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Yahya b. Hamza'nın, Zecacının (Cumel) İsımli Kıtabına Karşı İtirazlarının Toplaması ve Çalışması
ِ ِ ِ ِ  اٌيعٍَٝ ِ ِي لٍَٛ  ث ِٓ ؽّي َح اٌمٝبد يؾي
ًِ َّ اٌغ
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َ
ْ
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 ِك َه َاٍخَٚ َع ّْ ًمب
Hüseyin YUSUF a

Öz: Bu araştırma; Yahya bin hamza el-alevi'nin (el-minhac fi şerhi
cumel ez-zecaci) kitabında, Zecacinin (cumel) isimli kitabına karşı
yaptığı itirazları ele alır. Bu araştırmayı hazırlarken tüm itirazları
bir araya getirmeye çalıştım. İtirazlar çerçevesinde, her bir itirazı
değerlendirirken, Zecaci'nin delillerini kullandım. Daha sonra bu
metotu ele alarak, Alevi'nin (cumel) kitabında zikrettiği delillere
beni sürüklediğine şahit oldum. Kapanışı ise bu itirazları kuvvetlendiren ve kalbimin mutmain olduğu her itirazı yazmakla yaptım.Allame Yahya bin Hamza'nın üzerinde durduğu itirazlar ve
eleştiriler, Zecaci'nin (cumel) isimli kitabında bulunan, isimlendirme, bablandırma, düzenleme, irablandırma, örneklendirme ve
özelleştirme konularına karşıydı. Allavi yapmış olduğu itirazların
çoğunda haklıydı ve Zecaci'nin bazı yerlerde haksız olduğunu ispat eder nitelikteydi. Son olarak, sağlam kaynaklarla pekiştirerek
hasıl olduğum bazı neticeleri yazdım.
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The objections of Yahya bin Hamza Al-Alawi on
Al-Zajjaji in his book (The Sentences), a gathering
and study

Abstract: This research deals with the objections of Yahya bin
Hamza Al-Alawi in his book (Curriculum in explaining Al-Zajjaji
Sentences) to Al-Zajjaji in his book (the Sentences). In this research,
I have collected these objections, where I began each objection by
Al-Rajaji's text which talking about objection. Then, I add a brief introduction guides me to the objection text mentioned by al-Alawi
in his commentary on the sentences. After that, I accompanied every objection with the my durable preference. These objections,
which indicated by the scholar Yahya bin Hamza Al-Alawi, focuses
on the text of Al-Rajaji's sentences in terms of his labels, chapters,
arrangements, analyses, corroborating reports, examples, and allocations and his words. Al-Alawi was right in many of the objections, and biased in some of them. Eventually, I sealed my search
with some of the findings of, then with documented research
sources' index.
Keywords: Objections - Hamza - Al-Alawi - The Sentences - AlZajjaji – study
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ِملِخ
ِ
اٌؾّل هلل هة اٌمبٌّيٓٚ ،اٌصالح ٚاٌَالَ لٍ ٝاٌّجمٛس هؽّخ ٌٍمبٌّيٓ ،اٌني ُفز َّذ ثٕجٛرٗ
ِ
اٌّ َىب َٔ ِخٚ ،لّ َٛاٌليبٔخ،
اٌمبِخ ُّ
اٌّ ْز ٍُ َُّ ٛح ،اٌّقصٛص ث ُِم ٍُ َِ ٛ
إٌ ُج َُّ ٛحَٔٚ ،قذ ثشويمزٗ اٌزبِخ اٌىزت َ
ٚلٍ ٝآٌٗ ٚصؾبثزٗ اٌغو اٌّيبِيٓٚ ،لٍٍ ِٓ ٝبه لٍٙٔ ٝغٚ ُٙالزف ٝأصوُ٘ ئٌ ٝي َٛاٌليٓ،
ٚثمل...
ثبؽضب في ِوؽٍخ اٌمبٌّيخ " اٌلوزٛهاٖ" ٚلك ثصوي لٍ ٝشوؽيٓ ليّيٓ ِٓ شوٚػ
في َٛأْ وٕذ ً

عًّ اٌيعبعيّ٘ٚ ،ب :إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعيٚ ،شوػ اٌغًّ ألثي لجل اهلل ثٓ اٌفقبه،
شيئب ما ثبي ئال ٚ
ٚلل ٚاىٔذ ثيٓ اٌشوؽيٓ ِٛاىٔخ لبِخ ،رؽولذ فيٙب ئٌ ٝلعبيبّ٘ب لبؼجخ ٌُٚ ،أمه ً

ِجيٕب ِنا٘ت إٌؾبح ِٚشبهِ َثِّٚ ،ُٙب شلٔي ٌٚفذ أزجب٘ي لله ُح
ٚلفذ لٕلٖٚ ،أٔمّذ فيٗ إٌفوً ،
ٚآهاءُ٘ إٌؾٛيخ ،فأهكد أْ ألف لٕل ٘نٖ االلزواظبدٚ ،أفوك٘ب
اٌشبهؽيٓ لٍ ٝهك ِب ال يزفك
َ

ِٚموثب لّب ِ٘ ٛمجٛي ِٕٙبِٚ ،ب ٘ ٛغيو
ثلهاٍخ فبصخِ ،جي ًِٕب َِ َل ٜصٛاثٙب َْ ٚف َك اٌّمبييو إٌؾٛيخ،
ً

ٚاهلل أٍأي اٌمٚ ْٛاٌَلاك ٚاٌزٛفيك ٚؽَٓ اٌوأي ٚاٌٙلايخ ٚاٌصٛاةٚ ،ألٛم ثغالٌٗ ِٓ ٌفؿ
مٌهَ ،

َي ْغ َّ ُؼٚ ،هأي ئٌ ٝاٌقصبَ َي ْغ َٕ ُؼ.
رّٙيل

ثبكب مي ثلء أٚك أْ أشيو ئٌ ٝأْ االلزواظبد اٌزي ٚلف لٕل٘ب اٌمالِخ يؾي ٝثٓ ؽّيح
اٌمٍٛي وبٔذ رلٚه ؽٛي ٔض عًّ اٌيعبعي ِٓ ؽيش رَّيبرٗٚ ،ئؼاللبرٗٚ ،أثٛاثٗٚ ،روريجبرٙب،
ٚئلواثبرٗٚ ،شٛا٘لٖٚ ،رّضيالرٗٚ ،رقصيصبرٗٚ ،أٌفبـٗٚ ،ئٌيه ٘نٖ االلزواظبد َِجٛلخ ثٕض
ِشفٛلب
اٌمالِخ اٌيعبعي يزٍ ٖٛالزواض اٌمٍٛي ِٓٚ ،صُ أميً االلزواض ثّب أهاٖ ٚأِيً ئٌيٗ
ً

الزواظبِٕٙ ،ب ِب وبْ ِؾ ِّمب في
ثبٌلٌيًٚ ،لل ٚلفذ في شوػ اٌغًّ ٌٍمٍٛي لٍ ٝأهثميٓ
ً
االلزواض لٍيِٕٗٙٚ ،ب ِب ال أهاٖ ونٌه.

بع ِي في ؽل اٌفمًِ":ب ك َّي لٍ ٝؽ َل ٍسَ ٚ ،ىِ ٍ
اٌي َّع ِ
بْ ِ َب ٍض أَ َْ َْ ُِ ٚز ْمج ًٍ")1(.
 .1االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
َ
َ
َ َ
َ
ٍ
ِمزوظب لٍيٙب
رمويفبد ِزملكح ٌٍفمً ِٓ عٍّزٙب رمويف اٌيعبعي لبي
ثمل أْ موو اٌمٍٛي
ً

ِ
إٌ َؾب ُح ظميفخ وٍٙبٚ ٚ ،عٗ ظمفٙب ٘ٛ
وٍٙب ثّب فيٙب رمويف اٌيعبعي٘ٚ":نٖ اٌزمويفبد ا ٌَّزي موو٘ب ُّ
أ َّٔ ُٙاوزفٛا ثنوو اٌقصبئض ِٓ غيو ئيواك اٌزمويفبد اٌّٛصٍخ ئٌ ٝف ُٙؽمبئك األفمبي ،فألعً ٘نا

وبٔذ هويىخ"ٚ )2(.اٌؾميمخ أ َّْ رمويف اٌيعبعي ِغًّٚ ،ال يٕض لٍ ٝىِٓ اٌؾبي ،ف ٛٙغيو
عبِكٚ ،ـب٘وٖ ي ُ٘ٛأ َّْ اٌيعبعي ِٓ ِٕىوي ىِٓ اٌؾبي ،ئال أ َّْ ٘نا اٌ ُ٘ٛيزالشي ثٕض

اٌيعبعي لٍ ٝىِٓ اٌؾبي في ثبة األفمبي(٘ٚ .)3نا االلزواض ٔض لٍيٗ اٌج َؽ ٍْيٍٛي في ئصالػ
َ ُ
اٌقًٍ")4(.

( )1اٌغًّ صـ.1
( )2إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ3صـ.935
( )3اٌغًّ صـ.7
( )4ئصالػ اٌقًٍ صـ.66
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إٌىوح":وً اٍ ٍُ َش ِبئ ٍك في ِع ْٕ َِ َِٗ ٚ ،الي َقض ث ِِٗ ِ
ٚاؽ ٌل كْٚ
 .2االلزواض لٍ ٝلٛي اٌيعبعي في ؽل
َ ُ ُّ
ُّ ْ

آفو")5( .
ََ
اٌي َّع ِ
بعي اآلٔف ٌٍٕىوحٚ ،هأ ٜأ َّْ صّخ رموي ًفب فيوا ِٓ ٘نا
رمويف
لٍٝ
اٌمٍٛي
الزوض
َّ
ً
اٌزمويف ،فمبي في االٍُ إٌىوحِٚ":مٕبِٖ :ب كي لٍ ٝشيء ال ثميٕٗ٘ٚ ،نا اٌزمويف فيو ِّب مووٖ
أٚال :فأل َّْ إٌىوح ِٕبلعخ ٌٍّموفخ ،فيغت أْ يى ْٛؽل٘ب لٍ ٝلىٌ
أث ٛاٌمبٍُ...ألِويَّٓ :أِب ً

ٚأِب صبٔيب :فأل َّْ ٘نا
اٌّموفخ ،فاما وبٔذ إٌىوح كاٌخ لٍ ٝشيء ثميٕٗ ،فبٌٕىوح لٍ ٝلىٌ مٌه،
َّ ً
يٕزمط ثبٍُ اٌغٌٕ في ِضً لٌٛه :اإلَٔبْٚ ،اٌوعً ،فا َّٔٗ اٍُ شبئك في عٌَٕٗٚ ،يٌ ٔىوح،
ففَل ِب لبٌٗ اٌيعبعي")6(.
َ
ٌالٍ ِز ْف َِ ٙبَ")7(.
 .3االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ؽوٚف اٌمؽف ٚ":أ َْ ْ
ٚيلٚه ٘نا االلزواض ؽٛي ِب م٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ اٌيع ِ
بعي ِٓ و ْٛؽوف اٌمؽف"أَ" ك ِّاال
َّ َّ ُّ
لٍ ٝاالٍزفٙبَ ،فمبي اٌمٍٛي في االلزواض لٍ ٝمٌه٘ٚ ":نا فبٍل ،فا َّْ"أَ" ال رىِٛ ْٛظٛلخ
ٌٍلالٌخ لٍ ٝاالٍزفٙبَ ثؾبيٚ ،ئ َّّٔب ٘ي ؽوف ِٓ ؽوٚف اٌمؽفٍٚ ،جت اٌ ُ٘ٛفي وٙٔٛب كا ٌَّ ًخ
َّ

لٍ ٝاالٍزفٙبَ ٘ ٛأ َّٔٙب ٌّب وبٔذ رمك وضيوا ِك اٌّٙيح ،رّٛ٘ٛا ِٓ ٘نا أ َّٔٙب ٌالٍزفٙبَٚ ،اٌؾميمخ
ً
فالف مٌه"ٚ )8(.ال أه ٜأ َّْ"أَ" رلي لٍ ٝاالٍزفٙبَ ثأصً ٚظمٙبٚ ،ئ َّّٔب أشوثذ ٘نا اٌّمٕٝ
ثَجت كفٛي ّ٘يح االٍزفٙبَ لٍيٙب وضيوا وّب م٘ت ئٌ ٝمٌه اٌمٍٛي.
ً
ِغبىا لٍ ٝاٍزمّبي
.4االلزواض لٍ ٝالزناه أثي اٌمبٍُ في لٚ":ٌٗٛئ َّّٔب لٍٕب":اٌجمط ٚاٌىً"
ً
ِ
اٌشيء ِٓ اٌشيء
اٌمجبهح"ث َل ُي
ٚأعٛك ِٓ ٘نٖ
اٌغّبلخ َِبِؾخ ٌٗ ٛ٘ٚ ،في اٌؾميمخ غيو عبئي،
ُ
َ
ثمع ُٗ")9(.
ُ ٛ٘ٚ

الزنه أث ٛاٌمبٍُ اٌيع ِ
بعي ئٌ ٝلبهئي وزبثٗ الٍزقلاِٗ عٍّخ "ثلي اٌجمط ِٓ اٌىً"ٚ ،يؾزًّ
َّ َّ ُّ
الزناهٖ أْ يؾًّ لٍ ٝأؽل أِويٓ :األٚي :ألَّٔٗ أكفً األٌف ٚاٌالَ لٍ" ٝوً ٚثمط" ٚلل ٍجك أْ
أشود ئٌ ٝفالف اٌمٍّبء في ٘نٖ اٌَّأٌخ ِٓ ؽيش عٛاى كفٛي األٌف ٚاٌالَ لٍ ٝوٍّز" ٝوً

