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 باتكلا ةبطخ 7 ةمدقملا

 ميِحرلا نم ٍنِمحَّرلا هللا مسب

 هلآو دمحم ةيربلا ري ىلع مالسلاو ةالصلاو ديرك انشلا لق نيلااعلا كار دلل قم

 .نيرهاطلا نيبيطلا

 ملعلا فصن ضئارفلا

 21111011 2غ ضئارفلا اوملعت" :ُدلي هلل لوسر لاق

 قحتسملا بحاولا تاذل مسا :ىلاعت هللاو .ليجبتلاو ميظعتلا ةهج ىلع يرايتخالا ليمجلاب ءانثلا وه :دمحلا

 دمحك يأ ضفاخلا عزلب بوصنم :نيركاشلا لدمح .لاوزلاو صقنلا نع ةرديملا لاجكلا تنافيض عيمجا

 دمحك :لقي م يأ ءدمحلا ال رك ذلاب رك ؟<شلا صخ و (مهوخأو ءايلوألاو دابنألا نيرك اشلا .ن يف جارللاو ؛نيركاشلا

 .حراوجلا نم اذك و «نانحلا نم نوكي ناسللا نم نوكي امك هنأل ؛لمشأ ركشلا نأل ؛نيدماحلا

 ماي اع 0 دمحلا دعب ةالصضلاب ىتأ "ناس ةبيع ىةمر ييجي هدومي

 اي يرق راسلاتسب فم وسو رت ب ل

 بلقلاب مثإلا نع نوهّرنتم مهنأ انهه نيبيطلاب دارملا :نيرهاطلا نيبيطلا .ةيربلا ريخخ نم نايب فظعع وأ لدب :دمحم

 .هميلعتو هملعت ىلع اًثح هيف نأل ؛بولطملل

 :لاق هذ ةريره يبأ نع مكاحلاو يقهيبلا جرخأف نيثدحملا ةياور امأو ,ءاهقفلا ةياور اذكه :خإ ضئارفلا اوملعت

 ىورو "َيمُأ نم عزني ام لوأ وهو ىسني هنإ ملعلا فصن هنإف هوملعو ضئارفلا اوملعت" :285 هللا لوسر لاق

 ملعلاو ؛ضوبقم ينإف سانلا اهومّلعو ضئارفلا اومّلعت" دك هللا لوسر لاقذ :لاق هو دوعسم نبا نع يمرادلا

 ةليعف يهو ةضيرف عمج ضئارفلاو ."امهنيب لّصفي ادحأ نادجيال ةضيرف يف نانثا فلتخي يح نتفلا رهظيو ءضبقيس

 "عطقلاو" ١- مترّدق يأ 0+0:ةرقب» هكُحّشْضَرف ام ُفصِنف :ىلاعت هلوقك "ريدقتلا" ١- :ٍناعم ةغللا يف هلو ضرفلا نم

 :برعلا لوقك ضوع ريغ نم ىطعي امو" -7 اد ودحت اعوطقم يأ (اب :ءاستلا) «ًاضوُرفَم ابيصنا# :ى اعت هلوقك

 «لزنأ يأ ىد: صسقل» «َنآْرَقْلا َكِيَلَع َضَرْف يِذّلا ّنإ» : ىلاعت هلوقك ل ||: زناإلاو' 4 ءاضرقالو ايت اهم كيبل م

 : ىلاعت هلوقك "لالحاللا و" -5 ءاهنيب يأ (؟ : عرحتلا) 4(نكَناَميَأ ةَلِجَت ْدُكَل هلل ضرف ف دقإ# :ىلاعت هلوقك' نويل و بج و

 ملعلا نيعأ - ضئارفلا ملع ناك املو ءهل هللا لحأ يأ جر :بازحألاو 6 هللا سرق اهي جرم نم ّيبنلا ىلع ناك ام

 تع رع درج ءاطعالاو ةعطقملا ريداقملاو ةردقملا ماهسلا خفاهيف امل ؟ةعبسلا يناعملا هذه ىلع المتشم -ثيراوملا ةمسقب



 باتكلا ةطخ ةمدقملا

 كلام عر هلساو فييه كرار نقل لور فا علو لسا لالا دعو ضرما ع
 كللت نم نأ ىفخيالو هك يقل نم 5 قح ف رعت باسحو هقف نم لاويصأب ملع :راتحخملاردلا ف امك هقب هفي رعت ٠

 ّ : 5-5 7 ١ : 1 سا | 317 950 ١

 اك ودب دإ ؛فللذ 5 كيلا يه لب :بجحاو ثا رويملا نم علماب ةملعتملا لوضالا ف 524 ةفوص وملا لاوصألا

 ثراولا نوك ةفرعم اهيف لحدو «"ةضيرف مسقي نأ هل لحيال امي هل ةراهنم ال نم" :اولاق اذلو :قوقحلا فرعت ال
-- 

 : ع
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 ىمسفم ف لحدو «كلذ ريغو لوعغلاو درلاو .حيحصتلاو عءثاريمل بفاس ةفرعمو ءمحر ا وا ةبصع وأ ضرف اد

 لال

 ,اإلا "قحلا
 رق
 .يرضخلا ىف امك ة«رارقالاو حلصلاب بجي امو «نيدلاو «ةيصولاك هريغو ث

 تاك رزتلا لوا ا ة«فايعع رىدقتب ةقفلا خوضوم يببغ ف لا دابعلا لاعفأ تع اهحاردناو «تاكرتلا ةةغوضوماو

 هاك 5 (© :ةدئاملا) وةَتْيَملا مك كغ تمرح : ىلاعت هلوقك اهتمسق وأ اهقاقحتسا وأ

 ءرهظألا وه اذهو .حيحص هجو ىلع اهيوذل ماهسلا نييعت ىلع رادتقالا وأ اهبابرأ ىلإ قوقحلا لاصيإ :هتياغو

 .رهشألا لوألاو
 تألا مآ .كرإ .ىف ةمألا عامجإو .كف ةملس يلأو ةريغملا ةداهشب ّمألا ْمأ ثرإ يف ةئسلاو باتكلا نم :هدادمتساو

 نأل ؛كيراوملا ريدقت ف يأ انهه سايقلل لدم الو .عامجإلا هيلعو ؛عامجإلا مومع يف لحادلا ه#درمع داهتجاب

 تبايبسعلا ثيررإ :ةبسلاب كياقلا ةهاو . روهظ ل نوبت ةمسقلاهبلإ دسش"اميق اني كلكلاو كيفاؤإ رهظمم سايقلا

 .ركذ لحجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :ةتِلع هلوقل
 تدبلل فضنلا .نوكك اهتاعوضومل اقالومخم ةيسن بلطت لا اياضقلا :ةلئاسمو .ةياقك ضرف ةملعت نأ لب

 .يرضخملا ف انيك ن ودهتجملا :هعضاوو .اسعه ريغل نيابمو بتاسللو هّقفلا نم صخأ هثآ ةبسسنو نك هاطحطلا يف

 :تيالخلا "رضارفلا ]سلفا 98 هلو نسلم ظ-5 1 ع 1 ا 21 نا , كلب 00 5 1 55

 وأ ةوقفمك امكح» وأ ةقيقح ثروم تا يبو بسيوزوص .قسروينسرززم يثراو * ةيالاد :هناك رأو

 ةيححوز وه أ ةيازقارإ ةيدج ملعلاو م لسحلا# اريد" هأ ةقيقح ايس ةقوم فدع ةثازااو دوجاوو رن ب قيس أ ينك

 .موتخملا قيحرلا يف امك ءاضقلا ضتخي اذهو هءالو وأ

 ريمضلا ثينأتف «يهاونلاو رماوألا ىلع ةلمتشملا نئسلا وأ هدابع ىلع ىلاعت هللا ضئارف امي دارملا ناك نإ :اهوملع

 .ثنؤيو ركذي ردصم ملعلا نأ رابتعاب هتينأتف (ليق امك) يحالطصالا ضئارفلا ملع هب ديرأ نإو ؛رهاظ

 ناهذألا ىلع ايفخخ اذه ناك و ؛ملعلا فصن امي ملعلا لعجو ءاقداص اربخم 26 انيبن .ناك امل :ملعلا

 انيلع بيا لب كلذ انيلع سيلو هب فلكت لو ةانعم ام يردتال :ةفئاظ .لاقف «كلاسمو اقرط اوراتتتاو اوفلتخاق
 .ليوأتلا يف أطخلا قرطت لامتحال ؛لقعن مل وأ عملا انلقع «ةقيقحلا داقتغا
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 هنأ :اهنم ١- هوجوب نورخالا لوأو
 يت نأ را تح رز 0 : يل نأ نا سد ف ير اح ولع ا - يروط نيب روصحم ناسنإلا نأل هب ىف# هنأ :اهنمو. -9 .هيلإ جايتحالا ْمومَعو يولبلا ةرثكل ملعلا قصت اهاكن



 لوألا قحلا َة تملا ةكرعب ةقلعتملا قوقحلا

 تئيملا ةك رتب ةقلعتملا قوقحلا

 ... هنيفكتب أدبي :لّوألا :ةبترم ةعبرأ قوقح تّيملا ةكرتب قلعتت :دح انؤاملع لاق

 :ناعون كلملا ببس نأ :اهنمو -» .هتامم دعب ضئارفلا ىلإو هتايح يف هيلإ جاتحي مولعلا عيمجف ةامملاو ةايحلا -

 فاضي امو ءاهبعش ةرثكل اميظعت هب يمس هنأ :اهنمو -4 .ثراإلاك ىرارطضاو «ةبهلا لوبقو ءارشلاك يرايتخا
 .اهملعتو اهميلعتو اهليصحت يف مولعلا عيمجل ةيواسملا ةقشملا ةدايزل هب يمس هنأ :اهنمو -ه .باسحلا نم اهيلإ

 ةئام ضئارفلا نم ةدحاو ةلأسم ملعتب قحتسي ناسنإلا نإف ءلضفلاو باوثلا ةرثكل هب يمس هنأ :اهنمو -

 ةئام هقفلا عيمجو لئاسم رشع ضئارفلا عيمج الفم تردق ولف «تابسح رشع هقفلا نم ةلأسملا ملعتبو «ةنسح

 رئاسل ةيواسم باوثلا رابتعاب ضئارفلا نوكت ذئيحو ؛ةنسح فلأ اهنم دحاو لك تانسح نوكي .لئاسم

 هعورف مجح غلبل ءطسبلا لك ضئارفلا ملع تطسب ول كنأ نعي ريدقتلا رابتعاب هب يمس هنأ :اهنمو ٠- .مولعلا
 هلاقو ءايواستي مل نإو نيمسقلا دحأ نعي ثيدحلا اذه ف فصنلا نأ :اهنمو -/ .بتكلا رئاس عورف مجح لثم

 .نسح وهو حالصلا نبا
 لوقمو «ةيفنحلا ءاملع "انؤاملغ" :هلوقب دارملا نأ ملع ءجراح نم ًامولعم ًايفتح فلوملا نوك ناك امل :انؤاملع
 ةيفنحلا ءاملع نيب افلتخم لئاسملا ضعب نوكو «ةلاسرلا ءاهتنا ىلإ "قلعتت" :هلوق نم ةلاسرلا يف ام عيمج لوقلا

 اضيأ وه الثم اح فسوي وبأو ةفينح وبأ هب درفت يذلا لوقلا نإف ؛انئاملع لوق ةلاسرلا يف ام نوك يف حدقيال

 - ءارلا ريسكو:ءانلا عيتفي»- اةقترتلا :تيملا ةكرتب .دقت انئاملع عيمج لوق نكي ف .نإو انئاملغ لاوقأ نم.لوق
 ةلعف ىلع ناك ام لك اذكو «ءارلا نوكس عم اهحتفو ءاتلا رسك اهيف زوجيو «ةكورتم يأ لوعفملا ئعمب ردصم

 لتقلاب ةبحاولا ةيدلا اهيف لخديو .ةنيعب ريغلا قح قلعت نع ًايفاص هلام نم تيملا دعب يقبام :ًاحالطصاو .ةبقنك
 3-7 ةكرت ىهف .ةريخذلا ىف امك ءايلوألا ضعب وفعب الام صضاصقلا بالقناب وأ ؛دمعلا نع حلصلابو ءأطخلا

 .مهفاف اهكرتي مل وه ذإ ؛ةكرتب تسيلف هتوم دعب تلصح ةيدلا نإ :لاقي نأ ىسع ام عفدنا انركذ امو

 تيملا ةكرتب قلعتي ام :لاقي نأ طبضلا هجوو «ةكرتلا ةمسقو ةيصولاو نيدلاو نيفكتلا :يهو :ةعبرأ قوقح

 :لوألا هال وأ تروملا لبق ابان نوكي نأ امإ : ىناثلاو .نيفكتلا :لوألا ءنوكي ال وأ هنم ظح تيملل نوكي نأ امإ

 .ةكرتلا ةمسق :يناثلاو «ةيصولا :لوألا ءال وأ تيملا لبق نم هتوبث نوكي نأ امإ :قاثلاو «نيدلا

 نإو اديكأت بيترتلا ىلإ "ءادتبالا" ظفلب راشأو ءهزيهحتو هنيفكتب ءادتبالا :لوألا يأ ءردصملا ةلزنم لزن :اأدبي

 هل نكي مل يقوت امل هو ريمع نب بعصم ثيدحب نيفكتلاب ءادتبالاب لدتسيو ؛هنع غي "لوألا" :هلوق ناك

 نم هيلجر ىلع اولعجاو .هسأر اوطغ" 2 لاقف ؛هسأر ادب هالجر يطغ ولو «هالجر ادب هسأر يطغ ول ءادر الإ

 .ل مأ ءش ةيصولاو نيدلل يب له هنأ كا مو .هئادر يف 9 ةتفكف "رخذإلا



 ثلاغلاو يباثلا قحلا . تيملا ةكرتب ةقلعتملا قوقحلا

 يابو فق م فل نم ينو اح عب نع ةلوؤلا ىلا م« 11 ريالا قل جزمه

 زهصتلاو ن فكتلا دعب كيقن

 ىلإ ةحاح ال اذه ىلعف ءربقلا ىح هنفد ىلإ هت زوه نيح نم تيملا هيلإ جاتحي ام | لعف وه :زيهجتلاو :خل! هزيهجتو

 :ةنانعب انانسها هك ذ دكلاو «قيفكتلا ركذ

 ةثالث نم رثكأب لجرلا نيفكتف ءددعلا رابتعاب اّمِإ كلذو :ناصقن الو فارسإ الب يأ :ريتقتالو ريذبتريغ نم

 هتميق اه ةنايح ّى سبلي ناك اذإف عغةميقلا رابتعاب امإ و عريتمت كلذ نم لقأبو «ريذبت ةسمخ نم ةأرملاو ناب

 بوي هل ناك اذإف ءطسولل هيف رابتعالاف ءاريذبت وأ اريتقت ناك" اهنسه رثكأ وأ لقأ هتميق امي نفك ولف فلكم ةرشغ
 تم ايما

 .ةمسلا لاق انك .يناثلاب نفكي نأ ىلوألاف «مراد يف ةنشنلي ثلاثلاو هنارقأ نيب هسبلي ىناثلاو ؛دايعألا ِق ةسلف

 .ثالثلا نم لثملا نفك ىلغ ةدايزلا ربتعت هب ىصوا ولف ءكلذب صوي مل اذإ اذهو :لوقا
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 الدب ةمذلا ىف و لام بوحجو ؛ افرع وهو يللا ةليدج نم بلاطملا هنيد ءاضق يناثلا قحل ١ يأ :خ! هنويد ىضقت مت

 ره :لاق - فليلت اهيف بحاول نأ ؛ةاكرلا فاالقغي .ظفحلا عفانم نع لدن هنأل ؟نيد جارخلاف .رخخآ  ىس نع

 ءاهبف ىفو نإف ءزيهجتلا دعب يقب ام هل عفديف .دحاول نيدلا ناك اذإف - رحآ عيش نع الدب نوكي نأ ريغ

 ونهو ةقلقح ةحبصلا . نيدك عةيولوألا يف اوتوافتو ةعامجلا ناك نإو .عارجلا رادل هك رت 0 ءافع ءاش نإف الاف

 (ةنياعملا قيرطب هتوبث ملع نكل هضرم يف هب ٌرقأ ام وهو اكد وأ هيحص قاعز يف رارقإلاب وأ ةنيبلاب اتباث ناك ام

 همكح قا وه اميف وأ «هيف هرارقإب :تباثلا ضرملا نيد ىلع مدقي هنإف ءكلهتسا وأ هكلم لام نع الدب بجي امك

 ةدابع اهنأل ؛اندنع توملاب طقسي هنإف «ىلاعت هل بجاولا نم اهريغو ةيدفو ؛ةرافكو ؛ةاكز نيدك ىلاغت هللا نيد امأو

 ىلع ثلثلا نم ذفنتف اهي يصوي وأ «ةثرولا اهب عربتي نأ الإ طرشلا تاف تام اذإف «سفنلاب ءادألا اهطرش ةدابعلاو

 .ههرك و لاعت هللا و ءانغتسا عم هجايتحال ؛دبعلا نيد مدق ءافو الو دبعلا نيذ عم هب ىصوملا هللا نيد عمتجا اذإو .قأيس ام

 ولف «لاملا لصأ ثلث نم ال «نيدلا دعب يقب ام ثلث نم هاياضو ذيفنت :ثلاثلا قدا .نعأ :خإ هاياصو ذفنت مت

 - 1 نا ]ا ١ 1" | 1 0 5 ١ - ا

 لاو .رب م عاص فصن هالص لكل :كيلقلا نم هنع اومعطي نأ ةئرولا ىلعف ءهنع معطي نأب ىصواو ةالص تناف
 ا

0 

 ءماعطإلاب ىص دوو تنام وح ضقي مل و هتماقإ أ هئرب دعب هئاضق رم كو رقس وأ ضرع ناضمر موص ةداف
 لأ

 رح 3 ًّء ع 8 5 ا تو 1

 هلوبق ىلاعت هللا نم ىحري ةيضص و بار ثراولا هنع 3 ولو ا سس عاض بفهيضن م وهب لكل اومعطب نأ ةيرولا ىلعف

 5 35 ا ١ 1 1 2 ' 18 / حا 5 2 35 ع 8 ٌ ل و ٌ ١

 يهي لا اماف لك ىلعو ءامهنيب عمجي وا عدابعلل وا «ىلاعت هلل لوح لا اهإ ةيص ولا لا ميلغا و :ةلكسلا وع مش لإ اديك

 تابجاو وأ ؛جحلاو ةاكزلاك ضئارف ىلاعت هلل ناك امف قاض نإو ءاهبف ىفو نإف ءاهنع قيضي و

 - .تيملا هب أدب امم. أدبيف ءءآرقفلل تاقدصلاو عوطتلا جحلاك تاعوطت وأ ءرطفلا ةقدصو روذنلاو تارافكلاك



 عبارلا قحلا 1 تبملا ةكرسب ةقلعتملا قوقحلا

 21010011111 1 ]1 ]1 1010111ه4 يقابلا سقي م ءنيرنلا دعب .يقيام ثلث نم
 ر قمح اذه

 ءايميتج نع قلل مسني نيكني قيس لاتاهتس نو جب انو .مهقوقح ردق ىلع مهنيب مسقيف دابعلل ناك امو -

 هجو اهعيمجب دوصقملا ناك نإو هنأل ؛ةدحاو ةهج اهلك لعحتالو ءبرّضلاب ةدرفم برقلا تاهج نم ةهج لك لعخجيو
 مهألاف مهألا اهنم مدقيف عمجت مث نييمدآلا اياصوك ذرفنتف :ةدوصاقم اهسنن ق'اهتم ةدحاو لك .نأ الإ :ىلاعت هللا

 قح ىلع ضرفلا مّدقيالو .مهسأ ةعبرأ ىلع مّسق ؛"تارافكللو ديزلو ةاكزلاو جحلا يف يلام ثلث" :لاق ولف
 ىوقألا مّدقي لب مّسقي الف «ءارقفلا ىلع ةقدّصلاب ىصوأ نأب نيعم ريغ يمدآلا ناك نإو ءهتجاحل يمدآلا

 ف ةيّردلا دوقعلاو راتحما در يف امك - نيعم قحتسم ةمث نكي م ذإ ليل انهم ىقيع ل اكلا نأل راخا

 - عئادبلا نع 27 ةيريكملاعلا ىواتفلا يف كلذك و نييبتلاو ةياهنلاو ةيانعلا نع اسلم ةيدمانكلا ىواتفلا حيقنت

 حيحضلا ىلع همهارد ثلثك نيعب ةديقم وأ ءهعبر وأ هلام ثلثك ةقلظم ةيضولا تناك  ءاوبس رلا ىلع متقن

 595 .مهيلع مدقتيال ؛ةثرولل اكيرش نوكيف ةكرتلا ف اهعويشل ؛كاريملا يعم يف ةقلطملا :لاق ن ل افالخخ

 .موتخملا قيحّرلا يف اذك .ىلاعت هللا قَد نم هب ىضوأ انه

 ناك اذإ ىح ءامهنع صقن صقن اذإو ؛نيقحلا ىلع داز ةيصولا دعب لاملا داز اذإ :هداز رهاوج مالسالا خيش لاقو

 ىلع ةيصولا تتذاز اذإو .فلألا تلثادلق نيكعتا تؤو ةنيفلألا كلك هلق تيقلا رانغ مث ةافن اقلأ ةييصولا لاح ةلام

 لو «لوبقلاب هل رس ايس مد ريصيو «تذفن اوزاجأ نإو ءةثرولا اهزجي مل اذإ ةدايزلا ف لطبت ثلثلا

 يف زاج ؛«ضعبلا نود ةثرولا ضعب زاجأ اذإو .دوعيال طقاسلاو ؛طاقسإ ةزاحإلا نأل ؛ضبقلا لبق ولو عوحّرلا مهل

 يف امك رخآ ثراو دوحو دنع نعي ؛هتثرو ةزاحإب الإ هثراول (ةيصولا يأ) حصت الو .هريغ نود زيحملا ةصح رادقم
 :هل ايهتيصو حبق ءاهجبوز الإ ثراو امل نكي مل اذإ امك ءاحل ةيصولا حصت اُهِإف ءةحوز الإ هل نكي مل اذإ اّمأ ءردلا

 ىلإ حاط هلق, اييصعتو اضرقا أ هايضعت وأ هدرو ًاضرف انإ هلك لاما هلا درفت ةقررلا قف قيدوزلا ريغ و

 :ةيلبقسلا فقاوقلا يف اذنك دقوم دنع ًاثراو كوكي نم ثراول ةيصولا ةحص:مدغ قف ةزيعلاو .ةيصول

 ءمكلامع 0و ساو و يحيتاوم ويعم رع#ب نإ" :8ع هلوقل :يقب ام ثلث

 ةيآ لورن دعب الكف هلوقل دئازلاب الو ثلثلاب ال اقلطم ةئرولل زوخيالو :"ثلثلا ىلع دئازلاب بناجألل ةيّصولا زوخي الف

 اقلطم زاوحلا مدعو «بناحألل ثلفلاب ريدقتلاو 14 ةيصو ال الأ داق قحح يذ: لك ىطعأ هللا نإ" :ثاريملا

 داز امي يببحأل اوزاجأ نإو ءاقلطم تزاج ثراول ةّيصولا اوزاجأ نإف ءمقزاحإو ةثرولا اضر مدعب طورشم براقألل

 .هردقب طقس هطقسأ نمف مهقح ناك عانتمالا نأل ؛هتصح ردقب لكلا نم ذفنت ضعبلا زاجأ نإو ؛تزاج ثلثلا ىلع

 505 هللا لوسر نأو م؟:ءاسن» نيد ْوأ 1 اهب نوصوت ٍةَّيِصَو ِدْعَب نما *ةيالا هذه نو ٌورقت : مكنإ" :هكذ يلع لوقل :نيدلا

 . ةيصولا لبق نيذلاب ىضق



 ضئارفلا باحصأ #0 1-0 ةن"كرتلا ميسقت بيترت

 9 عامجإو ةنسلا بادقلا هتثرو نيب

 5-53 ىلاعت هللا باتك يف ةرّدقم ماهس مهل نيذلا مهو ءضئارفلا باحصأب أدبيف

 قحتسمل تبثي يزجتلل لباق قح" :حالطصالا يف ثراإلاو .ديجملا نآرقلاب مهثرإ تبث نيذلا نيب يأ :هتثروو نيب

 ؛يقيقحلا تملا ىلإ ىمتنملا :اهاللطسا كنراولاو .ثوروملا ئيعمب وهف "امهنيب ةبارقل ؛كلذ هل ناك نم توم دعب

 هتوم دعب ةفالخلل لباقلا هقحو هلام يف ءامكحو ةقيقح ببس وأ بسنب هتومب مكح يذلا دوقفملاك يمكحلا وأ

 - ءالولا نإف ؛ةالاوملاو ةقاتعلا ىلوم ةبارقك يمكحلاو ءرهاظ يقيقحلا بسنلاف - ءاقبلا بأ تايلك يف اذك -

 يعجرلا يف ةدعلاك يمكحلاو ؛مئاقلا حاكتلاك يقيقحلا ببسلاو .ةالاوملا وأ قتعلا نم ةلصاح ةّيمكح ةبارق - رردلا يف

 .ةدعلا | يف ىهو و ركذ ام ريغب تام ولو «ثرت انف ًاعئاط ناك و اهاضر الب هتوم ضرم يف اهنابأ اذإ نئابلا قو

 افرظ نوكي نأ نكميو «ةّئسلاو باتكلا يف روكذم وه اه رادقمب مسقي يأ ءوغل فرظ هنأ رهاظلا :باتكلاب

 ردصم باتكلاو .ةّنسلاو باتكلاب 55 تبث نيذلا يأ :لاقف كني فيرشلا ديّسلا حراشلا هلعج امك ارقتسم

 لإ ؛ظوفخلا حوللا ن 0م لدقفملا ىلاعت هللا مالك وهو بدا 0 هب ذا رمل نإف ؛دهعلل هيف ءاللاو (بوتكملا يعم

 ويح ئعملاو مظتلل مسإ وهو .ةهبشالب ءابيلإ ارت ةاوتم القت هنع لوقتملا , 25 ميظعلا قلل يذ عركلا ىلا

 وهو - هريرقتو هلعفو كلي يبل لوق لمشي :ةيفنحلا دنع حالطصالا ينو «ةقيرطلاو ةداعلا :ةغللا يف وه :ةنسلاو

 هئرإ تبث نم لاثمو .#» مهلعفو ةباحصلا لوقو - هعنمي الو هنع تكسيف ؛صخش لعف م ىببلا ظني .نأ

 6 مهريغو ةبعش نب ةريغمو يردخلا ديغسونبأ هاور امك ءألاب اقاحلإ 1 يالا اهاطعأ 5 هنأل ؛ةدجلا ةّنسلاب

 بازاقالناا راسب نعرف لكاس لحام سح ل و 3226 دمحم ةّمأ نم نيدهتحما يأر قافتا وه :َةّمألا عامجإو

 بأل تحألاو «قيقشلاك بأل خألاو «ةيبلصلا تنبلاك نبالا تنبو «نبالاك نبالا نباو ٌمألاك ةّدجلاو

 دهصتم داهعجا اًضيأ لوابي اهدي دارأ لب هنم ردابتملا وه اه عامجإلاب دري مل فنّصملا نأ رهاظلاو .ةقيقشلاك

 مخيم ماحرألا يوذلو ءاثراو هنوك يف فلتخا يذلا ثراولا همالك لمشي نح هيف عطاق ال اميف مهنم

 هثرإ تبث يذلا ثراولا يأ) ىوقأ وه ام ركذب ىفتكا نكلو «هنم ردابتملا وه ام دارأ هنإ :لاقي نأ دعبي الو

 ىلع مهميدقتو «عامجإلاوأ ؛هلوسر ةّنس وأ :هللا باتك .ءاملعلا فالتخاب هثرإ تبث نم ركذي ملو ((عامجإلاب

 هيقمرتلاو ةملسمو ةييراتبلا هسرعأ "ركذ لسسر قزكاف فلا انقءاهلطلب سقرفلا ارقملا" ذلك هلوقل ةنبمنل
 .مهريعو عءدمحاو



 تابصعلا 3 ةكرتلا ميسقت بيترت

 رطتاارفلا تدب دقزأ اعقيسأي نع 1+ ةسيلاو هللا ةهبج نم .تاايصنلاب #

 ةكارتلا كم قيعتسشتب! أ

 3 تسل ىلوم وهو بوشلا ةهحج نم ةبصعلاب 3 «لاملا عيمج روسي دارفنالا +
 ”صضيئارفلا باَحَيَسأ نع

 2210177710718 252ظششش215 و 4 دس سسعستم هسا يا اهيل

 عمو هريغبو هسفنب ةبصع نم هعاونأ ددعتل هعمج [ضئارفلا باحصأ ىلع ميسقتلا دعب يأ] :تابصعلاب مث
 تناك" 'عاوبس اقلظف يأ :ةبصعلا و .ةيببسلا نم ىوقأ ةيبسنلا ةبوضعلا نإف :بسنلا ةهج .هنايب أَي امك هريغ

 ؛لاملا عيمج ضئارفلا باحصأ باعيتسا دنع مرحت اهنأ ىلإ ةراشإ هيف :ةققبأ انفي يلا وأ هييستلا  ةنهدج نم

 .اهلجأل ةلأسملا لاعي الو
 نأل ؛لاملا عيمج زرحي دقف ةبوصعلا نع الخ اذإ ضرفلا بحاص نأ دري الف .ةدحاو ةهجب يأ :لاملا عيمج زرحي

 لاملا عيمج نزرحي الو «تانبلا عم تابصع تاوخألا نأب ضرعتي دقو .درلاب يقابللو «ةيضرفلاب هضعبل هقاقحتسا
 ةيضخع ره نم انهه ةيصعلاب ةارملا نأب دبع تاو .اعماج ةبسعلا قيرغت نوكيالف «ةارفلألا دنع ةدحاو ةهمم

 يعم "دارفنالا دنعو" :هلوق يف واولا نأب :هنع باجي نأ نكميو .هريغ عم ةبصع وه نم لوانتي الف ءهسفنب

 .امهنع فّرعملا ولخ يئاني لب ءامهعامتحا الو نيفوطعملا دحأ دوجو يئانيال وهو «ولخلا عنمل '

 :ةينيدلاو ةيويندلا معنلا ضعب نم هنامرحل دبعلا نأل ؛ةّيّرحلا ىلإ قرلا نم هجارخإو قاتعإلا ةمعن وهو ب
 ةثراخ نب ديزا قع قف ىلاغت هللا لاق امك .دوجولا ىلإ مدعلا نم هحرأو تتامث دعب ءايحنا يتحلل نأكف «تيملاك ناك

 نوعي (7107 :با ارحألا) كهْيَلَع َتْمَعْنََو مالسإلل هقيفوتب ينعي هيلع للا مَعَ 3 أ يدلل اوت ذا: 55 هللا لوسر ىلوم
 ناك ءاوسو «هيلع ءالو ال نأ طرشب وأ هريغل وأ ىلاعت هلل هحجول ناك ءاوس ؛ءالولا بيس اقللطت قاتعالاف قاتعإلاب

 نمل ءالولا 0 هلوقل :اعنؤم وأ ارك قتعملا ناك ءاوسو ؛محرلاو ةبارقلا ببسب قتعلاك «يرايتخا ريغ وأ ايرايدخا

 .ةالاوملا دقع ببسب وأ .هكلم ف صخش قتع ببسب ءرملا هقحتسي ثاريم :ءالولاو ."قتعأ

 ًاببس هنوك ثيح نم ةيبسنلا ةبصعلا هبشي وهو «قاتعإلا هوجو نم هحوب - رسكلاب - قتعملا وه :ةقاتعلا ىلوم
 مدقم وهف ؛ةيبسنلا تابصعلاو ضئارفلا باحصأ مدع دنع لاملا عيمج زرحيو - حفلا س قئعملل ةيونعملا ةايحلل

 ىلع ماحرألا ووذ مّدقي :هدد دوعسم نبا لاقو ..ك انؤاملع ذحأ هبو «هريغو هدد يلع دنع ماحرألا يوذ ىلع
 ؛نقتعأ ام الإ ءالؤلا نم ءاسنلل سيل" :2ض هلوقل ثانإلا ال ءروكذلا هتبصعب أدبي مث يأ :هتبصع 5 .ةقاتعلا ىلوم

 اب ءافتكا - "روكذلا ةتبضع 0 :لقي 1 عي د ديقلا اذه فنصملا كرت امنإو .ثيدحلا " نقتعأ نم قتعأ وأ

 مث ءاثنؤم نوكت ال يلا ةّيِبسَنلا تابصعب أدبي «ةقاتعلا لوم نكي مل اذإ نعي :بيترتلا .تابصعلا باب يف ءيجيس
 .ىلوملل ةقاتعلا ىلومت يأ ةيببسلا تابصعب



 مهريغو ماحرألاو وذ ٠١ ظ ةكرعتلا ميسقت بيترت

 ىلوم مث ؛ماحرألا يوذ مث .مهقوقح ردقب ةيبسنلا ضورفلا يوذ ىلع ّدرلا
 ريغلا كلذ نم هرارقإب هبسن تبثي مل ثيحب «ريغلا ىلع بسنلاب هل رقملا مث ,ةالاوملا

 ضورفلا يود ىلع ضئارفلا تانهيمأ نم يقابلا دري «تابصعلا نم هك مدقت نم مدع كنع ئأ : درلا مت :

 ةيمكح ةّيجوزلا ةبارقو .ضرفلا ذحأ دعب ةيقابلا ةبارقلا وه ٌدرلا ببس نأل ؛ةيببسلا ضورفلا يوذ نود ةيبسنلا

 مهنأل ؛لاملا تيب اننامز يف سيل هنأ ىلع ءانب ؟نيَجوُّرلا ىلع دري :رئاظنلاو هابشألا فو .ضرفلا ذحأ دعب ىقبتال

 اومهف نأب ماقملا اده نم مارملا ويف ف مالعألا ضعب مدق لزو :لوقأ .انم ن ورخأتملا هيلع و ئةعض وم هن وعضيال

 عاصرالاي :ٍد ىلع نامدقم امهو عةيبسملا ن مضئارفلا تاححوصأ مدع دنع امهيلع دريف عدرلا مه ررقت امل نيجورلا نأ

 عيمجب هل ىصوملا نكي ل ول قيعي لاملا تيب ةجرد امهتح رلف ؛لاملا تيب عضوم عضو امهيلع درلا نأ قحلاو

 "9 تعفنم انالوم تنميل ذاتسألا لاق اذك ءاننامز يف لاملا تيب دقفل ؛نيِحوّرلا ىلع دري نآلاف «لاملا

 ةسردملا يف نيسردملا ردص .يولهدلا موحرملا دمحأ ديس انالوم ىعذوللا انذاتسأ هبا نفأ :لاقو «يددبويدلا

 .ةيلبلاو ةيزرلا نع ىلاعت هللا اقفاص عةيدنب ويد ||

 نيتحخأ يف امك ضرفلا نم ىطغي امم لقأ نوكي دق ءّدرلا نم ىطعي ام:نأل ؛ايددع ال ايبسن اردق يأ :مهقوقح ردقب

 2 فصنلا هل نم ن نأ ةيسنلا قيرطو . .ةذجو مال تخأ يف امك رثكأو أو هّمأل ني نيتخأ ف امك ايواسمو مل تأ

5 1 

 (ةتس "ا د ةلأسملاف ءاّمأو ةقيقش اتتخأ كرت ادإ اثم كلذكف كللذك كلفلا هل نمو درلا نم فصنلا ماهس ردقب هل اضرف

 دقو ءامهماهس ةبسنب -- دري دحاو ىقب .ةسمخح ماهسلا ةلمجو ُمأل نانثا وهو اهثلثو :ةقيقشلل ةثالث وهو اهفصن

 .ةسمخ ىلإ ٌدرلا ةلأسم عجرتو .دحاولا اسم اهلف نانثا ٌمأللو ءدحاولا سامحأ ةثالث اهلف ةثالث ةقيقشلل ناك

 ادإ قرت (يئالوم و : هل لاق نيح يملا ةالاوم لباقلا وهو هب ادب «نوروك ذملا مدع اذإ عي :ةالاوملا ىلوم

 لاملا ثني هنع لقع الو ( يجيسن ثراو هل الو .مهقيتاعم الو ب رعلا رمت نركب مو يدع اذإ نبع .لقفعتو تف

3 

 .امهيف طئارشلا تققخح و «نيبناحلا نم كلذ طرش نا الإ «سكع داب لباقلا هئريف ءرخآلا ةالاوملا ىلوه وأ

 2 اك لق ا 5 | رسول 7 0 كا : "اس اوجب هم +7 1 9 5 2 موا

 دقو .ةرهشلا هكاوفلا يف امك (*+:ءاسنلا) 8 مهبيصن مهوتأف مكناميأ تدمع نيدلا و :ىلاعت هلوقب تبث هقاقحتساو

 هاج رذلا الو 0 :ةيأب حسن م ماح رألا ني ( وذ 3 وحج ه مكين ةنيدملا دكا هم هلق ءادتبا ق كارئاب ثراو اولا ناك

 اهيف ' مهطورش دنع نوملسملا" :فيدحلا لمحي مو مهنع هب ثراوتلا رخآف (ا/ ه :لافنألا) 1 ضعَبب ىلوا مهضعب

 8 . 3 . ا 1 : َ ١ : !ا 1
 .ي ةانملل هحرشو ريغصلا عماجبا 2 امك نيسح هدانسإو حيد نب عفار نع يناربطلا هاور يدحا

 نبا اده نعم نأ ؛هدج وأ ةيبأ ىلع - هّنإف "ىمع و 5 يحخأ اذه" : يحال لوقي نأب كلذو : هل رقم لا 5

 نم هبيسنب رارقإإلا نو 97 نأ :ىناثلاو «بسنل لوهجم هل رقملا نوكي نأ : لوألا :ةعب درأ دويق هيف ربتعاف «يدح- نباو ىبأ
 م

 بهلأث هيبأ ىلع هرارقإ نمضي هّنإف ؛رم امك (ةةمغ وأ ةروخأ هنأ ٌرقأ اف ام# فري ىلعهبصب هزازقاب انعم فلا



 عناوملا ماسقأ ظ ١ ظ عناوملا يف لصف

 .لاملا تيب مث «لاملا عيمجب هل ىصوملا مث «هرارقإ ىلع رقملا تام اذإ

 عئاوملا يف لصف
 0/01 ]| ]| ]| ]| 000010010101001 55000 ثرالا نم عناملا

 نم هبسن - هرارقإ درجمم يأ - هب ت تيفال كيف رارقألا كلذ: نوكي نأ 2غظ55ررم

 .هرارقإ ىلع رقملا ترو .نأ :عبارلاو «بسنلا اذه يف هوبأ هقدصي مل اذا امك ريغلا كلذ

 اًمع هعنم نأل ؛هتيصو هل لمكيف ؛لاملا عيمجب هل ىصوأ نمل ىطعي ؛هركذ مّدقت نم مدع اذإ يأ :هل ىصوملا مث
 قاقحتسالا . قيرطب اندنع «هيلع داز امو ثلثلا ذخأي مهنم دحأ دحوي مل نإف عن رولا لجأل ناك ثلفلا ىلغ ذاز

 هريغ ثراولا ناك نإو ءهضرف دعب ىقابلا هلف نيجوزلا دحأ هل ىصوجملا كلذ عم ناك نإو ؛ةزاجإ ىلع فقوتالب

 .هيلع دازام ال ؛لاوحألا عيمج يف ثلثلا هل يعفاشلا دنعو .ثلثلا هل ىصومللف

 ؛لاملا عيمجب هل ىصوم دحوي مل اذإ ٍنيعي [لاملا تيب دقفل نيجوزلا ىلع دري نيرخأتملا دنعف] :لاملا تيب مث

 :لوألا :ةعبرأ ىلإ هوعونو «نيملسملا لاصم يف فرصيل ؛نيمأ دي يف عضوي ام وهو :لاملا تيب يف لاملا عضوي
 روشعو («مئاوسلا ةاكز يأ ةقدضلا لام تيب :يناثلا .زاكرلاو نداعملاو مئانغلا سمح يأ سمنخلا لام تيب

 ةيزجو «يضارألا جارح :ثلاثلا .عئادبلا يف امك :هيلع نيراملا نيملسملا راحت نم رشاعلا هذحخأ امو «يضارألا

 نع هتلاسر يف يلالبنرشلا دازو عير لهأ نم نينمأتسملاو ةّمذلا لهأ راحت نم راشعلا هذحأ امو ءسوؤرلا

 ركسعلا لوزن لبق ؛لاتقلا كرتل هيلع اوحوص امو «لاتق ريغب مهنم ذخأ امو .«برحلا لهأ ةّيده «يعليزلا
 ةيدو «نيجوّرلا دحأك هيلع ٌدريال ثراو امل وأ ءامل ثراوال يلا ةكرتلاو عئاضلا لام تيب :عبارلاو .مهتحاسب
 .هنويد اهنم ىضقت اذلو ءهتكرت ةلمج نم هل يلو ال يذلا لوتقملا

 نب نم ىبرقلا يوذ ءارقف مّدقو ءدحاو سنجل هفرص زاجو .ليبسلا نباو نيكسملاو ميتيلا يناثلاو لوألا فرصمف
 قزرو لامعلاو ةاضقلاو ءاملعلا ةيافك و روسحلاو رطانقلا ءانبو روغثلا دسك انح لاصم ثلاثلا فرصمو .مشاه

 مهتيودأو مهتقفن هنم نوطعيف ءمهل ءايلوأ ال نيذلا ءارقفلاو ريقفلا طيقللا وه عبارلا فرصمو .مهيرارذو ةلتاقملا
 :ةريغو راخادر يف امك «ءارقفلا نوزجاعلا هفرصم نأ هلصاحو هت ادع لقعو مفكر

 هببس مايق دعب (هيف يعل صخش نع مكحلا هلجأل يفتني ام :احالطصاو ؛لئالا :ةغل وهو «عنام عمج :عناوملا يف

 ىلع وهو :ثرإلا نم عناملا .راتغادر يف اذك .بوجحم هنإف ءريغ يف عمل ىفتنا ام جرخف .امورحم 7

 نم عنامو .يراخبلا حيحص يف امك "ةقدص انكرت ام ؛ثرونال" :ٌهي لاق ؛ةّوبنلا وهو ةّيثوروملا نع عنام :نيبرض
 لب عئاوملا نم سيل هتيلهأ نود ثرالا هب توفي امف «ثرإلا ةيلهأ هب توفت ام :وهو ءانهه عناملاب دارملا وهو ؛ةيثراولا
 يف امهّتكلو «ةدحاو راد يف انوكي نأ لثم طقف بجحلا باب يف أيس تيوسلا و. مورا: قي قاوقلاو بحاح وق

 - :نيلسملا نود راقكلا قح يف اعئام ةيلكو قالطإلا ىلع فالتخالا اذه ناك املو «نيفلتخم نيراد نم لصألا



 عال م ظ ١ ظ نارلا يف لسا

-| 

 بتاكملاو نقلاك

 باسل اسك وأ :ىمنلاو نورنا ةقيضصح امإ 0 فالتخاو نينا قالجخاو

 .نيفلتخم نيراد زر عييدرظتا ري يملا

 .مهنيب اميف ةمصعلا عاطقنال تن 1س لا ادلاو

 ريع

 ح رصي مو ؛مهقح ِق ةيمممعتل رافكلا عم هةيضيصختب حرص ويقع لب ءملسم اهيف نوكيأل ةلثمأب هولثم 0

 راق لسا نمك :نيملسملا قح يف روصلا ضعب يف عنام ففااتحالا نأل ؛عقاولا يف همدعل ؛صيضختلاب فنصملا

 رجاهو ؛ب رخل اراد ٌّى ايناس اذإ اذكو عءقافتالاب رخآلا نم امهدحأ ث ينال (مالساإلا راد 2 ملسم نبا هلو ؛بترحعا

 .رجاهي مل يذلا ملسملا ثريال «مالسإلاراد ىلإ امهدحأ
 لوبقب مالسإلاراد يف ماقأ يذلا رفاكلا وهو) يّمذلاو «(برحلاراد ف ميقملا رفاكلا عوز يبرحلا نإف :يرحلاك

 فلآ هلو .ماللسالا راد ّى يمذ تام .:نإف .ةعيرشلا رابتعاب انيك و «سحللا رابتعاب ةقيقح 5 راد نافلتخم (هرارقإو ةيرخلا

 رابتعاب اراد لادحتم ىفذلاو (نامأب مالسإإلار اد لخد نم وهو نماشسملاو , كنس ثول هناق ؛برخلاراد ُِق نبا وأ

 ىلإ عوجرلا نم نكمتي ال يمذلا .نإف ؛غرشلا مكح يف نافلتخم امهّنكل «ةقيقح مالسالاراد: يف امهقإف ؛سحلا

 . مازاس الاراد 8 هذ وحج و ربتعاف هلتقب صاصقلا بح اذلو ىماومأو نيملسملا ءاملك" هلا سلو هدهد لعجف بارخلا ر لذ

 2 هذ وحج ف 1 وسل

 نايبرخلاو .رخخألا هزه ثريا ايه لأ تنام إف .وكحلا سس اراد ثتافلجخم ل «برخلار اذ 2 هناك لب مالاساإلار اذ

 لإ و امهفار حالا راد اه لجأ لخد لإو امك ةضيقح نافلتغ# امهف نيفلتخم نيراد 8 اناك لإ ع نيفلتخ نيراد نم

 ,شلا ربتعي ملف «هلتقب صاصقلا بحيال دحأ هلتق نإو :هراد ىلإ عوجرلا نم نكست ويف ماعلا امأو

 .ناثراوتيالف ع رشلا مكح بسحب نافلتخم امهّنكل ؛ةقيقحلا بسحب ادحتأ

 - مالسإلاراد يه - ةقيقح ةدحاو راد يف اناك نإو يمذلاو وهو ؛نامأب انراد لخد يذلا رفاكلا وهو :نماتسملاك

 تف الاد هلئاق طخ ن . صاصتقلا بحال » «برخلار اد ىلإ ُ وجعا رب 1 نم نكس ريما ميسم لإف ؛نيراد يف ف 06-1 بسك امهتكل

 راد الحد: عاوم :خ نييبرحلا وأ اق. ىلع ضاصقلا بجيو«برخلاراد ىلإ عوج نحمتيال هنإف ؛ىمدل نامأي انراذ الجخ عاوبم زلال ١ وأ .هلت | اد نأ ل1 دلال الا

 لصألا يف ف و امهنكل ةدحاو راد 2 اناك لإو انهيكأل ؛اهنهتبب ثراوتلا يرجي “باو بن رخلا رايد نه ةدحاو راد ف اناك وأ

 نأ ؛ مالاساإلار اد 2 2للا نمأتسملا ناب برا راد ف يذلا را ذي م راوتلا ير معل «نيلتخع نيراد 0
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 55 نع انقدسأ م رك باف دا يسع ناد حيت امهف نايكي براز لد نم ره اعبنمملا 0ك ةقيقح اتفلتخا نإو نيرادلا

 «قرحخأ ةعئمو راد هل و لدنقرعم ِق رخآالاو او« ةعو رد هلو دنهملا ف نيكلملا قمع نوكي نأك كلملا فالتخاو :كلملاو

 ؛هنار ولا امهفالتخاب عطقنتف «ناتفلعدتم .ن ارادلا تناناهف عرخخألا لاتق تورم قا ل احتسا وح مهنيب اميف ةمصعلا تعطقنا و

1 

 .ةتيان ةنارولاو ةدحاو رادل ا يقانرلاا لق رسال ةراق اهم ناك اذإ ام و «ةيالولاو ةمصعلا ىلع ئ حينا ايفأل



 ةردقملا ضورفلا 3 !_ ني اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب
 .ناثلثلاو ,نمثلاو .عبرلاو فصلا :ةتنس ملاغت هلا تانك ةردقملا ضورفلا

 ماهسلا يأ

 رشع انثا ماهسلا هذه باحصأو .فيصنتلاو فيعضتلا ىلع سدسلاو «ثلنلاو
 الع نإو بألا بأ وهو :حيحصلا دحلاو .بألا مهو «لاجرلا نم ةعبرأ :ًارفن
 ه5 كف ه4 2 همام ك5 2 ...............«عاسنلا نم كامثو .جوزلاو مل خألاو

 باحصأ ماهسك ةردقم امِإ ضورفلا نأل ؛ةتس ةردقملا ضورفلا :لقي ملو .ءكلذ لاق امنإ :ةردقملا ضورفلا

 ضورفلا ىعو «ىلاعت هللا باتك يف ةرّدقم امإ ةردقملاو .ماحرألا يوذو تانبلا ماهسك ةردقم ريغ امإو «ضئارفلا

 زرتحاف «لوعلا باب يف ركذ امم امههبشأ امو عستلاو عبسلاك عامجإلاب ةردقم وأ ؛تايآ سمح يف ةروكذملا ةتسلا

 .ةردقملا ريغ نع ةردقملا ب كلذك و ءةرّدقملا ضورفلا نم عونلا اذه نع هب

 :لاق و ؛(١ ١ :ءاسنلا) © ُفصتنلا اَهَلَف ةدجعاو (تسبلا يأ) تناك نو *لاقف عضاوم ثاللاب يف ىلاعت هللا هركذ :فصنلا

 .(107١:ءاسنلا) هك / امثاله نط مسبملل از هلو لاقو ؛م؟:ءاسلو (ْمكْجاَوْرَأ َكَرَت ام فض ْمُكَلوظ

 نيد وأ اهب َنيِصوُي ةَّبِصَو ِدْعَب نم َنْكَرَت امم ُعبُرلا (جاوزألا يأ) ُمُكَلَفظ :لاق ثيح نيعضوم يف هركذ :عيرلاو
 585 دلل يار نهلف# لاقت ةنحاو ةريسورتد 5 حتكرت امه عبرا (تاجوزلا غاز َنِهَلَو

 نهلف نينا َف ةوف ًءاّسن (تائبلا يأ) - 5 نإفإ» :لاققف «نيعضوم قف ةركذ :تاغلغلاو (١١:ءاسنلا هونك رت ا مشل

 ٠75 ١( :ءاستلا) نال مهل ن سا (تداوبعألا فأر اتناك نإفإ# : لاقو 2١+ ١:ءاستلا) َكَوَتاَماَلُت

 ده رد (مألا دالوأ يأ) اوُناَك نإفإ» :لاقوسم هامل 4 ْثْنعلا مدا :لاقف نيعضوم يف هركذ :ثلغلاو

 ٍدِحاَو لكل هيب :لاق ثيح عضاوم ثالث يف هركذ :يضلسلاو (171ءاسلإز .4 ثلا يف ٌءاَكَرُش ْمُهَف َكِلَ

 أ هلو :مألا دلو لع ّى لاقو ١ ١( :ءاستلا) ُ ةسسلا مدل ةَوحعإ هل ناك نإفظ : : لاقو (١١:ءاسنلا) © ْن ايناسلا امهم

 عبرلاو ؛عبرلا فعض فصنلا نأب :فيصنتلاو فيعضتلا ىلع (0؟:ءاسنل) 4ٌّنسُدَّسلا اًمُهْنم ٍدِحاَو لكلف ٌتْحَأ ْوَ

 سدسلاو ؛فضنلا فصن عبرلاو «عبرلا قضت نمثلاو «سدسلا لقفيعصض ثلثلاو «ثلشلا لقعضص ناقلغلا 8 «نمثلا قع

 . قالاو ركنا معي وهو «تاسنإإلا وعم رفنلا :ارقن .نيثلثلا فصن ثلثلاو ؛ثلثلا فصن

 مّدق امنِإو «دجلاب بجحي مأل خألاو ؛بألاب بجحي ّدجلا نأل ؛ْمهأل خألا ىلع ّدحلاو ؛ّدحلا ىلع بألا مّدق :بألا

 نم لاخب نامرحلا بجح نبجحي ال اهنم ثالث :نامثو .ببسلا نم ىوقأ بستلا نأل ؛ٍجوّرلا ىلع َمأل خألا

 .نيجحيو نثري تايقابلاو «ةجوّرلاو تببلاو ٌمألا نهو «لاوحألا



 بألا لاوحأ ظ 1 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 تخألاو :ٌمأو بآل تحألاو «تلفس نإو نبالا تنبو «تدبلاو :ةجوزلا نهو

 ىلإ اهتبسن يف لحدي ال يتلا يهو :ةحيحصلا ةّدجلاو ٌمألاو ٌمأل تحألاو «بأل

 هاما لح كلا

 بألا لارخأ

 .................. كلْقَو سدسلا وهو قلطملا ضرفلا :ثالث لاوحأ هلف بألا امأ
 ةيوصعلا نك يناثلا يا لامجإلا دعب ليصفتلا يف عورش

 عقيلو ؛ةجوزلا اهدلوت امنإ - تاببلاو نينبلا نم دالوألا نيعي - ةدالولا لصأ اهنأل ؛تببلا ىلع ةحوّرلا مدق :ةجوزلا

 ماقم موقت نبالا تنب نألو ؛اهنه تيما ىلإ برقأ اهفوكل ؛نبالا تنب ىلع تبلا مّدقو .جوزلا رك 5 نوه اييرق 0

 يطا

 ؛بأل تخألا ىلع اهمّدقو :ةبارقلا يف اهنم دعبأ افوكل ؛نبالا ثنب نع َمآو.بأل تحألا رُ

 ىوقأ بألا ةبارق نأل ؛ٌمأل تحألا ىلع بأل تحألا مّدقو .اهمدع دنع اهماقم موقت بأل تحألا و ؛ةياريقا 7

 مدقي بجاحلا سنجو ءسلسلا ىلإ ثلثلا نم ٌمألا نابجت مال نييحعألا نأل ؛مألا ىلع مأل تخألا مّدقو .مألا ةبارق نم

 يف مألا ميدقت يضتقي لاجّرلا يف بألا متدقت :لاقي ال .برقأ اهوكل ؛ةّدجلا ىلع مألا مدقو: :.بوجمملا سن ىلَع

 ايس امك «سكعلا لود هججو ن :ره تنا وجت وخخألا دوححو ةفرعم ىلع فقوتت مالا بيضتا ةفرعم :لوقن اند ؛ءاتستلا

 ارملا سيلو .اذكهو نبالا نبا نبا تنب كلذكو «نبالا نيا تنب هب دارملاو ؛ًولعلا دض لوفسلا نم :تلفس نإو

 تيباتتب نأ رت الأ احر الا :قاوذ. نم. لب «ضورفلا يوذ نوم كلسسبلا انهال "4 ءاهنب تدبيو نيالا تدب :تسب هب

 ناجحت نيسحألا نأ ملا ىلع تاوحألا ميدقت هلق. بألا تب هحدبب 5 ؛ماحرألا يوذ ف ةدودعم تيملا

 ىلع فقوتت ملا بيضن ةفرعم نألو ؛بوجخملا سنج ىلع مدقي بحاخلا .ستحو ؛سيسلا ىلإ ثلغلا ن ١ م ملا

 .مألا لاوحأ ْق قايم امك هجو نم كااوغعألا قف رعم

 لحدتال يذلاب - يأيس امك - رّسفملا حيحصلا ٌدحلا :لاقي هنأ ةرورض ةحيحصلا ةّدحلا هب رّسف امْنِإ : ىلا 4

 ثانإلا ن ضخم ةيلدم تناك ءا وس ةحيحص تناك عدليماقلا ليا نع اهتبسن تلوع اذإ ةدجلاف مَ يملا 1 فيس

 ةبحاص يهو بألا َمأ ٌمأك امهنم طلخب وأ ءبألا بأ ٌمأو ءبألا ٌمأك روكذلا ضحمت وأ مألا ّمأ ٌمأو 5 ئ

 تيملا ىلإ ةيمتنم ةدساف تناك ءدسافلا دحلا اهتبسن يف لحد اذإو ,دادجألا يف حيحصلا دخباك تادحلا يف ضرفلا

 با ره مش لب «دسافلا دحخلاك صضرف ةبحاص يه تسيلو ؛بألا 1 يأ مو ملا أ م ثانالاو روك ذلا طلخل

 (و لكي ِهْيَوبَاِلَولم :ىلاعت هلوقل :كلذو دّيسلا هلاق امك « ضرفلاب الو ةبوصعلابال ةبارقلاب نوثري نيذلا ماحرألا

 (١١:ءاسنلا) دلو ُهَل تاك نإ (تّيما ي 4 اثب رش



 حيحصلا دحلا لاوحأ ظ ١ ه ظ 1 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 نبالا ةنبا وأ ةنيألا عم كلذو اعم بيصعتلاو ضرفلاو (« لفس نإو نبالا نبا وأ نبالا عم

 تنبلا مدع دنع

 .لفس نإو نبالا دلوو دلولا مدع دنع كلذو ضحخلا بيصعتلاو ؛ءتلفس نإو
 ةيضرفلا نع ىلاخلا يأ

 حيحصلا دجلا لاوخلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضاوم يف اهركذنسو «لئاسم عبرأ يف الإ بآلاك حيسملا ديلا
 ةيفدصع كدنع

 :اذكه . نبالا نبا وأ «نبالل يقابلاو ء«بألل دحاولا عةكس نم ةلأسملا نوكيف نبالا نبا وأ نبالا دك

 + ةلآسم

 1 د ِِك

 ا ١
 ا(

 وهو ةيضرفلا قيرطب بلل سدسلاف «سدسلا عم فصتنلا عامتجال ؛ةّنس نم ةلأسملا نوكيف :نبالا ةنبا وأ ةنبالا عم

 :ةقيرطلا هذي نيفصن لاملا راصف ؛ةبوصعلا قيرطب بألل ناعفديف نانثا يقب .«ثالثلا وهو تنبلل فصنلاو ؛دحاولا
 + ةلأسم

 نبالا تدب وأ ترعب بأ

 م م

 ُاَوَبَأ هَلِرَوَو دَلَو هل ن كي ْنَل نإ َدَلَو ُهَل َناَك ْنِإإ8 :ىلاعت هلوقل كلذب اومكح امنإو :خلإ دلولا مدع دنع كلذو
 تسيلو مالا عه ةصعغ ن وكيف ء«بألل يقابلاف مدلل كلغلا يطعأ ادإ هنأ هزه وهشم عا ١ :ءاستلا) ثلا هّمُدِإَف

 .بألل يقابلاو ؛ٌمألل دحاولا «ةثالث نم نوكت ةلأسملاف ءركذلا بضعت ال ىثنألا نإف ءامب هتبوصع
 + ةلأسم

 َءأ كا
5 1 

 ءاوحو مدأ دارملاو م0: .قزرغألا] 4 ةنَجلا ّنِم مكلولا َّجرخأ امك :ىلاعت هلوق ةلالدبو ,عامجإلاب كلذو :بألاك
 ع

 2 ص

 ىلاعت هلوقو «ىلوأ ناك بأ قدألا ٌدحلا نوكي نلف ءابآ ىلعألا دخلا ناك اذإو :ىلعألا دبا وهو ءانل ابأ اهاّرس

 هابأو بألا ابأ ىلاعت هللا ىّمم مم:فسرير «#ٌبوَقُْعَيَو َقاَحْسِإَو َميِهاَرْبِإ يئاَبآ ةلم َتْعَبئاَو» :اكتلع فسوي نع ايكاح
 نأ :ىلوألا ءلئاسم عبرأ يف الإ ثاريملا ماكحأ عيمج يف لب ؛ثالثلا لاوحألا كلت توبث يف ؛همدع دنع بألاك ابأ

 دعب ىقب ام ثلث ماللف (,نيجوزلا دحأو نيوبألا كرت اذإ تيملا نأ :ةيناثلاو .كحلا عم ثرتو ؛هعم ثرت ال بالا مأ

 ثلب ا نإف هلي فس وي يأ دنع الإ :لاملا عيمج تلت مللف دج بألا ناكم ناك ولو «نيج وزلا دحأ فبيصن

 عم نوطقسي الو ءاعامجإ بألا عم نوطقسي -_ مهلك ةوحعالا يا - تاللعلاو نايعألا يجب نا :ةثلاثلا و .اضيا يقابلا

 - هلي فسوي يبأ دنع ءالولا سدس ذأي هنبا عم - رسكلاب - قعملا بأ نأ :ةعبارلاو .هنللم ةفينح يبأ دنع الإ دحلا



 َمألا دالوأ لاوحأ ١ > اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 وه حيحصلا ةقباو هتيملا ىل | جلا ةبارق يف رصأ بألا نأل ؛بألاب دحلا طقسيو
11 
 ضورفلا 5 4 نم دودعملا حيحصلا

 .مأ هتبيلل | ىلإ هعبسن قف .لسذت الل يذلا

 مألا دالوأ لاوحأ
 هم ءادغاصف نينثالل ثلكلاو ,دحاولل نسديسلا سياكل لاوحأف مالا دال وأل امأو

 ءا| 20000 . ١
 ةماشل ترق مأزإ تاروحعالاو ة وجخالا وأ

 ىوس) ةمئألا رئاس دنع - دحلاو بألا نيب يأ - امهنيب قرفالو «نبالل هلك ءالولا لب كلذ ٌدجلل سيلو -
 ةرابغ يف امك نيتلأسم ةيناثلا ةلأسملا تلعح اذإ :دّيسلا لاق ..ءالولا نم انيش ناذحأيال ذإ ملي فسوي ىأ

 ةجوزو «ناوبأو جوز :نيتلأسم يف كلذو :لاق ثيح ٌمألا لاوحأ يف أيس اميف باثكلا

 .لماتف :لئاسم سفع ى آلا :لاقي

 ؛ةطساولاو لصألا دوجو دنع ةطساولاوذو عورفلا طقسيو «دجلا ثاريمل ةطساو وهف 0 لبصأ بألا نذل

 ركذ هبأد نكي مل نإو ؛ةدئافلل اريثكت ليلدلا عضوم ف هركذ «لئاسملا قربت ريتك اهدنت ميردتي ةيلك هل ةطباض هنوكلو

 ؛مألاب ملا دال وأ طوقس هنم مزلي هنأ :ليلعتلاو ةدعاقلا هذه ىلع ضرتعاو .ةرصتخملا ةلاسرلا هذه ىف لئالدلا

 طقس نأ نيبيف الثمأ امهم لك كوكي ايوان نإو ةألاو..بألا ّنأب :بيحاو ءاعدالوأ ةيارقا ف ليصأ انغأل

 بيس للك ءأضيأ ةيفع ضرف بحاص هنوك عم بألا نكل «بألاب طقسي دحلا نأ امك «مألاب ٌمألا دالوأ

 هدا تسيلف ءاهدالزأل هلا قود ةحلل اطقم هنآلا نوكيا قباخلا كلل ءألل تسيل ؛ةَوق ةبوضعلا مامضنا

 ةطباضلا نإ :لاقي نأ باوجحلا يف حيحصلا لب ىلو هألاو هل ةلع ةيوقلا ةلاصإلا لب «طاقسإلل ةلع ةقلطملا ةضحلا

 يف حصيال سايقلا نأل ؛مألا عم ّمألا دالوأ ثاريإ يف حيحصلا صنلا دورول ؛هب لمعن مل نكل ءطوقسلا يضتقت

 .صوصتنملاريغب ةصوصخم ةطباضلاف ءصنلا ةلباقم

 .نبالا عم نبالا نباك ؛ةطساولل ثاريملاف تارهعلل الأ ةطساولا تماد امف ءبألا ةطساوب هتبارق نأل :دجلا ةبارق
 | 6-0 , 1 . 3 5 1 7 | أ أ 4 1 3 8 5 2

 امهتم قحسأو 00 وأ حا هلو ةأرما و 31 ثروي لحعَر ناك لإ و8 :ىلاعت هلوقل : دحاولل هع

 رك ١ اضنأل 5 3 5 ماع 3 1 #ث و د

 هلو :ءا رَملا كيس هن ة يراصنالا بعك نب يلا ةءارق هيلع لدتو .اعامجإ مالا داال وا ذارملا و1 ةءاستلاو 0 2

 .مألا نب تضخ
 1 0 ا ا 0 5

 ةثالثلا يعي] م؟:ءاسن» ِثلثلا يف ءاكَرش ْمِهف َكِلذ نِم ٌرثكأ اوناك َنإفإ :ىلاعت هلوقل ادعاصف :نينثالل ثلثلاو
 .[ددعلا نم لاح "ادعاص"و برك "تاقلا كلف ؛ «كلذريغو ةعبرألاو 57



 جورلا لاوبسأ ١ اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 .قافتالاب قير بألاب «لفس

 جورزلا لاوحأ

 هم ع عا هرج اسوا دع لصق ءلفس نإو نبالا دلوو دلولا مدع دنع فصنلا :كاعلاعف جورلل امأو

 نبالا دلو دلوك

 عةاواسملا نع ةرابع :ةكرشلاو «(١؟:ءاسنلاو هي ِثْنتلا يىنف ءاك تش مهف# :ىلاعت هلوقلف ؛ةمسقلا يف اّمأ :ءاوس

 ؛قاقحتسالا يف امأو «نيفصن امهنيب نوكي لاملاف «لاملا اذه يف يكيرش تنأ :رخآل لاق ول الجر نأ ست هلأ

 قاقحتسا يف امههاّوس ىلاعت هللا نإف ع١ ؟:ءاسنلا) 4 ٌنمدَّسلا امهم ٍدَحاَو ةاكلق م 0 ْخَأ هلو 8 :ىلاعت هلوقلف

 مهروكذ عامتجالا دنع ئعي ءءاوس قاقحتسالاو ةمسقلا يف نانوكيف ؛ءتخألا ىلع خألا لضفي ملو «سدسلا

 قحتسيام مهنم ىتنألا قحتسي دارفنالا دتعو «ثانإلا ىلع روكذلا لّضفيال يح اوس ةمسقلا يف مهئانإو

 .اذه يف انقفاوي اضيأ هلل يعفاشلاو ؛مهروكذ

 هللا لق : ىلاعت هلوقل اعامجإ دلاولاو دلولا مدليغ اهئرإ يف طرتشا دقو ,ةلالكلا لبيق نم جهتأل :خإ نوطقسيو

 سيل نم ةلالكلا :ٌهقكُو هلوقلو (17<:ءاسنلا) 4ٌتخأ ُهَلَو َدَلَو هَل سيل َكَلَه و ُرَما ِنِإ (اهثاريم يأ) ةلالكلا يف مكتفي

 ةلالكلا نع هلأسف دعو هللا لوسر ىلإ لحر ءاج :ةلصاو يبأ نع هليسارم يف دواد وبأ جرخأ ءدلاو الو ءدلو هل
 دلو كرتي مل نم ١075(4 :ءاسنلا) 44 ةلالَكْلا يف مكيتفُي هلا لق فيّصلا يف تلزنأ لا ةيآلا تعمج امأ" :لاقف

 5-50 ادلاو الو

 جرخأو ."دلاولاو دلولا الخام" :لاقف ةلالكلا نع ٌهي هللا لوسر لكس :لاق ءازبلا نع خيشلا وبأ جرتخأو

 ."دلاو الو هل دلو ال نم" :ةلالكلا نأ ىلع اوئطاوت دق الإ مهتيأرام :لاق ؛ليبحرش نب ورمع نع قازرلا دبع

 ءانذج هنأ عم مدآ نبا ظفل انيلع قلطأف (7١:فارعأل) 4مدآ يِنب اّيإ» :ىلاعت هلوقل ؛دلولا يف لحاد نبالا دلوو

 ثرإ الف «ةنحلا نم ءاوحو مدآ يأ (7:فارعألا) كيوب ّجّرخأ امك :ىلاعت هلوقل دلاولا يف لحاد ٌدجلاو

 .ءالؤه عم ملا دالوأل
 نايعألا نيب فالخب «ةفينح يأ باحصأ نيب هيلع قفتم اضيأ ّدحلا دوجوب ّمألا دالوأ طوقس نأ عي :قافتالاب

 نتم ف ءيجيس امك .هةيبحاص :كنغ ال كلي ةقينح 5 1 دجلابو ءاقافتا بألاب نوطقسي مهفإف ؛تاللعلاو

 .هيلع قفتم دحلاو بألابو ءهيف فلتخم نبالا دلوو دلولاب ملا دالوأ طوقس نأ هانغم سيلو ؛باتكلا

 دلولاو ١١( :ءاسنلا) دلو َّنُهَل ْنُكَي ْمَل نإ ْمُكُحاَوَْأ َكَرَت ام ُفْصن ْمُكَلَوظ :ىلاعت هلوقل :خلإ دلولا مدع دنع
 .ىنألاو ركذلا معي



 تاجوزلا لاوحأ 14 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 .لفس نإو نبالا دلو وأ دلولا عم عبرلاو
 ءاسنلا ىف لصف

 تاج وزلا لا وحأ

 نإو نبالا دلوو دلولا مدع دنع ةدعاصف ةدحاولل عبرلا :ناتلاحف تاج وزلل اَمأ
 اعرش زوال عيرألا قوفام تل عبرا ىل

 لغم :نإوبنيألا كلو رأ هلرلا عج نيفلاو 2« لفس

 ا

 دلولا نوكي نأ نيب قرف الو يل؟: ءاسنلا) عبرا كلش دل هل 3 اف4 :ىلاعت هلوقل خو قلل عب تل

 هب رقأف .يزربهلا خيشلاو يعملألا ذاتسألا ىلع هتأرقو .ةّيهبلا رهاوجلا يف اذك ءانز نم ولو «هريغ نم وأ ههنم

 اذه بلص نم نوكي نأ نم معأ ءاهنطب نم نوكي نأ عزلي ةلأسملا يفف ءاجنبملا ةهحج نم ربتعت ةبارقلا نأ :لاقو

 نأ نم معأ «نمثلا ةج وزللف هبلص 0 ادلوو ةحج وز كرت جورزلا تام ادإو .ةريغ بلص 0 وأ «ثراولا جورلا

 .اهريغ نطب نم وأ اهنطب نم نوكي
 'انلق ؟" ,أ" فرحب ةيناثلا قو "واولا" فرحت ىتأ لوألا يف هلإف ؛نيلصفلا نيب قرفلا امف :ليق نإف :نبالا دلو وأ

 اصن كلذ ناك ءامهدحأ دوجو دنع عبرلا جورلل ن نأ ىلع ضن اذإف ءامهدحأ دوجو يفكي يناثلا لصفلا يف نأب قرفلا

 لب ءامهدحأ ءافتنا ةهجلل ىفكي هل هّنإف ؛ل وألا لصفلا فالخب «ىلو آلا قيرطلاب اههدوجو دنع عبرلا جوزلل نأ ىلع

 ملل ةلملا محب لاق اذك "ل فرج ىناثلا قو "واول ظفلب لوألا يف رك ذ اذهلف ءاعيمج امه ؤافتنا يغبني

 لاملا عبر مسقي ءاعبرأ تاجوزلا تناك ولف هرثكأ وأ ةدحاو تناك ءاوس «نمشلاو عبرلا :وه ةحوّرلا مهس نأ ىلإ

 اسوا نهم دعو لك ؛ 6 كج روتي نقلا وأ

 ناك ولف «ةقيقح اهب الوححدم تناكو ءاهاضر الب اعئاط انئاب ا ع « يعج رلا

 ةأرما رايتحاك اهلبق نم تعقو ةقرف لك همكح يو تعلاخم نأب ةيضار تناك وأ اهركم ناك وأ هتحص يف

 .ىتحبا نع رحبلاو ةيزازبلا ّق ا . ثارت هلف عمه ولخلا َةَدَع ّق تناك وأ ءاهسفن نينعلا
 و

 ءاهنم دلو نوكي نأ نب قرف الو ١( ؟ ىاسلا) نمشلا ّنِهلف دل ار كل ل ناك نإفإ# : ىلاعت هلوقل عا دلولا 6 نمشلاو

 فصتلا نإف ؛نييثنألا ظح لثم امهنم ركذلل نأ «نيجوّرلا يبيصن نيب يعور دقو :لوقأ .رم امك اهريغ نم وأ
 .نمثلا فعض عبرلاو «عبرلا فعض



 بلصلا تائب لاوحأ ١ اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 بلبعلا :تائي .لاوخأ
 ؛.ةدعاصف نيتنثالل ناثلثلاو ,ةدحاولل فصنلا :ثالث لاوحأف بلصلا تانبل امأو

 .نهبصعي وهو نييثنألا ظح لغم ركذلل نبالا عمو

 ؛ابلص عامجلا يّممو .بالصأو بلصأ :عمجلاو .زجعلا ىلإ لهاكلا ندل نم مظع :بلصلاو :بلصلا تانبل

 ف لاق .بلصلا نم جرخي وهو «يملا نم نودلوتي مهنأل ؛بلّصلا ىلإ تانبلاو ءانبألا بسنيو ؛هنم جرخي ملا ْنأل
 وهو «ةطساو الب تملا تائب انهه دارملاو :مهتبلص ءانبأ ءالؤه :لوقت برعلا نإ :يئايحللا نع القان سورعلا جات

