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 نامل م
 داكن كل زها شنان

 (هكرأآ - 6٠ هن
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 . اشاد للا

 ردو ايو اد
 هسكسن و ريب





 . نايعالا تايفو





 (')هرابخأو هتمجرت رداصم .

 : )١ نامزلا اذه ءارعش ين نامحلا دوقع ( 504 -) راعشلا نبا نيدلا لاك
 . 7" مقر يدنفأ دعسأ ةطوطخم (

 . (1941/ ةرهاقلا . ط) نيتضورلا ليذ ( 568 --) ةماش وبأ نيدلا باهش
 .( ةقرفتم عضاوم يف ) نايعألا تايفو ( )--78١ ناكلخ نبا نيددلا سمش .
 راتخملا ةمئاش : (1/17--) ناكلخخ نبا دمحأ نب ىسوم حتفلا وبأ نيدلا لامثت .

 1ماط .: 7ه5 دنهلا .نوكش ةرازو ةيتكم ةطوطخم « نايعألا تايفو نم
 ٠ . ( ط : تايفولا نم عبارلا ءزحلا ةمدقم رظنا 2

 ١ ج يف ةقرفتم تاحفص.) نامزلا ةآرم ليذ (775--) يبينويلا نيدلا طق
 203500000000. علومو داك ديح . ط)(5

 1197 : 4 رشبلا رابخأ يف رصتخملا : (77-) يلع نب ليعامسا ادفلا وبأ
 مرمي - 2. (18م88 ةرهاقلا . ط)

 : يف ةمجرتو ( ينينويلا هلمل ) نيدلا بق ظفاحلا خيرات ين ةمجرت هل نأ رداصملا تركذ ١
 ؛يرازفلا نيدلا جات خيشلا خيرات ين ةعبارو دومحم باهشلا خيرات يف ةثلاثو يلاز ربلا مجعم
 ,ميدملا نبا خيرات يف روكذم هنأ ىلإ رداصملا ةراشا مغر ميدعلا نبا يف ةمجرت هل ذجأ م كلذك
 . 'ةغللاب ةمجرت هل تدرو دقو © يبهذلل مالسإلا خي رات يف هتمجرت ىلع لوصحلا عطتسأ مو

 تايفو يف ءاج ام ىلع رثكألا يف دمتعت « ناهض يد ةعبط نم عبارلا ءزحلا لوأ يف ةيزيلجنالا
 : ١ 0 .: نايعألا
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 نامراه خرلوأ قيقحن مج .رردلا زتك عال دعب ١) يراداودلا كبيأ نا

 0 . ( 9١ا/١ ةرهاقلا . ط)

 0 متر طر 4 © ريغ نم ربخ يف ربعلا ( 748 ) يمهذلا نيدلا سمش

 اا ا 0 يئاولا (784 -) يدفصلا نيدلا حالص
 د . (1454) سابع

 0 0 3 1١ 0 58 عمد يتكلا ركاش: نبا
 ش 00 . ديمحلا دبع

 مقر يئارسوبقبوط ةطوطخم ٠ راو نويع (154-) يبتكلا ركاش نبا
 : 5 11١ مقر ٍلليربوك ةطوطخمو 2922 / 2 ْ

 رديح . طر ١9 : 4 نانحلا ةآرم (758-) يعفايلا دعسأ نب هللا دبع

 ش ١ ١ 2 ( معو دابآ

 0000 ظو :١ ه ه ةيعفاشلا تاقبط ( 1/91 يكبسلا نيددلا. جات

 2. ةةكن ١ ةيعفاشلا تال كا .يونسالا: ميحرلا دبع نيدلا لامج

 0 ْ .. 5١1( ل ا

 . هك <ىلوألا ةعبطلا) ل01: ١٠ ةياهنلاو ةيادبلا : ( 717/4 )  ريثك نبا ظفاحلا
 نا مقر حتافلا ةطوطخم « نامحلا دوقع : (1744--) يشكرزلا
 . ”الا١ : ه٠ بهذلا تارذش ( 808--) دامعلا نبا

 ةيكريمالا ةعمافبا ةخسن) ٠ : ةيعفاشلا تاقبطت ( 401 -) ةبهش يضاق نبا

 ش ْش .( توريبب 03000
 . ١591١ مقر هللا ا ةطوطخم «نامحلا دقع (مهه-) ) ييعلا نيدلا قس

 م ا هل يف ةنمضم ) يناصلا لهنملا ( 47/4 --) يدرب يرغت نبا
 . ( نالس يدل .ةيزيلجتالا ةمجرملا ٠

 , "ها" : 7 ةرهازلا موجنلا ١-8175( يدرب يرغت 5

  ةرهاقلاو رصم : نايا يف ةرضاحملا نسج )9-41١( يطويسلا نيدلا لالج

 . ( 194584 ةرهاقلا) ميهاربا لضفلا: يبأ دمحم قيقحن همه : ١

 /قيقحن ١ : ١41١ سرادملا خيزات يف سرادلا ( 477 ) يميعنلا ر داقلا . دبع
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 | . 01948 قشمد) يسحلا رفعجأ

 نيلرب ةطوطخم . ءارزولا ءابنأب ءارمألا ءابنإ ةلاسر : ( #6 -) نولوط نبا
 0 2 1 ش 5 ْ 0 0 00 ةداع.- هه 5

 دجنملا نيدلا حالص قيقحن 75 : ص قشمد ةاضق (45-) نولوط نبا

 1 0000000. لوم لفصو
 رونلا وبأ يدمحألا دمحم قيقحن / ؛ ١ لاجحلا ةرد (0١1؟6-) ىضاقلا نبا

 ْ 990٠) (. ٠ ةرهاقلا)

 ١ . (كلخ « كوب: ::ةدام) سورغلا جات( 18١08 ل) ينيبرلا ىضترم |
 .. ( 53*73 ناريا . ط) ملال : تانحلا تاضور ( 818#1-) يراسناوحلا

 . ( ريثك نبا خيرات نم. ةخسن اهنأ حجارلاو ) وهنو 0. 6: مقر نيلرب ةطوطحم





 تيكوؤتنع





 | نمو لماحلا دلبلا ةهابنو : ليزا خيرات يف هياتك يفوتسملا نب ى ىمس نيخ
 ' دلو ثيح.  لبرإ ناغ-+ .لوقي اه .ةقدب يعي ناك .« لئامألا نم هيلع درو :

 ٠ ”فصتنم ليبق الإ ةهابنلا .بايسأب ذخأي ال الماخ دلي تلظ' ناكل نبا .
 يناكرت لجرل اكلم تحبصأ نيح اهتهابن ءاذتبا ناكو : : يرجحلا سداسلا نرقلا

 نيدلا نيز وه كلذ « .كجك :بقلب هرصق ةدشل :فرع ىبح ّرصقلا ديدش 00٠

 .ةدع نيدلا دامع هاطعأ دقو « يكنز نيدلا دامع. لاجر دحأ نيكتكب نب يلع
 نيدلا نيز ناكو « 'ةيراكملا عالقو : نارحو راجنس اهنم- لبرا ئوس ندم
 6 ماعنالاو ءاخسلا ريثك « دعولاب ايفو « ةعاجشلاو ءاكذلا طرفم ”الداع ًارسيخ
 هكولمم لبراب هل بئان لوأ ناكف .« هنع ًاباون هل ةعباتلا دالبلا ىلإ ثعبي ناكو
 دجاسم اهارقو لبراب ىب دقو ( ه5 - ١) يمرالا نيكتفرس قتعملا

 ٠ . نيزل رخآآ كولمم لبراب ةباينلا يف هفلخو .. " ةعلقلا ةمولع ناك عا  ةريثك
 7 ريثك ةالداع الجر ناكو : ينيزلا هللا دبع نب زامياق روصنم وبأ وه نيدلا
 : اذكهو ؛ ةريثك ًاسابحأ ام لعجؤ هاقناخو ةسردم لبراب ىب حالصلاو ريخلا

 . نارمعلاو مدقتلا نم ائيش زرحت نيلداعلا نيك احلا نيذه "لظ ين لبرإ تذخأ ْ

 بطقل هاطعأو دالبلا نم هديب ناك ام عيمج نع ىلخت نيدلا نيز نإ مث ش
  ةنس اهيف يقوتف اهيلإ بهذو « لبدإ ىوس هنيفنل قش لو كباتأ نيدلا
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 .ةرشع ةعبارلا يف كاذموي ناكو يروبكوك نيدلا رفظم هنبا هفلخو . 55“
 ١ هاحتف هعم نيدلا دهاجع :فلتخا مث « زامياق نيدلا دهاجم هكباتأو « هرمع نم
 تقتساو 3 ينم يروبكوك جرخو ؛«: فسوي هاخأ هلدب بصنو ةيالوللا نع

 .ةعيبر تسلا هتجننأ هجوزف نيدلا حالص .ناطلسلا همدخي لصتا مب . نارحب

 املف ٠ نيدلا حالص بورح يأ ةريثك فقاوم يروبكوكل 0 « نوتاخ

 امع لزتي نأ نيدلا حالص ىلع يروبكوك ضرع ( 5885) فسوي هوخأ ينوت
 هباجأف ٠ لبرإ اهدب ذخأيو ( طاسيمسو نارحو اهرلا) دالبلا نم هديب ناك
 ' ماعلا كلذ يف اهيلإ داعف كلذ ىلإ نيدلا حالص

 لبرا يف ىنبف « هقفارمو دلبلا حالصإ ين هدهج لذبي يروبكوك أدب
 : رود ثالثو : ةيفوصلل .نيهاقناخو ء نايمعلاو : ىمزلل تاهاقناخ عبرأ
 ةفايضلل ًارادو ًاناتسراميب أشنأو : طيقالملل ةثلاثو ماتيألل ةيناثو لمارألل ةدحاو
 رادو. ةيفنحلاو ةيعفاشلا ءاهقفل ( ةيرفظملا ةسردملا يأ) همساب تيمس ةسردمو

 ا ا عيزوتب هئاخس ىلإ اذه ٠ ثيدحلل ش

 .نأ ةينارمعلا تاحالصالا هذه دعب دارأ مث . اهيف لحي نمل هتياعرو قفارملا .
 'دلوم لعجف « تاقبطلا عيمج نم سانلا اهدصقي راظنألل ةلبق لبرإ لعحي
 2 نبا فصو دقو « ًاموي رشع ينئا تالفحلا هيف دتمت اسوم ( ص) لوسرلا

 هارب لإ ب اسال اهم يذم انضر ديلا كلي داتا ةقيرط ناكلخ

 نيب يناقثلا ىوتسملا عفرت نأ دوهحللا هذه تعاطتسا دقو . '"ماقملا اذه يف
 ينوفا ىلع اذكار ءاملعلا اهيلإ بذجت نأو لبرإ لهأ

  ؟ ةنيصحلا اهتعلقو اهسفن ةنيدملا : قس ضوصرك دهع:ق لنرأ تناك

 فرط يف ةعلقلا عقت امك « ظيسب عساو ضرألا نم ءاضف يف ةنيدملا عقتو

 سانلل لزانمو قاوسأ ةعلقلا يف ناكو . اهفصن يف عطقنم ةنيدملا روسو « اهنم

 اهقاوسأ رمعو اهروس ىبب .ةضيرع ةنيدم ةعلقلا ضبر ينو « ةالصلل عماجو

 )00 « تايفولا ١

 2. )9و9 سالزا : م تايفولا '
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 دقو - فصولا اذه هنع تلقن يذلا توقاي لوقيو ؛ يروبكوك اهتيراسيقو
 : ندملاب اهنم هبشأ ىرقلاب اهعابطو اهناينب نإ  يروبكوك مايأ ين اهراز
 ةبذعلا مهرابآ نم مهبرشو ضرألا تحت ةطبنتسملا يقلا ىلع اهعورز رثكأو

 . ' ةئيرملا ةبيطلا

 هتاقدصو ريثكلا هئاخس مغر يروبكوك نأ لبرإ اوراز نيذلا ظحال دقو

 ريثك ًافوسع ناك « اهريغو لبرإ ين اهب موقي ناك يلا ربلا لامعأو ةرماغلا

 لواحي مل بناج كلذو « ' اهيف هل قح ريغ نم لاومألا ذخأي « تارداصملا
 اذه هلضفأ امب ًاذوخأم ناك هنأل « يروبكوك ةمجرت يف هزاربإ ناكلخ نبا

 . ةبيط ةقالع نم فلؤوملا دلاو نيبو هنيب ناك امبو ناكلخ يب ىلع مكاحلا

 حلاصملاو نيواودلاو ططخلا عيمج يروبكوك دهع يف لبرال تررفوت دقو

 : كلذ نم « ةلقتسم ةلود اهبلطتت يلا

 ١ - ينارحلا دمحم نب دومحم ءانثلا وبأ نيدلا يلو اهيلو : ةرازولا ةطخخ «

 ناويد نم اهيلإ ”القتنم سامش نب يلع اهيف هفلخف يروبكوك هيلع ضبق مث
 ميهاربا هدغب ءاجو ع 5177 ةنس هسبح يف تامو نبدلا رفظم هسبح مث « ءاشنالا

 نيح 574 ةنس ىح بصنملا اذه يف مادو « يلصوملا برح ينأ نب يلع نبا

 مظعملا ةافو لعب الإ موهنع جرفي مو « مهنجسو هدالوأ ىلعو هيلع ضبق ' 0

 رشبتساف 578 ةنس لئاوأ « ينوتسملا نبا تاكربلا وبأ هل اه”الوت نم رخآ ناكو
 ةيلاتلا ةنسلا يف مظعملا يوت ذإ لطي مل اهيف هدهع نكلو «هتعلط نميب سانلا .

 نب ديسلا دبع نب دمحأ اهالوت نم رهشأ نمو : ةباجحلا ةطخ  "؟

 رجاه هنع جرفأ املف « ةدم هلقتعاو مظعملا كلملا هيلع ريغت مث ٍلبرالا نابعش

 . *( اهيلت يلا ةنسلا وأ ) 707 ةنس ماشلا دالب ىلإ لبرا نم

 ١ (ليرإ ) نادلبلا مجعم .
 ينوتسملا نبا ةمجرت يف ) 84 : ؟ ناهللا دوقع رظنا ؟ ( ١85 : 4 لبرإ ) نادلبلا مجعمو ( .

 . 31١ : 4 ناهللا دوقع *

 . ١ال4 : ١ ناهلا دوقعو ١ : ١84 تايفولا ؛

 003 م انياب ؟



 مث ينوتسملا نبا مث سامش نب يلع هيف لمع : ءاشنالا ناويد - *

 ةلزتملا ريبك يبنو رمأ اذ ريخألا اذه حبصأ دقو « يباشنلا ميهاربا نب دعسأ
 . (578 ) نيدلا رفظم هيلع ضبق نأ ىلإ لاحلا هب ىهتناو لوقلا دفان هاحلا طيسب

 نبا تاكربلا وبأ هالوت نم رهشأ نم : ءافيتسالاو فوقولا ناويد - ؛
 يروبكوك ناف « ةرداصملا نم ملسي مل كلذ عمو ًارجأ ذخأي نكي ملو  يوتسملا
 ةرداصم رانيد فالآ ةعبس هنم ذخأو ليقث ديقب هديقو نجسلا يف هلقتعا

 . 'هكالمأ لغم نم هلصح يئابلاو « اهضعب نادتسا

 ناكو ءانثلا ينأ نب دومحم ريزولا نب دمحم هالوت : ملاظملا ناويد - ه

 . "5 (5117 يفوت ) هتوخاو هيبأ ىلع ضبق نيح يروبكوك هيلع ضبق ًابيهم ًائيرج

 نسحلا ينأ نبب هللا ةبه تاكربلا وبأ هيلو : صاخلا عافترالا ناويد - 5

 ينوت ) ةيجارحلا ماكحألاو ةيناويدلا تانابسحلا يف ًارهام ناكو « ينارصنلا
 . 65١( 

 يخأ نبا سامش نب يلاعم نب قاحسا اهيلو : فّرصتلاو ءارهالا
 ناطلسلا هلقتعاف هئادأ نع زجع ليلج لام هيلع عفر مث « سامش نب يلع ريزولا

 « * وض نب فسوي فرصتلا يلو نممو * (517) هنجس يف تامو هديقو
 ," ةحاسملاو باسحلاو فرصتلا ةعانص يف ًارهام ناكو ٍلبرالا رمع نب هللا دبعو

 شقني ناكو « يصاصرلا ميهاربا نب نامثع اهيلو : برضلا راد - م

 . * مظعملا كلملا يفوت ىبح هتفيظو ىلع يقبو ريناندلا ككس اهيف

 . يتاولأ نم عساتلا ءزحلا يف ةمجرت هلو ١ : ١ ناملا دوقع

 . اهدعب امو “4 : 5 ناهلا دوقع

 . "ال4 : 5١ ناحلا دوقع

 . ؟4؛4 : 9 ناحلا دوقع
 . ال0 : ١ ناملا دوقع

 . ١١ : 44٠ نامحلا دوقع

 5 م.م : م" ناملا دوقع

 »حد مى تر لل 0 ل تت ل ( يصاصرلا ميهاربا نب نامع : ةمجرت ) : ناهللا دوقع
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 1 يلبرالا فسوي نب مالسلا دبع نب مشاه اهاالوت : ةرغطلا ةباتك 8

 . ' هلاومأ ترثكو ةهاجوو ًآنكمت هتفيظو يف لانو

 ٠ 'يلبرالا نساحملاوبأ دمحأ نب دعسأ اهالوتي ناك : حالسلا ةنازخ .

 يق ةلودلا ميظنت هيلع ناك امل جذامت الإ فئاظولاو ططحللا هذه تسيلو

 نمم « هباقع نم اوملس نيذلا نأ رظنلا تفلي امم نكلو «٠ يروبكوك دهع

 « اولقتعاو اوبذعو اوردوص مهرتكأ ناو « ددعلا يليلق اوناك « هعم اولمع

 امدنع ةنيدملا كلت نع ليحرلا رثآ نم مهنمو « هنجس يف تام نم مهنمف

 . هحارس قلطأ

 نيثدحملاو ءاهقفلل هميظعت ًادحأ مظعي ال اهبحاص ناك يللا ةنيدملا هذه ىلإ

 يف لزنو ناكلخت نب ركب يلأ نب ميهاربا نب دمحم هيقفلا ءاج « ةيفوصلاو

 ةسردملا كلت يو « نيدلا رفظم نم ةدومو ةياعر دجوو « ةيرفظملا ةسردملا

 كلذ نم ًابناج نبالا كلذ دهشف . ةساردلا هذه عوضوم : دمحأ هنبا دلو

 ءاملعلاو ملعلا بالطب جعت لازت ال يهو اهنم رجاهو . لبراب رهازلا دهعلا
 اهيلع تلوتسا ( 56 ةنس) يروبكوك ةافو دعبو . ءاطعلا بالطو راجتلاو

 أولتقو اهوبرخف ( 54 رثتلا اهحاتجا مث « ”رصنتسملا ةفيلحخلا ركاسع

 كلذ تفخ اذكهو « ؟ةعلقلا ىلإ احب نم الإ مهنم جني ملو « اهلهأ ركأ

 . اهومخ قباس ىلإ ةنيدملا تداعو ؛ نمزلا نم ةرتف حال يذلا ءالأللا

 . ١85 : و ناملا دوقع

 . ؛98 : ١ ناملا دوقع ؟

 « نيكتاب ريمألا اهرمأ ىلوت دقو « ه. - عه : ةعماجلا ثداوحلا ين كلذ ين ليصفتلا رظنا م

 « معنطصملا نبا اهيف فرشملا لعجو « نيدلا رفظم اهنكسي ناك يلا ةرامالا راد يف لزن دقو

 . يرابنألا ركسع نبا شيحلا ضراعو « ينارصنلا نادبع نبأ بتاكلاو

 مه . ١٠١9 «؛« 98 : ةعماجلا ثداوحلا
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 ركب وبأ

 ميهأ ربا

 ظ
 3 نمالا نكد ١ ةهتمزبا نيالا دمحم نيدلا باهش ظ

 دمحأ

 قديع نيدلا ءاي ١ ادي / ءاهب
 ( فلؤملا )

 ( راتخملا بحاص )
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 هترسأ  ؟

 هللا دبع نب كواب نب ناكلخ نب ركب يلأ نب ميهاربا نب دمحم نب دمحأ وه
 . كمرب نب دلاخ نب ىيحي نب رفعج نب كلام نب نيسحلا نب لكاش نبا

 « كوابذ طبض امك . 'فاكلا حتفب هبسن يف « لكاش » طبض دقو
 سمش يضاقلا دج كئابو ١ : " جاتلا يف لاق يديبزلا نأ ريغ « "واولا حتفب

 طبض يديبزلا ركذو . ( اذكه ملسم نب روصنم هطبض «ناكلخخ نبا نيدلا

 حتفب هنا يميعنلا لاقو « ؛ةروسكملا ماللا ديدشتو ءاحلا رسكب « ناكلخ »

 كلذك ًاطوبضم ممالا ىأر هنأ ىلع كلذ يف ًادمتعم . ماللا ديدشتو ةمجعملا ءاحلا
 2 ةظفللا هذه طبض يف روهشملا وه اذهو ” هسفن تايفولا بحاص طخب

 مضب مسالا نأ معزف ًاثلاث نيقباسلا نيطبضلا ىلإ فاضأ يراسناوحلا نأ ريغ
 ليقو - "روهشملا ىلإ دنسأ امك «  ناكلتخ » ةدادشملا ماللا حتفو ءاحلا

 ”كشلا ينوتسملا نبا عطق دقو ٠ " لبرإ لمع نم ةيرق مسا « ناكلخ» نإ

 ىلع هيلإ تبسنو 34 ةرسالا دج مساب كلذك تيمس امنا ةيرقلا نأ ركذ نيح

 5 مح 5 2 : ىف بسح ىلع هيلع مسالا اذه قالطال هاو ليلعت ةمئو ؛*ةيدركلا ةبسنلا ق

 ىلع هل ناك سلجم يف ًاموي رختفا هنا ١ ليق دقف «  ناكل » يناثلا طبضلا

 هل ليقف نوروهشملا ءارزولا ةكماربلا لآ مه نيذلا هئابآ رخافمب هئانرق ضعب

 اذك يبسنو اذك يدجو اذك ينأ ناك عد ىعمب « ناك لخ كلذ يف

 ناو لاعتفالا حضاو ليلعت وهو « *« نآلا كسفن يف نوكي امع انثدحو

 . « ركاش» فلؤملا نبا طخم ءاجو ؛ يناصلا لهنلاوأ/*ه « نولوط نبا ١
 . عبارلاءزحلا ةمدقم يف أطخ « كئاب » عقوو « هنبا طخب واولاب وهو يناصلا لهنملاو نولوط نبا ؟

 . ( كلخ ) ًاضيأ رظناو ( كوب ) جاتلا ؟
 ٠ . (كلخ) جاتلا :
 . ١ : ١9١) سرادلا ه

 . ماب : تانحلا تاضور 5

 عمال ه تارذشلا رظناو ١١*28 ةقرولا ةبهش يضاق نبا هأطخو 446 : ١ يونسالا ؛

 . باوص ىلع يونسالا نأ
 . مال“ : لبرا خي رات م4

 . 54 : ةقرولا « ميهاربا يدجول تايفولا رصتخحمو «ء ملال : تانحلا تاضور
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 . ةيمستلا هذه ةقيقح حضوي ام كلمن ال انك

 يأ « يراكحلا» ةظفل هتبسن يف تانحلا تاضور بحاص فاضأ دقو

 ةريزج دلب يف لصوملا قوف ىرقو ةيحانو ةدلب يهو « ةيراكملا ىلإ بوسنملا
 دحأ اهركذي مل ةبسن هذهو ؛ 'ةيراكحلا مهل لاقي داركأ اهنكسي رمع يبا
 "نأ تباثلا نم نكلو « ناكحملا ىلإ ةبسنلا ابب دصق دقو « ملعأ اميف هاوس
 ؛ ةيراكهلا ةقطنم نادلب نم ةدحاو دعت لبرإ نكت ملو « دلوملا يلبرا فلؤملا

 ىلإ ةراشإ ىندأ رشي ملف نييراكملا نم ددعل هباتك يف فلؤوملا مجرت دقو
 . ةقطنملا كلتب مهترسأ ةقالع

 ةكماربلا ىلإ هباستنا نيب اونرق دقف "لصألا ىخلب هنإ اولاق نيذلا امأ

 مدخي ناكو «٠ كمرب مهدج هيف شيعي ناك يذلا نطوملا يه خلب ةنيدم نأو
 ىلإ ةبسنلا تناك دقو ؛ " ةنيدملا كلتب سوجملل ناك دبعم وهو راجبونلا
 يف كلذك نكت مل اهنكلو « فلوملا رظن يف اهيف لاكشإ ال ةيضق ةكماربلا

 هيف هلوقي امع هباحصأ ضعب ةرم لأس هذإ لاقي ذإ « هيرصاعم ضعب رظن
 ىلع هباوج ناكف « هبسن يف بذكلا ىلإ هنوبسني مهنأ هربخأف «٠ قشمد لهأ

 ىلإ بستنأ تنكف هنم "دب الو ناك اذاف هيف بذكلاو بسنلا امأ» هلوق كلذ

 موق ىلإ بسدلا امأو « ةباحصلا دحأ ىلإ وأ بلاط يبأ نب يلع ىلإ وأ سابعلا

 ةلكشم تناك دقو .* « ةدئاف هيف امف سوجم سرف مهلصأو ةيقب مهل قبي مل

 بطقلاك نماثلا نرقلا يخروم نم هل اومجرت نم ىدل ةيح لازت ام هذه بسنلا

 : يينويلا لاق ىح . يشكرزلاو ركاش نباو يدفصلا حالصلاو ينينويلا
 لواخو .٠ * ةماش وبأ ةكماربلا ىلإ بسنلا هل جرخ امنإ ركذي نم تعمس
 ورصاعم هبتك ام ىلع دامتعالاب ةبسنلا هذه نم يّوقي نأ نيخرؤملا ءالؤه ضعب

 ١ (ةيراكطا) : تروقاي .

 . أعم .: نولوط نبأ الثم رظنا ؟

 ش 1 . ١ : 5١9 تايفولا *

 .أ/ه# : ١ يثكرزلاو ١ : ٠١١ تاوفلا « ركاش نباو م18 : 7 يدفصلا ؛
 . #١)" : ا/ يدفصلا ه

18 



 يثوتسملا نبا نيدلا فرش بحاصلاف « هترسأ دارفأ نم دحأ نع وأ هنع فلؤملا

 انهو ٠ ' ةكماربلا ىلإ هبسنو فلؤوملا مع نبال مجرت لبرا خيرات بحاص

 وه ةماش ابأ نا معز نم معز يفني لب بسحو ةبسنلا هذبب لوقلا يّوقي ال
 نكي مل ابر ةماش ينأب ناكلخ نبا ةلص نأل كلذ « بسنلا اذه هل جّرخ يذلا

 قوت ينوتسملا نباو ( قشمدب ءاضقلا هيلوت ماع) 509 ماع لبق دوجو اه
 لامك بحاصلا ناف كلذك . ماوعأ ةدعب هتافو لبق هباتك فلأو " 58ه0/ ةنس

 . ؛ةكماربلا ىلإ هبسنو "« بلح خيرات » يف فلؤملا ركذ ميدعلا نبا نيدلا

 كلذ ىبعمف ةكماربلا ىلإ فلؤملا ةرسأ بسن ينوتسملا نبا نا حص اذإو

 ىدل نكلو .« فلملا دهع لبق « اهارقو لبرإ يف مهل ًافورعم ًابسن ناك هنأ
 رمع صفح يبأ هيقفلل "ةمجرت دحن « لبرا خيرات نم ةيقبتملا ةعطقلا ةعجارم

 هانركذ امم رثكأ هبسن يف عفري ملو . ”ناكلخ نبا ركب يبأ نب مههاربا نبا

 يلا مجارتلا مدقأ نمو ؛ 'رخآآ ةمجرت يف « ناكلخ » زواجتي ملو « انه
 « " راعشلا نبال نامحللا دوقع يف هتمجرت « فلأملا يرصاعم دحأ اهبتك

 مجرت هسفن فلؤملا اذه نأ اك « دزي ملو « كلام» ىلإ هبسن يف عفر دقو

 « داركألا ءانبأ نم » هلوقف « 4( داركألا ءانبأ نم» هيف لاقو رخآ يناكلحلا

 تايفولا بحاص ناكلخ نبا بسن ين فقوتي هلعج يذلا ببسلاب يحوي دق
 ناكلخ ونب هلوقي ناك ام هنع بغي مل راعشلا نبا لعلو « « كلام » هدج دنع

 اذطو « هنم ةعطق هناف انيدل ام لكو « انلصي مل لبرا خيرات نأ مولعمو 0١8 : 7 يدفصلا ١
 . يدفصلا هلاق امم ًايقي تبثتن نأ عطتسن مل

 . ١197 : 4# تايفولا رظنا ؟

 . ناكلخ نبال ةمجرت ىلع هيف رثعأ ملف بلطلا ةيغب نم يارسوبقبوط ةخسن تعجار ©
 . "”)#»# : 7 يدفصلا :

 . ؟ال## : ليرا خيرات ه

 . "88 : لبرا خيرات 5

 . ه4 : ١ راعشلا نبا ؟

 4407 : ١ راعشلا نبا م
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 بحاص نيبو هنيب تدقعناو « نمزلا نم ةريف لبرإ يف شاع دقف مهبسن يف
 بسنلا ركذ نع هتودكس ناف اذهل « بلح يف ايقتلا نيح ”ةلص دعب نم تايفولا

 ناك امنإ هلعلف ةبسنلا هذه ميدعلا نبا ركذ امأ . لمأتلا يعدتست ةلأسم يكمربلا
 اهلعل وأ « ميدعلا نباب ةلص ىلع ًاضيأ ناك هنأ ودبي ذإ « هسفن فلؤملا ريثأتب

 ؛ ةمكاحم وأ فقوت نود « ةبسنلا هذه نع سانلا نيب ًاعئاش ناك امل ”ديدرت

 تءاج يلا ردانغلا ين دوجو هل دعي مل هتبسن يف كشلا ناف رمألا ناك ًايأ

 . ةريغصلا ةلأسملا كلت ىلع هباتك ةرهش تطغ دقف ؛ نماثلا نرقلا دعب

 ذإ « ًاضحم ةيرابتعا ةلأسم دعت ةكماربلا ىلإ باستنالا ةيضق نأ ريغ

 داركأألا نم اهيلإ بستني يلا هتليبق نأ ٠ دعب نم ىسوم هنبال فلؤملا حرص

 ىلإ ةبسنلاو دركلا ىلإ ةبسنلا نيب عمجو « ةيرازرزلاب ةفورعملا ةليبقلا يه

 ىبعم لهف « نويسراف ةكماربلا نأ روهشملا نمو ؛ ' ددرت نود ةكماربلا

 باوحلاو .؟ ةيسراف لوصأ ىلإ نوعجري - فلؤملا يأر يف  دركلا نأ كلذ

 نم ريثك ءامتناو « ةيدركلا باسنالا بارطضا يف نمكي لاؤسلا اذه ىلع

 ىلع اليلق ديزي امدعبو . " اهنيب ةطبار ال ةدعابتم لوصأ ىلإ ةيدركلا لئابقلا
 داركألا نإ » هنامز داركأ يف لوقي يرمعلا ناك فلؤملا ةافو نم نرق فصن

 « " ماع عون نم صاخ سنج مماف ... سنج لك مهعون يف لخد ناو

 سرفلا نيبو مهنيب طبرلا كلذ نهذلا ىلإ داعأ ةيرازرزلا نع ثدحت اذاف

 نم مهما لاقيو بئدلا دلو اهانعم ةيمجع ةملك ىه : ةيرازرزلا» : لاقف

 0 « مهكولم ىلإ نيبوسنملا مجعلا نم دركت

 ناكلخ يب تيب نأ ىلع ًاميمعت ةرسألا ركذب تهون يللا رداصملا عمجتو

 هقفلاب ةرسألا كلت دارفأ زيمت ناك امبرو « ةماع ملعلاو هقفلاب ًاروهشم ناك

 . ط : تايفولا نم عبارلا ءزحلا ةمدقم رظنا
 . يسيلدبلل همانف رش يف ةقرفتم تاحفص كلذ يف رظنا
 5 2 م”.. : *» كلاسملا