ٚثمط" ٚللِٗٚ )10( .اٌضبٔي :أْ يى ْٛالزناهٖ ِٓ أعً أ َّْ ثلي اٌجمط ِٓ اٌىً لل يى ْٛغٍ ًؽب،
ٚلل يى ْٛغيو غٍػ ،فاؼالق اٌمجبهح ال يفصً ثلي اٌشيء ِٓ اٌشيء  ٛ٘ٚثمعٗ لٓ ثلي اٌغٍػ،
ثقالف اٌمجبهح اٌضبٔيخٚ ،لل ؽىُ اٌمٍٛي ثفَبك الزناهٖ لٍ ٝاالؽزّبٌيٓ ،فمبيٚ":الؽبعخ ثٗ ئٌٝ
االلزناه لٓ مٌه ،فا َّْ ٘نٖ اٌمجبهح ٘ي اٌغبهيخ لٍ ٝإٌَٔخ اٌمٍّبء ِٓ أئّخ اٌموثيخ،

( )5اٌغًّ صـ.16
( )6إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.219
( )7اٌغًّ صـ.17
( )8إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.234
( )9اٌغًّ صـِٚ ،24ب ثمل٘ب.
( )10يٕفو :شوػ عًّ اٌيعبعي ثـيٓ يؾيـ ٝثـٓ ؽّـيح اٌمٍـٛي ٚاثـٓ اٌفقـبه كهاٍـخ ِٛاىٔـخ صــ ،196ئلـلاك :ؽَـيٓ يٍٛـف
اٌيٍٛف ،ئشواف :أ .ك صجؾي لجل اٌؾّيلٍٕ ،خ إٌّبلشخ.َ2113 :
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وبٌيِقشوي(ٚ ،)11غيوٖ ِٓ أً٘ اٌصٕبلخ٘ٚ ،ي لجبهح صؾيؾخ ال غجبه في ٚعٙٙب ٚال لضبه في
ِشيٙب"ٌ )12(.يٌ ِؾ ًمب اٌمٍٛي في الزواظٗ ٘نا؛ ألٕٔب ٌٍٍّٕ ٛب صؾخ الزواظٗ لٍ ٝالزناهٖ لٓ
ؽزّبي اٌٛعٗ األٚي ٛ٘ٚ ،كفٛي األٌف ٚاٌالَ لٍ ٝوٍّزي"وًٚ ،ثمط" ،فٍٓ ٍَُٔ ٌٗ صؾخ

الزواظٗ لٍ ٝالزناهٖ لٓ االؽزّبي اٌضبٔي؛ أل َّْ ل":ٌٗٛثلي اٌشيء ِٓ اٌشيء  ٛ٘ٚثمعٗ"أؽٛغ في

ٚعويب ُْ اٍزقلاَ اٌمجبهح اٌزي الزنه لٓ اٍزقلاِٙب أثٛاٌمبٍُ لٍٝ
اٌجيبْ ٚأٚظؼ في اٌّمٕ،)13(ٝ
ََ
كٌيال لٍ ٝصٛاثٙب وّب َّاك َل ٝاٌمٍٛي.
إٌَٔخ إٌؾبح ٌيٌ ً
ِ
ِ
ٚف ٍْ َف َه"،
اٌفوٚف ِٓ
.5االلزواض لٍ ٝئؼالق أثي اٌمبٍُ في لٚ":ٌٗٛأِب
ُ
اٌّىبْ ،فٕؾ":ٛل ْٕ َلنَ ،
ِ
ِ
ِٚب أشجٗ ِ
وبْ َو ََبئوِ األ ٍَّْبء")14(.
مٌ َه ِٕصٛثخ وٍُّٙب ،فاْ ٔمٍزٗ ِٓ ِٛظمٗ ٘ناَ ،
لجٛال ٌلي اٌمٍِ ِٛي ،أل َّْ فيٙب ئؼال ًلب يف ِٕٗ ُٙأ َّْ عّيك ـوٚف
ٌُ رٍك لجبهح أثي اٌمبٍُ اٌَبثمخ ً

األِىٕخ يغٛى ٔمٍٙب لٓ اٌفوفيخ ئٌ ٝغيو٘ب ،فمبي":فٙنا اإلؼالق غيو ٍليل؛ أل َّٔب لل لوهٔب أ َّْ في
ِ
ِ
ئؼاللبر ِٗ
لٌٛه":ل ْٕ َل َ ٌَ ٚل٘ٚ ،"ٜنا ِٓ ُع ّْ ٍَ ِخ
ـوٚف اٌّىبْ ِب ال يغٛى ٔم ٍُ ُٗ لٓ اٌفوفيخْ َٔ ،ؾ ُٛ
اٌزي ال ُر ْؾ َّ ُل"ٚ )15(.اٌمٍٛي في الزواظٗ ٘نا ِصيت؛ أل َّْ لجبهح أثي اٌمبٍُ ر ُ٘ٛأ َّْ عّيك
ـوٚف األِىٕخ يّىٓ ئعواء أؽىبَ ٍبئو األٍّبء لٍيٙب٘ٚ ،نا ئؼالق رٕمصٗ اٌللخ ،فىبْ يٕجغي ٌٗ
أْ يميلٖ.

ٚأفٛارٙب" ؽوً ٚفب في ِ
ِ
ل":ِٗ ٌٛثبة اٌؾوٚف اٌزي روفك
ـ"وبْ
 -6االلزواض لٍ ٝرَّيخ أثي اٌمبٍُ ٌ َ
االٍُ ٚرٕصت اٌقجو")16(.

ِ
ٚأفٛارٙب" ؽوً ٚفب؛ أل َّٔٗ ال شجٙخ في فمٍيزٙب،
ـ"وبْ
ٌُ يورط اٌمٍٛي رَّيخ أثي اٌمبٍُ ٌ َ

غويت ال ِؾبٌخ؛ أل َّْ
اصؽالػ
فمبي":الٍُ أ َّْ ِب مووٖ اٌيعبعي في رَّيخ ٘نٖ األفمبي ؽوً ٚفب،
ٌ
ٌ
ِِ
ثأٍب في رَّيخ أثي اٌمبٍُ ٌٙنٖ األفمبي
٘نٖ األِٛه اٌزي موو٘ب ال شجٙخ في فمٍيزٙب"ٚ)17(.ال أهً ٜ
ؽوً ٚفب؛ أل َّٔٗ ال يمصل أ َّٔٙب ؽوٚف كٌذ لٍِ ٝمٕ ٝفي غيو٘بٚ ،ئ َّّٔب ٘ناٚ-اهلل ألٍُ ِٓ -لجيً
ٚاألفمبي ؽوً ٚفب.
األٍّبء،
ٍّٝ
َ
َ
اٌّغبى ،فمل أؼٍك اٌؾوفٚ ،أهاك اٌىٍّخٍٚ ،يجٛيٗ( )18لل َّ
 .7االلزواض لٍ ٝئؼالق أثي اٌمبٍُ في ل":ٌٗٛفأِب"ئ َّْ" اٌّىَٛه ُح ،فؾوف ال يؾ َىُ لٍِ ٝ
ِٛظ ِم ِٗ
َّ
ُ ْ ُ
ٍ
اإللواة")19(.
ثشيء ِٓ
ِ
ٚيلٚه ٘نا االلزواض ؽٛي ِبم٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ ِٓ ئؼالق للَ و" ْٛئ َّْ" اٌّىَٛهح ٌٙب
( )11اٌّفصً صـ.157
( )12إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـِٚ ،253ب ثمل٘ب.
( )13ئصالػ اٌقًٍ صـ.129
( )14اٌغًّ صـ.34
( )15إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.283
( )16اٌغًّ صـ.41
( )17إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.317
( )18اٌىزبة عـ1صـٚ ،84صـٚ ،111عـ3صـٚ ،229عـ4صـٚ ،158صـ.346
( )19اٌغًّ صـ.59
Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 13, Nisan 2019

77

Hüseyin Yusuf

ِؾً ِٓ اإللواة ،فمبي ؽٛي ئؼاللٗ اٌَبثك٘ ٚ":نا ٌيٌ لٍ ٝئؼاللٗ ،فأَّٗ هثّب ؽىُ لٍٝ
ِٛظمٙب ثبإللواة ئما وبٔذ في ِ
ِٛظ ِك اٌؾبي ،ومٌٛه":عبء ىيل ٚئَّٔٗ يعؾه"ِٚ )20(.ب م٘ت
ئٌيٗ اٌمٍٛي ِزيٓ؛ أل َّْ ِب م٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ ٌيٌ لٍ ٝئؼاللٗ ٚرٕمصٗ اٌللخ.

فبصب ٌـ"ؽزي")21(.
 .8االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ إلفواكٖ ً
ثبثب ً

فبصب ٌـ"ؽزٚ ،"ٝهأ ٜأ َّٔٗ وبْ يٕجغي ٌٗ أْ ينوو
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ؛ أل َّٔٗ أفوك ً
ثبثب ً

وً ِمِٕ ِٓ ٝمبٔيٙب في ثبثٗ ،فمبي":الٍُ أ َّٔٗ وبْ ال ؽبعخ ثٗ ئٌ ٝموو ثبة لٍ ٝأفواكٖ ٌـ"ؽز،"ٝ
ثبثب لٍٝ
ٚوبْ يٕجغي موو وً ِمِٕ ِٓ ٝمبٔيٙب في ثبثٗٚ ،ئال ٌيَ أْ يغمً ٌىً ؽوف ً

ؽيبٌٗ"ِٚ ،)22(.ب م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي عليو ثبٌمجٛي؛ أل َّٔٗ ال كالي ئٌ ٝئفواك ثبة ٌٙب لٍ ٝؽلح،
ٚوبْ يٕجغي أْ ينوو اٌغبهح ِك ؽوٚف اٌغو ٚ ،اٌمبؼفخ ِك ؽوٚف اٌمؽفٚ ،اٌزي يٕصت
اٌّعبهق ثمل٘ب ثأْ ِعّوح ِك ؽوٚف إٌصت.
اٌي َّع ِ
فبلٍٗٔ":صجزٗ أل َّٔٗ فجو ِب ٌُ يُ ََُ
بع ِي في ثبة ِب ٌُ يُ ََُ
َ
 .9االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
َّ
َّ
ُ
ِ
فبل ٍُ ُٗ")23(.

ِزمليب ئٌٝ
لبي اٌيعبعي لجبهرٗ اٌَبثمخ في ٍيبق ؽليضٗ لّب يٕٛة لٓ اٌفبلً ئما وبْ اٌفمً
ً
ٍ
اٌمٍٛي":فأِب لٛي
ٚاؽلٚ ،في رٍه اٌمجبهح لبي
ِزمليب ئٌٝ
ِفمٌٛيٓ ،فا َّٔٗ يجم ٝلٕل ٔيبثخ اٌّفمٛي
َّ
ً
أثي اٌمبٍُ...فٙنٖ لجبهح غويجخٚ ،اصؽالػ ٚؽشي ٌُ يمٙل ِضٍٗ"ٚ )24(.اٌمٍٛي ِصيت في
فاْ لجبهح اٌيعبعي اٌَبثمخ غيو ِفِٛٙخٚ ،غويجخ ٚيىزٕفٙب اٌغّٛض.
الزواظٗ ٘ناَّ ،

ِ
اٌّقفٛض ثبٍُ
.11االلزواض لٍ ٝلٛي اٌيعبعي في ثبة اٍُ اٌفبلً":فاْ َل َؽ ْف َذ لٍ ٝاالٍُ
ِ
ٚإٌصت...رٕصجٗ ثاظّبهِ ِف ْم ًٍ")25( .
اٌقفط،
اٌّمؽٛف
عبى في
ُ
اٍّبَ ،
ُ
اٌفبلً ً
ٚيلٚه ٘نا االلزواض ؽٛي اٌمؽف لٍ ٝاالٍُ اٌّقفٛض ثبٍُ اٌفبلً ،ف ًٙيٕصت
ِ
اٌّمؽٛف لٍيٗ ،أ ٚثاظّبه ِف ْم ًٍ.؟ لبي اٌيعبعي ثبألفيوٚ ،لل الزوظٗ
ؽّال لٍِ ٝؾً
اٌّمؽٛف
ً
عبئيا ثاظّبه فمً ،فال ٚعٗ ٌٗ؛ أل َّْ
فمبي":فأِب لٛي أثي اٌمبٍُ :ئ َّْ إٌصت ئَّّٔب يىْٛ
اٌمٍٛي،
ً
َّ
ِ
اٌمؽف لٍ ٝاٌّؾً وبف ِٓ غيو ؽبعخ ئٌ ٝرمليو ف ْم ًٍ ،فيىٔ ْٛبصجب ٌٗ"ٚ )26(.اٌني أهاٖ أ َّْ
ً
اٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ؛ أل َّْ اٌمؽف لٍ ٝاٌّؾً ال يَزللي رمليوا ِٚ ،ب اليؾزبط ئٌ ٝرمليو
ً
أِّ ٌٝٚب يؾزبط ئٌيٗ.
.11االلزواض لٍ ٝاٌيعبعي فيّب م٘ت ئٌيٗ في ثبة اٌصفخ اٌّشجٙخ ثبٍُ اٌفبلً ِٓ
عٛاى"ؽ ََِٓ
َ

