ةزركلاب ننكملاسلا كلا

 .ئربكلا ينغأ ءنْيَتَمَّدَقم دقُملا سَحأ يف لوألا َعَم هكاريمال :(ُتِلاَكلاَف) هلْوَق

 .لّوألا نع ٍرْعُبْلا ةي ةَياَغ ف ِهِنوُكِل :(عیاًرلاف) هلوق

 َّنأل كلذو ؛رَعَصألا ىلإ ٍطَسْوألا َنِم محلا ىَدَعَتَيل :(اَهَتيِلْعفَو) هلو
 لشاب لوألا هل ت تَبَئام لع َوْه اَمَّنِإ -ابْلَس ْوأ ناك ًاباَجْجِإ- 2ىزبكلا ف مڪحل ا
 هل تّبَك َرَعْصألا َّنأب ىرْغّصلا يف نكح ڪج مل ولف .-9خْيَّشلا بَهّذَم ىلع ًءاني-

 نمو ؛عباتلا نم عوبتملاو «ةفصلا نم فرشأ تاذلاو «هل عباتو لاح لومحملاو ءلصأو تاذ عوضوملا 3

 لومحملا ينعأ «بولطملا يف سخأ وهام ىلع ةلمتشم اهنوكل «نيتمدقملا سخأ ئربكلا نوك رهظ انهه
 (لس).عوضوملل عباتو لاح وه يذلا

 تناك اذإ روصتي امنإ روكذملا مكحلا زواجت نأ :ينعي (ىئربكلا يف مكحلا نأل) :هلوق ©
 مل ولف ءطسألا هل تبثام ىلع وه امنإ ابلس وأ اباجيإ ئربكلا يف مكحلا نأل ؛ةيلعفو ةبجوم ىرغصلا
 ءرغصألا ىلإ لعفلاب طسوألا هل تبث ام ىلع ربك الاب يذلا محلا زواجتي مل كلذك ىرغصلا يف نكي

 (هاش نم بع).ىفخي ال امك

 ريغتملا وه ام لع “ثداح ريغتم لك” :انلوق يف مكححلاف “ثداح ريغتم لكو ءرّيغتم ملاعلا” :وحن

 الإو ؛لعفلاب ملاعلل ًاتباث ريغتلا نوكي نأب لعفلاب ئرغصلا يف محلا نوكي نأ دب الف ءلعفلاب

 مكح -زواجتيال :يأ- ىدعتيالف ءريغتملا يف جردني مل -لعفلاب ئرغصلا يف مكي مل نإو :يأ-
 (نب) .جاتنإالف ؛ملاعلا ىلإ ريغتملا نم ثودحلا

 ام ىلع سيل ئربكلا يف مكحلا نإف ؛يبارافلا بهذم ىلع ال (خيشلا بهذم نع ًءانب) :هلوق ©

 امك ؛ناكمإلاب رغصألل طسوألا توبث محلا يدعت يف يفكيف «ناكمإلاب لب ؛لعفلاب طسوألا هل تبث

 (هاش نِم لس).ىفخي ال



 لوألا طئارش 5 بيذهت حرش

 .رَكْضَألا ىلإ طَسْوَألا َنِم مُكسخلا يدع مرلي مل ِلْعِفلاب ظَسْوَأل
 َنِم ُمَرلَيَف ِطَسْوَألا يف ٍرَكْصألا جاريد َمِلَيِل :(ىرْبكلا ةي َعَم) هلؤق
 الوم نكي طَمْوألا َّنأل كلو ؛رّعْصَألا لع مڪحل ا ٍطَسْوَألا لع مڪمل ا

 يف مِڪُح ولف ؛عْوُضْوَملا َنِم َّمَعَأ لوُمُحَملا نكي ْنَأز جيو ءرَعضألا لع انهه
 كلذ يف جرَدنُم ريع ُرَعصألا نوكَي ْنأ َلَمَتْحال ٍطَسوُأْلا ضع لع ٰىربکلا
 امك ءرَعضألا َلَع محلا ٍضْعَبلا كلذ ىلع مُكحلا َنِم مَرَلَيالَف ءِضْعَبلا

 .ُسَرَف ناويحلا ُضْعَيو هناَوَح ناسف لک :َكِلوق ْف"ُدَهاَهُد
 زهر يأ َةَياَلِل هْيِف ُماللاو ؛ةّيِئرجاو ُةّيلكلا يأ :(ناتبجوُملا جيني هلو

 ىَرْبْكلا َعَم كيرلا ُةَبِجْوُملاوكةّيَلْكلا ُةَبِجوُملا ىَرّْصلا جني نأ طَورُقلا

 ضعب ريغ ربكألاب هيلع موكحم وه يذلا ناويحلا ضعب نإف (خلإ كلوق يف دهاشي امك) :هلوق ©
 مدعل ؛رغصألا ىلإ ىدعتيال ةيسرفلاب ناويحلا ضعب لع مكحلاف ؛رغصألا ىلع هب مكح يذلا ناويحلا

 (لس).رخآ ضعب تحت جردنم وه امنإو «ضعبلا اذه تحت اجردنم هنوك

 ليلد نايب ىلإ ةراشإ خلإ “ناتبجوملا جتنيل” :فنصملا لوق يضف (خلإ طورشلا هذه رئايأ) :هلوق ©

 نم دحاو مدع ريدقت لع هنأ هنم مهفي هنإف ءًاضيأ “ىربكلا ةيلكو اهباجيإ عم ىرغصلا ةيلعف” طارتشا
 (لس).حرشلا يف هليصفت تملع دقو .جِتْنُم ريغ اميقع لكشلا نوكيرومألا هذه

 بسحب ميقع ريغ اجِتنم هنوك يف لوألا لكشلا طر (خلإ ةيلكلا ةبجوملا ىرغصلا جتني) :هلوق ©
 يف رغصألا لخديف ؛ةيئزج وأ ثناك ٌةيلك «ةبجوم ىرغصلا نوك يأ «“ىرغصلا باجيإ” ةيفيكلا
 ئربكلا ِتناك ءاوس جاردنالا مزليالف ةبلاس تناك اذإ امأو ؛هيلإ ئربكلا مكح ىٌدعتيو ءطسوألا

 .مقعلا ليلد وهو «فالتخالا قّمحتي امهنم لك عم لب ؛ةبلاس وأ ةبجوم
 قحلاف “لاّهَص سرف لكو «سرفب ناسنإلا نم ءيشال” :انلوقكف ةبجوم ئربكلا تناك اذإ امأ

 .باجيولا قحلاف « ناويح " املوقب لاهص :انلوق الدب نإو «بلسلا
 وأ رامحب سرفلا نم ءيشالو «سرفب ناسذإلا نم ءيش ال” :انلوقكف ةبلاس تناك نإ امأو

 .باجيإلا يناعلا فو ءبلسلا لوألا يف قداصلاف «“قطان

 لمتحي ةيئزج اهنوك ريدقت للع ذإ ؛“ىربكلا ةيلك” -ةيئزجلاو ةيلكلا يأ- ةيمكلا بسحب طرشو
 دجوي لب ؛جاتنإلا ٌقأتيالف ءرغصألا ىلع هب موكحملا ريغ ركذلاب هيلع موكحملا ضعبلا نوكحي نأ
 ©“ سرف”:انلوق الدب نإو ءبلسلا قحلاو““سرف ناويحلا ضعبو «ناويح ناسذإ لك”:انلوقك«فالتخالا
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 : ذاَخْلا يفَو

 ِءاَوَد َعَم ىربكلا ُةّيَكَو ءِفْيَكْلا يف اَمُهُقالِتْخا
 0 يب اچ نزلا لل یک ی ب 00000 ةبجوملا

 کلا ةيلالا عم -نيبجوُملا ْْعَي- ٍناَيَرْفّصلا جيني ْنأو ؛ةّيِتْرُج ٌةَبِجْوُم

 سا اي اسوم

 .مقعلا بجو فالتخالا ققحت ىثمو ؛باجيإلا قحلا ناك «“كحاض” انلوقب 3

 (ىداباريخ ماما لضف ىولوم زا قطنم نازيم حرش)

 “مسج ناسنإ لكف «مسج ناويح لكو «ناويح ناسنإ لك“ :لثم (خلإ لوألا يقف) :هلوق ©0

 ." كحاض ناويحلا ضعبف «كحاض ناسنإ لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب”و

 نإف ؛بلسلاو ةيئزجلا يه امنإ ةيسخألاو ءنيتمدقملا سخأل ةعبات نوكت ةجيتنلا نأ !ملعا مث

 ةبجوم ةجيتنلا ِتناك يفاعلا نؤد لوألا َّدِجُو ْنِإو «ةيئزج ةبلاس ةجيتنلا نوكي لكشلا يف اتدجُو
 عيمج يف كعفني هنإف ظفحاو مهفاف .ةيلك ةبلاس ةجيتنلا تناك لوألا نؤد يناعلا دجو نإو «ةيئزج

 ّنأل ؛عبارلا لكشلا بورض رثكأو «ثلاعلا لكشلا بورضلا عيمج جئاتن يف الإ ؛اهلك يف راجو «جئاتنلا

 (بع).ءيجيس امك ءاهنم ثلاغلا برضلا الإ ؛ةيث ةيئزج الإ جيْنُتاَل ةينامث هبورض

 الف ءرجحب ناويحلا نم ءيشالو «ناويح ناسذإ لك“ :لثم (ةيئزجلاو ةيلكلا :نيتبلاسلا) :هلوق ©

 سيل ناويحلا ضعبف «لهاصب ناسفإإلا نم ءيشالو ءناسنإ ناويحلا ضعب و « رجحب ناسذإإلا نم ءيش
 (بع) ."لهاصب

 نم ةلصاح ءرشع ةتس تناك ةيلقعلا تالامتحالا نأ !هلصاح (ةحضاو لكلا ةلثمأو) :هلوق ©

 نايّرغصلا :ةينامث ىرغصلا باجيإ طرش نم طقسو «كلذك تايربكلا يف عبرألا تايّرغصلا برض
 ؛نيتبجوملا نييّرغصلا عم ناتيئزجلا نايربكلا :ةعبرأ ىربكلا ةيلك نمو ؛عبرألا تايّربكلا عم ناتبلاسلا

 بيترتلاب اهدادعت عم ةيقابلا بورضلا بتارمو -ةطقاس وأ تناك ةيقاب- لكلا ةلثمأف «ةعبرأ يقب

 .لودجلا اذه نم ةحضاو اهجناتنو ال عوضوملا

 ةبجوملا ةجيتنلا نم ءابلا تحت “من”و ءطقاسلا نم “نيسلا”و ءيقابلا نم ًازمر “ءابلا”ب كيلعف

 ةجيتدلا نم “لنو «ةيئزجلا ةبجوملا ةجيتنلا نم “ون” و «ةيلكلا ةبلاسلا ةجيتنلا نم “سنو «ةيلكلا
 (هاش).دادعتلا نم تاءابلا ىلع يناقوفلا مقرلاو «ةيئزجلا ةبلاسلا

 .ثداح ملاعلاف ؛ثداح ريغتم لكو ءريغتم ملاعلا :لوألا لكشلا لاثم



 يناغلا طئارش ۹۳ ا

 .ةّيئرجلاو ةّيلكلا ُجِتْنُي يأ :(ِنْيََبِجْوُملا) هلق
 .ةّيِئرجلاو ةّيلكلا ُجِتُْي يأ :(ِنْيَتبِلاَسلا) هلوق
 ّنأ ىلإ ةّراَتإلا هن ُدْوُصْقَملاو “جيني” :هلوقب قّلَعتُم :(ةَرْوُرّصلاب) هلْ

 . بم یک اهليصفت م 5 امك ءاهجئناتتل

 ةّيِفيَكلا بَسَحب لكّشلا اذه يف طَرتْفُم ْيأ :(اَمهفالِتْخِإ نفاگلا َفَو) هلق

 ُلكّشلا اذه قلات ول هّنأل َكلْذو ؛ 'باَجيإلاو ٍبْلَّسلا عف نْيَكَمَّدَقُملا فالتخا”
 رس

 ف قِداّصلا نوكَي أ :ّوهَو «©ةَجّيِتَتلا يف فالتخالا لصحي نيتبجوملا َنِم

 ةجيتنلا سفن امأو ءيهيدب هجناتنل هجاتنإ نأ ينعي رظنلا ىلإ جاتح ريغ :يأ (خلإ يهيدب):هلوق ©
 .رظنلاب اهوصحل ؛ةرورضلاب ةيرظنف

 مزليف ءطسوألا ةلمج نم رغصألا نأل ؛سكعلابو «ئربكلا ةيلك لع ةفوقوم ةجيتنلا نإ :ليق نإف

 امنإ ئربكلا نإ :انلق ؟ايرورض انيب هجاتنإ نوكحي نأ نع ًالضف ًاجتنم لوألا لكشلا نوكيالف ءرودلا
 امنإ بولطملاو ءدارفألا يهانت مدعل ؛هتيلك قدصب مكحلا مص امل الإو؛ًالامجإ تايئزجلا ملع نإ جاتحت

 (بع).اهيلإ يليصفعلا هملع يف جاتحي
 يف ةكرتشم ةفلاختملا ءايشألا نوكي نأ زوجي هنأ هيف ٌرسلاو (خلإ فالتخالا لصحي) :هلوق ©

 يف ةكرتشم ًاضيأ ةقفاوتملا ءايشألا نوكي نأ زوجي اذكو ؛بلسلا ٍذئنيح قحلاف ءال دحاو ءيش توبث

 .حراشلا مالك نم رهاظ اذهو «باجيإلا ٍذئنيح قحلاف ءرمأ توبث
 ءباجيإلا يف ةقفاوتمو ةفلاختم رومأ كارتشا زوجي امك هنإف ؛نيتبلاس نم فلأت ول لاحلا اذكو

 ىلعو ءبلسلا لوألا ىلع قحلا نوكيف ءًاضيأ بلسلا يف ةقفاوتملاو ةفلاختملا ءايشألا كارتشا زوجي كلذك

 (لس) .باجيولا يناغلا
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 ىْبْكْلا وأ ةّيِرْوُرَّصلا َعَم ِةَنِكْمُمْلا ُنْوُكَو ؛ىرْبْكْلا ِةَِلاَس نياكعلا
 ب

 هَناَوَيَح ناس ل :انّلُق ول هّنإف ؛ىَرْخأ َبْلَسلاو ٌةَرات ٌباجيإلا ساّيِقلا ةَجْبِتَ

 يرق لک” :انلوقب رْبكلا اند ْولَو ؛َباَجإلا قلا ناك «“ُناَوَيَح قطان و
ENE 

 رج ناَسْنإلا َنِم يال” :الوقگ ءِنيَئبلاَس ْنِم ات ْوَل لاخلا اذگو

 :اتلوقب ىرْكلا الدب ؤلو .باجياإلا لا ناك “رج رج ٍقِطاَتلا َنِم َءيشالو
 بلل حلا ناک “رج ب سيَرَقلا نم َءيشال”

 نم مرلي يذلاٌرَح الا ُلْوَقلاَوُه ةَجْيِتَكلا َّنإف 0 َدَع ُلْيلَذ فالتخالاو

 ©داوَملا ضع يف قحا ناك اک َةَبِجوُملا ٍنْيَتمَّدَقُملا َنِم مزاللا ناک ولف ءَنْيَتَمَّدَقُملا

 2 هيجل وتلا ضعت ف قَدَص e ا

 لك ڪل بسحب نالا لكّشلا يف ظرتشُي ْيأ :(ىربكلا هيك ) هلق

 ُضعّبو قطان ناّسْذإ لک” :اتلوقک ee رج َدْنِع ْذِإ ؛ىَرْبْكْلا

 نوڪي نأ سايِقلا يضتقيو ءسَرَِب ناسنإلا نم ءيشال وهو (بلسلا قحلا ناك) :هلوق ©

 (بع) .ناتبجوم نيتمدقملا ّنأل ؛ةبجوم ةجيتنلا
 نيضقانتملا نيرمألا ّنإف ؛روهظلا ةياغ يف رهاظ اذه (خلإ داوملا ضعب يف قحلا ناكاملا :هلوق ©

 لك كفنيال ثيحب ًامئاد ءيشلا اذهل امهتوبث ناك ولو !فيك ءدحاو ءيشب نيمزال انوكي نَا عنتمي
 مدع نامز يف هل امهنم لك ناك نإو «لطاب وهو نيضقانتملا عامتجا مزليف ءالصأ ءيشلا اذه نع امهنم

 ةّدام ّيأ يف موزلملا نع كفنيال مزاللا)) إف ؛ءيشلا كلذل ًامزال امهنم لك نوڪيالف رخآلا توبث

 (لس).فلخ اذهل ءهرخآلا توبث نامز يف هنع امهنم لك كفنا دق انههو :((تَّضرُف

 :نارمأ ةهجلا بسحب يناعلا لكشلا جاتنإ يف طّرتشي يأ (خلإ يناعلا لكشلا يف طرتشي يأ) :هلوق©

 يتلا تسلا اياضقلا نم ئربكلا نوك وأ نيتمئادلا ىدحإ ئرغصلا نوك نيب دّدرم موهفم :امهدحأ

 نيتمدقملا نم ءيش نوڪيال نأ نيب دّدرم موهفم :امهيناثو «يوتسملا سكعلاب ةيلكلا اهبلاوس سكعنت
 ةو فم وأ ةفلظم ةيرورض ئريكلاو قكمملا قدحا ئرغضلا نركب ناو ةا الو ماع ةف

 (حب).ةقلطم ةيرورض ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ىربكلا نوكي نأو «ةّصاخوأ ةماع
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 سيل لِهاَّصلا عَ” :انّلُق ولو «َباَجيإلا ٌقَحلا ناك «"َقِطاَنب َسْيل ناویحل ا
 .َبْلَّسلا ىلا َ 0

 :ناَرْمَأ هلا بسحب لْكَّشلا اذه يف طرشي يأ :(ئرْغّضلا مارد َعَم

 ©نْؤُحَت ْنأب «ئرغُصلا لع ُماَوَّدلا0َقُّدْصَي نأ اّمِإ :نْيَرْمألا دَحأ 0

 سكَمْنَت قلا تسلا اياَضَقلا َنِم با نوڪ ْنأ اّمإو ؛ٌةيِرْوُرَص وأ ةَمِثاد
DAمهلا عسل  eا  

 لإ ٍلكَّشلا اذه ف ُلَمْعتْمْنال 5 ن مالا دحا اشنا يناقلاو

 ٍةطوُرْشَم ربك عمو «ئربك وأ یرغُص 0 رورّطلا تاك ۶ ءاوس «ةّيِر ورضلا حم

 ةيِرْوُرَص ئربكلا تناک ل ئىرغص تتاک نإ ةئكمملا نأ ا E ةّماع

 ريغال ٌةّيِروُرَص ىَرْغّصلا تناك ئربك تاك ناو ؛ًةَّصاَخْؤأ ٌةّماع ٌةَطْوُرْشَم وأ

 اذه ُبِساَتْيال ُلْيِصْفَكلاَو .9فالتخالا َمِرَل اَمْه الو هنأ :نّيطْرَّشلا ٌليِلَدو

 نم ًابكرم يناثلا لكشلا نوڪي دق :تلق نإف (ئرغصلا ىلع ماودلا قدصي نأ امإ) :هلوق ©
 نم ئربكلا نوك عم ىرغصلا ىلع قداص ماودلا ٍذئنيحف «-ًالثم- ةطورشم مربكو ةمئاد ئرغص
 لع الو ةقيقحلا ليبس لع سيل ديدرتلا ّنإف ؛هيف سأبال :ٌتلق .!اهبلاوس ةسكْنُملا تسلا اياضقلا

 .نيرمألا الك عامتجا يف ةقّياضُمالو « وللا عنم ليبس لع لب ؛عمجلا عنم ليبس

 ّنَأ امل ؛طقف ةمئاد ىرغصلا نوك هنم دارملا ّنأ مُكوتي ناك امل (خلإ نوكحت نأب ىبرغصلا) :هلوق ©

 (بع).خلإ “نوڪت نأ” :هلوقب هرّسف ءافرع “ةمئادلا” ظفل اهيلع قلطيال ةيرورضلا
 نم ءيش نوڪيال نَا نيب دّدرم موهفم يناثلا رمألا ّنأ :هحيضوت (خلإ ًاضيأ يناعلاو) :هلوق ©

 -نيتنكمملا ىدحإ نيتمدقملا نم ءيش نوك يأ- اذهو :نوكحي نأو -ةصاخالو ةماعال- ةنكمم نيتمّدقملا

 وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض مبربكلاو نيتنكمملا ىدحإ ىرغصلا نوكي نأ نيب دّدرم موهفم ًاضيأ
 نم لوألا رمألا كرت فنصملاف ؛ةيرورض ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ربكلا نوكي نأو «ةصاخ
 ربك عم وأ ةيرورض عم ةنكمملا نوكو” :هلوقب نيرمأ نيب دّدرملا نم يناشلا رمألا ركّدو ءيناعلا رمألا

 ربك وأ ةيرورضلا عم نوكحت نأ نم بالف يناثلا لكشلا يف ُتَدجُو ول ةنكمملا ّنأ :ؤعملاو «“ةطورشم
 اكّسمتم “يناحلا لكشلا يف اهنم دبال امم ةنكمملا نإ” :لاق نّمف ؛هب سأبالف دجوت مل ْنِإو ؛:ةطورشم

 (بع).انيبم انارسخ رِسَخ دقف فنصملا مالكب

 © نم ءيشالو ءامئادال افسخنم مادام ملظم فيسخنم لك” :لثم (خلإ فالتخالا مزل) :هلوق ©
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 نوع ورال ٍ؛ةطْوْرْشَمْلا

 ع o 0 ست الرسول 2 معو
 ًاضْيأ محلا يف ِناَتَمِلَتْخُمْلاَو “يك ةبلاس” ناكيكلا جليل 5.6 هل ےس SI C6 7 > َ ٠ 2 س 959 9 ےس و

 کلا 2 03 3 اب٠“ ةّيِئْرِج بلاس”

 :”صتخملا

 .9ةَءَيَرَأ ًاضيأ لكّشلا اذه ف ٌةَجِتْنملا ٌبوُرُضلا :(ناتّيْلَكلا ) هلوَق

 :انلوقب ىربكلا الدب ولو ؛“رمق فيَحنم لك” :يه ءةبجوم جتنيف “اًمئادال عيبرتلا تقو ملظمبرمقلا 3
 فسخنملا نم ءيشال” :يه «ةبلاس جِتنُي «"امئادال فوسكلا مدع تقو ملظمب سمشلا نم ءيشال”

 ءناكمإلاب ديز بوكرم رامح لك” :يناعلا طرشلا نادقف لاثمو ءلّوألا طرشلا نادقف لاثم اذه؛“سمشب

 :املوقب ىربكلا الدب ولو ؛“قهان رامح لك” :يه «ةبجوم جتنيف “امئاد ٍديز بوكرمب قهانلا نم ءيشالو
 (نب) .“ليفب رامحلا نم ءيشال” :يأ ءةبلاس جتنُي “امئاد ديز بوكرمب ليفلا نم ءيشال”

 تاروصحملا تايرغصلا برض نم رشع ةتس اهنوك يضتقي يلقعلا سايقلاو (ةعبرأ) :هلوق ©
 «حرشلا ىف روكذم وهو ليصحتلا قيرطب امإ «ةعبرأ ةجتنملا بورضلا نكحل ؛عبرألا تايربكلا ىف عبرألا

 :ةينامث طقس لوألا طرشلا رابتعابف ءًابرض رشع انثإ نيطرشلا بّسْحب طقس هنأ وهو فذحلا قيرطب وأ
 ئربكلا :ىرخأ ةعبرأ ىفاثلا طرشلا رابتعابو ؛نيتبلاسلا عم ناتبلاسلاو «نيتبجوملا عم ناتبجوملا

 (لس).نيتبجوملا عم ةيئزجلا ةبلاسلاو «نيتبلاسلا عم ةيئزجلا ةبجوملا

 انثا ةطقاسلاو «ةعبرأ اهنم ةجتنملاف ءاهلك رشع ةتسلا ةلمتحملا بورضلل لفاك لودجلا اذهو

 اهدادعتو اه عوضوملا بيترتلا ىلع ةيقابلا بورضلا بتارم كل رهظيل ؛لودجلا اذهب كيلعف ءرشع
 (هاش).اهجتاتنو

 .رجڪج ناسنإلا نم ءيشالف ؛ناويحب رجحلا نم ءيشالو «ناويح ناسفإ لک :يناحلا لكشلا لاثم
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 ا نا نصا قلا ا لا ی كلا تلق: زم ةلضاخ

 .نئكبجتُلا ن ن رغشلا ف ةّيكلا ِةَيِلاَسلا ىَربكلا برضو هةّيئزؤلاو

 ج لك" :وڪ ا ىرْغَصلاَو نيتيلكلا نم کا ,©ُلَدألا ٌبْرَضلاَف

 ."َبآْنِم َءيش الوب

 نِم َءيشال” :وڪ ةَسِلاَس ٌرْفَصلاَو نيتيلک نِم نك اوه :ناقلا بّرصلاو

 ی ١ لکو ی ج

 يطع فّئَصُملا راسا اَمِهْيلِإو . ج نم َء يسال”: هلك ُةَبلاَس امهُيف ةَجْبتَتلاَو

 ةّيلك ٍةَبلاَس ئرْبْكو ةيثْرج ةبجوم كرْغُص ْنِم بكرملا ر٠ :ثِلاَكلا بْرَّضلاو

 ت نم َءيشالو ب ج عب” 7

 چوم قربك يؤ لاس قرفُص نم بكرذلا وه :عیارلا برضا
 0 لکو ب َسْيل ج ضع صعب :و ً

iامهيف  Eراشا اَمِهّيلإو أ سيل ج عب” :َوحن  

 اَمُه نالا ناَتّيِضَقلا يأ اضْيأ مَكلا يف ِناَتَمِلَتْخُملاَو” :هلوقب هع فّيصُملا

 َءاَنب «ةيِتْرَج ةبلاَس جت تني -فيكلا يف ِناَكَمِلَتْحُم E مَڪلا يف ِناَتَمِلَتُْ

 .ِطْئاَرَشلا َنِم قبَسام لع
 ا ريتجيتنلا نيتاهل بورصا هذه جاتنإ لیلد نأ وعي :(فلُخلاب) هل وق

 قربك ئىرغص هبال ةَجيِتَتْلا ر ق ل نأ وهو 0فا :لّرألا

 ءيشال”“ :مجتني ؛ 'ناويحب رجح لا نم ءيشاالو «ناويح ناسفإ لک” :لثم (لوألا برضلاف) :هلوق 0

 :جتني ؛“قهان راح لكو «قهانب ناسذإلا نم ءيشال” :يناعلا برضلا لاثمو ؛“رجحب ناسفإلا نم

 رجحلا نم وكلا ر «ناويح نقلا ضعبأا :ثلاعلا ب و لاثمو رام نامل 57 0

 000 a :جتني ؟ “ناسا قطا
 © رجحلا نم ءيشالو «ناويح ناسفإ لك” :لوقت نأ فلُخلا ٌريوصتو (خلإ فلخلا ل اوألا) :هلوق(©



 ثلاهلا طئارش ۸ بيذهت حرش

 .9ةَجْيتكلا َّمُك ٍبّيِتْرَّتلا َمُث ىرْغُصلاَوُأ

 س e س رس م ےس رات « ےس ۰ م م 2 9َ

مهادحإ ةي َحَم اهتيلعِفَو ءىرغصلا َباَجيِإ :ثلاقلا يفر
 .اً

 ےہ

 0٠ ه1 8 2 ۰ 9 س 27 ل 2 ا _ ت 2

 فراج اذهَو .ىرُعصلا يفاتياَم لَّوالا لكشلا نِم َجَيَنْيل ؛ئريك اهتّيلكل ساّيِقلا
 مو 5-7 ۴ 2

 .9اهلك ةَعَبَر الا بورصا
 0 م م ۶ ت "5 2 ت نس © هَ و أ ك س

 سعت ةّيلك ةَبلاَس اَمهاَربك نال ؛ثِلاَكلاَو لّوالا برضلا يف يرجي اَمنِإ كلذو aT 7 2 ها اا هک هر چ | :

 ته س © س0 ت 2 0 س 7 _ 5 م a ص ہے
 «ةيئزج ةبجوم لا الإ سكتت ال ةيلك ةبجوم اًمهاَربکف ناّرَحالا اماو ؛اهسفتک

 ت و و e د ا 72 ةزياا ا نا نور 100

 ةّيورغص حلصتال ةَبلاَّس اضيا اًمهارغص نا َعَم ؛لّوالا لكشل | ةّيوربحل حلصت ال

 «لاحم نيضيقنلا عافترا نذل ؛هضيقن قّدَصل الإو ؛ رجحب ناسذولا نم ءيش ال" :جتني « ناويحجب 5

 ناسنإلا ضعب ' :لوقنو ىربكلا كلعل ئرغص ضيقنلا اذه َلِعَج اذإف ؛ “رجح ناسنإلا ضعب” :وهو

 اذهو «“ناويحجب سيل ناسنإلا ضعب” :لّوألا لكشلا نم جتني "ناويحب رجحلا نم ءيشالو ءرجح

 (بع).“ناویح ناسفإ لك“ :ينعأ ءيناغلا لكشلا ىرغصل ضقانم لب ؛فانم

 ف” ةيتيوكلاو ةّيناريإلا ةخسذ يفو «ةّيدنحلا ْخَسّتلا يف اذكه (ةجيتنلاا مث) :فنصملا لاق

 (سم) .“ةجيتلا ٌسْكع

 ّنِإف ؛ةئيطا كلت نمالو ىربكلا ءاقلِت نم أشني مل لاحُملا اذهو (ئرغصلا يفاني ام) :هلوق ©

 ءةجيتنلا ضيقن الإ سيل هأشنمف «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلاو ءئرغصلاك قدصلا ضورفم ئربكلا

 (لس).رخألا بورضلا جاتنإ اذهل لع سقو .قح ةجيتنلاف «لطاب وهف

 بورضلا هذه نم لك يف ةجيتنلا ضيقن نإف (اهلك ةعبرألا بورضلا يف راج اذهو) :هلوق ©
 ىربكو ءةبجوم نوكي ةبلاسلا ضيقنو ءةيئزج وأ ةيلك ةبلاس اهلك يف ةجيتنلا ّنإف ؛ةّيئزجالإ نوكيال
 (لس).ئربكلا ةيلك هيف ةيّمكلا بَّسَحب هيف طرتشي يناعلا لكشلا ّنإف ؛بيرالب ةيلك سايقلا

 “ناويحب رجحلا نم ءيش الو «ناويح ناسذإ لك” :لوقت نأ :هريوصت (ئربكلا سكع) :هلوق ©

 لكشلا ىرغص نأل ؛الَوُأ ًالكش ناكل ىربكلا سكعنا ول هنأل ؛“رجحب ناسنإلا نم ءيش ال” :جتني

 انسكع املف «ئربكلا يف ةفلاخملا امنإو ءامهيف لومحم طّسوألا دحلا ّنأل ؛لّوألا لكشلا ىرغصك يناعلا

 ةجيتدلا كلت جتني “رجحب ناويحلا نم ءيشالو «ناويح ناسذإ لك” :اذكه ةرورضلاب ًالّوَأ الكش راص

 (بع) .هيلع همّدق ثلاعلا رمألا نود نيبرضلا يف ًايراج سكعلا ناك الو «ةبولطملا
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 .لّوألا لكّشلا

 ُبيِتْرَلا ُسْكْعُي مث عبار الْكَم رْيِصَيَف ”ئرغُصلا َسْكْعُي ْنأ :ثيلاَكلاو
 لوا الكم رْيِصَيَف -9رغُص ٰیربگلاو ءئربك ٰیرْفَصلا ُسكَح لَمْ قعی-

 بْرَّصلا يفَوُه اَمَّنِإ اذهو ؛ِلّوألا لكّتلا ِةّيوَرْبُخِل َحّْلْصَيِل هيك رْغُصلا ٌسكَع
 ثيلاكلاو لوألا اّمأو ؛©اًهبْفتك سكنت هيك ٌةَبلاَس هاَرْغُص َّنِإف ؛ياَكلا
 ةيئزُج ٌةَبلاَس ُهاَرْغَصف عباَرلا اّمأو ؛ةيئْرُج الإ سعال ٌةَبِجوُم اَمُهاَرْفْصَف
 .۵بَدَعَق ًاضْأ ةيئْزُج الإ ُنْوُحَتال”اهّساكِعنا صرُفولو «ًالْصضَأ ٌسِكَعنَتال

 ؤأ ًاباجيإ ناك ٌءاوَس- ُهاَرْبُك يف مڪح ا َّنأل :(اَهُِلْعِفَو ىَرْغّصلا ُباَجيِإ) هلق
 طَسوألا َعَم ٌرغصألا ٍدِحَتَي مل ولف رم امك لْعِفلاِب ظَسْوَأ وهام ىلع بلس
 نكل ؛َدحَتَي وأ -ًةَبلاَس2رْغٌّصلا نؤكتو ءالصَا َدِحَتيال ناب- لعِفلاب

 قهان لكو ءرامحب ناسذإلا نم ءيشال” :لوقت نأ هريوصتو (خلإ ئرغصلا سكعي نأ) :هلوق ©
 “ناسفإب رامحلا نم ءيشال” للإ ىرغصلا تسكع ول هنأل ؛“قهانب ناسنإلا نم ءيشال” :جِتْنُي “راح

 ءرامح قهان لك” :اذكه لاقي ْنَأِب بيترتلا سكُع اذإ مث ءاعبار ًالکش ریصی ٰیربکلا عم سكعلا اذه ّمضو
 يناث سكع اذإ مث «“ناسنإب قهانلا نم ءيشال” :جتني الأ ًالكش ريصي “ناسنإب رامحلا نم ءيشالو

 (بع).يفاغلا لكشلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا كلت نيع لصحي «“قهانب ناسذإلا نم ءيشال” :ليقو ةجيتنلا

 .ئرغص ئربكلا نيع لعجي :يأ (ئرغص ئربكلاو) :هلوق©

 سْكَع دعب مث «عبارلا لكشلا يف ٰىرغص لعجت ةيلك اهسكعف (اهسفنك سكعنت) :هلوق ©
 (نب).ةيلكلل لوألا لكشلا يف ربك سكعلا كلذ لعْجُي بيترتلا

 .نيتصاخلا نم تناك اذإ امك (اهساكعنا ضرفول) :هلوق©

 تناك اذإ ضارتفالا وأ ءفلخلا امإ :وهو ؛عبارلا برضلا جاتنإ ليلد ىلإ ةراشإ (ربدتف) :هلوق ©
 (هاش).عوضوملا دوجو ققحتيل ؛ةبكرم ةيئزجلا ةبلاسلا

 .خيشلا بهذم نمرم ام ىلإ ةراشإ (رم امك) :هلوق ©

 كلذو ءرغضألاو طسؤألا نيب داحتالا مدعل ةرّسفم ةلمجلا هذه (خلإ ئرغصلا نوكتو) :هلوق ©

 هنيعب كلذو ءطسوألا دحلا وه يذلا عوضوملا نع بولسم اهيف رغصألاف ةبلاس تناك اذإ ىرغصلا ّنأل
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 ؛'ةيِئْرج ٌةَبِجْوُم”سيْكَعْلاْوأ ملكا ِةَبجْوُمْلا َعَمِناَتَبجْوملا جني
 ِطَسْوُأْلا نم ةححلا دعي مل ةَتكْمُم ٌةَبِحوُم ٌىرْغّصلا نؤكتتو «لْعِفلاب ال

 .رتصألا ىلإ لغفلا
 نأ اچ نيتيئزج نا تاک ول هنأل :(اًمهادحإ م َعَم) هلوق

 ِمْوُكَحَملا ٍضعَبلا َريغ ِرَكْضَألاب هّيلَع ٍعْوكْحَملا ٍطَسوألا َنِم ل ركع

 0 ةدصي: القت ركضألالارتكألا نم حلا يَ ا کک الاب هيلع

 شرف ناشالا ض غب :قدصی الو« سرف ناويخلا ضعنو ٤نا ناَوَيَْلا

 طِئاَرَّشلا بَّسَحب لكشلا اذه يف ةَّجَيْنُملا ُبْوُرّضلا :(ناتبجْوُملا َمتْنل) هلوق

 «عّبرألا ِتاَيَرْبُحْلا ىلإ ةّيلكلا ةَبج ب ٍةَّبجْوُملا ىَرْغَصلا مص ةا اس ةر دملا

 (بع).امهنيب داحتالا مدع 3

 ٍذئنيحف «ناكمإلاب لب ؛لعفلابال نكل ؛يباجيإ لمح امهنيب نوڪي ْنأب (دِحّئي وأ) :هلوق ©
 (بع).ةتبلا ةنكمم ةبجوم ىرغصلا نوكي

 لكشلا اذه يف ئرغصلا باجيإ نايب نكي هنأ !ملعا (خلإ مكحلا ٌدَعتي ي مل) :هلوق ©

 نيريدقتلا الك للعو ءةبجوم 0 ةبلاس امإ ىربكلاف ةبلاس ىرغصلا تناك ول :لوقت نأب ءاضيأ فالتخالاب

 «سرفب ناسذإلا نم ءيشال” :انلق اذإ اًنألف ةبلاس ئربكلا نوك ريدقت لع اّمأ :فالتخالا قّمحتي

 ”رامحب ناسنإلا نم ءيشال” :انلوقب ىربكلا الدب اذإو «باجيإلا قحلاف “لهاصب ناسذإلا نم ءيشالو
 لكو «سرفب ناسذإلا نم ءيشال” :انلق اذإ اًنألف ةبجوم ئربكلا نوكريدقت نلع امأو ؛بلسلا قحلاف

 (لس).بلسلا ٌنحلاف “قطان ناسنإ لك” :املوقب ىربكلا انلَّدب اذإو ءباجيالا قحلاف “ناويح ناسفإ

 «“سرف ناويحلا ضعبو «ناسنإ ناويحلا ضعب” قدصي ًالثم (خلإ نوكي نأ زاجل) :هلوق ©

 هاربُك انلّدب اذإو ءبلسلا روكذملا لاثملا يف قّمحتملاف بلسلاو باجيإلاب فالتخالا ًاضيأ انهه ققحتيو
 (لس).باجي إلا قحلاف "قطان ناويحلا ضعب
 طارتشا رابتعاب طقس هنإف فذحلا قيرط امأو «ليصحتلا قيرط اذه (خلإ ةلصاح ةتس) :هلوق ©

