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 ةهمدقم

 نامبإلا ةمعنب مث دوجولا ةمعنب انيلع معنأو «ىدس انكرتي ملو انبدأو انملعو انقل يذلا ميلعلا هلل دمحلا

 «نيفراعلا نيبيطلا هتباحصب انرعأو دك ىفطصملا دمحم «بدوملا ملعملا لوسرلاب انمركأو ؛ىدحلاو ةفرعملاو
 :دعب امأ .ناسحإب مهعبت نم ىلعو ؛مهيلع هللا ناوضر «ىدفلاو داشرلاو دادسلا لهأ

 ديناسأ يهو «هتلالدو ؛مالكلا ةحاصفل تاحاجتحالا عماجم يه برعلا راعشأ نأ ةهادب مولعملا نم نإ
 رعشلا نأل ؛ةفرعملا قح يبرعلا بدألا انفرع امل هالول يساسأ ردصم وه يبرعلا رعشلا نأو «ةيبرعلا دعاوقلا

 الف .اهنع انلهجل يبرعلا رعشلا الول «ةيفاقثلاو ةيسايسلا «ةيودبلاو ةيراضحلا ءاهلك برعلا ةايح ةأرم يبرعلا

 .يوبنلا ثيدحلاو «نارقلا مولع ناعم ىلإ يدهي رسج هنأل ؛يبرعلا رعشلا ةساردب ضوخن نأ انل دب

 لئاسم لحج هدهم يف طاحأو «ىلوألا ةيبرعلا راعشألا ةنازخ -- عبسلا تاقلعملا حرش - باتكلا اذه نإو

 .يزوزلا دمحأ نب نيسحلا يضاقلا وهو «هفلؤم زاتعيو «يبرعلا بدألا

 ةثيدح ةعابط يف ديدجلا هبوث يف جرخي نأ رمألا جاتحا - عبسلا تاقلعملا حرش - باتكلا اذه ةيمهألو

 ثودحلا ؛تبعص دق ةميدقلا ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا نأل ؛ةدافتسالا قح بالطلا هنم ديفتسي ثيحب

 .ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا نوعب - تماقف «ةعابطلاو ةباتكلا لاحم يف ريغتلا

 رتسيو ءانتانسح نازيم يف هلعجيو «عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ءاجرلا لماك ىلاعتو هناحبس هللا نم وجرن

 .بيحج عيت هنإ ءانتالز



 © باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 :ةيلاتلا تاوبملا انحبتاف اعف لمشأ نوكيل ؛ديدح زارطو قينأ بولسأ يف هعبط ثادحإب انمق باتكلا اذه ةيمعألو

 ةياعر عم ةميدقلا تاعبطلا يف اميلق تثراوت يلا ةيونعملاو ةيظفللا ءاطخألا نم ةرابعلا حيحصت يف اندوهجب انلذب

 .ميقرتلاو ءالمإلا دعاوق

 .سرادلل اليهست ؛تاحفصلا سأر ف تاقلعملا نيوانع انعضوو

 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام انلكشو

 .اهتيمهأ ىلع اهيبنت ؛رمحألا نوللاب حرشلا نيوانع رئاس انيلج

 .نكملا يف "ليقث دوسأ"ب باتكلا ةيشاح يف يلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو

 .ةعوبطملا خسنلا عيمج ىلإ باتكلا اذه حيحصت يف انعحار

 .بيجب عيمج“ هنإ ةصاخلا هتمحح رب «ءانتالز

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب - ىشتارك



 باتكلا ةمدقم َه عبسلا تاقلعملا

 باتكلا يدي نيب
 يبرعلا بدألاو رعشلا

 يزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش باتكو
 مهقالخأو مهبادآو مهخيراتو مهثارت ظفح يذلا سيفنلا مهلجس هنإ :لوقلا نكميو .برعلا ناويد رعشلا
 نم مهئامكح حئارق هب تدرفت امو ؛مهتالوطب عئاقوو مهلاطبأ رابحأ هيف اونّود يذلا قطانلا مهفحتم هنإو

 املو «ةيبرعلا بادآلا تفرع امل يبرعلا رعشلا الولو .ةايحلا براحت يف تايآو ةعيدب لاثمأو ةغيلب مكح

 ايفارغحلا تفرع امل ًاضيأ هالولو .اهملاستو اهيراحت يفو ءاهتاضقانتو اهتافلاحم يف اهرابخأو لئابقلا ترهش

 دلخم ءارعشلا راعشأ يف نودم كلذ لك نإف ؛اهنايدوو اهلابجو اهتاحاوو اهعبارمو ءارحصلا عقاومو ةيبرعلا

 ةغللاو نايبلاو ةغالبلا عيضاوم يف نآلا هب لفحت ام لكب ةيبرعلا مولعلا ةنازخ تنتغا امل ًاريخأ هالولو .اهيف

 .ةيمالسإلا مولعلا عيضاوم نع ًالضف

 صئاصخ ةسارد يه «مالسإلا ردص فو هنم يلهاجلا 52055 ؛ةيبرعلا يف رعشلا ةسارد :راصتخابو

 جورأ ىحضأ ىح رعشلاب نولماعتيو ءرعشلا لالخ نم نوحرؤيو ءرعشلاب نوقثوي اوناك مهنأل ؛برعلا

 ,مهيف ةسايرلا ولوأو مهومدقم امي زيامتي ةزيم هلوادت حبصأو ءمهحئارق تاجتنم سفنأو :مهعئاضب

 تامزلتسم نم حبصأو «مهتصاخو مهتماع كلذ يف نايس مهاعمتجم يف ًاعئاش ًاصاصتخا هتياور تحبصأو

 يقوس لك الإ هلاحب يف رخأتي الو «ليلك لك الإ هناديم يف أطابتي ال ءروصقلا تايرورض نمو تاطالبلا

 ةكرح نع بيرغ لكو «رصعلا مكلذ ةراضح تايلوأ نم سلفم لك الإ هيطاعت نع فكي الو «يماع وأ

 :ليق اذإو .ديازت الو ططش لوقلا يف سيلف برعلا دنع بادآلا سأر وه رعشلا نإ :ليق اذإو .هيف ةايحلا

 لوقلا يف سيلف برعلا ةغل ةنازخ هنإ :ليق اذإو .فلكت الو ةغلابم لوقلا يف سيلف برعلا نونف فحتم هنإ

 .اهنيعب ةقيقحلا وه امنإ ءلوقتلا باب نم وه الو ءزاحم



 باتكلا ةمدقم 5 عبسلا تاقلعملا

 رشنلا ةعساو ةيموي ةفيحصو «ةعومسمو ةيئرم ةعاذإ ةطحم ًاصوصخ يلبقلاو يبرعلا عمتجملا يف رعشلاو

 يحلاو دلبلاو عمتجملا يف هنم دب ال ,رصاعملا موهفملاب اهضيضقو اهضقب مالعإ ةرازو وه لب «راشتنالاو
 نازيم يف هتيرعاش نوكت ام ردقبو .مهيلإ يمتني نمع عافدلاو هيلإ يمتني امل ةيعادلل هنم دب الو «ةليبقلاو

 يئاوقلا ةعانصو ناعما ةغايص يف هتلوحف نوكت ام ردقبو «عمتجملا نازيم يف هتعامج ردق نوكي رعشلا

 .ناريجلاو ءافلحلاو براقألا نيب هتعامج ةبيه نوكت مالكلا ديدستو

 يموجحهلا وأ يعافدلا هناسلو ,ديدعلا شيجلا ةميدقلا ةيبرعلا ةايحلا ريياعم يف لداعي درفلا نسللا رعاشلاو

 نم جوحأ هيلإ مهو «داتعلا ريفو نم كتفأو «ءحالسلا ريثك نم ىدحأ هتعامج وأ هيح وأ هتليبق دنع

 .ءارعشلاو رعشلل حابم ناديم مهدنع ةايحلا ضارغأ لكو .لاحرلا ديدانص نم قلعأ هبو «لاطبألا

 رعشلا ضرقي مهضعبف .هبولسأو هتقيرط ىلع لك ءاهعم لماعتلاو اهيطاعت يف نوننفتيو اهيف نوضوخي

 هناسل حفني مهضعبو «هتعانص يرهوجلا ناعتي امك هتعانص ناعتي مهضعبو ءرخحصلا تحني نمك ودبيو

 .ردلا دئارفك وأ رهزلاك هلوح نم هرثنيو «رطعلاك هب

 ةيرحلا هتاملكب كلوحيو كيف ةسامحلا ران ثعبيف هلوقي وأ «ءكيقسي نأ ريغ نم كركسيو هيوري مهضعبو

 هيكحي مهضعبو .توملا بذعتسيو ةءورملاب روميو ةدجنلاب روفي ناسنإ ف ناكرب ىلإ ةبهتلملا هظافلأو

 ءاهفارطأ نم داشرلا رهظيو ءاهبناوج نم ةمكحلا ودبت «باذملا لسعلا افأك تارابعو «باذع ظافلأب

 كحنمتو «ريبدتلاو ريكفتلا نع اهربدتو اهركف ةصالخبو «ةبرجتلا نع اهتبرجتبو «رظنلا نع اّقرظنب كينغتف

 يه برعلا راعشأ نأ رصبلا يوذ ىلع ىفخي الو .ءانع الو فلكت ريغب يأرلا وفصو «ىروشلا ضحم

 وحنلا لوصأو ةيبرعلا دعاوق ديناسأ يهو «هبيكرت نسحو «هتلالدو مالكلا ةحاصفب تاحاجتحالا عماجم

 يوبنلا ثيدحلاو نآرقلا مولع ةزايح ىلإ لحدملا ,برعلا راعشأ يأ يهو «نايبلاو عيدبلاو ةغالبلاو

 .ةيمهأ نم كلذب كيهانو ,فيرشلا

 ةمئألا عجارم نم عجرمو «ىلوألا بدألا رداصم نم دحاو ينزوزلا مامإلل 'عبسلا تاقلعملا حرش" باتكو

 انتعبط يف يبرعلا بدألا بالط ىلإو ميركلا يبرعلا ئراقلا ىلإ همدقن نحنف كلذل .هعوضوم يف نيمدقألا
 صوصن طبضو «ةيوحنلاو ةيوغللا ءاطخألا حيحصت اهيف مت يلاو «ناقتإلاو ةقدلا ةياغب ةححصملا ةديدجلا



 باتكلا ةمدقم ل عبسلا تاقلعملا

 نمم نيزربملا ةغللا مالعأ نم ملع حرشلا اذه فلؤمو .ةروسلا مقر ركذ عم اهجيرختو ةينآرقلا تايآلا

 .يزوزلا دمحأ نب نيسحلا يضاقلا وهو ءوحنلاو بدألاو ةغللا يف ةقئاف ةرهش اوزاح

 هركذ نممو .روباسين خيرات يف يسرافلا رفاغلا دبع هيف لاق «ةيبرعلا ةغللاو وحنلا ف هرصع مامإ ناك

 نم دافتسي امك رهشأ حتفلاو ؛.همضو اهوأ حتفب - "نزوز" ىلإ هبسنو «"ةيغبلا باتك" يف يطويسلا
 ةرثكل ةرصبلاب فرعت تناك «ةارهو روباسين نيب ةعساو ةروك يهو - يومحلا توقايل "نادلبلا مجعم"

 (توقايل نادلبلا مجعم رظنا) .ءاملعلاو ءابدألاو ءالضفلا نم تجرأ نم

 ىلع زاتمي هنإف .هفلؤم لاق امك «ةرصتحملا حورشلا نم ناك نإو عبسلا تاقلعملا ىلع ينزوزلا حرشو

 :نيتزراب نيتلصخم ةلوطملا ةريثكلا حورشلا نم هريغ
 بيرقتو «اعيمج وحنلاو ةغللا ثيح نم مدقلا رعشلا ظافلأ يف هتقد رهظتو «ةيميلعت ةلصخ :ىلوألا ةلصنخلا

 ةقدلا عم حوضو متأ دارملا حضتي يح «ةروهشملا ةريثكلا رئاظنلاو هابشألاب ناهذألا ىلإ اهنم ضماغلا

 مهأ نمو ؛يميلعتلا بولسألا صئاصخ ىدحإ هذهو .راركتلاو وشحلا نم ةءاربلاو «ريبعتلا يف داصتقالاو
 .ةيوغللا ةفاقثلا يبلاط نم دادشلا هيلإ جاتحي ام

 هرصانع ىلإ اهنم ضماغلا درو «يناعملا هليلحت ةوق يف ةرهاظ يهو ةيبدأ ةينف ةلصخ :ةيناثلا ةلصخلاو

 يف ثرووت امو «برعلا قئارط ىلع اجيرختو ًاشيتفت هيلع حلي ىح ًاضماغ ايرعش ئيعم كرتي الف «ىلوألا

 .ةيرعش ةينف ديلاقتو «ةيبدأ ناعم نم متدقلا مهدأو مهتئيب

 انتعبطف .ئيعملاو ظفللا نيب ةقالعلا حوضو ىلع غلابلا صرحلاو «تارابعلا ةلوهسو «ذخأملا برق عم اذه

 نيتخسن تدجو أ نساحملا نمو .ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا ةطوطخملا لوَضأ ىلع ةلباقم هذه

 ةلباقملا تمت اهيلعو ,بدأ - ١75 :ىرحألا مقرو «م4 :اهادحإ مقر «ىنزوزلا حرش نم نيتطوطخم

 .هنع هريغب ضاعتسي ال عجرمو «هيلإ ةجاحلا سمت لصأ باتكلا نأ هيف كش ال اممو .حيحصتلاو ةعحارملاو

 ثحابلاو يوغللا رشانلاو ملاعلاو بيدألا هداتري ةيبرعلا ةيبدألا ةنازخلا تارورض نم ةرورض وهو

 ههجول ًاصلاخ اذه انلمع نوكي نأ وجرأو «ىلاعت يرابلا ركشأ تنإو .هضرغو هتبلط دجيف «بلاطلاو

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ ءدادسلاو قيفوتلا هللا لأسأو ؛ميركلا

 ءافولا وبأ .م.د



 ىلوألا ةقلعملا / عبسلا تاقلعملا

 :ينزوزلا دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ مامإلا يضاقلا لاق

 بسح ىلع ءراصتخالاو زاجيإلا دح ىلع هتيلمأ ءدئاصقلا حرش اذه

 .همامتإ ىلع هللاب انيعتسم «ّىلع حرتقا ام



 سيقلا ؤرما
 م هوى. - تمل

 ؛ليبحرش همع ةنبا ةزينع قشعي ناك يدنكلا ورمع نب رجح نب سيقلا أرما نأ برعلا ةاور ركذ
 ءءاسنلا تنعظ اذإ ىح «لاجرلا نع فلختو «يحلا نعظ رظتناف ءاماصوو اهئاقلب ىظحي ال ناكو

 .نلستغا ءاملا اذه ندرو اذإ نهنأ ملع ذإ ؛مث ىفختساو "لجلح ةراد" ىمسملا ريدغلا ىلإ نهقبس

 ؤرما رهظ «ءاملا ىلإ لوزنلا يف نعرشو «نميايث نوضنو «نهيف ةزينع تناك يتاوللا ىراذعلا تدرو املف

 ,تايراع هيلإ نحرخي نأ دعب الإ نميايث نهيلإ عفدي الأ فلح مث ءاهيلع سلحو «نمبايث عمجو «سيقلا

 مث ءاهيلإ اههايث ىمرف ؛نهحقوأ هيلإ تحرخف ءهمسق راربإ الإ ىبأف راهنلا نم ًاليوط ًانامز هنمصاخف
 ءنلعف ام لثم يلعفت نأ كل دب ال !ماركلا ةنبا اي :لاقف «هيلع تمسقأو «ةزينع تيقب يح نعباتت

 نع انترخأو انتعوجح دق :نلقو .هلذع يف نذحأ نمبايث نسبل املف ؛ةربدمو ةلبقم اهآرف «هيلإ تحرخف

 ءامإلا تعمجو ءاهرحنو هتلحار رقعف .معن :نلقف ؟نلكأتأ نكل يلحار ترقع ول :نمل لاقف ءيحلا

 .اهنم نهامسف «رمخ اهيف ةوكر هعم تناكو «نعبش نأ ىلإ محللا نيوشي نلعجو بطحلا
 تحلأو «ئيلمحت نأ كل دب ال !ماركلا ةنبا اي :ةزينعل لاقف ءوه يقبف هتعتمأ نمستقا نلحترا املف

 اهلبقيو ءجدوحلا يف هسأر لحخدي لعجف «هتلمحف اهجدوه مدقم ىلع هلمحت نأ اهبحاوص اهيلع

 .ةديصقلا ءانثأ ف ةصقلا هذه ركذو ءاهمشيو

 عترم نب روث نب ةيواعم نبا «رارملا لكآ رجح نب ورمع نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ؤرما :سيقلا ؤرما
 .دسأ ئب رايد يه هرعش يف اهفصو ىلا رايدلاو .ىلوألا ةقبطل | نم دحن لهأ نم وهو .يدنكلا



 ىلوألا ةقلعملا ٠١ عبسلا تاقلعملا

 :يدنكلا ورمع نب رجح نب سيقلا ؤرما لاق

 لّمْوَحف لوْحّدلا َنْيَب ىّوللا طقسب
 رب

 0 7 ٠

 لزنمو: :تيبح رك د نع فقل افق
 0 3 ا ا ,

 نم برعلا نأل ؛نينثالا عم باطخلا جرخم مالكلا جرخأو ءادحاو بطاح لب :ليقو «هيبحاص بطاخ :ليق :افق

 :رعاشلا لوق كلذ نمف «عمجلاو دحاولا ىلع نينثالا باطخ ءارجإ مهتداع

 اعنمم ًاضرع محأ يناعدت ثنإو رحزنأ نافع نب اي ينارحرت نإف

 يعارو هلبإ يعار :نينثا هناوعأ ندأ نوكي لجرلا نأل ؛كلذ برعلا تلعف امنإو .نينثالا باطخ دحاولا بطاح

 نأ زوجيو .هيلع مهتنسلأ نورمل ؛دحاولا ىلع نينثالا باطحخ ىرجف «ةثالث نوكت ام ىندأ ةقفرلا كلذكو «همنغ

 يف ينزاملا نامثع وبأ لاق امك «ظفللا ريركت دارملا نأ ىلع ةلاد ةرامأ فلألا قاحلإف 6 :هب دارملا نوكي

 ىعملا نأب ارعشم املع واولا تلعح .نيعجرا .نيعجرا :هنم دارملا (49:نونمؤملا) «ِنوُعِحْرا ِّبَر َلاَقإ :ىلاعت هلوق
 بلقت نونلا هذه نأل ؛لصولا لاح يف افلأ نونلا بلقف «ديكأتلا ةهح ىلع «نفق دارأ :ليقو :رازع فشلا نكت

 ياعفسَتلإ» :ىلاعت هلوق ىلع تفقو ول كنأ ىرت الأ ,فقولا ىلع لصولا لمحف .فقولا لاح يف افلأ
 :يشعألا لوق هنمو .اعفسنل :تلق ١( ه :قلعلا)

 ادمحاف هللاو نيرثملا دمحت الو ىحضلاو تايشعلا نيح ىلع لصو

 يرابنألا نبا دشنأ ءاروصقمو ادودمم ءىكبو ءاكب يكيي ىكب :لاقي .افلأ ديكاتلا نون بلقف .ندمحاف :دارأ
 :هل ادهاش تباث نب ناسحل

 ليوعلا الو ءاكبلا ينبغي امو اهاكب اهلا قحو ينيع -اتكب

 طقسلاو .رانلا نم رياطتي ام :اضيأ طقسلاو .هفرط نم قدتسي ثيح لمرلا عطقنم :طقسلا .نيتغللا نيب عمجف
 جوعي لمر :يوللاو .ةثالثلا يناعملا هذه يف «طقُسو طقٍسو طقس :تاغل ثالث هيفو .مامت ريغل دولوملا :ًاضيأ

 .ناعضوم لموحو لوخدلا .يوتليو
 «هنم تجرخ ًالزنمو ,هتقراف 0 يرك ذت دنغ ءاكبلا ىلع يندعسأو فق وأ «ينانيعأو ينادعسأو افق :لوقي

 .نيعضوملا نيذه نيب جوعملا لمرلا عطقنم ءاكبلا كلذ وأ «بيبحلا كلذ وأ «لزنملا كلذو



 ىلوألا ةقلعملا | ١١ عبسلا تاقلعملا

 ريمه م

 لأمَشو بون نم اًهتَحَسَن امل اهمسر ضعي 3 ةارقملاف حضوتف

 لفف نا ها اهناعُيقَو اَهتاّصَرع يف مآرألا رعب قرت

 لظنَح فقا حلا تاَرمَس فدل 00 موي نيم ةادغ يّنأك

 مل يأ "اهمسر فعي مل" :هلوق .ةعبرألا عضاوملا هذه نيب ىوللا طقسو .ناعضوم ةارقملاو حضوت :خلإ حضوتف

 هلوقو .موسرو مسرأ عمجلاو ءامهريغو دامرلاو رعبلا لثم رادلا راثآ نم ضرألاب قصل ام :مسرلاو .اهرثأ حمني

 رتسو «اهيلع امهفالتحا :نيحيرلا جسنو «لّمشو لمشو لومهو لمأشو لأمشو لامش :تاغل تس اهيف "لأمشو'"

 اهنع بارتلا ىرخألا فشكو «بارتلاب اهايإ امهادحإ

 :ليقو .اهنع بارتلا ىرخألا تفشك «بارتلاب نيحيرلا ىدحإ اهتطغ اذإ هنأل ؛اهرثأ بهذي ملو حمني مل :لوقي

 فدارتو «نينسلا رمو «ببسلا اذه اهنم «بابسأ هل ناك لب «نيحيرلا جسن ىلع اهوحم ببس رصتقي م :هانعم لب

 نم رهظأ نالوألا ناينعملاو «ناحيرلا اهتحبسن نإو يبلق نم اهبح مسر فعي مل :هانعم لب :ليقو .اهريغو راطمألا
 .يرابنألا نبا ركب وبأ اهلك اهركذ دقو «ثلاثلا

 .امهووري بارعألاو : يعمصألا لاق ؛ةديصقلا هذه يف دازي امث ,هدعب يذلا تيبلا اذه :ىرت

 "حابصملا" يف ءتاصرعو .لمرلا نكست يهو ءرسكلاب مئر اهدحاو ؛ضايبلا ةصلاخلا ضيبلا ءابظلا :مارألا

 تاصرعو «بالكو ةبلك لثم ء«صارع عمجلاو .ءانب اهيف سيل يلا ةعساولا ةعقبلا يهو ءاهتحاس :رادلا ةصرع

 ةحاس تيمسو :"بيذهتلا" يفو .ةصرع يهف ءانب اهيف سيل ةعقب لك :ييلاعثلا نعو .تادجسو ةدجس لثم

 ءضرألا نم يوتسملا وهو «عاق عمج ناعيقو .نوحرميو نوبعلي يأ اهيف نوصرعي نايبصلا نأل ؛ةصرع رادلا

 دهدهك :سوماقلا يف لاق «لفلفلاو .اهتحاس :رادلا ةعاقو .عمج وه :لوقي مهضعبو ءعاقلا لثم ةعيقو

 را مرااايم لفلفلا :"حابصملا" يفو «ةماعلل رسكلا يناغاصلا بسنو .يدنه بح :جربزو
 . .رسكلا هيف زوحي الو

 ءاهلهأ اهرداغ فيك «ءضرالا ةبصخ مهي ةسونام ءاهلهاب ةلها تناك يلا رايدلا هذه رت كينيعب رظنا :لوقي
 يف لفلفلا بح هنأك هارت ىح ءاهرعب اهتاحاس يف ترثنو «ءابظلا اهلمر تنكسو ءاهضرأ مهدعب نم ترفقأو

 (للوألا ةعبطلا شماه نع) .اهتابحر يوتسم
 لماح اهلمح ولو ءاهريكذت عمسي ملو :يرابنألا نبا لاق .ةثنؤم يهو ءةوحضلا :ةادغلاو :"حابصملا" يف :ةادغ

 نوكي نيبلا :"سوماقلا" يفو .انه دارملا وهو «ةقرفلا :نيبلاو .تاودغ عمدلاو «ريكذتلا هل زاج راهنلا لوأ نيعم ىلع

 - سمشلا عولط نم هرادقم «فورعم مويلاو .دادضألا نم وهو «ةنونيبو انيب نيبي ناب :حراشلا لاق .الصوو ةقرف



 ىلوألا ةقلعملا ١١ عبسلا تاقلعملا

 سا 24

 م :

 يف اس را 0

 ل ل ا

 رس 2 مرا 0ك 2 2و
 و 2 - ٠ . 6 هوه يم و يرث ضو ل 9 ها م همه همرث

 كلهت ال نولوقي مهيطم يلع يدع اهب افوقو
2 8 7 

 0 دل ل
 دفا هم راس ج رك

 ةقارهم ةربع يئافش دإو

 نود راهنلاب صتخي الو «هتقو يأ جرهلا مايأ كلت :ثيدحلا هنمو ءاقلطم تقولا مويلاب داري دقو ءاهورغ ىلإ -

 نم برض «ميملا مضب ةرمس عمج تارمسو ."دنع" نيعمب "ىدل"و .اولحترا يأ نعم. "اولمتحا"و "اولمحت"و .ليللا
 فاقنإلاك «بحلا وهو .ديبهلا نع هقش :لظنحلا فقنو .ءايحا عمجلاو «بارعألا نم ةليبقلا :يحلاو .حلطلا رجش

 .هقشي يذلا :هفقانو .فوقنمو فيقن لظنحلا يأ وهو «فاقتنالاو

 ةلظنحلا ىناج ةفقو ةريح يف مهليحر دعب تفقو :ديري «ءلظنح فقان مهليحر موي يحلا تارمس دنع ينأك :لوقي

 .اهبح اهنم جرختسيل ؛هرفظب اهفقني

 فقاو عمج فوقولاو .يلع مهيطم يباحصأ فقو لاح يف كبن افق :ديري .لاحلا ىلع "افوقو" بصن :ًافوقو
 باحصألا ىلع بحاصلا عمجيو ءبحاص عمج بحصلاو .عكارو دهاش عمج ف ؛عوكرلاو دوهشلا ةلزنمب
 ءففخي مث ءًاضيأ بيحاصألا ىلع باحصألا عمجي مث .نابحصلاو ةبحصلاو ةباحصلاو باحصلاو بحصلاو
 ؛ةيطم تيمسو «تايطملاو ,يطملاو اياطملا ىلع ةيطملا عمجتو «ةيطم اتدحاو ؛ءبكارملا :يطملاو .بحاصألا :لاقيف

 ؛هب تيمسف ءوطمي اطم :لاقي ءريسلا يف دملا وهو ءوطملا نم ةقتشم يه لب :ليقو .اهرهظ يأ اهاطم بكري هنأل

 .هل لوعفم هنأل ؛"ىسأ" بصنو .ريسلا يف دمت امهنأل

 نم كلمت ال :يل نولوقي ,مهبكارمو مهلحاور دنع دعاق انأو ءيسأر ىلع وأ ؛يلحأل يأ يلع اوفقو دق :لوقي

 هنوهنيو «ربصلاب هنورمأي ,مهلحاور هيلع اوفقو مهنأ : ئعملا صيخلتو .ربصلاب لمحو ؛عزجلا ةدشو نزحلا طرف
 .ع زبللا نع
 لوعأ دقو «ىكبملا :لوعملا .هتببص يأ هتقرهأو هتقرهو ءاملا تقرأ دقو .بوبصملا :قارملاو قارهملا :ةقارهم

 «تاربع اهعمجو «عمدلا :ةربعلاو .ًاضيأ هيلع لكتملاو دمتعملا :لوعملاو .هب هتوص اعفار ىكب اذإ :لوعو لحرلا

 .ردبو ةردب لثم ربعلا اهعمج يف بلعت ىكحو

 عزفمو دمتعم نم لهو :لاق مث «هبصأ عمدب نوكي «نيمهد امم يصلختو ءيباصأ امو يئاد نم يئرب نإو :لوقي

 .راكنإلا نعم نمضتي ماهفتسا اذهو ؟سراد مسر دنع ءاكب عضوم له وأ ؟سرد دق مسر دنع

 لوعي دحأ ال وأ «ريخب هبحاص ىلع يدحي الو ءًبيبح دري ال هنأل ؛عضوملا اذه يف ءاكبلا يف لئاط الو :قيقحتلا دنع ىيعللاو

 .سراد مسر دنع ءاكبلا عفني الو :لاق مث .يئاكب يب امم يصلخم نإو :نيعملا صيخلتو .عضوملا اذه لثم يف هيلإ عزفيو هيلع



 ىلوألا ةقلعملا 53 عبسلا تاقلعملا

 ٍلَسَأَمِب ِباَبَيلا ّمَأ اَهِتَراَجَو اَهَلْبَق ِثِرْيَوْحلا ّمأ ْنِم كبأادك
 0 ص هانا رس 70 مام ل 0 لل '
 ٍلفنّرقلا ايرب تءاج اًبصلا ميسن امهنم كسملا عوضت اتماق اذإ

 اَّمْحِم يعْمَد لب ىَّتَح رْحنلا ىَلَع ةَباَبَص ىّنِم نّْيَعلا ٌعْوُمُذ تّضافف

 ٍلَجْلُج ةَراَذب ٌمْوَي اَمَّيِس الو َحللاّص نهنم كل مْوَي بر آلأ

 2 2 1 0 ا ًَ ٍء
 ءابوؤدو ابائثدو ابأد بأدي بأد :لاقي . يعسلا ُق دجللاو لمعلا ةعباتم اهلصأو ,ةداعلا :بادلاو بأدلا :كبادك

 .:نكسلا حتف .ةياورلاو .هنيعب ءام :نيسلا رسكب لسامو ا لبح :قعسلا حتفب لسام .هتعبات :ريسلا تبأدأو

 ةلقك ءام دجولا كتاناعمو هذه لاصو نم كظح ةلق يأ كنيت نم كتداعك هذه بح 2 كتداع :لوقي

 2 اب تفغش يلا هذه لبق يأ "اهلبق" :هلوق .امب دجولا كتاناعمو ءامهاصو نم كظح

 مأو ثريوحلا مأ تماق اذإ :لوقي .ةبيطلا ةحئارلا :اًيرلاو .هتحئار ترشتنا اذإ عوضتو بيطلا عاض :عوضت

 :لاقف ءامهدعب دعب هلاح فصو ءرشنلا بيطو لامجلاب امهفصو امل مث هاّيرب ىتأو «لفنرق ىلع به ميسن

 «نيعلا تنكسف «( ببص لصألاو «بص وهف «ةبابص بصي لحارلا بص دقو «قوشلا ةقر :ةبابصلا :ةبابص

 .ةلامحلا عمج لئامحلاو .لماحما عمجلاو .فيسلا ةلامح :لمحملاو .ماللا يف تمغدأو

 "ةبابص" بصنو .يفيس ةلامح يعمد لب يح ءامهيلإ ئينح ةدشو ءاممب يدجو طرف نم ئيع عومد تلاسف :لوقي
 يأ (9١:ةرقبلا) «ِتْوَمْلا َرذح قِعاّرّصلا نمط :ىللاعت هللا لاق «كرب يف اعمط كترز :كلوقك «هل لوعفم هنأ ىلع

 ] .ةبابصلل نم نيعلا عومد تضافو «كرب يف عمطلل كترز كلذكو «توملا رذحل
 3 مااا 0 5 5 ىلا رالف رح كو جرا اق عع ل هلق كاف 1 ا

 مالك يف عوضوم "بز"و .تبرو ةبر :لوقتف ءاتلا قحلت مث «بّرو برو برو بر :يهو «تاغل بر" يف :بر
 0 تلمح امرو ريثكتلا اه داريف 1 ىعملا 3 ا ىلع "بر" تلمح امر مث «ريثكتلل عوضوم "ىك"و «ليلقتلل برعلا

 يأ نايس امه :لاقي «ءلثملا :يسلاو .حلاص نهنم ناك موي فر الأ :ىوريو «ليلقتلا امب داريف « نعمل ُْق 00 ىلع

 وه يذلا مويلا يس الو :ريدقتلاو "يذلا" نعم ةلوصوم "ام" لعج عفر نمف ءرحلاو عفرلا "موي" ف زوجيو .نالثم
 .موي لثم الو يأ موي يس الو :لاق هنأكف «هيلإ "يس" ةفاضإب هضفخو «ةدئاز ل لعحج ضفحخ نمو «لجلحج ةرادب

 كلت نم موي الو «نهنم معان حلاص شيعب ترفظو «ءاسنلا لاصوب هيف تزف موي بر :لوقي .هنيعب ريدغ :لجلج ةرادو

 .صيصختلاو ليضفتلا "قدس جن" تدافأف ءاهمتأو مايألا نسحأ ناك مويلا كلذ نأ ديري .لجلج ةراد موي لثم مايألا



 ىلوألا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 ٍلْمَحَملا اًهروك نم ابَجَع ايف يتّيطَم ىَراذَعلل ْتْرَقَع َمْوَيو
 14 0# رم رب يحج

 هر 0. م 2 0010

 ٍلَمملا سقّمَدلا باّدُهك محشو اهمْحلب َنّيمكَرَي ىَراذَعلا لظف

 عمجلاو «هتاداب لحرلا :روكلاو .ىراذعلا :عمجلاو «ضتفت مل ىلا ركبلا :ءاسنلا نم ءارذعلا :ىراذعلل

 ىلع ًافوطعم هنوك عم "موي" حتفو .لمحلا :لمحتملاو .لمحتملا اهلحر نم :ىوريو .ناريكلاو راوكألا
 لعفلا وهو «ييبم ىلإ هفاضأ امل ؛حتفلا ىلع هانب هنأل ؛"لجلح ةرادب موي" وأ "موي" وهو ءعوفرم وأ رورحب
 كنا ام للم وكل هال: ىلاغك ةلوقا هنمو «ئبم ىلإ فيضأ اذإ برعملا ئبي دقو «ترقع :هلوق كلذو ؛يضاملا

 ةينبم تناكو "ام" ىلإ هفاضأ امل ؛عوفرمل ًاتعن هنوك عم حتفلا ىلع "لثم" ئبف .(71 :تايراذلا) كنوقطنت

 ناك نإو ةينبم يهو "ذإ" ىلإ هفاضأ امل ؛حتفلا ىلع "موي" نب ؛"ذئكموي يزحخ نمو" :أرق نم ةءارق هنمو
 :ينايبذلا ةغبانلا لوق هلثمو «هيلإ افاضم

 عزاو بيشلاو حصت املأ تلقو ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع

 رئاس ىلع راكبألل هتيطم رقع مويو ءلجلحج ةراد موي لّضف .يضاملا لعفلا ىلإ هفاضأ امل ؛حتفلا ىلع "نيح" نب

 دعب هعاتم نهماستقاو ءاهرقع دعب هتادأو هتيطم لحر نهلمح نم بجعت مث «هبئابح نم اهب زاف ىلا ةحلاصلا مايألا
 افلأ اهبلق زوجي ةفاضإلا ءايو ,يبجع ايف :لصألا ناكو «ةفاضإلا ءاي نم لدب هيف فلألا "ابجع ايف" :هلوق .كلذ

 نإ :هباوج يف ليق ؟لقعي امم سيلو بجعلا ىدان فيك :ليق نإف «"يمالغ اي" يف "امالغ اي" :وحن ءءادنلا يف

 زواج دق هنإف ؛هنم اوبجعتف «لمحتملا اهروك نم يجعا اودهشا ؛موق اي وأ ءالؤه اي :ريدقتلاو ء«فوذحم ىدانملا

 اذه نإف ؛رضحاو لاعت ءيبجع اي :لاق هنأكف ءازاجمو ًاعاستا بجعلا ىدان لب :ليقو ءىوصقلا ةياغلاو ىدملا

 .كروضحو كلنايتإ ناوأ

 قفطو «مئان وهو ليللا هيلع ىتأ اذإ ءامئان ديز تابو «مئاق رعوب راهنلا هيلع يب أ اذإ ءامئاق ديز لظ :لاقي :لظف

 نم لسرتسا ام :وحن ءيشلا نم لسرتسا امل نامسا :بدهلاو بادهلاو .اراخو ذليل هيف دعا اذ نارقلا رق ليز

 سقمدلاو .بادهألا ىلع بدحلا عمجيو «ةبدهو ةباده ةدحاولا .باوثألا فارطأ نمو ءرعشلا نم رافشألا

 .ةصاخ هنم ضيبألا وه :ليقو .مسيربإلا :سقدملاو

 مسيربإلاب اهمحش هبشو .نهراهف لوط هيف.ًاعسوت وأ ةباطتسا ؛ةيطملا ءاوش ضعب ىلإ نهضعب يقلي نلعجف :لوقي
 .نمسلا :محشلاو .زقلا وه :ليقو «هيف غلوبو هلتف ديحأ يذلا



 ىلوألا ةقلعملا . ٠١ه عبسلا تاقلعملا

 يلحرُم َكَنِإ تالْيَولا كل تلاقق َةَرِيَتْع ردح ٌرالخلا ْتَلَخَد َمْوَيِو
 ًَء

 لئاف سْيقلا أرئا ايا يرْيعَب تْرَقَع اعَم اَنب طيبغلا لام دقو لوقت

 ةردخم ةيراحو «ةيراجلا تردح :مهوق هنمو .امهزيغو ةلجحلاو رتسلل راعتسيو .رودخلا عمجلاو ,جدوملا :ردخلا

 هنمو «هنيرع مزل اذإ ءارادخإ ردخأو ءاردخ ردخي دسألا ردخ :مهلوق هنمو «هنم زربت ال اهردح يف ةروصقم يأ

 :ةيليخألا ىليل لوق
 رداخ نافخب ثيل نم مجشأو ةيبح ةاتف نم ايحأ ناك ىف

 ٠ :رعاشلا لوقو

 هردخم نم  ادغ  درولا دسألاك

 :ليقو .ةمطاف اهمساو ءامل بقل وه :ليقو «همع ةنبا يهو «هتقيشع مسا ةزينعو .ج دولا :تيبلا يف ردخلاب دارملاو

 تاليولاو .هيلع اهنم ءاعد اذه نأ ىلع سانلا رثكأ "تاليولا كل تلاقف" :هلوق .اهريغ ةمطافو «ةزينع اهمسا لب

 لعفت برعلاو «هيلع ءاعدلا ضرعم يف هل اهنم ءاعد هنأ مهضعب معزو .باذعلا ةدش :ليولاو ةليولاو ءةليو عمج

 :ليمج لوق هنمو !هحصفأ ام هللا هلتاق :مهوق هنمو ؛هيلع وعدملا نع لامكلا نيعل ًافرص كلذ

 حداوقلاب ' امياينأ نم رغلا يفو 0١١ ىذقلاب ةنيثب يع ف هللا ىمر

 .لوألا ردخلا نم لدب ”ةزينع ردخ"و .الحار هتريص :انأ هتلجرأو «لجار وهف ءالحر لحري لجرلا لجر :لاقيو
 2” :رفاغ) #«ِتاواَّمَّسلا تاي َتاَبْمَأْلا غلب يلعل» :ىلاعت هوو نمار «ةزينع ردخ تلحد مويو :ئعملاو

 :رعاشلا لوق هنمو «(3

 رمع ةءوس يف مكنيفلي ال مكل ابأ ال يدع ميت ميت اي
 فيرعتلاو ثينأتلل رعشلا ريغ يف فرصنت ال يهو ؛رعشلا ةرورضل "ةزينع" فرصو
 ةلجار ئنريصت كنإ :تلاقو 00 وأ يلع تعدف ةزينع جدوه تلحد مويو :لوقي

 ] .اضيأ نهنم اهتلن لا ةحلاصلا مايألا نساحم نم ناك مويلا اذه نأ ديري .يريعب رهظ كرقعل

 طيبغلا انلامأ دقو يأ ةيدعتلل "انب" :هلوق يف ءابلاو .جداوهملا نم برض لب :ليقو .لاحرلا نم برض :طيبغلا

 بلك :مهلوق هنمو «رهظلا رقعي :ةرقعو رقعو رقعم جرس :مهلوق نم ؛هرهظ تربدأ يأ "يربعب ترقع" .ًاعيمج

 .روقع الإ حورلا يذ يف لاقي الو ءروقع

 .ريعبلا نع لزناف «يريعب رهظ تربدأ دق :انايإ لحرلا وأ جدوهلا ةلامإ لاح يف يل لوقت ةأرملا هذه تناك :لوقي



 ىلوألا ةقلعملا ٠6 عبسلا تاقلعملا
 م رو ه ري

 للعملا كانج نم ينيدعبت الو هَماَمَ نتخناو ير يس اهل تلقف

 ٍلوُحُم َمِئاَمَت يذ ْنَع اهيل عضْرُمو ُتْقَرَط دق ىلْبُخ ِكِلْيمَف

 بسانتيل ؛ةرمثلا ةلزنمب اهمشو اهليبقتو اهقانع نم لان ام لعجو «ةرحجشلا ةلزنمب ةقيشعلا لعج :اهل تلقف

 :كلوق نم «يهلملا :للعملاو .ريركتلاو ريثكتلل هللعو ؛هيقس ررك اذإ هلعي هلع :مهلوق نم ءرركملا :للعملاو .مالكلا
 .اهحتفو ماللا رسكب تيبلا يور دقو ءامب هتيأ يأ ةهكافب يبصلا تللع

 امم نيدعبت الو «ريعبلا مامز يحرأو يريس :لوزنلاب يايإ اهرمأ دعب ةقيشعلل تلقف ار .انرك ذ ام ىلع ىعملاو
 لاقي امك «ريسي راس :ةبادلا ىلع نمل لاقيو .هرركأ يذلا وأ «ئييهلي يذلا كليبقتو كمهو كقانع نم لانأ

 تينج :لاقي ءردصملا :ئيجلاو .رجشلا نم ىئتحي ال مسا :ئجلاو ,ةبكار يهو ”يريس" :لاق كلذك .يشاملل

 .اهتينتحاو ةرمثلا

 قرط :لعفلاو «ًاليل نايتإلا :قورطلاو .ىلبح ةأرما برف دارأ ؛"بر" رامضإب "كلثمف" ضفح :خلإ كلثمف
 ىلع اهولمح اذإو ؛ةعضرم يهف تعضرأ :ليقف «تثنأ لعفلا ىلع تينب اذإ ءعيضر دلو اهل يلا :عضرملاو «ءقرطي

 هذه نيب لصف ال ؛لماحو قلاطو ضئاح اهلثمو .ثينأتلا ءات اهقحلت مل ءعيضر تاذ وأ ءعاضرإ تاذ ىعم.امنأ

 اهتقحل لعفلا ىلع تلمح اذإو «ثينأتلا ةمالع اهقحلت مل _تابوسنملا نم امنأ ىلع تلمح اذإ ءانركذ اميف ءامسألا

 ناك اذإ مسالاو ءاذك تاذ وأ ءاذك يذ يعمم مسالا نوكي نأ :بابلا اذه يف بوسنملا ئعمو «ثينأتلا ةمالع

 نبال لجرو «ءرمت تاذو نبل تاذ يأ رماتو نبال 0 :اولاق امك «ثينأتلا ةمالع نم برعلا هترع ليبقلا اذه نم

 : ئععملا نأ ىلع ليلخلا صن ١8(4: :لمزملا) هي ٌرِطْمْنُم ُءاَمَسلا# :ىلاعت هلوق هنمو ءرمت وذو نبل وذ يأ رماتو

 :(34 :ةرقبلا) هيَناَوَع كي الو ٌضراف ال :ىلاعت هلوقو .ثينأتلا ةمالع نع "رطفنم" درجت كلذل هب راطفنا تاذ ءامسلا

 :ىشعألا لوق هنمو ؛لئاش ةقانو لئاش لمجو ءرماض ةقانو رماض لمج :برعلا لوقتو ء«ضرف تاذ ال يأ
 رماضلا ةرهملا لثم ءاضيب تلبرس دق يحلا يف امبب يدهع

 :رخآلا لوقو .رومضلا تاذ يأ

 رمات فيصلا يف نبال ك نأ تمعزو يئتررغو

 ::خآلا لوقو ..رمت تاذو.نبل تاذ يأ

 بضاخح فكو معف دعاسب براض ليل تحن يئتعبارو

 5 :اضيأ لاقو .باضحخ تاذ يأ



 ىلوألا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 س ع را 0 97 للا ا 4 ل م ِ - < سس 9 .٠

 لوحي مل اهقش ىحتو قشب هل تفرصلا اًهفلخ نم ىكب ام اذإ

 ب هر 2 0 0 ا 2 6 0 هب 0 2 5 ع 7 86

 للحت ُ ةفلح كيسلاو تردعت بّيثكلا رهظ ىلع امويو

 :نويوحنلا دشنأو .يبحص تاذ يأ

 قرا“ الكل .نفوعفا# انيق اهزرغ بدع دل ىلجر:تذخت دقو

 :ًايل هنع ىهلأ ءيشلا نع تيل .سايقلل داقنم ريغ وه ذإ ؛عامسلا ىلع بابلا اذه يف لوعملاو ؛قيرطتلا تاذ يأ
 هل مت اذإ يبصلا لوحأ :لاقيو .مئامتلا عمجلاو «ةذوعلا :ةميمتلاو .هتلغش اذإ ءاهلإ هتيطأو ءتولسو هنع تلغش اذإ

 اذإ ًالايغإ ليغت تلاغأو ءًاليغ ليغت اهدلو ةأرملا تلاغ :لاقي ؛"ليغم مئامت يذ نع" ىوريو .لوحم وهف ؛ءلوح

 "ًاعضرم"و ءاهتقرط ريدقت ىلع "اعضرمو" :ىوريو «ىلبح ىلع فطعلاب "عضرمو" :ىوريو .ىلبح يهو هتعضرأ

 .لوعفملا ريمض ىلع ةفوطعم نوكت
 هيلع تقلع يذلا اهدلو نع اهتلغشف ءاليل اهتيتأ عيضر تاذ ةأرما برو ءأليل اهتيتأ دق ىلبح ةأرما برف :لوقي

 ؛عضرملاو ىلبحلا صح امنإو .اهلبح ىلع هعضرت يهف «هريغب همأ تلبح دق وأ ءلماك لوح هيلع ىتأ دقو «ةذوعلا

 ءامهسفنأب امهلاغتشا عم امهلثم تعدخ :لاقف «مهيلع ًاصرحو مهي افغش نهلقأو ؛لاحرلا يف ءاسنلا دهزأ امغأل
 اذه يف ةزينع نأل ؛اهل هبحو اهيلإ هليم يف ةزينع لثم ةأرما برف :هب ديري "كلثمف" :هلوق ؟نيم نيصلختت فيكف

 .عضرم الو ىلبح ريغ ؛ءارذع تناك تقولا
 .هفصن :ءيشلا قش :قش

 لفسألا اهفصن ّيحتو «هتضرأو هتعضرأف «ىلعألا اهفصنب هيلإ تفرصنا ءعضرملا فلخ نم يبصلا ىكب ام اذإ :لوقي
 .ءيش لك نع تاهمألا لغشي ام همارم نع اهلغشي مل ثيح هب اهفلكو هيلإ اهليم ةياغ فصو .يبع هلوحت مل

 .ءالتئالاو ءاليإلاو .ءاوتلالاو ددشتلا :رذعتلاو .نابثنكو بثكو ةبثكأ :عمجلاو «ريثك لمر :بيثكلا :بيثكلا
 :فلحلاو .ردصملا :فلحلاو ءاعم ةولألاو ةيلألا :نيميلا مساو .فلح اذإ ىلأتو ىلتتاو ىلآ :لاقي .فلحلا :يلأتلاو

 هنأك «ءاليإلا لحم تلح اهنأل ؛"ةفلح" بصن .ءانثتسالا :نيميلا يف للحتلاو .ةرملا :ةفلحلاو .مسالا :ماللا رسكب

 ءاضغب هؤنشأل نإ :مهطوق وحن .هردصم يف هلمعك عملا يف هردصم قفاو اميف لمعي لعفلاو «ءاليإ تلآو :لاق

 .ةيهارك هضغبأل ينإو
 - 2 .ًافلح تفلحو «فورعملا بيثكلا رهظ ىلع موي اًترشع تءاسو «توتلاو ةقيشعلا تددشت دقو :لوقي



 ىلوألا ةقلعلا 1 عبسلا تاقلعملا

 يلمخأف يمرص تْعَمْرَأ دق تنك نإو ٍلْثَدَتا اذه ّضْعَب الُهَم َمطافأ

 ٍلَعفَي َبْلَقلا يِرمأَت اَمْهَم كلأو 2يلتاق كح نأ ينم كَّرغَأ

 لست كبايت نم يبايث ينسف ةقيلخ ينم كئءاَس دق كت نإو
 م هس لمى

 اهنأ لمتحيو «ةزينع عم هل تقفتا لاح ةفص نوكي نأ لمتحيو ءاذه .نرحاقتو ئمراصت امكأ هيف نثتست مل -

 هدصور ولا عمرا عئاتتملا
 هلدلا مسالاو هب هتقث بسح ىلع هيذؤيف «هايإ هريغ بحب ناسنإلا قثي نأ :للدتلاو لالدإلاو .اقفر يأ :الهم

 هيلع يسفن تنطو :هيلع تعمزأو رمألا تعمزأ .لالدلاو لدلاو

 "ضعب" بصن .نارجهلا يف يلمجأف «يقارف ىلع كسفن تنطو تنك نإو «ءكلالد ضعب يعد !ةمطاف اي :لوقي

 .همالك تعطق اذإ ءامرص همرصأ لجرلا تمرص :لاقي ءردصملا :مرصلاو ."عد" بانم بوني "الهم" نأل

 .ليق اميف اط بقل ةزينعو «ةزينع مسا وأ «عضرملا مسا :ةمطافو .مسالا :مرصلاو

 فلأو .هلعف ءيشب هترمأ امهم ثيحب كل ًاداقنم يبلق نوكو ؛يلتاق كبح نوك نيم كرغ دق :لوقي :خلإ كّرغأ

 :ريرج لوق هنمو «رابختسالاو ماهفتسالل ال «ريرقتلل لوقلا اذه ىلع تلخد ماهفتسالا
 حار نوطب نيملاعلا ىدنأو اياطمللا بكر نم ريخن متسلأ

 كنأو - ليلذتلا :لتقلاو - يللذم كبح نأ تملع كنأ نم كرغ دق :هانعم لب :ليقو .ءالؤه ريخ مهنأ ديري

 نانع تكلم امك «يبلق نانع كلمأ نأ نيبسحتف ,كدارم ىلإ عرسأ ءيشب كبلق ترمأ امهمف «كداؤف نيكلمت

 ىععم :لاقو ءرهاظلا ىضتقم ىلع هلمح نم سانلا نمو .يقارف كيلع لهس امك «كقارف يلع لهسي يح ؛كبلق
 ام ىلع سيل رمألا نأ ديري :لاق ؟هلعف ءيشب يلق ترمأ امهم كنأ وأ «لتقي كبح نأ تبسحو تمهونا :تيبلا

 اذه لثم نأل ؛لاوقألا لذرأ لوقلا اذهو .لوألا هجولا وه لثمألا هجولاو .يبلق مامز كلام ينإف «كيلإ ليخ
 .بيبحلاب بيسنلا يف نسحتسي ال مالكلا

 :ةرتنع لوق يف بلقلا ىلع بايثلا تلمح امك «بلقلا نيعمب تيبلا اذه يف بايثلا لعج نم سانلا نم :يبايث

 مرحمب نقلا ىلع ميركلا سيل هبايث مصألا حمرلاب .تككشف
 :لوقلا اذه ىلع ئيعملاف «بلقلا هب دارملا نأ ىلع (4 :رثدملا) نّهطف َكِباَيِبَوِل» :ىلاعت هلوق يف بايثلا تلمح دقو

 .كقرافأ يلق يلع يدرف «يلاصح نم ةلصخ تهرك وأ يقالخأ نم قلخ كءاس نإ

 ءرعشلاو فوصلاو ربولاو شيرلا طوقس :لوسنلاو .هقرافي كبلق نم يبلق يحرحختسا :لوقلا اذه ىلع ىعملاو

 - ١ لعجو :"يلستت" هاور نم مهنمو .لاسنلاو ليسنلا :طقس ام مساو ءلوسن لسني رئاطلا شير لسن :لاقي



 ىلوألا ةقلعملا ؤ6 عبسلا تاقلعملا

 ٍلَتقُم ٍبلق راشغأ يف ِكِيَمهَس 20يبرضتل الإ ِكاَنْيَع تفَرذ اَمَو
0 

 - مو 0 5 هام" يف هسا 0 وررو 8 0 3 8

 لجعم ريغ اهب وهل نم تعتمت اهّؤؤابح ماري ال ردح ةضيبو

 أ
1 

 بايثلا ىلع تيبلا يف بايثلا لمح نم سانلا نمو .باوصلاب امهالوأ ىلوألا ةياورلاو .يلستلا يعم. ءالسنإلا -
 يبايث يحرختساف يقالحخأ نم ءيش كءاس نإ :لاقو ءامهدعابت نع :اهدعابتو بايثلا نيابتب نيك :لاقو «ةسوبلملا

 كل يدايقنال ؛ترتخا ام الإ راتخأ الو «ترثآ ام الإ رثوأ ال ينإف «نيبحت امك نييمراصو ئيقرافف يأ كبايث نم

 .ينوم بلاجو يكاله ببس ناك نإو هترثآ يقارف ترثآ اذإف «كيلإ يليمو
 .هنيع تعمد لاقي امك «تفرذ :لاقي مث .لاس اذإ افارذتو ًانافرذو ًافيرذ فرذي عمدلا فرذ :خلإ تفرذ امو

 «بولقلا يف امهريثأتل ؛مهسلا مسا امهعمدو اهينيع ظحلل راعتسا :نورثكألا لاق :نالوق تيبلا يف ةمأللو

 ءاعطق تناك اذإ راشعأ ةمرب :مهوق نم راشعألاو .اهيف رثؤتو ماسحألا حرجت ماهسلا نأ امك ءاهايإ امهحرحو
 اذإ بارشلا تلتق :مهلوق هنمو «ليلذتلا :مالكلا يف لتقلاو .ليلذتلا ةياغ للذملا :لتقملاو .اهظفل نم اهل دحاو الو

 :لطحألا لوق هنمو «جازملاب هتروس برغ تللق
 لتقت نيح ةلوتقم امب بحو اهحجازممب مكنع اهولتقا تلقف

 :نتاسح لاقو

 لتقت مل اهتاهف .«تلتق تلتق اًددرف ىتلوان ىلا نإ

 رثكأ دنع /١01(« :ءاسنلا) «ًنيِقُي ُهوُلَتَق اَمَوإ» :ىلاعت هلوق هنمو ءاهملاع ًاضرأ لتقو ءاهلهاج ضرأ تلتق هنمو
 الإ تيكب امو يأ «كانيع تعمد امو :لوقلا اذه ىلع ىئعملا صيخلتو .نيقيلا ملعلاب مهوق اوللذ ام يأ ةمألا

 يباق يف امهتياكن يأ «ليلذتلا ةياغ كشعب هتللذ يذلا يبلق عطق يحرحتو ؛كينيع عمد يمهسب يبلق يديصتل

 ىلع مسقي روزحلاو .رسيملا ماهس نم بيقرلاو ىلعملا نيمهسلاب دارأ :نورخآ لاقو .ىمرملا يف مهسلا ةياكن
 رفظو ءازجألا عيمجب زاف دقف نيحدقلا نيذهي زاف نمف ءءازجأ ةثالث بيقرللو «ءازحأ ةعبس ىلعمللف ىازجأ ةرشع

 .هلكب يبهذتو هراشعأ عيمجج يزوفتو هلك يبلق يكلمتل الإ تيكب امو :لوقلا اذه ىلع ىعملا صيخلتو .روزحب
 .ملعأ هّللاو :ةرشع روزجلا ءازحأ نأل ؛رشع عمج :لوقلا اذه ىلع راشعألاو

 ضيبلاب نهبشي ءاسنلاو .ضيبلاب اههبش مث ءاهردحخ تمزل ةأرما برو نعي ردح ةضيب برو يأ :خإ ةضيبو
 :قدزرفلا لوق هنمو «ءثمطلا نع ةمالسلاو ةحصلاب اهدحأ :هجوأ ةثالث نم

 ماعنلا ضيب نم حصأ نهو يلبق نثمطي مل لإ نجرخ



 ىلوألا ةقلعملا 57 د 57

 يِلَتقَم نْوّرسي ول اصاّرح ىلع 2 ًارشْعَمَو اُهّْيلِإ اسارخأ تزواَجَت

 لّصَفُملا حاشولا َءاَنْنُأ َضَرعَت ثَضَوَعَت ِكاَمَّسلا يف اًيرثلا ام اذإ

 :ثلاثلاو .هنضحيو هضيب نوصي رئاطلا نأل ؛رتسلاو ةنايصلا يف يناثلاو .يلإ َنْرَرَب :ىوريو «يلإ نعفد :ىوريو -

 ماعنلا ضيبب ءاسنلا تهبش اعرو «رئاطلا تحت ناك اذإ هيقن نوللا يفاص نوكي ضيبلا نأل ؛هئاقنو نوللا ءافص يف

 :ةمرلا يذ لوق هنمو «ماعنلا ضيب نول كلذكو «ةريسي ةرفص نفاولأ بوشت ضيب نمنأ ديرأو
 بهذلا اهسم دق  ةضف  امنأك

 :عمجلاو ءرعش وأ فوص وأ ربو وأ نطق نم ناك اذإ تيبلا :ءابخلاو .موري :هنم لعفلاو «بلطلا :مورلاو

 ءاتلا نم لاحلا ىلع بصنلاو ."ومل" ةفص ىلع رجلاف ءرحجلاو بصنلاب ىوري "ريغ"و .عافتنالا :عتمتلاو .ةيبحألا
 نوللا ءافص يف وأ ءرتسلاو نوصلا ف وأ ضاضتفالا نم اهتمالس يف ضيبلاك ةأرما برو :لوقي ."تعتمت" يف

 ثكمت ىلع امب وهللاب تعفتنا «ةحالو ةجارخ ريغ ءاهردح ةمزالم «ةريسي ةرفصب بوشملا اهضايب يف وأ «هئاقنو

 .اهريغب اهنع لغشأ لو ءاهنع لجعأ مل «ثبلتو

 .داهشأو دهاشو «راصنأو رصانو ءباحصأو بحاص ةلزنمب ءسراح عمج نوكي نأ زوجي سارحألا :اسارحأ

 مداخن ةلزنمب «سراح عمج سرحلا نوكي مث ءراجحأو رجحو «لابجأو لبج ةلزنمب ءسرح عمج نوكي نأ زوحيو

 «صيرح عمج صارحلاو .رشاعملا عمجلاو ,موقلا :رشعملاو .دبعو دباعو ءبلطو بلاطو «بيغو بئاغو «مدحو

 .دادضألا نم وهو ءاعيمج رامضإلاو راهظإلا :رارسإلاو .ميثلو ميركو فيرظ عمج يف ماثلو ماركو فارظ لثم

 .ريغ ال راهظإلا وهو ,ةمجعملا نيشلاب "يلتقم نورشي ول" :ىوريو

 اوردق ول يلتق ىلع اصارخ اموقو ءاهفوسرحي ًاموقو «ةريثك ًالاوهأ ءاهايإ قرايزو ءاهيلإ يباهذ يف تزواحت :لوقي

 عدتريو رجزنيل ؛ارهاظ يلتق مهنكمأ ول يلتق ىلع اصارح وأ ءاراهج يلتق ىلع نوئرتجي ال مهنأل ؛ةيفخ يف هيلع
 .ةينالع مهلتق ىلع ردقي ال كولملاو ءاكلم ناك هنأل ؛ىلوأ لوألا ىلع هلمحو .هب يعينص لثم نع يريغ

 :اضرع :تاهذلا قب دال: ضرعتلاو» :ةيضاتلا وهو «ضرفلا“ ءادبإ «نسردتلاو ةلابقشمألا «لطرفتلا تطرق
 «يحن لثم لعف نزوب نثو «ىعم لثم نئثو ءىصع لثم «نث اهدحاو «طاسوألا :ءانثألاو يحاونلا :ءانثألاو

 .يرابنألا نبا اهلك اهركذ «ثالثلا تاغللا هذه اهدحاو يف «معنلا نيعم ءالالاو «تاقوألا نيعمب ءانآلا كلذكو

 .هريغ وأ بهذلاب هزرخ نيب لصف يذلا "لصفملا"و

 هزرخو هرهاوج نيب لصف يذلا حاشولا ءادبإك ءءامسلا ف اهضرع ايرثلا ءادبإ تقو يف اهيلإ تزواحت :لوقي

 - ١ اهيحاون هبش مث ؛يقرشلا قفألا يف ايرثلا بكاوك يحاون ةيؤر دنع اهتيتأ :لوقي .هضرع ؛هريغ وأ بهذلاب



 ىلوألا ةقلعملا "و عبسلا تاقلعملا

 لصممتلا هيل الإ ركل تبل  .امتوباقا عزت الفل دقو: تنحف

 تك يارا كلتع قرأ نإ. ةلثعع كل "اخ هللا نمت كلفن
1 

 رهاوجب ايرثلا بكاوك هبش :لاق نم مهنمو .تيبلا ريسفت يف لاوقألا نسحأ اذه .حاشولا رهاوج يحاونب -
 دارأ هنأ معز نم مهنمو .ةحشوتملا ةأرملا ا ذحأي حاشولا نأ امك ءءامسلا طسو ذحأت ايرثلا نأل ؛حاشولا

 لاقو .يحمجلا مالس نب دمحم لوق اذهو ءايرثلا نود ءازوجلل ضرعتلا نأل ؛ايرثلا :لاقو .ءطلغف ءءازوجلا

 ىلإ ًالئام عقي حاشولا نأ امك ؛ةعاس ةبهاذ ضرعلا يف تذأ ءامسلا دبك تغلب اذإ امنأ :ايرثلا ضرعت :مهضعب
 .هب ةحشوتملا يقش دحأ

 ةئيهو «سباللا ةلاح "ةسبللا"و .ةغلابملا دارأ اذإ اهيضني اهاضنو ءاهعلخ اذإ اوضن اهوضني بايثلا اضن :تضن

 ىةقنل فارآ اق ادعوا نوت سيكللا "رست"... ةورالاو ةيفرلا زن اة لاو ةةاققلاو ملكا هل جب ع تانكلا همنا

 .كلذل نامسا لضفلاو ةلضفلاو لمعلا

 .يل ةرظتنمو ةبقرتم رتسلا دنع تفقو دقو «هيف مانت دحاو بوث ريغ «مونلا دنع اهبايث تعلحخ دقو اهتيتأ :لوقي

 .مونلا ديرت اهنأ اهلهأ يرتل بايثلا تعلخ امنإو
 :ءالجبالاو .ىمعلا يهو «ةيامعلا :ىوريو .ةياوغ يوغي ىوغ :لعفلاو .ةلالضلا :يغلاو ةياوغلا .فلحلا :نيمي

 "نإ"و .اهلبق ام راسكناو اهوكسل ؛ءاي واولا تلدبأف «ةلوح اهلصأ ةليحلاو .ىلحناف هتفشك :هتولحو «ءفاشكنالا

 :رعاشلا لوق هنمو «ةيفانلا "ام" عم دازت يهو «ةدئاز "نإ امو" :هلوق يف

 انيرخأ ةلودو ١ انايانم نكلو نبح انبط نإ امو

 نأ يف ةجح كل ام :هانعم لب :ليقو «ةليح نيع كعفدل يل ام يأ ةليح كل ام هللاب فلحأ :ةبيبحلا تلاقف :لوقي

 هامعو قشعلا لالض ىرأ امو ؛:ةجحو رذع هل ام يأ ةليح هل ام :لاقي ءاليل كترايزو يايإ كقورطب نئيحضفت

 .كيغو كاوه نع اعزان كارأ امو «قرايز يف رذع كل ام وأ «كعفد ىلإ ليبس يل ام :تلاق امنأ :نيعملا ريرحتو
 .رعشلا يف تيب جنغأ اذه :ةاورلا لاقو .لعفلا رامضإ ىلع «نموقأل هللا :مهوقك "هللا نيمب" بصنو

 ةزمهملا حتفب رثألا امأو «دحاو رثإلاو رثألاو .اهردحخ نم اهتجرحخأ :ئيعملاو .لعفلا يدعت ءابلا تدافأ :اه تجرخ

 دنع طرملاو ؛لويذلاو لايذألا ىلع عمجي ليذلاو «"لايذأ انرثإ ىلع" :ىوريو .فيسلا دنرف وهف :ءاثلا نوكسو

 - طورلا نحلاو:اضرا اطر ةءذللا يتب لقوة تاونس للي وأ يرو وأ وعن نفيا نيتك :نيفوعلا
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 ٍلقنقع يتافجت .يذ ِتْبَع ُنَطَب اًنب ىَّحَتْناو حلا ةَحاَّس اَنْزَجَأ اًملف 6 1
 لَحْلْخُملا ير حّشكلا ٌمْيِضَه ىلع تيل انهار يَدْؤفي تاّصه

 .ليحرت بوثلا اذه يفو ءلحرم بوث :لاقي «لبإلا لاحر هبشت شوقنب شقنملا :لحرملاو <
 ىشوم ناك طرملاو ءانمادقأ راثآ هب يفعتل ؛انرثأ ىلع اهطرم رحتو يشمت يهو اهردح نم اهتحرحأف :لوقي