( )20إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.337
( )21اٌغًّ صـ.66
( )22إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.349
( )23اٌغًّ صـ.78
( )24إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.367
( )25اٌغًّ صـ.85
( )26إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.379
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ثاظبفخ"ؽ ََٓ" ئٌ ٝاٌٛعٗٚ ،ئظبفخ"اٌٛعٗ" ئٌ ٝاٌعّيو لٕل ٍيجٛيٗ(ٚ )27ؽلٖ)28(.
َْ ٚع"ِٗ ِٙ
َ

ٌُ يؾؿ ِب م٘ت ئٌيٗ اٌيعبعي ثمجٛي اٌمٍٛيٚ ،هأ ٜأ َّْ ِب م٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ ٌيٌ كلي ًمب؛

فمبي":فأِب
أل َّْ ٍيجٛيٗ ٌُ يمً ثٙنا ٚؽلٖ ،ثً ٚافمٗ لٍِ ٝب م٘ت ئٌيٗ عّك وجيو ِٓ إٌؾبح،
َّ

ئْ ٍيجٛيٗ لل أعبى ٘نٖ اٌَّأٌخ ٚؽلٖٚ ،فبٌفٗ عّيك إٌبً ِٓ اٌجصوييٓ
اٌيعبعي ،فمل لبيَّ :

أٚال:
ٚاٌىٛفييٓٚ ،لبٌٛا٘ :نا فؽأٌ؛ ألَّٔٗ لل أظبف اٌشيء ئٌٔ ٝفَِٗٚ...بلبٌٗ فبٍل ألِويَّٓ :أِب ً

فم :ٌٗٛئ َّْ ٍيجٛيٗ فبٌف فيٙب عّيك إٌبً ،فا َّْ أوضو اٌىٛفييٓٚ ،أصؾبة ٍيجٛيٗ ٚافمٗ لٍيٙب،

٘ٚىنا عّب٘يو اٌّزأفويَّٓ ٚ...أِب صبٔيب ،فأل َّْ لّلرٗ في فَبك٘ب ٘ ٛأَّٔٗ أظبف اٌصفخ ئٌ ٝاٌٛعٗ ،صُ
ً
أظبف اٌٛعٗ ئٌ ٝاٌّعّو ،فىأَّٔٗ أظبف اٌشيء ئٌٔ ٝفَٗ٘ٚ ،نا فبٍل ،فا َّْ ٘نا يٕزمط ثّضً
لٌٕٛب":ظبهة َْ ٚع ،"ِٗ ِٙفأَّٗ أظبف اٌصفخ ئٌ ٝاٌٛعٗٚ ،أظبف اٌٛعٗ ئٌ ٝظّيوٖ ،فىبْ يٍيَ
ُ
اِزٕبلٙب وّب ىلُ ،فٍّب وبٔذ عبئيح كي لٍ ٝثؽالْ ِب لبٌٗ"ٚ )29(.اٌني أهاٖ ِ
أْ اٌمٍٛي ِؾك فيّب
ٍ
شيء ،عبٔجٗ فيّب َٔجٗ ئٌٍ ٝيجٛيٗ ِٓ ئعبىح
م٘ت ئٌيٗ؛أل َّْ أثب اٌمبٍُ عبٔت اٌصٛاة في أوضو ِٓ

"ؽ ََِٓ َْ ٚعٍٚ ،"ِٗ ِٙيجٛيٗ ؽىُ لٍ ٝمٌه ثبٌو َك َاء ِح ٌُٚ ،يٕض لٍ ٝاٌغٛاىٚ ،ونٌه عبٔت اٌصٛاة
َ
َّ
لٕلِب َٔت مٌه ئٌٍ ٝيجٛيٗ ٚؽلٖٚ ،صّخ غيوٖ)30( .
بع ِي ِ ِ
اٌي َّع ِ
اٌْ ٛع ُٗ" ثبٌوفك ِٓ اٌٛع ٖٛاٌمٛيخ في اٌصفخ اٌّشجٗ ثبٍُ
.12االلزواض لٍَّ ٝ
َ
ٌملٖ"اٌؾَٓ َ
اٌفبلً)31( .
موو اٌيعبعي اٌٛع ٖٛاٌمٛيخ في اٌصفخ اٌّشجٙخ ثبٍُ اٌفبلًٚ ،لل ثٍغذ لٕلٖ لشوح أٚعٗ،
اٌْ ٛع ُٗ" ثوفك "اٌٛعٗ" ٚلل الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي
 ِٓٚعٍّخ ٘نٖ األٚعٗ اٌمشوح
َ
ل":ٌٗٛاٌؾ ََٓ َ

اٌمبٍُ ٌملٖ ٘نا اٌٛعٗ ِٓ األٚعٗ اٌمٛيخ ،فمبيٚ":لل للٖ ِٓ اٌٛع ٖٛاٌمٛيخٚ ،وبْ يٕجغي أْ يىْٛ

ِملٚكا في اٌٛع ٖٛاٌعميفخ؛ ٌقٍ ٛاٌصفخ لٓ اٌعّيو اٌواعك ئٌ ٝاٌّٛصٛف ،فبٌؾك ئ ًما أ َّْ اٌٛعٖٛ
ً
ِ
ِ
اٌٛعٗ ثبٌوفك"ٚ )32(.اٌصٛاة فيّب
ٕب:اٌؾَٓ
ٌ
ئاللٛ
ٗ
وٍ
اٌمبٍُ
أثٛ
مووٖ
ِب
عّيك
رَمخ،
اٌمٛي َخ
َ
ُ
م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي ِٓ و٘ ْٛنا اٌٛع ِٗ ظمي ًفب؛ أل َّْ اٌفيصً ثيٓ اٌمجيؼٚ ،اٌؾَٓ ُ٘ ٛف ٍُِ ٛ
اٌص َف ِخ
ُّ
َ ْ
لٓ ظّيو اٌّٛصٛف ،أ ٚللَ فٍ٘ٛب.
ِ
.13االلزواض لٍِ َّ ٝ
ىيلا!")33( .
أؽَ َٓ ً
اٌي َّعبعي في ئلواثٗ ٌـ"وبْ" ِٓ لَ ٌٛهِ":ب-وبَْ -
موو أث ٛاٌمبٍُ اٌيعبعي أ َّْ"ِب" ِجزلأ"ٚ ،وبْ" فجو٘بٚ ،اٍُ"وبْ" ظّيو َِززو فيٙبِٚ ،ب
أْ ٘ـنا اٌٛعـٗ عـبئي فـي اٌشـمو٘ٚ ،ـ ٛهكيء ،فمبيَ ٚ":ل ْـل عـبء فـِ ٝ
اٌش ْـموِ
أْ ٍـيجٛيٗ موـو َّ
( )27اٌىزبة عـ1صـٚ.199اٌؾميمـخ َّ
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚاٌـالَ٘ٚ ،ـِ ٛـٓ ٍَـج ِت األٚي وّـب أٔـٗ
ثبٌٙبء ِموفخ وّب وبْ ثبألٌف
ب؛ ألٔٗ
هك
ٚمٌه
اٌٛعٗ،
ثؾَٕخ
"ؽ ََٕ ُخ َْ ٚعٙ ِٙب" َشجٖٛٙ
ٌ
َ
َ
ِٓ ٍججٗ ثبألٌف ٚاٌالَ" .اٌىزبة عـ1صـ.199
( )28اٌغًّ صـ.98
( )29إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.395
( )30يٕفو :اإليعبػ في شوػ اٌّفصً عـ1صـِٚ ،648ب ثمل٘بٚ ،شوػ عًّ اٌيعبعي الثٓ لصفٛه عـ1صـ.573
( )31اٌغًّ صـ.97
( )32إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.397
( )33اٌغًّ صـ.113
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ثمل"وبْ" فجو٘ب ٌٚىٓ اٌمٍٛي ٌُ َر ْؽ َّ ِئ َّٓ َٔ ْف َُ ُٗ ئٌ٘ ٝنا اإللواة ،فمبيٚ":ىلُ أث ٛاٌمبٍُ
أ َّْ"وبْ" فجو ٌـ"ِب" "ٚ ،أؽَٓ" ِٚب ثملٖ فجو ٌـ"وبْ"٘ٚ ،نا ِ
أٚال :فأل َّْ "وبْ"
فبٍ ٌل ألِٛه صالصخَّ :أِب ً
فجوٚ...أِب صبٔيب :فأل َّٔٗ يٍيَ أْ يىِ ْٛف ْم ًُ اٌزمغت لٍ ٝغيوِ ٚىْ أفمً ٛ٘ٚ ،فؽأ.
ال اٍُ ٌٙب ٚال
َّ ً
َ
فمال ِبظيب ِٓ غيو لل"ٚ )34(.اٌمٍٛي ِصيت في
صبٌضب :فأل َّٔٗ يٍيَ أْ يى ْٛفجو وبْ
ً
ٚأِب ً
َّ
ً
الزواظٗ؛ أل َّْ أثب اٌمبٍُ فوق ئعّبق إٌؾبح في ئلواثٗ ٘ناٚ ،أري ثبٌغويت.
ىيلا !".ؽيش لبي":فاْ
 .14االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ في
ئلواثٗ"ىيلا" ِٓ "ِب أَ ْؽ ََ َٓ ِب َ
وبْ ً
ً
ىيل !" ،فبٌٛعٗ اٌوفكٚ...إٌصت عبئي لٍ ٝلجؾٗ ،لٍ ٝأْ رغمٍٗ
أفورٙب فمٍذِ":ب أؽَٓ ِب وبْ ٌ
فجو "وبْ"ٚ ،يعّو اٍّٙب فيٙب")35(.

أْ وٍّخ "ىيل" في اٌّضبي اٌَبثك ،اٌٛعٗ فيٙب أْ رىِ ْٛوفٛلخٚ ،إٌصت عبئي
موو أث ٛاٌمبٍُ َّ

لٍ ٝلجؾٗ شويؽخ أْ يى ْٛفجو "وبْ" ٌُٚ ،يورط اٌمٍٛي ٘نا اإللواة ،فمبيٚ":لل أعبى أثٛ

ىيلا !" فيى ْٛىيل فجوا ٌـ"وبْ"ٚ ،االٍُ ِعّو فيٙب،
اٌمبٍُ إٌصت في لٌٛهِ":ب
أؽَٓ ِب وبْ ً
َ
ً
 ٛ٘ٚلجيؼ ال َْ ٚع َٗ ٌَ ُٗ"ٌٚ )36(.يٌ األِو وّب م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي ثً صّخ ٚعٗ ٌٕصت ىيل ،فيغٛى
ٚرمله "وبْ"ٔبلصخ ِ
ِ
هاف َم ًخ
عٛى ئؼالق "ِب" لٍ ٝآؽبك َِٓ يمٍُ أْ رمله٘ب ثّمٕ ٝاٌني،
َ
لٕل ِٓ َّ
ٌعّيوِ ٘ب ٚر ِ
اٌّجو ُك(ٚ ،)37اثٓ ٘شبَ)38( .
ِ
"ىيلا" لٍ ٝاٌقجويخ٘ٚ ،نا ِب هآٖ
ٕص َت ً
ثبة"وُ" في ِضً ٔؾِ ٛ
اشزويذ
لٌٛه":ثىُ ِك ْه َ٘ ٍُ
.15االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في
َ
َْ
صٛثه.؟"ٚ":ئ َّّٔب عبى ئظّبه ِ
ؽوٚف اٌقفط ال رعّو؛ أل َّٔٗ لل ُلوِ َف
"ِٓ" ٕ٘ٙبٚ ،ئْ وبٔذ
ُ
َ
ُ
ِ
"ه َّة" ،لبي
أظّوٚا
وّب
ٌنٌه،
٘ب
ئظّبه
فغبى
فيٗ،
اٍزمّبٌٙب
ٚوضو
ٙب،
م
ِٛظ
ُ
ُ
ُ
ِ
ٍيجٛيٗ(ٚ":)39الفالف في ٘نا ثيٓ إٌؾٛييٓ أعّميٓ)40( .

اكل ٝاٌمٍٛي أ َّْ أثب اٌمبٍُ موو أ َّْ ؽنف ؽوف اٌغ ِو ِ
"ِٓ" ثيٓ"وُ" ٚاالٍُ اٌّغوٚه ثمل٘ب-
َ

":فأِب لٛي أثي اٌمبٍُ:ئَّٔٗ ال فالف ثيٓ
وّب ٍجك -ال فالف فيٗ ثيٓ إٌؾٛييٓ أعّميٓ ،فمب َي َّ

فالف َِٓ
إٌؾبح في اٌغو ثاظّبه اٌؾوفٕٙ٘-ب -ف ٛٙفبٍل...ف ٛٙفؽأ ِٓ عٙخ إٌمً ،فا َّٔب ؽىيٕب
َ
موؤبٖ ِٓ إٌؾبح في ع ِو ِٖ ثبٌّشبثِ ٙخ ،فا ًما ال ٚعٗ ٌّب اكلبٖ أث ٛاٌمبٍُ ِٓ ِ
مٌ َه"ٚ)41(.اٌؾميمخ أٔي
َّ
َ
ََ
ِ
ٌُ أعل في اٌغًّ ِب َٔجٗ اٌمٍٛي ئٌ ٝأثي اٌمبٍُ ،فأث ٛاٌمبٍُ ٌُ يمً ئ َّْ ؽنف ؽوف اٌغو "ِٓ"

ٕ٘ٙب ثبرفبق إٌؾٛييٓ أعّميٌٓٚ ،ىٕٗ َٔت مٌه ئٌٍ ٝيجٛيٗ ،وّب ِ٘ ٛضجذ في ٔض اٌغًّٚ ،يجلٚ

( )34إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.416
( )35اٌغًّ صـ.113
( )36إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.417
( )37اٌّمزعت عـ4صـ.154
(ِ )38غٕي اٌٍجيت صـ.418
( )39يٕفو :اٌىزبة عـ2صـٚ . 161اٌغٍّخ إٌَّٛثخ ئٌٍ ٝيجٛيٗ لٌٍَ ٝبْ اٌيعبعي ال ٚعـٛك ٌٙـب فـي اٌىزـبة٘ٚ ،ـنا ِـب ٘ـٛ
ِضجذ في ٔض اٌغًّ.
( )40اٌغًّ صـ.135
( )41إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.488
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ٌي أ َّْ اٌمٍٛي ٔمً ٘نا االلزواض ثوِزٗ لٓ اٌجؽٍيٍٛي٘ٚ )42(.نا ِٚب أٚلمٗ في رغٕيٗ لٍٝ
اٌيعبعي.

