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 في

 ةمدقم

 نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيناوق نم هيلع لمتشا امل ؛اعفن اهرثكأو أردق مولعلا فرشأ نم هقفلا لوصأ ملع نإف :دعب امأ

 ماكحأو ةيهقف عورفو «ةيلوصأ دعاوقو «ةمألا عامجإو «ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسم ةيعرش
 يه فيرشلا ملعلا اذه يف انيلإ لصو باتك لوأو دخت اعلق ءاملعلا ةف ىلا عرش

 عباتت مث «ےه ۲٠٤ ةنس قوتملا) كس يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا اهفلأ ىلا "ةلاسرلا"

 ةمالعلا :ةيفنحلا ءاملع نم لوصألا يف اوفلأ نيذلا نم ناكو «نفلا اذه يف ةباتكلا يف ءاملعلا

 نوتملا دحأ نم وهو «"يشاشلا لوصأ" ب ىمسملا باتكلا اذه فلأ يشاشلا نيدلا ماظن

 اميسال ءاحرشو ةسارد هولوانتو «لوبقلاب ءاملعلا هاقلت ءبذهم حقنم طوبضم رصتخم «ةدمتعملا

 .نادلبلا نم اهرواج امو ىطسولا ايسآو ناتسناغفأو «شيدالجتبو ناتسكابو دنا دالب يف

 هللا نوعب تماقف «بالطلل ًاديفمو ًاعماج احرش هحرشو باتكلا قيقحت ىلإ رمألا جاتحاف

 نمحرلا ضيفم دمحم يفملا لمعلا اذه تبختناو «ةمهملا هذه ءادأب "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ هقيفوتو

 يالا رح : یلاعت هللا هازج لع يدنا نينا هيو و



 ةمدقم ٤

 قيلعتلاو قيقحتلا يف لمعلا جم
 باتكلا عضاوم ضعب حرشل "يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا نسحأ" ىلع دمتعا ١-

 :اضيأ ةيتآلا عيبانملا نم ىقتساو

 .اهريغو "يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح"و «"يشاوحلا ةدمع"و «"يشاشلا لوصأ ىلع يفاشلا"

 .ةربتعملا ثيداحألا بتك نم راثآلاو ثيداحألا جرو -۲

 .ةثيدحلاو ةعيدقلا تاعوبطملا يف ةدوجوملا ةيئالمإلا ءاطخألا ححصو -۳

 .ةبعصلا تاملكلا لكشو -

 :ةيلاتلا تاوطخلا ةرادإلا تعبتاف ةعابطلاو ةباتكلا ةيحان نم امأ

 .ةيسدنهلا ماقرألا لدب قيلعتلاو حرشلا ىلإ ةحاتحلا تاملكلا ريبكت ريتا ١-

 .يشاوحلا يف هجيرخت مت يذلا ثيدحلا ىلع ةمالعلا عضو ١-

 .حرشلل تريتخا يلا تاملكلل رمحألا نوللا -*

 مولعلا ةعماجب يفمو ذاتسأ هللا هظفح قحلا ماعنا دمحم يفملا خيشلا ةرادإلا ركشت ًاريخخأو
 دجب باتكلا اذه حيحصت يف ةرادإلا دعاس ثيح يشتارك نؤات يرونب ةمالع ةيمالسإلا

 .ءازحلا نسحأ هللا هازج «ةبغرو

 دمحلاو «نيعمحأ هباحصأو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «ليكولا معنو هللا انبسحو

 ات هلل

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ
 .ناتسكاب يشتارك

 ةيوبنلا ةرجحلا نم ۷-١-١٤۲۸



 ° فنصملا ةمجرت

 فنصملا ةمجرت

 .يشاشلا نيدلا ماظن :همسا

 .ةيرجه ةئامتسلا دعب دلو هنكل هتدالو ةنس محارتلا بتك ركذت مل :هدلوم

 دق "ةيفنحلا قئادحلا باتك" بحاص نكل یار بتك يف ةافولا ةنس ىلع رثعأ مل :هتافو

 .ةيفنحلا ءاملع نم ةعباسلا ةئاملا يف تام نميف هباتك يف هركذ

 .كرتلا دالب نم ةيرق "شاش" ىلإ بسني :هبسن
 اذهو ؛يرححلا عباسلا نرقلا ءاملع نم يشاشلا نيدلا ماظن خيشلا ناك دقل :يشاشلا رصع

 يفنحلا بهذملا يفف ءممي رختفي بهاذملا فلتخم يف نيملسملا ءاملع نم ريثكب يظح دق نرقلا

 «يدمآلا رهظ يعفاشلا بهذملا يفو «باتكلا اذه بحاص يشاشلا نيدلا ماظن رهظ

 نبا رهظ يلبنحلا بهذملا يقو «يفارقلاو «بحاحلا نبا رهظ يكلاملا بهذملا يقو ءيواضيبلاو
 .اودافأو اوداجأف ةعيرشلا ولعل تمم اوبتك دق ءالؤهف «يسدقملا ةمادق

 يشاشلا لوصأ باتكب فيرعتلا
 هفلؤم هام ملعلا اذه يف تارصتخملا نم دعي يمالسإلا هقفلا لوصأ يف باتك يشاشلا لوصأ

 .هقفلا لوصأ يعي "نيدلا لوصأ يف نيسمخلا"

 بتكلا نم وهو «كلذب هامسف «ةنس نيسم هرمع ناك همتأ امل هفلؤم نأ كلذ ف ببسلاو

 ملعلا لهأ هاقلتو «ةيسردملا مهجهانم يف هولحدأ ىح سيردتلا يف ءاملعلا اهوادت يلا ةيجهنملا

 .ناتسكابلاو دملا دالب يف ةصاح لوبقلاب

 هيشاوحو باتكلا حورش
 :ءاملعلا نم ةلئ هحرشل ىدصت دقل



 فنصملا ةمجرت 5

 همتأ يذلا يشاشلا نيدلا سمشب ريهشلا يمزراوخلا نسحلا نب دمحم ىلوملا هحرش ١-

 .ندنل يف عبطو «"فضشكلا" بحاص هركذ امك (ه١۷۸) .ةنس

 هاعمو «توريبو ناتسكابو دنهلا يف عبطو «يهوكنكلا نسحلا ضيف خيشلا هحرش 7

 ."يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا ةدمع"

 يشاوحلا ةدبز" هامو «دنحلا يف عبطو «ديشرلا دبع دمحم يولوملا خيشلا هحرش ٣-

 ."يشاشلا لوصأ ىلع

 ."يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا لوصح" هامسو ءدنملا يف عبطو

 يقاشلا" هامسو «قشمد يف عبطو ؛حلاص دمحم نب روفرفلا نيدلا يلو خيشلا هحرش ٥-

 ش 00 ."يشاشلا لوصأ ىلع

 .توريب يف عبطو «يودنلا مركأ دمحم خيشلا هحرش كلا

eهللا تمعن دمحم نب هللا دمحأ دمحم ظفاحلا نب هللا تكرب دمحم خيشلا هحرش  

 ."يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا نسحأ" هام “و «ناتسكابلاو دنهلا يف عبطو

 لوصألا هباتك يشاشلا اهنم ىقتسا يتلا رداصملا

 اهنم نوقتسي ردصم ىلإ نوعحري مولعلا نم ملع يأ يف نوبتكي امنيح نيفنصملا نأ كش ال
 هيلع تفقو ام بسح ةيلاتلا رداصملا نم لوصألا هباتك يشاشلا ىقتسا دقلو «مهفينصت ءانثأ

 .باتكلا اذه ٍقءارق ايانث يف

 .ميركلا نآرقلا ١-

 .ةنسلا -9

 .نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ 1



 ۷ | فنصملا ةمجرت

 .هللط يسوبدلا ديز يا مامالل هقفلا لوصأ ف ةلدألا عوقت- ٤

 دلج يحركلا نسحلا يأ مامالل يخركلا لوصأ - ه

 للم ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل ريبكلا عماجلا -"

 يشاشلا لوصأ هباتك يف يشاشلا جهنم

 جهنم وهو و دعاوقلا ىلع عورفلا جيرخت جهنم اذه هباتك يف يشاشلا جفأ دقل

 :ةيتألا رواحلا ىلع اذه هجهنم يف دمتعا دقو «ةماع لوصألا يف ةيفنحلا

 .هيلع هريغ قاحلإ حصي يح مكحلا ةلع ىلع فوقولاو صنلا ليلعت يف رظنلا :لوألا

 .ةماعلا ةيعرشلا دعاوقلا ىلع اهجيرختو لوصألا ىلع ع ورفلا ءانب :يناثلا

 .حيحرتلا بابسأ دوجوو ليلدلا ةوق ىلإ رظنلاب نيضراعتملا نيب حيجرتلا :ثلاثلا

 لوصألا ةباتك يف يشاشلا تاحالطصا

 :ةيتآلا رومألا ىلع اذه هباتك يق يشاشلا حلطصا دقل

 دلج اًدمحمو فسوي ابأو ةفينح ابأ مامإلا نعي "انباحصأ لاق" :هلوق-١

 .ةيعفاشلا نم لئاقلا نعي" ليق نإف' :هلوق ١-

 .ةيفنحلا نعي "انلق" :هلوق-٣

 مس يعفاشلا مامإلا يعي "هدنع' :هلوق - ٤

 .ةيفنحلا نعي "اندنع" :هلوق -ه

 .هللم ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل ريبكلا عماجلا يعي "عماجلا يف لاق" :هلوق -"

 .ةيعفاشلاو ةيفنحلا نعي "اعيمج انلق" :هلوق-۷



 فنصملا ةمجرت 4

 دنقرم” خياشمك ةيفنحلا نم رهنلا ءارو ام خياشم نعي "انخياشم لاق" :هلوق-۸

 .يسوبدلا ديز يبأ يضاقلاو «يديرتاملا روصنم يبأك ىراخبو «دنقشطو

 .ةفوكلاو رهنلا ءارو ام ةسردم ىلع لمتشملا ةيفنحلا ءاملع نعي "انؤاملع لاق" :هلوق -9

 نيدهتجما يف يشاشلا ةقبط
 ىلع ماكحألا جيرخت نم نينكمتملا جيرحتلا باحصأ ةثلاثلا ةقبطلا لهأ نم يشاشلا دعي

 ماكحألا ةلدأ نوفرعيو «عورفو لوصأ نم هيلإ ىهتنا اميف مهمامإ نوعبتيف ؛مهمامإ صوصن
 .ًاضيأ ةقبطلا هذه نم اع يزارلا رخفلاو يحخركلا نسحلا وبأ دعيو «مهمامإ اهطبنتسا ىلا



 ۹ باتكلا ةجابيد

 ا و ا لإ عه

 هباتك ياعم نيملاعلا ةجرد عفرو ؛هباطخ مركب نينمؤملا ةلزنم ىلعأ يذلا هلل دمحلا

 مالسلاو «هباحصأو يبلا ىلع ةالصلاو «هباوثو ةباصإلا ديزمب مهنم نيطبنتسملا صحو
 هقفلا لوصأ نإف :دعبو «هبابحأو ةفينح يبأ ىلع

 يرايتحالا ليمحلا ىلع ليمجلاب فصولا وه دمحلاو «هناحبس هللا دمحب ةيمستلاب نميتلا دعب هب أدب :هلل دمحلا

 لك ميركلاو نوعا مشو :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو :هباطخ ميركب .ىلاعت يرابلا تافصك امكح وأ ةقيقح
 باطخ جارحإلل ؛ميركلا ةفص ركذو ؛ميرك رحأو «عرك قزرو «ميرك باتك :لاقي «هعفنو هريخ رثك ءيش
 .4َنوُرفاَكلا اهي اي :ىلاعت هلوق لثم ةرفكلا
 ءاهئاضتقاو اهتراشإو اهتلالدو اهترابعب صوصنلا نم لئاسملا جارختسا يف مهتقاط اوفرع نيذلا نيدهتحملا يأ :نيطبنتسملا

 ءردان مهنم أطخلا نأل ؛قحلا ةباصإ ةدايزب مهنم مهصح يأ :ةباصإلا ديزمب .صوصنلا عضاوم ىلع سايقلابو
 ؛باوثلا ةدايزب مهصح يأ :هباوثو .كلذك اوسيل مهفإف «ءاملعلا نم نيدهتحملا ريغ فالخب «قحلا ةباصإ بلاغلاو

 ."طقتلملا" يف اذك ىاطخلا دنع ًادحاو أ رحأ و «ةباصإلا دنع ني رجألا نوقحتسي مهنأل

 ماكحألا دقاعمو ؛ةيعرشلا لئاسملا دعاوقل نيبملا هنأل ؛خلإ هيلع | لصف :ىلاعت هلوقب ًالاثتما ءاشنإ :ةالصلاو

 يا يل ركد املف 2 هتك ربو مارا ويف علا نم هيلإ لستر اه يا :دمحلل اليمكت وأ ؛ةيهقفلا

 :اتا- هلوقب ًالمع وأ هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم نأل ؛ىلاعت هلل اركش نوكيل ؛ةطساولا ىلع ةالصلا ركذ

 .(كركذ كَل انْعقَرَوإ» :ىلاعت هلوق ليوأت اذهو «هعم تركذ ركذ اذإ :اهادحإ تاماركب هللا يصح

 ىلإ مهضعبو «هتيهارك ىلإ مهضعب بهذف ؟ال مأ زئاج ءايبنألا ريغ ىلع مالسلاو ةالصلا نأ يف فلتخا :مالسلاو

 دمحم ىلع ملسو ىلص زوجي يعأ زوجيف اعابتا امإو ءالالقتساو ءادتبا زوجي ال هنأ ءروهمجلا هيلإ بهذ امو همرحت
 ةباحصلاب هفدرأ و «لالهتسالا ةعاربل هركذ :ةفينح يبأ ىلع .ةفينح يبأ ىلع ملسو ىلص زوحي الو «ةفينح يبأو

 ةفينح ابأ صح امنإو بد كلام نب سنأ هتيؤر يف اوفلتخي مل امل ؛باوصلاب هبشألا وهو «نيعباتلا نم هنأ ىلإ ةراشإ
 .بهذملا يفنح فب فنصملا نأ ملعيل ؛ةمالسلاب ءاعدلاب

 ؛ةيلكلا دعاوقلاب ملعلا وه :ةعيرشلا ينو «هريغ هيلع نتيي ام :ةغللا يق وهو ءلصأ عمج لوصأ :هقفلا لوصأ

 "هقفلا لوصأ":يهو ةملكلا هذه قلطت دقو .اهيلع ةجرختملا ةيهقفلا عورفلا ةفرعم ىلإ يدؤت ىلا اهاوحأ ةفرعمو

 [؟4 ص :يشاشلا لوصأ ىلع يفاشلا] .هقفلا ةلدأ وأ هقفلا دعاوق انايحأ اهب داريو



 ماعلاو صاخلا يف لصف ۱۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ثحبلا نم دب ااف «سايقلاو ةمألا عامجإو و هلوسر ة هنسو «یلاعت هللا بانک: :ةعبرأ

 5 جبر ةيرط كلذب ملعيل ؛ و ذه نم دحاو 1 7 1 اكىحألا كل اسقألا أ
 3 لكم فى 1 لا 5 8 لك يف

 :ىلاعت هللا باتك 2 لوألا ثحبلا

 صيصخن ف :انلوقك ,.دارفنالا ىلع مر «مولعم نعل عضو ظفل :صاخلاف

 «ناسنإ :سدجلا صيصخت فو ءلحر :عونلا صيصخت ينو ءديز :درفلا

 وأ «باتكلا وهو يلح امإ :لوألاو «هريغب وأ «يحولاب تبثي نأ امإ مكحلا نإ :ةعبرألا يف راصحنالا هحو :ةعبرأ
 داهتجا وأ «عامجإلا وهو نيدهتحملا عيمج داهتجا امإ :لوألاف «هريغ وأ داهتجا امإ :يناثلاو .ةنسلا وهو يفح

 ١[ ۲ص :يشاوحلا ةدمع] .ةجحب سيلف داهتجالا ريغ امإو «سايقلا وهو ضعبلا
 «فحصلا يفد نيب بوتكملا ب دمحم انيبن ىلع لزنملا ىلاعت هللا مالك وهو :ميركلا نآرقلا يأ :هللا باتك

 ماكحألاب قلعتي امم ةيآ ةئام سمح ردقب نآرقلاب دارملا ["4ص :يناشلا] .هيف ةهبش ال ارتاوتم ًالقن انيلإ لوقنملا

 فلأ ةئام سم ردقب ةنسلاب دارملا اذكو

 نيدهتحبا قافتا وهو :ةمألا عامجإ [٤۳ص :يناشلا] .ريرقت وأ لعف وأ لوق نم د ينلا نع ردص ام لك يهو :هلوسر ةنسو

 ريدقت :عرشلا ينو «ريدقتلا :ةغللا يف :سايقلاو [74 ص :يفاشلا]:يعرش مكح ىلع رصع يف 5 دمحم انديس ةمأ نم

 .ماكحألا دهتحا جيرخت قيرط يأ :ماكحألا جيرخت قيرط (راونألا رون) .ةلعلاو مكحلا يف لصألاب عرفلا

 نكل دحاو نعمل اعوضوم امهنم دحاو لك نوك يف امهكارتشال ؛دحاو لصف يف امهعمج امنإ :ماعلاو صاخلا يف

 امهنم دحاو لك نوك يف امهكارتشالو «دارفألا ىلع لمتشم ماعلا ينو «دارفألا نع درفنم صاخلا يف دحاولا نيعملا
 ةلزنمي صاخلاو ءبكرملا ةلزنمب هنأل ؛ماعلا ىلع صاخلا مدقو ؛لوؤملاو كرتشملا فالخب ءاعطق مكحلا بحوي .

 .هيف فلتخم ماعلا مكحو ءروهمحج لا نيب هيلع قفتم همكح نألو «بكر لا ىلع مدقم درفملاو «درفملا
 :دارفنالاب دارملاو :دارفنالا ىلع (يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح) .يناعملا نم امهريغو لهجلاو ملعلاك :مولعم ىنعمل

 ةدمع] .نكت ملوأ دارفأ ظفللا اذه جراخلا يف نوكت نأ نع رظنلا عطق عم دحاو نعمل ًالوانتم ظفللا نوك
 ريغ ال دحاو نيعم هل ناك ام وهو ' 'نيعلا" صيصخت :درفلا صيصخت نم دارملا :درفلا صيصخت [١7١ص:يشاوحلا

 = ًالمتشم ناك ام :انه عونلا نم دارملا E ت [۳۹ ص ؛قاشلا] كي فنصلا هركذ يذلا لاثلاك



 ماعلاو صاخلا يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا
 ۶ ب 8 او

SSامإو .نوكرشمو «نوملسم :انلوقك اظفل اًمِإ  

 امو رم :انلوقك عم

 وأ دحاولا ربح هلباق نإف «ةلاحم ال هب لمعلا بوجو 5 نم ا مكحو
 ١ رهاظ هضراع

 لمعي الإو ف ا كسل رعت نود ادهني ينك نكن ناف «سايقلا

 . .هلباقي ام ٌكرتيو باتكلاب

 يف صاح "ةثالثلا" ةظفل نإف ءور ةثالث َنهسْفْنأب 3 نمر :یلاعت هلوق يف :هلاثم

 بهذ امك راهطألا ىلع "ءارق ألا" لمُح ولو هب لمعلا بجيف ,مولعم ددع فيرعت
REET ES 4م صقتن ةئالثلا م ددعلا صقتنا  

 :انه سنجلا نم دارملا :سدجلا صيصخت [۳۹ ص :يفاشلا] .لجر :لثم يعرشلا مكحلا يف نيقفتم نيريثك ىلع -

 ميسقت نأ .ملعي نأ يغبني امم نإ مث "ناسنإ" :لثم عرشلا ماكحأ يف نيتوافتم نيريثك ىلع المتشم ناك ام

 | [۳۹ ص :يفاشلا] .ةقطانملا دنع ال نييلوصألا دنع وه امنإ صاحلل شر فنصملا

 ةيوسلا ىلع امهنم دحاو لك لمتحي لب «رثكأ وأ نيينعم لمتشي ال هنإف ؛كرتشملا نع زارتحا لمتشي يأ :مظتني
 اضيأ اعمج مظتني اهنأل ؛دادعألا ءامسأو ةينثتلا نعو ءادحاو ادرف مظتني هنإف ؛صاخلا نع زارتحا ایج .ةيلدبلا قيرطب

 نيخيشلاو ديز يبأ يضاقلاو قارعلا خياشم بهذم اذه :لإ هب لمعلا بوجو .دارفألا نم ال ءازجألا نم نكل

 خياشم لاقو «ةدئاف عضولل نكت م الإو ءاهيلع لد نأ يناعملل ظافلألا عضو نم دوصقلملا نأ ؟مهعبات نمو

 ءازاجج هعوضوم ريغ هب داري نأ لمتحي ظفل لك نأل ؛اعطق هب مكحلا تبثي ال :ك.ر يعفاشلا باحصأو دنقرم”

 ؛مالي ال هيف ليم ال طئاح تحت ماق نمف «عطقلا يف حدقي الف «ليلد نع ءاشني مل لامتحالا اذه نإ :انم باوحلاو

 .طوقسلا ليلد دوجول مالي هنإف ؛ليم هيف ناك اذإ هتحت ماق نم فالخب طوقسلا ليلد ءافتنال

 كل هنع عاطقنالا ةهبش دحاولا ربخلا يف نأل ؛ناينظ امهو يعطق هنأل ؛امهنم ىوقأ باتكلا نأل :باتكلاب لمعي الإو

 كلذلو ءرهطلاو ضيحلا نيب كرتشم وهو رق عمج :ءورق ةيالث .طلغلا لمتحي وهو يأرلا ىلع هانبم سايقلاو

 نم ريثكو «ةثالثلا ةلدابعلاو «ةعبرألا ءافلخلا لوق وهو ءانبهذم وه امك ضيحلا امي اودارأ مهضعبف «هيف فلتخا

 بهذ امك راهطألا امي اودارأ مهضعبو «رباكألا لوقب تفقو مث راهطألاب لوقأ تنك :دمحأ لاقو ىم ةباحصلا

 هذه امهعست ال تالوطملا يف نيقيرفلا لئالدو «كرتشم هنأ تبثف «ناسللا لهأ اوناك مهو ءهبر يعفاشلا هيلإ

 -.رهطلا نود ضيحلا امي ديرأ اذإ امي لمعي اغإو «دارفألا لماوكلا ةثالثلا يهو :مولعم ددع .تاقيرولا



 ماعلاو صاخلا يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ظفاب عمجلا يف باتكلا درو دقو «ضيحلا نود رکذم رها نأ رابتعاب همس ئعفاشلا هيلإ

 م ؛صاخلا اذهي لمعلا كرت مز طلا وهو ركذلا عج هنأ ىلع لد ءثينأل

 .قالطلا اقوول ان رو نّيرهط لب راهطأ ةثالث بجوي ال رهطلا ىلع
 ثلاثلا ضعب

 ريغلا حاكن حی د ا EE :اذه ىلع ٌجرَخيف

 ما

 جوزلا جوزتو «قالطلاو علخلاو «قافنإلاو نكسملاو «قالطإلاو لإ مكحو ظا

 .اهدادعت ةرثك عم ثاريملا ماكحأو ءاهاوس عبرأو اهتحأب

 ريدقتلا يف صاح «مهحاوزأ يف مهيلَع اًنْضَرَف ام اتملَع هقإل :ىلاعت هلوق كلذكو
 7 ريل نم 7

 ؛ضيحلا ىلع ءارقألا لمح اذإ ققحتي امنإ كلذو «هب لمعلا بجيف صاح هنأ تبث اذإو يأ :هب لمعلا بجيف -

 ءرق ةثالث ةدعلا ريصتف «ضيح ةثالثب صبرتلا بحي رهطلا يف اهقلط اذإف ءرهطلا يف نوكي امنإ ةنسلا قالط نأل

 هدنع ال اندنع ثلاثلا يف ةعجرلا زوجيف «فالخلا اذه ىلع عرفتيو لتتم يأ :اذه ىلع جرخيف .لماوك

 كسلا جوزلا ىلع بجيو «هدنع ال اندنع ةدعلا سبحب سلحتو ءاندنع ال ءةدعلا متن هدنع ريغلا حاكن هيف حصيو

 الو «هدنع ال ةدعلا ءاقبل اندنع ثلاثلا يف علخلاو رخآ قالط عاقيإ حصي اذكو «هدنع ال ةدعلا ءاقبل اندنع ةقفنلاو

 اندنع ةدعلا ىلإ رظنلاب هب سمخلا موزلل اهاوس عبرأ جوزت اذكو «نيتخألا نيب عمحملا موزلل اهتحخأب جورزتلا هيف زوجي

 .هدنع ال اندنع ةيصولا اه لطبو ةقلطملا تثرو ةثلاثلا ةضيحلا يف جوزلا تام اذإف :ثاريملا ماكحأ .هدنع ال

 انبجوأ ام يأ "نييبتلا" فو «'فاشكلا" يف اذك جاوزألا يف نينمؤملا ىلع هضرف بحي ام هللا ملع دق يأ :انملع دق

 .مهئامإ يف ضوعلا نمو «مهحاوزأ يف كتمأ يف روهملا نم

 «هسفن ىلإ ريدقتلا نعم. وهو ضرفلا فاضأ هنأل ؛يعرشلا ريدقتلا يف صاح يانضَرفإ :ىلاعت هلوقف :انضرف ام

 ام يهو «هل ًانايب ةنسلا تقحلأف «لمحب رادقملا نييعت يف هنأ الإ هنم ناصقنلا زوحي ال ثيحب ًاعرش ًاردقم رهملا ناكف

 الو ءافكألا نم الإ نجوزي الو ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال :لاق هنأ اليل يبنلا نع هذ هللا دبع نب رباح ىور

 يور اذإ :يئيعلا لاق نو ميهاربإو «رماعو «ةشئاعو «رمع نباو «يلع بهذم وهو «مهارد ةرشع نم لقأل رهم
 وأ ةلوؤم امإ ثيداحألا يقابو ءانيهذم يف اضيأ طايتحالا نأ ىلع «هب جتحيو انسح ريصي ةفيعض اهتادرفم قرط نم

 لدب هنأل ؛نيجوزلا يأر ىلإ ًالوكوم هاه ]آ اردقف هلعجي مل يعفاشلاو نر اوت لا تراست ةا

 «نيعيابتملا يضارت ىلع تبثي اميف وهو ةراجإلاو عيبلا :يأ ةيلالا دوقعلا ضاوعأك راصف «عضبلا وهو هيلع دوقعملا

 .حصي الف باتكلا نم صاخلا كرت اذهب :لوقن انكل ءاذه اذكف



 ماعلاو صاخلا يف لصف ۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ريدقت نوكيف «ةيلاملا دوقعلاب ربتعيف يلام اقع هنأ رابتعاب هب لَمَعلا كرت الف «يعرشلا

 قبب يعفاشلا هركذ امك نيجوزلا يأر ىلإ الوكوم هيف لالا

 حابأو -۲ .حاکنلاب لاغتشالا نم لضفأ ةدابعلا لفنل يللا نأ ١- :اذه ىلع عرفو

 لج ثالثا لاسر -۳ .قيرفتو عمج نم جوزا ءاش ام فيك قالطلاب كلاطبإ

 .علخلاب خسفلل الباق حاكنلا دقع لمحو -؛ 596

 الف «ةأرملا نم حاکنلا دوجو يف صاح ريغ اجور حكت یف :ىلاعت هلوق كلذكو

 اهّيلو نذإ ريغب اهسفن تحك ةأرما اميل" وع ىلا نع وو اهلج نسل در
 اهيحخأو اهيبأو اهنباك

 * "لاب لطاب لطاب اهُحاكنف
 دوقعلا ىرحب يرسحي دقع حاكنلا" ةدعاق ىلع ةروكذملا ءايشألا هذه فر يعفاشلا عرف يأ :اذه ىلع عرفو

 ثيح هي هتسب كسمتن نحنو «ةيلاملا دوقعلا رئاسك تالماعملا ع نم حان نأل :لضفأ [47:يئاشلا] ."ةيلاملا

 ةريس رايتحا نم ىلوأ التف هيدي ماصتعالاو ,ةفلتخم ظافلأب رمأ دكآب هيلع ثحلا هنم درو ام عم يلختلا ىلع هراتحا

 ةثالث يف ثالثلا قرفي نأ :قيرفتلاو هدحاو رهط يف ثالث عقوي نأ :عمجلاف :قيرفتو عم نم .8تِع ايركز نب ىجي

 نيب عمجلا اندنعو ءاقلطم عيبلا خسف زاج امك دحاو ظفلبو «ةدحاو ةعفد يأ ةلمج ثالثلا لاسرإ حابيو «راهطأ

 ةينيدلا حلاصملا هب قلعتي ةنس حاكنلا نأل ؛ةنسلا فلاخم هنأل ؛ةعدب ةدحاو ةملك وأ ,دحاو رهط يف ثالثلاو نيتقلطلا

 .صالخلا ىلإ ةجاحلا ردق ىلع الإ هلاطبإ هركيف «ةيويندلاو
 ءافوقوم دقعني :هكظل دمحم لاقو «يلو ريغب ةغلاب اهسفن اهحاكنإ زوجي :كلم ةفينح وبأ لاق :حاكنلا دوجو يف
 - ءامهلوق ىلإ هكر دمحم عوجر ىوريو ءاقلطم دقعني :لاقو عجر مث «يلوب الإ دقعني ال هدر فسوي يبأ نعو

 «يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب 2١١١7 :مقر «يذمرتلاو «يلولا يف باب 25٠08 :مقر دواد وبأ هاور *

 دمحأو «يلوب الإ حاكن ال باب ء۱۸۷۹ :مقر «هحام نباو «نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 ريغب حاكنلا نع يهنلا باب يف يمرادلاو ۱1۸/۲ "هكردتسم" يف مكاحلاو 2554117 ١25147051:مقر

 .اف ةشئاع نع «يلو



 ماعلاو صاخلا يف لصف ١ 4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ,قاللطلا وفور كسلا «ةقفنلاو ںھلا موزلو ,ءطولا لح ف فاالخلا :هنم ع رفتيو

 هراتخا ام فالخب ءهباحصأ ءامدق هيلإ بهذ ام ىلع ثالثلا تاقلطلا دعب حاكنلاو
 ىعفاشلا

 .مهنم نورخأتملا

 ماعلاف «ءيش هنع ّصخي مل ٌماعو ١- ضعبلا هنع صح ماع ١- :ناعونف ماعلا امأو
 هدارفأ ضعب يأ 2

 رثكأ ذحأ هبو هلل فسوي يبأ نع هلثمو «هريغ يف ال وفكلا يف دقعني هلم ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو =
 .نمترابعب دقعني ال :اهجن يعفاشلاو كلام لاقو «ىوتفلل راتخملا وهو خياشملا

 امي لحد نإف «لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف" :هرخآ يفو ءاعوفرم ةشئاع ثيدح نم وه :خلإ اأ
 دوادوبأو دمحأو يعفاشلا هجرخأ "هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهجرف نم لحتسا امم رهملا اهلف

 نإ هوحو ًاضيأ :انلو ءرخآ هوجو هلو «نابح نباو مكاحلاو يواحطلاو ةناوعوبأو هحام نبا هنسحو «يذمرتلاو
 ( ( .تالوطملا ىلإ عجريلف امهيلع عالطإلا تش
 هيلع لولدملا نيعملاب ملكتملا مامتهال وأ ءلماكلا ريغ لطابلاب داري نأ وهو زوجتلا عفدل راركتلاو :! لطاب لطاب
 :ةتلع هلوق يف امك رحزلاو باتعلا عضوم يف نوكي يلايخلا ةرابع نم مهفي ام ىلع تارم ثالث راركتلا نإ :لوقأ

 اذكو «هنذإ ريغب هسفن حاكنإب هالوم ىلع هدرمتل ؛ناز يأ "رهاع رهاع رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع يأ"
 ۱٦-1۷] ف يشاوحلا ةدمع] .ليبقلا اذه نم لإ ةأرما يأ :#يلع هلوقف «"هوعطقاف هوعطقاف داع نإف" :ةقرسلا يف لء هلوق

 .ءاسنلا ةرابعب دقعني حاكنلا نأ نم :هنم ع رفتيو

 ؛كلم يعفاشلا دنع ثالثلا دعب اهحاكن زوجيف «نذإلا ريغب تحكن يلا ةأرملا هذه اثالث جوزلا قلط اذإ يأ :حاكنلاو

 ٤١[ ص :يفاشلا] .امهلاثمأو يطيوبلاو يزملاك :هباحصأ ءامدق .ليق اذك هدنع دقعني مل لوألا حاكنلا نأل

 اذه زاوح ريدقت ىلع اهعوقو هابتشا ىلإ ارظن اطايتحا ثالثلا دعب حاكنلا.اوزوجي مل مهفإف :نورخأتملا هراتخا ام

 .جرفلا لح يف ًاطايتحا ًاضيأ امي هوزوجي مل نإو ءام ةوق اهل هوجو ًاضيأ هزاوحلو «حاكنلا
 يجلثلا دنعو ءصوصخو مومع ليلد موقي نح فقوتلا ةرعاشألا ةماع دنع ماعلا مكح نأ ملعا :ماعلا امأو

 روهمج دنعو «كلذ قوف اميف فقوتلاو ؛عمجلا يف ةثالثلو سنجلا يف دحاولاك صوصخل اب مزتلا :يئابحلاو
 روهمج دنع انظو «نيرخأتملا ةماعو قارعلا خياشم دنع انيقيو اعطق دارفألا نم هلوانتي اميف مكحلا تابثإ :ءاملعلا

 نود لمعلا بوجو ديفي يح دنقرمس خياشم دنع راتخملاو هلل يعفاشلا بهذم وهو «نيملكتملاو ءاهقفلا

 .تالوطملا يق قيرف لك تاكسمتمو ءاذه سايقلاو دحاولا ربخب باتكلا نم ماعلا صيصخت حصيو ءداقتعالا



 ماعلاو ضاخلا يف لصف ٥ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 EE رس ريح يحسد يعح يل

 هيلع بجي ال هدنع قورسلا كلَ ام دعب قراسلا دي عطق اذإ :انلق اذه ىلعو
 قراسلا

 عيمج لوانتي ةّماع "ام" ةملك نإف «قراسلا هبستكا ام عيمج ُءازح عطقلا نأل ؛نامضلا

 كرتي الو ءعومجملا وه ءازجلا نوكي نامضلا باجيإ ريدقتبو «قراسلا نم دجو ام

 .بصغلا ىلع سايقلاب هب لمع

 ام ناك نإ" :هتيراحل ىلوملا لاق اذإ هم او ام ةئاَغ "ام" ةملك نأ لع او

 .قتعت ال ةيراجو ًامالغ تدلوف «"ةرح تنأف امالغ كنطب يف

 نم ًافلخخو ًافلس هب جاجتحالا عاش دقو «هلوانتي ام لك امكح هلوانتيو هب ملعلا موزل اذكو :هب لّمَعلا موزل
 هع ومع تموالا ماع نما ؛هب صخي لب صاخلا ضراعي ال نيظ :هش يعفاشلا لاقو ءرحآلاو لوألا ردصلا

 ."لوصفلا" يف اذك اندنع ةعونمث ةيلكلا هذهو «ضعبلا

 هتلالد يف يعطق ءيش هنم صخب مل يذلا ماعلا نأ ىلع ءانب ءاعطق هب لمعلا مزلي ماعلا نأ يأ :اذه ىلعو
 اذإ هنإف ؛ًاعطق هب لمعلا مزلي ماعلا نأ ىلع عيرفت :نامضلا هيلع بجي ال ٤١[ ص :يفاشلا] .هدارفأ ىلع

 «بهذملا رهاظ وهو ًارمح فلت ول امك نمضي ال كلهتسا وأ هلبق وأ عطقلا ةعب قراسلا دنع قورسملا كله
 امك قورسملا قراسلا نمضي :هكر يعفاشلا لاقو كلهتسا اذإ نمضي هنأ هلم ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 :انلو ءانهه اذكف هنذإ ريغب ريغلا لام فلتأ هنأل ؛نامضلا هيلع بجي هنإخ ؛بصاغلا دنع كلهف انيع بصغ اذإ
 ام عيمج ءازج عطقلا نوكي نأ ةبجوم ةماع اسك اب ءار مهيدي اوُعُطقاَفل :ىلاعت هلوق يف "ام" ةملك نأ

 ناكف هلاعفأ ضعبل ءازج عطقلا نوكي نامضلا باجيإ ريدقتبو ا نقلت دنع دو ا فو

 :ىلاعت هلوق يف يأ :ةّماع ام ةملك ."لوصفلا" يق اذك ءزوجي ال كلذو «سايقلاب باتكلا نم ماعلاب لمعلا كرت

 نم ماعلاب لمعلا كرت ناكف «هلاعفأ ضعب ءازج عطقلا نوكي نامضلا باجيإ ريدقتبو «هُكاَبَسُك اَب ءاَرَحل
 .زوحي ال اذ و «سايقلاب باتكلا
 ١8[ ص :يشاوحلا ةدمع] .يعفاشلا لاق امك قراسلا ىلع قورسملا نامض عراشلا باجيإ يأ :نامضلا باجيإ

 ىلع ىدعت هنأ رابتعاب كلاملا ىلإ بوصغملا نيع ميلست نع زجع اذإ نمضي بصاغلا نإف :بصغلا ىلع سايقلاب
 ١8[ ص :يشاوحلا ةدمع] .نامضلا وهو همكح يف هيلع ساقيف «كلذك قراسلاو ريغلا قح



 ماعلاو صاخلا يف لصف 5 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ام عيمج يف ماع هنإف ه(ِنآْدقْلا نم م رسبت ام اوأرفاف» :ىلاعت هلوق يف لوقن هلثعو

 ا

 ةالص ال" :لاق هنأ وشلل يف ءاجو «ةحتافلا ةءارق ىلع زاوجلا 5 مدع :هترورض نمو

 و اا 1
 ام كرتو لمعلا موزل يف صاخلا ةلزنم ضعبلا هنم صخي مل يذلا ماسعلا نأ نم رم ام لثم يأ :هلئعو

 عيمج ةالصلا يف اوأرقاف يأ مالكلا قايس ةلالدب ةالصلا يف تدرو :خإ اوُأَرْقاَف [۱۸ ص :يشاوحلا ةدمعإ] .هلباقي

 لدي رمألاو «نآرقلا نم ماعلا ءزجلا هب رومأملا نوكي نأ يضتقيف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف نآرقلا نم ترّسيت تايآ

 0 ا ا

 «ةالصلا اهتوفب دسفت ضرف اهإ :دوادو روثوبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هرهاظبو :باتكلا ةحتافب الإ
 لاقو «يعازوألا نع فالتخا ىلع هتأزجأ اهريغ أرقو ادماع اهكرت نإ :يعازوألاو يروثلاو ةفينحوبأ لاقو

 . راكذتسالا" يف اذك اهفورحو اَهايآ ددع نآرقلا نم اهلثمم. الإ زجي مل الإو ,ةعكر لك يف اهؤرقي :يربطلا

 نأ يضتقيف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف ريت ام عيمج يف ةماع "ام" ةملكو ءةالصلا يف تدرو ةيآلا نإف :امهب انلمعف

 ناك هأرق ءزج :يأ هنأ ىلع لدف «هب رومأملا لعفلا ءازجأ ىلع لدي رمألاو «نآرقلا نم ماعلا ءزجلا هب رومأملا نوكي

 ةحتافب الإ ةالص ال" :لاق التِفع هنأ ربخلا يف ءاح دقو «ةحتافلا ةأرق ىلع 0 فقوت مدع :هترورض نمو اير

 فقوت :هترورض نمو «باتكلا ةحتاف عم الإ اعرش ةالصلا دحوي ال نأ يضتقيف «دوحولا يفنل "ال"و «"باتكلا

 يفن ىلع ربخلا لمحي نأب باتكلا مكح هب رّيغتي ال هجو ىلع اممب انلمع الباقت اذإف «ةحتافلا ةأرق ىلع زاوحلا

 نان هيف نكمشي نکل ةأرقلا قاطع . ةالصلا زوجيف «باتكلا ةحتافب الإ ةلماك ةالص ال :هانعم لعجيو «لامكلا

 .ربدتف ربخلاب المع ةحتافلا باجي إو «باتكلا بجوم وه امك ةءارقلا ةيضرف ريرقت هيفو «بحاولا كرتب

 مامإلل حيحصلاو ءاهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب 2/71 :مقر «يراخبلا حيحص *
 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب «8؟17 :مقر «دواد يبأل ننسلاو «ةحتافلا ةءارق بوحو باب «۳۹ ٤ :مقر «ملسم

 :مقر «يذمرتلا عماجو «ةالصلا يف باتكلا ةحتاف ةءارق باجيإ باب 4٠١« :مقر «يئاسنلل ننسلاو «باتكلا ةحتافب

 «مامإلا فلح ةءارقلا باب ۸۳۷ :مقر ؛هجام نبال ننسلاو «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنأ ءاح ام باب ۷

 .هه#و تماصلا نب ةدابع نع باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال باب يف يمرادلاو



 ماعلاو صاخلا يف لصف . ۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةبحاو ةحتافلا ٌةءارقو «باتكلا مكحب ًاضرف ةءارقلا قلطم نوكي ىح «لامكلا يفن ىلع

 هنإ يلع هللا مس | ٍرَكَذُي مل امم اولكأت الود :ىلاعت هلوق يف كلذك انلقو .ربخلا مك

 ف عا ا وادعو .ادماع ةيمستلا كورتم ةمرح بح وي

 نكمي ملف 2 !رما لك بلق يف ىلاعت هللا ةيمست نإف ولك" :#ع لاقف ادماع

 ءايسان اهكرتب للا تّ دماغ اهكرتب لحلا تبث ول هنأ ؛امهنيب قيفوتلا
 ربخلاو ةيآلا دلا يلح ريخلاوةيآلا

 .كب يعفاشلا لمح امك زاوجلا يفن ىلع ال باتكلا ةحتافب :يأ ةلماك ةالص ال يأ :لامكلا يفن ىلع

 اف ءرفك ليزنتلا راكنإ ىلع هلالحتساو «ةيصعم ةرورضلا ريغب هلكأ :يأ قسفل هنإو :ركذُي مل اًمماولكأت الَو
 قحأ هللا لتق امف هللا نودبعت مكنأ نومعزت مكنإ :نيملسملل نولوقي اوناك مهو رافكلا يف اهلبق تايآ عم تلزن

 هتايآب متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف ناميإلاب نيققحتم متنك نإ :نيملسملل ليقف «متنأ متلتق ام اولكأت نأ

 نع ةرابع "ركذي مل امم" يف "ام" ةملك نأ ملعف «هفنأ فتح تام وأ «ةهآلا نم هريغ مسا هيلع ركذ ام نود نينمؤم

 اهمومعب امنإو ؛مهقافتا يف ىكذملا ىلع عقي اهكورتم وأ ةيمستلا ةروكذم نأ هتلالدب وأ «قايسلا ةلالدب تاحوبذملا

 ."لوصفلا"يف اذك دحاولا ربحت هتلباقم. كرت اذهل رفاكلاو ملسملا ةحيبذ نم ةيمستلا كورتم ةمرح بخوت

 يف ءاملعلا فلتخا دقو ءاصوصخم ماعلا نكي ملف ءامكح ركاذ هنإف يسانلا امأو :ًادماع ةيمستلا كورتم
 هبو «نايسنلا عم ةطقاس ركذلا عم ضرف ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذف «ةحيبذلا ىلع ةيمستلا مكح

 ىلع ضرف اأ ىلإ نيريس نباو يعشلاو رمع نباو رسهاظلا لهأ بهذو «يروثلا نايفسو كلام لاق
 [؟5 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح| .قالطإلا

 زئاج ريغ وهو دارفألا ضعب قح يف اكورتم باتكلا ناكل دمعلا يف لحلا تبث ول :هانعم :خإ تبث ول هنأل
 يف لحلا تبثيف «نايسنلا يف هتوبث مزلتسي دمعلا يف لحلا توبث نأل ؛ربخلا اذهب ةيلكلاب باتكلا خسن هنأو فيكف

 باتكلا تحت ىقبي ال اعيمج هنم اًصخ اذإف «يسانلاو دماعلا نيتليبقلا الإ لوانتي ال باتكلاو «ريخلا اذهبي نيتروصلا

 رذع نأل ؛ىلوألا قيرطب ربخلا اذهب :ًايسان اهكرتب .زوحي ال اذو ءدحاولا ربخب باتكلا مكح ذئنيح عفتريف «درف

 :ككلع لاق هعوقو نع زارتحالا نكمي الف ءعرشلا بحاص ىلإ بوسنم نايسنلا نأل ؛دماعلا رذع نود يمانلا

 ل ا

 -58٠١. 4/9/4 هانعم يف ام "فنصملا" يف يق قازرلا دبع جرحأو ءارم سابع نبا نع «” 45/4 نطق رادلا هاور *



 ماعلاو صاخلا يف لصف ۱۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ٌريخلا ُكَرتْيَف «باتكلا مكح عفتري ذئنيحف

 ٠ 7 1 2 1 1 ر

 *ناتجالمإلا الو ةجالمإلا الو «ناتصملا الو ةصملا مرحت ال ربا 2 ءاج دقو «ةعضرملا

 .ريخلا كرتيف ءامهنيي قيفوتلا نكعي ملف
 باتكلا ةضراعمل خاو باتكلا

 لامتحالا عم يقابلا يف هب لمعلا بحي هنأ :همكحف «ضعبلا هنع صخ يذلا ماعلا امأو
 صخب مل يذلا سس يس ل سل

 زاجف صنلا اذه نم صح يسانلا نأ وهو :مصخلا ضارتعا باوح ىلإ ةراشإ اذه :باتكلا مكح عفتري

 كورتم يأ صيصختتلاب دحولا ربخ هضراعي نأ زاج ضعبلا هنم صوصخعملا ماعلا نأل ؛ربخلاب يقابلا صيصخت

 ىلإ صيصختلا زوجي امنإو ءانررق امل ؛ةيلكلاب باتكلا مكح عفري دماعلا هنم صح اذإ هنأب باجأف ءادماع ةيمستلا

 .هلحم يف ررقت امك دحاولا ربخب زوجي ال اذو ءاخسن نوكي اليك ؛ماعلا مسا هيلع قلطي ام ندأ «هتحت ىقبي نأ

 ةصم ولو بيسملا نبا نع "ًطوملا" يف دمحم هاورو «ميرحتلا يف اندنع ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق :إ مُكُناَهّمأ
 ىلع نوملسملا عمجأ :لاق هنأ ثيللا نع :"نغملا" يف ةمادق نبا لاقو «ةباحصلا عيمج نع يورم كلذكو «ةدحاو

 تبثي ال :يعفاشلا لاقو «ةياور يف كلام لوق وهو «مئاصلا رطفي امك دهملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ

 :ليقو «ةدحاو هنعو «ثالث دمحأ نعو قاحسإو ةياورلا رهاظ يف هيث دمحأ لاق هبو «تاعضر سمح الب ميرحتلا

 نب ديز لوق وهو هخياشم هراتحاو «تاعضر ثالث يناثلاو فب ةفينح يبأ لوقك امهدحأ :ناهجو بهذملا رهاظ

 :احالطصاو ءمكحب ةلمحلا نع ضعب زييمت :ةغل صيصختلا :ضعبلا هنع صخ ."لوصحلا" يف اذك هد تباث

 ةياغلاو ءاشتسالاو ةفصلا نع "لقتسم" :انلوقب زرتحاو «هل نراقم لقتسم ليلدب هدارفأ ضعب ىلع ماعلا رصق
 .خسنلا نع "نراقم" :انلوقبو

 مهنأ ملعا مث .ًالوهجب وأ ًامولعم صصخملا ناك ءاوس «دارفألا يقاب يف صيصختلا لامتحا عم يأ :لامتحالا عم
 - نسحلا يبأ خيشلا بهذمف ءال مأ صيصختلا دعب ةجح ىقبي له ضعبلا هنع صح يذلا ماعلا نأ يف اوفلتحا

 باب يف ملسم هاورو بد ريبزلا نب هللا دبع نع ًادحاو ًاثيدح ظفللا اذه .4 775 :مقر "هحيحص" يف نابح نبا هاور *
 غ١ 45١ :مقر مذ لضفلا مأ نعو «"ناتصللو ةصملا مرحت ال" :ظفلب هك ةشئاع نع 2١40٠ :مقر ناتصملاو ةصملا يف

 3١51 :مقر تاعضر سم نود ام مرحي له باب يف دوادوبأ كلذكو «ناتحالمإلاو ةجالمإلا مرحت ال :ظفلب

 نم مرحي يذلا ردقلا باب يف يئاسنلاو ٠٠٠١ :مقر ناتصملا الو ةصملا مرحت ال ءاج ام باب يف يذمرتلا عماحو

 .71077 0714584 2155155 :مقر دمحأو ۲٠١۱ :مقر مرحت ةعضر مك باب يف يمرادلاو «۳۳۰۸ :مقر ةعاضرلا



 ماعلاو صاخلا يف لصف ۱۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ىقيي نأ ىلإ سايقلا وأ دحاولا ربخب هصيصخت زوجي يقابلا صيصخت ىلع ليلدلا ماق.اذإف

 يذلا صصخملا نأل ؛كلذ زاح امإإو هب لمعلا بجيف ءزوجي ال كلذ دعبو ثالث

 نأ زاجف «نيعم درف لك ين لامتحالا تش ج الوهجم اضعب جرخأ ول ةلمحلا نع ضعي جر
 EE سهما ا

 ۶ ماعلا دارفأ نم اعلا دارفأ

 هيف فقوتلا بحي لب صيصختلا دعب ةجح ىقيي ال هنأ 011111

 اولتقا" :ليق ول امك ًالوهحب وأ "ةمذلا لهأ اولتقت الو نيكرشملا اولتقا" :لاقي امك ًامولعم صوصخملا ناك ءاوس
 صصخحلملا ناك نإ :مهتماع لاقو ءامولعم ناك اذإ صوصخلا صحأ بجي هنأ الإ "مهضعب : ۽ اولتقت الو نيكرشملا

 اميف ماعلا ىقيي د ًامولعم ناك نإو «نايبلا ىلإ فقوتيو يقب اميف ةحح ىقي ال بح مومعلا مكح طقسي ًالوهحب

 ."لوصفلا" يف اذك مولعملاو لوهجلا ءانثتساب ارابتعا ناک ام ىلع هعارو

 صن نيك شما اولا :ىلاعت هلوق نأ «سايقلاو دحاولا ربخج ماعلا صيصخت لاثم :خلإ دحاولا ربخب هصيصخت

 ولان الو يك ارق كل" ةي هلوق وهو. هدحاولا رب صيف نماتسملاب هضيصخت دعب ةلالذلا يطا ماع

 نمزلا صخي هنأ امك [41/4 "ىربكلا ننسلا" يف يقهيبلاو 2551/٠ "راثآلا ناعم" يف يواحطلا هجرحأ] "اديلو
 ماعلا ظفل قالطإ حلصي ام رادقم ماعلا نم ىقبي نأ ىلإ اذكهو «لاتقلا نع زجعلا ةلعب نمأتسملا ىلع سايقلاب اضيأ

 ٠ [48 ص :يناشلا] .ةثالث عمجلا لقأ نأل ؛عمبملا يف ةثالثلا وهو هيلع
 لهأ عامجإب ةثالثلا عمجلا ندأو < «خسنلا هب زوجي ام الإ زوجي ال هنأل ؛دارفأ ةثالث ءاقب ىلإ صيصختلا :زوج ال

Nربخب باتكلا نم ماعلا خسنو ءلاطبإو احسن ريصي لب ةقيقح ماعلا ىقيي ال نانثا  

 نأ :هنايب [عامجإ وأ روهشم ثيدح وأ ةيآ نم] :صّصخملا نأل ."لوصفلا" يف اذك زوجي ال سايقلا وأ دحاولا

 درف لك لمتحا "مهضعب اولتقت الو نالف يب اولتقا" :ريمألا لوقك ًالوهحب اضعب ناك اذإ ماعلا نم صوصحملا
 ام ةلمج نم هنأ ىلع .ليلدلا ماق اذإف ءصوصخلا ليلد تحت الحاد نوكي نأو «ماعلا تحت ًايقاب نوكي نأ نيعم
 لصألا نأل ؛ةلعب لولعم هنأ رهاظلاف ءامولعم اضعب ناك اذإو «هصيصخت بناج ححرت صوصخلا ليلد تحت لحد
 «نيعم درف لك ريق لامتحالا تبثف «ةيقابلا دارفألا ضعب يف دجوي نأ تلمتحا ةلعلا كلتو «ليلعتلا صوصنلا يف
 لاا لعد ماعلا نأ تبثف ء«هصيصخت بناج ححرت درفلا اذه يف ةلعلا كلت دوجو ىلع ليلدلا ماق اذإف

 ."لوصفلا" يف اذك سايقلاو داحآلاب هصيصخت زاجف «نيريدقتلا ىلع
 لوهجم صوصخم ابا مرح واف: ىلاعت هلوق نإف ةيآلا برا مرح عيل هلا لأول : ىلاعت هلوقك :ًالوهجم اضعب

 الإ عرش ام عيبلا نأل ؛عامجإلاب دارم ريغ لضفلا سفنو «لضفلا ةغللا يف ابرلا نأل ؛ةتسلا ءايشألاب نايبلا. لبق
 ."ندعملا" يف اذك ًالوهحج ناكو يعرشلا وه ابرلا نم دارملاف «حابرتسالل



 ديقملاو قلطملا يف لصف ۲۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

SSا كس خم ساف ۱ غ نأ او فاعلا  O 
 ريف دع ليدل اجب را نع برت للا ماق اذإف «نّيعملا قح يف نافرطلا

 5 اجورخخو الود

 ةلمجلا نع ًامولعم اضعب جرحأ ا ناک نإو .هصيصخت بناج 6 صوصخلا

 کج نع اجر
 دوجو ىلع يعرشلا ليلدلا ماق اذإف « A نع للعب ل ولعم نركيت نأ

 .لامتحالا دوجو عم هب لمع هصيصخت ةهج حرت نيعملا درفلا اذه ريغ يف ةلعلا كلت

 ديقملاو قلطملا يف لصف

 هيلع ةدايزلاف هقالطإب افا نكمأ اذإ ىلاعت هللا باتك نم قلطملا نأ ىلإ انباحصأ بهذ
 اا واكو

 عراشلا هرّسف ًالوهجم ناك امل ابرلا نأ اپ ا ةرو ن ع دک ی ناک نو :خلإ ليلدلا ماق اذإف
 ؛عيبلا دارفأ نم لك يف لامتجالا تبثي عراشلا نايب :ليقف "خلإ ةطنحلاب ةطنحلا" :اتلءع هلوقب ةتسلا ءايشألا يف

 «نيعملا قح يف نافرطلا ىوتساف صوصخلا ليلد تحت الحاد :نوكي نأو «ماعلا تحت ًالخاد نوكي نأ لامتحال
 ابرلا باوبأ انل نيبي ملو انع يلع يبنلا جرح :ه#و رمع لاق اذملو «ةتسلا ءايشألا ىوس ام لاح ملعي ال نكلو

 معطلاب كلي يعفاشلاو «سنجلاو ردقلاب كب ةفينحوبأ للعف «طانبتسالاو ليلعتلا ىلإ ءاملعلا جاحاف ءايفاش انايب :يأ

 يف أي ام ىلع ءايشأ ليلحتو ءايشأ ميرحت يف هليلعت ىضتقم. لك لمعف «راحدإلاو تايتقإلاب هيث كلامو «ةينمثلاو
 .هريغو "ندعملا" يف اذك ىلاعت هللا ءاش نإ سايقلا باب

 [؟١ ص :يشاوحلا ةدمع]."مهضعب اولتقت الو نيكر شملا اولتقا" :التلد هلوقك ماعلا دارفأ ةلمج يأ :ةلمجلا نع

 مدع ةلعب لولعم هنإف ؛"ةمذلا لهأ اولتقت الو نيكرشملا اولتقا" :هلوق يف ةمذلا لهأ جورخك :خلإ ةلعب ال ولعم

 .ةصوصخملا دارفألا يف نوكت لا :ةلعلا كلت [؟١ ص :يشاوحلا ةدمع] .مهنم ةلتاقملاو ةبراحن ا

 وه :قلطملا فيرعت :خلإ قلطملا يف لصف [45 ص :يناشلا] .ملعلا ال لمعلا بجوت ةينظ ةجح هنأ ىلع يأ :هب لمغعُيف
 يف ىلاعت هلوق يف ةبقرك تافصلا نم ةفصب ديقتي ملو «ع ويشلا ليبس ىلع دارفأ وأ عئاش درف ىلع لدي صاح ظفل

 نم ةفصب ديقم عئاش درو ىلع لدي صحا فلا ره :ديقملا فيرعت .ةيآلا ةر ٌريِرحَت وأ :نيميلا ةرافك

 مركأ خيشلا ةيشاح] .ةيآلا ةتمؤُم ةر رْيرْحَتْف :أطخلا لتق ةرافك يف ىلاعت هلوق يف ةنمؤم ةبقرك تافصلا
 لمحي الو «عمسلاو يأرلا لبق نم ديق وأ ءفصوب ديقتي الو «هقالطإ ىلع يرجي قلطملا اندنعف [۲۸ ص :يودنلا
 ."لوصحلا" يف اذك «هيلع لمحي نر يعفاشلا دنعو «عمح ل ارذعت اذإ الإ ءاضيأ ديقملا ىلع



 ویا ليلا لا اا ا ر رالا فاك ل لوألا فلا
 > .زوحت ال سايقلاو دحاولا ربخ

 «قالطإلا ىلع لْسَكلا وه هب ٌرومأملاف مكه وح يا و اولسغاقإا : ى اعت هلوق ف ا
 نسوا

 لابا لمعي نكلو رباب ةيمستلاو ةالاوملاو «بيترتلاو (ةينلا طرش هيلع دازي ااف

 ةينلاو «باتكلا مكحب ضرف قلطملا لسغلا :لاقيف «باتكلا كح كال دعو ىلع

 «قالطإلا فصوب اعفرو اخسن نوكت هيلع ةدايزلاو مهمالك يف دوصقم فصو:قالطإلا نأل :خلإ دحاولا ربخب

 افالخ نيظ سايقلاو دحاولا ربخو يعطق باتكلا نأل ؛سايقلاب وأ دحاولا ربخب هفصو وأ هلصأ باتكلا خسن زوجي الف

 «نايبلاب دييقتلا لمتحي قلطملا نأل ؛باتكلا نم قلطملل انايب لعجيو ؛سايقلاو دحاولا ربخب ةدايزلا زوجي هنإف ؛كنس يعفاشلل

 ."لوصفلا" يق اذك هب لمعلا ناكمإل قلطملا يف لامجإ الو «لامجإلا ةيقباس يضتقي نايبلا نإ :انلق

 نم ءيش طرش ولف ننسلا رئاس اذكو «هنودب وأ بيترتلا عمو ءافودب وأ ةينلا عم ناك ءاوس يأ :قالطإلا ىلع
 ءداحآلا رابخأب باتكلا قالطإ خسن نوكيو ؛لسغلا قلطم نوكي ال اهيف ةدراولا رايتحالل امهوحنو بيترتلاو ةينلا
 :اكتلع هلوقل ؛شم دوادو روث وبأو دمحأو كلامو يعفاشلا هيلإ بهذ امك :ةينلا ٍطرش ."ندعملا" يف اذك زوجي ال اذو
 [۲۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .روهشملا ثيدحلا "تاينلاب لامعألا امنإ"

 واو ديفت له :امهدحأ :نارمأ فالتحالا ببسو سج ديبع يبأو دمحأو يعفاشلا بهذم وه امك :بيترتلاو

 ىلع وأ بوحولا ىلع ةلومحم يه له لء هلاعفأ يف مهفالتحا :يناثلا رمألاو ؟ال مأ بيترتلا ءوضولا ةيآ يف فطعلا

 كلام لوق وهو :ةالاوملاو [۲۸-۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ًابترم الإ ًاضوتي مل ب يبنلا نإف ؟بدنلا
 باحصأ بهذم وهو :ةيمستلاو [۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةالاوملا ىلع بظاو دلي يبنلا نأل ؛هلب

 [۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح]."مسي مل نل ءوضو ال" :التفء هلوقل ؛رهاوظلا

 هلوسرو هللا ىلإ هترجه ناك نمف «ىون ام ءرمال امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ" :اتفع هلوق ةينلا يف وهو :ربخلاب

 فو "هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترحهف
 الحر يي هرمأو" :ثيدح ةالوملا يفو ارم ناكو "هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه" :ثيدح بيترتلا

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال" :ثيدح ةيمستلا يفو «دوادوبأ هاور "ةالصلاو ءوضولا ةداعإب ةعمل همدق يفو ىلص

 ."يماسحلا" حورش يف اذك امهريغو دمحأو دواد وبأ هاور "هيلع



 ديقلاو قلطمل يف لصف ۲١ 0007 هللا باك يف لوألا ثحبلا
 نإ ةد هم امهم دحاو لك اوُدلخاَف ينارلاو ةن ينازل :یلاعت هلوق يف انلق كلذكو

 م2 ماكاو الولي
 ركبلا" :ةتع هلوقل ؛اًدح بيرغتلا هيلع داري الف ءانزلل اًدح ةئاملا َدَلَج لعخ باتكلا

 ءالجإلاو يفنلا

 «باتكلا مكح هب ٌريغتي ال هجو ىلع ربخلاب لمعي لب *”ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب

 ربخلا مكحب ةسايس ًاعورشم ُبيرغتلاو ؛باتكلا مكحب اًيعرش الح ُكلحلا نوكيف
 رحزلا لامكل

 :ىلاعت هلوق يف انلق «باتكلا قلطم ةلباقع. ربخلا انكر تو اهقالطإ ىلع حسملاو لسغلا انيرحأ ام لثم. يأ :كلذكو
 خيشلا :ىلاعت هلوقب تباث اهمكح نأل ؛نصحما ريغو ةنصحملا ريغ يأ :يِناّرلاَو ةيناَرلا .ةيآلا © ينارلاَو ينازل

 ثعبني انزلا نأل ؛ينازلا ىلع ةينازلا مدق امنإو ءعامجإلا وأ ثيدحلا وأ هللا نم ًالاكن امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو

 .رثكأ لاجرلا يف يهو ةأرحلا نم ةقرسلا نأل ؛ةقراسلا ىلع قراسلا مدقو «رفوأ ءاسنلا يف يهو ةوهشلا نع
 نأل ؛ادح ناكف ةرجاز ةبوقع وهو اودلحاف اينز اذإ نازلاو ةينازلا :هريدقت ذإ ؛ءازجلا ءافب نورقم هنأل :انزلل اًدَح
 ناك اون اعرش اار رک ف اير هلا تركي نأ يضتقي قلطم وهو ًادح نال ناك دذإف ةيوشلا هدا
 ذئتيح رحازلا نأل ؛اًدذح بيرغتلا نع يلاخلا دلحلا نوكي ال ربخلاب اًدح بيرغتلا لعج ولف «هنودب وأ بيرغتلا عم

 رم امك قالطإلل ًاخسن كلذ داك دج نك م اذإف رحازلا وه دحلاو ءارحاز هضعب نوكي الف .عومجملا وه

 .مهفاف قباسلا لاثملا يف

 :ركبلاب دارللو جرا مل يلا ىثنألاب دعب جورتي مل يذلا ركذلا يأ ركبلاب ركبلا ءانز ةبوقع يأ :لإ ركبلاب ركبل
 فارما وأ الغر اركب اهالحأ E ديقو «محرلا ا نضل «نصحملا ريغ

 .محري نصحماو دلجي ركبلاف ءانصحم رخآلاو
 ىلع بيرغتلا فطعف : ,ماع بيرغتو دلحلا نيعأ ناروكذملا نارمألا ةيانحللا ةبوقع يف زوجي يأ ةدحاو ةنس يأ :ماع بيرغتو

 اضرف ارئاج وه راصف «هدحو دلحلا ةيافك يضتقي نآرقلا صنب اههدحأب ءافنكالا زوجي الف ءًدح عومجلا نوك يضتقي دلج

 .هكرت و هلعف ىوتسا ام وهو ءاحالطصا ازا بیرغ يقبو

 محرلا يف ءاج ام باب 2١4514 :مقر يذمرتلاو ءانزلا دح باب 2١59٠ :مقرب "هحيحص" يف ملسم هجرخأ *

 «هحام نباو «محرلا يف باب ©44١« :مقرب «دواد وبأو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «بيثلا ىلع

 نبال حيحصلاو «ةيآلا اليس نم هَل هللا لع أل ريسفت يف باب يف يمرادلاو ءانزلا دح باب 555٠« :مقر

 .هد تماصلا نب ةدابع نع ٤٤٤١ :مقر نابح



 ديقملاو قلطملا يف لصف ۲۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 «تيبلاب فاوطلا ىمسم يف قلم (قيتعلا تلا ؛ اوفوطيلوإ» :ىلاعت هلوق كلذكو
 ل ص لا ب لمعي لب ءريخاب ءوضولا رش يلع دري الف

 ربجيف «ربخلا مكحب ا ”باتكل مكحب او فاول نام نورك نا

 .مّدلاب بحاولا ءوضولا كرتب ٌمزاللا ناصقنلا
 هلع دارت الف عوکرلا يتسم ي لطم نکا ع ارك اوو :ىلاعت هلوق كلذكو

 ؛بانكلا ٌمكح هب رتی ال هجو ىلع ربخلاب لمعُي نكلو ءربخلا مكحب لیدعتا رش
 .ربلا مكحب ًابجاو ليدعتلاو «باتكلا مكحب اضرف عوكرلا قلطم نوكيف

 ؛هفاصوأ دحأ يخف رهاط َءيش اع ءام لکبو ٍنارفعزلا ءام. يضؤتلا زوجي :انلق اذه ىلعو

 يديأ نع قيتع وأ ؛سانلل عضو تيب لوأ هنأل ؛امرلق هام مق :يأ قيتع رمح نم مدقلا يأ :قيتَعلا تلا
 ديدش هنأل ا «يوق اذإ ريطلا قيتع نع وأ «ليفلا باحصأب باا فک یر الأ اا

 ظ .اولاق اذك بيرختلا نع هنمأل وأ ءانبلا

 نوكي نأ يضتقيف ودب وأ وخلا عم ناک ءاوس تيبلا لوح نارودلا وه فاوطلا ذإ :فاوطلا ىمسم يف
 تيبلاب فاوطلا" :تف- هلوق وهو دحاولا ربخب ءوضولا طرش هيلع دازي الف «هب رومأملاب اينآ فاوطلا قلطع آلا
 0 ."ندعملا" يف اذك "ةالص

 ٠٠[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] اب يعفاشلاو كلام مامإلا هيلإ بهذ امك :ءوضولا طرش
 «قطنلا هيف لحأ دق ىلاعت هللا نأ الإ ةالصلا تيبلاب فاوطلا :"هحيحص" يف نابح نبا هاور ثيدح وهو :ربخلاب
 «هنع يقهيبلاو يناربطلاو «هنع تكسو "هكردتسم" يف اضيأ مكاحلا هجرخخأو «ريخب الإ قطني ال هيف قطن نمف

 ."لوصحلا"يف اذك ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلا ظفلب اضيأ يذمرتلا هجرعأو

 ىلإ تلام اذإ ضرألا ىلإ ةلخنلا تعكر ٠:لاقي ءاوتسالا مسا عقي اع ءاوتسالا نع ناليملا وهو :عوكرلا ىمسم

 عوكر لا ففخ يارعأل لك هلوق وهو «ربخلاب كلر فسويوبأ داز امك ليدعتلا طرش هيلع دازي الف «ضرألا
 «باتكلا مكحب اضرف عوكرلا قلطم لعجيف خسن ةدايزلا نأ نم :انلق ال ؛لصت مل كنإف لصف مقأ :دوجسلاو
 .هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ يأ :اذه ىلعو .ربخخلا قلطمب ابجاو ليدعتلاو



 ديقملاو قلطملا يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةفاضإلا ديق نإف ءاقلطم ءام يقب دق اذهو ءاملا قلطم مدع مّميتلا ىلإ ريصملا طرش نأل

 ىلع هئاقب طرش ناكو ءاملا قلطم مكح تحت لحديف «هررق ل ءاملا دوم ام

 ا انه انيق ل ا ةف

 :ةيضقلا هذه نع ج رخو «هلاثمأو :نانشألاو «نوباصلاو ؛ناّرفعزلا ءام مكح جرخي هبو
 فرعيو ملعي

 ةعيبطل سفن نغ اهل احجرتغو قلطملا نعل اريغم نوكي دف :فيضوتلا وأ ةفاضألاب يبقا نأ ملعا :لإ طرش نأل

 كلذ ًايقاب هيف صوصخل ًاديقم نوكي دقو ءاهلاثمو ءرحشلا ءامو ءدرولا ءامو ءرفكلا ةملظو ءنامبإلا رونك ةيلصألا
 «نوباصلاو «نارفعزلا ءامو «نيخسلا ءاملاو «نيعلاو ءامسلا ءامو «رئبلا ءامو «ديز مالغك هتقيقحو هعبط ىلع قلطملا

 قاب وهف «هعبطو هقالطإ نع جرخي مل قلطم اضيأ ثب يعفاشلا دنع بارتلا هطلاح ءامك ليبقلا اذه نم نانشألاو
 ءءامسلا نم لزسنملا ةفص ىلع وهف «ةيآلا ارو ءاَم ءامّسسلا نم اتلزتوإ» :ىلاعت هلوق نم دافتسملا قالطإ ىلع

 ل فنصملا هنع ربع اذلو «قلطملا ءيشلا قالطإ ال ءيشلا قلطم قالطإ هقالطإب دارملا مث «هقالطإ فاني مل دييقتلاو

 ."لوصحلا" يف اذك دبيقتلاو صوصخلا ياني ال قالطإلاو مومعلا اذهف «ءاملا قلطم مدعب
 ءاملا تاه :ليق اذإف «كلذك هايل هذهو ءءاملا ظفل قالطإ دنع ماهفإلا ىلإ قبسي ام قلطملا ءاملا نأل :ًاقلطم ءام يقب دق
 ."ندعملا" يف اذك ىلقابلا ءامو قرملا ءامو درولا ءام فالخب ةغل أطخي ال نارفعزلا ءاع. ةيطاخملا ءاجف

 :ىلاعت هلوق تحت الحاد نوي الف تيم ءا ةلاثبأ و نار اوا نأ نم ا :ءاملا مسا

 ديق نأ :باوحلا لوصحمو ءءامسلا نم لزسنملا ةفص ىلع افا ءاملا نوكي نأ نم دبالف «ةيآلا قاودحت 2 ناف

 أطخي ال نارفعزلا ءامب ءاجف ءاملا تاه :ليق اذإ هنإف «ءاملا ظفل قالطإ دنع موهفم هنأل ؛ءاملا مسا هنع لاز ام ةفاضإلا

 جرخيل هنإف ؛رثبلا ىلإ ةفاضإلاك نارفعزلا ىلإ هتفاضإ راصف ءأطخي هنإف «ىلقابلا ءام وأ درولا ءا ءاجول ام فالخب «ةغل
 ىلإ هتفاضإب ءاملا قلطم نع جرخي ال اذكف «ةفاضإلا هذمب ءاملا قلطم نع جرخي ال اذكف «ةفاضإلا هذمي ءاملا قلطم نع

 ."لوصفلا" يف انك رئاج ريغ كلذو «بانكلل دييقت ءامسلا نم لزننلل ةفص ىلع هئاقب طرشو «هب يضوتلا زوجيف «نارفعزلا
 اندنع ءاملا مسا هلاثمأو نارفعزلا ءام نع لازأ ام ةفاضإلا ديق نأو ؛هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ نم انركذ ام. يأ :هبو

 | [؟5 ص :يشاوحلا ةدمع] .هل ًافالح

 :باوحلا ةصالخخو «هب يضوتلا جي ملف ءاضيأ قلطملا ءاملا يف لحاد سجنلا ءاملا نأ نم انيلع دري امع باوح :خلإ جرخخو
 ,ةراهطلا ديفي ال سحنلا ءاللو ءةيآلا مكر هَل ديرب كول :ىلاعت هللا لاق امك ةراهطلا وه امنإ يضوتلاب دوصقللا نأ

 .لوصألا بتك يف انك رهاطلا ءاملا يف ًاقلطم صنلا ناكف «ةيآلا ءم اوُدحتْمَل نإ ف :ىلاعت هلوق تحت الحاد نكي ملف



 ديقملاو قلطملا ين لصف 0 هللا بانك يف لوألا ثحبلا

 هذهو .ةراهطلا ديف ال سجنلاو مك" رهط ديرب نكلوإ» :ىلاعت هلوقل ؛سحتلا ءاما

 دوجو نودب ةراهطلا ليصحت نإف ءوضولا بوجول طرش ثدحلا نأ ملُع ةراشإلا
 .لاحم ثدحلا

 نأل ؛ماعطإلا فنأتسُي ال ماعطإلا لالح يف هتأرما َعَماح اذإ رهاظملا :كم ةفينح وبأ لاق

 ,موصلا ىلع سايقلاب ا مدع طرش هيلع دازي الف «ماعطإلا قح يف قلطم باتكلا

 5-5 .هدييقت ىلع ديقملاو ءهقالطإ ىلع يرجي قلطملا لب

 نامبإلا طرش اهيلع دازُي الف ةقلطم نيميلاو راهظلا ةرافك يف ةَبقرلا :انلق كلذكو
 ناميإلا ديق نع

 ىلع ءوضولا بحي ال يأ :إ طرش ثدحلا نأ ہک رمال: ىاعت هلوق وهو «صنلا اذه ةراشإب يأ :ةراشإلا

 .ىرحأ ةالص تقو ءاج يح ثدح هقحلي ملو هتالص ىدأ يذلا يضوتملا

 ةدايزل وه امنإ ءوضولا ديدحت :ليق ءوضولا ىلع ءوضولا ديدجتب لكشي اذه :ليق نإف :خإ ثدحلا دوجو نودب
 «ةساجنلا ةلزنم, وهو «مثإلاو ممللا سند نع ةراهطلا باب نم هنإ :لوقن وأ «ةراهطلا ليصحتل ال ةليضفلا

 ٠ ىلع ىرح اعر هنأل ؛ةراهطلا ىلع ناك نإو ةالص لكب أضوتي نأ بحتسملا :"ةنسلا حرش" يف هركذ ام هديؤيو

 ثدحلا عفرل أضوتي امك ثدحلا كلذ عفرل ءوضولا ددجتي نأ يغبنيف «هب مثأي امه ءيش وأ ةبيغ وأ بذك هناسل

 رهظك يلع تنأ :هتأرمال لحرلا لوق :ةغللا يق وهو ءراهظلا نم لعاف مسا :رهاظملا . ندعملا" يف اذك رهاظلا

 ىح اهنم بارتقالا هيلع مرحيف «ديبأتلا ليبس ىلع ةمرحملاب ةحوكنملا هيبشت نع ةرابع :عرشلا ينو «يمأ

 :دم دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع اذه :ماعطإلا فنأتسُي ال [۳۲ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .رفكي

 يف هررك دقو «ماعطإلا يف ال موصلاو ريرحتلا ف سيسملا' مدعب نآرقلا يف هديق :تلق «موصلاب اوربتعاو فنأتسي

 سيسملا مدع ركذ ناكولو ءاضيأ ماعطإلا يف هداعأل اضيأ ًادارم ماعطإلا يف ناك ولف «ريرحتلا يف هركذ دعب موصلا
 ."لوصفلا" يف اذك ًاضيأ موصلا يف هب دعي مل ماعطإلا يف هتدارإل ايفاكو اديفم ريرحتلا يف

 ماعطإلا فنأتسيو «ىضم ام لطبي ماعطإلا لالخ يف عماج اذإ :لاق ثيح كلام داز امك :موصلا ىلع سايقلاب

 مدع طرش ولف ءال وأ عامجلا هللخت ءاوس قلطم ماعطإلا يف صنلا نأ :انلو «عامجلا هللخت اذإ موصلا فنأتسي امك

 = ."ندعملا" يف اذك زوج ال اذو سايقلاب باتكلا نم قلطملا دييقت مزلي موصلا ىلع سايقلاب هيف سيسملا



 قلطم حسم بحوي سأرلا حسم يف باتكلا نإ :ليق نإف .لتقلا ةرافك ىلع سايقلاب
 ربخلاب ةيصانلا رادقع ةا دقو ضعبلا

 سأرلا عبر وهو

 ةأرما ثيدحب لوحدلاب هومتديق دقو «حاكنلاب ةظيلغلا ةمرحلا ءاهتنا يف قلطم باتكلاو

 آلا نوكي نأ قلطملا مكح نإف ؛حسملا باب يف قلطع. سيل باتكلا نإ :انلق .ةعافر

 ول هنإف هب رومأملاب تآب نسل انهه ناك ضع يأب يتآلاو «هب رومأملاب ايتآ ناك درف يأب

 ةرافك يفو «نامبإلا ديق نع ةقلطم نيميلا ةرافك يف كلذكو راهظلا ةرافك يف ةبقرلا نإف :حلإ انلق كلذكو =
 اهلك تارافكلا نأل ؛نيميلاو راهظلا ةرافك .يف ناميإلاب ةبقرلا ديقو كل يعفاشلا ساقف «نامبإلا ديقب ةديقم لتقلا

 يف زوجي الف «خسن ةدايزلا نأل ؛ناعبإلا ديقب ديقي الو .هقالطإ ىلع يرجي قلطملا :لوقن نحنو «دحاو سنح

 ."لوصفلا" يف اذك سايقلاب باتكلا

 يف ىلاعت لاقو «ناميإلا ديق نع ةقلطم ةيآلا ةبقر ريرَحَتفل : راهظلا ةرافك يف :ىلاعت لاق :خإ ةرافك يف ةَبقرلا

 ديقب ديقلا لتقلا ةرافك ىلع اهلمح حصي الف ؛ناجإلا ديق نع ًاضيأ ةقلطم ةيآلا ير رر رأل :نيميلا ةرافك

 صنلاب تباثلا قالطالل ًالاطبإ هيف نأل ؛سايقلا قيرطب ةيآلا #ةّئمؤُم ةبقر رولا :ىلاعت هلوق يهو «ناميإلا

 لابف موق ةطابس ىئ يي يبلا نأ ةبعش نب ةريغلا نع يور ام وه و :لإ رادقمب [57 ص :يفاشلا] .قلطملا
 هجرخأ هسأر مدقم حسمف :اعوفرم سنأ نعو «ملسم هاور «ةمامعلا ىلعو هيفخو ةيصانلا ىلع حسمو ءأضوتو
 معألا ىلع صخألا قالطإ ليبق نم ةنسلا ربخلاب دارملا :لإ ريخلاب .مكاحلاو دوادوبأ

 اثالث ئقلطف يظرقلا ةعافر دنع تنك :ةعافر ةأرما تلاق رم ةشئاع نع ةعامجلا هاور :ةعافر ةأرما ثيدحب

 ,ةعافر ىلإ يدوعت نأ نيديرتأ :#تلء لاقف ءاذه يبوث ةبدهك الإ هعم دحأ ملف ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب تحجوزتف
 :ماكحأ ثيدحلا نم دافتسا :لوقأ .كتليسع نم وه قوذيو «هتليسع نم يقوذت يح ال :لاقف «معن :تلاقف

 :امهيناثو ؛همدع الو لاملا ركذ ريغ نم ًاثالث ئقلط :تلاق ثيح هريغو لامب ًاقلطم ثالثلا تاقيلطتلا عوقو :اهدحأ
 ثيح يناثلا لوحخدب ةظيلغلا ةمرحلا ءاهتنا :اهئلاثو .يناثلا جوزلا لود لبق لوألل لحي ال نح ةظيلغلا ةمرحلا توبث ظ

 يقوذتو : :اقلطم لازنإلا طارتشا مدع :اهعبارو ءايغملا مكح فلاخي ةياغلا مكح نأل ؛خلإ يقوذت نح ال :ةع لاق -

 ."لوصحلا" يف اذك فاك ليلقلا ردقلا نأ ىلإ ةراشإ ريغصتلا اذكو طرشب سيل لازنإلا وهو عبشلا نأ ىلإ ةراشإ

 وهو انهه مكحلاو «ةيوسلا ىلع هنم درف لك ىلع همكح قدصي نأ قلطملا ةمالع نأ :هلصاح :هب رومأملاب ايتآ

 .هيلع هقدص ةرورض اضرف اهنم لك ناكل الإو نيثلثلاو فصنلاك ضعب لك ءادأ ىلع قدصي ال ضرفلا



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف ۲۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا
 7 3 7 2 م 7 5000

 .لمحملا قلطملا قراف هبو ءاضرف لكلا نوكي ال نيثلثلا ىلع وأ فصنلا ىلع حسم

 دقعلا ذإ ؛ءطولا .ىلع لمح صنلا يف حاكنلا نإ :ضعبلا لاق دقف «لوحدلا ديق امأو
 “رقعلا دود

 «ربخلاب ت لوحدلا ديق :ضعبلا لاقو لا لوزي انهو «جوزلا ظفل نم ٌدافتسم
 ىلع قلطي ال ذإ

 .دحاولا رخ باتكلا ديت مهل الف ريهاشلا نم ولج

 لوؤملاو كرتشملا يف لصف

 تبثي لوحدلا ديق :روهمجلا بهذم وهو انباحصأ ضعب لاق يأ يناثلا ضقنلل رحآ باوج اذه :ضعبلا لاقو

 .روهشملا ربخلاب لب دحاولا ربخب باتكلا دييقت مزلي ال ذئنيحف ريهاشملا نم وهو ربخلاب

 ةلاح يقو ,دحاو عضوب ظفللا هيلع لمتشي ام عيمج ىلع لدي ماعلا نأ كراو مالا نيدقرفلا :خل! كرتشملا

 :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لدابتلا ليبس ىلع ةفلتخم عاضوأب دحاو نيعم نم رثكأ ىلع لدي كرتشملاو «ةدحاو

 وحنب هتدارإ حجرملا هيناعم دحأ ىلإ فورصملا كرتشملا وه ذإ ؛رهاظلا بسحب كرتشملا نم مسق لوؤملا ۳١] ص
 ظفللاف «رابتعالا بسحب رظنلا يلح يف قرفلاو «هل ميسق هنأ :قيقحتلا لعلو «داهتحالا نم برضو «ليوأتلا نم

 هفرص ثيح نمو «كرتشم اعضو اهيواستو كارتشالا ثيح نم وأ «لوؤم هدعبو كرتشم ححرتلا لبق دحاولا
 رظنلا قيقد فو داو لغو ظفل ق لوألا ىلع اعم انك اضيأ نار: قا نا ‹«لوؤم اهدحأ ىلإ هليوأتو

 نانئابتم ناموهفملا ناذهو «لوؤملا اذكو ةصاخلا ظافلألا ضرعي ماع موهفمو يلك رمأ كرتشملا ذإ ؛تاذلا بسحب

 عم تايضرعلاك تاذلاب نينئابتم انوكي مل نإو رحآلا ةعيبطلل تاذلاب ةرياغم امهدحأ ةعيبط ذإ ؛ةقيقحو اعبط

 .هرهاظ ىلع سيل خلإ عضو ام هفيرعت مث «ناسنإلاو بتاكلاو كحاضلاك رحألا تايضرعلا عم وأ «تاضورعملا

 ايشان امهفالتحا ناك ءاوس هنم نيدارم يأ نيفلتخم نيينعم يف بطاختلا هب فرع يف لمعتسا وأ قلطأ ام هدارم لب

 اناك وأ «ةدارإلا يف امهعامتحا مدع يف نيفلتخم هل عوضوملا وه موهفم يف نيدجتم ناك وأ «هعضو ددعت نم

 ءةتبو نئاب قالطلا تايانك يف امك دحاو هانعم ناك نإو .هنم دوصقملا هلولدم يف نيلامتحالا فالتحاب نيفلتخم

 عضولا ددعت هيف ربتعملا رخآلا تاعانصلاو ةغللاو فرعلا يف روهشملا وه ام يلوصألا كرتشم سيل هنأ رهظي انهه نمو
 -نيعمل ةرم ًارركم اعضو يأ :خلإ عضو ام ."لوصحلا' يف اذك ًاضيأ ةينآلا ةلثمألا نم اذه نيبتسي دقو «يلصألا



 هنإف "يرتشملا"و «ةنيفسلاو ةمألا لوانتت اهنِإف "ةيراج" :انلوق :هلاثم .قئاقحلا ةفلتخم ناعمل وأ

 .نايبلاو َنيبلا لمتحي هّنِإف "نئاب" :انلوقو .ءامسلا بكوكو عيبلا دقع لباق لوانتي
 : 0 ١ ١ عئابملا لباقلا

 عمجأ اذهلو .هريغ ةدارإ ٌرابتعا طقس :هب ادارم د حولا نيعت اذإ هلأ :كرتشملا مكحو

 قيلي الف ةدحاو ةعفدب لكلل عضولا امأ «نيعضولا ددعتل وأ «لوألا عضاولا نايسنل امإ مثو ءرخآل ىرحأو =

 ش [۲۸ ص :يشاوحلا ةدمع] .ًالصأ

 ءشطعلاو يرلل لهنلاك نيضرع وأ «يرتشملاو ةيراحلاك نينيع اناك ءاوس نيفلتخم نيموهفملا يأ :خل نّيينعل
 كلم ةلازإو عيبملا ةلباقع. نمثلا كلم ةلازإل ءارشلاو «عيبملا ةلازإب نمشلا ةلازإو نمشلا ةلباقك. عيبلا كلم ةلازإل عيبلاو

 .ليق اذك روهظلاو لصفلا لمتحي نئابلاو «نمشلا ةلباقع. عيبما

 [۲۸ ص :يشاوحلا ةدمع].كلذ ريغو سوساحلاو لالاو بهذلاو سمشلاو عوبنيلاو ةرصابلل نيعلاك :قئاقحلا ةفلتخم

 يف عيمجلا رابتعا روصتي الف «ةنئابتم ةفلتخم يهو عاضوألاب يه امنإ يناعملا ةدارإ نأل ؛كلذو :كّرَتشملا مكح

 بسحب عقاو ريغ هنإ :لاقي نأ ىلوألاو «"حيولتلا" يف ينازاتفتلا هيلع ملكت دقو ءدحاو دصق يف دحاو ظفل

 ةعيرذلا ددعتب نوكي امنإ ةظحالملا ءاضقلا ددعتو «دحاو ىلإ الإ تفتلي ال نهذلا نأ ىلع ءانب لامعتسالا

 هماكحأ نم ًاضيأو ؛ةظحالملا رثكتت الو «ةدارإلا فلتخت ال نامزلا دحوت عم هدحوت دنعف ظفللا يهو «ةلصولاو

 مكحلا نكل ليوأتلا دعب همكحب نظلا :اهنمو .داهتجالاو ةنيرقلاب اليوأت وأ ًاحيرصت دارملا نييبت ىلإ فقوتلا
 ؛ْيَظ وهف باتكلا ىلإ فيضأ نإو مكحلا نأ ريغ «نايبلا دعب لمهملا مكح يف امك ليوأتلا ىلإ ال هيلإ فاضي
 ."لوصألا" يف اذك حيرصتلا مدعل

 ىلع ظفللا ىمسم ليوأتب وأ «يونعملا كارتشالا هجو ىلع نيينعملا معي نعم ةدارإ زاوح يف فالتحا ال :لإ طقس

 يروصلا ءزحلا رابتعا نم عومجللا ثيح عومحجلا ةدارإ زاوج يف الو ءزاحلا مومع وهو «يزاجبا قالطإلا طمن
 زوجتلا ىلع زوجيف ءاضيأ ةرثكلا ةبترملو ءامهنم نيعم دحاولاو ءامهنم لكل رئاغم هنأل ؛ةينادحاولا ةروصلاو
 ةدارإ ةقيقح هيف ظفللاف «هل عوضوم هنأ 518 ض امهدحأ ةدارإ زاوح مدع يف الو «ةيئرحلاو ةيلكلا ةقالعب

 رهطلاك نيداضتملا زاوح مدع يف الو ءزاحملاو ةقيقحلا نيب عمج هنأل ؛زاحجم هيف وهف «هبساني هنأ ثيح نم رمآلا
 ."لوصفلا" يف اذك 0 و



 ضيحلا ىلع امإ لومحم ىلاعت هللا باتك يف روكذملا "ءورقلا" ظفل نأ ىلع فج ءاملعلا

 اذإ" كلم دمحم لاقو دب يعفاشلا ُبّهذم وه امك رهطلا ىلع وأ ءابَهْنم وه امك

 تلطب «تامف -لفسأ نم لاومو ىلعأ نم اوم نالف بلو - الف يب يلاومل ئصوأ

 1 محتفلاب تعملا وهو كلاب ىلا نع

 ."ناحجرلا مدعو ءامهنيب عمجلا ةلاحتسال ؛نيقيرفلا قح ىف ةّيصولا

 نأل ؛ًارهاظم نوكي ال "يمأ لثم ىلع تنأ" :هتحوزل لاق اذإ :كثلم ةفينح وبأ لاقو

 .ةيلاب الإ ةمرحلا ةهج حري الف «ةمرحلاو ةماركلا نيب كرتشم ظفللا
 2 ةماركلا ةهجج

 الك ىلع هلمح ناكمإ عم نيينعملا دحأ ىلع هلمح ىلع اوعمجأ امل هنأل ؛لإ انبهذم وه امك :ضيحلا ىلع امإ

 اذإ ةيآلا نأل ؛لطاب نيينعملا الك ةدارإ نأ ىلع لد راهطأ ثالثو تاضيح ثالث يضع ةدعلا نوكي نأب نيينعملا

 نم امهدارإ نأ ىلع لدي فالتخالا اذه كلذكف ءلطاب اهادعام نأ ىلع مهنم ًاعامجا ناك لاوقأ ىلع تفلتحا

 كرتشملا نأ ىلع لدت عامحإلا نم ةروصلا هذهف «هلحم يف ررقت امل مهودعي ال قحلا نأل ؛يهعامجإب لطاب ءرقلا ظفل

 عملا عم ظفللا لولدم ناك نأ دعب يناثلا نعملا اورجه امل اعم امل ًالمعتسم ناك ول هنأل ؛نيينعملل لمعتسي ال

 ."حرشلا" يف اذك عامجإلا ةلالد نعم وه اذهو ءامهدحأ كرت ىلإ ليبس الف «طايتحالا باب بابلاو فيك لوألا

 نوكيف «واولا ريغب عقو خسنلا ضعب قو ك دمحم لاق اذهو يأ عمجأ :هلوق ىلع فطع :لإ هلي دمحم لاقو

 مهلئاسمب ًاداهشتسا اثم انباحصأ بهذم لصألا اذه نأ نايبل افانيتسا وأ «كرتشملا مومع زاوج مدع ىلع ًاليلعت
 .هنع وار هنأل ؛ًاضيأ فب ةفينح يبأ لوق هنأ عم كلم دمحم صح امنإو

 ,ةفلتخم سانلا دصاقم نأل :لإ ناحجرلا مدعو .هل مومع ال كرتشملا نأل ؛لفسألاو ىلعألا ىلوملا يأ :امهنيب

 نم مهنمو هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم :اتع لاق هناسحإل اركشو هماعنإل ةازاحب ىلعألا دصقي نم مهنمف

 .ةيصولا تلطب كلذلف ,ناسحإلل ًاميمتت لفسألا دصقي
 ةهج فالتحاو دحاو نعمل عضو هنأل ؛صاح وه لب كرتشم لثملا ظفل نأ ملسن ال :ليق نإف :لإ ظفللا نأل

 هج ةدارإ ةلاحتسا يف امكح كرتشم :يأ كرتشملا ةلزن.لثملا ظفل نأ دارأ :ليق «كارتشالا بحوي ال ةلئامملا

 كرتشملا مكح يف وه اميف عمجلا زج مل امل هنأل ؛كرتشملا مومع زاوح مدعل مات دييأت اذهو «ءيش لثم يف ةلثامملا

 ىلوأ يقيقحلا كرتشملا يفف



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف ۳٠١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 يكسو :ىلاعت هلوقل ؛ديصلا ءازج يق ريظنلا بجي ال :انلق اذه ىلعو

 ل ر ا کک نيبو ةروص 5 0 ل نأل ؛ةيآلا 4
 ا

 روكذملا ر

1 7 

 ET بلاغب كرتشملا اا

 نم هلي نسحلا نب دمحمو شاص مهريغو دمحأو كلامو يمفاشلا هبوجوب لاق دقو «ةقلحخ يأ :خلإ ريظنلا بجي ال

 انمامإ دنعو «قانع بنرألا يفو «ةاشلا يبظلا يفف «ةقلخلا يف ريظن هل اميف ريظنلا بجي :اولاق ثيح انباحصأ

 لتق يذلا ناكملا يف ديصلا موقي نأ هؤازجف ًاديص مرحلا لتق اذإ :هنايبو «ةميقلا يهو نعم لثملا بجي :هنثلي مظعألا

 تغلب نإ هحبذو ايده امم عاتبا ءاش نإ ءريخي وه مث لدع اوذ هموقيف رب يف ناك اذإ عضاوملا برقأ يف وأ «هيف

 نإو «ريعش وأ رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم لك ىلع قدصتيو اماعط امم ىرتشا ءاش نإو ايده

 هعنم اذهو «هيناعم عيمج لمشي نأ :كرتشملا مومعب دارملا :كّرتشملل ٌمومع ال .هعضوم يف ركذ ام ىلع ماص ءاش

 ضعبو ةيعفاشلا لاقو «يعفاشلا باحصأ نم نيققحلا ضعبو «ةغللا لهأ عيمجو نييلوصألا روهمجو ةيفنحلا

 قيرطب هيناعم لك ىلع قلطي نأ زوجي نكلو «دحاو نعم ىلع الإ لدي ال كرتشملا نأ وه لصألا نإ :نييلوصألا
 [۳۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .امهنيب عملا حص اذإ ةقيقحلا

 يف دوقنلا لاثم امأو ءصوصنلا يف ىرحألا نئارقلا وأ دحاولا ربح وأ سايقلاب لصاحلا نظلا يأ :يأرلا بلاغب

 يف ولو ًاضيأ تافلتخلل ددعت هيفكي لب عضولا ددعت بجي ال كرتشملا نأ نم تفرع ام ىلع ئبمف تايمكحلا

 عئابلا دلب :يأ دسلبلا دقن بلاغب دارملاو ءامهريغ وأ دراوملا رثكت وأ قيداصملا فالتحا ةهج نم دحاو نعم

 نئارق ىدحإ وهو لامعتسالا ديزمو «فراعتلاب نامثألا نم هريغ ىلع ححرألاو هيف جورألا وه ام :نيعيابتملا ال

 نوكي نأ :هب دارملاو «ةيلاملا ةفلتخم :يأ ةفلتقم :هلوقو ءنظلا ثاريإ يف ربخلاو سايقلاك نوكيف ءاهترامأو ةدارإلا

 ش ."ةيادهلا" يف اذك جاورلا يف ءاوس لكلا

 ظفللا يف تلمأت يم كنأل ؛هتفرصو هتعحر اذإ هتلوأو عحر اذإ لؤي لآ نم ذوحأم لووملا :خإ ًالّوّؤم ريصي

 -ال كرتشملا نم لوؤملا وه :انهه هب دارمللاو «هيلإ هتعجر دقف هجو ىلإ ةلمتحما هوجولا نم لمتحي امع هتفرصو



 كلذو ءدّللا دقن بلاغ ىلع ناك عيبلا يف مثلا قلطأ اذإ :انلق ام تاّيمكحلا يف :هلاثمو
 دلبلا دقن بلاغ نييعت ةفصلا نود ردقلا نيب

 ىلع ءارقألا لمحو .انركذ ال ؛عيبلا دسف فا 0 تناك ولو «ليوأتلا قيرطب

 ىلع قالطلا ةركاذم لاح تايانكلا لمحو هطول 5 ةيآلا يف حاكنلا لمح و «ضيجلا
 ةالطلا نع ءطولاو دقعلا نيب كرتشملا

 رسيأ ىلإ ؛ فرصي ةاكزلا نم غنام نيدلا :انلق اذه ىلعو ءليبقلا اذه نم قالطلا
 ليوأتلا يأ

 نيدلل ءاضق نيلاملا

 5 ا :لاقف اذه ىلع هل دمحم عّربفو
 ةاكزلا باصن نم مهبم

 لامتحا مزلتسي وهو «نيظ رمأب الإ نوكي ال ليوأتلا نأل ؛هليوأت يف امأ :أطخلا لامتحا عم .مهفاف ًاقلطم لوؤملا =

 "عم" نعم ذئتيح "ىلع" نوكي نكل "عم"لدب "ىلع" هظفل :خسنلا ضعب ينو «بيصيو ئطخي دهتخنا نأل ؛طلغلا
 .هنس رغص عم يأ هنس رغص ىلع مولعلا يق رحب نالف :لاقي امك

 ا ريب ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا عفترت ذئيحف امهدحأ نيب اذإ الإ ناححرلا مدعو عمجلا ةلاحتسال :حلإ عيبلا دسف

 : َنهسفْنأب صبري تاقلطملاوإ# :ىلاعت هلوق وهو صبرتلا ةيآ يف :يأ :ءارقألا لمحو .اهلجأل ناك امنإ داسفلاو

 [1 ص :يفاشلا] .نئاب تنأ :هتجوزل لحرلا لوق يف يأ :تايانكلا لمحو ["57 ص :يفاشلا]. ةيآلا عوق نال

 ءطولا نيب كرتشم حاكنلاو ءرهطلاو ضيحلا نيب كرتشم ءورقلا نأل كلذو ؛ليوأتلا ليبق نم يأ :ليبقلا اذه نم
 ىلع ءورقلا لمح اذإف «نيبلا نم وأ نايبلا نم نوكي نأ لمتحي كرتشم ًالثم نئابلاك تايانكلا ظافلأو ءدقعلاو
 ةلصو نم عاطقنالا ام دارملا نأ ىلع قالطلا ةركاذم لاح قالطلا تايانكو ءطولا ىلع حاكنلاو «ضيحل ا

 ."حورشلا" يف اذك ًاليوأت كلذ ناك حاكنلا

 .ةكرتشملا ظافلألا ىف امك نظلا ةبلغ ديفي ليلدب هيلمتحم دحأ ىلإ فرصي نيئيشلل لمتحملا نأ يأ :اذه ىلعو

 هضعب قرغتسي نيد هيلعو ؛مئاوسلاو ضورعلاو ريناندلاو مهاردلا نم بصن لحرل ناك اذإ يأ :نّيلاما رسيأ ىلإ
ENEمث «ةضرع اهنأل ؛ضورعلا ىلإ مث «عيبلا ىلإ هيف جايتحنالا مدعل ؛رسيأ هنم نيدلا ءاضق نأل ؛دوقنلا  

 «بوكرلا باودو «ندبلا بايثو «ءئكسلا رادك ةحجاحب لوغشملا ىلإ مث «ةحاحلا نع ةلضاف اهنأل ؛مئاوسلا ىلإ

 .اهريغو ةمدخلا ديبعو



 زاجياوةقيقحلا فلصف 2020-0 0002020200# _هللاباتك يف لوألا ثحبلا
 بك لوطا ا SES SG جرالي باسو

 .مهاردلا يف بجت الو «منخلا باصن يف هدنع ةاكزلا
 دمحم يأ

 e :ةمكحو ا

 .انيقي هب لمعلا

 "ىراخب دقن نم" :هلوقف "ىراخب دقن نم مَهارد ةرشع ىلع نالفل' :لاق اذإ :هلاثم

 رسفملا ٌحّحرتيف ؛ليوأتلا قيرطب دلبلا دقن بلاغ ىلإ افرصنم ناكل كلذ الولف «هل ٌريسفت
 مهاردلا نم روكذلا

 یراخج دقن بجي ,]ب

 و 2

 .هل ةقيقح وهف ءيش ءازإب ةغللا ٌعضاو هو ظفل لك

 .الثم رسقبلا وأ مدغلا فالخب ؛عيبلا ىلإ اهيف جايتحالا مدسعل ؛نيدلل ءاضق رسيأ امنأل دخلا فقاص

 رهملا نيد نأ ىلع صن وهو «ةاكزلا بوجو عنمي هب لوغشملاو «رهملا نيدب ا :مهاردلا يف بجت الو
 ذإ ؛عطاق ليلدب فرع كرتشملا 0 نأل ؛هب يمس :اًدسفم ناك .الجؤم وأ ناك ًالجعم هعنمب

 اروهظ :ريظف عاش اذإ حبصلا رفسأ :مطوق نم ذوحأم وه مث «هيف ةهبش ال يذلا ماتلا فشكلا وه ريسفتلا

 .عطاق ليلدب فرع هنأل ؛رسفملا يف دوجوم ىيعملا اذهو «هيف ةهبش ال ارشتنم
 هتبثأ اذإ ءيشلا تققح نم لوعفم نعم امإو «تبث اذإ ءيشلا قح نم لعاف نيعمب ليعف امإ يهو :ةقيقحلا

 يف هتدجو اذك ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل اذه ىلع ءاتلاو «يلصألا اهعضوم يف ةتبثملا وأ ةتباثلا اهانعم نوكيف

 ءةقيقحلا ىلع زاحملا ءانتبال دحاو لصف يف امهعمج امنإو .ثينأتلل "حاتفملا" بحاص دنعو «"لوصألا ةأرم"

 [؟7؟ ص :يشاوحلا ةدمع] .امهنيب لباقتلا ققحتل وأ ااغ را تاك افا ديرأ ام دوحو يف امهكارتشال وأ

 هنإف ؛دسألاك ةنيرق ةطساو الب هسفنب هيلع لديل هسفنب نعمل ءازإب ظفللا نييعت عضولاو :إ هَعَضَو ظفل لك
 يف لمعتسا ولو «هيف ةقيقح ناكف «ةنيرق مامضنا الب قالطإلا دنع هيلع لدي ثيحب صوصحملا لكيهلل عضوم
 .ازاحم ناك عاجشلا لحرلا



 ا ناعم ل زايا عم ةقيقحلا مث 00 ا ازا نوكي هريغ يف لمْعُتسا ولو

 .ةدحاو ةلاح يف دحاو ظفل

 «نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال" :#كلع هلوقب عاصلا يف لحدي دیر :انلق اذملو
 امهعامتحا ع انتمال

 ”*"نيعاصلاب عاصلا الو

 امهيف هلامعتسا ناكف ءالصأ اعم يزاحناو يقيقحلا نيعملا يف دحاولا ظفللا اولمعتسي مل ةغللا لهأ نأل :ناعمتجي ال

 اولدتساو «ناعمتجي امهنأ ىلإ اوبهذ يئابحلاو رابحلا دبع ةلزتعملا نمو نفي يعفاشلاو «زوجي الف «مهتغل نع احراح
 ركنأ نمو «ةدحاو ةدارإ نم نيينعملا ةدارإ انسفنأ يف دحن انإف ءاعيمج نيفلتخملا نيينعملا ةدارإ نم عنام ال نأب هيف

 ريغ نم حيحص هنإف ؛دقعلاو ءطولا دارأو كوبأ حكن ام حكت ال :لاق ول هنأ ىرت الأ ةهادبلا ركنأ دقف كلذ

 كلت عم يقيقحلا عملا ةدارإف ءزاجملل طرش يقيقحلا نعملا نع ةفراصلا ةنيرقلا نإ :انباحصأ لاقو «ةلاحتسا

 هلحم يف ةرقتسم ةقيقحلا نأ ًاضيأو ءًالقع لصألا توف دعب الإ تبثي ال فلخلاو اهنع فلخ هنأل ؛لاحم ةنيرقلا
 عيمحجلا لاحتساف «ةدحاو ةلاح يق هنع زواجتيو هلحم يف رقتسي نأ ليحتسي دحاولا ءيشلاو «هنع زواجتم زاجباو

 "دملا" يف انك ةيزاعو اكلم: ياللا: ىلع دحتاولا برقا نركب نأ لاحتتنا امك

 ؛هسنجب الضافتم هعيب زاج (ةروقنملا ةبشنلا وهو) عاصلا سفن نأ ىلع اوعمجأ ناعمتجي ال امهنأ لجأل يأ :اذهو

 .ثيدحلا "نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال" :التِلع هلوق وهو يهنلا تحت هلوحد مدعل

 اوعيبت ال" :اعوفرم هدد نامثع نع يواحطلا ىور نكل امو رمع نبا نع ظفللا اذهي هدحب مل :حلإ اوعيبت ال

 رانيدلاب رانيدلا" اف رمع نبا نع "هكردتسم" يف مكاحلاو وه ىورو "نيمهردلاب مهردلا الو «نيرانيدلاب رانيدلا

 قزرن انك يردخلا نع ملسم جرحأو «يعليزلا هجرحأ روكذملا ثيدحلا مث خلإ "امهنيب لضف ال مهردلاب مهردلاو

 الو ءعاصب رمت يعاص اوعيبت ال" :لاقف هك هللا لوسر كلذ غلبف «عاصلاب نيعاصلا عيبن انكف عمجلا ارق

 الو «نيعاصب رمت عاص عابي ال" :ظفلب هنع هريغو هحام نبا یورو «نيمهردب امهرد الو «عاصب ةطنح يعاص

 . لوصفلا" يف اذك "نيمهردب مهرد

 دئاوزلا عمجمو ۳۳/۸ "هفنصم" يف قازرلا دبعو ٥۸۸٥ 2٠١9/5 :مقر "هدنسم" يف دمحأ هجرحأ *

 .سلدم هنكلو ةقث وهو بانج وبأ هيفو هس رمع نبا نع ٤



 اة

 .ديلاب سملا ةدارإ ٌرابتعا طقس ةَّسّم مالا

 0000 0 "يكل سلا دو يوم لوم نود هلو مر
 ,ىيصوملا

 ."تاّدحللا قح يف نامألا تشي ال مهتاهمأ ىلع اونمأتسا ولو «نامألا يف ٌدادجألا لخدت ال

 .ةيصولا مكح يف روجفلاب ةباصملا لخدتال نالف نب راكبأل ىصوأ اذإ :انلق اذه ىلعو
 ناعمتجي ال زاجلا و ةقيقحلا

 oro ري

 .هينب ينب نود هبل ةّيصولا تناك هب وو نونب هلو «نالف نبل ىصوأ ولو

 طاع نم ْمُكْم حا ءاَح وأ رفس ىلع وأ ىضْرم مشک نإو اوُرهطا انج مشک ن نار هذه وهو :ةّسمالملا ةيآ

 ازاجب لب ةقيقح ءابآ اوسيل مهأل :إ لخدت هل .ةيآلا اط اديعص ار اودجک اا ووا

 امنإو ءزاحباو ةقيقحلا نيب عمجلا عانتمال ؛دادحألا دارت ال ةيقيقحلا ءابألا هب ديرأ اذإف یابآلل ءابآ مهوك طسوتب

 «مدأ يب يف امك افرع مهلمشي مسالا رهاظ نأل لب ءاعمج مهلمشي ءانبألا نأل ال ءانبألا نامأ يف ءانبألا ءانبأ لحدت

 وهو ءاعبت نولحديف «هظفحو مدلا نقح يف تفك افرع مسالا رهاظ لومشب ةهبشلاف مشاه يبو «ليئارسا يبو
 .ءابآلا لوصأ مهنأل ؛دادجألا لحدت الف «هعبتي وهو «ع رفلا عبتي ال لصألا ذإ ؛قيلأ عورفلاب

 ءزاجبا ليبس ىلع مأ ةدجللو «بأ :دجلل لاقي امنإو «ةدلاولاو دلاولا يف ةقيقح مألاو بألا مسا نأل :اونمأتسا ولو

 ةقيقحلا نيب عمجلا مزلي الثل ؛ةدارم تادجلاو دادحألا نوكي الف «مهيلع نامعتسالا يف تاهمألاو ءابآلا ديرأ دقو

 اغإو ءجوزت مل اهفأل ؛اركب انزلاب ةباصملا يمس امنإو «ةباصملا ريغ ةقيقح ركبلا نأل :لإ ةباصملا لخدت ال .زاحملو

 .ةقيقح ركب اهنأل ؛ةيصولا يف لحدت اهوحنو ةحارج وأ سينعت وأ ةضيح وأ ةبثوب تلاز ول هنأل ؛روجفلاب تديق

 .انراب فرعا لاو جينا نم اهعيرب لع و اهقارلا نرحل نيج ةقيقح نأل :ةيصولا مكح يف

 هيف لدي الو ءانبألا ةيصولا يف لدي هنيب ونبو نونب هلو ءالثم ديز ءانبأل دحأ ىصوأ اذإ يأ :هينب ينب نود

 ءانبألا ءانبأ لحدي :الاقو «ةقيقحلا عم عمتجي الف «نبالا نبا يف زاحبو نبالا يف ةقيقح نبالا ظفل نأل ؛ءانبألا ءانبأ

 ."راونألا رون" يف اذك رهاظلا رابتعاب مهلوانتيف «مهيلع قلطي ظفللا نأل ؛ًاضيأ



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف ۳o هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دقعلا لع كلذ ناك «ةّينجأ هو ةنالف تلا هدف ال
 2 ا 1 3 عك ولا

 الخد ول ثني نالف راد ين َُمَدَق ضي ال فلح اذإ :لاق نئلو .ثّنَحي ال ام نزول
 م ايكنلاب ءطولا ةدارإ مدعل ر

 رادلا تناك ول ثّنَحي نالف راد ٌنكسي ال فلح ول كلذكو .ابكار وأ العتتم وأ ايفاح

 .زاحباو ةقيقحلا نيب عج كلذو ,"ةيراع وأ ةرحأب تناك وأ نالفل اكلم

 ."ثنحي ًارامن وأ ًاليل نالف مدقف «نالف مدقي موي رح هدبع" :لاق ول كلذكو

 .فرعلا مكحب لوحدلا نع ازاحم راص مدقلا عضو :انلق

 اجور مكنت ىح :ىلاعت هلوق يف ءطولا ىلع حاكنلا لمح نم هنم قبس امل فانم اذه :تلق :خإ دقعلا ىلع

 دروأ اذلو ءاضيأ ةؤطؤملا هتمأو بألا ةينزم انمرح يح دكءابآ حكت امإ» :ىلاعت هلوق يف انمدق الو كهرب
 :انلق يطولا ىلع هلمح ىلإ ةيآلا يف ةجاح الو «سكعلا ال ةيوغللا ىلع ةيعرشلا ةقيقحلا مدقملا نأب ءالضفلا ضعب

 امك امهيف ضيفتسمو عئاش صوصنلا يف ريثك وهو «فراعتم زاحب وهف ةيوغل ةقيقحو ًايعرش ازاحب ناك نإو اذه
 ."لوصفلا" يف اذك ًاضيأ دقعلا ةدارإ زاوج دنع هتدارإ نكميف «نطفتلا صحافلا ىلع ىفخي ال

 ةدراولا ضوقنلا نايب يف عرش ليحتسم زاجاو ةقيقحلا نيب عمحلا نأ :وهو لصألا نايب نع غرف امل :خلإ نئلو

 عضو ةقيقح نأل ؛ةلثمألا هذه يف مكدنع امهنيب عمجلا دوجو :لاوسلا لصاح :خلإ فلح اذإ .لصألا اذه ىلع

 اعمج سيل هنأ :باوحلا لصاحو «هل اكلم اهفوك نالف ىلإ رادلا ةفاضإ ةقيقحو ءابكار ال ًايفاح اهوحد يف مدقلا
 اذه :لإ اهّلَخَد ول ثّدحي ."لوصفلا" يف اذك مهفاف ةغللا ىلع يضاقلا فرعلا ةنيرقل ؛زاجلا مومع وه لب امهني

 ابد قبو هتك 1 يار الدو فاح اهي هتف ن ل نأ فلس نح قوت ولو هه غلا نكي اإ
 .ةروجهم ريغ ةلمعتسم ةقيقح هذهو «همالك ةقيقح ىون هنأل انطق

 نم وهو يفنلا ةحصل ؛زاحم هريغبو «كلملل يهو «ماللا عم. األ ؛ةقيقح كلملاب نالف ىلإ ةفاضإللو :نالف راد

 وأ ةيراع وأ اكلم رادلا نوكو ءابكار وأ ايفاح لوحدلا يف ثنحلا نوك يأ :خلإ عج كلذو .زاجلا تارامأ

 قالطإ قيرطب يأ :خإ فرعلا مكحب .زاحب ليللاو ,ةقيقح راهنلل مويلا نأل ؛امهنيب عمج ًاضيأ اذهو :ثنحي .ةراحإ
 نأل ؛ةداعلاو فرعلا ةلالدب ةقيقح تكرت امنإو «لوحخدلل ببس مدقلا عضو نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا مسا

 .نالف راد لحدأ ال :لاق هنأكف «مدقلا عضو سفن نع ال لوحدلا نع عانتمالا فلاحلا دوصقم



 زاجملاو ةقيقحلا يف هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كلذو «هل ةنوكسم راد نع ازاجم راص نالف ٌرادو «نيلصفلا يف تّوافتي ال لوحدلاو

 ةرابع مودقلا ةلأسُم يف مويلاو هل ةرجأب تناك وأ هل اكلم نوكي نأ نيب توافتي ال

 تقولا قلطم نع ةرابع نوكي ٌدَنمُي ال لعف ىلإ فيضأ اذإ ٌمويلا نأل ؛تقولا قلطم نع 4 7 ر و ١ 9 2 كم 1 9
 دييقت ريغ نم دادتمالاب دييقت ريغ نم

 .زاحماو ةقيقحلا نيب عمدا قيرطب ال «قيرطلا اذهبي ثنحلا ناكف «فرع امك
 ةرذعتم :ةثالث ع اونأ ةقيقحلا مث

 .زاجلاو ةقيقحلا نيب عمجللا قيرطب ال زاحما مومعب ثنحلا معيف ءابكار وأ ًالعنتمو ايفاح دجوي ناك ءاوس :خلإ تّوافتي ال

 لاثمأ يفو ؛ةسبالملاو قلعتلا قلطم لب كلملا مزلتسي ال ةفاضإلا نأب اضيأ باوحلا نكميو :خلإ ٍةنوكسم راد نع
 ."لوصفلا" ف اذك كلذ ريغو ةشئاع تيب :لاقي امك ضبقلا قلطم امهريغو باتكلاو رادلا

 دتمم ريغ ناك اذإف «هب نرتقملا لعفلا ةيفرظل مويلا ركذ نأل ؛اراهه وأ ناك اليل نامزلا نم ءزحلا وهو :تقولا

 .ليللا ىلع قلطي راهنلا ىلع قلطي امك تقولاو «تقولا قلطم وهو فرظلا سفن هل يفكي جورخلاو لوحدلاك
 «نيموي وأ اموي تسبل :لاقي هنإف ءامهوحنو بوكرلاو سبللاك دتمم لعف ىلإ بسن اذإ ام فالخب :تقولا قلطم نع
 امكف «فورظملاو فرظلا نيب بسانتلل ةياعر ؛راهنلا ضايب نع ةرابع مويلا نوكي «ذكيحف نيموي وأ اموي تبكرو
 .دادتما راهنلا يف كلذك دادتما امهيف سبللاو بوكرلا نأ

 ةماعل ةيشافلا ةداعلا رحت مل :يأ ًالمعتسم نوكي ال نأ امإ يقيقحلا نعمل نأ :رصحلا هحو :حلإ ٌعاونأ ةقيقحلا مث
 هلامعتساب وأ :ةرجشلا لكأك هظفل نم هتدارإ كرتل أشنم كلذ راصف «هسفن يف هلامعتساب لامعتسالاو فرعلا لهأ