 .بلصلا ثاريم يف باب :لاقف «نيثدحما ضعب هيلع بوب دقو «ءاملعلا دنع عئاش

 نينثالا نم ةلأسملاف ءمعو تنبك ١ ١( :ءاسنلا) ُفْصَنلا اَهَلف ًةَدِجاَو تَناَك نو و9 5+ :ىلاعت هلوقل :ةدحا ولل فصنلا

 .ةبصع هنوكل معلل - دحاو اضيأ وهو - يقابلاو «دحاولا وهو تنبلل فصنلا
 ؟ ةلأسم

 ابن

 مك تبلب
 ١ ١

 اكسمت ةدحاو نينثالا قحلأ مّ سابع نباو ءانؤاملع ذأ هبو ؛ةباحصلا ةماع لوق اذه :خلإ نيتنثالل ناغلثلاو
 قوف نهوكب نيثلثلا قاقحتسا قلع (١١:ءاسنلا) ؛َكَرَت ام اَنلُث َنْهَلف نيل َقْوَف ٌءاَسِن نك نفل :ىلاعت هلوق رهاظب
 نأ زوجيف «همدع دنع مكحلا يفن بحجويال طرشلاب قيلعتلا نإ | :انلق ءهدوجو لبق مودعم طرشلاب قلعملاو «نيتننا

 يف هللا مكيصويو» :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ «ةنسلا ةرابعو باتكلا ةراشإ انهه وهو ءرخآ ليلدب ٍمكحلا تبني

 ناثلثلا ذدئنيح نباللو «تنبو نبا عمتجي نأ طالتخالا ىدأو (١١:ءاسلا) 4 ن يمنا 4-5 لثم رك ذل دال ٍ

 املو «نبالا نع امهدارفنا ةلاح يف الإ كلذ نبل ؛ةلمحلا يف ناثلثلا امه نيتنبلا نأ ةراشإلا هذكه فرعف :قافتالاب

 ىلإ ةجاح انب ناك ؛نيتنثالا مكح ىلع صيصختلا نع ةينغ انل ناك «ةراشإلا هذي امولعم نيتنثالا مكح ناك

 تبب ةدايرب فصضنلا ىلع ادئاز اسدسا أر 1 ع سوو ا ؛همكح ىلع صنف «نيتنثالا قوفام مكح ةفرعم

 26 هللا لويمر نأ يور امف ةنسلا امأو («لاملا عيمج قرغتست نأ ىل !١ يح سدس دادزي شننبا هعنالةزا املك هنأ

 . هل يقبام نوكيو «نمنلا (تّيلا ةجوزل ىعي) امهّمألو 0 هيتنبل يطعي نأ هرمأو تملا خأ اعد'
 مل ال هلإف (١١:ءاسنلا) ؛َنْيينأْلا ظَح 0 ركل ؛ك دال وأ ىفاللا مكيض وي :ىلاعت هلوقل :نييثألا ظح لثم

 ا

 ؛سمح نم ةلأسملا نوكيف ءتانب ثالثو انبا كرت امك «نيتنبلا ماقم نبالا ضرف دعب سوؤرلا نم ةلأسملا لفقر

 :دحاو تنب لكلو «نبالل نانثالاف «نيتنبك لا نأل

 ه ةلأسم
 ع

 كك 2 تف نبا

 ا
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 نبالا تانب لاوحأ

 نينا :نائلفلا و «ةدحاولل فصنلا ةةبس لاومحأ نطو. ةسلضلا تائبك" نبألا تاتبو

 ,نيثلثلل ةلمكت ةيبلصلا ةدحاولا عم سدسلا نو ءبلصلا تائب مدع دنع ةدعاصف

 نهبصعيف مالغ نهنم لفسأ وأ نهئاذحب نوكي نأ الإ «نيتيبلصلا عم نثري الو
 .نبالاب نطقسيو «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب يقابلاو

 تب لاوحأ نو :لاق كلذلف ؛ىرخأ ثالث لاوحأ نهلف «؛ثالثلا لاوحألا كلت توبث يف نيعي :بلصلا تانبك

 .نهعم نئريالو ءنهماقم نبالا تائب تماق نمدع اذإف ءاحيرض اهيف درو ضنلا نأل :بلصلا تايب مدع دنع

 .ةدحاولا عم سدسلا نمو :لاق امك ةيبلصلا ةدحاولا عم نئري ّنهنأل ؛عمجلا ىلع ”بلصلا تانب" :لاق امّنِإَو

 ىلع تادبلا قح دازيال" :لاق 1 يببلا نأل كلذو :نيفلثلل ةلمكت .رهب ةصتخملا الفلا نم ىلوأ ةلاح :نشو

 يطعأ «تانبلا نم نبالا تنب ناكو فضنلا وهو اهضرف ةيبلصلا تذحأ املف «نبالا تانب نلمشي تاببلاو "نيئلثلا

 .نُمي ةصتخملا ثالثلا نم ةيناث ةلاح :نثري الو .يواطحطلا يف اذك «تانبلا قح مامت اه

 ءالغلا نوك لاح يف الإ ءائيش لاوحألا نم لاح يف رثكأ وأ نيتيبلصلا نيتنبلا عم نثريال يأ :خلإ نوكي نأ الإ

 ركذلل ؛نيتنبا ضرف دعب يقب ام نبالا تانبو مالغلا نيب مسقي ةروصلا هذه يفف ءنهنم لفسأ وأ نهئاذحب ادوجوم
 ؛تانئبلا مهسل ةلمكت ؛سدسلا نبالا تنبلو «فضنلا تنبللف «نبا تنبو اتنب كرت اذإ هنأ هحيضوت «نييثنألا ظح لغم

 :ناثلثلا وهو امهمهس ناتنبلا ذحأت نبا تنبو نيتيبلص نيتنب كرت ولو .امهيلع دري الإو ؛ناك نإ ةبصعلل يقابلاو
 نم يقب امف «نبالا تنب ثرت ال - نيثلثلا ىلع تانبلا مهس ةدايز عنم دقو - تانبلا مهس نم ءيش قبي مل املو

 «نيتنب كرت ولو .فرع ام بسح ىلع مسقيف الإو ءدجو نإ اهنم لفسأ وأ اهئاذحب يذلا مالغلا ءارو ةبصعلل لاملا

 عم ةبصع نوكت نبالا تنبو - ناثلثلا وهو - امهمهس نيتنب ىلع مسقي نبالا نبا نبا وأ «نبالا نباو «نبا تنبو
 .فنضملا لاق امك نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا مسقيف :مالغلا

 قافتالاب بلص دلو تيملل نكي مل اذإ ؛هتجرد يف ٍيتاللا ثانإلا بصعي نبالا دالوأ نم ركذلا نأل :! نهبصعيف

 :هف دوعسم نبا لاق «نيتيبلصلا عم نيثلثلا دعب يقابلا قاقحتسا يف اهبصعي اذكف «لاملا عيمج قاقحتسا يف
 دازل «نييثنألا ظح لثم رك دلل مهنيب يقابلا لعج ول ذإ ؛هتانبل ءيش الو «نبالا نبال هلك يقابلا لب «نهبصعيال"'

 يف ةققحتملا ةدايزلاو «ةيضرفلا ليبس ىلع ةدايزلا ةعونمملا ةدايزلاب دارملا :روهمحلا لاقو ."نيثلثلا ىلع تانبلا قح

 .ةبوصعلا قيرط ىلع ةروصلا هذه
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 نهضعب رخا آ نبا نبا تائب ثالثو ءضعب نم لفسأ نهضعب نبا تائب ثالث كرتولو
 اًيضيأ كرت 7

 :ةروّصلا هذهه ضعب نم لفسأ نهضعب رخآ نبا نبا نبا تانب ثالثو ءضعب نم لفسأ
42 

 نايب نم أشن يراسفتسا لاؤس عفرو كش عفد ةلأسملا هذه عضو نم ضرغلا :خلإ نبا تائب ثالث كرت ولو
 يف نيواستي له ةجرد يف تاطلتخم ّنك اذإ نبالا تانب نأ وهو ؛نيتيبلصلا عم نثرت ال نهنأ نبالا تانب لاوحأ

 ةلأسمت اهوّممو ءاهزيغ اهيلغ لاقي نيح نهماكحأ اهنم اَوَنّيَو ةلأسملا هذه اوعضوف ؟توافت نهيب مأ ةمسقلا

 ةديضقلا رعاشلا بيبشتب تهبشت' اهعامتسا ىلإ ناذآلا ليعو «ناهذألا ذحشت اهنسحو اهتقدب اهتأل ؛بيبشتلا
 :اهعامسل ءاقسآلا ءاعدشياو اهنيسحتا

 ديز :اذكه ةلأسملا ةروصو .نبالا نبا نبا نبا نبا تنبو «نبالا نبا نبا نبا تنبو «نبالا نبا نبا تنبك :لفسأ

 :بيترتلا اذهب تانب ثالث ورمعلو ؛مهيبأ روضح يف اوتام مهو ءدلاخو ركبو ورمع :نينب ةثالث هل ناكو تام
 تانب ثالث اضيأ ركبلو .لوألا قيرفلاب ىمست ةثالثلا هذهو ءورمع نبا نبا تنبو ءورمع نبا تنبو ءورمع تنب

 .يناثلا قيرفلاب ىمست ةثالثلا هذهو ءركب نبا نبا نبا تنبو ءركب نبا نبا تنبو ءركب نبا تنب :بيترتلا اذمي

 هذهو «دلاخ نبا نبا نبا نبا تنبو «دلاخ نبا نبا نبا تنبو «دلاخ نبا نبا تنب :تانب ثالث اضيأ دلاخلو
 .ثلاثلا قيرفلاب ىمست ةئالثلا

 ىلوألاو «هنبا تنب اهنأل ؛ةدحاو ةطساوب تّيملا نم ةديعب لوألا قيرفلا نم ىلوألا تنبلا نأ ملعا] :ةروصلا هذمت

 ثالثب تملا نم ةديعب ثلاثلا قيرفلا نم ىلوألاو ؛هنبا نبا تنب اهنأل ؛نيتطساوب تّيملا نم ةديعب يناثلا قيرفلا نم

 نبالا تنب اًمأف ءاهماقم نبالا تنب موقي نأ زوجيف «ةمودعم بلصلا تنب ةلأسملا هذه يف :ليق نإف [طئاسو

 ؛ةيلاع :تراصف. بلصلا :تدب ماقم نبالا تنب تماق امل :انلق ؟اهماقم نبالا نبا تب موقي فقيكف ؛ةدوحومف

 :اهتفاقم نباللا نبا كدي كاراق
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 يناثلا قيرفلا لوالا قيرفلا
 ( و رسخو نبا

 | مه

 ثلاثلا قيرفلا

 (دلاع) نبا

 ؤ
 لوألا قيرفلا نم ايلعلا

 نبا تسب ا ووددج 25-2 ع نبا

 يناثلا قيرفلا نم ايلعلا لوألا قيرفلا نم ىطسولا

 را نيالا نيا تشب يه و نباآلا نبا تنب يهو

 4 ايس مسسسس مك دادويهيسييست 5-3
 تلاعكلا ٍةيرفلا :ف العلا يباثلا هب فلا ره يحس لا لوألا ع نم ىلق 1

 :يالا نبا نبا تنب ىهو س يالا نبا نبا :تنب يهو نيالا نبا نبا تعب ىعو

 ةتسعت :«بأ هج سا ل يي تن

 ناثلا قيرفلا نم ىلفسلا
 : ل

 ثلافلا قيرفلا نم ىلس وللا
 نيالا نبا نبا نبا تنب يهو نبالا نبا نبا نبا تنب يهو

3 

 كتسنب

 ينعتو تنلانلا قيرفلا نتن قلفبملا
5 1 1 1 

 هوز غن | ةدو 1 ا |

 0 ل ايبا“ ذا كك أ هس

 نم ايلعلا اهيزاوت لّوألا قيرفلا نم ىطسولاو ٌدحأ اهيزاوي ال لّوألا قيرفلا نم ايلعلا

 ل نبا يأ ةطساوب ثيم ا 9 يلدت يهف ل تنب وه لوألا قيرفلا نم ايلعلا نا هليصقت :خإ ليا اهيزاويال

 ؛يئااثلا قيرفلا نم ايلعلا اهلباقيو «نيتطساوب تيملا ىلإ ةبسستنم تناكف تملا نبا نبا تنب وه لوألا قيرفلا نم ىطسولاو

 طئاسو ثالثب تيما ىلإ ةيمتنم يهف يملا نبا نبا نبا تنب يه لوألا قيرفلا نم ىلفسلاو .تّيملا نبا نبا تنب اضيأ هنأل
 نم ايلعلاو يناثلا قيرفلا نم ىطسولا اهلباقيو (تّيملا نبا :ثلاثلاو «تِيملا نبا نبا :يناثلاو ءتييملا نبا نبا نبا :لوألا)
 يه ىلا يناثلا قيرفلا نم ىلفسلا مث .لوألا قيرفلا مت دق انههو ءتّيملا نبا نبا نبال ناتنب اضيأ امهنأل ؟؛ثلاثلا قيرفلا
 نبا :ثلاثلاو ءهنبا نبا نبا :يناثلاو «هنبا نبا نبا نبا :لوألا) طئاسو عبرأب تّيملا ىلإ ةبستنم تّيملا نبا نبا نبا نبا تنب
 يه فلاثلا قيرفلا نم ىلفسلا 5 .ينباثلا قيرفلا 3 لق انههو «تلاغلا 2 1 نم ىطسولا اهيزاوي (تّيملا نبا :عبارلاو عةتبا

 ءتنمعلا نبا نبا نبا نبا نبا :لوألا) طئاسو سمخ تملا ىلإ ةسستنش يهف «تّيملا نبا نبا نيا نبا نبا تنب

 .:ثلاعلا قيرفلا م لق انههف (تّيملا نبا :سماخلاو ىةثبا نبا :عبارلاو عهنبا نبا نبا :ثلاثلاو عئهئبا :با نيا نبا :يباثلاو
 اة
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 قيرفلا نم ايلعلاو يناثلا قيرفلا نم ىطسولا اهيزاوت لّوألا قيرفلا نم ىلفسلاو

 نم ىلفسلاو ؛ثلاثلا قيرفلا نم ىطسولا اهيزاوت يناثلا قيرفلا نم ىلفسلاو «ثلاثل
 ؛فصنلا لوألا قيرفلا نم ايلعلل :لوقنف اذه تفرع اذإ .دحأ اهيزاوت ال ثلاثلا قيرفلا

 تايلفسلل ءيش الو «نينلثلل ةلمكت سدسلا اهيزاوي نم عم لّوألا قيرفلا نم ىطسوللو

 .....2......2.......... هئاذح تناك نم نهبصعيف مالغ نهعم نوكي نأ الإ
 نم نهلنم بصعي تسلا تايلفسلا كلت عم

 ؛ىلفسلاو ىطسولاو ايلعلا :تانب ثالث قيرف لك يف لعجو .ادحاو اقيرف اهدال وأ عم نبا لك لعج :خا لوألا قيرفلا

 ةبترملا يفق :بتارم سمخخ قيرف لك يف انلعجو ؛ثلاثلاو يناثلا لوألا نم ةبترم ةمالع ثانبلا نم ثنب لك ىلع اتبتك

 يو (قيرف | لك نم ةدحاو ثلاثلا كو ؛اثلا قيرفلا نم تنبو لوألا قيرفلا نم تنب ةيناثلا يف و «ةدحاولا الإ ن ميلالنألا

 لاقلا قس 3 خرم ةدحا ولا الا تسي ةيساخلا قو «ثلاثلا نم ةدحاوو ناثلا نم ةدحاو *ناتتن ةعبا رلا

 ؛ةتس نم ةلأسملا لصأ ْنوحيف ءاهمدع كثع تلصلا كثعفب ماقم تماق اهنأل ؛فصتنلا لوألا قيرفلا نم :ايلعلل

 قيرفلا نم :نف ايلعلا يعأ «فصنلا بحال ةئالث عةيدر اكوكل ؛ةعبرأ ىلإ .تداع 6 ع سدسلا عم فصتنلا عامتجال

 دحاولاو يناثلا قيرفلا له ايلعلا و اهيزاوي نم عم لوألا قيرفلا نم ىطسولا ئعأ «سدنسلا ىحاصل دحاوو لوألا

 5 .ةيناّعم تراضف د وعلا لعب ةلايسملا لصأ يه يلا ةعبرألا ُِك ناشاللا وهو امهسوؤر ددع انبرضف ءامهيلع ميقتسيال

 نينثالا انبرض نأب «ةلأسملا لضأ نم سدسلا بحاصو فضنلا بحاصل يأ امه لصخ اميف امهسوٌؤر ددع انبرض

 دكه دحاو ةدحاو لكل نانثا راصف ريالا عربا نبل ناك دحاو يفو ةتس تراصف (لبق نبالا تنبل ةلضاح ةثلث يف

 رملكارشل 62 ك0 عة ةلأس
 - طم تقلا

 نيالا نبا. تبدب نيالا رجا كفي نبالا تنب
 1 ؟ الب +

 0 " ١

 .نبالا تاب ماقم ةدحاو هعردب انقود نم ماق:ةةيبلضلا ماقم تاق ل :لوألا نم ايلعلا نأل كلذو :سدسلا

 ؛.ءيش تانبلا ضرف نم نيثلثلا دعب قبي مل هنأل ؛عستلا تانبلا نم ةيقابلا ةتسلا يهو :تايلفسلل ءيش الو

 نأ ليصفتلاو خلإ هئاذحب تناك نم نهنم بصعي يأ :نهبصعيف .الصأ ةكرتلا نم نثريالف ءاعطق نه ةبوصع الو
 لثم ركذلل هتحأو ىلعألا مالغلا نيب لاملا :لوألا يفف ءال وأ نهنم ةدحاو لك عم نوكي نأ امإ ءولخيال مالغلا

 هْنِإف ؛لوألا ايلع مالغلا ىذاح نإ امإ :ىناثلا يفو .ةيقابلا نامثلا مقاوخأو ةينامثلا ناملغلل ءيش الو :نييثنألا ظح

 -ح .ناتلأسملا حصتف «ةيقابلا نامثلل ءيش الو اننا امهدي لاما كركي



 مسه د 80# ها ا # ا هسا اصل هله 9# ل 8# اه# # لا ةا هه هلا هه ظنه ظاا هنهلا غههلا الاانا ض0 ضل ا ل خخ ا اخ #   ها #ه  هخا ها ها ضا هلا هلا هلا 5  ثهّ#ا  ك ها ثها  لا يلا ظا

 فصضنلا :نينثالا نم ةلأسملا لضصأ نأل كلذو ؛ةينامثلا نم ذكنيح ةلأسملا حصتف ف لوألا ا ىطسو عم مالغلا عقو نإ امأو -

 سصوؤر ىليع# 0 وهو يناثلا ايلعو لوألا ىطسوو مالغلل ىقابل دحاأ ول || و ؛لوألا ايلعل - دحا ولا ئعأ -

 تراصف «نينثالا يأ ةلأسملا لضأ يف سوؤرلاو دحاولا نيب نيابتلل ةعبرألا انبرضف ؛ةعبرأ يه ذإ ؛تابصعلا ءالؤه

 .ةبوجحم ةيقابلا تسلاو «ياثلا ايلعل دحاوو «لوألا ايلعل دحاوو «مالغلل نانثالاو «لوألا ايلعل اهنم ةعبرأ «ةينامث

 تائراولا نوكتف «ثلاثلا ايلعو يناثلا ىطسو اضيأ هيذاحيف ءلوألا قيرفلا ىلفس ةحرد يف مالغلا عقو نإ امأو

 ؛ةبوصعلاب ثلاغلا ايلغو يناثلا ىطسوو لوألا ىلفسو ءضرفلاب ىاقلا ايلعو هاطسوو لوألا ايلع :ثانب تس لقنيح

 نم ايلعلل ةثالثلا يأ فصنلا «ةّنس نم ةلأسملا لضأ نأل كلذو ؛نيتّسلا نم ٍدتيح ةلأسملا حضتو «ةطقاس ثالثلاو

 وهو يقابلاو «نيابت اههنيب ذإ امهيلع ميقتسيالو «قاثلا نم ايلعلاو هنم ىطسولل دحاولا وهو سدسلاو «لوألا

 نينثالا نيبو ةسمخ ذئيح تابصعلا ذإ ؛هئاذحب ىلا ثالثلا تانبلا ىلعو مالغلا ىلع ميقتسيال اضيأ نانثالا

 يق ةرشعلا انبرض مث ؛:ةرشع لصحف «ةسمخلا يف نينثالا ائبرض نيقيرفلا سوؤر نيب نيابتللف «نيابت اضيأ ةسمخلاو
 نم ايلعلل ةسمخلاو ؛هنم ىطسولل ةسمتخلاو لوألا ايلعل اهنم نوثالثلا «ءنوّتسلا لصح ةّتسلا يأ ةلأسملا لضأ

 هل تايذاحما ثالثلا تانبلا نم لكل ةعبرأ ةعبرأو «مالغلل ةينامثلاو «يناثلا

 ينامث ذئنيح تاثراولا نوكتف ثلاثلا قيرفلا نم ىطسولا هيذاحيف يناثلا قيرفلا نم ىلفسلا عم مالغلا عقو نإ امأو

 لوألا ىلفس :ةبوصعلاب ثرت اهنم سمخو «يناثلا ايلعو هاطسوو لوألا ايلع ءضرف ةبحاص اهنم ثالث ؛تانب
 8 رم ةلأسملا نأ هحيضوتو .ةطقاس

 انا 2 2
 ثلاثلا ىلفس يهو دحاولاو ؛هاطسوو ثلاثلا ايلعو هالفسو ىاثلا ىطسوو

 «نيابت ةبسنلاو امهيلع ميقتسي الو «يفاثلا ايلعو لوألا ىطسو نيب سدسلا يهو دحاوو «لوألا ايلعل ةثالث «ةّنس

 تناك اذإو «ةنيابم اضيأ امهنيب ةبسنلاو امك ةعبس اهنأل ؛تابصعلا ىلع ميقتسيال اضيأ نانثالا وهو ىيقابلاو

 يأ - ةلأسملا لصأ يف اهانيرض مث هرشع ةعبرأ لصح ةعبسلا يف نينثالا انبرض «ةنيابم نيقيرفلا سوؤؤر نيب ةبسنلا
 .هاطسول ةعبسو ؛لوألا قيرفلا ايلعل نيعبرألاو نينثالا انيطعأف ءةلأسملا حصت اهنمف «نونامثو ةعبرأ لصح - ةّتسلا

 .ةيقابلا سمخلا تانبلا نم لكل ةعب رأ ةعبرأ وأ ةينامث مالغللو ؛ىناثلا ايلعل ةعبسو

 لوألا ايلع يهو :اهنم ثالث ؛عستلا تانبلا نم لك ذئيح ثرتف «ثلاثلا قيرفلا ىلفس ةاذاحم يف مالغلا عقو نإ امأو
 ىلع ماقتسا نإو اهفصنو «ةّتس نم ةلأسملا لصأ نأل كلذو ؛ةبوصعلاب ةيقابلا تسلاو «ضرفلاب يناثلا ايلعو هاطسوو

 لب «ةيقابلا تائبلاو مالغلا ىلع ميقتسيال (نانثالا وهو) اهنم ىقابلا اذكو (دحاولا وهو) اهسدس نكل ؛لوألا ايلع

 ىلإ لخادتلا اذه لثم عجريو «لحادت ةينامثلا تابصعلاو نيتنثالا نيب اذك و «نيابت تانبلا نم نيتنثالاو دحاولا نيب

 انثالا انيطعأف ءنورشعو ةعبرأ لصحف ةلأسملا لضأ يف ةعبرألا انبرضف ؛ةعبرأ ىلإ ةيئامثلا تدرف «ءفصنلاب قفاوتلا

 .تسلا تانبلا نم لكل دحاو دحاوو «مالغلل نينثاو يناثلا ايلعل نينثاو ءهاطسول نينثاو «لوألا ايلعل رشع



 ماو تنال تاوتخألا لاوخا "هه اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 قولا نع طقسير يهم تاق كف 2 وع هقوق وكلا" نو

 هو تينا :لل نايب

 ءأو بكل تيا وخألا لا ىحأ

 :ةدعاضف ئسلالل ناثلثلاو ,ةدحاولل فصنلا سم لاوحأف 0 8 تاوحألل اًمَأو

 1: ةوجشاإلا

 عم و 0 : هكلع هلوقل نيالا تانب وأ تائببلا عم قتلا ى نشو (كثملا 9

 تاوخألل ٍك

 .. ةييصتع كاَتولا

 ءاوس مالغلا نود نم طقسي «ةّيلك ةدعاق هذه :خ ! هنود نم .ءاملعلا روهمجحو ةباحصلا دنع لوق ىلع :تناك نمو

 .ضورفلا تاوذ' نم الو تابصعلا نم ال اهوكلف ؛ىثنأ تناك نإو «هدعبل مورحم وهف اركذ ناك نإف .ىثنأ وأ اركذ ناك
 ىطسولا تذخأو «ءفصتلا مهنم ايلعلا تذحأ ؛لوألا قيرفلا نم ىلفسلا عم مالغلا ناك نإ ءاهنع ةثوحبملا ةلأسملا يفق

 ايلعلاو ئاثلا نم ىطسولاو لوألا نم ىلفسلا نيبو مالغلا نيب يقابلا ثلثلا نوكيو «سدسلا يناثلا قيرفلا نم ايلعلا عم مهنم

 .ةيضرفلاو هب ةعلا مدعل ؛هالفس و ثلاثلا ىطسوو يناثلا ىلفس تطقسو ءاسامخأ نييشنألا ظح لثم ركذلل كثلاغلا نم

 ةهاللقسو ىناثلا ىطسوو لوألا ىلفس نيبو هنيب يقابلا ثلثلا ناك يناثلا قيرفلا نم 9 ىلفسلا عم مالغلا ناك دإو

 نم هحوا قاقحتسالا د نون توا ادياللا سليم زكا ؛اعابسأ هع فثلاغلا 5

 .هقوف را اق اّمِإ افركل ؛اهنم دع طقست 9

 (110/+:ءاسنلا) .(كَرَتاَم فضن اًهلف تح (تّيملل يأ) ُهَلَّوِلِ :ىلاعت هلوقل :ةدحاولل فصنلا

 نإ :ىلاعت هلوقل :خل ! لثم ركذلل (+:ءاسنز .4ٍناّتلتلا اَمُهَّلَف ني نيل اًناك نإفإ» : ىلاعت هلوقل :نيتنثالل ناغلثلاو

 تناك اذإ فصنلا وه «يقابلا تاوحخ ألا يأ :نهضو ناد ءاستلا) .4«نييتنألا ٌظَح / ٌلْثِم ركذللف ًٌءاَسنَو ًالاَجر ٌةَّوْحِإ اوُناَك

 سنجج عم يأ : نيالا تنانب 0 ةيبلصلا يأ ”تانبلا عما :هلوقو .ادعاضصف تاعتبلا تتناك اذإ ثلنثلاو عةدذحاو لا

 تانبلا سنج عم تاوحألا سنج اولعجا يأ :خلإ تاوخألا اولعجا .اددعتم وأ ناك ًادحاو نيالا .تانبو تانبلا

 عمجلا ىلع ماللا نأ ىلع داحألا ىلع داحألا ماسقنا يضتقي عمجلاب عمجلا ةلباقم نإ :لوقنو «عمجلا طرتشي الف

 .ّيذ دوعسم نباو يلعو رمعو ديز لوق وهو ؛ةبصع ريصت تنبلا عم تخألا عمتج ١ اذإف «ةيعمجلا عم لطبي ام اريثك

 - اميف مكحو "تانبلا عم نمل بيصعتال" :ه#ذ سابع نبا لاقو .ينّرملا هيلع صن امك انعم هلي يعفاشلاو



 بأل تاوخألا لاوحأ " اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 نيتنث الل ناثلثلاو ,ةدحاولل فصنلا :عبس لاوحأ نحو ةاابلا تاريالللا نا تامر

 ةينان ةلاح ىلوأ ةلاخ تاوحألا يف ضصوصنلا نمرك دام

 «يقبام تعألل :ل وقي ناك هو رمع لإ :هل هل ليقف ءتخألل ءيش الو «تنبلل فصتلا نأب 0“ اذإ -

 ام ضن اهله تمعأ هلو. دلو هل سيل كلل / 3 نو : لاقل نأ ب فيري ؛ىلاعت هللا م أ ملعأ متن أأ :لاقو سابع نبا بضغف

 ثلثلا نم ٌمألا بجح يف امك ىثنألاو ركذلا لوانتي دلولا ظفلو «تحألل يباع دلولا لعج دقف (175١:ءاسنلا) 5 كرت

 دلولا عم تخلل ثاريم الف ؛نمشلا ىلإ عبرلا نم ةجوّرلا بجحو «عبرلا ىلإ فصلا نم ٍجوّرلا بجحو «سدسلا ىلإ
 ةبصع ريصت امنإو ءاهسفنب تحال ةبوصعال ه ؛ةبوصعلاب ىثنألا نم يقب ام ذحأي هّنإف ؛خألا فالخغع قفا وأ ناك ارك ذ

 ؟ةبصع اهعم تحألا ريصت فيكف ؛ةيوصع تنبلل تسيلو «ةبصع ريغلا كلذ ناك اذإ اهريغب

 يأ (07:ءاسلا هدَلَو اَهَل نكي ْمَل نإ اًهُّنِرَي َرُهَوإ» :هلوق ليلدب ركذلا وه ىلاعت هلوق يف دلولا دارملا نأ :باوجلاو
 الجر.نأ" :ليعرش نب ليتع نع يور: ةيح ةّشلاب كل ديأت دقو «هنبالا عم تري حلا نأل «قافتالاب نبا
 لاق مت «تخّألل يقابلاو ءفصنلا تببلل :لاقف ءاتخأو نبا تنبو أتنب فلخ نمع يرعشألا ىرسس وم ابأ لأس

 26 لا لوسر تيار :لاق هلام اهلفا عب به ايع نربحأو ؛هف دوعسم نبا كلذ نع لس :لئاسلل (ىسوم وبأ)

 ىس وم ابأ لئاسلا ريختا امله (ىقابلاب تنجاال و نيلثلل ةليكت سيسلا نيالا تببلو «فصنلاب ؛تثبلل ىضق

 مكاحلاو قازرلادبعو كلامو يراخبلا هجرخأ ."مكيف ربحلا اذه مادام ءيش نع ىنولأستال :لاق ءكلذب يرعشألا

 يد عل ع تعلألا ليه ال8 هلا أ ىلع كلذ لدف .مهريغو يقهيبلاو

 اتناك 139 : ىلاعت هلوقو ١( 175 :ءاسنلا) مك 2 1 يو اهلف تحأ هل 0 :ى اعت هلوقل : :إ أو بأل تا وخألاك

 قب يشكو .رم امك ءطقف بأل وأ مأو بأل تاوخألا دارملاو (175:ءاسنلا) هُيكّرت امم نال اًمهلف نيت

 58 ةدايزو ءروصلا ضعب يف مأو بأل تاوخألا مدع طرش نع رظنلا عطق عم سمخلا لاوحألا ثوبث

 عي فصنلا نينثا نم ةلأسملاف ءبأل اتأو اجوز كرت اذإ امك :ةدحاولل فصنلا .بأل تاوخألاب نيتصتخملا

 :اذكش ةدحاو اف وكل تحأألل ديحاولا نأ . فصتلاو ؛دلولا مدعل جوزلل دحاولا

 * ةلايسن

١ ١ 

 ةبوصعلا قيرطب معلل دحاولاو امه نانثا ؛ةثالث نم ةلأسملاف ءامعو أل نيتشأ كرت اذإ امك" :نئشلالل نافلحلاو

 ةلأاسف +

 مع تحخا تعا

 م 0 ١



 بأل تاوخألا لاوحأ "ل اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 ةاسككا م مأو بال ىىغألا عم نيالا نضو مأو بأ تاوحألا مدع دنع هدعاصف

 ةثلاث ةلاح

 .نهبّصعيف بأل خأ نهعم نوكي نأ آلإ َمأو بأل نيتخألا عم نثري الو «نيئاثلل
 ةسماخت ةلاح نيئلدلا نم ءيش قبب مل هن سنار لال

 تانبلا عم ةبصع نرصي نأ ةسداسلاو ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب يقابلاو

 رم امك ءطقف بأل وأ مأو بأل تاوخألا امي ديرأ .تاوخألا لاوحأ امي تيثت ىلا صوصنلا نأل : مدع دنع

 تبثتال ةدوجوم ةينايعألا تناك امف «ةحرّدلا يف مّدقتلا ئيعم يف ةوقلا كلت ىفختال ةّوق ةدايز مأو بأل تاوحأللو

 .نبالا تانب ةجرد يف ةيتالعلاو ةيبلصلا ةلزنمي ثرإلا يف ةينايعألا نإ :مملوقب دارملا وه اذهو ؛ةيئالعلل ماكحألا
 ىطعيف سدسلا هنم يقبف ءفصنلا ل بأل تخألا تذحأ دقو «ناثلثلا تاوخألا قح نأل :سدسلا نهو

 اتععاو ماو بآل اهعأ كرت :ةلأسملا ةروصضو .نيئلثلل ةلمكت :لاق اذلف «تاوحألا قع لمكي نع بآل تاوحخألل

 دخحاولا ئيعي سدسلاو ءمأو بأل تحلل ةثالثلاف ءسدسلا عم فضنلا عامتجال ؛ةتس نم ةلأسملاف ءاّمعو بأل

 :يقب ام زرحي ةبصع هنأل ؛ ؛معلل نانثالا وهو ىقب امو ؛بآل تحلل
 + ةلأسم

. 

 مع تب تمعأ مأو نأ يجوع
 ِ ٍِ ١

 اهنم نائثاف ءةثالث نم وكن ةلاسملاف ءامعو تل اتحخأو مأو ا نيا كرت ادذإ انيك نيتخألا عم نثري الو

 فأل تعألل ءىش الو ةبصع هنأل ؛معلل دحاولاو ءدحاو ةدحاو لكل نيتحألل

  ةلأسن

 ؛ 2 ١ 1١

 نيتخالل قاتلا عةنالث و ةلاسملا لصأف تذل تحأألاو :بأذل خألاو عمأو نذل يووعأ كرت ادإ امك . نهبصعيف

 ةثالث امهنأكف نيتخألا ةلزنمي خألا نأل ؛مسقني الو ءبأل تعألاو خألل دحاولاو ءامهيلع نامستقي امهو

 قباسلا ميسقتلا نم دحاو لك ةصح يف اهانبرض مث «ةعست تراصف ةلأسملا لصأ يف ةثالثلا انبرضف «تاوخأ

 :اذكه دحاو تخلو تانبألا خأللو ةئأث نيكخألا نم دحاو ل اكل لصحيف ؛حيحصتلا ةدعاق ابسح

 ٠ صنت انآ ةلاسس

 بأل تحألا بأل خألا مأو بأل تحأ ءأو بآل تفنأ

 انتل انك نين

 ١ ١ ف )

 وهو يقبامو .؛ةدحاو اهوكل ؛تنبلل دحاولا ؛نينثا نم ةلأسملاف ءبأل تحخألاو اتنب كرت اذإ امك :تانبلا عم

 + ةليس اك تالا ألا دحا ولا

 بأل تأ تع

١ ١ 



 ألا لاوحأ "0 - اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 نبالا نباو نيالاب نوطقسي مهلك تالّعلاو ٍنايعألا ونبو ءانركذ امل نبالا تانب وأ
 نيالا عدع دنع نبالا تحت هلوحدل ةعبام ةلا

 اًنظيأ تاالعلا ونب طقسيو 7 ةفينح 5 5 دجلابو «قافتالاب باألابو «لفس نإو
 ىوتفلا هيلع و دجلا ةمساقم باب يف ءيجيس امل

 .ةبصع تراص اذإ ٌمأو بأل تحألابو ٌمأو بأل خألاب

 مألا لاوحأ

 نينثالا عم وأ «لفس نإو نبالا دلو وأ دلولا عم سدسلا تي لاوحأف ملل امأو

 + ةلأسم 5 ةلأسن

 -ح 1 3 ١

 .بأل تاوخألل ةعباس ةلاح هذه :لإ نايعألا اونبو ."ةبصع تانبلا عم تاوألا اولعجا" :ُهي هلوق نم :انركذ امل

 .تاوحألاو ةوحألا انهه تاالعلاو نايعألا يببب ةاوثأو ءاضيأ مأو ننآل تاوخألل ةسماخن ةلاح ىلع ةلمتشمو

 «(نبا يأ) ع7 :ءاسنلا) َدَلَو اهل 1 نإ اهني رهَو# : ىلاعت هلوقلف ؛هب ةوحخالا طوقس امأ :نبالاب نوطقسي

 دلولاب دارملاو ١075( :ءاسنلا) © كرت ام فصن اًهلف تأ هلو دلو هل هل َنسْيل :ىلاعت هلوقف هب تاوحألا طوقس امأو

 دلاولاو دلولا دقفل طورشم ةلالكلا ثيروتو «ةلالك مهنأل :بألابو .رم امك "نبالا'
 ةوخإلا ثاريهو ؛ةيبلصلا لوألا ثاريم ىرحب راج مأو بأل تاوخألاو ةوخإلا ثاريم نأل :خإ طقسيو

 نبالاب نبالا دالوأ بجحي امكف :مهئانإك كالؤاو ءمهروكذك مهروكذ «نبالا دالوأ ثاريمك بأل تاوخألاو

 نوكيف مألا يف ال بألا ىف نوكراشي نيذلا مهو :تاالعلا اونب .ءأو بأل خألاب تاللغلا .دالوأ بنجحي كلذك

 نم «ةيناثلا ةآرملا : لصألا ف يهو و «ةرضلا ئعم. - ديدشتلاو حتفلاب - ةلعلا ريع قكشنم ءرخآلا : ما ريغ دحاولا ءأ

 .ةيناثلا نم للعيو ىلوألا نم لهني بألا نأكف «لوألا برشلا لهنلا نأ امك «ىناثلا برشلا وهو :للعلا

 خألاب ةبصع تناك ول ذإ ؛نبالا تانب وأ تانبلا عم ةبصع اًهفوك نيح لب اقلطم ال نكل :ةبصع تراص اذإ

 ٍدِحاَو لكل ِهْيَوْبُأِلَو» ىلاعت هلوقل :2! سدسلا .ةروكذملا تحعألاب ال خألاب تالعلا نيب طوقس ناكل مأو بأل
 ىثنألاو رك لوانتي دلولا ظفلو ١( :ءاسنلا) هُيَدَلَو هل ناك نإ | كلوت اسم تسلا اهودم

 م3 ١ :ءاستلا) 00 هٌمُذاَ ةوخإ ؛ هل نك نإفإ# : ىلاعت هل وقل أءاهقفلا 1 ةباحضلا رثكأ بهذم اذه| :نيثالا عم

 سدسلا 5 ثلثلا نم اهابجخي نانثالاف «ءاهقفلا روهمجو ةباحضلا رثكأ دنع دحاولا قوفام ةوحالاب دارملا نأل

 نع يور امو .سدسلا اهنم نينثالا غم ّمألا ىطعأ 225 ىنلا نأ ىؤر ان: مهديويو «نينثالا قوف ام هبححي امك

 هللا لوقي لج ذيج نابع نا هر اع انو :نيومألاب صيسلا لإ ثلعلا نم ملا د در هنأ :هقد نافع نب نامثع

 -ِ ؟كموق ناسل يف ةوخإ ناوخألا سيلو ١١( :ءاسنلا) © تام هّمأِلَف ٌةَخِإ هَل ناك نإف» : لجورع



 َمألا لاوحأ ظ "0 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 ءالؤه مدع دنع لكلا ثلث ءاناك ةهج يأ نم ادعاصف تنارعسألاو ةوحخالا نم

 ,نيوبأو جوز :نيتلأسم يف كلذو «نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقب ام ثلثو ؛نيروكذملا
 وع ع

 لوا ةروبص

 ةوخإلا نم ةثالثلا لعج هنإف مذ سابع نبا امأو «سانلا هثراوتو لبق ناك ارمأ ضقنأ نأ عيطتسأ ال يّنأب :باجأ -
 .هدنع ثلثلا امهعم اهلف ؛ىثملا لوانتي الف ثالث عمجلا لقأو ءعمج "ةوخإلا" نأل ؛نينثالا نود ٌمألل ةبجاح تاوخألاو

 ريدقت ىلعو .ةعامجلا مكح ثاريملا يف نينثالا مكح نأ : دلل عمجلا غيص لوانت مدع ميلست ريدقت ىلع باولاو

 ءيش مض وه يذلا قلطملا عامتجالا ىلع لاقي هنأل ؛امهقوف امو نيتثالا نيب كرتشم :قلطملا عملا نأ :ةراكنإ

 .هيلع ةوخالا ظفل لدف «قلطملا عمدا ىلع ةلالدلا بساني ماقملا اذهو .اضيأ نينثالل لماش "ةوخالا"ف ءءيش ىلإ

 نورشعو دحأ نينثالا ف روصتيو .فايحألا :وأ تالعلا نب وأ نايعألا نب نم اناك ءاوس يأ :اناك ةهج يأ نم
 بال نقره وأ مل وأ بأ وأ نيوبأل امإ نيل وألا نم لكؤ ءخأو تحخأ وأ ناتحأ وأ ناوبعَأ امإ اهنأل (ةروص

 نيوبأل تخألاف نيوبألل ناك نإ خألا نأل ؛روص عست :ثلاثلا مسقلاو .ةروص رشع انثا عومجماف ؛مأل رحآلاو
 .سدسلا ٌمألل اهلكر وصلا هذه يفف ,ٌمأل ناك نإ اذكو ءكلذكف بأل ناك نإو ءّمأل وأ بألا وأ

 تاوحخألاو ةوحاإلا نم نيشالا مدع دنعو ؛« لفس إو نب دلوو دلولا مدع كنع يأ :نيروك ذملا ءال ؤه مدع كليرع

 (١١:ءاسنلا) «ٌسسُدَّسلا ملف ٌةَوْخِإ هَل ناك ْنِإف ثلثلا مال ُهاَوبأ هنرَوَو دلو هل نكي مل نإفإ» :ىلاعت هلوقب كلذ ملع ءادعاصف
 نب رهع ءاضقل ؛نييّيرمعلاو ءّرغألا بكاوكلاك امقرهشل ؛نيوارفلاب نيتامسملا نيتروصلا .ديري :نيتلاسم يف

 , كلج ءاهقفلا روهمجو و دوعسم نباو ىلع قوتف كلذك و ؛كلذب امهيف كف باطخلا

 انيطعا عةنألث ىقبيو ,جورزلل ةياللغلا ىطعيف :ةّتس نم ةلأسملا نوكيف ( ىقب أم ثلث ماللو «فصنلا ج وزلل :نيوبأو جاوز

 مألا ىطعتال اعِإو ٌّمألا بيصن فعض وهو بألا امهانيطعأ نانثالا ىقبيو ءدحاو وهو جوزلا ضرف نم يقبام ثلث ٌمألا
 :اذكه ةلأسملا ةروصو .اقافتا زئاجريغ وهو «بألا بيصن فعض مألا بيصن نوكي نأ مزلي الثل ؛لكلا ثلث انهه

 - ةلأسم

 2 بأ جو
 " 5 ١

 هللا دبع لاق :لاق ميهاربإ نع شمعألا قيرط نم يمرادلا جرخأ رم ءاهقفلاو ف## ةباحصلا روهمج بهذم اذهو

 ماللو فصنلا جوزلل :نيوبأو جوز يف لاق هنإو ءالهس هاندحو اقيرط انب كلس اذإ هذ رمع ناك :هنقذ دوعسم نبا
 ؛الهس هاندجو اقيرط كلس اذإ هو رمع ناك :هللا دبع لاق ءروكذم قيرط نم اضيأ يمرادلا جرخأو .يقبام ثلث

 :ةروصلا هذ ةعبرأ نم ةلأسملا نوكتف ( نيمهس بأللو يقبام ثلث مأللو عبرلا اه :ثياوبأو ةأرما 5 ىضف هنإو

 ع ةلأسم
 روس

 بأ ما وز
 ؟ 1 0



 ةدجلا لاوحأ 01 اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 ؛كللي فسوي يبأ دنع الإ للاملا عيمج ثلث ةأللف دح بألا ناكم ناك ولو «نيوبأو ةحوزو
 ةينان ةروص

 .يقابلا ثلث اه نإف
 بألا مم امك

 ةدنلا لاوقعأ

 تاتباث نك اذإ ءرثكأ وأ تناك ةدحاو «بأل وأ تناك أل «ىفلسللا ةدعلااو
 تاحيحص يأ

 ةيالث ؛ةئس نم جوزلا دوجو ريدقت ىلع ةلأسملا حصتو ءاع ب ددعر ةلسب نأ دبع هلال عيل كلف للا

 :اذكه ّدجلل مهسو مدلل نانثاو 2 و هلل
 01 ل

 - ةلأشف

 لوح مَ ع
2 | 

5 0 0 

 2 نب دلل 3 1 ني“ 2 : ل 2 3 هيا 7 3 َِ 7 بيب 2 ١ 3 34 3 د |

 .اذحه هين قيدصلا رحب يبا دنع دجلل ةسمخحو عدال ةعبرا و ةج وزال ةناداد ع رشع يبا نم ةج ولا دوج و ريدعت ىلعو

0 3 : 

 ءتلع نإو بألا ّمأ وأ ءتلع نإو مألا ٌّمأ تناك ءاوس ةدحلا نأ ماقملا حيرشتو :خلإ رثكأ وأ تناك ةدحاو

 تادجلا تناك نِإو «الف الإو ةحيحص نوكت نأ طرشب نكل :«ةدحاو تناك ول ةكرتلا نم لماكلا سدسلا ذحأف

 يف تاللباقتم نوكت نأ طرشب نكل ةيوسلا ىلغ نهيب سدسلا .مسقيو «لماكلا سدسلا نذحأ رثكأ تاحيحصلا

 هأ مأ عي - ةديعبلا ةّدحلا بجحت بألا أ مأو بألا أ تناك نإف مألا مأو بألا ٌمأ تناك اذإ امك «ةحردلا

 نأ .تقش نإو :تاحبحص يأ :تاتباث نك اذإ .بألا مأ يعأ ؛ةبيرقلا ةّدحلا لماكلا سدسلا ذحأتو - بألا

 :[ةيلاتلا ةخيفنملا ف لودخلا اذه لظجكام] ةئر هملس ذاتسألا لمع ىلإ عجراف «ةدسافلاو ةحيحصلا نيب ريم
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 1 ايو شاورفلا ةقوغف دينا دسافلاو - ةفرعم يف ذاتسألا لمع



 ةّدجلا لاوحأ > م اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 حيحصلل حضولملا «تادجللاو دادجألا ىلع لمتشملا لودجلا

 تادسافلاو دسافلاو مهنم تاحيحصلاو

 2 ب سل ل نحن

 3 3 ٠ صل تر اح سدص#ل | يهم صمستي 1

3 
 75-5520202 لحزب

 ا ا ا
 ا فه سو مدإ_تنإ عفإ طليعتتم
 | ج| ةسس#ا يس سدنإ ةسا#ا_ تيععطكتس |

 ا ل
3-56: 

 الغم ديز ثروملل

 تادساف اهضعب : ٠ تاحيحص اهضعب..ت



 ةّدجلا لاوحأ ٠ وف  اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 كلذكو بألاب اضيأ تناول مألاب نهلك نطقسيو .ةحردلا يف تايذاحتم
 تاي وبألا طقست تاي وفأ وأ تناك تاي وبأ تادحلا يأ 5

َّ 

 201170 1 ] ] ] ]8 .. ؛دجلا عم ثرت اهإف ءتلع نإو بألا َّمأ الإ دحلاب
 بألا أ ماك

 هأ هر املف ؛سدسلا ةدحاولا ءاطعإ ام 5
 ره

 يف ءيجي امك ىدعبلا بجحن ىبرقلا نأل ؛تاللباقتم يأ :تايذاحتم

 كلذ يق 9س ب ووجب :أ نم هّض بيوذ نب ةصيبقو ةبعش نب ةريغمو يردخلا ديعس وبأ

 دوادوبأو مكاحلا نيب ايا يشنييربلا رز تنؤواتكم زاك نييك نأ ةاذاحلا فصو عم ةدحاو خه كا نك اذإ

 (ينبا دلو ثاريم يطع ١ :تلاقو هنو قيدصلا ركب يبأ 9 تءاجج مالا م نأ :مهريعو يمرادلاو ةحجام نباو

 كلذ نأ ىرأ :لاقف «ثاريملا تبلطو هيلإ بألا ْمأ تءاج مث «كلذ اهاطعأف «(ي مي ةجلاوم دوا ةيبق

 :مك احلا ىورو .اذه ىلع اعمجأف بقض رمع لاق هبو ءهيف اهك رشن ءامكتت عد رفتا نمل وهو غ ءايكديي سيلا

 . ىسلطسلا كنانربملا كف نيكدحلل ىصق 26 ى لا نأ

 هب ىلدملا دوحجو دنع ىلدملا ثريالو فألاب تيل ىلإ - امهباستنا يأ اهنالدإ دوج ولف تايومألا امأ :خإ نهلك

 نم يملا ىلإ برقأ ءألاو ىلا نيبو ميس نيعأ- اهنيب ببسشلا داما د وحب ولف تايوبألا امأو ةةيتيسلا داحتاو

 ؛«بألاب ٌمألا لبق نم ىلا طقستالو «ببسلا داخحتا ىوس ىرخأ ةلع اهطوقسل سيلو و «نل ةبجاح نوكتف تايوبألا

 .بجاحلا مدعل ؛مألا مَ تركو «بألاب ةبوجخم .بألا مأف َمَأ ّمأَو بأ ٌمأو ابأ كرت ولف

 تباث نب ديزو ىلعو نافع نب نامثع لوق وهو «بألاب اضيأ تاّيومألا نود تاّيوبألا طقستو يأ :تايوبألاو

 ؛ٌددلا لبق نم تملا نم ةبيرق تسيل بألا مآ نأل ؛هعم .ثرت لب ٌدحلاب طقستال اهإف :بألا ّمأ الإ .مهريغو نيد
 يلا ةثلاثلا ةلأسملا يأ هذهو .هلبق نم تسيلو هتجوز اهنأل ؛ٌدحلا بأ عم ثرت ّدجلا ّمأ كلذكو «هتجوز اهنأل

 تع نمأآلا أ الإ دحلاب :تاّيوبألا طوقس نأ - اذهو :دّيسلا لاق . يشهبلا قافتخلاب بالاك اهيا ديلا سيل !

 بأ مأ :ناتيوبأ هعم ثرت ةنإف بألا نايل بأك نيتحردب دعب اذإ ام عةدحاو ةحجردب تيملا نع دذجللا دعب ناك اذإ

 :ةروصلا ةذه ىلع بآلا بأ ةحج وز م أ نيه يلا هيلا مَأ ُمأو ءروكذملا دجلا ةجوز يه ىلا بألا

 رش
3 

 يف اذك

 اذ ست 3 10

 بألا مَآ مَ بألا بأ ّمأ بألا بأ بأ
 (يألا بأ ةحج وز يه) بألا بأ تأ دحلاإ ةحجوز يه)

 ١ 1 ل

 عيبألا بأ أ 3 :ىلوألا «تايوبأ ثالث هنم ثرت بألا بأ بأ باك تاحرو سالك تملا نع دجلا دعب اذإو



 ةدججا لاوحأ 0 م اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 ؛تناك ةهج يأ نم ىدعبلا بجحت تناك ةهج يأ | نم ىبرقلاو «هلبق نم تسيل اهأل
 ا يلع بهذم !ذه

 ىرخألاو 4 (بألا أ أك هدو ةبارق 5 تاذ ةلجلا| ناك ادإ و ةبوجحم وأ ىبرملا فتاك ةثراو

 ا ريف سانا رق -
 امهنيب ريا رسل ايزل ١ ةدك ؛بألا يف م ايقيأ ينر ااا نيتبارق تاذ

 دايز ني نسحعو رفرز اوق مهو
 2 ا او

0-0 

 دا ض9 ةلأيملا

 .: هزو عالا نم ةجوز ىس | دالا با با ةجور.ىه / روك دملا كح ةجوز م . بنألا دف هد ف أف مالا نش هج و أ بألا بْن أ ةعحاو 8 5 ملا دح هاو أ 1 اذه بأ
 7 ع 1

 مأ مَآ بت ايلا

 ماا 3 ِ "1

 عأ يأ با با
 را 2 6 2 5 3 1

 بنالا بالا تنألا نأألا
 ار - ١

 1-5 1 1 ١

 .هعم نثري ىلا تايوبألا ددع اهبسحب دادزا دجلا دعب تاجرد تدادزا املك اذكهو
 رم“

 5007-5 يااع

 مدعل يا [ءألا ما مأ عش بلا مدع كذدرع بالا مأك | :ةتراو .ةتحع وز يه لب ةدهجحج نم اهتبارف اسس قا :ةتيبسبل
 ا

 ا وأ ادوج وم للا وبأ ناك عا وبس بألا أ 3 عم ملا مأ لثم «بألا مدع دنع ملا أ أ عب تملا أ لثم بجاحخلا

 وأ ىبرقلا تناك ةثراو :لاقف ةبوجحملاو ةثارولا ميمعتب ىبرقلا ضصخ امّنِإو ,مألا َّمأ بجحيال هنأل ؛نكي مل

 :ةبوجحم وأ .لاحلا يف ىبرقلا هبححت رخآ بجاحب ةبوجحم نكت مل نإف ءلاح لك ىلع ةبوجحم دعبلا نأل ؛ةبوجحم
 .مألا ْمَأ مُأ بجخت كلذ عمو هب ةيوجحم اهنإف - بألا دوجو يأ - هدوجو دنع بألا ٌمأك ريغلاب

 دلولا اذه ةّذح ةأرملا ةذهف ءذلو امهنم فلوق: ءانهتنب كنب اهنبا نيا تحوز ةأرعا نأ :اهحيضوتو «ةروصلا هذ

 كانه :نو وشل 5 (نيتبارق تاذ ةهدحب 1 4 أ مَ اهنأل عم لبق نمو ةنبأ أ ءأ اهنأل ؛هيبأ لبق ويف تاق يذلا

 تملا بأ زم يذلا «لألا نيا نبا .ئرتعألا تجين دلوف :لوألا ةأرملا نبا اهتنب جوزت تناك دق نيرختأ ةأرفا

 دقف اتعمتجا اذإف «ةدحاو ةبترم يف ناتدج ناتأرملا ناتاهف ةدحاو ةبارق تاذ يهو تّيملا بأ مأ مأ ىرحألا هذهف

 اهتنب تنبب اهنبا نبا تجوز يلا ةأرملا كلت نأ اهحيضوتف رثكألا ةروص امأو .ةدحاو ةبارق تاذ عم نيتبارق تاذ دو

 ىناثلا دولوجلل ةأرملا كلت تناك" دلو امهنع دلوف اه ىرخأ تنب تب اعمي ةولوملا اذه تعور اذإ ءركذ امهته دلوف

 بأ ممأ مأ يناثلا دولوملل - اهنبا ةجوز مأ نيعأ - اهتبحاص تناكو بألا بأ بأ ٌمأو بألا م مأ مو ءألا مأ مَآ مَ

 تارسفملاو رتكلا :قا اذك“ ىوقفلا :هيلغو «نايفس لوق وهو «سوؤرلا رابععاب ةفضانملاب ىأ ةاقاضنأ بألا

 .بألا وأ ٌمألا لبق نم ةبارقلا تاهحج يأ :تاهحللا .هيريكملاعلاو



 هيبسنلا تابصعلا ماسقأ .- تابصعلا باب

 نيتبارق تاذ ةروص ىشنأ وأ ناك اركذ

 ع يا

 ةذحاو ةبارق تاذ ةدجلا ةذه

 ثالث تابارق تاذ ةروص

 ةدحاو ةبارق تاذ ةدجلا هذه ثاللث تايارق تاذ ةدحلا هله

 :ةثالث ةيبسنلا تابضغلا

 1 5 1 4 3 8 أ عا 1 1 2 ْ 5200
 بصع نم(ىهب عمسي 5 كإو بصاع عمج اهناكو ؛ هيب ال هتبارش :ةغللا 2 لجرلا ةبصعو (ةبصع عمج :تابصعلا

 - ةبصعلاب يأ - امي يمس مث «بناج خألاو بناج معلاو فرط نبالاو فرط بألاف ؛هلوح اوطاحأ اذإ "نالفب موقلا
 - دنهلا لهأ - انناسل يف ذاتسألا هحرصو ؛"ةبوصعلا" :اهردصم يف اولاقو .ةبلغلل ثنؤملاو ركذملا عمجللاو دحاولا

 تسول تشو دج عد لن وو ليم عررش عرالطضا دوا «للإ كس كي لما ناي ز ىلرع قث“ ك بصع ] :لاقف هحيرصت نسحأ امو

 كل ترو ك_ نا هملول بايذالؤا ل تقيرش ءهَل_ بيع لشن نارتاخ تس سو لاو بيع كح نتا“ هل كي رم نع

 ءاو# بصع للم فير ش عرش اني كل لسا ع بصغ ثرراو لسا رواء كر جوش كس لات دالوا و هلك وبكل بك بصع دالوا لك نا دنا
 [اومترش تحل ضورفلا وذ

 نوكي نأ اّمإف جيتحا نإو .هسفنب ةبصع وهف ريغلا ةنراقم ىلإ هتبوصع يف جتحي مل نإ هنأ ةثالثلا ف طبضلا :خلإ ةثالث

 .هريغ عم ةبصع وهف كلذك نوكي ال وأ «هريغب ةبصع وهف ةبصع اضيأ ريغلا كلذ نوكي نأب ريغلا كلذ ببسب



 اسفنب ةبصعلا لاوحأ م تابصعلا باب

 لحدت ال ركذ لكف :ةيعقتي ةيسصعلا امأ .هريع عم ةبصعو ؛هريغب ةبصعو .هسفنب ةبصع

 ءزجو «هيبأ ءزجو «هلصأو «يتيملا ءزج :فانصأ ةعبرأ مهو «ىثنأ تيما ىلإ هتبسن يف

 ع مه 1 يي 7 نرمي ترحب رع 2 نتييملا عدج كا ملاب مها ا :بعأ ءةح ردلا ب اقب ل : 3: ابل قألاف ف ةألا 55

 ءالع نإو بألا بأ يأ دجلا مث بألا يأ هلصأ مث ءاولفس نإو مهونب مث نوببلا يأ
 تملا لصأ أ

 0/1511 ........ ءاولفس نإو مهوتب مث ةوخإلا يأ هيبأ ءرج مث

 ىلع هريغب ةبصعلا مدقو .ةئرولا نم دحأ هل بصعمال ذإ ؛هريغ ةطساوبال هسفنب هتبوصع نأل ؛همّدق :هسفنب ةبصع

 .ىثنالا ىلع ةفارش رك ذدللو «ىثنالا عم اوك لحال اهتبوصع نإف «يناثلا فالخب ركذ هتبصع نآل ؛هريغ عم ةبصعلا

 اهسفنب ةبصع تناك نإو يهف ةقيعملا امأو دقق كانأ اان ؛ريغلا عم ةبصعلا و ريغلاب ةبصعلا هب جرخ 0 لكف

 ضقتتني ّدحلا نإ :ليق ام نع باوجلا رهظ هبو ءمسقملا يه اهنأل ؛ةيبسنلا تابصعلا دوصقملاو .ةيبسن تسيل يهف

 نأ عم هسفنب ةبصع مأو بأل خألا :ليق .هجرخي مسقملا ةيصوصخ نأل ؛ىثنأ هتبسن ف لخدي ركذ هنإف ؛جوّرلاب
 .ظقف نقأآلاب بيصسنال نع ةارملا نآب ةييحأ ءاعاك دنا وكي الفات يملا لإ ةفيس قالو ملا

 فاللخب ةبوضعلا تابثإ ف تفك تدرفنا اذإ امنإف ءةبوصعلا قاقحتسا ىف لصأ بألا ةبارق نأب ديسلا باحأو

 فِصو ةلزن اهانلعج انكل «ةبوصعلا قاقحتسا يف ةاغلم يهف ءاقابثإل ةلع اهدارفناب حلصتال اهإف ؛هَألا ةبارق

 .طقف بأل خألا ا مأو بأل خألا اك انحج رف دئاز

 برقلا ناك .ءاوس :َتيْلا ىلإ ةحرد برقأ وه نم فانصألا هذه عامتجا دنع ثاريملاب مهالوأ يأ :نوحجري

 بألا نم برقأب سيل نبالا نإف ؛بألا عم نيالاك ايمكح وأ ءدجلا عم بالاك و نبالا نبا عم نبالاك ايقيقح

 نم رهظأ هلصأب عرفلا لاصتا نإف ءامكح هيلإ هنم برقأ هنكل «:ةطساوالب تّيملا ىلإ امهنم لك لاصتا نأل ؛ةقيقح

 .هيلع فقتس امك هعرفب لصألا لاصتا

 لاصتا نم رهظأ هلصأب عرفلا لاصضتاو :هلصأ بألاو «تسم ا ع ورف مهأل ؛بألا ىلع نونبلا مدَق امعإو :كونبلا يأ

 يف لخدي راجشألاو ءانبلا نإف ءسكعلا نود هركذب اروكذم ريصيو هلصأ عبتي عرفلا نأ ىرت الأ ؛هعرفب لصألا

 نكي مل نإو امكح ةحردلا يف تملا ىلإ برقأ مهفأ ىلع لدي مهاصتا روهظو .امهعيب يف لحدت الو ؛ضرألا عيب

 لوق الع نإو ٌدحلا نع ةوخإلا ريخأتو ءةوخالا يأ : هيبأ ءزج 3 .ةطساو ريغب نيبناح نم لاصتالا نأل ؛ةنقينقح

 الح يعفاشللو امه افالح «ىوتفلل راتخملا وهو كلم ةفينح يبأ



 هسفنب ةبصعلا لاوحأ ا تابصعلا باب

 د نأ :هب نوعأ ياريت ةوقب نوحتري 3 ءاولقس إو مهونب مث مامعألا يأ ةلج ءزج 3
 ةبارقلا ةوقب حيحجرتلاب ي 71 ةجردلا برقب حيجرتلا دعب يأ

 مألا ينب نايعأ نإ" :ةكلع هلوقل ؛ىثنأ وأ ناك اركذ «ةدحاو ةبارق يذ نم ىلوأ نب نيتبارقلا
 نيتبارقلا هذ ةحردلا ف امهي ءاست عم تايضعلا -ف

 ريخأتو ةوخإلا نع . مامعألا زيت اذاوو. اب امو سانايا و لهن نهار توالي :ةدج عرج

 :ةيناثلا و «:ةطساوب وأ ةطساو ريغب ةّونبلا :ليفألا ف ةعبرأ هسفنب ةبضعلا تايهحجج نأ رهظف ظف ءمهتحج رد دعبل !مهنع مهينب

 يفانضأ عبرأ مهف ءمهونب اذكو ءالع نإو هذجل وأ هيبأل وأ هل ةمومعلا :ةعبارلاو ؛ةّوحألا :ةثلاثلاو «ءكلذك ةؤوبألا

 .مدقَت امكف الإو ؛لاملا لك ذحأي مهنم درفتملاف ع ملع امكأ

 ةوبألا ىلع مْدَقَت ةونبلاف .ةهجلاب لف مهيف مدقتلاو «مهاهج ددعت 10 هلا «لاوحبأ عبرأ مهلف اودّدعت اذإو

 لعيح متدقتلاو ءانهيق مهاجرد ت ةافغت عم مهتهح داحلا :ةيناثلا و عةمومعلا ىلع ةوحألاو (ةوحألا ىلع ةوبألاو

 .خألا نبا ىلع حج ألا مدقيو .دجلا بأ 5 لجل مدقيو دج ىلع بألا مدقي و تالا نبا يلع مر :بالا مدقيف «برقلاب

 قلغ.ةيبأ م ع نبا مدعي و ,هيبأ مع رم ىلع هيبأ مع مدقيو ؛هيبأ مع ىلع همع نبا, معدقيو (معلا نبا ىلع معلا مدقي و

 ,لدللا موسع تلاع لاس ة كفو .هدج مع نبا ىلع هذج مع مدقيو هدج مع

 ميدقتلاو :؛بآل مييععلا نيوبأل مهصضعب نوكي نأك ةوقلا يف مهوافتو مهتحرد ءاوتسا عم مهتهج داحلا :ةثلاثلا و

 مدعي نيوبأل معلاو «بأل حالا نب ذا نيل | مّدقي نيوبآل خ جالا نياو «بألل خألا ىلع مدشي نيوبأل خ خم الاف ةوقلاب لكنيح

 داحتا :ةعبارلاو .دحلاو بألا ةمومع مهيلع سقو .بأل معلا نبا ىلع مدقي نيوبأل معلا نباو ؛بأل معلا ىلع

 .مهوصأ ال مهسوؤر رابتعاب مهنيب لاملا مسقيف ءرخاآ خأ ب ةرشعو خا نباك مهوقو مهتحرد ءاوتساو مهتهج
 .موتخملا قيحرلا يف امك امهس رشع دحأ ىلع لاثملا اذه ف مهنيب لاملاف

 ةيثونألاف ؛ةدحاو ةبارق يذ ىلع مدقم ىثنأو اركذ ناك ءاوس «تابضصعلا نم نيتبارقلا اذ نأ ٍئعي :خإ اركذ

 هذي هتبارق تسيل يذلا ركذملا ىلع ةبارقلا ةوق همدقي ثنؤم نم مكف .ةيولوألاو مدقتلا نه نيتبارقلا اذ عنمب ال

 ماسقأ نم هنايرج هيف نحكي أمم قرح ةدك وم ةيلك ةدعاق نوكتل ؛ىثنألاو ركادلا 2 مكحلا فنصملا مسعف ,ةياثملا

 امنإو «ىثنأ نوكت ةبصع دوججو هيف نكمبي الو «ةصاخ هسفنب ةبصعلا ركذب قلعتي ثحبلا كلذ ناك نإو «تابصعلا

 .ةريعب وأ هريغ عم ةبصعلا ف كلذ دحوي

 وهو هيلإ فاضم نايعألا ظفلف ء«طقف ٌّمأل ةوخاإلا وأ مأو بأل ةوخالا نم معألا محي دارملا ناك نإ :حلإ مَألا ينب

 ناك نإو «مهلضفأو ةوخإلا فرشأ مأو بأل ةوخإلاو مهفارشأ موقلا نايعأ نأل ؛طقف مأل ةوخإلا نع زارتحا
 هب ححرتي ام راهظإ مالا رك نم دوصقملاو :نايعألل ناجح قطيع 0 لدب وهف طقف ةينايغألا ةوحالا ملا تس كارلا

 ريغلاب ةبصع ةوخالا تراص :لاقي يح «ةبوصعلا قاقحتسا يف ببس انأ راهظإل ال تالعلا ونب ىلع نايعألا ونب



 هريغب ةبصعلا لاوحأ 00م7 تابصعلا باب

 ةبصع تراص اذإ ٌمأو بأل تحألا وأ ّمأو بأل خألاك" تالعلا نب نود نوثراوتي

ُ 

 نبا 1ك ىلوأ مآ بأل خألا نباو «بأل تخألاو تا خألا نم ىلوأ ْى لا نم

 أ مامعأ يف مث «تيملا مامعأ رك كلذكو «بأل خألا لج ءامعأ ُِق مف ( كيب

 هريع رعب ةريعب هبصعلا لاوح - فيد ف د يسال 1

 تدرصي «ناثلثلاو نقيسشاتلا نِهضرف يتاللا نهو 6 وسلا نم عبرأف هريغب ةبصعلا امو

 ةبصضصع اهوحخنأو ثانإإلا نم امه ضرف هيأ نمو «نهتالاح ِق انرك ذ هكا نم وخاي ةبصع

 .ةمتعلا نود ٌمعلل هلك ؛ لاملا ,ةمعلاو , ةبعلاك اهيحأب ةبصع ريصتال

 ماحرألا وذ نم ىلا

 هيف ماللا :تندبلا نم .نيتبارقلا يذ نم ركذلل لاثم اذهو اعامجإ بأل خألا ىلع مدقم هنإف :مأو بأل خألاك

 .نيتبارقلا يذ نم ىثنألا لاثم اذهو ,ددك» سابع نبال افالح :تخألاو .نبالا تائب وأ ةيبلصلا تانبلا عم يأ سنجلل

 ءاوتسالا دنع هنأ لصاحلاو :خلإ مكحلا كلذكو .نيتبارق اذ لوألا نوك عم ةجردلا يف نايواستم امهنأل :ىلوأ
 .ىلعألا مدقي توافتلا دنعو نيتبارقلاوذ مّدقي ةحردلا يف

 تنب :ةيناثلاو .رثكتلا دتع نيثلثلاو «فضنلا دارفنالا .دتع ثزرت افإف ؛ةيبلضلا تنبلا :نهنف ىلوألا 1 عبرأف

 .نبآلا :تانبو تانبلا نع :ةيلاخلا مأو بآل تمعألاا :ةثلاثلاو .اهعدغ .دتع .ماكحألا 3 تنبلا لثم اًهإق ؛نبالا

 ةلوق ةبصقغ نيلوألا ةروردص ىلع لديو *ةبضع ةارينقي .ةمدقتملا ثالغلا دحر اذإ بأل تحألا :ةعبارلاو

 :ىلاعت هلوق ةبصع نييرخألا ة ةروريض ىلعو ١ ١( :ءاسنلا) 0 يشل لا طخ "ْ ك بذلت“ جك دال وا أ يف هللا 7-2-1 :ىلاعت

 1/ةةءاسنلا) (َنيتنَأْلا ظَح "لكم ركذللف ءاسنَو الاجر ةّوُحِإاَوُناَك نول

 اذكو «فصنلا اهل .ضرفيف نبالا نبا عم نأ .اهتجرد يف يذلا تّيملا نبا ةيبلضلا تببلا بضعيف :نقوحخاب

 نبالا نبا اهبصعي امك نبالا تنبو ءفصنلا اه ضرفيف.بأل خألا عم اّمأ ؛قيقشلا خألا اهبصعي ةقيقشلا تحألا

 نبا نباو نبا نبا هنأ ثيح نم اهيخأ نبا اذكو ء«طرش نودي اه يذاخحملا اهمع نبا اهبصعي كلذك اهاخأ ناك اذإ

 كانإلا ةروزيمع يف: دراولا ضنلا نآل :ةةَبَضَع ريضتال ميس تاذ نوكت آل نأ ظرشب اهنع نالقاسلا اهّمع

 «ضورف تاوذ امهنم لك يف ثانإلاو ؛ةوخإلاب تاوخألاو نيتبلاب تانبلا :نيعضوم يف وه امنإ ةبصع روكذلاب

 ةبوصعلا ىلإ دارفنالا ةلاح اهضرف نم اهلقنب هتخأ بصعي خألا نألو ؛صنلا اهنوانتيال ثانإلا نم ال ضرف ال نمف
 .ضورفلا تاوذ يف الإ - لقنلا يأ - اذه مهفي الو .ركذلا ىلع ىثنألا ليضفت وأ امهنيب ةاواسملا مزلي اليك



 هريغ عم ةبصعلا لاوحأ ا تابصعلا باب

 بأل راو |:

 علل ةئرو نم ثانالل ء يس هلو بسلا نسأل ةناسال# : ها هلوقل 57 2 يق 95 وه 2 ١ ىديلعما 8م
 عالولا نم

 «تحأو نبا تنبو تنب يف هريغو يراخبلا هاور ام وهو شد دوعسم نبا ربخب اذه تبثو :تببلا عم تخألاك

 .رثكأ وأ ةدحاو «نبا تنب وأ ةيبلض تناك :عاوس ::ةسبلا .تحاأللف يغب امو ؛ سدسلا خوال تيبلاو : فيوعلا بجيش

 ةبترم رخآ ف اعقاو ناك اذإ هّنأل ؛ماحرألا يوذ ىلع همدقت ىلع اهيبنت ؛رخآو :لاق امْنإ :تاباصعلا رخاو

 ؛ءضورفلا يوذ ىلع درلا ىلع مدقيو ماحرألا يوذ ىلع مدقيف ؛تابصعلا نيبو هنيب رخآ ثراو عقيال تابصعلا
 ميهاربإ لجأ هب ف ,ماحرألا يود نع رخؤم وها: : دج ذ وعسم نبا لاقو .اينيخ كسباك نب ديزو يلع لوق وهو

 نمم برقأ مهضعب يأ (70:لافنألا) هللا باّتك يف ضْعَبب ىَلْوَأ ْمِهْضْعَب ءاَخْرْلا الود :ىلاعت هلوق هل «يعحنلا
 هل ريخخ وهف ك خش لاف كال ومو كل وحعا وه :ادبع قتعا نمل د هل وَقَو ب رَمْلا ىلع يبي ثاريملاو .محر هل نيل ا . || هلا هاف ١ 7 5 كاع 5 5 : : ل