اٌي َّع ِ
ثبثب أٍّبٖ"ثبة اٌغّك ثيٓ ئ َّْ ٚوبْ")43(.
.16االلزواض لٍَّ ٝ
بعي إلفواكٖ ً

فبصب ٌٍغّك ثيٓ"ئ َّْ ٚوبْ"ٚ ،وبْ
هأ ٜاٌمالِخ اٌمٍٛي أَّٔٗ وبْ يٕجغي ٌٍيعبعي أال يفوك ً
ثبثب ً

ئكهاع ُٗ في ثبة "وبْ"
اٌجبة وبْ يٕجغي
األٚ ٌٝٚاأل َْع َل ُه ثٗ أْ يلِغٗ ِك ثبة "وبْ" ،فمبي٘":نا
ُ
ُ
ِ
ئفواك ِٖ ثجبة لٍ ٝؽيبٌٗ"(ٚ ،)44اٌمٍٛي ِؾك في الزواظٗٚ ،ال ؽبعخ ئٌ ٝرىضيو
ِٓ غيو ؽبعخ ئٌٝ
األثٛاةٚ ،يٕجغي أْ يعُ إٌفيو ئٌٔ ٝفيوٖ.
اٌيعبعي في ثبة "اإلظبفخ" ٌزمٍيٍٗ للَ عٛاى اٌغّك ثيٓ األٌف ٚاٌالَ
 .17االلزواض لٍَّ ٝ

ٚاإلظبفخ ثم":ٌٗٛأل َّْ االٍُ ال يزموف ِٓ ٚعٙيٓ ِقزٍفيٓ")45(.
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح اٌيعبعي اٌَبثمخ؛ أل َّٔٙب ِ
ر ُ٘ٛأ َّٔٗ يغٛى رمويف اٌىٍّخ ِٓ عٙزيٓ
َ
ِزفمزيٓ ،فمبي في رمٍيً للَ عٛاى اٌغّك ثيٓ األٌف ٚاٌالَ ٚاإلظبفخ":فأل َّْ أؽل اٌزمويفيٓ وبف
لٓ اآلفو ،فاليغٛى عّمّٙب ثؾبي٘ٚ ،نا أؽَٓ ِٓ والَ أثي اٌمبٍُ...فا َّٔٗ ي ُ٘ٛأ َّٔٗ يغٛى

رمويف اٌىٍّخ ِٓ عٙزيٓ ِزفمزيٓ ،فبٌزمٍيً ثّبموؤبٖ هفك ٌالؽزّبيٚ ،ألؽك"ٚ )46( .يجلٌ ٚي أ َّْ
إٌَقخ اٌزي الزّل٘ب اٌمٍٛي فيٙب ٍمػِٕ ٛ٘ٚ ،شأ الزواض اٌمٍٛي؛ أل َّْ اٌّضجذ في إٌض
اٌّؾمك ٌلي فيٗ ىيبكح رييً ٘نا اإليٙبَ٘ٚ ،يٚ":ال ِز ِف َميِٓ ثً ِٓ ٚع ٍٗ ِ
أثلا"(ٚ )47اٌمٍٛي
ٚاؽ ٍل ً
َ ْ
َّ
ُ َّ ْ
ٔبٍـ ٌّب لبٌٗ اٌجؽٍيٍٛي)48( .
ثبة"إٌ ِ
ِ
ِ
ِ
اٍزشٙبك ِٖ ٔضوا ٚشموا.)49(.
لاء" ٌىضوح
اٌيعبع ِي في
.18االلزواض لٍٝ
ُ
ً
ً
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝاٌيعبعي؛ أل َّٔٗ لل أٍوف وضيوا في االٍزشٙبك ٌٍَّبئً إٌؾٛيخ اٌزي ٘ٛ
ً
اٌش ِ
ثص َل ِك٘ب ،فمبيَ ٚ":ل ْل أَ ْو َضو ِٓ ِ
ؽبع ٍخ ئٌيٙب وّب َروٚ )50(."ٜاٌمٍٛي ِؾك ،فمل
ٛا٘ ِل ِٓ غيوِ
٘ن ِٖ َّ
َ
َ
َ
َ
أٍٙت اٌيعبعي وضيوا في االٍزشٙبك ٌٍَّأٌخ اٌٛاؽلحٚ ،الكالي ئٌ ٝمٌه.
ً
ِ
اٌي َّع ِ
بعي إليواكٖ ل ٌٗٛرمبٌ﴿ :ٝ
ََ ٌَۡٛ ٚر َو ٜئِمۡ ُٚل ُفٛا۟ َل ٍََّ ٝ
ٱٌٕبهِ َف َمبٌُٛا۟  .19االلزواض لٍَّ ٝ
ِِ
یـ ٍَیۡ َر َٕب ُٔو ُّك َ ٚال ُٔ َى ِنة ثِـبیـ ِذ هث َِٕب ُ َٔ ٚى َ ِ
یٓ﴾()51في ثبة"اٌفبء")52(.
 َٓ ِ ْٛٱيۡ ُِإِٕۡ َ
َ َّ َ ٰ َ َ
َ َ
َٰ
ٌُ يورط اٌمٍٛي صٕيك أثي اٌمبٍُ لٕلِب أٚهك اآليخ اٌىويّخ في ثبة"اٌفبء"ِ ،ك أ َّْ اٌفمً

( )42ئصالػ اٌقًٍ صـ.239
( )43اٌغًّ صـ.141
( )44إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.515
( )45اٌغًّ صـ.144
( )46إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.518
( )47اٌغًّ صـ.144
( )48ئصالػ اٌقًٍ صـ.245
( )49اٌغًّ صـ.147
( )50إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.531
( )51األٔمبَ (.)27
( )52اٌغًّ صـ.194
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ئيواك٘ب في ثبة
اٌّعبهق "ٚال ُٔ َى ِن َة" ِٕصٛة ثـ"أْ" ِعّوح ثمل اٌٛا ٚال اٌفبء ،فمبيٚ":وبْ يٕجغي
ُ
اٌٛاٚ؛ أل َّْ االؽزغبط لٍ ٝاٌشيء ئَّّٔب ٘ ٛثٕفيوٖ ،ال ثّب يقبٌفٗ"ٚ )53(.اٌمٍٛي ِصيت في

الزواظٗٚ ،ال أـٓ أ َّْ أثب اٌمبٍُ رمّل ٘نا .ِٕٗ ٍٛٙ ٛ٘ٚ

اٌي َّع ِ
بعي في ثبة "ِٓ َِبئً ئمْ"":ئما ْاث َز َل ْأ َد ثِٙبَ َٔ ،صج َذ ثٙب اٌفمً ٌُٚ
 .21االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
ْ
يغي اإلٌغبء")54(.
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح اٌيعبعي اٌَبثمخ ٌىٙٔٛب ِؽٍم ًخٚ ،مٌه أل َّْ " ِئ َمْ" لل يُج َز َلأ ُ ثٙبِٚ ،ك
ْ
مٌه ال رٕصت؛ أل َّْ اٌفمً اٌّعبهق ثمل٘ب ٌٍؾبي ،وّب في لٌٛه ٌّٓ يؾلصهِ ":ئ َمْ َر ْص ُل ُق"،
ٚأِب
فمبي٘ٚ":نا ٌيٌ لٍ ٝئؼاللٗ ألِويَّٓ :أِب ً
أٚال :فأل َّْ اٌفمً ئما وبْ ٌٍؾبي ٌُ يىٓ ئال هفمَّٗ .
ٔبٍب ِٓ اٌموة يم :ٌْٛٛئمْ أفمً مٌه
صبٔيب:فأل َّْ ٍيجٛثٗ لبيٚ :ىلُ ليَ ٝثٓ لّو إٌؾٛي أ َّْ ً

ثبٌوفك"ٚ )55(.اٌمٍٛي ِصيت؛ أل َّْ اٌمجبهح اٌَبثمخ ال ثل ِٓ رمييل٘ب ،فيمبي":ئما اثزلأد ثـ"ئمْ"،
 ٌُٚيىٓ اٌفمً فمً ؽبي"ٚ،اٌمٍٛي َِجٛق ثٙنا االلزواض ،فمل ٍجمٗ ئٌيٗ اٌجؽٍيٍٛي)56( .

 .21االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌفصٍٗ ثيٓ"وبْ" ٚأؽٛارٙب"ٚ ،أفمبي اٌّمبهثخ" ثأثٛاة أ ُ َفو)57(.
َ
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌفصٍٗ ثيٓ ثبة"وبْ" ٚأفٛارٙب"ٚ ،أفمبي اٌّمبهثخ"ثَزخ
ثبثبٚ ،هأ ٜأ َّٔٗ وبْ يٕجغي ٌٗ أْ يغمً ثبة"أفمبي اٌّمبهثخ" لمت ثبة "وبْ" ٚأفٛارٙب؛ أل َّْ
ٚأهثميٓ ً
٘نيٓ اٌجبثيٓ ِزمبهثبْ ِٓ ؽيش اٌمًّ ،فمبيٚ":الٍُ أ َّٔٗ وبْ يٕجغي( ِٓ )58أثي اٌمبٍُ ئيواك ٘نٖ
األفمبي لٍ ٝئصو اٌىالَ في األفمبي إٌبلصخ؛ أل َّٔٙب ِٕٙب ،فٙنٖ ِٕٗ ئٍبءح في إٌفُ ٚاٌزوريت"،)59(.

ٚاٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ؛ أل َّْ اٌغّك ثيٓ األشجبٖ ٚإٌفبئو أ ِٓ ٌٝٚاٌزفويك ثيٕٙب.

َ ِٚغ ٍَّف" ئ َّّٔب يى ْٛلٍٝ
 .22االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ،فيّب م٘ت ئٌيٗ ِٓ وْٛ
هفك"ِ َْ َؾذ ُ
ُ
ٚاٌلاي( )60في ِ
لٛي اٌفوىكق:
هٚايخ ِٓ
ه"ٜٚي َلق" ثفزؼ اٌيبء َّ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِوٚاْ ٌُ َي َل ْق * ِ َٓ اٌّبي ئال ُِ َْ َؾ ًزب أَ ُِ ٚغ ٍَّ ُف()61
اثٓ
َ
َ
ٚل ُّط ىِبْ يب َ
( )53إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.628
( )54اٌغًّ صـ.196
( )55إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.634
( )56ئصالػ اٌقًٍ صـ.265
( )57اٌغًّ صـٚ ،46صـ.211
ألْ ٘نا اٌفمً لل اٍزقلَ في اٌمـوآْ اٌىـويُ ٍـذ
( )58اٌصٛاة أْ يمبي :وبْ يٕجغي ألثي اٌمبٌٍُٚ ،يٌ ِٓ أثي اٌمبٍُ؛ َّ
ِ
اٌش ّْ ٌُ َي ْٕ ِجغي ٌٙب أَ ْْ رُ ْلهِ َن اٌ َم َّوِواد ثبٌالَ ،وّب في ل ٌٗٛرمبٌ:ٝ
ِٚـب ٍٛه يٌ اآليخ(ٚ)41ل :ٌٗٛال َّ
ََِ ٚب َل ٍَّ ّْ َٕ ُ
ـبٖ اٌش ْـم َو َ
َ
يٕج ِغي ٌَ ُٗ
ٕ٘ـب،
ئٌيٗ
كالي
ٚال
،
ٗ
رمليز
ٜ
ل
م
ز
ف
،
ت
ٍ
ؽ
ي
ِمٕي
ظّٓ
(يٕجغي)
اٌفمً
ئْ
يمبي:
أْ
ئال
اٌٍُٙ
)
69
(
اآليخ
ٍٛهح يٌ
ْ
َ
َّ
ُ ُ َ َ َ َّ
َُ
َ َ
يٕفوِ:مغُ األفؽبء اٌشبئمخ صـ ،41رأٌيفِ :ؾّل اٌملٔبٔي ،كاه إٌشوِ :ىزجخ ٌجٕبْ-ثيوٚد
( )59إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.641
( )60اٌغًّ صـ.214
()61اٌجيذ ٌٍفوىكق ِٓ ٛ٘ٚ ،اٌجؾو اٌؽٛيًِٛٚ ،عٛك في :ؼجمبد فؾٛي اٌشمواء عـ1صـٚ ،21عـ2صـ ،368رأٌيفِ:ؾّل ثٓ
ٍالَ اٌغّؾي ،رؾميكِ :ؾّٛك ِؾّل شبوو ،كاه إٌشو :كاه اٌّلٔي-علحِٚ ،-مبٔي اٌموآْ عـ2صـ ،319رأٌيف :أثـي عمفـو
إٌؾــبً ،رؾميــكِ :ؾّــل لٍــي اٌصــبثٔٛي ،كاه إٌشــو :عبِمــخ أَ اٌمــوِ-ٜىــخ اٌّىوِــخ -اٌؽجمــخ :األٌٚــ٘1419 ،ٝـــٚ .ئلــواة
اٌموآْ ٌٍٕؾبً عـ2صـٚ ،195عـ3صـٚ ،43صجؼ األلش ٝفي صٕبلخ اإلٔشب عـ14صـ ،153رأٌيف :أؽّل ثـٓ لٍـي اٌمٍمشـٕلي،
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الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ؛ ألٔٗ يو ٜأ َّْ هفك" ُِ َْ َؾ ٍذ ِٚغ ٍَّ ٍف" ئَّّٔب يى ْٛلٍ ٝهٚايخ ِٓ
ِ
ٚاٌلايٚ ،هأ ٜاٌمٍٛي أ َّْ هفمّٙب ئَّّٔب يى ْٛلٍ ٝهٚايخ ِٓ ه"َ ٜٚي ِلق" ثفزؼ
َه َٚي َ"ي َلق" ثفزؼ اٌيبء َّ
عّيمب ئَّّٔب ٘ ٛلٍ ٝهٚايخ
ثّمٕ"ٝث ِمي" ،فمبيٚ":ـب٘و والَ أثي اٌمبٍُ أ َّْ هفمّٙب
اٌيبء ٚوَو اٌلاي
َ
ً