 .بوثلا ملع :رينلاو "طرم رين" :ىوريو «لاحرلا لاثمأب
 حاسلاو تاحاسلا ىلع عمجت ةحاسلاو .ازاوجو ةزاجإ - هتعطق اذإ - هتزجو ناكملا تزحأ :لاقي :انزجأ اًملف

 ىمست دقو «ءايحألا عمجلاو «ةليبقلا :يحلاو .ريغصلا لبحلا :ةراقلاو ءروقو راقو تاراقو ةراق :لثم ,حوسلاو

 هلوح نئمطم ناكم :نطبلاو .يبارعألا نبا هركذ «ءيش ىلع دامتعالا :وحنلاو يحنتلاو ءاحتنالاو .ايح ةلحلا

 عمجلاو .جوعم فرشم لمر :فقحلاو .ةنكمطم ضرأ :تبخلاو .نانطبو نوطبو نطبأ عمجلاو «ةعفترم نكامأ
 نوكي نأ غلبي ملو ءضرألا نم عفتراو ظلغ ام وهو .ءفق عمج يهو ,"فافق يذ" :ىوريو .فاقحو فاقحأ

 يف واولا نأ نييفوكلا رثكأو ةديبع وبأ معزو .دشلا وهو لقعلا نم هلصأو «دبلتملا دقعنملا لمرلا :لقنقعلاو 00

 اي ْنَأ ُهاَنيَداَنَوإ» :ىلاعت هلوق يف واولا يف محلوق كلذكو "امل" باوج مهدنع وهو «ةدئاز ةمحقم "ىحتتناو"

 لثم ف افوذحم نوكي باوجلاو .نييرصبلا دنع "امل" باوج يف ةدئاز محقت ال واولاو ٠١(« 4:تافاصلا) «ُميِهاَرْبِ

 زاف" :يفو ءترصه :هلوق باوجلاو .اه تعتمتو تمعنت اذكو اذك ناك املف :تيبلا يف هريدقت ءعضوملا اذه

 .برعلا مالكو ليزنتلا يف ريثك "ال" باوج فذحو ."ابحأ امب ارفظو
 اناكم ديري .فاقح نيب ةنئمطم ضرأ ىلإ انرصو «تويبلا نيب نم انجرخو ةلحلا ةحاس انزواج املف :لوقي

 نم هلعج نم مهنمو .هنثؤي مل كلذل «تبخلا ةفص نم لقنقعلاو : دلت نفاق“ ذأ تقاقح هج قاطاخا فيلم

 دنسأ :"تبحخ نطب انب ىحتناو" :هلوقو .كلذل ثينأتلا ةمالع نم هلطعو «ءامسألا لحم هلحأو .فاقحلا ةفص

 لثم ىلإ انرص : ىيعملاو ؛مالكلا يف عاستالا نم برض هنكلو ءامهل قيقحتلا دنع لعفلاو «تبح نطب ىلإ لعفلا
 .ناكملا اذه

 .انشيع قارو انلاح باط «عضوملا اذه لثم ىلإ انرصو «ةليبقلا تويب عمجم نم انجرح املف :ىئيعملا صيخلتو

 يصغب" :ىوريو «تلام يأ تليامت .سأرلا ابناج :نادوفلاو .رصهي رصه :لعفلاو ,بذجلا :رصحلا :ترصه

 اهنم لان ام لعجو «نينصغب اهيتباؤذ هبشو «مودلا ةرجشب اههبش «ةمود :اّهدحاو «لقملا رجش :مودلاو ."ةمود

 هنمو ؛ءاطعإلا :ليونتلاو ةلانإلاو لونلاو ."تليامت ئيلوان تاه تلق اذإ" ىوريو .رجشلا نم ىتجي يذلا رمثلاك

 - :مضهلا لصأو ؛حوشك عمجلاو ؛عالضألا عطقنم حشكلاو ,.حشكلا رماض :حشكلا ميضه .لاون :ةيطعلل لبق



 ىلوألا ةقلعملا م عبسلا تاقلعملا

 لجْئَحَّسلاك ةلوقصم | بئر 3 53 ا 0 5 م 4 0

 لتتخملا ُرْيَغ ءاَلا رمت اَهماَذَع ةرفُصب ضاّيبلا ةائاَقْملا رْكبق

 .هدسج نم عضوملا كلذب قدي هنأل ؛حشكلا ميضه :نطبلا رماضل ليق امنإو ءمضهي مضه :لعفلاو ءرسكلا -
 .قاسلا نم لاخلخلا عضوم :لحلحملاو .نايرلا ثينأت :اير .نيكرولاو نيبنحلاو فدرلا رارق نع ميضه هنأكف

 نع ربع .نذألا نم طرقلا عضوم :طرقملاو «قنعلا نم ةدالقلا عضوم :دلقملاو ؛عارذلا نم راوسلا عضوم :روسملاو

 «ةثلاثلا ةياورلا امأو .نييرصبلا دنع لوألا تيبلا نم "امل" باوج "ترصه" .يرلاب امهئالتماو نيقاسلا محل ةرثك

 .هلبق يذلا تيبلا يف هركذ رم ام ىلع «ةياورلا كلت ىلع فوذحم رمضم باوجلا نإف "تلق اذإ" :يهو
 ةفعسم يلع تلامو ءاهنم تمر اميف ئتعواطف «يلإ اهيتباؤذ تبذح «ءابقرلا انمأو «ةلحلا نم انجرح امل :لوقي

 «تببحأ ام اهنم تبلط اذإ :ةثلاثلا ةياورلا ىلع ريسفتلاو .محللاب اهيقاس ءالتماو ءاهيحشك رمض لاح يف ؛يبلطب

 نأل ؛حشكلا ةميضه :لقي ملو «لاحلا ىلع "حشكلا ميضه" بصنو .هانركذ ام ناك «يلؤس نيطعأ :تلقو

 ناك اذإ ليعف نيبو «لعافلا نيعمب ناك اذإ ليعف نيب لصفلل ؛ثينأتلا ةمالع هقحلت مل لوعفم يعم ناك اذإ ًاليعف

 .(00 :فارعألا) َنيِنِسْحُمْلا نم ٌبيِرَفوْللاَتَمْحَرَنإإ» :ىلاعت هلوق هنمو «لوعفملا نيعع
 بئارتلاو .محللا ةيحرتسملا ءنطبلا ةميظعلا ةأرملا :ةضافملاو .نطبلا ةرماضلا ءرصخلا ةفيطللا :ةفهفهملا :ةفهفهم

 .امهريغو سندلاو أدصلا ةلازإ :داصلاو نيسلاب لقصلاو لقسلاو .ردصلا نم ةدالقلا عضوم يهو «ةبيرتلا عمج

 عطق وه لب :ليقو .برعلا اهتبرع ةيمور ةغل «ةآرملا :لجنجسلاو .لقصي لقصو ؛لقسي لقس :هنم لعفلاو

 .ةضفلاو بهذلا

 ئلألتم «نوللا قارب اهردصو «ةيحرتسم الو نطبلا ةميظع ريغ «نطبلا ةرماض رصنلا ةقيقد ةأرما يه :لوقي

 .ةآرملا ولألتك

 امهدحأ تطلخ اذإ :نيئيشلا نيب تيناق :لاقي طلخلا ةاناقملاو «هلثم هقبسي مل ام :فنص لك نم ركبلا :ركبك

 نم هنأ ركذ :للحملاو .دسجلا يف يمانلا ءاملا :ريمنلاو .ردصملا نود لوعفملل ةغوصم تيبلا يف ةاناقملاو «رخآلاب

 ينوق يلا ضيبلا ركبك ىعملا نأ :اهدحأ .لاوقأ ةثالث تيبلا ريسفت ف ةمئألل نإ مث .لحلا نم هنأ ركذو «لولحلا

 يف ماعنلا ضيب نولب ةقيشعلا نول هبش .ةريسي ةرفص اهضايب طلاخت ضيب يهو «ماعنلا ضيب نيعي «ةرفصب اهضايب
 سانلا لولح رثكي م ,بذع ريمن ءام اهاذغ :لاقف ءاهتفص ىلإ عجر مث «ةرفص هتطلاخ ًاضايب امهنم لك يف نأ

 طرفل ةءاذقلا قف ارثأت ءايشألا لاق نأل ؛اذه 5 0 .فاص بذع هنأ ديري .كلذ ا هيلع



 ىلوألا ةقلعملا ع عبسلا تاقلعملا

 ل دب ندع نا 2 م هام هام هرب او 2
 0 ةرججو شحو نم ا يكب ليسأ نع يدبتو كدصن

 ضايبلاو ءفاص بذع ريمن ءام اهاذغ دقو «ةرفص اهضايب بوشت ءاضيب اهأ :لوقلا اذه ىلع ئعملا صيخلتو -

 .برعلا دنع ءاسنلا ناولأ نسحأ ةرفص هتباش يذلا

 اذغ دق :لاق مث ءاهلثم ري مل يلا اًقرد :اهركبب دارأو «ةرفصب اهضايب طلوح يلا ةفدصلا ركبك نيعملا نأ :يناثلاو

 .يديألا اهيلإ لصت ال رحبلا رعق يف اهنأل ها ريغ ءام ةردلا هذه

 تباش ءاضيب ةفدص اهتنمضت «ةديرف ةردب هئاقنو نوللا ءافص يف اههبش هنأ :لوقلا اذه ىلع ئعملا صيخلتو

 يديأ اهيلإ لصت ال «ريمت ءام يف تلصح اهتهبشأ يلا ةردلا نأ ركذ مث ,ةفدصلا نول كلذكو «ةرفص اهضايب
 هئامث ببس راص ذإ ؛انل بذعلا ةلزنمب هل حلملا نأل ؛حلملا ءاملا يف الإ نوكي ال ردلاو «ريمنلا طرش امنإو ءاهالط

 .انئان بش .تالغلا زانعامك

 هيلع سانلا لولح رثكي مل «ريمن ءام يدربلا اذغ دقو «ةرفص اهضايب باش ىلا يدربلا ركبك دارأ هنأ :ثلاثلاو

 ةقيشعلا ضايب نإ ثيح نم هيبشتلاو «يدربلا نول ريغي مل كلذك ناك اذإو ءردكلا نع ءاملا ملسيل ؛كلذ طرشو

 :مههلوق ةلزنمب ناديح امهو :هضفخو "ضايبلا" بصنب تيبلا ىوريو .يدربلا ضايب تطلاخ امك «ةرفص هتطلاح

 .لحرلا براضلا ديز :مهوقك «هيبشتلا ىلع بصنلاو «ةفاضإلا ىلع ضفخلاب ؛هجولا نسحلاو هجولا نسحلا ديز
 فرصلا :دادصإلاو .دصي دص هنم لعفلاو ؛عفدلاو فرصلا ًاضيأ دصلاو ؛ضارعإلا :دودصلاو دصلا :دصت
 نيب زجحلا :ءاقتالاو .ليسأ وهف «ةلاسأ لسأ دقو .دخلا يف لوطو دادتما :ةلاسإلاو .راهظإلا :ءادبإلاو .انضيأ

 .لفط امل يلا :لفطملاو .عضوم :ةرجو .هنيبو نيب ارزجاح سرتلا تلعج يأ :سرتب هتيقتا :لاقي «نيئيشلا

 .يمورو مورو «يحنزو جنز لثم ءيشحو عمج :شحولاو

 ّيلا عضوملا اذه شحو رظاون نم ةرظان انيع اهنيبو نيب لعحتو ءاليسأ ادح رهظتو (نع ةقيشعلا ضرعت :لوقي

 .لفطم ةاهمب وأ ؛لفطم ةبيظب اهنيع نسح يف اههبش .لافطأ اهل
 اهاهم وأ «ةرحو ءابظ نويع لثم نيعب انلبقتستو ءأليسأ ًادخ اهضارعإ يف رهظتف ءانع ضرعت امنأ :ئيعملا صيخلتو
 يف نهنم لاحلا كلت يف انويع نسحأ يهو «ةقفشلاو فطعلاب نهدالوأ ىلإ نهرظنل ؛نهصحو .لافطأ اهل ياوللا
 تررم :كلوقك «هيلع ةفصلا ةلالدل ؛فوصوملا فذحف «ليسأ دحخ نع يأ "ليسأ نع" :هلوق .لاوحألا رئاس

 فاضملا ماقأو فاضملا فذحف «ةرجو شحو رظاون نم يأ "ةرجو شحو نم" :هلوقو .لقاع ناسنإب يأ لقاعب

 .ةيرقلا لهأ يأ (87 :فسوي) كيرلا لَأْس او :ىلاعت هلوقك «هماقم هيلإ
 - .ةصنم سورعلا هيلع ىلجت ام يمس هنمو ؛عفرلا :صنلاو .مارآ :عمجلاو ءضايبلا صلاخلا ضيبألا يبظلا :مئرلا



 ىلوألا ةقلعملا "ه عبسلا تاقلعملا

 لككذتتملا ةلْخّنلا وكقك ثق مس دوسأ َنْيملا ُنْيري وسل

 ا ىم يف 0 لص الغلا ىلإ داق هلم ُةرئادغ

 ام :شحافلاو عقر ءاعت هنعنأ كيذا تضضتو: .ةيذس ريس نآع ريخبلا لقت وهو ءريشسلا ىف ضنلا'هتمو ه

 .ءيش لك نم دومحملا ردقلا زواج

 .يلحلا نع لطعم ريغ وهو ءاهقنع تعفر ام اذإ دومحما هردق زواجتم ريغ يبظلا قنعع قنع نع يدبتو :لوقي

 .يلحلا نع لطعتلا ف يبظلا قنع هبشي ال هنأ ركذ مث ءاهقنع اهعفر لاح يف ةيبظلا قنعب اهقنع هبشف
 قتشم «داوسلا ديدشلا :محافلاو .ءاعرف ةأرماو ءعرفأ لجرو ؛عورف عمجلاو «ماتلا رعشلا :عرفلا :خلإ عرفلاو

 :ونقلاو .تبنلاو رعشلا ثأ :لاقي ءةرثكلا :ةثاثألاو ءريثكلا :ثيثألاو .ةموحفلا نيب محاف وه :لاقي ءمحفلا نم

 ىونقلا نم ةعطق نعم. نانوكي دقو «ونقلا ئيعب نانوكي دق لاكثعلاو لوكذعلاو .ناونقلاو ءانقألا ىلع عمجي

 .اناونق يأ اهليكاثع تحرخ ىلا :ةلكثعتملا ةلخنلاو

 ءافاونق تجرح ةلخن ونقب اهيتباؤذ هبش مث .هيلع هتلسرأ اذإ اهرهظ نيزي «مات ليوط رعش نع يدبتو :لوقي
 .اهتثاثأو اهدعمت هب داري ناونقلاو «ديقانعلاب هبشت بئاوذلاو
 هنم لعفلا نوكيف ءاعيمج عفرلاو عافترالا :ر ازشتسالاو .رعشلا نم ةلصخلا يهو «ةريدغلا عمج رئادغلا :خلإ هرئادغ

 نم هلعج يازلا حتفب ىور نمو «مزاللا نم هلعج يازلا رسكب "تارزشتسم" ىور نمف ءايدعتم ةرمو ءامزال ةرم
 .لضي لض :ةلالضلاو لالضلا نم لعفلاو .صئاقعو صقع :عمجلاو ءرعشلا نم ةعومجملا ةلصخلا :ةضيقعلاو .يدعتملا

 بيغت :لاق مث «طويخم سأرلا ىلع اهدش هب داري ,قوف ىلإ تاعفترم وأ تاعوفرم اهرئادغو اهبئاوذ :لوقي

 .ديعجتلا :صيقعتلاو .اهرعش هب دارأ ءلسرم هضعبو «ىثم هضعب رعش يف اهصيقاعت
 :بوبنألاو .ةرصخم لعن هنمو ءطسولا قيقدلا :رصخملاو .لدح عمجلاو :مدألا نم ذختي ماطخ ليدحلا :ليدجلاك

 «حورحملا ىع,م. حيرجلاك .يقسملا ىعمج انهه يقسلاو .بيبانألا عمجلاو ؛هريغو بصقلا نم نيتدقعلا نيب ام
 .يحا نيعمب نيجلاو

 بيبانأ هنول ءافص يف يكحي قاس نعو عمدألا نم ًاذختم ًاماطخ هتقد يف يكحي رماض حشك نع يدبتو :لوقي

 .ماطخلا اذه لثمم اهنطب رومض هبش .يدربلا اذه افاصغأ تلظأف «لمحلا ةرثكب كلذ تللذ دق لخن نيب يدرب

 < .اقتور ىقئاو ءانول ىفصأ وكيل : كلذ طرشافزو.اهفاضغأ ةللظت ليغ نو يدرب اهفاس نول ءافس هيلو



 ىلوألا ةقلعملا ا عبسلا تاقلعملا

 ٍلُضَفت ْنَع ئطقتت ْمَل ىّحشملا مول اهشارف قوق كلمملا تيل يحضُو
 ع سَ 4-0 ري

 لحسإ ُكيواَسَم 5 وأ يبظ عيراسأ هلاك نئش ريغ صخرب وطغتو

 لتتم بهار ىَسْمُم ا ا كك و ءاشعلاب مالّظلا ءيضُن

 ىلع ىيعملاو ءاضيأ يدربلل اتعن يقسلا لعج نم مهنمو .يقسملا لخنلا بوبنأك :يقسلا بوبنأك :هلوق ريدقتو -
 .ءاورإلاب للذملا يقسملا يدربلا بوبنأك :لوقلا اذه

 داري الو ءراص يأ اينغ ديز ىحضأ :لاقي ءأضيأ ةروريصلا نيعمب نوكي دقو ,ءىحضلا ةفداصم :ءاحضإلا :يحضتو

 :ديز نب يدع لوق هنمو «ئغلا ةفص ىلع ىحضلا فداص هنأ هب

 روبدلاو ابصلا هب تولأف فج قرو مهنأك اوحضأ مث

 ةمالع نع ًاموؤن لطع :ىحضلا موؤن :هلوق .تفلاب ةلصاحلا ءيشلا قئاقدل مسا :تاتفلاو تيتفلاو .اوراص يأ
 هنمو ؛مولظ ةأرماو «مولظ لحر :هيف ثنؤملاو ركذملا ةفص ظفل يوتسي لعافلا يعم. ناك اذإ الوعف نأل ؛ثينأتلا

 نالف ئغتسا :لاقي امك «ءلضفت دعب يأ "لضفت نع قطتنت مل" :هلوق .(8 :ميرحتلا) اح وُصَن يوت :ىلاعت هلوق

 .لمعلا يف ةفحلل ؛سبلي دحاو بوث يهو «ةلضفلا سبل :لضفتلاو ءهرقف دعب يأ هرقف نع
 تقو يف مونلا ةريثك يهو «.هيلع تتاب يذلا اهشارف قوف كسملا قاقدو ءىحضلا ةقيشعلا فداصت :لوقي

 .مْدْخَت الو مَدَخُت ,ةمعنم ةمودخم اهنأ :ديري .ةنهملا بوث اهسبل دعب قاطنب اهطسو دشت الو ءىحضلا

 ةعدلاب اهفصو ءاهسشنب ذلمغ رشاخ لق" ءاهووفأ كت انفآو اهشارف ىلع رثكي كسملا تاتف نأ :نيعملا صيخلتو

 .اهرومأ اهيفكيو اهمدخي نم اهل نأو ؛ءشيعلا ضفحو ةمعنلاو
 «ةمدخلا :ةاطعملاو «لوانتلا :يطاعتلاو «ةلوانملا :ءاطعإلاو ءاوطع وطعي اطع :لعفلاو «لوانتلا :وطعلا 0 وطعتو

 دود :عورسيلاو عورسألاو .ةنوفش نثش دقو ءزكلا ظيلغلا :نثشلاو .معانلا نيللا :صمخرلاو .اهلثم ةيطعتلاو
 .هنيعب عضوم :يظو .عيراسيلاو عيراسألا :عمجلاو «هب ءاسنلا لمانأ هبشت «ةيدنلا نكامألاو لقبلا يف نوكي

 .ءاوتسالاو ةقدلا يف اهب عباصألا هبشت ءءاوتسا يف اهاصغأ قدت ةرجش :لحسإلاو .كاوسملا عمج كيواسملاو

 نم فنصلا اذه هبشت لمانألا كلت نأك ءزك الو ظيلغ ريغ «معان نيل صر نانبب ءايشألا لوانتتو :لوقي

 .نيعملا صوصحنملا ردجبللا اذه ناصغأ نم ذحتملا وهو ؛ءكيواسملا نم برضلا اذه وأ «دودلا

 ءوضلاو ءءاضأف حبصلا هللا ءاضأ :لوقت ايم نوكي دقو امرؤ اهنم قتشملا لعفلا نوكي دق :ةءاضإلا :ءيضت

 - :ىسمملاو .رئاتملاو روانملا :عمجلاو :ةجرسملا :ةرانملاو .مزال وهو ءاءوض ءوضي ءاض :لعفلاو ءدحاو ءوّضلاو



 ىلوألا ةقلعملا «ب عبسلا تاقلعملا

 لّوحمو عْررد َنْيب تركتا ام اذإ .٠ ”هنيناتع محلا وئرت استهلتم ىلإ

 [تيتتيب كاره 12 يقاوف زييسكلو انتملا' نع .لاختلا اَناَمَع تلك

 :ةيمأ لوق هنمو ءاعيمج تقولاو ءاسمإلا نيعم. -
 اناسمو  يبر انحبص ريخلاب اتحبصمو  اناسمم هلل دمحلا

 ذئنيح عمجيو ءادحاو نابهرلا نوكي دقو «نايعرو عارو «نابكرو بكار لثم «نابهرلا ىلع عمجي :بهارلاو
 :ءارفلا دشنأ .نيطالسلاو ةنطالسلا ىلع ناطلسلا عمجي امك «نيباهرلاو ةنباهرلا ىلع

 لصيو ىعسي نابهرلا ردحنال لبج يف ريد نابهر ترصبأ ول
 :لتبلاو .هلمعو هتينب ىلاعت هللا ىلإ عطقنملا :لتبتملاو .نوعسي :لقي.ملو ؛ىعسي :لاق كلذل ءادحاو نابهرلا لعج

 نع عاطقنالا :نذإ لتبتلاف «ىلاعت هللا ةعاطب اهصاصتخاو «لاجرلا نع اهعاطقنال ؛لوتبلا ميرم :ليق هنمو «عطقلا
 .(8 :لمزملا) هلي هيَ لّئَبَتَوإَ :ىلاعت هلوق هنمو «ىلاعت هللا ةعاطب صاصتخالاو «قلخلا
 ؛بهارلا حابصم صخخو .سانلا نع عطقنم بهار حابصم امنأكف «ليللا مالظ اههجو رونب ةقيشعلا ءيضت :لوقي
 رون نأ امك «ليللا مالظ بلغي اههحو رون نأ ديري .ةءاضإلا دشأ هئيضي وهف «لالضلا هب يدتهيل ؛هدقوي هنأل

 .هبلغي بهارلا حابصم

 عمجلاو ؛ةثنؤم ديدحلا عردو ءركذم وهو (ةأرملا صيمق :عردلاو .دادتمالاو لوطلا :راركبسالا :تركبسا

 .ةريغصلا ةيراحلا هسبلت بوث :لوحناو .عوردو عردأ

 عردلا سبلت نم نيب اهتماق تدتماو ءاهدق لاط اذإ ءاهيلإ انينحو امي افلك ؛لقاعلا رظني نأ يغبني اهلثم ىلإ :لوقي

 ةديدم دقلا ةليوط امنأ ديري .ملحلا نكردي مل يتاوللا نيبو «ملحلا نكردأ يتاوللا نيب يأ لوحملا سبلت نم نيبو
 نيب :هريدقت "لوحمو عرد نيب" :هلوق .راغصلا يراوحلا نس نع تعفترا دقو «ملحلا كردت مل دعب يهو ؛ةماقلا

 .هماقم هيلإ فاضملا ماقأو ءفاضملا فذحف «لوجم ةسبالو عرد ةسبال

 نم هبح لاز يأ ءالسنا ىلسناو ءايلست ىلستو ءايلس يلسي ىلسو ءاولس ولسي هبيبح نع نالف الس :تلست
 :هريدقت ءابلق تيبلا يف نأ ةمئألا رثكأ معز .ىمعي يمع :لعفلاو ءدحاو ىمعلاو ةيامعلاو .هنزح لاز وأ «هبلق
 نأ مهضعب معزو ءاهاوه نم جراخب يداؤف سيلو «هتاملظ نم اوحرحخ يأ ءابصلا تايامع نع لاحرلا تلست

 يف دعب يداؤفو ءمهابص يضم دعب لاحرلا تالالض تلطبو تفشكنا :هريدقت ءدعب يعمي :تيبلا يف "نع"

 .اهاوه ةلالض

 .لطبي الو لوزي ال تباث قاب اهايإ هقشعو «لازو لطب دق قاشعلا قشع نأ معز هنأ :نيعملا صيخلتو



 ىلوألا ةقلعملا 3 عبسلا تاقلعملا

 لقكؤُم ٍرْيَغ هلاذغت ىَلَع حِيصت 2 ُهْدَدَر ىَوْلأ كيف مطَخ بر الأ 5

 متل مْوُمُْلا عاولأب َّيَلع ُةَنوُدُس ىعْرُأ ْحَبل جو لْبَلو
 أ أ 0 -

 ]أ ًَ مرا

 يسكت داو :اراجخما تقدرو هيلع ىَْلعَمَت ل

 ابن َكاَنَأ لَهَوإ» :ىلاعت هلوق هنمو «برعلا نم رطش ةغل يف ءثنؤي الو عمجي الو ىثي ال :مصخلا :خلإ مصخ
 ماصخلا ىلع عمجيو «برعلا نم رخآلا رطشلا ةغل ف عمجيو ىثيو ؛(١7:ص) «َباَرْحِمْلا اوُرّوَسَت ْذِإ ِمْضَحْلا
 :لذعلاو لاذعتلاو .حصانلا :حيصنلاو .هاوعد نع همصح يولي هنأك «ةموصخلا ديدشلا ىولألاو .موصخلاو

 .يلتأي ىلتئاو «ولأي الأ :لعفلاو .ريصقتلا :ءالتثالاو ولألاو .لذعي لذع :لعفلاو .موللا

 ةحيصنلا يف رصقم ريغ ,كاوه ىلع يايإ همول طرف ىلع ئحصني ناك ةموصخلا ديدش مصحخ بر الأ :لوقي

 .هحصنو هلذعب كاوه نع رجزنأ ملو «هتددر «موللاو
 مول هيف عجني الو ؛حصان عدرب هنع عدتري ال هنأ ح .ىوصقلا ةياغلا اهايإ هبح غولبب اهربخي هنأ :نيعملا ريرحتو

 .هتددر «لتؤم ريغ هلاذعت ىلع حيصن ىولأ مصخ بر الأ :تيبلا ظفل ريدقتو .مئال

 .لدس اهنم دحاولا ءروتسلا :لودسلاو .رحبلا جاومأب هرمأ ةراكنو هتومصو هلوه يف ليللا مالظ هبش :خلإ ليلو
 هلوق ف ءابلاو .ةمهلا عمو نزحلا نيعم. مهلا عمج مومهلاو .رابتخالا :ءالتبالاو .هريغو رتسلا لاسرإ :ءاخرإلاو
 ."عم" نيعمب "مومهلا عاونأب"

 «نازحألا عاونأ عم همالظ روتس يلع ىحرأ دقو «هرمأ ةراكنو هشحوت يف رحبلا جاومأ يكاحي ليل برو :لوقي
 نم بيسنلا يف نعمأ امل ؟اهنم عزحأ مأ «بئاونلا نونفو دئادشلا بورض ىلع ربصأأ ينربتخيل ؛محلا نونف عم وأ

 .دلحلاو ربصلاب حدمتلا ىلإ 00 ءانه ىلإ ةديصقلا لوأ

 نأ زوجيو ءرهظلا دم يطمتلا نوكيف ءرهظلا وهو اطملا نم اذوخأم يطمتلا نوكي نأ زوجيو .ددمت يأ :ىطمت

 :اولاقو ءاننظت نئظت :لصألاو ءاينظت ئظت :اولاق امك «ءاي نيعاطلا دعا كيا هططمتلا' نع الوقع وكي

 تاغل ثالث بلصلا فو .دملا وهو ءطملا نم لعفتلا :ططمتلاو اهيفقت نست ىأ يطق يرانا دفا

 جاجعلا لوق هنمو ءامهحتفب بلصلاو ءامهمضب بلصلاو «ماللا نوكسو داصلا مضب «بلصلا :يهو «ةروهشم
 :ةيراج فصي

 مدوملا نانعلا لثم بلص يف مدخملا ةمخف ماظعلا اير
1 

 :كتفع يبلا حدمبلك يبلا مع سابعلا لاق .بلاصلا يهو ةبيرغ ةغلو

 2 قبط ادب ملاع ىضم اذإ محر ىلإ بلاص نم لقنت



 نوال ةفاعلا 1 عبسلا تاقلعمل
 لقنأب كم ُحاَبْصإلا اَمَو حْبصب يبلحجنا الأ ُليوطلا ُلّبللا اَهّيَأ الأ

 "ىأن" بولقم :ءانو .زجع دحاولا «ريخآملا :زاجعألاو ءانهه لوألا نيعم. وهو .عابّتالاو عابثإلا :فادرإلاو -

 :هلوق يف ءابلاو ءلكالك :عمجلاو ءردصلا :لكلكلاو .ىأش نيعمب ءاشو «ىأر يعم. ءار :اولاق امك ءدعب نيعمب
 ؛يطمتلا ظفل هلوطل راعتساو ءابلص ليلل راعتسا "هبلصب ىطمت" :هلوق يف يه كلذكو «ةيدعتلل "لكلكب ءان"
 .زاجعألا ظفل هريخآملو ءلكلكلا ظفل هلئاوأل راعتساو ءبلصلا مئاليل

 ءانو :اللاظتو ًادادتما هريخآم تدادزا :ازاجعأ فدرأو .هلوط طرفأ امل يعي «هبلص دم امل ليلل تلقف :لوقي

 .هلوأب دهعلا دعب يأ ؛هردص دعبأ نعي لكلكب

 ةاساقم نع عبني ليللا لوطو .الواطت هرخاوأ تدادزاو «هلئاوأ تءانو ؛هلوط طرفأ امل ليلل تلق :ئعمل صيخلتو

 .هليل رصقتسي رورسملاو «هليل ليطتسي مومغملا نأل ؛اهنم دلوتملا رهسلاو «دئادشلاو نازحألا

 ؛ىلضفلا :ىلثملاو :لضفألا :لثمألاو .فشكناف هتفشك يأ «ىلحناف هتولج :لاقي ءفاشكنالا :ءالحبالا :يلجنا

 .لضافألا :لئثامألاو

 سيلو :لاق مث ,حبصلا نم ءايضب كمالظ لزيل يأ حبصب حنتو فشكنا ليوطلا ليللا اهيأ الأ :هل تلق :لوقي

 ماحدزال ؛ئيع يف ملظأ يراه نأل وأ اليل اهيناعأ امك را مومهلا يساقأ ينأل ؛يدنع كنم لضفأب حبصلا

 ناك «"لضفأب كيف" :تيور نإو ."لثمأب كنم حابصإلا امو" تيور اذإ اذهو .ليللا ىكح يح «يلع مومهلا

 هليل لواطتب رحض امل .نيعملا نم انركذ امل ؛كنم لضفأ كيلإ ةفاضإلا يف وأ ؛ءكبنح يف حابصإلا امو :نيعملا

 برضلا اذه نسحتسمي امنإو «ريحتلا ةدشو هلولا طرف ىلع لدي لقعي ال ام هباطخو .فاشكنالا هلأسو هبطاخ

 .ةبابصو ادجوو ةبآكو انزح بحوي امو «يثارملاو بيسنلا يف

 ذكتيح سارمألا نوكتف ءاضيأ لبحلا وهو :ةسرم عمج سرملا نوكي دقو «لبحلا وهو ؛سرم عمج سارمألا :حلإ سارمأب
 ءديدح باب :مهوقك «ناتك نم سارمأب يأ ؛لكلا ىلإ ضعبلا ةفاضإ نم "ناتك سارماب" :هلوقو .عمجلا عمج

 .لدانج :عمجلاو «ةرخصلا :لدنجلاو .مصلا عمجللاو ءءامصلا هثينأتو بلصلا :مصألاو .زح ةبحو ءهضف ماتخو

 هنأ كلذو .بالص روخص ىلإ ناتكلا نم لابحب تدش هموحب نأك «ليل نم كل ًابجع ايف :ليللا ابطاخم لوقي

 اهنإو «ةبلص روخص ىلإ لابحب ةدودشم اهفأكف «برغت الو اهنكامأ نم لوزت ال هموحب نإ :لوقيف «ليللا لاطتسا
 ةلالدل ؛لعفلا فذحف «تطبر عي :ناتك سارمأب :هلوقو .هيف نازحألا هتاساقمو «مومحلا ةاناعمل ليللا لاطتسا

 -  :رعاشلا لوق هنمو ؛هفذح ىلع مالكلا



 ىلوألا ةقلعملا | عبسلا تاقلعمل

 لَكُم ٍلْوَلَذ ينم لهاك ىلع اَيَماَضع ْتْلَعَح ٍماَوَقأ ةبرِقو
 لخملا عيلخلاك يِوْعَي بثذلا هب 2 ةةّعطق رفق ٍرْيَعلا فوَجك داَوَو / ع 8 هلم ىو 8 و 0 52 وا .ه م م

 ف

 عضاو ريغ هموق يف بسح ىلإ انلكو ائيش ءابآلا نم انسسم

 هموحن نأك :ىوريو .هيلع مالكلا يقاب ةلالدل ؛لعفلا فذحف ءبسح ىلإ بستني وأ يمتني وأ يزتعي انلكف :ننيعي

 .هنيعب لبح :لبذيو .لتفلا ماكحإ :ةراغإلاو .امهريسأو نيتياورلا فرعأ اذهو "لبذيب تدش لتفلا راغم لكب"

 .لتفلا مكحم لبح لكب لبذي ىلإ تدش دق هموحب نأك :لوقي
 ةبرقو" ئبعأ 1 طبأتل اهأ اومعزو «ةديصقلا هذه يف ةعبرألا تايبألا هذه ةمئألا روهمج وري مل :خلإ ةبرقو

 .انه ةديصقلا هذه يف مهضعب اهاورو «"يدتغأ دقو" :هلوق ىلإ "ماوقأ

 .لهاوكلا :عمجلاو هيف قنعلا بكرم دنع رهظلا ىلعأ :لهاكلاو .مصعلا :عمجلاو (ةبرقلا ءاكو :ماصعلا

 .هلحر تررك اذإ هتلحر :لاقي «لحرلا ةغلابم :ليحرتلاو

 تيبلا نععم يفو .نيم ىرخأ ةرم دعب ةرم لحر دق «لولذ لهاك ىلع اهءاكو تلعج ماوقأ ةبرق برو :لوقي
 نع لقعلاو ةافعلا ءاطعإو «فايضألا ىرق نم ماوقألا بئاونو .قوقحلا لاقثأ لمحتب حدمت هنأ :امهدحأ :نالوق

 ركذ مث «قوقحلا لمحتل ؛ةبرقلا لمح راعتساو .بئاونلاو قوقحلل لمحتلا دوعت دق هنأ معزو .كلذ ريغو نيلتاقلا

 لوقلاو .قوقحلا لمحت هدايتعا نع الحرم ًالولذ لهاكلا نوكب ربعو .اهلماح نم ةبرقلا عضوم هنأل ؛لهاكلا
 .هيلع نرم دق لهاك ىلع ءاملا ءاقس هلمحو «رفسلا يف ءاقفرلا هتمدخب حدمت هنأ :رخآلا

 عمجلاو «رامحلا :ريعلاو .فاوحأ عمجلاو «ءيشلا نطاب :فوجلاو .تايدوألاو ةيدوألا ىلع عمجي يداولا :داوو

 .هعم مادإ ال :رافق زب هنمو ءالخ اذإ ارافقإ ناكملا رفقأ :لاقيو ءرافقلا عمجلاو «يلاخلا ناكملا :رفقلاو .رايعألا

 :ةبأذم ضرأو «نيصصلتملا ءاثبخلل «برعلا نابؤذ :ليق هنمو «نابؤذلاو بايذلاو بائذلا ىلع عمجي بئذلاو

 .اهريغ نم ىتأ ةيحان نم رذح اذإ بئذلاك «ةيحان لك نم تبه اذإ تبءاذتو حيرلا تبأذت دقو «بائذلا ةريثك

 نإف ءئبا تعلخ دق نإ الأ :لوقيو ءمسوملا ىلإ هنباب ّنأي مهنم لحرلا ناكو «هئبخل هلهأ هعلخح دق يذلا :عيلخلاو

 :ليعملاو .رماقملا :تيبلا اذه يف عيلخلا نأ ةمئألا معزو .هرئارجب ذحوؤي الف ءبلطأ مل هيلع رح نإو ءنمضأ ملرح

 :لعفلاو ,عابسلا نم ههبشأ امو بئذلا توص :ءاوعلاو .هلايع رثك اذإ ليعم وهف ًالييعت ليع دقو «لايعلا ريثكلا

 ,يشحولا رامحلا وهو «ريعلا نطبب سنإلا نم هئالخ يف يداولا هبش هنأ ةمئألا نم فنص معز .ءاوع يوعي ىوع
 معزو .رد هل نوكي الو بكري ال هنأل ؛ريعلا فوحي هب عافتنالا ةلق يف ههبش لب :ليقو .فلعلا نم الخ اذإ

 - ًارامح نأ اومعزو «نزولا ةماقإل ؛نيعملا يف هقفاو ام ىلإ ظفللا ريغف «رامحلا فوجك دارأ هنأ مهنم فنص



 ىلوألا ةقلعملا >5 عبسلا تاقلعملا

 لون امل تنك نإ ىتغلا ليَ  اقئأش نإ ىَوَع امل هَل تقف

 لزْهَي َكَنرَحو يِئْرَح ثرَتْحَي نمو ةسئانأ اكنش لاث ام اذإ: انالئعك

 - ب : 7 1 ٍ ِ , لَكَيَم دباوألا دْيَق درَحْنمب اَهتاتكو يف ٌريطلاو يدّتغأ ذَقَو

 هللاب كرشأف ءمهتكلهأف ةقعاص مهتباصأف «هونب رفاسف «ديحوتلاب يد ناك ا واع ةيلر ع هلو تاك انف

 اذه سيقلا ٌؤرما هبشف ءائيش هدعب تبني ملف هيف نكسي ناك يذلا هيداوو هلاومأ هللا قرحأف ءديحوتلا دعب رفكو

 ] .سنإلاو تابنلا نم ءالخلا يف هيداوب يداولا
 اريس هتيوط «هانركذ اميف رامحلا نطب هبشي وأ ءسنإلاو تابنلا نم ءالخلا يف رامحلا يداو هبشي داو برو :لوقي

 حيصي وهو «ةقفنلاب هلايع هبلاطيو «هلايع رثك يذلا رماقملاك ,عوجلا طرف نم هيف يوعي بئذلا ناكو ,هتعطقو
 .هب مهيضري ام دجي ال ذإ ؛مهمصاخيو ممب

 لورا ىعغلا بلط ليوط هانعمف «غلا ليوط ىور نمو 0 :خلإ اننأش نإ

 وكلم هده َنيِذلا هلا ٍمَلْعَي اًمَلَو :ىلاعت هلوق يف تناك امك «تيبلا يف "مل" نيعمب "امل" و .لام اذ راص اذإ

 ١5(. :ةبوتلا)

 اذإو «لومتم ريغ تنك امك لومتم ريغ تنك نإ «انانغ لقي اننأ انرمأو اننأش نإ :حاص امل بئذلل تلق :لوقي

 امك لاما ليلق تنك نإ هب رفظن ال مث ءاليوط ىغلا بلطن اننأ اننأش نإ :هل تلق :نيعملاف ءئغلا ليوط :يور

 الا لبق تيك

 َناَك ْنَمإ» :ىلاعت هلوقك ءبسكلاو يعسلل راعتسي مث ءاهيف رذبلا ءاقلإو ضرألا حالصإ :ثرحلا لصا :ثرتحي

 .دحاو ثرحلاو ثارتحالاو .راعتسم تيبلا يف وهو 7٠١(. :ىروشلا) 4ٍةَرِحآلا َتْوَح ُديِرُي
 يبعس ىعس نمو : :لاق مث .هرذبو هقفنأ ًائيش كلم اذإ يأ ءهسفن ىلع هتوف ءيشب رفظ اذإ انم دحاو لك :لوقي

 .نتيعلا لوزهب يناعوبرقلا كيسر
 رجتلاو «براش عمج يف برشلا لثم «رئاط عمج ريطلاو ءدحاو :ءادتغا ىدتغاو اودغ ودغي ادغ :يدتغأ دقو

 :تانكولاو .خويشو خيشو «تويبو تيب :لثم «رويطلا ىلع عمجي مث ءبكار عمج يف بكرلاو ءرجات عمج يف
 «نيعلاو ءافلا مضب تانكولا ىلع ةنكولا عمجت مث .ةنكأ :لاقيف «ةزمه واولا بلقتو «ةنكو :اّقدحاو «ريطلا عقاوم

 اذكهو .نكولا ىلع رسكتو «نيعلا نوكسو ءافلا مضب تانكولا ىلعو «نيعلا حتفو ءافلا مضب تانكولا ىلعو

 .رعشلا ليلقلا وه لب :ليقو «ريسلا يف يضاملا :درجنملاو .مّلظو تامّلظو تامّلظو تاملظو ةملظ :وحن «ةلعف مكح

 ليق هنمو «ناطقلا نم الخو شحوت اذإ عضوملا دبأت هنمو ءادوبأ دبأي شحولا دبأ دقو ءشوحولا :دباوألاو



 ىلوألا ةقلعملا ل عبسلا تاقلعملا

 لَع ل 0 || 0 0 1 و 0 0 1 2 ون لَم لبقُم ل 5 ل >

 ل 0 8 َ ََ 76 قل 7 1 ِ 7 ل ك 9 7

 .لك ايه :عمجلاو .مرجلا ميظعلا سرفلا وه :ديرد نبا لاق لكيشلاو .عابطلا نع هشحوتل ؛ةدبآ :ذفلل -

 ءرعشلا ليلق ءريسلا ف ضام سرف ىلع ءاهيلع تتاب يلا اهعقاوم ىلع ةرقتسم دعب ريطلاو يدتغأ دقو :لوقي
 .مرجللاو حاولألا ميظع ءاهايإ هقاحلا ةعرسب شوحولا ديقي

 حدمت مث «راوزلاو فايضألاو ةافعلا قوقح لمحتب حدمت مث .هلاوهأو ليللا ىجد ةاناعمب حدمت هنأ :ئيعملا ريرحتو

 .ةيسورفلاب حدمتي نآلا أشنأ مث .ةيدوألاو يفايفلا يطب

 هلعج "دباوألا ديق" :هلوقو .هتفص هذه سرف ىلع ءاهراكوأ نم ريطلا ضوه لبق ديصلا تركاب اعرو :لوقي

 .برهلاو توفلا نم نكمتم ريغ ديقملا نأ امك ءهنم توفلا اهنكمي ال اهنأل ؛اط ديقلاك ديصلا هكاردإ ةعرسل

 رك :لاقي ؛عوحرلا :ًاعيمج روركلاو ركلاو «هيلع هفطع يأ هودع ىلع هسرف رك :لاقي «فطعلا :ركلا :ّركم
 «برح رعسم نالف :مهطوقك «ةغلابم نمضتي "لعفم"و ءّركي رك نم لعفم ركملاو ءاروركو اًرك ركي هنرق ىلع
 لتكملاو لوعملا :وحن «تاودألا ءاعأ نم نوكي دف ذلعفمانأل ةقلام انسطقم ةراعج امنإو ءعقصمو لوقم نالفو

 هيف مالكلاو ءارارف ٌرفي رف نم لعفم "رفم"و .كلذ ريغو برحلل رعسلا ةلآو «روركلل ةادأ هنأك لعجف ءزرخملاو
 ,رجحلا :رحصلاو .ديمالجو دمالج عمجلاو .بلصلا ميظعلا رجحلا :دملجلاو دوملجلاو ."ركم" يف مالكلا وحن
 نم" :هلوقو .طحناف هطح :لاقي ءلفس ىلإ ولع نم ءيشلا ءاقلإ :طحلاو .روخص رحخصلا عمجو «ةرخص ةدحاولا

 ءاهرسكو اهمضو واولا حتفب ءولع نمو «ماللا ةمومضم ْلَع نم هتينأ :لاقي :تاغل عبس هيفو ءقوف نم يأ "لع
 :ءارفلا دشنأو ءالع نم :لاقي «ةنماث ةغلو ,داعم لثم ءلاعم نمو ءضاق لثم لاع نمو «ةنكاس ءايب يلع نمو

 الفلا زاوحأ عطقت هب اشون الع نم 2 ضوحلا شونت تتاب

 .رخص نم دوملجك يأ زخ ةبجو ,ديدح باب لثم ؛هلك ىلإ ءيشلا ضعب ةفاضإ نم رخص دوملجك :هلوقو
 هنم ديرأ اذإ ربدمو «هلابقإ هنم ديرأ اذإ لبقمو ءرفلا هنم ديرأ اذإ رفمو ءركلا هنم ديرأ اذإ ركم سرفلا اذه :لوقي

 ههبش مث ءاداضت اهيف نأل ؛هلعف يف ال :هتوق يف ةعمتجم رابدإلاو لابقإلاو رفلاو ركلا نأ نعي "اعم" :هلوقو .هرابدإ

 .ضيضح ىلإ لاع ناكم نم ليسلا هاقلأ ,.ميظع رجحب هقلخ ةبالصو هرم ةعرس يف

 :افصلاو ناوفصلاو ءاوفصلاو .سرفلا رهظ نم سرافلا دعقم :لاحلاو .انأ هتللزأو ءليلز لزي ءيشلا لز :لزي

 .ةيدعتلل "لزنتملاب" :هلوق يف ءابلاو .بلصلا رجحلا

 - امك .«سرفلا نم نادمحي امهو «همحلا زانتكاو هرهظ سالمنال ؛هنتم نع هدبل لزي تيمكلا سرفلا اذه :لوقي



 ىلوألا ةقلعملا ا عبسلا تاقلعملا

 لحم يلع ُهُيْمَح هْيف َشاَح اذإ ُهَماَرَعْها نأك ٍضاَّح ٍلْبَدلا ىَلَع 1
0-0 

 2 كلا كا رنا ولا دلع فاتماتسلا امن ّخَسِم
 3 0 9 و ا 5 ١ ِء 2

 .دحاو لوزنلاو لزنتلاو .هيلع لزانلا ناسنإلا دارأ لب :ليقو .هيلع لزانلا رطملاب سلمألا بلصلا رجحلا لزي -
 .لزنتملا ناسنإلاب وأ «لزنتملا رطملاب :هريدقتو «فوذحمل ةفص :تيبلا يف لزنتملاو

 ناسنإلا وأ رطملا لزي بلصلا رجحلا نأ امك «هنتم نع هدبل لزي «هبلص سالمناو همحلا زانتكال هنأ :ئيعملا ريرحتو

 .هرحتلا ةفضا قال تا ضوألا وسفن نو اعيمك ديوب يلق نع
 شيجحب ردقلا تشاج نم لعاف وهو «شئاح ةغلابم شايحلاو .لبذي لبذ لعفلاو ءدحاو لوبذلاو لبذلا :لبذلا

 ةرارح :يمحلاو .رسكتلا :مازتهالاو ؛هحاومأ تحاه اذإ ًاناشيحو ًأشيج رحبلا شاحو «تلغ اذإ ًاناشيحو ًاشيح
 .لحارملا عمجللاو .هههبش وأ ساحن وأ ديدح وأ رفص نم ردقلا :لحرملاو ءىمحي يمح لعفلاو .هريغو ظيقلا

 وأ ساحن وأ فزح وأ رجح وأ رفص وأ ديدح نم ردق لك :لاق هنأ بلعثت نع دهاجمي نباو يرابنألا نبا ىورو

 .لحرم وهف ءاهريغ
 يكذ هلعج .ردق نايلغ هردص يف هليهص رسكت نأكو «هنطب رمضو هقلخ لوبذ ىلع هطاشن ةرارح هيف يلغت :لوقي

 .ردقلا نايلغب هردص يف هليهص رسكت هش مث هنطب رمضو هقلخ لوبذ ىلع ودعلاو ريسلا يف ًاطيشن بلقلا

 ةرمو ءامزال ةرم نوكيف ءبصني بصنا قع نوكي دقو ءبصي بص نيعمب نوكي دق :حسي حس :ٌحَسِم

 .وه حسف «ءاملا حس :لوقت .حوحسلاو حسلا :امزال ناك اذإو حسلا : ادد لاك ا وو سلاو 1 نمل

 ودعلاو يرحلا بصي هنأ :ىئيعملاف ,ةغلابم يضتقي تافصلا يف ًالعفم نأ انررق دقو «يدعتملا نم لعفم "حسم"و

 ىو لعفلاو .روتفلا :نولاو .ءاملا يف حباسلاب هبش ءهودع يف هيدي دمب يذلا :ليخلا نم حباسلاو سف ليو اي

 لعفلاو ءامب برضلاو لجرلاب عقدلا وهو ءلكرلا نم ”لكرملا"و .ةنئمطملا ةبلصلا ضرألا :ديدكلاو .ىوو اينو ني
 .ىرخأ دعب ةرم لكري يذلا :لكرملاو ,ديدشلا ريركتلا :ليكرتلاو .لب ربك ياك رق 09 هلرق تيرا زكر لكريم
 دق ىلا ليك دايجب تزاثآ اذإ عيوق دعي اعف هي ء ع يا ينيف دعي ابظ ةيرحو ةؤدنغ سرفلا اذه نقي :لوقي

 اهروتف لاح يف ىرخأ دعب ةرم «رفاوحلاو مسانملاو مادقألاب تئطو يلا ةبلصلا ضرألا يف رابغلا ءاهودع يف اهيديأ
 .اهالك و ريسلا يف

 .عضوملا اذه لثم يف رابغلا تراثأو «تيعأو حباوسلا ليخلا تلك اذإ يرجح دعب يرحب ءيجي هنأ :نيعملا ريرحتو

 وه :هريدقت ءفوذحم أدتبم ربح ذئيح ناكو ءاباوص ناكل عفر ولو ءدرجنملا سرفلا ةفص هنأل ؛حسم رجو
 كلذكو ءأحسم يعأ وأ ًاحسم ركذا :ريدقتلاو :حدملا ىلع هباصتنا ناكو ءاضيأ ًاباوص ناكل بصن ولو حسم

 .لحرملا :ىوريو .بارعإلا نم ةثالثلا هجوألا ظافلألا هذه لك يف زوجي ءتيمك وحن «تافصلا نم هلبق اميف لوقلا



 ىلوألا ةقلعملا م عبسلا تاقلعملا
 نت امو

 كا فينعلا باّوُثأب يوليو هتاوهص نع ففخلا ماعلا لِي
 هَ

 لَّصَرُم طِقحب هِئقَك عت ُهّرَمأ دولا فوُرذُحَك يري
 "تالعف" ىلع عمجت "ةلعف"و ؛تاوهصلا عمجلاو ءسرفلا رهظ نم سرافلا ةدعقم :ةوهصلاو «فيفخلا :فخلا

 ةمعدما وأ كاي وأ اواو اهنيغ تناك اذإ الإ «تابرضو ةيرطو:«تارغشو ةرعش ومن ءامسا: تناك اذإ .نيغلا ضتفب

 ىلع عمجت ةفص تناك اذإف ءتابحو ةبحو «تاروعو ةروعو «تاضيبو ةضيب :وحن «ذئنيح نكست اهِإف ماللا يف
 :هب ئولأو هب ىمر :ءيشلاب ىولأ .تالدحو ةلدخو «تامحخحضو ةمخض :وحن 6 نيعلا ةنكسم تاللعف

 .قيفرلا دض فينعلاو .هب بهذ

 هنأ :ديري .ليقثلا فينعلا لجرلا بايثب يمريو .هرهظ نم هدعقم نع فيفخلا مالغلا قلزيو لزي سرفلا اذه نإ :لوقي

 طرفو هودع ةدشل ؛ةيسورفلا يف قذاحلا رهاملا باوثأب يمريو ءامهي ًاملاع ةيسورفلا ديج نكي مل نم هرهظ نع قلزي

 ىرحب ديحوتلاو عمجلا ىرجف «هيف سبل ال هنأل ؛ةدحاو ةوهص الإ هل نوكي الو هتاوهصب ربع امنإو .هيرج ف هحرم
 ءرفاشملا ظيلغو «بكانملا ميظع لحجر :لاقي امك «سبللا ليزت دحاولا ريمض ىلإ اهتفاضإ نأل ؛عاستالا دنع دحاو

 ريطي" :ىوريو ءدحاو عمجم الإ هل نوكي الو «نيفتكلا عماجم ديدش لحرو «ناتفشو نابكنم الإ هل نوكي الو

 .امزال العف نوكيف «مالغلا عفرو "لزي" نم ءايلا حتفب فخلا مالغلا لزي :ىوريو «هريطي يأ "مالغلا
 نأ زوجي انهه ريردلا مث .نبللا ردف «نبللا ةقانلا ترد :لاقي ايداع اهوا رد نوكي دقو «ردي رد نم :ريرد

 ,ميلعو ملاعو «ريدقو رداق :وحن «لعافلا يعم. هئيحب رثكي ليعفلاو يدعم ناك زؤر "ري" نم ٌرادلا ئيعم. نوكي

 يعم. ميكحلاك «لعفملا نعم. ليعفلا رثكي دقو ءاراد ءيشلا لعج وهو «راردإلا نم ردملا نيعمب نوكي نأ زوجيو

 ين كردعم نب وريال رت ةدبو 'بمقملا نفك عسا ونيك
 عوجحجه يباحصأو نيقروي عيسمسلا يعادلا ةنحير نمأ

 اذه ةعرس هبش .هسأر ىلع يبصلا اهريديف ءأطيخ اهيف نايبصلا لعجي «ةبوقثم ةاصح :فورذحلاو .عمسملا يأ
 .فيراذخ فورذح عمجو .نادلولا عمجلاو .يبصلا :ديلولاو ؛يبصلا سأر ىلع ةاصحلا نارود ةعرسب سرفلا

 .لتفلا ماكحإ :رارمإلاو .دئالولا عمجلاو «ةمألل راعتسي دقو «ةيبصلا :ةديلولاو

 لتف مكحأ اذإ يبصلا فورذح عارسإ امهيف عرسيو ءامهعباتيو امهلصاويو امهميدي يأ يرحلاو ودعلا ردي وه :لوقي
 .كلذ ىلع هنورمو هسالمنال ؛هنارودل دشأ كلذو «ءلصو مث عطقنا دق طيخب «هترادإو هلتف يف هافك تعباتتو .هطيخ

 يف غلوب اذإ هنارود ف فورذخلاب هودع ةدشو هرم ةعرس يف ههبش مث .امهل عباتم ءودعلاو ريسلا متدم هنأ :نيعملا ريرحتو

 .ةثالثلا هجوألا نم "حسم" بارعإ يف غاس ام "ريرد" بارعإ يف غوسيو .ًالصوم طيخلا ناكو ؛هطيخ لتف



 ىلوألا ةقلعملا مو عبسلا تاقلعملا

 و 0 و 9 م 2ع

 لفتثتك بيرقكو ٍناحّرِس ءاَحرإو  ةّماَعَت اقاّسَو يبظ الطبأ

 3 7 هَ ا 5006 / سس ه2 سال مو سو | هو

 لّرعأب سيل ضرالا قيوف فاضب هَحرف لس هئتريلتسا اذإ 0

 انسطت يال أ .ييورع كاد يَحَتْلا اذإ ُهْنم نيت ىَلَع نأك

 نم "لعف" ىلع تأي مل هنأ ىلع نويرصبلا عمجأ «لاطآلاو لطايألا عمدلاو «ةرصاخلا :لطألاو لطيألا :الطيأ

 ءامسألا نم ًالطإ نويفوكلا ىكحو «ةمخضلا ةنيمسلا :ةراتلا ةيراحلا يهو ءزلب الإ تافصلا نمو «لبإ الإ ءامسألا

 قاسلاو .ءابظو بظأ ىلع عمجي يبظلاو .ةثالثلا هذه ىلع "لعف" راصتقا ىلع ناقيرفلا قفتا دقف «لبإ لثم 2

 هبشي «بئذلا ودع نم برض :ءاخرإلاو .مئاعنلاو ماعنلاو تاماعنلا ىلع عمجت ةماعنلاو .قوسلاو قؤسألا ىلع

 هبش «بلعثلا دلو :لفتتلاو .ودعلا يف نيديلا عضوم نيلجرلا عضو :بيرقتلاو .بئذلا :ناحرسلاو .باودلا ببخ

 ءاخرإب هودعو «لوطلاو باصتتالا يف ةماعنلا يقاسب هيقاس هبشو ءرمضلا يف يبظلا يرصاخب سرفلا اذه ترصاح

 .تيبلا اذه يف تاهيبشت ةعبرأ عمجف «بلعفلا دلو بيرقتب هبيرقتو «بئذلا
 .علضي علض لعفلاو «ةعالضلا ردصملاو «ءاعلضلا عمجلاو «نيبنحلا خفتنملا ءعالضألا ميظعلا :عيلضلا :عيلض

 عمجلاو «نيلجرلاو نيديلا نيب ءاضفلا :جرفلاو .ءيشلا ربد عبتتو .هرحؤم وهو «ءيشلا ربد ىلإ رظنلا :رابدتسالاو
 ةلالدب ءازتجا ؛فوصوملا فذحف «فاض بنذب :دارأ .وفضي افض لعفلاو ؛مامتلاو غوبسلا :وفضلاو .جورفلا

 ليبق :لثم «بيرقتلا ريغصت وهو «قوف ريغصت :قيوفو .ميرك ناسنإب يأ ميركب تررم :مهوقك ؛هيلع ةفصلا
 .نيقشلا هدأ لإ هبنذ مظع ليم يذلا :لزعألاو .دعبو لبق ريغصت يف ديعبو

 نيب يذلا ءاضفلا دس دق هتيأر هفلخ نم هيلإ ترظن اذإ «نيبنجلا خفتنم ؛عالضألا ميظع سرفلا اذه :لوقي

 هقتع لئالد نم هبنذ غوبسف «نيقشلا دحأ ىلإ لئام ريغ وهو 0 نم برق يذلا ماتلا غباسلا هبنذب .هيلحر

 ءاوتساو ءهب رثع امير هنأل ؛بيع كلذو «هيلجرب هتطو ضرألا غلب اذإ هنأل ؛ضرألا قيوف هنوك طرشو «همركو
 .مركلاو قتعلا لئالد نم ًاضيأ هبنذ بيسع

 يذلا رجحلا :كادملاو .دصقلاو دامتعالا :ءاحتنالاو ءهلامشو راقفلا نيمب نع ام امهو «نتم ةينثت نانتملا :نينعملا

 .اك وو كودي كاد هته نعفلاو «ىحمتلا 4ك ودلاو قادم اضيأ هيلع قدم .يدلاوهةويغو :تيطلا: هي: قس
 ىدل هتارس نأك" :ىوريو .لظنحلا بح وهو «ديبهاك ءيش لك هيلع قحسي يذلا سلمألا رجحلا :ةيالصلاو

 .هادم ىلعأ :راهنلا ةارسو «سانلا ةيلعل راعتسيو ؛تاورسلا عمجلاو ءرهظلا ىلعأ :ةارسلاو ؛"امئاق تيبلا

 .لاحلا ىلع "امئاق" بصنو .ورسي ورسو ءيرسي ىرسو ءورسي ارس هنم لعفلاو ءفرشلاو دحملا يف عافترالا :ورسلاو
 - هيلع رسكي يذلا رجحلاب وأ «بيطلا هيلع وأ هب سورعلا قحست يذلا رجحلاب محللاب هزانتكاو هرهظ سالفا هبش



 ىلوألا ةقلعملا و عبسلا تاقلعملا

 شا ماو 4 3 0 م هَ 1 م ىُ

 للحرم َ هش عاب ةراصع هرحتب تايدامحلا ءءامذ نأك
0-1 314 

 ايذم ءالم ىف راَوَد ىَراذَع هحاعن نأك برس ال نَعف
 و

 د ا  هرمع#ب سعف يم ءا ع لع 8 يف مهد 2 ا 7
 لوحخم ةريشعلا ىف محم كديجب : هلئيب اصفملا عرجلاك كربداف

 .بيطلل قحسلاب اهدهع ناثدحل ؛سورعلا كادم صخو .هبح جرختسيو «لظنحلا -

 :رعاشلا لوق هنمو «نايمدلاو نامدلاب ئثي :مدلا :ءامد

 نيقيلا .ريخلاب .نايمدلا .ىرحج انحبذ رجح ىلع انأ ولف

 ,مدلاب خطلت اذإ ىمدي ءيشلا يمد دقو .ثيللا اهاكح ,ةمد هنم ةعطقلاو «يمد ريغصتلاو ,ىمدو ءامد عمجلاو

 ليق هنمو ,مهمدقتي موقلا يداه نأل را مدقتملا يمسو «لئاوألاو تامدقتملا :تايداهلاو .هتيمدو نأ هتيمدأو

 حيرست :ليحرتلاو .هرصع دنع هنم جرح ام :ءيشلا ةراصعو .هدسج رئاس ىلع مدقتي هنأل ؛داه :سرفلا قنعل

 .طشملاب حرسملا :لجرملاو «رعشلا

 مدلا هبش .حرسم بيش امب بضح «ءانح ةراصع سرفلا اذه رحن ىلع شحولاو ديصلا لئاوأ ءامد نأك :لوقي

 .ةيفاقلا ةماقإل ؛لجرملاب ىتأو «بيشألا رعش ىلع ءانحلا ةراصع نم فج امب ديصلا ءامد نم هرحن ىلع دماجلا

 عمجللاو «ليخلا وأ رقبلا وأ اهملا وأ اطقلا وأ ءاسنلا وأ ءابظلا نم عيطقلا :برسلاو ءرهظو ضرع يأ :نعف
 .تاجعن حيحصتلا عمجو «ةجعن ةدحاولا «لبحلا ءاشو شحولا رقبو نأضلا ثانإل مسا :جاعنلاو .بارسألا

 عمجلاو ءسمت مل يلا ركبلا :ءارذعلاو .اهنم عيطقلا :برسلابو «ءشحولا رقب ثانإ :تيبلا اذه ف جاعنلاب دارملاو

 نع اوأن اذإ «ةبعكلا لوح نيفئاطلاب اهيبشت ؛هلوح نوفوطيو هنوبصني ةيلهاجلا لهأ ناك رجح :راودلاو .ىراذع
 .يخرأو هليذ ليطأ يذلا :ليذملاو .نيقفل تناك اذإ ةءالم ىمست امنإو «ةءالم عمج ءالملاو .ةبعكلا

 رجح لوح نفطي «ىراذع ءاسن عيطقلا كلذ ثانإ نأك .؛شحولا رقب نم عيطق رهظو انل ضرعف :لوقي
 ريغي ال ءرودخلا ف تانوصم نمنأل ؛ىراذعلاب اهناولأ ضايب يق اهملا هبشو .افويذ ليوط ءالم يف .هلوح بوصنم

 رتخبت نسحب اهيشم نسح هبشو «ليذملا ءالملاب اهرعش غوبسو اهايذأ لوط هبشو ءهريغو سمشلا رح نفاولأ
 .نهيشم يف ىراذعلا

 .دويحج هعمجو («قنعلا ليوط :كبحأ لجرو ,دايجألا عمجلاو «قنعلا :ديحلاو «ياميلا زرخلا :ع رجلا :عرجلاك

 ؛ذاوشلا نم اذهو .هلاوخأو همامعأ مرك اذإ لوخأو معأ دقو «لاوخألا ميركلا :لوخملاو .مامعألا ميركلا :معملاو

 .لعفم وهف لعفأ امهو لعفم وهف لعفأ نم سايقلا نأل
 - .هلاوحأو همامعأ مرك يبص قنع ف رهاوجلا نم هريغب هنيب لصف يذلا يناميلا زرخ اك جاعنلا تربدأف :لوقي



 ىلوألا ةقلعملا دب عبسلا تاقلعملا

 ل ةَرِص يف اًهرحاَوَج ُةَوُدو تاّيداهحملب اَنَقَحْلأت

 لَسْغُيِف ءامب حضني و اكاَرد ةجعلنو روت نيب ًءادع ىّداَعف
 ر

 1 ٍلَجَعُم ريدق
 َ و و قتا لسص رس

 اون قسفح ا | قام 17
 ءاوش فيفص >حضنم نيب نم محللا ةاهط لظف

 ءلاهدودحو اهعراكأ دوست شحولا رقب ب كلذكو «ضيبأ هرئاسو هفرط دوسي هنأل ؛يناميلا زرخلاب شحولا رقب هبش -

 ةدالق رهاوج نم مظعأ يبصلا اذه لثم ةدالق رهاوج نأل ؛لوخم معم ديج يف هنوك طرشو .ضيبأ اهرئاسو

 .هتيؤر دنع نهقرفتل ؛الصفم هنوك طرشو .هريغ

 ةعامجلا :ةرصلاو .فلخت يأ رححج دقو «تافلختملا :رحاوجلاو .تامدقتملا لئاوألا :تايداحلا :تايداحلاب

 مل ةعامج يف هنم برقأ يأ هنود يهف هتافلختم انب زواجو «هتامدقتمو شحولا لئاوأب سرفلا اذه انقحلأف :لوقي