 ديجي هيلا دلال هو بلا او هلا كلل ريععو هل شف كرفك ماج د

 هني 5
 لقص 25 ىلا لعجف الو هب قرير دما هوب ل كفا ةزج تبي لا 2 روهمجلا ةجحو

 نوكي نأ هيلع همدقت ةرورض نمو هدّرلا ىلع مدقتي ةقاتعلا ىلوم نأ يف صن اذهو قالو 0 «هتنبل هلام
 ةبصعلا هنو دوعسم نبا هب كسمت يذلا تيدحلا يف :ثراولاب دارأ 2 هنأ نيبت اذكو فاحرألا يوذ ىلع امدقم

 هب جاجتحالا عفدناف «ثراولا قلطمال

 بيترتلا نم مهيف ىعاريو :هسفنب ةبصعلا يأ ةيبسنلا روكذلا هتابصع مث عي «ةقاتعلا ىلوم ةبصع يأ :هتبصع مث
 يف امك هتبصع مث قتعملا قتعم قتعم مث «روكذملا بيترتلا ىلع ةبيسع ع علا قدح مهدقلا ديو ,مدقت ام

 .ريرج نباو يناربطلاو مكاحلاو يد يعئاشلا نابح نبا هجرخأ :ُثُ هلوقل .راتخادر
 يذلا رصانتلا وه :عرشلا يفو .ةبارقلاو ةرصنلا - حتفلاب - ءالولاو .ثرويالو بهوي الو عابيال :بسنلا ةمحلك
 رقاق ليتك نم ننلع 28 هلوق قإ ءالولاب ةارملو :كرإلا تيس وهو «رصانتلا ببعس قتعلاو .لقعلا نأ كرإلا تحوي
 يلا ةيكلاملا ةفص هل تبثن امي ذإ ؛ناسنإلل ةايح ةيرحلا نإ :دنسلا ديّسلا لاق امك ثيدحلا نعمو .ببسلا ةدارإو ببسملا

 ءايدعالا يمسي ردسكلا - ىعملاف «كالهوفلت :ةيقرلاو .تادامجلاو تاناويحلا نم مادعام رئاس نع ناسنألا انك زاتما

 :ةيعبت هتايرقأ ىلإو بستلاب هيبأ ىلإ ابوس ريصي دلولا نأ امكف:«بلولا داجحأل بش بألا نأ انك - عيقلاب ب ىتعملا
 بسنلاب ثراإلا تبقي امكف «ةيعبتلاب هتبصع ىلإو ءالولاب - رسكلاب - هقتعم ىلإ ابوسنم ريصي - حتفلاب - قتعملا كلذك

 .هريغ م وأ هريعب ةبصع وه نم ءالولاب قتعملا نم نيئراولا قت ةتعملا ةبصع يق سيلف يأ :ع يش الو .ءالولاب كلذك



 ةريغ عم ةبصعلا لاوحأ ظ 50 تابصعلا باب

 نستاكأ وأ نتاك وأ ,نقتعأ نم نقتعأ وأ نقتعأ ام إللإ عال ولا نم ءاستلل سيلا ٠ ككاع هلوقل

 "نهقتعم قنعم وأ نهفنعم ًءالو رج وأ هنربد نم رََ وأ نبذ وأ ؛نيتاك نم
 يال يقابلاو «بألل ءالولا سدس :ه#ي فس وي يبأ دنع «هنباو قتعملا ابأ كرك ولو

 س 1 5 1 1 ءنا , كا | دءة[
 سا دسالا اةيسيف يا

 انراو امهنم لحلاو لك كرو مو ةمألا وأ مالغلا تباف 5 يع وأ امالغ ةأرما تقتعأ :هتروص : نقتعأ ام ألا

 رخآ ادبع دبعلا كلذ. ىرتشاف ءادبع ةأرما تقتعأ :هتروص نقتعأ نم .هقّتعم لام ةأرملا هذه ثرتف ءايبسن

 (ةيبسن ةبصع هل تسيلو «رخآ ادبع هب نيعي «لّوألا قّتعملا قّتعم وهو - حتفلاب - يناثلا قتعملا تام مث ؛هقتعأو

 .ءالولا ةهح نم ةبوضعلاب ةأرملا كلتل هثاريمف ,هتبصعو لوألا دبعلا هلبق تام دقو

 اذإف ءكلذ دبعلا لبقق ءالثم "مهرد فلأ ىلع كتبتاك" :اهدبعل تلاق ةأرما نأ :نهيناكم ءالو ةروص :نبتاك وأ

 ءادأ دعب ةأرما باكب ةتاكي نأ :هتروص :نتاك نم بتاك وأ اهلل هالو نوكي ةباتكلا لدب دبعلا ىّذأ

 .اه هؤالوف ىناثلا بتاكملا ىقبيو لوألا بتاكملا تومي مث «لدبلا ىاثلا بتاكملا يدؤيف «هل اقيقر لدبلا

 تعلو مث «دبعلا ةيرخب يضاقلا مكحو ؛برخلا رادب تقحلو «تدترا مث ادبع تربد ةأرسأ ةةثارروص :تاربد وأ

 يرتشي نأ :هتروض :كرّبد نم .ةيبسن ةبصع هل نكي مل نإ هتبضع ةأرملاف ربدملا تام مث ؛مالسالاراد ىلإ ثداعو

 ةأرملا دوعتو «تومي مث هريديف ءاقيقر - برحلاراذ ىلإ ةّدترملا قاحلب ؛يضاقلا مكحب قتعأ ام دعب - ربدملا اذه

 .ةأرملا كلتل ءالولاب هئاريمف يناثلا ربّدملا تومي مث :هدعب وأ لوألا ربّدملا توم لبق ةملسم

 اعبت رح وه دلو امهنم دلوف ءاهاَيإ ريغلا قتعأف «ريغلا ةمأ افذإب جوزت ةأرما دبع نأ :هتروص :خلإ ءالو رج وأ
 دبعلا كلذ رج اهدبغ ةأرملا كلت تقتعأ اذإف ءهمأ ىلومل هءالوو ءةيرحلاو ةيقرلا ىف همأ عبتي دلولا نإف ؛همأل

 .اه هؤالوف هيبأ ةقتعم فلحو هدلو تام مث قّتعملا تام اذإ يح ؛هتالوم ىلإ مث هسفن ىلإ هدلو ءالو هايإ اهقاتعإب

 وهو امهنم دلوف «هريغ ةقّتعع. هجوزو ادبع قّنعملا دبعلا ىرتشاف ادبع تقتعأ ةأرما نأ :هتروص :نهقتعم قتعم وأ

 هذا ١ . الالاف | 0-0000 ل 5 هدحش نت يت ا 1 :
 .هنالوم ىلإ ي هسفن ىلإ هقتعم دلو ءالو هفاتعإب رج هدبع قتعملا دبعلا كلذ قتعا اداه هما ىلومل هول وف عرج

 اذإ اذكف ؛نبالل يقابلاو بألل هلام سدس ناك انباو ابأ كرتو تامول - حتفلاب - قتعملا نأ ىلع سايق :بألل

 لامي سيل هنكلو كلملا رثأ ناك نإو ءالولا نأب هنع بيحأو .كلملا ةقيقحب قحليف كلملا رثأ ءالولا نأل ؛ءالو كرت

 يرحب الف (ضايتعالا هيف يرجتال ذإ) ءالولا فالخب «لاملاب هنع ضايتعالا زوجي يذلا صاصقلاك لاملا مكح هل الو

 نبالاو برقألاف برقألا ربتعيف «ةبوصعلا قيرطب هب ثروي ببس وه لب لاملا يف امك ةيضرفلاب ةثرولا ماهس هيف

 .ثرإلاب ءالولا نم بيصن ءاسنلل ناكل لاملاك ةيضرفلاب ةثرولا ماهس هيف يرحب ناك ولو ؛«تابصعلا برقأ



 ةريغ عم ةبصعلا لاوحأ 4١ ع تابصعلا باب

 قتعملا وبا كرت ولو .بألل ءيشاالو :نبالل هلك ءالولا : اد دمحمو ةفينح يبأ دعو
 -تفلاب .ققعملا

 غ1 53 كلم نمو .قافتالاب نبالل هلك ءالولاف هّدجو
 هيبحاصو مامإلا نيب

 ,.نب فس وي يبأل لوألا لوقلاو .اًيع يعفاشلا بهذمو بيسملا نب ديعس رايتخا وهو :نبالل

 نإف ّدحللا فالخب «ةطساوالب تيملاب امهتم لك لاصتا بسحب ةبوصعلا ف نبالاك بألا نأل كلذو :قافتإلاب نبالل

 .فالحخالب حلا همحازي الف ؛هابتشا الب هنم برقأ نبالا نوكيو .ّدحلا نم برقأ بألا نوكيف .بألا ةطساوب هلاصتا

 هنكل بصنلا هقح نم ناكف ؛"محر'" عي هيلإ فاضملا ةفصال - "اذ" نيعأ - فاضم ةفص "مرحم" :هلوق :كلم نمو

 .هريغ وأ ادالوأ ةيمرحم اب ةديؤم ةبارق لك مظتني همومعب ظفللاو ءارورحب هترواجمب ارورحب راص يأ «راولا رجب رورحب

 ةعيبر نب ةزمح نع يئاستلا هاور "هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نم" :25 هلوق قالطإب مكحلا اذه ىلع لدتساو
 هححصو «نايفس نع ةرمض دارفنا ببسب ؛افيعضو ءاعوفرم رمع نع رائيد نب هللا دبع نع يروثلا نايفس نع
 .هفقوأ نم فقو الو .هلسرأ نم لاسرإ الو «هدارفنا هرضيال ةقث ثيدحلا دنسأ اذإو «ةقث ةرمض :لاقو مهضعب

 .ءالولا ةبارق يف رثؤملا وه اذهو هيلع قتعيف ةيمرحملا يف ةرثؤم ةبارق برق كلم هنأبو ءناطحقلا نبا كلذ بّوصو

 قتعلا نكل ؛كلملاو ةبارقلا :نائيش كلملاب بيرقلا قتع يف ةلعلا نأ :للعلا ثحب يف يودزبلا مالسإلا رخخف ركذو
 فيضأ كلملا مدقتو ةبارقلا ترخأت نإو :هبيرق كلم اذإ امك قتعلا هيلإ فيضأ كلملا رخأت نإف ءامهرخآ ىلإ فاضي

 .ةبارقلا ىلإ قتعلا فيضأو ؛هكيرشل مرغ هنبا هنأ امهدحأ ىعدا مث دبع نينثا نيب ناك اذإ امك ةبارقلا ىلإ قتعلا
 ةبارق امهنيب سيل هنأل ؛قتعيال هئبا وأ هيبأ ةجوزك وحر الب امرحم كلم ول هنأل ؛"محر اذ" :هلوقب فّتصملا دّيقو

 مامعألا ٍنبك ؛مرحم الب محرلا نع ازارتحا "مرحنلا"ب دّيقو .قتعلا قحتسيالف ةيعطقلل ةمرحم ةلصلل ةبحوم
 ءاوقتع الق قوصخقال ريك مف امل عامجإلاب ةيعطقلل ؛مرحملا صّنلا نع صخو «قتعي مل هكلم اذإ تالاخلاو لاوخألاو

 كلذو هليلعت ىلإ ىدأل اضيأ صنلا نع ةيمرحما ةبارقلا تصخ ولف ؛ةيلكلاب مهتفرعم رذعتل هيف َكالملا اوجرح امر
 مرحما محرلا وذو «ةبارقلا ةهج نم ةيمرحملا نوكت نأ دبالف ءعاضرلا نم مرحم محر اذ كلم ول اذكو ءزوجيال

 نباك ةطساو ريغب رحآلاو ةطساوب امهدحأ وأ ؛نيوحألاك ةطساو امهنيب سيل ٍدحاو لصأ ىلإ نايلدي ناصخش

 .طيحملا يف اذك ٌدحللا ىلإ ةبسنلا يف معلا عم خألا

 ؛ةيعطقلا ةمرحو ةلصلا نم مهمزلي اميفو كلملا يف نايوتسي امهنأل ؛رفاكلاو ملسملا لمشف "كلاملا" يف قلطأو

 ملسملا قتعأ وأ ,برحلا راد يف هبيرق كلم ولف .برحلا راد يف انل مكحال هنأل ؛مالسإلاراد يف نوكي نأ اطرتشيو
 .برحلا راد يف هدبع يبرحلا قتعأ اذإ فالخلا اذه ىلعو سي فسوي يبأل افالخس قتعيال برحلا راد يف هدبع

 اذإ اَمأ .افالحن ركذي ملو لطاب هبيرق برحلا راد يف يبرحلا قتع :مكاحلل يفاكلا يفو ءحاضيإلا يف فالخلا ركذو
 - «قاقتعإلاب ال ةيلختلاب هقتع نأل ؛هل ءالو ال :الاقو ءهل هؤالوو هلي فسوي يبأ دنع قتعي :ليقف هالخو هقتعأ



 هريغ عم ةبصعلا لاوحأ 6 تابضقلا باب

 ن ونالت ىربكلل «تانب ةركلتك «كلملا ردقب هل هؤالو نوكيو :هيلع قتع هنم مرح محر 3

 كيش كرو بألا شاه م 4 :توسمتلعاب امهابأ أثارت رتشاه «ارانيد نورشع ىرغصللو ؛ ارانيد

 2 ةيالث «ءالولاب اتاممعأ ديآلا قيرتشم نيب يقابلاو «ضرغلاب اناللثأ نهنيب ناثلثلاف
 رخألا ثلثلا هد

 ةيدوراو مس نب صلو هقزرتملا سمو تؤ

 ناسحتسالا يفو ؛ةيلختلا نودب قتعيال هنأ سايقلاف همث هقتعأف ايبرح ادبع ىرتشاف برحلا راد لخد اذإ ملسملا :لاق مث -

 املسم هدبع ناك نإو :"طيخلا" يفو .اناسحتسا كن. فسوي يبأ دنع ءالولا هلو ءاسايق امهدنع هل ءالو الو ءافودب قتعي

 قتع ح نونحنلا اذك و «قتعلا اذهل الهأ لعج يبصل او .ىهتنا ءاليتسالاب قاقرتسالل زاجم سيل هنأل ؛عامجإلاب ق ةع ايمذا وأ

 هرشاب وأ امهس رشاب اذإ ام لمشف كلملا ف فّصملا قلطأو .ةقفنلا هباشف دبعلا همن قاطو ؛كللا دنع اههيلع بيرقلا

 ةتعيال نويدملا فالخب «قتعي هنإف ؛هيلع نيد الو هالوم نم مرحم محر اذ ن وهذأملا دبعلا ىرتشا اذإ ام لخدف «هبئانب

 .ةيريهظلا يف امك اعيمج مهوق يف قتعيال هنإف هالوم نبا ىرتشا اذإ بتاكملا جرخو ءامهل اقالخ هدنع هارتشا ام

 بلا نع يور امل :هيلع قتع . راوخلا رجب  رورجم هنكل بصنلا هقحو ؛" اذ" عي فاضملا ةفض :مرحم محر اذ

 هاي يدعو اذ كلم دوم" 1 7س لاقو 8 ع ةعبرألا نتسلا تاكو هج أ ا هيف مدع بحر اذ كللف نما

 مرحم محر يذ ةبارق ىهو :ةبيرقلا ةبارقلا :ل | وألا : خاونأ ةثالث ىلع ةبارقلا نأ ملعاو .يئاسنلا ةحجرخ أ : "هيلع قع

 نإو دالوألا دالوأو ءدالوألاك ةيعرفلا 0س امِإو ءاولع نإو دادجألاو نيوبألاك ةيلصألا قيرطب ام .ءالول ع
 مراخا ةبارق يهو :ةطس وتملا : ىناثلاو م وأ هقتع دارأ ءاقافتا هيلع قتع ءالؤه نم ادحاو كلم نمف ءاولفس

 لاوخألاو تامعلاو مامعألا ةبارقو هي نإو مهدالوأو تاوخألاو ةونخإلا ةبارق ٍنيعأ عورفلاو لوصألا ريغ

 0 ع

 نيثيدحلا نم يور ام رهاظل اندنع اشيأ ةيلغ قع مراخما هذه نم ادحاو كلم نمو ءمهدال وأ نود .تالاخلاو

 لاوخألاو مامعألا دال واك مرج ريغ مح رلا يذ ةبارق يهو :ةديعبلا :تكلاثلا عونلاو 02- يعفاشلل اندلاع

 .فالخ الب هيلع قتعي مل مهنم ادحاو كلم اذإف «تاللاخلاو

 .نيرشعب ةسمخ تقتعأ اهأل :ىرغصلل .نييالثب بألا سادسأ ةيالن تققتعأ لق اهفذل :ىريبكلل

 تالثلا تانبلل انيطعأو ؛كاثلثلا هنم جرخي ددع لقأ اهنأل ؛ةيالث نم انهه ةلأسملا لصأ نأل ؛كلذو :نيعبرأو ةسصمخ

 (ةنيابم امهنيب لب ةنالث ىلع نانثا ميقتسي الو «ءالولاب اهنم ادحاو ىرغصلاو ئيربكلا انيطعأو «ةيضرفلاب اهنم نينا

 قةسم“ يهو ءال ولا مايه ىلع دحا ولا وهو يقابلا اضيأ ميقتسي الو - ةياللغلا نيعأ - نهس هةر ددع عيمج انذحأف

 ددع رثكأ ةرشعلا نأل ؛رشعلاب ةقفاوم ىرغصلاو ىربكلا يلام نيب اندحو انأل ؟ ةيسرم“ عال ول ١ ماهس نوك ي ءأ كلذو

 ع ؛ةثرولا نم سوؤرلا درع ةلزلمن يهو ةسمخح امهعومجمو نانثا نيرشعلا رشع و ةيكا نيثالثلا رشعف امهدعي



 بجحلا باب
 ةسمخل كلذو مهس ىلإ ,.مهس نع بجح وهو تاصقن بجح :نيعون ىلع بجحلا

 ,نامرح بجحو .هنايب رم دقو بأل تخألاو ,نبالا تدبو .مألاو .نيجوزلل :رفن
 ءالوه نايب ف

 د يما ون فوضت نفت (نبالا :ةتس مهو «ةتبلا لاحب نوبجحي ال قيرف :ٍناقيرف هيف ةئرولاو
 مهو لاجرلا نم ةثالث

 ؛نيقفولا ةبسن امهنيعب يهو امهلام ةبسن ىلع نوكي نأ بجي ىرغصلاو ىربكلا ىلع يقابلا ثلثلا ميسقت نأل -
 «ةنيابم امهنيبو «تانبلا سوؤر ددع ىه ةثالث انعمو ءاضيأ ةسمخلا عومجم انذخأف ةنيابم ةدحاولاو ةسمخلا نيبو

 ,نوعبرأو ةسمخ تلصحف ةثالث وهو ةلأسملا لصأ يف اهاتبرض مث ءهرشع ةسمح تلضحف رحآلا يف امعدحأ انبرضف

 نوثالث لصح رشع ةسمخ وهو بورضملا يف امهانبرض اذإف «نانثا اهلصأ نم تانبلل ناك دق ةلأسملا ححصت اهنمف

 ةسمخلا انمسقف ؛رّيغتي ملف بورضملا يف هانبرضف دحاو اهلضأ نم ىرغصلاو ىربكلل ناكو «ةرشع تنب لكلف
 دقو ةعست رشع ةسمخلا نم ىربكللف «ةثالث مهس لك باصأف ءسمخلا يهو ءالولا ماهس ىلع ةيقابلا رشع

 ةرشع اه تناك دقو ةّتس رشع ةسمخلا نم ىرغصللو ءرشع ةعست ذئنيح اهلف ةيضرفلا قيرطب ةرشع اهل تناك

 .ةيضرفلاب اهتباصأ يلا ةرشعلا كلت الإ ىطسولل سيلو ءرشع ةّنس امهعومجم ةيضرفلا قيرطب

 .رخآ صخش دوجول ءهضعب وأ هلك امإ :هثاريم نم نيعم صخشل عنم :احالطصاو «عنملا :ةغل وه :بجحلا

 فصضنلا نم بحتحي جوزلاف :نيجوزلل .لقأ ضرف ىلإ رّدقم ضرف نع نيعم صخش عنم وهو :ناصقن بجح
 او !! تلغلا نم بجحت اهنإف :مألاو .نبالا دلو وأ دلولا دوحول ؛نمثلا ىلإ عبرلا نم ةجوزلاو «عبرلا ىلإ

 ىلإ فصنلا نم بلصلا تنب عم بجحت :نبالا تنبو .تاوخألاو ةوحإلا نم نينثالا وأ ءنبالا دلو وأ «دلولاب

 .اضيأ سدسلا ىلإ فصنلا نم مأو بأل تحألا عم بجحت :بأل تخألاو .نيثلثلل ةلمكت سدسلا

 ,نامرحلا بجحت :نوبجحي ال .رخآ صخش دوجول ةيلكلاب ثرإلا نع نيعم صخش عنم وهو :نامرح بجح

 هللا لوس: لاق .عطقلا وهو تبلا ىيعمب ردصم وه :خلإ ةتبلا .ناصقنلا بجح بجحي مهنم ضعبلا ناك نإو

 ."هتب اهعطق نمو .ءهتلضو اهلصو نم «ىمننا نم ارس اه تققش ءيحرلا ىهو نيفحرلاةانأ :ىلاختا هللا لوبقيأ 2

 يأ نوبي الو :انهه ريدقتلاو .لعف رامضإب لوعفم هنأ ىلع هبصنو .هيف ةعجر ال رمأ لكل ةتبلاو هاّنب هلعفأ ال :لاقي
 ةدرلاو لتقلاب نوبجحي مهأ دري الف «ةثرو اوناك اذإ لاحب ةريحصي ال ميفاةللا ىبآلا .ةتبلا ثرإلا نع نوعطقي ال

 .ةثروب اوسيل ريدقتلا كلذ ىلع مهنأل ؛ةيقرلاو



 بجحلا عاونأ 000 بجحلا باب

 ةهير وي عا ديس نا 9 تير االاو هستلا)
 ىرخما نامرحخلا بحجح نهو ءاسنلا نما

 كح نيتدعاف 9

 عيد - هقافسسما 557 اهعم نوري مهإف ؛ملا دال وأ ى اوس :ضصخشلا كلذ دوحجو

 مألا غم يأ انهن تملا 9000000 يشأ عم

 ؛اندنع بجحي ال مورحماو «ثابصعلا ى اترك امك يرفألاف بألا 1 ئباثلاو .ةك رتلا

 ةنريع ةيلكلاب كنا ريملا نع ىباثلا ل يالا 5

 3 ىوذ وأ .نبالا م مسا ناك تابصع اوناك عاوس قةترو "1 نه ةروك ذملا ةتمعلا عال وه ريغ مه و :خإ لاخي نوت

 ىلع هدوجو بترتم بجحلا يأ [يناثلا قيرفلا يف نامرحلا بجح يأ] :خلإ اذهو .مألا عم مألا ماك ضورف
 .اوئرو ايفتنا اذإو :نوبجحي امهدحأ وأ ادجو اذإف ءامهدحأ وأ نيلصألا نيذه دوجو

 قيعمف «زاجبا قيرطب ولو هيف نكمي ءيش لك ف لاسرإلا يف لمعتسا مث «رئبلا يث ولدلا لاسرإ وه :ةغللا يق ءالدإلا حا يلب

 .ةطساولاو ىلدملا نيب ةكرتشم ةبارقلاف .قاصلاإلل هيف "ءابلا" و .ضصضخخشي تملا ىلإ ةتبارق لممري "تملا ىلإ ىلدي ' ةهلوق

 بألا 5 امك سلا ف 4 ادحتا عأ وس «ةكارتلا عب عيم»- هةر ىلدملا قحتسا ادإ امم كيم وهو خيشل ةييعلا هقللعل 2[ ث ريال

 قبي مل لاملا عيمج زرحأ امل هب ىلدملا نإف «تاوخألاو ةوخإلاو بألا يف امك ادحتي 9 وأ ءهنباو نبالاو دحللاو
 مأو مألا يف امك كلذك رمألاف ببسلا يف ادختا نإف ؛لاملا عيمج هب ىلدملا قحتسي مل 4 امأو ءالضأ ءيش يلدملل

 .ىفخيال امك «خيشلا مالك نم موهفم وهو بجح الف اهدالوأو ملا يق امك بسلا قاده ىلا كإف ملا

 عيمج قحتستال ٌمألا نأل ؛مألا عم مألا ْمَأ ةذحلا ثري نأ اذه ىلع يغبنيف :ليق نإف :ةك رتلا عيمج اهقاقحتسا مادعنال

 عيمج قحتسي مل نإ هب ىلدملا نأ يعي امهنيب ثرإلا ببس داحتال ؛ٌمألاب ةبوجحم نوكت ّمألا )أ نأ نأ :باوجاق. .ةكرت
 مادعنال :لوقي نأ فئضملا ىلع بتججاولا ناك اذه ىلعف ءاضيأ ثريالف اببسش- ةب ىدملاو يلدملا يأ - ادختا نإف ةكرتلا

 يذلا ئاقلا قيرفلل. ركذ امنإ لصألا اذه يباثلاو ٠ لمأتف «ثرإلا ببس يف امهداحتا مدعو ءةكرتلا عيمج اهقاقحتسا

 : ضيصختلا نود: ليثمتلا , ليس نلغ دقامسعلا لالالا يقيرر قاايبسلا ع جردنتف ءىرخأ نومرحيو ةر ,اثأ كاوتري

 ادحتا ٌءاوس ٍنامرح بجح دعبألا بجحي مهنم برقألاف «ةجردلا برقب نوحجري مهأب ؛تابضعلا يف :انركذ امك
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 تائب. .يفاو ؛مألا عم تادجحلا يف امك ببسلا داحتا كانه ناك اذإ نحل اضيأ مهريغاي راج انهو ةاانييفلا
 ب

0 

 «كانصشقت بجحال وو ٍبامرح بحجح ا :بجخإاإل .عأ ف 92 نيسعألا عم بأل كناوخألا قو «نيتيبلصلا عم رجلا

 ارفاك انبآو عنيملَسيم اهمأ رم نيوخأو افلم اجوز تك رت ها ود ةأرما نأ يور 5 ةياحصلا ةماع هيلع و

 ناك لآ وعي ةبصعلل وهف يب امو ؛:ثلثلا اهيوحخالو فصتلا جورلل لاب ند تبان لب ديزو د ىلع اهيف . ىصقف

 بجح بجخيال رفاكلا نأ تبثف .اننامز ف جوزلا ىلع لب اهيوخأ ىلع دريف الإو :عورحملا نبالل ال ةبصع كانه

 داع قبلي ةوحخالل نكي 5 الإف اضنأ لام رح بحجح تجخح الو ؛عبرلا لب تقعتلا جورزلل نكي ملف الإو ايضيأ تاصقنلا



 ضورفلا ماسقأ كه ضورفلا جراخم باب

 ل رجلا ال

 امهإف ؛اناك ةهج ب نم ءادعاصف دا حالا ةوخالا نم نينثالاك قافتالاب بجحي
 هرأ نم وأ نيوبألا نم يأ دوعبسم نبا نيبو اننيب نيبجحلا لك

 .سدسلا كل ثلثلا ٠ نم مألا كابجحي ٠ ةركلاو بألا عم ناثريال

 ضورفلا جراخم باب
 .نمشلاو ؛عبرلاو ءفصنلا :لوألا :كاعون ىلاعت هللا بانك .يلا ةروق دنا نطورفلا نأ ملعا

 ةردقم يأ

 ص200 «فيصنتلاو فيعضتلا ىلع ,سدسلاو «ثلنثلاو ”«ناغلغلا :يناثلاو

 ناك امك ثلثلا نيوخأللو ؛عبرلا جوزلل هدنع نوكي ةروكذملا ةلأسملا يفف ؛نامرحلا بجحال :ناصقنلا بجح

 ؛قيرحلاو قيرغلاو :قيقرلاو لتاقلاو رفاكلاك ..ناك نإ. ةيضعلل يقابلاو «نامرحلا بحح» بججيالا هنأل ةاندنع
 .كاضقنلا بجح هي دوعسم نبا دنع بجحيو ءالصأ اندنغ بجحيال يذلا مورحملل ةلثمأ ةثالثلا هذهف
 ةيحالص هيف نوكي بوجحملاو «ةثارولا ةيحالض هيف نوكيال مورحملا نأ بوجحملاو مورحملا نيب قرفلا :بوجحملاو

 .كلذك بوجحملا الو تيملاك ضرفي مورحاف «بجاحلا ببسب اهتع بجح هنكل ةثارولا

 :كامرح بجح ملا 2 ءأ بحت بجحتو بألاب بجحت بألا مأ نإف ؛نامرحلا بجح ف مك ؟ىلعا انك و غلا سدسلا لإ

 اذكه ةالصأ كراون نمل هنأ عم هدنع بجاح ةيلكلاب ثراوب سيل يذلا مورحملا نآلف هذ دوعسم نبا دنع ام

 بوجحملاو مورحملا نيب قرفلا نايب ىلإ جاتحنف اندنع امأو .هجو نود هجو نم ثراو هنأل ؛ىلوأ وه لب بوجحملا
 ؛بوجحملا فالخب هجو لك نم ثاريملا ةيلهأ بولسم هنأل ؛قبس امك مودعملا مكح يف مورحملا نأ وهو ناصقن بجحب

 .رخآ هجو نود هجو نم ثراو وهف ءبحاحلا دوجوب ثراو ريغو لصألا رابتعاب ثرإلل لهأ هنأل
 ,دادعألا نم ةّنسلا ضورفلا جورخ عضاوم يأ ؛جورخلا نم فرظ مسا وهو جرخم عمج جراخملا :ضورفلا جراخم
 ؛نانثا فصنلا جرخمف ؛هيف احيحص هنم ادحاو رسكلا كلذ نوكي ددع وه درفم رسك لك جرخم :حالطصالا يفو

 ؛نيعون اهولعج امنإ :كاعون.سايقلا اذه ىلعو ؛حيحص دحاو هثلث نأل ؛ةثالث ثلثلا جرخمو .حيحص دحاو هفصن نأل

 جرخي اهنمو ةّمس سدسلا جرخم الثم ددع نم جرخيو ءاهيف فيصنتلاو فيعضتلا رابتعا نكمي ام اهنم ةثالث لك نأل
 .اضيأ فصنلاو عبرلا جرخي اهنمو ةينامث نمثلا هنم لعجي امو ءامهنيب فيصنتلاو فيعضتلا يرجيو اضيأ ناثلثلاو ثلنلا
 سدسلا كلذكو «ءفصنلا لصح فّعض اذإ عبرلا نأو «عبرلا لصح فّعض اذإ نمش ؛ 1 كلل دارأ :فيعضتلا ىلع

 نأو ءاعر راض فّيعت اذإ فضلا نأ كلذب دارأ :فيصتعلاو ..نينلث راض ثلثلا قعض اذإو ءانلث ناص فقط اذإ

 .اضالس نام ففت اذإ ثلبلاو ءاثلث ناك فصضن اذإ ناثلثلاو ءابُش راص فضن اذإ عبرلا



 ضورفلا ماسقأ ْ 006 ضورفلا ج راخم باب

 5 / 1 . ةازاق

 فصنلا الإ هيمس نكرف لك جرخمف هداحا داحا صضورفلا هده نم لئاسملا 8 ءاج اذإف

 ضورفلا رئاس نع درفنم 5
 هيو قة ةقوةففف (ةيالئ نم كلقلااو «ةينامن نم نمثلاو ,ةعبرأ نم عبرلاك «نيننا نم وهو

 فورحلا يف ٌسناحت هنم جرخي يذلا رسكلا نيبو هنيب يذلا ددعلا يمسلا نم دارملاو ىدادغألا نم هلثم يأ * يدنا

 7 ديو سيل وهو نانا هةحج رخخ نإف بهتلا الإ :ةسيللا و سمخلاو ةعبرألا نار عبرلاو عةيذالعلا نم فتلئلاك

 + 9 )| رع اا 5 ع ه |ذ 2غ 8 . ا 0 : |
 «فصتلاك لوألا عونلا نم امقأل ؛ثلنلا ىلع نمثلاو عبرلا ليقمتلا يف مده :عبرلاك .روك ذملا ئيعملاب فصنلل

 ةلاسملا ُق ناك لاف ارك د امث هلاح روهظل سدسلا كرتو هل راو كيلكلا مكح ّى هنذل ؛نيئلغلا زكدي مو

 :نينثا نم ىهف مو بآل اأو انتب فلخ نم. امك ظطقف فضنلا
 , ةلا

 هأ وه تنال حا تنئب
32 59-6 

31 3 

 05 0 2 || 11 ِ : ّ 9 د 1١ 3 ك 5 8. : ' 3 0 َة

 :نبالل يفابلاو ج ورزلل عبرلا «ةعبرا نم تناك نبالا عم ج وزلا تكررت نميف امك هدحو عبرلا هيف ناك لإ

 « ةلأبم

ّ 
 بأ

 نأ ا
 اع م

3 

 :ةمالل يقابلاو ةحج ورلل نمثلا (ةيناُع لس كشاكا نيالاف ةج وزلا كل رت نميف امك طقف نمثلا اهيف ناك لإو

 /؛ ةلأسف

 نبا ةجوز

1 1 

 :خالل يقابلاو مالل ثلثلا «ةثالث نه تناك عأو بآل اخأو اَمأ كرت اذإ امك هدحو ثلثلا اهيف ناك نإو

01 

01 5 

 :معلل يقابلاو نيتنبل ناثلثلا ؛ةثالث نم اًضيأ يهف اًمعو نيتنب كرت اذإ امك طقف ناشلثلا اهيف ناك وأ
 ةلابكف ١

١ 7 

 نب ! "نأ نأ



 ضورفلا ماسقأ 20-2 علا -- ضورفلا جراخم باب

 ددعلا كلذف .عزجل اجرخم نوكي ددع لكف دحاو كلي نم مشو ثالث وأ ىنثم ءاج اذإ و

 عونلا كلذ نم رسكل يأ ةيلاح
 هفعضلو «سدسلل جرخم يه ةتسلاك .هفعض فعضلو ءزحلا كلذ فعضل اجرخم نوكي اضيأ

 امهدحأ نم وأ نيوبألا نم يأ
 21 ا هج هيه جو هاهو قطف يق داق 2018 هوا د ده 3 د. هدم هم ةةقطل يقل و

 ادرفنم اهنم ضرف لك ءيجي نأ امإ ولختال ضورفلا هذه نأ هلصاح [ثالث وأ ثم عمتجا اذإ ٍنعي] :ثالث وأ ىننم

 لثم كلذو هل يمسب سيلو نينثا نم هنإف ءفصنلا الإ هيمس ضرف لك جرخمف ادرفنم ءاج نإف «هريغب اطلتخم وأ
 .ةعبرألا نم عبرلاو «ةثالثلا نم ثلثلاو ةّنسلا نم سدسلاو ؛ةينامثلا نم نملا
 عون لك طلتخا نإف ءرخآلا عونلاب نيعونلا دحأ وأ هعونب عون لك طلتخي نأ اَمِإ ولخي الف هريغب اطلتخم ءاج نإو

 ؛هفعض فعضلو ةهفعضل اجرفخم نوكي ءرحل اجرخم ناكام نأل ؛لكلل انعرتع قوكي هبه لقألا جرخمف هعونب

 امهجرخمف رخآلاب نيعونلا دحأ اطلتخا نإف هفعض فعضلو هفعضلو سدسلا جرخم ةّتسلاو «نمثلا جرخم ةينامثلاك
 .امهعمجي ددع لقأ نم

 نإف ال وأ ةقفاوم امهنيب له رظنا مث ؛ةدح ىلع نيضرفلا نم دحاو لك جرخم رظناف كلذ ةفرعم تدرأ اذإو

 نم فصنلا طلتخا اذإ مث ؛نيضرفلا جرخم غلبملاف ءرخآلا عيمج يف امهدحأ قفو برضاف ةقفاوم امهنيب ناك

 قفو تبرض اذإف ءفصنلاب ةقفاوم سدسلاو فصنلا جرخم نيب نأل ؛ةّتس نم وهف هضعبب وأ يناثلا لكب لوألا
 يف امهدحأ برضاف «نيجرخملا نيب ةقفاوم الف نيثلثلا وأ ثلثلاب طلتخا نإو «ةّنس غلب رخآلا عيمج يف امهدحأ

 عبرلا جرخم نأل ؛رشع نئيثا نم وهف هضعبب وأ يناثلا لكب لوألا نم عبرلا طلتحا اذإو .ةّنس غلبي رخآلا عيمج

 رشع نتا غلب رخآلا عيمج يف امهدحأ قفو تبرض اذإف ,فصنلاب ةّنسلا وهو سدسلا جرخم قفاوي ةعبرألا وهو
 رخآلا يف امهدحأ برضاف نيجرخملا نيب ةقفاوم الف نيثلثلاو ثلثلا هب ظلتحملا ناك نإو «ناءرحلا جرخي هنمو

 ةقفاوم نيجرخملا نيبق ءسدسلا هب طلتخملا ناك نإف نمثلا وه يناثلا طلتخملا ناك نإو ءرشع ىثا غلبي

 هنمف «نيرشعو اعبرأ غلبت ةينامث يف ةثالث برضاف ءامهنيب ةقفاوم الف نيثلثلا هب طلتخملا ناك نإو ؛ءفصنلاب

 .ةعبس جراخملا ةلمج تراصف ناءزجلا جرخي

 رسكنيالو «فئاوط سمح نم رثكأ امهياحصأ نم عمتجي الو «ةدحاو ةلأسم يف ضورف عبرأ نم رثكأ عمتجي الو

 .فئاوط عبرأ نم رثكأ ىلع
 نيعأ - هفعض فعضلو - عبرلا نيعأ - هفعضلو «نمثلل جرخم اهنإف ةينامثلاكو «ناثلثلا وه يذلا :هفعض فعضلو

 - دوجوم فعضلا جرخم يأ «ءزجلا كلذ جرخم يف لحاد ءزج لك فعض جرخم نأ كلذ يف ببسلاو .- فصنلا



 ضورفلا ماسقأ ء/ ضورفلا جراخم باب

 دال ا اقل 19 52 ك0 كوس سر هج امور هجروا .............. ةضعبب وأ ىاثلا لكب لوألا نم فصنلا طلتخا اذإو

 جر :الثم هفعض ج رخم نع عزا جرخم يغتسيف (هئزحج ج رخم قم اهيحبم لاعشلا جرعتق سل ةاعويعرللا ج رع ىف +

 ف لخاد فصنلاو عبرلا جرخم نم دحاو لك كللذكو ؛ةتسمل || وه ىلا سدسلا جرفخم يف ةلحاد ىهو عةيااب نيثلثلا و ثلثلا

 اهيف عمتجا ادإ اذكو :ةئسا نم تناك ءأز نييحعأو قي كلرت اذإ اه (كلغلاو سدبسلا ةلأسملا يف عمتجا ادإف هلا ج رخم

 ناثاثلاو ثلثلا اهيف عمتجا اذإ اًمأو ءاضيأ ةّنس نم يهف مأل نيتحأو مأو بأل نيتأو اَمأ كرت اذإ امك ناثلثلاو سدسلا
 اتنيو ةحوز كرت اذإ امك فصنلاو نمثلا ةلأسملا يف عمتجا اذإو «ةثالث نم يهف مآو بآل نيتحأو مأل نيتحأ كرت اذإ امك

 .دنسلا ديسلا لاق اذك :ةعبرأ نم تناك ائتبو اجوز تكرت اذإ امك فصنلاو عبرلا اهيف عمتجا اذإو .ةينامث نه تناك
 رش دحاو عون ضورف نيب ثالثو نئثم طالتخا لاح نايب نم غرف امل :خإ طلتخا اذإو 3 5 . . | . 8 0 . غ 8 / تع !

 كيلقلا و .قينلعلاب نأ قاعلا ب لوألا نم فضصضنلا طلتخا اذإو :لاقف ءرخالاب نيعونلا دخأ ضاورف نيب طالتخالا

 ؛«سدسلا مأللو «فيضنلا جورلل نإف مال نيتحخنأو أو تنل نيتخأو ءامأو ءاجحوز تك رت اذإ انعك 4 نسدسلاو

 0 ب وعت و (ةتس نم ةلاسملاف ,فلثلا مذ نيتحاللو ؛نافلفلا مَ 1 2ك نيتحاللو
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 اسي |
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 ضورفلا ماسقأ 000 40 -  ضورفلا جراخم باب
 طلتخا اذإو ءرشع ىئثا نم وهف هضعبب وأ يناثلا لكب عبرلا طلتحا اذإو :ةتس نم وهف

 اال د ا ا ل ا ل مو ا هع سدس همنا هد ما ةهق 1 يناثلا لكب نمثلا

 امأو ّمأو بأل نيتح ءأر اسر فكرت هيدد# اسمو سدسلا و نيئلثلاب ظلتخا وأ -

 أ لوع 4 ةاامق

 ١ 4 ا

 7 ةلاسم

 أ أل نيتحخأ جوز
 ١ ع و

 طلتخملا فصنلا جرخم يهف ةّنسلا ف نالخاد امهالك و «ةثالث نيثلثلاو ثلثلا جرخمو «نانثا فصنلا جرخم نأل :ةتس نم

 2 امدح برص اذإف ؛ةنيابم ثلثلاو فوقع جرح نيب اضيأو ةروك ذملا هوجج ولا خيبت ىلع ناثلا عونلا ضورفب

 ءامأو :ةجوز فلح اذإ امك سدسلاو ثلثلاو نيثلثلاب يأ :يباثلا لكب عبرلا .امش جرخم يهف ةئس تلضتح رخخألا

 ثيلثلاو مال نانساللا وهو سدسلاو ةحج ورزلل هناللث وهو عبرلا ع« رشع ها نم ةلأسملاف مل نيتحنأو ومو بأ نيتحخأو

 .رشغ ةعبش ىلإ ةلأسملا لوعتف ْمأو بأل نيتحألل ةينامثلا يأ نانلثلاو ٌمأل نيتحألل ةعبرأ وه يذلا

 بأ نيكعأو اخو ةحجج وزو ءام ورحم أنبا كلي اذإ امك كف ةوفتسما نبل كار. ىلهألا روصتياآل اله :يباثلا لكب نمثلا

 نانثا وهو سدسلاو ؛ةحورزلل ةثالث وهو عبرلا ءرشع ثا نم ةروكذملا ةلأسملا نوكتف ءاندنع يناثلا لكب عبرلا طلتخي

 .رشع ةعبس ىلإ ةلأسملا تلاعف ٌمأل نيتخألل - ةعبرأ نيعأ - ثلثلا ٌمأو بأل نيتحألل ةينامث وهو ناثلثلاو ذات

 مدلل الإ :سيل.سدسلاو «لفس: نإ: دلولا دوتحو تقر ةجورلل الإ سيل نمشلا نأل ؛ىاثلا لكب نمشلا طلتخي الو

 وأ ناتنبلا الإ سيل هنإف ؛نيفلثلا بحاص ىفننا :لوألا ىلغ ءنيتنب وأ امورحم ًانبا وأ مورخم ريغ انبا نوكي نأ
 ظح لثفا رك دلل اندججو ول ؛نيعتبلا و: نيالا نيب هيسقتلا نوكي ثواولا ن :بالا دحجو املو .ملا دال وأ قى اوس تاوحألا

 ةروصلا جورخ مدع نم بولطملا تبنو ءاعطق نيثلثلا بحاص ىفتناف «نبالاب ناتمورحم ناتحألاو :نييثنألا

 *ثلاغلا ىلعو .بولطملا تلا ءاندتع بجاخ شعل مورا فلا نأ ؛عبرلا ةح وزلل :يباثلا ىلعو .ةروكذملا

 ناتمورخم ٌمأل ناتخألاو «دلولاب سدسلا بحاص ٍذئنيح مألاو ءاهدالوأو ام الإ سيل هنأل ؛ثلثلا بحاص مدعني

 .يناثلا عونلا لك عم نمنثلا اهيف دجوي ةيعقاو ةروص جرخي ال ةلمجلابو .تنبلاب



 لوعلا فيرعت 0 1 - لوعلا باب

 .نيرشعو ةعبرأ نم وهف هضعبب وأ

 ابي بباب
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 نيثلثلاب طلتحا وأ أل نيتخأو أو نب نيتنبو ةجورك سدسلاو نيثلثلاب طلتخا اذإ امك يناثلا عونلا ضعبب يأ :هضعبب و

 هآل نيتحأو قيقر نباو ةجوزك طقف ثلثلاب وأ ,ةبصع وه نباو ّمأو ةجوزك طقف سدسلاب وأ «نيتنبو ةجوزك طقف

 وهو ثلثلاو 5 ةعبرأ وهو سدسلاو ؛ةحجوزلل ةثالث وهو نمثلا :نيرشعو - .ديسلا لاق اذك ءاضيأ هيأر ىلع
 .نيثالثو ىدحإ ىلإ ةلئاع ةلأسملا تناكف «مأو بأل نيتحخألل رشع ةّنس وهو نائلثلاو مأل نيتخألل ةينامث

 لاع :لاقي عفرلا ئععيو ؛بلغ يأ هربض ليغ :لاقي «ةبلغلا نعم لمعتسيو «روحلاو ليملا ؛ةغللا ف وهو :لوعلا

 هب ةلمكم يهف اهثلث ماضيك اهريك مع ظلاسلا جرخم ىلع ماهسلا ةدايز :حالطصالا فو .هعفر اذإ نا يملا

 .مهضورف نم تصقن ثيح روحللاب اهلهأ ىلع تلام ةلأسمل ١ نأل ؟نعوغللا عملا نم ذوحأم

 رثكأ دنع ىلإ ةكرتلا عفرت هيف ةعمتجا ضورفلاب ءافولا نع قاض اذإ جرحملا نأ هلضاح :ضرف نع قاض اذإ

 مكح نم لوأو «ةدحاو ةبسن ىلع ةثرولا عيمج ضئارف يف ناصقنلا لخدي ىح مسقت مث ؛جرخملا كلذ نم
 ءمأو بأل تحأو َّمأو ؛جوز :يهو اهضورف نع اهجرخم قاض ةروص هدهع يف تعقو هنإف ؛هذ رمع لوعلاب

 راشأف هم تياث نب .ديزو: دوعسم نياو بلظملا دبع نب سابنعو ىلعو نامثع مهتم. ءاهيف ةياحصلا رواشف

 دنع ةلأسملاف .هتومه دعب هنبا الإ دحأ هركني مو كل كللذ ىلع هوعباتف ' ضئارفلا اوليغأ" :لاقف لوعلا 5 هني سابعلا

 نانثا يأ ثلثلا ٌماللو «ةثالث يهو فصنلا جوزلل :مه سابع نبا دنعو .ةيناث ىلإ لوعت ةّنْس نم ةماعلا

 .دحاو وهو ىقابلا تحأللو

 لا :يباثلاو ءنمثلاو عبرلاو فصنلا :لوألا «ناعون يهو ةّنس ضورفلا نأ ههجو :ةعبس جراخملا عومجم

 ؛عبرلل ةعبرألاو ؛فصتلل ناتثآالا :ةسم دا رفثالا ف 5 اهجر اخو عا امتحجاو دارفنتا :ناتلاح اهلف .سدسلاو ثلثلاو

 5 ١ ون ها تناك ناف ٍضورف عمتجا اذإو .سيسللا ةعسلاو «نيثلثلاو ثلثلل ةئالثلاو 2.١ مثلل ةينامثلاو ذل كدحاو
 ب د ا انا

 أ «ةينامثش نم نمو فصن وأ «ةعبرأ نم عبرو فصن يفف ءاهاندأ ج جس رم ربتعي هنأل 68 نوه كملا ةسمخلا نع

 :رمف هضعببو عونلا لكب . لوألا ع ونلا نه فصلا طلتخا اذإف : نيعون نه ولو . .ةّتمس نم سدس و

 وللا لكي( نمفلا طابعا اذإو ءرشع نتا نمف هضعبب وأ يناثلا عونلا لكب عبرلا
| 

 ءاي لاملا يفي نأ امإ امب ةقلعتملا ضورفلا نأل :لوعتال .ةعبس جراخملا ريصتف ةسمخلا ىلإ ناذه مضيف ؛نيرشعو

 .اهيلع دنا ع يش ةممه ىعيي وأ



 لوعت ال يتلا جراخملا هو لوعلا باب

 اكإف ةتسلا اهأ ,لوعت لق اهنم ةئالثو .ةينامثلاو :ةعبرألاو ,ةثالغلاو «نانثالا : يهو

 55 .. رشع ةعبس ىلإ لوعت يهف رشع انثا امأو ءاعفشو ارتو ةرشع ىلإ لوعت
 تاو وع تااث تال وع عبر - ا 9 ع 1

 اهَيف ناك اذإ الإ نتننا نيف نوكت ال ةلأسملا نلف ؛نانثالا اّمأ .ةلضصأ لوعلا هيف عقي اي جراحملا هذه يأ :يهو

 ةجاح الاف أو بأ خأو جوز : يناثلا لاثمو مو أل ترجعأ و جف :ل وألا لاثم ,يقب امو فصن وأ تكافضن

 خأو ٌمأك :لوألاف ناثلثو ثلث وأ ءيقب امو ناثلث وأ يقب امو ثلث امإ اهنم جراخلا نألف ؛ةثالثلا اًمأو «لوعلا ىلإ

 ىلإ جاتريغ اضيأ لكلاف َمأو بأل نيتحأو ّمأل نيتحأك :ثلاثلاو َّمأو بأل خأو نيتنبك :ياثلاو مو بأل
 امو يقب ام ثلثو عبر وأ «يقب امو فصنو عبر وأ ؛يقب امو عبر امإ ءاهنم جرخي ام نألف ؛ةعبرألا امأو .لوعلا

 ءألل) نيوبأو ةجوزك :ثلاثلاو .ٌمأو بأل خأو (فصن اهو) تنبو جوزك :يتاثلاو «نباو جوزك :لوألاف :يقب
 امإ اهنم جراخلا نألف ؛ةينامثلا امأو «لوعلا ىلإ جاتحم ريغ لكلاو (يقابلا بأللو «ةجوزلا ضرف دعب يقب ام ثلد

 لوعالف .ٌمأو بأل خأو تنبو ةجوزك :يناثلاو ؛نباو ةجوزك :لوألاف ءيقب امو فصنو نمت وأ ءيقب امو نمت
 .ةعبرألا ج راخملا هذه لئاسم نم ءيش يف

 .مأو بأل خأو نيتنبك يقب امو ناثلث امإو .مأو بأل خأو ماك ىقب امو ثلث امإ اهنم جراخملا نأل :ةثالثلاو

 عبر 7” ا و ع امو عبر امإ اهني جرم اه كل :ةعبرألاو .مأو بأل نيتحأو أل نيتحأك ناثلثو ثلث

 نيوبأو ةجوزك يقبامو يقبام ثلثو عبر وأ ؛مأو بآل خاوتضيو جوزك يقبامو كانو

 .مأو بأل خأو تنبو 57 يقبامو فصنو نمثوأ «نباو ةجوزك يقب امو نمت امإ اهنم جيبات نأل :ةينامشلاو
 وأ 57 وأ اهثلث وأ اهسدس ةدايزب] :لإ ةرشع 9 ءاط املا نسيلا لوعلا هلأ ىلإ "دق" بر راتطأ اوت هلق

 اهتلبص» لب "لوعتالا ةلص "لل" تنسيلقا ةَرَشع ىل ! ةيهقنلا اًموك لاج دادعأ ىلإ لوعت يأ [اهسدسو اهفصن

 .اعفشو ارثو.تسسيل ةرشعلا نآل ؟ةريدقم

 ءعفشو رتو ىلإ ةمسقنم دادعألا كلت نوك لاح يأ «هيلإ تلاع يذلا ددعلا نم لاحلا ىلع نابوصنم :اعفشو ارتو

 ةينامثلا ىلإ اهثلث لوعتو ءبأل وأ نيوبأل نيتحخأو جوزك ناثلثو فصن عمتجا اذإ امك ةعبس ىلإ اهسدسب لوعتق
 اذإ امك ةعست ىلإ اهفصنب لوعتو ؛ْمأل تحأو بأل وأ نيوبأل نيتخأو جوزك سدسو ناثلثو فصن عمتجا اذإ امك

 عمتجا اذإ امك ةرشع ىلإ اهيثلثب لوعتو مأل نيتحخأو بأل وأ نيوبأل نيتحأو جوزك ثلثو ناثلثو فصن عمتجا
 ذإ ؛"ةيحيرشلا" ىّمست ةلأسملا هذهو مو َمأل نيتحأو بأل وأ نيوبأل نيتحأو جوزك سدسو ثلثو ناثلثو فصن

 اجوز تفلح ةأرما نع سانلا لأسيو ؛دالبلا فوطي جوزلا لعجف «ةرشع نم ةثالث جوزلل نأب حيرش اهيف ىضق
 ءاثلث الو افصن حيرش نئطعي مل :لوقيف ءفصنلا :هل نولوقي اوناكف ؟جوزلا بيصن اذام «نبا دلو الو ادلو كرتت ملو

 اهسدس فضن ةدايزب :رشع ةعبس ىلإ .لوعلا تمتكو لوقلا تأسأ :هل لاقو ؛ةرذع هاتأ املف «ةبلطف كلذ هغلبف

 .اهسدس فصنو اهثلث وأ ءاهعبر وأ



 لوعت يتلا جراخملا ه؟ لوعلا باب

 امك ادحاو الوع نيرشعو ةعبس ىلإ لوعت اهإف نورشعو ةعبرأ اًمأو ءاعفش ال ارتو
 ظ5'ه 98 اذه ىلع دازي الو «ناوبأو ناتنبو ةأرما ىهو ,ةيربنملا ةلأسملا يف

 دورشعو ةعس وه ىدلا ةدعلا

 أ نيوبأل نيتحناو ةحجج ورك يقملتو ناثلثو عبر عمتجا اذإ عرش 7-0900 ىلإ اهعبرب لوعتو .مل 8 و هل و

 ثالثك «سدسو ثلثو ناثلثو عبر عمتجا اذإ ءرشع ةعبس ىلإ اهعبرو اهسدسب لوعتو .ٌمأل نيتخأو .بأل

 رشع ةعبس اهيف ةكرتلا تناك ؛"لمارألا ٌمأ"ب بقلتو نيوبأل تاوخأ نامثو ٌمأل تاوخأ عبرأو نيتدجو تاحجوز
 :لاقف مهضعب اهيف رغلأ دقو ."ةيراتيدلا" ءامل لاقيو. ءارانيد ةدخاو لك تذخأف غارانيذ

 اثادحألاو خويشلا تدرأ نإ لآساو .ضقارفلا مسنقي, نمل ,لق
 انارتلا لزحف تش هوحجو نم ىثنأ ةرشع يتيس نع تيم تام

 اتاتاأو آمقاودو: اوايحبقم كلت تذحأ امك هذه تذحأو
 ا 1

 انالث نكو  هتاحوز نام نهو  هتاقيقش يذ

 انافإ اغمع نكف آل يآ تارتعأ ,عيرأو
 اًثارتلا .فوابسض ادخغ رع هع ةلاعون رفع اننا اهلضأ

 ىلع وهو هنقيف ىلع نع تلك اهنأل ؛ةيربنم تيا امنإو .كاسدسلاو ناثلثلاو نمشلا اهيف عمتج+ | يلا :ةيريدملا ةلاسملا

 2 ىصمو ءاعبست اهقع راض :لاقف ؟نمشلا ةحج وزلل ميلا ءاعتم لئاسلا لاف «ةهادب اهنع احق عةفوكلا ف رينم

 بجح بجحي مورحملا نأ هلصأ نم نأل ؛هيبأل الئاق وأ اًقيقر وأ ارفاك انباو بأل نيتحأو ةأرما كرت اذإ اميف نيثالثو

 عومجمبو «ثلثلا ْمأل نيتحأللو ناثلثلا بأل نيتخأللو ءسدسلا مأللو ؛هدنع نمثلا ةأرملل نوكيف «نامرحلا نود ناصقن

 اميف لوعلا راصحنا ىلع ليلدلاو ءرشع ةعبس ىلإ لوعتو رشع ثا نم ةلأسملا هذه هريغ دنعو .نوثالثو دحأ كلذ

 :اذكه هن دوعسم نبا دنع ةلأسملا ةهروضو (ىفخيال امك ضو :أ| عامتجا روص يف ءارقتسا هوحولا نم رك

 دير ”؟ لوع "4 اب

 فاك هبا أل .تنغأ عال تحأ بلال عيا بآل .تحأ مَ ةحجوز

 م 3 34 1 را 4 ذل

 2 ١39 لوع“ 091 ةلاسنم

 رفاك, نبا ٌمألاثتعأ مال حخأ  بالتخأ .بآلشكخأ | مآ | ةحوز
 , ١ 0 ع ع 7 م

 .باوصلاب ملعأ هللاو



 ةعبرألا بسنلا ما“ ....لثامتلا ةفرعم ف لصف

 .نيثالثو دحأ ىلإ لوعت هدنع نإف ؛هنيو دوعسم نبا دنع الإ

 لحخادتلاو لثامتلا ةفرعم ف

 نيددعلا نيب نيابتلاو قفاوتلاو
 نأ واكمل نيددعلا لحخادت و .رخآلل ايواسم امهدحأ نوك نيددعلا لثامت

 يقل لح اهم .نودنفلا راقت نكي انلآ و غ !لوقن وأ فيتفي ين رثكألا امهلق امهلقأ دعي

 د اغلا ىلع مسقنت ةتسلاك

 12 رثكألا يواسيف هلاثمأ وأ هلثم لقألا ىلع ديزي -_ - :لوقن وأ (ةحيحص ةمسق

 _ اهقفرتسكال ةمسق يأ
 ,ةلاسلا هذه ترهو ,مورحم نباو مل نيتحأو مَأو بأ نيتحخأو مَأو ةأرماك اهيلع اهنمثو اهسدس هدايزب :نيثؤاثو لحأ ىلإ

 ,"لخادتلاو ةلخادملا" ىهف هل ءزج ناك نإف ءال وأ رثكألل ءزج لقألا نوكي نأ اَمِإ :ولخي الف ايواستي مل نإو «"ةلئامملا"

 هيتيشاح عومجم فصن يواسي نأ :هصاوخ نمو .ادعاصف نينثالاك داحألا نم فلأت ام ددعلاو :نيددعلا نيب

 «نيتيشاحلا فصن ةعبرألاو «ةيناث امهعومجمو ,ةسمخو ةثالث نيبيرقلا اهيفرط نإف الثم ةعبرألاك نيتديعبلا وأ نيتبيرقلا

 ةثالثك :رخآلل ايواسم.فنصملا راتخم وهو «باّسحلا رثكأ دنع اددع ىمسيال دحاولا نأ ملع هنمو «ةثالثلاو

 ةثالثلل ةرياغم مهاردلا يف ةمئاقلا ةثالثلاو «نيلحملا ف ناددعلا لئامتلا فيرعت ف نيددعلاب دارملا :تلق «ةرم نقلا

 .ريناندلا ف ةمئاقلا

 طبضلا هجوو .ةّنسلا تينف «نيترم ةّنسلا نم ةثالثلا تيقلأ اذإ كنف ةّنسلاو ةثالثلاك :رثكألا امهلقأ دعي نأ

 امهف ناك نإف هال وأ هل ايواسم نوكي نأ نم ولخيال رخآلا ىلإ ةبسنلاب ذدع لك نأ :ةعبرألا ف بسنلل

 ةثالثلاك نالخادتم امهف ناك نإف ءال وأ رخآلل اينقم امهدحأ نوكي نأ نم ولخي الف نكي مل نإو «نالثامتم

 يناثلا ناك نإو «ناقفا وتم امهف لو هلا ناك إف دج وأ ثلاث ددع امهينفي 0 نم ولخي الف نكي م نإو ىةتسلاو

 .ةعست تراص نيترماو ةةثس تراض ةرم اهلثع ةثالثلا ىلع العم: دير اذإف::رثكألا يواسيف .نابئابتم امنه



 ةعبرألا بسدلا ه4 ....لئامتلا ةفرعم ف لصف

 أ نيددعلا قفاوتو .ةعستو ةثالث لثم رثكألل ءزج ّلقألا نوكي نأ وه :لوقن وأ
 نأ سب

 ةعبرأ امهدعت ؛نيرشعلا عم ةينامثلاك ثلاث ددع امهدعي نكلو رثكألا امهلقأ دعي ال
 0 كيعي "ل اهغاف

 ١ نيددعلا نيابتو قف قفولا ءرج جر امه داعلا دا نأل ؛عبرلاب تنامتفاوتم امهف
 كيا

 عبرلا ا وه و

 ةنيابملاو ةقفاوملا ةفرعم قيرطو ةرشعلا عم اةعستلاك .ثلا كغ اعف نيددعلا دعيال

 ارارم وأ ةرم نيبناجلا نم لقألا رادممت ريق لا * مق صقعني نأ ىيفاوقملا نيددعلا نيب

 0 10 هاو ءامهنيب قفو الف دحاو يف اقفتا نإف ,ةدحاو ةجرد يف اقفتا يح

 لقألا ىمسي رثكذلل اداع ناك نإ لقألا ددعلا نإف «ةرابعلا ف فالتخالا الإ امهنيب سيل هلبق امو اذه :لوقن وأ

 ادحا و. ءزج ناكام نتملا ِق عزخلاب دارملا نأ انلق امث تفرع كلعلف ءءازجأ ناك هدعي , إو .رفك ذات عزج

 ؛ةسمخلا ىلإ سايقلاب ةثالثلاب الو ءاهاسمح اهّنإف ؛ةرشعلا ىلإ ةبسنلاب ةعبرألاب فيرعتلا عنم ضقتني الف ءارركم ال
 نأب اهيواستاو «تارم:تالاقي اهّدعي اه هرج يهف ةعستلا ثلث ةئالثلا نإف :ةعستو ةثالث لثم ,.اهسارفحأ ةرذاث اهنأل

 .ريسافتلا عيمج ىلع لخادتلل لاثم اذهف .رم امك رسكالب اهيلع ةمسقنم ةعستلاو «نيتره اهلثم اهيلع دازي
 م

 ةينامثلا دعت األ :ةعبرأ ف دضملا دنع ددغب سيل .دحاولا نأل ؛دادعألا ميمج دعي دحا ولا نأ درع :امهلقا دعي ال

 ةعبرألا اهتدنع املف «ةقفاوملا هيف تعفو يذلا عرج ع صا :قفولا عرج جرخ .تارم سمخي نيرشعلاو «نيترمم

 اقأ قف ولا ءادج ناكل ءانكذعن ةدع رثكأ داعلا ددعت اذإ ةعانصلا هله ىف ربتعملاو .هب نيقفا وتم اناك عب لا مح خخ يهو
 5-5 - تلا أ 3 2 دا 5 م 5 اة اة -

 ثكأ نم لقألا ىقلي نأ ّدعلا قيرط مث «فصنلاب ناقفاوتيف اضيأ امهدعت نينثالا نأ ىلإ تفتلي الف ءباسحلا لهسيف

 امفاوتي لا ىلإ لعفي اذكهو ؛نكمأ ام لقألا نم ءيشلا كلذ ىقليف لقألا نم لقا رثكألا نه ىفبي يح .نكمأ أم

 .ةدنع ددعب نشل وشو عدحا ولا ى وسام عيش اغم اههدعيال هناش :ةرشعلا عم ةعستلاك .ثلاث دَدَع ِق

 عاشفح امهنيب نيابعلاو قفاوتلا ةفرعم يو «ةرهاظ نيددعلا نخب لخادتلاو لئامتلا ةفرعم سصفاك ال :ةفرعم قيرط

 .ةقيقح نيفليعملا وأ ذإ ؛نيلثئامتملا نع يزارتحا وأ ىعقاو ديق :نيفلتخملا .ىرخأ ةقيرط امه ركذ

 لصح لب :امهنيب قفو الف .لقألا نم هصقنت مث ءلقأ رثكألا ريصي نأ ىلإ رثكألا نم لقألا طقست يأ :نيبناججا ن

 يب نينار قا ةسمخلا مم اهتطقسأ ادإف «نانثا يغب ةعبسلا رم ةسيكلا ااا اذإ كتاف ؛ةعبسلا م ةتييتطاك نيابتلا

 يقب نيترم ةعبسلا نم ةئثالث تيَقلأ اذإو «ةئثالث تيقب ةرشعلا نم ةعبسلا تقلا اذإف ةركعلا» ةعيسلاك وأ عدحلااو

 احلا نم لقألا ءاقلإب ةرشعلاو ةعبسلا تقفتا دقف ءٌدحاو اضيأ يقب نيترم ةثالثلا نم دحاو ىقلأ اذإو ءّدحاو

 : نينئابتم ةرشعلاو ةعبسلا يأ امهف «ءاقلإلا تاجرد ن صعب لك ٌة امهنم لك نم ىقايلا هنإف ؛دحاولا يف ارارم



 ةعبرألا بسنلا --- ...لثامتلا ةفرعم يف لصف

 فيلثلاب ةنالفلا يفو فصنلاب نينثالا يل عذدعلا كال ناقفاوتم اسف ددع ف اقفتا نإو
 رشغ يالا يب هم ةعستلاك نيرشعلا عم ةينامثك

 نيعأ هنم ءرجخ ناقفاوتي ةرشعلا ءارو اميفو ,ةرشعلا كل دك عبرلاب ةعبرألا يفو
 ١ ةقطنملا روسكلا ىمستو ظ

 .اذه ربتعاف رشع ةسمح نم ءزجن رشع ةسمخح يفو ءرشع دحأ نم ءزجب رشع دحأ يف

 نانا يملأ اذإو ءنانثا اهنم ىقب «نيترم ةيناث رشع ةينامثلا نه تيقلأ اذإ كنإف ؛رشع ةينامثو ةينامثلاك :ددع ف

 يف اقفتا اذإف يأ :فصنلاب نينثالا يفف .ناقفاوتم ناددع امهف «نانثا اضيأ اهنم يقب تارم ثالث ةينامثلا نم

 اهطقسأ اذإف «ةعبرأ يقب ةرشعلا نم ةّنسلا تطقسأ اذإ كنإف ؛ةرشعلا عم ةتسلاك فصنلاب ناقفاوتم امهف نينثالا

 .كانثا يقب ةتسلا نم

 وأ ؛نيرشعو ةسمخ عم رشع ةسمخك سمخلاب ناقفاوتم امهف ةسمخح يف اقفاوت نإو يأ :ةرشعلا ىلإ اذكه

 ةينامث يف وأ «نيرشعو ىدحإ عم رشع ةعبرأك عبسلابف ةعبس يف وأ ءرشع ةينامث عم رشع ناك سدسلابف ةّتس

 :رثع يف وأ ؛نيرشعو اعببم عم رشح ةينامتك علبت ةنسنتا يؤ نأ «نيوقعو ةسبرأ عم رتظخ ةتيك .قينلاب

 ةيئرحلا ظفلب ةقيقح هنع ربعي ام وه :قطنملا رسكلاو .ةقطنم روسك اهلك هذهو .نيثالثلا عم نيرشعلاك رشعلابف
 ةيئزحللا ظفلب الإ هنع ربعيال ام :مصألاو .ةسمخ نم ءزح هيف لاقي ءسمخ هيف لاقي امك هنإف ؛سمخلاك هريغو

 بايد يبيع ياا[ يام ضاوس< هيف لاقي اللقا رقع كح نم دحاولاك

 نم ءيش هدعي نأ امإ ةرشعلا قوف يذلا ددعلا نأ ؛ةرشعلا ٍءارو امت. ريبعتلا لضاح :خإ ةرشعلا ءارو اميفو

 ,ةرشعلا وأ ؛ةعستلا وأ «ةينامثلا وأ «ةعبسلا وأ ؛ةّنسلا وأ :ةسمخلا وأ «ةعبرألا وأ «ةثالثلا وأ «نانثالا :ةعستلا ج راخملا

 نسدسلا رتقتحااانثا نم نينثاؤللا لاقي اسك ةعسفلا رسكلا قدحاإب هرسك نع ريعي لوألا ىلعف .ءىشا ةّدعياال
 .ةفاضإلاو ةيئرحلا قيرطب هرسك نع ربعي يناثلا ىلعو سايقلا اذه ىلعو ؛عبرلا اهنم ةثالثللو

 نيثالثو ةثالث عم نيرشعو نينئاك :رشع دحأ نم ءزجب .مصألا روسكلا نم اربسك قفولا نم ءرخب يأ :هنم ءرجب

 ةثالث نم ءزجب ناقفاوتي رشع ةثالث فو ءرشع دحأ نم ءزج جرخم وهف ءطقف رشع دحأ امهّدعي يذلا ددعلا نإف

 .رشع ةئالث اممهل داعلا نإف «نيثالثو ةعستو «ني رقعو ةكسك  ربشغ

 .اهنم ءزجب ناقفاوتم امهف اعم امهّدعي رشع ةسمخح نإف ؛نيعبرأو ةسمح عم نيثالثك :رشع ةسمح نم ءرجب

 ةسمخ عم رشع ةسمخك ددع ف ددع برض نم فلأتي ام وهو ءبكرم ددع يق اقفاوت اذإ نيددعلا نأ ملعاو

 قابضي نيرسكي, هيلإ لحااولا تبسنأ تيك نإو «ءرشغ ةسخ نع عرحخ ناققاوتم انه :قلق تعش نإق ..نيعبرأو

 ةفاضملا ةقظنملا روسكلابو عزجلاب هنع ربغيف «ثلث سمح وأ سمح ثلقب ةقفاوم امهنيب :لوقتف رخخآ ىلإ اههدحأ

 . لصألا نم كل انيب ام دادعألا رئاس ف سق يأ :اذه ربتعاف .ءزجلاب الإ هنع ربعي ال هنإف ؛بكرملا ريغ فالخب
 ايما



 ةعبسلا هلوصأ ه5 حيحصتلا باب
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 0 اخ نم ذ وأمل

 ا نإ ةريغعا [كقيم ردا

 ا ةفئاط لس رسل نإ :ناثلاو نك نيوبأك بن ريعْلا ىلإ ةجاح الف ءرسك الب

 طقف ةكرتلا نم مهبيصن ةئرولا نم حيحصتلا و

 مهيلع ترسكنا نم سوؤر ددع قفو برضيف .ةقئاوم مهسوؤرو مهماهس نيب نكلو
 ةدحا هلا ةفئاطلا كلت مهو روسكلا نم رسكب

 نس سا عل تانب رشعو نيوبأك ؛ةلئاع تناك نإ املوعو ةلأسملا لصأ يف ماهسلا

 سوؤرلا نيب عقاولا رسكلا ةلازإ :نفلا اذه حالطصا يفو ءضيرملا نم مقسلا عفد :ةغللا ين وه| :حيحصتلا باب

 يظفللا كارتشالاب احالطصا قلطيو .مقسلا دض ؛ةّحصلا نم ليعفت وه حيحصتلا [امكح وأ ةقيقح مهماهسو
 .ءامرغ وأ اوناك ةئرو ؛نيقحتسملا دحأ ىلع رسكلا هيف عقي ال ؛هجو ىلع نكمي ددع لقأ نم ماهسلا ذخأ ىلع

 ةلأسملا لصأ نم ثراو لكل لصو يذلا تبسصت هب دارملاو [وجهس عمج ماهسلا :ماهسلا نب

 حرم ةلأسملاف ناتحأ و «ناتج وزو ءناتنب كتتملل ناك ول :الثم ةثرولا ةيمك دانيعأ هده دارملاو «سأر عمج :سوؤؤرلاو

 امهمهس اذهف «ةعبرأ نيتنبللو «نانثا امهسوؤرو امهمهس اذهو :نيتجوزلل ةثالث وهو عبرلا ءرشع يلا

 نيب ةعبرأو (مهسوؤرو ةيرولا ماهس نيب ةثالئ :ةعبس اهلك حيحصتلا دعاوقف « نيدعألل يقابلاو «نانئا امهسةؤرو

 نيب لئامتلا نوك نيح نيتروص ف ماسقنالا اذهو :خإ ةمسقنم.رحالا ضعبلا سوؤرو ةثرولا ضعب سوؤر
 .لمأتف ؛ماهسلا ددع نم لقأ م ددع ناك اذإ لب ءاقلطمال نكل امهنيب لخادتلا نوك نيحو سوؤؤرلاو ماهسلا

 نم لقأ سوؤرلا ذدع ناك اذإ لب اقلطمال نكل لخادت وأ لئات سوؤرلاو ماهسلا نيب ناك اذإ كلذو :رسكالب

 .ماهسلا ددع

 . جاتحيال رسكلا عقي مل اذإف ؛ةثرولا نه قيرف ىلع عقاولا رسكلا ةلازإل هيلإ جاتخحي امّنِإ هنآل :2إ ةجاحالف