 يف امك مالكلا ةدام صوصح يف وأ ًامومع ًاقلطم امإ امهنم لكو «مدقلا عضو فلحك هسفن يف ال هظفل نم
 ىلعو «ةلمعتسم ةقيقحلا يناثلا ىلعف ءالمعتسم نوكي وأ «تابثإلا يف امك هتدام ريغ يف ةقيقحلا داري ثيح فلحلا

 وأ امومع ظفللا نم ةدارإلا يف وأ هسفن يف امإ رسعتلا وأ رذعتلاب ايداع اعانتما يقيقحلا ةدارإ عنتمي نأ امإ لوألا

 يناثلا ىلعو «ةرذعتم لوألا ىلعف «لعفلاب فرعلا ىلإ رظنلاب عقي الو عنتكي ال وأ «مالكلا ةدام يف اصوصح
 يف ةدارإلل نيعتملا ححارلا وه زاجملاف «ةيشافو ةعئاش زاجباو ةليلق لامعتسالا ةردان امإ ةلمعتسملا مث :ةروجهم
 يف فالخلا امنإو ءاقافتا ايشاف الامعتسا ةلمعتسم اًهوك دنع ةنيعتملا ةمدقملا يه ةقيقحلاو ءاقافتا ةروجهملاو ةرذعتملا

 ةقشع الإ اهيلإ لصوتي ال ام يه :ٌةرذعتم .ىلوأ زاجل امهدنعو ىلوأ ةقيقحلا هدنعف ءافراعتم زاحبلا نوك عم ةذاشلا ةردانل
 [19 ص :يفاشلا] .يآلا لاثملا يف ةرجشلا لكأك



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف ۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :ةرذعتلل ريظنو .قافتالاب زاحا ىلإ راضي نيلوألا نيمسقلا فو .ةلمعتسمو ةروجهمو
 0 ردقلاو ةرجشلا لك نإف ءرثقلا هذه نم وأ ءةرجشلا هذه نم لكأي ال فلح اذإ

 ًالقع نكمأ ولو ةداع اهنيع يأ
 قریش ع نم لكأ ل نح ردقل ف لحب م لو رام

 ول ىح بفارتخالا ىلإ كلذ فرصتي ربا هذه نم ريال لح اذ :انلق اذه ىلعو

 E as ا ءفلكت عون عرک ول هنأ انضرف
 .ةداع ةروجهم 8 مضر ةدارإ نإف «نالف راد يف همدق

 فيرس لاو ةر ديف نع

 لاثملا يف نالف راد يف مدقلا عضوك كلذو ءاهوكرت سانلا نكل ءاهيلإ لوصولا رسيت ام يه :ةروجهمو
 ال فلح نمك كلذو «سانلا دنع ًابلاغ اهيف لامعتسالا ناك ام يه :ٌةلمعتسمو [15 ص :ياشلا].قباسلا
 كرت ىلع عيرفت :اذه ىلعو [14 ص :يفاشلا].ينآلا لاثملا يف لامعتسالا ىلإ فرصني رئبلا هذه نم برشي

 .زاحبا ىلإ فرصلاو ةقيقحلا

 ال ىب ةفينح يبأ دنع عرسكلا ىلع عقت هنيميف ةئيلم تناك نإسف «ةئيلم رئبلا نكت مل اذإ اذه :فارتغالا ىلإ
 [45 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].فارتغالا ىلع عقت دمحمو فسوي يبأ دنعو «فارتغالا ىلع
 نأ يضتقيف «ةياغلا ءادتبال "نم" نأل ؛عركلا وه برشلا ةقيقح ناك نإو «همفب ءاملا لوانت وهو :عركلا نود

 عونب عرك ول يح ةقيقحلا كرتيف ,رذعتم هنكل ةصاخ عركلاب الإ ىتأتي ال كلذو ءرثبلا نم هبرش ءادتبا نوكي
 .امهدحأ دوجوب ثنحيف «أزاحم ءانإلاب برشلا وأ فارتغالا هب داريف ءثنحي ال ةقشم
 ميقتسي ال لمعلا يف اربتعم ناك ول ىح لمعلا يف ال ةدارإلا يف ربتعي امنإ نارجملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ ةدارإ ناف
 لوحد ريغ نم مدقلا عضو ول ىح :ٌةداع ةروجهم .رادلا يف مدقلا عضو ناكمإل اهلاثم يف مدقلا عضو داريإ

 هذه يف ةموصخلاب يليكو تنأ :لاق وأ ءةموصخلاب كتلكو :لحرل لاق نأب : :ةموصخلا سفنب ليك وتلا .ثنحب ال
 - وعزا الو : اا شا لاق ارش نره ابق امرتا إف ارا :خإ ىلإ فرصبب ٠ .اههوحنو ىوعدلا



 ةموصخلا سفنب ليكو تلا نأل ؛"ال"ب بيجي نأ هغسی امك ' معن" بيجي نأ ليكولل

 .ةداعو اعرش ٌروجهم

 «فالح الب «فراعتم زاج امل نكي مل نإف ةلمعتسم ةقيقحلا تناك ولو

 ردع :امهدنعو هني ةفينح يبأ دنع ىلوأ ةقيقحلاف «فراعتم زاج امل ناك نإف

 .ىلوأ زاحبا مومعب

 نم لكأ ول نح هدنع اهنيع ىلإ كلذ فرصني ةطنحلا هذه نم لكأي ال فلح ول :هلاثم
 ةطنحلا

 هايل عرشلا روحهم نع اوعنتع نأ نيسم لاخ نم رهاظلا نأل ؛ةداع روجهلاك اعر روجتهلاوا ك

 هلكوم ىلع رقأ ول ىح «رارقإلاو درلا ىلع يوتحلا باوحلا قلطم ىلإ فرصني ةموصخلا سفنب ليكو تلاف «مهلقعو
 .انباحصأ نم اڃ رفزو يعفاشلل فالح زاح ءيشب

 ًالطبم وأ يعدملا ناك اقحم راكنإلا يهو :ةموصخلا ةقيقح نإف ءمصخلا هاعدا ام راكنإب يأ :الب بيجي نأ

 نوكت اذهيو ."انريغص محري مل نم انم سيل" :التفع هلوقلف ؛اعرش امأ :ةداعو اعرش ٌروجهم .اعرش مارح

 :ةداع امأو «ءثنحيف تاذلا قلطم وهو «زاح ا ىلإ راصيف ءًاعرش ةروجهم ابصلا ةفصب ةديقملا تاذلا ةقيقح

 ؛ازاجم راكنإلا وأ رارقإلاب باوك قلطم ىلإ 3 فرصني اذلو «ةداع ةروجهم ًاعرش روجهملا نألف

 ةقيقحلا تناك لب مهافتلا يف ًالامعتسا رثكأو بلغأ يأ :فراعتم زاجم ۷٠[ ص :يفاشلا] .ةقيقحلا نارجه

 لصألا نأل ؛ىلوأ ةقيقحلاف ءزاحملا نم ًالامعتسا رثكأ ةقيقحلا تناك وأ ءءاوسلا ىلع نيلمعتسم امهالك زاحناو

 خياشم لاق :فراعتملا ريسفت يف اوفلتحا .فالح الب هب لمعلا بجوف «هضراعي ام دحوي مل و ةقيقحلا مالكلا يف

 نإ :رهنلا ءاروام خياشم لاقو «مهافتلا فراعتلاب دارملا :قارعلا خياشم لاقو ءلماعتلاب فراعتلا هب دارملا :خلب

 لكأف امحل لكأي ال فلح اذإ ام ليلدب ءامهوق خلب خياشم هلاق امو هدف ةفينح يبأ لوق قارعلا خياشم هلاق ام

 لماعتلا نأل ؛امهدنع ثنحي الو ءامحل ىمسي هنإف ؛هنيع عقي مهافتلا نأل ؛هدنع ثنحي ريزنخلا وأ يمدآلا محل

 .ةداع لكؤي ال امهمحل نأل ؛امهيلع عقي ال

 «نيعملا وه دوصقملا نأل :ىلوأ .ليلدب الإ هدوجو دنع فلخلا ىلإ راصي الف نكمم لصألاب لمعلا نأل :ةفينح يأ
 = هتقيقح نإف :اهنيع ىلإ .ىلوأ ناكو «همومع تحت ةقيقحلا مكح لوحدل لمتشا هنأل ؛ححرأ انهه يزاحبلا نعملاو



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف ۳۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ا تت :امهدنعو «هدنع ثنحي ال اهنم لصاحلا زيا

 اهتم لصاحلا زيا کابو ءاهلكأب تنحيف زاها مومع

 0 اعرك اهنم برشلا ىلإ فرّصني "تارفلا نم برشی ال" َفلَح ول اذكو
 .ناك قيرط يأب و ,فراعتملا زاجلا ىلإ :امهدنعو

 د برفع طفلا: نوع ف عددا نع تحي ةفينح يبأ دنع زاجل مث

 ءامصق لكوتو ىلقتو ىلغت اهنأل ؛فرعلا يف لمعتسم يقيقحلا عملا اذهو «ةطنحلا هذه نيع نم لكأي نأ =

 ةطنحلا نيع لكأ ريغب ثنحي ال هدنعف «ةداعلا يف لامعتسالا بلاغ اهنم ذختملا زبخلا لكأ وه يزاجلا ئعملا نكلو

 .زاجلا مومع ليبس ىلع ةطنحلا نيعو زبخلا لكأب وأ زبخلا لكأب ثنحي امهدنعو
 ةقيقحلا هذهف :ًاعرك .برشلا ةلأسم يف زاحملاو ةقيقحلا ة ةقباسلا ةلأسملا يف فراعتملا زاحجلاو ةقيقحلا لثم يأ :اذكو

 له 3 هنع يور دقو «هيلإ ظفللا فرصنيف كلذك نوبرشي ىرقلاو يداوبلا لهأ نأل ؛ًاليلق ناك نإو ةلمعتسم
 :لاقي ؛مالكلا نم فراعتملا وه هنأل :فراعتملا زاجملا ىلإ ."ندعملا" يف اذك انعرك الإو نش يف تاب ءام مكدنع

 فارتغالا وأ عركلاب ناك ءاوس «قالطإلا ىلع اهئام برش هب داريو «تارفلا نمو يداولا نم برشي نالف ونب
 ."ندعملا" يف اذك همر ةقيتحلل الراعم هنركلو را ةلالدل هلع اخف ةءانالا# وأ

 «ةقيقحلا نعم تاوف دنع الإ تبثي ال هنأ ليلدب ةقيقحلا نع فلح زاحملا نأ يف فالح اال هنأ ملعا :خإ زاجل مث

 نم ال ظفللا فاصوأ نم زاجاو ةقيقحلا نأ يفو ءلصألا روصت نم فلخلا توبثل دبال هنأ فو ءا لمعلا رذعتو

 دنع نأ :هحيضوت ءاذك يف لمعتسا ظفل زاحناو ءاذك يف لمعتسا ظفل ةقيقحلا :اولاق اذهلو «ئعملا فاصوأ

 رظن ريغ نم مولعملا لكيهلل دسأ اذه :هلوقب ملكتلا نع فلخ عاجشلل دسأ اذه :هلوقب ملكتلا فب ةفينح يبأ

 ىسلع ءانب ةقيقحلا تبثي امك ملكتلا ةحص ىلع ءانب مكحلا تبثي مث ,ةعاجشلا وهو مكحلا ىلإ ةيفلخلا توبث يف

 تابثإ يف لكيهلل دسأ اذه :هلوق نع ةعاجشلا تابثإ يق فلح عاجشلل دسأ اذه :امهدنعو «ملكتلا ةحص

 نم ال ظفللا فاصوأ نم امهنأ ررقت امل ءامهدنع ةقيقحلا مكح نع زاجملا مكح ةيفلخ نم دارملا وه اذه «ةيدسألا
 ريسفت يف نوققحلا هراتخا ام اذه لكيملا ةيدسأ نع فلح عاجشلا ةعاجش نأ دارملا سيلو ءاقافتا نيعملا فاصوأ
 دوصقملا وه اميف ةلاصإلاو ةيفلخلا رابتعاو «ةرابعلا سفن ال دوصقملا وه مكحلا نأ :امهه «نيلوقلا ىلع ةيفلخلا

 - ناكف ؛:ةغللا لهأ عامجإب ظافلألا سنج نم زاحاو ةقيقحلا نأ :هكللي ةفينح يبألو «هريغ يف هرابتعا نم ىلوأ



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف 5 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لي لمعلا عما هنأ الإ اهسفن يف ةنكمم ةقيقحلا تناك ول ىح ,مكحلا قح يف ةقيقحلا

 ةقيقحلا نكت مل نإو زاجبلا ىلإ راصي هدنعو .اوغل مالكلا راص الإو «زاجما ىلإ راصي عنامل

 زاجما ىلإ ٌراصُي ال "ينبا اذه" :هنم انس ربكأ وهو هدبعل لاق اذإ :هلاثم .اهسفن يف ةنكم

 .دبعلا قتعي يح «زاجحلا ىلإ راصي هدنعو «ةقيقحلا ةلاحتسال ؛امهدنع

 :هلوقو «"رادجلا اذه ىلع" وأ ,"ْفلأ يلع هل" :هلوق يف مكحلا جرحي اذه ىلعو

 اهسفن يف ةقيقحلا ناكمإ زاحملا توبثل طرتشي هنأ ف فالخلا ةرمث رهظيو «ةقيقحلا ظفل نع فلخت ظفل زاجلا -

 ةقيقحلا نكت مل نإو زاحملا ىلإ راصي هدنعو ءًأوغل مالكلا راصو ءزاحلا ىلإ راصي ال ةنكمم نكت مل ول ىح امهدنع
 ةيبرعلا بسحب مالكلا ةحص يضتقي زاحملا مكح بترت عي :ظفللا قح يف ."لوصفلا" يف اذك اهسفن يف ةنكمم

 بترت ناكمإ نع هححص رظنلا عطق عم اددعتو ادارفإو اثينأتو اريكذت قفاوتلاو «ربخلاو أدتبملا ىلع لامتشالا نم
 دبعلا قتعيف «ةونبلا هب دارم "با اذه" نع فلح ةيرحلا هب دارم "يبا اذه" :هلوقف :حل ينبا اذه .هيف ةقيقحلا مكح

 مالكلا اذه نأل ؛ةيبرعلا ثيح نم لصألا ةماقتسا وهو «مالكلا اذهب ةراعتسالا حصي ام دحو دق هنأل ؛هدنع

 نأ ةلاحتسال ؛ةقيقحلاب لمعلا رذعت دقو مكحلا تابثإل ًاعوضوم اريخو أدتبم هنوك ثيح نم ةرابعب حيحص

 زاجبا :امهدنعو «مزاللا ةدارإو موزلملا ركذ قيرطب قتعلا هب داريف ءزاحبا نيعتف «هدلاو نم انس ربكأ دلولا نوكي
 نأ يغبنيف «ةونبلا هب دارم همكح نع فل ةيرحلا هب دارم نبا اذه مكح يأ مكحلا قح يف ةقيقحلا نع فلخ

 ,زاحلا ىلإ راصيف «ضراعب هب لمعلا رذعت نكلو «لامتحالا ىلع مكحلل ًابجوم احيحص هعضوم يف لصألا نوكي
 اذه يف دجوي ال زاحملا ةحصل طرش يذلا يقيقحلا ىعملا ناكمإ نأل ؛دبعلا هب قتعي ال وغل مالكلا اذه امهدنعف

 .ركذتف «قتعلا وه يذلا زاحبا ىلع لمحي الف ءرغصألل انبا نوكي نأ نكمي ال انس ربكألا نأل ؛مالكلا

 وهو ةغيصب فعلا توبثل عضوم حيحص مالك يبا اذه :هلوقو ملكتلا يف اهنم فلح زاحلا نأل :دبعلا قتعي

 ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .قتعيف ا مزال هنأل ؛قتعلا وهو زاجبا ىلإ راصيف ءانهه ةقيقحلا عنتما هنأ الإ «ةونبلا

 عورفلا غ رفتت امهدنع مكحلا قح يقو «هدنع ملكتلا قح يف ةقيقحلا نع فلح زاحملا نأ وهو :افنآ روكذملا لصألا
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 ريغ وهو نيعت الب امهدحأ ىلع فلألا موزل مالكلا ةقيقح نأل ؛اوغل مالكلا ريصي :امهدنعف :رادجلا اذه يلع
 .فلألا موزلو ةيرحلا هلمتحي ام هب داري نأو زاجا ىلإ راصي هدنعو «لحع. سيل امهدحأ نأل ؛اهسفن يف ةنكمم



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف ٤١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بسن اهو "نبا هذه" :هتأرمال لاق اذإ اذه ىلع مزاي الو رح "يرام" وأ "يدبع'

 تناك ءاوس «قالطلا نع ازاحب كلذ لع الو «هيلع مرحت ال ثيح «هريغ نم فورعم

 نوكيف حاكنلل ًايفانم ناكل هانعم حص ول ظفللا اذه نأل ؛ربكأ وأ هنم انس ا

 نإف "يبا اذه" :هلوق فالخب «يانتلا دوجو عم ةراعتسا الو «قالطلا وه و هيكحل ايفانم

 .هيلع قتعي مث * هل كلما تبي ثي لب بألل كلملا توبث قاب الة
 بألا

 ني لصوملا

 :نيقيرطب ةَدرْطُم عرشلا 5-90 ةراعتسالا نأ ملعا

 نأل ؛قالطلا نع ازاحم لعجي نأ نكمي ال ينبا هذه :هلوق نأ :هلوصحمو ءروكذملا داريإلا نع باوح :خلإ اذه نأل
 .امهنيب يفانتلل ؛قالطلا اهركذب داري الف «قالطلا وهو اضيأ همكحلا ةيفانم تناكف «حاكنلل ةيفانم ةيتنبلا ةقيقح

 ةحصلاو «ةيتنبلا وهو هديؤم تبث ول يأ توبثلا نعم. وه لب داسفلا لباقي ام :انهه ةحصلاب دارملا سيل :حص ول

 :همامتو «قشاع ينإ سانلا دنع حص :رعاشلا لاق امك برعلا ةغل يف تءاج توبثلا نيعم

 نبللا برش نم دهعلا بيرق اي ندبلا بطر اي هجولا حيبص اي
 نمل يقشع اوفرعي مل نأ ريغ قشاع يفإ سانلا دنع حسص

 ندبلا يف الح نيحور ىأر نم هحور يحورو يحور هحور
 «حاكنلل فانم ةيتنبلا نأ امك قتعلا وهو همكحلا ًايفانم نوكيف كلملل فانم ةونبلا نأب هيلع دري :لإ فالخب
 فالخب :هلوقب باحأف «"ٰيبا اذه" :هلوق يف قتعلل ةونبلا ةراعتسا حصي فيكف «قالطلا وهو هكدا ايفان نوكيف

 قيرط فيرعت يف لصف :لاقف زاحملا تاقالع نايب يف عرش تاعيرفتلا نع فنصملا غرف امل :لإ لصف .خلإ اذه
 تناك نإ مهدنع زاجملا نإف «زاجملا نم مسق نايبلا لهأ دنعو «زاجبا فداري نييلوصألا فرع يف وهو «ةراعتسالا

 لثم نيرشعلاو سمخلا تاقالع نم ةيبشتلا ريغ ةقالع هيف تناك نإو ءاهماسقأب ةراعتسا ىمسي هيبشتلا ةقالع هيف

 - ."راونألا رون" يف اذك ًالسرم ازاج ىمسي اهريغو موزلملاو مزاللاو ؛لحماو لاحلاو ءةيببسملاو ةيببسلا



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف 4۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ببسلا ںی لاصتالا دوج ول :يناثلاو ةلعلا نی لاصتالا دوجول :امههرحأ

 بحوي ناثلاو «نيفرطلا نم ةراعتسالا ةّحص ھو امهنم لوألاف «مكحلاو ضخما
 حلاو بسلا ن لاضتالا مكحلاو ةلعلا نيب رلاصتالا

 .عرفلل لصألا ةراعتسا وهو «نيفرطلا دحأ نم اهتّحص

 نم نوكي دق ةبسانملاو «زاجاو ةقيقحلا نيب ةبسانمو لاصتال يزاجلا ئعملل ظفللا لامعتسا ةراعتسالا :ةراعتسالا =

 انك كاذلا تیس نه نركب دقو, ةعاجتسلا وهو تسأل نضال علا ةوجول ادسأ ىمسي عاجشلاك علا ثيح

 ؛تاذلا ثيح نم لاصتا امهنيب نكلو «ضرألا نم نئمطملا ناكملا : :برعلا مك رو للملو اطئاغ ثدحلا ىمسي

 ىلع زاحباو ةراعتسالا مث «ةرواجم امهتاذ لاصتال طئاغلا مساب ىمسيف ءانئمطم اناكم راتخي ثدحلا دارأ نم لك نأل

 هل يه نم ريغ ىلإ مكحلا ةبسن وه يلقعلاو هل عضو ام ريغ يف لامعتسا وهف يوغللا امأ «يلقعو يوغل :نيعون
 عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا :راعتسملاف ءلسرمو راعتسم :نيعون ىلع يوغللا مث «لقبلا عيبرلا تبنأ :لاقي امك

 :هجوأ ةعبرأ ىلع راعتسملا مث «هيبشتلا ريغ ةقالعل هل عوضوملا ريغ يف ظفللا لامعتسا لسرملاو «هيبشتلا ةقالعل هل

 هب هبشملا هب داري و هبشملا ركذي نأ يهو :ةيانكو مامحلا يف دسأ وحن هبشملا ةدارإو هب هبشملا ركذ يهو :ةحرصم

 مئالم ركذ يهو :ةيحيشرتو «روكذملا هبشملل كورتملا هب هبشملا مزال تابثإ يهو :ةيليبختو «ةحرصملا سكع يأ

 :رعاشلا لوق يف ةثالثلا هذه لاثم «هنم راعتسملا

 .عفني مل ةميمت لك تيفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا ذإو

 مثالملا وهو تنقل ركذو «ةيلييختلا لاثم ظافلألا يهو مزاوللا 07 ةيانكلا لاثم عبسلا ةدارإو ةينملا ركذف

 A ل ل :ضخما ببسلا اعود

 ىلإ يضفي هنإف ؛قاتعإلا لثمو «هل اعوتطوم نكي نإو يراوحلا فداص اذإ ةعتملا كلم توبث ىلإ يضفي هنإف

Eىلع قلطي دق ببسلا نأل ؟؛ضحملا بسلا دكأو هل اعوضوم نكي م نإو يراوجلا فداص اذإ  

 دحاو لك نأل ؛ةلعلا هب دارتو مكحلا ركذي نأو ءمكحلا ةدارإو ةلعلا ركذ زاح نح نيبناحلا نم يأ :نيفرطلا نم

 ةلعلاو «دوحولا ثيح نم اه اعباتو اهيلإ افاضم نوكيف «ةلعلاب الإ تبثي ال مكحلا ذإ ؛رسحآلا ىلإ رقتفم امهنم

 ؛مراحنا حاكنو رمخلا عيب :وحن هيف مكحلا عرش روصتي ال لحم يف ةعورشم نوكت ال يح اهمكحل الإ عرشت مل
 ءرحآلاب امهنم دحاو لك لاصتا ىوتسا كلذك ناك اذإو «ضرغلا ثيح نم هل ةعبات مكحلا ىلإ ةرقتفم تناكف



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف ٤۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 مث هعابف دبعلا فصن كلمف "رح وهف ادبع تكلم نإ" :لاق اذإ اميف :لوألا لاثم

 ادبع تيرتش نا نإ :لاق ولو .دبعلا لك هكلم يف عمتجي مل ذإ ؛قتعي د مل رخآلا فصنلا كلم
 دحاو تقو يف روكذملا دبعلا نم

 ولو ياا لاو ر فصنلا ىرت رتشا مث عابف دبعلا ضصن ىرتشاف رح وهف

 كاما هلع ءارشلا نأل ؛زاحما قيرطب هتين تحص كلا ءارشلاب وأ ىارشلا كلملاب نع

 يف افيفخت نوكي اميف هنآ الإ «نيفرطلا نم لولعملاو ةلعلا نيب ب ةراعتسالا تّمعف ءهمكح كللاو
 كلملا وهو ءارشلا ىهو

 «قلاط تنأ هب ديري ةرسح تنأ :لوقي نأب «هسكع نود مكحلل ببسلا يأ :خإ لصألا ةراعتسا وهو =
 :لوقي نأو «ةرح تنأ هب ديريو قلاط تنأ :لوقي نأ زوجي الو «حاكنلا هب ديرتو كنم يسفن تعب :لوقت وأ

 ثيح نم هيلإ جاتحي ال ببسملاو «توبثلا ثيح نم ببسلا ىلإ جاتحم ببسملا نأل ؛كتعب ديريو كتحكن

 ضعب يف ًاقافتا هعم لصح امنإ ةعتملا كلم لاوزو «ةبقرلا كلم لاوز لحأل الإ عرشي مل قاتعلا نأل ؛ةيعرشلا
 ناك اذإ اميف يأ لاوحألا ضعب يف اقافتا هعم لصح امنإ ءطولا لحو «ةبقرلا كلل عرش امنإ عيبلا اذكو «نايحألا

 ينو :یلاعت هلوقك ببسلاب اصتخم ببسملا ناك اذإ الإ «ببسلا هب داريو ببسملا ركذي نأ زوحي الف هما عا

 ."راونألا رون" يف اذك نيبناحلا نم راقتفالا ءىييف «بنعلا نم الإ نوكي ال رمخلا نإف «ةيآلا ارم ر ُرصْعَأ يناَرأ

 ل :لاقي الو «دبعلا كلم, فصوي ال رخآلا فصنلا كلم دعب هنأل :حإ عم م ذإ

 مهرد اتئام هكلم يف عمتجي مل امل نكل «ةقرفتم ةدايزو اهكلم هلعلو ءطق مهرد ئام تكلم ام هللاو :لوقي الحر

 ."ندعملا" يف اذك اقداص نوكي

 ديقتي دق قلطملا نأ وهو ؛عرشلا يف ررقتم لصأ ىلع نيتلأسملا نيتاه نيب قرفلا رادمو :لإ اغلا فصنلا قتع

 فرعلا مكحب عامجإلاب ديقتي كلملا قلطمف ءدلبلا دقنب ديقتي مهردلا مسا قلطمك اضيأ ةداعلاو فرعلا ةلالدب

 .مهفاف هقالطإ ىلع ىقبيف «فرعلا اذه لثم دحوي مل ءارشلا يفو ءاضيأ

 ةا قدير فلا قتيل كلم ن قيفصتلا عاما كرسي هز ةكرشلا كلما نع نإ نقي د تح
 طرتشي كلملا ءارشلاب نبع نإو .يضاقلا هقدصيف هيلع ظيلغت هيفو «زوجيف ةلعلل مكحلا ةراعتسا هنأل ؛ءاضقو

 ال نكلو «زوجيف اهمكحل ةلعلا ةراعتسا هنأل ؛ةنايد قدصيو «يقابلا فصنلا قتعي الف «هكلم يف :يأ هيف عامتحالا

 هركذ امك ةراعتسالا ةحص مدعل ال ةمهتلل ؛هلوق لبقي الف هيلع فيفخت هيف ام ىون هنأل ؛يضاقلا هقدصي
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 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف ٤٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةراعتسالا ةحص مدعل ال تمهل نعل ةصاح ءاضقلا قح ف ُقدَّصُب ال هقح

 هتقيقحب ريرحتلا نأل ؛حصي قالطلا هب ىونو ' كئررح' هل هتأرمال لاق اذإ :ىاثلا لاثمو

 مكحلاو بيرلا نيب ةراعتسالا

 كلم لاوزل ' اضخم ايس ناكف ؛ةبقرلا كلم لاوز ةطساوب عملا كلم لاوز بحجوي
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 اجب لمح ول :لاقي الو معلا كل لزم وه يذلا قالطلا نع راعتسُي نأ زاجف عت

 ال :لوقن انأل ؛قالطلا حيرصك اًّيعج ہر هب عقول قالطلا نوكي نأ بحول قالطلا نع

 ليز ال ةيعجرلا ذإ ؛نئابلا يف كلذو «ةعتملا كلم ليزا نع لب «قالطلا نع زاب هلع

 حيرصلا قالطلا ظفل

 .اندنع ةعتملا كلم

 نوقم اا ناك قاواوهو رهاظلا فالح ىعدا هنألو هيلع فيفخت هيف امل ؛ةراعتسالا ىوعد يف :خلإ ْقَّدَصُي ال

 ىلع ظفللا ءاقبإ ريدقت ىلع وه ررضتي اميف ثحبلا نأل ؛هيف مهتم اذه عم هنكل «نطبم رمأ راهظإ يف لوقلا
 .لوبقم ريغ مهتملا لوقو «ةقيقحلا

 لاوز بحوي ةبقرلا لاوز ةطساوبو «ةبقرلا كلم لاوز بحوي هتقيقحب ريرحتلا نأ ينعي : :حلإ هتقيقحب ريرحتلا نأل
 للختي ال يلا يه ةلعلا نأل ؛هل ةلع ال هيلإ ًايضفم هنوكل ؛ةعتملا كلم لاوزل ًاضحم ًاببس ريرحتلا ناكف «عضبلا كلم

 ريرحتك ةعتملا كلم لاوز نودب دحوي دق ريرحتلاو «مكحلا نع كفنت ال ةلعلا نألو ,ةطساو مكحلا نيبو اهنيب
 . "ندعملا" يف اذك امهوحنو ةعاضرلا نم تحألاو «دبعلا

 ريغ هيلإ فاضملا لحما نأل ؛ةينلا ىلإ جاتحي امنإو «ببسملا ةدارإو ببسلا ركذ قيرط ىلع :لإ راعتسُي نأ زاجف
 نإف «حاكنلل كيلمتلا ظافلأ ةراعتسا فالخب ءزاجبلا نييعتل ةينلا ىلإ ةمدخلا فصو ةقيقح لمتحي وهف ءزاحبلا اذهل نيعتم

 .ةيرحلا ىلع الإ لدت ال دبعلا ىلإ هتفاضإ نأل ؛ْيبا اذه ةراعتسا اذكو «حاكنلا ىلع الإ لدت ال ةرحلا ىلإ اهتفاضإ

 :هلوق يأ ظفللا نوكيف «قالطلل ةراعتسا "كتررح" :هلوق يأ هنأ مهوت وه :داريإلا لصاح :خا لاقي الو

 نود يعج رلا عقي هبو «حيرصلا قالطلا وهو «هنع بونا مكح هل بئانلاو "كتقلط" بانم ابئان "كتررح"

 عقي ىح حيرصلا قالطلا وه سيل ببسملا نأ :باوجلا لوصحمو «حصت ال اأ عم ةعحرلا حصي نأ مزليف «نئابلا
 وه امنإ هقادصم هنأ ىفخي الو «ةعتملا كلمل ليزملا نعم نع ةراعتسا نوكيف «ةعتملا كلم لاوز لب «يعحرلا هب

 هنأل ؛يعجرلا ال ةعتملا كلل ليزسملا وه هنأل ؛نئابلل راعتسم "كتررح" يأ هنأ ىلإ رمألا لوؤيف «نئابلا قالطلا
 ."لوصفلا" يف اذك هيلع ئيبم وه اذكف دساف هابتشالا ءاشنمف «هل ةعجرلا حصي مل الإو ءجوزلل ةعتملا كلم ليزي ال



 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 هب تبثي نأ زاج لصألا نأل ل كتقلط" :هتمأل لاق ولو ع م - N عاما ع 5
 ببسلا انهه وهو

 .لصألا هب تبثي نأ زوجي الف عرفلا امأو «ع رفلا
 ببسلا يأ مكحلا وهو

 520 ؛عيبلاو كيلمتلاو ةبملا ظفلب حاكنلا ٌدقعني :لوقن اذه ىلعو

 توب اًضْحَم ايس ةبفا تناكف ىاّمإلا يف ةعتملا كلم بحوي ةبقرلا كلمو (ةبقّرلا كلم

 اكنلا نع راعتسي نأ زاجف «ةعتملا كلم
 حاكتلا ةيلاب دار نأ 2-1

 حصت الف «ببسلل مكحلا ةراعتسا يأ لصألل عرفلا ةراعتسا انه ةراعتسالا نأل كلذو ؛قتعت ال يأ :حصي ال
 قالطإلل عوضوم قالطلا نإف ؛عضولا لصأ يف قاتعإلاو قالطلا نيب ةبسانملا مدعو ؛عرفلا نع لصألا ءانغتسال
 ثادحإ نيبو قالطلا يف عناملا عفر نيب ةبسانم الو ءيشلا يف قالطنالا ةوق ثادحإب ال «قالطنالا نم عناملا عفرب

 قاتعإلاو قالطلا نيب ةبسانم الو «ئيعملا يف امهنيب ةبسانملا مدعل ؛انه ةراعتسالل هحو ال هنأ نيبت اذهو .قاتعإلا يف

 عرفلل لصألا ةراعتسا وهو «نيفرطلا دحأ نم ةحلاص ةبسانملا هذهو «مكحلاو ةيببسلا ثيح نم لاصتالاب الإ

 ۷١-۷۷[ ص :يفاشلا] .لاثملا اذه يف امك لصألل عرفلا ةراعتسا نود مدقت امك

 لاقو «ديبعوبأو روثوبأو كلامو ءحلاص نب نسحلاو يروثلاو دهاج لاق هبو ءانبهذم اذه :خإ كيلمتلاو
 :هوجو مهل «يرهزلاو ءاطعو بيسملا نب ديعسو دمحأ لوق وهو «جيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ زوجي ال :يعفاشلا
 فانم حاكنلا نأ :اهنمو كولمملاو كلاملا نيب جاودزا الو مضلا وه حاكنلاو «قيفلتلا وه جيوزتلا نأ :اهنم

 :اهنم :هوجو ًاضيأ انلو «هب دكأتل هفاني مل ولو حاكنلا دسف رحآلا نيجوزلا دحأ كلم ول اذلو ءداري الف كيلمتلل
 ةعتملا كلمو «ةبقرلا كلم ةطساوب اهلحم يف ةعتملا كلل ببس امهلاثمأو ةبهلاو كيلمتلا نإ :هللد فنصملا لاق ام

 كلاملا نيب رهاظ مضلاو «ببسلل ببسملا مسا راعتسي ال هنأل ؛سكعي الو زاجلا قيرط ةيببسلاو «حاكنلاب تبثي

 وهف ةجاحلل عرش امنإ حاكنلاو ءعضوملا بلق وأ ةجاحلا مدعل وه امنإ داسفلاو «ةيلحلا دنع ءطولاب هكولممو

 لزعلا عنمو «ئكسلاو ةقفنلاو رهملل بوجو نم بحاوملا يقانتل وأ «جورفلا يق ةمرحلا لصألا ذإ ؛يرورض
 ظفللا نييعت ف فيرشت الو «سكاعتلا وأ طقف ضعبلاو لكلا ةيكولمم يف وأ ,حاكنلل قوقحلا نم اهريغو مسقلاو

 ةينلا بجي ال هنأ وأ جراح ظفل وأ ةنيرقلاو ,رذعتلاب دارملا ىلع دوهشملا عالطإ اندنع بحيو «صنلاب تباث ريغ هنأ ىلع

 طقس دقف ءاندنع ظفللا نومضم دقاعلا ملع بحي ال امك عالطإلا بجي ال وأ ءاقلطم بجي ال وأ «رهملا ركذ دنع
 .حلإ ًاضحم ايس ةبفا تناك مرج الف اذكه ةبهلا بجوم ناك اذإف :لإ ةبهلا تناكف ."لوصفلا" يف اذك مههوجو



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف 65 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .حاكنلا ظفلب ةبهلاو ٌعيبلا دعني ال نح سكني الو ؛عيبلو كيلمعلا ظفل كلذكو

 الو :لاقي ال يلا ىلإ هيف جاتجي ال زاها نم عود يتم لحما نوكي عضوم لك يف م

 حاكنلا ةروص يف زاحبا ىلإ راصي فيك ءامهدنع زاحلا ةحصل أطرش ةقيقحلا ناكمإ ناك
 ةدارإ

 ةبهلاو عيبلاب ةرحلا َكيلمت نأ عم ةبحلا ظفلب

 556 م «برحلا رادب و تدترا نأب (ةلمجلا ف نكمم كلذ :لوقن انأل ؟لاح
 ا ةبهلا وأ عييلاب ةرحلا كيلغ

 .هتاوحأو ءامسلا سم ريظن اذه راصو

 لاق اذإ امك :حلإ عضوم لك يف مث .حاكنلا نع راعتسي نأ زاجف «ةعتملا كلمل ببس :خإ كيلمتلا ظفل كلذكو

 نإف ءانيعتم زاحمبلا نوكل ؛ةينلا ىلإ هيف ةحاح الو «حاكنلا دقعني «كتكلم :تلاقف "كسفن ئيكلم" :ةيبنحألا ةرحلل

 هنأل ؛ةينلا نودب كيلمتلاو «ةبحلا ظفلب حاکنلا دقعني هنأ :لصاحلاو ءانهه لامتحا الو «نيلمتحملا دحأ نييعتل ةينلا

 :ءاغلإلا نع ارتحل ةا كلم نع ارا ناضف قركلا ى ةيقرلا كالم وهو ةقيقتلا تاز رذعت

 وهو زاجبلا نيعت ةيبنجألا ةرحلا :يأ كيلمتلا ظافلأ فاضأ اذإ امك «ةين الب تبثي لب زاحملا ةين يأ :ةينلا ىلإ

 ةدارإ لامتحال ؛قالطلا وهو زاحلا نيعتي ال ثيح ةحوكنملا ةرحلا ىلإ قتعلا ظافلأ فاضأ اذإ ام فالخب ءراتخملا

 ."ندعملا" يف اذك ةينلا ىلإ جاتحيف «ةمدخلا نع قتعلا وهو ةقيقحلا

 زاحملا ةحصل نأ لاحلاو ءازاحب حاكنلا هب داري فيك ًالثم كل يسفن تبهو :اهوق نأ :داريإلا لصاحو :لاح

 لحتو «لام. سيل رحلا نأل ؛نكمي ال ةيهلاو عيبلاب ةرحلا كيلمت يهو انهه ةقيقحلاو «هحوب ةقيقحلا ناكمإ طرش
 "تعب" وأ "كل يسفن تبهو" ةقيقحف «عيبلا وأ ةبهاب ةكولمم نوكت نأ نع ىبأي ةرح امنوكف «لاملا وه امنإ دوقعلا

 ناكمإ وهو «طرشلا ءافتنال ؛حاكنلا وهو يزاحملا هانعم ةدارإ حصي الف «ةنكمم ريغ ةرذعتم كلم "يسفن تكلم"و

 ."حرشلا" يف اذك خلإ برحلا رادب تقحلو تدترا نأب نكمث عيبلا وأ ةبهلاب ةرحلا كيلمت نأ :باوحلاو «ةقيقحلا

 نإو نينيميلا نيذمب ةرافكلا بحت هنإف ؛ابهذ رجحلا اذه نبلقيل وأ ءءامسلا سميل فلح اذإ :ءامسلا سم َريظن

 روصت طارتشال ؛ةرافكلا بحت ال نأ يغبني ناكو «ةداع ليحتسم وهو هربلا نع افلح الإ بحت ال ةرافكلا تناك

 ربلا ناك امل نكل بلا روصت مدعل ؛ةرافكلل اببس دقعنت ال هنإف ؛سومغلا نيميلا يف امك فلخلا توبثل لصألا

 ."لوصفلا" يف اذك ةرافكلا ىلإ يداعلاو «لاحلا لقتنا ءايلوألل ةمارك تانكمملا نم انهه



 ةيانكلاو حيرصلا يف لصف 4۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هنأ :همكحو .هلاثمأو تيرتش او تعب :هلوقك 00 نوكي ظفل ٌحيرصلا

 ظفللا كلذب

 هنأ :همكح نمو «ءادن وأ تعن وأ رابخإ نم ناك قيرط يأب هانعم توبث بجوي

 ىون «قالطلا عقي "قلاط اي" وأ "كتقلط" وأ "قلاط تنأ" :هتأرمال لاق اذإ :انلق اذه ىلعو
 ةينلا نع ءانغتسا

A 5 . -ّ 6 >عا  fn Hi1 0  
 رح اي وا 'كئررح وأ "رح تنأ" :هدبعل لاق ول اذك و .وني ملا وأ قالطلا هب

 «مكرهطيل ديري نكلوإ» :ىلاعت هلوق نأل ؛ةراهطلا ديفي َمّميتلا نإ :انلق اذه ىلعو

 "تعب" :هلوق نم فلؤملا هركذ ام ةقيقحلا نم حيرصلا لاثم ءازاحب وأ ةقيقح ناك ءاوس انيب ًاروهظ :ًارهاظ

 [55 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .اهترمث نم يأ ةرجشلا هذه نم تلكأ :زاحبا نم حيرصلا لاثمو ؛"تيرتشا"و

 ٤٤[ ص :يشاوحلا ةدمع].ام هحوب هيف ءافخإل وأ دارملا رهاظ هنأل ؛وني ل وأ ىون يأ :ناك قيرسط ّيأب

 فرصي نأ دارأ ول امأ ةينلا ىلإ ةحاح الف ءمكحلا باجيإ يف هانعم ماقم مئاق هظفل نيع نأل :إ E نمو

 يف ةحيرصلا ظافلألا نم ديقلا عفر ىون اذإف «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف كلذ هلف «هلمتحم ىلإ هبجوم نع مالكلا
 ( ."ندعملا" يف اذك ءاضق ال ةنايد قدص ريرحتلا يف ةحيرصلا ظافلألا نم لمعلا نم ةيرحلا ىون وأ «قيلعتلا

 "قلاط تنأ" هناسل ىلع ىرجف هلل دمحلا :لوقي نأ دصق ول بح ةعزعو دصق ريغب تبثيف :ةّنلا نع ينغتسي

 . يماحلا قيلعتلا" يف اذك هدصق ريغب قالطلا عقي

 تابثإو ةساجنلا ةلازإل عوضوم ةيآلا کرمی :ىلاعت هلوق نم دافتسملا "ريهطتلا" ظفل نأل :حيرص

 .قالطإلا ىلع رهطم مميتلا نوكي نأ هحيرصب صنلا ديفيف «ةراهطلا

 ؛ىرخأ ةرورض ةرورض رخآلا ضرفللو ءدحاو ضرفب عفترت ةرورضلاو ؛ةرورضلا ةهحل ةعورشم يأ :ةيرورض

 اوسي ءاَم اوُدجَت ملم :ىلاعت هلوق قالطإ :انلو ءضرفلل عبت لفاونلاو ننسلاو ءاضيأ تقولا لبق ةرورض الو

 - مدعو ًادوجو لصألا مكح فلخلا مكحو «ءاملا نع فلح هنألو «ةيآلا



 ةيانكلاو حيرصلا يف لصف 4۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 SG رابط حا :رخآلاو

 مميت 0 ءادأو 7 م هزاوحج نم «نيبهذملا ىلع 0 عي اذه ىلعو
 0 ال اندنع هدنع ال اندنع فالتحالا

 هدلع ال اندنع

 .ةراهطلا ةينب هزاوجو زنا ديعل هراوحو ا
 هدنع ال اندنع

 .ةيانكلا ةلزنم ًافراعتم َريصي نأ لبق :زاجماو .هانعم رتتسا ام يه :ةيانكلاو

 يف نابح نبا هاور ثيدحلا "ءاملا دجي مل ام نينس نيرشع ىلإ ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا" :ُدي هلوقلو -
 :يذمرتلاو دواد يبأل ةياور يفو ءرذ يبأ نع اه مكاحلاو يذمرتلا هححصو «ننسلا باحصأو «"هحيحص"

 ظ ."لوصفلا" يف اذك "ملسملا روهط"

 ءجراخ سجنب سيل ءاملا ةيؤر نأ عم ءاملا ىأر اذإ قباسلا ثدحلا مكح دوعي اذهو «هل عفار ال :ثدحلل رتاس

 ثدحلا نأ ملعف ءدوعي ال لئازلا نأل ؛ءاملا ةيؤرب داع امل قباسلا ثدحلل ًاعفارو ةقلطم ةراهط مميتلا ناك ولف

 هنإ :لوقن نحنو «ثدحللل ارتس هلامعتسا ع راشلا لعجو «ةرورضلل ثدحلا عم ةالصلا تحيبأ نكل قاب لوألا

 وهو حيرصلا صنلا فالح هفالخ ناكف «ةيآلا ك رّهَميلإ» :ىلاعت هلوق وهو «صنلا حيرصب ةقلطم ةراهط

 ءادتبا مميتلا رابتعا دوجو طرش ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا مدع نأل ؛ءاملا ةيؤرب قباسلا ثيدحلا داع امنإو ,حيبق

 .قباسلا ثدحلا دوعيف طرشلا مدعل ؛مميتلا عفت تري هلامعتسا ىلع ةردقلا دنعف «ءاقبو

 اشيا ةد ناجع دوجسلاو ع وكر لاك نيضرفلا قلطم ءادأ نأل ؛هب انديق نوتضورفملا نيتالصلا يأ :ن نيضرفلا ءادأ

 .ضرفب سيل هنأل ؛ةرورضلا مدعل ؛ال هدنعو زوجي اندنعف ءامتوف فاح اذإ ءادتبا وأ ءانب هتالصل يأ :هزاوج

 نبا نع "راثآلا يناعم" يف يواحطلاو «"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا و ,"هلماك" يف يدع نبا هاور ام هل :خل! ديعلل

 «فوقوم باوصلا :يدع نبا لاق «"لصو مميتف ءوضو ريغ ىلع تنأو ةزانحلا كتئجاف اذإ" :اعوفرم ام سابع

 رثألل هعابتا ةدشو «يطق رادلا هحرخأ "اهيلع ىلصو مميتف ءوضو ريغ ىلع وهو ةزانجب ىتأ هنأ" رمع نبا نعو
 ال يتلا ءامسألا نم يهف «هريغ هب ديرتو ءيشب ملكتت نأ يه :ةغللا يف ةياتكلا :ةيانكلاو .عفرلا مكح ىلإ عفري

 :ةنيرقلاب الإ فرعي ال اراتتسا امي دارملا رتتسا ام يه :حالطصالا ينو .ازاج وأ تناك ةقيقح ةنيرقب الإ مهفت

 هانعم ناك نإو راتتسالا هب نيدصاق هولمعتسي نأب كلذو «لامعتسالاب نوكي ةيانكلا يف راتتسالا لوصح ةيفيكو

 [45 ص :يشاوحلا ةدمع] .احيرص ريصي ًافراعتم هتروريص دعبو :خإ نأ لبق زاجاو ]۸۲ ص :يفاشلا] .ةغللا يف ارهاظ



 ةيانكلاو حيرصلا يف لصف 44 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نم هل دب ال ذإ ؛لاحلا ةلالدب وأ «ةينلا في توبث :ةيانكلا مكحو

 ا م د ُددرتلا هب لوري ليد
 راتتساو ددرتلا عم «قالطلا باب يف ةيانك ےب ها ةن 0 يمس ىعملا اذهلو

 .قالطلا لمع لمعي هنأ ال ءدارملا

 ةيانكلا يف ددرتلا نعم دوحولو «ةعجرلا ةيالو مدع ّقح يف تايانكلا مكح هنم ٌعَّرفتيو

 دحلا هيلع ماي ال ة ةقرسلاو انزلا باب يف هسفن ىلع رق ول ىح «تابوقعلا اه ماقْي ل

 هب تدرأ وأ «تيون :لاق نأب «هيناعم دحأ همالك نم ىون ملكتملا نأ عماسلا ملع نأب :خإ ةينلا دوجو دنع

 لاق نإو «لاحلا ةلالدب قالطلا امي عقي هنإف ؛قالطلا ةركاذم لاح قالطلا تايانكك لاحلا ةلالدب ملع وأ ءاذك

 عقيو هانعم تبثي ًالثم قالطلا ظفلب نيعم وني م نإو ملكتملا نإف ؛حيرصلا فالخب «قالطلا هب يونأ ال :ملكتملا

 ؛ةيرايتخخالا رومألا نم ظفلتلا نأل ؛ةدوحجوم ةينلا لب ةينلا ىلإ ةحاح الف «هانعم ماقم مئاق هظفل نإف «قالطلا

 .ةدارإلاب ةرداص اهلك يهو

 لصح "مارح وأ نئاب تنأ" :ليق اذإ هنأل ؛اهسفن يف دارملا ةرهاظ امنأ عم قالطلا باب يف ةيانك تناك امنإ :ةيانك

 ؛تاريخلا نع وأ ؛ةيصعملا نع وأ «حاكنلا ةلصو نم نوكت نأ لمتحت اهقح يف ةنونيبلا نأل ؛راتتسالاو ددرتلا هيف

 نم هريغ ىلع وأ «جوزلا ىلع ًامارح نوكت نأ لمتحت ةمرحلا اذكو «عرولاو نسحلاو فرشلا يف اهناثمأ نع وأ
 تبث اذإف ءزوربلاو جورخلا نع وأ «نيدلاولا نع وأ «تاريخلا نع وأ «يصاعملا نع ةعونم نوكت نأو «لاحرلا
 باب يف يأ انهه ةيانك يمس اذلف «مارح وأ نئاب تنأ ًالثم :هلوق نم هدارم رتتسا هوجو نم اهيف لامتحالا

 نع تايانك ظافلألا هذه تناك ول :لاقي نأ :وهو «ردقم لاكشإ باوح ىلإ ةراشإ :لإ لمعي هنأ ال .قالطلا

 دبعو رمع بهذم وهو ب يعفاشلا لاق امك يعج لا قالطلا عوقو يف قالطلا لمع ةلماع تناكل قالطلا

 نأ :باوجلا ريرقت «قالطلا نع تايانك اهنأ وهو رمألا لكشأف «نئابلا مكدنع ام عقاولاو ءاي دوعسم نب هللا

 ظافلألا رئاسك و اهامتحال «تايانك ىمسي امنإو ءاهابج وع. لمعتف «ةمرحلاو ةنونيبلا نم قئاقح ظافلألا هذه

 ."ندعملا" يف اذك قالطلا حيرص نع امم نيكي اأ ال تايانكلا يف ةراتتساك اهدارم رتتساف «ةكرتشملا

 توبن يف روصقو ةهبش تايانكلا يفو «ثيدحلاب تاهبشلاب ءىردنت األ ؛فذقلا دحو انزلا دحك :تابوقعلا

 .روكذملا راتتسالل ةبجوم



 تالباقتملا يف لصف هم هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .حيرصلا ظفللا ركذي مل ام

 :رحآلا لاقف انّرلاب الحر فذق ولو .ةراشإلاب سرحألا ىلع ٌدحلا ٌماقي ال علا اذهلو
 ددرتلا يأ

 .هريغ يف هل قيدصتلا لامتحال ؛هيلع دحلا بجي ال «"تقدص"

 :تالباقتملا يف لصف

 لمحماو لكشملاو يفنخلا نم اهلباقي ام عم مكللاو رّسفملاو صنلاو رهاظلا اه ين

 ؛نيعملا اذه يف ةرصاق ةيانكلاو ,دوصقملا اذه يف ماتلا وه حيرصلاو «ماهفإلل عوضوم مالكلا نأل :حيرصلا ظفللا

 اهِإف ؛تارافكلاو دودحلا يهو «تاهبشلاب أردي اميف توافتلا اذه رهظف «ةينلا ىلع اهيف دوصقملا لوصح فقوتل

 .انزلا دح هيلع بحي ال ًامارح ًاعامج ةنالف تعماج أب هسفن ىلع رقأ اذإ امك ةيانكلاب تبثت ال

 ىدحلا بجي ملف «ةفلتخم ًاهوجو لمتحا امل قيدصتلا نكل «ةيانك فذق فذاقلا قيدصت نأل :هيلع دحلا بجي ال

 .فذقلا يف ًاحيرصت نكي ملف هريغ يف تقدص وأ «نآلا تبذك ملف اذه لبق هتقدص كنأ لمتحيف

 كلذب نايبلا هوجو نايب يف عرش مظنلا كلذ لامعتسا هوحو نايب نم هلل فنصملا غرف امل :لصف

 لهأ دنع تالباقتملاو تاداضتملا نأ ىلإ ةراشإ تاداضتملا يأ :تالباقتملا يف [47 ص :يشاوحلا ةدمع].مظنلا

 فالخب «ةدحاو ةهج نم دحاو نامز يفو ,دحاو لحم يف نيرمألا عامتجا مدع وهو «دحاو ءيش لوصألا
 .لوقعملا يف ةروكذملا دويقلا يقاب عم نيدوحولا نيرمألا عامتجا مدع نع ةرابع مهدنع لباقتلا نإف ؛لوقعملا لهأ

 [57 ص :يشاوحلا ةدمع].لصألا يف ةفص ناك دقو ةيمسالا ىلإ لقن رهاظلا ظفل نأ ىلإ ةراشإ هيف :مسا

 ج کک كود تما درج. يأ :عامّسلا سفنب

 يقو ءال وأ خسنلا لمتحا ءاوس «ليوأتلاو صيصختلا لامتحا مدع رسفملا فو ءال وأ ليوأتلا وأ صيصختلا لمتحا

 «وهفملا بسحب ةزيامتم دوجولا بسحب ةلخادتم ماسقألا نوكت هذه ىلعف «كلذ نم ءيش لامتحا مدع مكحما

 طرتشي هنأو «ةنئابتم ماسقأ امنأ مهنيب روهشملاف «نيرحأتملا يأر ىلع امأو «نيمدقتملا يأر ىلع اذه ةيثيحلا رابتعاو

 «صيصختلاو ليوأتلا لامتحا عم قوسلا صنلا يفو ءاهيف ارهاظ لعجي يذلا نعملل ًاقوسم هنوك مدع رهاظلا يف
 ."لوصألا ةأرم" يف اذك اضيأ همدع مكحلا يفو ءخسنلا لامتحا دوجو عم اهنامتحا مدع رسفملا يفو



 تالا يف لصف ه١ هللا ا ثحبلا

 00 ة ار 27 ا نايل تقيس ةيآلاف 4 حو

E E i EEارا لثم عيب 7 ولاق ثيح «امهنيب . اب لا ةم  eرل رحو عيبلا لح  

 .ابرلا ةمرحو عيبا لح يف ارهاظ «ققرفتلا يف اصن كلذ راصف «عامسلا سفنب

 4ع ابرو ثالّثَو ىم ءاَسّنلا نم ْمُكَل باَط ام اوُحكلاقإ» :یلاعت هلوق كلذكو

 رهاظلا يف كلذك سيلو ءامات :يأ انيب روهظلا نوك هيف طرشلا نأ رهاظلا و حيرصلا نيب قرفلا :لّمأت ريغ نم

 يف همدعو حيرصلا يف لامعتسالا ةرثكب الإ سيل رسفملاو صنلا نيبو حيرصلا نيب قرفلاو ءروهظلا درج هيف لب
 [10ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .رسفملاو صنلا
 يف نعمل رهاظلا ىلع ًاحوضو دادزا ام وه :حالطصالا يقو .عافترالاو روهظلا هانعم :ةغللا يف صنلا :صنلاو

 نوكي ام قوف ماتلا ءالحنالاو حوضولا دادزي اهو ءاقايس وأ همالك ىلع ًاقابس هنم ةنيرقب الإ ملعي ال ملكتملا سفن

 [417-88 ص :يناشلا] .روهظلاو حوضولا نم اهسفن ةغيصلل
 يف صنلاو رهاظلا كارتشال ؛روهظلا دادزيف «مالكلا ىلإ مضت ةنيرقب فرعي قوسلاو «هبجوم لحأل يأ :هلجأل

 ىلع روهظلا دادزي قوسلابو هسفن يف رهاظ صنلا نأ :لصاحلاو «صنلا يف روهظلا دادزي ةنيرقلاب روهظلا لصأ
 «عيبلاب اوهبش ىح لحلا يف ءابرلاو عيبلا نيب نووسيو ابرلا لح نودقتعي رافكلا نأل :ٌراَفُكلا ُةاعّذا امل .رهاظلا

 .ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو كلذ نوكي فيك :لاقو مهيلع ىلاعت هللا ٌدرف ءابرلا لثم عيبلا امنإ :اولاقف

 :ليق ام عفدنا ريسفتلا اذهو ؛ميرحتلا ةيآ يف نآلاك مرح ام نهنم نأل ؛ءاسنلا نم مكل لح ام يأ :ْمُكَل باص ام
 ةبيطلا نم دارملا نإف ؛ميرحتلا ةيآ يف ٍتآلاك نهحاكن لحي مل كلذ عمو «لاحرلا نم نهبيطتيل ءاسنلا نم اريثك نأب
 عضوم امهنم دحاو لك عقت ' "امو نم" نأ ملعا مث «ليق ام هجتي ىح يعبطلا نود لحلا وهو يعرشلا ةبيطلا

 .4ٍن لح ىلع يشي ْنَم ْمُهْنمو هنطَي ىَلَع يشْمَي ْنَم ْمُهْمْف :ىلاعت هلوقك ىرخألا
 ةثالثو ةثالثو «نيمهرد نيمهرد لاملا اذه اومستقا :لوقت امك ةعبرأ ةعبرأو «ةثالث ةثالثو «نينثا نينا يأ :خل ىم

 الو «ةعبرأو ةثالثو نينثا مكعيمج حكنيل ئعملا راصف ؛ةعامجلل باطخلا نأل ؛حيحص نعم هل نكي مل درفأ ولو

 .نيدلا يف عونمم وهو ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالا حاكن يف عيمجلا كارتشا بجوي هنأل ؛كلذل نعم



 تالباقتملا يف لصف o۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كلذ راصف «عامسلا سفنب ة ةزاجإلا و قالطإلا ملع دقو «ددعلا نايبل مالكلا قي قیس
 لمأت

 59 .ددعلا نايب يف اضن «قالطإلا قح يف ارهاظ
 ا ا

 نل وصرف وأ نوم ت مط نإ مَع حات نإ :لاعت وق كلذكو
 ‹قالطلاب ا دادبتسا يف ّره اظو هَل اهل مس مل نم مكح يف يف صن 4ةَّضيَ

 .حصَي رها ركذ نودب حاكنلا نأ ىلإ ةراشإو

 قتعلا قاقحتسا يف صن *”هيلع َقنُع هنم مرح محر اذ كلم نّم" :التلع هلوق كلذكو

 درجمب كلذ مهفي ناسللا لهأ نم ناك نم نأل ؛ءاسنلا نم ءرملا هبيطتسي ام حاكن ةحابإ يأ :ٌةزاجإلاو قالطإلا
 ذإ ؛حاکنلا لح يف رهاظ "اوحكنا" ظفل نإف :ارهاظ ."ندعملا" يف اذك ةحابإلا رمألا تاجرد ندأ نأل ؛عامسلا

 .هلح يف ال حاكنلا بوجو يف ًارهاظ ةيآلا نوكت يح بوحولل رمألا سيل

 ِرْمَألا نم كل سيل :ىلاعت هلوق يف امك نهه اوضرفت بح وأ ةضيرف نحل اوضرفت نأ الإ يأ :خإ نّه اوضرفت وأ

 قيلطتلا زاوج يف صن يأ :خإ نم مكح يف صن .بوتي ىح وأ بوتي نأ الإ يأ ةيآلا 4ْمهيَلَع بو وأ ءيَش
 زارج ق رهاظو «هدارنإ نم دوصقللا هنأل هيف هلالقتناو ةدادتساو «جوزلا رييختو «رهملا ةيمست :ليقو «ءءطولا لبق

 اذهف حاكنلا ةحص ىلع عرفتم قالطلا نإف ءاوضرفت مل :يأ اوضرفت وأ :هلوق نم رهملا ةيمست نودب حاكنلا

 هتحابإو «هيف صن وهف نيتروصلا يف ةعتملا نايبل قوسم هنأ رهاظلا لب هنمض يف عقاو صنلا ةراشإل نراقم رهاظلا
 .رهاظ قالطلا نم وحنلا اذه

 صنلا نأ الإ ةراشإلا يف ال صنلاو رهاظلا ركذ يف ثحبلا نأل ؛دارطتسالا قيرطب ةراشإلا ركذ امنإو :لإ ةراشإو

 الكب قلعتي قتعلاف «هارش درج. :يأ هنم عنص الب :هيلع َقتُع I ا

 كلم ول اذكو 00 ؛قتعي ال معلا نبا وأ معلا تنب كلم ولف ءامرحم هنوكبو ابيرق هنوكب :يأ نيفصولا

 .ةبارقلا مدعل قتعت ال ةعاضرلا نم هتحأ

 هفرعن ال ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ٠١٠١ :مقر «مرحم محر اذ كلم نميف ءاج ام باب ف يذمرتلا هجرحأ *

 هحام نباو « 07449 :مقر ءمرحم محر اذ كلم نميف باب يف دواد وبأو «ةملس نب دامح ثيدح نم الإ ادنسم

 مذ بدنج نب ةرمس نع ۲۰۱۷۹ :مقر "هدنسم" يف دمحأو 25575 :مقر ءرح وهف مرح محر اذ كلم نم باب يف

 . رح وهف مرح محر اذ كلم نم" :هظفلو



 تالباقتملا ف لصف o۲ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 نيماع امم لمعلا بوجو :صنلاو رهاظلا مكحو . .هل كلما توبث يف ٌرهاظو «بيرقلل

 .ةقيقحلا عم زاجا ةلزنمب كلذو ينل ةدارإ لامتحا عم نيصاخ وأ اناک
 ناو ليوا جا

 هل ءالولا نوكيو ءاقتعم وه نوكي هيلع قتع نح هّبيرق ىرتش ثا اذإ :انلق اذه ىلعو
 كلاكا يرتشملا

 م i :تلاقف "كسفن يقلط" :ام لاق ول اذهو «ةلباقملا دنع امهنيب توافتلا ٌرَهظَي اهنإو
 صنلاو رهاظلا يأ

 ةنونيبلا ف ٌرهاظو قالطلا يف صن اذه نأل اچ قالطلا عقي "وفل

 روصنلل وبأ خيشلا مهنم نم مهضعب دنعف :نابهذم صنلاو رهاظلا مكح يف خياشملل نأ ملعا :لإ رهاظلا مكحو

 ةقيقحب داقتعالا بوجوو ءاسعطق ال ًانظ :يأ ًارهاظ ظفللا هل عضو امم لمعلا بوجو رهاظلا مكح نأ يديرتاملا

 لاقو «ةلزتعملا ضعب لوق وهو ءانرايد خياشم بهذم اذهو «ثيدحلا باحصأ لاق هبو كلذ يف ىلاعت هللا دارأ ام

 بحوي ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا نم رهاظلا نإ :ديز وبأ يضاقلاو صاصحلاو فس يحركلا مهنم قارعلا خياشم

 لمتحي ماع لكو «زاحلا لمتحت ةقيقح لك نأ ىلع نيبم فالخلا اذهو ءةلزتعملا ةماع لاق هبو ءًاعطق لمعلاو ملعلا

 امه تبقي ليلد نع هوشن مدعو هدعبل ربتعي مل نمو ؛عطقلا امه تبثي ال لامتحالا اذه ربتعا نمف صوصخلا

 ."لوصفلا" يف اذك صاخملا ثحب يف ةراشإلا هيلإ قبس ام ىلع عطقلا
 اذه نأ ريغ ءزاحاو صوصخلا نالمتحي صنلاو رهاظلا اذكف «زاجلا لمتحت ةقيقحلا نأ امك يأ :زاجملا ةلزنمب

 بوجو رهاظلا مكح نأ انركذ ام ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .روهمدلا دنع ربتعم ريغ ضعبلا دنع ربتعم لامتحالا
 يف اوفلتحا انباحصأ نأ ملعا :هل ءالولا 5١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .امئاق ريغلا لامتحا ناك نإو رهظ ام. لمعلا

 يناثلا ىلع مهرثكأف «قاتعإلا وأ ءال مأ هرايتحاب هقتعأ ءاوس كلاملا كلم ىلع قتعلا توبث وه ءالولا ببس نأ

 ثرو نم "ليلدب حيحصلا وهو هكلم ىلع قتعلا وه هببس نأ ىلع مهريغو «"قتعأ نمل ءالولا" :التفع هلوق ليلدب
 ."لوصفلا" يف اذك قاتعإلا ءالو :لاقي الو «ةقاتعلا ءالو :لاقي «هيلإ ءالولا فاضي اذهلو «"هكلم ىلع قتع بيرقلا

 هنأل ؛ىوقأ صنلا نأل ؛رهاظلا ىلع صنلا حجرتيف رخآلا تبثي ام امهدحأ يفني نأ وهو ءةضراعلا دنع يأ :ةلباقملا دنع

 «ةلباقملا دنع ايواستي لو عقاو توافتلا نأ لجأل يأ :اذهلو .دوصقم ريغ هنأل ؛رهاظلا فالخب ءهلجأل مالكلا قوسب دوصقلا

 ."لوصفلا" يف انك ايعجر قالطلا عقي "يسفن تنبأ :"تلاقف "كسفت يقلط" :هنأرمال لحرلا لاق ول :انلق

 نألو «ضيوفتلاك همكح يف امو «لاؤسلا قباطي باوحلاو "يقلط" :هلوقل ًاباوج عقو هنأل :قالطلا يف صن
 .هيف اصن ناكف ؛قالطلا حيرص وه ضوفملاو ؛هيلإ ضوف ام نايتإل "تنبأ" :اهوق قوس



 تالباقتملا يف لصف ه4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 *"اهنابلأو اهلاوْبَأ نم اوُبرشا" :ةتيرع لهأل لع هلوق كلذكو .صنلاب لمعلا حًجرتيف
 نم اوهز نسا" :#كلع هلوقو «لْوَبلا برش ةزاحإ يف ٌرهاظو ءءافّشلا ببس نايب يف ل

 صنلا حح رتيف «لوبلا نع زارتحالا بوجو يف صن **"هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا 2

 هيفف ءامسلا هّتقس ام" :ككلع هلوقو ءالصأ لوبلا برش لحي الف ءرهاظلا ىلع
 ضرألا يأ - لوبلا برش ةزاحإ وهو

 .رشعلا نايب يف صن ***"رشعلا

 ۹٠[ ص :يقاشلا].رم امك رهاظلا ىلع حوضو دايدزا هيف صنلا نأل ؛رهاظلا نم ىوقأ هنأل :صنلاب لمعلا ٌحجرتيف
 اوضرمو «ةنيدملا مهقفاوي ملف ةنيدملا اونأ ةنيرع نم اموق نأ" يور ام :تلقو «تاقدصلا لبإ لاوبأ يأ :اهلاَوْبَأ نم

 اهللوبأ نم اوبرشيو تاقدصلا لاومأ ىلإ اوجرخي نأ ٌد هللا لوسر مهرمأف مفوطب تحفتناو «ممناولأ ترفصأو ٠
 احوسنم اذه لعجيو «"اهلاوبأ نم اوبرشا" ::ت)- هلوق وهو :رهاظلا ىلع ."ندعملا" يف اذك "اوحصو اولعفف امنابلأو
 ."ندعملا" يف اذك ةنيرع لهأ يف هتحابإ صيصخت ىلع اذه لمحي وأ «كلذب

 فسوي يبأ ىلع ةجح ثيدحلاو ببث ةفينح يبأ بهذم وهو «هريغل الو ياودتلل ال تاقوألا عيمج ف يأ :الصأ

 ."ندعملا" يف اذك ًاقلطم هتراهطو هبرش ةحابإ يف دللي دمحم ىلعو «يوادتلل هبرش ةحابإ يف في
 نيبراحلا مكح باب يف ملسمو 54117 :مقر «ةدرلاو رفكلا لهأ نم نيبراحلا باتك ف يراخبلا هجرحأ *
 كد سنأ نع 2761 :مقر ءاداسف ضرألا يف ىعسو براح نم باب يف هجام نباو 2171١ :مقر «نيدترملاو
 «لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ نإ :لاق دي يبلا نع هدد ةريره يبأ نع «40 41 :مقر هدنسم يف دمحأ هجرخأ **
 لوبلا ةساحب باب يف 2178/١ يطق رادلاو «ةريره يبأ نع «لوبلا يف ديدشتلا باب ۳٤۷« :مقر «هجام نباو

 :يبطق رادلا لاقو ءاعوفرم فض سابع نبا ثيدح نم 21١١/٠١ ريبكلا يف يناربطلاو «هنم هزنتلاب رمألاو

 .هب سأب ال

 ام باب يف ملسمو 2١417 :مقر يراجلا ءاملابو ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب يف يراخبلا هجرحأ ***

 ء٩۹١٠ :مقر «عورزلا ةقدص باب يف دواد وبأ هللا دبع نب رباح نع «4۸1 :مقر ءرشعلا فصن وأ رشعلا هيف
 نع «1۳۹ :مقر «هريغو رامفألاب ىقسي اميف ةقدصلا يف ءاحج ام باب يف يذمرتلاو «رمع نب هللا دبع نع

 ءرمع نب هللا دبع نع ۲٤۸۸« :مقر «رشعلا فصن بحوي امو رشعلا بحوي ام باب يف يئاسنلاو «ةريره يبأ
 .هذ ةريره يبأ نع 2١18١5 :مقر «رامثلاو عورزلا ةقدص باب يف هحام نباو



 تالباقتملا يف لصف هه هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لمحت ةقدّصلا نأل ؛رثشُعلا يفت يف لّوؤم *”ةقدص تاورضخلا يف سيل" :#تلع هلوقو

 ابيب ظفللا نم هب ٌُدارملا رهظ ام وهف :سفملا امأو .يلاثلا ىلع لوألا ْح حح رتیف ءاهوجو
 وؤملا يأ

 .صيصختلاو ليوأتلا لامتحأ عم ىقيب ال ثيحب ملكنا لبق نم
 اعلا يف 9 و

 | نوح مولع ةكنالما دج دجسفإ :ىلاعت هلوق ف :هلاثم

 يهو تاورضخلا نع هلأسي 5 ينلا ىلإ بتك هنأ هه ذاعم نع يذمرتلا ىور :لإ تاورضخلا يف سيل
 نبا و و هفعص «بيعص راكع نب نينجا هيفو: ی ةعبصو عوج ا سلا لايف لركلا

 ءرشعلاو ةاكزلا لمتحت امك اُنِإف :اهوجو لمحت ."لوصفلا" يف اذك ة ةقباسلا نم كورتم :رجح نبا لاقو «كرابملا

 .حح رتيف «يعطق صنلاو «يعطق ريغ لوؤملاو ءليوأتلا قيرطب نوكي رشعلا ةدارإف ې وطتلاك اضيأ امهريغ لمتحت

 ل وو اج لک :هكلر ةفينحوبأ لاقف ءرامثلاو عورزلا ةاكز يف اوفلتحا مهنأ ملعا :ياثلا ىلع

 وأ ناك ًاليلق لوقبلاك ىقيي ال وأ «بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلاك ةنس ىقيي امم ناك ءاوس رشعلا هيفف يضارألا

 طارتشا يف مهل قسوأ ةسم غلب اميف ةيقاب هترمث اميف الإ رشع ال :دج يعفاشلاو دمحمو فسويوبأ لاقو «اريثك

 بحي اهنأل ؛ةيفنم ريغ ةاكزلاو ءرشعلاو ةاكزلا لمتحي ةقلطم هنإف «"ةقدص تاورضخلا يف سيل" :الكفع هلوقو ءءاقبلا

 يق رشعلا بوحو يف صن هنإف «"رشعلا هيفف ءامسلا هتقس ام" :423- هلوقلو شعلا نيعتف اباصن اهتميق تغلب اذإ

 قيرطب رشعلا ديرأ اهإإو ؛عوطتلاك امهريغو ةاكزلاو ةرشعلاب لمتحي هاور امو «قاب ريغ وأ ناك ًايقاب جراح لك
 ."لوصفلا" يف اذك هيلع ححجرتي يعطق صنلاو «هلحم يف ررق امل عطق ريغ لوألاو ءاوركذ امك ليوأتلا

 ءابرلا نايبك يباثلاو ءةاكزلاو ةالصلا نايبك لوألاف ‹«عطاقلا ريغو عطاقلا نايبلا همومعب لوانتي اذهو :حإ نم نايبب

 جرخ صيصختلاو ليوأتلا لمتحي ال هلوقبف ءابرلا باوبأ انل نيبي لو ايندلا نم ي يبلا جرح :مكو رمع لاق ًاذهلو

 .لوحفلا ءاملعلا نيي هيف فالتحالا عقو اذهلو «عطاق نايب هقحلي مل هنأل ؛رسفم سيل هنإف «يناثلا هنع

 ا ل ل GL :ىلاعت هلوق نإف :خإ ةكئالمْلا َدَجَسَف

 لامتحا عطقناف «ضعبلا صوصخ اماع ةكئالملا نوكي نأب ةكئاللا ضعب دوجس يأ صيصختلا لمتحي هنكل

 راصف «نوعمجأ :هلوقب :ليوأتلا باب دسناف «نيعمتجم وأ نيقرفتم اودجس نأب ليوأتلا لمتحيو "مهلك" :هلوقب صيصختلا

 .ةهبش الب ارسفم

 اذه دانسإ ك ۸A“ :مقر E تب ملا

NERS ت SS 



 تالباقتملا يف لصف ٥٦ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 يع باب دسناف مئاق صيصختلا لامتحا نأ الإ مومعلا يف ٌرهاظ ةكئالملا مساف
 مومعل

yT ملک :هلوق
 2 ثا 

 او كاب "تح ور :هلوقف "اذكب "رهش' ةنالف تحّوزت" :لاق اذإ :تايعرشلا فو

 وا ل ا :هلوقبف ئاق ةع لامتحا نأ الإ

 يلع" :هلوقف «"عاتملا اذه نمث نم 0 اذه نمث نم فلا 7 نالفل :لاق ولو

 وأ ,دبعلا اذه نمت نم" :هلوقبف «قاب ريسفتلا لامتحا نأ الإ «فلألا و ىف عت فل

 دنع الإ "لالا مزلي ال يح «صنلا ىلع سلاحي هي الا ن "عاتملا اذه نمت نم

 اذإف دلبلا دقت يف صن رارقإلا يف ٌرهاظ "فلأ يلع نالفل" ق .عاتملا وأ دبعلا ضبق

 «صنلا ىلع ٌرّسفملا حج رتي "اذك دلب دقن نم" :لاق

 اعطق اهلوانتي ال ناك نإو رهاظ عمجلا ةغيص ىضتقم وه ام ىلع ةكئالملا دارف عيمج معي يأ :مومعلا يف رهاظ

 ضعب عمجلا ةغيصب دارملا نوكي نأ لامتحال :لإ صيصختلا لامتحا [07-05 ص :يشاوحلا ةدمع] .انيقيو
 ذإَو له :ىلاعت هلوقك دحاولا هب داري دقو "ءاسنلا جوزتأ ال" يف امك مومعلا نعم هنع بلسي دق هنأل ؛ةكئالملا دارفأ

 1 [57 ص :يشاوحلا ةدمع] .#ياء ليئربح هب دارملاو «ةيآلا مرم اي ةكئالَمْلا تلاق

 يف حاكنلا نأ ىلع تيقوتلا هب داري ديبأتلا هب داري امك جوزلا نأل ؛زاجلا قيرطب مئاق "تجورت" :هلوق يف يأ :مئاق
 ؛عمجلا مومع هب دكأتيف «لومشلاو ةطاحإلل "لك" ةملك نأل مهلك ."ندعملا"يف اذك ةأرملاب ةعتمل كلم ةقيقحلا

 :دوهشلا ةرضحب لوقي نأ ةعتملا حاكن ةروص :كنم يراقلا ىلع انالوم لاق :ةَعْيُم اذه .هب صيصختلا لامتحا عطقناف

 "هحيحص" يف ملسم ىور امل ؛حصي ال كلذو «لاملا نم أردقو «نامزلا نم ةدع ركذي اذكو "اذكه كسفن تعتم"

 :يقهيبلا لاق ءاهنع ىم مث «ةعتملا يف ساطوأ ماع ءب هللا لوسر صحر :لاق عوكألا نب ةملس نبا هل سايإ نع
 يقلون تتاكف نرم تمرحو «نيترم تحبييأ اهنإ :يوونلا لاقو «ريسيب هدعب هنأل ؛دحاو حتفلا ماعو ساطوأ ماعو

 ىلإ ادبؤم مايأ ةثالث دعب كلذ دعب تمرحو «ساطوأ موي وهو ةكم حتف موي تحيبأ مث ءربيخ موي تمرحو «ربيخ لبق
 .هتقو دقو هلطبي تيقوتلاو «حاكنلا طرش ديبأتلا نأل :حاكنب سيلو .ةمايقلا موي



 تالباقتملا ¥o هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 a يصر محلك اب دعب لرنرا دقي رار

 الص فالخ زوج ال ثيحب «رسفلا ىلع ةوق ڌادزا ام وهف :مكحا او

 . أيش مللي ا هلا نطو لع ءيت لكي للا نإ) :باتكلا يف هلاثم

aSاذه نإف ؛ 'دبعلا اذه نمث نم فلا يلع ن نالفل هنإ"  

 .هراطن اذه ىلعو هن ًالدب هموز يف مکحم ظفاا

 ةا ال امم لما موزا مكاو رسفلا مكحو
 «"لكشملا" صنلا دضو «"يفخلا" رهاظلا اضف ءاهلباق ىرخأ ةعبرأ ةعبرألا هذه مّن

 يأ "انالف تمكحأ" نم :ليقو ؛مادهنالاو ضاقتنالا نم نومأم يأ مكحم :لاقي رسكلاب ماكحإلا نم وه :ُمكحْم
 .ليدبتلاو خسنلا هيلع دري نأ نمو «ليوأتلاو صيصحتلا نع عنتمي مكحما نإف «هتعنم

 لامتحا ىقيي نكلو «ليوأتلا لامتحا هعم ىقبي ال لوألا نأ :مكحملاو رسفملا نيب قرفلا :خلإ هفالخ زوجي ال

 هللا ملع نإف :إ هللا نإ [15 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] . اضيأ خسنلل هيف لامتحا الف مكحملا امأو < «خسنلا

 اذكو «صئاقنلا نم هدضو «هلامك ةفص هنأل ؛تابحاولا نم ىلاعت هملع نأل ؛لاوزلاو ليدبتلا لمتحي ال امم ىلاعت

 . لوصفلا" يف اذك خسنلاو ليدبتلا لمتحي ال امن ملظلا نع ههزنت

 ًالباق قبب ملف «تاقوألا نم تقو يف همدع ىلإ رارقإلا نع ريغي نأب هليدبت هنكمي مل ثيحب :خلإ هموزل يف مكحم
 رايح نع ةءاربلاو «رايخ الب عيبلاك موزللا عناوم نع ةيراعلا ةمزاللا دوقعلا لاح اذكهو «ريغتلاو خسفلاو ةلازإلل

 نم نم :لاق اذإف «ةفلتخملا بابسألا لمتحي "فلأ يلع" :هلوق نأل :هنع الدب ."لوصفلا" يف اذك ةيؤرلاو بيعلا

 [44 ص :يفاشلا] .نظلا ال عطقلا هجو ىلع يأ :خإ لّمَعلا موزل .امكحم راص دبعلا
 لباقت :يناثلاو «ناسنإلاو ناسنإلاك نيضقانتملا لباقت :لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلع لباقتلا :اهلباقت ىرخأ ةعبرأ

 نيفئاضتملا لباقت :ثلاثلاو «ضايبلاو داوسلاك دحاو لحم يف امهعامتحا عني نايدوحو نارمأ امهو «نيدضلا

 مدع نوكسلا لعح نم يأر ىلع نوكسلاو ةكرحلا لباقتك مدعلاو ةكلملا لباقت : علارتو نيالاووبالا لباقكأ

 نوكي نأب ةغيصلا سفنل ال لحملل ضرع ضراعب دارملا هنم مهفي ال مالك لكل مسا يفخلا يعي :يفخلا .ةكرحلا

 اهامتشال ؛رخآ مساب صتخي نأب ضراعب ايفح راص نكل يوغللا اهعوضوم ىلإ رظنلاب دارملا رهاظ مالكلا ةغيص

 يف لحد هنأل ؛نيتبترع. هءافح نأ امك :لكشملا .شابنلاو رارطلا ف فرعتس امك اهفاصقن وأ اهموهفم ةدايز ىلع

 .سانلا نم هلاكشأ طلتحاف «هنطو نع برتغا لحرك هسفنب يفح ام دعب هلاثمأو هلاكشأ



 تالباقتملا يف لصف هم هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ."ةباَشَتملا" مكحلا ٌدضو "لمحا" رغما ٌدضو

 .ةغيصلا ثيح نم ال ضراعب اهب ُدارما يفسخ ام :يفنحلا

 قح ف هاف امهب ااا القا ةقراسلاو قراسلاوإ» :یلاعت لو ف
 ةقااسسلاو قرانا

 .شاّبنلاو رارطلا قح يف يفح قراسل
 .يطوللا قح يف يفخ ينازلا قح يف ٌرهاظ «يناآرلاو ةَيئاَرلا :ىلاعت هلوق كلذكو

 طول موق لمع لمع نم وهو ا تت ا

 نم دارملا فاشكنا نأ امك ملكتملا لبق لبق نم نايبب الإ بلطلاو لمأتلاب فشكني ال ةحرد ىلإ هئافح غولبل :لمجما

 .صيصختتلاو ليوأتلا لمتحي ال ةجرد ىلع ملكتملا نم نايبي رسفملا

 ملكتملا لبق نم نايبب الو «لمأتلاب الو «بلطلاب ًالصأ روهظلا قوحل لمتحي ال ثيحب ءافخلا ىلعأ غلب هنأل :ةباتشكملا

 رظنلاب دارملاو «ةرهاظ هتغيص نأ نعي :ةغيصلا ثيح نم ال .لاوزلاو ليدبتلا مهوتي ال ثيحب مكحملا دارم نأ امك

 عطقلا باجيإ يف دارملا ةرهاظ اههإف «ةقرسلا ةيآك رحآ لحم ىلإ ةبسنلاب يفح مالكلا نكلو «يوغللا هعوضوم ىلإ

 رخخآ مساب امهصاصتخا وهو «ضراعب شابنلاو رارطلا قح يف ةيفح اهنكل «رحآ مساب صتخي مل قراس لك ىلع

 مرتحم لام ذأ :وه ةقرسلا ذإ ؛قراسلا مساب نافرعي الو «شابنلا ناثللو «رارطلا :امهدحأل لاقي ثيح هب نافرعي

 ةرتفو ةلفغ برضب لاملا ظفحل دصاق ناظقي وه نمم ذحأي يذلا رارطلا يف ةقرسلا نعم ةدايزل كلذو «ةيفحن زرحم

 نعم ناصقنو «ةبيغ وأ مون ضراعب هظفح عطقنا نكل ظفحلا دصاق نع ذحأي قراسلا نم متأ نوكيف «هيرتعت

 نم صقن هلعف نوكيف كلذل لهأ وه الو «هنفكل ظفاحب سيل يذلا تيملا نم ذي هنأل ؛شابنلا يف ةقرسلا

 ىلع ةدايزلا رارطلا يف اندجوف «يفخلا مكحلا وه امك انرظنف شابنلاو رارطلا قح يف ءافخلا عقو اذإف «قراسلا

 نأل ؛عطقلا وهو دحلا بجون ملف ةهبشلا اندحوف «ناصقنلا شابنلا يقو «ةلالدلاب دحلا هيلع انبجوأف «ةقرسلا

 0 دوجول ؛عطقي :ليقو ءانركذ امل ؛عطقي ال :ليق لفقم تيب يف ربقلا ناكولو «تاهبشلاب ئردنت دودحلا

 نم :الكاع هلوقل ؛لاح لك ىلع شابنلا عطقي : اجر يعفاشلاو فسويوبأ لاقو ءاندنع هلك اذهو ؛ ؛حص أ لوألاو

 تیل لما غل ي و ي تي :هنع يور امل ؛ةسايسلا ىلع لومحم وهو :انلق «"هانعطق شبن

 نم :شابنلاو .هيف ام لسيو لحرلا بوث قشي لاّشنلا :رارطلا :شاّبنلاو رارطلا .هيشاوحو "رانملا" يف هتدحو اذك
 [18 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .مهيلحو ممنافكأ قرسيل ىتوملا نع روبقلا شتفي
 نع ناصقن اهيف ةطاوللا نأل ؛يطوللا يف تبث يذلا ءافحلل ؛ينازلاك يطوللا ىلع دحلا تبني هب ال يأ : .لإ يف ةرفخ

 ناكم يف ةوهشلا عضو هيف ينازلا نأ :ايناث «ةطاوللا فالخب ةوهشلا لامك هيف انزلا نأ :لوألا :نيرمأل انزلا نعم

 ةيوغللا ءامسألا نم األ ؛اهيلإ دحلا ىدعتي ىح انزلا ىلع ساقت ال ةطاوللا نإ مث ,ةطاوللا فالخب دلولا هنم قلختي

 e 01179 «سايقلاب ةغللا تبثت الو



 تالباقتملا يف لصف هو هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ناّمرلاو بعل قح يف ًايفح هب ُهَكَفَُي اميف ًارهاظ ناك "ةهكاف لكأي ال" َفلَح ولو

 .ءافتلا هنع لوري يح بلطلا ُبوجو :يفنملا مكحو

 هتقيقح عماسلا ىلع يفح ام دعب هّنأك يفخلا ىلع ءافح دادزا ام وهف :لكشملا اأو

 .هلامَأ نع رّيمتي يح ٍلّمأتلاب مث بلطلاب الإ دارم لات ال ىح هلاثمأو هلاكشأ يف ّلَحَد
 ل لكشب و فال یاو لحما يف ٌرهاظ هنإف "مدني ال فلَح" :ماكحألا يف هريظنو

 مدتأي ال :هلوق بطرلا ريصع وهو

 جوي له نعلا كلذ نأ لمعي مث «مادتالا نعم يف بلطي نح «نْيْماو ضيا وخلا

 تدددم ال وأ نّباو ضيبلاو محللا يف

 هب دارملا ىلع ُفقوي ال لاحب راصف ءاهوحجو و ؛لمجما لكشملا قوف مث
 .ملكتملا لبق لبق نم نايبب الإ

 ىلع هيف نيعملا ةدايزل امإ دارفألا ضعب يف هءافتخا نأ ملعيل ؛هنالمتحمو ظفللا ناعم بلط يأ :بلطلا بوجو

 .يناثلا نود لوألا يف مكحيف «ذئنيح دارملا رهظيف «هناصقنل وأ رهاظلا

 نم دمج ام وهو لاو ."لوصفلا" يف اذك هئافح ةلقل ؛بلطلا هيف يفكي هنإف ؛يفخلا فالخب :خا لّمأتلاب مث

 ۰ [14 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].ةصاح قيرطب عضو نبللا
 اجب غبطصي ال ربخلا نأل ؛فب فسوي يبأ بهذم نم رهاظلا وهو ,دجوي هنأ هلي ةفينح يبأ دنعف :لإ ْدَجوي له

 يبأ نع ةياور وهو كب دمحم لاقو «ةين الب مادإلا مسا قلطم تحت لحدي الف «ةيعبتلا نعم يف ةرصاق نوكتف
 مادإ ديس :التلَع لاقو هل قفاوم زبخلا نم لكؤي امف «ةقفاوملا يهو ةمداوملا نم قتشم هنإف دحوي هنأ: فسوي

 يف انمالكف ءةجح ضهتني ال ثيدحلاو «غابطصالاو طالتخالاب ةقفاوملا مامت نإ :لوقن انكلو ؛محللا ةنحلا لهأ

 ."ندعملا" يف اذك ةرحآلاب قلعتم ثيدحلاو ايندلا

 ؛لكشملا فالخب :ملكتملا لبق نم نايبب .يفخلا ىلع ءافح دادزا وه امك لكشملا يف اهابتشا دادزا يأ :لمجمل

 .لمأتلاو بلطلاب هيلع فقوي هنإف



 تالباقتملا يف لصف ٠ ظ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةدايزلا وه ابرلا نم ًموهفملا نإف «ابرلا َمّرَحَوإَ© :ىلاعت هلوق تايعرشلا ف

 هيلا Rea نك هيئات هدير دارا ل داعم وو ةسناجتملا تاردقملا عيب ف ر ادع O NS ۴ ةقلطملا
 .لمأتلاب دارملا لاني الف ءاذه ىلع هل ةلالد ال ظفللاو

 ابرلا يأ

 .ةباشتملا ءافخلا يف لمحا قوف مث

 .روسلا لئاوأ يف تاعطقملا فورحلا :هباشتملا لاثم

 .نايبلا أي ىح هب دارلا ةيقح داقتعا :هباشتلاو لمحا مكحو

 ام ىلع قرولاب قرولاو «بهذلاب بهذلاو بيبزلاب بيبزلاو «ريعشلاب ريعشلاو «ةطنحلاب ةطنحلاك :ةسناجتملا

 ايندلا يف هنم دارملا ةفرعم ءاجر عطقنا ام وهو هباشتملا :ةباشتملا [217 ص :يشاوحلا ةدمع] .هقفلا يف همامتب فرع

 ٠ نيبو هنيب ةقرفت الب نآرقلا لوزن تقو مولعمف كف ينلا ىلإ ةبسنلاب امأو ُدلصأ هودب ىحري الو ةمألا ىلإ ةبسنلاب
 يف مكحملا ةزنمع «ءافخلا ةياغ يف وهف هفس بطاحملا مهفي ال امي بطاختلا نأل ؛هفسلا مزلي اليك نآرقلا رئاس

 ال عون :نيعون ىلع هباشتملا مث «هنارقأو هناربج ىضقناو «هرثأ عطقناو هدلب نع دوقفم لحرك راصف ءروهظلا ةياغ

 ملعي الو ملكتلا يف رخآلا نع اهنم فرح لك عطقي اهفإف ؛هطو محو ملا لثم تاعطقملاك :ًالصأ هانعم ملعي

 ؛ىلاعت هللا دارم ملعي ال نكل ةغل هانعم ملعي عونو «بيكرتلا ضرغل الإ ام نعمل برعلا يف عضوي مل هنأل ؛هانعم

 لاثمأو «#ىّوتنما شعلا ىلع ُّنَمْحّرلاو هلا هجوإ»و «كمللا ذی :ىلاعت هلوق لثم مكحلا فلاخي هرهاظ نأل
 نع ههزنتل ؛ىلاعت هللا ىلع ةرهاظلا اهيناعم عانتماب عطقلا عم ىلاعت هلل هتوبث ىلع صنلا هيلع لد امم كلذ

 ."حرشلا" يف اذك هتيفيك كردي الو «هتيقح دقتعي هباشتملا ليبق نم هلك اذهف «ناكملاو ةهجلاو ةيمسجلا

 مل نإو قح هب دارملا نأ داقتعا يأ نايبلا نأي ىم هباشتملو لمحا نم امهنم دحاو لكب يأ :لإ ةّيقح داقتعا

 يف امأو «ةمألا قح يف اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ لكل ًافوشكم ريصيف «ةمايقلا دعب امأو ةمايقلا موي لبق هملعن

 يبرعلا عم يجنزلاب ملكتلاك لمهملاب بطاختلا ريصيو ءبطاختلا ةدئاف لطبت الإو امولعم ناكف ب يبلا قح

 هلوق يف فالخلا أشنمو «هليوأت نوملعي اضيأ نيخسارلا ءاملعلا نإ :ةلزتعملا ةماعو يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو

 يف نوخساٌرلاو :هلوقو هللا الإ :هلوق ىلع فقولا بجي اندنعف «ةيآلا ل 1 هيو 6 امو :ىلاعت

 ميلستلا وه نيغئازلا ظح نوكيف «نيخسارلا ظح تامباشتملا عابتا لعج ىلاعت هللا نأل ؛ةءادتبم ةلمج يبلع

 - لا ىلع فوطعم نرخسارلاوإ# :هلوق لب للا لإ :هلوق ىلع فقوي ال فب يعفاشلا دنعو ءدايقنالاو

 يظن و

 ل



 ظافلألا قئاقح هب كرتي اميف لصف 5١5" . هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :ظافلألا قئاقح هب كرتي اميف لصف

 :عاونأ ةسمح ظفللا ةقيقح هب كرتي امو

 ىلع ظفللا ةلالدل ناك امنإ ظافلألاب ماكحألا توبث نأل كلذو ؛فرغلا ةلالد :اهدحأ ك © 2 ور £

 اليلد فراعتملا نيعملا كلذ ناك «سانلا نيب افراعتم ئيعملا ناك اذإف ملكتملل دارملا نعمل

 .مكحلا هيلع بترتيف ءارهاظ هب دارملا وه هنأ ىلع
 و و 5 ا ش 8

 .ةمامحلاو روفصعلا سأرب ثّنحي الف ,سانلا ةفراعت ام ىلع وهف "اسأر يرتشي ال" فلح ول :هلاثم

 ين لراعي E يكدر ناك "ضيب لكأي ال" فلح ول كلذكو

 | .ةمامحلاو روفصعلا

 ءزاجملا ىلإ ريصملا بح وي ال ةقيقحلا كرت نأ َرَهظ اذهو

 ؛يظفل عازن انهو :لوقأ .«ملعل يف نوخحس راو :نيعملا نوكيف «هنم لاح :نولوقيو «مزال ريغ فقولاو -

 ال نوديري هليوأت نوخسارلا ملعي ال :لاق نمو ءْيظلا هليوأت نوملعي نوديري هليوأت نوخسارلا ملعي :لاق نم نأل

 . ةمذرش الإ معلا نإ ىلع فقولا ىلإ بهذي مل :يناعمسلا نبا لاق «هيلع دقتعي نأ بجي يذلا قحلا نوملعي

 نبا نع نيتياورلا حصأ وهو هللا ىلع فقولا ىلإ اوبهذف مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم نورثكألا امأو «ةليلق

 00 .يشاوحلا ضعب يف اذك ف سابع

 زاح لب زاجبا ةدارإ ظافلألا قئاقح كرت نم مزلي الو ءظافلألا قئاقح كرت نايب يف عورش اذه :خلإ هب كرتُي اميف

 فرعلا ال اهنم يناعملا مهفتو ظافلألا لامعتسا يف فرعلا :فرعلاب دارملاو :فرْعلا ةلالد .ةرصاقلا ةقيقحلا ةدارإ

 وهو سأرلا نم :لإ سانلا هفراعت ام ."ندعملا"يف اذك اهل رابتعا ال يلمعلا فرعلا نأ فرع امل ؛لماعتلا ثيح نم

 ."ندعملا" يف اذك يك ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا سأر وهو ءايوشم عابيو رينانتلا ف سبكي ام

 زاحبا نيعتي ال ةقيقحلا تكرت اذإ هنأ :يهو :نيتلوقنملا نيتلأسملا نم ةدافتسم ةدعاق نايب اذه :لإ َرَهَظ اذهيو

 .زاجماو ةلماكلا ةقيقحلا نيب ةطساو األ ؛ةرصاقلا ةقيقحلا هب داري نأ زاج لب ءادارم



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف 5؟ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 Es e :هلاثمو يا ياحب ا

 اا

 .مالكلا سفن يف ةلالدب 0 ا دق :ياثلاو

“Ul. ۹24 زب هول اق راو راس 3 ٠ 7 لا  

 «هضعب قتعا نم الو .ةوبتاكم قتعي م ' رح وهف يل كولم لك :لاق اذإ لاعب

 كلذكو «سأرلا ظفل نم منغلاو رقبلا سأر ةدارإك ةقيقحلا دارفأ ضعب هب داري نأ يهو :خلإ ةرصاقلا ةقيقحلا

 قالطإلا ذإ ؛ًاقلطم ال هنكل ةقيقح هب ديرأ ام ىلع قلطي ظفللا نإف «ضيبلا ظفل نم زوألاو ةجاحدلا ضيب ةدارإ

 .ارصاق ناك قالطإلا بهذ اذإف هبجوم لوانت يف لامك

 «ضعبلا وهو هريغ ىلإ لكلا وهو يلصألا هعوضوم نم لقتنا ضعبلاب ديق اذإ ماعلاف «هب هصيصخت يأ :ضعبلاب

 ةقيقحلا تيمسو «ءزاحلاب ةهيبش تراص اهدارفأ ضعب ج رخخأ اذإ ةقيقحلا كلذك «زاجاب اهيبش راصو

 قلطم يف ةقيقح ناك نإو جحلاف ءديقلاب قلطملا دييقت هنمو [۷۳ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].ةرصاقلا
 يف ةغللا بسحب ةرصاق وأ «عرشلا بسحب ةلماك ةقيقح راص يعرشلا فرعلا يف وهف «ةغل دصقلا وأ ةبلغلا

 هبوثب ميطحلا برض كلذكو مرزا ةيطرش عم فاوطلاو «فوقولا نم ةمولعم لاعفأب صوصخملا دصقلا

 E : يف افراعتم افورعم ماعلا فرعلا يف راص دقف «ناك وحن هبرض قلطم يف ةغل ةقيقح ناك نإو

 يف وهف اهريغو ةراجتلاو ةرمعل وأ اهترايز ةدارإب ولو «ةبعكلا :يأ اهيلإ هيشم يف قلطم هللا تيب ىلإ يشملا

 .جحلا زف امم اخ فرعلا

 ةدمع] .رسك :يأ تيبلا نم :يأ «ةبعكلا نم مطح هنأل ؛هب يمسو «بازيلا هيف عوضوم وهو :ةبعكلا ميطح
 موزل يضتقي ال يوغللا هانعم ناك نإو جحلا ا وو نا نإف :فرعلا دوجول [59 ص :يشاوحلا

 . "ندعملا" يف اذك راج ل ةريضاق ةفيقح ناكف صاخلا هب ديرأ امل ماعلا ظفللاف حلا

 يق اذك ةينلاب الإ ظفللاب ادارم ريصي الف زاحماك ضعبلا قتعمو بتاكملا ف ةكورتملا ةقيقحلا نأل :خل! قتعي م

 ةدمع] .لاملا كلذ دبعلا لبقو هيلع طرش لام ىلع هالوم هبتاك ةمأ وأ دبع بتاكملاو :ةوُبتاكم ."لوصفلا"

 ]۹ ص:يشاوحلا



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بئئاكملاو ولك كلا لوا قلطم كرلمملا لقفل نذل ؛يطوحد ىون اذإ الإ

 ولو ةاكلا هل لحي الو هيف هفرصت رج م اذهلو .هحو لك نم كولم. سيل

 .حاكتلا دسفي مل با يرو و ءىومل تام م مالوم تسب باكل جوت

 .قلطملا كولملا فل تحت لدي ال هجو لك نم ًاكولم نكي م اذإو

 لولا ّمأو ةرّيدملا ءطو لح اذلو «لماك امهيف كلا نإف ؛دلولا ٌمأو رّبدملا فالخب اذهو

 .ةلاحَم ال توملاب لوزي هنأ ثيح نم قّرلا ف ناصقنلا اغإو

 ديرأ لب ةروجهم هب قاقتشالا ءدبم مايقلاب هجوب ولو كلم هيف ام لك يهو ةقيقحلا تناك امل يأ :خإ ىون اذإ الإ

 لوحد ىون اذإ الإ ءانهه لماكلا كولمملا الإ داري ال ماتلا ءدبملا مايقب مالكلا قالطإ ةلالد نم لامكلا فصو مايقلاب

 ولو كلم هيف ام لك لاحدإ ىلإ دصقلاو ةينلا ىلإ هيف جاتحي ةيانكلا وأ زاحلا ةلزنمب ذئتيح األ ؛ًاضيأ صقانا
 مأو ربدملا جارخإ ءاضق حصي ال نكل ءاضيأ بتاكملا قتعيف لامكلا صوصخ ظاحل الب ةيلكلا ميمعتو ءاموحنب

 اضيأ ظفللا فو «هسفن ىلع ديدشت بتاكملا لاخدإ يفو ءاضيأ هل فيفخت هيفو هيلع ظفلل ةلالد ال هنأل ؛دلولا
 نم ًاكولمم ناك ولو ةبفاو عيبا يف بناكملا يف يأ :هيف هفرصت زج م ."لوصفلا" يف اذك ًاضيأ ءاضق ريتعيف «ةلالد

 قباسلا ىلع عيرفت :خلإ جّوزت ولو .هدثس مظعألا مامإلا دنع بتاكملاك ضعبلا قتعمو «هيف هفرصت زاحل هجو لك
 اهيبأل بتاكملا اهجوز تثروو هالوم تام مث هالوم تنب جوزت اذإف ءامات اكلم هل اكو لمم بتاكملا نوك مدع يأ

 لطب اهجوز تكلم اذإ ةجوزلا نأل ؛هداسف يضتقي سايقلا ناك نإو هعم اهحاكن دسفي مل ثرإلا مكحب هتكلمو

 .اهحاكن دسفي مل داسفلل بجوملا وهو أمات اكلم هكلمت مل امل اهنكل «سكعلا اذكو «حاكنلا

 دسف رخآلا كلم اذإ نيجوزلا دحأ نأل ؛حاكتلا دسفل هجو لك نم ًاكولمم بتاكل ناك ولو :حاكنلا دسفي مل
 قتعم اذكو «قالطإلا ىلع اتباث نوكي ال هجو نود هجو نم تباثلا نأ ٠ :خإ لخدي ال ."ندعملا" يف اذك حاكنلا

 ."ندعملا" يف اذك هلي ةفينح يبأ دنع بتاكملاك هنأل ؛ضعبلا
 ةمألا يهو :دلولا مأو .هديس توم دعب قتعيف «هتوم. هقتع هديس قلع يذلا دبعلا وهو :ربدملا :دلولا ماو رّبدملا
 [7 4 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] اهديس توم دعب قتعتف ءاهديس نم اه دلو يلا
 eS ناك امل :هريرقت ردقم لاوس باوج :خلإ ناصقنلا اغإو

 الف ءاصقان امهيف قرلا ناكف «لاحب خسفلا لبقت ال ةسمزال تافرصتو داليتسالاو ريبدتلا نأل ؛امهه حصي

 لك" :هلوق تحت نالخديف هجو لك نم اکو لم امهنم دحاو لك ناكو :ةلاحَم ال .ةرافكلا عقي نأ حصي

 ٠١( ص :يشاوحلا ةدمع] ."رح وهف يل كولم



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ع هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 امهيف زوجي الو ءزاج هراهظ وأ هني ةرافك نع بتاكملا قتعأ اذإ :انلق اذه ىلعو

 اذإف «قرلا ةلازإي ةيّرحلا تابثإ وهو ءٌريرحتلا وه يحاول نأل ؛دلولا مأو ربدملا قاتعإ

 دلولا مأو ربدملا يو ؛هوُحولا عيمج نم ًريرحت 1 ناك ًالماك بئاكلا ف قرلا ناک

 .هوجولا لك نم ًاريرحت ريرحتلا نوكي ال ًاصقان لا ناك ال
 ملسملا لاق اذإ :"ريبكلا ريسلا" يف لاق ؛مالكلا قايس ةلالدب ةقيقحلا كرت دق :ثلاثلاو

 ثوكي ال لز "الجر تنك نإ لإ :لاق ولو مآ ناک لزسف "لإ" رجل
 ولو ءانمآ ناك "نامألا نامألا" :ملسملا لاقف «"نامألا نامألا" :يبرحلا لاق ولو 1

 .انمآ نوكي ال لزنف 'ىرت نيح لجعت ال وأ ءادغ ىقلت ام ملعتس نامألا" :لاق

 .بتاكملا نود قرلا يف اهيف ناصقنلا نأ نم دلولا مأو ربدملاو بتاكملا نيب روكذملا قرفلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 ًالهأ هنوك عن يمكح زجع :عرشلا ينو «قيقر بوثو بلقلا ةقر هنمو ءفعضلا :ةغللا يف وهو :قرلا ةلازاي
 ؛ةباتكلا وهو هببس موزل مدعل :الماك .رفكلل ءازج رافكلا يف تبث ةيالولاو ءاضقلاو ةداهشلاك ماكحألا ضعبل

 ٦[ ٠ص :يشاوحلا ةدمع] .زجعلاب اددرتمو خسفلل ةلمتحم اهنوكل

 اذإو الماك ريرحتلا ناك ًالماك قرلا ناك اذإف قرلا ةلازإ | ىلع ىتتبي ريرحتلا نأ :هلصاح € ريرحتلا نوكي ال

 ني ل ف «لماك بتاكملا يف قرلاو فان را ناك فق قالا ناک

 حرشلا" يف اذك هظفحاف ةرافكلا نع امهريرحت عقي الف «لماكلا ريرحتلا ققحتي الف «صقان دلولا مأو ربدملا فو

 نود هجو نم ريرحت امهيف تباثلا ريرحتلاو «قلطم هنأل ؛صنلا يف روكذملا ريرحتلا هلوانتي الف :هوجولا لك نم

 عورف يف باتك :ريبكلا ريسلا ."حرشلا"يف اذك ةرافكلا نع اير خصب ذا ءاقلطم اريرحت نوكي الف «هجو
 ٠١5[ ص :يفاشلا| .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو فب ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفتحلا
 نم هنأل كلذو اناما نمي نعش هنحاب إو لو رتشلا ةزاجإ دري م هنأ ىلع ةنيرق قيلعتلا اذهف :حلإ ًالجر تنك نإ

 عجشتلاو روهتلاو ةأرحلا يف ةيلوجرلا لامك هب داريف ءرهاظ الحر هنوك نأل ؛هلوزنب هقيلعت دري مل هنأ رهاظلا

 يتوق كل رهظأ نح ينتأو لزنأف ةأرح هل كنأ ول يأ فرعلا يف عيرفتلاو خيبوتلا ىلإ رمألا عحريف «ةدالحلاو
 يف هانعم نأل :خلإ ام ملعتس ."لوصفلا" يف اذك لإ نامألا :هباوج يف هلوق سنجلا اذه نمو «لباقمو يعراصمو
 يلانقو يعاجش نآلا ىرت ىح ربصا لب هيف تنأ يذلا رمألا يف لجعت الو يبراحم نم كبيصي ام ملعتس فرعلا
 . ندعملا' يف اذك ازاحم خيبوتلل مالكلا راصف «كعم



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف 1 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :لاق ولو «زوجي ال ءالشلا وأ ءايمعلا ىرتشاف ؛«"ئمدختل ةيراج يل رتشا" :لاق ولو

 ا "اَمأطَأ نح ةيراج يل رتشا
 ةيراجلا 1

 نإف قلقا مث : هولقمأف مكدحأ ماَعُط ق e ت اذإ" :#ت3ع هلوق يف :انلق اذه ىلعو
 ماعطلا نم هوجرخأ يأ ”* 0 ا

 *.'ءاودلا ىلع ءاّدلا مدقيل هنإو اود ىرخألا قو ءاد هب هيحانج ىدحإ يف

 نأب "اهأطأ ىح نمدحتل :"هلوقب ملع هنأل ؛قايسلا ةكورتم قالطإلا يهو مالكلا ةقيقح نأل :خلإ نوكي ال

 يف اذك مالكلا قايس ةلالدب اق نالا راصف ءءطولا هل لحت ةيراجو ةمدخلل حلصت ةيراج ءارش هدارم

 عقو اذإ : "لاق 2 هلل لوسر نأ هدو ةريره يبأ نع قلخلا أدبو بطلا يف يراخبلا هاور :لإ َعقو اذإ ."ندعملا"
 .ثيدحلا اذ ىش الا يقو ءافش هيحانج ىدحإ يف نإف «هح رطيل م هلك هسمغيلف مكدحأ ءانإ يف بابذلا

 ةساحن هيلوق دحأ يف يعفاشلا دنع الإ ءاملعلا نم دحأل هيف عقو ام ةراهط :يأ ةلأسملا هذه يف فالح الو

 رخآلا هلوق :هثب يوونلا لاقو «هباحصأ روهمج دنع حصأ ةراهطلا نكل «'عنقملا" يف يلماحناو ينايورلا هححرو
 .ءاهقفلاو ءاملعلا روهمج لوق وهو «ةراهطلا وه باوصلاو «ءيشب سيل

 وهو مالكلا قايسب هتقيقح تكرت نكل ءرمألل هتيضق لقملا بوحو :يه هولقمأف :هلوق ةقيقح نإف :هولقمأف
 ًاقح يدبعت رمأل ال انع ىذألا عفدل لقملا نأ ىلع لد هنأل ؛ءاود ىرحألا يفو ءاد هيحانج ىدحإ يف نإف" :هلوق
 لصحي ال كلذو «ناحتمالاو ءالتبالا وه امنإ رمألا نم دوصقملا نأل ؛انيلع ال انل هنأل ؛باجيإلل نوكي الف «عرشلل

 هللا فلكي نأ زاح هنأل ؛هب مازتلالاو باجيإلا يناني ال اعفن هنوك نأل ؛لاكشإ هيفو ءدابعلا ةعفن هيف ام بلط يف
 «ةيآلا 4ةكلهتل ا كيدي اقل الو :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ هندبب احالصا دبعلا عفن هيف ام. هدبع ىلاعت

 ىلع ءاد هيف اشير يأ :لإ ٌمدقيل هنإو .حرشلا يف اذك ةريثك هلاثمأو مارح عبشلا قوف لكألا نإ :انلق اذهلو

 عرشلا نإف «عراشلا هحابأ ام ةحابتسا نع عفرتلاو ربكلا هيحانج دحأ يف ءادلا نعم :ءاملعلا لاق ءءاودلا شير

 ىلاعت هللا معن عاضأ دقف ربك هب ىمرو اعفرت كلذ دعبتسا اذإ ناسنإلاو ؛لئاس مد هل سيل ام توم. ماعطلا حابأ
 .رهقلا متأ اهاوه ىلع ابلاغ يأ ارهاق نوكيف «ع راشلا هحابأ ام ةحابتسا ىلع سفنلا هرك سمغ اذإ مثأ

 بابذلا عقو اذإ بابو 27١147 :مقر «هسمغيلف مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ باب يف يراخبلا هج رخخأ *

 يئاسنلاو بم ةريره يبأ نع ۳۸٤٤ :مقر «ماعطلا يف عقي بابذلا باب يف دوادوبأو 255145 :مقر ءانإلا يف

 ءانإلا يف بابذلا عقي باب يف هحام نباو «يردخلا ديعس يبأ نع «477 :مقر «ءانإلا يف عقي بابذلا باب يف

 .هنو ةريره يبا نع( :مقر "هدنسم" يف دمحأو 2,356. ه:مقر



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف 55 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نوكي الف عرشلل اقح يدبعت رمأل ال نع ىذألا عفدل لقا نأ ىلع مالكلا قايس لد

 نَم مهنموإ» :ىلاعت هلوق بيقع «ءارقفلل تاقدّصلا مند :ىلاعت هلوقو «باجيإلل

 نايبب تاقدصلا نم مهعمط عطقل فانصألا و نأ ىلع لدي ا كرمي
 نيقفانملا

 .لكلا ىلإ ءادألا ىلع ةدهعلا نع جورخلا فقوتي الف ءاهل فاعلا
 ةقدصلا ءادأ ةدهع يأ

 .ملكتملا لبق نم ةلالدب ةقيقحلا ُكرتت دق :عبارلاو

 کج ىلاعت هللا نأل كلذو ؛رمكيف ءا نمو نمو ءا نمو :ىلاعت هلوق :هلاثم

 انقح يف ارظن نوكيف انيلإ ءةدئاع هتعفنم نأل ؛ةمحرو ةقفش رمأ وه لب رمألا ةقيقح وه يذلا :باجيإلل نوكي الف

 فراصملا نأ دارملا نأ ىلع ةنيرق هعيرفت هبيقعتو هبيقع عوقولاف :لإ بيقع ."ندعملا" يف اذك عرشلا قح يف ال

 ةيفرصملا حولص يف مهفانصأ نايب دارملاف ءتاقدصلا يف نوعماطلا نوقفانملا كلت ال ناك مهيلإ فانصألا هذه يه

 نم ةفاضإلاب "ةيادهلا" بحاص هل لدتساو "مشاه يبل ةياقسلاو «شيرقل ةفالخلا" :لاقي امك قاقحتسالا نايب ال

 «فراصم اوراص رقفلا ةلعبو «ىلاعت هللا قح ةاكزلا نأ فرع امل اذهو «قاقحتسالل ال فراصم مهنأ نايبلل اأ

 .حلإ هتاهج فالتحاب لابی الف

 هيلإ بهذ امك فنص لك نم ةئالثلا ىلإو مهيلإ فرصلا بوحو ةيآلا ةقيقح ناك نإو هنإف :خإ ىلع لذي

 ان تناكف ؛عمجلا واوب نوروكذم مهو قاقحتسالا 0 مهيلإ ةقدصلا ةفاضإل لر يعفاشلا

 نم ي أ ياَهْنم اوطغأ نإف تاقدّصلا يف كملي نم مهو :ىلاعت هلوق وهو «مالكلا قايس ةلالدب ةقيقح تكرت

 ىلع لدي اهرحآ ىلإ ةيآلا هذه نإف 00 ْمُه اذإ اهم اَوَطْعُي مل نإو اوُضَرإ» مهعئابط ىضتقم, تاقدصلا

 «هركذب ادوصقم مهعيمج ىلإ فرصلا نكي ملف ءانل فراصملا نايبب تاقدصلا نم مهعمط عطقب فانصألا ركذ
 اذك مهفاف دحاو فنص ىلع رصتقي نأ ازاحب مهعيمج ىلإ اّبجاو فرصلا نكي مل هب ادوصقم كلذ نكي مل املف

 نئارقلا ةدضاعم عم وأ ا ملكتملا لاح يف د و :ملكتملا لبق نم ةلالدب . "ندعملا"و "لوصفلا" يف

 ."لوصفلا"يف اذك جورخلا ةدارإ وأ بلطلا عوقو نم يذغتلا ةلأسمكو «ني يف امك ةيلاحلا

 دق ةقيقحلا كرتل ءاحنألاو ماسقألا هذه نأ لاثملا اذه لاثمأ يف رظنلاو قمعتلا دعب كل رهظي هنأ ملعا :لإ ءاَش ْنَمَف

 :يأ ةقيقحلا هيف تكرت هنإ :لاقي نأ حلصي هنإف ؛لاثملا اذهك ةلثمألا نم ريثك يف ضعب عم اهضعب عمتحتو لحادتت

 .لامعتسالاو فرعلا ةلالدب هبدن وأ هبوجو وأ رمألا نم ةموهفملا رفكلل ةحابإلا



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ا ةلالد 2 هب رمأي ا ,حيبق رفكلاو

 ىلع وهف «قيرطلا ىلع لزن راس ناك نإف : يحلل ءارشب لكو اذإ :انلق اذه ىلعو

 عونلا اذه نمو «ءيفلا ىلع وهف «لزنم بحاص ناك نإو م ىلع وأ خوبطملا

 ظ .روفلا ني
 ءادغلا ىلإ كلذ فرصني «"ىّدغتأ ال هللاو" :لاقف "يعم ّدغت لاعت" :لاق اذإ :هلاثم

 .ثنحيال مويلا كلذ يف هريغ عم وأ a كدي دقوا ىح «هيلإ وعدملا
 ىعادلا

 "انک تنأف تجرح نإ' اف ور ا ت
 رادلا نع ا ا يي ابل

 :ىلاعت هلوق باحيإلا ليبس ىلع لحوزع هللا هب رمأي ال حيبق رفكلا نأ ىلع لدي يذسلاو :حيبق رفكلاو
 يعأ هب رومأملا ةيضرف يهو ءرمألا ةقيقح ىلع يأ :رمألا ىلع ٠١7[ ص :ياشلا] .رفَكل هداّبعل ىَّضْرَي الوز
 [57 ص :يشاوحلا ةدمع] .رفكلاو ناميإلا نم رييختلا وأ رفكلا

 هب رومأملا نايتإل رمألا نأ انركذ امل هدض هنأل ؛خيبوتلا ىلع رمألا لمحيو «لعافلا ةغيص ىلع :رمآلا ةمكحب
 اذك ملكتلا ىلإ عحري نعم ةلالدب كرتت دق ةقيقحلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك همادعإل خيبوتلاو

 ‹نيتروصلا يف محللا قلطم ءارش ليكوتلا اذه ةقيقح نإف ,خوبطملا ريغ ىلع يأ :ءينلا ىلع وهف ."ندعملا" يف

 هب يذغتيل محللا بلطي هنأ ىلع لدي هلاحف «قيرطلا ىلع لزن اذإ هنأ وهو «هلاح ةلالدب امهيف اهقالطإ كرت نكل

 هلاحف لزنم يف لزن اذإو ؛لكؤملل ال هسفنل ايرتشم نوكي ءْيلا ىرتشا ول يح لكألل ايهملا ىلإ كلذ فرصيف
 ."ندعملا" يف اذك ءْيلا يف لصاح كلذو ءاماعط هذختيو خبطيل محللا بلطي هنأ ىلع لدي

 :هلوقك ةدبؤم نيميلا كلذ لبق نولوقي اوناكو هل ةفينحوبأ هب قبس نيميلا نم عونلا اذهو :روفلا نيم
 انقؤمو ًاظفل ًاديؤم نوكي ام وهو ثلاث امسق ةفينحوبأ جرخأف ”مويلا لعفأ ال" :هلوقك «ةنقؤمو «"اذك لعفأ ال"
 حلو كلذ دعب هارصن مث «هارصني ال نأ افلحف ناسنإ ةرصن ىلإ ايعد ثيح هنباو رباح ثيدح نم هذحأو «نيعم

 اذإ ردقلا تراف نم ردصم وه روفلا نأل ؛مسالا اذهب تيم امنإو [۷۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .اثنحي

 «هتعاس نم :يأ هروف نم نالف ءاح :لاقي ءاهيف ثبل ال ىلا ةلاحلا هب تيمس مث «ةعرسلل تريعتسا مث تلغ

 نم ردصت األ :ليقو ءامي تيمسف «ةعاسلاو لاحلا ىلع عقت األ ؛روفلا نيمي نيميلا اذه لثم ءاهقفلا ىمسيو

 ."ندعملا"يف اذك بضغلا ناروف



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تم ل و م سارع

 .ظفللا ةقيقح ةقيقح لبقي ال لحما ناك نأب مالكلا لحم ةلالدب ةقيقحلا كرتت دقو :سماخلاو

 وهو هديل لوقو ةقدصلاو «كيلمتلاو «ةبلاو «عيبلا ظفلب ةرحلا حاكن داقعنا :هلاثمو

 :ىلوملا نم انس ُربكأ وهو هدبعل لاق اذإ اذكو "يبا اذه" :هريغ نم بسنلا فورعم

 نأ انركذ ام ىلع ءانب امه افالخ هد هذ ةفينح يبأ دنع قتعلا نع ًازاجم ناك ' يبا اذه"

 شين مكا قح ينو منتج ظفللا قح ي ةا نع لت زاها

 هيدي نيب جورخلا نم تدارأ ام هيف هراثآ بضغ جورخلا نم عنملا ىلع ثعابلا نأل :لإ ًاروصقم ٌمكحلا ناك

 . لوصفلا" يف اذك جورخلا كلذب خلإ تجرح نإ :هلوق ديقف

 امإ يقيقحلا نعملل ًاحلاص نوكي ال نأب هب قلعتي امو مالكلا هيف عقو ام ةلالدب يأ :مالكلا ّلحَم ةلالدب

 ةلاحم ال زاجنا ىلإ راصيف «يقيقحلا نعملا لحما لبقي مل اذإف رحآ هجول وأ «هنع موصعم وه نميف بذكلا موزلل

 نأل ؛بذك وهو ةينلاب الإ حراوجلا لامعأ دجوت ال نأ يقيقحلا هانعم نإف "تاينلاب لامعألا امنإ" :التف- هلوقك '

 مكح وأ لامعألا باوث :يأ زاحا ىلع لمحي نأ دبالف «ةينلا نع نهذلا ولخ تقو يف انم لمعلا عقي ام رثكأ

 ردق نإو ؛ةينلا ىلع فوقوم ايندلا يف لامعألا زاوج نأ ىلع لدي ال هنأ رهاظف بارلا ردق نإف «تاينلاب لامعألا
 نيبو اننيب عامجالاب دارم يورحألاو ..باقعلاو باوثلاك يورخأو ؛ةحصلاك يويند :ناعون وهف مكحلا

 مومع مزاي هنألف ؛اندنع امأو ءزاحلا مومع مزلي هنألف ؛هدنع امأ اضيأ يويندلا داري نأ زوجي الف دب يعفاشلا

 .ركذتف ءوضولا يف ًاضرف ةينلا نوكت الف ءةينلا ىلع فوقوم لمعلا زاوج نأ ىلع لدي الف «كرتشملا
 ال ةبقرلا كيلمت يعأ مالكلا ةقيقح نأل ؛حاكنلا نع ازامج راص "كنم يسفن تعب" :ةرحلا لاق اذإ يأ :لإ هلاثم

 نأل ؛"يبا اذه" :هنم انس ربكألا وأ «هريغ نع بسنلا فورعملا هدبعل هلوق كلذكو «ءزاحنلا ىلإ كرتف «ةرحلا هلمتحي

 رغصألل أنبا نوكي نأ لمتحي ال انس ربكألا اذكو «ًالثم ورمع نم نوكي نأ لمتحي ال ديز نم بسنلا تباثلا دبعلا
 لحما يف ةيلباقلا مدعب دارملا نأ مهفيل اذه دروأ افنإ :لإ هدبعل هوقو ."حرشلا" يف اذك ظفللا ةقيقح كرتف انس

 .ايعرش وأ اياقع نوكي نأ نم معأ مالكلا ةقيقحب



 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 :صوصنلا تاقّلعتم يف لصف

 .هءاضتقاو هتلالدو هتراشإو ٌصنلا ةرابع ا ينعن

 .ادصق هب ديرأو لجأ مالكلا قّيس ام وهف .”رعنلا ٌةرابع ااف

 لک نم رهاظ غ وهو دايز ريغ نم سنا مظنب تبق تبث ام يهف ّصنلا ةراشإ اّمأو
 قوطنملا نم

 .هلجأل مالكلا قيس الو چو

 قيس هنإف ؛ةيآلا مهاد نم اوُح رح نيد َنيِرحِاَهُمْ ءاَرقْللإ» :ىلاعت هلوق يف :هلاثم

 [59 ص :يشاوحلا ةدمع] .مظنلا كلذب لاكشإلا هوجو نايب يف عرش مظنلا كلذب نايبلا هوجو نايب نم غرف امل :لصف
 ةحيرصلا ريغلا يناعملاو «ةينمضتلا وأ ةيقباطملا ةحيرصلا يناعلا نم صوصنلا هب قلعتي ام يأ :صوصنلا تاقّلعتم
 مهفلاو ةلالدلا بسحب هوجوو ءاحنأ يف امكو ءاههوجوو صنلا ميهافم ءاحنأ هذه ةلمجلابو «ةيمازتلالاو ةينيمضلا

 نكل ءًافعضو ةوق لالدتسالاو كسمتلا هوجوو «دارملا ىلع فوقولا ءاحنإ يه كلذك ًاموزل وأ ًانمض وأ ةحارص
 مكحناو رسفملاو صنلاو رهاظلا يف امك افعضو ةوق ضعب ىلإ اهضعب ةفاضإب انيب اميف بيترتلا امنإو «ةيعطق اه
 قرط ىلع صوصنلاب قلعتي ام :يأ رسكلاو حتفلاب زوجي "تاقلعتم" :هلوقف ءالفسو اولع ةزئامتم ةبترتمو ةيعطق
 'يشاوحلا لوصح" يف اذك اهتيانكو اهتراشإو اهتحارص هوحوو اهيلع فوقولا

 وه صنلا ةرابعب لالدتسالاو .ءكلد فنصملا هركذ امك وه حالطصالا يف ءايؤرلا ريسفت :ةغل ةرابعلا :صنلا ةرابع

 عمو .يلصألا دوصقملا لوصح عم هقايسو مالكلا سفن هبجوأ ام صنلا نيعب تباثلا نأل ؛صنلا نيعب لالدتسالا

 ١١٤[ ص :يفاشلا] ةنسلاو باتكلا نم علا موهفم ظوفلم لك ىلع صنلا مسا قلطي :"صنلا" ةملك

 الف ديكأتلل نعملا بناح ىلإ "ادصق هب ديرأ" :هلوقو «ظفللا بناح ىلإ ارظن :هلجأل ٌمالكلا قيس

 مالكلا كلذب مكحلا كلذ ديرأ :يأ هلحأل مالكلا قيس هرقل يريبمت برج ONG .كاردتسا

 مظنب" :هلوقب زرتحا صنلا مظنب تبث : مكح يأ :حلإ مظنب تبث ف ام .ةراشإلاو هب جرخف «دصقلا ثيح نم

 ءاضتقاب تباثلا نع هب زرتحا :ةدايز ريغ نم .صنلا نعم. تبان هنإف «صنلا ةلالدب تباثلا نع "صنلا

 ."ندعملا" يف اذك ظفللا يف ريدقتلا ةدايزب تباث هنإف ؛صنلا

 مدسعل هحو لك نم رهاظب سيل هنأل ؛ةراشإب يمس امنإ :يأ ةيمستلا هجو ىلإ ءامإ هيف :خا رهاظ ريغ

 - ىأر اذإ امك هجو نود هجو نم رهاظ هنأ نعي هيلإ اجاتحم نكي مل تول هوو قولا



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ۷۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ناكف «(صنلا مظنب مهرقف ت دقو NE ع ا قاقحتسا نايبل
 نيرحاهملا “د یی

 تناك ول ذإ e e ءاليتسا نأ ىلإ ةراشإ

 قف تبث تش ال مهكلم ىلع هي ةيقاب لاومألا
 نيملسملا لاومأ

 مهنم ءارشلاب رجاتلل كلملا توبث 00 يف ا ۲ مكحلا هنم ٍجّرخخُيو

 ؛يزاغلل كلما توبثو ,مانغتسالا توبث مكحو «قاتعإلاو ةبملاو عّيبلا نم هتافرصتو
 .هثاعيرفتو 0 زجعو

 ماّيصلا اومن مَ هن :ىلاعت هلوق ىلإ ثقا مايصلا هل مكل لحال 2 هلوق كلذكو

 و اا ؛ةبانجلا عم ققحتي حبصلا لوأ يف كاسمإلاف ليلا ى

 لوألاف ءدصقو تافتلا ريغ نم هنينيع قوم هلامثو هني نع ناك نم ىري كلذ عمو «هرظن دصقب اناسنإ ناسنإ -

 ءارقفللإ :ىلاعت هلوق وهو :لإ مهرقف تبث دقو .لوصألا بتك يف اذك ةراشإلا ةلزنم ناثلاو ةزابعلا ةلزنع

 ؛لاومأ مهل نكي مل نأب يلصألا مدعلا رابتعاب مهيلع ءارقفلا قالطإ نوكي نأ زاح هنأب لاقي ال «ةيآلا (نيرحاهُملا

SS eTةيآلا هلام او مهرايد نم اوځرخ َنيِذْلا» . 