 .ةحيص ف وأ «قرفتت

 اهلئاوأ كرديف مودع ةوقو هيرح ةدشب ةقث ؛هتافلختم عديو شحولا لئاوأب انقحلي هنأ :ئيعلا صيخلتو

 .هودع ةدشب هفصي ءاهتعامج قرفت لبق اهلئاوأ كردي هنأ ديري .دعب قرفنت م ةعمجتم اهرخاوأو

 :كردلاو .رايثلاو راوثألاو تاريثلاو ةروثلاو ةريثلاو ناريثلا ىلع عمجبي روثلاو .ةالاوملا :ءادعلاو ةاداعملا :ىداعف

 .ةعباتملا

 هنأ ديري .هدسج لسغي اطرفم اقرع قرعي لو ءدحاو قلط يف شحولا رقب نم ةجعنو روث نيب ىلاوف :لوقي

 .ةدش ةاساقمو ةقشم ةاناعم نود امهكردأ يأ اطرفم اقرع قرعي نأ لبق ءدحاو قلط يف امهلتقو ءامهكردأ

 .ةكرادم يأ اكاردو .دحاو قلط يف ةجعنو اروث سرفلا اذه داص :لوقي

 «ضاق عمج ةاضقلاك «هاط عمج ةاهطلاو . يهطي ىهطو ءوهطي اهط لعفلاو «جاضنإلا :يهطلاو وهطلا :ةاهط

 «جيضنيل ةراجحلا ىلع فوفصملا :فيفصلاو (هيشو محللا خبط ىلع لمتشي :جاضنإلاو فاك عمج ةافكلاو

 فئنصو ء«رانلا ف ةراجحلا ىلع افوفصم ءاوش نوجضني فنص :نافنص مهو محللا نوجضنملا لظ :لوقي

 ءريسفتلاو ليصفتلل "جضنم نيب نم" :هلوق يف "نم"و .اووتشاو اوخبطف «موقلا بصحأف ءديصلا رثك :لوقي

 .نيخباطلاو نيواشلا محللا ةاهط دعي مل دارأ كلذك «نيفنصلا نودعي ال مهنأ ديري ,دهازو ملاع نيب نم مه :مهلوقك



 عبسلا تاقلعمل

 هئتود 0 فارطلا داكي اًنحرو

 هماجلو هجرس هيلع تاق
 1-0 ثا

 هضيمو َكِيِرأ اق ىَرَت ٍحاَصأ

 ىلوألا ةقلعملا

 2 ًّ 6 2و م شىء 7 هر

 مس هر هر 6 7 7 وه 4 هر ز#

 لسرم ريغ امئاق ينيعب تابو
4 3 

 لعفلاو ءزجعلا :روصقلاو .فرطي فرط هنم لعفلاو ؛كرحتلا هلصأو .نيعلا رافشأ نم كرحتي امل مسا :فرطلا
 دقو «ةيقرلا نم وهف يقري ىقر امأو «ىقري يقر يقرلا نم لعفلاو ءدحاو يقرلاو ءاقترالاو يقرتلاو .رصقي رصق
 .يقرلا 000 انأ هتيقر

 ىمو «هقلخ نساحم ءاصقتساو هنسح طبض نع زجعت اننويع داكتو انيسمأ مث :لوقي
 .همئاوق ىلإ ترظن .هصخشو هقلخ

 ىلإ نويعلا ترظن امهمو ؛هنسح هنك نع رصقت نويعلا داكتو ؛ةروصلا عئار ءنسحلا لماك هنأ :ئيعملا صيخلتو
 .هلفاسأ ىلإ رظنلا تهتشا هقلخ يلاعأ

 .ىعرملا ىلإ لسرم ريغ ّيدي نيب امئاق ًامجلم اجرسم تاب :لوقي :خلإ تابف
 :"ثراح" ميخرت يف لوقت امك «مخرف ,ءبحاص اي يأ بحاصأ دارأ :حاصأ

 يلاعأ يف نيعلا تقرت ام

 :"كلام" ميحرت يفو «"راح اي"
 :ريهز لوق هنمو "كبر انيلع ضقيل لام اي اودانو" :أرق نم ةءارق هنمو "لام اي"

 كلم الو يلبق ةقوس اهقلي مل ةيهادب مكنم نيمرأ ال راح اي

 هانت "اي" قلم اير ار احب نيو: ناك اذ: فير 1 ل رقت ف ةيعنلا هنو يروق واقل: نقلل و يكونو داو

 ضمو :لوقت «ناعمللا :ضاهيإلاو ضيمولاو .بيرقلا نود ديعبلا ءادنل "ايه"و "ايأ'و "يأ"و «ديعبلاو بيرقلل
 ؛كلذب يمس ءمكارتملا باحسلا :يبحلاو ءاعيمج كرحتلاو كيرحتلا :عمللاو .ًلألتو عمل اذإ ضموأو ءضحب قربلا

 لجرلا تللك :مهوق هنمو ؛هلفسأل ليلكإلاك هالعأ راص هنأل ؛ًاللكم هلعجو ءمكارتف ضعب ىلإ هضعب ابح هنأل

 للك دقو «ماللا رسكب للكم :ىوريو ءامل ليلكإلاك اهتلعج اذإ ,محللا تاعضبب ةنفحلا تللكو «هتحوت اذإ
 .مسبت اذإ ًالالكنا لكناو ءًاليلكت

 وأ هلفسأل ليلكإلاك هالعأ راص ؛مكارتم باحس يف هقلأتو هؤلألتو هناعم كيرأ اقرب ىرت له !يبحاص اي :لوقي

 ف هضيمو كيرأ :تيبلا ريدقتو .اهكرحت كرحتي هنأ دارأ .نيديلا كيرحت هقرب هبشي .قربلاب مسبتم باحس يف
 .نيديلا كرحتب هكرحتو قربلا ناعمل هبش .نيديلا عملك للكم يبح

 .ملإ ءيضي :لاقف ءرطملا فصو يف ذحأ دق نآلاو ءسرفلا فصو نم غرف



 ىلوألا ةقلعملا 0 عبسلا تاقلعملا

 ماَتفملا لاّبنلاب طييلّسلا لام بهار ٌحُيِباَصَم ْوَأ ُةاَنس ءيضُي
 ني دك سرا ع ” هر 0 ماهر 1 1 7 2 7 سو يف وَ 5

 رم راشلا يك يطال رم حلا يحل عا ل
 لبهتكلا َحْوَد ناقذألا ىلع بكي  ةفيتك لوح َءاَملا حسي ىَحْضُأف 7-5 م 2 كا حل مل هبا كت م علا ماهر“

 ءاظيلس اين نإ كاضيأ طيات ةوسمسلا نعفو «كيرلا :طكيلسلاو .ةعفزلا ةءاننسلاو: وشل كادسلا ”:ةانس
 .لابذ :لاقيف «لقثي دقو «ةليتفلا يهو «ةلابذ عمج :لابذلاو .هرمأ حوضول ؛ناطلسلا هنمو «جارسلا امهتءاضإل

 تيزلا بصب .اهلئاتف تليمأ نابهرلا حيباصم وأ «نيديلا عمل هكرحت يف هبشي وهف ؛هؤوض ألألتي قربلا اذه :لوقي
 بص معفأ اذإ ءبهارلا حابصم ءوض يكحي هؤوضو «نيديلا كرحت يكحي قربلا كرحت نأ ديري .ةءاضإلا يف اهيلع
 لابذلا لامأ :هريدقتو «بولقملا نم "لتفملا لابذلاب طيلسلا لامأ" :هلوق نأ سانلا رثكأ معزو .ءيضيف هيلع تيزلا

 ىلإ حابصملا ليي هنأ ديري «لتفملا لابذلا عم طيلسلا لامأ هريدقت نإ :مهضعب لاقو «هيلع هبص اذإ «طيلسلاب

 .اهريغ نم ةيحانلا كلتل ةءاضإ دشأ نوكيف «بناح

 :هريدقتو «ةدئاز :امو ءدعب :لاقف .هففخف ءام دعب :هلصأ :ام دعبو ,ناعضوم :بيذعلاو جراض :خلإ جراض

 .يلمأتم دعب

 دعب يأ «هيلإ روظنملا وهو «يلمأتم دعبف «نيعضوملا نيذه نيب باحسلا ىلإ رظنلل يباحصأو تدعق :لوقي
 ,ديعب ناكم نم باحسلا اذه ىلإ رظن هنأ ديري .هقرب ميشأو ءهرطم بقرأو «هيلإ رظنأ تنك يذلا باحسلا
 أدتبلا فذحف «يلمأتم وه ام دعب :هريدقتو «يذلا يعم, تيبلا يف "ام" نإ :مهضعب لاقو «هرظن دعب نم بجعتف

 .يلمأتم وه يذلا باحسلا دعب :لوقلا اذه ىلع هريدقتو ءوه وه يذلا

 "لبذي"و "راتسلا" كلذكو «لبح :نطق «باحسلا اذه يأ ولع ولعي الع نم "انطق الع" :ىوريو :نطق ىلع
 ولع نم لزن يأ ًابوص بوصي باص ردصم هلصأو .رطملا :بوصلاو .ةديعب ةفاسم نطق نيبو امهنيبو «نالبج

 .رطملا بقرت عم قربلا ىلإ رظنلا :ميشلاو .لفس ىلإ

 .هدوج مومعو هترازغو باحسلا مظع فصي .لبذيو راتسلا ىلع هرسيأو ءنطق ىلع باحسلا اذه نمأ :لوقي
 .اعم نطقو لبذيو راتس ئري ال هنأل ؛اريدقتو اسدح هب مكحأ ان نإ :دارأ "ميشلاب" :هلوقو

 ,ههجو ىلع ءيشلا رورخ وهف بابكإلا امأو ءبكي بك :لعفلاو .ههجو ىلع ءيشلا ءاقلإ :بكلا :بكي
 - ىلإ لوصولا نع رصق «لاعفإلا باب ىلإ ةزمهلاب لقن امل مث هب لوعفملا ىلإ دعتم هلصأ نأل ؛رداونلا نم اذهو



 ىلوألا ةقلعملا 2 عبسلا تاقلعملا

 للا لا لل ل مل 2 و و تو سعه : رم تل تو
 54 را

 7 8 ا ٍ 2 2 رب سار ا م 7 ن ىرثةهس ٠ م جرس

 لدنجب اديشم الإ امطأ الو ةلحن عذج اهب كرتي ءاميتو

 هَ 2 7 2 و م رم هامل 5 5 2
 لممَرم داجبب يف سانا 0 هلبو نينارع يف اريبت نأك

 ىلإ ةزمه لاب لقنلا دنع هيلإ ىدعتي لصألا يف لوعفملا ىلإ دعتي ملام نأل ؛درطملا سايقلا سكع اذهو .هب لوعفملا <

 نذل ؛ضرعأو صرع :نكأو تك ريظنو ,هتسلجأو سلجو هتمقأو ماقو .هتدعقأو لعق :وحن ,لاعفإلا باب

 :موثلك نب ورمع لوق هنمو ؛حالو رهظ هانعم نأل ؛مزال "ضرعأ"و ,رهظأ هانعم نأل ؛هب لوعفملا ىلإ دعتم "ضرع"
 ع

 انيتلصم يديأب فايسأك ترخمشاو ةماميلا تض رعاف

 عمدللاو «ةميظعلا ةرجشلا :ةحودلاو .رجشلل تيبلا يف راعتسم ناقذألاو ؛ناقذألا عمجلاو «نييحللا عمتمم :نقذلا

 .ةيدابلا ةرجش نم برض :اهحتفو ءابلا مضب لبهنكلاو .حود

 نم ماظعلا راجشألا يقليو «ةفيتكب ىمسملا عضوملا اذه قوف ءاملا بصي ؛باحسلا وأ ثيغلا اذه ىحضأف :لوقي

 .اهسوؤر ىلع ًالبهنك ىمسي يذلا برضلا اذه

 لك نم ءاملا حسي" :ىوريو .ماظعلا رجشلا علقيف «ماكآلاو لابحلا نم بصني ثيغلا اذه ليس نأ :نعملا صيخلتو
 .رطملا نم نيتعفدلا نيب امل هراعتسا مث «نيتبلحلا نيب ام رادقم وهو «قاوفلا نم :ةقيفلاو «ةقيف لك دعب يأ "ةقيف

 نمو «ءطولا دنع لمرلا نمو ءولدلا رطقو ءرطملا رطق نم رياطت ام :نايفنلاو .دسأ نبل لبج مسا :نانقلا
 .اهريغو لاعوألا نم ضايب هيدي ىدحإ يف يذلا وهو ءمصعأ عمج مصعلاو ؛كلذ ريغو شفنلا دنع فوصلا
 .لازنإلا عضوم :لزنملاو

 عضوم لك نم مصعلا لاعوألا لزنأف ؛ثيغلا اذه شاشر نم رثانتو رشتناو رياطت ام لبجلا اذه ىلع رمو :لوقي
 .هبابصنا طرفو «لبخلا ىلع هرطق عقو نم انو ؛لبجا اذه نم
 لخنلاو تالخنلا ىلع ةلختلاو ,عوذجلاو عذحألا ىلع عمجي عذجلاو .برعلا دالب يف ةيداع ةيرق ءاميت :ءاميتو

 لعفلاو «ناينبلا ولعو عفرلا :ديشلاو ءصجلا :ديشلاو .ماطآلا عمجلاو ءجزألا :مطألاو ءرصقلا :مطألاو .ليخنلاو
 .لدانجلا عمجلاو ءرخصلا :لدنحلاو .ديشي داش هنم

 اهنم ناك ام الإ ةينبألاو روصقلا نم اعيش الو «ءاميت ةيرقب لخنلا عوذح نم ًائيش ثيغلا اذه كرتي مل :لوقي
 .صللاو ةراجحلاب ًاعوفرم اهنم ناك ام الإ ةينبألا مدهو راجشألا علق هنأ ٍنيعي ءًاصصخب وأ روخصلاب ًاعوفرم
 راعتسا مث نينارعلا عمجلاو «فنألا مظعم وه :ةمئألا روهمج لاقو «فنألا :نينرعلاو «هنيعب لبح :ريبث :اريبث

 - فيفلتلا :ليمزتلاو .دجبلا عمجلاو ءططخم ءاسك :داجبلاو .هوحولا مدقتت فونألا نأل ؛رطملا لئاوأل نينارعلا



 ىلوألا ةقلعملا 41 عبسلا تاقلعملا

 2 ه 2 5 سو 7 م 7 ب هه _ هرم 9 72 0م 2 2

 لّرْعم ةكلف ٍءاثغلاو لّيسلا نم  ةّودغ رمّيجملا سأر ىّرذ نأك

 لّمَحملا باّيعلا يذ يِناَمّيلا لْوُرُت ٌهَماَعَب طّيبَعلا ءارخّصب ىقلأو
 ير

 ١ نت ا مفلفم :قيحر رع هذا ني ةيدغ ِءاَوجلا يكاكَم نأك

 سايقلاف الإو "داحي" راوج ىلع "المزم" ّرجو ءامب ففلتف هتففل يأ امب لمزتف بايثب هتلمز دقو ؛بايثلاب -
 برخ رج «برخ بض رحج :مهوق نم برعلا نع يكح ام هلثمو ."سانأ ريبك" فصو هنأل ؛هعفر يضتقي

 :لطخألا لوق هنمو ءبض ةرواجمت
 محاضتملا -ةروثلا -رفث 2 ةورفو ةمالم نيروعألا نبيع هللا ىزح

 رطملا وهو «لباو عمج :لبولاو .ةريثك اهرئاظنو ءرغث ةفص هنأل ؛هبصن سايقلاو «ةروثلا راوج ىلع محاضتملا رج

 البو لبت ءامسلا تلبو ردصم ًاضيأ لبولاو ءامهريغو بكرو بكارو ءبرشو براش هلثم .رطقلا ميظعلا ريزغلا
 .لباولاب تتأ اذإ

 يطغتب «ءاثغلاب هتيطغت هبش .ططخم ءاسكب ففلت دق سانأ ديس «باحسلا اذه رطم لئاوأ يف ا نأك :لوقي

 .ءاسكلاب لحرلا اذه

 شئاشحلا نم ليسلا هب ءاج ام :ءاثغلاو .اهنيعب ةمكأ :رميحلاو .ىرذلا عمجلاو ,ءيشلا ىلعأ ةورذلا :ىرذ

 عمجلاو ,فورعم اهرسكو اهحتفو ميملا مضب لزغملاو .ءاثغألا عمجلاو «كلذ ريغو بارتلاو ًالكلاو رجشلاو
 .ءافلا ةحوتفم :ةكلفو «لزاغم

 طاحأ ام ةمكألا هذه ةرادتسا هبش .لزغم ةكلف «ليسلا ءاثغأ نم امب طاحأ امث «ةودغ ةمكألا هذه نأك :لوقي

 .لزغملا ةطاحإ امب اهتطاحإو «لزغملا ةكلف ةرادتساب ءاثغألا نم امي

 عفتراو اهطسو ضفخنا دق ةمكأ :انه طيبغلاو اعف ىراحصلاو يراحصلا ىلع عمج ءارحصلا :ءارحصب

 ؛يناميلا رجاتلا لوزن يأ يناميلا لوزن :هلوق .لقثلا :عاعبلاو .ريعبلا طيبغب ًاهيبشت ؛ًاطيبغ تيمسو ءاهافرط

 .بايثلا :ةبيع عمج بايعلاو

 هب رطملا لوزن راصف «تابنلا ناولأو راهزألا بورضو لكلا تبنأف «طيبغلا ءارحصب هلقث ايحلا اذه ىقلأ :لوقي

 اذه لوزن هبش .نيرتشملا ىلع اهضرعي هبايث رشن نيح «بايثلا نم لمحملا ,بايعلا بحاص يناميلا رحاتلا لوزنك
 اهضرع دنع رحاتلا اهرشن ىلا بايثلا فونصب ءرطملا اذه نم ةئشانلا تابنلا بورض هبشو ءرحاتلا لوزنب رطملا

 .بايثلا نم بايعلا بحاص يناميلا رجاتلا لثم ًالوزن هب لزنف «طيبغلا ءارحصب هلقث ىقلأو :تيبلا ريدقتو .عيبلل

 - ةادغ وأ ةودغ ريغصت :ةيدغو .ءوجلا عمجلاو ؛يداولا :ءاوحلاو «يكاكملا عمجلاو «ريطلا نم برض ءاكملا :يكاكف



 ىلوألا ةقلعملا 1 عبسلا تاقلعملا
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 رصعنا ام وهو ؛رمخلا دوجأ :فالسلاو حوبصلا برش :حبصتلاو حابطصالاو ءحوبصلا يقس :حبصلاو -

 «لفلفم انأف ةلفلف هلفلفأ بارشلا تلفلف :لاقي «لفلفلا هيف يقلأ يذلا :لفلفملاو ءرصع ريغ نم بنعلا نم

 .لفلفم بارشلاو

 ةدحل كلذك اهلعج اغإو .ةيدوألا هذه يف احابص رمخلا نم برضلا اذه ىقس ريطلا نم برضلا اذه نأك :لوقي
 ريطلا طاشن لعجف ءركسيو ناسللا يذحي لفلفملا بارشلا نأل ؛اهديرغت يف اهطاشنو اهتاوصأ عباتتو اهتنسلأ

 .اهايإ لفلفملا بارشلا يذح نم اهتنسلأ ةدحب اهديرغتو ءركسلاك

 رجفلا عولط ىلإ لاوزلا دعب ام :ةيشعلاو يشعلاو .حيرجو ىحرجو «ضيرمو ىضرم لثم «قيرغ عمج :ىقرغ
 ثينأت ءايصقلاو ىوصقلاو .ناوجر :ةينثتلاو ءهروصقم اجر دحاولا «يحاونلا :ءاحرألاو .ءاشعلا كلذكو

 اهنأل ؛كلذب تيمس «تبنلا لوصأ :شيبانألاو .برعلا رئاس ةغل واولاو دحن ةغل ءايلاو ,دعبألا وهو .ىصقألا

 .يربلا لصبلا :لصنعلاو .ةشوبنأ اقدحاو ءاهنع شبني

 ءاملاو .قيطلاب هطلت هبت ..يرلا» [ضبلا :لوصأ ابشع زطملا ذغ لويس. قف تقزغ نيح. عابسلا ناك :لوقي
 .بارتلاو نيطلاب ةحطلتم اهنأل ؛يربلا لصبلا لوصأب .ردكلاو



 ةيناثلا ةقلعملا م عبسلا تاقلعملا

 راس ل
 رس ريقه ى.د

 عاهل ب دك ه7

 نب ىصفأ نب بنه نب طساق نب لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب سيق نب

 دنه نب ورمع ىلع سانلا مركأ نم ناكو «هنامز لهأ ديس ورمع دبع ناكو «سيق نب ةعيبض نب

 :لاق نأ هايإ هئاجه نم ناك و ؛.هاجهو ورمع باعف «ةفرط ىلإ اهجوز رمأ نم ائيش ةفرط تحأ تكشف

 امضهأ ماق اذإ احشُك هل نأو هدغب هلا نأ نيغ هيف ةيخت الو

 امَهْلَم ةّرارس نم ٌبيسع َنأقَي هلوح َنْفكِعي حلا ءاسن ٌّلظت

 :مهلملاو ءأتبن هدوجأ همعنأو هترارق :يداولا ةرارسو ؛لخنلا ناصغأ :بيسعلاو .نفطي يأ :نفكعي

 ىمرف «ورمع دبع هعمو ديصتي جرخف «هاور امو كلملا دنه نب ورمع كلذ غلبف .ةماميلاب ةيرق
 كوقبا دقت 4لافو فلللا كايت :«ةايعاف هلال سقف لولا هوردغ نعل لاقت هةركفف ءاراخ
 :هيف لاقف ءدنه نب ورمع كلذ لبق اجه دق ةفرط ناكو "هيف ريخ الو" :دشنأو ءلوقي ثيح ةفرط

 سم

 رورَد ةّنكرم اهثرض و اهامداق لبسأ تارم زلا نم

 ريثك كون هكلم طلخيل دنه رف سوباق نإ كّرمعل

 ةعبطلا هذه اممب انضراع نيذللا ءبدأ ١75 م41 :نيطوطخملا نيلصألا يف دجوت ال ةمدقملا هذه :ثدح

 نب نم طالحأو ركشي ئبل «لخنلا ةريثك ةماميلاب ةيرق :دعقمك مهلم :امهلم .ىلوألا انتعبط نع اهانتبثأ امنإو

 هلصأو «نامدقملا نافلخلا :نامداقلاو ءلمكو لاط :لبسأو ءانابلأ رزغأ يهو ءفوصلا تاليلق :تارمزلا .ركب

 .ناكرألا وذ :نكرملاو «ةقانلا يف



 ةيناثلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا

 3 1 3 و .٠ » 5 هس 4 ضم

 .يف لاق امم دشأ كيف لاق ام !نعللا تيبأ :لاق «ةفرط لاق ام ورمع دبعل دنه نب ورمع لاق املف

 ,ورمع رمأف ؟رعشلا اذه لثم يف لوقي نأ هرمأ نم غلب دق وأ :دنه نب ورمع لاقف «تايبألا هدشنأف

 تلتق نإ كنإ :هئاسلج ضعب هل لاقف .هلتقيل ىلعملا وهو «نيرحبلاب سيقلا دبع نم لحجر ىلإ بتكف

 ورمع لسرأف «ةعيبض ب نم ناكو «ةفرط فيلح ناكو «برجم نسم لحجر ؛«سملتملا كاجه ةفرط

 هدنع نم ةيده امهاطعأو ءامهلتقيل نيرحبلاب هلماع ىلإ اممل بتكف «هايتأف .سملتملاو ةفرط ىلإ

 نأ هللاو نملعت :ةفرطل سملتملا لاقف «ةريحلا الزن ىح البقأف .ءابحب امكل تبتك دق :لاقو ءامهلمحو

 كنإ :ةفرط لاقف ؟اهيف ام يردأ ال ةفيحصب يقالطنا نإو «بيرم يدنع رمأل كلو يل ورمع حايترا
 .ائيش هنم كرتن ملف ءانعجر الإو ءاندعو يذلا اهيف ناك نإ ؛ةفيحص نم فاخن امو ,نظلا ءيستل

 أرقتأ :هل لاقف «ةريحلا لهأ نم مالغ ىلإ ءاج مث ءاهمتخ سملتملا ٌكفف ءاهيف رظنلا ىلإ هبيجي نأ ىبأف

 «ةاجنلا :لاق ,معن :لاق ؟سملتملا تنأ :مالغلا لاق ءاهأرقف «ةفيحصلا هاطعأف .معن لاقف ؟مالغ اي

 :لوقي أشنأ مث «ةريحبلا يف اهفذقف ةفيحصلا ذحأف ,كلتقب رمأ دقف

 كلذك رفاك بْنَ نم يئثلاب اهثيقلأو

 لودج لك يف ٌرايتلا امي لوحي اهتيأر امل  عاملب احلا تيضر

 ناك نفل :ةفرط لاقف يباتك يف يذلا لثم كباتك يف يذلا نأ هللاو نملعت :ةفرطل سملتملا لاقف

 ىتأ يح كلذ هروف نم سملتملا راسف .هعيطي نأ ىبأو ءيلع ئرتجي يذلاب ناك ام كيلع أرتحا

 :كلذ يف لاقف «ماشلا

 م
 أ

 سفنألا كاذب مهقدصتف 1 مهي وحخنأ نع  يٍءارعشلا ْغلبُم نم

 سملتملا هتايح راذح احنو امهنم :ليجوملا قلع يذلا ىدوأ

 ُسِمْرِع مسانملا ةرّمحم ءانحو هروك تحلو  هتفيحص ١ ىقلأ

 نسما مدأ يكف نأكف اهّمحل  ٌرحاولا خبط ١ ةناريع



 ةيناثلا ةقلعملا هه عبسلا تاقلعملا

 ,مبرك بسح يف كنإ :نيرحبلا بحاص هل لاقف .هباتكب نيرحبلا بحاص ىتأ ىح ةفرط جرخو

 نإ كباتك نإف ءيدنع نم تحرحخ اذإ برهاف «كلتقب ترمأ دقو «ميدق ءاخإ كلهأ نيبو ئيبو

 هنوقسيو هنوعدي سيقلا دبع بابش لعجف .هلعفي نأ ةفرط ىبأف .كلتقأ نأ نم اَدُب دجأ مل ئرق

 ."لالطأ ةلوخل" :اهوأ ىلا هتديصق كلذ يف لاق ناك دقو .لتق يح رمخلا

 .لضفملا ةياورب ةفرط ثيدح ىضقنا

 ةفرط ىأرف هتخأ تفرشأف ًاموي دنه نب ورمع مداني ناك هنأ كلذو هلتق يف رخآ اببس يبتعلا ركذو

 :لاقف ءهدي يف يذلا ماحلا يف اهلظ

 هافنش قربي ىذلا يبلغلا ناث اي الأ

 هاف ئمنلأ دق دعاقلا كلملا الولو

 نم ناكو .ةدرو همأو .هلاق تيبب ةفرط يمسو ءورمع هما نإ :لاقيو :لاق .هيلع كلذ دقحف

 .نيرشعلا نبا لاقيف ةنس نيرشع نبا وهو لتق ءارمع مهلقأو ايمن رعتتلا ةييخعا

 ةلتق رتخا :لاقف هيلع ضرع ةفيحصلا لماعلا أرق امل هنأ :رحآ عضوم يف هتصق يف ًابوتكم انأ تيأرو

 ناكو .نيرحبلاب هربقف ءتام ىح لعفف «يلحكأ دصفاف تلمث اذإف ءأرمح ئقسا :لاقف .اه كلتقأ

 .رفاوحلا نم اهذحأف «هتيدب بلاطف «دبعلا نب دبعم هل لاقي خأ هل



 ةيناثلا ةقلعملا 15 عبسلا تاقلعملا

 :يركبلا دبعلا نب ةفرط لاق

 ديلا ٍرِهاَظ يف مشَرلا يِقَبَك حول ديت قري لالطأ ةلرخل
 دّلَجَتو ّىسأ كلْهَت ال َنْوُلِوُفُي ْمُهّيطَم َّيلَع يِبْحَّص اَهِب افوُقُو ّّ ِ 00 ق2 00 2 3: ا ا 2 0-2 نا. ع
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 دّد نم فصاوتلاب نيفس اَيالخ ةّودغ ةيكلالا جودذح نأك

 لالطأ عمجلاو «رادلا موسر نم صخش ام :للطلاو .يبلكلا نب ماشه كلذ ركذ .ةيبلك اذ رفا عملا :ةلوح :ةلوخل

 لمح اذإ «قربلاو قاربلاو قرابألا عمجلاو ءىصح وأ ةراجحب هبارت طلتحا ناكم :ءاقربلاو قربألاو ةقربلاو .لولطو

 :حولت .عضوم دمهتو .قربألا :ليق عضوملا وأ ناكملا ىلع لمح اذإو .ءاقربلا :ليق ضرألا وأ ةعقبلا ئعم ىلع

 لعفلاو .جلينلاب شقنلا وأ «ءلحكلاب زراغملا وشحو (ةربأب هريغو ديلا رهاظ زرغ :مشولاو .ناعمللا :حوللاو عملت

 ةمهاولا هللا نعل :ةيلع هلوق هنمو .موشولاو ماشولاب عمجبو «شوقنلا كلتل امسا لعج م ءامشو مشي مشو هنم

 .ةلماوتسملاو

 اذإ ءاميشوت مشوي مشو :لوقتف غلابت مث «كلذ امب لعفي لا يه :ةمشوتسملاو «ديلا مشت يلا يه :ةمش :اولاف

 .رثك و هنم كلذ رركت

 ناعمل لالطألا كلت عملتف ءدمهث نم ىصحو ةراجح هضرأ طلاخي يذلا عضوملاب رايد لالطأ ةأرملا هذه :لوقي

 .فكلا رهاظ يف مشولا راثا ناعملب اهحوضوو اهرايد راثا ناعمل هّبش .فكلا رهظ يف مشولا اياقب

 .ربصتلا وهو «ةدالجلا فلكت :دلجتلاو «سيقلا ئرما ةديصق يف هريسفتك انه تيبلا ريسفت :خلإ اهي افوقو

 :جئادح اهعمجو «هلثم ةجادحلاو .جادحأو جودح عمجلاو ءءاسنلا بكارم نم بكرم :جدحلا :جودح

 «ةنيفس عمج نيفسلاو «ةميظعلا ةنيفسلا يهو :ةيلخلا عمج ايالخلاو .بلك نم ةليبق كلام نب ىلإ ةبوسنم ةيكلاملاو

 عمج فصاونلاو .نئافسلا ىلع ةنيفسلا عمجتو ءادحاو نيفسلا نوكي دقو ءنفسلا ىلع نيفسلا عمجي مث

 «تيبلا اذه يف داو مسا وه :ليق "دد"و .اهريغو ككسلا لاثم «ةيدوألا يحاون نم عستت نكامأ يهو «ةفصانلا

 .بعللاو وهللا يعم. ةثالثلا هذهو «,ندب لثم نددو ءاصع لثم اددو .دي لثم دد :ليقو

 - 2 جداوملا اهيلعو لبإلا هبش ,ماظع نفس ءدد يداو يحاونب اهقارف ةودغ ةيكلاملا ةقيشعلا بكارم نأك :لوقي



 ةيناثلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا

 ريغ نا ربا م

 يدتهيو ارْوُط حالما اهب روجي 200نماي نبا نيفس نم وأ ةيلَوَدَع
 دقلاب ُياَمملا برت َمَسَق اَمَك اهب اَهُموُريَح ءالا باَبَح شي 2

 دحئتزو ول ئَطنس ُرهاَظُم  نداَش دا ْضْْنَي ىوخأ يلا يفو
 نإو «وهللا ىلع ادد تلمح اذإ اذهو ءهحلوو هول طرف نم ًاماظع ًانفس اهبسح لب :ليقو .ماظعلا نفسلاب -

 .لوألا لوقلا ىلع هانعمف .هنيعب داو هنأ ىلع هتلمح

 لجر وهو ؛"لتبن نبا" :ةديبع وبأ ىورو ءاهلهأ نم لحر :نماي نباو «نيرحبلا لهأ نم ةليبق ىلودع :ةيلودع

 .راوطألا عمجلاو «ةراتلا :روطلاو .ةيدعتلل انهه ءابلاو ءقيرطلا نع لودعلا :روحلاو .اهنم رخا

 ىلع ةرم اهيرجي حالملاو ءلحرلا اذه نفس نم وأ «ةليبقلا هذه نم لبإلا هذه اههبشت ىلا نفسلا هذه :لوقي

 تمس ىلع لبإلا هذه نوقوسي ةرات ةادحلا كلذكو ؛ءاوتسالا نئس نع اهليميف ءامب لدعي ةراتو «ءادتهاو ءاوتسا

 ءاهمخضو اهمظعل ؛لحرلا اذهو ةليبقلا هذه نفس صحخو .ةفاسملا اورصتخيل ؛قيرطلا نع اهفوليمب ةراتو «قيرطلا

 ةرمو «قيرطلا تم ىلع ةرم ةنيفسلا حالملا ءارجإب قيرطلا ريغ ىلع ةراتو «قيرطلا ىلع ةرات لبإلا قوس هبش مث

 .هتمسلا كلذ نع ًالداع

 بروتلاو ءابرتلاو بارتلاو برتلاو .ميزايحلا عمجلاو ءردصلا :موزيحلاو .ةبابح ةدحاولا .هجاومأ :ءاملا بابح

 نبا هلك اذه ركذ «برتلا ىلع ءابرتلاو «تابرتو نابرتو ةبرتأ ىلع بارتلا عمجي مث ءدحاو باريتلاو بريتلاو
 لأسيو «نيفصن بارتلا مسقي مث ءءيش هيف نفديف «بارتلا عمجي نأ وهو «بعللا نم برض :لايفلاو .يرابنألا

 نعل اذ الايفو ةلياقت ليان لسرلا اذه :رئاق + لاقي رمق اطخلأ د نمو. ءرمق باصأ نمف ؟وه اسهيأ ق نيفدلا نع

 .هديب عومجم ا بارتلا ليافملا قشب ءاملا نفسلا قش هبش «بعللا نم برضلا اذهو
 ةوح هنول يف يبظ :ىوحألا ًاضيأو ءوحلا عمجلاو «ءاوحلا ىثنألاو «ةرمس هتيفش يف يذلا ىوحألا :ىوحأ

 ىوح :لاقي «داوسلا ىلإ برضت ةرمح ةوحلا :يعمصألا لاق .هيتلقمو هنافحأ داوس ةدشل ؛ىوحأ نداشلاو

 «ىوحأ ةفص "درملا ضفني"و .ىوحأ نم لدب :ليقو .ىوحأ ةفص "نداش" اذه ىلعف «داوسلا ىلإ لام :سرفلا

 ان وأ «عرد قوف عر وأ «بوث قوف ايرث نسل يذلا :رهاظملاو .همأ نع ئيغتساو يوق يذلا لازغلا :نداشلاو

 .طومس عمجلاو ءرهاوجلا هيف تمظن يذلا طيخلا :طمسلاو . .دقع قوف

 5 ؛كارألا رمث يبظلا ضفن لاح يف «نيتفشلا ةرمسو ؛نينيعلا لحك يف ىوحأ ًايبظ هبشي بيبح يحلا يفو :لوقي
 - نم رخآلاو ءلؤللا نم امهدحأ :نيدقع سبل دق :لاقو ءاناسنإ ديري هنأب حرص مث .لاحلا كلت يف هقنع دمب



 ةيناثلا ةقلعملا 1/4 عبسلا تاقلعملا

 م هو
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 يدن هل صعد لّمَرلا خ للخت م 2 ملأ نع مستو

 دمُنإب ِهْيَلَع ْمدكت ْمَلِو فسأ هقاثل ال سلا ةاَيإ ُهْنَقَس

 لحتم هنأ ربخأ مث ديحلا نسحو «نيتفشلا ةوحو «نينيعلا لحك يف :ءايشأ ةثالث يف يظلاب ههبش .دحربزلا -

 .دجربزو ْوَلْؤُل نم نيدقعب
 .شحولا رقبو ءابظلا نم عيطقلا :بربرلاو .هعم ىعرت يأ ار يعارتو .اهدال وأ تلذح دق يأ :لودذحخ

 ؛غلابلا كردملا كارألا رمث :ريربلاو .لئامحلا عمجلاو ءرجش تاذ ضرأ يه :يعمصألا لاقو .ةتبنم ةلمر :ةليمخلاو

 .ءادرلا سبل :يدرتلاو ءادترالاو .ةريرب دحاولا

 ىعرت ءءابظلا نم عيطق يف اهبحاوص عم تبهذو ءاهدالوأ تلذح ةيبظ «بيبحلا اههبشأ يلا ةيبظلا هذه :لوقي

 لاحلا كلت صح امنإو .هناصغأب يدترتو «كارألا فارطأ لوانتت «ةتبنم ةلمر تاذ وأ ءرجش تاذ ضرأ يف اهعم

 .كلذب هنسحو بيبحلا قنع لوط هبش .ةرحشلا رمث ىلإ اهقنع دم
 .يملي يمل :لعفلاو «ىمللا :ردصملاو يمل عمجلاو «ءايمل ىثنألاو .داوسلا ىلإ هيتفش نول برضي يذلا ىملألا :ىملأ
 .هيلعتة فعلا ةلالرب مازعتا فوضوملا قدس ءاروتم انوفا غي "روم ناك" بديخإو: مانقالاو مسا وومسلاو

 .صاعدألا عمجلاو «لمرلا نم بيثكلا :صعدلاو .هصلاخ ءيش لك رحو .رونم وهف هرون جرح اذإ تبنلا رون
 .ةيدنت هتيدنو «ءىدن ىدني يدن :لعفلاو «لالتبالا نود نوكي ىدنلاو

 نيب اميف صعدلا كلذ نوكي ءدن صعد يف هرون جرخ درجت هنأك «نيتفشلا ىملأ رغ : نع ةبيبحلا مسبتو :لوقي

 ىمل طرشو .اهرغث هب هّبش رضاك اهغ :ناوحفألا توكيل ءايدت“ هلع انو .:ثنارت هللا ل عضلات لفر

 هب نأك :مالكلا ريدقتو .انركذ امل دن صعد يف ناوحقألا نوك طرشو .رغثلا قيرب ف غلبأ نوكيل ؛نيتفشلا

 رخل كادت ءاهزنتا + ]مرلا رد هن هل ضعد للق اوونم انارحقأ
 نم لاعفإ :فافسإلاو .تاثللا عمجلاو ,نانسألا زرغم :ةثللاو .اهعاعش :اهايإو سمشلا ةايإ :سمشلا ةايإ

 يأ سمشلا عاعش هاقس :لاقف ءاهرغث فصو مث .ضعلا :مدكلاو .لحكلا :دمثإلاو .افرت ةقيمأ ءيشلا تففس

 هيلع فسأ :لاق مث .اهقيرب بحتسي ال هنأل ؛تاثللا ٍنثتسي ."هتاثل الإ" :لاق مث ءاهءوض ةقراعأ :نسمتعلا ناك

 هيلع مدكت ملو «دهتإب فسأ :هريدقتو .اهيف رثؤي ءيش ىلع اهنانسأب مدكت ملو «ةثللا ىلع دمثإلا رذ يأ دمغإلا

 .نانسألا ناعملل دشأ كلذ نوكيف «تاثللاو هافشلا ىلع دمثإلا رذت برعلا ءاسنو .ءيشب



 ةيناثلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا

 دَدَحَتَي 16 59 3 هناا :امياذر املا رينشلا ناك هكيرو

5 5 
 د ف 17 بحال ِظ ص 0 , عال نْوُمُأ

 رز
 ا وب لو, سس رو سو ع دس 5 َّس

 .نضغتلاو جنشتلا :ددحتلا :ددختي

 اههجو نأ ركذ مث «ءادرلا مسا سمشلا ءايضل راعتساف ءاهلامجو اهءايض هتسك سمشلا نأك هجو نع مسبتو :لوقي

 .ىملأ ىلع افطع هحجولا رجو «ةراضنلاو ءاقنلاو ءايضلا لامكب اههجو فصو «نضغتم جنشتم ريغ نوللا يقن

 :لاقرملاو .اهطاشن طرفل ؛اهريس يف ميقتست ال ىلا ةقانلا :ءاجوعلاو .دحاو روضحلاو راضتحالا :هراضتحا

 .ودعلاو ريسلا نيب وهو «لاقرإلا نم لقرم ةغلابم
 يف اليمذ لمذتو ءاببح بخت ءاهريس يف ةطيشن ةقانب اهروضح دنع قدارإ ذفنأو «يمه يضمأل ىنإو :لوقي

 .ليللا ريسب راهنلا ريسو «راهنلا ريسب ليللا ريس لصت اهنأ ديري .اهئادتغاو اهحاور

 .اهريس يف ةعرسم ةقان باعتإب اهروضح دنع يمه ذفنأل ٍنإو :لوقي

 اهتبرض يأ نيسلاب اهتأسنو .اهترحز :داصلاب اهتأصن .ميظعلا توباتلا :نارإلاو .اهراثع نمؤي ىلا :نومألا :نومأ

 .ططخم ءاسك :دحربلاو .حضاولا قيرطلا :بحاللاو .اصعلا يهو «ةأسنملاب

 اهتبرض «ميظعلا توباتلا حاولأك اهماظعو ءاهودعو اهريس يف اهراثع نمؤي «قلخلا ةقثوملا ةقانلا هذه :لوقي

 مث ءاهراثع نمؤي ؛قلخلا ةقثوم ةقانب همه يضم هنأ ديري .هضرع يف ططخم ءاسك هنأك ءحضاو قيرط ىلع ةأسنملاب

 لاثمأ هيف نأل ؛ططحملا ءاسكلاب قيرطلا هبش مث .اصعلاب اهايإ هقوس ركذ مث .توباتلا حاولأب اهماظع ضرع هبش

 .ةبيجعلا طوطخلا

 يهو «نيحجولا نم تذحأ ءمحللا ةزنتكملا :ءانجولاو .قلخلا ةقاثو يف لمجلا هبشت لا ةقانلا :ةيلامحلا :ةيلامخج

 «ءلصألا وه اذهو هبرأو هغرمتم نيب رامحلا ودع :نايدرلاو .ًاضيأ تانجولا ةميظعلا :ءانجولاو .ةبلصلا ضرألا

 كلذكو ىدحاو ءاربنالاو يربلاو .ضرعت :يربت .ةماعنلا :ةجنفسلاو .يدري ىدر لعفلاو ودعلل راعتسي 3

 .دامرلا نول هنول يذلا :دبرألاو .رعشلا ليلقلا :رعزألاو .يربتلا

 رعشلا ليلق ميلظل ضرعت ةماعن امأك ودعت محللا ةزنتكم «قلخلا ةقاثو يف لمجلا هبشت ةقانب يمه يضمأ :لوقي

 .لاحلا هذه يف ةماعنلا ودعب اهودع هبش .دامرلا نول ىلإ هنول برضي



 ةيناثلا ةقلعملا هو عبسلا تاقلعملا

 دّبْعُم رْوَم َقْوَف افيظو افّيظو تعبأ تايحان اقع يراَبُت

 كا ةرسألا ىلإ قئادح يعّئرُت وشل ِىف ا تعب

 يف تاعرسملا :تايجانلاو .ميركلا وهو «قيتع عمج قاتعلاو .هل ًابلاغم هلعف لثم تلعف :لحرلا تيراب :يرابت

 :روملاو .هلك فيظو وهو «ةبكرلا ىلإ غسرلا نيب ام :فيظولاو .ريسلا يف عرسأ يأ ءاحنو احب وجني احب ريسلا
 .ريثأتلاو ليلذتلا :ديبعتلاو «للذملا :دبعملاو .قيرطلا

 :كولسلاب للذم قيرط قوف اهدي فيظو اهلجر فيظو عبتتو ءريسلا يف تاعرسم مارك البإ يرابت يه :لوقي
 .ريسلا يف مسانملاو رفاوحلاو مادقألاب ءطولاو

 نأ غلبي مل «عفتراو ضرألا نم ظلغ ام :فقلاو .اعبر هذاختاو «ناكملاب ةماقإلاو «عيبرلا يعر :عبرتلا :تعبرت
 .ريغ ال ءاتلاب ةلئاش :ةدحاولا ءافابلأ تّلقو ءاهعورض تفج ىلا قونلا :لوشلاو .فافق عمجلاو ءالبج نوكي

 :لاوغلا و: لاس جو لاش: هقات#:لاقيوب كلوت ل وتقي «ةعفر اذإ هندي: ريخبلا لاك نم «نئاش ممح ل وخلا!اهأو
 قئادحلاو .يعرلا نيع دحاو لوعفم ىلع رصتقا اذإ يعرلا :ءاعترالاو «عفرلا :ةلاشإلاو .ءابلاب ىّدعيو ؛عافترالا

 قادحإل امي تيم ؛ًاضيأ ناتسبلا :ةقيدحلاو .اهطسو ضفخناو ءاهفارطأ تعفترا ةضور لك يهو :ةقيدح عمج
 يلي هنأل هب يمس ؛ةنسلا راطمأ نم يناثلا رطملا وهو «يلولا هباصأ يذلا :يلوملاو .ةطاحإلا :قادحإلاو .امب طئاحلا

 رسو .يلولا رطم اذإ يلوم وهف «يلوي ناكملا يلو :لاقي .تابنلاب ضرألا مسي هنأل هب يمس ؛يمسولا لوألاو .لوألا

 عمجللاو «ءاديغ هثينأتو «قلخلا معانلا :ديغألاو .رارسألاو ةرسألا عمجلاو ءًالك هلضفأو هريخ :هتارسو يداولا

 .ديغلا هردصمو «ديغلا

 ءاهعورض تفج قون نيب «نيفورعم نينيعم نيفق امب دارأو .نيفقلا ألك عيبرلا مايأ ةقانلا هذه تعر دق :لوقي

 ؛عيبرلا مايأ اهيعرب ةقانلا فصو .ةبرتلا معان كلذ عم وهو ءاهترسأ تيلو دق داو قئادح يه ىعرت .اهنابلأ تلقو
 اهبحاوص تأر اذإ يهو ءال بحاوص يف تناك امنأب اهفصو مث ءاهنمس يف ًاريثأت دشأو ءاهمحلل رفوأ كلذ نوكيل

 .ةبرتلا بيط كلذ عم وهو «راطمألا هتداتعا داو يف هنأب اهاعرم فصو مث «يعرلا ىلإ ال ىعدأ كلذ ناك «ىعرت

 .هيلع ةفصلا ةلالدب ةقث ؛فوصوملا قدح «ةرسألا يلوم داو قئادح :هريدقت "ةرسألا يلوم قئادح" :هلوقو

 :ءاقتالاو .اهاعد اذإ هتقانب باهأ :لاقي ءاهريغو لبإلا ءاعد :ةباهإلاو .عيري عار لعفلاو ,عوحرلا :عيرلا :عيرت

 يذ هينذب فازأ "لمع يلب" :ةلوقو .ةيزو ةقي رهام لسجا اذإ فسرت هنزو نفت لاقي ونفس قير زدجلا

 - .هنم ةعطق يهو «رعشلا نم ةلصخ عمج لصنلاو .هيلع ةفصلا ةلالدب ءافتكا فوصوملا فذحف ءلصحخ



 ةيناثلا ةقلعملا هأ عبسلا تاقلعملا

 درُسمب بْيسَعلا يف اًكش هْيقَنَح اقّتكت ْيحَرْطَم ْيَحاَنَج نأك

 دَدَجُم ِواَذ ٌنّشلاك فّشَح ىّلَع هاو ٍلْبمُرلا فلح هب اروطق

 دّرَمُم فِيُم اب اَمُهَناك اًمِهْيف ْضْحّنلا لمكأ ٍناذحف اهل
 دّضتُم يأدب ْتّرل ةئرحأو ةفولم ينك لاَحَم ّيَْطو

 ربو وذ :دبلملاو .داوسلا ىلإ برضي يذلا :فلكألاو ؛تاعورلا اهعمجو «هنم ةلعف ةعورلاو «عازفإلا :عورلاو <

 .فوصوملا فذحف «فلكأ لحف تاعور يأ فلكأ تاعور .هريغو طلثلاو لوبلا نم دبلتم

 ديلتم .داوسلا ىلإ هترمح برضت لحف نيبو اهنيب أزجاح اهبنذ لعجتو ءاهيعار ىلإ عجرت «بلقلا ةيكذ يه :لوقي
 ,ىوقلا ةعمتجم تناك حقلت مل اذإو «حقلت مل امبارض ىلإ لحفلا لصي مل اذإو ءاهارض نم هنكمت ال امنأ ديري .ربولا

 .ودعلاو ريسلا ىلع ةيوق محللا ةرفاو

 وهو «ءيشلا فنك يف نوكلا :فنكتلاو .اهنم ميظعلا وه :ليقو ءروسنلا نم ضيبألا يحرضملا :يحرضم
 درسملاو ءبسعلا عمجلاو «بنذلا مظع :بيسعلاو .زرغلا :كشلاو .ةفحألا عمجلاو «بناحلا :فافحلاو .هتيحان

 .ديراسملاو دراسملا :عمجلاو ءىفشإلا :دارسملاو

 ضيبأ رسن يحانجب اهبنذ رعش هبش .ةيحان يف اراصف ءاهبنذ مظع يف ىفشإب ازرغ ضيبأ رسن يحانج نأك :لوقي
 .نطابلا يف
 تسف اهنلا ف ل قالونألا يعدل يود قيمزلاوب وتتاللاو بقرتظت" اروطق» نقي“ ةنازا .اروطق

 عمجلاو «قلخلا ةبرقلا :نشلاو .قلخلا بوثلا وهو ءفشحلا نم وأ ءرمتلا فشح نم راعتسم وهو .ةفشح ةدحاولاو
 .عطق يأ هنبل دج يذلا :ددحملاو .ًاضيأ ةغل ىوذي يوذو ءيوذي ىوذ لعفلاو .لوبذلا :يوذلاو .نائشلا

 ةحنشتم فالخأ ىلع برضت ةراتو ءاهبكار فيدر فلخ اهرجع ىلع اهبنذ ةقانلا هذه برضت ةراث :لوقي

 .اهنبل عطقنا دقو «ةيلاب ةبرقك «ةقلح

 .ولطلا' ةقانالا رو اعلا« نقبنللاو: دق ؤيسولا فقدوا تقيم نسف انابد يأ قينع ازا ؟هلوقو. تحللا خللا
 لوطملا :درمملاو .اهل قرو ال :ءادرم ةرجشو .هيلع رعش ال :درمأ مالغو «درمأ هحو :مهوق نم «سلمملا :درمملاو

 اممب (5 ::لمنلا) ريِراَوق ْنِم ُدَرَمُم حْرّصِإل :ىلاعت هلوق لوأ دقو :اطبأ

 .ضرعلا يف لوطم وأ سلمم لاع رصق باب يعارصم امباشف ءامهمحل لمكأ ناذخف ةقانلا هذهل :لوقي

 -  عمجتو «ةينح ةدحاولاو .يسقلا :ئيحلاو .ةراقفو ةلاحم ةدحاولاو .رهظلا راقف :لاحماو .رثبلا يط :يطلا :يطو



 ةيناثلا ةقلعملا هم عبسلا تاقلعملا
 أ
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 دصمرقب داشت ىتح نفنتكتل اهبر مسقا ّيمورلا ةرطنقك

 .مضلا :زللاو .قنعلا نطاب وهو «نارج عمج :ةنرجألاو .فلح دحاولا .عالضألا :فولخلاو .ايانح ىلع 0
 عضو وهو :دضنلا ةغلابم :ديضنتلاو .تايأدلا ىلع قي عمجتو .ةيأد ةدحاولاو .قنعلاو رهظلا زرخ :يأدلاو

 .دوضنملا نم دشأ دضنملاو .ءيشلا ىلع ءيشلا

 زرخ ىلإ نرقو مض قنع نطاب الو «يسق امب ةلصتملا عالضألا نأك «ةلخادتم ةفصارتم ةيوطم راقف اهو :لوقي

 .ضعب ىلع هضعب دضن دق ؛قنع
 ًاسنك سنكي شحولا سنك دقو .سنكلا عمجلاو :ةرجش لصأ يف شحولا هذختي تيب :سانكلا :يسانك
 يف ترص :ءيشلا تفنك .ةلاض ةدحاولا .يربلا ردسلا وهو رجشلا نم برض لاضلاو .هسانك لخد :اسونكو
 :ديؤملاو .فاطعنالا :رارطتتالاو .فطعلا :رطألاو .فانكألا عمجلاو «ةيحانلا :فنكلاو .ًافنك هفنكأ «هتيحان
 لصأ يف شحولا تويب نم نيتيبب ةعسلا يف اهيطبإ هبش .ةوقلا امهو .دألاو ديألا نم «ةيوقتلا :ديبأتلاو .ىوقملا

 .ةفوطعم يسقب اهعالضأ هبشو «ةرجش

 بلص تحت ةفوطعم اًيسقو «ةقانلا هذه ىيحان يف اراص ؛ةلاض لصأ يف شحولا تويب نم نيتيب نأك :لوقي

 .امب اهحدم كلذل «راثعلا نم امل دعبأ طبإلا ةعسو .ىوقم

 يذلا :جلادلاو .نيئاقسلا ءالد لثم «ةدحاو ةورع اهل ولدلا :ملسلاو .ءالتف هثينأتو .ديدشلا يوقلا :لتفألا :نالتفأ

 .يوق اذإ ةدش دشي دش :لاقي .دحاو ةدشلاو دادتشالاو ددشتلاو .ضوحلا يف اهغرفيف «رئبلا نم ولدلا ذحأي

 .ًاضيأ عم نيعمب نوكت نأ زوجيو .ةيدعتلل "يملسب رمت" :هلوق يف ءابلاو

 .ءايوقألا نيجللادلا ءالد نم نيولد عم رمت اهنأكف ءاهيبنج نع نانئاب ,ناديدش نايوق ناقفرم ةقانلا هذه :لوقي

 نع اهيقفرم دعب هبش .هيبنح نع هادي تنابف «هارسيب ىرحألاو «هانميب امهادحإ :نيولد لمح ءاقسب اههبش
 .ديدشلا يوقلا امهلماح يبنح نع نيولدلا نيتاه دعبب ءاهيبنج
 يهو «ءيشلا فانكأ يف نوكلا :فانتكالا .ةدمرق ةدحاولاو .جوراصلا وه :ليقو .رحآلا :دمرقلا :دمرقب

 نطاحيل اهبحاص فلح دق ؛يمور لحرل ىبت ةرطنقب ءاهئاضعأ لحادتو ءاهماظع فصارت يف ةقانلا هبش .هيحاون
 ةرطنقك" هلوق .صحلا وهو «ديشلاب يلطلاو «عفرلا :ديشلاو .رحآلاب وأ «جوراصلاب صصحت وأ «عفرت ىح امب
 .نفنتكتل هللاو يأ نفنتكتل :هلوقو .يمورلا لجرلا ةرطنقك يأ :"يمورلا



 ةيناثلا ةقلعملا 6 عبسلا تاقلعملا

 ديلا 7 لختل 5 - ا و 0 0
 سلا

 دعصم 1 يف اًهافتك ايل دعا م ا قافد رج
 سل سو و م

 دّدرق رْهظ يف ءاقلتخ نم ُدِراَوَم اهيتاباو يف عملا بولعغ نأك

 .لفسألا اهيحل تحت تارعش :نونثعلا
 :مهلوق هنمو «ةيوقتلا :داحيإلاو .ةاوقملا :ةدحؤملاو .ءارقألا عمجلاو .رهظلا :ارقلاو .ةرمح يأ ةبهص اهيف :لوقي

 باهذلا :روملاو .دخي دحو لعفلاو .ليمذلا :ديحولاو نادحولاو دحولاو .يوق قلخلا ديدش يأ دحأ ريعب

 هولا يونا ءاروه روك ترام دقو «ةرئاملا ةغلابم ةراوملاو .ءيجملو

 ةيباهص" رج زوحيو .ريسلا يف اهيدي رومو اهيلحر ليمذ دعبيو «ةدشو ةوق اهرهظ فو «ةبهص اهفونثع يف :لوقي

 .نونثعلا ةيباهص يه :هريدقت «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع اهعفر زوجيو .ءاحوعل ةفصلا ىلع "نونئعلا
 يف ناك ام :رزشلا نعطلاو ءرزشلا رظنلاو .ردصلا نع ريدأ ام :رزشلا لتفلاو .لتفلا ماكحإ :رارمإلا :ترمأ

 يذلا :دنسملاو .فقسلا عمجلاو ,دحاو فيقسلاو فقسلاو .ليملا :حونجلاو .ةلامإلا :حانجإلاو .نيقشلا دحأ

 ضعب ىلإ هضعب دنسأ
 نفع :ددسأ كف اها قيد :ت انادسغا تلم نقر طخ ندع كلف هاذي تلح لقي

 .ضعب ىلإ هنبل

 ءاهريس يف ةقفدنملا :قافدلاو .ريسلا يف اهطاشنل ؛نيقشلا دحأ يف ليمت يلا يهو «ةحناجلا ةغلابم حونجلا :حونج

 «هتولع اذإ اعرف هعرفأ لبحلا تعرف :لاقي .ةيلعتلا :عارفإلاو .سأرلا ةميظعلا :لدنعلاو .عارسإلا ةياغ ةعرسملا يأ

 :اهلذن هيفيصتلاو ةدهتاو ةيلعتلا و وكذاعالاو ةالاغلاو فولط ةتلختخ نأ ريغ ةنعرفاو ءاضيأ هتعزفتو

 «سأرلا ةميظع ؛عارسإلا ةياغ ةعرسم «ريسلا يف اهطاشن طرفل ؛قيرطلا تم نع ناليملا ةديدش ةقانلا هذه :لوقي

 فذحف «ىلاعم رهظ وأ «ىلاعم قلخ يف ديري "ىلاعم يف" :هلوقو .دعصم ىلعم قلخ يف اهافتك تيلع دقو
 .رم ام ىلع رجللاو عفرلا حونجلا يف زوجيو .هيلع ةفصلا ةلالدب ءازتحا فوصوملا
 هب دشت نانعلا ةئيهك ريس :عسنلاو .هيف ترثأ اذإ ًابلع ءيشلا تبلع دقو ؛بولعلا عمجلاو «رثألا :بلعلا :بولع

 .دروي يذلا ءاملا وهو ءدروملا عمج دراوملاو .عسنلاو عوسنلاو عاسنألا عمجلاو .ةعسنلا كلذكو .لامحألا

 - :ددرقلاو .فوصوملا فذحف «ءءاقلخ ةرخص نم يأ "ءاقلخ نم" دارأو .سلمألا :قلخألاو ,ءاسلملا :ءاقلخلاو



 ةيناثلا ةقلعملا ه عبسلا تاقلعملا

 هدفا نادل قا ربع قات اَهّنأك نيب اناَيحأو ىفالت
 و

 دعُصُم ةلجِدب يصوُب ناسكسك هب ْنَدَّكَص اذإ ضاقت ْعُلْنَأو

 دّرْبم فُرَح ل اًهْنم رقع نعو املاك ةالَعلا لثم ا

 دري 3 1 يناميلا 5 ٌرفظشمو يماّشلا ساطرقك ٌدَح ع
 هر -

 يع

 دروم ا ةرحخص يحاجح يفهكب ةنحتسأ نيكيواملاك كانيعو

 .داحبو داهو اهيف يلا «ةبلصلا ةظيلغلا ضرألا -

 اهيف ةيداعتم ةظيلغ ضرأ يف ءءاسلم ةرخص نم ءام اهيف رقن ءاهيبنحو ةقانلا هذه رهظ يف عسنلا راثآ نأك :لوقي

 ىاسلملا ةرخصلاك ًابلص اهبنج لعجو .اهضايب يف ءاملا اهيف ىلا رقنلاب عاسنألا وأ عسنلا راثآ هبش .داحبو داهو
 .ةظيلغلا ضرألاك ةبالصلاو ةدشلا يف اهقلخ لعجو

 .ةقينب ادحاو صيمقلا يف سراحدلا قئانبلاو .قرفتت يأ نيبت ةراتو ءانايحأ عمتمجت قرطلا هذه يأ :خلإ ىقالت
 .قزمم يأ ددقم .ضيبألا :رغألاو .ضيب :رغ

 .ةنيفسلا بنذ :ناكسلاو .نفسلا نم برض يصوبلاو .ضهانلا ةغلابم ضاهنلاو .قنعلا ليوطلا :علتألا :علتأو

 «قنعلاب يأ "هب تدعص اذإ" :هلوق .دعصت ةلحد يف ةنيفس بنذ هبشأ اهقنع تعفر اذإف «قنعلا ةليوط يه :لوقي

 لاح يف ةئيفسلا ناكسب باصتتنالاو عافترالا ف ههبش مث .ضوهنلا عيرس ًاليوط اهقنع لعج .ةيدعتلل ءابلاو
 غانا يق انييزح
 فرحألا عمجلاو «ةيحانلا فرحلاو .يناثلا ئععملا ىلع تيبلا يف وهو .مامضنالاو عامتجالاو ظفحلا :يعولا :ىعو

 .فورحلاو
 .ةبالصلاو ةدحلا يف دربملا هبشي مظع دح ىلإ اهفرط مضنا امنأكف «ةبالصلا يف ةالعلا هبشت ةمجمج اهو :لوقي

 سأرلا شارف هب يقتلي هنأل ؛ةمجمجلا فرط وهو «ءاقتلالا عضوم :ىقتلملاو
 ريعبلل رفشملاو .هيلع ةفصلا ةلالدب ءافتكا فوصوملا فذحف .يمآشلا لحرلا ساطرقك نعي :يماشلا ساطرقك

 ديري "يناميلا تبسك" :هلوقو .ظرقلاب ةغوبدملا رقبلا دولح :تبسلاو .رفاشملا عمجلاو .ناسنإلل ةفشلا ةلزنمب

 اهرفشمو «ساطرقلاب سالمنالا ف اهدحخ هبش .هتوافتو عطقلا بارطضا :ديرجتلاو .يناميلا لحرلا تبسك

 .عطقلا ةماقتساو نيللا يف تبسلاب

 - «نيعلا ىلع فرشملا مظعلا :جاجحلاو .راغلا :فهكلاو .نكلا بلط :نانكتسالاو .ةآرملا :ةيواملا :نيتيواملاك



 ةيناثلا ةقلعملا هه عبسلا تاقلعملا

 ةَروُغدَم ْيَتلوُحْكَمك  اَمُهَرََق ىذقلا َراَرُغ ناَروُحَط

 دك ع ارح سلا ايوا ا
 رص ل طا يس ال ا الا
 : ضال ب حيف يف رْخَن ةاَدرمك هلا 1 ل 3 2 ا ٌغَورَأو

 2 كَ

 دقرف أ
1 

١ 

 .تالقلا عمجلاو .ءاملا اهيف عقنتسي لبحلا يف ةرقنلا :تلقلاو .ةجحألا عمجلاو .بحاحلا رعش تبنم وه يذلا -

 .انه ءاملا :دروملاو

 اهينيع هبشو .ءافصلا يف تلقلا يف ءام ناهبشتو «قيربلاو ءاقنلاو ءافصلا يف نيتآرم ناهبشت نانيع اهل :لوقي

 (ةرخخص نم نيجاجح يأ "ةرحص يجاجح" :هلوق .ةبالصلا ْق ةرحخصلاب اهيجاجحو ءاسروئغ ُق نيفهكب

 .ديدح نم باب يأ ديدح باب مهلوقك

 ىذقلاو راوعلاو .رحطي رحط لعفلاو .رحاطلا ةغلابم روحطلاو .دحاو رحدلاو رحطلاو حرطلا :ناروحط
 ىلع لحكلا لحم نيعلا نكلو ءشحولا رقب لحكت الو «نينيعلا نيتلوحكملاب دارأ «ريواوعلا عمجلاو .دحاو

 .دقارفلا عمجلاو «ةيشح ولا ةرقبلا دلو :دقرفلاو .ةفاحإلا :رعذلاو .قالطإلا

 وأ دئاص اهعزفأ دقو ءدلو اهل ةيشحو ةرقب ئيعب امههبش مث .امهسفنأ نع ىذقلا نادعبتو ناحرطت اهانيع :لوقي

 .نوكت ام نسحأ ةلاحلا هذه يف ةيشحولا نيعو .هريغ

 .عيفرلا توصلا الو «يفخلا رسلا امهيلع ىفخي ال «ليللا ريس لاح يف عامتسالا اتقداص نانذأ الو :لوقي

 .ةلآلاب هنعط اذإ الأ هلؤي هلأ دقو .لالإو لآ اهعمجو .ةبرحلا يهو «ةلآلا نم قيقدتلاو ديدحتلا :ليلأتلا :ناتللؤم

 .يشحولا روثلا :ةاشلاو .نانذألا :ناتعماسلاو .ةباجنلاو مركلا :قتعلاو .لبإلا ناذآ يف نادمحت ةدحلاو ةقدلاو

 .هنيعب عضوم :لموحو

 ؛نيعملا عضوملا يف درفنم يشحو روث ينذأك امهو ءامهيف اهتباحن فرعت «ةلآلا ديدحت ناتددحم نانذأ امل :لوقي

 .ازارتحاو اظقيتو اعزف دشأ هنأل ؛درفملا صخو

 ضبني ضبن نم «ضبانلا ةغلابم «ةكرحلا ريثكلا :ضابنلاو .هئاكذ طرفل ؛ءيش لكل عاتري يذلا :عورألا :عورأو