 مسجلا سجا دج ذل . ملك ؛ ىثعألا حبصو #.5- م.ه : + كلاسملا
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 . نبا ركب ابأ هدج نأ فلوملا يوريو « رخآ ءيش يأ نم حضوأ ةصاخ
 صخش لوأ هنأو « هقفلا يف يزاريشلا قاحسا يلأ ةذمالت نم ناك ناكلخ

 ١. هرمع نم نيعستلا زهان دقو ه7 ةنس ينوتو هاجتالا اذه يف بهذ ةرسألا نم
 ةرهش نه ةرسألا كلت ءانبأ هزرحأ ام نع ًائيش ركذت مل رداصملا نإف كلذ عمو

 « فلؤوملل رشابملا دخلا وهو « ركب يلأ نب مههاربا » ءانبأ روهظ لبق ةيملع
 ىلع: يرجحلا سداسلا نرقلا لبق ام ىلإ عفترت ال ةيملعلا ةرهشلا كلت نأ يأ

 . لاح يأ

 صفحوبأ نيدلا مجنو نمحرلا دبع : مه ةعبرأ ميهاربا ءانبأ نم انفرع دقو

 . دمحم نيدلا باهشو . نيدلانكر نيسحلا ىيحي وبأ وأ هللا دبع وبأو رمع

 ةمجرت يف همسا درو امنإو رداصملا هل مجرتت ملف نمحرلا دبع امأ

 ٍ ش يذلا ةلييرعأ هنبأ

 ناكلخت نب ركب يأ نب ميهاربا نب رمع صفح وبأ نيدلا مجن هيقفلا امأو

 لبرا بحاص نيدلا رفظم ناكو « لبراب ةيدهاجملا ةسردملاب ًاسردم ناك هناف

 تحن كلانه اهأشنأ تاونق ىلع قافنالاو « تاقدصلا عيزوتل ةكم ىلإ هذفني

 هتذتاسأ نمو 3 ًاربلا رومأ نم كلذ ريغو 04 جاجحلا اهنم برشيل تافرع لبج

 ينأو يلع نب باهولا دبع دمحأ يلأ نم ةزاجا هلو 3 يميمتلا فيضلا ينأ نبا

 509 ةنس لبراب ينوت « يدادغبلا مركلا يأ نباو ينارحلا بيلك نبا جرفلا

 .٠ ِ ةماعلا اهم ربقمب نفدو

 ًافراع ًالاع ًاهيقف ناكف ؟ناكلخ نب ركب يلأ نب ميهاربا نب نيسحلا امأو
5000 2 00 

 كواب نب ناكلخ نب ركب يبأ نب ميهاربا نب نمحرلا دبع نب. دمحأ 4407 : ١ راعشلا نبا ؟

 باش «ملعو هقف تيب نمو « داركألا ءانبأ نم « لصألا ٍليرالا « لكاش نب هللا دبع نبا

 راهنلا رخآ سيمحلا موي ةيرمعلا ةريزحلاب دلو هنأ ينربخأ . دانجألا يزب ايزي ريصق
 هقفلا نم هلهأ دنع ام هدنع نكي ملو « ةئامسمخو نيعستو مست ةنس ةجحلا يذ رشع ثلاث

 . (هرعش نم نيجذومن هل دروأ مث)

 ٠١)3. : ه يكبسلاو ؛4ه : ١ يونسالا رظناو +١7 : لبرا خيرات <

 . 57 ةنس تناك هتافو نأ ركذو 4:40 : ١ يونسالاو 886 : لبرا خيرات 4
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 ىيحي نم عمس ؛ راقوو نسح تمس هل « نآرقلا ةوالت ريثك يعفاشلا بهذمب

 حرش » باتكو ؛ ةجحملا نايب يف ةجحلا باتك يكملا دعس نب دومحم نبا

 هب ناكو ٠ لضفلا نب دمحم نب ليعامسا مساقلا ينأ عمج « فلسلا بهذم

 ةربقملاب نفدو 777 ةنس لبراب يفوتو « هنم أرب مث نينس ةدع يقب ضرم
 . دلبلا قرش ةماعلا

 دعب نم فرع يذلا دمحأ دلاو وه دمحم نبدلا باهش ةوخالا عبارو

 ثيدحلا بلط ين لحرو هدهال ةنس دودح يف دمحم دلو ؛ نايعألا تايفو هباتكب

 اهيف هتذتاسأ نم ناكو « لصوملاب هقفتو « قارعلاو زاجحلاو رصمو ماشلا ىلإ

 طيسولا باتك أرق اميف هيلع أرق « ةعنم نب سنوي نبا نيدلا دامع
 هدلاو دنع باتكلا اذه نم ةخسن ىأر هنأ ىبموم هديفح ركذيو « يللازغلل

 ١ ةفرعمو ناقتا ةءارق هيلع هأرق ( نيدلا باهش ) نأب ةعنم نبا طخ اهيلعو دمحأ
 ةدم دعب ةيماظنلا ةسردملاب ًاديعم نّيعو نالضف نبا ىلع دادغبب ًاضيأ هقفتو

 عبرأ اهيف ماقأو لصوملا ىلإ داع مث « بصنملا كلذ يف ةعنم نبا نييعت نم

 تاقادص نوك ملعلاب لاغتشالاو بلطلا ين هلو لالخ ينو « ةنس ةرشع
 نيدلا ءاهبو نيدلا ءايض هوحخخأو خرؤوملا ريثألا نبا هئاقدصأ نم ناكف « ةريثك

 نم هئانبال ةديفم تاقادصلا هذه تناك دقو « مه ريغو داادش نباب فورعملا

 زرحأو لبرإ ىلإ لقتنا لصوملاب ةليوطلا ةماقالا دعبو . دمحأ هنبال ةصاخو دعب
 ًاسردمو ىوتفلا يف هيلإ ًاراشم راصو يروبكوك نيدلا رفظم اهبحاص دنع ةناكم
 . 5 ه 5١١ ةنس نابعش 7١ يف هتافو هتكردأ اهيفو « ةيرفظملا ةسردملاب

 ًاخيش اهوبأ ناك ةنمآ ىعدت لصوملا نم ةأرما نيدلا باهش جوزت دقو

 ىلإ اهبسن يف عجرت يهو « " نيدلا سمش هبقلو لصوملاب ةيفنحلا ةفئاطلل

 نم نيدلا باهش قزر دقو . ؛ ةفينح ينأ مامإلا بحاص بويأ نب فلخ

 َ . 4945 : ١ يونسالا ؟

 . مسالا ركذل نيدلا سمش ةظفل دعب ًاضايب ىموم كرت دقو ©« ط : عبارلا ءزحلا ةمدقم م

 ينوت هنا ليق « ًاضيأ يخلب بويا نب. فلخو ؛ يناصلا لهنلاو ط : عبارلا ءزحلا ةمدقم
 .(#18”# - ممم : ١ ةيضملا رهاوملا رظنا) ٠ ةنس ليقو م18 ةنس
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 ءايض ىبسيعو «٠ نيدلا ءاهبب بقلملا دمحم : مهو ١ دالوأ ةثالث ةنمآ هتجوز

 . نيدلا سمش نمحأو « نردلا

 وهو كبلعبي 5417 ةنس بجر ١54 يف ينوتو 707“ ةنس دلو دقف دمحم امأ

 " يينويلا هللا دبع ريبكلا خيشلا ةبرتب نفدو « اهءاضق ىلوتي

 يرجاحلا نع هثيدح ضرعم يف ىسيع نيدلا ءايض هاخأ فلؤملا ركذ دقو
 انفرع اذه هتراشإ نمو « ةنيتم ةقادص نينثالا نيب تناك هنأ ركذو « رعاشلا

 ًاضيأ فلؤملا ريشيو .. ” 514 ةنس لبراب لازي ام ناك نيدلا ءايض نأ ًاضيأ

 « بلح لزنو لبرا نم ةرجملا ىلإ هقبس دق ناك نيوخألا نيذه دحأ ”نأ ىلإ

 هنكلو « ؟ دادش نباب فورعملا نيدلا ءاهب مهنمو « اهناملع ىلع اهيف سرديل

 . كلذ يف حيجرألا ريسعلا نمو « يعي نيوخألا يأ نيبي مل

 ةسردملاب فلو هنأ ذإ - حجرألا ىلع  ةثالثلا ةوخالا رغصأ دمحأ ناكو

 ةالص دعب سيمحلا موي  لبرا ةنيدمب  اهيف سردي هوبأ ناك يلا ةيرفظملا
 ةنسلا لمكأ دق نكي ملو * 504 ةنس رخآلا عيبر رهش رشع يداح رصعلا

 هجتي نأ ىلع ًاصيرح ناك دلاولا كلذ نككلو « هابأ دقف نيح هرمع نم ةيناثلا

 نيروهشملا ءاملعلا نم تازاجالا هل ىعدتسا كلذلو « ةيملعلا قيرطلا ِق هئنبا

 بنيز نم ةزاجا لفطلا لانف  ذئموي ًايراج فرعلا ناك امبسح  هرصع يف

 تقلت دق يه تناكو 2 51١8 ١ ةنس روهش ضعب يف اهتبتك يرعشلا تنب

 يسرافلا رفاغلا دبع مهنمو « ةزاجاو ةياور ءاملعلا نايعأ نم ةعامج نع ملعلا

 . رداصملا يف ركذ مهل درو نيذلا مه ءالؤه ١
 1 يارسوبقيوط ةخسل 2 "مل#* ةنس ثداوح ( : ةقرولا ) خيراوتلا ثويع ؟

 . ه٠. : م" تايفولا

 ْ . و6.60 : ال تايفولا ؛

 . يناصلالهنملاو « رصعلا ناذأ تقو و اهيفو ط : عبارلا ءزحلا ةمدقم 844 : ١ تايقولا

 . "844 : ٠١ تايفولا ١
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 ةياورلا ”قح دعب نم دمحأل ناكف « امهريغو «' يرشغعرلاو قايسلا بحاص
 ةزاجا ًاضيأ هدلاو هل ىعدتساو . اهل هوزاجأ وأ مالعألا كئلوأ نع هتور ال

 هيلإ بتكف يروباسينلا نيدلا يضر دمحم نب ديؤملا نسحلا ينأ نم ىرخأ

 . ١ ًاضيأ 51١ ةنس ةرخآلا ىدامج يف ناسارخ نم ةزاجالاب

 « دلاولا اهذختا يلا تابيترتلا كلت لك ”لتخت نأ لهسلا نم ناك دقلو

 يعسلا نع لب « بسحو ملعلا ةعباتم نع ال نيزجاع ًاراغص ًادالوأ كري ذإ

 نيدلا باهش نيب طبرت تناك يلا ةنيتملا ةقادصلا كلت الول « قزرلا بلظ يف

 ىلإو « هتافو دعب هقيدص ءانبأ ةياعر ىلوت دقف « لبرإ بحاص يروبكوكو
 رذعيلو » : نيدلا رفظم ةمجرت يف هلوقب - دعب نم - فلأوملا راشأ ةياعرلا هذه

 نم انيلع هل ام الإ هببس نكي ملو ٠ ليوطت اهيفف ةمجرللا هذه ىلع فقاولا

 ركشو « هانلمع امهم انلمع ولو اهضعب ركشب مايقلا ىلع ردقن ال يلا قوقحلا

 هفالسالو يدايألا نم انيلع هل مكف « ءازحللا نسحأ هللا هازجف « بجاو معنملا

 عاطتسا اذهلو . ' « ناسحالا ةعينص ناسنإلاو « ماعنألا نم انفالسأ ىلع

 نب نيدلا لامك نب دمحأ ناكو ء لبرإ يف ملعلا بلط ىلإ فرصني نأ دمحأ

 لصو) 71٠١ ةنس ةيرفظملاب سيردتلا يف نيدلا باهش هدلاو فلخ دق ةعنم

 لئاوأ نم ةعنم نبا نيدلا فرش ناكو « ( ماعلا كلذ نم لاوش لئاوأ يف اهيلإ

 « ريغص وهو هسورد رضحي ناك ذإ « مهنم ملعلا دمحأ ىقلت نيذلا ةذتاسألا

 سفن يف غلاب رثأ ذاتسالا اذهل ناكو « هلثم سوردلا يقلي ًادحأ عمس امف

 « دوجولا نساحم نم ناك دلو » : لاق هب هرثأت ةدشلو « ذئنيح ىنفلا كلذ
 اذه نأ سني مل هناف كلذ عمو ؛ " « ينيع ين ايندلا رغصتو الإ هركذأ امو

 « هحرشيل هيبنتلا باتك ( ناكلخ ينب ) هترسأ نم راعتسا هسفن يف ميظعلا ذاتسألا
 يضر خيشلا طخب ةريثك تاقيلعت اهراعتسا يلا ةخسنلا يشاو> ىلع دجوف

 . ١٠١ : 4« تايفولا ؟

 . ١٠و : ١ تايفولا م
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 هحرش يف اهجاردإو يشاوحلا كلت لقن نع عروتي ملف : يعفاشلا يليحلا نيدلا

 . ١ هسفن ىلإ اهتفاضاو

 -_ ةيرفمل ةسردلل دعب - ليرا ةنيدمب دمحأل يناقث لاجم ربكأ ناكو
 نم ًادحأ عدي نكي مل يذلا ينوتسملا نبا نيدلا فرش تاكربلا ينأ سلجم وه ؛؛

 عيمجلا ًافلأم هلزنم ناك اذهو « هماركا ىلإ ردابيو الإ لبرا لصي ءالضفلا
 وهو لاق نيح كلذب توقاي دهش دقو . ةنيدملا كلت نودصقي ني.ذلا ءابرغلا

 تاكربلا يأ ريغ لضف ىلإ بسني نم اهيف رأ ملف اهتلخدو »  اهدصق نم دحأ

 ل ل كرابملا

 هقصوو ' ( ... مهيلع لضفم هلهأل بحم « بدألاب ققحتم هناف « ينوتسملا

 اهملاعو 0 لبرإ سمش» : هلوقب هلضف اوحاتما نم دحأ راعشلا نبا

 هؤابخو نيدفاولا دصقم هعبر ... اهلئاضف لامجو اهلثامأ رخفو اهردصو عرابلا
 لاثمألا هب تراس ام قافنالا ةعسو فورعملا ءادسإ نم وهف . نيدصاقلا ةبعك

 فيلأتلاو خسنلاو بتكلا ةعلاطم ًامزالم هلزنم يف لزي لو ... قافآلا راطقأ يف

 راد دمحأ ذختا اذإ بجع الف « ”« لبرا ىلع نيعالملا راتتلا مجه نأ ىلإ

 ىلع هعامسب عمسو « ًاريثك هنم عمسف : ملعلا بلطل هتجحم يفوتسملا نبا
 سني ملو *هسفنب ةءارقلا دمتعي ناك هناف ٠ ةنيدملا كلت ىلع نيدراولا خياشملا

 كلذ ىلع ءادتعالا ةثداح )5١8( هرمع نم ةرشع ةيداحلا دودح يف وهو

 . "هلتق ًادصاق نيكسب هنعطو هيلع صخش بوثوو « ملاعلا لجرلا

 اهنم . ةفلتحم تايركذ لبراب ةريفلا كلت نم هتركاذ تنرتخا دقو

 « ليربج نب عاجشلا هيف 'يغملاو 55١ ةنس لبق ًاعامس رضح لجر ةئداح
 : اهعلطم يدذيواعتلا نبا طبسل ةديصق عاجشلا ىنف

0 

 . (لبرا) : نادلبلا مجعم ؟

 , ماب ب م#و : 5 ناملا دوقع «

 . ١49 : م تايفولا :

 . ١49 : قباسلا ردصملا ه
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 نافجأ كيف يداوغلل تقر الو ناته  يمسولا نم راس كاقس

 ىمغم سانلا هنظف « ءانغلا عمس امدنع عقو نيرضاحلا دحأ نأ فيكو

 طبس رعش ىلإ هفرعت ةيادب تناك كلتو « ' ةايحلا قراف دق وه اذإو « هيلع
 كلذكو « هرظن يف عئارلا رعشلل اجذومن دعب اميف حبصأ يذلا يذيواعتلا نبا
 باتك لقن يثوتسملا نبال مع نبا نأ نم سانلا هددري ناك ام ركذي لظ

 همامتها ناك امبرو ؛ "ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم يللازغلل ؛ كولملا ةحيصن »

 . ىرخأ ةيحان نم مجرأملا هيلع مدقأ ام ةلالحلو ةيحان نم فلؤملا ةيمهأل كلذب

 رفعج ينأ ىلع يراخبلا حيحص 771 ةنس روهش ضعب يف عمس هنأ انثدحي وهو
 ”يزجسلا تقولا ينأ نم هعامس قحب يدادغبلا ينوصلا مركملا نب هللا ةبه نب دمحم
 « ركبملا رودلا اذه يف هتذتاسأ نم دحاو رابتعالا اذه ىلع ينوصلا مرككلا نباف
 لئاوأ يف يأ ) ةنسلا كلت نم مرحملا رهش يف ينوت مرككلا نبا نأ ركذي هنككلو
 هعامس ناك امبرو « ةقدب خيراتلا نيودت نع انه اهس هلعلو ( روكذملا ماعلا

 رعاشلا نينع نبا درو 57 ةنس ينو . ( 570 ) ةقباسلا ةنسلا روهش يف هنم

 بحاص ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا نم ”الوسر لبرا ةنيدم ىلإ يقشمدلا

 رصق كلذ ببس ناك امبرو « ًائيش هنع ذخأي مل هنكلو : دمحأ هآرو « قشمد
 ريثك ءانثألا هذه يف دمحأ ناكو ؛ ؟ ةنيدملا كلتب نينع نبا اهاضق يلا ةدملا

 رشع نم رثكأ ةيناثلا ةنيدملا هذه راز هنا ىتح «٠ لصوملا ىلإ لبرا نم دادرتلا

 ام فرعي دمحأ ناكو « لصوملاب ًاميقم ريثألا نبا هللا رصن ناكو « تارم

 هتارفس ضعب يف هب عامتجالا هل حاتي ول بحبو ةقادص نم هدلاو نيبو هنيب
 ام  هرس يف  دمح هلعلو * كلذ يف هفلاحي مل قيفوتلا نكلو « هنع ذخأيل
 نيدلا ءايض هب عتمتي ام نع عمسي ناك هنأ بير ال ذإ « فورظلا هتر دق

 . هئاقدصأ ءانبأ نم ناك ولو ءىبثان ىف هاقلي نأ نود لوح « ةديدش ءاليخ نم

 ١ ١ م لا م ل تايفولا

 . ١6١ : 4 تايفولا ؟

 . 58١ : م" تايفولا «

 . ١١6 : ه تايفولا 4
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 عيطتسي ال  ةيلبرالا ةرئفلا هذه يف  ملعلا ىلإ هشطعت يف دمحأ ناكو

 ناك كالو... يعرف نب: لخلا اهدي ليزا هسا لع ارك يقيد
 خيشلا ىقلي ب نأ هل حيتأ دقو « مهنع ذخأيو اهيلإ نيدفاولا ىقلي نأ همه ربكأ

 ناكو « ةيرفظملا ةسردملاب مهدنع لزن هناف : رعاشلا ةريئينسلا نبا نيدلا لامج

 « 'ةفيطل تاركاذمو تارضاحم مهنيب يرجت ثيح « بدألا يب مل ًاعمجم هسلجم
 ناكو ؛ دمحأ ىنفلا ىدل يندألا هاجنالا ىلإ ليملا ت وق 0 اهنرتأ نه ناك
 ريثأ خيشلا ( هيلي يذلا ماعلا ين رمتساو ) 578 ماع لبرا ىلع نيدفاولا نم

 ًامداق ٠ جيرلاو فالحلا يف ةقيلعتلا بحاص يربءالا رمع نب لضفملا نيدلا

 ذخأو « ةصرفلا هذه دمحأ زهتناف «٠ ثيدحلا رادب لزنف « لصوملا نم اهيلإ

 ضعب هيلع لخد ذإ هذاتسأ ةرضح يف ناك موي تاذو . فالحلا هيلع سردي

 ىلإ امهب ثيدحلا لصوو « ةفلتخم نوئش يف ناثدحتي اذخأو « دادغب ءاهقف

 لخدو نيردلا لامك خيشلا جح امل : هئدحمل ريثألا لاقف سنوي نبا نيدلا لامك

 زيزعلا ناويدلا لابقا ناك فيك : لاقف . معن لاقف ؟ كانه تنك دادغب

 ريثألا ىدبأف ؟ هقاقحتسا ردق ىلع هوفصنأ ام : هيقفلا كلذ لاقف ؟ هيلع

 ىففلا شهدو « خيشلا لثم دادغب ىلإ لخخد ام هللاو : لاقو كلذ نم هبجعت

 : هل لاقف نيدلا لاك ىلع ءانثلا يف يلاغي هذاتسأ نظو لوقلا اذه ناكلخ نبا
 لخد ام « يدلو اي : هلوقب ًانثمطم هذاتسأ هباجأف ؟ اذه لوقت فيك انديس اي

 "ةبسن ( نيددلا لاك ) خيشلا نيبو هنيب ام هللاوو يلازغلا دماح ينأ لثم دادغب ىلإ

 اذه ىأر املو « ةيحد نبا باطحلا وبأ لبرا ىلإ نيدفاولا زربأ نم ناكو

 لك ماقت يلا تالافتحالاب يروبكوك نيدلا رفظم مامتها يسلدنألا ثدحلا

 جارسلا دلوم يف ريونتلا» هامس ًاباتك هل فلأ « يوبنلا دلوملا ةبسانمب ماع

 هووديل ؛ سانلا ىلع هوؤرقي ذخأو . باتكلاب نيدلا رفظم رس دقو ؛ « رينملا

 " <95 ةنس نابعش رهش يف ا هأرق دقو . هنع

 . "8٠ه: ١ .تانولأ ١

 . ”ر# : ه تايفولا ؟
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 ين ناك دقف « ةيحد نبال ًاريبك ًامارتحا نكأ ناكلخ نبا نأ نظن ال نكلو

 : اهعلطم ةديصق هباتك رخآ

 اومهو ام انوادعأ" “مهو ةاشولا الول 0

 عستا. نيح نكلو « همظن نم اهنأ ليرا لهأ ةيحد نبا « مهوأ» دقو

 ام هيدل حصف « يتامم نبا دعسألا ناويد يف اهدجو ناكلخ نبا ىنفلا عالطا
 حيرصتلا نم هعنمب بدأتملا هجرحت ناك ناو . بذكلا نم ةيحد نبال بسني ناك

 . ١ كلذب رفاسلا

 رداغي نأ ىلع ةينلا دقع نيح ليلقب ةرشع ةنماثلا زواج دق دمحأ ناك

 « دعب نم اهيلإ دوعي نل هنأ اهنع لحتري وهو رادقي نكي ملو « ملعلل ابلط لبرا
 نواعتلا دعب  هدامتعا ناكو ؛ ةلحرلا كلت يف هتبحص يف هيوخأ دحأ ناكو

 بتك : نيئيش ىلع - ةايحلا فورظ ةهجاوم يف هيخأ نيبو هنيب كرئشملا
 « يروبكوك نيدلا رفظم « لبرا مكاح « ةرسألا قيدص نم اهالمح ةيصوت
 « لصوملا امهتقلتو ؛ اهيف نالحيس يلا ندملا يف امهدلاو ءاقدصأ ةرفوو

 ناك الل ةعنم نب سنوي نب ىبموم نيدلا لامك ةمدخ ىلإ ددرتي دمحأ ذخأو

 تارم ةدع هيلإ ددرت دقو « " ةديكألا ةدوملاو ةسناوملا نم هدلاو نيبو هنيب

 مل هنكلو ٠ بلح ىلإ هقيرط يف هوخأ هقبس انيب ء 575 ةنس ناضمر رهش يف
 لصوملا ال بلح تناك ذإ « هب ديدشلا هباجعإ مغر « هيلع ذملتتي نأ عطتسي

 جوزتي نأ هل رادق نإ هنا هسفن يف رمضأ هنكلو « هراظنأ حمطم يه ذئنيح

 ذاتسألا كلذ مساب آنميت « « ىسوم » دلولا كلذ يمسيس هناف « ًادلو قزري نأو

 لطت مل لصوملا يف هتماقإ نأ مغرو . " هسفن يف ةريبكلا ةناكملا يذ « ميظعلا

 يف مهنم هعمس ام ضعبل هليجست ”لديو « ءابدألا ضعب ىلإ اهيف عمتجا هناف

 نب ىبحي ريزولا دعف أطخأ هنأل رشابم وحن ىلع دعب نم هبقعت دقو ١ : 8١١ 5١5 تايفولا
 ًاظناح ناك دقف رذعي ال ةيحد نبا لثمو » ةريبه نب رمع يومألا يلاولا لسن نم ةريبه

 .(؟#4 : 5 ) « سانلا رومأ ىلع ًاعلطمو

 . ١١)”# : وه تايفولا ؟

 .2 "اا : ه تايفولا “
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 هيف دقتعي ام لك دييقتب  ركبم رود يف  هفغش ىلع ةعيرسلا ةلحرلا كلت
 نارح ةنيدمب اهيلإ هقيرط ين رمف بلح ىلإ هرفس لصاوو « ' ةيملع ةدئاف
 ةيرصملا ركاسعلا هعمو كلانه يبويألا لماكلا كلملا ناكو(515 ةنس لاوشيف )

 نم ةدعقلا يذ : لهتسم يو ؛' اهرومأ بتريو ةنيدملا لاوحأ :فشكي وهو
 ش أدبت ةنيدملا كلت يف هلواح ذنمو 3 *:نليع ةنيدم لخد ( 575 ماعلا كلذ ٠

 دقف « نيروهشملا خويشلا ىلع ملعلا يقلت ثيح نم هتايح' ين ةرتف بصخأ

 ( ًاريبك ًايميلعت ًاطاشن دهشت دادش نبا نيدلا ءاهب يضاقلا لضفب بلح تناك.

 ةنس ذنم حبصأ دق ناك : نيدلا حالصل ًاقيدص ناك يذلا يضاقلا اذه نأ كلذ

 سرادملا حتفب أدبف « نيدلا حالض نبا رهاظلا كلملل ًاراشتسمو ًايضاق 0١

 ىببو )50١( ةيرونلا ةسردملا ةلابق ةسردم رمعف « اهيلع فوقؤولا سيبحنو

 ملعلا باللطو ءاهقفلل ًادصقم هدوهج لضفب ةنيدملا ةددصأو « ثيدحلل ًاراد

 ؛ ةيراحلا ةقفنلاو ىوأملا نودجمي اوناك نيذلا

 امهدلاول اقيدص ذادش نبا ناك نأ ةيحأو دمحأ ظح نسج :نم.ناكو

 نم ةيصوت باتك هيلإ نالمحي اناكو .« لصوملا ةنيدمب لاغتشالا دهع ذنم
 ادلو امهنأو « نيدلولا نيذه رمأ نم مزلي ام ملعت تنأ » هيف ءاج يروبكوك
 قحل ةياعرو . * « ةيصو ديكأت ىلإ اذه عم ةجاح الو « كيخأ ادلوو يخأ

 « هتسردم يف امه زنأو بيحرت لكب دادش نبا امهاقلت « ىصوملا ةناكمو ةقادصلا

 . امهينس ةثادح مغر « رابكلا ةبلطلا بترم يواسي ًايلاع انرم اهتم لكل ررقو

 0 يوب ما

 ركب ينأ تنل لامج خيشل ًاضرأ اهلا قيفرو امهسيدلب ىلع نار هوخأو

 ١ 1 ب مم بولا طاع
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 دمحأ ذخأف ٠ بلح امهتماقا نم ةنس دعب يوت خيشلا اذه نكلو « يئاهاملا
 سردي كاذ ذإ وهو « هيقفلا يلصوملا زابحلا نبا هللا دبع يلأ خيشلا ىلإ ددري

 باب » ىح هيف غلبو يلازغلل « زيجولا » باتك هيلع أرقف : ةيفيسلا ةسردملاب

 زيمتو يعفاشلا 0 ب ًاردص هيلع أرق ةلمحلابو « 1
 . "هيلع أرق اميف

 ةصاخو « هراد يف ثيدحلا سلاجم دقعي دادش نبا ناك كلذ ءانثأ ينو

 نسح الجر ناكو « ةعمجلا ةالص بقع اهدقعي ناك ' يلا سلاجملا كلت
 هنهوأ دق ناك ربكلا نأ الإ « ةريثكلا دئاوفلا هسلاجم يف يرحت ٠ ةزضاحملا

 / لمحت نع زجعي همسج ذخأو « فعضلا نم رئاطلا خرفك ١ حبصأ ثيحب
 رت دلو زال هب سو اريك ”القنم هتفرغ يف لعجي ًائاد ناكف « دربلا

 اذإو ؛ ." رحلا ةدشل قيضو برك يف هلو- نم بالطلاو « ةليقثلا .بايثلاب

 2 ةريبك ةدئاف هنم ديفي نأ اهيف هنكمب يتلا نسلا يف دادش نبا كردي ملدمحأ ناك

 سلجملا كلذ ينو « دئاوفلا .عاونأ ىتشب لفاحلا هسلجم نم .ًاريثك دافأ هناف

 نم رخآ ددع ىلإ فرعتو « اهتابدأو ةنيدملا ءاملع نم ريبك ددع ىلإ فرعت

 . ةنيتم تاقادص مهضعب نيبو هنيب تدقعناو « ملعلا بالط

 هقفلا مولع يف بالطلا جيرخت ىلع نيرداق نوروكذملا .ةذتاسألا ناكو
 هجتي هلعج وحنلاو ةغللا ةسارد ىلع ناكلخ نبا صرح نكلو « ثيدحلاو

 وه كلذو : .بدألا يف ةعامجللا خيش هرصع يف دعي ناك « رخآ ذاتسأ ىلإ
 ةروصقملا يف بلح عماجي رصعلا دعب ءىرقي ناكو « شيعي نبا نيدلا قفوم

 . -0ةعامج هلوح فتلا دق ناكو « ةيحاورلا ةسردملاب نيتالصلا نيبو « هنم ةيلامشلا

 .أدتباو « هيلع ةءارقلا يف دمحأ ذخأف : هسورد نوقرافي ال نيزيمتملا ةبلطلا نم

 هريغ ىلع باتكلا لكأ هنكلو عكا ةنس رخاوأ « يج. نبال عمللا باتكي :

 رضحي نم سوردل عمتسي ناك هسفن تقولا يلو.“ كلذ تضتقا بابسأل
 0 1 0 ا اع

 . 42860 : ١ ناهلا دوقع ؟

 .2981 : ا/ تايفولا *
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 : ميهفتلا يف ليوطلا ةريصو ؛« هحور ةفخ ذاتسألا كلذ يف هتبجعأ دقو 5 هدنع :

 ' امدنع ةيح ًاروص هفرظو هرداون نم لجسو « ءاوسلا ىلع نيهتنملاو نيئدتبملل

 خروملا ىقلي نأ هّمه .لعج ٠ ٍبلح ةنيدم ناكلخ نبا لح نأ ذنمو 000
 دنع فيضلا ةروص يف ةنيدملا كلت يف ميقي ذئنيح ناكو « ريثألا نبا نيدلا زع

 « بلح بحاص زيزعلا كلملا كباتأ مداحلا ليرغط نيدلا باهش .يشاوطلا

 ةياعر هاعري ريثألا نباو « ةنيدملا كلت يف هتماقإ لاوط هيلإ ددرتي. لعجو

 . .نيح هيلإ هددرت عطقناو ء.هدلاو نيبو هنيب تناك ةقيثو ةقالعل ء ةصاخ

 همزالي. ناكلخ نبا داع .« اهيلإ داع املف 5174 ةنس قشمد ىلإ ريثألا ْنبا رفاس

 اهرصق ىلع ةقالعلا هذه نمو « ' لصوملا ىلإ رفاسو اليوط مقي مل هنأ زنغ

 كلذك . هخويش دحأ هدعيو < لالجالا نم ريثكب ريثألا نبا نع ثدحتي هدجب

 ضرفن نأ دب الو ء هخويش نم يدادغبلا نيدلا قفوم فيطللا دبع دعي هناف

 ١ لبق يأ - 515 ةنس ناضمر رخاوأ يف فيطللا دبع اهزن ذإ « بلحب هيقل هنأ

 نيدلا باهشو « هيلع نولغتشي سانلاو ةدم اهب ماقأو « ليلقب ناكلخ نبا مدقم

 | ثيدحلا عمسيو بلح عماج ىلإ ددرتي ناكو ء هبناج ىعري كباتألا ليرغط

 : - 0 3 . ' .ةيبرعلا ءىرقيو

 - ةروصقملا يف بلح عماجي سيردتلا ةقلج دقعي رخآ ذاتسأ كانه ناكو

 بلح ةاضق اهيف يلصي .يلا ةروصقملا ةلابق عماحلا نحص ىلع ةفرشملا ةيقرشلا .