 وهو ءانغلا هدض نأل ؛كلملا مايق عم لاملا نع ديلا دعبي ال كلملا لاوزب نوكي ةقيقح ريقفلا نأل :مهّرقف تي

 نأل ؛ اتا و N نكره هلا لا لاا

 ءازاحم ءارقف مهامس ىلاعت هللا نأب الئاق ةراشإلا اذهبي لمعي مل هكر يعفاشلاو .هتقيقح ىلع لومحم مالكلا قلطم

 ةرورض ريغ نم هيلإ راصي الف ءلصألا فالح ةقيقحلاب لمعلا ناكمإ عم زاجبا ىلإ مالكلا فرص :لوقن انكل

 هزرحأف نيملسملا لام ىلع ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ عي :ءاليتسالا ةلأسم يف."ندعملا" يف اذك هيلإ فرصي ليلدو

 ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ :هانعمو «داليتسالا :خسنلا ضعب يفو كلي يعفاشلل افالخ اندنع هل اكلم ريصي برحلا رادب
 .ءاليتسالا ةخسن وه روهشملاو ءرك ذ ام ىلع ءانب هنم بسنلا تشي اهدلوتساو ملسملا ةيراح

 مكحلا ؛هلوقل ًايريسفت ًافطع رافكلا نم :يأ مهنم م ءارشلاب رحاتلل كلملا توبث وه مكح يأ :كلملا توبث مكحو

 يف اذك كلملا هل تبث انلاومأ ىلع مهئاليتسا دعب رافكلا نم ىرتشا اذإ رحاتلا نأ نعي ءاليتسالا ةلأسم يف

 دنع نامضلا مدعو «قاتعإلا زاوجو ءءطولا لح لثم امي دارأو مكحلا ىلع فطع عفرلاب :هئاعيرفتو ."ندعملا"

 .كلذ ريغو فالتإلا



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف 7١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 يف كاسمإلاو «ةبانجلا دوجو عم راهنلا نم لوألا ءزجلا نوكي نأ حبصلا لإ ةرشابملا

 مرلو موصلا يفانت ال ةبانحا نأ ىلإ ةراشإ اذه ناكف «هماقتي دبعلا رمأ ٌموص عزا كلذ
 1 8 موصلا اعرش لوألا

 ٠ . .موصلا ءاقب يفاني ال قاشنتسالاو ةضمضلا نأ كلذ نم

 هّمعط دج احلام ءاملا ناك ول هنإف هُّمْوّص دسم مل همقب اًئيش قاذ نم نأ :هنم عّرفتيو
 حاملا ءام هقلح زواج ملو

 ءموصلا هب دسفي ال ةضمضملا دنع

 دعب الإ نكمي ال لسغلاو عامجلا لحو «ثفرلا ةحابإ تقو ليللا ءازجأ نم ءزج لك نأل :حلإ ةبانجلا دوجو عم

 همدقتت تامدقم هل لب «ينآ ال نامز يجيردت رمأ هنأل ؛اضيأ لسغلا هيف نكمي ال هغارفب قحاللا نآلاو «هنع غارفلا

 مدع تبث ةرورضلا هذهبف «ةلاحم ال ًابنج هيف نوكيو «موصلا نامز نمو حبصلا نم نآ نآلا كلذف «هبابسأ ايه نم
 وهو رجفلا هكردي ناك :اعوفرم ةملس مأو ةشئاع نع هححصو يذمرتلا هاور ام :انلوق ليلد ؛موصلل ةيانجلا ةافانم
 وهو «مهريغو ءب ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ اذه ىلع لمعلاو :لاق «موصيف «لستغي مث «هلهأ نم بنج

 ىلإ برشلاو لكألاو ةرشابملا ةحابإ يف صن ةيآلا نأ ملع مث «ىهتنا ص قحسإو دمحأو يعفاشلاو نايفس لوق

 ةطساو ال هنأل ؛ةبانجلا دوجو عم هلوأ نم موصلا ققحت :هترورض نمو ؛موصلا ءزج لوأ وهو رحفلا راجفنا روهظ

 ."لوصفلا" يف اذك لاستغالا نم اهيف نكمتي موصلا تقو ءزج لوأ نيبو ةحابإلا تقو نم ءزج رح نوي ًالصأ
 ماهتإب رمألا نوكيف ءءيشلا كلذ يف ءادتبالا دوجو ةيقباسل ضتقم ءيشلا مامتإب رمألا نأ :ماقملا لصاح :هماقاي

 رمألا حصي ال ذإ ؛موصلا سفن دوجو هنم مهفي مامتإلا بجوي رمألا نأ امكف موصلا ءادتبا قبسل ًايضتقم مايصلا
 .يشاوحلا ضعب يف اذك يلصألا مودعملا مامتإب

 عمس درحم دنع ةهادبلاب هيلإ ردابتي ال ثيح مهفلا بسحب ةضماغ تناك نإو نيقيلا لوصحل ةبجوم ةعطاق :ةراشإ

 ةيفانم نوكت الف ءلصح دقو راهنلا لوأ يف موصلا لصحب ال موصلل ةيفانم تناك ول األ :ةوصلا يفانت ال .ةيآلا

 ."ندعملا" يف اذك يفانملا دوجو عم لصحي ال ءيشلا نأل ؛هل

 ةدجسك اهريغو ةالصلل (ةيانحلا يأ) اهعفر نم دبالو موصلا عم ققحت امل ةبانحلا نأل :موصلا َءاَقَب يفانُي ال
 لسغلا ناكرأ نم نيذلا «قاشنتسالاو ةضمضملا نودب عفترت ال يهو «دجسملا لوحدو «ةرانجلا ةالصو «ةوالتلا

 .يشاوحلا ضعب يف اذك ءاضعألا رئاس لسغك موصلا نايفاني ال امهنأ ملع



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ف هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 ؛ناهدالاو «ماجتحالاو «مالتحالا مكح «ماّيصلا اومن 42 :ىلاعت هلوق :يأ هنم ملعو

 لوأ ف ةروكذملا ةثالثلا ءايشألا نع ءاهتنالا ةطساوب ٌمزاللا كاسمإلا ىم امل باتكلا نأل

 .ةثالثلا ءايشألا نع ءاهتنالاب متي موصلا نكر نأ مَع اموص حبصلا

 دنع همراي اهنإ هب رومأملاب نايتإلا دصق نإف «تييبتلا ةلأسم يف مكحلا جرحي اذه ىلعو
 رومأملا وصلا وهو هؤادأ ليللا يف ةينلا

 ماَيصلا اوُمنأ م 2 :ىلاعت 0 ؛لوألا ءزجلاا دعب هوتي اهنإ ٌرمألاو ألا هّحوت
 حبصلا عولط وهو <

 .<ِليللا ىلإ

 N ز زد :صنلا ةلالد اّمأو

 «موصلا فانت مل ةيرايتحخا يهو لهألا نم ةبانحلا نأ تفرع دق كنأل ؛موصلا رطفي الف مالتحالا امأ :حل) هنم ملغ

 محاحلا رطفأ" :هلي هنع يور امو «مونلا ببسب دشأ ةرورضلا هيف لب ىلوألا قيرطلاب مالتحالاب ةبانجلاف

 نمأي ال هنأ ببسب محاحلاو «فعضلل ثروملا مدلا جورخ ببسب موجحما راطفإلاب ابرق امهنأ :هليوأتف ؛"موجحماو
 تييبتلا هيف طرتشت له ناضمر موص نأ يهو :تييبتلا ةلأسم يف ."لوصحلا" يف اذك هفوح يف ءيش لوحد نم

 دنعو «"ليللا نم مايصلا وني مل نمل مايص ال" :#ء هلوقل ؛طرتشي فب يعفاشلا دنعف ءال مأ ليللا نم ةينلا :يأ

 امك ليللا نم زوجي ال هنإ :انلق ولف ءدصقلا يه ةينلا نأل اذهو ؛لاوزلا لبق هتينب ىدأتي لب «طرتشي ال انباحصأ

 اعين ةنسلاو باتكلاب المع امهيف زاوجلاب انلقف «دحاولا ربخب باتكلا خسن ىلإ ىدأل هب يعفاشلا لاق

 «بلطلا دجوي اذإ الإ نوكي ال هب رومأملا نايتإ دصقو ءدصقلا يه :ةغل ةينلا نأ :هلوصحمو :لإ .َماّيّصلا اوُمتأ مث

 ليللا نم هيلع ةينلا مدقت مزلي الف «لوألا ءزجلا دعب موصلا يف هحوتي امنإ باطخلاو «هب رومأملا نايتإل باطخلاو
 «ايصلا مامتإل رمأ ليلا ىلإ اصلا اوُسنأ منم :ىلاعت هلوق نإف :خلإ ليلا ىلإ. يعفاشلا هيلإ بهذ امك

 .عورشلا دعب الإ نوكي ال مامتإلاو
 ةغلب فراع وه نم رثؤملا نيعملا فرعي :يأ ةغللا ثيح نم كلذ ملع :يأ ملع :هلوق يف ةبسنلا نع زييمت :ةغل
 ال" :هلوقو القع وأ اعرش ناتباث امهنأل ؛فودذحملاو ءءاضتقالا هب جرخيو «هيقف ريغ وأ اهيقق ناك ءاوس «برعلا

 فيكو يلح ةلالدلاو يفح هنكل سايقلا وه صنلا ةلالد نأ معز نم ىلع در هيفو «"ةغل" :هلوقل ديكأت "اداهتحا

 اضيأو «ناسللا لهأ نم ناك نم لك اهفرعي ةيعطق ةلالدلاو ,دهتجمل الإ هيلع فقي ال ٍنيَظ سايقلاو اذه نوكي
 .ركنم اهركني الو سايقلا عرش لبق ةعورشم يه تناك



 صوصنلا تاقلعتم يف فو هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 مهفي ةغللا عاضوأب ملاعلاف «اَمُه رهن الو "نأ اَمُهَل لقت القو ديبي د ةغلل أب مه رهن 3 اعت هل هلاثم

 .امهنع ىذألا عفدل فيقال م رحت نأ عامسلا لّوأب
 نيوبألا

 مترحتب : *انلق ىنعملا اذهو تع مومعل هيلع صوصنلا کل م مومع : :عونلا اذنه مكحو

 رع aS يّتشلاو برضلا

 كج انباحصأ لاق «صنلا ةلالدب ةبوقعلا تابلإ ص ع «صنلا ةلزنم. صنلا ةلالد مث

 هانعمو «صنلا ةرابعب تباث وهو ءطقف فأب ملكتلا نع يهنلا هل عوضوملا هانعم نعي :إ هكاَمُهَل لقت القل

 موقلا اهركذ يلا ةيعرشلا ةلثمألاو «متشلاو برضلا ةمرح الإ هنم تبث امو «صنلا ةلالد ماليإلا وه يذلا مزاللا
 ( متل ده اهتم ال تال رطلا ى ةر وك

 ىلإ ةمرحلا وهو فيفأتلا مكح ىدعت مث ءامهيلإ ناسحإلاو امهمارتحا نايبل مالكلا قوس نأل :ىذألا عفدل
 .صنلا ةلالدب اتبثم متشلاو برضلا ةمرح ناكف «ىذألا ةلعب متشلاو برضلا

 ءيش لك يف ينعي هتلع مومعب معي فيفأتلا صن ين الثم مرحتلا وهو صنلا مكح نأ لجألو يأ :ىنعلا اذهو
 .ميرحتلا وهو مكحلا دحجوي الثم ىذألا يهو ةلعلا دجوي

 ٠ عيمج يف ىذألا دوحول ءايشألا هذه ميرحتب :انلق امنإو ءاصاصق نالتقي ال نبالا النق اذإ يعي :اصاصق لتقلاوأ
 تباثلا مكحلا نأ يأ :خإ صنلا ةلالد ."ندعملا" يف اذك ةلالد هيلع صوصنملا ريغ يف مكحلا تبثيف ءروصلا هذه

 ىلإ ال صنلا ىلإ فاضت ةلالدلا نأل ؛هتلالد يف يعطق وهف هتراشإب وأ صنلاب تباثلا مكحلا ةلزنمب صنلا ةلالدب

 اذهو «صنلل يعرشلا نيعملاب ال يوغللا صنلا نيعمب تباث صنلا ةلالدب تباثلا مكحلا ناك كلذل ءداهتحالاو يأرلا

 ( ١١۸[ ص :يفاشلا] .سايقلا نع صنلا ةلالد تقرتفا
 تابثإ حصيف «هب مكحلا باجيإ يف صنلاب' تباثلا ةلزنع صنلا ةلالدب تباثلا نأ :هحيضوت :خلإ حص ىتح

 صنلاب تباث همجرف «همجرب دلك يبنلا رمأف نصح وهو نز ازعام نأ يور ام :هلاثمو «صنلا ةلالدب تابوقعلا

 ةلعلا هذهو «هناصحإ ةلاح يف قز هنأ ةهادبلاب فرع هنأل ؛صنلا ةلالدب تباث نصحم وهو ىز اذإ هاوس ام مجرو

 .بتكلا صخلم اذه صنلا ةلالد ءاضتقاب هناصحإ ةلاح يف نز نم لك محريف «هزيغ معي

 .تاهبشلاب ئردنت صاصقلاو دودحلا نأل ؛تابوقعلا تابثإ حص امل ةيعطق نكت مل ولو :صنلا ةلالدب

 ١ [59 ص :يشاوحلا ةدمع]



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف Vé هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ل ل

 ةلعلا كلت ىلع مكر: ليك ىعملا اذه رابتغا ىلغو

 مهيلع ج فرخ نیا ن نيك ذأ را لي . ديز وبأ يضاقلا مامإلا لاق

 .نيوبألا فيفأت

 ال ًاعيب انْضَرَف ولو «ةيآلا يدون اذإ اوُنمآ َنيِذْلا اَهْيَأ ايإ» :ىلاعت هلوق يف اناق كلذكو

 يلا ركي ال عاملا ىلإ ير ةنيفس يف ناك ناب تعش ىلإ يملا نع نيالا

 يف يأرما تعقاو :لاق ؟تعنص اذ ام :لاق ءتكلهأو تكله هللا لوسر اي :لاق يبارعألا ثيدح وه :صنلاب

 لهو :لاق «نيعباتتم نيرهش مصف :لاق ءهذه بقر الإ كلمأ ال :لاق «ةبقر قتعأ :لاقف ءادمعتم ناضمر راف
 ءرمت نم قرعب ىتؤي نأ التف هرمأف «دحأ ال :لاقف ءانيكسم نيتس معطأ :لاق موصلا نم الإ نيئاج ام نءاج
 يم جوحأ ةنيدملا بال نيب سيل هللاو :لاقف «نيكاسملا ىلع اهقرف :لاقو ءاعاص رشع ةسمخح هيف قرفب ىوريو

 ةتسلا ةمئألا هاور روهشم ثيدح وهو كدعب ادحأ يزحي الو كئزجي كلايعو تنأ لك :لاقف «يلايع نمو
 سيلو «ربجلا نب ناملسو دوراجلا نبا نع "هدنسم" يف ةبيش يبأ نبا هركذ يضايبلا رخص نب ةملس وه :لحرلاو
 ."لوصحلا" يف اذك "تكلهأ" :هظفل ةتسلا بتكلا يف

 لكألا كلذكو «هل ةلآ عامجلاو ءرطفلاب موصلا ىلع ةبانحجلا يه عامجلا يف ةلعلا نأل :صنلا ةلالدب

 صنلا ةلزنم ةلالدلا لزنت ىلع ءانب يأ :ىنعملا اذه رابتعا [85 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .برشلاو
 امدعو ادوجو ةلعلا كلت ىلع مكحلا رادي يأ :ةلعلا كلت ىلع ١١8[ ص :يفاشلا] .ةروكذملا عورفلا عرفت

 .ايعطق نيعملا نوكل اهفلاخي صنلا ةروص ناك نإو ؛همدع دنع مدعنيو هدوجو دنع صنلا مكح دجوي ينعي
 يعل هنوك عم قالطإلاو «مومعلا ىلع فيفأتلا مرحي صنلا رهاظ نأ عم ىذألا نعم ءافتنال :خ! مهيلع مرح ال

 .صنلا رهاظ ٍنيعأ اهيلع ءانب وه ام ربتعي الو ءامهيلع مكحلا بتر ةلعلا وه لصألا ناك امل نكل
 دوصقملا نأ اذه تفرع اذإو «ةعمجلا ىلإ يعسلاب لالحإلا يهو e مرحي ال يأ :ٌعيبلا هركي ال

 هعن ام عفدو ءيعسلا يف جرحلا مدع لب «عيبلا كرت سفن وه ميلا | وُرْذَوإ» :ىلاعت هلوق نم تاذلاب يلصألا

 نكي مل او اضيع الام عيل ناك راف فتح یوی ا اعنا د هر

 ولو «هعنمن مل يعسلا يف ريخأت ريغ نم قيرطلا يف نيش ام اعيابت وأ رحآلا بكرملا وأ ةنيفسلا ةروص يف امك اعنام
 .دوقعلا لصأ ىلإ ارظن اهانعنم رحأ لاغشأ وأ ةراجإلاو ةيصولاو ةبفاك رخأ دوقعك رخآ عنام انهه ناك



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف Vo هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ثني اهم وأ ءاهّضع وأ اهرعش كمف "هئأرما برضي ال" فلح اذإ :انلق اذه ىلعو

 نود ةبعالملا دنع رعّشلا دمو برضلا ةروص دحُو ولو «ماليإلا هحوب ناك اذإ
 مادعنال ؛ثنحي ال هتوم دعب هب هيرَضَف "انالف برضي ال" َفّلَح نمو نع ال مالبإلا

 .ماليإلا وهو برضلا نعم
 .ماهفإلا مدعل ؛ْتَنَحي ال هتوم دعب هملكف "الف ملكتي ال" فلح ول اذكو
 ال دار اوا كسلا محل لَكاف "محل لأي ال" فلح اذإ :لاقي ىعملا اذه رابتعابو

 ا لوي ماعلا نأل ؛ْثَنَحي ناسنإلا وأ ريزنخلا محل لكأ ولو ثني

 لواتت نع زارتحالا نوكيف 500 أشني اًمع زارتحالا وه امنإ نيميلا اذه ىلع لماحلا
 ثعابلا

 .كلذ ىلع مكحلا راديف «تاب رومدلا
 همدعو ثسحلا وهو

 هاضنقا صنلا نأك هب الإ صن يعم ققحتي ال صنلا ىلع ةدايز وهف :ىضتقملا اأو

 برضب ثنحي الو «برضلا دحوي مل نإو ماليإلاب ثنحيف اهماليإ كرت اهرض كرت يف رثؤملا ئعملا نأل :ثنحي
 نأل كلذو ؛ملكتي ال :هلوق نم دوصقملا :ماهفإلا مدعل ."ندعملا" يف اذك برضلا ةروص تدحو نإو اهلؤي ال
 لوم هنوك تبثأ دق عرشلا ناك نإو مهفي الو موي ال تيما نأ ةماعلا دنع فراعتملاو «فراعتما ىلع نامألا نيم
 هيدي نيب ب دابعلا امم ظفلتي تاملكي ًاعماسو ًامهاف هنوكو «ةنوشحخ و ةدشب ال قفرب هلسغ عرش اذهلو «باذعلاب

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ىتوملا عام نوققحلا تبثأ انهه نمو ."مهلاعن قفح عمسيل هنإ" :ثيدحلا يف درو اذلو

 أشن محل لكأ ىلع يأ :كلذ ىلع مكحلا راديف .دارحلاو كمسلا لكأف :خسنلا ضعب يقو :كّمّسلا محل لكأف
 نم أشني مل دارحلاو كمسلا محلو امهلكأب ثنحي مدلا نم أشن يمدآلاو ريزنخلا محلا ًامدعو ًادوجو مدلا نم
 .اهلكأب ثنحي الف ضيبأ سه اذإ كمسلا مدو «دوسأ سم اذإ هنأ يهو اهيف مدلا ةيصاخ مدعل مدلا

 ريغ ليبق نم ةثالثلا هذهف ءيضتقملاو ,فونذحملاو «رودقملا :رومأ ةثالث ةفرعم نم انهه دب الو :خإ ىضتقملا اّمأو
 - لقعلاب ثلاثلاو «ةغللاب صتخم نناثلاو ءًالقع وأ ًاعرش وأ ةغل مالكلا حيحصتل تباثلا لمتشي لوألا نكل «قوطنملا



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ۷٦ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

e 

 َردصملا يضتقي تعنلا نأ الإ ة ةأرلا تعن اذه نإف "قلاط تنأ" :هلوق : :تايعرشلا يف :هلام
 هتأ مال

 حالطصالا يقو ..هبلط يأ هاضاقتو نيدلا ىضتقا :لاقي هنمو «بلطلا وه :ةغل يضتقملا نأ ملعا .عرشلاو -

 ؛هسفنو هلصأ نم ال مالكلا مزاول نم ةقيقحلا يف وهو .ملكتملا قدص ةرورض مالكلا يف رمضأ ام وه :يعرشلا

 ١7١[ ص :يفاشلا] .هئاغلإ نم ريح مالكلا لامعإ نأ ىلع ءانب ءًاعرش صوصنملا ةحصل ًاعرش تبث دق هنأل

 «يضتقملا باب نم فوذحملا اولعج مهريغو يعفاشلا باحصأ و نيمدقتملا انباحصأ نم نييلوصألا ةماع نإ

 نوكي فوذحملا توبث نإ :اولاقو ءامهنيب لصفلا ىلإ نيرخأتملا انباحصأ نم ريثك بهذو ءامهنيب اولصفي ملو

 اذإ ىضتقملا هرابتعاب حصي عبت ىضتقملا نأ :امهنيب قرفلا ةمالعو ءيرورض يعرش رمأف ءاضتقالا امأو «ةغل

 كدبع قتعأ" :هلوق اذه نايبو «هيلإ مكحلا لقتني هب يرصتلا دنع لب «عبتب سيل فوذحملاو «هب حرصملاك راص

 ءراصتخالل فوذحم لهألا "ةيرقلا لأساو" :هلوق يفو «صوصنملا حصيل ءاضتقالا قيرطب كيلمتلا تبثي "ينبع
 [۸۷-۸۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيلإ لاوسلا ةبسن لوحتي لهألا ركذ دنعف

 نودب حيحص هنإف «هيلع صوصنملا ةحصل تسيل ةلالدلا توبث نأل ؛ةلالدلا جارخإل لصف :لإ ققحتي ال

 ؛صوصنملا ىلع ةدايز اذهف .هتكولمم هيف ردق ةر ٌريِرْحَتْفإ :ىلاعت هلوقك اهدوحو ىلإ رقتفي ال ذإ ؛ةلالدلا
 ."مدآ نبا هكلمي ال اميف قتع ال" :8ت3ع هلوقل ؛كلملا دعب الإ ققحتي ال ةبقرلا ريرحت نأل

 ا ل ل ىلإ رظنلاب هانعم حصيل يأ :لإ هسفن يف حصيل

 ."ندعملا" يف اذك مسالا اذهب يضتقملا ةيمست هجو نايب مالكلا

 را ردصملا ىلع ةلالد اهل ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لعفلا ءامسأ تافصلا ءامسأ نأل :لإ تعنلا نأ الإ

 لس يعفاشلا باحصأو نيمدقتملا انباحصأ نم نييلوصألا ةماع نأ ملعا "(قالط قلاط تنأ" :لاق هنأك راصف

 ام :اولاقف «هل اوقرف ديز يبأ يضاقلا ىوس نيرحأتملا ةماعو مالسإلا رخف خيشلاو «ردقملا عاونأ نيب اوقرفي مل

 تنأ" اولعجف «ىضتقملا وهف اعرش مالكلا حيحصتل تبث امو «فوذحملا وهف ةغل مالكلا حيحصتل تباث وه
 "قلاط تنأ" نيب قرفلا بعصي مهبهذم ىلعف ,فوذحملا ليبق نم "يقلط"و «ىضتقملا ليبق نم "كتقلطو قلاط

 ىلع ةدايز وهف :لاق ثيح ًالقع وأ ًاعرش ةدايزلا ديقي ملو هفيرعت يف قلطأ هلل فنصملاو «"يقلط" نيبو
 جاتحي ال هبهذم ىلعف «يضاقلا هب فرع اع هفرع اذهلو ءامهنيب قرفي لو «هب الإ صنلا نعم ققحتي ال صنلا

 ."لوصفلا" يف اذك امهنيب قرفلا ىلإ
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 :لاقف "مهرد ا ينع كدبع قتعأ" :لاق اذإو ءءاضتقالا قيرطب دوجوم ردصملا نأكف
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 عقب ةرافكلا هب يوت رمزا داك رولا فلألا هيلع بجيف رمآلا نع قتعلا عقي تقتعأ'

 دبعلا قتكم

 يع هعب: د د ",هرد فلأب نيع هقتعأ" :هلوق نأل ؛كلذو «ىون امع
 رمآلا نم قتعلا ع وقو

 لوبقلا تبثيف ءاضتقالا قيرطب عيبلا تبثيف «نيع هقتعأف قاتعإلاب يليكو نك مث فلأب

 ادضق هنم ءارتشالا رودص هنأك هنم ظفللا اذه رودصف ءيعطق ظوفلملاك ىضتقملا نأل :خلإ قتعلا عقب

 هيلإ ريشي هنأل ؛ءاضتقا عيبلا دوجو ىلع لوقلا اذه نعم ةحص فقوت امنإو ءرايتحا ريغ نم أرارطضاو ره ال

 حرص هنأل ؛عيبلاب الإ تبثي ال كلملاو ءاعرش حصي ال كلاما ريغ بناج نع قاتعإلا نأل ؛ يع :هلوق

 قاتعإلاب يليكو نك مث «فلأب ينم هعب يأ اردقم عيبلا دوجو ةحص يف مالكلا اذه ىضتقاف «فلأب ةضواعملاب

 حصي ال كلملا دعب قاتعإلا نأل ؛عيبلاك ىضتقم ليكوتلا نأ رهظ اذه ىلعف «ليكوتلاب يناج نم هقتعأف
 الإ هقح وهو هكلمل ليزم ال وأ هبئان وأ كلاملا الإ ةقيقح. قتعم ال ذإ ؛ليكوتلا نودب كلاملا بناج نم اضيأ

 رمآلا نيب تبث يذلا عيبلا دعب ةقيقح قتعلا لوصحل :ىون امع قي .هظفحاف ةلازإلا هكلم نم وأ كلاملا

 [۷؟ ص :يشاوحلا ةدمع] .ءاضتقا روفأملاو
 نودب حصي ال قاتعإلا نأل ؛رمآلل كلملا توبث يضتقي قاتعإلاب رمألا نأل اذهو :لإ هلوق نأل كلذو

 ت ىلع لدي ضوعلا ركذو 9 يضتقي كلملاو" «مدآ نبا هكلمب ال اميف قتع ال" :3#ع هلوقل ؛كلملا

 ؛ًاضيأ لوبقلا ىلع رمآلا نع قاتعإلا فقوتل كلذك لوبقلا تبث «ءاضتقا عيبلا تبث اذإو ءاضتقا عيبلا ربتعأف
 اليكو ترص مث ءفلأب كنم هتعب :هلوق نعم يضتقي "تقنع :رومألا لوق اذكو «عيبلا باب يف نكر هنأل

 ىضتقما اذه تبثي الو «باجيإب سيلو «عيبلاب رمأ "مهرد فلأب «ئم هعب" :رمآلا لوق نأل اذهو ؛تقتعأف

 00 :لاق هنأكف «"تقتعأ" : رومأملا لوقب عيبلا تبثي امنإو ءرمأ درحب هنأل ؛ءارش الو عيب

 قيرطب لوبقلا تبثي يأ :كلذك لوبقلا تّبثيف ."ندعملا" يف اذك باجيإلا لصح مالكلا اذهو «تقتعأف

 قيرطب عيبلا توبث يف طرتشي ال هنأ ا ءاضيأ ءاضتقالا قيرطب عيبلا يف باجيإلا تبث امك ءاضتقالا

 باجيإلا نع ييغتسي ءاضتقالا قيرطب تبث امف ءءاضتقالا قيرط ريغب عيبلا توبث يق طرتشي ام ءاضتقالا

 طرتشي امك قاتعإلا هيف طرتشي لب ءًاضيأ طرشلا رايخو بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ يرجي الو «لوبقلاو
 ١7[ ص :يفاشلا] .نونحملاو يبصلا نم هرودص حصي ال اذهو «قاتعإلل ًالهأ ًافلكم رمآلا نوك ًاضيأ هتحصل



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف VA هللا باتك يف لوألا ثحبلا
 را ر

 عقي "تقتع ل ا :لاق اذإ :هيلظل فسوي وبأ لاق اذهلو

 هنأل ؛ضبقلا ىلإ هيف جاتجي الو ءليكوتلاو ةبهلل ايضتقم اذه کو ءرمآلا نع قتعلا

 اهدعب قاتعإلاب ضوعلا ريغب

 .عيبلا باب يف لوبقلا ةلزمب

 ةرورض لوبقلا انتبثأ ءاضنقا عيبلا انشأ اذإف «عيبلا باب يف كر لوبقلا :لوقن انكلو

 نر قلب a رك سا هاو الا هيا و نفل بالو

 .ضبقلاب امكح ءاضتقالا

 نكو «يل اذه كدبع به" :لاق هنأك راصف «ضوع ريغب كيلمت ةبملا نأل ؛رومأملا رمآلا ليكوت يأ :ليكوتلاو

 ."ندعملا" يف اذك "تقتعأف كليكو ترصو تبهو" :رومأملا لاقف «"قاتعإلا يف يليكو

 ضبقلا تبث ضبقلاب الإ متت ال ةبحلاو ءاضتقا ةبحلا تبثي امل هنأل ؛ءاضتقا ةتباثلا ةبهلا ف يأ :لإ هيف جاتحي الو

 ام رابتعا طقس املف «ةبحلا يف طرش ضبقلاو «عيبلا يف نكر لوبقلا :لإ لوبقلا ةلزنمب ."ندعملا" يف اذك ءاضتقا

 . [48 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].ىلوأ طرش وه ام رابتعا طقسي نألف «قتعلا ءاضتقاب ًاتباث هنوكل نكرلا وه

 ؛عيبلا توب يف تبثي امنإ لوبقلا نأ :هلوصحمو «فسوي يبأ لوق نع انج دمحمو ةفينح يبأ باوح :خ! انكلو

 طرشلاو ءطرش وه لب ةبهلا يف نكرب سبا هنإف ؛ةبهلا ف ضبقلا فالخب «هنكر نودب دحوي ال ءيشلاو نكر هنأل

 امك ءيشلا نأل ؛رظن هيفو ؛ةبهلا توبث نمض يف ضبقلا تبثي الف «هدوجو يف لحادب سيلو ءيشلا نع جراح

 فقوت وه امإ يضتقملا توبث يف رثؤملا نأل ؛طرشلا ىلع هدوجو فقوتي كلذك نكرلا نودب هدوجو متي ال

 ةغيصب يضتقملا نأب هنع بيجأو «طرشلا ىلع فقوتي كلذك نكرلا ىلع فقوتي امك صوصنملاو ءصوصنلا
 وه يذلا ضبقلا تبثي الف ذئنيحو لوألا سنج نم يناثلا نوكي نأ مزليف «عبت لوعفملاب ىضتقملاو لصأ لعافلا

 هتابثإ نكمي الف لوقلل اعبت حصي ال يسحلا لعفلا نأل ؛ةبلا وهو لوقلا نمض يف ءاضتقالا قيرطب يسح لعف
 نودب ةالصلاك نكرلا نودب هتوبث روصتي ال ءيشلا نأل :خلإ لوبقلا انتبثأ."ندعملا" يف اذك ءاضتقالا قيرطب

 [۷۳ ص :يشاوحلا ةدمع].الثم دوجسلاو عوكرلا

 قيرطب تبث ال عيبلا :لوقن انكل «ضبقلا وهو اهطورشب تبث ءاضتقالا قيرطب تبث امل ةبهلا نأل :ضبقلاب امكح

 يف نكرب سيلف ضبقلا امأف «هنودب عيبلا توبث لاحتساف «عيبلا باب يف نكر لوبقلا ذإ ؛لوبقلا تبث ءاضتقالا

 [84 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ضبقلاب ًامكح ءاضتقا ةبهلا توبث نوكيل ةبهلا باب



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ۷٩۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ,جرورضلا ردقب ردقيف ءةرورضلا قيرطب تي ثب هنأ :ىضتقملا مكحو

 مالكلا ةحص ةرو

 روك دع قالطلا 5 ؛حصي ال ثالثلا هب ىونو "قلاط تنا لاق اذإ :انلق انهو

 .دحاولا ىح يف اروكذم رديف دحاولاب عترت ةرورضلاو «ةرورضلا ردقب ريف ىاضققالا قيرطب

 نأل ؛حصي ال ماعط نود اماعط هب ىونو تلا نإ :هلوق يف محلا جري اذه ىلعو

 ةرورضلاو «ةرورضلا ردقب ٌرَدقيف ءاضتقالا قيرطب انباث كلذ ناكف ءاماعط يضتقي لكألا

 «مالكلا مظن يف ردقملاو فوذحملاو ىضتقملا نيب ضعبلا ىلع قرفلا هبتشي دق هنأ ملعا :لإ ىضتقملا مكحو

 مزاللا ىلع ةلالد هنأ ةعيرشلا ردص راتحاو «ةيمازتلا ةلالد ىضتقملا ىلع مظنلا ةلالد نإ :لاقي ام هيف نسحألاف

 دصق هب قلعتي دقو «هيلع هتحص فقوتيف «هنودب حصي ال مظنلا لولدم نأ ىلع ءانب كلذو ءموزلملا ىلع مدقملا

 فقوت نأ امك يظاحل يملع فقوت ال يعقاو فقوت فقوتلاو «ءيش هلابب رطخي الف هيلإ تفتلي ال دقو «ملكتما
 نيح هظحالي دق نعم لب ظفلب سيل ىضتقملاف ..هظاحلو هكاردإو هروصت يف ال عقاولا يف هيبأ ىلع ديز دوحو

 ىلع الو ءظفللا كلذ ىلع لدي الو «هانعم ىلع لدي مالكلا مظن يف ردقم فونذحملاو .هظحالي ال دقو ملكتلا

 ريدقت ىلع لدي امنإو «يناعملا نم عم وه يذلا ىضتقملا ىلع لدي امك دوحوملا مظنلا هانعم ىلع الو «هريدقت
 ظفللا ماكحأ عيمج هيلع يرجيف «ظوفللاك ردقملا كلذف ءدييقتلا ردقملا كلذ ىلع لدي وأ «ةنيرقلا فوذحم

 فالخب «زاجباو ةقيقحلاو «ةيانكلاو ةحارصلاو «ليوأتلاو كارتشالاو ءصوصخلاو مومعلاو «قالطإلاو دييقتلاك
 ."لوصحلا" يف اذك هظفحاف اينهذ ال معأ ًاموزل يمازتلا لولدم هنإف ؛ىضتقملا

 "ماعطلا" ةملكو «توكسملا يف ال روكذملاو ظوفلملا يف لمعت اغإ ةينلا نأل ؛ ءاضق الو ةنايد قدصي ال يأ :حصي ال
 امك قلطملا درفلا وه هنأل ؛لكألا درج, ثنحيف «ماعط نود ماعطل هصيصخت ةين تغل اذل «هلوق يف اصن ةروكذم ريغ

 ١55 ص :يئاشلا] .ماعلا نم ال صاخلا ماسقأ نم هنأل ؛قلطملا درفلا نع صيصخت الو شب فنصملا هركذ
 لكألا نأ ىلع ءانب ءاضق ال ةنايد ةينلاب هصيصخت زوجي هدنعف ير يعفاشلا نيب و اننيب ةيفالح ةلأسملا هذه :لإ يضتقي

 هقدصي الو ءةينلاب هصيصخت زوجي ماع وهو ماعط وأ ءيش انهه ردقيف ,ردقم وأ ظوفلم لوعفم نم هل دبال دعتم لعف

 نإو مزال ربتعا لكألا نأل ؛ىضتقم لب اردقم سيل هنأ ىلع ءانب ًالصأ زوجي ال انباحصأ دنعو «فيفختلا يضاقلا
 ريغو 4 نوُرْعشي ال مهول و نومي الو :ىلاعت هلوقو 4نوُمَلْعَت مشک نإإ» :ىلاعت هلوق يق امك ًايدعتم ناك

 = دوجو ىلع يدعتملا لعفلا فقوتيف ءلكألا نيم عقي ال :لاق هنأك ردقيف «يناعملا يف عساو باب هلو «ريثك كلذ



 رمألا يف لصف م هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ولو ETA CS نأل ؛قلطملا درفلا ف صيصخت الو «قلطملا درفلاب عفت

 ىضتقملل مومع الو “م

 دادتعالا نأل ؛ءاضتقا قاللملا عقيف «قالطلا هب ىونو "يّدتعا' :لوحدلا دعب لاق
 ةدعلل اهدوعق ج وزلا

 .ةرورض ادوجوم قالطلا رّدقيف «قالطلا دوو يضتقي
 قيرطب تّ ب الف «ةرورضلا ردق ىلع ةدئاز ةنولا ةفص نأل ايعجر هب ٌعقاولا ناك اذهلو

 .انركذ ؛امل ٌدحاو الإ عقي الو ءءاضتقالا

 :رمألا يف لصف
 'لعفا" :هريغل لئاقلا لوق :ةغللا يف رمألا

 امك مزاللا ةلزنم لزسلملا يف ملسم ريغ ةدارإلاو ٍمهفلاو دونا رابتعاب هنكل ملسم عقاولا رابتعاب لوعفملا -

 الو ظفللا نم دارمو ادوصقم ماعطلا نكي مل اذإف ءاظاحل ال ادوحو امهريغو لاحلاو نامزلا فرظ ىلع فقوتي

 يف اذك مهفاف هصيصخت زوجي يح ردقم ماع ليبق نم نكي مل ادوجو هيلع فقوتي امم لب ًاموزل هنم ًاموهفم
 يمعن يدتعا وأ «كيلع هللا معن يدتعا هب داري نأ زوجي هسفن يف لمتحم "يدتعا" هلوق نأل :ءاضتقا ."لوصحلا"

 دعب قالطلا ظفللا اذهب تبثي ةينلاب ماهإلا لازو ءارقألا ىون اذإف ءءارقألا يدتعا وأ يهاردلا يدتعا وأ «كيلع

 ."ندعملا" يف اذك ءاضتقالا قيرطب ل وحدلا

 0 و ‹«ندألاب عفترت ةرورضلاو «يدتعاف كتقلط :لاق هنأكف دادتعالاب رمألا ةحص ةرورض يأ :ةرورض

 كلر فنصملا غرف امل :لصف ."ندعملا" يف اذك جايتحالا مدعل ؛ةنونيبلا وهو ىلعألا تبثي الف ءقالطلا

 0 مامت دعب اهدروأ امنإو .يهنلا اذكو ءصاخ هنأل ؛باتكلا ماسقأ نم وهو رمألا اهدعب ركذف تاميسقتلا

 رمألا نم دحاو لكل ركذف ءامه قلعتي عرشلا فيلكت رثكأ نأل ؛امب قلعتم هقفلا لوصأ ثحابم مظعم نأل

 ۷١[ ص ؛يشاوحلا ةدمع] .ماعلاو صاخلا لصف وه امهلح نع امهلصفو ؛ةدح ىلع ًالصف يهنلاو
 ةبترم ٍلوأ هنألو «فرشأ لوألاو .يمدع يهنلابو يدوحو هب بولطملا نأل ؛ ؛يهنلا ىلع رمألا مدق :رمألا ي

 ا ا دک «راتخملا وه ام ىلع نك باطخب تدحو اهلك تادوحوملا ذإ ؛يلزألا مالكلا قلعتل ترهظ

 رمألا سفن نايب يف نوكي نأ امإ هنأل ؛عاونأ ةسمح رمألا لئاسم نأ ملعا :"رانلا فشك" يقو «بتارملا رئاس

 يف وأ «فلكملا وهو رومأملا نايب يف وأ «نامزلا وهو هيف رومأملا نايب يف وأ «لعفلا وهو رومأملا نايب يف وأ «هبجومو
 -باجيإب ردصي نأ نم دبالو ءرمألا وهو دحأ نع ردصي نأ دبال رمألا نأل ؛يرورض ميسقت اذهو ءرمآلا نايب



 رمألا يف لصف م١8 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ا لعفلا مازلإ فرصت :عرشلا يفو
 ءالعتسالا ليبس ىلع

 نأ هام ن كي ذأ ناتا صا هن ضخ نمألاب نأ :ةمئألا ْضعب ركذو
 يهو رمأ هثالكو ءندنع لزألا يف ملكتم لاعت هلا نإ عيا هذه صحب ألا ةقيتح

 0 ةعامجلا و ةنسلا لهأ

 نوكي نأ اضيأ لاحتساو «لزألا يف يطا هذه دوجو لاحتساو ٌرابختساو رابخإو

 "د هذمب صني رمآلل رمألاب دارملا نأ هانعم

 تبث دقو ءاندنع ءالتبالا ىنعم وهو «دبعلا ىلع لعفلا بوحو رمألاب عراشلل دارملا نإف

 ںودب ةوعدلا هغلبت مل نم ىلع نامبإلا بجو هنأ كلا .ةغيصلا هذه دوني وا

 .عمسلا دورو

 نعبر زم ىلع LG وقر ماع كل بلكي يور هب رومأملا وهو ءيش =
 هيف رومأملا وهو نامز يف عقي نأ دبال هلعفو ءدبعلا ىلع لعف بوجول رمألا اذهو ,رومأللا
 مولعم نيم عضو طفل هنأ هيلع قدصي هنأ ؛هظفل ال رمألا ىمسم نعي رمألا صاخلا نم يأ :هريغل لئاقلا لوق

 لك لمتشي سنحج وهو ظافلألا ماسقأ نم رمألا نأل ؛لوقملا هب داري ردصم لوقلاو ءبوجولا ىلع بلطلا وهو
 «"لعفيل" هب جرخيل هب ديق ةفورعمو ةروهشم لعفلا بلط ةغيص يهو "لعفا" :هلوقب جرخف «يهنلا هيف يقبو ظفل
 ؟ةكلع ينلا لعف نع 'لئاقلا لوق :هلوقب زرتحاو «ةفاضإلا ديقب بئاغلا رمأ :هل لاقي لب «ديق الب رمأ :هل لاقي ال هنإف

 :هلوقبو کاب اياَطَح لمحتلو#» :ىلاعت هلوق وحن هسفنل رمألا نع "هريغل" :هلوقبو ءاندنع ارمأ ىمسي ال هنإف
 رابخإ وه لب رمأب سيل هنإف ءاذك لعفت نأ كيلع تبجوأ ةعاطلا ضرتفم وه نم لوق نعو «يهنلا نع "لعفا
 ا هنا انإ وم اضيأ كن يلا لعف نإ :نولوقي مف كلل يعفاشلا باحصأ ضعبل ًافالخ باجيإلا نع

 ."لوصحلا" يف اذك بوحولا مكح يف يلوقلا رمألل كراشم هنأل امإو «بوحولل رمأ لكو
 ىلاعت هللا نأ نعي اندنع ءالتبالاب دارملا وهو لعفلا بوجو يأ ةضرتعم ةلمجلا هذه اندنع :ءالتبالا ىنعم وهو
 قدصي الف :ةغيصلا هذه نودب ."ندعملا" يف اذك بقاع كرت نإو باثأ لعف نإ هيلع لعفلا بوحوب دبعلا ىلتبا

 [75 ص :يشاوحلا ةدمع].طق اهفودب دحو ام كلذك ناك ول هنأل ؛ةغيصلا هذه صتخم بوحولا نأب
 ب ا م و :عمسلا دورو نودب

 :حراشلا لوقو «"ضام داهجلا" :#كع هلوقو لاش مكْيلع بتك)» :هلوقو اصلا مکیع 2 ‡ :ىلاعت هلوق



 رمألا يف لصف 3 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ,مهوقعب هتفرعم ءالقعلا ىلع بحول ًالوسر ىلاعت هللا ثعبي مل ول :هلم ةفينح وبأ لاق

 قم تايعرتلا ل دس رو هناا هذمب صتخي رمألاب ٌدارملا نأ ىلع كلذ لمحيف
 عراشلا نود

 هب بوجولا ُداقتعا ُمّراي الو :"اولعفا" :هلوق ةلزنع كي 0 لعق 5ک ال

 .صاصتحالا ليلد ءافتناو «ةبظاوملا دنع بحت امنإ لع هلاعفأ يف ةعباتملاو

 هيف يلعفلاو يلقعلا رمألا لخديلف امكح رمألا يف ظافلألا هذه تلحدأ ولو "مكيلع ضرف وأ بجو" -
 نكل «ىلاعت هللاب نامبإلا :ةفرعم اب دارملا :مهوقعب هتفرعم .كني فنصملا هلوأ ام طقس دقف مهفاف ًامكح اضيأ

 نودب بحي ناميإلا نأ تبثف «نيروذعم اوناك اونمأي ملو هوفرعي مل ول ىح ناميإلا ببس األ ؛ةفرعملا ركذ
 دعب كلذ لبق تام نم نأل ؛بقاوعلا كردل ةلهملاو ةبرجتلا هتدم نامز كردأ اميف لومحم اذهو «ةغيصلا هذه

 هنم دبالف «ةوعدلا ةلزنمس ةبرجتلا ةدم نامز كاردإ نأل ؛ًاروذعم نوكي ارفك الو نامي دقتعي ملو غولبلا
 ,دبعلا قح يف هلوقن «لوألا قشلا نع باوجلاف «ضارتعالا نع باوح :خلإ كلذ لمحيف .كس ةفينح يبأ دنع

 [۷۷:يشاوحلا ةدمع] .يناثلا هقش باوح "تايعرشلا يف" :هلوقو

 لقعلاب تبجو يلا ريغ طقف عرشلاب تبحو يلا تافيلكتلا يف انيلع بوحولا نأ يعي :لإ تايعرشلا يف
 فقوتي ال لزألا يف ىلاعت هللا نم باجيإلا ناك نإو رمألا ةغيصب الإ انل رهظي ال هتافصو ىلاعت هللاب نامبإلاك

 ضعبل افالخ اندنع ًابجوم نوكي ال ب لوسرلا لعف نأ يف رهظي صاصتخالا نيعمو «رمألا ةغيص ىلع
 حيرصت اذهو «'يلصأ نومتيأر امك اولص" :لاق اتع يبلا نأ يور امل ءا كلامو يعفاشلا باحصأ

 مكلام :مهيلع اركنم لاقف «مهلاعن سانلا علخف ةالصلا يف هيلعن علح كتل هنأ :انلو هي هلعف ىف ةعباتملاب

 «ثيدحلا ا ل افنآ اع ليربح يناتأ" :لاقف «تعلح كانيئار :اولاقف «مكلاعن متعلخ

 ."ىلصأ نومتيئأر امك اولص" :# هلوق امأو هيلع ركنأ امل مهيلع ًابحاو الي هلعف يف ةعباتملا ناكولف
 ."لوصفلا" يف اذك لعفلاب ال رمألا ظفلب ديق ةعباتملاف

 دبعلا قح يف رمألا بوحو صاصتحالا ةدئاف نعي "ةغيصلا هذمي صتخي" :هلوق ىلع عيرفت :لإ نوكي ال ىتح

 ا يعفاشلاو كلام باحصأ ضعب بهذ :هب بوجولا ُداقتعا .ابجوم نوكي ال الكل لوسرلا لعف نأ يف رهظي

 4٣[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةغيصلاب صتخي ال رمألاب دارملا نأو ءرمألاك ةبجوم ب يبلا لاعفأ نأ ىلإ

 اهنإ كي هلاعفأ يف انل ةعباتملا تبجو امل ًابجوم نكي مل ول دلي لوسرلا لعف نإ :لاقي امع باوح :ةبظاوملا دنع

 - هو هصئاصخ نم كلذ نكي مل ام هيلع مواد لعف يف بحت امنإ :يأ صاصتحالا ليلد ءافتناو «ةبظاوملا دنع بحت



 قلطملا رمألا يف لصف AY هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :قلطملا رمألا ف لصف

 :وحن موزللا مدعو موزللا ىلع ةلادلا ةنيرقلا نع درجا :ي يأ قلطملا رمألا يف سانلا فلتخا
 درت و و نيدهتحملا نم

 :ىلاعت هلوقو نوح هح , اوُمصْنَأَو هَل اوعمتساف نآرقلا ئرق اد ذو :یٰلاعت هلوق

 هبجوم نأ :بهذمل بهذملا نم حبحصلاو «(نييلاظلا نم | اًتوکتف وک ةرحشلا هذه ابرق الوإ»
 ألا ى

 قي رامتثالا نأ امك ةيصعم رمألا كرت نأل ؛هفالح ىلع ليلدلا ماق اذإ ! الإ ب 2 ولا

 ىلع ليلد ةقلطملا ةبظاوملاف الإو «كرت ريغ نم ةبظاوملاب دارملا ْ ؛ىحضلاو دجهتلا بوجوكو «عست حاكنك =
 ابجاو نكي مل ول هنأ قيرطب يلالدتسا بحاو وهف ةغيصب بوجولا ىلع ليلد كرت ريغ نم ةبظاوملا امأ «ةنسلا
 ."ندعملا" يف اذك بوحولا ةغيصب هرمأ ابجاو ناك هنأ ملع هتايح يف طق كرتي مل الو ءزاوحلل اميلعت ةرم هكرتل
 ناعم يف لمعتسي هنأل ؛فقوتلا هبحوم نأ ىلإ يعفاشلا باحصأ نم حيرشلا نبا بهذف :خلإ سانلا فلتخا
 نيبي نأ ىلإ فقوتلا بجوي لامتحالاو «ةريثك ناعمل ًالمتحم نوكي قالطإلا دنعف «اقافتا ةقيقح اهضعب ةريثك

 زيجعتلاو تش ام اوُلَمْعا :ىلاعت هلوقك خيبوتلاو «ْمُهوُبئاَكْف :ىلاعت هلوقك بدنلا يهو ءدارما
 «اودهشتساوف :ىلاعت هلوقك داشرإلاو «هلثم نم نم ةروسب وتا :ىلاعت هلوقك

 :ىلاعت هلوقك نانتمالاو
 كيلي ام لك" :وحن بيدأتلاو يني مالّسب هوذا :وحن ماركإلاو < ل کفر امم اولك

 انبرو# :وحن اعدلاو ركل ريزا تا كلإ ! قذإ» :وحن ةناهإلاو ساخ ة ةدرق اوُوك #9 :وحن رييختلاو
 دنع دارملا نييعت يف هدنع فقوتلا ملعا مث كلذ ريغو «نوقلم شام اوقلأ# :وحن راقتحالاو 24 يلرفغا

 ةحابإلاو بدنلاو بوحولل يظفللا كارتشالاب عوضوم هدنع هنأل ؛هل عوضوملا نييعت يف ال لامعتسالا

 بدنلا وأ ءطقف بوجولا هنأ هل عوضوملا نييعت يف فقوتلا ىلإ نيققحلا نم ةعامجو يلازغلا بهذو «ديدهتلاو
 ؛بدنلل هنإ :مهضعب لاقف ءصوصخملا نعملل صاح هنأ ىلع ءاملعلا ةماعو ءاظفل امهنيب كرتشم وأ .طقف

 هنإ :لوقلا نم حيحصلاو «بدنلا وهو دوحولا بناج هب ححرتي ام ندأو «لعفلا بلطل عوضوم هنأل
 .لوصألا بتك صخلم اذه نتملا يف روكذملا وه امك بوحولل
 يرصبلا نيسحلا يبأك ةلزتعملا نم ةعامجو ءاهقفلا نم روهمجلا لوق وه اذه :خإ بهذملا نم حيحصلاو

 [95 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيلوق دحأ يف يئابجلاو



 قلطملا رمألا يف لصف “A هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كاذب مهتبحأ يف مهر يلبح مرّصب كّيرمآل تعط :يسامحلا لاق

 كاصَع نم يصغاف كوصاع ْنإو مهيعواطف كْوُعَواَط نإ مف

 .باقعلل ببس عرشلا قح ىلإ عحري اميف نايصعلاو

 .بطاخملا ىلع رمآلا ةيالو ردقب نوكي امنإ رامنتالا موز نأ :هقيقحتو
E نوكر IEEE se NR 

 هيج وتلا

 ول يح «ةلاممال رامتئالا همزأ ديبعلا نم كتعاط همرلي نم ىلإ اهتهجو ادإو «رامتئالل

 كرمأ ةعاط

 OE د ارایتحا هکر ت

 :يأ مهيعواطف مهتبحأ نع مهتبحم عطق يف كوعواط نإ يأ ةعاط رامتئالا ىمسيو «كورمتا يأ

 ل a :يصعاف .يلبح مرص يف كيرمآ يرمتت
 ةدمع] .ضرفلاو بحاولا كرتب الإ بترتي ال باقعلاو للا ٍصْعَي نمو :ىلاعت هلوقل :باقعلل ٌببس

 نئارقلا صوصح تايضتقم نع ظحللا لزع عم رمألا ىضتقم نأ قيقحت يأ :خإ هقيقحتو [۷۸ ص :يشاوحلا
 رمألا ىضتقم ناك ةيصعم فرعلا يف تيم امل رمألا ةفلاخم نأو «بوحولا وهو داوملا تايصوصحو «ةفراصلا

 ادو هدض ناك اذإو «باذعلا يصاعلا قاقحتسال بجوم ببس ىلاعت هللا ةيصعم نأل ؛بوحولا هبجومو

 اهدحأ بوجو اذكو ءرخآلا بوجول مزلتسم نيبناحلا دحأ عانتما نأل ؛ابجاو قفاوملا بناحجلا ناك باقعلل
 رمآلا رايتخا ردق ىلع نوكي بطاحملا رومأملا ىلع رمآلا رمأ لاثتما موزل نأ :قيقحتلا لصاحو «رحآلا عانتمال

 ةفلاخم ناك اذإف «هتفلاخم يف ةبوقعلا قاقحتسا ردق نوكي ةيالولا هذه ردق ىلعو «هيلع هتردقو هولعو رومأملا ىلع

 معنلاو .هؤاضعأو هسفنو هندب دحوي مل و «هقلخي مل هنأ عم هدبع قح يف ةميظع ةبوقع قاقحتسال ةبحوم ىلوملا رمأ

 هللا رمأ ةفلاخم ناك ءانفلاو لاوزلا لباق وه كلذ عمو يقيقح ريغ اصقان اكلم ةبقر هكلم امنإو «ةقحاللاو ةقباسلا

 ؛ىلوألا قيرطلاب ةبوقعلا قاقحتسال ةبجوم ايقيقح امات اكلم اهكلامو اهقلاخو ملاعلا تارذ كلام وهو ىلاعت

 يف الإ باقع الو «بوجولاو ضرفلا نم معأ انهه بوجولا ئعم نأل ؛بوجولا وه هرمأ بجوم نوكيف
 .يشاوحلا ضعب يف اذك ركذتف ءاهكرت

 ناك کو اود فوكو ايوان ناك اذإو ءابجاو رامتئالا ناك ًايلاع رمآلا ناك اذإ ينعي :رمآلا ةيالو ٍردقب

 الو نمْؤُمل ناك اموت :ىلاعت لاق :اعرشو . 'قيقحتلا ةياغ" يف اذك احابم لب ًابودنم الو ابجاو نوكي ال الفاس

 ا :كلذ نعم مهما نم ةر ْمُهَل َنوُكَي نأ ارا ُهلوُسَرَو هلا ىضق اذإ ةئمْؤُم



 رمألا ىضتقم يف لصف مو هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .رمآلا ةيالو ردقب رامتئالا موزل نأ انفرع اذه ىلعف
 نيلاثملا نم انركذ ام يأ

 فرصتلا هلو ؛مّاعلا ءازجأ نم ءزج لك يف الماك اكلم یلاعت هلل نإ :لوقنف اذه تبث اذإ
 0 داجيإلاب رمآلا ةيالو ردقب رامتئالا موزل

 اببس رامتئالا كرت ناك دبعلا يف ٌرصاقلا كلما هل نم نأ تبث اذإو «دارأو ءاش ام فيك

 .مَعْنلا بيبآش كيلع ٌرَدَأو ,مدعلا نم كدّجوأ ْنَم رمأ كرت يف كّنظ امف «باقعلل

 :رمألا ىضتقم يف لصف

 مث ليكولا اهقلطف "يأرما قلط" :لاق ول :انلق اذهلو e يضتقي ال لعفلاب رمألا

 .ايناث لوألا رمألاب اهقلطُي نأ لي ليكولل سيل لک ولا | اھ ورت

 بحي لب ءاولعفي م اوؤاشي مل نإو اولعف اوؤاش نإ امهرمأ نم ةريخلا ةنمؤم الو نمومل نوكي الف رمأب =
 ١77[ ص :يفاشلا] .هلعف بحاولا رمألا يف الإ نوكي ال مالكلا اذه لثمو ءامهرمأب رامتئالا مهيلع

 ١17[ ص :يقاشلا] .ىلاعتو هناحبس هرمأب رامتتالاو هتعاط كيلع بجي يأ :لإ كنظ امف
 يأ رطملا لوأ وهو بوبؤش عمج تاشلا :معنلا بيباش .مدعلا ةملظ نم كحرحأو كقلحو كأشنأ :كدّجوأ

 ماودلاو «ىرحأ دعب ةرم هب رومأملاب نايتالا بجوي ال يأ :لإ يضتقي ال ."ندعملا' ين انك اهفرشأو معنلا لوأ

 .ءيش دري الف ؛لوألا رامتئالا ىلع تابثلا ليبق نم لب «راركتب سيل توملا ىلإ ناميإلا ىلع
 اعف لعفي نأ راركتلا نيعمو «راركتلا هتدافإ يف اوفلتخا بوحولا وه رمألا بجوم نوكب نيلئاقلا نأ ملعا :راركتلا
 نم عنك ليلد ماق اذإ الإ رمألا عيمجل بعوتسملا راركتلا بحوي هنإ :مهضعب لاقف «هيلإ دوعي هنع هغارف دعب مث

 ؛مهريغو ثيدحلا ةمئأ نم يدادغبلا رهاقلا دبعو يعفاشلا يئارفسالا قحسإ يبأ رايتخا وهو ينزملا نع اذه ىكحيو

 نيب قرفلاو كه يعفاشلا نع اذه ىوريو «هلمتحي نكلو راركتلا بحوي ال هنإ :يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو
 ال قلطملا رمألا :انخياشم ضعب لاقو ءاهفودب تبث ال لمتحناو :ةنيرق ريغ نم تشي بحوملا نأ :لمتحلاو بحوملا

 هلوقك فصوب ديقملاو «وُرَهْطاَف اح مشک نول :ىلاعت هلوقك طرشب قلعملا نكل هلمتحي الو ر بح وي
 راركتلا بجوي ال هنإ :لاق نمم يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو ؛هريركتب رركتي اوُسلْجاَف يناَرلاَو ةينارلاإف :ىلاعت
 طرشب اقلعم وأ اقلطم ناك ءاوس .هلمتحي الو راركتلا بجوي ال هنأ :اندنع راتخملا حيحصلا بهذملاو «هلمتحي نكلو

 هليلدب سنجلا لك لمتحيو ءًلثمتم هب دعي ام ندأ وهو هسنج لقأ ىلع عقي لعفلاب رمألا نأ الإ ءفصوب ًاصوصخم وأ
 ."يماسحلا ىلع يماعلا ميلعتلا" يف اهاندروأ رصتخملا اذه هعسي ال ليوط ثحب ماقملا اذه ينو «ةينلا وهو



 رمألا ىضتقم يف لصف م هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ىرخأ دعب هرم اجيوزت اذه لوانتي ال "ةأرما نيجوز" :لاق ولو

 قيقحت بّلط لعفلاب رمألا نأل ؛ةدحاو هرم الإ كلذ لوانتي ال "جور" : :هدبعل لاق ولو

 ا ت ر اک یا ووا لكلا
 «مولعم فرصت سنجب رمأ برضلاب ٌرمألا مث مكحلا يف ءاوس لوطللو مالكلا نم
 .سدجل أ لك لمتحيو «قالطإلا لع ندألا ل وانتي نأ :سنجلا مسا مكحو

 دحاولا

 عيمج هب ىون ولو هنم ةرطق ندأ برشب ثتحي ءاملا برشي ال فلح اذإ :انلق اذه ىلعو
 . هين تح ملاعلا هايم

 لعف لعفي" نم رصتخم "برضي"و «يضاسملا يف "برضلا لعف" نم رصتخم "برض" نأ امك :برضلا لعف
 ليلقت راصتخالا ةدئاف نأل ؛ئعملا ةدافإ يف وأ مكحلا تابثإ يف يأ ا يف ءاوس . آلا نامزلا يف "برضلا

 ىلع سنجلا مسا قالطإ نأ :سنجلا مساو سنجلا نيب قرفلا :حلإ فّرصت سدجب .لوطملا نعملا ريغت ال ظفللا

 ليلقلا ىلع سنجلاو «سرفلاو لجرلاك ةيلدبلا قيرطب درف درف ىلع لب ريثكلا ىلع قلطي الو ةقيقحلا قيرطب درفلا

 «سكعلا نودب سنج مسا سنج لك نوكي اذه ىلعو «رحبلاو ةرطقلا ىلع قلطي ءاملاك ءاوسلا ىلع ريثكلاو
 .اقلطم اصوصحو امومع امهنيب ناكف

 ال درفلا مساو «ددع الو عمج ةغيصب سيل درف مسا سنجلا مسا نأل كلذو ؛ةينلا دنع يأ :سدجلا لك لمتحيو

 «فانت امهنيبو «سكعلاب ددعلاو بيكرت هيف سيل ام درفلا ذإ ؛ةافانم ددعلاو درفلا نيب ام راركتلاو «ددعلا لمتحي

 نوكي دقو «ةقيقح درف هنإف «سنجلا نم دحاولاك ايقيقح نوكي دق درفلا نكل درفلا نمض يف ةيهاملا هب داريف

 اذإ :انلقف ءدحاو ءيش ةلزنمب سنجلا لعجيف «ةقيقح اددع ناك نإو ًامكح درف هنإف «همامتب سنجلاك ًايمكح

 ىون اذإف «يمكحلا درفلا ىون هنأل ؛لكلا ىون اذإ امكحو ةقيقح درف هنأل ؛دحاولا ىلإ فرصني ًائيش وني مل

 ددع هنأل ؛هتين حصي ال لكلاو ندألا نيب للختملا ردقلا وهو يمكحلا درفلا نم لقأو «يقيقحلا درفلا نم رثكألا

 مسا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك درفلا ةغيص هيلع عقت الف هجوب ةيدرفلا نعم هيف سيل ضحم

 .سنجللا لك لمتحيو قالطإلا دنع ندألا لوانتي سنجل



 رمألا ىضتقم يف لصف AV هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ىون ولو «ةدحاولا ٌعقت ة7 "تقلط" :تلاقف "كّسفن يقلط' :اه لاق اذإ :انلق اذهو
 هتأرمآ جو 4

 . هنن ا ثالغلا

 تحص ثالثلا و ولو «قالطإلا دنع ةدحاولا لوانتي "ينط :رخآل لاق ول كلذكو

 ل اهح يف نيا ةف نإف ةمأ ةحوكنملا تناك اذإ الإ .حصي ال للا یون ولو هن
 ضح ددع هنأل

 نأل ؛هّتين تحص نیتشلا ېون ولو ةدحاو ةأرما جورت ىلع قي "جوت" :هدبعل لاق ولو
 7 ىلوملا ۶ ۶ ۴

 .دبعلا قح يق سنجلا لك كلذ

 ىلع عقي هنأ "كسفن يقلط" :لجرلا لوق يف انلق «هلمتحي الو راركتلا يضتقي ال رمألا نألو يأ :خلإ اذهو
 ؛نقيتم يقيقح درف دحاولا نأل ؛ئون ام ىلعف اثالث ىون نإو «نيتنث وأ ةدحاو ىون وأ ًائيش وني مل نإ ةدحاولا

 لولدم سيلو «يمكح الو يقيقح درفب سيل ضح ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين حصت الو «لمتحم يمكح درف ثالثلاو

 يمكح دحاو وهف ةرحلا قح يف ةثالثلاك اهقح يف نيتنثلا نأل ؛ةمأ ةأرملا كلت تناك اذإ الإ هل ًالمتحم الو ظفللا

 .اهقح يف ثالثلاك

 ؛سنجللا دارفأ لك حلصي درفلاو ءاسنج هنوك عم درف لعفلا هيلع لد يذلا ردصملا نأ :قرفلا لصاح :ٌُحصي ال

 :هلوق يف قالطلا اذكو «تابرضلا نم دحاو سنج دارفأ عمجل الثم "برضا" :هلوق هيلع لد يذلا برضلا نأل

 هلمتحا اميف لمتحي امنإ ةينلاو ظفللا هلمتحي الف ءامكح الو ةقيقح ال درفب سيلو ضحم ددعف ملا امأو «"قلط"

 سنجلا دارفأ لك نأل ؛نيتنثلا ةين حصت ذئئيحف ةرح هتحت تسيل اهجورت ريغلا ةمأ ةحوكنملا تناك اذإ الإ ءظفللا

 ."لوصفلا"يف اذك ناتنث اهقالط
 ١75[ ص :يفاشلا] .عقيف «ةرحلا قح يف ثالثلاك ادحاو سنجلا قيرط نم قالطلا راصف يأ :سدجلا لُكب هي

 ةيهاملا نيعمب لوألاف «يدارفأ لكو ءيعومحج لكو «يلك لك :ناعم ةثالث ىلع لكلا مث :خإ سنجلا لك
 وحن درفلا نعم. ثلاثلاو ءرادلا هعسي ال ناسنإ لك :وحن عومجملا نيعم. يناثلاو «عون ناسنإ لك :وحن

 .فيغرلا اذه هعبشي ناسنإ لك



 را ىنسشم للصف 44 ____ا تاحك يف لوألا تحل
 امبابسأ راركتب لب رمألاب تبثي مل كلذ نإف و ها

 تاد اعلا و ةالصلاك

 تابا ال تاس بيس هما يف بو ام ءادأ بلطل رمألاو رول اهو تشي ىلا

 تادابعلا بوح

 اذإف «"ةجوزلا ة ةقفن داو عيبملا نع 4 :لحرلا لوق ةلزنمع اھو «بوجولا لصأ
 يبابسألاب تباثلا

 .هيلع اهنم بجو ام ءادأل ٌرمألا هم هج وتف «اهببسب ةدابعلا تبجو

 رومأملا ةدابعلا تقولا وهو

 .هيلع بجو ام سنج لّوانتي سنجلا لوانتي ناك امل رمألا مث
 رومأملا لعفلا كلذ سنح

 ةاكزلاو مايصلاو سمخلا تاولصلاب رماوألا نأ :وهو «حيحصلا بهذملا ىلع دري لاوس باوح :خلإ ىلاي الو

 راتخملا نأ :يهو ةمدقم ىلع ءانب :باوجلا ريرقتو «تادابعلا بوحو راركت اذهلو «راركتلا ليبس ىلع اهل ةبجوم

 باطخل اب ءادألا بوجوو «ببسلاب تبثي بوحولا سفنف ءادألا بوحو قرافي بوجولا سفن نأ :انخياشم دنع

 بحي امف هؤادأ امأو «عيبلا سفنب تبثي يرتشملا ىلع نمثلا بوجوك اذهو «ببسلا ققحت دعب هجوتملا رمألا يأ

 «موصلا يف ناضمر رهشو «تاولصلا يف تاقوألا يهو ءاميابسأب بحت تادابعلا نإ :لوقتف عئابلا ةبلاطم دنع

 ."لوصفلا" يف اذك قباسلا ببسلاب ةمذلا يف بجو ام ءادأ بلطل رمألا هحوتي مث ةاكزلا يف باصنلاو

 ببس نإو سش كولدل ةالّصلا مقا :ىلاعت لاق ؛تقولا لوخد ةالصلا بوحو ببس نإف :اهبابسأ راركتب

I aS+١[ ص :يفاشلا] .4هْمُصِيلف َرهَشلا مكنم دهس نمف  

 :هلوقب باحأف «رمألا دورو يف ةدئافلا امف بابسألاب تبث امك بوحولا نأ :وهو «لاوس باوح :خلإ ُرمألاو

 بوجو نع لصفني بوحولا سفن نأ :انخياشم دنع راتخملا نأ ىلع ءانب اذهو :خلإ ءادأ بلطل .خلإ رمألاو

 .ببسلا ققحت دعب هجوتملا رمألاب :يأ باطخلاب ءادألا بوحوو «قباسلا ببسلاب تبثي بوحولا سفنف ءءادألا

 نيببس انوكي نأ ال حاكنلاو عيبلا وهو قباسلا امهببسب نيتبحاولا ةقفنلاو نمثلا ءادألا بلط هنإف :لإ عيبملا نمن ذأ

 بوجو يف رثؤملا وهو باطخلا :موصلاو ةالصلا بوجو ببس هدنعف ثب يعفاشلل افالخ ةمذلا يف بوحول
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عئارشلا بابسأ يف هيف مالكلا ٍنأيسو «مكحلا

 ءادألا بوحو رركت يف انهه مالكلاو «ءادألا بوحو سفن هب رركتي ببسلا نأ :وهو لاوس باوح :حلإ ُرمألا مث
 هتامايصو رمعلا تاولص عيمج وه :هيلع بجو ام سنج .خلإ مث :هلوقب باحأف ءرمألا يف ثحبلا نأ ليلدب

 لكو ًامتح ندألا لوانتي رمألا نأ انركذ دقو «عامجإلاب دارم ريغ لقألا نأ ةلالدبو ءاهبابسأ راركت ةلالدب هتاوكزو

 ."ندعملا" يف انك سمشلا كولد تقو رمعلا عيمج يف كيلع تبحو بلا ةالصلا عيمج مقأ :لاق هنأكف «الامتحا سنجلا



 هب رومأملا يف لصف ۸۹ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 كلذ ءادأل رمألا هَ هجوتف «رهظلا وه رهظلا تقو يف بحاولا نإ اا ام :هلاثمو
 تقولا لوحد دعب رهظلا دوحول يو امادأ بطل مالا أ ١

 ةرورض َرَحآلا بحاولا كلذ رمألا لّوانتيف ُبحاولا رّركت تقول ٌرّركت اذإ مث 5

 اذهب ةرركتملا ةدابعلا راركت ناكف «ةالص وأ ناك اموص هيلع بحاولا سدجلا لك هلا

 .راركتلا يضتقي رمألا نأ قيرطب ال قيرطلا

 هب رومأملا يف لصف

 .هب كيقمو تقولا نع قلطم :ناعون هب ٌرومأملا

 ةالصلا سنج لك فلكملا رمع ةالص نأل ؛يمكح درف يه يلا هرمع ةالص وأ ناك اموص :خلإ سدجلا لك

 يف هيلع بجي رهظ لك ءادأب بلوط هنأكف ءيمكح درف وه يذلا ةالصلا سنج رمألا لوانت دقو «هيلإ ةبسنلاب
 ."ندعملا" يف اذك تادابعلا رئاس سقف اذه ىلعو «ةدحاو ةعفد هرمع ةدم

 مث :هلوق وه خلإ رمألاب تبثي مل كلذ نإف لوانتي هلوق نم :يأ ليلدلا اذه نم دوصقملا نأ رهظف :راركتلا يضتقي

 ركذ امو «تادابعلا لصف راركت نع يصفتلا لصحي هب ذإ ؛هيلع بجو ام سنج لوانتي سنجلا لوانتي امل رمألا

 تباثلا ءادألا بوجو نيبو ببسلاب تباثلا بوحولا سفن نيب ةرياغملا ىلإ ةراشإ وأ ًارخأ ركذ امل ةيطوت وهف ًالوأ

 .دحاو نيعمب هنأ معز نم لوقل ادر رمألاب

 رمألا ماسقنا نم دبالف «نامزالتي نامزلا عم فلكملا لعفو «فلكملا نم لعفلا بلطل رمألا ناك امل :خإ لصف

 [87 :يشاوحلا ةدمع] لإ لصف :لاقف هب ديقملا ىلإو «تقولا نع قلطملا ىلإ همسقف «تقولا رابتعاب

 ةاكزلاب رمألاك هتاوفب رمألا توفي هحو ىلع دودح تقول هب رومأملا ءادأ قلعتي مل يذلا وهو :تقولا نع قلطم

 توفي تقوب ديقتي ال رومألا ,كلت نم دحاو لك نإف ءاهوحنو قلطملا رذنلاو تارافكلاو رطفلا ةقدصو رشعلاو
 نسحلا يبأ خيشلاك انباحصأ ضعب بهذو ءابحتسم هيف ليجعتلا ناك نإو ءادأ نوكي ىدأ املك لب «هتاوفب

 مثأي هنأ يعم. ةدابعلا رمأل اطايتحا روفلا ىلع بجي هنأ يلازغلا دماح يبأو يقريصلا ركب يبأك ةيعفاشلا نمو «يحركلا

 ."ندعملا" يف اذك مهفاف نآلا ىلإ هيف دؤي مل و توملا تامالع كاردإ نيح وأ ءرمعلا رحآ يف الإ مثأي ال اندنعو «ريحأتلاب

 موصلاو ةالصلاك «هتاوفب ءادألا توفي هحو ىلع اتقو هئادأل عرشلا نيع ام تقولاب ديقملا :هب ٌديقمو

 [85:يشاوحلا ةدمع] .نيعملا رذنلاو



 هب رومأملا يف لصف ۹۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .رمعلا يف هتوفي ال نأ طرشب يخارتلا ىلع ابجاو ءادألا نوک نأ :قلطملا مكحو

 نا هلا ءا روش فک نأ ردن ول "كلا عماجلا' يف :هل كلم دمحم لاق اذه ىلعو
 رذانلل زاحج

 ءرطفلا ةقدصو «ةاكزلا ٿو «ءاش رهش يأ موصي نأ هل ارهش موصي نأ رذن ولو

 ءاطرفم ريحأتلاب ريصي ال هنأ :مولعملا بهذا .رشعلاو
 ثناحلا

 ىلإ امسقنم هب رومأملا نوكي فيكف تقو يف يدؤي هب رومألا لك نأ وهو لاوس باوج ج! قلطملا مكحو
 .هنييعت ديقملابو تقولاب نيعتلا مدع قلطملاب دارملا نأ :باوحلا لصاحو «هب ديقملا ىلإو تقولا نع قلطملا

 روهمج بهذم اذهو «قلطملا هب رومأملا كلذب رومأملا يتأي تقو يأ يف هريخأت زاج يأ :يخارتلا ىلع ًابجاو
 دنع هنأ ل ع «ةلزتعملا ضعبو ثيدحلا لهأ ةماع لوق وهو ن اجافيما

 روفلا ىلع هنأ دلل ةفينح يبأ نع يورو «يحارتلا ىلع اج يعفاشلاو دمحم دنعو «روفلا ىلع هب فسوي يأ
 صوصخب وه امنإ تقولا صوصعخو «لبقتسملا يف ردصملا عاقيإ بلطل رمألا نأل ؛انلق ام حيحصلاو «ليق اذك

 هب لاثتمالا لعجيف «قلطم لعف عاقيإ بلطو «مويلا هلكأ ىلإ ةرورض هل نأ ىلع ءانب محللا رتشا يف امك ةداملا

 فالح وهو اقلطم قبب ملو تقولاب اديقم ناك روفلا ىلع ناك ولو ؛لبقتسملا يف ناك ءزج يأ يف هعاقيإ
 ؛ضقنلاب هعوضوم ىلع داعل روفلا ىلع لمح ولف «ليهستلاو رسيتلل تقولا ديق نع رمألا قالطإ نألو «ضورفلا

 الومحم ناك ول نألو ءجرحلاو رسعلا دشأ ىلإ رسيلا لوزيف ءًاضيأ ديقملا نم بعصأو رسعأ نوكي اذه ىلع هنأل

 رمألا قفو ىلع سيل هنأل ؛هلثم لب هب رومأم ريغ روفلا دعب هب رومأملا لعفلا ناك رمألا نم روفلا داريو روفلا ىلع
 ."لوصحلا" يف اذك عامجإلا فالح وهو «ءادأل ءاضق نوكي نأ مزليف

 طرشب ريخأتلا زاوج قيلعت نوكيف «هسفن رمع ملعي ال ءرملا نأ :وهو «لاوس باوح :حلإ هكوفي ال نأ طرشب

 ةبلغ رابتعاب ملعي كلذ نأ :باوحلا لصاحو «لطاب وهو هيع فوقولا نكمي ال طرشب اقيلعت رمعلا يف تاوفلا مدع
 ءانتبال حلصي ال ردان ةاجافم توملاو «ملعلا ديفي ةبلغو «هتاوف هنظ ىلع بلغي مل نامز ىلإ هرحؤي نأب نظلا

 وهو «رطفلا ةقدصبو «#ةوكّرلا وُآوإ» :ىلاعت هلوق وهو «ةاكزلاب رمألا قالطإل :خلإ ريصي ال .هيلع ماكحألا

 اهنم دحاو لكو « رشعلا هيفف ءامسلا هتقس ام" :كتلع هلوق وهو رشعلابو "دبع ورح لك نع اودأ" :التلع هلوق

 ."لوصفلا" يف اذك ارصقم يأ ًاطرفم ريخأتلاب ريصي ال اذهلف «تقولا نع قلطم



 هب رومأملا يف لصف ۹۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .موصلاب رفك اریقف راصو هلام بهذ اذإ ثناحلاو «بحاولا طقس باصنلا كله ول هنإف
EEA 

 بجو ًاقلطم بجو امل هنأل ؛ةهوركملا تاقوألا يف ةالّصلا ءاضق بجي ال اذه ىلعو
 : ءاضقلا م

 اق زوي لو اد رارإلا دنع رص زوجي ؛«صقانلا ءادأب ةدهعلا نع جرخي الف الماك

 هم فالو ,روفلا ىلع بوجولا قلطلا رمألا : بجوم نأ هلل يحركلا نعو

 .اهيلإ بودنم رامتئالا ىلإ ةعراسملا نأ ف فالح الواو وا

 لك ُباعیتسا طرتشي ي ال ىتح < ؛لعفال افرظ ُتقولا نوكي عون ال را

 لوحلا مات دعب باصنلا كله ول نأشلا يأ هنإف ,ريخأتلاب أطرفم ريصي ال فلكملا نأ ىلع ليلد :لإ كله ول هنإف

 ةمذلا يف بحاولا يقب ةاكزلا ءادآ وأ اتق اطرقم ناك ولو «مأي لو ةمذلا نع بحاولا طقس ةاكزلا ءادأ لبق

 ."ندعملا" يف اذنك ريحأتلاب ماي و

 هلوق هنادقف دنع موصلاو «لاملا نادجو دنع ًالوأ ةيلاملا ةرافكلاب ارومأم نيميلا يف ثناحلا نأ يعي :هلام بهذ اذإ

 حي مل نم ةر ريرخت وأ ْمُهثوْسك وأ مكيلهأ َنوُمعْطُت ام طسْوأ نم َنيكاسَم ةَرَسَع ُماَعْطإ ةثرافكفإل : یھ
 هلام بهذ اذا اط م نركب لالا نالو عم اهرخأ اذإف قلطم ةيلاملا ةرافكلاب رمألاو < مایا ة ةا ماَيصف

 روفلا ىلع قلطملا رمألا ناك ولو ريخأتلاب طرفم ريغ هنأل ؛ةيلاملا ةرافكلاب ذخؤي الو موصلاب رفك ًاريقف راصو
 يشاوحلا ضعب يق اذك هريخأت يف أطرفم ناكلو «موصلا ةرافك دنع ئزج الو «ةيلاملا ةرافكلاب ذوي نأ ناكل

 .لوزت نأ ىلإ سمشلا ءاوتساو «نيحمر وأ حمر ردق ضيبتو عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط يه :ةهوركملا تاقوألا
 ١١۸[ ص :يفاشلا] .اهتلباقم ىلع نيعلا ردقت ىح اهفعضو سمشلا رارفصاو «برغملا ةهج ىلإ ءامسلا دبك نع ليمتو
 تاقوأ لوأ ىف رمألا هجوت دعب ءادألا ليجعت بجي هنأ :روفلا ريسفتو «يحارتلا نود لاحلا ىلع يأ :روفلا ىلع

 مثإلا كلذ عفري هدعب ىدأ ول ىح ءادألاب افوقوم امثإ مثأي هنكل ناكمإلا تاقوأ لوأ نع ريحأتلاب مثأيف ءادألا ناكمإ

 نع لضفي يذلا فرظ لمشي ماع مسا ةغللا ف فرظلا مث هب رومأملا ءادأل يأ :لعفلل افرظ ."ندعملا" يف اذك

 لضفي فرظ لكب لوصألا ةمئأ حالطصا يف مسالا اذه صتحا هنأ الإ هنع لضفي ال يذلا فرظلاو «فورظللا

 مركأ خيشلا ةيشاح" يفو ؛"ندعملا" يف اذك موصلا تقوك ًارايعم ىمسي هنع فورظملا لضفي الو «فورظملا نع
 هل هتقو يذلا هتقو نوكي :يأ هب امدقم ال هيف ا لعفلا نوكي نأ :فرظلا ريسفتو ٠١: ٤ص :ص "يودنلا

 -.ًاعسوم فرظلا ىمسيو ؛هسنج نم هريغ عسيو هعسي عراشلا



 هب رومألا يف لصف ۹۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةالصلاك لعفلاب تقولا

 دج ندي هيف رخآ لعف بورجو نا ال فا لعفلا بروج نأ : لا كح بر

 RS اذكو اذك يلصي ن ًارذ ول نح

 عيمج لغش ول نيح هيف ىرحأ ةالص ةحص ياي ال هيف ةالصلا وجو نأ : :همكح نمو

 6 ا لوول
 تقولا يف اعورشم ناك امل هريغ نأل ؛ةنيعم ةّينب الإ هب رومأملا ىّدأتي ال هنأ :همكح نمو

 تيقب دقو حارا رابتعاب ةّينلا رابتعا نأل ؛تقولا قاض نإو 0 وه نيعتي ال

 ا ومع ا

 وبا وفر كارا ا ؛موصلا لثم كلذو هل ارايعم تقولا نوكي ام : يناثلا عونلاو

 أ زوم الو «تقرلا لف يف هوغ ب ال اقوه ني نإ ل 0

 ا

 نأ :انهه تقولا ةيفرظ ريسفتو «ةالصلاب e :هتيفرظ ىلع ليلدلاو :للإ ىتح =

 ايعون وأ اهمها ا اا يأ :ةنيعم ةينب الإ .لعفلا ءادأ نع لضفي نأ ناكمإ عم عقاولا نوكي

 ةماقإلا وأ ءادألا نعم ةظحالمو «تاعكرلا ا هب رومأملا اذه ىلع الإ يونملا قبطني ال ثيحب

 دكملا محازملا عفدت ةينلا يف نييعتلاو «رايغألا تعسو ةيفرظلا نأل ؛ةينلا يف نييعتلا بجو امنإو ءاهلاثمأو رفسلاو

 «عرشلا لبق نم ال عقاولا يف هل ًارايعم راصو «قيضت نإو تقولا رخآ ىلإ قاب اذهو «ةيعرش ةحص لوصحلا

 اها نا تجر افلا تحصل هع م ا ؛ةيقاب هب رومأملا ريغ يأ محازملا دوجو ةحصف

 قيضل دبعلا رايخ طقس نإو هب رومأملل نيعتم ريغ هنأل ؛هعم ةيتقولا ةحص وهو هريغ ةمحازم يأ :2إ تيقب دقو
 الو لعفلا هقرغتسي يذلا تقولا انهه دارملاو ءيشلا كلذ هب ردقي ام ءيشلا رايعم لعفلا يأ :هل !رايعم .تقولا

 ىح تقولا كلذ يف :هريغ بجي ال ."ندعملا" ىف اذك هرصقب هرصقيو تقولا لوطب لوطيف «ردقتيو هنع لضفي

 ليدبت هيلإ سيلو نيموصل تقولا عسي مل هنأل ؛هيف زوجي ال اذهلو .هؤادأ هيف بجي ال موصب ناضمر يف رذن ول

 . ندعملا" يف اذك هريغ بجي الو اعرش بجو ام نيعتف عرشلا



 هب رومأملا يف لصف ۹۳ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 كلذ نإف نييعتلا طارتشا طقم تقولا يف ٌمحازملا عفدنا اذإو «ىون امع ال ناضمر
 طارتشالا  ةينلا نييعت

 موصلا نإف «ةينلاب الإ اموص ريصي ال كاسمإإلا نأ ؛ةينلا ٍلصأ طقسي الو 0
 ةييستلا ظابط ريغ

 لا عم ارا عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه ًاعرش

 نمك اذهو «هيلع ردقي مل ةفص رييغت فلكملا دارأ اذإف «ةفصب ًاموص رايعملل نيع امل عرشلا نأل :ىون اّمع ال
 اغإو «ةزاجإ نوكي لب ًاعربت نكي مل تقولا كلذ يف عربتلا دصق مث «هل طاخف ةطايخلل نيعم تقو يف هسفن رجآ
 رفاسملا وأ ضيرملا ىون اذإ هدنع هنإف ؛هفس ةفينح يبأ لوق ىلع ضيرملاو رفاسملا نع ازارتحا ميقملا حيحصلاب ديق
 تبثي نلف ءرطفلا وهو ندبلا حلاصمل صحرتلا امه تبث امل هنأل ؛ىون امع عقي رخآ بحاو نع ناضمر يف
 ."لوصفلا"يف اذك ىلوأ نيدلا نم هيلع ام ءاضق يهو نيدلا حلاصمل

 اذإو :هلوقب دارملا نأ مهوتي المل ؛زاوحلا مدعب رسفو «تقولا يف زوج ال نأب موصلا اذه ريغ وهو :خلإ عفدنا اذإو

 دبالف عراشلا نم دحو هنأل ؛نييعتلا طرتشي :هللب يعفاشلا دنعو :خإ طقس .ةيولوألا يف محازملا محازملا عفدنا

 لصأ يف هنأل ؛نييعتلا اذه لثم يف دبعلا قالطإ :انلق ءاروبجم ال كلذ يف ًاراتخم نوكيل دبعلا ةهج نم نيعتي نأ نم

 دبعلا نييعت ىلإ ةجاح الف ؛عراشلا نم لصح دق هنأل ؛نييعتلاب ال موصلاب مويلا اذه يف بطاخم وهف ءراتخم موصلا
 طارتشا طقس محازملا عفدنا املف «تقولا يف محازملا عطقل نييعتلا طارتشا ناك امل يأ :نييعتلا طارتشا .هظفحاف

 سنجلا مساب لاني ناكم يف نيعتلاك فصولا يف ءاطخلابو «مسالا قلطمل بيصأ ناضمر يف نيعت امل هنأل ؛نييعتلا
 ديز اي :ليق امك ناك رادلا يف درفنم وهو لحر اي وأ ناسنإ لاني یون ول ادیز نإف «ملعلا مساب لازي امك عونلاو
 ؛اذه لانيو دوسألا لحرلا اهيأ ديب رادلا يف درفنم وهو ضيبألا لجرلا ىون ول امك فصولا يث ءاطخلاب لانيو
 ىلإ موصلا فاضي نأب موصلا نييعت اذكهو .ليق اذك هل امسا حلصي يذلا سنجلا مسا يقبف لطب دوسألا نأل

 موصل تقولا نيعت امل هنأ :وهو «لاوس باوج لإ طقسي الو .ناضمر موص تميون :فلكملا لوقي نأب ناضمر

 .ميقملا حيحصلا نم ةين الب ىدأتيو ةينلا لصأ طقسي نأ يغبنيف ناضمر

 نم ادن اک وأ ةقيقح عامجلاو برشلاو لكالا نع كاسمإلا وه :لاقي نأ نسحألا ج! كاسمإلا وه

 نم لقأ نانسألا يل امو مسمسلا لكأو هعامجو هيرشو يسانا لكا دري الق ؛سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط
 هنأل ؛ادرط هلبق ال سمشلا عولط نم كاسمإلاو ءامهاثمأو ذيحخفتلاو ديلاب ءانمتسالاو ءاسكع امهلثمأو صمحلا

 ةيعرشلا تاعانصلا يف ربتعملا :لاقي نأ الإ ردابتملا ةيفرعلا يناعملا دودحلا يف ذوحأملاو ءاهورغ ىلإ اهعولط ن افرع
 يف راهنلا نم دعي امنإ رجفلا تقو نإف ؛ماعب سيل هتيراهف نأ الإ رجفلا ع ولط نم يعرشلا راهنلاو «ةيعرشلا يناعملا

 ."لوصفلا" يف اذك ءامجع راهنلا ةالص درو دقو ةيرهج لب ءامجع هتالص نكي مل ىح ةالصلا نود ةصاح موصلا قح



 هب رومأملا : 5 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 بما نبع ول نيح ءدبعلا نيعتب هل تقولا يعي ال إف ءانقو هل غرشلا نعي م ناو
 ناضمر ءاضقكي

 ءابقف زوو ءلفنلاو ةرافكلا م موص ايف زوحيو ءءاضقلل يه نّيعَتَت ال ناضَمَر ءاضقل امايأ
 م ےہ ےس

 .اهريغو اهيف ناَضَمَر

 نيش بوي نأ دبعلل مث ءمحارملا دوجول ةينلا يعن طرتشب هنأ :عونلا اذه مكح نمو

 .عرشلا مكحريغت هل سيلو تقوم وع وأ اقوم هسفن ىلع
 نع وأ دهر اصول ةنايراو كلذ همز هنيعب اموی م موصي نأ رذن اذإ :هلاثم

 0-5 ءًاقلطم ءاضقلا لع ع رشلا نأل ؛زاح هنيع ةرافك

 هللا لاق ءصالخإلا نم اهيف دبال ةدابعلا نالو ؛ةداعلا نع زاتميل ؛ةينلا نودب ةدابع الو «ةدابع هنأل :ةينلا عم =
 ."ندعملا" يف اذك ةينلاب الإ نوكي ال صالخاإلاو «ةيآلا بدلا هَل نيصلخم هللا اودبعيل 1 اورم امو :ىلاعت

 «ناضمر ءاضقك انقو هل عرشلا نيعي ملام :يأ رايعملا يعون نم يناثلا مسقلا نايب اذه :لإ ٌعرشلا نّيعي ل نإو

 نييعتب هل تقولا نيعتي ال هنإف رح مايا نم ةَدعَف :ىلاعت هلوق يف مايألا قالطإل ؛نيعم تقو هل سيل هنإف

 يف طرتشي يأ نييعتلا ةين هيف طرتشتو «دبعلل كلذ سيل دييقتلا ىلإ قالطإلا نم عرشلا مكح رييغت هنأل ؛دبعلا
 لفنلا ةينب الو «ةينلا قلطم. ىدأتي الو ءروذملا وأ ءاضقلل تيون :لوقي نأب نييعتلا ةين تقولا نم مسقلا اذه

 .مهفاف رخآ بحاو وأ

 ءاضق يوني نأب :ةينلا نييعت ل كلك وا لإ قالطإلا نم عرشلا مكح ريغت هنأل :ح! نيعتي ال

 ءاعرش هل تقولا نييعت مدعب :محارمل دوجول .ءاضقلا قلطم وأ ضرفلا موص قلطم ةين هيفكي الو ءالثم ناضمر

 .سافنلاو ضيحلاو ةعونمملا مايألا ريغ مايألا نم موي لك يف لفنلاو بحاولا نم موص لك ةيعرش و
 ل ل ا ا لا :هلوصحمو ضارتعا اذه :خلإ دبعلل مث

 تابثإ نم ندأ فصولا تابثإ نأل ؛باجيإلا نود نييعتلا نأ عم «تقوب تابحاولا ضعب هسفن ىلع نيعي نأ

 باجيإ هل ناك نإو كلذ دبعلل سيلو عرشلا مكح رييغت تاقوألا ضعب نييعت نأب فنصملا باجأف ءلصألا
 نيعتي ال هنأ تققحت اذإ :هريدقتو «لوألا ىلع عيرفتلاك دبعلل مث :هلوق لعجي نأ برقألاو «هسفن ىلع ءيش

 عرشلا مكح هيلع بحوأ ام. قلعت اذإو .هسفن ىلع ايش بحوي نأ دبعلل نأ كلذ دعب ملعاف دبعلا نييعتب تقولا

 -."لوصفلا"يف اذك هرييغت هل سيل



 هب رومأملا يف لصف °۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نع هّماص اذإ ام اذه ىلع مزاي الو ق كلذ رغب ةليعلاب هر و نكح ا
 وروما عويصلل نيعملا

 نم هسفنب ٌدبّتسي وه ذإ N ا ردا نع نق كلف

 رشا نخ وه اميف ال هقح وه اميف هلعف رؤي نأ زاجف «هقيقحتو ڳر ت
 ةرافكلاو ءاضقلا رهو

 «ىكس الو اه ةقفن قه ل نأ علخلا يف ارش اذ :اًتياشم لاق عملا اذه رابتعا ىلعو
 ناجوزلا

 نأل ؛ةدعلا تيب نع اهحارخإ نم جوزلا نكمتي ال تح «ئكسلا و ةقنللا ةخطتب

 اهلصأ ال اهبوحو
 .ةقفنلا فالخب هطاقسإ نم دبعلا نكمتي الف ع رشلا قح ةدعلا تيب يف ئكسلا

 ُماَيصفإل :ىلاعت هلوقل ؛ةرافكلا موص اذكو را مايا نم ةدعفإل :ىلاعت هلوقل ؛تقوب ديقم ريغ يأ : :اقلطم -
 ءاضقلا موص زاوج مدعب :انلق ول نيعي :مويلا كلذ ريب "ندعملا" يف اذك مايأ ةنالث مايصو ( كن ْيعِباَسم ِنْيَرهَش

 ءاضقلا تقو قالطإ وهو عرشلا مكح رييغت ىلإ يدؤي ناكل روذنملا موصلل نيع يذلا مويلا يف ةرافكلاو
 ءاضق نع مويلا كلذ ماص اذإف «مويلا كلذ ريغب ةرافكلاو ءاضقلا هدييقتب ةربع الف «هنم دبعلا نكمتي ال «ةرافكلاو
 ."ندعملا" يف اذك روذنملا نع ال ىون امع عقي هيلع ةرافك نع وأ ناضمر

 ريغ يأ ًاقلطم لفنلا موص لعج عرشلا نأ :وهو ءروكذملا ليلعتلا ىلع دري ضقن باوح اذه :خلإ ىون امع ال
 كلذ ريغب دييقتلاب قلطملا رييغت وهو لفنلا نود روذنملا نع هموص عقي اميفف «ةرافكلاو ءاضقلا موصك تقوب ديقم
 ."لوصفلا" يف اذك لإ دبعلا قح لفنلا نأب باحأف «مويلا

 لفتلا نإف ءروذنملا ىلإ لفنلا فرص هيلع بجي نأب تقولا كلذ يف ًاعورشم لفنلا ىقبي ال وه :حلإ َرثؤي نأ زاجف
 ريدقت يف هيلع مثِإ ريغ نم تاداعسلا لينو تاريخلا باستكا قيرط هيلع حتفنيل دبعلل ًاقح عرش مايألا رئاس يف
 4١ ١[ ص :يقاشلا] .ةيفنحلا نم رهنلا رز وتم يأ :اًنياشم ."ندعملا" يف اذك كرتلا فرص

 نم هور الإ :ىلاعت هلوقلو «ْمُكدْحو نم مشکس تْيَح نم صوتكم :ىلاعت هلوقل :لإ نكمتيال ىتح
 ىأ "ةذلصلاو كنا تيب اف :لاقي امك جوزلا تيب وهو هيف يه دتعت تيب يأ :ةدعلا تيب نع .ةيآلا نهتويب

 نم وكنا :ىلاعت هلوقل و .هيف سانلا فاضي تيب يأ ةفايضلا تببو «هيف ىلصيو دمي تيب

 2 | نجري الو نهتويب نم نهوحرخ الؤ» :ىلاعت هلوقلو ١ ١[ ص :ياشلا]. کدو نم مككَس ٠ ثيح
 فالخب عرشلا قح تيبل موزل نأ ملعف «جورخلا نع نهامنو «جارخإلا نع مهامن «ةيآلا يم ةشحافي نياي
 ."ندعملا" يف اذك اهشاعم ليصحت نع هل اهسابتحا ءازجو ءهايإ اهسفن ميلست ةلباقع, بحت اههإف ؛ةقفنلا



 هب رومألا نسح يف لصف ۹٦ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هب رومأملا نسح يف لصف
 ل 2 ھه 2و ِء

 نأ نايبل َرَمألا نأل ؛اميكح رمآلا ناك اذإ هب رومأملا نسح ىلع لذي ءيشلاب ٌرمألا

 هتسح كلذ ىضتقاف ءدجوي نأ يغبني امن هب رومأملا

 دهتحمو «هلوسرو هللا عراشلا وهف هفسلاب ۳ الو ,ةمكحلاب الإ سانلا رمأي ال ةمكح بحاص يأ :لإ امیکح

 نسح يضتقي امنإو ءاهفسلاو ةملظلا فالخب «ةلحنلا ءاملعو «لودعلا كولملاو «ةمئألا نم رمألا ولوأو هتمأو

 وهو ةحلصمو ةمكح هيف ام الإ لاعفألا نم بلطي ال ميكحلاو «بلطلا وه :هامسم رمألا نأل ؛هب رومأملا لعفلا

 ؛ملظلاو لدعلاو «لهجلاو ملعلاك صقنلاو لامكلا ةفص :لوألا :ناعم ةثالث ىلع حبقلاو نسحلا قلطيو «نسحل ا

 ءاقافتا نايعرشال نايلقع امهالك ناينعملا ناذهو «هترفانمو يونيدلا ضرفلا ةمئالم :ىاثلاو «نبحلاو ةعاجشلاو

 وهو :كلم يرعشألا دنعف ؛عازسنلا هيفو باذعلاو ةبوقعلاو مذلاو باوثلاو رحألاو حدملا قاقحتسا :ثلاثلاو

 يف سيل ةيساوس عرشلا دورو لبق اههاثمأو انزلاو ةالصلاو رفكلاو هللاب نامبإلاك اهلك لاعفألا نإ :اولاق يعرش

 هب رمأف باوثلا بترتل اقحتسم اهضعب لعج عراشلاو باقعلا بترت قاقحتسا الو باوثلا بترت قاقحتسا لعف
 سكعنا ولو «حيبق وهف هنع يف امو «نسح وهف عراشلا هب رمأ امف «هنع يهنف باقعلا بترتل ًاقحتسم اهضعب و

 ةيديرتاملا رشاعم يأ اندنعو «عقاولا يف نعملا اذهب حبقو نسح لعفلا تاذ سفن يف سيلو «رمألا سكعنال رمألا
 ربتعملا رابتعا الب عقاولا يف حبق وأ نسح لعفلل :يأ عرشلا ىلع فقوتي ال يعقاو يأ يلقع وه :ةلزتعملا دنعو

 رمأي ال وهو ميكح رمآلا نأل ؛عراشلا هنع يف حيبق وه امو عراشلا هب رمأ نسح وه اميف مكاحلا مكحو

 نع فشكي بطلا نأ امك رمألا سفن يف لاعفألل نيتباثلا حبقلاو نسحلا نع فشك عراشلاف ءركنملاو ءاشحفلاب

 قدصلا نسحك نييعقاولا حبقلاو نسحلا ىلإ يدتهت اعرف لوقعلا امأو .رمألا سفن يف ةيودألل نيتباثلا ررضلاو عفنلا
 هنإف ءلاوش لوأ موص حبقو ءناضمر رصخآ موص نسحك امهيلإ يدتمت ال اعرو «راضلا بذكلا حبقو عفانلا

 نأ :ةلزتعملا بهذمو انبهذم نيب قرفلاو «نييعقاولا حبقلاو نسحلا نع فشك عرشلا نكل «لقعلل هيلإ ليبس ال
 يذلا ىلاعت هللا نم کیلا قاقحتسال ًابحوم ريضي لب ىلاعت هللا نم ًامكح مزلتسي ال اندنع اهحبقو لاعفألا نسح

 اهولعافو لاعفألا تناكو «عراشلا الولو مكحلاو حبقلاو نسحلا بجوي ةلزتعملا دنعو «حوحرملا ححري ال
 قرفلا ةلدأو «نوققحملا هدافأ ام اذه ءاذه ىلع سقو «قتبلا احابم ناك ةحابالل حاصلا لعفلاف «ماكحألا تبحول

 .تالوطملا يف ةطوسبم

 هنسح تبث هنأل ؛ ؛يعرش هنأ حيحصلاو «يلقع وأ يعرش هب رومأملل نسحلا نأ يف اوفلتحا :هتسح كلذ ىضتقاف

 ؛دساف وهو لقعلاب هنسح فرعي يأ يلقع هنإ :مهضعب لاقو شر فنصملا هنيب امك رمآلا ةمكح ةرورض
 نأ

 - اذه نأ كردي ال لقعلاو ؛هكرتب بقاعيو هلعفب ءرملا باثي ام بحاولا ذإ ؛ءيشلا باجيإ يف هل لعدم ال لقعلا



 .هريغل نسحو -۲ هسفنب نسح ١- :ناعون نسحلا قح يف هب رومأملا مث

 ةالصلاو «لدعلاو «قدصلاو معلا ركشو «ىلاعت هللاب نامإلا لثم :هسفنب مال

 .ةصلاخلا تادابعلا نم اهوحنو

 امف اعواد هلإ طقم ال ادا ديلا لغ نعو اذإ هنأ 0 اذه مكحف

 .ىلاعت هللا ناهإلا لم طوقسلا لمح

 .رمآلا طاقسإب وأ ءادألاب لعقسي وهف طوقسلا لمت ام امأو
 عراشلا باصنلا

 ضارتعاب وأ ىادألاب Ls تقولا لوأ يف َةالّصلا تبحو اذإ :انلق اذه ىلعو

 «ضراوعلا هذه دنع هنع اهطقسأ عرشلا نأ رابتعاب تقولا رخآ يق سافنلاو ضيحلاو نونجلا

 .هوحنو سابللاو ءءاملا مدعو تقولا قيضب طقسي الو
 تاف اذإ ءاضقلا بجي يح

 زوجي هنألو ءابجوم لقعلا نوكي الف «يلقع ال يعرش مكح اذه نأل ؛هكرتب بقاعيو هلعفب باثي ام ءيشلا -

 خسفلا هيلع دري ال لقعلا نسح نأل ؛كلذ زاج امل لقعب اهنسح ناك ولو هب رومألا نسح ىلع خسنلا دورو
 ةيفيك يف امأو «نسحلا تاذ يف يأ :نسحلا قح يف ."ندعملا" يف اذك ناسحإلاو لدعلاو معنملا ركش نسحك

 نسحلا اذكو «هلمتحي نسحو -۲ طوقسلا لمتحي ال نسح ١- :ناعون هسفنب نسحلا نأل ؛عاونأ ةعبرأف «ءنسحل ا

 ."ندعملا" يف اذك دوصقم لعفب لصحي امو -۲ هب رومأملا لعفب كلذ لصحي ام ١- :ناعون هريغل

 ءلاعفألاو لاوقألاب لجوزع ىلاعت برلل ميظعت اهرخآ ىلإ املوأ نم األ ؛اهسفن يف نسح ةالصلا يأ :ةالصلاو
 تاقوألاو «تاعكرلا دادعتو تايمكلا تناك نإو .هروضحل ةسلجو هيدي نيب مايقو هل عوشحو هيلع ءانثو

 يلصأ نكر هنإف ؛قيدصتلا انهه :ناميإلا لم .ءارغلا ةعيرشلا ىلإ اجاتحم ناكف «لقعلا اهتفرعمبي لقتسي ال طئارشلاو

 بسح ىلع ايندلا يف ماكحألا ءارجإ طرش وأ دئاز امإ نكر هنإف «رارقإلا فالخج «لاحب طوقسلا لمتحي ال

 بوجولا سفن نأ ىلإ ةراشإ هيف :تقولا لوأ يف ."ندعملا" يف اذك هاركإلا ردقب طقسي هنإف ءاملعلا نيب فالتخالا

 .حيحصلا بهذملا وه امك هر فنصملا دنع اعسوم ابوجو تقولا نم ءزج لوأب تبث

 - سابللا مدع يفو ءاضقلا بسحب ريدقت لك ىلعو «مأي الف هطيرفت ريغب وأ «مأيف هطيرفتب :إ قيضب طققسي الو



 ءوضولاو iT يعّسلا لثم لثم كلذو ريغلا ةطساوب 8 ام :يناثلا عونلا
 هب رومأملا نم

 ويسرا ا ىلإ يعسلا اًيضقم لوک ةطساوب ن ج a نإف «ةالصلل

0 

 ةعمج ال نم ىلع بجي ال يعسلا نأ يح ءةطساولا كلت طقسي هنأ عو اذه اکو
 رفاسملاو ضيرملاك ةطساوب انسخ تركي ا

 للم لشن شال تس وو هلع لص نس ىلع و بلو هع

 رو هَ

 ميلا ريغ

 . هلع اطقاس 7

 ةعمجلا دارأ نم

 «دودحلا عونا اذه نم 5 وع دیدحت هيلع ع ال ةالصلا بوح و دلع

 ةالصلا وهو دوصقملا لوصحل

 ناهار نماصتلاو

 يذلا اهضعب لب بوحولل طقسم ريغ ضراوعلا قلطم نأ ملعف «نايحألا نم نيح يف طقست الو ءانايرع بحت =
 . ندعم ا' يف اذك مهفاف ءبوجولل طقسم ع رشلا دنع ربتعم دح ىلإ ةغلابلا ةرورضلاو جرحلا باب يف عراشلا هربتعا

 .ءامبإلاب امهيدؤيو ًادعاق يلصي نأ نيو ,دوجسلاو عوكرلا منيو ًامئاق يلصي نأ نيي ريح نيح :سابللاو

 عم هيف سيل وأ هتاذ يف نسحب سيل كلذو ءءاملا ةعاضإو ءاضعألا فيظنتو ديربت ءوضولا نإف :خلإ ءوضولاو

 .ةالصلا ءادأ لجأل نسح امنإ ةدابعلا

 ؛هنيعل ًانسح اهوحنو دودحلا نوكي نأ مزليف «هريغ نوكي نأ مزاي ءيشلا بيرق نأ :وهو مالك هيفو :ببرقلاو

 هريغو «هريغ نوكي نأ مزلي هريغل نسح وه ال ابيرق ناك اذإف «هنيعل نسحلا نيبو هريغل نسحلا نيب ةطساو ال ذإ
 ضعب يف اذك نالطبلا يهيدب هنيعل نسحلا نم اهلاثمأو دودحلا نوكو «ةطساولا ءافتنا ىلع ءانب «هنيعل نسحلا الإ سيل

 ال ريغلا نأل ؛هريغل انسح هنوك يف لماك ءوضولاو يعسلا :يأ لوألا مسقلا نأل :عونلا اذه نم .يشاوحلا

 .هب رومأملا لعفب لصحي ريغلا نإف ؛داهحلاو صاصقلاو دودحلا يأ مسقلا اذه فالخب «رومأملا لعفب لصحي



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ۹۹ هللا باتک يف لوألا ثحبلا

 و ةطساوب نسح داهجلاو ءةيانحلا نع رجزلا ةطساوب ٌرسح ّدحلا نإف

 هل ةياندللا الول هنإف هب ارومأم كلذ ىق ال ةطساولا مدع انضر ولو «قحلا ةملك ءالعإو

 .ةاهيلا هيلع بجي ال بارلا ىلإ ”يضفلل رفكلا الولو حلا بجي
 مامإلا

 :ءاضقلاو ءادألا ف لصف

 .ءاضقو -۲ ءادأ ١- :ناعون رمألا مكحب بحاولا

 ةطساوب نسح امنإو «هسفنب نسح كلذ سيلو ءدابعلل بيذعتو ةبوقع دحلا نإف «هتاذ رابتعاب :لإ رجزلا ةطساوب
 نع ةملظلا رجز ةطساوب نسح امنإو ءدحلا لثم صاصقلاو رمخلا برشو انزلاك ةيانحلا نع ءرملا عنم :يأ رحزلا

 كلذ سيلو سانلا بيذعتو دالبلا بيرخت هيف داهجلا نإف «هسفن رابتعاب ال :خإ رش عفد ةطساوب .مهفاف لتقلا

 نإف «رفاكلا رفك ةطساوب نسح امنإو «برلا ناينب مده نم نوعلم برلا ناينب يمدآلا :#ك#ع لاق «هسفنب انسح
 .قحلا ةملك ءالعإو مهرش عفدل نسح كلذلف «نيملسملاو ىلاعت هللا ءادعأ «ةرفكلا
 امنإو «بارحلا :ةرفكلا رشب دارملا نأ ىلع امهنيب ةرفكلا رش ىلإ :لقي ملو "بارحلا ىلإ" :لاق امنإ :باّرحلا ىلإ

 اذه نم بيرقلاو :لاق امنإو «"ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا" :اكتفع هلوق وهو خلا فالح هنأل ؛انضرف ول :لاق
 نسح نإف ءءوضولاو يعسلا نيبو ثالثلا هذه نيب قرفلل ةطساوب اضيأ ثالثلا هذه يف نسحلا نأ عم عونا
 ؛ةمولعم لاوقأو ةدوصقم لاعفأب لب ءءوضولاو يعسلاب نايدأتي ال امهو «ةالصلاو ةعمجلا ةطساوب ءوضولاو يعسلا

 «ةموصعملا سفنلا لتقو «ةيانحلا نع رجزلا ةطساوب ثالثلا هذه نسح نإف .داهجلاو صاصقلاو دودحلا فالخب
 لصحي صاصقلاو دحلا سفنب نألو ءداهحجلاو صاصقلاو دحلا سفنب ىدأتت طئاسولا هذهو هللا ةملك ءالعإو
 يعسلا يأ لوألا مسقلا نأل ؛عونلا اذه نم بيرقلاو :لاق امنإ :لاقي وأ ؛ءالعإلا لصحي داهجلا سفنبو ءرجزلا

 دودحلا يأ مسقلا اذه فالخب هب رومأملا لعفب لصحمي ال ريقلا ITE "لفاك عوضولاو

 ."ندعملا" يف اذك افنآ نيب ام ىلع هب رومأملا لعفب لصحي ريغلا نإف ؛داهحلاو صاصقلاو

 SIGS :داهجلا هيلع بجي ال

 نم ةباصع هيلع لتاقت امئاق نيدلا اذه حربي نل" :لاق ك يبلا نإف رهاظلا يف ربخلا فالح كلذ ناك نإو
 ا ع :225 هللا لوسر لاق :لاق هد نيصح نب نارمع نعو «"ةعاسلا موقت يح نيملسملا
 ١[ 45 ص :ياشلا]."لاحدلا حيسملا مهرخآ لتاقي ىح مهأوان نم ىلع نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي

 ةماقإب رمألاك هتاوف قبس ريغ نم ءادتبا هببس دوجوب هتمذ يف بجو لعف عاقيإ بلطلو دري دق رمألا نأ ٍنيعي :خلإ ناعون
 .ءاضق يناثلاو ءادأ لوألا عاقيإلا ىمسف «"اهركذ اذإ اهلصيلف" :ةكِفع هلوقك هتوق قبس ام عاقيإل دري دقو «ةالصلا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .هقحتسم ىلإ بجاولا نيع ميلست نع ةرابع :ءادألاف

 .هقحتسم ىلإ بحاولا لثم ميلست نع ٌةرابع ءاضقلاو
 .رصاقو -۲ لماك-١ :ناعون ءادألا مث

 عيبملا ميلستو ءايضوتم فاوطلا وأ ؛ةعامجلاب اهتقو ين ةالّصلا ءادأ لثم :لماكلاف

 .اهبّصع امك ةبوصغلا نيعلا بصاغلا ميلستو «يرتشملا ىلإ ُدقعلا ُةاّضَتقا امك ًاميلس
 هضيوفتو هؤادأ

 .هب ةدهعلا نع ج ورخ اب مكحي نأ :عونلا اذه مكحو
 رومال 1

 قح ةدابعلا نإف ءامي نايتإلاو اهداجيإ ضارعألاو لاعفألا يف لئملاو بحاولا نوع ميلست :خلإ بجاولا نيع ميلست

 تاروذنملاو تانامألاو ةاكزلا ءادأ معيل تقولاي دييقتلا ربتعي ملو هيلإ اهملسيو اهيدؤي دبعلاف «ىلاعت هللا

 ةرابع يف كورتم هنأ عم ظفللا اذه داز امنإ :هقحتسم ىلإ .اضيأ ضرفلا معي ام :انهه بحاولاب دارملاو «تارافكلاو

 امنإو فيك هيلإ ملسملا دوجوب همامتو «همامت نم دبال ميلستلا ذإ ؛دودحملا ةقيقح مامت نم هنأل ؛خياشملا نم ريثك

 يشاوحلا ضعب يف اذك ءادأ ميلستلا كلذ نوكي ال نيدلا بر ريغ ىلإ نيد مهارد ملس اذإ هب رومأملا

 يف الوأ بجو يذلا بحاولا كلذ ميلست يأ هنيع ال بحاولا لثم ميلست نع ةرابع ءاضقلا يأ :خا ءاضقلاو
 هنأل ؛هسمأ رهظ نع مويلا رهظ يأ رهظلا ءادأ جرخيل "هدنع نم" :هلوقب هديقي نأ يغبني ناكو «تقولا كلذ ريغ

 ."راونألا رون" يف اذك مازتلالاب هيلع ًالولدم هنوكو هرمأ ةرهشب هديقي ل امنو «ىلاعت هلل امهالك لب هدنع نم سيل

 ضعب نود هقوقح ضعب قوتسا ولو «هقوقح عيمج ءافيإ عم هيلع عرش هجو ىلع هب رومأملا ءادأ وه :لإ لماكلاف
 ةمامإب وأ هوركم تقو يف تيدأ اذإ ةعامجلاب ةالصلا ءادأك هجولا اذه نم رصاق هحولا كلذ نم لماك وهف

 ءادألا قوقح نم قح هيف كرتي ال ام قلطملا لماكلاف ءاهجراخ وأ اهلحخاد- نم ةنس وأ «بحاو كرتبو «قسافلا

 .رصاقلا عماجي وهو ضعب نود اهضعب هيف قوتسا ام يفاضإلا لماكلاو ءاهلك تاناصقنلا نع هريغو
 ديرأ ولف «ةدئازلا عبصإلا ةلزنمي روصق ةفص اهادع اميف ةعامجلا نأل ؛ةبوتكملا ةالصلا :ام دارملا :ةالّصلا ءادأ

 ةالص ىلع تلضف دق ةعامجلاب ةالصلا نإف :ةعامجلاب .ىفخي ال امك لثملاب لاثملا قباطي ملف ةالصلا قلطم ام

 ' :تلع هلوقل :2إ فاوطلا وأ [44 ص :يشاوحلا ةدمع].ثيدحلا هب قطن امك ةحرد نيرشعو سمخب درفنملا

 وهو «صنلا قالطإل ؛اضيأ ةراهطلا نودب ئزجي هنكل زوجت ال ةراهطلا نودب ةالصلاو «"ةالص تيبلاب فاوطلا'

 «قيتعل تاب اوفوطيل ول :ىلاعت هلوق



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ١٠غ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دو ع أ E يايرمما اذإ بصاغلا :انلق اذه ىلعو
 بصاغلا 08

 .ةبهلاو عيبلا نم هب حرص ام وغليو E E ءهيلإ
 هتبظ و هلهرو هعيب

 كلا سلاف ابو تسع ذر اعط هلآ يردي ال وهو هكلام هاف اماعط بّصغ ولو

 عيبلا راعا ا تل ,هقحل ءادأ كلذ نوكي هبو هنأ يردي ال وهو

 ءادأ كلذ 0 همّلسو هل هب وأ «هنم هعاب وأ «هنم هرجأ وأ دنع هّنَهَر وأ عئابلا نم ٠

 لا يل
eهوحنو ةبهلاو عيبلا نم هب حرص ام . 