ه"ٜٚي َلق" ثفزؼ اٌيبء ٚاٌلاي؛ ألَّٔٗ مووّ٘ب لٍ ٝآفو ٘نٖ اٌوٚايخ٘ٚ ،نا فؽأ ِٕٗ ،فا َّْ هفمّٙب
ِٓ
َ

ئَّّٔب ٘ ٛلٍ ٝفزؼ اٌيبء ٚوَو اٌلاي ال غيو ،فمل أٍبء في اإلؼالق ومبكرٗ في غيوٖ"ٚ،)62(.اٌمٍٛي
ِٓ"ي َلق"ٚ ،ال كالي ئٌٝ
ِصيت في الزواظٗ؛ أل َّْ هفمّٙب ال يَزميُ لٍ ٝهٚايخ فزؼ اٌيبء ٚاٌلاي
َ

ؽًّ هٚايخ َ"ي َلق" ثفزؼ اٌيبء ٚاٌلاي لٍِ ٝمَٕ ٌُ" ٝيج َك" ِبكاَ أ َّْ ٕ٘بن هٚاي ًخ ثّمٕي يجم٘ٚ ،ٝي
ْ
اٌلاي.
هٚايخ"ي ِلق" ثفزؼ اٌيبء ٚوَو َّ
َ
 .23االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة "ِب يغيَ ِٓ اٌغٛاثبد"ٚ":وً شيء وبْ عٛاثٗ ثبٌفبء
ِغيِٚب")63(.
ِٕصٛثب ،وبْ ثغيو اٌفبء
ً
ً

ٌُ يؾؿ ئؼالق اٌيعبعي اٌَبثك ثمجٛي شواػ عٍّٗ( ،)64فمل الزوظٗ اٌمٍٛي ٚهأ ٜأ َّْ ٘نا

ؽَٕبٚ ،ال يغٛى
عٛاث ُٗ ٔصجب ِك اٌفبء
أيعب -فا َّْ اٌغؾل يىْٛ
اإلؼالق فبٍل ،فمبي٘ٚ":نا فبٍلً -
ً
ُ
ً
عيِٗ ثغيو اٌفبء" )65(.ؽ ًمب الرصؼ لجبهح أثي اٌمبٍُ اٌَبٌفخٚ ،رٕمصٙب اٌللخ اٌمٍّيخ؛ أل َّْ عٛاة
ِٕصٛثب ثاظّبه أْ ثمل اٌفبء ،أ ٚثبٌفبء ٔفَٙب لٍِ ٝن٘ت اٌغوِي،
إٌفي ال يغيَ ،ئ َّّٔب يىْٛ
ً

ٚاٌىٛفييٓ)66(.

 .24االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة اٌغياءٚ":ئما عئذ ثمل عٛاة اٌغياء ثفمً ِمؽٛف،
وبْ ٌه فيٗ صالصخ أٚعٗ :اٌغيَ لٍ ٝاٌمؽفٚ ،اٌوفك لٍ ٝاٌمؽك ٚاالٍزئٕبفٚ ،إٌصت ثاظّبه
أَ ْْٚ...لبي لي ٚعًٚ﴿ :ئِْ ُرتۡكٚا۟ ِب ِفی أَٔ ُف َِ ُىُۡ أَُ ۡٚرـۡ ُف ٖٛیؾ ِ
ٱهللُ َفیغۡ ِفو
بٍتۡ ُوُ ث ِِٗ ٓ
ُ َُ
ُ َ
َ
َّ َ
ُ
ٱهلل ل ٍَُ ٝو ًِ َشیۡ ٍء َل ِ
في"ي ْغ ِفو" اٌوفك لٍ ٝاٌ َم ْؽك،
فيغٛى
﴾(.)67
یو
ل
ٚ
ٔ
ء
ب
ش
ٌِّٓ یشبء ٚیم ِنة ِٓ ی
َ ُ
ٌ
َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ٰ
ت ثاظّبه أْ")68(.
ٚاٌغيَ ثبٌمؽف لٍ ٝاٌغياءَّ ،
ٚإٌ ْص ُ
ِ
والِ ِٗ أ َّْ األٚعٗ اٌضالصخ ئ َّّٔب
ٚلل الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح أثي اٌمبٍُ اآلٔفخ ،فمبيٚ":ـب٘و

عّيمب؛ أل َّْ ٚعٗ اٌغٛاى لبئُ فيّٙب
رغٛى في"يُ َم ِن ُة"ٌٚ ،يٌ األِو وّب لبيٚ ،ئ َّّٔب ٘ي عبئيح فيّٙب
ً
ٌ
عّيمب ،فال ٚعٗ ٌزقصيض أؽلّ٘ب ك ْٚاآلفو"ِٕٚ )69(.شأ الزواض اٌمٍٛي ٕ٘ب ٍمػ في
ً
رؾميــك :لجــل اٌمــبكه ىوــبه ،كاه إٌشــوٚ:ىاهح اٌضمبفــخ-كِشــكٚ -رفَــيو اٌجؾــو اٌّؾــيػ عـــ2صـــٚ ،275عـــ3صـــ ٚ ،35صـــ،497
ٚعـ6صـ.229
( )62إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـٚ ،653لل ٍجك اٌجؽٍيٍٛي اٌمٍٛي ثٙنا االلزواض.ئصالػ اٌقًٍ صـ.268
( )63اٌغًّ صـ.211
( )64أفو :شوػ عًّ اٌيعبعي الثٓ لصفٛه عـ2صـ.192
( )65إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.672
( )66ئصالػ اٌقًٍ صـ.273
(ٍٛ )67هح اٌجموح ِٓ ،اآليخ (.)284
( )68اٌغًّ صـ.213
( )69إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ1صـ.684
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إٌَقخ اٌزي الزّل٘بٚ ،لل أصجذ ِؾمك اٌغًّ اٌييبكح اٌزي رييً ٘نا االلزواض٘ٚ ،ي":يغٛى في
"ي ِ
غفو""ٚ ،يُ َم ِن ُة" اٌوفك ٚإٌصت ٚاٌغيَ"(ٌٚ.)70مً ِزبثمزٗ اٌج َؽ ٍْيٍٛي في"ئصالػ اٌقًٍ" ٘ي
َ
َ ُ
اٌزي عمٍزٗ يمك فيّب ٚلك فيٗ ٍبثمٗ)71(.
 .25االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"ِب َي ْٕ َصوِ ُف ِٚب اليٕصوف"":االٍُ اٌني يٕصوِ ُف ٘ٛ
ُ
اٌني يُ َٕ َّٚ ُْ ٛيُ ْق َف ُطٚ ،غيو إٌّصوف اليٕٚ ْٛال يقفط")72(.
اٌمبٍُ":ئْ إٌّصوِ َف ِٓ
فمبي":فأِب لٛي أثي
ٌُ رًٕ لجبهح أثي اٌمبٍُ اٌَبثمخ لجٛي اٌمٍٛي،
َّ
َّ
ِ
ٚاٌق ْف ُط ،فِ ٛٙ
ٕب:غالِيٚ ،اٌوعً،
األٍّبء ِ٘ ٛب يلفٍٗ اٌزٕٛيٓ
فبٍ ٌل ،فا َّٔٗ وبْ يٍيَ أْ يى ْٛلٌُٛ
َ

ٚاٌييلٚ ،ْٚاٌييلاْ غيو ِٕصوفخ؛ أل َّْ اٌزٕٛيٓ ال يلف ٍُٙبٚ ،ل :ٌٗٛصبٔيب :ئ َّْ غيو إٌّصوف ِ٘ ٛب ال
ً
َ
أيعب "ِٚ ،)73(.بم٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ غيو ِزيٓ؛ أل َّْ
يلف ٍُٗ اٌزٕٛيٓ ٚاٌقفط ٘ ٛفبٍل ً
ُ
لٌٛه":اٌوعً"ِٚ ،ب شبثِٕ ٗٙصوفِٚ ،ك مٌه ال يلفٍٗ اٌزٕٛيٓٚ ،لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ يٕجغي أْ
يى"ْٛاٌوعً" ِٚب شبث ٗٙغيو ِٕصوف أل َّٔٗ ال يلفٍٗ اٌزٕٛيٓٚ ،اٌصٛاة أْ يمبي في رمويف
اٌغبل ٍَ ِز ِٗ ِ
ِ
وبٌفم ًِ في اٌ َفولي ِخ ِ
ٚاٌض َم ًِ)74( .
إٌّصوف ٛ٘":اٌّموة اٌَبٌُ ِٓ اٌمًٍ
ْ
ْ َّ
َ
ثيزب ِٓ اٌشمو ٌٍفوىكق ئٌ ٝاألفؽً( ٛ٘ٚ )75ل:ُٗ ٌُٛ
 .26االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌَٕجزٗ ً
ٚاٍ ٍػ ٚاألي ِ
ِِ ْٕ ٓٙأَيبَ ِص ْل ٍق َلل لوِ ْفذ ثٙب***أيبَ ِ
٘غوا()76
بَ ِ ْٓ َ
ُ َ َ
ُ
َّ ُ
َّ َّ ُ
ٌُ يورط اٌمٍٛي َٔجخ اٌجيذ اٌَبثك ئٌ ٝاألفؽًٚ ،هأ ٜأ َّٔٗ ٌٍفوىكق ،فمبيٚ":لل ٚلك في

َِٕٛثب ئٌ ٝاألفؽً ٛ٘ٚ ،فؽأٚ ،اٌؾك أ َّٔٗ ِٓ اٌشمو اٌّشٛٙه ٌٍفوىكق"ٚ )77(.اٌؾميمخ أ َّْ
اٌغًّ
ً
أثب اٌمبٍُ ٌُ يصوػ ثمبئً ٘نا اٌجيذ ،ؽَت ٔض اٌغًّ اٌّؾمك لٕليٚ ،ئ َّّٔب لبي :لبي اٌشبلو،
ك ْٚأْ يجيٓ ِٓ ٘٘ ٛنا اٌشبلوٚ ،لٍ ٝأي ؽبي ،فبٌمٍٛي ٔبلً ِبلبٌٗ اٌجؽٍيٍٛي لجٍِٗ ٛ٘ٚ ،ؾك

في ٘نا االلزواض)78(.
ِ
ِ
اٌي َّعبعي في ثبة "اإلغواء"ٚ":ال يغٛى أْ يُ ْغو ٜثغبئ ٍت")79(.
 .27االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
َ
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝاٌيعبعي في لجبهرٗ اٌَبثمٗٚ ،هأ ٜأَّٔٗ وبْ يٕجغي ٌٗ أْ يمٛيٌٍ":غبئت"

( )70اٌغًّ صـ.213
( )71ئصالػ اٌقًٍ صـ.276
( )72اٌغًّ صـ.218
( )73إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.11
( )74شوػ اٌىبفيخ اٌشبفيخ عـ2صـ.71
( )75اٌغًّ صـ.226
( )76اٌجيذ َِٕـٛة ئٌـ ٝاٌفـوىكق٘ٚ ،ـِٛ ٛعـٛك فـي كيٛأـٗ صــ ،218شـوؽٗ ٚظـجؽٗ ٚلـلَ ٌـٗ :لٍـي فـبلٛه ،كاه إٌشـو :كاه
اٌىزت اٌمٍّيخ ثيوٚد ،اٌؽجمخ :األٌٚـ٘1417 ،ٝــ٘ٚ ،َ1987/ـِ ٛـٓ اٌجَـيػِٛٚ ،عـٛك فـي وزـبة ٍـيجٛيٗ عــ3صــٚ ،243شـوػ
ٚاأليـبَ"ِ ،ىبْ"أيـبَ ٚاٍـػ" ،فـي ثمـط
ٚيو"ٜٚأيبَ فـبهِ ًَ
أثيبد ٍيجٛيٗ ٌٍَيوافي عـ2صـٚ ،179فيأخ األكة عـ11صـ،142
ُ
ُ
اٌوٚايبدٚ ،ي٘ َٛغو ٛ٘ :يِ َٛمزً أثي فليه اٌقبهعي .يٕفو :شوػ أثيبد ٍيجٛيٗ ٌٍَيوافي عـ2صـ.181

( )77إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.11
( )78ئصالػ اٌقًٍ صـ.295
( )79اٌغًّ صـ.244
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ِىبْ "ثغبئت"؛ أل َّْ اإلغواء ثبٌغبئت عبئي ك ْٚاإلغواء ٌٗ ،فمبيٚ":الٍُ أ َّْ اإلغواء َّئِب أْ يىْٛ

ىيلا" ٍٛاء وبْ
ثبٌغبئت ،أٌٍ ٚغبئت ،فاْ وبْ األٚي ،ف ٛٙعبئي ال ِؾبٌخٌٙٚ ،نا فأَّه رمٛي":لٍيه ً
فأِب لٛي أ ثي اٌمبٍُٚ":اليغٛى أْ يغو ٜثغبئت ،ف ٛٙفؽأ"ٚ ،)80(.اٌمٍٛي
ؽبظوا ،أَ
غبئجبَّ ،
ً
ً
ِصيت في الزواظٗ ٘ناٌٚ ،ىٕي ألي٘ ٚنا اٌقؽأ ئٌ ٝإٌبلً ،أٔ ٚبٍـ اٌىزبة ،أل َّْ اٌيعبعي ال
رفٛرٗ ِضً ٘نٖ األِٛهٚ ،اٌمٍٛي ٔمً ِب لبٌٗ اٌجؽٍيٍٛي)81( .