 .ملع نم ًاعلضتم آذاتسا ناكو « يناربحلا نبا ذاتسألا وه كلذ « ةعمجلا موي

 . هثيدح ضعب .طقستي نأ هل حيتا امنإو هيلع سردي مل ناكلخ نبا نكلو « ةغللا

 . .قشمد نم هتدوع دعب نم فداص هنأ الإ « ةروصقملا كلت ةلابق يف ”سلاج وهو

 «قشمد نم هتدوع دعب ::لوقأ ؛ ءاوشلا نساحملاوبأ وه و يناربحلا ةذمالت دحأ

 0 ش . 4م: ةصاخم رظناو 1

 1 00 دل "48 : م تايفولا ؟

 ش |. ركذ هنع فلوملا لوقي ثيح 78 : 5 تايفولا رظناو م.م .9ب :..؟ ةعبيصأ يبأ نبا ٠

 00 ْ . هانخيش» فيطلا دبع .
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 ناك اممرو « اهنم لترا لب « ةدرطم رمتست مل بلح يف هتسارد ريف نأل
 . اهنم لاقتنالا هعامزا ف رشابم نأ عدس رفص 0 دادش .نبا ةافول
 نش ةنس' لاوش "يف اهلخد « "الماك ًاماع اهيف ماقأف «٠ قشمد ىلإ هجوتو
 ثيدحلاو ريسفتلا يف هرصع ءالضف دحأ « حالصلا نبا تل
 ةسردمو قشمدب ثيدحلا رادو ةيحاورلا ةسردملاب سردي ناكو « هقفلاو

 . ' اهنم ءيشب لالخا ريغ نه ثالثلا تاهحلا فئاظوب موقيو « ماشلا تس
 انك ناو « عالملا نبا ىلع اهسرد ىلا داوملا نع ناكلخ نبا انثدحي الو
 هخايشأ دحأ ناك هنأب رقي هنأ 1 اهنعأ ناك ثيدحلا نأ ردقن نأ عيطتسن

 ا | مهب عفتنا نيذلا

 قشمد يف فرشألا كلملاو 52 كلملا ىري نأ ناكلخ نبال حيتا دقو
 يف ريبكلا رضخألا .ناديملا ين ةركلاب عم نابعليو ًاعم نابكري امهو ( ١*5

 1 " رخآلا عم انيتعادحاو "لك بدأت ىريو ع ماعلا كلذ نم ناضمر رهش

 : اهملطمو ء ايب هحدمي لماكلا كلما ىلإ ةديصق عقر ةرتفلا ةذه يف هعلو ْ

 رئاربلا  :ةتزمتفأ مارغ طرفو رماخم عولضلا ءانحأ نيب ىوه

 0 -: هحدم يف لوقي اهيفو

 رصان هللا يف نيدلل هنكلو 2 هشيج روصنم نيغابلا لذخ دقلا
 رباكألا راغصلا بازحأب داعف هضيبب ًادوس مورلا. هوجو :ةرق

 رداوحللا ثويللا ىثخت اهبلاعت اطس" نمف ايانملا رمح هرمس ينو

 هتحيرق برحي ام اريثك ناك لب « ةيرعشلا هتالوا ىلوأ هذه تسيلو
 ةيهقفلا لوصألا ةسارد بناج ىلإ  هتركاذ دّوعي ناك املثم « رعشلا مظنب
 بالط نم ًاددع قشمدب وهو يقل دقو . ” ةقيقرلا راعشألا ظفح  اهريغو
 هيلع تلكشأ ةضايرلا مولع يف لضاف لجر مهنيب نم ناك « ءاملعلاو ملعلا

 . مم##ب : ه تايفولا ؟
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 لصوملاب ةعنم نبا ىلإ اهلسرأو جرد يف اهعيمج بتكف ةيضايرلا لئاسملا ضعب
 لعج امم « ًاعيمج اهلح نأ دعب عضاوتلا يف ةياغ باوحي هباجأف ءهل اهلحيل

 نينقتملا لئاوألل الإ مالكلا اذه لثم تعمس اهو ناكلخ نبال لوقي لجرلا

 دومحم كئلوأ نمو .'« نامزلا اذه ءانبأ مالك نم اذه ام « مولعلا هذه
 ةيرونلا ةسردملاب سردي ناك ذإ «٠ تارم هدع هب عمتجا يذلا يريصحلا

 هنكلو « ءاكذ نسانلا دشأ نمو « ةيفنحلا ءاهقف زربأ نم ناكو «٠ قشمدب

 000 . ' ملعلا نم ًائيش هنع ذخأ هنأ ركذي ملا

 دهعلا ددحي بلح ةنيدم ىلإ داع «٠ قشمد ي هاضق ماع لامتكا دعبو

 قافر ىقليو ( دادش نبا نيدلا ءاهبب ىضاقلل ةبسن ) ةيوضاقلا ةيئاهبلا ةسردملاب

 نيدلا لاك هقيدص مهنمو « ؟ يبلحلا يمجعلا نبا نيدلا نوع مهنمو « بلطلا
 هدشنأو « بلحب هب ىقتلا دقف . لبراب هئاقل ةصرف هتتاف تناك يذلا راعشلا نبا

 .«لماكلا حدم ين قشمدب اهلاق يلا ةديصقلا هدشنأ اميف ناكو « هرعش نم ًائيش

 . قباسلا ماعلا رخاوأ ذنمو ؛ ؛ 584 ةنس نم ةرخآلا ىدامج يف اهل هداشنا ناكو
 ملعب نيققحتملا دحأ « ءاوشلا نساحملا ينأ نيبو هنيب ةقادصلا رصاوأ تدقعنا..

 بعالتي تاعوطقم هرثكأو هرعش عمسي نأ هبجعي ناكو « يناوقلاو ضورعلا

 نيقيدص ايقب دقو «عمسي ام اهنم ديقيو « ةيوغللاو ةيوحنلا تاحلطصملاب اهيف

 . * ( 58 ةنس مرحم )1١94 ءاوشلا ينوت نأ ىلإ

 ناطيش وعدملا نجاملا رعاشلا ىلإ اهريغب ال بلحب فّرعت هنأ نظلا ربكأو
 + 5« انيحاص ) هوعدي وهف « لبرالا سيفنلا نب فسوي زعلا وبأ همساو ماشلا

 ١ م”إ)ه» : ه تايفولا .

 . "هو : 14 تايفولا ؟

 . "ه١ : "5 تايفولا *
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 « ةيماعلا شلاكزلا مظنيو جاجح نبا ةقيرط رعشلا يف كلسي ماشلا ناطيش ناكو

 ش نيدلا ردب فنك يف ماقأ مث « كولملا جسار را كاكا ىلإ لحر دقو

 ' لصوملا بحاص لول 00
 ل ل : [ريثك ناكل نبا فرع دقل

 | ةنس) اهيف وهو را كلملا نبا دمحم زيزعلا كلملا يوتو « ةزرابلا اهملاعمو
 ٠ : اهعلطم ةديصق هئاثر يف مظنف ( 784

 يق م دقعلا ةطساو كلملا ماظن نم ىوه

 ؛ عمسو ىأر ام ىلإ - هباتك فلي وهو  هتركاذب دوعي ناك ام ًاريثكو

 ا ا

 - نيفلتخم اهلهأ تب ا را اا عملا ل قارا
 قاف لإ يتب نم مهتنف + ماوه وق ىلع ملكتي داو لك « هر يي

 نو" ل تاماركلا لهأ نم هنأو حالصلا هيف دقتعي نم مهنمو « داحلالاو

 ل ناك ذإءخويشلا سلاجم يف هدافأ امع ةدئاف لقيال سانلل هؤاقل ناكو
 ضعب نع أ اه جاب نب رعش نم هاور ام نأ ملعت نأ انسحو .دييقتلا ىلإ

 . ؟ ةيراغملا خويش

 ١ ىلإ ةلحرلا عمزأ تاونس رشع نم برقي ام ماشا رايخأ يف ماقأ تأ كفي

 دادش نبا هخيش ةمجرت يف هسفن هطخب فلؤوملا ت تبثأ دقل ؟اذامو لحر ىم .رصم

 6 * 5و ةنس ةرخآآلا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلا يف بلح رداغ هنأ
 تاه رايدلا ىلإ رفاس هنا لوقي ا رغآ عضوم يف هكلو
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 هنأ وأ « ًايبيرقت خيراتلا لعجو عضوملا اذه يف زوجت فلؤملا نأ رهاظلاو
 . "8 ةنس لئاوأ .ين ةيرصملا رايدلا لصو هنأو ماشلا بونج ين اليلق لّوجم .

 ةدوعلا نم هسأي : اهنم ةدع بابسا هءارو تناك امبرف بلخ نم .هلاحترا امأ

 ا رادقأ اميف  اهنمو ؛ 584 ةنس اهوبرخو رتتلا اهحاتجا ذإ دعب لبرإ ىلإ
 . ةدديت تف ذإ دعب .« ماشلا رايد يف ةيسايسلا :عاض وألا. ىلإ نانئمطالا مدع

 كولمب لاصتالاو يرعشلا هاجنالا ين ناكل نبا حجاج .مدعو . يزرتتلا وزغلاب ْ

 ناك هناف ملعلا رود نم ةديدج راد دايترا اهمهأ لعلو ٠ ننوبأ لآ

 ةيملعلا ةئيبلا يه نوكت نأ رصم ”لعلف « بلطلا رود ين هسفن ىري لازي ام ْ

 .:ةذتاسألا رهشأ ىلع ذملتت امدعب « ةذتاسألا نم نيرخآ ًامالعأ هل رفوت يلا

 ميم اخ ير رشي ىلا دش ايي ول د ا عمو . ماشلا رايد يف .
 نبا ةذمالتب هتعمج رصمب هتماقإ نا حيحص ؛ 'ةلمكتلا بحاص « يرشنملا

 ةياور مهنع ذخأو يرب نبا 0 اريك يقل هنأو " ىطاشلا هريف .

 نبا يقلو , هوزاجأو مهيلع عمسو يعوشمملا .باحصضأ يقل 7 ” ةزاجإو ش

 بجاحلا نبا ىلإ فرعتو ؟هيبأ نم هتازاجاو هتاعومسم :عيمج هزاجاو يعوشملا
 يلا ثتاقادصلا نكلو ؛ *هملع' ْنَم دافأو ةلئسألا ضعب هيلع ىقلأو دعب نم

 يلا تاقالعلا نم ريثكب ىوقأ تناك « رصمب ءابدألا نم ةعامج عم اهنوك

 ماشلا رايد ين ملعلا نم هبلط ام نأ ناكلخ نبا دجو له . خويشلاب هتطبر
 نوكيس هنأ دقتعي لازي ام ناك هارتأ ؟ ةيرصملا رايدلا يف هل ًايفاك ًاداز ناك دق
 يدركلا اهلصأ اهنكمي مل يتلا ةلئاعلا نبا هيقفلا ال6 رعاشلا بيدألا » ناكلخ نبا
 رود يف  هتطبر ةايحلا ءابعأ نأ مأ ؟ ةيبرعلا ةغالبلا يف ةقومرم ةداجا نم

 ةلئسأ ؟ خويشلا ءاقلو مظنملا بلطلا نع اهيلإ فرصناف « ةفيظولاب - ركبم .

 . باتكلا اذهل ققعملا ةمدقم. رظنا

 * حب 4. .تايفولا

 . ٠١4 م »م تايفولا

 تايفولا ١ : ١لا .

 © محل د4 ده اصلا 1 22 6 وى تايفولا
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 ل عطاق نيقيب اهنع بيج نأ مهملا نم سيل

 ؟ نوئشلا هذه لثم يف مسحلاب

 رهشأ ةسمخ ةنيدملا كلت يف ىضقو « ةيردنكسالا ىلإ دك نبا هجتا ٠

 جنرطشلا ةيضق هل حرشف .باسحلا دحأ يقل اهيفو ءا' (75#5 ماع نم)

 ذخأ ءايحألا ةذتاسألا ىقلي نأ نم ةالدبو. هنم "تيب لك يف ددعلا نعوض اذإ
 عنو طخ ىلع ل اعود فأر ةبيجع تامانم يف مهنم تاومألا ىقلي

 ا :تاماتم نأ ةقيقحلاو . "« ةضورلا» هباتك يف ساون يلأ رعش يف هيف

 ابأ هيف ىأر يذلا مانملا وأ ةيردنكسالا 5 هآر يذلا اذه ءارطلج ناكلج

 (5144) تاونس دعب نينع نبا هيف ىأر يذلا كلذ. وأ * يسرافلا يلع

 ةيوغللا د اهتلالدو اهنادحو اهحوضوب هابتنالا تفلت

 7 ةيبدألاو

 لصو نيح ةرهاقلا ُق ناكلخ نبا دج 5 ةنس ةدعقلا يذ "0 يو

 فرشتسي ال هارنو « اكلركلا يحاض ريا الا انو كأس كابا اهيلإ

 هذه ققحم نأ عاطتسا دقو « ريهز نيددلا ءابب ءاقل ىلإ هفارشتسا ءيش ىلإ

 تدتمأ ةقادص ةحتاف ءاقللا كلذ ناكو « ( 5"ا/) ماعلا كلذ رخاوأ 5 ةينمألا

 لماوعلا دحأ هرعشب ناكلخ نبا باجعإ ناكو ؛ (705) ءاهبلا ةافو ىحا

 ركذن نأ بجيو . " هناويد ةياور ءاهبلا هزاجأو « ةقادصلا كلت تّوق يلا
 دعي مليذلا ناكلخ نبا ناو ؛ةيبويالا ةلودلا يف قومرم ماقم اذ ناك ءاهبلا نأ

 . ناطلسلا يوذب هلصي نم ىلإ ةجاحب ناك راج بترم وأ رقتسم نم دنس هل

 ءاهبلا ناك دقف «٠ حورطم نبا عم ىرخأ ةقادص م ىلإ ءاهبلا < هتقادص ترجو

 ١  : 5"ط8 . تايف ءاينولا

 . "هم: 4# تايفولا ؟

 2 "ل8: ف تايفولأ م

 . م١ : »* تايفولا ؛

 . ١8 : ه تايفولا ه

 . مه : وه تايفولا 5

 . "سببه . ممب# : » تايفولا ٠؟
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 « حلاصلا كلملا ةمدخ يف ناك حورطم نبا نكلو « نيوخألاك حورطم نباو

 هذه يو «© 78417 ةنس ىبح اهيف لظو 74 ةئس ين الإ رصم ىلإ عجري ملو

 « ءاقللا نارثكي اناكو « ناكلخخ نباو حورطم نبا نيب ةلصلا تدكأت ةرئفلا

 ةنس دعبو « هناويد رك هدشنأ هنا ىبح هرعش هدشني حورطم نبا ناكو

 تقو لك يف هب عمتجي ناكلخ نبا ناكف :هراد يف حورطم نبا عطقنا 410

 .رارمتساب امهنيب يرحجن تابتاكملا تناك ( 54-5407 ) عاطقنالا اذه لبقو

 هب ىهتنا هينيع يف الأ وكشي وهو هقيدص ةرايز نع ناكلخ نبا رخأت ةرمو
 : حورطم نبا هيلإ بتكف « ىمعلا ةبراقم ىلإ

 سنأ نم هنم يبلق لخي ملا هل ينرط نشحوتسا اذإ نم اي
 ' سمشلاو ردبلا ىوأم « هيلع 2 امه ام ىلع بلقلاو فارطلاو

 امجزواجت لب « حورطم نباو ريهز اهلا دنع ةبدألا تاقالعلا هذه فق مو.

 " رازحلا نيسحلا بأ و: 7 ى ميحللا نبا مهتمدقم يلو رصمب اوناك نمم نيرخآ ىلإ

 : اهمهأو اهنوأ ناك كل يشتم اجا ل تع ار ةثالث ”لعلو

 يف نيلوثسملا رابك نم نينثال هتقادص امهيناثو « هملعو ةببحملا هتيصخش
 ناك يذلا يرازرزلا بسنلا امهثلاثو « حورطم نباو ريهز اهبلا امهو ةلودلا

 يضاقب فورعملا يراجنسلا نيدلا ردب : رصمب ةاضقلا يضاق نيبو هنيب عمجم
 ىلوت ىم يردن الو «ءررصمج ءاضقلا ةباين يلوف . ؛ ( 557-) راجنس

 لامج هبحاص ةصق ىكحي نيح * 54ه ةنس هلتحب هدجن انكلو «٠ بصنملا اذه

 « ةسورحملا ةرهاقلاب زيزعلا مكحلا سلجم يف هءاج دقو يلبرالا دبع نب نيدلا
 اكشو ءهسادم دبع نبا دقف فيكو « ذئنيح مهلاغشا ةرثكل نومحدزي سانلاو

 سلجم » نكي ملو . ةيرعش تايبأ يف هل ىرج ام ناكلخ نبا بئانلا ىلإ

 ١ . « نيدلا سمش » ناكلخ نبا بقل ىلإ ةراشأ سمشلا يفو 55٠ ٠ 858 ٠ : + تايفولا

 . "48 « ٠١5) : * تايفولا ؟

 . ©55١٠ : 5 تايفولا *

 . "565 6 ا”"5» : 5 تايفولا ؛

 . وو - ه8 : *  تايفولا ه
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 ام ًاريثكف « اياضقلا يف لصفلاو ىواكشلا عامتسا ىلع ًارصاق « زيزعلا مكحلا

 ' وحنلا نوئش ضعب نع بجاحلا نبا لأسي وهف : ىرخأ نوئشل ًاضرعم ناك
 لوحتوف ءارخشلاو ءابدألا ضعب هدنع عمتجي ًانايحأو «ةداهشلا ءادأل رضحب نيح '

 وهو يطاشلا نيدلا رخف ةرم هيلع لخد ؛ تاداشنا وأ تاحراطم ىلإ سلجملا
 ' اهنم هديت نسل مي رسإل راورمالا كا نادر

 . فطلأو ميسنلا نم هيدل ىفخأ هنألف هب ىرد بيقرلا اذإو

 عيش اي هل لاقو تل لون فصو يف غلاب هنأل يضاقلا هدقتناف

 راج ىلإ نيدلا رخف تفتلاف ٠ .يش ال داع نأ ىلإ هتفطل هتفطل « نيددلا رخف

 . '( قوذ هلام يأ ) يش كود هل ام رامح يضاقلا : ةيسلدنألا هتجهلب لاقو هل

 نم ةفيظولا كلت ىلإ آيقرتم « ةلحملا ءاضق يلو هنأ تاقيلعتلا ضعب ينو
 ديوي ام اهتاصخ يلا نداصملا يف هم سيل نكلوا . .راجشم يضاف نع ةبابلا

 خيسي نفد يذلا حورطم نبا و .. ' ةياورلا هذه

 لهأتلا ناكلتخ نبال ”مت .ةرهاقلا يفو . " هنفدو هيلع ةالصلا رضحو مطقملا

 تا ىموم ا .قزرو « لاوحألا بقت دعبو

 ا + ؟ةرمقاب ٠01 نس رفص رشع يداح سسشل 3

 ١ فق 3 ذذ تاوفلا ”7
 . ( ةيزيلحنالا ةمجرتلا ةمدقم ) تايفولا يف نالس يد اهيلإ راشأ .؟
 ش . مؤ: : 5 تايفولا "“

 قشمد ىلإ ًايضاق 7 لقتنا نيح تاونس عست ىسوم رمع ناكو ؛ 511 : ه تايفولا رظنا
 عمسو طبشلا هل راجأف ملعلاب لاغتشالا وحن هجتاو « ءاكذ اذ ناك دقو « هعم هذخأو

 سردم ناكو ةيرهاظلا ةسردملاب :شردلا رضحت هارن 517/7 ةنس يفو « ثدحو بيجنلا نم

 " [رصتخم هيلع ارقو ء هدلاو تياحضأ دحأ يترافلاب فورعملا ليعاسا نيدلا ديشر ةيمفاشلا
 يغنحلا ناميلس نيدلا ردص هزاجأو ٠ يناوريقلل .روكذملا ملعلا ين رخآو ينامرلل نايبلا ملع يف

 نبأ :نيدلا لاك بحاصلا. نبا نيدلا دحم هزاجأ كلذكو هتاعومسمو هتافنصمي ةيفنحلا سردم

 « ةيمكحلا نيواؤدلا يلوو هتافو دعبو هيبأ ةايح يف ةيبيجنلا ةسردملاب سرد دقو . ميدعلا

 تنسح نكي مل هنا لاقيو. 7117 ةنس يفوت ثيحقشمد ىلإ لقتني مث كبلعب يف ٠١ ةنس هارنو
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 ًائيش فرعن ال انكلو نيرخآ ادالوأ .قزر هنأ ىلع لدي امم « ربكألا» هدلو
 نا م ضل ل و

 ٠ ' رهزألا عماخلا طخب

 595 ةنس لاوش 74 ىبح « تاونس عضب كلذ دعب هرابخأ انع بجتحتو
 ًارصاق ضرملا اذه نكي ملو ؛ دحأ هنم ملسي دكي مل ضرم ةرهاقلا "مع امدنع

 ؛ ؟ريثك قلخ هببسب تامو ماشلا رايد يف رشتنا دق ًاضيأ ناك هنافءةرهاقلا قلع

 هراشتنا ءدب نم مايأ ةرشع يلاوح دعبو . شارفلا ناكلخ نبا مزل هببسبو

 « ريهز اهبلا وهو هسفن ىلإ هئاقدصأ برقأ نم ًاقيدص دقق هنأب رابخألا هتلصو

 ميركلا نآرقلا نم ًاثيش هدنع أرقو هتبرت ىلإ ىضم هضرم نم ”لبأ ملف“:
 هيف ريهز اهبلا ىضق يذلا مويلا يفو لب 2 هسفن ماعلا يفو ؛ " هيلع محرتو

 ماربحاو ريدقت لكب ناكلخ نبا نم ىظحي ناك ءرخآ صخش يفوت « هبحن

 دعب نمو + ضرملا راشتنا لبقو . يردذنملا ميظعلا دبع هخيشا وه كلذو

 0 يف باتك فيلأتب لن لفشبذعأ دق اكل نب 000

 ع ةكرمملا كلت لطب ٠ در لا كر لع ىف راها دلو

 يف ناكلخ نبا لخدي هثيجمبو ؛ مكحلا سربيب رهاظلا يلوتل ةصرفلا آققحم .
 « .ماشلا رايد يف ةاضقلل ًايضاق نوكيل رهاظلا رايتتخا هيلع عقو ذإ « .ديدج رود .
 ةلودلا لاجر هابتنا هيلإ تفل دق بئانلا ناكل نبا نوكي نأ نم دب الو.

 ممن وع ماشلاب يتضاقلا ناك ؟ يسم هور حر يع دال هك

 ةنماكلا رردلا ) نيدلا لايك هبقلو « حتفلا وبأ هتينكو ؛ اوم ىيثأت ١ اذ ناك نآو ةريشا ا ْش

 . ( ةيشاحلا ١١7 : 4 تايفولاو ١!؛* : ه

 تقرتحا ةيلطابلا ةرامح نا-لوقي ثيح + : 7 ططخلا رظناو ( ةيشاحلا) 7084 : 4 تايفولا ١

 نإ وراد دقف هنأ : :نيتيش يعي اذهو ء قشمدب ناكلخ نبا ناك" خيراتلا اذه يلو. 4558 ةلس.

 يبد انكي وعل جو رع اهني رفاقلا لإ داع عشا « اهكلتمن راد ةمث هل ناك

 : ىرخأ ةراح يف

 4٠١ : ؟/١ كولسلا ؟

 . "4# : »+ تايفولا «
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 « هلزعي نأ ررقف « رهاظلا تغلب رومأب هيف سانلا ثدحت دقو ٠ ينسلا نبا نيدلا
 راشأف « هناكم هيلوي نم يف يزيزعلا يدغديا نيدلا لامج ريمألا راشتساو

 ةبحص يف رفسلل بهأتي نأب ناكلخ نبا ىلإ رمألا .ردصو . ' ناكلخ نباب هيلع

 يللاعلا باكرلا » ُق جرخو .. هتادوسم عمجو هقاروأ ىوطف رهاظلا كلملا

 ةنس لاوش ال دحالا موي ةرهاقلا نم ( يطبارملا يدهاجملا يناطلسلا يولوملا

 ةفاسملا نأ يأ .« ةدعقلا يذ 7 نينثالا موي .قشمد بكرلا لصوو « 4
 رارقتسالا دعب ) ةجحلا يذ 8 سيمحلا موي ينو . ' ”الماك ًارهش هتقرغتسا

 ءاضقلا ىلوتو «.ءاضقلا نع ةلودلا يس نبا مجنلا لزع ( رخآ ًارهش قشمدب
 ًارجاف ًارئاج اك اح ناكو ةيرصملا رايدلا ىلإ رفسلاب مجنلا رمأو « ناكلخ نبا

 كابشلاب ءىرق هدعب ةعمجلا موي يفو " دالبلاو دابعلا هنم حارتساف ًايدعتم ًاملاظ

 هيلإ ضوف هنأ نمضتيو» ناكلخ نال ءاضقلا ديلقت قشمد عماجي يلامكلا

 هديري نم اهيف بينتسي « ةيملس ىلإ شيرعلا نم ماشلا دالب عيمج ين مكحلا
 اهريغو سرادملاو ناتسراميبلاو حلاصملاو عماخلا فاقوأ يف رظنلا هيلإ ضوفو

 تناك سرادم عبس سيردت هيلإ ضوفو ؛ لوزعملا مكاحلا دي تحن ناك امم

 ةينكرلاو ةيكلفلاو ةيرصانلاو ةيلذاعلاو ةيوارذعلا : .ىهو . لوزعملا دي تحت

 3 نيلقلا انه ةئارت طحت نم ةناكاونأ ناكر © ! 1 ةيصيلاو ةلابقألاو

 يف هل. باون نييعت نم ةريثكلا ”ماهملا هذه ةسراممب ناكلخ نبا أدبو
 2« سرادملا يف نيديعم بيصنتو «  فاقوأ نم هدي تحن امل طبضو « * د البلا

 ريل قضم ع هيرو د رك لري احلا ل لسفر ماكسالا هيام

 +٠ ++ ., ١ تانزلا ةرم ليك

 . 555 بتك ذإ ءاضقلا هيلوت خيرات يف اطخ يئاصلا لهنملا يف مقو دقو ؛ ؟ها/ : ا/ تايفولا

 خيرات نعو ةماش يبأ نع هيف لقنلاو ١4 : ةقرولا ناملا دقعو 7١4 : نيتضورلا ليذ
 . يريونلا
 ؟م4 : ١7 ريثك نباو ١م : ( ةماش يبأ نع القن ) ناهللا دقعو ؟6٠١ : نيتضورلا ليذ
 سرادملا هذه نع ثيدحلا رظناو « ١ : +١4 سرادلاو و449 5م. 6* نيلرب ةطوطخمو

 . ةقرفتم تاحفص يف ريخألا باتكلا يف

 ١ : 44١( سرادلا ) يدركلا يروزرهشلا دومحم نب يلع ءاضقلا ىلع هباون نم فرعن ه

 . علو ةنس يوت دقو

 امك اع

 ج4

 مه
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 ةديدج لازت ام ةئيب يف ةيدو تاقالع ءاشنإو « نايعألاو ءاملعلا ىلإ فّرعت نم

 دحأ « يلبرالا زعلل هترايز « اهب ماق يتلا تالواحملا ىلوأ نم ناكو . هيلع
 جرحلاب رعشو يونغلا .اجن نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا همساو ٠ هدلب ءانبأ

 مل يذلا ءىشانلا ىفلا كلذ هادعي لازي ام ناك ّزعلا ناف « ةرايزلا هذه نم

 ؛ةيماشلا رايدلا ةاضق يضاق «ناكلخ .نبا ناك انيب « ةفرعملاو ملعلا يف ًامدقت ززحي

 دعي لو « ةديحولا ةرايزلا يه تناك اذهو « ةآرملا كلت ريغ يف هسفن ىري

 | ' اهشدخي امع سفنلل ًانوصو ءابإ هئاقلل اهدعب

 سرادملا عيمج يف سيردتلاب موقي نأ ناكلخ نبال نكمملا نم نكي ملو .
 اهضعب ف دمتعاو « غءاملعلا ضعبل اهضعب نع لزتف « هيلإ اهرمأ لكو يلا

 « ةيكلفلل ةقصالملا ةينكرلا يه اهنع ىلخت.ةسردم لوأو ؛ نيديعملا ىلع رخآلا
 يراك ب يلع را 55٠١ مرحم ١1 ينو « ةماش .يبأل اهنع لزن دقف

 ودبيو .." هسرد ىلإ نيعمتسملا نم ناكلخ نبا ناكو ؛ ينزملا رصتخم نم اهيف

 ةاضقلا يضاق نأو « ةبيط تلظ ةاضقلا يضاقو ةماش يبأ نيب ةقالعلا نأ
 ةثداح حرش يف هيلإ أجلي ةماش ابأ دجن كلذلو « خرؤملا ةقث بسكي نأ عاطتسا

 ”هقنش ىلإ تدأ ةثداح يهو .ءرصمب يدركلا ركب ينأ نبا رضخ لامكلا
 نايع كلذك . نيرخآلا لاح ين هتداع ىلع هخيرات يف هنم زمغي نأ لواحي مل هنأ
 ًاديعم يديمعلا ةقيرط حراش ليوطلاب فورغملا يغارملا نيدلا ردب ناكلخ نبا

 مل اهيف هتدم نكلو « اهب ةماقالا هل لفكو « ةيفيسلا ةيلداعلا ةسردملا يف هدنع

 ًاكرات نيدلا ليلق ناكو» : ةماش وبأ لوي هيفو ؟ 5708 ةنس يفوت ذإ لطت

 ١ ةنس لبرالا زعلا يفوت دقو ؟ 6 : * نامزلا ةآرم ليذ  ( 55٠6نيتضورلا ليذ : ١5؟(.

 ةطوطخمو 985 : ١ ريثك نباو ١0 : ةقرولا « ناملا دقعو « 7١5 : نيتضورلا ليذ ؟
 .(؟89»# : ١ سرادلا رظنا ) سروكتم نيدلا نكر ىلإ ةبسن ةينكرلاو ةروكذملا نيلرب

 « روكذملا ىلع تفتلا ةيروزرهشلا نأ ةثداحلا ةصالخو 7١8 --+110 : نيتضورلا ليذ م

 جرخو يسابعلا يفوت مث « نجسلا يف رضخ عم ناك سابعلا يب نم ةفيلخ ةعيابم تلواحو
 ' .. 'هنيال رمآلا مامتال ىعسف نجسلا نم رضخ

 مه . (ةيشاحلا) ؟هم - موال : م تايفولا
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 .'6 نيرخأتملا حالطصا ىعفالمللاو لدمللا ةفرعم نم هيف ناك امب اطبتخم ةالصلا

 طل 0 ةسردملا : ا يواونلا ناويدلا يب يم لعجو

 .: 0 ةنص ىح

 : : ناكلخ نباب ًايبناج“ ةلاصتا نالصتت ناتثذاح 55٠ ةنس ثادحأ نم انمبيو
 ٠ ةوزغ نم ماشلا ركسع نم اهبحص ام عم 0 ا

 : امم تل ' مهراضحاو "ماعلا دلال نم ةاعلأ يف قم د مهوخدو 34 ةيكاطنا ىلإ

 ؛ مارب » مسر اهيلع أرقف ناكلخ نبا ىلع اهوضرع شحو رامح نذأ - هوداص

 .” رمع نأ نعاس أطللا يف ةنعمم تناك امبر يللا - هتركف كلذ نم ”دمتساو

 0 لؤصو يه ةيناثلا ةثداحلاو . 4 ةنصا .ةئامئامت رادقم .غلبي دق .شحولا رامح

 3 نيدلا زع ما لك ةدعقلا 0 ةرم يرصملا ركسعلا

 . قوطيو:« ايلع اهراعسأ عقر الفلا ءارش نم ودبلا نكمي ًافوسع ناك هلأ

 | نيدلا لامج ريفآلا .ةيلوتو © مهنطاوم نم نوبرهيف . رتتلا موجهب سانلا
 ةسردملا قصل ةيبيجنلاب تفرع -ةسزدم سسأ يذلا * يبيجنلاب فورعملا شوقأ

 اكل ب: قالج ةسراإلا هللا وكيمو « هزاع اانوأ اهيل ثقوو « يروا

 . ةيلات ةلحرم يف

 اهيحاص أ لعانأل ركل رهاظلا ناك ( +51 ) ةيلاثلا ةئسلا يفو ش
 ىلع هثحيو وكالوه لساري .ناك لماكلا نب ركب ينأ لداعلا نب رمع ثيغملا
 رهاظلا ياحلو 2 هلتقب ءاهقفلا ىفأ دقو «٠ ىرخأ ةرم قشمد ىلإ مودقلا

 1 يراك هللا هل ضرعو ناكلح نبا

 ١ نيتض ورلا ليذ : ١97" .