 ليدعت نودب ةالصلا مم هتفص يف ناصقنل عم بحاول نع ميلست وه ل

 - بوصغملا درو «ةيانجلاب وأ نيدلاب الوغشم عيبملا د درو ءاثدحم فاوطلا وأ ءناكرألا

 هزبخف اقيقد ناك نأب هقح عطقي ام هيف ثدح اذإ امأف «كلالا قح عطقي ام هيف ثدحي مل اذإ اذه :هقحل ءادأ
 ."ندعملا" يف اذك تافرصتلا هذه كلم هنأل ؛قافتالاب نامضلا نع أربي ال همعطأ مث هاوشف امحل وأ ؛همعطأف

 كلملا ديفي ال وهو «هدض وهو :لطابو هفصوو هلصأب عورشملا وهو :حيحص :ع اونأ عويبلا :دسافلا عيبلا يف

 عيب :دسافلا عيبلا لاثمو «ضبقلا هب لصتا اذإ كلملا ديفيو هفصو نود هلصأب عورشملا وهو :دسافو «هحجوب

 ' ١١[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لوهجملا عيبو «ءاملا ف كمسلا

 دوقعملا وأ نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيف دقعلا هيضتقي ال طرشب عيبلاو ءريزتتخلاو رمخلاب عيبلاك دسافلا عيبلا نأ ملعا

 نأ ىلع ةمأ وأ «هبتاكي وأ هربدي وأ يرتشملا هقتعي نأ طرشب ادبع عاب اذإ امك قاقحتسالا لهأ نم وهو هيلع

 نع دحاو لكلو «هدي يف انومضم عيبملا نوكي دسافلا عيبلا يف يرتشملا عيبلا ضبق اذإف «يرتشملا اهدلوتسي

 هنهر وأ «عئابلا نم عيبملا يرتشملا راعأ اذإف را اا «داسفلل ًاعفد هخسف نيدقاعتلا
 نوكي عئابلا ضبقو «عئابلل عيبملا يرتشملا بهو وأ «ةرجألاب عئابلل عيبملا يرتشملا ىطعأ وأ «عئابلا دنع يرتشملا

 .بتكلا صخلم اذه بحاولا نيع ميلست نود هقحل ءادأ كلذ

 نيب ةسلجلاو «عوكر لا دعب ةموقلاو Ey عوكر لا يف ةينأمطلا :وه ناكرألا ليدعت :لإ ليدعت نودب

 عم ةالصلا تزاح هكر ت اذإف ءان دمحمو ةفينح يبأ دنع بحاو ليدعتلا :يأ وهو «ةياورلا رهاظ يف نيتدجسلا

 - .عورفلا يف هطسبو «ضرف :ا*ج يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو ءفصولا تاوفب ناصقنلا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف 1۰۲ هللا باتك 5 لوألا ثحبلا

 فاويزلا ءادأو «بصاغلا لز ت ةيانحلا وأ ,نيدلاب الوغشم وأ ‹«لتقلاب مدلا حابم

 .كلذ نئادلا ملْعَي مل اذإ داّيللا ناكم
 م ل ريج نكم 9 عون مكحو ةايضتلا ك1 عد لاو تان فيكما قادنأ عملا ا

 .مثإلا يف الإ

 هل لثم ال ذإ ؛لثماب هکر ادت ُنكمي ال ةالصلا باب يف ناكرألا ليدعت كرت اذإ : :اذه ىلعو

 يف نيلاثملا نيذه نأ ملعا مث ديقملاو قلطملا لصف يف رم امك صقان ءادأ اثدحم فاوطلا نإف :اثدحم فاوطلا وأ =

 [45 ص :يشاوحلا ةدمع] .ىلاعت هللا قوقح

 هقحل مث اغراف ًادبع بصغ نأب نيدلاب ًالوغشم هنوك لاح ءيشلا در :يأ رصاقلا ءادألل ريظن :نّيَدلاب ًالوغشم

 عيبلاو بوصغملا كله نإف «رصاق ءادأ نيدلاب الوغشم هميلست :يأ اذهف «كلاملا ىلإ هملسف «بصاغلا دي يف نيدلا

 تيب هدري يذلا وه :فأوُيزلا ءادأو .ءادأ هنوكل ؛عئابلاو بصاغلا ةمذ تئرب ةيوام ةفآب يرتشملاو كلاملا دي يف

 ."ندعملا" يف اذك راجتلا نيب اميف جوريو لاما

 هدري مو كلذ عم هافوتساو نئادلا ملع اذإ ا 4 هن ديقو «رصاق ءادأ هنإف «ةفايزلا يأ خا كلذ نئادلا ملغ م

 ءادألا نأل a ؛ لن انك فرا هل ةا فهو نوع ىلا لا قمح طوقا الماك عاف نركب

 ملعلا مدع نأ تبثف «قحلا بحاص هب زوجت نأو هتاوف يف عازن الو هب بجو يذلا فصولا ءاقب يعدتسي لماكلا
 ققحتي الف هب زوجي ال هنأ رهاظلاف ءقحلا بحاص ملع اذإ هنإ :لاقي نأ برقألاو ءارصاق ءادأ هنوكل ؛طرشب سيل

 لئاسملا عضو يف نيدهتحملا بأد وه امك رصاقلا ءادإلا ققحت عضوم نايبلل ديقلا اذه ركذ ناكف ءرصاقلا ءادألا

 . طقتلملا" يف اذك اهنودب ققحتت تناك نإو ابلاغ رهاظلا يف لئاسملا ققحت اهب ادويق اوركذي نأب

 هرابتعا مدعو دوحولا رابتعا نم اضيأ ناتهج هل ناك هجو نود هجو نم ءادأ اذه ناك امل يأ :خلإ نكمأ نإ

 داك فارس ا لع كاع :يأ هميلست ىلع ىدؤملا ربحي ربو «هب ريجي هناصقن ءادأ هب ريجني لثم هل ناك ناف

 يف ءامدلاو وهسلا ة ةدجسك هل ًارباج عراشلا هربتعا هنكل ؛لوقعم ريغ وأ طقف نعم وأ عمو ةروص الوقعم للملا

 ."لوصتلا" قالك وجو دال و لاعمألا را یادألا يف هقح طقس رباح هل نكي مل ولو جحلا تايانج

 ب ل وا هوك حبا يصوت :لإ هل لثم ال ذإ

 لاطبإ هيف امل ؛لطاب ًاضيأ وهو لادتعالا ةفصب نكرلا سفن يضقي وأ ناكرألا ةلدعم ةالصلا يضقي نأب لصألا

 .لوقعملا بلقو لوصألا ضقن وهو «فصولا نالطب ةطساوب لصألا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ٠ .١٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 قيرشتلا ماّيأ ريغ يف اهاّضقف قيرشتلا مايأ ٤ الّصلا كرت ولو طققسف دجلا دنع

 د ا

 .وهسلاب ٌريجني هنإ :نيديعلا تاريبكتو «دهشتلاو و ,ةحتافلا ةءارق كرت يف انلقو

 7 .اعرش هل ثم وهو «مدلاب كلذ تدع ضرفلا فاوط فاط ولو

 نويدلا ىلع هل ءيش ال ضبا فلا دنع كله ديب ناكم اير یا ول :اذه ىلعو

 امإو «ءادألل بجوملا ببسلاب باجيإلا نكمتيل لثم هل لقعلاب كردي نأب لقعلاب امإ لئلا باجيإ نأل :طقسف
 هل سيل فصو ناكرألا يف لادتعالاو ءطقسي امهنم دحاو دجوي مل اذإف ءالثم هل عرشلا لعج نأب عمسلاب
 ."لوصفلا" يف اذك مثإلا ىوس ءيشب نمضي الف ءاعرش الو ًالقع ال لثم لصألا نع ًادرفنم

 مئاق ريبكتلا تقو نأل ؛ربكي هنإف «ةعامجب ةنسلا هذه نم مايألا هذه يف اهاضق اذإ هنأل ؛هب ديق :خلإ ماّيَأ ريغ يف

 نحنو «تاوفلا بسح ىلع نوكيل ريبكتلا عم اهاضق :ةلأسملا لصأ يف هلي يعفاشلا لاقو «قيرشتلا مايأ وهو

 «ةصوصخم مايأ يف الإ ةعدب ريبكتلاب رهجلا نأل :ًاعرش .ليق اذك صوصخم نامز يف الإ ةعدب ريبكتلاب رهجلا :لوقن

 [15 ص :يشاوحلا ةدمع] .لثملا تاوفل طقف مايألا هذه ريغ يف ًاعرش ريبكتلاب رهجلا هل نوكي الف
 ءطقسي الإو «هب ربجني لثملاب ناصقنلا ربج نكمأ نإ هنأ :وهو «روكذملا لصألا ىلع عيرفت اضيأ اذه :لإ انلقو
 يأ لوألا رطشلا ىلع لئاسملا هذهو طقس هربج نكي مل نإو يأ يناثلا رطشلا ىلع ةعرفتم ةمدقتملا لئاسملا نكل

 بحاولا كرتب مزاللا ناصقنلا ربجنيل وهسلا ةدجس عرشلا لعج تابحاولا يفف «لثملاب ناصقنلا ربح نكمأ اذإ هنأ

 ."لوصفلا" يف اذك ةالصلا تابحاو نم

 0 -ه ديعولاو -4 دعولاو -7 يهنلاو -۲ رمألا ١- :ةينامث نآرقلا ماسقأ نأ ملعا :ةمتافلا

 ريشي ملل ُدْمَحْلا»ِ :هلوق نإف ءكلذ ىلع ةلمتشم ةروسلا هذهو «خوسنلاو -۸ خسانلاو -۷ لاثمألاو -5

 موي et :هلوقو «نيعمجأ قئالخلا داجيإ نع صصق َنمَلاَعل بروو :هلوقو «هدض نع يهنلاو ؛هدمحب رمألا
 :هلوقو «ةخسان مهتعيرش هذه 4ْمِهْيلَع َتْمَعْنَأَل «لاثمأ (ميقتسملا :هلوقو «ديعوو دعو هيف 4نيذلا

 .ةخوسنم مهتعيرش نم ىراصنلاو دوهيلا ي أ نالا ل و ْمِهيَلَع ب ا رغ
 خسفي نأ هل ناك «ضبقلا ةلاح هتفايزب ماع نكي ملو نيدلا بر دي يف ًامئاق ناك اذإ هنأل ؛هب ديق امنإ :لإ كلهف

 .فصولا يف هقحل ءايحإ دايحلاب بلاطيو ءادألا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ١٠٠١5 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .لثملاب اهربج نكمب ىح ةدرفنم ةدؤحلا ةفصل لثم ال هنأل ءس ةفينح يبأ دنع

 دنع كله نإف «عيبلا دعب عئابلا دنعو «بصاغلا دنع ةيانجب مدلا حابم د دلو

 لق نو ىادألا لصأ رابتعاب بصاغلا ربو ا همز عفدلا لبق يرتشملا وأ كلالا
 يناجلا دبعلا

 كن ةفينح يبأ دنع ءادألا دحجوي مل لاک راصف هیس لأ ىلإ كالملا دنتسا ةيانحلا كلتب

 انحجلا وهو

 َِس ال كلاملا دنع ةدالولاب تتامف بصاغلا دنع ٍلعفب الماح تدر اذإ ةّيوصخلاو
 هنم بوصغملا كلاملا ةمألا

 لس ةفينح یا دنع نامضلا نع بصاغلا

 ىلع اار نری نالا اه نا یر فر ا ريشا ا ا ةفينج يبأ دنع

 نأل ؛ةدوجلا يف هقحلا ءايحإ ضبق ام لثم نمضي هنأ :وهو «ناسحتسإلاب لمعف ثب فسوي وبأ امأ «ناسحتسإلا

 امأ نعم الو ةروص ال :ةدرفنم .دايحلا يفوتسيو ضوبقملا لثم دريف «ردقلا يف امك فصولا يف يعارم هقح

 اهل ةميق ال ةدوحلا نألف ؛ئيعم امأو «نيعلا نع ضرعلا لصف نكمي الف اهتاذب اهمايق ليحتسي ضرع االف ؛ةروص

 .ثيدحلا "ءاوس اهيدرو اهديح" :ء هلوقل ؛ةيوبرلا لاومألا يف

 ؛لصألا ىلع ةعرفتملا لئاسملا ىلع ًارهاظ فطع هنأل ؛لكشم ماقملا اذه يف اهدعب امو ةلأسملا هذه داريإ :ةيانجب

 ناصقنلا ربج لئاسملا هذه يف سيلو ءطقسي الإو «هب ربجني لثملاب ناصقنلا ربج نكمأ نإ هنأ :وهو روك

 لصأ رابتعاب :نمثلا همزل ."لوصفلا" يف اذك لثملاب نامضلا بوجو :وهو ثلاث رمأ انهه لب طوقس الو «لئماب
 [47 ص :يشاوحلا ةدمع] .بصاغلا يئرب ةيانحلا يلو ىلإ عفدلا لبق كلاملا دي يق كله اذإ :لوقن انكل ىادألا

 ةيانطا وهو كلاملا مدلا حابم دبعلا ميلست نم لوأ ببس ىلإ نيعملاف «هيلع مدق ببسلا ةفص :خإ هببس لّوأ ىلإ

 امهدنعو ءاصقان ناك ءادألا نأل ؛عئابلا ىلع نمثلا عيمجبو بصاغلا ىلع هتميقب عحريف :ةفينح يبأ دنع .ليق اذك

 عيبلا ةروص يف فالخلاو «ناصقنلاب عجريف ءامهدنع بيع وهو ميلستلا مامت عنمي ال بيعلا نأل ؛لماك ميلستلا اذه

 انلوأ امنإو «رخآ لجر ءانز وأ «بصاغلا انز نم قولعلا ناك ءاوس :بصاغلا دنع ."ندعملا" يف اذك بصغلا نود

 .ليق اذك كلذ نم ءيش يف بصاغلا ىلع نامض الف «يلولا نم وأ اه جوز نم ناك اذإ لمحلا نأل ؛انزب لعفلا

 اهدرف بصاغلا دنع ًادمع ًالجر ةيراحلا تلتق اذإ لمحلا ريغ رحخآ ببسب تتام اذإ امنأل ؛ام ديق :ةدالولاب تتامف

 .ليق اذك دانا اه تالا لفل اضاف كلاملا دنع تلتق مث كلاما ىلإ



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ١١ه هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 دنع ءاضقلا لإ راقي املا و: ءاضقات وأ ناك اک .ادألا وه :بابلا اذه يف لعألا

 .ءادألا رذعت

 بصاغلاو اکو عدومل دارأ ولو «بصغلاو «ةلاكو لاو ءةعيدولا يف لاملا نيعتي اذهلو

 بيع هب َرهَظف ءهمّلسو ايش عاب ولو «كلذ هل سيل هلئامي ام َمَديو َنيعلا َكسْمُي نأ

 هلئاع ام عفدو نيعلا كاسمإ

 هيف كراو ألا نيب رايخاب ييرتشملا ناك

 لا ذر: :بصاغلا ىلع چ : هلل اب يعفاشلا لوقي ءادألا وه لصألا نأ رابتعابو

 ناشتا بيم درا تر ءافتحاف ف باا قرن قت ت ك كو فيولا
 ر هريغ لعفبوأ هلعفب

 ءاهاّرشو اهحّبَدَف ةاش وأ أراد اهيلع بف ةجاس وأ اَهنَحّطف ةطنح بَّصغ ول اذه ىلعو

 هيلإ راصي الو ءءاضقلا ىلع مدقم لصألا نأ :ءاضقلاو ءادألا ماكحأ يف يلكلا لصألا يأ :خإ بابلا اذه يف

 .لصألاب لمعلا رذعت دنع الإ فلخلا ىلإ راصي الو ءادألا نع فلخ ءاضقلا نأل ؛ءادألا رذعت دنع الإ

 نإف ءلحر اهبصغ وأ ءاي يرتشي وأ مهاردلا هذي عيبي نأ لكو وأ «مهارد لحجر عدوأ نأب :خإ ةعيدولا يف
 مهاردلا نأ ملعا ءءاضق نوكي هنأل ؛ىرخأ مهرد امم اولدبتسي نأ ءالوم نوكي ال نح ةنيعتم اهيف مهاردلا

 اذك اعامجإ نيعتي بصغلاو ةلاكولاو ةعيدولا يف كلي يعفاشلل افالح اندنع خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو

 .اهنم نكمم نيعلا عفدب وهو ءادألا وه لصألا نأل :كلذ هل سيل ."ندعملا" يف

 ءدرلا ةيالو هل تبثي دوصقملا ىلإ رظنلابف رصاق ءادألا اذه نأل ؛هكرتو عيبملا ذأ يأ :خإ ذخألا نيب رايخلاب

 . .ناصقنلا ذحأيو عيبلا كسمي نأ هل سيلو «ذحألا ةيالو هل تبثي ءادألا لصأ ىلإ رظنلابو

 لاز اهعفانم مظعأ وأ اهمسا لاز نأب ًاشحاف ٌريغت بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا تريغت اذإ اندنعو :ًاشحاف ًارّيغت

 ."ندعملا" يف اذك اهدب يدؤي ىح عافتنالا هل لحي الو ءاهنمضو بصاغلا اهكلمو ءاهنع هنم بوصغملا كلم

 ةميق ىلع داز ام بصاغلا نمضتيف ًابيعمو امياس بوصغملا موقي نعي نيتميقلا نيب ام لضف هب ديري :شرألا بيو
 تريغت نإو ةبوصغملا نيعلا در بحاولا نأ :وهو هي يعفاشلا بهذم نم انركذ ام ىلع يأ :اذه ىلعو .بيعملا

 - لمعت "لاسو وهكاس" :ةيدنهلا يف اه لاقي دنلا نم بلجت ةيوق ةبلص ةبشح ميحلاب :إ ةجاس وأ .ًاشحاف اريغت



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ل هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .هدنع كلاملل اكلم كلذ ناك ٌعْرّرلا َتّبنو اهَعَرَرف ةطنح وأ ءاهرصعف ابّتع وأ
 يعفاشلا بصاغلل ال

 ارت وأ مهارد اًهَبرَضَف ضف بّصَغ ولو «ةميقلا در هيلع ْبحُيو «بصاغلل اهُعيمج :انلق

 .ةياورلا ّرهاظ يف كلاما ّقح عطني ال اهَحبنف ةاش وأ ںیناند اهْنَحَنأف
 .ةياورلا رهاظ يف كلاما قح ٌمطقتي ال هَجّسسْنف الغ وأ هلركف انطق بَّصغ ول كلذكو 7 00 / 2 نر ا و 5

 ةحاسلا يلاوح يف ىب اذإ ضقني ال امنإو :يناودنهلاو يحركلا لاق ساسألل ةأيهم ةتوحنم :ليقو «باوبألا اهنم -

 ول امأو «"ةريخذلا"و "ةيادحلا" يف امك قالطإلا حصألاو «هيف دتعم هنأل ؛ضقنيف ةجاسلا سفن ىلع ىب اذإ امأ

 دواد وبأ هاور "قح ملاظ قرعل سيل" ثيدحل اهَّدرو سرغلاو ءانبلا علقأ :هل ليق نب وأ اه سرغف ًاضرأ بصغ
 ٍ ."لوصحلا" يف اذك مهبتك يف يئاسنلاو يذمرتلاو

 نم اكلاه كلاملا قح ةريصم ةموقتم ةعنص ثدحأ هنأل ؛بصاغلل ةروكذملا ءايشألا عيمج يأ :بصاغلل اهعيج

 «هانعمو هتروصب موقي امنإ ءيشلاو «دصاقملا مظعأ تافو مسالا لدنك هنأ ىرت الأ «ةروصلا ثيح نم :يأ هجو

 نم كلمل اببس هلعف لعجي الو «هحو نم تئاف وه يذلا لصألا ىلع حجرتيف «هجو لك نم مئاق ةعنصلا يف هقحو

 ا تا هنأ ب نك لب نوط هلا نأ ثيح

 كلاملا قح اهنع عطقني ال امف مكحلا يف بصغلا لئاسم راس افلا Gs .+إ ةف بضع ولو

 ةاشلا يف امأو كف ةفينح يبأ دنعف ةضفلاو بهذلا يف امأ ءلئاسملا رئاس فالخب اضيأ تاريغتلا كلت دعب

 ءاقبلف ؛ةروص امأ «نيعمو ةروص هجو لك نم امهيف قاب نيعلا نأ :ثر ةفينح يبأ دنع نييلوألا هجوو «قافتإلابف
 نينوزوم امهوكو ةينمثلا وهو يلصألا نعملا نألف ؛نيعم امأو تضف اق يمن فالو مهاردلا نأل ؛مسالا

 ةحوبذم ةاش :لاقي قاب حبذلا دعب اهمسا نأ :لكلا دنع ثلاثلا هحوو ءامهيف نزولا رابتعاب ابرلا هيف ىرح قاب

 لزغلا وه امهدصاقم مظعم نإف ؛هجسنف ًالزغ وأ ؛هلزغف انطق بصغ اذإ :سايقلا اذه ىلعو «ةيح ةاش :لاقي امك

 E نك هدي لل ةوضفلا ل معو زج لصح دق جسنلاو

 لعفب ةبوصغملا نيعلا ريغتي نأ :لوألا :رومأ ةثالث كلاما قح عاطقنا يف رثوملا نأ :لصاحلاو :خلإ غطقتي ال

 ؛نهدلاب نهدلا طلخك زييمتلا عن ثيحب بصاغلا كلم طلتخي نأ :يناثلاو ءاهعفانم مظعأ و اهمسا لوزيف بصاغلا

 دجوت مل ةرثؤملا رومألا هذهو ءاهيلع ئبف ءانبلا بصغ اذإ امك جرخي نكل زييمتلا نكمي ثيحب طلتخي نأ :ثلاثلاو

 . ندعملا" يف اذك كلاملا قح اهنع عطقني الف «لئاسملا كلت يف

 ,"طوسبملا" :يهو :هيبحاصو ةفينح يبأ نع تيور ىلا لوصألا لئاسم :ةياورلا رهاظب دارملا :ةياورلا َرهاظ

 - بتكلا هذه تيم امنإو «"ريبكلا ريسلا"و «"ريغصلا ريسلا"و «"ريبكلا عماجلا"و «"ريغصلا عماجلا"و «"تادايزلاو"



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ¥1۰۷ هللا باتک يف لوألا ثحبلا

 دخلا ادق بوصغملا :دبعلا رهظ ول :لاق اذلو «تانومضلا ةلاسم :اذه نم ع رفتيو

 ذحأ ام در كلاملا ىلع بحاولاو ؛كلاملل اكلم ٌدبعلا ناك بصاغلا نم هئامض كلاما
 بصاغلا نم

 دخلا ماو
 > اقوا رياك تان ناعوت ءاضتقلا ار

 نم اًهكلهتماف ةطنح ٌريفق بصغ ْنّمك ىعمو ةروص بحاولا لثم ُميلست :هنم لماكلا
 .تايلثلا عيمج يف ٌمكحلا كلذكو «ّىعمو ةروص لوألل ًالثم ىّدؤملا نوكيو «ةطنح يفق

 7 ا

 تكلف ةاش بصغ نمك نعم لئاعو ةروص حاولا لثامي ال ام وهف :رصاقلا ماو
 بحاولا 3

 .ةروصلا ثيح نم ال علا ثيح نم ةاشلا لثمٌةميقلاو اهتميق نم

 وأ ةرتاوتم امإ يهف «هنع تاقثلا ةياورب ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا نع تيور األ ؛ةياورلا رهاظب =

 اريغت ريغتو بصاغلا هيف عنص اذإ بوصغملا نأ نم مدقت ام يأ :اذه نم ٌعَّرفتيو ١[ 48 ص :يفاشلا] .ةروهشم

 اندنع بصاغلا كلم يف لحديو كلاملا كلم هنع لوزي نح «كلاهاك بوصغملا لعجيو هتعنص ربتعي ءاشحاف

 بحي ًاشحاف ًاريغت ريغت اذإ بوصغملا نإف «تانومضملا ةلأسم ٠٠١[ ص :يشاوحلا ةدمع] هللا يعفاشلل فالح

 .هدنع بوصغملا نامضو ءاندنع هتميق بصاغلا ىلع

 نمشلا هببسل فلتخي ال :يأ «هب دتعي توافت الب قاوسألا يف لثم هل دجوي ام لك :يلثملا فيرعت :تايلثملا عيمج يف

 ريعشلاو ةطنجلاك تاليكملا يهو ١١4[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .يميقف كلذك سيل امو «يلثم وهف

 ءاهداحأ نيب توافتلا ةلقل ؛ضيبلاو زوج لاك ةبراقتملا تايددعلاو ءامهوحنو ةضفلاو بهذلاك تانوزوملاو ءامهريغو

 ةلاح ال ةميق ناتوافتي اذهو «هوحولا عيمج نم ًابوث لثامب ال ًابوث نإف ؛بايثلاو تاناويحلا لثمف تايلثملا ريغ امأو
 توافتلل ىعمو ةروص ةلئامملا ةياعر رذعتل ؛يلثملا ريغ يف نيعلا كاله دنع ةميقلا تبحو اذلف «ناؤيحلا كلذكو

 ."نيعلل" فانك قوأ تناكف ًالصأ هيف توافت ال نعم لثم وهف ةميقلا امأو ءاهاثمأ نيب شحافلا
 نع زحعلل تاف دق ةروصلا يف هقح نأ الإ ءًاعيمج ئعملاو ةروصلا يف قحتسملا قح نأل ؛ةاشلا ةميق يأ :اهتميق نمض

 .هتميق تيم اذلو ءاهماقم موقتو ةيلاملا يف ةاشلا لداعت اهنأل : :لإ ٌةَميِقلاو .ةميقلا يهو عملا يف هقح يقبف ءاضقلا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ۱۰۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .لماكلا ءاضقلا يف لصألا 1

 يديأ نع كلذ عطقنا هدي يف كلف اًيلثم بصغ اذإ :كلم ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو

 دنع اإ لماكل لثلا ميلست نع زجعلا نأل ؛ةموصخلا موي هتميق نمض سانلا

 .هجو لك نم لثلل لوصح رّوصتل ؛الف ةموصنملا لبق امأف «ةموصخلا

 .لثملاب هيف ءاضقلا باجيإ ْنكمب ال يعم الو ةروص ال هل لثم آل ام اّمأف

 ,رذعتم لئم اب نامضلا باجيإ نأل ؛فالتإلاب نمضت ال عفاتلا نإ :انلق ىنعملا اذملو

 :كلي فسوي وبأ لاقو :لإ ةفينح وبأ لاق .نيعمو ةروص قحتسملا قح ةياعر هيف نإف يعم و ةروص لشاب ءادألا يأ :لماكلا
 هرابتعا نم ىلوأ نامضلا ققحت تقو نومضملا ةميق رابتعاف «ةموصخلاو نامضلل بجوملا وه هنأل ؛بصغلا موي هتميق نمضي

 ةميقلا ىلإ راصي امنإو لثلا وه بجاولا نأل ؛سانلا يديأ نع عاطقنالا موي هتميق نمضي :.كنمي دمحم لاق و ءةموصخلا تقو
 ."ندعملا"يف اذك سانلا يديأ نع عاطقنالا دنع ققحتي امنإ زجعلاو «هنع زجعلا دنع

 هل ةميق ال ام امأو «ةميق هل وأ لثم هل اميف رصاقلاب وأ لماكلا لثماب نامضلا بحو امنإ يعي :خإ ثباجيإ نكي ال

 هذه دعب ركذ امك ةروص هل لثملب عرشلا دري نأ الإ يعم الو ةروص هل'لثم ال هنأل ؛مثإلاب الإ نمضي الف

 ءاضقلا باجيإ نكع ال ّنيعم الو ةروص ال هل لثم ال ام نأ لجأل يأ :ىنعملا اذهو ."لوصفلا" يف اذك لئاسملا
 مرغيف هدفا صقني نأ الإ نمضت ال :اندنعف ءاهيف فلتخم ةلأسملا اذه :إ انلق ."لوصفلا" يف اذك هيف

 بحب الثم رادلا نكس نإ :كلام لاقو ءدمحأ لاق هبو لثملا رجأ بجيف ءاهنمضي :.كن» يعفاشلا لاقو «ناصقنلا

 ١٠١١[ ص :يشاوحلا ةدمع].هيلع ءيش الف اهلطع نإو «لثملا رحأ

 ةبادلا بكر يو دبعلا ةمدختسي نأب ةبوصغملا نايعألا لمعتسي نأ :عفانلا فالتإ ةروصو :فالتإلاب نمضت ال

 نم اهلثم نامضلا باجيإ نأل ؛اهتميقب الو اهلثمب ال فلتملا ىلع اهفامض بحي ال هنإف «تيبلا نكسيو ةبوصغملا
 دبع هتعفنم لثامت ال ًالثم ةعفنم نإف ءاهفايعأ توافت بسح ىلع ًاريثك ًاتوافت توافتي عفانملا نأل ؛رذعتم عفانما

 ."رانملا" حورش ضعب يف اذك نيتعفنملا نيب توافتلل ؛رخآ

 ؛رخآ دبع ةعفنم لثامي ال الثم دبع ةعفنم نإف ءافايعأ توافت بسح ىلع اريثك اتوافت توافنت عفانملا نأل : رذعتم

 . "ندعملا" يف اذك نيتعفنملا نيب توافتلل



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ۱۰۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بضع اذإ امك وعم الو ةروص ال ةعفنملا لئات ال َنيعلا نأل ؛كلذك يعاب هباجيإو

 yT بوصغلا در مث أرهش اهيف نكس اراد وأ ارهش همدحختساف دبع
 دبعلا وهو وب رادلا ي

 .ةرخآلا راد ىلإ هؤازج لقتناو هل امكح مثإلا يقبف قر يعفاشلل ًافالخ عفانلا نامض

 فالتإلاو بصغلا

 لتقب الو «قالطلا ىلع ةلطابلا ةداهشلاب عضبلا عفانم نمضأ ال :انلق نعلا اذهلو

 ايش جوزلل نمضُي ال ناسنإ ةحوز ئطو ول قح ءطولاب الو ءريغلا ةحوكنم

 اهزارحإ نكح الف «نينامز ىقبت ال ضارعأ عفانملا نألف ؛ْىعم امأو نفاظ ةروص امأ :لإ لثامت ال َنيعلا نأل

 ةميقلا وه يونعملا لثملاو «ةميقلاب نامضلا باجيإ هيف نكمي ال موقتي ال امو ءاهيوقت نكمي ال اهزارحإ نكمي ال امو
 انلو ةراحإلا يف امك اعرش ةموقتم األ ؛عفانملا نامض هيلع بجي هدنع نإف :كلم يعفاشلل ًافالخ .اولاق اذك
 يف ثدحت ل ذإ ؛اهكلميف هناكمإ يف اهثودحل بصاغلا كلم ىلع تلصحف «ىقبت الف ضارعأ اهنإ :لوألا :هوجو

 امو ءاهه ءاقب ال األ ؛ةفلتمو ةبوصغم نوكت نأ حلصت ال عفانلاو بصغلا وه :نامضلا ببس :يناثلاو .كلاملا دي

 لثامت ال يهو ةلثامملاب طورشم نامضلا نأ :ثلاثلاو .نمضت الف ءاقبلا امهدروم ذإ ؛هفالتإو هبصغ روصتي ال ىقيي ال

 دقعب اهموقت امأو «هب ؛ عفتنلو عفتنملا يف شحافلا فالتحالل عفانملا لثامت الف نايعألا ءاقبو اهئانف ةعرسل نايعألا

 فلتملا نكي مل اذإف : مالا يقبف . "لوصحلا" يف اذك نيلفاغلا نم نكت الو هظفحاف انو «رورصلاف ناجا

 ٠١١[ ص :يشاوحلا ةدمع].خلإ مإلا يقب عفانملا فالتإب انماض

 رهملا ءادأب هيلع يضاقلا مكحف ل ريالا دعب هنأ 10 قلط هنأب نالجر دهش اذإ يعي :لإ ةلطابلا ةداهشلاب

 ,هب يعفاشلل افالح اندنع ًائيش انمضي مل ةقرفلاب ءاضقلا دعب نادهاشلا اعجر مث «قيرفتلاو

 اهنطو اذإ كلذكو ءجوزلل اتيش لتاقلا نمضي مل رخآ لحرب هتجوز لحجر لتق اذإ يأ :خلإ ةحوكنم لتقب الو
 يف رقعلا بوجو نأ :وهو «مهوتل عفد :خا ئطو ول ىتح ٠١7[ ص :يشاوحلا ةدمع] .عضبلا عفانم نمضي ال

 ىلع لدي ال رقعلا بوحو نأ :هنايبو "ىح" :هلوقب هعفدف «عضبلا عفانم موقت ىلع لدي ةحوزلل ةروصلا هذه

 رقعلا ناك املف «ةكولمم عضبلا عفانم نأل ؛جوزلل ناكل عضبلا عفانمل ةميق رقعلا ناك ول ذإ ؛عضبلا ةعفنم موقت

 ولخي ال كلملا ريغ يف ءطولا نأ لجأل بجو رقعلا نأل ؛عضبلا ةعفنم موقت ىلع لدي ال رقعلا بوجو نأ ملع ةجوزلل

 ةيدلا ال عضبلا لدب :ءيشلا نم دارملا :ائيش .لوصألا بك يف اذك لحلا مارتحال رباج رقع وأ ءرجاز دح بوجو نع
 ٠١7[ ص :يشاوحلا ةدمع] .بحاو هنإف «,صاصقلا وأ



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بجيف ًاعرش هل ًالثم نوكيف يعم الو ةروص هلئامي ال هنأ َعَم لثماب ٌعرشلا درو اذإ الإ
 عرشلا هب درو ام

 .يعرشلا لثملاب هؤاضق
 هلثم ال ام

 ل 7

Nes eلثم أطَخ قلا ف ةيدلاو  

 :يهنلا يف لصف
 .ملظلاو بذكلاو سخا برشو انزلاك :ةيسجلا لاعفألا نع يه :ناعون ىهنلاو

 ' يف اذك ءاضقلا باجيإ نكمي ال نعم الو ةروص ال هل لثم ال امأف :هلوق نأل ؛ءانثتسا اذه :خلإ درو اذإ الإ

 ص :يفاشلا] .ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلا هللا قوقح يف لوقعم ريغ لثم. ءاضقلا ريظن يأ :هُريظنو ."ندعملا"

 ل ؛لقع هكر دي ال موصلا ةلباقم. ةيدفلا نإف «لوقعم ريغ لثم ءاضقلا ريظن اذه :لإ ّقح يف ةيدفلا ١

 ملف «هعابشإ ةيدفلاو سفنلا عيوحت موصلا نأل ؛نيعم الو «نيع ةيدفلاو ضرع موصلا نأل ؛ةروص ال امهنيب ةلثام

 الف لذتبم كلام يمدآلاو لذتبم كولم لالا نأل ؛ةيدلاو لوتقملا سفنلا نيب اذكو ءأسايق ًالثم ةيدفلا نكي

 مالسإلا رخف لاقو 'ندعملا" حيضوت اذه ضيقنلا فرط يف زجعلا ةمس ةيكولمملاو ةردقلا ةمس ةيكلاملا ذإ ؛نالئامتي

 لكل ةيدفلا هذهو «ةيدفلاو موصلا نيب ًاعرش ةلثامملا تبثي موصلا ماقم ةيدفلا عرشلا ماقأ اذإو :"ميوقتلا" حرش يف

 نع زجعي يذلا ينافلا خيشلل ريعش وأ رمت نم عاص وأ «بيبزوأ «ةقيوس وأ ةقيقد رب نم عاص فصن :وه موي
 "ال" ةملك نوكت نأ ىلع هنوقيطت ال :يأ ةيآلا «نيكسم ُماََط ةيدف ُهئوَقيطُي َنيذّلا ىَلَعَوإ :ىلاعت هلوقل «موصلا
 .ىهتنا ينافلا خيشلا ىلع لديل ةق ةقاطلا نوبلسي يأ بلسلل هيف ةزمملاب نوكت وأ ةردقم

 وهو :ليقو هنود وه نم لوقلاب لعفلا كرت و ءاعدتسا وه :لوصألا لهأ حالطصا نو «ةغل عنملا وهو :يهّلا يف

 رمألا بجوم يف مهفالتخا بسح ىلع هبجوم يف اوفلتخاو «العتسالا ليبس ىلع لعفت ال :هريغل لئاقلا لوق
 «سأيلاو ريقحتلاو «داشرإلاو «ةقفشلاو ءاعدلاو ةبقاعلا نايبو ,ةهاركلاو «يرحتلاك ةريثك ناعم يف هلامعتسال

 ."لوصفلا"يف اذك ميرحتلا ةبجوم نأ :راتخملاو «قافتالاب ةهاركلاو «عرحتلا ريغ يف زاحم هتغيص نكل

 نيمولعم اناك امهنإف ؛رمخلا برشو ءانزلاك عرشلا ىلع اهققحت فقوتي الو اسح فرعت ىلا يهو :ةيسحلا لاعفألا

 ينعي ةيسح لاعفأ اهفإف :لإ رْمَخلا برُشو انزلاك .عرشلاب ريغتي الو ءامهلاح ىلع نيتيقابو «عرشلا دورو لبق ةيهام
 .عرشلا ىلع اهدوجو فقوتي الو «ملعي ال نمو عرشلا ملعي نم دنع اسح ققحتي



 هلا يف لصف 0 ۱۱۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تاقوألا يف ةالصلاو «رحتلا موي ف موصلا نع يهّئلاك :ةيعرشلا تافرصتلا نع يهو

 .نيمهردلاب مهردلا عيبو «ةهوركللا

 هنيع دع نوكيف يهنلا هيلع َدَرَو ام َنيع وه هنع يهنلا نوكي نأ :لّوألا عونلا مكحو

 .الصأ اعورشم نوكي الف ا

 انيس دوغ رك .يهنلا هيلإ فيضأ ام ريغ هنع يهنملا نوكي نأ :يباثلا عونلا مكحو
ASهنع يهنملا ةيعرشلا  

dd 

 ءاعرش سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو «ةينلاو تقولا هيلع ديز مث ,كاسمإلا :ةغل موصلا نإف :موصلا نع يهّلاك

 طورشو «دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاك ناكرألا يه ءايشأ عرشلا يف اهيلع ديزو «ءاعدلا :ةغل ةالصلاو

 ءايشأ يوغللا عملا ىلع ةراحإلاو عيبلا يف ديز اذكو «ةينلاو «لابقتسالاو «ةروعلا رتسو «ثدحلا نم ةراهطلاك

 عرشلا ىلع تفقوت األ ؛ةيعرش ًارومأ ءايشألا هذه تناكف «لحما ىلإ اهضعبو لهألا ىلإ اهضعب عجري ةيعرش

 ."ندعملا"يف اذك

 مركأ خيشلا ةيشاح] .رحلا عيبو ةراهط ريغب ةالصلاك ًاعرش هنيعل حبق ام عونلا اذهبي قحليو :ًاعورشم نوكي الف

 يف حبقلا ىلع لدي يهنلا نأل ؛دحأل هيف فالح ال اذهو ءافصو الو ًاتاذ ال يأ :ًالصأ ١7[ ص :يودنلا

 هريغ يف يعل احيبق ريصي ذئنيحف هفالحخ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ؛هنيعل حبق ام وهو لماكلا ىلإ هفرصنيف «هنع يهنلا
 يلا يهانملا نم كلذ ريغو دحاو لعف يف يشملاو ءايسارك باودلا ذاختا نعو «ضيحلا ةلاح يف ءطولا نع يهنلاك

 .ءايشألا هذه نيعب ال ةقفشلاو ىذألا نعم اهنع يهنلا ىلع لد دق ليلدلا نإف «ةيسحلا لاعفألا نع تدرو

 عيبلاو «ضئاحلا اطر انج رواج ىعمل حيبق وه ام هنم عون :نيعون عونتي مسقلا اذهو :ياثلا عوتلا مكحو

 موي موصو «ابرلاك ًافصو هب لصتا نعل حبق وه ام هنم عونو .ةبوصغلا ضرألا يف ةالصلاو ةع ناذأ دنع

 عونلا اذه ةيفنحلا دنعو «ليلدب الإ (هنيعل حبق ام وهو) لوألا مسقلا ىلإ عونلا اذه هلم يعفاشلا قحلأو ءرحنلا

 ١۲۳] ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ليلدب الإ (هريغل حبق ام وهو) يناثلا مسقلاب قحلي
 يهنملاف "مايألا هذه يف اوموصت ال الأ" :ةتاع هلوقل ؛هنع يهنم رحنلا موي يف موصلاك :خ! هيلإ فيضأ ام ريغ

 .."اناصع دقف ةوعدلا بحي مل نم" :الةلع هلوقل ؛هنع يهنم ضارعإلا نإف «ىلاعت هللا ةفايض هنع ضارعإلا وه هنع



 يهنلا يف لصف ۱۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دارو اهريرقت يتقي ةيعرشلا تافّرصتلا نع ىهنلا :رياج انباحصأ لاق اذه ىلعو

 ناك تورش نيب ملى نل ؛ناک امك ًاعورشم ىقي يلا دعب فرصا نأ كل

 و ءزجاعلل ايم كلذ ناك لئتيحو :عورشملا ليصحت نع ازجاع دبعلا

 يف ىلإ 7 ىد ا سيف ايكح ناك ول هنأ هلا لاففألا فراق لا

 .يسحلا لعفلا نع ُدبعلا زجعي ال فصولا اذهب هنأل ؛زحاعلا

 ءرحنلا موي موصب رذنلاو «ةدسافلا ةراحإلاو .دسافلا عيبلا مكح :اذه نم عرفتو

 .اهنع يهنلا دورو عم ةيعرشلا تافرصتلا روص عيمجو
 ةيعرشلا تافرصتلا

 رابتعاب هضقن بحيو عيب هنأ رابتعاب ضبقلا دنع َكلملا كيفي دسافلا عيبلا :انلقف

 .هريغل امارح هنوك
 دسافلا طرشلا وهو

 يهنلا نأ : للم انباحصأ لاق «هريغل احيبق هسفنب انسح نوكي ةيعرشلا تافرصتلا نع يهنلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 يذلا وهو «ريخألا مسقلا ىلع عقي «تالماعملا وأ تادابعلا رئاسو عيبلاو ناز ةالصلاك ةيعرشلا لاعفألا نع

 اعورشم نكي مل نإو اندنع هلصأب اعورشم يهنلا دعب هنع يهنمل یب د يح ًافصو هب ًالصتم هريغل هيف : حبقلا نوكي

 نأل ؛اروصتم نكي مل اعورشم قبي ملول يهنلا دعب يعرشلا فرصتلا نأل :خلإ ازجاع ٌدبعلا ناك .مهفاف هفصوب

 هوحولا روصتم نكي مل اذإ اعورشم ناك اذإ نوكي امنإ وهو «عرشلا ثيح نم نوكي امنإ يعرشلا لعفلا روصت
 لوق ةلزنم هنأل ؛لاحم عراشلا نم وهو «حيبق زحاعلا ينو «زحاعلل اي هنع يهنلا نوكيف «دبعلا رودقم نوكي

 .ةيعورشملا دمتعي ال هروصت نأل ؛يسحلا فالخب ءاذه اذكف «حيبق وهف أرقت ال :يمأللو ,رصبت ال :ىمعألل لئاقلا

 دحوت اهنأل ؛حبقلا ةفص عم لاعفألا هذه ققحت نكمأ هنأل ؛ةيعورشملا دمتعي ال هروصت نأل :لإ ٌدبعلا زجعي ال

 « رشلا ىلع اهققحت فقوتي الو اسح فرعي ام :ةيسحلا لاعفألاب دارملاو «حبقلا ببسب اهدوجو عنتمي الف ءاسح .

 لتقلاو انزلاك ًالصأ هب ريغتي ل عرشلا دورو دعب اهاح ىلع ةيقاب عرشلا لبق ةمولعملا اهيناعم نوكي ام :ليقو

 - ."ندعملا" يف اذك كلذ ريغو رمخلا برشو



 لا يف لصف ۱۹۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 «هتح وکنمو ريغلا هدتعمو بألا ةحوكنمو «تاکر شا حاكن فدل اذهو

 ا يهنلا بَّحومو فرصتلا لح حاكنلا بحوم نأل ؛دوهش ريغب حاکنلاو «مراحلا
 ءيشلا نع خيطبلاب عاتالا

 .يفنلا ىلع يهنلا لمجيف 00 1 امهنيب عمجلا لاحتساف «فرصتلا

 «فرصتلا ةمرح : يهنلا بجومو كالا E :عيبلا بجوم اًمأف

 هنع يهنملا يف

 عيب نع یه ع هن هنأ يور ام. هنع يهنم وهو ءًرهش عئابلا مدخي نأ طرشب دبع عاب نأب :دسافلا عيبلا مكح -

 ءدسافلا طرشلاو ضوعلا نع يلاخلا لضفلا وهو «عيبلا ريغ يف نعمل درو هيف يهنلا نإف ؛كلذ ريغو ءطرشو

 .هلح يف هلهأ نم لوبقو باجيإ هنأل ؛ع ورشملا لصأ هب مدعني الف
 ىلع ادئاز ارمأ ناكف ءدساف طرشب كلذ نم لتخي الو «هلحم يف هلهأ نم ردص لوبقو باجيإ هنأل :خلإ َكلملا ُديفي
 ضقنلا بحاو ناك ًاعرش ًامارح ناك امل نكل ,كلملل ًاديفم ناكف ؛هلصأب ًايعرش ًادقع دسافلا عيبلا ناكف «دقعلا

 ضقن باوح وأ «دسافلا عيبلا مكح عيرفت ىلع دري لاكشإ باوح اذه :خلإ حاكن 0 اذهو
 تاكر شملا حاكن نأل كلذو ؛ةيعورشملا ءاقب يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأ نيعأ روكذملا يلكلا ىلع

 :ىلاعت هلوقل ؛هنع يهنم بألا ةحوكنم حاكنو < تاک ر شمل اوحكنت 4 :ىلاعت هلوقل ؛هنع يهنم

 :ىلاعت هلوق كلذكو الصأ اعورشم قبي مل هنأ عم يعرش لعف حاكنلاو هةيآلا کوا حک ام ارُحكُت الر

 نأل ؛اهريغو مراحلا حاكن نع يهنلا نعم يف ءاَسّنلا نم ُْتاَنصْحُمْلَول :هلوق ىلإ کاما ْمُكِلَع تتح

 :الكلع هلوقل ؛هنع يهنم دوهش ريغب حاكنلاو «ريغلا ةحوكنم نعم يف ربغلا ةدتعمو «عنملا نعم. امهنم لك يهنلاو ميرحتلا
 يف فلخلا مزليف عقي دقو ءدوهش ريغب حاكنلا عقي ال نأ مزلي الو «يهنلا عع. يفنلا نألو «"دوهشب الإ حاكن ال"

 ةمرحلا تابثإ نكمأ اميف وه امنإ ةيعورشملا ءاقبب لوقلا نأب باجأف «قافتالاب همالك يف فتنم وهو عراشلا مالك

 امهو فرصتلا ةمرح يهنلا بجومو «فرصتلا لح حاكنلا بحوم نأل ؛كلذ نكي مل انههو ؛ةبحوم ةيعرش عم
 ؛ةيعورشملا ءاقب يضتقي ال يفنلاو «خسنلاو يفنلا ىلع روكذملا يهنلا لمحيف ءامهنيب عمجلا لاحتساف «نايفانتم

 كرتي وأ هرايتحاب يتأي نأ نيب ىلتبم دبعلا نوكيل لعفلا روصت ءاضتقا ةرورض يفنلا يف مزلي امنإ اهءاقب نأل
 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف يفنلا يف ءالتبا الو «هرايتحاب

 :اكلع هلوقب يفنم هنأل ؛دوهش ريغب حاكنلا ةهج نم ضارتعالا مكحنا انلصأ ىلع مزلي ال يأ :دوهش ريغب حاكنلاو
 كلذ نوكيف «خسنلاو يفنلا نود يهنلا يف انمالك ناكو ایف ال ًاخسن ناكف ‹ يطق رادلا هاور 'دوهشب الإ حاكن ال"

 .ربخلا قدص ةرورض اهءافتنا بحوي لب ءةيعورشما ءاقب بحوي ال كلذو «"رادلا يف لحر ال" :كلوقك همدع نع ًارابخإ



 يهنلا يف لصف 11٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 يق ريضعلا رمخت ول هنأ سلا ءفرصتلا مرحيو كلما تبث شب نأب امهنيب عمجلا نكمأ دقو ٠
 رصتل رصتلا تمرحو كلما توبث
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 هزأل 0 حصي قرشا مايأو «رحنلا موي موصب رذن اذإ : كلج انباحصأ لاق اذه ىلعو

 .عورشم موصب رذن
 ؛ةغورشم و 3# ا م ا

 ل

 0 همزل تاقوألا

 نأل ؛يهنلا ةقيقحب لمعلاو ؛ةيعورشملا ءاقبب لوقلا هيف نكمي ثيح عيبلا فالخب حاكنلا نأ نعي :خلإ نكمأ دسقو

 ءاسعبت تبثي عيبلا يف لحلاو «كلملا ال لحما داضي امنإ ميرحتلاو «هداضي ال ميرحتلاو نيعلا كلل عرش امنإ عيبلا

 ."رانملا" حرش يف اذك ميرحتلا هداضي الف

 لاقو «يصاعملا رئاسل وه امك هب رذنلا حصي مل عورشم ريغ مايألا هذه يف موصلا ناك ولو :خإ موصب ٌرذن هنأل
 «"ىلاعت هللا ةيصعم يف رذن ال" :#ك لاقو «ةيصعم يهنلا نأل 0 همزلي الو «هب رذنلا حصي ال :يعفاشلاو رفز

 ناكف «هفصوب ًاحيبق هلصأب اعورشم هنع يهنملا نوكي نأ ئضتقي ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأ ررقت دق :انلق

 «ايألا هذه يف رطفي نأ ىفي اذهو «هلعفب لصتي امنإف ةيصعملا فصو امأو ءهلصأب عورشم وه ام ارذن هب رذنلا

 مزتلا امك هادأ هنأل ؛ةدهعلا نع جرح مايألا هذه يف ماص ولو «ةيصعملا نع صولخلا لصحيل رحآ مايأ يف يضتقيو

 ."ندعملا" يف اذك

 رحنلا موي يف موصلاب رذنلا حصي امك ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلاب رذنلا حصي يأ :خإ ةدابعب رذن هنأل

 تقرا نأ رز و ا اا طاق انزع اموك يف تاقوألا رئاس يواسي هنأل ؛هلصأب حيحص :يأ

 اهكولدو ءسمشلا عولط دنع ةالصلا نع يم دلي يبلا نأل ؛ةنسلا هب تءاج امك ناطيشلا ىلإ بوسنم

 :ةياور يلو "اهورغ دنع الو ءسمشلا عولط دنع يلصيف مكدحأ يرحتي ال" :ٌدنُي لاقو ءاهورغو ءاهاوز يأ
 الو «بيغت ىح ةالصلا اوعدف سمشلا بحاح باغ اذإو «زربي ىح ةالصلا اوعدف سمشلا علط اذإ" :لاق

 . ناطيشلا يرق نيب علطت اهنإف ؛اهورغ الو سمشلا عولط مكتالصب اوذاحت



 : يف لصف ١١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 عافتراب هيلع نح ربص 0 ف 1 موزلل مزالب سيل مارا باكتراو

 هنإف «ديعلا موي موص قراف هبو ,ةهاركلا ؛ نودب مامتإلا هنكمأ اهكولدو اهورغو سمشلا
 .مارحلا باكترا نع كفني ال مامتإلا نأل دعوا ادع وريالاوب نر

 :ىلاعت هلوقل ؛ىذألا رابتعاب ' افابرق نع يهنلا نإف «ضئاحلا ا :عونلا اذه نمو

 مور الو ضبا يف هال اوأرتطاَف ذأ َوُه لق ٍضيِحَمْلا نع كولاسيو

 .«نرهطي ی
 ةأرلا م لحتو «یطاولا ناصحإ هب تبثیف ءعطولا ان نع ماا بترتي :انلق اذهلو

 مازتلا هيفو «عورشلاب مامتإلا موزلب لوقلا حصي فيك :لاقي نأ :وهو ءردقم لاوس باوح :حلإ مارحلا باكتراو
 قراف ةهاركلا نودب ةالصلا يف مامتإلا نكمي هنأ :انركذ امه يأ :لإ قراف هبو ."لوصفلا" يف اذك مارحلا باكترا

 همزلي ال رحنلا موي يف موصلا يف عرش اذإف رحنلا موي موص يف عورشلا نم تاقوألا هذه يف ةالصلا يف عورشلا
 يف امك موصلا يف مامتإلاو ءاضقلا همزلي هنأ فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف ءاضقلا همزلي ال هدسفأ اذإو «مامتإلا

 ؛مويلا كلذ ين برشلاو لكألا نع ضارعإلا نودب مامتإلا هنكمب الف مويلاب ردقم موصلا نأ :قرفلا هجو ءةالصلا
 فرظلاو ءاهفرظ هنأل ؛تقولاب دحوت ال اهنإف ؛ةالصلا فالخب «ةهاركلا نودب مامتإلا هنكمب الف «هوركم وهو

 يف ارثؤم تقولا داسف نكمي الف ءاه رواحم تقولاو «ةمولعم لاعفأب دحوت ةالصلا لب فورظملا داحيإ يف هل ريثأت ال
 ( ."ندعملا" يف اذك ربدتف اهداسف

 اعورشم نوكي الف هنيعب احبق يضتقي ةيسحلا لاعفألا نع يهنلا نأ هيلع دري لاكشإ باوج اذه :خلإ عونلا اذه نمو

 ماكحألا تبثت اذهلو ؛يهنلا دعب اعورشم ىقيي هنأ عم يسح لعف ءطولا نأ وهو هفصوب الو هلصأب ال يأ ًالصأ

 بهذ ول يح هنيع يف نعل ال ىذألا نعمل يهنم هنكل ايسح ًالعف ناك. نإو ضيحلا ةلاح ءطولا نأب باجأف «هب ةيعرشلا
 ."لوصفلا" يف اذك لوألا عونلا مكح نم ءانثتسالا ةلزنمب. اذه ناكف «هنيعل ًامارح نوكي الف ىطولا زاج ىذألا

 .طيخلل طيخلاك ضيحلل ضيحلاو «ضيحل ا يأ ضيحملا يف وبر قت ًالوإ» نهوبتحاف يأ :ءاَسّنلا اوُلْزمْعَف ٠
 .هريغ يف نعمل لب هنيج يف نعل يهنم ريغ هنأل ؛ءطولا اذه ىلع ةعورشملا ماكحألا بترتي اغإو :ماكحألا بترتي
 - ءالالح ًالوحد ةأرماب لحد دق ًاملسم اغلاب القاع ارح نوكي نأ مجرلا ناصحإو محرلل يأ :ىطاولا ناصحإ



 لا يف لصف ١15 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ل نيكمتلا نع ع تعنتما ولو ٠ ةدعلاو رهملا مكح < هد «لوألا جورلل

 5 يقانت ال لعفلا ةو «ةقفنلا 00 الف ةزشان تناك قادصلا

 ةبوصخم سوقب دايطصإلاو .ةبوصغملا هايملاب ءوضولاو «ضئاحلا قالطك ماكحألا
 ل

 هنإف ءءادنلا تقو يف عيبلاو ءةبوصغلا ضرألا يف ةالصلاو ءةب نيكسب حبذلا
 3 و صضر و .ةبوصغم هدا

 .ةمرحلا ىلع اهلامتشا عم تافرصتلا هذه ىلع مكحلا بترتي
 تافرصتلا

 نم قسافلا نإ :ادبأ َةَداَهَش ْمُهَل اولبقت الرإل :ىلاعت هلوق يق انلق لصألا اذه رابتعابو

 دلجلا نود محرلا هدح ناك كلذ دعب نز ول نح ضئاخلا ريغ عوطو اذإ امك ًانصحم ناك ضئاحلا ىطو اذإف -

 ةلاح يف اه لحد رخآ جوز اهجوزتف تاقيلطت ثالثب ةقلطم ةأرملا تناك اذإ يعي :للإ لحتو ."ندعملا" يف اذك

 .لوألا جوزلل لحت اهقلطو ضيحلا
 بحت اذكو ءاهقلط ول ءطؤلا اذهي ةدعلا بحت اذكو الماك ءطولا اذهب جوزلا ىلع رهملا بجي هنإف :لإ رهملا مكح

 ريغ يف تئطو ام دعب تعنتما ول امك ةقفنلا قحتست :هكلي ةفينح يأ دنعو :امهدنع ةزشان تناك .ةدعلا هذمب ةقفنلا

 .هنيع يف نعمل يهنم ريغ هنأل ؛ءطولا اذه ىلع ةيعورشملا ماكحألا بترتت ءطولاب نكمتلا نع ضيخا ةلاخ

 نوكي نأ حلصي الف مارح ةروصلا هذه يف ءطولا نإ :لاقي نأ :وهو «ردقم لاوس باوح :خإ لعفلا ةمرحو

 مكن يعفاشلا لاق امك ةيصعمو مارح وه اب لاني الف «ةماركو ةمعن عورشملا مكحلا ذإ ؛ةعورشملا ماكحألل ًايبس

 امارح ناك نإو هنإف :ضئاحلا قالطك ."ندعملا" يف اذك اعرش ماكحألا توبث يفانت ال لعفلا ةمرح نأب باحأف

 تاقالطلا رئاسك ماكحألا نم اهريغو ةدعلا بوحوو ءةقرفلاو ةمرحلا نم ةيعرشلا ماكحألا هيلع بترتي هنكل

 نسو «ةالصلا ةحابإ نم ةيعرشلا ماكحألا اهيلع بترتي هنكل امارح ناك امي ءيضوتلا نإف :خلإ ءوضولاو .ًاعرش

 ماكحألا هيلع بترتي هنكل امارح ناك نإو سوقلا ذهب دايطصالا نإف : :خلإ سوقب دايطصإلاو .امهريغو فحصملا

 ناك نإو نيكسلا اذمي حبذلا نإف :خلإ ا "ندعملا" يف اذك امهريغو كلملا ةدافإو ديصلا لح نم ةيعرشلا

 .هريغو حوبذملا لح هيلع بترتي هنكل ًامارح

 حبقل هركت اهنكل ةالصلا زاوج اهيلع بترتي هنكل امارح ناك نإو ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا نإف :خإ ةالصلاو

 يف ةمرحلا مث ؛عيبلا ماكحأ نم هريغو كلما ديفي هنكل ايهنم ناك نإو تقولا اذه يف عيبلا نإف :لإ عيبلاو .هرواج

 لعفلا ةمرح نأ يأ أ رابتعابو .مهفاف نذإلا نودب هلامعتساو «ريغلا كلم لغش ىلع اهامتشال روكذملا رومألا

 . ندعملا" يف اذك ةيعورشملا ءاقب يضتقي ةيعرشلا تافرصتلا نع يهنلا نأ رابتعاب وأ ماكحألا توبث يفانت ال



 صوصللاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف 1۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نودب ةداهشلا لوبق نع يهنلا نأل ؛قامفلا ةداهشب ٌحاكنلا دقعنيف «ةداهشلا لهأ

 الصأ ةداهشلا مدعل ال ءادألا يق داسفل مهئداهش لبق مل اغإو «لاحم ةداهشلا

 .قسفلا عم ءادأ الو ةداهشلا اد كلت نأ ؛ناعللا ا بجي ال اذه ىلعو
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 N نتا قط الك اذ كفل ا اوبحا

 ءاهُحاكن ينازلا ىلع مرحي انزلا ءام نم ة ةقولخملا تنبلا :راثص انؤاملع لاق ام :هلاثم

 ىتأ ول ىح اعرش حاكنلا كلذ ررقي نيقساف نيدهاش روضحب ةأرما لجر جوزت ول ىح :قاسفلا ةداهشب

 لهأ نم امهنأل ؛حاكنلا كلذ ررقي نأ يضاقلا ىلع بحو امقداهشب حاكنلاب اربخأو 000 دنع نادقاعلا

 لوبق نع يهنلا نأل ؛ةيعورشملا ءاقب يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأ ىلع ءانب يهنلا ىضتقم. ةداهشلا

 لهأ نم هنأ تبثف ءيشلا كلذ دوحو دعب روصتي امنإ امدعو ءيشلا لوبق نأل ؛لاحم ةداهشلا نودب ةداهشلا

 نأ هيلع دري مث ءاطوبق نع يهنلا روصتي ال ةداهش مقداهش نكي م 3 هنأل :لاحم ةداهشلا نودب .ةداهشلا

 ."ندعملا" يف اذك خلإ لبقت مل امنإو :هلوقب باحأف «مداهش لبقت نأ يغبنيف ةداهشلا لهأ نم اوناك امل قاسفلا

 ١١8[ ص :يشاوحلا ةدمع] .اهئادأ يف داسفل ا ةداهش نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 نم ةفيفع تناك نأب اهفذاق دحي نمف ةأرملاو ءةداهشلا لهأ نم امهو ءانزلاب هتأرما لحرلا فذق اذإ :هنايب :ناعللا

 تادكؤم تاداهش يه :عرشلا يفو «دعبلاو درطلا :ةغللا يف وهو «ناعللا هيلعف فذقلا بجوم. هتبلاطف انزلا

 نأ :ناعللا ةفصو ءاهقح يف انزلا دح ماقمو «هقح يف فذقلا دح ماقم ةمئاق بضغلا يقو «ناعللاب ةنورقم نامألاب

 نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقيو «تاداهش عبرأ دهشيف جوزلاب يضاقلا ئدتيي
 تارم عبرأ ةأرملا دهشت مث «نييذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل :ةسماخلا يف لوقيو «كلذ عيمج يف اهيلإ ريشي انزلا

 نإ اهيلع هللا بضغ :سماخلا يف لوقتو ءانزلا نم هب نامر اميف نييذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقت

 «صوصنلاب عملا ةدارإ نايب يف يأ :لإ فيرعت يف لصف .ليق اذك انزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم ناك

 ٠١5[ ص :يشاوحلا ةدمع] .صوصتنلاب دارملا نييعت يف وأ



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كل يعفاشلا لاقو

oeءانلق ام  eeکی 2 تمرح :ىلاعت هلوق تحن لحدتف  

 ةقفتلا موزلو ءرهلا بوحوو ءطولا لح نم نّريهذملا ىلع 0 هنم ٌعرفتيو
 اندنع ال هدنع

 رزرو و عنملا ةيالوو «ثراوتلا نايّرَحو
 E a I :اهنمو - ۲

 .ىلوأ صيصحختلا مزلتسي

 ناك عاقولا ىلع تلمح ول ةسمالملاف ماسلا ُمُكسَمال وأ :ىلاعت هلوق يف :هلاثم
 ةفينح وبأ هلمح امك

 5: 1 د
 صنلا ناك ديلاب سملا ىلع 6 .هدوجو روص عيمج يف هب الومعم صنلا
 ضف ريغ 8 ةريغصلا ةلفطلاو «مراحما ا ناف ءروصلا نم ريثك 2 هب ا

 ةقهارم الو ةاهتشم ريغ

 كلم يعفاشلا يلوق ٌحصأ يف ءوضولل

 ىلإ تابوسنملا :تانبلاب دارملا نأل ؛كلذو كنار :ىلاعت هلوق تحت لحدت ال امل :لإ هل يعفاشلا لاقو
 ناك اذإ ظفللا نأ :انلو «ةداعو افرع هيلإ بسنت ال نازلا ءام نم ةقولخملا نأ ةبير الو «سانلا بطاخت يف صخشلا.
 ةيعرشلا ةقيقحلا هب داري نأ لمتحي ظفللا اذهف :ٌةقيقح هتنب .قبس ام ىلع ىلوأ ةقيقحلاف رخآل ًازاحبو نعمل ةقيقح
 .ةيوغللا ىلإ ةبسنلاب زاحجاك ةيعرشلا نأل ؛ةيوغللا ىلع انلمح نحنو «ةيعرشلا ىلع هب يعفاشلا لمحف «ةيوغللا وأ

 يف ةروكذم يهو «هدنع حاكنلا ماكحأ بترت هذه هتنب حاكن ينازلل حص امل هنأل ؛رهاظ اذهو :ءطولا لح نم

 .حاكنلا ةحص مدعل ؛اندنع بترتي ملو باتكلا

 ىععم انححر نحنو «ديلاب سملا دارأ هب يعفاشلاف ناو عقول :نيينعملا لمتحي ةسمالملا نأ ملعا :عاقولا ىلع

 ناك عاقولا دحو ةروص لك يف نأل ؛ ؛روصلا عيمج يف هب 00 صا ناک عاقولا هب ديرأ اذإ هنأل و

 يف صنلا صيصخت مزلي ديلاب سملا لمح ولو «ءاملا دقف دنع مميتلل ًابجوم ىربكلاو ىرغصلا :نيتراهطلل اضقان
 نئملا يف ةروكذملا روصلا



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ۱۱۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لوحدو «فّحّصملا سمو «ةالّصلا ةحابإ نم نيبهذملل ىلع ماكحألا هنم عّرفتيو
[ ٌْ 8 0 

 .ةالّصلا ءانثأ ف سلا ركذتو عاملا مدع دنع مميتلا موزلو «ةمامإلا ةحصو «دجسملا

 0 ىلع هب لمعلا ناك نيتياورب يور وأ نيّئءارقب ًىرق اذإ صنلا نأ :اهنمو ل

 ضفخلابو «لوسغلا ىلع افطع بّصنلاب ئرق گرا ان

 ىلع بصنلا ةءارقو ,ففختلا ةلاح ىلع ضفخلا ةءارق تلمُحف «حوسمَلا ىلع افطع

 .فقختلا مدع ةلاح

 .باتكلاب تبث حسملا زاوج :ضعبلا لاق ىنعملا اذه رابتعابو

 «فيفختلاو ديدشاب ئرق 4َنْرُهْطَي ىح :ىلاعت هلوق كلذكو

 سم اذإ هنإف ءءاسنلا سم دنع ماكحألا كلر يعفاشلا نيبو اننيب فالتخالا نم عرفتي يأ :ماكحألا هنم عرفتيو

 مميتلا مزليو ءاندنع اذهو ةمامإلا حصتو «دحسملا لوخدو «فحصملا سمو «ةالصلا هل حابت ةأرما ضوتم لجر

 .مهفاف هدنع اذهو ءاملا دجي مل اذإ ةالصلا ءانثأ يف سملا ركذت دنعو ءءاملا مدع دنع

 ل اذإ ةالصلا ءانثأ يف سملا ركذت دنعو «ءاملا مدع دنع مميتلا مزلي ةأرما ضوتم لحجر سم اذإو يأ :مميتلا موزلو

 اذك نيتروصلا يف قباسلا ءوضولاب ةالصلا زاح لب مميتلا مزلي الف مهدنع امأو بيث يعفاشلا :يأ هدنع ءاملا دحي

 اقلطم لحرلا لسغ بوحو يضتقي بصنلا نأل ؛ناضراعتي ضفخلاو بصنلاف :لإ ًافطع ضفخلابو .ضعبلا لاق
 تلمح مرح الف اذكه رمألا ناك اذإف «نيتلاحلا يف حسملا بوحو يضتقي ضفخلاو ءاهريغو فيفختلا ةلاح يف
 لامعإلا وه لصألا نأل ؛نيتءارقلاب المع ؛فيفحتلا مدع ةلاح ىلع بصنلا ةءارقو فيفختلا ىلع ضفحلا ةءارق

 .لامهإلا نود لاجلا ردقب

 ضعب لاق «فخلا سبل مدع ىلع بصنلاو فخلا سبل ةلاح ىلع ضفخلا ةءارق رابتعاب يأ :ىنعملا اذه رابتعابو

 ىلع لومحم راو «باتكلاب ال ةروهشملا ةنسلاب تبث هزاوح :مهرثكأ لاقو «باتكلاب تبث فخلا حسم نإ خياشملا

 ١57[ ص :يئاشلا] .ةعيشلا دنع اهلسغ لدب ءوضولا يف لحرلا حسم يأ :حسملا زاوج .ليق اذك راوحلاو برقلا



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف 1۲۰ 1 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تناك اذإ اميف ديدشتلا ةءارقبو «ةرشع اهمايأ تناك اذإ اميف فيفختلا ةءارقب لمعُيف

 | .ةرشعلا نود اهمايأ

 ءاطو زج م ماي غ ف لقال لا م عقلا اذا :دثص انباحصأ لاق اذه ىلعو

 مايأ ةرشعل اهُمد َعَطَقنا ولو «لاستغإلاب تبي ةراهطلا لامك نأل ؛لسّتغت تح ضئاخلا

 تع .مدلا عاطقناب تبث ةراهطلا قلطم نأل ؛لسغلا لبق اهؤطو زاح

 تقولا ةضيرف اهُمّزت ةالصلا تقو رخآ ىف مايأ ةرشعل ضيحلا مد عطقنا اذإ :انلق اذهو

 ربخآ يف مايأ ةرشع نم لقأل اهُمد عطنا ولو ءهيف لستغت ام رادقم تقولا نم قيب مل نإو
 ناص مرتو هيف لست م رادقم تقولا نم يقب نإ ةالّصلا تقو

 ةرشعلا دعب مدلا نأل ؛ةرشعلا نود ام ىلع ديدشتلا ةءارقو «ةرشعلا ىلع فيفختلا ةءارق انلمح امنإو :خلإ لمعيف

 ةرشعلا نود اميفو «لاستغالاب ةراهطلا ديكأت ىلإ جاتحي الف «ةرشعلا ىلع ديزي ال ضيحلا نأل +دوعلا لمتحي ال

 مدع بناح ىلع عاطقنالا ححرتيف .هماقم موقي ام وأ «لاستغالاب اهديكات ىلإ جيتحاف مئاق دوعلا لامتحا

 .اهنود ام ىلع ديدشتلاو ةرشعلا ىلع فيفختلا ةءارق لمح نأ لجأل يأ :اذه ىلعو .عاطقنالا

 ءلسغلاب وهو رهطتلا لامك ىلع ةلاد اهفأل ؛ةرشعلا نود عطقلا بسانت ديدشتلا ةءارق نأل :لإ قلطم نأل

 األ ؛ةرشعلا ىلع عطقلا مئالت فيفحتلا ةءارقو «لسغلاب عطقلا دكأتيف ,دوعلا نكمي لقألا دنعو «هارحب يرجي امو
 هنأل ؛دوعلا نكمي ال ةرشعلا دنعو «ضيحلا نع تحرح ذإ ؛ةراهطلا درجم. لصاح وهو ةراهطلا قلطم نع ةربخم

 ."لوصحلا" يف اذك مهفاف ثيدحلاب تبث ام ىلع هتدم ىصقأ يه ذإ ؛اهيلع ديزي ال

 فيفختلل اهنم طقسي امنإ ةضيرفلا موزل نأل :لإ اهُمّرلت .مدلا عاطقناب تبثي ةراهطلا قلطم نأ لحألو يأ :اذهو

 ةى ةضيرفلا اهمزلتف ةرشعب مدلا عاطقنا ىلع ةءارقب ضيحلا لاز دقو «ناك امك موزللا دوعي ضيحلا لاز اذإف «ضئاحلل

 TT ؛مرحتو هيف لستغت ام رادقم تقولا نم يقب نإ طرش امنإ :تقولا نم يقب نإ

 دادتمالا لمتحي تقولا نأل ؛ةالصلا تقو رحآ يف :يأ انهه تدجو دقو «ةمهوتم تناك نإو هئادأ ىلع ةردقلا

 .رصعلا ةالص هتتافو «دايحلا تانفاصلا ليخلا هيلع ضرع نيح سمشلا فقوت لع انيبن ىلع ناميلسل ناك امك



 لاب دارملا قيرط فيرعت يف ۲۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .الف الإو ءةضيرفلا اهتمزل

 .ع ونا اذه يف لَا عضوم ىلع ًاهينت كلذ نوكيل ؛ةفيعضلا تاكسمتلا نم ًاقرط ٌركذن مث

 ريغ ءيقلا نأ تابثإل ”اضوتي ملف ءاق هنأ" :25 يبلا نع يور ام كسم نأ :اهنم

 فالح الو «لاحلا يق ءوضولا بجوي ال ءيقلا نأ ىلع لدي َررثَألا نأل ؛فيعض ضقان

 اتقان هوك يف فالح ا إو هيف

 توم ءالا داسف تابثإل يما مكيلَع تمرح مرح :ىلاعت هلوقب ُكلّسمتلا كلذكو

 تقوو «ديدشتلاب المع ةرهاط هلبق ربتعت ال األ ؛ضيحلا تقو نم انهه لسغلا تقو نأل :ةضيرفلا اهتمزل
 ام رادقم هيف اهمد عطقنا يذلا تقولا نم قبي مل نإو يأ :خلإ الإو.ليق اذك لعفلا ىلع اهل ةردقلا تابثإل ةيرحتلا

 .ةالصلل مرحتو هيف لستغت
 ةثالثلا هج رخأ ام :اهنمف «ةحيحصلا ثيداحألا يف هفالخ تبث لب ثيدحلا لهأ دنع تبثي م امم اذه :خلإ ءاق هنأ
 رمع نبا ثيدح نم كلام هحرحأ ام :اهنمو "ًاضوتف ءاقف' :ًاعوفرم ءادردلا يبأ نع مكاحلاو يذمرتلا هححصو

 يق وأ يذم وأ فاعر هباصأ نم هنم هريغو هلل يعفاشلا هحرحأ ام اهنمو ءاضوتف عجر فعر اذإ ناك ًافوقوم

 ام الإ ةجح هلي يعفاشلل سيلو «بانطإلا فوخب اهانكرت ةددعتملا ثيداحألا نم اهريغو ءًاضوتف فرصنا

 نم عونطولا ةظيرفلا هللا لوشر اب :تلق «"ًاضوتف ءوضوب يناعدف ءاق" :اعوفرم هن نابوث نع يطق رادلا هحرحأ

 فزن يف يراصنألا ةصق ةصق الإ حيحصلا نم سيلو ءادنع ةاو هدانننإو «نآرقلا يف هتدحول ةضيرف ناك ول :لاق ءيقلا

 ول ءوضولا نأ يور ام. كسمتلا هجو «هعبت نمو يعفاشلا هب لدتسا امك :خلإ فيعض ."لوصحلا" يف اذك مدلا

 ."ندعملا" يف اذك هيلع ناك يذلا بحاولل ًاكرات نوكي اليك ؛ًاضوتل ؛هيلع ًابحاو ناك
 ءيقلا نأ يف انمالك امنإو «هيف مالك الو بيقعتلا عم لصولل ءافلا نأل ؛يقلاب ًالصتم يأ :خإ ءوضولا بجوي ال
 صنلا نأ :كسمتلا هجو :خلإ ُكلَّسمتلا كلذكو .لاحلا يف ال ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولا بجيو ءوضولل ضقان

 داسف تبث دقف «ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب ال ةمرحلاو ءامارح نوكق ةتيلل مسا هلوانتل تام اذإ هوحنو بابذلاو ةتيلا ةمرح تبث

 مد ال امو دلا طالتخا وه تاتيلل يف سجنا نأ :هدنسو «قالطإلا ىلع اذه ملسن ال :انلق سجن هنأل ؛هيف بابذلا توم ءالا

 .هيف بابذلا توم .ءالل داسفب :لاقي فيكف «سحنب سيلو ةماركلا قيرطب ال مارح هنأب نيطلاب ضوقنم هنأ ىلع «سجنك. سيل هل

 .ظفللا اذهب ةقحأ م



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ۲۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ءاملا داسف يف فالخلا امنإو هيف فالح الو «ةتيملا ةمرح تبي ًصنلا نأل ؛فيعض بابذلا

 لكلا نأ تابثإل *"ءاىللاب هّياسغا مث هيصرقا مث هيتح" :التلع هلوقب كّسمتلا كلذكو

 دوجو لاحب ديقتيف «ءاملاب مدلا لسغ بوجو يضتقي ربخلا نأل ؛فيعض سجنلا ليري ال
 .لتلاب مدلا لاوز دعب لحنا ةراهط يف فالخلا اهنإو «هيف فالح الو لحما ىلع مدلا

 ةميقلا عفد زاوج مدع تابثإل **”ةاش ةاش نيعبرأ يف" :ةتل هلوقب كّسمتلا كلذكو

 بحاولا طوقس يف فالخلا اغنإو یف فالس الو ةاشلا ا ؛فيعض
 . ةاكزلا يأ 55

 قدح انك ضنا E EE E كلل هنزل :ليق نکل :هيف فاللخ الو

 ةايحلا هيف ام امي دارملا نأ ذفنيحف «هدنع سجني ال وهو ءًاضيأ كمسلا لمشي هنأ ىلع :ءاملا داسف يف
 كرت مزل «ءاملا ريغب هلسغ زاح ولف ءاملاب هلسغ بوجو يضتقي رمألا نأل :لإ سجنلا ليزُي ال .لئاسلا مدلاب

 يفن ىلع لدي ءيشلاب صيصنتلاو يغ ال ءاملاب ةساجنلا ةلازإ نأ ىلع ًاصيصنت هيف نألو ءزئاج ريغ وهو رامتتالا

 لاو نهب ل عو اک لو :لإ فالخلا امنإو لل يعفاشلا دنع يأ هدنع هادع ام

e 

 ربخلا نأل ؛ةاكزلا نع ءيرجي اهاكم ةاشلا ةميق ىدأ اذإ اندنعو طقسي ال :هظر يعفاشلا دنعف :فالخلا اغنإو

 يف فالح الو «بوجولا يف رمألا نم دكآ هنكل اريخ ناك نإو لع يبلا لوق نأل ؛ةاشلا بوجو يضتقي

 نأل ؛هب كسمتلا حصي الف «هنع تكاس صنلاو «ةميقلا ءادأب بحاولا طوقس يف فالخلا امنإو «ةاشلا بوجو

 .ةميقلا ءادأب بحاولا طوقس مدعل ضرعتي ال صنلا

 هسبلت يذلا امبوُث لسغت ةأرملا باب يف دوادوبأو ۲۹۳ :مقر بوثلا بيصي ضيحلا مد باب يف يئاسنلا هجرحتأ *

 .اه ركب يبأ تنب ءامسأ نع 211. :مقر بوثلا نم.ضيحلا مد لسغ يف ءاجام باب يف يذمرتلاو ۳٦١ :مقر اهضيح يف

 :مقر ةمئاسلا ةاكز باب يف دواد وبأو ف سنأ نع ١187 :مقر منغلا ةاكز باب يف يراخبلا هجرحأ **
 يمرادلاو ؛منغلا ةقلص باب يف هجام نباو 17١« :مقر منغلاو لبإلا ةاكز يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ٨۸

 نف رمع نب هللا دبع نع «57714 :مقر هدنسم يف دمحأو «يهريغو منغلا ةاكز باب يف



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ۲۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةرمعلا بوجو تابثإل هلل َةَرْمُعْلاَو ّجَحْلا اومتأوإ# :ىلاعت هلوقب كسمتلا كلذكو

 الو عورشلا دعب نوكي امعإ 2 مامتإلا بوحو يضتقي صنلا نأل ؛فيعض ءادتبا
 عورشلا لبق

 .ءادتبا اهوجو يف ُفالخلا امن لو هيف فالح

 عورشلا لبق نم

 تابثإل " مالا عاّصلا الو نیمهردلاب مهردلا اوعيبتال' :853ع هلوقب كسمتلا كلذكو

 فالح الو دسافلا عيبلا ضتقي ١ نأل ؛فيعض كلا ُديفي ال تسال ١ نأ
 9 عيب ۴ صن عيبملا ضبق ولو يرتشملل عي

 .همدعو كلملا توبث يف فالخلا اغإو هيف

 *"لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإف «مايألا هذه يف اوُمْوْصَن ال الأ" ا4ع هلوقب كسمتلا كلذكو

 .ندمعملا" يفاذك هنع تكاس صنلاو ءاندنع ةبسجاو ريغ هدنع ةبحاو اففإف :خلإ يضتقي

 ال امارح هنع يهنملا ناك املو «هنع يهنلل مارح دسافلا عيبلا نأ :هليلد :كس يعفاشلا لاق امك :كلملا ديفي ال

 «ةقورسملا يف قراسلا كلم بحوت ال امف ءلثم ةقرسلاك كلملا وهو ةماركو ةمعن وه امل ًاببس نوكي نأ حلصي
 ديفي دسافلا عيبلا نأ ملعا ءاهريرقت يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نم يهنلا نأ نم لبق نم اندهم اب فيعض هنإ :انلق

 ابيس حلصي ال مارحلاو «مارح هنأل ؛ضبقلاب لصتا نإو ديفي ال :كلب يعفاشلا دنعو «ضبقلا دعب اندنع كلما

 يف مالكلا امنإو «هيف فالح الو دسافلا عيبلا مترحت يضتقي روكذملا صنلا نإ :لوقن انكل «ةمعن وه يذلا كلملل

 لا .هنع تكاس صنلاو «همدعو كلملا توبث

 هذه يف اوموصتال الأ" :اعوفرم هنع "همجعم"يف ياربطلا هحرخأو «سابع نبا نع يور :خإ اوموصَت ال الأ
 مايأ" :هعفر ةريره يبأ نعو :عمج نب ميهاربإ :هيفو ءياسنلا عاقو :لاعبلاو "لاعبو برشو لكأ مايأ اهإف «مايألا

 عضوب ركذي :يراخبلا لاقو «ريمت نبا هبذك كورتم مالس نب ديعس هيفو «يناربطلا هجرحأ "برشو لكأ مايأ نم
 يف ةحصلا يفاني ال وهو «مثإلا بترت الإ تبثي ال راثآلا هذه لثعو «هقيثوت حصألاو «هيف فلتخم :تلق «ثيدحلا
 ."لوصحلا" يف اذك ه4 فنصملا هركذيس ام هرئاظنو ء«ةهوركملا ةالصلا يف امك هسفن

 ةيهارك يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو «يلزملا ةشيبن نع 2١١4١ :مقر قيرشتلا مايأ موص ميرحت باب يف ملسم هجرحأ *

 بف رماع نب ةبقع نع 7٠٠ 5 :مقر «ةفرع موي موص نع يهنلا باب يف يئاسنلاو ۳ :مقر «قيرشتلا مايأ يف موصلا

 .ةفلتخم ظافلأب ميحس نب رشب نع ؛ :مقر ؛قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا يف ءاج ام باب يف هحام نباو



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ۲٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ءلعفلا ةمرح يضتقي ّصنلا نأل ؛فيعض حصي ال رحنلا موي موصب َرذنلا نأ تابثإل

 ةمرحو ءامارح هنوك عم ماكحألا ةدافإ يف الخلا اهغإو ءامارح هنوك يف فالح الو
 رحدلا موي موص موصلا دوحو ىلع ةبترملا

 هيلع ماكحألا بت رت فانت ال لعفلا

5000 
 د 2 وب ع

 .حوبذملا لجيو امارح نوكي ةبوصغم نيكسب ةاش حبذ ولو

 .بوثلا هب رهطي نيا اما دوك رعت اد عل بول رخو

 لحلا ت تبثيو «ءىطاولا ناصحإ هب هت و انارح نوک نطل ةلادج قا ذ ةأرما ءىلطو ولو
 يف ءطولا

 .لوألا جورلل

 ريغ ةيصعملاب رذنلاو يايألا 0 موص نع يهنلا دورول ؛ةيصعملاب رذن اذه نأل ر يعفاشلا دنع يأ :حصي ال

 ىلع لادلا ليلدلا نأل ؛عورشم موصب رذن رذنلا اذه نأ :انلو ؛"هللا ةيصعم يف رذن ال" :23 هلوقل ؛حيحص

 رذنلاو ءاعورشم ناكف «مويو موي نيب لصفي ال اقاوهش نع ىلاعت هللا ودع يه يلا سفنلا فك وهو هتيعورشم
 ىلاعت هللا فايضأ سانلا نأل ؛ىلاعت هللا ةباحإ كرت وهو «هريغل وه امنإف يهنلا نم ركذ امو «زئاج عورشم وه امب

 .هتاذ ثيح نم هتحص معنمي ال هريغل ناك اذإو «مايألا هذه يف

 :اندنعف «ةيعرشلا ماكحألا مارحلا لعفلا ةدافإ يق يأ :لإ ةدافإ .مايألا هذه يف موصلا وهو :لعفلا ةمرح يضتقي

 .لبق نم انيب ام ىلع ديفي ال :هدنعو ءضيحلا ةلاح يف ءطولاك يعرشلا مكحلا ديفي مارحلا لعفلا

 ةافانملا دوجول روصتي ال امارح لعفلا نوك عم يعرشلا مكحلا توبث نأ :وهو «لاوس باوح :لإ لعفلا ةمرحو

 ."ندعملا" يف اذك اندنع هيلع ماكحألا بترت يقانت ال لعفلا ةمرح نأب باحأف ءامهنيب

 كلملا هل تبثي اذه عمو امارس ا نک «هنع تدلوو هنبا ةيراح ءريطو اذإ يأ :لإ ةيراج دلوتسا ول

 هلاجرو ءاعوفرم هدد رباج نع هجام نبا هاور "كيبأل كلامو تنأ" :ثيدحل :ثللملا هب تبثيو .ةيراحلا يف

 نع ريشب نب ديعس ةمجرت يف يدع نباو رازبلا هاورو «هوحن ةشئاع نع "هحيحص" يف نابح نبا هجرخأو «تاقث
 .ثيدحلا نتم ةححص يف ءارتما ال ةلمحلاب مو ن دوعسم نبا نع يدع نباو يناربطلاو ميو باطخلا نب رمع



 نااعملا فو ريرقت يف 10 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 :يباعلا فورح ريرقت يف لصف
 ورنا وبا يعفاشلا نإ :ليقو قلطملا عمجلل "واولا"

 واولا فرح

 يف "ىلإ"و 0 نكي مل اذإ ءامسألا ىلإ لاعفألا ناعم لصوت األ ؛يناعلا فورح تيمس امنإو :ياعملا فورح

 يهو «يهنلا فورح نع زات اذميو «هءاهتناو كحجورح ءادتبا مهفي مل "ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم تجرح" :كلوق
 "ىلع" نعم. تناك نإو «ةقيقح نوكت ةيفرظلا نيعم. تناك اذإ "يف" نإف «ةلماعلا ريغو ةلماعلا ةيوحنلا فورحلا

 بيكر تلا ضرغل ةعوضوملا ءاجملا فورح :ييعأ ينابلا فورح نع امي زرتحا و «سايقلا هذه ىلعو ءازاحب نوكت
 ."راونألا رون" يف اذك نيعملل ال

 يف ةروكذملا اهيناعم نم كلذ ريغو ةدئازو «فانيتساللو ةراح ءيت امإف «قلطملا عمجلل ةفطاعلا واولا :خلإ واولا

 فورح فالخب «لاعفألاو ءامسألا ىلع اهوخدل ًاعوقو رثكأ األ ؛ةراحلا ىلع فطعلا فورح مدق امئإو ءاهعقوم
 ام نيققحملا دنع عمجلا قلطم ىلع لدت األ ؛فطعلا فورح رئاس ىلع واولا مدق امنإو «ءامسألاب صتخم اهنإف ؛رجلا

 بكرملا لصأ درفملاو ءدرفملاك واولاو ءبكرملاك ناكف «بيقعتلا عم عمجلا ىلع لدت "مو «ءافلا نم اهاوس

 ."رانملا" حورش ضعب يف اذك مهفاف هيلع قباسو

 ورمعو ديز عاج :كلوقف «لوألاب قلعتملا مكحلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا كارتشال يأ :عمجلل
 بيترتلا عم نوكي نأ نم معأ عمجلا نوك :قالطإلا نيعمو :قلطملا ."لوصفلا" يف اذك ءيجبا يف امهكارتشال
 وأ ديز ىلع ورمع ءيجب مدقت وأ «نينراقتم اءاج امنإ لمتحي ورمعو ديز عاج :كلوقف ءامهنودب وأ ةنراقملاو
 معز امك ةنراقملل ضرعتي ال وه ةلمجلابو «كلذ وحن وأ موي وأ ةعاسب رخآلا نع امهدحأ ءيحب يحارت وأ «رحأ

 . هلل يناضل باحصأ ضعب لاق امك بيترتلا الو ءانباحصأ ضعب

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا نم ةباحصلا لأس نيح هب ىلاعت هللا ءادب ام. اوعدبا :لاق لع يبنلا نأل :بيترتلل هلَعَج

 اههابتشا دنع بيترتلا ىلع صن اذهو « للا رئاعش نم ةورملاو افغضلا نإ :ىلاعت هلوق لزفف «أدبن امهيأب

 ةمئأ نع لقنلاب تبث قلطملا عمجلل واولا نأ :انلو «بيترتلل اأ ةع هصيصنت تبثف «بيترتلل وأ عمجلل اأ مهيلع

 ةفصب وأ لصولا ةفصب نيبقاعتم وأ نينراقتم اءاج اميف "ورمعو ديز ءاج" :برعلا لوقي كلذلو ءوحنلاو ةغللا
 نأل ؛بيترتلا بحوي الف «ةَورَمْلاَو اصلا نإإ» :ىلاعت هلوق امأو «ةغللا ةمئأ هيلع صن امك قالطإلا ىلع يعارتلا
 كلذ يف رخآلا ىلع امهدحأ مدقتل نعم ال ذإ ؛بيترتلا هيف روصتي الو هللا رئاعش نم اأ تابثإ ةيآلاب ةورملا

 مدقملا هتوق ىلع لدي ركذلا يف مدقتلاو «بيترتلا ىلع كفني ال يعسلا نأل ؛امهنيب بيترتلا اةتلع يبلا بحوأ امنإو
 .لوصألا بتك صخلم اذه مهفاف «هب ححرتيف حيجرتلل حلصي اذهو «ارهاظ



 فاعملا فورح ريرقت يف لصف ۲۹١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ءوضولا باب يف

 تَملكف ,"قلاط تنأف اورمع وأ اديز تملك نإ" :هتأرمال لاق اذإ :رثد انؤاملع لاق

 .ةكراقملاو بيترتلا نعم هيف طرتشي الو ْتَقلَط ًاديز مث ًاورمع
 تلحد مث ةيناثلا تلدف «"قلاط تنأف رادلا هذهو رادلا هذه تحد نإ" :لاق ولو

 ىلوألا
 ركذلا يف
 ىضتقا ولو «لاحلا يف قلطت "قلاط تنأو رادلا تلحد نإ" :لاق اذإ :ثم دمحم لاق

 .ازيجنت ال ًاقيلعت كلذ نوكيو ؛لوخخدلا ىلع هب. قالطلا بّترنل ءابيترت

 را تم ئنيحو «لاحلا يذو لاحلا نيب عّمجتف ف لاحلل "واولا" 00 دقو

 ءادألا نوكي "رح تنأو افلأ ىلإ ذأ" :هدبعل لاق اذإ :نوذأملا يف لاق ام :هلاثم
 لاحلل واولا نوك

 .ةيرحلل أطرش

 "نون متأو بايا اوف" :رافكل ملا ل اذ "ريكا رسل" يف هل دمحم لاق
 .حتفلا نودب نونمأي ال

 بيترتلا واولا لمتحا ول هنأل ؛كلذو «بيترتلا ءافتنا ىلع لدت ةلأسملا هذهو ءءافلاب كلذ ركذ ول امك :ًازيجنت ال

 ؛امهنيب لاصتال ازاحب يأ :لاحلل ."ندعملا" يف اذك غلابلا لقاعلا مالك ءاغلإ نع ًارذح هيلإ راصيل ًازاحب ناك نإو

 «عمجلا قلطم هنأل ؛واولا نعم بسانيف «هل اعماجم نوكيف «ةقيقحلا يف ةفص هنأل ؛لاحلا اذ عماجت لاحلا نأل
 هعون هنأل ؛عامتجالا قيرطب نوكي نأ لمتحا فطعلا قلطمل ناك امل واولا نأل وأ «عمحلا فصو يف اكرتشاف

 ."ندعملا" يف اذك ةلالدلا دنع عمجلل ةيضتقملا لاحلا واولاب داري نأ زاجف «ةبقرلاك

 ١7١[ ص :يناشلا] .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو «ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل يفنحلا هقفلا يف باتك :ريبكلا ريسلا
 ل نوكيف «بابلا حتف لاح مهنمآ هنأل ؛لوزنلا نودب نمأي ال نمآ تنأو لزنا :هلوق لإ :بابلا اًوحتفا

 ىلإ ذأ :هلوق ىلع رح تنأو :هلوق فطع رذعتل لاحلا ىلع لئاسملا هذه يف واولا لمح امنإو «نامألل اطرش لوزنلاو

 = امو دبعلا نأل ؛هيف قرلا مايق عم ىلوملل كلذ سيلو «ءادتبا دبعلا ىلع فلألا باجيإل مالكلا اذه نوكي هنأل ؛افلأ



 ناعما فورح ريرقت يف لصف ۲۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ..لوزنلا نودب ْنَمأي ال "مآ تنأو لزنا" :يرحلل لاق ولو
 نصح ا نم مامإلا

 ةلالدلا 0 «كلذ ظفللا لامتحا نم دیالف ءزاجبا قيرطب لاحلا ىلع "واولا" لمح امغإو
 ةنيرقلا يأ

 لاح ققحتت 7 ةّيرحلا نإف "رح َتنأو افل ا :هدبعل ىلوملا لوق يف امك هتوبث ىلع

 قّرلا 0 عم الام هدبع ىلع ُبحوَتسي ال ىلوملا نإف كلف ىلع ةلالدلا تماقو ءادألا

 . يلع لمحف هب هب قيلعتلا حص دقو «هيف

 'قيلعتلا ىون ولو ءلالا يف قلطت "صم وأ ةضيرم تنأو ٌقلاط تنأ :لاق ولو
 روك ذملا هلوق يف ا ن 52 تل

 :هلوق ىلع نمآ تنأو :هلوق فطع اذكو «لاحلا ىلع هلمح بحوف ءآلام بجوتسي فيكف «ىلوملا كلم هدي يف =

 ىلع فوقولاب دوصقملا لصحيف «نمؤي امير نامأ ىلع لوزنلابو «نيدلا ءالعإ هب داري امنإ نامألا نأل ؛لزنا
 ."ندعملا" يف اذك انيلإ لوزنلاب ًاقلعم ريصيل لاحلا هيف زهاظلا ناكف «نيدلا مالعإ ةدهاشمو مالسإلا نساحم
 لكو «زاحم لاحلل "واولا" نأ :هنايبو ؛لئاسملا نم هل حلصي امع لاحلل حلصي ام زاتميل اذه ركذ :خلإ واولا لمحت

 لعج اذإ كلذلف «ةقيقحلا رذعتو «زاحا نييعت ىلع ليلدلا مايقو ءزاجملل لحما هتيحالص :نيرمأ نم هل دبال زاحب

 رذعت ىلع ليلدلا مايق نم دبالو «لاحلا يذل انراقم نوكي نأب لاحلا نعم مالكلا لامتحا نع دبال لاحلل واولا.
 باجيإ كلذ ناك فطعلل ناك ول "رح تنأو الأ يلإ ذأ" :هلوق يف واولا نأل ؛تباث كلذو «لاحلا نييعتو فطعلا

 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف لاحلا نييعتو فطعلا رذعتف «هيف قرلا مايق عم كلذ ىلوملل سيلو دبعلا ىلع للملا

 اهقلطي ال هنأب دهشي جورلا لاح رهاظ نأل ؛فطعلا رذعتو لاحلا توبث ىلع ليلدلا ءافتنال :خا لاخلا يف قلطت

 يف قلطتف هيلع لمحف «فطعلا ةقيقحب لمعلل نكمأف «محرتلاو فطعتلا ببس ضرملا نأل ؛اهضرم لاح يف

 .ةالصلاو ضرملاب ًاقلعم قالطلا نوكي الف «لاحلا

 ياثلاو ءةفطاعلا :ىلوألا :رشع دحأ ىلإ اهماسقأ نم ركذ ام عومجم ىهتنا :"نيغملا" بحاص لاق :ىون ولو

 هعم لوعفملا واو امهدعب ام بصني ناواو :سماخلاو عبارلاو «فانيتسالا واو امهدعب ام عفتري ناواو :ثلاثلاو

 «فطعلا واو هذه نأ :قحلاو «حيرص مسا ىلع هفطعل بوصنملا عراضملا ىلع ةلحادلا واولاو «لينلاو ترسك

 ربخلا نأو فطعلا واو اهنأ :حيحصلاو «بر واو و مسقلا واو امهو :امهدعب ام رجني ناواو :عباسلاو سداسلاو

 = اب فوصوملا ةلمحلا ىلع ةلحادلا واولا :رشاعلاو «ةينامثلا واو :عساتلاو «ةدئازلا واولا :نماثلاو «ةفوذحم برب



 ياعملا فورح ريرقت يف لصف ۱۲۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نأ الإ لاحلا نعم لمت ناك نإو ظفللا نأل ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف هتين ْتَّحص

 ف و فلألا هذه لح“ ' :لاق ناو ت ديف كلذ دات اذإو هفالخ رهاظلا

 ا ا ال "بلا يف امك

 .هب مالكلا ردص ٌديقتي 0000 الاح
 5 زبلا يف لمعلاب ٠

 بجي ال ءاهقلطف "فلأ كلو ينقّلط' :اهجوزل تلاق اذإ :.يكللر ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو

 ءاهيلع فلألا بوجو لاح ديفي ب ال "فلأ كلو" :اهّلوق نأل ؛ءيش اهيلع هل

 لاحرلا :وحن روكذلا ريمض واو :رشع يداحلاو «تباث رمأ اهم هفاصتا نأ ةدافإو ءاهفوصومم اهقدصل ديكأتل -

 ١١7[ ص :يشاوحلا ةدمع].لاحلل واولا لعج نأب ةالصلاو ضرملاب قالطلا قيلعت يأ :خل ! قيلعتلا ىون .اولاق

 هللا نيبو هنيب اميف :يأ ةنايد قدصيف «همالك لمتحل ىون هنأكف «لاحلا نعم لمتحي مالكلا نأل لإ هتين تّحص

 امهتم ناك رهاظلا فالح ملكتملا يعدي ةروص لك يفف «رهاظلا فالح زاحنا نأل ؛ءاضق قدصي الو «ىلاعت

 ةلأسملا فالخب ءةينلا هذه يف هقدصي ال يضاقلا :يأ ةمهتلا ناكمل ؛ءاضق ال ةنايد قدصيف ءرهاظلا فالح ءاعدإب

 ذحأ نع رحأتم زبلا يف لمعلا نأل ؛لاحلل حلصي ال لحما نإف ءزبلا يف لمعاو فلألا هذه ذح" :هلوق :يهو ةثلاثلا

 امك مومعلاو قالطإلا ىلع لمحف هب ًاديقم فلألا ذأ نوكي الف «هنراقيو لاحلا اذ عماجي لاحلاو فلألا

 ."لوصفلا" يف اذك قالطإلاو مومعلاب لصحي امنإ اذو حبرلا لوصح اهنم ضرغلا نأل كلذو ؛ةبراضملا يف لصألا وه
 اذك رهاظلا فالح زاجا ةدارإ ناكف «واولا ةقيقحب لمعلا ناكمإل ظفللا لامتحا فالح يأ :هفالخ َرهاظلا نأ الإ

 هنأل ؛ةمهتلا ناكمل ءاضق ال ةنايد كلذ قدصيو لاحلا ىلع «واولا لمحو ءرهاظلا فالح يأ :تّبث ."لوصفلا" يف

 ."”ندعملا" يف اذك رهاظلا فالح يعدي

 يئقلط" :اهجوزل تلاق اذإ :هيثر ةفينحوبأ لاق ؛لاحلل هيف واولا لعجي ال الح حلصي ال ام نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 لاحلل سيلو قبس ام ىلع فوطعم "فلأ كلو" :اهوق نأل ؛اهيلع جوزلل ءيش بحي ال اهقلطف «"'مهرد فلأ كلو

 شلو «بناج نم انيمي ريصيو اعلخ يمس لالا ركذ نإ هنأل ؛لام الب نوكي نأ قالطلا لصأ نأل ؛اطرش نوكي نح

 «لاحلل لب هدنع تناك امك تسيل واولا هذه :امهدنع و ءاوغل ناكف هؤافو اهيلع مزلي يح رذنلاو ةدعلا غيص نم ًاضيأ
 - وأ تقلط :جوزلا لاق املف "يلع افلأ كل نأ لاحلاو يقلط" :تلاق امأك ريصيف «لماعلل طرشلا نعم يف لاسحلاو



 ءافلا يف لصف ۱۲۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هن" و فال م اذنلا ناني معلا كل ف E قلم"
 ني 8 ىلإ ةراشإ لی 2 يقلط رد

 .ظفللا ةقيقحب لمعلا عت ةراحإلا ةلالد نأل ؛"مهرد كلو ٌعاتملا اذه

 ءافلا ف لصف

 .طرشلا بقعتت اهفأ امل ؛ةيزجألا يف لمعتست اذهو ءلصولا عم بيقعتلل "ءافلا"

 "رح وهف" :رخآلا لاقف «"فلأب هلا اذه كنم تعب" :لاق اذإ :ص انياحصأ لاق

 وهو" :لاق ول ام فال ؛عيبلا بيقع هنم ّقتعلا تبثيو ءاضنقا عيبلل الوبق كلذ نوكي
 ئيفكيأ بوثلا اذه ىلإ رظنا" :طايخلل لاق اذإو .عيبلل ادر نوكي هنإف "رح وه" وأ "رح اھ نإ طرا" لطاقم لاق اذا ويحمل ذر ترك نال" دعونا

 بوثلا ش هَ

 هعطقف "هعطقاف" :بوثلا بحاص لاقف "معن" :لاقف رظنف "؟اصيمق
 طايخلا

 ئعم يف ةضواعم ناكف «قالطلل ًالدبو ًاطرش لاملا ناكف ءطرشلا كلذب تقلط هريدقت ناك تلعف وأ تقلط -
 .مهفاف ًالدب مهردلا ناك ثيح "مهرد كلو عانملا اذه لمحا يف" امك انئاب قالطلا نوكيو فلألا بجيف «علخلا

 نأ زاحو «عويبلا رئاسك لدبلاب الإ عرشت مل ةيلصأ ةراحإلا يف ةضواعملا نأل ؛فطعلا يهو :ظفللا ةقيقحب

 ."ندعملا" يف اذك ةضواعملا نعم رابتعاب زاحنا ىلع ظفللا لمح نكمأف ءرخآ ايلصأ ارمأ ضراعت

 ورمعف ًاديز تبرض :لاق ول يح ةلهم ريغب لوألا دعب يناثلا دوجو هبجوم يعي لصولا عم يأ :بيقعتلل ءافلا
 سيل هنأ ىلإ ريشي بيقعتلا ظفلو ءامهنيب ةدملا تلواطت ملو ديز برض بيقع عقو ورمع برض نأ نيعملا ناك

 ."لوصفلا" يف اذك يحارتلل سيل هنأ ىلإ ريشي لصولا ظفلو «ةنراقملل

 لك"و "تدلوف تیکت" :مطوق ي امك ليلدلا لد اذإ الإ :لصولا عم
 قو :يوارلا لوقو "توميف دلوي يح

 دوجو دنع عقي قالطلا نأ «"قلاط تنأف رادلا تلحد نإ" :هلوق يف امك لصف الب :لإ بقعتت اهأ امل ."محرف زعام

 ىدقعلا لوبقب الإ نوكي ال كلذو «عئابلا نم رداصلا عيبلا بيقع ةيرحلا تبثأ ىرتشملاف «بيقعتلل "رح وهف" :هلوق

 ."ندعملا" يف اذك رح وهف تلبق :لاق هنأك راصو ءءاضتقالا قيرطب دقعلا لوبق ايضتقم "رح وهف" :هلوق نوكيف



 ءافلا يف لصف ۳۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ام فالخب «ةيافكلا دق علما هرمأ امنإ هنأل ؛انماض طاّْلا ناك هيفكي ال وه اذإف
 صيمقلل يسوثلا بحاص 8

 ا ناوكي ا "لعقار" نإ ؟ةلسف لاقزإل

 ولو هامات عيبا ناك انيش لقي ملو هع "هتاف ةرشعب بوثلا اذه كنم تعب" :لاق ولو
 بولا بحاص

 لوحد بيقع ةيناثلا ل وخد طرشلاف «'"ّقلاط تنأف َرادلا هذهف رادلا هذه تلحد نإ" :لاق
 رادلا