 ةيلك رابتعابو «عبرألا تاروصحملا عم نيتبلاسلا برض نم ٍةلصاح برضأ ةينامث ىرغصلا باجيإ
 (لس).نيتيئزجلا عم ةيئزجلا ةبجوملا :امهو ءنارخأ نابرض طقس نيتمدقملا ىدحإ

 © لكشلا يف ةربتعملا طئارشلا ظاحلب رشع ةتس نم ةطقاسلا ةيقابلا بورضلل لفاك لودجلااذهو
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 هذهو ؛ةَبِلاَّسلاو ةبج نييربكلا ل ةي رجلا هب ۳ ى رغصلا مص

EEرب ا ختا أ  E 

 َتلَّسلا و دانم ٌةثالك التو ءَباَجيإلا

 : :9باجيولل ٌةَجَتْنملا ام

 "أ ب ضعف آج لکو ب ج لک :وحن هِيَ نيئبجوُم ني" بكرملا وأ
 .ىربك هيك ةَبِجْوُمو ىرْفض ِةّيئْرُج ٍةبجْؤُم ْنِم ُبُكَرملا :اهُيِناَتو
 َعَم ئرْغّصلا يأ «“ِناتبجوُملا َجتْنُيل” :هلؤقب كع فّتصُملا راَهأ ِنْيّده نكإو

 .ئربكلا يأ ةّيلكلا ِةَبجْوُملا

 .اهجتاتنو اهدادعتو ةيقابلا بورضلا بتارم كإريشمو «ثلاعلا 3

 .قطان ناويحلا ضعبف ؛قطان ناسفإ لكو «ناويح ناسذإ لك :ثلاغلا لاثم

 ةيلكلا ةبلاسلا [|ةيئزجلا ةبجوملا | ةيلكلا ةبجوملا |تايّربكلا
 تايّرغصلا

 ةيئزجلا ةبجوملا

 هنكل ؛ةربتعملا ةلوطملا بتكلا يف ريتخا ةيقابلا بورضلل اعوضوم ابيترت لودجلا اذه يف نأ !ملعاو
 ءراصتخالل بلسلل ةجتنملا بورضلا ىلع باجيإلل ةجتنملا بورضلا مدق هنأل ؛فنصملا راتخمل فلاخم

 (ءاش).بابلألا يلوأ لع نفخيال امك «باتكلا حرش لهسيل ؛هرثإ ىفتكا حراشلاو

 دال ةجيتنلاو «ّداوملا ضعب يف ةمزال ريغ ةيلكلا ةا نأ قف (ةيكجتالا جتنتال) :هلوق ©

 (بع).ريغال ةيئزجلا يه امنإ اه ةمزاللا ةجيتسلا ّنأ ملُعف ءةمزال نوكحت نأ

 نم فرشأ باجيإلا نوكل بلاوسلا ىلع ٍتابجوملا مّدق امنإ (خلإ باجيإلل ةجتنملا امأ) :هلوق ©
 (لس).بلسلا

 ناويحلا ضعب” :جتني ؛“قطان ناسنإ لكو «ناويح ناسفإ لك” :وحن (بكرملا اطوأف) :هلوق ©

 نيتمدقملا ىضتقم ناك نإو «ةيلك ال ةيئزج يه امنإ ةقداصلا ةجيتنلا ّنأ نّيبت انهه نمو ؛ “قطان

 (هاش نِم بع).ةيلك الإ ةجيتنلا نوكيال نأ نيتيلكلا
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 يل

 وأ ءفلخلاب “ةّيِئَْج َةَبِلاَس” ةّيِئرُجلا َعَم هيلا وأ ةا ةَبلاَّسلا َعَمَو

 جيلا مث يترا 1 نيكلاوأ نرلشا سك

 نييرَّصلا سك سكعلاب داَرُمْلا سيلف ؛ سكعلاب وأ” :هلْوَقِب راش هّيلإو

 .©ُلّمَأتف .لَوألا الإ لوألا شك َسْيل ْذِإ ؛نيَرْوكْذَملا

 :بْلَسلل ةّجِتنُملا اّمأو

 ا ةّيلك ةبجوم نم بكرُملا :اطّوأف

 E ةّيئزج ةبج 9 ةبجوم ني: :يناقلاو

 ةَبلاّسلا م عمن ناتبجوملا جتنی يأ “کلا ةَبلاَّسلا عم: :هل وق اا امهّيلإو

 .ةيلكلا

 “ا اَعَم ةّيلكلا وأ" :لاق امك «ةّيك ةن ج رج َةَبلاَسو ةّيلك ةبجوم نِم :ثلاقلاو

 .ةّيئزجلا ا > | يأ

 :ئاتسلا هذهل بورصا هذه : اتنا ! نایب نعي :(فلُخلاب) هلّوَق

 «ئربك هتي لَو «ةجيتَتلا ضيقت ذحْوُم ْنأانهط وهو :فلُلب اإ
 ٥ىربكلا يفاتيام لالا لكّشلا َنِم جِتْنُيل ؛ئرغُص اهباَجيإل ساّيِقلا ىَرْغَصو

 فخيال امك ةكاكّرلا لع ةلمتشم انهه فنصملا ةرابع نأ لإ ةراشإ هّلعل (خلإ لمأتف) :هلوق ©

 دّدَصب هنأل اهراتخا فنصملا نأ الإ ؛ةيبدألا نونفلاو «ةيبرعلا تارابعلا يف مهف ندأ هل نم لع

 نايتإ بجاولا ناكف «عقاولا فالخ مهوي لا مالك نأ لإ اشا نوک نأ نڪميو ؛راصتخالا

 (هأش نم بع «ءلس).همهوي ال ام

 كانه ركذام ريغ انهه فلخلا ّنأل ؛“انهه” :لاق امنإو «ثلاعلا لكشلا يف يأ (انههو) :هلوق ©

 (بع).ئرغص كانهو ئربك انهط لعجي ةجيتحلا ضيقن نال ؛يناعلا لكشلا يف :ْيأ

 © ناويحلا ضعب” :جتنُي « "قطان ناسنإ لكو «ناويح ناسذإ لک” :لثم (ئربكلا يفاني ام) :هلوق ©
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 .©اهلك بوُرصلا يف يرجي اذهو

 نؤكَي ْثْيَح كِيْذو “لوألا لْكّشلا ىلإ عجريل ىرْغّصلا سُكَعب اّمإو
 سياخلاو عباّرلاو يناّكلاو لوألا بْرَّضلا يف امك ةّيلك ربُخلا

 ا : مشل هر د مث «ةجيئن جتنيو ©« الوأ الكش كلذ ؟بولطملا هنإف ,(9ةجيتنلا هذه 0 «ةجيتن كذب ا 5-7 1 2-5 ٠ س02 يي نواس 6 0 ےک ت
 نؤكحيو لوألا لْكَّشلا ىَرْغُص هُسكَح حّلصَيل ةبجْوُم ىرْبُكلا نؤكَي ْثْيَح
 .©رْيَغال «ثلاَكلاو لوألا بْرّصلا يف اًمك «هل ىربُك حليل ةّيلك ئرغّصلا

 لك” :لاقيف ىربك ضيقنلا اذه لعجيو «“قطانب ناويحلا نم ءيشال”:وهو ء«هضيقن قّدَصلالإَو “قطان 3

 ىربكل ٍفانم وهو “قطانب ناسذإلا نم ءيشال” :جِتنُي «'”قطانب ناويحلا نم ءيشالو «ناويح ناسنإ
 ضيقن ّنأل ؛“ضقاني”ال “يفاني” لاق امنإو .ةتبلا مَّلسم وهو “قطان ناسذإ لك” :يهو «ثلاغلا لكشلا

 (بع).ةيلك ةبلاسال “قطانب سيل ناسنإلا ضعب” :ينعأ ءةيئزجلا ةبلاسلا وه امنإ “قطان ناسنإ لك”

 وأ ةبجوم ةيئزج الإ تسيل بورضلا هذه جئاتن ّنإف (اهلك بورضلا يف يرجي اذهو) :هلوق ©
 بورضلا هذه تايّرغصو ءلالا لكشلا ىربك عمي ْنأل حلاص وهف «ةّنبلا ةيلك نوكحت اهضئاقنف «ةبلاس
 ْنأل حلصت يهف ءئرغصلا باجيإ اهطئارش نم ًاضيأ ثلافلا لكشلا ّنأ َتملع امل تابجوم ًاضيأ اهلك

 (لس).لّوألا لكشلا ىرغص عقت
 يف هل قفاويو ىرغصلا يف لوألا لكشلل فلاخي ثلاعلا لكشلاو (لوألا لكشلا ىلإ عجريل) :هلوق ©

 لكو «ناويح ناسفإ لك” :لثم «ةرورضلاب لّوألا لكشلا ىلإ ًاعجار نوكي ٰىرغصلا سكعبف «ئربكلا
 «ناسفإ ناويحلا ضعب” :لاقيو ىرغصلا سكع اذإ هنأل ؛“قطان ناويحلا ضعب” :جتْنُي «“قطان ناسفإ

 (بع).ةبولطملا ةجيتحلا كلت لوألا لكشلا نم جتني « “قطان ناسفإ لكو

 “قطان ناسذإ لكو «ناويح ناسذإ لك” :لاقي ْنَأ :هحيضوت (ةجيتنلا هذه سكعي مث) :هلوق ©
 «ئربك سايقلا ىرغصو ءیرغص هّلْعَجو ئربكلا سكع هيلع ليلدلاو «“قطان ناويحلا ضعب” :جتنيف
 مث ؛“ناويح قطانلا ضعب” :فيلأتلا اذه جتنيف «“ناويح ناسفإ لكو «ناسنإ قطانلا ضعب” :لاقيف

 (شم).ثلاشلا لكشلا نم بولطملا وهو « "قطان ناويحلا ضعب” :املوق للإ ةجيتنلا هذه سكعي

 ىربك حلصتال ةيئزج ئرغصلا نأ ؛ةبجوم تناك ْنإو يناعلا يف ىربكلا ناف (ريغال) :هلوق ©
 ءةبجوم تسيل ئربكلا نك ؛ةيلك تناك ْنِإو امهيف ىرغصلاف سداسلاو عبارلا امأو ءلَوَألا لكشلل
 حلصتال ةيئزج هيف ىرغصلاف سماخلا برضلا امأو ءلّوألا لكشلا ىرغصل ةحلاص ريغ ةبلاس اهسكعف

 (لس).ةيلاس ةبلاسلا سكع َّنإف ؛هل ىرغص هسكع حلصتال ةبلاس ًاضيأ هل ىربكلا لب ؛هل ٌىربك
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 يل ْعَم اَمُهَفاَلِتْخا وأ ءئرْغّصلا ةي َعَم اَمُهْباَجيِإ :عباَرلا يو
 .اًمهادحإ

 عبر زا َعَم 1 ةبجوملا جتني

 7-7-2-7 رشي يأ :(عِباَرلا ٍيِقَو) هلؤق

 ا
 ف نيتمّدقُملا فالتخا اّمإو «ىّرغصلا ةّيلك م نيک نيِكَمَّدقُملا باَجيإ ام

 نيئمّدقُملا ُنْوَك :امإ مزل اًمهدَحأ ال ل2 ئأل كلذو ؛امُهادحإ ةّيلك م َعَم فيكلا

 يف نْيَتَمِلَتْحنيتيئزُج وأ ءيت ةّييْرَج ىرْغَصلا نؤك عم نبت يوم ذا نا

 :تمقعلا لّيلَد وهو «فالتخالا لّصَحَي ةثالئلا ريداقتلا لَعو ؛فيكلا

 َءيَك الو «ناَسنإب رّجحلا نِم َءيک ال” :اتلوق يف ڻحل ا ّنألف ؛لّوألا َلَع اما

 ّقَحلا ناک “رجب سَرَفلا نِي َءيٿال” :اتلق ولو «باجيإلا َوُه “رَجَحب قطاكلا نم

 تالا

 ناوّيَح قطان كو «ناّسذإ ناوّيلا صعب” :اَنلُق اإ اًنألف ؛يناكلا َلَع امو

 .بْلّسلا قتلا ناک “ناوّيَح سّرف لک” :اتلُفولو هباَجيإلا ٌقحلا ناک
 مسجلا صعَبو «ناّسنإ ناوي ا صع” :انلوق يف قحا َّنألف ؛ثلاّكلا لع اّمأو

 (بع) .خلإ هنأل ؛عبارلا لكشلا جاتنإل نيروكذملا نيرمألا دحأ طارتشا :يأ (خلإ هنأل كلذو) :هلوق ©

 (بع).يناعلا طرشلا نم لوألا ءزجلا اذكو ءلّوألا طرشلا نم لوألا ءزجلا ىفتناف (نيتبلاس) :هلوق(

 طرشلا نم لوألا ءزجلاو ءلوألا طرشلا نم يناغلا ءزجلا ىفتناف (خلإ عم نيتبجوم وأ) :هلوق ©

 ءيناعلا طرشلا نم يناعلا ءزجلاو ءلوألا طرشلا نم لوألا ءزجلا ىفتناف (خلإ نيتيئزج وأ) :هلوق ©

 .يناهلا طرشلا نم لوألا ءزجلاال

 :ةمزال ةجيتنلا نأ تملع امل ؛جاتنإلا مدع ليلد فالتخالا :يأ (مُقُعلا ليلد وهو) :هلوق ©

 (لس).لاح ةدحأو تاذل نيفلتخم نيرمأ موزلو
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 لا "سل a ا TT ۵“ ا

 ا ضرع للو عيل نع هيم ما ا ؛“ةهجلا

 لوظل ؛ةََر الا لاكشألا نم ءيك يف تاهّجَوُملا ني ةّلِصاحلا تاطاليخالا حئاتكل

 اتال ا لوک اهُلّيصفتو .اهْيف مالكلا

 ا م ية دَّصلا :(َجتْنيل) هلؤق

 «عّيَرألا تايَرْبُخَلا عم ةيلكلا ةبجوملا درغضلا ص نِم ةلصاح :©ةَيِناَمَك

 جاتنإ طئارش فنصملا نيبي ْمَل مِل :هريدقت ءردقم لاوس نع باوج (خلإ فنصملا نإ مث) :هلوق 0
 ؟ةثالعلا لاكشألا يف نيب امك ةهجلا بسحب عبارلا لكشلا

 ءلكشلا اذهب دادتعالا ةلقل ةهجلا بسحب عبارلا طئارش نايبل ضرعتي مل هنأ :باوجلا لصاح

 نع ضعبلا هجرخأ لب ؛ةجحلاو مولعلا يف رابتعالا نع ناخيشلا هطقسأ ىتح «عبطلا نع هدعب لامكل
 (ءاش).اضيأ ميسقعلا

 :ةسمخ رومأ ةهجلا بسحب لكشلا اذه طئارش ّنأ !ًهلعا (ةهجلا بّسَحب) :هلوق ©

 ؛ةبلاس وأ تناك ةبجوم «ًالصأ لكشلا اذه يف ةنكمملا لمعتسُمال هنأ :لوألا

 ؛ساكعنالل ةلباق هيف ٌةلمعتسملا ةبلاسلا نوكي نأ يناعلاو

 ؛هاربك لع ماعلا يفرعلا وأ «ثلاغلا ٍبْرَّضلا ىرغص لع ماودلا قص :نيرمألا دحأ :ثلاغلاو

 ؛بلاوسلا ةسكعنُملا اياضقلا نم سداسلا بّرضلا يف ئربكلا نوكحي ْنَأ :عبارلاو
 (لس) .ماعلا يفرعلا هيلع قّدصيام ىربكلاو «نيتّصاخلا ىدحإ نماشلا يف ىرغصلا وڪي ْنَأ :سماخلاو
 ةعلحلا لاكشألا طئارش نايبل ضّرعت فّئصملا نإ :لوقي الئاس نأك (خلإ ضّرعتي ملو) :هلوق ©

 نم ءيش يف ضعب عم اهضعب تاهّجوملا طالتخا دنع هجئاتن نايبل ضّرعتي ملو «ةهجلا بسحب لوألا
 .اذه هلوقب باجأف !ةثلعلا كلت

 .“تالّوطملا يف ٌروكذم” ةّيتوُريبلا ةعبطلا يفو ءةّيوّلَعلا ةعبطلا يف اذك©

 «نيتبجوملا عم ةيئزجلا ىرغصلا :يهو- ئرخألا ااا (خلإ ةلصاح ةينامث) :هلوق ©

 ةبلاسلا ى 5-5 ءةيثزجلا ةبلاسلا ىربكلا عم ةيئزجلا ةبجوملا ىرغصلاو «نيتبلاّسلا عم ناتبلاّسلاو

 نيتمدقملا باجيإ :نيرمألا دحأ e -ةيئزجلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزجلا

 م 0 ل ل نوك عم

 (لس).طرشلا اذه هيف



 عبارلا طئارش 5 بيذهت حرش

 اَهُتّيكو ءةّيلكلا ةبجوُملا َعَم ناتلاًسلاو ءةّيلكْلا ةبِلاَسلا َعَم يالا وا 3-5 ١ همس 6م 5 0 س ت اےس م ١ »اإ ص ےس ا 6 رس
 1 6 ےس ےس

 2 س 24 سس م o CCR o2 و 99 هبت ع هو مس و ص رس
 هي «سلّسد نحب : هبجوم ا

 و و 2 نب مل نإ Ê هيبزج | ةبج و | )

 66 سوو <
 o ر فه ؛؟ ةئلاس

 ا نييرغصلا م َّمَضو «ةّيلكلا ةّبلاّسلا ىّربكلا عم ةّيِئزُحلاةبج ةّبجْوُملا ىَرغَصلاو

 ةَبلاَّسلا ىَرغصلا يأ- هيب مو کلا جوملا ىلا م ب هوس ةيلكلا-

 .ةّيئزجلا ةب ةّبجوُملا ىَربُكْلا َعَم

 فلوملاو «نيتيلك نيتّبجوم نِم فلؤوملا امهو- تو لا هذه 00

 ت ت o م م 0 چ ھم هم

 يقاوّجلاو و هي يلا ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نِي

 وهو ء«دجاو برص ف الإ ؛اهعيمج يف ةّيئ زج ةبلاس جِتْنُت بلّسلا َلَع ةليتشملا

 ّيلك بلاس ني إف هي ةّبجوُم ريكو ةّيلك ةبلاَس رغ نو بكل

 هذه نم قيلَوالا ىّوسام نا مهو ٌُثِيَح م ہک تسع فصلا ةرابع فو

 1 ت سا © ےس س 0 2 1 71 6 2

 ظفل مدقولو ؛تفرع امك كلذك سیلو فرجا بلسلا جتني بوّرضلا
 .©ىلؤأ ناكل نال قولا" Meo 1 ١ ص هو س

 يف ظفللا لامعتسا :حالطصالا يفو «نتفرگ ناسآو ندرك ىورم :ةغللا يف وه (حُماست) :هلوق ©

 دارملا مهف روهظ لع اًدامتعا هيلع ةّلاد ةنيرق بُضئالو ةلوبقم ةقالع دُضَقالب ةقيقح هل عضو اه ريغ

 هفطعب “ةبلاسف الإو” فنصملا مالك نإف ؛كلذك انهو «ّماوعلاو ٌصاوخلا دنع هترهشل ماقُملا كلذ يف

 انهه نِم ملعف ؛ ةيئزج ” وه امنإ ةبلاسلا فوصوم ّنأ مهوي ' ةيئزج ل ةفص تعقو يتلا ةبجوملا ىلع

 هنم دحاولا برضلا ّنأ تفرع امل ؛كلذك سيلو ءيزجلا بلسلا جيني نيِلّوأْلا نيبرضلا ىوسام نأ

 ّمعأ ةبلاسلاب دارأو ءاهيلع دمتعا داريإلا اذه ةرهشب نل ؛ةيلك ةبلاس جني -ثلاعلا برضلا :وهو-

 (بع).هفالخ ىلع يداني مالكلا قوس ناك نإو ةيئزج ىلع اهقطع دارأ هنأك ءايلك وأ ايئزج نوڪي نأ نم

 6 قودي نأ ْنِم ّمعأ ةبلاسلا نم ذئنيح دارملا نوكي هنإف (ىلوأ ناكل) :هلوق ©

 يف ةربتعم ةيئزجلا نأ ىلع الإ سيل ضارتعالا أشنم ّنإف ءءيش ٍذئنيح درّيالف ؛ةيئزجلاب دييقعلا مدعل

 000 امك «نيريدقتلا ىلع نيريسفتب اهرّسف مث الّوأ ةيئزج ركذ ٌتيح ءاضيأ ةبلاسلا
 كانه نكي مل نإ ةيئزج جتنت بورضلا هذه نأ :ئنعملا ناك ذئنيح هنأل (ىلوأ ناكل) :هلوق ©

 (هاش نِم يلع).ةيئزج وأ تناك ةيلك «ةبلاسف الإو ؛بلس



 عبارلا طئارش ا بيذهت حرش

 امت لْكَّشلا اذه بْورُص َّنأ"انّهه ليِصْفَتلاَو

 .نيّتّيلك نيئبجوم نِم :©لّوألا

 ةَبجْوُم ناجِتْنُي ؛ئربك ةّيِئْزُج ةّبجوُمو رغص ةّيلك ةبجوُم نِم :يناَّكلاو

PGةّيلك ةَّبِلاَس جتني هةّيلك ةّبج هجم قراكر هيك . 

 كلذ سْكَع :عباّرلاو

 .ةّيلك ةَبِاَس یر ةيئزُج زج جزم طرف نم :سيئخلاو
 .ىَرْبُك ةّيلك ةبجؤُمو ىرْغص ةّيِئْرَج ةَبِلاَس نِم :سِداّسلاو
 .ىربك هيف 14ج ياسو رفض هک ةّبجْرم نم :عباسلاو

 .َربُك ةّيِئْرُج ةّبجْؤُمو رُْص ةّيلك ةبلاَس نم :نِاگلاو
 ؛ليصفقلا اذه ظّقحاف .ةّيئزح زج ةَبِلاَس جتْنُت ةّيِقاَبلا ةَسمّْلا ب سلا هذهو

 ٥٤ يِيَساَميِف عِفاَن هّنإف

 اّمأو «حراشلا هركذ ام لع ةينامث هبورض بتارم ّنأ !ملعا (خلإ انهه ليصفعلاو) :هلوق ©
 (بع).يرمألا سفنلا بيترتلا عاري ملو «لاق ام لاق راصتخالا هرظن حَمَْم ناك اًملف فصلا

 ضعبو «قطان ناسذإ لك :يناحلا لاثمو ؛قطان بتاك لكو «ناسذإ قطان لك :وحن (لوألا) هلوق ©
 ةبجوم يأ- عبارلا لاثمو ؛ناويح قطان لكو «ناويحب رامحلا نم ءيش ال :ثلاعلا لاثمو ؛ناسنإ ناويحلا

 :سماخلا لاثمو ؛ناسنإب رجحلا نم ءيش الو «قطان ناسنإ لك :-ئربك ةيلك ةبلاسو «ءئرغص ةيلك

 لکو ناضل قاويحلا ضعي ؟سداسلا لاو ناري نامملا نم يفالو»ناسنإ ناورحلا ضف

 نم ءيش ال :نماعلا لاثمو ؛ناسنإب سيل رجحلا ضعبو «ناويح ناسذإ لك :عباسلا لاثمو ؛ناويح سرف

 (هاش) .سرف لهاصلا ضعبو «ناسفإب سرفلا

 حضومو «ةطقاسلاو ةيقابلا بورضلل لفكتم لودجلا اذهو «ةطباضلا يف ينعي(ءيجيساميف):هلوق ©

 (ءاش) .ًاضيأ ةيقطنملا دعاوقلا ريرحتو حرشلا بسح لع اهدادعتو اهجئاتنو ةيقابلا بورضلا بتارمل
 .قطان ناويحلا ضعبف ؛ناسذإ قطان لكو «ناويح ناسفإ لك :عبارلا لاثم

 :ةيتآلا ةحفصلاب يلت يتلا لودجلا ظحال



 عبارلا طئارش ف بيذهت حرش

 ہے نت 2و5 ص ر 5 هس 6.2 38 0 1 ص ر 5 .5 1

 ِنْيَتَمَّدَقُمْلا سكب وأ ةَجْيِيَتلا َمُث ٍبّيِتْرَّتلا سكب وأ فل اب

 .ئربكلا کعب ِثِلاَلا أ «ئرْغّصلا سكب نالا ل درلابؤآ
 نإ َمَضْيو ةّجْيِتَتلا ضْيِقَت ذَحْوُي نأ”لحّشلا اذه يف وهو :(ِفلُخلاب) هلؤق

 فح ا كلذَو ؛ئرخألا ةَمّدَقُملا يفي ام لإ سكَعنَيام جليل ؛نْيتَمَّدَقُملا ىَدْحِ

 لاقو .يقاَوَبلا نؤُد سياح او عياّرلاو ثيلَتلاو يناگلاو لوألا بْرّصلا يف ير
 .©وُهَسَوْهَو ءسِداَّسلا يف فّلُخلا ٍناَيَرَجب -“ةّيِسْمَّشلا ح رَ” ن - طع تصْملا

#4 

 :i ةيلكلا ةبلاسلا

 ةيئزجلا ةبلاسلا

 (نع) .ثلاعلاو يناعلا يف ركذ ام ال «عبارلا يأ (لكشلا اذهل يفوهو) :هلوق ©

 لكو «ناويح ناسذإ لك” :لوقت امك نيتيلك نيتبجوم نم فلؤملا (لّوألا بْرَّصلا يف) :هلوق ©

 ناويحلا نم ءيشال” :وهو ءههضيقن قّدَصل قدصي مل ولف ؛ "قطان ناويحلا ضعب” :جتنُي “ناسنإ قطان

 ءيشالو «ناويح ناسفإ لك” :لاقيف عبارلا لكشلا يف نيتمدقملا ىدحإ نإ ضيقنلا اذه مضيو « "قطانب
 قطانلا نم ءيشال” ىلإ سكعني اذهو «“قطانب ناسفإلا نم ءيشال” :ججتْنُي “قطانب ناويحلا نم

 سكعلاف ”ناسذإ قطان لك” :يهو ءاهقدص ضورفملا ةكورتملا ةمّدقملل يفانم سكعلا اذهو «“ناسنإب

 ناكف ؛ةلِطاب ًاضيأ ةجيتنلاف «موزلملا الطب مزلتسي مزاللا نالطبو «ةجيتنلل مزال سكعلاو «لطاب
 .عبارلا لكشلا نم ةبولطملا ةجيتنلا نيع وهو «ناسذإ قطادلا ضعب :ينعأ ءاقداص اهضيقن

 ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم فّلُؤملا ينادلا برضلا يف فلُخلا نايَرَج هيلع قو

 رخآ ىلإ “قطان ناويحلا ضعب” :جتْنُي «"ناسذإ قطانلا ضعبو «ناويح ناسفإ لك” :انلوقك «ئربك
 (بع).سماخلاو عبارلاو ثلاعلا برضلا يف اذكو «ةروكذملا تامّدقملا

 ضعب” :جِتْنُي "ناسفإ قطان لكو ءرجحب سيل ناسذإلا ضعب” :لوقت كنأل (وهس وهو) :هلوق ©

 © ئربكلا لإ ضيقنلا اذه ّمض اذإف “قطان رجح لك”:وهو ءهٌصيقن ّقَدَصَل الإو ؛“قطانب سيل رجحلا



 عبارلا طئارش 5 بيذهت ب

 م ةَّبجْوُم ىربُكلا نؤكحي ثيَح يرمي اَمَّنِإ كلذو :(بيت 1 لا نييكعيؤأ)

 يناكلاو"ل والا ف امك ساكعئالل ةّلباَق كلذ َعَم ةجيتكلاو يك ی 0

 ىدُإ تناك 5إ امك ؛ةّيئزلا ةَباّسلا#تَسكَعنا نإ ًاضْيَأ نِماَكلاو «ثِاّكلاو

 .قاَوَبلا ا

 :رجيالو لوألا لكّشلا ىلإ عجْرَيَف :(©ِنْيَتَمَّدَقُملا ںیکعب ؤأ) هلوق

 0 لإ نك لكل ةيلاَس E ةَّبجْوُم ىرْغصلا ُنْوكَي ثّْيَح

 عال «سیاخاو عباّرلا يفاّمك ةّيلكلا

 سكعنيو «“ناسفإ رجح لك” :لّوألا لكشلا نم ججتْنُي “ناسنإ قطان لكو ءقطان رجح لك” :ليقو 3
 نأ زارا ا نيكملا اذه نإ" لاقي نأ و و "وس ال نضع لإ

 (بع).رجح وه يذلا ناسفإلا ريغ رجحب سيل يذلا ناسنإلا ضعب نوي
 قطان لكو «ناويح ناسذإ لك” :هريوصت «لوألا برضلا يف امك :يأ (لّوألا يف امك) :هلوق ©

 ناسذإ لكو «ناسذإ قطان لك” :لاقي نأب بيترتلا سكع اذإ هّنأل ؛“قطان ناويحلا ضعب” :جِتْنُي “ناسنإ

 ناويحلا ضعب” :ليقو ةجيتنلا هذه سكع اذإو “ناويح قطان لك” :جتنُيو آلَوَأ ًالكش ريصي “ناويح
 (بع).يقاوبلا هيلع سقو «عبارلا لكشلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا نيع لصحي “قطان

 يرجي “ةجيتدلا مث بيترتلا سكع” :ينعي «نماهلا برضلاب قلعتم (خلإ تسكعنا نإ) :هلوق ©
 نيتصاخلا نم ةجيتنلا تناك نإ لب ؛اقلطم ال اضيأو «ةيئزجلا ةبلاسلا ةجيتنل جتنملا نماعلا برضلا يف

 (بع).اهسفنك ةيئزجلا ةبلاسلا امهنم سكعنت
 ءاقب عم يوتسملا سكعلاب ىربكلاو ئرغصلا نم لك سكع :يأ (نيتمدقملا سكعبوأ) :هلوق ©

 لكشلا نإف ؛لوألا لكشلا ىلإ عجري «ئربك ئربكلا سكعو «ئرغص ئرغصلا سكع لعجيف «بيترتلا

 (ءاش نم بع).ةرورضلاب لوألا لكش عبارلا لكشلا سكع نوكيف ؛لوألا لكشلا سكع ناك عبارلا
 :جتني « ناسنإب رجحلا نم ءيشالو «ناويح ناسنإ لک” :لوقت امك ا ف امک) :هلوق ©

 نم ءيشالو «ناسنإ ناويحلا ضعب :لاقي نأب ناتمدقملا تسكع اذإ هنأل ؛“رجحب سيل ناويحلا ضعب”

 نم ةلصاحلا ةجيتنلا نيع وهو ٠ رجحب سيل ناويحلا ضعب" :لّوألا لكلا نطيل رجح ناسفإلا

 (بع).سماخلا هيلع شقو «عبارلا برضلا

 ةبجوملاو «ةبجوم نماعلاو سداسلاو ثلاعلاو يناعلاو لوألا يف ئربكلا إف (ريغال) :هلوق ©
 ةلباق ٌريغ ةيئزج ةبلاس هيف ئربكلاف عباسلا اّمأو ءلوألا لكشلا ىربك حلصت ا تكتف

 ؛ةتبلا ةيئزج هسكع نوكي نيتصاخلا نم تناك اذإ امك ساكعنالا ريدقت ىلع امأو ؛ساكعنالل

 (لس).لّوألا لكشلا ىربكل حلصتالف



 ةطباضلا نايب 0 بيذهت حرش

 عَن ما طارش ٌةَظباَضَو

 :طَسوْلا ةيِعْوُضْوَم م

 نْيَتَمِلَتْحُم ناَتَمَّدَقُملا نْؤُحَي ثْيَح الإ يرجي الو :(©ْناَكلا لإ ٌةَرلايْؤَأ) هلق
 عباّرلاو ثلاگلا يف Es ةَلباق ٰىرْعُصلاو ةّيلك ئرُبُكلاَو ءفْيكلا ف

ETنإ اضن نيداشلاو  pe A SE 

 ا ا نوي ثيح لإ يِرْجَيالَو :(©رُبكلا سكعب) هلْوَق هلو

 اذه تيك ىربُكلا سك وأ ىرْغُصلا نوڪّيَو ©ساگیئالل ةّلِباَق ئرْبُكلاو
 عباَرلاو ْيفاَكلاَو لوألا امك كِلْذَو !9ّبدَف .لكشلا اذه يف نْيَلَوُألل 2مِزالرْيِخَألا

 يف هل فلاخخو ئربكلا يف يناعلا لكشلل كيرش عبارلا لكشلا نأل (يناعلا ىلإ ّدرلاب وأ) :هلوق ©
 نكحمي الف ؛رم امب يناعلا لكشلا جاتنإ تبث دقو ؛ًايناث ًالكش نوكب ىرغصلا تسكع اذإف «ئرغصلا

 ؛ناسذإ قطان لكو ءرجحب ناسذإلا نم ءيشال :لوقت امك «ثلاهلا لكشلا يف لاحلا اذكو .هجاتنإ راكنإ

 لكو «ناسذإب رجحلا نم ءيشال :لاقي نأب ىرغصلا تسكع نإ هنأل ؛قطانب رجحلا نم ءيشال :جتني
 (هاش نم بع).عبارلا لكشلا ةجيتن نيع اذهف «قطانب رجحلا نم ءيشال :جتني ؛ناسذإ قطان

 مل ولف «ئرغصلا سكعب لصحي امنإ يناهلا ىلإ ّدرلا ّنأل (ساكعنالل ةلباق ئرغصلاو) :هلوق ©
 (بع) .يناهلا لكشلا ىلإ ًادودرم عبارلا لكشلا ناك امل ساكعنالل ًةلباق ىرغصلا نكي

 يف هل ُفلاخمو ئرغصلا يف ثلافلا لكشلل كيرش عبارلا لكشلا َنأل (ىئربكلا سكعب) :هلوق ©

 ؛ناسفإ قطان لكو «ناويح ناسفإ لك :لوقت امك «ةتبلا اهلاث الكش نوكي ئربكلا سكع اذإف «ئربكلا

 ناسذإلا ضعبو «ناويح ناسنإ لك :لاقي نأب ىربكلا تسكع اذإ هنأل ؛قطان ناويحلا ضعب :جتني
 (بع).عبارلا لكشلا ةجيتن يه ةجيتنلا هذهو «قطان ناويحلا ضعب :جتني ؛قطان

 نأل ؛ثلافلا لكشلا ىلإ ادودرم عبارلا لكشلا نوكميال الإو (ساكعنالل ةلباق ىربكلاو) :هلوق ©

 يف ثلاعلا لكشلل كيرش عبارلا لكشلا نأل ؛هيلإ هب درلا لصحي امنإو «ئربكلا سكعب لصحي امنإ هدر
 (هاش نم بع).ةتبلا اهلاث الكش نوكي ئربكلا سكع اذإف ؛ئربكلا يف هل فلاخمو ءئرغصلا

 وهو ءاهجتاتنل عبارلا لكشلا جاتنإ لئالد نم ريخألا ليلدلا :يأ (خلإ مزال ريخألا اذهو) :هلوق ©

 © نم نيلّوألا نيبرضلا يف اّمأ :تقو نود تقوب ديقم ريغ امئادراج مزال ربكلا سكعب ثلاغلا ىلإ هدر



 ةطباضلا نايب 5 بيذهت حرش

 .قلوتلا نؤُد نزا بسلا سكنا نإ اض اسلا «سياخاو

 ساّيِق لك يف هَتْيَعاَر اَذإ ٰيِذلا ُرْمُأْلا يأ :(َةَعَبَرَألا یار 9ةطباَصَو) هلو

 .امْزَج ةقب 6 يسوي ابل ًاجتنُم جنم ناك لح ناري اتا

© 

 لوألا برضلا ربك ّْنأل ؛يرجيال دقو يرجي دقف امهريغ ف امأو ءهنع ڭفنيالف عبارلا لكشلا 3

 نأ زوجيو «ةيلك ةبلاس اهتإف سماخلاو عبارلا برضلا ربك فالخب امئاد سكعنت يهو «ةبجوم يناعلاو
 (بع).بلاوسلا ةسككنملا ريغلا عستلا اياضقلا نم ىئ :ربكلا هذه نوحي

 يف هنايرَج نال ؛ًايواسم هنوكل ؛هعفرب هباوجو هدّّسلا عم موزللا عنم للإ ةراشإ (رّبدتف) :هلوق ©

 سكعال هنأ تفرع دقو «نيتنكمملا نم ةبجوملا ىربكلا نوي نأ زاوجل ؛عونمم ًامئاد يناعلاو لوألا

 طارتشال ؛نيتنكمملا نم عبارلا لكشلا ىربك نوكي نأ زوجيال هنأ :ٌباوجلاو .تاهجوملا نم نيتنكمملل
 (هاش نم لس) .!لمأتف .تايرطفلا نم ًافلّوم هنوك

 .ثداح كا سس ؛ثداح ريغتم رش 00 :ل را لكشلا لاثم(ةطباض) :هلوق© _

Eee 
 ا س ا س أ س ا ااا

 .رجحب ناسنإإلا نم ءيشالف تا ءيشالو «ناويح ناسفإ :يناحلا TEN لاثم

 ةَ

 ةيلكلا ةبلاسلا

 ةيئزجلا ةبلاسلا



 ةطباضلا نايب 5 بيذهت حرش

 ربك الا لع هلم وأ -12] ٍلْعِفْلاِي رَعْصَأْلِلِهِتاَقالُم َعَم -[]
TEسس هج ےس (© طَسْوَألا اهُعْوُضوَم ةي ةَّيِضَق مَ يأ :(ِطَسْوألا ةَّيِعْوُضْوَم"هْوُمُع  

 قطان ناويحلا ضعبف ؛قطان ناسفإ لكو «ناويح ناسذإ لك:ثلاغلا لاثم

 ةيئزجلا ةبلاسلا | ةيلكلا ةبلاسلا ةيئزجلا ةبجوملا| ةيلكلا ةبجوملا |تايّربكلا

 .دحاو سايق يف امهعامتجا زوجيف (ٌولخلا عنم ليبس ىلع) هلوق ©

 «ددرم ءزجو درفم ءزج :نيئزج نم بكرم لوألا رمألا :(ةّيعوضوم مومع نم امإ) هلوق ©

 دحأ وه ددرملا ءزجلاو ءهطسوألا اهعوضوم نوكي سايقلا يف ةيلك ةيضق دوجو :وهف درفملا ءزجلا امأ
 يأ- هلمح نمو «-هل الومحم وأ رغصألل ا ناك ءاوس- رغصألل طسوألا ةاقالم نم ني رمألا