 سرادلا ؟ ١ : 2١5١.

 . ١9" : نيتضورلا ليذ

 1 . موو س موو : ١ تايفولا :

 بع ةقدصلا ريثك ناكو ١ كغ ( ةنس يبيجنل ينوت دقو ؟ 7٠٠١ - 7١١ .: نيتضورلا ليذ ه

 .(4548 : ١ سرادلاو ؟8) : ١ ريثك نبا ) ءاملعل .

 . نيلرب ةطوطخمو 78م : ١ ريثك نبا 5
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 / (559) ةرخآلا ىدامج رخاوأ يف ثيدحلا رادب سيردتلا بصنم الخو
 ةاضقلا يضاق هيلع. ىاصو « يناتسرحلا نبا نيدلا لامج اهب سردملا ينوت ذا

 , نم اهيف سردلا ركذب أدب نيحو « هل آفلخ ةماش وبأ نيع مث ء قشمد عماجي
 ناك ٠ هنفو هدنس ىلع مالكلاو ثيدحلاو + ثعبملا باتك ةبطخ هفينصت

 . 'سردلا كلذ روضح دحأ ناكلخ نبإ

 نييبيلصلا عالق دض ةريثكلا رهاظلا تاورغ ىلإ تناك 7517 ةنس يفو

 ىلوتساف « ةيراسيق ىلع ءاليتسالل ماعلا كلذ يف همه هجو دقو ؛« ماشلا ٠ دالب يف

 ةدعاقلا تناكو « بجر يف فوسرأ ىلع ىلوتسا مث « ىلوألا ىدامج يف اهيلع

 ةراشبلا باتك هيلع درو دقو « حتف لك  رثإ رئاشبلا بتك“ لاسر ةعبتملا

 : يتالاك هحتحفم ينارسيقلا نب هللا دبع نبدلا حتف ءاشنإ نم فوسرأ حتفب

 « هعمسأ .امب هرسو يئاضقلا يماسلا سلجملا ىلع ةدراولا رئاشبلا هللا ددج» ..
 تلاز الو ٠ هعمجو ريحلا ببس اهب ءاجو « 0

 .« ةديارتم هيدل هتاكربو هللا معنو «ةدفاو هيلع تاّرسملاو «ةدراو.هيلإ يناهنلا

 «لودعلاو ءاهقفلا رصنلا اذبب ثدحي يك ناكلخ نبال هيجوتو « حتفلل فصو م

 . "رصنلا دازطاب كلملل وعديو « سانلا نيب هرشنيو « هربخب هباون بتاكيو

 ةعامجو ةاضقلا يضاق رهاظلا كلملا ىعدتسا فوسرأ يف راصتتنالا دعبو
 كيامت اودهشي يكل ؛ ةمئألاو ءاهقفلا نم ةعامجو لاملا تيب ليكوو لودعلا

 بتكو ةزغ ىلإ ناكلخ نبا رضحو ؛تاعاطقالا نم مهيلع هعزو ام ءارمألا

 بولسأ ىلع ةلالد هيف نوكيل هصن ضعب اذهو + كيلمتلاب اصاخ ًبوتكم
 ©« سايلا دعب تدرو ةمعن ةمعنلا ريخ ناف ... دعب امأ و : يئاشنالا ناكلخ نبا
 لذاخت نم ةرتف ىلع تلبقأو « سانيالا ةنسح يهو اهشحوت دعب تءاجو
 تقطنأو « هوجولا يف تقلغ دقو داهحللا باوبأ تعرقو « سانلا نوامتو كولملا
 مركأف « هوفت ابي نأ دحأ دقتعا ام يلا رث رئاشبلاب . رباحملا هافشو' ربانملا ةنسلأ

 « اباوبأ تاجوتفلا:تحنفو  ًيابسأ ةيدمحملا ةلملل تلصو مالسإلا ىلع ةمعن اب

 ١ نيتضورلا ليذ : ٠١١9  5-5ريثك *١ : سرادلاو ء45؟ ١ : ؟" .,

 ش . مم. س موؤو : ؟ نامزلا ةآرم ليذ ؟

43 



 - بذعلاو جاجألا حلما نم تطِباَرَو « نيودعلا جنرفلاو راتتلا نم تمزهو

 اهبولسأ فلتخي ال « ةليوط ةلاسر ىهو « ... نيرحبلاو نيربلاب . تارفلا

 باتكلا اذه ءىرق نأ دعبو . ”ريمعلا كلذ باتك هيلع جرد امع عوجسملا

 خسنلا تقرفو 4 ريمأ لكل يعرشلا كيلمتلا باتك ًاضيأ بتك « ناطلسلا ىلع

 'هيلع علخو ناكلخ نبا ىلإ رهاظلا نسحأو « ءارمألا ىلع

 زييفت لوأ ةرهاقلا ىلإ هتدوع دعب ةنسلا هذه يف رهاظلا كلملا ىرجأو

 ناك امك  رصعب ةاضقلا يضاق ناك دقف . ةاضقلا ءاضق ماظن ين يرذج
 نأ فداصو « بهذملا يعفاش ماعلا اذه نم ةجحلا يذ ىبح ماشلا رايد يف

 رومأ يف ًاريثك فقوتي زعألا تنب نبا وهو رصمب بصنملا اذه بحاص ناك
 نيرخآ ةاضق ةثالث نييعتب ًارمأ رهاظلا كلملا ردصأف ٠ يعفاشلا بهذم فلاخت
 اذه نكلو ؛ "ىرخألا  ةئالثلا ةينسلا بهاذملا نولثمي « مكحلا ين نيلقتسم
 ىدامج رهش يفف .( 554 )ةيلاتلا ةنسلا يف الإ ماشلا رايد يف هذيفنت رحي مل رارقلا

 « ةاضق ةعبرأ قشمد يف نوكي نأب يرهاظلا فيرشلا موسرملا لصو اهنم

 مالسلا دبع نيزلاو يفنحلا ءاطع نب دم قيدلا,ندعشل ديلاقت ةثالث تلصوو

 « لبنحلا رمع .ينأ خيشلا نب نمحرلا دبع نيدلا سمشو يكلاملا يواوزلا

 ىكلاملا .ىلأف 8: تاون ع ددع وأ بئان نييعت يب قحلا مهنم دحاو لكلو

 ناك ذإ « يفنحلا لبقو «٠ زجعلاب رذتعا هنأ الإ يلبنحلا قفاوو « لبقي نأ

 يكلاملا ىلع دكؤي داع رهاظلا نأ ريغ . ناكلخ نبال ًآبئان لاح لا ةقيقح يف
 . اباجأف . فاقوألا نم امهيديأب ام عزتنا الإو « لوبقلا ةرورضب يلبنحلاو

 « .فاقرألاو ءاعتلا نع عض نزح هنأ هن لع يكل دهضأ انا مولا و

 ا وو حاولا ا « همازلاب رمألا ددجتو

 : : ١ .روو)6؛ وعم : م رردلا زتك ذ

 زعألا تنب نبا نأب كلذ للعي وهو 4+0 : + .نامزلا ةآرم ليذو 540 : 1١ زيثك نبا ؟
 . راشأف « ههركي يدغديا نيدلا لاج ناكو « هنم ىواكشلا ترثكو ماكحألا ذيفنت يف فقوت

 : ناكلخ نيا ةيلوتب .لبق نم. :راشأ يذلا وها يدغديا اذهو .«- ىريخأ بصانم ةثالث ثادحتساب
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 . ١ اهنم ايفعأف « ةيافك يف نحن : الاقو ( بترملا يأ ) ةيكماجلا

 نيدلا سمش : سومش « ةثالث » ءاضقلا ىلع قشمد 5 عمتجا اذكهو

 نبا نيدلا سمشو يفنحلا ءاطع نب دمحم نيدلا سمشو يلبنحلا نمحرلا دبع .
 راثأف « ًاضيأ نيدلا سمش هبقل ًابئان هل ناكلخ نبا نيع نأ ثدحو « ناكلخ

 سانلا شيعي امنيب « سومشلا كلت ةرثك نم مكهتلا ىلإ ءافرظلا ضعب كلذ

 ماكحلا ةرثك نم  اوبارتسا قشمد لهأ

 مالظ يف محلاحو 21 5سومش ًاعيمج مه ذإ
 ىلع تراج دق انه ةهاكفلا حور نأ ودبيو ؛ " ًاضيأ كلذ ريغ ليقو

 ًآببس ناك هنأ ”دحأ ركذي ملف ٠ ناكلخ نبا ىلإ ةبسنلاب لقألا ىلع « ةقيقحلا
 نبا لبقتسا فيك يردن الو . قشمدب ءاضقلا هيلوت لاوط مالظ وأ ملظ يف
 اهفارطأ نم صقنأو هتفيظو لالظ نم صّلق يذلا ديدحلا ميظنتلا اذه ناكلخ
 ةريثك تايلوئسم ةحازإ هل لفك يذلا ديدحلا عضولا ىلإ حاترا هلعلو « ريك

 . ةفلتمم تالاجم يف ًاعزوم هطاشن لعجنو « هلهاك لقثت تناك

 ٠ لصوف «دفصل هذخأ ةصاخو ةريثك تاراصتنا رهاظلا ققح 554 ماع ينو

 نع ثدحتي ىمجعلا نب دمحأ نيدلا لامك ءاشنإ نم باتك ناكلخ نبا ىلإ

 ينو 48 ةئس مث 555 ةنس تاراصتنالا هذه ىلاوتتسو : تاراصتنالا كلت

 ضرغلا «٠ ”تازاجنإ نم مث امب ةراشب باتك ىقلتي ناكلخ نبا ناك ةرم لك

 ١ (هنع القن ) نامللا دقعو 5985 - مه :نيتضورلا ليذ : ١494 ريثك نباو 1١: ١45

 سرادلاو ةروكذملا نيلرب ةطوطخمو ٠ : ١١ يتاصلا لهنملاو : ( ريثك نبا نع القن) «

 ا/ يدفصلاو : و6١" . :

 . "هو : ال يدفصلا رظناو ١٠5 : نيتضورلا ليذ ؟

 يح يفاقلا ءاشنا نم ةلاسرلاو افاي ذخأ دعب سالو ؛ "4م ء ممم : ١ نامزلا ةآرم ليذ *
 رثإ "88 ؛ يمجعلا نبا ءاشنا نم فيقشلا حتف رثأ ىلع م7 ؛ رهاظلا دبع نبا نيدلا
 يهف 554 ثادحأ امأ ؛ 5455 ةنس اهلك هذهو « رهاظلا دبع نبا ءاشنا نم ةيكاطنا حتف
 . 448 : ” راكع نصحو ؛4ه : ؟ داركألا نصح ىلع ءاليتسالا

 45 هالو



 . سانلا نيب أبنلا ميمعت هنم

 ناكلخ نبا هب موقي ناك يذلا طاشنلا يحاون رصحن نأ بعصلا نمو
 بير ال نكلو : ةلماك تاونس رشع تدتما ىلا ةيماشلا ةرسفلا هذه ءانثأ

 مهيفو بيدألاو ملاعلا مهيف « سانلا نم ةءونتم تائفب هلصو دق هبصنم نأ يف
 ”سح ناكو . ةيبعشلا تائفلا ءانبأ نم ريثك  لودعلاو باونلا بناج ىلإ

 رابخألا مهيدل دجي نأ عيطتسي ساناب هتقالع قيثوت ىلإ هعفدي هيدل خرؤوملا
 ءالؤهف « ةرهاقلاب ءاضقلا يف ًابئان ناك نأ ذنم هنأش ناك كلذو «٠ براجتلاو

 ليبقلا اذه نم هفراعم نمف . ةيوفشلا وأ ةيعامسلا هرداصم هيدل نولثمب اوناك

 يث بير الو ) ةرهاقلاب بتكلا قوس فيرع ( #55--) يروصلا نب. نساحم

 هيقل دقلو ؛ ( بتكلا يلالدو نيقارولاب ةقيثو ةقالع اذ ناك ناكلخ نبا نأ

 هنأ هريخأف ناويدلا لوسر ( 1 رادب ريبكلا ناويالا يث ةرم

 ردص يف ًاسلاج رواش ىأرو رواش مايأ يف ( ةرازولا راد ) رادلا كلت لخد

 رايدنفسا نبا سلجم ىلع 0 ناكلخ نبا ناك قشمد يثو . 'ناويالا كلذ

 ناكلخ نبا ىمتيف اهديعي مث ةياكحلا هل يكحي ناكو ( ١-5756 ظعاولا

 راجت ربكأ ىلإ سلجي ام ًاريثك ناكو . ؟ تيتو هناك وف ضبا ذآ

 دقف  هصيصاقأ ىلإ عمتسيو ( 760 --) يبيركتلا ديوس نبا هيجولا قشم
 تي ا ل

 «لحاسلاب جنرفلا كولمو فارطألا كولم دنع ةذفان تناك هبتك ناو ضرعتم اه
 ءارزولاو ءارمألل ةمراكملا ريثك ناك اك :٠ رهاظلا كلل ىدل آرب أ ناكو

 نبال ًاقيدص ديوس نبا ناك دقو "'مهجناوح يضقيو مهيداهي ةلودلا بايرأو

 ةرمو « هلامعأ ضعب ءاضق يف ةقادصلا هذه ىلع دمتعي ناكو ٠ ناكلخ

 هل لاقف ءرذتعاف هيدل ةلادعلا أدبملل ًازواجت هقيدص هديري اميف ناكلخ. نبا ىأر

 . 8؟"+4 : نيتضورلا ليذ ١

 . ١59 : ؟ سرادلا

 تلوملاو ء« :مو - ؛ملال : ؟ نامزلا ةآرم ليذ يف ديوس نبأ نع ىرخأ تاليصفت رظنا

 . 540 : ١ تايفولا يف ةياكح هنع صقي

 مج احب
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 منهج يف هبحاص عم هنيبج ق رعي ىبح ًابحاص بحاصلا نوكي ام : ديوس نبا

 . 'ىضرت امو ًاشملشق كعم انرص نيدلا هيجو اي ىلب : ناكلخ نبا هباجأف

 نع هثدح دقو «. قشمدب هفراعم نم يلغوأ ازق نيدلا سمش ناكو .

 ةلصلا هذهو « هلاخخ هركذ امو همأ هتركذ ام نيب هتدالو خيرات يف فالتخالا

 . "« نامزلا ةآرم » هباتك نم هتدافإل ةحناف تناك

 ء « ةيبدألا ةضايرلا» عاونأ ضعب ةسرامم نع ةريثكلا هتامهم ههلت مو

 « زاغلألاب ًامرغم - هرصع يف ةدئاسلا حورلل اعوضخ  ناكلخ نبا ناك دقف

 نطاقلا ( 555) يلصوملا نالدع نبا هقيدص نيبو هنيب رودت لئاسرلا دجن اذهلو

 . هزاجنا نود تامهملا تلاح طقف دحاو ءيش . "رمألا اذه يف ةرهاقلاب

 بتكلا ءانتقا نع فكي مل كلذ عم هنكلو « هأدب يذلا خيراتلا ةلمكت وه كلذو

 نم هعفنت يلا ةداملا جارختساو ؛« ماشلا رايد يف اهنم هدجب ام ىلع عالطالاو ش

 لزع نيح هناف اذهلو . ةيفيلأتلا هتاعورشم زاجناب فورظلا تحمس اذإ دعب
 . فيلأتلا يف لمعلا فانئتسال ةحناس ةصرفلا دجو 559 ةنس ءاضقلا نع

 رهاظلا لخد 559 ةنس لاوش ١6 يف ؟ ءاضقلا نع ناكلخ نبا لزع اذامل

 رايدلا ىلإ ناكلخ نبأ رفاسف ٠ ناكلخ نبا يضاقلا لزعو قشمد ىلإ سربيب

 لزعلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ةيأ رداصملا يف سيلو . ؛ ةدعقلا يذ رهش يف ةيرصملا
 يف هتقد وأ هتلادع ”سمب امم ء هيلإ تهجو ةحضاو ةمهت ةيأ نع ًامجان ناك

 وه رهاظلا ريزو انح نبأ نيدلا ءابس ”نأ رداصملا هركذت ام لك . هبجاو ءادأ

 « كلذب رهاظلا عنقأو « ءاضقلا غئاصلا نبا نيدلا زع يلوي نأ يف ىعس يذلا

 نأ ودبيو . * قشمد ىلإ لصي نأ لبق سلبارط رهاظب وهو هديلقت بتكف

 ١ مرو - و١ : 0 يدفصلا .

 . +8 : ١ نامزلا ةارم ليذ ؟

 .مو#" . ”و# : ؟ نامزلا ةآرم ليذ يف ةلسارملا هذه نم ةروص رظنا *“

 ةآرم ليذو ؟٠هو : ١م ريثك نباو (ةروكذملا نيلرب ةطوطخمو) ١5١ : ناملا دوقع +
 ش . م98 : * نامزلا

 . ةقباسلا رداصملا
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 ناكلخ نبا ةلص ىلإ كلذ ىزعيو ناكلخ نبال ًاريثك حاتري نكي مل نيدلا ءاهب
 اذإو ةكماربلا ىلإ بستني ريمألا اذه ناك دقف ء ىجح نب دمحأ ريمألاب

 هفيضيف + يمع نبا تنأ هل لاقو ناكلخ نبا ةرايزل بهذ قشمد ىلإ رضح
 نم طابا رهاظلا دنع هيلع يشي يجح نبا ناكو « همركيو ناكلخ نبا

 نم ىرتسو. 'رهاظلا دنع همذو هلزع ىلع لمعو نيدلا ءاهب بحاصلا كلذ

 دمحأ نب ىسوم نأ رجح نبا ركذ دقو . هلامهإو هلالذا دمعت فيك دعب
 ببسلا ناك هنأو هعيطي ناكهدلاو نأو ةريسلا ءىس لاقي اميف ناك ناكلخ نبا

 : ةريهظ نبا هيف كلا 2 هيبأ لزع يف كلذل

 '"ىسوم هتيحل يف ملككح  مكاح هدشر قوي فيكو

 اذهب ال يناثلا لزعلاب لصتي هناف ًاحيحص كلذ نم ءىش ناك نإ نكلو

 زواجتي نكي مل ةثداحلا هذه يف ىبسوم نآل كلذ « 3-3 ةنس عقو يذلا لزعلا

 ء بصانملا ضعب يف نيرخآلا ةسفانم ىلإ دعب حمط دق نكي ملو « ةرشع ةنماثلا

 . كولسلا ءوس هيلإ بسنيو ظئافحلا هتافرصت ببسب روثت ثيحب

 ردصم نع ثحبي ذخأ . ”الوزعم ةرهاقلا ىلإ ناكلخ نبا داع نيحو

 ابر نكلو « " ةيرخفلا ةسردملا يف ًايسيردت ًابصنم دجو هنا لاقيف «٠ قزرلل

 فرعنيحو «رباص وهو« ةديدش ةيدام ةقئاض يناعي ةرهاقلا يف هدجن ذإ«ةدئاعلا

 نمىنأف حمق بدرإ ةئامو مهرديفلأب هل رمأ هيناعي امب رادنزاحلا كيليبنيدلا ردب
 ببسو « مايألا كلت يف هل انح نبا نيدلا ءاهب بحاصلا ءافج دازو ؛ ءاهلوبق

 « ناخزكنحي هيف هقحلأ ًابسن رهاظلا كلملل لمع ناكلخ نبا نأ لاقي اميف كلذ

 ١ ةقرولا « خيراوتلا نويع : ١١70 .

 : . ١؛7م : وى ةنماكلا رردلا ؟
 بحاصلا ةقيوس نيب اميف تناك ةسردملا هذهو ةذ] : 4 ةيزيلجنالا ةمجرتلا ةمدقم « تايفولا *

 يمورابلا لزق نب ناّمع حتفلا وبأ نيدلا رخف ريبكلا ريمألا اهرمع ٠ سادعلا بردو
 . (م50 : ١ طقللا ) لداعلا نب دمحم لماكلا كلملا راداتسأ
 . يناصلا لهنملاو 8١١ : ا/ يدفصلا
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 يشخف . هوبلطا « ًاريزو نوكي نأ حلصي اذه : لاق رهاظلا هيلع فقو املف

 ؛ ' اهاسانتي ناطلسلا لعجو ةيضقلا لطبأ نأ ىلإ ىعسو « هسفن ىلع بحاصلا

 بسنت ذإ هتيسفنو ناكلخ نبا قلخ عم قفتي مل امبر ًائيش ةياورلا هذه ديزتو
 بحاصلا مادق يبثميو « ةفارقلا بابب فقيو بكري موي لك ناك هنأ هيلإ
 قبي مل هنأب رقفلا نم هلاح هتغلب ام رادقم رّوصتو ؛؟ 'هتيب ىلإ هلصوي نأ ىلإ

 . "هدي بسك نم همعطيو لمعي ناك هل ًادبع نأو اهبكري ةلغبلا ريغ هل
 «تاونس عبس نع لقي ال ام - لزعلا دعب  ةرهاقلا يف ىضق ناكلخ نبا نكلو
 اذه لعجن ذإ « ةرئفلا كلت رخآ يف هلاح روصت امنإ ةياورلا هذه تناك امبرو

 بحاصلا فطع ةراثا ين ”الماعو « ىرخأ ةرم ءاضقلا ىلإ هتداعإ يف ًاببس رقفلا

 ةيدام ةقئاض نم ةريفلا هذه يف ناكلخ نبا هاساق ام مغرو ؛ هيلع نيدلا ءاهب

 . دئاوفلاو تامولعملا اهنم دمتسي ةديدج بتك ةءارقو « هباتك لامك ا ف ىضم

 ناك ام ربكأ نيودت نم ىهتنا دق ناك 51/1 ةنس قشمدب ءاضقلا ىلإ داع الو
 . ءاضقلا نوئش يف لمعلا ةمحز ببسب هأجرأ دق

 « ةيملس ىلإ شيرعلا نم اهامعأو قشمد ءاضقب ناكلخ نبال ديلقت بتك
 كلملا ناطلسلا دنع رضحو « 5175 ةنس ةجحلا يذ يف « قباسلا هلاح لثم ىلع

 نيرشعلاو عباسلا ينو . ةعلخلل ًاسبال ( يفوت دق هدلاو رهاظلا ناك ذإ ) ديعسلا

 تناكو ؛ 51/ال ةنس مرحم 7 يف اهلخدف « قشمد ىلإ هجوت روكذملا رهشلا نم

 ةرشايم نع غئاصلا نبا عنتماف قشمد ىلإ تلصو دق ءاضقلا هيلوتب رابخألا
 جرخف « بوبحملا مهيضاق اهلهأ يسنت نأ عبسلا تاونسلا عطتست ملو ؛ هلامعأ

 نورخاو « ةلمرلا ىلإ مهضعبو ةزغ ىلإ مهضعب لصو ىتح « هيقلتل سانلا
  ةمحزلاو لافتحالا يف ههبشي ام ري مل ء ًادوهشم هلوخد موي ناكو « ايطق ىلإ

 لاح هجوتو « هيقلتل ركسعلا عيمجي رمديأ نيدلا زع ةنطلسلا بئان بكرو
 ىرابتو « هنوئنبي ءارعشلا دفاوتو « اهيف سلجف « ةيلداعلا ةسردملا ىلإ هلوخد

 تناك عبسلا تاونسلا نأ ىلإ ءارعشلا نم ريثك حملأو « ةءارقلا يف ءارقلا

 ١ ا( يدفصلا : 5١١” .

 هسفن ردصملا و 2.

  7هسفن ردصملا 0.
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 مهيلع لح يذلا ثوغلا ماع ءيجي عبسلا دعب نأو , ًافاجع « فسوي يبس لثم

 'ناكلخ نبا مودقب

 ديعسلا كلملا اهأشنأ يلا ةيرهاظلا ةسردملا تحتتفا رفص رشع عباس ينو

 « دعب تلك دق ةسردملا نكت لو «٠ يقيقعلا راد عضوم يف « هيبأ مساب

 تناكو «نايعألاو ةاضقلا ةيقبو رمديا نيدلا زع ةنطلسلا بئان سردلا رضحو

 ديشر ةيعفاشلا سردم ناكو « ةيفنحلاو ةيعفاشلا باحصأ ىلع ًافقو ةسردملا

 رضح دقو « هيف ةريثكلا حئادملا وذو فل وملا قيدص يرافلا ليعامسا نيددلا

 نيدلا ردص ناكف ةيفنحلا سردم امأ ٠ ىسوم هنبا هعمو هسرد ةاضقلا يضاق

 تحتف ةدعقلا يذ يفو « "رصمب ةاضقلا ءاضق نم هئافعتسا دعب ىفنحلا ناميلس

 نيدللا لاك هنبال اهنع لزن مث ًاضيأ ناكلخ نبا اهيف سردو « ةيبيجنلا ةسردملا
 دق « هاقناخلاو ةسردملا بحاص ناكو « ةيبيجنلا هاقناحلا تحتفو « ىبموم

 ؛هفقوأ ام رئاس يف لعف كلذكو « ”ناكلخ نبا ىلإ امهفاقوأ يف رظنلا لعج

 « ةرملا هذه ءاضقلا هيلوت دعب رصم نم هيلع تدرو ةلاسر لوأ تناكو
 اهيفو ( 51/ ةنس ) لينلا ءافوب رشبت يبلحلا ريثألا نبا نيدلا جات ءاشناب ةلاسر

 ناك ذإ « ءانثلا ةداشإو ءان آلا ةداعسو ءانهلاب ةحتفتسم همايأ تلاز ال : لوقي

 يضاقلا ىلإ ودبي اميف ريشت انه «هريغ» ةملكو . ءانبلا ةداشإ هرهد نم هريغ لمأ

 هسلاجم يف لوقلا نم رثكي ناك ذإ « عاملا واوا « هلبق ناك .يذلا

 يدفصلاو 84: ةقرولا ١١5١( مقر) يلليربوك ةطوطخمو “٠٠١٠4 ةقرولا 0-5 نويع

 نامحلا دوقعو ؛ يقاصلا لهنملا/و "5 : ةقرولا « هارمألا ءابنإو ءامسل١٠  مءو : ال

 مالو : "١ ريثك نباو 445 : ةقرولا « ةروكذملا نيلرب ةطوطخمو ١الال : ةقرولا

58 . 

 «م٠ : ١ ريثك نباو 445 ةقرولا نيلرب ةطوطخمو ١1/0 : ةقرولا « ناملا دقع ؟
 اهحاتتفا نا هلوقب فلوملا درفنا دقو ؛ ( ةيشاحلاو نملا) ١ها0 - +١ : 4 تايفولاو

 تفلوملاو « رفص ثلاث يف ناك كلذ نأ تركذف ىرخألا رداصملا امأ رفص ١07 يف ناك

 . هسفنب اهحاتتفا دهش هنأل كلذب ىردأ
 . اهسفن ةقباسلا رداصملا

 . 440 : ةقرولا « نيلرب ةطوطخم

-_- 
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 ضيرعتلا اذه ىلإ راشأ دقو ؛« اذك ماتيألل تينبو اذك فاقوألا ين ترمعو

 . ىسوم هنبا

 فرصي وهو تاونس ثالث ةبارق ديدحلا هبصنم ين ناكلخ نبا ىضقو

 نأ اهتصالخو « رقشألا رقنس ةنتف تئدح نأ ىلإ « تاصغنم نود رومألا

 مث « يرهاظلا رمديأ نيدلازع دعب قشمدب ةنطلسلا ةياين ىلوت رقشألا رقنس

 ةاضقلا هل فلحو لماكلا كلملاب بقلتو ء ةنطلسلاب لالقتسالا هسفنل ىعدا

 لوح رصم يف رومألا بارطضا كلذ ىلع هعجش يذلا ناكو « نايعألاو

 هرمعو « شمالس لداعلا كلملا هيخأ ةيلوتو ةنطلسلا نم هعلخو ديعسلا كلملا

 ضرب ملف ٠ يحلاصلا نووالق روصنملا ةعيابمو هلزع مث « تاونس عبس ذئموب

 نووالق روصنملا هيلإ لسرأو « ةنطلسلاب لالقتسالا دارأو رقشألا رمنس كلذ

 ذئدنعو . هل غصي ملف « ةمألا نهويو ةملكلا قرفي كلذ نأو هلعف حبقي

 ةميزملا تناكف « يباحلا رجنس نبدلا ملع ةدايقب ًاشيج روصنملا هيلإ لسرأ

 . "رقشألا رقنس ىلع
 هناف كلذلو « ”رقشألا رقنس عياب نم يف ناك ناكلخ نبا نأ ودبيو

 لس قشمدب هباكر رقتسا نيح هيلع ملسيل يلحلا رجنس ىلع لخدي داك ام

 ىعدتساو ( 5/4 رفص م09 ةيبيجنلا هاقناخلا واع نع ىبح

 . ؛هنع الدب ءاضقلاب هيلإ دهعو بلح نم ةلودلا ىبس نبا قباسلا يضاقلا

 اهنكسي يك « ةيلداعلا ةسردملا لحي نأب ناكلخ نبا ىلع يباحلا رجنس حلأو
 « ةيحاصلا لبج ىلإ هتعتما لقنيل "المج ناكل نباىعدتساف « ل نبا

 نووالق روصنملا كلملا نم ةلاسر تلصو « يرمي ةعئمألا لقن ل
 يباحلا رجنس سلجو . رقشألا رقنس ةنتف يف كرتشا نم لك نع ًاوفع نمضتت

 ١ ةيشاحلا) مو5 - موه : هج تايفولا ( .