 قالطلا عقي ال ةدم دعب هكلًرحآ وأ لوا ينال تحد ول ىح ب ًالصتم لل

 .ةلعلا نایب ءافلا ا دقو

 "هعطقاف" :هلوق يف ءافلا نأل ؛اقلطم ال ةيافكلا دوحو ىلع ابقعتم الإ هعطق رجي مل هنأل :خلإ انماض طاّلا ناك

 ابجوم ناكف «نذإلا نودب الصاح عطقلا ناك فكي مل اذإف ,"هعطقاف اصيمق ينافك نإ" :لاق هنأكف «بيقعتلل

 ا عطقلا نوكي الف «قلطم نذإ "هعطقا" :هلوق نأل :2إ نوكي ال هنإف ."ندعملا" يف اذك نامضلل

 .هيف ديق دييقت الب ةزاحإلا مومعل ؛نامضلل

 ءافلا بجوم نأل ؛هب ًالصتم ىلوألا لود بيقع ةيناثلا لود وهو طرشلا دوجو مدعل :قالطلا عقي ال
 دحوي مل را ةيناثلا تلح اذإف ةا وألا لرد دعب ةيناعلا لوغو طلا نركب نأ يضتقيف «بيقعتلا عم لصولا

 نوكت نأ نم معأ وهو «ةلع اهلبق وأ اهدعب اميف روكذملا نأ راهظإل يأ :ةلعلا نايبل ."ندعملا" يف اذك لاصتالا

 هتيورأف هتيقس وأ هتعبشأف هتمعطأ :مهطوق :لوألاف «برعلا مالك يف نادجوي امهالكو «ةلعلا وأ مكحلا ىلع ةلخاد

 ملاظلا ديق يف وه نم :يأ ريسألل لاقي امك :يناثلاو ءيقسلا اذه ببسب هتيورأو «ماعطلا اذه ببسب هتعبشأ :يأ

 ءافلاف "توجب دقف ثوغلا كاتأ دقف رشبأ" :صالخلاو حرفلا راثآ رهظ اذإ ةقشم وأ قيض وأ ناطلسلا سبح وأ

 ."ندعملا" يف اذك ليلعتلا ءاف ءافلا اذه ىمسيو «ةراشبلا ةلع ثوغلا قوحل نأل ؛لاثملا اذه يف ةلعلا ىلع تلحد

 نوكتف «مودت امم تناك اذإ للعلا ىلع ءافلا لحدت امنإ :هيثم مالسإلا رخف مامإلا لاق ليلعتلا مال نعم. اهنأل

 طرتشي مل نإو ءافلا لولدم ناك يذلا بيقعتلا لصحيف مكحلا لبق دوجوم تناك امك مكحلا دعب ةدوجوم

 رشبأ" :لاقي امك اذهو ءءافلا لحم نوكت فيكف مكحلا مدقتت اهنأل ؛اهيلع ءافلا لوحد نسحي ال ةلعلا يف ماودلا

 ةراشبلا ىلع اقباس نوكيف «ةدم ىلإ ىقبت ةمئاد هتاذ نكل ايتآ ناك نإو ثوغلا نايتإ نإف «"ثوغلا كاتأ دقف

 ةلعلا ىلع لحدت امنإ اهنإ :هريغو "حيضوتلا" بحاص لاقو «ءافلا (خلِإ بيقعتلا نعم ققحتيف ءاهنع اقحال
 ينفعل“ يعم ىف لولا نع اروم ادو ر د وكيل ةياغ ةلغ تناك اقا



 ءافلا يف لصف ۱۳۹ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 .ائيش ٌدؤي مل نإو لاحلا يف ارح ٌدبعلا ناك "رح تنأف ًافلأ يلإ د" :هدبعل لاق اذإ :هلاثم

 :لاق ا فو .لزسي م كاف اننا ناك" نمآ تنأف لزنا" :يبرحلل لاق ولو

 الايك وت ناثلا وكي الو اب ةقيطت تقلط سلما يف اهقلطف 'اهقاطف كدي قأرما رم"

 اهقلطف :هلوق وهو د
 .كديب اهرمأ نأ يسب اهثلط , :لاق اف هلاک راصف «لوألا ريغ قالطب

 .ةّيعجر ةفيلطت تَقلط سلحلا ف اهقلطف "كديب اهرمأ تلعجف اهقلط" :لاق ولو

 .نيتقيلطت تقلط سلخنا يف اهقلطو "كديب اهرمأ تلعجو اهقلط" :لاق ولو

 ىلع فقوتي الف «ةدم ىلإ هدعب ىقبت ءادألا لبق ةدوجوم تناك ثيح دوحولا ةمئاد ةيرحلاف :خلإإ اًرح ٌدبعلا ناك

 تلحد ءافلا نأل :لإ ارح دبعلا ناك .ارح راص يذلا دبعلا ىلع ًانيد فلألا ريصيو ءارح نوكي لب فلألا ءادأ
 لوخد حصيف «ءادتبالا يف يحارتلا هبشأف ءاقبلا ىلإ ارظن ءادألا نع ًايخارتم ريصيف مئاد ةيرحلا نأل ؛ةلعلا ىلع

 ىلع مالكلا يف ةلالد ال هنأل ؛قتعلا زجنتيو ءادألاب قتعلا قلعتي الف ءٌرح كنأل افلأ يلإ دأ :هانعم راصف «هيلع ءافلا
 «زئاج ريغ ةيبلطلا ىلع ةيربخلا فطع نأ قبس امل ؛فطعلا وهو اهتقيقح رذعتل ةلعلا ىلع ءافلا تلمح امنإو «قيلعتلا

 ."ندعملا" يف اذك ةيتآلا ةلئسملا كلذكو

 نم وهو لي ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفنحلا عورف يف باتك «ريغصلا عماجلا :خلإ عماجلا يفو

 نم لئاسملا هذهو «ةلعلا ىلع ءافلا لوخد رئاظن نم ةلثمألا نم قبس ام ١74[ ص :يفاشلا] .ةياورلا رهاظ بتك
 :هلوق ناكف «ةلعلا مكح نايبل ءافلا نأل ؛اهقلط اذإ دحاولا قالطلا عقي اذهو «ةلعلا مكح ىلع ءافلا لوخد رئاظن

 ؛نئابلا وه ديلاب رمألاب ضوفملا نأل :ةنئاب ."ندعملا" يف اذك ديلاب رمألا نم هيلإ ضوف ام ةرشابم.ارمأ "اهقلطف"
 ."ندعملا" يف اذك نئابلا دحاولا الإ ةيانكلاب عقي الو ةيانك هنأل

 ريغ قالطلاب ایکو ت نوكي الو «ضوفملا قالطلا وه "اهقلطف" :هلوق وهو يناثلا ناكف :كديب اهرمأ نأ تست

 دحاولا قالطلا ةروصلا هذه يف عقي يأ | تقلط .ناتقيلطت عقت فطعلل ناك ولو «ةدحاو الإ عقت الف لوألا ٠

 ليكو ت "اهقلط" :هلوق نأل :نّيتقيلطت .هل نايب ديلاب رمألاو ءيعجر وهو قالطلا حيرصل ضيوفت هنأل ؛يعحرلا
 لمتحي ال واولا نأل ؛لوألا مكحب سيل هنكل «هيلإ قالطلا ضيوفت "كديب اهرمأ تلعج" :هلوقو «قالطلا حيرصل

 :ىرخألاو «ةيانك ديلاب رمألا وهو نئاب :امهدحأ :نيتقيلطتب ًاليكو رومأملا راصف لوألا ريغ يناثلا ناكف كلذ

 امسالك نوكي هنکل ءاتعقوف ناتقلطلا وهو هب لکو ام . ىتأ دقف ءاهتقلط اهتقلط :سلحنا يف لاق اذإف ؛حيرص هنأل ؛يعجر

 ."ندعملا" يف اذك مرحملل احيجرت هدعب ةعجر الف نئابلا عقو اذإ هنأل ؛نئابلا عم ًانئاب ريصي يعحرلا نأل ؛نینئاب



 ءافلا يف لصف ۳۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ناتقيلطت تَعقو سلجم يف اهقّلَطف "اهقلطو اهْنبَأ وأ ءاهنيأو اهقلط" :لاق ول كلذكو
 ناك ءاوس ٌرايخلا اه تبث ةحوكتملا ةمألا تّقنعأ اذإ :د» انباحصأ لاق اذه ىلعو

 “يراتخاف كعضب تكلم" :تقمعأ نيح َة ربل كح هلوق نأل رح وأ ادبع اھجوز

 جوزلا نوک نيب توافتي 6 00 «قتعلاب اهعضب اهكلم ببسب اه رايخلا تب
 ةريرب

 اوت وأ ا

 «جوزلا كلم ةحوكنملا ةمألا عضب نإف ءءاسنلاب قالطلا رابتعا ةسلأسم هنم ع رفتيو

 هلاق ام ىلع ال اهدعب امل ةلع اهلبق امو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترتل ءافلا نإ :انلق ام ىلع يأ :خلإ اذه ىلعو

 ال رايتخالل عضبلا كلم وه انهه ةلعلا نأل ؛هيلع ةعرفتم ريغ ةلأسملا نإف هوت امك ةلعلا نايبل نوكت دق اأ بيرق

 نادجوي ال امهو ةءافكلا مدعو عضبلا كلم رايخلا توبث ةلع نأل :لإ ناك ءاوس ."لوصحلا" يف اذك سكعلاب

 لوقي ال ثيح هل يعفاشلا ىلع درلا ىلإ ةراشإ ميمعتلا ينو «رايخلا اه تبثي الف ءارح اهحوز ناك اذإ اميف
 ."ندعملا" يف اذك ادبع اهجوز ناك ول مكحلا صصخي لب ؛ميمعتلاب
 صقني قالطلا نأ ملعا «قتعلاب رايخلا توبث نم وأ ةلعلا نايبل ثيدحلا يف روكذملا ءافلا نعم نم يأ :هنم عرفتيو

 وأ لحرلا لاحب رابتعالا نأ يف فالخلا نكلو «قافتالاب اذهو «ناتنث قرلا عمو ًاثالث ةيرحلا عم ناك يح قرلاب

 كلمي ةمأ هتحت رحلا ناك اذإ يح لجرلا لاب :ءهلي يعفاشلا دنعو «ةأرملا لاحب :ريشب» انباحصأ دنعف «ةأرملا لاحب

 عرفتي انبهذمو «نيتنث هدنعو اندنع اثالث اهيلع كلمب ةرح هتحت دبعلا ناك نإو «هدنع ةثالثو ءاندنع نيتنث اهيلع

 دوعسم نباو يلع لوق وهو ءادبع وأ ارح جوزلا ناك ءاوس ءاسنلاب ةربعلا :اندنعف :لإ ةلأسم .ثيدحلا اذه ىلع
 -."أطوملا" يف بلب كلام لاق هبو ءءاسنلاب ةدعلاو لاحرلاب ةربعلا :هلللي يعفاشلا دنعو ءامهريغو

 كلذ تركذف ءاهءالو اوطرتشيو اهوعيبي نأ اهلهأ دارأ تايضق ثالث ةريرب يف ناك :تلاق ان ةشئاع نع *

 تراتخاف تك هللا لوسر اهريخف تقتعو :تلاق «قتعأ نمل ءالولا نإف ءاهيقتعأو اهيرتشا" :لاقف ني يبلل
 «تقتعأ اذإ ةمألا رايح باب يف هجام نباو ء٤١٠٠ :مقر .قتعأ نمل ءالولا امنإ باب يف ملسم هحرحأ ."اهسفن

 باب يف يمرادلا هحرخأو ۲١٠/۳« 2,3١5 ةفلتخم ظافلأب حاكنلا باتك يف يطق رادلا هجرحأو 273077 :مقر
 .قتعتف دبعلا تحت نوكت ةمألا رييخت يف



 مث يف لصف ۳۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هل تبثي نح اهقتعب كلا دايدزاب لوقلا ىلإ ةرورضلا تعدف ءاهقتعب هكلم نع لزب مو
 جوز 3 0 هب

 ىعم ءاهقتعب عضبلا كلم دايدزاو ءاه رايخلا توبشل نوكيو ,ةدايزل يف كلل . ةتعب عضبلا كلم دايدزا هلا ت وبل ابیس كلذ ن ةدايزلا ىف كلملا

 قتع نود ةجوزلا قتع ىلع ثالثلا ةّيكلام مكح راديف ءاسنلاب قالطلا رابتعا ةلأّسَم
 ثالثلا تاقلطلل جوزلا

 .كلم يعفاشلا بهذم وه امك جوزلا

 :م يف لصف

 اه تبثي كلذ عمو اهقتعب هكلم نع لزي ملو جوزلا كلم ةحوكنملا ةمألا عضب نأ :هنايب :خلإ ةمألا َعْضُب نإف -

 كلملا دايدزا :يأ كلذ نوكيو ةدايزلا يف كلملا هل تبثي بح لحما يف كلملا دادزي قتعلاب نأ ملعف «قتعلاب كلملا

 تاقلطلا وهو ليزملا ةدايز ىلإ جاتحي كلملا دايدزإو لحما يف كلملا ةدايزب ةأرملا ررضتت العل ةأرملا رايح توب اين

 .ببسلا قافو ىلع ببسملل اتوبث هقتعب ال اهقتعب اضيأ ليزلا دايدزا ناك اهقتعب كلملا دايدزا ناك الو «ثالثلا

 لحخاو «لوزي قتعلابو نيتقيلطتلاب مرحت ىح ليلق لح جوزلل ناك قتعلا لبق نأل ؛لحلا ةدايز يأ :ةدايزلا يف

 .ثالثلاب لب نيتقلطلاب لوزي ال ىح جورزلل
 :ةكلع هلوقل ؛ةجوزلا نود جوزلا قتع ىلع رادي امنإ ثالثلا ةيكلام مكح هدنع نإف :يعفاشلا بهذم وه امك

 دحاو لك صتخي هجو ىلع ةدعلاب قالطلا لباق تفء هنأ :لالدتسالا هجو «"ءاسنلاب ةدعلاو لاحرلاب قالطلا"

 اقيقحت ءردقلا ثيح نم لاجرلاب قالطلا رابتعاف ردقلا ثيح نم ءاسنلاب ةدعلا ربتعا مث «ةدح ىلع سنحب امهنم

 فيرعتلا مالب ةمألا ركذ لع هنأ :لالدتسالا هجو «"ناتضيح ادعو ناتنث ةمألا قالط":التفع هلوق :انلو «ةلباقملل

 قالطلا رابتعا ناك ولف «نينثا سنجلا اذه قالط نوكي نأ يضتقي وهو سنحلل ماللا ناكف ءأدوهعم همن نكي ملو

 يف اوملكت ةباحصلا نأب هند يعفاشلا لالدتسا نع باوحلاو ءسنجلل ماللا قبي مل و ناتتث ءامإلل ناك امل لاحرلاب

 «هيف ًادوجوم ناك تباث نب ديز وهو هيوار نأ عم ثيدحلا اذهب جاجتحالا نع اوضرعأو يئارلاب ةلأسملا هذه

 .لاحرلاب قالطلا عاقيإ نأب لوؤم وهف تبث نئلو «خوسنم وأ تباث ريغ هنأ ىلع كلذ لدف

 مث ديز ينءاج" :تلق اذإف ءامهي قلعتملا لعفلا يف ةلهم هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب نوكي نأ وهو :يخارتلل مث

 -."قيقحتلا" يف اذك هبرضو ديز ءيحب نع ايخارتم هبرضو ورمع ءيحب ناك "اورمع مث ًاديز تبرض" :تلق وأ "ورمع



 مث يف لصف ۳٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .مكحلا يف يحارتلا ديفي امهدنعو
 ظفللا نود

 "قلاط مث قلاط مث قلاط تنأف َرادلا تلد نإ" :امب لوحدملا ريغل لاق اذإ اميف :هنايبو
 فالتحالا يأ

 لكلا قلعتي :امهدنعو تلال تغلو لاحلا يف ةيناثلا عقتو «لوحدلاب لوألا قلعتي هدنعف
 ةفينح يبأ يأ

 .ةدحاو الإ مي الف بيرت رغب لوعحدلا دنع مث «لوخدلا

 تعقو كلي ةفينح يبأ دنعف "رادلا كلكم نإ قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ" :لاق ولو

 هلامك ءيش لك يف لصألاو «يحارتلل تعضو امل ةملكلا هذه نأل ايدج مكحلاو ظفللا يف :يخارتلا ديفي -

 لاق امك ملكتلا نود مكحلا يف يحارتلا ناك ول ذإ ؛اعيمج مكحلاو ظفللا يف نوكي نأ :يحارتلا لامكو

 . ندعملا" يف اذك هجو نود حو ع ا وول يحارتلا ناكل نابحاصلا

 ؛هيف فطعلا نعمل ةياعر ا ا و ا قاتلا اف دوجو يف يأ :مكحلا يف

 :لوقن انكل ؛لاضفتالل نعم الف ءاسحو ةقيقح لصتم مالكلا نأل اذهو ؛لاصفنالا عم حصي ال فطعلا نکل

 ."ندعملا" يف اذك دوحوم وهو ةروص لاصتالا ىلع ةينبم فطعلا ةحص

 0000 هجو «هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذه يف هيبحاصو ةيفنح يبأ نيب فالتحالا نابي يأ :خل! هنايبو

 وأ طرشلا رحأ نإ امإ دحاو لك يفو ءامب لوحدملا وأ ا لوحدملا ريغ يف "مث" ةملكب قالطلا قلع نإ امإ هنأل

 .ليق اذك نعملا يف روكذم ةلثمألا عم هجوألا هذه ليصفتو «همدق

 ناقلعتي الف امي فنأتسا مث ءلوألا نع تكس هنأك راصف ؛"مث" ةملكب ناتروكذم ةئلاثلاو ةيناثلا نأل :! ةيناثلا عقتو

 .طقف ةيناثلاب نيبتف اهي لوحدم ريغ امنأل ؛لحملا ءافتنال ؛ةثلاثلا تغلو ءلحلا دوجول لاحلا يف ةيناثلا عقتو «طرشلاب

 ؛ةرابعلا يف لصف الو ءامهدنع ققحتم ملكتلا يف لصولا نأل ؛طرشلاب لكلا قلعتي يأ :لوخدلاب لكلا قلعتي

 تناك نإف «بيترتلا ىلع نلزني عوقولا تقو يف نكلو «هرحأ وأ طرشلا مدق ءاوس طرشلاب لكلا قلعتيف
cCلحملا مدعل ؛ثلاثلاو يناثلا عقي الو ءهب تناب و لوألا عقي اه ًالوخخدم نكت مل . 

 نإ قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ" :لاق ول هنأ وهو طرشلا رحأ اذإ هنأ وهو «يناثلا هجولا وه اذه :خ! لاق ولو

 تنأ" :لاق هنأك ملكتلا يف ناك ال يحارتلا نأل ؛هدعب ام وغليو لوألا عقي فر ةفينح يبأ دنعف «"رادلا تلحد

 ةءوطوم ريغ األ ؛هدعب امل الحم قبي لو ىلوألاب تناب املف «قالطلا اذه عقوف ءردقلا اذه ىلع تكسو "قلاط
 .افنآ انركذ امل ؛لوحدلا دنع ةدحاولا عقت :امهدنعو «ثلاثلاو يناثلا وغليف



 ٠ ر ( :Yo هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ءانركذ ال ؛لوحدلا دنع ةدحاولا عقي امهدنعو ,ةئلثلاو ةيناثا ا, تغلو لاحلا يف ىلوألا
 رادلا يف

 ف نع بو لوحدلاب لوألا تقلق طرشلا مف إف 0

 ةغلاغلا فا «لاحلا 5 ناتنث عفو طرشلا رخخأ إو السر ةفينح يبأ دنع لاحلا
 ةدعلا دوجول لحما ءاقبل

 .نيلصفلا يف لوحدلاب لكلا عي :امهدنعو «لوحدلاب

 :لب يق لصف
 .لوألا ماقم يباثلا ةماقاي طلقلا كّرادتل "لب"

 هيلع فوطعملا يأ فوطعملا يأ

 هلوق نأل ؛ةدحاو تعقو "نين لب ال ةدحاو ٌقلاط تنأ" :امب لوحدملا ريغل لاق اذإف

 ىلوألا تقلعتف طرشلا مدقي نيعأ لإ "قلاط تنأف رادلا تلحد نإ" :ام لوحدملل لاق اذإ :لإ ىلوألا تقلع

 .طرشلا نع امهاصفنال قيلعتلا نع امهدرجتل ؛مامإلا دنع لاحلا يف ةثلاثلاو ةيناثلا عقتو طرشلاب

 لكلا قيلعتب لوقلا نألف ؛فطعلا ةاعارم امأ امهدنع "مث" يف يحارتلاو فطعلا نعم ةاعارم نم يأ :انركذ امل

 عقت كلذل «يحارتلا نعم هيف ةبترم تاقلطلا عوقوب لوقلا نلف ؛يحارتلا امأو «يتخارتلا نعم ققحي طرشلاب

 ١175[ ص :يقاشلا] .امهدنع ةنونيبلاب لحما تاوفل ؛اهدعب ام وغليو ةنئاب ةدحاو

 ةعوضوم اهنإف :طلَعلا كرادتل لب ."مث" ةملك عم مالكلا لاصتال هريخأتو طرشلا مدقت يف يأ :نّيلصفلا يف

 اذإو «هيفنو هتابثإل ضرعت ريغ نم هنع توكسملا مكح يف هيلع فوطعملا لعج :يأ "ركذ لوألا نع ضارعإلل
 .نوققحملا لاق اذكورمع لب ال ديز ءاح :وحن لوألا يفنلا يف ًايفن راص "ال" ظفل هيلإ مضنا

 يف تطلغ كنأ كل نيبت مث ,ديز لب رابحإلل ادصاق تنكو "ورمع لب ديز نعاج" :تلق اذإف :خلإ ئباثلا ةماقاي

 لب :هانعمف "ورمع لب ديز عاج ام" :تلاق اذإو ءورمع لب :لوقنف ءورمع ىلإ هنع ضرعتف «رابخإلا كلذ
 مث .نيهجولا لمتحي امث مالكلا :رهاقلا دبع لاقو «دربملا دنع ورمع نءاج ام لبو ءروهمجلا دنع ورمع نءاح

 طلغلا لمتحي :يأ لوألا نع عوحرلا حصي عضوم لك يف حصي امنإ هلبق امع "لب" ةملكب ضارعإلا نأب ملعا

 فطعلا ةلزن.هيف "لب" ةملك راص لوألا نع ضارعإلا نكمي مل اميفو ءاشنإلاك لمتحي ال اميف ال رابخإلاك
 ."رانملا حورش" يف اذك بيترتلا نود عمدملا ليبس ىلع لوألا ىلإ ًامومضم يناثلا تبثيف ءأزامج ضحما



 لييفلصف ٠۳۴١ لا باك يف لوألا ثحبلا
 لوألا عقيف هعوجر حصي ملو «لوألا ماقم يناثلا ةماقإب لوألا نع وحر 7 ل"

 ”٣ ٠ رولدا قي اهب ًالوحدم تناك ولو ٠نين" :هلوق دنع لحل ىق

 فالآ ةثالث بحي ال ثيح "نافلأ لب ال ّفلأ ىلع نالفل" 5 ام فالخب اذهو

 نانا تابثاي طلغلا كرادتل ظفللا ةقيقح نأل ؛فالأ ةثالث بحي :هشس رفُر لاقو ءاندنع
 هلال انبهذمل ليلد

 كلذو لوألا ءاقب عم يناثلا حيحصت بجيف ؛لوألا لاطبإ هو «لوألا ماقم
 فلألاب رارقإلا

 ؛"نيتنث لب ال ةدحاو قلاط تنأ" :هلوق فالخب لوألا فنلألا ىلع فلألا ةدايز قيرط

 دجو دق هنأل ؛هنع توكسملا مكح يف هلعح نودب ملكتلا دعب هلاطبإ نكمي ال ءاشنإ مالكلا نأل :خإ حصي ملو

 الف دوجولاب هلصأ نع حلسني هنأل ؛يلصألا همدع ىلع هؤاقبإ :يأ همادعإ هنكمي الو «هل رربم ال ام هنم ردصو

 بجو ققحت اذإو «هنامز يف ققحتي دوجولا نأل ؛دوحولا رضي الف قحاللا مدعلا امأو «نكي مل نأك هدعي نأ هعسي

 نيع هدوجو نامز لب هل بجوم هنأل ؛هببس نع مكحلا فلخت عانتمال «قالطلا عوقو وهو هيلع همكح بترت

 .لوصألا بتك يف اذك هدوحو نامز

 ثيح امي لوخدم ريغ ةأرملا تناك اذإ ام فالخب ءهعم ناريخألاو لوألا عقيف «عوحرلا نكمي ال هنأل :ثالثلا ُعَقِ

 اذك ناعقي الف «"نيتنث" :هلوق دنع الحم ىقبت الو اه نيبتو ةدحاو تعقوف اهنع عوحرلا حصي ال هنأل ؛ةدحاو عقت

 نيفلأب هرارقإ نكل هرارقإب ذحؤي ءرملا :853ع لاق امل ؛رارقإلا دعب راكنإ نالطبل :خلإ هنع حصي ملو ."لوصفلا" يف

 ."لب" ةملك ءاضتقال حيحص لوألا ماقم امهتماقإ هجو ىلع

 نالاملا مزليف «"رانيد فلأ لب مهرد فلأ يلع" :لاق ول امك لوألا فلألا عم نافلألا همزليف يأ :خلإ بجيف

 عقت "نيت لب ال ةدحاو قلاط تنأ" :امب لوحدملا ريغب لاق اذإ يعي :خلإ تنأ :هلوق فالخب .سنجلا فالتحال

 ةءوطوم ريغ يه تناك املو ؛هنع ضارعإلا نكمي الو «ةدحاو تعقو «"ةدحاو قلاط تنأ" :لاق اذإ هنأل ؛ةدحاولا

 هنأل ؛ءاشنإلا نود رابخإلا يف نوكي امنإ طلغلاو ءاشنإ قالطلا نأل ؛هدعب ام وغليف لحم ا قبي ملف ءاهل ةدع الف

 قدصلا لمتحي ربخلا امأف همدع ىلع ًايقاب لعجي نأب «هكر ادت نكمب ال ءيش دحو ام دعبو «نكي مل رمأ داجيإ
 «قالطلا نود رارقإلا يف طلغلا كرادتب طلغلا حيحصت نكمأف ,بذكلا يفنو قدصلاب هكرادت نكميف بذكلاو

 ."ندعملا" يف اذك نكمم رابحإلا يف طلغلا كرادت نإ :انلق امل ؛ناتنث عقي رابخإلا قيرطب قالطلا ناك ول نح



 نكل يف لصف ۳۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 e یاشناإلا نود يف ن ب اإ طّلغلاو ءٌرابعغإ كلذو ءءاشنإ اذه نأل
 مارقالا لصف ل ل

 .انّركذ امل ؛ناتتث عي عقي "نيت لب ال ةدحاو سمأ كط نك 000
 طلغلا كرادت نع

 :نكل يف لصف
 .هليلدب تبانف هلبق ام یف امأف «هدعب ام تابثإ 1 درو يتلا ديب كارما "كلا

 اقسم مالكلا ناك نإف مالكلا ق فتم اغِإ ةملكلا هذهي فطعلاو

 «قباسلا مالكلا نم مهوتي نأ ىسع ام عفدب عماسلا كرد بلط :يأ ءليلخلا حالطصا اذه :خلإ كاردعسالل

 نملا يف هيلإ راشأ امك يفنلا دعب اهعوقو بجو درفم ىلع درفم امب فطع ولف «نيفلاختم نيموهفم نم هلدب الف
 اهعوقو :اهيف نارمألا زاج ىرخأ ىلع ةلمج ام فطع ولو ءورمع نءاج يأ ورمع نكل ديز ينءاج ام يف امك

 نيب فلاختلا نم امهارحب يرجي ام وأ بلسلاو باجيإلاب نوكي نأ نم معأ فلاختلاو «تابثإلا دعبو يفنلا دعب

 يهف ةددشم تناك نإو «ةفطاع يهف ةففخغ تناك نإ :يهو «ةيسرفلاو ةيناسنإلاو ةيدرفلاو ةيجوزلاك نيتيتوبثلا

 .كاردتسالا يف ةفطاعلل ةكراشم ةهبشم

 نايب :امهيناثو «هلامعتسا لحم :امهدحأ :نيرمأ ىلإ مالكلا اذ راشأ ثيح هس فنصملا رد هللو :لإ يفنلا دعب

 هال فنصملا ضرغو «هدعب ام تابثإ هبجوم نوكيف :هلوقب يناثلا ىلإو «يفنلا دعب :هلوقب لوألا ىلإ راشأف «هبجوم

 دعب عقي "لب"و «باجيإلا دعب ام كردتسي ال "نكل" نأ :وهو "لب"و "نكل" نيب قرفلا نايب :ةراشإلا هذه نم

 ءرم امك "نكل" ةملكب ال هليلدب تباثف هلبق ام يفنل امأو «هدعب ام تابثإ "نكل" بجوم نأ :يناثلاو «يفنلاو باجيإلا

 فطع يف يفنلا دعب نكلب كاردتسالا :يأ اذهو «هعضوب يناثلا تابثإو لوألا يفن بحوي هنإف ؛"لب" فالخب

 زاج امك ًاضيأ باجيإلا يف نكلب لالدتسالا زاح اتابثإو ًايفن نافلتخم ناتلمج مالكلا يف ناك نإف «درفملا ىلع درفلا
 يف "لب" لثم امإف ؛ةلمج ىلع ةلمج اه تفطع اذإ امأ «يفنلا ةملك ليلدب تباث يأ :هليلدب تباثف .ليق اذك "لب" يف

 [117 ص :يقاشلا] .هلطبت ال نكل ةملكو قباسلا مكحلا لطبت "لب" ةملك نأ الإ «تابثإلاو ينل
 الصتم مالكلا نوكي نأ :امهدحأ :نيئيشل كلذو هعمج اذإ ءيشلا قسو نم هماظتنا يأ :مالكلا قاسنا دنع

 عما نكميل يفنلا لحم ريغ تابثإلا لح نوكي نأ :يناثلاو ءفطعلا ققحتيل لصفنم ريغ ضعبب هضعب اطبترمو
 ظ "يشاوحلا عمجب' يف انك تأي مل ًاورمع نکل ديز نعاح :كلوق يف امك هلوأ مالكلا رخآ ضقاني الو ءامهني



 نكل يف لصف ۱۳۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .فنأتسم وهف الإو «هدعب يذلا تابثإلاب يلا قلعتي

 :نالف لاقف «"ضرق ّفلأ ىلع نالفل" :لاق اذإ "عمال" يف للم دمحم هَركذ ام :هلاثم

 ببسلا يف ناك يلا نأ رهظف قسم َمالكلا نل لالا همز "بَصغ هّنكلو ال'
 .لاملا سفن نود

 كئيراح ةيراحلا ال" :نالف لاقف «"ةيراحلا هذه نت نم ّفلأ لع نالفل" :لاق ول كلذكو

 .لاملا لصأ يف ال ببسلا يف ناك يفنلا نأ رهظف لال همزلي "فلا كيلع يل “کلو

 رص َرَححآ نالفل هتکلو طق يل ناك ام" :نالف لاقف ."نالفل اذه" :لاقف دبع هدي يف ناك ولو

 .ضقانتو فانت مالكلا كلذ يف "نكل" دعب امهنيب نوكي الو ءتابثإلاب يفنلا طبتري يأ :إ ُيَفَنلا قلعتي
 .قاستالا يف نيروكذملا نيئيشلا دحأ تاف نأب قاستالا دجوي مل نإو يأ :الإو

 لحم. يفنلا قلعت انههف «"بصغ هنكل" :هلوق وهو تابثإلاو "ال" :نالف لاق ام وهو "عماجلا" ةلأسم يف يفنلاف :لاملا هّمزل

 اقلعتم "ال" :هلوق وهو يفنلا نوكيف ,مهرد فلأ موزل وهو لاما لصأ ال ضرقلا :يأ ببسلا وه تابثإلا لحم نأل ؛تابثإلا

 ناقفاوتم هل رقملا مالكو رقملا مالك يأ :خل ! َمالكلا نأل .مهرد فلأ موزل وهو رارقإلا لصأب ال ضرقلاب :يأ ببسلاب
 تبثأو «ضرقلا وهو 0 ىفن امنإ هل رقملا نأل ؛ببسلا يف افلتحا نإو لاملا لصأ يف ناقفاوي امهنأل ؛نايفانتم ال

 ."ندعملا"يف اذك لاملا لصأ همالك ضرعتي الو «بصغلا وهو رحآ 57

 يلابب ال دوصقملا وه ام داحتا دنعف ءاهماكحأ بابسألا نم دوصقملاو ءاقستم مالكلا ناكف :لاملا نفل نود

 دع هل قلل لا وه نالا ذأ هنأ زل نع ن 52 اف حيحصتلا يف قيفوتلا نأ ىلع بابسألا فالتحاب

 ذحألاب ةزاجإلاو نذإلا مدع ىلع ءانب ًابصغ هذحأ رقملا نأ ال طاسبنالا نم امهنيب ام ىلع ءانب ضرقلا ةينب هتبيغ

 يف" اذك لالا لصأ نود ببسلا يفن يقو «مالكلا قاستا يف روكذملا لثم يأ :كلذكو ."ندعملا" يف اذك

 ليوحتلا عم هسفن نع ايفن نوكي نأ لمتحي دق يل ناك ام :هلوقب هسفن نع هكلم يفن هنكل :لإ هتکلو ."لوصحلا

 نأ نایب ناك "نالفل هنكل" :هلوق لصو اذإف «ليوحتلا نودب هسفن نع افن نكي نأ لمتحيو ء«يناثلا هل رقملا ىلإ

 .يناثلا هل رقملل دبعلا نوكيف «كلملا تابثإب يناثلا ىلإ ليوحتلا عم ناك هسفن نع كلملا يفن



 نكل يف لصف ۱۳۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ناک لّصف نإو «تابثإلاب قلعت يفتلا نأل ؛يناثلا هل ٌرقملل دبعلا ناك ٌمالكلا لصو نإف
 ل وألا رقم

 .رارقالل ادر هل ّرقملا لوق نوكيف «لوألا رقملل دبعل

 دقعلا زيجأ ال" :ىلوملا لاقف ءيهرد ةئاع. اهالوم نذإ ريغب اهسفن فجور هنأ نأ قلو

 يفت ناف قسم م ريغ مالكلا نأل ؛لقعلا لطب نيسمخو ةئام. هزيجأ نكلو «مهرد ةئاع

 .دقعلا در دعب هلال 'هزيجأ نکل" :هلوق ناكف «ققحتي ال اهنيعب اهَتابثإو ةزاحإلا

 ملكتلا يف قباسلاب لاصتالا :نيرمأ عومجم ليق ام ىلع قاستالا رادم نأل ؛ًاقستم مالكلا نوكي :خلإ لصو نإف

 دحأ نادقف دنعف ءطقف رهاظلا بسحب ولو عفادتلاو ضقانتلا ىقبي ال نح نيعب ءيشب تابثإلاو يفنلا قلعت مدعو

 اذإ لوألا رقملا نأل ؛دبعلا هدي يف نم وهو :لوألا ّرقملل .ربدتف ًافنأتسم امالك دعي لب قاستالا ىقبي ال نيرمألا
 هنإف ءلصو اذإ ام فالخب ءدحأ ىلإ ايفن ال ًالصأ هسفن نع ًايفن :يأ اقلطم هكلمل ًايفن ناك همالك عطقو لصف

 نوكيف «دحاو مالك ةلزنك. لكلا راص هسفن نع يفنلاب الصتم ريغلل كلملاب رقأ امل هنكل درفلا ةداهش ناك نإو

 ."ندعملا' يف اذك ءاغلإلا نع لقاعلا مالكل ةنايص نالفل كلملاب رارقإلا مدق هنأك لعجيف ءءاوس هريخأتو رارقإلا مدقت
 رهاظلا ىلع مالكلل ًالمح رقملل ًابيذكتو رارقإلل اًدر لصفلا ةروص يف طق يل ناك ام :هلوق وهو :هل قلا لوق
 اذإ اميسال كلملا تبثي ال درفلا ةداهشو ديلا يذ ىلع ثلاثلا كلم ةداهش كلذ دعب نالفل هنكل :هلوق نوكيو

 ."ندعملا" يف اذك هل اكلم دبعلا يقبف «كلملا ىوعد الب ناك
 مهرد ةئامب حاكنلا زيحأ ال" :ىلوملا لاقف «مهرد ةئام. اهالوم نذإ ريغب تجورت اذإ ةمألا نأ نعي :دقعلا زيجأ ال

 تابثإ خلإ "هزيجأ نكلو" :هلوقو «حاكنلل خسفو دقعلا يفن "هزيحأ ال" :هلوقف «"نيسمخو ةئامب هزيجأ نكلو

 :هحيضوت «هنيعب هتابثإو لعف يفن اذه نأل ؛ًادتبم ذعنيح "نكل" لعجف «لاحم دحاو لحم يف يفنلاو تابثإلاو ,دقعلا

 هزيحأ نكلو" :هدعب لاق امل مث ؛هتحص هحو هل قبي مل و هلصأ نع حاكنلا علق دقف "دقعلا زيجأ الو ":ىلوملا لاق امل

 لوأ ضقانتيف «هل رابتعا ال عبات حاكنلا يف رهملا نأل ؛هنيعب يفنملا لعفلا كلذ تابثإ نوكي نأ مزلي "نيسمحو ةئاع

 "نكل" ةملك نوكيف «هتدقع يذلا لوألا حاكنلا خسفو «رحأ رهمب حاكنلا ءادتبا ىلع هانلمحف «هرحآب مالكلا

 نوكي «نيسمو ةئاع. هزيجأ نكلو ةئام. حاكنلا زيج أ ال :اقاوح يف ىلوملا لاق ولو «فطعلل ال فانيتسالل ذنئيح

 (نيسمتللاو ةقالا فيق لإ تارا و ةئالا يق لإ اعجاز يفنلا نوكيو حاكنلا لصأ يقبف «قاستالا لاثم هنيعب اذه

 ريغ :يأ قستم ريغ مالكلا نأل :دقعلا لطب .ليق اذك ربدتف هنيعب هتابثإو لعف يفن لصولا ةروص يف نوكي الف

 .ةروص الصتم ناك نإو ئبملا ثيح نم :يأ هلبق ام طبترم



 ا ل
 احسف نوكي "ةئاما ىلع نيسم يندز نإ هزيجأ نكلو هزيجأ ال" :لاق ول كلذكو

 .قاسُنأ الو قاستالا هطرش نم نأل ؛نايبلا لامتحا مدعل ؛حاكنلل
 ديدرتلاو ماهيإلا يف

 :وأ يف لصف
 .نيروكذملا دحأ لوانتل "وأ"

 .نايبلا ةيالو هل ناك يح رح "امهدحأ" :هلوق ةلزنع. ناك "اذه وأ رح اذه" :لاق ول انهو

 دحاو لكل علا حابيو ءامسدحأ ليكولا ناك " اذه و أ اذه دبعلا اذه عيب تلك و" ١ .:لاق ولو

 هدافم ةلمحلاب ءيش ىلإ نيرمألا دحأ ةبسنل وأ «نيعتلا ىلع ال نيئيشلا دحأ ىلإ رمأ ةبسنل يأ :خلإ لؤانتل

 نعم وأ امهدحأ موهفم ىلإ عملا لوؤيف «نيئيشلا نيب نارودلا نم هذحأ دودرملا موهفملا رابتعا هانعم لوصحمو

 «قالطلاو ةيرحلاك هيلع يصخشلا مكحلا لوزنل حلاص ريغ مهبم لمحب موهفم اذهو «نييعتلا ىلع ال امهدحأ

 مكحلا توبث ديفت نيدرفملا يفف «هيلع يضاقلا هزيجيو ةيئالو هل نوكيو «هنييعتو لئاقلا نايب ىلإ رمألا لوحي اذهو

 نومضم لوصح ديفت نيتلمحلا قو «"مئاق و دعاق ديز" :لوقت امك وأ "ركب وأ ديز نءاج" :كلوقك امهدحأل

 ةمئأو ةغللا لهأ ةماع بهذم وه اذه 4کر اید نم اوجرخا وأ مُكَسْفْنَأ اوفا نأإ» :ىلاعت هلوقك امهدحأ

 اهنأ ىلإ نييوحنلا نم ةعامجو نييلوصألا نم ةفئاط تبهذو «مالسإلا رخفو ةمئألا سمه راتخم وهو ءلوصألا

 دحأل ةعوضوم يه لب اعضو مالكلاب دصقي نعم سيل كشلا نأل ؛ديدسب سيل وهو كشلل ةعوضوم
 هنم مزل اذكو «لوهجا ربخلا وهو مالكلا لحم رابتعاب كشلا ءيجي تارابخإلا يف معن «نييعت ريغ نم نيروكذملا
 رييختلل ءاشنإلا يف وأف ربخلا هلحم نإف ءكشلا لمتحي الف ءادتبا مالكلا تابثإل ءاشنإلا نأل ؛ءاشنإلا يف رييختلا

 دحأ نيب رييختلا مزل ءاشنإلا يو «نايبلا مزل لوهحمل ريخلا يفف «ماقملا بساني ام بسح ىلع ًالثم ةحابإلا وأ

 ."يماسحلا" حرش يف اذك مهناف نيرمألا

 ليبس ىلع امإ :نيروكذملا دحأل هلوانت مث اريشب وأ ناك اكرابم ءاش امهيأ امهدحأ نيبي يأ :نايبلا ٌةيالو هل ناك

 .لكؤملا نايب ىلإ جاتحي الف ءليكو تلا ةلأسم يف أي امك مومعلا ليبس ىلع امإو «ةيرحلا ةلأسم يف امك لدبلا

 عفدف لكوملا ا ا ا ناك اذإ :لاقي امل عفد :إ ٌعْيبلا حابيو

 .ءاشنإ ليكوتلاو «رييختلل ءاشنإلا عضوم يف "وأ" نأل ؛امهعامتحا طرتشي الو :دحاو لكل .ملإ عيبلا حابيو :هلوقب



 وأ يف لصف ۱٤۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هتيي نأ رخآلل نوكي ال لولا كلم ىلإ ڈبعلا داع مث امهحأ عاب ولو ءامهنم
 رثلاب نيليكولا

 تَقلُطو يا ا افلم ر هلق وأ لال ولف" :هل ةونسن ثالث لاق ر

 ةقلطلا نايب يف جوزلل ٌرايخلا نوكيو ءامهنم ةقلطملا ىلع اهفاطعنال لاحلا يف ةفلاثلا
 ةئلاثلا

 ."هذهو قلاط امكادحإ" :لاقول ام 0

 م وق ةلزنم ناك "انهو أ اذه ُملكأ ال :لاق اذإ هلم رفز لاق اذه ىلعو

 لوألا ملك ول اندنعو «ثلاثلاو نيالا دحأ ْمْلُكُي ملام ثنحي الف «"اذهو نْيَذه ّدحأ

 .مِهمْلكُي مام ثدي ال َنْيرَحآلا دحأ ملك ولو «ثحي هدحو

 ياش ا فدحا تب نا ناک اذه وأ دبعلا اذه عب " :لاق ولو

 ةثلاثلا نوكل يأ :ةفلاثلا تَّمْلَطو .مومعلا ليبس ىلع نيروكذملا دحأل "وأ" لوانتب ًالمع :لإ رخآلل نوكي ال
 نييلوألا دحأ نيب عمج هنأك راصف «عمجلا ظفلب عمجلاك عمجلا فرحب فطعلاو «واولاب ةقلطملا ىلع ةفوطعم

 لدي امم اذهو «نايبلا ىلع ربجيو ءءاش امهيأ يف جوزلا ريختي يأ :خإ جوزلل ٌرايخلا .قالطلا امهيلع عقيف «ةئلاثلاو

 كلذك لاق اذإف :هذهو ١٠١[ ص :يفاشلا].رابخإ يلصألا هعضو يف هنأ ولو ءاشنإلا جرخم جرح دق ربخلا اذه نأ ىلع

 ظ .لوقلا اذه ةلزنم.هنأل ؛روكذملا لوقلا يف كلذكف ءةقلطملا نايب يف رايخلاب جوزلاف

 ايفنم درف لك نوكيو «دارفألا مومع يفنلا عضوم يف معيف «نيعم ريغ دحاو وأب تباثلا نأل :امِهْمَلَكُي ملام ثنحي ال
 هكراشف يفنب يناثلا ىلإ هعمج دقف «عمجلا واوب اذهو :لاق املف ءاذه الو اذه ملكأ ال :مالكلا ريدقت ريصيف «ةدحيلع

 نيرخخآلا دحأ ملك ول ثنحي الو «لوألا ملك ول ثنحي اذكه لاق ولو «"نيذه الو اذه ملكأ ال" :لاق هنأك راصف
 تابثإلا عضوم يف نيعم ريغ امهدحأ اهيف وأب تباثلا نأل ؛ميقتسم ريغ قالطلا ةلأسم ىلع سايقلاو ءاهملكي ملام

 ىلع ةفوطعم هذهو :لاق املف ءامهنيب تلحد "وأ" نأل ؛نيعم ريغ نييلوألا ىدحإ يأ ةقلطملا تناكو «صتخيف

 جوزلا رييختو «ةثلاثلا قلطت اذكه لاق ولف «"هذهو قلاط امكادحإ" :لاق هنأك راصف «ةنيعم ريغ يهو ءامهنم ةقلطملا

 ؛رييختلل ءاشنإلا عضوم يف "وأ" ةملك نأل :خإ امهدحأ عيبي نأ .يشاوحلا ضعب ؛ يف انك انهه اذكف نييلوألا ني

 يف لعفلا عاقيإب رامتلالا روصتي الو رامتتالل رمألاو ,نيعم ريغ امهدحأ لوانتل اورمع وأ "اديز برضا" :كلوق نأل
 .رامتئالا نم نكمتلا ةرورض رييختلا تبثيف «نيع ريغ



 وأ يف :١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دنع لثملا ٌرهم تبان E و "وأ" لخد ولو

 .ههياشي ام ححرتیف "لثم رهم ": يلصألا بَحولاو ءامهدحأ لوانتي ظفللا نأل ؟دثس ةفينح يبأ
 ال امهدنعو

 ا اذه تلق اذإ" :كلع هلوق نأل ؛ةالصلا يف نكرب سيل ُدّهْسَتلا ار

 دقو ءامهنم دينار لك طو الف ءاھدحأب ماقالا قلع *”كئالص تن د دقف اذه
 ةدعقلاو دهشتلا

 .دّهشُنتلا ةءارق طرشي د الف قافتالاب ةدعقلا فطر

 اذإف «ةيمستلا ضراعب هيلع ىمسملا حجري امنإو «لثملا رهم وهو رهملا يف لصألا نأ :هيف لصألا :خلإ لخد ولو

 للم ةفينح يبأ دنع لصألا وه يذلا لثملا رهم ىلإ ريص امهبم لب نيعم ىمسم ريغ ىمسملا ناك

 ًالثم رانيد ةئام اذه ىلع وأ مهرد فلأ اذه ىلع كتجورت :لاق نأب رهملا يف "وأ" ظفل لحدأ ول نعي :خلإ ُمُكَحُي
 اغإو «عيبلا باب يف ةميقلاك لثملا رهم حاكنلا باب يف يلصألا بجوملا نأل ؛هنللِم ةفينح يبأ دنع لثملا رهم. مكحي

 اعطق امولعم ىمسملا نوك عنمي "وأ" ةملك لوخد نأل ؛دجوت مل و ًاعطق ةمولعم ةيمستلا تناك اذإ هنع لودعلا

 "وأ" ةملك نإ :لوقن انكل ءاش امهيأ نيرهملا دحأ يطعي نأ جوزللو رييختلا بجوي اإ :الاقو «هيلإ ريصملا بجوف
 أو «يلصألا هبجوم ىلإ راصي ةلاهجب ةيمستلا تدسف اذإف «نيعم ريغ لوهجب وهو نيرمألا دحأ لوانتل عضو

 تبثي الف ءرمألا دحوي مل ةلأسملا هذه ينو ءرمألاك بلطلا يف رامتئالا نم نكمتلا ةرورض تبثي امنإف رييحتلا

0 

 ْمُهعِباَصَأ نوعي :ىلاعت هلوق يف امك ضعبلا ةدارإو لكلا ركذ قيرط ىلع ةريخألا ةدعقلا يف يأ :ةالصلا يف

 ةلاح يف الإ عرشت مل دهشتلا ةءارق نأل ؛دعاق تنأو دهشتلا تأرق يأ :اذه تلق اذإ .ةيآلا م هناذآ يف

 نوكيف «دهشتلا ةءارق وأ ةدعقلا وهو نيروكذملا دحأ لوانتل "وأ" نأل ؛امهدحأب مامتإلا قلع يأ : :امهدحأب .دوعقلا

 اذإ وهسلا ةدجس بجي يح بحاو انباحصأ دنعو «ضرف لس يعفاشلا دنعو :خا طرتشي ب الف .اضرف امهدحأ

 .ثيدحلا يف "وأ" ةملكب كسمتلا نم انركذ امل اهناكرأ دوحول هنودب متت ةالصلا نكل هنع ىهس

 تصقتنا امو ءاهتممتأ دقف اذه ىلع كتالص تمقتأ اذإف" :ظفلب 218711 :مقر نييفوكلا دنسم يف دمحأ هجرحأ *

 ةنينأمطلاو ةالصلا ةيفيك 4 هللا لوسر هملع نأ دعب هتالص ءيسملل "كنالص نم هصقنت امنإف «ءيش نم اذه نم
 شذ ةريره يبأ نع ٠٠۳ :مقر ةالصلا فصو يف ءاج ام باب يف يذمرتلا هحرخأو «دهشتلا ركذي ملو
 هللا دبع نع ؛١41 :مقر دهشتلا باب يف دواد وبأو هند عفار نب ةعافر نع 2٠١5407 :مقر قيبطتلا يف يئاسنلاو

 .ةفلتخم ظافلأب 6 :مقر ةالصلا يف يمرادلاو هنككذد وعسم نب



 وأ يف لصف 4۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :لاق ول نخ نتروکدلا نم, دسحاو لك يفت بحوي يلا ماقم يف ةملكلا هلع م
 وأ ي 1

 ةفص عم مهد حا ل وانت تابثإلا يقو ءامهدحأ ملک اذإ 06 "اذه وأ اذه ملك ال"

 هللا لاق ةحابإلا مومع رييختلا ةرورض نمو “كلذ وأ اذه ذح' :مطوقك رييختلا

 أ مكيلخأ نومعطت ام طّسْوأ ( نم َنيِكاَسَم ةَرَشَع ُماَعْطِ هيرافكفإ» :ىلاعت
 یس 2 06

 رورو أ مهتوسك

 لع بو وأ ءيش رمألا نم كَل سي :ىلاعت 0 نعم "وأ" نوكي دقو

 .دارفنإلا هجو ىلع معيف «يفنلا قايس يف ةركن وهو نيروكذملا دحأ لوانتي اهنأ قبس امل :لإ ثّتحي

 بحول هتقيقح ىلع "وأ" يقب ولو ا راص لكلا نأل ؛امهدحأ نيبعت يف رايخلا تبثي ال يأ :امهدحأ ملك

 :لاق نأب تابثإلا يف ناك ول امك امهدحأ يف نييعتلا ةيالو هل نوكيف ءايفنم امهدحأ نوكي هنأل ؛رييختلا

 ."ندعملا" يف اذك "اذهو رح اذه"

 مل نإو :يأ الإو "كلذ وأ اذه ذح" :مهوقك هيلع لدي بلطلاو ءاشنإلا ماقم يف اذه :للإ رييختلا ةفص عم

 ."ندعملا" يف اذك قالطإلا ىلع ميقتسي ال ارابخإ وأ ءاشنإ ناك اوس اقلظم ناك لب ءاشنإلا ماقم تابثإلا ماقم وري

 مهدنع هانعم ناك نيثدحماو ءاهقفلا سلاح :لاقي اذإ هنأ ىرت الأ «نيروكذملا نم دحاو لك ةحابإ يأ :ةحابإلا مومع

 الف «نيئيشلا دحأ :يأ امهدحأ رييختلاب دارملا نأ :ةحابإلاو رييختلا نيب قرفلاو .تئش نإ امهيلك وأ امهدحأ :سلاج

 ١8١[ ص :يناشلا] .ولخلا عنم ةحابإلابو «عمجلا عنم رييختلاب دارملا :ليق اذل «ةحابإلا فالخب امهنيب عمجلا كلمب

 اهسحأ الو ةمعطألا ىلعأ ال ةرشعلا اومعطأ يأ :حلإ طَسْوُأ نم .هل نايب وأ ةحابإلا مومعل دييئات :ىلاعت هللا لاق

 اوسكا وأ «هقافنإو هماعطإ مكيلع نمم مكتيب لب اهفومعطت لا ةفلتخملا ةمعطألا نم ةطسوتملا ةمعطألا نم لب

 ولخلا عنم هب ديرأ ةرافكلا لاصح ىمسي ديدرتلا اذهف «ةدحاو ةبقر اورّرح وأ طسولا سابللا مهوطعأو ةرشعلا

 لك ةحابإ عم ةثالثلا ءايشألا دحأ اندنع بحاولا يأ اهدحأ نع عومجملا زاج انهه عمج ول يح عمجلا عنم ال

 يما ا علا ايدؤم راص بحاولا نکل زاح لكلا لمف ول نح دارفنإلا ىلع امهنم عون

 شوشي نامالكلا فلتخي نأب فطعلا مقتسي مل اذإف ءفطعلل نوكت نأ "وأ" يف لصألا نأ نعي :خلإ وأ نوكي دقو

eقح" نعم. "وأ" ". 



 .مهيلع بوتي يح هانعم :ليق

 نعم. "وأ" نوكي "رادلا هذه لحدأ وأ َرادلا هذه لحدأ ال" :لاق ول :ريظم انباحصأ لاق

 :لاق ول هلثكو نیمی يف رب الر ةيناثلا لحد 2 a الوأ ىلوألا لحد ول "يح

 SS نيد يضقت وأ كقرافأ ال"

 ف لصف
 .ىلإك ةياغلل "تح"
 یی اع لكلا تاک الخ علص مدع امو اسجل الب إيل ام الك نإ

 تع دادتمال

 و

 ل eT ىلوألا لحد اذإف «ةيناثلا لبق ىلوألا لوحد هيلع فولحملا نأل :ثدح
 ثنح ةيناثلا لبق ىلوألا لحد هيلع فولحملا ناك نإ :هنيمب يف ّرب .طرشلا تاوفل ثنحي ال ةيناثلا دعب ىلوألا لحد

 مدعل ؛ثنحي ال ةيناثلا دعب ىلوألا لحد ولو «طرشلا دوحول ثنح ةيناثلا لبق ىلوألا لحد ولو طرشلا دوجول

 مالكلا لوأ نأل ؛ةحلاص ةياغلاو «تابثإو يفن يف نيمالكلا فالتحال فطعلا رذعتل يح نيع, تلعج امنإ طرشلا

 . يماسحلا" و "يودزبلا" يف اذك هداحب لمعلا كلذلف :ميرحتو رطح يف

 نأب ىلإك ةياغلا نعم اهيف لصألا نكل ,فطعلا فورح يف انهه تدع نإو "يح" نأ نعي ىلإك :ةياغلل تح
 حفلا عَلطَم ىح :ىلاعت هلوق يف امك ءزج ريغ وأ ءاهسأر نيح ةكمسلا تلكأ يف امك اهلبق امل ءزج اهدعب ام نوكي

 ."راونألا رون" يف اذك اهلبق اميف لخاد اهدعب ام نأ ىلع رثكألاف «ةنيرقلا مدعو قالطإلا دنع امأو

 كلذل اهصولحو اهيف ةياغلا نعم لامك :اهلصأف .هيلع رصتقيو هيلإ دتعو ءيشلا هيلإ يهتني ام :ةياغلا :ةياغلل
 ءاهتنالاو دادتمالا طرش امنإو ؛ةصلاخلا ةياغلا يهو :اهتقيقحب ةلماع .«رْجَفلا عَلْطَم نحط :ىلاعت هللا لاق امك

 نم دبالف «يناثلاب يهتنيو لوألا دتمي نأب الإ ءكلذ ىتأتي الو ءيش اهيلإ يهتني يلا يه ةياغلا نأل ؛كلذل

 ."ندعملا" يف اذك ءاهتنالل يناثلاو دادتمالل لوألا ةيحالص



 یتح يف لصف ١١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .برضلل ةياغ حلصت اههاثمأو ن ٍنالف ةعافشو «دادتمالا لمتحي راركتلاب برضلا نأل
 ءاكتشالا 0 حايصلا نم

 هتيد هيضقي نح هعرغ قرافي ال فلح ولو «ثنح ةياغلا لبق برضلا نع عنتما ولف
 فلاح

 .ثنح کک 2 "0 هق ةرافف
 ي فلاحا

 صاخلاو ماعلا ا ىف

 در ا ن ا

 ىلع لخدت امك "يح" نأ ملعا مث ءاهلاثمأو ةعافشلاب ةداع برضلا نع نوعنتي سانلا نأل :برضلل ةياغ حلصت

 دقو «يك مال نعم «ةازاحناو ةيببسلا درحب نوكت دقو «ةياغلل نوكت دق ذئتيحف ءاضيأ لاعفألا ىلع لحدت ءامسألا

 هيلع لمحيف «تفرع امك لوألا وه لصألا نكلو ؛ةيببسو ةياغ رابتعا ريغ نم كيرشتلا :يأ فطعلا درحب نوكت
 طرشلا دجوي مل نإف «ءاهتتالا ىلع ةلالد رخآلا حلصي نأو دادتمالل ردصلا لمتحي نأ ناكمإلا طرشو «نكمأ ام

 طرش نأل :ثنح .ضعبلا لاق اذك ضحملا فطعلل راعتستف الإو «نكمأ نإ "يك مال" نعم ةازاجملل لمعتست

 .دجو دقو ليللا لوحد وأ ءاكتشالا وأ حايصلا وأ ةعافشلا لبق برضلا نع فكلا ثنحلا

 ةياغ حلصي نيدلا ءاضقو «دادتمالا لمتحي ةقرافملا مدع يهو ةمزالملا نأل ؛ةياغلل "يح" ةملك نأل :ثنح

 . قيقحتلا ةياغ"و "لوصفلا" يف اذك طرشلا دوجول ثنح هل ةياغ وه يذلا نيدلا هئاضق لبق هقراف اذإف «ةمزالملل

 دادتمإلا لمتحي برضلاف «توعب يح هبرضي نأ فلح ول هنإ لاقي نأ :وهو «لاكشإ باوح :خلإ رّذعت اذإف

 «ثنحي ال توملا لبق برضلا نع عنتما ول اذهو «ةياغلل "نح ' لعجي مل كلذ عمو «لعفلل يهتنم حلصي توملاو
 .ليق اذك فرعلاب كرتت دق ةقيقحلا نأل ؛فرعلاب انهه ةقيقحلاب لمعلا كرتي امنإ هنأب :باحأف

 ىلع اهدعب ام لمح نع عنام وه لب "يح" ةقيقحب لمعلا نع ًاعنام سيل فرعلا اذه لثم نأ رهاظلا لإ عنام

 :يأ لمح :هلوق هيلإ ريشي "نح" نم ةياغلا نعم ةدارإل ةقيقح لتقلا وأ توملا نعم ةدارإ وه عونمملا نإف «ةقيقح
 هدوجوو اهوخدم ىلإ ردصلاو «ةياغلا وهو هتقيقح ىضتقم :لاقي نأ الإ ,ديدشلا برضلا ىلع لتقلاو توما

 عطش واق  ءاريسي ولو نامزب ةياغلا لبق هدوجو عطقني نأب هنم ًالصفنم ال هل افرظ ربتعيو اًيغملاب ةياغلا لصتيل ًالصتم

 يف ًازاحم ةياغلل عوضوملا ناك ةياغلا ةقيقح موهفم يف نيربتعملا دادتمالاو لاصتالا نم اهوحدم ىلإ برضلا ديرأ ام

 امهيلإ هدادتما الو امهنم برضلا برق امهيلإ ءاهتنالا نم دارملا نكل ءامهتيقح ىلع لتقلاو توملاف «ئعملا اذه

 -.لوصألا بتك يف اذك ديدشلا برضلا ىلإ امهيلإ برضلا نعم لؤي مح امم هلاصتاو



 ا ا
 / زج رخآلا و ا وألا و و ةياغلل اا رخآلا و «دادتمالل الباق لوألا نكي مل نإو

 ءاز ىلع لمحي

 ۰ «"يِنيدَعُت نح كنآ مل نإ رح يدبع" :هريغل لاق اذإ :كم دمحم لاق ام :هلاثم

 َحَلَصو نايتإلا ةدايز ىلإ 0 وه لب «نايتإلل ةياغ حلصت ال ةيدغتلا نأل ؛ثدحي ال هّدَّعي
 ةيدغتلا

 كتآ مل نإ" لقا ولايك راسل يك مال نوم درك ا ىلع خف از
 ةيدغتلا يأ

 ىلع لمُح لّوألل اچ رخآلا حلصي ال نأب اذه رعت اذإو :"ةيدغتلا هازج ًانايتإ
 ءازجلا ىلع هله

 :ضخلا فطعلا

 هذهو «رب دقف هلتقي وأ تومي نأ لبق برضلا نع كسمأ مث اديدش ًابرض هبرض اذإ يح :خلإ فرعلا رابتعاب =

 يح برضي نأ فلح ول هنإ :لاقي نأ :وهو «لاكشإ باوح هنأ لمتحيو ءاهتقيقحب ةلع ناك :هلوقب قلعتم ةلأسملا

 لعجي مل كلذ عمو «برضلل :يأ انهه لعفلل ىهتنلا نوكي نأ حلصي توملاو ءدادتمالا لمتحي برضلاف «تومب

 .فرعلاب انهه ةقيقحلاب لمعلا كرت نأب :باجأف «ثنحي ال توملا لبق برضلا نع كسمأ ول اذهلو «ةياغلل "يح"

 .حلإ دادتمالل ًالباق اهلبق ام ناك اذإف :هلوقب ةطبترم ةلأسملا هذه :للإ نكي مل نإو

 ,ةيبيسلا لجأل "يك مال" نيعمب ذشيح "يح" نوكتف ءامهدحأ وأ ًاعيمج ناطرشلا مدع نإف :خلإ ءازجلا ىلع لّمحي
 يهتني ايغملا نأ امك ءازحلا ىلإ يهتني طرشلا نأ :يهو «ةبسانملا نم ءازجللاو ةياغلا نيب نأل ؛ءازنجلا نعم ىلع لمحف

 :ةيدعتلا هنأ أل تع 9 بسلا هبه ضرفلا ناك ايس ناك ا لوألا فأل ؛ "يك مال" نعم نوكتف «ةياغلا ىلإ

 .ملكتملل هيف رايتخا ال بطاخملا لعف وهو

 نايتإلا نوكي نأب كلذو :ةيدغتلا هؤازج .ئمركت يكل كتيتآ :وحن هدعب امل ةلع هلبق ام نوكي يذلا وهو :يك مال

 حلصي هجو ىلع نايتإلا نإف «هبدؤيل وأ همتشيل وأ هبرضيل هاتأ نأب ريقحتلا هجو ىلع ال ةدايزلاو ميظعتلا هجو ىلع

 ءءازجلا ىلع هلمح يأ :اذه َرذعت اذإو ."ندعم ا" يف اذك هدغي مل نإو ثنحي الف «دحو دقو ءادغلاب الا اين

 يف امه ريظن الو ءاهقفلا اهعرتخا ةراعتسا هذهو «ةياغلا نعم ذكتيح يعاري الو ازاحب ضحلا فطعلل نوكت ذنئيحف
 دوحول ازاحب :لإ فطعلا ىلع لمُح .زاجا ف طرشب سيل ةقالعلا قيقحت دعب تايئزحلا عام نأل ؛برعلا مالك

 ١[ 47 ص :يشاوحلا ةدمع] .ايغملا بقعي ةياغلا نأ امك هيلع فوطعملا بقعي فوطعملا نأ :وهو ءامهنيب ةبسانمل



 ىلإ يف لصف 4۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 وأ «مويلا او كتآ مل نإ رح يدبع' :لاق اذإ :هنلم دمحم لاق ام : هلاثم
 "تاداي يزلا" يف

 كلذو ؛ثنح مويل كلذ يف هدنع ٌدغتي ملف هاتأف "لا ينبع یا ىلا نإ
eءازجلا  

 ءارك هلعف فرك. ألن اك نسر كان دس موسي نسا نأ

 لل ًاطرش ع ومجلا نوكيف «ضْخلا فطعلا ىلع لح «هلعف
 : ىلإ ف لصف

 .ةياغلا ءاهتنال "ىلإ"

 .مكحلا دادتما ىنعم ديفي اي روصلا ضعب يف وه مث

 «نايتالاك ملكتملا لعف لاثملا اذه يف ةيدغتلا نإف «ةازاحملا ةماقتسا مدعل ضحملا فطعلل لاثم اذه :حإ نإ رح يدبع

 "ةنحلا لخدأ يك تملسأ" :ليق اذهو «هسفن يفاكي ال ناسنإلاو «ةأفاكم ءارحلا نأل ؛هسفن يزاجي ال ناسنإلاو

 يدبعف كدنع دغتأ ملف كتآ مل نإ :ليق هنأكف «فطعلل ةراعتسم لعحت نأ نيعتف «مولعملا ةغيصب ال لوهجملا ةغيصب

 نايتإلا مدع وهو طرشلا دوجول ا هدبع راصو «ثنحي نايتإلا نع ًايحخارتم ىدغتو هاتأ وأ تأي ل نإف ءرح

 يحارتلا ميقتسي ال "ءافلا" نيعم. تلعج اذإف ءءافلا فرح ةراعتسالا هذه يف برقألا نأل الضو نع يدغتلاو

 نعم بساني بيقعتلا نأل ؛"مث" نيعم. وأ "ءافلا" نعم فطعلا ىلع يأ :ضخملا فطعلا ىلع .ىفخي ال امك
 بلل اطرش عومجملا نوكيف «بيقعتلا فصوب يدغتلاو نايتإلا :يأ نيلعفلا دوجو ىلع ربلا دوحو فقوتيف «ةياغلا

 ."لوصفلا" يف اذك الف الإو ربلا لصح خارت ريغ نم نايتإلا بيقع ىدغتو ىتأ ولف

 ىتأ وأ ءتأي مل ول يح ءالف الإو ربلا لصح خارت ريغ نم نايتإلا بيقع ىدغتو ىتأ ولو :خإ عومجملا نوكيف
 يف ةياغلا ءاهتنا "ىلإ" نعم نأ ملعا :لإ ءاهتنال "ىلإ" ."حيولتلا" يف اذك ثنح ايخارتم ىدغتو ىنأ وأ هدغتي ملو
 ةفوكلا نم ترس :لاقي ءاهلبق ام مكح ةياغ اهدعب ام نأ ىلع ةلالدلل ام ىتؤيو ءاهتقيقح يه هذه عضولا لصأ

 مايصلا لعف نإف «ةيآلا 4بل ىلإ ُمايصلا ومت مثول :ىلاعت لاق ءهعطقنم ةرصبلاو ريسلا أادتبم ةفوكلاف «ةرصبلا ىلإ
 ۱۸٤[ ص :يفاشلا] .اهيف لصألا وه اذه ءملكتملا لعجب ةياغ حلصي ليللا نإو «دادتمالل لباق

 دمل "ىلإ" ةملك ركذتف كش امهوانت يف وأ ةياغلل ًالوانتم مالكلا ردص نوكي ال نأب :خإ دادتما ىنعم ديفي

 ةعاس كاسمإلا نع عقي موصلا نإف «ةيآلا ليلا ىلإ َمايّصلا اومن نإ :ىلاعت هلوق يف امك ةياغلا ىلإ مكحلا
 .مكحلا دمل ليللا ركذف «ىرحأ ةعاس لوانتي ال وهو فلخلا ةلأسم ليلدب



 ىلإ يف لصف ۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نإو 00 ٤ ةياغلا لفت ال دادتمالا دافأ نإف طاقسإلا ىنعم ديفي روصلا ضعب فو

 2 طاقسإلا دافأ

 3 ف طئاحلا لخدي ال "طئاحلا اذه ىلإ ناكملا 0 .a 5 وألا ٌريظن

 ."مايآ ةثالث لإ راخا طرق عال :يناثلا ريظنو

 ةدئاف دافأ دقو يكحلا يف الحاد رشا ناك رهش ىلإ انالف لكا ال فلح ول هلثكو
 نيميلا مكح

 انهه طاقسالا
 5 هلا اروا طاقمإ يأ

 :ىلاعت هلوق يف لسغلا مكح تحت نالخاد بعكلاو قفرملا :انلق اذه ىلعو

 ا انهم ب اقل كا ا ترحل ىلإ ةفيظولا تبعوتسال اهالول هنإف طاقسالل انهه "ىلإ" ةملك نأل ؛4قفاَرَمْلا ىل
 ةرسلا تحت ام لُجرلا ةروع" :ةكلع هلوق يف ىلإ ةملك نأل ؛هروعلا نم ةّبكرلا :انلق اذههو

 مكحلا يف ةبكرلا لخدتف «طاقسإلا ةدئاف ديفت *”ةبكرلا ىلإ
 ةروعلا مكح ن ڪڪ ب تب7ابجب7ُجب

 يف امك اهءارو امع مكحلا طقسيل ةياغلا ركذتف ةةياغلا اروا الرابع وذتعلا قب ناب :طاقسإلا ىنعم ديفي

 قفرملا ركذف «طبإلا ىلإ عباصألا سؤر نم ةحراجلل مسا ديلا نإف «ةيآلا 4 قفار 0 ىلإ مكي :ىلاعت هلوق

 E دركي م يح ذإ 3 ا 0

 .اهئارو ام جارخإل ةياغلا ركذ ناكف ءدقغلا دسفيو ديؤم تبثي

 رهشلا ءارو ام طاقسإل رهشلا ركذ نوكيف «هقوف امو رهشلا لوانتي "ملكي ال" :هلوق نأل :خإ طاقسإلا ةدئاف

 رفكي ال يح اداقتعا ال المع امهوحخدل ی ر :لقي ملو كلذ :لاق امنإ :نالخاد ”لوصفلا" يف اذك

 لحدتف ءايغملا تحت ةياغلا لحدت اهئارو امل ًالوانتم ناك اذإ ردصلا نأ لحأل يأ :اذهلو .امهلسغ ةيضرف دحاح

 - .ليق اذك اهئارو ام طاقسإل ةياغلا ناكف «ةبكرلا ءارو ام هلوانتي ةرسلا تحت ام نأل ؛ةروعلا يف ةبكرلا

 ديعس يبأ نع ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأو 2577/١ ةالصلا باتك يف "هننس" يف نطق رادلا هجرحأ *
 .۲۰۸/۱ جاتحلا داز يف امك «"هتبكر ىلإ هترس نيب ام نمؤملا ةروع" :لاق 4 يبلا نأ يردخلا



 ىلع يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةياغلا ىلإ مكحلا ريخأت "ىلإ" ةملك ديفت دقو

 لاحلا يف قالطلا ٌعَقي ال هل ةّين الو ' رهش ىلإ قلاط تن" :هتأرمال لاق اذإ :انلق اذهلو
 ریحانا دافإلو يأ

 رهشلا دعب لب 7

 قالطلاو ءاعرش طاقسإلاو مكحلا دل حلصي ال رهشلا ّركذ نأل ؛كنم رفزل افالح اندنع

 .هيلع لمحيف قيلعتلاب ريحأتلا لمتحي

 :ىلع يف لصف
 يلع نالفل" :لاق ول اذملو .يلعتلاو قّوفتلا ىنعم ةدافإل هلصأو مازلإلل "ىلع" ةملك

 ىلإ ةرسلا نيب" عوفر رفع ن هللا ذيع فيز. قع "هكردتسم" يف مكاحلا هجرحأ :خإ لُجرلا ةروع -

 قوف نيب ام" :اعوفرم دقو تويا أ كيدح نم هنن قا اضيأ يطق رادلا جرحأو هنع تكسو «"ةروع ةبكرلا

 ىععمو «ةنمزألا يف تلحد اذإ يأ :لإ مكحلا ريخأت . "ةروعلا نم نم ةرسلا نم لفسأ امأو ةروعلا نم نيتبكرلا

 ءةياغلا دوجو دعب تبثي مث هتوبث بحوي ام دوحو عم لاخلا يف اتباث ءيشلا نوكي ال نأ :وهو ءليحأتلا :ريحأتلا

 تناكل «ةياغلا الولو «رهشلا يضم ىلإ ةبلاطملا ريخأتل هنإف ءرهش ىلإ عيبلاك لاحلا يف ًاتباث ناكل ةياغلا الولو

 لاحلا يف ءيشلا نوكي نأ :وهو «تيقوتلا نامزلا ىلع ةلحادلا "ىلإ" يق لصألا نأ ملعا مث «لاحلا يف ةتباث ةبلاطملا

 ال نأ :وهو ,ريخأتلاو ليحأتلل نوكي دق مث ءاضيأ اهئارو ام يف ًاتباث ناكل ةياغلا ال ولو «روكذملا تقولاب يهتنيو

 ءاضيأ لاخلا يف اتباث ناكل اهالولو «ةياغلا دوجو دعب تبثي مث ؛هيضتقم دوحو عم لاحلا يف اتباث ءيشلا نوكي

 اهانلعجف «نمثلا نم هيلع لدي ام رابتعاب ليحأتلا لمتحي عيبلا نكل تيقوتلا لمتحي ال قالطلاو عيبلا نم ءيشو

 .هريغو "ندعملا" يف اذك ءاغلإلا نع ازارتحا ع اقيإلا ىلإ هيف لحألا ريصف «قالطلا فالخب «نمثلا لجأب ًاقلعتم

 ؛ةملكلا رحآ وغليو لاحلا يف قلطت زيجنتلا هب ىونو رهش ىلإ قلاط تنأ :لاق ول هنأل ؛ديقلا اذهي ديق :هل َةّين الو

 عقي :رفز لاقو همالك ءاغلإ نع ازارتحا ؛ريخأتلا ىلع قالطلا لمحي يأ :هيلع لمحيف .همالك ةقيقح ىون هنأل

 نأ :لوقن انكل هلصأ توبث عنمي ال نيدلا ليجأتك هلصأ توبث عني ال ءيشلا ليحأتو «ليحأتلل "ىلإ" نأل ؛لاحلا يف

 قيلعتلاب ريخأتلا لمتحي قالطلا لصأو «هريحأت بجوأف «قالطلا لصأ ىلع لحد انههو هيلع لحد ام ليحأتلل "ىلإ"

 ."ندعملا" يف اذك ةبلاطملا ريخأت ىلع همث ةملكلا انلمحف «قيلعتلاب ريخأتلا لمتحي الف نمثلا لصأ امأف ءرهش نيعع

 القن ذوحأم ماكحألا ةماع يف لمعتسملا قرعلا ئعلا اذهو ءاهدعب ام ىلع اهلبق ام موزل تابثإل يأ :مازلإلل

 ىلع مزاللا ناك الو ؛حطسلا ىلع وأ ريرسلا ىلع ديز :انلوقك قوفتلاو يلعتلا وهو يوغللا اهانعم نع ًازوحت وأ
 - .ليق اذك اهانعم هنأك مازلإلا ناك هتمذ ىلع هبوجول هسفن قوف هنأكو «هيلع بلغيو ىلعتيو هبكر يو هولعي هنأك ءيشلا



 يف لصف 0۰ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 ."يلبق وأ يعم ربع :لاق ول ام فالخب «نيّدلا ىلع لّمحي "فلأ
 لهأ نم ةرشع ىلع نؤوئمآ ' ':نصحلا سار لاق اذإ :"ريبكلا ريسلا" يف لاق اذه ىلعو

 يلعتلا هتدافإ يأ

 ةرشعف وأ ةرشعو يلوم" :لاق ولو ىهل نييعتلا رايخو هاوس ةرشعلاف «انلعفف "”نصحلا

 راس برا 'ةرشع مت وأ

 "ىلع" نوكي فلأ ىلع اذه كعب" :لاق ول ىح ازاحب "ءابلا" ىنعمب "ىلع" نوكي دقو
 .ةضواعملا ةلالد 5 ا مع

 انيس لاب نك رش ال نأ ىلع كتي :یلاعت هللا لاق «طرشلا ىنعمب "ىلع" نوكي دقو
 نعم نوكي دقو «حطسلا ىلع ديز :مهوق يف امك ًاسح نوكي دق يلعتلا يأ وهو :خإ ْىَلعَلاو قّوفتلا ىنعم =
 اذك "نيد هبكر" :لاقي اذلو .همزلي نم ىلعتسي نيدلا نأل ؛"نید يلع نالفل"و «"ريمأ انيلع نالف" :مهوق يف امك

 ظفحلا ىلع لب نيدلا ىلع لمحي الف «مازلإلاو بوحولا ةملك ركذت مل هنأل :خإ لاق ول ام فالخب ."لوصفلا" يف
 ١[ 4" ص :يشاوحلا ةدمع] .ةنامألاو
 ا :هلوق دوصقملا لب عيرفتلاب دوصقم. سيل اذهو «نصحلا سأر ىوس يأ :حلإ هاوس ةرشعلاف

 ايلعتم نوكي نأ يضتقيف ةيف ؛قوفتلاو يلعتلا ىلع ةلادلا "ىلع" ةملكب ةرشع ىلع هسفن نامأ بلط هنأل ؛نصح لا سأرل

 ."ندعملا" يف اذك ءاشي نم رذيو ءاشي نم راتخي ثيح هل نبيعتلا ةيالو نوكي نأب كلذكو ءنامألا توبث يف مهيلع

 «نامألا توبث يف مهيلع ًايلعتسم نوكيف «"ىلع" ةملكب ةرشع ىلع هسفن نامأ بلط هنأل ؛نصحلا سأرل يأ :هل
 .ءاشي نم رذيو ءاشي نم راتخي ثيح نييعتلا ةيالو مهيلع هل نوكي نأب كلذو

 هل نوكي الف مففامأ يف مهيلع ايلعت طرتشي نأ ريغ نم هسفن نامأ ىلع مهفامأ فطع نصحلا سأر نأل :نمآلل
 يف نوكي امنإ "ءابلا" نعم. "ىلع" ةراعتسا نأ ملعا :لإ ءابلا ىنعمب ."ندعملا" يف اذك نصحلا سأرل :يأ هل رايخلا
 ١85[ ص :يفاشلا] .حاكنلاو «ةراحإلاو عيبلاك ؛طاقسإلا ىعم نع ةيلاخلا ةضحما ةضواعملا

 قلعتي ءازحلا نأل ؛ءازحجلاو طرشلا نيب ققحتم موزللا نأل ؛موزللا يهو هتقيقح ترذعت اذإ يأ :طرشلا ىنعع
 نأل ؛ةقيقحلا ةلزنعب طرشلا نأل ؛لبق نم لاق امك ًازاحب :انهه لقي ملو «هدوجو هنع امزال نوكيف «طرشلاب
 قوف نوكي ءيشلا ىلع دعاصلا نأل ؛بقاعتن' هيفو «هيلع يلعتملا مزالي ىلعتملاك هبقعيو طرشلا مزالي طورشملا
 .رخآلا رثأ امهدحأ نوكي نييقاعتملا نأ امك ءيشلا كلذ



 يف ةملك يف لصف ۵۱ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 اهقلطف "فلأ ىلع اثالث ينقط" :اهجوزل تلاق اذإ :هلس ةفينح وبأ لاق اذهلو

 ًاطرش ثالثلا نوكيف طرشلا يعم ديفت انهه ةملكلا نأل ؛لاملا بجي ال ةدحاو

 .لاملا موزال

 :َف ةملك يف لصف

 يف أرمت وأ «ليدنم يف ًابوث تبصغ" :لاق اذإ :دأح انباحصأ لاق لصألا اذه رابتعابو

 .اعيمج هامزل "ةرصوق
 .لعفلاو ناكملاو نامزلا يف لمْعتسُي ةملكلا هذه مّن

 اهقلط اذإ هنإف :خلإ ثالثلا نوكيف .فلألا ثلث بجي :اه دمحم و فسوي وبأ لاقو ءجوزلل فلأ وهو :لاملا بجي ال

 :امهدنعو «لاملا يأ طورشملا تاف ثالثلا وهو تاف اذإ طرشلا نأل ؛لاملا نم ءيش بحي ال ةدحاو لحرلا

 لاملاو «ةأرملا بناج نم ةضواعم لاملا ىلع قالطلا نأل ؛فلألاب اثالث ئقلط :تلاق ول امك فلألا ثلث بحي

 نيبو قالطلا نيب سيل :كثني ةفينحوبأ لاقو ؛"ءابلا" نيعمبي "ىلع" ةملك لمحيف «قالطلا نع ًاضوع اهيلع بحي
 معي مث الرا بج لالا أل ةلاملا بني مث الو يحن قالطلا نأل ةا اه لب ةضواعم دفعنا ةلباقم لالا

 اعين تيرا اعم نعول باقم تدك قولا نأل ؛ةضواعملا نعم ال ءازحلاو طرشلا نعم اذهو «قالطلا

 مزلي ملف «طرشلا دجوي مل ةدحاو اهقلط اذإف «لاملا موزلل أطرش ثالثلا نوكيف ءطرشلا ىلع لمحيو «ةلباقملل

 ."ندعملا" يف اذك للملا

 ديز :لثم اهيبشت وأ ءزوكلا يف ءاملا :لثم ًاقيقحت اهلبق امل ءاعو و فرظ "يف" ةملك هيلع تلحد ام نعي :فرظلل

 ءكتجاح يف انأو ملعلا يف رظني ديز :مهلوق امأو ءانك موي يف جورخلاو «سيكلا يف مهاردلاو ةمعنلاو «رادلا يف

 اهيلع تلمتشا دق اهنأك لعج هسفنل افرظ ةجاحلا لعج امل هنأ نعم ىلعو «هلمأتو هرظن لح ملعلا نأ نعم ىلعف

 كلذ ققحتي الو فرظ "يف" اتباث افورظم تبصغ :هانعم نأل :ًاعيمج ."ندعملا" يف اذك هبلق ىلع اهتبلغل

 ١[ 57 ص :يشاوحلا ةدمع] .امهيلك بصغب الإ



 يف ةملك يف لصف ۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :اه دمحمو فسوي وبأ لاقف "ادغ ٌقلط تنأ" :لوقي نأب نامزلا يف تلوغتسا اذإ امأ

 ةلزنم, ناك "دغ يف ّقلاط تنأ" :لاق ول نح ءاهراهظإ وأ اهفنح كلذ يف يوتسي

 اچ نيتروصلا ف ٌرجفلا علط امك قالطلا عقي "ادغ ٌقلاط تنأ" :هلوق

 ْتَرهظَأ اذإو ٌرجَفلا َعَلط امك قالطلا ٌعقي تفذُح اذإ اأ ىلإ كلل ةفينح وبأ بهذو

 عقي ةينلا وجو الولف ؛مامبإلا ليبس ىلع دغلا نم ءزج يف قالطلا َعوقو دارا ناك

 يضتقي امهيأ نأب هتابثإو "يف" فذح يف اوفلتحا نعي غ قلاط ثنا" لر نا ل :إ تلمْعُتسا اذإ امأ

 نوكي يح هيضتقي ال امهيأو «هلبق امع لضاف ريغ هلبق امل ارايعم "يف " دعب ام نوكي بح "يف" لوخدم باعيتسا

 ا e هنأ ىف ءاوس امه :نابحاصلا لاقف «هلبق امع ًالضاف هلبق امل افرظ "يف" دعب ام

 ن اف قدس ال راها رخ أ هب تيون لار قطن دعب: راع ن قا ماو" 'دغ يف" :هلوق وأ

 رهاظلا فالح اذهو ءضعبلا صيصخت ىون دقف راهنلا رحأ ىون اذإف هلك دغلاب دارملا نأ رهاظلا نإف ءرهاظلا فالح

 فرظلاب لعفلا لصتاو "يف" تفذح اذإ :هبثنر ةفينح يبأ دنع امأو «همالك لمتحم ىون هنأل ؛ةنايذ امهيف قدصب لب

 «لعفلاب بصتنا ثيح هب لوعفملا هباش ذئنيح هنأل ؛نكمأ نإ باعيتسالا هب داريف <« "رغ قلاط تنأ" :لاق نأب

 قدصي ال راهنلا رخآ تيون :لاق اذإف ءنكمأ نإ هعومجم لعفلا قلعت يضتقي هب لوعفملاك ااا يتب

 ىضتقا "يف" ةطساوب هب لعفلا لصتا اذإ امأو «راهنلا لوأ يف قالطلا عقي نأ دبالف «همالك بحوم ريغ هنأل ؛ءاضق

 راهنلا رخآ تدرأ :لاقو «"دغ يف" :لاق اذإف «باعيتسالا ةيفرظلا ةرورض نم سيل ذإ ؛راهنلا نم ءزج يف هعوقو

 قو:نغدلا نموصأل :اذع ريظنو نا بالو هلو غلا نم مهيش عر ق هعوقول «ةنايد' قدضي امك ءاضقا قدضي
 هس مالسإلا رخف لاق اذك ةحاسلا ىلع عقي هنإف ؛يناثلا فالخب ءرمعلا باعيتسا يضتقي لوألا نإف ءرهدلا

 "يف" يهو «رجلا فرح ةطساو الب دغلاب قالطلا لصتا تفذح اذإ "يف" ةملك هنأل :لإ ٌرجفلا علط امك

 بعوتسيل دغلا لوأ يف قالطلا عقي نأ دبالف «قالطلل ًاعقوم دغلا عيمج نوكيف «قالطلاب دغلا باعيتسا يضتقيف
 ١[ 58 ص :يشاوحلا ةدمع] .دغلا عيج قالطلا

 كلذو ءدغلا نم مهبم ءزح ىلإ ًافاضم قالطلا تراص تركذ اذإ األ كلذو :خلإ دغلا نم ءزج يف

 .باعيتسالا يضتقي ال



 يف ةملك يف لصف 1o هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ګودر

 .هتين تحص راهنلا رحآ ىون ولو هل محازملا مدعل ؛ءزجلا لّوأب قالطلا

 ءرهشلا موص ىلع عقي هنإف «"اذك تنأف ٌرهشلا تمّ نإ" للا لوق يف :كلذ لاثمو

 .رهشلا يف ةعاس كاسمإلا ىلع كلذ عقي "انك تنأف رهشلا يف تمص نإ" :لاق ولو

 ىلع اقالط كلذ نوكي و «رادلا يف قلاط تن أ" :هلوق لثمف :ناكملا يف اًمأو

 .نكامألا عيمج يف قالطإلا

 ناك نإف «ناكم وأ نامز ىلإ هفاضأو لعف ىلع فلح اذإ 0 ةيفرظلا نعم رابتعابو

 لعفلا ناك نإو «ناكملا وأ نامزلا كلذ يف لعافلا نوك طرشي لعافلاب د امم لعفلا

 و ا طرت ف

 هيلع تلحد ام ضحمتي "يف" ةملك ترهظ اذإ هنألو «هبحوم ريغت ريغ نم هتالمتحم دحأ نيع هنأل :هتين تّحص

 .باعيتسالا يضتقي ال كلذو «دغلا نم ءزج يف نوكي امنإ قالطلا فرظو «ةيفرظلا "يف"

 ر و ی ر کوک ظرا ن0 ورع لاه
 .باعيتسالا يضتقي ال كلذو ءرهشلا نم مهبم ءزج ىلإ فاضم لعفلا نأل :لإ كلذ عقي

 ال ناكملا نأل ؛لاحلا يف نكامألا عيمج يف قالطلا نوكي يأ قالطإلا ىلع :هلوق نم لدب :خلإ نكامألا عينج يف

 اتا نوكي نأ بال ءيشلل او ناك امون هلا ضف ولا ةلزنم. ءيشلل فرظلا ذإ ؛قالطلل افرظ حلصي

 عقي ناكم يف عقو اذإ هنأل ؛لاحب قالطلل حلصي ال ناكملاو «هب دنسمو فصولاب صتخم فوصوملاو ءصيصختلل

 نأب لعفلا رامضإ هب داري نأ الإ «لاحلا يف عقو "رادلا يف قلاط تنأ" :ليقف «ناكملا ىلإ فيضأ اذإ قالطلا هيف

 اميف قدصيف «لاحلا لعفلا دارأو لحما ركذ هنأل ؛لاحلا يف قلطت الف ءطرشلا نعم. ريصيف «رادلا كلوحد يف ديرأ

 .ءاضق قدصي الف ءرهاظلا فالح هنكلو هلمتحي ظفللا نأل ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب

 لب هدحو لعافلا دوجوب متت ال امهفإف ءالثم لتقلاو جشلاو برضلاك لوعفم ىلإ هدوجو فقوتي يأ :خل! ىدعتي

 .لوتقملاو جوجشملاو بورضملا وهو «لوعفملا دوجو ىلع فقوتي



 يف ةملك يف لصف ١ ه4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 اذإ :"ريبكلا عماجلا" يف هب دمحم لاق لّحملا يف ُهْرثَأو هرثأب ققحتي اهنإ لعفلا نأل

 دجسملا ج راح و ىدجسملا يف وهو همّتشف «"اذكف دجسملا يف َكَتِمَتْش نإ" :لاق
 ناكملا لاثم

 .ثدحي ال دحسملا يف ٌموتشملاو دجسملا جراح ٌمتاشلا ناك ولو ثني

 بورضملا نوك طرتشي "اذكف دجسملا ف كّتجَحجش وأ كتبرض نإ" :لاق ولو

 .هيف جاشلاو براضلا نوك طرتشي الو ,دجسملا يف جوجشملاو

 SS ىو "اذكف سيمخلا موي يف كنق نإ" :لاق ولو
 رب نامزلا لاثم

 تح الا الا مري تاو سيفأللا ىب رج ولو: ثني سيما

 ءاهراثآ فالتحاب اهءامسأ فلتخت هنأ ىرت الأ اهلحم يف اهراثآ روهظب فرعت امنإ لاعفألا نأل :خلإ اهنإ لعفلا نأل

 ءاحرج ىمسي حرجا يف هرثأ نإو ءابرض ىمسي ماليإلا يف هرثأ نإف هريغ ىلع ىلعألا نم ةبشح لسرأ نم نإف

 تبث ام رابتعاب لعفلا مسا نأ انملع اهراثآ فالتحاب لعفلا فلتحا الو ءالتق ىمسي حورلا قاهزإ يف هرثأ نإو

 منت لاعفألا هذه نإ :ليق امع باوجلا جرح لالدتسالا اذمب :لوقن نحنو «هقح يف ناكملا يعاريف «هب لوعفملاب

 لوعفملاب صتحا نعمل الإ تبثي ل لعفلا نأل ؛امهقح يف ناكملا يعاري نأ بجيف ءامهدحأب ال لوعفملاو لعافلاب

 ."ندعملا" يف ام حيضوت اذهو «لعفلا رثأ وهو
 متي متشلا نأل : ثني ."ندعملا" يف اذك لحملا قح يف نامزلاو ناكملا يعاريف هيلع عقي لحم ف يأ :َلَحَلا يف ُهْرثَأو

 هققحت نأل ؛لكشم اذهو :ثّحي ال .ليق اذك دحو دقو دجسملا يف هدوجو ثنحلا طرش ناكف «هدحو متاشلاب

 نود امهدحأ يف ةيفرظلا طارتشاو «لعفلا هيلع فقوتي ام امهالكف ءاضيأ رثؤملاب نوكي هيف رثؤي ام نوكي امك
 لحلا ىلع لعافلا عوقو دوصقملا نوكي لعافلا عم لحملا ركذو ايدعتم لعفلا ناك امل :لوقن انأل ؛مكحت رحآلا
 ."مولعلا حاتفم" يف امك اذهل لحما يف ةيفرظلا طارتشاف .دوصقملا وه لحما نوكيو «ةرورض

 بورضملا دوجو ىلع فقوتي لب «هدحو لعافلاب نامتي ال جشلاو برضلا نأل :خإ بورضملا نوك طرتشي
 فلاحلا يأ :ثتحي ١5١[ ص :يشاوحلا ةدمع].دجسملا يف امهدوجو ثنحلا طرش ناكف اسا جوحشملاو

 لبق هنأ ىرت الأ «حورلا قوهز دنع التق ريصي امنإ لتقلا نأل ؛سيمخلا موي يف لتقلا وهو طرشلا دوجوب ملكتملا
 .حورلا قوهز نامز يعاريف ءالتق ىمسي حورلا قوهز دعبو ءاحرسصج ىمسي سيمخلا موي يف حورلا قوهز

 .ليق اذك هيف لتقلا وهو ثنحلا طرش دحوي ملف «سيمخلا موي يق حورلا قوهز دحوي ملو



 يف ةملك يف : 6١ه هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 هيمو د سوم
 عقي الف ءطرشلا ىنعمب وهف "رادلا كلوحد يف قلاط تنأ" :لاق اذإ :هللس دمحم لاق

 .رادلا لوحد لبق قالطلا

 ؛لاحلا يف قالطلا عقو ضيحلا يف تناك نإ "كتضيح يف قلاط تنأ" :لاق 00
 لاحلا يف طرشلا دوجول

 .ضيحلاب قالطلا قلعتي الإو
 يو نايا يدا e احلا" يفو

 اسلا كلت دغا نم ءيت نح لميا ن ناک ناو طرشلا دوحول دل

 هنأل ؛هل الماش نوكي نأ ن نعم ىلع قالطلل افرظ حلصي ال جورخلاو لوحدلاك لعفلا نأل :طرشلا ىنعم ديفت

 ةقيقحلا ترذعت اذإف ءءيشلا لحم نوكي ال نينامز ىقبي ال امو فورظملل لحم فرظلاو «نينامز ىقبي ال ضرع
 .ةنراقم فرظلاو طرشلا نيب نأ امل ؛زاحب طرشلا ىلع لمح ةيفرظلا يهو
 ( :نينامز ىقبي ال ضرع هنأل ؛ًالماش نوكي نأ نعم ىلع قالطلل ًافرظ حلصت ال لاوقألا نأل :لإ طرشلا ىنعمب

 ثيح نم ةبسانم طرشلاو فرظلا نيب نكلو «ءيشلا لحم نوكي ال نينامز ىقيي ال امو «فورظملل لحم فرظلاو
 فرح نإف "عم" نعم. "ىلع" لمحف «طورشملاو طرشلا نيب امك ةنراقم فورظملاو فرظلا نيب نأ امل ؛ةنراقملا

 ."ندعملا" يف اذك قالطلا عقي رادلا كلوحد عم لاق ول هنأ ليلدب ضعبلا ماقم اهضعب ماقي ةولصلا

 ءامورغ ىلإ اهعولط نم هنإف ؛راهنلا فالخب «سمشلا بورغ ىلإ رحفلا عولط نم مويلا نأل :رجفلا علطي ىتح
 قلعم قالطلا نأل :سمشلا بورغ دنع .ىفخي ال امك باوص ريغ وهو «سمشلا علطت نح :خسنلا ضعب قو

 سمشلا بورغ دنع نوكي امنإ تاعاسلا عيج يضمو «مويلا تاعاس عيمج ىضم اذإ دحوي امنإ اذو «مويلا يضع

 ل لا ب

 يضم طرشلا نأل ؛دغلا نم لاوزلا تقو ءاح اذإ قالطلا عقي لاوزلا تقو فلح اذإ :ينبعي :دغلا نم ءيجت نيح

 قالطلا عقوف ءالماك مويلا ناك دغلا نم يناثلا فصنلاو فلحلا موي يف راهنلا فصن ىضم اذإف «لماك موي
 ."ندعملا" قاذك طرشلا دوحول



 ءابلا يف لصف ۱٥١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ناك "ىلاعت هللا ةدارإ يف وأ ىلاعت هللا ةئيشم يف قلاط تنأ" :لاق ول :"تادايزلا" فو

 .قلطُت ال يح طرشلا يعم. كلذ

 :ءابلا يف لصف
 .ةغللا عضو يف قاصلإلل "ءابلا" فرح

 اذهو «هيف طرش َنَمثلاو عيبلا يف لصأ يملا نأ :اذه قيقحتو «نامثألا ُبَّحصت اذهلو

 .نمثلا كاله نود عيبلا َعافترا بحوي عيبملا كاله :نيعملا

 .عبتلاب ًاقصلم لصألا نوكي نأ ال لصألاب اقصلم ُعِبلا نوكي نأ لصألا :لوقنف اذه تُم اذإ
 عيبلا كل كح ي ب 002-ب
 .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو هت ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفنحلا عورف يف باتك وه :تادايرلا
 :هلوق لاطبإ كلذ ناك "ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :لاق ول هنأل :لإ قلاط تنأ :لاق ول ١٠١[ ص :يقاشلا]

 قصلملا وه ءابلا هيلع لحد امف «هب هلاصتاو ءيشلاب ءيشلا قلعت وهو :قاصلإلل .هانعم. ناك ام اذكف «قلاط تنأ

 .اهيف زاحم يقاوبلاو ةغللا يف اهلصأ وه اذه ,قصلملا وه رخآلا فرطلاو هب

 :ىلاعت هلوق يف ءابلا نأ معز ثيح كني يعفاشلا لوق فييزت ىلإ ةراشإلل ةغللا عضو يف :لاق امنإ :ةغللا عضو يف
 لصأب اسيل امهو كارتشالاو فدارتلا مزلتسي هنأ ىلع برعلا يف فورعم وهو «ضيعبتلل مكس وور اوسو
 ضيعبتلل ناك ول هنألو «فدارتلا مزل ضيعبتلل ءابلا ناك ولف «ضيعبتلل عضو "نم" فرح نأل كلذو ؛مالكلا يف

 ضعب اوحسماو هدنع ةيآلا نعم نوكيف «كارتشالا مزل قاصلإلل هنأ عم ضيعبتلل ناك ول هنألو «فدارتلا مزل

 ايتآ نوكي حسم ضعبلا يأ ىلعف ءلكلا بيرق يح هقوف امو ارعش نوكي نأ نيب قلطم ضعبلاو «مكسؤر
 نوكيف «لكلا هنم رهاظلاو مكسؤر اوحسماو ىععملا ناكف «ةدئاز يأ ةلص اإ :ءك. كلام لاقو «هب رومأملاب

 هيلإ راصي الف ءزاحمب ضيعبتلا نأل ؛ةدايزلاو ضيعبتلل "ءابلا" سيل يأ كلذك سيل :انلق ءاضرف سأرلا لك حسم
 ."ندعملا" يف اذك مهفاف لصألا فالح ةدايزلا كلذكو

 نوك يأ هقيقحت :عبتلاب 8 ص :يشاوحلا ةدمع].عوبتملا لاوز دحوي ال عبتلا لاوز نأل :نمشلا كاله نود

 ام يلا ءايشألا ىلإ ةليسو ايعبت ًارمأ ناك ءاقبلا تاذلاب لصحي ملو ندبلا ماوق هب قلعتي مل امل نمثلا نأ اعبت نمشلا

 كاله يف كلذو «نمثلا يف دوجوم معأ رمأ يهو هتيلام هنم دوصقملا لب ةبولطم هتروص نوكت الف «سفنلا ءاقب

 ."حاتفملا" يف اذك عيبلا عفتري هكالهبف ةيلالاو ةروصلا هنم دوصقملاف عيبملا امأو «عيبلا عفتري ال نيعتملا نمثلا



 ءابلا يف لصف . 10۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 «لصألاب قصلم ّعبت هنأ ىلع كلذ لد عيبلا باب يف لدبلا يف "ءابلا" فرح لحد اذإف
 .انمن نوكيف ءاعْيبَم نوكي الف

 دبعلا نوكي ءاهفصوو "ةطنحلا نم < كي دبعل اذه كنم تعب" :لاق اذإ انف اذه ىو

 ةطنحلا نم ارك كنم تعب" :لاق ولو ءضبقلا لبق هب لادبتسالا ٌروجيف ءانمث ٌكلاو ءاعيبم
 .الّجؤم الإ حصي ال املس دقعلا نوكيو CE درك كيف ان ايش
 ىلع كلذف 3 تنأف نالف مودقب ينتربحأ نإ" :هدبعل لاق اذإ :شانج انؤاملع لاقو

 ( ا فاح ريسعأ لف «ودقلاب اقصلم ٌربخلا نوكيل قداّصلا ربخلا
 ربخأ ولف «ربخلا قلطم ي "رح تنأف ٌمدق انالف نأ يتربحأ نإ :لاق ولو

0 
 .قتع ًابذاك

 رم لك نذإلا ىلإ جات "اذك تنأف ينذإب الإ رادلا نم تجر نإ' :هتأرمال لاق ولو

 ؛ةتقلط نذاأ نودب ةا ةرلا يف تجرح ولف ءنذالاب قصلم جورخ نيا ذإ
 جورخللا نع

 انلق :يأ انت نوكي "ءابلا" هيلع لحد ام نأ ىلع يأ :انلق اذه ىلعو .نمثلا وهو عيبملا لدب يأ :لدبلا يف

 فرطلاو نمث وهف هيلع ءابلا لحد فرط لكف ءانمثو اعيبم حلصي امهالكف نيدقن ريغ عيبلا يف نالدبلا ناك اميف
 هريخ نوک ىلع بم وأ قلعتم وأ لومحم هتيرحب مكحلا يأ :خلإ ريخلا ىلع كلذف .ضعبلا لاق اذك عيبم رحآلا

 ربخلا قاصلإو «ودقلاب اقصلم اربح يضتقيف «قاصلإلل ءابلا فرح نأل ؛عقاولل اقام اقدام اري هل ةراتخإب

 هيلإ مضنملا دوجو عرف مضنملا لب مامضنإلا نإف «ودعلاب قاصلإ ال هنأل ؛هدوجو لبق روصتي ال مودقلاب

 ."رانملا حرش" يف اذك اذه هب ًاقصلم نكي ملف ًامودعم هنع يكحما هقادصم ناك ًابذاك ناك اذإف «هصحخشتو

 رادلا نم تحرح نإ :هلوق نم موهفملا جورخلا نم داري نأ يضتقي نذإب الإ :هلوق يف "ءابلا" فرح نأل :خإ جورخ
 هلوانتل ماع وهو "تحرح نإ" :هلوق تحت الحاد نوكي نذإلاب قصلم ريغ جورخ لكف «نذإلاب قصلملا جورخلا
 جورح لك روكذملا لوقلا لمشيف «يفنلا عضوم يف ةركن وهو ةغل هردصم ىلع ةلالد لعفلا نإف ,ةغل ردصملا
 ١[ 54 ص :يشاوحلا ةدمع].ةرم لك يف نذإلا ىلإ جاتحتف كلذك رمألا ناك اذإف نا فل او الإ



 نايبلا هوجو يف لصف ١ هم هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 زل مح ةرخ نزلا ىلع ةللدق د "كلا نذأك ا نم تج لو

 دا قالا نوني رانا ا كحرع

 ءىلاعت هللا ةدارإب وأ ىلاعت هللا ةّيشمب قلاط تنأ" :لاق اذإ :"تادايزلا" فو

 .قلطت مل "همكحب وأ

 :نايبلا هوجو يف لصف
 رييغت نايبو - ريسفت نايبو -۲ ريرقت نایب ١- :عاونأ ةعبس ىلع نايبلا

 لبق عقي ال ةيشملاب ًاقصلم قالطلا لعج امل هنأل ؛طرشلا نعم هنأل ؛ًالصأ ةأرما قلطت مل يأ :لإ ةّيشمب ّقلاط تنأ
 هيلع فقوتي ال امم طرشلا اذه نأ ريغ طرشلا دوجو نودب طورشملل دوجو ال ذإ ؛طرشلا نعم وه اذهو «ةيشملا

 ."ندعملا" يف اذك قالطلا عقي الف

 اجرا ديقلا نودب هدوجو متي الو دجوي ال ديقملاو «قالطلا عوقوب ديق ىلاعت هللا ةيشمب قاصلإلا نأل :قلطت مل

 هيلع قلعملا يف طرشلا ةلاهج يف امك ملعلا نودب عقي الف مولعم ريغ هيف ددرتم ديقلا دوجوو الحاد وأ ناك

 ."لوصفلا" يف اذك ضرعلاب ةدافإ قيلعتلا نعم تدافأ ءابلا هذهف

 رخآ ىلإ ماعلاو صاخلا ثحب نم انهه ىلإ باتكلا لوأ ركذ ام نأ ملعا نايبلا قرط يف يأ :نايبلا هوجو يف

 اضيأ نايبلا هوجوو «ىلاعت هللا باتك ثحابم نم هلك يناعملا فورح ثحب نمو «يهنلاو رمألا ثحب نمو «ماسقألا

 ."لوصحلا" يف اذك هثحابم نم

 دقو راهظإلا :ةغللا ف وهو «قحلا فرعتل هكردأ امل ريغلا ماهفإو «ريمضلا يف امع ريبعتلا نع ةرابع وه :نايبلا

 راهظإ يأ روهظلا نود راهظإلا هيف نحن اميف دارملاو «لوقلاب نوكي دقو «لعفلاب نوكي دقو ءروهظلا يف لمعتسي

 حلاو ةالصلا نيب انتل يبلا نأل ؛لوقلاب نوكي امك لعفلاب نوكي دق نايبلا مث «بطاحخملل هحاضيإ و ىيعملا

 ىلع لدأ لعفلا نوكي دقو «دارملا راهظإ نايبلا نألو «"مكسانم يم وذحو «يلصأ ينومتيأر امك اولص" :لاقف

 ."رانملا حرش" يف اذك مكحلا ءادتبا هب رهظي ام هدحو لوقلا نم دارملا

 ١[ 45ص :يفاشلا] .هريغ لامتحا عطقب رهاظلا هاضتقا امل ررقي هنأل ؛اريرقت نايبلا نم عونلا اذه يم :ريرقت ناي



 مدس E EEE لل

 00 وا نأ وهف لوألا امأ
 ريرقت نايب يأ

 ا رغم

 نوكي هنإف «"دلبلا دقن نم ٌفلأ وأ ءدلبلا زيفقب ةطنح ٌريفق يلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثمو

 اذإف ءريغلا ةدارإ لامتحا عم هدقنو دلبلا زيفق ىلع ًالومحم ناك قلطملا نأل ؛ريرقت نايب

 .هنايبب هررق دقف كلذ ني

 نايب :هلوق امأو ءصاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ م ىلإ فوصوملا ةفاضإ ليبق نم وهو :لإ فطع نايبو
 ءايشألا هذه نم لصاح لمحا نايب نأل ؛"نم" نيعمب امإو «"ماللا" نيعمب امإف ءفطع نايبو لاح نايبو ةرورضلا

 و
 اا a اف ارا يملا اذ :ليدبت نایبو

 مهفلا ىلإ برقأ هلل فنصملا هركذ ام نكل ءدحاو نيميسقتلا لصاحو «ةرورضلا نايب عاونأ نم فطعلا

 ىبأي ال ميسقتلاف الإو «بيرقتلا ىلع ءارقتسالاب عاونأ ةعبس ىلع هنوك نأ ملعا مث «ةدافإلا يف غلبأ هوركذ امو
 «مالكلا عمل انايب نوكي نإ امإ لوألاو ءال وأ قوطنملا نوكي نأ امإ ولخي ال نايبلا نأ :رصحلا هوو «ةدايزلا
 رييغتلا نايب يناثلا هعم وأ ريغت الب نوكي نأ امإ لوألاو «خسنلا وهو ليدبتلا نايب يناثلا «ةدملاك همزال وأ

 لامتحالا عطقي امي هدكأ يناثلا نكل امولعم مالكلا نعم نوكي نأ امإ لوألاو «ةياغلاو طرشلاو ءانثتسإلاك

 ضحمل نوكي نأ امإ ولخي ال يناثلاو ءريرقت نايب لوألاو ريسفتلا نايب يناثلا لمحملاو كرتشملاك الره وأ

 نايب 0 مالكلا ةرثكل وأ ملكتملا لاح ةلالدب نوكي نأ امإ لوألاو ؛ةرورضلا نايب يناثلا الوأ توكسلا

 .ليق اذك فطعلا نايب يناثلاو لاحلا

 رهاظ ةقيقحلا ف صوصخلا لمتحي ًاماع وأ زاحملا لمتحي ةقيقح ظفللا نوكي نأب رهاظلا ريغ يأ :لإ هرّيغ لمتعي

 زاحملا ليوأت كلذ عم لمتحي امهنم دحاو لك نكل «هدارفأ لوم يف رهاظ ماعلا اذكو «يقيقحلا هانعم يف

 داري نأ كلذ عم مهوتيو «لماشلا مومعلاو يقيقحلا نيعملا وه امهنم دارملا نوكي ثيح اديعب ًالامتحا صوصخلاو
 ."ندعملا" يف اذك صوصخلاو زاجلا هب

 ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛دلبلا دقنو دلبلا زيفق ىلع ًالومحم ناك فلألا قلطمو زيفقلا قلطم نأل :هنايبب هرّرق دقف

 داري نأب ريغلا ةدارإ لمتحي كلذ عم نكل ةيفرعلا ظفللا ةقيقح اذهف ءدلبلا دقنو دلبلا زيفق فراعتملاو «فراعتما



 ربيغتلا نايب يف لصف .ريسفتلا نايب يف لصف ٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ديفت اهقالطإب تناك "يدع ةملك نإف «'ةعيدو فلا يدنع نالفل" :لاق ول كلذكو
 ةروكذملا ةلأسملا لثم

 .هنايبب رهاظلا مكح رّرق دقف «"ةعيدو" :لاق اذإف «ريغلا ةدارإ لامتحا عم ةنامألا
 ةنامألا ريغ يأ

 .هنايبب هفشكف دارملا فوشكم ريغ ظفللا ناك اذإ ام وهف
 ظفللا كلذ

 مهارد ةرشع ىلع" :لاق وأ «بوثب ءيشلارسف مث "ءىش ىلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثم

 .الثم ةرشعب اهرسفو ' مهارد يلع" :لاق وأ «فينلا رسف مث "فينو

 .لوصفمو ًالوصوم حصي نأ :نايبلا نم نيعونلا نيّده ٌمكحو

 علا نانو لاف
 .همالك نعم هنايبب رّيغتي نأ وهف رييغتلا نايب امأو

 لاثملا اذكو «هدارم رهاظ ىلع مالكلا ريرقت نايب ناك دلبلا دقنو دلبلا زيفق كلذ نيب اذإف «هدقنو رحآ دلب زيفق =

 ."لوصفلا" يف اذك كلذ ررق "ةعيدو" :هلوقبو «ةنامألاو ظفحلا ديفت ةرضحلل "يدنع" ةملك نأل ؛آلا

 ةالّصلا اوُميِقَأَوإ» :ىلاعت هلوق يف "ةاكزلاو ةالصلا" :وحن لمحملف ءاكرتشم وأ المحب ناك نأب :دارملا فوشكم ريغ
 مث بجي ام ردقو باصنلا قح يف ةلمحب "ةاكزلا" اذكو «ةنسلاب نايبلا هقحلا لمح "ةالصلا" ظفل نإف هةاك لا اونآَو

 نايب ناك قالطل تينع اذإف هريغو حاكنلا نع ةنونيبلا نيب كرتشم هنإف «"نئاب" ظفلك كرتشملاو «ةنسلاب نايبلا هقحل

 .هب لمعلا بحجوو هل ًاريسفت مالكلا اذه راصو ؛لاكشإلا لاز يأ :خلإ ةرشعب اهرسفو ."فشكلا" يف اذك رييغت
 دحاو نم فينلاو يلا نعورراولا نم دلسأ «بفح دقو نياقع يباب لك ديفا :فينلا ١[ 3537 ص :يفاشلا]

 حصيف ريغم هنأل ؛مالكلا رهاظب تباثلا مكحلل ررقم هنألف ءريرقتلا نايب امأ : :الوصفمو ًالوصوم حصي .ثالث ىلإ

 6 و هناي اتیلع نإ م 320 :ىلاعت هلوقل ؛روهمجللا دنع كلذكف ريسفتلا نايب امأو ؛عامجإلاب اذه ًالصفنمو ًالصتم

 هب 1 نأ لمتحي :لاقي الو ؛لكلا ىلإ فرصنيف ؛كرتشملاو لمحا هيفو «هركذ مدقتل نآرقلا نايب دارملاو «يحارتلل
 - ارهاظ همث ءافح الو ءافخلا ةلازإ هنأل ؛هججو نود نم نايب هنألو «ليلد الب ديقي الف اقلطم ءركذ هنأل ؛ريرقتلا ناي



 رييغتلا نايب يف لصف ١١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .نيلصفلا يف ءاهقفلا فلتحا دقو ءءانشتسالاو قيلعتلا :هزيظنو
 لاقو ؛هلبق ال طرشلا دوجو دنع بيس طرشلا قلعملا :دشج انباحصأ لاقف
 .همكح نم ٌعنام طرشلا مدع نأ الإ «لاحلا يف بّبس قيلعتلا :هثل يعفاشلا

 رادلا لومخد وهو

 يقيقحلا هبجوم وهو هانعم رهاظ نع ظفللا ملكتملا فرصي نأ كلذو :خلإ هنايبب ريغتي نأ ."ندعملا" يف اذك =

 رثأ دوحول رييغتلا نايبب عونلا اذه ىمسي امنإو «ماعلا ف صوصخلاو «ةقيقحلا يف زاحجاك ةديعبلا هتالمتحم ضعب ىلإ

 حزم نع طفلا صو هنأ تح نمو ناخ ناك طفلا هلو ةازملا نيو. كيج م هن ف امهم جتا و لك
 .ليق اذك مهفاف هبحومل ارييغت ناك رهاظلا
 نأل ؛قتعلا لوزن هاضتقم "رح تنأ" :هلوق نإف «"رادلا تلحد نإ رح تنأ" :هلوق لثم طرشب يأ :قيلعتلا
 وهو كلذ دعب طرشلا ركذ اذإف «ليلق نامزب ولو ةلع نع فلختي ال لولعملاو «هبحوم توبثل ةلع باجيإلا

 قيرطب هبجومل ارييغت ناكف طرشلا دونجو نامز ىلإ هجوم راتو ءلالا يف قتعي ال "رادلا تلح نإ ":هلوق

 هبجوم "فلأ يلع نالفل" :هلوق نإف "ةئام الإ فلأ يلع نالفل" :هلوق لثم :ءاشتسالاو ."ندعملا" يف اذك نايبلا

 ."ندعملا" يف اذك ضعبلا ىلإ مامتلا نم هانعم رّيغت "ةئام الإ" :هلوقبو «همامتب فلألا بوحو

 اغإو ءطرشلا دوحو لبق دوجوم ريغ "قلاط تنأ" :هلوق ناكف «هلبق ال رادلا لوخد وهو :خلإ طرشلا دوجو دنع

 لبق ناك يذلا يلصألا مدعلا ىلع ءانب قالطلا عوقو وهو مكحلا مدع ناكف «طرشلا دوجو دنع اببس ريصي
 لصي مل اذإف .هلحم يف هلهأ نم هرودص رابتعاب اببس دقعني اهنإ باجيإلا نأل اذهو ؛طرشلا مدع ىلع ءانب ال قيلعتلا
 ( ."ندعملا" يف اذك ةيتيم وأ ةميه ناك نأب هلحم ريغ ىلإ فيضأ اذإ امك ابيس ريصي ال هلحم ىلإ

 :يأ لاحلا يف ببس "قلاط تنأ" :هلوق وهو «باجيإلا :يأ طرشلاب قلعملا نإ :لوقي وهو :خلإ يعفاشلا لاقو

 مكحلا دوجو عنم قيلعتلا نكل ؛ةلاعال لاحلا يف قالطلا عقول طرشلا الول هنأل ؛قالطلا عوقول بجوم ببس