 يع اتلثلا نيتنبللو ءدحاو وهو ءاهسدس نيوب ألا نم دحاو ويس + نع دبع لشن روصو ب
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 نع كف أ ذآ
 . ع ف 5

 لاقم :«تفاغب رشع و نيوباك .ماهسلا ةدع نم ديزا سو ٌّؤرلا ةددع كاك اذإ «لحادت امهنيب كاك اذإ اذكو :ةقفا وم

 - ةعبرأ امهو ناقلثلاو ءاسهيلع ناميقتسيو نيوبألل نانثا امهو ناسدسلا .ةّتس نم ةلأسملا لصأف .لوع اهيف ن



 ةعبسلا هلوصأ ها/ حيحصتلا باب

 اوسلو ةراك :ثلاثلااو 21 هسا تاماف جتنا

 ةلئاع نكت مل نإ عم اهلصأ يف ةنئابعا قركت لب

 ل هن ةعاطلادب لاه 8 ةاقإااع_ هانا مخاط قا: هال هلاقلا تن هاا اه هك هه1ه هاقططإو تانب سققاو ءأو باك ةلئاع تنتاك

 «نانثالا وه امهل ٌداعلا ذدعلا ناف ؛فصتلاب ةقفاوم ةرشعلاو ةعبرألا نيب نكل «نهيلع ميقتست الو «تانبلل -

 راص «ةلأسملا لصأ يه ىلا ةّنسلا يف اهانبرضو ؛ةسمخح وهو اهفصن ىلإ - ةرشعلا ئيعأ - سوؤرلا ددع انددرف

 وه يذلا بورضملا يف امهانبرض دقو «نامهس ةلأسملا لصأ نم نيوبألل ناك ذإ ةلأسملا هنم حصتف نيثالث لصاحلا

 ؛«نيرشع راصف ةسمح يف اضيأ اهاتبرض دقو «ةعبرأ هنم تانبلل تناكو ؛ةسمخ امهنم لكل ؛ةرشع راص ةسمخ

 :نانثا نهنف ةدحاو لكلف

 .٠" حيحصت (" ةلأسم .
- 

 تائب رشع م بأ
 3 ١ ع

ّ - 5 

 :ةلأسملا لصأ نم.ةلصاحلا ماهسلا يف مث «نينالث راضق ةلأسملا لضأ قف ةسمخلا وهو. سوؤرلا ددع قفو برض

 .حيحصتلا نم ماهسلا يهف

 ؛عبرلا عامتجال رشع نا نم انهه ةلأسملا لصأف ؛لوع اهيف ام لاثم اذه :تائب تسو نيوبأو جوز وأ

 (ةينامث امهو اهاثلث تسلا تانبللو «ةعبرأ يهو اهاسدس نيوبأللو«ةثالث وهو اهعبر جوزاللف.نيثلثلاو ءسدسلاو

 نيب نكل ءطقف نهسوؤر ذدع ىلع - ةينامثلا يعأ - تانبلا ماهس  ترسكناو .ءرشع ةسمخ ىلإ ةلأسملا تلاعف

 ةلأسملا لصأ يف اهانبرض مث ةثالث وهو فصن ىلإ نهسوٌؤر ددع انددرف «فصنلاب ةقفاوم ماهسلاو سوؤرلا يددع

 لصأ نم جوزلل تناك دق ذإ ؛ةلأسملا اهنم تماقتساف «نوعبرأو ةسمح تلصحف - رشع ةسمخ وهو - اهلوع عم

 يف اهانبرض دقو ةعبرأ نيوبألل تناكو «ةعست راصف ةثالث وه يذلا بورضملا يف اهائبرض دقو «ةثالث ةلأسملا

 ؛نورشعو ةعبرأ تلضحف «ةثالث يف اهاتبرض دقو ةيناه تانئبلل تناكو ؛ةّنس امهنم | لكلف رشع نا راص ةثالث

 اذكه هتروصو «ةعبرأ نهنم ةدحاو لكلف
 4 هج حيحصت غ١ 5 ل وع 417 ةلأسم

 تندد 3 بأ جاف
 4 0 1 م

3 5 5 1 

 .ةلصاحلا ماهسلا يف م .ةلأسملا لصأ يف ثالثلا وهو هقفو انبرضف ميقتسيالو

 وهو ماسلا عةتس نم ةلأسملا نمل عةلئاع ةلأسملا ن 7 2" اذإ يسب هلو لاثم :تاانب قي أو بأك



 ةعبسلا هلوصأ هم حيحصتلا باب

 ميت سلتا وكي نأ :انهددحاف :ةعبرألا امأو .مأو بأل تاوخأ سمو جوز وأ
 ماهسلا رسك ىصوؤرلاو سوؤرلا نيب لا

 5 امر نأ اهيف مكحلاف عةلئامث مهسوؤر دادعأ نيب نكلو رثكأ وأ ديب
 ةروصلا هذه ف يأ

 ا نر يك عب يل 117000009 تائب تس لثم «ةلأسملا لصأ ف دادعألا
 ةلئاعملا

 ةاانيبلل حصت اهنمو «نيناللت تراصف ةلأسملا لصأ ِق سو ّؤرلا ددع 71 انبرضف ةنيابم ماهسلاو سو ّؤرلا ةدق د

 كلذكو ,؛ةسمخ راصف دحاو بألل ناكف «ةلأسملا لصأ نم دحاو لكل ةلصاحلا ماهسلا يف اضيأ ةسمخلا انبرض

 :ةرودملا هذا ةيورأ فسار, كلت «يييزظك يرظلا فمي «كنيرابقت :ةعبرا كاتبلل .ت تناك و ملل

 نهسوؤرو نيهماهس ددع نيبو .طقف نهيلع تاروبخألا ماهمس كناريسكتاو ةعبسلا 8 ةلأسملا تلاع دقف «تاوحألل

 - اهوع عم ةلأسملا لصأ ف - ةسمح وهو - نهسوؤر ددع لك انبرضف «ةنيابم - ةسمخلاو ةعبرألا ٍعأ -

 ؤهو ايوا ق اهانبرض دقو ةئالث جورلل تناك ذإ ؛ةلأسملا ّحصت اهنمف نيثالثو ةيسرجح لصاحلا راضصف - ةعبس وهو

 ةدحاو لكلف ؛نيرشع راصف ةسمخلا يف اضيأ اهانبرض دقو ةعبرأ سمخلا تاوحألل تناكو ءرشع ةسمخ راصف ةسمخح

 :ةروصلا هذك؟و ةعبرأ نهنم
 دعأ | - |

 7” 5 معيتتيتت (19' لوم 5 ةلامسم
 1 ا

 ماا 1 0

 ما ببال كتناوععأ بلع

 اهقفوو دادعألا كلت نيع لوانتيام :سوؤرلا دادعأب دارملاو ,مهماهس مهيلع ترسكنا نم سوؤر يأ :مهسوؤر
 ةلئامملا ربتعت مث ءالّوأ هقفو ىلإ مهسوؤر ددع ٌدري ةقفاوم الثم مهماهسو ةفئاط سوؤر نيب تناك نإ هّنإف ءاضيأ

 .قرفلا عيمج »+ يلع ةلانعلا ذب ييسلا» ليمسميت :ةلأسملا لصأ .هيلع ضفقتس امك .«ةادعألا رئاس نيب و هنيب

 مم امهنيبو «نهيلع ميقتسي الو -- ةعبرأ يهو - ناثلثلا تسلا تانبلل «ةّنس نم ةلأسملا لصأف :تانب تس
 - لجحاو وهو -- سدبيسلا ثدلاشلا تادجللو ءاهانظفحو ةثالث هفصن ىلإ نهسوؤر ددع انددرف ؛ فصتنلاب

 انبسن مث ءمهسوؤر ددع ةثالث انظفحف ءمهنيابيو دحاو ةئالثلا مامعأللو ,نهسوؤر ددع ةثالث انظفحف :نهنيابيو

 ةلأسملا لصأ ةّنس ف هانيرضف مهسلا ءزج اهدحأ ناكف ةلثامتم اهاندجوف ءاهضعب ىلإ ةثالثلا دادعألا هذه

 لكلف رشع انثا لصحف مهّسلا ءزج يف اهائبرضف ةعبرأ تانبلل ناك اذإ ؛ةلأسملا ميقتست اهنمف ؛رشع ةينامث لضحف

 - ءامعأللو ىدحاو نهنم هدحاو لكلف ةثالث ناكف مهسلا ءزجج يف هانبرضف هدحاو تاذجللو «نانا نهنم ةذحاو



 ةعبسلا هلوصأ 0011 ٠ حبيحصتلا باب

 ,ضعبلا يف الحادتم دادعألا ضعب نوكي نأ : يباغلاو .مامعأ ةثالثو تادج ثالثو
 ه4 ف ٠

 ٍتادج ثالثو تاجوز عبرأ لثم «ةلأسملا لصأ ين دادعألا رثكأ برضي نأ اهيف مكحلاف
 ةر ا ةده يف يا

 قفو برضي نأ اهيف مكحلاف ءاضعب دادعألا ضعب قفاوي نأ :ثلاثلاو .امع رشع او
 ةروصلا هذه يف يأ 1

 0 قلو ةويك جيلإ)ا ١ سا ءوف ميسور دانك نا 22016 «ثلاثلا غلبملا قفاو نإ ثلاثلا قفو يف غلب ام اغلا يف دادعألا دحأ

 :اقروص هذهو دحاو مهنم ءدحاو لكلف ةثالث لصحف مهسلا ءزح يف هانبرضف دحاو -

 ١ حيحصت 0“ ةلأسم 1

 مامعغأ ةثالث تاع تالا تانيا تس

 - ؟ . ل :

 ةليهست هرزكتو ةاسلم ةثنللا مهس 3 انركافاام هقروتس «تايقاسس ليضع تاسع ءامتحجا 14 تادج ثاللثو

 :اذكه بكن ةدحاو ةبتره يف ءألا نم ةدحاوو تنايوبأ راد تيب فرعت نأ اندرأ هاشم ا ىرخأ ةرابعب نيبلاطلل

 مأ اذكه مث بألا َمأ ُمأ م 5 مآ مأ اذكه بألا ظفل ةريخألا بتارملا نم ٌمأ ناكم بتكن مث ملا م 1 1 مَآ مَ م

 مَأ مأ اذكه مث .ءبألا بأ بأ بأ َمأ ْمأ مأ اذكه مث ءبألا بأ بأ ٌمأ ْمأ مأ مأ اذكه مث «بألا بأ مأ أ َمَأ م

 .بألا بأ بأ بأ بأ بأ ٌمأ اذكه مث ءبألا تفأ عينأ :نفأ بأ

 .رثكأ وأ نيتفئاط نم مهماهس مهيلع ةرسكنملا ةثرولا سوؤر دادعأ ضعب يأ :دادعألا ضعب
 «نهنيابيو نهيلع ميقتسي الو ؛«نانتا وهو سلدسلا ثالثلا تادجلل رشع با نم ةلأسملا لصأف :خا تاجوز عبرأ

 ؛نهسوؤر ددع ةعبرأ انظفحف ؛نهنيابيو ةثالث يهو عبرلا عبرألا تاجوزللو ءاهانظفحو ةثالث نهسوؤر ددع انذخأف
0 

 ةذوحخأملا سوؤؤرلا دادعأ نيب ةبسنلا انبلط مث ء.مهسوؤر ددع رشع ئ لف ؛مهنيابتو ةعبس وهو يقابلا مامعأللو

 مهسلا ءزج يه رشع انثالاف ءسوؤرلا .دادعأ ربكأ ىه ىلا رشع نئثالا يف نيتلخاد ةعبرألاو ةثالثلا اندجوف

 تاحجوزلل ناك ذإ ؛ةلأسملا حصت اهنمو «نوعبرأو ةعبرأو ةئام لصحف رشع انثا اضيأ وهو ةلأسملا لصأ يف هانبرض

 امتانيرض «نانثا تاّدجلل ناكو .ةعست نهنم ةدحاو لكلف «نوثالثو ةّتس لصحف مهسلا ءزج يف اهانبرض «ةثالث

 مهسلا ءزج يف اهاتبرض ةعبس مامعألل ناكو .ةينام نهنم ةدحاو لكلف «نورشعو ةعبرأ لصحف مهسلا ءزج يف
 :كلذ ةروص هذهو .ةعبس مهنم دحاو لكلف «نونامثو ةعبرأ لصحف

 ١ 44 حيحصت 21 ةلاييف

 مامعأ رع اثنا ثادعح فال تاجوز عبرأ

 ١ 1 ١
 ا دتميشس٠لا

 م5 ان

 . رثكأ وأ نيتفئاط نو هتاوم وزاعص كلون سوورداسأ ضيفا :اضعب دادعألا ضعب



 ةعبسلا هل وصأ 0 حيحسفتلا باب

 عبرأك ةلأسملا لصأ يق علبحلا م ؛كلذك عبارلا يف غلبملا مث ,ثلاثلا عيمج يف غلبملاف الإو
 ٠ ةدعلا اعلا ب ريصي

 دانعلا

 دانعألا :تاوكت نأ : :سارأاو . مامعأ ةّئسو «ةدح ةرشع سمخحو ءاتنب رشع ينامثو ,تاجوز
/ 

 ةعب ألا و وو 1

 مث يناثلا عيمج يف ىف دادعألا 0 برصي نأ اهيف , مكحلاف ءاضعب اهضعب قفاوي ال (ةنيابتم

 ةعبرأ نم ةلأسملا لصأ :2إ! تاجوز عبرأك .غلبملا برضي ذئنيحف ثلاثلا غلبملا قفاوي مل نإو يأ :غلبملاف 1
 عةنيابم نهسوؤرو رو يددع نيبو ؛مهيلع ميقتست الف -ةثالث يهو- نمثلا عبرألا تاجورزلل «ن

 يددع نيبو ؛نهيلع ميقتست الف - رشع ةتس وهو - ناثلثلا رشع ينامثلا تانبللو .نهسوؤر هد درع انا
 تاّدجلل .اهانظفحو - ةعست وهو - رهسوؤر ددع فصن انذحأف ءفصنلاب ةقفاوم نهماهسو نهسوؤر
 عيمج انظفحف ةنيابم نهماهسو نهسوؤر ددع نيبو «نهيلع ميقتست الف - ةعبرأ ىهو - سدسلا رشع ةسمخلا

 :ةنيابم مهسوؤر ددع نيبو هنيبو ؛مهيلع ميقتسي الف -دحاو وهو- يقابلا ةّتسلا مامعأللو .نهسوؤر ددع
 امهنيب انبلط مث ءرشع ةسمخو ةعستو ةّنسو ةعبرأ ةظوفحما سوؤرلا دادعأ نم انل لصحف .مهسوؤر ددع انظفحف

 هانبرضو ءاهفصن ىلإ اههدحأ انددرف ءفصنلاب ةّمسلل ةقفاوم ةعبرألا اندجوف قفاوتلا - ةّتسلاو ةعبرألا نيب يأ -
 ةّنس غلبملا راص رخآلا عيمج يف امهدحأ ثلث انبرضف «ثلثلاب ةعستلل قفاوم وهو ءرشع نا غلبملا راص قرخألا

 ةسمخ ثلث انيرضف ءاضيأ تللاب ةقفاوم رشنع ةسنح نيبو ح نيثالكو ةئس يأ - ىاثلا غلبملا اذه نيبو «نينالثو

 نيعأ - ةلأسملا لصأ يف ثلاثلا غلبملا اذه انبرض مث ؛نونامثو ةئام تلصحف نيثالثو ةتس ف - ةسمخ وهو - رشع

 نم تاجوزلل تناك ذإ ؛ةلأسملا ّحصت اهنمف ؛نيرشعو ةئام ثالثو فالآ ةعبرأ لصاحلا راص - نيرشعو ةعبرأ
 تاحجوزلا نم لكلف «نوعبرأو ةئامسمح لصحف - نونامثو ةئام وهو - .بورضملا يف اهانبرض ةثالث ةلأسملا لضأ

 ةقام .ناغو نيفلأ راصف «بورضملا يق اهاتيرض. انقو ءرشغ ةئس :تانبلل :تناكو .:كوثالثو سمو .ةئاما عبرألا

 ءنيرشعو ةئامعبس روكذملا قيرطلاب راصف ةعيرأ تادجلل تناكو. .ثنوتسو ةثام نهنم ةدحاو لكلف «نيناحثو

 ةروصو .نوثالث مهنم دحاو لكلف «نينامثو ةئام راصف دحاو ةّثسلا مامعألل ناك و «نوعبرأو ةينامث نهنم لكلف

 ':اذكه ةلأسملا

 50 با ةاريضْما 0 _ ححيححصت + 3

 ءافتعأ ةئس ةدح رم ةييقع ادتن رشع نام تانج هز رعيرأ
0-2 - 8 

 ١5 3 ١ م

 اا 1 7 اجرا

 ةلداع تناك نإ :ةلأسملا لصأ .رثكأ وأ نيتفئاط نم مهماهس هيلع ترسكتا نم ى سوؤر دادعأ يأ :دادعألا



 ةعبسلا هلوصأ 1 حيحصتلا باب

 ميقتست الو «ةثالث وهو اهنمث نيتجوزللف ؛نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا لصأف لإ تادج تسو نيتجوز يأ :نيتأرماك
 الو -ةعبرأ وهو- سدسلا تسلا تادجللو .نهسوؤر ددع نينثا انظفحف «ةنيابم نهماهسو نهسوؤر نيبو ؛نهيلع
 وهو ناثلثلا رشعلا تانبللو .اهانظفحو ةثالث وهو نهسوؤر ددع فصن انذخأف ءفصنلاب نهقفاوتو «نهيلع ميقتست

 .اهانظفحو - ةسمخ وهو - نهسوؤر ددع فصن انذخأف ءفصنلاب نهقفاوتو «نهيلع ميقتست الو رشع ةّتس
 راصف .مهسوؤر ددع ةعبس انظفحف ءمهسوؤر نيابيو «مهيلع ميقتسي الو - دحاو وهو - يقابلا ةعبسلا مامعأللو
 يف نينثالا انبرضف «ةنيابتم دادعأ اهلك هذهو :ةعبسو ةسمحو ةثالثو نانثا :سوؤرلا نم ةذوحأملا دادعألا نم انعم

 «ةرشعو ناتئام لصحف ةعبسلا يف لصاحلا انبرض مث «نيثالث راصف ةسمخ يف غلبملا اذه ائبرض مث «ةتس تراصف ةثالثلا

 اهنمو «نيعبرأو فالآ ةسمح عومجملا راصف - نورشعو ةعبرأ وهو - ةلأسملا لصأ يف هانبرض مهسلا ءزج يهف
 ةئامثالث امهنم ةدحاو لكلف «نوثالثو ةئامتس لصحف مهسلا ءزج يف اهانبرض ةثالث نيتجوزلل ناك ذإ ؛ةلأسملا ميقتست

 نهنم ةدحاو لكلف «نوعبرأو ةئامامث لصحف ؛مهسلا ءزج يف اهانبرض «ةعبرأ تّسلا تادجلل ناكو .رشع ةسمخو

 لكلف «نوتسو ةئامثالثو فالآ ةثالث لصحف ءمهسلا ءزج يف اهانبرض رشع ةّنس رشعلا تانبلل ناكو .نوعبرأو ةئام

 لكلف ؛ةرشعو نيتئام غلبف مهسلا ءزج يف هائبرض دحاو ةعبسلا مامعألل ناكو .نوثالثو ةّمسو ةئامثالث نهنم ةدحاو

 ١ ١” باوربضملا 5٠4٠ حيحصت م4 ةلايسم

 مامعأ ةعبس تاني رضكيع تاع تس ناتحججوز
 / 4 ؟ 1

 ١ راب + ٠ 11 ص

 مال تاوحأ سمعو 2«تادح ثالثو ؛ناتأرما :اهلاثمف ةلئاعلا لاثم فنصملا ركذي لو ةلئاعلا ريغل لاثملا :مامعأ ةعبسو

 ةئامسمحو فالآ ةثالث نم حصتو ءرشع ةعبس ىلإ لوعتو ءرشع نتا نم ةلأسملا لصأف ؛ُمأو بأل تاوخأ عبسو

 عيمج انظفحف «نيابت امهسوؤرو امهماهس نيبو ءامهيلع ميقتسم ريغ ةثالث وهو «عبرلا نيتجوزلل نأل كلذو ؛نيعبسو
 نهماهسو نهسوؤر ددع نيبو «نهيلع ميقتسم ريغ نانثا وهو ءسدسلا ثالثلا تادجللو .نانثا وهو امهسوٌؤر ددع

 ؛نهيلع ميقتسم ريغ ةعبرأ وهو «ثلثلا ٌمأل سمخلا تاوحأللو .ةثالث وهو نهسوؤر ددع عيمج اضيأ انظفحف «نيابت

 ٌمألاو بألل عبسلا تاوخأللو .ةسمخلا وهو نهسوؤر ددع عيمج اضيأ انظفحف ؛نيابت نهماهسو نهسوؤر ددع نيبو

 نم انل لصحف عيمجلا انظفحف «نيابت نهسوؤرو نهماهس يددع نيبو «نهيلع اضيأ ميقتسم ريغ ةينامث يأ «ناثلثلا
 ف هبرضن لصح امق «ةثالثلا ف نينثالا برضنف «ةنيابتم اهلك هذهو .ةعبسو :ةسمحو :ةثالثو «نانثا سوؤرلا دادغأ
 فاللآ ةثالث لصحي -رشع ةعبس وهو - اهوع عم ةلأسملا يف هبرضن لصح امف «ةعبسلا يف هبرضن لصح امف ؛ةسمخلا

 - ةثرولا قرف دارفأ نم دحاو لك بيصن جيرختل لمعن مث ؛«فئاوطلا عيمج ىلع ةلأسملا ميقتستف .نوعبسو ةئامسمخو



 ةفرعملا ليبس 1 قيرف لك بيصن ةفرعم

 قيرف لكل اع .حيحصتلا جيب قرف لكلا سيت نقرأ نأ ترأ اً

 لكلا 0 مامتساأ يذلا

 .قيرفلا كلذ َبيصن ناك لصح امف «ةلأسملا لصأ يف هتبرض اه ف ةلأسملا ل اصأ نم

 لك تل ام مسا ريو قلل ةقمنإ نم دحاو لا بهتعأ كرت أ تدرأ اذإو

 م ةدغ 0

 . ىلع بوري ملسلل أ :رخخآ ةجوو . .قيرقلا كلذ ٍداحآ نم دحاو 17 يبقا

 ةئام تس لضحيف ءاطوع عم ةلأسملا هيف انبرض اميف اهرضنف ةثالث نيتجوزلل ناك الثم «لبق اميف انلمع امك 2

 نوكتف ؛ةئرولا يقاب يف سايقلا اذه ىلعو ءرشع ةسمخو ةئام ثالث نيتجوزلا نم ةدحاو لكل نوكيف «نوثلثو

 ان نب ةرضملا ؟ تاك: حيحصنت ةذاذلا لاوع ( 1 ةلام

 عاو بال تاوجحلأ عبس مال تثاردحعاأ .مح تادحع كات كاتحج+ « ز
 ١ ل ا | وف هع -

 )"1 ِ 1 اذ

 (ةدحاولل 9-55 ممدخاولل ١69 رغد. (ةدحاولل ١5١9 4* . (ةدحا ولل 5 وع

 .ملعأ ىلاغت هللاو

 لصأ ق هدب ريح يذلا ب ورضملا 5 يأ :هتبرص ام .مهريغو ءامعألاو تاج ورلاو تادحلاو تاتيلاك :قيرف ل اك

 .ةقئابسلا ةلثمألا يف : !زاركن لمعلا أده رم لقو :قيرفلا كلذ :ةلأسملا

 ةلأسملا لصأ نم نيتجوزلل ناك ؛فئاوطلا رسك يف سوؤرلا دادعأ نيابتل ةروكذملا ةلأسملا يف الثم :خلإ مسقاف

 [ةيفيرشلا «بورضملا ف يأ] اهمهس عرج ف هتب رص اذإف ءافصنو ادحاو جراخلا ناك اههيلع اهتمسق اذإف عقبات

 نم رشعلا تانبلل ناك و .امهنم ةدحاو لك بيصن ىهف «رشع ةسمخو ةئام ثالث لصح - ةرشعو ناتئام وهو -

 اهتمسق اذإف «ةعبرأ اهلضأ نه تسلا تادجلل ناكؤ هامل لك ديس ىهف «نوثالثو ةّنسو ةئام ثالث لصحي

 اننا كاك نيفباغ
 أ

 ناك 8 لك ةسينفت ىهف نوعبرأو ةئام لصح مهبسلا عزج 2 هتب رص ادإف .دحاو يثلث ج

 لصح مهنسل أ[ عزجج ل ع 5 هتبرض اذإف ؛دحاو عبس جراخلا ناك مهيلع ح- هتمسف اذإف عءدحاو اهلص أ ع ةعبسل ا ءامعألل

 حيحصتلا لحأل ةلأسملا لصأ يف هتبرض يذلا :بورضملا يف .مع لك بيصن يهف نوثالث



 ةفرعملا ليبس ٠ م قيرف لك بيصن ةفرعم

 ةسسدقلا هله نن ولا قيرف نم يأ 2

 ةبسنلا نيل. وهو ينل هجوو .قيرفلا 4 كلذ داحا نم دحاو 1 بيصن لصاحلاف
 برضلا اذه نم

 مهسوؤر ددع ىلإ ةلأسملا لصأ نم قيرف لك ماهس بسنت نأ وهو - حضوألا وهو -
 مهريغ سوؤر دادعا نع

 تحرخ نيتأرملا ىلع - ةرشعو ناتئام وهو - بورضملا تمسق اذإ نيابتلل ةروكذملا ةلأسملا يف الثم :خلإ لصاحلاف

 ةسمخحو ةئام ثالث تلصح - ةئالث ريب -ةلاسصلا نما زب امها يل جراخلا اذه تبرض اذإف ؛ةسمخو ةئام

 اذإف ءنورشعو ىدحإ جرخ رشعلا تانبلا ىلع - بورضملا يأ - هتمسق اذإو .امهنم ةدحاو لكل يهف ءرشع

 «تنب لكل يهف ؛نوثالثو ةّنسو ةئامثالث تلضح - رشع ةّتس وهو - ةلأسملا لصأ نم نهبيصن يف جرح ام تبرض

 .ةروصلا رخآ ىلإ لمعلا كلذكو

 دحأ ةيمك نع ةرابع ةبسلاو :ةيسنلا قيرط .قيرفلا داحآ نم دحاو لك بيصن ةفرعم قيرط يف :قيرفلا كلذ داحأ

 امهنم وأ «هلاثمأ وأ «هيلإ بوسنملا ءازجأ نم ءزج نوكي ةبسنلا نم جراخلاف ءامهنيب ةفاضإلا يأ .رخآلا نم نيسناجتملا

 مصألا نوكي دقو «ةينامثلل فصنو لثم رشع ىثالاو ؛ةسمخلا الثم ةرشعلاو «ةّنسلا فصن ةثالثلا :لوقت امك اعيمج

 ظفاتلا نكمي يلاف مصألا ريغ امأو ءرشع دحأ نم ءزجك ةيئزخلاب الإ اهب ظفلتلا نكمل ةبسن لكف مصألا اّمأ .هريغو
 .ليلقلا ىلإ ريثكلا ةبسنو «ريثكلا ىلإ ليلقلا ةبسنال ةاواسملا ةبسن ةبسنلاو «فصنلاك ةيئزحلاب ظفلتلا ريغ نع امك

 ةلأسملا لصأ يف الثم :خإ بسنت نأ وهو .نيلوألا ف امك برضو ةمسق ىلإ هيف ةجاحال ذإ :حضوألا وهو

 امهنم دحاو لك تيطعأ اذإو ءافصنو الثم ةبسنلا تناك امهيلإ - ةثالث يهو - نيتأرملا ماهس تبسن اذإ «نيابتلا
 يهو تانبلا ماهس تبسن اذإو ءرشع ةسمخو ةئامثالث تناك - هفصنو هلثم ئبعأ - ةبسنلا كلت لثم, بورضملا نم

 لكك تسب لك تيطعأ اذإف «لثم سامأ ةثالثو آلثم ةبسلا تناك - ةرشح وهو - نهسوؤر ددنع ىلإ رشنع ةّنَس

 .كلذ ىلع يقاوبلا سقو «نوثالثو ةّنسو ةئامثالث الل تناك هسامحأ ةثالث لثمو بورضملا



 ءامرغلاو ةثرولا نيب ةمسقلا 00 تاكرتلا ةمسق يف لصف

 تاك رتلا ةمسق ف لصف

 ءامرغلاو ةثرولا نيب

 عيمج يف حيحصتلا نم ثراو لك ماهس برضاف ةنيابم ةكرتلاو حيحصتلا نيب ناك اذإ
 ..«ريناند ةعبس ةكرتلاو «كاوبأو ناتنب هلاثم ,.حيحصتلا ىلع غلبملا مسقا مث «ةكرتلا

 كا رتلا نم ةئرولاو ءاهر غلا نيب ةمسقلا ف عرش ةئرولا ن نقلا قيرف لك بيصن نييعتو لئاسملا حيحصت نع غرف امل :لصف

 عيش ةئرولل يب و نويدلا عيمجب ةيفاو تناك لإ ةكرتلا نأ ؟ حيححص ريغ واولاب فطعلا نأ هيلع دري :ءامرغلاو

 "ءاهرغلا ع دارملا أَي :باجيو .ع يش ةئرولل قس ملالإو عةئرولا نيب ةمسقلا ن وكتو ءامرغلا نيب ةمسقلا ىلإ جاتحيال

 ىلع ةدحاو ال اًاوحأ ددعتب ةددعتم ةمسقلاف ءةفئاطلا هذه دارفأ نيب و ةفئاطلا هذه دا رفأ نيب أ ردقم "نيب" ظفلف

 ةمسق قيرط يف الّوأ عرش :خلإ ناك اذإ .انلق ام اضيأ ىعملا نوكيف ' 'وأ" ئيعمج واولا نأب :باجي وأ ءاعم نيتفئاطلا

 .ارهاظ اهيفرمألا:قوكل ةلئامللا لك. كرت ةةييازيه .تمولطلا نعم كرتلا نم ةلعف :ةكوتلاو .ةثرولا نيي ةكرتل

 لوألا ةبسن ناك و ؛ةبسانتم دادعأ ةعبرأ عمتجا ى هيمن يهو «باسحلا يف ةدهمم ةدعاق ىلع بم اذه :خا مسقا مث

 ,مولعملا نم لوهخللا جارختسا نكمأ يدحاو لهجو ةيذلث دادعألا كلت نم ملعو (عبارلا ىلإ ثلاثلا ةبسنك يياثلا 8

 لصاحلا :اهثلاثو :حيحصتلا :اهيناثو ,حيحصتلا نم ثراو لك ماهس :اهوأ «ةبسانتم دادعأ ةعبرأ عمتجا هيف نحن اميثو

 عيمج ىلإ ةكرتلا .: مم لصاخلا ةيسسلكا حيحصتلا ىلإ ماهسلا كمت نأل ؛ةكرتلا عيمج :اهعبارو عةكرتلا نم ثراو لكل

 ادإ كلذكف :«ةلاقلا ّق يناثلا برضك ناك فرطلا يف ١ فرطلا تبرض اذإف (مولعم يقابلاو لوهج 0 كلانلاو ةكرتلا

 دحأ ىلع جسق اذإ ةدع يف ددع برض نم بكرت رادقم لك نأ ةرورض ؛ثلاثلا جرخي يناثلا ىلع غلبملا تمسق

 ,ةسمخ جرح ةئثالث ىلع اهتمسق اذإ ,ةسمخ يف ةثالث برض نم تبكرت امل الثم رشع ةسمخك ءرخالا جرح نيددعلا

 هنإف ؛قيرفلا داحأ نم دحاو لك بيصن ةفرعم يف لصألا يه ةدعاقلا هذهو «ةثالث جرخ ةسمخ ىلع اهتمسق اذإو

 داحا نم دحاو لك لصاحلاو «قيرفلا ددعو (ةلأسملا لصأ نم قيرفلا .بيصن : ةبس انتم ذادعأ ةعب ,رأ اضيأ كانه عمتجا

 لكل حيحصتل لا نم لصاحلا ةبسنك مهددع ىلإ ةلأسملا | لمفأ . نم قيرفلا ةبسنتق :«سوؤرلا غلبمو «حيحصتلا نم قيرفلا

 اذه لثم يف لوهجملا جرختسيو ؛مولعم يقابلاو لوهحب ثلاثلاو «ةلأسملا لصأ يف بورضملا وهو سوؤرلا غلبم ىلإ دحاو
 .ثراولا كلذ بيصن ةمسقلا هذه نم جراخلاف :حيحصتلا ىلع .حيحصتلا يف ةروكذملا قيرطلاب

 مألاو بألا نم دحاو لك بيصن انبرضف «ةنيابم ةعبسلا نيبو هنيبو «ةّنس نم ةلأسملا لصأف :2إ ناوبأو ناتنب

 ىلع اهاتمسق ءرشعغ ةعبرأ تراص ةعبسلا يف امهانبيرض «نانثا نيتنبلا نم ةدحاو لكلو ءٌمألا بيصن كلذكو

 ءاكسلب لك بيصن : كلذو «رانيد ثلثو نارانيد ةدحاو لكل باصأ ةّثسلا



 ءامرغلاو ةثرولا نيب ةمسقلا - ه تاكرتلا ةمسق يف لصف

 يف حيحصتلا نم ِثراو لك ماهس ب برضاف «ةقفاوم ةكرتلاو حيحصتلا نيب , ناك اذإو

 يف ثراولا كلذ بيصن جراخلاف ءحيحصتلا قفو ىلع غلبملا مسقا مث «ةكرتلا قفو
 برضلا نه ل اضاخلا

 ٌبرضاف ؛مهنم ٍقيرف لك بيصن ةفرعمل ام ءٍدرف لك بيصن ةفرعمل اذه .نيهجولا
 نيف رطلا نم ةانتررق يذلا يأ

 قلاسملا قفو ىلع غلبعلا مسقا م ؛ةكرتلا قفو ف ةلأسملا لصأ نم قيرف لكل ناك ام
 برضلا نم لصخح ام يأ 5008 ع :

 هع وراوو هاو ناو ةنيابم امهنيب ناك نإو :ةقفاوم ةلأسملاو ةكرتلا نيب ناك نإ
 حيحصتلاو ةكرتلا نيب يأ

 اأو ٌّمأو بأل نيتحأو ةّدجو اجوز كرت نمك ةقفاوملا لاثمو «لّوألا لاثم ّرمو .ةقفاوملاو ةنيابلا يأ :نيهجولا يف

 «نامهس مو بآل تحخأ لكلو (مهس ةدجللو «ىيهسأ ةثالث جورزلل ,ةعست ىلإ لوعتو ةّنس نم ةلأسملا لصأف مل

 اس يورط وبلال قارس راوي وسلا نيب نوكيف ارانيد رشع ا ةكرتلا نأ ضورفملاو ءمهس ّمألل خأللو

 ىلع غلبملا مسقيف ءرشع نْثا نوكيف - ةعبرأ يهو - اهثلث يف يأ ةكرتلا قفو يف - ةثالث يهو - حيحصتلا نم جوزلا
 نيقانأعب ناتو نقولا نم يوزلأ بيست ني ىالذ شريرأ جربت. ةلالثا نخو -.هنللا ناخيأ يصف قو

 اذإف «ثلثلاب قفاوت حيحصتلاو ةك رتلا نيب ناك نييالت ةكرتلا ائنضرف ولف ءةعست 51 لوعت عت نم ةلأسملا لصأف

 اذه انمسق اذإف ءنوثالث لصح - ةرشع وهو - ةكرتلا قفو يف - ةثالث وهو - ةلأسملا لصأ نم جوزلا بيصن انبرض

 بأل تاوخألا بيصن انبرض اذإو ءجوزلا بيصن يهف ةرشع تحجرخ - اضيأ ةثالث وهو - ةلأسملا ثلث ىلع لصاحلا
 وهو - جراخلا ناك ةلأسملا ثلث ىلع اهانمسق اذإف «نيعبرأ راص ةكرتلا ثلث يف - ةعبرأ وهو - ةلأسملا لصأ نم ّمأو

 لصح ةكرتلا ثلث ف - نانثا وهو - ّمأل نيتخألا بيصن انبرض اذإو «تاوخألا ءالؤه بيصن - ثلئو رشع ةثالث

 .نيتخألا نيتاه بيصن - ناثلثو ةّنس وهو - جراخلا ناك ةلأسملا ثلث ىلع اهانمسق اذإف ؛.نورشع
 - ةعست وهو - حيحصتلا نيبو اهنيب نوكتف «نيثالثو نينثا ةروكذملا ةلأسملا ق ةكرتلا انضرف اذإ امك :ةنيابم

 ءنوعستو ةّنس تلصح - نوثالثو نانثا وهو - ةكرتلا لك ف - ةثالث وهو - جوزلا بيصن انبرض اذإف «ةنيابم

 اذإف ءنورشعو ةينامغثو ةئام تلصح ةكرتلا لك يف - ةعبرأ وهو - ٌمأو بأل تاوخألا بيصن انبرض اذإو .ةكرتلا

 نم نيوبألا نم تاوخألا بيصن - ناعسُتو ريثنع ةعرأ وهو - جراخلا ناك ةعستلا ىلع لصاحلا اذه انمسق

 ناك ةعست ىلع غلبملا ىلإ انمسق اذإف نيتسو ةعبرأ تغلب ةكرتلا عيمج يف ٌمأل نيتحألا بيصن انبرض اذإو .ةكارتلا

 بيصن ةفرعم يضتقي يعبطلا عضولا نأ نّيبلا نمو .ةضورفملا ةكرتلا نم امهبيصن - عسُنو ةعبس وهو - جراخلا

 ىعار هّنِإ :لاقي نأ الإ «قباسلا لصفلا يق ف امقديب كلذ يعور امك ؛مهنم دحاو لك بيصن ةفرعم ىلع قيرف ل كد

 .لوألا لصفلا ف يذلا ق قيرفلا درف ةطباضب ةلصتم لصفلا اذه يف قيرفلا درف ةطباض ركذي نأ وهو «ىرخأ ةبسانم



 ءامرغلاو ةثرولا نيب ةمسقلا 8 00 ١ تاكرعلا ةمسق يف لصف

 كلذ بيصن جراخلاف «ةلأسملا عيمج ىلع لصاحلا مسقا مث ة و لك ف برضاف

 يف ثراو لك ماهس ةلزنمب ميرغ لك نيدف «ٍنويدلا ءاضق يف اّمأ .نيهجولا يف قيرفلا
 ةكرتلا طسباف روسك لك لا يف ناك نإو .حيحصتلا 0 مي ؛لمعلا

 .هانمسر ام هيف مِلق مث ءرسكلا سنج نم امهلعجا يأ ءامهيتلك ةلأسملاو
 هني ا 55-3 ضن 8

 داحالاو قرقلا بيصل ةقرعم يف

 .نويدلاب يفي ام لاملاو ءاذدعتم مترغلا كاك اذإ عي :حيحصتلا ةلزنت .ةلاشملا لضأ نم | قيرف لكل ناكام :برضاف

 ببتر لالا عيب لقا ميل لق" نيه تيرا رابح ايهم تنتاك" اقف علام ١ نيبو نويدلا عاومجب ني قفولا بلطاف

 ءارانيد رشع ئثا ديزل ءارانيد نوعبرأو ةينامث نويدلاو ازانيد رشع ةعبس لاملا ناك اذإ امك نويّدلا ع عومجم ىلع لصاحلا

 ؛لاملا عيمج ٍف ديز نيد برضاف :ةنيابم نيعبرأو ةينامثو ءرشع ةعبس نيو .ارانيد لنورشع ركبلو. ءاراتيد ركع ةثس ورمعلو

 ديزل يهو «رانيد عبرو ريئاثد ةعبرأ ج جرخي - نوعبرأو ةينامث وهو - نويّدلا عومجم ىلع ةعبرأو ناتئام وهو لصاخلا مسقاو

 را نيدو هرم نيد كل انفصو ام ىلع ى سف و .لاملا رم

 وهف ح جرخ امف ؛نويدلا عومجم قفو ىلع ل اصاخلا مسقا ل «لاملا قفو يف ميرغ ل اك نيد برضاف «ةقفاوم امهنيب ناك نإو

 عةيذاي وهو لاملا قفو لف ديز نيد برضاف « سدسلاب ةقفاوم امهنيبو رشغ ةينامث لاملا ناك اذإ امك «معرغلا كلذ تيقن

 يهو «رانيد فصنو ريئاند ةعبرأ جرخي - ةينامث كلذو - نويدلا عومجم قفو ىلع - نوثالثو ةّنس وهو - لصاحلا مسقاو

 .ركب نيدو ءورمع نيد هيلع سقو ؛لاملا نم ديزل
 ف ةكرتلا برضب سينجتلا ىلإ طسبلا اهتمسق يف قيرطلاف ءرسك ةكرتلا يف ناك اذإ هلصاح :روسك ةكرتلا ىف

 تاي نيلصاحلاب لمعلا مث «ةدايزالب رسكلا جرخم يف ةلأسملا حيحضت برض مث ؛دحاو ةدايزب رسكلا جرخم

 جرت ل عيحضلا برض نم لصح اًميف ىلضصألا حيحصضتلا ن نه ثراو لك ماهس برضب يأ ؛ةمسقلاو برضلا

 امقف عمد حر ُِق ةلأسملا حيحصت برض نم لصح نذلا ىلجج لضاخلا ع ويسعل 5 ءرسكلا هدايزو ويغكلا

 .دحاولا ثراولا كلذ ةصح وهف لصح

 ةلأسملا لصأف ءٌمأو بال ناتخألاو جور او ملا : :يه هتنروو ؛رانيد ثلثو ارائيد نيرشع و 6 اذإ الثم

 يف لورشعو ةسمحح برصضي نأ قيرطلاف «نانتا كحأ لكلو يدحاو ملل و ةئالاث جورزلل «ةيناهعم ىل ! لوعتو ءةكس

 قف ةينامثلا برضي مث «نيعبسو ةتس راصف دحاو هيلع دازيو «نوعبسو ةسمخ لصح - ةثالث يأ رسكلا جرف

 ىلع غلبملا اذه مسقيف هدايز لصحي م ةطوسبملا ةكرشلا يف ملا بيصت ب رض اذإف «لورشعو ةعبرأ لصح ةياللد

 مسق و تبرض ادإف ىألا بيصن لقعض نيحخألا نم ل بيصل او ٠ سدس و ريناند ةيدزاز جوخ ع«نيرشع و ةعب را

 ةعست هل جرح لصاحلا مسقو تبرض اذإف ألا ةصحل لاثمأ ةيالث جورزلا ةصخو .ناسدسو ةتسا جرح اصاخلا

 اثم رشغ انبا وهو امهع ومجم جرخم دخف «الثم سدسو عبرك فقام تارسك حاحصلا عم ناك نإو . فصل و

 .روطسملا هجولا ىلع روك ذملا لمعلا ممتو ؛عومجما جرخم يف حاحصلا برضاو



 جراختلا قيرط "1 3 جراختلا يف لصف

 جراحتلا قف لصف

 ةكرتلا نم يقي ام: مسقا مث (جيسستللا نب ماه جراف 07 رثأ نم ةيربأل نيت جاما نم
 و ماا راق ءرهملا نم هتمذ ين ام ىلع جوزلا حاصف ّيعو ّمأو جوزك «نيقابلا ماهس ىلع

 فضنلا وه يذلا هبيضن نع

 نود لاملا نم نيعم ءيشب مهنم ضعب جارحخإ ىلع ةئرولا حلاصت :حالطصالا يفو ؛جورخلا نم لعافت وه :ج راختلا

 ورمع نع ركذو #ذ سابع نبا نع حلصلا باتك يف هلم دمحم ركذ اذك هيلع اوضارت اذإ زئاج وهو ؛هتصح لامك
 نم ايوا نأ ىلع ءافلأ نيتاقو:ةثؤلث ىلغ اهويلطابب قط قاعي نيكولا كيحواستا ىدعإ نأ ةدقتي نابيد نب
 تام مث ءاثالث هتوم ضرم يف هذ فوع نب نمحرلادبع اهقلط ىلا يبلكلا ورمع نب غبضأ تنب رضامت يهو «ثاريملا

 5 :ةياور يف يف ءافلأ نينامثو ةثالث ىلع اهنمث عبر نع اهوحلاصف ءرخأ ةوسن ثالث عم تناكو نامثع اهثّروف «ةّدعلا يف يهو

 .كحأ هركني ملف ميد ةباحصلا نم رضحمي كلذ كاكو «ريناند يه :ةياور قو ءمهارد يه

 اذهو يراكنإ عم را ؟تي الو رقيال نب تتنوككت م عما وا رارقإ عمم ناك عاوس ( حيحص حلصلا نأ ملعا :حاص نم

 عم كلذو ,ةموصخلا ع ءفدل لاملا عفدي هيلع ىععدملا نا ع رارقإ ع عم الإ حلصلا حصي د ال :يعفاشلا دنعو ؛«كللام لوقو عش

 لاق :لاق هه ةريره أ ثيدح نم هحيحضص ف كابح دا عم 3 هولا سرب الو ؛هووشر رارقإلا ريغ

 راكنإ نم حلصلا َّنأ ةلالدلا هجو .الالخ مّرحو امارح ّلحأ احلص الإ .نيملسملا نيب رئاج حلصلا :ل هللا لوسر
 امارحو ,حلصلا لبق هل الدلاح هب ىعدملا ةدمخأ اك ا ا أ ىعدملا نأ اكاد ماج و امارح لحأ تاوكس وأ

 قالطإ انلو .هدعب الالحو حلصلا لبق هيلع امارح ةلطابلا ىوعدلا ىلع لاملا ذحأ ناك الطبم ناك كإو ءةدعب هيلع

 .فلكت نع ولخي ال هلم يعفاشلا لاق امو ؛"زئاج حلصلا" ص هلوقو (١:ءاسنلا) ب ريح ٌحلَصلاَو# :ىلاعت هلوق

 هتلاهج نال ؛ام ولعم نوحي أ دبال هتميق م جاتحيام 53 لآ لصاحلاو .كنادساف امثو ل وهج ىلع مولعمو «لوهجم

 .ةعزانلل ىلإ يالا ؛ هنأل ؛هب هملع ىلإ جاتحي الف اطاقسإ نوكي هضبق ىلإ جاتحي ال امو «ةعزانملا ىلإ يضفت

 ىلع يأ اه وك وحصل ا قال | حرطا مث «ةثرولا ديلا هيدر عقال عجصوا لح

 .ةلأسملا ميقتستف «معلل جهّسلا وهو ىقابلاو (مالل نامهبس وهو

 اوجرحأف اضورع وأ اراقع ةك رتلا تناك نإف ءامهماكحأ ربتعيف ؛ئيعم ةنيابه ؛ةروص ةحلاصم ةحلاصملا هذهو :حاصف

 ابهذ تناك نإو «ءسكعلا اذك و زاج ابهذ هوطعأف ةضف تناك نإو ءاريثك وأ هوطعأ ام ناك اليلق :زاج لامت, مهدحأ

 -. «نسدحلا كللذ نم حلاصملا نم رقكأ ىطعملا نوكيب نأ الإ رومي ال نيدنقتلا دحأ ئلع هوداصف كلذ ريغو ةضفو



 هغضيرعت "1 ذرلا باب

 مالت كامهس .امهماهس ردقب انهاثأ معلاو م هذا نيب ةكرتلا ىف وقاب مسا  ندبلا نم نم جرخو

 5 نم ةلاسملا حب ف

 «نيبلا نم جرو .ءيش ىلع ترعنبلا ني حلاصف 0 نشب ةعبرأو 5 7 علل مبهم و

 لصألا نم ناك اسك

 .ةعبس نبا لكلو ,مهسأ ةعبرأ ةأرملل اييم نووعضو سلع ىلع ةكرفلا يقفاب سقي 5

 >رلا هيفآب

 يقوذ ىلع دري هل قحتسم الو «ضورفلا يوذ ضرف نع لضف ام ؛لوعلا دض درلا

 1111111 1 نيج وزلا ىلع الإ ,مهقوقح ردقب ضورفلا
 ناصقنو ةدايزالب

 هتصخ نم ميرغلا أربي نأ الإ نيد اهيف ناك نإ حلصلاو جراختلا زوجي الو ءزاج ضرعلا نم لدبلا ناك نإو -
 ىلتع ناك .نإؤ:ءاعربت ةبيضن ةثرولا رئاس ىضق وأ نيدلا ريغ ىلع حلاضيو'ةيلع ءالوه لعجُيف ةثرولا نم. ضرقتسي وأ

 .زوجي :اولاق اولعف ولو «هوحلاصي نأ يغبنيال اطيحم نكي مل نإو ؛حلصلا زوجيال ةكرتلاب طيحم نيد تيملا
 لعجي نأ زوخيالو «ٌمعلل مهسو «ٌمألل نامهس نوكي ذقنيحو «جراخختلا لبق حيحصتلا نم امهماهس ردقب :اثالثأ
 معللو مهس ٌمألل نوكي ٍننيح هنأل ؛يقابلا ثلث ىلإ لاملا لصأ ثلث نم ّمألا ضرف بلقني الكل ؛نكي مل نأك جوزلا

 .مهسأ ةثالث ىقبي حيحصتلا نم جوزلا ماهس حرط دعب هنأل :امهماهس ردقب .عامجإلا فالح وهو نامهس

 وهو- ىقابلاو ؛ةجوزلل -دحاولا وهو- نمثلا «ةينامث نم ةلأسملاف [ةميدقلا خسنلا رثكأ يف لاثملا اذه دجوي الإ :ةجوز وأ

 انحرط ؛نوثالثو نانثا تلصح «ةينامثلا يف ةعبرألا انيرضف ءامهنيب ةنيابلا نوكل ؛مهيلع ميقتست الو «ةعبرألا نينبلل -ةعبسلا

 انبرضف «ةلأسملا لصأ نم ٌدحاولا ةأرملل ناك ذإ ةلأسملا ّحصت اهنمو ءنورشعو ةسمخ يقب جراخلا نبالا قح اهنم ةعبسلا

 مهنم دحاو لكل عةيداثلا نينبلل -نورشعو كح وهو يفابلاو «حيحصتلا نم ةمهس وهو ةعبرأ تلصح هيف ةعبرألا

 دّرلا يف عرش ةكرتلا ةمسق نايب نع غرف امل :دّرلا باب .ةعبس نبا لكلو ؛مهسأ ةعبرأ ةأرملل ءفدصملا لاق اذك «ةعبس

 لصأ صقتني ف ماهسلا ةاورت ةرلاب» ةلاسملا لصأ دادزيو ضورفلا يوذ ماهس صقتنت لوعلاب ذإ :لوعلا دض

 ردقب ةيبسنلا ضورفلا يوذ ىلإ ضورفلا نع يقابلا فرص" :احالطصاو ؛فرضلاو عوجرلا :ةغل وهو .ةلأسملا
 ؛مهيلع دري نميف نيلحادب سيل نيجوزلا نإف ؛نيجوزلا دحأ ةيبسنلاب جرخف ."قرغتسم ةبصع مدع دنع مهضورف

 لاملا تيب ناكم امهيلع دريف لاملا تيب عضوم امهوعضوف نورخأتملا امأ .نيمدقتملا بهذمو ةلأسملا لصأ وه اذك

 يقابلا نإف ؛ثلثلا قتعمو «تنبو «ةجوزك يقابلا ضعبل اقحتسم بصاعلا ناك ول ام دحلا لمحو .نامزلا اذه يف هداسفل

 .تنبلا ىلع نامهسلا ريو ؛هقتع ردقب امهس قتعمل اهنم قحتسي - ةثالث وهو - ضورفلا نم



 هيف بهاذملا نايب 0 1 درلا باب

 . . ..:كله تباث نب ديز لاقو ءدثص انباحصأ ذخأ هبو ضم ةباحصلا َةّماَع لوقا وهو
 ةعبات نمو هيض 2 ىلعك مهروهمج يأ درلا يأ

 يوذ ىلع ةبصع همث نكي مل اذإ ضورفلا يوذ ضرف نم لضف ام دري هنأ 17 نأ ملعا :2إ ذخأ هبو

 هلل انباحصأ ذخأ هبو همك ةباحصلا ةماع لوق وهو ءامهيلع دريال امهإف ,نيجوزلا ىلع الإ مهماهس ردقب ضورفلا
 دري :هذ نافع نب نامثع لاقو ءاّس يعفاشلاو كلام ذحأ هبو «لاملا تيبل لضافلا :هن#» تباث نب ديز لاقو

 ةدايزلا نم هدض نوكي نأ بجوف «لكلا ىلع تلاع لوعلاب صقن اهلخد ول ةضيرفلا نأل ؛اضيأ نيجوزلا ىلع
 .مرغلاب منغلاو نامضلاب جارخلا نوكيل ؛ءلكلل

 اتابثإ نكمبال ريداقملا نألو ؛هيلع ةدايزلا زوجي الف ةثرولا نم دحاولاك ضرف ردق صنلا نإ :لاق اقلطم هعنم نمو

 وهو م/د:لافتألا) هللا اوبن ٍضْعَبِب ىلْؤَأ ْمُهْضْعَب ماَحَر لا اوُلوُأَو :ىلاعتو كرابت هلوق انلو .الصأ عنتماف يأرلاب
 عيمجل كلذ نوكي نأ يغبني ناكو «صنلاب امهل تبث اميف الإ نيجوزلا نمو لاملا تيب نم ىلوأ نوكيف «ثاريملا

 ةوقل ؛ماحرألا يوذ نم مهريغ ىلع اومدق ضئارفلا باحصأ نأ الإ مسالا اذه ف مهئاوتسال ؛ماحرألا يوذ

 0 لعخد هلك يبل نأ :يور ام ةنسلا ثيح نمو هب قحأ اوناكف ثرإلا يف نومدقي مهْنأ ىرت الأ .مهتبارق
 رصح ه6 هللا لوسر هيلغ ركني لو .ثيدحلا' نبا الإ ىثريالو الام يل نإ (كلك ثنا لوسر اي :لاقف ءهدوعي دعس

 .نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم يف امّيسال أطخلا ىلع هرقي ملو هيلع ركنأل كلذك مكحلا نأ الولو «ةنبالا ىلع ثاربملا
 تيقبو ىَّمأ تنامف «ةيراخج ىّمُأ ىلغ تقدصت ىنإ !هللا لوسر اي :تلاقف هلك ىننلا ىلإ ثنأ ةأرما نأ يور ام اذكو
 ؛دّرلا وه اذهو كاربملا مكحب اهيلإ ةعحار ةيراخلا لعحق .كاريملا يف كييلإ تعحرو كرجأ بحو :25 لاقف :ةيراخلا

 .نيملسملا نم كلذب نوحجرتيف ةبارقلاب اوحجرتو :مهلك سانلا اوواس ضئارفلا باحصأ نألو
 ؛نيونألا تدع :ألا عم بأل تخأ ىلع الو «بلصلا تنب عم نبا تنب ىلع دري مل هنأ :هدو دوعسم نب درع قدوو

 نم لضافلا نأل ؛ةمقلع ذخأ هيو ءاهريغ ثراو نوكيال نأ الإ ةّدَج ىلع الو ألا عم 3 نم ةوخإ ىلع الو

 .برقألاف برقألا هيف مدقيف ءةبوصعلا قيرطب ذوحأم ضرفلا

 :انلق ءبناجألا نم ىلوأ يه نوكتف ءاهريغ ثراو همث نوكي ال نأ الإ هيلع دازي الف ةمعط ناك ؛سدسلا ةّدحلا ثاريمو

 صقنلا دنع لكلا ىلع صقتنلا لخدو ؛ةضيرفلا سفن ف ضعبلاب ضعبلا بجحي مل اذهلو ءاعرش ربتعم ريغ ناحجرلا اذه
 امم لوعلاب نيجوزلا ىلع صقنلا لاخدإو ءاضيأ لضافلا يف رثؤيف ؛عامتجالا دنع بيصنلا ليضفت يف رثأ هنأ ريغ «لوعلاب
 نكمي الف امهثرإل يقانلا فلاخي امث ةدايرلا ذحأو ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب تبث امهثرإ نأل ؛امهثرإل يقانلا ليلدلا قفاوي

 ءركذلاب صيصخت براقألا نم دحاو لكل بيصنلا ريدقتو «هيلع رصتقي سايقلا فالح ىلع تبئام نأل ؛سايقلاب هتاببثإ
 نألو ؛هانركذام ىلع رخآ ليلدب هانتبثأف «تابثإلاب الو يفنلاب ال ءالصأ اه ضرعتي الو ةدايزلا قاقحتسا عنمي ال كلذو

 قيرطب وه امنإو ءضرفب سيل درلا قيرطب ذحألاو ءاضرف هتبثت مهنم دحاو لك بيصن نييعت يف ةروكذملا صوصنلا
 ليلدب يقابلا ذأي مث ءصتلاب ضرفلا ذخأي ثيح تابصعلا ضعب يف كلذ تبث امك رحخآ ليلدب هتوبث عنتم الف «ةبوصعلا

 .صنلاب لب يأرلاب هتبثن مل و «نيليلدلا ىضتقمم لمع وه امّنِإَو « صنلا ىلع ةدايز كلذ ٌدعيالو رخآ



 ةعبرألا هل وصأ ب ٠ درلا باب

 :ةعبرأ ماسقأ ىلع بابلا لئاسم مث .ان يعفاشلاو كلام ليخأ ةببوب ه لانا هبيبلا ايهانتلا
 رلا باب يا يرهزلاو ةو نحس
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 لعجاف «هيلع دريال نم مدع دنع هيلع دري نمي * دحاو ىسع ةلاسلا ققر#ي 8 ١ ءاهذحلا

 .نيبثا نم ةلأسملا لعجاف «نينلحح وأ نيتحنأ وأ نيننب كرت ول امك ءمهسوؤو نف'ةلأسملا

 دري ال نم مدع دنع هيلع دري نمم سانجأ ةثالث 1 هلاسح ةلأسملا ق عمتجا اذإ :يناثلاو

 نم وأ .ناسدس ةلأسملا ف ناك اذإ نينثا نم ىبعأ ,مهماهس نم ةلأسملا لعجاف «هيلع

 نم وأ ءسدسو فصن اهيف ناك اذإ ةعبرأ نم وأ ءسدسو ثلث اهيف ناك اذإ ةثالث

 .ثلثو فصن وأ .ناسدسو فصن وأ ءسدسو ناثلث اهيف ناك اذإ ةسمخ

 ام هيلع دري نمم دحاو فنص امإ عةلاسملا يف دوج وملا نآل :ةعبرأ . داصاأ ضورفلا يوذ ىلع ةوبذدل عي :تيبل أ

 ما ا يع 0 ١ تيا 0 م 59 : . تو
 ترصخلاف .ن وكيال وا ةيلع دريال نم ةلأسملا ف نوكي لا امإ :نيريدقتلا ىلعو .دحاو فنص نم 0-5 امإو لضف

 .ةلئامتم مهسوؤرو ءاعم دّرلا 7 ضرفلاب مه لاملا عيمج ل :مهسوؤر نم .ةعبرألا يف ماسقألا

 ةثالث نم رثكأ نوكي الو :سانجأ ةثالث وأ .ةكرتلا فصن امهنم الك طعأف ؛ليوطتلل اعظق ءادتبا :نينثا نم

 تانيا اهنم امهو قكس نم لئنيح ةلأسملا نأ ما تَوَعَأو ا * ناس دس .ءارقتساالاب ودع امك صافح
- 

 .لاملا فصن امهنم دحاو لكلف نيفصن امهيلع ةكرتلا مسقاو نينثا نم ةلأسملا لعجاف «ةيضرفلاب

 اصا لعج اف ْق داي ةئرولل ب وجعأملا ماهسلا ّح ومحو انا ةّنس نه ةلاسملا ذإ ؛مألا 6 هع ا؛ىدلوك : سدس و ثا

 كتاف كيك سدسو فصن .هثلث مللو لاملا الث ألا يىدلولف ماهسلا كلت كالت ردقب انالثأ ةك < رتلا مسقاو «ةنالئ ةلأسملا

 نبالا ككل لجحا 5 500-5 ةئالز :ةعبرأ اهنم د وحخأملا ماهسلا | 3 وم 1 ةتيس نم اضيأ ةلأسملا نأ مَ هم تنب وأ «نبا

 ا وأ ملل اهنم عب قو تدبلل اهعابر | ةنكاك عءاعاب نأ 3ك رتلا مسقاو ةعبرأ نم ةلأسملا لعجاف ملل 0

 اا هك ىلا لعجتف ىلحاو هم مدلل ةعبرأ ءابهس نيتنبلل :ةتس 0 ةلأسملا لصأف مَ 7-7 : سلس و تاثلث ايس ع

 فصن ثنبلل «ةّنس نم ةلأسملا لصأف فأو نبا تنب تنبك :ناسدسو فصن وأ .َمألل دحاوو :نيتنبلل اهنم ةعبرأ

 اًضيأ ةّنسلا نم ةذوخأملا مهماهسو ةثالث سانحأ تعمنخا دقق: ءدحاو اضيأ ٌمآللَو دحاو مهس ننالا ثدبلو :ةثالث وهو

 كح | مق ءالل و « سمح نيالا كنشملاو ءاهسامحأ ةيالئ تنبللف .نيهماهس ردقب اساكأ نيهيلع ةكرتلا مسقتف عةسرم>

 ماهبسلا نلوكتو قت نم ةلأسملاف مو مو بأ تحاك وأ مآل نيتحأو ؛مأو تذل تيد :ثلثو فصتنوأ

 مال اذك و ءنامهس 2 نيحعأللو مهسأ ةثالث نيوبألا نم تخأللف ةةسمخ ةّمسلا نم هذ وخخأملا

 اهاعأ ةكارتلا مسفتو :ةلأسل ا لصأ ةسمنخلا ل اعجتف «كامهس نيوبألا



 ةعبرألا هل وصأ نو درلا باب

 لقأ نم هيلع ريال نم ضرف ٍطعأف هيلع دريال نم لوألا عم نوكي نأ .: ثيالاو

 + نإو ؛تانب ثالثو جوزك اهبف هيلع دري نم سوؤر ىلع يقابلا ماقتسا نإف ؛هجراخم

 يفابأ مهسوؤر قفاو نإ هيلع دريال نم ضرف جرخم يف مهيسوؤر ققاوا تاريغاف كتمت

 غلبملاف هيلع ٌدريال نم ضرف جرخم ف مهسوؤر لك برضاف الإو ؛تانب تسو جوزك
 هيلع ٌدريال نم يناثلا عم نوكي نأ :عبارلاو .يتانب سمخو جوزك ةلأسملا حيحصت

 هذ مف ه6 . . . «هيلع دري نّم ٍةلأسم ىلع هيلع ٌدريال نم ضرف جرخُم نم يقب ام مسقاف

 ورلاو حوزل

 ةلأسملا يف نوكي نأ وه لوألا نأل ؛ٌّحصيال اذه نأ هيلع دروأ [هيلع دري نم دحاولا سنجلا عم يأ] :خلإ! لوألا
 خامتجا ليبق نم ةيلع دريال نما ع لوألا خامتجاف .ةيلع دريل نم مدع دنع هيلع داري نم دحاو سنحب

 اذكو «هلك ال هضعب لوألا نم دارملا نأب بيحأو :خإ نوكي نأ عبارلاو :هلوق ىلع هنيعب اذه درا يورداتلا

 - هيلع دريال نمم (ادحاو اسنج اوناك اذإ ام وهو) ءلوألا عم ناك 1 يأ خا طعأف .لاكشإ الف :يباثلاب دارملا

 هيلع دري نم سوؤر ىلع يقابلا مسقا مث ءهضرف جراخم لقأ نم هيلع دريال نم ضرف طعأ - نيجوزلا دحأ وهو
 هعبر ذأ اذإف «ةعبرأ وهو عيرلا جراخم لقأ نم هطعأ ءعبرلا جوزلل تانب ثالثو جوزك مهيلع يقابلا ماقتسا نإ
 .تانبلا سوؤر ىلع ماقتساف ءمهسأ عةيالد يب مهس وهو

 جراخم لقأ :تائب ثالثو جوزك .هيلع دري نم سوؤر ددع ىلع جرخملا كلذ نم يقابلا مسقاو :هجراخم لقأ
 وهو «تانبلا سوؤر ددع ىلع ةميقتسم يهو «ةثالث تيقب اهنم ادحاو جورزلا ثيطعأ اذإف «ةعبرأ هيلع ٌدريال نم ضرف

 جوزلا تيطعأ اذإف هيلع دريال نم ضرف جرخم ةعبرأ ىلإ ٌدرنو ءرشع نا نم اهلصأ :تائب تسو جورك
 ةربع دي دا ؛ثلكلاب ةقفاوم امهنيب ن :كل «ةتتلا تانبلا سوفؤر ددع ىلع ويقتسما كاف عةثالث يب اهنم ادحاو

 حصت اهنمف «ةيناغ عيسلا ةعبرألا ُّق - نينا ئعأ- مهس ور ددع قفو برضاف ؛ماهسلاو سوؤرلا نيب مب ةلخادملاب

 ,ةتس فلا تانبللو «نانثا اهنم 5 ةلآاسملا

 اهنم ادحاو هانيطعأ اذإف «جوزلا ضرف جرخم ةعبرأ ىلإ ٌدرتو رشع ثا نم ةلأسملا لصأ :تانب سمحو جوزك

 يلحاو جورزلل ناك دا ؛ةلاسملا حصت اهنمو «نورشع لصحف هيلع دري هي نم ضرف 0 ةعبرا ُِق -انه مهسلا

 ءرشع ةسمح لصحف ةسمخلا يف اهانبرض ةثالث تانبلل ناك و ءاهايإ هانيطعأف ةسمخ ناكف مهسلا ءزج يف انبرض

 .هيلع دري نمت نيسنج غامتجا عم يا :يباثلا عم .ةناللث نهنم ةدحاو لكلف



 ةعبرألا هلوصأ 07 درلا باب

 دّرلا لهأ َنيب يقابلاو عبرلا تاجوزلل نوكي نأ يهو «ةدحاو ةروص يف اذهو ءاهبف ماقتسا نإف

 نم ةلآاس عيمج برضاف .وساتسل 0 كإو مال ترا وخعأ تيفو «تادج عبرأو ةجورك انالثأ

 َ و و
 ا ٍ 3 5 - 8 هَ - 3 ا

 «تاجوز عبرأك «نيقيرفلا ضورف جرخم غلبملاف ؛هيلع دريال نَم ضرف جرخُم ف يف هيلغ دري

 برضلا اذمي: لضاحلا

 ذأ ما ايضيا | هذر ةدعغ ىلع ماقتسا عانس ءمهماهس ىلع يا هيلع دري نم ةلاسم ىلع يا : ماقتسا ناإف

 عبارلا مسَمْلا ف يقابلا نك ىأ :اذهو .مأل نيتحخأو ةدحجو ةحوزك :لوألاو :كقتبعملا هب لثم ام يناثلاف

 .رثكأ وأ ناك ادحاو سنجلا اذه. يأ :تاجوزلل نوكي نأ .هيلع ذري نم ةلأسم ىلغ انميقتسم
 0 : 05 8 5 ١ ى# 52 3 3 أ سم | ش : 3 ابا ملا ف 3

 انهه يهو «ةثالث تيقب اهنم ادحاو ةأرما تذحاأ اذإف «ةعبرأ هيلع دري ال نم ضرف جرخم لقا نإف :خإ ةجورزك
 «سدسلا تادحلا قح و ةفيلقلا 5 تاروخألا قح نذل ؛ ةنذلث ايضيأ اهنأل ؛هيلع درب سه 2اس ىلع ةفيشتسم

 بيصن نكل «هيلع دري نم ةلأسم ىلع ىقابلا ماقتسا ةروصلا هذه يفف «دحاو مهس تاّدجللو «نامهس تاوحأللف

 تا وهلا يبصت :اذك و ءاهرسأب ن هس وةر ددع انظفحف «ةنيابم امهنيب لب نهيلع وقلب داق ببحاو عبرألا تادحلا

 سوؤر قفو انيرضف «هدمج ملف سوؤرلاو سوؤ ورا دا دادعأ نيب قفاوتلا انبلط مث - ةثالث وهو - اهفصن ىلإ تاوخألا
 ةعبرألا يف اهانبرض مث ءرشع انثا لصحف - ةعبرألا وهو - تاّدحلا سوؤر ددع لك يف - ةئالثلا وهو - تاوحخألا

 يف هاتبرضف دحاو ةجحورلل ناك .ةلأسملا ّمصت اهنمف نيعبرأو ةينام راصف هيلع دري ال نم ضرف جرخم يه ىلا

 لكلف «كلذك هل ناكف دحاو اضيأ تادجلل ناكو «؛ةجحوزلا اهانيطعأف ريغتي ملف رشع انثا وه نعذلا ب ورضملا

 .ةعبرأ نهنم ةدحاو لكلف ؛نيرشعو ةعبرأ غلب هيف امهانبرضف نانثا مأل تاوحألل ناكو ؛ةثالث نهنم ةدحاو
 ناك ]1 000 5 : ٌ تس تا ا 57 1 52 3 0 5

 نم ةلأسملا لصأ :لإ تاجوز عبراك .هيلع دري نم ةلاسم ىلع هيلع دري ال نم ضرف جرخم نم يقب ام :مقتسي مل نإو

 ةلاسم عيمج برضيف «ةنيابم امهنيب لب سادسأ ةسمح يهف ءسدسو ناثلث نيضرفلا نأل ؛انهه هيلع دريال نم ةلاسم يه ىلا

 .نيقيرفلا ضورف جرخم وهف نيعبرأ غلبيف - ةينامثلا وهو - هيلع دريال نم ضرف جرخم يف - ةسمخلا نيعأ - هيلع دري نم

 لصاخحلا نوكيف [ةيلغ دري نم 0 2 ةيلغ هارد نم ماهس برضاف (قيرف لك فبيصت  نييعت تقرأ اذإو

 نوكيف ؛هيلغ دري ال نم ضرف جرخم نم يفب اميف هيلع دري نم ماهس برضاو «هيلع دريال نم بيصن

 دري نس 0000 ِِق 5 دحاو وهو - ج رخملا كلذ نيم «تباسج وررلا ماهس انب رض اذإف 3 قيرفلا كلذ بيتل لصاحلا|

 ءاهس“ ةعبرأ انتيرض اذإو .نيعبرألا نم تاجوزلا بيصن يهف .ءةسمخح لصاحلا ناك - ةسمخ يهو - هيلع

 نحل يهف ؛ ني رشع و ةينامث غلب هيلع دريال نم ضرف ج رفخم نم يقابلا يو ن ةعبس ِِق هيلع دري نم ةلأسم نم تتنائبلا

 ع .تادجلل يق ةعبس ناك ةعبس ّق هيلع دري نم 010 نس ألفا ماهس ادحاو انبيرض اذإف «نيعبرألا نه



 ةعبرألا هلوص 1 0 ٠ 00 درلا باب

 هيلع دري نم ةلأسم يف هيلع ّدري ال نم ًماهس برضا مث ؛تادج ٍتسو «ٍتانب عستو

 ضعبلا ىلع رسكنا نإو «هيلع دري ال نم ضرف جرخم نم يقب اميف هيلع دري نم ٌماهسو
 .,ةووك ذملا لوصألاب لئاسملا حيحصتقف
 ةيشاحلا ىلع هئايب رم

 قيرف لكداحآ ىلع رسكنم هنكل ؛هيلع دري نم قيرف لك ضرفو هيلع دريال نم ضرف لمعلا اذهب ماقتسا دقف -
 ةعبرألا ذخأنف ةنيابم امهنيبو ,ةسمخ نهبيصنو ءاعبرأ تاجوزلا دحن انأ كلذو ؛تمدقت يلا لوصألاب هحّحصتف

 نهسوؤر ددع ةعستلا ذحأنف «ةنيابم امهنيبو نورشعو ةينامث نهماهسو اعست تانبلاو ءاهظفحنف نهسوؤر ددع
 دادعأ نيب ةبيسنلا بلطن مث نهسوؤر ددع ةّنسلا ذخأنف «ةنيابم امهنيبو ةعبس نهماهسو انس تاحلاو ءاهظفحنو

 يف ةعبرألا فصن برضنف «فصنلاب تسلا تاّدحلا سوؤرل اقفاوم عبرألا تاجوزلا سوؤر ددع دجنف «سوؤرلا
 لصحيف رشع ينْنا يف ةعستلا ثلث برضنف «ثلثلاب عستلا تانبلا سوؤر ددعل ةقفاوم يهو رشع ينْنا غلبتف ةنس
 .نيعبرأو ةئام عبرأو افلأ غلبيف نيعبرألا ف لصاحلا اذه برضنف ؛مهسلا ءزج وهف نوثالثو ةتس
 ةئام غلبف مهس ءزج يف اهانبرضف ةسمح تاحوزلا بيصن ناك دقف «قيرف لك داحآ ىلع ةلأسملا حصت هنمف