 خيراوتلا نويعو ءاهدعب امو ١08 ةقرولا « نامللا دقعو 841 - مم : *١ ريثك نبا ؟

 . مو ةقرولا

 . ةيرصملا ركاسعلا لاتقب ىفا هنأ ”88 : م رردلا زتك ين م

 . ١64 : ةقرولا « ناملا دقعو ؟١9 : ١م ريثك نبا
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 رصم ركسع نم نايعألاو ءارمألا هدنع رضحو رضخألا ناديملاب زيلهد يف

 رفظلاب ةئنهتلا دعبو « روصنملا باتك مهيلع أرقي ذخأو ٠ سانلا نايعأو ماشلاو
 صخي امم هيفو ماعلا وفعلا ركذ درو ةثداحلا كلت يف كرتشا نم ىلع بتعلاو

 سمش يئاضقلا ىماسلا سلجملا قح نم نيعتي ام فاخ ريغو » : ناكلخ نبا
 انيلع هتمدخو اذ ةنيعتف ميدقو « ىلاعت هللا هزعأ « ناكلخ نبا دمحأ نيددلا

 ىلإ هتداعاب انمسر دقو « اهدهع هللا ىقس « ةيحلاصلا ةلودلا اياقب نم هنأو

 ١ « ماربالاو ضقنلا يف هيدي انطسبو « ماشلاب ةاضقلا ءاضق نم هيلع ناك ام

 ثيح ىلإ هتعاس نم يضاقلا بكرف « ناكلخ نبال ةينس ةعلخ ةلاسرلا عمو

 ترضحأو « ماكحألا رشابو لزن مث « مهيلع ملسو نيعمتجم ءارمألا ناك

 روصنملا كلملا ىلإ بتكو « ةعمجلا اهب ىّلصو اهسبلف فيرشتلا ةعلخ هل
 كلملا باوج هءاجف « رذتعيو هيلإ بسن امم لصنتيو اهيف هل وعدي ةلاسر
 بلح ةقطنم ءاضق هل فيضأ ةدم دعبو « رذعلا لوبقو ركشلاب روصنملا

 اوجهتبا سانلا نأ ين بير الو ؛ ”هراتخي نم اهيف بينتسي نأ هل نذأو اهلامعأو
 نأل ًاضيأ اوجهتبا نيريثكلا نكلو « مهنم ًاريثك لمش يذلا ماعلا وفعلاب

 . "وفعلا كلذ مهلمش نمم ناك بوبحملا مهيضاق
 ءاض رتساو « لاحلل ةئدهن الإ نكي مل روصنملا كلما فرصت نأ ودبي نكلو

 بلح ةقطنم ةفاضا ىلع فصنو رهش نم رثكأ رمي مل هناف الإو « رطاوخلل

 ( 58٠ ةنس مرحم 78) ءاضقلا نع لزعلا باتك هءاج ىبح ناكلخ نبا ىلإ
 « لزعلا اذه ببس نع ًائيش رداصملا ركذت الو ؛ * غئاصلا نبا نيدلا زع ةيلوتو

 ؛ لبق نم هيلإ تحملأ امم « هيلع ىموم هنبا ريثأت نع لاقي نأ نكمي ام ىوس

 راصتخابو ١77( : ةقرولا ' ٍلليربوك ةخسنو) ٠١ - م ةقرولا 2 يرانا نويع ١

 . ١48 : ناجلا دقعو ؟ؤ١ : ١ ريثك نبا يف

 : ناىلا دقع رظناو (٠١ه : ةقرولا « يللي ربوك ةخسنو ) 959 « 5٠١٠ : خيراوتلا نويع ؟

 1 . 449 : نيلرب ةطوطخمعو ١65

 . ؟ؤ) : #١ ريثك نبا م
 : #١ ريثك نباو 449 : نيلرب ةطوطخمو ١مال : ناملا دقعو ٠١١ : خيراوتلا نويع
9#" . 
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 ناك يلا سرادملا يف سيردتلا نع ىحني ًاضيأ هنأ لزعلا اذه ىنعم ناكو
 هنبا اهيف سردي ناك يلا ةيبيجنلا ةسردملاب عطقناو « ةداعلا يف اهملستي

 هيلإ تفيضأ مث « رهشلا يف مهرد ةئامثالث هرادقم بترم هل يقبو « ىسوم

 رشاعلا يف كلذ ناكو « ' يناكلمزلا نبا نيدلا ءالعل ًافلخ ةينيمألا ةسردملا

 هنكسم ىلإ دوعلاو ةينيمألاب سردلا ركذ ىلع رمتساو « ' 581 ةنس رفص نم
 ثحبلاو « ءابدألاو ءالضفلاو ءاملعلا نم هيلإ ددرتي نمب عامتجالاو « ةيبيجنلاب

 بجر ١7 موي ضرملا هب أدتبا ىح«دئاوفلاو مولعلا ثبو مهل ةركاذملاو مهعم

 ةسردملاب 581 ةنس بجر ١5 تبسلا موي نم رصعلا ناذأ تقو هتينم هتفاو مث

 نفد مث قشمد عماجي هيلع يلص « هل يلاتلا دحالا موي نفدو « ةيبيجنلا ةيلامحلا

 لبحلا حفسب ةعقاولا ةيباوصلا ةبرتلا يترش « ءارحصلا يف نويساق لبج حفسب
 . "يبرغلا هبناج نم

 . هتيصخش - هبهذم  هتفاقث 5

 لحارم يف ناكلخ نبا هسرد ام ضعب ركذ ةقباسلا ةرقفلا يف انب رم دق

 هقفلا ةساردب همامتها تزربأ دق رداصملا نأ انل نيبتي هنمو « ةيميلعتلا هتايح

 هناقتاو « وحنلاو ةغللا ةساردو  ىعفاشلا بهذم ىلع ةصاخو - هلوصأو

 هباتك يف ةحضاو اهنكلو « ًاصاخ ًافلؤم اهيف هل فرعن ال يتلا « مولعلا هذه
 ةداهشب ةدكؤم « ةيوحنلاو ةيوغللاو ةيهقفلا اياضقلا ضعب ىلع جرع املك
 ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا ين ةعاربلاب هل اودهش دقف « هنع نيذخآلاو هيرصاعم

 ؛ *ىواتفلا نم هنع ردص ام نسحبو ( يعفاشلا بهذم يأ ) بهذملاب ةفرعملابو

 يرمألا عماجلا باوبأ نم ةدايزلا باب يلبق ةينيمألا ةسردملاو « ١ : ١4١ سرادلا رظنا

 .(119/ا1:/0 سرادلا ) هللا دبع نب نيكتشمك ةلودلا نيمأ وه اهيناب و « تاعاسلا باي ًاميدق ىمسملا

 ١١8(. : لليريوك ةخسنو) #١١ : خيراوتلا نويعو (ي) ةحفصلا : 4 تايفولأ ةمدقم ١

 ريثك نباو 40١ : نيلرب ةطوطخم رظناو (ط « ي) : تايفولا نم عبارلا ءزحلا ةمدقم

 . ١ : #١9 سرادلاو « م.) : ١

 . ياصلا لهنملا : كلذك رظناو « يرازفلا نيدلا جات نع القن ١ : #١9 سرادلا
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 . هتلهأ يلا يه  هتيصخش يف ىرخأ رصانع ىلإ ةفاضالاب - فراعملا كلتو

 « نمزلا نم ةليوط ةدم ء«بصنملا كلذ يف قيفوتلا هل تلفكو ءءاضقلا بصنمل

 . سرادم نم هيلإ لكو اميف سيردتلا ءابعأب مايقلا هل تلفك اك

 الإ رّوصت ال ّيملعلا هليصحت نع اهعمج تعطتسا يتلا رابخألا نأ ريغ
 قشر تتكلل' يع 4 عالطالا مثاد لجرلا ناك دقف « هتفاقث نم ًاريسي ًابناج

 ء سرادملا ىلع ةفوقوملا تابتكملا يف اهيلع عالطالا دمتعي وأ « اهتانتقا ىلع

 . ' بتكلا كلت ىلع هعالطا جّردت روصت ةآرم نوكي نأ هباتك داكيو

 رعشلل هنبح هبلغيو «"سانلا مايأو رعشلا ىلإ ديدش ليم نع هباتك حصفيو
 حمطي ناك ناكلخ نبا نأ انفرع دقو ؛ ةيخيراتلا ةقيقحلا هيدل محازيو ًانايحأ

 رعشلا نم ًاريثك مظن دقو « ًارعاش نوكي نأ ملعلا بلطي هدهع لئاوأ ين

 نم ءارعشلا ةرهمج ىلإ بستنا امبرو - هعضوم يف هنع ثيدحلا ينأيس
 نأ الول « ريهز اهبلاو رازحلاو يميحللا نباو حورطم نبا لاثمأ هئاقدصأ
 يف لمعلا دعبو . ةيعامتجا ةناكمو ًاررقم ًاقزر هل لفك ءاضقلا ىلإ هباستنا
 . رارمتساب هيدل يندألا قوذلا ةيذغتو « هب مامتهالاو رعشلاب هتلص ريفت مل ءاضقلا

 حضاو اذهو « "هتقو يف ينتملا ناويدب سانلا فرعأ ناك هنإ هيف ليق دقو

 هنأل لب ٠ بسحو يبنتملا ناويد ىلع هتالاحإ ةرثك نم ال ١ هسفن هباتك يف

 ىلع ريثك دامتعاب ( روفاكو كتاف ةمجرت لثم ) هباتك يف مجارللا ضعب دع
 ةعبس ظفحي ناك هنأ هريغو يرازفلا نيدلا جات خيشلا نع لقنو . ناويدلا

 هتفاقث يف لوالا هجوملا نا لاقي نأ نكمي اذهو ؛ ؛؟ رعشلا نم ًاناويد رشع

 ةيفاقثلا ةروصلا كلت تالمكم نم نأو « ةيخيراتلا ةيبدألا هتعزن وه ناك

 . ةغللاو وحنلاو هقفلاب همامتها

 ثيدحلا لي اميف رظناو « ةماعلا سراهفلاب صاخحلا ءزحلا يف « فلؤملا رداصم » تسرهف رظنا ١

 . « نايعألا تايفو » هباتكل هفيلأت نع

 ا . يرازفلا نع القن ١ : #١4 سرادلا ًاضيأ رظنا ؟
 . ”ه : نولوط نباو ( يلازربلا نع القن) 7١١ : ةبهش يضاق نباو ٠ يناصلا لهنملا ©

 . 8١١ : ةبهش يضاق نبا :
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 لوقلا مآدقت دقف « هبهذم دنع فوقولا داعملا لوقلا نم نوكي داكيو
 ماشلاب ةاضقلا ءاضق يلو هنأو « هترسأ دارفأ رئاس ناك امك « ًايعفاش ناك هنأ
 بصنملا اذه يلي لظ مث «٠ يعفاش الإ بصنملا اذه يف نيعي نكي مل موي ًادرفنم

 ًاينس ناك لجرلا نأ يف لادج الف « ةينسلا بهاذملا رئاسل ةاضق نيع نيح

 ةيضق دنع فوقولا ىلإ ينادح يذلا نكلو . ًايعفاش ( لصألا يدرك وهو)
 مالغ وه كلذ ٠ ةنسلل ديكي ًايعيش ناك هنأب هل نيرخأتملا دحأ ماها بهذملا
 ةمجرللا بحاص يملسالاب وعدملا رمع خيشلا نب نيدلا ييحم خيشلا نب دمحم

 « ةيعيشلا رداصملل ناكلخ نبا سابتقاب هماهنا تابثا ىلع دهشتسي وهو ' ةيرقبعلا
 عيمجل ةمجرتلاب مث رشع ينثالا ةمألل ةمجرتلاب فلؤملا مامتها ىلإ ىموي هلعلو
 تسرهف تبثيسو « ةلطاب رداصملا ىلع ءاكتالاب ةمهتلا نكلو « نييديبعلا ءافلحلا

 رداصم رثكأ نأ سراهفلاب صاخلا ءزحلا يف هاندرفأ يذلا فلوملا رداصم
 ىوعد يوقن نأ انئش ولو . ةنسلا لهأ دنع ةدمتعملا رداصملا يه امنإ ناكلخ نبا

 نأ فلؤملا ىدل يعيشلا ليملا ىلع "لدي اممو : انلقل ةيرقبعلا ةمجرتلا بحاص
 « اوشلا نساحملا ينأ لثم مهتالغ نم لب ةعيشلا نم اوناك هئاقدصأ نم ًاريثك
 نيدباعلا نيزل قدزرفلا حدم يف ىري ناك هنأو ؛ ماشلا ناطيش بقلملا رعاشلاو

 يف ةيواعم ركذ اذإ هنأو ؛ '« ةنحلا اهب هل ىجرت ةمركم و  حدم ضحم

 .ةةنسلل ديك وأ عيشت ىلع لدي ال كلذ لك نكلو ؛ ”هنع ىضرتي ال هباتك

 ىلع نييمطافلا ءافلخلابو رشع يثالا ةمئآلاب همامتها لمحت نأ عيطتسن نحنف
 فاصنالا حور ىلع مهتالغو ةعيشلل هتقادصو « ةصلاخلا ةيخيراتلا ةرظنلا لمحم
 ؛ يبهذملا ءامتنالا يف نيفلتخم نيفرط نيب ةيدولا تاقالعلا مايق ين حماستلاو
 ةشئاع نع يضرتلا هطخب درو دقف ةيواعم نع يكرهك نانا اف

 "مك ع: مقر يارسوبقبوط ) ةيرشع انثالا ةفحتلل ةيرديحلا سو ةيرقبلا حرا رظنا ١

 . يضاقلا دادو ةسنآلا ىلإ دوعي باتكلا اذه ىلإ يرظن تفل يف لضفلاو « (أ/ :8 ةقرولا
 . هه : 5 تايفولا ؟

 نع لوقنم ريغ صنلاو #5 : ه ةيواعم ركذ دنع ةدحاو ةرم «هنع هللا يضر» تدرو ؟

 ًامامت قفتي ال ناك هنبا نأ ىلع لدي امم « هنبال راتخملا يف درو كلذك امنإو «٠ فلوملا طخ

 . ةباحصلا نم فقوملا اذه ين هيبأ عم
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 ضعب هفارحتا امأ « هيلع اوراثو ًايلع اومصاخ نم مهو « ريبزلاو ةحلط نعو

 « ةفيعضلا تاياورلا ضعب امهيف هلوبقو صاعلا نب ورمعو ةيواعم نع ء يلا

 ىلإ انه ريشأ نأ يفكيو ؛ ىلا تحلل لإ ويحي نه ركل تقرت روق
 ديزي لاح يف يسارهلا ايكلا ىوتف دروأ نيح  خرؤملا فقوم يف  هفاصنإ

 ىوتسملا ىلع هنا لب . ' امل ةضقانملا يلازغلا ىوتفب اهعفش هناف ةيواعم نبا

 « قشمدب 888 ةنس هعيمج هظفح ىبح ديزي ناويدب مارغلا ديدش ناك  يبدألا
 « اهبحاصل تايبأ لك دار ىّبح لوحنملا عبتتو «هلوحنم نم هحيحص فرعو

 امبر هنا لوقلا ةصالخو ؛ "نسحلا ةياهن يف هنا لاقو ديزي رعش ىلع ىتأو
 بسحب ال هنكلو « فقاوملا ضعب يف « هلآو "ىلع ىلإ االايم ناكلخ نبا ناك

 ةلزنم نع هب دعبي مل كلذ هليم نأ اك ٠ ةنسلل نوديكي نم يف وأ ةعيشلا يف
 . ةلادعلا يرحتو فاصنالا

 مهأ نع ثدحتن نأ انب يرحف هبقانم يف ةلادعلاو فاصنالا انغلب ذإو

 ةدوملا نجع ناك هنأ رداصلا فلم و فقل ةعيماتم بكيت ىلا رصانعلا

 *  ًائيش رخدي ال ابرك ًاداوج ناك هنأب هتفصو اك ؛ ”قطنملا حيصف
 نم هحادم ناكف « حدملل ةلبق « يئاضقلا بصنملا عم ةفصلا هذه هتلعج دقو

 ديشرو بعصم نبا نيدلا رونو يقرافلا نيدلا دعس لثم « نيريثك ءارعشلا

 اذه هب هحدم اممو « ينابيشلا ليئارسا نبا يلاعملا يبأ نيدلا مجنو يترافلا نيدلا

 *هلوق هتسردم يف ًاتيب هحنمب نأ ءاجر « ريخألا

 تابغرلا هجوتت هباوبأ ىلإ نمو نيملسملا ةاضق ىضاق

 تاملظلاو ملظلا لاز هانسب يذلاو يلاعملاو يناعلا سمش

 تاداع دئاوفب هل ًادبأ ترج نم فراوعلاو فراعملا رحب

 . عمه - ؟مل/ل : #" تايفولا

 . ”ه4# : 4 تايفولا

 . يرازفلا نيدلا جات نع القن 7١١ : ةبهش يضاق نبأو ١ : #١9 سرادلا

 8 أملرو : خيراوتلا نويع

 كك محلا < هش 5-5 . ب الو : ةقرولا « خيراوتلا نويع
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 'مهحدم ىلع ةينسلا زئاوحلا مهزيحي ناكو

 صئاصخ يهو « شأحلا تابثو لقعلا لاكو ةهازتلاب فصو كلذك

 نوكي نأ يعيبطلا نمو « ةلمج سانلا ةلماعم يف ةماه يه املثم « يضاقلل ةماه

 « ًاضيأ ءاضقلا تابلطتم نم امهف « راقولا عم هيلع ةبلاغلا ةفصلا وه ”دملا

 " ةيبدألاو ةيملعلا دئاوفلاو قيّتحتلاو ثحبلاب ”الفاح هسلجم لعج يذلا وه اذهو

 يفني ال كلذ نأ ىلع « هدئاوف نم سابتقالل سلجملا اذه نوبحم هباحصأ ناكو

 ةمدخ ىلإ ةغّزاسملا ديدش ناكر .. .بلغألا يف ةبتذهملا ةباعدلا لإ ليم كاك هنأ
 تثدحمن كلذك « هيدل ةلادعلا حور سمي ام ىلإ ةمدخلا يدؤت نأ "الإ نيرخآلا

 ؛ قيضلا تالاح دشأ ين وهو ةيداملا تادعاسملا لوبق نع هدي ةفع نع قبس اميف

 ىلإ ًاببحم هتلعج باحلا نيلو قفرلا نم هب فرع ام عم تافصلا هذه لكو

 هركيو « ةبيغلا هسلاجم يف يرجت نأ نم جّرحتلا ديدش ناكو « ”هوفرع نم
 اهاننظ امبر « ةلالدلا ةقيمع ةياكح بابلا اذه يف هلو « ةميمنلاب رابخألا لقن

 نأ هربخي لجر موي تاذ هيلإ رضح دقف « يئاضقلا هبصنم عم ضراعتت مويلا
 لسرأف ٠ ام ناكم يف رمحلا ىلع نيفكاع اناك هيدل لودعلا دوهشلا نم نينثا

 « هتيد ىلإ هجوت مث « سلجملا ةئيه رييغتو امهلاح حالصاب امهرمأي ءابقنلا دحأ

 لجرلا ىعدتسا « هب هرمأ ام امهغلبو لصو دق بيقنلا نأ فرع اذإ ىتح

 . ناف ( نيبيقنلا يناث ١) بيقنلا كلعم ثعبأ انأ : هل لاقو رسلاب هيلإ ىضفأ يذلا

 تعطقو دلبلا يف كترهشأ الإو يغبني ام امهب تلعف ًاحيحص كئيدح ناك

 ناكملا كلذ ىلإ هب بهذو بيقنلا ا هدكأتل لجرلا قفاوف ؛ كناسل

 « ناكلخ نبا ىلإ ديعاو « لجرلا دي ين طقسأو « بارش سلجمل ًارثأ دجي ملف |

 « هتعافش لبقف « بيقنلا هيف عفشف « هددهي ذخأو « ةردلا هعمو زيلهد يف هذخأف

 ؛ *ملسم ضرع فذقي دوعي الأب هيلع فلحي هلعجو فحصملا رضحأ مث

 مه : نولوط نباو ؛ يناصلا لهنملا ١
 *”ه : نولوط نباو ؛ يئاصلا لهنملاو 9١١ : ةبهش يضاق نبا ١

 .أ/6١١ : خيراوتلا نويع م
 . مالا - مالإ : ه بهألا تارذشو ء«بل/ررو : خيراوتلا نويع 4
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 ةلادع يف ًازمغ هدعيو فرصتلا اذه لثم لبقي ال سانلا ضعب ناك امبرو
 ةيحان نم ةصقلا نكلو « هدوهش ةنامأ نع قيقدلا يرحتلا ىلإ هليمو لجرلا
 هالص ىلعو « دحأ ةروع فشكي الأ ىلع هصرح غلبم ىلع لدت ىرخأ

 . نيرخآلا يف قلازملا يدصرم
 يصخشلا هكولس يف نعطلل نيتيقالخأ نيتيواز هيرصاعم ضعب راثأ دقو

 « ناملغلا ىلإ هليمو ةشيشحلا هيطاعت امهو  هبسن يف هبذك ىلإ ةفاضالاب

 « رمحللا برشل « ةذللا كلت لثم ديري ناك ول هنأب ىلوألا نع باجأ دقو
 نع فقوتو « ًامرحم ًارمأ ةشيشحلاو رمحلا ليبق نم ناك ام لك ين ىري هنأو
 ناك هنأ ىلإ « هبوبحم نييعت ىلإ مهضعب بهذو . ةيناثلا ةمهتلا ىلع ةباجالا
 ؛ ١ ناهلولا ميتملا فرصت هيلإ نامطي نم روضح يف هتالا> ضعب يف فرصتي
 رثكأ ناف « ةيضقلا هذه يف ًائيش ثيدحلا ثحابلا لوقي نأ بعصلا نمو

 اوناك امنإ كلذ هيلإ اوبسن نيذلا ”لعلو « ةيلزغ انتلصو يلا ناكلخ نبا راعشأ
 سفنلا سيساحأ نع ريبعتلا نأ ىلع ؛ هتاتيبودو هرعش نم هنوعمسي اهب نيرثأتم
 امبرو « ماعلا هكولس ىلع بلغت تناك يلا نيدتلا حور هنود فقت ال ءيش

 هنإ لوقن نأ انل سيلو . عرولا نم ديدش مامز نع ةمجان ةفطاعلا هذه تناك
 نأل كلذ ءابصلا دهعل ًابكاوم ناك هناف « هيدل ليملا كلذ لثم كانه ناك نإ
 5 ةاضقلل ًايضاق نيع نأ دعب «٠ قشمد يف ناك امنإ ليملا اذه نع ثيدحلا
 يلا ناكلخخ نبا ةروص ناف رمألا ناك آيأ . اهزواجت وأ نيسمحلا غلب دق ناكو
 نيتفصلا نيتاه لثمو « جرحتلاو لادتعالا ىلع ”لدت رداصملا نم اهمسر نكمي
 ةيفطاعلا تارايتلل مالستسالا نود لوحن ةفص يهو ٠ ةدارالا ين ةوق نع ناعبنت

 . ةيناوهشلا وأ

 ةراشالا ترم يلا تافصلا نم ريثك يف هيدل نيدتلا حور تلجن دقو

 هراثكاب ًاضيأ تنرتقا امبرو ؛ خلا ... ةبيغلا ةيهاركو ةلادعلاو ةهازنلاك : اهيلإ

 انكلو ؛ "لبرا ين ناك نأ ذنم هلعفي ناك رمأ كلذو « روبقلا ةرايز نم
 . ١ : ٠١١ تاوفلاو م08 : »* يدفصلا رظنا ١
 . «”“مل : *» تايفولا رظنا ؟
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 هفرعت نم ًاعزج تناك روبقلل هترايز ناف « انه خرؤملا حور ىسنن الأ بجي
 . ' ةلمج خيرأتلاب لصتي ام قيقدتو « ةافولا نكامأ ىلإ

 : رعاشلاو يندآلا دقانلا ناكلخ نبا  ه

 اهلك :لذت ةباك نع .عضارق يف ةرتك .ةيدهت اماكحأ ناكلخأ نا رن

 هنأ ماكحألا كلت نم ذخؤيو ؛ هرظن يف عيفرلا يرعشلا جذومنلا ىلع

 ًاجذومن نينع نباو يذيواعتلا نبا طبسو ردّرصو يرئتحبلا رعش ربتعي ناك
 ( يبنتملاب ماعلا هباجعا نم كلذ صقني نأ نود ) يبرعلا رعشلا ةمق هاري امل

 نسحأو هظافلأ بذعأو هدايق سلسأ ام ! هرد هللف « عنتمملا لهسلاو ةقيقحلا ىلع

 "( بخن هعيمج لب ءيش وشحلا نم هيف سيلو 3 هدصاقم فطلأو هكبس

 اهتبوذعو ظافلألا ةلازج نيب هرعش عمج » : يذيواعتلا نبا طبس يف لوقيو

 نكي مل هدقتعأ اميفو « ةوالحلاو نسحلا ةياغ ين وهو « اهتقدو يناعملا ةقرو
 ناف « لصفلا اذه ىلع فقي نم ينذخاوي الو « هيهاضي نم ةنس يبئامب هلبق

 ءارعشلا ةمئاخ ناك ) : نينع نبا يف لوقيو ."« عابطلا ليمب فلتخي كلذ

 براقي الو .“ ( هب ساقي نم هرصع رخاوأ يف ناك الو 3 هلثم هدعب تأي مل

 يف ةصفح يبأ نب ل ابر لب ءالؤه

 : اهنم يلا ةيماللا هتديصق لثم

 لبشأ نافخ نوطب يف مهل دوسأ مهنأك ءاقللا موي رلطم ونب

 ا تل

 ١ 4 ١557 #خد ا 4: “خم وال ا 5 2 لا ب تارا يا كك طا كلر ١

 .لؤوال 2 ل8 :8ه ؟ 5"! ؟ !١ : * « "اما»

 . ؟؟ : ١ تايفولا ؟

 . 55#" : م تايفولا م

 . ١8 : ه تايفولا
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 اذه لكو . '« مهريغو هرصع ءارعش عيمج ىلع لضفي نأ هقحو ىبعمو
 ليمي هنأو ٠ هباجعا طحم وه  بلغألا يف  ثدحملا رعشلا نأ ىلع لدي
 ًادمتعم رعشلا نوكي نأ نود ىنعملا عم مئالتملا يقيسوملا كبسلا .ةوالح ىلإ

 ءاوتنمالاب زيمتي املثم نايرحلا ةلوهسب رعشلا نم نوللا اذه زيمتيو ؛ 'وشح ىلع
 ام ىلإ رظن نود  ةمكحملا ةلازحلا ىوتسم ىلإ عفترا امبرو « ىعملا يف ماعلا
 هرعش فصو نيح ءىناه نبال يرعملا داقتنا دري هدجن اذهلو « ىبعم نم اهتحن

 « لاقملا اذه ين هفصنأ ام يرمعلو» : لوقيف ًانورق نحطت ىحر هبشي هنأب
 رعشلا ين ماعلا هيأر وه اذه . ” « يبنتملل هبصعت طرف الإ اذه ىلع هلمح امو
 ةقفوملا تاميسقتلاو ةديحلا صلاخملاب بجعي هاندجو صيصختلا ىلإ ءاج اذاف

 نكميو ؛ هرصع ءانبأ نع قرتفي ال اذه ين هقوذو « ؟ سانحلا عاونأ ضعبو
 توافت ىلع « ةيدقنلا هسيواقم تعنص يلا يه « يرتحبلا ةسردم » نإ لوقن نأ

 .ةهيبلاو حورطم نباو رازخحللا ىلإ لصت نيح ىتح « ةسردملا كلت يف تايوتسملا
 هرصع ِق ةدمتعم تحيض يلا ةيدقنلا سيياقملا نم ةعومجم هيدلو . ريهز

 بوانت نع فشكلاو « * يورلاو نزولا يف نيتهباشتم نيتديصق نيب ةلضافملاك
 . ةقرسلاو ذخألا ةيضق نع ًامومع ثيدحلا وأ « دحاولا ىعملل ءارعشلا

 فارسالا ةجرد ىلإ « ىيعملاب يلزحلا لالخالل ءارعشلا بقعت يف قيقدتلاو
 . ١ ًانايحأ

 ْ ؛ هرعش يف هيلإ حمطي ناك يذلا ىوتسملا ىلع ةيدقنلا سيياقملا هذه لدتو

 بيصن هل سيل نكلو « ةبوذعلاو ةقرلاب ”الامجإ فصوي نأ نكمي رعش وهف
 نيمضتلاب هيف فوغشم هنأ اك ٠ يرتحبلا ىقيسوم ةوالح نم وأ « ةلازحلا نم

 .زلوز) - ١9.١ : ه تايفولا ١

 . وشحلا نم صلاخ رعشب ًاضيأ هباجعإ يدبي ثيح 44١ : 4 تايفولا عجار
 . +954 : 4 تايفولا

 تايفولا رظنا 4 : 454 ٠ 44١ 2٠ 1١5١.

 . ا١ال : © تايفولا ه

 ول اولا + تايفولا يف كلذ نم ًاجذومت رظنا ؟
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 هدنع تيبودللو - ةمجرملا هذه يف هل اهتعمج يللا عطقلا نيبت امبسح

 رفوتت ال ةفطاعلا يف ةرارح ةبوذعلاو ةقرلا ىلإ عمجي وهف ٠ صاخ لامج

 هغوصيف ءارعشلا دحأ رعش يف درو ىنعم لوانتي ًانايحأ ناكو «هدئاصق يف ًاريثك

 نأ رعاشلا ناكلخش نبا وأ دقانلا ناكلخ نبا عطتسي مل ةلمحلا ىلعو .' ًاتيبود

 هباجعا يف ًاصلخم ناك هنكلو « هنيابي نأ وأ هرصع يف ماعلا قوذلا قوف عفت رد

 . ثدحملا رعشلا نم ةليمحلا جذامنلاب

 ١ م" تايفولا : ١5) .
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 علا تاو كاكا ناتيعراتافو دست





 ١ - خرؤوملا ناكلخ نبا :

 فرعي ملو أدحاو ًاباتك الإ فلؤي مل هنكلو ًاريثك ناكلخ نبا بتك

 ابرو « ةريثك تادوسم هطخب ديقو « رئنلاو رعشلا نم ًاريثك بتك : هب الإ
 عنص هنا لوقت امنيح رداصملا ضعب اهيلإ ريشت يلا يه تادومملا هذه تناك

 ودببو « هباتك فيلأت يف تادوسملا هذه نم وه دافأ دقو ؛ ١ ةيبدأ عيماجم

 دق يدفصلا ناك اذإو ؛ " ةدالا ضعب اهنع لقنو اهيلع علطا يدفصلا نأ

 دري مل امم تالوقنملا هذهو « حيرصت نود ءايشأ لقن هريغ ناف كلذب حرص

 نب دوعسم » : رفاسلا ردبلا يف يوفدالا لوق كلذ نم : تايفولا هباتك يف

 ناكلخ نبا هركذ اذكه « قازرلا دبع نب نسحلا نب نسحملا نب زيزعلا دبع
 بحاص هنع لقنو ؛ "« نينقتملا ظافحلا ضعب طخب كلذ ىأر هنا : لاقو

 * ييدراملا هللا دبع نب دمحم نب فسوي نب لع بسن نامزلا ةآرم ليذ
 لقن نانا ةآرم يف ءاجو ؛* ىمجعلا نباب روهشلا ىسيباركلا نيدلا فرشو

 ىلع ”لدي كلذ . لكو «”تايفولا يف هل دوجو ال يواهرلا رداقلا دبعب "قلعت
 يذلا ديحولا هباتك هنمضت امم ريثكب عسوأ تناك ناكلخ نبا تاديقم نأ .
 : « نايعألا تايفو» وهو ةمسأ دلخ

 انيدل نكلو « اذه هباتك عمج أدب ىبم  نيقيلا هجو ىلع - يردن انسل

 . "١٠م : ا يدفصلا

 . ال : ” ثيغلا

 . ١95 : ةقرولا « رفاسلا ردبلا

 . لال : ؛؟ نامزلا ةآرم ليذ

 . ١9:١ « #1١87 ج ىرخأ ةلثمأ رظناو « ١9 : ؟ نامزلا ةآرم ليذ

 يلق © سلا دمج دج ا اع . "م : ؛ نانحلا ةآرم
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 : لوألا ءزحلا اهيمسي فلؤوملاو ؛ةمرلا يذ ةمجرتب يهتنت فلؤملا طخب ةعطق
 ةنس لوألا عيبر رهش عبار ةالصلا دعب ةعمجلا موي هنم غرف هنأ ركذيو
 فرح نم ءادتبا مجارتلا ةيقب ةباتك عبات مث ؛ ةسورحملا ةرهاقلاب ' "هه

 فقت .يلا ( مقر ) لوبناتساب نيدلا يلو ,ةبتكم ةخسن يفو « ءافلا

 عست ةنس يف مث اهريرحن نأ ديفي ام يكمربلا دلاخ نب ىيحي دنع اهيف مجارتلا

 رطضا هنأ نم هسفن فلؤملا هلاق ام قفاوي اذهو « ( 559 ) ةئامتسو نيسمخو

 لمكيس هنأو ٠ ةاضقلا يضاق بصنم ًايلوتم ماشلا ىلإ هكرحتل فقوتلا ىلإ
 ؛ ءايلا فرح يف ةريثك مجارت نم ىقبت ام درويف ةصرفلا هل تحنس اذإ هباتك

 باتك نأ نيبتي اذه نمو « هطخب هباتك اهب لكأ يللا ةعطقلا مظعم انيدلو
 ةروص يف حبصأ هنكلو « ءازجأ ةثالث مضي ناك ىلوألا هتروص يف ناكلخ نبا

 ىهتنا دقو . راتخملا عنص امدنع ىسوم هنبا مالك نم مهفي اك ةسمخ ىرخأ

 «ةسورحملا ةرهاقلاب 59/7 ةنس ىلوألا ىدامج موي هباتك مامتا نم ناكلخ نبا

 هيف ىرن ذإ « خيراتلا اذه دنع ًامات ًافقوت فقوت هنأ ينعي ال اذه نكلو

 . ه 58٠ ةنس ناك اهرخآ لعل « ىرخأ تافاضإ

 هلقن امم هتادوسم يف ةدوجوم ناكلخ نبا باتكل ىلوألا ةاونلا تناك
 ةياورلا قيرط نع هديق اممو 504 ةنس ىبح اهيلع علطا يلا رداصملا نم

 ىلع هروثع ناك ذإ « مايألا عم درطي ”لظ هباتك ومن نكلو « عامسلاو

 نيح دقتعي ناك هنأ عم « جّردتملا فشكلا هبشي اهنم دئاوفلا ذخأو رداصملا

 كرتي مل» هنأ ( دلاخ نب ىيحي ةمجرت ىتح) هباتك نم ىلوألا ةروصلا ىبنأ
 ةزيجولاو ةطوسبملا «ةلماحلاو ةروهشملا سانلا يديأ يف ىلا بتكلا نم ًاباتك

 ناكلخ نبا نأ ردقي نأ ءرملل نكميو ." « هباتك يف لخدي ام هنم راتخا الإ

 ةيادب يعي ال اذه لعلو « 504 ةنس روهش يف هل يبيترت ناكو : هتمدقم يف فلوملا لوقي ١

 ةطوطخملا هذه سرد دقو ؟ باتكلا نم ةيناث ةخسن انيدل ىلا ةدوسملا نوكت اذبو « فيلأتلا

 ةيويسالا ةيعمحلا ةلجمب هرشن لاقم يف  اهكلمت نيح  نوتيروك ذاتسألا ةلوطم ةسارد

 . ثحبلا اذه يف هلاقم نم تدفأ دقو ؛؟ ١8841١ ةئس ةيكلملا

 . ٠58ه : 5" تايفولا ؟
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 ىسوم هنبا دهش دقف « تافلؤوملا ىشب ةلفاح ةبتكم يتقي ناك « هلقنت مغر

 « راصمألا ءاملع » باتك كلمتو 'يلازغلل طيسولا ةخسن هدلاو دنع ىأر هنأ
 حالصلا نبا هخيش كلم ين ةخسنلا تناك نأ دعب « يروباسينلا مكاحلا فينصت

 ةرشع هبتك ةنازخب ىسوم هنبا ىأرو « " هتكرت يف تعيبو (74-)
 بطحخلااو ةسامحلا اهنمو دحاو ءزج يف دربملل لماكلا اهنم يقيلاوحلا طخب بتك

 دنع اهآر بتك ىلع دمتعا فلؤملا اهانتقا يلا بتكلا نع ادعو ؛ ” ةيتابنلا

 ًاباتك يديزيلا دمحم نبا مهاربال ىأر دقف « ةماعلا تابتكملا ين وأ نيقارولا

 هفصوو « تادلجم عبرأ يف « هانعم قرتفاو هظفل قفتا امو همسا ةغللا يف

 ةخسنو * ءالدلا عيرص ناويد نم ةخسن ىأرو « ؛* ةسيفنلا بتكلا نم هنأب

 حاحص نم خسن ةدعو « “عاطقلا نبا فلؤملا طخب ةريطحلا ةردلا نم

 ليحلا باتكو « "رانيد ةئامب عابت ةخسن لكو يكلملا توقاي طخب يرهومجلا

 صخلملاو « *دحاو دلجم ين اهعتمأو بتكلا نسحأ نم وهو ركاش يبل
 قيقحنو « ''تادلجم ثالث يف كباب نبا ناويدو « * تادلجم عبرأ يف يزيربتل
 هل قفتت مل رداصملا هذه ةيؤر نكلو . '' ادلجم ١5 يف يناشوبخلل طيحملا

 باتك ىلع هعالطا نأ ودبي ذإ ؛ هباتك نم ىلوألا ةروصلا ىهنأ نأ لبق ًامئاد
 هتشقانم تءاج كلذلو « جالحلا ةمجرت .بتك نأ دعب "مت « ييوجلل لماشلا »

 ١ ةيشاحلا ) ؟هم : م تايفولا ( .