 .28االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌزمليّٗ اٌشبم في إٌَت لٍ ٝاٌميبٍي)82( .
شوق اٌمٍٛي في ثبة إٌَت ثجيبْ اٌشبم ،صُ أهكفٗ ثبٌميبٍي٘ٚ ،نا ِب عمً اٌمٍٛي يمزوض
لٍيٗ ،فمبي":الٍُ أ َّْ إٌَجخ لل رأري عبهيخ لٍ ٝاألليَخٚ ،رى ْٛفبهعخ لٕٙب ،فٙناْ

لَّبْٚ...يإفو اٌىالَ في غيو اٌغبهي ِٓ ؽيش وبْ اٌغبهي أؽك ثبٌزمليُ ٌّٛافمزٗ األليَ َخ
إٌؾٛيخٚ ،لل للِٗ أث ٛاٌمبٍُٚ ،األ ٌٝٚرأفيو ُٖ"(ٚ .)83اٌؾك ِب م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي ،فبأل ٌٝٚرمليُ
ُ
ٚؽليضب.
ب،
لليّ
وزبثبرُٙ
في
اٌميبٍي لٍ ٝاٌشبم؛ أل َّْ مٌه ٍٕ٘ ٛخ إٌؾبح
ً
ً
اٌي َّع ِ
بعي في ثبة "أٌف اٌٛصً ٚأٌف اٌمؽك" ٌّؾبٌٚزٗ ؽصو ّ٘ياد
 .29االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
اٌمؽكٚ":ئماه هككد أٌف اٌٛصً ئٌٔ ٝفَه ،صبهد ِفزٛؽخ ِمؽٛلخ ٌُٚ ،رىٓ أٌف ٚصً،

ىيلا"ٚ...ئماه هككد أٌف اٌمؽك ئٌٔ ٝفَه ،صبهد ِعِّٛخ ،ومٌٛه":أٔب
فمٍذ":أٔب أظوة ً

ألؽي")84(.

الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح أثي اٌمبٍُ اآلٔفخ اٌنوو؛ أل َّٔٗ يو ٜأ َّْ أثب اٌمبٍُ أهاك أْ يؾصو

فمبي":فأِب لٛي أثي اٌمبٍُ...فٙنا ال ٚعٗ ٌٗ ئم ال ؽبعخ ثٕب ئٌ ٝؽصو ّ٘ياد
ّ٘ياد اٌمؽك،
َّ

لؽمب٘ٚ ،نا أًٍٙ
اٌْ ٛص ًِِٚ ،ب للا٘ب رىً ْٛ
اٌمؽك ٌىضورٙب ٚأزشبهِ ٘بٚ ،ئ َّّٔب يىفيٕب ؽصو ّ٘ياد َ

ٚأفصو"ٌٚ ،)85(.يٌ ِب م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي ثشيء ،فبٌيعبعي ِب صوػ ثّواكٖ ِٓ لجبهرٗ اآلٔفخ

رؾبِال لٍ ٝأثي
اٌنووٚ ،ئ َّّٔب موو ِبموو ٌٍزّضيً ك ْٚاٌؾصو ،فّب م٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي ال يمل ٚوٗٔٛ
ً

اٌمبٍُ.

ٚاٌّجٕي"ٚ":يمبي-أيعبٌٍ -و ُع ًِ ئما وبْ
 .31االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"اٌّموة
ً
َّ
فيً ِلز ٌ ِ
ة")86(.
اة ،أ ٚوبْ لبه ًفب
لٕلٖ ٌ َ
ثٙبْ ِ:موِ ٌ
بق ل َو ٌ
ُ
موو اٌمٍٛي أ َّْ"اٌّموِ َة" يؽٍك لٍ ٝاٌوعً اٌمبٌُ ثبٌقيً اٌمواة ،اٌفبهً في ئكهان
لبٌّب ثصيوا ثشإٙٔٚب ،فٙنا
ٚأِب ئؼال ُل ُٗ لٍ ِٓ ٝلٕلٖ ٌ
صفبرٙبَّ ،
فيً لوثيخ فؾَت ،ك ْٚأْ يىً ْٛ
ً
فمبي":فأِب لٛي أثي اٌمبٍُ:ئ َّْ
ِّب ال ٚعٗ ٌٗٚ ،لل الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح اٌيعبعي اٌَبثمخ،
َّ
( )80إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـِٚ ،116ب ثمل٘ب.
( )81ئصالػ اٌقًٍ صـ.299
( )82اٌغًّ صـ.252
( )83إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.141
( )84اٌغًّ صـ .259
( )85إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.162
( )86اٌغًّ .262
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فيً لوثيخ ،فٙنا فبٍل ،فا َّْ اٌوعً لل رى ٌٗ ْٛفيً لوثيخٚ ،الرىٌٗ ْٛ
"اٌّموِ ة" ٘ ِٓ ٛوبْ ٌٗ ٌ
ِموفخ ثبٌقيً ِ
ِ
ثأٍب في لجبهح اٌيعبعي؛
اٌمو ِ
اة ،فبألعٛك في رفَيوِ ٖ ِب موؤبٖ"ٚ ،)87(.ال أهً ٜ
َ
ِ
ـ"اٌّؽفً" ماد اٌؽفً ِٓ اإلَٔبْ ٚاٌؾيٛاْ.
أل َّْ اٌّموة ِٓ ٌٗ فيً لواة ،و
ِ
شيء يجٕٝ
األفمبي
 .31االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة "اٌّموة ٚاٌّجٕي"ٌٚ":يٌ في
ٌ
ِ
اٌى َْوِ ٚ ،ئ َّّٔب يىَو ِٕٙب ِب يىَو الٌزمبء اٌَبوٕيٓ")88(.
لٍٝ
اٌعُٚ ،ال لٍَ ٝ
ٚلل الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝلجبهح أثي اٌمبٍُ اآلٔفخ؛ أل َّٔٗ اكل ٝأ َّٔٗ ٌيٌ صّخ في األفمبي ِب يجٕٝ
لٍ ٝاٌعُٚ ،ال لٍ ٝاٌىَو ،فمبي لٓ ؽبالد ثٕبء األفمبيٚ":صبٔيٙب :أْ رىٔٛي ِجٕيخ لٍ ٝاٌعُ،

٘ٚنا ومٌٕٛب في األِو ٌغّبلخ اٌوعبي":اُ ْؽ ُعو َّْ يب هِ عبي"ٚ...صبٌضٙب :أْ رىِ ْٛجٕيخ لٍ ٝاٌىَو
ُ
ومٌٕٛب":اظوثٓ يب ٕ٘ل"ٚ )89(.لل أر ٝاٌمٍٛي في الزواظٗ ٘نا ثبٌمغيت لٕلِب اكل ٝأ َّْ اٌفمً
"اؽعو َّْ"ِ ،جٕي لٍ ٝاٌعُِ ٛ٘ٚ ،جٕي لٍ ٝؽنف إٌْٛ؛ أل َّْ ِعبهلٗ ِٓ األفمبي اٌقَّخ،
ُ ُ
اٌفمً"اظوِ ث َِّٓ" اٌّٛعٗ ئٌ ٝاٌّإٔضخ اٌّقبؼجخ ِجٕي لٍ ٝاٌىَو،
ْ
أ
اكلٝ
لٕلِب
اآلفو
ٚاٌمغت
َّ
ْ
 ٛ٘ٚوَبثمٌٗٚ ،يٌ اٌمٍٛي ِصيجب في الزواظٗ ٘نا؛ أل َّْ ِب م٘ت ئٌيٗ أث ٛاٌمبٍُ ٘ ٛاٌؾك ،فٍيٌ
ً
في األفمبي ِب ِ٘ ٛجٕي لٍ ٝاٌىَوٌٚ ،يٌ فيٙب ِب ِ٘ ٛجٕي لٍ ٝاٌعُ في األصً ،فبٌفمً
اٌّبظي"ظو ُثٛا"ِ ،جٕي لٍ ٝاٌعُ في اٌفب٘وٌ ،ىٓ اٌعّخ اٌزي لٍ ٝاٌجبء ٌٍّٕبٍجخٚ ،اٌجبء في
َ َ
األصً ِفزٛؽخ.
 .32االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"اٌّمصٛه ٚاٌّّلٚك" ِمو ًفب اٌّمصٛهِ ٛ٘":ب وبٔذ

أٌف ٍبوٕ ٌخ")90(.
في آفوٖ ٌ

هفط اٌمٍٛي رمويف أثي اٌمبٍُ ٌٍّمصٛهِ ٚ ،هأ ٜأ َّْ ٘نا اٌزمويف ِ
":فأِب لٛي أثي
لبص ٌوَ ،
فمبي َّ
رمويف اٌّمصٛه....فٚ ٛٙئْ وبْ ِ
ِ
ِٛص ًال ئٌ ٝف ُٙاٌّمصٛهٌ ،ىٕٗ َي ْف َُ ُل ألِويَّٓ :أِب
اٌمبٍُ في
ِ
ِ
ٚ...أِب صبٔيب :فألَّٔٗ ٌُ ُيشو
أٌف ٍبوٕخٚ ،األٌف ال رى ْٛئال ٍبوٕ ًخ
لبي فيِٗ :ب وبْ
أٚال :فألَّٔٗ َ
ً
آفوٖ ٌ
َّ ً
َ
ِ
ِ
ٌيٌ ِب ٔ ًمب،
ئٌ ٝأ َّْ اٌّمصٛه ئَّّٔب يى ْٛفي اٌّموثبد"ٚ )91(.اٌؾميمخ أ َّْ
َ
رمويف أثي اٌمبٍُ َ
َ
َفي ْل ُف ًُ فيٗ ٔؾ٘":ٛنا" ِٚب شبث ،ٗٙفبٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ.
َ
ثبة"اٌّنووِ ٚاٌّإَّٔ ِش" ٌنووٖ ِب يإٔش ِٚب ال يإٔش في وزت
 .33االلزواض لٍ ٝاٌيعبعي في
َّ
إٌؾ)92( .ٛ
ِ
الزوض اٌمالِخ اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ؛ ألَّٔٗ موو في ثبة "اٌّنوو ٚاٌّإٔش" وضيوا ِٓ
ً
األٌفبؾ اٌزي رإٔشٚ ،اٌزي رنووِٚ ،ب يغٛى فيٗ اٌٛعٙبْٚ ،هأ ٜاٌمٍٛي أ َّْ ٘نٖ األٌفبؾ ِفبُّٔٙب

( )87إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.167
( )88اٌغًّ صـ.264
( )89إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.183
( )90اٌغًّ صـ.283
( )91إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.223
( )92اٌغًّ صـ.291
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وزت اٌٍغخ ،فمبي ِ
َِّٛلب يُ َم ُّو في
ِمٍ ًال الزواظٗ":فأل َّْ ِٛظمٗ ئَّّٔب ٘ ٛوزت اٌٍغخ؛ ٌى ٗٔٛأِوا
ً
ً
ِٛاظمٗ ،فال يٕجغي ئيواكٖ في اٌىزت اٌميبٍيخ إٌؾٛثخ"ٚ .)93(.اٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ ٘نا،
فٍيٌ ِب يإٔش ٚينوو ِٓ إٌؾ ٛفي شيءِٚ ،ىبٔٗ وزت اٌٍغخ.
اٌي َّع ِ
بعي في ثبة"ِب يإٔش ِٓ عَل اإلَٔبْ ٚال يغٛى
 .34االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
رنويوٖ"ٚ...:اٌىفٚ ،اٌمغيٚ ،اٌنهاق")94(.