 تغلب مهسلا ءزج يف اهانيرض اذإف ءنورشعو ةينامث تانبلا بيصنو .نوعبرأو ةسمح نهنم ةدحاو لكلف «نينامثو

 لصح ؛مهسلا ءزج يف اهانيرض اذإف ةعبس تاّدجلا بيضنو .رشع انثاو ةئام نهنم ةدحاو لكلف ؛ةينامثو افلأ

 :اذكه نوعبرأو نانثا نهنم ةدحاو لكلف ,.نوسمحو نانثاو ناتئام
 د 1 ٌ 0 5

 < بورضملا ١282٠ خحيجحيس ع4 . در ؛/, ةلأسم

 تادهج ةتس تانئب ةعست تامج وز ةعبرأ

 3 3 ١

 ١ ا اعز

 1 لم 7
 ةلأسملا يف ةثرولا ماهس ةفرعم تدرأ اذإف ,غلبملا اذه نم 6 ماهس ةفرعم قيرط نايب اذه :خإ برضا 3

 ناك ؛هيلع دزي نم ةلأسم يه ىلا ةسمخلا يف - ةينامثلا نم دحاولا وهو - تاحوزلا بيصن برضاف ةروكذملا

 هتبرض اميف اهيرضاف «ةعبرأ هيلع دري نم ةلأسم نم عستلا تانبللو .نيعبرألا نم تاجوزلا قح ىهف ةسمخح لصاحلا

 .ةعبسل ةعبس ف بورضم مهس تادجللو ءنف وهف نيرشعو ةينامث غلبت - ةعبس وهو - هيلع دري ال نم ضرف
 ؛حيحصتلا يف ةروكذملا قيرطلاب ةلأسملا ححصف لكلا ىلع وأ ضعبلا ىلع رسكنا اذإ يأ :خلإ رسكنا نإو

 جرختل الإ نكي مل برضلا نم بابلا اذه يف ركذ امو ,حيحصتلا ىلإ جيتحا امبابرأ ىلع مقتست مل اذإ ماهسلا نأل
 ةلأسملا حيحصتل ال «ماهسلا جراخم يق انركذ امك ءددع نم هيلع دري ال نمو هيلع دري نمم قيرف لك ماهس

 .هديعن الف «قيرفلا داحآ نم دحاو لك ماهس ةفرعم قيرطو حيحصتلا قيرط انركذ دقو «مهيلع



 هيف ركب ىبأ لوق ٠ 0 دجلا ةمساقم باب

 تالعلاوتبو ةايغألا رق" هقل ةباحفلا نع همّيات نحو هذ قيلسلا ركبوبا لاق
7 

 تاوحألا 1 هاوحخالا نم يا

 :هدهو تباث نب ديز لاقو ءىتفي هبو هلي ةفينح ىأ لوق اذهو . دحلا عم نوثريال
 رشالا بكت 0 رخجألا ى قتلم يف ابك 5-5 قامت الاب بألا عم وبري امك

 ظ2ظظ”77707707010700000010008”7 ناااعااو اورام ليد لع اح ديقاج هاواي »فاو او حجم ييعو و 8 "دحلا عم نوثري"

 «نيدهتجا نيب تفقالدت تا وخألاو ةوحخخالاو دحلا نيب ةييسقلا ىو ةمسقلا نم ةلعافم :ةمحاقملا :لدحا| ةعماقم

 ماكحألا نايِعو :ءانهيف فالتخالا نايل تابلا اذه. ءاهبف ةددرت نم مهنهو «ءاهاقن نم مهنمو ءاهتبثأ نم مهتم

 .يفانلاو تبقملا لصأ مظتني امي بابلا بيقلتف ءاقوبثت ىلع ةعرفنملا

 .مظعألا مامإلا هراتحخنا كلذلف تاياورلا هنع ضراعتت مو ءمهلضفأو ةباحصلا ملعأ وهو :كذ قيدصلا ركب وبأ

 يبعك ن ب يبأو فر كاس قع ديعس ىبأو «تاميلا سس ةفيدح و ( رمع نباو ريبزلا نْباو ع سابع نياك :ةباحصلا نم

 و ةشئاعو «تيماصلا نس ا «نيصحلا نب لارمعو «ةريرشه و (يقرعشألا .وسروم يىبأو ءلبح نبا داعم و

 ءءاطعو ءحيرشو ءدوعسم نب ةبتع نب هللا دبعو ءديز نب رباجو «ةدانقو :كللي ةفينح يىبأ لوق اذهو .مهربغو
 07 ني ريس نباو :يرصبلا نسحلاو «زيزعلا دبع ند رمعو ا ريب زل لا نبا ةورعو

 يلع بهذف ةمسقلا ةيفيك يف نوفلتخم مهنكل ءارك5 دوعسم نباو ىلع لاق هبو «نوثري :هو تباث نب ديز لاقو

 هظح صقنيال بألا نأل ؛سدسلا ىطعي صقتتا اذإف ءسدسلا نم هظح صقتني مل ام ةوخإلا مساقي دجلا نأ ىلإ هيض

 8 ةهساقملاف ةس اوناك ادإو عل ريجخ ةرضسامملاف ةعبرأ ا يول وأ أو 5 ناووعأ كرعرف ناك اذاف «سلدسلا نم

 | ناك اذإف ءهدنع ةمسقلا يف نودغي ال ثاللعلا ونب ؛ اضيأو تيرا نسال تب ل نإو «ءاوس سدسلاو

 مسك ؟' ةلنع ديلا اضيأو ؛نيوبألا ف هلا نعي ف دجلا ناب نيمصت لاملا ناك 5 | خأو 1 ّصَأ "ف بآل خألا عم
 أ + 0

5-0 

 بأ تحأو أو بأ تحأ ةغم تناك اذإف «ضرف ةيحاص هدنع تخألا نكت لب داصأ تادرفنملا تناوتحألا

 كن ىليل يلا نبا ذخا - مذ ىلع لوقب يأ - هلوقبو «يقابلا دجللو «هسدس ةيناثللو ؛لاملا فصن ىلوآللف

 مك دعي ال تاالعلا يب لأو 7-5 اذيز هيف قفاوو ةعيلفلا نه هظح صقني 17 مساقي بيلا لأ ىلإ 50-52 دوعسم نبا بهذو

 لوقبو نيو ىلع دنع امك دجلا عم ضورف تاوذ تادرفنملا تاوخألا نأو بيف اًيلع هيف قفاوو نايعألا نيب عم ةمساقملا ين
 اك

 كح دوسأو لمحو فتس وب وبا دحتأ كف تبان نس ديز لوقب . لج يعخنلاو ءدوسألاو عةمقلع لأ هع 2 وعسم نبا

 هذ يلع لوق نود ةمسقلا يف هلوق اراتحتا هللر دمحمو كلي فسوي ابأ نأل ؛ركذلاب هو ديز لوق فنضملا ضخ امنأو
 يبي و سوو سوا سوو هيو دي دع نمو .هقو دوعسم نباو

 نأ رهظ الضتم أي امك خلإ هو تباث نب ديز دنعو :لاقف هنو تباث نب ديز لوق فدصملا لّصف املف ءءاش نيلوقلا يأ
 تيل

 .قافتالاب دجلا عم نوطقسيف فايحألا ونب امأو :دجلا عم .هر مغ ىلع ي هتفلا ناك نإو كلذ هدنعراتخملا



 هيف تباث نب , ديز لوق ؟ دجحلا ةعماقم باب

 ٍنايعألا نب عم ّدجلل :ه#ذ تباث نب ديز دنعو .ا'ح يعفاشلاو كلام لوقو اح امهوق وهو
 تودع ةيدخ

 :ةعماقملا ريسفتو ٠ .لاملا عيقع كلت نمو ,ةعماقملا نم :نيرمألا ل اضفأ تاالّعلا ئبو
 تف ديسير ل لاق

 اتق 6 اف اب و ا ا وو د طمستسواو ا لج نم ا اج هد هسفسا 6 . . ,ةوخإلا دحأك ةمسقلا يف ّدحلا لعجي

 ةلأسملا هذه يف ةمئألا فلتحاف :اككج .يننانوي- كلام .ىوتفلا هيلعو :طوسبملا يف يسحرسلا لاق :امهوق وهو

 مج هيلإ بهذو م ةفينح يبأ لوقب ف أ ىقتلملا بحاص نإ :انلق امك هب يِفأو :ةدنع ررقت اه ىلإ لك بهذف

 عمج هب لاقو ءامطوق ىلع ىوتفلا :ءكلو يستوتملا لاقو .ةباحصلا رثكأ كلسموهو عمهريغو نيعباتلا نم ريفغ

 رايتخا مدع يفو ملا دال وأ بجح يألا هننقي نيهج ولا وذ هنأ وهو ءاهيف هابتشاالا ناكمل اذهو ءاضيأ نهثك

 خألا هبشيو .ماكحألا نم ةييقودللا دع كال ةيالو مدع يفو ؛دحلا امهحكن اذإ ةريغصلاو ريغصلا غولبلا

 نأ يفو ٌمألا عم خألا ناك اذإ امك اثالثأ امهيلع ةقفنلا ضرفت ٌمأو ّدح ريغصلل ناك اذإ هنأ يف بألا قرافيو

 اذلو ؛هيلاوم ىلإ ةلفانلا ءالو ري ال هنأ فو ءبأآلا ناعإب كلذك ريصي هنأ امك دجلا مالسإب املسم ريضيال ريغصلا

 لاؤسلا نعع سانلا عنمو تالضعملا ىلعأ يف هدو ىلع هذعو .نيكرشملا لافطأ يف فقوت امك هيف مهضعب فقوت

 .دحلا ةلأسم نع الإ تالضعملا نع ىولس :لاقف ءهنم

 ةمسقلا يف هلوق اراتحا اج نادهغو فسد ايأآذأل ةركذلاب ديز: لوق:يانكلا بحابص ضخ لق ا ديز دنعو

 «بناج يف هابحاصو بناج يف هكلي ةفينحوبأ ناك اذإ هنأ :ئفملا مسر نمو هه ض دوعسم نباو ىلع لوق نود

 .امهوق ةيلج ىلع ُصيصنت هو ديز لوق ليصفتف ءءاش نيلوقلا يأ رايتحا يف اريخغ وه ناك
 ىلعو «نيقيرفلا الك هعم عمجي وأ ؛تالعلا وأ نايعألا ونب دحلا عم عمتجي نأ امإ ولخيال هنأ ملعا :إ دجلل

 .هلصفو هني فنصملا هنيب هبهذم ىلع مكح لكلو «؛ماسقأ ةّتس هذهف ءال وأ مهسوذ مهب طلتخي نأ امإ نيريدقتلا

 بيصنك ةوخاإلا عم هبيصن لعخجيو ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل تاوحألا نيبو .هنيب. لاملا مسقيف :ةوخإلا دحأك

 هانلعجف نيهبشلا انيعارف .رم امك ةهج نم خألا هبشيو ةهج نم بألا هبشي هنأ رم ال كلذو ءمهنم دحاو

 اريخ نكي مل نإو «هل اريخخ ةمساقملا تناك نإ ثاريملا ةمسق يف خألاكو ءانلق امك مأل ةوخإلا بجح يف بألاك

 ىطعي نأ كلذ بجوتو «ٌهألل ىطعي ام فعض بألل ىطعي نيوبألا نيب لاملا مسق اذإ هنأل ؛لاملا ثلث هانيطعأ هل

 .ثلثلا هفعضو سدسلا ال ىطعي ناكو «ةدجلل ىطعي ام فعض دجلل

 «نايواستي امهف ناوخأ هعم ناك اذإو فصتنلا اج ذخأي هنأل ؛ثلثغلا ن رم ريخ ةمساقملاف دحاو خأ دحلا عم ناك اذإف

 ةمساقملاف ثالث وأ ٌمأو بأل ناتحعأ هعم ناك نإو «عبرلا ةمساقملاب ذحأي ٍدئنيحف هل ريخ ثلثلاف ةثالث هعم ناك اذإو



 هيف تباث نب ديز لوق نا دحلا ةعماقم باب

 هًبيصن دحللا ذحأ اذإف ؛دجلل ارارضإ ؛نايعألا نيب عم ةمسقلا ف ىف نولحدي تالَعلا ونبو

 نم تناك اذإ الإ :نايعألا يبل يقابلاو (ع يش ريغب نيبئاح- نيبلا نم لوجرخي تاللعلا ونبف
 ناحل ع هلوق نم ع دحلا بيست دعب لاملا نم اتتحشأ

 نإف .دجلا بيصن دعب لكلا فصن ءاهضرف تذحأ اذإ اهإف ؛ةدحاو تحأ نايعألا نب
 ريب

 ىقبف «بأل نيتحأو ٌمأو بأل تردغأ» لحبك ؛مهل ءيش الف ًالإو «تآلَعلا يبلف ءيش يقب
 د ع قح نال اهضرف اهذخأ دعب

 هب اسقأ ةلايسملا هذه يف تناك ولو . .نيرشع نم حصتو «لاملا رئشغ »بآل نيحألل

 نيتحخألا ماعم 3 رمش يأ

 نوكيالو نيو اوناك او 7 قالا مف تاع ني 25 ريرقتو .مهعم ا

 انريتعاف - ا ىلع لمعلا ت تابحعاو 1 نمش «تاالعلا عم اوناك اذإ نوئريالو (مهعم نابعألا كب نم قب

 نروتحأي ةلو.كحلا جتيصنل ةايلقت ةءسقلا ف اولعتدأف - نب قح يف نيبلا نم مهانطقسأو دحلا قح يف مهئرإ

 وخآلا ببسي هتيعب صخخشلا كلذ: طوقس رابتعاو :سضحش قع ف ضخش رابتعا تأ سوو نم ائيش

 نينثالا نآل ؛سدسلا ٌماللف مو بأل احأو ءبأل احأ و اّمأ كرت اذإ اه :اهنم ءرئاظن هل لب ال :انلق .ادج ٌركنتسف

 ناضقنلا بجخب ةبوجحم مألا لعج يف بآل خألا ربتعاف ءسدسلا ىلإ ثلثلا نم ملا نابجحي اقلطم تاوحألاو ةوخاإلا

 .لاخبا هعسي ال لاقو ليق ًاقههو .نيوبألا نم خألاب انهه بوجحم هنأ عم ةلمجلا يف اهعم اثراو هنوكل

 ب مدع لاح ٌدحلا عم نوثري ثالعلا ئب نأل اذهو ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب اميف هنوفساقتي :نايعألا ىنبل

 76 شاسع .هقح ٍف مهرابتعا نم دبال هيعمل ايوا ولو .مهعم 7 نإو نايعألا

0 1 

 0 ان رأف م 1 أل قح ُّك ةجأب و خلا ربتعاف ُث سدسلا مال نأ بال مالا عمأو بذل امههدحأ :نيوحعأو

 نيوبأ ف امكو .بأل خألا نود هل ٌمألا ضرف دعب ىقابلا ناك ول تح مأو بأل خلا قح يف اربتعم نكي مل نإو

 .يشاترمتلا لاق اذك .انهه اذكه ؛قاقحتسالا نود ٌمألا بيصن صقتنيل نيوبألا عم ناوخألا ربتعي نيوخأو

 نقي الف بيزا دفع كلا عم ةبصع نرصي مأو بأل تاوخألا نأل ؛كلذ لاق امنأو ءاهضرفرادقم يأ :اهضرف

 دحلا لعجيف «ريخ انهه عممامألا قأ فللاا كام :نيرسع نم حصتو , ةيرشك هلا ةلأسملا" ف الإ هدنع ضرف نه

 «لكلا فصن ةينايعألا تخأللو نامهس ٌدجلل ؛ةسمخ نم ةلأسملاف «تاوخأ سمح ةلأسملا ف ناكف خأ ةلويهنب

 - نينثا يبعأ - رسكلا جرخم يف ةلأسملا برضي نأ بجيف «ةلأسملا يف يفصنلا رسكلا عقوف «فصنو نانثا وهو

 ددع برضتف «بأل نيتحألا ىلع ميقتسم ريغ وهو دحاو يقبف «ةسمخ ةينايعأللو «ةعبرأ ٌدجللف :ةرشع لصحف

 .دحاو ةيتالع لكلو «ةرشع ةينايعأللو «ةينامث ٌدجللف ؛:نورشع لصحيف ةلأسملا يف امهسوؤر



 هيف تباث نب ديز لوق 0 دجلا ةمساقم باب

 ميدل رومألا لدنلا اه دينا ييسوف يب تلا نإو ديك

 مهس يذ ضرف دعب

 رقي نيب عيل اذإو : غرق وختأ و تندبو مالي يقل لاف ميج سنس الإ امو «تحأو

 تكرت نإف ةلابملا لبمأ يف ثلا رقت بربقالا يييتسجم دكلت يئابلل يلو لسا ازيع
 هاف تملا ةأرملا لئاسملا يف لضأ رسكلا ةلازإ نأل

 وهف رخآ فصن ىقبيف ؛ةثالث نم هل ريخ وهو «لاملا فصن ةمساقملاب انهه ذحأي دحلا نأل :ءىش اه قبي م

 وأ تالعلا وأ نايعألا نيب نم ةوخإلاو دحللاب يأ :طلتخا نإو .ءيش بأل تحألل قبي ملف مأو بأل تخألل

 .ملإ رومألا لضفأ مهسلا ىذ ضرف عفد دعب ٌدحلا ىطعي يأ :خ! انه دجللف .امهنم
 ( ةمهس مهسلا ىذ ىلإ الوأ عفدي نعي ؛لاملا عيمج سدسو يقب ام ثلثو ةعساقملا ىهو :ةثالغلا رومألا لضفأ

 «فصنلا دوجول ؛نينثا نم ةلأسملا نأف :خأو دجو جوزك .ةروكذملا ةثالثلا رومألا لضفأ وه ام ٌدذحلا ىطعي مث

 - نينثا نيعي - ةلأسملا لصأ يف امهددع انبرضف امهيلع ميقتسيالو «ةفصانم خألاو ٌدجلل رخآلاو ءجوزلل اهنم دحاو

 وهو لاملا عيمج عبر ةعساقملاب هل لصح دقف عدحاو خألاو دحللا نم دحاو لكلو عناتثا جورالف ةعبرأ :كليصح

 (ةئس نم ةلأسملا لصأ 1 ةدجو دحك .لاملا لك سدس هنأل ءانهه ىقب أم تلد هيف اذكاو «هسدس نم لضفأ

 ىقبيف ةثالث ةدجلل ءرشع ةينامث راص ةّنسلا ف ثلثلا جرخم انبرضف ءامل ثلث الو ؛ةسمح يقبيف سدسلا ةدجلل

 اغغأو . كائنا تحخاأأللو ةعبرأ نيوخألا نم لكلف رشع اهنم يقابلاو ءدجلل - ةسمحخ وهو - اهثلث ءرشع ةسمخ

 .عابسأ ةثالثو مهس وهو «ةسمخ اعبس هل راص هانمساق ولف ءةّنس نم ةلأسملا لصأ نأل ؛اريخ ىقبي ام ثلث ناك

 .اريخخ ىقبي ام ثلثف ءمهس ناك عيمجلا سدس هانيطعأ ولو ؛مهسأ اثلثو مهس هل راص ىقبي ام ثلث هانيطعأ ولو

 ةذجللو «ةثالث وهو اهفصن تنبللف ءسدسلاو فصنلا عامتجال ؛ةّنس نم ةلأسملا لصأ :لإ تسبو ةّدجو ذجك

 نإو ؛«-دحاو مهس يثلث نيعأ- نيمهسلا ثلث هل ناك نيوخألا ّدحلا مساق نإف .نامهس ىقبيف ءدحاو وهو اهسدس

 .هل ريخ سدسلاف ءمات مهس هل ناك لاملا عيمج سدس هانيطعأ اذإو ءدحاو مهس ائلث اضيأ هل ناك يقب ام ثلث هانيطعأ

 حصت اهنمو ءرشع نا غلب ةّمسلا يف امهسوؤر ددع انيرض اذإف ءامهيلع ميقتسيالو دحاو مهس نيوحألل ىقبي ٍدئتيحو

 باحأ ؟ةلأسملا حصت فيكف ثلث يقابلا يف نكي ملو «هل اريخخ يقابلا ثلث ناك امل هنأ فنصملا ىلع دري ناك املو ةلأسملا

 . ةدحلاو دحللا' :هلوقب ةيشاحلا يف هقيرط تفرعو «لبق تبرض امك :خلإ برضاف .خلإ يقابلا ثلث ناك اذإو :هلوقب

 ؛رم يذلا لاثملب فثكي ملو اهركذ امنإو ءاريخ اهيف سدسلا نوكي لا لئاسملا نم ةلأسملا هذه :تكرت نإف

 عضاوملا ضعب ف هعم ثرت ال اهنأ عم ٌدحلا عم ةبوجحم ريغ مأو بأل تينألا نأ يهو .ىرخأ ةدئاف ىلع اهلامتشال



 هيف تباث نب ديز لوق 1 ابا دجلا ةمساقم باب

3 3 3 

 ةلأسملا لرعتو ذحلا ع سسلال :؛بأل وأ ءأو تنل اتحاو امأو اتنبو اجوزو ادح

28 
 2 نأل ؛رشع ةثالث || لوعتو :سدسلاو عبرلاو فصنلا عامتجال ؛رشنع يلا ربع ةلاسملا :خإ اجحوزو الج

/ 

 ىقببف «نانثا وهو نسلسلا كأي نيللاوب ؛ةثآلثا وهو بل د جورلاو «ةّتس وهو رشع ئثا نم فضنلا ذخأت

 عيش الو ئرشع ةثالث ريضيف رخعاآ دحاو رشع يلا ىلع دازف سدسلا 4 نأ ؟نينثا نم اهل دبالو ءدحاو مدلل

 دحلا ذختأ امأو يي ةبصعلل قبي مل ةلأسملا تلاع اذإو .دحلا عم اذكو تانبلا عم ةبصع ريصت اهنأل ؛تخألل

 ةبوصعلاب ال ةيضرفلابف سدسلا

 جوزلا ذأ اذإ ةمساقملا ريدقت ىلعو ءرشع ةثالث نم نينثا ٍفئنيح ذحأي هنأل ؛هل اريخ لاملا عيمج سدس ناك امئنأو

 تالا نوكيف نيتنأك لدا لعجيف عدحاو ينو دجلل يقب' نينلا مءألاو فصنلا تنبلاو رشع ئتا نم عبرلا

 ةينامشه تدبللف نو وثالث و ةتس لصحتف ريشا با يف ةنالثلا برضتف ةثالث ىلع دحاولل ةفاقتسا الو ؛تاوخأ تركادم

 ثلث هع ريدقت لع لادا اذكو ىدحلاو بيحكللو نانا دحجللف ندخل ىقبت ةّتس ءاللو ئةعبسل جورللو اه رشم

 غلبت ةلأسملا لصأ يف - ةثالثلا يأ - هجرخم برضيف ءحيحص ثلث هل دحوي ال دحاولا وهو ىقابلا نأل ؛ىقبي ام

 .نييالث و ةّدس ع امهنم ريحت رشع هر باو نعت الا 2 م ولعملا نمو «نينالاثو 3 انظيأ

 مأو بسأل كتحخألا أ يدجلل اريحن اهيف سدسلا ن 5ك ىلا لئاسملا ل انيق بيوض نإه انه ةلأسملا هده ىف ةدئافلاو
- 

 نوكأ ناك ةلاسلا هدع قف اهك ضراعل لئاسملا ضعب ىف هعم ثرتال اهنكل ءدجلاب ةب وجحم نكت مل نإو بأ وأ

 نم اهيقف تعستجا ىلا ضورفلاب ةلاشملا بتيلاع لقو ؛ ضرف بحاض اهيف ليجا لعجتي للا ىضتقا دجلل اريج سدسلا

 نا عتبلا عم ةبصع تراص ىلا تخالل ءىش قبي ملف ءرشع ةثالث ىلإ رشع يلا

 70 0 : ىلا 05 ١ ا 3” ف : 2 2 م حدا 8 تا | )5 ف
 ؛(ةتمسلا يو ضفصنلا تنيللف . سدسلاو ععبرلاو :فصنلا حامتجال ؟ رشح يبا نم ةلاسملا لصا :خا سدسلاف

 مهسلا نإف ؛اهقح نم لقأ وهو ٌدحاو الإ ملل قبي ملو «(نانثالا يأ> سدسلا ّدجللو «(ةثالثلا يأ) عبرلا جوزللو
 ١ 0 ت م اامألا 1 هد #1 0 ها ناحل # 1 د 5 8 ١

 اذكو ,«تانبلا عم ةبصع األ ؛تحالل عيش الو «رشع ةنالث ىلإ لوعتف ج رحملا ىلع دحاو دادزيف سلسلا اش ردقملا

 1 لع ليلدلاو .ةبضعلاب ال ةيضرفلاب دججا مهسو ءانهش مولعم هشو (يقابلا اوه امعإ تابضعلا نع قحو عدجلا م

 رشع ئِنا نم عبرلا ةمساقملا ريدقت ىلعو ءرشع ةثالث نم نينثا ةروصلا هذه يف هل نأ ٌدَحلل ريخغ لاملا عيمج سدس

 تلمح «نيعألاك للا انلعجف امه فيضالا» لجل وهو دحاو ىقب ملل نسدسلاو..«تتبلل ا فصنلاو «ج وزلل

 ثلا تخاف :ةينداك و ةكس.كن راض رشغ نينا يف ةناللثلا انيرضف ءويقتسم ريغ ةئالقلا ىلع 558 هكا ويخأ يكاد

 عا - يقابلا انمسقو - ةتس وهو - اهسدس ممألاو - ةعست وهو - اهعبر جوزلاو - رشع ةينامث وهو - اهفصن
 رين لاملا عيمج سدس نأ امأو .دحاو تحاللو «نانثا دجللف ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل تحألاو َدحلا ىلع - ةئالثلا

 ةّنس تراضف «ةلأسملا لصأ يف هجرخم انبرضف «حيحص ثلث هل سيل - دحاولا وهو - ىقابلا نألف ؛يقب ام ثلث نم



 ةيردكألا ةلأسملا نا دجلا ةمساقم باب

 أو بكل تدخلا لعجي ال هند اذ جلا وقير نأ طاو بسلالا يق الودع رشح قولك لإ

 تعأو دجو ّمأو جوز يهو "ةيردكألا ةلأسملا" يف الإ جلا عم ضرف ةبحاص بأل وأ
 مضي مث ءفصنلا تحأللو ؛سدسلا دجللو ثلث ّمأللو ءفصنلا جوزللف ءبأل وأ مأو بأل
 .دجلل ريخ ةمساقملا نأل ؛نييثنألا ظح لثم رك ذلل نامسقيف :ةخألا يييضت لا هن دخلا

 يقابلا ثلثو نسلسلا نم خالك ةحجب نأل نيبيصنلا عومجم فصنلا يأ سدسلا يأ

 دو يوك تيوسو .نيرشعو ةعبس نم ّحصتو «ةعست ىلإ لوعتو «ةّنس نم اهلصأ

 ةلأسملا هذه فعلا و سدسلاو فيصتلا ع خامتجال

 .دحلا عم ضرف ةبحاص اهيف لعجي هنإف :ةيردكألا .ةبصع هعم اهلعحل لب خألا ةلزنمب هدنع ٌدحلا نأل :َدجلا عم

 هجو ال هنأل ؛ثاربملا نع مرحت اليك ؛ءادتبالا ف ضرف ةبحاص تحألا تلعج امنإو ءفصنلا وهو :تخألا بيصن

 تيضن لاعفأ ةثالث تيعألا بسن راض ةبضع لعب مم ول اًنأل ؛ءاهتنالا يف ةبصع تلعج امنإو ءاهبجحي نم مدعل اهكامرحل

 .خألا بيصن نم رثكأ تحألا بيضن نوكي نأ زوجي الو بق تباث نب ديز دنع خألاك دحلا نأل ؛زوجي ال كلذو دجلا

 تعألل قي ملف ءدحاو وهو سدسلا دجللو ؛ثلثلا وه ىذلا نانثا مدلل ةيالث ةتسلا نم ج وزال ذإ :ةعست ىلإ

 عومجبو «ةثالث تخاللو دحاو دجللف «ةعست تراصف اهفصن ةلأسملا ىلع اندزف ءضرف ةبحاص افوك عم ءيش

 ةلزنمب دحلا نأل ؛ةمسقلا يف ةماقتسا الو ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل تحألاو دحلا ىلع اهمسقتف ةعبرأ نيبيصنلا

 .-ةعستلا عا اههوعو ةلأسملا ف سوؤرلا ددع يه ىلا ةثالثلا برضتف «ةثالث ىلع ةعبرأ ميقتست الو نيتحأ

 .هكلي فنصملا لاق امك نورشعو ةعبس لصحتف

 ىلإ دجلا بيصن مصي 5 ع ةعست تحخأأللو عةيالاث دجللو : ةعبس ماللو عةعست اهنم ج ورللف :نيرشعو ةعبس نم

 :اذكه ةعبرأ تخأللو ةينامث ّدجللف رم امك امهنيب مسقيف رشع ثا ريضيف ؛تخألا بيصن 5
 ؟” ه« سوؤر 517 حيحصت 3-5 5 لوغ 5 ةلأسم

 ىف ١ ن م

 3 0 5 ١
 لصحف ؛نييثنألا ظح لثم رك ذلل مسقف «رشع ىثا رابصف. تعغألا بيصنو هبيصن عمجف خألا ةلزنمب دجلا ناك املو

 ؛هلطر دمحم لوق ىلع وع امعِإ - نيرشعو ةعبس لم ةلأسملا حيحصت يأ 2 اذهو .مهفاف (ةعبرأ تحأأللو «ةينام دحجلل

 ّمألا ىطعأ كلب فسوي ابأ نأل ؛رشع ةينامث نم ّحصتف هلي فسوي يبأ لوق ىلع امأو ؛لاملا ثلث ّمألا ىطعأ هنأل
 :اذكه دجو مأو جوز نوكت ةلأسم يف هدنع بألاك دخلا نأل ؛ىقبي ام ثلث

 -« سوؤر ْ ١ 8 حيحصت ع ةلأسن ْ

 م 1 3



 هحيحصت كايب 8 ةخسانملا باب

 ديز ىلع تردك اهنأل ؛ةيردكأ تيمس :مهضعب لاقو .ردكأ ئب نم ٍةأرما ةعقاو األ

 ةّيردكأ الو لوع الف ,ناتخأ وأ خأ تخألا ناكم ناك ولو .هّبهذم هد تباث نب

 ةخسانملا باب

 22000101 ..........ةمسقلا لبق اثاريم ءابصنألا ضعب راص ولو

 :ةليبق مسا وأ ءاهيلإ تبسنف اهيف هبهذم ديز ىلع هبتشاو «ةروكذملا ةثرولا ككلوأ تفلخو تنام :ةأرما ةعقاو اهلأل

 ةلأسملا هذه نع ناورف نب كلملا دبع هلأسف":ضئارفلا نإ هلع تباث نباديزر بهذه نس اهنمه ضففش ناكو

 اهنإ :لاقي دقو ؛ملعا هللاو ءردكأ ةتيملا ةليبق وأ ؛لئاسلا وأ ءجوزلا مسا ناك وأ ؛هتليبق ىلإ تبسنف اهياوج يف أطخأف

 عم ةوخالل ضرفي ال هن هنأل - طا اهنأل .اهبيصن تعحألا ىلع ٌدحلا ردك وأ ءضئارفل رفلا باحضأ ىلع تردكت

 عمج مث «ةعست ىل !١ ةّتَس نم ةلأسملا لاعأو «فصضبلا تمعألل ضرف دقو ؛ءيش قبي ُلاذإ مهطقسي لب «ليعي الو دجلا

 تحلل ترإاأل انددعو هتخألا فعض ٌدِللا ىطعأف ؛بيصعتلا ةهج ىلع امهمسقو دحلا سدسو تحأللا فصن

 قارعلا لهأ افومسيو ءريسكلا وأ حتنفلاب :'ةك رتشملا ب ةيعفاشلا دنع ةلاسملا هذه تيغو .اهيجت وع ذا ؛دجلا عم

 ىقابلا سدسلا نوكيف ةنسا نوم ةلأسملاو دجلل ريخ لاملا عيمج سدس نأل :لوعالف .مهنيب اميف اقرهشل ؛ ءارغلا'

 .مألل ءيش الو ءاعامجإ سدسلا نع هقح صقتنتي ال ذإ ؛ضرفلاب ّدجلل ّمألاو جوزلا ضرف دعب
 .ةيردكألا ف تخألا فالخي هنامرح ىلإ ٌرطضاف ءضرف بحاص هلعج ديزل نكمي ال ةبصع خألا نأل :ةيردكأ الو
 - ةلازإلا :ةغللا ف هانعم ردصم وه وأ ءنيسلا رسكيف لعاف مسا وأ ءلوعفم مسا اّمإ خسنلا نم ةلعافم :ةخسانملا

 تخسن ةهنمو - لقنلاو - اًهريغ :رايدلا راثآ حي درلا تخخست هنمو - رييغتلاو - هتلازأ هلظلا مسمتشلا تعخسن نمو

 ةلازإ هيفو ءهنم ثري نم ىلإ ةمسفقلا لبق عوعيسل رزلا ضعت هيتس لفي :حالطصالا فو .هيف ام تلقن :باتكلا

 تلئس اذإ كّنأ ملعاو .رخآ ىلإ ثراو نم كلملا لاقتناو ةمسقلا رييغتو يناثلا تومت. ىلوألا ةلأسملا هنم تحص ام

 عطخت كلعل الإو. بجت آل ةلأسملا ةروص نم ملعت م امف ؟ىتنأ مأ اركاب لاخ نع الوأ لأساف ةخسانملا نع

 هّنإف ؛دجو مو بأل تحأ نع نيتنبلا ىدحإ تتام مث «نيتنبو نيوبأ ضاهر نأ :نيهو ةيئاملا ةلأسملاك اهيف

 .دساف دج اهوبأف ىثنأ ناك ولو «ىاثلا تيملا ىلإ ةبسنلاب ناحيحص ناّدح هاوبأف اركذ ةلأسملا هذه ف تملا ناك ول

 لاحلاف «هتثرول اثاريم هبيصن راصو ةمسقلا لبق ءابصنألا يوذ ضعب تام ول ئعي :2! ءابصنألا ضعب راص ولو

 ىلع ءال وأ ةمسقلا ريغت نأ نم ولخي ال :لوألا ىلعو.ءآل وأ لوألا تيملا ةثرو يسب ناقل سنبل كرو يابا ند را ل

 ثينبلا فحسأ تام مث «ةدحاو ةأرم نمتاببرو:نينب كرت اذإ امك ءراركتلا يف ةدئافلا مدعل ؛ةدحاو ةمسق مسقي ريخألا

 ةدحلاو اةفضا ىلغا نيقابلا :قيب ةكرتلا ةمسنقا تتيح سباع ىوس هل ثراو الو ةمسقلا لبق تانبلا ىدحإ وأ

 تنام مث ,ىرخأ نم تانب ثالثو ةأرما نم انبا كرت اذإ امك يناثلا ىلعو .ةدحاو ةمسقلا يفتكيف ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل

 .جوزك :هلوقب هركذ يذلاك ثلاغلا ىلعو .-نيوبألا نم نيتخألاو «بأل خألا ئعأ- عال وه تفلخ و تانبلا ىدحإ



 هحيحصت لايب را ةخسانملا باب

 نع تنبلا ثتام مث ؛نيوبأو ٍةأرما نع ةمسقلا لبق جوزلا تامف ؛مأو تدبو جوزك
 ٠ ةما .ةااف . ةناقاف ..:هيف لصالاف ,نيوخاو جوز نع ةدجلا تتام 3 ؛ةدجو تنبو نينبا

 الوأ تتام ىلا ةأرملا ْمُأ يه

 ,ةلثامملاو :ةقفاوملا نه ذلك اهيف نو الاغم دروأ ثيح هلي فيضملا رد هّللو (ّلِإ جوز نع تتام ةأرما يأ :جورك

 .ثلاغلا ريظن عبارلاو ؛لوألا ريظن ثلاثلاو ؛(ةلثامملا يأ) يناثلا ريظن يناثلا نطبلا نإف ؛ةنيابملاو

 تك رث و ةهيلصص فب ةاميست ةأرما تنام هنأ :ماقملا حيرشتو ةعبرأ نوطب تاذ ةلأسملا تراضقف :نيوخأو جوز نع

 ؛اهتثرو ىلع ةميلس لام ةمسق لبق ديز تامف «ةميظع ب ةامسم اّمأو ةعرك ب ةامسم اننبو ديز ب ىّمسم اجوز
 تكرتو نيتمسقلا لبق ةعرك تنام مث «ةميحر ب ةامسم اًمأو ورمغ ب ىّمسم ابأو ةميلح ب ةامسم ةجوز كرتو

 تكرتو ةميظع تتام مث ؛ةروكذملا ةميظع ىهو ةّدَحو ةيقر ب ةاّمسم اننبو هللا دبع امهيناث و دلاح امهدحأ :نينبا

 :اذكه ةلاسملا ةزوصرو ميركلا دبع امهيناثو ميحرلا دبع امهدحأ :نيوععأو نمجرلا كيغدب ىئمسم احوز

 ةميلس ١78 خحيحضت (5 5 حيحضت ١( 1 حيحصت 4 هةر 17 2اس

 و - ديلا يقام :ةميظع (نيابت) ؛ خيحصت 0'؟ ةلأسم

 (ميركلا دبع) خأ (ميحرلا دبع) خأ (نمحرلا دبع) جوز
١ ١ ١ 

1 5 5 
 ا 0 1

 2". ا ل سس ١ غلبملا
 متركلا دبع 2ميحرلا دبع نمخرلا دبع هللا دبع دلاخ ةبفر هةميح رز رمع ةميلح

 5 3 ١ ع ع ١ / ١ ا

 .هحيضوت اّنم نأيسو ؛نتملا يف حرشم لمعلا قيرطو



 مي

 ةلأسم ححصت ارانب يكن مل لوألا ل

 دعا عاوقلا كادت ةقباسلا دعاوقلاب

 فال ف ةمشأ واو ةلئاعملا َى

 مقتسي مل نإو ”ةينرعلا 3 ةجاحالف يناثلا رع لوألا يمقن عاب يف ام ءاقتسا

 هع دافع عه قه د عنو ةقف ف ناثلا حيحصتلا ّقفو برضاف ةقفاوم امهنيب ناك نإ «رظناف

 هحيحصت نايب /,؟ ةخسانملا باب

 جاتحي ال ءرسكالب مهيلع تمسقتا اذإ قيرف لك ماهس نأ نم "حيحصتلا باب" يف رم امل :برضلا ىلإ ةجاح الف
 قيرفلا سوؤر ةلزنمب يناثلا تّيملا حيحصتو همث ةلأسملا لصأ ةلزنمب انهه لوألا تيملا حيحصت نأ كلذو ؛برضلا ىلإ

 قيرف لك ماهس ناك نم همن نأ امكف: همم ةلأسملا لصأ نم مهماهس ةلزنمب يناثلا تيملا دي ف امو «همث مهيلع موسقملا

 حيحصت ىلع اميقتسم يناثلا تيملا دي يف ام ناك امل ؛انهه كلذكف ؛ءبرضلا ىلإ جاتحي ال رسك الب مهيلع ةمسقنم

 نئا نم مهس يقب اهنأل ؛ةير ىلوألا ةلأسملا نأل كلذو ؛نيتروكذملا نيتلأسملا يف امك برضلا ىلإ جاتحي ال ةلأسم
 .امهماهس ردقب مألاو تنبلا ىلع هّدر بجيف يقابلا مهسلا كلذل بحاص الو ؛لصألا يف ةلأسملا اهنم ىلا رشع
 ميعتسي الف ؛ةثالث يقب ادحاو اهنم جوزلا ذحأ اذإف فيعبرأ تراب هيلع قري ا نم جراخم لقأ ىلإ ةلأسملا انددر اذإف

 كلذ يف سوؤرلا ةلزنمت. يه يلا ماهسلا هذه برضيف «ةنيابم امهنيب لب ٌمألاو تببلا ماهس يه ىلا ةعبرألا ىلع

 ىلع ةمسقنم جوزلل يه ىلا ةعبرألا كلت مث ؛ةثالث ٌمأللو ةعست تنبللو ةعبرأ جوزللف ءرشع ةتس لضخيف':لقألا

 دي يف ناك ام ماقتساف «نانثا هيبألو ءدحاو اضيأ وهو ىقب ام ثلث هّمألو ءاهنم دحاو هتحوزلف ؛نيوكذملا هترو

 لوألا حيحصتلا نم ناتلأسملا تحصو «يناثلا ح حيحصتلا ىلع لوألا حيحصتلا نم جورزلا

 رم ام سايق ىلع :خلإ دولا قفو برضاف ناقل عيسسلا لحيلوألا وعسل د هني 2 اهدومت ملقا

 برضي «ةقفاوم مهسوؤرو مهماهس نيب تناكو ؛مهيلع ةدحاو ةفئاط ماهس ترسكنا اذإ هنأ نم حيحصتلا باب يف
 يف كانه سوؤرلا ةلزنمي وه يذلا يناثلا حيحصتلا قفو برضي انهه اذكف ةلأسملا لصأ ق سوؤرلا .ددخغ ققو

 كلذ ف: اضيأ كقبلا كتارم اذأ امك «ناتلأسملا هنم حصت ام هب لصحيف «ةلأسملا لصأ ماقم انهه مئاقلا لوألا حيحصتلا

 اهتلأسم حيحصتو «ةعست لوألا حيحصتلا نم اهدي يف ام نإف «ةّدجو اتنبو نينبا - ركذ امك - تفلخو «لاثملا

 جرخم - نوثالثو نانثا وهو - غلبملاف رشع ةّيس يف - نانثأ وهو - ةّمس ثلث برضيف ثلثلاب ةقفاوم امهنيبو (ةّنس
 ةلاسما ققاو ىف كلتا نم ةفاهتس برضتا - لوألا .تيملا ةثزو قيلعأ - رشغ ةتس نم ةماهس كاك نمق «نيلأسملا

 ب هماهس برضت - ىناثلا تيملا ةثرو نيعأ - ةّتس نم هماهس تناك“ نيمو: هموت لصح ام.نوكيف ناتثا وعو:تيببلا

 ءرشع ةّنس نم ةثالث لوألا تيملا ٌمأل تناك دقو «هبيصن ناك لضح امف - ةثالث وهو - تنبلا دي يف ناك ام قف

 - ةميقتسمو هل يهف «ةينامث لصحت نينثا يف اهرضن «ةعبرأ اهنم جوزلل تناكو ءاط يهف «ةتس غلبي نينثا يف ايرضن



 هحيحصت لايب مب ةخسانملا باب

 .لوألا هيحصت لك يف ننانلا حيحصتلا لك برضاف ةنيابم امهنيب ناك نإو لوألا حيحصتلا 2

 بيصن تبرض نإو .اضيأ يقب ام ثلث امه ,نامهس هّمألو «ةعبرأ هيبألو .نامهس اهنم ةحوزللف «هتثرو ىلع -

 .لاحلا فلتخي ل قفولا كلذ ف رشع ةّنس نم هتثرو نم دحاو لك

 يهف ةّنس تراص ةئالثلا يف امهانبرض اذإف - ةّتس يهو - اهتلأسم نم نامهس تنبلا نبا نم دحاو لكل ناكو

 اهتلأسم نم اهتّدحل ناكو .اه يهف ةثالث ناك ةثالثلا يف هانبرض اذإف ءدحاو مهس اهتلأسم نم اهتنبل ناكو هل

 نينثا نم ةّنس الوأ تام نمل امأ افوك رابتعاب امل تناك دقو .اه ىهف ةثالث يهف ةثالث يف برضن دحاو اضيأ

 .ةعست ةدحلا دي يفو «نيثالثو

 :كلي فنصملا هركذ امك اتروص :خلإ ناك نإو .ناتلأسم حصي هنمو «نيتلأسملا جرخم غلبملاف :لّوألا حيحصتلا

 حيحصتلاو .اهتنب ةنبا ةهج نم ةئالثو ءاهتنب ةهج نم ةّنس :ةعست اهدي يف ناكو نيوحأو جوز نع ةّدحلا تتام

 مسقني ال نيوحخأ ىلع دحاو يقبف «نينثا نم دحاو فصنلا هل جوزلا نأل ؛ةعبرأ يناثلاو «نوثالثو نانثا لوألا
 يذلاو .دحاو خأ لكلو «نانثا جوزلل ؛ةعبرأ لصحف نانثا وهو ةلأسملا لصأ يف امهسوؤر ددع انبرضف «نيابيو

 ةجوزل ناك «ءنورشعو ةينامثو ةئام لصح نيثالثو نينثا يف ةعبرألا انبرضف «ةعبرألل ةنيابم يهو ؛ةعست اهدي يف

 يف ةّتس نبا لكلو ءرشع ةّنس غلبت ةعبرأ ف ةعبرأ هيبألو ءكلذك هّمألو «ةينامث غلبت ةعبرأ يف ةبورضم نانثا لوألا

 لكلو ءرشع ةينامث يهف ةعست يف نانثا جوزللو ءرشع انثا يهف ةعبرأ يف ةثالث تنبللو ءنورشعو ةعبرأ يهف ةعبرأ
 .ةعست يهف ةعست يف دحاو خأ

 ددع لك برضي «ةنيابم مهسوؤرو مهماهس نيب ناك ىم حيحصتلا باب يف نأ امك :لوألا حيحصتلا لك يف
 برضي «ةنيابم هتلأسم حيحصت نيبو هدي يف ام نيب ناك امل انهه كلذك «ةلأسملا لصأ يف مهيلع رسكنا نم سوؤر

 الوأ ةافوتملا ةأرما ْمُأ يه ىلا ةّدحلا روكذملا لاثملا يف تتام اذإ امك «لوألا حيحصتلا لك يف يناثلا حيحصتلا لك

 قباسلا حيحصتلا يف ةعبرألا برضاف «ةنيابم امهنيبو ةعبرأ نم ةلأسم حيحصتو ةعست اهدي و ؛نيوخأو جوز نع
 .نيتلأسملا جرخم يهف «نيرشعو ةينامثو ةئام غلبت - نيثالثلاو نينثالا نبعأ -

 نم بيصن هل ناك نمو «ةّدحلا ةلأسم يه لا ةعبرألا ف بورضم هبيصنف نيثالثلاو نينثالا نم بيصن هل ناك نمف

 نينثالا نم يناثلا تيملا ةأرمال ناك دقو «ةدحلا دي يف ناك ام عيمج يه ىلا ةعستلا يف بورضم هبيصنف ةعبرألا

 رشع ةّنس غلبت ةعبرألا يف اهيرضن ةعبرأ اهنم هيبأل ناكو ءاحل يهف ةينامث غلبت ةعبرألا يف اممبرضنو «نامهس نيئالثلاو
 ثلاثلا تّيملا با نم دحاو لكل ناكو ءاهل يهف ةينامث غلبت ةعبرألا يف امهرضن نامهس اهنم هّمأل ناكو ءهل يهف

 - رشع نا غلبت ةعبرألا يف اهرضن «ةثالث اهنم اهتنبل ناكو هل يهف نيرشعو ةعبرأ غلبت ةعبرألا يف امبرضن ةّنس امهنم



 و هَ نايب / 4 ةخس ١ انملا باب

 2 نعأ 32 «بورضملا ِق برضت لوألا تيملا ةثرو ةهسق :نيتلأسملا ا علبماف

 سنن حيحضت نم

 يف وأ هدب يف اه لك يف برضت نانلا يملا رو ماهسو.- هقفو ىف وأ افلا عيحصتا

 ةنياما ريدقت ىلع هتلأسم حيحضت 3 ةقفا وملا ريدك ىلع ابملا ريدقت ىلع

 ةيناثلا ماقم ةنلاثلاو ؛ىلوألا ماقم غلبملا لعجاف «سماحت وأ عبار وأ ثلاث كناه نإو (همفو

 ةقفاوما ريدقت ىلع

 .ةياهنلا ريغ ىلإ كلذك ةسماخلاو ةعبارلا يف مث ءلمعلا يف

 غلبت اهدي يف تناك يلا ةعستلا يث امهرضن نامهس اهتلاسم يه ىلا ةعبرألا نم عبارلا تيملا جوزل ناكو ءاه ىهف -

 نم دحاو لك نم لصح ام يأ [ةنيابلاو ةقفاوملا ريدقت ىلع نيبرضلا نم دحاو لك نم لصاحلا] :خلا غلبملاف
 .امهيف ج ردنا امو نيتلابسملا عرق ةنيابملاو ةقفا وملا ةروص يف نيبرضلا

 ةثرولا نم دحاو لك بيضصن فرعت نأ تدرأ اذإو نعي «فوذحت طرشلاو ءارجلا ىلع تلحد "ءافلا" :ماهسف
 اي

 .خلإ برتضت لوألا تيل ير (حيحصتلا نم ةئرولا ءاببقتأ ةفرعم ف رك ذ ام سايق ىلع ؛غلبملا كلذ نم

 ركذ امك ىرخأ ةئرو نع لوألا تحل هلا نم ةثرولا توم بقاعتب نوكي دق ةخسانملا ددعت نأ ملع :لإ تام نإو

 ةأرما نع بالا ردص روك ذملا لاثملا ِِق جوزلا تام اذإ امك ؛لوألا نع نااثلا ثراولا تراومت. نوكي دقو ءال وأ

 امك برض ىلإ ةجاحالو رشع ةكس نع لوألا تيملا حيحصتف ؛ةددعتم بئارم ف اهنيبو «ثراإللا نم ةدحاو ةبترم

 رشع ةتس يف نينثالا برضتف ؛ةئيابم اهدي يف ام نيبو اهنيبو (نينئتا نم ةجوزلا يىهو ثلاثلا ت تيملا ةلأسمو :مدقت

 هذخأي نيننا نم ع يش هل كاك نمو «نينا 8 اب ورضم هذخأي رش ةعس نم عيش هل نمف «نينالت و نينا غلبت

 يف برضت ةثالث ٌماللو ءرشع ةينامث غلبت نينثا يف ةبورضم ةعست تنبللف «- دحاو وهو - اهدي يف اميف ابورضم
 لصاحلاف ع«نينتا 2 نانثا هيبألو هما اذكو 2 يه يهف نينا 2 ب اوريكم لحلو جورلا ةحجورلو كس غلبت نينلا

 اهتلأسم تناك «تنبو نبا نع تحخألا تنام نإف ءاهتتبل دحاوو ءاهتحخأل دحلاو :نانتا ةجج وزلل لصحتف ئةعب را

 نينثالا ربتعتف ءهتفرع ام كلذ دغب لمعلاو «نيثالثو نينثا يف هبرضتف «نئابه وهو ذحاو اهدي يف اهو ةثالث نم

 :ةريخألا تيبلا ثئام.اذإ اذكهو ءايناث احيحصت ةئالثلاو ءالوأ احيحصت نيثالثلاو

 ةلاسملا حيحصت كثيلاثلا ةيملاب ةقلغتملا :ةئلاثلا و .ةيناثلا و ىلوألا ةلاسبملا ةيف تحص يذلا : غلبملا لعجاف

 .ايناث اتيم ثلاثلا تملا ريصيف ءادحاو اتيم اراص ىاثلاو ل وألا تيما نأكف :لمعلا يف



 مهفانصأو مهفيرعت مه ماحرألا يوذ باب

 ماحرألا يوذ باب

 نوري ميد ةباحصلا ةماع تناكو «ةبصعالو ,مهس يذب سيل «بيرق لك وه :محرلاوذ

 يوذل ثاريمال :هذ تباث نب ديز لاقو .دثج انباحصأ لاق هبو ؛ماحرألا يوذ ثيروت

 ماحرألا ووذو اقر يعفاشلاو كلام لاق كب و «لاملا تس ُْق لاملا عصضويو ماحرألا

١ 
 تابصعلا 1 نقيا رقلا باحصأ مدع دنع اصأ

 .نبالا تانب دالوأو ن تيادبلا دال وأ مهو ةيبملا 0 ينسخ نول فنصالا :ةعبرأ فاانضأ

 كلذك اثانإ و اروكذ اولفس نإو .

 ةهج نم ةلصولا تيم مث نطبلا يف هؤاعوو دلولا تبنم :لصألا يف وهو ءمحر عمج ماحرألا :ماحرألا يوذ
 ءال وأ دالولا ةهج نم اوناك ءاوس اقلطم براقألا :ةغل ماحرألاووذ :ةصالخلا حراش لاقو .امحر دالولا

 .اضيأ فنصملا لاق امك ةردقملا ماهّسلا باحصأ نم الو «تابصعلا نم اوسيل نيذلا براقألا :احالطصاو

 نب ذاعمو دوعسم نباو ىلعو نيس غرك ري ءأ [مهلوق حيجرت ىلإ ةراشإ ةماعلا ظفل ف] :#» ةباحصلا ةماع
 ةمقلعك نوعباتلا لاق هبو ءهنع تاياورلا رهشأ يف م سابع نباو حارجلا نب ةديبع يبأو ءادردلا يبأو لبح

 كد .ثو دهاحجبو ءاطعو نيريس نباو نسحلاو حيرشلاو ميهاربإو

 نيعباتلا نم هعباتو :تباث نب ديز لاقو .مهعبات نمو كح رفزو دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ يأ :انباحصأ
 نوفانلا جتحا :خلإ لاق هبو .هنع ةدودرم ريغ ةياور يف اذ سابع نباو و ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعس

 :ائيش ماحرألا يوذل طن لو ؛تابصعلاو ضئارفلا باحصأ بيضن اهيف نيب ىلاعت هنإف ؛ثيراوملا تايآب

 .2ع ليربج ينربخأ :لاقف «ةلاخلاو ةمعلا تاون . فك رثرا ل لوسر لئسو ج4 :عرم) ب اّيِسن كبَر ناك 7

 وللا باك ىف ل ٍضْعَبي ىلوأ ةهضعب ماَحّرالاول اواو :ىلاعت هلوقب - نحن يأ - نوتبثملا كسمف" .امهل ءيش ال ن

 تالاوملا ثراوتلل اخخسان لزن هنأ تفرع امل ؛هللا مكح يف يأ ؛هريغ نع ضعب ثاريم. ىلوأ مهضعب يأ 5(4:بارحألا)
 ؛«بيصعت الو ضرف ال نم نيبو ؛مهنم بيصعت وأ ضرف هل نم نيب لصف الب ماحرألا يوذل ثاريملا تبثف «ةااوملاو

 وهف نوفانلا هاور امو ؛'هل ثراوال نم ثراو لاخلا" :#ت3ع هلوق هديؤيو ءاكورتم ال باتكلا يف اروكذم مهثرإ نوكيف
 نأب :باجي اضيأو «يقانلا ىلع مدي تبثملاو فان هوور امو ثيثم هانيور ام ْنأل ؛انعم حيجرتلاو ءانيور امل ضراعم

 (3:بازحألا) هللا بابك ْئِف ضْعَبِب ىلؤوا مهضْعَب ماَحَز ةلاووأو) :ىلاعت هلوق لوزن لبق ام ىلع لومحم هوور ام
 دنع نوطقاس مهّنأل ؛طوقسلاب مهفصو امّنِإو ءهّمُأ بأ بأو تملا ٌمأ بأك «اولع نإو نودسافلا يأ :نوطقاسلا

 .هّمأ بأ مأ مو تيملا ْمُأ بأ ٌمأك «نولع نإو تادسافلا يأ :تاطقاّسلا .تابصعلاو ضئارفلا باحصأ دوحو



 ةوخإلا ونبو ةوخإلا تانبو تاوخألا دالوأ مهو :«تيملا يوبأ ىلإ يمتني :ثلاثلا فنصلاو
 اههدحأ نم وأ اوناك نيوبألا نه نلفس نإو

 مأل مامعألاو تامعلا مهو (هينتدج وأ تيملا يدح 9 ىمتني :عبارلا فنصلاو مال
 همأ نم هيبأل ةوخإ مهف مألا مأو بألا ّمأ امهو هابل ألا بأ انهو

 نع ناميلس وبأ ىور .ماحرألا يوذ نم مم يلدي نم ل و ءالؤهف ؛تالاخلاو لاوخألاو
 لسوتي يأ ةعب هدالا كانصالا

 525555000 ءاولع نإو يناثلا فنصلا فانصألا برقأ نأ :رث لج ةفينح بأ نع نسحلا نب دمحم
 تادجلاو دادجألا نم نوطقاسلا مهو

 اروكذ اولفس نإو :تاوخألا دالوأ .اههدحأ مسا الإ باستنالا دنع ركذي ال هنأل ءامهدحأ يأ :تيملا يَوَبأ

 قلطأ امنِإو ءاولفس نإو :ةوخإلا وببو .ٌمأل وأ ءبأل وأ .ٌمأو بأل تاوخألا تناك ءاوسو «اثانإ وأ اوناك

 نأل ؛"َمأل" :هلوقب انهه ةوخالا ديقو .انركذ امك امهماسقأ عيمج الوانتيل نيتقباسلا نيلاثملا يف ةوحإلاو تاوعألا

 امك «ةوخإلا دالوأو :لوقي نأب ةرابعلا ف رصتخي نأ هنكمي مل كلذلو ,تابصعلا نم بأل وأ ٌمأو بأل ةوخإلا ب

 نأل ؛"مأل" :هلوقب مامعألا ديقو .امهدحأل وأ ,نك نيوبأل يأ ءاقلطم :تاّمعلا ."تاوحألا دالوأ مهو" :الوأ لاق

 .ماحرألا يوذ نم وهف هيبأ لبق نم تيملا ةّدج ىلإ متنم وهف ٌمألا نم معلا اًمأو «ةبصع بألا نم وأ نيوبألا نم معلا

 مامعألا دّيق .هيبأ لبق نم تيملا ةّدج ىلإ مهئامتنا ف ًءافحالو هّمأ نم هيبأل ةوحإ ّمأل مامعألا نإف :مامعألاو

 مهإف :تالاخلاو لاوخألاو .تابصعلا نم امهنأل ؛بألا نم وأ نيوبألا نم معلا نع زارتحالل ؛مأل مفوكب
 نإو هّمأ لبق نم تّيملا دج ىلإ نومتنم مهف اهيبأ نم وأ اهّمأو اهيبأ نم اوناك نإف «ءتيملا ّمأل تاوحأو ةوخإ
 .همأ لبق نم هتّدح ىلإ نيمتنم اوناك اهّمأ نم اوناك

 دالوأو امهدالوأ لمشي ءاديق ثلاثلاو لوألا فنصلا نم لك نايب يف ركذي مل ال فنصملا نأ ملعا :يلدي نم لكو

 فنصلا يف ركذي مل اذكو .هنم ىلعأ وه نم لمشيل ؛ولعلا ديق يناثلا فنصلا يف ركذي مل اذكو «تلزن نإو امهدالوأ

 نايب دعب ركذ امهتلوؤخو تيملا يوبأ ةمومعو امهوؤخو تيما يوبأ ةمومع ولعلا ديق لمشيل ؛لوزنلاو ولعلا ديق عبارلا
 نم لفاسلاو يلاعلا نم ذلك نإف ؛ الإ يلدي نم لك :هلوق وهو كورتملا ءالؤه نم الك لمشي ام ةعبرألا فانصألا

 دلل ىلإ ايمتنم تيملا وبأ لعجي نأ نسحيال :تلق نإف .تّيملا ىلإ ءالؤمب يلدي هنأ هيلع قدصي «ةعبرألا فانصألا ءالؤه

 نيديعبلا وأ ني رقلا نم معأ ةتيداكج و تيما دخت ديرأ ول تلق .لدبا ةظساوباتيلا ىلإ | ىمحلاب دخلا بنبأ نع ربعي مث

 .امهتالاخخو امهلاوحأو امهتامعو ّمأ نم تّيملا يوبأ مامعأ عبارلا ف فنصلا لمشي

 ىسيع هعباتو :ىور .ةعبرألا ماسقألا يف نيرصحنم.اوسيل ماحرألا يوذ نأ ىلإ ةيضيعبتلا نم راشأ هكعزالا يود نم
 هنأ يور .كسحم كيملت «ياجزولا ناميلس نب ىسوم وه :كاميلسوبأ .رالم ةفينح يبأ نع دمحم نع نابأ نبا

 .هنع ئغتساف ءاضقلا نومأملا هيلع ضرع



 مهفانصأو وهعت عل ش ما/ ماحرألا يرذ باب

 نسحلاو فسوي وبأ ىورو ءاودعب نإو عبارلا مث ءاولزن نإو ثلاثلا من القس هلو. لفألا 5

 برقأ نأ : كلج ةفينح بأ نع نسحلا نب دمحم نع ةعامس نباو «ةفينح يبأ نع دايز نبا

 ذوخأملا وهو «تابصعلا بيترتك عبارلا مث ؛ثلاثلا مث «يناثلا مث ءلوألا فنصلا فانصألا
 تاريملا ف ف مهمدقأو ىوتفلل

 0 مهنم دحاو لك امهدنع نأل ؛مألا بأ دجلا ىلع مدقم ثلاثلا فنصلا امهدنعو .هب

 مهو .لّوألا فنصلا ثاريملاب مهالوأو تّيملا ىلإ مهبرقأف ؛ناثلا فنصلا نم ّدحأ دجوي مل اذإ يأ :خلإ لوألا مث

 :لوقي ناك لي ةفينح يبأ مامإلا ذيملت ؛ةفوكلا يضاق وه :دايز نب نسحلا .. ريالا تاي دال وأو تانبلا دال وأ

 .نيتئاهو عبرأ ةنس تام «؛ثيدح كلا ريق اننا انخن ويش ضعب نع تبتك

 يئام موي لك ُق يلصي :نيبحاصلا باحعضأ رابك نم «لالله نب ديبع نب ةعارم نب دمحم :هعماو : قيعاربس نبا

 ِق ماحرألا قفاوذ بيت رت يأ :خلإ بيترتك .نيتئامو نينالث و ثالث ةنس تام ؛دادغبب ةايقاسلل ايضاق ناك ةعكر

 تادجلاو نيدسافلا دادجألاك هلوصأ مث ءاولفس نإو ثانبلا دالوأك تيملا عورف مدقي «تابصعلا بيترتك ثرإلا

 هيذح عورف مث ءاولزن نإو ٌمأل ةوخإلا بو ةوخإلا تانبو تاوألا دالوأك هيوبأ عورف مث ءاولع نإو تادسافلا
 ,.اودعب إو «تالاخلاو «لاوخألاو مذ مامعألاو تامعلاك هيتدج و

 مساقي دحلا نأ :وهو ءامهلصأ بساني ال اذه نأ الإ «ىلوألا قيرطلاب ةدسافلا ةدحلا ىلع مدقيف :خإ دجلا يلع مدقم

 دقف كثي ةفينح وبأ امأو «هيلغ ثلاثلا فنصلا مدقيال نأ اذه بجومو ءدل اريح ةمساقملا تناك اذإ تاوحألاو ةوحالا

 انهه مدق ثيح ءرم ام ىلع اقلطم فايحألاو «تالعلاو «نايعألا نب طوقس نم تابصعلا يف هبهذم سايق ىلع ىرح

 .هعم نوثريالف ءتِيملا بأ دالوأ ىلع - بألا بأ -ّدجلا ةجرد يف وه يذلا - ّمألا بأ - دجلا

 :اولاقف ءاملعلا اهيف ملكتو ؛حورشلا صعب 2 عمت 1 اذهو ؛خسنلا رك 5 كجحج وت ١ ةرابعلا هذه :امهدنع نأ

 عج ري "مهنمأ ريميض :لاق ثيح. ذادسلا لإ تنزف يونهكللا لضافلا هيحج و نكل :لوقأ .هأ ملا ىلع قبطنيال اهانعم

 "هلبضأ" ريمض و ؛يباثلا فنصلا 5 عجب ري ؛«لفس تإو ةعرفو :هلوق َّق "هعرف' ريمض و :ثلاثلا فئضلا تاحييضأ ىلإ

 نأ ىلإ نيبهاذلا نيبحاصلا يأ ءامهدنع نأل ؛نعملاو «ياثلا فنصلا ىلإ عجارلا ريمضلا ىلإ فاضملا عرفلا 5 عجار

 .دادجألاو تاّدحلا ىلع نومدقم ةوخإلا تانبو «ّمأل ةوخإلا ونبو ءتاوألا دالوأ مهو ثلاثلا فنصلا باحصأ

 تحألا نيا نأ قرت د يرهاظ اذهو «ةعرف نم ىلوأ ده أاغلا فنضلا باحضأ نه يأ حج مهنم دحاو لكو

 تادحجلاو نيدسافلا ةانيسألا سس يناثلا فنصلل هعرف و عةيلع سفو مَأو بأل تخألا نبا رفا نم 9 هو بأ

 عرف وه يذلا تّيملا ّمأ ْمُأ مأ نإف ؛رهاظ اضيأ اذهو - ىاثلا فنصلا يأ - هلصأ نم ىلوأ لفس نإو تادسافلا

 نأ أ يهو ةدسافلا ةدحلاو هتبملا م أ أ تأ وهو يناثلا ىضفئضلا نم ماحر الإ فوذ.خ رم وه يذلا (كافاقلا كفعلا

 نعل اك... تأ اه... فا الأ

 7 ل والا نسيلفا نااثلاو صضورفلا وذ نم عرفلاو ؛ماحرألا يوذ ن : نم 'ةلضأ نأل ؛هلضأ نم ىلوأ ةسملا مأ ما معا



 مهقخ نمو تانبلا دالوأ ش 3 /؛ ظ لوألا فصلا

 .هلصأ نم ىلوأ لفس نإو هعرفو «هعرف نم ىلوأ

 لوألا فنصلا يف لصف

 . . ؛نبالا تدب تمب نم ىلوأ اهإف ةتدبلا تدبك :تيملا ىلإ مقرقأ «ثازيملاب مهالوأ
 ىلوألا ةلاحلا

 ؛هعرف نم ىلوأ لصألا نأل ؛قناثلا فدضلا نم ىلوأ ثلاثلا فضلا نأ :تملع اذه تفرع اذإو هيلع سقو -

 جلتخي الو .نيبحاصلا بهذم وه اذهو «هيلع ثلاثلا مّدق اذهلف ؛ىاثلا فالخب لصألا اذه ىلع ثلاثلا فنضلاو

 .دابعلا داره ملعأ هللاو «دارملا حوضو نيح ٌّلخي ال هنأل ؛هيجوتلا اذه ىلع رئامضلا راشتنا كبلق يف

 نإو نبالا :تنب نبا عبارلاو ثلاثلاو ءاهتنبو تنبلا نبا ياثلاو لوألا :ةعبرأ ف رصحني وهو :لوألا فنصلا

 مهتوافت :ىلوألا ةلاحلا ؛بالطلل اريسيت اهركذن نكل «باتكلا نتف يف ةروكذمه تس لاوحأ مهو ءاهتنبو تلفس

 .نبالا ىلع مدقت امّيرقل تنبلا نإف «تنب تنب نبا عم تنب تنبك ىثنا ناك ولو مهيرقأ مدقيف «ةجردلا يف
 مهوصأ ةفص فالتحا نم ٌدبالو ء«ضعبلا نود ثراولا دلو ضعبلا نوك عم ةجردلا يف مهيواست :ةيناثلا ةلاحلاو

 هريغ ىلع نبا تنب تببك ثراولا دلو مدقيف ءاثانإ مهضعبو اروكذ لوصألا ضعب نوكيف «ةثونألاو ةروكذلا يف

 ,ةثونأو ةروكذ مهوصأ ةفص قافتا نم دبالو «ثراولا دلو لكلا نوك عم ةجردلا يف مهيواست :ةثلاثلا ةلاحلاو

 ريغ دالوأو ءىرخأ تنب تنب عم تدب تنبك ثراولا دالوأف ءلوصألا ةفص قافتا عم ثراولا ريغ دلو لكلا وأ

 لثم ركذللو ءاثانإ وأ اروكذ اوناك نإ ةيوسلاب عورفلا ىلع مسقيف «تئب تنب نبا عم تنب تنب تنبك ثراولا

 .نيطلتخم اوناك نإ نييثنألا ظح
 .نتملا يف يتأي هليصفتو ؛لوصألا ةفص فالتحا عم ثراولا دلو مهيف سيلو «ةحردلا يف مهيواست :ةعبارلا ةلاحلاو

 ةروكذلا نم لوصألا فصو ءاقب عم لوصألا يق ع ورفلا ددع ربتعيف «نيفلتحملا ل

 عورفلا عم لوصألا يف ددعلا ذخأ عم :عورفلا يف تاهجلا ربتعتف :عورفلا تاهج ددعت :ةسداسلا ةلاحلاو .ةثونألاو

 .هابحاصو هلل ةفينح وبأ مهو ةبارقلا لهأ لوق وهو «ناتنث ةيناثلا ةطساوو ةدحاو ىلوألا ةطساو نأل :خ! ىلوأ اهإف

 لاوتيحألا 3 و رف تدلعت :ةسيمانخلا ةلاحلاو

3 5 

 ءبرقألاف برقألا مدقي اذهلو ؛ةبوصعلا ئععم رابتعاب مهقاقحتسا نأ :ههجوو .رم نابأ نب ىسيعو رفزو

 2 ةيعيسسلا هوقب كيبخأو ةحجج ردلا برقشب ةراث برقلا هدايز كوكي ةيقيقحلا| ةب وصعلا ل ىو ه٠ «لاملا عيمجج دحاولا قحتسيو

 «ببسلا ةوقب تبقي تبثيامك ةححردلا برقب مدقتلا تبثي ب ةبوصعلا نعم ق كلذكف ةوبألا ىلع ةونبلا ميدقت يف امك

 كيرشو قورسمو يبعشو ةمقلع :مهو ليزنتلا رمأ لوق يفو «تنبلا تنبل هلك لاملا نوكي 0 ةروصلا فو



 مهقح نمو تانبلا دال وأ /5 لوألا فصلا

 ؟نبالا هتك تنبك ماحرألا يود دلو نم ىلوأ ثراولا دلوف «ةحجردلا ُِق اووتسا لإو

 ةيناثلا ةلاحلا

 .ثراولا دلو مهيف نكي ملو مقاحرد توتسا نإو «تنبلا تنب نبا نم ىلوأ اهِإف
 عاوتسالا كلذ عم بارقلا يف

 .عورفلا نادبأ ربعي :ا© دايز نب نسحلاو فسوي يبأ دنعف ءثراوب نولدي مهلك ناك و :أأ ثانزأ م, ءددلل ل لا و | 1 7“ رقاورل : ش 07 1
 يروا تاعرنلا ةيراسشلا تنبلا تنبو تنبلا نياك ظ

 .ةيبلصلا عم نبالا تنب ئلع درلا قرا هنأل ؛نبالا تدب: تنبل هسدسو «تيببلا تيبل ةيساليسأ ينير : هنو د وعتسم

 بحاص دلو لقي م :ثراولا دل وف . داشم تاججرد تثداشب وأ نيعحعولب تتبم لا ىلإ مهلك يلدي نأب :اووتسا ناإو

 ام هيلع لكشيو :طيسبلا حرش يف لاق «هريغو يفاكلا يف امك «ةبصعلا دلوو ضرفلا بحاص دلو معيل ؛ضرفلا

 راتحا هنأ الإ ءضرفلا بحاص دلوف :لاقي نأ ىلوألاف ؛ماحرألا يوذ دلو ةجرد يف روضتيال ةبصعلا دلو نإ :ليق

 .اهنم دوصقملا مهف ىلع ادامتعا ؛ةرابعلا يف راصتخالل ثراولا ظفل

 نبا يأ) يناثلاو ء«ضرف ةبحاص يهو نبالا تنب دلو ( نبالا تنب تنب يأ) ىلوألا نأل :خ! نبا نم ىلوأ اهئإف
 حيجرتلاو ءامكح برقأ ثراولا دلو نأ ةيولوألا هذه يف ببسلاو ؛محر تاذ يهو تنبلا تنب دلو ( تنب تنب

 .يمكحلا برقلابف الإ و ءدحو نإ ىقيقحلا برقلاب نوكي

 تنب تنب تنب عم تنبلا تنب تنبك ثراو دلو مهيف نكي ملو برقلا يف مهتاجرد توتسا نإو يأ :خإ نإو

 ريتعيف ةثونألا وأ ةروك ذلاب لوصألا ةفص تفتنا نإف «تدبلا :تنيو تببلا نياك :كمرارو دلو مهلك ناك وأ ب يغأ

 إو ةمسقلا ُِق اوواست طقف اثانإ وأ عىطقف اروكذ ع ورفلا ناك إف عةروصلا ةده ّق اهك اقافتا ع ورفلا نادبأ

 لفرح لقم ركل تمبلا تتحجو تيمبلا نبا نيو كيرالا : ووك لملا لاثملا ىفف «نييثنالا ظح لثم ركذللف نيطلتخم اوناك