 وه تايفولا ؟ : ه١9) .

 . "49 : وه تايفولا «

 . ١9.١ : 5 تايفولا

 . "م4 : " تايفولا ه

 . "08 : #" تايفولا 5

 تايفولا 5 : ١١9) .

 . ١؟5؟ : ه تايفولا م

 . ١9,7 : 5 تايفولا ه

 ٠ تايفولا " : ١95 .

 ١ م”فوه : 4 تايفولا .
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 ًامئاد ليحي وهو ؛ 'يلصألا هطخ نع ”اليلق فلتخم طخب لماشلا يف درو الل
 فيلأتلا أدب نيح رصمب باتكلا دجي مل هنكلو « يناعمسلل باسنألا باتك ىلإ
 اذإو « ماشلا رايدب بلطلا رود يف ناك نيح ةدحاو ةخسن الإ هنم ري لو

 هعالطا نأ ودبي كلذك ؛ "ريثألا نبال هرصتخم ىنعي امئاف باسنألا ركذ

 همسا باتك يف كلذ لثم 'لقو « ةرخأتم ةلحرم يف "مت امنا يناعمسلل ليذلا ىلع
 فيطللا دبع هخيش اهبتك يلا ةيتاذلا ةمجرتلا ينو " هفلوم لوهجم « فيفللا ١
 دعب الإ يزوحللا نبا طبسل نامزلا ةآرم ىلع عالطالا عطتسي ملو ؛ *يدادغبلا

 دقو ؛ * ًادلجم نيعبرأ يف هفلؤم طخب كلانه هآرو قشمد يف ًايضاق شاع نأ

 نأو " يروغاشلا نايتفل تيبود ناويد ىري نأ نم قشمدب هتماقا هتنكم

 يف بيرقتلا باتك ( 556 لاوش يف ) ةيلداعلا ةسردملا بتك ةنازخ ي ىري

 بطق خيشلل تناك ةخسن يهو ( تادلجم رشع لصأ نم ) تادلوهه تس

 قشمدب كلمت كلذكو ؛ "اهفقو هنأب هطخ اهيلعو يروباسيتلا دوعسم نيدلا

 ًاناويد هل نأ عمسي ناك نأ دعب يمورلا رداا يأ ناويد نم نيتخسن ( 757)
 تحص اذإو ؛ *ريحلا رسملا قادص يأ «٠ سيرارك رشع يف هدجوف « ًاريغص

 تاماقم نم ةخسن ىأر فلأوملا ناف « تايفولا نم ةيرهاظلا ةخسن ةياور

 ريزولل تفلأ اهنأ دجو اهيلع هعالطابو « اهفنصم طخب * 50 ةنس يريرحلا
 هدجنو . اهفيلأت لوح هتبثأ دق ناك ال فلاخم كلذو ةقدص نبا نيدلا لالج

 ىلع ”لدت ةليلق عضاوم يف «الإ/ راعقلا يال داما درو باك نيد

 هذه نم غارفلا دعبو : تلق» هلوقب ةرقفلا هذه أدب دقو « اهدعب امو ١545 : كك ١

 . وخلا ..- ةمج رثلا

 . #58 : 4 تايفولا ؟

 . "ملل 2 ١؟١ : 5 تايفولا رظنا «
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 هذاتسأ ةخيفثمب رفظي ملو ؛ رخأتم رود يف هئازجأ ضعب وأ باتكلا ىأر هنأ
 هطخ بتكو دادش نبا ىلع ءىرق امم ةخسنلا تناكو « 58٠١ ةنس الإ دادش نا

 ىلع دمتعي دادش نبا ةمجرت نم ًابناج نأ انركذت اذاف « ' عامسلاب اهيلع

 ؛ تايفولا باتك مجارت يف ليدعتلا ىرج نمز يأ ىلإ انكردأ هتخيشم درس
 .ةنس لئاوأ رصمب يناهبصالا دامعلل ٠ ليذلاو ليسلا » باتك ىلإ هفرعت ناكو

 « "رخآآ باتك ىلع ”اليذ هنظي ناك نأ دعب ةديرحلا ىلع اليذ هدجوف 2« 7

 ربعي مل مث هتايح لحارم ضعب يف اهآر بتك نم ةدافالا هتاف دق ناك اذإو

 قرغتسي نكي مل هناف " ( لصوملاب وأ لبراب اهآر يلا ةدابز نبا لئاسرك ) اهيلع

 « ريثألا نبا خيرات لثم ةبعشتملا داوملا تاذ ةريبكلا رداصملا ىلع ًامئاد عالطالا

 ينأ ةمجرت بتك نيح هناف كلذ عمو  هرداصم مهأ نم دعي باتكلا اذهف
 نبا خيرات يف اهدجو مث « هتافو خيرات جاردال ًاضايب ىلبخأ سدنهملا ءافولا

 نيرشع نم رثكأ ةافولا ىلع روثعلاو خيراتلا يف عورشلا نيب ناكو « ريثألا

 198 ةنس ( يناثلا مسقلا نم يهو ) ةمجرعلا يف عرش هنأ انردق اذاف « * ةنس

 دعب وأ "1/8 ةنس الإ  هنم بيرق ردصم يف  ةافولا خيرات ىلع رثعي مل هناف

 (559) قشمد نم داع نيح هنأب  هباتك ةمئاخ يف  فلؤملا رقأ دقو ؛ كلذ

 ءاضقلا ماهم نع يلختلا نأو « اهيلع عالطالا رثؤي ناك ًابتك ةرهاقلا ين دجو

 ةيشحتل لب « بسحو هباتك مامتال بتكلا كلت نم عفتني ملف « كلذ نم هنكم

 ةرمتسملا تاليدعتلا هذه ركذتن نأ نم دب الو . ىلوألا ةروصلا يف هتاف ام

 1 . خسنلا نيب توافتلا نع ثيدحلا دنع باتكلا يف

 دهعلا لبق يأ  نيتلحرملا ين  هفلؤم عمجي وهو ناكلخ نبا نهذ ين ناكو
 ًاريبك اباتك فلؤيف « ىرخأ ةطخ ققحي نأ « هدعبو ةاضقلا ءاضق يف لوألا

 . رصتخم باتك « هيلع وه ام ىلع « هفلؤم نأ ىري ناك هنأل « خيراتلا يف

 154 : 4 تايفولا ١

 . 5٠٠١ : ؟ تايفولا ؟

 قلما 5 تايفولا م

 "54 ه تايفولا ؛
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 ؟ مجارلل باتك يف عسوتي نأ وأ ًاماع خيرات بتكي نأ يوني ناك له
 « ريثألا نبا هخيش باتك لاثم ىلع ماع خيراتل ططخي ناك هنأ نظلا ربكأ
 ىلع مهخيرات دارياو « ىفوتسم ةطمارقلا خيرات هيف درسي نأ ديري ناك هنأل
 ؛ 'ثادحألا ىلع دمتعي امنإو  ردقأ اميف - مجارعلا ىلع دمتعي ال ةروصلا هذه
 ناكو « هباتك نم ىلوألا ةروصلا نم ىهتنا نيح ًايح لمألا اذه لظ دقو
 ثيدح ىلإ داعو « "رافسأ ةرشع نم رثكأ يف لّوطملا باتكلا ءيجي نأ ردقي

 بوقعي ةمجرت بتك نيح رييكلا خيراتلا يف مهنع تاليصفتلا دارياو ةطمارقلا
 امو اهلبق امع ىّتح ًاريثك ةرخأتم ةمجرت يهو « ”رافصلا ثيللا نبا
 امدنعو « فلؤملا ةدوسم نم ىقبت اميف اهل دوجو ال هنأل مجارتلا نم اهدعب
 هباتك يف عورشلا مزع ىلع لازي ام ناك تايفولا هباتك نم ةيناثلا ةروصلا مخ

 . ( 519/7 ةنس يأ) لوطملا

 ىلإ فارصنالا عطتسي مل هنأل « كلذ لعفي مل هنإ لوقن نأ لهسلا نم
 بصنم ىلإ داع ىّبح ةرهاقلا يف هتماقا نم ةيقبتملا ةرتفلا تناك دقف « فيلأتلا
 ناك يذلاك لّوطم باتك زاجنال يفكت ال ( 706 ةنس) قشمدب ءاضقلا
 ققح هنأ مهدعب ءاج نمم وأ هيرصاعم نم ”دحأ ركذي ملو ؛ هفيلأت مرتعي
 « نايعألا تايفو » هباتك ىوس هب لصتي امم مويلا انيديأ نيب سيلو « ةينمألا كلت

 نكلو « عقاولا زيح ىلإ جرخي مل ايرظن ارمأ تّلظ هتينمأ نأ هلك كلذ ىنعمو
 ريدقتلا ين انطخم نوكأ نأ نكمي الأ : مزاحللا عطقلا اذه نم ًائيش سفنلا يف
 ول ىرت ؟ مجارتلا يف "الصفم ًاخيرات هتباتك ناكلخ نبا ىوتنا ام نوكيو

 ةريثك مجارت اهيفو  ةلماك ( ها : مقر) ايفوص ايآ ةخسن انتلصو
 ؟ لّوطملا خيراتلا كلذ اهادع نكمملا نم نكي ملأ - خسنلا رئاس يف درت ال
 نامزلا ةآرم ليذو نانحلا ةآرمو رفاسلا ردبلا يف تدرو يلا تالوقنملا هذهو
 نوكت نأ نكم لآ +: قلاوملا_تادوسم نما ةرشابم ةدمتتتم اهنأ كرادقو

 ١ تايفولا رظنا * : ١407 .
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 نيلقانلا نيرخأتملا نأو سكعلاب رمألا ىرت مأ ؟ لّوطملا خيراتلا نم ةذوخأم

 كلذ لك اودعو  هدارأ امك  هباتكو هتادوسم نيب اوطلخ ناكلخ نبا نع

 اذه يف مسحلا نع يفقوت مغر يناف كلذ عمو 9؟( نايعألا تدر باتك

 رصانعلا نم ىوقأ ةالطم ًاباتك هفيلأت مدعل ةحج رملا رصانعلا ا عوض وم ا

 . باتكلا كلذ لثم دوجو ىلإ ريشت يلا

 ؛ نايعألا تايفو » هباتك ىوس ديدحتلا هجو ىلع انيدل سيلف رمألا ناك ًايأ

 صخلن نأ نكميو « هيف عرش نيح ًامامت ةحضاو هفيلأت يف هتطخ تناك دقو

 : يلاتلا وحنلا ىلع هتمدقم يف اهطسب يلا ةطحللا هذه

 )ع

 )ت

 )ال

 ةطخلا هذه دّكأ دقو « هتافو خيرات فرع نمل الإ مجرتي نل هنأ

 موثلكل مجرتي ملو 'بهو نب نسحلل مجري ملف « تاّرم هباتك يف
 ْ "يباتعلا ورمع نبا
 ةعامج الإ « نيعباتلا نم الو ةباحصلا نم ًادحأ هيف ركذي نل هنأ

 مقلط هيلا لل لو يب اج تورت رق د

 لاكشإل ردصم وهو حضاو ريغ ً"رمأ كلذ ؛ ًاضيأ ةباحصلا ىلإ وأ
 . خسنلا يف توافتلا نع ثدحتن نيح ريثك

 . ءافلخلا نم ًادحأ ركذي نل هنأ

 . مهقلي ملو هورصاع وأ مهنع لقنو مهدهاش نمم ةعامج ركذيس هنأ

 وأ كولملا وأ ءاملعلا لثم ةصوصخم ةفئاط ىلع هباتك رصقي نل هنأ

 عقيو سانلا نيب ةرهش هل نم لك لوانتيس لب « ءارعشلا وأ ءارزولا

 ش . هنع لاؤسلا

 . هدروي ام يف زاجبالا ىخوتي هنأ

 ردق نا يعل فروا هل عاج نإ تولوا تابثا لواحي هنأ

 . كلذ ىلع

 ١ ؛” تايفولا : 8١5 .

 "مو : م تايفولا ؟ .
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 يسم هيف عقب نأ 55 امم ظافلألا ضعب طبضيس هلا )0 0 ْ

 وأ و ةردان وأ ةيركم نق سلات نساحم ليجست نا رع 5 0 1

 . للملل ًادراط عيونتلا نوكي يكل « ةهاكف

 هنأ ودبي ؟ اهب فلؤملا كّسمت دح يأ ىلاف ء دونب ةعست نم ةطخ كلت

 نيح هنأو « هباتك لحارم ”لك يف ( ةافولا ةنس ديدحن ) لوألا دنبلاب كسمت
 نب هللا دبع ةمجرت رمأ يف لصفلا نع زجعن انلعج يناثلا دنبلا ين ءانثتسالا مهبأ

 ناتليصأ ناتمجرت امه لهو « ةباحصلا نم امهو سابع نب هللا دبعو رمع
 : ريبك لاكشإ مامأ انفقوأ ءافلحللا ركذ دعبتسا نيحو ؛ ناتلوحنم وأ هباتك يف

 و ا و ا م حما

 لاقف ددصلا اذه يف يعفايلا هبقعت دقو ؟ ةفالحلاب اوعيوب .نم ذدخأ وهو زتعملا

 ناك امو « مهنع هللا يضر ةعبرألا ءافلخلا نيروكذملا ءافلحلاب يعي هنأك »

 همالكو ... ةباحصلا نم ًادحأ ركذي مل هنأ ر 5ك ذ دق هناف « مهرك ذ ىلإ ةجاح

 سابعلا يب نم كولملا مه نيذلا ءافلخللا نم ًادحأ ركذي ل هنأ مهوي اذه

 هناف سابعلا وني امأ : تلق ؛' « مهركذ دق لب « كلذك سيلو « مهريغو
 هباتك نم ةقفتملا خسنلا يف ءاج امبسح  زتعملا نبا ىوس ًادحأ مهنم ركذي ل

 نب ناميلس ركذ اهيف درو اهيلع علطا خسن ىلإ ريشي يعفايلا نوكي نأ الإ -

 ؛ سايعلا يب نم امهريغو روصنملا رفعج ينأو لكوتملاو ةيمأ يب نم كلملا دبع

 0 ةءاوس مهنم ةريبك ةفئاط ركذ دقف سابعلا ينب ريغ نم ءافلخلا امأو ش

 ناك امبر نكلو : نيدحوملا نموأ « مهسفنأل ةفالحلا اوعدا نيذلا نييديبعلا

 دبعل مجرتي مل هنأ بيرغلا نمو ؛ قيقدلا موهفملاب ءافلخ م نبا
 يف «١ سلدنألاب ةيمأ يب ءافلخ نم رصنتسملا مكحلا هنبال وأ رصانلا نمحرلا
 د قدأ مه نأ مجرتو نيدحوملاو نيديبعلل ةمجرلاب همامتها قايس

 ريثأ لاكشا ةمنو . فئاوطلا كولم نم دابع نبا دمتعملاو حدامص ناك انأش

 « ءافلحلا ركذ هباتك نم دعبتسا نيح هناف « تفلوملا "دض ةيعيش ةيواز نم

 ١ نانحلا ةأرم 4 : ١94 .
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 مهو « نيموصعملا ةمنألا ركذ ىلإ داع هنكلو « نينسحلاو ًايلع هيف ركذي مل
 لخدي ال هنأل هيلع فلؤملا ذخاؤي ال لاكشا اذهو 'مهءابتأ رظن يف ءافلخ

 نيدحوم لا نأو ءافلخ اوناك نييديبعلا نأ هداقتعا يف لخدي ال املثم « هدقتعم يف

 ةفالحلاب نمؤي نكي مل هنا ذإ « مهعابتا رظنو مهسفنأ رظن يف « كلذك اوناك

 نايحألا بلغأ يف مهاّمس ةيمأ يب نم ءافلخلا ىح ؛ سابعلا يب نم ةمألل الإ

 . هباتك نم عضوم ريغ يف « ًاكولم

 فلؤملا نأ كلذو عبارلا دنبلاب لصتي اميف ىرخأ ةرم يعفايلا هبقعت دقو
 يف ةريثكلا تافنصملاب ءافتكا مهنم ًادحأ ركذأ مل ءافلجللا كلذكو : لاق دق

 .« خلا ... مهتدهاش نيذلا لضافألا نم ةعامج تركذ نكل « بابلا اذه

 نع الإ لقني مل هنأ مهوب هناف بئاصب سيل ًاضيأ اذه همالكو » يعفايلا لاقف

 قحلاو . '« كلذ ىلع رصتقي مل هناف « حيحصب سيلو « مهرصاع نيذلا

 . هتطخلا ماعلا قايسلا نم حضاو هدصقم نكلو « مهوم انه فلؤملا بولسأ نأ

 نود. ةفئاط ىلع هباتك رصقي ملف سماخللا طرشلاب فلؤملا مزتلا دقو
 يف ناك امبر هنع لاؤسلا عقي نم نأ امك « يسن رمأ ةرهشلا نكلو « ىرخأ
 ؛ هنع لاؤسلا ىلإ سانلا ودحي ام ةيمهألا نم هل نكلو « نيروهشملا ريغ دادع

 مزتلي مل فلؤملا نأ يلي اميف دجنسو « اضيأ يبسن رمأ ةمجرتلا يف زاجيالاو
 امثيح دلوملا تابثاب ًاقيقد ًامازتلا مزتلا دقو . مجارعلا نم ريثك يف ةطخلا هذهب

 مدعو « نساحملا ليجستبو « ةلكشملا ءامسالاو ظافلألا طبضبو « هدجو

 .ةريخألا ةثالثلا دونبلا يه كلتو « ًاريثك لتخي ال امازتلا « بويعلا دنع فوقولا

 نكلو ةطخ نم هسفنل مسر اميف ًاقيقد نوكي نأ ناكلخ نبا دارأ دقل

 يخارت لماوعلا كلت لوأو « هديري ناك ام هيلع دسفتل تلخدت ةريثك لماوع
 يف ناك : باتكلا نم يناثلا مسقلا ةباتك مث لوألا مسقلا ةباتك نيب نمزلا
 ًاعورشم همامأ ىري ناك هنأل « راتخي اميف ًاققدم ًازجوم ىلوألا ةلحرملا

 . ملال : تانحلا تاضور رظنا١

 . )94 : 4 نانحلا ةآرم ؟
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 هباتك لامك ا ىلإ داع املف « ليوطتلا ىلإ هيف مالستسالا لهسلا نم سيل ًاريبك
 « دارطتسالا دمتعيو « مجارتلا يف ليطي ذخأف تقولا نم ةعس يف هسفن دجو
 ءايلا فرح يف دروأ هنأل « ًابيرقت هباتك عبر ءايلا فرح مجارت تءاج كلذلو
 هنألو « ةرهشلا نوناق مّنكح وأ زاجيالا بلط ول اهدنع فقوتيل نكي مل مجارت
 خرؤي وهف « ةدحاو ةمجرت نمض ةيخيراتلا تاليصفتتلا داريا ىلع لاتحمي ليخأ
 يف نيدحوملا ةلودل خرؤيو « ثيللا نب بوقعي ةمجرت يف ةيرافصلا ةلودلل
 ةباتكل يناكلا تقولا دحي نأ نم سئي هنأكو ) روصنملا نب بوقعي ةمجرت
 ذخخأي يتلا ةمراصلا دعاوقلا ضعب ريغتت نمزلا يخخارت عمو . ( ريبكلا خيراتلا
 ملف ةيلصألا ةدعاقلا وه زاجيالا ناك اذإ : لأبسن نأ انلو . اهب هسفن ءرملا
 باتك نم ةدافتسم تاياكح ركذ ىلإ يزرأزبحلا ةمجرت يف دارطتسالا اذه
 « ١ ةمجرتلاب ةلص ةبأ تاياكحلا كلتل نوكت نأ نود « « فدتلاو ايادهلا»
 يف فلؤملا رثكتسا ملو ؛ 'مكا نب ىيحي ةمجرت يف دارطتسالا رك ملو
 ةلص ال « « سلاجملا ةجبب » هباتك نم تاياكح لقن نم ربلا دبع نبا ةمجرت
 .فلؤملا ناك نأ دعبف «٠ جّرحتلا لقي نمزلا يخارت عمو ." ةمجرتلاب اه
 مجارت يف ىتحح « ةبذهملا ريغ رداونلا وح لوألا رودلا يف ةيساسحلا ديدش
 هدجن « ينالرطسالا عيدبلاو ةيرابخلا نباو ةركس نبا لثم اهب رهتشا نم
 ركذب درطتسيو «٠ ضامحإلا نم عيماجملا يف دب ال هنإ : لوقي ليلق دعب
 . ؟يلاصلل تاوفحلا باتك نع ليبقلا اذه نم ءايشأ

 ةعبسلا ءاهقفلاف : ةجاحلا . هتطخ يف لدعي هتلعج يلا لماوعلا كلت نمو
 ىلإ اننامز ءاهقف ةجاح ةرثك الولو » هباتك يف مهل مجرتي نأ نم رهشأ "الثم
  هتطخ حوضو مغر  ناكلخ نبا عضخ كلذك . * « مهتركذ امل مهتفرعم
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 رفظ ةليم ىضاق نبال ةلماك ةديصق دروي وهف « رداصملا ةردن هضرفت ام ىلإ

 لعف كلذ لثمو ء'سانلا يديأ ين اهامكب دجوت ال اهنأل باتك رهظ يف اهب
 ش "نيصح ينأ نب , قازرلا دبع نب ةزمح ىلعي يأ يضاقلل ىرخأ ةديصق يف

  هنارقا نم ءاهقفلا نيب ًانايحأو  سانلا نيب عئاشلا لهجلا هزفح دقو

 « يناعنصلا فرطمل هتمج رك « نيروهشملا ريغ نم سانلا ضعبل .مجرتي نأ ىلإ
 شيطاب نبا دامعلا هبحاص نألو « هنوفرعي ال سانلا نأل الإ كلذ لعفي ملو

 . "ريخشلا نب فرطم هنظف هيف أطخأ دق هسفن

 مثالي مث رداصم ةدع نم هتدام ”دمتسي ًيئاقتنا هلمع فلوؤملا أدب دقلو

 ةقدلاو ءاقتنالا ليبس يف هلذب ام ىدمب ”سحي ءىراقلا لعجت ةقدب اهئازجأ نيب

 وأ « دحاو ردصم نم هتدام ذخأي ًايلاسرتسا ىهتنا هنأ ريغ « دهج نم ًاعم

 يضاقلا فسوي يبأ ةمجرت يف لعف كلذك « ًاصيخلت صخلي هنأكو « نيردصم

 بوقعي ةمجرت يه كلذكو « بيطخلل دادغب خيرات نع صيخلت اهركأف
 ةمجرتلا كلت لاح يه هذهو « نينثا وأ باتك نع ةصخلم رافصلا ثيللا نبا
 ةيدارطتسالا ةيشماحلا نوئشلا ءانثتساب  اهناف نيدلا حالصل اهدقع يلا ةليوطلا

 . ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا نعو دادش نبا ةريس نع ةصخلم  اهيف

 ريسعلا نم ًارمأ (نايعأ درفم ) « نيعلا ١ ىنعم ديدحت ناك ةيادبلا ذنمو

 صاخشأ دنع فقوتي فلؤملا دجن فيلأتلا نم لوألا رودلا يفف « هرّوصت
 دقف يوحنلا يدبعلا ركب نب دمحأ بلاط ينأ لثم مهيف هلوقي ًآثيش يردي ال

 لثمو ؛ ؛, هركذأ ىتح هلاوحأ نم ءيش ىلع علطأ ملو» هتمجرت يف درو

 ملعأ موو ديف لاق دقق بتاكلا لهس يأ نب مركلا دبع نب دمحم نب دمحأ

 * « ( جارخلا ) هباتك لجأل الإ هتركذ امو 3 ا ا

 . لطووار 5 تايفولا و
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 . هباتك يف ةليلق نيتمجرألا نيتاه هبشت يللا مجارتلا نأ ريغ ريغ

 ةنس فرعي نمل الإ مجرتي ال نأ ىلع فلؤملا رارصا ءرملا برغتسي دقو
 يدهيبألا بيترتلا نأل كلذ « دعب نم يديألا بيترتلا راتخي نأ ىلع مت هتافو
 ةميق نم ءىراقلل ةافولا خيرات ديدحت هيدؤي نأ نكمب ام فلؤملا ىلع دسفأ دق
 بسح ةيخيراتلا ثادحألاو ةيفاقثلا ةايحلا رّوطت روصتي نأ ءاش اذإ « ةينمز
 كسمتي مل فلؤملا نأ وه ةرهاظلا هذهل ليلعت برقأ ناك امبرو ؛ نمزلا لسلست
 يف يرشذنملا هذاتسأ هعنص ام ىلع علطا نأ دعب الإ ةافولا ةنسل قيقدلا خيراتلاب
 « هعينص يكاحي نأ لواحف « هتقد هتبجعأو « هب رثأتف « ةلقنلا تايفول ةلمكتلا »

 يلا ةرياغم ةروص ين هجرخي نأ ديري ناك هباتك بيترت يف ذخأ نيح هنكلو

 ءاجملا فورح ىلع بيترتلا راتخاف «٠ باتكلا كلذ يف هذاتسأ اهيلع جرد

 لوألا مسالا يف "الإ يئاجحلا بيترتلا مزتلي مل هنكلو ؛ لالقتسالا هسفنل لفكيل
 بيترتلا هيدل برطضاو بسنلا ةلساس يف ةدراولا ءامسألا ين كلذ عاري مو
 مسا دروو « مالسلا دبع » لبق « كلملا دبع » ءاجف ًاريثك نيعلا فرح يف

 . « ميركلا دبع» دعب « رابحلا دبع»

 طبري نأ فلؤملا لواح هؤازجأ ترشتناو باتكلا افرط دعابت نيحو
 تاليوحتلا نم راكي ذخأف « همامأ هملاعم حضتتو باتكلا هل طبضني يكل اهنيب

 نم ملسي مل كلذ مغر هنكلو « دعب نم يتأيس ام ىلإ وأ هركذ مدقت 'ام .يلإ

 يلع ندع ركب يال ةنستزت داريا معو دقق © لايسأ وأ مرات ماو
 « يناتاشلا ملعلا ةمجرت ين امهركذ نهيب ىلع لاحأو 'لعفي ملو ينارذاملا
 هابتنلا هجو كلذكو « "ىرحألا خسنلا 5 وأ ةدوسملا يف امهل دوجاو ذلو

 " خسنلا يف دري مل هنأ الإ دابع نبا دمتعلا ةمجرت يف هركذ مانم ىلإ ءىراقلا
 « دمحم هللا دبع يلأ هدج ةمجرت يف هدنم نب ( ىيحي دادجأ ءامسأ طبض هنا لاقو
 يف هلك هركذ يذلا اذه جردأ فلّوملا لعلو . 1 كلذ نم ءيش درد ُُف

 ١ الوفيات 
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 ةريثك عضاوم هتدوسم يف ناف « قاروألا كلت تعاض مث « ةقحلم قاروأ

 نأ امك « اهسفن ةحيرختلا هذهل دوجو الو « ةجيرخت » دوجو ىلإ اهيف هبني

 تاليوحتلا تيقبو « اهب ظفتحي ناك سيرارك ىلع ىرخأ تاليوحن كانه

 3 ١سيراركلا تعاضو

 نايسنلاو مهولا نع ةئشان تناك تاليوحتلا هذه نأ انضرف ول انأ ىلع

 هتطخ نع فلؤوملاب تجرخ يللا تالهاستلاو يه « نوكت نأ عيطتست ال اهناف
 نبا هب ماق يذلا لمعلا اذه ةميق نم للقي ًارمأ « ًارايتخا وأ ًارارطضا

 كلذك « ةوظحو ةيانعو ًاريدقت تيقل ىلا بتكلا ”لقأ امو . ناكلخ
 ناكأ ءاوس « نمزلا رم ىلع هباتك اهيقل يتلا ةوظحلاو ةيانعلا كلتو ريدقتلا
 ًازكرم هلعجي وأ « هخخاسنتسا نم راثكالاب وأ ٠ باتكلا نأشب هيونتلاب كلذ

 دامتعالاو هنم سابتقالاب وأ « هب تقحلا وأ تليذ ىلا تافلؤملا نم ةريبك ةرئادل

 ةدرفنم مجارت جارختساب وأ هراصتخاب وأ « تايوان نع هنف دوو ام نع

 رهاوظلا هذه نم ةرهاظ لك دنع فقأ نأ تدرأ ول لوقلا يل لوطيو ؛ هنم

 ولا

 هتدرفأ تازيممو صئاصخب زيمت دق مجارتلا يف مجعملا اذه نأل كلذ

 تازريمملا هذه ةمدقم ينو . هنع نيذخالا ةقث عضوم هتلعجو « رابتعالا يف

 اهنكلو « ًانايحأ ةصيقن ىلإ لّوحتت هريغ يف ةزيم كلتو « ًاعماج ًاماع لعج هنأ

 لخنلا يف فلؤملا يرحم ةدش امهطوأ : نيماه نيببسل هيف كلذك حبصت مل

 طسوتم ًامجعم ءاج اذهلو « اهيلع دمتعا ىلا رداصملا ةعس يناثلاو « ءاقتنالاو

 . ةريثكلا ءازجألا تاذ تافلؤملا فالخب « هيلإ عوجرلاو هخسن لهسي مجحلا
 ةهازنلاو ةنامألا اهمهأ نم ناكو « هباتك يف هسفن فلؤملا صئاصخ تلثمت دقو
 يف زوجتلاب اهعم هسفنل فلؤملا حمسي ال « لقنلا يف ةنامأ كانهف ؛ ةلادعلاو