 .ربكألا لع -طسوألا

 ناك رغصألا عم طسوألا قالتو ءطسوألا اهعوضوم ةيلك ةيضق ىلع المتشم سايقلا ناك نإف

 الو محم طسوألا ناكو ءطسوألا اهعوضوم ةيلك ةيضق ىلع المتشم ناك اذإ اذكو ؛ًاجتنم سايقلا كلذ

 (حم).ًاضيأ ًاجتنم ناك «ربك ألا لع

 نع ةيانك طّسوألا ةيعوضوم مومع ّنأ «هب ينعي (طسوألا اهعوضوم ةيضق ةيلك يأ) :هلوق ©

 يه لب ؛ةيانكلا يف ةقياضمالو امزالت ةيلك ةيضقلا نوكو عوضوملا مومع نيب نإف «ةيلك ةيضقلا نوك



 ةطباضلا نايب 0 بيذهت حرش

 ف ىرْغّصلاكو «ثيِلاَكلا لْكَّشلا ف نْيَتَمَّدَقُملا ىدخِإكو ءلّوألا لْكَّشلا ف ىرْبُكلاك

 .عباّرلا لكّشلا َنِم نِماّكلاو عباّسلاو عياّرلاو ثِلاَّكلاو يِناّكلاو لوألا برضا

 ؛لغِفلاب ركْصألا لعبا طّسْوألا لَمْحي نأب اّمِ ْيأ :(هقاقالُم َعَم) هلو
 اباَجيإ طَسْوألا لع رقضألا لمح ناب امإو لوألا لكّشلا ئَرْفَص ف امك

 يناّكلاو لوألا ٍبْرَّصلا ىَرْغُص يف امكو «©ثيِلاَكلا لكّشلا ىرْغُص يف امك «لغفلاب

 .©عياَرلا لكشلا َنِم عياّسلاو عياّرلاو
 هذه يف ىرْغّصلا ةَّيِلْعِف طاَرتْشِإ ىإ9ةّيِداَرْظِيْسا ةَراَشِإ2مالكلا اذه يفق

 لع مومعلا قالطإ ّنأ” :نم “ناجازرم” هدروأ ام ٌدريال اذه لعو .نيفخيال امك «ةقيقحلا نم كوأ 3

 حالطصالا بسجل ةيانكلا قيرطب قالطإلا اذه ّنإف ؛“نفلا اذه يف بيرغ حالطصا ةيضقلا ةيلك

 اهعوضوم يتلا ةمدقملا نوك طرشلا ّنأ” :نم “ناج ازرم” لاقام ًاضيأ انهه نم عفدنا لب ؛همهف امك

 ةيعوضوم مومع نم دارملا نأ تفرع امل ؛“ايلك هسفن طسوألا نوك ةرابعلا نم ردابتملاو «ةيلك طَسْوَألا
 يف ٌرضيال يقيقحلا ىنعملا ردابتف ءطسوألا سفن ةيلكال «ةيانكلا قيرطب ةمّدقملا ةيلك وه طسوألا

 (لس).تايانكلا لامعتسا

 يف ّنإف ؛ةاقالملاال ءةاقالملا بلس بلسلا يف ْذِإ ؛“اباجيإ” :لاق امنإ (رغصألا ىلع ًاباجيإ) :هلوق ©

 (ءاش نم ني).ديزل مايقلا ةاقالُم بلس “مئاقب سيل ٌديز"
 ؛لّوألا لكشلا يف اهباجيإو ىرغصلا ةيلعف كإ راشأف (خلإ لوألا لكشلا ىرغص يف امك) :هلوق ©

 )اغراب هطورش نآلا ىلإ متف ءرغصألا نع لومحم طسوألا هيف ذإ

 لكشلا طورش متف ءًاضيأ اهتّيلعفو اهباجيإ نلإ راشأف (ثلافلا لكشلا ىرغص يف امك) :هلوق ©
 (نب).اهرساب ثلاعلا

 اهارغص َنإف ؛هنم نماشلاو سداسلاو ثلاعلا برضلا فالخب (عبارلا لكشلا نم) :هلوق © -١

 ؛تاقالملا ٍتققحتف ةبجوم ناك نإو هارغصف سماخلا برضلا امأو ءاباجيإ ةاقالملا اهيف سيل ةبلاس
 (بع) .ةيئزج اهنوكل طسوألا ةيعوضوم مومع وهو «ةاقالملا هذه ىلإ ضنا ام هيف قّّقحتيال نكل

 ؛عبارلا لكشلا يف ىرغصلا ةيلعف فنصملا طرتشي مل :(عبارلا لكشلا نم عباسلا) هلوق ۲ - ©

 نأ :ملعن ءاضيأ عبارلا نم ةعبرألا بورضلا هذه ةطباضلا هذه يف رظان فنصملا نإ ثيح نم نكلو

 (حم).اط طرش هدنع ةيلعفلا

 < يف هل لخدال ذإ ؛دئاز “لعفلاب” ظفل نإ :“ناجازرم” لاق امل عفد (خلإ مالكلا اذه يفف) :هلوق ©



 ةطباضلا نايب م بيذهت حرش

 .ًاضْيَأ بورصا

 َّنِإف اباي ربك ألا ىلع طَسْوَألا لمح َعَم ْيأ :(ِرَبْكَألا لع هلم ْوَأ) هلؤق
 بْرَّضلا ىَرْبُك يف امك َكِلْذَو ©باَجيِإلا َّوُه لمحل ا اَمَّنِإو ءلمحلا ُبْلَس ©بْلَّسلا
 ©اجَيَدْنا ِدَق ِنالَوَألا ناَيْرّضلاف عبارلا لْكَّشلا َنِم©نِماَكلاو ثِلاَكلاو يناگلاو لوألا

 لصاحو .هيف طرش طقف باجيإلا لب ؛عبارلا لكشلا يف طرتشْيال لعفلاب باجيإلا َنِإف ؛عبارلا لكشلا 3
 .“خلإ لعفلاب باجيإلا نإف” :هلوق ملسنالف «عبارلا نم بورضلا هذه يف ظّرش اًضيأ ةيلعفلا ّنأ :عفدلا

 نأ هيفف ءلعفلاب باجيإلا وه ةاقالملا نم ردابتملا نلف ؛نتملا يف دئاز “لعفلاب” ظفل ّنأ نم :ليق امو

 .هيف ةقياضمالو ءانمض َمِلُع اَمِل حيرصت “لعفلاب” ظفل

 تاذلاب دوصقملاو «هريغ ةيعبتب لب ؛هدصق نع ال ءيشلا ركذ :دارطتسالا (ةيدارطتسا) :هلوق ©
 ؛نسحأ وه لب ؛هيف ريض الف «عبرألا ةهج هنمض يف نيب دقو «ثلاعلاو لوألا لكشلا ةهج نايب انهه

 دصقلابال ءةنسحلا تاقافتالا نم وهف ءأضيأ رخآ ًادّيَّصو هباصأف ءديصلا ىلإ امهس تيمر اذإ امك اذهو

 (هاش) .ةدارولاو

 ذإ ؛خلإ “ربكألل هتابثإ وأ” :لوقي نأ ىلؤألا ّنأ :نم “ناجازرم” لاق ام عفدناف (ًباجيإ) :هلوق ©
 هنإف ؛تابثإلا فالخب طقف باجيإلا ديفيالف أبلس وأ ًاباجيإ نوكي ْنَأ نم ٌمعأ فرعلا يف لمحلا

 وه ةقيقح لمحلا نأ :هلصاحو «يباجيإلا لمحلاب لمحلا هريسفتل ليلعت :(بْلَّسلا نإف) هلوق ©

 (حم).ةقيقح لمحلا بلس وهف يبلسلا لمحلا امأو ءيباجيإلا لمحلا
 ىحنب نيرياغتملا داحتا لمحلا ىنعم ذإ ؛ةقيقحلا يف يأ (باجيإلا وه لمحلا امثإو) :هلوق ©

 (نب).ةلكاشملل ةبلاسلا ىلع ةيلمحلا قالطإو

 ثناك ْنِإو هاربك ذإ ؛سداسلا نود ةبلاس امهاربك ذإ ؛عباسلاو عبارلا نود (نماشلاو) :هلوق ©

 هاربك ّنإف ؛سماخلا نودو طسوألا ةيعوضوم مومع يف لخديالف ءةيئزج ةبلاس هارغص ّنكل ؛ةبجوم
 افا

 رغصألل ةاقالملا هارغص يف دجوف «نيتيلك نيتبجوم نم بكرم لوألا ذإ (خلإ اجردنا دق) :هلوق ©
 بكرم وهو يناثلا برضلا اذكو ؛ربكألا ىلع لمحلا هاربك يفو «لعفلاب طّسوألا ىلع رغصألا لمح ينعي

 عم الإ طسوألا ةيعوضوم مومع اهيف دجوي مل هنإف ؛يقاوبلا فالخب «ةيئزج ةبجومو ةيلك ةبجوم نم
 (نب).نيفخيال امك ءيناغلا ديدرتلا يقش نم دحاو



 ةطباضلا نايب 1 بيذهت عر

 .©لّوألاك ولا عْنَم م لْيِبَس لع ©ًاضْيَأَوُهَف ©يناّكلا ديل يب هالك تمت

 .لّوألا لكّشلا ا ل جاد طِئاَرَش للإ ©ةَراَشإلا تمت انّهْطَو
 .ظّقحاف . عباَرلا لكّشلا َنِم برص ةّئِسو ءثِلاَّكلاو

 قَح -“ربكألل هتاقالُم َعَم وا” ْيأ- “ 2 الل وأ” :لُمي مل هّنأ !ملغاو

 7 مَرْلَيَف مذمت اَمگ 2لمحلاو عْضَولا لَمْهَت ةاقالُملا َّنأل ؛رَصْخَأ َنْوكَي

 طسوألا لمحو «لعفلاب رغصألل طسوألا ةاقالم امه ناقشلاو(يناعلا ديدرتلا يقش الك) :هلوق ©

 .رغصألا اطومحمو طسوألا اهعوضومو ؛ةيلعف ةبجوم امهيف ىرغصلا نأل كلذو «ربكألا ىلع
 نيذه يف هيقش عامتجال ؛ولخلا عنم ليبس ىلع اضيأ يناعلا ديدرتلاف يأ (اضيأ وهف) :هلوق ©

 مومع نم امإو' «..... طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ“ :هلوق وهو لوألا ديدرتلا نا انك «نيبرضلا

 (سع).كلذك “ربك الا ةيعوضوم
 امإو طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ” :هلوق ينعأ لوألا ديدرتلا نأ امك :يأ (لّوألاك) :هلوق ©

 ثلاعلا برضلا يف امك «هيقش عامتجاب سأبال ىلخلا عنم ليبس لع “ربكألا ةيعوضوم مومع نم
 (نب).عبارلا لكشلا نم عبارلاو

 ئرغصلا باجيإ لوألا لكشلا بورض عيمج يف جاتنإلا طئارش ّنإف (خلإ ةراشإلا تمت) :هلوق ©

 باجيإ الإ سيل ًاضيأ ثلاعلا لكشلا بورض عيمج جاتنإ طئارش كلذكو «ئربكلا ةيلكو اهتيلعفو
 :هلوقب نيقشلا الك يف اهتيلعفو ئرغصلا باجيإ نإ راشأف «نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو اهتيلعفو ىرغصلا

 لكشلا يف ئربكلا ةيلك ىلإ “طسوألا ةيعوضوم مومع” :هلوقب راشأو “لعفلاب رغصألل طسوألا ةاقالم”
 .ثلافلا لكشلا يف نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو لوألا

 -نماعلاو عباسلاو عبارلاو ثلافلاو يناعلاو لوألا يأ- عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا اَمأو

 هتاقالم عم” :هلوقب راشأو ءاهلك يف ئرغصلا ةيلك “طسوألا ةيعوضوم مومع” :هلوق نم رهظيف

 -عباسلاو عبارلاو يناقلاو لوألا :يهو- ةتسلا هذه نم ٍةعبرأ يف اهتيلعفو ءئرغصلا باجيإ للإ “رغصألل
 لوألا طئارش عيمج «“ربكألا ىلع هلمح و رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومع” :هلوق نم رهظف

 (لس) !مهفاف .ًاضيأ عبارلا لكشلا طئارش ضعبو ثلاقلاو

 طسوألا نوك :يأ «لمحلاو ؛ربكألل اعوضوم طسوألا نوك:يأ «عضولا (لمحلاو عضولا) :هلوق ©

 (سم) .ربكألا ىلع الومحم

 ىقعمب “ربك الل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومع” :انلوق قْدَصل (خلإ نوك مزليف) :هلوق ©
 (نب).طسوألا لع ريك ألا لمح



 ةطباضلا نايب 5 بيذهت حرش

 ِفْيَكْلا يف ٍفآلِتْحلالا َعَم ربك ألا ِةّيِعْوُضْوَم مْوُمُع ْنِم امو (؟
 ِتاَد نإ ِهِتَبْسِنِل ربك الا فْضَو لإ طَسْوَأْلا فْضَو ِةَبْسِن اقان َعَمَو

 .رّعصالا

 لاس ىر e ةّيَه لع بّتَرَملا ساّيقلا

 ىرْغُص ْنِم كلاقلا لكشلا ةَكْيَه 0 ساّيِقلا نك ًأضُيُأ مَوْلَيو ؛اجِتْنُم

 ع © كلذ هّبتشا ٍدَقَو «9اجِتْئُم هُيََمَّدَقُم طدخإ ةّيلك َعَم ةَّبجْوُم ربك ةَبِلاَس

 !هفرغاف .لوحُفلا ضع

 نْيَرُمَألا َنِم يناّكلا رْمألاَوُه اذه :(ربُكألا ِةّيِع ٍةَيِحْوْضْوَم ٍعومح ْنِم اَمِإَو) هلت

 نريد هيك :هلصاَحو .اًمِهَدَحُأ ْنِم ساّيِقلا جانِ يف دال هنأ َالَوَأ انگ د نْيَدَللا

 َكِلْذَو ؛فْيكلا يف نْيَتَمَّدَّقُملا فالتخا َعَم اهيِف اع اعتصم ربك ان كي في

 سياّخلاو عباّرلاو ثِياَعلا بّرَصلا يف اًمكو «©يناَملا لّكّشلا ٍبْوّرُض عُيج يف امك
 الك ىلع هْنِم عباّرلاو ثِلاَكلا ٍبْرَّضلا2لَمَتْشا ٍدَقَق .عباّرلا لكّشلا َنِم سِداّسلاو
 نم ياي مرسلا ع ا

 للإو َدَهِجَو افّيكو امك ثلائلاو لوألا لْكّشلا طارش عیمَج لِإرْيِش
 ربكألا لمح ينعي “ بكألل هتاقالم عم والا ةَيغْوْضوَف مومع :املوق قّدِصل (ًاجتنم) :هلوق ©

 (ني).طسوألا لع

 «"ربكألا وأ” :لقي ملو “ربكألا لع هلمحو” :لاق فنصملا نأ هجو يأ (كلذ هبتشا دقو) :هلوق ©

 (هاش).بناجأ مهنوكل ؛لوحفلا ضعب لع هؤاطغ فشكي ملو

 «فيكلا يف فالتخالا عم ةبجاو اهتيلكف «هاربك يف عوضومربكألا ّنإف (يناعلا لكشلا بورض):هلوق ©
 (نب) .فالتخالا عم ةدوجوم بورضلا هذه يف اهتيلكف .عوضوم عبارلا لكشلا ىربك يف ربكألا ًاضيأو

 ىلع هلم عم طسوألا ةيعوضوم مومع ّنَأ قبس ام تملع دق كنإف (خلإ لمتشا دقف) :هلوق ©
 (لس).عبارلا يف ققحتي رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومعو «ثلاعلا يف قّمحتي ربكألا

 مومع نم امأو” :هلوق كلِإ “طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ”:هلوق نم يأ (ريشأ دقف) :هلوق ©



 انام ۷ بيذهت حرش

 ةا بَسَحب يالا طار تّيِقبو افيو امك عبارلاو يناكلا لكلا طئار
 .خلإ “ةاقاَتُم عم” :هلوَقب و

 يناثلا رمألا لع ليشمل ع دملا ساّيقلا َّنأ 9ينْعَي خلا اقام َعَم) هل
 طَسْوألا ناگ ادا -فْيكلا يف فالتحلالا م ES ةيِعْوْضوَم َمْوُمُع غا
 باغ یو نس يلا لکل اتك تشق اک يف الوم ا

 ىلإ ىلا يف لزتختلا طولا فضة ات :وهو ها طرق نم
 رهظيف ءاقباس عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا طئارش تملع دقو (اًميكو امك عبارلاو) :هلوق ©

 ةينامعلا نم نييقابلا نيبرضلا طئارش “فيكلا يف فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع” :هلوق نم

 (لس).مكحلاو فيكلا بّسَحب اضيأ هطئارش م : ءًاضيأ

 صوصخ يف يناثلا رمألا ىلع لمتشملا سايقلا نإ :اذكه ةرابعلا ىنعمو :(ةافانم عم) هلوق ©

 ةافانم” وهو ءرخآ ديق ىلإ جاتحي -يناعلا لكشلا يف امك- هيتمدقم اتلك يف الومحم طسوألا نوكي سايق
 ضعب يف امك «هجاتنإ يف فاك فيكلا يف فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومعف هريغ يف امأو ؛'هتبسن
 ثيح فنصملا ةرابع نم دافتسم يناثلا لكشلاب “ةافانم عم” ديقلا اذه صاصتخاو ؛عبارلا بورض

 اتلك يف الومحم طسوألا نوكحي سايق انل سيلو ءطسوألا لومحملا لعج امهنم لك يفو «نيتبسذ ضرف
 سم (ًاصخلم حم).يفاغلا لكشلا ريغ هيتمدقم

 بورضلا يف ةروكذملا ةافانملا طارتشا مّهوتي العل اذهب دّيق امنإ (خلإ طسوألا ناك اذإ) :هلوق ©

 (لس).خلإ “فالتخالا عم ربك ألا ةيعوضوم مومع نم امإ” :هلوق تحت ةلخادلا عبارلا نم ةعبرألا

 “ىرغصلا يف عوضوملا” هلوق ىلإ “ةافانم” هلوق نم ةرابعلا هذه يف ام ىفخيال :(ةافانم وهو)هلوق ©

 :نيرمأب هحيضوتل كركذنف «ةقالع نم
 ءةبسنلا هذه يف لومحم هنأل كلذو «“فصولا”ب طسوألا نع اربع يشحملاو فنصملا نأ لوألا

 “فصولا”ب ربكألا نع اربع !معن ؛“تاذلا”ب عوضوملا نع ربعي امك “فصولا”ب لومحملا نع ربعيو

 .اهيف لومحم ربك ألا نإف ؛ةجيتنلا ةظحالمب كلذو .عوضوم هنأ عم

 «ىربكلا يف “عوضوملا”ب ربكألا دّيقو «ىرغصلا يف “لومحملا”ب طسوألا دّيق يشحملا نأ يناعلا

 عوضوم كانه طسوألا نإف ؛عبارلا لكلا يف ربتعم ريغ -ةبسنلا ةافانم :يأ- طرشلا اذه نأ ىلإ ةراشإ

 .عبارلا نع نيديقلا نيذهب زرتحاف ؛عوضوم ال لومحم ربكألاو «لومحم ال ليرغصلا يف
 ةبسذ عم -ئربكلا يأ- ربكألا ىلإ طسوألا ةبسف ةافانم ربتعي هنأ :ةرابعلا ىنعمف كلذ تفرع اذإ

 .ئرغصلا يأ ءرغصألا ىلإ طسوألا



 ةطباضلا نايب ف بيذهت حرش

 ىلإ كلذگ ِلْوْمْحَملا طَسْوَألا فْضَو ةّبْسِنِل ئرْبُكلا يف عْوُضوَملا ربك الا فْضَو
 GE ناكشتلا نؤككي نأ ديل ينعي ٬ئ رغصلا يف عُْضْوَملا رَّعصالا تاد

 راول قدصلا يفِنْيكَبْسَنلا نْيتاَه عامِتْا عَِتْمَي ثْيَ ©ضنكيِفْيَحب نيتقيگُم
 اض اًمهاَف د

 ©يناَكلا لْكّشلا يرش ْنِم ّرَماَم َعَم امَدَعو ًادْوُجُو ةَرِئاَد ةاقاَنُملا هِذْهَو
4 
 ےس

 امك ءامهعامتجا عنتمي ثيحب ئربكلا يف يتلا ةبسنلا عم ئرغصلا يف يتلا ةبسنلا ةافانم هلصاحو 3

 يأ “ثلاث طرش” هلوقو ؛ًالثم باجيإلا ةيلعف ئربكلا يفو «بلسلا ماود ىرغصلا يف ةبسنلا تناك اذإ

 (حم).طورش ثالث يناغلا لكشلا يف ربتعيف «فيكلا يف فالتخالاو ربكألا ةيعوضوم مومع ريغ

 يف امك ىرغصلا يف عوضوملا طسوألا ال :يأ ءئرغصلا يف (لومحملا طسوألا فصو ) هلوق ©-٠

 (سم) .عبارلا

 نع عوضوملاو فصولا نع ةرابع لومحملا ناك اًملو (لومحملا طسوألا فصو) :هلوق "- ©

 فصو” :لاق ًاضيأو .يناعلا لكشلا يف نيتمدقملا اتلك يف لومحم هّنأل ؛“طسوألا فصو” :لاق «تاذلا

 لب “ىرغصلا فصو” لقي ملو ؛لكشلا اذه ئربك يف ًاعوضوم عقو نإو ةقيقحلا يف لومح هّنأل ؛“ربكألا
 (بع).ًاضيأو لآملاو لاحلا يف عوضوم هّنأل ؛“رغصألا تاذ” :لاق

 ربك ألا فصو ىلإ طسوألا ةبسذ ناك ينعي ءًالثم لعفلاو ماودلاك (نيتيفيكب نيتفّيكم) :هلوق ®
 ةيلعفلاو ماودلاف «بلسلا ةيلعفب ةفيكم رغصألا تاذ ىلإ طسوألا ٌةبسذو «ًالثم باجيإلا ماودب ةفيكم
 ءًامئاد مئاق ديز” :وحن ءاهيفرط داحتا دعب بلسلاو باجيإلاب نيتفلتخملا نيتيضقلا يف ادجو ول نايفانتم
 (نب). لعفلاب مئاقب سیل ديزو

 عنتمي ةروكذملا ةافانملا نأ نم ًارهاظ مهوتيام ديقلا اذهب عفدناف (امهافرط دحتاول):هلوق ©

 دارملا نأ :عفدلا هجوو .عوضوملا يف ناتفلتخم نيتمدقملا نيتاه إف ؛يناعلا لكشلا يتمدقم يف اهقّقحت

 (لس).لعفلاب ًافلتخم عوضوملا ناك ْنِإو عوضوملا ةدحو ضرف دعب نيتيفانتم امهنوك
 نم ءيشالو ءًامئاد ناويح ناسفا لك” :لثم يف لعفلاب ةافانملا نكي مل ْنإو هّنإف (ًاضرف) :هلوق ©

 نم ءيشالو «ناويح ناسذإ لك” :لاقيو امهيفرط داحتا ضرف اذإ نكل ؛“لعفلاب ناويحب رجحلا
 (نب).ةافانملا قّقحتي “ناويحب ناسفإلا

 © دجوي مل ىتمو ءةافانملا ثدجو (ًافيكو ًاَمك) ٍناطرشلا دجُو ىتم ينعي (ًامدعو ًادوجو) :هلوق ©



 ةطباضلا نايب ب بيذهت حرش

 .جاتالا يفتي اهِئاَفيْئابو جاكْنإلا ىَّقَحَتي اهِققَحتَف ةا بس
 ناَرْوُكْدَملا ٍناَطْرَّشلا دجُو ام ْيأ- “ادْوُجُم” نْيطْرّشلا َعَم ةَرئاَد اهّنأ ام

 ءماَوَّدلا هيلَع قُدْصَي امِم9ىرْغّصلا تاك اَذِإ هّنألف -ةَرْوْكْذَملا ةاقاتُملا تقف

 امك اَمُهَل َّنف هنْيَتتِكْنُملا ادعاَم- تاَهّجَوُملا نِي ثا ةّيِضَق هيأ طربُلاو
 ىلإ طَسْوَألا فْصَو ةّبْسِن نؤكت©ِذِئئْيِح هنا كش الف -ُءْيِجَيَس امك ٍةَدِح لع
 طَسْوَألا فْضَو ةّبْسِن نُحَت ْنأ نِم ٌلَقَأالو © الكم باإل ماَوَدِي رَكْصَألا ِتاَد

 كْلَت ْنِم معا ةّماَعلا ةّقَلظُملا َّنأ9ةَرْوُرَص «©بْلَّسلا ةّيِلْعِفب ربك الا فْصَو ىلإ

 ؛زعفلاب ربك ألا تاد نع طَموألا بلس ك لده ةماعلا ةقلظنلاو «َتاَمَرْبُكلا

 (سم) .دجوي مل 3

 نوك وأ ىرغصلا ىلع ماودلا قدص يأ دّدرملا موهفملا :امهّوأ (يناعلا لكشلا يطرش نم) :هلوق ©
 ئرغصلا ةنكمملا نوك :امهيناثو «عبرألا تايفصولاو ناتمئادلا بلاوسلا ةسكعنملا تسلا نم ئربكلا

 ةيرورضلا ىرغصلا عم ىربكلا ةنكمملا نوك وأ «ةيرورضلاوأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةطورشملا ىربكلا عم

 (نب).طقف

 ماودلا قدص هنأب دّدرملا موهفملا :لّوألا ءذئنيح ناطرشلا دجوف (خلإ ىرغصلا تناك اذإ) :هلوق ©

 ةنكمملا مدع انضرف دق ذإ ؛خلإ “ةنكمملا تناك ول” هلصاح ذإ ؛دوجوم ًاضيأ :يناعلاو ءئرغصلا ىلع

 (نب).انهه
 عستلا نم وأ «بلاوسلا ةسكعنملا تسلا اياضقلا نم تناك ءاوس :يأ (تناك ةيضق ةيأ) :هلوق ©

 (لس).اهبلاوس سكعنتال يتلا

 يف ماودلاو فرصلا ماودلل لماشلا ماودلا هيلع قدصيامم ئرغصلا نوك نيح يأ (ذئنيح):هلوق ©
 (بع).نيتنكمملا ادعام ىربكلاو «ةرورضلا

 فصو ةبسنف “قاد ساسح ناويح لك” ىرغصلا ناك اذإ امك :(الثم باجيإلا ماودب) هلوق 6

 “لعفلاب ساسحب سيل ناويحلا ضعب” ىربكلا ناك اذإف «باجيولا ماودب نوكحي ناويحلا تاذ ىلإ ساسحلا
 (حم).حضاو لعفلاب هنع اهبلسو ناويحلا ةيساسح ماود نيب يفانتلاو «بلسلا ةيلعف ةبسنلا تناك

 ّنأل ؛ئربكلا يف بلسلا ربتعي نأ دبال باجيإلا ىرغصلا يف ربتعا امل (بلسلا ةيلعفب) :هلوق ©

 (بع).“ًالثم بلسلا ةيلعفب” لقي مل اذهلو «يفاغلا لكشلا يف طرش فيكلا يف فالتخالا

 (بع).ةافانملا تابثإ يف ةيلعفلا رابتعا ةّيِوَلْوُأل ةلع (ةرورض) :هلوق ©



 ةطباضلا نايب 1 بيذهت حرش

 0 0 5 °. هل 4 س ETE س اا

 ِتَّقَقَحت اَذِإَو ءبلّسلا ةّيِلْعِفَو باجيإلا ماَوَد نْيَب ةاَقاَُملا يف َءاَمَحالَو .اعظق
 oN 2N ANNAN = o لد هاواي
 .ةرورضلاب صخالا نيبو هيب ةافاتملا مزل مَع الا نيبو ٍءْيَش نيب ةافاتملا

 س < مَع © تل ے٢ aL 0 هاب ا ٠ حس
 تناك ٍةيضق هيأ ىرغصلاَو ا هتبلاس سكَعْنَت اه ىربكلا تتاک ادا اذک و

 فصَو ىلإ طس الا فصَو ةّبْسِن نكي ٍذِيَنْيِح ذِإ ؛0رَم اَمِل ءنْيَتَتِكْمُملا ىَوِس
 فْضَو ةّبْسِن َْعَمكهِتاَقاَنُم يف ءاَمَحالَو ؛هِماَوَدِيْؤَأ الَكَم باجيإلا ةَرْوَّرَصِب ربك الا

 .اهنم صحا وا بلَسلا ةيلعفب رغصالا تاذ لإ طّسْوالا
 ذيج ذإ ؛ةطورشم وأ ةيرورص ىربكلاو ءةتكمم ىرغصلا تئاك اَذِإ اذكَو 6 - YT ا ا ا س م 0 ه يت سام ا

 ی ا اهم أ

١ 
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 ةماع ةقلطم ئربكلا تناك اذإ :لاوسلا ريرقت ءرَّدقم لاوس باوج (خلإ ةماعلا ةقلطملاو) :هلوق ©

 دب الو «هفصو نع ال لعفلاب -عوضوملا- ربكألا تاذ نع طسوألا بلس لع لدت يهف ءآلثم ةبلاس

 ريرقت ؟رغصلا ةبسذ نيبو هتاذ نلإ ال ءربكألا فصو نإ طسوألا ةبسذ نيب ةافانملا تابثإ نم مكحل

 طسوألا بلس لع لدت نأ مزلف ءلعفلاب ربكألا تاذ نع طسوألا بلس لع تلد اذإ ةقلطملا :باوجلا

 (هاش «نب) .لمأتف «تاذلا يف دجوي فصولا نإف ؛ًاضيأ لعفلاب ربك ألا فصو نع

 فصولا ماد ام ةمئادلا اياضقلا نم ةماعلا ةقلطملا ةيمعأ ىلإ ةراشإ :(ًابولْسَم ناك اذإو) هلوق ©

 (حم).ةماعلا ةطورشملاو ةماعلا ةيفرعلاك «فصولا ماد ام ةيرورضلاو

 ًابولسم نوكحي نأ نم دبال مزاللا نع بولسملاو «فصولل ةمزال تاذلا ّنأل (ًاعطق) :هلوق ©

 (بع).موزلملا نع
 نم نكل ؛ًالثم ةبجوم ىربكلا تناك اذإ ةافانملا دجوي اذك :يأ (خلإ تناك اذإ اذكو) :هلوق ©

 (بع).ةمئادلاو ةيرورضلا اهّصخأو ءاهتبلاس سكعنت يتلا تسلا اياضقلا

 ناويح ناسفإ لكو «لعفلاب ناويحب رجحلا نم ءيشال” :لثم (خلإ اهتبلاس سكعنت اّمم) :هلوق ©
 ناويح ناسذإ لك” :لثم ءنيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا ةافانم يف ءافّخالو «“ماودلاب وأ ةرورضلاب

 (بع).“ماودلاب وأ ةرورضلاب ناويحب ناسفإلا نم ءيشالو «لعفلاب
 .ةدح نع امكح امه نأ نم (رم امل) :هلوق©

 عم هتبسذ يف ماودلاب وأ ةرورضلاب باجيإلا ةافانم يف ءافخال :يأ :(هتافانم يف ءافخ الو) هلوق ©

 (حم).هماودو بلسلا ةرورضك بلسلا ةّيلعف نم صخأب مكحلا وأ «ةبسنلا كلت بلس ةيلعفب مكحلا
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 ةَبْسِدَو ؛الَكَم باج إلا ناكُمِإب رّكْصَألا تاد ىلإ طّسْوَألا فْضَو ةّبْسِن نْوُحَي

 9 اا ةطْوُرْشَملا يفاَّمَأءسْلَّسلا ةَرْورَصب ربك الا فْصَو لإ 2 طسْو الا فْصَو

 نك ةدوجوم َتَماَداَم تاّدلل اًيِرْوُرَص ةرَص ناک اد لومحملا نالف قي ن رورضلا ف و

 ءتاَّدلل مزال لومحَملاو ,«9فصولل مزال َتاَدلا نال ؛يناوْنعلا اَهِفْضَول اًيِرْوُرَص 0

 مزال مزال مزالو
 .9دَماَمِل ؛الَقَم"ةّيِرْوُرَص ٰىرْغُصلاو ةتكْمُم ىربكلا تاک | اًدكَو

 نْيْطْرَّشلا دَحأ نتا اَمْلُك ْيأ- “مَدَع” نْيطْرَّشلا َعَم ةَرِئاَد اَهَنأ اّمأَ

 امم ىرْغّصلا نكي مل اَذإ هّنألَف «-هّرْوْكْدَملا ةاَقاُملا ٍقّقَحَتَ 0 ي هَل ءَنْيَرْوْكذَملا

 تاَيَرْغُصلا يف ن مل ءهبلاَس سکن اسم ٰرگلاالو ا ےک

 ةاقاتمالو ؟ ؛0 ةى ةيتقولا َنِم لا َتاَيَرْبُكْلا فالو ةَّصاّخلا ةظْوَرْشَملا َنِم

 نم ءيشالو «ناكمإلاب عباصألا كرحتم بتاك لك” :لثم «خلإ (طسوألا فصو ٌةبسنو) :هلوق ©

 لك” :لثم «نيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا ةافانم يف ءافّخالو “انكاس مادام ةرورضلاب كرحتمب نكاسلا

 مح مادام ةرورضلاب كرحتمب بتاكلا نم ءيشالو «ناكمإلاب كرحتم بتاك

 ةبسذ اهيف نوكيف «فصولا بسحب ةطورشملا يف ةرورضلا ّنأل (ةرهاظف ةطورشملا يف امأ) :هلوق ©

 اهيف ةرورضلا ّنأل ؛رهاظ ريغف ةيرورضلا ىربكلا يف امأو ءًارهاظ ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو
 .خلا “لومحملا أل” :لوقنف «تابثإلا نم انل دب الو «تاذلا بسحب

 ؛ضراعلل مزال ضورعم تاذلاو «ضراع فصولا نأل :(فصولل ةمزال تاذلا نأل) هلوق ©

 «تاذلل مزاللا لومحملاف ؛تاذلل مزال فصولاو ءاحل ًايرورض هنوكل «تاذلل مزال لومحملا نأ ضورفملاو

 (حم).بولطملا وهو ءاضيأ فصولل مزال

 ءيشالو ةرورضلاب ناويح ناسذإ لك” :لثم ءأفنآ ركذام سكع ىلع يأ (خلإ ةيرورض) :هلوق ©
 ءيشال” :وحن ءنيفرطلا داحتا ربتعا ول ةافانم نيتبسنلا نيتاه نيبف “ماعلا ناكمإلاب ناويحب رجحلا نم

 (بع).“ناویح رجح لکو «ناويحب رجحلا نم
 تاذ ىلإ هتبسذو بلسلا ناكمإب ٍذئنيح ربكألا ىلإ طسوألا فصو ةبسذ ٌنإف (ّمَم اَمِل) :هلوق ©

 (لس).بلسلا ناكمإ يفانت باجيإلا ةرورض ّنأ كشالو «باجيإلا ةرورضب رغصألا
 سكعنتال يتلا عْمَّشلا اياضقلا نم نوكتت ٍذئنيح ئربكلا نإف (ةّيتقولا نم صخأ) :هلوق ©

 (لس).ةيتقولا يه اهنم لك نم صخألاو ءاهبلاوس
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 e e بحس العن باج تزل

 َتَعَفَتْرا اًذِإَو ؛فاَوْنُعلا فْضَولا تاقوأ ريغ تولا كلذ َّلَعَل ْذِإ ؛امِئاَدال نّيَعُم

 و اًمهْنِم 0ع دهام نيب كففت را نيصخلا لا نب ناتاشا

 رْغّصلا نؤگ نْيِح ةطْؤّرْشَمالَو ةّيِرْوُرَص ئربكلا نُڪت ْمَل اڏا اذگَو
 ةاقاتمالو ؛©ةّيتْفَولاو ةّصاّخلا َةَيِفْرْعِلاَو َةَمْئاَدلا2َتاَيَرْبكلا صَّحأ ناك ةَنِكْمُم

 ©ِبْلَّسلا ماَوَد نْيَيَو ِهَتْيَباَلَوءتاَّذلا مادام بسلا ماَوَد نبر ”باَجييإلا ناكُمِإ نيب

 ًافسخنم مادام ةرورضلاب رمقب فسخنملا نم ءيشال” :لثم (خلإ تقولا كلذ لعل ذإ) :هلوق ©
 اذإ امك «نيفّرّظلا داحتا دنع نيتبسنلا نيب ةافانمالو «“عيبرتلا تقو ةرورضلاب ءيضم رمق لكو ءامئادال

 ةرورضلاب ءيضم فسخنم لكو ؛امئادال ًافسخنم مادام ةرورضلاب ءيضمب فسخنملا نم ءيشال” :ليق

 (بع).“عيبرتلا تقو

 تعفترا دقف بتاكلاو ناسذإلا نيب ةافانملا تعفترا اذإ هريظن (خلإ ةافانملا ثعفترا اذإو) :هلوق ©

 نيب تعفترا ةّماعلاو ةصاخلا ةطورشملا نيب ةافانملا تعفترا اذإ هنأ !لصاحلاف ءاضيأ يشاملاو ناويحلا نيب

 (3ي):ةرووضلاب اضيا انهريغ

 ؛نيّصخألا نيب اهقّقحت مزلتسي نيّمعألا نيب ةافانملا قّقحت ّنإف (معأ وه ام نيب تعفترا) :هلوق ©

 (لس).ىفخيال امك صخألا دوجو نيع ّمعألا دوجو ذإ
 لّوألا ىلعف «آل ؤأ دم ةسكعنم امإ ٍتايربكلا ناف (ةمئادلا تايربكلا ّصخأ ناك) :هلوق ©

 ءناتيفرعلا الإ نيتيفصولا يفو «ةمئادلا الإ نيتمئادلا يف قبي ملف ةطورشملاو ةيرورضلا مدع اوحّرص اّمل

 7 ةيتقولا الإ عستلا كلت يف صخألا سيل يناعلا ىلعو ؛امهنم صخأ ةصاخلا ةيفرعلاو

 وأ ةّماعلا ةّيفرعلا وأ ةمئادلا تايربكلا صخأ ناك” :ةّيناريإلا ةخسف يفو (ةّيتقولاو) :هلوق ©