 فاللتخا ريتعيالو اضيأ نادبألا ربتعا كلي فسوي وبأف ةثونألاو ةروكذلاب لوصألا فلتحا اذإ اّمأو ءاقافتا نييثنألا

 تنب هلت اذإ الثم عهعرشب لصأ لك باصأ ام لعجيو فلتحتا رطب ىلعأ ىلع ثرإلا مسقي باقل لمحو :؛لوصألا

 ؛ىننألل هثلثو رق دلل هاغلت :نادنألا رابتعاب انكلتأ ع ورفلا نيب لاملا ٠ نيالا فس وي يب .كنع.كقي تنب نباو «تنب نبا

 بيت :كينيلا مبا :ةدبل ةاقلث نوكي لئنيحو اناللثأ يناثلا نطبلا يف ٍنيعأ لوصألا: تيب لاملا نوكي :هلللي دمحم دنعو

 .هلار.قسوي ىنأ بهذم يق هيلع ناك ام سكع ىلع اهمأ بيصن' تنبلا تنب نبال هثلثو ءاهيبأ

 توتسا اذإ هنأ :عارملا كشكلب ثيح ماقملا حيضوت ع! كيعل :تيبلا تب نباو كسلا نبأ ةكا :ثراولا دلو

 هبال بفثس وي وبأف «ثراولا دلو مهلك ناك وأ ضرف بحاض دلو مهيف نكي ملو ءادعبو ابرق ماحرألا يود تاجرد

 تناك ءاوس «ةيوسلا ىلع مهنيب لاملا مسقي هلي فس وي وبأف ءاثانإ وأ اروكذ مهلك اوناك نإ يعي (ع ورفلا نادبأ ربتعي

 - اثانإ ضعبلاو اروكذ عورفلا ضعب ناك نإو ءاثانإ مهضعب وأ اروكذ مهضعب وأ ءاثانإ وأ اروكذ مهلك لوصألا



 مهقح نمو تاببلا دالوأ ظ 3 لوألا فنصلا

 ,تفلتخا وأ ةثونألاو ةروكذلا ف لوصألا ةفص تقفتا ءاوس «مهيلع لاملا مسقيو
 بيققزلاو فرك لاخر ,انتعاب ظ

 نإ لوصألا ربتعيو ءامهل اقفاوم لوصألا ةفص تقفتا نإ ؛عورفلا نادبأ ربتعي هني دمحمو

 نسحخاو فسوي ىف يا ةثونألاو ةر وكاذلا 2

 تنب نبا كرت اذإ امك ءامهل افلاخم لوصألا ثاريم ع ورفلا ىطعيو مكافص تفلتحا

 دنعو ,نادبألا رابتعاب نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب لاملا نوكي :امهدنع «تنب تنبو

 «تنب تنب نباو تنب نبا تنب : كرت ولو «ةقفتم لوصألا ةفض نأل ؟كلذك كي هلا

 كني دمحم دنعو «ىثنألل هثلثو ركذلل هاثلث «نادبألا رابتعاب اثالثأ عورفلا نيب لاملا امهدنع

 ءاهيبأ تحصن فشلا نبا تشيل :ةاكأن ءاثالثأ - ئباثلا نطبلا 8 ئعأ -_ لوصألا نيب لاملا
 نبالا وهو اهيلإ لقتنا دق ١

 اروكذ مهضعب وأ اثانإ وأ اروكذ هلك لوصألا تناك ءاوس «نييشنألا ظح لثم ركذلل مهتيب لاملا مسقي وهف -

 مهضعب ناك نإو ءاثانإ وأ اروكذ اعيمج لوصألا ناك اذإ روكذملا هجولا ىلع نادبألا ربتعي . دمحمو .اثانإ مهضعبو

 !مهفاف ؛لوصألا ةلزنمب عورفلا لزنيف ءلوصألا ماهس عورفلا يطعي لب نادبألا ربتعي الف اثانإ مهضعب و اروكذ

 .ثراولا دلو نع مهولخل ءروكذملا لاثملا يف امك :تفلتخا وأ .ثراوب مهلك مهئالدإل ؛روكذملا 0 يف امك :ةثونألاو

 رابتعاب و نم تن نسا نع ىئرخأ ةياورو «هبهذم يرانا ناك نإ نع هعاويلا يب وهو ء:امش افلاخت

 نعمل ال مهيف ىعمل نوكي امنإ عورفلا قاقحتسا نأ :ءكللي فسوي يبأ لوق هحو «ليزنتلا لهأ نم دع ةياورلا هذه
 ىواستيف دالولا يهو اضيأ ةهجلا تدحتا دقو ع ورفلا نادبأ يف يه ىلا ةبارقلا وه ئعملا كلذو ءمهريغ يف

 هب لدملا ف ريتعم ريغ ّقرلاو رفكلا ةفيس نأ ئري الأ «؟لوصألا ىف ةقسلا تفلععا إو ؛مهنيب اميف قاقحتسالا

 ةباحصلا قافتا :كلاي دمحم لوق هجوو ءطقف هيف ربتعت ةثونألاو ةروكذلا ةفص اذكف «ىلدملا يف ربتعي وه امّنِإ لب

 ربتعملا نأ رهظف ءنيفصن امهنيب لاملا ناكل عورفلا نادبأب رابتعالا ناكولو ؛ثلثلا ةلاخللو «نيثلثلا ةّمعلل نأ ىلع

 ثراو دلو امههدحأ ناك اذإ هنأ ىلع اقفتا دق اضيأو «ةلاخلا يف ٌمألاو ةّمعلا يف بألا هّنإف ؛هب ىلدملا وه ةمسقلا ف

 اثلثف ,مهقافصو عورفلا نادبأ يأ :نادبألا رابتعاب .هب ىلدملا يف عم رابتغاب حجرت دقف ءرخآلا نم ىلوأ ناك

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل اههنيب لاملا مسقي يأ :كلذك .تببلا تبل هثلثو ؛تدبلا نبال لاملا

 امد دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا هيف رهظي لاثملا اذه :كرت ولو .عورفلا نادبأ اضيأ هدنع ربتعيف ةثونألا يف :ةقفتم

 .ثشيلا نياو تتتبلا تنباورهو ةثونألاو ةروك ذلاب فالتخالا هيف عقو ام ل وأ وه يذلا :يباغلا نطبلا ف



 مهقحل نمو تاببلا دالوأ 4١ لوألا فنّصلا

 تانبلا دالوأ يف ناك اذإ شي . دمحم دنع كلذكو هّمأ بيصن تببلا تنب نبال هثلث و
 ةحيردلا يا ةيواسمفل تنبلا ثنب.يأ

 ةفئاط روكذلا لعجي مث «لوصألا ف فلتخا نطب لوأ ىلع لاملا مسقي «ةفلتخم نوطب
 نطبلا كلذ نم ةدح ىلع ةثونألاو ةروك ذلا يف يأ تاعامج يأ

 عقو يذلا فدلئلا ىلعأ مسقيو عي ووك ذلا باصأ امف «ةمسقلا دعب ةفئاط ثانإللاو
 ًادتبم 2 ثانإلاو روكذلا ىلع ةدح ىلع ىرعخأ

 . :ةروصلا هذهبي يهتني نأ ىلإ اس اذكهو «ثانإلا باصأ ام كلذكو ءمهدالوأ يف
 فالئتخالا هيف عقو نطبلا لوأ نم

 نم ىثنألل نأ وهو ءامهبهذم يف هيلع ناك ام سكع ىلع هبهذم يف انهه ثرإلا راصف هيلإ لقتناف :هّمأ بيصن
 .ملإ كلذكو :هلوقب هيلإراشأ ليصفت ديزم ىلإ اجاتحم هني دمحم لوق ناك املو ءركذلل ام فعض عورفلا
 .كلذك ةددعتملا نوطبلا لاح ربتعي ئاثلا نطبلا ف لوصألا لاح هدنع ربتعا امك يأ :كلذكو

 ءامهيف وأ طقف ثانإلا وأ طقف روكذلا نوطب يأ د دّدعت اذإ يأ :خ ! هدب - كمحم دنع

 ,ةثونألاو ةروكذلاب فلتخا نطب ىلعأ ىلع ثرإلا مسقي لي دمحمو ؛هبهذم دهع ام ىلع ىرج هبل فسوي وبأف
 ةلسلس تناك نأب فلتخت مل نإف دعب ةيتآلا نوطبلا ف رظنيو «ةفئاط ثانإلاو ةفئاط روكذلا ةمسقلا دعب لعجيو

 ةروكذلاب دعب ىلا نوطبلا تفلتخا نإو «ةيوسلاب م روكذلا بيصن يطعي .طقف اانإ وأ ظقف اروك ذ روك ذلا

 نوطب يف لعن ”اذكهو دعب ةثونألاو ةروكذلاب فلتحا مهنم نطب ىلعأ ىلع روكذلا بيصن مّسق «ةثونألاو
 نإو دعب ةيتآلا نوطبلا يف فالتخالا عقي مل نإ ءفلتحا نطب ىلعأ ىلع ةمسقلا يف رصتقي هنأ :لصاحلاف :؛ثانإلا

 دعب روكذلا ةعامج لعجي نأ دعب لعفي اذكهو «لوألا دعب عقو فالتخا ىلعأ ىلع ةمسقلا داعت فالتخالا عقو

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ةثوتألاو ةروكذلا يف :فلتخا .امسق ثانإلا ةفئاطو امسق ىلوألا ةمسقلا

 ةروكذلا يف فالتحا لوصألا نم مهعورف نيبو مهنيب اميف نكي مل نإ ؛مهتافص بسحب مهعورف ىطعيو :عمجي
 «فالتخا لوصألا نم امهنيب اميف ناك نإو طقف اثانإ وأ طقف اروكذ امهنيب طسوت ام عيمج نوكي نأب «ةثونألاو

 ثانإلاو روكذلا اضيأ انهه لعجيو ءمهدالوأ يف عقو يذلا فالخلا ىلعأ ىلع مسقيو روكذلا باصأ ام عمجي

 ؛نمياصأ ام عمجي تفلتخا نإو ءامهنيب ىلا لوصألا فلتخي مل نإ ءنهعورف ىطعي ثانإلا باصأ ام كلذك و «نيتفئاط
 يف ماحرألا يوذ نم اصخش رشع انثا ةلأسملا هذه يف :ةروصلا هذي .نهدالوأ يف عقو يذلا فالخلا ىلع مسقيو

 لوق ىلع يهف ءضرف بحاص دلو مهيف سيلو «نيئبلا نم ةثالثو تانبلا نم ةعست :سداسلا نطبلا يه ؛ةدحاو ةجرد

 :كلي دمحم لوق ىلعو «تانبلل ةعستو «ءانبألل ةّمسف «نيتنبلا ةلزنمب نبا لك نأل ؛رشع ةسمخ نم ّحصت :.كلي فسوي يبأ

 نينبلا نم دحاو لك انبسح «نينب ةثالثو «تانب عست هيف اندحو لوألا نطبلا يف انرظن اذإ انأل ؛نيَّتس نم ّمصت امّنِإ

 انلعج مث ؛تانبلل ةعستو ءانبألل ةّنس نوكيف ,مهسوؤر نم ةلأسملا انلعجف ءاتنب رشع ةسمخك عومجم ا راص «نيتنب

 يناثلا نطبلا يف دحب ملف ؛ةثالثلا نينبلا ءالؤه نم لفسأ ىلإ انرظن مث - ةّنس وهو - مهياصأ ام انعمجو ةفئاط روكذلا
 - ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل مهيلع ةّنسلا انمسقو ؛نيتنبو انبا مهئازإب هيف اندجو ثيح ثلاثلا يف لب افالقخا



 مهقحل نمو تاببلا دالوأ 1 لوألا فصلا
 اا اا اه قا قهوه ها هلا طل فضل ولا ## 8# طل ا ا# ا لا وه #لا لل ول # ه ا ه ظه هه ل هه لص اج اش *#شا حس ل

 نم نوطبلا نأل ؛هعورف رخآ ىلإ نبالا بيصن انعفد مث ؛ةفئاط اههانلعحو ةثالث نيتببلا ائيطعأو ةثالث نبالا انيطعأف -
 عبارلا نطبلا يث دم ملو -ثلاثلا نطبلا يف نيتللا نيتنبلا يعأ- تاببلا ةفئاط يف انرظن مث «ةقفتم ع ورفلا رحأ ىلإ نبالا

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل امهيلع ةثالثلا انمسقو ءاتتبو انبا امهئازإب هيف اندجو ثيح «سماخلا ف لب افالتحا امهئازإب

 ءانبالا بيصن ىهتناف سداسلا نيطبلا يف هعرف ىلإ امهنم لك بيصن انعفدو «تنبلا ىلإ ادحاوو نبالا ىلإ نينثالا ادعفدو
 نهددعو ؛ةعست نهبيصن اندحوف لوألا نطبلا يف ثانإلا ةفئاط يف انرظن مث .مهتفص فالتخا ىلع مهعورف رخآ ىلإ
 نينب ةثالث مهتازإب هيف اندجو ثيح «ثلاثلا يف لب يناثلا نطبلا يف افالتحا دم ملف ىنم لفسأ وه ام ىلإ انرظن مث كلذك

 نهسوؤر ددع نيبو اهنيب نكل «نهيلع ميقتسي ال نهبيصن ىلا ةعسنلاو اتنب ةرشع ٍقنئاك عومجملا نوكيف «تانب تسو
 ؛ةلأسملا حصت اهنمو نيتس راصف رشع ةسسمخ وهو ةلأسملا لصأ يف ةعبرأ وهو سوؤرلا ددع قفو انبرضف ثلثلاب ةقفاوم
 مث ءنيرشعو ةعبرأ تراص ةعبرأ وهو بورضملا يف اهانبرض ةلأسملا لصأ نم ةتس لوألا نطبلا يف نينبلا ةفئاطل ناك ذإ

 بيصن انعفد مث ءرشع نيثا نيتنبلاو ةرشع نا نبالا انيطعأف ةنالثلا نيببلا عورف نع ثلاثلا نطبلا يف ام ىلع اهانمسق

 نم امهئازإب نيذلا تنبلاو نبالا ىلع نيتنبلا ةصح انمسق مث فالتحالا مدعل ؛سداسلا نطبلا نم هعورف رخخا ىلإ نبالا
 يف هعورف ىلإ امهنم لك بيصن انعفدف «ةعبرأ تنبلاو ةينامث نبالا باصأق «نييثنألا ظح لثم ركذلل سماخلا نطبلا
 بورضملا كلذ يق ةعست وهو ةلأسملا لصأ نم نهبيصن انبرضف لوألا نطبلا يف تانبلا ةفئاط ب انرظن مث ء«سداسلا نطبلا
 نينب ةثالث ثلاثلا نطبلا يف نهئازإب اندحوف «لوألا نطبلا نم لفسأ يق انرظن مث «نيلالثو ةتس راصف -ةعبرألا نيعأ-

 تانبلا و ءرشع ةينامث نينبلا باصأف «نيشنألا ظح لثمركذلل - نييالثلا و ةتسلا يعأ - نهبيصت انمسقف تائب تسو

 نطبلا نم مهئازإب اندجوف ثلاثلا نطبلا نم مه نيذلا نينبلا ةفئاط لفسأ يف انرظن مث نيتفئاط امهانلعج مث رشع ةينامث

 ةعست نوتنبلاو ةعست نبالا باصأف ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل نيروكذملا نينبلا باصأ ام مهنيب انمسقف «نيتنيو انبا عبارلا

 نم امهئازإب اندحوف عبارلا نطبلا نم نيتنبلا لفسأ ىلإ انرظن مث «فالتحالا مدعل ؛هعورف رآ ىلإ نبالا بيصن انعفد مث

 انمسسمف اتنب و انبا امهئازإب هيف اندحوف سداسلا نطبلا يف امهنم لفسأ ىلإ انرظن مث ةمسقلا ىلإ ةجاحالف نيتنب سماخلا

 اندحو كلذكو ةثالث تنبلاو ةتس نبالا باصأف ؛نييثئألا ظحح لثم ركذلل نيتنبلا كنيت بيصن يه يلا ةعستلا امهيلع
 نييشنألا ظح لثم ركذنا رشع ةينامثلا مهيلع انمسقف نيتب ةنالثو تانب ثالث «؛تسلا تانبلا ةفئاط ءازإب عبارلا يف

 اندجوف «عبارلا نطبلا نم نينبلا لفسأ ىلإ انرظن مت نيتفئاط امهانلعج مث ءةتس تانبلاو رشع نينا اهنم نينبلا انيطعأف

 باصأف :نييثنألا ظح لثم ركذلل مهيلعرشع انثا وه يذلا مهبيصن انمسقف نيتنبو انبا سمانلا نطبلا يف مهئازإب
 انمسقف تدبو نبا نيتنبلا ءازإب هيف عقو دقو «سداسلا ف هعرف ىلإ نبالا بيصن انعفدف ةتس نيتنبلاو ةتس نبالا

 يف ّناللا ثالثلا تانبلا ءازإب اضيأ سماخلا ف اندجوو .نانثا تنبلاو ةعبرأ نبالا باصأف ءامهيلع امهبيصن

 بيصن انعفدف ةثالث نيتنبلاو ةثالث نبالا باصأف نهيلع - ةتسلا نيعأ - نهبيصن انمسقف نيتنبو انبا عبارلا نطبلا

 باصأف ءامهنيب ةثالثلا انمسقف اتنبو انبا سداسلا نطبلا يف نيتنبلا ءازإب اندحوف سداسلا نطبلا يف هعرف ىلإ نبالا
 .سداسلا نطبلا يف عورفلا ءازإب تمقر امك نيتس تناك اهلك ءابصنألا هذه انعمج اذإو هدحاو تنبلاو نانثا نبالا



 مهقححل نمو تانبلا دالوأ 0 لوألا فنّصلا
 ١5 نم ةلأسملا فسوي يبأ دنعو 1١( نم حصن وا8١ نم ةلأسملا دمحم دنع

 نبا نبا نبأ - ب اهلل ل اد ل وه 9 اه هل 000 مل - 5 ايي 5 لمع ل :لوأ نطب

 ؟4/ ءانبألا ةفئاط 35 0 تانبلا ةفئاط

 َ ب م ل ب 7 1 م 5 وج 5 .- ل تشن , وع : - 2 - ب 0 3 : نا نطظب

 خبآ ةتشي هك خبا عربأ نبا هتميب هتمششب تب تثمنبا تمني دكللبا علال ناف

 , ١ ١ ١ ١

 تنب «تبتع تنم نيأ تعني تمني نيا نبا نبا تنبأ تدب «تينب هاو نط

 5 1 8 8 ١ ١

 ١ ذو 5 نإ 5 نإ م ؟ 8 4 1 ١

 دق جووتا روح طلعو دلك وسلا ماجسو .لصألا نم ةفصلا ذخأي هيل دمحم كلذكو
 لصألا ىلع يأ

 .ةروصلا هذهإ تنب نيا تنب يتنبو تنب تدب نبا تئب و ثنب تدب تدب ينبا كرت اذإ

  5نم ةلأسللا فسوي يبأ دنعو اال وموسكو نسناس فك لدغ ١

 ثعلب اهلعنل تشي لوأ نطب

 نبا تسب كمثل ناذ ريق

 تشب و تنشب كلان نلعب

 ع كيسان لأ دنع ١ :

 لييعم ليع 1١

 .رهظأ ناكل يباثلا لوألاو لوألا ن ءطبلا اذه لعج ول همسي

 .ثبلاغلا يف ءانبألا دالوأ ىلإ لقن:تنب نبا لكل لب فالئخا نطبلا اذه يف نكي مل امل :تسب

 .عورفلا ددع هيف اضيأ ريتعيو هيف ىلا ةثونألاو ةروكذلا ةفص هيف ربتعتف لصألا ىلع لاملا مسقي اذإ نعي :لصألا



 نا 1 مما سس ع
 مسقي ::0- لمحم دنعو ؛مهنادبأ رابتعاب اعابسأ عوورفلا نيب ؛ لاملا مسقي :# :هيللي فس وي يأ كنع

 ءلوصألا يف عورفلا ددع رابتعاب اعابسأ - يناثلا نطبلا يف نبعأ - فالخلا ىلعأ ىلع لاملا

 دنا مدا اا بيبسا ناي ةفايسأ الا هادف بينا دقن نإ لج لأ يبل ادي
 د . 2"

 نوي لئنيحو

 'إ1ظش 89 . نيرتغر ينل نم هلا حشو امهقأ ببصن تبل تيس ني رخال

 نطبلا يف انهه وهو «هيف ةثونألاو ةروكذلاب فالتخالا عقو نطب ىلعأ نم ةمسقلاب أدبي هنأ نعي :خلا مسقي

 ةلزنمب علا اده لعجف «نانئا ا اده عاورش ددعو لصألا يف هعورف ددع ربتعي هنكل «نيتنب و انبا هيف إف ؛ يباثلا

 ةعبس ةروريصف اذه ىلعو «نيتنبلاك تببلا تلعجف نيتنب اه نإف «ءاهيف تنبلا عورف ددع ربتعي اذك و نينبا

 تراص نيتنبلا ماقم تميقأ امل تنبلا اذكو «تانب عبرأك راص نينبالا ماقم ميقأ امل نبالا نإف ؛ىفخي نأ نمرهظأ

 لاملا نم ناعّبس ناتنب اهعرف يلا تكثنبللو ؛عابسأ ةعب رأ لاملا نَم نطبلا اذه ىف نباللف رخل ةدحاو تدبو نيتنبك

 اهنإف «ثنبلا نبا تنب نبل عابسأ ةعبرأف ءىرخأ ثانإلاو ةفئاط روكذلا لعخيب مث هدحلاو ميس ىرعتألا تنيللو
 نيتنبلا بيصن وهو لاملا عابسأ ةثالثو «نينبالا ماقم يناثلا نطبلا يف هلي دمحم هماقأ يذلا نبالا وهو ءامهّدَح بيصن

 .افاصنأ تلاغلا نطبلا ف يأ ءامهيدلو ىلع لاملا مسقيو «نطبلا كلذ يف نيتنب هاقم امهدحأ تميقأ نيتللا

 ثالثلا تانبلا نم لكلف «تانب عبسك عومجملاف ىرخأ تائب ثالث اهعمو «تانب عبرأك نينبالا نأل :اعابسأ

 مجم لا نع يذلا نبالا كلذ وهو :بيصن .نامهس نينبالا نم لكلو دحاو مهس

 ربتعا اذإ ثلاثلا يف ىلا تنبلا نأل ؛كلذو :افاصنأ .نطبلا كلذ يف نيتنب ةلزنم امهادحإ تلزن نيتللا :نيتنبلا

 عابسألا ةثالث فصن امهنم دحاو لك ىطعيف «ثلاثلا يف يذلا ا يراستف ةيقبك كرابص اهعرف ددع اهبف

 يذلا نبالا وهو :اهيبأ .خلإ تنبل عابسألا ةثالث وه يذلا موسقملا فصن يأ :هفصن .عبس فصنو عبس وهو
 .ثلاثلا نطبلا يف نبالا تراص ىلا تنبلا يهو :امهّمَأ .ثلاثلا نطبلا ف ناك

 امك ةعبس نم يناثلا نطبلا وه يذلا فالخلا ىلعأ ىلع ميسقتلا 8 ةلاسلملا لصأ نأل ؛كلذو :نيرشعو هينا نم

 ددع تدبلا يف انذحأ املف ةاتنبو انبا ىانلا يف .نيتللا نيتنبلا ءازإب هيف اندحو  ثلاثلا نظبلا ىلإ انرظن اذإف ؛تفرغ

 ءافاصنأ يناثلا يف نيتللا نيتنبلا بيصن - تببلاو نبالا ىلع يأ - امهيلع مسقي نأ بجوو «نيتنبك تراص اهعورف
 اهنم انيطعأف رشع ةعبرأ راص «ةلأسملا لصأ ف فصنلا جرخم انبرضف ؛عابسألا ةثالثل احيحص ريصيال فصنلا نكل

 - - اهيبأ بيصن يه - ةثالث تدبلا تنب نبا :تنب انيظعأو غ- امهذج بيضن ىه - ةينامث ثببلا نبا تنب ب



 لوصألل مأ عورفلل رابتعالا له ٠ ثيروتلا يف تاهجلا رابتعا لصف

 .ىوتفلا هيلع و ماحرألا يوذ عيمج يف هكلي ةفينح يبأ نع نيتياورلا رهشأ كلر دمحم لوقو

 ىلوأ هلوقب لمعلاف
 ثيروتلا يف تاهجلا رابتعا لصف
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 هاما هم 550008 فس وي ابأ نأ ريغ ثيروتلا ف تاهجلا ل وربتعي رفظ ان ةاملغ

 ةعبرألا يف امهسوؤر ددع انبرضف امهيلع ميقتستال ةثالثلا نكل امهمأ بيصن ةثالث تنبلا تنب تنب يبا انيطعأو -

 نينثا يف تنبلا نبا تنب ٍينب بيصن يه يلا ةينامثلا برضن اّنإف ؛ةلأسملا ّحصت اهنمو «نيرشعو ةينامث غلبملا راصرشع

 لصحتف «نانثا وه يذلا بورضملا يف تببلا نبا تنب بيصن يه يلا ةثالثلا برضنو ءامط يهف ءرشع ةّتس ريصيف
 .ةثلث امهنم دحاو لكل يطعنف ةتس ريصيف بورضملا كلذ ف تنبلا تنب تنب يبا بيصن برضنو ءاهل يهف ةتس

 يفملا ىلع اريسيت ؛هدللي فسوي يبأ لوق راتحا اراخب خياشم نأ الإ «راتخملا ردلاو يتاكلا يف هركذ :ىوتفلا هيلعو

 فنصلا نايبل ةمتت نايبلا نم هيف ام نأل ؛بينذت هناكم حارشلا ضعب مسرو :لصف .اضيأ هيلع مزراوخ ةمئأ لمعو

 .دهعلل فيرعتلاف ماحرألا يوذ ثيروت يأ :ثيروتلا يف .هل ةلمكتو لوألا

 :لوصألا يف تاهجلا رابتعاب»كي دمحم لاقو «غورفلا نادبأ يف تاهجلا رابتعاب دللي فسوي وبأ لاق ا نأ ريغ

 :انركذ ام هتروصو ؛عورفلا نم لوصألا ف تاهجلاو ددعلا رابتعاو لوصألا نم ةفصلا رابتعا هبهذم نم لصحيف

 ف تاهجلا ربتعي :كلي فسوي وبأف ءىرخأ تنب تنب نبا كرتو «تنب نبا اتنب اضيأ امهو ءتنب تنب ينب كرت اذإ

 تانب عبرأو رجلا تديلا هين خيا داو دقو مألا ةهج نم نيتنبو بألا ةهج نم نيتنب ةلزنمب امهف نيتنبلا

 ددع ذحأي هك دمحم و «نبالل هثلثو «تانب عبرأ ةلزنمب امه نيتللا نيقتنبلل هاثلث اثالثأ هدنع لاملا مسقيف نينبا ةلزنمب

 ةلزتمب نوكتف امهمأ يه ىلا تببلا يف نيتنبلا ددع ذحأيو «نينبا ةلزنمب نوكيف ءامهلصأ وه يذلا نبالا يف نيتببلا

 ءاعابسأ قاقلا نظبلا يف :لاملا .مسقيف «سأر:ىرخألا'تفبلا تنيو.«ءسوؤر عبرأ ةلزنمب نائبالاو ءناسأر امهو نيتنب

 افوكل ؛نامهس امهمأ يه يلا تنبللو سوؤر عبرأ ةلزنمب هنوكل ؛اهنم مهسأ ةعبرأ نيتنبلا لصأ وه يذلا نباللف
 بيصن انعفدو «ةفئاط ثانإلاو ةفئاط نطبلا اذه يف روكذلا انلعج اذإف ءمهس ىرخألا تنبلا تنبلو «نيتنب ةلزنمب

 نم ىلإ ثانإلا ةفئاظ بيضن انعفد اذإو ؛نامهس امهنم ةدحاو لك باصأ ثلاثلا نظبلا ف نيتللا نيتنبلا ىلإ نبالا

 ؛تانب عبرأك عومجملاف «ناتنبو نبا نهئازإب نمو «عابسأ ةثالث نهبيصن نأل ؛نهيلع مسقني مل ثلاثلا نهئازإب

 تراص ةعبس وهو ةلأسملا لصأ يف سوؤرلا ددع يه ىلا ةعبرألا انبرضف «ةنيابم ةعبرألاو نطبلا يف ةثالثلا نيبو

 يذلا بورضملا يف اهانبرض اذإف «ةعبرأ يناثلا نطبلا يف تنبلا نبال ناك ذإ ؛ةلأسملا ححصت اهنمو ؛نيرشعو ةينامث

 نمل نانثا «ةثالث يناثلا نطبلا يف نيتنبلل ناك و «ةينامث هيتنب نم دحاو لك انيطعأف ءرشع ةتس غلب اضيأ «ةعبرأ وه

 ع ةفئاط يف .ثلاثلا نطبلا يف انرظنو ءرشع نا غلب ةعبرألا يقف ةثالثلا ائبرض اذإو ىرخألل ٌدحاوو «نيتنبلا ةلزنم يه



 لوصألل مأ عورفلل رابتعالا له 45 ثيروتلا يف تاهجلا رابتعا لصف

 اذإ امك ءلوصألا يف تاهجلا ربتعي لي ادّمحمو ؛عورفلا نادبأ يف ٍتاهجلا ربتعي
 ع

 :ةروصلا هذهب تنيثني نباو تف نبا اًنب اضيأ امهاو.تنب ثنب ىشب كرت

 ١ نم حصن يل بن رحت خف دمحم دنع و نم فقس وي ىلا كلع ةلايسمل انك ه2 3 تن ال +يض ل َ ع : ١ ندع ها 1

 5 ادني

 م

 مس ريك 0 يف

 اسمعل اسسعل ادسعلا 17 ا تلك

 7 نبا 9-5-5 لأب نلع

 عورفلا ددع رابتعاب تانب ميرا ةلرنم هده
 3 يبل

 . م | كاتب كنملاف لعب

 اهم 8

7 : / 7 

 ١ فسوي يىبأ دنع 5 فهسوي ىلا دنع

 - 2 1 8 5 ل عكف قاع 5 د 5 - -

 ١ كمحم دنع ١١ ةدحاو لخل «بالا لبق نم رشع ةتسو عألا لبق ءتهاةتم ح57 دمحم دنع

 لكل نيئئبلل ةّنسو نبالل نسا ةناضانل رشع انثالا مسقتف ءنبا ةلزنمب ناتنبلاو ءانباو «نيثنبب اندجو ثانالا -

 نم امهبيصن ةلمجف «نيتنبلا نم تنب لك بيصن يهف رشع ىدحإ ريصتف «ةينامثلا ىلإ ةثالثلا مضت «ةثالث ةدحاو

 نم ةّنسو امهيبأ ةهج نم رشع ةّنس نيتنبلل ءنورشعو ةينامث ةلمجلاف «ةتس نباللو نورشعو نانثا امهمأو امهيبأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو هّمأ ةهج نم ةتس نباللو امِهّمُأ ةهج
 هكنع نيتياورلا ىدحاإ ئلع اذه اوهش تاهجلا ربتعيف عادتنا ع ورفلا ىلع لاملا مسقي يم :ع ورفلا ناديا ف

 ةهجب نيتهجود ثريو تاهجلا ربتعي ال هنع ىرخا ةياور ىلعو «رهنلا ءارو ام خياشم ذخاأ هبو .حيحصلا وهو كي

 هيف نحن ام نيب حيحصلا ىلع قرفلاو ؛ناسارخو قارعلا خياشم ذحأ هبو «تاّدجلا يف هبهذم وه امك ةدحاو

 ربتعيف ةبوصعلا نئيعم انههو «نهتضيرف دازي ال تاهجلا ددعتبو «ةيضرفلاب كانه قاقحتسالا نأ :تاذيلا نيبو

 «(بأل ةوحخالا عم ءأو بأل ةوحخالاك حيج رتلل ةراثت تاهحللا ددعت اهيف ربتعا دقو «ةبوضعلا ةقيقحب قاقحتسالا

 ربتعي هددصب نحن اميف اذكف ءاعم ناببسلا هقاقحتسا يف ربتعي هنإف ؛ّمع نبا ناك اذإ مأل خلاك قامحتسال ىرخأو

 .عورفلا نادبأ يف تاهجلا ددعت ربتعي هنكل ءاعيمج ناببسلا

 مث (عورفلا نم لوصألا يف ددعلا ذخغأيو ؛لوضألا يف فلتخا نطب .لّوأ ىلع لاملا مسقي ثيح :لوصألا يف

 .رماه ىلع نيتفئاط ثانإلاو روكذلا لعجي



 لوصألل مأ عورفلل رابتعالا له 9 < ثيروتلا يف تاهجلا رابتعا لصف

 هاثلث ءانباو تانب 2 ب هنأك راصو ءاثالثأ مهنيب لاملا نوكي هلل فسوي يبأ دنع
 نيتنبلاو نيد 0

 ا ةهجلا يذ نيتهح ياو ٍت

 هينا لإ نم هب هن ةتسو ادا لك نم اس رشع ةتس «امهس نورشعو نانثا

 .هّمأ لبق نم مهسأ ةتس نباللو

 هنأك ملا راص لئنيحو «بألا ةهحجج نم نايرخأ ناتنبو مألا ةهج نم كاتنب امهنأكف نيتهح انا وذ امُهَأِل : اثذلقثأ

 .نينب ةثالث كرت هناكف نييبالا ةلزنمب عبرألا تانبلا نأل ؛ةثالث نم ةلأسملا حصتف ؛خلإ كرت

 :؛بألا ةهح نم ةّرمو ّمألا ةهج نم ةّرم :نيترم امهظحاليف ؛نيتهح قاذ اتضرف نيتتبلا نأل 2 هنأك

 سايق ىلع م ءادحاو انباو تانب عبرأ كلت هناك عيل لاح راصو ءامكح اعبرأ اتراص نيتفلتخملا نيتيثيحلابف

 لصأ يف ةعبرألا برضيف ميقتسي الف امهعورف نيب نيتنبلا بيصن مسقيو ةعبس نم ةلأسملا لصأ :خلإ هلل دمحم دنع

 .نيرشعو ةينامث راص ةلأسملا

 تانب ثالثو نانبا هيفو ؛كانه فالخلا ىلعأ نإف «قاثلا نطبلا ىلع الوأ ةمسقلا نأل اذهو :نيرشعو ةينامث ىلع

 نادبألا ىلإ لزتي نيئنبلا عابسأ ةئالثو «هيتنبل ىطعيو «نادبألا ىلإ لزني هعابسأ ةعبرأ نبالل ءاعابسأ نوكيف اريدقت

 ,نيرشعو ةيناث ريصتف ةعبسلا يف ةعبرألا برضيف ةعبرألا ىلع ميقتستال ةئثالثلاو اعابرأ نيتنبلاو نبالا ىلع مسقيو

 اضيأ ةعبرألا وه يذلا بورضملا يف اهانبرض اذإف «ةعبرأ ثلا نطبلا يف تنبلا نبال تناك ذإ ؛ةلأسملا حصت اهنمف

 كلذ ِّق اهانبرض ادإف عةيالت يناثلا نطبلا ُْق ممل تتناك و عةينامث ةتنب نم ةدحاو لك انيطعأف رشع ةتس غلب

 ,ةثالث امهنم ةدحاو لكلف «ةّنس تببلا تنب نب ىلإو ةّتس تنبلا تنب نبا ىلإ انعفدف ءرشع انئا لصح بورضملا

 .اهُمأ ةهح نم ةثالثو ءاهيبأ ةهح نم ةينامث ءرشع دحأ ريخألا نطبلا يف تنب لك بيصن راصف



 مهقحل نمو نوطقاسلا دادجألا ظ 3 1 يباثلا نقلا

 يناثلا فنصلا يف لصف
 تاديلا و ذا ادحألا نم ل وطقاسلا مه

 يدي ناك نمف ءاوتسالا كنعو نا ةهج يأ نم تملا نأ مكبرقأ ثاريملاب مهالو ا
 برقلا تاحرد يف

 يبأو يضئارفلا ليهس يبأ دنع ٌمألا بأ بأ نم ىلوأ ّمألا ّمأ بأك «ىلوأ وهف ثراوب
 ثراوب هيلإ ىلدي ال ن * ناي

 06 ناسخ اميل لأ دنجافل ليطقل لوب «يجرصخيلا سيخ نب يلموفاصقنلا لقت

 ملا بأ :لوألا :ةعبرأ يف رضحنيو ءاولع نإو تادسافلا تادجلاو نودسافلا دادحجألا مهو :يباثلا فئنصلا

 توافت :ىلوألا .ةلاحلا «لاوحأ عبرأ مهو .بألا ّمأ بأ م :عبارلا مألا بأ َمَأ :ثلاثلاو .بألا ّمأ بأ : ىاثلاو

 ْمأ بأ عم ٌمألا بأك ثراوب ايلدم لكلا ناك ءاوسو ّمألا وأ بألا ةهج نم ناك ءاوس برقألا مدقيف ؛مهتاجرد
 بأ ْمَأ بأ عم مألا بأ مأك و ,مألا بأ بأ بأ عم بألا ّمأ بأآك ضعبلا نود:ثراوب ايلدم ضعبلا وأ ءبألا

 مهلك اوناك نأب مهتبارق داحتاو تيملا نيبو مهنيب اميف طئاسولا يواستب مهتاحرد ءاوتسا :ةيناثلا ةلاحلاو ءبألا

 8 مادبا ريتعتف ةثونألا وأ ةروكذلا يف هب نولدي نم ةفص قافتا عم ّمألا بناج نم ندي بألا بتاع ده
 رطب لوأ ىلع مسقيف «هب نولدي نم ةفص فالتخا عم مهتبارق داحتاو مهقاجرد ءاوتسا :ةثلاثلا ةلاحلاو «ةمسقلا

 .مهتبارق فالتخا عم مهاجرد ءاوتسا :ةعبارلا ةلاحلاو «فلتخا

 ٍ برقألا ةيول وأ هحج و 7 دقو ألا ةهحج نم وأ بألا ةهجج نم برقألا ناك ءاوس يأ :ناك ةهج يأ نم

 بأ نم ىلوأ ّمألا بأو «بألا ّمأ أ بأ نم 1 بألا ْمُأ بأ اذكو َمألا ّمُأ بأ نم ىلوأ مألا بأف ءلوألا فنصلا

 ةدحلا وهو ثراوب يلدي لوألا نكل ةجردلا يف ايواست امهنأل :ىلوأ .تاّدجلا لاح كلذ ىلع سقو .بألا ّمأ
 قيعأ- كساف دع 3 «ثراو ريعب ىلدي ملا بأ تنأ قي ءأ ىاثلاو -هَألا أ ٍنيعأ- ةحيحصلا

 هد ىلدي هي نم ىلع ثراوب ىلدي .ن 5 لأ ع هل ربصغت الو .ىلوأ اهوبأف قىوقأ ملا م تناكف م |١ مَأ عم

 ةدهاش تاياورلا نأ :ح ورشلا 2 قو ,.امحهربغو رفألا اكسال رايتخالا ل امك حصألا وه :راتما در ِق 5

 هثلثو ءَمألا بأ بأل هاثلث ءاثالثأ امهنيب لاملا نوكي :ةروكذملا ةروصلا يف يسبلا ىلع يبأو ناميلس يبأ دنعف هيلع

 ثريال يدلا ألا بأ

6 

 ةيف .ليق اذك هب ىلدي نم ىلإ لك بيصنت لقتني مث فالخلا هيف عقي نطب لوأل ةمسقل ةمسملا يف رابتعالا ن نأل ؛مألا ْمأ بأل

 لعج ىلإ كلذ ئذأل حيجرتلاب انلق ول :لاقف امهنيب اقرف يونزغلا ركذو .دالوألا فالخب ثراوب تيملا ىلإ ايلدم

 اهنكل ادوجو اعبت تناك نإو ةطساولا نأ :هيفو دالوألا يف مزليال اذه لثمو «لوقعملا فالح هنإو هعبتل اعبت ع وبتملا

 .دوجولا يف ال ؛«يعرشلا مكحلا يف ةوقلاب ةربعلاو امي طقسي ع وبتملا نأ ري الأ ابك هعوبتم نم ىوقأ

 ةاوكب ححج رتي ال دسا وفلا دادجألا نأ :هاواتف ُِق ديهشلا ردص لاقو .ةحيحصلا ةدجلا عم ث ريآل دسافلا دذجلا نأ



 مهقحل نمو نوطقاسلا دادجألا ظ 6 ظ ظ يباثلا فنّصلا

 2 َع '! ِ ! ٠
 نولدي مهلك ناك وأ ثدراوب يلدي نم مهيف سيلو مهزانم توتسا لإو .ّىبسبلا يلع يبأو

 إو ,مهفادبأ ىلع ذئيح ةمسقلاف مهتبارق تدحتاو محب نولدي نم ةفص تقفتاو ,ثراوب

 ءلوألا فنصلا يف امك فلتخا نطب لوأ ىلع لاملا مّسقي مب نولدي نم ةفص تفلتخا
 ةحج ردلا 2 عاوتساللا 0 عي

 ,مألا ةبارقل ثلثلاو ءبألا بيصن وهو «بألا ةبارقل ناثللاف مهتبارق تفلتخا نإو

 .مهتبارق تدحناول امك مهني مسقي قيرق لكل باصأ ام مث ألا بيصن وهو

 95 ضآ ناكأ :يلدي نم .ةحجردلا يف ءاوتسالا عم :مهيف سيلو .دعبلاو برقلا يف مهاجرد يأ :توتسا لإو

 لاثملا كلذ يف ةّدجلاو ٌدحلا نإف ءثراولاب ءالدإلا مدع لاثم يف ركذ امك ةئثونألاو ةروكذلا يف :ممي نولدي

 بناج نم مهلك اونوكي نأب :مهتبارق .هب ىلدملا ةفص يف فاللتخا كانه روصتي الف ءهب نايلدي نميف نادحتم

 تافص رابتعاب طئارشلا هذه عامتجا دنع لاملا مسقت نأ كيلعف يأ :خلإ مهفادبأ .هّمأ بناج نم وأ تيملا بأ

 بأ مأل هثلثو بألا ْمأ بأ بأل هاثلث ءاثالثأ ضورفملا لاثملا ف لاملا لعجيف ؛ىثنألا فعض ركذلل ,عورفلا نادبأ

 ةثالثب تيملا ىلإ يلدي امهنم دحاو لك نإف ؛ةحردلا يف يواستلا اّمأ .تققحت دق ةعبرألا ظئارشلا نإف ؛بألا ّمأ

 نم ةفص ِق قافتالا اًمأو ؛«دساف لح ف يذلا باألاب تيم ا ىلإ ناملدي امهنألف ؛ثراوب ءالدإلا مدع امأو «نوطب

 . رهاظف ةبارقلا داحتا امأو عةروك ذلاب فوصوم لصأب يمتني امهنم ٍدحاو لك نلف ؟محي نولدي

 ىلع مهنيب مسقي يأ :خ! مسقي .ثراوب لكلا ءالدإل ركذ يذلا لاثملا يف امك ةثونألاو ةروكذلا يف :تفلتخا نإو

 مأك ةحردلا يف ءاوتسالا عم عي مهتبارق :تفلتخا كإو .نيتفئاط ثانإلاو روكذلا لعجبي ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل نأ

 نيذلاو يهماقم ل وم وق بألاب نولدي نيذلا نأل ؛كلذو :َمَألا بيصن وهو .مألا بنأ يأ نمأ مأو .بألا بأ م نبأ

 ناك امك قيرف لكددعت نيح يأ :باصأ ام مث .نيوبأ كرت هنأك اثالثأ لاملا لعجيف ءاهماقم نوموقي ٌمألاب نولدي

 كلذكو ٌّمألا بأ بأ بأك هّمأ لبق نم رخآلاو بألا ّمأ ّمأ بأك هيبأ لبق نم امهدحأ ؛نادساف ناّدج تّيملا بأل

 سايق ىلع ٌمألا ةبارق يوذ ىلع ثلثلاو «بألا ةبارق يوذ ىلع ناثلثلا مسقي يأ :خلإ امك مهنيب مسقي
 ؛ىلوأ برقألا يناثلا ىلعف ءال وأ ةحردلا ءاوتسا كانه نوكي نأ امإ :لاقي نأ ةطباضلاو .ةبارقلا داحتا ف فرع ام

 نإف تدحتا نإو ءافنآ انركذ امك اثالثأ لاملا مسقي تفلتخا نإف «فلتخت وأ ةبارقلا دحتت نأ اّمِإ لوألا ىلعو

 .لوألا فنصلا يف امك فاللخلا ىلعأ ىلع لاملا مسقي قفتي ١ نإو «ع ورفلا نادبأ ىلع ةمسقلاف لوصألا ةفص تقفتا



 مهقحل نمو تاوخألا دال وأ ١ ظ ثلاغلا فنصلا

 ثلاثلا فنصلا يف لصف

 نإو «تيملا ىلإ مهيرقأ ثاريملاب مهالْؤُأ :نيعأ ءلوألا فنصلا يف مكحلاك مهيف مكحلا
 8 تاق دا وأو تايبلا توي هَ مهوب

 «تحأألا تنب نباو خلا ن ١ نأ تك ماحر لا ي وذ م ىلوأ ةبصعلا دلوف برقعلا ُق اووتسا

 ؛خألا نبا كيل هلك لاملا :«بأل رخألاو هأو بأل اًهرحأ وأ بأل وأ مو بأل امهالك

 للم فسوي يبأ دنع نيينلألا ظح لقمع ركذلل امهنيي لاملا مآل ناك ولو ةبصعلا دلو انقأل
0 

 "و نوب وه ىذلا

 :ةروصلا هذك ,لوصألا رابتعاب افاصنأ انهيت لاملا عم ليم دنعو :نادبألا رابتعاب
 ةياؤرلا رهالك وفنو

 :يناثلاو لوألا :ةرشع يف رصحبيو ّمأل ةوخإلا ونبو اقلطم ةوخإلا تانبو تاوحألا دالوأ مهو :ثلاثلا فنصلا
 بن نبا :سداسلاو سمانخلا ءاهتتبو ةقيقشلا تخألا نبا :عبارلاو ثلاغلاو ؛بأل ده تسباو قيقا خألا تنب

 تس مشو: .اولزن نإو اهعتبو مأل تخألا نبا :رشاعلاو عساتلاو «هتنبو أل خألا نبا :نماثلاو عباسلا ءاهتنبو بأل

 دالوأ مفوك عم مقاجرد ءاوتسا :ةيئاثلا ةلاحلاو «ىثنأ ولو برقألا مّدقتو تار : توق :ىلوألا ةلاح ا :لاوحأ
 مدقيف ؛مح رلا يذ دلو مهضعبو ةبصعلا دلو مهضعب نوك عم مقاجرد ءاوتسا :ةثلاثلا ةلاحلاو «ىوقألا مدقيف ةبصعلا

 فلتخا نطب لوأ ىلع مسقيف ءمهوصأ فالتخاو مهتاجرد ءاوتسا :ةعبارلا ةلاحلاو ءمحرلا يذ دلو ىلع ةبصعلا دلو
 ّق ع ورفلا ددع رابتعا :ةسماخلا ةلاحلاو «ءاوسلا ىلع مهنيب ةمسقلاف ألا عورف ىوس تثيقألا لقَح لثم رك ذلل

 .عورفلا يف لوصألا تاهج دّدعت :ةسداسلا ةلاحلاو ؛لوصألا

 ةبصعلا دلوف :لاق امثإو :ةبصعلا دلوف .برقأ اهنآل ؛حآلا تب تن نبا نم ىلوأ ت تحخأألا تنبف :تميملا ىلا مكررقأ

 نطبلا يف ضرفلا بحاص دلو نإف ؛محرلا يذ ةجرد يف روصتيال ضرفلا بحاص دلو نأل ؛ثراولا دلوف :لقي لو
 فالخب ةجرد يف امهعامتجا روصتي الف ؛هدعب امو يناثلا نطبلا يف محرلا يذ دلوو طقف تاوحألا دالوأ نم لوألا

 :تزالا باب يف لصألاو :ع ورفلل ثاريملا نأل :خ2! ركذلل .محرلا يذ دلو ةجرد يف روصتي هنإف «ةبصعلا دلو

 م«ثلثلا ىف س1 ل داع ليف جر لقا ميسك لرسللا ق انهار كرت امنإو «ىثنألا ىلع ركذلا ليضفت

 يوذ ثروت اضيأو ءائيش ةيضرفلاب نوثريال ذإ ؛دوجولا عيمج نم مهانعم يف سيل ام مي قحلي الف (١؟:ءاسنلا)

 .ةبوصعلا ةقيقح يف امك ىناألا ىلخ زكا هت لضفف ةيوتستلا نيس تفرع ام ىلع - ماحرألا
 ار لب ءالصأ ىثنألا ىلع ركذلا لّضفيال ةبارقلا هذه رابتعابو ملا ةبارقب ثاريملل امهقاقحتسا نأل :ل |وصألا رابتعاب

 تاوخألا دالوأ ف يأ انهه هيلع ىثنألا لضفت مل نإف ٌمألا بأ اهعم ثريالو ثرت ّمألا َّمأ نإف ؛هيلع ىثنألا لّضفي

 .ثلفلا يف نايوتسم ناكيرش امفإف ؛ّمأل تحألاو ّمأِل خألا وهو هب ىلدملاب ارابتعا يواستلا نم ٌلقأ الف مل ةوعخالاو



 مهقحل نمو تاوخألا دالوأ ٠ اا ثلاثلا فنصلا

 مال تحأألا مل خألا لوأ نطب

 تنب نبا ناث نطب

 نبا تقب ثلاث نطب
 007 م وب يأ كدع ١ بشس وي يبأ دنع

 ١ دعيص# دنعو ” دمحم دنع كلذكو

 «تابصعلا دال وأ مهلك ناك وأ ةبصع دلو مهيف سيلو برقلا ف اووتسا نإو

 ددع رابتعا عم تاوخألاو ةوحالا ىلع لاملا مسقي كلر لمحمو ,ىوقألا ربتعي يعل

 لوضألا كلت نم ةفينح يبأ لوق نم رهاظلا وهو

 تانب ثالثو نينب ةثالثو ,نيقرفتمه ةوحإ تائب ثالث كرت اذإ :امك :لوألا فدصلا

 : كم عهج ةاففو م همسك 006 3 داو 21 هع ةوف :ةروصلا هذُب «تاقرفتم تاوحأ
 ةيفايخألاو ةيتالعلاو ةينايعألا يأ

 . مل خألا تدبك ضئارفلا باحصأ دال وأ مهضعبو مو بأ خألا تنبك تابضعلا دال وأ مهضعب ناك وأ

 ءأل وأ طقف بأ انها هلضأ ناك نممع ىلوأ و بأل اخأ هلضأ ناك نم :هدنعف ةبارقلا ف نعي :ىوقألا ربتعي

 ناك نم ىلوأ بأل اخغأ هلصأ ناك نم اذكو «بأل خأ تنب تنب نم ىلوأ مأو بأل تيعأ عمي جنيف عءطظاقف

 .هليصفت كيلع دريس امك «مأل اخأ هلصأ

 ؛احالطصاو ؛رهاظلا وه امك القع الوصأ مفوك يف كش الف ؛تاوحألاو ةوخإلا مهو :لوصألا يف تاهجلاو

 ىلعأ ىلع مسقي يعي :لوألا فنصلا يف امك .ررقت ام ىلع هب ىلدملا وه نفلا اذه بابرأ دنع لصألا نأل

 .امهتيب اميف عقاولا فاالتخالا حضويو «نيليلخلا نيبحاصلا نيمامإإلا يلوق هيف يبي الاثم دروأ خا كرت اذإ

 0 أل مهضعبو طقف بأل مهضعبو ٌمأو بأل مهضعب نعي «نيقرفتم مفوك لاح يأ «ةوخإلا نم لاح :نيقرفتم

 عورفلا نادبأ ربتعي هنأل ؛ةعبرأ نم كلي فسوي يبأ دنع ةلأسملاف «تِيملا ةثرو نم دالوأ عست انهه :ةروصلا هذه
 - ٌمأو بأل تخألا نبالف ءاعابرأ لاملا لعجيف ةبارق ىوقأ مهنأل ؛مهاوس نم ىلع نايعألا ٍنب عورف مدقتف ؛مهتافصو



 مهقحل نمو تاوخألا دالوأ ٠٠.0 ثلاثلا فنصلا

 ها تأ بال خيخأ ةاردبألا قروخأ 8 خأ باب أ ا خأ
 م3

 تنب نبا تنب نبا تنب نبا (تنب (-تنب تسب
 5 0 5 5 ١ و 5 5 ١ بشس وب يبأ دنع

 1 ا َظ َّظ ١ ١ ١ م ت ز مث لخ_ ع

 عورف .نيب مث «نايعألا نيب عورف نيب لاملا لك مّسقي :كلي فسوي يبأ دنع
 رابععأب اعابرأ «نييثنألا ظح لثم 3 نبا مورف نبا مث «تآلعلا

 ةيوسلا ىلع فايحخألا نيب نب عورف نيب لاما ثلث مسقي :هكلي دمحم دنعو .نادبألا

 5008 ءاقابهتأ نايعألا نب عورف رعي يقابلاو قيس ١ يف مهوصأ ءاوتسال ؛ املأ

 م سع

 نم ةلأسملاف كلي دمحم دنع امأ و .رخآ عبر ٌمأو بأل تحألا تببلو عبر ْمأو بأل خألا تنبلو لاملا نم ناعبر -

 «مهس ةسماخللو .«نامهس عبارللو ءمهس م وب ةيناثلاو ءمهسأ ةثالث ىل وهأللف (ةعست نم حصتو .ةيالث

 لك .مهس ةعساتللو "نامهس" ناكم "مهس" ظفل انهه نوكي نأ ةلأسملا ىضتقمو .نامورخم ةعباسلاو سداسلاو

 .روصلا هذه عيمج يف حيحصلا لمأتلاب كيلعو هرظتناف ءاح رش ان عءيجيس امك كلي دمحم دنع كلذ

 مسقيف «ءمهتبارق َهَوَمْل ؛مهريغ ىلع نايعألا ب عوؤرف مدقتف ةبارق ىوقأل ةدنع ةربعلا تناك امل يعي عا وسب

0 
 لقا ده 4

 (رخخآ عبر ماو تكل تخألا كثنبلو عبر مَ بأأل خألا لو غفت ناغبر آو بأل تحألا نبالف «اعابرا لاملا

 يي ىوقأ بألا ةبارق نوكل ؛مهادبأ رابتعاب تالعلا ىب عورف ىلع لاملا مسقي نايعألا ئب عورف مدعريدقت ىلعو

 بآل تالا تكتمل و عبر خألا تنبلو هنم ناعبر:باآل .جحألا نبالف اعابرأ مهنيب اضيأ لاملا مسّقيف ملا ةبارق نم

 ةلأسملاف «نادبألا رابتعاب اضيأ اعابرأ فايخألا نيب ىلع لاملا لعجي تالعلا نب عورف مدع ريدقت ىلعو ءرخآ عبر
 ةعبر نم هيأر وه ام ىلع نوكت ريداقتلا عيم# ىلع ُ 8 1 ا 3 5 ل نأ 4

 لعجيف مهتبارق ةوقل ؛مهريغ ىلع نايعألا نب عورف مدقتف ءمهتافصو عورفلا نادبأ يأ :نادبألا رابتعاب اعابرأ

 ءرخآ اعبر مأو بأل تعألا ت تنبو اعبر مأو بأل م خلا كيبوب هتيسبو أوي بأل تعألا نبا ىظعيو ؛ءاعابرأ لاملا

 موق هبألا ةيازلك ل ؛مفادبأ رابغعاب تالعلا | نب عورف ىلع لاثلا ريش نايعألا نب عورف دجوي مل نإو

 ممل نإو بآل :تحألا ضيا مخ عبرو ءبأل خألا تنبل عبرو «بأل تحألا نبال  ناعبز ءاعابرأ اضيأ مهني

 .ةعبرأ نم ةلأسملا حصتق «نادبألا رابتغاب انضيأ اغايرأ .فايخألا - نيب عورف ىلع لاملا مسقي تالعلا نب عورف دحوي

 ةيفايحألا سالو وق 2 ديس نألف ؛اثالثأ نات هيدا ديس :هلوق هجو اذه :مهلوصأ ءاوتسال

 هعرف ىلإ لك بيصن عفدنيف ؛قايخألا خألل تثلثلا .ثلثو ءثلث انلث تحأللف ءمأل ناتحعأ كانه ناكف ءنانثا
 ب اذ



 مهقحل نمو تاوخألا دالوأ و ثلاثلا فنصلا

 نيب رخآلا ضضنلا و اهيبأ بيصنل خألا تنبل ةعيصت «لوصألا ُِق ع ورفلا ددع رابتعال

 685 كلذ نم

 كرت ولو ,ٍةعست نم ّحصتو «نادبألا رابتعاب نيكل ظح لغم ركذلل ءتخألا يدلو
 ةلئسملا هذه

 :ةروصلا هذهي «َنيِقرفتم ٍةوخإ نب تائب ثالث
 ١ :ةلأسملا

 2 خألا بأل خألا مأو بأل خألا

 نبا نبا هن

 .ةبارقلا ةّوق اضيأ املو ةبصعلا دلو اهنآل ؛ قايفتالاب أو تفل خألا نبا 0-5 هلك للملا
 مأو بآل خألا نباروهو

 .بيصنلا 2 اهاععأ يق واستف نيوبأ نم نيتح أك ءأو تال تحأألا رابتعالا هلذك ريصتف أ رابتعال

 ةمسقلاو ءمأو بأل ناتخأ افأك تراص اهيف امهذدع انربتعا اّملو تنبو نبا اه ؛مأو بأل تحألا يأ :لإ رابتعاب

 تتبل نيثلثلا نم ثلثلا انعفدق ةمسقلا يف اهاخأ تتخألا هذه تواسف «نبيثنألا ظَح لثم ركذلل نايعألا ب نيب

 نادبأ رابتعاب ىثنألا لثم شقعض رك مو نأ تحأألا يدلو نيب رخآلا ثلثلاو ءاهيبأ بيصن اسيل ١ وشه دا ؛خألا

 .ىفخي ال امك نايعألا ئبب , نوبوجحم تاللعلا ىب عورف و .دحويال نيعرفلا ن :يده لرد تيل ناو ورغلا

 ؛نايعألا ئبل نائنثاو ءمهيلع ميقتسيالو «ةثالثلا فايتعألا بل اهنم دحاو ,ةثالث نم ةلأسملا لصأ نأل :ةعست نه

 نيتنبك نبأل :تابي كالتك انغو تالا تنب عم تحأأللا نبال دحاوو ؛مأو بأل خألا تنبل امهنتم دحاو

 و فايحألا نيب سوؤر نيب :ركل ثالثلا ىلغ دحاولا , ميقسيالو
 بقا ىلا احا

 يف نيثالثلا دحأ انبرضف «ةلثامم نايعألا نيب سوؤ

 هانبرض دحأ ةلأسملا لصأ نم فايخألا ئيبل ناك «ةلأسملا اهنم حصتف «ةعست راصف اضيأ ةثالث وهو ةلأسملا لصأ
0 

 تلصحف ةياللثلا يف امهانبرض نانثا اهلضأ نم نايعألا قوبل ناكو لدحاو وينلم لحاو لكلف ةثذلث ناكف «ةثالشلا ُُق

 .تخألا تنب ىلإ دحاو و تعألا نبا ىلإ نينثاو خألا تنب ىلإ ةثالث اهنم انعفد ؛ةتس
 .ثلاثلا نطبلا يف ثلاثلا فنصلا يف ةدحتم لوصألا تناك اذإ اميف عرش :كرت ولو

 نوكحتف عمأو بأل خألا نبا وه يذلا :ةبصعلا دلو .مأل مهضعب و بأل مهضعب و مأو بأل مهضعب يعي :نيقرفتم

 .بأل خألا نبا تنب ىلع ةمدقم نوكتف مألاو بألا يبناج نم ةبارقلا ةوق اضيأ اهو ٌمأل خألا نبا تنب ىلع ةمدقم



 نهقحل نمو تاّمعلا اءف 04 عبارلا فدّصلا

 عبارلا فنصلا ف لصف

 ناكو اوعمتجا نإو «محازملا مدعل ؛هلك لاملا قحتسا مهنم دحاو درفنا اذإ هنأ مهيف مكحلا

 ىلوأ مهنم ىوقألاف «تالاخلاو لاوخألا وأ َمأل مامعألاو تاّمعلاك ادحتم مهتبارق زيح
 ةبارقلا ف ألا بتاج نم وفإف دحاو بئاج نم لكلا نوكي ناب

 يأ ا اهو ةبمأل وأ نيوبأل معلا تانب مهدالوأ مكح فو مهدالوأو ةلوؤخلاو ةمومعلا :عبارلا فشنصلا

 . مل ةمعلاو «بأل ةّمعلاو «ةقيقشلا ةّمعلا :ثلاغلاو يباثلاو لوألا ؛ةرشع يف نارضخني - ةلوؤخلاو ةمومعلا

 لاخلاو «قيقشلا لاخلا :عباسلاو ءسداسلاو «سماخلاو .بألل ةهج ءالؤهف ٌمألا نم بألا وخأ معلا :عبارلاو

 .مألل ةهج ءالؤهف ٌمأل ةلاخلاو .بأل ةلاخلاو «ةقيقشلا ةلاخلا :رشاعلاو عساتلاو نماثلاو «مأل لاخلاو ءبأل

 :ناتلاح - ةروكذملا ةرشعلل يأ - مهو ءمهدعب نمو مهدالوأ يف لب برقلا يف ةحردلا توافت انه ىتأتيالو
 ءاعامجإ ىقنأ ولو. ىوقألا مدقيف م ! تيما بأ ةهج نم مهلك اونوكي نآك :مهتبارق ريح داحتا: لوألا ةلاحلا

 بأل ةمعلا ىلع مدقت اهإف مأو بأل ةمعك ؛مأل نم ىلع بأل نمو .مأل وأ بأل نم ىلع نيوبأل نم مدقي يأ
 رك ذلل تادبألا ىلع. مسي ةوقلا قاااووقسا اذا ىأل وأ بأل ةلاخلا ناو مدقت اإف «نيوبأل ةلاخلاكو ءىأل وأ

 .مأل وأ بأل وأ نيوبأل امهالك ةلاخخو لاخت وأ أل امهالك ؛ةمعو معك ىثنألا فعض

 ةبارقلف ٌّمألا ةهج نم مهضعبو ع«بألا ةهج نم مهضعب ةبارق تناك نأب 55 زيح فاللتخا :ةيناثلا ةلاحلاو

 يف ىوقألا مدقي الو «هثلث ةلاخللو لاملا اثلث ةّمعللف ةلاخو ةمع نع تام ولف .ثلثلا ّمألا ةبارقلو ناثلثلا بألا

 اعإو ؛«ةمعلا ىلع قيقشلا لاخلا مدقي ال امك مأل ةلاخلا ىلع ةقيقشلا ةمعلا مدقتالف ىرخأ ةهج يف هريغ ىلع ةهج

 هذه ؛ىثنألا فعضركذلل ىطعيف مهفادبأ ىلع ةهج لك ظح مسقيف اووتسا نإو ءاهيف ةهج لك نم ىوقأ مّدقي
 .ةمات ةريصب ىلع تو انوع امتِإ ؛عبارلا فنضلا ةصالخ

 فاالخن ىلإ ريشم وه لب هيلإ جاتحي ال امم مهيف' :هلوق هديفي امك عبارلا فنصلاب صيصختلا لاقيال :خإ مهيف

 دعبأ يف هنايب نأ رهاظلا نم نإف ؛راضتخالل [ابلط ام| اهور ةلاق لذ ضيصختتلا وسيبل هيفا :هلوق :لروقت انآ ؛دوصقملا

 .اهيلإ مكحلا فاضي ةلعلا هذه دجوت عضوم لك ىفف ءمحرلا ةلعب قاقحتسالا نأل ؛رئاسلا يف ب ديفي فانصألا

 دحاولا كلذل هلك لاملاف «ةدحاو ةلاح وأ ٍدحاو ٍلاخوأ ٌءأل ٍدحاو معو ةدحاو ةّمع نع تام ولف :خلإ قحتسا

 روصتت يكف ةدحاو ةجرد يف مهلك مهنأل ؛فنصلا اذه يف ةيبرقألا رك كارت :| مدعل .محارزملا نع درفنملا

 .مألا بناجل لاثم تالاخلاو لاوخألاو «بألا بتاج لاثم مامعألاو تاّمعلا :ل! تاّمعلاك .مهيف ةيبرقألا

 امك ىوقأ نيبناحلا نم ةبارقلا نأ يفايخألا ىلع همدقتو «ّيالعلا ىلع مأو بأل ناك نم مدقت هجوو :خلإ ىلوأ

 .مألا ةبارق نم ىوقأ بألا ةبارق اذك و «ىفخي ال



 نهقحل نمو تاّمعلا ٠.6 > عبارلا فنّصلا

 عمم ىلوأ ينل ناك نمو بأ ناك نمم ىلوأ - ٌمأو بأل ناك نم ئبعأ - عامجإلاب

 بتاج نم قى وقأ نيبناجلا ةبارق نأ

 رك ذللف («مهتبارف توتساو اثانإو اروكذ اوناك لإو ءاثانا وأ اوناك اروكذ مل ناك

 اًضيأ ةبارقلا نيب زيح داحتا ريدقت ىلع

 آل وأ مأو بأل امهالك ةلاخو لاج وأ مل امهالك ٍةمعو معك نييثنألا ظح لثم

 ةلاخو ٌمأو بأل ةمعك ةبارقلا ةوقل رابتعا الف افلتخم مهتبارق زيح ناك نإو ّمأل وأ

 ةبارقل ثلثلاو بألا بيصن وهو بألا ةبارقل ناثلثلاف مذ ةمعو مأو بذل ةلاحت وأ مل

 001رأ ليغ دلتدلا يامل بينو سقي قف لك هناستاد # "بيبا صيبا

 ءألاوتةننألا هيلز نم

 وأ اركذ ىوقألا نوكي نأ نيب قرف ال نعي :اثانإ وأ اوناك اروكذ .مألا ةبارق نم ىوقأ بألا ةبارق نأل :ىلوأ

 ىلوأ بأل ةّمعو هلك لاملا زرحتف ةبارق ىوقأ اهنإف ؛ٌمأل معو ةّمع نمو «بأل ةّمع نم ىلوأ ّءأو بأل ةّمعف ؛ ىثنأ

 لاخ نمو ؛بأل ةلاخو لاخ نم ثاريملاب ىلوأ ٌمأو بأل ةلاخلاو لاخلا اذكو ءاهتبارق ةوقل ؛مأل معو ةّمع نم

 .هأل اناك اذإ امهنم ىلوأ بأل ةلاخلاو لاخلاو ّمأل ةلاخو

 ةلاخلاو لاخلا لصأ اذكو ءبألا وه يذلا لصألا يف القيق ةمعلاو معلا نأل :خلإ معك نييثنألا 3 لغم

 .اعيمج نادبألاب ةمسقلا يف ةربعلاف لصألا قفتا مو ٌمألا وهو دحاو

 بناج نم مهضعب ةبارقو «بألا بناج نم مهضعب ةبارق نوكت نأب مقابارق زيح يف اوفلتخا يأ :خلإ ناك نإو

 هنوكل (لاملا عيمج زرحي ثيحب) ىلوأ ةبارق ىوقأ وه نم نوكيال اذه ىلعف ؛مهنيب اميف ةبارقلا ةوقل ةربعالف ّمألا

 الف ءاهزيح يف نيفلتخملا نيب اميف :ةبارقلا ةوقل .مألا نم الإ هتبارق سيل نمم بألا بناج نم وأ نيبناحلا نم

 .مألا بناج نم هتبارق نمم ىلوأ بألا بناخب نم وأ نيبناحلا نم هنوكل ةبارق ىوقأ وه نم نوكي

 مل ةلاخو ءبأل ةلاخو َمأو بأل ةلاخ ّنهعم اضيأ كرتو ّمأل ةّمعو ؛مأو بأل ةّمع كرت اذإف :خل ! ناثلثلاف

 .تالاخلا يأ ٌمألا ةبارقل هثلثو «تامعلا يأ بألا ةبارقل لاملا اثلثف

 ثلنلا زرحت مو بأل ةلاخلا اذكو ؛يوقأ اهتبارق نأل ؛نيثلثلا زرحت روكذملا لاثملا يف ٌمأو بأل ةمعلاف :إ مسقي
 بأل تالاخلا ددعت ف لاحلا اذكو ةيوّسلا ىلع نهنيب ناثلثلا مَّسَق ءٌمأو بأل تامعلا تددعت اذإو هجولا كلذل

 .ةبارقلا ةوقل رابتعا الف :هلوق يفاني بألا ةبارقل نيثلثلا نأب مكحلا :ليق نإف .ةيوسلا ىلع نهنيب ثلثلا مسقيف ّمأو

 .لاملا عيمج ىوقألا ذخأي نأ وه ةبارقلا ةوق رابتعاب دارملا ذإ ؛ةافانمال :انلق



 مهدالوأ يف لصف 000 -_ 1. عبارلا فنصلا

 مهدالوأ يف رسل
 ا و ؛تّيملا ىلإ مهيرقأ ثاريملاب مهالوأ عأ ؛لوألا فنصلا يف مكحلاك مهيأ مكحلا

 .ماحرألا يوذ ثحبل ةلمكت ؛عبارلا فنصلا نم "د امدعب دالوألا نايب يف عرش لايف

 ةلاخلاو لاخلاو ةّمعلاو معلا لوانت مدعل ؛ركذلاب عبارلا فنصلا دالوأ صيصختو ؛.مهمكح يف نمو :مهدالوأ

 فو ءاهريغو ةطساوب نوكي نم مهلوانتل ؛تاّدجلاو دادحألا اذكو اح تانبلا دالوأ فالخب ءمهدال وأ

 لاوحأ ينامث مهو «عبارلا فنصلا دالوأ يف ةلخاد يهف ّمأل معلا تنب اّمأ ؛نيوبأل وأ بأل معلا تنب مهمكح

 دالوأ دالوأ نم ىلوأ ةّمعلا دالوأف .هتهج ريغ يف ولو هريغ ىلع مهيرقأ مدقيف «ةجردلا يف مهتوافت :ىلوألا ةلاحلا
 .ةمعلا دالوأ دالوأو ةلاخلا دالوأ دالوأ نم ىلوأ ةلاخلا دالوأو ةلاخلا دالوأ دالوأو ,ةّمعلا

 عم هّمأ بناج نم وأ تّيملا بأ بناج نم اونوكي نأب «مهتبارق زيح داحتاو مهتحرد ءاوتسا :ةيناثلا ةلاحلاو

 دالوأ وأ «تاقرفتم تاّمع دالوأك محر يذ دالوأ وأ ءبأل مع تنبو نيوبأل مع تنبك ةبصعلا دالوأ مهفوك

 .راتحما در يف امك عامجإلاب ةبارق ىوقألا مدقيف ءكلذك تالاخخ دالوأ وأ ءلاوخأ

 رخآ مع تنبو «نيوبأل مع تنبك ةوق اووتسا نإو ٌمأل نمم ىلوأ بأل نمو «بأل نمم ىلوأ نيوبألا هلصأ نمف
 ةيضعلا دلو مهضعب نوك عم مهتبارق زيح داحتاو مهتحرد ءاوتسا :ةثلاثلا ةلاحلاو ءمهنيب ىواسيف اضيأ نيوبأل

 معلا تنبف «ةقيقش ةمع نبا عم قيقش مع تدبك ةوق اووتسا نإ ةبصعلا دلو مدقيف ءوحر يذ دلو مهضعبو

 بأل معلا ناك نأب ةوق افلتخا اذإ اّمأ ءبأل اناك اذإ اذكو «ةبصعلا دلو معلا تنب نوكل «ةمعلا نبا ىلع ةمدقم

 نم ىلوأ - انهه ةبارقلا ةوق وهو - هيف نيعع صضخش حيحجرت نأل ؛هتنب ىلع مدقم اهنبا «اييبدو ضو

 وهو - محر يذ دلو افوك عم اهنإف ؛بأل ةلاخ ىلع اسايق - ةبصع لصألا نوك وهو - هريغ يف نيعمب حيجرتلا
 ةوق وهو - اهيف يعمل اهحيجرتو «-مألا َّمأ نيعأ- ثراو دلو افوك عم ّمأل ةلاخ نم ىلوأ نوكت - ّمألا بأ

 :ةعبارلا ةلاحلاو «- ثراوب ءالدإلا وهو - اهريغ يف ئععمل حيجرتلا نم ىلوأ - بألا ةهح نم امل ةلصاحلا ةبارقلا