 امب رسكت يلا ةرحصلا :ةادرملاو .بلصلا ديدشلا «قلخلا عمتجملا :ملململاو ؛عيرسلا فيفخلا :ذحألاو .ًاناضبن
 -ٍ ظ .قثوملا مكحملا :دمصملاو .حيفصلاو حئافصلا عمجللاو ءضيرعلا رجحلا :ةحيفصلاو .روخصلا



 ةيناثلا ةقلعملا 65 عبسلا تاقلعملا

 م عدس 0غ ه مي ه 22 هى 5 95 .ّء 9 ىلا مو وى م

 . هكزبل ضرألا هب محرت ىَتم قيتع كرام فنالا نم تورخم ملعأو
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 اني
 ساه ري لاا 9-0 * 0 8 مسا ل

 0 نإو لقرُت مل 0 نإو دصحم دقلا نم يولم ةفاخم تلقر

 هر 2 2غ 04 مب نم ثا 6 0 ا | 2 8 7 0 لى 5 5 0#

 دديفخلا ءاجت اَهيعبضب تقماعو  اًهسأَر روكلا طساو ىّماس تئش نإَو

 يدنيتتفا و اهنع كلي ديفا يحل آلا يبحاّص لاق اذإ يضمأ اهلثم ىلَع

 دَضْرَم ِرْيَغ ىَلَع ىَسْمأ ْوَلو ًاباصُم ُهَلاَخَو ًافَْخ ُسْفَنلا هْيَلِإ تّشاَحو

 ةرخص هبشي .قلخلا عمتجم ءبلص فيفح «ةكرحلا عيرس «هئاكذ طرفل ؛ءيش ىندأل عاتري بلق امل :لوقي -

 عالضألا نيب بلقلا هبش .ةمكحم ةقثوم فارع ةراحج هبشت عالضأ نيب اميف «ةبالصلا يف روخصلا اهب رسكي

 .زخ< بوث اذه :مهلوق لثم ءرخص نم ةادرمك يأ :"رحص ةدارمك" :هلوقو .ضارع ةراجح نيب بلص رجحب

 .هانعم نود هظفل ىلع حيفصلل تعن دمصملاو .حيفص نيب اميف يأ "حيفص ف" :هلوقو
 .فنألا نم نال ام :نراملاو .بقثلا :ترخلاو .بوقتثملا :تورحملاو .ايلعلا ةفشلا قوقشملا :ملعألا :ملعأو

 .اهريس يف دادزت اهسأرو اهفنأب ضرألا يمرت ام دنع يهو «بوقثم اهفنأ نرامو ءقوقشم رفشم اهو :لوقي
 .قيثوتلاو ماكحإلا :داصحإلاو «ريسلا قوفو ودعلا نود لاقرإلا :لقرت
 .قثوم دقلا نم يولم طوس ةفاخم ؛عرست مل تئكش نإو ءاهريس يف تعرسأ تكش نإف ؛ةضورم ةللذم يه :لوقي

 هل طساوو .ناريكلاو راوكألا عمجلاو .هتادأب لحرلا :روكلاو .ولعلا وهو ءومسلا يف ةارابملا :ةاماسملا :ىماس

 :دديفخلاو .عارسإلا :ءاجنلاو .دضعلا :عبضلاو .ًاموع موعي ماع لعفلاو .ةحابسلا :موعلاو .جرسلل سوبرقلاك
 .ماعنلا ركذ ؛ميلظلا

 تعرسأو «يلإ اهمامز يبذجو ءاهطاشن طرف نم ولعلا يف اهلحر طساول ايزاوم اهسأر تلعج تعش نإو :لوقي
 .ميلظلا عارسإ لثم ًاعارسإ اهيدضعب حبست اهنأك يح ءاهريس يف

 يئتيل الأ :يبحاص لوقي هتياغ رمألا غلب نيح يرافسأ يف يضمأ ةقانلا هذه لثم ىلع :لوقي :خإ اهلثم ىلع

 .يسفن يحنأو اهنم كصلحأف «ةقشلا هذه ةقشم نم كيدفأ

 .داصرملا كلذكو «دصارملا عمجلاو «قيرطلا :دصرملاو .نظلا :ةلوليخلاو .هنظ يأ :هلاخ

 .قيزطلا ريغ للغ ىيمأ ناو اكلاعت ةئاغفا «هقوع :طعرقل هر فشسم نع فيلق لاو أ ةيسفلا كففتراو :لوقي

 .قيرطلا عاطق فاخي قيرط ىلع نكي مل نإو «؛كلاه هنأ نظي هتلعج تاولفلا هذه ةبوعص نإ :لوقي



 ةيناثلا ةقلعملا هاب عبسلا تاقلعملا

 م م 0 يسعّنأ تلح ّىَنق ْنَم اولاق ُموَقلا اذإ

 دّدَمُم رك لاَيذأ ص يرث سلجم هيلو 0 6 تناذف

 دفرأ .موقلا ش دفرتسي يم 0 هانم عالق لالحب تعلو

 دّطْصَت تّيناَوحلا يف :يصصتتقل ن ينقلك موقلا ةقلَح يف يسنغبت نإف

١ 

 يف لسكأ ملف ؛مهوقب دارملا ئنأ تلح ؟اًرش عفدي وأ ءاّمهم يفكي ىف نم :اولاق موقلا اذإ :لوقي :خلإ موقلا اذإ

 اذك ئيعي :مهلوق هنمو «دارأ يعم. ًاينع نيعي نيع :مهوق نم "تينع"و .امهيف دلبتأ ملو ءرشلا عفدو مهملا ةيافك

 .يناعملا عمجلاو «دارملا وهو نيعملا هنمو ؟اذهب ديرت شيأ يأ ؟اذهب عت شيأو ؛هديري يأ

 بارسلا هبش ىري ام :لآلاو .ريسلا يف عارسإلا :ماذجإلاو .طوسلا :عيطقلاو ءانه لابقإلا :ةلاحإلا :تلحأ

 ىلع لمح اذإو ءىصح وأ ةراجح هبارت طلاخي ناكم :زعمألاو «راهنلا فصن ناك ام :بارسلاو .راهنلا يفرط

 .زعامألا عمجلاو ءءازعملا :ليق ةعقبلا وأ ضرألا

 اهتبرت تطلتخا يلا نكامألا لآ ببحخ لاح يف «ريسلا يف تعرسأف «طوسلاب اميرضأ ةقانلا ىلع تلبقأ :لوقي

 .ىصحلاو ةراجحلاب
 :لحسلاو .ةيراحلا نيعم. تيبلا ف يهو «ةيراحلاو ةيبصلا :ةديلولاو .ليذي لاذ لعفلاو «رتخبتلا :ليذلا :لايذأ

 .هريغو نطقلا نم ضيبألا بوثلا
 يف ليوطلا ضيبألا اميوث ليذ هيرتف ءاهديس يدي نيب صقرت ةيراج رتخبتت امك «ةقانلا هذه ترتحبتف :لوقي
 .اهليذ لوطب اهبنذ لوط هبشو .صقرلا يف ةيراحلا رتخبتب ريسلا يف اهرتحخبت هبش .اهصقر

 .ضرألا رارق وأ لابحلا نع ضفخناو ءاملا ليسم نم عفترا ام :ةعلتلاو .لولحلا نم «لاحلا ةغلابم :لالحلا :لالخب

 .ةناعتسالا :دافرتسالاو .ةناعإلا دافرإلاو دفرلاو .عالتلاو تاعلتلا عمجلاو

 امإ يب اوناعتسا اذإ موقلا نيعأ نيكلو .يايإ ءادعألا وزغ وأ ءيب فايضألا لولح ةفاخم عالتلا لحأ ال انأ :لوقي

 ] .داسحلاو ءادعألا لاتق يف امإو ,فايضألا ىرق يف

 عمجت دقو .ذاوشلا نم اذهو «ءاحلاو ماللا حتفب قلحلا ىلع عمجت ةقلحلاو «يغبي ىغب لعفلاو ءبلطلا :ءاغبلا :ينغبت

 - .صانتقالا :دايطصالاو .تيناوحلا عمدلاو «رامخلا تيب :توئناحلاو .للثو ةلثو ءردبو ةردب لثم يف قلحلا ىلع



 ةيناثلا ةقلعملا هرب عبسلا تاقلعملا

 دَسْضُنَو داب نيب اَنْيَع حور 2 موتك ْضْيب يامادل
 درج ب ىَمادلا سحب 0 ةقّقر اًهْئم بْيَلا ْباَطق ْبْيَحَر
 دّدَشَت ْمَل َةَقوُرْطَم اًهلمر ىلع انآ سرنا اًنيعمْسُأ اَنلق نمت اَذإ

 عمجي هنأ ديري .كانه ندطصت نيرامخلا تويب يف ئبلطت نإو ؛كانه ئتدحو موقلا لفحم يف ئبلطت نإو :لوقي -

 .لزهلاو دجلا نيب

 .دمصلا ةغلابم ديمصتلاو ءدمصي دمص لعفلاو ءدصقلا :دمصلا :دمصملا

 :فرشلا قلغأ لإ يأ فيرشلا تيبلا ة 0 ىلإ يزتعأو يمتنأ ئقالف «راختفالل يحلا عمتحا نإو :لوقي

 .ىلإ يزتعأ :ديري "ىلإ ئقالت" :هلوق .بسنلا نم 50 مهالعأو «بسحلا نم الخ مهافوأ هنأ ديري :دصقملا

 .هيلع فرحلا ةلالدل لعفلا فذحف

 ءرارحأ مهنأ ىلإ احيولت ؛ضايبلاب مهفصو .ءامدنو ءمادن مددنلا عمجو .ميدنلا وهو «نامدنلا عمج ىمادنلا :يامادن

 يف مهررغ ولألتو مهناولأ قارشإل ؛ضايبلاب مهفصو وأ «نمناولأ مهثروتف «مهيف ءامإلا فرعت ملو «رئارح مهتدلو
 نأل ؛بويعلا نم مهئاقنل ضايبلاب مهفصو وأ ,كلذل مهاولأ ريغتتف «هب نوريعي راع مهقحلي مل ذإ ؛تاماقملاو ةيدنألا

 يف ضايبلاب حدملاو .ليخلا نيب اميف روهشم رغألا سرفلا نأل ؛مهراهتشال وأ ,خسولاو نردلا نم ايقن نوكي ضايبلا

 غوبصملا بوثلا :دسحملاو .نايقلاو تانيقلا عمجلاو .ةينغملا ةيراجلا :ةئيقلاو .هوجولا هذه نع جرخي ال برعلا مالك

 .هيف ةغل :دسجملاو .هغبص عابشإ نم موقي داكيف ؛هغبص عبشأ يذلا بوثلا وه لب لاقيو .نارفعزلا وهو «داسملاب
 .دساحملا عمجلاو .انركذ ام :دسحملاو .دسجلا يلي يذلا بوثلا :دسحملا لب :ةمئألا نم ةعامج لاقو

 اغوبصم ًابوث وأ ادرب ةسبال احاور انيتأت ةينغمو .مههوحو قرشتو «مهااولأ ًالألتت «مارك رار يامادن :لوقي
 .غبصلا عبشم ايوا نافعا

 ةضاضغلاو .هنم سأرلا جرخم :بيجحلا باطقو .ًابحّرو ةباحرو ًابحر بحر لعفلاو .دحاو بيحرلاو بحرلا :بيحر
 .ىرعت يأ درحب ثيح :ةرعتلاو .ضيبي ضبو «ضغي ضغ لعفلاو .دلحلا ةقرو ندبلا ةموعن :ةضاضبلاو

 ىمادنلا سج ىلع ةقيقر يه :لاق مث .اهسملل اهبيح يف مهيديأ ىمادنلا لاحدإل ؟بيجلا ةعساو ةنيقلا هذه :لوقي

 .اًسح سجي سج لعفلاو .سمللا :سجلاو .نوللا يفاص «دلجلا قيقر ,محللا معان اهدسح نم ىرعي امو .اهايإ

 . اهلسر ىلع .هيف ذحألاو «ءيشلل ضارتعالا :يربتلاو ءاربنالاو يربلاو .انينغ يأ :انيعمسأ



 ةيناثلا ةقلعملا 8 عبسلا تاقلعملا

 يدر عبر ىلع راآظأ بواسَحجت 0 اذِإ

 يدلتمو يفيرط يقافنإو يسعيبو يسنذلو روما ىف رت لار امو

 يلا ثيل ترس نة كلا فاح نأ ىلإ

 دَدَصْلا فارطلا َكاَذَه لْمَأ الو 22يتوُركنُي آل ءاَرْبَغ ينب تِأر

 افأك يأ ءيشب اهفرط بيصأ يلا يهو «ةفورطم :ىوريو .فعض امي يلا :ةقورطملاو .اهراقوو اهتدؤت ىلع يأ -

 .اهرظن روتفل ؛اهفرط بيصأ

 .ددشتت مل دارأ .اهيف ددشت ال ءاهتمغن فعض ىلع اهانغ يف ةدئتم ايبخت تفرع «ءانغلا اهانلأس اذإ :لوقي

 هنع تنأو# «©ىطظلت ارانوإ# «كةكئلملا لزنتإ» ا .ةملكلا ردص يف امه ًالاقثتسا ؛نيئاتلا ىدحإ فذحف

 .كلذ هبشأ امو «ىهلت

 دلو ام :لبإلا دلو نم عبرلاو .رآظألا عمجلاو ءدلو اهل تلا :رئثظلاو .هديرغتو توصلا ديدرت :عيجرتلا :تعجر

 .ىدرلا لثم يدرتلاو .كالهإلا :ءادرإلاو .ىدري يدر لعفلاو .كالحلا :ىدرلاو .جاتنلا لوأ يف

 اتوص هبش .اهراؤح دنع حيصت قون تاوصأ اقوص تبسح «اهتمغن تددرو ءاقوص يف تبرط اذإ :لوقي

 نيزحتلا يف اقوص هبشف .ناسنإلا دلول راعتسم عبرلاو «ءاسنلا رآظألا نوكي نأ زوجيو .نيزحتلا يف نقتوصب
 ] .كلاه يبص ىلع حئاونلاو بداونلا تاوصأب قيقرتلاو

 فيرطلاو .دقنلا ئيعم. داقنتلاو «لتقلا نعم. لاتقتلا لثم رداصملا نازوأ نم لاعفتو ءبرشلا :بارشتلا :ىبارشت

 .ثوروملا مدقلا لاملا :دلتملاو دالتلاو ديلتلاو .ثيدحلا للملا فق رالقلاو

 ةلزنمب يل ءايشألا هذه نأك ىح ءاهفالتإو ةسيفنلا قالعألا عيبو «تاذللاب لغتشأو ءرمخلا برشأ لزأ مل :لوقي

 .هحالصإو لاملا هئانتقاب مايقلا هريغ موزل «ءايشألا هذمب مايقلا مزلي هنأ ديري .ثوروملا لاملاو ؛ثدحتسملا لاملا

 .هل لذيف كلذ ذلتسي ريعبلاو ,نارطقلاب يلطملا للذملا :دبعملا ريعبلاو .لازتعالاو بنجتلا :يماحتلا : ينتماحت

 لاملا فالتإ نع فكأ ال ينأ تأر امل ئتدرفأو «نارطقلاب يلطملا ريعبلا بنجتي امك قريشع ئتبنجتف :لوقي

 .تاذللاب لاغتشالاو

 هديدمتب نيكو .فورطلا عمجلاو ؛مدألا نم تيبلا :فارطلاو .امل مسالاك تلعح ؛ءضرألا ةفص ءاربغلا :ءاربغ

 .همظع نع

 - يماعنإو ناسحإ نوركني ال ءرقفلا ةدش نم ضرألاب اوقصل نيذلا ءارقفلا تيأر ةريشعلا ئتدرفأ امل :لوقي



 ةيناغلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا
36-2 

 يدلخُم َتْنَأ لَه تاذللا دّهشَأ نأو حىغّولا رّضحأ يمئاللا اذهُيأ ال
 دعا و“ رع 4 م 7 9 ها م هو اه سا كى 0 5 :

 يدي تكلم اًمب اَهَرداَبأ ينعدف يتينم عفذد عيطسُت ال تنك نإف

 3 يه ع2 هه *ة 0ث ت60 2 هي مس 1 2 0 سا 1 2 ع

 يدوع مماق ىَتم لفحأ مل كدججَو ىقفلا ةشّيع نم نه ثالث الولو

 دبي ءاملاب لْعُت ام ىّتم تّيمك _<ةبئشب تالذاّعلا ىقُبس نفمنمف َ 7 8 ََض ه |:
 2 ل , : 0 ر 4

 3 2( يو مم 0 ْ 7 دل ( َ | و : فاّضملا ندا اذإ يركو

 و

 ا

 ل 0

 .يمدانمو يبحص مهتباطتسال ؛نينوركني ال مدألا تويب مهل نيذلا ءاينغألا تيأرو ؛مهيلع -

 .ءالعلا بلطل ءالؤهو ءفورعملا بلطل ءالؤهف «ءاينغألاو ءارقفلا مهو «دعابألا ئتلصو «براقألا ئترجه نإ :لوقي
 دالخإلاو .دلخي دلخخ لعفلاو .ءاقبلا :دولخلاو .برحلل اما لعح مث ءبرحلا يف لاطبألا توص هلصأ :ىغولا

 .ءاقبإلا :ديلحتلاو

 ؟اهنع تففك نإ ندلخت له «تاذللا روضحو «برحلا روضح ىلع ئمولي يذلا ناسنإلا اهيأ الأ :لوقي

 .عاطتسا يف ةغل :عيطسي عاطسا :عيطست

 نيعم الف «هنم دب ال توملا نأ ديري .يكالمأ قافنإب توملا ردابأ نيعدف ءئنبع نوم عفدت نأ عيطتست ال تنأ نإف :لوقي
 - .تاذللا كرتو «لاملاب لحبلل

 وهف ءادح دجي دجو «ديدح وهف ءادج دجي لحرلا دج دقو .دودجلا عمجلاو .تحبلاو ظحلا :دحلا :كدجو

 دوعلاو .ةالابملا :لفحلاو .مسق "كدجو" :هلوقو .دخ اذ هلعج :ًادادحإ هللا هدجأ دقو ءدج اذ ناك اذإ دودحب
 .ةدايعلا نم «دئاع عمج

 يأ ٍتايح نم نيسيآ يدنع نم يدوع ماق ىم لابأ مل ,ميركلا ىفلا ةذل نم نه لاصخ ثالث يبح الولف :لوقي

 ٠ .تم يم لابأ مل

 اهيلع ءاملا بخ قم «نوللا تيمك «رمتطا نم ةيرشب لذاؤعلا قبسأ ينأ لالخلا كلت ىدحإ :لوقي م نهنمف

 .لذاوعلا هابتنا لبق رمخلا برش ركابي هنأ ديري .تدبزأ

 يف يذلا :بنحملاو .أجلملا :فاضملاو .روعذملاو فئاخلا :فاضملاو .فاطعنالا :روركلاو .فطعلا :ركلا :يركو
 هيلا ةديملاو: ادت ع دقو فانا هلوتو ل تنل ينال و «اينع يح دقو علت :قزلوك و انقل ذب



 ةيناثلا ةقلعملا ه١ عبسلا تاقلعملا

 2 2 7 00 0 0 3 نيل ِنْحّدلا مي ' صقتو

 دضخي مل عّورخ وأ رّشع ىلَع ديت لا نيرسبلا اح

 ئديدفلا ََ اب ا نإ ملعتس عع هتايح يف ةحسفت و ُمْيِرَك

 ديرنت ةلاطلا يف رع ريق دمتي متع مشل رك علا

 ءءانحنا هدي يف ًاسرف - يايإ ًاثيغتسم ؛هودع فئاخلاو «يلإ ًأجلملا ينادان اذإ - يفطع :ةيناثلا ةلصخلاو :لوقي -
 ثيغتسملا ةئاغإ ةيناثلا ةلصخلا لعج .ءاملا ديري وهو هتهبن اذإ اضغلا نيب اميف نكسي بئذ عارسإ هودع يف عرسي

 مث .طرفي مل اذإ سرفلا يف دومحم وهو «ءانحنا هدي يف يذلا ءيسرف هتثاغإ يف فطعأ :لاقف «هيلإ ئحاللا ةناعإو

 .بائذلا ثبخأ نم اضغلا بئذو «ىضغلا نيب اميف هنوك :اهادحإ :لالخ ثالث هل عمتحجا «بئذب هسرف هبش

 .ودعلا ةدش يف ناديزي امهو «ءاملا هدورو :ةثلاثلاو .هايإ ناسنإلا ةراثإ :ةيناثلاو

 «قلخلا ةنسحلا ةأرملا :ةنكهبلاو .ءامسلا قافآ ميغلا سابلإ :نحدلاو .ًاريصق هتلعح :ءيشلا ترصق :ريصقتو

 ] ةيعلا عوفرملا :دمعملاو «ةمعانلا ةنيمسلا

 لعج .دمعلاب عوفرم تيب تحت «قلخلا ةنسح ةمعان ةأرماب عتمتلاب ميغلا موي رصقأ نأ :ةثلاثلا ةلصخلاو :لوقي

 :رعاشلا لوق هنمو .تاقوألا لضفأ برطلاو وهللا تاقوأ نأل ؛مويلا ريصقت طرشو .هبئابحب هعاتمتسا ةثلاثلا ةلصخلا

 رارس الو 2 نحل 2 فاصنأب انرعش امو ١ نيضقني 0 روهش

 .ناسنإلا بجعي يأ "بجعم نجدلاو" :هلوقو

 ؛عفرلا يف نوربلاو تاربلاو ىربلا عمجلاو «ةقانلا فنأ يف لعجت ءامهريغ وأ هبش وأ رفص نم ةقلح :ةربلا :نيربلا

 .جيلامدلا عمجلاو .دضعملا :جولمدلاو جلمدلاو .ليحالخلاو ةروسألل اهراعتسا ءرحلاو بصنلا يف نيربلاو

 فصو :رشعلاو .قاروألاو ناصغألا نم بيذشتلا :ديضختلاو .رجشلا نم نابرض :عورخلاو رشعلاو .جلامدلاو

 ْ .ةنكهبلا

 ؛دضخم ريغ هلعجو .رجشلا نم نييرضلا نيذه دحأ ىلع ةقلعم اهدضاعمو اًتروسأو اهليحالخ نأك :لوقي

 .ةماخضلاو ةمعنلاو ءالتمالا يف نيرجشلا نيذه دحأب اهيقاسو اهيدعاس هبش .ظلغأ نوكيل

 توحي هنأ ديري ؟ناشطعلا انيأ ادغ انتم: نإ ملعتس .رمخلاب هتايح مايأ هسفن يوري مرك انآ :لوقي :خلإ ميرك

 .ناشطع تومي هلذاعو «ناّير

 - .يوغي ىوغ دقو «ةلالضلا :ةياوغلاو .لاضلا يواغلا :يوغلاو .عنملاو عمجلا ىلع صيرحلا :ماحنلا : ماحن



 ةيناثلا ةقلعملا هو عبسلا تاقلعملا

 هنت علم نم ملم خباقم  انهتلع بارت نم وفم كن
 ٍدَدَشَتُملا شحافلا لام ةلْيَقَع ىفطصتيو ّماركلا ُماَعْعَي تملا ىَرأ

 دفثي ٌرْهَّدلاَو ُماّيألا صقتنت اَمَو ةليل لك اصقان ارك َشْيَعلا ىَّرأ

 م قو يملا رضا ىتفلا اأطنعأ ام توملا نإ َكُْرْمَعَل
 ب

 دم 2 0 هل ز#

 ربقك هلام. صيرحلاو ليخبلا ربق ىرأ :لاقف ؟يقالعأب لخبأ ملف «ةافولا دعب داوحلاو ليخبلا نيب قرف ال :لوقي -

 .هلام, دسفملا «هتلاطب يف لاضلا

 .دضنلا ةغلابم ديضنتلاو .ىثحلا عمجلاو .هريغو بارتلا نم ةموكلا :ةوثدحلا :نينوثفج

 ةراجح اهيلع روبق نيب اميف بالص ضارع ةراجح امهيلع «بارت نم نيتموك داوحلاو ليخبلا ربق ىرأ :لوقي
 .تدضن دق ضارع

 .ليخبلا :شحافلاو .ةليقع ةدحاولا .ءاسنلاو لاملا مئارك :لئاقعلاو «رايتخالا :مايتعالا :ماتعب

 توملا نإ هانعم لب :ليقو .ءاقبإلاب ددشتملا ليخبلا لام ةعرك يفطصيو «ءانفإلاب ماركلا راتخي توملا ىرأ :لوقي

 يدجي الف .نيفنصلا نم دحاول هنم صلخت ال هنأ ديري .ءالخبلا لاومأ مئاركو «ماركلا يفطصيف «ءالخبلاو داوجألا معي

 .دمحأ هنأل ؛ىرحأ دوجلاف «ريخب هبحاص ىلع لخبلا

 رهدلاو مايألا هصقنت امو :لاقف .دافنلا ىلإ هلآم نإف صقني لازي ال امو «ةليل لك صقني زنكب ءاقبلا هبش :خلإ شيعلا ىرأ
 .ءانفإلا :دافنإلاو .دفني دفن لعفلاو .ءانفلا :دوفنلاو دافنلاو .ةلاحم ال دافنلا ىلإ راص شيعلا كلذكف «ةلاحم ال دفني

 انه لعفلا عم "ام"ف "فلا أطخأ ام" :هلوق .نيعلا حتفب الإ مسقلا يف لمعتسي الو .نيعم. رمَعلاو رمغلا :كرمعل

 مدقم تقوو مجنلا قوفحس تقو يأ جاحلا مدقمو مجنلا قوفخ كيتآ :مهلوق وحن «نامزلا لحم لح ردصم ةلزنمب

 .ءانثألا عمجلاو ءفرطلا يثلاو .لاسرإلا :ءاخرإلاو .هيف ىعرتف «ةبادلل لوطي يذلا لبحلا :لوطلاو .جاحلا

 ديب هافرطو «هيف ىعرت ةبادلل لوط لبح ةلزنمب هايإ هتزواحم يأ فلا هئاطخإ ةدم يف توملا نأ كتايحب مسقأ :لوقي

 ةلزنمب را انا هول قرط اذعا اهبحاص ماد ام تلفت ال ةبادلا نأ امك ءهنم صلختي ال هنأ ديري .هبحاص

 .هداوقل داقنا توملا لبح يف ناك نمو هكالهل فلا داق توملا ءاش م :لاق ءاطوط ىخرأ يلا ةبادلا بحاص

 5 :رعاشلا لوقك «ةيفاقلا تابثإو ديكأتلل امهنيب عمجف .دحاو دعبلاو يأنلا :أني



 ةيناثلا ةقلعملا و عبسلا تاقلعملا

 سواعا ىيإ ه 2 ك7 .٠ 7 زا 3 2 0

 دبعم نب طرق يحلا يف ينمال امك ينمولي .مالع يرد

 دَحلُم سْمَر ىلإ ُهانْعَضَو ناك  ُهُقَلَط ربع لك نم يتَسأيَأو
 5 لفغأ ملف تدشن نأ ريغ هتف بلذ ريغ ىلَع

 7-0 : 2 رمأ 07 6-55 5 َكَذَجو ىترقلاب تبَرقَو

 ا دولاب ءاَدْعَألا كنأي نإو اَهتاَمُح نم "كا ىلجلل عد نو

 دعبلاو يأنلا اهود نم أ دنهو

 .هنم هبرقت عم هايإ هنارجه برغتسي .نيم دعابت هنم تبرقت م يمع نباو يارأ يل امف :لوقي

 نأ ديري 2206 اذه يمال امك «يايإ همول ىلإ يعادلا ببسلا ام يردأ امو ,كلام ئمولي :خ! مولي

 .كلذك هايإ طرق مول ناك امك «حارص ملظ هايإ همول

 .ادحل هل تلعج .:لجرلا تدحلأ .نفدلا هلصأو .ربقلا :سمرلا :سمر

 ديري .دحللا يف نوفدم لحر ربق ىلإ بلطلا كلذ انعضو اننأك بح «هنم هتوجر ري لك نم كلام ئيطنق :لوقي

 .هريخ ىحجري ال تيملا نأ امك «هبلط ريخ لك نم هسيآ هنأ

 .هوخخأ :دبعمو 0 نأ قيطت يلا لبإلا :ةلومحلاو .كرتلا :لافغإلاو .دوقفملا بلط نادشنلا :تدشن

 لعجو «ئم كلذ مقنف ءاهكرتأ ملو يأ لبإ تبلط ٍئنكلو ءاهتينج ةيانجو «هتلق ءيش ريغ ىلع مولي :لوقي
 .يينكلو :هريدقت «عطقنم ءانثتسا "يينأ ريغ" :هلوقو .ئمولي

 دهجلا يف ةغلابملا :ةثيكنلاو .نيلوقلا حصأ وهو «ةبارقلاو برقلا نم مسا وه :ليقو .ةبرق عمج ىبرقلا :ىبرقلاب
 .ريسلا نم قيطي ام ىصقأ يأ ريعبلا ةئيكن تغلب :لاقي .ةقاطلا ىصقأو

 غلبي رمأ هل ثدح م هنأ كبحو كظحب مسقأو ءاهطيخ انمظنو ءاهلبح انمض لا ةبارقلاب يسفن تبرقو :لوقي

 ] .هرصنأو هرضحأ .دوهجملا هيف لذبيو «ةقاطلا ةياغ هيف

 .ةيامحلا نم «يماحلا عمج ةامحلاو .اهيف ةغل دملاو ميحلا حتفب ءالحلاو .ةميظعلا ةطخلا يهو «لحألا ثينأت :ىلحلا :ىلجلل

 ءادعألا كنأي نإو ,ءكميرح نومحي نيذلا نم نكأ «ميسجلا ميظعلا بطخلاو ءميظعلا رمألل ئئتوعد نإو :لوقي

 .ةدئاز "دهملاب" :هلوق يف ءابلاو .دهجلا ةياغ كنع مهعفد يف دهحأ «كلاتقل



 ةيناثلا ةقلعملا ِي 5 تاقلعملا

 ةديييلا لبق تأوملا ضايح 5 مهقس
 لس لس

 اى

 يدّرطُمو ةاكّشلاب يفذقو يئاجه قري كا 00 ثدح 7

 يدغ ف هنأ ذ يي يدلل هريس وش ارم يالْوَم ناك ولف

 يدقتفُم انأ ْؤَأ لاّْشاو ٍركشلا ىلع يقناخ َرُه ٌوْرْما يالْرَم نكلو
 نديم ماّسحلا عقَو نم ءْرملا ىَلَعع  ةّضاَضَم ٌدَّشَأ ىبرقلا يوذ ملظو

 :ناسح لوق هنمو .سفنلا :ضرعلاو بسحلاب

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو هدلاوو 5 نِإف

 .دحاو ديدهتلاو ددهتلاو .هوجولا عيمج يف ضارعألا عمجلاو .قرعلا عضومو «قرعلا :ضرعلاو .ءادف يسفن يأ

 لبق مهديبي هنأ ديري .مهددهأ نأ لبق توملا ضايح مهدروأ ؛مالكلا اوشحفأو «كيف لوقلا ءادعألا ءاسأ نإو :لوقي

 مضب برشلاو .ءاملا نم بيصنلا وهف ”برشب" ىور نمو .مهكالهإب لغتشي لب ,مهديدهتب لغتشي ال يأ ,مهديدق
 ."نم" ريدقتب ةفاضإلاو ءلوعفملا نيعمب ردصملاو .ةدئاز ءابلاف ءتوملا ضايح برش مهقسأ :ديري .برش ردصم :نيشلا

 ىجهي امك درطأو ىكشأو ىجهأ مث «؛هتثدحأ ةءاسإ ثدح ريغ نم ماضأو رجهأو ىفحأ :لوقي :خلإ ثدح الب

 .دحاو ةاكشلاو ةيكشلاو ىوكشلاو ةياكشلاو .درطيو ىكشيو «ةيانج نيجو «ةريرج رجو «ةءاسإ ثدحأ نم
 . ادي رط ةقريص ؟هتحرطا ون .داآزظألا قدم ةزطملاو

 .هتفشك :هتحرفو رمألا تحجرف .انامز ئلهمأل وأ يبرك جرفل كلام ريغ يمع نبا ناك ولف :لوقي :ناك ولف

 .لاهمإلا :راظنإلاو .برك عمجلاو ءهنم مسا :ةبركلاو .هردص الم اذإ مغلا هبرك .هوركملا فاشكنا جرفلاو
 .راظنإلا يعم. مسا ةرظنلاو

 .لاؤسلا :لآستلاو ؛هقلح ترصع :اقنخ لحرلا تقنح :يقناخخ

 يلاؤسو «هايإ يركش لاح ىلع «يسفنتم يلع ذخأي هنأك ىح ؛يلع رمألا قيضي لحر يمع نبا نكلو :لوقي
 .هنم يسفن يئادتفا لاح يف تنك وأ ,هوفعو هفراوع

 .هنم يسفن صيلخت تبلط وأ ؛هفطعو هرب هتلأس وأ «هئالآ ىلع هتركش ءاوس «يلع رمألا قيضي لازي ال وه :لوقي

 - .بضغلاو نزحلا جيي يسفن يف رثأو «يبلق نم غلب :يضمأو رمألا يضم :ةضاضم



 ةيناثلا ةقلعملا

 دلع نب َسِيَق تنك ير َءاَش وَ
 يسرارز ريثك ل 9 : :َراَزَو رّيثك لام اذ تحَبْصُأَف

 و 0 7 07 7

 ةتوفرعت يذلا برَضلا لْحّرلا ان

 ةئاطب يحتك ُكَقْنَي ال ْتْبلآَق
1 

 دن نب َورْمَع تنك يّبَر ءاَش ْرَلَو
 ةوييمل هدام مارك نو

 نسف ثلا: فيلا او انت
0 

 نإ
 نيل هه ىَس نا نا

 .٠ »6 م | -.
.9 

 مج نيترفشل ىبكر بضتعل
 4 2 ما أ ل

 رص

 سبت هى أ هَ 7 0 0-20 2 7 مو 0 1 2 2 و

 دضعمب سيل ءَدَبلا هنم َدوَعلا ىفك هب ارصتنم ْتّمق ام اذإ ماَسخ
 0 00 2 م زل 8 2

 .دنهلاب عوبطملا وأ ؛ددحملا عطاقلا فيسلا عقو نم بضغلاو نزحلا ران جييت يف اريثأت دشأ براقألا ملظ :لوقي -

 .عطقلا وهو ؛مسحلا نم لاعف ماسحلاو

 ّىح «دعبلا ةياغ تدعب نإو كل ركاش ينإف «ييجس ىلإ ىلكو «يقلخ نيبو ئيب لخ :لوقي .لبح :دغرض

 .ةغيلب ةنونيبو «ةقاش ةقشو «ةديعب ةفاسم دغرض نيبو مهنيبو .دغرضب يمس يذلا لبحلا اذه دنع يب لزنت

 .بسحلا مظعو ,ءبسنلا فرشو «دالوألا ةباحنو «لاملا روفوب ناروكذم «برعلا تاداس نم ناديس ناذه :خإ سيق

 .امهردقو امهتلزنم يغلب هللا ءاش ول :لوقي
 لحجرل «ءددؤسلاو مركلاب نوفوصوم نونب ينرازو «ريثك لام بحاص ذئنيح ترصف :لوقي ا تحبصأف

 .داسف «هتدوس ردصم :ديوستلاو .هسفن هب نوعي «ذوسم

 .دلولا وهو ,بقعلا ميرك «لاملا رفاو ترصل امهتلزنم هللا ئغلب ول :لوقي

 .محللا فيفخلا لجرلا :برضلا

 ناعنمي امهو «لقثلاو لسكلا ىلإ ةيعاد هترثك نأل ؛محللا ةفخب حدمتت برعلاو .هومتفرع يذلا برضلا انأ :لوقي

 ءاكذو هظقيت هبش .ةعرسو ةفخب رومألا يف لاحد انأو :لاق مث .تامهملا فشكو «تاململا عفد يف عارسإلا نم

 .هدقوت ةدشو «ةيحلا سأر ةكرح ةعرسب هنهذ

 :فيسلا اترفشو .عطاقلا فيسلا :بضعلاو .ةراهظلا ضيقن ةناطبلاو .لاز ام :كفنا امو «لازي ال :كفني ال

 .رافشلاو تارفشلا عمجلاو .هادح

 .ةراهظلل ةناطبلا ةلزنمب ؛دنهلا هتعبط «نيدحلا قيقر .عطاق فيسل يحشك لازي الأ تفلح دقلو :لوقي

 - .دضعي دضع لعفلاو ءرجشلا عطق :دضعلاو .رجشلا هب عطقي فيس :دضعملاو .ماقتنالا :راصتنالا :ارصتنم



 ةيناثلا ةقلعملا . 58 عبسلا تاقلعملا

 نا ل د ا ا
 هس سس

 م 55027

 ب

 رم ص لس رح .

 سب ضع 00 5 يفاَحَم تراث دق دوجه كرب

 دَدْنلَي ِلْيَولَك خيش ةّلْيقَع ةلالج فيَ ُتاَذ ةاهك ْتَرَمَف

 ةبرضلا هب ىلوألا ةبرضلا ىفك ءءادعألا نم هب امقتنم تمق ام اذإ ,عطاق فيسل ةناطب يحشك لازي ال :لوقي -

 .فويسلا أدرأ نم هنأل ؛كلذ ىفن .رجشلا هب عطقي ًافيس سيلو «دوعلا نع ءدبلا نيغيف «ةيناثلا
 ام :ةبيرضلاو .فارصنالا :ءانثنالاو .ئثي نث لعفلاو ءفرصلا :يثلاو .ةقث بحاص يأ هب قثوي :ةقث يخأ

 يببسح يأ يندقو يدق .فك يأ ًالهم .ايامرلاو بئارضلا عمجلاو .مهسلاب ىمري ام :ةيمرلاو .فيسلاب برضي

 :هلوق يف زحارلا اهعمج دقو

 يدق  نيبيبحلا رصن نم | يىندق

 يد ترف اان وخلال أ ةييرتط نع فرس ال نياساو قرر يالا عنالاك تنام قويت تنس فيلا ذهل وفي

 نم تدرأ ام تغلب دق ينإف ؛يبسح «هبحاص وهو «فيسلا عنام :لاق كودع برض نع فك :هبحاصل ليق اذإ

 اا ا ل وبني ال ضام هنأ ديري .يودع لتق

 هيعمل اذا ا لبي ءيشلاب لب .بلغي الو رهقي ال يذلا عاب «هوقبتسا :حالسلا 0 ا ردتبا

 :فيسلا اذه ملاقي يدب ترفظ اذإ بلغأ الو رهقأ ال ءاعينم ئتدجو مهتحلسأ موقلا قبتس ١ اذإ :لوقي

 ردصم :يفاخم اد وجه كجيوي :لكش قو مئانلا وهو ,دحاه عمج دوجهلاو .ةكرابلا ةريثكلا لبإلا :كربلا :كربو

 .اهقباوسو اهلئاوأ :اهيداوب .لوعفملا ىلإ فاضم

 نم لولسم عطاق فيس عم يبشم لاح يف يايإ اهتفاخم اهكرابم نع اهتراثأ دق ةكراب ةريثك لبإ برو :لوقي
 دع كلل 1 اهو ونا هنت مظل رن ناتيفا ١ ريع وسو أ ةار أ هنأ هيون .هدذمغ

 لاملا ةيرك :ةليقعلاو .فايحخأ هعمجو ءعرضلا دلج :فيخلاو .ةنيمسلا ةمخضلا ةقانلا :ةلالحلاو ةاهكلا :ةاهك

 لحرلا دل دقو .ةموصخلا ديدشلا :دلألاو دنلألاو ددنليلاو .ةمخضلا اصعلا :ليبولاو .لئاقعلا عمجلاو .ءاسنلاو

 :ةعوصتملاب تلق «ادلا هدأ هذذل انفو ةنوضألا نيد لانه :ادذلا هلي

 .هدلج سبي دق خيش لام ةعرك يهو ءعرضلا دلج اهل ةمحخخض ةقان ءاهايإ ٍيفاخم ةراثإ لاح ف يب ترمف :لوقي

 تا ابا ةارآ لبق ةموضأللا ديدن وهو الوقو انما ةمعشلا انففلا<' راض كلا ودة نيفص لغو



 ةيناثلا ةقلعملا يا عبسلا تاقلعملا

 سف زمن ”كنتأب دق .نأ عدلا" :انيئانر فيظولا رت ذك لربح

 دسمعتلا هيك ايقاع كادي. .يزاحت نورت اذا هلآ ,لامقو
 9-0 2 و 3 / 9 1 مَ >2 0 4

 دَّدرَي كربلا يصاق اوفكت الإو هل اَهْعفَت اَمَنِإ ُهوُرَذ لاقو

 دَمْرَسْلا فْيدّسلاب اَنيَلَع ىَعْسيو اَمَراَوُح َنألَتنَي ءاَمإلا لَه
 لوألا لوقلاو .هلام ىلع وه ريغي نمم هريغ دارأ لب :ليقو .هئامدنل هيبأ لام مئارك رحن هن

 5 ميرا

 .ةديدشلا ةميظعلا ةيهادلا :ديؤملاو ءطقس يأ :رت

 رت ملأ :فيسلاب اهايإ يبرض دنع اهقاسو اهفيظو طوقسو ؛«ةميركلا ةقانلا هذه يرقع لاح يف خيشلا اذه لاق :لوقي

 ؟ةبيجنلا ةعركلا ةقانلا هذه لثم كرقعب «ةديدش ةيهادب تيتأ كنأ

 دمعت نع انيلع هيغب دتشا رمح براشب لعفي نأ نورت ءيش يأ :نيرضاحلل خيشلا اذه لاق :لوقي :خلإ لاقو
 يغبيوءرمخلا برشي يذلا براشلا اذه عفد يف لاتحن اذام :لاقو «ينأش يف هباحصأ راشتسا هنأ ديري ؟دصقو

 .فوذحم ةلص "براشب" :هلوق يف ءابلاو .يأرلا نم :نوزت ؟ادصاق ادمعتم اهرحنو ءانلاومأ مئارك رقعب انيلع

 .هوحنو لعفي نأ :هريدقت

 لعافلا مسا كلذكو .امهنم "كرت"ب ءازتحا ؛ةمئألا روهمج دنع لمعتسم ريغ امهنم يضاملاو .هوعد :ةورذ

 .فكي امهنم عراضملاو ءفكف هفك .عانتمالاو عنملا :فكلاو .كورتملاو كراتلاب مهئازتحال ؛لوعفملاو

 هنأل ؛هل لبإلا هذه عفن امنإ دارأ وأ «هل ةقانلا هذه عفن امنإ «ةفرط اوعد :لاق نأ ىلع خيشلا يأر رقتسا مث :لوقي

 مهرمأ هنأ دارأ .اهرحنو اهرقع نم ةفرط ددزي «دودنلا نم لبإلا هذه دعب ام اوعنمتو اودرت الإو ءئثري يذلا يدلو

 ظ ترقع ام ريغ رقعأ الكل ؛دن ام درب

 ةلزنمب ةقانلل راوحلاو .راحلا دامرلاو رمجلا يهو «ةلملا يف ءيشلا لعج :للملاو لالتمالاو ,ةمأ عمج :ءامإلا

 دهرس لعفلاو .ىبرملا :دهرسملاو .مانسلا عطق :ليقو .مانسلا :فيدسلاو .ىثنألاو ركذلا معي «ناسنالل دلولا

 .ةدهرس دهرسي

 عطقب انيلع مدخلا ىعسيو «راحلا دامرلاو رمجلا تحت ءاهنطب نم جرحخ يذلا دلولا نيوشي ءامإلا لظف :لوقي

 يهو «ىلبح تناك امنأ ىلع لاد راوحلا ركذو .مدخلل اهريغ اوحابأو ءاهبياطأ اولكأ مهنأ ديري .عطقملا اهمانس



 ةيناثلا ةقلعملا م م تاقلعملا

 و

 دنت 21 نا ع ىتوو  كيلع
 يدّهْشَمو يئاتغ ينْعُي الو يمهك همه م سيل يو - يبلع الو
 دّقلُم لاَحّرلا عاَمْحُأب لولذ انخلا ىلإ عْيِرَس ىلحلا ْنَع ءيطَب

 دُحوَتْلاو باَحْصألا يذ َةَوَدَع يَِّرَضَل لاَحّرلا يف الغو تنك ْوَلَف

1 

 هر

 يدتحُمو يقدصو يمادقإو مهيلع ينءارج لاجرلا ينع ىفت نكلو

 يكاله ربخ يعيشأف تكله اذإ :لاقف ءهوخأ دبعمو .هيحخأ ةنبا ىصوأ هرحخافم دادعت نم غرف امل :تم نإف
 .توملا ربخ ةعاشإ :يعنلاو .ءاكبلاو هيلع ءانثلاب اهيصوي .يلع كبيح يقشو .هبجوتسأو هقحتسأ يذلا يئانشب
 .(7 :حتفلا) اَهَلهَأَو اَهِبَقَحَأ اوُناَكَو :ىلاعت هلوقك «هقحتسم يأ هلهأ .ىعني ىعن لعفلاو

 ململاو مهملا يفكي الو ءيمهك يلاعملا بلطم همه نوكي ال لجر نيبو نيب يوست الو :لوقي :ينلعجت الو
 امس ةمهلاو مهلا لعجي مث ؛هل دصق يأ اذكب مه :لاقي .دصقلا هلصأ مهلاو .يدهشم عئاقولا دهشي الو «ييافك

 لثم هانغ غي الو يأ روضحلا وهو ءدوهشلا ئعم. تيبلا يف دهشملاو ,ةيافكلا :ءانغلاو .العلا ىلإ سفنلا ةيعادل

 .يدوهش لثم ًادوهش عئاقولا دهشي الو «يئانغ

 هيلع ءاكبلاك يلع ءاكبلاو يلع ءانثلاك هيلع ءانثلا يلعجتف «لالخلا هذه يف ئيواسي ال نم يب يلدعت ال :لوقي

 اهعيمجو فكلا عمجو .شحفلا :انخلاو .ميظعلا رمألا :ىلجلاو .ؤطبي ؤطب لعفلاو .ةلجعلا دض ءطبلا :ءيطب

 وهو «دهللا ةغلابم ديهلتلاو .عامجألا عمجلاو ,ةعومجم هب هبرض اذإ هفك عيمجبو .هفك عمجب هبرض :لاقي «ناتغل

 .هب هريغ لدعت نأ هيحأ ةنبا ىهني نم ةفص نم تيبلاو .ادل هدهلي هده :لاقي .فكلا عمجيب عفدلا

 ءمهفكأ عامجأب لاحرلا هعفدي ام اريثكو «ءشحفلا ىلإ عرسيو ؛ميظعلا رمألا نع ؤطبي لحرك ييلعحت الو :لوقي
 .لذلا ةياغ لذ دقف

 عابتألا يذ ةاداعم ٍئترضل لاحرلا نم افيعض تنك ول :لوقي .ميثلل راعتسي مث «فيعضلا هلصأ لغولا :الغو

 .ميثللا وهو ءادغو :ىوريو .يايإ امهتاداعم يرضي ال ؛عينم يوق ٍنيكلو «يايإ هل عابتأ ال يذلا درفنملاو
 .لصألا :دتحلاو .هعجش يأ اذك ىلع هأرج دقو .ءيرح تعنلاو .ؤرجي ؤرج لعفلاو .دحاو ةءارجلاو ةأرحلا :يءارج

 .يلصأ مركو «يعرص قدصو «بورحلا يف يمادقإو يعاجش «مهتاراحبو لاحرلا ةارابم بع ىفن نكلو :لوقي



 ةيناثلا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 هديفيئاو هتاروع ىلع اينظانتح :ةسكازع دلع نيقتلا كس :ءاوعتو

 دععْرُت صئارفلا هيف ُكرَتْعَت ىَتم 2 ىَدّرلا ُهَدْنع ىّتفلا ىشْحَي نطْوَم ىَلَع
 م

 رورو علو مو

 دمجم 1 هتعدوتساو راثلا ىلع ظ ةراوح تع حوبضُم 2 و

 هنمو .اهيطغي يأ ءامسلا مغي هنأل ؛مامغلا هنمو .مغي مغ لعفلاو .ةيطغتلا مغلا لصأو .دحاو مغلاو ةمغلا :ةمغب

 .افقلاو نيبحلا يطغت رعشلا ةرثك نأل ؛ءامغلاو مغألا

 هنأك ىح «يليل يلع لوطي الو «يراهن ف يبأر مومحلا يطغي ام يأ يبأر يرمأ مغي ام كئاقبب مسقأ :لوقي
 .ادمرس امئاد راص

 .يراف ملظيو «يليل لوطيف «بئاونلا ٍئمغت ال :لوقي .ةعيزعلا ءاكذو «ةعيرصلا ءاضممب حدمت هنأ :نيعملا صيخلتو

 هيلع ةظفاحملا بحت ام ىلع ةظفاحما :ظافحلاو .كلدلا وهو «كرعلا نم اهلصأو .لاتقلا :ةكراعملاو كارعلا :هكارع

 .باسحألا نع مذلا عفدو «ميرحلا نع بذلاو «ةزوحلا ةيامح نم

 .يبسح ىلع ةظفاحم ؛نارقألا ددقو تاعزفلاو لاتقلا نع يسفن تسبح موي برو :لوقي

 .دحاو كراعتلاو كارتعالاو .كالهإلا :ءادرإلاو .ىدري يدر لعفلاو .كالهلا :ىدرلاو .عضوملا :نطوملا :نطوم

 .عزفلا دنع دعرت فتكلا عمجم دنع ةمحل يهو .ةصيرفلا عمج :صئارفلاو

 نم تدعرأ هيف صئارفلا كرتعت ىمو «كاللا كانه ميركلا ىشخي برحلا نم عضوم يف يسفن تسبح :لوقي
 ' .ماقملا لوهو عزفلا طرف

 .ثيدحلا ةعجارم :ةرواحملاو راوحلاو .احبض هحبضأ «هيف ترثأ ّىح رانلا نم هتبرق :ءيشلا تحبض :حوبضم

 :ديبل لوق هنمو .عحر اذإ روحي راح :مهلوق نم هلصأو

 عطاس وه ذإ دعب ادامر روحي - هئوضو باهشلاك الإ ءرملا امو

 هتعدوتساو ١(. :ديدحلا) مكر ون ْنِم بْن انوُرظْناإ :ىلاعت هلوق هنمو .راظتنالا :رظنلاو .ترظننا يأ ترظن
 .دومحلا نم هلصأو «زوفي ال يذلا :دمحملاو .دحاو هتعدوأو

 يأ هتعجارم ترظتنا .رفصيو بلصيل ؛كلذ لعف امنإو .هيف ترثأ يح رانلا نم برق دق رفصأ حدق برو :لوقي

 .زوفلا ةلقو ةبيخلاب فورعم لحجر فك حدقلا تعدوأو هل رانلا ىلع نوعمتجم نحنو «هتبيخ وأ هزوف ترظتتا

 - فك هحدق عاديإب ةرخفملا لمك مث .داوج حمس الإ هيلإ نكري ال هنأل ؛هب برعلا ترختفا امنإو رسيملاب رختفي



 ةيناثلا ةقلعملا ظ 55 عبسلا تاقلعملا

 دغ نم موُيلا برق ا
 هس مل نم رابحألاب كبيتايو المهاج تنك ام مايألا كل يدب 5 أ ري هلم مو 4 ه عر 2 9 09 3 سا رب سنع ا رس

 ام ادع انيعبب .غرأ الو. سسوفللا َداَدَعأ تلا ةعرأ نا ١ ا ل ل 2 را نع عم اا -
 ]أ

 0 ري 6 ه. 2 هام 0 0 و 0 ًَ هو هام مم 8 هرم ها أ

 دعوم تقو هل برضت ملو اتاتب هل عبت مل نَم راّبحألاب كِينأَيَو

 .زوفلا ليلق دمحم -

 .ةديبع يبأ ةياور نم تيبلا اذهو .هدري دحأ لكو «هتدام عطقنت ال يذلا ءاملا وهو ءدع عمج :دادعألا :دادعأ

 .طقف ريرج نع ريخألا رطشلا الإ هنم فرعي ملف «ءيعمصألا امأ

 :لوقي يذلا :لاق ؟سانلا رعشأ نم :هل انلقف «ريرحج انيلع مدق :لاق .خاضأ نم لحر ييثدح :لاق

 ادع حق مولا“ «يرقأ .ةنخ دع ”ادنغ

 .ريرج ريغ تيبلا اذه تأي مل :يعمصألا لاق

 .هدوزت م نم رابحألا كيلإ لقنيسو «هنع لفغت ام ىلع مايألا كعلطتس :لوقي :خلإ يدبتس

 برضت ملو «ةتبأ عمجلاو .هتادأو رفاسملا ءاسك :تاتبلاو .ئيعملا اذهب تيبلا يف وهو «ىرتشا نعم نوكي دق "عاب" :عبت

 .حضوأو نيب يأ (؟5 :رمزلا) © ًالْثَمهَللا بَرَض#©' :ىلاعت هلوقك هل نيبت مل يأ هل

 .كيلإ رابحألا لقنل ًاتقو هل نيبت ملو «رفاسملا عاتم هل رتشت مل نم رابخألا كيلإ لقنيس :لوقي



 ةغلاغلا ةقلعملا بنو عبسلا تاقلعملا

800 

 يهو هذه هتقلعم مظن دقو .مالسلل هبحو هتنازرب ًاروهشم ناك .ةئيزُم نم «ىملُس يبأ نب ريهز وه
 سرف سحاد قابس ببسب ةرازفو سبع نيب اهاحر تراد يلا برحلا رثأ ىلع «تاقلعملا يف ةثلاثلا

 ْ .نافطغ نم ةرازف ب ديس ردب نب لمح ةرجح ءاربغلاو «سبع نب ديس ريهز نب سيق

 مويلا ناك املو .هحبري نم ىلإ قابسلا رسخي نم اهعفدي ريع ةقع لع انهارت ذيححو اريعز نأ كلذو

 روق تاتسرفلا لس م اقرا اجا عاق قدم 3 يو ىدحتااللا نيكل فق والو نر قع يعي قيعما

 .ءاربغلا تقبسف هوُدرو هيلع اوبثوف «نيمكلا نم اندو ةياغلا فراش يح ءاربغلا نع سحاد

 اثعاب كلذ ناكف ءاكلام لتقو هعفد سيق ىبأف قبسلا ّقح هنم بلطي سيق ىلإ ًاكلام هنبا لمح ثعبو

 نانس نب مره نيبراحتملا نيب حلصأ يح ىلتقلا اهيف رثكو برحلا هذه تلاط دقو .برحلا ىلع

 هتقلعم ريهز مظنف .ريعب فالآ ةثالث تغلب اهإ :ليقو .امهلام نم تايدلا اعفدو ,ءفوع نب ثرحلاو

 يف عّسوت دقو «برحلا رامضإو ةنايخلا رش نم نيقيرفلا رذحيو «ءامدلا امهنقحل نيحلصملا اهب حدمب

 .ميكحلا رعاشلا بقل امب قحتسا ىلا همكحب ةقلعملا متح مث ؛:ةموؤشملا اهجئاتنو برحلا فصو

 .لصألا نم تسيل اهدعب امو ةمدقملا هذه



 ةغلاثلا ةقلعملا نا عبسلا تاقلعملا

 ني و 0 2 ا

 ينزملا ىملس يبأ نب ريهز ةقلعم
 ةي و عاب يو و 1

 :ينّرملا ىملس يبأ نب ريهز لاقو
 ميما جاَرُدلا ةئاّمؤَحب مسلك جل ةئمد ىَنْوُأ مآ نمأ

 ب ه7

6. 
 ساه 1 5 هيد روم هم و هدم 9 نس نا لس ل
 محصحت رشاون يش مشو عيجارم اهنئأك نيتمقرلاب اهل رادو

 مَتْحَم لك نم َنْضَهْنَي اَهُؤالَطََو ةمفلح َنيِشْمَي ٌمآرألاو نيعلا اهب
 .نيجرسلا :ةنمدلاو .دقحلا :ةنمدلاو .نمدلا عمجلاو .امهريغو دامرلاو رعبلاب رادلا راثآ نم دوسا ام :ةنمدلا :ةنمد

 ةبيبحلا لزانم نمأ نيعي "ىوأ مأ نمأ" :هلوقو .ناعضوم :ملثتملاو جاردلا ةناموحو .لوألا نيعمب تيبلا ف يهو

 كرح اذإ نكاسلا نأل ؛رسكلاب ميملا كرح مث ,"هل"ب مزح "ملكت مل" :هلوقو ؟بيجت ال ةنمد ىفوأ مأب ةانكملا

 ةرسكلا تعبشأ مث .عجسلا تبثيو «نزولا ميقتسيل ؛هكيرحت نم انهه دب نكي ملو ءرسكلاب هكيرحت ىرحألا ناك
 ظ .يفاوقلا ةقلطم ةديصقلا نأل ؛قالطاإلاب

 ؛كشلا ضرعم يف مالكلا جرخأ ؟نيعضوملا نيذمي اههاؤس بيحت ال ةنمد «قوأ مأب ةانكملا ةبيبحلا لزانم نمأ :لوقي

 .قيقحت و عطق ةفرعم اهفرعي مل ءاهريغت طرفو «ةنمدلاب هدهع دعبل هنأ ىلع كلذب لديل

 نم ,عوجرملا عمج عحارملاو .ةنيدملا نم ةبيرق ىرحألاو «ةرصبلا نم ةبيرق امهادحإ ناترح :ناتمقرلا :نيتمقرلاب

 :مصعملاو .ةرشان :ليقو ءرشان دحاولا .هقورع :مصعملا رشاونو .ددرملاو ددحملا مشولا دارأ .ًاعجر هعحر :مهلوق
 .مصاعملا عمجلاو .ديلا نم راوسلا عضوم

 امهنيب نأل ؛ًاعيمج امهنكست امنأ دري لو ؛عاجتنالا دنع نيعضوملا لحت اهنأ ديري ؟نيتمقرلاب راد اهلزانم نمأ :لوقي
 ديدحت دنع رادلا موسر هبش .هئاحممنا دعب ددحو ددر دق مصعملا ف مشوب امهب اهراد موسر هبش مث .ةديعب ةفاسم

 .مشولا ديدجتب ءاهنع بارتلا فشكب اهايإ لويسلا

 يف ددحملا مشولاب اهموسر هبش مث ؟ال مأ امل يهأ :رادلا هذه يف كشلا ضرعم يف مالكلا جرحخأ هنأ :نيعملا صيخلتو

 نأ يف بير ال ذإ ؛سبللا لاوزل ؛ةينثتلا نع دحاولاب أزتجاف ءاممي امل نارادو :ديري "نيتمقرلاب اهل رادو" :هلوقو .مصعملا
 .فاضملا فذحف ءاهلالطأو اهموسر نأك دارأ "افأك" :هلوقو .ةنيدملاو ةرصبلا نم ةبيرق نوكت ال ةدحاولا رادلا

 - ةعس :نيعلاو .نويعلا تاعساولا :نيعلاو .هيلع ةفصلا ةلالدل ؛فوصوملا فذحف «نيعلا رقبلا يأ :نيعلا امي



 ةثلاثلا ةقلعملا نع عبسلا تاقلعملا

 مُمَوَت َدْعَب َراَّدلا ْتْفَرَع ًايالِق | ةّجح َنيرظع دْعَب نم اهب ْتْفَق
 متي مآ ضوخلا مذحك انؤلو لحام عم يف انس يا ثا 0 , ل

 ملْساَو عبرلا اهي احابص معنأ الأ اَهعبرل تلف راثلا“فِيرَع املي

 اذإ ف اهضعب فلخي يأ "ةفلخ" :هلوقو .ضايبلا صلاخ ضيبألا يبظلا وهو «مئر عمج مآرألاو .نيعلا <

 ديري .(77:ناقرفلا) ةفلج َراَهَنلاَو 000 يِذّلا ٌوُهَو# :ىلاعت هلوق هنمو .رخآ عيطق ءاج اهنم عيطق ءاج

 ءالطلا عمج :ءالطألاو .راهنلا ءاج ليللا بهذ اذإو :ليللا ءاج راهنلا بهذ اذإف ؛هبحاص فلخي امهنم ًالك نأ

 وأ رهش ىلإ دلوي نيح نم دلولل مسالا اذه نوكيو «ناسنإلا دلول راعتسيو «ةيشحولا ةرقبلاو ةيبظلا دلو وهو

 مرا يضرم تاو ملك وج رعلاوا وعلل كوربلا ةلزنمب شحولاو ريطلاو سانلل موثحلاو .هنم رثكأ
 ناك نيعلا روسكم ناك اذإو ءاردصم ناك نيعلا حوتفم ناك اذإ لعفي لعف باب نم لعفملاف .موثجلا :مثحماو

 .برضملاو برضملا وحن ءاعضوم

 نم نضهني اهدالوأو ءاضعب اهضعب تافلاخ امب نيش ضيب ءابظو «نويعلا تادبار نحو رقب رادلا هذهي :لوقي
 .اتاهمأ اهعضرتل ؛اهضبارم

 .ةقشملاو دهجلا :يأللاو .ججحلا عمجلاو .ةنسلا :ةجحلا :ةجح

 ةاناعمو دهج ةاساقمم. مهوتلا دعب اهراد تفرعو ءاهنيب نم ةنس نيرشع يضم دعب قوأ مأ رادب تفقو :لوقي

 .اهمالعأ سوردو امي دهعلا دعبل ؛ةقشمو دهج دعب الإ اهتبثي مل هنأ ديري .ةقشم

 ديدحلا نم ناك نإ مث ءاهيلع ردقلا عضوت ةراجح يه :اهفيفختو ءايلا ليقثتب يفاثألا اهعمج ةيفثألاو ةيفثإلا :يفاثأ

 .داوسلا لثم عافسلاو ءدوسألا لثم عفسألاو ءدوسلا :عفسلاو .ةيفثأ ىمسي الو «بصانملا عمجلاو ءابصنم يمس

 .ردقلا هيف بصنت يذلا ناكملل ريعتسا مث .رحسلا تقو ف لوزنلا وهو «ءسيرعتلا نم لزنملا هلصأ :سرعملاو

 ءاملا هيف يرجيل ؛تيبلا لوح رفحي ريهُت :يؤنلاو .تناك رهاوجلا نم فنص يأ نم ؛بلعث دنع ردقلا :لحرملاو
 ءدحلا ضوحك ىوريو .لصألا :مذحلاو .ءانآلا عمجلاو .تيبلا لحدي الو ءرطملا دنع تيبلا نم بصني يذلا
 .ةعيدقلا رئبلا يه لب :ليقو .ًالكلا نم ةبيرقلا رئبلا :دحللاو

 لصأ هنأك «ملثتم ريغ يقب قوأ مأ تيب لوح ناك اري تفرعو «ردقلا اهيلع بصنت ادوس ةراحح تفرع :لوقي

 .قوأ مأ راد اهنأ ىلع هتلد ءايشألا هذه نأ ديري ."رادلا تفرع" هلوق يف رادلا نم لدبلا ىلع "يفاثأ" بصن .ضوح

 كحابص يف كشيع باط يأ ًاحابص تمعن يأ ًاحابص معنأ :اهتيحت يف لوقت برعلا تناك :خلإ احابص معنأو
 - :تاغل عبرأ اهيفو .ًاحابص عقت هئاركلاو تاراغلا نأل ؛ءاعدلا اذهب حابصلا صحخنو .شيعلا بيط يهو ؛ةمعنلا نم



 ةغلاثلا ةقلعملا ن4 عبسلا تاقلعملا

 مئرح ا 0 5 2 نسئاق ٠ نم قر لَ 00 00

 ثلا ةهكاَشُم اَكيشاَوَح دارو ةلكو قاّتع + نويل

 بسح :لثم ؛معني معن نم «نيعلا رسكب "معنأ" ةيناثلاو .ملعي ملع :لثم «معني معن نم «نيعلا حتفب احابص معنأ -
 :سيقلا ئرما لوق هدشنأ برعلا ضعب نأ هيوبيس ركذ دقو ءامهريغ حيحصلا نم لعفي لعف ىلع تأي لو .بسحي

 يلاخلا رصعلا يف ناك نم نمعني لهو يلابلا للطلا اهيأ اهنا معنأ الأ

 معو نم "احابص مع" ةعبارلاو .عضي عضو :لثم ؛معي معو نم "احابص مع" :ةثلاثلاو ."معني" نم نيعلا رسكب
 ْ .دعي دعو :لثم .معي

 !تملسو كحابص يف كشيع باط :اهه ًايعادو ءاهايإ اييحم اهرادل تلقف «قوأ مأ رادب تفقو :لوقي
 يأ ءايلعلا ضرألاب يأ ءايلعلاب .لاحترالا وهو نعظلا نم ءاهجوز عم ا اهنأل ؛ةنيعظ عمج نئاعظلا :نئاعظ

 .هنيعب ءام :مثرجو .ةعفترملا

 ديري ؟لبإ ىلع جداوه يف ءاسن ءاملا اذه قوف نم ةيلاعلا ضرألاب ىرت له يليلخ اي رظنا :يليلخل تلقف :لوقي

 يضم دعب هليلخ نهاري ثيحب نفوك نأل ؛هلو طرفل ؛لاحملا نظ ىح هيلع تحلأ ةبابصلاو .هب حرب دجولا نأ
 .لحرتلا :لمحتلاو .رظنلا :رصبتلاو .لاحم ةنس نيرشع