 ةنيابملا يه نييرخألا نم ةدحاو لك نيبو كولا نيب ةبسنلا نأل ؛ةثالعلا هذه نيب دّدرت امنإو .“ةّيتقولا

 ةّيرورضلا ريغلا تايربُكلا ٌصخأ ةثالعلا هذه ةلمجلابو ؛يجو نم مومعلا يه ةريخألاو ةيناغلا نيبو

 (حم) .ةّماعلاو ةّصاخلا ةطورشملاو

 كلفلا نم ءيشالو «ماعلا ناكمإلاب نكاس شام لك” :لثم (خلإ باجيإلا ناكمإ نيب) :هلوق ©
 (ني).ةمدعنم ةافانملاف «ًامئاد نكاسب

 © «ناكمإلاب عباصألا نكاس بتاك لك” :لثم (خلإ بلسلا ماود نيبو هنيب الو) :هلوق ۱-۵



 ةطباضلا نايب ا بيذهت حرش

 .امِئاَدال نِّيَعم تقر يف2بلّسلا ةَرْوَرَص نيبو هيب الو ءامثادال فصَولا بَسَحب

 ناك ءةتكْمُم ىرُبُكلا نَْكر ْيِدْقَت لع ةّيِرْوُرَص ”رْغصلا نكت ْمَل اَدِإ اذگر

 باَجيإلا ناكُمِإ َنْيَب ةاَقاتّمالو ؛ةَمْئاَّدلاَو ةّصاّخلا ةطْوُرْشَملا تاَيَرْعّصلا ٌصَخَأ

 َءاَداَم بسلا ماَوَد نْيَيو هيب الَو ءامُئاَدال فْضَولا بسحب ِبْلَّسلا ةَرْوّرَض ْنْيَبَو

 .ًاعظَق تالا
 هللا نؤعب هب ُتْدَرَقَت اّمِم ِهّيِجَولا هجَولا اذه لع ثَحبَملا اذه قّيِقْحَتَو نا

 .ليكولا َمُعِنَو ْيِبْسَحَوْهَو ءِلْيِبّسلا ِءاَوس لل ُءاَمَّي ْنَم ْيِدْهَي هللاَو ©ليلجلا

 (نب)٠“اًمئادال ًامقار مادام نكاسب مقارلا نم ءيشال ماودلابو 3

 ففصولا بسحب ٍبلّسلا ماود نيبو باجيإلا ناكمإ نيب :يأ (خلإ ماود نيبو هنيبالو) :هلوق ۲-۵
 َءيشال ماودلابو ءناكمإلاب بتاك ناسذإ لك” :لثم ءةبلاسلا ةصاخلا ةيفرعلا ىتعم ماوّدلا اذهو ءامئادال

 (بع).“امئادال ًاناسذإ مادام بتاڪب ناسفإلا نم

 نم ءيشال ةرورضلابو «ناكمإلاب فسخنم رمق لك“ :لثم (خلإ بلسلا ةرورض نيبو) :هلوق ©

 (بع). عيبرتلا تقو ءيضمب فسخنملا

 طرشلا مدع دنع ةافانملا دجوي مل اذكو :يأ (ةيرورض ئرغصلا نكت مل اذإ اذكو) :هلوق ©

 ناك ريدقعلا اذه لع هْنإف ؛ةنكمم ئربكلا نوك ريدقت 8 -ةيرورض ىرغصلا نكي مل نأي- يناغلا

 ةافانمال هنإف ؛ًاضيأ ةافانملا يفتني هءافتنابو «يناهلا طرشلا يفتنيف ؛ةيرورض ئرغصلا نوكحي ْنَأ :بجاولا

 ءامئادال ًانكاس ماد ام ةرورضلاب وأ ماودلاب بتاڪب ل نم ءيشال” يف نيتروكذملا نيتبسنلا نيب

 ءتاذلا بسحب نكاسلل ةباتكلا باجيإ ناكمإ نيب ةافانمال هنإف ؛“ماعلا ناكمإلاب بتاك نكاس لكو

 (بع) .تاذلا مادام اهماود وأ ءفصولا بسحب نكاسلا تاذ نع ةباتكلا بلس ةرورض نيبو

 أ ةضاخلا ةطورشملا” ةّيتوكلاو ةّيناريإلا تخسُن يفو (ةمئاّدلاو ةّصاخلا ةطورشملا) :هلوق ©

 ءرخألا ةرشع ةعبرألا نم ثناك ةّيرورض نكت مل اذإ ىرغصلا نأل امهنيب دّدرت امنإو .“ةمئاّدلا

 (حم) .امهنيب دّدرت اذهلو «نيابت امهنيبو «ةمئادلا ىوس اهعيمج نم صخأ ةّصاخلا ةطورشملاو

 ريغ نم ةيادهو ةناعإ الب يسفنب يدُرفت ّنأ كيلع بهذيال ينعي (ليلجلا دلا نوعب) :هلوق ©

 ءءاشي نم يدهي راتخم هّنأل ؛هريغال هيلا لصوملا يوتسملا قيرطلاب ينادهو ءهيف ينناعأ دمللا َنإف للا

 .ليكولا معن هنأل مثلا ىلإ يرمأ ضّوفأو



 ينارتقالا سايقلا 1 بيذهت حرش

 :©ناَرِتَقالا َنِم ُيطْرَّشلا
 ا 7

 َةَلصَتَم هنَمَو ةيلمح و ا ءنيتلصَمنم و 1 ' ياتلصتت نم بكري نام

 ےک
 .ةّلِص وة موا لص امو ةلمعو ا

 .ُلْوْظ اَهِلْيِصْفَت فَو ةعبرألا لاكفألا ِهْيِ اونو
 ا راكلات ةفلاط سْمَّسلا ِتَناك اَمْلك” :اَتلْوَقُك :(نْيَتَلِصَتُم ْنِم) ِهلْوَق

 ,EES حتي « ءْيِضُم مّلاَعلاف ادم راما ناک اگر
 کک ملاَعلاف

 نكي ْنَأ اّمِإَو اجور دَدَعلا نوڪ ْنَأ ام” :املْؤَتُك :(نْيَئَلِصَمْنُم ْوَأ) هلوق

 جتني “دْرَقلا جور وڪي وأ «حْؤّرلا جور جْوّرلا نوڪ نا 9 امئاَد و ادر

 .ادرف نؤكيوأ هدْرَلا وَر وڪيو ف حور ددَعلا نوڪ نأ ام

 نو افا و اذه ناگ اَمْلُك” :وحت :(ةَّلِصتْمَو ِةّيِلْمَع وأ) هلق
 عت هه رس

 اذه” وو ؛ “ا 2 ناک اناَمْدِإ اا “مچ ناوي لکو

 ."ناَوَيَح ُءيَّكلا اذه” جني “اناويَح َناَكًاناَسْنإ و
 EI ا ذه” :َوحن :(ةَّلِصَمْنُمَو ِةّيِلْمعْوَأ) هلق

 ءاوس «ةفرص ِتايلمح نم بگرتي مل يذلا وه :ينارتقالا (ينارتقالا نم م را : نتاملا لاق ®
 فّتصملا هب حّرص امك «ةسمخ ةيلّوألا هماسقأو ؛تايلمحلا نمو اهنم وأ «ةفرص تايطرش نم بكرت

 ةثالث سماخلاو نيلوألا نم لكلف ةيوناعلا ماسقألا امأو ؛“خلإ نيتلصتم نم بكرتي نأ امإ” :هلوقب

 (هاش حب).ماسقأ ةعبرأ عبارللو ءنامسق ثلاثللو «ماسقأ

 ؛نيتمّدقملا ءزج نم ءزج انه طسألاو ءلّوألا لكشلا ىلع أضيأ اذهو (ًادرف نوكي وأ) :هلوق ©

 (حم) .ئربككلاو ىرغصلا يف مّدقملا نم ءزج جوزلاو اجؤز” وهو طسوألا نأل
 نوڪيام لاثم كرتو «ةلصفنملا ىلع ةمدقم هيف «ةيلمحلا نوكحي امل لاثم (خلإ ددع اذه) :هلوق©

 «"ًادرف نوكي وأ ًاجوز ددعلا نوكي ْنأ امإ ًامئاد” :انلوقك «ةرطفلا لع ًادامتعا ؛ةمدقم هيف ةلصفنملا

 (لس).مكلا تحت لخاد ددعلاف «مكلا يف لخاد امهنم دحاو لكو
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 نك ر نڪي نا! ذهق ادزق دوی اج

 دَدَع وهف الت ٌءْيَللا اذه نك املك NE لس وأ هلق
 ْءْىَّشلا اذه نك اَمْلُك” جتني «ًادْرَف نوڪ ي وأ اجر 51 م 55 ناو

 وا زأاجن ت ناامإ وهف 9

 يف نْيتَمّدَقُملا كارتشا ْنِم ماَسْقألا كلت يف جال قي :(ُدِقَعْنَيَو) هلق

EOنمم اقلك يف هب امك نوحي نأ ااف  © 

 «ىَرْبُكْلا يف هْيلَع امْوُكَْحكو 2ئرْغّصلا ف هب امْوُكُحَت وأ اَمهْيِف هْيَلَع امو وأ

 لوألا َوُه ثلاًقلاَر ءثِلاَكلا َوُه نناگلاو «نناقلا لكّشلا َّوُه لّوألاف 9 سڭعلاب وأ

 :عياتلاَوه عياَلاو
 ماَسْقألا كلت ف ةا لاكشألا لْيِصْفَت يف يأ :(اَهلْيِصْفَت ف 9و) هلق

 «تاَرَصتْخُملاب قّيِلَيال لوط جْئاََكلاَو ِبْوُرُصلاو طِئاَرّشلا و ا
 نْيِرْخَأَُملا تالَّوَطُم نم ِبَلْظُيْلَ

 55و 2 ٤

- 

 وا اجور فدعلا نك وفروا اجور ةدعلا نوب نأ اهإ اقا و (خلإ ناك املک) :هلوق ©

 (لس).ًالصفنم امك ناك ًاددع ناک املكف ءلصفنم ٌةك وهف «“ًادرف

 هنيعب وهو ءللوألا ةمدقملا ءزج دحاو ءزج نوكحي يأ (ءزج يف نيتمدقملا كارتشا نم) :هلوق ©
 اا د ويف انا ةيئاقلا درج

 املكو «ءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ " :وحن (نيتمدقملا اتلك يف هب اًموكحم) :هلوق ©

 .“دوجوم راهنلاف ًاثيضم ملاعلا ناك اذإ” نوكحي دقف «“ًدوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك

 تناك اذإو ءءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ” :وحن (امهيف هيلع ًاموكحم وأ) :هلوق ©

 (نب).“دوجوم راهنلاف ًاثيضم ملاعلا ناك اذإ ' :جتني « دوجوم راهلاف ةعلاط سمشلا

 ناك املكو ءًادوجوم راهنلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك” :وحن (ىئرغصلا يف هب اموكحم) :هلوق©

 (بع).“ًائيضم ملاعلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املكف ءًائيضم ملاعلا ناك ًادوجوم راهنلا

 ناک نإ” :وحن «ئربكلا يف هب اکو ئرغصلا يف هيلع ًاموكحم يأ (سكعلاب وأ) :هلوق ©

 سمشلا تناك اذإ” :جتني “دوجوم راهنلاف ًائيضم ملاعلا ناك اذإو ءةعلاط سمشلاف ًادوجوم راهنلا

 (نب).“ءيضم ملاعلاف ةعلاط



 يانثتسالا سايقلا دن بيذهت حرش

 0ےس

 “لالا ُمُهَرَوممَّدَقُمْلا عض اولا رم
 هِتداَمب هيِف ةَجّيِتَلا نُكَي ْيِذلاَوْه :ڻاتفتسالا :(اتفتسالا) هلوق

 نْيَع اهيِف ننسي ةيلح ةَمَّدَقَمَو «ةّيِطرَس ةمّدَقم ET د اذهو ؛ِهتَكْيَهَو

 0 اني رأرخآلا دمع عليا هش 'ةيِطْرَّشلا ّيْرُج ِدَحَأ

 ؛َّلك عْفَرَو لك و عَ ةعَبْرَأ ُاَتْثتْسا لَك جاتنإ يف ةَرَّوَصَمُملا تالاَمِتحالاف
 مط نت كلا ذاك اقدل ضْفقَو .9ءْيَش اھم مْسِق لک يف جملا ڪل

 جتني يلاتلا عفرو ءيلاعلا عضو جتني مّدقملا عضو نكمل (يلاتلا عفرو مّدقملا عضو) : نتاملا لاق ©
 ؛يلاتلا عفر مّدقملا عفرالو ؛مدقملا عضو يلاتلا عضو جتنيال :يأ ءامهنم ءيش يف سكع الو ؛مّدقملا عفر

 دوجو معألا دوجو نم مزليال ذإ ؛مدقملا عضو يلاتلا عضو نم مزليالف ءمّدقملا نم ّمعأ يلاتلا نوك زاوجل

 يف اذه ؛معألا مدع صخألا مدع نم مزليال ذإ ؛يلاتلا عفر مّدقملا عفر نم مزليال اذكو ؛صخألا
 .يلاصتالا يئانفتسالا

 «هعفر وأ نيئزجلا دحأ عضوو ةيقيقح ةلصفنم نم بكرتي نأ :امإ وهف «يلاصفنالا يئانثتسالا امأو

 :نيئزجلا دحأ عفرو ولخلا ةعنام ةلصفنم نم امإو «نيئزجلا دحأ عضوو عمجلا ةعنام ةلصفنم نم امإو

 عضو جتني نيئزجلا نم دحاو لك عفرو ءرخآلا عفر جتني نيئزجلا نم دحاو لك عضوف لوألا ناك نإف
 نم دحاو لك عفرف ثلاغلا ناك نإو ؛رخآلا عفر جتني نيئزجلا نم دحاو لك عضوف يناعلا ناك نإو ؛رخآلا

 (خع) .رخآلا عضو جتني نيئزجلا

 ءةعلاط سمشلا ّنكل ؛دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ (خلإ نم بكرتي اذهو) :هلوق ©

 ء“دوجومب سيل راهنلا نكل” :انلق ولو «مدقملا نيع اهيف ىئتسُم «ةيلمح ةيناعلاو ةيطرش لوألاف

 ضيقن جتني يناهلا يفو «“دوجوم راهنلاف” :وهو ءيلاعلا نيع وألا يف جتنيف ءيلاتلا ضيقن اهيف نثتسيف
 (نب). ةعلاطب تسيل سمشلا” :وهو «مدقملا

 عفر جتني لك عفر يفو مّدقملا عضو جتني لك عضو يف :يأ (ءيش اهنم مسق لك يف جتنملا) :هلوق ©
 لوألا يف جتنملاف ؛رخآ مسق مّدقملا وأ يلاتلا عفرو ءدحاو مسق يلاكلاوأ مّدقملا عضو !ةلمجلابو ءيلاعلا

 (نب).مدقملا عفرال طقف يلاتلا عفر جتنُي يناقلا يفو ءيلاعلا عضو ال طقف مدقملا عضو



 يئانثتسالا سايقلا 5 بيذهت حرش

 جتني مّدَقَملا عضو :نالاّمِتْحا اهْنِم جتني أي ةلصم تاک نإ ةّيِطوَشلا نأ ْنِم

 ؛مّدَقُملا عفر جتني يلاَكلا ُعْفَرَو مزال ق مذؤلتلا قت حت ماَرْلِتْسال ؛يلاَكلا َعْضَو

 .مْوُرْلَملا َءاَقِتْنإ م زاللا ءاقينإ ماريا

 ؛يلاَكلا َعْفَر جتي مّدَقَملا عْفرالَو ؛مّدَقُملا َعْضَو َجتْنُيالَف يلاَكلا عضو ا

 ءاَقِتِْإ ْنِم الو «مْوُرْلَملا قمح هِقّفَحَت ْنِم مَرْلَيالَف ؛9َمغأ مزأللا نؤگ زار
 .مزآللا ُءاَقِتْن مر للا

e ek e El,ةيمْوْرّللا” بالا “©. 
 ةبط كلا تناك ْنإو ؛“ةّيداتعلا ”انهه “ةَلصَقْنْمل ا

 عاتتمال رَخآلا عفر ءْزُج لک عضو نِم جتن 5 « عمجلا ةع ةعنام ف

 ةَعِناَم"َو ءاَمهْنَع وحلا عاَتْما مَدَعِل ءركآلا َعْض ر حتنيالَو ؛امهِعاَمِتْجا
 .© سگعلاب “ولما

 جتن اعم وللا عْنَم مو عنج ا عنَم ىلع ْتَلَمَتْشِإ اَمَلَف ةّيَقْيَقحلا امو

 نال عضو جتنيال يلاتلا عضو :كوألا :نيتمدقملا ليلد (معأ مزاللا نوك زاوجل) :هلوق ©

 ءصخألا موزلملا قّقحت -داوسلاك- معألا قّقحت نم مزليالف معي دق مزاللاو «مزال يلاتلاو موزلم مّدقملا
 دق مزاللا نأل ؛يلاتلا عفر جتنيال مدقملا عفر :ةيناهلا امأو ؛يشبحب سيلو دوسأ بارغلا ّنإف ؛يشبحلاك

 .داوسلاك مزاللا يفتنيالو «يشبحلاك يفتني دق موزلملاو معي

 مكملا نوڪي لب ةبسانمو ةقالع نيتمدقملا نيب نكي مل امل ْذِإ ؛ةيقافتالا ال (ةيموزللا):هلوق ©

 بكرتيالف ءرخآلا ءافتنا هءافتنا نم الو ءرخآلا دوجو امهدحأ دوجو نم مزليالف «قافّتالا ضحمب

 (نب).ةيدانعلا يف اذكو ءاهنم سايقلا
 امك هدعب يذلا ليصفتلا دعب أضيأ مالكلا اذه ركذي نأ وألا :تلق (ًاضيأ ملعاو) :هلوق©

 (بع) .ةيموزللا ةلصتملا نم دارملا نأ هركذ

 ءامهعافترا عانتمال ؛رخآلا عضو لك عفر نم جتني هنأ ينعي (سكعلاب ٌولخلا ةعنامو) :هلوق ©

 (لس) .ًاعم امهعامتجا زاوجل ؛رخآآلا عفر لك عضو نم جتنيالو
 عضو نم جتني عمجلا عنم ىلع اهامتشا رابتعاب اهنأ ينعي (ًاعم ٌولخلاو عمجلا عنم كع) :هلوق ©

 مّدقملا عفر نم جتني ٌولخلا عنم لع الامتشا رابتعابو «مدقملا عفر يلاتلا عضو نمو «يلاتلا فر مّدقملا

 (لامج).مّدقملا عضو يللاتلا عفر نمو «يلاتلا عضو



 يئانثتسالا سايقلا ف بيذهت حرش

 ؛ِعْمَجْلا ِةَعِناَمُك لك ْعْضَو ها

 ا . ُهَعْفَرَو

 0 e | نياق" مساب ت ے۹ دقو

 ©عيزألا عاقل عرألا وصلا
 ؛اناويح ناک ا اذه ناک نا” :ر :(نلاقلا م عفَرَو دق مش 7 هلوق

 ناَسْنِإِب سْيل وهف ناَوَيَحي اک RN e ايهم ناس هک

 ؛ادْرَف 0 اجور دّدَعلا اذه نوحي ْنَأ م: :اتلوقک "(ةيقيقلا ن و) هلوق

 وهف دْرَقِب سیل هّنِكل” “ج 05 ورب 20 «درف د هّنكل ؛ 04 درقب 2 لف (جْوَز كل

 . فز ذو شلك: 4 0

 رولا رجال نيرا رقع واو

 ”" جّشب ل يلف 0 0 ےس ےس

Eال اما اذ  Eرَجّشالب َسْيل ُهّنِكَل ءرج  > 
 66 رجّشال وهف« کالب سیل هتکل” رجح e ص ال وهف

 هالو ا ا تاَبْثِإ ۾ ا e ق هلأ اًملغا :( ص 55( هل

 نؤکَيَق مقار ُرْيَغ هَصْيِقَت نحل ؛يَصْيِقَتلا عاَفِتْرإ ةّلاَحِتْسال ؛هُضْيِقَ او
 9و موو

 فلل” ىبَسُي لالْدِتْسالا َنِم مْسِقلا اذهَو
 ةهسيف

 ب

 رس
 20000 ل اما

 امك ءرخآلا عضو امهنم لك عفرو ءرخآلا عفر يلاتلاو مَّدقملا نم لك عضو (عبرألا جئاتنلا) :هلوق ©
 :هلوق ينعي «يلاتلا عفر ةجيتنلاف ءمدقملا عضو “جوز هنكل” :هلوق ّنإف ؛حرشلا يف روكذملا لاثملا يف

 ؛“جوزب سيل” :هلوق ينعي ؛مّدقملا عفر ةجيتنلاف ءيلاتلا عضو “درف هنكل” :هلوق ًاضيأو ؛“درفب سيل”
 لوقو "جوز وهف” :هلوق ينمي مدقملا عضو ةجيتدلاف هيلعلا عفر “درفب سيل هنكل" :هوق ًاضيأو
 ةعنام لاثم يف اذكهو ؛“درف وهف” :هلوق ينعي يلاتلا عضو ةجيتنلاف مدقملا عفر “جوزب سيل هنكل”

 (نب).ولخلا ةعنامو عمجلا



 يئانثتسالا سايقلا ف بيذهت حرش

 بْوُلظَملا ىلإ ِهْنِم لكني هّنَألْوأ ؛بْوُلظَملا ضْيِقَت قْدِص ريِدُقَت لَع ٍلاَحُملا يأ

 ٌلَحْنَي ْلَب ؛ادڃاَو اساّيِق َسْيِل اذهَو ِ؛هُضْيِقَنَّوه ٰيِڍلاءِءاَرَو ْنِم ْيأ ههِفْلَخ ْنِم
 :2َنيَساَيِق لإ

 ءلالا ضْيِقَن هيِف نفي ٍلِصَتُم ُياَنْئَيْسإ :رَكآلاَو طر ِناَرِبْقا:امهُدَحأ

 ENE ea تبق 2بلطَملا ِتْبيَْي ملول” :اذكه

e0 ر ضقت هنوکِل  

 E :انلْوَق م وق وعي - ةّيِطرّشلا نايب رّفتفُي دَق مث

 :هلْوَقَف .لؤُصألا حرس يف ُظعَفَّئَصُملا لاق اذگ ؛تاَماّيِقلا رك لْيِلَد لإ

 مالك نم يناثلا هيجوتلاو «خيشلا مالك نم رهاظ هيجوتلا اذهل (فلخلا ىلإ رجني هنأل امإ) :هلوق ©
 (لس).ىطخيال امك حتفلاب يفاغلا ىلعو ؛مضلاب لوألا ىلع فلا نأ رهاظلاو ءيسوطلا قّقحملا

 اذه «هءارو هنأك ءيشلا ضيقنو “تشب” ةيسرافلا يف ءارولاو هرهظ يأ (ه ءارو نم يأ) :هلوق 6
 (نب).لطابلاو لاحملا (فّلُخلا :يأ) مضلابو «ءارولا ىنعمب -حتفلاب- فلا نإف ؛ءاخلا حتفب ناك اذإ

 نم يطرش ينارتقا نم ًافْلَوم نوڪي فلا سايقلا نأ :ينعي (نيسايق نل ٌلحني لب) :هلوق ©
 (بع).يلاتلا ضيقن ءانثتسال يطرشلا ةجيتن يف ةيموزل لع لمتشم يئانثتسا نمو «نيتلصتم

 ملول هنأل ؛تباث نعّدُمْلا” :لاقُي نأ فلخلا ريرقتو (خلإ بولطملا تبثي ملول اذكمل) :هلوق ©

 تبث عَّدُملا تبثي مل ول” :ِْتْنُي ٠ لاحُملا تبث هضيقن تبثي املكو ههضّيقن تبثي ْنعَّدَُملا تبثي

 تبث عّدُمْلا تبثي مل ول” :لوقنو ُرْغُص ةروكذملا ةجيتنلا لعجن مث ؛نْيَسايِقلا لوأ اذهو «“لاحُملا

 ؛ْعَّدُمْلا تبث ةرورضلابف “تباثب سيل لاحملا نكل” :لؤقنو ايئانثتسا ئربك هيلإ إ مضنو “لاحُملا

 (تم).نيّضيقنلا عافترإ مزل ااو

 -ناويح ناسفإ لك :انلوق سكع يف- “ناسذإ ناويحلا ضعب”-١ :انلوق قدصي مل ول :انلق امك

 ضعب قصب ملول عتبف احلا تي انف قدص ایون "ناسفإب ناويحلا نم ءيشال” قّدَصل

 ول :انلقو-* ؛(نيتلصتم نم ينارتقا يطرش سايق اذهو) ةيطرش هانلعجف «لاحُملا تبث “ناسنإ ناويحلا

 .قداص ”ناويح ناسنإلا ضعب” ةيتعلاف «تباثب سيل لاحملا نك ؛لاحملا تبث لعّدملا تبثي مل

 (نب).لعدملا وهو ؛(يئانثتسا سايق)



 ءارقتسالا ثحبم ل بيذهت حرش

a aلك نهم دلال ايوذقلا اذه 0 :هاّنْعَم 0  
 .9ُهَهْفاَق .هيلَع ديزي نری دگر فا ساف

 نال :2ماَسْقُأ ةكالت ىلع ةّجحلا َّنَأ !مّلغ] :(ِتاّيِئْزِجلا ٌحْفَصَت ُءاَرْفِتْسالا) هلق
 لع“ تايثزج ا لاح ْنِم امو ءتاّيئْرُجْلا لاح غرا لاع لاح ْنِم اّمِإ لالُدِتْسالا
 ٌقزجلا لاح لع مك تحت نْيَجِرَدْنُملا”َنيِئْرِخلا دَحأ لاح ْنِم امو ءاهّيلك لاح

 :ثلاقلاو ءاّرقتسالاَوُه :قاَكلاَ الصمم قبس دَقَو «ساّيقلا وه :لّوألاف ؛رَخآلا

 .ليثمتلا وه

 هعجرمو” :هلوقف «تاسايق ىلإ يئانتسالا عجرم نإ :ليق امع باوج (خلإ ىلإ هعجرمو) :هلوق ©
 سايق لك يف هنم ٌدبال ام نایب فنصملا ضَّرَع نأ :باوجلا لصاحو .حيحص ريغ “ينارتقاو ئانثتسا نإ
 (بع).ركُذ ام ىلع ةدايزلا يفن ال «فلخ

 تبثي ملول :لاقي نأب ؛نييئانثتسا نيسايق نلإ هعاجرإ نكحمي هنأ نإ ةراشإ هّلعل (مهفاف) :هلوق ©

 سيل لاحملا نك ؛لاحُملا تبل هضيقن تبثول ذإ ؛تباثب سيل هضيقن نل ؛هضيقن تبعل بولطملا
 (لس).تباثب

 ىلع لكلا نم لالدتسا ةجحلا ضعب يف نوكي ْنَأ لمتحي ذإ ؛رظن هيف (ماسقأ ةثلث للع) :هلوق ©

 (نب).يلقعال يئارقتسا ميسقتلا اذه نأ :هباوجف .ةئّلعلا ماسقألا نع جراخ وهو ءرخآلا لكلا

 «ثداحلاك ربكألا يه هلاحو ءريغتملاك طسوألا دحلا وه :لكلا (خلإ لكلا لاح نم امإ) :هلوق ©

 (بع).ماعلاك ًاضعب وأ الك رغصألا دارفأ يه تايئزجلاو ءربكأألا يه تايئزجلا لاحو

 رقبلاو سرفلاو ناسنإلاك :هتايئزجو «ناويحلاكف :ّقكلا امأ (خلإ تايئزجلا لاح نم امإو):هلوق ®

 هذه لاح حفصت نم لدتسيف ؛غضملا دنع لفسألا كفلا كرت :احلاحو «ناويحلا دارفأ نم كلذ ريغو

 (بع).“غضملا دنع لفسألا هكف كّرحي ناويح لك” :لاقيو «ناويحلا لاح للع تايئزجلا

 رمخلا :هتحت ناجردنملا نايئزجلاو ءركسملا :لكلا (خلإ نيئزجلا دحأ لاح نم امأو) :هلوق ©

 (بع).جنبلا :رخآلا يثزجلاو «ةمرحلا :هلاحو ءرمخل ا :امهدحأو «جنبلاو



 اسلا تخف ا بيذهت حرش

 كح لع تاير ا مح ْنِم اهْيِف لَمْ وَلا ةّجحلا وه :ءاَرْقَتْسالاف

 د ا عر لا قيقا ا هُفيِرْعَت اًذه
r 

 ر تاّيِئْرِلا حفص ” ينغَأ- هراتخاو a r ةج ةو ارال مالك

 يقيد ٍدْضَ امْوَلْعَم سيل عّبَتَلا اذه نإ ؛رِهاَظ حماس هلق

 هذه لع ثِعاَبلا ناگ ؛ةّبحلا تت 2 ردنيالف ءڻقيدصت لوهجت اوهجح للا الص

 A N E ا

 َءاَش نِ هنايب ُء يس 0 اوا .8لْقَكلا ليبَس لع لب ؛لاَجتْرالا لّيِبَس

 ءارقتسالا هيلع قلطي امل فيرعت هنأ امإ فيرععلا اذه نأ !ملعا (خلإ يتلا ةجحلا وه) :هلوق ©

 لاح نم امهيف ٌلدتسي امل لماش عؤعملا اذهب ءارقتسالا ّنإف ؛لكلاو رثكألا نم ّمعأ تايئزجلا نم دارملاف
 ىلع ءارقتسالا :اولاق امك اذهو ءهلاح ىلع تايئزجلا رثكأ لاح نم وأ ءلكلا لاح لع تايئزجلا عيمج

 :ةقيقح ءارقتسالا وه امل فيرعت وأ ؛اصقان” يناعلاو “أمات” ِمسُي لوألا ّنإف ؛مات ريغو مات :نيمسق

 وهف لكلا لاح ىلع تايئزجلا عيمج لاح نم هيف لدتسُي ام إف ؛تايئزجلا رثكأ ٍذئنيح دارملا نأ نفخيالو
 "ءارقتسالا" ظفل:ةيلك قلطي انو اقم اسايق” هوس اذاو :نئايقلا تح اعاد قيقيللا ديف

 (لس)!مهفاف .عبتتلا ىلإ هتامّدقم يف جاتحي هنأ رابتعاب

 .تايئزجلا رثكأ يف هدوجول يلك لع مكححلا :وه ءارقتسالا نأ وهو (يبارافلا مالك نم) :هلوق ©
 (بع) .تايئزجلا كلت لمشيرمأ ىلع اهمكحب مكحيل ةيئزجرومأ حّمصتوه :يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 ةبسانملا ةظحالمب يحالطصالا ىنعملا ىلإ يوغللا ىنعملا نم يأ (لقنلا ليبس نع لب) :هلوق ©

 نم مسق وه يذلا ءارقتسالا ىلع ًالومحم حّمصتلا ينعأ يوغللا ىنعملا لعج هنأ ةراشإلا هجوو .امهنيب
 ًافرعم لعج امل اذه عمو ؛هل ًافرعم نوڪي نأ نع ًالضف «هيلع هلمح حصيال هنأ عم ءهل ٌفرعمو ةجحلا

 مدق :(ةغللا يف) لاجترالاو .وه هنأك راص ثيحب يحالطصالا ىنعملا يف ربتعم يوغللا ىنعملا نأ ملع

 ةبسانم ةظحالم نودب هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا :حالطصالا يفو «هشيدنا ب ےئاجرب نداهن

 روهشملا ىنعملل عوضوملا ظفللا لامعتسا :لقنلاو .أطخ نوكي دصقلا مدع دنعو ءاًدصق امهنيب

 ثيحب «لوألا يف رجحلاو يفاعلا يف هلامعتسا رثك ثيحب ةبسانمل لوقنملا يناثلا عملا يف هلامعتسا

 (هاش بع).ةنيرقلا عم الإ هيف لمعتسيال

 ©-عبتعلاو حّمصعلا :وهو- يردصملا ىنعملا لع قلطي ءارقتسالا نأ وهو (رخآ هجو انههو) :هلوق ©



 ءارقتسالا ثحبم دق بيدهت حرش

 ا e 4 ا O ¿غ 2 7 هوأ و

 ٢ مكح ِتاَبئإل ِتاَيْيْرُجْلا مب

 .ليِئْمَكلا قّيِقْحَت يف ل اَعَت هللا

 ّنأ ىلإ ةَراَمِإ نؤكَيَق «فْيِصْوَكلا قْيرطب اّمِإ :((يك مح ِتاَْفإل) هلو
 قْيِرَطب اّمِإَو هُقَّمَحْنَس اَمُك اًيِيزُج امك نؤكيال ءاَرْقَتْسالا يف بْوَُلظَملا
 مڪُح تانا يأ ءهْيَلِإ فاَضُملا نَع ٌضَوِع ِذِهَتِْح “لك” يف ُْيوْنكلاَو ءةقاّضإلا
 اهلك لاو نزا محلا لع لَمَْشا ِنإَو اهو .تاّيِئرِجلا كلي نك يأ هاهي
 کلا مكحلا الإ ءاَرْقتْسالاِب بْوُلظُملا نؤكيال عِقاَولا يف هلأ الإ ؛رِهالّلا بّسَحب

 ©ساّيقلا ىلإ عج ّوهَو ءاهرسأب تاّيئْرلا لاح هيف حّمَصَتُي مات اما

 -“ليدبعلا” يأ- يردصملا ىنعملا ىلع قلطي سكعلا نأ امك «مُبتعلا كلذ اهيف عقي يتلا ةجحلا ىلعو 3

 هفيرعت اأو «لّوألا ىنعملا رابتعاب ءارقتسالا فيرعت انهه دارملاف ؛ليدبعلا دعب ةلصاحلا ةيضقلا ىلعو
 (لس).ةسياقملاب فرعيف يناحلا ىنعملاب

 لفسألا اهكف كرحت اهاندجوف ناويحلا تايئزج انحّفصت اذإ امك (مكح تابثإل) :نتاملا لاق ©

 دوجو زاوجل ؛نيقيلا ديفيال وهو «“غضملا دنع لفسألا هكف كّرحي ناويح لك” نأب انمكحف «غضملا دنع
 .بيهذعلا يف هلاق .ٌئرقتسا امل ًافلاخم همكح نوڪيو أرْقَتسُد مل يڻزج

 نع ةرابع ءارقتسالا” :لاق ثيح مالسإلا ةجح مامإلا هركذ امل قفاوم فيرعتلا اذهو :لوقأ

 رصن يبأ مالكل قفاوملا وهو .“تايئزجلا كلت لمتشي رمأ للع اهمكحب مكحيل ةيئزج رومأ حّفصت
 حيحصتل يك رمأ تحت ةلخادلا تايئزجلا نم ءيش حّمصت وه ءارقتسالا” :لاق ثيح ًاضيأ يبارافلا

 (ظن) .“بلسلا وأ باجيإلاب رمألا كلذ للع هب مكحام

 مڪحلاب نيقيلا ديفي هنأ كش ال تايئزجلا رثكأ عبتت إف (ًايئزج امكح نوڪيال) :هلوق ©
 لخاد ماعلا ءارقتسالا ّنأ امك ءيزلا مكحلاب ديفملا سايقلا يف ًالخاد نوكيف ءرهظيس امك يئزجلا

 (لس).تملع امك «هتحت

 مسي الف «يحالطصالا ءارقتسالا نع ًاجراخ نوكي هنأ :ينعي (خلإ سايقلا ىلإ عجري) :هلوق ©

 «تايئزجلا رثكأ حّمصت هيف ربتعا ةجحلا نم مسق وه يذلا ءارقتسالا ّنأل ؛ًامسقم ًاسايق لب ؛ءارقتسا

 © امنإ اذهو ؛نظلا الإ ديفيال ءارقتسالا نإ :اولاق اذهلو «ءيجيس امك اهرثك أ يف محلا دوجو ينعي



 ءارقتسالا ثحبم ۲۳ بيذهت حرش

 نا خف و قات لَو «قِطاَن رْيَغ ن 0 انو قلا

 «“ساّسَح ناويَح لك“ جتني «' ساَّسَح ناوي لا َنِم قطا رْيَغ ات

 « اداقتلا دي دْيِفُي مُسِقلا اذهَو

 ا 2 دانة قا هلا رثكأ عتب كب لوفَتُكُي «صقات امو

 رْيَغ لإ مولا سرع كلك نال و 3 ؛“دْضَملا دْنِع لّمْسألا
 رزئاجا م ذِإ ؛َّنَّظلا لإ ديفي ال مسقلا اذهَو ناريل ا ا ْنِم ءاَتْفَداَصاَمِم كلذ

 امك« ْمْضَملا دْنِع لغألا ُهكَف كر اريام اهْفِداَصُن ْمَل وَلا تاَناَوَيحلا َنِم نوڪ كأ

 .حاّسُمَقلا يف هَّعَمْسْذ

 نگ اَذإ ّحِصَي اَمَنِإ ّنلَكلا الإ دْيِفُيال يناگلا نبه كحل ا ّنأ ٍينْخيالَو
 دْيِفُي ِضْعَبلا عب َّنأ ٌَكَشالَف « زاب فكا اد اأو لا مكحلا ِبْوُلْظَملا

 ا دعب ' :لاقي امك «هب نقلا
 نارا ضب أ” ًاعظق يني “كیذگ ًاضْيأ ناسا لگو ۾ معلا دنع لَفسألا م ار م

 .“كلذگ

 (بع).فخجال امك «ماعلا ال صقانلا ءارقتسالا يف رّوصتي د

 مكح ىلع تايئزجلا رثكأ مكح نم اهيف لدتسي يتلا ةجحلا وه :ءارقتسالا نأ !ملعا :ةظوحلملا

 لدتسي ام نإف ؛دودحملا دارفأ نم سيل ام ىلع دحلا لومش مزلي العل “رثكألا” ظفل اندز امنإو ؛اهيلك

 ديفم وهو !فيكو ءمَسِقُم سايق لب ءءارقتساب سيل لكلا مكح ىلع هتايئزج عيمج مڪح نم اهيف

 (يلع).رايخألا نم دحاو ريغ هب حرص امك «نظلا الإ ديفيال ءارقتسالاو «عطقلل

 اهعيمج وه ثيح نم تايئزجلا عيمج يف هدوجوب مكحلا ّنأل (مسقملا سايقلا ىلإ) :هلوق ©

 (حب).ًاعطق مسقملا سايقلا يف فاك اذهو ءانْمِض ديدرتلاو رصحلا مزلتسي
 يتلا ةجحلا :وه ةقيقح ءارقتسالا نأ رهظ انهه نم (خلإ يناعلا أب مكحلا ّنأ نفخيالو) :هلوق ©

 نيقيلا ديفي تايئزجلا عيمج هيف عّبتتي ْنِإف ؛لكلا مكحلا ىلع تايئزجلا رثكأ عّبتت نم اهيف لدتسي

 تاقاش ةناف ؛يزجلا مكحلا ىلع تايئزجلا نم لدتسي ام اذكو «سايقلا تحت ةقيقحلا يف لخادوهف

 (لس).نيقيلل ًاديفم هنوكل ؛ةقيقح



 ليثمعلا ثحبم 3 بيذهت حرش

 .هْيِف تبي يڪ ا ِةَلِع ْفَرَكَآِل ٌقْرُج ةكراْشُم نايب :ُلْيِعْمَكلاَو

 .ُدْيدَرَتلاَو ُناَرَوَّدلا ِهَقْيِرَط ْيفُةَدْمْعْلاَو

 يارا ره | " . e لع ألا ةَراَبِع لثع َنأ”مِلُع اذه نو
 اب فْيِرْعَتلا©ةبئاَش هْيِف َسْيِل ْذِإ َاضْيأ ةّياَرَّدلا ثْيَح ْنِم ُنَسْحْأ

 ےس لا ان كب سل ع نرخ زم ٍةكَراَشُم نايب :ليهنكلاو) هلو .