 نحنو «يلصألا مدعلل ًامدع نوكي نأ ال طرشلا مدع ىلإ ًافاضم مكحلا مدع ناكف ؛طرشلا دوجو نامز ىلإ هرخخآو
 :هلوق ناكف ءاببس باجيإلا داقعنا نع عنمي قيلعتلا نأل ؛لاحلا يف مكحلل ابجوم اببس دقعني ال طرشلاب قلعا :لوقن
 قالطلا عوقوك مكحلا مدع ناكف طرشلا دوجو دنع ًاببس ريصي اغنإو ؛طرشلا دوجو لبق دوجوم ريغ قلاط تنأ
 ."لوصألا بتك" يف اذك طرشلا مدع ىلع ءانب ال قيلعتلا لبق ناك يذلا يلصألا مدعلا ىلع ءانب ةيرحلاو

 عضو مالك "قلاط تنأ" :هلوق نأل كلذو ؛طرشلا دوحو نامز ىلإ قالطلا عوقو نم يأ :لإ همكح نم ٌعنام

 - طرشلا نارتقا دنع ةيببسلا نع هجارخإل نعم الف ءطرشلا عم اًسح دجوي مالكلا اذهو ءاعرش حاكنلا ديق عفرل



 رييغتلا نايب يف لصف ۱۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دبعل لاق وأ «"قلاط تنأف كتحوزت نإ" :ةيبنجأل لاق اذإ اميف رهظت فالخلا ةدئافو

 ردص داقعنا قيلعتلا مكح 2 ؛هدنع الطاب قيلعتلا نوكي "رح تنأف كّّكلم نإ" :ريغلا

 مكح لطف ‹«لحلا ىلإ هتفاضإ ا م انهه قاتعلاو قالطلاو ةلع مالكلا
 < 0 ةفاضإلا ين

 .قيلعتلا حصي الف قيلعتلا

 ةلع دقعني اه هنالك نأ ؛قالطلا ٌعَقي ا ورث ل نحب احبكم ياا ناك اندر
 قالطلا عوق

 .قيلعتلا حصيف طرشلا دوجو دنع ُتباث كلملاو «طرشلا دوجو دنع

 ىلإ افاضم نوكي نأ كلملا مدع ةروص يف ع وقولل قيلعتلا ةحص طرش :انلق ىنعملا اذهو

 مث "قلاط تنأف راّدلا تلحد نإ" :ةيبنجأل لاق د يح كلملا ببس ىلإ وأ «كللا

 الطلا ٌعَقي ال طرشلا دجوو اًهَحوزت

 عناملاب فقوتي نأ زاجف ءاسح دحوي هنأ ال امكح تبث يرابتعا رمأ هنإف ,مكحلا فالخب ةلعلا نكر دوجول هب -

 ."ندعملا" يف اذك طرشلا وهو يمكحلا

 .هدبعو هتحوكنم يف مهنيب فالتخالا ةدئاف روهظ مدع لحأل ريغلا دبعب اذكو ءامب ديقتلا :2! ةيبنجأل لاق اذإ

 حلو عامجإلاب اببس قاتعلاو قالطلا باجيإ ةروريص لاح طرش لحما نإف :لحا ىلإ ١[ 58 ص :يشاوحلا ةدمع]

 .الثم ةيبنجألاو مدلاو رحلا ىلإ فيضأ اذإ عيبلاك لطب هلحم ريغ ىلإ فيضأ اذإ ببسلاو «دحوي
 ةفاضإ :يأ كلذ انطرش امنإو «هنيبو اننيب هيف فلتخملا لصألا اذه ىلع ةعرفتم اندنع ةلأسملا هذه :لإ طرش :انلق

 .ليق اذك ةلعو اببس هنوك حصيف «ةلع باجيإلا ةروريص دنع لحما دجويل هببس ىلإ وأ كلما ىلإ قلعملا
 طرشلا دوجو لبق اببس قلعملا نكي مل امل اندنع يأ فلتخملا لصألا اذه ىلع ةعرفتم ةلأسملا هذه :لإ ىنعملا اذهو
 قيلعتلا نوكي نأ انطرش طرشلا دوجو دنع اببس ريصي نأ هفيرعت ناكمل هنكل «قيلعتلا ةحصل ًاطرش لحلا نكي مل

 دنع لحخلا دج ويل هببس وأ كلملا ىلإ قلعملا ةفاضإ يأ كلذ انطرش امنإو «جيورتلاو ةبطاك كلملا ببس وأ كلملاب

 .اببس هنوك حصيف ةلع باجيإلا :يأ هتروريص

 طرشلا دوجو مدعل :قالطلا عقب ال ١[ 54 ص :يشاوحلا ةدمع]."رح تنأف كتكلم نإ" :ريغلا دبعل كلوقك :كللملا ىلإ افاضم

 .رادلا ا انا کلا لاثملا يف قيلعتلا لب كلما ببس ىلإ وأ كلملا ىلإ افاضم قيلعتل نوكي نأ :وهو



 رييغتلا نايب يف لصف ۱۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 مدعب مالا اكن قلع باتكلا نأل مالا حاکن زاوح عمي لو كلذكو

 نسال وح رب لا و ةع طرفا م جوف لوطا

 ىلع باتكلا نأل ؛الماح تناك اذإ الإ هت لل ةف E هلم يعفاشلا لاق كلذكو
 0 ت

 عض ىّنَح نيل اوقفت لمح تالوأ 5 ناو :ىلاعت هلوقل ؛لمحلاب قافنإلا

 دنع ا ٌمنام طرشلا مدعو ءامدع طرشلا ناك لمحلا مدع دنعف « (نهلْمَح

 زوجيف «هليلدب مكحلا تبثي ثب ال نأ زاسج مكحلا نم اعنام طرشلا مدع نكي مل امل اندنعو

 ةردقلا :يأ ةرحلا لوط ةلأسم عرفتي فلتخملا لصألا ىلع ةقباسلا ةلأسملا عرفتي روصتي ام لثم يأ :لإ كلذكو

 تاَنّصْحُمْلا مكي نأ الط ْمُكْنم عطَتسَي ْمَل موف :ىلاعت هللا لاق ثيح :خلإ باتكلا نأل .ةرحلا حاكن ىلع

 حکنیف «رئارحلا حاكن ر ١ نم :يأ ةيآلا تاَنمْوُمْل ُمُكَنايَف نم هكلانيأ تكلم ام ْنمف تاَنمْؤُمْلا

 ."ندعملا" يف اذك تاملسملا ءامإلا نم

 ةرحلا لوط دنع ةمألا حاكن زوج الف «ةمألا حاكن زاوج نم عنام لوطلاف ءطرشلا دوحو نامز ىلإ :مكحلا نم

 اذه نكي ملف :يلصألا مدعلاب طرشلا لبق مكحلا مدع ناك مكحلا نم اعنام طرشلا مدع نكي مل امل اندنعو «هدنع

 نأ زاجف «صنلا اذهبي مكحلا اذه تبي ال هنأ هتياغو طرشلا نودب ةمألا حاكن زاوح ايفان قيلعتلا صن :يأ صنلا

 .ليق اذك هريغ وأ صنلا نم رحخآ ليلدب تبثي
 عنام هدنع قيلعتلا نأل ؛ءافخلا زيح يف روكذملا لصألا يف فالتخالا ىلع فالخلا اذه عرفت :تلق :خلإ زاج

 دجوي مكحلا نأل ؛مكحلا دوجول عنم ببسلا دوجو عنمو ءاندنع ببسلا نع عنامو طرشلا دوحو لبق مكحلل
 طرشلا مدعب هببس مدعف ءصخشتلا ديق نع قلطملا يلكلا مكحلا :مكحلاب ديرأ نإ هنأ :هحيضوتو «هببس دوجوب

 اذإ هنأل ؛ببسلا مدع عم هققحت عنتع رخآ ببسب , مكحلا دوجو نكمي الو ,مكحلا دوجو قلطم نع ًاعنام نوكي

 درف لك عانتما مزلتسي قلطملا عانتما نأل م ما ا م دع نو

 طرشلا مدعب مكحلا مدعف «مكحلا قلطم ال قلطملا ببسلا كلذب لصاحلا صخشتملا صاخلا مكحلا هب ديرأ نإو «هنم

 زوجي هنأ ىرت الأ «همدعب هققحت نكمي الو «رخآ ببسب هدوجو نكمبو دنع ًاضيأ مكحلا قلطم نع ًاعنام نوكي ال

 -ناك ولف «"قلاط تنأف رادلا تلحد نإ" :هلوقب قيلعتلا دعب قلاط تنأب ازجنم اهقلط اذإ زيجنتلاب قالطلا عوقو



 رييغتلا نايب يف لصف 1٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .تامومعلاب قافنإلا بجيو «ةمألا حاكن

 قيلعت ةلزنم.هنإف ؛ةفصب فوصوملا مسالا ىلع مكحلا برت :عونلا اذه عباوت نمو

 ةمألا حاكن زوجي ال :هدلل يعفاشلا لاق اذه ىلعو هع فصولا كلذب مكحلا

 تامل ایف نمو :ىلاعت هلوقل ؛ةنمؤم ةَمَأ ىلع مكحلا 0 صنلا نأل ؛ةيباتكلا

 هدنع اعنام سيل هنأ ملعف ءطرشلا مدعب هققحت عانتمال ؛ًازجنم هب عقي مل مكحلا دوجو قلطم نع اعنام قيلعتلا -
 اندنع باوصلا لب «قيلعتلا دنع دقعنملا ببسب كلذب لصاحلا صاخلا هدوجو نع لب «هقلطم دوجو نع اًضيأ

 ال هدنع فلاخملا موهفملا رابتعا وهو «هدنعو اندنع هيف فلتخم رخآ لصأ ىلع ةعرفتم ةلأسملا هذه لاثمأ نأ

 ( .حورشلا ةصالح اذه اندنع

 هوقو «ةيألا کل ءاَرَو ام كَل لحأو إف :ىلاعت هلوق «ةمألا حاكن يف يهو «ةقلطلا صوصنلاب يأ :تامومعلاب

 ىلعوإل :ىلاعت هلوق :قافنإلا فو تيآلا ع ابرو ٹال ىتنم ءال 9 كل تا وخكئافإ :ىلاعت

 .ةيآلا (َنهْيلع اوفا :ىلاعت هلوقو «قيآلا فورما َنْهئونسكو نهق هَل دووم
 نأل ؛هعباوت نم ناك امنإو «فوصوم مسا ىلع مكحلا بترت طرشلاب قيلعتلا عباوت نم يأ :خلإ اذه عباوت نمو
 الول هنأ امك مسالا قلطمب مكحلا تبثل فصولا الول هنإف طرشلاب امك هب مكحلا قيلعتل طرشلا نعم فصولا
 مدع بجوي فصولا مدعف «هب قحلا طرشلل رهظ امك عنملا رثأ فصولل رهظ املف «لاحلا يف مكحلا تبثل طرشلا

 قلاط تنأ" :لاق اذإ هنأ طرشلا نع. فصولا نوك نايبو «مكحلا مدع بحجوي طرشلا مدع نأ امك مكحلا

 يف ًافالتخا قيلعتلا ف فالتحالا ناك طرشلا نعم. ناك اذإف ؛"تبكر نإ قلاط تنأ" :هلوق ةلزسنم "ةبكار

 اذو لاحلا معيف «نايوحنلا ال نايونعملا :ةفصلاو فوصوملاب دارملا :خلإ ةفصب ."لوصفلا" يف اذك ربدتف فصولا
 اذك اهريغو زييمتلاو ماتلا مسالاو «هتاقلعتمو هلوعفمو «هلعافو لعفلاو ءةلصلاو لوصوملاو ءايغملاو ةياغلاو «لاحلا

 وأ طرشلا مدع دنع مكحلا يفن بحوي هنإف ءفصولاب صوصخملاك طرشلاب قلعملا نأ يأ :هدنع .ضعبلا لاق

 ٠٠١[ ص :يفاشلا] هلم يعفاشلا دنع فصولا

 ؛نسلا يف نيريبك ناك نإو تايتفو ىف ةمألاو دبعلا ىمسيو «ةباشلاو باشلاو «تايتفلاو ىفلا :ُمُكتاَق نم
 .رئابكلا ريقوت نارقوي الو رئاغصلا ةلماعم نالماعي اقا امفأل



 رييغتلا نايب يف لصف اذه هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي الف ءفصولا مدع 0 عنتميف «ةنمؤملاب دّيقتيف

 .ءانثتسالا :رييغتلا نايب روص نمو

 .يقب اع. الإ ملكتي م هنأك اينثلا دعب يقابلاب ملكت ءانثتسالا نأ ىلإ انباحصأ بهذ
 ءانشتسالا دعب

 «طورشملا مدع بحوي ال طرشلا مدع نأ امك مكحلا مدع بجوي ال فصولا مدع دنعو :خلإ مكحلا عنتميف

 «تابثإلاو يفنلاب هل صنلا ضرعتي الف ةرفاكلا ةاتفلا حاكن امأ «ةنمؤملا ةمألا حاكن زاوج صنلا اذه تبث :انلقف

 حاكن زاوج يف ةدراولا .خلإ 4 كلذ ءار کل لحاو# :ىلاعت هلوق يهو «تامومعلاب اهحاكن زاوج تبثيف

 :هلوقب دييقتلا عم قافتالاب رئارحلا يف طرشب سيل نامبإلا نأ ليلدب بابحتسالل صنلا يف نامبإلاب دييقتلاو ءاسنلا

 ."ندعملا" يق اذك "تانمؤملا تاناصحم ا"

 دعب مالكلا ردص يف يقابلاو «ةثالث ئثتسملاو ةرشع مالكلا ردص "ةثالث الإ ةرشع يلع هل" :هلوق يفف :يقابلاب

 ؛نثتسملا يف مكحلا مدعنيو ءءانثتسالا دعب يأ :اينثلا دعب ."ةعبس يلع هل" :لاقو «ةعبسب ملكت هنأكف «ةعبس ئئثتسملا

 ؛هل بجوملا ليلدلا مدعل ةياغلا ءارو اميف مدعني مكحلا نإف «ةياغلا ةلزنم هب ملكتلا ةروص عم هل بجوملا ليلدلا مدعل

 .اهئارو ام مكحلا يفن بحوت ةياغلا نأل
 ريدقت راص هنإف "ةئام الإ فلألا يلع نالفل" :هلوق يف امك جيرختلا يف فالتحالا رهظيو :خلإ ءانشتسالا نأ الإ

 «"ةئامعست" ظفلب ملكت امنإو «ةئاملا موزل قح يف امكح فلألاب ملكتي مل هنأك "ةئامعست ىلع نالفل" اندنع مالكلا

 :هلوقو «همامتب فلألا بحوي ردصلاف «يلع تسيل اهإف «"ةئام ال فلأ يلع نالفل" ف يعفاشلا دنع هريدقتو

 .ضعبلا لاق اذك ةضراعم هنع صح اميف ماعلا مكح عني صصحخملاك ةئاملا يف هضراعي ةئام الإ"

 يف فالتحالا رهظيو ,مكحلا توبثو لمعلا نع هعنمي طرشلا نأ الإ «لاحلا يف ببس قلعملا نإف :قيلعتلا باب يف

 ملكتي مل هنأك "ةئام عست يلع نالفل"هريدقت اندنع راص هنإف «"ةئام الإ فلأ يلع نالفل" :هلوق يف جيرختلا

 "ةئام الإ" :هلوقو همامتب فلألا بحوي مالكلا ردص ىلع تسيل انف ةئام الإ ةئاملا موزل قح يف امكح فلألاب
 ."ندعملا" يف اذك ةضراعم هنع صح اميف ماعلا مكح عنب صصخملاك ةئاملا يف هضراعي



Oاا  

 .قالطإلا ىلع ماعطلاب ماعطلا عيب ةمرحل ةلع دعنا مالكلا ردص ءب يعفاشلا دنعف

e ES E 

 دل :يأ يهتلا وهو

 هيف لضافتلاو يواستلا ا ةو لق 0 دارملا نأل م

 ءزحلعلا يه ىلإ يدوي اليك

 ؛هتحت لدي ام ريثكلاو ؛ليكلا تحت لحدي ال ام ليلقلاف ؛ريثكلاو ليلقلا يف :يأ مومعلا ىلع :يأ :قالطإلا ىلع

 ءارو اميف كني يعفاشلا دنع اماع يقبف يأ :2! يقابلا يقبف .عيمجلا معيف ماللاب فرعم سنج مسا ماعطلا نأل

 ةفنحلاك عاص فصن نود اليلق ناك ولو «هيف ةمرحلا تبثتف «تاسناجتملا يف الضافتم ؛عيبلا وهو يواسملا

 ١١١[ ص :يفاشلا] .نيتنفحلاب
 ةروص هنع جرخو «قالطإلا ىلع ةمرحلل ةلع دقعنا مالكلا ردص نأ وهو «روكذملا ةجيتن يأ :اذه ةجيتنو

 مدع :يأ اذهو «"ءاوسب ءاوس الإ ماعطلاب ماعطلا اوعيبت ال" :التل- هلوق وهو :ًصنلا تحت لعدي ال .ةاواسملا

 ققحتي امنإ يهنلا نأل ؛قلطملا عيب يف ال ريثكلاب ريثكلا عيب يف ةاواسملا كرت يهنلا نأل ؛تباث صنلا تحت هلوحد

 ةروصب ديقتي يهنملا عيبلا :يأ دارملا نوكيف «حيبق وهو زحاعلا ي ىلإ يدؤي اليك ؛هنايتإ ىلع دبعلا ردقي اميف
 لحدي ال امف ؛عامجإلاب ليكلا وه يوسملا نأل ؛ريثكلا عيب وهو هيف لضافتلاو يواستلا تابثإ نم دبعلا نكمتي

 .ليق اذك يهنلا تحت الحاد نوكي الف ؛هكرتو يواستلا تابثإ نم هيف دبعلا نكمتي ال ليكلا تحت

 وه ماعطلا يف عرشلا يف يوسملا رايعملاو «يوسلا رايعملاب الإ ةاواسملا تبثي الو «حيبق وهو :خلإ ىلإ يدوي اليك
 «ليكب اليك الإ ةداعلا يف عابي ال ماعطلا نإف «فرعلا ليلدبو «"ليكب اليك" :التفع هلوق ليلدبو ,عامجإلاب ليكلا

 ناكف «يوسملا تاوفب ةميقلا بجوي لب «لثملا بحوي ال ماعطلا يف ليكلا نود ام فالتإ نإف مكحلا ليلدبو

 ."ندعملا" يف اذك قلطملا عيبلا يف ال ريثكلا ماعطلاب ريثكلا ماعطلا عيب يف ةاواسملا كرت يهنملا

 011591 :مقر ء۰٤ ۰/٦ "ةدنسم" يف دمحأو ء۹۲١۱ :مقر لثك الثم ماعطلا عيب باب يف "هحيحص" يف ملسم هجرحأ *
 . لثك.الثم ماعطلاب ماعطلا" :ظفلب للا دبع نب رمعم نع YAY/o :يقهيبلاو 3 . :ريبكلا يف ناريطلاو



 رييغتلا نايب يف لصف ۱۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ا تق نع اجراخ ناك يّررسملا رايعملا تحت لحدي ال امف
 نازيملاو لايكملا

 ديفي "يلع" :هلوقف «' د فل يلع نالفل' :لاق اذإ ام :رييغتلا نايب روص نمو

 ملف افلأ ْيَتفلسَأ وأ ينتيطعأ" :هلوقو ءظفحلا ىلإ هرّيغ "ةعيدو" :هلوقب وهو «بوحجولا
 ۰ ۰ .رييغتلا نايب ةلمج نم "اهضبقأ

 ."فويز فلا يلع نالفل" :لاق ول اذكو

 فتحا لئاسَم اذه دعب مث ءالوصفم حصي الو ءًالوصوم حصي هنأ :رييغتلا نايب مكحو

 الف ليدل اب ةلمج نم وأ «لصولا طرشب عصف ءريغتا ناي ةلمج نم اأ ءال هيف
 اهيف فلتحملا لئاسملا كلت اهيف فلتحخملا لئاسملا لئاسلا كلت

 .ليدبتلا نايب يف اهنم فرط يأيس و «حصت
 اهيف فلتحملا لئاسملا كلت

 .اوعيبف نالدبلا ىواست اذإف «ةاواسملا ةلاح يف الإ لاح لكب ماعطلا اوعيبت ال :هانعم نإف :لإ ًاجراخ ناك

 ىلع ال هظفح ىلع :يأ ظفحلا موزل ىلإ هلازأف "يلع" نم اًموهفم ناك ةمذلا يف موزللاف :ظفحلا ىلإ هرّيغ
 «ضبقلاب الإ متي ال ءاطعإلا نإف :رييغتلا نايب ةلمج .فذحلاب زاجملا وأ لسرملا زاحما ىلإ امإ فرص وهف «هبوحو

 داري نأ لمتحي هنأ الإ 000 ضبقلاب ارارقإ اممي رارقإلا ناكف «لحآب لحاع ذحخأ فلسلاو «ميلستلا هتقيقح ناكف

 اذه كتيطعأ" :لاق ول اذهو «ةبهلا دقع نع ءاطعإلاو «ملسلا دقع نع ئبني فالسألا نأل ؛ازاحم دقعلا درحب امه

 ."ندعملا" يف اذك لصفلاب ال لصولا طرشب حصيف «ةبه ناك "تلبق" :رخآلا لاقو "بوثلا

 ءاردان الإ فويزلا يف ال دايحلا يف عقي امنإ لماعتلا نأل ؛رهاظلا يق دايحلا بجوي "فلأ ىلع" :هلوق نإف :ل! يلع

 لقتسم ريغ مالك امهنم لك ءانثتسالاو طرشلا نأل :الوصوم حصي .ةقيقحلا نم زامباك فويزلا ةدارإ ناكف

 نم نيققحملا لوقو «ةيفنحلا لوق وهو :الوصفم حصي الو 0 كدي دلع هنوني نع دقو

 ءاهريغو نيميلاو قاتعلاو رارقإلاو قالطلا توبثب مكح عرشلا نأل ۲١۲[ ص :يفاشلا] ..هث يعفاشلا باحصأ

 قيلعتلاب نورقم ريغ مالكلا ردص دجو مف «مالكلا ردص بحوم ضعبل ایفانم ناك روت ناك هنأ املو

 اذإ ام فالخب ءدابعلا نم كلذ زوجي الو ER كلذ دعب ءانثتسالاو طرشلا لمع ناكف «هبحوم تبثي ءانثتسالاو

 لاق «حصيف اخسن نوكي الف ءرخخآلا ىلع فقوتي مالكلا لوأ نأ امل ؛ررقتي ال مالكلا بحوم نأل ؛ًالصتم ناك

 اک ءاهقفلا عمجأ اذه ىلعو :ءك مالسإلا رخف مامإلا



 ةرورضلا نايب يف لصف ۱۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :ةرورضلا نايب يف لصف

 .ةرورضلا نايب امأو

 من ءنيّوبألا نيب ةكرشلا بح وأ ةيآلا تشل هَ اوبا هتروَوإ» :ىلاعت هلوق يف هلاثمف

 .بألا بيصنل ًانايب كلذ راصف ّمألا بيصن ن

 .ةكرشلا تّحص «لاملا بر بيصن نع اكسو براضملا بيصن انب اذإ :انلق اذه ىلعو

 ؛ءاهقفلا عمجأ اذه ىلعو ءالوصفم ال الوصوم حصتف رييغتلا نايب ةلمج نم ناك نإ يأ :لصولا طرشب حصتف -
 لعج «ثيدحلا "ري وه يذلاب تأيل مث ؛هنيمب نع رفكيلف اهنم اريح اهريغ يأرو نيمي ىلع فلح نم" :تاء هلوقل
 لطبيو ىلاعت هللا ءاش نإ :نآلا لوقي نأب ًاضيأ ًاصلخم هلعجف ًايحارتم ءانثتسالا حص ولو «ةرافكلا وه نيميلا صلخم
 "اشيرق نوزغأل" :لاق التف هنأ يور امل ؛اضيأ ًالوصفم حصي هنأ :اهتذ سابع نبا نعو «ةرافكلا بحي الو نيميلا

 اذإ هنأ هدارم لعلف حص ولو ءاندنع حيحص ريغ سابع نبا نع لقنلا :يأ اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ :ةنس دعب لاق مث
 «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ةنايد هاون اميف هلوق لبقيف «ظفلتلا دعب هتين رهظأ مث ظفلتلا دنع ءانثتسالا لحر ىون

 زم ناك ىذلا ر وضم نين رفعت بأ لاق أ يوزو«ءارغاظ' رق ةف لفي ةناردالبعلا لزق ةف ليفي اما نأ :ةيفدمو
 لاقف «ايحارتم ءانئتسالا ةحص مدع يف سابع نبا :يأ يدح تفلاح مل :ءل ةفينح يبأل ةيسابعلا ءافلخلا
 ريحتف «كتعيب ضقتنتف «ىلاعت هللا ءاش نإ :نآلا سانلا لوقي يأ كتعيب يف هللا كراب كلذ حص ول :هكثم ةفينح وبأ
 ."لوصحلا" يف اذك ملعا هللاو دامتعالا هيلعو ,روهمجلا هب لاق ام قحلاو «تكسو رفعح وبأ

 مالكلا ردص نإف ثلثا همالق هاو هئروو» :ىلاعت هلوق يف امك مالكلا ريغب عقي نايب وه :ةرورضلا نايب امأو
 نأ ىلع لد ثلثلاب مألا صيصخت مث ءامهنم لك بيصن نييعت ريغ نم ثاريملا لك يف نيوبألا نيب ةكرشلا بجوأ

 لصح امنإ اذهو «يقابلا هيبألو ثلثلا همألف :لاق هنأكف «صيصحتلا اذهل نيثلثلا نايب راصف ؛يقابلا قحتسي بألا

 ."لوصفلا" يف اذك ثلثلاب مألا بيصن صيصخت و «ةكرشلا مالكلا ردص تابثإ عم توكسلا درجمب

 ردص تابثإ عم توكسلاب لب «بألا بيصن نم توكسلا درج. لصحي مل نايبلا اذهو :بألا بيصنل انايب
 «ةرورض نايب توكسلا نأ ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك ثلثلاب مألا صيصختو «ةكر شلا مالكلا

 ةكرشلاو ءامهني حبرلا يف :ةكرشلا تّحص *٠١[ ص :يفاشلا] .ةروكذملا عورفلا عرفتت صوصنملا ةلزنم هنأكو
 حصي مل و امهنيب ةكرشلا تبث امل لالا بر بيصنل انايب براضملا بيصن نايب لعجي مل ولو «دقعلا ةحصل طرش هيف

 .ليق اذك "هفصن يلو حبرلا فصن كل" :لاق هنأك راصف «دقعلا



 ةرورضلا نايب يف لصف ۱۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 انه نلغو اناس ناك ترا توم عا ل و ايفل انيب ول كلذكو

 كلذ دك اولا وه ملا نالفو نالفل یوو كلفكو ,ةغرارملا مكح
 ةحصلا يف مكحلا

 قالطلل ًانايب كلذ ناك امهادحإ ءىطو مث م کرا ىدحإ ا ا انا

 يف ءطّولا لح نأل هس ةفينح يبأ دنع ميلا تملا يف هطولا ف فالخب ,ىرخألا يف

 .ءطولا لح رابتعاب كلملا ةهج نيكي الف «نْيقيرطب تُ ءامإلا
 حبرلا فصن يل نأ ىلع ةبراضم لاملا اذه ذح- :لاملا بر لاق نأب انيب ول براضملا بيصن لثم يأ :لإ كلذكو

 "هفصن كلو حبرلا فصن يل" :لاق هنأك راصف «براضلا بيصنل ًانايب كلذ ناكف «براضملا بيصن نيبي لو

 يلع" :هل لاق نأب لماعلا بيصن يمس وأ «رذبلا بحاص بيصن نيبي مل نإ نعي د :ةعرازملا مكح .ضعبلا لاق اذك

 ."لوصفلا" يف اذك نايب رحآلا بيصن نع توكسلا نأل ؛دقعلا زاج "جراخلا ثلث كل نأ

 قالطلا ناك اذإو «ةنئابلا ةقلطملا ءطو نع بنتجي نأ ملسملا لاح نم رهاظلا نأل ؛ةءوطوملا نود :ىرخألا يف

 رهاظلاو «بابحتسالا ليبس ىلع هيلإ اعد عرشلا نأل ؛رهاظلا وهو ءطولاب ةعجرلا لامتحال ًانايب نوكي ال ًايعجر
 ."ندعملا" يف اذك ةباحإلا ملسملا لاح نم

 يف قتعلا نايبب سيل هنإف ءامهادحإ ءيطو مث "ةرح امكادحإ" :لاقف ناتمأ هل تناك نأب :لإ ءطولا فالخب

 امهيناثو ءةكو لمملا قيرطب امهدحأ :نيقيرطب تبثي ءامإلا يف ءطولا لح نأل ؛ءكم ةفينح يبأ دنع اذهو «ىرحألا

 ةفينح يبأل قرفلاو «مهبملا قالطلاو مهبملا قتعلا يف ءطولا نيب قرف ال :امهدنعو «قاتعإلا دعب تحكن اهنأ قيرطب

 ةنايص ؛ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا ىلع لدي ءطولاب دلولا دصقو «دلولا :حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نأ هيثم

 ةمألا يف كلملا ءاقبتسا ىلع اهؤطو لدي الف ,دلولا نود ةوهشلا ءاضق :اهبطو نم دوصقملاف ةمألا امأ ءدلولل

 امك ىرحألا يف قتعلا نايب امهادحإ ءطو امهدنع نأل ؛هب ديق امنإ :ةفينح يبأ دنع .لوصألا بتك يف اذك ةؤطوملا

 ١55[ ص :يشاوحلا ةدمع] .قالطلا يف

 حاكنلا قيرطب امهيناثو «لوألا كلملا قيرطب امهادحإ :نيقيرطب اضيأ ةحوكنملا يف لحلا :لاقي ال :لإ نيسي الف

 ءاقر هو اجار قيرظلا ناكف هغ غ تا ؛حاكتلا مدع ةقلطملا لاح نم رهاظلا :لوقن انأل ؛ديدجلا

 لاوزل هيف بوغرم اهحاكن وأ «حاكنلا كلم قيرطو نيميلا كلم قيرط :ناقيرط اهيفف ةمألا امأو ؛لوألا حاكنلا
 .بتكلا ةصالخ اذه ءاهنع قرلا



 لاحلا نايب يف لصف ۷۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :لاحلا نايب يف لصف
 :لاحلا نايب امأو

 ةلزنمب هتوكس ناك كلذ نع هي ملف ةنياعُم ارمأ عرشلا ُبحاص ىأر اذإ اميف :هلاثمف
 عرشلا بحاص عرشلا بحاص

 .عورشم هنأ نايبلا

 .كلذب ضار هنأب نايبلا ةلزنم, كلذ ناك تكسو عيبلاب مَع اذإ ٌعيفشلاو

 اضرلاب نايبلا ةلزنم كلذ ناك درلا نع تكسو «يلولا جيوزتب َتّملَع اذإ ٌركبلاو

 ةلزسنمب كلذ ناك تكسف قولا يف يرتشيو عيب هدبع ىأر اذإ ىلوملاو «نذإلاو
 .تاراجتلا يف انوذأم ريصيف «نذإلا

 براشمو لكآمو «مهنيب اميف افولماعتي سانلا ناك تالماعمو تاعيابم نم ىأر ام لثم :±إ بحاص ىأر اذإ

 تا يبلا نم زوحي ال ذإ ؛عرشلا يف حابم اهعيمج نأ هتوكس لدف «مهيلع ركني مل و اهيلع مهرقأف افورشابي اوناك
 يف ىلاعت هللا لاق دقو «حيبقو ركنم رمأ ىلع سانلا كرتي نأ تإ هنأش نم سيل ذإ ؛روظحم ىلع سانلا رقأ نأ

 ةيآلا ىحوب حو الإ َوُه نإ ىَوَهْلا نع قطني امو :لاق اضيأو ءركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي :هقح

 اا .لوصألا بتك ضعب يف اذك
 :هلاثم ءرهظيل هنيب ولو كلذ نيب هفالخ مكحلا ناك ولف «نايبلا ىلإ ةجاحلا دنع بحاو نايبلا اذإ :خلإ ع ورشم هنأ

 اذإ توكسلا هل لحي ال هنأل ؛لعفلا كلذ ةيعورشم ىلع ًاليلد هتوكس ناك تكسف ًالعف نع ءيبنلا دنع لعف اذإ
 ًاليلد هتوكس ناك تكس املف «قحلا ىلإ قلخلل ايعاد ثعب هنألو «ناطيش قحلا نع تكاسلا نأل ؛روظحلا دهاش
 ."ندعملا" يف اذك هتيعورشم ىلع

 ؛جاوزألا اهرايتخاب "معن" نيبو اهنيب لوحي ءايحلاو "ال"و "معن" نيمالك يلولا جيوزت دنع اه نأل :خ! كلذ ناك
 ىلع اليلد اًموكس ناكف «تركنأل ةيضار نكت مل ولف ءراكنإلا يف ءايحلا ةرثك مدعل ؛"ال" نيبو اهنيب لوحي الو
 هنذإ ىلع هتوكسب نولدتسي سانلا نإف «هلماعي نمع رورغلا عفد ةرورضلا يأ :إ انوذأم ريصيف .ءاضرلا

 -:كئ30 لاق صنلاب ناعوفدم امهو ,مههارضإ وهو «مهقح يف ارورغ هتوكس ناكل انذإ كلذ لعجي مل ولف «نولماعتيو



 لاحلا نایب يف لصف 1۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لاملا موزلب ءاضرلا ةلزنمب عانتمالا نوكي ءاضقلا سلجم يف لكن اذإ هيلع ىعّدملاو

 كلم ةفينح يبأ دنع لذبلا قيرطب وأ ءامهدنع رارقإلا قيرطب

 .نايبلا ةلزنمب نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم يف توكسلا نأ لصاحلاف

 .نيقابلا توكسو ضعبلا صنب دقعني ٌغامجإلا :انلق قيرطلا اذميو

 ؛انذإ كلذ نوكي ال :كفي يعفاشلا لاقو «"انم سيلف انرغ نم" :التفع لاقو ؛"هريغ وأ ًاملسم رض نم هللا نعل" -

 نوكي ال لمتحماو «ةرفنلاو ظيغلا طرفل نوكي دقو «هفرصتب اضرلل نوكي دق هنأل ؛لمتحم يهنلا نع هتوكس نأل

 ٠ ."ندعلل" يف اذك صنلاب بحاو امهعفدو ءررضلاو رورغلا ىلإ ىدأل ًانذإ هتوكس لعجي ل ول هنأ :انلو ؛ةحح
 ( .دعب هفالحتسا دعب نيميلا نع عنتما يأ :لكن اذإ

 موزاب ءاضرلا ىلع ًاليلد كلذ ناك هيلع ةردقلاو نيميلا يف لالا ىوعد عفد نع تكس ال هنأل :ءاضرلا ةلزنمب
 هلل ةفينح بأ لوق يناثلاو ءامهوق لوألاف «لذبلا قيرطب وأ رارقإلا قيرطب هنأ ف فلتحا هنكل «قافتالاب اذهو «لاملا

 يرجي ال لذبلا نأل ؛يرحي امهدنعو «ةتسلا ءايشألا ف فالختسالا هدنع يرجي ال ئعملا اذهو ءفنصملا لاق امك

 "يسفن تلذب نكلو «كنيبو ٰييب حاكن ال" :امهيلع حاكنلا ىوعد يف لحرلا ةأرما تلاق ول تح «ءايشألا هذه يف

 .ليق اذك ءايشألا هذه يف لمعيف رارقإلا امأو ءاهذب لمعي ال

 .نيميلا سفن نع زارتحالا ىلع لدي ةبذاكلا نيميلا نع زارتحالا ىلع لدي امك عانتمالا نأل :رارقإلا لذبلا قيرطب

 نأ نح ءانايب سيل ةحاحلا عضوم ريغ يف توكسلا نأل ؛"ةجاحلا عضوم يف" :هلوقب ديق امنإ :ةجاحلا عضوم يف

 :لكإء هلوقك «نايبلا ىلع لدي ال نايبلا ىلإ ةيعاد ةجاح كانه سيلو هريغ نع تكسو ًامكح ركذ اذإ عرشلا بحاص

 نأ زوجيف «ةحاح كانه سيل هنأل ؛لتقلا ةرافكو مرغلا طاقسا ىلع لدي ال "لتاقلا اولتقاو «قراسلا اوعطقا"

 بحي ال هنأل ؛نيدهتحما داهتجا ىلإ هضوف وأ ءرخآ ربخب ةرافكلاو مرغلاو ءاذه صاصقلاو عطقلا نيب دق نوكي

 تقو ريغ يف هتوكسف «هيلإ ةجاحلا دنعو «لاوسلا تقو هنع هنيبيل تكس هلعلو «ةدحاو ةعفد ماكحألا نايب هيلع

 .حورشلا ضعب يف اذك انايب نوكي ال نايبلا ىلإ ةجاحلا
 قحلا نع تكاسلا نأل ؛ةلاحمال كلذ نيبل هفالخب مكحلا ناك ولف «ةحاحلا دنع بحاو نايبلا نأل :نايبلا ةلزنمب

 ةباحصلا نم ءاملعلا ضعب اهيف ملكتف ةثداح تعقو نإ كلذو :لإ دقعني .ةتبلا انايب هتوكس لعجف سرح ناطيش

 يهو «ةثداحلا يف رظنلاو «لمأتلا ةدم يضم دعب مهيلع كلذ نودري الو ريخلا مهغولب دعب نوقابلا تكسو مهريغو

 - ركني لو نامز لهأ هب ملعو ًالعف عامجإلا لهأ نم دحاو لعف اذإ اذكو «ًايتوكس ًاعامجإ اذه ىمسيو «مايأ ةثالث



 فطعلا نايب يف لصف ۱۷۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :فطعلا نايب يف لصف

 انايب كلذ نوكي ةلمحب ةلمج ىلع ًانوزوم وأ اليكم فطعت نأ لثمف :فطعلا نايب امأو

 ا

 ةلزنمب فطعلا ناك "ةطنح زيفقو ةئام وأ ُمَهردو ةئام ىلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثم

 .سنجلا كلذ نم لكلا نأ نايبل
 0 مهردلاو ديما ولا دلا و ةئاملا

 نايب هنإف "دبعأ ةنالثو ةئام وأ «مهأرد ةثالثو ةئام وأ «باوثأ ةئثالثو ا :لاق ول اذكو

 ,ام" :هلوق فالخب ."امهرد نورشعو دحأ" :هلوق ةلزنم. سنجلا كلذ نم ةئاملا نأ 5 1+4

 .ةئاملل انايب كلذ نوكي ال ثيح "ةاشو ةئام وأ «بوثو

 لاقو «نوزوملاو ليكملاك ةمنلا يف انْيَد حلصي امي دحاولا فطع يف كلذ صشخاو

 توكسلا لح امل هدنع اقح نكي مل ول هنأل اذهو ؛ةيعرش ىلع ًاعامجإ نوكي لمأتلا ةدم يضم دعب دحأ هيلع -

 اوناكو ةباحصلا نم اصوصح ملعلا يلوأو نيدلا لهأب نظت الو ؛سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا نأل ؛هنع
 .لوصألا بتك يف اذك اندنع لوبقم عامجإلا اذهو ءالكو اشاح قحلا نع اوتكسي نأ ةموحرملا ةمألا هذه ىدتقم

 يف فطعلاف ءرخآلا ىلإ هدرو هانثأ وأ ذوعلا فطع :لاقي ءدرلاو ىثلا :ةغللا يف فطعلا :لإ فطعلا نايب امأو

 :هتدئافو ءلوصحلا يف ىرحألا ىلإ نيتلمحلا ىدحإ وأ ءهيلع تلح اميف رخآلا ىلإ نيدرفلا دحأ دري نأ مالكلا

 ."ةياغلا" يف اذك ةكراشملا تابثإو راصتخالا

 مهاردلا هلامتحال ةمهبم ةئالاو نزو مهردلا نإف «ةلمحملا ةلمحلا ىلع نوزوملا فطعلا لاثم :ٌجَهَرد ٌةئام يلع

 يف رسفملا فذح اوداتعا سانلا نأل ؛فوطعملا سنج نم يأ :سنجلا كلذ نم .كلذ ريغو زيفقلاو بايثلاو

 فوطعملا ف فوذحملا رسفملا ليبق نم فوطعملا ناك اذإ اميف فوطعملا يف ريسفتلا ةلالدب ددعلا يف هيلع فوطعملا

 تاليكملا ليبق نم رسفملا ناك اذإ اميف اذه نكلو «هيلع فوطعملا يف امك انايب مهمالك يف فطعلا راصف هيلع

 - .ليق اذك تانوزوملاو



 ليدبتلا نايب يف لصف ۷۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا
 .لصألا اذه ىلع بوثو ةئامو «ةاشو ةئ ةثام يف انا نوكي :هڭس فسوي وبأ

 :ليدبتلا نايب يف لصف
 كلذ زوج الو «عرشلا زوجيف «خسللا رهو :ليدبتلا نایب امأو

 هخسنو قباسلا مكحلا ليدبت يأ

 .دابعلا نم

 نع ٌعوجّرلا زوجي الو «مكحلا خسن هنأل ؛ ؛لكلا نع لكلا ءانثتسا لطب :اذه ىلعو

 .كلذ دبعلل سيلو حسن هنأل ؛قاتعلاو قالطلاو رارقإلا

 دبعألاو «يناثلا يف مهاردلاو لوألا يف باوثألا نم ًاريسفت امهبقعأو نيمهبم نيددع ركذ لئاقلا نأل :خلإ ًانايب =
 فذحب ةدايعلا نأ يعي :خلإ نوزوملاو ليكملاك .ريسفتلا ىلإ ةحاحلا يف اهمئاوتسال امهيلإ فرصناف «ثلاثلا يف

 اميف كلذو «ددعلا لامعتسا ةرثك ةرورض تدحو امنإ فوطعملا يف ريسفتلا ركذب ءافتكالاو هيلع فوطعملا ريسفت

 اضرق ةمذلا يف تبثي ال هنإف «بوثلا فالخب «نوزوملاو ليكم ا يف يهو تالماعملا ةماع يف ةمذلا يف هبوجو تبث

 ."ندعملا" يف اذك لصألا يقبف ف ةرورضلا ققحتت الف «ةمذلا يف اهوجو رسكي الف ءاصاح ملسلا يف الإ اعيب الو

 :هلوق يف امك عمجلل ةفطاعلا واولا نأل ؛دحاو ءيش ةلزنم هيلع فوطعملاو فوطعملا وهو :لصألا اذه ىلع

 هيلع فوطعملا يف رسفملا فذحب ةداعلا نأ :امهريغ نيبو نوزوملاو ليكملا نيب قرفلا هحو :امهلو «"مهرد ةئام"

 ا ةرثك ةرورضب نوزوملاو ليكملا ف تدحو امنإ فوطعملا يف ريسفتلا ركذب ءافتكالاو

 ًاضرق ةمذلا ىف تبنت ال امنأل ؛بايثلا فالخب ءردقملا وهو تالماعملا ةماع ىف ةمذلا يف ًانيد تبثي اميف هترثكو

 ."يودزبلا" حورش و "ندعملا" يف اذك اهيف ءافتكالا دحوي مل اذهلف «ةصاح ملسلا يف الإ اعيب الو
 اذإوإ» :ىلاعت هللا لاق ءرخآ ءيش ماقم ءيشلا لعج وهو هخسنو قباسلا مكحلا ليدبت يأ :ليدبتلا نايب امأو

 ةرارمكسا و ت يذلا قلطملا يعرشلا مكحلا ءاهتنا نايب وهو :حسدلا وهو .ةيآلا يآ ناکم يآ الدب

 موي ىلإ ةحابإلا يقبت هنأ انمعز ناكف مالسإلا ءادتبا يف رجلا حابأ ناك ىلاعت هللا نأ :هلاثم «يحارتلا قيرطب

 .نامزلا اذه ىلإ ةحابإلا مكح نأ ع راشلا نع انايي اذه ناكف كلذ كعب ميرحتلا ءاج امل مث «ةمايقلا

 ىلع ءانب نإ :لاقو «هيلع فنصملا عرف دبعلا نم زوجي ال خسنلا نأ نييلوصألا دنع ررقت امل :ٌعوجّرلا زوجي الو
 .رارقإلا نع عوجرلا دبعلل زوجي الو ,مكحلا خسن هنأل ؛لكلا نع لكلا ءانثتسا لطب لصألا اذه



 ۷٤ هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 نایب كلذ ناک "ف ویز a :لاقو ,عيبملا نع وأ «ضرق فلأ يلع نالفل" :لاق ولو

 نإو حصي الف يلم ةفينح يبأ دنع ليدبتلا نايب وهو ءالوصوم حصیف امهدنع رييغتلا
 فويز يهو :هلوق

 امه رثأ ال ةيراحلاو «"اهضبقأ م و اهّينَعاب ةيراج نمت نم فلآ ّيِلَع نالفل" :لاق ولو ءلّصو

 دنع ضبقلاب رارقإ نمثلا موزلب رارقإلا نأل هدي ةفينح يبأ دنع ليدبتلا نايب كلذ ناك

 .امزال مثلا ىقيي الف عيبلا خسفني ضبقلا لبق كله ول ذإ «عييلا كاله

 225 هللا لوسر ةنس يف ناثلا ثحبلا

 .ىصحلاو لمرلا ددع نم رثكأ يهو

 ازارتحا ؛هب ديق امن :لإ ضرق .ليدبت نايب وأ رييغت نايب اهنأ اهيف اوفلتحا لا لئاسملا نم فنصملا دعو ام اذه :حلإ لاق ولو

 هنأل ؛فالح الب ضف ت حصي هنإف "فويز يهو ةعيدو وأ بصغ فلأ يلع نالفل" :لاق امع

 فويزلا عدوي عدوملاو «دجي ام بصغي بصاغلا نأل ؛فويزلا نود دايحلا بجوم ةعيدولاو بصغلا يف سيل

 ."ندعملا“ قاذك اضيأ

 وهف ءديحلا وه اهلاثمأو نمثلاو نيدلاو ضرقلا يف هنم رهاظلا نكل ةدوجلا ديق نع قلطم فلألا نأل :لإ اهدنع
 ةضواعملا دقع نأل ؛الوصوم حصي الف «ليدبتو خسن وهو كبي ةفينح يبأ دنع امأو «رهاظلا اذه نع هل رييغت

 .الوصفم الو ًالوصوم ال اهيف ربتعي ال وهو ًاعوجر ناكف «بيع ةفايزلاو «بيعلا نع ةمالسلا هاضتقم

 ناكف «بيع ةفايزلاو «بيعلا نع ةمالسلا ةفصب لاملا بوجو يضتقي ةضواعملا دقع نأل ؛لصو نإو :ُحصي الف

 اذك عيبلا يف رايخلا ىوعدو «نيدلا يف لجألا ىوعدك راصو ءًالوصفمو ًالوصوم لمعي ال عوحرلاو ءًاعوجر

 عوحرلاو «نمشلا موزل وأ ءضبقلاب رارقإلا دعب اعوجر "اهضبقأ مل" :هلوق ناكف :ضبقلاب ٌرارقإ ."ندعملا" يف

 .الوضفم الو ًالوصوم حصي ال

 ا يبلا نع ردص ام :انهه دارملاو «ةلدألاو ةلفانلا تادابعلا :حالطصالا يفو «ةداعلاو ةقيرطلا :ةغللا يف يه :ةنس

 ."حيولتلا" يف اذك هنياعي رمأ دنع توكس يأ ريرقت وأ لعف وأ «ثيدحلا ىمسيو «لوق نم نآرقلا ريغ



 ربخلا ماسقأ يف لصف ١و هللا لوسر ةنس يف ياشلا ثحبلا

 :ربخلا ماسقأ يف لصف

 دقف هعاطأ نم َنإف «هب لَمَعلاو ملعلا موزل قح يف باتكلا ةلزمب يي هللا لوسر ربح

 وهف باتكلا يف لمحملاو «كرتشملاو ماعلاو ءصاخلا ثحب نم هركذ رم امف هللا عاطأ

 325 هللا لوسر نم هتوبث يف ربخلا باب يق ةهبشلا نأ الإ ةّنسلا قح يف كلذك

 :ماّسقأ ةثالث ىلع ربخلا راص ىيعملا اذهو «هب هلاصتاو

 يي ااا

 نود لوقلا يف ىتأتي امنإ امهريغو ماعلا وأ صاخلا نم ماسقألا نأل ؛ةنسلا نود انهه ربخلا ةغل راتحا امنإ :ربخلا

 امر :ىلاعت .هلوقو ,ك؟ىَحوُي يح اإ َوُه نإ ىوه نَع قطني اًمَوظ :ىلاعت هلوقل :باتكلا ةلزنمب .لعفلا

 نم كلذ ريغو للا َعاطُأ ذقف لوُسرلا عطُي نم :ىلاعت هلوقو «4اوُهَتلاَف هلع مكا امو ُهوُذُحَف لوُسَرلا مكاآ

 هيف رجي ل هنأ الإ قبس ام باتكلا ماسقأ عيمج ثيدحلا يف يرجيو «ىصحت الو دعت ال امم رابخألاو صوصنلا

 ."لوصحلا" يف اذك باتكلا ثحب يف هركذب ءانغتسالل كلذو

 مالك وهو «باتكلا لثم ةجح 2 هلوق نأل ؛ةنسلا مسق ي أي همامتب روكذملا ثحبلا يأ :كلذك وهف

 :وهو «ردقم لاوس باوج :ةهبشلا نأ الإ .اضيأ ماسقألا هذه هيف يرحتف «ةغالبلاو ةحاصفلا هوجول عمجتسم

 نأب :باوحلاو ءاهسأرب ةنسلا باب دقع ىلإ ةحاح الف ءاهماكحأب ماسقألا كلت نايب يف باتكلا عرف ةنسلا نأ

 ملو هفاشكنا نم دبال ضومغ هيف هنإف 5 ينلاب ةنسلا لاصتا نايب يهو ءاهيلإ جاتحت ةدئافل كلذب لاغتشالا

 ةلزفم 35 هللا لوسر رب ناك اذإ هنأ :وهو ءردقم لاوس باوح :لإ ربخلا باب .دعب اميف لاق ام الإ لصحي

 .ليق اذك ماسقأ ةثالث ربخلا راص فيكف «باتكلاك ايعطق ارتاوتم الع هربخ لك نوكي نأ يغبني باتكلا

 ةهبش هيف سيل :يأ اهيلإ برضلا ةفاضإ اذكو «ريقحتلل نيونتلاف ءاهعون نم فيفح عون يأ :حلإ ةهبش برض

 = بناج زيوجت هيف :يأ بذكلاو قدصلا هحولصل يوق لامتحا هيف :يأ ةهبشو لامتحا هيف :هلوقو «هجو لك نم



 لصتاو .مهترثكل بذكلا ىلع مهقفاوت رّوصتُي ال ةعامج نع ةعامج هلقن ام :رتاوتملف
 .اذكه كب

 .ةاكزلا ٌريداقمو «تاعكر لا دادعأو نآرقلا لقن :هلاغم

 ةمألا هّبقلَتو ثلاثلاو يناثلا رصعلا يف رهتشا مث داحألاك هلوأ ناك ام :روهشملاو
 نيعباتلا احصلا رصع يف

 فخلا ىلع حسملا ثيدح لكك كو «كب لصتا ىح رتاوتملاك راصف «لوبقلاب

 .انزلا باب يف مجرلاو

 فعضل كيلإ هنم لاصتالا ةهبش هيفو ءروهشملا يف هزيوحت نم ىوقأ ةلاسرلا ةرضح نم هتوبث مدع يأ فالخلا -
 ربخ ىمسيو «داحألا ربخ وه يأ داحآلا وهو :هلوقو ءلاصتالا لامك ةعامجلا فو يوارلا ةدحول لاصتالا

 .”لوصخلا" قالك اضرأ دخ كحال

 .قيقحتلا لهأ دنع ددعلا هيف طرتشي الو «مرثكل بذكلا ىلع مهقافتا لقعلا ليحتسي يأ :لإ رّوصتُي ال

 ديقلا اذه ىلإ جاتحي الف «هتاذ ىلإ رظنلاب رتاوتملا فيرعت امأو ءةنسلا نم رتاوتملا نايب يف هنأل ؛هب ديق :كب لصتاو

 ؛ةنسلا نم رتاوتملا نود قلطملا رتاوتملا لاثم يأ :هلاثم .ةيئانلا نادلبلاو ةيضاملا ةنمزألا يف ةيلاخلا كولملا نع ربخلاك

 «'تاينلاب لامعألا امنإ" ثيدح :يه :ليقو ءيش اهنم دحوي مل :ليق فالتحا ةرتاوتملا ةنسلا دوحو يف نأل

 ."ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا" ثيدح :ليقو

 هنأل ؛ثلاثلاو يناثلا رصعلا يف راهتشالاب انديق امنإو اذكه كب لصتاو «ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف يأ :حلإ رتاوتملاك

 «ةروهشم ىمست الو نورقلا هذه يف ترهتشا داحآلا رابخأ ةماع نإف «ةثالثلا دعب يلا نورقلا يف راهتشالل رابتعا ال

 ."ندعملا" يف اذك امهريغ وأ ءوضولا يف ةيمستلاو ةحتافلا ربح لثم ىلاعت هللا باتك ىلع ةدايزلا اهب زوجي الو

 نأ هيف ركذو ءرفس يف 5 يبلا عم تنك" :لاق 4 يبلا باحصأ دحأ نأ يور ام وهو :لإ حسملا ثيدح

 يف دمحأو «هجام نباو يئاسنلا و يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراحبلا هاور ."هيفح ىلع حسم ب هللا لوسر

 :لاق د يبلا نأ يور ام وهو :هلإ باب يف مجرلاو ٠١[ ص :يفاشلا] .نيفخلا ىلع حسملا باب يف "هدنسم"
 :مقرب دوادوبأو 2١5784 :مقرب يذمرتلاو 2159 :مقرب ملسم هحرخأ "ةراجحلاب مجرو ةئام دلج بيثلاب بيثلا"

 [؟١١ ص :يفاشلال 6 :مقرب هجام نباو «,



 ربخلا اسقأ يف لصف %17 هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 .ارفك هّدر نوكيو يعطقلا ملعلا بجوي رتاوتملا مث
 موزل يف ءاملعلا نيب فالح الو ,ةعدب هدر نوكيو ةنينأمطلا ملع بحوي ٌروهشملاو

 امل لمعلا
 روهشملاو رتاوتملا

 نع ٌدحاو وأ ءدحاو نع ٌدحاو هلقن ام وه دحاولا ربخ :لوقنف داحآلا يف مالكلا امنإو
 هب لمعلا لوبق يف

 .روهشملا دح غلبت مل اذإ ددعلل ةربع الو ءدحاو نع ةعامج وأ «ةعامج

 ؛هطبضو «هتلادعو يوارلا مالسإ طرشب ةيعرشلا ماكحألا يف هب لمعلا بجوي وهو

 .طرشلا اذمكب التف هللا لوسر نم كلذ كب هلاصتاو «هلقعو

 رفكي ال اذلو «لصألا يف داحآلا نم هنوك ىلإ رظنلاب ةروص هيف ةهبش برض عم ملعلا هب دارأ :ةنينأمطلا َملع

 يف هل رهظ ام هيلإ سوفنلا نكسيل هنأل ؛ةنينأمط هب دافتسملا ملعلا يمس امنإو «رتاوتملا دحاج رفكي امك هدحاج

 ."ندعملا" يف اذك هئادتبا ىلإ رظنلاب ةروص هيف ةهبش برض نكمت عم لاخلا

 ةيطختو «هايإ مهوبق يف يناثلا رصعلا لهأل ةيطخت هراكنإ يف نأل ؛ةعدب روهشملا راكنإ يأ :ةعدب هدر نوكيو

 ةرثك نود ناك اذإ ددعلا ةرثكل رابتعا ال يأ :ددعلل ةربع الو ."ندعملا" يف اذك ةلالضو ةعدب نوكي ءاملعلا

 .ادحاو اريح هنوك نع ةرثكلا هذه جرخي ال نعي روهشملا ددع

 ملع الو نيقيلا ملع ال ملعلا بحوي الو «لمعلا بجوي هنأ دحاولا ربخ مكح يأ :خإ لمعلا بجوي وهو

 «نيقيلا ملع بحوي هنأ ىلإ نيثدحملا رثكأو دمحأ بهذو ءاهقفلا ةلمجو ملعلا لهأ رثكأ بهذم اذهو «ةنينأمطلا
 هتلادعو يوارلا مالسإ طرشب تبثي امنإ لمعلا بوجوو «داحآلا رابخأ نم انسفنأ يف دحن ام فالح اذهو

 نادقفل ؛هوتعملاو يببصلا ربخب لمعلا بجي ال اذكو «قسافلاو رفاكلا ربخب لمعلا بجي الف ءاهريغو هلقعو «هطبضو

 .هظفح نم بلغأ هنايسنو هوهس ناك نأب هتلفغ تدتشا يذلا ربخب لمعلا بجي الو «طورشلا
 مالكلا عام يأ :هطبضو ١55[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لمحتلل ال ءادألل طرش وهو :يوارلا مالسإ

 ىلع هتركاذم. هتبقارمو هدودح ةظفاحم هيلع تابثلا مث .دهجلا لذبب هظفح مث هب ديرأ يذلا هانعم. مهفلاو هعامس قح

 .ًالداع امم هنرك نم روكذملا :طرشلا اذمبي ."ندعملا" يف اذك هئادأ نيح ىلإ هسفنب نظلا ةءاسإ



 :نامسق لصألا يف يوارلا مث

 نب هلل و «دوعسم نب هللا كبعو «ةعبرألا ءافلخلاك داهتحالاو ملعلاب فورعم ١

 مک نب ي اد مهانمأو لج نب ذاَعُمو «تباث نب ديزو «رمع نب هللا دبعو «سابع
 ىلوأ مهتياورب لمعلا نوكي الع هللا لوسر نع مهتياور ُكدنع تحف داف

 ل يخركلا دنعو «نابأ نب ىسيعل ًاعبت مالسإلا رخف هراتحا ام دحاولا ربح لوبق يف ةمسقلا هذه :خلإ يوارلا مث

 تقفاو ءاوس يأ :خإ لمعلا نم ىلوأ .قيقحتلا وهو سايقلا ىلع هريغو هيقف وار لك ربح ححري انباحصأ نم
 نمز يف لمعلا ناك اذكه ءامب سايقلا كرت هتفلاح نإو ءامب سايقلا ديأت هتقفاو نإف «هتفلاخ وأ سايقلا مهتياور

 اذإ سايقلاب ةتباثلا مهماكحأ نوكرتيو «ضراعتلا دنع سايقلا ىلع ةياورلا نومدقي اوناك مهفإف مّ ةباحصلا

 نكمتل ؛ثيدحلا ىلع سايقلا مدقي هنإف شب كلامل افالخ اندنع اذهو ۲۲١[ ص : يفاشلا] .دحاولا ربح اوعمس

 اكل يلا نم نكي مل هنأ زوجيو «ابذاك وأ اطلاغ وأ ايهاس يوارلا نوكي نأ زوجي هنإف «هيف ةريثك تاهبش

 ‹تاهبش هيف ام ىلوأ ةدحاو ةهبش هيف امو ءأطخلا يهو ةدحاو ةهبش الإ هيف تنكمت ام (دهتحبا سايق) سايقلاو

 ثيدحب هيأرب هيف مكح ًامكح ضيفت د ركب ابأ نإف ,ربخلاب مهءارآ نوكرتي اوناك مهنإف «ةباحصلا عامجإ :انلو

 يف هيأر امد رمع نبا كرتو «ثيدحلاب عباصألا ةيد ينو نينجلا يف هيأر مذ رمع كرتو قد لالب نم هعمس
 فصولا نأل ؛هلصأ يف سايقلا يف ةهبشلا نألو «ةريثك هلاثمأو «جيدحخ نب عفار نم هعم يذلا ثيدحلاب ةعرازملا

 لولعم هيلع سيقملا مكح نأ انيقي ملعي ال (هيلع سيقملا وهو) لصألاب (سيقملا وه) عرفلا يف هدوجوب قحلي يذلا
 ىوقأ ربخلا ناكف ءضراعب هقيرط يف ةهبشلا امنإو يي لوسرلا مالك هنأل ؛لصألا وه ربخلا يف نقيتلاو ءال مأ هب

 وهو مدقألا انمامهو مظعألا انمامإ ىلع نونعطي فيك ءاهفسلاو نيبصعتملا ضعب نأ يرعش تيلو «سايقلا نم

 .هيشاوحو "رانملا" حورش يف اذك موق نم رذحلا رذحلاف «سايقلا ىلع فيعضلا ربخلا مدقي
 رثب يف عقوف يبارعأ ءاجف «هفلحخ هباحصأ و يلصي ناك اكتِفَع يتلا نأ يور ام وهو :خلإ يبارغألا ثيدح

 - ,"ًاعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف ةهقهق مكنم كحض نم" :لاق «ةالصلا نع غرف املف «هباحصأ ضعب كحضف



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۱۷۹ هللا لوسر ةنس يف نالا ثحبلا

 ىورو «َسايقلا كرتو ةاذاحلا ةلأسم يف ءاسنلا ريخأت ثيدح ىورو «هب َسايقلا كرتو
. 

 دمج

 هيف دوعسم نبا نع دمحم یورو «هب سايقلا كرتو ءيقلا ثيدح نف ةشئاع نع

 .هب سايقلا كرتو مالسلا دعب وهسلا ثيدح

 «ىوتفلاو داهتجالا نود ةلادعلاو ظفحلاب نوفورعملا مه :ةاورلا نم يناثلا مسقلاو

 ريخلا قفاو نإف ؛كدنع امهلثم ةياور تحص اذإف ءم كلام نب سنأو ةريره يبأك
 رماع نب ةبقعو

 امم ةساجنلاب ندبلا فاصتا نأل ؛ةساجنلا ج ورخ يه ةراهطلا ضقن ةلع نأل ؛ًاضقان نوكي ال نأ هيف سايقلاو -

 .ثيدحلا اذهب سايقلا كرتف «ةساجنلا ج ورح :يأ كلذ سيل ةهقهقلا يفو «ةراهطلاب هفاصتا يفاني

 ."هللا نه رخخأ ثيح نم نهورحأ" :لاجرلل ءاسنلا ةاذاحم قح يف ٌدي يبلا لوق وهو :خلإ ءاسدلا ريخأت ثيدح

 فرصنيلف ةالص يف فعر وأ ءاق نم" :اظتفع لاق هنأ يور ام وهو :خلإ ءيقلا ثيدح .[١؟١ ص :ياشلا]

 سيل جراخلا نأل ؛يقلاو فاعرلاب ءوضولا دسفي ال نأ يضتقي سايقلاو ؛"ملكتي ملام هتالص ىلع نييلو ءأضوتيلو

 .ةساجنلا لحم سيل وهو ةدعلا ىلعأ نم جرح هنأل ؛سحنب
 مالسلا لبق دجسي نأ يضتقي سايقلاو «"مالسلا دعب ناتدجس وهس لكل" :اتفء هلوق وهو :للإ وهسلا ثيدح

 دعبو «رباج وه ام اذكف «ةالصلا ف تئافلا ماقم موقي رباحلاو «تئافلا ربجي هنأل ؛هدظس يعفاشلا هب لاق امك

 دعب دجسي اندنعف ءاهيف فلتخم ةلأسملا نأ ملعا مث «هحولا لك نم ةالصلا يف نكي ملف هجو نم جراح مالسلا

 «ىليل يبا نباو «ميهاربإو «نسحلاو «ريبز نباو «سابع نباو «رامعو ءدعسو «دوعسم نباو «يلع لاق هبو

 ؛ثيللا لاق هبو مالسلا لبق دجسي :هدنعو «زيزعلا دبع نب رمعو «سنأو «ييح نب حلاص نب نسحلاو «يروثلاو
 مالسلا دعبف ةدايزلا يف ناك نإ :ةياور يف كلام لاقو «مهريغو يعازوألاو «يرهزلاو «قاحسإو ءدمحأو «كلامو

 .' لوصحلا" يف اذك ةنيحب نبا ثيدحل ؛هلبقف ناصقنلاب ناك نإو «نيديلا يذ ثيدحب

 ةهبش :يناثلاو ءانب لاصتالا ةهبش :امهدحأ :نيهجو نم هيقفلا ريغ ةياور يف تنكمت ةهبشلا نأل :خلإ لمعلا ناك

 هترابعب لقني نأ لمتحي هيقفلا ريغو د ةباحصلا نيب اعئاش ناك نعم اب ثيدحلا لقن نإف ءلقنلا يف طلغلا

 - مهف دعب الإ ققحتي ال نيعملاب لقن اذإ اهكرد روصقب يناعملا نم دلك ينلا ةرابع هب مظتنا ام ةرابعلا كلت مظتني الو



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۱۸۰ هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 ول تيأرأ :يد سابع نبا هل لاقف «رانلا هتّمسم امم ءوضولا لف ةريره وبأ ىور ام :هلاثم

 .هاورل ربح هدنع ناك ول ذإ ؛سايقلاب هدر امنإو ثتكسف "هنم أضوتت تنكأ نييخس ءاك. تأضوت
 سابع نب ةريرهوب #

 .سايقلاب ** "ةارصملا" ةلأسم يف ةريره يبأ ةياور انباحصأ كرت اذه ىلعو

 تسيل هيف ةهبشلا نإف «سايقلا فالخب «لاصتالا يف ةهبش تنكمت ام دعب ربخلا نتم يف ةهبش هيف نكمتيف «ئعملا =

 نكي مل اذإ سايقلاب كرتي ربخلا نأ ىلع يأ :خإ اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك سايقلا لصأ وه يذلا فصولا يف الإ

 :ةاهنج لاو هقفلاب فورم والا

 ثيدحلا يف دارملاو «تعمج اذإ ءاملا تيرص :لاقي ؛عمدلا :ةغللا يف وهو ةيرصتلا نم ةارصملا :خلإ ةارصملا ةلأسم يف

 ١75[ ص :يشاوحلا ةدمع] .نبللا ةريزغ اأ يرتشملا اه رتغيو عابت ةرم بلحلا كرتو دشلاب عرضلا يف نبللا عمج

 ريخب وهف كلذ دعب اهعاتبا نمف منغلاو لبإلا اورصت ال" :لاق هنأ ك ينلا نع هدد ةريره وبأ ىور ام وهو
 فلاخم وهف "نبللا ناكم" :يأ رمت نم اعاصو اهدر اهطخس نإو اهكسمأ اهيضر نإ اهبلحي نأ دعب نيرظنلا

 ردقم هل لثم ال اميفو ءةروص لثملاب ردقم لثم هل اميف ناودعلا نامض نأ ىلع اوعمجأ مهنأل ؛هجو لك نم سايقلا
 ةقد انهه نكلو ءانباحصأ هكرت اذلو «نيعم الو ةروص ال نبلل لث سيل رمت نم عاصو «ةميقلا وهو نعم لثملاب
 هقفلاب فورعم هنأ لاحلاو اا دو دوس ب هللا دبع ةياورب يراخبلا يف ءاج ثيدحلا اذه نأ :يهو «ةيوق

 «لبقي هتقلت اذإ امأ «لوبقلاب ةمألا هتقلت مل اذإ سايقلا ةفلاخم هنع لبقي ال امنِإ هيقفلا ريغ ةياور نأ ملعا مث داهتجالاو

 دنع امأو «نيرحأتملا رثكأ هعباتو فب ديز وبأ مامإلا يضاقلا هراتخاو نابأ نب ىسيع بهذم اذه نأ ملعا مث

 لك ربح لبقي لب ؛سايقلا ىلع ربخلا ميدقتل اطرش يوارلا هقف سيلف «هعبات نمو كن. يحركلا نسحلا يبأ خيشلا
 هلظيضو هتلادع توبث دعب يوارلا نم رييغتلا نأل ؛ةروهشملا ةنسلاو باتكلل افلافع نكي مل نإ طرشب ًاقلطم لذع

 - ظافحلا لاوحأ نم رهاظلا وه اذه ىيملا ريغتي ال هجو ىلع ريغب هريغ ولو عم امك يوري هنأ رهاظلاو «موهوم

 تريغ امم ءوضولا باب يف يئاسنلاو 274 :مقر رانلا تريغ امم ءوضولا يف ءاح ام باب يف يذمرتلا هج رخخأ *

 .ةفلتخم ظافلأب هدو ةريره يبأ نع «485 :مقر رانلا تريغ امم ءوضولا باب يف هحام نباو ٠۷٤ :مقر «رانلا

 مكح باب يف ملسمو ٠١414 :مقر ءرمت نم عاص اهتبلح يقو ةارصملا در ءاش نإ باب يف يراخبلا هجرخأ **
 ىرتشا نم باب يف دواد وبأو ء١١٠٠ :مقر ةارصملا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ء٤١١٠ :مقر «ةارصملا عيب

 هند ةريره يبأ نع «64 447! :مقر ةارصملا نع يهنلا باب يف يئاسنلاو 27447 :مقر ءاههركف ةارصم



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۸1 هللا لوسر ةنس يف يناثلا ثحبلا

 .دحاولا ربخب لمعلا طرش :انلق ةاوّرلا لاَوْحَأ فالتحا رابتعابو
 داحآلا رابحا ةاور يأ

 .ةروهشملا ةنسلاو باتكلل افلاخم نوكي ال نأ-١

 يور اذإف «يدعب ثيداحألا مكل رثكت" :35)ع لاق رهاظلل افلاخ نوكي ال نأو ١-

 *."هوُدُرَف فلاح امو «ُةولَبقاف قفاو امف هللا باتك ىلع هوضرعاف ثيدح نع مكل

 :ماسقأ ةثالث ىلع ةاورلا تناك" لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يور اميف كلذ قيقحتو

 .همالك نعم فّرَعو 5 هللا لوسر بحص ٌصلخم موم - ١

 لوسر مالك ةقيقح فرعي ملو ٌعمس ام ضعب ٌعمسف ةليبق نم ءاج يبارعأو - ۲

 علا نأ ني وهو نعمل ا رّيغتف 5 هللا لوسر ظفل ريغب ىورف هتليبق ىلإ عجرف لي هلل
 .توافتي ال

 حيحصلا وهو ناسللا لهأ نم مهو صوصنلا لاوحأ مهقدهاشمل د ةباحصلا نم ا لول ةاورلا =

 و "ندعملا" يف اذك نابأ نب ىسيع بهذم راتخا لب لوقلا اذه فنصملا راتحا ال مل يرعش تيلو ءرهاظلا بسحب

 ضراعت الو «ْيظ دحاولا ربخلاو «ةيعطق ةلدألا هذه نأل ؛عامجإلاو رتاوتملاو :ةروهشملا ةنسلاو ."رانمل" حورش

 ١75[ ص :يشاوحلا ةدمع] .هتلباقم, طقسي يظلا ءام هجوب نيظلاو عطقلا نيب

 هتلالدبو «باتكلا دحاولا ريح ةفلاخم مدع طارتشا ىلع هترابعب لدي ثيداحألا هذهف ا ثيداحألا مكل رثكت

 دحاولا ربح لوبق نأ ملعا :دحاولا ربخب .اتيب ام ىلع ةلعلا داحتال ,ةروهشملا ةنسلا ةفلاخم مدع طارتشا ىلع

 «ربخملا يف ةعبرأو ربخلا سفن يف ةعبرأ باتكلا يف خيشلا هيلإ راشأ ام ىلع ةينامث طورشب قلعتم هب لمعلا بوجوو

 اه معي ةثداح يف نوكي ال نأو «ةروهشملا ةنسلل افلاخم نوكي ال نأو «باتكلل ًافلاخم نوكي ال نأ ىلوألا :ةعبرألاف
 «ةلادعلاو «لقعلاف :ربحملا يف ةعبرألا امأو «فالتحالا روهظ دنع هب جاجتحالا كورتم نوكي ال نأو «ىولبلا

 .مالسإلاو ,طبضلاو

 :ثيدح هعفري :يباطخلا لاقو :نويلوصألا هدروأ :هنع لاقو «۲۸ ص "تاعوضوملا ةركذت" يف ئتفلا هركذ *

 [؟١؟١ ص :يفاشلا] ."هلدعي امو باتكلا تيتوأ نإ"



 ا «سانآ هنم عمسف «یرتفاو ْعّمسي ملام ىورف هقافن فرعي مل قفانمو - ۳

 *."سانلا نيب رهتشاو كلذ اوو رف اصلخم

 .ةروهشملا ةنسلاو باتكلا ىلع ربخلا ضرع بجو ئيعملا اذهلف

 هركذ سم نم" منع ىورُ اميف ركذلا سم ثيدح يف :باتكلا ىلع ٍضْرَعلا ريظنو
 نأ نوبحُي لاَحِر هين :ىلاعت هلوقل ًافلاخم ج رخف «باتكلا ىلع هانضرعف **"اضوتيلف

 ركذلا سم ناك ولو «ءاملاب نولسغی مث راجحألاب نوجنتسي 0 00 ورت

 .قالطإلا ىلع ًاريهطت ال ًاسیجنت اذه ناكل ادعي
 ءاملاب ءاجنتسالا

 عمسي مل ام ىور اا را قف ريغ اسيارعا هور نركب ذأ لاال :لإ ربخلا ضرع بجو

 حدم هللا نأل ؛باتكلل فلاخم هنإف ولع كد ريس قلع هلوق وهو :خ! ىلع ضْرَعْلا ريظنو

 سك.الإ روصتي ال ءاملاب ءاجنتسالاو لاو ا نوحي لاَجر هيفإ :همسا زع هلوقب ءاملاب ءاجنتسالاب نيرهطتملا

 را ةنأل ةعوضولا يهوي کک سن كوكي نأ يضتقي ثيدحلاو «ريهطتلا نم هنأ صنلاب تبثو «نيحرفلا

 همكح اذكرو لع يبنلا لعف نأل ؛ةدئافلا مدعل ءوضولا بجوي ال اثدح نكي مل ولف ءركذلا سم دعب يضوتلاب

 نم ىندأ وه يذلا ثيدحلاب باتكلاب لمعلا كرتي الف ثيدحلاو باتكلا :يأ اضراعت اذإف ,ةمكحلا نع ولخي ال

 ءابق دجسم لهأ يف ةيآلا هذه تلزن :خل! ىلاعت هلوقل افلاخم جرخف .مهفاف هتاذ رابتعاب ال لمعلا رابتعاب باتكلا

 ناك نلقاه ا نسق هل ويس ال الكا ءاجنتسالاو ءراجحألا لامعتسا دعب ءاملاب نوجنتسي اوناك مهو

 .ركذلا سم نوكي نأ يضتفت ثيدحلاو ءريهطت هنأ صنلاب تبث دقو ءاريهطت ءاحنتسالا نوكي ال ًاثدح ركذلا سم

 «ةدئافلا مدعل ءوضولا بحوي ال ًاثدح نكي مل ولف ءركذلا سم دعب يضوتلاب رمأ هنأل ؛ءوضولا بحوي ًاثدح
 .ثيدحلا كرت اذلف ءانركذ ال ؛اثدح نوكي ال نأ يضتقي صنلاو

 ىلع اريهطت كلذ ىلاعت هللا ىم دقو :ًاريهطت ال .ةقيقحلا نم ىوقأ يهو «ةيمكحلا ةساجنلاب ندبلل :ًاسيجنت

 .مهفاف ثدحلا ةلاح يف حدملا قحتسي ال ناسنإلا ذإ ؛حدملا اوقحتسا امل اثدح ناك ولو «كلذب مهحدمو قالطإلا

 .هدحأ مل *

 امه ناوفص تنب ةرسب نع 2١1١ :مقر «ركذلا سم نم ءوضولا باب يق دوادوبأو «4 57 :مقر ءركذلا



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۱۸۳ هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 لطاب لطاب اهُحاكنف اهّيلو نذإ ريغب اهسفن تّحكن ةأرما ام" :83ع هلوق كلذكو
 : 7 1 قباسلا ثيدحلا لثم يأ

 باتكلا نإف نهج ةحاَوزَأ نحكي نأ ٤ َنُهولْضْعَت الإ 2 هلوقل افلاخم ّجَرَح رخ" لطا
 ا

 ولحاولا ربح ضرع

 " همم" رکی نم ىلع ميلا یعدلا ىلع يل" لوق
 ةدعلا ءاضقنا دعب نهولضعي اوناكو نهوعنمت ال يأ ءايلوألل باطخلاو «قيضلاو عنملا :لضعلا :َنُموُلْصْعَت الف

 لر :ةروض نيو ا ثيدخل خيرص وا ا كلذو متون يأ :لإ قيقحت بجوي .املظ
 دحاولا ربخب المع يعدملا نيمو دهاشب يضاقلا ىضقف «دحاو الإ دهاش هل نوكي الو هريغ ىلع ًالثم الام ىعدا

 يف اذك "ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا" :التِفَع هلوق وهو ءروهشملا ربخلل فلاخم هنأل ؛زوحي ال اذهف

 نأ :امهدحأ :نيهجو نع ةفلاخملا نايبو ءروهشم ربخ وهو هيلع ىعدملا ىلع يأ :ركنأ نم ىلع ."لوصفلا"

 اظح ةنيبلا نوكي ال امك ةتبلا يعدملا ظح نيميلا نوكي الف ءةكرشلا عطقت ةمسقلاو ءامهنيب مسق 5 يبا

 يف ةعورشم تانيبلا ءسنج نوكي نأ يضتقيف سنجلا مالب ىلحم نيميلاو ةنيبلا ركذ دي يبلا نأ :ياثلاو ,ركنملل

 بناج يف اعورشم نيميلا نوكي ال نأ هترورض نمو ءركنملا بناج يف ةعورشم نامبألا سنجو «يعدملا بناج
 ."ندعملا" يف اذك ربخلاب اذه كرتف «يعدملا

 :مقر «نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب يف "هعماج" يف يذمرتلا هحرحأ *

 25٠١41 :مقر «يلولا يف باب يف دوادوبأو ء۱۸۷۹ :مقر «يلوب الإ حاكن ال باب يف هحام نباو ۲

 مذ ةشئاع نع 57/5 دمحأو 2178/7 مكاحلاو «يلو ريغب حاكنلا نع يهنلا باب يف يمرادلاو

 لوسر نأ" و سابع نبا نع يور ام وهو 217١7 :مقر «دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب يف ملسم هحرحأ **
 اذ سابع نبا نع 0704 :مقر ءدهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب يف دوادوبأو «"دهاشو نيميب ىضق ب هللا

 ىضق" :ظفلب مؤ ةريره يبأ نع ء۳٤١١ :مقر دهاشو نيميب دهاشلا عم نيميلا يف ءاح ام باب يف يذمرتلاو

 مذ سابع نبا نع «۲۳۷۰ :مقر نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب يف هجام نباو «"دحاولا دهاشلا عم نيميلاب هيي هللا لوسر
 ورمع نع 2١174١ :مقر «هيلع يعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ءاج ام باب يف يذمرتلا هحرحأ ***

 ."هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا" :ظفلب هدج نع هيبأ نع بيعش نب



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۸4 هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 .هب لمعي ال رهاظلل افلاخم جرح اذإ دحاولا ربحت :انلق نعم ا اذه رابتعابو

 لوألا ردصلا يف ىولبلا هب مُعي اميف ربخلا راهتشا ٌمدع :رهاظلا ةقلاخم روُص نمو
 ةجاحلا ةدش عم ٌربخلا رهتشي مل اذإف «ةنسلا ةعباتم يف ريصقتلاب نومه ال مهنأل ؛يناثلاو

 .هتحص مدع ةمالع كلذ ناک ىولبلا مومعو

 ؛ئراطلا عاضرلاب هيلع تمرح هتأرما نأ ٌدحاو ربحأ اذإ :تاّيمكحلا يف هلاثمو
 ةيعرشلا لئاسملا رهاظلل فلاخملا

 عاضرلا مكحب ًالطاب ناك دقعلا نأ ربحأ ولو ءاهتخأ جّوزتيو هربخ ىلع دمعي نأ زاح

 .هربخ لبقي ال

 هيدي عفري ناك ند رمع نبا ثيدحك ثيدحلا بحوم فالخب م ةباحصلا لمع اذإ امك :لإ رهاظلل ًافلاخم

 عفري هارأ ملف نينس رمع نبا تبحص :لاق هنأ دهاحم نع يور دقو «عوكر لا نم سأرلا عفر دنعو «عوكر لا دنع
 .هفالخب لمع اذإ امك هب لمعلا كرت هنأ تبث دقف «حاتتفالا ةريبكت يف الإ هيدي

 ىور ام وهو «ةيمستلاب رهجلا ثيدح :لثم لاوحألا مومع يف ةحاحلا هيلإ سمت اميف :خلإ ربخلا راهتشا مدع
 هذه نأل ؛ىولبلا هب معي امن ةيمستلا رمأ نإف «ةالصلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهج 2 يبلا ناك ةريرهوبأ

 يف اذك مهنيب اميف رهتشي ال ًالومعم ربخلا اذه ناك ولف «نيفلكملا عيمج ىلإ ةبسنلاب ةليلو موي لك يف رركت ةثداح
 وهو هنالطب وأ هخسن ىلع ةرامأ ىولبلا هب معي اميف مهنيب اميف هترهش مدع ةمالع يأ :لإ كلذ ناك .لوصفلا

 عفر ربخو «ةيمستلاب رهجلا ربخ لمعت ال اذلو «نيرحأتملا راتخم وهو انباحصأ نم يحركلا نسحلا يبأ بهذم

 ىلإ هيف جاتحي ثيح اهريغو رانلا هتسم ام ءوضولا ربخو ءركذلا سم ربخو «هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا
 ىلع تيقب دقو «ةماعلاو ةصاخلا اهتفرعم ىلإ جاتحي امه يهو ىولبلا هب معي امم هنأل ؛ةضافتسالاو عويشلا لامك

 در اذه سيلو «باوبألا هذه يف مهرابخأ ىلع انرابخأ حيجرتل رخأ هجو اذهو «يقلتلا دح ىلإ لصي ملو داحألا

 مهفاف هدنس حص اذإ لبقي نييلوصألا ةماع دنعو «ثيداحألا نم هب تبثتت ام حيجرت وه لب سايقلاو يأرلاب ربخلا

 ."ندعملا" يف اذك

 زوجي هتحأ وأ همأ نم تعضترا دق اأ ةقث ربخأف ةريغص لحر جوزت نأب حاكنلا ىلع يأ :ئراطلا عاضرلاب

 - .اعاضر هتحأ تراص األ ؛جوزلا ىلع ةريغصلا مرحتف «هربخ ىلع دامتعالا



 دحاولا ربخ ةيجح يف لصف 1۸0 هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 ىلع دمتعت نأ زاج ٌبئاغ وهو اهايإ هقالط وأ اهجوز توم.ةأرملا تريخخأ اذإ كلذكو
 جوزلا ˆ عاضرلا رابخأ لثم

 ظ هرب جورتو ةريخ

 هلاح ملي ال ءام دجو ولو «هب لمعلا بجو اهنع دحاو هريخخأف ةلبقلا هيلع ت تيتشااولو

Ty 

 :دحاولا ربخ ةيجح يف لصف
 :عضاوم ةعبرأ يف ةجح دحاولا ربخ

 اهربح نأل ؛اهتخأب جوزتي الف ءاهتعضرأ اهنأ اهربخخ درجع امهقيرفتو دقعلا نالطبي مكحي الف :هربخ لبقي ال =

 دوهشلا ىلعو امهيلع فخ مل اتباث عاضرلا ناك ولف «ةعامج روضحو ةرهشب لصح حاكنلا نأل ؛رهاظلل فلاخم

 هنأل ؛ئراطلا عاضرلا فاالخب ؛حيحص ريغ هنأ لد رهتشي مل هنأ ثيح نمو «هتمرح ببس امهنيب نأ امهئابرقأو

 جرخأ دقو «ةهبشلا هذهل اهعدي نأ وهف ةنايدلاو ىوقتلا امأو ءءاضقو ىوتف هلك اذه مث رهاظلا فلاخي ال

 تيتأف :لاق ءامكتعضرأ نإ :تلاق ءادوس ةأرما تءاجف ةأرما ج وزت هنأ ث ثدراحلا نب ةبقع نع " هنئسأ ' يف يذمرتلا

 :لاق ةبذاك يهو امكتعضرأ نإ :تلاقف ءءادوس ةأرما انتعاجف نالف تنب ةنالف تحجوزت :تلقف 0 يلا

 اار ةا تمعز دقو اك فيكو :لاق «ةبذاك اإ :تلقف «ههحو لبق نم هتيتأف :لاق نبع ضرعأف

 و 36 ىلا بحسأ نم عا له شم دا ىلع لاو ١ :حيحص نسح ثيدح اذهو :لاق «كنع

 زوجي ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو «قاحسأو دمحأ لوقي هبو «عاضرلا يف ةدحاولا ةأرملا ةداهش اوزاحأ مهدعب

 مهفاف ةداهشلا باصنب الإ تبثي ال هنأ ىلع روهمجلاف 7 يعفاشلا لوق وهو «عاضرلا يف ةدحاو ةأرما ةداهش

 ."لوصحلا" يف اذك

 مث هب لمعلا بحوو هربخ لبقيف «دحاولا ربخل بذكم ليلد همث سيل هنأل ؛رهاظلا ةفلاخم مدعل :لإ دمتعت نأ زاج

 هنأل ؛ةقرفلاب يضاقلا يضقي ال ثيح «نينثا دهاشلا ناك نإو حصي الف ةداهشلا يف امأو ءرابخألا يف اذه نأ ملعا

 رتاوتلاو ةرهشلا دح غلبي مل يذلا يعرشلا دحاولا يأ :دحاولا ربخ ."ةياهنلا" يف اذك بئاغلا ىلع ءاضق

 .انزلا يف امك ءادهشلا نم ةعبرأ وأ نيدهاشلا ةداهش هيف لحدتف «يقيقحلا دحاولا ال

 نم ةبوقع ناك ام وهو نييلوصألا رئاس هركذ يذلا سماخلا مسقلا هلي نتاملا ركذي ملو :عضاوم ةعبرأ يف

 «تاهبشلاب زوجي ال صاصقلاو دودحلاك تابوقعلا تابثإ نأل ؛هيف ةجحب سيل دحاولا ربح نأل ؛ىلاعت هللا قوقح

 .هب اهتابثإ زجي مل ةهبش ليلدلا يف نكمت اذإف



 .ةبوقعب سيل ام ىلاعت هللا قح صلاح ١-

 .ضحم ٌمازلإ هيف ام دبعلا قح صلاحو -۲
 .مازلإ هيف سيل ام هقح صلاحو -

 .هجو نم مازلإ هيف ام هقح صلاحو - 5

 2 يبارعألا ةداهش لبق كك هللا لوسر نإف ,.دحاولا ٌربخ هيف لّبقيف :لوألا امأ

 4 ر
 . ناضمر لاله 9

 هيلإو «يحركلا دنع دحاولا ربخ هيف لبقي ال ىلاعت هللا قوقح نم ةبوقع وه ام نأل ؛هب ديق امنإو :ةبوقعب سيل ام
 طاقسإلا ىلع دودحلا نيبم نأل كلذو شي نتاملا اذكو «يحرسلا ةمئألا سمشو «مالسإلا رخف بهذ

 ملعلل بجوملا صنلاب زوجيف تانيبلاب اابثإ امأو «سايقلاب زوجي ال امك دحاولا ربخب اهتابثإ زوجي الف «تاهبشلاب
 .كلذ ىلع عامجإلا دقعنا دقو «ةيآلا كاوُدهشَتِساَو» :ىلاعت هلوق وهو «سايقلا فالح ىلع

 «موصلاو ةالصلا نم عئارشلا ةماع لثمف :خلإ هيف لبقيف .ةبوقعب سيل ام هللا قتح صلاح ناك ام وهو :لوألا امأ

 لقعلاو ةلادعلاو مالسإلا نم هطئارش نم انلق ام ىلع دحاولا ربح اهلك يف لبقي رطفلا ةقدصو «رشعلاو ءءوضولاو
 هيف سيل اميف لمعي نأ زاجف «هيف ةوق ال ليلد دحاولا ربح لبقي ال هنأ ءاملعلا ضعب معزو «ريهامجلا دنع طبضلاو

 لئالدلاب اهيف لمعلا بجيف ءاعرف وأ تناك ًالصأ لمعلا وه تادابعلا نم دوصقملا نأ روهمجللو ؛عرفلا وهو ةوق
 ."لوصفلا" يف اذك ناضمر لاله يف يبارعألا ةداهش لبق كع هنأ هديؤيو «لمعلل ةبحوملا

 ١٠١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةيرحلاب ةيالولاو ةداهشلا ظفل نييعت الو ددع طارتشا ريغ نم ًاقلطم :دحاولا ٌربخ
 :هنأش لج هللا لاق ثيح ؛موصلا وهو ًاصلاخ هدابع ىلع ىلاعت هللا قح امي تباثلا نأل :لإ هللا لوسر نإف
 ثيح «السإلا رخف يضرمل فلاخ هيف ةداهشلا ظفلو «ةيرحلا هيف طرتشت مل اذهلو تيآلا يالا ُمُكَيَلَع بتكإ»
 - نأل ؛مازلإ هيف سيل ام دبعلا قح صلاح وهو .ثلاثلا عونلا نم ناضمر لالمب ةداهشلا نأ :"هلوصأ" يف ركذ

 دهشتأ :لاق «معن :لاق ؟هّللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ :لاقف «لالهلا تيأر نإ :لاقف لي يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج هنأ وهو *

 ةداهش يف باب يف دوداوبأ هحرخأ ."ًدغ اوموصيلف سانلا يف نذأ لالب اي" :لاق معن :لاق ؟هللا لوسر ًادمحم نأ
 رهش لاله ىلع دحاولا لحرلا ةداهش لوبق باب يف «يئاسنلاو 551٠ :مقر «ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاولا

 یا سابع نبا نع ۱٦٥۲ :مقر «لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا يف ءاح ام باب يف هجام نباو “۴,۳ :مقر «ناضمر



 دحاولا ربخ ةيجح يف لصف ¥۱۸ هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثحبلا

 .ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشيف :يباثلا امأو

 ."تاعزانملا" :هريظنو
 .ًاقساف وأ ناك ًالدع دحاولا ربح هيف لّبقيف :ثلاثلا امأو

 ."تاللّماعملا" :هريظنو

 كلم ةفينح يبأ دنع ةلادعلا وأ ددعا امإ هيف طرتشيف :ٌعبارلا امأو

 .ٌرْجَْلاو لرعلا :هريظنو

 هيل يسحرسلا ةمئألا سش عبات هيف فمي فنصملا نأب :بيحأو «صنلا وه مزلملا لب موصلل مزلم ريغ هربح =
 أيس امك ثلاثلا عونلا يف لوبقم قسافلا ربو «ناضمر لالمب ةداهشلا يف طرش ةلادعلا نإف ءكلذ حيحصلاو

 .ضح مازلإ هيف ام دبعلا قح صلاح ناك ام وهو :ياثلا امأو ."ندعملا" يف اذك

 وأ «كلذ ىرتشا وأ دبعلا اذه عاب هنأ رخآ ىلع دحأ ىعدا نأب ةلسرملا كالمألاو ةبرشألاو عويبلاك :تاعزانملا

 هلوقب :يناثلاو «ةيآلا 4ِنيَديهَش اودهشسا وف :ىلاعت هلوقب :ىلوألاو «ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشي هنإف «هيلع افلأ نأ

 ددعلا ةدايز طرشف ءرثكأ تاموصخلا يف ليحلاو سيبلتلاو ريدزتلا نألو كنم لَدَع ْيَوَذ وثهشأوإط :هعسا زع

 نيربخب نينثا نيب ةمئاق ةعزانملا نألو ,ناكمإلاو عسولا ردقب ةموصعملا قوقحلل ةنايصو اهل اليلقت ةداهشلا ظفلو

 هريغ ىلع ةيزم هل ترهظ ربخب لب ربخلا نم هسنجب ناححرلاو لصفلا عقي ملف «راكفإلاو ىوعدلا نم نيضراعتم

 . "ندعملا" يف اذك رثكأ وأ نينثا لاوقأ :يأ ةداهش وأ نيمب نم

 ىلإ تعد ةرورضلا نأل ؛ةيده اهنأب امهرابخإب قسافلاو لداعلا نم ةيدملا لبقي ناك تع هنإف :خلإ ُرّبخ هيف ٌلّبقيف

 طقستف «ربخلا اذه ريغ عماسلل ليلد الو اهلك ةداهشلا طئارشب عمتخملا دج املق ناسنإلا نإف «زيمم لك ربح لوبق

 ةاورلا ةرثكل ؛همث قسافلا ربح لوبق ىلإ ةرورض ال هنإف يلع هريح فالخب «ةرورضلل زييمتلا ىوس طئارشلا
 ."ندعملا" يف اذك سايقلا :يأ رخخآ ليلدب هتفرعم نكمي ةثداحلا كلت يف ىلاعت هللا مكحو «لودعلا

 فرصتلا نع فلأ امهمزلي هنأ ثيح نم امازلإ اهيف نإف «نوذأملا رجحو ليكو لا لزع :يأ رجحلاو لزعلا :هريظنو
 يف فرصتي امك خسفلاب هقح يف فرصتي ىلوملاو لكوملا نأ ثيح نم مازلإب سيلو «لبقتسملا يف اهملع لطييو
 ."”ندعملا" يف اذك نيتلزنملا نيب امفوكل ؛ةلادعلاو ددعلا امهيف انطرشف «نذإلاو ليكوتلاب هقح



 عامجإلا ةيجح يف لصف 184 عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 :عامجإلا ةيجح يف لصف
 اهب لمعلل ةبجوم ةجح نيّدلا عورف يف 5 هللا لوسر يو ام دعب ةّمألا هذه عامجإ
 .ةمألا هذمط ةمارك اعرش

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع عامجإلا مث

 اضن ةثداحلا مكح ىلع ا ةباحصلا چ ١

eدرلا نع نيقابلا توكسو ضعبلا صنب . 
 ةباحصلا ضعب

 .فلسلا لوق هيف دجوي م انيق مهدعب نم حاجا مم - ۳

 .فلسلا لاوقأ ا ٤

 ىلع اوعمجأو هيلع مزع :يأ اذك ىلع نالف عمجأ :لاقي «قافتالاو مزعلا :ةغللا يف عامجإلا نأ ملعا :عامجإلا ف

 ىلع داهتجالاو ةلادعلا يوذ ةنسلا لهأ نم رصع لك ءاملع قافتا وهف :حالطصالا يف امأو «هيلع اوقفتا اذك

 ١8١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةجحب سيل التف هتايح يف عامجإلا نأل ؛هب ديق :يفوُت ام دعب ."لوصفلا" يف اذك مكح

 ةيجح رهظت الف «ةيلقنلا عطاوقلاب ةتباث ةوبنلاو تافصلاو ديحوتلاك نيدلا لوصأ نأل ؛هب ديق :نيّدلا عورف يف

 .عطاوقلاب عامجإلا نودب ءايشألا هذمب ملعلا ل 0

 يف رظنلاو لمأتلا ةدم يضم دعبو «مهغولب دعب مهرئاس تكسيو ةثداحلا مكحب ضعبلا ملكتي نأ كلذو :درلا نع

 ةباهمل نوكي نأ لمتحي لمتحم هسفن يف توكسلا نأل ؛توكسلاب تبثي الو صنلا نم دبال :مهضعب لاقو «ةثداحلا

 نوكي ال لمتحلاو كلذ ريغ ةحلصمل وأ «تابثإلا وأ يفنلاب نقيتلا مدعل رمألا سابتلال وأ هتلأسملا نم ركفت وأ

 رذعتل ةجح لوألا نرق دعب ًاصوصحت عامجإ دقعني ال نأ ىلإ ىدأ دحاو لك نم صيصنتلا طرش نأ :انلو ءةجح
 ؛مهورئاس ملسيو ىوتفلا رابكلا ىلوتي نأ رصع لك يف داتعملاو ءدحاو لك ملكتي نأ ىلع رصعلا لهأ عامجإ

 ةمألا ءاملعب اذه نظي الو مارح هنع توكسلاف «هفالح ءدحأ دنع قحلا ناك رلف «ةثداحلا مكح غلب اذإ هنألو

 ."ندعملا" يف اذك فلسلاب اميسال



 عامجإلا ةيجح يف لصف ۱۸۹ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 .ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةلزسنمب وهف :لوألا امأ
 احصلا عامجإ

 .رتاوتملا ةلزسمب وهف «نيقابلا توكسو ضعبلا ّصنب عامجإلا م
 .رابخألا نم روهشملا ةلزنم مهّدعب نم عامجإ مث

 .داحآلا نم حيحصلا ةلزنمب فلسلا لاوقأ دحأ ىلع نيرحأتملا عامجإ مث

 .ملكتملا و .ماوعلا لوقب ربتعي الف ءداهتجالاو يأرلا لهأ عامجإ :بابلا اذه يف ربتعملاو

 .هقفلا لوصأ يف هل ةريصب ال يذلا ثّدحملاو

 .بكرم ريغو -۲ بكرم ١- :نيعون ىلع غامجإلا كلذ دعب مّن

 .ةلعلا يف فالتحالا دوجو عم ةثداحلا مكح ىلع ءارآلا هيلع عمتجا ام :بكرملاف

 .ةأرملا سمو ءيقلا دنع ضاقتنالا دوجو ىلع عامجإلا :هلاثمو ْ | دنع ضاقتتنالا مجالا :هلاثم

 باتك لوألا نأل ؛يرابتعا وه امنإ قرفلا نكل ءرفك هدرف «لمعلاو داقتعالا يف ةبترملا يف يأ :خإ ةلزسمب وهف

 ؛هدحاج رفكي ال نكل «هب لمعلا بوحوو ةيعطقلا يف :رتاوتملا ةلزنمب وهف .يناثلا نم مظعلا وذ وهف ىلاعت هللا
 .تابثإلاو يفنلاب نيقيلا مدعل رمألا سابتلال ؛لمتحم توكسلا نأ ىلإ ًارظن لوألا نع توافتم هنأل
 عامجإلا اذه ناكف «لوصألل افلاخ نوكي ال نأ طرشب ملعلا نود لمعلا بحوي يح :لإ حيحصلا ةلزنمب
 :ماوعلا ظفل نم دارملا نأ ملعا :ةاوعلا .دحاولا ربخك سايقلا ىلع ًامدقم نوكي نأ يغبنيو «بتارم ندأ ىلع ةجح
 يف ماوعلا ظفل نم دارملا وه اذه «داهتحالاو ىوتفلا ةمئأل نودلقملا ظفللا اذه يف لحدي امترو «ملعلا لهأ ةماع

 [؟ 4٠ ص :يفاشلا] .مالكلا ءاملع نم ناك نم :ملكتملاب دارملا :ملكتملاو [1 4٠ ص :يفاشلا] .ءاملعلا حالطصا
 رهاظلا نأل ؛ديقلا اذم ثدحملا ديق امنإو ءةلالدلا قرطو «لالدتسالا هوجوو «ةيهقفلا يناعملا يهو :هقفلا لوصأ يف

 .ةيعرشلا ماكحألا طانم فرعي مل نكلو «ثيداحألا رهاوظب ماكحألاب ملاع ثدحملا نأ

 ىلع ۶ دمحم ةمأ نم رصع لك ءاملع عامجإ وهو «يدنس :نيعون ىلع عامجإلا نأ ملعا :نيعون ىلع غامجإلا
 ماسقأ نايب نم كلر فنصملا غرف املف «مكح ىلع نيدهتحبا ضعب عامجإ وهو «يهذمو «هماسقأب رم دقو «مكح
 .ملإ كلذ دعب مث :لاقف ,يبهذملا عامجإلا نايب يف عرش يدنسلا عامجإلا



 عامجإلا ةيجح يف لصف 1۹۰ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 eh ت 5 كت ء٤

 نمل يلع ل امأو ,ءيقلا ىلع ًءانبف اندنع امأ

 ول يح «نيذحأملا دحأ يف داسفلا روهظ دعب ةجح ىقبي ال عامجإلا نم عونلا اذه مث

 ّسملا نأ تبث ولو «هيف ضاقتنالاب لوقي ال هيثم ةفينح وبأف «ضقان ريغ ءيقلا نأ تبث

 .مكحلا اهيلع ىب ىلا ةلعلا داسفل هيف ضاقتنالاب لوقي ال هلم يعفاشلاف «ضقان ريغ

 ائطخم سملا ةلأسم يف ابيصم هيل ةفينح وبأ نوكي نأ زاوحل نيفرطلا يف ٌمهوتم ُداسفلاو

 يدؤي الف «سملا ةلأسم يف ائطخم ءيقلا ةلأسم يف ابيصم هلم يعفاشلاو «ءيقلا ةلأسم يف

 .عامجإلا نم مّدقت ام فالخب «لطابلا ىلع عامجإلا دوجو ءانب ىلإ اذه

 ١87[ ص :يشاوحلا ةدمع] .ضقان ريغ :ءلم يعفاشلا دنعو ءاندنع ضقان مفلا الم ءيقلا نأل :ءيقلا ىلع ءانبف

 [۱۸۳ ص :يشاوحلا ةدمع] .ضقان ريغ اندنعو «هدنع ضقان ةأرما سم نأل شل ىلع ءانبق

 «صنلا خاستنا ةلزنم. يأرلا لدبتو ,دهتجملا يأر لدبت نيذخأملا دحأ يف داسفلا روهظب نأل :ةجح ىقبي ال

 رحخآ بسانمب. هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرفلاب :داّسفلا روهظ دعب .نيدهتجلا رظن يف مكحلا ءاهتنا اذه نوكيف

 هنأل ؛ءيقلا دنع ضاقتنالاب لوقيف لب ةفينح ابأ نأ 5 عرفلاو لصألا نيب فلاخملا قرافلا روهظ ببسب

 سايقلاو «ضقان ريغ ءيقلا نأ وهو بسانملا قرفلاب داسفلا رهظ ول مث «نيليبسلا نم جراخلاك سجنلا جراخلا

 قي مل ءيقلا يف دوحوم. سيل اذهو اسحب هنوكل ؛ضقان امهنم جراخلا نأل ؛حصي ال نيليبسلا نم جراخلا ىلع

 .ضعبلا لاق اذك مهفاف قرفلا اذه بكرملا عامجإلا

 بكر ملا عامجإلا اذه نأ :هريرقت «هيلع دري داريإ عفد «ةباصإلاب عطقلا مدعل ؛هيف ددرتم يأ :لإ مهوتم ُداسفلاو

 يف قحلا نأل ؛نيذحأملا دحأ يف داسفلا روهظ دعب ىقيي ال عامجإلا اذهو :هلوق هيلإ ريشي امك داسفلل نمضتم

 نأ زوجي نيفرطلا دحأ يف نقيتم ريغ داسفلا نأ :عفدلا ريرقتو «لطاب رخآلا فرطلاو ءدحاو فالخلا عضوم

 امنإ عامجإلا نأ :لصاحلاو ؛لطابلا ىلع عامجإلا دوجو ىلإ يدؤي الف ءاتطخم رخآلاو ابيصم نيمامإلا دحأ نوكي
 .حرشلا يف اذك الف امهوتم ناك ول امأو ءانقيتم هيف داسفلا ناكو لطابلا ىلع ناك

 داسفلا نأل ؛لطابلا ىلع عامجإلا نوك نيفرطلا يف امه وتم داسفلا نوك نم مهوتي ال هنأ نعي :خلا يدؤي الف

 -.ليق اذك ريهطتلا بوجو وهو يعرش مكح ىلع نيقيرفلا قافتا يقيقحلا رمألاو «مهو لامتحا



 ع امجإلا ةيجح يف لصف ۱۹۱ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 .هيلع وه يُ اميف داسفلاروهظل عامجإلا اذه عافترا زاج هنأ لصاحلاف

 واقف لطب وشراب مهذك وأ دوهشلا قر و 9 ةثداح يف يضاقلا ىضق اذإ اذهو

 .يعّدملا قح يف كلذ رهظي مل نإو
 ةلعلا ع اطقنال ؛ةينامثلا فانصألا نع ٌمُهبولق ةفلولا تطقُس :ئيعملا اذه رابتعابو

 نآرقلا يف ةروكذملا 1

 هنأل ؛كلذك سيلو ؛لطابلا ىلع عامجإلا ىلإ اذه يدؤي الف :هلوقب لصتم هنأ مهوي اذه :خإ مّدقت ام فالخب =

 ىقيي ال عامجإلا نم عونلا اذه مث :هلوقب لصتم هنأ رهاظلا نكل «لطابلا ىلع ًاعامجإ ناك ام عامجإلا نم مدقتي مل
 فالتحا ريغ نم ءارآلا هيلع عمتحا ام وهو «عامجإلا نم مدقت ام فالخب «هيف مهوتم داسفلاو «داسفلا روهظ دعب

 و "ندعملا" يف اذك هيف مهوتملاو داسفلا روهظ دعب ىقبي ال نأ هيف ردقي يح «داسفلا مهوت هيف سيل هنإف ؛ةلعلا يف

 يف يضاقلا مكح ئبم نأ :انلق «هيلع نبملا نالطبب عفتري و لطبي ىئبملا نأ رهظ امل يأ :خلإ اذهو ."لوصفلا"

 مهنأ رهظف «ةبذاك اموكب اهلصأ دقفب امإ ةداهشلا تلطب اذإف ,دوهشلا ةداهش :يأ ةنيبلا وه اهيف عزانتم ةثداح

 ءاهريغ يف ةصلاخلا ريغ وأ «تابوقعلا يف ةصلاخلا ةروكذلاو ةيرحلاك اهطئارش نم ءيش دقفب وأ ءاهيف اوبذك

 ةيعرش ةجحلا اهقح يف ال نيقيرفلا ريغ قح يفو «عقاولا يف هيلع ئبملا هؤاضق لطب ثانإ وأ ءاقرأ ديبع مهنأ رهظف
 داسفلا لمتحت ال عرشلا ججحو ءاعرش ةجح ناك ام لاطبإ مزل هسفنب ءاضقلا لطبأ ولف ءءاضقلا دنع ةحيحص

 ."لوصحلا" يف اذك مهفاف لاطبإلاو

 لالا در بحول كلذك ناك ول هنأل ؛لطاب لاملاب ءاضقلا نأ ملسن ال انأب ردقم عفد عفد :خ! رهظي مل نإو

 دعب مهعوجر وأ دوهشملا ةيقر ترهظف «لاملاب ءاضقلا ناك اذإ اميف يعدملا ىلع هيلع ىعدملا ىلإ هب ىضقملا

 هل يضاقلا ىضق اذإ هنأل ؛يعدملا قح يف ال دوهشلاو هيلع ىعدملا قح يف لطي امنإ ءاضقلا نأب :باحأف ءءاضقلا

 ال يح «هنع ررضلل اعفد هيلع ىعدملا قح يف هنكل ءءاضقلا لطبي الف «ةيعرش ةيجح دوحول ؛ءاضقلا ذفن هيلع

 هيلع ىعدملا لام اوفلتأ مهنأل ؛مهيلع نامضلا بجي يح «مهيلع ارجز دوهشلا قح يقو «لاملا عفدب رمأي
 ءروزلا ةداهشب ءاضقلا ناك اذإ اميف حيحص ريغ وهو ءانطاب دفني ال "ءاضقلا لطيي" :هلوق نعم :ليقو .ةداهشلاب

 ."ندعملا" يف اذك نيبحاصلل ًافالخ ةفينح يبأ دنع ًانطابو ارهاظ ذفني هنإف

 ماوقأ مهعم لامف ؛مالسإلا ىلإ اولامو اوفلأت ول مهنأ تك هللا لوسر ىلع مهوولق ةفلوملا نأل ؛كلذو :خإ تطقُس
 - مالسإلا ىلاعت هللا زعأ املف «مالسإلا لهأ ىلإ مهولق فلأتيل ةاكزلا نم مهيطعي ناك اذلو «مالسإلا لهأ ىوق



 لصفلاب لئاقلا مدع يف لصف ۱۹۲ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ؛لحنا ةراهطب مكحُي ةّساجنلا تلازف لخلاب سجنلا بوثلا لّسغ اذإ :اذه ىلعو

 .اهتلع عاطقنال

 ال لخل ا امأف لحنا نع ةساجنلا ليزي لخلا نإف «ثبخلاو ثّدحلا نيب قرفلا تبث اذهب و

 .ءاملا وهو ٌرهطملا اهديفي امّنِإَو «لحا ةّراهط ديفي

 :لصفلاب نئاعلا مدع قا لصت
 .لضفلاب لتاقا مدع وهو :عامجإلا نم عون كلذ دعب مث

 اذإ مكحلا نأل ؛اهتلع ءافتنال ؛مهنع ةاكزلا عنم ج قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يق :يأ مهنع ئعغأو نيملسملاو -

 .هريغو ”ندعملا" يف اذك ةلعلا كلت عافترإب عفتري ةصوصخم ةلعل تبث

 مسقي ةمينغلا سم نأ ملعا .هتلع عاطقنال دو لوسرلا براقأ مهو ؛ىبرقلا يوذ مهس طقس يأ :لإ طقسو

 مهيف ىبرقلا يوذ ءارقف لخديو «ليبسلا نبال مهسو «نيكاسملل مهسو «ىماتيلل مهس :مهسأ ةثالث ىلع
 585 يبلا دعب طقس مث قالطإلا ىلع مهريقفو مهينغل هعم ىبرقلا يوذل ناكو «مهئاينغأ ىلإ عفدي الو «نومدقيو
 ؛مالسإلاو ةيلهاحلا يف اذكه يعم اولازي مل مهفإ ٠ ل هلوق هيلع لدي ةرصنلل مهيطعي ناك امنإ التف هنأل ؛مهمهس

 يور ام هديؤيو «هتلع ءافتنال ؛مهمهس طقس مهترصن نع ئيغأو مالسإلا ىلاعت هللا زعأ اذإف «هعباصأ نيب كبشو
 ."ندعملا" يف اذك "ينام دعب مهل سيلو يتايح لاح يف ىبرقلا يوذ مهس":لاق اتع هنأ

 نأل ؛لحملا ةراهطب مكحي ةساجنلا تلازف تاعئاملا نم هريغب وأ لخلاب سحنلا بوثلا لسغ اذإ :خلإ بوفلا لّسغ

 نأل كلذو ؛هتلع تعفترا دقف لحما نع ةساجنلا تلاز اذإف «لحملا يف ةساجنلا دوجو ةلعل نوكي امنإ لحما ةساحب

 .؟لوضنلا" قالك ءا لزز انك انكشو ةف عب للا وغ لورت ةساكتلا
 ةيمكحلا ةساجنلا نيب :يأ ثبخلاو ثدحلا نيب قرفلا تبث ةساجنلا لاوز ةراهطلا ةلع نأب يأ :خلإ اذهيو

 نع لحما ةراهطو «لحما نع سجنلا ليزي لخلا نإف ءءوضولاو لسغلا ةراهط عئاملا ديفت ال ثيح «ةيقيقحلاو
 رهطملا لامعتساب اعرش تفرع امنإف ءلسغلاو ءوضولا ةراهط امأو ءدجو دقو ةساجنلا لاوزب ةيقيقحلا ةساجنلا

 ةساجنلا لاوز يف رثأ هل لخلا امنإو «لوزت نح لحما يف هتساحب لقعي الو سحي ال ذإ ؛ةساجنلا لاوز اهتلع تسيلو

 -."لوصفلا" يف اذك ءوضولاو لسغلا ةراهط ديفي ال اذهلف «ريغ ال



 لصفلاب لئاقلا مدع يف لصف ۱۹۳ عامجإلا يف ثلاغلا ثحبلا

 .ادحاو نّيلصفلا قف فالذلل اشنم ناك اذإ ام :امهدحأ :ناعون كلذو

 .ةجحب ريل ناثلاو :ةجح لوألاو ءافلتخم أشنملا ناك اذإ ام : :يناثلاو

ES0  

 رذنلا حصي :اناق ءاهريرقت بجوي ةيعرشلا تافرصتلا نع يهنلا نأ انتَ اذإ :هريظنو

 لصف تلا مسل كل دين سافل عيار رحنا مي مو

 م كلاب ىا ىغا ل a :انلق ولو

 .حيحص كلملا

 ؛هب مكحلا قيلعت بجو ال ةفصب فوصوم مسا ىلع مكحلا برت نأ انا ول انکو

 علف هن يعفاشلا نأ فلّسلا لقتب مص ذإ ؛ةّمألا حاكن اوج عنمب ال ةّرحلا لوط :انلق

 .لصألا انه ىلع ة را لوط ةلأسم

 .لصألا اذمب ةيباتكلا ةّمألا حاكن زاج لوطلا عم ةنمؤملا ةّمألا حاكن زاوح انتبثأ ولو

 وهو عامجإلا نم بيرغ عون هماسقأو «هطرشو «هريسفت نم عامجإلا نم تققحت ام دعب يأ :كلذ دعب مث =
 امهدحأ تبث اذإف ءامهيف نافلتخم ناتلأسملا نوكي نأ وهو «بكر لا عامجإلا نم ًاضيأ وهو ؛لصفلاب لئاقلا مدع
 الو ؛نيمصخلا دنع أعم نييفتنم وأ اعم نيتباث ناتلأسملا نوكي نأ امإ هنأل ؛لصفلاب لئاقلا مدعل ةرورض رحآلا تبث
 ؛رخآلا تبث امهنم ًادحاو نيمصخلا دحأ تبثأ اذإف ءايفتنم رخآلاو ًاتباث امهدخأ نوكي نأب ثلاثلا لوقلاب لئاق
 نوكي نأ :لصفلاب لئاقلا مدع :هلوق نم دارملا :لصفلاب لئاقلا ٌمدع ."لوصفلا" يف اذك قرفلاب لئاقلا مدعل
 ءرخآلا ضعبلا دنع نيتروصلا يف انواع «نيدهتحملا ضعب دنع نيتروصلا يف ارو هيف فلتخملا مكحلا

 | [7 47 ص :يفاشلا] ."لصفلاب لئاقلا مدع" فالخلا نم هجولا اذه ىمسيو

 نم نأل ؛أشنملا داحتا عم لصفلاب لئاقلا مدعل :لصألا اذهب [1 478 ص :يفاشلا]. فالتحالا ةهبشل ةينظ يأ :ةجحب

 فوصوم مسا ىلع مكحلا بترت نإ :لوقي طرشلا مدع دنع مكحلا ءافتنا بجوي ال طرشلاب قيلعتلا نإ :لاق
 ."ندعملا" يف اذك انبهذم وه امك هب مكحلا قيلعت بجوي ال ةفصب



 دهتجما ىلع بجاولا نايب يف لصف ۱۹٤ امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ( ٠ قبس اميف انركذ ام هلاثم اذه ىلعو

 لئاقلا مدعل كلملل نيش هانا عيبا 0و ضقان ءيقلا نإ :انلق اذإ :ياثلا ريظنو

 ريغ ءيقلا اذه لثعو «لصفلاب لئاقلا مدعل َدَّوَقلا دمعلا بحجوم نوكي وأ «لصفلاب

 ةحص ىلع تلد نإو عرفلا ةّحص نأل دم س فو اضفنا دلل وک «ضقان

 را دلاسلا يلع ت و را ا ا ی اا

 :دهتحجا ىلع بحاولا نايب يف لصف

 705 هللا لوسر ةّنس نم مث «ىلاعت هللا باتك نم ةثداحلا مكح بلط دهتجلا ىلع بجاولا

 بوجو نم كلب يعفاشلا نيبو اننيب ةفلتخملا لئاسملا يف قيلعتلا نايب ينو «ديقملاو قلطملا لصف يف يأ :قّبس اميف
 سيل نيلصفلا يف فالخلا ًاشنم نأل ؛كلذو :لإ ٌضقان .هدنع اهوجو مدعو ءاندنع لماحلا ريغلا ةتوتبملل ةقفنلا