 نول: يوسع ناكو ضرألا نم ظلغ ام :نزحلاو .نئاعظلا ديري :"نيمي نع" .دسأ نبل لبح :نانقلا :نانقلا

 نم" يعمصألا لاقو .لحأو همارحإ نم لحجرلا لح :لاقي «"مرحمو لحم" نم .اعفترم ناكو ضرألا نم ظلغ ام
 .مرحلا رهشأ يف لخدو لحلا رهشأ يف لحد ديري :هريغ لاقو .هل ةمرح ال نمو ةمرح هل نم ديري :”مرحمو لحم

 .مرحلا رهشأو لحلا رهشأ مب تررم :لوقي
 .دحاو نئيعم امهو ."نيلعأو" ىوريو . "اطاغأ .أ نيلاعو" :ىوريو .ةيذعتلل "طامغأب نولع" هلوق يف ءابلا :طاغأب

 :رعاشلا لوق هنمو .ءالعإلا نيعمب نوكت دق ةالاعملاو

 روطمم 2 حئار 2 ةارس ىلع روكلا بعو يعاسنأ تيلاع

 «قيقرلا رتسلا :ةلكلاو .قيتع ديالا -ذ ماركلا :قاتعلاو .بايثلا فونص نم طسبي ام وهو 1 عمج طاغأو

 :ىوريو .ةمباشملا :ةهكاشملاو .ةرمحلا ىلإ هنول برضي يذلاو ءرمحألا وهو ءدرو عمج :دراولاو .للكلا عمجلاو
 مدنع نول منول يشاوحلا دارو



 ةثلاثلا ةقلعملا به عبسلا تاقلعملا

 كا ََس 5 َس 52 همس 5 .يعا# رص اسس الل سا ل

 ملصعتتملا معانلا لد نهيلع هتنثم ن , ناّبوُسلا يف َنكَرَوَو
 أ

 مفلل ديلاك علا يداَوَو ٌنهف ةرْخُسب نرد: روكي . نركب

 د را نى ا اا ل ل
 .نيوحألا مد :مدنعلاو .مقبلا :مدنعلا-

 كلت فصو مث امي اهنيشغو جداوهلا ىلع اهنيقلأ يأ ًاقيقر ًارتس وأ راطحخأ تاذ امارك اطامنأ نيلعأو :لوقي

 .نيوخألا مد مقبلا وأ «ةرمحلا ةدش يف مدلا اهناولأ هبشت يشاوحلا رمح امهنأب بايثلا

 دقو .دحاو ةلادلاو لالدلاو لدلاو ؛باودلا كاروأ بوكر :كيروتلاو .اهل ملع مسا «ةعفترملا ضرألا :نابوسلا

 ظ .ةمعنلا فلكت :معنتلاو .شيعلا بيط :ةمعنلاو .تللدتو ةأرملا تلدأ

 «شيعلا بيطلا ناسنإلا لالد نهيلعو «نابوسلا نتم نهولع لاح يف نمياكر كاروأ ةوسنلا هذه تبكرو :لوقي
 كلذ فلكتي يذلا

 فرصت الو .رحسلل مسا ةرحسو .ارحس راس يأ رحتساو .ةركب راس يأ ركبأو رّكبو ركتباو ركب :نركب

 :سرلا يداوو .امهتفرص راحسألا نم ًارحس تينع نإو .هيف تنأ يذلا كموي نم امهتينع اذإ رحسو ةرحس
 .هنيعب دأو

 .هئطخت ال مفلل ةدصاقلا ديلاك «هنئطخي ال سرلا يداول تادصاق نهو ءارحيس كرس وسلا نآذكإ 0

 ميكحلاك «لعفملا نيعم, ليعف ءبجعملا :قينألاو .رظنملا نسحلا قنأتملا :فيطللاو .هعضومو وهللا :ىهلملا :ىهلم

 هنمو ٠(. د ويل ٌباَدَعط :لجو ّرع هلوق هنمو ملوملا نيعمب 0 ؛عمسملا ىععمب عيمسلاو ؛مكحملا نبع
 :بركيدعم نبا لوق

 عوجه يباحصأو يئقرؤي عيمسلا يعادلا ةناحير نمأ

 4 نييشوتملا ٍتايآل َكِلَذ يف نإ :ىلاعت هلوق هنمو «سرفتلا :مسوتلاو .باجعإلا :قائيإلاو .عمسملا يأ

 نم نوكي دقو .ءيشلا نساحم عبتت مسوتلا نأك .نسحلا امهو «ةماسولاو ماسولا نم هلصأو .(75:رجحلا)

 .هتامسو ءيشلا تامالع عبتت نوكيف ءمسولا

 «نهنساحم عبتتملا رظانلا نيعل ةبجعم رظانمو «رظنملا نسحلا قنأتملل ءوط عضوم وأ ءوهل ناوسنلا ءالؤه يفو :لوقي
 .نحلامج تامسو



 تطخي ل هنا يح نين ةنارتكا  .نويستل رك“ ىف اعلا فانف ناك
 مّيحَتْلا رضاخلا ّيصع َنْمَضَو ُهَُاَمَح ًاقْرُر َءاَلا َنْدَرَو ملف

 2 "وعر لا ل 7 و م2 000

 هنم لعفلاو .قيرفتلاو عيطقتلا وهو ءتفلا نم هلصأو .قرفتو عطقت يأ ءيشلا نم ٌتفنا امل مسا :تاتفلا :تاتف

 :مطحلاو .رسكتلا :مطحتلاو .بلعثلا بنع :انفلاو .تتفتلاو تاتفنالا عواطملاو .تيتفتلا ةغلابملاو .تفي تف

 .نوهعلا :عمجلاو .غوبصملا فوصلا :نهعلاو .رسكلا

 بلعثلا بنع بح «ةوسنلا ءالؤه هتلزن لزنم لك يف جداوهلا هب تنيز يذلا غوبصملا فوصلا عطق نأك :لوقي

 .همطح لبق بلعثلا بنع بحب رمحألا فوصلا هبش .هنول هلياز مطح اذإ هنأل ؛مطحم ريغ هنوك لاح يف
 .نيعلا ةقرز هنمو ءقرز عمجلاو .امهؤافص دتشا اذإ :قرزأ ءامو قرزأ لصنو .ءافصلا ةدش :ةقرزلا :اقرز

 ؛ةماقإلا نع ةيانك يصعلا عضوو .امهريغ وأ ضوحلاو رئبلا يق هنم عمتجا ام وهو «هتمجو ءاملا مح ؛عمج :مامجلاو

 .ةميخلا ءانتبا :ميختلاو .مهيصع اوعضو اوماقأ اذإ نيرفاسملا نأل

 ؛ةماقإلا ىلع نمزع ضايحلاو رابألا يف هنم عمج ام ءافص دتشا دقو «ءاملا نئاعظلا ءالؤه تدرو املف :لوقي

 .ةميخلا ئتبملا رضاحلاك

 :سيّقلا ئرما لوق هنمو .عزجي عرج لعفلاو .يداولا عطق :عرزجلا :هنعزج

 بكبك دحن عزاج مهنم رخآو

 :لثم «نويق نيقلا عمجو .لاحرلا انهه نيقلاف .نيق زارخلاو «نيق دادحلاف ,نيق برعلا دنع عناص لكو .عطاق يأ

 لك لعجو «لعافلا مسا عضوم ردصملا عضو مث .نيقي ناق هنم لعفلاو .حالصإلا :نيقلا لصأو .تويبو تيب

 :رعاشلا لوقو .هنم حلصم هنأل ؛انيق عناص

 اهنيقي انيق نأ ول ىوحلا عودص امب ادب دق ةحورحم دبك يلو

 .ديدحلا :بيشقلاو .ةدلب يهو «ةريحلا ىلإ بوسنم :"يريح لك ىلع" ىوريو .اهحلصي احلصم نأ ول يأ
 .عسوملا :مأفملاو

 لحر لك ىلع نهو «نيترم نهقيرط ف نلل ضرتعا هنأل ؛ىرحخأ ةرم هنعطق مث ,نابوسلا يداو نم نولع :لوقي

 .عسوم ديدج يئيق وأ «يريح



 ةئلاثلا ةقلعملا ناب عبسلا تاقلعملا

 مُهْرُحَو ٍضْيرُق نم ُهْرَنَي لاَحِر | ُهَلوَح فاَط يذلا تْييلب تْنَسْفَأَ
 هَ هر هام 0 ” - 1 م 0 لس تاس ساو “
 مريمو ليحس نم لاح لك ىلع امئثدجو ناديسلا معنل اسيمي

 مِشْنَم َرطع ُْمُهَنيِب اوقَدَو اولافَت 2 اَم َدْعَب َنايْبْدَو اًسْبَع امُكَراَدت
 ب

 3 3 رو سا هم 1 0و 2- هرب 5 ل .٠ يد

 مانو قوق نم اف نئليعب بطن رتخ ىلع اهنم امش ء ٠ م 0 ]م هم هرم ًَ ماو 7 له 8
 مهيف جوزت «ةميلق ةليبق :مهرح .نيتليبقلا نم اهانب نم افوح فاط ىلا ةبعكلاب تفلح :لوقي :إ تمسقأف

 ةعازخ مهرج دعب هيلع ىلوتسا مث .هدالوأ رمأ فعضو «ةَتِثَع هتافو دعب مرحلاو ةبعكلا ىلع اوبلغف «لتلع ليعامسإ

 .ةنانك نب رضنلا دلول مسا :شيرقو .شيرق ىلإ تداع نأ ىلإ

 «فيعضلل ليحسلا راعتسي مث .رثكأ وأ نيتوق ىلع لوتفملا :مربملاو .ةدحاو ةوق ىلع لوتفملا :ليحسلا :ليحس

 .يوقلل مربملاو
 امتدحو دقل «ةيوق لاحو «ةفيعض لاح لك ىلع امتدجو ناديسلا معن :افلح تفلح يأ ًانيي تفلح :لوقي
 .بئاونلا ةاناعم ىلإ اهيف رقتفي لاحو «دئادشلا ةسرامم ىلإ اهيف جاتحي لاح يف ,فرشلا لالخل نييفوتسم نيلماك

 امهلمحتو «نايبذو سبع نيب حلصلا امهمامتإل امهحدم .فوع نب ثراحلاو «نانس نب مره :نيديسلاب دارأو

 .ىلتقلا تايد ءابعأ

 ةأرما مسا هنإ :هيف ليق :مشنمو .ءانفلا يف كراشتلا :يافتلاو .امهرمأ امتكر ادت يأ يفالتلا :كرادتلا :امتكاردت

 ءرطعلا كلذ يف يديألا مهسمغ فلحلا ةيآ اولعجو ءاوفلاحتو اودقاعتو ءرطعلا نم ةنفج اهنم موق ىرتشا «ةراطع

 لب :ليقو .هب لثملا ريسو ءمشنم رطعب برعلا ريطتف .مهرخآ نع اولتقف «هلاتق ىلع اوفلاحت يذلا ودعلا اولتاقف
 .هرطعب لثملا راسف «ىتوملا هب طنحي ام هنم ىرتشي اراطع ناك
 لاتقلا نايتإ دعب يأ ةأرملا هذه رطع مهقد دعبو ءامهلاجر لاتقلا ئفأ ام دعب «نيتليبقلا نيتاه رمأ امتيفالت :لوقي

 .مشنم رطعب نيرطعتملا رخآ ىلع ىتأ امك ؛مهرخآ ىلع
 تاو ركذي .حلصلا :ملسلاو ملسلا :ملسلا

 فورعم ءادسإو لاملا لذبب نيتليبقلا نيب حلصلا مامتإ انل قفتا نإ يأ اعساو حلصلا انكردأ نإ :امتلق دقو :لوقي

 .رئاشعلا ينافت نم انملس «ريخلا نم

 - اذإ «مثأي لحرلا مثأ :لاقي .مثإلا :مثأماو ."هيوبأل قاع ةنجلا لحدي ال" :الكقع هلوق هنمو .نايصعلا :قوقعلا :قوقع



 ةغلاثلا ةقلعملا 7 عبسلا تاقلعملا

 00 8٠ ام 7 ا ول ا ا - 8# سال 2 : هم مى

 مرْمُمب اَهْيف َسِيَل ْنَم اَهْمحَنِي خَحبصأَت َنيبلب ُموُلُكلا ىف
 و ٍ ّ ب : 1

 محخم لِ ْمُهتَي اوُقيرهي ْمَلَو ةَماَرَع مرَقل مرق اَهنَمَت
 بدجت اذإ امئأت لحرلا مثأت .مثإ اذ هريص :ًاماثيإ همثآو .همثإب هازاح اذإ :ًامثلو اماثإ همثأي هللا همثأو .مثِإ ىلع مدقأ -

 .بوحلاو ثنحلاو جرحلا بنحب اذإ بوحتو ثدحتو جرحت :لثم .مثإلا

 .محرلا ةعيطقب مثإلاو ,براقألا قوقع نم همامتإ يف نيديعب ؛حلصلا نم نطوم ريخ ىلع امتحبصأف :لوقي
 ريمضلاو .محرلا ةعيطق نع امتدعبو «هب امترفظو «قالعألا لذبب رئاشعلا نيب حلصلا امتبلط امكنإ :ئيعملا صيخلتو

 .ثنؤيو ركذي دقو «"ملسلا" ىلإ "اهنم" يف
 .اهعمج يف ربكلاو تايربكلاو «ربكألا ثينأت يف ىربكلا لثم ىلعلاو تايلعلا اهعمجو .ىلعألا ثينأت ايلعلا :ايلع

 .احابم ءيشلا لعجو ءاحابم ءيشلا دوجو :ةحابتسالاو .امهل ءاعد "امتيده" :هلوقو .بابلا سايق كلذكو

 .لاحلا ىلع "نيميظع" بصنو .ميظعتلا يعم. ماظعإلا نم "مظعي" :ىوريو .لاصفتسالا :ةحابتسالاو

 ىلإ امتيده :لاقف امهل اعد مث .اهبسحو دعم فرش نم ايلعلا ةبترلا يف امكتمظع لاح يف حلصلاب امترفظ :لوقي

 اميف مظع وأ .هرمأ مظع «هلصأتساو اا دحملا نم ًازنك دجو نمو :لاق مث .حالفلاو حاجنلاو حالصلا قيرط

 ] .ماركلا نيب

 :ميكرتا نع يطعم يكملاو ءحركاكا اردصم نوكي دقو «حردلا وهو ءملك عمج مالكلاو مولكلا :مولكلا
 .اموحب اهيطعي يأ اهمجني .اوفع اضيأ هافعو «هيفعي هريغ هافعو ءسردو ىحمغا اذإ وفعي ءيشلا افع

 مرحجلا نع ديعب ؛ةحاسلا ءيرب وه نم اموحب اهيطعي لبإلا تحبصأف «لبإلا نم نيثملاب حارحلا لازتو ىحمت :لوقي
 ءاموحن اهاجرحخأو هب ايفوو «تايدلا ءاطعإ انمض دقو «ءامدلا ةقارإ نع لزعم. امهنأ ديري .بورحلا هذه يف

 .تايدلا ىطعت كلذكو

 يف ءاهلاو .ىلوألا ةغللا :لصألاو ,تاغل :هقيرهي هقارهأو «هقيرهي هقارهو «هقيري مدلاو ءاملا قارأ :اوقيرهي ملو

 :مجحملاو .دعب هقحلت مل لعفأ ةزمه نأ ًامهوت لدبملاو لدبلا نيب ةثلاثلا يف عمجو .ىلوألا يف ةزمهلا نم لدب ةيناثلا
 | .مجاحما عمجلاو .ماجحلا ةلآ
 :لاق مث .افود مهمزلت تايدلا نأل ؛ىلتقلل ةمارغ ناديسلا ناذه اهمجني يأ موقل ةمارغ موق لبإلا مجني :لوقي

 :ءلملاو ؛ءيشلا تألم ردصم :ءلملاو .ءامدلا نم امجحم المي ام رادقم اوقيري لا تايدلا نومحني نيذلا ءالؤهو
 . .هئالمأ ةثالثو هيثلمو حدقلا ءلم نيطعأ :لاقي .ءالمأ هعمجو «هريغو ءانإلا الع يذلا ءيشلا رادقم



 ةغلانلا ةقلعملا عبسلا .تاقلعملا

 مسسفم ع ةظنن كَمْ "5 َناَقدَو ةلاَّسر ىلع فالخألا غدبأ آلآ

 ملْعَي هللا منكي اَمْهَمَو ىفْخَيل 0

 عمج لافإلاو .ةقرفتم يأ ىش .ةمينغلا وهو «منغملا عمج مناغملاو .ثوروملا ميدقلا لاملا :ديلتلاو دالتلا :مكدالت

 .ةمنزب ملعملا :منزملاو .لبإلا نم نسلا ريغصلا وهو «ليفأ

 .ةملعم راغص لبإ نم ةقرفتم مئانغ «ةثوروملا ةميدقلا مكلاومأ سئافن نم نيلوتقملا ءايلوأ يف يرجي حبصأف :لوقي

 لافإلا ةفص ناك نإو «ةمئزملا :لقي ملو .عاذجألاو «قاقحلاو «نوبللا تائب نم ئطعت تايدلا نأل ؛راغصلا صحو

 غاس كلسلا اذه ف طرخنا ءانب لكو تيل داحآلا اهيف كرتشا ىلا ةينبألا نم ًالاعف نأل ؛ظفللا ىلع ًالمح

 .ظفللا ىلع ًالمح هريكذت

 ىلع فيرشو باع ىلع بيغ عج امك «فالحأ ىلع فيلح عج .ناريجلا :ءافلحلاو فالحألا :فالحألا

 :بوقعي دشنأ- .داهشأ ىلع ديهشو «فارشأ

 باهذ ' ىلإ ليللا .ةمهحو باحنأ  ةنيقب 2 يدتغأ دق

 متمسقأ له .ةميسقلا كلذكو .ماسقألا عمتباو .فلحلا :مسقلاو .اوفلاحت يأ موقلا مساقتو .فلح يأ مسقأ

 :هيوبيس دشنأو .ىنأ دق يأ ١( :ناسنالا) ِناَسنَأْلا ْىَلَع ىتأ لَه :ىلاعت هلوق هنمو تيسفأ دق يأ

 مكألا يذ فقلا حفسب انوأر لهأ ٠ 0 انتدشب و 'سراوف لئاس

 00 ] .ماهفتسالا فرح قحلي ال ماهفتسالا فرح نأل ؛انوأر دق يأ

 .اوبنحتو ثنحلا نم اوجرحتف ءفلح لك حلصلا لبح ماربإ ىلع متفلح دق :مهل لقو ءاهءافلحو نايبذ غلبأ :لوقي

 نم متكي امهمو هللا ىلع ىفخيل ؛دهعلا ضقنو ردغلا نم نورمضت ام هللا نم اوفخت ال :لوقي :ّلإ نمتكت الف
 ردغلا اورمضت الف «دابعلا رئامض نم ءيش هيلع ىفخي الو ءرئارسلاو تايفخلاب ملاع هللا نأ ديرب .هللا هملعي ءيش هلا

 .هللا نم متكي يأ هللا متكي :هلوقو .هللا هملع هومترمضأ نإ مكنإف ؛دهعلا ضقنو

 لإ ريصملا لبق ايندلا ف باقعلا لجعي وأ «باسحلا مويل رخ ديف ؛تاتك بي مقريو ,هباقع رخؤي يأ م رخؤي

 .ًالجاع وأ ًالجآ بنذلا باقع نم صلخم ال :ديرل .هبحاص نم مقتنيف «ةرخآلا



 ةثلاثلا ةقلعملا 10 عبسلا تاقلعملا

 مَّحَرْلا ثيدحللاب اًهْنَع َوُه امو ُمُمُفْدَو ْمُسلَع ام الإ ْبْرَملا اَمَو
 ير ره م 3 هي. يد 2 م6 َّ 0 3 م - 1 م 00

 مدس 0 اذِإ 0 ةميمذ اهوثعبت اهوثعبت ىتم

 5 َّس ساو ل هد هَ

 2 2 سم د 0 و موي : ا 2س 0 هع

 .اهونظب هيف مكحي يأ نونظلاب هيف محري يذلا :"مّجرملا ثيدحلا"و .ةبرجتلا :قوذلا :متقذو

 نع محرم ثيدحب لوقأ يذلا اذه امو .اهتهارك متسرامو ءاهومتبرجو اهومتدهاع ام الإ برحلا تسيل :لوقي
 .نونظلا ماكحأ نم سيلو «براجتلا نم ةقداصلا دهاوشلا هيلع تدهش ام اذه يأ .برحلا

 :ةيرضتلاو ءارضإلاو ءىرضي يرض :لعفلاو .ةوارضلا كلذكو ءاهران راعتساو ءصرحلا ةدش :ىرضلا :رضتو

 .اهتبهلأ :اهتمرضو اهتمرضأو .تبهتلا :تمرضتو «تمرطضاو ءامرض مرضت رانلا تمرض .ةوارضلا ىلع لمحلا
 «ىرضلا ةدش ىلع اهوتلمح اذإ اهمرض دتشيو ءاهتراثإ ىلع نومذت يأ ةمومذم اهوثعبت برحلا اوثعبت نيم :لوقي

 .اهارين بهتلتف

 ىلع مهئحي .تحاه اهومتجيهو «تراث اهومترثأ نمو «متممذ برحلا ران متدقوأ اذإ مكنإ :نيعملا صيخلتو

 .برحلا ران داقيإ ةبقاع ءوس مهملعيو ءحلصلاب كسمتلا

 حقللاو .عم ئيعمب "اهلافثب" :هلوق يف ءابلاو .نيحطلا اهيلع عقيل ؛اهتحت طسبت ةدلح وأ ةقرح :ىحرلا لافث :اهافغب
 .نيترم ةنسلا يف ةجعنلا حقلت نأ :فاشكلاو .كلذك اهلعج :حاقلإلاو .ةقانلا تحقل :لاقي .دلولا لمح :حاقللاو

 اذإ :مآتم ةأرماو «نيمأوت ىثنألا دلت نأ :مآتإلاو .اجاتن جننت ةقانلا تجنتو ءيدنع تدلو اذإ احاتنإ ةقانلا تحتنأ

 :رعاشلا لوق هنمو .مأوتلا ىلع عمجي :مأوتلاو .اهبأد كلذ ناك

 ماظنلا ةقاسسا ذإ وخلاك مأؤت اهعمدو . انل تلاق

 :لاق مث .نحطلا دنع الإ طسبي ال هنأل ؛ةلاحلا كلت صحو .هلافث عم بحلا ىحرلا كرع برحلا مككرعتو :لوقي

 فونص لعجو .بحلا ىحرلا نحط ةلزنمب مهايإ برحلا ءانفإ لعج .نيمأوت دلتو «نيترم ةنسلا يف برحلا حقلتو
 :نيكيش رشلا عابتتساب اهفصو يف غلابو .تاهمألا نم ةئشانلا دالوألا .ةلزنمب بورحلا كلت نم دلوتت رشلا

 .اهمآتإ :رخآلاو ءافاشك ةحقال اهايإ هلعج :امهدحأ

 :مأشألاو «نيمايم لاجرو «نوميم لحر :لاقي امك «ميئاشم لاجرو ؛موؤشم لجرو «نميلا دض موشلا :مأشأ
 - رمحأ "داع رمحأ"ب دارأو .مئاشألا هعمجو .نوميملا ةغلابم نميألا كلذكو .موؤشملا ةغلابم وهو ءمؤشلا نم لعفأ



 ةغلاغلا ةقلعملا ما عبسلا تاقلعملا

 ل 7
 مَمْردَو رْيفق نم ق قاّرعلاب ىرق اَهلْهأل لغُت ال ام مكل للغتف

 ِمَّضْمّض نب ُنْيِصْح مهْيتاَوُي آل اَمب مهْيِلَع رج ّيَحلا ّمْعنل يرُمَعَل

 مَدَقَتَي ْملَو اَهاَدِبَأ َوُه الق ةّككَتسُم ىَلَع احثك ىَرَط َناَكَو

 .فلاس نب رادق همماو «ةقانلا رقاع وهو ءدومث -

 بورحلا مهعضرت مث .ةقانلا رقاع مؤشلا ف يهاضي مهنم دحاو لك «بورحلا ءانثأ يف ءانبأ مكل دلوتف :لوقي

 .مهئابآ ىلع ميئاشم نوحبصيف «بورحلا يف مهؤوشنو مهدالو نوكت يأ مهمطفتو
 «فقولا ىلع ءانبلاو «مزحلا لحم ف فعاضملا فيعضت رهظأ .ةلغ امل تناك اذإ لغت ضرألا تلغأ :خلإ لغتف

 . مك أرهيو مكهتي

 مهاردلا لغت يلا «قارعلا نم ىرقل تالغلا كلت نوكت ال «تالغلا نم ًابورض ذئئيح بورحلا مكل لغتف :لوقي
 .نازفقلاب
 هنم ثح اذه لك .ىرقلا هذه نم ةدلوتملا عفانملا ىلع يبرت «بورحلا هذه نم ةدلوتملا راضملا نأ :نئعملا صيخلتو

 .برحلا ران داقيإب ردغلا نع رجزو « ,حلصلا لبحب ماصتعالا ىلع مهايإ

 .هنكمي ىح هرخأ نكلو هب لجعيف «ىفأ امب مدقتي مل :لوقي
 سباح نب درو لتق ةاتاؤملا هذهو .مهقفاوي :مهيتاؤي .رئارجلا عمجلاو «ةيانجلا :ةريرجلاو .مهيلع ئج :مهيلع رج

 نب نيصح ىراوتو رتتسا «نايبذو سبع :ناتليبقلا تحلطصا املف ؛.حلصلا اذه لبق مضمض نب مره يسبعلا

 هيلع دشف «هيخأب ءاوب سبع نم لحرب رفظ ّىح ؛ةصرفلا زهتني ناكو ؛حلصلا يف لوخدلاب بلاطي الثل ؛مضمض

 .ليتقلا لقع ىلع نيتليبقلا نيب رمألا رقتساف ءسبع تبكرف «هلتقف

 .دهعلا ضقنو ردغلا رامضإ يف هوقفاوي مل نإو .مضمض نب نيصح مهيلع ئج ةليبقلا تمعنل يتايحب مسقأ :لوقي

 نم وه لب :ليقو .هحشك يف ةوادعلا رمضملا :حشاكلاو .حوشك عمجلاو .عالضألا عطقنم حشكلا :احشك

 ىوط :لاقيو .قافولاو دولا نع هضارعإل ؛ًاحشاك ودعلا يمس امنإو «ىلوو ربدأ اذإ ل حشك :مهوق

 ىلع تيبلا يف وهو «راتتسالا :نانكتسالاو .نكلا بلط :نانكتسالاو .هردص يف رمضأ يأ اذك ىلع هحشك

 ف لاديمللا لعفلا عم "مل" ةلزنمب يضاملا لعفلا عم "ال" نوكتو .اهدبي ملف يأ "اهادبأ وه الف" .ىاثلا نئيعملا

 مَ الفإل :ىلاعت هلوقو «لصي ملو قدصي ملف يأ (1١7:ةمايقلا) (ىَلَص الو َقَّدَص القط :ىلاعت هلوقك «ىعملا
 :تلصلا يبأ نب ةيمأ لاقو .اهمحتقي ملد يأ (١١:دلبلا) ؟ةّبقَعلا



 م يي نس 9 مح يقتأ مث يتَحاَح يضفأس لاَق

 متت هَل 0 هل فَذذَقُم حالسلا يكاش دّسأ ا

 ملْظَي ملطلاب دي الو ًاعْيِرَس هبال او سان هيرب
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 امحلأ ل. .قللا .كنع أو امج رفغاف مهللا رفغت نإ

 :رحارلا لاقو .بنذلاب ملي مل يأ

 هلعف 0اال ئيس ١ رمأ 2 يأو
 .هلعفي مل يأ

 مدقتي ملو ءدحأل اهرهظي ملو «هيف ةرتتسم ةين ىلع هحشك ىوطو ءادقح هردص يف رمضأ نيصح ناكو :لوقي
 .ةصرفلا ناكمإ لبق اهيلع

 نيبو ئيب لعجأ مث .هل ءفك لتق وأ يخأ لتاق لتق نم يجاح يضقأس :هسفن يف نيصح لاقو :لوقي :خلإ لاقو

 .ًامجلم ليخلا نم ًافلأ وأ «هسرف محلم سراف فلأ يودع

 .ةينملا ةينك :معشق مأو .ةفاحإلا :عازفإلاو .ادش دشي هيلع دش دقو .ةلمحلا :دشلا :دشف

 ىقلم دنع هريغل ضرعتي مل يأ ةريثك ًاتويب عزفي ملو ؛هيعأب هلتقي نأ مار يذلا لحرلا ىلع نيصح لمحف :لوقي
 اهولحل ؛ةينملا لزنم هلعجو .ةينملا لزنم دنع دارأ .هلحر هب يقلي رفاسملا نأل ؛لزنملا :لحرلا ىقلمو .ةينملا لحر

 ةدعلا يهو «ةكوشلا نم هلك «حالسلا مات يأ حالسلا كاشو حالسلا كاجو محامل يكاش :حالسلا يكاش

 دبلت ام يهو ءدسألا ةدبل عمج :دبللاو .فذقلا ةغلابم فيذقتلاو .عئاقولا ىلإ اريك هي. فلقي ئأ يقدقفا ةوقلاو

 ٍ .هيبكنم ىلع هرعش نم
 ديري .هنثارب ملقت مل «ناتدبل هل ادسأ هبشي «عئاقولاو بورحلا ىلإ هب ىمري نأل حلصي حالسلا مات دسأ دنع :لوقي

 .نيصح ةفص نم هلك تيبلاو .هنثارب ملقي ال دسألا نأ امك «ةكوش مدع هبيعي الو ءفعض هيرتعي ال هنأ

 ,زومهم 'هب أدبأ ءءيشلاب تأدب .هيلع هتأرحج دقو ءؤرجي ؤرح :لعفلاو .ةعاجشلا :ةءارجلاو ةأرحلا :ءيرج

 .مزاجلل تفذح مث ءافلأ ةزمهلا تبلقف
 3 «هئانغل اراهظإ ؛سانلا ملظ دحأ هملظي مل نإو ءاعيرس هملظب ملاظلا بقاع ملظ م .عاجش وهو :لوقي



 ةثلاثلا ةقلعملا ما عبسلا تاقلعملا

 مّدلابَو حالّسلاب ىَرفَت ارامغ اودروأ 8 اذ ىّتح مهأمظ اوَعَو

 كل مالو و تن ا 3-1

 مكحول ٍلبوَتَسَم لَك 0 اوردص مل مهنيب ايانم اوُضقف

 1 0 لِيَق 1 كيه نبا مد مهح امر مهيلع تارح ام َكَرمعل

 مرَحملا نبا الو اهم بَمَو الو  لفؤت ِمَد يف تملا يف تكّراش الو

 ىلإ عجرو «هتصق نع برضأ مث .ًانيصح هب نيعو «هلبق يذلا تيبلا يف دسأ ةفص نم تيبلاو .هئالب نسحو -

 .حلصلاب ماصتعالا ىلع ثحلاو «برحلا ةروص حييبقت

 ٌداكلا ةيشاملا تيعر :وحن نيلوعفم ىلإ ىدعتي دقو «ًالكلا ةيشاملا تعر :دحاو لوعفم ىلع رصتقي يعرلا :اوعر

 :يرفتلاو .ريثكلا ءاملا وهو ءرمغ عمج رامغلاو .ءامظألا عمجلاو «نيدرولا نيب ام :ءمظلاو .هسفن ًالكلا ىعرو

 .ققشتلا

 نع اوفك مهنأ :نيعملاو .ةراعتسا هلك اذهو .ةريثك انام اهو درو أو ءمظلا مت اذإ ىح ءألكلا مهلبإ اوعر :لوقي

 دعب لبإلا دروت امك «عئاقولا اودواع مث ,ةمولعم ةدم لبإلا ىعرت امك ,ةمولعم ةدم لازنلا نع اوعلقأو «لاتقلا

 .ءامدلا كفسو حالسلا لامعتساب مهنع قشنت اهنكلو «رامغلا ةلزنمب بورحلاف «يعرلا

 .اليبو هتدججو :ءيشلا تلبوتساو .تدروأ دض :ترذدصضأ .هتممتأو هتمكحأ :هتيضقو ءيشلا تيضق :اوضقف

 اريك ل ثلا :ميخولاو ليبولاو ايو هالخبر :هتمح وتو هتمح وتساو

 ايانم اوممت مهفأكف ءرخآلا نم افنص نييحلا نم دحاو لك لتق يأ مهنيب ايانم اوممتو اومكحأف :لوقي

 دروت نأ ىلإ ىعرتف «لبإلا ردصت امك اناث هل فادي الاب اولغتشاو «عارقلاو لاتقلا نع اوعلقأ مث «مهالتق

 برحلل مهدادعتسا لعج .ميخو ليبو ذلك ةلزنمب اه دادعتسالاو ةيناث برحلا ىلع مهمازتعا لعجو .ايناث

 اهداريإو ءالوأ لبإلا يعر ةلزنمب ةيناث اهايإ مهضوحو ءانامز اهنع مهعالقإو ءاتارمغ مهضوخو الوأ
 نيذلا حدم ىلإ داعو ؛مالكلا اذه نع بيوض مغ «لاحلا هذه لاحلا كلب هبشو .ًايناث اهيعرو اهرادصإو

 .اهوديو ىلتقلا نولقعي

 يف غلبأ كلذ نوكيل ؛مهئامد كفس نع مهمتذ ةءارب نيبي .حامرلل "تكراش" يف ثينأتلاو .مهئامد كفس يف مهيلتاق

 .هلبق يذلا تيبلا حرش ءانثأ ف تيبلا اذه حرش ىضم دق :خلإ تكراش الو



 ةثلاثلا ةقلعملا 5 عبسلا تاقلعما

 مرَخَمب تاَعلاط لاَم تاَحّيحص ُهَلوُلقْعَي اويحما ِمُهاَرَأ الكف

 مِظْعُمب يلاَبلل ىَدَحِإ ؛ تقرط اذِإ هيا سال مص ٍلالح يحل

 ملْسُمب ٌمِهْيَلَع يناجلا ُمراجلا الو ُهلْبَت ُكِرْدُي نغّضلا وذ الق مارك

 ما هلل روب ريما شعُي ْنَمَو ةاّيحلا َفْيلاكَت تسْمتَس

 0 مسك رل ينال را رح يبسلكلو علو يضااو وردا يزن وسللاو

 األ ؛ًالقع ةيدلا تيمسو .هتمزل لا ةيدلا هنع تيدأ :هنع لقعأ لجرلا نع تلقعو .هتيدو :ليتقلا تلقع :هنولقعي

 ليتقلا ةينفأ ىلإ لبإلاب أي ناك يداولا نأل ؛ًالقع تيمس لب :ليقو .هسبحتو هنقحت يأ ؛كفسلا نع مدلا لقعت
 لصألاو .مهاردو ريناند تناك نإو ءلقع ةيدلا تيم مث .لوقعملا نيعمب لوقلا اذه ىلع لقعف ءاهلقعب كانه اهلقعيف
 .مراخملا :عمجلاو .هيف قيرطلاو لبحلا فنأ عطقنم :مرخملاو .اقولع :اهتعلطأو «ةينثلا تعلط .انركذ ام

 ءايلوأ ىلإ اهقوس دنع لابحلا قرط يف ولعت لبإ تاحيحصب هنولقعي نيلقاعلا ىرأ ىلتقلا نم دحاو لكف :لوقي
 .نيلوتقملا
 .ًاليل نايتإلا :قورطلاو .عنمب يأ مصعي .مايقو مئاقو ؛مايصو مئاصو ,باحصو بحاص :لثم لاح عمج :لالح
 :مطوقك ءمظعلا لاح ىلإ راس يأ رمألا مظعأ .ةيدعتلل هنوكو «"”عم" نيعمب هنوك زوجي "مظعم' :هلوق يف ءابلاو

 اذإ .مهءافلحو مهفاريج مهرمأ مصعي «نيلزان يح لحأل ىلتقلا نولقعي يأ بنعلا فطقأو ءرمتلا دحأو «ربلا زجأ

 .مهوعنمو مهومصع ةبئان مهتبان اذإ يأ .ميظع بطخو «عيظف رمأب يلايللا ىدحإ تتأ

 :لبتلاو .نئاغضلاو ناغضألا عمجلاو .ةوادعلا نم بلقلا يف نكتسا ام وهو «دحاو ةنيغضلاو نغضلا :نغضلا وذ
 .رمتلا يذو نبللا يذ ئيعمب رماتلاو نباللاك «مرحلا وذ :مراجلاو ءدحاو ىناجلاو مراجلاو .لوبتلا عمجلاو .دقحلا

 .نالذخلا :مالسإلاو

 نم مهيلع يجو ؛هوملظ نم مهنم ماقتنالا ىلع ردقي الو ءمهدنع هرتو رتولا وذ كردي ال مارك يحل :لوقي
 .ءوسب همار نمت هوعنعو هنورصني لب ءمهناريجو مهئافلحو مهاايتف
 ءافجلا امي داري ال «ةيفاج ةملك :كل ابأ ال .دئادشلاو قاشملا :فيلاكتلاو .هتللم :ةمآس ءيشلا تمئس :تمئس

 .مالعإلاو هيبنتلا امب داري امنإو

 .ةلاحم ال ربكلا لم ةنس نينامث شاع نمو ءاهدئادشو ةايحلا قاشم تللم :لوقي

 .عقوتم رظتنم وه امب ةطاحإلا نع بلقلا يمع ٍنيكلو ءرضح امو ىضم امب يملع طيحي دقو :لوقي :خلإ ملعأو



 ةثلاغلا ةقلعملا مه عبسلا تاقلعملا

 - هما ه ن1 0 تا مص اس رو 2 نك ع جه س 2 ن0 5 هم, 1 و 1

 3-2 رمعي ئطحت نمو ةنمنل بص نم ءاوسع طبخ أي ا تيار
 سم ل م

 .ّ د - 8 .٠ ريمه هم عم ه رار و مه ّس مى 0 أ جه سس

 ةريثك رومأ يف عناصي مل نَمَو
 متشي مئشلا قّثي ال ْنَمو هرفي -هضّرع نوُد نم فورغملا ِلَعْجَي ْنَمَو
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 نس و 00 هر هاو و هَ 5 7 0 8 9 رق واس تا سا

 ممذديو هنع نعتسي هموق ىلع هلضفب لحخبيف لضف اذ كي نمو
 ًّم هم 02 و 2 وس

 2 00 ك 2 م9 وى 3 و 0 0 ل ا م 6 ساس

 مَحْنَحَتَي ال ِّربلا نمَمْطُم ىلإ ُهِمَلق َدْهُي ْنَمَو ْمَمْدُي ال فْوُي ْنَمَو

 ةبلقنم يشع يف ءايلاو .وشع اهعمجو .ىشعألا ثينأت ءاوشعلاو .طبخي طبح لعفلاو .ديلاب برضلا :طبخلا :طبخ

 طبخ طباخ وه :لثما يف لاقيو .اليل رصبت ال يلا ةقانلا :ءاوشعلاو .اهنع ةبلقنم يضر يف تناك امك هواولا نع
 ةاوهم يف تدرت امرف ءىمع ىلع اهيديب طبختف ءاليل رصبت ال يلا ةقانلاك «ةلالضلا يف هسأر بكر دق يأ ءءاوشع

 .كلذ ريغ وأ ةيح وأ اعبس تئطو امبرو

 :ريمعتلاو .ليزنتلاو رعشلاو مالكلا يف ريثك غئاس هفذحو «لوعفملا فذحف .هئطخت نمو يأ "ئطخت نمو" :هلوق
 .تلعلا ليرات
 :لاق مث «ةريصب ريغ ىلع أطت ةقانلا هذه نأ امك «ةريصبو بيترتو قسن ريغ ىلع سانلا بيصت ايانملا تيأر :لوقي

 .مرهلا غلبف «هتقبأ هتأطحأ نمو ,هتكلهأ ايانملا هتباصأ نم

 امبرو «هولذأو هوبلغو هورهق ءرومألا نم ريثك ف مهرادي لو سانلا عناصي ال نمو :لوقي :خلإ عناصي مل نمو

 مسنملاو .ةغلابم سيرضتلاو .سرضلاب ءيشلا ىلع ضعلا :سرضلا .مسنملاب أطويو «بانلاب سرضي يذلاك هولتق

 .مسانملا عمجلاو ءسرفلل كبنسلا ةلزنمب ريعبلل

 .همراكم رفو ؛هضرع ايقاو هناسحإ لعجو ؛هضرع نع لاجرلا مذ ًاباذ هفورعم لعجي نمو :لوقي :خلا لعجي نمو

 مذلل هضرع ضرع هفورعم. لخبي نمو .هضرع ناص هفورعم لذب نم نأ ديري .متش هايإ سانلا متش قتي ال نمو

 .اروفو رفوف هترفوو .هترثكأ :ارفو هرفأ ءيشلا ترفو .متشلاو
 ؛زاجحلا لهأ ةغل ىلع فيعضتلا رهظأف «مذو هنع نسا .هب لخبيف لامو لضف اذ ناك نم :لوقي :خإ كي نمو

 .فقولا ىلع ءانبلاو مزحلا لحم يف فيعضتلا راهظإ مهتغل نأل
 لاقو «نآرقلا ةغل اهنأل ؛امهدوحأ ةيناثلاو ءناتديج ناتغل :ءافيإ هب تيفوأو «ءافو هب يفأ دهعلاب تيفو :خإ فوي نمو

 .قيرطلل هتيدهو «قيرطلا ىلإ هتيدهو «قيرطلا هتيده :لاقيو .(5 ٠ :ةرقبلا) (ْمُكِدْهَعِب فوُأ يِدْهَمب اوُْوَأَو» ىلاعت هلل

 - ١ هعوقو ىلإ نكسيو «هنسح ىلإ بلقلا نئمطي رب ىلإ هبلق ىده نمو ؛مذ هقحلي مل هدهعب قوأ نمو :لوقي



 ةئلاثلا ةقلعملا م عبسلا تاقلعملا

 ةعيلسي: :ءامسلا باس
 ره و رس

 َقْرَي نإَو ُهَنَلَي اَياَنْلا ْباَبْسُأ ْباَه ْنَمَو ا
 د هذنمح نحكي مدارك ب هرم سال

 8 و و هم و و لا م0 ساء هسا جه مس

 0و سا ٠ 5 هامساس هس ما مه 3

 ملظي َسانلا ملظي ال نمو مدهي السب هضْرخ نع ذي مل

 .هئاليإو هئادسإ يف عتعتتي مل (هعقوم -

 :ىوريو .ةيقر هيقري ضيرملا ىقرو هيف دعص :ًايقر ىقري ملسلا يقر :قري

 ءامسلا فاش مار ولو

 ىلإ دوعصلا مار ولو ءاعفن اهايإ هتبيهو هفوح هيلع دجي لو «هتلان اياملا بابسأ باهو فاخ نمو :لوقي

 هس ارارف ءافيسلا

 هيلإ ناسحإلل ًالهأ نكي مل نم ىلإ نسحأ نم يأ اهقحتسا نم ريغ يف هيدايأ عضو نمو :لوقي :خلإ لعجي نمو

 ريغ يف هناسحإ عضاولا نسحملا مدنو «هدمحي ملو همذ يأ دمحلا عضوم مذلا هيلإ نسحأ يذلا عضو «هيلع نانتمالاو

 .هعضوم

 .نانسلاو ديدحلا كلذ هب نيع ,حمرلا جز :ليق اذإو «هلفسأ ف بكرملا ديدحلا وهو «حمرلا جز عمج :جاجزلا

 ةدحاو لك ددس «برعلا نم ناتئف تقتلا اذإ .يلاوعلا :عمجلاو .هتلفاس دض حمرلا ةيلاعو «ليوطلا نانسلا :مذهللاو

 اهنم ةدحاو لك تبلق «لاتقلا يف يدامتلا الإ اتبأ نإف ,حلصلا يف نوعاسلا ىعسو ءاهبحاص وحن حامرلا جاجز اهنم

 .ةنسألاب اتلتتقاو ؛حامرلا

 .لاوطلا ةنسألا اهيف تبكر يلا حامرلا يلاوع عاطأ جاجزلا فارطأ ىصع نمو :لوقي

 عايلا حتفب "يلاوعلا عيطي" :لوقي نأ هقح ناك "يبلاوعلا عيطي" :هلوقو .برحلا هتنيلو هتللذ ءحلصلا ىبأ نم :نيعملا ريرحتو

 :زحارلا لوق هلثمو ءامهيف ةنكسم ءايلا هذه نأل ؛رحلاو عفرلا ىلع بصنلا لمحو «نزولا ةماقإل ءايلا نكس هنكلو

 قرولا نيطاعتي راوجح ىديأ قرقلا عاقلاب نهيديأ نأك

 .عدرلاو فكلا :دوذلا :دذي

 نم ينعي .سانلا هملظ «سانلا ملظ نع فك نمو .هضوح مده ,هحالسب هضوح نع هءادعأ فكي ال نمو :لوقي

 .ميرحلل ضوحلا راعتساو .هعيرح حيبتسا ؛هعيرح محي م



 ةئثلاثلا ةقلعملا ما عبسلا تاقلعملا

 مركُي مل ُهَسِفن ْمرَكُي مل ْنَمَو ُهَقيدّص ُاوُدَع ْبِسْحَي ْبِرَتْغَي ْنَمَو

 2 ناد ا يا امل م هى 1 م 2

 م ص هي 2 7 2 3

 َّس 9 . 8 1 و 8 هرم 9 دل 9 ىف ه هللا نها 2 و 4

 مدلاو محللا ةروص الإ قيي ملف هداؤف فصنو فصن ىتفلا ناسل

 ٌّ 2-2 مس اه سل 2 2 م - هس 1 هه َ 2 ب م

 ملحي ةهافسلا دعب نئجقفلا نإو هلايش ملح | خيشلا ةاقس لإو

 2 ها راس 5 را 7 سا دف 2 22 ا رع و رم ع ىلا مع 0 رمإ ه 2غ

 رئامض ىلع براجتلا هفقوتف ءمميَري مل هنأل ؛ءاقدصأ ءادعألا بسح برتغاو رفاس نم :لوقي :خلإ! برتغي نمو
 .سانلا همركي مل ءاياندلا بنجتب هسفن مركي ال نمو ,.مهرودص

 ةقيلخلاو قلخلاو .فخي ملو ملع «سانلا ىلع ىفخي هنأ نظف ءقلخ نم ناسنإلل ناك امهمو :لوقي :خإ امهمو

 .قئالخلاو قالحألا :عمجلاو ىدحاو

 .ىقبي ال فلختلاو «ىفخت ال قالحألا نأ :نيعملا ريرحتو

 تامصلاو تمصلاو .عكو نعاكو نيعك :لثم .نئثكو نئاكو نيأك :تاغل ثالث نئاك ُّق :1| نئاكو

 .هملكت دنع هريغ نع هناصقنو «هريغ ىلع هتدايز رهظت امنإو ؛هنسحتستف هتمص كبجعي تماص مكو :لوقي

 .هنانججو هناسل :هيرغصأب ءرملا :درعلا لوقك اذه ع ناسل

 ناك نإو ىفلاو «توملا الإ بيشلا دعب لاح ال هنأل ؛هملح عجري مل اهيفس خيشلا ناك اذإ :لوقي 1 ةهافس نإو

 :سودقلا دبع نب حلاص لوق هلثمو : راق اهل هيف يدك ايتن انف

 هسعر قرت ف ىراوي ح هقالخأ كرك ايل خيشلاو

 رك نمو. «لاوتلا ىلإ متدعو «لاؤسلا ىلإ اندعف ءاممي متدجف ءمكفورعمو مكدفر مكانلأس :لوقي ا انلأس

 .رداصملا ةينبأ نم لاعفتو .لاؤسلا :لآستلاو .ةلاحم ال ًاموي مرح لاؤسلا



 ةعبارلا ةقلعملا راب عبسلا تاقلعملا

 ةعيبر نب كيبل

 م5
 ؛ةيلهاجلا يف نيدودعملا ءارعشلا نم ناك «ءسيق نزاوه نم يرماعلا ةعيبر نب ديبل ليقع وبأ وه

 يف اهب لثمف ءيسفن عفادب اهمظن امنإو «ةثداحل وأ رمأل اهمظني لو «تاقلعملا يف ةعبارلا يه هتقلعمو

 .ةمهللا يلاعلا سفنلا بألا يودبلاو ةحذاسلا ةيودبلا ةايحلا ؛هيتآمو هقالحأ هريوصت

 راون ركذو لزغلا ىلإ صلختو «راطمألا اهيف تلعف امو ةيلابلا لالطألاو ةرفقملا رايدلا فصوب اهأدب

 ا ا ا ا كو

 هل م ل وا ا ا وت اف راطاجلا

 ىهتناو ؛همركو هداوج ةعرسو هشطبو رمخلا هبرشو هومل فصوو «بارطضاو ءوده نم اهيف امو
 دقو .هتفطاع يف اقداص ةيصصقلا هتاهيبشت يف اديحم ناكف «مهتنامأو مهمركب رخفلاو هموق حدمب

 ىلع قّوفتي وهو .فوصوملا روص عيمجب ةطاحإلاو هباهسإو هتقد يف ةردان ةردقم هفصو يف رهظأ
 يح رفسلا ءانثأ يف تاللحملا ديدحتو ةميدقلا رايدلا تاراكذت ةراثإب تاقلعملا باحصأ هئالمز

 ىلإ برعلا ةيداب بلق نم ةلحر ليلد هدئاصق ضعب ىلإ دانتسالاب نّيعي نأ هرعش سراد نكميل

 .يسرافلا جيلخلا



 ةعبارلا ةقلعملا خ1 مسلا تاقلعملا

 يرماعلا ةعيبر نب ديبل ةقلعم

 عدل ا 0 “َ 27 ع سلا ل هن يل 12

 اهماجرف اهلوغ َدبأت مب اهماقمف اًهلَحَم ٌرايَدلا تفَع

 اهمالس حرلا رمل ابك انتل انوش : ق1 هناكلإ ُعفاَدَمَف

 ةعيبر نب ديبل :دمحأ نب ليلخلا لاق :يعمصألا لاق :هصن ام ةديصقلا حرش لبق م بدأ 4 ةخسنلا يف :يرماعلا

 ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك نب رفعج نب كلام نب

 | .تاندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليغ نب سيق نب ةفصحخ نب

 .مزال تيبلا ف وهو .ءافعو او هسفن لزنملا افعو «لزنملا حيرلا تفع :لاقي .دعتمو مزال افع 2 تفع

 ريغ «ةيرض ىمحب عضوم :ىئمو .هب ةماقإلا تلاط ام :اهنم ماقملاو .ةدودعم مايأل هيف لح ام :رايدلا نم لحم او

 لوغلاو .ادوبأ دبأيو دبأي دبأ كلذكو .شحوت :دبأتو .ثنؤيو رك ذيو «فرصني الو فرصني نمو .مرحلا ئم

 :رجح نب سوأ لوق هنمو .نافورعم نالبح :ماحرلاو
 كرتشم رمألاف اوركذاف ًاجعنمو مكل ماجرلاو ًالوغ نأ متمعز

 هذهو .ةماقإلل اهنم ناك امو «ةماقإلا نود لولحلل اهنم ناك ام مهلزانم تحمناو «بابحألا رايد تفع :لوقي

 لامتحاو ءامئاطق لاحترال ؛اهنم ةيماجرلا رايدلاو «ةيلوغلا رايدلا تشحوت دقو .ئيم ىمسملا عضوملاب تناك رايدلا

 فذحف ءاهماجر رايدو ءاهوغ رايد يأ "اهوغ دبأت" :هلوق .رايدلا ىلإ ةعجار اهماجرو اهوغ يف ةيانكلاو .اهناكس

 .فاضملا

 :ريرج لوق هنمو .فورعم لبح :نايرلاو .عفدم دحاولاو .فايخألاو ىبّرلا نم ءاملا اهنع عفدني نكامأ :عفادمف

 اناك ' نم“ ”نايرلا» ..نكانسا -اذنتسو لبح نم نايرلا لبج اذبح اي

 .يحولا عمجلاو .باتكلا :يحولاو يحي ىحو :لعفلاو .ةباتكلا :يحولاو .ىرعتو يرعف هتيرع ردصم ةيرعتلاو

 . اهوغ" :هلوق ىلع فوطعم :عفادمف .ماللا رسكب «ةملس ةدحاولا .ةراجحلا :مالسلاو

 لامتحاو ءاهنم بابحألا لاحترال ؛نايرلا لبح عفادم تشحوتو «ةيماحرلاو ةيلوغلا رايدلا تشحوت :لوقي

 - حمدت مَلوو ءلويسلا اهارع امنإو .اقلخ تيرعف «رايدلا هذه موسر تريغو تشحوت دقو :لاق مث .اهنع ناريجلا



 ةعبارلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا

 َهُنارَحَر اَهلالَح َنوَلَخ ٌجَجح اَهسنأ ِدْهَع َدْعَب َمرَجَت نمد
 اَهُماَهِرَف اَهدوَح دعاورلا قدو  اهباصو موُجنلا عيِباَرَم تقزُر ره سس

 اهمازرإ بواَجتم هيحصل نحذدم داغو هيراس لك نم سمس ارك سو

 "ا بصنو ؛رجحلا يف باتكلا ءاقبب مايألا مدقل راثآلا ءاقب هبش : ع نع باتك هنأكف «نامزلا لوطب -

 .يحولا ىلإ دئاع ؛مالس هيلإ فيضأ يذلا رمضملاو ."يرع" هيف لماعلاو .لاحلا ىلع

 دهع لعفلاو .ءاقللا :دهعلاو .ةلمكم يأ ةمرحم ةنسو «ةنسلا تمرحت :لاقي .عاطقنالاو لمكتلا :مرجتلا :مرجت
 .يضملا :ولخلاو .لحلا رهشأ :لالحلابو .مرحلا رهشألا :مارحلاب دارأو «ةنسلا يهو ,ةجح عمج ججحلاو .دهعي
 .(17:فاقحألا) يليق نم ْنوُرقْلا َتَلَح دقو :لجو زع هلوق هنمو .ةيلاخلا ممألا :هنمو
 .اهنم لحلا رهشأو مرحلا رهشألا تضم «نونس امي افاكس دهع دعب تعطقناو تلمكو تمت دق رايد راثآ يه :لوقي
 لدب "اههالح"و .ججحلا ىلإ عجار هيف رمضملا :نولخ .اهامكب نونس اهنع مهلاحترا دعب تضم دق :نيعملا ريرحتو

 .امهيضمب ةنسلا نع ربعف «لحلا رهشأو مرحلا رهشأ ودعت ال ةنسلاو .اهيلع فوطعم "اهمارح"و .جحجنلا نم
 :بوصلاو .عابرم دحاولا .عيبرلا لصف سمشلا اهلحت يلا لزانملا يهو .ةيعيبرلا ءاونألا :موجنلا عيبارم
 :دوحللاو .ترطم اذإ ًاقدو قدت ءامسلا تقدو دقو .رطملا :قدولاو .ئيعمب هباصأو اذك رمأ هباص :لاقي .ةباصإلا
 .دوج وهف ءادوج دوحي رطملا داج دقو ءهلهأ يضري يذلا رطملا وه :يرابنألا نبا لاقو .ماعلا ماتلا رطملا
 .نيل اهيف ىلا ةرطملا يهو .ةمهر اعمج مهرلاو ماهرلاو .ةدعار اههدحاو .باحسلا نم دعرلا تاوذ :دعاورلاو
 بئاحسلا نم دوعرلا تاوذ رطم اباصأو ءتبشعأو تعرمأف ةيعيبرلا ءاونألا راطمأ نمدلاو رايدلا تقزر :لوقي

 : ليج ايل هناك امور فله ١ دكرس قلاب ناك هب ناك

 .اهتهازنو اهيلع ةفلتخملا راطمألا فدارتل ؛ةبشعم ةعرمم رايدلا كلت نأ :نيعملا ريرحتو

 .هتفاثك طرفل ؛همالظب ءامسلا قافآ سبلملا :نحدملاو .يراوسلا عمجلاو .ًاليل ل ةرطاملا ةباحسلا :ةيراسلا :ةيراس

 مسالاو .تغر اذإ ةقانلا تمزرأ دقو .تيوصتلا :مازرإلاو .ميغلا نجدأ دقو ءءامسلا قافآ ميغلا سابلإ :نحدلاو
 ءامسلا قافآ سبلي ءداغ باحس رطمو «ةيراس ةباحس رطم لك نم يه :لاقف ءراطمألا كلت رسف مث .ةمزرلا

 راطمأ نأل ؛ةنسلا راطمأ اهل عمج .بواجتت اهدوعر نأك يأ اهتاوصأ بواجتت ةيشع ةباحسو .همكارتو هتفاثكب
 ورسفم معز اذك .ًايشع عقي اهرثكأ فيصلا راطمأو .ةادغ عقي اهرثكأ عيبرلا راطمأو ءًاليل عقي اهرثكأ ءاتشلا
 .تيبلا اذه



 ةعبارلا ةقلعملا هو عبسلا تاقلعملا

 7 16 يل 1
 اَهَماَعَتِو اَهَولَظ  نيتهلجلاب تلفطأو ناقميألا عورف "لعف

 0 ري در 2 ه 7 عه 7 ف ض

 اَهُماَهِب ءاّضفلاب لجأت اذوع  اّهئالطأ ىلع ةّئكاس نيعلاَو

 .لافطأ تاوذ تراص يأ تلفطأو .يربلا ريجرحلا وهو «تبنلا نم برض :اهمضو ءاهلا حتفب :ناقهيألا

 «تبنلا نم برضلا اذه عورف امب تلعف :لاقف ءامياشعإو رايدلا باصخإ نع ربخأ مث .يداولا ابناج :ناتهلجلاو

 اهؤابظ تلفطأو ديري "اهماعنو اهؤابظ" :هلوقو .رايدلا هذه يداو يبناحب لافطأ تاوذ ماعنلاو ءابظلا تحبصأو

 .سبللا لاوزل ؛رهاظلا ف ءابظلا ىلع ماعنلا فطع هنكلو «لافطألا دلت الو ضيبت ماعنلا نأل ؛اهماعن تضابو

 :رعاشلا لوق هلثمو

 انويعلاو -بجاوحلا 2نجحزو 55 نزرب تايناغلا اه اذإ

 :رخخآلا لوقو .نويعلا نلحكو يأ

 رفو هل راص هالوم نأ هينيعو هفنأ عدجبي هللا نأك هارت

 :رخآلا لوقو .هينيع أقفيو يأ
 غرو فيش ادلقتم ادغ دق كحوز تيل اي

 اذه نأ «ءنييفوكلاو نييرضبلا نييوحنلا ةمكألا نم ريثك معزو .انركذ ام رئاظن طبضت الو. .احنر ًالماحو يأ
 .عامسلا ىلع هيف لوعملا نأ ىلإ شفخألا نسحلا وبأ حولو .عضوم لك يف غئاس بهذملا

 .ءالطألا عمجلاو .رهش هيلع ِتأي نأ ىلإ دلوي نيح شحولا دلو :الطلاو .نويعلا تاعساو :نيعلا :نيعلاو

 «لوحو لئاحو .«طوعو طئاع :لثم «ذئاع ةدحاولا .جاتنلا تاثيدحلا :ذوعلاو .هريغو ناسنإلا دلول راعتسيو

 .شحولا رقب نم عيطقلا :لحألاو .ظفحلا ىلع هيف لوعم :لولق لعف ىلع لغاعلا جو ورفو «رافو لوو كرانو
 اذإو .تدرفنا اذإ نأضلا دالوأ :ماهبلاو .ءارحصلا :ءاضفلاو .الحأ ًالحجأ اًتروريص :لحأتلاو .لاحآلا عمجلاو

 ءامامب نكت مل نأضلا دالوأ نم زعملا دالوأ تدرفنا اذإو .ماه :عيمجلل ليق ءزعملا دالوأ نأضلا دالوأب تطلتخا

 عمجيو «ةمهي :مهبلا دحاوو .مهي :ماهبلا دحاوو .برعلا دنع زعملا ةلزنمب لبجلا ءاشو .نأضلا ةلزنمب شحولا رقبو

 .تاماهبلا ىلع ماهبلا

 اهدالوأو «جاتنلا تاثيدح اهفوك لاح ءاهعضرت اهدالوأ ىلع تماقأو تنكس دق نويعلا تاعساولا رقبلاو :لوقي

 تضر و نال وكم افرك نع قودضولا ندم ترانع انا مدلكلا "اذهل نم نكللاف اردتم قللت قف اعيطق روصت
 :قيعلا رقم لات ئلغ "ا دويغ"



 ةعبارلا ةقلعملا ٠ عبسلا تاقلعملا

 بيكن هول ذي يدي .لولسلا 2 لولا: ذخر م 8 مم رو ٌّ 2 دا ورع م وعر م جه 9 و 2
 سارا سا يه سى تم 2 3 ل 8 شا ٌِ ا يوي وه م هَ

 اًهماشو نهقوف ضرعت اففك  اهروؤت فسأ ةمشاو عجر وا
 اهمالك نيبي أَم دلاوخ امص انلاؤوس فيكو اهلأسأ تفتققوف ليدل 1 ص» ا كا - لا ع مام و لس رض رم 4 و 0

ِ 

 .اضيأ هنم «هتلقص :ءالح فيسلا تولحجو .كلذ نم ةولج سورعلا تولجو .ءالج ولجي ءفشك :الجو

 «باتكلا وهو ءروبز عمج ربزلاو .للطلا عمج لولطلاو .خويشو خيشو «تويبو تيب :لثم «ليس عمج :لويسلاو
 دادجإلاو .بولحملاو بوكرملا نيعم. بولحلاو بوكرلا ةلزنمب لوعفملا ئيعم. لوعف :روبزلاو .ةباتكلا :ربزلاو
 .دحاو ديدجتلاو

 مالقألا ددحت بتك رايدلا نأكف ءاهايإ بارتلا رتس دعب اّترهظأف «رايدلا لذلطأ .نغ لويسلا تقشك و :لوقي

 روهظو «سرادلا باتكلا روطس باّتكلا ديدجتب «بارتلا اهاطغ يلا لالطألا نع لويسلا فشك هبشف .اهتباتك

 .لولطلا ريمض "نأك" مساو ."ربز" ريمض ىلإ ةفاضم "مالقأ"و .اهسورد دعب روطسلا روهظ ءاهسورد دعب لالطألا

 انرسف دقو .اعوجر عحجري عججرف ءاعجر هعجرأ هتعجر :مهوق نم وهو .ديدجتلاو ديدرتلا :عجرلا :عجر وأ

 :لاقي مث .هريغو قيوسلا هتففسأو ءافس هفسي هريغو قيوسلا ديز فس :مهوق نم وهو .رذلا :فافسإلاو .ةمثشاولا
 :ففكلاو .جلينلا :ليقو «رانلاو جارسلا ناخد نم ذختملا شقنلا :روؤنلاو .نيعلا لحكلاو حرجا ءاودلا تففسأ

 .اهمضب ةفك ليطتسم لكو .ففك اهعمجو «فاكلا رسكب «ةفك ريدتسم ءيش لكو .تارادلا يهو ,ةفك عمج

 دعب لالطألا روهظ هبش .مشو عمج :ماشولاو .حالو رهظ :ضرعأو ضرعت .ةمئألا ىكح اذك .ففك عمجلاو

 .مشولا ديدحتو ةباتكلا ديدجتب اهسورد

 لويسلا ديعت امك اهتداعأف ءاهقوف ماشولا رهظ تاراد ف اهروؤن ترذ دق ءامشو ةمشاو ديدرت وأ ربز اهفأك :لوقي

 سوردك اهسورد لعحو ءمشولا ةمشاولا راهظإك لالطألا ليسلا راهظإ لعجف .هيلع تناك ام ىلإ لالطألا
 ىلإ لعفلا دانسإ دعب هباصتنا ىلع يقب يناثلا لوعفملا وه "اففك"و .هلعاف مسي مل ام مسا "اهروؤن" .مشولا

 .ةمشاولا ريمض ىلإ فيضأ دقو ءضرعت لعاف "اهماش"و .لوعفملا
 دق "نابأ"و . انايبت نام ناره : رينو قاوب :دلاوع.عامرط ةلكتاولاو .مصأ دحاولاو .بالصلا :مصلا :امص

 .فرع يعمي نوكي دقو ءرهظ نعم. نوكي دق "نيبت"و "نيب" كلذكو .رهظ ئععم. نوكيو ءرهظأ نعم. نوكي
 يذل حبصلا ناب" :مهوقو .ةيدعتم نوكت دقو «ةمزال نوكت دق ةيقابلا ةعبرألاو .مزال لوألاف .كلذك "نابتسا"و

 - .رهظ نيعمب امهو ءاهمضو ءايلا حتفب نيبي امو ءاهمالك نيبي ام :تيبلا يف ىوريو .مزال انه وهف ءرهظ يأ "نينيع



 ةعبارلا ةقلعملا هو عبسلا تاقلعملا

 اَهُماَمُتَو اًهُيوُظ َردوغو اَهثم اوركْأف ُعْيمحْلا اهب ناكو ْتيِرَع

 0 ١ بع ه * 2 نع ا ع 3

 هس ا هيِصِع لظي فوفحم لك نم

 ؟اهمالك رهظي ال «يقاوب ًابالص ةراجح انلاؤس فيكو :لاق مث .اهفاكسو اهفاطق نع لولطلا لأسأ تفقوف :لوقي -
 طرف لاؤسلا اذه ىلإ يعادلا نأ يلإ حول ؟لئاسلا هب عفتني فيكو ؟هبحاص ىلع لاؤسلا اذه يدجي فيك يأ