 ةهازن كانهو « "كلذ ىلإ راشأ ةركاذلا نم ًاربخ غاص اذإ ىبح ع ءيش

 يف وأ ةديقعلا يف فلؤملا نع نوفلتخي اوناك امهم صاخشألا ىلع مكحلا يف
00 

 . 17 : 5 تايفولا يف كلذ ىلع الاثم رظنا ؟
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 عيطتسي ال يذلا لداعلا يضاقلا حورب ةهازتلا كلت تلفك دقو «ةايحلا ىحنم
 لادتعالا ىلإ ناكلخ نبا ليم زرب دقو . فاصنالا نع جورحلا يف لهاستي نأ
 « ردص ةعسو قلخ ةحامسب همجارت جلاعي ناك هناف « هباتك يف ًاحضاو
 ًاريثك بجعت مل ةمجرت يدنوارلا نبال مجرت هنأ فيك ركذن نأ انبسحو

 عتمتيو ؛ داحلالاو رفكلاب هفصي ملو هيلع اهيف طحي مل هنأل هدعب اوءاج نم
 ثيح نم لب « بسحو ءاقتنالاو رايتخالا ثيح نم ال « ةقئاف ةقدب باتكلا

 لعجي ام اذهو ؛ هطبض ىلإ ةجاحب ءىراقلا نأ فلؤملا نظي ام "لكل طبضلا
 . نكامألا ءامسأو مالعألا طبضل ًاماه ًاردصم تايفولا

 امهالوأ ؛ فلؤملا تافص نم نايرخأ ناتفص باتكلا ىلع تسكعناو
 حورو خرؤملا حور نيب عازتلل ًاعضوم مجارتلا تناك اذهلو « ةيبدألا حورلا
 رعشلا ىلإ هليم ناكو « عنصي امب يعو ىلع ناك فلؤملا نكلو « بيدألا

 رعشلا ناديم يف مه سيل صاخشأل رعش نع ثحبلا ين دهجي ًانايحأ هلعجي
 ريثكلا هجّرحت ةيناثلاو ؛'زغل لح يف ةلماك ةمجرت عاضأ هنأ اك « ريبك بيصن

 ءايشأ ركذ نع ةيحانلا هذه يف زواجت دقف « تائيسلا ركذ وأ ةبيغلا ىعدي امم

 هتيؤر نم ًاروظنم عسوأ تانسحلل هتيؤر تناك ؛ نورخآلا اهنع زواجتي مل
 نيلدعلا نع انب ترم يلا ةصقلا ليثمتلا مامت اهلثمت ةيصاخ كلتو ©« بوويعلل

 هدروي ام ةشقانم يف أدبم ةيصاخلا كلت لختا دقو ؛ رمحللا نابرشي اناك نيذللا

 كلذ ىلع قاعيو ةجاب نبا يف ناقاخ نبا حتفلا هلاق ام لقني وهف « نورخآلا
 هذه نم هب هفصو اميف دحلا زواجو هرمأ يف ناقاخ نبا غلاب دقلو » : هلوقب
 هداقتعال ”اليلعت دروي ملو "« هلاح هنكب ماعأ هللاو « ةدسافلا تاداقتعالا

 امتإو «٠ ةجاب نباو ناقاخخ نبا نيب ءادعلا يف هبابسأ نع ثحبي نأك « اذه

 . بورعلا زاربإ يف يدامتلا هركي يذلا ىبسضنلا هروعش ىلإ هنم ًاسانئتسا لاق ام لاق

 نوئش ىلع مكحلا نكلو « ةمراصلا ةلادعلا حور ضقاني اذه لثم نا لاقي دقو
 نمو « ةينيقيلا اهدهاوش تعاض اياضق ىلع مكح بلاغلا ين وه امنإ يضالا

 . «وهو» : ١ تايفولا رظنا ١
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 حور ىلإ سانئتسالا وأ « حيجرتلا نود فقوتلا « فقوملا اذه يف ةلادعلا

 . ام رمأ يف تبلا ىدل لادتعالا

 حابأ هنأ عمو 4 ثيعلاب ةلصتملا تاياكحلا نم ًاريثك فلؤملا بجح دقو

 ةلمحلا .يف هناف « هفيلأت يف ًاريبك اطوش عطق نأ دعب ضامحالا داريا هسفنل

 . رابخأ نم هدروي اميف "دحلا حورب ًاقلعت برقأ لظ

 تانسحلا بناج ىلإ هليم وأ ةيبدألا حورلا نإ لوقن نأ فاصنالا نمو

 يف هبنتلا ديدش فيصح وهف « هيدل دقانلا خرؤملا حور البكي نأ اعيطتسي مل
 ىلإ هبن - نمزلا توافت مغر  نيضراعتم نيربخ لقن اذإ « ةيحانلا هذه
  تاياؤرلا لسرت ام - اهلسري مل باتك نم ةدام سبتقا اذإو « ضراعتلا اذه

 ةعقو رضح ءارفلا دلاو "نأ ينابزرملا نع القن ركذ . صيحمت وأ ةمكاحم نود

 ةنس دلو « ةنس "7 شاع يذلا ءارفلا نأل اذه يف هبقعتف « "يلع نب نيسحلا
 هدلاو رضحب نأ لوقعملا ريغ نمو « 58 ةنس ءالبرك ةكرعم تناك امنيب 5

 نبعم نب ىيحي نأ بيطحلا نع لقنو ؛'ديدملا رمعلا كلذ شيعيو ةكرعملا كلت
 هنأل ضقانتم اذهو « ةنسلا كلت يف جح هنأو #77 ةنس ةدعقلا يذ ين يوت
 عضاوم يف ىضم اذكهو « " ةدعقلا يذ ين هتافو نوكت نأو جحب نأ نكمي ال
 . يمزلا باسحلا ىلع ًادمتعم هدقن رثكأ ناكو « ررقيو شقاني هباتك نم ةفلتخم

 تارثؤم كانه ناف « ةلادعلا حورو ةهازنلا ةوق نم ءرملا يتوأ امهمو

 هجاوي نيح ًاصوصخو « هسفن يف اهلعف لعفت لظت - ةيروعش ال تناك امبر -

 سايقملا نوكي نيح اهنم رفم ال ةبوعص يهو « ديدحتلاو رايتخالا ةبوعص ءرملا
 ههجوت تناك ناكلخ نبا نأ سرادلا ظحليو . ًاطاطم وأ ًاضماغ زييمتلا يف

 بحي ماقملا اذه يفو ؛ اهنم كفني نأ عيطتسي ال ةنماك لماوع هرايتخا يف

 نييلبرالا رود زربأ اذاف « ًايعفاش ًايكمرب ًايلبرإ ناك ناكلخخ نبا نأ ركذتن نأ
 مل هناف « ةيعفاشلا مجارت نم رثكتسا وأ ةكماربلا نع ثيدحلا يف بنطأ وأ

 ١ تايفولا 5 : ١١9 .

 تايفولا ؟ 5 : ١4١ .
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 : رايتخالا تالاجم ًانايحأ دادح ءامتنالا نكلو بصعتلا ىعادب كلذ لعفي نكي
 « يعفاشلا بهذملا ىلإ هءامتنا ينعأ « اياضقلا زربأ يهو ةثلاثلا ةفقلا خالو
 نود ةيعفاشلا نيب « نايعألا» روفوب بهذملا اذه ىلع هتأشن هل تحوأ دقف
 ىلع علطا نيح يزاريشلا قاحسا وبأ هيلع لهسو « مهل ًابصعتم نوكي نأ

 نم ًاقئاو مهنع ثدحتي وهف « رايتخالا رمأ « ءاهقفلا تاقبط » هباتك
 ) يف ةيعفاشلا تددع دقو « نييعفاشلا هقفلاو ركفلا خيرات يف ريبكلا مهرود

 ةمجرت نيسمخو ًاسمخو ةئام نوغلبي مهتدجوف ىلوألا ةعبرألا ءازجألا مجارت
 اذاف « عومجملا كلذ نم ةئملاب 7١ زواجتت ةبسن هذهو ع«( لصأ نم)

 بهذم ىلإ نوبسني ال نمو « نمزلا يف يعفاشلا اومادقت نيذلا مجارت انلفغأ

 . كلذ نم رثكأ ىلإ ةبسنلا كلت تعفترا « نيعم

 ةمجرت ةيأ ىلع ناكلخ نبال ًاداقتنا ةظحالملا هذه تسيل لاح ةيأ ىلع
 ىدل روثت « هيلع هبساحنو ”دحلا ذخأم هسايقم ذخأن نيح انكلو « اهدروأ

 ول "الاح دعسأ انك انأ ريغ « قيقدتلاو لمأتلل ةحلاص ةريثك حاون ثحابلا

 مأسي ناك ثيح فقوتي مو « همجارت ددع نم دازو هرداصم نم داز هنأ

 للذت ةريغص ةقيقح لك ةميقب فرعأ ثيدحلا سرادلا نأ ذإ « ةلاطالا

 دروي مجعم ىلإ هتجاح تناك امبرو « يملعلا ثحبلا تابقع نم ةبقع هيدل
 . نايعألا ركذ ىلع رصتقي مجعم ىلإ هتجاح قوفت نيرومغملا مجارت

 ناكلخ نبا نع ثيدحلا يف اهتلمعتسا يلا (« خرؤم» ةملك تناك اعرو

 هنكلو خرؤملا تاودأ هيدل تناك هنأب لوقلا ىلإ عرسأ اذهلو « ةقيقد ريغ

 ةعومجم ىلع هبانلا خرؤملا يعو طيلست نم الإ نمزلا هنكمي ملو « ًاخيرات بتكي مل
 مث « ةماع رابخالا عمجم وأ «خيراتلا يف أدب ودبي اميف هّلعل لب «مجارتلا نم

 «ةدحاو ةمجرت ين هجردأ نييرافصلل خيرات هيدل ناك «ةريغص تايئزج يف اهدادب

 ةقدب مجارتلا أرق نمو « نييبويألل عبارو نييديبعلل رخآو ةقجالسلل خيراتو

 وه هلوح رودي امب هساسحإ ناك له . ريبك لك نم «'لصف» اهنأ دجو
 فرصنم يثوتسملا نبا نأ ملعي ناك : خيرات ةباتك ىلع مدقي مل هنأ يف ببسلا

 طخي ميدعلا نبا نأو «نامزلا ءارعشل خروي راعشلا نبا نأو «لبرإ خيرات ىلإ
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 بتكي ريثألا نبا هخيش نأو: بلح لد نمو نييبلحلا مجارت ين ًامخض ًاباتك

 : ةعطقنملا لودلا خيرات ) نكي وأو بتك رفاظ نبا نأَو 4 انحف انيزات

 راتخا هارتأ « آدلجم نيعبرأ يف ًاخيرات رطس دق يزوحلا نبا طبس هبحاص نأو

 « راركتلا وأ زجعلاب روعشلا نم هيمحتو « درفتلا لفكت اهنال ًايعاو هقيرط

 . لعف ًانسحف « كلذك رمألا ناك نإ

 : خسنلا توافت - ”«

 نيعبرأو تسو ةئامنام ىلع لمتشي نايعألا تايفو نإ ' ةفيلخ يجاح لوقي
 تءاج اك « ةمجرت 815 ةيرصملا ةعوبطملا يف مجارلا تءاج دقو « ةمجرت

 نكلو ( 855 ) ددعلا غلب دقف دليفنتسو دنع امأ « ةمجرت 86ه هذه انتعبط يف

 ركذ مجارتل تاناونع ىوس نكي مل انتعبط تامجرت ىلع دليفنتسو دنع داز ام

 مل يلا مجارألا هذه انجردأ دقو « ةافولا خيراتو ةدالولا خيراتو مسالا اهيف

 مجا رلاب ةمئاق كيلإو ؛ مهقرلاب اهد رفن مو 2 " يشاوحلا ىدحا يف بتكت

 : رخآلا اهضعب نود خسنلا ضعب اهب تدرفنا يلا

 .(ص) مهدأ نب ميهاربا 53 ةيحيرللا هع أ

 25145 23 ج تاقحام )ا ( ضر: كلملا ديع نب ديلولا نب مهاربا ت4

 . ( ًامقر ذخأت مو

 ةخسنو ص س ر) يناجرحلا ديمحلا دبع نبا : (1/7) ةمجرتلا # 

 . أطخ اهنآل دعب نم هسفن فلؤملا اهفذح دقو ( مععع 66م مقر نيلرب

 (ص) ينالطسقلا سابعلا وبأ : ( 74) ةمجرتلا -

 (ص) هللا ىلع لكوتملا : ( 184 ) « ا ه
 (صر) مصألا متاح : (158) ) 5

 (دصر) ' ةأطرأنب جاجح :(١و60) « اال

 . اله : "جس رظنا ؟

8 



 )١6١(: ةمجرللا - م

 ب
١٠ 

١ 
١ 

 م

١ 
 ه١6

 لح

0 

 ١"

 ف

 افرا

32> 

 ا

5" 

/" 

52 

(( :)١66( 

 9)٠١؟(:

 ١)؟١؟(:

 + )"»١؟(:

 )١5؟(:

 )١6؟(:

 )1١6؟(:

 1١؟5؟(:

 ١)©؟؟(:

:)19518( 

 :( ؟5؟كو)

 :( ؟809)

 ؛( ”"9)06

 :(ك1؟ا/١4

 :(؟88)

 :(؟9؟١

 :(؟99)

 :(؟9:5)

 :(؟9©ه)

 :(؟ةك)

 . نيكسم نبا
 يلع نب نسحلا
 يخونتلا ناسح

 ثايغ نب صفح
 لدبع نب مكحلا

 يبلهملا دلاخ
 يعيمتلا دلاخ

 ماشه نب فلخ

 جاسنلا ريخ

 يئاطلا دواد

 دمحأ نب جلعد

 شارح نب يعبر
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 (ص) سودقلا دبع نب حلاص : ( "0* ) ةمجرتلا 7 4
 (ص) يرملا حلاص : )١5"( م ااا

 2نع) نينموملا مأ ةشئاع : (008) «© 0 ١"
 «ةيرصملا ةعوبطملا ) رمع نب هلل |دبع : ( "”9095) 4( 000 ا""

 ( دليفنتسو دنع اهاونعو :
 (ص) سابع نب هللا دبع : ( ”""8) ( تك

 (ص) قيدصلا ركب وبأ : 0 يا

 (ص) ريبزلا نب هللا دبع : ( "40) (© 0 ا#ه
 (ر) يلاتعلاورمع نب موثلك : ( 848) (« | الك
 ( جم ) رهاط نب هللا دبع نب دمحم : ( 548 ) 6« 1 ايا“

 (ر) نأو ةدحاو ةمجرب تدرفنا ( جم ) نأ انل نيبتي تبثلا اذه نمو

 نأو + ةيجرت ةرشع سمخ يف ( ص) تكراشو ةدحاو ة ةمج رب تدرفنا

 سمخ ةيرصملا ةعوبطملا اهنم تدروأ ةمج رث م“ (ص) يف ةدئازلا تامجرملا

 ةيطحلا خسنلا يف درت مل ةدحاو ةمجربب ةعوبطملا هذه تدرفناو « مجارت

 0 ا يلا

 : لاقو يوحنلا كلام نبا ةمجرت ناكلخ نبا اورصتخا نيذلا دحأ هد

 انتلصو ول هنأ ىلإ لبق نم ت رش كفو د ل م ا رد

 اهيلع تدمتعا يلا ةخسنلاو ؛«٠ ل نفت قاما نو نما را يدعو تع رمسلا اذه ١

 ٠4 يف يهو) يل اهتراعاب ًاروكشم لضفت دقو شيواشلا ريهز ذاتسألا قيدصلا اهكلمب
 ُُ مقتو 18. 11. 1١511 مقر يارسوبقبوط يف ىرخأ ةخسن رصتخملا اذه نمو ( ةقرو

 ةقرولا ىلع تدرو اك كلام نبا ةمجرت صنو ؛ ١١١ ةنس اهخسن خيراتو ةقرو 4١

 ينايحلا ىئاطلا كلام نب هللا ديع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ » : ىلوألا ةخسنلا نم ما
 « ىراخي ال امامإ ةءارقلاو وحنلاو فرصلا يف ناك : ءىرقملا يوحنلا يوغللا يعفاشلا
 بلقلا قيقر تمسلا نسح لقملا لماك « رثلا بذع مظنلا لهس ناكو « ىرابي ال ًاربحو
 « ةصالحلاو « ةيفاشلا ةيفاكلاو موظنملا كيبسو « هحرشو ليهستلا هل « ةجهللا قودص

 داضتعالاو ءزجوألا مظنلاو «لعفأو لعفو ءدودمملاو روصقملاو «مالعألا لاكاو ءهحرشو

 امرثكأ ناكو « ةسيفنلا فيناصتلا نم ( اذك) ءالؤه ريغو « اهحرشو « ظفاحلا ةدمعو
 يهو نايجب دلو . برعلا راعشأ ىلإ لدع دهاش هيف نكي مل ناف « ميركلا نآرقلاب اهيف دهشتسي

 توحن « مايأ ةسخومحن ةبطرق نم ةبيرق ةفيطل ةنيصح ةنيدم « سلدنألا نم سماحلا ميلقالا يف
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 . ةريبك ةبسنب ةدئازلا مجارلا ددع عفترال « ةلماك ( ص ) ةخسن

 ددع يف اهتوافت ينعأ ء خسنلا نيب فالحلا نم ىلوألا ةرهاظلا يه كلت
 فلؤملا نأ ملعن نحن ؟ توافتلا اذه لثم رّسفي نأ نكمي فيكف « مجارتلا
 «ةدايزلاو فذحلاو بيذشتلاب ه"الوت هنأو « نيتدعابتم نيتلحرم يف هباتك بتك

 « ركبم رود ذنم خاسنلا نيب ةلوادتم تناك هباتك نم ىلوألا ةروصلا نأو

 تلقن اهنآل خسنلا ضعب يف (/7) مقر ةمجرتلا تدرو « الثم ببسلا اذهلو
 دعب ةمجرتلا هله فذحف داع فلؤملا نأ ريغ ٠ رودلا كلذ ين ةدوسملا نع

 . فذحلا اذه اوري مل ىلوألا ةروصلا اوأر نيذلا خاسنلا نكلو « تاونس ةدع

 يلا ةدوسملا ين ةدراو ريغ « رافصلا ثيللا نب بوقعي » ةمجرت دجن كلذك

 فلؤملا نأ ىلإ ريشي اذهو « هنبال راتخملا ين دراو اهئازجأ ضعب نأ عم انتلصو

 ةساركلا كلت ىلع علطي ملو « ةليوط ةمجرت اهنأل « ةلقتسم ةسارك يف اهبتك
 . تارفلا نبا ريزولا ةمجرت يف ًاضيأ لاقي كلذ لثمو « باتكلا يخسان نم ريثك

 يف ةدايز نم باتكلا يف ثدح ام ”لك ًرَسفي ال ليلعتلا اذه نأ ريغ
 يلأ ةمجرت لثم فلؤملا ةطخ ىلع ةجراخ ةديزملا مجارتلا ضعبف « مجارتلا

 حرص دق اهضعبو « ريبزلا نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو ةشئاعو ركب

 « يباتعلا ورمع نب موثلك ةمجرت لثم ةافولا خيرات هله هدروي نل هنأ فلؤملا
 باوخلا ؟ باتكلا ىلع ةليدخد اهنإ لوقنو اههابشأو مجارتلا هذه دعبتسن لهف

 الوطم مجارت باتك فلوي ذخأ دق فلوؤملا نأ ضرتفن مل اذإ باحيالاب
 ىدل ناباتكلا طلتخا مث  زجوملا باتكلا يف اهدمتعا يلا هتطخ يف ًاريغم -

 نيخسانلاو نيقلعملا ضعب نأ ينعي كلذف ضرفلا اذه حصي مل اذاف « خاسنلا ضعب

 باتكلا حبصيل « اهتدايز نم دب ال هنأو « ةماه مجارتلا ضعب نأ اوأر دق

 هناف ٠ هيلإ راشملا رصتخملا بحاص هعنص ام حملي اذه ىلإو « ىفوأ ًاعجرم

 لقتسا ًالثمف «فلّؤوملا اهدروي ملىرخأ ءامسأ حرتقاف فورحلا ضعب دنع فقو

 نيعبسو نيتنثا ةنس يفوت نأ ىلإ ةيلداعلاب مأو « قشمدب لزن مث « ةعاج ىلع أرقو « ةئاتس ةنس -

 5 « خسنلا ضعب يف اذك معقو . هناحبس هللا همحر « ةئامسو
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 ركذي نأ بساني اممو » : لاقف ةدحاو ةمجرت ىوس لاذلا فرح يف دري ال نأ

 نع امهنع هللا يضر سابع نبا لئس « ناّيرلا نب بعصلا نينرقلا وذ انه

 ءاحلا رسكب  ريمح نم : وه لاقف ديجملا نآرقلا يف ركذ يذلا نينرقلا يذ

 ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح وهو « مهردك ميما نوكسو
 اذه نم نابف مالسلا هيلع مههاربا نمز رهظو « ركذ امك  ًابعص همسا ناكو

 بحاص وهو « نآلا ةروهشملا ةيردنكسالا ىب يذلا يمورلا ردنكسالا ريغ هنأ

 تس هرمعو « روزرهشب وأ « نادوسلا ةيحان يف كله دقو « هذيملتو وطسرأ

 يذو عالك يذو نزي يذ نايب امأو « ةامح بحاص هركذ امك نوثالثو

 كلذكو . «١ هب لحملا سيلف نيديلا يذو نيفيسلا يذو رانملا يذو ساون

 نب فسوي مساقلا يلأ ةمجرت دروأ دقف« يازلا ف رح ين رصتخملا بحاص لعف

 باب يف حرتقاو " - ةدحوملا ءابلا حتفو يازلا مضي - يجاجّزلا هللا دبع

 ورمع نب موثلكو يبلغتلا ريمع نب بعكو « يلالملا ورمع نب ريثك : فاكلا
 نمو ؛ ؟ ةدبع نب ديبلو « ةعيبر نب ديبل ماللا فرح يفو « " يلاتعلا

 نبا لصأ يف ام زيمف ًانيمأ ناك رصتخملا اذه بحاص نإ لوقن نأ فاصنالا

 ؛ هريغ دنع ةرفوتم نكت مل امبر ةقدلا هذه نكلو «هتدايز وه ىأر امع ناكلخ

 اوري الأ خاسنلاو نيقلعملا ضعب ءاس اعرف : ةتوافتم كلذ ىلإ عفاودلا تناكو

 ءاهمدايزب ةدئافلا لامك ] اوأرف نييسابعلا ءافلحلا ضعبو ةباحصلل مجارت باتكلا يف

 اوفاضأف ةنيعم ةيبهذم ةعزن ووذ نورخآو ةيفوص مهتعزن تناك نورخآ كانهو

 ةخسنلا بحاص نأ نظلا بلغأو . كلت وأ ةعزتلا هذه عم مجسني ام مجارتلا نم

 ًاددع جرمي نأ هسفنل حابأف ٠ بيطخلل دادغب خيراتب ةقثلا ديدش ناك ( ص)

 ىدل طلتخا باتكلا نوكي دقو . ناكلخ نبا خيراتب بيطحللا دنع درو امم

 دبع نب يقابلا دبع نيدلا جات نأ ”الثم ملعن نحنف « ةريثكلا هلويذب خاسنلا

 . ب #١8 ةقرولا « تايفولا رصتخم ١

 . ب ٠٠ ةقرولا ؟

 . "مع : ةقرولا م

 . هسفن ردصملا
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 دعبتسي الو « 'ركبم رود يف هيلع ليذو ناكلخ نبا صخلا دق يناميلا ديجملا
 علاطي نم هّسحب طلخا اذهو « لمعلا اذه لثم ين ليذلاب لصألا طلتخي نأ
 ةريثكلا لويذلا نم كلذ ريغو يشكرزلل نامحلا دقعو ركاش نبال تاوفلا
 مم. 295 نيلرب ةطوطحم يف تدجو دقو . " نايعألا تايفوب تقل يلا

 ءادتبا ) ناكلخ نبا اهدروأ يِبلا يه كلانه مجارتلاف : طلخلا نم رخآ ًاعون

 اهحتتفم يف عجسلا ضعبب ةالحم اهنكلو ( رمع نب دمحأ جيرس نبا ةمجرت نم
 « يرصحلا يلع نب ميهاربا ةمجرت نم ءادتبا فلؤملا نع قيقدلا لقنلا أدبيو
 فلؤملا رصع تزواجت تادارطتسا اندجو نولوط نب دمحأ ةمجرت انلصو اذاف
 . ىرخأل ةدايزو مجارتلا ضعبل فذحو راصتخا نيب ةخسنلا ترج اذكهو
 يف تدرو يلا تامجرّلاك ددرت نود ًاديزم هرابتعا نكمي مجارنلا ضعبو
 هنأل يمصعتسملا توقاي ةمجرت لثم ةيشاحلا يف وأ نثملا ين (رب ) ةخسنلا

 اهخسان ىدل ناك هنأ ( س ) ةخسنلا يشاوح نم ودبيو . فلؤملا دعب يثوت
 قيفلتلا لواحي ناكو « « ىربكلا ةثلاثلا ةخسنلا» اهادحا يمسي خسن ثالث
 ىلع ًاراصتقاو ًازاجيا خسنلا دشأ نم ( س) ناف اذه عمو . خسنلا كلت نيب
 ىلع ةريثك ديأ باتكلا اذه تلوادت دقل ؛ فلؤملا اهبتك يلا ىلوألا ةروصلا
 اهطخخ يلا مجارثلا ددع ىلإ ةقدب ققحملا لصي نأ ريسعلا نم ىحضأو « نمزلا رم
 دوجوملا نأ الول كلذ ىلع انلدي نأ راتخملل نكمملا نم ناك دقو «هملقب فلؤملا

 ةيرحلا ىلع موقي رايتخالا نأ الولو « باتكلا لصأ نم ًاريبك ًامسق صقني هنم
 . ًانايحأ اهلماكب مجارت راتخملا بحاص فذحي نأ ةيرحلا باب نمو « ةلماكلا

 ةمجرتلا دورو يف لجتيف ٠ خسنلا نيب توافتلا نم ةيناثلا ةرهاظلا امأ

 نع لدع فلؤملا نأب كلذ ليلعت نكمبو « نيتتوافتم نيتروص يف ةدحاولا
 حالص دلاو ةمجرت يف لعف امك « ةيناث ةروص ىلإ ةمجرتلا يف ىلوألا ةروصلا

 «نمزلا ثيح نم راتخملا يف فلوملا نبا لمع دعب ةرشابم هلمع مقو امبرو /44 ةنس يثوت ١
 . ")8 : ١ ملاطلا ردبلا رظنا

 . ىفوتسم ريغ نكي ناو «نايعألا تايفو » نوئظلا فشك بحاص هركذ ام اذه يف عجاري ؟
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 نأ لهسلا نم سيل ليلعتلا اذه نأ ريغ « ( ىلوألا ةروصلا تفتخا امنيب

 ةروصلا ناف « يكمربلا رفعج ةمجرت لثم ىرخأ تامجرت ىلع بحسي

 . نيلكش ىلع خسنلا يف تءاج امنيب دج ةزجوم ةدوسملا يف اهنم انتلصو يلا

 « درفتم ول دا رس لل ( عير ةتكيشنللا لظتو . نيتوافتم نيلوطم
 ١ىرخألا خسنلا عيمج هيف ”ةفلاخم مجارتلا ضعبل صاخ لكشب درفنت اهناف

 ةمجرتللا هيوتحن ام رادقم يف لّثمتت خسنلا نيب توافتلا نم ةثلاث ةرهاظو

 ًاعابت ديزي ناك فلؤملا نأ اهنم «ةريثك بابسأ ةرهاظلا هذهطو . ةدحاولا

 خسني حبصأ باتكلا نأ لبق نم تركذ دقو « هتخسن يف تايشحتلا ضعب

 تادايزلا ضعبو . باتكلا نم ةريخألا ةروصلا لمتكت نأ لبق لوادتيو
 مجرتملل تايبأ ضعب ركذ ىلع فلؤملا رصتقا ثيحف « يرعش قوذ نع ء ىني
 ناك ةيضامحإ تادايز كانهو « رعشلا نم ًاراثكتسا اهيف ديزي نم ءاج ء هب

 باتكلا نم عضوم نم تلقن تادايز كانه نأ اك «. نيقلعملا ضعب اهب هكفتي

 اهتفاضإ نأ نيقلعملا ضعب ىأر رابخأ كانهو ؛ ةبسانملل رخآ عضوم ىلإ
 تاليوحن تناك دقو . باتكلا نم ةوجرملا ةدئافلا يف ديزت امنأل « ةيرورض

 ىلإ ةاعدم « هبشأ ام وأ ( ةحيرخت انه اه هلوقب هتدوسم شماه ىلع فلؤملا

 ءابدألا مجارت نإ لوقلا انعطتسا برو ؛ هنوجردي اميف نيقلعملا ضعب لهاست

 كلت نم رفوألا طسقلا تلمح دق ةيهاتعلا ينأو ليمجو ريرج لثم ءارعشلاو

 ةدام نم يناغألا باتك يف ءاج ام ىلإ نوملستسي نوقاعملا ناك ذإ  تادايزلا

 ىفاعملل سينألاو سيلحلا باتك يف دجو مهضعب نأ امه ٠ ةيليصفت ةينغ

 اميف اهلك لخدت باتكلا اذه نع لوقنلا ناف « ةبصخ ىرخأ ةدام ايركز نبا

 لمع نم اليصأ لقتلا اهيف ناك ةدحاو ةرم الإ « خسنلا ضعب هب تدرفلا

 هميف درت مل ةدامب دليفنتسو لوصأ نم يهو (د) درفنتو ؛ هسفن فلؤأملا

 ةخسنلا "نأ امك ؟ ةداملا كلت ةلاصأ ىلع ًاكش يقلي كلذو ٠ تل اهادع

 ١ ص شماهو « تايزلا كنا نع دفا نا ةمجرتلا اللا نا رنا 9و١٠١؛

 ىرخأ شماوه يف اهانتبثا اهّءارق يف ًامامت ةفلتخم تارقف كانهو .
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 يف ام عم آصن يقتلت مجارتلا ضعبف « رخخآ عون نم ةلكشم لثمت ( ص)
 نكمي ام لك نع اهدودح ين جرختو . باهسالا ىلإ ليمت اهضعبو ء ةدوسملا

 , هييسر لق قل للا توك نأ

 تردص يلا ةفلتخملا تاعوبطملا نيب  ةعوبطم كانه سيلف اذه ىلعو
 ةخسنلا الإ كلذ ءيببي الو : ةقدب فلؤملا هعنص ام ةقيقح لثمت - باتكلا اذه
 دامتعالاب راتخملا عنص يلاو . فلؤملا نبا كلم ين تناك يلا ةسمخلا ءازجألا تاذ
 ةفاضالاب يهف «٠ نلوملا لصأ نب ٠ انيدل ةدوجوملا ةخسنلا امأف ؛ اهيلع

 ليخي ناك دقو « ليثمتلا مامت ةريخألا ةروصلا لثمت ال  اهنم صقن ام ىلإ
 تجردأ ىننإ لوقأ نأ ةنامألا نمو . ءاجرلا اذه ققحت اهنأ اهيلع روثعلا دنع يلإ
 ةحيص 3 قئاو ريغ انأو « خسنلا ضعب اهب تدرفتنا يلا تامجرعلا

 اذه ىلعو « اهلفغأ الأ يضتقت ًاضيأ تناك ةنامألا نكلو « فلؤملا ىلإ اهتبسن

 ءيش نع تربع أ ابي تدرفنا يلا ةخسنلا يشاوحلا يف تزيمو اهتبثأ

 . فلؤملا لمع نم نوكت نأ يف يف كشلا نم

 يف ناكلخ نبا خسن نم هيلع تعلطا ام انه نّودأ نأ 1

 فحتملاو نجنبوتو نيلربو رادكساو هسروبو لوبناتساب امنرز يللا تابتكملا

 براقت يهو « اهنم ةخسن لك فصأ نأو « هربندأو رتسشنمو يناطيربلا
 هيلع تعلطا امع ادع اذه ) ةخسن نم ءازجأ وأ ةلماك ةخسن نيب نينامثلا
 تاليصفتب ةمادقملا هذه لقثي كلذ تدجو ينكلو ( باتكلل تارصتخم نم

 ىرخالا تابتكملا ين هيلع علطأ مل ام ين ناك امبرو ء هنع تبرضأف ةريثك
 نم تلذب ام فاعضأ ىلإ جاتحي اذه نكلو ؛ باتكلا اذه قيقحن يف ديفي ام
 نوهرم ءرملاو ٠ تابتكملا يف ليوطلا فاكتعالاو فلكلاو رفسلا يف دهج
 . ىلاعتو هناحبس هللا نم نوعلا دادمتسا دعب « ةعاطتسالاب
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 تايد اهل رباراىسأ م2” رم م