 َىْعَم ف يرجي قزُج هيف رخل ةَاَبعي و ءلالا : نجلا ف تخل تفل
 كلذب للعلا هب لا ف تباقلا مڪحل ا هم لا ف 86 ا OE ف و

 ناكسإلا رْيَلا ةَّمرح ةّلِعو ماَرَح رْمَحلا ّنأل ؛مارَح نيكل”: :لاقي امك ؛اوْعَملا

 . ديبا يف دوجوم وهو
 ناّيَبلا كلذ اهْيِف عَقَي لا ةّجحلا وه لْيِهْمَكلا َّنإف :حُماَست نيت ْدكَراَبِعلا ينو

 لْوُقَتَو ءءاَرْقَتْسالا فيِرْعَت يف حُماَسّتلا يف ةتكفلا تْفَرَع ْدَقَو «©هيبْمّنلاَ
 َلَعَو -لْيِدْبَكلا ينغأ- ّيِرَدْصَملا ىْعَملا لع قلظي سكعلا نأ امك :©انّهه

 ايلك امكح الإ نوكبال يحالطصالا ءارقتسالاب بولطملا ّنأ نم :يأ (ملُع اذه ْنِمو) :هلوق ©

 يورملا دارملا هنأ :امهدحأ :نيهجو نم نسحأ يفيصوتلا بيكرتلا ىلع “لك مح” :هلوق لمح نأ ملغ
 (هاش بع).حيحصلا كاردإلاو ةياردلا ثيح نم نسحأ هنأ :يناثلاو «فنصملا نم

 فيرعتلا نإف ؛ةفاضإلا ىلع ةرابعلا تلمح اذإ ام فالخب (خلإ ةبئاش هيف سيل ذإ) :هلوق ©

 مكحلا ديفي امنإ ءارقتسالاو «لكلاو يثزجلا محلا ديفي امل ؛رهاظلا بسحب ا نوو ةويع

 مڪحلا وه ةقيقح دارملا ناك ْنإو ّمعألاب فيرعت فيرعتلا اذه ّنَأ رهاظلا يف مهوتيف «تفرع امك لكلا

 (لس).“لكلا مكحلل ديفم ءارقتسالا ّنأ” نم روهشملا وه ام ةنيرقب «يلكلا

 دقو «لفخيال امك يقيدصتال يروصت مولعم امهنم دحاو لكو (هيبشتلاو نايبلا كلذ) :هلوق ©
 (بع).حماستلا هجو اذهو «ةجحلا نم مسق وه يذلا ليشمتلل ًافرعم لعج

 (لس).لاجتر الا قيرط ىلع ال لقنلا ليبس للع ةيمستلا ّنأ :يهو (خلإ ةتكنلا تفرع دقو) :هلوق©

 عفد يف يأ ءاضيأ ءارقتسالا فيرعت يف لب ؛ليثمتلا فيرعت يف :يأ (انهه لوقنو) :هلوق ©
 (بع).امهفيرعت يف رهاظلا بسحب ئءارتي يذلا حماستلا



 ليثمعلا ثحبم - بيذهت حرش

 وهَو- ؛ٌيِرَدْصَملا قْعَملا لع قّلظُي لْيِعْمَكلا كلذ لُيِدْبَكلاِب ةلِصاحلا ةّيِضَقلا

 ؛ناّيبلاَو ُهْيبْشَّتلا كلذ اهْيِف عَقَي لا ةّجحلا َلَكَو -ناَرْوُكْدَملا ناّيَبلاَو هْيبْمَّتلا
 اذهَو ةَسِياَقُملاب يناَكلا ىْعَملا مّلْعُيو لوألا ىْعَملاِب"لْيِئْمَّتلل فْيِرْعَت هَرَكَذاَمَق

 يف قّبَس امْيِف لاخلا هُيلَع ُسِقَو ؛لْيِدْبَكلاب سكعلا هلل صل فرع امك
 !اذه .ءارقتسالا

 ِنَع لْيِْمَكلاَو ِءاَرْفِتْسالا يير يف َلَدَع فصلا نأ ڪال ڻڪلَو
 قام عقد الإ وه ُلَهَو حم ماسلا اذه مُهَوَعِل اعْفَد نْوُكْذَملا ىلإ .©رْؤهْتَملا

 ركذي مل فنصملا نأ وهو ءءيش انهه يقب (لّوألا ىنعملاب ليثمتلل فيرعت هركذ امف) :هلوق0
 نوك مزلي ذإ ؛نسحتسم ريغ .ةسياقملاب فيرعتلا كرت !معن .ةسياقملاب ملعي هنأ :باوجلاف «يناهلا ىنعملا

 ىلع مزاللا ناكف «ةجحلا ماسقأ نايب ددص يف هنأل ؛تاذلاب ادوصقم كورتملاو عبتلاب ادوصقم روكذملا

 (بع) اهماسقأ نموه اب فرعي نأ فصلا

 سيل روطسملا ىلإ روهشملا نع فنصملا لودع ّنأب محلا :لوقأ (خلإ نفخيال نكلو) :هلوق ©
 نم ديعب رمأ اذهو !فيك «حيحص ريغ رارفلا هنع امب تاقالملا مزليف ءروهشملا يف حماستلا لجأل الإ

 !فيك «هسفن دنع نم فيرعتلا عارتخال هنع هلودع :لوقن لب ؛دعبلا ةياغ قّقحملا فنصملا لثم

 لاو ءريطستلا َناوأ لابلاب رضحام اذه .طقف روهشملا تارابع نوعبتي نّم ةرمز نم سيل فنصملاو
 (بع).ريمضلا يف ام ملعي

 وه :ليثمتلاو «هتايئزج رثكأ يف هدوجول لك لع محلا :ءارقتسالا :ينعأ (روهشملا نع) :هلوق ©

 نيروهشملا نيفيرععلا نم لك يف ناك اّملو ؛هيلع مكحلا ةلع يف رخآ يثزجل كراشم يثزج لع محل ا
 نيفيرعت امهنع طبنتساو امهكرتو امهنع فنصملا لدع «لوألا ىنعملا ىلع امهلامتشا مدعل حماست

 (ةدايزب بع) ًاحماست ًاضيأ نيفيرعتلا نم هركذ اميف ّنأ ملعي ملو ءاضيأ لوألا ىنعملاب نالمتشي

 حماستلا وهو «هنع ّرف ام لع اعوجر الإ لودعلا اذه سيل ينعي (خلإ رك الإ وه لهو) :هلوق ©
 وأ لوألا البلا قيع ناك ءاوس# ابو راغ ا ايفو هيف مالي نف ازارتحا ارمأ كرد نل ترضي لكم اذهو

 أل ؛ةيلعفلا ىلع قب اإ وه مث «“عجر” لوعمب فورعم ٍضام “رف” نزو لع “رک” نأ !ملعاو
 ةيردصملا ' نا ريدقتب ردصم “ام” ر اشرس یا اس ا نا ا :وحن ءالإ دعب فذحي دق لعفلا

 © يشحلملا غلب لئاطالب ليوطتلا اذه ةياوو لعل :لوقأ هارت ْنَأ نم ريخ ىديعملاب عمست' "يف امك«هنودبوأ
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 قفا
 چ ےس جج ےس ھم

 ْنِم لْيِئْمَكلا يف ّدُبال هنأ !مَلْعاَو :(ُدْيوْرَتلاَو ُناَرَوَّدلا ِهِقّيِرَط يف ُةَدْمُعلاَو) هلق
 :تاَمَّدَقُم ث

 ةلِع َّنأ :ةيناگلاو هي هّبَسُملا يأ ءلضألا يف تبات محلا َّنأ :كذألا

 ءعْدَّملا يفد دووم فضلا كلذ :ةَكِلاَكلاَو هيئاَدَكلا فصلا لضألا يف مخحلا

 نؤگ نإ لَقَتْنُي ثالّكلا تاَمّدَقُملا ذهب مّلِعلا ىَّحَت اإ ِهّنإف ِهّبَمُملا ىکا

 .ليِهنَكلا َنِم بْوْلْظَملاَّوهَو ءاضُيأ عْرَملا يف اتبات محل ا

 ةّيِناَلا يف لاكشإلا اَمّنِإَو ءليهمت لَك يف ناكها ةكِلَملاَو كْوألا ةَ ةَمّدَقَملا َمُك

 ف ق 3 ه5 قل قرب اهناَيَبَو

 .©ناَقْيِرَطَّوهَو ءاهيْيَب ْنِم ةَدْمُعلاَّوِهاَم

 :لثملا اذه لئاق لاق ولو ءليصحتلا نع يلاخلا ليوطتلا مزليالف ءردصم هنأ ةياردلا دنعف الإو ؛ققدملا3

 اذإو ءفطعلا ىنعمب ناك “لع” هتلص ناك اذإ ّركلا نأل ؛فطع هل ناكل “هنع ّرك ام لع رک الإ لب”

 (بع) .“هنع عجر ام لع فطع” اذه نع موعملا ناكف ؛عوجرلا ىنعمب ناک “نع” هتلص ناک

 «يردصملا ىنعملاب فرعي ليثمتلا اذكو ءارقتسالا ّنَأب باوجلا نكميو (هنع ّرف ام للع) :هلوق ©

 اذهب فيرععلا لب ؛كلذك سيلو «يناعلا ىنعملاب امهفيرعت دوصقملا ناك ول مزلي امنإ ءحماستلا مزلي الف
 (لس)!مهفاف .يناهلا ىنعملا رابتعاب وهف روهشملا وه ام للع امهفيرعت امأو «ةسياقملاب فرعي عملا

 نم ريخألا ءزجلا َنألف نارودلا امأ :نافيعض نيقيرطلا الك نأ !ملعا (ناقيرط وهو) :هلوق ©

 يف ةلعلا رصح َنألف ديدرتلا اّمأو ؛ةلعب سيل هنأ عم هيلع لولعملا رادُي يواسملا طرشلاو ةماعلا ةلعلا

 لْضألا يف ةلع كرتشملا نوك ّنأ عم «تركذ ام ريغ ةلعلا نوكي نأ زاجف ؛عونمم ةروكذملا فاصؤألا

 عرفلا ةيصوصخ وأ ءةيلعلل اطرش لصألا ةيصوصخ نوكي نأ زاوجل ؛عرفلا يف ةلع هنوك هنم مزليال
 (لس) .ميقتسم عبطو ميلس نهذ هل نم ىلع ئفخيال امك «لاجم هيف ةشقانمللو .ليق اذك ءاهنع ةعنام
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 ةّيَلِعلا حْوُلَص هل ْيِذلا فْصولا ْلَع محلا بئر :َوهَو ا لولا ٠

 اركشم مادام هّنِإف ؛ر ؛راكسإلا لَعرمَخلا يف ةّم ةمرحا مڪح بت یک َدَعَو ادوج

 راَدَمْلا نْوُك ةّمالَع ناَرَوَّدلا :اولاق .ةّمرحلا هنَع لار paye اَذِإَو _

 .مكحلا يأ ِنْئاّدلل ًةَلِع -َمْضَولا ْْغَأ-

 الّوأ صّخَفتُي نأ :َوهَو اضْيَأ9هْيِسْفَكلاو رْبَّسلاب یس ْيِدْرَلا :يناگلار

 2 د ؟كلِتَوأ ةّمَّصلا هِذط لَه محلا ةَّلِع َّنأ دّدَرُيَو ءلضألا فاَصْوُأ

 ده نوک كلذ نِم دامس ءدجاو فص ا EK ق َةَفِص کک ةع

 f بلا َنِم ذاَالا ام رمَحلا ةّمّرَح م لع لاك EF فصولا

 ؛راكسإلاوأ ءةَص 2 ةصوصخعملا ةَ ص ةَحيارلاوأ «صُوصخَملا مُعّطلاوُأ «صّوصختملا نؤّللا وأ

 ىَوِساَم ٍقاَوَمْلا كِلْذَكو “م مرش ا نودي سلا ف هز ا را

 2 ةّيَلِعْلِل راكسإلا نّيعَتَف CF ا ا

 ىلإ ةَرْوصلاَو ةكّيَهلا راّبِتْغاِب 8 اگ ساّيِقلا :(خلإ9ُساّيِقلا) هلق

 ءاهعُبتتو فاصْوألا ريس نم هيف امل ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب “ربسلا” يف روهشملا (ربسلاب نمسي) :هلوق ©
 ناحتما نم هيف امل ؛رهاظ ةبسانملا هجوو «“ناحتمالا” ىنعمب ةدّحوملا ءابلاب ذاتسألا نع ٌتعمس دقو

 ّنأل هب يمس (ميسقعلاو) :هلوقو (لس) .؟ىزخألا كلت وأ ةفصلا هذه له مكحلا ةلع نأب فاصوألا

 (بع).ضعبلا ةيلع لاطبإو «لصألا فاصوأر اصحنا نم هيف دب الف ءةيلعلل يلقع ميسقتر وكذملا عّبتتلا

 ءًالوأ محملا ةّيلعل اهديدرتو لصألا فاصوأ صّخفت نم يأ (كلذ نم دافتسيف) :هلوق ©

 (حب)ًايناث لكلا نالطبو
 نأ امك «ةداملا رابتعاب ليلدلا ماسقأ يهو ءسمخلا تاعانصلا نايب اذه (سايقلا) :هلوق ©

 (حب).هتروص رابتعاب ماسقأ ةقباسلا ماسقألا

 مكر صال ار ل ار رحل د لا !ملعا

 ةينيقي ريغ وأ «ةينيقي :امإ ةسيقألا داومو ؛ةداملاو ةروصلا يهج نمركفلا يف ًاطحل ا نع زارتحالا

 ىلإ ي زارتقلاو ؛يئانثتسالاو «ينارتقالا ىلإ ةروصلا رابتعاب مسقني امك سايقلا نأ !اضيأ ملعاو

 «ةباطخلاو ءلدجلاو «ناهربلا :ينعأ ءسمخلا تاعانصلا ىلإ ةداملا رابتعاب مسقني كلذك ؛يطرشلاو يلمحلا

 - .رعشلاو «ةطلاغملاو



 يناهربلا سايقلا ف بيذهت حرش

 تاَعاَنَّصلا ىلإ ةّداَملاراَبِتْغاِب9مِسَقْنَي كلذكق ءاَمهِماَسْفأب َاَرِيفالاَو اتفتسالا

 یس دق انيس رشا ا e 0 ا

 للا © : 12 ذأ املك ديف مفي نأ اإ لوألا هع ل :لئرخكلا

 هيف ا نق الإ “نالا” ره وه اًينيَق ًامْرَج داقأ ْنِإ :يناَكلاَو «“ةّباطِْلا”

 وهف ًالإَو ؛“لدجل ا” وهف مُضَحْلا َنِم مُيِلْسَّتلا وأ ةّماَعلا َنِم©فاَرتعالا مْوُمُع

 :امإ قيدصعلاو ؛-لييخعلا ينعأ- هريغ يف اريثأت وأ اقيدصت امإ ديفي سايقلا نأ :رصحلا هجوو 3

 :الوأ «عقاولا يف اقح نوڪي نأ:امإ هتّيّقح هتيقح ربتعملاو ؛الوأ هتّيّقح ,ey ؛مزاج ريغ وأ مزاج

 ء ةطسفس“ وه قحلا ريغ مزاجلا قيدصتللو «“ناهربلا” وه قحلا مزاجلا قيدصتلل ديفملاف

 وهو «فارتعالا مومع هيف ربتعي لب ؛قح ريغ وأ اقح هنوك هيف ربتعيال يذلا مزاجلا قيدصتللو
 مسق تحت ناجردنيف ؛“ةطسفسلا” عم وهو «“بغشلا” وهف الإو ؛فارتعالا مومع ققحت نإ “لدجلا”

 قيدصتلا نود لييختلل ديفملاو ؛ ةباطخلا وه مزاجلا ريغلا قيدصتلل ديفملاو ؛ ةطلاغملا ' :وهو «دحاو

 (شق)."رعشلا وه
 نأ عم ةداملا ثحابم نلع ةروصلا ثحابم مّدق َمِل :تلق نإ (خلإ مسقني كلذكف) :هلوق ©

 نم فرشأ ةروصلا ّنأل :ٌتلق ؟ةروصلل ةضورعم اهنوكل ؛ةروصلا ىلع ةمدقم ةداملا ذإ ؛بسنأ سكعلا

 سايقلا نال ؛ةداملا ىلع فرشلاب مّدقت ةروصللف «ةوقلاب ةداملا نمو لعفلاب ةروصلا نم ءيشلا َنإف ؛ةداملا

 يف رهاظلا وه امك ةدساف ةّداملا تناك نإو ءةحيحص ةروصلا ِتناك اذإ تامدقملا ميلست ريدقت ىلع جتنُي

 ذئنيح هنإف ؛ةدساف ةروصلا تناك اذإ ام فالخج “قطان ديزف «قطان رجح لكو ءرجح ديز” :انلوق

 (لس). 00 ناويحلا ضعبو «ناويح ناسفإ لك” :انلق اذإ امك «ةحيحص ةداملا تناك نإو جتني ال

 (بع).ةّداملا بّسَح اهيلا سايقلا ماسقناو سمخلا تاعانصلا طبض هجو ا هتامدقم ّنأل) :هلوق©

 يتلا تامّدقملا هذهو «ةعّوهم ةرم لسعلاو «ةلايس ةيتوقاي رمخلا :لثم (رعشلا يناعلا) :هلوق ©

 (بع) .مهراعشأ يف ءارعشلا هذخأي اّم ًاريثك لييختلا ديفت
 (بع) .ضيقنلا لمتحيالام :مْجلاو ءحجارلا فّرظلا وه :نظلا (امزجوأ ًانظ) :هلوق ©

 حيبق ملظلاو ءنسح لدعلا” :لثم «قلخلا عيمج نع رارقإلا :يأ (فارتعالا مومع) :هلوق ©
 © .رخآ لوق جاتنإل ةمّلسم وأ ةروهشم اياضق نم فوم سايق :ح الطصالا فو «ةموصخلا ةوق :لدجلاو



 يناهربلا سايقلا 35 بيذهت حرش

 .9“َةَطَلاَعُملا”“

 ©0“ ةف” e ا نإ ةطااقتلا قاانع)

 a تيس ميكحل ا رْيَع ةّلَباَقُم يف تليعُئسا ِنِإَو

 ©ةّيِنْيِقَي اهرسأب هئاَمَدَمُم نوڪ 5 ناَهْرُبلا يف رّبكْعُي هنأ !ًاضُيأ مَلْعاَو

 نكت نَا ةطَلاَغُم ساّيِقلا نْوَك يف يڪ :الكَم اسأل ّنِم ِهِرْيَغ فالي

 وول نأ بجي !مَعَ ؛ةّينيقُي ؛ ىَرْخُألا تناك نإ «ةّيمطَو هیتمدقم ىدحإ

 ْنِم فّلوُملاَف ؛نوذألاب قَحْلُي الإَو ؛©تاّيِرْعَملاكءاهْنِم نَوْدَأ وه ام

 !هفرغا ارش لب © "يلدَج” یال هلی ىَرخأو ةَرْؤهْشَ
 ءثباقلا عقاولل ٌقباَطملا مزاج ا قيدصقلا وه ءنيقيلا :(تاًينيقيلا َنِم) هلق
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 تامّدقم كاردإ نع رصاق وه نم ماحقإو مُضحلا مازلإ هيعس ةياغو ءالئاس نوكي دق يلدجلاو د

 (بع) .مازلإلا حّرْطَم حّرْظَيال نأ هضرغو ابي نوڪي دقو «ناهربلا

 مومع هيف ربتعي ملو نيقي ريغ امْزج ديفت هتامّدقم ناك نإ :ينعي (ةطلاغملاوهف ًالإو) :هلوق 0-١
 (حم) .ةطلاغمف مصخلا نم قيدصتلاالو ةماعلا نم فارتعالا

 :امإ ءدساف سايق :حالطصالا يفو «“نتخادنا طلغ رد ار سك” (ةطلاغملا وهف ًالإو) :هلوق ۲-©

 قياطُملا ريغلا ينظلا وأ يعزجلا قيدصتلا ديفي ءاّعم امهتهج نِم ْوَأ «ةروصلا ةّهج نم ْوَأ «ةداملا ةهج نم

 (بع) .عقاولل

 وهو “اطسإ”و ءةمكحلا :وهو «"فوس” نم ةقتشم يهو «ةلطاب :يأ (ةطسفس تيّمس) :هلوق ©

 (بع) .هابتشالاو سابعلالا يف ةعقوملا ةمكحلا :هانعمف «سيبلعلا

 َّنَأ امك «ةتبلا ينيقي ريغ ينيقيلا نم بكرملا نأل؛نيقيلا ديفيال ًالإو (ةّيئيقي اهرسأب) :هلوق ©

 (لس) .روهشملا وه امك ءلقتسملا ريغو لقتسملا نم بكرملا
 يتلا ماسقألا رئاس نم َنودأ ثراص قيدصتلا ال لييختلا اهتدافإل اهّنإف (تايرعشلاك) :هلوق ©

 (بع) .ًانظ ديفي اهب قحلملاو ءاقيدصت ديفت

 مزجلا ةبترمو هّينّيقي ًامزج ديفت اهنأل ؛ةروهشملا نم نَودأ ةلّيخملا تأل(ًايلدج لمسهال) :هلوق ©
 (بع) .ةليخملا نم داَقَتْسُملا لييختلا نم لعأ -ينيقي ريغ ناك ْنِإو-

 (بع) .لعألا فالخب ءهب سأبال لعأ ه ءازجأ ضعب ناك ول ىندألا نال (ًايرعش لب) :هلوق ©



 يناهربلا سايقلا 5 بيذهت حرش

 ُتاَّيِسْدَْلاَو ُتاَّيِيرْجَكلاَو ءُتاَدهاَسُمْلاَو ءُتاَيِلَّوألا :اًَهْلْوُصْأَو
 ے۱ا ےس

 .ُتاًيرظِفْلاَو ُتاَتاَوَُمْلاَو
 دْيَقَو ءتاَرَّرَصَلا . لّييَخَكلاَو مهَولاَو 9َكَّشلا ٍلُمْشَي ٍلُمْشَي مل قْيدضَتلار اًبِتْعاَبَق

 مك .دّيِلْفَكلا “تباگل يقسم مول ؛ّنَّطلا جّرْخأ “© زجل”

 ةَّلاَحِتْسال تابیا نإ ةّيهَتْنُم تاَّيرظَن وأ تاّيهيدب ام ةّينْيِقَيلا تاَمّدَقُملا
 دج سبا وج ےس ©

 .9لُسْلَسَّتلاورْو ا

 ةَعْرَفَتُم تاّيِرظَتلاَو ءتاّيهيِدَبلا ىه تاّينْيِقَيلا لْوُصْأَف اق :(اًهْوُصْأَو) هلو
 رقت رفسالا مك ماَسْقأ ةئ تاّيِهنَبلاَو اهْيَلَع

eT TE A E E 

 E A EE وأ مزمار
 “تادَهاَسُملا” يناگلا ؛ال وأ ءنِطاَبلاَو رِهاّظلا سيلا رْيَع ةطِساَو لع فّقَوَكَي

 :مهولاو «ةبسنلا ناعذإ هيف سيلف ءنيفرطلا يواست نع ةرابع :ٌكشلا (كشلا لمشي مل) :هلوق ©

 (بع) .حجارلا فرظلاب قلعت لب ؛ناعذإلا هب قلعتي مل يذلا حوجرملا فرطلاوه
 (بع) .هلامتحا مدع نع ةرابع :مزجلاو ءضيقنلا لمتحي هنأل ؛ٌّنظلا جّرخأ (مزجلا ديقو) :هلوق ©

 ؛عقاولل قباطم ريغ مئاقب سيل هنأ لاحلاو «مئاق ًاديز َنأب داقتعالا نإف (بكرملا لهجلا) :هلوق ©

 هلهج راصف «هلهج نع لهَج دقف عقاولل قباطم هداقتعا ّنأ دقتعا نّمو ءهماّيِق مدع نع لهج لب

 (بع).لهجلا كلذ لهج نع يأ ؛هلهج نع ًابكرم
 ىلإ ًةيهتنم نكت ملول تايرظنلا باَّسِتكا ةلسلس ٌنإف (لسلستلا وأ رودلا ةلاحتسال) :هلوق ©

 (لس) .نالاحُت امهالكو ءرودلا مزليف دوعت وأ ءلسلستلا مزليف ةياهن نلإ ال بهذت نأ امإف «تايهيدبلا

 نيفرطلا نيب مكححلاب مزجي نأ :امإ لقعلا نأ رصحلا هجو :ةتس يهو ؛(تاينيقيلا لوصأ) :هلوق ©
 وهو ءطقف رهاظلا سحلا هيف ةطساولا نوكت نأ :امإ يناعلاو «“تايلوألا” لوألا ءال وأ ءةطساو نودب

 وهو ءاهملع نودب وأ «“تايسدحلا” وهو ءةقيقحلا ملعو ةدهاشملا راركت عم وه وأ «"تادهاشملا”

 ““تارتاوتملا” وهو ءهب قثوي نمع عامسلا نوكحت نأ امإ :ولخي الف ؛سحلا نوكحتال وأ «"تايبرجتلا”

 (شح).“تايرطفلا” وهو لايخلا نع بيغيال اناهرب وأ



 يناهربلا سايقلا اا بيذهت حرش

 تادَهاَسُم ْلِإَو «'تاّيسِح” ىعَسْتَو ھالا شیلاب ِتاَدَهاَمُم نإ مسَفْنَتَو

 ةا كلو نر 0 اّمِإ لّوَألاَو ؛ 'تاّيِناَدْجِو”ىعَسْنَو «ٌئيِطاَبلا سيلاب

 لوالاو ةكلذك نوکیا ذا فا طال ا روض دنع . نذل نَع ِبّيِغَتال ٹي

 هْيِف لَمْعَتْسُي نأ ام ينالاَر ؛9“اهَعَم اهُئاَساَيِق اياًصَق” ىمَسْنَو « تاّيرظِفلا "يم

 لكالاق ؛ليفتشنال زأ فينلاطملا ىلإ ىداتملا رم نهذلا لانا وغو سدحلا

 دع متي ا راّبْخِإي الِصاَح هيف ڪحل | ناک ْنإ ينائلاَو (“تاّيِسْدَحلا”

 الِصاَح ْلَب ؛كلذگ نع نكي مل ناو“ تارتاوتملا "وه ءبّذكلا َلَع ْمِهُوْظاَوَتلْقَعلا

 .اهّْنِم دِحاَو لک ٌَدَح ٌدَح كلذب مِلُع ْدَقَو  'تاٌيبِرْجَكلا” يه «بُراَجَتلا ةَرْثَك نِ

 جايتحاالب ءاهعم ةظوحلم اهلئالد يتلا اياضقلا :اهانعم ءاياضقلل ةفص (اهعم اهتاسايق) :هلوق ®
 «نييواستملا ىلإ ماسقنالا ةطساوب مزجلاب “جوز ةعبرألا” :وحن ءنيفرطلا ةظحالمب لصاح ريغ ءيش ىلإ
 وهف اذكه ناك امّلكو «نييواستمب مسقنم ةعبرألا” :ليق هنأكف ؛نيفرطلا يبوهفم عم ظوحلملا وه

 بنذلا 5 الدا لوسراي :تلق :لاق "للا دبع نع)) :مالسلا هيلع هلوق هنمو (ناهرب). جوز

 (ناقرفلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا هاور).خلإ “كقلخ وهو” اّدِن هلل لعجت نأ :لاق ؟هظعأ

 :هيدابم اندجو هيف انلّمأتف ناسذإلا كاردإ اندرأ اذإ انأ !ملعا (تايسدحلا لؤألاف) :هلوق ©

 ناتكرح انههف ؛ناسنإلا ىلإ هنم انلقتناو «ٌضاخلا ىلع ماعلا انمّدق ناب :امهانّيَّتر مث ؛قطانلاو «ناويحلاك

 يدابملا نم :ةيناعلاو .قطانلاو ناويحلا :يأ يدابملا ىلإ -ناسنإلا يأ- بولطملا نم ىلوألا :ناتّيجيردت
 نم نييعفدلا نيلاقتنالا عومجم :وهو «سدحلا هلباقمو ركفلا وه نيتكرحلا عومجمف ؛ناسنإلا ىلإ
 لاقتنالا ىلع ًةراتو ءاضيأ يعفدلا لوألا لاقتنالا ىلع قلطي دقو ؛بولطملا ىلإ اهنمو «يدابملا ىلإ بلاطملا

 رون نم دافتسم رمقلا رون” :هلاثمو ءال وأ بعتو قوش بيقع نوكي نأ نِ ّمعأ وهو «يعفدلا يناعلا
 و ًايرق سمشلا نم هعاضوأ فالتخاب رمقلا لاكشأ فالتخا ةظحالم دعب هب مزجن انإف ؛“سمشلا

 (بع) .ليق اذك «تامدقملا نيب بيترتلا ةظحالمو دعبلاو برقلا ةدايزب وأ ءادعب

 وأ رشع ئثإ وأ ٌةسمخ وهو «تارتاوتملا يف طرش ددعلا ّنإ :مهضعب لاق (ةعامج رابخإب) :هلوق ©
 ملعلا انل لصحي هنأ ًاعطق ملعن انإف ءلطاب لوقلا اذهو ؛ةأم ثالث وأ نوعبس وأ نوعبرأوأ نورشع

 دقف نيقيلا لصح اذإف «ةروكذملا دادعألاب نيدودعم ريغ مهنوك عم نيربخملا رابخإ ةطساوب تارتاوتملاب
 ببسب نيقيلا لصحيو ًاليلق ددعلا نوكحي امبرو «نيقيلا لصحيالو ريثك ددع لصحي اميرف ءددعلا مت

 (هاش ءلس).نيربخملا ةلادع



 ينالاو يّمللا ناهربلا 0 بيذهت حرش

 رس ےس هاج ب عقاولا يف اه َةَلِع هَذا يف ةَبْسّتلل هيلع م

 9“ ءزجإلا َنِم9 هع لكلا”: :ائلْوَمَك :(ُتاَيِلَجَألا) هلت
 ةقِرْشُم سْمّشلا” :اتلوقكف ةرِهالّظلا تاَدَهاَمُملا اَّمأ :(ٌتاَدَهاَمُسلاَو) ِهلْوَق

 'هظَعَواعْرج اكل نإ” :اتلزقگق ةئليابلا اأو «ةقرح زاكاز
 .«ءارفّصلل لهْسُمكاَيِْوْمْفَسلا”:اتلؤقك :(ثاّيبرْجشلو) هلو
 اد و وس ر :اتلوقگ :(ُتاّيِسْدَحاَو) ِهلْوَ
 “ةَدْوُجْوَم ُةَكَم” :اكلْوَقَك :(تا رياوتملاو) هلو :
 ٍةَطِساَوِب هيف مُكحلا ّنِإَ 5 ةعيرألا" :اتلوقك :(ُتاَّيِرْظِفلاَو) هلْوَق

Eنيَيواَسَتمي ماَسِقْن الا وهو ؛مكخلا اذه تاو . 

 ْنَأ َدُبال ساّيِق لک يف لب ؛ناَمْرُبلا يف طَسْوألا دحل ا :(خلإ ناگ ْنِإ ئ هلَْق

 امهنيب ةيمظعألا ةبسذو ءزجلاو لكلا ىنعم رّوصت نم ّنإف (ءزجلا نم مظعأ لكلا :انلوقك) :هلوق ©
 ياك ةبسنلا كلت روصت عم امهروصت لب ؛رخآ رمأ نإ ةيمظعألاب مزجلاو ,مكحلا يف ًاجاتحم نوكسيال
 هسرض يمنهجلل نأ ءزجلا يف عقو امك لكلا نم َعظعأ نوكي دق ءزجلا نأ :نم روهشملاوه ام دري الف هيف
 عومجملا وه لكلا ّنإف ؛ءزجلاو لكلا روصت يفروصقلا نع ةيشان ةهبشلا هذه نأ :دورولا مدع هجوو.ٍيدحأ لثم
 (بع) .طقف هءزج نم مظعأ عومجملا نأ كش الو ؛سرضلا ىوس ام ال هندب رئاس عم هسرض ينعأ

 ةدرفلا رهاوجلا نم بكرم نيملكتملا دنع مسجلا ّنأب :هيف شقون (ءزجلا نم مظعأ) :هلوق ©

 ؛ميظع ءزجلا ّنأ لع لدي ليضفعلا لعفأ ةغيص ّنإف ؛!“ءزجلا نم ٌمظعأ لكلا نأ” مهدنع حصي فيكف

 لاثملا يف ةشقانملا َّنأ كيلع لفخيالو ؛مهدنع حّرصم وه امك ءدرفلا رهوجلل رادقمالو مظعال هنأ عم

 (لس) .ةرظانملا بأد نع جراخ

 بتک ردو «تسا ارفص ٍلهسُم نأ نايم تبوطر هك تس ےھایگ مضلاب (اینومقُسلا) :هلوق ©
 (تاغللا بختنم) .دنناوخ هدومحم ار نأ ىسراف هبو ءهدنيوك اينومقس ار تبوطر نأ :بط

 نم هعاضوأ فالتخا بّسَح ةيرونلا هتالكشت فالتخال (سمشلا رون نم دافتسم) :هلوق ©

 :ينعأ «روكذملاو بولطملا ىلإ تامدقم بيترتو ركف ريغ نع اهنم نهذلا لقتني ًادعبو ابرق سمشلا

 (بع «سيا حرش) .سمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون



 ينالاو ىّمللا ناهربلا اني بيذهت حرش

 ؛ةَجْيِتكلا يف ةّيوُلظَملا ةّيِبْلَسلا وأ ةّيِباَجْمِإلا ةّبسّتلاِب9هلِعلا لؤُصِخل ةَّلِع نوڪ
 َعَم ناگ ْنِإَف ؛“قيِدصَقلا يف ةطِساَولا”و ”تايثإلا يف ةطِساَولا“” :هل لاقي اذهل

 يف ةّيبْلَّسلا وأ ةّيباجيإلا ةّبْسّتلا كلل ةّلِع ْيأ- ًاضْيَأ تْوُبُقلا يف ٌةَطِساَو كلذ

 ءطالخألا نّفَعَتُم عم اده 53 0ك وق يف طالخألا© نْفَعَتك ملا سن يفَو عقاولا

NSناز ىف ع ذئتبح نالا ؛ هوم دمحم اذه مْوْمَحَنَوهَف طالخألا ٠ و  

 يف ةطِساَو ْنَكَي ل ناو ؛عِقاَولا يف 8 ڪک “ل” َوُهاَم لع هلال ؛“مَّللا

 ىَسْي ٍذِيَنْيِح ناَهَرُبلاَ OTE E دعس

 يلع نود و هت ر مخا ر نعل لذي : ak اهرب

 ؛«“طالخألا نُمَعَتم ديّرف ا نفعتم ا 7 “مو 1 ي :اتلوق

 عینک o الوُلْعَم نڪ لوا -“لْيِلَدلا” ماب اًده ضحي

 دتشد محلا هذه ذه: E, E ع يا نائوكَي لب

 سيل اّبِغ اَهداَدِتْشا َّنإف ةر ىتحلا هذهف ةَفِرْحن اًبِغ ٌدَتْشَت ىح لکو هاًبِغ

 يف مّلاعلا ْثوُدُحج محلا لوصحل ٌةلع هنإف ؛ريغتلاك نهذلا يف :يأ (خلإ ملعلا لوصحل) :هلوق ©

 (حع) .قيدصتلاو مكحلا تابثإ ةطساو وهف ءنهلا

 كلذك ءنهذلا يف ىلحلا توبعل ةلع هنأ امك طالخألا نفعت ٌنإف (طالخألا نّمعتك) :هلوق ©

 (لس).بطلا بتك يف ةعجارملاب رهظي ام لع ءاضيأ عقاولا يف هتوبعل ةلع
 ةلع نع هب لئسي يذلا “مل” نم ذوخأم ؛لولعملا ىلإ ةلعلا نم هيف لقتني ام :ّيّللا (ُمِل) :هلوق ©

 “ام” ىلع لخد اذإ رورجملاو راجلا نأ :نِم ررقملا وه ال- فلألا تفذح “امل” :هّلصأو ؛ءيشلا

 َنْوُلَءاَسَتَي َّمَع6«9ْمُهَل َتْنِذَأ مِل :نلاعت لاق «ةلوصوملا “ام” نيبو اهنيب اقرف اهفلأ تفذح ةيماهفتسالا

 ملاف ؛ةّيلعلا ىلع ال عقاولا يف هققحتو مكحلا ةين | لع دب هنأل عقول يف هيلع نود ©

 (رم) .لعفلاب ةهبشملا فورحلا ىدحإ يه يتلا “ن ا ا «ةلعلا ىلإ لولعملا نم هيف لقتني ام

 سفن يف ةجيتنلا يف ةبولطملا ةبسنلل ةلع نكي مل َنيح يأ (ذئنيح ةطساولا ناك ءاوس) :هلوق ®