 .امهبحاص ناحلدي ةبيصملاو ىوحلا نأل ؛ةيثرملاو بيسنلا ف بحتسم اذهو .هلولا ةياغو فغشلاو فلكلا

 ترداغ .كرتلا :ةرداغملاو .ةركب هنم ترس يأ نيعع تركبو تركتباو تركبأو «ناكملا نم تركب :اوركبأف

 :يؤنلاو .ةردغألاو ناردغلاو ردغلا عمجلاو .هفلخو ليسلا هكرت ءام هنأل ؛ريدغلا هنمو .هتفلخو هتكرت :ءيشلا

 ,رابآو رآبأ :لثم ءانآ :لاقيف بلقتو .ءآنأو يؤن عمجلاو .تيبلا نم ءاملا هيلإ بصنيل ؛تيبلا لوح رفحي ري

 .تويبلا للخ هب دسي وحر رجشلا نم برض :مامثلاو .ءارآو ءآرأو

 قبي مل يأ مامثلاو يؤنلا اوكرتو «ةركب اهنم اوراسف ءامب مهعيمج نوك دعب اهنفاطق نع لولطلا تيرع :لوقي

 .مهلاحم يف مهزوعي ال هنأل ؛مامثلا اولمحي مل امنإو «مامثلاو يؤنلا الإ راثآ مهنم مهلزانع

 هيفو جدوه هيلع يذلا ريعبلا وهو ,نوعظلا عمج يهو .اهمضب نعظلا فيفختو نيعلا نيكستب :نعظلا :نعظ
 عمجي دقو .ةنيعظ :اهتيب يف يهو امل لاقي مث ءاهجوز عم ةنعاظلا ةأرملا يهو «ةنيعظ عمج نعظلا نوكي دقو .ةأرما

 .دحاو نطقلاو «ةعامجلا وهو ءنيطق عمج :نطقلاو .هب نانكتسالاو ؛سانكلا لود :سنكتلاو .اضيأ نئاعظلاب

 .كلذ ريغو لحرلاو بابلا توص :ريرصلاو

 جداوهلا لعج .سنكلا يف اولخدو يحلا لحترا موي ؛نهبكارم وأ يحلا ءاسن نينحلاو قايتشالا ىلع كتلمح :لوقي
 .اهقدح رصت ةلومحملا مهمايخ تناكو :لاق مث .شحولل سنكلا ةلزنمب ءاسنلل

 يف تاعامج نهحجداوه نلخد نيح «ةليبقلا ءاسن ءامهيلع كتلمحو «ع ازنلاو قايتشالا ىلإ كتعد :ئعملا صيخلتو

 .مهدنع ةرخافلا بايثلا نم نطقلاو .نطقلا بايثب تيطغ جداوه نلخد وأ «ةلومحملا نهمايخ ريرص لاح

 هتلعج نإ لاحلا ىلع بوصنم "فو ادق هيلإ فيضأ يذلا رمضملاو .يحلل "اوسنكت" يف ريمضلاو

 . يطق هناوتج نإ هين ل وطقم «نيطق عمج

 اذإ ءيشلا رادجلا لظأ .هب اوطاحأ :ءيشلا لوح سانلا فحو «هب يطغ اذإ بايثلاب هريغو جدوهلا فح :فاوفحم

 - :ةلكلاو .جاوزألا عمجلاو .بايثلا نم طمنلا :جوزلاو .جدومحلا ناديع :انه يصعلاو .رادجلا لظ يف ناك



 درا هلا 1 عبسلا تاقلعملا

 اهمآرأ افطع ةّرجو ءابظو  اًهقوف َحضْوُت َجاَعن نأك الَجُز

 سادسا ل 2م 0 رو سه م م يع و د معص م هي.
 اهماضرو اهلثأ ةشيب عازجأ اهنأاك بارسلا اهليازو ترفح

 تا
 له 0 و -.َ ن ع 6 لم هم و 2 ا 0

 فح جدوه لك نم يه :لاقف ءنعظلا لصف مث .مرقلا عمجلاو ءرتسلا :مارقلاو .للكلا عمجلاو «قيقرلا رتسلا -

 قوف ىقلي يذلا رتسلا نع امي ربعو .؛ةلك وه :لاقف ءجوزلا لصف مث .هيلع لسرأ طمن هناديع لظي «بايثلاب

 .جدوهملا بناوج ىلع لسرملا رتسلا نع مارقلاب ربعو .هتبحاص سمشلا يذؤت الثل ؛جدوملا

 .ةلكلا وأ يصعلل مارقلا دعب رمضملاو .اميايث لالظ تحت امناديعف «بايثلاب ةفوفحم جداوهلا :ئيعملا ريرحتو

 .هنيعب عضوم :ةرجو .ةجعن ةدحاولاو .شحولا رقب ثانإ :جاعنلاو .ةلجز ةدحاولاو .تاعامجلا :لحزلا :الجز

 وهو «مئرلا عمج مآرألاو .ئثلا وه يذلا فطعلا نم وأ ,محرتلا وه يذلا فطعلا نم فطاعلا عمج فطعلاو

 .ضايبلا صلاخلا يبغلا

 ءابظب وأ ءاب يشملاو نيعألا نسح يف ءاسنلا هبش .لبإلا قوف شحولا رقب ثانإ نأك تاعامج اولمحت :لوقي

 هذه يف ءابظلاب ءاسنلا هبش .اهدالوأ ىلإ رظنلل اهقانعأ اهفطع لاح يف وأ ءاهدالوأ ىلع اهمحرت لاح يف ةرحو
 .اهئام ةرثكل لاحلا هذه يف نوكت ام نسحأ اهويع نأل ؛لاحلا

 اهيف لماعلاو «لاحلا ىلع "الجز" بصن .اهنيعأ لحك يف ةرجو ءابظو حضوت رقبب ءاسنلا هبش هنأ :ئيعملا ريرحتو
 .لعفلا دسم ةداسلا لاحلا اهيف لماعلاو «لعاف اهنأل ؛"اهمآرأ" عفرو .لاحلا ىلع "ًافطع" بصنو "اولمحت'"
 :لثألا .هنيعب داو :ةشيبو .يداولا فطعنموهو ؛عزج عمج عازجألاو .زفحي زفح لعفلاو .عفدلا :زفحلا :تزفح

 .مضر سنجلاو .ةمضر ةدحاولا .ماظعلا ةراجحلا :ماضرلاو .هنم مظعأ هنأ الإ ءافرطلا هبشي رجش

 بارسلا عطق لالخ تحال يأ بارسلا عطق اهقرافو ريسلا يف دجتل ؛باكرلا تبرض يأ نعظلا تعفد :لوقي

 رمضملاو .امُب مخضلاو مظعلا يف اههبش .ماظعلا اًقراجحو اهلثأ «ةشيب يداو تافطعنم نعظلا نأكف .«تعملو

 ."ةشيب ل :ماضرو لثأ هيلإ فيضأ يذلا

 نع برضأ مث .ةفيعض ةقلخ لبحلا نم ةعطق يهو ؛ةمرلا عمج مامرلاو .دعبلا :يأنلاو .امب ببشي ةأرما مسا :راون

 ف ”لب'و .قبس امل لاطيإ ريغ نم رخآ مالك يف ذخأو ءاهمامت دعب بابحألا لامتحا لاح فصوو «رايدلا ةفص

 ءيش يأ هسفن ابطاخم لاق .هباذكإو ةمالك لاطبإ هنم زوجي ال هنأل ؛نيعملا اذمي الإ نوكت ال ىلاعت هللا مالك

 .فعض امو اهنم يوق ام ءاهاصو بابسأ عطقتو ءاهدعب لاح يف راون نم نيركذتت



 ةعبارلا ةقلعملا 46ه عبسلا تاقلعملا

 اًهُماَرَم كنم ناك: ناحللا لكأ ةروانبحو +. دي :ثلَح ةيرم ًَء هر 1 َه ََء ل 0 5 هه 0. ٠ ب 5

 علا دا ةماعلا 1 لا راس
 مد هَ 2 س0, , ع 5 مس 6 5 ١ و 5

 اهماخلط وأ رهقلا فاحو اهيف ةنظمف تنئنميأ نإ اوصف

 ءاضيأ غئاس اهفرصو «فيرعتلاو ثينأتلا اهعامجتسال اهفرصي ملو «ةفورعم ةدلب :ديفو .ةرم ىلإ ةبوسنم :ةيرم

 ءدحاو ببس الإ اهيف سيل هنأك تراصف «نيببسلا دحأ ةفخلا تلداعف ,ءامسألا نازوأ فخأ ىلع ةغوصم اهنأل

 يره ةننانلل انههشنم لشسوألا ك1 ة ل ل ا «فرصلا عنمي ال

 :نويوحنلا دشنأو .دعدو دنه :وحن

 بعللا يف دعد ذغت ملو دعد اهرزتم 2 لضفب  عفلتت مل

 .تيبلا اذه يف نيتغللا عمج فيك رعاشلا ىرت الأ

 لخأ يزاكوراايخا يقر ق انا هيوم هز اهنا هاكر هوب نال بان كلدك ما رج نحف رق زارنا لب

 اهنيب نأل ؛زاجحلا لهأ ًارواحم نوكي ال ديفب لاحلا نأل ؛جاثنإلا مايأو «عيبرلا لصف يف كلذو ءًانايحأ زاجحلا
 زاجحلاو ديفو كدالب نيب نأل ؛اهبلط كيلع رذعت يأ ؟اهبلطم كنم نيأف :لاق مث .ةديعب ةفاسم زاجحلا نيبو

 .افذق اهيتو (ةديعب ةفاسم

 اهبلطكل رسيتي فيكو .دعب كدالب نيبو اهنيبو ؛نيعضوملا نيب درت ةيزم يه :لوقي هنأ :نيعملا صيخلتو
 ؟اهيلإ لوصولاو

 يمس «لابحلا رئاس نع درفنم لبج :ةدرفو .رخخآ لبج رجحملاو .ىملسو أجأ :ءيط يلبج نيلبحلاب يع :نيلبجلا
 .اهيلإ اهفاضأ كلذل «ةدرفب ةلصتم ضرأ :ماحرو .لابحلا نع اهدارفنال ام

 ضرألاف «ةدرف اهتنمضتف رجحمم تلح وأ .قرشملا يلت ىلا اهبناوج يأ ىملسو أجأ قراشع راون تلح :لوقي

 نمضت .زاجحلا نم ةديعب اهنم ةبيرق لابحلا هذهو .ديفب اهولح دنع اهزانم يصحي امنإو .ماححر يهو ءامي ةلصتملا

 .ربقلا هنمضتف ربقلا هتنمض :كلوق لثم «هيف هتلصح اذإ ًانالف هتنمضو .هيف لصح اذإ ًانالف عضوملا
 ءيشلا ةنظمو .ئئم فيخ ىتأ اذإ فيخأو «قارعلا ىتأ اذإ قرعأ :لثم «نميلا ىتأ اذإ لحرلا نمبأ :لاقي :تسمبأ

 سيفن ءيش وه يأ داضلاب نضلا نم وهو «ةنضم قلع :مهوق امأو .ءاظلاب نظلا نم وهو هيف هنوك نظي ثيح
 يازلاب هاور نم مهنمو .فورعم عضوم :ةمجعم ريغ ءارلاب رهقلا فاحو .فورعم عضوم :قئاوصو .هب لخبي

 2 .اضيأ فورعم عضوم :ماخلطو .ةمجعم



 ةعبارلا ةقلعملا 4 عبسلا تاقلعملا

 سار سال ا - قي م 2و 7 هه 02 17 هام ا 8

 اهمارص ةلح لصاو ريتشلو هلصو صرع نم ةئابل اف

 اَهُماَوَق ْعاَرَو ْتَعَلظ اذإ قاب ُهُمْرَصَو ليزجلاب لماجملا ُبْحاَو
 7 7 را م اله م 3 هيد نتن طا هَ 4

 اهمانسو اهبلص قنحاف اهنم ةيقب نكرت رافسأ حيلطب

 امهو ؛ماخلطب وأ رهقلا فاحوب اهنيب نم لحتو «قئاوصب لحت اهنأ نظلاف «نميلا وحن تعجتنا نإو :لوقي -
 .قئاوص ىلإ ةفاضإلاب ناصاح

 .قئاوص نم ماخلط وأ «رهقلا فاحوب تلح نميلا تتأ نإ اهفأ :نيعملا صيخلتو

 مرصلا نم لاّكف ءعاطقلا :مارصلاو .دحاو ةلخلاو لخلاو ليلخلاو .ةيهانتملا ةدوملا :ةلخلاو .ةجاحلا :ةنابللا :ةنابل

 كبرأ عطقاف :لاقف ءاهايإ ابطاخم هسفن ىلع لبقأو ءراون ركذ نع برضأ مث .مرصي مرص لعفلاو .عطقلا وهو

 رش يأ اهعطق نم ابيبح وأ ةبحم لصو نم رشو :لاق مث .ضاقتنالاو لاوزلل ًاضرعم هلصو ناك نمم كتجاحو
 ريخلو" :ىوريو .ضاقتنالاو ثاكتنالا ضرعم يف هلصو ناك نم مذي .اهعاطق :تابحملا وأ بابحألا يلصاو

 سئي اذإ اهعاطق ؛مهريخ احر اذإ بابحألا وأ تابحملا لصاو ريخ يأ امهلثمأو نيتياورلا هجوأ هذهو ."لصاو

 .كيلإ سيل كنم هتنابل عطق نأل ؛هنم كتنابل يأ "ضرعت نم ةنابل" هلوق .هنم

 كاذأ لمحتي يذلا يأ "لماحملا" :ىوريو «عناصملا :لماحلاو .هايإ هتيطعأ اذإ ءابح هوبحأ اذكب هتوبح :بحاو

 لزج لعفلاو .ظلغلاو مخضلا :هلصأو .مامتلاو لامكلا :ةلازحلاو .ليزجلا دولاب يأ ليزجلاب .هاذأ لمحتت امك

 اهرفو :هتيطع لزحأ دقو .ليزجو لزج ءاطعو ؛ليزجو لزج بطح هنمو .ليزجو لزج تعنلاو .لرحي
 .هب موقيام :ءيشلا ماوقو .ةلامإلا :ةغازإلاو .ليملا :غيرلاو .باودلا يف زمغ :علظلاو .ةعيطقلا :مرصلاو .اهرثكو

 اهماوق لامو هتلحح تعلظ نإ ةيقاب هتعيطقو :لاق مث .رفاو لماك دوب «كارادو كعناصو كلماج نم بحاو :لوقي

 رمضملاف .هتعيطقو همرص ىلع رداق تنأف .دهعلا مرك نع لماجنلا لاح نإ يأ اهمئاعدو امبابسأ تفعض نإ يأ

 ."تعلظ" يف رمضملا كلذك ةلخلل "اهماوق" هيلإ فيضأ يذلا

 حيربلا ةلزنمب لوعفم نيعمب ليعف حيلطف .هتييعأ :ًاحلط هحلطأ ريعبلا تحلط دقو .ييعملا :حيلطلاو حلطلا :حيلطب

 :قانحإلاو .رفس عمج رافسأ .نوحطملاو حوبذملا نيعمب نحطلاو حبذلا ةلزنمب لوعفم نعم ْف لعف حلطو .ليتقلاو

 ."همرصو" ةلص نم "حيلطب" :هلوق يف ءابلاو .رمضلا
 اتوقو اهمحل نم ةيقب تكرتو «رافسألا اهتيعأ ةقان بوكرب هتعيطق ىلع ردقت تنأف «هتلخ ماوق لاز اذإ :لوقي

 .اهمانسو اهبلص رمضف
 .اهيلع تنرمو «رافسألا تداتعا دق ةقان بوكرب هتعيطق ىلع ردقت تنأف :نيعمل صيخلتو



 ةعبارلا ةقلعملا ودب عبسلا تاقلعملا

 ان لالكلا هلا تنطنتو» ةفرتحتو هنن ..ىلاقت اذِإَو

 َهُماَهَج بوُتملا َّعَم َفَح ءاَبْهص اَهَنأَك ٍماَمّرلا يف بابه اَهَّلَ
 اَهُمادكو اًهبرصَو لوُحفلا ُدْرَط ةَحال َبَقْحَأل ْسَفَسَو ْعِمْلُم ؤأ

 م ا رل سو ل

 اهتهماخعوو (ايهئاضع: هبا كبف جّحَسُم ماكإلا بذدح اهب ولعي

 اذإ ءالغ ولغي رعسلا الغ :مهلوق هنمو .عافترالا وهو «ءالغلا نم ءماظعلا سوؤر ىلإ عفترا :اهمحل ىلاغت :ىلاغت

 يهو «ةمدخ عمج مدخلاو ,مدخ عمج مادخلا .محللا نم ةيراع ةييعم ةلاك يأ ًاريسح تراص يأ ترسحت .عفترا

 .لبإلا غاسرأ ىلإ لاعنلا اب دشت رويس

 ىلإ اهاعن امب دشت يلا رويسلا تعطقتو «محللا نع تيرعو تيعأو ءاهماظع سوؤر ىلإ اهمحل عفترا اذإف :لوقي
 .هدعب يذلا تيبلا يف "اذإ" باوجو .اهئايعإ دعب اهغاسرأ

 : اقاوم كلل : جرش يق ويضر ارت :تانيبخ ةبادجم اهنا نيدو رجلا نايل لاعبا ينانلا تان

 .هءام قارأ دق يذلا باحسلا :ماهجلاو .عرسأ

 دق «ءارمح ةباحس اهريس ةعرس يف اهأكف ءاهمامز دوق لاح يف ءريسلا يف طاشن لاحلا هذه لثم يف اهلف :لوقي

 .اهريغ نم اباهذ عرسأ كلتو .اهنع تدرفناف ءاهءام تقاره لا اهعطقب بونجلا تبهذ

 يف يذلا ريعبلا :بقحألاو .ًاقسو قست ؛تلمح :تقسو .نبللاب اهايبط قرشأ :عملم يهف «ناتألا تعملأ :عملم

 :ىوريو .هريغ :هحولو هحال .هيترصاخ يف وأ «ضايب هيكرو

 اهماذعو  اميرض -لوحفلا درط

 نوكي نأو .ضعلاوهو «مدكلا ةلزنمب نوكي نأ زوجي :مادكلا .لحف عومج ةلاحفلاو لاحفلاو ةلوحفلاو لوحفلا

 ,ةمذاعملا ةلزنمب نوكي نأو .ضعلا وهو «مذعلا ةلزنمب نوكي نأ زوجي :ماذعلاو .ةضاعملا يهو «ةمداكملا ةلزنمب

 :ةيطاعلا كو
 لحفلا كلذ لزهو رّيغ دق ءبقحأ لحفل ًابلوت تلمح دقو «نبللاب اهؤابطأ تقرشأ ناتأ وأ «ءابهص اهنأك :لوقي

 .هايإ اهضعو امبرضو لوحفلا درط وأ .هضعو اهايإ هبرضو «لوحفلا هدرط
 هيدشلا لحفل اذه ندب الون كلمتكلا نانألا هتعت ىآ هةناحسلا هذه هريس دقن ق'ديغت انآ :ىعملا ضيعلتاو

 .افمع اقوه ايف وس قوق + اهيلضا# وغلا
 - .اهنم بدودحا ام :اهدحو .مكألا ىلع ماكآلا عمجيو «ةمكأ عمج :مكألاو ماكآلا كلذكو كأ عمج :ماكإلا



 ةعبارلا ةقلعملا 6مم عبسلا تاقلعملا

 رس حف ل لس 1 موج . و 0 م شم 00 4 َّ

 اَهُماَرآ اهفوح بقارملا رفق ااهقؤوف اَبري توبلثلا ةزحأب
 اَهُماَيصَو همايص لاطف آزَح -ةتس ىَداَّمَح اًحلس اذإ ىتَح سعب ع 0 هسا ل ًَ

 دقلازإ قرع .ختلو فسيتم ليس اه لإ ضضرتاو ةندلغاإ سس رق رس رس رع
 .ءيشلا ىلبحلا ءاهتشا :ماحولاو محولاو ماحولا .جحسلا ةغلابم جيحستلاو .فينعلا شدنخلاو رشقلا :جحسلا -

 تالا يا عبإ ربا رعب عفا ل حرم راحل دولا يصر ار ع حر يعلو
 يف هايإ اهنايصع اهرمأ يف هككش دقو .لوحفلا نع امي اداعبإو ءاهل اباعتإ ماكإلا ناتألاب لحفلا اذه ولعي :لوقي

 .ضضعملا ريعلا :جحسملاو .هلبق هايإ اهؤاهتشاو ءاهلمح لاح

 تنك :ًابر برأ مه تأبرو «موقلا تأبر .هنيعب عضوم :توبلثو .فقلا لثم وهو .زيزح عمج ةزحألا :ةزحأب
 ديريو .بيقرلا هيلع موقي يذلا عضوملا وهو :ةبقرم عمج بقارملا .رافقلا عمجلاو .يلاخلا :رفقلاو .مهل ةئيبر

 .مرأ :دحاولاو .قيرطلا مالعأ :مارآلاو .ةعفترملا نكامألا :بقارملاب

 .ةعفترملا نكامألا يلاخ عضوم يف اهقوف امل ًابيقر نوكيو ءعضوملا اذه فافق يف ماكإلا ناتألاب ريعلا ولعي :لوقي
 .اهمالعأب نيدايصلا راتتسا فاخي يأ اهمالعأ فاخي امغإو

 ديري اهنم ملعب رتتسا ًادئاص ىري له ءاهمالعأ ىلإ رظنيل ؛هماكإ ولعي ربعلاو ءعضوملا اذهب امهنأ :نيعملا صيخلتو
 .اهيمري نأ

 امب يمس «ءاتشلل مسا :ىدامجو «هسفن رهشلا خلسناو .يلع م : ل هحخلسأ هريغو رهشلا تحلس :اخلس

 «رعاتخلاب غل وق قمار هلق املا هويتك

 ابنطلا اهئاملظ نم بلكلا رصيي ال ةيدنأ تاذ ىدامج نم ةليل يف

 هنمو .برعلا مالك يف كاسمإلا :مايصلاو .ءاملا نع بطرلاب ىفتكا :ًاءزج أزجي يشحولا أزجو .ءاتشلا نم يأ
 .تارطفملا نع كاسمإ هنأل ؛فورعملا موصلا

 كاسمإ لاطو «ءاملا نع بطرلاب ايفتكاف «عيبرلا ءاجو ء«رهشأ ةتس ءاتشلا امهيلع رم ىح توبلثلاب اماقأ :لوقي

 ةلالدل ؛ارهشأ فذحف «رهشأ ةتس دارأو .اهبصن كلذل ,"ىدامج" نم لدب "ةتس"و ءهنع ناتألا كاسمإو ريعلا

 ظ .هيلع مالكلا
 نم هتلعج نإو .هادنسأ يأ امهرمأ اعجر يأ عحرلا نم ًاعجر تلعح نإ ةدئاز "امهرمأب" يف ءابلا :امهرمأب
 :دصحلاو .لتفلا ماكحإ :رارمإلاو .لتفلا ةوق اهلصأو .ررملا عمجلاو .ةوقلا :ةرملا .ةيدعتلل ءابلا تناك عوجرلا

 - :ةعرصلاو .دارملا لوصح :حاجنلاو حجنلاو .همكحأ :ءيشلا دصحأ دقو .دصحي دصح لعفلاو .مكحما



 ةعبارلا ةقلعملا 48 عبسلا تاقلعملا

 اقئاهتسو اهئؤَس فياتصلا حير تخلوتو املا اهرياَوه ىو هم ل ا هع مس رق
 اَهُمارض 2 ةَعشُم نادك هلالظ ريطي اطبس اَعَرزاَتَتف

 اَهُماتْسَأ عطاس را نادك جف تباتب ٌتّفلغ ةَلوُمْشَم

 .ماكحإلا :ماربالاو .مئارصلا عمجلاو .اهئاضمإ يف دجلاب همئازع رئاس نع اهبحاص اهمرص ىلا ةميزعلا -

 مث .هيف هيأر وأ ءدورولا ىلع ريعلا مزع وهو «ةوق يذ مكحم يأر وأ مزع ىلإ امهرمأ ناتألاو ريعلا دنسأ :لوقي
 .مزعلا ماكحإب مارملا لصحي امنإو :لاق

 00 جيهي ءيشلا جاه .كوشلا نم برض 4. : مهلا كوك :انفسلاو :رقاوحلا ريخآم :ماوالا :اهرباود

 «فيصملا عمج فياصملاو .اجييمت هتجيهو احنه هتجهو «ءأشنو كرحت ا جيو ءًاجايتها جاتهاو

 .رحلا ةدش :ماهسلاو .موسي ماس لعفلاو .رورملا :موسلاو .فيصلا

 ءاضقنا ىلإ اذهب ريشي .اهرح ةدشو اهرورم فيصلا حير تكرحتو ءاهرفاوح ريخآم ىمهبلا كوش باصأو :لوقي

 .ءاملا دورو ىلإ اهجايتحاو .,فيصلا ءيجمو «عيبرلا
 .فوصوملا فذحف «ةلعشم ران يأ "ةلعشم نادك" .ليوطلا دتمملا :طبسلاو .بذاجتلا لثم عزانتلا :اعزاسف

 مرضلا دحاوو .مرض اهدحاو .بطحلا قاقد :مارضلاو .بشي بش هنم لعفلاو .دحاو اهلاعشإو رانلا بش

 فذحف ءاطبس ًأرابغ يأ أطبس .انأ اهتمرضو اهتمرضأو .تبهتلا :تمرضتو تمرضأو «رانلا تمرض دقو .ةمرض
 .فوصوملا

 قاقد يف رانلا لعشت «ةدقوم ران نادك «اليوط ادتمم ارابغ ءاملا وحن امهودع يف ناتألاو ريعلا بذاجتف :لوقي

 .اهبطح
 ران ناحدب هتملظو هتفاثك يف ههبش مث .هنابذاجتي بوثك ءامهودعب امهنيب عطاسلا رابغلا لعج هنأ :نيعملا صيخلتو

 .هلفوم

 لعفلاو .طلخلا :ثلعلاو ثلغلاو .لامشلا حير هتباصأ :ءيشلا لمه دقو .لامشلا حير اهيلع تبه :ةلومشم

 : رعانعللا لاوق هتمو د: ضغلا :تنناتلاو ايم :نيعلاو نيقلاب فيلقي ةلغ

 مرحملا تبان  ديقملا -ءطو قنح ىلع أطو  انتئطوو

 :ىوريو .مانس عمج :مانسألاو .اهقوف عضو يأ "تبانب تيلع" :ىوريو .رجشلا نم برض :جفرعلاو .هضع يأ
 .اعيمج عفرلاو عافترالا وهو "اهمانسأ تبائب"
 -  عفترا دق ران ناحدك «ضغلا بطرلاو «سبايلا بطحلاب تطلح دقو .لامشلا اهتباصأ دق رانلا هذه :لوقي



 ةعبارلا ةقلعملا 00 عبسلا تاقلعملا

 اَمُماَدِقإ َتَدَّرَع يه اذإ ُهثم  ةَداَع تناكو اًهَمَدَقو ىّضَمف
 8 5 مالو سانت ل لا م هم 200107
 اهماللق ارواح هروجسم اعدصو يزرسلا صرع اطسوتف

 ش ّك 3 - 3 #ش 0 0

 اَهُماَّقو ٍةَباغ ٌعَّرَّصُم هم اًَيلظي َعاَرَيلا طسو ةفوفحم

 هيف عرست سباي بطحب تدقوأ رانب ؛ناتألاو ريعلا مئاوق نم عطاسلا رابغلا هبش .هالعأ :ءيشلا مانسو .اهيلاعأ -

 هبش يذلا ناحندلا اذه لعج مث .فيثكلا رابغلا هبشي فثكأ اهفاخد نوكيل ؛كلذك اهلعجو .ضغ بطحو «رانلا

 ةفص األ ؛"ةلومشم" رحو .رثكأ هناخد نوكيل ؛باهتلالاو مارطضالا يف اهيلاعأ عطس دق ران ناحدك هب رابغلا

 ميظعتو «نأشلا ميحضتل ؛"ناحدك" :هلوق ررك هنأ الإ اضيأ ةقيف "اهفاتسأ عطاس ران ناخدك" :هلوقو .ةلعشمل

 :لثم نم هرئاظنك ةصقل ملأ

 هبراه توملا نم وجني ال توملا ىرأ

 .ىصحي نأ نم رثكأ وهو

 ةمدقت تناكو يأ تناكو :لاقف ءاهلعف ثنأ كلذل .ةمدقتلا ئيعم انه مادقإلاو .نيحلاو رحأتلا :ديرعتلا :تدرع

 :رعاشلا لوق لثم اذهو .ربعلا نم ةداع ناتألا

 رفغلا انتيجس نم تناك انرفغ

 :يئاطلا ريثك نب دشيور لاقو .انتيجس نم ةرفغملا تناكو يأ

 توصلا هذه ام دسأ ىب لئاس هتيطم يحرملا بكارلا اهيأي

 .ركذم توصلا نأل ؟ةثاغتسالا هذه ام يأ

 يأ «يه ترحخأت اذإ ريعلا نم ةداع ناتألا ةمدقت تناكو ,رحأتت العل ؛ناتألا مدقو «ءاملا وحن ريعلا ىضمف :لوقي

 .اهرخأت ريعلا فاحت

 .تبنلا نم برض :مالقلاو .ةفصلا هيلع تلد امل ؛فوصوملا فذحف .هروجسم

 برضلا اذه رثك دق يأ اهمالق رواحت دق ؛ءام ةءولمم انيع اقشو «ريغصلا رهنلا بناج ناتألاو ريعلا طسوتف :لوقي

 .اهتبن رواحب دقو ءاهرغ ضرع نم اهيف الخدف «ءام ةئلتمم انيع ادرو دق امهنأ :ئيعملا ريرحتو

 .مئاق عمج مايقلاو .عورصملا ةغلابم عرصملاو .باغلا عمجلاو .ةمجألا :ةباغلاو .بصقلا :عاريلا



 ةعبارلا ةقلعملا وة.أ عبسلا تاقلعملا

 اهماوق راوصلا ةيداهو تلذخ ةعوبسَُم ةّيشحو ُْمُأ كلتفأ _ أ 6 اه : 7 ها ع نه هَ ص ٠ -ج

 يل يل 0 مب م سم 0 هر هه أ 5 - 7 ىلا حال 7 9

 اهماعغبو اهفوط قئاقشلا صرع مري ملف ريرفلا م ءاسنخ

 وع 2 م سا ص دل 5 وي 3 رص رع 0 3 2

 نم عرص ام بصقلا نم اهلظي ءبصقلا طسو يهف ءبصقلاو تبنلا بورضب تفح دق انيع اقش دق :لوقي -
 .مئاق هضعبو عرصم هضعب ءبصق لظ يف اهنأ ديري .اهنم ماق امو اهتباغ
 .ةغلابملل نذإ ءاتلا نوكتف ءاضيأ مدقتملاو ةمدقتملا :ةيداهلاو .اهدلو سارتفاب عبسلا اهاصأ دق يأ :ةعوبسم

 .وه هب موقي ام :ءيشلا ماوقو «ناريصلا عمجلاو .شحولا رقب نم عيطقلا :رايصلاو راوصلاو

 نيح اهدلو عبسلا سرتفا دق ةيشحو ةرقب مأ «ريسلا يف عارسإلا يف يقان هبشت ةروكذملا ناتألا كلتفأ :لوقي

 .شحولا رقب نم عيطقلا مدقتي يذلا لحفلا اهرمأ ماوقو ءاهبحاوص عم ىعرت تبهذو هتلذح
 تلعجو «ءاهبحاوص عم ىعرت تبهذو ءاهدلو تلذح ىلا ةرقبلا هذه وأ «ناتألا كلت هبشت يقانأ :نيعملا ريرحت

 .اهدلول ةبلاط ريسلا يف تعرسأف ءاهدلو عابسلا تسرتفاف ءاهرمأ ماوق راوصلا ةيداه

 .حاربلا :ميرلاو .سايق ريغ ىلع رارف عمجلاو .ةيشحولا ةرقبلا دلو :ريرفلاو .ةبنرألا يف رخأت :سنخلا :ءاسنخ

 .قيقر توص :ماغبلاو .نيتلمر نيب ةبلص ضرأ يهو «ةقيقش عمج قئاقشلاو .ةيحانلا :ضرعلاو .ميري مار لعفلاو

 ؛عابسلا هتسرتفا ح «هتلذخ يأ اهدلو تعيض دق .سنحخ اهلك رقبلاو «ءاهتبنرأ ترحأت دق ةيشحولا هذه :لوقي

 .هبلط يف ةبلصلا نيضرألا يحاون اهراوخو اهفوط حربي ملو :لاق مث .هايإ اهعييضت كلذف

 .لامرلا نيب اميف ةحئاصو ةفئاط هتبلطف «عابسلا هتداص ح هتعيض :نعملا ريرحتو

 :ولشلاو .بذاجتلا :عزانتلاو .ضيبألا :دهقلاو .ضرألا مميدأ وهو ءرفعلا ىلع ءاقلإلا :ريفعتلاو رفعلا :رفعمل

 :نملاو .دامرلا نولك نول ةسبغلاو .ءاسبغو سبغأ عمج :سبغلاو .ءالشألا عمجللاو .دسجلا ةيقب وه :ليقو .وضعلا

 ؛ًانينم رابغلا يمس هنمو .(75:قاقشنالا) (ِنوُنْمَم ُْدْيَغ ٌدْجَأ ْمُهَلإ» :ىلاعت هلوق هنمو .نمي َّنَم لعفلاو .عطقلا
 .مهريغو سانلا رامعأ امهعطقل ؛ًانونم ةينملاو رهدلاو ءضعب نع هئازجأ ضعب عاطقنال

 عطقي ال ء«سبغ بالك وأ بائذ هءاضعأ تبذاحت ءضيبأ ضرألا ىلع ىقلم رذؤج لحأل ؛مغبتو فوطت يه :لوقي

 ةفص نم اهتلعح نإو «بائذلا ةفص نم ًاسبغ تلعج اذإ اذه .اهماعط عطقنيف «دايطصالا يف رتفت ال يأ اهماعط
 .اهماعط اًباحصأ عطقي ال هانعمف «بالكلا

 بائذ وأ بالك هتسرتفاو ءضرألا مدأ ىلع يقلأ دق دلو اهدقف لجأل ؛بلطلا يف دحت امنأ :نيعملا ريرحتو
 :بسكلاو .دهق :لاق كلذل .اهعراكأو اههجوأ الح ام ضيب شحولا رقبو .دايطصالا تداتعا دق ءدئاوص

 .تيبلا يف ديصلا



 ةعبارلا ةقلعملا .١ عبسلا تاقلعملا

 هَ 2 2
 اَهُماَهس ُشِيِطَت ال اًيانلا نإ اََتْبصَأَف ةّرغ اًهْنم داس رس رسال رس 0

 مسارب عام

 5 امئاَد لئامخلا يوري 0 نم فكاو لّبسأو ثنا

2 
 اَمْماَيُم َلْيمَي ِءاَقْ لمار لوا .٠ كه ا ّّّ ه يب + ل6 جي

 .لودعلاو فارحنالا :شيطلاو .ةلفغلا :ةرغلا :ةرغ

 اتددجو يأ ءاهدلو سارتفاب ةرقبلا كلت وأ ةلفغلا كلت نبصأف ةرقبلا نم ةلفغ بائذلا وأ بالكلا تفداص :لوقي

 ءاماهس هل راعتساو .هموجه نم صلخم ال يأ .هماهس شيطت ال توملا نإو :لاق مث .هتداطصاف ءاهدلو نع ةلفاغ

 .هنع شاط دقف فدملا أطخأ اذإ مهسلا نأل ؛شيطلا ظفل ءاطخالل راعتساو

 موي فصن اهلقأو ,مودت ةرطم :ةميدلاو .رطق يأ فكي فكو امهنم لعفلاو ىدحاو نافكولاو فك ولا :فكاو

 راسكنال اب واولا تبلقف .ةمود "نعد" لصأو قعد اهرطم ناك اذإ ةباحسلا تمود دقو .ميدلا عمجلاو ةليلو

 دنع تبن تاذ ةلمر لك يهو ؛«ةليمح عمج لئامخلاو .دحاولا يف بلقلا ىلع ًالمح ميدلا يف تبلق مث .اهلبق ام

 مجس ؛ :لاقي .موجسلا وأ مجسلا ئيعم يف ماجستلاو رت جلاد شرايك يساء ملالو .ةمئألا نم رثكألا

 :ةيبصناف هيلع أ موحش تكسي نه محتمل احس يحاسب ورق مودا

 يلا نيضرألاو «ةتيملا لامرلا يوري ءمئاد رطم نم فكاو رطم لبسأ دقو لاهدلو اهدقف دعب ةرقبلا تتتاب :لوقي

 ءرطم ةفص نوكي نأ زوجي "فكاو"و .نالطحلا مئاد رطم يف تتاب يأ .ءاملا اهبكس ماود لاح يف راجشأ اح

 .باحس ةفص نوكي نأ زوجيو

 .رتسلاو ةيطغتلا :رفكلاو .اهقنع ىلإ اهبنذ نم طح :نئملا ةقيرط :ةقي

 .اهموحب اهمامغ رتس ةليل يف رتاوتم رطق اهبلص ولعي :لوقي
 يهو ةذبنلا نم «يحنتلا :كبتتلاو .سبلت يأ ءابلاب باتحت :ىوريو .ءيشلا فوج ُُق لوحدلا :فايتجالا :فاادجت

 ةينثتلاو «لمرلا نم بيثكلا :اقنلاو .اقنلا لصأل هراعتساف .بوحجعلا عمجلاو .يهدلا لصأ :بجعلاو .ةيحانلا

 .ميهي ماه نم هلصأو .لمرلا نم هب كسامت ال ام :مايهلاو .ءاقنأ عمجلاو «نايقنو ناوقن

 كلذو ءاهئاصغأ تصلق دقو ءرجشلا رئاس نع حنتم ةرجش لصأ فوج يف ةيشحولا ةرقبلا تلخد دقو :لوقي

 حيرلا بوبهو رطملا نالطمل ؛اهيلع اهنم كسامتي ال ام ليمي ءلمرلا نم نابثك لوصأ يف رحشلا



 ةعبارلا ةقلعملا وى عبسلا تاقلعملا

 3 6-2 لا ها نص اضل رق ّّ ها 1 7 را
 اَهماظن لس يرحبلا ةئنامجك ةَرِيِنَم مالظلا هجو يف ءيضتو

 اًَهُمالْزَأ ىّرثلا نع لرزك ْتَرْكَب تّرفْسَأو ٌمالظلا َرّسْحْلا اذإ ىَّنَح
2 

 - اَهُماَيَأ الماك اماوُت اعْبس دئاّعص ءاّهن يف ُدَّدَرَت ْتَهِلَع سس رف نع 9

 رد # 7

 اَهئاطفو اًهُعاَضْرِإ هلي مل ْقلَح َقَحْمْأَو سمي اَذِإ ىَنَح
 .كلذ عم اهيلع -

 ءهلوأ :مالظلا هجوو .تيبلا ف نامزال امهو ,مزليو امهلعف ىدعتي «ةرانإلا :ةءاضإلا :ءيضتو

 يسراف هلصأو .ةردلل ناراعتسي مث «ةضفلا نم ةغوصم ةرد :ةنامحلاو نامجلاو .رانلا هجو كلذكو

 .ةنامك وهو «برعم
 .اهنم ماظنلا لس نيح «يرحبلا لجرلا وأ يرحبلا فدصلا ةردك «ليللا مالظ لوأ يف ةرقبلا هذه ءيضتو :لوقي

 لقتنتو كرحتت امك «رقتست الو ودعت اهنأ ىلإ ةراشإ ءاهماظن لسي ام صح امنإو .ةردلاب اهنول ؤلألت يف ةرقبلا هبش
 .اههجوو اهعراكأ الخ ام «ةئلألتم ءاضيب اهنأل ؛امب اههبش امنإو .اهماظن لس ىلا ةردلا

 اهلعج .اهمئاوق :مالزألاو .لعافلا اهلعف مزل اذإ «ةءاضإلا :رافسإلاو .ءالحنالاو فاشكنالا :راسحنالا :رسخلا

 وه :مهوق هنمو .دقلا :ةلزلا .ملز مالزألا دحاوو .ةيوستلا :ميلزتلاو ءًامالزأ حادقلا تيم هنمو ءاهئاوتسال ًامالزأ

 .دبعلا دق هدق يأ :ةملز دبعلا

 ؛يدنلا بارتلا نع اهمئاوق لزتف ءاهاوأم نم ةرقبلا تركب ءءاضأو ليللا مالظ ىلحناو فشكنا اذإ ىح :لوقي

 .اليل هباصأ يذلا رطملا ةرثكل

 «يهنو يهن عمج :ءاهنلاو .همعتتو ريحتت يأ ءدلبت :ىوريو .رحضلاو عزجلا يف كامهنالا :علهلاو هلعلا :تهلع

 .مأوت عمج ماؤتلاو .هنيعب عضوم :دئاعصو .ءاهألا كلذكو .ريدغلا امهو

 دقو «مايألل ماؤت لايل عبس «هناردغ عضاومو عضوملا اذه داهو يف ةريحتم تددرتو «عزجلا يف تنعمأ :لوقي

 اهأ ىلإ ةراشإ ؛ةلماك اهمايأ لعجو ءاهمايأب لايل عبس اهدلو بلط يف تددرت يأ «يلايللا كلت مايأ تلمك

 .رحلا روهشو فيصلا مايأ نم تناك

 .انبل ئلتمملا عرضلا :قلاحلاو .قلخلا :قحسلاو .قالحإلا :قاحسإلا :قحسأو

 اهعرض لبي ملو :لاق مث .اهنبل عاطقنال ًاقلخ نبل ئلتمملا اهعرض راصو ءاهدلو نم ةرقبلا تسفي اذإ يح :لوقي
 .هايإ اهدقف هالبأ امنإو «هايإ اهماطف الو ءاهدلو عاضرإ



 ةعبارلا ةقلعملا ٠غ. عبسلا تاقلعملا

 6 1 و هَ 54 0 ها اس زق 0 َ قاد نونح ه1

 اًهُماقس سينألاو بيغ رهظ ْنَع اَهَعرف سيئألا زر تّسححَوَتف

 انتيكامأو: يفلح ةفاشملا .لر . 21 تت قيحرفلا 215 :كدقن

 لعفلاو .دحاو مقسلاو ماقسلاو .اهعزفأ :اهعار .دحاو سانلاو سانألاو سنألاو سينألاو .يفخلا توصلا :زرلا :زر

 .ضيرم :وحن «للعلاو ءاودألا نم لعفي لعف لاعفأ نم ناك امم تعنلا كلذكو .ميقس :تعنلاو .مقسي مقس

 :لاق مث .سينألا رت مل يأ .ءبيغ رهظ نع هتعمس امنإو «كلذ اهعزفأف «سانلا توص ةرقبلا تعمستف :لوقي
 .دسجلا نم مقسلا صقن اهنم نوصقنيو ءافوديصي مهنأل ؛اهؤادو شحولا ماقس سانلاو

 سانلا نأل ؛سانلا توص اهعامس دنع فاخت نأ ورغ الو .تفاخف ؛هبحاص رت لو اتوص تعمس امنأ :نيعملا ريرحتو

 .اهماقس سينألاو ءاهعارف ءبيغ رهظ نع سينألا زر تعمستف :ريدقتلاو .افوكلهيو اهفوديبي

 «جرف نيلحرلا نيب امو ءجرف نيديلا نيب امف .باودلا مئاوق نيب ام :جرفلاو .ةفاحملا عضوم :جرفلا :نيجرفلا

 يه ُررَّثلا ُمُكاَوَأَمإ :ىلاعت هلوقك ءيشلاب ىلوألا نعي تيبلا اذه يف ىلوملا نإ :بلعت لاقو .جورف عمجلاو

 .مكب ىلوأ يأ (5١:ديدحلا) كْمكالوَم
 جرف لك نأ بسحت وأ .اهبحاصو اهعضوم يأ ةفاخملا ىلوم اهيجرف الك نأ بسحت يهو ةرقبلا تدغف :لوقي
 .هنم فاخي نأب يأ «هنم ةفاخملاب ىلوألا وه اهيحرف نم

 نم اهأجنم فرعت ال «ةروعذم ةعزف تدغف ءاهمامأ مأ اهفلخ زرلا بحاص نأ ىلع فقت مل اهنأ :نيعملا ريرحتو

 بالكلا نأ فرعت ال يهو تدغ يأ .اهبحاص :اهالوعو «بالكلا :ةفاخملاب دارأ :يعمصألا لاقو .اهكلهم

 مسا وه يذلا ريمضلاو .بالكلاو بالكلل اعضوم نيتهملا نم ةهج لك نظت يهف .اهمامأ مأ اهفلخ بالكلاو
 ةرم هظفل ىلع هدعب مالكلا لمح زوجيو .ةينثتلا يعم نمضتي ناك نإو ظفللا درفم وهو "الك" ىلإ دئاع "نأ"

 :رعاشلا لاقو .نئابس كيوحأ الكو «ئبس كيوحأ الك :امهليثمتو .رثكأ ظفللا ىلع لمحلاو .ىرخأ هانعم ىلعو

 يبار امهيفنأ الكو اعلقأ دق امهنيب يرخلا دج نيح امهالك

 1١( :فهكلا) هكاَهَلُكُأ ْتَنآ نْيتَتَجلا انك :لجو زع هللا لاقو .هظفل ىلع ًايبار لمحو "الك" نعم ىلع "اعلقأ" لمح

 زكر ادت فاس ناك نإ و كلل ةردسلال 4 نيكل ويقسم قتاعلك ويك ىرظؤ» اد "طفلا ىلع ذا
 لومحم اذهف .(807:لمنلا) #َنيرخاد 00 كو :ىللاعت هللا لاق «ريثك امهالكو ءهانعمو هظفل ىلع هدعب مالكلا

 ىلع لومحم اذهو «(95:ميرم) هك(ادْبَع نَمْحَّرلا يآ اّلِإ ٍضْرَأْلاَو ٍتاَواَمَّسلا ين ْنّم لك ْنإإ» :ىلاعت لاقو .نيعملا ىلع
 وه :هريدقت ءفوذحم أدتبم ربخ "اهمامأ"و "اهفلخ"و ,"نأ" ربح هنأل ؛عفرلا لحم يف "ةفاخملا ىلوم"و .ظفللا

 - الك تدغف :هريدقتو «نيجرفلا الك نم ًالدب نوكي نأ زوجيو ."نيحرفلا الك" ريسفت نوكيو .اهمامأو اهفلخ



 ةعبارلا ةقلعملا ١٠.6 عبسلا تاقلعملا

 اَهُماَصْعَأ ًالفاق َنحاَوَد افضغ  اولّسْرَأو ةاَمَّرلا سني اذإ ىّتَح مارا 6

 اَهُماَمَتِو اَهُذَح ةّيرَهْمَّساك ةّيرْدَم اهل تّركتغاو َنقحلف

 أ و 7 "م م

 اَهُماَحَس ٌركملا يف ٌردوغو مدب ْتَحَّرضَف باسك اًهئنم تدّصقتف
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 ينيك 1
 ع 353

 .ةفاحملا ىلوم هنأ بسحت «ءاهمامأو اهفلخ نيحرفلا -

 ةبلكو «ءفضغأ بلك :لاقي .ناذآلا ءاحرتسا :فضغلاو .ناذآلا ةيحرتسملا :بالكلا نم فضغلا :افضغ

 .افوطب :اهماصعأو .سبيلا :لوفقلا .تاملعملا :نحاودلاو .اهيف هلامعتسا بالكلا ريغ يف لمعتسم وهو .ءافضغ

 .كلذ ريغو دولجلاو ديدحلا نم اهدئالق يهو ءاهريجاوس لب :ليقو

 رماؤش ةملفس ناذآلا ةرهردسم ايالك اولسراو اهات مهماهس نأ اوملعو «ةرقبلا نم ةامرلا سئي يح :لوقي

 .ريجاوسلا ةسباي وأ «نوطبلا

 لحجر «رهمجس ىلإ ةبوسنم :حامرلا نم ةيرهمسلاو .اهفرق فرط :ةيردملاو .فطع يأ ركتعاو ركع :تركتعاو
 .ةديحلا حامرلا هيلإ بسنف ءارهام افقثم ناكو ؛نيرحبلا ىرق نم اطخ ىمست ةيرقب ناك

 تلبقأ يأ .اهلوط مامتو اقدح يف حامرلا هبشي نرق اهو ءاهيلع بالكلا تفطعو ؛«ةرقبلا بالكلا تقحلف :لوقي

 ' .حامرلاك وه يذلا نرقلا اذهي اهتنعطو «بالكلا ىلع ةرقبلا

 :مامحلاو .افتح كالهلا ىمسي دقو .توملا ءاضق :فتحلاو .برقلا :مامجإلاو مامحإلاو .درلاو فكلا :دوذلا :دذت

 .ردق يأ اذك مح :لاقي .توملا ريدقت

 ةلمج نم اوم برق ءاهدذت مل نإ اهأ تنقيأو .اهسفن نع بالكلا درطتو درتل «تركو ةرقبلا تفطع :لوقي

 .بالكلا اهتلتق بالكلا درطت مل نإ اهنأ تنقيأ يأ .ناويحلا فوتح

 .ةلمهملا ءاحلاب يور دقو .ماحخس كلذك «ةبلك مسا :ةرسكلا ىلع ةينبم ءباسك .لتق :دصقتو دصقأ :تدصقتف

 يأ ةعيرص اهرك عضوم يف ًاماخس تكرتو «مدلاب اترمحف «بالكلا كلت ةلمج نم باسك ةرقبلا تلتقف :لوقي

 .اهرك عضوم :ركملاب ديريو .جرضتف هحرض «مدلاب ريمحتلا :جيرضتلاو .نيتبلكلا نيتاه تلتق

 - .بارسلا نم ةيدرأ ماكإلا تسبلو «تكرحت يأ ىحضلاب بارسلا عماول تصقر ذإ ةقانلا كلتبف :لوقي :خلإ كلتبف



 ةعبارلا ةقلعملا و١ عبسلا تاقلعملا

 1 9006 0 مير هم مج مل و 2 رج هم

 اهماول ةحاحب مولي نأ وأ ةيبير طرفأ ال ةئابللا يضقأ

 اَهُمادَج لئاّبح دقع لاّصو ينأب راو يردك نكت ملوأ ا 1 00 2 7 َّشأ 2 يلا لس ل ها ا 0 0

 اتيئابخ .عيرعلا ضخ لش و ةيييفأا 0 1١1 ةنكما ةهارحت
 2 ا ا 8-0 هَ ٠ 32 3 - ى 5 ن هَ 4 0 ل 0

 اَهُماَدنو اًَهوُهل ٍذيِذل يتلط ةلّيل نم مك َنيِردَت ال تنأ لب

 .بارسلا عماول صقرو رحاوملا يف يجئاوح يضقأ «ناتألاو ةرقبلا تهبشأ يلا ةقانلا كلتبف :ئعملا ريرحتو-

 .رجاوه لا مادتحا نع ةيانك :هتيدرأ ماكإلا سبلو

 .مئاللا عمج ماوللاو .مئاللا ةغلابم ماوللاو .ةمهتلا :ةبيرلاو .زجعلا ةمدقتو عييضتلا :طيرفتلاو .ةحاحلا :ةنابللا

 نأ الإ ةبير عدأ الو ءييغب بلط ف طرفأ الو ءيرطو يضقأ رحاوم لا رح يف اهباعتإو ةقانلا هذه بوكرب :لوقي
 :دتال ىمولب

 ءالإ نيعمج "مولي نأ وأ" :هلوق ف "وأ"و «هايإ ماوللا مول نع زارتحالا هنكمي ال نكلو ءرصقي ال هنأ :نيعملا ريرحتو

 :سيقلا ؤرما لاقو .يقح ئيطعي نأ الإ يأ ءيقح ئيطعي وأ هنمزلأل :مهوق هلثمو
 اردتم كلو وأ“ اكلم لوا امنإ كنيع كبت ال هل تلقف

 .تومن نأ الإ يأ
 ةغلابم ماذحلاو .مذحي مذحج لعفلاو .عطقلا :مذحلاو .انه ةدوملاو دهعلل ةراعتسم يهو «ةلابحلا عمج لئابحلا :لئابح

 .اهعاطقو تادوملاو دوهعلا دقع لاصو ينأ راون ملعت نكت مل وأ :لاقف .ةقيشعلاب بيبشتلا ىلإ عحر مث «مذاجلا

 .ةعيطقلا قحتسا نم عطقيو «ةلصلا قحتسا نم لصي هنأ ديري

 ضعبب دارأو .حاربلا اهنكمي الف ءاهمامح يسفن طبتري نأ الإ ءاهضرأ مل اذإ نكامأ كارت نإ :لوقي :خلإ كارت

 نأل ؛ًأطخأ دّقف ءسوفنلا لك نيعمب سوفنلا ضعب لعج نمو .اهنسحأو لاوقألا هحوأ اذه .هسفن انه سوفنلا

 .باعيتسالاو مومعلا ديفي ال ًاضعب
 .تومأ نأ الإ اهيلقأو اهيوتحأ نكامألا كرتأ ال نأ :نيعملا ريرحتو

 :ًاضيأ مادنلاو .ميرك عمج يف ماركلا :لثم ؛ميدن عمج مادنلاو .رق الو اهيف رح ال ةنكاس :ةقلطو قلط ةليل :قلط
 اي تنأ لب :لاقف .ةبطاخملل رابخإلا نع برضأ .نيهجولا لمتحي تيبلا يف مادنلاو .ةلداحلاو لادحلا لثم «ةمدانملا

 .ةمدانملا وأ ءامدنلاو وهللا ةذيذل «درب الو رحب ةيذؤم ريغ «ةنكاس ةليل نم مك نيملعت ال راون

 .اهيف ماركلا مدانم وأ ءاهيف ينامدنو يول تذذلتساو يل تباط لا يلايللا ةرثك نيلهحت تنأ لب :نععملا ريرحتو



 ةعبارلا ةقلعملا

 ةني ديرك بذجو ةيفاص حوبصب :
 2 م أ ا 0

 1 سا اع لس رس ا ريل د 8

 ٍةَرحَسب جاحدلا اهتجاح تركاب

 اَهماَدم ٌَرَعَو تعفر ذِإ تِفاو

 نونا نو فل ةكوحج أ
 و

 اهماهبإ هَلاَثأت رثوُمِب

 اَهُماَن به َنيح اًهْنم َرَعَأِل

 :ةمادملاو مادملاو .هتيتأ :ناكملا تيفاو .رامخلا رحاتلاب دارأو .هناكم فرعيل رامخلا اهبصني ةيار :ةياغلا :ةياغو

 .امد يف تميدأ دق اهنأل ؛اي تيم ءرمخلا

 تعفر نيح اهتيتأ رامح ةيار برو .اهيف مهثدحمو «يئامدن رماس تنك يأ ةليللا كلت ثدحم تب دق :لوقي

 ةيلاخ يتلا هما زيشال ةاداوحم ةوكبو «ةباحضا نايبل هتوكي حدمتي .اهدوجو لقو ءاهرمح تلغو «تبصنو

 .هئامدنل

 .ًايلاغ هتدحوو ءايلاغ هتريصو «ًيلاغ هتيرتشا :ءيشلا تيلغأ .اهتيرتشا :ءابسو أبس اهوبسأ رمخلا تأبس :ءابسلا

 وأ دارأ ءءادوسلا :ةنوحلاو .نكدأ قز لكب دارأ «نكدألا زخلاك ةنكد هيف يذلا :نكدألاو

 .دحاو ماتخلاو ماتاخلاو ماتيخلاو متاخلاو .رسكلا :ضفلاو .فرغلا :حدقلاو

 .اهنم فرتغاو ءاهماتخ ضف دق ءادوس ةيباح وأ ءنكدأ قز لك ءارتشاب ءرعسلا ةيلاغ رمخلا يرتشأ :لوقي
 الثل اريق امنإو .ةريقم ةيباح وأ «ريقم قز لك يرتشأو «رعسلا ءالغ دنع ءامدنلل رمخلا يرتشأ :ىيعملا ريرحتو

 «ريخأتو مهدقت هيف "اهماتخ ضفو تحدق" :هلوقو ,هكاردإ ىهتنم هؤاهتناو هحالص عرسيو ءامهيف امب احشري
 .رمخلا نم اهيف ام فارتغا نكمي ال ءاهماتخ رسكي مل ام هنأل ؛تحدقو اهماتخ ضف :هريدقتو

 .دوعلا رتوملاب دارأ .ةحلاعملا :لايتئالاو .نئاركلا عمجلاو «ةداوعلا ةيراجلا :ةنيركلا :ةنيرك

 .ةداوعلا ماهإ هحللاعت ءارتوم ادوع ةداوع بذحو «ةيفاص رمح حوبص نم :لوقي

 ىلإ ءاغصإلاب تعتمتسا ءاهدوع ةداوع برضو ءاهحابطصاب تعتمتسا «ةيفاص رمح حوبص نم مك :ئيعملا ريرحتو
 ] .اهيناغأ

 اهنم ىقسأل ,كيدلا حدصي نأ لبق اهرش تيطاعت يأ رمخلا ىلإ يجاحل كويدلا تركاب :لوقي :خلإ تركاب

 .هثانإو هروكذ معي «ءسنجلل مسا جاجدلاو .نيعم.ب رحسلاو ةرحسلاو .ةرحسلا ماين ظقيتسا نيح «ىرخأ دعب

 .ةراتخم ريغ ةغل :لادلا رسكب جاجدلاو .جحد جاجدلا عمجو «ةحاجد دحاولاو

 .اعباتتم ًايقس رمخلا نم ىقسأل كيدلا حايص ترداب :نيعملا ريرحتو

 .تحدلدق ءادوس ةيباح



 ةعبارلا ةقلعملا و؟.مب عبسلا تاقلعملا

 اَهُماَمَ لاّمّشلا ديب ْتَحَّبصأ دق ةرقو ْتْعَرَو دق حير ةادغَو
 4 0 هك و ض و رع 5200 ى ”#ر

 اَهُماَجل تودغ ذإ يحاشو طرف يتكش لمخت يحلا ْتَيَمَح دقو
 مار 2 َس هَ َ 2 5 8 َ 0 1 رلاد مه 0

 اهماتق نهمالعا نإ جربج هوبه يد ىلع ابقترم ت

 م أ

 اًَهُمالظ روُغثلا تاَرْوَع ّنَحَأو مفاك يف ادي ْتقلأ اذإ ىّنَح
 أ

 3 م سا هام ”ت سم 7: م 5 7 سمس سو ع َء
 اَهماَرَح اًهنود رصَحَي عاد رحب ةفينم عذجك تبصتلاو تلّهسأ

 .دربلا :رقلاو ةرقلا :ةرق

 دربلا ةيداع تففك دق «همامز لامشلا تكلم دق دربو «حايرلا دربأ يهو ؛لامشلا اهيف به ةادغ نم مك :لوقي

 .مهل رزحلا رحنب سانلا نع

 .سانلا ماعطإب هتيداع برغ تففك درب نم مك و :نعملا ررحتو

 .حشولا عمجللاو .ئيعم. حاشإلاو حاشولاو .ةفيفخلا ةعيرسلا ةمدقتملا سرفلا :طرفلاو .حالسلا :ةكشلا :يتكش

 يقلي هنأ ديري .تودغ اذإ اهماحل يحاشوو «يحالس ةعيرس ةمدقتم سرف لمح لاح ف يليبق تيمح دقلو :لوقي

 ؛هيلإ ةجاحلا طرفل ؛اهماجلب حشوتي هنأ ديري .حاشولا ةلزنمب ريصي ّىح «هدي هنم جرخيو «هقتاع ىلع سرفلا ماحل

 .اعيرس هبكرو سرفلا محأ ؛خارص عفترا ول قح
 .اهبوكرل ًائيهتم نوكأل ؛تلزن اذإ اهماجلب حشوتأ سرف ىلع انأو ٍيليبق تيمح دقلو :نيعملا ريرحتو

 لابحلا :مالعألاو .ًادح قيضلا :جرحلاو .ةربغلا :ةوبهلاو .بيقرلا هيلع موقي يذلا عفترملا ناكملا :بقترملا :ابقترم
 .رابغلا :ماتقلاو .تايارلاو

 برق دقو «ةوبه يذ لبج ىلع يأ ةوبه يذ ىلع مهل ةئيبر تنك يأ ًايلاع اناكم يحلا ةيامح دنع تولعف :لوقي
 .مقايار نمو ءادعألا لابج نم بيرق لبح ىلع مهل تأبر يأ مهلئابقو ءادعألا قرف مالعأ ىلإ ةوبهلا ماتق

 عضوم :رغثلاو ءاضيأ رتسلا :نانجإلاو .رتسلا :رفكلاو .هرتسل يأ ءايشألا هرفكل هب يمس «ليللا :رفاكلا :رفاك
 .ةفاخم دشأ هتروعو .روغثلا عمجللاو .ةفاخملا

 ًادتبا نم نأل ؛ديلا ءاقلإب ىعملا اذه نع ربعو «بورغلا يف تأدتبا يأ ليللا يف اهدي سمشلا تقلأ ذإ يح :لوقي

 .تاروعلل "اهمالظ" يف يذلا ريمضلاو .ةفاخملا عضاوم مالظلا رتسو «هيف هدي ىقلأ ليق ءيشلاب

 .ليللا ملظأو سمشلا تبرغ اذإ يح :نيعملا ريرحتو
 - ةراعتسم «فيللاو فعسلا ةليلقلا :ءادرجلاو .ةليوطلا ةيلاعلا :ةفينملاو .ضرألا نم لهسلا ىتأ :لهسأ :تلهسأ



 ةعبارلا ةقلعملا ١.8 عبسلا تاقلعملا

 اهماظع فخو تنخس ةخخم اذإ َىَتَح هلو ماَعَنلا هاب اَهُعُفَر

 اَهئاَرح ٍمِيمَحلا دّبز نم لقباو اَمْرْحَت لبس اَهُتلَحر تقلق
 هتيئاع ذأ ذإ ةّمامحلا درو يحتتتو ناتعلا يف ُنَعْطَتو ىَقْرَت
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 2 رقاق

 اًهماذ ىشخخيو اًهلفاوت ىجرت  ٍةلوهجم اَهُواَبَرْع ٍةَرِْقكو

 مرجي يذلا وهو «مراجلا عمج مارجلاو .رصحي رصح لعفلاو ءردصلا قيض :رصحلاو .ليخلا نم ءادرجلا نم <
 .هلمح عطقي يأ «لحنلا

 تعفر يأ سرفلا تبصتناو ءالهس اناكم تيتأو «بقرملا نم تلزن «ليللا ملظأو سمشلا تبرغ امل :لوقي

 هبش .اهئاقترا نع مهفعضو مهزجعل ؛اهلمح عطق نوديري نيذلا رودص قيضي «ةيلاع ةليوط ةلخن عذجك ءاهقنع
 .ةفينم ةلخن عذجك يأ "ةفينم عذجك" :هلوقو .ةلحدلا هذه لثم لوطلا يف اهقنع

 .اضيأ درطلا :للشلاو لشلاو .ناتديج ناتغل :درطلاو درطلاو .تعفر ةغلابم :اهتعفر

 ف تدج اذإ ىح «ماعنلا دايطصال حلصي اودع اهتفلك وأ «ماعنلا ودع لثم اودع اهتفلك و يسرف تلمح :لوقي

 .ريسلا يف اهماظع فحو يرجلا
 بلطلا يف فحأ نوكيل ؛اهفاوصأب منغلا دولج نم ذختي جرس هبش :ةلاحرلاو .ةكرحلا ةعرس :قلقلا :تقلق

 .قرعلا :ميمحلاو .رطمأ :لبسأو .لئاحرلا عمجلاو .برغملاو

 اهقرع دبز نم اهمازح لتباو «ًاقرع اهرحن رطمو .اهودع يف اهعارسإ نم اهرهظ ىلع اهتلاحر تبرطضا :لوقي
 .اهقرع نم يأ

 .ةمامح اًتدحاو .ريطلا نم قاوطألا تاوذ :مامحلاو .دامتعالا :ءاحقالاو .ةلعو كلض :ايقر ىقري يقر :ىقرت

 .اضيأ مئامحلاو تامامحلا ىلع ةمامحلا عمجتو

 درو هبشي يذلا اهودع يف دمعتو ءافانع يف اهقنعب نعطت اهنأك يح ءاهودع يف ًاطاشن اهقنع عفرت :لوقي
 ةعرسب اهودع ةعرس هبش .شطعلا نم اهيلع حلأ امل «ناريطلا يف اهتلمج ف يه ىلا مامحلا دج نيح «ةمامحلا

 وأ "ىقرت" وهو «لعفلا ظفل ريغ نم ردصملا ىلع بصن "ةمامحلا درو"و .ىشطع تناك اذإ مئامحلا ناريط

 0 ."يحتنت" وأ ”"نعطت"

 .بيعلا :ماذلاو مينلا :اهماذ

 - ١ ءأضعب ءابرغلا ضعب فرعي ال يأ تلهجو ءاهتيشاغو اهؤابرغ ترثك ءراد وأ ةبق وأ ةماقم برو :لوقي