 .لاخ نباو بأل مع تنبك محرلا يذ دلو مهضعبو ةبصعلا دلو مهضعب نوك عم مهتبارق زيح فالتتخا
 امق مأو بأي لاح نيا مأو بأ مع تنب نع كله كلاه يف لكس :ةيرينخلا ىواتفلا يف هصن اهار || ُِق لاق

 وهو لاخلا نبال ثلثلاو معلا تنبل نيثلثلا نأ :ةياوّرلا رهاظ مهضعب لعج ءاهيف فلتخا ةلأسملا هذه :باجأ ؟مكحلا

 يثو .ىهتنا «ةيادفاو زنكلا حورش بلاغو ىقتلملو زنكلاو ةيادهلا بحاص هيلعو تأي امك نملا يف روكذملا

 ءوضلا" يف لعجو «ةبصعلا دلو اهفوكل ؛معلا تنبل لكلا نأو لاخلا نبال ءيش ال نأ ةياورلا رهاظ :"ةياردلا جارعم"
 تارمضملا يف هححصو «هتياور يشاترمتلا ةياور تقفاو هنأو «يسحرسلا ةمئألا سمه ةياور هنأو ؛ىوتفلا هيلع

 - .راتحما در يف امك بهذملا لقنل اهعضول ؛نوتملا يف ام ربتعملا نأ :ةيدماحلا ىواتفلا ف نكل «ةصالخلا بحاص هيلعو



 مهدالوأ يف لصف ظ دل عبارلا فنصلا

 تناك نجت هالغسم يهجارلا ريح اقاكو ةيفرقلا ف يث اووتسا إو .ناك ةهج يأ نم
 ةهج يأ عوبلا جف ا تسيغ

 مهتبارق ريح ناكو «ةبارقلاو برقلا يف اووتسا نإو ايا ىلوأ ريك ةيلرقلا ةرغمل

 0 ؛ ةحردلا ف يأ ةبصعلا دلو نوكي ال نمم

 لالا ء«بأل وو مو بأ امتلك ةمعلا نباو معلا مك ىلوأ ةصعلا دلوف ءلدحتم

 ةدحأو ةهحجج نم اونوكي ناب

 لاملا ءبأل رخالاو مأو بأل امههشدحأ ناك نإو .ةبصعلا دلو اهنأل (؛ ؛معلا تببل هلك

 يق دلو انفوك عم بآل ةلاع..يناع:امايقا ةةيلورلا رالف يب ةبارقلا ةوق هل تاك نمل هلك
 ءألا بأ وهو

 207 ]1 ] .؛ةثراولا دلو اهنوك< عم ّمأل ةلاخلا نم ةيارقلا ةوقب ىلوأ يف يه (محر
 بألا ةهج نم اهل ةلصاحلا ثاريملاب

 يلدي نمل نائلثلاف «ةلاخ تنبو ةمع تنبك محرلا يذ دالوأ مفوك عم مهتبارق زيح فالتخا :ةسماخلا ةلاحلاو -

 دلو ىلع ةقيقشلا ةمعلا دلو ححري الف ةبارقلا ةوق نيقيرفلا نيب ربتعيالو مألا ةبارقب يلدي نمل ثلثلاو بألا ةبارقب

 ةروكذ مهوصأ ةفص فالتخاو ةحرد مهؤاوتسا :ةسداسلا ةلاحلاو .ةبارق اهاوقأ ةهج لك يف ربتعي امنإو ؛بأل ةلاخلا

 ل عورفلا ددع رابتعا :ةنماثلاو ةعباسلا ةلاحلاو .مدقت امك فلتخا نطب لوأ ىلع مسقيف نوطبلا ددعت عم ةثونأو

 .نتملا يف ةريصب ىلع نكو مهفاف ثلاثلاو لوألا فنصلا يف امك عورفلا يف لوصألا تاهج رابتعاو لوصألا

 ةمعلا تنب تنب نم ىلوأ اهنبا وأ ةمعلا تنبف ؛هتهج ريغ نم وأ بألا ةهج نم برقألا ناك ءاوس :ةهج يأ نم
 تنب نم ىلوأ اهنباو ةلاخلا تنبو ةهجلا داحتا عم ءالؤه نم محرلا يف تيملا ىلإ برقأ امهنأل ؛اهنبا تنبو اهتنب نباو

 ةلاخلا دالوأ دالوأ نم ىلوأ ةمعلا دالوأ كلذكو محرلا.يف تيملا ىلإ برقأ امن أ نم انركذ امل اهتنب نباو ةلاخلا تنب

 .هّمأ ةهج نم وأ تيملا بأ ةهج نم لكلا نوكي نأب : :ادحتم .ةهجلا فالتحا عم ٠ ةيبرقألا دوحول ؛ سكعلابو

 هيفف كلذك ناك اذإ هنإف ؛ةبصع دلو يوقلا ريغ نوكي ال نأ طرشب ةوقلا كلت هل سيل نمم :عامجإلاب ىلوأ

 دقف نإف «ٌمأو بأل ةّمعلا دلول لاملاف تاقرفتم تامع دالوأ ةثالث كرت اذإف ىلاعت هللا ءاش نإ تأيس امك ؛فالخ

 كلذو ؛تاقرفتملا تالاخلاو نيقرفتملا لاوخألا دالوأ يف لاحلا اذكو أل ةّمعلا دلولف مدع نإو «بأل ةمعلا دلولف

 ةقيقح يف بأل ناك نم مغ ؛نيوبألل ناك نم حجري دحاو بناج نم ءالدإلا دنعو ةجردلا يواستم لكلا نأل

 .ةبوصعلا يعم. ثرالل نيقحتسملا ماحرألا يوذ يف كلذكف ةبوصعلا

 يوذ نم اهإف «ةمعلا فالخب تابصعلا نم بأل وأ ؛مأو بأل ّمعلا نأل كلذو ؛ةمعلا نبا نود :لإ معلا تنبل
 يف ةبارقلا زيح داحتا دنعو .ةبصعلا وهو هب ىلدملا رابتعاب اناححرو ةوق ةبصعلا دلو بناج فو ّمأل معلاك ماحرألا

 .اهزيح فالتخا دنع ربتعت مل نإو «ةوقلا هذه ربتعت ةجردلا يواست ةروص

 امنإو ٌّمألا بأ فالخب ةئراو اهنِإف ؛ٌمألا َمُأ ىهو :ةثراولا دلو .ةمعلاو معلا امهو نيروكذملا دحا يأ :امهدحأ

 .هيف لصاح عمل رخخآ ىلع ءيش حيحرت يأ حيجرتلا نأل ؛ةيناثلا نم ىلوأ ىلوألا ةلاخلا تناك



 مهدالوأ يف لصف ١١ ظ عبارلا فنصلا

 تو يبقا زون قيدلل نيمرفلا يمس قيل -ةويزفا وق وهو - هيف نعمل حيجرتلا نأل
 خجرملا يف يأ

 . ,ةبصعلا دلو اهنأل ؛بأل معلا تنبل هلك لاملا :ةييئاظعي لاقو ب ثراولاب ءالدإلا
 ةروك دملا ةروصلا يف روك ذملا لاثملا ف

 تلصح ىلا ةبارقلا ةوق انهه وهوا - هيف دووم نعمت نوكي هيغل نلت سلا سيسرلا 3 يأ :خا حيجرتلا نأ

 ثراولاب ءالدإلا وهو - هريغ يف لصاح ئعم ببسب هحيجرت نم ىلوأ - بألا ةهج نم ىلا ىلوألا ةلاخلا يف
 ىلا اهّمأ ف لب ةلاخلا هذه يف دجوتال ةثراو افوك نإف - مألا ةهج نم يه بلا ةيناثلا ةلاخلا ريغ يف لصح يذلا

 .تّيملا مأ ٌمأ يه
 اعون نيتلاخلا نم ٍدحاو لكل نأل ؛ بل يلا ةلاخخلل هلك لاملاف مأل ةلاحم و بأي ةلاحن نع دحأ تام اذإ هنأ ملعا

 تراولا ن 1 ةب وسلم افوكل ؛ةيناثلا امأو بألا ةهحج نم اًفوكل ؛ةبارقلا هوك اهلف ىلوألا ةلاخلا امأ ؛حيجرتلا نم

 هريغ يف ال هيف دجوي ئيعمل حيجرت ةبارقلا ةوق ببسب حيجرتلا نكل ٌمألا بأ فالخب ةثراو اهإف ؛مألا , ءأ يهو

 ةلاخلا يف وهو «هريغ يف يعل حيج حيجرت ثراوب تيملا ىلإ ةالدم اقوك ببسب حيجرتلاو «ىلوألا ةلاخلا ف انهه وهو

 نم ىوقأ ل ياا: حيتسرتلا قل رهاذظلا .ن ٠م و ؛تيملا ّمَأ ّمأ يه ىلا اهّمأ يف لب دنع ق تسب ةثراوءاكؤك نإف ؛ةيناثلا

 . حيحرتلا نأ" :هلوقب خيشلا هدصق ام وه اذه يباثلا

 ءالدإلا نوك ركننال :لوقن انأل ؛ىلوألا ةلاخلا يف ةيّوقلا ةبارقلا نأ امك ةيناثلا يف دوجوم ءالدإلا نأ مهوتي الو
 افأ كش الو ةثارولا وه ةقيقح ححرملاو .ازاخم اححرم يمس امنإو «ةقيقحلا ف حجرم سيل هنكل «ةيناثلا يف ادوجوم

 بأل وأ َمأو بأل امهالك ةمعلا نباو معلا تنب سايق نأ اضيأ مهوتي الو :- مأل ةلاخلا ّمأ نيعأ - اهريغ يف ةدوجوم

 ةبارقلا ةوق نإف ؛ٌمأو بأل ةمعلا نبا فالختب ةبارقلا ةوق وهو اهيف يعم. بأل ةلاخلا حيجرت نإف .ٌدساف ٌمأل ةلاخلا ىلع

 نم يرست ةبارقلا ةوق نإف :هتاذ يف ةبارقلا ةوق دحوت لب ال :لوقن انأل ؛ٌمأو بأل ةمعلا نبا َّمأ يف لب هتاذ يف دجوتال
 ةوق ةيأ رس رابتعاب الإ هذه لهو «بنأأل معلا تنب ىلع مو بأ معلا تنب تحج+ر فيكف الإو اهعورف ىلإ ةمعلا

 .ةبصعلا دالوأ نم امهأل ؛نيفضن امهنيب لاملا مسقل ةيارسلا هذه ال ولو «عرفلا ىلإ لصألا نم ةبارقلا

 ريغ يف لصاحلا :ثراولاب ءالدإلا .بألا ةهج نم ثيملا ىلإ اهئامتنال ؟ىلوألا ةلاخلا يف ةلصاحلا :ةبارقلا ةوق
 .تِيملا ٌمأ ٌمأ يه ىلا اهّمأ يف لب ةلاخلا هذه يف ةلصاح تسيل ةثارولا نإف ؛ٌمألا ةهج نم يه ىلا ةيناثلا ةلاخلا

 .ةرهاظ ريغ ةياور ىلع ءانب ,خياشملا ضعب يأ : ميصتعل لاقو

 ق نم امفوكل ؛دحتم امهتبارق زيحو برقلا يف نايواستم ّمأو بأل ةمعلا نباو ؛بأل معلا تنب نأل ؛همث هب هانديق ام

 حجر يذلا «خياشملا نم ضعبلا اذه ةفلاخمل عامجإلاب ىلوأ - ةمعلا نبا نيعأ - ةبارقلا ةوق هل نم سيل كلذ عمو «بألا

 اذإ هنأ ىرت الأ حجارلا لصألا عرف ىلع حوجرملا لصألا عرف حيجرت رهاظلا اذه نم مزلي هنأب ةياورلا رهاظ ىلع هلوق
 .ةمعلا نبا ىلع معلا تنب حجرت نأ يغبني اذه ىلعف ةمعلا نود ّمعلل هلك لاملا ناك بأل امعو مأو بأل ةّمع كرت



 مهدالوأ يف لصف ظ .(١ ظ عبارلا فنصلا

 دلول الو «ةبارقلا ةوقل رابتعا الف «مهتبارق زيح فلتخا نكلو برقلا يف اووتسا نإو

 دلوو نيتبارقلا تاذ اوك عم ؛مأو بأل ةمع ىلع اسايق ؛ةياورلا رهاظ يف ةبصعلا

 يلدي نمل ديتلقلا كل مل دب ةلاخلا نم ىلوأب قالا يه .نيتهجلا نم ثراولا
 بألا ماقم همايقل < عبارلا لصفلا يف رم امك >

 مالا ةبارقب يلدي نمل ' نمل ثلثلاو ةبصعلا دلو مث ةبارقلا ةوق مهيف ربتعيف ,بألا ةبارقب

 مألا ماقم همايقل ع 6 5 559000 ١

 ىلع مسقي قيرف لك باضأ ام :كلي فسوي يبأ دنع مث «ةبارقلا ةوق مهيف ربتعتو

 مألاو ملا شياو

 7/1 ا درس هس سوس عد : ءاللو ,١ لكمحم لدنعو (ع ورفلا يف تاهجلا ددع رابتعا عم مهعورف نادبأ

 دلو نوكي الف :خلإ رابتعا الف .َمألا بناج نم مهضعبو بألا بناج نم مهضعب ناك نأب :فلتخا نكلو

 بأل علل قش توكيل اذكو ةبارقلا ةوقل رابتعالا مدعل مل وأ بأل ةلاخلاو لاخلا دلو نم ىلوأ مأو بأل ةمعلا

 هج نم يأ :نيتهجا نم .ةبصعلا نم دلوتلل رابتعالا مدعأ ؛مأل وأ بأل ةلاخلا وأ لاخلا تنب نم ىلوأ مأو

 .ضرف تاذ ةحيحص ةّذج اهبآو ةبصعو حيحص ٌدح اهابأ نإف ' ؛(ءألاو بألا

 اميف يأ :مهيف .هددصب نحن اميف اذكف ةبصعلا دالوأ نم امهوك الو ةبارقلا ةوق امهيف ربتعي مل يأ :خلإ تسيل

 ىلإ سايقلاب اوراص مهبيصن اوذحأ امل مهأل كلذو :ةبارقلا ةوق .ةحردلا يف يواستلا عم بألا ةبارقب نييلدملا نيب

 ةوق الّوأ مهيف ربتعتف مهبيصن رادقم الإ (لاملا نم كرتي مل تيملا نأك (بألا وهو) زيحلا ف نيدحتم بيصنلا كلذ

 .لصألا يف ادحتم زيحلا ناك اذإ امك ةبصعلا دلو ايناثو :ةبارقلا

 كرتي مَ تيملا نأكو :ٌدحتم بألا ىلإ مهزيح نأك اوراص ,مهءابصنأ اوذخأ ام دعب مهأ :ههجو :خ! ةبصعلا دلو مت

 مآل وأ بأل ةمعلا تنب نم ىلوأ َمأو بأل ةمعلا تنب نوكتف «ةبارقلا ةوق الّوأ مهيف ربتعتف مهبيصن رادقم الإ لاملا نم

 .لصألا يف ادحتم زيحلا ناك ول امك ّمأو بأل ةمعلا نبا نم ىلوأ ٌمأ مأو بأل معلا تنبف ةبصعلا دلو مهوك ايناثو

 روصتي ال هّنأل ؛ةبصعلا نم دلوتلا انهه ركذي مل اقازبهتبنالاب لدي نمي ركالام نايت ىلع :ةيفرقلا ةوق مهيف ربتعتو
 اذه ريغتي الو :كلي يسحرسلا ةمئألا سمه لاقو .ةينامثعلا ضئارف يف ةيادلا بحاص ركذ اذكه ّمألا ةبارق يف

 دالوأ يف كلم دمحم ىلع هل فسوي يبأ لاؤس وهو ءرخآلا بئاجلا يف هتلقو نييتاجلا دحأ ىف ددعلا ةرثكب قاقحتسالا

 دمحم نأ الإ ؛عضوملا اذه يف امك «هتلقو ددعلا ةرثكب ةمسقلا فلتخا امل ربتعملا وه هب ىلدملا ناكول كانه ّنإف «تانبلا

 اذإ امكح ءيشلا ددعت امنإ هنأل ؛ددعتيال انهو امكح هب ىلدملا ددعتب عورفلا ددعتي كانه نأ ثيح نم ءامهنيب اقرف

 بألا امأف ؛عورفلا ددعت امكح مهيف ددعتلا تبثيف ققحتي تانبلاو نينبلا نم دالوألا يف ددعتلاو «ةقيقح روصتي ناك

 .مألاو بألا نم يأ ءامهنم ةبعشنملا تابارقلا يف امكح تبثيال كلذكف ةقيقح ددعتلا روصتي الف ٌمألاو



 مهدالوأ يف لصف ؟ 1 عبارلا فنصلا

 لوألا فنصلا يف امك ؛لوصألا يف تاهجلاو عورفلا ددع رابتعا عم فلتخا نطب لوأ ىلع لاما مسقي

 ددع رابتعا عم فلتخا نب ل 7 1 هادو | وأ ىلع لاملا مسقي) :فنصملا لوق يفو هاشداب ريعأ نبا ققحملا لاق :حلا مسقي

 ؛لوصألا يف ال عورفلا يف تربتعا امنإ تاهجلا نأ وهو «هل ديّسلا ضرعتي مل ءرظن (لوصألا يف تاهجلاو غورفلا

 نيعرف امهوكل ؛نيتمعلا ىدحإ بيصنو معلا بيصن ناذحأي اهأل ؛نيتمعلا قدحإو معلا يعرف ف تربتعا اهإف

 .قورذاكل فيفعلا حرش يف اذك .مهفاف ءلوصألا يف تاهجلا رابتعال هجو رهظي الو امهنم لكل

 با كرت هنأ انضرف اذإف - فلس ام ىلع - نبالا تانب دالوأو تانبلا دالوأ يف نيعأ- :لوألا :فنصلا يف امك

 امههو بأل ةلاح نبا باو :بفذل ةلاخخ تنب ينب كلذ عم كرتو بأل منع تنب اتنب اضيأ امهو :؛بأل ةمع تنب
 يم

 :ةروصلا ةذك بآل لاعع تنب اتبا اضيأ

- - 
 2-0 ت

 5-5 نبا حب نبا

 اخ ف ناتنب 0 ناب 1314 نانبا

 :فسوي يبأ دنع نكل ؛مألا ةبارقل دحاو وهو اهثلثو ؛بألا ةبارقل اهنم نانثا امهو اهاثلث «ةثالث نم انهه ةلأسملا لصأف

 عورفلا يف تاهجلا ددعربتعا اذإ مهدادعأو نانثا وه بألا قيرف باصأ ام نأل كلذو ؛نيثالث نم ةلأسملا هذه ّحصت

 انكل ؛بأآل معلا تنب ةهجج نم نانتبو ؛«بأل ةمعلا نبا ةهج نم ناتنب تانب عبرأك قيرفلا اذه ىف نيتبلا نأل ؛ةعبرأ

 نينثالا نيعأ - مهباصأ امل ةماقتسا الو «ءانبأ ةعبرأ قيرفلا اذهف «نينباك عبرألا تانبلا هذه لعجنف سوؤرلا ددع رصتخن
 .نانثا وهو هفصن ىلإ سوؤرلا ددع ٌدريف :فصنلاب ناقفاوتم امه لب ةعبرألا ىلع -

 ةعبرأ قيرفلا اذه يف نينبالا بسحن انأل ؛ةسمخ ع ورفلا يف تاهجلا ددع ربتعا اذإ مهدادعأو .دحاو ّمألا قيرف باصأ امو

 قيرفلا اذهف .ادحاو انبا مهيف نيتنبلا راصتخال هبسحنو بأل لاخلا تنب لبق نم نانباو بأل ةلاخلا نبا لبق نم نانبا «ءانبأ

 فو وه نيذلا نيتنثالا ىلإ انرظن مث اهاحب ةسمخلا انكرتف «ةنيابم امهنيب لب ةسمخلا ىلع دحاولل ةماقتسا الو ءانبأ ةسمخ

 يف اهانبرضف .ةرشع نيثالث راصف رخآلا يف امهدحأ انبرضف «نينئابتم امهاندجوف ةسمخلا هذه ىلإو بألا قيرف سوؤر
 نبال اهنم رشع «بألا قيرفل - نيرشع نيعأ - اهاثلث «ةلأسملا حصت اهنمو ؛نيثالث تراص ةثالث وه يذلا ةلأسملا لصأ

 .نيتنبلل نانثاو «نينبالل اهنم ةينامث ٌمألا قيرفل - ةرشع ئيعأ - اهثلثو «نيتتبلل ةرشعو «بأل ةّمعلا تنب

 ددع مهيف ربتعيو «فلتخا نطب لوأ ىلع لاملا مسقي هنأل ؛نيثلثو ةّنس نم ةلأسملا هذه ّحصت :هب دمحم دنعو

 نيتمعلا نم دحاو لك بسحيو ؛تامع عبرأك امه نيمع بأل معلا بسحي بألا قيرف يفف تاهحلاو عورفلا
 ءادحاو امع تامع عبرأك وه يذلا معلا لعج سوؤرلا ددع يف رصتخا اذإف «تامع ينامث عومجاف (نيتمغ بنأل

 ع ملا قيرف كو «نانتا امه نيذلا نيثلثلا نم اذحاو نيمعلا نيذه نم دحاو لك ىطعيف ءرخآ امع ةيقابلا ةعبرألاو
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 ددع رابتعا ىلع ءانب نيتلاخك نيتلاخلا نم ةدحاو لك بسحيو «تالاخ عبرأك امه نيلاخلا بأل لاخلا بسحي -

 يذلا لاخلا لعج سوؤرلا ددع يف رصتخا اذإو «تالاخ ينامث اضيأ انهه عومجمباف .لوصألا يف تاهجلاو عورفلا

 وهو ةلأسملا لصأ نم مهياصأ امو رخآ لاخ ةلزنمب ةيقابلا عبرألا تالاخلا تلعجو ادحاو الاخ تالاخ عبرأك وه

 ةتس لصحتف «ةثالث وهو ةلأسملا لصأ يف نانثالا وهو امهددع برضيف نيلاخلا نيذه ىلع ميقتسي الف ءدحاو ثلثلا

 ةدح ىلع ةفئاطك لعجيو «بأل معلا ىلإ ةعبرألا هذه نم نانثا عفدي مث «ةعبرأ ةتسلا هذه نم بألا قيرف ىطعتف

 ىلإ ةعبرألا نم نارخآلا نانثالا عفديو دحاو امهنم ةدحاو لكلف - هتنب ٍينب ٍنيعأ - ؛هعورف رخآ ىلإ هبيصن عفديو
 ددعلا امهذخأل نيتنبك تنبو «نينباك نبا دجويف «نيتمعلا لفسأ ىلإ رظني مث ءاهسأرب ةفئاط نالعجيو «بأل نيتمعلا

 - نانثا وهو - نيتمعلا بيصنو نينب ةثالث عومحم اف «نباك ناتنبلا تلعج سوؤرلا يف رصتخا اذإو ءامهعورف نم

 نينثالا نيذه نم عفديو «نانثا ةّنسلا نم ّمألا قيرف ىطعيو اهلاحب ةثالثلا كرتتف «ةنيابم امهنيب لب ةثالثلا ىلع ميقتسيال
 ىلإ دحاو وهو لاخلا بيصن عفد اذإو .ةفئاطك نالعمبو نيتلاخلا ىلإ رخآ دحاوو ؛ةفئاطك لعجيو «لاخلا ىلإ دحاو

 اذإو نيتنبك تنبو «نينباك نبا دحو نيتلاخلا لفسأ ىلإ رظن اذإ مث «هلاحب امهددع كرتيف امهيلع مقتسي مل هتنب ئبا

 .اهاحب ةثالثلا انكرتف مهيلع دحاولل ةماقتسا الو نينب ةثالثك عومجملا لعج رصتخا

 امهدحأب ىفتكيف ةلئامم نيتثالثلا نيب تدجو - ةئالثلاو نينثالاو ةثالثلا ىلإ ٍيعأ - سوؤرلا ددع ىلإ رظن اذإو
 يف ةّتسلا هذه برضت مث «ةتس لصحتف رخآلا يف اههدحأ برضيف ةنيابم ةثالثلاو نينثالا نيثالثلا نيب تدحجوو

 «ةلأسملا لصأ نم ةعبرأ بألا قيرفل تناك «ةلأسملا ّمصت اهنمو «نيثالثو ةّنس غلبي ةلأسملا لصأ يه ىلا ةّيسلا

 «نيثالثلاو ةّمسلا نم قيرفلا اذه بيصن يهف نيرشعو ةعبرأ تراصف «ةّنس وه يذلا بورضملا ف تبرض دقو

 كلذ يف - نانثا وهو - معلا ةهح نم بأل معلا تنب نب بيصن برض دق :لوقنف ءاهنم مهداحأ بيصن امأو

 .ةتس امهنم دحاو لكلف رشع نا راص ؛بورضملا
 دقف ةّتس اهنم دحاو لكلف «ةّتس ناكو بورضملا كلذ ف - دحاولا وهو - ةمعلا نم امهبيصن اضيأ برضو )١(

 تنب نبا بيصن اضيأ برضو «ةّمعلا ةهج نم ةثالثو معلا ةهج نم ةتس ؛مهسأ ةعست امهنم دحاو لكل تلصح

 ةعبرأ ءابصنألا هذه عومجمو «ةثالث امهنم دحاو لكلف ةّمس ناكف ؛بورضملا كلذ ف - دحاو وهو - ةمعلا

 يهف رشع ينثا غلب ةتس وه يذلا بورضملا يف امهانبرض اذإف «نانثا ةلأسملا لصأ نم ٌمألا قيرفل ناكو ؛نورشعو
 دحاو وهو لاخلا تنب ئبا بيصن برض اذإ :لوقنف مهداحأ بيصن امأو «نيثالثلاو ةتسلا نم قيرفلا اذه بيصن

 يف اضيأ دحاو وهو نيتلاخلا عورف بيصن برض اذإو «ةثلث امهنم دحاو لكلف ةّنس ناك ةّنسلا نيعأ ءبورضملا يف

 :م لكل تلصح دقف نانثا امهنم دحاو لكلف «ةّنسلا كلت نم ةعبرأ ةلاخا نبا ىنبالف «ةّمس ناك بورضملا كلذ

 دحاو امهنم دحاو لكل ءاهنم نانثا ةلاخلا تنب نبلو «ةلاخلا ةهج نم نانثاو لاخلا ةهج نم ةثالث «ةسمخح نينبالا

 - عومجملا ناك نيرشعلاو ةعبرألا ىلإ تمضنا اذإف ءرشع انا ءابصنألا هذه عيمج .نانثا نيتنبللو «ةرشع نينباللف



 مهدالوأ يف لصف 1 عبارلا فنصلا

 ةهج ىلإ مث مهدالوأ ىلإ م ' ءامهتلوؤحو هيوبأ ةمومع ةهج ىلإ مكحلا اذه لقتني مث
 ابصعلا يف امك مهدالوأ ىلإ مث ءامهتلوؤخو هيوبأ يوبأ ةمومع

 ) !هنعلا لاق اذك .نيثالثو ةتس -

 نأ دارأ «تسملا ةهجج نم مهدال وأو «تاللاخلاو ؛لاوخألاو «تامعلاو ,مامعألا وكح فنصملا نيب امل : لقتدي 5

 ةمومع ف الصفم هانركذ يذلا يأ :مكحلا اذه .خلإ لقتني مث :لاقف هّمأو تيملا بأ ةهج نم ءالؤه مكح نبي

 مهمكح لغتنا ,مهدالوأو هتلو ؤحخ و يملا ةمومع دجوت مل اذإ ٍنيعي :خ :ذل | ةهج ىلإ .مهدالوأ يو هتلوؤحخو تثسملا

 دحاو درفنا نإف ءاهتلاحخو , اهاح و اهتمعو تّيملا ّمأ مع ىلإو «هتلاخو لطي سود تملا بأ مع ىل ! روك ذملا

 وأ ىوقألا ناك اركذ ىلوأ مهنم ىوقألاف مهتبارق زيح دحتاو اوعمتجا نِإو ءمحازملا مدعل ؛هلك لاملا لخخأ مهنم

 مألا ةبارقلو «ناثلثلا بألا ةبارقلف مهتبارق زيح فلتخا نإو «نييثنألا ظح لثم ركذللف مهتبارق توتسا نإو ىثنأ
 دج وت ١ إف ,عبارلا فئنصلا دال وأ مكح مهدال وأ مكح ناك ءالؤه دح وي ١ إف عكانح رم اه رتعأ ىلإ تلنلا

 .ىهانتي ال ام ىلإ اذكهو ءمهدالوأ ىلإ مث مهتلوؤخو تيملا يوبأ ةمومع ىلإ مكحلا لقتنا اضيأ مهدالوأ
 ةقيقحب ربتعيف ء«فلس امك ةبوصعلا نئيعم رابتعاب ماحرألا يوذ ثيروت نأ ىلإ :"تابضعلا ف امك" :هلوقب راشأو

 مامعأ ىلإ مث ؛هيبأ مامعأ ىلإ مكحلا كلذ لقن ءتّيملا مامعأ يف مكحلا ةبوصعلا ةقيقح ف فرع املو .ةبوصعلا

 .ةبوصعلا نيعم ف لاحلا اذكف هدج

 ةقيقح يف ملع املو هتقيقحب ربتعيف ,فلس امك ةبوصعلا ئيعم رابتعاب ماحرألا يوذ ثيروت نأ ىلإ ةراشإ :خ! يف امك

 .ةبوصعلا يعم يف لاحلا اذكف هدج مامعأ ىلإ مث هيبأ مامعأ ىلإ مكحلا كلذ لقن تيملا مامعأ يف مكحلا ةبوصعلا

 فلاخم "خلإ ةّنمس ناكف بورضملا كلذ يف دحاو وهو ةمعلا نم امهبيصن اضيأ برضو" :دنسلا .ديسلا لوق لوقأ 19

 معلا لعج امك هنأل ؛خلإ نيتنبك تنبو نينباك نبا دجويف نيتمعلا لفسأ ىلإ رظني مث :هلوقب هيلإ راشملا دمحم بهذمل
 ّينب ىلإ نانثالا وهو هبيصن لقتناف ,فالخ معلا لفسأ يف عقي مل نكل ءىرخأ ةفئاط اضيأ نيتمعلا لعج ةفئاط هسأرب

 نيئبالا ةلزبمب راص ةمع نبا نيب نانثالا وهو امهبيصن ةمسق مزلف ءتفرع امك نيتمعلا لفسأ يف فالخلا عقوو «هتنب

 نبا ةصحف «راصتخالل ادحاو انبا تلعجو رابتعالا كلذب نيتنبلا ةلزنمب تراص ةمع تنب نيبو هعورف ددع رابتعاب

 يف نينثالا برض لصاح نأ قحلاف ؛نينثالا ثلث ةمعلا تنب بيصنو ءامهفصنال نينثالا اثلث ةمسقلا هذه يق ةمعلا

 لصحيف .دمحم بهذم ىلع ةمعلا بال - ةعبرأ وهو - اهثلثو «ةمعلا نبا ىنبل - ةينامث نيعأ - اهاثلث ءرشع انثا ةّنسلا

 :هلوق ةحص مدع رهظف «ةعبرأ ىرخألا ةمعلا تنب نبال لصحو ؛ةمعلا ةهج نم ةعبرأ نيتنبلا نم ةدحاو لكل

 .ركفتو مهفاف "خلإ دحاو وهو ةمعلا تنب ئبا بيصن برضو"



 ثرإلا نم هبيصن ظ ش ا ىثشنخلا يف لصف

 شنو ١ ف

 عهباحصأو هبال ةفينح يأ كنه - نيلاخلا أوسأ يعأ ا ادع 5 لقأ ظ 8 *ا| شثيحخ ل

 ىثنخلل «ىثنحو اتنبو انبا كرت اذإ امك «ىوتفلا هيلعو هدد ةباحصلا ةماع لوق وهو
 4 ع

 0 2 22 ا 228 ه4 26 ها + هنا 20 2 درع هيمو 6 وقيل هنال ؛ُثنب بيصن

 سيل نميف افقوتو .لكشملا وهو «ناتلآلا هل نم :احالطصاو ءرسكتلاو نيللا وهو «ءثنخلا نم ىلعف :ةغل :ىثنخلا

 يف اذك :ءاوس لكشملا ىثنخلاو وه :ليقو ؛ىثنألا مكح يف :ليقف ثم دمحم نع لقنلا فلتخاو امهنم ءيش هل

 هنإف «درفملا نم بكرملا ةلزنمب ةضلاخلا ءاسنلاو نعلم لاججرلا ىلإ ةبسنلاب ىثنخلا :ىثقنخلل .موتخملا قيحرلا

 ءازجأ متدقت يضتقي يعبطلا بيترتلاو .ءاسنلاب هبش هل اضيأ «لاحجرلاب اهبش..هل نأ امكف ؛نيبناجلا نم ظخوذ

 .بكرملا طلتخملا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم صلخلا ميدقت بسانف ؛هيلع بكرملا
 اصقان هنوكل ؛ىثنألا بيصن ذخأي ٍفئيح هنإف ءىثنخو انبا كرت اذإ امك ناصقنلا ةهج نم ناك ءاوس :نيلاحلا أوسأ

 ةنوكل ؟ءركذذلا بيضن:لخعأي لييَبح هنإف ءابأل ىقيفحو مل اضعأو امأو اعور كرت اذإ امكو ةركذملا ابيضن عع

 لعج اذإ هنإف ؛بأل ىثنحو ّمأو بأل اتحأو اجوز كرت اذإ امك نامرحلا ةهج نم وأ .ىثنألا بيصن نع اصقان

 ثاريملا نع هنامرحريدقت ىلع هنأ ف ءافخالو .ءيش هل نكي مل اركذ لعج نإو «ةعبس نم مهس هل ناك ىقنأ

 .نيلاحلا أوسأب روكذملا لقألا رسفي مث «نيبيضنلا لقأ هل :لاقي نأل هجو الف ؛ّلقأ الو ليلق ال هل نوكي ال

 "يواحطلا حرش"و ثيللا يبأ هيقفلل ةياورلا فلتخم يف ركذ ام قفو ىلع اذه هلي دمحمو كلم ةفيدح يىبأ دنع

 هحرشو ("يرودقلا رصتخم' يف ام هفلاخيو ,"طيحملا"و "ةريحذلا"و يسحرسلل "يتاكلا حرش" يفو يباجيبسإلل
 ناك دقف كني نسوي وبأ امأ لف ١ فسوي يبأ عم ادهم نأ :ةثالثلا بتكلا هذه يف روكذملا نإف ؛"ةيادحلا"و ؛"عطقألا'

 .اميمعت "هباحصأو" :لاقي نأ هجو الف «هيلإ عوجرم رخآلا نأل ؛نيلوقلا نم ريخألاب ةربعلاو ءافلاخم ريألا هلوق يف
 اذإ ءاركذ كلذ ريغ نيبتي نأ الإ «ثاريملا يف هي ةفينتع يأ دنع ىثنأ هنأ :"ةيادهلا" يف ركذ امل ال :تنب بيصن

 ةيلغ كقاولاو هقونأو ««روكق ريدقت ىلغ تويث مولعم يأ نقيم هنأل لب «نقنألا :تيصت نم: لقأ اهبيصن ناك

 لاملا اسيع جيانا ةروك للا ةروضلا فا نطعي نأ ليلعتلا اذه بهم ؛لوقأ ..كسلا هرهه هفحسشمم لف هكركشم

 نيبسعلاو: :قصتلا .نيب ان وهو كلذ. ىلع دئازلاو ؛ةقثونأو شفا ةروكذ يريدقت ىلع نقيتملا هنأل ؛هسفخ تيببللو

 .مهصصحردقب مهيلع - سُمْحْلا وهو - يقابلا دريو «كلشلا درجمب. اهقحتسيالف ,كوكشم تنبلا قح يف



 ثرإلا نم هبيصن 11 ىثنخلا يف لصف

 يولولل يهقنو ةقينح دا لأ خاف نم وهو

 فيصلا تبلل ( مهس نبالل :هيللر فس اوي وأ لاق «يبعشلا . 14 دنس
 وح .كملا لاثملا قف دم و تقيس ويب ووأ

 فصنو ءاركذ ناك نإ امهس ّقحتسي ىثنخلا نأل ؛مهس عابرأ ةثالث ىثنحللو ؛

 نيالاكا

 51 011 18 تي يسعس حس مس م نم هس سس ولاه اذهو هيفا هناك هيب

 ف ناك ؛ناررق نم نطب وهو .هعشلا ىلإ بوست ةفوكلا لهأ نف يبعشلا ليبحارش 7 رماع وه :خخإ يبعشلا

 ع نيتس و ىدحإ ةنس دلو ل هللا لوسرر باحصأ نم ةئامو نيسمح نع ىور ءارعاش اهيقف ناكو .نيعباتلا وابكا

 .ءيجيس امك هجيرخغ يف اكنج دمحم و بسس وب هيأ «فلسحاف . لمح ل وق بابلا اذه ىف هلو (ةئامو عست ةنسل تاهو

 «هنهبملا ق ً ةتعلا يف امك «عرشلا ف دوهعم قيرط ةمسقلا دنع لاوحألا ىلع عيزوتلاو ءلوهجم هنأ ههجو :2إ فصن

 عم تيثي الف ءادتبا لاملا تابثإ ىلإ ةجاحلا نأ انلو .نايبلا لبق عقّوملا تومع هيف نايبلا رذعت اذإ ؛مهبملا قالطلاو

 بعس ةيقاقأل هذي ننهنكقمملا فكلف# :كازرملا ريغ صقأ بسب لاملا ينوسو يق كشلا ناك اذإ اسمك رانضق ءكلشلا

 لكل ةتباث ببسلا كلذ مكحل تنيدبعلاو نيتآرملا نم دحاو لك ةيلحمو «قباسلا عءاشنإلا وهو ههب نقيته قاقحتتسالا

 ؛قاقحتسالا ببس يف عقو كشلا سا .رخآلا ىلع امهدحأ حيحجرت ر -- نم ءعاوب وسلا ىلع امهنم كحاو

 محازملاو ؛ثرإلا لضأل اببس ةيارقلا لضأ ناك نإو ءردقملا قاقحتسالا ببس ةثونألاو ةروكذلا فصو نأل

 ىلإ ارظن ؛ىثنألا ظح فصئو ركاذلا ظح فصن :هل لاقف .نيتلالا دقاف دولوم ثاريم نع يبعشلا لكس :ةعزانملاب

 عهتروكذ نورحتب ةيرولاو ءروك كلا بيضت ىلف كد انأ يعدي دولوملا نإف ءةئرولا يقاب نيبو هيب يلا ةعزانملا

 ةثرولاو ءاهربغ ىلع اذثاز اظح هب ثري ةهج دول وما رامخع وعي «ىثنأ بيصن كلف ثانإإلا نم نأ :نولوقيو

 امه لمقلا بشلل 1فرقكالا ىلع اهتادظنإ جويتسيبا .ركمي ال ذإ ؛نيتلاحلل ارابتعا نيفصنلا فصن ىطعيف ءافوركني

 ءمهسأ ةعبس ىلع نبالاو ىثنخلا نيب مسقي لاملا نأ ملعا :مهس نبالل .هانركذ ام. روصتي كلذو ناكمإلا ردقب

 ىثشخلاو «كلذك فصضنلا قحتست تنبلاو «دارفنالا دنع ثاريملا قحتسي نبالا نأل ؛ةثالث ىثنخللو «ةعبرأ نبالل

 فصن هل جرخم لقأ ىلإ انجتحاف «ىثنألا بيضن فصن ٌدحاوو «ركذلا بيصن فصن نانثا ؛عابرألا ةثالث قحتسي

 وه و- ىتنخلا ماهمس انربتعاو ؛اهان ربتعاف دارفنالا كنع ني :سيسكن يش - ةعبرالا وهو - حيحص عبرو

 :اذهو .ةعبس نوكتف ةعبرأب كلذو ةثالثب برضي اذه .امهيقح ردق ىلع مسقي عامتجالا دنعف «ةعبس غلبملاف -ةثالث

 لا ىئلغ نيريدقتلا نحذل حيحج رث الو : نقيتم .رخخأ ريدقت ىلع مههس فصنلو ريدقت ىلع مهسل ةقاقحتسا نق



 ثرإلا نم هبيصن ١١ يس لص

 "يو طر رع ةراال | وقت

 ماهسلا ربتعي هنأل ؛مهس عبرو كامهس عامضتألا عومجمو ءيهس ايلا أ ةيالث هل

 فس وي ابأ يأ ىثنخلل

 فصن ىثنخللو (مهس تنبللو «كامهس نبال : لوقن وأ (ةعست نم حصتو ,لوعلاو

 نق و سم كلذو نيبيصنلا فصن ذحأيف .ىثنأ ناك نإ لاملا عبرو ءاركذ ناك

 ها نيتلأسملا يدحإ برض نم عمتجما وهو «نيعبرأ نم ٌحصتو «نيلاخلا رابتعاب

 ةثوثألا ةلاسنمب يعن يبلا ةلاسمل دمحم جيرخت ىلع ةلأسملا 0202030300

 عبرو نامهسو «ررقت يذلا هجولا ىلع ةروكذملا ةلأسملا عومجمو :سقلا ل طسلا فا هون ذنب وس

 عابرأ ةعست لصاحخلا ناك :ةهيلع ضسيبكلا اذه ةدايز عم عبرلا جرخم يف امهرضن نيمهسلا انطسب اذإف (مهس

 ىثنخللو «نانثا تنبللو «ةعبرأ نباللف "ةعست نم حصتو" :لاق كلذلف ةلأسملا اهنم حصتو ءاحاحص اهلعجنف

 هجرخم يف اهرضن نأب فصنلا وه يذلا رسكلا ىلإ ماهسلا طسبنف ءفصنو مهسأ ةعبرأ عومجملاو :مهس فصنو

 ف يبعشلا لوق جيرخت يف :كلر دمحم لاقو .احاحص اهلعجنف فاصنأ ةعست لصحتف «رسكلا اذه هيلع ديزنو

 ىتنسللو ؛ناتيا نيادال نةسرو» نه ةلأسملاق «.تنبو لاني لع دال وألا نأ :خلإ لاملا يسم .ةروك لم لا ةروصلا

 .لاملا اسمخ ريدقتلا اذه ىلع ىفخللف دحاو تدبللو «نانثا روكذلا ريدقت ىلغ اضيأ

 ىلحاو نسعسلا نم ةدحاو لكلو نانا ةريدلل «ةعبرأ نم ةلأسملاف «كتاتنبو نبا ٍديح دالوألا نأل :ىفنا ناك نإ

 ؛عبّرلا فصن نمثلاو ؛نيسمخلا فقصضن سمخلا .نإق :نيلاحلا رابغعاب .لاملا عبر ةثونألا ريدقت ىلع ىثنخللف

 .ةثونألاو ةروك للا تو لاح رابتعاب نيتب تالا نيبيصنلا فصن امهعومجمف

 (؛ةروك ذلا ةلأسم يه َى لا ةسمخلا يهو :ىلوألا ةلايبملا ١ يف ةثونألا ةلأسم يه لا ةعبرألا انبرض يأ خا حصتو

 افنآ هانرتحا امو :خيشلا هراتخا ام اذه «نيعبرأ غلبف - ىثنأو اركذ هنوك لاح يأ - نيتلاحلا ف نورشع لصح

 .اذه نم سلا ؛رخألا ّق امههروأ برص نم



 ثرإلا نم هبيصن ه1 ىثنخلا يف لصف

 نم ءيش هل ناك نمف «نيتلاحخلا يف مث - ةسيودللا يهو - ىرحخألا ف - ةعبرألا نورا

 تراصف ؛ةسمخلا ىف 3 بورضمف ةعبرألا نع هيهات و قمل .ق بور طق اسفل

 توب عرقا يبا

 3 الش قفا ريما عبرا غلبف «ةثونألاو ةروك لل لكلا ةلاح وأ :نيلاجلا .كورشع وهو «لضاحلا ب بارض : :يف م

 لصحيف «رخالا يف امهدحأ جرفم انيرض نارسكلا ناذه هتم حضي اددع اندرأو «نِمّثو نمسح يشعل ناك اذإ :لاقي

 ةسمخلا نم ءيش هل ناك نمف  :هلوقب نيعبرألا نم ثراو لك بيضصن نييعت قيرط ىلإ راشأ هنأ مث .نوعبر اك

 هل يهف ةينامث لصح ةعرأ فاانسرص»اذإف هووبثا ةروكاذلا ةلاسع نم ىدعلل نأ قللذ "4 ةعبرألا فب بورضمف

 سمخ يه «رشع ةثالث هلف غهل اضيأ يهف ةسمخ ناك ةسمخلا يف برض اذإف ءادحاو ةث ونألا ةلاسم نيم.هبيصن ناكو

 ةينام لصح  ةعب عبرألا قف بريطف «نانثا ةروكاذلا ةلأشم ن هس نباللو :نيلاحلا ىف هبيصن فصنو ؛نيعبرألا | نزف نمو

 عرشع ةيناُك نيغبرألا نم هلف ءهل اضيأ يهف ةرشع لصح ةسمخلا يف برضف نانثا ةثونألا ةلأسم نم هلو هل يهف

 .نيعبرألا نم ا يهف «ةعست .ةييايسوب يبي اييبسني واسس هل نم تعبللو

 يف فاالخلا لب :لوقأ .نيبيصنلا فضن وه يذلا دوضقملا يف ال قيرطلا ف وه امنإ نيروكذملا نيلوقلا نيب تفالخلا :ليق

 هركذ ام ىلع ةعبس نم ةثالث ٍدئقيح هل نإف ءدحاو نبا ىثنخلا عم ناك اذإ اميف رهظي امك قس اضيأ دوصقملا
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 لعج وهو - طسبلا دعبف ءمهس عبر ىثنالا بيصن فصنو ؛مهس فصن نك للا :بيصت :فصضن نال ؛كلي فسروي وب --__

 2 ّ ترا معا 3 -_ 5 ل / : 1
 و 5 هحصتلا ةععب نأ نبالل ريضي - احيحبص امهس رتسك لك ةيمست وهو حيحصتلا و حيحصلا رسك لا سنحب نم

 ب

 دكني دمحم هرك ذ ام ىلع رشع نئنا نم ةسمخحو «لوعلا قيرطب ةعبس ع ومحب ا ريصيف ءامهس هعبر لعجت انأل ؛ةنالث ىتنخللو

 نبالل ىقايلاو «ءثلثلا فصنو فصنلا فصن هل نوكيف «هقلث هل ناكل ىثنأ ناكولو لاملا فصن هل ناكل اركذ ناكول هنأل

 بيصنف «ةيئاثلا نم رثكأ ىلوألا نأ يف ءافخالو «ةسمخ راصف «نانثا ةثلث فصنو «هثلث هفصن فصنف ءرشع ا هلقأو

 يف .نينلأسملا ىتدحإ برض نإ مث كني دمحم .هركذ ام ىلع هبيصت نم. رثكأ كلي فسوي  وبأ هركذ ام ىلع ىثنخلا

 نكمل ناك ام ب رضي 5 3 نيكلاحلا داع ْق لصاحلا بل نضيف «ىرحألا ّق ايه رن وسأ قفو تا يطيف انقفا وت اذإ مآ

 هيلا راشا لقو دعا وقلا نه قبس اع كتطاحاإ لعب كللذ 8 عافخ الو («ىرخالا قفو ِى امهادحلإ نم صخش

 عطقألاب ريهشلا «يدادغبلا رصن وبأ خيشلا لاق .ىلاعت هللا ءاش نإ هي قففتس ىلع ىنالا لصفلا ف فدصمل اموال هللا ينفاقاةقملا مفنا أ كيعلا لاق جل :/ هللا هنا عةملع فقتسا اه ةالا فلا نق .ققعملا

 نأ ىلإ هبيصن ىلع ةدايزلا فقوأو نيلاحلا رضأ نخل لعجلا : لنج يعفاشلا لاقو ع" ضارة دنقلا رض حرش ٌّى

 هحج و . نسدسلا فقويو «فصتنلا نياوللو عثلقلا تخلل ةلأسملا هده ْى :لاقف 7 ولاو و شن حلطصي وأ ةرخأ مق زبك

 كلذكف :هل ليقف «كشلاب هئاكرش ىلإ عفدي نأ زوجت الف «ىثنأ نوكي نأ زوجيو اركذ نوكي نأ زوجي هنأ هلوق

 ."اشاب لامكب روهشملا ناميلس نب دمحأ حرش" يف اذك «كشلاب هئاكرش بيصن صقني نأ زوجيال



 تيملا نم لمحلا ثري فيك ١0١00 - لمحلا يف لصف

 لمحلا ىف لصف

 «نينس .ثالاث :كعبس نسا ثيبل كنعو كلي ةفينح يبأ دنع ناتنس لمح ةدم وك

 ,رهشأ ةتس اهلقأو . .نينس عبس :هكنح كني يرهزلا دنعو «نينس عبرأ :. .كن- يعفاشلا دنعو

 كلام لوق وهو

 ثيدح نم رار يف امك) هنئس يف "يقهيبلا" هحرخأ امل :ةفينح يبأ دنع .لمح مهعم ناك اذإ ثاريملا ةمسسق

 ؛هتلقل لثم لزغملا لظو ؛«"لزغم لظب ولو «نيتنس نه رثكأ همأ محر يف لولا .ىقبي ال" : تلاق اهنإف انك ةشئاغ

 ةكلف نارود ردقب يأ "لزغم ةكلفب ولو" :ةياور فو .لالظلا رئاس نم الاوز عرسأ نارودلا لاح هلظ نأل

 لاقيال اذه لثم نأل ؛اعامس هتلاق اهنأ رهاظلاو ءالكت :هل لاقي ةيدنهلابو «ةيسرافلا ف كود وه :لزغملاو .لزغم

 امك عوفرم وهف :ريداقملا ىلإ يدتهيال لقعلاو ؛سايقلاب

 عابتأ 0 رو مامإ سيقف خت ءةقن يرضملا ثراحلا يأ يمهفلا نمخرلا دينع نب دعس نبا وه 2-1 ثيل

 .ةئاملا دعب نوعبسو سمخ ةنس نابعش ىف تام .«نيعباتلا

 ريزعلا دبع نأو ءاكاحض ىمسف كحضي وهو هايانث تبن دقو «نينس عبرأب دلو كاحضلا نأ يور ام هل :نيدس عبرأ

 نأ يور :تلق نإف ؛كلذك ندلت نهنأ نوشجام ءاسن يف ةفورعم ةفرعم ةداع يهو نينس عبرأب اضيأ دلو نو شحلاملا
 ليبس كل ناك 0 5-0 ذاعم هل لاقف ءاهمج ري كاب 6 رمع ٍمهف ؛«لماح يهو مدق مَ ناتنس هتأرما نع باغ ةدلجر

 ءئبا اذه :لجرلا لاقف «هابأ هبشيو هايانث تبن دق ادلو تدلو يح اهكرتف ءاهنطب ف ام ىلع كل ليبس الف اهيلع

 هلوق :تلق ف رمع كلهل ذاعم الول :لاقو «نيثتنس نم رثكأل دلو هنأ عم هنم هبسن هذ رمع تيئأف !ةبعكلا برو

 دقف دهشتلا ردق تدعق اذإ :#تِقع هلوق ِق امك قس نم ابيرق اهتع باغ هنأ دارملاو « يبي رقت رس هنأ رما نع تاع"

 رارقإب وأ لاحلا يف امهنيب مئاقلا شارفلاب بسنلا تبثأ امنإ هذ رمغ نأ ىلع ؛مامتلا ىلإ تبرق يأ ,كنالص تمت

 دإ ءامه ريغ هقرع الو :اعفسقتا سه كلذ كافرعي اناك ام زيزعلا كبعو عكاحضلا نأ :باوحلاو .لوقن هبو «جوزلا

 .لبحلا لبق ناك ضرمل نوكي نأ لمتحي محرلا مف دادسنا دادتماو «ىلاعت هللا ىوس محرلا يف امهيلع دحأل عالطا ال

 لاقو ؛ نسنس سمه لمحلا ةلرم رثخا :لاق 6-3 ماوعلا نب دابيع نا :هقفلا 7-5-5 . صعب ُِق م ا نادسا عميس

 ؛قافتالاب اذه :رهشأ ةتس .ملعا هللاو ءىفخي ال امك يرهزلا نع نيتياورلا نيب عمجا نكعو «نينس تس :يرهرزلا

 يور ١( 4:نامقل) َنْيَماَع يف هلاَصْفَو# :ىلاعت هلوقو ١( 5:فاقحألا) هكارِهَش َنئالُث هلاَصفَو ُهلُمَحَو# :ىلاعت هلوقل

 اهنا اها فض سابع نيا لاقف .انههمج ري كاب 6-1 نامثع مهف ءرهضا ةنسل تدلوف عةأرما جوز "لحجر نأ

 لاقو «(5١:فاقحألا) كارهش نونالث هلاصفو هلمح وف :ىلاعت هللا لاق ذإ ؛يكتمصن هللا باتكب مك كمان ول

 - هو نامثع أردف ءرهشأ ةتس الإ لمحلل قبب ملا «ءلاصفلل ناماع بهذ اذإف ١( 4 :نامقل) # 4 َنْيَماَع يف ُهَلاَصْفَو



 بلا 22 ىلا 2 ها ؛ 000000202020295
 ىطعيو .رثكأ امهيأ «تانب عبرأ وأ «نينب ةعبرأ بيصن ب ةفينح يبأ دنع لمحلل فقويو

 امهيأ «تانب ثالث وأ نينب ةثالث بيصن فقوي :هكللد دمحم دنعو «ءابصنألا لقأ ةثرولا ةيقبل

 ىدحإو «نسحلا لوقوهو «نينبا بيصن :ىرحأ ةياور يفو .دعس نب ثيل ةاور ءرثكأ
 فقق وب دمحم نع هةنع

 :هيللر فس وي يبا نع كلي فاصخلا ىورو .ماشه هنع هاور هلي فسوي يبأ نع نيتياورلا

 70 ليفكلا ذخؤيو ,ىوتفلا هيلعو ةدحاو تنب وأ دحاو نبا بيصن فقوي هنا
 ديهشلا ردنضلا لاق اذك

 لعب دلولا نأ : دنقتف د وعسم ربا ثيدح يو .هف ىلع نع ةلثم يورو ل ِهرْلا نف ا: مجلا تنبت و ءاهنع دحلا -

3 
1 

 ا

 نبا هنع هاور :هيىشم ةفينح ىبأ دنع .قالطلا باتك يف هلل يسحرسلا ةمئألا سمه هركذ .رهشأ ةتسب قلخلا

 نطب ف نينب ةعبرأ ليعامسإ يبأل ةفوكلاب تيأر :يعخنلا كيرش لاق .طايتحالل كلذو ءذحأ هيو شم كرابملا

 .فوذحم هربخ أدتبم :خلإ امهيأ .هب انيفتكاف كلذ نم رثكأ تدلو ةأرما نأ نيمدقتملا ف لقني ملو «دحاو

 .اوشح ماهفتسالا مسا لعج نم هيلع مزلي امل '"بيضصن" نم الدب لعجي الو 5 :هريدقت

 نتققوبسقأ :خلإ بيصن .تاياورلا ةماع يف الو ءلصألا حورش يف ةدوجوم ةياورلا هذه تسيلو :خلإ هاور

 ف داتعي ام ىلع لب هيلع مكحلا تبي الف ءةردنلا ةياغ يف دحاو نطب ْق ةعبرأ ةداال و نأل ؟كلذاو حِإ نينبا بيصن

 ادلو الإ دحاو نطب يف ةأرملا دلت ال نأ بلاغلا داتعملا نأل ؛كلذو :خلإ بيصن فقوي .نينثا ةدالو يهو ةلمجلا

 فقوت ةبيرق تناك نإ ةدالولا نأ :دنقرمس لهأ ىواتف يف ركذو ءهفالخ ملعي ملام مكحلا هيلع ئتبيف ءادحاو

 ذإ ؛فقوت مل ةديعب تناك نإو «ردق ام فالخ ىلع لمحلا روهظب تغل امترل تلجعول ذإ ؛لمحلا ناكمل ةمسقلا

 فلحول هنأ ىلع ءانب رهشلا نود ام :ليقو ؛ةداعلا ىلع هب ليحأ لب دح برقلل نيعي ملو «ةثرولا يقابل رارضإ هيف

 .رهشلا نود انم' ىلع الومخم ناك الجاع نالف قح نيضقيل

 تدلو نإف ءال مأ لمح نطبلا يف ام نأ ملعي ال ذإ ؛لمحلا بيصن لزعي الو ةكرتلا مسقت هنأ :يفطانلا تاعقاو قو

 ريغتي ال ضرف هل ناك نم الإ ءيش ةثرولا نم دحأ ىلإ عفدي ال هنأ :هىلي يعفاشلا دنعو .ةمسقلا فنأتست ادلو

 فشكنت نأ ىلإ يقابلا كرتيو ءلوع روصت نإ «لوعلا ريدقت ىلع هضرف هيلإ عفدي هنإف .هددعت مدعو لمحلا ددعتب

 .دحاو نطب يف مهنم ةسمح لك ءادلو نورشع هل ناك هنأ :ةبعش نع يور دقف .طبضني ال امث لمحلا نأل ؛لاحلا



 تيملا نم لمحلا ثري فيك شط 0 لمحلا يف لصف

 .لمحلا ةّدم رثكأ مامتل دلولاب تءاجو تّيملا ديه لايت ناك نإف .هلوق ىلع
 ةأ ل رملا كلت :ةياروللا 1

 رثكأل دلولاب تءاح نإو ؛هنع ثرويو ثري ةّدعلا ءاضقناب تّرقأ نكت ملو اهنم لقأ وأ
 هيراقأو تيملا نم دلولا كلذ كلذ عم ةأرملا

 ةتسل كل ولاب تءاجو ؛هريغ نم ناك لاو .ثروي الو ثري ال لمحلا ةلم رثك أ نق

 ةأرملا كلت

 نإف .ثري ال لمحلا ةدم لقأ نم رثكأل هب تءاج نإو .؛ثري اهنم لقأ وأ رهشأ
 هتوم نامز نم نعي

 1 2 م 2 م ,ثري تام مث هرثكأ جرح إو يرو كدا اللا عع

 تامالعلا هذه نم ءيش هنم رهظو

 وه «مولعم رمأ ىلع اليفك مهنم يضاقلا ذخأي يي فاصنخملا ةياورب هلم فسوي يبأ لوق ىلع يأ :هلوق ىلع
 «ىثنخو انبا كرت اذإ امك - لمحلا ئيعأ - هسفنل رظنلا نع رحاع وه نمل ارظن دحاو ٠ نبا بيصن ىلع ةدايزلا

 ليفكلا هنم ذحؤيو «نيثلثلا نبالاو ثلثلا ىثنخلا ىطعي :لّوألا هلوق يف و فسوي يبأو دمخمو ةفينح يبأ دنعف
 ناك ىئنخلا يف ةروكذملا لئالدلا نّيبت اذإ هنأل ؛اعيمج مهدنع ليفكلا ذخؤيف انهه طاتخي لب :ليقو .هيبحاص دنع

 .لمحلا يف اذكف ؛نبالا هذحأ امث فضنلا ىلع داز امل اقحتسم

 نطبلا يف دلولا دوجو نأل :هنع ثرويو .هكي يعفاشلا دنع نينس عبرألو ءاندنع نيتنسل يأ :لمحلا ةدم رثكأ
 لمحلا نأب مكح ؛لمحلا ةدم توبث عم ةّدعلا ءاضقناب تّرقأ نكت مل نإف ءثرإلا قاقحتسا يف طرش توملا تقو

 نأ كلذك هئيجمت. ملع دق ذإ ؛هلبق نم هنم ثروي الو تملا نم دلولا كلذ :ثري ال .تقولا كلذ يف ادوجوم ناك

 هيف روصتي نامز دعب اهقدع ءاضقناب لمحلا ةدم يف ةأرملا تّرقأ اذإ اذكو ؛ثاريم الو بسن الف توملا دعب ناك هقولع
 تّيملا نم نكي مل لمحلا نأ اهرارقإب ملع دق ذإ ؛هنع ثري ال هنإف ةدملا كلت يف دلولاب تءاج مث ؛«ةدعلا ءاضقنا

 كرت وأ «هتثرو نم امهريغ وأ همع وأ هيبأ نم ًالماح ةأرما كرت نأب تيملا ريغ نم يأ :هريغ نم لمحلا يأ :ناك نإو

 ةروصلا يف ريغلا كلذ ثري الو .ءتوملا تقو هدوجوب نقيتلل هنم دلولا كلذ :ثري .هيبأ ريغ نم الماح هّمأ

 .اهركذ آلا ةلأسملا باوحج يف هنم دب الو .حاكنلا مايق يفاني هنأل ؛هتومل ال هبابسأ نم ببسي هنامرحل ىلوألا

 اذإ الإ ؛تاقوألا برقأ ىلإ فاضي نأ ثداوحلا يف لصألاو «توملا دعب قولعلا نوكي نأ لامتحال :ثريال

 كلذ نم تباث وهو بسنلا تابثإ اهتنظم نأل ؛انهه ةرورض الو ءروكذملا لصألا نع لدعيف ةرورضلا تعد
 ةرورض كانه نإف تيملا نم لمحلا ناك اذإ ام فالخب لمحلا ةدم رثكأ رابتعا ىلإ ةجاح الف ؛حاكنلا مايقل ريغلا

 .دلولا بسن تبقيل لمحلا ةدم رثكأ ىلإ قولغلا ةفاضإ نم دب ال ذإ ؛روكذملا لصألا نع لودعلا يف

 هتأكف ؛لكلا مكحخ هل رثكألا نأل :ثري .ثري الف ءاتيم هلك جرخ .هنأكف ءاتيم رثكأ جرخ امل هنأل :ثري ال
 ."هيلع يِلصو ثرو يبصلا ّلهتسا اذإ" :لاق اكتفع هنأ نم هذ رباج هاور ام :كلذ يف لصألاو .اّيح هلك جرح

 با و



 تيملا نم لمحلا ثرب فيك 0 _  لمحخلا يف لصف

 جرخ نإو ثري هلك ردصلا جرح اذإ نعي ؛هردص ربتعملاف اميقتسم دلولا جرخ نإف

 ىلع ةلأسملا ححصُت نأ لمحلا لئاسم حيحصت يف لصألا .هترس ربتعملاف اسوكنم

 نيب رظني مث - ىثنأ هنأ ريدقت ىلعو ٌركذ لمحلا نأ ريدقت ىلع :ن بعأ - نيريدقت

 نإو «رخآلا عيمج يف امهدحأ َقفو برضاف ٍءزجب اقفاوت نإف «نيتلأسملا يحيحصت

 5 ةلأسملا حيحصت لصاحلاف ءرخآلا عيمج يف امهنم دحاو لك برضاف انيابت

 راهقفو يف أ ىقرنأ ةلأسم يف تروكد ةلاسم نم ءيش هل ناك نم بيصن برضا
 وتلا ريدبقتا ىلغ نيابتلا ريدقت ىلع

 21 فن نال كا اه مس مد ودور هل روك 3 ةلأسم يف هتثونأ ةلأسم نم ءيش هل ناك نمو

 بيصن اضيأ باضاو يا

 اذا ٍنعأ (هردص ربتعملاف الل وأ هنو جرخي نأ وهو :اميقتسم .لقألا و وأ را جور يف ةطباض هذه عجرم نإف

 تحجرخ نإف :ربتعملاف .الوأ هلجر جرخي نأ وهو :اسوكنم .اًيح هرثكأ جرح دق ذإ ؛ثري ّىح وهو هلك هردص جرخ

 .ثري مل ةرسلا جرخت مل نإو ءاّيح هرثكأ جرح دق ذإ ؛ثري يح وهو ةرسلا
 :ةروكذلا ةلأسم لاثمف ءانهه اهنم اذبن ركذنو ءقبس اميف ةدعاقلا هذه لامكلا ىلع انحرش دق :لإ ريدقت ىلع

 ةينامث نم ةلأسملاف «نيئباو ةحوز نع ثام هنأكراصف اركذ لمحلا انضرفو «نباو لماح ةجوز نع تام الجر نأ

 وهو ةلأسملا لصأ يف نانثا وهو امهسوؤر ددع انبرضف امهيلع ميقتسم ريغ وهو «نينبالل يقابلاو ءنمثلا ةجوزلل
 اضيأ ةلأسملاف ىثنأ لمحلا نأ انضرف مث ءاركذ هانضرف لمحو نبا نيب يقابلاو نانثا ةجوزلل ءرشع ةتس راصف ةينامث

 امهسوؤر ددع انبرضو تانب ثالث امهانلعجو ءامهيلع ميقتسم ريغ يقابلاو مهس وهو نمثلا ةجوزلل «ةينامث نم
 ظح لثم ركذلل لمحو نبا نيب يقابلاو .مهسأ ةثالث ةحوزللف «نيرشعو ةعبرأ راصف ةلأسملا لصأ يف ةثالثلا يأ

 امهتيبو «نورشعو ةعبرأ ةيناثلاو ءرشع ةّنس ىلوألا ةلأسملا حيحصتو .ةعبس لمحلاو ءرشع ةعبرأ نباللف :نييثنألا

 لصاحلاف «نوعبرأو ةينامث لصحف ةيناثلا حيحصت عيمج يف نانثا وهو ىلوألا حيحصت قفو انبرضف «نمثلاب قفاوت
 .:فتصملا هني انك لمحلا ةلاسف حيحصت

 ظفلب اهضعب فو ."باطخلا" ظفلب اهضعب يفو ؛"ملكتلا" ظفلب اهضعب يفف انهه خسنلا فلتخا :إ رظنب
 ريدقت ىلع رخآلا يف نيحيحصتلا دحأ قفو برض نم :لصاحلاف .حيحص لكلاو «دحاولا ركذملل "رمألا"

 ةنيابما ريدقت ىلع رخآلا يف نيحيحصتلا دحأ عيمج برض نمو «ةقاومل
 .رخخآلا بيصن نع هبيصن زاتميل ؛برضلا دعب لصاحلا نم ثراو لك بيصن نايب يف عرش :برضا مث

 .يقاحلإ هلعلو ؛ةدمتعملا ةحيحصلا خسنلا يف ظفللا اذه دجوي ال :بيصن



 ا لح لمحلا يف لصف

 ةثرولا ن * ورق ديغاوب لق كثاريم ا سنا كلتبذ ىلع

 نإف ؛لمحلا رهظ اذإف نورا كللذ بيصن نم فوقوم امهنيب يذلا لضفلاو ؛ثراولا
 ةايتشالا لازو نيلصاحلا ني يأ

 يقابلاو .كلذ لحأيف ضعبلل عم ناك إو ,اهبف ف وقوملا عيمجلا يب 38

 فارع قي اننل دمرت درع اقوم نال الاف روف نم دقو قفل لصوت كورلا نيب جوست

 نمو « نك ذ * نأ 0 واسوا ,الماح ةأرماو رك اتنب

 ةلأسملا

 امك" :هلوقب خيشلا هركذ يذلا هيبشتلا نأ دحت ىثتخلا ةلأسمي, تطحأ ام ذعب حيحصلا لمأتلاب كيلع :خلا ىثنخلا
 ةلأسم يف ةروكذلا ةلأسم برضي هنأ نم ىثنخلا ةلأسم ف ىرج ام لك هب دارأ ام ِهّنإف «ماتب سيلا "ىكللا 3

 حيحصت لصاحلا عومجملا لعجيو «ةثونألاو ةروكذلا ٍتلاح يف برضلا نم لص ان. ترسب 2 نكملابو (ةثونألا

 برض هيبشتلاب دارأ لب «نابيصنلا عمجي مث ءسكعلابو ةروكذلا ةلأسم نم ثراو لكل لصاحلا برضي مث «ةلأسملا
 ىدحإ نم ثراو لكل لصاحلا برضو «ةلأسملا حيحصت عومجملا لصاحلا لعجو ؛ىرخألا يف امهادحإ «نيتلئسملا

 .نقيتم لقألل هقاقحتسا نأ :ثراولا كلذل ىطعي .ىرخألا يف نيتلأسملا

 .هابتشالا لوزي نأ ىلإ فقويف «هريغ وأ لمحلا وه له ؛لضفلا اذه قحتسم هبتشا هنأل :ثراولا كلذ بيصن نم
 .هل نوزخملا ىطعي لب فلكتلا ىلإ ةحاح الف يأ ءتمعنو :اهبف

 نم دحاو لكلو «ةثالث وهو اهنمث ةجوزللف «يقب امو ناسدسو نمث ٍلئنيح اهيف عمتجا هنأل :ركذ لمحلا نأ
 .رشع ةثالث وهو يقابلا ركذلا لمحلا عم تنبللو «ةعبرأ وهو سدسلا نيوبألا

 ةعبرأ نم لوعتو "ةيربنم" يهف «ناثلثو ناسدسو نمت ريدقتلا اذه ىلع اهيف عمتحا هنأل :ىثنأ هنأ ريدقت ىلع
 يددع نيبو «رشع ةتس ىثنألا لمحلا عم تببللو ةثالث ةأرمللو ةينامث نيوبأللف ءنيرشعو ةعبس ىلإ نيرشعو
 .اعم امهدعي - ةثالث وهو - هجرخم هنأل ؛ثلثلاب قفاوت -نيرشعو ةعبسو نيرشعو ةعبرأ نيعأ- نيتلأسملا حيحصت
 .نيرشعلاو ةعبسلا نم ةعستلاو ؛نيرشعلاو ةعبرألا نم ةينامثلا ٍنيعأ ؛ماقملا اذه يف نيددعلا نم لك ثلث وهو :خلإ قفو

 :اذكه لمحلا ةروكذ ريدقت ىلع ةلأسملا ةروص نأل :خحلإ لصاحلا
 5 قفو 5١5 حيحصت ,7 4 ةلأسم

 1 بأ تنب (نبا 4) لمح ةجوز
 : (١١ ن8

 أ ب 0 "1



 تيملا نم لمحلا ثري فيك ا - لمحلا يف لصف

 نيوبأللو «(لورشعو ةعبس ةأرملل هتروكذ ريدقت ىلغ ذِإ ٠ رع ةعسو نيتئام

 لكلو ,لورشعو ةعبرأ ةأرملل هتنونأ ريدقت ىلعو .توفالل و دكس دحاو لكل

 نم فقوتو «نورشعو ةعبرأ ةأرملل ىطعتف ,نوثالثو نانثا نيوبألا نم ٍدحاو
 نسل هييسا هب ”متثأش ءش

 ”" بع حل

 ١ ىكد أ ع نادم 6١ © ةلأسم 37 ب تدع | 01 |

 7 بأ تنب (2) لمح هحج وز ا 5 6 / ص 5
 8 : 1 م

 ةيفن ع او 11-3 ١١

 وه اذهو رشع ةتسو نيتئام لصاحلا غلب -ةينامث وهو- للا قفار ف ةةوورشملاو ةميس دعو ةيناثلا انبرض اذإف

 .ةلأسملا حيحصت ددع

 نيتئام لصاحلا ةروريص ذإ ؟اذه حصي فيك :تلق نإف ءاهلبق يذلا وكحلا ةلع اهدعب امو «ةيليلعت ذإ :خا| ىلع ذإ

 هيف مكحلا ناك نإ هنأل ؛نيمسق ىلع ليلدلا :تلق .ةروريصلل ةلع هنأ ال ؛"ذإ" دعب يذلا ميسقتلل ةلع رشع ةتسو

 ,مومخم اذه :تلق اذإ امك .ىنإ ريف هلولعم دوععرل ةلعلا دوجو ديفي ناك نإو «يمل وهف هتلع دوجول لولعملا دوجوب

 نمعتم وه ام لكو طحاحألا نفعتم ةنأل :تلقو ,طالخألا نات قلب ىلا هتلع دوجوب ىمحلا دوجو ىلع تللدتساو

 نفعت دوحجو ىلع تللدتساو ءطالخألا ن 1 فعتم اذه :تلق ولو .ىمللا ليلدلاب تلللكسا كلقف عموم وهف طالخألا

 ملعاف اذه تفرع اذإو ؛طالخألا نفعتم مومحم لكو مومحم هنأل :تلقف «ينإ وهف ىّمحلا وهو هلولعم دوجوب طالخألا
 .مهفاف «سأب الف ىّمل ال ىنإ ليلد هي فدصملا لالدتسا نكل «"ذإ" دعب امل ةلع ةروريصلا ناك نإو هنأ

 يف تبرض اذإف ءاضيأ ةثالث - نيرشعو ةعبس ئيعأ - ةثونألا ةلأسم نم اهماهس نأل :خلإ هتثونأ ريدقت ىلعو

 ةلاسس رع ةحج ورلا ماهمس نال :خاإ دورشعو ةعبرا .نيرشعو ةعبرا راض ةيناُث وهوا ةروك ذلا ةلانسم قفو

 يلا ةلأسملا قفو يف اهتبرض اذإف «ىلوألا يف امك اضيأ ةثالث -نيرشعو ةعبس نيعأ- ىثنأ لمحلا اهيف تضرف