موو اٌيعبعي في ثبة"ِب يإٔش ِٓ عَل اإلَٔبْ ٚال يغٛى رنويوٖ" ِغّٛلخ ِٓ األٌفبؾ
ٚافمٗ لٍِ ٝمفّٙب اٌمٍٛي ٌُٚ ،يزفك ِمٗ في صالس وٍّبدٚ ،هأ ٜأَّٔٗ يغٛى ِك رأٔيضٙب اٌزنويو،

فمبي":وً ِب مووٖ صؾيؼ ِٕٙب ئال أٌفب ًـب صالصخ :أٌٙٚب :اٌمغيٚ ،لل ؽى ٝأث ٛعمفو إٌؾبً فيٗ

اٌزنويو( ،)95لبي أثٔ ٛصو اٌغ٘ٛوي :اٌمغي ِإفو اٌشيء ينووٚ ،يإٔش(ٚ...)96صبٔيٙب :اٌىواق،
موو اثٓ لزيجخ أ َّٔٗ ينووٚ ،يإٔش ،لبي أثٔ ٛصو اٌغ٘ٛوي...ينوو ٚيإٔش(ٚ...)97صبٌضٙب :اٌىف :موو

ثمط إٌؾبح أ َّٔٗ ينوو ٚيإٔش(ِٚ )99(.")98ب كاَ أ َّٔٗ صجذ في وزت اٌٍغخ اٌزأٔيش ٚاٌزنويو ،فبٌمٍٛي
ِصيت في الزواظِٗٚ ،ب لبٌٗ اٌمٍٛي ِٕمٛي لٓ اٌجؽٍيٍٛي)100( .
ِ
ِ
اٌي َّع ِ
اٌؾيٛاْ ٚال يغٛى رنويو ُٖ":
ألعبء
ش ِٓ غيوِ
بعي في ثبة"ِب يُ َإ َّٔ ُ
 .35االلزواض لٍ ٝلٛي َّ
ُ
يؼ")101(.
ِ
ٚ...ٍٝٛاٌ َّن ُْ ٚك
ٚ...اٌو ُ
اٌ ُـّ َ
موو اٌيعبعي في ٘نا اٌجبة ِب ال يغٛى فيٗ ئال اٌزأٔيشٚ ،لل الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝصالصخ

أٌفبؾٚ ،موو أ َّْ صّخ فال ًفب فيٙب ،فمبي لٓ ٘نا اٌجبةِ ٚ":ب مووٖ فيٗ صؾيؼ ئال صالص َخ أٌفبؾ ٚلك

ـّ٘ٚ )102(ٍٝٛي اٌزي يؾٍك ثٙبٚ...صبٔيٙب:اٌ َّن ُْ ٚك ٛ٘ٚ ،اٍُ ٌّب ثيٓ
فيٙب فالف ٚشغبه :أٌٙٚب :اٌ َ
أٚال ،فزىِ ْٛإٔضخ٘ٚ ،نا ِ٘ ٛن٘ت أوضو أئّخ
اٌضالس ئٌ ٝاٌمشو ِٓ اإلثًٚ ،فيٙب ِن٘جبَّْ :أِب ً
اٌّجو ِك أ َّْ أوضو ِب يَزمًّ اٌنٚك في اإلٔبس ِٓ اإلثًٚ ،يغٛى اٍزمّبٌٗ في
ِ
األكةٚ...ؽىي لٓ

غيو اٌّإٔش(ٚ ،)103صبٌضٙب :اٍُ اٌويؼ "ٚ)104(.اٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ ٘نا ،فمل صجذ في
ٚأِب"اٌويؼ" ،فٍُ أعل ِٓ لبي ثغٛاى رنويو٘ب،
وزت اٌٍغخ اٌزأٔيش ٚاٌزنويو ٌٍففيٓ األٌٚيَّٓ ،

( )93إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.261
( )94اٌغًّ صـ.293
( )95ئصالػ اٌقًٍ صـ.316
( )96اٌصؾبػ ِبكح (ق ط ى ).
( )97اٌّوعك اٌَبثك ٔفَٗ ِبكح (ن ه ق).
( )98إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.272
( )99ئصالػ اٌقًٍ صـ.316
( )100اٌّوعك اٌَبثك ٔفَٗ صـ.316
( )101اٌغًّ صـٚ ،293صـ.294
( )102موو صبؽت ربط اٌمو ًٚأ َّٔٗ يغٛى فيٙب اٌٛعٙبْ .ربط اٌموِ ًٚبكح.)ً ٚ َ( .
( )103اٌىبًِ في اٌٍغخ ٚاألكة عـ1صـ.59

( )104إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.274
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ٚاٌمٍٛي يَيو في ٘نا االلزواض لٍ ٝفؽب اٌجؽٍيٍٛي)105(.
ش ٚينوو ِٓ ألعبء اٌؾيٛاْ"":أٌٙٚب:
 .36االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"ِب يُ َإ َّٔ ُ
اٌميٓ(ٚ...)106صبٔيٙب :اٌمبرك(ٚ...)107صبٌضٙب:اٌمفب".

الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌنووٖ ٘نٖ األٌفبؾ في لَُ ِب يغٛى فيٗ ٚعٙبْٚ ،هأ ٜأ َّْ
أِٛها صال َص ًخٚ ،لك
صؾيؼ ئال
٘نٖ األٌفبؾ اٌضالصخ ِقز ٍَ ٌف فيٙب ،فمبيٚ":وً ِب مووٖ في ٘نا اٌجبة
ٌ
ً
ِ
اٌمبركٚ...صبٌضٙب اٌمفب"ٚ )108( .في ٘نا االلزواض أفؽأ
فالف ،أٌٙٚب :اٌميٓٚ...صبٔيٙب:
فيٙب
ٌ
ٚأِب
اٌمٍٛي لٕلِب َٔت ئٌ ٝاٌيعبعي أ َّٔٗ موو"اٌميٓ" في ٘نا اٌجبةٚ ،اٌيعبعي ٌُ ينوو٘بَّ ،
اٌٍففبْ اآلفواْ ،فضّخ فالف فيّٙب)109(.

 .37االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"ِب ي َن َّوو ِٓ األَل َع ِ
ِ
"ٚ...:اٌّ َمٝ
بء ٚاليغٛى رأٔيضُ ُٗ
ْ
ُ ُ
ٚاؽل األِمبء.)111(")110( .
ِ
وٍّخ"اٌّ َم "ٝفيّب يغٛى رنويوٖ كْٚ
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ في ٘نا اٌجبة؛ أل َّٔٗ موو
رأٔيضٗ ،فمبيِٚ":بمووٖ فيٗ صؾيؼ ئال لِ ٌٗٛ
":اٌّ َمٚ "ٝاؽل األِمبء ،فا َّٔٗ ينوو
ٚيإٔش"ٚ)112(.اٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ ِٚزبثك ٌٍجؽٍيٍٛي)113( .
.38االلزواض لٍ ٝأثي اٌمبٍُ إللؾبِٗ ِبٌيٌ ِٓ إٌؾ ٛفي وزت إٌؾ ٛفي ثبة"األفمبي
اٌّّٛٙىح"(.)114
ٚر َٛا َؼأٚ ،اٍزموأَ"،
موو أث ٛاٌمبٍُ في ٘نا اٌجبة
وضيوا ِٓ اٌىٍّبد اٌّّٛٙىح وـ " َل َوأَٚ ،أَ ْل َوأََ ،
َ
ً
ٚغيو مٌه وضيوٚ ،الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ ٌنٌه؛ أل َّْ ٘نا اٌجبة أٌيك ثىزت اٌٍغخ،
ِٛهك ُٖ اٌىزت اٌٍغٛيخ؛ ئم ٌيٌ ِٓ األليَخ إٌؾٛيخ في ِْ ٚه ٍك ٚال
فمبيٚ":الٍُ أ َّْ ٘نا اٌجبة
ُ

َص َلهٍ "ٚ )115(.اٌمٍٛي ِصيت في الزواظٗ ،فٍيٌ ٘نا اٌجبة ِٓ إٌؾ ٛفي شيء.

األِوٚ...اٍ َز ْق َنأَ فال ٌْ
د
.39االلزواض لٍ ٝلٛي أثي اٌمبٍُ في ثبة"األفمبي اٌّّٛٙىح"ٚ...:أَ ْه َع ْأ ُ
ْ

( )105اٌغًّ صـ.311
( ٌُ )106ينوو صبؽت اٌغًّ وٍّخ"اٌميٓ" ِك ِب ينوو ٚيإٔش ِٓ ألعبء اٌؾيٛاْ٘ٚ ،ـنا ِـب اكلـبٖ اٌمٍـٛي .يٕفـو اٌغّـً
صـ.295
ٚفوؿ اٌؽبئو ؽيٓ يَمػ هيشٗ األٚي ٚيٕجذ ٌٗ هيش لـٛي .اٌّمغـُ
( )107اٌمبرك ِب ثيٓ إٌّىت ٚاٌمٕكٚ ،اٌقّو اٌمليّ ُخ،
ُ
ُ
اٌٍٛيػِ.بكح (ق د ق).
( )108إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.277ٚ ،276
( )109يٕفو :ئصالػ اٌقًٍ صـ.314
( )110لبي":اٌّمٚ "ٝاؽل األِمبء؛ ٌيقوط اٌّم ٝاٌني يواك ثٗ شمت ظيك في اٌغجً ،فٙنا الفالف في رنويوٌٖ ٛ٘ٚ ،ـيٌ
ِٓ األلعبء.ئصالػ اٌقًٍ صـٚ ،318اٌّمغُ اٌٍٛيػ ِبكح َ( .ق ي).
( )111اٌغًّ صـ.295
( )112إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.277
( )113ئصالػ اٌقًٍ صـ.318
( )114اٌغًّ صـ.297
( )115إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.279
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ٍ
د ٌَٗ" ()116
ٌفالْ،
َ
ٚاٍزقن ْأ ُ

ثمل لوض لجبهح أثي اٌمبٍُ اٌَبثمخ ،لبي اٌمٍٛي ِمزوِ ًظب لٍ٘ ٝبريٓ اٌىٍّزيٓ":أَ ْه َعأ،

ٚاٍ َز ْق َنأَ"ٚ":الٍُ أ َّْ اٌشيـ أثب اٌمبٍُ أٚهك في ٘نا اٌجبة أٌفب ًـب ِٓ األفمبي اٌّّٛٙىحٚ ،وٍُّٙب
ْ
د ٌفالْ ،أي:
صؾيؾخ ال غجبه لٍيٙب ِب فال وٍّزيٓ ،ففيّٙب ٔفو ٚفالف:األِّٕٙ ٌٝٚبَ :ف َن ْأ ُ

فعمذ ٌٗٚ ،لل ؽى ٝاٌغ٘ٛوي لٓ اٌىَبئي أَّٔٗ يمبي فيٗ :فنيذ ٌفالْٚ ،فنأد
ِ
ِ
ِْ
یٓ﴾()118
ٌٗ(...)117اٌٍففخ اٌضبٔيخَ ﴿ :لبٌُٛا۟ أَهۡ ِعٗۡ َٚأَ َف ُبٖ َٚٱةۡ َلشۡ فی ٱيۡ َِ َلاَ ِٓٞؽ ٰـشوِ َ
ِّٛٙىٚ...أِب صبٔيب :فزون اٌّٙيٚ ،لٍ٘ ٝنا
ِّٛٙىا ،لبي أث ٛلّو ٚثٓ اٌمالءٛ٘ :
ٍٛهح اٌشمواء.
ً
َّ ً
لوأ ِٓ لوأ(َ ﴿)119لبٌُٛا۟ أَهۡ ِعٗۡ َٚأَ َف ُبٖ﴾(ِٚ .)120بم٘ت ئٌيٗ اٌمٍٛي صٛاة ،فبٌىٍّزبْ يغٛى
اٌمٍٛي في ٘نا االلزواض فيّب يزمٍك
ٚرون اٌّٙيٚ ،لل ٍجك اٌج َؽ ٍْيٍٛي
فيّٙب اٌّٙي،
ُ
َّ
َ ُ ُّ
ثىٍّخ"اٍ َز ْق َنأَ")121(.
ْ
َ
ذ
َ
َ
ؽ
أ
في"
لٌُٙٛ
اٌشبم
ثبة"اإلكغبَ"ِٓٚ":
في
اٌمبٍُ
أثي
لٛي
لٍٝ
االلزواض
.41
ْ َ ْ ُ
اٌشيء"":أَؽَذ"ٚ ،في ِ
ذ")122(.
ذَ ":ـ ٍْ ُ
ذ"ٚ،فيَ :ــ ٍَـِ ٍْ ُ
"ُ َْ ِ":
"َِ َْ ُ
َ ْ ُ
ذ َ
َ
الزوض اٌمٍٛي لٍ ٝأثي اٌمبٍُ اٌيعبعي إليواكٖ وٍّبد في ٔصٗ اٌَبثك في ثبة"اإلكغبَ"
ِك أ َّٔٙب ال رّذ ئٌ ٝاإلكغبَ ث ِِص ٍَ ٍخ ،فمبيٚ":الٍُ أ َّٔٗ الٚعٗ إليواك ِضً ٘نا في اإلكغبَ اٌشبم؛ أل َّٔٗ