 .توبعلا يف ةطساو نكي مل :يأ «عقاولاو رمألا



 بيذهت حرش
 ينطلا سايقلا

 a أو ت ب اَرْوُهْشَمْل اَمِم ْفْلَأكَي ٌَدَج 4 :اّمِإَو

 ا۹ سكاس هو 7 4 i م سس اس

 .9َتاَنَوْنْظَمْلاَو ِتَآِلْدُيْفَمْلا نم ا ؛يباَطَخ :امإو

 سا مارت 5 ر £ 2

 .ِتالَّيَخُمْلا َنِم فلاتي «يرعش :اّمِإَو

 .تاَهبَشمل ف و ِتاَّيمهَوْلا َنِم فلاي ةطسفس e :اّمِإَو

 ةجراتلا ةَئّقَعَتُملا ءاَرْفَّصلل نالؤْلْعَم اًمهالك ْلَب ؛سكعلا الَو قاّرخإلل الْوّْلْعَم

 بجو

 نْسُحك لكلا ٌءاَرآ اهّيِف قّباَطَت لا اياَضَقلا يه :(ِتاَرْوُهْشَملا َنِم

 .دْئملا لهأ َدْنِع تاتاويحلا بد حْيْفك ءةَفِئاَط ُءاَرآْوَأ ؛ناَوْدُعلا َحّبُقَو ةداتخإا

 وأ ,8:َرلكاَتملا يف مص | َنِم تَمّلُس لا اياَضَقلا يه :(ِتاَمَلَسْمْلاَو) هلو

 E ماج يوما تابعو

 ءاَيِلو الك هيف دّقَتْعَي ْنَمَع ذَكّوُت قلا اياَضَقلا يه :(ِتالوُبْفَملا َنِم) هلق

 .ءاَمكَلاَو

 احجار ًامكح ُلقَعلا اهب مخ يتلا اياًصَقلا يه :(ِتاَنْوعَملاَو) هلْ
 يشاوح يف امك «ةجيتنلاب نظلل ةبجوم ةجح :يهو «ةباطتخلا ىلإ ةبسذ (يباطخ امإ) :نتاملا لاق ©

 (ظن) .لّوطملا

 ٌتركذ دقو «ةرظانم دحأ نيبو كنيب عقو اذإ امك (ةرظانملا يف مصخلا نم تمّلس) :هلوق ©

 (حع).كدنع ةحيحص كت مل ْنِإو مالكلا هيلع تبثيف همازلإل مصخلا دنع ةملسم ةمّدقم

 ايرظن قيدصعلاو روصتلا نم لك ناك ول” :نازيملا يف ٌركذي امك (ملع يف اهيلع نهرب وأ) :هلوق ©
 (مع).ةمكحلا ف نهربم هنالطبو ”لطابوهو لس فا راد

 (لس) .ميلستلا ليبس لع ءاهقُفلا اهذخأي اهّنإف هقفلا لوصأ لئاسمك (ميلستلا ليبس  لع):هلوق ©

 وأ «تاماركلاو تاَرِجْعُملاك ةيوامّسلا رومألاب اديؤم هنوكب اّمِإ (هيف دقتعي نّمع) :هلوق ©
 (لس) .يناعلا لاثم “ءامكحلاو” ءلّوألا لاثم “ءايلوألاك :هلوقف «سانلا نيباميف لقعديزمب هصاصتخال

 (ظن) .“مدهنم وهف بارتلا هنم رشتني طئاح لک” :انلوقك (ًاحجار ًامكح) :هلوق



 ينظلا سايقلا 5 بيذهت حرش

 هب داَرُملاَف اح اب ماعلا ةّلَباَقُم ليبق ْنِم تالؤُبْقَملاِب"هَتَلَباَقُمَو مزاج َرْيَغ

 صاّخلا ىَوِساَم

 نڪلَو ؛سْفَكلا©اَهِي نڏُيال يلا اياَضَقلا يه :(تالّيَحُملا َنِم) هلو
 E O OE ع :لْيِق اڏا اَت - ابيه وأ ابيغرت اهن ر

 تَرْفَتَتَو تَضَبَقْنا “ةَعّوَهُم ةّرَم لسعلا” :لّيِق اَذِإَو ءاهيرُشب ٍبَعْرَتَو ٌسْفَكلا

 اأ 5 ۹آ -ت5لا ف فياققثلاوهاتك- نزا مس اب نرش ؛-ةنم

 e نِ ةّقْشُم يهو ةطَسْفّسلا لإ بسم :(ّيِعَسَْس امإو) لَ

 A :يأ ©ةهّوَمُملا ةّمْكِحلا :ْعَمِب ةّيِناَْوُي ةَكْل «"اطْسِإ اَقْوُس” ُبَرَعُم

 سْوَسْحَملا رْيَغ يف مهلا اهب مح يلا اياَضَقلا يم :(ِتاَيِمْهَولا َنِم) هل

 'هريحَُمَوهف دوُجْؤَم لك :لاَُياَمَك ءسْوُسْحَملا َلعاساَيِ
 نإف ؛تالوبقملا نم ّمعأ ٍتانونظملا ّنأ :وهو «مّسوتي نأ ىلع مُهوت عفد اذه (هتلباقمو) :هلوق ©

 فوطي نالف :انلوقك «تالوبقملا ريغ نه نونظملا نركب دقو :نوئظم اضيأ الفم ءايلوألا نم دوخ ملا

 ذخوت يتلا اياضقلا نم ال ؛مزاج ٌريغ احجار ًامكح لقعلا اهب مكحي ةيضق هنإف ؛“قراس وهف ليللاب
 (بع) .تالوبقملا ٌريغ تانونظملاب دارملا ّنأ: عفدلا لصاحو .ةلباقملا ٌحصيالف «ًالثم ءايلوألاك هيف دقتعي نمم

 ۰ ءهيف دقتعي ْنَّمم ذخوت يتلا اياضقلا يه تالوبقملا ّنأل (صاخلاب ماعلا ةلباقم نم ):هلوق ©

 ذه” :ليق اذإ امك صاخلا ىوسام هب داري صاخل اب ماعلا لبوق اذإو .نظلا وأ مزجلل ةديفم تناك

 (نع).ناسذإلا ىوس ام انهط ناويحلاب داري “ناسنإ كلذو ناويح

 (بع).لاكشإ الف ءاياضقلا ةروص ىلع تاروصت يه يأ (خلإ اهب نعذيال يتلا اياضقلا يه) :هلوق ©

 نم سفنلا يف ريثات ةدايز هيفف رد هّدخو ء«سجرن هنيع :لاقي امك (اهنم رثأتت نكل) :هلوق ©

 ."ليمج هّدخو يطل هنيع” :انلوق

 رْعّشلا يف يرورضب سيل عجسلاو نزولا ّنأ يف رهاظ اذهل (خلإ عجس اهب نرتقا اذإو) :هلوق ©
 (لس).مهضعب نظ امك

 (بع).ةهبشلاو سابعلالا يف عاقيولا :وهو ءهيومعلا ني (ةهومملا) :هلوق ®

 زيحلا نيب قرفلاو «ةّيسحلا ةراشإلا يف زّيمتم وأ نّكَمتُم :يأ (زيحتم وهف دوجوم لك) :هلوق ©

 سوسحملا ريغ :هسايقو «“هيلإراشم سوسحملا ريغ” :هلاثمو ءةمكحلا يف نيبم صوصخلاو مومعلاب ناكملاو

 (ةدايزب بع).هيلإراشم سوسحملا ريغف ؛هيلإراشم دوجوم لكو «دوجوم



 ىنطلا سايقلا 9 بيذهت حرش

 وأ ةّيِلَوَألا ةقداًصلاب ةهّيِبَّشلا ةبذاكلا 6 يه :(ِتاَهَّبَمُملاَو) هلْوَق

 : ©ِقوَئْعَمْوُأ َيِضْفَلِءاَبيشال ؛ةَروُهْمَسلا
 و لحم ©راَصِتْفإ سلا تاَءاَنَّصلا يف ا هركّذ ام نأ !مّلعاَو

 مزار ةيليكلا تايناريقالا يف اَولوََو «تاّمهملا نِ هنؤك عملو وأخ
 ءاَفِش اهْيِف َّنِإَف ؛ءاَمَدُقلا بُتُك ةَعَلاَطُمب كْيَلَعَو «ىّردجل ا لِ َحَم تاّيِطْرَّشلا

 .ليلغلا ٌةاَجْخو© ليلعلا

 الب ًازاجم وأ ًابيرغ وأ ًاكرتشم ظفللا نوك ببسب عقاولا طلغلا نوكك (يظفل هابتشال) :هلوق ©
 كلت نأ” :جتني «'لاّهص سرف لكو ء«سرف اهنإ” :رادجلا ىلع ةشوقنملا سرفلا ةروصلاهلوقك «ةنيرق

 (هاش «نع).“لاّهص ةروصلا
 «بتاك مادام عباصألا كّرحتم بتاك لكو ءامئاد بتاك ناسذإ لك” :لاقي امك (يونعم وأ) :هلوق

 يفو ةّوقلاب ىرغصلا يف بتاكلا ذخأ طلغلا ًاشتمو بذاك وهو "امئاذ عباصألا كرحتم ناسفإ لك” :جتني

 (بع) .لعفلاب ىربكلا

 ةرداصملا” وهف ًادحاو ًائيش دوصقملا نوكي نأب «ةداملا ةهج نم امإ يونعملا هابتشالا نأ !ملعاو

 ةهج نم امإو ؛ كاحض ناسنإ لكف ؛كاحض رشب لكو ءرشب ناسفإ لك” :املوق يف امك « "بولطملا ىلع

 لكشلل ةّيئزج ئربكلاو ةبلاس ئرغصلا ناك اذإ امك ًادوقفم جاتنإلا طرش نوكي نأب ةروصلا
 اطر لوألا

 دومحم اذهو «راؤعملا ةرثكو ظفللا ليلقت :راصتخالاو ؛اؤعملاو ظفللا ليلقت :وه (راصتقا) :هلوق ©

 (بع).مومذم كلذو

 ٍتاسايقلا نايتإب سمخلا تاعانّصلا ريوصت مهيلع بجاولا ناكو (هولمهأو هولمجأ دقو) :هلوق ©

 (بع).اهماكحأ نايبو اهجناتنو

 نفخيالف ءةمجعملا نيغلاب يناعلاو ةلمهملا نيعلاب لوألا (خلإ ليلعلا ءافش اهيف نإف) :هلوق ©
 داريإ نم هيف ام عم ءخيشلا تافنصم نم نيباتكل نامسا “ةاجنلا”و “ءافشلا” ذإ ؛ةرابعلا فطل

 (لس).نيسناجتملا نيظفللا





 باتكلا ةمتاخ 5 بيذهت حرش

 :ةكالت مْوْلُعْلا ٌءاَرْجَأ

 ةةيتاَّذلا اَهِضاَرْعُأ ْنَع مْلِعْلا يف ُتَحْبُي لا يهو :ُتاَعْوُضْوَمْل

 :ةالَكْوُمأ ِْمهْيِف َدْبالكةََّوَدملا موَلُعلا َنِم مْلِع لك :(ْولُلا ُءاَرْجَأ) هلو
 © ءِجْرَي يأ ههْنِم ةّبْوُلْظَملا هِراَثآَو9هِصِئاَصَخ ْنَع هيف ثَحْبُي ام :اهُدَحأ

 .ةّيِتاَّذلا ضاّرغألا َيهراكآلا كْلِتَو ءعْوُضْوَملاَّرهَو هْيَلِإ مْلِعلا 9ثاَحجَأ عييَج

 كةّيرلطَت نوكت يهو ٬لِئاسَملا يهو ثحَبلا اڌه اهيِف عقي قلا اياصَقلا:يناقلا

 (بع).ناويلا يف ٌباستكالاو ٌعمجلا :وهو “نيودعلا” نِم (ةنّودملا مولعلا نم) :هلوق ©
 ام راهظإل وأ ؛ادانسإو اظفل ةيوبنلا ةنسلا وأ نآرقلا ظافلأ نايبل ةعرشتملا هنودام :ةنودملا مولعلا

 وأ «ةيداقتعألا ةيلصألا ماكحألا :ينعأ ءامهنم دافتسيام تابثإل وأ ؛ليوأتلاو ريسفتلا نم نآرقلاب دصق

 نود ام وأ ؛عورفلا كلت طابنتسا يف لوصألا نم هب لصوتيام نييعت وأ ؛ةيلمعلا ةيعرفلا ماكحألا

 .ةيبدألا نونفلا ينعأ « ةنسلاو باتكلا نم يناعملا كلت جارختسا يف هتيلخدمل

 ةفسالفلا هنود ام :يفاعلاو ءةعرشتملا هنود ام :لوألا :نيعون لع ةنودملا مولعلا :ةظحالملا

 .مهوقع قفو للع لمعلا ةيفيكو يه امك ءايشألا قيقحتل
 مالكلا ملعو ريسفعلا ملعو هلوصأ ملعو ثيدحلا ملعو ة ءارقلا ملع :ةعرشتملا مولع يف ركذو

 (تك).بدألا ملعو هلوصأ ملعو هقفلا ملعو

 (بع) .هل ةّصاخلا لاوحألا:هانعم«نافدارتم ةصاخلاو يهو ء“ةصيصخ ” مج (هصئاصخ نع):هلوق ©

 ثحبلا “خلإ هيف ثحبيام” :هلوق نم ردابتملا ّنأل ؛ريسفعلا اذهب رّسف امنإ (عجري يأ) :هلوق ©

 عيمج يف كلذك سيل هنأ عم «هيلع لئاسملا يف ةلومحم ملعلا عوضوم لاوحأ لعجي نب ؛ةطساو الب
 اهعوضوم يتلا لئاسملا نمو «هلاوحأ اومحمو ملعلا عوضوم عون اهعوضوم يتلا لئاسملا نمف «لئاسملا
 لمح ّنأل ؛لئاسملا عيمج يف دجويف عوجرلا امأو .اذكهو ءهلاوحأ اطومحمو ملعلا عوضومل يتاذلا ضرعلا

 (بع) .هليصفت يتأيسو ؛هيلع سقو ءاضيأ عوضوملا لاح هنم جّرخي هيلع عوضوملا عون لاوحأ
 تابثإ :حالطصالا يفو «شيتفتلاو صُخفتلا :ةغللا يف وهو “ثحب” عمج (ثاحبأ) :هلوق ©

 (بع) .هيلع ملعلا عوضومل ةيتاذلا ضارعألا لمحو ءليلدلاب ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا
 ىلإ ةجاتحم ةيفخ تايهيدب الو تايرظن نكت مل ْنإ هنأل (خلإ ةيرظن نوكت يهو) :هلوق ©

 (بع).نيودعلا نع ةينغتسم هيبنعلا ىلإ ةجاتحم ريغ ةيهيدب تناكل «هيبنعلا



 باتكلا ةمتاخ 8 بيذهت حرش

 اوح رص امك هْيِبْنَت لإ ةَجاَتْحُح ِتاَّيِجِدَب نؤكت دقو :بلغألا يف

 7 جرا اأو نيستا مي “للا يف بلطف: :هلْوَقَو

 (©ههيِجْوَت نڪي هنأ لع خالا تاَداَيِز ْنِمَق “نالا” ب :هِلْوَقِب صْيِصْخَملا

 RC ما“ ناغرا بداَرَملا ّنأبْوَأ بلا لع ٌءاَنِب د هاب

 تاَقْيِدْضَلاَو 9اهِفاَرْظَأ تاَرّوَصَت دّيِقُي اّمِم لِئاَسَملا هّيَلَع يي بی ام :ثيلاَكلا

 يه :يناَكلاَو ةّيرُوَصَكلا ُىِداَبَملا يه :لّوألا ءاهِلئالد يف ةدْوُخَأَملا اياَصَقلاب

 .ةّيِقيِدصَكلا ُىِداَبَملا
 نِم عوضوملا دع نم نأ َوُهَو روم لاكشإ انهه :(2ُتاَعْوُْصْوَملا) هلو

 “ملعلا يف بلطت اياضق يهو :لئاسملاو” :يهو «ةيتآلا ةرابعلا ىلإ ةراشإ(ملعلا يف بلطت) :هلوق ©

 ءةبولطم امهنم الك ّنأل ؛هيبنعلا ىلإ ةّرقتفملا ةيفخلا تايهدبلاو تايرظنلا يأ (نيمسقلا َمعي) :هلوقو
 يف فنصملا لوق مياليال نايبلا اذه ّنأ دريالف ؛هيبنعلاب ةبولطم :يناعلاو ءناهربلاب ةبولطم :كوألا

 اهنأل ؛تايرظن الإ نوكحتال لئاسملا ّنأ هنم ملعيف «“بلطلا” اهفيرعت يف ذخأ هال ؛لئاسملا فيرعت

 بلطلا صيصخت دورولا أشنمو ءاهبلط ىلإ جايتحا ال هنإف ؛تايهيدبلا فالخم ةبولطم نوكت
 (بع).هميمعت لع باوجلا رادمو «ناهربلاب

 (بع).خسنلا ضعب يف ام لع ناهربلاب بلطلا صيصخت هيجوت :يأ (ههيجوت) :هلوق ©
 دقو «ةيهيدبلا لئاسملا نم رثكأ ةيرظنلا لئاسملا ّنأ :هلصاح (بلغألا ىلع ءانب هنأب) :هلوق ©

 ناك امل نكل ؛ليلدلا ىلإ ةجاتحم ةيرظن نڪت مل نإو لئاسملا عيمجف «ّلكلا مكح رثكألل ىطعي

 (لس).لكلا مكح رثكألل ئاطعإو ةيبلغألل ًارابتعا ءاهعيمج لع مكح ٌةجاتحم اهئيبلغأ
 هيبنتلل لماشلا ٌّمعألا وه انهط ناهربلاب دارملا ّنأ :هلصاح (خلإ ناهربلاب دارملا نأب وأ) :هلوق ©

 (لس).نيتليبقلا معي لب ؛صيصخعلا يعدتسيال ًاضيأ “ناهربلا” ظفلف «يهيدبلا يف ءافتلا هب لوزي يذلا

 (بع) .ةيليلععلا ماللا دعب هعوقو حصيام لك “ناهربلا” ب دارأ هنأكف (.هيبنعلا لمتشيام):هلوق®

 ماعلا هانعمب «ناهرب عون اضيأ هيبنتلا ّنإف «“!هّبنتف «هيبنعلا ٌلمتشي ام” :ةخسف يفو

 وه ام فصلا لوق ىف دودا بدلا نأ ل] ةزاشإ هيف (خلإ تاروصت ديفي اًمم) :هلوق ©

 (بع).ًاقلطم فّرعملا “دحلا”ب دارأ ينعي «ةيمساوأ ةقيقح موسرلاو دودحلل لماشلا ٌمعألا

 اًرومأ نوكي دقو «باسحلل ددعلاك ادحاو ارمأ نوكي دق ملعلا عوضوم (تاعوضوملا) :هلوق ©
 © ةيقيدصعلاو ةيروصعلا تامولعملا وه ِهّنإف ؛نفلا اذه عوضومك ينادحورمأ يف اهتكراشم بسحب ةددعتم



 باتكلا ةمتاخ 5 بيذهت حرش

 هِدوُجْوِب قيدصَقلا وأ هقْيِرْعَت وأ 9عْوُضْوَملا سْفَت هب دْيِرُي ْنَأ امإ مْلِعلا ءاَرْجَأ 6 نإ

 ْءاَرْجَأ يه لا لْئاَسَملا تاَعْوُضوَم يف جر َدنُم لَوَألاَو هتّيِحْوُصوَمِب قيِرْضَكلاَوُأ

 َّنِم ثِلاَقلاَو .ةّي هِي َدروصَصلا ٌيِداَبَملا َنِم ِناَلاَو ةا اغا نر الف لئاكتلا

 تاَمّدْقُم ْنِم ِباَرلاَو .ًاضْيَأ ٍةَدِح ىلع ًاءْرُج نوڪيالَق ةّيِقيِيصَقلا ُيِداَبَملا
 اءْزُج نؤكييالق ©عوّرُشلا
 (خيش).ةينادحو ةهج وه اذهو «لوهجملا ىلإ لاصيإلا ثيح نم 3

 :هتايئزج نمو ءوحنلا ملع يف مالكلاو ةملكلاك :لكلا عوضوملا نم معأ :تاعوضوملا دودح هلوقو
 .هعاونأ نم اهريغو ةلصلا ةلمجو ءءازجلاو طرشلا ةلمجو «لوعفملاو لعافلاك

 ةلمجلا :هئازجأو ؛هيلإ دنسملاو دنسملا نم مالكلا يًئزجك ءازجأ تاعوضوملل تناك اذإ :ءازجألاو

 .وحنلا ملع هيلع لمتشي امم كلذ ريغو «ةيطرشلا

 يف دبالف ؛ءانبلاو بارعإلاو ءرجلاو بصنلاو عفرلا :نم اهل ةقحاللا رومألا :ضارعألاب دارملاو
 ءلئاسملا ضعبل تاعوضوم يه يتلا هتايئزج فيرعتو «عوضوم ظفل هنأ:ب ةملكلا فيرعت :الثم وحنلا
 يفاغلا قيلعت لع لد ام هنأ:ب طرشلا ةادأ فيرعتو ءابوجو هيلع مدق لعفلا هيلإ دنسأام :لعافلا نأ:ب

 .كلذ ريغو «ةملكلا رخآ يف لماعلا هبلجي رثأ هنأ:ب الثم بارعإلا فيرعتو «لوألا دوجوب

 زاوجب لالدتسالاك بولطملا اهب تبث يتلا تالالدتسالا :ةذوخأملا وأ ةنيبلا تامدقملا نم دارملاو

 لوهج وأ «ليوأتلل لباق ههمهوي امم درو ام نأ:ب هزاوج مدعبو «ءارعشلا ضعب لوقب ركذلا لبق رامضإلا
 .الثم لئاقلا

 يتلا ةيروصعلا يدابملا نم لعافلا فيرعتف “عوفرم لعاف لك” :مطوق الثم :لئاسملا نم دارملاو

 تاذو «ضارعألا دودح يه يتلا ةيروصتلا يدابملا نم ةيعوفرملا فيرعتو «تاعوضوملا دودح يه
 (رم) !لمأتف .لعافلل عفرلا تابثإ نع ةرابع ةلأسملاو ؛لئاسملا ءازجأ نم -الثم- لعافلا

 عوضوم ّنَأ :ررقت امل هنأ ةكْسُم ىندأ هل نم ىلع ئفخيال (عوضوملا سفن ديري نأ امإ) :هلوق ©
 ٍذئنيح نقيتملا لب ؛ةعبرألا تالامتحالا هذهل ٍذئنيح لاجم الف «ةيتاذلا هِضِراَوَع نع هيف ثحبُي ام ملعلا

 (بع) .لّوألا رمألا وه

 نوڪت ملعلا يف عورشلا ٍتامدقم ناف ؛امءزج نوڪيالف (عورشلا تامدقم نم) :هلوق ©

 (لس) .ملعلا نع ةجراخ
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 :ةَعَبْرألا قوّقُشل اَنِم ٌلكر يتلا باو ا نكمُيَو

 لا ف حَرَدنا ِنِإَو عوض تولا سفت نإ لاف ءلّرألا ا اما

 اهْنَع ُتْحَبلاَو هِلاَوْحَأ ةف € ةَفِرْعَم معلا َنِم د دوصْقملا َّنِإ ثّْيَح ْنِم هب ءاتتغالا ةَّدِشِل

 ©َتاَءْوُضْوَملا عْوُمْح يه تَسْيَل لْئاَسَملا َّنِإ :9لاَقُي وأ ِ؛ِةَدِح ىلع اًَءْرُج دع

 .تاع؟ لالا ةّيوسنمل : ١ ثالومَحَمل م ا لب ؛بَسّنل او تال ومحمل ا و

 تالومخَملا يه :لْئاَسَملا١َ :عِلاطملا ةّيِش ةيشاح يف9ُناَوَّدلا قّقَحملا لاق

 : |ناسملاو فصلا لوق ةرِهاظ مي ءالُيال هّنِإَف ؛©رظَت ِهّيِفَو 2« لّيِلَدلاب ةتبثملا

 گا ا اَعْوُضْوَمَو ءاَذَك اياَضَق يه

 دع يحل ةيرشتملا تالزتكتلا فت لئاسملا ناك لفه ضنا

 (9دّيَدَتَف ِةَدِح لع اًءْرَج مْلعلا عوض دوم ءاَرَو ىه قلا لْئاَسَملل تاَعَوْضْوَملا

 نم ةبكرم تسيل اهنإف ؛لئاسملا يف ًالخاد سيل عوضوملا ّنأ :هلصاح (خلإ لاقي وأ) :هلوق ©

 نم رهظي امك «تاعوضوملا ىلإ ةبوسنم اهنا ثيح نم تاالومحملا نيع يه لب ؛تاالومحملاو تاعوضوملا

 هنوك يف ةقي ةقياضم الف لئاسملا تحت ةجردنم نكت مل اذإو ءعلاطملا حرش ةيشاح يف يناودلا قّقحملا مالك

 (لس).لئاسملا ىوس ٍةدح ىلع أ ءزج
 (بع) .اياضق يه تسيل يأ (خلإ تاعوضوملا عومجم يه تسيل) :هلوق ©
 (بع) .تاعوضوملا ىلإ ةبوسنم تالومحم لئاسملا نوكل ًادييات ( يناّودلا قّقحملا لاق) :هلوق ©
 (بع).رظن تالومحملا سفن لئاسملا نوكبب باوجلا يف :يأ (رظن هيفو) :هلوق©

 فنصملا لوق عاجرإ نكمي هنأل ؛“فنصملا لوق رهاظ” :لاق امنإ (فنصملا لوق رهاظ) :هلوق ©

 ْنأب .تاعوضوملا ىلإ ةبوسنم اهنأ ثيح نم تالومحملا ٌسفن لئاسملا نأ ْنِم :يناودلا ققحملا هلاق ام نإ

 يناودلا قّقحملا ٌدارم نوكي نأ زوجي هنأل ؛“خلإ رهاظ” لاق امّنِإ :ليقو «ةحماسم فنصملا ةرابع لعجي

 ناك اّمل لئاسملا نم يلصألا دوصقملا نكل ؛اياضقلا يه لئاسملا ّنأ نم فنصملا هركذ امل ًاقفاوم
 ةرابع ناك ول حصي امنإ هيجوعلا اذه :تلق .ىهتنا كلذ لع ًاهيبنت ؛لئاسملا يه اهنأب مكَح اهتالومحم

 (مع).اهيلع ةخسف دجو روكذملا هجولا ّلعلو «خلإ “ فنصملا لوق رهاظ مياليال هنإف” :اذكه يشحملا

 (بع).رخآ رظن باوجلا يفو :يأ (خلإ ًاضيأو) :هلوق ©
 تالومحملا سفن تناك ول لئاسملا نأ مّلسال انأ :هريرقتو «ةمزالملا عنم ىلإ ةراشإ (رّبدتف) :هلوق ©

 نإف ؛ملعلا عوصْوَم ءارو لئاسملا تاعوضوم نم ءيش سيل هنأ دنسب «خلإ مزل تاعوضوملا ىلإ ةبوسنملا

 (بع).هنع جراخب اهنم ءيشالو ءهل يتاذ ضرع وأ «هعون وأ «ملعلا عوضوم امإ ةلئسملا عوضوم



 باتكلا ةمتاخ 0 بيذهت حرش

 ؛اَِضاَرْعَأَو ,©اهِءاَدْجأَو ءتاَعْوُصْوَمْلا دودح يو :ُءيِداَبَملاَو

 .مْلِعْلا ُتاَساَيِق اَهْيَلَع ع َْتْبَي ةدوحأَم 0

 .مّلِعْلا يف ٌبَلظُت اًياَضَق ف لالو

eُضَرَع وأ ؛هنَم عَ وأ هيب ملهْا عزم اإ اهئاَعْوَْْمَر مان  

 ُيِداَبَملا يف ًاجرَدْنُم ناگ نِإَو عْوُضْوَملا فْيِرْعَت َّنِإ :لاَقُيَ «يِناَكلا لع امار
 قَبَساَمُك هب رابتغالا دْيِزَمِل ٍةَدِح ىلع اًءُْج دغ نحل ؛ة ةّيروصَكلا

eدۇجوب- ةئيضكلا دع 1غ ناب :لاّقي أ ؛َرَماَم لوب لاقي  

 ُِداَبَملا َّنِإَ 6 حْيَّشلا نع لِقْئ اَمْك- ةّيِقْيِرْصَملا ُيِداَبَملا َنِم -عْوُضْوَملا

 كلذ لع ضن و ملا َتاَماَيِق اهْنِم فأتت ْئيلا©اياَصَقلا يه ةّيِقْيِدْصَكلا

 لوقف ا هانا لا مالكب هدو “تاللا حز 1 ىف َةَمَالَعلا

 .©هعألابرْيِسْفَتْوَأ © ٌفْيِرْعَت “ مْلِعلا ُتاَساَيِق اَهْيَلَع يكب” ” 9فّتصُملا

 تاعوضوملا ءازجأ دودح :يأ “تاعوضوملا”:هلوق ىلع فطع رجلاب (اه ِءازجأو) :نتاملا لاق ©
 ءًاضيأ اهتايئزجو .(هلصأ نم بيهذت) .ًالثم درفملا ىنعملاو عضولاو ظفللا نم ةملكلا ءازجأ فيرعتك

 .ةملكلل تايئزج يه يتلا فرحلاو لعفلاو مسالا فيرعتك
 (خع) .نظلا نسحب اهب ملعتملا نعذأ اهسفنب ةنيبريغ هيف دقتعي نم ةلوبقم (ةذوخأم):نتاملا لاق

 (بع) .اهنع ةجراخال ءاهناكرأو ملعلا تاسايق ءازجأ اياضقلا كلت نوكيف (اياضقلا يه) :هلوق ©
 ًءازجأ يه يتلا اياضقلا ةيقيدصتلا يدابملا نوك نيح :يأ (خلإ فنصملا لوقف) :هلوق ©

 (بع).ملعلا تاسايقل
 لكلا ءانتبا” ينعأ احلا ءانتبالا نم دارملا ّنكحل ؛دعأ ناك نإو ءانتبالاف (فيرعت) :هلوق ©

 (بع).“ه ءازجأ نلع
 :نيرمأ للع قدصي هيلع هفقوت :يأ ءيشلا ىلع هيا ءانتبا ّنأل (معألاب ريسفت وأ) 0

 ناف اطرد لع يأ دع جراخ رمأ لع ۰ وت :امهيناثو 4 ين هع وت :انهدخا



 باتكلا ةمتاخ 9 بيذهت حرش

 عؤورشلا هيلع فوت اَمَل ةّيِعْوُضْوَملاِب قيِدصَقلا َّنإ :لاَقُيَق« عباّرلا لَ امار

 وب يو PEYE © :ةريصب لع

 ٍ ©َتالَمَتْحُملا دَعُْبَأ اذهَو ؛ةَحن ؛ةَححاَسُم مهلا َنِماءْزُج دع هئه

 .ةّبكرم ”تاَعْوُصْوَملا ِتَناك اَذِإ اهِءاَرْجَأ ُدْوُدُح ْيأ :(اَهِئاَرْجَأَو) لَ
 .تاَعْوُصْوَملا كلل ةْمُملا © ضراَوَعلا ُدْوُدُح ْيأ :(اَهِضاَرْعَأَو) هلؤَق

 يأ ESO انه ةيقيدصتلا ىداّبَملا :(هني ٌُتاَمَّدَقُمَو) هلْوَق

 0 5 :ل والاف ؛- هي رعت ْيأ- ةكْوْخأَم تاَمّدَقُم ؤأ«-ةّيهْيِدب

 2“ ةَطْوُضْوَم الؤصأ تيس تَيَيُس مّلَعُملاي هّنلك نْسُحي مّلَعَتُملا اهب َنَع ذأ نإ :ةيَناَكلاَو

EE 
 اعم الص ا نر نأ نرخ ةَمّدَقُملا َّنأ مَلْعي نهه نم

 َرْخآ لإ ساّيِقلاب ةَرَداَصُمَو ص لإ بلا

 ٩ ین لك هلق منج لك :9يييَطلا يف مهلك :(ملهلا ٌعْوْضْوم) هلو
 (بع).تفرع امك ءملعلا عوضوم نع ٌلِحارمب لّوألارمألا ىوسام لك لب (خلإ دعبأ اذهو) :هلوق ®

 (لس).اهءازجأل دودحال اذكو ءاهل ءازجأال طئاسب اهنوك ريدقت لع اهّنإف (تاعوضوملا تناك اذإ) :هلوق ©
 .امهريغو ءانبلاو بارعإلا نم ةملكلل ضرعي ام فيرعتك (خلإ ضراوعلا دودح يأ) :هلوق ©
 اهنوكو اهب تاقيدصتلا ةنيب تامّدقمب دارملا نلف ؛امولع اهنوك امأ (ةفّراعتم ًامولع) :هلوق ©

 (بع).اهفراعتو اهترهشلف ؛ةفراعتم اهنوك اّمأو «ملعلا نم مسق قيدصعلا ّنأل ؛رهاظ ًامولع

 اهقبسيو هيلع يه تناكام لع اهملسو اهعضو ملعتملا نأل (ةعوضوم الوصأ تيمس) :هلوق ©

 (بع).راحنولاب

 هذه يف ًاعوضوم لعج دقو «يعيبطلا مسجلا نع ثحابلا ملعلا يف :يأ (يعيبطلا يف) :هلوق ©

 (بع).يعيبط لكش هلف مسج لك :ينعأ ةلئسملا

 لباق رهوج يعيبطلا مسجل او ءةيعونلا ةعيبطلا هيضتقت لكش :يأ (يعيبط لكش هلف) :هلوق ©-١
 (هاش بع).نوكسلاو ةكرحلا :يتاذلا هضرعو «ثلعلا تاهجلا يف ماسقنالل

 هتاذ نم جراخلا رمألا رابتعابال «هتّيعبطو هتاذ ثيح نم هّقيل لكش يأ (يعيبط) :هلوق - ©

 (لس).هريغو لعافلاك



 باتكلا ةمتاخ 89 بيذهت حرش

 اَِتاََدِل اَهلةَمحأل ههْنَعٌةَجِراَك ُْوُمأ :اهتاَلُْمْححَو
 .©لْيَم هَل ل53 درحم لک وق: (هيتاَد ٌضْرَعْوأ) هلو
 لك” :سْنَهُملا لْوَقَك يِقاَذلا ضْرَعلا َعَمكَعْوْضوَملا َنِم :(ٌبُكَرُمَْأ) هوَ

 ا و ةبسنلا يف طُسَو هل راَدْقِم

 لع نيتتداحلا نْيتَيِواَلا َّنِإَف ؛ 'طَخ ىلع َماَق9َطَخ له” :هلْوَقُك تت مَداَّذلا ضْرَعلا

 .اَمهل ناتو اسم وأ ناکمئاق اإ هیج

 يه يتلا ةكرحلا :اهعوضومو «يعيبطلا ملعلا نم ًاضيأ ةلئسملا هذه (خلإ كرحتم لك) :هلوق ©

 (بع).رم امك ءيعيبطلا مسجلا وه يذلا يعبطلا ملعلا عوضومل يتاذ ضرع

 نوڪي اهب يتلا ةيفيكلا :-ةيناتحتلا ءايلا نوكسو ميملا حتفب- “ليلا” (ليَم هلف) :هلوق ©
 (بع).دودحلا ةلاسر يف سيئرلا خيشلا هفّرع اذك ءم ةهج نإ ةكرحلا نع هعنامي امل ًاعفادم مسجلا

 عوضوم ند بكرم اههدحأ :نادرف هغ لك بكرم" لق نأ يمي (عوضإلا ی 0
 هعونو ملعلا عوضوم نم بكرملا اّمأو .يتاذلا هضرعو هعون نم بكرملا :امهيناثو ءيتاذلا هضرع و ملعلا
 نم جراخو «عونملا لصفلا عم عوضوملا كلذ نع ةرابع هعون ّنأل ؛“هنم عون وأ” :هلوق يف لخاد وهف

 (بع) .مهفاف .ةلباقملا ةنيرقب بكرموأ :هلوق
 يف “اطسو” هنوكو «رادقملا ةسدنملا ملع عوضوم نأ !ملعا (خلإ طسو هل رادقم لك) :هلوق ©

 دنع) ةبسنلا يف أطسو اذ رادقملا نوك عمو «ماسقنالا لبقي ضرع رادقملاو «هل يتاذ ضرع ةبسنلا

 ةبسذ :لثم «نيرادقملا كنيذ دح ىلإ طسولا رادقملا كلذ ةبسذ نيرادقم نيب رادقملا نوك (نيسدنهملا

 نا اك «ةينانحلا ضن اهنا ا افلا نينقألا نو ةعيرألا# كسلا راها كلذ لا اا الا

 نوك عمو «نينثإلا فْعِض ةعبرألا ّنَأ امك ةعبرألا فْعِض ةينامعلا نإ :لاقي وأ ءاط فصن نينثالا
 دحأ برض لثم هسفن يف رادقملا برض نم لصاحلا نإف ؛نافرطلا هب طيح امل ًاعلض طسولا رادقملا

 يف نينثالا برض لصاح نأ امك ءرشع ةتس اهسفن يف ةعبرألا بّرَص لصاح ناف ؛رخآلا يف نيفرطلا
 (بع).اذه .سكعلابو ةينامكلا

 (بع).هل قاذ ضرع طخ لع همايقو ءرادقملا نم عون طال اف (خلإ طخ لك) :هلوق ®

 ءةسدنهلا ملع عوضوم وه يذلا رادقملا نم عون طخلا نإف «(ناتيواستموأ ناتمئاق امإ) :هلوق ®

 .يتاذلا ضرعلا وهو ءطخ ىلع مايقلا هعم ذخأ دقو

 اتناك نإف ءراسيلاو نيميلا نع ناتيواز ثدحي رخآ طخ ىلع ادومع طخ عقو اذإ هنأ !ملعاو
 (حم) .ةجرفنم عسوألاو ةّداح قيضألاف افلتخا نإو «نيتمئاق اتيمس نيتيواستم