 حبقلا بجوم يهنلا نأ وه يناثلا يفو ءال وأ ضقان نيليبسلا نم جراخلا ريغ نأ وه لوألا يف هأشنم ذإ ءادحاو

 نايرج يضتقي هسفنب دمعلا نأ دمعلا بجوم يف هأشنم اذكو ءال وأ ءةيعورشملل ررقم وأ «هريغل وأ هنيعل

 وه ةأرملا سم يف هأشنم اذكو ءصوصنلا ىضتقع. نييعت ريغ نم ةيدلا وأ دوقلا يضتقي وأ «صنلاب طقف صاصقلا

 كرتشملا ردق توبث ىلع اهقافتا ىلع لاد ةمألل فالتحالا :يأ اذهو .اهنم عامجلا وأ ةيآلا نم ديلاب سملا ةدارإ

 مهعامجإل اقراخو «يعاجإلا كرتشملا ردقلا نع ًاجراخن هنوكل ؛اهنع اجراح قحلا نوكي الف لاوقألا كلت نيب

 .رانلا يف ذشي اذوذش هنوكو «نينموملا ليبس ريغب ًاعابتا هنوكل ؛ًالطاب اهريغ نوكيف «لاوقألا كلت ريغ يفن ىلع
 هنإف ءانؤاملع لاق امك كلملا ديفي دسافلا عيبلا نأب :لاق ءيقلاب ءوضولا ضاقتناب لاق نم نإف :لصفلاب لئاقلا مدعل

 لصألاب تباث ءيقلا مكح نأل ؛دحاوب سيل امهيف فالخلا أشنم نكل ءامهيف ًافلتخم ناتلأسملا تناك نإو

 يهنلا نأ ىلع عرفتم دسافلا عيبلا مكحو «ثيدحلاب ءوضولا ضقني نيليبسلا نم جراخلا ريغ نأ وهو هيف فلتخملا

 "ندعملا" يف اذك اندنع اهريرقت بجوي ةيعرشلا تافرصتلا نع

 ىلع بجاولا نأل ؛سايقلا يف عورشلا ةحص طرش نايبل كلذو «سايقلا بابل ةمدقملاك لصفلا اذه :خل! بجاولا

 هيف دجو ولو «هريغ نم بلطي ال هيف دجو مف «ميظعلا نآرقلا نم ةثداحلا مكح بلط ةثداح تعقو اذإ دهتحما

 - «ييظلا ىلع امدقم اينابر ًامالك ًايعطق هنوكلو «لئالدلا ىوقأ هنأل ؛هريغ ىلع ًامدقم باتكلا نم مولعملا ناك



 دهتجملا ىلع بجاولا نايب يف لصف 6 امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ناكمإ عم يأرلاب لّمَعلا ىلإ ليبس ال هنإف «هركذ ّرم ام ىلع هتلالد وأ صنلا حيرصب
 .صنلاب لمعلا

 ءام َدَحَو ولو «يرحتلا هل زوجي ال اهنع دحاو هّربخأف ةلبقلا ةيلع تهبتشا اذإ اذهلو

 .مميتي لب هب يضوتلا هل زوجي ال سحب هنأ لدع ُهربخأف
 20 سحبنلا ءاملا ص تت

 اوفلاخو اوكرت مهفأ مهيلع ءاقمحلا ءالهجلا ءاهفسلا نعاطمل ًاببس ءاحف ءةيفنحلا ءاملع هلمع يذلا وه اذهو -

 ءركفتلا قح هيف اميف اوركفتي مل و «مهمهف ةلقل نآرقلا نم مهفي ام ىلإ اورظني مل ذإ ؛اهريغو حاحصلا ثيداحألا

 لاقي ةليلق ةفئاط يهو اننامز ةيرمهاظ اندجو دق لب ًامومع وأ ًاقالطإ وأ ءاضتقا وأ ةلالد وأ ةراشإ هيلإ ريشيو

 مهوقع ءوسل فلخلاو فلسلا ىلع نونعطي نيذلا نودحلملا ةقيقحلا يف مهو «نيدحوملاو نيدلقملا ريغ :اه
 لب "ةوكشملا"و "يراخبلا" ثيداحأ نومدقي مهنأ مهلمعو موق نم حولي هنأ رض مه لب ماَعئالاک ا راو

 «اداحأ ولو "نيحيحصلا" ثيداحأب اهوخسني هتايآ نم ا ريثك و «ةينآرقلا ةيآلا ىلع ًاضيأ يقهيبلاو ٍئنطق رادلا

 امأو «داحألا نم مث «ةروهشملا ةنسلا نم اندنع مكحلا بلطي نآرقلا دعب مث ؛مهلاعفأو مهلاوقأ نم رذحلا رذحلاف

 ءاوس «سايقلا ىلع ةمدقم ةحيحص تناك اذإ اهعاونأ عيمجب داحألا مث .نآرقلا مكح يفف نعم وأ ًاظفل رتاوتما

 وأ ةرابع وأ ةحارص مكحلا ىلع تلد ءاوسو «لبق نم انم قبس امك ققحلا وه ام ىلع ال وأ هيقفلا لقثب تيور
 ىور لب «هيلع ةمدقم اندنع اضيأ تاعطقنملاو ليسارملا لب ًاليوأت وأ ًاقالطا وأ ًامومع وأ ءاضتقا وأ ةلالد وأ ةراشإ

 يعباتلا لب يباحصلا لاوقأ دلقن انأ نح «لاحرلا ءارآ نم ىلوأ اًضيأ فيعضلا نأ مدقألا انمامهو مظعألا انمامإ

 اذه قحأ مهو «يأرلا باحصأو «يأرلا لهأ انخياشمو انتمبأ نومسي لوهجلاو موصخلا ءالوه ىلع يفسأ ايف ًاضيأ

 نأ انتعأ نع يور ام لوقن نحنو «خلإ يأرلاب لمعلا ىلإ ليبس ال :ءدثي فنصملا لوق ىلإ ىرت الأ ءاهنم مسالا
 ."لوصحلا" و "ندعملا" يف اذك اهتلكأ اهيلإ تررطضا اذإ ةتيم يأرلا

 ةقاطلاو عسولا لذب ءاهقفلا فرع يفو «دوصقملا يف ةقاطلاو عسولا لذب :ةغللا يف داهتجالا نأ ملعا :دهتجلا ىلع

 باتكلا ملع يوحي نأ هب لمعيو .دهتجي نأ هل زوجي يح ادهتحب ءرملا ةروريص طرشو «هقيرطب مكحلا بلط يف

 ةنسلا ملعو ءامهريغو يهنلاو رمألاو ءاهرخآ ىلإ ماعلاو صاخلا نم نيب يلا هوجولاو «ةيعرشلاو ةيوغللا هيناعمب

 ا لالالا حاب يف يأ :هركذ ّرم ام ."لوصفلا" يف اذك اهوتمو داحآلاو رتاوتلاو ةرهشلا نم اهقرطب

 [؟ 15 ص :يفاشلا] .هئاضتقاو هتلالدو هتراشإو صنلا



 دهتجملا ىلع بجاولا نايب يف لصف ١45 اجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 نم ىوقأ لحماب ةهبشلا نإ :انلق صنلاب لمعلا نود يأرلاب لَمَعلا نأ رابتعا ىلعو
 .لوألا لصفلا يف دبعلا ّنظ رابتعا طقس يح نظلا يف ةهبشلا

 8 5 , يلح يف هبشلا وهو نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال و
 تشو «مارح يلع اهنأ تملع :لاق نإو ءَّدَحي ال هنبا ةيراج عيطو اذإ اميف :هلاثمو
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 كلامو تنأ" :83ع لاق نبالا لام يف صنلاب تبثت ال كلملا ةهبش نأل ؛هنم دلولا بس
 ل ريطاولا

 ٤ کک .كلذ ىف ةمرحلاو لحلا يف هنظ ٌرابتعا طقسف * "كيبأل ظ

 :ءامسأ ةثالث اه نوكيف نظلا نم تأشن تناك األ ؛هاهبتشالا ةهبش ىمستو «لعفلاب يأ :خإ لحلاب ةهبشلا نإ
 دق يهو تباثب سيلو قحلا :يأ تباثلا هبشي ام ةهبشلا نأ ملعا .نظلا ةهبشو «لعفلا ةهبشو «هابتشالا ةهبش

 ليلدب سيل ام ناسنإلا نظي نأ كلذو «نظلا يف ةهبشلاب ةدارملا يهو «هاهبتشا ةهبش ىمستو لعفلاب ةهبش نوكت
 يهو «ةيمكحلا ةهبشلاو ليلدلا ةهبش ىمستو لحلا يف ةهبش نوكت دقو ءامهنم دحاو لك يف ًاليلد ةمرحلاو لحلا
 لح يف ةهبش ليلدلا اذه ثرويف هب لصتا عنامل همكح فلخت عم ةمرحلاو لحلل يقانلا يعرشلا ليلدلا دجوي نأ

 مسقلا فالخب هداقتعاو يناحلا نظ ىلع هققحت فقوتي ال ةهبشلا نم عونلا اذهو «هسكع وأ لالحب سيل ام

 نع هوشنل لحملا يف ةهبشلا نم يناثلا مسقلا نوكي نأ نم دبالف «ناتهبشلا الك :يأ امهالك ققحت اذإف لوألا

 هنظ فالح ىلع ناك نإو لحنا ةهبشل ًاطقاس دحلا ناك اذهلو «نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال ؛لوألا نم ىوقأ صنلا

 .نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال :نظلا ىف ."ندعلا" يف انك ربدتف

 ءلحملا يف ةهبشلا تناك اذإ اميف دبعلا نظ طوقس لاثمو «نظلا يقو لحما يف ةهبشلا تناك ام لاثم يأ :هلامو
 يلع اإ :لحرلا لاق اذإ يأ :ٌمارح يلع اهنأ ."ندعملا" يف اذك نظلا يف ةهبشلا تناك اذإ اميف هنظ طوقس مدعو

 نألف ؛لحرلا امأو ءةهبشلا ىوعدلف ؛ةأرملا امأ ءامهنم دحاو دحي ال يل لحي هنأ تننظ :نبالا ةيراج تلاقو «مارح

 .ةكرشلا ناكم لحرلا نع طقس ةأرملا نع دحلا طقس اذإف ءامهي موقي انزلا

 كلملا توبث ةقيقح نأ الإ هدلو لام يف كلمتلا قح بألل نأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظف «كلملل ماللا نإف :كيبأل
 ؛يعرشلا ليلدلا وه طاقسإلا يف رثؤملا نأل ؛ةمرحلا نظ نإو ةرئاد ةهبش ريصتف ءصوصنلاب و عامجإلاب طقاس هل

 ."ندعملا" يف اذك ةمرحلاو لحلا دقتعم نيب توافني ال كلذو

 دلو لام نم لجرلل ام باب :هجام نباو ىدلو لام نم لكأي لحرلا يف باب .To) :مقر دوادوبأ هحرخأ *

 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ۲۲۹۲ :مقر



 دهتجما ىلع بجاولا نايب يف لصف ۹۷ اجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 يلع اهنأ تننظ :لاق ول يح ةمرحلاو لحلا يف هنظ ربتعي هيبأ ةيراح نبالا ئطو ولو
 ” 0 يطاولا نبالا 2

 .لحلا بجي مارح

 تبثي مل بألا لام يف كلملا ةهبش نأل ؛دحلا بجي ال لالح ىلع اهنأ تننظ :لاق ولو

 .هاعّدا نإو دلولا بسن تي الو هيأر ربتعاف «صنلاب هل
 نبالا

 نإو ءةنسلا ىلإ لّيمَي نْيتبآْلا نيب ضراعتلا ناك نإف :دهتحمل دنع ناليلدلا ّضَراعَت اذإ مث

 .حيحضلا سايقلا وأ دم ةباحصلا راثآ ىلإ ليم نْيتّتسلا نيب ناك

 هيف لعبا لعجي مل هنإف «يل لحت امنأ تننظ ينإ :لاقو هتحأ وأ هيأ ةيراج يطو ول ام هيلع دري الو :دحلا بجي ال

 .ةهبش ريصي الف هابتشالا لحم اذه نوكي الف ءةداع ةنئابتم امهنيب كالمألا عفانم نأل ؛دحلا طوقس يف ةهبش

 بحوي ال هابتشالا اذهو ءدحلا طقسي هابتشالا مكحب نكل هسفن يف ًانز ضحمت لعفلا نأل :حلإ بسن تشي الو
 ؛لحلا يق ةهبشلا فالخب «دحوي ملو هيف لحما مايق وأ «هجو نم لحما يف كللا مايق دمتعي هتوبث نأل ؛بسنلا توبث

 همدعو نظلا نيب لاحلا قرفي الف ؛مئاق وهو "كيبأل كلامو تنأ" :#ت#ء لوق وهو يعرش ليلد نع تأشن األ

 نم رسي ام اوأرفافإ» :ىلاعت هلوق ةنسلا ىلإ ةروريصلاو نيتيآلا نيب ضراعتلا ريظنو :نّيتيآلا نيب .دحلا طوقس يف ٠

 يدتقملا ىلع ةأرقلا بحوي همومعو هترابعب لوألاو اوصل هَل اوعمتساف نارمل ئر ادإوإ» :ىلاعت هلوقو
 ةأرقلا بوجو نيبو «هنع ةأرقلا يفنيو تاصنإلا بجوي هترابع يناثلاو ءنيرسفملا قافتاب ةالصلا يف هدورول
 ملع ول هنأل ؛خيراتلا ملع مدعل ةنسلا ىلإ ليميف اضراعتف «ةافانم هنع ةءارقلا بوحو يفنو تاصنإلا بوحوو

 ؛ام لمعلا رذعتل نيليلدلا مكح طقس خيراتلا ملعي مل اذإف ,مدقتملل اخسان هنوكل ؛رخأتملاب لمعلا بجو خيراتلا

 امهدحأب لمعلا يف ةرورض الو «ححرم الب نكمي ال عيحرتلاو ءرحآلاب لمعلا نم ىلوأ سيل امهدحأب لمعلا نأل
 هل مامإلا ةأرقف مامإ هل ناك نم" :التل- هلوق وهو ءةنسلا وهو امهدعب هب لمعلا نكمي يذلا ليلدلا دوحول اضيأ

 ."فشكلا" و "لوصفلا" يف اذك "ةءارق

 ؛ةنسلا ىلإ نيتبآلا يف راصي امنإو ؛سايقلا وأ ةباحصلا لاوقأ ىلإ راصي الإو هيف اهدوجو دنع يأ :لإ ةنسلا ىلإ لمَ
 يف اذك باتكلا دعب لئالدلا ىوقأ هنوكل ؛اهيلإ ليم نأ نم دبالف .هل نايبو ميظعلا نآرقلل رسفم الكل هثيداحأ نأل

 - ةلالد ال هجو لك نم مهيلع ةفوقوم يهف ,نتلع ف نم ةعومسملا ريغلا مهلاوقأ يأ :ةباحصلا راثآ ."لوصحلا"



 امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ولو سيتي لب امهنيب ىرحتي ال حيو رهاط ناانإ رفاسلل عم ناک اذإ :انلق اذه ىلعو

 سيلو «"بارتلا" هز ال نأل ؛امهنيب ىرحتي سحنو ٌرهاط نابوت هعم ناك
 0 رهاط اا ردي ملو

 هيلإ راصي لدن بوثلل
 ترا لح

 دكأتو يرحت اذإ مث اعرش هاوس ليلد مادعنا دنع نوكي اغإ يأرلاب لّمَعلا نأ اذهب تّبقف

 يّرحتلا درجع. كلذ ضقتني ال لمعلاب هيرحت
 0 لمعلاب_دكوملا هي الب دکولا يرجح ااا

 سايقلا ىلع ةمدقم يهو "اذك ةنسلا نم" وأ "اذك لعفن انك" :مهلوقك ةيوبن ننس يهف الإو «عفرلا ىلع اهل =

 نأ الإ هفالخ ىلع حجارلا وهف لوق ىلع مهروهمج نوكي وأ «مهنيب اميف فالتحا هيف نكي مل اذإ حصألا ىلع

 ىلإ ريصملاو نيتنسلا نيب ضراعتلا ريظنو :إ سايقلاوأ ."لوصحلا" يف اذك هفالخ ىلع ضم يلح سايق نوكي
 تور امو ؛نيتدجسو عوكرب نولصت امك فوسكلا ةالص ىلص ۳ يبنلا نأ ريشب نب نامعن ىور ام سايقلا
 ' رابتعالا وهو سايقلا ىلإ انرص اضراعت امل امهإف «تادجس عبرأو تاعوكر عبرأب نيتعكر اهلص هنأ د65 ةشئاع

 ىلع نييواشتملا نيتجحملا نيب لباقت :نييلوصألا حالطصا يف ضراعتلا :ضّراعت ."لوصحلا" يف اذك ةالصلا رئاسب

 ."جاهنملا" يف اذك امهنيب عمجلا نكمي ال هجو

 ؛هيف فقوتي لمعلا ىلإ ةحاح هل نكي مل نإو لمعلا ىلإ جاتحا اذإ هبلق هب دهشي ام. امهدحأ ىلإ ليم يأ :ىرحتي

 "ىلاعت هللا رونب رظني هنإف «نمؤملا ةسارف اوقتا" ::ةنف+ لاق «لطابلا نع قحلا ةسارفلاب كردي رون نمؤملا بلق يف نأل
 ريغ نم امهدحأب لمعي :كر يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو كلذل ةجح بلقلا ةداهش حلصيف «بيغ قحلا ةباصإو

 يف اذك ةرافكلا عاونأ يف امك يرحتلا ريغ نم رايخلا هل تبثيف ءاعرش ةجح نيسايقلا نم دحاو لك نأل ؛رح

 ؛كلذك انلق ليلد دحوي مل اذإ حصي امنإ بلقلا ةداهشو يأرلاب لمعلا نأ ىلع يأ :انلق اذه ىلعو ."لوصحل ا"

 برشنا ىح ى لديو املا سيل هنأل ؛ىرحتي نأ هل لخ رهاظ:ء ام. ةدنغ سيلو برشلا» لإ ااغ ناك ول يح

 ؛يرحتلا درج يناثلاو لمعلاب دكأت لوألاو «يرحت امهنم دحاو لك نأل :+2! كلذ ئضقتني ال ."لوصفلا" يف اذك

 -؛هيف باوصلا ةهج تححرتو لمعلا لاصتاب يوقت لوألاو ؟اًضقانتم نوكي فيكف «لوألل اضراعم حلصي الف



 دهتجلا ىلع بجاولا نايب يف لصف 4 عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا
 ىلع رصعلا دنع هيّرحت َعقو مث ءامهدحأب رهظلا ىلصو نيبوثلا نيب ىرحت اذإ اميف :هأيبو

 لطيي الف ِلَمَعلب دكأت لوألا نأل ؛رخآلاب رصعلا يلصي نأ هل زوجي ال رحآلا بوثلا
 هيف ةالصلا ءادأب يرحتل ا 0

 هوت ىرخأ ةهج ىلع هيرحت َمَقَوو و يي

 اذه ىلعو «صنلا خست ةلزنع مكحلا لقن نكمأف «لاقتنالا لّمتحي ام ةلبقلا نأل ؛هيلإ

 .فرغ امك ديعلا يأر لدبتو ديعلا تاريبكت يف "ريبكلا عماجلا" لئاسم

 :يأ اذهلو :ةرورض هرثأ ةحصل عرشلا مكحب هتهح حص دقف ءاعرش ًاحيحص عقو امل لوألاب لمعلا نأل كلذو -
 هيفاني رحآ داهتجا هل ادب مث داهتجالاب مكح ىضم اذإ :انلق .يناثلاب ضقتني ال لمعلاب دكأت اذإ لوألا نأ لحألو

 ."لوصفلا" يف اذك هب لوألا ضقتتي مل

 هيأر لدبت مث ةهح ىلإ ىلصو ةلبقلا هابتشا دنع ىرحت ول يلصملا نأ :وهو ءردقم لاوس باوح :إ فالخب اذهو

 دول ل «ةهحلا هذه ىلإ لبقتسملا يف يلصي هنإف «ىرحأ ةهج ىلع هيرحت عقوو

 .ربدتف يأرلا درجع. ضقتني ال لمعلاب هيرحت دكأتو

 لاقتنالا لمتحي ال اميف نأ :نايبلا ةصالخو (ةبعكلاو بوثلا ةلأسم نيب قيرفتلا نايب يف عورش اذه :لإ ةلبقلا نأل

 اذإ هنأ انيب ال ؛سايق لك بيوصت ىلإ ىدأل لوألا فالح ىلع لبقتسملا يف داهتحالاب لمعلا زاج ول بقاعتلاو

 كلذ راص رخآلاب لمعلا انزوج اذإف ءًاقحو اباوص هب لمعلا راص ةرورض ةجح يرحتلا لعجو لمعو ىرحت
 ؛بقاعتلاو لاقتنالا لمتحي ام فالخب ؛لطاب وهو قوقحلا ددعتب زاوج هيفو «ةجح رخآلا يرحتلاو :اياوض اشا

 ايون امينه او لك نکو رخآلا مكح ىلإ خسنلا مكح ةلزسنمب كلذ ناك رحآلاب هيف لمعلا زاح ول هنأل

 :"لوضنلا" ف انك اعرب راض لوألا نأل ؛قوقحلا ددعت هيف سيلو 57

 ىلإ ةبعكلا نيع نمو «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم لقتنا يح ةهج ىلإ ةهج نم :لاقتنالا لّمتحي ام
 هلمتحي ال اميف اهنمالكو ءًاضيأ يناثلا يرحتلاب لوحتلاو مكحلا لقن تلمتحاف ةبعكلا نع بئاغلا قح يف اهتهح

 .رحخآ لحم ىلإ لاقتنالا لمتحي ال بوثلا يف تلحنا يم ةساجنلا نإف «بوثلا ةلأسمك

 ةالص باب يف شب ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا اهركذ يلا لئاسملا يهو :"ريبكلا عماجلا" لئاسم

 [؟ 45 ص :يفاشلا] .نيديعلا



 سايقلا ةيجح يف لصف ۰ سايقلا يف عبارلا ثحبلا
 ٠ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 :سايقلا ةيجح يق لصف
 ,ةثداحلا يف ليلدلا نم هقوف ام مادعنا دنع هب لمعلا بجي عرشلا ججح نم ةجح سايق

 مب" !" :نميلا ىلإ هنعَب نيح هدأ لبج نب ذاعمل التف لاق راثآلاو رابخألا كلذ يف درو دقو

 0 لوسر ةنسب :لاق "دج مل ناف" :لاق «ىلاعت هللا تاکی :لاق ؟"ذاعُم اي یضقت

 ةريبكت :ايلصأ اثالث :اعست ريكي :مهضعب لاقف «نيديعلا تاريبكت يف ةباحصلا فلتحا :ديعلا تاريبكت يف =

 :مهضعب لاقو ءاندنع راتخملا وهو ضف دوعسم نبا لوق وهو «دئاوز اتسو «نيتعكر يعوكر يتريبكتو تةعرحتلا

 وهو «ر سابع نبا لوق وهو «ةيناثلا يف اسمو «ىلوألا يف اسم «دئاوز رشعو ءايلصأ ًاثالث :رشع ةثالث ربكي
 E, O ءايلصأ ًاثالث رشع ةسم ربكي :مهضعب لاقو ىش يعفاشلا بهذم
 ىأرو هيأر لدبت مث ىلصف ر سابع نبا تاريبكت یری وهو ديعلا ةالص مامإلا حتتفا اذإ نعي :فرُع امك

 ىلإ بهذم نم مكحلا لقن نكمأف «لاقتنالا لمتحي ام تاريبكتلا نأل ؛ 00

 نم مكحلا ةيدعت وه :سايقلا يف ."ندعملا" يف اذك ًاحيحص هعوقول ؛ىضم ام ديعي الو «صنلا خسنك بهذم

 .ةغللا درجم كردت الو ءامهنيب ةدحتم ةلعب عرفلا ىلإ لصألا

 ءاوملا لهأ ضعبل ًافالخ رصع لك يف ةمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا عيج بهذم اذهو :هي لمعلا بجي
 ‹«سايقلا ىلإ جاتحي الف يش لکل انا تاكل كل اروا :لاق ىلاعت هللا نأل ؛جراوخلاو ا

 هللا نألو «ةقيقحلا يف سايقلا وه تبثملا ناكف هل انيابم نوكي الو باتكلا يف امع فشاك سایقلا نأ :باوحلاو

 باتكلا ىلإ فلتخملا در بحو :اولاقف «ةيآلا #لوُسرلاَو هللا ىلإ ُه ود يش 5 ِمتْعَزاََت نإفإل :لاق ىلاعت

 نيب ةلثامملا بلط :يأ ليثمتلاب نوكي امنإ هيلع صوصنملا ىلإ فلتخملا در نأب :بيحأو «سايقلا نود ةنسلاو

 هنإف الع هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب رمألا دعب درلاب رمألا كلذ ديؤيو «سايقلا وهو هيلع ءانبلاو عرفلاو لصألا
 "يواضيبلا" يف اذك سايقلا هجو ىلع امهيلإ درلاب تبثمو «ةنسلاو باتكلاب تبثم ةثالث ماكحألا نأ ىلع لدي

 ل ل E اجل EE سا شما كر :ل لبج نب ذاعل

 ءامهتدجو اذإ ةنسلاو باتكلاب ضقا" :ه8و دوعسم نبال تع لاقو «كيأرب دهتحاف ءدجت مل نإف هللا لوسر

 ."رانملا فشك" يف اذك "كيأرب دهتجاف امهيف مكحلا دحج مل نإف



 سايقلا ةيجح يف لصف ٠ ۲۰۹ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 يذلا هلل دمحلا" :لاقف ل هلل لوس هبّوصف أر ذهتحأ :لاق "دج دج مل نف 0
 ا همس مث

 ض هاضرَيو بحي ام ىلع هللا لوسر 0 قفو

 هكردأ ًريبك ًاخيش ناک يبأ نإ :تلاقق لي هللا لوسر ىلإ تن ةيمعفع ةأرما نأ يورو

 ناك ول تيأرأ " :ة لاق ؟هنع جُحأ نأ يت ةلحارلا ىلع كسي الو جحا

 نیدف" :ككلع لاقف «یلب :تلاقف "كئرجي ناك امأ هتيّضقف ّنْيَد كيبأ ىلع

 لو
 يف ةرثؤم ةلع ىلإ راشأو «ةيلاملا قوقحلاب ينافلا خيشلا قح يف حلا التف هللا لؤسر َقحل

 نم صنلا نادقف دنع سايقلاب لمعلا زاوح ىلع حيرص ليلد ىلاعت هلل هدمحو هح ذاعمل 5 هييوصتف :خل هبوصف
 ةلالد ثيدحلا يفو يلع هركنأل ةنسلاو باتكلا دعب لمعلل ةبجوم ةجح سايقلا نكي مل ول هنإف ءةنسلاو باتكلا

 : نم الإ هفرعن ال تيد اذه : هعماح يف يلمرتلا لاق .ًالصأ اهركنأ نم ىلع حيبق درو سايقلا زاوج ىلع ةيوق

 نورقلا نم عاطقنالا نإف ءأريتعم ار سيل خرا اذه لثعو :تلق ءلصتم. هدنع هدانسإ سيلو «هحجولا اذه

 :يلازغلا لاقو فاخألا نع ا ريهاشملا نم لوصألا لهأ هدع ثيدحلا اذه مث ءةاقثلا نم اندنع لدعلاك ةثالثلا

 .ملعا هللاو ريهاشملا نم هنوك يف كش الف ءرتاوتملاك راصف لوبقلاب ةمألا هتقلت

 اذإو ل هللا لوسر هيلع ركنأل ةنسلاو باتكلا دعب لمعلل ةبجوم ةجح سايقلا نكي م ولف :خلإ يذلا هلل محلا

 باتكلا نم صنلا مدع دنع لمعلل ةبجوم ةجح هنأ ىلع لد داهتجالاو لمعلاب ذاعمل هقيفوتب هللا دمح هب هحدم

 - .ةياورلا نم روهشملا اذه هنع لاعفألا يدوأو مرحأ :يأ ءاحلا مضو ةزمحلا حتفب :جَحأ ."ندعملا" يف اذك ةنسلاو

 قحأ هللا مري

 فيك يضاقلا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو 2097 :مقر ءءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب يف دوادوبأ هحرحأ *

 .ورمع نب ثراحلا نع ۲٠۰/١ :"هدنسم" يف دمحأو ۱۳۲۷ :مقر «يضقي

 مرهو هنامزل زجاعلا نع جحلا باب يف ملسمو ء١٤٤٠ :مقر «هلضفو جحلا بوجو باب يف يراخبلا هجرحأ **
 ‹4۲۸ :مقر «تيملاو ريبكلا خيشلا نع جحلا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ء١۳۳٠ :مقر «توملل وأ امهوحنو

 نباو 514١ :مقر «لحرلا نع ةأرملا جح باب يف يئاسنلاو ء۹٠۱۸ :مقر «هريغ نع جحي لحرلا باب يف دوادوبأو
 ل سابع نب هللا دبع نع ۲۱/۱ "هدنسم" يف دمحأو 09-254 :مقر «عطتسي مل اذإ يحلا نع لا باب يف هجان



 سايقلا ةيجح يف لصف ۲۰۲ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .سايقلا وه اذهو ا يهو زاوجلا

 ىمسملا هباتك يف - .دللم يعفاشلا باحصأ تاداس نم وهو - «غابصلا نبا ىورو

 هنأك دي هللا لوسر ا عا :لاق هنأ يلع نب قلط نب سيق نع "لماشلاب

 الإ وه له" :لاقف ؟اًضوت امدعب هركذ لُجّرلا سم يف ىرت ام هللا يڼ اي :لاقف «يودب
 رك ذلا

 .سايقلا وه اذهو ,* "هنم ةعضب

 ناك ًاماهفتسا ءاتبقما وأ ناك ًايفنم مالكلا نم هلبق ام قيدصت "معن" بجوم نأ :"معن"و "ىلب" نیب قرفلا :ىلب =

 بحومو «ةزمهلا دعب و لبق امل اقيدصت ناك معن :تلقف «مقی م وأ ديز ماقأ :كل ليق اذإ امك اربخ وأ

 دقو «ماق دق هانعم ناك "ىلب" :تلقف ءديز مقي مل :ليق اذإف ربح وأ ناك اماهفتسا يفنلا دعب ام باجحيإ "ىلب"

 ."ءاضقلا" يهو ةكرتشملا ةرثؤملا ةلعلا نايب عم ةيلاملا قوقحلاب جحلا قاحلإ يأ :اذهو, .رحآلا ناكم امهدحأ لمعتسي

 نع ورمع نب مزالم نع هجام نبا الإ ننسلا باحصأ ثيدحلا اذه ىور اضيأو :لوقأ :خلإ غ اَبصلا نبا ىورو

 «ةالصلا يف هركذ سمي لجرلا نع لئس هنأ 555 يبلا نع هيبأ نع يلع نب قلط نب سيق نع ردب نب هللا دبع
 ءيش نسحأ ثيدحلا اذه :يذمرتلا لاقو «"هحيحص" يف نابح نبا هاورو "كنم ةعضب الإ وه له" :لاقف

 نب بويأ انربحأ :لاق "هاطوم" يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم ىورو «ةمامإ يبأ نع بابلا فو «بابلا اذه يف ىوري
 اضوتأ هركذ: سم لحجر: نع 225 هللا لوسو لاس ارنا دخ هابأ نأ قلط نب سيق نم ةماميلا يضاق يميتل

 "هحيحص" يف نابح نباو "هاطوم" يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم هاورو ."كدسحج نم ةعضب الإ وه له" :لاق
 مث تضمضمت ول" :لاقف يئاصلا ةلبق نع خت يبلا لأس بن رمع نأ يورو «دانسإلا ميقتسم :يواحطلا لاقو

 .ىفخي نأ نم رهشأ سايقلا يف مهتارظانمو ةباحصلا لمعو «"كرضي ناك تجحمب

 :.هللا سالفلا لاق «ثدحلا مدع يف ندبلا نم رحآ ءزجو وضع سمك هسم يأ هنم ةغضم :ةياور يقو :خلإ هنم ةعضب
 ءاسنلا ثيدح نم ىوقأ لاحرلا ثيدح نأب اضيأ ححرتيو :مامهلا نبا لاق «ةرسب ثيدح نم يدنع تبلأ وه
 - ثيدحلا اذه نم تبثف دحاو لحر ةداهشك نيتأرما ةداهش تلعج اذهو ؛لقعلاو طبضلاو ظفحلا يف ناصقنل

 ءوضولا كرت يف ءاج ام باب يق يذمرتلاو AY“ :مقر «(ركذلا سم يأ) كلذ يف ةصخرلا باب يف دوادوبأ هجرحأ *

 ش هج يلع نب قلط نب سيق نع °11 :مقر كلذ نم ءوضولا كرت باب يف يئاسنلاو ٥ :مقر ءركاذلا سم نم



 سايقلا ةحص طورش يف لصف ۳ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 اهجوز اهنع تام دقو aS a دوسي نا حر

 نمف اباوص ناك نإف «يبأرب هيف دهتجأ : :لاق م ت ارهش لهمتساف ءلوعدلا لبق
 ةنسلاو عرشللاقباطم باوجلا

 هيل سکر ال اهئاسن لدم هم اه ىرأ لاقف دبع أ نبا نمف طع ناک نإو هلا

 .*ططش الو
 لثملا رهم ىلع ةدايزلا

 نأ :يباثلاو عنا ةلاقم يف نوكي ال ن ا 1 نقش نارقلا ةكينع طورخ
Eسايقلا  

 نب نارمعو ةفيذحو تباث نب ديزو يلعو رمع لوق وهو ءانبهذم وهو ءركذلا سم نم ءوضولا ضقني ال هنأ -
 َيفأ ةباحصلا نم ادحأ ملعن ال :يواحطلا لاقو ءمّدَ» صاقو يبأ نب دعسو ةريره يبأو ءادردلا يبأو نيصح

 فلتحاو «هنم ءوضولا بحي . رام دوادو دمحأو يعفاشلا لاق ؛هيف مهرثكأ هفلاح دقو «رمع نبا ريغ هنم ءوضولاب

 يعازوألاو دمحأ لوقي هبو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحاو ريغ لوق وه :يذمرتلا لاقو كي ن كلام باحصأ هيف

 . . لوصحلا' يف اذك مهريغو قاحسإو هلي يعفاشلاو
 مدع وه :عماجللاو ءاذه اذكف ءوضولا ضقني ال ءاضعألا رئاس ىلع وضعلا اذه ساق لء هنأل :سايقلا وه اذهو

 ةنسح نم كباصأ اما O Ss :دّبَع مآ ن :ىبا

 نم هبش هل يذلا ييظلا سايقلا نوكي ال نأ لوألا يأ :خ! اهذحأ .«كسفت نمف ةئيس نم َكَاَصَأ اَمَو هللا

 ازاي اذكو:ءانققح ام لغ الطفو GG و ركل

 ."لوصحلا" يف اذك اندنع كردي ال اميف يباحصلا لوق

 يشاوحلا ضعب يف اذك صنلا مكح ميمعت الإ هيف ةدئاف ال ذإ ؛قيلعتلا تايرورض نم

 يئاسنلاو ©2١١4 :مقر اه ضرفي نأ لبق اهنع توميف ةأرملا جوزتي لحرلا يف ءاح ام باب يف يذمرتلا هجرحأ *

 ىح اقادص مسي ملو جوزت نميف باب يف دواد وبأو 2370429784 :مقر «قادص ريغب جوزتلا ةحابإ باب يف

 ظ ١. 9890/5115 :مقر «تام



 ١ سايقلا ةحص طورش يف لصف 4 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 لقثي ال امكح ىدعملا نركب و «صنلا ماكحأ نم مكح رييغت نمضت عب ال امكح ىدعملا نوكي ال نأ :ثلاثل | ماكحأ
 نوكي ال نأ :سماخلاو 0 E نأ : ل .هانعم

 .هيلع اصوصنم ع رفلا

 يف ةهقهقلا نع لس دايز نب نسحلا نأ يكح اميف :”صنلا ةلباقم يف سايقلا لاثمو

 ضقتني ال ةالّصلا يف ةّصحم فذق ول :لئاسلا لاق ءاي ةراهطلا تّضقَتتا :لاقف «ةالّصلا

 . امنإو ,مكحلا سفنب قلعتي امم كلذ ريغ وأ هدييقت وأ هقالطإ نم لصألا مكح عرفلا يف ريغتي ال يأ :مكح رييغت
 ."حيولتلا" يف اذك عرفلا يف ًاينظ هتروريص رابتعابو «لحا رابتعاب عقي
 اتباث نوكي نأ زوجي ال لصألا مكح نأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةئالثلا لوصألا دحأب انباث :لإ ًامكحن ىدعملا نوكي ال
 ريغ ىلع هئانتبال نيسايقلا دحأ لطب دحتي مل نإو عئاض ةطساولا ركذف نيسايقلاب ةلعلا تدحتا نإ هنأل ؛سايقلاب

 .ليق اذك مكحلا يق عراشلا اهربتعا ىلا ةلعلا

 ىمسي ةلعب للعت اذإ صوصنلا عضاوم مكح نأل ؛تاذلاب ال رابتعالاب سايقلاو ليلعتلا نيب قرفلا :إ ليلعتلا عقي

 يف سايقلاو ءادتبالا يف ليلعتلا نوكيف ءاسايق ىمسي هيف ررقتو ؛عرفلا ىلإ لصألا نم مكحلا ىدعت اذإو ءاليلعت
 ."ندعملا" يف اذك ءاهتنالا

 امنإ ءيشلا نأل ؛يوغللا مكحلا نود يعرشلا مكحلا هب فرعتيف ةيعرش ةجح سايقلا نأل :خإ يعرش مكحل

 فرعي ال يعرشلا سايقلاب اذكف «عرشلا ماكحأ اه فرعي ال ةيوحنلا لئالدلا نأ ىرت الأ «هباب نم وه ام فرعي

 سايقلاب يماسألا تابثإ زوجي هنأ :يعفاشلا باحصأ نم ةعامجو حيرش نبا نعو ءايعرش امكح ناك ام الإ

 نتملا يف يتأي سايقلا نم عونلا اذه داسف ىلع ليلدلاو «ةيبرعلا لهأ بهذم وهو ماكحألا هيلع بترتي مث «يوغللا
 الف عرفلا يف يذلا صنلا قافو ىلع تناك نإ ةيدعتلا نأل :لإ ع رفلا نوكي ال نأ ."ندعملا" يف اذك هرظتناف

 ؛خياشملا ةماع راتخم اذهو «صنلا مكح ةضقانمل لطاب وهف هفالخخ ىلع تناك نإو «هنع غي صنلا نأل ؛هيف ةدئاف

 عم ىلع صنلا ديكأت هيف نأل ؛هبشألا وهو صنلا ةقفاوم ىلع ليلعتلا زوجي هنأ ك دنق رم” خئاشم راتخم امأو

 نإف «ضعبب اهضعب دكأتو ةلدألا دضاعت نع لقعلاو عرشلا يف عنام الو «ليلعتلاب اتباث مكحلا ناكل صنلا الول هنأ

 لوقعملاو صنلاب كسمتلاب مهبتك فلسلا المو «دحاو مكح يف ةددعتم ثيداحأو ةريثك تايآب درو دق عرشلا

 ."ندعملا' مالك حيضوت اذه هزاوج ىلع اعامجإ ناكف «ريكن دحأ نع لقني ملو مكح يف



 سايقلا ةحص طورش يف لصف . Yo سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 اذهف ؟هنود يهو ةّهقهقلاب ضقتني فيكف «ةيانج مظعأ ةنصحلا فذق نأ عم ءوضولا هب

 .ءوس هنيع يف يذلا ّبارعألا ثيدح وهو «صنلا ةلباقم يف سايق

 ةلباقمب اسايق اذه ناك «تانيمألا عم زوجيف مرحلا عم ةأرملا جح زاح :انلق اذإ كلذكو
 صنلل افلا

 مايأ ةي”لث قوف رفاست نأ رحآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال" :الكلع هلوق وهو «ّصنلا

 .”"اهنم مرح مر وذ وأ ءاهجوز وأ اهوبأ اهعمو الإ اهيلايلو

 يف طرش ةَ :لاقي ام «صنلا ماكحأ نم مكح رييغت نمضتي ام وهو :يناثلا لاثمو

 نأل ؛ةيانج مظعأ هنوكل ؛ةهقهقلا ىلع اسايق فذقلاب ةراهطلا ضقنتي لب :لاقي ال :لإ ةلباقم يف سايق اذهف
 اهنإ ضاقتتالا نأل ؛ئعلا لوقعم ريغ درو ةهقهقلا ثيدحو «هانعم لقعي ًامكح ىدعملا نوكي نأ سايقلا طرش
 ."ندعملا" يف اذك اه ضاقتنالا عم لقعي الو ءاه ضقتني ىح ةساجنب تسيل ةهقهقلاو «ةساجنلا جورخب نوكي

 ناكو «ضرألا ىلع عقوف هتيشم يف رثعتف دجسملا لحد ءوس هنيع يف ايبارعأ نأ يور اميف وهو :َيارعألا ثيدح
 نع اا د ناف الا نافل لا نف ام نانا لفي ها لز
 [؟58 ص :يفاشلا] [ ٦٤/۱ يطق رادلا هحرخأ] ."اًعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف

 «نيخيشلا عم ةرفاسملا هنم ىتساو «مومعلا ىلع ةرفاسملا مرح عراشلا نأ :ةلباقملا هجو :خلإ اسایق اذه ناك

 ءاهريغو ةنيمألا ةأرملا عم وأ لحرلا عم تناك ءاوس «قالطإلا ىلع ميرحتلا تحت ةلحاد امهريغ عم ةرفاسملا ناكف

 :الكلع هلوق يف امك صنلا ةفلاخم ديفي ال هلثمو ءامهانعم يف تناكف اه تقحلأ تانيمألا نأ :لوقي نأ مصخلل و

 .رصحلل "اغإ" ةملك نأ عم عاجطضالاب ءاكتإلا ةروص تقحلأ "اًعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ'

 "مرحب محر يذ وأ جوز عم الإ جحت نأ ةملسم ةأرمال لحي ال" :هعفر ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاور :خلإ لحي ال

 مرحم محر يذ عم وأ ءاهحوز عم الإ ةأرملا رفاست الو" :هرحآ يفو دعس يبأ ةياورب "راثآلا" يف دمحم هاورو
 لوصحب ةاقث ءاسن اهعمو هقفر يف تحرح اذإ :اْ*ج يعفاشلاو كلام لاقو .كث ةفينح يبأ لوق وهو ؛"اهنم
 ."لوصحلا" يف اذك ال الإو ءزوجيف ةقفارملاب نمألا

 يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو 21714٠0 «۸۲۷ :مقر هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب يف ملسم هجرحأ *
 باب يف هحام نباو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق 2١١59 :مقر اهدحو ةأرملا رفاست نأ ةيهارك

 هذ يردخلا ديعس ينأ نع :مقر جحن ة ةأرملا



 سايقلا ةحص طورش يف لصف ( ۲۰٦ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .دييقتلا ىلإ قالطإلا نم ءوضولا ةيآ َرييغت ُْبحوي اذه نإف ؛مميتلا ىلع سايقلاب ءوضولا

 ةروعلا رتسو :ةراهطلا ه هل ط رتشیف خاب ةالص تيبلاب فاوطلا :انلق اذإ كلذكو

 .ديقلا ىلإ ل صن ربيغت بجوي اسایق اذه ناك «ةولصلاك

 :لاق ول هنإف ءرمتلا ذيبنب يّضوتلا زاوج قح يف هانعم لقعي ال ام وهو :ثلاثلا لاثمو
 طرشلا تاوف لاثم

 نبي ملّتحا وأ هتالص يف ّجش ول :لاق وأ رمتلا ذيبن ىلع سايقلاب ةذبنألا نم هريغب زاح

 لوصح يضتقي ءوضولا ةيآ"قالطإ نأ :هلصاحو «قلطملاو ديقملا لصف يف اهنع ثحبلا رم دقو :خلإ قالطإلا نم
 زوجي ال صنلا خسنو «خسن هنأل ؛زوحي ال هنإف ؛هماكحأ نم مكح وهو «همدعب اهطارتشاو «ةينلا نم ءوضولا

 نأ الإ ةالص تيبلاب فاوطلا" د هللا لوسر لاق ثيدحلا يأ :ربخ اب .حورشلا ضعب يف اذك اعامجإ سايقلاب

 ف .يقرادلو ٩٦۰« :مقرب جحلا يف يذمرتلا هحرحأ ."ريخب الإ قطني الف هيف قطن نمف «قطنملا هيف لحأ هللا

 ا ىف طرا لاحت هلوق نأل :ل! صن ريغت بجوي ۲١۹[ ص :يفاشلا].هل ظفللاو 21775 :مقرب كسانملا

 بحوي ةروعلا رتسو ةراهطلا 3 «تيبلا لوح نارودلا مسا وهو «فاوطلا يف قلطم ةيآلا بقيت ا

 ةينلاو فاوطلا ةلأسمو :ديقلا ىلإ .حورشلا ضعب يف اذك ًالصأ زوجي ال هنأو «دييقتلا ىلإ قالطإلا نم صنلا رييغت

 ' .باتكلا اذه نم ديقملاو قلطملا لصف يف امهنع ثحبلا رم دق

 نم هريغب يضوتلا زاج :سانلا ضعب لاقو «ءاملا دجي مل نيح هب أاضوت دنع هنأ يور هنإف :خلإ زاوج قح يف

 ءاع. سيل هنأل ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب تباث رمتلا ذيبنب يضوتلا زاوح نإ :انلق «رمتلا ذيبن ىلع سايقلاب ةذبنألا

 «ةداع أطخي رمتلا ذيبنب ءاجف ءاملا نايتإب ادحأ رمأ ول ىح ءاملا مسا قالطإ دنع مهفلا ىلإ قبسي ال اذهو «ةقيقح

 رصتقي لب «هريغ هيلع ساقي ال سايقلا فالخب تبث امو ءالاك لحما نم ةساجنلل علاقب سيل هنأل ؛نيعم الو

 ةرازف يأ قيرط نم دوعسم نبا نع يئاسنلا الإ ةعبرألا هثيدح ىور :لإ رمتلا ذيبنب .صنلا دروم ىلع مكحلا

 زاوج مث «"هنم اضوتف" يذمرتلا داز "روهط ءامو ةبيط ةرف" :اعوفرم هنع ثيرح نب ورمع ىلوم ديز يبأ نع

 لاقو «رفزو م يعازوألاو ةمركع لاق هبو «نيفرطلا بهذم هب يضوتلا

 راتخم وهو «هب يضوتلا زوجي ال هنإ : ل ءاملعلا نم مهريغو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ثب فسوي وبأ

 نع "يغ" يف ةمادق نبا ىورو «مامإلا هيلإ عجر دقو «ريحألا هلوق وهو :لاق «ناخ يضاق هححصو يواحطلا

 ."لوصحلا" يف اذك نسحلا لاق هبو هب ءوضولا يف ًاسأب ىري ال هنأ :ددئثد ىلع



 سايقلا ةحص طورش يف لصف ۷ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 لقعي ل لصألا يف ّمكحلا نأل ؛حصي ال ثّدحلا ُهَقّبس اذإ ام ىلع سايقلاب هتالص ىلع

 ناتسحب ناتلق :ثم يعفاشلا باحصأ لاق اذه لثمبو .عرفلا ىلإ هتيدعت لاحتساف «هانعم
 ر ل

 تعقو اذإ ام ىلع سايقلاب ةراهطلا ىلع اتيقب ب اتقرتفا اذإف «نيترهاط اتراص اتعمتجا اذإ

 نعم لوقعم ريغ ناك لصألا يف تبث ول مكحملا نأل نقلا يف ٌةساحنا
 سيحجنتلا مدع وهو

 خوبطملا 1 يف ءٌيوغل رمأل ال يعرش رمأل ليلعتلا نوكي ام وهو غرا لاثمو

 الو «ةراهطلا يفاني هنأل ؛ةالصلا يقاني ثدحلا نأل ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب تباث ثدحلا يف يأ :لصألا يف

 و "نعمل" ن اذك هريغ هيلع ساقي الا شايقلا فالخب تبث امو «هيفانم عم ىقبي ال يشلاو «ةراهطلاب الإ ةالص

 عملا لوقعم ريغ سايقلا فالخ ىلع صنلاب تباثلا مكحلا نأ نم انركذ ام لثم, يأ :اذه لدمبو."لوصفلا"

 ْ ."ندعملا" يف اذك كي يعفاشلل افالح اندنع هدروم ىلع رصحني

 لوقن انكل ءاسحب لمتحي ال :يأ "ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ" :التلع هلوق سحنتي ال هنإف :خلإ نْيَتَلقلا يف

 لوقعم ريغ ناك نيتلقلا يف ةساجنلا تعقو اذإ ام وهو لصألا يف تبث ول مكحلا نأل ؛حيحص ريغ سايقلا اذه
 اذه نأ ىلإ ةراشإ لصألا يف تبث ول :لاق امنإو انعم لقعي ال ةساجنلا عوقو عم ةراهطلا ءاقب نأل ؛هانعم

 حزسنب ارمأ ريبزلا نباو سابع نبا نأ يور هنأل ؛دوادوبأ هفعض هنأل ؛ةشدح هتوبث يف نأل ؛ةجحب سيل ثيدحلا

 امم ءوضولا ربخك دريف «ىولبلا هب معت ةثداح يف ذاش هنأ ملعف ءامهيلع اوجتحال ًاحيحص اذه ناك ولو «مزمز

 اذه تإ: ملا لاق اذلف ءاهريعو ةو لا سرا عينا تاق «كرتشم نما ًاضيأ ةلقلاوءزانلا هتسم
 0 وصفلا"و "ندعملا" يف اذك حصي ال سايقلاف ميلستلا ريدقت ىلعو «ملسم ريغ ثيدحلا

 نأ :كلم يعفاشلا بهذمو ءال مأ زوجي سايقلاب ءامسألا تابثإ نأ فالتحالا لصأو ءاندنع :ليلعتلا نوكي ام وهو

 نييوحنلا نأ :انلو بي ةفينح يبأ باحصأ لوق وهو زوحي ال لاق نم هباحصأ نمو «زئاج سايقلاب ءامسألا تابثإ

 مهودجو امل مهنكل «برعلا نم كلذ اوعمسي ملو بوصنم لوعفم لكو «عوفرم لعاف لك نأ ىلع اوعمجأ
 ا هنوكل ؛لوعفملا اوبصنو ءالعاف هنوكل ؛لعافلا اوعفر مهنأ اوملع لوعفم بصنو لعاف عفر ىلع نيرمتسم

 .ةيعفاشلا نم يدابآ زوريفلا مالك ىهتنا كلذ زاوج ىلع لدف «لوعفم لكو لعاف لك هيلع اولمحف



 سايقلا ةحص طورش يف لصف 0 ٠ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ءاّضيأ لقعلا ٌرماخي هريغو «لقعلا ُرماخي هنأل ؛ارخ ناك اغنإ َرْمَخلا نأل رمح ُفَّصنملا

 .سايقلاب ارج نوكيف

 اذه يف شاّبنلا هكر اش دقو «ةيفخلا ة ةقيرطب ريغلا لام ذخأ هنأل ؛اقراس ناك امنإ قراسلاو

 .ةغللا يف هل عضوي مل مسالا نأ هفارتعا عم ةغللا يف سايق اذهو «سايقلب اقراس نوكيف يعل
 قراسلا ىلع

 :هداوسل "مهدأ" سرفلا يدل برعلا نأ :سايقلا نم عوتلا | اذه داسف ىلع ليلدلاو
 ءادوسلا e ةغللا يف سايقلا

 .رمخألا بوثلاو يحنرلا ىلع مسالا اذه لطي ال مث هترمحلا کک
 ةرمحلا رهو تمكلا نم

 ىلإ يدوي اذه نألو ءةلعلا دوجول كلذ زاجل ةيوغللا يماسُلا يف ةسياقملا ترج ولو

 هبرش لحيو 2١١3/7 :"رينملا حابصملا" يف اذك «فصنلا ىلع يقب نح خبط ام وه ريصعلا نم فصنملا :فّصنملا

 :هكنم دمحم لاقو «بعللاو يهلتلا نود يوادتلاو ماعطلا ءارمتساو ةصغلا ةلازإل انك فسوي يبأو ةفينح يأ دنع

 ۲٠۰[ ص :يفاشلا] .دحلا بجي هنم ركس ول هنأ ىلع لكلا قفتاو ؛هوركم هنإ

 ءام نم ءين وه ءرمخلا امنإو رمخب سيل وه انباحصأ دنعو «رمخلا ماكحأ هيلع يرجيف يأ :إ ارج نوكيف
 نم هريغ ةمرح قوف هتمرحو «ةغللا لهأ قافتاب هل صلاخ مسا وهو «دادتشالاو نايلغلاب اركسم راص اذإ بنعلا

 رمخلا لحتسم رفكي اذهو «ىلغو دتشا اذإ بيبزلا عيقنو «رمتلا عيقنو ءفّصنملاو ثلثملا يهو «ةمرحلا ةبرشألا

 اذهو ءركسي نأ الإ ةبرشألا نم اهريغ برشب بحي الو رمخلا نم ةرطق برشب دحلا بجيو ءاهلحتسم رفكي الو

 . لوصفلا" و "ندعملا" يف اذك ربدتف اهمكح اهاطعأ سايقلاب ارم اهامس نمو اناس

 رباح ثيدح يف درو امك عطق سلتخ ىلع الو بهتنم ىلع الو نئاخ ىلع نكي مل اذلو :خإ لام ذخأ هنأل

 رابخألا اهريسفت ةينآرقلا صوصنلا مظنل يناعملاو ءقراسلا موهفم يف ربتعم ةيفخلا نعم نأ ملعف ءاعوفرم هذ
 «ةقرسلا نعم هيلع قدصف «ةيفخلا قيرط ىلع تيملا نفك وهو لاملا ذحأيو قرسي هنأل :شاّبنلا .ليق اذك ةيوبنلا

 .هعبت نمو يعفاشلا بهذم وه امك هدي عطقيف

 ,عامجإلاب كلذ رجي ملو ءرمحألا بوثلا ىلع "تيمكلا"و «يجنزلا ىلع "مهدألا" قالطإ :يأ كلذ: :كلذ زاجل

 - ؛ةيلكلاب سايقلا نالطب ىلإ يدؤي اذه :لاقي ال :لإ يدؤي اذه نألو .ليقاذك تاغللا يف ةسياقملا رحت ملف



 سايقلا ةحص طورش يف لصف ۹4 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 اذإف ماكحألا نم عونل اببس ةقرسلا لَعَج ع رشلا نأل كلذو ؛ةيعرشلا بابسألا لاطبإ

 نأ نيك ةيفخلا قيرط ىلع ريغلا لام ٌدْحَأ وهو :ةقرسلا نم ّمَعَأ وه امب مكحلا انقّلع
 .ةقرسلا ريغ وه عم لصألا يف ناك ّبّبسلا

 نم معأ رمأب مكحلا انقلع اذإف «ماكحألا نم ونل ایس رمخلا برش لَكَ كلذكو

 0 .رمخلا ريغب ًاقلعتم لصألا يف ناك مكحلا نأ نيت رْمَْلا

 قاتعإ :لاقي امك هيلع ًاصوصنم ٌعْرَفلا نوكي ال ام وهو :سماخلا طرشلا لاثمو

 .لتقلا ةرافك ىلع سايقلاب زوجي ال راهّظلاو نيميلا ةرافك يف ةرفاكلا ةبقرلا

 يعرشلا سايقلا يف ةلعلا :لوقن انأل ؛مومعلا ىلإ صوصنلا نم صنلا جارخخإ ىلإ يدؤي وهو ةيدعت اضيأ هنأل -

 .ليق اذك ركفتف انهه ام فالخب ملع

 نم معأ رمأب مكحلا قلعت عرفلا ىلإ ىدعت امل مكحلا نأل ؛ةسيقألا رئاسب ضوقنم اذه :لإ مكحلا انقّلع اذإف

 «هلصأ تابثإ يف ال مومعلا ىلإ صوصخلا نم مكحلا فصو رييغت يف سايقلا رثأ نأل كلذو ؛هريغو صوصنملا
 معألا مسالا تابثإ هيف نحن اميف نأل ؛صوصنلا تالالد نيبو «ةيعرشلا ةسيقألا نيبو هيف نحن ام نيب قرف :انلق

 «صوصنلا تالالدو ةيعرشلا ةسيقألا رئاس فالخب ءمثإلا تابثإل ًاعبت صوصنلا نم معألا مكحلا لعج مث ءالوأ

 يف مكحلا تابثإف ءامهنيب ةكرتشم ةلعب عرفلا ىلإ لصألا نم مكحلا ةيدعت لب مسالا ةيدعت تسيل ااف

 . يماسحلا حرش" يف اذك ةلعلاب سيقملا يفو «صنلا ال صوصنلا

 نم معأ رمأب مكحلا قلعت عرفلا ىلإ ىدعت امل مكحلا نأل ؛ةسيقألا رئاسب ضوقنم اذه :رْمَخلا نم معأ

 هلصأ تابثإ يف ال مومعلا ىلإ صوصخلا نم مكحلا فصو رييغت يف سايقلا رثأ نأل كلذو ؛هريغو صوصنملا
 .لوصألا بتك يف اذك انلق ام هنع باوجلاو «رارطلا يف عطقلاك اهرسأب تالالدلاب ضوقنم ليلعتلا اذه ًاضيأو

 نيميلا ةرافك يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ زوجي ال :اولاق مهنأ سماخلا طرشلا تاوف لاثم يأ :سماسخلا طرشلا ٌلاثمو

 اذه :انلق هموم ةبقر ريرحتفإف :ىلاعت هلوقل ؛لتقلا ةرافك يف طرش ناميإلا نإف «لتقلا ةرافك ىلع سايقلاب راهظلاو

 - ءازحا صنلا بجوم ناكف «صنلا يف ناميإلا ةفصب ةديقم ريغ راهظلاو نيميلا ةرافك يف ةبقرلا نأل ؛دساف سايقلا



 سايقلا ةحص طورش يف لصف 1۰ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .موصلا ىلع سايقلاب ماعطإلا فنأتسي ماعطإلا لالح يف ٌرهاظملا ٌعّماج ولو

 ماي يف مصَي ل اذإ عّمتملاو «عت ةمتملا ىلع سايقلاب موصلاب للحتي نأ رصحملل زوجيو

 .ناضمر ءاضق ىلع سايقلاب اهدعب موصي روا

 يف اذك مكحلا قالطإ وهو صنلا بحوم لاطبإ ناعإلا طرش ناكف «ةرفاك وأ تناك ةنمؤم ةبقرلا قلطم

 ام طّسْوُأ نم َنيِكاَسَم ِةَرَشَع ُماَعْطإ ةئرافكفإ» :ىلاعت هلوق نيميلا ةرافك ةيآ :خلإ نيميلا ةرافك."لوصفلا"

 مهئاسن نم نورها نيدو :ىلاعت هلوق راهظلا ةرافك ةيآو بقر ر ريِرْحَت و مک وأ مكيلخأ نوُمعطُ

 7-00 ةبقر ريرْحَتف طخ انمؤُم لق نَمَوإِ» :ىلاعت هلوق لتقلا ةرافك ةيآو ؛ دبر ريِرحَت اولا امل َنوُدوُعَي م
 كنس يعفاشلا مامإلا دنع يأ :ماعطإلا فنأتسي .ناعإلاب ةديقم لتقلا ةرافك ينو «ةقلطم نييلوألا يف ةبقرلاف
 ١5١[ ص :يفاشلا] .كلني ةفينح يبأل افالح

 سايقلا اذه :انلق ءراهظ ةرافك امهنم الك نأ :عماجلاو «هلالح يف عماج ول فنأتسي هنإف :موصلا ىلع سايقلاب

 نيس ُماَعْطإَف عطس ْمَل ْنَمَإل :ىلاعت هلوقل كلذو ؛ساسملا ديق نع قلطم ماعطإلا يف صنلا نأل روم ذل

 «قالطإلا ىلع ماعطإلا زاوج هبجوم ناكف «ماعطإلا قلطأو «سيسملا نع هولح مايصلا يف طرش هنإف .انيكسم
 جر ناك ناهظلا ةرافك اهن دعاو لك نل وصلا ىلع نيقلاب: نيرنلا نع ةولح ماعظالا ي ظرش ولف
 ."ندعملا" مالك حيضوت اذه زوجي ال اذو «سايقلاب صنلا قالطإل

 لار اعنف قرت فوقولاو جحلا نع عنملا :اعرشو ,عونمملا وه رصحاو «عنملا :ةغللا يف راصحإلا :رصحملل

 [۲۲۷ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .يعرش رذعب مارحإلا دعب
 :كلمر يعفاشلا لاقو ءاندنع للحتي الو امرحم ىقبي يدحلا ىلع ردقي مل اذإ رصحملا نأ ملعا :لإ موصلاب لّثحتي نأ

 نع رحعل :يه ةعماجلا ةلعلاو «ةلماك ةرشع كلت عجر اذإ ةعبسو ؛جحلا يف مايأ ةثالث موصي يأ موصلاب للح

 ىّتَح مكسور وقل الر :ىلاعت هلوق وهو «هياع صوصنم ع رفلا نأل ؛حيحص ريغ سايقلا اذه :انلق «يدهلا
 .امرحم ىقييف لحم ُيدَهْلا غلبي

 ىمدلاب الجر نذأ هلو رمع نأ يور امل ؛هيلع صوصنم عرفلا نأل ؛حيحص ريغ سايقلا اذه :انلق :ناضَمَر ءاضق ىلع
 ؛"كموق نع لس" :لاقف دحأ ال :لحرلا لاقف "يدها كيلع" :لاقف «ةفرع موي ىضم بح مصأ مل و تعتمت :هل لاق

 .موصلا زوجي الف ءيدهلاب هيف صن ثيح "ةاش نم هطعأ" :مالغل رمع لاقف «يموق نم دحأ انهه ام :لجرلا لاقف



 يعرشلا سايقلا يف لصف "3 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 :يعرشلا سايقلا

 .هيلع صوصنملا يف مكحلا كلذل ةلع وه نعم ىلع هيلع صوصنملا ريغ يف مكحلا بّترت وه
 .طابنتسإلابو «داهتجإلابو ,عامجإلابو «ةّئسلابو «باتكلاب ةلع نيعملا نوك فرعي اهنإ مث

 يف ٍَجّرَخلا طوقسل ةلع ْتَلعُح اهإف «فاوطلا ةرثك :باتكلاب ةمولعملا ةلعلا لاثمف

 ْمُكيَلَع نوفاوص ُُّضَدْعَب ٌحاَنُج مهْيَلَع الو ْمُكْيَلَع سیا :ىلاعت هلوق يف ناذعتسالا

 ,ةلعلا هذه مكحب ةا رؤس ةساحب جرح ا هللا لوسر طقسأ مث ضب ىلع ْمُكُضَْب

 :لوألا نايب يف لاقف «ةلعلا وهو هنكرو هفيرعت يف عرش سايقلا طئارش نايب نم فنصملا غرف امل :يعرشلا ٌسايقلا

 نأ يف اوفلتخا نيسايقلا نأ ملعا :لإ مكحلا برت .نعملا نوك فرعي امنإ :يناثلا نايب ينو «يعرشلا سايقلا

 هيلع صوصنملا يف مكحلا قارعلا خياشم لاق «صنلا يف يلا ةلعلاب وأ صنلا نيعب تبثي هيلع صوصنملا يف مكحلا
 مكحلا نإ :دنقرمس خياشم لاقو «ع رفلا يف مكحلا توبث ىلع ةلالدلل تعضو ةلعلا امنإو «ةلعلاب ال صنلا نيعب

 وهو هتوبثل ال هتفرعل صنلا اغإو «هيلإ ىدعتي رخخآ عضوم يف هلثم دجو مف ؛صنلاب ال صنلا يف يلا ةلعلاب تبني
 .يناثلا لوقلا ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ مكحلا بترت :هلوق اذه ىلعف «يعفاشلا لوق

 عيمجب ليلعتلا حصي ال هنأ ىلع اوقفتا مهنكل «ةماعلا دنع ليلعتلا صوصنلا يف لصألا نأ ملعا :خلإ ُفرْعُي امنإ مث

 هتف هلوق يف ءاوس امهوحنو يدنهلاو يكرتلا نإف مكحلا يف فاصوألا نم ريثكل ريثأت ال هنأل ؛صنلا فاصوأ

 بحت نح لهألا عاقوو ةيرحلا فصو اذكو «ةبقر قتع باجيإ يف اه رثأ الو «"ةبقر قتعأ" :ناضمر راف يف عماجلل
 نذإف «ليلد ريغ نم للعملا ءاش فصو يأب حصي ال هنأ ىلع ًاضيأ اوقفتاو «ةمألا ءطوبو انزلاب دبعلا ىلع ةرافكلا

 "ندعملا" يف اذك داهتجالا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا امإ وهو «هتلع عملا نوك هب فرعي ليلد نم دبال

 نوفاوط" :هلوقب هتلع نيبو ؛ثالثلا تاقوألا هذه يف لوحدلا يف مهيلع الو مكيلع مثإ ال يأ :ٌحاَنُ ."لوصفلا"و
 .ءاشعلا ةالص دعب نمو «ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو ءرجفلا ةالص لبق ةثالثلا تاقوألا يأ :ءرْهَدْعَب ."مكيلع

 وه مكحلاو «فاوطلا ةرثك ةلعلاو «يراوجلاو ديبعلا هيلع سيقملاو ةرلا سيقملاف .فاوطلا ةرثك يأ :ةلعلا هذه مكحب

 ي هللا نيع يولوملا لاق اذك ءامإلاو ديبعلا نع ناذيتسالا جرح طوقس سنج نم وه يلا ةرلا روس ةساحب جرح طوقس



 يعرشلا سايقلا يف لصف فهن سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 *"تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإف ,ةسجنب تسيل ةّرملا" :#كء لاقف

 .فاوطلا لعب ةرفا ىلع ةيحلا ةرافلاك تويلا يف نكس ام عيمج نم ايحصأ ساقف

 نأ ٌعرشلا نيب رسعلا a دیری الو ر لا مكب هللا ديريو» :ىلاعت هلوق كلذكو

 مهرظن يف حجرتي ام قيقحت نم اوّكمتيل مهيلع رمألا ريسُتل رفاسلو ضيرملل راطفإلا
 .رخأ مايأ ىلإ هريحأت وأ «تقولا ةفيظوب نايتإلا نم

 0 تقولا يف ةررقملا ةدابعلا

 عقي رخآ ابجاو ناَضَمَر مايأ يف ىون اذإ رفاسملا :هدللر ةفينح وبأ لاق نيعملا اذه رابتعابو

 فسويوبأ بهذ اذلو «دامتعالا نم ريثك هيلعو ,سجنب سيل اهرؤس نأ ىلع لدتسي اذهو :ةسجنب تسيل

 هريغو كلام لوق وه :ليقو «هوركمريغ هنأ ىلإ ديبعوبأو قاحسإو يعازوألاو يروثلاو دمحأو كلامو يعفاشلاو

 «قارعلا لهأ نم هريغو يروثلاو «ماشلا لهأ نم هريغو يعازوألاو ءرصم لهأ نم هريغو ثيللاو «ةنيدملا لهأ نم

 دبع نب هلاق امك نسحلاو راسي نب ءاطعو ميهاربإو ةمركعو ديبع يبأو قاحسإو دمحأو هباحصأو يعفاشلاو

 ىلع لدي "راثآلا يناعم" يف يواحطلا هركذ ام نكل ًاضيأ دمحم نع ةياورو «ةيفنحلا نم يواحطلا هراتخاو «ربلا

 رابخألا مقاوم ىلإ برقألا حصألا وهو اهيزنت هوركم هنأ انباحصأ نم يحخركلا راتحاو ءاعرحت هوركم هنأ

 نأب مهيلع اريسيت رفاسملاو ضيرملل راطفإلا حيبأ هنأ :هنايب :خلإ ىلاعت هلوق كلذكو ."لوصحلا" يف اذك راثآلاو

 ."لوصفلا" يف اذك ةحلصمل مهرظن يف امهنم ححرتي ام قيقحت نم اونكمتيو مهدنع موصلاو راطفإلا يواسي
 .لقعلا نازيم يفك يف كلذ ةنزاوم دعب :ححجرتي ام

 موصلا نيب رييختلا راصف «نوتوافتم رايتحالا يف سانلاو رفسلا ةقشعب راطفإلا ريسيت اوراتخا نإ :رحأ مايأ ىلإ .

 اهيف رسيلا نإف ءةالصلا فالخمب ءراطفإلاو موصلا نم هدنع رسيلا وه ام دبعلل ارابتعا رسيلا بلطل راطفإلاو
 ."ندعملا" يف اذك الصأ رسيلا ىقيي ام لامكإلا يف نأل ؛لامكإلاو رصقلا نبي رييختلا هيف زوجي الف ؛رصقلا نيعتم

 ."جاهنملا" يف اذك هر ةفينح يِبَأ نع ةياورلا حيحص يف عقي ال لفنلا ىون ول هنأل ؛ارخأ ًابجاو" :هلوقب ديق :رحآ ًابجاو

 يف داود وبأو 25758١ :مقر "هدنسم" يف دمحأو ءوضولل روهطلا باب «47 :مقر "أطوملا" يف كلام هجرخأ *
 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «4؟ :مقر ؛ةرهلا رؤس يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو 07٠ :مقر ةرهلا رؤس باب
 ءانإلا يف تغلو اذإ ةرحلا باب يف يمرادلاو ۳٦۷ :مقر «ةرهلا رؤسب ءوضولا باب يف هحام نباو «حيحص

 و كلام نب بعك تنب ةشبك نع ٠٠/٤ «نابح نبا حيحصو



 يعرشلا سايقلا يف لصف فني سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 نألف «راطفإلا وهو هندب حلاصم ىلإ عحري امب صتخرتلا هل تبث امل هنأل ؛رحآ ا

 0 ل بحاول ةدهع نع سفنلا ج جارتخإ وهو هنيد حلاصم ىلإ عحري امم 07 هل تبي

 وأ نعال انفاق مان ج كلغ وتطول ی و ا 18 »9

 تح رثسا اعجطضم مان اذإ هنإف ءاعجطضم مان نم نم ومولانا اهنا اکا

Eوأ ًادنتسم مونلا ىلإ العلا ملك مكحلا ىدعتيف ةلع لصافملا ءاحنرتسا لعَج  

 .طقسل هنع ليز ول ءيش ىلإ اًمكتم

 ( اذكو «"ثوغلا كاتأ دقف رشبأ" :لاقي امك مهمالك يف ةيلعلل هلثم ركذي امنإ "هنإف" :#تلع هلوق يف ءافلا نأل :ةلع

 «ريكبتلا يف حاجنلا كاذ نإ ريحبلا لبق يبحاص اي ركب  :رعاشلا لوق يف امك نايبل ركذي "نأ" ةملك

 .ةدايزب "ندعملا"يف اذك ك(َنوَقَرْعُم مل اوُمَلَظ َنيذّلا يف ينبطاَخ الو :هلاون مع هلالج لح هلوق ليبقلا اذه نمو

 مان نمو ءأضوتيلف ادحاس وأ اجطضم مان نم :هشب كلام مامإلا لاقف «ءاهقفلا هيف فلتحا :1إ ٌمكحلا ىدعتيف

 وبأ مامإلا لاقو .دمحأو يعاوزألاو «ةعيبرو «نيثدحملا مامإ يرهزلا لوق وهو «همون لوطي نأ الإ ءالف 5

 دوجشلا قولا هايم نإ تشري وا لاقرب ام وا اههطصم مان ورب ىلع اللا وموال فانيلا ودك

 نم ىلع الإ ءوضو ال هنأ :يعخنلاو ناميلس يبأ نب دامحو يحي نب نسحلاو يروثلا لاقو ءءوضولا هيلعف

 ىلع ءاملعلا عمجأ :ناطقلا نبا لاقو .هدحو سلاجلا الإ ءوضولا مئان لك ىلع :هكر يعفاشلا لاقو «عجطضا

 ىلع اوعمجأو ءاثدح هليلق لعجو عامجإلا قرح هنإف «ةيعفاشلا نم يزملا الإ ءوضولا ضقني ال ليلقلا مونلا نأ
 ."لوصحلا" يف اذك ملعأ هللاو ءوضولا ضقني عجطضملا مون نأ

 'تايفالخلا" يف يقهيبلا هاور الو ءاحيرص ايفن ثيدحلا نم رم ال ؛ادجاس مونلا ىلإ ال :ملإ ًادنتسم مونلا ىلإ

 هدسجو يدنع هحور يدبع ىلإ اورظنا :لوقيف هتكئالم ىلاعت هللا يهابي دوجسلا يف دبعلا مان اذإ هو سنأ نع

 ."لوصحلا" يف اذك نيعاط يف

 :مقر «مونلا نم ءوضولا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو 2507 :مقر «مونلا نم ءوضولا باب يف دوادوبأ هحرحأ *
 ١[ :مقر ه5 دئاوزلا عمج] .نوقئوم هلاحرو : يمشيهلا لاقو هى سابع نبا نع ۷



 يعرشلا سايقلا يف لصف 1 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ركسلاو ءامغإلا ىلإ ةلعلا هذي مكحلا ىّدعتي كلذكو

 مد هنإف ءارطق الا ىلع مدلا رطق نإو يلصو يئضوت' ع هلوق كلذكو

 * "فنا قرع

 و ىلإ ةلعلا ه مكحلا ى مكاو ر ا اوم كا دف ةلع ملا "انيك مح

 تبثيف «ريغصلا قح يف بألا ةيالول ةلع ٌرغصلا :انلق اميف :عامجإلاب ةمولعملا ةلعلا لاثمو
 ˆ عامجإلاب

 يف بألا ةيالو لاوزل ةلع لقع نع غ ولبلاو ,ةلعلا دوحول ةريغصلا قح يف مكحلا
 بألا ةيالو

 ببسب ركفملا ةوقلا يف رييغت :نونحلاو «لقعلل رتاس وهو «ظيلغ دراب مغلب نم غامدلا نوطب ءالتما وه :ءامغإلا

 مون قوف امهوكل ؛امهيلإ مكحلا يدعت هجو «لقعلا بولسم نونحاو «لقعلا بولغم هيلع ىمغملاف لقعلا
 يلستغا مث" :هرحخآ يف شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم ةعطق اذه :ْيِئَّضَوَت .لصافملا ءاخرتسا يف عجطضملا

 لإ "ةضيحلاب تسيلو قرع كلذ امنإ' :ةياور فو «'ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو ةالص لكل ءيضوتو يلصو
 ."لوصحلا" يف اذك يذمرتلا هححصو دمحأ هج رحأ

 زجاع ريغصلا نأل اذهو ؛ريغصلا قح يف بألا ةيالول ةلع رغصلا نأ مهريغو ةفينح يبأ باحصأ يأ :خلإ انلق اميف
 هيف فلتخملا نأ ملعا :خلإ ةلع ٌرْغّصلا ."ندعم ا" يف اذك هرومأب موقيل هيلع ةيالو ىلولا لعج اذلف «هحلاصمل مايقلا نع
 «هزاوجب ملعلا لهأ ضعبو نافرطلا بهذف ءال وأ يلولا نذإ ريغب ةغلابلا حاكن زوجي هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث انهه

 له هنأ :ةيناثلا ةلأسملاو ءكلذ فالح ةباحصلا نم دحأ نع فرعي ال :رذنملا نبا لاقو «زوحي ال هنإ :مهرثكأ لاقو

 ال رثكألا دنعو ءزوحي انباحصأ دنعف ءال وأ ءاسنلا ةرابعب حاكنلا دقعني لهو ءاهحاكنل اهسفنب ةغلابلا ىلونت نأ زوحي

 «لوألا انرتحأف «ةراكبلا وأ مالغلا يف امك رغصلا يه له حاكنلا يف ةأرملا ىلع ةيالولا ةلع نأ :ةثلاثلا ةلأسملا .زوحي

 ."لوصحلا" يف اذك يناثلا هى يعفاشلا راتحاو

 يف دواد وبأو ,حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق 2175 :مقر ءةضاحتسملا يف ءاج ام باب يف يذمرتلا هحجرحا *

 دق يلا ةضاحتسملا يف ءاج ام باب يف هجام نباو 2387 :مقر قتالصلا عدت ال تربدأ اذإ ةضيحلا نأ ىور نم باب

 يخط ةشئاع نع بوثلا بيصي ضيحلا مد يف باب يف يمرادلاو «574 :مقر «مدلا امب رمتسي نأ لبق اهئارقأ مايأ تدع



 وعرشلا سايقلا يف لصف "16 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ةلعلا هذه ةيراحلا ىلإ مكحلا ىدعتيف «مالغلا قح
 لقع عم غولبلا و < يبصلا ركذلا يأ

 اهريغ ىلإ مكحلا ىدعتيف ةضاحتسملا قح يف ةراهطلل ضاقتنالا ةلع مدلا راجفناو

 .ةلعلا دوجول

 عون نم ىّدعملا مكحلا نوكي نأ :امهدحأ :نيعون ىلع سايقلا :لوقن كلذ دعب مث
 عرفلا ىلإ لصألا نم 5

 .هسنج نم نوكي نأ :يناثلاو .لصألا يف تباثلا مكحلا
 لصألا يف تباثلا مكحلا 1 00

 تبثيف «مالغلا قح يف حاكنإلا ةيالول ةلع َرغّصلا نإ :انلق ام :عونلا يف داحتإلا لاثم

 .ةريغصلا بيثلا يف مكحلا تشي هبو ءاهيف ةلعلا دوحول ةيراحلا قح يف حاكنإلا ةيالو

 رؤس ىلإ مكحلا ىّدعتيف «ةرهلا رؤس يف رؤّسلا ةساحب طوقس ةلع فاوطلا :انلق كلذكو

 ةلعب ةريغصلا قح يف مكحلا ىدعتيف «ريغصلا قح يف بألا ةيالول ةلع رغصلا اندنع يأ :خلإ مكحلا ىدعتيف =

 قاغا اهيلغ لوب ةريغضلا ةركيلاف ألا يف ةراكبلاو «زكذلا قب. ريغضلا هدتغو ءاقلطم رغصلا اندنعف هرخضلا
 يف امض سابع نبا ثيدح :انلو «هدنع ال اندنع اهيلع يلوي ال ةغلابلا ةركبلاو ءاعامجإ اهيلع يلوي ال ةغلابلا بيثلاو

 قح هققح ماقملاو «ةاقث هللجرو دمحأ هحرخأ "اهريخف ةهراك يهو اهوبأ اهجوزو" :ًاعوفرم ركب ةيراح ةصق

 ."لوصحلا" يف اذك "ريدقلا حتف" يف هس مامهلا نبا طسبلا

 اهقح يف مدلا جورح نوكيف «ةراهطلا ضاقتنا دعب الإ ميقتسي ال كلذو «يضوتلاب اهرمأ عرشلا نأل :ةراهطلل
 خلإ لوقن عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف ةمولعملا ةلعلا نايب دعب يأ :كلذ دعب مث ."ندعملا" يف اذك ةراهطلل اًضقان

 ةفاضإلاك فصو يف نافلتخيو فصو يف نامكحلا كرتشي نأ :سنجلا يف داحتالا :هسنج نم ."جاهنملا" يف اذك

 . لوصفلا" يف اذك ةساجنلا جرحو ناذئتسالا جرح لثمو «لاملا ةيالو لثم فصولاو

 نأ امك نالحلا رياغتي هنكل لصألا مكح نيع عرفلا مكح نوكي نأ :عونلا يف داحتالاب دارملا :خلإ يف داحتإلا لاثم
 تويبلا نكاوسو ةرهلا يف نيلحلا يف روسلا ةساحم كلذكو «مالغلاو ةيراجلا يف نيلحما يف تدحتا حاكنإلا ةيالو

 كم يعفاشلا معز امك ةراكبلاب ال ةريغصلا بيثلا يق مكحلا تبثي رغصلاب يأ :مكحلا تشي هبو ."لوصحلا" يف اذك

 ."ندعملا" يف اذك كلي يعفاشلا لوقل ادر رغصلا ةيلع نايب نأشب امامتها "هب" :هلوق مسدقتف



 معرشلا سايقلا يف لصف ۲۹١ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 5 1 ةيحلاو ةرأفلاك

 مكحب ةيراجلا نع ةيالولا لوزيف «حاكنإلا ةيالو لاوز ةلع لقع نع مالغلا غولبو

 .ةلعلا هذه

 قح يف ناذئثتسالا جرح طوقس ةلع فاوطلا ةرثك :لاقي ام :سدجلا يف داحتإلا لاثمو
 كلذ سنج نم جرحلا اذه نإف «ةلعلا هذمب راسلا ةساحن جرح طقسيف ءانناعأ ف 5 ا

 .هعون نم ال جرحلا

 £ 4 و ا

 سفنلا يف فرصتلا ةيالو تبثيف «لاملا يف بآلل فرصتلا ةيالو ةلع رغصلا كلذكو
 ةيراحلا سفن ةيراحلا لام يأ

 .ةلعلا هذه مكحب

 ."ندعملا" يف اذك هنيع هنأل ؛تويبلا نكاوس رؤس ةسامحمن طوقسو «فاوطلا يهو :ةلعلا دوجول

 نيع ةيالولا هذه لاوز نأل ؛ةيالولا كلت لاوز عون نم ةيالولا هذه لاوزو «لقع نع غولبلا يهو :ةلعلا هذه

 :يأ فصو يف نامكحلا دحتي نأ :سدجلا يف داحتالاب دارملا :سدجلا يف داحتإلا ."ندعملا" يف اذك ةيالولا كلت

 ةيالوو سفنلا ةيالو لثم فصولاو «ةفاضإلا يف داحتالاك "هيلإ فاضملا" :يأ فصو يف ناقرتفيو «"فاضملا"

 هيلإ فاضملاو «دحتمو كرتشم "ةيالولا' يهو فاضملا امهيف نإف ,ةساجنلا جرحو ناذئتسالا جرح لثمو «لاملا

 هيلإ فاضملاو ءدحتم ةساجنلاو ناذعتسالا ىلإ فاضملا جرحلا اذكو «نارياغم لاملاو سفنلا نأل ؛رياغمو فلتخم

 ءرخآ عون لالا ةيالوو «عون حاكنإلا ةيالوو «سنح ةيالولا قلطمف «نارياغم ناذئتسالاو ةساجنلا نأل ؛فلتخم

 جرحو «رخآ عون ةساجنلا جرحو «عون ناذئتسالا جرحو ءسنج جرحلا اذكو «درف الفلا رغصلا ةيالوو

 .مهفاف درف اذك ةساحن جرح اذك و «درف الفلا ناذئتسالا

 ةالص لبق نم تاقوأ ثالث يف اومكحي مل نيذلا ديبعلا نذأتسي نأب انرمأ ىلاعت هللا نأ :هنايب :لإ ناذئتسالا جرح

 هتلع نيبو «تاقوألا هذه دعب نذإلا طقسأو ءءاشعلا ةالص دعب نمو «ةريهظلا نم بايثلا عضو نيحو «رحفلا

 ةلخادملاو ةطلاخملا ىلإ ةجاح ميو مكب نأ نعي "ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط" :هلوقب فاوطلا ةرثك

 ىلإ ىدأل تقو لك يف ناذئتسالاب رمألا ىرح ولف «مادختسالاب مهيلع نوفوطتو «ةمدخلل يأ مكيلع نوفوطي

 -.حرشلا يف اذك جرحلا



 يعرشلا سايقلا يف لصف ¥۹ سايقلا يف عبارلا ثحبل

 قح يف هّليالو لوزيف «لاملا يف بألا ةيالو لاوز ةلع لْقَع نع ةيراحلا غولب نإو
 ۰ .ةلعلا هذمب سفنلا

 يف بألا ةيالو تبثي امنإ :لوقن نأب ةلعلا سينجت نم سايقلا نم عونلا اذه يف دبال مث

 لطعتي اليك بألا 0 تيأف اهسفنب فرصتلا نع ةزجاع األ ا لا

 ةيالوب لوقلا بجوف ءاهسفن ف فرصتلا نع ترجع دقو كلب ةقلعتملا اهحلاصم

 .ةرئاظن اذه اذه ىلعو ءاهيلع بألا
 ا

 رابتعاب ادحتا نإو «عونلا رابتعاب افلتحاف ناذعتسالا جرح كلذو «ةساحنلا جرح اذه نأل :خلإ هعون نم ال =

 هذهو رغصلا يهو :ةلعلا هذه مكحب .حرشلا يف اذك جرحلا سفن وهو دحاو سنج نم امهنم الك نأل ؛سنملا
 ."ندعملا" يف اذك لاملا يف ةيالولا ريغ سفنلا يف ةيالولا نأل ؛اهعون نمال ةيالولا كلت سنح نم ةيالولا

 :لاقي وأ ءاهسفن يف اهرايخل ةلع اهغولب :لاقي وأ «ةيالولا لاوزل ةلع رغصلا لاوز :لاقي وأ :لإ ةيالو لاوز

 ةفلتخم ميهافمو تارابع هل نوكي دحاولا دوصقملا نأ تفرع اذميو ءاهسفن ىلع اهتيالوو اهرايذل ةلع رغصلا لاوز
 يدوحولل يمدعلا حولص يف عازسنلاف «بولطملا فلتخي الو ناك اهيأب هنع ريبعتلا زوجي «ةيمدعو ةيدوجو ةيريبعت

 مامإلا هعبتو زوجي ال هنأ :ةيفنحلا نم مالسإلا رخفو يسوبدلا ديز يبأ نع لقن دقو «قيقحتلا لهأ دنع مئاليال ام
 .كنج نيرحأتملا نم ريثكو «"ريرحتلا" يف مامهلا نب نيدلا لامك
 نم ةيالولا هذه لاوزو «لقع نع غولبلا :يأ ةلعلا هذي ةيراحلاو مالغلا سفن قح يف يأ :خإ سفنلا قح يف

 يناثلا عونلا يأ :عونلا اذه .ةيالولا كلت لاوز ريغ ةيالولا هذه لاوز نأل ؛اهعون نم ال ةيالولا كلت لاوز سنج
 as يأ چ ج یا :ةلعلا سينجت نم [؟55 ص :يقاشلا] .سنجلا داحتا وهو

 عم. ةريغصلا لام يف بألا ةيالو انللع اذإ امك صوصنملا مكح نم هسنج يقو «صوصنملا مكح يف رثؤيل هريغو
 اذك لالا ىلع انتبثأ امك ًاضيأ سفنلا ىلع ةيالولا انتبثأ اذهو «سفنلاو لاملا معي نيعملا اذهو «فرصتلا نع زجعلا

 ."لوصألا لوصو" يف

 اذهلف «سفنلاو لاملا معي ماع نعم فرصتلا نع زجعلاف «سفنلاب ةقلعتما احلاصم لطعتي اليك :لإ لوقلا بّجوف
 :ليق'انك اطر هسفنا ىيا لامك و هش وقول لاما ىلع اننا امك اضيأ سفنلا ىلع بألا ةيالو اأ
 [؟55 ص :يفاشلا] .ديعلا ةالص توف فوح دنع مميتلا هرئاظن نم كلذكو :هرئاظن



 يعرشلا سايقلا يف لصف ۲۹۸ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ةلعلا يف دحتا ال عرفلا عم لصألا نأل ؛قرفلاب لطبي ال نأ :لوألا سايقلا مكحو
 - ل ۱ے

 .ةلعلا هذه ريغ يف اقرتفا نإو ىكحلا يف امهذاحتا ْبَحَو
 عرفلاو لصألا

 رغّصلا ريثأت نأ نايب وهو صاخلا قرفلاو «سينجتلا ةعئاممب هُداسف :ياثلا سايقلا مكحو
 لصألا مكح سنج نم

DS ل 

 د ا توب بح وی 5 وهو 5 ايسانف افنضو اخو اذإ

 الا فشل

 يف لب فاصوألا عيمج يف داحتالا سايقلا يف طرتشي ال ذإ ؛هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرفلا قلطم. يأ :قرفلاب
 :الثم لئاسلا لوقي نأ :عوتلا اذه يف قرفلا ةروصو :خلإ اقرتفا نإو .لثم ال سايقلل ديؤم قرفلا قلطمف «ضعبلا
 لاوزل اهسفنب تافرصتلا ةردق اهل تراص بيثلا نأل ؛بيثلا ةيراجلا يف ةيالولا مالغلا يف ةيالولا نم مزلي ال

 تبثيف «رغصلاب تباثلا زجعلا يف ةريغصلاو مالغلا نيب داحتالا توبثل انرضي ال اذه :هباوج يف لوقنف .اهئايح

 اذك مهفاف قرفلاب سايقلا لطيي الف «رخآ فصوب قارتفالا دوجو عم بألل ةيالولا توبث وهو مكحلا يف داحتالا

 مكح يف رثؤت الف ؛عرفلاو لصألا اهومشو ةلعلا مومع لئاسلا عنمب نأب :سينجتلا ةعئاممب ."لوصألا ندعم" يف
 ."لوصألا ندعم" يف اذك لصألا

 قرفلاو سينجتلا ةعنامع. :نيرمأب يناثلا سايقلا داسف يعي سينجتلا ةعناممم. :هلوق ىلع فطع :صاخلا قرفلاو

 ندمتلل ةرم ةئام موي لك يف هل عوقولا ريثك لاملا ف فرصتلا يف ةجاحلا نأل :لإ هريثأت قوف .ليق اذك صاخلا

 ءاهيف فرصتلا نع ةزجاع يهو ريحأتلا لمتحي ال ةزحانو ءاهريغو نكاسملاو سبالملو برامشملاو لكأملا يف

 هذه نأل ؛ةوهشلا مادعنال سفنلا يف دحوت مل هذه لثمو ءاهلام يف اهيبأل اهيلع ةيالولا بجو ةرورضلا هذهبف

 اذهف هيف رواشت غولبلا دعبف ءاهغولب دعب يه امنإو ءاهيبأل اهيلع ةيالولا ىلإ رطضي الف «ةغلاب ريغ ةريغص بيثلا
 عم وه لب اقلطم هسفن ال رغصلا وه ةلعلا نأ لامتحا ىلع ءانب عرفلل ةماع تسيل ةلعلا نأ ىلإ عجار قرفلا

 و یوو ريحا :يأ ةرورضلا
 ۲۷١[ ص :يفاشلا] .دابعلا نع ررضلا عفدتو عفتلا بلحت ةحلصمل انمضتم بترتلا نوكي نأ :اذه عمو :ابسانم افصو

 نإ :لوقن لب يعطقب سيل سايقلا يف ةلعلا قيقحت توبث نأل ؛ارهاظ هيلإ رظنلاب لاق اغإو ءارهاظ يأ :هيلإ رظنلاب
 .ةصوصنم ةلعلا نكت مل اميف انمالك نأل ؛رهاظلا ىلإ أرظن ةلع فصولا اذه



 يعرشلا سايقلا يف لصف ۲۱۹ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 عرشلا ةداهشل ال ةّبسانملل هيلإ ٌمكحلا فاضي عامجإلا عضوم يف مكحلا هب نرتقا دقو

 .ةلع هنوكب

 ةجاح عفدل ءاطعإلا نأ نظلا ىلع بلغ ًامهرد اريقف ىطعأ اًصخش انيأر اذإ :هٌريظنو
 سبللاو لكألا نم ا نعل هراقفل

 عضوم يف مكحلا هب نّرتقا دقو مكحلل اديان اضرب انا رتاذا لوف هرعت لاذ

 .فصولا كلذ ىلإ مكحلا ةفاضإب نظلا بلغي عامجإلا

 اذإ رفاسملا ةلزنع. إيلدلا رم اهقوف ام مادعنا دنع لَمَعلا بح وت ءلا ىف ءرظلا ةبلغ
 يأرلاب نظلا ةبلغ

 .يرحتلا لئاسم اذه ىلعو ُيّميتلا هل زجي مل ءام هبرقب نأ هّنظ ىلع بلغ

 ةروص يف هاوس ٌبسانم ٌدَجوي هدنع نأل ؛بسانملا قرفلاب لطبي نأ :سايقلا اذه مكحو

 وأ صن نم رخآ عضوم يف مكحلا هب نرتقا دقو مكحلل ًابسانم اندحو اذإ :يأ اذإ باوح :هيلإ مكحلا فاضي

 ."لوصألا ندعم" يف اذك فصولا كلذ ىلإ مكحلا فاضي عامجإ

 يف حاكنإلا ةيالو يف انللع اذإ امك ةلع فصولا نوكب يأ :ةلع هنوكب .مكحلا فصولا كلذ ةبسانمل :ةّبسانملل

 ةرشابم نع هزجع رابتعاب ريغصلل رظنلا هجو ىلع الإ عرشت مل حاكنإلا ةيالو نأل ؛ةبسانملل رغصلا ةلعب ريغصلا
 رثأ رهظ دقو «مكحلل مئالم فصوب ًاليلعت اذه ناكف ءزجعلل ثروم ريغصلاو «هدوصقم ىلإ ةحاح عم حاكنلا
 بوجولا اذه طرتشي امئإو «عامجإلاب ريغصلا لام يف ةتباث اهنِإف ءلالا ةيالو وهو عامجإلا عضوم يف فصولا اذه
 هبانتجاو «هنيد تاروظحم نع هبانتجا وهو ةلادعلا نم دهاشلا ةلرنم. سايقلا ف فصولا نأل ؛فصولاب لمعلا

 ارهاظ لدي رخآ عضوم يف فصولا رثأ روهظف ءاضيأ ةداهشلا يف بذكلا نع بنتجي هنأ ىلع ًارهاظ لدي اهنع

 هبجوي الو هزوجيف ةبسانملا درج امأو «ةلعلا هذه سايقلاب لمعلا بحوي اذهف «عازنلا عضوم يف رثؤم هنأ ىلع
 .ققحتملا ةلزنم ليلدلا نم اهقوف ام مادعنا دنع نظلا ةبلغ نأل :ُمُميتلا هل زجي مل ."ندعملا" و "لوصفلا" يف اذك

 هلأسي نم هدنع سيلو نظلا ةبلغل ءيش ىلع هيرحت عقوو ىرحتو ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ امك :يرحتلا لئاسم

 = قرفلا دوجو هدنع نأل ؛بسانملا فصولا يف عرفلاو لصألا نيب قرفلاب يأ :بسانملا قرفلاب .هب لمعلا بجيف



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ۲۰ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ةبلغ ىلع ءانب ناک منأل هب مكحلا بج اانا ل کا ةفاضإر فا یال كحل

 .قرفلاب كلذ لطب دقو ءنظلا
 دهاشلا ةيكزت دعب ةداهشلاب مكحلا ةلزنم. لوألا عونلاب معلا ناك :اذه ىلعو

 ثلاثلا عونلاو ءةيكز تلا لبق ةلادعلا روهظ دنع ةداهشلا ةلزنع.ئاثلا عونلاو «هليدعتو

 .روتسملا ةداهش ةلزنعب

 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف
 :ةيناث سايقلا ىلع ةهّجبوتملا ةّلوسألا

 عضؤولا داسفو -ه سكعلاو -4 بلقلاو -7 ةلعلا بجومب. لوقلاو -؟ ةعنامملا ١-

 ةاكزلا بجي :ءم يعفاشلا لاق امك كلذ لاثمو «هومتللع يذلا فصولا ىوس هيلع سيقملا يف بسانم دحوي -

 نإ :لوقي نأ وهو بسانملا قرفلاب هلطبي نأ لئاسلاو ريقفلا ةجاح عفد :عماجلاو «غلابلا ىلع اسايق يبصلا لام يف

 بحجب الف عرفلا ةروص يف دوقفم ىعملا اذهو «بونذلاو ماثالا ريهطتل عامجإلا عضوم ةروص يف ةاكزلا بوحو
 دعملا"و "لوصفلا" يف اذك

 ةلزنم ةئسلاو باتكلاب مولعملا فصولا نأ :اهنيب قرفلاو «ةثالثلا ماسقألا نم انركذ ام ىلع يأ :َلّمَعلا ناك

 فصولاو «يكزملا نم دهاشلا ةيكزت ةلزنم ةلع هنوك ىلع صنلا ةلالد نأل ؛يكزملا نم لدعملا دهاشلا ةيكزت

 نأ ىلع ةراشإ الو ًاحيرص لدي ال عامجإلا نأل ؛ةيكزتلا لبق هتلادع رهظ يذلا دهاشلا ةلزنمم عامجإلاب مولعملا
 دعب دوهشلا ةداهشب ءاضقلا ةلزنم. ثيدحلاو نآرقلاب صوصنملا ليلعتلا وه :لّوألا عونلاب .ةلع فصولا ذه

 لمتحي ال قيثو قثوم لماك ءاضق وهو ًالصأ ضقتنلا هيف روصتي ال هنإف ؛نيكزملا ةداهشب مهتيكزت مث «مهليدعت
 .ضاقتنالاو نالطبلا

 الكو «عرفلا و لصألا نيب سنجلا يف دحتملا فصولا ىلع ينبملا سايقلا :يناثلا عونلا نم دارملا :يباثلا عونلاو

 هتلادع رهظت مل هنأل :روتسملا ةداهش ةلزسبمب [707* ص :يفاشلا] .صنلاب لصألا يف امهيتلع تتبث دق نيعونلا

 ةرظانملا نأل ؛اهلصأو ةرظانملا ساسأ يه :ةعنامملا .عامجإ وأ صن نم ليلدب ةلع فصولا نوك رهظي مل امك هقسفو
 - دصق مار يذلا مكحلا موزل يعدي للعملاف «دابعلا قوقح يف ةعقاولا يواعدلا يف تاموصخلا لاثم ىلع تعضو



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف هه سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 و قرفلاو - 5

 ةَقَدَص :مهلوق يف :هلاثم كحل ا عنم :يناثلاو ءفصولا عنم :امهّدحأ :ناعونف ةّعّئامملا ام

 .رطفلا ةليل هتوم. طقست الف رطفلاب ْتبحو رطفلا

 .هيلع ييو هئو سأرب بحت اندنع لب رطفلاب اهوجو ُمّلسن ال :انلق
 .نيدلاك باصنلا كالم طقسي الف ةمذلا ف بحاو ةاكزلا ردق :ليق اذإ كلذكو

 بحاولا :لاق نمو «بحاو هؤادأ لب ةمذلا يف ٌبحاو ةاكزلا ردق نأ ملسن ال :انلق

 اطا لاك كاا قسيت لق ةفقادأ
 يس ةاكزلا ردق يأ

 ةدهعلا نع جرخي يح عنملا مرح لب نيدلا ةروص يق بحاو ءادألا نأ ملسن ال :انلق

 .مكحلا عنم ليبق نم اذهو «ةيلحتلاب

 عفدلا قوقحلا يف هيلع ىعدملا ليبس نأ امك راكنإلا هليبس ناكف «هيلع يعدي لئاسلاو «لئاسلا ىلع هتابثإ =

 بيجلا هاعدا ام تبث اذإ هنأ يهو ؛ةرورضلا دنع الإ ةعنامملا ريغ ىلإ زواجتي نأ هل يغبني الف «راكنإلاو هسفن نع

 مكحلا سنج نم فصولا ناك نأب كلذ هنكمأ نإ ةلعلا بجومب لوقلا ىلإ اهنع لئاسلا زواجتي مكحلا يف ًارثؤم

 ."لوصفلا" يف اذك بيجا ىلع رمألا لهس ةضراعملا ىلإ مالكلا لاز اذإف «ةضراعمل اب مث ءبلقلاب لغتشي الإو

 دنسلا عم امإ عنملاو «هيف عزانتملا يف دوجوم ةلع للعملا هلعج يذلا فصولا نأ ملسن ال :لوقي نأب :فصولا عنم

 :هلوقو «هتنؤم لمحتيو هتيافكب فلكملا موقي يأ :هيلع ْيلّيو هوي .هيلع اينبم عنملا نوكي ام دنسلاو «هنودب وأ
 بجو نمع ةنؤملا هذه اولمحت يأ "نونومت نمع اودأ" :التفع هلوقل ؛سأرلا كلذ ىلع فلكملا كلذ :يأ هيلع يلي

 .باتكلا اذه نم بابسألا باب يف هقيقحت نأيسو «ببس سأرلا نأ هب ملعف «هتنؤم مكيلع

 مهارد ةسمخح وهو ةاكزلا ردق :لاق اذإ اميف ةعنامملا ةقباسلا ةلأسملا ف فصولا يف ةعنامملا لثم يأ :كلذكو

 رادقم بوجو هس يعفاشلا لعج :خلإ كالمي طقسي الف ."ندعملا" يف اذك نيعلاب اهل قلعت ال ةمذلا ف بحاو

 ةاكزلا ردق نأ ملسن ال :لوقنف «ةلعلا هذه عنمت امنإو «لاملا كاله دعب بحاولا ءاقب وهو مكحلل ةلع ةاكزلا

 بوجو نأ ملسن ال :انلوق يأ :اذهو ."يشاوحلا لوصف" يف اذك ةمذلا يف بحاو هؤادأ لب ةمذلا يف بحاو

 .ماكحألا ليبق نم هزاوجو ءادألا بوجو نأل :خل! عنم ليبق نم .نيدلا ةروص يف تباث ءادألا



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ۲۲ سايقلا يف عبارلا ثحبلا
 .لشفلاك هئيلثت نَسِهلف ءوضولا باب يف نكر ٌحسملا :لاق اذإ كلذكو

 سأرلا حسم

 EI UY نأ ملَسُن ال :انلق

 لشغلا باب يف ةلاطإلا نأ ريغ ءةالصلا باب يف ةءارقلاو مايقلا ةلاطإك :ضورفملا

 يف ثيلثتلا نأب ةينكرلاب ةلوسغملا ءاضعألا يف لسغلا ثيلثت ةينس مكح للع ًالثم ةيعفاشلا نم للعملاف :خلإ حسم
 ريركتلاب وه اغإ ليمكتلاو «ننسلاب لمكي ضرفلاو «ءوضولل نكرو:ضرف لسغلا نأ ةهج نم ناك اإ ضورفلا
 بهذم اذهو «ثيلثتلاب هليمكت اضيأ هيف نسي حسملا يف ةيضرفلا يأ ةلعلا هذه تدحو اذإ مث «ثيلثتلاب هلامكو

 يعفارلا ىكح نكل «هباحصأ ريهامج نم ةعامج هب عطقو هبتك يف هيلع صن ةفلتخم هاي, نونسم هنأ هلم يعفاشلا

 «يعفاشلا نع اضيأ يذمرتلا هاكحو ءاهقفلاو ءاملعلا رثكأ بهذم وهو انباحصأل هحو ةدحاو ةرم هنوك نأ

 بهذمو «دوادو دمحأ نع ةياور وهو ءاطعو ريبج نب ديعسو سنأ نع رذنملا نبا هاكح ثيلثتلا يف هبهذمو

 دامحو مكحلاو فرصم نب ةحلطو رمع نبا هب لاق نممو :رذنملا نبا لاق «ةبعوتسملا ةرملا وه نونسملا نأ ةيفنحلا

 لاق «روذنملا نبا هراتحخاو «هريغو يروثلاو دمحأو كلامو ءيرصبلا نسحلاو هللا دبع نب ملاسو دهاحبو يعحنلاو
 ."لوصحلا" يف اذك حصألا وهو ةدحاو ةرم سأرلا حسم اولاق ةاورلا لك :يدع نبا

 يأ :هنايبو «ةثالثلا ءاضعألا يف لسغلا وهو هيلع سيقملا يف ثيلثتلا ةينس وهو مكحلا انعنمف :خلإ ملت ال انلق
 يف هرثأ امنإو «راركتلا يف ةينكرلا فصول رثأ ال هنأل ؛لصألا يف ةدوصقم ةنسب سيل راركتلا نأ «مكحلا عنم نايب

 رئاس يف لصألا (ليمكتلا يأ) هنألو «ضئارفلل تالمكم تعرش امنإ تابحاولاو ننسلا نأل ؛ليمكتلا ةينس
 نوكي امنإ دوجسلاو عوكرلاو مايقلا نأ ىرت الأ ,نكمأ اميف هلحم يف ضرفلا ةلاطإب نوكي امنإ ليمكتلاو ناكر ألا

 هلحم قرغتسا امل ضورفملا نأل ؛لسغلا يف ةلاطإلا لحم دحج مل انأ الإ ةءارقلا اذكو ءاهراركتب ال اهتلاطإب اهليمكت

 يف نكمم لصألاب لمعلاو «لصألا نع ًافلخ راركتلا ىلإ ةرورض انرصف ضرفلا لحم ريغ يف ًاليمكت ةلاطإلا تناك
 ؛هلحم يف يأ :ضورفملا ىلع ةدايز ."لوصفلا" يف اذك مهفاف باعيتسالاب اهيف ةلاطإلاب :انلقف «سأرلا حسم

 هرثأ امنإ ,راركتلا يف ةينكرلا فصول رثأ ال هنأل ؛لسغلا يف يأ لصألا يف ةدوصقم ةنسب سيل راركتلا نأل كلذو
 رئاس يف لصأ وه ليمكتلا نأل ؛ضئارفلل تالمكم تعرش امنإ تابحاولاو نئسلا نأل ؛ليمكتلا ةينس يف

 ."ندعملا" يف اذك ضورفملا ردقلا ىلع ةدايز هلحم يف ضرفلا ةلاطإب نوكي امنإ ليمكتلاو «ناكرألا

 هيف ةلاطإب لمعي مل ملف راركتلا نود لسغلا يف ةنونسم ةلاطإلا تناك اذإ :لاقي امع باوج :خلإ ةلاطإلا نأ ريغ

 ."ندعملا" يف اذك لحما لك لعفلا باعيتسال ؛راركتلاب الإ روصتي ال لسغلا باب يف ةلاطإلا نأب باحأف



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ۴ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ةلاطإلا نأب :حلسلاا باب يف لوقت هلثعو ندب رسل بنحب رعد ا

 .باعيتسإلا قيرطب ن

 نأ 78 ال :انلق ,دوقتلاك طظ ماعطلاب ماعطلا عيب يف ضباقتلا :لاقي كلذكو

 ريغ يسن ٍةَئسّلا عيب نوكي اليك ؛اهنييعت طرشلا لب «دوقنلا باب يف طرش َضُباقتا

 .اندنع ضبقلاب الإ نّيعتت ال دوقنلا نأ

 ل نأ نانو «ةلع فصولا نوك ميلست وهف :ةلعلا بحجوم. لوقلا امأو

 .للعملا هاعّدا

 لحدي ال دحلا نأل ؛ لمعلا تحت لدي الف ءوضولا باب يف دح ققرلا :هلاثمو
 ةياغلا يا قفرملا ةلعلا بحوم لوقلا

 ةطنحلا عيبك سنجلا يف امهلئامت اذه نم رهاظلاو «ريعشلاو ةطنحلاك ل :خل! ماعطلا عيب يف

 طرتشي رهاظلا اذه ىلعو لسم هجرخأ لثم ًالثم ابرلا ثيدحب ةيوستلا هيف طرتشيو «حلملاب حلملاو ةطنحلاب

 ةيطرشلا تابثإل ليلعت الف الإو «يرورض بحاو يأ طرش :هلوقو «"ديب ادي" :هيفو ءابرلا ثيدحب ًاضيأ ضباقتلا
 .ررقت ام ىلع مكحلل وه اغإو

 لام امهنم ًالك نأ :عماجللاو «فرصلا دقع يف نيلدبلا ضباقت طرش ثيح نامثألا يهو دوقنلا عيب يأ :دوقنلاك

 هديئويو «ةئيسنلاب ةئيسنلا يأ ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع لع هيهنل مارح وهو 1 ةئيسّنلا م عيب .ابرلا هيف يرحي

 .نيدلاب نيدلا عيب زاوج مدع ىلع سانلا تا دق :شي دمحأ لاقو ديب ادي ثيدحك ًاضيأ رخآ ثيداحأ

 نودب دوقنلا عيب زوجي نأ يغبنيف يف «ضبقلا نود أطرش دوقنلا يف نييعتلا ناك امل لاقي ام باوح :خإ دوقنلا نأ ريغ

 ."لوصألا ندعم" يف اذك ضبقلاب الإ تينع نإو نيعتت ال دوقنلا نأب باحأف «ضبقلا

 ةنيعم مهاردب ةعلس عاتبا اذإ اذهو «ةمذلا يق اهوبثل ؛خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو مهاردلا ذإ :ضبقلاب الإ

 يف اذك ضباقتلا ىلإ جاتحي الف ءضبق ريغ نم نييعتلاب نيعتي هنإف «ماعطلا فالخب «ىرخأ افاكم بجوي نأ زاح

 ملسي لئاسلاو «خلإ لحدي ال دحلا نأ ةلعب لسغلا تحت لحدي ال هنأ ىعدا للعملا نإف :لإ قفرملا :هلاثمو ."ندعملا"

 -نكل ؛لسغلا تحت لحدي ال هنأ وهو ءارهاظ مكحلا اذه ةلع فصولا باب يف ًادح هنوك وهو «فصولا اذه نأ



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف A سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ال ٌدحلا نأل ؛طقاسلا مكح تحت 00 الف «طقاسلا دح قفرملا :انلق ة ءدودحلا ف

 .دودحما يف لعدي

 موص :انلق ءاضقلاك نييعتلا نودب زوجي الف ضرف موص ناّضَّمَر موص : :لاقي 000 :
 | بصجومت 1

 ةهج نم انهه نييعتلا دحو هلأ الإ نييعتلا زوجي ال
 ناضمر موص يف

 ىاضقلاو عرشلا ةهج نم تبي ا 1 نينا : نأ الإ «نييعتلا نودب ءاضقلا زوجي ل ا ؛انلق

 .دبعلا نييعت طرشي ب الف عرشلا ةهج نم نييعتلا َدَجو انهو دا نعت طراق د كلذلف
 اضمر يف يأ ءاضقلا موص يف 7

 لحي ال هنأ هاوعد نأل ؛للعملا هاعدا ام ريغ انهه لولعملا نوكيف .دودحملا تحت لحدي مل هنأ قيقحتلاب اهمكح =

 اذه قيقحت قبس دقو «ةروكذملا ةعلاب طقاسلا مكح تحت لحدي ال هنإ :انلق ءةروكذملا ةلعلاب لسغلا مكحلا تحت

 قفرملا ناكف «طاقسإلل انهه ةياغلا نأل ؛طقاسلا بناجلا ذئنيح دودحملاو ءاصقتسالا هجو ىلع يناعملا فورح يف

 طقاسلا تحت لحدي الف لسغلا دح ال طقاسلا دح قفرملاو :للعملا لاق امك لوسغملا بناجلا نأل ؛طقاسلا دح

 رهاظ اذه ةلع موصلا باب يف ًادح هنوك سئاقلا لعج موصلا باب يف ليللاك :دودحملا يف .لوصألا بتك يف اذك

 ؛طقاسلا ادح هنكل ادح قفرملا انملس :انلق يأ :قفرملا انلق ."لوصألا ندعم" يف اذك لسغلا تحت لحدي ال وهو

 لوسغملا بناجلا ال طقاسلل بناجلا دودحملاو ءلوسغملا دح ال طقاسلا دح قفرملا ناكف ؛طاقسالل انهه ةياغلا نأل

 :لوألا «نييعتلا نم نأ وحن ةنيعم ةدابع ةحص يف جاتحلا نأ ملعا لإ ءاضقلا زوجي ال ."لوصألا ندعم" يف اذك

 امإ اذهو «تادابعلا نيب نم ةدابعلا زييمتل :ياثلاو .موصلا قلطم ةينب كلذ لصح دقو ةداعلا نع ةدابعلا زييمتل

 دعب الإ زييمت الو «ةمحازملا دعب يه امنإ زيبمتلا ىلإ ةجاحلا نأل ؛اهمكارتو رئاظنلاو لاثمألا ماحدزا دنع هيلإ جاتحي

 كارتشالا انههو «رئاظنلا نيب زييمتملل نييعتلا ىلإ جاتحي الف محازتلاو ةكرشلا قرع عطقنا اذإو .كارتشالا

 . لوصحلا' يف اذك "ناضمر نع الإ موص الف نابعش خلسنا اذإ "ثيدحلا يف درو هنأل ؛ماحدزالاو

 اهنإ هنأل ؛لصألا ريظنب سيل عرفلا نأ :وهو «سايقلا طرش يف ةعنامملا باوجلا اذه لصاحو :خإ طرّتشي الف

 (ناضمر موص يأ) عرفلا فو «عرشلا نم نييعت هيف دجوي مل هنأل ؛(ءاضقلا موصب يأ) لصألا يف نييعتلا طرش
 .دبعلا نييعت ىلإ ةجاح الف «ع رشلا نم نييعتلا دحوي



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف 0 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 كلذل ةلولعم مكحلل ةلع للعملا هلعج ام لّعجي نأ :امهدحأ :ناعونف ُبلقلا امأو

 «نامثألاك ليلقلا يف هنايرج ُبحوي ريثكلا يف ابرلا نايَرَج :تايعرشلا يف هلاثمو .مكحلا
 لاكي ام ماعطلا نم بلقلا نم عونلا اذه

 .نامئألاك ريثكلا يف هنايرح ُبحوي ليلقلا يف ابرلا نايرج لب ال :انلق
 كلذكرمألا سبيل يأ

 فرطلا فالتإ ةمرح ُبحوي سفنلا فالتإ ةمرح :مّرخلاب ءىجتلملا ةلأسم يف كلذكو

 ةعصقلا بلقك هلفسأ هالعأو هالعأ ءيشلا لفسأ لعجي نأ :امهدحأ :نيينعم يف لمعتسي ةغللا يق وه :بلقلا امأو

 ىلإ ناعجري امهالكو «بوثلاو بارحلا بلقك هنطاب هرهاظو هرهاظ ءيشلا نطاب لعجي نأ :امهيناثو .زوكلاو
 حيحصلا بلقلا لمعتسي سايقلا يف اذكف ءاهيلع ناك يلا ةأيهلا فالح ىلع ءيشلا ةأيه ربيغت وهو دحاو ءيش
 .ليق اذك اهيلع ناك يلا فلاخت ةأيه ىلإ ليلدلا رييغت وهو دحاو نعم ىلإ ناعحري امهالكو «نيينعم

 :ةلع لئاسلا هلعج للعملا هلعج امو ءامكح :يأ ًالولعم لئاسلا هلعج ةلع للعلا هلعج ام يعي :لإ كلذل ًالولعم

 نأب مكحلاب لدتسملا للع اذإ اميف بلقلا نم عونلا اذه حصي امنإو ءامكح اهلعجب هتلع لاطبإب ليلعتلا لاطبإ هيفو
 نأل ؛بلقلا اذه هيلع دري ال ضحملا فصولاب للع ول امأف ءرخآ مكحل ةلع لصألا يف ًامكح ناك ام لعح
 ."ندعملا" يف اذك مكحلا ىلع قباس هنأل ؛هل ةلع تباثلا مكحلا ريصي الو هجوب امكح ريصي ال فصولا

 ليلقلا يف ابرلا نايرج بحوي ليكلا تحت لدي ام عيب يف ًامارح ريثكلا يف ابرلا لعج نم الإ :هنم نيتنفحلاب
 .ابرلا هيف يرجي امهنم الك نأ :عماجلاو «ريثكلاو ليلقلا يف ابرلا هيف يرحي هنإف ,نامثألاك
 يصخلا سايق يف ةلع وهو اًمكح ريثكلا يف هنايرج انلعجو مصخلا ليلعت انبلق دقف يأ :خلإ ابرلا نايرج لب

 يف بلق كلل فنصملاو لصألا يف نوكي امنإ بلقلا نأ هيفو «هسايق يف مكح وهو ةلع ليلقلا يف هنايرج انلعجو
 هيلع نم وهو :مّرحخلاب ءىجتلملا ."ندعملا" يف اذك لصألا يف بلقلا مزلتسي عرفلا يف بلقلا نأب باجيو «ع رفلا

 ,ةيآلا ًانمآ ناك ُهَلَخَد ْنَمَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛اندنع هيف لتقي ال مرحلا ىلإ ىحتلا اذإ هنإف ءسفنلا ف صاصقلا

 :هفب يعفاشلا دنعو «مرحلا جراح لتقيف ءجورخلا ىلإ رطضي يح عابي الو سلاجي الو ىقسي الو معطي ال هنأ الإ
 ءاقافتا صاصقلا هنم يفوتسي مرحلا ىلإ ىجتلا اذإ هنأل ؛فرطلا يف صاصقلا هيلع نم ىلع سايقلاب مرحلا يف لتقي
 فالتإ ةمرح :.كللي يعفاشلا باحصأ لاق «ناح امهنم الك نأ :عماحلاو «سفنلا ف صاصقلا هيلع نم اذكف
 - نأل ؛مرحلا ديصك فرطلا فالتإ ةمرحل ةلع سفنلا فالتإ ةمرح نأ يعي فرطلا فالتإ ةمرح بحجوي سفنلا



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف 35 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 اذإف ءديصلاك سفنلا فالتإ ةمرح بحوي فرطلا فالتإ ةمرح لب :انلق .ديصلاك
 مارحلا د ديصك يأ

 ةلع دحاولا ءيشلا نوكي نأ ةلاحتسال ؛هل ةلع ىقبت ال مكحلا كلل ةلولعم هتلع تعج

 .هل ًالولعمو ءيشلل

 ةلع مكحلا نم هاعدا امل ةلع للعملا هلَعَج ام لئاسلا لعب نأ :بلقلا نم ياثلا عونلاو

 و ج ناك نأ دعي ا ب رصف کا كلذ ذهل

 .ءاضقلاك هل ٌنييعتلا طرتشيف «ضرف موص ناضَمَر موص :هلاثم
 تاضمر موص

 ماسقلاك هل ربل سلام دييدل وك كح ر ال اضرف ٌموصلا ناك ال :انلق
 لصاحلا ليصل 020200000000000

E كرم شار ميدسفلا نيا راو رتل رين صان a 
 فصولا بلق :خلإ يالا عونلاو .يشاوحلا ضعب يف اذك لطاب وهو ةلعلا نع مكحلا فلخت مزلي الإو «تباث ريغ

 ص :يقاشلا] .هل ادهاش ناك نأ دعب للعملا ىلع ادهاش ةلعلا يأ 8٠١؟[

 انطب هرهظ لعج وهو بارجلا بلقك اذهو «هل دهاشو للعملل ةجح فصولا كلذ يأ :ل! ةجح ناك نأ دعب
 اذهو «كيلإ ههحو راصف «كيلإ هرهظ ناكو كل ادهاش هلعحجت هتبلق كيلع ادهاش ناك فصولا يأف ارهظ هنطبو ٠

 نكمي ال دحاولا فصولا نأل ؛هل لدبم ال لوألا فصولا ريسفت هيف دئاز فصوب الإ ققحتي ال بلقلا نم عونلا
 ."ندعملا" يف اذك ةدايزلا نودب نييفانتم نيمكحل ادهاش نوكي نأ
 رمأ مض دعب لب «نييعتلا مدعب انمكحلا ةلعو ءال ًاليلد هتلعو للعملا ليلد لعج اذه سيل :تلق :خلإ ٌموصلا ناك ال

 ءاحنإو تالواقملا اذه لك نأ ملعا مث ءايروص لب ايقيقح ًاسكع سيل اذهو موصلا يف مويلا نيعت وه هيلإ دئاز
 نأ ًالوأ حقني هنإف ؛يعدملا نومضم قيقحتو ثحبلا لحم حيقنت لبق هحراطمو ةلفغلا ىلع ةينبم تارواحماو رظنلا

 صوصحخ بوجو وأ يعرش نيييعت هنأل ؛راض ريغو ملسمف نييعتلا قلطم بوحجو وه له ةيضرفلاب للعملا مكحلا
 ضقنلا وأ عنملا ماقم الإ لئاسلل ىقبي ال حيقنتلا دعبف «هل ةسلعلا ءاضتقا ملسم ريغ هنكل ءراضف يدبعلا نييعتلا

 هنيبعت هيف نأل ؛دئاز فصو اذهو :خل! نّيعت ام دعب ."لوصحلا" يف اذك ةرظانملا لهأ هققح امك ةضراعملا وأ

 نيعتي ءاضقلا موص نكلو ءاضقلا موصك يأ :ءاضقلاك .ضرفلا سفن يف ال هيف انمالك نأل ؛لوألا فصولل

 .تامايصلا رئاس يفن هنأل ؛هيف نيعتي ناضمر.موصو «هيف ع ورشلا دعب



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ۷ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ًرطضم للعلا نوكي هجو ىلع للعلا لصأب لئاسلا كّسمتي ي نأ هب يعتف سكعلا امو

 عرفو لآل ني ترافل هحو لا

 .ةلذبلا بايثك ةاكز را اوف بع تدع يلحلا :هلاثمو

 .ةلذبلا بايثك لاجرلا ىلح يف ةاكرلا "بحت الف بايلا لزم لَا ناك ول : :انلق

 .مكحلا كلذب قيلي ل ًافصو ةلعلا لمح نأ هب دارلاف :عضولا داًسف امأو

 هدسفيف حاكنلا ىلع أرط 53 فالتحا :نيجوزلا دحأ مالسإ يف محلوق يف :هلاثم
 ةيعفاشلا داسف

 .كللا لاوزل ةلع ٌمالسإلا لمح هناف ءنيحوزلا دحأ دادتراك

 .كللل لاوز يف ارثؤ ؤم نوكي الف كلملل امصاع َدِهُع مالسإلا :انلق

 ول امك ةّمألا هل زوجي الف «حاكنلا ىلع ٌرداق رح هنأ ةا: لوط ةلأسم ى كللتكر
 اهحاكن ىلع ةردقلا يأ و

 :يأ للعملا لصأب لئاسلا كسمتي نأ :حالطصإلا يقو «ىلوألا ةنسلا ىلإ ءيشلا دري نأ :ةغل وهو :سكعلا اّمأو

 ىعدملا مكحلا وهو ءاعرف للعملا هلعج يذلا مكحلا دضل :يأ للعملا عرف ام دضل هيلع أاسيقم ًالصأ للعملا هلعج امب

 لاجرلا يلح نيب :يأ عرفلاو لصألا نيب قرفلا لوبق ىلإ هسايق ةحص يف للعملا رطضاف :ةلذبلا بايثك .سايقلاب
 .بايثلا فالخب لاذتبالا هيف ققحتي ملف «لامعتسالا مارح لاجرلا يلح :لاقي نأب ةلذبلا بايثو

 ةقرفلا عقت ال :فانحألا دنعو «مالسإلا درجم. ةقرفلا عقت هنإ :امهدحأ مالسإ يف اولاق مهإف :خإ دحأ مالسإ ف

 :انلق ءةدرلاك حاكنلا داسف بجويف نيدلا فالتحا امهدحأ مالسا يف نأل ؛اولاق رخآلا ءءابإو مالسإلا ضرع لبق

 امك قوقحلاو كلملل ًامصاع دهع مالسإلاو «كلملا لاوزل ةلع مالسإلا لعج للعلا :يأ هنأل ؛ًاعضو دساف اذه
 يف اذك كلملا لاوز يف ر نوكي الف ءريغصلا هدلوو هلامو هسفن مصع دقف برحلا راد يف ملسأ يآ

 ضرعلا دعب مالسإلا نع رخآلا ءابإ وه كلملا لاوز يف ةقيقحلا يف رثؤملا لب :لإ ارثؤم نوكي الف ."لوصفلا'
 [۲۸۲ ص :يقاشلا] .مكحلل ةبسانم ةلع اهنأ امك امهنيب قيرفتلل ةحلاص ةلع هنإف «هيلع



 هطرشو هتلعو مكحلا ببس يف لصف ۸ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .زاوجلا مدع يف اروم نوكي الف ؛حاكتلا زاوج يضتقي ارداق ارح هنوك صو :انلق

 .مميتلاك هلا هل طرّتشيف ةراهط ءوضولا :لاقي ام لثمف ضقنلا امأو

 .ءانإلاو بوثلا لسع ضقني :انلق
 .لسغلاك هئيلثت نتسيلف ءوضولا يف نكر حسلا :لاَقُي ام لثمف ةضّراعملا اّمأو

 .مميتلاو ٌتفحخلا حسمك هثيلث نسي الف نكر حسم :انلق
 ءوضولا يف

 مطر اعا اجو وا تلعب تو هوب قلعو مک

 يأ صيصختلا زوجي مل نم دنع هريغل وأ عنال ناك ءاوس هنع مكحلا فلختو ةلعلا دوجو وهف :ضقنلا امأو

 ؛عنانمل ال ةلع للعملا هاعدا امع مكحلا فلخت وه هزوج نم دنعو «مهدنع ةضقانم صيصختلاف «ةعلا صيصخت

 ءةينلا نودب ةدابع الو ةدابع امهنم الك نأ :عماجلاو «مميتلاك ةينلا هيف طرتشيف ةراهط ءوضولا :لاقي ام :هلاثم

 طرتشي مل هنأل ؛ةينلا طارتشا وهو مكحلا فلخت عم ةراهطلا يهو ةلعلا دوجول ءانإلاو بوثلا لسغي ضقني :انلق

 [۲۸۲ ص :يئاشلا] .ةيعفاشلا نم درطلا لهأ مه نولئاقلا :لإ لاقي ام .ليق اذك ربدتف امهيف ةينلا

 ةراهط يف ةلع نع مكحلا فلخت مزلي :اولوقت يح متمهف ام تسيل ةلعلا نأ ىلإ ةلعلا رييغتب اقراف للعملا داعف :انلق

 نأب :ةيفنحلا هنع باجأو «ةينلا ىلإ اهيف جاتحيف «ةلوقعم ريغ يهو ةيمكحلا ةراهطلا وه اندنع ةلعلا لب «بوثلا
 ريغ هلك ندبلا ريهطت بوجو عم ةعبرألا ءاضعألا ىلع ءاصتقالا معن لوقعم رمأ ةساجنلا ج ورخجب ندبلا سجنت

 ةساجنلا ليزيو هب رهطتيف ءاضيأ اعرش رهطملا ةعيبطل رهطم ءاملاو ندبلا سجنت اذإف جرحلا عفدل زوج دق لوقعم

 oes «مميتلا فالخب «ةينلا ىلإ ةحاح الب

 توبث عني ضراعتلاو «ليلدلا سفن نالطب بجوي ضقانتلا نأ ضراعتملاو :ضراعتلا نيب قرفلا] :ةّضّراعملا اّمأو

 :للعملل لوقي نأب للعملا ليلد مكح يفني رحآ ليلدب لئاسلا يتأي نأ يهو [ليلدلا ضرعتي نأ ريغ نم مكحلا
 [؟ 45 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيفني ام ليلدلا نم اندنع نكل ,مكحلا ىلع لد نإو ليلدلا نم تركذ ام

 ماكحألا نم لئالدلا هذمب تبث ام نأ ملعاف «ةعبرألا لوصألا وهو عرشلا لئالد نم ثحبلا مت امل :خلإ مكحلا

 - يضفي هنأل ؛هببسب قلعتي مكحلا نإف «كلذ نايبل لصفلا اذهو ءامايب نم دبالف ءاهللعو اهطورشو اهابسأب قلعتي



 دّصقلل ىلإ لوصولل ُبّبس هنإف ءقيرطلاك «ةطساوب ءيشلا ىلإ ًاقيرط نوكي ام ُبّبسلاف

 .ءالدإلاب ءاملا ىلإ لوصولل ُبّبس لّبَحلاو ءيشملا ةطساوب
 هَ ك 7 هَ ك

 ىمسيو ءاعرت هيجل اهب يتلو حاسوب حجل ىلإ اجر داك" اي نك احم نال
 ١ هَ - .