الىِبِٚ ،ب وبْ
ِ
ال ئكغبَ ٕ٘ٙب في ؽبي؛ أل َّْ اٌؾوف األٚي فيّب مووٖ
ِزؾو ٌنٚ ،اٌضبٔي ٍبوٓ ٍىًٔ ٛب ً
ِ
ِ
ِملٚكا ِٓ شٛام
ٌميبً اإلكغبَٚ ،ئ َّّٔب يىْٛ
ِزمن ٌه؛ ٌّقبٌفزٗ
فبإلكغبَ فيٗ
٘ناؽبٌٗ،
ً
ُ
ِ
اإللالي")123(.
اٌقبرّخ

ثمل َلوض الزواظبد اٌمالِخ يؾي ٝثٓ ؽّيح اٌمٍٛيٚ ،اٌٛلٛف لٕل٘بٚ ،كهاٍزٙب ،فٍصذ ئٌٝ
ْ
إٌزبئظ اٌزبٌيخ:
 .1الزّل اٌمٍٛي وضيوا لٍ ٝوزبة ئصالػ اٌقٍيً ٌٍجؽٍيٍٛيِٚ ،زبثمزٗ ٌٗ كفمزٗ ئٌ ٝثمط
ً
االلزواظبد اٌزي ٌُ رىٓ صبئجخٚ ،مٌه وّب في اٌَّأٌخ هلُ ٚ 24غيو٘ب.
( )116اٌغًّ صـ.297
( )117اٌصؾبػ ِبكح( .ؿ م أ)ٚ .أفو :ئصالػ اٌقًٍ صـ.332
( )118اٌشمواء (.)36
( )119لوأ اثٓ وضيو ٘ٚشبَ لٓ اثٓ لبِو"أهعئٗ" ِّٛٙىح ثٛا ٚثمل اٌٙبء فـي اٌٍفـؿٚ ،لـوأ أثـ ٛلّـو" ٚأهعئـٗ" ِعـِّٛخ اٌٙـبء
اوزفبء ثبٌعّخ لٓ اٌٛا ٚألٔٙب ٔبثذ لٓ اٌٛاٚ ،ٚلوأ لبصُ ٚؽّيح "أَ ْه ِع ْٗ" ثزـون اٌّٙـيح ٍٚـى ْٛاٌٙـبء .يٕفـو:
ِٓ غيو ئشجبق
ً
اٌَجمخ في اٌمواءاد صـٚ،218صـ ٚ ،287ئِالء ِب ِٓ ثٗ اٌوؽّٓ ِٓ ٚع ٖٛاإللواة ٚاٌمواءاد عـ1صـ.281
( )120إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.284
( )121ئصالػ اٌقًٍ صـ.332
( )122اٌغًّ صـ.417
( )123إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي عـ2صـ.284
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اٌي َّع ِ
بع ِي "وبْ ٚأفٛارٙب" ؽوً ٚفب  ،ألَّٔٗ ال يمصل أ َّٔٙب ؽوٚف
ثأٍب في رَّيخ َّ
 .2ال أهً ٜ
كٌذ لٍِ ٝمٕ ٝفي غيو٘بٚ ،ئَّّٔب ٘ناٚ-اهلل ألٍُ ِٓ -لجيً اٌّغبى ،فمل أؼٍك اٌؾوف،

ٚاألفمبي ؽوً ٚفب وّب ٍجك في ثؾضٕب.
األٍّبء،
ٍّٝ
َ
َ
ٚأهاك اٌىٍّخٍٚ ،يجٛيٗ لل َّ

اٌي َّع ِ
بعي في ثمط الزواظبرٗٚ ،مٌه وّب في َِأٌخ ّ٘يح
 .3وبْ اٌمٍٛي
ً
ِزؾبِال لٍَّ ٝ
اٌي َّع ِ
بعي ؽبٚي ؽصو ّ٘ياد اٌمؽك.
اٌمؽك هلُ ٚ ،29اكلبؤٖ أْ َّ

 ٌُ .4يىٓ اٌمٍٛي ِصيجب ؽيٓ اكل ٝأْ اٌفمً في لٌٛه( :اُ ْؽ ُعو َّْ َيبهِ َعبي) ِجٕي لٍٝ
ً
ُ
اٌعُ ٌُٚ ،يىٓ ِصيجب ؽيٓ اكل ٝأْ اٌفمً في لٌٛه( :اظوثٓ يب ٕ٘ل)) ِجٕي لٍٝ
ً
اٌىَوٚ ،وبْ ٘نا االكلبء في ٍيبق هكٖ لٍ ٝاٌيعبعي اٌني ٔف ٝأْ يىٕ٘ ْٛبن ِٓ
األفمبي ِب ِ٘ ٛجٕي لٍ ٝاٌعُ ،أ ٚاٌىَوٚ ،لل ٍجك رمٍيمي لٍ ٝمٌه في اٌَّأٌخ
هلُ31
اٌّصبكه ٚاٌّواعك
اٌموآْ اٌىويُ
 .1ئلواة اٌموآْ ،رأٌيف :أثي عمفو أؽّل ثٓ ِؾّل إٌؾبً ،رؾميك :ك/ى٘يو غبىي ىا٘ل ،كاه
إٌشو :كاه إٌٙعخ اٌموثيخ ،اٌؽجمخ :اٌضبٌضخ ٘1419ـ.َ1988/
 .2ئِالء ِب ِٓ ثٗ اٌوؽّٓ ِٓ ٚع ٖ ٛاإللواة ٚاٌمواءاد ،رأٌيف :أثي اٌجمبء لجل اهلل ثٓ اٌؾَيٓ
ثٓ لجل اهلل اٌمىجوي ،اٌّزٛفٍٕ ٝخ (٘ 616ـ) ،كاه إٌشو :اٌّىزجخ اٌمٍّيخ -ال٘ٛه  -ثبوَزبْ،
رؾميك :ئثوا٘يُ لؽ ٖٛلٛض.
 .3اإليعبػ في شوػ اٌّفصً ،رأٌيف :أثي لّو ٚلضّبْ ثٓ لّو ثٓ اٌؾبعت ،رؾميكٍِٝٛ :
ثٕبي اٌمٍيٍي ،كاه إٌشوِ :ؽجمخ اٌمبٔي-ثغلاك.
 .4رفَيو اٌجؾو اٌّؾيػ ،رأٌيفِ :ؾّل ثٓ يٍٛف اٌشٙيو ثأثي ؽيبْ األٔلٌَي( ،اٌّزٛفٍٕ ٝخ:
 )745كاه إٌشو :كاه اٌىزت اٌمٍّيخ ٌ -جٕبْ /ثيوٚد ٘1422 -ـ  ،َ2111-اٌؽجمخ :األ،ٌٝٚ
رؾميك :اٌشيـ لبكي أؽّل لجل اٌّٛعٛك  -اٌشيـ لٍي ِؾّل ِمٛض ،شبهن في اٌزؾميك
 )1ك.ىوويب لجل اٌّغيل إٌٛلي  )2ك.أؽّل.
 .5اٌغًّ في إٌؾ ،ٛرأٌيف :أثي اٌمبٍُ لجل اٌوؽّٓ ثٓ ئٍؾبق اٌيعبعي ،رؾميك :ك/لٍي رٛفيك
اٌؾّل ،كاه إٌشوِ :إٍَخ اٌوٍبٌخٚ ،كاه األًٍِٛ-هيبٚ ،األهكْ ،اٌؽجمخ :اٌضبٔيخ،
٘1415ـ.َ1985/
 .6فيأخ األكة ٌٚت ٌجبة ٌَبْ اٌموة ،رأٌيف :لجل اٌمبكه ثٓ لّو اٌجغلاكي ،كاه إٌشو :كاه
اٌىزت اٌمٍّيخ  -ثيوٚد  ،َ1998 -اٌؽجمخ :األ ،ٌٝٚرؾميكِ :ؾّل ٔجيً ؼويفي/اِيً ثليك
اٌيممٛة.
 .7شوػ أثيبد ٍيجٛيٗ ٌٍَيوافي اٌّزٛفٍٕ ٝخ .)385( :كاه إٌشو :كاه اٌغيً .رؾميك :كِ .ؾّل
اٌويؼ ٘بشُ.
 .8شوػ عًّ اٌيعبعي  ،رأٌيف :لٍي ثٓ ِإِٓ اٌّموٚف ثبثٓ لصفٛه اإلشجيٍي ،رؾميك:
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ك/صبؽت أثٛعٕبػ.
 .9صجؼ األلش ٝفي وزبثخ اإلٔشب ،رأٌيف :اٌمٍمشٕلي أؽّل ثٓ لٍي ثٓ أؽّل اٌفياهي (اٌّزٛفٝ
٘827ـ) .كاه إٌشوٚ :ىاهح اٌضمبفخ  -كِشك  ،1981 -رؾميك :لجل اٌمبكه ىوبه.
 .11اٌصؾبػ ربط اٌٍغخ ٚصؾبػ اٌموثي خ ،اٌّإٌف :أثٔ ٛصو ئٍّبليً ثٓ ؽّبك اٌغ٘ٛوي اٌفبهاثي
(اٌّزٛف٘ 393 :ٝـ) ،رؾميك :أؽّل لجل اٌغفٛه لؽب ،إٌبشو :كاه اٌمٍُ ٌٍّالييٓ – ثيوٚد،
اٌؽجمخ :اٌواثمخ ٘ 1417ـ .َ 1987 -
 .11ؼجمبد فؾٛي اٌشمواء ،رأٌيفِ :ؾّل ثٓ ٍالَ اٌغّؾي ( اٌّزٛف٘231 ٝـ ) .كاه إٌشو :كاه
اٌّلٔي  -علح ،رؾميكِ :ؾّٛك ِؾّل شبوو.
 .12وزبة ٍيجٛيٗ ،رأٌيف :أث ٛاٌجشو لّو ٚثٓ لضّبْ ثٓ لٕجو ٍيجٛيٗ ،كاه إٌشو :كاه اٌغيً -
ثيوٚد ،اٌؽجمخ :األ ،ٌٝٚرؾميك :لجل اٌَالَ ِؾّل ٘به.ْٚ
 .13وزبة اٌؾًٍ في ئصالػ اٌقًٍ ِٓ وزبة اٌغًّ ،رأٌيف :أثي ِؾّل لجل اهلل ثٓ ِؾّل ثٓ
اٌَيل اٌجؽٍيٍٛي ،رؾميكٍ:ميل لجل اٌىويُ ٍمٛكي.
 .14وزبة اٌَجمخ في اٌمواءاد ،رأٌيف :أث ٛثىو أؽّل ثٓ ِ ٍٝٛثٓ اٌمجبً ثٓ ِغب٘ل اٌجغلاكي،
كاه إٌشو :كاه اٌّمبهف ِ -صو ٘1411 -ـ ،اٌؽجمخ :اٌضبٔيخ ،رؾميك :شٛلي ظيف.
 .15اٌىبًِ في اٌٍغخ ٚاألكة ،رأٌيف :أثي اٌمجبً ِؾّل ثٓ يييل اٌّجوك ،رؾميك:كِ/ؾّل أثٛ
اٌفعً ئثوا٘يُ ،كاه إٌشو :كاه اٌفىو اٌموثي –اٌمب٘وح -اٌؽجمخ :اٌضبٌضخ٘1417 ،ـ.َ1997/
ِ .16مبٔي اٌموآْ اٌىويُ ،رأٌيف :إٌؾبً ،كاه إٌشو :عبِمخ أَ اٌموِ - ٜىخ اٌّوِخ ،1419 -
اٌؽجمخ :األ ،ٌٝٚرؾميكِ :ؾّل لٍي اٌصبثٔٛي.
ِ .17مغُ األفؽبء اٌشبئمخ ،رأٌيفِ :ؾّل اٌملٔبٔي ،كاه إٌشوِ :ىزجخ ٌجٕبْ-ثيوٚد.
ِ .18غٕي اٌٍجيت لٓ وزت األلبهيت ،رأٌيف عّبي اٌليٓ اثٓ ٘شبَ األٔصبهي(،اٌّزٛف٘761 ٝـ )
كاه إٌشو :كاه اٌفىو  -كِشك  ، 1985 -اٌؽجمخ :اٌَبكٍخ ،رؾميك :ك ِ .بىْ اٌّجبهن ِ /ؾّل
لٍي ؽّل اهلل.
 .19اٌّمغُ اٌٍٛيػ رأٌيف :ئثوا٘يُ ِصؽف / ٝأؽّل اٌييبد  /ؽبِل لجل اٌمبكه ِ /ؾّل إٌغبه،
كاه إٌشو :كاه اٌللٛح ،رؾميكِ :غّك اٌٍغخ اٌموثيخ.
 .21اٌّفصً في صٕمخ اإللواة ،رأٌيف :أثي اٌمبٍُ ِؾّٛك ثٓ لّو اٌيِقشوي (،اٌّزٛفي ٍٕخ :
 ،)538كاه إٌشوِ :ىزجخ اٌٙالي  -ثيوٚد  ،1993 -اٌؽجمخ :األ ،ٌٝٚرؾميك :ك /لٍي ثٍِ ٛؾُ
 .21اٌّمزعت ،رأٌيف أثي اٌمجبً ِؾّل ثٓ يييل اٌّجوك ،كاه إٌشو :لبٌُ اٌىزت - .ثيوٚد،
رؾميكِ :ؾّل لجل اٌقبٌك لفيّخ.
 .22إٌّٙبط في شوػ عًّ اٌيعبعي ،رأٌيف :يؾي ٝثٓ ؽّيح اٌمٍٛي ،رؾميك٘ :بكي لجل اهلل
ٔبعي ،كاه إٌشوِ :ىزجخ اٌوشلِ ،صو٘1431 ،ـ.َ2119/
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