 باتكلا ةمتاخ 7 بيدذهت 7

 .لِئاَسَملا ُتالْوُمحت يأ :(اَهئالومْححو) هلق
 :لكاسملا تاع اَعْوُضْوَم نع ْيَأ :(اَهْنَع :(اهنع ةَجراَح دمار هر

 a وصولا كِل ٌةَضِراَع ْيأ 7 ةَّقِحال) هلوق
 حورخا ديق نع درج اَذِإَف ءلوَمَحَملا حراخلا وه ”ضراعلا ناق هيلع

 e 1710 «لئخ ا يتب -ُلْبَقاَمْيِف هب حْيِرْصَت

 ختا ضب يف
 يأ ْيَِوألا ضْرَعلا َلَع الإ 9 قبظْنَيال ر هالا بَّسْحيَّوهَو :(اَهِتاَوَدِل) هلق

 ليتْشَيالَو ؛ضْوُرُعلا يف ةَطِساَو نْوُدِب ي ا الرا ِءْىَّلل ٍقحاللا

 ْضْعَب هلو اَدِلَو اقامت اا زعل یم هلآ عم يالا ةطِساَوِب ضراَعلا

 ©اهاّيِإ اهُقْوُخ ناگ ءاَوَس ءاهِتاَوَدب صْوُصْخَتِداَدْعِتْسال ْيأ :لاَقَو ءَنْيِحِراَّلا

 ىنعمب ضراعلا :يأ قحاللا نأ :وه ءردقم لاوس باوج (خلإ ةلومحم انهه دارملاو) :هلوق ©
 .!كردتسم ةجراخ” :هلوقو «ةيفاك طقف ةقحال” :فنصملا لوقف «ناسفإلل بتاكلاك ءلومحملا جراخلا

 امنإو ءزئاج وهو ءديرجعلا ليبس لع طقف ةلومحملا وه “ةقحاللا”ب انه دارملا نأ :باوجلا لصاحو
 (نب) .تاذلل يتاذلا توبث نع زارتحالل ”"ةجراخ“" :هلوقب دّيق

 ينعي لومحملا جراخلا وه ضراعلاو «ضورعلا ىنعمب قحاللا نأ ينعي (خلإ ضراعلا ٌنِإف) :هلوق ©

 ًالومحم نوكتيال امف «ضورعملا ىلع لومحملا :امهيناثو «ضورعملا نع جراخلا :امهدحأ :نيرمأ عومجم
 لاقيالف «هيلع لومحمب سيل هنكل ؛هنع جراخ هّنإف ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب رجحلاك ءاضراع لمسيال

 (بع).“'ناسفالل ضراع هنإ” :رجحلل

 اهيلع ةقحال دارملا :انلق .“ماللا”ب ال “لع” ب ىّدعتي نأ باوجلاف :ليق (خلإ درج اذإف) :هلوق ©

 (بع) .اهتاوذل

 (بع).ضارعألا عيمج لمشي لّمأتلا دعب ناك نإو :ينعي (خلإ رهاظلا بسحب وه) :هلوق ©

 عم ءلالا ريغلا ضرعلا ىلع قبطنم ريغ “اهتاوذل اهل ةقحال” :هلوق نأ ينعي (قبطنيال) :هلوق ©
 (نب).يلوأ ريغو «يلوأ :نامسق ضرعلا ّنأ

 ةيلباقلا انهه قوحللا ّنأب نيحراشلا صعب “اهتاوذل” :هلوق وأ ينعي (هلّوأ اذلو) :هلوق ©

 سم (هاش).تاعوضوملا تاوذب ةصوصخملا

 (بع) .لعفلا نم ةديعبلاوأ ةبيرقلا ةوقلاب ءيشلا نوك وه :دادعتسالا (دادعتسال) :هلوق(©



 باتكلا ةمتاخ 5-5 بيذهت حرش

 5 و هلا لبق هبأ ال )¢ ْيِداَبَمْلا” لاقي دقو چ

 ضاّرغألا لَواَتَتَي َوُه َوُه امل ِءْيَكلل جالل 9 IE رمل وأ اهتاَوّدِل
 .“ةّيِسْمَّشلا ةَّلاَسّرلا حرش” ين2ْفّنَصُملا لاق ام لع ءاعّيمج ةّيِتاَّذلا

 نزگ مُر يف عملا بدم راقخلا فضلا نأ لع لي دب َديَقلا اذه ن 2 نإ مث

 ؛عِلاطملا حراش مالک ر ظني ْيَلِإَو ءاهتاَحو E ةّيئاذ ًاضاّرْغأ لْئاَسَمْلا ت - الوم

 ةّبسنلاب الا لوڪ ن نوُكَي مارين هنآ هيلع وأ ققحملا ذاكمألا نك

 © ارح ر کشم لك :ءاَهَقلا لوك ,8ةَبْيِرَعْلا ةم ةّماَعلا ضاّرغألا َنِم اهِع اهِعوضوم لإ

 لع درحم كلف لك :نييِعيبطلا ِلْوَتَو ءعْفْرَم لعام لك :ةاحلا لؤ
 حّرَصَو ءلعلا عوضوم ْنِم ءا ن ا ناف !مَعَن ؟2ةَراَدِتسالا

 «تاعوضوملا تاوذل :يأ ءاهايإ ةلومحملا ةيتاذلا ضارعألا يأ (اهايإ اهقوحل ناك ءاوس) :هلوق ©

 رمألا كلذ :يأ “هيواسي رمأل وأ” «ناسفالل قجاللا بّجعتلاك ءرمأ ةطساوالب :يأ “اهتاوذل”

 (بع).هل يواسملا بجععلا ةطساوب ناسفإلل ض اعلا كحضلاك لئاسملا تاعوضومل

 اهدادعتسال تاعوضوملل ةجراخلا وهال قوحل نأ :لصاحلا (خلإ ءيشلل ىثلل قحاللا ُنإف) :هلوق ©

 (بع) . ةطساو الب قوحللاو «ةطساوب قوحللا :يأ «نيقوحللا الكل لماشلا يتاذلا

 عقو -وه وه امب ءيشلل قحاللا :ينعأ- مالكلا اذه ّنَأ :ينعي د (فنصملا لاق ام للع) :هلوق ©

 ف ”اهتاوذل " :هلوق لمحي ْنَأ باوصلاف ًاعيمج ةيتاذلا ا الماش هلعج هحرش يف فّنصملاو كانه

 (بع) .ًاعيمج ًالماش لعجيو «كلذ لع هيلإ بوسنملا “بيذهتلا”
 بهذم نع :يأ “هيلع” .خلإ ام ًاريثك هنأ دنسب موزللا كلت عنم :ينعي (هيلع دروأ) :هلوق ©

 (ةدايزب بع).يناّوّدلا نيدلا لالج :وه ققحملا ذاتسألاو .سيئرلا خيشلا

 وأ هنم ّمعأ ءرمأ ةطساوب ءيشلا ضرعت يتلا رومألا :يهو (ةبيرغلا ةماعلا ضارعألا) :هلوق ©

 (بع) .هّل نيام وأ ّصخأ

 هنوك ةطساوب ركسُملل ضراع وهو «مارح ٍةلئسملا هذه لومحم ّنإف (مارح ركسم لك) :هلوق ©

 (بع) .كلذ ريغو لوبلاو ملا ف هدوجول ؛ركسملا نم معا وهو هلع ايهنم

 (بع) .كلفلا نم ّمعأ وهو ءمسجلا ةطساوب كلفلل ةضراع ةكرخلا ّنإف (كّرحتم كلف ڵك):هلوق ®

 لك مزاليو «هناكم ءازجأ نم ءزج لك قرافي ْنأ ةرادتسالا ىلع ةكرحلا (ةرادتسالا ىلع) :هلوق ©

 (بع) .يرلا ةكرح يف امك هناكم



 باتكلا ةمتاخ 9 بيذهت حرش

 “ليزا دفت” يفاضُيأ ٍيِبْوُظلا قّقَحُملا كذب
 تالْؤُمْحَملا عاَجْرِإ ةّحِصِل ؛©ارظت ًاضْيَأ راّبتْغالا اده مْوُرُل يف َّنإ :لُْقأَ

 ةّصاّخلا ُتاِلْوُمْحَملا عجْرَي امك ءةَّصّصَخُملا دويل َمِواَّذلا ضْرَعلا ىلإ ةّماَعلا

 ©لّوألا رابعا مَدَعَف ءيناگلا راّبِتْعاي حرص ©ذاتْسَألاَف «5دّدَرُملا مْوُهْفَملاب هيل
 .ماَقَملا اهْعَسَيال مالك ُةَداَيِز انّههَو .”هّكَحت

 ىَوِس يِداَبَملا يفرَخآ حالطضإ ىلإ ةَراَشِإ :(خلإ ْيِداَبَملا ُلاَقي ْدَقَو) هلو
 هلع قداتتلا ع ق كن ةعضو هدكقتاق
 ّنِم نوكَيَف مْلِعلا يف الجاد نك ءاَوَس ءمْلِعلا دِصاَقَم يف َعْوُرّشلا لْبَق هب أَدبْياَم
 تاَمْيِدْضَكلاَو هةّيِتاَّذلا ضاَرْعَألاَو عُْضْوَملا رٌوَصَتُك ةّقِباَّسلا ةَحلَطُصُملا ُيِداَبَملا

 لع ولو ٌعوُرُشلا ِهْيلَع فّقوَكيُهْنَع اجرا وأ ؛ملِعلا تاَماَيِق اهْنِم فلاي يلا ت
 مدعو ءاهتاعوضوم ىلإ ةبسنلاب ةبيرغ ًاضارعأ لئاسملا تالومحم نوك زاوجج :يأ (كلذب) :هلوق ©

 (بع).ملعلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب بيرغ ٌةّماع ًاضارعأ اهنوك
 (بع) .اهتاعوضومل ةيتاذ ًاضارعأ لئاسملا تالومحم نوك موزل يف ناك امك :يأ (رظن ًاضيأ) :هلوق©

 عوضوم نم ٌصخأ ُنوڪي دق لئاسّملا ضعب لومحم ّنَأ :هحيضوت (دّدرملا موهفملاب) :هلوق ©
 ةلئسم يف لومحم قرخلا عانتما ّنأ امك «ملعلا يف ًاثوحبم هنوك عم هل ًايتاذ ًاضرع نوكتي الف «ملعلا

 ؛ملعلا عوضؤَمل ًايتاذ ًاضرع سيل قرخلا عانتما ّنأ عم «قرخلا هيلع عنتمي كلف لك يه يعبطلا ملعلا

 نموه يذلا قرخلا عانتما نإ :اولاقف .قرخلل ةلباق يهو ءماسجأ ًاضيأ رصانعلا ّنأل ؛هنم صخأ هنوكل

 يتاذ ضرع تايرصنعلا صاوخ نم وه يذلا داسفلاو نوكلا لوبقك «هلباقي ام عم تايكلفلا ٌصاوخ
 ْنع ًايلاخ نوڪيال مسج دجوي امّلك لب ؛مسجلا نم اًصاخ سيل دّدرملا موهفملا اذه ّنإف ؛مسجلل

 (لن) انهدحا

 عوضوم نم ّصخأ لومحملا نوكي ْنأ زاوجب حّرص ءءاملعلا لالج :يأ (خلإ ذاتسألاف) :هلوق ©

 (بع).ددرملا موهفملاب يتاذلا ضرعلا ىلإ هعاجرإ ةحصل ؛ملعلا
 (بع).ملعلا عوضوملا نم ّمعأ لومحَملا ٌنوك وهو (لّوألا رابتعا مدعف) :هلوق ®
 زاوج يف مادقألل ًايواستم هنم ّمعألاو ملعلا عوضوم نم ٌضخألا نم الك ّنإف (مّححت) :هلوق ©

 (بع).يتاذلا ضرعلا ىلإ عاجرإلا



 اا سورا ف بيذهت حرش

 ءةَبْغَرلا ٍطْرَفَو َِرْيِصَمْلا ِهْجَوِب ٌعْوُرّشلا ِهّيَلَع فَفَوَكَياَمِل ُتاَمَّدَقُمْلا"َ

 .هِعْوُضوَمَو ِهتَاَغ ِناَيبَو ءملِعْلا ِفْيِرْعَتك
 ع

 نکو
E EAسوو ولا هت 3 و ام باتكلا ِرْدَص ف  

 باا ىف قتيلا عبط لا ْيأ كعمل ناو
 ا

 ةقثمل َةَفَشَمْلا ٌلُمَحَتَيَو 2

 ُهَدْنِع وكيل ؛ِمَلِعْلا ُناَوْنُع َيِهَو ايلا لآ :ُتِِلاَكلاَو

 .عْوْضَوَمْلاَو ةَياَعلاَو دحل ا ةّقرْعَمُك "تاَمّدَقُم ' ىَمَسْيَو ةا هجو

 ناف ؛هبَّكْشَي نأ يغَبنَيال E عملا اذهب ٌيِدابَملاو تامّدَقُملا نب هب قرفلاو

 ا e ليلا نع“ تامدقنلا

 2 ا

 خسذ ضعب يفو ةّيتوريبلا ةعبطلا يف و ؛ةّيوَلعلا ةعبطلا يف اذكه (ةيمستلا) :فنصملا لاق ©

 (شع) .“ةَمَّسلا” «ةّيدنحلا

 نوكيف ءّنفلا ليصحت يف نيعي امب “ةمّدقملا” رّسف نم مهنمو (ةجراخ تامدقملا نإف) :هلوق ©

 (حب) . ّمعأ تامّدقملا

 .الوأ ملعلا يف ةلخاد نوكي نأ نِ ّمعأ اهنإف (ىدابملا فالخب) :هلوق©

 فقوتيو ملعلا نع ةجراخ ةينامعلا سو ءرلا ّنأل ؛ّصخألا ىنعملاب ال (معألا ىنعملاب) :هلوق ©

 .ةريصبلا هجو للع عورشلا اهيلع



 ىلا. ع 0 ء ډم

 ةينامحلا سوؤرلا 5 بيدهب 2

 ىلع لعافلل ًاثِعاب ّناك ْنِإ لْعِفلا لع بن كرت ام َّنَأ !مّلغإ :(ُضَرَعلا) هلؤق

 .©*:ّدئاف” لسي الإو ؛'ةيئاخ الع” و« اضرغ” لس هْنِم لعفلا كلذ رْوُدُص

 ,”a“ ب

 اع لع تلّمتشا نإو ءضارُغألاب لّلعُتال كلاعت هللا لاَعْفَأ :اؤلاقَو

 رْدَص ف نؤُرُكذَي اوناك َءامَدّقلا َّنأ فّنصُملا ُدْوُصْقَم َناكف «اصخت ال ع

 اَمب ُهَتْوبّقَعَ 35 َمُك مّلِعلا اذهل لوألا ٍنّوَدُملا نْيِوْدَت ىلع الماح ًابَبَس َناكاَم مِهيتُك

 مّلِعلا اذهل ْتَن ناك نإ ئابلا ومع اَهْيَلِإ لّْيِمَي ةَحَلصَمو ةَعَقْلَم نِم هيلع لمكشت

 رْدَص يف َتْفَرَع ْدَقو ؛لّوألا عضاولل ِثِعاَبلا ٍضَرَقلا ىوِس#ةحَلصَمو َةَعَفْنَم

 زك دكف ُةَمْصِعلا َوُه قِطْنَملا مْلِع ْنِم ةّياَعلاو ضَرَعلا َّنأ باتكلا
 َدْوُصْقَملا َّنَأكَو :(©ةّمالَعلا :ةّّللا يف ةّمَّسلا :(ةّيمْسَّتلا :ُتِلاَكلاَو) هلُوَ

32 ّ  

 ئستو «هيلع بترتيام دعب لعفلا رودص لع لعافلل ًاثعاب نكي ْمل ْنِإو :يأ (الإو) :هلوق ©
 سم (هاشعبع) .ةياغلاو «ةعفنملاو «ةدئافلا :ةثالعلا يماسألا هذهب

 :ضرغلا نأ ني” :نتملا ىلع هتيشاح يف ضعبلا لاق ام ّنأ ملعي انهش نمو (ةدئاف ئوسيو) :هلوق ©
 (بع).رّضبتملا ىلع ئفخيال امك «حماست «ىغتنا “هيلع ةبترملا ةدئافلا يه

 ام :ةغللا يف ةدئافلاو «رابتعالاب فالتخالاو تاذلاب داحتالا اهيفف (ةياغو ةعفنمو ةدئاف) :هلوق ©

 (ظن).ريخلاو لاملا ثادحتسا :لؤعمب “ديفلا” نم ةقتشم ءلاموأ ملع نم لصح

 (بع).ةعفنملاو ضرغلا نيب قرفلا ىلع ًءانب :يأ (اولاقو) :هلوق ©

 هليصحت نوكي العل ؛ليصحتلا ةقشم نإ ةبسنلاب اهب ةدتعملا ةدئافلا :يه (ةحلصمو) :هلوق ©

 (لس) .ًاثبع

 نم ةّصاخ نايبو «همسرب مْلِعلا فيرعت هنم دوصقملا ناكو (ةمالعلا ةغللا يف ةيمستلا) :هلوق ©

 (حب) .هّصاوخ

 ةخسنلا يف اذكو «“ةمّسلا” :يناهج هاشلا ةخسف يفو ءةخسن يف اذكط “ةيمستلا” :هلوق :ةظوحلملا

 ةمالعلا وه لصألا يف مسولاو ةمّسلا :ىلع دمحم يشحملا لاقو ؛يبرعلا ثارتلا ءايحا راد نم ةعوبطملا

 ةامسم ةينازيملا ثحابملا نإ :لاقي امك مسالا ةمسلاب دارأو ؛كلذب فرعت كلاب باودلا يف ةعوضوملا
 (شح) . قطنملاب

 © دوصقملا ناكو «ةمالعلا ةمّسلا :بيذهتلا حرش فو :يوناهتلا ةمالعلا فاشكلا بحاص لاقو



 ااا لا فب بيذهت حرش

 .مّلَعَتمْلا تف كت E عباَرلاَو

 .هب ُقْيِلَياَم ِهّيِف َبّلْظُيِل !؟وُه ِمّْلِع يَا ْنِم هئا :ٌسِماَحْاَو

 نال ؛اقطنَم قطنَملا مس اَمَّنِإ :لاقياَمك < «لعلا ةّيِمْسَن هْجَو ىلإ ةَراَشإلا انهط

 كاَرذإ َوُهَو خطابا لَو لكلا َوْهَو ٌيِرِحالَكلا قظُتلا َّلَع قّلُي “َقِطْنَملا”
 مسا هل ٌقٌتْشاف ءداَدَّسلا َكَلْسَم يناّكلاب كليو ءلّوألا ْيّوَقَي مّلِعلا اذهو ؛تاّلكلا

 هلام "رؤكذَملا ملا َلَع قلظأ قظلا ىب ُييٌِْرَدْصَم اإ قطاف
 لحن مْلِعلا اذه ناک نام مس :ءااّمإو ؛َوُه هناك ىح قتلا لْيِمُكَت ف هّيِلَخْدَم ف

 .دصاقَملا َنِم مْلعلا هَّلَّصَمْيام لإ ةّيلاَمْجِإ ةَراَشِإ ةّيِمْسَّتلا هْجَورْكِذ فوِ؛هُرَهْظَمو 0

 مّلَعَتُملا ٌبْلَق نُكْمَيِل ؛الاَمْجِإ لاح ةَفرْعَم ْيأ :(©فّلؤُملا :ٌعب اَرلاَو) هلوق

 .لاَجُرلا بتاَرَمِب ,لاَوْقَأْلا لاح ةّرْعَم نِم لاح لا يِدابَم يف“ نالا َوْهاَم لڪ

 لاق اَم َمْعيلو لاَجّيلاب قحا ال قحاب لاَجّيلا9َنوْفِرْعَيَف نوُقّقحُملا اّمَأَ

 “دصاقملا نم ملعلا لصفيام ىلإ ةيلامجإ ةراشإ ةيمستلا هجو ركذ يفو «ملعلا ةيمست هجو ىلإ ةراشإلا 3

 (فش).همالك تنا

 ءقطنلا :يأ قطنملا ليمكتت يف هتلخادم ةياغل؛“قطنملا”ملعلا اذهل ليق :يأ (روكذملا ملع):هلوق ©

 :ننعم وأ ًاسح «همامت نم هناصقن فرعيو ءيشلا هب ربتخيام :وه رايعملاو «“مولعلارايعم” يلازغلا هاّمسو
 تاكاردإلا نم هيف ركفتام هب نزت ةقطانلا ةّوقلا نأل ؛“نازيملا ملع” ًاضيأ ىتسيو ؛كلذك ملعلا اذهو

 -اهفارطأ :يأ- اهباوبأ حتفت هب نأل ؛“ةيلقعلا مولعلا حاتفم”ىسي بو ميقسلا مقسو حيحصلا ةحص ك أردتف

 :يلازغلا لاق امك ءوحنلا دعب ميلعتلا يف هميدقت ىلع اوّضو كلذلو ؛اهكولس قاعي هيو اهيلإ ةليضوملا

 بابكإ قطنلا لع كنم كيل مث وحتلا داوج بكرا
 (ظن)

 دامتعالاب همالك لوبق يف عراشلا بلق ّنئمطيل ؛فَلُوملا نييعت :يأ (فلؤملا عبارلاو) :هلوق ©

 (بع).هلاح يدابم يف ملعتملا لاح :يأ (ناشلا وه ام نلع) :هلوق ©

 ناك ْنِإف ؛قحلاب لاجرلا نوفرعي نيققحملا ّنأ :لصاحلا (خلإ نوفرعيف نوققحملا اّمأو) :هلوق ©



 ةينامحلا سوؤرلا 3 بيده جرش

 نإ ْرظْناَو لاق ْنَم ِإْرظْنَتال” :لاعتملا ِكِلَملا هللا ٌمالَس ِهيِلَع9لالَجلا يِذ لَو

 !اذه .0 “لاق ام

 اهَنَّوَذ ؤقظسرأ ميظَعلا ميكحلا َوُه ةَّمَسلَملاو قطْنَملا ٍنْيِناوَق9فِلْؤُمَو

 ْتاَرْيِم ِهّنِإ :قطْنَملل لْيِقو .“لّوألا مّلَعُملا” ب بقل اذهلو «َنَدئنكْسإ” رْمأب

 لإ ناي ةَقَل ْنِم ِتاّيِفَسْلَفلا كلِ نوُمجَتُملا لقت كلذ دْعَب ىف ©ِنْيكَْقلا ْيِذ
 ٍرْصَتْوُبأ مْيِكَحلا اگلا مِلَعُملا ًايِناَ اهتقناو اهمكخأو اهّبتَرو اهّبّدَه .بّرَعلا ةَع
 هَعْوُبَأ 9 سيئا ملا :رضت يأ بفك ةَعاَضِإَدْعَب اهَرَدَحو اهّلَّصَق و ارامل
 .ةّلْيِمَجلا مِهّيِعاَسَم هّللاَركَش .اَنْيِس ُنْب

 ءةّيِلْقَعلا موّلْعلا ساتجأ ْنِم سْئج يأ ْنِم يأ :(©َوُه ملِع يأ ْنِم) ِهلْوَق

 ًافرْخَرُم مالكلا ناك نإو «ملعلا اذه يف ةميظع ٌةبترم هِلِئاقِل ّنَأ نوملعي ًاحيحص ًاقداص ًالوق لوقملا 3
 نکلا ردع نآشلا رعب یم نك ناو الظن و نا نرجس الدفا

 ملعلاو قدصلاب ارهتشم ًالجر لئاقلا ناك ْنِإف ءلاجرلاب قحلا نوفرعيف نومّلعتُملا لاهجلا امأو
 لوقلا نالطبب نونعذي بذكلاب ًارهتشم ًالطاب ناك ْنِإو «عقاولا يف ًالطاب ناك نإو ّقح هلوق نَا نونقوي
 ىلع هتيشاح يف خيشلا مالك لقن دعبدللا همحر يناودلا قّقحملا راشأ هيلإو ءرمألا سفن يف ًاقح ناك نإو
 اّمأو ءلاجرلاب قحلل نيفراعلا لاّهجلا كرادم ىلإ الّرنت خيشلا رثإ انعبتا امّنإو” :لاق ثيح «نقملا

 ىلإ نوتفتليالو «لاحلا ةَّيِلَج ةريصبلا رونب نولجْنَيف لامكلا ةورذ لإ صقنلا ضيضح نع نوفّرعتملا

 (بع) .هلاقم ىغتنا .“لاقي وأ ليقام

 يذ يلو” :لاق امنإ :ثلق :ههجو دلا مرک يلع انديس هب دارملا (لالجلا يذ يلو لاق ام) :هلوق ©

 .ةبطخلا يف ّرم ام امك يعيش حراشلا نأل ؛“لالجل ا
 مه؟: 62 لامعلا زنك ©

 َنيِناوَق نقم” ةيتوريبلا ةعبطلا يفو ةّيوّلعلا ةعبطلا يف اذك «(قطنملا نيناوق فلؤم) :هلوق ©
 (نع) . قطنملا

 (بع) .قطنملا ملعل الأ ًانّودم هنوكل ؛ لوألا مّلعملا”بوطسرأ :يأ (َبَّقَل) :هلوق ©

 (لس) .هل بجومو ثعاب هنأ رابتعاب (نينرقلا يذ ثاريم هنإ) :هلوق ©
 .يناماسلا روصنم نب حون بحاص وهو (سيئرلا خيشلا) :هلوق ©

 (حب) .لئاسملا نم هب قيلي ام اهب مّلعتملا بلطيل (وه ملع يأ نِي) :هلوق (2



 تا لا 8 بيذهت حرش

 َرْخْوُيَو بج ام لع َمّدَقُيِل ؟وُه ٍةَبتْرَم

 دب نیلام با لک ىف تلي هب يوُبَكلاَو ٌةَمْسِقْل :َعياَسْلاَو

 مؤّلَعلا سنج ْنِم ِهَّنأ :قِطْنَملا نع ت ثَحْبي امك ؛ N ةّيِعْرَملا ةّيِلْمَكلا وأ

 يم وَما ِناَّيَغَأ لاَوْحَأب مّلِعلا ”ب تير ب وبول

 ف ذإ ؛اَهْنِم نُحَي مل “ةيرَقَبلا ةقاظلارذ رُدَّميرْمألا سفت ف

 ا O E هَذا تاد وجْولاو تاَمْوهْفَملا نَع

 رْيِدْقَتلا َلَع مث ؛ِةَمْكِحلا َنِم َوُهَف روكذدَملا رْيِسْفَكلا َنِم©ناّيغألا تقِذُح ١
 .ائِراَِتْحاو انَتَرْدُقِب اهُدْوُجُو َسيِلاَّمع ةّنِحاَبلا©ةّيِرطَتلا ةَمْكِحلا ماَسْقَ ْنِمَوُهَ اكل

 ًةيرظن «ةيمكحلا مولعلا نم هنوك نيب انهه ديدرتلا (ال مأ ةيمكحلا مولعلا سنج نم) :هلوق ©

 ةنيرقب مهف امك «ةيرظنلا نموأ ةيلمعلا ةمكحلا نم هنوك نيب ال ءاهنم هنوك مدع نيبو ةيلمع وأ ثناك
 (بع).يئايس ام

 تادوجوملا ينعأ ءفوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم (تادوجوملا نايعأ لاوحأب) :هلوق ©

 (لس) .ًاضرع وأ ًارهوج ناك ءاوس «جراخلا يف دوجوملا نع ةرابع :نيعلاف «ةيجراخلا تادوجوملا :يأ ةينيعلا
 هيلع يه ام لع تادوجوملا لاوحأب ملع :ةمكحلا :لاقي نأب (خلإ نايعألا تفذح نإو) :هلوق ©

 يف هيلع يه ام لع ةينهذلا تادوجوملا نع قطنملا يف ثحبلاو «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف

 (لس) .اهسنج نم دودعمو ةمكيلا يف لخاد وهف «رمألا سفن
 لع تادوجوملا نايعأ لاوحأب ملع ةمكحلا نأ !هلعا (ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ نم وهف) :هلوق ©

 اهدوجو يتلا لامعألاو لاعفألا اّمِإ نايعألا كلتو «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام

 مسي داعملاو شاعملا حالص نإ ىدؤي هنأ ثيح نم لوألا لاوحأب ملعلاف ؛ال وأ انرايتخاو انتردقب

 :ماسقأ ةثلث لع امهنم لكو «"ةيرظن ةمكح” سي يناعلا لاوحأب ملعلاو «“ةيلمع ةيمكح”
 لئاذرلا نع ىلختيو لئاضفلاب ملحتيل هدارفناب صخش حلاصمب ملع امإ :اهنألف ؛ةيلمعلا امأ

 ريبدت” مسي «دولوملاو دلاولاك لزنملا يف ةكراشم ةعامج حلاصمب ملع اّمإو ؛“قالخألا بيذهت” مسي

 .ةيندملا ةسايسلا” ب لمسي «ةنيدملا يف ةكراشم ةعامج حلاصمب ملع امإو ؛“لزنملا

 © ةداملا ىلإ لقعتلا نود يجراخلا دوجولا يف رقتفيال ام لاوحأب ملع امإ :اهنألف ؛ةيرظنلا امأو



 ةينامهلا سوؤرلا دي بيذهت حرش

 ؟9 لالا عُْرُف ْنِم وأ ةّيرظكلا ةّمْكِلا لْوُصَأ نِم ٌلْصَأ -ِذِئَئيح- َوْه لَه م
 00 عَسَيال ماَقُملاو

 بيِذهَت دْعَب هب لِغَتْشَي نأ قِطْنَملا ةبَرَم َّنإ :لاقُي امك :(َوُه ٍةَبرَم ٌّيَأ) هلو
 6 ضْعَب ف ذاَتْسألا َرْكَّذو .تاّيِسَدْنَهلا ضغَبي ركفلا مُيِوُقَتو ©قالُخألا

 ؛ةيبدالا مْولعلا َنِم حِلاَصِرْدَق مّلَعَت ْنَع رع اذه اَنِامَر يف يف ريحا نبي هلآ

 .ةيبرَعلا ةَعْللاِب نيوادلا ِنْوُك ْنِم عاش

 :اًمهياوْبَأ ِسَسَحب باتكلاو ملا ةّمْسِ ق يأ :(ٌةَمْسِقْلا) هلْوَق
 ُتاّيِلُكلا يأ ءيِجْوْعاَسْمِل ُباَب :لّوألا :ةَعْسِي قِطْنَملا ُباَوْب :أ :لاَقُب امك لّرألاف

 :شياخلا ُكاَوَحَأو ساقلا :عبارلا ءاياًصَقلا:ثلاقلا «تاقيرعتلا :ناعلا شما

 ا :عياّسلا ءلدجل ا :سِاّسلا ءناَمرُبلا

 اياك ةَرَشَع قطْنَملا ُباوُبَأراَصف َرَخآَأباَب ظاَقْلأْلا ثب َّدَع مُهُضْعَبو

 دقو « ةعيبطلا دعب امو ءلكلا ملعلاو ءللوألا ةفسلفلاو «يهّلإلاو ءلعألا ملعلا ب مسيو «هلإلكد
 نود يجراخلا دوجولا يف اهيلإ رقتفيال ام لاوحأب ملع امإو ؛ًاردان ًاضيأ “ةعيبطلا لبق ام” هيلع قلطي

 اهيلا رقتفي ام لاوحأب ملع امإو «'يميلعتلاو يضايرلا”ب مسيو «طسوألا ملعلا :وهو «ةركلاك «لقعتلا
 (بم).“يعبطلا ملعلا” مسيو «لوألا ملعلا :وهو «ناسذإلاك لقعتلاو دوجولا يف

 امو بجاولا تابثإ :يناعلاو «ةماعلا رومألا :لوألا :ةسمخ هلوصأ (يهلإلا عورف نموأ) :هلوق ©

 ءةيمانلا ةوقلاب ةيضرألا رومألا تاطابترا نايب :عبارلاو «ةيناحورلا رهاوجلا :ثلاعلاو ءهب قيلي
 حورلا فيرعت هنمو «حورلا ةيفيك ثحب :امهنم لّوألا :نامسق هعورفو ؛تانكمملا ماظن نايب :سماخلاو

 (بع) .هلئاسر ضعب يف خيشلا هركذ ام لع «يناحورلا داعملاب ملعلا :يناعلا «نيمألا حورلا هنمو «يناسنإلا

 .ركفلا قالخأ :يأ (قالخألا بيذهت دعب) :هلوق ©

 نوبذهيو ءةسدنهلا ملعلَوُأ نايبصلا نوملعي ًاقباس ناك دق (خلإ هريخأت يغبني هنأ) :هلوق ©

 نآرقلا ظفح مّدقي نأ نآلا يدنع نسحألاو ءقطنملا نوملعي مث «قالخألا بيذهت ملعب مهقالخأ

 يتلا قطنملا بتك ةأرق ناكمإ مدعل ؛فرصلاو وحنلاك ةيبدألا مولعلا نم دبن مط طبضي مث «نايبصلل

 (بع).قطنملا دعب ةسدنهلا ميلعتو «فرصلاو وحنلاب ملعلا ريغب ةيبرعلا ةغللا يف ةنودم

 نتاملا لوق نمض يف يذلا باتكلا اذه قيلعت عجار ؛ةسمخلا حيحصلاو (سمخلا) :هلوق ©
 .“سمخ تايلكلا”



 5 7 ع 8 ر 4

CCةينامحلا سوؤرلا 1 بیده  

EUْنِم َرْيثَكَكلا نغأ “ُمْيِسْقَكلأَ ر  

 N دلا ُلْعِف يأ «“ُدُي “دیدحقلا واةسكش ليلحتلااو ءِقْوَف

 هيلو قحا ىلع ٍفوُقوْلا لإ ُقيِرَطلا ي
 :نيَمسق لع بت رم اذه انباتک نإ :لاّقي ٍداَمك ْاَّكلاو

 .ةّمداخو نيَدَص صفو ةَمَدكُم لع برم رخو :قطنملا ق لؤألا قلا

 ْثِحاِبَم يف :لّوألا دَصْقَملاو ءعْوُضَوَملاو ةّياَكلاو ةّيِهاَملا ناّيَب يف :ةَمَّدَقُملا
 .مْوّلُعلا ءاَرْجَأ ف ةّمِتاَْلاَو ءتاقيدُصَكلا ْثِحاَبَم ف :ْناَّقلا دّصقَملاو ءِتارَّوَصَكلا

 «خلإ اذگ ف لوألا :ٍباوُبَأ اذگ لع بَّنَرَمَوْهَو م

 اذهو ؛“ةَمِياَحو «تالاّقَم ثالتو ةَمّدَقُم لع هَر” :ةّيِسْمَّسلا ف لاق امك

 .0باتک هْنَع أذ املك زيك عاش قاتلا
 يف اهِعْفَت مْوُمُعِل ؛مّيِلاعَكلا يف ةَرْوُكْدَملا قُرُلا يأ :(ةّيمْيِلَْكلا ُءاَحْنألا) هلو

 بك عّبتتل ؛قفاوُملا َوُه ركْذت امو ءانُهه حاّرُشلا ةّمِلَك ْتّيَرَطْصا دقو موللا
 .علاطملا ج رد نم ذرځأتلاو مولا

 ءاضْيَأ “سايِقلا بيكر” ب ىبَسْياَم هب داَرُملا ناک :(ُمْيِسْقَكلا يهَو) هلق

 ٍقَرَط عصف ةّيِقْيِدصَكلا بلاطَملا َنِم بَلظَم لْيِصْحت كر اذإ :لاقُي ناب َكِلْذَو

 دحاو لک تالْؤّمحنو اَمُهْنِم ا لك ©تاعْوُضوَم عْيِمَج بُلظاو ءبْوُلطَملا

 ريب وأ ةطِساَوب نْيَفَرَلا َلَع اهوا اهّيَلَع نْيَفَرلا لمح ناك ءاَوَس هاَمُهْنِم

 الف” ةّيولعلاو ةّيتوريبلا ةعبطلا يفو ءخسُنلا ضعب يف اذكه (باتك هنع ولخي ام ّلق) :هلوق ©

 (نع).“باتک هنعولخي
 ٌريغتم ملاعلا” :اندجوف -ًالثم- ملاعلا تالومحم انبلط اذإ امك (خلإ تاعوضوم عيمج) :هلوق ©

 اذإ اذكو “ثداح نكمملا ضعبوأ ريغتم لك” :اندجوف ثداحلا تاعوضوم انبلطو «“ٌدوجومو نمو

 (نب) .ميدقلا نع بلش ةئاف - اليود ملاعلا انيلط



 ةينامحلا سوؤرلا 0 بيده عرش

 .اَمِِدَحْنَعَوُه ِبِلُسْؤَأ نْيَقَرَظلا ُدَحَأ هْنَع بِلُساَم عْيِمْج بْلْظا اذكو ؛9ةظساو

 َّنِم تْدَجَو ْنِإَف «تالْوُمْحَملاو تاَعْوُصوَملا ىلإ نْيَقَرَظلا ةّبْسِن لإ رنا م
 بْوُلُظَملا َتلَّصَح دقق ههِلْوُمْحَمل ٌعْوُضْوَم َوُه ام بْوُلْظَملا عْوُصْوَم تالْؤُمْحَت

 ْنِم وأ ؛يناَملا ٍلْكَّشلا َنيِف ءهِلْوُمْحَح لع لوم وه ام وا ؛لوالا لكّشلا َنِم

 لوم وأ ؛ثلاقلا لكَّشلا نيف هِهلْوُمْحَمل عْوُضْوَم َوْهاَم هِعْوُصضْوَم تاَكْوُضْوَم

 ةّيَمكلا بَسْحب طْئاَرَّشلا رابتغاب كلذ لك ؛عباّرلا لْكَّشلا نيف ءهلْوُمْحَمل

 :هِلوَقِب عملا اذه ْنَع فّيَصُملا َرَّبَع دقو .عِلاطَملا حرك يف اذك ؛ةّيِفيَكلاَر

 اهّنأل ؛ةَجْيِتَكلا َنِم يأ ©ُقْوَف ْنِم ًاذخأ تاَمِّدَقُملا رْيِدُححَت ْيأ «"رْيِبْكَتلا غا”
 .لْيلَدلا َلِإةّبْمَّدلاب ملغألا دَصْفَملا

 ٌةَجَتْنُم تاَساّيِق مْوَلُعلا يف ِدَروُياَم ارْيِثَك عِلاطَملا جرس ف :(ُلْيِلَحَتلاَو) هلو
 ملاَعلا نِطَقلا َلَع ًاداَّمِتْغِإ بكَرُملا ٍلْهاَسَتل !©ةّيِقِطْنملا تاَكيَهلا لع ال بيلاطَملل