 ةعبارلا ةقلعملا ١١ عبسلا تاقلعملا

 نيكد يسار ر يدببلا نح اتيت" كرش لا. دق هيحلغ

 اَهئارك يِلَع ْرَحْفَي ْملِو يدلع اَهَقَحِب تو اًهّلطاَب تركن
 ا هباَشَتُم قلاَقَمب اَهفثَحل ْتْوَعَد راسن روزَحو

 اَمُماَحل 0 ناريجل تسلذب لِفيئطُم وأ ٍرِقاَعِل نهب وُعْدَأ

 رذنملا نب نامعنلا سلجم يف دايز نب عيبرلا نيبو هنيب ترج يلا ةرظانملاب رختفي .اهبيع ىشخيو ءاهاياطع ىحرت -

 .ةليوط ةصق اهو «برعلا كلم

 ىحرتو ءاضعب اهضعب لهجي اهؤابرغو «دوفولا اهاشغي كولملا رود نأل ؛اهتيشاغ ترثك راد بر :ىيعملا ريرحتو
 .اهسلاحب يف قحلت بياعم ىفختو «كولملا اياطع
 .عضوم يدبلاو .لحذ دحاولا .داقحألا :لوحذلاو .ددهتلا :رذشتلاو .قانعألا ظالغلا :بلغلا :بلغ

 ءكداوتلا :يساورلاو

 يلا داقحألا ببسب ام مهضعب ددهي .دوسألا ةقلخ اوقلخ يأ دوسألاك قانعألا ظالغ لاجر مه :لوقي

 ءدشأو ىوقأ مصخلا ناك املكو .هموصخ حدمب .لادجلاو ماصخلا يف مهتابث يف عضوملا اذه نحب مههبش مث «مهنيب

 .دشأو ىوقأ هبلاغو هرهاق ناك

 .رقأ يأ ةمعنلاب كل ءوبأ :ءاعدلا يف مهوق هنمو «هب رقأ :اذكب ءاب :تؤبو

 رخفي ملو «يداقتعا يف يأ يدنع اهنم اقح ناك امب تررقأو «بلغلا لاجرلا كلت ىواعد لطاب تركنأ :لوقي
 :لوقي نأ يغبني ناكو .رخفلاب هتبلغ يأ هترخفف هترخاف :مهلوق نم اهمارك رخفلاب ئبلغي مل يأ اهمارك ىلع

 ."يلع ربكتي ملو «يلع لاعتي لو" :نيعم ىلع المح "يلع" قحلأ هنكلو ءاهمارك نرخفت ملو
 قلغ :مهلوق نم ءرطخلا قلغي امب نأل ؛اه تيم ءرسيملا ماهس :قلاغملاو .رسيملا بحاص وهو ءرسي عمج :راسيأ

 .كاكفو صلخت هل دحوي مل اذإ اقلغ قلغي نهرلا

 هبشي رسيملا ماهسو .ماسحألا ةهياشتم مالزأب اهرقعو اهرحنل يئامدن توعد ءرسيم باحصأ روزج برو :لوقي

 يأ اهكالهل يئامدن توعد .اهيلع راسيألا رماقتل حلصت تناك «رسيم باحصأ روزج برو :ىيعملا ريرحتو
 هدعب ىلا تايبألاو .هرامق بسك نم ال هلام بلص نم اهايإ هرحنب رختفي :ةمئألا لاق .ةحباشتم ماهسب اهرحنل

 .ءامدنلل رحني اهيأ هلبإ نيب اب عرقيل ؛ماهسلا دارأ امنإو .هيلع لدت

 - .محل عمج :ماحللاو .اهدلو اهعم ىلا :لفطملاو .دلت ال يلا :رقاعلا :رقاعل



 ةعبارلا ةقلعملا و١١ عبسلا تاقلعملا

 اييئاقما ايضا لا ايطقن اهنلاك :ةييعا ركن يب كلان

 وتالا ضمنا ةنلتلا كسا ةيد رك ةيلاطألا لإ راش

 (نيناكأ عيري د ايهلل فيسك وانك الا ةدإ .نوللكلو

 ع
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 رنأل حادقلا بلطأ امنإ يأ .ناريجلا عيمجل اهموحل لذبت «لفطم ةقان وأ رقاع ةقان رحنل حادقلاب وعدأ :لوقي -

 .سفنأ اهنأل ؛لفطملا ركذو ,نمسأ اهنأل ؛رقاعلا ركذو .نيتاه لثم

 .موضهلاو ماضهألا عمجلاو .ضرألا نم نئمطملا :ميضهلاو .نميلا ةيدوأ نم بصخم داو :ةلابتو .بيرغلا :بينجلا

 هبش .ةنئمطملا هنكامأ تابن ةرثك لاح يف يداولا اذه نولزان مفأك يدنع ءابرغلا ناريحلاو فايضألاف :لوقي

 .عيبرلا مايأ يداولا اذه لزانب ةعسلاو بصنلا يف هراحو هفيض

 .اهالكو اهلازه طرفل ؛فلخت يأ ءرفسلا ْف يذرت ىلا ةقانلا :ةيذرلاو .بنط اهدحاو .تيبلا لابح :بانطألا

 .ايالبلا :عمجلاو .تومت ىح اهبحاص ربق ىلع دشت يلا ةقانلا :ةيلبلاو .ةريقفلل اهراعتسا .اياذرلا عمجلاو

 .اهرصق :اهصولقو .مده اهدحاو «بايثلا نم قالخألا :مادهألاو

 مث .ةنكسملاو رقفلا نم اهب امل ؛اهيلع ىلا قالخألا ةريصق ةفيعض ةنيكسم لك يب بانطأ ىلإ يوأتو :لوقي

 .اهنم قزرلا عانتماو ءبسكلا نع اهزجعو ءاهفرصت ةلق ف ةيلبلاب اههبش
 وهو .جيلخ عمج جلخلاو .نهلباقتل حئاونلا هنمو .نالباقتم يأ ناحوانتم نالبحلا :مشطوق هنمو .تلباقت :تحوانت

 .هضاح :ءاملا يف عرشو .دادزت :دمت .بذجلا :جيلخلاو .رحب نم وأ ريبك رف نم جلخي ريغص رهن

 ؛حايرلا بوبه فالتحاو ءءاتشلا بلك يف يأ «حايرلا تلباقت اذإ ناريحلاو نيكاسملاو ءارقفلل للكنو :لوقي

 .محللا روسكب تللك دقو ءاهيف نيكاسملا ماتيأ عرشت ًأرامنأ اهقرم ةرثكب يكحت ًانافج

 ءاتشلا بلك يف محللا روسكب ةللكم ءاقرم ةءولمم ًاماظع انافح ناريحلاو نيكاسملل لذبنو :ىيعملا صيخلتو

 ' .ةشيعملا كنضو

 .رادجلا زازلو بابلا زازل مهنمو ؛مهرهقيل مهب نرقي يأ مهي زلي نأل حلصي :موصخلا زازل لحر :زارل
 مئاظع مشجتيو لابحلا دنع موصخلا عمقي انم لحجر مهدوسي لزي ملف «لئابقلا تاعامج تعمتجا اذإ :لوقي

 .ماصخلا فلكتو موصخلا عمق نم ركذ امب ىلحتي انم لحجر نم عماجملا ولخت ال يأ .ماصنلا



 ةعبارلا ةقلعملا هى عبسلا تاقلعملا

 اًعَه هقوقحل رمل 4 و ا م ةَريِشَعلا يطعي م ع مو

 ايلا عيفاح ..ةيولنكا هل. قدقلا ىلع زدت مرك وذوي ااعن
 رق 2 َّس 0 9 د وا ل ه ىو مه نسر وم

 اَهَماَمِلَو ةنس موق لكلو مهؤؤابآ مهل تنس رشعم نم

 اَهُمالْخَأ ىَرَخا َّمَم لّيمي ال ْذإ ٌمُهلاَعَف ُروُي الو نوْعَبْطَي ال

 اَهُمَالَع اَنَنِب َقئالخلا مَّسَق اَمَنِإَف ُكِيلْلا ّمَّسَق اًّمب ْعَقْفاَف

 .ملظلاو رسكلا :مضهملاو .ةمهمه عم بضغتلا :ةرمذغلاو رمذغتلا :رمدغمو

 قوقح مضهيو ءاهقوقح نم ءيش ةعاضإ دنع بضغتيو ءاهقوقح رئاشعلا ىلع رفويف «مئانغلا مسقي :لوقي

 لجأل يأ "اهقوقحلا رمذغمو" :هلوق .هسفن قوقح نم مضهملاب هرئاشع قوقح رفوي انم ديسلا نأ ديري .هسفن
 ةريشعلا ىلع ةدئاع نوكت نأ زوجي "اهماضه" يف ةيانكلاو .هل نوكت ىلا قوقحلا ماضه يأ اهماضه .اهقوقح

 قوقحل رمذغملا يأ ءقوقحلا ىلع ةدئاع نوكت نأ زوحيو .انم ءادعألل مهماضه يأ ءانم مهيف ءادعألل ماضه يأ

 مضه اوءاسأ نإف ءاهفالتخا ىلع اهتاقوأ يف امضهو ًاربج موقلا رومأ كلمي ديسلاو .انم اهل ماضحلاو ؛ةريشعلا

 .مهل رمذغت اونسحأ نإو ,مهقح

 سيفن قلع نم هيف بغر ام يهو «ةبيغرلا عمج بئاغرلاو .دن لحرو .ىدن ىدني يدن لعفلاو .دوجلا :ىدنلا
 .مئاغلا ةغلابم مانغلاو .امهريغ وأ ةفيرش ةلصخ وأ

 داوح «نوطعي ام مهيطعي يأ مركلا ىلع هباحصأ نيعي ميرك انم لزي ملو .ًالضفت هركذ قبس ام لعفي :لوقي

 .اهمنتغيو يلاعملا بئاغر بسكي

 ةنس موق لكلو :لاق مث .اهمانتغاو يلاعلا بئاغر بسك مهفالسأ مهل تنس موق نم وه :لوقي :خلإ رشعم نم

 .اهيف هب مثؤي ةنس مامإو

 ؛دحاولا لعف لاعفلاو ؛كالحلاو داسفلا :راوبلاو .عبطي عبط لعفلاو .هخطلتو ضرعلا سندت :عبطلا :نوعبطي ال

 .يبارعألا نباو يرابنألا نباو دربملاو بلعت لاق اذك .احيبق وأ ناك ًاليمج

 .مهئاوهأ عم موقع ليمت ال ذإ ؛مهلاعفأ دسفت الو ءراعب مهضارعأ سندتت ال :لوقي

 مسق ىلاعت هللا نأ ديري .اهمالع قئالخلاو شياعملا ماسق نإف ؛ىلاعت هللا مسق امب ودعلا اهيأ عنقاف :لوقي :خلإ عنقاف

 عمجو .نامسا ةمسقلاو مسقلاو .مسقي مسق ردصم :مسقلاو .ةعضو ةعفرو صقنو لامك نم هقحتسا ام لكل

 .كالمأ كلملا عمجو .كولم كلملا عمجو .دحاو كيلملاو كلملاو كلملاو .مسق ةمسقلا عمجو .ماسقأ مسقلا



 ةعبارلا ةقلعملا وود عبسلا تاقلعملا

 اَهُماَّسَق اَنَظَح رفْؤوأب ىفؤأ ررَشْعَم يف ْتَمّسق ةئاَمألا اَذِ

 اَهُنالغو اَهُلْيَك ِهْلِإ اَمَسَك ُهُكْنَس ًاَعْيَر اني انك ىَتبق
 اهماكح مهو اهسراوف مُهَو تقعظفأ ةّريشَعلا اذإ ةاَعَسلا ْمُهَو للا سو هاري سل وه سلا يك ب يب ل 0 2 ع 00 ردع ل

 72 م

 اهمال ٌوُدَعَلا عم لْبمَي نأ وأ ٌدساَح َىَطَيي نأ ٌةَرِيْشَعلا ُمُهَو

 انظح رفوأب .ةرثكلا :روفولاو .لمك :ايفو يفي قوو .رفوو لمك :قوو قوأ .دحاو :مّسقو مّسق .موق :رشعم

 ئ .هرثكأب يأ
 قوأ مهنأ ديري .اهنم رثكألا انبيصن يأ ةنامألا نم انمسق لمكو رفو «ماوقأ نيب تانامألا تمسق اذإو :لوقي

 .انظح رفوأ قوأ يأ ةدئاز "رفوأب" :هلوق يف ءابلاو .ةنامأ ماوقألا

 ةريشعلا لهك فرشلا كلذ ىلإ عفتراف .فقسلا يلاع دحمبو فرش تبيب انل ىلاعت هللا ئب :لوقي :خلإ انل ىنبف

 :ىعملا ناك «'عنقاف' لبق تيبلا اذه يور اذإو .مراكملاو يلاعملا ىلإ نومسي مهيابشو مهلوهك نأ ديري .اهمالغو

 .ئععملا رخآ ىلإ فرشو دحم تيب انديس انل نيف
 .عيظف رمأب تبيصأ :تعظفأ .يعاسلا عمج :ةاعسلا

 دنع اهماكحو ءاهلاتق دنع ةريشعلا ناسرف مهو ءهفشكو هعفد يف اوعس ميظع رمأ ريشعلا باصأ اذإ :لوقي

 .نيندألا هطهر ديري .اهمصاخت

 .مهداوزأ تدفن اذإ :موقلا لمرأ :تالمرملاو

 .ضرألا عيبرلا يبحي امك :مهدوحب هايإ مهئايحإو ؛مهعفن مومعل ؛عيبر مهرواج نمل مه :لوقي
 نأل ؛اههاح ءوسل ؛اهماع لواطت اذإ عيبرلا ةلزنمب نهداوزأ تدفن تاوللا ءاسنلاو ,مهرواج نمل مه :ىيعملا ريرحتو

 .لاطتسي ةدشلا نامز

 .ليعي نأ ةيهاركو ءدساح ئطبي نأ ةيهارك :نييرصبلا لوق ىلع هانعم ءدساح عيطبي نأ :هلوق :خلا ىطبي نأ

 ةيهارك يأ (77١:ءاسنلا) «اوُلِضَ نأ ْدَكَل هَل يبي :ىىلاعت هلوقك «ليك الأو ءدساح عئطبي الأ :نييفوكلا دنعو

 .اولضت ال يك يأ ءاولضت الأ مكل هللا نيبي وأ ءاولضت نأ

 - مهضعب دساح ئطبي نأ ةيهارك ؛ةريشعلا ظفلب هنع ئكف .نودضاعتم نوقفاوتم مه يأ «ةريشعلا مهو :لوقي



 ةعبارلا ةقلعملا +١١ عبسلا تاقلعملا

 ه عه و جم م١ ها وهاس او هاه اه هه هاه هه هه ه © © ه ١ © : ه2 9© © © هه © ه هسه هج © © © © خذ © © © ه © هه عه ه ©0959 * ©« ©« » © © ه #5 © © ه© #ه ه هه «* « *» © © #2 54 8 © © ©

 عم اهؤاسخأو ةريشعلا ماثل ليي نأ ةيهاركو «ضعب رصن نع مهضعب دساح ئطبي ال يك وأ ءضعب رصن نع -

 .ءابرقألا ىلع ءادعألا رهاظي نأ يأ ودعلا

 ىلإ مهماثل ليمو «ءضعب رصن نع مهضعب داسحلا ئطبي نأ ةيهارك نودضاعتيو نوقفاوتي مهنأ :ئبعملا ريرحتو

 .براقألا ىلع مهايإ مهرهاظم وأ ىادعألا



 ةسماخلا ةقلعملا م عبسلا تاقلعملا

 موثلك نب ورمع
 (سداسلا نرقلا)

 .ًاعفرت برعلا رثكأو سانلا ّرعأ ناك ؛لهلهملا تنب ىليل هّمأو «يبلغتلا موثلك نب ورمع داّبع وبأ وه
 يف اهنم امسدق أشنأ «تاقلعملا يف ةسماخلا ىه ةتقلعمو..هّنس نم ةرشع ةسفانلا يف وهو ةموق داس

 نب ورمع نييبلغتلا سأري ناكو ءركبو بلغت ليبق نم دوفولا هدنعو «دنه نب ورمع كلملا ةرضح

 دنه نب ورمع يدي نيب عامتجالا اذه ببسو «يركشيلا مره نب نامعنلا نييركبلا سأريو «موثلك
 تماد يلا سوسبلا برح دعب بلغتو ركب ىيرشع نيب حلصأ دق ناك ورمع دلاو رذنملا كلملا نأ

 تدتعا اذإ ىح «نئاهر مالغ ةئام امهنم ذخأف برحلا ىلإ ادوعت نأ يشح هنكلو «ةنس نيعبرأ

 .نئاهرلا نم داقأ ىرحألا ىلع امهادحإ

 ىلإ ركبو بلغت نم ابكر كلملا رّيس موي تاذو .نامترالا اذه يف هيبأ ةطخخ ىلع ورمع راس دقو
 .انطخ ا رئاسو اهيلا وهات اقم لإ مهوعفدو ءاملا نع نييبلغتلا نويركبلا ىلحأف «ءيط لابح

 ناك املو «دنه نب ورمع ىلإ اومكتحاف اهعفد ركب تبأف «مهئانبأ تايد اوبلطو بلغت ونب بضغف
 دحأ ركب تبدتناو ءاهنع عافدلل موثلك نب ورمع اهديسو اهرعاش بلغت تبدتتنا يضاقتلا موي

 نيبو هنيب لادج عقوف «نييركبلا ىلع نييبلغتلا لضفي دنه نب ورمع ناكو «مره نب نامعنلا اهفارشأ
 رخخآلا:مسقلا امأ رةقةلعم نع امننق ةوفلك نين ورفع نتقتاو ةانيستلا فرظق كالملا هل ينفع نانختلا
 نب ورمع مأ ىليل مدختست نأ كلملا ّمأ ةلواحم رثأ ىلع دنه نب ورمع هلتق دعب اهيلع هداز دقف

 تاداعلاو عامتجالاو نيدلا ثيح نم برعلا ةلاح ىلع انلدت يهف «ةيخيرات ةميق هتقلعملو .موثلك

 ءاسنلا ةقفارمو «نييدلا صقرلا نعو منصلا لوح ءاسنلا فاوط نع انربختف «باعلألاو تاعانصلاو

 دئاوفلا نم كلذ ريغو ةركلا فذقو بشنللا فويسب نايبصلا بعل نعو «لاتقلا يف لاحرلل

 .ةيخيراتلا



 ةسماخلا ةقلعملا و6١١ عبسلا تاقلعملا

 را
 را لس ين

 ا م : ساما 7

 :مهي رختفيو «ّبلْعَت يب مايأ ركذي موثلك نب ورمع لاقو

 0 دال ا يي ل ا
1 

 انيتعتس .:اًيطلاتخ كاملا امن :ذإ :انيفا' سلا ع ةَعشْعَْشُم

 اكل يتب ةننيفاذ. امك د[ ذاويع 5 ةئاَبللا يذب ُرْوُجَت

 اكوم-  اهيف فلاثمل ..تحلم 5 7 ! حيحشلا زحللا مر

 .حوبصلا يقس :حبصلاو .نوحصلا عمجلاو .ميظعلا حدقلا :نحصلاو .ظقيتسا اذإ اه بهي همون نم به :يبه

 .ماشلاب ىرق :نوردنألاو .ئيعمم. هتيقبو ءيشلا تيقبأ .حبصي حبص لعفلاو

 .ىرقلا هذه رمح يرحدت الو «ميظعلا كحدقب حوبصلا نيقساو ؛ةيقاسلا اهتيأ كمون نم يظقيتسا الأ :لوقي

 لعج نم مهنمو .نارفعزلا هبشي رمحأ راون هل تبن ءسرولا :صحلاو .ءاملاب هتحزم :بارشلا تعشعش :ةعشعشم

 هيفو .ءاخخس ىحخسي ىحخخس نم ًالعف هلعج نم مهنمو .ةنوخس نخسي نخس نم «راحلا هانعمو ؛ةفص "انيخس"
 .ةواحس وخسي اخس :ةثلاثلاو .وخسي وخس :ةيناثلاو .انركذ ام نهادحإ :تاغل ثالث

 اذإو «رمحألا تبنلا اذه رون اهيف يقلأ «ءاملاب اهحازتما دعب اهرمح ةدش نم اهأك «ءاملاب ةجوزمم اهينيقسا :لوقي

 اذإو ءلعف ًائيخس انلعج اذإ اذه .انقالعأ رئاعذب انحمسو ءانلاومأ لئاقعب اندج ءانركسو اهانبرشو ءاملا اهطلاخ

 نيشلاب "انيحش" :ىوريو .تبنلا اذه رون ءاراح ءاملا نوكو «ءاملاب اهجازتما لاح امنأك :نيعملا ناك ةفص هانلعج

 ليتقلاك نوحشملا يعم, نيحشلاو .نحشي نحش لعفلاو .ءلملا :نحشلاو .هب ةءولمم ءاملا اهطلاخ اذإ يأ «ةمجعملا

 .رونلا اذه هبضت ءاريثك ءاملا نوكو ءءاملا اهجازتما لاح اهنأ ديري .لوتقملا ئيعم

 مومهلا يسنت يه يأ نيلي يح .اهقاذ اذإ هاوهو هتجاح نع ةجاحلا بحاص ليمت :لوقيو رمخلا حدمب :خلإ روجت

 .مهجئاوحو مهفازحأ اوسنو ءاونال اهوبرش اذإف ءامبياحصأ جئاوحلاو

 .عيحشلا لثم ًاضيأ حاحشلاو .ءاحشألاو ةحشألا عمجلاو .صيرحلا ليخبلا :حيحشلاو .ردصلا قيضلا :زحللا

 9 .صرح هعم لخبلاوهو ؛حشلا :ردصملاو .حشي حش لعفلاو



 ةسماخلا ةقلعملا و١١ عبسلا تاقلعملا

 سو م ساسة و 0 . هم 01 ضر ما

 انتفتلا اهارجم سأكلا ناكو ورمع ما انع سأكلا تنبص
1 

 سو 0 سو ا 2 ٠ 7 7 هَ ُ 2 9

 انيحبصت هيل يذلا كبحاصب ظ ورمع ما ةنالغشلا رش امو

 اَقيِرصقو قسد يف ىرغأر ٌكِيشَي نرش ذك سأكو
 افادت هني ةرتسنل ةناتلا ةكرتت فوت لإ

 اَهيِربخُتو َنِقَلا كْرِبحُت انّيعظ اي َقّرفّتا لْبَق يفق
 انيمألا تن ْمَأ نّْيبلا كول امص تنَدْحَأ لَه كلش يفق

 ائرُيُعلا كِئاَرَم هب ّرقأ ًاعَطَو ًابرض ةهئرك مري

 اذإ يأ هيلع رمخلا ترمأ اذإ ءاهرش ف يأ اهيف هلامل ايهم «صيرحلا ليخبلا ردصلا قيضلا ناسنإلا ىرت :لوقي -
 .هيلع تريدأ

 .نبصي نبص لعفلاو .فرصلا :نبصلا :تنبص

 .راسيلا ىلع اهتيرجأف نيميلا ىلع سأكلا ىرحب ناكو ؛ورمع مأ انع سأكلا تفرص :لوقي

 رش تسل يأ مهنيقست نيذلا ةثالثلا ءالؤه رش حوبصلا هنيقست ال يذلا كبحاصب سيل :لوقي :خلإ رش امو
 ؟حوبصلا يقس تكرتو يئترخأ فيكف «يباحصأ
 .نيتدلبلا كنيتب اهتبرش سأك برو «ةدلبلا هذي اهتبرش سأك برو :لوقي :خلإ سأكو
 «ةينملا عمج ايانملاو .اهل انردقو ءانل ريداقملا كلت تردق دقو ءانتوم ريداقم انكردت فوس :لوقي :خلإ فوس انإو

 .توملا ريدقت يهو

 نعم. ةليعف يهف ءاهجوز عم اهنعظل ؛كلذب تيم ,جدوملا يف ةأرملا :ةنيعظلاو ءمحرف «ةنيعظ اي :دارأ :انيعظ اي

 .اهجوز تيب ف يهو «ةنيعظ :اهل لاقي يح ةأرملل مسالا اذه لامعتسا رثك مث .ةلعاف

 .اندعب تيقال امم. انيربختو «كدعب انيساق امم كريخن «ةنعاظلا ةبيبحلا اهتيأ كتيطم يفق :لوقي

 .نومأملا نيعمب نيمألاو .عيرسلا :كيشولاو .ةعرسلا :كشولاو .ةعيطقلا :مرصلا :امرص

 له يأ ؟هتنايخ نمؤت يذلا كبيبح تنخ له مأ ؟قارفلا ةعرسل ةعيطق تثدحأ له :كلأسن كتيطم يفق :لوقي

 ؟كايإ هتدوم يف كنوخي ال نم ةدوم يف ةنايخلا ىلإ وأ ؛ةعيطقلا ىلإ قارفلا ةعرس كتعد

 - األ ؛ءاتلا اهتقحل امنإو .اههركت سوفنلا نأل ؛امي تيم .هئاركلا عمجلاو .برحلا ءامسأ نم ةهيركلا :ةهيرك



 ةسماخا ةقلعملا ١١م عبسلا تاقلعملا

 م 1 ا رس 5 4 6 امر 1لا هال م 4 2 1 3 200

 أ
 م

 يس اا

 ه مس 1 20 نس 00 3 ص 0 ةه رق

 دقو ءالخ ىلع تلحد اذإ كيرت
1 2 

 اَنِينَج ارث مل نْوْلا ناجه ركب ءاَمْدَأ لَطْيَع يعاّرذ

 .بيضخ فكو «ليتق ةأرما :لثم .توعنلا جرخم جرخت ملو «ةحيبذلاو ةحيطنلا :لثم ءامسألا جرخم تجرحأ -

 لاق "كنيع هللا رقأ" :مهوق .انعط هيف نعطيو ءابرض هيف برضي يأ ءردصملا ىلع "ًانعط"و "ابرض" بصنو
 وهو «راح نزحلا عمدو ءدراب رورسلا عمد نأ معزو .رورسلا ةياغ كرس يأ «كعمد هللا دربأ هانعم :يعمصألا

 عمدلا :لاقو «لوقلا اذه بلع ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ هيلع درو .درابلا ءالا وهو ءرورقلا نم ذوخأم مهدنع
 نزحلا ءاليتسا نأل ؛اهرهس لازأو «كنيع هللا مانأ هانعم :يابيشلا ورمع وبأ لاقو .حرت وأ حرف هبلج راح هلك

 ىكحو .رهسلا يف فرطتو «مونلا يف رقت نويعلا نأل ؛ارارق رقي رق نم لاعفإ هلوق ىلع رارقإلاف ءرهسلا ىلإ عاد
 .هريغ ىلإ حومطلا نع كنيع رقت ىح «كاغتبمو كانم هللا كاطعأ :هانعم نأ ةمئألا نم ةعامج نع بلع

 .هيلإ حومطلا نع هنيع ترق هب رفظ اذإف «هيلإ هرصبب حمطي ءيشلا ىلإ بقرتملا نأل ؛هللا كاضرأ :نيعملا ريرحتو
 :مهتيغبب اوزاف يأ «مويلا كلذ يف مفويع كمامعأ ونب رقأف ءنعطلاو برضلا هيف رثك ءبرح مويب كربخن :لوقي
 .ءادعألا رهق نم مهانمب اورفظو

 .ثداوحلا نم نيملعت ال ام. يأ :انيملعت ال ام

 .هل ةمزالم يأ هب كملع طيحي ال امه نهر مايألا نإف :لوقي

 ةوادعلاو «دبكلا عضوم هنأل ؛ةوادعلاب حشكلا برعلا صخو .هحشك يف ةوادعلا رمضملا :حشاكلا :انيحشاكلا

 .هحشك هيلويف «هنع ضرعي يأ هودع نع حشكي هنأل ؟احشاك ودعلا يمس لب :ليقو .دبكلا يف نوكت مهدنع

 .اهئادعأ نويع تنمأو «ةيلاخ اهتيتأ اذإ ةأرملا هذه كيرت :لوقي

 يلا ةقانلا :ركبلاو .لبإلا يف ضايبلا :ةمدألاو ءاهنم ضيبلا :ءامدألاو .قونلا نم قنعلا ليوطلا :لطيعلا :لطيع

 تعبرت" ىوريو .نيتياورلا ىلع ءابلا رسكبو «لبإلا نم يفلا وهو «ءابلا حتفب "ركب" ىوريو .ادحاو انطب تلمح
 عمج عرجلاو .عرج هيف يذلا ناكملا وهو ءعاجرألا عمج :عاجرألاو . هيرو ةفيعرب طفت ”ونلاو عراجألا

 ضيبألا :ناجهلاو .ضرألا نم رهظلا وهو «نتم عمج نوتملاو ءائيش تبنم ريغ لمرلا نم صعد يهو «ةعرج
 لا "انيمي ارث 1 انهريقو لاجرلاو لبإلا هب تعنيو «عمجلاو ةينثتلاو دحاولا هيف يوتسي «ضايبلا صلاخلا

 - .ادلو اهمحر يف مضت مل



 ةسماخلا ةقلعملا ١18 عبسلا تاقلعملا

 اتيسمالا فكأ نم اناّصَح ااصخَر جاتعلا قح لثم ايدو و 9 عنب 2_2 0 7 سا 7 8 ل 2 5 2
 و و - 4-0 رم و

 انيلو امب عءعونت اهفداور تلاطو تفقمس ةندل ينتم
 2 أ 2

 "70 وا و 1 » م ا ةهرس و 7 را ى-_- 2

 اتنونج هب تننج دق احشكو  اهمنع بالا قيضي ةمكأمو

 7 اًمهيلح شاشخ نري ماخر وأ ةطتسنلب يتيراسو

 76-2 هن م م 0. ٌّي ه د نال ل 2

 ص 4-0 2 م

 اَننَح الإ ٍةَعْنَت نم اهل اَهاَفَش ُكُرْتَي مل ءاطْمَش ّآلو

 اذه لثم يف عيبرلا مايأ تعر وأ ءدعب دلت مل «قنعلا ةليوط ةقان يعارذك ءًامحل نيئلتمم نيعارذ كيرت :لوقي -

 .نوللا ءاضيب ءطق ادلو لمحت مل ةنيمس ةقان يأ اهنمس يف ةغلابم هذه ركذ .عضوملا

 .ةفيفع :اناضح امل :اصخر

 .اهسملي نم فكأ نم ةزرحم «ةرادتساو اضايب جاع نم قح لثم ًايدث كيرتو :لوقي
 :ناتفنارلاو ناتفدارلاو ءقمسي قمس لعفلاو ءلوطلا :قومسلا .ةندل ةماق ئتمو يأ .ندُل عمجلاو «نيللا :ندللا :ةندل
 .يلي يلو لعفلاو .برقلا :يلولاو .لقاثت يف ضوهنلا :ءونلاو .فناورلاو فداورلا عمجلاو .نيتيلألا اعرف

 .فادرألا لقثو «ةماقلا لوطب اهفصو ءاهنم ا :لوقي

 .مك املا عمجلاو .كرولا سأر :ةمكأمو

 0520 ا :لوقي
 .توصلا :نينرلاو .يراوسلا عمجلاو .ةناوطسألا :ةيراسلاو .جاعلا :طنلبلا :طنلب

 نوفل انهلرتخالدج نأ انيزلطن فويعر :انسش»و اناي ماخر وأ جاع نم نيتناوطسأك نيقاس كيرتو :لوقي

 ةلزنمب ةقانلاو «لحرلا ةلزنمب لمجلاو «ناسنإلا ةلزنمب ريعبلا :يفاريسلا ديعس وبأ يضاقلا لاق :خلإ تدجو امف

 ةلزنمب صولقلاو «ئفلا ةلزنمب ركبلاو «دلولا ةلزنمب راوحلاو «ةيبصلا ةلزنمب لئاحلاو «يبصلا ةلزنمب بقسلاو «ةأرملا
 .عجوتملا توص :نينحلاو .توصلا ديدرت :عيجرتلاو .دجي دحو لعفلاو .نزحلا :دحولاو .ةيراجلا

 هذه نزح نأ ديري .اهبلط يف اهعجوت عم اهتوص تددرف ءاهدلو تلضأ ةقان نزح لثم ًانزح تنزح امف :لوقي

 .هتبيبح قارفل هنزح نود ةقانلا

 ِ- .انه ربقلا يف روتسملا :نينجلاو .رعشلا ضايب :طمشلا :ءاطمش



 ةسماخلا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 اييدنب مآ اهلومح تلار انملا .تيفكقاو اعلا ترك ذت م 2 ِء م هك 2 02 أ هلا 0 0

 ست 6 وِ 5 . هر ًَءَ 6. ََس مص اس هلام 0 0 5 0 ل 2

 م 0 كر هر ًَء ته . 2 عه 31 _ 7

 انييتيقللا .كريحل اًنرظُأ و اَنيلَع لجعت الف دنه ابأ
 رم 4 ص

 اَقيوُر ذل رد نهردصُو انيف> .تانارشلا ةروب نأ
 أ أ 2

 وه

 انيرجحملا ىمحي كلملا جاتب ها وت 1 رشغم دّتيسو

 (تيدت نأ هيف كلل. اييمَع لاوط ٌرغ انك ماهو

 مهلك اوتام يأ «هربق يف ًانوفدم الإ «نينب ةعست نم اهل اهدج ءاقش كرتي مل زوجع نزحك تنزح الو :لوقي -

 .هتقيشع قارف دنع هنزح نود «نينب ةعست تدقف ىلا زوجعلا نزح نأ ديري .اونفدو

 .اهلبإ ديري .لماح عمج لومحلا :اهومح

 .ًايشع تقيس اهلبإ لومح تيأر امل «ةقيشعلا ىلإ تقتشاو «ىوهملاو قشعلا تركذت :لوقي
 كًأضْوَع َنيِرفاكْلل ٍذَِمْوَي َمَّنْهَج اًنْضَرَعَول :لحو زع هلوق هنمو .هترهظأ :ءيفلا تضرعو .ترهظ :تضرعأف
 .انعم نيل ام ثلاث الو «بكأف هتببك :هلثمو «ضرعأف ءيشلا تضرع «رداونلا نم اذهو (١١٠:فهكلا)

 .هتللس :فيسلا تلصأ .تعفترا :ترخمضثاو

 اهارق روهظ هبش .مهفويس نيلاس لاحر يذيأب فايسأك اننيعأ ف تعفتراو «ةماميلا ىرق انل ترهظف :لوقي

 .اهدامغأ نم ةلولسم فايسأ روهظب

 .هانكف «دنه نب ورمع ديري .انفرشو انرمأ نم نيقيلاب كربخن انرظنأو ءانيلع لجعت ال «دنه ابأ اي :لوقي :خل ! دنه ابأ

 .يارلاو تايارلا عمجلاو .ملعلا :ةيارلا :تايارلا

 .لاطبألا ءامد نم نيور دق ءرمح اهنم اهعجرنو ءاضيب بورحلا انمالعأ درون انأب انرمأ نم نيقيلاب كربخن :لوقي
 :لوألا تيبلا نم نيقيلا ريسفت تيبلا اذه

 .هل للذتنو هعيطن نأ ةيهارك ؛اهيف كلملا انيصع «ليخلا نم رغلاك ريهاشم انل عئاقوب كربخن :لوقي :خلإ انل مايأو

 نأ ةيهارك يأ "انيدن نأ" :هلوقو .ليخلا نيب اميف اهراهتشال ؛رغلا ليخلاك ريهاشملا نيعم.رغلاو .انه عئاقولا :مايألاو

 ."ال" فذحف «نيدن المل يأ نيدن ال نأ :هريدقت :نويفوكلا لاقو .نييرصبلا لوق ىلع اذه .فاضملا فذحف .نيدن

 .هتأحبأ :هترجحأو «هانرهق ؛نيثجلملل ماح «كلملا جاتب جوتم موق ديس برو :لوقي :ّلإ رشعم ديسو



 ةسماخلا ةقلعملا و عبسلا تاقلعملا

 و.

 َ_ي 2_ كس 2 2 0 3 : هه

 انجن هنن هكعأ ةلعبلقم هيلع ةفكاع لا اسك
 وفص - 0

 اَنّيدعملا ىفُثت تاّماَشلا ىلإ حْولُط يذب تاوُيْيلا اَنلَرْنَأَو

 اَنيلَي ْنَه ةّداقق اَنيَذَشَو الم حلا بالك َْسَّرَه دقو
 2 2 تا ري م 7: هه ل

 يحط اهل ءاقللا يف اوئوكي اقاَحر موق ىلإ لقنك ىتَم
 ْ 1 ١ 0 و

 7 1 ةءاَضُق اَهنوُهْلِو, دخت يقره اَهلاظ ُنْرُكَ 2 2 َ تن ىم م 0 0 "

 ىَرقلا اَنْلِجْعَف ام فاّيْضَألا لزم مُر

 ماق اذإ انوفص نفصي سرفلا نفص دقو .نفاص عمج نوفصلاو .فكعي فكع لعفلاو .ةماقإلا :فوكعلا :ةفكاع

 .عبارلا هكبنس نئيثو «مئاوق ثالث ىلع

 ظ .هدنع افوفص لاح يف اهتنعأ اهاندلق دقو «هيلع انليحس انسيحو هانلتق :لوقي

 انءادعأ نكامألا هذه نم يفنن «تاماشلا ىلإ حولط يذب فرعي ناكم.انتويب انلزنأو :لوقي :خلإ تويبلا انلزنأو

 ظ .اننودعوي اوناك نيذلا

 نع فيللاو ةدئازلا ناصغألاو كوشلا يفن :بيذشتلاو .ةداتق اهنم ةدحاولاو .كوش وذ رجش :ةداتقلا :ةداتق

 .انم برقي يأ انيلي .رجشلا

 نم انم برقي نم ةكوش انرسك دقو ءانايإ اهراكنإل ترهو «بالكلا انتركنأ نحح ةحلسألا انسبل دقو :لوقي
 .ةداتقلا بيذشت ةكوشلا رسكو «برغلا لفل راعتسا .انئادعأ

 .اهمظعم يهو «برحلا ىحر يحرلاب دارأ :اناحر

 .نيحطلا مسا اهالتقل راعتسا ىحرلا مسا برحلل راعتسا امل .مهانلتق اموق انبراح م :لوقي
 مف يف ىقلت بحلا نم ةضبقلا :ةوهللاو .قيقدلا اهيلع عقيل ؛ىحرلا تحت طسبت ةدلج وأ ةقرح :لافثلا :اهافث

 .ةوهل اهيف تيقلأ :ىحرلا تيهلأ دقو .ىحرلا

 ءلافثلا مسا ةكرعملل راعتساف «نيعمجأ ةعاضق انتضبق نوكتو «دحب نم يقرشلا بناجلا انتكرعم نوكت :لوقي

 .نيحطلاو ىحرلا لكاشيل ؛ةوهللا مسا ىلتقللو
 .انومتشت ال يكلو ءانومتشت نأ ةيهارك ؛مكارق انلجعف ؛«فايضألا ةلزنم متلزن :لوقي :حلإ متلزن

 - لاق مث .فيضلا ىرق ليجعت دمحي امك ًالاجع مكانلتقف ءىرقلل فيضلا ضرعتي امك انتاداعمل متضرعت :نيعملاو



 ةسماخلا ةقلعملا وا عبسلا تاقلعملا

 اهتركلط ةاقرم حصل ا” ا ارق ات 6 اًنيَرَق

 2 ” رف هر 7 8 5 رف هر 72 2 2 وِ
 انولمح ام مِهْنَع لمحتنو متهنع .فغتو انسانا معن

 سعر مو هه - ب و سقى جم 58 6 م هوو أ كَ و

 انيلتختف باقدرلا بلتخنو انتعش موقلا سوؤؤر اهب قنحشت

 .مكارق انرخأ نإ انايإ مكمتش ةيهارك ؛ةلجع ىلع مكانيرق يأ انومتشت نأ :ءازهتساو مهي امك -

 .يمرلا :يدرلاو .اهب ىمري يلا ةرخصلا :ًاضيأ ةادرملاو .روحصلا اهب رسكي يلا ةرخصلا :ةادرملا :ةادرم

 مهتكلهأ ابرح يأ "انوحط ةدارم" .نحطلا نم لوعف نوحطلاو .برحلل ةدارملا راعتساف .يدري ىدر لعفلاو

 .كالهإ دشأ

 لاقثأ نم انولمح ام مهنع لمحنو «مهلاومأ نع فعنو ءانبيسو انلاونب انرئاشع معن :لوقي :خلإ انسانأ معن

 .ملعأ هللاو .مهتنؤمو مهقوقح

 .نايتإلا :نايشغلاو .دعبلا : يحخارتلا :ىخارت

 .انم اوبرقف ءانوتأ يأ ءانيتأ اذإ فويسلاب مهرضنو ءانع مهدعابت تقو يأ ءانع اودعابت ام لاطبألا نعاطن :لوقي
 .انفويس هلانت ال نم نعط اننأش نأ ديري

 .ندل عمجلاو .نيللا :ندللا :ندل

 ام نعطقي ضيب فويسب مهيراضن وأ .ارهمس ديري «يطنخلا لجرلا حامر نم «ةنيل رمس حامرب مهنعاطن :لوقي
 .اهتبانم يف اهجضن ىلع ةلاد اًترمس نأل ؛ةرمسلاب حامرلا فصوت .اهيه برض

 :زعامألاو .ريعب لمح وهو ءقسو عمج :قوسولاو .هنارقأ ءامد لطبي يذلا عاجشلا وهو «لطب عمج :لاطبألا
 .هتراجح رثكت يذلا ناكملا وهو ءزعمألا عمج

 اهمظع يف مهسوؤر هبش .ةراجحلا ةريثكلا نكامألا يف طقست لبإ لامحأ مهنم ناعجشلا محامج نأك :لوقي
 .مزال تيبلا يف وهو ءدعتمو مزال :ءامترالاو .لبإلا لامحأب

 - .شيشحلا بطر وهو ءالخلا عطق :ءالتخالاو .هل نانسأ ال يذلا لجنملا وهو «بلحملاب ءيشلا عطق :بالتخالا :بلتخنو



 ةسماخلا ةقلعملا واب عبسلا تاقلعملا

 اَنيَدلا ءاَدلا ج رْخخُيَو هكا نْعَّضلا َدْعَب نفّصلا َنإَو

 انثي ىتسبكم هذ .ةنضانطل ديم ةقملع لق“ :دكملا ايزو

 بل نك كن ضافخألا نع ْنَرَح يحلا ُداَّمع اَذِإ ُنْحَتَو

 ايديا ذاك. نوال اكلنا دي رع ىفا ساو ل

 ابتيعال ديلا قيراتتت منكتمو اثم ةفوسّتس: .نأك

 اَنيلُط ْوَأ ٍناَرْحْري نِبصَع ْمُهْنَو ام اَنبث نأَك
 اتكلا نأ - لؤملا نم يح فاتئسإلاب يع اَم اذِإ

 .نعطقيف ءمهياقر اهب عطقنو ءاقش ءادعألا سوؤر امب قشن :لوقي -
 ىلع ثعبي يأ ةدئفألا نم نوفدملا ءادلا جرخيو «هراثآ وشفت نغضلا دعب نغضلا نإو :لوقي ا نغضلا نإو

 .ماقتنالا

 .انل فرشلا رهظي يح ءانفرش نود ءادعألا نعاطن ءدعم كلذ تملع دق ءانئابآ فرش انثرو :لوقي :انثرو

 .ضافحأ عمجلاو .تيبلا يئرخخ لمحي يذلا ريعبلا :ضفحلاو .ضافحأ عمجلاو .تيبلا عاتم :ضفحلا :ضافحألا

 .لبإلا اهب دارأ "ضافحألا نع" ىور نمو «ةعتمألا اهب دارأ "ضافحألا ىلع" تيبلا يف ىور نم

 تطقس اذإ نحنو وأ .انناريج نم انم برقي نم يمحنو عنمن ءاهتعتمأ ىلع ترخف «مايخلا تضوق اذإ نحنو :لوقي

 .انريغ انيمح انريغ بره اذإ .انناريج يمحنو عنمت ءبرهلا يف عارسإلل ؛لبإلا نع مايخلا
 ظ .عطقلا :ذجلا :ذجن

 ةحابتساو «مرحلا يبمو «لتقلا نم انم نورذحي اذام نوردي الو ءقوقع يف يأ رب ريغ ف مهسوؤر عطقن :لوقي
 .لاومألا

 .بشحخ نم فيس :ًاضيأ قارخملاو .فورعم قارخملا :قيراخم

 ءةعرس يف امب برضن انك وأ «قيراحملاب برضلاب نوبعاللا لفحي ال امك ,فويسلاب برضلاب لفحن ال انك :لوقي
 .ةعرس يف قيراخملاب برضي امك

 .تيلطوأ «ناوحرأب تبضح اننارقأ بايثو انبايث نأك :لوقي :خلإ انبايث نأك
 - ظ .مادقإلا :فانسإلا :فانسإلاب



 اتقباسلا انيكو ةاظ ناجم دحح ”تناذ ةوهر لثم اتصت

 اَنيبث ابضغ انايخ .مبصُق : 3 ْمِهْيَلَع ةتيشحم موي امَأَ

 اَنيتُم ةَراَغ ْنعْنُش ٌمِهْيَلَع ىشخت ال موي نأ

 .نكميو نوكي نأ هبشي ؛عقوتم رظتنم لوه ةفاخم ؛موق مدقتلا نع زجع اذإ :لوقي <

 يأ انموصحخ انقبسو ءانباسحأ ىلع ةظفاحم ؛ةكوش تاذ ةبيتك وأ «لبحلا اذه لثم ًاليح ائبصن :لوقي :لإ انبصن

 .انباسحأ ىلع ةظفاحم اذه لعفن امنإو ءانبلغو ,ةكوش تاذ ةبيتك عم انمدقأ ,مدقتلا نم انريغ عزف اذإ :نيعملا ريرحتو

 .بورحلا ىلع اونرم دق بيشو ءادحب بورحلا يف لتقلا نودعي نابشب بلغنو قبسن :لوقي :خلإ ناّبشب
 .يدحتلا يعم. يهو ءايمحو ايرث :لثم ءريغصتلا ةغيص ىلع ءاج مسا :ايدح

 ةيامح فويسلاب مهبراضن يأ انئانبأ نع قنياذ مهءانبأ عراقنو ءانفرشو اندجم لثك. مهلك سانلا ىدحتن :لوقي

 .ةزوحلا نع ابذو «ميرحلل

 «عفرلا يف نوبثلاو «نابثلا عمجلاو .ةعامدلا :ةبثلاو .نيعبرألاو ةرشعلا نيب ام يهو «ةبصع عمج بصعلا :ابصع

 .رحلاو بصنلا يق نيبثلاو
 بذل ؛هجو لك يف قرفتت يأ تاعامج انليخ حبصتف ؛ءادعألا نم انمرحو انئانبأ ىلع ىشخن موي امأف :لوقي

 .مرحلا نع ءادعألا

 .حالسلا سبل :ببلتلاو .ءيشلا يف ةغلابلاو عارسإلا :ناعمإلا :نعمنف
 .انتحلسأ نيسبال ءادعألا ىلع ةراغإلا يف نعمنف ءانئادعأ نم انمرح ىلع ىشخن ال موي امأو :لوقي

 .ديسلاو سيئرلا :نسأرلا :نسأوت

 .ءادشألاو فاعضلا مزمن يأ نزحلاو لهسلا هب قدن .موقلا ءالؤه نم ديس عم مهيلع ريغن :لوقي



 ةسماخلا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 اسوا سس

 اَنينَو "'ق انو اص اكن ُماَوقألا ملْعَي آل ال

 اًنّيلهاجلا لْهَح َقْرف لّهجَف اَيَع دَحَأ نلَهجَي آل آلآ
 لص ا

 م و - 7 و م نا
 29 ب ب 6و 6 6 8 2 8 م 6 © 0 2ك 7

 2 م سا ع

 سو ماه رم 0 م 7 و هر ع 0 م 2 فس . م كك م
 انيردرتو ةاشولا انب عيطنت دنه نب ورمع ةلكئيشم يأب

0 1 

 هم 0 1 ٍِهَء 2 7 هلت هامور م ه عر سو 00

 .روتفلا :ينولاو .رسكناف هترسك يأ عضعضتف هتعضعض .للذتلاو رسكتلا :عضعضتلا :انعضعضت

 .امي ماوقألا انملعتف «ةفصلا هذي انسل يأ برحلا يف انرتفو انرسكناو انللذت اننأ ماوقألا ملعي ال :لوقي

 0 فون مهبلع هعيش ءالع جا نيبو ديا :2إ نلهجي ال

 مهب أى رهَتْسَي رْهَتْسُي هللا :ىلاعت هللا لاق امك ءظفللا سناحت نسحو «مالكلا جاودزال ًلهج لهجلا ءازج يمسف

 4س ا اوُركَمَوإل :هركذ لج لاقو (4 ٠ :ىروشلا) قلم ةقيس يس ةَْيَس ُءاَرَجَوإ» :ىلاعت هللا لاقو (5١:ةرقبلا)
 «ةئيسلاو «ءازهتسالا ءازج يمس ١( 47 :ءاسنلا) وِهعِداَح وَ وهو هللا نوْعِداَحُي» :العو لج لاقو (ه ::نارمع لآ)

 .انركذ امل اعادخو اركمو ةئيسو ءازهتسا عادخلاو «ركملاو

 .مظعألا كلملا نود كلملا :ليقلاو .مدخلا :نيطقلا :انيطق

 ىلا يا يأ رونو هيذلا كولا نقانرما هومعلوبنآت امددع نوكتانآ دمه نب وزمعااي عانس كنك هلوقن

 .مهايإ هليق مادختساب مهلالذإ يف كلملا عمطي فعض مهنم رهظي مل هن أ ديري ؟ةلاحملا ةئيشملا هذه ىلإ كاعد

 .هرقتحاو هب رصق :هب ىردزاو هاردزا :انيردزتو
 رهظي مل يأ ؟ةئيشملا هذه ىلإ كاعد ءيش يأ يأ ؟انب رصقتو انرقتحتو «كيلإ انب ةاشولا عيطت نأ ءاشت فيك :لوقي

 .انرقتحيف انب هيرغيو «هيلإ انب يشي نم ىلإ يغصي ىح ءانيف كلملا عمطي فعض انم

 عم عمجي مث .يوتقم :لوقتف «هيلإ بسنت ءوتقلاك ردصم يقلاو .وتقي اتق لعفلاو .كولملا ةمدح :وتقلا :انيوتقم

 «ةبسنلا ءاي حرطب يمجعألا عمجي امك. ءبصنلاو رحلا يف نيوتقمو ؛عفرلا يف ؛نووتقم :لاقيف «ةبسنلا ءاي حرط
 .رجلاو بصنلا ف نيمجعأو «عفرلا يف نومجعأ :لاقيف
 كديدهتب ًابعن ىح ءاهل امدح نكن مل يأ ؟كمأل ًامدخ انك نمف ءامهيف نعمت الو ءانداعيإو انددهت يف قفرت :لوقي
 .هلهمأو ديدهتلاو ديعولا عد يأ :اديور اذيفو :لاق مث .ارابخإ ناك "اندعوتو اندددق" :ىور نمو .انايإ كديعوو



 اَنّيلث نأ َكْلَبق ءاَدُعَألا ىلع  ْنِْصَأ ُرْمَع اي اكئانق ْنِإف

 انور ةئَروشَع ُهُّقَوو  ْتَرأَمُسا اهب ُفاقثلا ًٍضَع اذ
 اتنيبحجلاو فصقتملا افق جشت غاشتكرأ ْتِبلقلا اذإ ةئَروَشَع سو م ل 52 0 م ٍِ 0 2 ها دا 0 مسه سار

 اتيلوألا بوطخ يف صقتب ركب نب مشح يف تندُح لَهف

 اتْيد دجملا نوُصُح اَنل حاَيأ افئيَّس ْنِب ةّمَقلَع َدْحَم اَنْثرَو
 م و 80 م6 ُ ناو وو 0 م 8 ,ّ 0 1 00

 انيرخاذلا رحذ معن اريهز هنم ريخلاو الهلهم تثئرو

 8 ّ 5 م : 2 25200 2 رمربال 2 ا

 .ةانقلا مسا زعلل ريعتست برعلا :انتانق

 مهتمصاخمو مهئادعأ ةبراحمب لوزي نأ ىبأ مهزع نأ ديري .كلبق انئادعأل نيلت نأ تبأ انتانق نإف :لوقي

 .ماري ال عينم مهزع نأ ديري .مقدياكمو

 نم هلصأو ؛عوفدلا :نوبزلاو .ةديدشلا ةبلصلا :ةنزوشعلا .هتموق :هتفقث دقو .حمرلا اهب مّوقي يلا ةديدحلا :فاقثلا

 .مهعفدل يأ رانلا لهأ مهنبزل ؛ةينابزلا هنمو .اهيتبكرب يأ اهيلحر تانفثب هتبرض اذإ :اهبلاح ةقانلا تنبز :مطوق

 يلا ةانقلا لعج .اعوفد ةديدش ةبلص ةانق فاقثلا تلوو «ميوقتلا نم ترفن ءاهمبوقتل فاقثلا اهذأ اذإ :لوقي
 .لادتعالاو ميوقتلا نم ةانقلا رافنك ءاهمدخ ضرعت نم اهرهق لعجحو «عضعضت ال مهرعل ًالثم اهعوقت أيهتي ال

 ءاهفيقثت ديرأ اذإ توصت امهأب ةانقلا فصو يف غلاب مث ءايدعتم نوكي دقو «مزال انه نانرإلاو .تتوص :تنرأ

 .هرهقتو هكلق لب ءاهمار نمل عضعضت ال مقزع كلذك «هنيبجو هافق جشت لب «زماغلا عواطت ملو
 .فلس دهع ضقنب وأ «ةيضاملا نورقلا رومأ يف ءالؤه نم ناك صقنب تربحأ له :لوقي :خإ تثدح لهف

 .نيروهقم ريغ يأ (87:ةعقاولا) َنيِنيِدَم َرّْيَغ مك نإ الؤلفإ» :لحجو ّرع هلوق هنمو .رهقلا :نيدلا :انيد
 ةئارقأ يلع ىأأ ,ةردعو رهف ةعئانت دخلا قوصحم انل: لخح كقو :ةانفالسأ وه قيرشلا ]جرا اذه ذغ اقروا ةلوقل

 .كلذ هدجب انثروأ مث ,دحملا ىلع

 يأ وه نيرحاذلا رحذ معنف «ريهز وهو «هنم ريخ وه يذلا لجرلا دحبو «لهلهم دحب تئرو :لوقي :خلإ تثرو
 .هب راختفالل هفرشو هدحب

 - .مهرخافمو مهرئام انزح يأ ءمراكألا ثاريم انغلب ممبو موثلكو باتع دحب انثروو :لوقي ا اباتعو



 ةسماخلا ةقلعملا و1 عبسلا تاقلعملا

 انيرجحملا يمحنو ىّمَحُت هب ُهّْلَع تثدح يذلا ةَرلا اَذَو

 كا دملا يأف بلك يعاّسلا ُهَلْبق اَنَمَو

 اَنّيرَقلا صقت 8 لبحلا ذك لحب اقتئيرق دقعُت ىتم
2 

2 

 و بأ

 سو 1 هاء ما ىه ري” مو و س ه يلع

 انيمي اوُدَقَع اذإ مهافوأو ارابمد مُهعَتمَأ نحت دجوو

 اَتيضاَرلا دفر َقْوف ائدَفَر ىَراَرَح يف دقْوُأ َةاَدَع ُنْحَنَ
 ايرذلا رو يللا يصل“ يطا يقيس دوساللا 15 ١

 .انمركو امي انفرشف -

 .ةقلحلاك ريدتسي هفنأ ىلع رعشل هب يم «بلغت ب نم ةربلا وذ :ةربلا اذو

 يمحن هبو ءانديس انيمحي هدجمبو ,بطاحملا اهيأ هنع تثدحو «فرعو رهتشا يذلا ةربلا يذ دحم تثروو :لوقي

 .مهريغب ةراجتسالا ىلإ نيئجلملا ءارقفلا

 يأ ءانيلو دق الإ دجملا يأو :لاق مث «ءلئاو بيلك نعي بيلك يلاعملل يعاسلا ةربلا يذ لبق انمو :لوقي :إ انمو

 .هانيوحف «هنم انبرق

 وأ لاتق يف موقب انرق ىم :ىعملاو .نيرقلا قنع ترسك وأ «لبحلا تعطق «ىرعأب انتقان انرق م :لوقي :خلإ ىتم
 .صقي صقو لعفلاو .قنعلا قد :صقولاو .ذجي ذج لعفلاو .عطقلا :ذحلاو .مهانرهقو مهانبلغ «لادح

 :رامذلاو .اهدقع دنع نيميلاب مهافوأو ءافلحو ًاراوجو ةمذ مهعنمأ بطاخملا اهيأ اندحت :لوقي :خلإ دجونو
 .هتاعارل بضغي يأ هل رمذتي هنأل ؛هب يم ,ةمذلاو فلحلاو دهعلا

 .مسالا :دفرلاو .ةناعإلا :دفرلا :اندفر

 يف رازن ئب هموق ةناعإب رختفي .نينيعملا ةناعإ قوف ارازن اّنعأ «ىزازح يف برحلا ران تدقوأ ةادغ نحنو :لوقي

 ميلا مهنراغ
 درت ليقو.ةنايلألا ةزيكلا «روخلاو 7 لبآلا نم نانكلا ةلخلاو: كقوفنلا ةوفضللاو .امنباب لكأت يأ :فست

 .مدقو تبنلا نم دوسا ام :نيردلاو .ءاروح :ةقانلاو .لبإلا نم رازغلا

 مقدعاسمو ءانموق ةناعإل ؛هدوسأو تبنلا مدق رازغلا قونلا تفس ىح «عضوملا اذمي انلاومأ انسبح نحنو :لوقي

 .مهئادعأ لاتق ىلع



 تو هن نديستا ذل .هايدضم. نك دركالا كو

 اننا وك ةرتسألا ناكر. ةانتعتلا اذإ نييمبألا اكو

 ايلي ْنَمْق ةلوّص اَنْلطَو مهني ْنَمْيف ةلوَص اولاصف

 ايتادوت هفكوساب اخاو  ةياسلاو, ةباكتلا»ب انام

 اين» من نير ةئللا زينا رك ا 4 سيكا

 اَنيمكرَيو َّنمْطَي بئاتك ٌمُكْنمَو انه اوُمّلنَت امل
 بيكو نستني ةفانتاو .ىماعلا .:نلبلاو. ضنا ةانلع

 اتوضغ اهل قاطنلا قرف قرت صالد ةغباس ل انخييلع

 رازن برح يف مهءانغ فصي .ةرسيملا ةامح انناوحإ ناكو «ءادعألا انيقل اذإ ةنميملا ةامح انك :لوقي :خلإ نينعألا اكو

 .هتحت تناكو «بيلك تحخأ مطل نيح «بلغت ىلع ناسغ كلم لماع «يناسغلا قنع نب ديبل لئاو بيلك لتق ام دنع نميلاو

 .انيلي نم ىلع انلمحو ؛ءادعألا نم مهيلي نم ىلع ركب ونب لمحف :لوقي ا اولاصف

 يأ هتدفصو هتدفص لاقي «دييقتلا :ديفصتلاو .عوجرلا :بوألاو .بش ةدحاولاو .مئانغلا :باهنلا :باهنلاب

 .كولملا انرسأو غلا ومالا | وهنتغا أ .نيديقم كولملا عم انعجرو ءايابسلاو مئانغلا عم ركب ونب عجرف :لوقي

 دق يأ ؟نيقيلا انسأبو انتدحن نم اوملعت ملأ ءركب ب اي انتارابمو انتاماسم نع اودعابتو اوحنت :لوقي :خلإ مكيلإ

 .حنت يأ كيلإ كيلإ :لاقي .انل اوضرعتت الف ءانل كلذ متملع

 "0" :هلوق يف "ام"و ؟اضعب نهضعب يمريو ءاضعب نهضعب نعطي مكنمو ايه بئاتك اوملعت ملأ :لوقي خا املأ

 .اّب بارضلا لوطل ؛نينحنيو نمقي فايسأو ياميلا بليلاو ضيبلا انيلع ناكو :لوقي

 2 .ءيشلا يف جنشتلا وهو ءنضغ عمج نوضغلاو .ةقاربلا :صالدلاو .ةماتلا ةعساولا عردلا :ةغباسلا :ةغباس



 ةسماخلا ةقلعملا ١8 عبسلا تاقلعملا

 اتوُج مْرَقلا َدْوْلُج اَهَل تير (امُؤَي لانا نَع - 58

 0 دئابفلا .:انل .ةنريع ةريخ ها الغ انلمْخَتو

 اَنْيلَِب ْدَق عفاّصّرلا لاَشأك اش َنْحَرَعَو اعِراَوَد ندي

 اَنينَب اَقْثُم اذإ اَهْثروَو (قدذص ءابآ نع نهاشرَو
 0 ل ساي 5 3 0 1

 رذاحت للابن ضب انراثا ىلع
 رس رق 0 5 و

 انوهت و

 .اهغوبسو اهتعسل ؛ًانوضغ اهل ةقطنملا قوف ءبطاخملا اهيأ ىرت «ةقارب ةعساو عرد لك انيلع تناكو :لوقي -
 .نوجلا عمجللاو .ضيبألا :نوجلاو .دوسألا :نوجلا :انوج

 .اهسبلل يأ "اهل" :هلوق .اهايإ مهسبلل ؛ءادوس مهدولح تيأر ًاموي لاطبألا اهعلخ اذإ :لوقي
 حايرلا اهتبرض اذإ ناردغلا نوت. عردلا نوضغ هبش .هبرضت :هقفصت .ريدغ عمج وهو «رُّدغ ففخم ردغلا :ردغ

 .حيرلا هتبرض اذإ ءاملا يف اهارت يلاب عوردلا ف ىرت يلا قئارطلاو ءاهيرح يف

 .ءادرج ةدحاولاو ءدرجأ دحاولاو .رصقو اهدسج رعش قر ىلا :درجلاو .انه برحلا هب ديريو .عرفلا :عورلا

 يهف ءاهتصلح يأ اهتذقنأ :لاقي ,ةلعفم ئيعم. ةليعف يهو .ةذيقن اقدحاو .ءادعألا يديأ نم تاصلخحملا :ذئاقنلاو

 .ماطفلا :ءالتفالاو ولفلاو .ةذيقنو ةذقنم

 انئادعأ يديأ نم هانصلخو ءاندنع تمطفو ءانل نفرع ءاهراصق روعشلا قاقر ليخ بورحلا يف انلمحتو :لوقي

 .اهيلع مهئاليتسا دعب

 لاذق ىلع نانعلا ةدّمع يهو «ةعيصرلا عمج عئاصرلاو .اهفيفاحج :ليخلا عوردو .عرد هيلع :عراد لحجر :اعراود

 شوف

 .اهيف قاشملاو لالكلا نم اهلان امل ؛ةنعألا دقع ىلب نيلب دق ًاثعش اهنم نجرحو ءاهفيفاحت اهيلعو انليعخ تدرو :لوقي
 ديري .انتم اذإ انءانبأ اهثرونو «لاقملاو لاعفلا ف قدصلا مهنأش «مارك ءابآ نم ديالو :لوقي | نهاشرو

 .اهيدق مهدنع تلسانتو تحبانت اهنأ

 تناكو .اهنيقو اهمسقتف «ءادعألا اهيبسي نأ اهيلع رذاحن ءناسح ضيب ءاسن بورحلا يف انراثآ ىلع :لوقي :خلإ انراثآ ىلع

 .مرحلا يببسب راعلا ةفاخم ؛لشفت الف ءاهمرح نع ًابذ لاجرلا لتاقيل ؛لاجرلا فلحخ اهميقتو «بورحلا اهءاسن دهشت برعلا



 ةسماخلا ةقلعملا (١ عبسلا تاقلعملا

 ب 5 بش 1 ١ ةالل اذإ ا هس نهتلوعب نع ن 25

 اَنّينرقُم ديدحلا يف ىدتفار ايظيو. .ايسارفا "نيلي
 أ

-. 0 1 5 

 يت

 ايسر تاعك ةردشلا نلت طيح رك حيررا اناره
 اَتيبراّشلا نرخ فيرعشا ةكك .:اسيوفلا دقن نيكل 15 1 #7

 هل رتاشو ل ل 1 سس لو 0. رود أ 0 70 أ 4 ب

 ايت ويعتمل كل اذإ اتتلوعب 2متئسل نلقيو اًندايح نتققي

 سو 0 7” أ 0 ِ 6 ام هه 4 7
 اَنيدو ابسَح مسيمب نطلخح ركب نب مّشح ينب نم نئاعظ » . ّّ ًَ 0 . 9 0 .٠

 7 5 7 هر م اس و 2 أ هر 2 7 2 رم ريل هر

 انكيلقلا ةعاوسلا . ههنا خربت نتن رف لثم نئاعظلا عنم امو

 يف امب نوفرعي تامالعب مهسفنأ اوملعأ دق ءادعألا نم بئاتك اولتاق اذإ نهجاوزأ ندهاع دق 0 :خا نذخأ

 هلعب يه :ةأرمللو .ةأرملا لعب وه :لجرلل لاقي .لعب عمج ةلوعبلاو .اورفي الو لاتقلا ةموح يف اوتبثي نأ ءبورحلا
 .هتجوزو هجوز يهو اهجوز وه :لاقي امك «هتلعبو
 .ديدحلا يف اونرق دق مهنم ىرسأو ,مهضيبو ءادعألا سارفأ انليح بلتسيل يأ :خل ! نبلتسيل