 .نيرشعو ةعبرأ برضلا نم لضاحلا راض ؛- ةينامثلا يف يأ - اركذ لمحلا اهيف تضرف

 اذإف «ىلوألا ف امك ابين ةعبرأ نيش ل امحلا اهيف تضرف ةلاسلا يف امهنم لك ماهس ننآ :خلإ نوبالثو نانثا

 .نينالثو نشأ توبضلا ن + ف لصاحلا رانص - ةينامت وهو - اركذ لمحلا اهيف تضرف يلا ةلأسملا قفو يف اهتبرض

 نيبيصنلا نيب لضفلا يهو :مهسأ ةثالث .هتثونأو لمحلا ةروكذ يريدقت ىلع اهبيصن لقأ اهنذل :قورشعو ةعبرأ

 اهدا لاح قفكتت نأ ىلا

3 
00 



 تيملا نم لمحلا ثري فيك و لمحلا يف لصف

 ؛امهس رشع ة ةثالث تنبلل ىطعتو ءمهسأ ةعبرأ نيوبألا نم دحاو لك بيصن نمو
 غلملا كلذ نم

 ةعبرأ نونبلا ناك اذإو هي ةفينح يبأ دنع نينب ةعبرأ بيصن اهقح يف فوقوملا نأل

 راصف عةعست يف بورضم نيرشعو ةعب رأ نم مهس عاستأ ةعبرأو مهس اهبيصنف

 ةثونألا ةلأسم قفو يه ةروكلملا ةلاسع ىعو

 نإف .امهس رشع ةسمخحو ةئام وهو تاوقوم يقاملاو 0 ياو اسؤس يقلع 2
 ىأا

 عرثكأ وأ ادحاو انبا تدلو نإو .تانبلل فوقوملا عيمجف رثكأ وأ ةفيساو ا كمقلو

 يذلا لضفلا فقويو -نوثالثو نانثا وهو- نيبيصنلا لقأ امهنم . لك روك ذملا غلبملا نم ىطعي يأ : مهسأ ةعبرأ

 اددعتم لمحلاريدقت هجو ام :ليق نإف :ّلإ فوقوملا نأل .ىثنأ نيوبألاو ةجوزلا قح يف لمحلا لعج دقف ءامهنيب

 دلولا ددعتب مهضورف توافت مدعل :انلق ؟ةدحاو اتنبو انبا مهقح يف ردقي هنإف عةثرولا رئاس نود تنبلا قح يف

 ٍعأ - وهو «ةروكذلا ةلأسم يف ضورفلا يوذ نم يقب امم :امهبيصنف .ىفخي ال امك ءتببلا فالخب هتدحوو
 :فلس املك رشنع ةثالث - قابلا كلذ
 ىمهسأ ةعبرأ تيقب ءادحاو امهس تنبلو نيمهس نبا لك ىيقابلا نم انيطعأ اذإ انأل :مهس عاستأ ةعبرأو مهس

 مكح يف ةعبرألا ءانبألا نأل :خ ! ةعبرأو .مهس عاستأ ةعبرأو هس تدبل عمجيف اعست الإ ريغآ مهس نبا لكلف

 عستل اهنم ةعست لصحف «اهيلع نيرشعو ةعبرأ نم رشع ةثالث انمسقف «تانب عست تنبلا عم ْنُهو ؛تانب ينامث

 يف ةعبرألا انبرضف ؛نهيلع ةميقتسم ريغ يهو ؛مهسأ ةعبرأ يقابلاو دحاو مهس تنبللو «نامهس نبا لكلف تانب
 .عاستأ ةعبرأ تانبلا نم لكلف ؛نهيلع لصاحلا اذه انمسقف ءاعست نوثالثو ةتس برضلا لصاحف «ةعستلا

 .رشع ةثالث ني مهس عاستأ ةعبرأو مهس تديلل عمتتيف هت الإ مهنا يهوب ةجاستأ هينا نبا:لخل لضتحن
 .دحاوو ةئام ةثرولا ىلإ بهاذلا نأل :ةئام وهو .تنبلاو ةجوزلاو ناوبألا يطعأ ام دعب اهنم :يقابلاو

 ام مهنم دحاو لك انيطعأو نيوبألاو ةجوزلا قح يف ىثنأ لمحلا انلعح انأل ؛كلذو :تائبلل فوقوملا عيمجف

 وهو مهقوقح دعب يقب ام عيمج ناكف «ةثونألا ريدقت ىلع مهقوقح اوفوتسا دقف «ةثونألا ريدقت ىلع هبيصن وه

 نيرشعو ةعبس نم نعأ - ةثونألا ةلأسم نم نهبيصن نأ ىرت الأ «تانبلا وأ نيتنبلا بيصن نورشعو ةينامثو ةئام

 دقو ؛نهقح يهف نيرشعو ةينامثو ةئام غلب - ةينامث وهو - ةروكذلا ةلأسم قفو ف تبرض اذإف «- رشع ةتس

 ت ةّيوسللا ىلع نهنين غلبلا مسقي م هرشع هسمتو هلام وه يذلا يقابلا ىلإ اهمصتفا رهع ةثالثا تنبلا اهم تاذعا



 تيملا نم لمحلا ثري فيك ١ ١ 4 لمحلا يف لصف

 رشع ةثالث هيلإ مضن دت يقب امف ءمهبيصن ١ نم افوقوم ناك ام نيوبألاو ةأرملل ىطعيف

 ف يقرع ا اب يملألاو لل لسا ايفا, تسلم فر .دالوألا نيب مسقيو

 وهو بألل يقابلاو ءامهس لوعستو ةسمخ-ح وهو ,.فصنلا مامت ىلإ ةيبوللو «مهبيصن

 .ةبصع 3 ؛مهسأ ةعست

 ُُق سو ّورلا قفو برضاف ةقفا وم هم نهسوؤرو ماهسلا نيب تناك إف الإو ءاهبف يأ كلذف نهيلع ماقتسا اذداف -

 ب ريضاف ةنيابم لب ةقفاوم امهنيب نكت م إو ؛ةلأسملا هنم حصت غلب امف ةلأسملا لصأ وه يذلا رشع ةتسو نيتئاملا

 ال لمكتف «لمحلا ةروكذ ةلأسم يف نئاكلا اهبيضن نم ةفوقوم تناك بلا ةثالثلا ةأرملا ىظعت يأ :2 ! ىطعيف

 يف نئاكلا ةبيصن نم ةفوقوملا ةعبرألا نيوبألا نم دحاو لك ىطعتو («نيبيصنلا رثكأ ىه يهو لورشعو ةعبس ليو

 .كوبالثو ةتس ولو نينيضتلا زثكأ امفتم لكل متبف ةروكذلا ةلأسم

 ام يهو « رشع ةنالث عم عمجي تسلا هن لحخأ اهو ةنالغلا عال ؤه ةلجخأ اه دعب ايقاب ناك اه يأ 2-1 يتب امش

 ىلإ لصو ام نأل ؛ةعبرأو ةئام روكذملا يقابلا نأ رهاظلا نم نإف .رشع ةعبسو ةئام لصاحلاف «تنبلا اهتذخأ

 ماهمسلا هده ميم نم اضاخلاف ع( رشع ةيذلث هلا ىلإو :لورشعو ةعبس ةأرملا 9 «لوعبس و نائثا وش نيوبألا

 .ةعب رأ و ةئاف ىقابلاف ءرشع ةتسو نيتئام نم اًهانجرحأف رشع انثاو ةئام

 نييئنآلا ظح لثم ركذلل مهيلع حص نإ :دالوألا نيب .رشع ةعبسو ةئام غلبت يح تببلا اقذحأ ىلا :رشع ةثالث

 اركذ تدلو اذإ ام سايق ىلع لصاخلاف : ىقنأ وأ 0 تدلو إو ةرم ريغ هتفرع امع ةلأسملا حيحصتف رسكنا نإو

 .ةينامتو ةئام وهو ةكرتلا فصن ذئنيح اهل لمكيف رشع ةثالث تذخأ دق تناك اهنأل :فصنلا مامت .ىفخي ال امك

 ل فصتنلا ليمكت دعب ةعبرألاو ةئاملا نم :يقابلاو

 لمحلاب هضرف ريغتي ال نم كرت اذإ تيملا نأ ملعاو .ابيصعتو اضرف تنبلا عم هل نأ نم ّرم ام ىلع :ةبصع هنأل

 اسادح ةأرما كر : اذإ اذكف «سدسلا ةدجلا ىطعت هنإف كاماح ةأرماو ةدحج كلر ادإ اك عهمامتب هض رف ىطعي هنإف

 لاح وسلا ىلإ ائيش ىطعي ال هنإف لمحلا لاح ئىدحا 3 طقسي نمم ناك اذإ ثراولا نأو «نمثلا ةأرمللف انباو

 عيش كاف امعو اخأو كاماح ةأرما 2 اذإ امك «كلشلا عنم ثيروت ذو كوكدشتم قاقمحتساللا لصأ نذل ؛لمحلا

 .ةئرولا نم هضرف ريغتي نميف وه امنِإ اقباس هانررق امف ءانبا لمحلا نوكي نأ زاوحل ؛ٌمعللو خألل



 هثيروتو تيملا ةثارو مكح ١ دوقفملا يف لصف

 د وقفملا ْق لصف

 نم ثري ال يح هريغ لام يف تيمو «دحأ هنم ثري ال ىتح هلام يف يح دوقفملا
 با ةاييعم

 كلت يف تاياورلا فلتحاو ؛ةّدم هيلع يضمت وأ ؛هتوم حصي ح هلام فقويو اعلا

 نسحلا كورو .هتومب مكح هنارقأ نم دحأ قبي د مل اذإ هنأ :ةياورلا رهاظ يفف «ةدملا

 2ص ااا اا هه حسم همس ةقيامع نول نع دايز نيا

 هلاح ةفرعم مدع ربتعملاف ؛هتومو هتايح ىردي الف «هربخ يأ هرثأ ردي من بئاغ :ِءاهقفلا حالطصا قا وه : د وقفملا

 .بصي مل "هعضوم ردي مل بئاغ هنإ" :لاق نمف :"طوسبملا" يف اذه نع حصفأ دقو ؛هعضوم ةفرعم مدع ال

 مل ام تابثإ نود ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإ يق ربتعم وهو لاحلا باحصتساب هتايح توبثل :2ا ثري ال ىتح

 .«ذ يلع بهذموهو ءاندنع هتأرما ج وزتت الو ,هلامل هتثرو قاقحتسا تبثي ث ال اذهو «نكي

 نم هئيروت تو لاخلا باحصتساب ايح- هءاقب نأ ؛ةئايرقأ نم دحأل ائراو دوقفملا نوكي ذي يأ 75 لحأ نم

 ىلع ناكام ءاقبإ نع ةرابع باحصتسالا نأ ملعاو .كللذل حلصي ال باحصتسالاو نكي مام تابتإ ه

 .تابثإلل ال عفدلل ةجح اندنعو «اتابثإو ايفن رومألا عيمج يف لي يعفاشلا دنع ةجح وهو «ناكام

 فقويو" :هلوقب هرسف الصأ دوقفملا ثيروت يفن مهوي "دحأ نم ثريال" :قبس اميف هلوق ناك امل :خلإ فئقويو
 .دعب اميف خيشلا اهلصف امك ةدم هيلع يضمت وأ هتومب نقيتي نأ ىلإ افوقوم هظح ىقبي يأ ."خلإ

 ؛ كلل يشاترمتلا مامإلا هضئارف يف هركذ ,حصأ لوألاو «نادلبلا عيمج يف هنارقأ :ليقو هدلب يف هنارقأ :ليف :هنارقأ نم

 .اميظع احججرح نارقألا عيمج رابتعا ْق نأبو «نادلبلا و ميلاقألا فالتخاب ت وافتي امث راَمَعألا نأب هللعو

 كلذ نم رثكأ عمسي ال لب «ةنس نيرشعو ةئام ىلع ديزت املق اق رامعألا نأ ةيا ورلا هذه هجو :ذخلإ نسحلا ىورو

 نم رثكأ ناسنإلا شيعي نأ زوجي ال :نولوقي مهإف ؛عئابطلا لهأ لوق ىلإ عجري اذه نإ :ليق ام امأو .امي ردقيف

 ركذيو هيلإ ىغصي نأ يغبني ال اممف ةنس ةئامعست نم رثكأ لع حون ءاقب نم صوصنملاب لطاب مهوقو ؛"كلذ

 ىلع ئبم اذهو :نسحلا ةياور تخت لاق هلي فيرشلا ديسلا نم بجعلاو ؛"ريدقلا حتف" يف اذك «هرايتخا مدع

 .هب دادتعا الف ءةروهشملا بيذاكألا نم وهو عةذملا هذه نم رثكأ دما شيعي ال هنأ نم ةماعلا نيب رهتشا ام



 هثيروتو تيملا ةثارو مكح |( ظ دوقفملا يف لصف

 ةناف نفي .كستخ لاقو « "دفا هيف دلو موي نم ةنس تورشعو ةئام ةدملا كلت نأ"

 "ةنس نوعست" :مهضعب لاقو «"نينس سمخحو ةئام" :هكلي فسوي وبأ لاقو ؛"نينس رشعو

 فوقومو ؛'مامإلا داهتجا ىلإ فوقوم دوقفملا لام" :مهضعب لاقو ؛ىوتفلا هيلعو
 ةَّدملا تضم اذإف «لمحلا يف امك هثروم لام نم هبيصن فقوي ىح «هريغ قح يف مكحلا

 هتومم مكحو

 هئر وم ثراو ىلإ 017 ةلجبكل أف وقوم ناك امو هن ومب مكحلا دنع نيدوجوملا هتنرول هلامف

 هذه نم رثكأ دحأ شيعي نأ زوجي ال :نولوقي مهفإف ؛موجنلاو عئابطلا لهأ لوق ىلإ عجري اذهو :نورشعو ةئام
 هذه يف هعبط كلذ نم دحاو داضت نأ دب الو «ةدملا هذه ف ةعبرألا عئابطلاب لصحي سحنلا عامتجا نأل ؛ةدملا

 1ع حونك انلبق ناك نم رمع لوط يف ةدراولا صوصنلاب نيبت دق مهأطحخ نكلو «توميف ةدملا

 يفو «ةنس نونامث :ليقو «ةنس نوعبس :ليقو «ةنس نوتس مهضعب نعو «ةنس نوثالث مامإلا نعو :هيف دلو موي
 بجعلا :"رحبلا" ف لاق :خ2إ ىوتفلا هيلعو ."رفألا عمجم" يف اذك ءاننامز يف ىوتفلا هيلعو :"يناتسهقلا"

 نع صحفتلا نأب :"رهنلا" يف باجأو ؟مامإلا يدلقم ىلع بجاو هنأ عم ؛ءبهذملا رهاظ فالخ نوراتخي فيك

 وه لب «هيف ةفلاخم ال هنإ :لاقي نأ ١ عيدصتالاو ءنسلاب هورّدق اذهلف ءميظع جرح هيف وأ نكمم ريغ نارقألا توم

 وه له اوفلتخا مث «نارقألا هيلإ شيعي ام لوطأ ربتعا نم مهنمف :اوفلتخاف «نارقألا توم يأ ةياورلا رهاظ ريسفت

 نارقألا هيلإ شيعي ام رثكأ يأ رامعألا نم بلاغلا اوربتعا (نورخاتملا مهو) مهنمو ؟نورشعو ةئام وأ نوعست

 نم يور امل نيعبسب ماها نبا هرّدقو «بلاغلل مكحلاو ٌردان اهقوف شيعي نم نأل ؛نيتسلاب هورّدقف هلوطأ ال ابلاغ
 .رامعألا ةياهغ نيعبسلاف :(/ةكلع لاق امك وأ) .نيعبسلاو نيتسلا نيب يما 1 نأ" :كيدنلا

 ال هلثم نأب ينال يضقي ةدم تضم اذإ :لاق هنإف ؛كلَي يعفاشلا بهذم وهو فتوم يف :مامإلا داهتجا ىلإ

 قيرطب: قيلألا نأ مث هب مكحلا لاح نيدوجوملا هتئثرو ىلع هلام مسقيو (هتوك ا ةدملا هذه نم رثكا شيعي

 رابتعا ىلع لاحيف ءانهه صن الو ريداقملا يف سايقلل لاحم ال ذإ ؛ةياورلا رهاظ وه امك ءءيشب ردقي ال نأ هقفلا
 بجحي نمم دوقفملا ناك نإف :لإ مكحلا فوقومو .ءاسنلا لثم رهمو تافلتملا ميق يف امك ؛هرئاظنو .هنارقأ

 لب نامرحلا بجح مهبجحي ال ناك نإو هلك لاملا فقوي لب ءيش مهيلإ فرصي مل نامرحلا بجح نيرضاحلا

 .دوقفملا ةايح ريدقت ىلع هبيصن نم لقألا وه ام مهنم دحاو لك ىطعي «ناصقنلا بجح بجحي

 لبق تام نم نود مكحلا تقو هتثرو نم اًيح ناك نم هثرو هتومه مكاحلا مكح اذإ نعي :نيدوجوملا هتثرول
 نم الإ ثري ال اذهلف ؛«ثروملا توم دعب ايح ثراولا ءاقب ثراوتلا طرشو «ةلاحلا هذه يف هتومب مكح امنإ ؛كلذ

 .هتوم مكح لاح هتثرو نم ايقاب ناك



 هنيروتو تيملا ةثارو مكح اق يلا دوقفملا يف لصف

 .لمحلا يف ركام لعصلا قو هقفو دقت ىلع حصت م هت

 عيمج يف امهادحإ قفو برضي اتقفاوت نإف «ةافولاو ةايحلا ٍيلأسم يف رظني نأ وهو :لإ ةلاسملا ححصت نأ

 ىلع ةلأسملا حيحصت ناك «نيهجولا ىلع برضلا نم لصح امف ؛ىرخألا يف اهادحإ برضت اتنيابثت كإو «نيرخألا

 ءاهقفو يف وأ ئةايحلا ةلأسم ْق ةافولا ةلأسم نم عيش هل ناك نم بيصن برصي 3 «نيريدقتلا نم دحاو 5ك

 «نيبرضلا نم نيلصاحلا نيذه يف رظني مث ءاهقفو يف وأ ةافولا ةلأسم يف ةايحلا ةلأسم نم هل ناك نم بيصنو
 نأ لإ كنراولا كلذ بيض: نم افوقرم امهتي لصقلا لعفو ؛نيلضاخلا نم لقألا وس ام رضانللا كزاولا ىطعيف
 ىلعف ءادوقفم مأو بأ اخأو «نيترضاح مو بذل نيمعأو ءارضاح اججوز هاثم وق رت اداف ىدوقفملا لاح رهظي

 .ةعبس ىلإ لوعت اهنكل ةّيس نم ةلأسملاف «ناثلثلا نيتححأللو ءفصنلا جوزلل نوكي انّيم دوقفملا نوكريدقت
 «نانثا ريدقتلا اذه ىلع ةلأسملا لصأ نأل ؛عبرلا نيتحأللو ؛لئاع ريغ نم فصنلا جوزلل ايح هنوك ريدقت ىلعو
 نيتحألا ةلزسلمم خ خلا نأ ؛كناويغَأ عبرأك وهو مهيلع ميقتسي الف ,نيتحألا عم خألل دحاوو جا ورلل دحاو

 ةدحاو لكل «نيتخألل نارخخآ نانثاو ءخألل ناشاو ءجوزلل اهنم ةعبرأ ,ةينامث غلبف ةلأسملا لصأ يف ةعبرألا ب رضتف

 الب لاملا نم فصن ٍذئنيح هل ذإ ؛جوزلل ريخ هتايحو هرهاظ وهو هتايح نم نيتحخألل ريخ دوقفملا تومف .دحاو
 ىطعي الف جوزلا قح يف هتوم ربتعيو ؛لاملا عبر الإ امهيلإ فرصي الف نيتخألا قح يف دوقفملا ةايح ربتعتف ءلوع
 .يقابلا فقويو «لاملا عابسأ ةثالث ال
 امهادحإ برضتف ةنيابم امهنيبو عةعبس نم ةافولا ةلأسمو ةينامث نم ةايحلا هلأ نك ؛نيسمو ةتس نم ّحصت ةلأسملا هذهو

 - ةيعبس هو ب ةافولا ةلأسم 2 تنسب رص اذإف ةعبرأ ةايحلا ةلآسبف نم جورلل ناك («نيسم“-و ةثيس غلبيف ىرخألا ُُق

 ةعبرأ تغلب - ةينامث يهو - ةايحلا ةلأسم قف: تبرض اذإف عةيالات توملا ةلأسم نم هل تناكو «نورشعو ةينا .تلضح

 .ةعبرأ هبيصن نم فقوت و - لئاعلا فصنلا وهو - نيلصاحلا لقأ اهألو ؛نورشعو ةعبرأ جوزلل ىطعتف «نيرشعو

 ةافولا ةلأسم نم امط ثناكو ءرشع ةعبرأ تلصح ةعبسلا يف انبرض اذإف «نانثا ةايحلا ةلأسف نم نيتحألل ناكو

 وهو - «رشع ةعبرأ وهو نيلصاحلا لقأ امهيلإ فرصيف «نيثالثو نينثا لصاحلا راص ةينامثلا يف تبرض اذإف ؛ةعبرأ

 .فوقوم -رشع ةينامث وهو- نيسمخلاو ةّتسلا نم يقابلاو ؛نوثالثو ةينامث نيتعألاو

 نوكيو يس نورشعو ةيناخ وهو - لاملا فصن هل متيل ةفوقوملا ةعبرألا جورزلا ىلإ عفدت يح دوقفملا نأ رهظ نإف

 نإو ءةةيقنألا طظح لثم رك كلل نيحخألاو خألا ع رخالا فصتلا نوكي َّح خالل - مشع ةعبرأ وشو - يّقابلا

 يهو - للملا عابسأ ةعيرأ امه متت ىح امهبيصن نم ةفوقوملا رشع ةينامثلا نينعألا ىلإ عفدت تيم هنأ هل رهظ

 .دّيسلا لاق اذك - نورشعو ةعبرأ وهو - المك هبيصن ذحأ دقف جوزلا اّمأو «- نوثالثو نانثا



 هتثارو مكح ام ١ دترملا يف لصف

 دترملا يف لصف

 امف ؛هقاحلب ىضاقلا مكحو «برحلا رادب قحل وأ لتق وأ «هدادترا ىلع ٌدترملا تام اذإ
 دادترالا ىلع

 تيب يف عضوي هتذر لاح يف هبستكا امو «نيملسملا هتثرول وهف همالسإ لاح يف هبستكا

 كلم يعفاشلا دنعو «نيملسملا هتثرول اعيمج نابسكلا امهدنعو د ةفينح ىبأ دنع لاملا

 ءيف وهف هيف عا رادب قوحللا دعب هبستكا امو «لاملا تيب يف ناعضوي اعيمج نابسكلا

 .انباحصأ نيب فالخالب «نيملسملا اهتثرول اعيمج ةدترملا بسكو «عامجإلاب

 دعب ناسللا ىلع رفكلا ةملك ءارجإ :اهنكرو .مااسإلا نيد نع عجارلا :اعرشو ءاقلطم عجارلا :ةغل وه :كترملا
 ال وأ ىضعي و ءاهبسكا نه ةلاح لك نيد ءاضقك كعب اذهو :إ هيستكا اهف ."راتخملا

 يف هبستكا امث ةّدرلا لاح يف هتقحل يلا هنويدو «مالسإلا لاح يف هبستكا امم مالسإلا ةلاح يف هتقحل ىلا نويدلا

 .ثرإلا هيف يرجي نويدلا ءاضق دعب يقب امف «دادترالا

1 
 دق“

 دلا" قف اذك «ناميإلا

 يف هبهذم ىلع يزملا ضن ؛عئاض لام هنأ قيرطب رخآلا هلوق فو ٌةيف هنأ قيرطب هيلوق دحأ ف :لاملا تيب يف
 ةيفيك ف فالتحالا ىلع هنويد امهنم ىضقي اذهو ؛4قاب ةدرلا دعب نيبسكلا يف هكلم نأ امهوق هجوو «"رصتخملا"

 5 دانوسالا نكي هنأ هلو .ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف ةتدر ليبق 7 3 دذتسي و هتنرو لإ هن وم. لقنيف «ءاضقلا

 .ةدوحجو دانسسالا طرش نمو ءاهلبق ةمدعل ةدرلا انيستا 2 ذانتسالا كك الو ؛ةدرلا لبق هذ وج هَ مالنسإإلا بس

 يفو .دانتسالل ارابتعا ؛هنع نسحلا ةياور يف هتوم تقو اثراو يقبو ةّدرلا ةلاح هل اثراو ناك نم هئري امّنِإ مت
 نأل ؛هئراو هفلخي لب هتوم هقاقحتسا لطبيالو «ةدرلا دبع هل اًئراو ناك نه ثري هنأ :هنع هلل قسوي يأ ةياور

 ثداحلا نأل ؛توملا دنع ثراولا دوجو ربتعي هنأ :حصألا وهو هنع :كلاي دمحم ةياور فو .توملا ةلزنم.ةدرلا

 .هداقعنا لبق ثداحلاك همامت لبق ببسلا داقعنا دعب

 ,هل ثراو ال يمذ لامو ةيزخلاك «باكر الو ليح ففاجيإ الب ؛رافكلا نم لصاخلا لاملا وه ءيفلاب دارملا :عيق وهف

 دعب دترملا هبستكا امف .باكرلاو ليخلا فاجيإب رافكلا نم لصاحلا لاملا اهنأل ؛ةمينغلا نع زارتحا خإ فاجيإ الب :انلوقو

 ماسقأ ةسمخ ىلإ ةسمخلا ماسقألا دحأ مسقي مث «ءيفلا ماسقأ رئاسك ةيواستم ماسقأ ةسمخب مسقي برحلا رادب قوحللا

 ىلع رك ذلا لضفيو «يبلطملاو يمهاها ىلإ بف رضي :اهيناث و ؛ءاملعلا قازرإاك نيملسملا فراصم ىلإ تق رببكت :اهدحأ

 ءاليع 2 ١ 2 م / 2 : 3 ك

 د يببلل ناك ىقابلاو «ليبسلا عانبأ ىلإ :اهسماخو نيك اسملا ىلإ :اهعبارو «ءارقفلاو ىماتيلا ىلإ فرصي :اهثلات و ءىثنالا

 ءءاسنلا لتق نع يه هنأل ؛تومت وأ ملست يح سبحت لب ءاندنع لتقت ال ةدترملا نأل كلذو :نيملسملا اهتثرول

 فاالخب برحلا وهو ؛هنم عقوتي ريخأت رش عفدل لجرلا يف هنع لدع امنإو ؛ءازجلاراد ىلإ ةبوقعلا ريحأت لصألا اضيأو

 - افلام ةمصع لزت مل اهسفن ةمصع اهدادتراب لزت مل اذإو ,«برحلا يف يأر تاذ وأ ةكلم تناك اذإ الإ «ةأرملا



 نيلاحلا يف هبسك مكح 8 دترملا يف لصف
 اذإ الإ «ةدترملا كلذكو .هلثم دترم نم الو ملسم نم ال ,دحأ نم ثري الف دترملا امأو

 .توثراوتي لثنيحف ,مهعمجأب ةيحان لهأ دترا

 ءهنم تناب دق ةدرلا سفنب األ ؛اهجورل اهنم ثاريم ال هنأ الإ ءاهتثرول وهف اهكلع نيبسكلا د داو لاط

 اهأل ؛اهسفن يف اهتمصع تلاز يا رادب تقحلا اذإو «ةضيرملا ةّرافلاك نوكت الف كالا ىلع ةفرشم رصت ملو

 .ريغصلا ريسلا حرش يف يسحرسلا مامإلا هركذ ءاضيأ اهام ةمصع لوزتف ءامكح فالتإ قاقرتسالاو «قرتست

 هيف مكحلا ناك برحلارادب قحلو ملسملا نيبو هنيب يذلا دهعلا ضقن اذإ يمذلا نأ :ريبكلا ريسلا حرش يف ركذو
 .ديسلا لاق اذك .«نيملسملا ماكحأ هيلع يرجتف انراد لهأ نم كلذو «قحلو دترا يذلا ملسملا يف مكحلاك

 اًضيأ ءاسنلا لتقت نأ يغبنيف ءءاسنلاو لاجرلا معت "نم" ةملك و "هولتقاف هنيد لدب نم" د يببلا لاق :تلق نإف

 ءاسنلا لتقت :اولاقو .دامحو ؛لوحكمو ؛يعازوألاو يعخنلاو ةيقايغيلاو ةشييتلو هتالتل دنقلا هي تبنقت5 انيكك

 آل تاق ءانهتم اذيعر قارن ذآ عر نيكي هأ نم معأ "براحملا" تبا لإ هايل :انلق ءثيدحلا اذهل اًضيأ

 نوكت الو «براخت ال ةأرما قح يف وه امنإ "لتقت ال" :انلوقو ؛لحرلا وخن اهلتقب مكحن يأر اذ وأ ةبراخم تناك اذإ

 اهنأل ؛ايندلا يف ماقي ال رفكلا درحم ءازح هو ةتنايراس رق ةاسلا لق نب يقال ى وتلا نأل :برخلا قف يأرااذ
 .ةميظع ةعيرج تبكترا اهنأل ؛سبجحت امنإو ؛ءالتبالا راد

 صيصختلا هيف ئرج دق :انلق .ماع.هنإف (م+:ةبوتل) © ٌةفاَك َنيِكِر ْشُمْلا اوُلِتاقٌول :ىلاعت هلوق يف لوقت ةت اه :تلق نإف

 اند لاق جابو نب يفيص نب عقرملا نب ورمع انثدح :لاق يسلايطلا ديلولا وبأ انثدح ءءاسنلا ل اتق نع ةكِلع هيهنل

 الجر ثعبف :«ءيش ىلع نيعمتجب سانلا ىأرف «ةورغ يف دي هللا لوسر عم انك :لاق «عيبر نب حابر هّدح نع يبأ
 ."لتاقتل هذه تناك ام" :َو يببلا لاق :ليتق ةأرما ىلع :لاقف ءاحف "؟ءالؤه عمتجا ام ىلع !رظنا" :لامف
 (دوادوبأ هاور)."افيسع الو ةأرما نلتقتال :دلاخل لق" :لاقف الجر ثعبف «ديلولا نب دلاخ ةمدقملا ىلعو :لا

 نامرح لاب ىزاجي لب ءثرإلا يه يلا ةيعرشلا ةلصلا قحتسي الف .دادتراب ٌلحوزع هّبر ىصع هنأل :2إ ثري الف
 .ثاريملا يف ةربتعم ةلملاو ؛هيلع ىقبي ال دترملا هيلإ لقثنا ام نأل ؛دترملل ةلم ال اًضيأو ءاملظ لتاقلاك

 ىلع يناحلاو «؛ةيعرش ةلص هذهو درلاب ٍناح هنألو ؛اذحأ ثري الف ةيالولا لهأ نم سيل هنأل :هلثم ٌدترم نم الو

 ءاهكرت دق اهيلع ناك ىلا ةلملا نإف هل ةلم ال هنألو ؛قح ريغب لتاقلاك ةبوقع ةلصلا هذه نم مرحي عرشلا قح

 ثراوتلا يرجي ال اذحلو: ؛ةلملا ربتعي :ثاريملا قو لتقي وأ مالسإلا ىلع ربجي لب اهيلع رقي ال اهيلإ لقتنا َىلاو

 ؛ةيلصأ ةرفاكالو ةملسمالو ةدترم جوزتي نأ دترملل زوجي ال هنإف ؛هحاكن يف مكحلا ريظن وهو «ةلملا فالتخا دنع
 .قالطلا باتك حرش يف هلل يسحرسلا مامإلا هركذ هل ةلم الو ةلملا دمتعي حاكنلا نأل

 مهيرارذو ,مهؤاسن ىبستو مهاجر لتقيف ءاهيف رفكلا ماكحأ روهظل برحراد تراص مهراد نأل :نوثراوتي
 هل تدلوف «ةيراج ىبّبسلا كلذ نم هبقو اًيلع باصأو ؛مالسإلا نع اودترا امل ةفينح ئبب هذ ركبوبأ هلعف امك

 .مهرد فلأ ةئاع ةريبه نب ةلقيضم نم مهعاب مث ءاودترا امل ةيجان ئب ةيرذب هنّ يلع لعفو (ةفينحلا نب دمحم



 ريسالا ف لصف
 هنيد قراف نإف .هنيد قرافي / ام ثاريملا يف نيملسملا رئاس مكحك يبس مكح

 .دوقفملا مكح همكحف هتومالو هتايح الو هتدر ملعت مل نإف ,دترملا مكح همكحف

 ىمدخهلاو ىقرحلاو ىقرغلا ف لصف
 مهنم دحاو لك لامف ءاعم اوتام مهنأك اولعُج ءالوأ تام مهي أ ىردي الو ,ةعامج تتام اذإ

 راص يذلا ملسملا :انهه هب دارملاو .ارفاكوأ ناك اًملسم "ودعلا هرسأ" نم وهو ؛لوعفم ئعمب ليعف وه :ريسألا
 نأ فقري الأ .تاكأ امنيأ ماللسأإلا راد لهأ ا ملسملا نذل ؟ فز ثرويو ثريف : كني د قرافي , ام .رافكلا يديأ ِق

 .ثاريملا يف اضيأ رثؤي ال ءحاكنلا ةمصع عطق يف رثؤت ال امك رسألاف ءهنم نيبت ال مالسإلا راد يف ىلا هتحوز

 ميقيو «برحلا راد يف دتري نأ نيبو «برحلا رادب قحلي مث ؛مالسإلا راد يف دتري نأ نيب قرف ال ذإ :دترملا مكح

 .هربخ فشكني ىح هتأرما جورت الو ؛هلام مسقي الو :دوقفملا مكح .اًيرحريضي نيريدقتلا ىلع هنإف ؛اهيف

 هنو صحا يح سا رح :متده عمج ىمدهلاو ؛قيرح عمج ىقرحلاو و ؛قيرع عمج : :ىقرغلا

 ءافمااعيح تاج فاك انلدح الزل تام مهيا | ىرديالو قارتحالاو ءأ عي ةرغلا يف ةعامج تام يأ : :خا تنام اذإ

 مدقتملا نم رأت ثريف فوم بيترت فرع اذإ الإ اضع مهضعب ثري الو ؛هرول مهم دحاو للك لام نوكيف

 .هقذ ركبوبأ يرمأ :م تباث نب ديز لاق .د 5> يلع نع نيتياورلا ىدحإو هي رمعو ركب يبأ لوق وهو

 نأ «ةماميلا لهأ لتق نيح

 ةايح وها هطرشو : قاقحتساللا ببسب نيقيلا ىلع ئتبي ثرالا نأ ؛فللذع# تاك اممإو . سا ومع نوعاط ُِق

 .كشلاب ثري الف «تبثي مل - ثروملا دعب ثراولا

 نيتياورل 1 ىدحإ وهو . هبحاص نم امهنم دحاو لك ثرو ام الإ اًضعب وهسقعل 0-1 : سي نبا لاقو

 36 ريع نه وجرب نسب نت وعن تيار لو سارا و :ّض ةانحألا نر وأ 98

 ؛رخآلا توم دعب ام ىلإ اهّواقب لصألاو «نيقيب ةتبات تناك مهنم دحاو لك ةايح نأ ههجوو قو ىلع نع

 هنم هثرو امث الإ هنم ثريف ءرخآلا توم دعب تام مهنم دحاو لك ناكف تاقوألا برقأ ىلإ فاضي ثداحلا نألو

 لاحتسا نضعبلا قتس يق لاختسا اذإ ءاتلق «لاخم  هثراو.وم هلام كروب قيح.ةتاوع دعب ايع هريدقت نآل ؟رذعتلل

 كلذدك «قاقحتسالل ال عفدلل حلصي مقايح رهاظو «يزحجتلا لبقي ال دحتم ثرالا ببس ذإ ؛ لكلا قح يف

 .الوأ تام مهيأ ىردي الو ةكرعملا يف وأ ؛مهيلع رادحلا مادهاب اوتام اذإ مكحلا

 اولتق وأ ءتيب وأ فقس وأ رادج مهيلع طقس وأ ةمقشا زانلا قو اوعقو و هأ :ةئيفسلا يف اوقرغ اذإ امك : :خإ ىردي الو

 .تارت يب ضئاقفو مدعتلا ملعي مو ةكرتم



 مهريغو ىقرغلا مكح اعلا ظ ىتش لئاسم

 :ركذ ٍدوعسم نباو ىلع لاقو .راتخملا وه اذه ءضعب نم تاومألا ضعب ثري الو .ءايحألا هتثرول
 هنع نيتياورلا ىدحإ يف

 .هبحاص نم مهنم دحاو لك ثرو اميف الإ «"ضعب نع مهضعب قير"

 بلاد عجرملا ميلإ و باوصلاب لعأ لاو
 لا الو (نبالا نس نألا ثري اذلف ءاتنب امهنم دحاو 1 فلخو عرحبلا 58 اقرغ نباو با هلاغم :خا ءايحألا هتثرول

 صن للي كلام دنعو ءاندنع : رامخملا وه .هتنبو هتحخأ نيالا نم ثريو «هنبا تنب وو هتنب بألا نم ثري لب «بألا نم

 .نيعمجأ هذه تباث نب ديزو رمعو ركب يبأ نع يورم وهو كتي يعفاشلا دنع كلذكو ءاطؤملا ف كلذ ىلع
 ف هجج ولا و +. وليل يبأ نبا لغأ هب وو عفةسشفل لاش نه دحاو 23 ثري نأ مزلي *ةايك كنه ثري اي هنإف :ةهحاص نم

 ءانيقي هتايح فرغ دقو «هبحاص توم دعب .ةتايح وه هبحاص ثاريم امهنم دحاو لك قاقحتسا طرش نأ كلذ

 عضوم يف الإ كشلاب نامرحلا تبني الو هيف كوكشم كلذو ؛ةعم وأ هلبق هتوم نامرحلا بيسو .ةب كسمتلا بجيف

 ركذ يذلا اذهو .ةرورضلا عضوم نع ىدعتي ال ةرورضلاب تباثلاو ؛هبحاص نم امهنم لك هثرو ام وهو ؛ةرورضلا
 .هقفلا يف ريبك لصأ ,ءكشلاب لوزي ال نيقيلا نأ نم

 («كشلاب ثيروتال دإ ؛قاقحتسالا تبثي ال هب نيتي , امو «انيقي مولعم ريغ روك ذملا طرشلا نإ :لوقن نحنو

 «نيقيلا نود لاحلا باحصتساو رهاظلا قيرطب كلذ ملع امنِإو ؛هثروم توم دعب اّيح هؤاقب انهه طرشلا نأ هليصفتو

 ِق هب ربتعيف «يقبملا ليلدلا دوجول ال «ليزملا ليلدلا مادعنال ءاقبلا اذهو «هيلع ناك ام ىلع ناك ام ءاقب رهاظلا نإف

 نم ثاريملا قاقحتسا يف ال هنع ثيروتلا يفن يف ةتباث لعحت ءدوقفملا ةايحك نكي مل ام تابثإ يف ال ناك ام ءاقبإ

 .مهريغو هي يلعو رمعو ركب يبأ نع يور ام هديؤيو ءهثروم

 'موتخملا قيحرلا"و ."ةيلبتسلا دئاوعلا" :لعف ةريتعم بتك نم ةذوخحأم ةيشاحلا ةذه يف اه لك نأ جلعاو
 عمجباو :" راما درو ("راتخملا ردلا"و "هيلع اشاب لامك ةيشاح"و "كلا حرشاو ."ضئارفلا ةصالخ"و

 موي هديوست نم غارفلا عقو دقو .يوقلا يلعلا هللا هملس "يعمليلا ذاتسألا تاريرقت"و ؛"يشهبلا"و ؛"رفألا
 رتساو (يبوند رفعغا هللا عةيحتلاو ةالصلا لضفأ هيلع ةيوبنلا ةرحشلا نم ١١5١ ةنس مارخلا مرحم نم ةعمجلا

 - يميلعلا كلام عبطملا ميلعلا دبع دمحم ديس يولوملا ميظعلا مرتحما وهو - اهريرحتب ينرمأ نمو ٍنقفوو «يبويع
 كيبن ىلع ملسو لصف «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا .اًحالف نيمرحت الو ءاحالص ئئروو ءاريخ

 دشر دقف مهكلسم كلس نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو «ىتتحملا ىفطصملا ميحرلا فوؤرلا يلا دمحم كبيبحو
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 لاما ميسقت تيفيك ١ موظنم ضئارفلا عماج ةلاسر

 موظنم ضئا - خب ر :)| عماج ةلاس

 لوتب لآ 7 0 “1 جواص و 51 ره رح

 ماتم / رو رطزا تاي ماني تس لزاوت ران نبا
 كك

 عب

 ترددر مدرص لأ الوا

 شيثو 6 الب دا زيت ب ل
 رانج سرس لك ا 1

 رصع بش زو شرف ىزب ل
 شل يضع

 لوا 36 مث وو نارا رخب

 رخو رب رش لاع لآ
 يطع يس ريت و ل

 لامكو مأمن رين قلو 5

 كك

 7 راثساب

 ميس
 تروم رع لاي مي

 قع ارو رعبا

 و كرس عرس ور

 لاسر كمل ل ىو نب

 يصع بيس زا نم نازا دعب

 2 بس رف لج

 وم لك رم تالاوم زا

 رب رب بسلا ل رقم نو

 رقم لشيوخ لوقب دش رقم ناد
 لاملا تنس ب دسريم كازا رحإ

 نرتل ترم
 نك تري

 رثساب

 رايس

 ثررا خل اوم

 كآ راي 7 ل لوم را كارو ا "ل اة علا

 رات 0 صروم تيبق# 24 ناذو ند فتااش ا در

 اذ# بجاح بن تضع كارت لاا مرو ترس

 نع تقلا ورب لل نقر
 سرع ثل و نان

 ما تطاسو 4 دع لوو :تا

 رم ١

 ا ل

 0 وصفا 2

 كلاتا تكي دوإ نو برو فصأ

 نإ للا رش نر ورم درو هز

 - 00 دلو: لآ ل ١

 ارا كرز



 موظنم ضئارفلا عماج ةلاسر

 درب مالك رلو

 وا إب رلو كد فصل ار وز

 رب كتي زج للظسا ,لي ترب

 ردا

 ابدت را ا( نا ترارضك

 اياب ”"0تايظرب 20 دس
 دا 3 رول ورث اب

 ر فيل دم سرخلا

 ناش رعب كس حريوصك ءائاغ

 قوما

3 

 ثخاو

 وشو نز وصحت لإ قل

 تس مثك ار رع لمت ناذا دحإ

 طقاس لمص قولا

 يرق نط ىرحب لم

 دالواب ما رود

 باب اللا

 جراخملاو تابصعلا نايب ١

 ورم نوح كزو ثلن رو لام

 وش فض لمت تاجوزو خد

 ملا رع قلل وزو ريك فم

 قا طح 1 ركزب

 انا |[ كو بحي

 لاجر نئادلا تايصع

 ره تنب لام تفك هسدي
 ناي رت رورو لوضا (
 كتسرو كم قل ورك ناري

 ود ناز ىو بلا اا دو

 تس أ با ةدج قاف بت

5 

 بس تسورو وأ هرج علا دخاب

 قوس تسار تاجوذ تجوز

 تابص#ت نيب
 55 هاج

 ضرف يقل عا
 11 لو خيف تنس 9

 نازا رتورف لي نبا م

 بلا مث مث ةوخا نبا راد لب

6 6 

 ضرع دياب عبرت 71 هزت 5

 رج ئؤرفو رشاب با نر

 نأ ىلاع تسارا رعلو با لب

 برا لك .تيبإلا لع

 لو رف حر دام

 نأ رم و كي رون نا كل
 0-00 - .ش
 ركو نول ضامن . ]| فضلا

 ١ رك وز َّئ

13 

 تكا وول

 كاريم نأ ليلق  ىع را

 ردي ىيرع تتوب كس إن

 رخو رقاو



 حيحصتلاو لوعلا دول موظنم ضئارفلا عماج ةلاسر

 لوك
 ني

 كثرسا همرزاورزا قاث جر

0 5 
 راحو تسر روث وأ ا نر“

 رويل ريس وج فل اط كب سَ

 شرف جير كرب قرف أو
 | كاف م 3 د

 نرش لو نوب ايو نلكإ

 ١ رولا 27 ل ارث رد

 5 رمق[ قنا رو تلي 3”

 رو 08 نلاع اذا

 مانت تس غري برض نيزا دع

 وا قر متم تريبل و

 سك مرا" تنقتو ناطوا لوك
 "ل

 كسا مرتقب(“ قاطوا لوع

 را رش تشو تسل وا لو

 ريق نا زر قو © ورع

 را .كيبلت

 هو 0 مشل 8
 تسورو لو كرا هيل اص |ي ميس بك

 روظنم رش ود نيلي لقا ند

 صرتي تسوا مامن كرات دد

 7 لكي نو

 نزار 4 00 نات و

 امي تيبس نت كلا خرم صا

 كر ريو سب نات تف

 رأك قرف مانت اح نم نإ

 ماب قو ير رس ل

 وجوررقم طح نور ل

2 

 ار ع



 موظنم ضئارفلا عماج ةلاسر

 ترابضع مل .ضرق لبازا لا

 ناش ترحم لئاذا ادود رب
 ريلط روش لاروع رعاو 1

 ترم رك ضاره وازع أ جوز
 ام تسار زارا و "8

171 

 تاءعوزو رموش رع درع ذو

 كاعرمب ور لا 11 مداد

 هرب شموخ ماهس نوح شكا
 تس م راو لور زا لابس

 ارت ما فك ليلوصا 0(

 ماحرالايوز

 تاوما اب بيرث ناد مد وذ
 رمش مت راج ناس بصح

 دارحا زل .

 داي مع رف نيم لع
 عب كياو 27 رك رك
 نا لاي 2 راو رث ورم

 لك تيمز سايس ني

 نك [ لغم أو :نتا فرو
 الع 2 لاثراو م رو ب

 راو ُشأخراو مب رو تبر

 هرسأاق ةرع

 2 عررط 87 نك

 تايصح رشاب ضرف ىذ ريغ

 رس تفو تمي قالؤلا نا

 دالوا ثتْحازو نا تائب ني

 راش لمحتا ففصوو برق توف

 ىو

 سرع فا نافوا هك ليا

 اهي لاسم رش نوج تسار

 لرب نيلوا رو وورك برض

 ور ا من قيلت ريع

 را كانا رست لتر رت |

 ناباوخ ضرقاي ناغراو رو راب را

 خا نيه. زل جك وب لا
 هوب و ا لاح مب

 عم ربا فيس علل يرن
 تسا لأب رو رسك دج وو رم ظح
 ريك ثسراوو 3 2 ناو ند

 رش نياعم ورو نا

 ورم ١ لت 7# برغ
 قرع تس عبو لا قو ؛
 تسا لاعواوت ار عمو لا

 رثك ولو لاذ حت وب

 هكرتلا ميسقت قيرط



 7" ١ موظنم ضئارفلا عماج ةلاسر

 + م
 هع

2 

 ٌكُخ روب نو ورع را رت

 مح

 وكت رك و دو لكشم 5

 ا

 درعو كرا تس شكا نلمح لح

 8 0 1 يسر

 وار 6 ديإإ ليك عا 3

 م كتصا تنازل لاب كل

 مرع ىف تس عيروفو :ثنراو رق رس قار كلب و

 دار نا 7 در ثرا دا للا 2 ل
 ف هَ

 ث ظكنيراو يرو داذ هةر "ا 1 ةاير 1

 وه .تيوالو .زا نام وول 0 "ل ار روشه لا
 5 - 8 ا 57 "جا

 راو طع>رو مدرمو لا ردو ةدنز رابع سرت وا ظح نيد

 لاح كثراو يا نلاورك الخ ىلاع ثيراو ناب 9 سس

 اه

 راع رم

 جره نحت قيراو ولا رك

 مولا ربو دز يبن جرالا يبل

4 
 دع

 ناش يلاع لج عا ري

 مامن

0 

 ل و 1
 ا 82- أر ناس

0 

 وورت ب را

3 
 ف

 هو

 يو
 أ

59 
 رع نايع تسا عش و

3" 

 ةريغو ىثنخلل ةكرتلا ماكحأ



 لاجرلا لاوحأ :لدض ل ضئارفلا ملع

 ضلئارفلا ملع ف ةديفملا ةلاسرلا

 نسحلا رون دمحم نب نسحلا ءايض دمحم هيقفلا خيشلا هرصع ديرفو هرهد ديحو ةمالعلا ماعلا فينصت

 ةانضرأ و ةنع يضرو هاوثم ةنجلا هللا لعج يولهدناكلا

 ميخرلا نمحرلا هللا مسب
 .نيرهطملا نيرهاطلا هباحصأو هلآو دمحم هقلح ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ءلاجرلا نم ةعبرأ :ارفن رشع انثا ماهسلا اذه باحصأو هللا باتك يف ةروكذملا ثاريملا باب يف هنيعملا ماهسلا

 ماسالا نس قاقو

 :ضورفلاووذ
 :ةعبرأف لاجرلا امأ

 :لاوخأ ةثالث بألل

 ذإ ةلرئااَسِم نمسا اسهم ِجاَو ركل ةئويألوؤع ؛لامت ةلوقم لس. نإ هنبا أ نيالا خم نشسللا -

 عم ناك نإف ؛ءسدسلا وه دلولا عم بألا ضرف نأ ىلع صيصنت اذهف (١١:ءاسنلا) 4 دلَو هَل َناَك
 .نبالل يقابلاو سدسلا بعأ ؛هضرف هلف نبا بالا

 .نبالا تدب وأ تنبلا عم ضرفلاو بيضعتلا - ؟

 .لفس نإو هدلو دلولا مدع عم بيصعتلا - <

 :ةعبرا حيحصلا دجلل

 .بألا عم طوقسلا - ١

 .لفس نإو هنبا وأ نبالا عم سدسلا -

 .نبالا تنب وأ تنبلا عم ضرفلاو بيصعتلا - ©

 «لفس نإو هدلوو دلولا مدع عم بيصعتلا - 4

 :نيتلأسم ىف الإ دحلاك بألاو
 .دجلا نود اهدري بألاف «يقب ام ثلث ىلإ عيمجلا ثلث نم مألا در يف -أ

 .دجللا نود اهبجحي بألاف مألا بجح يفو -ب

 :ةنالث مل خألل

 .دحاولل سدسلا - ١

 .اذدعاصفق نينثالل ثلثلا- ؟

 .دحلاو بألاو هنباو دلولاب طوقسلا - *



 ءاسنلا لاوحأ 11 ضئارفلا ملع

 : ل الاج جورلل 2 ا .

 .هبباو دلولا مدع دنع فصتلا - ١
 .لفس كإو هنباو دل ولا عم عبرلا د

 :ةينامثف ءاسنلا امأ

 :كالاح ةج وزلل

 .هشباو.كل ولا مدع دنع عبرلا - ١

 . لقس لإو دلولا عم نمثلا مع

 :لا وعنا ةنالث ةيبلصلا تبلل

 .ةدحاولل فضلا - ١

 .:ةديعاضف نعل .ناقلعلا - *

 .ةرلا عم تيسيهفتلا “7 ٠

 :ةتس :تلفس نإو نبالا :تتبل

 .ةدحاولل قصتلا < ١

 .ةدذعاضق نيم طال ناثلثلا

 .ةيبلضلا ةدحا ولا عم نيييسلا <

 .هالنغ اهتحت وأ اهعم ناك نإ بيضعتلا - 4

 الا قف لوقا ب 1
 هذ 2 -

 .نيتيبلصلا عت تبجخلا- 5

 :ةسمخ ماو بال تنالل

 .ةدحا ولل فصضالا ح ١

 .ةدعاضق نيالا نكاكلعلا ع ؟

 : بالا تناثب 5 تناتملا عرس .تيصعتلا سب #
 | - هم 2 عا اس

 .بألاو هنباو نبالا عم ط.وقسلا ب نق

 .ةدئعا ولل .قنضتلا < ١

 .ةدعاصف نيتينالل.ناثلقلا - ؟



 تابصعلا لاوحأ ١4١ ضئارفلا ملع
 .ةينيعلا ةدحا ولا تحألا عم سدسلا ا

 .مأو بأل نيتخألا عم طوقسلا - ه

 .نبالا تانب وأ تانبلا عم بيصعتلا - 5

 .فالخلا ىلع دجلابو ءاقافتا بألابو مو بأ خألاو هنباو نبالاب طوقسلا - ا/

 :ثالث تالاح مأل تحألل

 .ةدحا ولل سلدسلا تا

 .ةدعاصف نيتنشالل ثلثلا - ؟

 .دلولاو دحلاو تألاب ظروقتسلا <

 :لاوخأ ثالث مألل

 .اوناك ةهج يأ نم ادعاصف تاوخألاو ةوإلا نم نيتنثاو ؛هنباو دلولا عم سدسلا - ١
 .ءالؤه مدع دنع لكلا ثلث - ؟

 ر :نيعص وم 8 كلذو ءتيملا وبأ اهعم ناك نإ نيج وزْلا هكا ضرف كعب يقابلا تليدعا#

 دلحلا بألا ناكم ناك إو «ةج ورزلا وأ جورلا «بيصت دعب يب اه ثلث ءأللف .ناوبأو ةجاوز وأ

 :نالاح ةدجلل

 .تايذاحتم «تائباث ءرثكأ وأ ثناك ةدحاو :مأل وأ تناك بأل سدسلا- ١

 يسألا 5 الإ دحلاب اذكو ءاضيأ نآلاب تايوبألاو مألاب لكلا ط وقس ب

 .وهس يد عم ىقابلاو عدرفنتا نإ لاملا لك لمخأ نم :ةبصعلا

 :ةعبرأ تابصعلا

 :ىتنأ تنيملا ىلإ هعيسن قف لحي ال ركذ لك :هسفنب ةيضعلا

 .مهونب مث مامعألا (4) .مهونب مث ةوخإلا (*) .حيحصلا دحلا وأ بألا (5) .مهونب وأ نونب )١(

 :هسفنب ةبصعلا عم ةبصع ريضت ىثنأ لك :ةريغل ةبصعلا

 .بأل تالا (4) مو بآل تحألا ( قبلا ةتقنا 09 .بلصلا تب )١١(

 .هل هؤالوف مرحم محر اذ كلم نم .ةبترم هتابصع مث ةقاتعلا ىلوم :ةيببسلا ةبصعلا

 .تنبلا عم تخألا ؛ةبصع نوكت ال ىثنأب ةبصع ريصت ىثنأ لك :هريغ عم ةبصعلا

 :لاعون وشو «رخأ صخش دوج ول هضعب وأ هلك هتاريم نع صخش عنم :بجحلا

 .نامرحلا بجحو (9؟9 ناضقنلا بجح ١١(



 لوعلاو بجحلا ماكحأ ١ ضئارفلا ملع
 :رفن ةسمخل ناصقنلا بجح

 نبالا تنب (4) مأ (؟) ةجوز (؟) جوز (0)
 .بأآل' تيعألا 66)

 ثري ال صخشب تيملا ىلإ يلدي نم لك ؛تابصعلاو ضورفلا يوذ نم برقألاف برقألا :نامرحلا بجح
 :ةتس مهو بجحلا اذهبي نوبجحي ال مسق :نامسق هيلإ ةبسنلاب ةثرولاو ؛مألا دالوأ الإ هعم

 مألاو (4) جورلاو (') نبالاو (؟) بألا )١(

 .ةجوزلاو (5) تنبلاو (5)

 .ضورفلا يوذو تابصعلا نم ءالوه ريغ مهو نوبجحي مسقو
 :ةتس هللا باتك يف ةروكذملا ضورفلا :ضورفلا جراخ

 ناثلثلاو (؟) نمثلاو (؟) عبرلاو (؟) فصنلا )١(

 سدسلاو (5) ثلثلاو (5)
 اذإ امأو «نانثالا هجرخمو «فصنلا الإ هّيمس هجرخمق ادحاو ادحاو ةلأسملا ف ناك اذإ ةصقانتم وأ ةفعاضتم
 وأ يناثلا لكب فصنلا طلتخا اذإو ؛لكلا جرخم ءزجلا جرحخمف ءدحاو عون نم ثالث وأ نثم نئثم عمتجا

 .نورشعو ةعبرأف نمثلا وأ ءرشع انثاف هب عبرلا وأ ؛ةتس جرحملاف هضعب
 :ةعبرأ لوعت ال ىلا جراحملا :لوعلا

 ةثالث (5) ةيناش (99 ةعبرأ (1) نانثا ١١(

 ىلإ نورشعو ةعبرأ ءاعفش ال ارتو رشع ةعبس ىلإ رشع انثا ءاعفشو ارتو ةرشع ىلإ ةتس لوعت يلا جراخملا
 .ادحاو الوع نيرشعو ةعبس
 :ةفيزأ بسنلا

 نيددعلا يواست :لئامتلا- ١

 رثكألا لقألا يفني نأ :لخادتلا - ١

 ؛دحاولا ريغ ثلاث امهمدعي نإ :قفاوتلا- *

 .ثلاثلا الو لقألا امهمدعي ال نأ :نيابتلا- 4

 .قفاوت الف الإو ناقفاوتم امهف افتا نإف «نيبناحلا نم تارم وأ ةرم لقألا رثكألا نم صقني نأ بسنلا ةفرعم

 :دعاوق ةعبسب نوكي سوؤرلاو سوؤرلا (نيب)و سوؤرلاو ماهسلا نيب حيحصتلا :قيرف لك بيصن ةفرعم
 .برضلا ىلإ ةجاح الف هيلع قيرف لك ماهس مسقنا نإ- ١

 نم سوؤر قفو برضيف «ةقفاوم سوؤرلاو ماهسلا نيبو «ةفئاط ماهس يف رسكلا عقو نإو- ١
 .ةلأسملا لضأ يف هيلع رسكنا



 1 درلاو ةمسقلا ماكحأ ١ عم ضئارفلا ملع

 نم سوؤر ددع برضيف «ةقفاوم نكي م سوؤرلاو ماهسلا نيبو «ةفئاط ىلع رسكلا عقو 0-6
 .ةلأسملا لصأ يف هيلع رسكنا

 ِق دادعألا دا برضيف ةلئامث مهسوؤر دادعأ نيبو ءديزأ وأ وتقلاط ىلع ريمكتا نإ 4

 ةةلاسملا

 .ةلاشملا لصأ يف دادعألا رثكأ برضيف لحخاادت مهسوؤر دادعأ نيبو «نيتفئاط ىلع رسكنا ا -

 عيمج يف دادعألا دحأ قفو برضيف «ةقفاوم ايهسوؤر ةادغأ نيبو نيتفئاط ىلع رسكلا نإ“
 .ةلأسملا لصأ يف مث ءاذكهو «هعيمج يف الإو «قفاو نإ ثلاثلا قفو ف لصاحلا مث «ىناثلا

 مث .يناثلا عيمج يف دادعألا دحأ برضيف «ةنيابم امهسوؤر دادعأ نيبو نيتفئاط ىلع رسكنا نإ-
 :ةلأاسكل لصأ يف لصاحلا مث ءاذكهو «ثلاثلا عيمج ف لصاحلا

 هتبرض اميف ةلأسملا لصأ يف قيرف لكل ناك ام برضاف قيرفلا نم دحاو لك بيصن فرعت نأ تدرأ اذإو
 .هبيصن لصاحلاف :ةلأسملا لصأ يف

 ةئيابم ةكرتلاو حيحصتلا نيب ناك إف ءدرف لك بيضن بهرغَت نأ تدررأ اذإ :ةثرولاو ءامرغلا نيب ةمسقلا

 برضاف ةقفاوم امهنيب ناك نإو هيلع غلبملا مسقا مث ؛ةكرتلا عيمج ف حيحصتلا نم لك ماهس برضاف

 .هبيصن جراخلاف هيلع غلبملا مسقا مث ؛حيحصتلا نم لك ماهس

 قفو ىلع غلبملا مسقا مث ؛ةكرتلا قفو يف قيرف لكل ناك ام برضاف قيرف لك بيصن فرعت نأ تدرأ نإو
 لصاحلا مسقا مث .ةكرتلا لك ٍف برضاف ةنيابم امهنيب ناك نإو «ةقفاوم ةلأسملاو ةكرتلا نيب ناك نإ ةلأسملا
 .حيحصتلا ةلزنمم. نويدلا عومججو ثراو لك ماهس ةلرنم عرغ لك نيدو . ةبيصصن جراخلاف عيمشجبا 1

 .امهتتلك ةلأسملاو ةكرتلا ظسباف روسك ةكرشلا يف ناك نإ
 .نيقابلا ىلع يقابلا مسقاو هماهس حرطاف ءيش ىلع دحأ حلاص اذإ :ج : ج راخلا

 درلا لئاسمو.نيجوزلا ىلع الإ مهقوقح ردقب مهيلع دري هل قحتسم الو ضورفلا يوذ نع لضف ام :دّرلا
 : ءاسقأ ةعبرأ ىلع

 .مهماهس نم اهلعجاف هيلع دري نمم سانجأ ةثالث وأ ناسنج عمتجا َنِإَو ح ١

 نيقابلا ىلع ىقابلا ماقتسا نإف .هجراخم لقأ نم هضرف طعأف هيلع دري ال نم لوألا عم ناك نإو - *

 .ةلأسملا حيحصت غلبملاف ؛هيلع دري ال نم ضرف جرخم يف مهسوؤر لك برضاف الإو ءاهبف
 نإف «هيلع ٌدري نم ىلع هضرف نم يقب ام مسقاف هيلع دري ال نم يناثلا عم ناك نإو-

 هةيلع ارو 11 نر نزف جرتح إل ةيلع دري ع هلالص عيمج براق الإز ءاهبف ماقتسا

 :نيقيرفلا نط ةورف ج ج رخم غلبملاف



 مهاحرألا ووذ ١ 4 4 ضئارفلا ملع

 رظنت و ناش اثلا تيملا ةلأسم ححصت مث ءلك ماهس ىطعتو لو“ آلا تيما ةلأسم ححصت نأ ةنف لصألا :ةحنسانملا
 كلا

 برضاف ةقفاوم امهنيب نام طمس اروع ماقتسا إف .نيحيحصتلا نم هذي يف اميف

 .نيتلئسملا ج رخم غلبملاف ل |وألا لك يف يناثلا لك برضاف ةنيابم امهنيب ناك نإو «ل وألا يف يناثلا ققو

 ماهس برضاو هقفو يف وأ يناثلا حيحضت يقف لوألا ماهس برضاف دحأ لك بيضصن فرعت نأ تدرأ اذإو

 يف ةيفاك يناثلا ماقم ةثلاثلاو ءلوألا ماقم غلبملا لعجاف ثلاث تام نإو .هقفو ف وأ هدي يف ام لك يف ىناثلا

 .ةياهنلا ريغ ىلإ كلذك مث ءلمعلا

 :ماحرألا ووذ
 :فانصأ ةعبرأ مه و

 .ميالا سنابي مالوأتايبلا هال وأك كيلا .ىلإ بيسيملادح 1

 .تاطقاسلا تادجللا و نيطقاسلا دادجألاك ثيملا 3 تسقللو ك6

 مأل ةوخإلا ونبو «ةوخإلا تانبو «تاوخألا دالوأك تيملا يوبأ ىلإ بستنملاو - "
 .تالاخلاو «لاوخألاو «مامعألاو «؛تامعلاك هينّدَج وأ ثيملا يّدجح ىلإ بستنملاو - 4

 .عبارلا 9 «كيلاغلا 5 يناثلا 9 ؛لوألا :ليقو .عبارلا م ؛ثلاغلا 5 «؛لوألا 5 «يباثلا فانصألا برقأو

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ انا وعد رخخآو ملا هملعو ملعأ هّللاو

 دمحم هقلخ ريح ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .نيعمجأ هباحصأو هلاو



 سرهف 58 ١  ت ْ ش > يجارسلا

 ةحفصلا ع وضولملا ةحفصلا عوضوملا

 00 ا ز ز ز ز ز ز ز تتايس وشازرا 7ك ع ا ملعلا فصن ضئارفلا

 ا211/  ةاماج تودع هدفه وواواو هاوي عم هسه ةيصعلا لاخلا 8 ١ دوو هيو هدد تيملا ةكرتب ةقلعتملا قوقحلا

 م6 ...............هريغ عمو هريغب ةبصعلا لاوخأ م0200 ......................ةكرتلا ميسقت بيترت

 00777 1 ]1 141 41 41 يححشلا يايا 1131 .١ تكس ا اتمام ثرإلا نم عناوملا يف لصف

 2 يع ا قشور فلل بس راغب 16 ص اهيقحتسمو ضورفلا ةفرعم باب

 1 د ع و حو و يضم لوهلا فايا 1167 وو ع مصل حو صم كو ورم همام مورع قا عجم بألا لاوتحأ

 ة#© بريذدعلا قي لمئانقاو لئاطقلا ةقرعس قف ليما 185 ا مل حيحصلا دحلا لاوحأ

 377 71 سس ب ةنيايللاو قالا ةكرسك فظن 7# وم هه مملال مألا دال وأ لاوحأ

 جل مس وووعو وول وو حت .حيحصتلا باي ٠١٠ 000000... 25200000 .جوزلا لاوحأ

 17 وت سست وسمو قيرف لك بيصت ةفرغما'ل لضفا 34 0... آذآ“ .ءاسسنلا يف لصف

 4 ...فاهرقلاو ةثرولا نيدشاكرقلا ةحسقأ لا لصفا اة هيمو مو مود هوم ١ «تاحجورلا لاوحأ

 0 م7777 ]1 1 1 1 جراجتلا فب لصف انه م سس... .بلسلا تاني لاوعأ

 000 1012102020202تز2[01[201ز ٌدرلا ناب ٠*8 مهم هدوم سم ودب ههورلالا كاني لاؤجلا

 ا سس جل 1 سس دحلا ةمساقم باب ١ 000000 ا نبالا تائب ةلأسم ةروض

 ول... او وداعا ع ونحنا ودعتيام د هع كهسانلا بنلي 5900 هت سضصسسم ْمأو بأل تاوخألا لاوحأ

 00 د دا لااا ا بأل تاوخألا لاوحأ

 00000 همس دو ديل و1 فشلا و لفل 2500 مسكس سمسم 5 :....هالا لاوحأ

 قع هنو سوت كثيروتلا ف:تاينشلا نافعا لثصق + 0 م ةدجلا لاوحأ

 قيل عل اا ااا هانا اعل دا يناثلا فنصلا يف لضف ”5020... تادجلاو دادحألا ىلع لمتشملا لودجلا



 يجارسلا

 ىمدشاو ىقرحلاو ىقرغلا يف لصف

 نم سنح لك قح نايب نمضتي يذلا لودجلا

 125 86 64# 46 9 اه هل 0 8 هلا

 ال ا ا ل ل ل ل ا

 8 ه ه ه جاه عاش سف

 عه فاه هاش هشادهشاش ف

 8 خ هاه عاه هاه هاش

 ...اددعتم وأ ادرفم تابصعلا و ضورفلا باحصا

 قف 8غ هاه هاه هشه فاش

 لاا ضئارفلا يوذ صصح

 0 و ع م تابصعلا نابب

 00 ورم ا ضورفلا ج راخم

 117 و هريغو حيحصتلا لوعلا

 0-00 نايس مو ماحرألا يوذ

 10 ١ و ولو فيو دمع هك رتلا هيسقت قيرط

 اا هد هس سس هريغو ىثنخلل ةكرتلا ماكحأ

 نري 2707000 . ضئارفلا ملع يف ةديفملا ةلاسرلا

 ال ا لاجرلا لاوخأ

 اا 1 ا قوموا مانستلا نااوحلأ

 01 ا شو يحط يي ل تابصعلا لا وحأ

 1 كد وود ومو دسم ممم لوعلاو بجحلا ماكحأ

 17 سا درلاو ةمسقلا ماكحأ

 ا 1 1 1 1 ماحرألا ووذ



 ملسسل حيحصلا

 دمحم مامالل أطوملا

 كلام مامالل أطوملا

 ةيادهلا

 حيباصملا ةاكشم

 نيلالجلا ريسفت
 يناعملا رصتخم

 راونألا رون
 قئاقدلا زنك

 نآرقلا مولع يف نايبتلا
 مظعألا مامإلل دنسملا

 ةيديعسلا ةيدهلا

 يبطقلا

 بيدهتلا حرش

 ةغيصلا ملع بيرعت

 ةحضاولا ةغالبلا

 يبنتملا ناويد

 (هيرئاث ,هيئادعبار حضاولا وحنلا

 1 رت وي

 (تادلجم ا/)

 (نيدلجم)
 (تادلجم ")

 (تادلجم 8)

 (تادلجم4)

 (تادلجم)

 (نيدلجم)

 (نيدلجم)
 (تادلجم١

 يواضيبلا ريسفت

 يماسحلا

 دئاقعلا حرش

 يشاشلا لوصأ ْ

 برعلا ةحفن

 يرودقلا رصتخم

 حاضيإلا رون

 ةسامحلا ناويد

 ةيريرحلا تاماقملا

 نئسلا راثآ

 (0غ5عمع ا[ سسكس 5

 ائ/50 ال5 5ةقلاالقعم (5مقماأكلط)(ا1. 8اممامو)

 ءة5عقأا- عم فقولقل (6عمدقم) (ال 8زملتمو)

 الندا قاكاقط ملظللوعم5 (0ةعمحقم) (ال. ةاصماأمو)

 آه طع مانطاتعاتعل كاطقرتلج امكطق .ةللقأل

 مادا جامداباءكعقمول ( عععمعطز (2ماونزعم)

١ 

 ةاقرملا

 نيبلاطلا داز
 وحتلا لماوع

 وحنلا ةياده

 يج وغاسيإ

 لماع ةئام حرش

 عبسلا تاقلعسلا

 يوقم نوترك ةنولم
 يتفملا مسر دوقع حرش

 ةيواحطلا ةديقعلا ندم

 يجارسلا

 ريبكلا زوفلا

 حاعقبلا نعيحلب
 ةغالبلا سورد

 ةيفاكلا

 ملعتملا ميلعت
 لوصألا ئدابم

 ةفسلفلا ئدابم

 تمكحلا ةياده

 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم

 (ةدلجم ةنولم ريغ) نيحلاصلا ضاير

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم

 ظوماع أم [؟ظمعاتعا

 1 8151 هقءاناطوتقهما (ا/ها. 1 2, 3)

 1 15330-انادوار قرح (اب/ثوأ. 1, 2, 3)

 اعزب ٠ 153ق8مءانا-ن نقم (ا/واب )3 ,2 1١

 ما-| ل عطدابا-كعقأتل (اقنعوع) (1. ةأملأمو)

 ما-اا أ عامدانا-كحومت (كدحقلا) (68م0ل 0مانعع)



 رار

 ( لج مو ىلا عر يت

 ماعلا تاعمت ماك> الا تايطخ

 نصت ص
 ( لنك بيز كتيم) مشكلا برا

 ( لكي بحت فج ) مشنألا بز

 ( موس مود« لوا) كاارقلا كلاس

 نابع عم
22 

 ىرنت لئاغ رش قوبن لئاسخ
 كر ماسالا يلع

 ( مقخ نمت )رولز قلما“

 (لتكر روز قم“

06 , 
 رو ارا

 نيبلسأ سايح

 نيب دلا يلع
 لوسرلا ثييدح ىف لوصالارث
 ( نثلرناديدج) ( اناكل اهو )ماجا

 قف لوصأ ناسآ (قيذ(رب بيض ليسو مش الا بزنحا

 زدفقلا نبش قرع ب بعرز فير مشكلا بزر

 لوصرلا نم | هرعات ناس اكن ايز ىلع

 تن اعملا بادآ

 ريعسلاو از

 لامعالا ءاز

 اين الا هلق ف

 مدعاق' كاس آ اكن ايز ىراف

 ( نرخ ناتا) فرصلاا م

 ىدتبلا ليس
 هدوذسميعوا لب عيت ملكا عمو
 ( مرات ةمديوب لوز اخ مىلرع

 رداصملا ةوفصى ل رع

 رق

 باوبالا رست

 لمان

 قربك ا لوصت
 بعتشمو نازي

 لا

 (ادي /نوعج ) هرعاق ارو

 قد راي م
 هاي
 ىرتنلاريسيت

 وخل لع

 نارقلا لامج
 هوك

 5 نتعلا ميلخأ

 رار ائبسلا ع

 اهبرك

 مم أن دن

 جروس

 لب ةروس

 رام نااسآ

 لزخ
 / عت

 رلك / رو راك

2 
 ناآرقلا نااسل حر ايفم

 ( موس, موو ءناوا)

 عرط
 ثوب

 لامعا لئاضن

 ثييداحا ل

 قرساو قا لع
 ( لتك) نآرقلا نلايب