 لْيِلْخَكلاِب كْيَلَعَف ؟لاكشألا َنِم لكس يأ لع هنأ فرغت نأ َتْدَرَأ ْنِإف ءدِعاوَقلاب

 هل ستْنُملا ساّيِقلا ىلإ رظْئاف ءبْؤولظَملا صَحيح ىح «-بُيِتْرَتلا شک َوُهَو-

 ناو « ٌقاَتْثَتسا سايقلاف هيتزج الحب بْوُلْظَملا كراس َةَمَّدَقُم ِهْيِف ناك نف

 َكِلْذ َّنأل «ىرْبْخلا نَع ىرْغُصلا َكَدْنِع َرَيَمَكَيِل ؟بْوُلظَملا قرط ىلإ رنا َمُك
 يق اَهْيِف هب اًمْوُكْحَح وأ «ىرْغُصلا يِهَف ةَجّبِتَتلا يف ِهّيَلَع اًمْوُكْحَح ناك ْنِإ ءزِجلا

 ةَمَّدَقُملا كلِ مرحلا ءؤجلا ىلإ بْوْلْظَملا َنِمرَكَآلا ءِ ا مص مث “یربكلا”

 ناك اذإ امك “ةطساو ريغب وأ” :هلوقو .ايرظن لمحلا ناك اذإ (ةطساو ريغب وأ ةطساوب):هلوق ©

 (بع)ًايهيدب لمحلا

 معأ نم :يأ قو نم ٌريثكعلا وه :ميسقتلا" :حورشلا ضعب يفو (خلإ قوف نم اذخآ) :هلوق ©

 نهذ هل نم لع فخيال امك «حراشلا هلاق ام قحلاو .ىهتنا .تايئزجلا نلإ لكلا ميسقت يف امك صخأ نإ

 ازد ماد
 (بع) .ةعبرألا لاكشألا :يهو (ةيقطنملا تائيحلا ىلع ال) :هلوق ©



 ااا سولا بيذهت حرش

 6 وه «بؤلظتلا هز ا ضا انف «عَيْرألا تافْيلأَكلا دحأ لع اَمَّلاَت ناف

 ا “اکرم” ساّيِقلا ناک افلا ْمَل ْنإو جتنُملا لكّشلا ْرّيَمَكَيو “طَسْوألا
 ءالاو ل ةزجلا عض يأ روک دلا زال بيني دمار لكي

 نْوُكَي نأ دب الف ؛ميِسْفَكلا يف يف ِبْوُلْظَملا يقر َتْعَضَو امك َةَمَّدَقَملا نمرَخآلا

 ءبْوْلْظَملل اجِتْنُم ساقلا نڪي م الاو ساقلا يفام ءيش لإ بش اتن لكل

 تامدقملا كلت نيب و «ساّيِقلا مت دقق ميني د ا نإف

 َوُهَو «قوَق للل تامل يح ي أشك كو" زق :هلْوَقَف .ةَجْيِتَكلاو لاكشألاو
 ههجو رماَمك 0ةَجيتتلا

 ذا ناب ديدخكلاب داملا نأ ك كلا لف ئا ةيشقلاو) هل

 8 لاقي نأب كلذ ايألل "تاي ب يسم دودا

 هنِم ٌمَحَأ َوْهام عُيج َبْلظَت َبْلظَت هدو ©َءَّْشلا كلذ عَضت ر ذ ِءْيَش فُْيِرْعَت َتْدَرَأ

 َدْعَت ْنأِب ءتاّيِضَرَعلا نع تاّيِتاَّدلا رَيَمُتَو ی ©ةطِساَوب هّيَلَع لِمُحتو

 :يأ «ميسقعلا سكع وه:ليلحتلا .ًالَوأ لاقامل ًاقِفاوم ضعبلا كلذ لاق دقو (ةجيتنلاوهو) :هلوق ©

 (لس) .قطانلا ناويحلا ىلإ ناسذإلا ليلحتو «ناسفإلا ىلإ ديز ليلحتك ؛هنم معأ وهام لإ صخألا نم ريثكحت
 (بع).ءايشألا دودح ذخأ قيرط نايب :يأ (دودحلا ذخأ نايب) :هلوق©

 فرعملاو دحلا لْعِف -ديدحعلا نم دارملا نوك نيح- ديدحعلا نم دارملا ناك :يأ (دارملا ناكو) :هلوق ©

 (ءاه). تاذلاب فّرعملا وهو ؛حلطصملا دحلاال ؛اصقان وأ ًامات ًامسر وأ ءاصقان وأ ًامات ًادح ناك ءاوس ءًاقلطم

 قيرط نايبو ءءايشألا دودح ذخأ قيرط :يأ «“دودحلا” :هلوق لع فطع (تايتاذلاو) :هلوق ©
 (بع) .ءايشألل تايتاذلا ذخأ

 (بع) .ًاعوضوم ءيشلا كلذ لعجت :يأ (ءيشلا كلذ عضت نأ) :هلوق ©

 لمك ةطساوب ناسفإلا ىلع ينانلا مسجلاو قلطملا مسجلاو رهؤوجلا لمحك (ةطساوب) :هلوق ©

 (بع).هيلع ناويحلا

 © وأ ةطساولاب داري نأ كوألاو هيلع قطانلاو ناسذإلا ىلع ناويحلا لمحك (اهريغب وأ) :هلوق ©



 ااا سفرا 5 بيذهت حرش

 ةَيِهاَملا نيت عاقیزا هعاقتزا درج نِ مرلي ام ؤأ ہل تؤبقلا نب وُ ام

 ا َوُهاَم َعْيِمَج َبْلظَتو .ًاضَرَع كلذگ َسْيَل امو ايِتاذ

 ْنِم ٌتْئِش مْسِق يأ بكرت مث ؛ةصاَحل ا َنِم ُلَصَقلاو اَلا ٍضْرَعلا َنِم سجل ا

 .فَرَعُملا باب ف ةَرْوُكّْذَملا طْئاَرَّشلا راّبِتْغا َدْعَب فّرَعُملا ماَسْفَ

 بؤلطَملا ناك ْنِإ ُنْقّيلا يأ :(ٌّقتملا ع ٍفْوُقولا ىلإ قبرا يأ ءُناَهْرُبلاَو) هلو

 اَدِإ :9لاقُّي امك اّيلَمَع ًامْلِع ناك نِ هب لّمَعلاو هّيَلَع فؤقؤلا ىو هاير ًامْلِع

 (بع).“هنودبو رظنلاو ركفلا قيرطب لمحلا” ةطساولاريغب 3
 هنأ روهشملاو ءريسعب سيل ءايشألاب يقيقحلا ديدحتلا ّنأ اذه نم رهظي (خلإ زيمتو) :هلوق ©

 (لس) .ريسع

 مزلي ام اذكو ءيئاذلا ةمالع رمأل توبعلا نّيب ءيشلا نوك ّنإف (هل توبعلا نيب وه ام) :هلوق ©

 (بع) ًايتاذ نوڪي امنإ ةيهاملا سفن عافترا هعافترا نم

 هل توبعلا ٌيرورض نوڪي ْنَأ :امإ ءيشلا لع قدصي ام ا :قرفلا لصاح (ًايتاذ) :هلوق ©

 ىلع قدصي امو ؛هل َيئاذ وهف ءامهنيب لعجلا لّلخَت ليحتسي لب ؛لعاجلا لعج ىلإ هتوبث جاتحيال ثيحب
 ءتوبدلا ةيرورض اهنوك تايتاذلا نأش ّنإف ؛يضرع وهف لعاجلا ىلإ ًاجاتحم هل هتوبث نوكعيو ءيشلا

 ولخيال ءيشلا ىلع قدصيام :ّنأب امهنيب زايتمالا نڪمي اذكو ؛توبعلا ةنكمم اهنوك تايضرعلا نأشو

 يفاعلاو ءيتاذ لوألا ءأظاحلو ًانهذو ًاجراخ ةيهاملا سفن ٌعافترا هعافترا نم مزلي ثيحب نوكحي نأ :امإ

 يف هنإف ؛يضرعلا فالخب ءتضرف ةبترم يأ يف ةيهاملا نع كاكفنالا مدع يتاذلا نأشف ؛يضرع

 ينهذلا وأ يجراخلا دوجولا مزاول تناك اذإ رهاظ ًاضيأف ةمزاللا يف امأو ءرهاظ ةمزاللا ريغلا ضراوعلا

 ٌكفنمو ءرانلل يجراخلا دوجولل مزال هّنإف «قارحإلاك «جراخلا يف يناهلاو «نهذلا يف لوألا كاكفنال ؛طقف

 .جراخلا يف اهنع كفنمو ناسنإلا ةيهامل ينهذلا دوجولل مزال هّنإف «ةيلكلاكو ؛نهذلا يف اهنع

 نم مزليال نكل ؛ًانهذو ًاجراخ اهعافترا نم ةيهاملا عافترا مزلي ناك نإو ةيهاملا مزاول امأو

 ظاحلف “ءيش طرشب ال” ةبترم يف ثظحول اذإو !فيك ءةيهاملا سفن عافترا ظاحللا يف اهعافترا

 (لس).اهنع ةعفترم اهلكف ضراوعلا امأو ءاهظاحل يف ًالخاد نوكي تايتاذلا

 تايرظنلا وأ «تايهيدبلا نم ليلدلا نم بكرملل دبال هنأ :لصاحلاو (خلإ لاقي امك) :هلوق ©

 (بع).حيحصلا سايقلا نم ةبسّتكملا



 ةينامحلا سوؤرلا ايف بيذهت حرش

 ار لقاح دعب ليلا يف 9ليعَت نأ بالف نقيل ىلإ لا 0 تَرَ
ek Nsةّئيهو ةَحيِحَص ٍةروصب اهني لصحياَم  

 تاَمّلَسُملا وأ تاَرْوُهْشَملاِ ةيَتْشَتال ىح كلذ ْنَع صقل يف َعِلَبو دتا
 1 قَح ههنم عَمْسَت ْنَمِبْوأ هب َناَّغلا نسخ > ِدّرَجْمِب ءى نِعڏالو ءتاَهّبَمُملاَوَأ

 .ديلقكلا ِةَقْيَر رپ طيترت الو هبال قيِضَم يف عقال

 هنِم َّنَملا دصاقَمب ©هّبْشَأ نيالا ُرْمَألا يأ 0 ٍدِصاَقَملاِب اذهو) هلق
 ىَوِساَم نوُدِروُي د عِلاطَملا بِحاَص ك ني اا اةلو 815م

o 

 يف ركْدُي نأ هاف دْيدْحَلا اًمأو ءساّيقلا هع ةّجحلا ْثِحاَبَم يف دْيِدْحَكلا
 .فّرَعملا ثِحاَبَم

 ©دْوصَْعَملا لب ؛رهاظ دوصقملاب هب َهَبْشَأ هنوکو ؛لَمَعلا لإ ةرامإ اذه : يقو

 .ُلَمَعلا ِمّلِعلا نِ

 وأ ةيهيدبلا تامدقملا امإ ةسيقألا يف لمعتست نأ دب الف :يأ (خلإ لمعتست نأ دبالف) :هلوق ©

 :ضاريودجلا نس كلا ةورظنلا تاعدقلا

 «كلذ نع صّخفتلا يف غلابت :يأ «“لمعتست” هلوق لع فطع (خلإ صحفعلا يف غلابتو) :هلوق ©

 (بع).تامدقملا كلت هبتشيال وح ليلدلا نم ةبستكملا ةيرظنلاو ةيهيدبلا تامدقملا لامعتسا نع :يأ

 ءيدابملا رئاس نم رسيأ ةيميلعتلا ءاحنألا نأ هانعم نوكي نأ نڪي :ليق (هبشأ) :هلوق ©

 (لس).لمأتف ءاهنم مهأ نوكي نأ يغبنيف

 (بع) .ناهربلاو ديدحتلاو ميسقتلاو ليلحعلا :يهو (هتامدقمب) :هلوق ©

 ميسقتلاب لمعلا ىلإ ةراشإ “هبشأ دصاقملاب اذهو” فنصملا لوق نأ :ليق يأ (اذه ليقو) :هلوق ©

 (نع) .ىفخيال هانعمو «هتاوخأو

 عنتمي «ةروصلاو ةداملاك لمعلاو ملعلا نأ :ليق ىح «لمعلا ملعلا نم (دوصقملا لب) :هلوق ©

 .ليعامسإ يولوملا لاق اذك «ميقتسم مهفو ميلس نهذ هل نم لع ئفخيال امك ءرخآلا نمامهدحأ كاكفنا



 ةينامغلا سوؤرلا 5 يبد حرف

 ٌةداعَس هدوجو هلص اََكَرَرَو ءِنْيَرْمألا يف نْيِخِساَّرلا َنِم ْمُكاّيإو هللا اَنَلَعَج
 هس م66 ص299 س

 قفوم ريح ِهّنِإ ءنيِرِجاطلا ترو هلآو ة ةّيِرَبلا ريَخ يم هيون قي «نَراَدلا يف

 يوذ نم هيقشعتمل ةباجإ باتكلا اذه ديج اهب انيلح ءدئاوفلا دئارف نم انل هللا هرسيام اذه

 .رصعلا ةالص دعب ٤۴۳ كرابملا ناضمر/؟١ هميقرتو هحيحصت نم غرف دق .بابلألا

 .انسح ًاتاين اهتبنأو «نسح لوبقب اهلبقت هللا
 مساقلاوبأ

 «يودغلا هّللا دبع سايلا دمحم

 يرغن تمه «قارجغلا



 اا بيذهت حرش

 6 ريق 6 « 9

 قطنَملا ٌبيِذهَت
 ها ١ ب 0

 .قيفر ريح َقيِفْوَكلا ان َلَعَجَو «قيرلكلا َءاَوَس اَناَدَه ىِذلا هلی دما

 اروُنَو «ٌقْيِقَح ِءاَدِيْهالاب َوُه ىّدُه ُهلَسْرَأ ْنَم لع ُمالَّسلاو ٌةالصلاَو
 ٍقْدَصلا جِهاَتَم يف اوُدِعَس َنيِذلا هباَحَصاَو هلآ للَعَو ؛ُّيِلَي ٌءاَدِتقلا هب

 .قيِقَحَكلاب قحا جِراَعَم يف اوُدِعَصَو ِقْيِدَصَقلاِ
 ٍبْيِرْمَتَو ءالكلاَو قطنَملا ريت يف مالگلا بيِذهَت ياع اًَذِهَف :ّدَعَبَر

 .مالسإلا ٍدْئاَقَع رْيِرْفت ْنِم ِماَرَمْلا

 ْنَأ دارا َْمَلًةَرِكْذَتَو ءءاَهْفإلا ىَدَلَرَصَبَكلا َلَواَح ْنَمَل َةَرِصْبَت ُهُتَلَعَج

 يس مارك الاب يرحل ا ين ا ڙعألا لولا امي ءءاَهْفَأْلا يوڏ ْنِمَركَدَكي

 .ماصتعالا هبو لولا لو ءماَصِع ديبالا

 :قِطْئَملا ف لوألا ُمْسِقلا

 وصف الإَو ؛ٌقْيِدضَكَف ِةَبْمّتلِ ًاناَعْذِإ ناك ْنِإُمْلِعلا

 :وهَو ؛رظَكلاب َباَسِتْكالاَو كَرْوُرّصلا :ِةَرْوُرّصلاِب ِناَمِسَتْقَيو

 َوُهَو ءركفلا يف ُهْنَع ُمِصْعَي ِنْوْناَف ىلإ َجُيِتْحاَف أَلا ِهّيِف عَقِب ْدَقَو



 قطنملا بيذهت 8 بيذهت حرش

 Ea و ذو لل رس 8 نب م9 ° £ ا“ م يس 95 3 س ت 00
 م

 ىدمسيف «ييتيدصت وأ« وعم ىمَسيِف «يروصت بولطم
 ےس ر ت

 ر

 “نصت” هءزُج لَو “ ٌةَقَباَطُم” هل َعِضْواَم ماَمَت لع ظْفَللا ُةَلالَ

 “مولا” جرحا لو
 آو ُةَمَباطُمْلا اَمُهُمَرْلكَو ؛افْرُغ ؤأ ًالْفَع موللا َنِم ِهّْيِف بَ
 .سْكَعالَو ايف

 بگرم” 5 هنْعَم زج لع ةلالآل نم زبي ف نإ :غوُضْوَمْلاَ
 :ُدَرْفَمَف فق وهی زا يبي : ذك :ُصِقاَناَّمِإَو «-ءاَمْذِإْوَأ ٌرَبَخ- :ةأت اَمِإ

 ئاللا : ةتمؤألا دَحَأ لع اب ةلالدلا م َحَمَف لَمَتْسا نا ْ:َوُهَو

 ادا ااو او مسا اهن ُدِيَو «' ةَملگ”

 هنْوُدِبَو ؟ هلع” ًاعْضَو ِهِصْخَمَت َمَمَه ُكاَنْعَم دتا نإ :ًاضْيأَو

 وأ 'ةَيلَوأ ب ْثتَواَقت نإ “كَم” و ؛هُداَرْقَأ تواس ْنِإ “ٍطاَوَتُم”

 .“ةّيولْوَأ"

 و كرف” ءاي لل عضو نإ رثك ناو
 “ةقيِقَح” الإ ؟-لقاكلا لإ ٌبَسْنُم- “ٌلْوقْنَم”َف اگلا

1 
 ر 2 N ےس w9 ريب 0چ 8 1م 3 © س

 الو زج” ف َنْيِريِيُك ىلع ِهقدِص ُضْرَف َعَتَتْما نا ُمْوُهْفَمل

 َعَم ظقف دحاَولا اورا لجو لَو ْتَنَكْمَأ وأ © o) ُداَرْفَ ثتعتتما

 .هِمَدَحْوَأ ءْيِهاَتَكلا َعَم :ريثكلاوأ ؛ِهِعاَنِتْمْوَأ ءرْيَغلا ناگ



 قطنملا بيذهت فذ بيذهت حرش

 َنِم ايك اَكَداَصَت ْنِإَف :ًالإَو ؛“ٍناَئياَبَتُم ”َق ايك اَقَراَقَت ْنِإ نايل
 خار ٍبِناَج ْنِم وَ ؛-َكِلْذَك اًَمُهاَضْيِقْكَو- «'ِناَيِواَسَتُم”َف ِنيَبِناَجا

 :ء “رو ني” إو -نيكَلاب امُهاَضْيِقْت 6 “ةظُم صحار
BAN O Of Orنو  IEE 

 .ِنيئِاَبَتْمْلاَك ' وْرَج نیابت” اَمِهْيَضْيِقت نيَو
 ُمَحَأَوشَو 7 مقال “زا” لامذَقَر

 يف قاق اب نيف گا 5 لوك َوْهَو شيلا :ُلَوَألا
 ؛ وهام باوج

 باو ا َوُه اهِتاَكَراَقُم ِضْعَب ْنَعَو ِةّيِهاَمْلا نع باوا ناک نً
 يالا مشيا “يب بق لإ ناوی “بنر ريق ف للا نو اهنَع

 باج ف ٍقِئاَقحلابَْيِِفَُم نييك لع لوقما وهو ځلا :عناگلا
 م

 باّوَج يف ُسْنِجلا اَهِرْيَغ لَو اَهْيَلَع لَنَا ِةّيِهاَمْلا لَع لاقي دََ
 قلاب والک فاصلا مس أب صو ؛ ؟وه ام”

 ِناَسْدِإلا َلَع اَمهِقْداَصَتِل يَ ْنِم ٌصْوصْخَي ومع اَمُهَتْيَيَو
 gts او

 ىبَسْيَو ءرّهوجلاك لالا ىل ًةَدِعاَصَتُم بترك ْدَق ساتجألا 3
 عو” ىو لِفاَّسلا ىلإ َةَلِزاَنَتُم ال اجالا ن
 .“ِتاطّسوتم” اُهي امو عاونألا



 قطنملا بيذهت 7 بيذهت حرش

 فوه ٍءيَش يآ” ٍباَوَج ف ِءيَّشلا َلَع لوُمَمْلاَوُهَو و ُلْصَملا :ُتِلاَكلا
4 3 

 . ؟هتاذ
١ 

للا ف ِتاَكِراَمُمْل لا نع هرم ْنِإَ
 ا ي

 الإ

 o$) موو <
 دعت قو

© r © 

 “سقم اف هنر ريمي ام للإو مُوَقَم ف هيمي ام لإ بذ ادو

 و و و سكويا لاَ ُموَقَمْلاَو

 َةَدِحاَو ةَقيقح 0 تحن ام ا لع نا جراح وهو «ةص ت ةصاحلا :عبارلا

 ا َوْهَو ماعلا ُضَرَعْلا :ٌسِماَخْل

 ىلإ رظتلاب- “مزال” 5 ِءيلا نع گاگا تعما نإ اُهنِم لو
 وو مث سي ور 0 0

 نِم و موْرْلَمْلا ٍرْوَصَت نِم هروصت مزلي م :-دوجولا 7 ةّيِهاَمل

 : قراقم نر ااو ؛هفالخب :نيب ريغو يزال مْرَجْلا امِهِرَوَصَت

 .عوطب وا ءةَعَرسِب لْوُرَيَوأ مودي

 ٌعْوُمْج دار oL E ىَسْي ملا ُمْوُهْفَم

e”2 ا|ٌعاَونألا ادو ؛”اًنلقع اًئِلْقَع  a 

 ِهِصاَخْشأ ٍدْوُجُو ىنْعَمِب بلا َدْوُجُو َّنأ قار
 ا ےس

 عاج

 .وروصَت ةَداَقإل ِهْيَلَع لاقي اَم ءيگلا ُفَرَعُم

 ّصَخْأْلاَو ٌمَعَأْلاب :ٌحِصَيَآلَف ؛لْجأو هل اًيِواَسُم َنْوُكي نأ طرت



 قطنملا بيذهت 5 ا

 ىقْخَلاَو َةَلاَهَجَ ةَِرْعَم ْيِواَسْمْلاَو
 مناك نإ مشر” صا ابو “دخ” ِبنرَقْلا ٍلْضَمْلاب فعلا

 .ٌصِقانف الإ ماك بر ِرَمْلا ںیئیما

 َمَعَأ روڪي 'أ ٍضِقاَكلا ف رجا دق دقو اَلا ٍضْوَعْلاِ 0 و

 فَلا ٍلولدَمُرْيسْفَتِهِب ُدَصفْياَمَوْهَو يملا
 ٍتاقْيِدضقلا يف ٌلْص

 .َبْدِكْلاَو َقْدّصلا ليك لوق
 ُهْنَع هيف ؤا ءءيَنِل ٍءِيَل ِتْوُبُتِب اَهْيِف حلا 3 نإ

 و هو :' ةيلمح ف 9

 الاوّل هب ٌمْوُك ا 0 وصوم o هْيَلَع موك 2 سو

 ا 0 5 دار” ةبسْنلا لع

 . ايلات َناَلاَو يصل لم ا EOE الإَو

 م سمو و 2و ةَيِصْخَش : E هلا س ءاي ست 6 د ناگ ْنِإ عوض لا

 اض زأ سودا اگ يي د : نإ الإو ا i a ٣ سفت ناک ناو

 ر الإ ؛-اروس ُناّيَبْلا هب اَمَو- ا 3 3 و ق

 ةَيِيْرُجلا مِزالتَو
  Ekةيِجراَخلا يق اقف 2 لاد و فج 1

CR ةينهذلا 9 ةاَنْهذ ْوَأ؛ يفك قي و ردم لا 

 لَو لوم 55 عج نم ll ِبْلَّسلا ف رح | n ا

 1 ت و

 رے
 ةضقا

 (سعم

 1 2و

 ¢ ےس

 ےک



 قطنملا بيذهت 5 بيذهت حرش
 5 م يا م بسمه 21 n هس سو © هير
 الإَو ؛ةهج ُناَيَبْلا هب اَمَو “ ةَهَج م ف ةبسنلا ةيفيكب ةيفيكب ح رضي دق

 ےس چ ےس هج

 ِعْوْشْوَمْلا ُتاَد َماَداَم ٍةَبْسّتلا رطب اهي حلا ناگ ْنَِ

 ةيرورَص ف «ةدوجوم

 “ا wo gg © سوو £2 عم
 TE ش ف ُهُفْضَو َءاَداَمْؤَأ

 »3 ے7 0 و 3

 ب ةَقَلظُم ةيتقو ف ءِنّيَعَم ِتْفَو فو

 "ةقلظم رهن "َف ِنّيَعُم رْيَغْوَأ

 ا ب 1

 اعف يفرغ "ف هفضول َماَداَمْو

 “ئا اكن” 5 اهيا ةر مكبر

 “تالا ا ٍناَتقَلظمْلا ناَكَيتَْوْلاَو ِناَتَماَعْلا ُدّيَقُت دق

 و ماا ل ملا رشا” عشت

 “راو

 فت ةَكتاَّذلا | ٍةَرْوُرْصأللا"ب A EA كي

 درجا” فقم يلا ماودأللا"ب وأ «ةيرؤرصألا زجل"
e 

e A E EEٍقِفاَوُمْلا ٍبِناَجْلا َنِم  

 4 اا نشل” نسم 24 اسا



 اا اا بيذهت حرش

 ؟رْوُرَصَاللاَو ٍِةَماَع ةَمَْطُم لإ ٌةَراَشِإ ماَوَدأللا َّنأِل ؛ُتاَبَكَرُم هذه

 .اَمه يف اَمِل ةيَمكلا تقف َةِفاَوُمَو ةيفيكل | تقلا ِةّماَع ٍةَنِكْمم هم نإ
 لصق

Nِدَقَك لع ِةَبْسِن ِتوُبْثب اًهِف َمڪح ْنِإ 7 ليه  

 اًيفكوأ ءطرخأ
 .ةيِقاَمَنا” الو ؛ةَقالَعِب كلذ ناك نإ :“ُةيِمْوُرل"
 اقْدِص اَمِهْيِفانتال أ :ةيتيسلا ٍفاَتَتِب اهيِف مكح نِ : ر

 ذك وأ “عنخ ا ُةَعِناَم "ف ظَقَق ًاقْدِص وأ ؛ يقي ا” يهو أعم ابْذِكَو
 A 6 هلق

 ًالإَو نيرا ّقاَدِل قاتلا نك ْنِإ “يات” اَمُهْنِم کو
 1 .“ةِقاَفتا”َف

 i ف مَّدَقَملا ريدا عيِمج لع ناك نإ 00
 OE و ؛ a r CE ل يشل وو > OY ا

 أ ءِناَتَلِصَتُم وأ ءِناكّيِلْمَع ِناَتَّيِضَق لضألا يف ةّيِطْرَّشلا اَقَرْط

.6 

 ےس

 يل

 و
 ٍلاَصّتالا ٍةاَدَأ ٍةَداّيَرِب اَنَجَرَح اَمُهَنَأ الإ ؛ناَتَمِلَتْحُح وأ ناي م

 .ماَمَكلا نع ٍلاَصِفْنإلاَو
6 | 

 لك ِقْدِص ْنِم ِهِتاَدِل ُمَرْلَي ُتْيَحي ِنْيَتّيِضَقْلا فآلِتْخا :ُضُقاَتَكلَ
 .يكعْلاب وأ ءىرخألا بدك

 امْيِف داحتالاو ؛ةَمِجْلاَو ءِفْيَكْلاَو مَا يف ٍِفآلِتْخِإلا َنِم َدْبَالَ



 قطنملا بيذهت 3 د

 .اًهاَدَع

 ةقلطملا” ةمِئادللو ؛ُةّماَعْلا ٌةَتِكْمُمْلا” ةّيِرْوُرَّصِلِل يقلق

 N EN EO يتلا ةَكاَعْلا ةلطو ملل 6 ةفاعلا
 سك هوكي ثيم 099

 ."ةقلطملا ُةيِنْيَخ |

 يز ا يف ْنِحَلَو نْيَأْرْخلا يڪي ن درمل ُموُْفَمْلا ِةَبكَرْمْلَو
 .دْرَق لك لإ ِةَبْسَّتلا

 ٍقْدَّصلا ِهاَمَب َعَم ِةِّضَقْلا قرط ُلْيِدْبَت :ْيِوَتْسُمْلا ُسْكَعْل

 .ِفْيَكْلاَو
 اكل رأ لزا مؤخرا يي سنتان بجو
 ْنَع ِءيلا ُبْلَس ملاوي لاس سكمنك يللا لالا

 .مَدَقُمْا وأ عْوضْوَمْلا ٍعْوُمْع ِزاَوًِالضأ سكعنتآل ُهيِ ؤا
 :ةهلا بَسْحياَمْأَو

 تا

 .“ةَقلطُم ةينيح ” ِناماَعلاَو ٍناَكَمِئاَدلا سكَعْنَ

 ا
 “اع ةقلظُم” اعلا قطار ناو وجولاو ناتيتقولاو

 .ِنْيَتَتِكْمْمْلِل سكَعالَو
 :بِلاَوُسلا َنِمَو
 ؛'َةَماَع َةَيِفْرُغ” ِناَكَّماَعْلاَو ؛ ةَمَلطُم ةَمِئاَد” ِناَكَمِئاَدلا ٌسكَعْنَت

 .ضْعَبْلا يف 'ةَمِئ جم ناتصاَخ ار



 قا نيني ذيك د بيذهت حرش

 .ٌلاَحُمْا ُجِتْنُي ٍلْضألأ َعَم سكَعْلا َضْيِقت نأ :ّلكْلا يف ُكاَيَمْلاَو

 .ِضْفلاب يقارب َسْكَعَلَو

 لصق 0

 واش داق ج نکا ی لک سیا کک
 فيك دات عمل أ نالا ِضْيِقَت ٌلْعَجْوَأ ؛فْيَكْلاَو

 .نيكَعْلاَو «ْيوَتْسُمْلا يف ٍبِلاَوَسلا ٌمُكُح اته تابا ُُڪُخَر
 شكلا طفلا ايلا نايل
 يو هته زل جزل نم نتطالا شيلا ل ذا

 ضال هي هوما ل نق وقتا هكلاقلا

 | لصق 5

 .ُرَحَآ لو ِهِتاَدِلمَرلَي اَياَضَق ْنِم ْمَلُوَم لوق :ُساّيَقْل
 لاو ؛انفتسا ف ءهتَكّيَهَو ِهَتَداَمِ هيف e ناک ناف

 ٠ يطرأ نک :«قارتفا””ق
 رک” هومن "ركض "۲ نتف نخل نم بولقا عرش

 نر" خالو“ “رفض” ره هيف اَمَو؛ طو” روكا
 لل" ره «فربكلا عرضت ىرفشلا لو اإ طلو

O E E E El 
 .“مباًرلا” ق ِلوَأْلا شع

 : ظَرتْشْيَو

 ؛رْبكْلا ةي عمايل َهُتيِلِْفَو ىرفَصلا ُباَجْيِإ لوألا يف
 ةَبِلاَسلا َعَمَو ءِنيكَبجْوُمْلا دا ةر ا َعَم ٍناَعبِجْومْلا جتنا ا و

 ا نالا



 قطنملا بيذهت 5 بيذهت حرش

 :ناَقلا فو

 ؛ىرْغُصلا EES ءفْيكْلا فاَمُهُفالِتْخا
 26 ةّيِرْوَرَّصلا َحَم 0 "لا نگو «ةرثكلا ةَبِلاَس ساكعناوأ

 ؛ةَطْورْشَمْلا ىرْبْكْلاَوُأ
 ياس” اضيأ كلا يف ٍناَمِلْحُم E TE نالا جيني

 َّمُك ٍبّيتْرَّللا َّمُك ئرْغُصلا وأ ءئرْبُكْلا سک ؤأ «فلخلاب ؛ةّيِئْرْج
 .ةَجيِتَلا

 مهاد ملك عَماهيلغفَو ل رْغَصلا باج | :يلالا يفر

 ؛“ةيثرج ٌةَبجوم وم وحلا يلا بج ةَبجْوُمْلا َمَم ي ناجا ب 4
 وأ فلا ا زج بلاس” ةي ا را عملا وأ ةّيلكْلا ِةَمِلاَّسلا مَ
 وتلا 0 i 'رعصلا سک

 ملك حم اًمُهُفاَلِتْخا وأ ی a َعَم اَمِهِباَجِيِإ :عباَرلا يفر

e 

 يللا ٍةَبلاَّسلا َعَم شولو < ميرال ص هي ٌةيلكْلا ةبجوملا جيل

 ا E ةبجوملا م اهيل تيا ةبج ةَبِجْوُمْلا َحَم

 RE الار ؛بْلَسِب بلس نڪ زس نإ “ج ةبجوم

 ِنْيَتَمَدَقُمْلا کعب وأ ةَجْيِتكلا َمُث يتلا کعب ا

 رثكلا ںیکعب ثياقلاوأ یرفشاا يكب ناقل لإ ٌدّيلاِبَو

NEE, 

 س

21 

E 1اهل : 

 :طَسْوَأْلا ةّيِحْوُصْوَم مْوُمْع ْنِم اَمِإ(١

 ؛ريْكألا لع ولم وأ -[0] لْعِفْلاِبرْعُص 2 هِتاَقالُم َعَم -[1]



 قطنملا بيذهت ف بيذهت حرش

 E عْوْضَوَم ٍمْوُمْع ْنِم امو(

 رّكضُأْلا تاد نإ هتَبْسِِلِر بك الا ِفْصَو نإ ارا ا هس

 ْلْصَف
 :ناًرتقالا َنِم يعرقل

 وأ ةَلِصَتُمَو ةيلم ءزأ ي يئن ئيش نم راب ائ

 ةيلمح

 .لوظ اَهِلْيِصْفَت ا نو عير لكفألا هي دقي

 جینی ي اتفَتْسالا

 غ رو 0 3 اا

 0 35 ر

 ُتاَبْنِإ هب دَصُقُي اَم :َوُهَو “فلا ا مسا َصَتْخي ذَقَر

 .نارتفار ٍناكنيسإ ىلإ ُهُعِحْرَمَو ضيقت لابي ٍبوَلظَمْلا

 0111 ت :ءارفيشالا
 هيف تشل ڪس ا ِةَّلِع نرسل رج ةكراشم نايب :ٌُلْيِثَمَتلاَو

 ُةُيدَملاَوُناَر َوّدلا ِهِقّيِرَط ف ُةَدْمُعْلاَو

 وج ےہ ھچ ےس ه4

 تايسدحلاو :ٌتاّيِبرَجَتلاَو ik مو 0 او



Eقطنملا بيذهت ف  

 .ُتاّيِرْظِفْلاَو «تاَرِاَوَُمْلاَو
 عقاولا يف اَهَل َةَلِع ِنْهّدلا يف بتل هتمَلِع َعَم ظَسؤأْلا ناك نإ

 “الو "ميلف
 تا ِتاَرْوُهْشَمْلا َنِم ْفْلأَكي يَدَج َدَج :اّمِإَو

 .ِت لا لزا ىب لا اإ
 .ِتآلَّخُمْلا َنِم فلاي يرش مَ
 .ِتاَهّبَهُصْلاَو ِتاّيِمْهَوْلا َنِم لأي ٌئِطَسْفَس امر

 :ٌةَنالَت موللا ءاَرْج
 ةَيِتاَّذلا اَهِضاَرْغَأ ْنَع ء ملا يف تحيي يلا يهو :ث ُتاَعْمُصْوَمْل
 اضاع اَهِءاَرْجَأَو ءِتاَعْوُصْوَمْلا ُدْوُدُح يهو :ُءيِداَبَمْلاَو

 .مْلِعْلا ُتاَماَيِق اَْيَمَع نبي ٌةدْوُحَأَم 0

 مولا يف ٌبَلظُتاَياََق يو :ُلْئاََمْلاَ

 ناد صرع وأ ؛ُهْنَم عودوا ؛هِنْيعِب مْلِعْلا ٌعْوُضْوَم ام :اَهُتاَعْوُصْوَمَو
 کک وا

 ا كل اعا 8 اح وما :اَهمالْوْبْحع 0

 امل "تاَمدقُملا و Î ا“ قو

 لولا فئرغتك تبغا طر ريل هوب عش ِهْيَلَع ف تف

 عزو ديا نایک
 سووا ُهَنْوّمَسُي اَم ٍباَتِكْلا ٍرْدَص غف َكْوُرْكْدَي ُءاَمَدُقْلا ناو

 ائَبَع با َنْوْحَي القل ءُضَرمْلا لوألا

22 



 اذ A بيذهت حرش

 لمحو ءبّللَطلا ف طَمْنَيِل اعْبَط لكلا ُقّوَمْداَم ْيأ َعَفْنَمْلا :فاگلا

 ُلاَمْجِإ ُهَدْنِع َنْوْكَيِل ؛هلعْلا ُناَوْنُع يهو َُيِمْسَّتلآ :ُتِاَكلاَ
E 

 .مَلعتمْلا بلف ڪيل ؛فَلْوَمْلا م بارلار

rهب يلي اَم ويف َبَلظُيِل ؟َرُه ملِع ّيأ نه  

 رويو بج اَم لع َمّدَقْيِل ؟وُه ٍةَبَتْرَم يآ يف ُهّنَأ :ُسِداَّسلاَو

 .هب ٌقْيِلَي ام ب باب لک ف بلطي ب ُبْيوُبَتلاَو ةَمْسِقْل هباّسلاَو

 ْنِم ريكا نع “ميف” يهو ةيِمْيِلْعَكلا ُءاَحألا :ُنِماَكلاَو
 “'ُناَهْرُبْلا ”َو دحل ا ُلْعِف ْيأ «“ُدْيِرْحَكلا*َو هسكَع "ُلْيِلْحَكلا”َو «ِقْوَف

 .هِب ِلَمَعْلاَو قحا لع فوفو ىلإ ُقْيِرَطلا يأ
 ۰ ُهَبْشَأ الا
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 لك ةيطرشلا يف ريداقعلا نايبأ ۸

 لك اهافرطو ةيطرشل

 ۱۹ ةيطرشلا اياضقلا لودجإ ۲
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 ۸٣ | اهفارطأو اهماسقأو سايقلا

 هطئارشو لوألا

 حح م ےس
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 ٠٩ | هماسقأو يفانثتسالا سايقلاا ۸
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 باتكلا سرهف بيذهت حرش

 هقيرطو ليثمعلا ثحب

 او يللا ناهربلا

 ةينامشلا سوعءرلا LL) ىلدجلا سايقلا

 اه

 . ١ | لوص

 مولعلا ءازجأ| ؟؟؟ ينولاو ىمللا ناهربل

 بيذهتلا نتمأ ؟؛4 يباطخلا سايقلا
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