 ده أ مدح

 يلاعملا ابأ نيدلا رصان لماكلا كلملا حدمب لاق

 يذاش نب بريأ نب دمحم نب دمحم

 ريماس عولضلا ءانحأ نيب ىوه

 تفص دق تلق املك بح عرشمو

 ًارطعم ميسنلا لاي ام ليلخ

 هيط ةيكلاملا رشن نمضت
 ةيفعأ ةزع دعب له مكتدشن

 اهدعب نحوص نابلا تابذع لهو

 هتمش يناميلا قربلا ضموأ اذإ
 ينأك ىح فرطلا هيف ددرأ

 ةروزب موي مايالا حمست ىرت
 ىوحلاف نيحاشولا تاذ تحزن نل

 ”ةنابل اهنم ضقي املو توت
 قراب قلأت نإ ًاقايتشا نحي
 هبلقو ًاهرك ماشلاب ىوث ةبيرغ
 هنفج ةيكلاملا فيطب يح
 مهّلقت ماهسلا لائثمأك كرو

 ًامظعم ًآيلمك بانج موت
 هلالج ٌريسعل ناطلس لظ ىلإ

01 

 رئارسلا هترمضأ مارغ طرفو

 رداصملا هاذق تدبأ هدراوم

 رجاح 2 هتعاضأ مأ ًادجن رواجأ
 رطاخ وهو يب رم ذإ اذشلا تممش

 رشاونلا الإ رارسألا ةفآ امو

 رطام عزخلا ”ضور مأ ىمحلا صارع

 رضاون ندل نه مأ ىسألا مظعل

 رزاختم اهظحل عجارا

 رظان ةيكلالا رغث ءوض ىلإ
 رجاه معنليو روجهم معنيف

 رثاد هانغم مسمر بلقب ١

 رباص وهو ىونلا ىقلي فسأ وخأ
 رئاط مثرت وأ ىوزح مالعأب

 رئاس نئاعظلا رثإ يف قرشلا ىلإ
 رهاس فرطلاو فيطلا روزي فيكو
 رماوض ايانحلا لاثمأ لصاون

 رظاونلا

 ربابخلا كولملا ونعت هتوطسو

 مم

 هلع | دترست هتبيط



 هدوج رن يذلا كلملا لماكلا ىلإ

 ”بدجم ماعلاو فانكالا بصخملا وه

 ريغتم ملعلاو ملحلاو ىدنلا تيل

 دمحم نيد راصنأ هبئاتك

 هشيج ٌروصنم نيغابلا لذخ دقل
 هضيبب ًادوس مورلا هوجو ”درف

 اطس نمف ايانلا رمح هرمس يبو

 بئاغ وهو هساب مهيلإ ءيسي
 هراقو مشألا دوطلا ىلع اردو

 ةمه يل تمس بويأ "نبا كيلإ
 اهلك دولا يف رابخألا تبثأ امو

 هنأ ققحن انك ام كالولو

 ًارصان نيدللو ًاروصنم تلز الف

 : يتاعاسلا نبا لوق عمسو

 ”الفآ كهجو لاله تيأر ال
 اهمسر بدنأ تانجولاب تجرع

 : تايبألا هذه لمعف

 امن ريم امءاص رع 5 تدشنأ

 ١ راعشلا نبال ناحلا دوقع ١

 راعشلا نبال ناهلا دوقع ؟ ١
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 رفاو ةقاذملا هدارول

 رماه ءونلاو بحسلا ضيف لجخمو
 رشان ةطيسبلا لك يف لدعللو

 رجابهي هيلإ ىحضأ نأ ىوطف

 رصان هللا يف نيدلل هنكلو

 رباكألا راغصلا بازحأب داعف

 رداوحلا ىشخت اهبلاعت

 رداق وهو هملح

 رضاح وهو هوفع مهيف نسحيو
 رتاوبلا باقرلا برض تمئس دقو

 كال

 ثويللا

 هيضتقي اع

 رهاظ كنيبج نم ”ءايض اهاده

 رتاوتملا كدوج الإ سانلا ىدل
 رخاوألا نيلوألا ”كولملا ”قوفي

 رهاوج مالكلا نأ ولو مظنب
 ارهاق كدجو روهقم كدضو

 ماتق هالع دق كدخ تيأرو

 ) مايألا كيب تعنص ام راد ايو

 اهمالعأ تركتتو اهواجرأ

 "« اهماقمف اهلحم رايدلا تفعو

 . عة هك :

 . #ةهل :



 : لاقو

 هتتجو ءاجرأ ىلإ ترظن ال

 هدشنأو ًاوجش هبدنأ تللظ

 : لاقو

 ىوللا جرعنمب تامامح اي الأ

 ًاحربم ةادغلا نكنم دجولا امف

 مس

 همن الع تع نيفالط اهمسرو

 (١ هلاعم توقأ ىوللاب ”الزنم ايو

 يناحرب نعو يوش نع "نكيلا
 'يناكب لثم نيكبت الو يدجوك

 : بلح بحاص دمحم زيزعلا كلملا ينري ًاضيأ لاقو

 دقعلا ةطساو كلملا ماظن نم ىوه

 انقلا ةعرشم رمسلا حامرلل امف

 دمحم زيزعلا نادقف دعب نمأ

 ىغولا ةموح هذه نم تلطع اذإ

 فصاو فص و نعءزرلا اذه لج دقل .

 هبرت مراكملا مض ًالدج ىقس
 ام عمد رطاوم

 امنأك هارث ىكذأ ام هللف

 هدقفل ةافعلا ايند تملظأ نئل

 كلام ريخ اي هللا مالس كيلع

 ١ راعشلا نبال ناملا دوقع ١ : ه9 .

 راعشلا نبال ناىلا دوقع ؟ ١ : ؛ه9 .

 . 56٠+ - غ0 : ١ نامحلا دوقع م

 هايد

 2 اهدحت لازت

 دب نسم ةينملا فرص نم كي ملو

 دحلا ةفهرم ضيبلا حافصلل امو
 دهن نفاص ىلع برح ىحر رودت
 دلملاو بضقلاب ناسرفلا عنصت امف

 دح يذ دح هكاردا نع لك م

 ديلا نم بقانملا كلت ىوح آدلنو

 دن نع محارملا ضور يف سفت
 دلحلا ةنج ههجو نم تقرشأ كدقف

 "دمحلا ةلح كوس ب وحصم ريغ ىضم



 : لاقو

 'يلاحم م دقو عمم دلا يف مثالا تلق
 يلاوتم يعسمد راص ًايلع ةنيحأ كتف

 هسا إلا تس

 : لاقو

 يبجهم بذعف هب تفلك نم اي
 هناف ءاقللا كنم هتاف نإ)

 يقرحبو ىوهلا يف يدجوب ًامسق
 فقأ مل كحورب يل دج يل تلق ول

 يلإ يغصت ةفطع نم له يالوم
 مساب هسجوب يناقلت تنك دق

 ىوملا ىوس كيلإ بنذ يل ناك ام

 اهب يلدأ ةليسو يأب يل لق
 علاط ردب وهو كهجو ةايحو
 تنعذأ دق ىلا كتلقم روتفو

 بذعم داوفلا فلك ىلع ًاقفر

 "'(بوأتملا كفيط ايقلب ىضري
 يبهلتو يفهلتو ينريحبو
 برجف تككش ناو ترمأ اميف

 يبتعتو يياكش لوطو يصصق
 بطقم هجوب يناقلت مويلاو
 بنذأ مل اذإ ٍينرجمت مالعف

 ينرقت لجأل يندعبت تنك نا
 بهيغلاك يبلا كترط لامجو

 بتعلا نويع اهتجهب لامكل
 بنشألا يئولوللا يهشلا بذعسلا حضاولا يقنلا كمسبم ضايبو

 بكرم بعصأ بحلا يف اهراطخأ نم تبكر بيضقلاك كل ةماقبو
 بصنملل ةنايص ميدقلا دهعلا احل ىعرأ ةبتر يف نكأ مل ول

 يل ذلو كاوه يف يرتس تكتمل -

 يليح تقاضو يربص يناخ دق
 ماو يجهع تحمس دقلو

 * 00 ل 1 ١

 . يكبسلا تاقبط نم ةدايز تيبلا ؟

 يبنؤم كيف جلو « راذعلا علخ

 يبس دق يلقعو يركف تمسقتو
 يبصنبو يبهاجوو يلاحبو



 يلذاوصع لوقي نأب تيشخ ىّتح

 اهب ايحأ ةمحرب "يلإ رظناف
 يبصلا اذه يف خبشلا اذه ”نج دق

 5 ١
 بعتم مارغ نم يلق حيرتو

 هجروا حب

 : " ًاضيأ يتآلا وحنلا ىلع ةقباسلا ةديصقلا تدروو

 مكقحو تعنق ينإ يتداس اي
 ا 0 كاصولاب 0 ُ نإ

 ةلاح نم يل تيئرو 0
 يننأ ةيزرلاو ةيلبلا نمو

 علاط ردب وهو كاهجوب ًامسق

 نم تبكر بيضقلاك كل ةماقبو

 ا

 ينجن 0 يرجه متيأرو
 بكوملا يف مكلامج سيمحلاا موي

 بكرت م اذإ دق نم هاقلأ

 يهذم نم اهلمح كي مل كالول

 ين لح دق يذلا يردت امو يضقأ

 بهيغلاك يلا كترط ليلبو
 0 مظعأ بحلا يف اهراطخأ

 ندشألا يولؤوللا ريمتلا بذعلا درابلا يميدثنلا كمسبم بيطبو

 يل ذلو كاوه يف يرتلس تكتمل

 يلذاوسع لوقي نأب تيشخ نكل
 تبراق دق ةقرح كتيدف محراف
 يذلا بصلا كبح "نحضفت ال

4 

 : لاقو

 يبنؤم كيف جلو « راذعلا علخ
 يصلا اذه يف خيشلا اذه نج دق
 يللا كايذ قحب عانقلا فشك

 برشم ردكأ بحلا يف هتعرج

 برغتو ودبت ءاملا قفأب ًارودب

 ١ ه يكبسلا تاقبطو تلال ةقرولا 78 همج تر نيلرب ةمولخغ : ١6

 « 986 مل « ةقباسلا ةياورلا نم

 تايبأآلا هيفو م“ال#؟# : ه تارذشلاو هم :

 خيراوتلا نويعو ؛ ١؟-- ٠
 ١ يثكرزلاو ١ : ٠١١ - ٠١١ تاوفلا ؟

 ثلاثلأ هدعيو مذ ع مي

 . ( ؟8/١ة989 : ثلاغلا دمحأ) ١11ه ةقرولا



 بهذم ةبابصلا يذه نع كل امأ يبحاصم مارغلاو يلوذع لوقي
 ' اوبعليو اوضوخي مهرذ : هل تلقف 2 ىرت امك اوضاخ لولطملا كمد ينو

 دب 2 بح

 : لاقو

 "ع ساب نم ةعاس كفوقو ياهو هدخب لوجعلا يراسلا هراذعل

0 5 

 : لاقو

 ميقملا ميعنلاب ىلق ترشب ههجو يف ضراعلا ادب امل

 ملألا باذعلا هيف يلعاجف  رطمم ضراع اذه تلقو

 6 ا

 : لاقو

 فوتحلا اهنم لسرت هظاحل ءهقوف هضراع ىلإ رظنا

 *فويسلا لالظ تحن اهنكك  ههجو يف ةنحلا ؛دهاشت

 ل #١ د

 : لاقو

 رهدلا بون تلاحو انقرفت نأ املو

 تارذشلاو ١8م : 7 يدفصلاو ب ه* : ١ يشكرزلاو ١ :٠6١١ - ٠١8 تاوفلا ١

 . (؟١/؟5؟؟ ثلاثلا دمحأ)أ/ ١١07 : خيراوتلا نويعو مالا : ه

 . م”)# : ا يدفصلاو ب هم : ١ يشكرزلاو ١ : “٠١ تاوفلا

 . #»#)١”# : ا يدفصلاو ب هل : ١ يثكرزلاو ١ : “٠١ تاوفلا

 . نياعت : يثكرزلاو تاوفلا
 نأ معلا دع دج تاوفلا ١ : “٠١ - ٠١4 يشكرزلاو ١ : ا/ يدفصلاو ه4 : #١" .
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 ١ربصلاب كنظ امف ولح ال دهشلا فأر

 ماس ١54

 8 لاقو

0 ُ 
35 0007 

 فرصتم الو وهل الو "معن ىونلا كب تطش ذنم يباق رس امو

 فرعأ تك يذلا ءاملا كلذ ىوس هتدجو الإ ءاملا معط تقذ الو

 "فلكتلا هيضتقي رورس يأو 2 ًآفلكت الإ تاذللا دهشأ مو

6 5 

 : لاقو

 يعظ يف تيقال ام ةبابصلا نم مكتماقإ يف ميقل ول انبابحأ

 '"نفسلاب قشني ىعمدأ نم ّنبلاو |آسبب مكسافنأ نم رحبلا حبصأل

5 

 : لاقو

 ىنم مكل داؤفلا نأ يل ليخف ةديعب ءداللاو يل مث
 * ىبعم مسنآو ًاظفا مشحوأف ىوالاو دعيلا ىلع يلق ”مكاجانو

117 

 : فيسلاب مهدحأ بقلي ةعبرأ حالم يف لاقو

 اوكتف دق قاحلا عيمج يف مهنسحب 2" ةعبرأ نسحلاب انتدلب كالم

 . (؟55/١؟

 . ١4" : ال يدفصلاو ه4 : ١ ىثكرزلاو ١ : ٠١ تاوفلا ؟

 . ١4)“ : ا/ يدفصلاو ه: : ١ يثكرزلاو ١٠م :

 . رايدلاو : يثكرزلاو تاوفلا غ

 «هه : ال ةرهازلا موجنلاو ٠ : ١4# يدفصلاو ه4 : ١ يشكرزلاو ١ : "٠١ تاوفلا ه

 . أ/ 80# نولوط نبال ءارمألا ءابنإو يناصلا لهنملاو

 525 تاوفلآ ©«

57 



 اوحتتفاو قاشعلا جهم اوكلمت

 رمع دقف يف 'ًارئاس اي الأ

 هنع تزجو .بيشملا اقن َتعطق

 : لاقو

 هبيع يفخي دبدلا نإ بر اي
 عفاش نم هل امو كاتأ دقلو

 : لاقو

 لقملا رتاف اي ىوحلاب ينتمدعأ

 بجع الف يثاولا ىلإ يبع تلمو

 ًاملح ةروز يندع نسحلا دحاو اي

 مضإ نم فيخلا يلاعأب ”ةريج اي
 فند نع ربصلا ليمج ملمو

 هعمأدم ميغ ذم عبراا ىلع يرحب

148 

14 

"٠ 

 : ا يدفصلاو ه5 :

 : ا/ ةرهازلا موجنلاو ه4

 'اوكلمام فيسلا الولو ىباق فيسلاب

 الهسو ًانرح ىرسلا 5 يساقي

 "ىلصملا الإ اقنلا دعي امو

 هبيع نم ادب ام كملحم رتساف

 ؛هبيش  ”ةعافش لبقاف هبونذل

 للعلا نم يب ام ىلع يبدجو جضف

 ليملا ىلع ًاعوبطم لاز ام نصغلاف

 يلقم افج دق يمون نأ يدي اهو
 01 ه8 5 7

 يما ىوملا يف مك افجي ميمخ
 لجألا ةعرس ىبمتي ام لجأ

 *للط ىلع يكابلا عفني ىبسع امو

. "5١4 

 تايفو نم راتخملاو ثهوه

 « نولوط نبال ءارمألا ءاينإو يفاصلا لهنملاو ( سداسلا ءزحلا نمت ١54 ص ةيشاح ) نايعألا

 ١ تاوفلا ١ : ٠١4 يثكرزلاو ١

 ًايراس : تاوفلا ؟ .

 « تاوفلا ١ : *٠١ يثكرزلاو ١ : .ه8

 تاوفلا ١ : ٠١5 يشكرزلاو ١ :

 أعم .

 تاوفلا ه ١ : ٠١١ يثكرزلاو ١ : .86ه8ه

08 



 هه نوح

 : لاقو

 هدهع ”قيثاوم تناخ ًارداغ ايأ

 ةبحصو سنأ دعب نم هتيصقأو
 ةديمح (تضقت مايأ هللف

 ىركلا نم ذلأ ييع يف تنأ ذإو
 "تدغ يذلا نامزلا كاذ ىلع يفهلف

 قلمت لوقب ييضرت ترص ذمو
 ةداهز كاوه نع ينانع تينث

 " اعئاط كدبع بلقلا تيأر ينأل

 اننيب وه يذلا دولا ظفحت ملو
 ادغ اذإ بحملا ديق يف تنأ الو

 يلاقمل يوعري نمث تنأ الو

 يتوفج الإ برقلا كنم تمر الو
 هلوق تقادصو يثاولل تيغصأو

 ةدارإ كيف هللاو يل قبي ملف

 ةبغر تشع ام كيبح يف يل الو

 امضعب لمح ىلع ىوقي يذلا اذ نمو
 ةبحص ”نسح اذ دعب ينم جرت الف
 يعماطم تعطق دق ينبتعت الو

 ١ + نك رزلا

 . تدغ دقل ديور ا

 . ًاعئاض كدنع : يثكرزلا #

 . بنج ىلع : يثكرزلا
 . بجع نم كيف هتيساق : يشكرزلا ه

  5تاوفلا ١ : ٠١7+ 1٠١5 يشكرزلاو ١

 . (؟9988/١ ثلاثلا دمحأ )
 4 خيراوتلا نويعو ه5 -ب همه :

 بصلاىلعمارغلا مكح يف ترج دقل
 ١بحصلاو ةبحألا ”لعف اذكه امو
 بحرلا لرتملا يف تاذللاو كبرقب

 بذعلا درابلا نم يبلق ىلإ ىهشأو
 بكسلا ةمئاد نيعلا عومد هيلع
 برحلا نم دشأ ًاملس يل رهظتو
 يلق نم بتارملا ىلعأ يف تنك نإو

 بنذ الب تيهتشا فيك هبذعت
 بحلاو ةدوملا بابسأ حرت ملو
 ؟بنج ىلإ ًابنج قاوشألا هبلقت
 بتعلاو ةنيكسلاب يلق يفشأف

 برقلا نم تسيأ ىح يتدعبأو
 بذكلاب كنيبو ييب ام تعيضو
 *بجعلا نم كليف تيساق يذلا ينافك
 يبصنت وأ يداؤف يبست نأ هللا ىلأ
 بعصلا كقلخ نم لذلاب هتعرف

 يبسح هتلق ام ضعب ًاولس يبسحف

 "بتكلاو لئاسرلا يف ىتحح تففخو

 بالك

99 



 كه 0

 : لاقو

 ةيانج ريغب يع ًاضرعم بأ
 هلاف ءاشت ام عنصاف كتولس

 ؟" ل

 : لاقو

 رمضإ نع يحلا ناب موي ينأك
 ”ةةعجاس فلإلا دقفل تلظ ءاقرو

 ىسعف ةدوع نم له يلا ةريج اي

 ”مكبرقب ايندلا نم ترفظ اذإ

 يلصوملا نالدع نبا ىلإ بتكو
 يذلا ىملاعلا ابأ

 عسيمج ىرت ءيش يأ
 هفصن برسلا

 ًامكلاث هنم نفذحاو

 اسكاع هفحصي نم

 ي نا

 ' يلق نم كبح حيبقتلا ةرثك احم

0-7 

 روعذم نيبلا تاوطس نم ”بلقلاو
 زود وهو ًاقايتشا هيلع يكبت

 رومحم "قوشلا تاوّشَن نم ”قيفي
 ؟روفغم " رهدلا هانج بنذ "لكف

>32 

 : جارس يف ًازغل رصم ىلإ قشمد نم
 اسراسمم ”ازيمتع زا

 ائارع اهيلتجي

 اباق هنم ىرولا

 اسلاك نان ١ هنح
 اسناوم ًاءوض قلت

 م
 " اسراح ليللا يف فلي

 . ( اهسفن ةحفصلا يف ًاضيأ رركم وهو ) ه5 : ١ يشكرزلاو ١ : ٠١7 تاوفلا
١ 

 دجولا تاركس : نولوط نيا ؟ .

 و١ بحلا : نوالوط نبا .

 « يئاصلا لهنملا يف عبارلاو ثلاثلاو « ( ةيشاح ) ب هه - ١ يشكرزلاو م5٠ :. 7 يدفصلا 3

 ش 1 م96 تولوط نبال“ ءارمألا ءابنإ يك انهو

 . "”و# : *« نامزلا ةأارم ليذ ه
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 هسا © د

 : لاقو

 دادو ديكأ نك كانيبو يبب ىرج ام ة-مرحو ىملس اي كاوهو

 ١ يادؤف عاطأ ال كاذ تلواح ينا ولو ىوم لا دهع نع تلح ال

2 

 . لاقو

 ' هلامج مز موي نعظلا قئاس  هلاطأ بحملا ىلع ليل يأ

 هلامرو هلوهس ًافسع همهم مطقي ًايوط سيعلا رجزي
 هلاحرلا نمئس دقف اياطملب قفرت ددجملا قئاسلا اهأ

 هلالكلاو ىرسلا طرف اهارب دق 2 اهحرأو  ةهينه ااهخنأو

 هلاطإلا اهارس ي بصلاب ح رب دقف فينعلا اهريس 'لطت ال

 هلالطأ مكلحم يف ًابدان دسجو فلح مكءارو مكرت دق

 هلاؤس باجأ ول عبرلا ىلع ام ىّلصملا ءابظ نع عبرلا لأسي

 هلالع اهيف فوقولا نأ ريغ 20-باوج لسيحملا ندم ”لاحمو
 هلاحم ال لزنم لكك ىلع ن ا وكبي نيبحملا ةنس هذه

 هلاذم كيتحاس برت يف عم دألا تلاز ال بابحألا رايد اي

 هلايذأ ًايحاس كيناغم يف  ”ليلع وهو ميسنلا 2 ىششمتو

 هلاوزو هباهذ انع عرسأ ام كيف ىضم انل شيع نبأ

 ةنلايف هتوصغ  يناصتلاو ريضن قط بابشلا هجو ثيح

 هلاثم ىقلن مانملا يف انتل -0سنأ تاقوأ بيط كيف انلو

 هلامج ىوهمب هارت نيع لك برس بحرلا كوج ءاجرأبو
 هلاتغم اهظاحل نوفج نم ون رت نسملا ةدعيدب ةاتف مم

 يي
8 

 هلاتحم هفاطعأ ىشتت يناملا وسلح لالدلا ميحخخرو

 ١ ه5 5:01 يثكرزلا .
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 هلادتعا يكاحت اهنأ ول نابل نوصغ لك دوت ماوق وذ
 هلاك هلوح  هاراذعو  مامت ردب مالظلا ين ههجو
 هلازغلا هنن رافت -”لازغو  تةالامج نويعلا رهبت ةيبظ

 هلالظو هضور تيناعو عزلملا ىلر تيتأ اذإ يليلخ اي
 هلالض هيلع ىشخأ داؤف مث يلف يداؤف ًادشان هب فق

 هلالجو ةباهم هنع فرطلا ضغأ تيب بيثكلا ىلعأبو
 هلابتو ”ةريغ يلا رهظأ  هنع لأسأل هتثج نم "لك
 هلاهج يدبأو هنع ىماعتأ ًانوص نكلو هب ىردأ انأ

 هلاطبلا رصعو ابصلا نامز يف #ميدق يلع ُهقح ”لزنم
 هلالم نع مكضرأ تبنجحت ام  يناف ينورذعا ىمحلا بيرع اي

 هلاقملا انيف ءيسي ودع نم ىشخأ ّينأ ريغ هلل شاح

 هلايخ يدبي مانملا يف مكفيط نم ًاعناق مكنع ترخأتف

 هلاتق اهعامطأ ينامألو  لايخ روز مونلا يف ىنمتأ

 هلالض مكيلع يتوبص ام لصولا يملال قحو اقنلا ليهأ اي
 هلاطه عمدأو وبخت سيل ران نيا نع ميغ ذم يل
 ١هلاح "لك ىلع ”مكانمدع ال او دضصق ٠ وأ مش نإ انولصف

 © في

 : هل همولق ناكلخ نبا غلبو

 عومسملا بئارغب ىتأ دقلف همودقب يرشبم رد هلل

 '"عيدوتلا ةعاس قرمت ًابلق هتبهو عيلخلاب ىضري ناك ول

 دروأو 8١4 : * يدفصلاو هم ب ه4 : ١ يشكرزلاو ١ : ٠١6-٠١5 تاوفلا ١

 4::١55. نانحلا ةآرم يف "# هوا «و ءال« 7 21 تايبألاو . ١١ ؟ - ١ تايبألا اهنم

 : .يسدقملا متاغ نبا باوج ناكو م8 : خيراوتلا نويع ؟
 ميرشتلا ةلس فلاخي ًاممكح  ىرت نأب ةافقلا يضاق اي كاشاح

 عيرفتلاب كفني ال لصأل»و ممل دبع يننأ ةيضقلا لصأ
 يعيمج مارفلا كلم ام دعي نم 2 هدر كلمأ فيك « ىصعي بلقلا
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 تيبودلا

0 

 هانعم يف دئازلا فلصلا اذه
 الو كينجن نم يبلق لمحي مك

 وه ام يردأ تسلف ينريح دق
 ١هللا الإ كاذب ”دحأ يردي

 ه1

 ناع بص "لكل ئوه رارسأ يناقلا عيدبلا كدخ شماه يف
 'يناحيرلا ملقلاب ةيشاح نم  اهفطلأ امف يرابلا اهجرخ دق

 يتلا ع

 ”تيقب نإ ةمحرب اهكردت نأ ' ىبسف اهيلع هللب لجعت ال

 هل جال

 كانه لح نم تيأر اذاف ًادصق 2كاسع يحلا قرطت كاسع دعس اي

 ؛ كازع هللا نسحأ . ًامارغ تامنأ ىلإ دجولا هب لاز ام كّبص لق

 ملا © مدس ش

 قوشم تلز امو ًاقوش اهب تددزاف 2قورسب فيلا رئازل ادق تحال

 . ١٠ال : تاوفلاو « هد 00

 5 : يثكرزلا ٠١07 : تاوفلا ١5" : يدفصلا ؟

 يجاونلا ةركذتو 5١5 : يدفصلا م
 ه : يثكرزلاو + : تاوفلاو ىجاونلا ةركاذتو يدفصلا 5
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 ١قوفخ بلقلا ىرتعاو الإ ضموأامه 22اذإ فيحلا ىلع قرابلا [ ... ]

 تلا ع

 م ىبلقل اهتبسحو الإ تعمل ًاقورب فيحلا ىلع تمش ام

 تعجه ام مكدعب ينوفجف يوحن ”مكفيط اوثعبت ال اودعب نم اي
 ال ل

4 

 تاذللا تنابف يبع مني تاداع مهليمج نم يل نم اي

 تاقوألا تقاضف مكتمدخ 5 يرمع يضقأو مكروزأ ا

 تا ا اح

 ”لسكلا اذه كفاطعأل نبأ نم 2لّحتكلا اذه كنافجأل نبأ نم
 للملاو افحلا اذه مك « كقالخأ ىلع ربصلا ةردق يبلقل ن نيأ نم

 ب 8 بح

 هعلضأ همضت ىوج طرف نم هعمدأ تينف دق مكب بصلا

 هعنقت مكفيط تارطخ ىندأ 2 ىلب « تاهيهو « لصولا يف عمطي ال

 بيبا ة* لا

 ماقسألا يف تديارتف 'ملب 2 ماعنإلاو ليمحلا مهل نم اي
 مالقألا هحرشت نأ زجعت ام  مكل قوشلا نم مكتايحو يدنع

 دع تا بح

 دلوع تليح طخ تلق“ املك لاو :ى “نق

 رحس سانلل رحس سام ةناب نصغك رتبي
 ة لقعل رمق ريغ

 رفسل  ًاداز رفس

 < : يثكرزلا ١

 . ( 8400 5م. 1196 نيلري ) يجاونلا ةركذت يف تدرو ١7 - 5 نم عطقلا ؟
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1١” 

 ارفض 14 قانا - نقي كونت
 تدب كنم ًاحمالم هل نأ به

 اوحرتناو يتريج ينع ضرعأ ذم
 مهو يعد لوذع اب كتدشان

 ميسن به الو قراب ضموأ ام

 عاف موللا ين تلطأ دق لذاع اي

 ملعلاب تفلس لايل

 يندعسأ امو تناك ام بيطأ

 هلل

 ام

 تاربعلا ريشثك مكنيبب بصلا

 نأ ىئثخي هيلع مكقارف لاط نإ

 حاضو هنيبج ىحض سمش اي

 مهب تئش ام تلعف ول كقاشع

1١ 

15 

 16ه

15 

 /ا1١

 اوفرع ام مهنأل محل بنذ ال

 فيهلا اذه نابلا طوحل نيأ نم

 اوحصن اميف لاذعلا ىلإ غصأ :

 حلطصن ىبسسع اننيب لخدت ال

 مهب دجولا نم بلقلا ادغو الإ

 ميلع دجولاب تسلف ”مهو يناش

 معن ىفوأو ةشيع

 ملحلا يف ولو اهلثمب

 تاتب مونلا قّلط دق مكدعب نم
 تارسح مكيلع هسفن بهذت

 حارفأ اهلك كاضر تاعاس

 اوحاب ام ىوحلابو ادع اوتام

 ا

 يحرش هنع رصلقتي اهب ”شيعلاو حفسلاب تضم ةليل بيطأ ام

105 



 'حبصلا لوخد نم فاخن تبغ امه ىبم تنأ انباوب : ال تلق ذإ

 ش 20 ١4

 ببسلا تنأو ينذعم هللا هرمضأ ام حرشأ نأ ةجاحلا ام

 سل [هاثل

 يلع مت امو اهب يفلك حرشاف يمب تزج اذإ حاص اي ةبحصلاب
 يح ةروص ىلع ًادهاش كنارجه 2 هريص دق قوشلا فيلح كاذ لق

 ا ش

 تباذ دق ”مكيلع يدبك يذه تباخ ينونظ مهقارفب نم اي
 تباط ام مكدعب يتايح نكل <تفصو يدعب ةايحلا مكب تباط

10 2 

 باطو شيعلا كدعب يلافص ناك نإ هلمأي ام كنم يبلق ّعَلُب ال

10 2 

 نايحألا يف كاشغأ نأ منقت له  ينافاو ذإ ”لايحلا يل لاق دق
 ينافجأ نع داقرلا سبح دق لب دس لصولاب حمسي هبسحأ ام

 هن“ 104م

 الدب مكاوس ترتخا الو ياشاح  اللم مكنع تلحر اودقتعت ال

 المأ مكاقل نم يبلق ملي ال مكدعب دحأ ينيعل قار نإ

 منته نوت

 تالثألاب فقف ىمحلا ىلع تزج نإ تاولفلا ”نوتم يوطي ”الحترم اي
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 تاربعلا بوصب اهمتاصرع ىورت ىسعف مهنم يلاوحلا نمدلا كباو

6 1 

 نتفلا لصأ نوفحلاو كظاحلأ

 يضرمأ هرجه ماودب نم اي

 يدفلأ هريغ نع ىجد ّردب اي

 يض رمأ يف رظنت نأب نآ ام

2 0 

 وملعب موق ملا ردبب 0

 امهحبو اي ملا ردبل نبأ

 رم ام مهنأل مهل بنذ ال

 'مفو ماوقو ا ”ديج

 حك ة حب

 قيشر "دقلا فهفهم ةشر ىوهأ

 ىجد ردب اي كاوه يف محرت ام
 دق قيطي سيل ام هنم يلق لمح

 * قيدصو ودع لك همحري نم

 ل 4

 قوقحو ”ضرف "يلع محل موق
 ”مكدصق ينتكمأ ول يلابحأ

 دايم هماوق اقن -نصغ اي

 ينرجهم امدنع ينزج مثكأ ام

 ١ "هو : ا/ موجنلاو يجاونلا ةركذت .

 8 خيراوتلا تويع 7

 . 8١# : "" تايفولا :

 قورت نسبا مهدعب يتايحف اوناب
 . .٠ و

 ”قوعيرهدلا ثداح نكلو ترداب

 دايعأ اهلك كاضر مايأ
 ؛داسحلا تمشت نأ ًارذح الإ