 .ةلع ةطساولا

 دَحوت ةطساوب فلتلل ُبَّبس هنإف «دبعلا ديق لحو «صفقلاو «لبطصإلا باب تف :هلاثم و 5 هش 5 o و 7

 ىدبعلاو زيطلاو ةبادلا نم

 مكحلا دوجو دنع دحوي مكحلاو «مكحلا يف ةرثؤم اهنأل ؛هتلعب مكحلا تبثيو «مكحلا ىلإ هب لضوتيو هيلإ -
 «ببسملا ىلإ ةليسوو اقيرط نوكي ام ببسلاف طرشلا دوحو دنع دجوي مكحلاو «مكحلا يف ةرثؤم األ ؛ةلعب

 قيرطلا نعم. عرشلا يف لمعتساو «قيرطلا يوغللا هانعم نإف «قيرطلاك ببسلاو مكحلا نيب ةطساوب مكحلاو
 ."لوصفلا" يف اذك اَضيأ

 هذه ىلع رصحلا هجوو «ةمالعلاو ءطرشلاو «ةلعلاو «ببسلا :ةعبرأ ماكحألا هب قلعتي ام نأ ملعا :هببسب ّقّلعتي
 امإ ناثلاو ؛"ةلعلا" وه لوألاف ءنوكي ال وأ ًارهاظ هدوحوو مكحلا يف رثؤم امإ ماكحألا هب قلعتي ام نأ :ةعبزألا

 لوألاف ءال وأ مكملا دوحو ىلع املع نوكي نأ امإ ناثلاو .,"طرشلا" وه لوألاف ءال مأ هدنع مكحلا دحوي نأ

 .رارقتسالا ىلع رصحلا ليلد لمحي نأ الإو «"ببسلا" وه يناثلاو "ةمالعلا" وه

 ام :يأ هتاذب ًاضيأ مكحلل ءاضتقا هيف امو "ببسلا" وه ءاضتقا ال ءاضفا هيف ام نأ :لصاحلاو :لإ ءيشلا ىلإ

 هب طونم هنأب مكحلا ققحت يف لحد هدوجول لب ءاضتقا الو ءاضفا هيف سيل امو «"ةلعلا" وه هعبطب هيضتقي

 لصألاو "ةرامإلاو ةمالعلا" وه فشكو فيرعت درحب لب ًاضيأ لحد هل سيل امو ؛”طرشلا" وه هيلع فوقومو
 دنعو «دوقلاو قوسلاك "ةلعلا ةلع" ىلإف ترذعت اذإو < لا ةالصك "ةلع" ىلإ فاضي نأ مكحلا ةفاضإ يف

 اهريغ ىلإ فاضي دقو «مالسإلا ةجحو رطفلا ةقدصك ' طرشلا" ىلإف رذعتلا دنعو ضحما ببسلا" ىلإف رذعتلا
 .مهفاف لفنلاو ءاضقلا ةالصو «ةراختسإلا ةالصو «حيبستلا ةالصك

 ءاببس لحلاو حتفلا نم دحاو لك ناكف دبعلا باهذو «ريطلا جورخو «ةبادلا جورخ يهو :لإ ةبادلا نم
 ."ندعملا" يف اذك هل ةلع باهذلاو جورخلاو



 ع

 ٹرذعت اذإ الإ «ببسلا نود ةلعلا ىلإ 0 فاضي اًعَمَّتحا اذإ ةلعلا عم هاو

 ولو 22ش“ 000

 0 تلاحف ايف أد ىلع يلا لمح ولو ؛نمضي هَحّرَحف يبصلا دي نم طقس
 تلام ةبادلا _

 ت لهوا هقرسف ريغلا لان لغ ااف ل a راو

 .لاّدلا ىلع نامضلا بجي ال قيرطلا مهيلع لع مف ةلفاق ىلع وأ هل

 ىلوأ تناكف «ريغ ال مكحلا ىلإ :يأ هيلإ يضفي ببسلاو ءاه تبنتو مكحلا يف رثؤت اهنأل :ةلعلا ىلإ مكحلا

 ةروصلا يف دبعلا ةميق لاحلا الو ريطلاو ةبادلا ةميق لاحلا الو ريطلاو ةبادلا ةميق حتافلا نمضي الف ءاهيلإ هتفاضإب

 نأل ؛هنمضي ال امنإو «هلتقل ببس هعفد نأ ىلع ءانب هلتق ةيد يأ :2! نمضي ال .يشاوحلا ضعب يف اذك ةروكذملا
 دعب ببسلا ىلإ افاضم نوكي الف ءايرايتحلا هنوكل ؛هيلإ مكحلا ةفاضإل حلاص وهو هرايتخاب هلعف ىلإ فاضم هتوم

 .ةيقيقحلا هتلع ىلإ هتفاضإل هتالص

 كالهإلا لعف ةرشابع.ًالصاح كالا نكي ملف هل يرايتخا لعفب سيل نيكسلا طوقس نأل ؛عفادلا يأ :نمضي
 راصف «هيلإ كاسمإلا نم مزل ام فاضيف «عفدلا يف دعتم وهو عفادلا عفد مكح وه يذلا هكاسماب لب ًارايتحتا
 سيل هنأل ؛اهيلإ ةفاضإلا ترذعت ام يبصلا نع نيكسلا طوقس يهو فلتلا ةلع نأ رابتعاب ةلعلا مكحلا ًاببس عفدلا
 ."لوصفلا" و "ندعملا" يف اذك ارايتحا هلعفب

 وهو ةبادلا ريس يهو ةلع هيلع تضرتعا نكل (يبصلا وه) هفلتل ًاببس ناك نإو لمحلا نأل ؛لماحلا يأ :نمضي ال
 طوقسلا نأل ؛لماحلا نمضي تامو يبصلا طقسف لماحلا اهريس اذإ امأو «ةلعلا ىلإ فاضيف «يبصلل يرايتخا لعف

 ىلإ لوصولا قيرط يه ذإ ؛ضحم ببس ةلالدلا نأل :لإ نامضلا بحي ال ."ندعملا' يف اذك مهفاف هيلإ فاضي
 هرشابي يذلا لولدملا لعف يهو ءاهيلإ مكحلا ةفاضإ حلصت ةلع مكحلاو ببسلا نيب :يأ امهنيب للحت دقو ءدوصقلا

 اعمتجا اذإ ةلعلاو ببسلا نأ وهو ءروكذملا لصألا ىلع ةعرفتملا سمخلا لئاسملا هذهف ءاهيلإ فاضيف رايتحاب

 ىلع ةعرفتم يهو ببسلا ىلإ اهمكح فيضأ اهإف «نيكسلا طوقس ةلأسم يف الإ ةلعلا ىلإ مكحلا فاضي

 ."ندعملا" يف اذك خلإ ةفاضإلا ترذعت اذإ الإ :هلوقب ءانثتسالا



 بارلا ثحبلا

 ديم ىلع هرو را لد وأ هرس ةعيدولا ىلع قاتلا لد نإ ذولا فال ج اذهو

 لال هلع بحاول طفلا رت رابعا عةولا ىلع امضلابوحو ذأ ؛هلّمقف مرح ا

 طيحملا سبلو بطلا م ةلويتع ةمارخإ روظحم ةلالدلا نأ رابتعاب مرحلا ىلعو

 الف بق ااف «لعقلا ةقيقحب رق : امنإ ةيانجلا نأ الإ «ةلالدلاب ال روظحملا باكتراب نمضيف

 .ةحارحلا باب يف لامدنالا ةلزنمب ةيانجلا رثأ عافترا زاوحلل هل مكح

 هيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا عم. بّبسلا نوكي دقو

 كلذ عمو «قراسلا ةلالدل ضحم ببس ًاضيأ مرحلاو عدوملا ةلاد نأ :وهو «لاوس باوح :خلإ عّدوملا فالخب

 عدوملا ىلع نامضلا نأ :باوحلا لصاحو «مرحلاو عدوملا ىلع انهه نامضلا بحي نعي ببسلا ىلإ مكحلا فيضأ

aهسفنب ةيانحلا هذه ةرشابمب انماض ناكف «ةعيدولا دقعب همزتلا ينال فلل كر وهو ةعيدرلا لام ىلع دراج  

 خلإ ةلالدلا نأ رابتعاب بحي امنإ مرحلا ىلع نامضلا نأو بيبستلا قيرطب هيلإ هادم لدل نعني یا نود

 روظفم باكترا رابتعاب مرحلا ىلع نامضلا ناك ول هنأ :وهو «لاوس باوح :لإ ةيانجلا نأ الإ ."ندعملا" يف اذك

 اغإ ةيانحجلا نأب باحأف «لتقلاب لصتي نأ نودب ةلالدلا درحمم نامضلا هيلع بجي نأ بجوي ةلادلا وهو همارحإ

 ببسب اهيف نيشلا رثأ ىري ال لاحب ءربلا دعب ةحارحلا نوك وهو :لامدنالا ةلزنمب ."ندعلل" يف اذك خلإ ررقت

 .مكحلا عناوم نم لامدنالا هدع اذهلو «يناجلا نم نامضلا عافترا بحوي وهف «مامتلالا

 برقب :يأ ضاقتنالاو لاقتنالا ضرعب ةلازإو ءديصلا نمأ هتلازإب ةيانج تراص امنإ ةلالدلا نأل :لعقلا ةقيقحب

 [775 ص :يشاوحلا ةدمع] .خلإ زاوحل اهضاقتناو نمألا ةلازإ لاقتتا

 بيرقلا ءارشب هلثمو «بابسألاب ةهبش امل بابسألا ريح يف ةلع "رانملا" بحاص هلعح :خلإ ْبَبسلا نوكي دقو

 هيف ححريف بابسألا مسق نم هش فنصملا هدعف «ةلعلا ةلع وه ام لك اذكو «مايألا دنع ةيكرشلاو توملا ضرمو

 ةهج ىلع هيف ةيلعلا ةهج هدنع ححرتف «للعلا مسق نم هدع "رانملا' بحاص و «ةيلعلا ةهج ىلع ةيببسلا ةهج

 لصألا دنعف «لصألا هنإف ةلعلا ىلإ هتفاضإ رذعتي نأ اهيلإ مكحلا فيضأ اذإ ةلع يف بحي ريدقت لك مث «ةيببسلا

 عومجم وهو قتعلل ةلعلا لب كلملل ةلع ءارشلاو «كلملا وه تسيل قتعلا يف ةلعلا نإ :لاقي دقو «فلخلا طقسي
 ."لوصحلا" يف اذك مكحلا هيلإ فيضأ ةلعلل ريحآلا ءزجلا وه كلملا ناك امل نكل «ةبارقلاو كلملا



 ةلعلا تبث امل هنأل ؛ةلعلا نعم يف ْبّبسلا نوكيف ءبّبسلاب ةلعلا ْتْثي اميف :هلاثمو
 : ةلعلا نع. ببسلا نوك

 مک ف عم يف بب وكيف ببسلاب .هيلإ مكحلا فاضيف ءةلعلا ةلع نعم ف ُبّبسلا ن وكيف ببسلاب

 الام هتداهشب َفلتأ اذإ ٌدهاشلاو .قئاسلا نمض ائيش َفلتأف ةباد قاس اذإ :انلق اذهلو

 يضاقلا ءاضقو .قوسلا ىلإ فاضي ةّبأدلا ريس نأل ؛نمض عوحرلاب اهنالطب َرَهظف
 o r 5 5 : 6 نىإ ھم ع 75 28 كي . د

 ا لدعلا ةداهشب قحلا روهظ دعب ءاضقلا كري ميلا امل ؛ةداهشلا ىلإ فاضي

 ءرثبلا رفحتك ةيلعلا ةهبش هل سيل ضحم ببس ىلإ ببسلا مسق يفستلا نيدلا ظفاح نأ ملعا :بّبسلا نوكيف
 قاتعلاو قالطلا قيلعتو «ةرافكلل نيميلاك ةلعلا ةهبش هل يزاحم ببس ىلإو «هسفن وأ ناسنإ لام ىلع ةلالدلاو

 نم ريخألا ربتعأف ءدوقلاو قوسلاك ةلعلا يأ ةفاضإلا رذعت دنع ةلعلا ةلعك ةلعلا مكحلا يف ببس ىلإو «عوقولل

 .نيعمو امكحو امسا ماسقأ ةعبس ىلإ ةلعلا مسقو ءًاضيأ بابسألا

 ةبادلا لمحي قوسلا نأل ؛قوسلاب تثدح اهنكل فلتلل ةلع ناك نإو امباهذب اهدي ةباصإ نأل :قئاسلا نمض

 ىلع لومحم ةميهبلاك يضاقلا نأل ؛ةداهشلا ةلأسم كلذكو ءهركملا ىلإ ًافاضم اهلعف راصف ءاهرك باهذلا ىلع
 فقت اذهلو «قئاسلا عبط ىلع ريست ةبادلا نأل :قوسلا ىلإ فاضي ."لوصفلا" يف اذك ةنيبلا ةماقإ دعب ءاضقلا

 ةلعلا تهبش امل هنأل :ةداهّشلا ىلإ فاضي ."ندعملا" يف اذك قئاسلا ىلإ اا راصف «هریسب ریست و هفاقيإب

 [؟75 ص :يشاوحلا ةدمع] .ةداهشلا ىلإ فاضيف «ةلعلا ئعع. ببسلا نوكيف ببسلاب

 راتخملا دبعلا نم ارداص ايرايتحا العف ناك نإو يضاقلا نم ءاضقلا لعف نأ ىلإ ءاعإ هيف :لإ قحلا روهظ دعب
 مهداهش نأ امل ؛دوهشلا هنمضي ملو ءاضقلا لعف ىلإ هعايضب لاملا نامض مكح فاضي نأ يغبني ناكف «هرایتحاب

 ىضتقم ىلع هعسي ال ثيح نم اروبحب ازجاع عراشلا دنع ربتعا امل يضاقلا نأ الإ ءةلالدلا يف امك ضحم ببس

 . يف يرايتخا ريغ ًالعف رظنلا اذهي هلعف دع ؛مهتيكزتو مهليدعت دعب دوهشلا ةداهش بسح ىلع ءاضقلا ريغ عرشلا

 ,ةداهشلا يف نايبلا اذه «هيلإ مكحلا ةفاضإ حولص مدع يف ةميهبلا لعف مكح همكح راصو «ةيعرشلا ةظحالملا

 ءال :امهدنعو «هجولا اذهبي لاملا نانمضي :ثر مظعألا مامإلا دنعف ةيكزتلا نع نوكزملا عجر اذإف ؛ةيكرتلا يف امأو

 نأ ىلع هئاضق يف راتفع وهو يضاقلا ءاضق الإ هتلع تسيلو .نفلتلل ًاببس سيل ءانثلاو ملسم ىلع اونثأ مف

 ."لوصحلا" يف اذك هلصأ ةيكزتلا نع مهعوجر ىلإ فلتلا فاضي الف «دوهشلا بذك مزلتسي ال مهعوجر



 .يقئاسلا لعفب ةميهبلا ةلزسنم كلذ يف رويخماك راصف

 ا اره ةلكلا ةققح ىلع عالطإلا رّدعت دنع ةلعلا ماقم ٌماقي دق بسلا مث

 .ببسلا ىلع مكحلا راديو «ةلعلا رابتعا هب طقسيو «فلكملا
 امدعو ادوحو

 ةقيقح ٌرابتعا طقس «ثدحلا َماَقم ميقأ ال هنإف ؛لماكلا ُمونلا :تاّيعرشلا يف هلاثمو

 0 7 1 لامك ىلع ٌضاقتتنالا راديو ثّدحلا

 راديف يطولا ةقيقح ٌرابتعا طقس ءطولا ماقم تَميقأ امل ةحيحصلا ة ةولخا كلذكو

 .ةدعلا موزلو رّهملا لامك قح يف ةولخلا ةّحص ىلع مكحل ا

 راديو «ةقشملا ةقيقح ٌرابتعا طَقَس ةصحرلا قح يف ةقشملا ماقم َميِقأ امل ٌرَقسلا كلذكو

 يضاقلا ءاضقب لصاحلا فلتلا اذكف قئاسلا ىلإ فاضي ةبادلا ءطوب لصاحلا فلتلا نأ امكف :قئاسلا لعفب

 ةلعلا ةقيقحب لمعلا ىلع نيعي فيلكتلا يف نأ امل :ببسلا ىلع [؟7 ص :يشاوحلا ةدمعإ] .دهاشلا ىلإ فيضأ

 ولخي ال مونلا نأل ؛اهضافتنال ببس هنأل ؛ةراهطلا ضافتنال :ثدحلا َماقم ميقأ .ةلعلا رابتعا طقس اذلف «جرحلا نم

 ىلع هلامتشال مونلاو «رذعتم مونلا ةلاح يف ثدحلا دوجو ىلع عالطإلاو «ثدحلا ةلعلاو «ةداع ءيش جورخخ نع

 نأ مهوتي ام دري الف ؛ثدحلا ماقم ميقأف «مونلاب ًاثداح هدوجو نوكيف «ثدحلا دوجو ىلإ عاد لصافملا ءاحخرتسا

 جورخ ةقيقح ماقم مونلا سفن ةن ماقأ عراشلا نأل ؛كوكشم ةساجنلا جورحخ مرن قو نقي اعات ناك موضول

 يشاوحلا ضعب" يف اذك ةساحنلا

 موصكت بط الو اح الو عرش ال مطولا نم علام كانه سيلو راب جوز العن اذإ يإ :خلإ ةَوْلَخلا كلذكو

 ةماقإ اهئطو هنأك (اعرشو اعبط ءطو عنام وه) ضيحو (ًاسح ءطو عنام وه) ضرمو (ًاعرش ءطو عنام وه)

 (امهريغو ةدعلاو رهملا بوجو وه) مكحلا راديو ءطولا ةقيقح رابتعا طقس اذلو طولا ماقم ةحيحصلا ةولخلا

 نأب ءطو امهنيب ناك ام هنأ نقيت نإو ةدعلا مزليو لماكلا رهملا بجيف «(عنام دحوي مل نأب) ةولخلا ةحص ىلع

 رابخألاو طولا ماقم تميقأ ةيعرشلاو ةيسحلا عناوملا نع ةيلاخلا يأ :خإ ةحيحصلا ةا دعب اركي تناك

 ىلع عالطإلا رذعتل :ةقشملا هاقم .اهاندروأل ماقملا قيض نم انعنب ام ال ول فلتخم قيرط نم ةريثك هيف راثآلاو

 .هيف سانلا لاوحأ توافتي نطبم رمأ اهنأل ؛ةقشملا ةقيقح



 بارلا ثحبلا

 رادقم هب دصقي هتكلمم فارطأ يف فاط ول ناطلسلا نأ يح «رفّسلا سفن ىلع مكحلا

 .رصقلاو راطفإلا ف ةصخرلا هل ناك «رفسلا

 تست تسب افإو ةرافكلل ايس يمس نيفيلاك ازا اين تسلا ريغ نمسي دقو
 نيميلا

 نإف ةرافكلا بوجو ياني نيميلاو تلا دوجو ياني ال ببسلا نإف «ةقيقحلا ق

 .نيميلا يهتني هبو ثنحلاب بحت امإ ةرافكلا

 يف ببسب سيل هنأو اوه ايس سم قامو قالطلك طرشلب یکم نيل كلثكو
 نيميلا لثم

 ا دوج وب يهتني قيلعتلاو ءهطرشلا دنع تي اهنإ مكحلا نأل ؛ةقيقحلا

 نينس فاط ول هنأل ؛رفسلا رادقم دصقب ديق امنإَو ءاهلايلو مايأ ةثالث ريس وهو رفسلا رادقم :لإ رادقم هب دصقي

 [۲۲۸ ص :يشاوحلا ةدمع] بحرا لجل ايار 00 ريو دحر

 مكحلا ىلإ ًاقيرط نوكي ام ببنملا نأ :وهو ءالوأ فنصملا هركذ ام ىلع دري ضقن باوج :خلإ ىّمسُي دقو
 لب ءاهيلإ لصومب سيل هنأ عم نيميلا ةرافك :لاقي امك هيلإ فاضي اذحلو ةرافكلا ببس نيميلاو «هيلإ ايضفم

 يفاني ربلاو «هل تعرشو ربلل دقعنا نيميلاو «ثنحلاب الإ بحت ال ةرافكلا نأل ؛ةرافكلا بوحو يفاني نيميلا

 يق يلا ةمزالملا مدعي الإو موزلملل فانم مزاللا ينانمو «ةرافكلا مزال كيحلاو تحلل اغنام نيميلا ناكف تنحل

 فانم هنأ عم قاتعلاو قالطلل اببس ىمسي قاتعلاو قالطلا قيلعت كلذك و «نيئيشلا نيب كاكفنالا مدع نع ةرابع

 ناكو «قالطلا نع ًارذح رادلا لوحد نع اهعانتما هنم دوصقملا «قلاط تنأف رادلا تلد نإ :هلوق نأل ؛امهل

 الإ تبثي ال ءارحلا نأل ؛ءازجلا نع كفني ال :يأ ءازجلل مزال وهو طرشلا دوجول اعنام قيلعتلا :يأ نيميلا
 عفترا نيميلا بجو فالخب لعف اذإ هنأ نيميلا يهتني هبو :هلوق نيعمو .موزلملل فانم مزالل يئانلاو طرشلاب

 دحاو نيمي ال نامي اهنأل ؛"املك" ةملك يف الإ قالطلا عقي الو ؛ثنحي ال ىرحأ ةرم كلذ لعف ول اذلو «نيميلا

 لا س انک ام یب ءار و اة رال مرو فلاش نا هيلإ لؤي نأ رابتعاب ًاببس تيمس اهنأب باحأف
 ."لوصفلا" يف اذك ريح ُرصْعَأ يار 0 :ةياكح ىلاعت هلوق يف رمح

 نأ لمتحي اهنأل ؛هيلإ لوؤي ام رابتعاب ًاببس تيمس امنإو «يانتلا دوجو عم هل اببس نوكي الف :نيميلا يهتني هبو

 ل



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف 0 ظ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .امهنیب يفانتلا دوجو عم ًاببس نوكي الف

 :ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف
 ةمالع نم بالف اّنع بيغ بوجولا نأل كلذو ؛امابسأب قلعتت ةّيعرشلا ٌماكحألا

 .بابسألا ىلإ ماكحألا فيضأ رابتعالا اذهو مكحلا بوح و امي دبعلا فرغ

 لوخد لبق ُهّجوتي ال ةالصلا ءادأب باطخلا نأ ليلدب "تقولا" ةالصلا ٠ بوجو ببسف

 «تقولا لوحد دعب هجوتي امنإو «تقولا

 بوجو ةرورض هعم اهتعماجبو لولعملا دوجول ةيضتقم ةلعلا نوكي نأ ةيلعلا ةقالع نأش نم نأل :ًاببس نوكي الف
 لولعملل فانم دعملا نأ مهوتي الو ءامدع ال ادوجو لولعملاب صاصتخا ةلعلل نأو «بحوملاو لولعملاو ةلعلا ةعماحج
 ."لوصحلا" يف اذك ربدتف ةيمكحلا ال ةيلوصألا ةلعلا يف مالكلا نأل ؛هدوحجو دنع هلاوزو هعفر بحي

 ةددجتملا هتاقلعت نكل «عرشلاب انل امولعم ناك نإو هباجيإو ىلاعت هباجيإب وه امإ بوحولا نأل ؛كلذو :خإ قلعتت

 مسارم نم انهه دبالف بلطلا قلعت تقو :يأ 'يق انل ملعي ال هنإف ءاهنع ةيفاحخ ةنمزألا تامارصناب بلطلا ءاحنا يف

 اهيلع انل ةفقومو هنمو «همعن ددحتل ًافورظ تناك امل تاقوألاف «تابلطلا ءاحنا صوصح ىلع تارامأو ملاعمو
 ءاحنا نايبل فنصملا ضرعتف مايصلاو ةالصلا يف امك اموحول ًاللعو ابابسأ ماكحألا ةماع يف تربتعا اه ةفرعم
 تارامأ يعم انهه بابسألا نأ ملع اذهو «سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةيعرشلا ماكحألاو بابسألا

 ةفصلا وهو متدقلا باحيإلا وه بوجولا سفنل يقيقحلا ببسلاف «تارثؤم ئعم.ال ماكحألا نع ةفشاك تافرعمو

 نم بلطلا قلعت وه ءادألا بوحول يقيقحلا ببسلاو «تاقوألاك ةرهاظلا بابسألا هبانم بانو «ىلاعت هل ةيقيقحلا

 ."لوصحلا" يف اذك ةثداحلا ةيظفللا رمألا ةغيص يرهاظلا هببسو «ع راشلا

 مل ولف ءنوكي م ملعي ال ةليللا يف وأ مويلا يف ًالثم ةالصلا ىلاعت هباجيإو «ىلاعت هللا باجيإب :بوجولا نأل كلذو
 عرشلا يف ببسلا نأل ؛للعلا بابسألاب انهه دارملا مث ءدابعلا ىلع اهتفرعم قشي امل تعضو يلا بابسألا نكت

 .معأ هنأل ؛ببسلا ظفل اوراتخا خئاشملا نكل هل ابجوم ال بولطملا ةفرعمل اقيرط نوكي امع ةرابع
 وه ماللا يف لصألاو « يللا قس ىلإ سلا كولذل ةالّصلا مقأ» :یلاعت هلوقب ريشأ هيلإو :تقولا لوخد لبق

 ؛نانرضي الف «ةيآلا نوب َنيحَو نوسم نيح هلا ناَحّبْسف# :هلوق ىلإ ارظن تقولا ىلع لمح ولو «ليلعتلل

 - لوقلا اذهو «فورظلا نم لصألا يف هنأو «يرهاظلا ببسلا هنأ انققح ام ىلع ءانب ليلعتلا يقاني ال تيقوتلا نأل



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف فرخ سايقلا يف عبا رلا ثحبلا

eا" :انلوقك اذهو «هلبق بوجولا بيس دبعلل فّرعمو ءادألا بوحول تبث  

 نأ ف تقول لود لانهم دملا هنر ةوحومالو«ةحركدل «عيبملا نع
 ةالصلا يف

50 ERS 

 «بوحولل بس لوألا ءزجلا نأ َرّهظ اذهيو

 هنأ ىلع ءانب باطخلا هجوت وهو ببسلا امئإو فرج وهاتف ف رلا نأ لإ يفي اض ع د فلصملا نم =

 مكنأ رضي الف «ةرامالإو فرا نفض کل ايس هوك لغ لذ نارودلاف «تقولا لوحد لبق باطخلا هجوتي ال

 يشاوحلا لوصح" يف يلهبنسلا نسح دمحم انالوم لاق اذك ةيدرطلا للعلاب متلق فيك

 «باطخلا ةدئاف امف «تقولا وهو ببسلاب اتباث بوحولا سفن ناك امل هنأ :وهو «لاوس باوح :خلإ باطخلاو
 سفن نع لصفني وهو «ءادألا بوجو لبق يأ :هلبق ."ندعملا" يف اذك خلإ تبثم باطخلاو :هلوقب باحأف

 نإف ءرمألا ريغ ببسلاو «تقولا وهو ببسلاب تباث بوحجولا سفنو «رمألاب تبثي باطخلا نأل ؛بوحولا

 تقولا وهو بوحولا ببس فرعيو «ببسلا كلذ دعب هجوتي رمألاب باطخلاو «ببوحولا سفن هب تبثي ببسلا
 ."ندعملا" يف اذك ءادألا بوحو لبق يأ هلبق |

 نأ فرعي هبو «"دأ" :انلوقك ةبلاطملا دنع امهؤادأ بجيو «حاكنلاب ةقفنلاو عيبلاب نمثلا بجي هنإف :لإ عيبملا َن ذأ

 يأ بورا نال عقلا دعي هجروا باطلا ءاذألا توجو ىلع اا قولا يأ ببنملاب تبكي يبوحتولا

 دئاز ريغ هيلع ىمغملاو مئانلاك باطخلا مهاف ريغ هنوكل باطخلا هلوانتي ال نم قح يف تباث ةالصلا بوحو

 بوحجولا نأ انفرعف «تئافلا نع الدب الإ بحي ال ءاضقلاو «ةفافإلاو هابتنالا دعب ءاضقلاب رمأ يح ةليلو موي ىلع
 ."لوصفلا" يف اذك ءادألا هيلع بجي ال هنأ امل ؛ءاضقلا اهيلع بجي ال ضئاحلا نأ ىرت الأ ءامهقح يف تباث

 يف ريشأ هيلإو .همهفب الإ هجوت الو «باطخلا مهفل نيحلاص ريغ ةلاحلا هذه يف امهفإف :هيلع ىمغملاو مئانلاك

 عفر" :نذ ةشئاع ثيدح يقو «ةيآلا 4نولوقت اَم اوُمَلْعَت ىح ىَراكس شاو ةالصلا اوُبرقَت الف :ىلاعت هلوق
 نأ هنم ملعف «"قيفي وأ لقعي ىح نونجما نعو «ربكي ىح يبصلا نعو «ظقيتسي ىح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا

 ."لوصحلا" يف اذك باطخلا هجوت مدعل ؛باطخلا ىلإ هتفاضإ نكمي الو «ببسلا ىلإ فاضم امهقح يف بوجولا

 يضم دعب الإ بوحولا تبثي ال كلذك ناك ول ذإ ؛تقولا لك ىلع بوجولا فقوتي الف :خإ لوألا ءزجلا

 ."لوصفلا" يف اذك زوجي ال وهو «ببسلا ىلع ببسملا مدقت موزلل تقولا يف ةالصلا نايتإ حصي الف «تقولا



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف ۷ _ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ءزحا يف دوي مل اذإ يناثلا ىلإ لوألا ءزحلا نم ةيببّسلا لقن :امهدحأ :ناقيرط كلذ دعب مث

 «ذئنيح بوحجولا رّرقتيف «تقولا رحآ ىلإ يهتني نأ ىلإ عبارلاو ثلاثلا ىلإ مث ءلوألا
 تقولا رحآ ىلإ

 .ءزجلا كلذ ةفص ربتعيو ىرحلا كلذ يف دبعلا لاح ربتعيو

 ش تقولا ءازجأ نم رخآلا عرشلإب دنع
 ىزجلا كلذ يف اغلاب تقولا لوأ يف ا ناك ول هنأ :هيف دبعلا لاح رابتعا نايبو

 تقولا نم رحآلا اهمدعو. ةيلهألا نم

 لوأ ف ءانيفت وأ اضئاح تناك وأ رجلا كلذ يف ًاملْسُم تقولا لوأ يف ارفاک ناك وأ

 .ةالّصلا تو را كلو ل ةرهاط تقولا

 هلو تقولا ءازجأ يقاب نوكي فيك ملعي نأ دبال بوحولل ببس لوألا ءزحلا نأ تبثي نأ دعب يأ :كلذ دعب مث

 ءزجلا ىلإ هنم ةيببسلا تلقتنا «يناثلا ءزجلا يف دوي مل نإ مث يأ :لإ ثلاثلا ىلإ مث .باتكلا يف نيب امك ناقيرط

 لإ راب a e روكا يلب E تاكاورلا تدر نإو «ثلاثلا

 [؟١7 ص :يشاوحلا ةدمع] .خلإ يهتني نأ ىلإ ءزج

 تبحو ًالماك ناك نإف ءًاناصقنو ًالامك بوحولا سفنب ةالصلل بحوملا كلذ لاح ربتعي يأ :لإ ءزجلا كلذ
 «تحص اضيأ ةلماك تيدأ ولف ءصقني هصقنبو «لمكي هلامكبف ةلعلا ىلإ فاضم بوجولا نإف ةلماك

 ءادألا صقني ال نأ يرورضلا نأل ؛ًاضيأ تحص ةلماك تيدأ ولف ةصقان تبحو ًاصقان ناك نإو «تدسف الإو

 ىلع لمتشم وهو تقولا عومجم اموجو ببس نأل ؛تقولا دعب هاضق يأ رصعلا ىدأ اذإ امك بوحولا ردق نع
 هجو نم لماك ًاضيأ وهف ءًالماك اصقان نكي مل نإو هجو نم صقان صقانلاو لماكلا عومجبو ءاضيأ صقانلا
 هؤاضق حصي ال اذلو «هتاواسمو بوجولا قراف ءادألا براق اذهيو «ةحجار هيف لامكلا ةهحل هئازجأ رثكأ رابتعاب

 هئازجأ ةماعب لب ًاضيأ لماك هحو نم بوحولا نأل ؛ةريهظلاو بورغلاو عولطلا تاقوأك صقانلا تقولا يف
 ."لوصحلا" يف اذك صقنلا ضحتمملا صقانلا هب يدؤي الف لكلا مكح رثكأللو

 «يقيقحلا لوألا وهو هنم رحآ ءزحب قوبسم ريغ هئازجأ رئاس ىلع مدقم لوأ ءزسح يف يأ :خإ تقولا لوأ يف
 ؛يفاضإلا لوألا وفو طاسوألا نم ناك الإو «هئازجأ ضعب ىلع وأ «هئازجأ نم ريخألا ىلع مدقم لوأ ءزج يف وأ

 ."لوصفلا" يف اذك قبسي امم مالكلا لحم ىلإ رظنلاب يناثلاو ءظفللا ىلإ رظنلاب ىلوأ لوألاو :لوألا نم معأ وهو



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف ۳۸ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 كلذ يف ٌدتم ءامغإ وأ بعوتسم نونج وأ سافنأ وأ ضيح ثدحي نأب :سكعلا ىلعو

 .ةالصلا هنع تطقس ءزجلا

 لوأ يف اميقم ناك ولو ءاعبرأ يلصي هرخآ يف ًاميقم تقولا لوأ يف ًارفاسم ناك ولو

 .نيتعكر يلصي هرحآ يف ارفاسم تقولا

 الف ءةلماك ةفيظولا ٍِترّدقت الماك ناك نإ ءزْلا كلذ نأ ءزجلا كلذ ةفص رابتعا نايبو
 الماك بجاولا تبث تقولا نم رحآلا

 .ةهوركملا تاقوألا يف اهئادأب ةدّهٌعلا نع جرخي

 ال دتمملا ريغو بعوتسملا ريغ نأ لجأل ؛دادتمالاو باعيتسالاب ءامغإلاو نونحلا ديق :لإ ُبعوتسم نونج وأ

 ةيشاح] .ةليلو موي ىلع ديزي ام :دادتمالاو باعيتسالاب دارملاو 17١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةالصلا هب طقست

 روذنملا موصلاك ءناصقنلا ةفصب ىدأتي ال الماك بحو ام نأل :خإ جرخي الف [" 5 ص :يودنلا مركأ خيشلا

 تبحو امنأل ؛ىدأتي ال ءامإلاب دجس بكر ف ًالزان اهأرق اذإ ةدجسلاكو «قيرشتلاو رحنلا مايأ يف ىدأتي ال قلطملا

 .ليق اذك ةصقان ىدأتت الف ةلماك

 برغت نأ لبق ةعكر كردأ نم" :هعفر هذ ةريره يبأ نع ناحخيشلا هاور ام هضراعيو :تاقوألا يف اهئادأب

 :اهنم عملا ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ هضراع ثيدحلا اذه نأب رج ةيفنحلا هنع باجأو «"رصعلا كردأ دقف سمشلا

 دعب ةالص الو «سمشلا علطت ىح حبصلا دعب ةالص ال" :هعفر هذ يردخلا نع ملسمو يراخبلا هجرحأ ام

 ءنهيف يلصن نأ اناهني ناك" :هعفر ا رماع نب ةبقع نع ملسم هاور ام :اهنمو «"سمشلا بيغت يح رصعلا

 نيحو «سمشلا لوزت ىح ةريهظلا مئاق موقت نيحو «عفترت نح ةغزاب سمشلا علطت نيح اناتوم نهيف ربقن نأو

 ححر دق سايقلاو «سايقلا ىلإ ريصملا وه لوصألا يف تبث امك ذئنيح بحاولاف اضراعت اذإف «"سمشلا فيضتت
 "ةياقولا حرش"و "ةيادهلا" يف اذكه طمنلا اذهبي انملعف ءرجفلا يف داسفلا ثيدحو «رصعلا يف ةحصلا ثيدح

 «'راثآلا ناعم حرش" يف هبأدو هنأش وه امك ةيارد ماقملا ققحو مالكلا هيف لاطأ دق يواحطلا مث ,"اهيشاوح"و

 قايس يف ةركنلاو فيك عمسي الف صصخ الب وه :انلق «ضئارفلاب ال لفاونلاب يهنلا ثيداحأ ةيعفاشلا صخو

 ةيادب نع يهنلا وه يهنلاب دوصقملا نأل ؛نيثيدحلا نيذه نيب ضراعت ال :ليق امو ءًاعطق مومعلا ديفت يفنلا

 -هيلإ انرص امنإ سايقلا نأل ؛هيفسل مالك اذه :انلق «صنلا ءازإب دساف سايقلاو «مامتإلا ةحص ثيدحلا يفو ؛ةالصلا



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف ۳۹ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 عولطب ادساف تقولا ريصي اغإو لماك رجفلا يف تقولا َرحآ نإ :لاقي اميف :هلاثمو

 علط اذإف ؛لامكلا فصوب ٌبحاولا رّرقتيف «تقولا جورح دعب اعب كلذو فا

 ناصقنلا فصوب الإ ةالصلا مامتإ هنكمب ال هنأل ؛ ؛ضرفلا لطب ةالصلا 7 قف لا
 سمشلا عولط نيح

 .تقولا رابتعاب

 سمشلا رارمحا تقو تقولا ّرحخآ نإف ءرصعلا ةالص يف امك اصقان ءزحلا كلذ ناك ولو

 هدنع زاوجلاب لوقلا بح و اذهلو ا ق ا ترررقتف كساف هدنع تقولاو
 رصعلا زاوحب يأ سمشلا رارمحا

 .تقولا داسف عم

 ةيادب "ال" ظفل ال «ءاقبلاو ءادتبالل لماش وهو لإ "ةالص ال" ثيدحلا ظفل نأل ؛رهاظ وهو ضراعتلا دعب =

 وه رابخألا يف دراولا نأ «يل حنم ام وه امنإ انهه دراولاو ءاهيلإ ىغصي ال ةيهاو رومأ اهلك هذه :تلق «ةالصلل
 نأ :قبس امك ةيفنحلا لوصأ يف ررقتملا نم نإو داسفلا اهيفني امنإو ءةحصلا يفنت ال ةمرحلاو «ةمرحلا هاضتقمو يهنلا

 موي موصب هولثمو ةحصلاو ةيعورشملل ةدكؤم وه لب اهنيعل ال اهريغب حبقلا ىلع لومحم ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا
 ."لوصحلا" يف اذك ربدتف داسفلا ال مثإلا الإ مزلي الف ؛هوركملا تقولا يف ةالصلاو رحنلا

 ةف دا هل الماك تي امو ةهاركلاب قضت ريغ رجفلا تقو.رحعآ نأل ةهببش لامكل :لامكلا تضوب

 انهو «هفرظ وهو (تقولا وهو) هيف ىدؤي ام صقن رابتعاب ءادألا صقن نأل :خ! فصوب الإ .ليق انك ناصقتلا
 وهو «هببس لامكل ًالماك امبوحو ناكو ءادألا هب دسفف ناثوألاو مانصألا ةدبع تاقوأ نم هوركم صقان تقولا

 نم ال ريسي داسف اذهو «طورشملا دسفيف ءطرش يهو ةيفرظلا دسف نكل ببسلا دحو نإو اضيأ ءادألاب لصتملا ءزجلا

 ةرورضللو «هبوجو صقنل رصعلا يف لمتحيو «داسفلا نم وحنلا اذه ربتعيف يوقلا طرشلا ةهج نم الو ببسلا ةهج

 ."لوصحلا" يف اذك لمأتف تقولا كلذ يف اهريغو قاوسألا يف شئاعملا لامعأ موجه مومعب ىولبلا مومعو
 بحي هاف نارا تقوي قناتنا: رصعلا اص ق امك اضفان ا ءؤجلا كلذ ناك ول يأ :رصعلا ةالص يف امك

 یو هيدا ف اسمك ناف لإ ام درك ا اف را لسنا را رهو دنس نال اقا
 ةفصب ىوأتيف هببس توبن بسح ىلع تبثي امنإ ببسملا نأل ؛ناصقنلا ةفصب عي تف : يأ ةفيظولا تررقتف

 . ."لوصفلا" يف اذك تقولا داسف عم هوركملا تقولا يف تقولا رصع زاوجب لوقلا بجو اذهلو ,ناصقنلا



+ 

 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف €Y سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 نإف «لاقتنالا قيرط ىلع ال اببس تقولا ءازجأ نم ءزج لك لعب نأ :نئاثلا قيرطلاو

 نإف «بحاولا فعاضت اذه ىلع مزلي الو .عرشلاب ةتباثلا ةّيببسلا لاطباي لوق هب لوقلا

 ةرثكو «للعلا فُداَرَ باب نم اذه ناكف «لوألا ءزجلا هتبنأ ام َنيَع تأ امنإ يناثلا ءزجلا

 .تاموصخلا باب يف دوهشلا

 .هيلإ موصلا ةفاضإو رهشلا دوهش دنع باطخلا هجوتل رهشلا ٌدوهش موصلا بوجو بسمو
۶ 

 ناك هنع ةيببسلا لاقتناب :ليق اذإف «بوحولا سفن دافأ ًاعرش اببس راص اذإ لوألا ءزحلا نأل :خلإ ةّييبسلا لاطباب

 اذهو ءرحآ لحم يف اتوبث دعب لحم يف هتفص توبث لوألا قيرطلاب لاق نمم رذعلاو زوجي ال اذهو «ةلطاب هتيببس

 لاكشإ عفد :لإ مزلي الو ."لوصفلا" يف اذك زاحملا ليبس ىلع الاقتنا ىمسيف لاقتنالا هبشي هنكل لاقتناب سيل

 بحاو ءزج لكل نوكي نأ يغبني اببس تقولا ءازحأ نم ءزج لك ناك ول هنأ :وهو قيرطلا اذه ىلع درب

 فعاضت هنم مزلي الف ءدحاو بحاولاو ةددعتم بابسألا نأب باحأف ءكلذك سيلو تابجاولا فعاضتف

 ."ندعملا" يف اذك لوألا ءزحلا تبثي ال نيح تبثي امنإ يناثلا ءزجلا نإف «تابحاولا

 نأ رهتشا ام ىلع ءانب للعلا ددعتو لولعملا ةدحو عانتما نم ىءارتي ام عفد ىلإ ةراشإ اذه :لإ دوهشلا ةرثكو

 بقاعتلا هجو ىلع وأ «عامتجالا ليبس ىلع ناك ءاوس لاحم يصحخش دحاو لولعم ىلع ةلقتسملا للعلا دراوت

 ام لثم للعلا فدارت يف امك ءاهقفلا هزوح دق اذه نأب هعفدف «قيقحتلا لهأ راتخم ىلع ةيلدبلا طغن ىلع وأ ءاعامجإ

 نع هلثم يور امكو ءامهنم لك ىلإ مكحلا فاضي «فعرو لاب اذإ امك دحاو مكح ىلع للع ةدع تعمتجا اذإ

 يف امكو «لاحم ضقتنملا ضقنو لوبلا بقعي هنأ عم ءوضولل اضقان يدولا نوك نعم .يف اولاق امكو ءب دمحم

 لاله ةيؤرك دحاو دهاش هيف يفكي اميف دحاو لك ىلإ وأ مهنم نينثا لك ىلإ مكحلا فاضيف دوهشلا ةرثك

 ىلإ فورظملا ةبسن ال «هب هثودحل ؛ببسملا ىلإ مكحلا ةبسن بسنلا متأو ةبسن ةفاضإلا نألو «هب هتوبثل ببسملاو

 ."لوصفلا"و "ندعملا" يف اذك فرظلاب فورظملا توبث مدعل ؛فرظلا



 ةيعرشلا اكحألا بابسأ يف لصف ۲٤١ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 بوجو رابتعابو ءامكح وأ ةقيقح يمانلا باصتنلا كلم ةاكزلا بوحو بو

 .ءادألا باب يف ليجعتلا زاج ببسلا

 .رمعلا يف ةفيظولا راركت مدعو «تيبلا ىلإ هتفاضإل "تيبلا" جحلا بوجو ُبّبسو
 اًهبوجو ددعت مدع <

 «ببسلا دوجول مالسإلا ةجح نع كلذ بوني ةعاطتسالا دوجو لبق ّجح ول اذه ىلعو

 .ببسلا مدعل باصنلا دوحو لبق ةاكزلا ءادأ قّراف هبو

 .هيلع يليو هنومَي سار رطفلا ةقلص بوجو ببسو

 ىلع لالا ءامنتسا نم نكمتي هب نأل ؛لوحلا نالوحب ًامكح وأ «ةراجتلاب ًايقيقح اومن يأ :خإ باصنلا كلم
 ارركم بحت ةاكزلا نأ نم جحلاو ةاكزلا نيب قرفلا رهظ اذهيو «ةعبرألا لوصفلا ىلع لمتشي لوحلا نأل ؛لامكلا

 وهو ةقيقح ال الصأ رركتي ال تيبلاو ءامكح رركتي ءامنلا رابتعاب دحاولا باصنلا نأل ؛جحلا نود لوحلا نالوحب

 دقنلاك لالا نم سنج لك ءامنتسال ةلماك ةدم يهو رمتسم دحاو رمأ تيبلا ةمرح نأل ؛اريدقت الو «رهاظ

 ًاببس لاملا ناك امنو «ءامنتسالا يف ريصقتلا وأ «ءامنلا ةقيقح ىلع عالطإلا مدعل ءامنلا ماقم ميقأف ءامهريغو مئاسلاو

 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف اببس ردقملا لالا وهو باصنلا دوجو ناكف «لاملا ةاكز :لاقي هيلإ فاضم امنأل ؛ةاكزلل

 دوجو دعب ببسملا دوجول ؛لوحلا نالوح لبق ةاكزلا يدوي نأ زاح ًاباصن كلم اذإ نعي :خلإ ٌليجعتلا زاج

 ضرف دق هللا نإ" دلك يببلا لوقب كلذ تبث دقو «ةرم رمعلا يف ضرف جحلا نأل :ةفيظولا راركت مدعو .ببسلا
 نوكي نأ نكميو «قبس دق ام هيف [۲۹۹ ص :يفاشلا] .راركتلا يضتقي ال قلطملا رمألا نألو رديف علب كرع

 ىلعو ءاببس ال هبوجو طئارش نم امهالك ةعاطتسالاو تيبلا دعب ةيدوبعلا ثيح نم دبعلا دوجو وه :هبوجو ببس
 نوكي نأ مزلي هنأ هيفف تيبلا وه ببسلا ناك ول امأ «ةيدوبعلا ثيح نم دبعلا ةدحول ةفيظولا راركت مزلي ال ًاضيأ اذه

 هل روصتي الو ضعبلا ءادأب هبجوم ءادأو «ببسلا ةدحول تيملا ىلع ةالصلاك ضعبلا ءادأب ىدأتي ةيافك ضرف جحلا

 ٠ ."لوصحلا" يف اذك ةحماسملا نم دعي نأب الإ هجوم هجو

 هنأ ملعا :ليجعتلا زوجي .هتنؤم مكيلع تبحجو نمع ةنؤملا هذه اولمحت يأ "هنونومت نمع اودأ" :89ء هلوقل :هنوُمَي

 يف دلك يبلا لأس هد سابعلا نأ هدد يلع ثيدح يف لوحلا مامت لبق (ةاكزلا يأ) ةقدصلا ليجعت زاوح درو دق

 - قازرلا دبع و دمحأو يمرادلا هجرحأو «يئاسنلا الإ ةعبرألا هاور كلذ يف هل صحرف لحت نأ لبق هتقدص ليجعت



 عناوملا يف لصف Y4 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .رطفلا موي لبق اهؤادأ زاج نيح ليجعتلا زوجي بسلا رابتعابو

 ميلا ةقيقحب ةيمالا يضارألا رشُلا بوجو بيسو

 .ًامكح ةيمان تناكف «ةعارزلل ةحلاّصلا يضارألا جاّرخلا بوجو ُبّبسو

 هيلع بجو نم ىلع ءوضولا بجو اخو و .ضعبلا دنع ةالصلا ءوضولا بوحجو بسا

 «ثدحلا هبوجو ف :ضعبلا لاقو 9 الص 9 نم ىلع 57 الو ةالّصلا

 .اًصن كلذ هلي دمحم نع يوُر دقو ءطرش ةالصلا بوحوو

 .ةبانحلاو سافنلاو ضيحلا لّْسُعلا بوجو بّبسو

 :عناوملا يف لصف
 :ماسقأ ةعبرأ عناوملا :هيثنم ديز وبأ مامإلا يضاقلا لاق

 ليجعت يف هعفر رخآ هجوب ه5 يلع نع يورو «لسرم :اولاقو «يقهيبلاو يطق رادلاو مكاحلاو =
 هيلع ساقيو ةاكزلا ليجعت يف حيحص لصأ اذهو ةاقث هلاجرو يقهيبلا هاور نيماعلا ةقدص سابعلا

 يشاوحلا لوصف" يف اذك رطفلا ةقدص ليجعت

 ول يح جراخلا يأ :عيرلا ةقيقحب :ضرألا رشع :لاقي ا ىلإ فاضي رشعلا نأل : :ةيمانلا يضارألا
 نأل ؛حيحص ريغ اذهو : :ثّدحلا ."ندعملا" يف اذك ةحلاص تناك نإ و رشعلا بجي ال ةي رشعلا ضرألا كلاملا لطع

 ال اه 3 اليزم نوكي امو ءا عفارو ةراهطلل ليزم ثدحلاو ؛ءيشلا كلذ ىلإ ايضفم نوكي ام ءيشلا ببس
 هنإف ,عونمم وهف ثدحلا رركتب رركتي بوحولا نإ :اولاق امو ءا اًببس ثدحلا نوكي فيكف «هيلإ ايضفم نوكي

 ةالص ىلإ مايقلا دري ملام ءوضولا بحي ال ةالصلا دعب ثدحلا دحو ول هنأ ىرت الأ «ةالصلا ةدارإ رركتب رركتي

 رركتب ءوضولا بوجو نأ رهظف «ىرحأ ةالص ىلإ مايقلا دري مل نإو كلذ بوحول ًاببس ثدحلا ناك ولو «ىرحأ
 .هريغو "ندعملا" يف اذك مهفاف ثدحلا رركتب ال ةالصلا ةدارإ

 عنمي هنإف مكحلا ضيقن فرعملا طبضنملا رهاظلا يدوجولا فصولا وه نييلوصألا دنع عناملا نأ ملعا :عناوملا

 ج اهنم ةعبرألا :ةسمخ عناوملا نأ :بتكلا ضعب يف روكذملاو :ةعبرأ ”٠٠١5| ص :يقاشلا] .ببسلا دوجو عم مكحلا



 عناوملا يف لصف 3, سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 عنامو ٤- مكحلا ءادتبا عنب ٌعنامو -+ اهمامت عن ٌعنامو -۲ ةلعلا داقعنا عتب منام ١-

| E 
 مكحل ةدفإ لع فرصتا قنا عم يا مدع ل «دلاو «ةتيملاو «رحلا عيب :لوألا ريظن

 دوجو لبق ةلع فرصتلا داقعنا عنمي قيلعتلا نإف ءاندنع تاقيلعتلا ٌرئاس اذه ىلعو

 .هانركذ ام ىلع طرشلا

 .ثّدحي ال رادلا لوحدب هتأرما ّقالط قّلعف «هتأرما قلطُي ال فلح ول اذهو

 ذرو «ةداهشلا نع نيدهاشلا دحأ ٌعانتماو «لؤحلا ءانثأ يف باصنلا كاله :يناثلا لاثمو

 ْ .دقعلا رطش

 يف ركذ ام ةسمخلا «ةتس عناوملا :لاقي ال ةيؤرلا رايخك مكحلا مامت عنع ام :سماخلاو «فنصملا اهركذ ام =

 وه فنصملا هركذ اميف عبارلا مسقلا يف لحاد اذه :لوقن انأل ؛ةلعلا ماود عني ام :سداسلاو «بتكلا ضعب

 ."جاهنملا" يف اذك مكحلا ءاقب مدعل :يأ مكحلا مدعل ةلعلا دوجو دعب يمئاد مكحلا ماود عنام نأل ؛رهاظلا

 عنامل اهمكح اهنع فلختي نأ الإ اهمامتب ةلعلا دجوت نأ وهو «ةلعلا مكحلا بوحو ءادتبا عنمب يأ :مكحلا ءادتبا

 ناذهو لاملاب لاملا ةلدابم عيبلا نأل ؛عيبلا يلحمب اسيل اهفأ يعي كلملا وهو :مكحلا ةدافإل ةلع ."ندعملا" يف اذك

 لوبقلاو باجيإلا فرصت دقعني مل عيبلل الحم انوكي مل اذإف هلحم يف دجوي امنإ ءيشلاو امي لومتلا مدعل نيلام اسيل

 ."ندعملا" يف اذك امهيف ةلع

 ٠١5"[ ص :يقاشلا].قيلعتلل طرشلاب قلعم لك يف مكحلا عنتمي عناملا اذه ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو

 هنيب لاح طرشلا نأ الإ ؛قاتعلاو قالطلا توبثل ةلع "رح تنأ وأ قلاط تنأ" :هلوق لثم باجيإلا نإف :خإ ًةلع
 قالطلا قلعف «هتأرما قلطي ال نأ فلح ول اذهلف «ةلع دقعني ال هلحم "قلاط تنأ" :هلوق فداصي مل اذإف لحما نييو

 ."لوصفلا" يف اذك ةيرحلا اذكو «هلحم مدعل قالطلا دحوي مل هنأل ؛ثنحي ال رادلا لوحدب

 لاح اذإ ةلع متي امنإ هنأ الإ ءزوجي لوحلا لبق لجع ول اذهل ةاكزلا بوحول ةلع باصنلا نأل :باصنلا كاله

 اذك ةلعلا مانت عنب عنام لوحلا ءانثأ يف باصنلا كالهف ؛لوحلا لبق ةاكزلا ءادأب بلاطي ال اذهملو «لاملا ىلع لوحلا

 = دحوت ةداهشلا نإف «رخآلا ةداهش دعب نيدهاشلا دحأ عانتما باصنلا لثم يأ :خلإ دحأ غانتماو ."ندعملا" يف



 عناوملا يف لصف ؟ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .رذعلا بحاص قح يف تقولا ءاقبو .رايخلا طرشب عيبلا 5 لاثمو

 باب يف لامدنالاو ؛ةءافكلا مدعو ةيؤرلاو .قتعلاو .غولبلا رایخ عبار لاثمو
 اهل ًاوفك جوزلا مدع ل

 .لصألا اذه ىلع تاحارجلا

 .ةيعرشلا لولا ضيضخ زارع راجعا یاو

 ."ندعملا" يف اذك ةلعلا مامت عنمي عنام امهدحأ عانتماف «نيدهاشلاب مكحلا بوجول ةلع متتو «نيدهاشلاب =

 هنأ الإ «عيبلا لحم يف ةدوجوم لوبقلاو باجيإلا يهو ةلعلا نأل ؛مكحلا ءادتبا عنمي عنام هنإف راكبا طرد علا

 ."ندعم ا" يف اذك مكحلا دوجو ءادتبا عن عنام رايخلا طرش ناكف ءرايخلا توبثل اعرش كلملا تبث تبثي مل

 هدوجو عنمي مل تقولا ءاقبو «يقبو دجو دق وهو «قباسلإ ثدحلا وه هتراهط ضاقتنا ةلع نإف :خلإ تقولا ءاقبو
 مكح يحارت عناملا ماد امف ءوضولا ضقن وهو مكحلا ءادتبا نع عنام وهف هيلع مكحلا بترت عنم امنإو «هؤاقب الو

 ."لوصحلا" يف اذك رج انباحصأ نم روهمجلا هب لاق دق ةلعلا صيصخت وه اذهف ءاهنع مكحلا فلختو ةلعلا

 يف تقولا ءاقب نأ الإ ءاهوجول وأ ةراهطلا ضقنل ةلع رذعلا بحاص نم ثدحلا دوجو نإف :خلإ بحاص قح يف

 بألا ريغ اهحكنأ اذإ ةريغصللو ريغصلل :غولبلا ٌرايخ ."لوصحلا" يف اذك اهيوجول وأ ضقنلا دوجول عنام هقح
 ."لوصفلا" يف اذك خسف ءاش نإو حاكنلا ىلع ماقأ ءاش نإ رايخلا امهنم دحاو لكل ناك امهغلبف دحل لاو

 رايخلا اذهف ءاهقتع دعب اهحاكن خسف رايح امل ناك اهالوم اهقتعأ اذإ ةجوزسملا ةمألل قتعلا رايخ يأ :قتعلاو

 قرفو .هموزل نع عناملاو «مكحلا ءاقب نع عناملا لمشي هماود عنمبي :هلوق نأ ملعف «ةلعلا مكح موزل الإ عنم م

 «ةيؤرلا رايخب همامتو مكحلا ءاقب نع عناملا لثمو «ماسقأ ةسمخ ىلع عناوملا لعحو امهنيب هريغو "رانملا" بحاص

 .مهفاف بيعلا رايخب مكحلا موزل نع عناملاو
 اذك عيبلا ءاقبإو خسفلا نيب رايخلا هل ناك عيبلا دعب عيبملا يرتشملا ىأر اذإ عيبلا يف ةيؤرلا رايخو يأ :ةيؤرلاو

 مكح ماود عنمي عنام لامدنالا نإف ءلصألا اذه ىلع نبم تاحارجلا باب يف لامدنالا يأ :خلإ لامدنالاو .ليق

 قييم و تلمدنا نإو «هنم صتقي سفنلا لتق ىلإ ترس نإف ءاهرمأ لآم رظني هنإف الحر لحر حرج اذإ نيعي شرألا

 :فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ريزعتلا قح يف ةربتعم تيقب نإو شرألا قح يف ةريتعم ىقيي ال رثأ اه
 ."ندعملا" يف اذك عورفلا يف فرع ام ىلع ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ بجي :دمحم دنعو «لدع ةموكح بحي

 - قارعلا خئاشمو يخركلا هب لاق دقو ءاهدوجو دعب عنامل اهنع مكحلا فلخت :اهصيصخت نععمو :لإ صيصخت زاوج



 اا هم

 عنك عنام ١- :ماسقأ ةثالث هدنع عناملاف «ةلعلا صيصخت زاوحب لوقي ال نَّم لوق ىلع امأف

 .مكحلا ماود عم د عنامو ۳ ا م نانو“ ۲ ةلعلا ءادتبا

 .ةلاحمال کلا تجف لعل مامت دنع امأو

 مامتل اعنام يناثلا قيرفلا هلعج مكحلا توبثل ًاعنام لوألا قيرفلا هلعج ام لك اذه ىلعو
 صيصختلاب لئاقلا يأ نيبهذملا فالتحا يأ

 .نيقيرفلا نيب مالكلا رودي لصألا اذه ىلعو ءةلعلا

 :يفيلكتلا مكحلا ماسقأ يف لصف

 .ناصقتلاو ةدايزلا لمتحي ال ثيحب هئارّدقم عرشلا تاضورفمو «ريدقتلا وه :ةغل ُضرفل

 نوريثك عبت نمو مالسإلا رح رخفو «اقافتا زئاج اهصيصخت نإف .ةصوصتنملا ةلعلا ىلع سايق رهاظلا وهو «نوريثكو =

 ةبجوم ةلع تربتعا نإ ةلعلا نإف ءيحالطصا ماصتخاو «يظفل عازن اذه :يلهبنسلا لضافلا لاق ءاهصيصخت اوعنم

 ةلعلا تربتعا نإو «ةبجوملا هتلع نع لولعملا فلخت عانتمال عنتم صيصختلاف ءةلعلا بناج يف عناوملا عفر ذحأو

 ةلعلا نم ءازج اهمدع ذحأ ريغ نم عناوملا مدع ريدقت ىلع مكحلل ةبجومو «لولعملا دوحول ةيعدتسمو ةيضتقم
 .همالك ىهتنا صوصنملا يف ةلعلا نعم رييغتل هجو ال ذإ ؛رهاظلا وهو زئاح صيصختلاف «ةلعلا بناح يف اربتعمو
 مدعل مكحلا ءاقتنا ةلعلا صيصخت زوجي مل نم دنع ناك امم مكحلا تبثي لو ةلعلا تدجو اذإف :خلإ مكحلا تبثيف

 دق موصلا نكر نأل ؛موصلا دسفي هنأ هقلح يف ءاملا بص اذإ :مئاصلا يف انلوق يف كلذ نايبو اهمامتب ةلعلا دوجو

 :لاق زوجي مل نمو ءرثألا وهو عنامل ةمث ةلعلا هذه مكح عنتما :لاق صوصخلا زاجأ نمف «يسانلا هيلع مزليو تاف

 لعفلا راصو «ةيانحلا نعم هنع طقسف عرشلا بحاص يف بوسنم يسانلا لعف نأل ؛ةلعلا مدعل مكحلا اذه عنتما

 اميف يناثلا قيرفلاب دارملاو :ئباثلا قيرفلا ."لوصفلا" يف اذك هنكر تاوف عم عنامل ال هنكر ءاقبل موصلا يقبف ق اوف

 [۲۳۸ ص :يشاوحلا ةدمع] .هعبت نمو مالسإلا رخف لثم ةلعلا صيصخت زاوحب نيلئاقلا ريغ أي
 مامتلا عنامو «توبثلا عنام :يأ «عناملاب لوقلاو «ةيعرشلا ةلعلا صيصختب لوقلا ىلع ءانب يأ :لصألا اذه ىلع

 :عاونأ ةعبرأ ىلع تاريدقتلا نأ ملعا «هتاردقم :عرشلا تاضورفمو 7١[ 4 ص :يفاشلا] .ةيهقفلا عورفلا ع رفتت

 يِرْدَت امو :ىلاعت هللا لاق امك ناصقنلاو ةدايزلا عنمي ال ام :اهنمو «دودحلا وهو ناصقنلاو ةدايزلا عنمي ام :اهنم

 :اهنمو .هلني ةفينح يأ دنع طرشلا رايخ وهو ناصقنلا نود ةدايزلا عنمي وه ام :اهنمو ادع بسك ادام سف

 .ليق اذك رفسلا ةدمك ةدايزلا نود ناصقنلا عنمب ام



 .هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث ام :عرشلا يفو

 ل رف
 و هدحاح رفكي نح ضرفلا

 نم وه :ليقو ينم رايتخا الب دبعلا ىلع طقسي ام ينعي طوقّتسلا وه ا

 ؛لفنلاو ضرفلا نيب ًابرطضم هنوكل ا بحاولا يمس «بارطضالا وهو .ةبجولا

 كرش هال نس وا ells يف اضرف راصف

 ,ةلوؤملا ةيآلاك ءةهبش هيف ليلدب تبث ام وهو :عرشلا فو ءامزج هب ٌداقتعالا
 بحاولا

 «نامبإلا لثم كلذو ءرتاوتلاب لوقنملا مّ ةباحصلا عامجإو «ةرتاوتملا ةنسلاو ؛ةلوؤملا ريغلا باتكلاك :يعطق ليلدب

 [۲۳۹ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةيعطق لئالدب تبنت اهفإف حلاو د «ناضمر موصو «سمخلا تاولصلاو

 يف كلم ينازاتفتلا طسب امك يظفل عازن هنأ رهاظلاو ءضرفلا نيبو هنيب كثب يعفاشلا قرفي لو :لإ بوجولاو
 بحاو جحلا :مهوقك رخآلا ىلع امهدحأ نوقلطي ًاضيأ ةيفنحلاو ءظفللا قالطإ يف ماصتخا وه امنإو ؛"حيولتلا"

 يأ اهبونج ْتَبَجَو ًاذإإ :ىلاعت هلوق هنمو «طوقسلا وه :بوجولاو «عضاوملا نم كلذ ريغ ىلإ ةبحاو ةاكزلاو

 ."لوصحلا" يف انك ضرألا ىلع طقس

 داقتعالا مزال ريغ هنأ ثيح نمف «لفنلاو ضرفلا نيب ابرطضم ناك ًاعرش بوحولا نإف 2إ ًابرطضم هنوكل

 ننسلا لحخدت الثل ؛كلذب انديق امنإو ءهموزل يأ :تبث ام وهو ."لوصفلا" يف اذك لفنلا هباشي اندنع رتولاك
 ءعامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم يعرش ليلدب يأ :خل هيف ليلدب .ةينظلا لئالدلاب ةتباثلا تاحابملاو تابحتسملاو

 ةيباتكلا صوصنلا يف صيصختلاو دييقتلاو ليوأتلاك يعطقلا يف ةهبش ضورعل ةينظلا هيف ءاج يظ سايقلا
 ةبهشلا نكمتل وأ ءداحآلاب لوقنملاو «عامجإلا يف اذكو «ثيداحألا يف هنايسنو همهوو يوارلا بذك لامتحاكو

 اعم ةلالدلاو قيرطلا ٍنيظ نوكي دق :ئيظلا ليلدلاو ءقوكسلا عامجإلاو يداهتجالا سايقلاك هلصأو هبلص يف
 باوحج يف اصن ناك اذإ دحاولا ربخك ةلالدلا نود قيرطلا نيظ نوكي دقو ءصتخملاو لوؤملا دحاولا ربخك

 دحلا اذه مث ؛ةصصخملاو ةلوؤملا ةيآلاك قيرطلا نود ةلالدلا نيظ نوكي دقو «هفالخ لامتحا الب هيف ًاعطاق ةلأسملا

 يف ةيصانلا ردقك اضيأ داحآلاب تبثي اذلو ةهبش هليلد يف نأل ؛"يلمعلا ضرفلا" وهو ضرفلا يعون ندأ لمتشي

 تافالتخالا تعفتراف «تئاوفلا نيب بيترتلا بوجوك «ريثك كلذ ريغو ةالصلا يف ةريخألا ةدعقلاو «سأرلا حسم
 . ."لوصحلا" يف انك ئظلاب اوبثب اهاثمأ يف



 .انركذ ام ةمكحو .داحآلا نم حيحصلاو

 لوسر نم تناك ءاوس «نيدلا باب يف ةيضرملا ةكولسملا هقيرطلا نع ةرابع :ةنسلاو

 اوضع يدعب نم ءافلخلا ةتسو يتنسب مكيلع' : لع لاق 5 ةباحصلا نم وأ هللا

 | روب ونلا اهيلع

 .رفعب اهكرتي نأ الإ ءاهكرتب ةمئاللاٌقؤحتسيو ءاهئايحإب ءرلا بلاطي نأ :اهّمكحو

 رتولاو ةروسلا مضو ةحتافلا نييعت :لثم كلذو لي يبلا نم هتوب يف ةهبش هيف ليلد هنإف :! حيحصلاو

 .هكرت زاوج مدعو «لمعلا موزل نم ضرفلا مكح لمعلا يف يأ :خلإ ةمكحو .اهوحنو رطفلا ةقدصو ةيحضألاو

  بوحولا تبثي دقو «هنع ةئاردلا ةهبشلا دوجول ؛هدحاج رفكي الف «ملعلا يف ال ليوأتو رذع الب هكرات قيسفتو

 1 .در مامهلا نبا ققحملا هققح امك اهكرات ىلع راكنإلا هب لصتا اذإ ةيوبنلا ةبظاوملاب

 :هلوقب اتجرخ لفاونلاو «دئاوزلا ننسلاو «بحاولاو ضرفلا جرخخيف «بحاولاو ضرفلا قيرط ىلع ال :ةيضرملا

 امهنم الك نإف «لفاونلاو دئاوزلا ننسلا دحلا اذه يف لحخدت هنأ دري الف ءاهيلع ةبظاوملا مدعل ؛ةكولسملا ةقيرطلا
 ثيدح يف قرط ثالثب هحام نبا هاور :يتئسب مكيلع ."ندعملا" يف اذك نيدلا باب يف يضرم كولسم قيرط

 اذه نمو «ءاصيإلاو ةغيلبلا ةظعوملا ثيدح يف اذك هنع يذمرتلا هجرخخأو ءاعوفرم ةيراس نب ضابرعلا نع ليوط
 سانلا ضعب ملكتو .ةرحأتملا ةثالثلا ءافلخلا ةنس اهفوكل حيوارتلا ةينس مهريهامج لب ةمئألا نم ريثك تبثأ ثيدحلا

 ."لوصحلا" يف اذك هداريإ عضوم اذه سيلو ثيدحلا اذه يف

 يف مكحلا اذه مث ؛ةدكؤم ريغ ةبودنم هب ىقبت اإ :ليق ام ىلع رفسلا اذكو «مونلاو نايسنلاو ضرملاك :رذعب

 ثيدحلا يف درو ام ىلع هيلع نرمتلاو ءاهكرت ىلع رارصإلا دنع ةعافشلا نامرح :ًاضيأ اهمكح نمو «ةدكوملا

 ةتباثلا :يأ ةدكوملا :يأ ىدا ننس يه :قلطملاب دارملاو «تابحتسملاو لفاونلا مكح اهمكحف دئاوزلا ننسلا امأو

 ."لوصحلا" يف اذك ًانايحأ كرتلا هرضي الو «عرشتلاو ةدابعلا جو لع انكم وأ هيت ةيوتنلا ةظظاولاب

 «عدبلا بانتجاو.ةنسلاب ذحألا يف ءاجام باب يف يذمرتلاو «6701 :مقر «ةنسلا موزل باب يف دوادوبأ هحرحأ *

 نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب يف هجام نباو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق 21707 :مقر

 .هن#» ةيراس نب ضابرعلا نع 47 :مقر «نييدهملا



 ةصخرلاو ةميزعلا يف لصف ظ 4۸ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ةرخخآلا يف باوثلا وهو 5
 .تابجاولاو ضئارفلا ىلع ةدايز وه امع ةرابع :عرشلا ييو «داهجلا

 ةدابع نع يأ 5

 .ناريظن عوطتلاو لفنلاو ؛هكرتب بقاعي الو هلعف ىلع ء ءرملا باث نأ :همكحو

 :ةصخرلاو ةميزعلا ف لصف
 .ةداكولا ةيام يف ناك اذإ دصقلا يه :ةميزعلا

 ربتعي نأ زاجف ,دوحجولاك هنال ؛ راهظلا باب يف ٌدْوَع ءطولا ىلع معلا نإ :انلق اذهلو

 امع ةرابع :عرشلا يفو ءافلاح نوكي ٌمزعأ لاق ول اذهلو «ةلالدلا مايق دنع ًادوجوم

 نوك وهو ءاهيبس ةداكول ةداكولا ةياغ يف اهنأل ؛ةعزع تمس ىادتبا ماكحألا نم نم
 ضراع الب يأ

 .هذيبع نحنو انهلإ هنأ مكحب ةعاطلا ( ضرتفم رمآلا
 رمآلا ي 1

 O راكنإلاب ًانورقم كرتلا نكي مل اذإ 3 بقاعُي الو

 ال هنأ :همكحو «دبعلا اهنايتإب فلكملا ماكا كل يلوم مدعل حابملا ركذي ملو «يظلا يف ًايصاع نوكيو

 مشلح اًذإوإل :ىلاعت هلوق يف امك هتوبثب عطق اذإ ًاضيأ هدححي رفكي دقو هکر تب الو هلعفب بقاعي الو باثي

 لفنلاو ةنسلاو بجاولاو ضرفلا ةسياقم. فيرعت اهنأل ؛ ؛مارحلاو اكرحتو ا هوركجملا رک دی مو «4اوداطصاف

 ."لوصحلا" يف اذك

 عوطتلا اذكف ةدايزلل مسا لفنلا نأ امك هنأ الإ ءانيلع ال انل ًاعرش ادئاز امهنم لك نوک يف نالثم يأ :ناريظن

 هنأك ءطولا ىلع مزع اذإ رهاظملا يعي :لإ ىلع مزعلا نإ ."ندعملا" يف اذك عوط نع هب ىتؤي ريخ نايتإل مسا

 .هيلع ةرافكلا تبجو يح ةحابإلا ةلاح ىلإ داع

 ال ةريغص ناك نإو هب مثأي انزلا ىلع مزعلاك لعفلا رثأ ممصملا مزاحلا مزعلا رثأ برقي اذلو :ةلالدلا مايق دنع

 لامكل ؛هيلع موزعملا لعفلا سفن مزعلاب داري يأ :خلإ اذهلو :هلوقو «خلإ ناينزت نانيعلا درو امك ةقيقحك ةريبك

 دكوؤملا دصقلا يه ةعزعلا نألو يقاشلا يف اذكو ."لوصحلا" يف اذك هدح وأ :لاق هنأك ازوحت هب هلاصتاو هنم هبرق

 ١١[ ص :يفاشلا] .انيمب مزعلا راص



 ةصخرلاو ةميزعلا يف لصف ۲4۹ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .بحاولاو ضرفلا نم انركذ ام ةميزعلا ماسقأو

 و اغ راف فا

 فلكل يف ردع ةطساوب رش لإ ر نم رمألا افرض :عرشلا قو
 :قيرعوت' لإ لرز ةيقاعلا قو: فال راذعأ يهو ءاهابسأ فالتخال ؛ةفلتخ اها وأو

 ءارجإ وحن كلذو «ةيانحلا باب يف وفعلا ةلزنم. ةمرحلا ءاقب عم لعفلا ةصحر :امهدحأ

 فالتإو جلع يبنلا ٌبسو «هاركإلا دنع بلقلا نانئمطا عم ناسللا ىلع رفكلا ةملك

 مث ةعزعلا هجو ىلع اعورشم لصألا نوكي نأ :رسيلا ىلإ رسعلا نم رمألا فرص نعمو :خلإ رمألا فرص

 رمألا فرص اهيف نأ عم قافتالاب ةميزعلا نم سمخلا تاولصلا نأ دري الف فلكملا يف رذع ةطساوب هتيعرش طقست

 ىلع داز ام وهو لصألا نأل ؛دري ال اغإو ؛ةالص نيسمخب جارعملا ةليل رمأ غ يبلا نإف ءرسي ىلإ رسع نم

 ."ندعملا" يف اذك رسيلاو فيفختلا نم هيف امل ؛ازاحم الإ ةصحخر نكي ملف ءًاعورشم نكي مل سمخلا

 ةقيقح عرشلا يف ًاحابم ربتعيو همكح ريغي هنأ ال جرحو رذعل حابملا ةلماعم هعم لماعي يأ :ةمرحلا ءاقب عم

 دارملاو ةصخرلا رايتخا كرت يف مثإلاو رصإلا نم ينأيس اميف يمكحلاو يقيقحلا حابملا نيب قرفلا ةرمث رهظيو
 بحوم نع وفعلاب فنصملا هلثم امك هلعف ىلع باقعلا نم همكح بترت مدع وه حابملا ةلماعم هتلماعم ةلزنم

 ."لوصحلا" يف اذك مارح ريغ ةحابم ةيانجلا هب نوكي ال هنإف «ةيانجلا

 دبعلا قح نأ وهو رذعل صخر نكل «ناميإلا يف ىلاعت هللا قح بوحول ةمئاق رفكلا ةمرح نإف :خلإ ةملك ءارجإ

 قيدصتلا نأل ؛نيعم توفي ال ىلاعت هللا قحو «حورلا قاهزب نيعمو ةنيبلا بيرختب ةروص لتقلا توفي هسفن يف
 هقحل احيحرت وأ نيقحلل ةياعر مادقإلا هل صحرف «قاب كلذو ؛قيدصتلا وه لصألا نأل ؛ةروص توفي امنإو ئاق

 ةرورضلل هلتق يف رذع هنكل هناعإب مدلا موصعم هنأل ؛ةيقاب هلتق ةمرح نإف :املظ سفنلا لتقو ."ندعملا" يف اذك

 ملسملا لتق نأل ؛امثآ ناك هلتق نإف «لتقي يح ربصي لب هلتق ىلع مدقي نأ هعسي ل هنكل ,صاصقلاب ذوي الف

 ."لوصفلا" يف اذك ثالث ناعم الإ ام هحوب حابي ال



 ليلدالب جاجتحالا يف لصف 9988000000000 سايقلا يف عيارلا ثحبلا
 يهنل ًاميظعت مارسحلا نع هعانتمال .e نوكي لتق تح رص ول هنأ :هّمكحو

 ةصحنرلا نم ع ١ انه

 .ةكفع ع راشلا

 رطضا نمف :یلاعت هللا لاق ءهقح يف احابم ريصي نأب لعفلا ةفص رييغت :يناثلا عونلاو
 مارحلا

 رنا برشو تيا لک ىلع هرکال مغ كلذو محم يف

eراصو «حابملا نع هعانتماب ففآ نوكي رل نح هلوانت نع عنتما ول هنأ  
 ةصحنرلا نم عونلا

 .هسفن لتاقك

 :اهنم :عاونآ ليلد الب جاجتحالا

 مكررططا ام الإ ْمُكْيَلَع مرح ام كَل لصف دقو :لاعت هلوقب اكسمت مقيم ةفينح يبأ لوق وهو :هقح يف احابم

 ءايحا رارطضإلا ةلاح لعفلاب صخري نكلو «عفترت ال ةمرحلا نإ" :هنع يور اميف كن. فسويوبأ لاقو كمي

 ۳٠١[ ص :يفاشلا] للم . يعفاشل بهذ هيلإو ءةجهملل

 عفر لب ةحابإلا لصأ ديفت ال ةيآلا هذه نكل هدير ٌروُفَغ هلل نإ مال فناحشم َرْيغإ» :همامت :خإ رضا نمف
 :ىلاعت هلوقب لدتسي نأ بسانملاف ,دوصقملا لصأ ىطعي الف «حابملا ةلماعم هعم لماعي نأ :هدافمو «مثإلا

 هيلإ رطضملا نوكي الف «مرح ا هنإف ي مكررطضا ام الإ ْمُكْيلع مرح م مك لصف دقو

 . لوضحلا" يف اذك ربدتف ةسفن لتقك توكيو مارح نوكي حابملا لوانت ىلع لتقلا رايتخاف ًاحابم نوكيف ءامرح

 ؛احابم لعفلا ريصي هنإف «شطعلاو عوجلا نم هسفن ىلع كالملا فون اهيلإ رارطضالا اذكو :رْمدْلا برشو

 يف ةحابإلا يضتقي ميرحتلا نم ءانلتسا هنإف ررطضا ام اإ ْمُكْيلَع َمَرَح ام ْمُكَل لصف ْدَقَو» :ىلاعت هلوقل
 ."ندعملا" يف اذك ةطقاس ةمرحلا تناكف «هنم ئثتسملا مكح فالح ىلع ئثتسملا

 برحلا راد يف باطخلاب لهجللاك هيف لهجللاب رذعيف الإو ءلتق ىح لكأي مو ةحابإلاب ملع اذإ مثأي اغإو انآ نوكي
 نع هسفنو رمخلا داسف نع هنيدو هلقعل ةنايص الإ تبث ام هتمرح نأل اذهو :هسفن لتاقك ."لوصحلا ةياغ" يف اذك

 - تاوفل (لقعلا يأر) ضعبلل ةنايص مقتسي مل هسفن تاوف هاركألاب فاح اذإف «هندب ىلإ ةتيلا ثبح يدعتل ةتيملا



 د الب جاجتحالا يف ۲0١ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب لالدتسالا - ١

 ال هنأل ؛خألا ىلع قتعي ال خألاو «نيليبسلا نم جرن مل هنأل ؛ضقان ريغ ءيقلا :هلاثم

 .امهنيب دالو

 هنع عفر يبصلا نأل ؛ال :لاق ؟يبصلا كيرش ىلع ٌصاصقلا بحي أ :هنثس دمحم لكسو

 «ملقلا هنع عفري مل بألا نأل ؛بألا كيرش ىلع بجي نأ بجوف :لئاّسلا لاق ملقلا

 ام زيمتيل ليلدب سيل ام نايب يف عرش :خلإ ٌجاجتحالا .ليق اذك ةطقاس ًاضيأ ةمرحلا ناكف «رحلا طقسف لكلا -

 [۲ 544 ص :يشاوحلا ةدمع] .ليلدب سيل امع ليلد وه

 امك حيقلاو مدلاك نيليبسلا نم جزاخلا ريغب ضقنلا تبثي نأ زاوحجل صقنلا مدع ىلع لدي ال هنإف :نيليبسلا نم

 جورخ ةراهطلا ضقن يف ةرثؤملا ةلعلا نأ :هنايبو «"لئاس مد لك نم ءوضولا" :اكتفع هلوق وهو «ثيدحلاب ررقت
 .ندبلا يف سحنلا تابوطرلا نع ولخي ال ءيقلاو ءامهريغ نم وأ نيليبسلا نم ناك ءاوس ءاقلطم ةساحنلا

 نباك امهنيب ةيضعب ال يأ :خلإ َدالو ال ۳٠۹[ ص :يقاشلا] .هكلم يف لوخدلا دنع يأ :خلإ قتعي ال خألاو
 امل ىرحأ ةلع دوحو عنمي ال هنأل ؛دساف اذهو معلا نبا هبشأف نيوحألا نيب يأ :امهنيب ١١5[ ص :ياشلا] .معلا

 ."ندعملا" يف اذك "هيلع قتع مرحم محرر اذ كلم نم " :8ت3ع لاق ةمرحملا ةبارقلاك قتعلا يف رثأ

 هذه يف هلم دمحم لدتسا امل احيحص ناك ولو دساف ةلعلا مدعب لالدتسالا نأ انبهذمل دييأت اذه :خلإ لسو

 يف اذك دساف ةلعلا مدعب لالدتسالا نأ ىلع مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب لدتسا امل لئاسلاو «ةلعلا دوجوب ةلأسملا

 لصاح لتقلاو «هب انومضم يبصلا لعف نكي ملف «صاصقلاب اذحاوم نوكي الف :ملقلا هنع عفر .لوصألا بتك

 يبصلا كيرش ىلع صاصقلل ًابجوم لتقلا اذه نكي مل ءازجلاب ًانومضم لعفلا اذه ضعب نكي مل املف ءامهلعفب
 ."لوصفلا" يف اذك ةلعلا ءزج ىلع مكحلا بترت مدعل

 ةلعب تباث هنإف مكحلا مدع مزلتسي ال ةلعلا كلت صوصح مدع :لوقن انكل «يعفاشلا لاق امك :خلإ بجوف

 هبش ثروأف كيبأل كلامو تنأ" :ثيدحل نبالا قح يف صاصقلاب نومضم ريغ بألا لعف نأ يهو ىرحأ
 هاور "دلولاب دلاولا داقي ال ":ثيدحلو ءلصألا يف امك هلك نع عفدناف لعفلا ءزج يف صاصقلا أردناف كلما

 ."لوصحلا" يف اذك اندنع ريتعم ثيدح وهو «مهريغو هلي دمحأو هحام نباو يذمرتلا



 ليلد الب جاجتحالا يف لصف YoY سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ل هنأل ؛نالف تُ م :لاقي ام ةلزنم اذه مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب كّسمتلا راصف

 ىعملا كلذ نوكيف يعم يف ةرصحنم مكحلا ةلع تناك اذإ الإ «حطّسلا نم طقسي

 .مكحلا مدع ىلع هئافتناب لدتسیف مكحلل امزال

 بوصغع سيل هنأل ؛نومضع. سيل ةبوصغملا دلو :لاق هنأ هس دمحم نع يور ام هلا

 كلذو ؛لتاقب سيل هنأل ؛اوُعَحَر اذإ صاصقلا دوهش ةلأسم يف دهاشلا ىلع صاصق الو
 عجر يذلا دهاشلا

 .صاصقلا بوحجول مزال لتقلاو ءبصغلا نامضل مزال بصغلا نأل

 بحوي ال ءيشلا دوحجو ذإ ؛ليلدلا مدعب كسمت لاحلا باحصتساب ُكّسمتلا كلذكو
 لالدتسالا

 توملل لب عطسلا نم طوقسب تومي تومي نم لك سيل هنأل ؛ةهادبلاب هنالطب فرعي ام اذهو :حطّتسلا نم

 ةلعلا مدعب لالدتسالا اهنم :هلوق نم غرفم ءانثتسا اذه :خلإ الإ ."لوصفلا" يف اذك ىفخي ال امك ةريثك بابسأ

 توبثلل نوكي ال :يأ ةرصحنم مكحلا ةلع نوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف ليلد الب جاجتحا مكحلا مدع ىلع

 .ليق اذك اهريغ ةلع مكحلا كلذ

 كلاملا ديو كلاملا دي بصاغلا ليزي ثيحب ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ نع ةرابع بصغلا نإف :بوصغمب سيل هنأل

 نوكي ال هيف بصغلا ققحتي م اذإف ءامهازأ بصاغلا نإ :لاقي يح «ةبوصغملا دلو ىلع انهه ةتباث تناكام

 مدع وهو) ةلعلا مدعب لالدتسالا حصيف ؛ةرصحنم ةلعلا نوكتف ءبصغلا وه بصغلا نامض ةلع نأل ؛انومضم

 .ليق اذك مهفاف (نامضلا وهو) مكحلا مدع ىلع (بصغلا

 سيل هنأل ؛دهاشلا ىلع صاصق ال هنإف ءاوعجر مث هنم صتقاف لحجر لتقب اودهش اذإ ام يهو :صاصقلا دوهش
 .يشاوحلا ضعب يف اذك صاصقلا ىفتنا لتقلا ىفتنا اذإف «لتقلا يه صاصقلا بوحو ةلع نأل ؛لتاقب

 بصغلا نامض مزاي ال يعي صاصقلا دوحول مزال لتقلاو ءبصغلا نامضل مزال بصغلا :يأ هنايب يأ :كلذو

 «صاصقلل امزال لتقلاو «نامضلل ًامزال بصغلا ناكف «لتقلاب الإ ًالصأ صاصقلا مزلي الو ءبصغلاب الإ ًالصأ

 ."ندعملا" يف اذك موزلملا ءافتنا ىلع لدي مزاللا ءافتثاو

 - لك يف كلذو «لوألا نامزلا يف اتباث ناك هنأ ىلع ءانب لاخلا يف رمأ توبثب مكحلا وهو :لاحلا باحصتساب



 ليدالبجاجحالا يف لصف 9098 0 سايقلا يف عبارلا ثحبلا
 .مازلإلا نود عفدلل حلصيف «هءاقب

 ل بال ينيب هلع بسر ا لع يتلا وأ ت اريد :انلق اذه ىلعو

 .ليلد الب تشي الف «مازلإ 2 شرا باجيإ نأل را شا
 ةيدلا

 مايأ 0 تدر ةو ةداع ةأرمللو «ضيجحلا 5 ةرشعلا ىلع مدلا داز اذإ :انلق اذه ىلعو

 «ةضاحتسالا مدبو «ضيحلا مدب لصتا ةداعلا ىلع دئازلا نأل ؛ةضاحتسا دئازلاو ءامداع

 نكل دقفلا لاح لوأ يف دوقفملا ةايحك هتوبث دعب هلاوز يف كشلا عقو مث «هليلدب هتوبثو هبوحو فرع مكح =

 . "ندعملا" حيضوت اذه لاح لا باصحتساب لعجيف «هئاقب لاح يف هلاوز يف كشلا عقو

 دساف اذو ليلد الب ًاجاجتحا اندنع ناك امل لاحلا باحصتساب كسمتلا نأ نم دري ام عفد هيف :خلإ ٌحلصيف

 هنأب "لاحلا باحصتساب" هانتبثأ امنإف هتايح انتبثأ ول انإف «هتايح توبث مدعل دوقفملا لام نم براقألا ثري نأ يغبني
 ."حرشلا" يف اذكو ءرهاظ عفدلا ريرقتو ثب فنصملا لاق امك ليلد الب كسمت كلذو «هتايح رهاظلاف ًايح دقف

 ريغلا مازلإ عفدل ةجح :ةيفنحلا دنعو «عفرلاو عفدلل ةجح باحصتسالا :يعفاشلا دنعو :مازلإلا نود

 مكح تابثإو ءنكي مل ام تابثإو «مازلإلاو باجيإلاو عفرلل ةجح سيلو «ناك ام ىلع ناكام ءاقبإلو
 [7537 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ديدج

 توىبثف «مازلإلا حلصي ال هب تبث امو "لاحلا باحصتساب" ةثباث ةيرحلاو «ةيرح ىلع ةنيبلا ةماقإ نم مزلم :ليلد الب

 امزلم نوكي الو هب تی اغو مازلإ هنإف «يناحلا ىلع رحلا شرأ باجيإل حلصي ال انهه "لاحلا باحصتساب" ةيرحلا

 7١”7[ ص :يفاشلا] .مازلإلل ال عفدلل ةجح باحصتسالا نأ ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .ليق اذك مهفاف

 نع جراح هنأ ثيح نم ةضاحتسالابو «ةرشعلا نيب ام هنأ ثيح نم يعطقلا ضيحلاب ققحتلا يأ :لإ ضيحلا مدب

 هنأ لصتا :هلوق نعم نأ رهظ اذهيو ءةضاحتسالا مكح هل ضيحلا ردق نع جراخلاو ضيحلا يف امأ داتعملا رادقملا

 اذه نأب انمكح :يأ ةداعلا ضقنب انمكح ولف نيرظنلا رابتعاب ةضاحتسالا مكحو ضيحلا مكح ذحأي نأ حلص

 فح ناك اس لسنا وهو ف ا لل رظن لاحلا باحصتسا ىلع ءانب ضيحلا مكح همكح دئازلا

 نم ةقباسلا هلاح ىلع ناك ام ءاقبإو «باحصتسالاب اضيأ دئازلا اذه ىلع بحسنيو قباسلا مكحلا اذه رمتسيف

 رئاد نيرمألل ًالمتحم ًابذبذم امهبم هيف اددرتم ءاج رمألا نأ ثيح نم ليلدلا نم طقسم ضقان هل تأي مل هنأ ةهج

 ."لوصحلا" يف اذك ررقملا وه امك قباسلا لصألاب كسمتي ذئنيحف «كشلاب لمعي الو ءامهدحأل حيجرت الب امهنيب



 ليلد الب جاجتحالا يف لصف "65 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ليلد الب لمعلا انمزل ةداعلا ضقنب انمكح ولف ءاعيمج نيرمألا لّمّيحاف

 ةرشعلا نود ام نأل ؛مايأ ةرشع اهضيحف ةضاحتسم غ ولبلا عم تأدتبا اذإ كلذكو EE ا ل ل 5057 1

 فاالخب ءليلد الب لمعلا انمزل ضيحلا ع افتراب انمكح ولف ءةضاحتسالاو ضيحلا لمتحت

 .ةرشعلا ىلع ديزت ال ضيحلا نأ ىلع ليلدلا مايقل ةرَّشَعلا دعب ام

 قحتسي ال هنإف :دوقفملا ةلأسم مازلإلا نود عفدلل ةجح :هيف ليلد ال نأ ىلع ليلدلا نمو

 الب ريغلا قاقحتسا عفدناف .هنم وه ثري ال هدقف لاح هبراقأ نم تام ولو هثاريم هريغ

 .ليلد الب قاقحتسالا هل تبثي مو «لیلد

 هب درت مل رثألا نأل ؛ربنعلا يف سمح ال :لاق هنأ هيس ةفينح ىبأ نع يور دق :ليق نإف
 سمخلا صنلا ٌ :

 ]41 ص :يشاوحلا ةدمع| .حجرم الب حيجرت الو «نيمدلاب هلاصتال ؛ةضاحتسا وأ اضيخ دركي نأ يأ :نيرمألا

 [؟ 15 ص :يشاوحلا ةدمع].لِإ ةفورعم ةداع ةأرمللو ةرشعلا ىلع مدلا ةدايز نم قبس ام لثم يأ :لإ كلذكو

 نأ :حيضوتلاو قةيالغلا ءارو ام وهو ءاهود ضيحلا لعحجت لب ءلاضيح اهلك ةرشعلا لحب مل نأب :ضيحلا عافتراب

 ةضاحتسا ىرخألا ةعبسلا نأب انمكح ولف ؛ةضاحتسالاو ضيحلا لمتحا ىرحألا ةعبسلاو «ةتبلا ضيح ةئالثلا

 ليلدلا رشعلا دعب اميفو «ليلدب الإ عفري ال ضيحلاو «لامتحالا دوجول «ليلد الب ضيحلا عافتراب انمكح ناك

 ."ندعملا" يف اذك مايأ ةرشع نم رثكأ نوكي ال ضيحلا نأل ؛ضيحلا عافترا ىلع دوجوم

 "يطق رادلا"و و "طسوألا لل يف يناربطلا هاور ةمامأ يبأ ثيدح :اهنم ثيداحأل خا ليلدلا مايقل

 هيف "ةضاحتسم يهف داز اذإف «مايأ ةرشع نوكي ام رثكأو «مايأ ةثالث بيثلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا لقأ" :هعفر هنع

 ؛يدملا نبا هفعض ءالعلاو ةمامأ ابأ عمسي مل لوحكمو «ثيدحلا فيعض ريثك نب ءالعلاو ءلوهجم كلملا دبع

 ءاندنع حرج ريغ عاطقنالاو ةلاهجلا :انلق ءيشب سيل :هريغو دمحأ لاقو «ثيدحلا ركنم وه :يراخبلا لاقو

 جاومألا هيف تمطالت اذإ رحبلا :ليق :ربنعلا يف سج ال ."لوصحلا" يف اذك قرطلا نم يور امه ربجني فعضلاو

 «دمجني مث ءًرينع دقعنيف دبزلا نم افص ام ثكمي تح ضعب ىلع اهضعب حيرلا برضي لازي الو ءدبزلا اهنم راص
 أفا :ىلاعت هلوق يف ريشأ هيلإو ءالطابو ايشالتم يأ ءافح دبزلا نم دقعني ال ام بهذيو «لحاسلا ىلإ ءاملا هفذقيف

 ."لوصحلا" يف اذك يضر يف تكيف سالا عَن ام امو ءاقُح ْبَصَدَيف ُدبرلا



 ليلد الب جاجتحالا يف اصف | Yoo سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ظ .ليلدلا مدعب كّسمتلا وهو
 N لقي 1213 ةردع ناو ل كاك كدا :انلق

 رثألا هدورو مدع

 ال ربنعلا لاب ام" :لاسقف يتلا يف سمخلا نع هس كب ًادمحم نأ يور انو

 و لاا :لاققف« "كمّسلاك هنأل" : :لاق "؟هيف سمح

 باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو ."هيف سم الو ءاملاك هنأل"
 عاملا كمسلا

 ىلع كلذ مامإلا ركذ ول مزلي امنإ ضقنلا اذه نيعي هيف سمخلا يعدي نم ىلع هجاجتحا يف ال :هرذع نايب يف

 نأ نعي «رينعلا ف سمخلاب لقي مل هنأ يف هسفنل رذعلا نايب هجو ىلع هركذ ىتأف كلذك سيلو جاجتحالا ليبس

 سايقلاب لمعلا بجوف «سايقلا كرتو هب لمعيل سايقلا فالخب رثأ دري ملو ربنعلا ف سمخلا بوجو يفني سايقلا
 فاجيإب ودعلا يديأ نم ذحؤت ام ةمينغلا نأل ؛مئانغلا نم سيل ربنعلاو «ةمينغلا يف الإ سمخلا عرشي مل هنأ وهو
 ."ندعم ا" يف اذك طق ددعلا يديأ يف نكي مل رحبلا نم جرختسملاو ءرحبلا نم جرتختسم ربنعلاو «باكر لاو ليخل ا
 نم سيل هنأل ؛سايقلا فلاخي امم هيف سمخلا نوك نأ :هلصاح :"يشاوحلا لوصح" يف يلبهنسلا لضافلا لاقو
 ىلع ال راحبلا نم هيوحي امو «مظعألا ربلا ىلع درت اغإ طلستلا دي نإف ءارهق مالسإلا دي هيلع دري مل هنأل ؛مئانغلا
 يح نم هلع ْمُكفَحْوَأ امف مهم هلوَُر ىلع هللا ءاَقَأ ام مو :ىلاعت هلوق نم ذوخخأم اذهو «هيف امو مظعألا رحبلا

 صنلا دري مل املو ؛هليخو مالسإلا باكر هيلع فحجوي مل ام رحبلاو ةيآلا (ُهلُسُر طلَسُي هللا نکو باكر الو

 لمعلا يهو ةلماكلا ىلإ رخآلاب لؤوت ةرصاقلا ةجحلا هذه نأ رهظي اذميو ؛كرتي مل سايقلا اذه فالح ىلع

 .ىهتنا هلصأ نع داريإلا عطقلاف ءةمزللا يهو سايقلاب

 نم ذحألا :عماحلاو ,كمسلا ىلع سايقلاب هباجأف «هيف سمخلا مدع يف هحو يأو هلاح ام يأ :خلإ ربنعلا لاب ام
 نأب ةقيقحلا هجو نع باقنلا فشكل هنع هلأس اذلو «هيف مكحلا دوحو يف سايقلا لصأ هبتشا ال نكل «رحبلا
 يف سمح ال اذك مث «طيحملا رحبلا ىلع قولخم رهق دري مل ذإ ؛لويخلاب هيلع فاجيإلا مدع يف ءاملا مكح اه امهلاثمأ
 نم دحوي اميف ءاملا يف ءيش الو ىولؤللا هيف قلخي ناويح فدصلاو ‹«فدصلا يف عقي عيبرلا رطم ءام هنأل ؛ولؤللا

 ."لوصحلا" يف اذك كسملا يظك ناويحلا



 ةحفصلا عوضولم ا

 A و وما عسا وج جمالا رتل ةمدقم

 re ارا مال فاش وسب E الم فنصملا ةجرت

 LES 1 ESS باتكلا ةجابيد

 0000 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 122 ماعلاو صاخلا يف لصف
 EES ديقملاو قلطملا يف لصف

 1 لووملاو كرتشملا يف لصف

 11 ا و كحارس زاجملاو ةقيقحلا يف لصف

 Ces es ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف

 CVO ةيانكلاو حيرصلا يف لصف

 5: قب O ON تاللباقتملا ف لصف

 00 ظافلألا قئاقح هب كرتي اميف لصف

 Ves صوصنلا تاقلعتم يف لصف

 NES AE رمألا يف لصف

 ا قلطملا رمألا يف لصف

 ROSS oN AS رمألا ىضتقم ف لصف

 OS AG هب رومأملا ف لصف

 TORE هب رومأملا نسح يف لصف

 RASRA ءاضقلاو ءادألا يف لصف
 E ae يهنلا يف لصف

 INES صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف

 TOES يناعملا فورح ريرقت يف لصف

 ااا 0 1 ءافلا يف لصف

 1371 ا ا و مث يف لصف

 NEO TEs AS eas لب يق لصف

 ااا ERS نکل يف لصف

 E O RO وأ يف لصف

 ا او و لا د دع الو يح يف لصف

 N ا 00010101 ىلإ ف لصف

 ةحفصلا عوضوملا

 ا و م ىلع يف لصف

 0 اا 00 يف ةملك يف لصف

 VE TSS دفا سيم او دوت ف ين هو ءابلا يف لصف

 VON ESR OA نايبلا هوجو يف لصف

 E و ا وما أ ريسفتلا نايب يف لصف

 00 رييغتلا نايب يف لصف

 A SE ةرورضلا نايب يف لصف

 aah SE لاحلا نايب يف لصف

 DE فطعلا نايب يق لصف

 VFS eS ليدبتلا نايب يف لصف

 .VE ss 206 لوسر ةنس يف نالا ثحبلا
 ا 1 ربخلا ماسقأ يف لصف

 VAS Se دحاولا ربح ةيجح يف لصف

 ا ا وا عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا
 AN SEES عامجإلا ةيجح يف لصف

 E 0 لصفلاب لئاقلا مذع يف لصف

 AE Sead دهتحما ىلع بجاولا نايب يف لصف

 E 0 0 5 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 TE RES aaa سايقلا ةيجح يف لصف

 AT DUE سايقلا ةحص طورش يف لصف

 NEAR م يعرشلا سايقلا يف لصف

 ني 00000 سايقلا ىلع ةهحوتملا ةلئسألا يف لصف

 OA Es هطرشو هتلعو مكحلا ببس يف لصف

 EE OS ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يق لصف

 اوما اجا عناوملا يف لصف

 000000 يفيلكتلا مكحلا ماسقأ يف لصف

 ل عا ةصخرلاو ةميزعلا يف لصف

 EEO ليلد الب جاجتحالا يف لصف



 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم

 ةدلجم ةنولم

 ملدا حملا
 دمحم مامإلل أطوملا

 ةيادهلا

 حيباصملا ةاكشم

 نآرقلا مولع يف نايبتلا
 يواضيبلا ريسفت

 يشاشلا لوصأ

 برعلا ةحفن

 بيذهتلا حرش
 يرودقلا رصتخم
 هغيصلا ملع بيرعت
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 حاضيإلارون
 ةحضاولا ةغالبلا

 (تادلجم ۷)

 (نيدلجم) يوقم نوترك ةنولم
 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش (تادلجم 8)

 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم | (تادلجم٤)

 ةاقرملا

 نيبلاطلا داز

 وحنلا لماوع
 وحنلا ةياده

 يجوغاسيإ

 لماع ةئام حرش

 حاتفملا صيخلت

 ةغالبلا سورد
 ةيفاكلا

 لوصألا ئدابم

 ةسفلفلا ئدابم

 (تادلجم۳)

 (نيدلجم)
 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 ياا رضتخم ف يفاكلا نيف

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس
 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم

 (نيدلجم)

 (تادلجم۳)

 يذمرتلل عماجلا كلام مامإلل أطوملا

 يبنتملا ناويد ةسامحلا ناويد

 عبسلا تاقلعملا | حيولتلاو حيضوتلا

 ةيريرحلا تاماقملا يماجلا حرش

Books in English 

Tafsir-e-Uthmani(Vol. 1, 2, 3) 

Lisaan-ul-Quran(Vol. 1, 2, 3) 

Key Lisaan-ul-Qurar(Vol. 1, 2, 3) 

AI-Hizb-ul-Azam (Large) {H. Binding) 

AI-Hizb-ul-Azam (Small) {Card Cover) 

Secret of Salah 



 (رلج )لايعرف

 يذبل ا: م ت ایوب

o 

 ماعلا ت اعمب ما الا تايطخ

 (لتكب بيعت کیپ )م الا بسزنحلا

 ( لتر بحزن ةفي) ملا بز

 (لوا» آرا اس

 (مر) نآرقلا ناس

 (ممم» نآرقلا نال

 یز ل اڅ عرش یون لئاصخ
 (تک مرارا م

 ( تح س )رولز ی“

 نیما تاج

 نیلام

 روك راك کر

 لوسا ثيدح ف لوصاارث

 ( نثنرياديرج)(اناكل نهج )مابا

 یت ب بحت کیی ) مک الا برا

 ( یی )( ب بیرت یک 5 الا بز ؛

 (لود) نآرقلا نلاسل حرام

 ( موو) ن آر قلا نال اقم

 ترشاعم لا بادآ

 ريعساو از

 لامعالا ءازج

 بدالا ةضور

 ع لئاضف

 فلفل نمش
 لوصول نيش

 قاري

 (موس) نآرقلا نال اقم

 هرعاق ناسآ اكن لاب ز ىلع

 هرعاق كاسآ کن از ىراف

 ( نيلوا) فرصلا ملع

 ( نيرخآ) فرصلا م
 ىرتبلا ںیہ” رداصمل ا ةوفص ىف رع

 ر تلا ميت ونس را لم عر مکا عماوج

 تاما ار (لزد مک۶

 .اهيرك ور ملم ايف ۶

 ہمان دپ رر ملم کیر

 رف لوصأ ناس آ تما

 دل / روكذراك

 اا
 ثهداحا بخ | (ںر) ن آر قلا كاسل ںاتقم

 (مد) آر قلا ناہل راقم
 (مر) آر قلا نال حرام

 ری فرص

 مالسا رات

 م
 ےگ تاو

 0 رار
 نآرقلا لامج