 لكو .انتكوشو انتدجنب انتقثل ءامي لبج ال ىلا ءارحصلا يهو ءزاربلا ضرألا ىلإ نيجراح انارت :لوقي :خلإ انارت

 .اهي انتوطس ةفاخم ؛اهريغب مصتعتو ريجتست ةليبق

 .ىربكلاو ربكألا :لثم :م ,نوهألا ثينأت يهو نوه لا ريغصت :ىنيوهملا

 .مهيشم ف ىراكسلاب نهرتخبت يف نههبش مث .نهموحل ةرثكو «نهفادرأ لقثل ؛اقيفر ًايشم نيشمي نيشم اذإ 0
 .تاوقألا عمجلاو .تيقلاو توقلا مسالاو .توقي تاق لعفلاو .ةحاحلا ردقب ماعطإلا :توقلا :نتقي

 .انايإ ءادعألا يبس نم انوعنمت مل اذإ انجاوزأ متسل :نلقيو «دايجلا انليح نفلعي :لوقي

 .ميسو تعنلاو .مسوي مسو لعفلاو .لامحلاو نسحلا امهو ؛ةماسولاو ماسولا نم وهو .نسحلا :مسيملا :مسيمب
 طبخلاو ضفنلا :لثم ءلوعفم ئعم ف لعف وهف .هفالسأ مراكمو ناسنإلا مراكم نم بسحي ام :بسحلاو

 مراكم نم بوسحملا يعم يف نذإ بسحلاف «طوقلملاو ضوبقملاو طوبخملاو ضوفنملا عم يف طقللاو ضبقلاو
 .هئابآ

 .نيدلاو مركلا لامدلا ىلإ نعمج ةليبقلا هذه نم ءاسن نه :لوقي

 «نيبورضملا دعاوس هنم ريطتو ردنت برض لثم ؛ءيش نهايإ ءادعألا يبس نم ءاسنلا عنم ام :لوقي :خلإ عنم ام
 .ىلقملاب تبرض اذإ ةلقلا ريطت امك



 ةسماخلا ةقلعملا وهم عبسلا تاقلعملا

 سه عو 1 م يس م 0 يي 1 ب ريبث.ي.هرع مّ ىر 2 ًّ

 اتيعمجأ اًرط سانلا ادلو  ةناللسم ْفْوّيَّسلاو اًنأك

 اَيِرْكلا اًهحّطبأب ةَرواَرَح يِدْمَُس امك سوؤرلا َدْوُدْهَدُي

 اَنيب اهحطبأب بق اَذإ ٌدَعَم ْنِم ُلئاَبَقلا َملَع دَقَ

 نيحكيشا' هذإ :نويكلولا ةننتاو .:اهحتدت“ ذإ نيكعطلا :انكي

 هك كا لا لا 1 تيرا

 اتم, 11 نردمالا ةضلاو ايس 0 نوكراقلا اكو

 اَنْيصُع اَذِإ َنْوُمِزاَعلا انو اتغطأ ََّذِإ نوُمصاَعلا انو
ِ 

 سو رص لع

 ا وا ا

 و ربه صال

 ةيامح مهيمحن يأ «سانلا عيمج اندلو ؛«برحلا لاح يأ اهدامغأ نم فويسلا لالتسا لاح انأك :لوقي :خلإ انأك

 .هدلو دلاولا
 .ةروازحلا عمجلاو ءديدشلا ظيلغلا مالغلا :روزحلا :ةروازرح

 .ضرألا نم نئمطم ناكم يف تاركلا دادشلا ناملغلا جرحدي امك ؛مهنارقأ سوؤر نوجرحدي :لوقي

 :هلوق تيبلا اذه دعب ىوري

 انيح الو نهدعب ءيشل انيقب الف نهمحم مل اذإ

 .ةبق اعمج :بابقلاو ببقلاو .حطبأ ناكم اميابق تينب اذإ دعم لئابق تملع دقو :لوقي :خلإ ملع دقو

 .انلاتق اوربتحا اذإ انءادعأ كلمنو «هيلع انردق اذإ نافيضلا معطن انأ لئابقلا هذه تملع دق :لوقي :خلإ نومعطملا انأب

 .برعلا دالب نم انئثش ثيح لزننو .مهايإ هعنم اندرأ ام سانلا عنمن انأو :لوقي :خل! نوعناملا انأو

 هيلع انطحخس نم اياطع لبقن ال يأ ءانيضر اذإ ذخأنو «هيلع طخسن ام كرتن انأو :لوقي :خلاإ نوكراتلا انأو

 .هيلع انيضر نم اياده لبقنو

 .انوصع اذإ ناودعلاب مهيلع مزعنو ءانوعاطأ اذإ انناريج عنمنو مصعن انأو :لوقي :خلإ نومصاعلا انأو

 .مهل عابتأ مهريغو «ةداقلاو ةداسلا مهنأ ديري .هلذرأ انريغل عدنو «هلضفأ ءيش لك نم ذخأنو :لوقي :خلإ برشنو

 ؟ءانبج مأ ًاناعجش انودجو فيك ءالؤه لس :لوقي :خ ! غلبأ الأ



 ةسماخلا ةقلعملا 3-3 عبسلا تاقلعملا

 انيق .نديت# يقل نأ اننا اف .”رقانلا .ءاكن. ظلال 16 1ذإ
 اَنّيفَس ُهُولَمَت ركحبلا ءامو _اثع قاض ىتح ربلا انالم سوه 0 2 هام سم نتعامل ضر َّس 7 7 ا

 و

 : 8-2 رس يدبص 0 50 اقوا للفلل كل دست مشع لا اعتلال دحلا اذا

 ام هفلكو هلمح يأ ءافسحخ هماس :لاقي ءارشو ةقشم اناسنإ مشحت نأ :موسلاو .لذلا :فسخلاو يبدل  فنبيخ

 .ةلذ هيف

 .هل دايقنالا انيبأ ءمهذ هيف ام ىلع سانلا كلملا هركأ اذإ :لوقي

 :هلوق تيبلا اذه دعب ىوري

 انيرداق "شطبن نيح شطبنو اهيلع ىحضأ نمو ايندلا انل

 انيملاظ ادي انكلو انملظ امو  انيملاظ  ةاغب

 .انتفس نع رخبلاو ءانتويب نع ربلا قاضف ءارحبو ارب ايندلا انممنع :لوقي. :خلإ انألم
 .انريغ نم ةربابحلا مه تدجس ماطفلا تقو اننايبص غلب اذإ :لوقي :حإ غلب اذإ



 ةسداسلا ةقلعملا ١م عبسلا تاقلعملا

 م 65 -- 1١5

 ةداع ىلع هدبعتسا دق هوبأ ناك .ةيشبح ةمأ ةبيبز همأو (يسبعلا دادش نب ةرتنع سلغملا وبأ وه

 ,مهنم اوباصأف سبع ب ىلع برعلا نم موق راغأ نأ قفتاف «ءامإلا ءانبأ دابعتسا ف برعلا

 دبعلا :هباجأف !ةرتنع اي رك :هوبأ هل لاقف «ذئموي مهعم ةرتنعو نويسبعلا مهعبتف ًالبإ اوقاتساو

 انسح الاتق لتاقو ّركف !ًرح تنأو ٌرَك :هل لاقف ءّرصلاو بلحلا نسحي امنإو ّركلا نسحُي ال
 .هبسنب هقحلأو هوبأ هاعّداف

 هديغ اهيا ةليغ اينغا ققوي ادفع دتسلا بحصر بلل يقر: دقن وك عاج لل كف ناك

 نإ :ليق «تاقلعملا يف ةسداسلا يهو هتقلعم هرعش رهشأو «هلايخ عستاو هتيرعاش تجاهف «كلام

 همئاشف ءاتسح ءالب هبورح يف ىلبأ دق ناك نأ دعب ءسلجم يف مايألا دحأ يف ناك هنأ اهل همظن ببس

 ,هيلع رخفو ةرتنع هبسف ءرعشلا لوقي ال هنأو «هتوخإو همأ داوسو هداوس هرّيعو ءسبع ب نم لحر
 دحأ ؤرجي الو ملظي ال هنأب هسفنو هتقان فصو مث ءاهراد دعبو ةلبع ركذب أدبف «هتقلعم أشنأ مث

 رّوصو «هشطب فصو مث .هوحصو هبرش يف افيرش ارك نوكيف رمخلا برشي هنأبو .هملظ ىلع
 ؛ظقللا ةلوهسوب + قاعملا فرش ىف ةكلدع قوي :ةيناثلالا ةحيود لإ اهنا ةعقرا الزم ا رورضت هس
 .ةيبهذلاب افومسي برعلا لعح ام يقيسوملاو ريبعتلا ةناتمو ءماجسنالا نسحو



 ةسداسلا ةقلعملا ١٠م4 عبسلا تاقلعملا

 ولا لل 2
 3 5 لل 8 َ ا و

 يسبعلا ذالنت نب هرتنع ةقلعم

 :يسبعلا داّدش نب ةرتنع لاقو
 ن

 مُّهَوَت دعب َراَّدلا َتْفَرَع لَه مأ مُدَرقُم نم ءاَرعشلا َرَداغ لَه
- 

 يمّلساو ةلْبع َراَد ًاحاَبص يِمِعَو يملكت ٍءاوجلاب ةلْبَع َراَد اي

 نب ةرتنع وه امنإو «هيبأ مسا ىلع بلغ .هدحج دادش :يبلكلا لاق .دارق نب ورمع نب دادش نب ةرتنع وه :ةرتنع

 .ربكلا دعب هاعدا هابأ نإ :لاقيو .هيلإ بسنف .هيبأ توم دعب هلفكت ؛همع دادش :هريغ لاق .دادش نب ورمع
 (يدادغبلل بدألا ةنازحخ)

 وهو «مثرتلا لثم ًاضيأ مدرتلاو .يهولاو نهولا نم هارتعا امل ؛حلصتسيو عقرتسي يذلا عضوملا :مدرتملا :مدرتم

 .نيزحت عم توصلا عيجرت

 يأ .راكنإلا نيعم نمضتي ماهفتسا اذهو ؟هوحلصأو هوعقر دقو الإ اعقرتسم ًاعضوم ءارعشلا تكرت له :لوقي
 .هيف هوغاص دقو الإ ءرعش هيف غاصي ًائيش ءارعشلا كرتي م
 ًاحلصتسمو ؛هعقرأ ًاعقرتسم يل اوكرتي مل موق ءارعشلا نم ئقبس يأ ءائيش رخآلل لوألا كرتي مل :نيعملا ريرحتو
 يف هداشنإو رعشلا ءاشنإب مهتامغن اوعجر الإ ائيش اوكرتي مل, مهنأ :نعملا ناك يناثلا هجولا ىلع هتلمح نإو .هحلصأ

 ؟اهيف ككش دا ل ناد تفرع له :لاقف «رخآ نف يق ذحأو مالكلا اذه نع برضأ مث .هفصرو هفصو

 :لطألا لاق امك «ماهفتسالا ةزمه عم "لب" نيعمب "'مأ" نوكت دقو «تفرعأ لب :هانعم انهه "مأ"و

 الايخ بابرلا نم مالظلا سلغ طساوب تيأر مأ كنيع كتبذك

 (١:ناسنإلا) هن اَسْنَأْلا ىَلَع ىتأ لَه :لحو ّرع هلوقك «دق نعم. انهه له نوكت نأ زوجيو ؟تيأرأ لب يأ
 ّْ ا دق يأ

 :هلوق هدعب ىوري :مهوت

 مجعألا مصألاك ملكت قح ملكتي مل رادلا مسر كايعأ

 مثج دكاور معفس ىلإ وكشأ يقان ًاليوط اهب تسبح دقلو

 -  لوقلا قبس دقو .هتقيشع مسا :ةلبعو .هنيعب عضوم :تيبلا يف ءاوحلاو .ءاوجلا عمجلاو .يداولا :وحللا :ءاوجلاب



 ةسداسلا ةقلعملا ومو عبسلا تاقلعملا

 و م ل 6 5 م َ ل هن 0 2 1 2 .

 مولتملا ةجحاح ىضقأل ندف اًهنأكو قات اهيف تفقوف

 َ تس تا ل ل رن ١ هم - ًَ 0 2 2 و

 7 ى ْن سن ب !اف َّق . أب ا 0 و ءاوجلاب ةلبع لحتو

 و نارك“ يا ولا ب 6 َّءَء ور هس ساس نى م 5 سل ىو

 ' هلا مأ دعب رمفقاو ىوفا هلذهع مداقت ٍللط نمي تثتييح

 مرخُم ةئبا كبالط يلع ارسع تحئبصأف نيرئازلا سضرد تلح

 .احابص يمع :هلوق يف -

 ,اهتيحت ىلإ اهرابختسا نع برضأ مث ؟اولعف ام كلهأ نع نيربخأو ءيملكت عضوملا اذهي يبيبح راد اي :لوقي
  !يبيبح راد اي تملسو «ءكحابص يف كشيع باط :لاقف

 :هلوق هدعب تاياورلا ضعب يف :يملساو
 مسبتملا ةذيذل قانعلا عوط اهفرط ضيضغ  ةسنأل راد

 .رصبلا :فرطلاو .ءايحلا نم حتفي ال يذلا وهو ءضوضغملا :ضيضغلاو .اهثيدحب سنؤي ةباشلا ةاتفلا :ةسنالاو

 .مفلا وهو ءمسبتلا عضوم :نيسلا حتفب مسبتملاو

 .ثكمتملا :مولتملاو .نادفألا عمجلاو .رصقلا :ندفلا :ندف

 اهتسبح امنإو :لاق مث .اهمرج محضو ءاهمظع يف رصقب ةقانلا هبش مث .قبيبح راد يف ىقان تسبح :لوقي

 .اهاصو مايأ ىلع يئاكبو ءاهقارف نم يعزجب ثكمتملا ةجاح يضقأل ءاهيف اهتفقوو

 .عضوملا اذهب نولزان انلهأو «عضوملا اذهي ةلزان يهو :لوقي :خلإ لحتو
 :ةفرط لاق امك «ديكأتلا نم برضل امهنيب عمج .ءالخلا :رافقإلاو ءارقإلا :ىوقأ

 دعبيو نيع أني هنم ندأ قم
 .ةلبع ةينك مثيهلا مأو .ديكأتلا نم برضل دعبلاو يأنلا نيب عمج

 أ مث .اهنيب نم ةيحتلاب تصصخ يأ لالطألا ةلمج نم تييح :لوقي

 .هنع هتيبح لارا دعب ناكسلا

 .دسألا ريئزب مهددّهو مهدعوت هبش «دسألا ريئثز نورأزي مهلعح :ءادعألا :نيرئازلا

 يف عئاش وهو «باطنخلا ىلإ رهاظلا يف ربخلا نع برضأو .اهبلط يلع رسعف «يئادعأ ضرأب ةبيبحلا تلزن :لوقي

 .(7١:سنوي) بِةَبيَط حيرب مهب َنْيَرَجَو ِكْلقْلا يف مُقُك اَذإ ىَّنَح» :ىللاعت هللا لاق .مالكلا

 نع الخ دقو «هلهأب هدهع مدق هنأ ربح



 ةسداسلا ةقلعملا ١م عبسلا تاقلعملا
 رواده

 مَعْرَمِب سيل كيبأ ُرمَعل ًامعز اَهَمْزَق لتقأو ًاضَرَع اهل
 مرُكملا بحملا ةلزنَمب ينم ُهرِبَغ ينط الف تلت دقلو
 ملْقتلاب اَنلْهَأو نِيكرتتعب اَهلْهَأ عّبرت دقو ٌرارْلا فيك

 ملظُم ل مكباكر تمر اَمْنِإَف قارفلا تْعَمْأ تح

 مخمخلا ّبَح ُفُسَت رايّدلا طْئسو اَهلْمَأ ةلومح الإ يَعاَر اَم

 قشعلا امهو «ةقالعلاو قلعلا نم ليعفتلا :انه قيلعتلاو .هل دصق ريغ نم ةءاجف يأ "ًاضرع" :هلوق :اضرع

 يف لمعتسي الو «ءاقبلاو ةايحلا :رمُعلاو رمَعلاو .ةقالعو ًاقلع ءامي فلك اذإ ةنالفب نالف قلع :لاقي .ىوهملاو
 .عمطملا :معزملاو .عمطلا :معزلاو .نيعلا حتفب الإ مسقلا

 ىلتق عم افلكو امي ًافغش ئتبسكأ ةرظن اهيلإ ترظن يأ نيم دصق ريغ نم ةأجافم اه تفغشو اهتقشع :لوقي
 عم ءكلاصوب رفظلا نينكمي ال هنأل ؛هل عضوم ال ًاعمط كبح يف عمطأ :لاق مث .لاتقلا نم اننيب ام عم يأ اهموق

 :ةاداعملا وب لاعقلا نع نيل قوام
 .كلذك هنأ كيبأ ةايحب مسقأ ءمعزم, سيل امو مضر :ريدقتلاو

 .هريغ ئظت الو اعطق هيملعاو اذه ئقيتف ؛مركيو بحي نم ةلزنم يبلق نم تلزن دقو :لوقي :خ! تلزن دقلو
 اذهب انلهأو «نيعضوملا نيذمي عيبرلا نمز اهلهأ ماقأ دقو اهروزأ نأ ٍننكمي فيك :لوقي :خلإ رازملا فيك

 يف "رازملا"و ؟ةفاسم اهتلحو يلح نيبو اهترايز يل ىتأتي فيك يأ .ةديدم ةقشمو «ةديعب ةفاسم امهنيبو ؛عضوملا
 .عيبرلا نمز ةماقإلا :عيبرتلاو .ةرايزلاك ردصم تيبلا

 اهدحاو :ءارفلا لاقو .اهظفل نم امل دحاو ال ءلبإلا :باكرلاو .ءيشلا ىلع سفنلا نيطوت :عامزإلا :تعمزأ

 .صالقو صولق لثم «ءبوك رلا

 لب :ليقو .ملظم ليلب مكلبإ مكمزب هب ترعش دق ينإف .هيلع تمزعو «قارفلا ىلع كسفن تنطو نإ :لوقي

 ىلعو ؛طرش فرح لوألا لوقلا ىلع "نإ"ف .ملظم ليلب تمز دق مكليإ نإف قارفلا ىلع تمزع دق هانعم
 دق ان فرخ يناثلا لوقلا

 الإ نوكي ال :نيسلا نيكستب طسو .اهيلع لمحي نأ قيطت يلا لبإلا :ةلومحلاو .هعزفأ :ًاعور هعار :ينعار ام
 .نافورعم فافتسالاو فسلاو .لبإلا هفلعت تبن :محخمنملاو .ءيشلا يفرط نيب امل مسا :نيسلا حتفب طسولاو .افرظ
 عاجتنالا ةدم ءاضقنا الإ اهاحتراب يرذنأ ام يأ .رايدلا طسو مخمخلا بح اهلبإ فافتسا الإ نيعزفأ ام :لوقي

 اهيح راد ىلإ لحترت اهنأ تملع «عاجتنالا ةدم تضقنا اذإف .ًالكلاو



 ةسداسلا ةقلعملا ١٠ مدر عبسلا تاقلعملا

 نإ
 مَحْمألا باَرْعلا ةيفاخك ادوس ةتولَح نوعبرأو ناتنثتا ايف أ
 . 1 18 95 أ 0 7 . أ تهاسو سس 5

 معطملا ذيذل ةبلقم بدع عار بورع يدب كيبتست دإ
 3 م 3 00 رم

 4 هر م أ ل نا 2

 2 أ هر 0

 ملعمب سيل نمدلا ليلق ثيغ ااهتبت َنمَضَت افنلأ ةضؤور وأ ها 2 2 1 ا م سو سا هش ع ع 0 ع 0 ه

 نعم. يه :مهريغ لاقو .بوكرو ةبوكرو «بوتقو ةبوتق كلذكو «نييرصبلا دنع بولحلا عمج ةبولحلا :ةبولح
 نم يقاوخلاو .دوسألا :محسألاو .مهدنع ثينأتلا ءات هقحلت نأ زاج لوعفملا نئيعمب ناك اذإ لوعفو .بولحم

 عبرأو .«فاوح عبرأو .مداوق عبرأ (ةشير ةرشع تس :ةمئألا رثكأ دنع حانجلاو .اهشير نم ةعبرأ :حانجلا

 .ىلك اهنم عبرأو «ةشير نورشع يه لب :مهضعب لاقو ءرهابأ عبرأو «بكانم

 ؛ناولألا رئاس نود اهداوس ركذ .دوسألا بارغلا يفاوخك ادوس «بلحت ةقان نوعبرأو ناتنثا اهتلومح يف :لوقي

 .لومتلاو ئغلاب هتقيشع طهر فصو .مهدنع اهزعأو لبإلا سفنأ اهنأل

 عضوم :لبقملاو .ضايبلا :حوضولاو .بورغ عمجلاو :ةدح :ءيش لك برغو .دحاو يببسلاو ءابتسالا :كيبتست

 .معطلا :معطملاو .ليبقتلا

 .ةهمعطم دلو ءهنم ليبقتلا عضوم بناه .حضاو ةدح يذ رغثب كيبتست نيح اهلاحترا نم كعرزف ناك اغإ :لوقي

 .باوشلا نانسأ يف نوكت ىلا رشألا :بورغلاب دارأ

 .هقير معط ذلتسيو «هليبقت بذعتسي «رشأ يذب كيبتست :ئعملا ريرحتو

 « تففخف «ةرئاف لصألاو .اهنم روفت ةبيطلا حئاورلا نأل ؛ةراف قانسملا ةراف تيمع"و .راطعلا :رجاتلاب دارأ : رجات

 نسحلا :ةماسقلاو .هيلع مايقلا نسح ناك اذإ «لامو لاخو «لئام لئاح لحجر :ناقي >اننك (ةراف :ليقف

 مسقملا رثألا اذه بنرو

 .ةفورعم نانسألا نم ضراوعلاو .ةتفع ميهاربإ ماقم نيعي ,نسحملا يأ
 بيطب اهتهكن بيط هبش .اهيف نم كيلإ اهضراوع تقبس «ءانسح ةأرما ةهكنب راطع كسم ةراف نأكو :لوقي

 .اهليبقت تمر اذإ اهضراوع ةبيطلا اهتهكن قبست يأ .كسملا حير
 كلذ لصأو .فنأتسم :فنأ رمأو ءاك برشلا فنؤتسا :فنأ سأكو .دعب عرت ملا :فنأ ةضور :افنأ ةضور

 ح .نيحجرسلا يهو .ةنمد عمج :نمدلاو . عم. امهو .فانتئالاو فاانعتسالا نم هلك



 ةسداسلا ةقلعملا ١م عبسلا تاقلعملا

 نسا < 0 نت و ا 97 و ياو "أ 0 5

 مهردلاك ةرارق لك نك رتف ةرح ركب 0 هيلع تداجب

 مَرَّصَتَي مل ءاَلا اهيَلَع يري ةّيشَع لكف اباكستو احس
 متر تيرانلاب انك حِراَب سلف اني ةياسلا" نخر

1 

 ه هر 5 سمه . 2 5 2 00 9

 مذحالا دائزلا ىلع ٌّبكملا حدق هعارذب ةعارذ ُكَحي اجره

 صقني نيجرس اهبصي ملو ؛عرت مل ةرضان ةضور حير بيطك وأ «كسملا ةراف حير بيطك اهتهكن بيط :لوقي-

 .اهحير بيطو ءاقرضن صقنيف «باودلا اهئطو الو ءاهحير بيط

 لك نم رحلاو .حيرلاو دربلا نم ةصلاخلا :ةرحلاو .راكبألا عمجلاو .هرطم قباسلا :باحسلا نم ركبلا ”::ركب

 :كولمملا ررحو .اهنم لكؤت ىلا يهو :لوقبلا رارحأ هنمو .لمر هطلاخي مل :رح نيط هنمو .هديجو هصلاخ :ءيش

 ."ةرث نيع لك هيلع تداح" :ىوريو .هيف بيع ال :رح بوثو .اهيلع جارح ال :ةرح ضرأو .قرلا نم صلخ
 .ةرفحلا :ةرارقلاو .ءاملا ةريثكلا :ةراثرثلاو ةرثلاو .علقي ال مايأ رطم :نيعلا

 يح .هؤام رثكيو ًامايأ مودي رطم لك وأ ءاهعم درب ال رطملا ةقباس ةباحس لك ةضورلا هذه ىلع ترطم :لوقي
 .هئافصو اهئام ضايبو «ءاملاب اقرادتسال ,مهردلاك ةرفح لك تكرت

 هبكسأ ءاملا تبكس :لاقي .بكسلا :باكستلاو .حسي حس لعفلاو هيف يايضتالاو تشل سلا ةاحم

 .عاطقنالا :مرصتلاو .ًايوكس بكسي وهو .بكسف ءابكس

 .اهنع عطقني ملو ,باحسلا ءام اهيلع يرجي ةيشع لكف ءابكسو بص دوحلا رطملا اهباصأ :لوقي
 ديدرت :مثرتلاو .درغ تعنلاو .درغ لعفلاو .تيوصتلا :ديرغتلاو .حربي حرب لعفلاو .لاوزلا :حاربلا :حرابب
 .نيحلتلا نم برضب توصلا

 هبش .ءانغلاب هتوص عجر نيح رمخلا براش تيوصت نتوصيو ءاهئليازي الف ؛ةضورلا هذهي بابذلا تلحخو :لوقي
 .ءانغلاب اَماوصأ

 .ديلا صقانلا :مذحألاو .ءيشلا ىلع لبقملا :بكملاو ريض :ًاجزه

 حدق ىلع لبقأ دق ديلا صقان لحجر حدق لثم «ىرعحألاب هيعارذ ىدحإ هكح لاح بابذلا توصي :لوقي

 هذه ةهكن بيط هبش امل .نيدنزلا نم رانلا ديلا صقان لحجر حدقب ىرعألاب هيدي ىدحإ هكح هّبش .رانلا
 ىلإ داع مث .بيطأ اهحير نوكيل ؛اهتعن يف نعمأو «ةضورلا فصو يف غلاب «ةضورلا. ميسن بيطب ةأرملا
 .خلإ يسمت :لاقف «بيسنلا



 ةسداسلا ةقلعملا ١6 عبسلا تاقلعملا

 مَحْلُم َمَهْدَأ ةارس َقْوَف ْتيِبَأ ةّيشَح رهط َقْوَف ٌحبْطُتو يسْم

 مْرْمَلا ليت ٌهلكاَرَم دفن ىوشلا لع ىلع جرس يَيِشَحَ
 مرّصُم بارّشلا ٍموُرْحَمِب تّنعَل ةّيَدِش اَهَراَذ يقلب لَم

 مده فخ ٍدحَرب َماَكإلا ُسطت َةَفَّيَر ىّرْسلا ّبغ ٌةَراَطَع
 .رهظلا ىلعأ :ةارسلا :ةارس

 .مجلم مهدأ سرف رهظ قوف انأ تيب تيبأو ؛ءيطو شارف قوف يسمو حبصت :لوقي

 .بورحلاو رافسألا دئادش يساقأ انأو «معنتت يه :لوقي

 لعفلاو .ظيلغلا :لبعلاو .اياشحلا عمجلاو .امهريغ وأ فوص وأ نطقب يشح ام :بايثلا نم ةيشحلا :يتيشحو

 .لكرلا عضوم وهو «لكرملا عمج لكارملاو .فرشملا مخضلا :دهنلاو .مئاوقلاو فارطألا :ىوشلاو .ةلابع لبع

 ىلع ناديزي امهنأل ؛رشلاو ريخلل راعتسيو .نيمسلا :ليبنلاو .لكري لكر لعفلاو .لحرلاب برضلا :لكرلاو

 .ةبادلا مسج نم مازحلا عضوم :مزحملاو .فجعألا ىلع نيمسلا ةدايز ءامهريغ

 ديري .مازحلا عضوم نيم امهخفتنمو نيبنحجلا محخض «فارطألاو مئاوقلا ظيلغ سرف ىلع جرس ّييشحو :لوقي

 ؛ةيشدلا ىلع سولجلا هريغ موزل ليخلا بوكر مزاليو «ةيشحلا هريغ ئطوتسي امك «سرفلا جرس عئطوتسي هنأ
 .امهنمسو نيبنحلا خافتناو مئاوقلا ظلغ يهو ءافودمحي فاصوأب سرفلا فصو مث .اهيلع عاجطضالاو

 .عطقلا :ميرصتلاو .نبللا :بارشلاب دارأو .اهيلإ لبإلا بسنت ةليبق وأ 2 :ندش :ةيندش

 اهدهع دعبل يأ ءاهنبل عطقيو «نبللا مرحت نأب اهيلع يعدو تنعل «ةيندش ةقان ةبيبحلا راد غلبت له :لوقي

 نمسأو ىوقأ نوكتل ؛اذه طرش امنإو .ءاعدلا كلذ بيجتساف «نبللا مرحت نأب اهيلع يعُد دق اهنأك «حاقللاب

 .الازغو انجح اهيسكي ةدالولاو لما ةريك قار هن افسألا يرالتخ ةانافي ىلع يضأو

 سطولاو .فيزي فاز لعفلاو «رتخبتلا :فيزلاو .هب لاش اذإ ًانارطخ وأ ًارطخع رطخي هبنذب ريعبلا رطخ :ةراطخ

 ٍ ٍ وسلا :مآولاو

 ريثكلا اهفخب اهفخب ماكإلا رسكت «ةرتخبتم هلك ليللا تراس ام دعب ءاطاشنو احرم اهريس يف اهبنذ ةعفار يه :لوقي

 ريسلا :نادحولاو دحولاو ."فح دحوب" :ىوريو .فخ تاذ لحرب يأ "فخ تاذب" :ىوريو .ءايشألل رسكلا

 رعسل ةلآ لجرلا نأك .حسم سرفو ءبرح رعسم لحجر :لاقي امك .مثولا ةلآ هنأك ةغلابملل مثيملاو .عيرسلا

 .يرخلا حسل ةلآ سرفلاو ءبورحلا



 مطْنط َمَجْعَأل يامي قرح  َْنَوَأ امك ماَعَّلا صلق ُهَل يوأت
 سلس ع سا ا 0 ملا م و ِس ع 0 3 - هموم

 ميخم نهل شعب ىلع جدح هناأكو دا ةلق نصعبتي

 ملصألا ليوطلا ورفلا يذ دُيعلاَك هضيب ةريشعلا يذب دوعي لعص

 ولْيَدلا ضاّيح نع ُرفْثَت ءارْوَز  ْتَحَبِصف نيضّرحّدلا ءامب ْتَبَرَش

 .تلصؤتسا هنذأ نأك «لاصئتسالا :ملصلاو .هل نذأ ال هنأل ؛ميلظلا فاصوأ نم ملصملا :ملصم

 نذأ الو ؛هيمسنم نيب ام برق ميلظك «راهنلا ريسو ليللا ىرس دعب ةيشع اهئطو ةدشل ؛ماكآلا رسكت اهنأك :لوقي

 ريسلا ةعرس يف اههبش املو .ميلظلا ريس ةعرسب «هب موي ريس لصوو «ةليل ىرس دعب اهريس ةعرس يف اههبش .هل
 .خلإ يوأت :لاقف .هفصو يف ذحأ «ميلظلاب

 يأ ءايوأ يوأي ىوأ :لاقيو .صئالقو صلق عمجلاو .سانلا نم ةيراحلا ةلزنمب ماعنلاو لبإلا نم صولقلا :صلق
 :قزحلاو .هل صلق هيلإ يوأت دارأ هنأل ؛ماللاب اهلصو امنإو .هيلإ تيوأ :لاقي «"ىلإب لصويو .مضنا
 يذلا يعلا يأ حصفي ال يذلا :مطمطلاو .قئازحو قيزح عمجلاو .ةقيزحلا كلذكو .ةقزح ةدحاولاو .تاعامجلا

 .يشبحلا :مجعألاب دارأو .حصفي ال

 يف ميلظلا هبش .حصفي ال يبع مجعأ عار ىلإ ةيناميلا لبإلا يوأت امك «ماعنلا رئاغص ميلظلا اذه ىلإ يوأت :لوقي

 يوأب هيلإ اهيوأ هبشو .رثكأ نييناميلا لبإ ف داوسلا نأل ؛ةينامي لبإب ماعنلا صلقو ءيشبحلا يعارلا اذهبي هداوس
 .هل قطن ال ميلظلا نأل ؛ةمجعلاو يعلاب هفصو .اهيعار ىلإ لبإلا

 يعم, شعنلاو «عوفرملا ءيشلا :شعنلاو .ءاسنلا بكارم نم بكرم جدحلاو .هالعأ :سأرلا ةلق :هسأر ةلق
 .ةميخن لوعجملا :ميخملاو .شوعنملا

 نم بكرم هقلخ هبش مث .هنع فرحنت ال اهنيعأ بصن هتلعج يأ ميلظلا اذه سأر ىلع ماعنلا ءالؤه عبتت :لوقي
 .عفترم ناكم قوف ةميخ اك لعج ءاسنلا بكارم

 ًاورف سبل دبعب ميلظلا هبش .هل نذأ ال يذلا :ملصألاو .دهعتي :دوعي .سأرلا ريغصلا :لعصألاو لعصلا :لعص

 ديبعو «ميلظلا داوسل ؛دبعلا طرشو .هيحانج هبشيل ؛ليوطلا ورفلا طرشو .ماعنلل نذأ ال هنأل ؛هل نذأ الو ,ليوط

 .خلإ تبرش :لاقف «هتقان فصو ىلإ عحر مث .عضوم :ةريشعلا وذو .نادوسلا برعلا

 | هايم مليّدلا هايمو .روز عمجلاو .ءاروز ىثنألاو .روزأ تعنلاو .روزي روز لعفلاو .ليملا :روزلا :ءاروز



 ةسداسلا ةقلعملا وع عبسلا تاقلعملا

 ءور

 موؤم يشعلا جره نم يشحوس لا اهفَد بناحب ىاني امّئاكو

 مقلابو نيدّيلب اًهاَقت ىضَع ُةهل َْقَطَع املك بينح ره

 .اهئادعأ نم فنص مليدلا نأل ؛ًامليد ءادعألا يمست برعلا :ليقو .ةفورعم -

 ءامب" :هلوق يف ءابلاو .ءادعألا هايم نع ةرفان ةلئام تحبصأف ءعضوملا اذه هايم نم ةقانلا هذه تبرش :لوقي

 :رعاشلا لوقو ١(. 5 :قلعلا) « ىَرْيهَّلا نأ ْمَلْعَي حل :ىلاعت هلوق يف اهتدايزك «نييرصبلا دنع ةدئاز "نيضرحدلا

 روسلاب نأرقي ال رحاحملا دوس ةرمحخخأ تابر اال رئارحلا نه

 وللا ُداَبِع اهب ُبَرْشَي ًانْيَع" :ىلاعت هلوق يف ءابلا كلذكو ."نم" يعمم. اولعجي نويفوكلاو .روسلا نأرقي ال يأ
 .هجولا اذه ىلع هيف فلتحخا دق (7:ناسنإلا)

 :بزملاو .لزني الو بئناكلا كلذ نم بكري ال هنأل ءايشحو عمو .نيميلا :يشحولا بناجلاو .بنجلا :فدلا

 نم يأ "يشعلا جزه نم" :هلوق .هميظعلا سأرلا حيبقلا :موؤملاو .جزه تعنلاو .جزهي جزه لعفلاو .توصلا
 .ةيدعتلل "اهفد بناجي" :هلوق يف ءابلاو .فاضملا فذحف «يشعلا جزره فوح

 ؛يشعلا جزه هلعجو .هحيبق سأرلا ميظع ره فوح نم ءاهنم نعألا بناحلا يحنتو دعبت ةقانلا هذه نأك :لوقي

 يف ميقتست ال اهنأو ءريسلا يف طاشنلاب ةقانلا هذه فصي .معطيل ماعطلا اذه ىلع حيصي هنإف اوشعت اذإ مهنأل

 ؛هدعبتو هيحنت اهنأ دارأ لب :ليقو .هايإ رونس شدح فوح نمألا اهبناج يحنت انأكف ار اطاشن ءاهريس

 .نمألا اهبناج رونس شدحخ فاخت اهأكف ءطوسلاب برضلا ةفاخم

 .اهلبقتسا يأ اهاقتا .دوقم يأ اهيلإ بونجب يأ بينح .يشعلا جزه نم لدب :ره

 لظعلاو .هديب شدخلاب رهلا اهلبقتسا هرقعتل ىبضغ ةقانلا تفرصنا املك ءرونس فوح نم دعابتتو ىحنتت :لوقي

 اهو اكد اهداوة ملا ايما هضلانا اهلك هلت

 :هلوق تاياورلا ضعب ٍ هدعب ىوري
 ميختملا مئاعد لثمو دنس ادهرعم» نافل لول اك نك

 .هريغ الو يعمصألا تيبلا اذه وري مل :رفعج وبأ لاقو .يعمصألا الإ دحأ تيبلا اذه وري ملو :يمتسرلا لاق

 هيمو: ءاضيأ دزاملا وهو :اليؤط: يأ "ارم اقتل لوط" ةعوريو اضع هنفعي مرآ اماتح فاشما "دمرت" ةةلوقو

 .ىرقلا يداوب نصح وهو هلوطل در دراملا يمس

 5 .ليوطلا وهو «دراملا رصقلاب هبشف ءاهمانس لاطو «فلعلا يعر نم تنمس اهنإ :لوقي



 مضهم شجأ بصق ىلع تكور اننستاك عاذدرلا بنج ىلع تكور

 5 مقّمق َبناَوَج هب ٌدوقولا ْشْح ادقعُم الّيحك وأ ابو نأكو 2 ضأ ل هوو

 دكا يِمَقل لش ةَقثر | ةرسحا بوضع ىرف نم غابت
 مفلتسلا راقت أي بط يف عال ينو يطل اذ 0 ّ 2 ا هد نانا يقم 5
 اذإ دانس ةقان :لاقي .ايلاع دارأ "ادنس" :هلوقو .ًاليوط ًامانس ءاهيلع رفوس نأ دعب اه رافسلا لوط ىقبأ :لوقي-

 ةيوق اهمئاوق نأ :هانعم "مئاعد لثم" :هلوقو .هيف اوعفترا اذإ نودنسي لبحلا يف اودنس دق :لاقيو .ةفرشم تناك

 ذختي يذلا :لوعفم مسا ميحتملاو .ةميح ذختي يذلا :لعاف مسا ميختملاو .رفسلاو دهجلا دعب ةليوط بالص

 .رسكم يأ مضهم .توص هل :شحجأ .عضوم :عادرلا

 نم اهنينأ هّبش .توص هل رسكم بصق ىلع عادرلا بنج ىلع اهكورب تقو ةقانلا هذه تكرب امنأك :لوقي

 هنع بضن يذلا «سبايلا نيطلا رسكت توص هبش لب :ليقو .هيلع اهكورب دنع رسكملا بصقلا توصب اهنالك

 .بصقلا رسكت توصب ءاملا

 .اهدقوأ :أشح اهشحي رانلا شح .رثع يح هتيلغأ :ءاودلا تدقع .نارطقلا :ليحكلاو .الطلا :برلا :ابر

 ,مقمق يف لعج نارطق وأ برب اهقنعو اهسأر نم لئاسلا قرعلا هبشي .داقيإلا :دوقولاو .بطحلا :دوقولاو
 يف مقمقلاب اهسأر هبشو .امهب ههبش كلذل ءدوسأ لبإلا قرعو .نايلغلا دنع هب حشرتي وهف «رانلا هيلع تدقوأ

 .اهنم حشرتي يذلا ءاهقرع مقمق بناوح يف هئالغإب هوقرلا نب ذيع وأ اير تاكو «كيبلا ريدقتو-ةيالصلا

 نب ةمره نب ميهاربإ لوق هلثمو .فلأ اهعابشإ نم تدلوتف «نزولا ةماقإل ؛ةحتفلا عبشأف «عبني :دارأ :خل ! ع ابني

 :انلوق هلثمو .واو اهعابشإ نم تدلوتف «ةمضلا تعبشأف :رظنأف :دارأ .روظنأف وندأ اوكلس امثيح نم :ثراح

 ءاج مسا برعلا مالك يف سيل هنأ هيلع كلدي .فلأ اهعابشإ نم تدلوتف «ةحتفلا تعبشأف «نيمأ :لصألاو «نيمآ

 ام :ىرفذلاو .ةفاسملا يط وهو «عوبلا نم ”لعفني" هلعج نم مهنمو .عامجإلاب ةيبرع ةظفللا هذهو ."ليعاف' ىلع

 .لبإلا نم لحفلا :قينفلاو ..فيزي فاز لعفلاو .رتخبتلا :فيزلاو .قلخلا ةقثوملا ةقانلا :ةرسجلاو .نذألا فلح

 «لبإلا نم لحف لثم ءاهريس يف رتخبتلا ةديدش «قلخلا ةقثوم بوضغ ةقان نذأ فلحخ نم قرعلا اذه عبني :لوقي

 .اهمخضو «ءاهقلح ةقاثوو ءاهرتخبت ف لحفلاب اههبش .لوحفلا هتملدك دق

 - .ةمأللا سبل :مألتسا .لاع قذاح :بط .ءاحرإلا :فادغإلا :يفدغت



 ةسداسلا ةقلعملا ٠ع عبسلا تاقلعملا

 نيعرادلا ناسرفلا ذحخأب قذاح ينإف 7 ىرشكت فا (عانقلا نود يلسرتو ينخرت نإ فمش اظاغ :لوقي-

 نانمركلا دع واخ جحا | اذإ :هانعم لب :ليقو .يسارم ةدشو يسأبو تدحب عم ف يدهرت نأ كل يغبني ال يأ

 ؟كلاثمأ ديص نع زجعأ فيكف «نيعرادلا

 .قلخلا نم ةلعافم :ةقلاحملا :يتقلاخم

 «يقح مضهي مل اذإ ةقلاخملاو ةطلاخملا لهس ينإف ؛ييقانمو يدماحم نم تملع ام ةييبحلا اهتيأ يلع نأ :لوقي

 .يظح سحبي مو
 .ةعاجشلا :ةلاسبلاو .عاحش :لساب لحرو .هيرك :لساب

 هركي امك ههركي ءاغلاب ًاباقع هتبقاع نيملظ نم يأ مقلعلا معطك ارم ءاهيرك يملظ تدجو تملظ اذإو :لوقي

 .هقاذ نم مقلعلا معط

 تيمس «رمخلا :ةمادملاو مادملاو .ولجملا :فوشملاو ارد 5 دشأ يهو «ةرحاحملا عمج رحاوم لاو .نكس :دكر

 .افد يف تعدأ اهنأل ؛امب

 .شوقنملا ولحم ا رانيدلاب هنوكسو رحجاوه لا رح دادتشا دعب رمخلا نم تبرش دقلو :لوقي
 :هلوق .اهدنع دوحلا لئالد نم امهنأل ؛رامقلاو رمخلا برشب رختفت برعلاو -.اهرشف رمخلا ىرتشا هنأ ديري

 .فوشملا حدقلاب 35 :لاقو ؛حدقلا ةفص نم هلعج نم مهنمو ءفوصوملا فذحف «فوشملا رانيدلاب يأ "فوشملاب'

 مث .رارسألا ىلع امي عمجبو ءامهريغو ةهبحلاو ديلا طوطخ نم طنخلا امهو .ررسلاو رسلا عمج ةرسألا :ةرسأ

 .مادفلاب سأرلا دودسم :مدفم .رهزأ قيربإب يأ رهزأب .ريراسأ ىلع رارسألا عمجت

 نم رمؤلا بصأل ؛مادفلاب سأرلا دودسم ءضيبأ قيربإب اهتنرق .طوطح اهيلع ءءارفص ةحاجزب اهتبرش :لوقي

 .ةحاحزلا يف قيربإلا
 - «ضرعلا مات نوكأف ءيضرع نيشأ الو ,يدوحب يلام كلهأ يننإف ءرمخلا تبرش اذإف :لوقي :خلإ تبرش اذإف



 ةسداسلا ةقلعملا ١44 عبسلا تاقلعملا
 # 7 ً د مة مما ه8 #ه 5 سا 5

 يمركتو يلئامش تملع امكو 2 َىَدَن نع ٌرصقأ امف توَحّص اذإو
 2. 6 2 ب 7 2 0 2 م 8 4 َّ

 ملْعألا ٍقدشك ُهتصيرف وكمت 2 الذحُم تكررت ةيناغ ليلحو

 مَدْنَعلا نْوَلك ةذفان شاشرو  ةّئئْعُط لحاعب ُهل يادي تَقَبَس

 نسمات ل ةثنو ةلماح تلك نإ قتيلان كاني ديلا كلام الق

 .بلاثملا نع هفكيو «قالخألا دماحم ىلع هلمحب هركس نأب رختفي .بئاع بيع يضرع ملكي ال «لاملا كلهم -
 يقرافي الو ءركسلا ئقرافي يأ يدوج نع رصقأ مل يركس نم توحص اذإو :لوقي :خلإ توحص اذإو
 ركسلا صقني مل ذإ ؛لقعلا روفوو دوجلاب رختفا .ةبيبحلا اهتيأ تملع امك يمركتو يقالخأو :لاق مث .دوجلا

 .امهباب يف امهمدقتب ةاورلا مكح دق ناتيبلا ناذه .هلقع

 ًالزنم نالحي امهنأل ؛اممب ايمسف «لولحلا نم امهفإ :امهقاقتشا يف ليقو .ةجوزلا :ةليلحلاو .جوزلا :ةلمهملاب ليلحلا :ليلحو

 ؛لكاؤمو براشم نيعمب مددنو ليكأو بيرش :لثم لعافم نيعمج ليعف لوقلا اذه ىلع وهف ءادحاو ًاشارفو ءادحاو
 :لثم «لعفم ئععمب ليعف لوقلا اذه ىلع وهف ؛هبحاصل لحي امهنم ًالك نأل ؛لحلا نم ناقتشم امه لب :ليقو .مدانمو

 الك نأل ؛اممي ايمسو .لعاف نعم ليعف لوقلا اذه ىلع وهو ؛لحلا نم ناقتشم امه لب :ليقو ,مكحملا نيعمب ميكحلا
 :رعاشلا لاقو «لاحرلا نع اهجوزب تينغ اهنأل ؛ءاسنلا نم جوزلا تاذ :ةيناغلا .هبحاص رازإ لحي امهنم

 ايناوغلا تينغ نأ املا تببحأو مبأ ةنيثب ذإ ىمايألا بحأ

 .نيزتلا نع اهلامج لامكب ةينغتسملا «لامجلا ةعرابلا :ةيناغلا لب :ليقو

 :ةيناغلا :ليقع نب ةرامع لاقو .هب ماقأ اذإ ناكملاب نيغ نم ,دعب جورت مل ءاهيوبأ تيب يف ةميقملا :ةيناغلا :ليقو

 ةلادحلا ىلع هتيقلأ :هتلدج .عبارلاو يناثلا لوقلا نسحألاو .لاجرلا اهبجعيو «لاجرلا بجعت لا «ءانسحلا ةباشلا

 .ايلعلا ةفشلا يف قشلا :ملعلا .ريفصلا :ءاكملاو .اهيلع طقس يأ لدجتف - ضرألا يهو -

 هتصيرف تناكو «ضرألا ىلع هتيقلأو هتلتق «نيزتلا نع اهلامحب ةينغتسم «لامجلا ةعراب ةأرما جوز برو :لوقي
 لب :مهضعب لاقو .ملعألا قدش ةعسب نعطلا ةعس هبش :مهرثكأ لاق .ملعألا قدشك اهنم مدلا بابصناب وكمت

 .ملعألا قدش نم سفنلا جورخ توصب مدلا بابصنا توص هبش

 .نامعنلا قئاقش :ليقو «مقبلا وه لب :ليقو «نيوحألا مد :مدنعلا

 .مدنعلا نول يكحي «ةذفان ةنعط نم امد شرت ةلجع يف ةنعط هتنعط :لوقي

 ؟امب ةلهاج تنك نإ «يلاتق يف يلاح نع ناسرفلا تلأس اله :لوقي :خلإ تلأس اله



 ةسداسلا ةقلعملا ١ عه عبسلا تاقلعملا

 مْلَكُم ةاسيكلا ةرواعت ديت حبس ةلاَّحر ىلَع لازأ ال ذإ

 ب 0 7 1 5 عه 7 َ
 مرمرع يسقلا دصح ىلإ يوأي ةراتو ناعطلل ٌدرجي اروط

 مققملا دنع فعأو ىغَولا ىشغأ يسمّنأ ةعيقولا َدِهَش ْنَم كربخُي
 و

 باتل هلو اسك .نيفتتا الا ةلازت .ةامكلا: ةريك ٍججَدُمو

 :ناؤتعالا :كلذكو: «فتواغلا .ةهخ, ىلع :هتويرتطي:اولعتج :اذإ: ايريض- ةوواؤاعت لاقي «لوادتلا رواسلا :ةرواعت
 ] .حيرجتلا :ميلكتلاو .حرحلا :ملكلاو

 هحرج يأ ؛هحرحج ف لاطبألا بوانت ,حباس سرف جرس ىلع لزأ مل ذإ يلاح نع ناسرفلا تلأس اله :لوقي
 .مخضلا وهو «حباسلا ةفص نم "دهن"و .مهنم لك

 .راوطألا عمجلاو «ةرملاو ةراتلا :روطلا :اروط

 .ةريثكلا يسقلا يمكحم موق ىلإ ةرم 5 .مهيرضو ءادعألا نعطل ءايلوألا فص نم هدرحأ ةرم :لوقي

 تمكحأ موق ىلإ مضنأ ةرمو «ةياكن غلبأ مهيف يكنأو «يئالب نسحأف «ءادعألا ىلع هيلع لمحأ ةرم :لوقي
 مكحتسا اذإ ادصح ءيشلا دصحو .ريثكلا :مرمرعلاو .مهددع ةرثك عم ةامر مهفأ دارأ .مهددع رثكو :مهيسق

 .ماكحإلا :داصحالاو

 .عئاقولاو تاعقولا عمجلاو .بورحلا ءامسأ نم نامسا ةعيقولاو ةعقولاو ."تلأس اله" باوج هنأل ؛موزحم :كربخي

 .دحاو ةمينغلاو منغلاو منغملاو .برحلل ريعتسا مث .برحلا لهأ تاوصأ :ىغولاو
 ؛بورحلا ٍَنآ «ةمهحلا يلاع ميرك ينأب برحلا رضح نم كربخي ؛«برحلا يف يلاح نع ناسرفلا تلأس نإ :لوقي

 :تاياورلا ضعب يف هدعب ىوري :منغملا .لاومألا مانتغا نع فعأو

 يمركتو ايحلا اهنع يندصيف اهنيوح ءاشأ ول مئاغم ىرأف

 .ةناكتسالاو دايقنالا :مالستسالاو .هيف ولغلاو ءيشلا يف عارسإلا :ناعمإلاو .حالسلا ماتلا :جحدملا :ججدمو

 يف عرسي ال ؛هسارم قدصو ءهسأب طرفل ؛هلاتقو هلازن هركت لاطبألا تناك ؛حالسلا مات لحجر برو :لوقي
 ةلجاع ةنعطب هل يدي تداح :لوقي :خلإ تداج .هسارم قدص اذإ هل نيكتسي الو ءهودع سأب دتشا اذإ برحلا

 ةفصلا مدق "ةنعط لحاعب" :هلوق ."جحدمو" يف واولا دعب رمضملا "بر" باوحج تيبلاو .بوعكلا بلص موقم حمرب
 .بلصلا :قدصلاو .ةلجاع ةنعطب :هريدقت «هيلإ اهفاضأ مث ,فوصوملا ىلع



 مّرَحُمب انَقلا ىلع ُمترَكلا سيل ةبايث ّمّصَألا حئرلاب تككشف
 مّصخملاو هان َنْسُح َنْمْضَقَي هلي عاسلا َرَرَج ُهكرَف
 ٍملْعُم ةقيقحلا يِماَح نع فيّسلاب اهَّجورف ُتْككَتَه ةغباس كّشمو

 .بلصلا :مصألاو .كشي كش :لعفلاو .ماظتنالا :كشلا :تككشف

 ميركلا سيل :لاق مث .اهلك هبايثو همسحج يف حمرلا تذفنأ ةنعط هتنعط يأ هبايث بلصلا يحمرب تمظتناف :لوقي

 نم هضلخت اال همر نأ هانعم لب :ليقو..:مادقإلا ىلع عهضمرخل «ماركلاز .ةغلوم حامرلا نأ ديري :حامرلا َىَلَع امرغ
 .هل ردقملا لتقلا

 :هلوق تاياورلا ضعب يف هدعب :مرحمع

 مرضلا بائذلا ستعم ليللاب اهسرج يدهي نيغرفلا ةبيحرب
 :لاقي .ةعساولا :ةبيغرلاو ."نيغرفلا ةبيغرب" :ىوريو .عساو يأ ءبيحرو بحر ناكم :لاقي .ةعساولا :ةبيحرلا

 اذه برضف .غورف عمجلاو .غرف :ةيدوألا ىلإ ءاملا عفدمو .غرف وهف ولدلا نم نيتوقرع لك نيب ام بيغر حرج
 سرحأ :لاقيو :توصلا :اهرسكو ميلا حتفب سرجلاو .ولدلا بصم لثم هلعجف :ةنعطلا هذه مد جرخمل ًالثم
 .هرث توص تعم اذإ «رئاطلا

 بائذلا نم ستعملاو .هنم نلكأيل هنيتأيف .انم مدلا ريرخ نعم اذإ عابسلا لدي ةنعطلا هذه مد ناليس نسح :لوقي

 .عايجلا :مرضلاو .بئذ عمج بائذلاو .اهلكأي ةسيرف بلطي يأ ءستعي جرح :لاقي .بلاطلا يغتبملا :اهريغو

 "ةبيحرب" :هلوق يف ءابلاو ,مراضب اوملكتي ملو ءمراض عمج مرضو .مراض وه :لاقي الو ءًامرض انالف تيقل :لاقي
 .تداحب ةلص

 :مضقلاو .اشون شوني شان لعفلاو .لوانتلا :شونلاو .حبذلل تدعأ يلا ةاشلا يهو «ةرزج عمج :رزحلا :رزج
 .مضقي مضق لعفلاو .نانسألا مدقمم لكألا

 هنانب اهانسأ مدقم, لكأتو «عابسلا هلوانت :لاق مث .سانلل ةمعط رزجلا نوكي امك عابسلل ةمعط هتريصف :لوقي

 .هتلكأو هتلوانت ح «عابسلل ةضرع هلعجف «هلتق هنأ ديري .نسحلا همصعمو «نسحلا

 ماتلا لحرلا :ليقو .درزلا هنأ ىلإ ريشي .اهريماسم :ليقو .ضعب ىلإ اهضعب كش دق ىلا عردلا :كشملا :كشمو

 ةمالعب اهرهش يأ ؛هسفن ملعأ يذلا :ماللا رسكب «ملعملاو .بجي يأ .هظفح كيلع قحي ام :ةقيقحلا .حالسلا

 سراف هنأب هيلع لديو «هيلإ راشي يذلا :ماللا حتفب ملعملاو .هزاربل لاطبألا بدتني ىح «برحلا يف اب فرعي
 9 .ةيرسلا دحاوو «ةبيتكلا



 ةسداسلا ةقلعملا ١؟معوب عبسلا تاقلعملا

0 

 دِإ مولُم راجُتلا تاياغ كاَنَه اكس اَذِإ حادٍقلاب ُهاَدَي ذبَر
 شا ذل ل 07 7 م هَ و معا َه

 مسبب رع هذحاوت ىذدبأ هيأ تحلو دق ينار امل

 ملظعلاب ُهسْأرو ناتَبلا بضع  امّنأك راهتلا َدَّم هب يدهتع

 هاهو ا 1 يضل و ع رماع تت 2 ه2 ع م ع
 هبيحم ةديدحلا يفاص دحيمل هتولع ملئ حمدرلاب هتنعطف

 اوسع تلا فنسلا لاكن يدل  ةنيحاتمب قع ةناكيل" ذاك لنك

 امل ماح لجر نع فيسلاب اهطاسوأ تققش «ةعساو عرد ماظتنا عضوم بر يأ ؛عرد كشم برو :لوقي -

 اذه لثم نع عردلا هذه لثم كته هنأ ديري .اهيف هيلإ راشم وأ «برحلا ةموح يف هسفن رهاش ؛هظفح هيلع بجي

 ؟هريغب نظلا فيكف ؛عاجشلا

 دارأو .امي هناكم فرعيل ؛رامنخلا اهبصني ةيار :ةياغلاو .اوتش وتشي ءءاتشلا يف لحد :اتش .عيرسلا :ذبرلا :ذبر

 ."ةقيقحلا يماح" ةفص نم هلك تيبلاو .ىرأ دعب ةرم ميل يذلا :مولملاو .نيرامخلا :راجتلاب
 ؛ءاتشلا صحو .ءاتشلا درب يف رسيملا يف حادقلا ةلاجإ يف اهفيفح ءديلا عيرس لحجر نع عردلا تكته :لوقي

 نم مهدنع ام عيمج يرتشي ناك يأ «نيرامخلا تايار كتهي لحجر نعو ؛هل مهغرفتل ؛هيف رسيملا نورثكي مهنأل

 ةفص نم هلك اذهو .لذبلا يف هفارسإو ءدوجلا يف هناعمإ ىلع مولم .مهرمح دافنل مهتايار اوعلقي ىح «ءرمخلا

 .ةقيقحلا يماح

 طرفل يأ «مسبتم ريغ هنانسأ نع رشك «هلتق ديرأ يسرف نع تلزن لجرلا اذه يئآر امل :لوقي :خلإ يار امل

 :ىوريو .فونلا نم نكلو «مسبتل الو ملكتل كاذ سيلو «هنانسأ نع هاتفش تصلق «توملا ةيهارك نم هحولك

 .هتيقل اذإ ءادهع هدهعأ هتدهع :لاقي .ءاقللا :دهعلاو .هب بضتخي تبن :ملظعلاو .هلوط :راهنلا دم

 .تبنلا اذهبي نابوضخم هسأرو هنانب نأك «هيلع مدلا فافحو هايإ ىلتق دعب هدادتماو راهنلا لوط هتيأر :لوقي

 .عطقلا عيرسلا :مذخم

 .عطقلا عيرس «ديدحلا يفاص دنهم فيس عم هتولع مث ؛هسرف رهظ نم هتيقلأ نيح يحمرب هتنعط :لوقي
 .ةيذحألا عمجلاو .لعنلا :ءاذحلاو .هل ءاذح لعجت يأ ىذحي .ةميظعلا ةرجشلا :ةحرسلا :ةحرس

 رقبلا دولح لعجت «هقلخ ءاوتساو «هتماق لوط نم ةميظع ةرجش تسبلأ هبايث نأك «دقلا ديدم لطب وهو :لوقي

 - ةوقلاو ةدشلاب هفصو يف غلاب .هريغ هعم همأ لمحت ملو .تبسلا هالجر بعوتست يأ هل ًالاعن ظرقلاب ةغوبدملا



 ةسداسلا ةقلعملا و؟«عمب عبسلا تاقلعملا

 مرْحَت مل اهَنّيلَو يلع َتَمْرَح هَل ْتَلَح ْنَمل ٍصنق اه ًةاَش اي

 يمٌّْعاو 78 اهَرابخأ يسّسسَجَت يبَهْذا اه تلف َئَيراَج تَشَعَبف

 مكرُم وُه ْنَمل ةّنكْمُم ٌةاشلاو ةّرغ يداعألا نم ُتيأر ْتلاق

 سل نالّزغلا نم أَشَر 0 ةياَدَج ديجب تَتفَتلا اًمّناكو
2 

 و 0 1 8-0 و 4 2

 ملا ل ًَ ها 7 5 . 5 ||و 0 ركاش ري 1 ع َّ أ

 .مأوت ريغ ًاذف ناك ذإ ؛هعاضرإ دنع هئاذغ مامتو هئاضعأ مظعو هتماق دادتماب -

 .ةأرملا نع ةيانك :ةاشلاو .ةدئاز ةلص :ام

 .لامجلا متأ تزاح دق اهنإف ءاهامجو اهنسح نم اوبجعتف .هل تلح نمل صنق ةاش اودهشا ءالؤه اي :لوقي

 تيل يأ يلع مرحت مل اهتيلو ءيلع تمرح اهنكلو ءاهبحب فغشو ءامي فلك نمل عنقم «ةليمج ءانسح يه :ىيعملاو

 مث ءامهيتليبق نيب برحلا كابتشاب هيلع تمرح اهنأ كلذب دارأ :ليقو .اهجوزت يل لحي ناك ىح ءاهجوزتي مل يبأ
 .حلصلا ءاقب ىمت
 .يل اهاوحأ فرعتتل ييراج تثعبف :لوقي :خلإ تثعبف

 .رومألا برحي مل لفاغ :رغ لحر .ةلفغلا :ةرغلا :ةرغ

 .اهيمتري نأ دارأ نمل نكمم ةاشلا يمرو ءاهنع نيلفاغ يداعألا تفداص :يل «تفرصنا امل ييراج تلاقف :لوقي

 .اهنع ءانرقلاو ءابقرلا ةلفغل ؛اهبلاطل ةنكمم اهترايز نأ ديري
 عمج نالزغلاو .ءابظلا دالوأ نم يوق يذلا :أشرلاو .ايادحلا عمجلاو .ةيبظلا دلو :ةيادحلاو ةيادحلا :ةيادج

 .ضايب هفنأو ايلعلا هتفش يف يذلا :مثرألاو .هديجو هصلاخ :ءيش لك نم رحلاو .لازغلا

 .هرظن يف هتفص هذه ةيبظ دلو تافتلا اهرظن يف انيلإ اهتافتلا نأك :لوقي

 تيرأو تملعأ :يهو .ليعافم ةثالث ىلإ ىدعتت لاعفأ ةعبس نم هذهو .ءابنإلا نم لثم ءيبتلاو ةئبنتلا :تئبن

 ؛ليعافم ةثالث ىلإ تيأرأو تملعأ ريغ يه ىلا ةسمنخلا تددعت امنإو ءتثدحو تربحو تربخأو تأبنو تأبنأو

 وه "تعبن" يف ءاتلاف .ماعنإلا نع معنملا سفن رفني ةمعنلا نارفكو «يمعن ركشي ال ارمغ نأ فتحلعأ ةلوقن

 .ثلاثلا لوعفملا وه :ريغو .يناثلا لوعفملا وه :ارمعو .هيلإ لعفلا دنسأو «لعافلا ماقم ميقأ دق لوألا لوعفملا



 ةسداسلا ةقلعملا 8 عبسلا تاقلعملا

 مفلا حّضَو ْنَع ناَئْفَّشلا ُصلقت ذإ ىَّحّضلاب مَع ةاصو ْتْظفَح دقلو

 منقت َرْيَغ لاطَبَألا اهتاَرَّمَع يكتقتت ال يلا بْرَخلا ةَمْوَح ِن

 يمدقُم َقْياَضَت ىّتكلو اهْنَع محأ مل ةّنسألا يب َنوَقَكَي ْذِإ

 مّمَذُم َرْيغ تْرَرك نوُرَماذقَي ٌمُهْعْمَح لّبقأ مْوقلا ْتْيََر امل

 مَمْدَأل ناب : رشب ناّطشأ اههنأك ٌحامّرلاو َرَثْنَع َنوُمدَي

 مدلاب لّيرَست ىَتَح هنلابلو هر ةّرْغشب ُمقيمزأ تلزام

 .رصقلاو جنشتلا :صولقلاو .نانسألا :مفلا حضوو .دحاو ءيش ةيصولاو ةاصولا :ةاصو

 لاح يهو «برحلا لاوحأ دشأ يف لاطبألا قزحانمو «لاتقلا يماحتقاب يايإ يمع ةيصو تظفح دقلو :لوقي

 .لتقلا نم ًاقرف ؛ةامكلاو لاطبألا حولك ةدش نم نانسألا نع هافشلا صلقت
 ءامباحصأ رمغت يلا اهدئادش :برحلا تارمغو .رودت يأ «برحلا موحت ثيح يهو ءاهمظعم :برحلا ةموح

 .ءيش هنم مهفي ال بحلو حايص :مغمغتلاو .مهوقعو مهولق بلغت يأ
 .حايصو ةبلجب الإ لاطبألا اهوكشت ال يلا ءبرحلا ةموح يف يمع ةيصو تظفح دقلو :لوقي

 .ودعلا نيبو يب ا سرتلا تلعج يأ «يسرتب ودعلا تيقتا :لوقت .نيئيشلا نيب زجحلا :ءاقتالا :نوقتي

 .عضوملا اذه ريغ يف مادقإلا نوكي دقو مادقإلا عضوم :مدقملاو .نبحلا :ميخلاو

 نم نبحأ مل ,مهئادعأ روحن يف نولعجو ينومدق يأ مهئادعأ ةنسأ نيبو مهنيب ازحاح يباحصأ ئلعج نيح :لوقي

 .كلذل ترعخأتف «مدقتلا رذعتف ءيمادقإ عضوم قياضت دق نكلو ءرخأتأ ملو ؛مهتنسأ

 .لاتقلا ىلع ضحلا وهو «رمذلا نم لعافت رماذتلا :نورماذتي

 ءممذم ريغ ؛مهلاتقل مهيلع تفطع ءانلاتق ىلع ًاضعب مهضعب ضحي ءانوحن اولبقأ دق ءادعألا عمج تيأر امل :لوقي

 .همومذم ريغ «لاتقلا دومحم يأ

 .ردصلا :نابللاو .ناطشألا عمجاو .هب ىقتسي يذلا لبحلا :نطشلا :ناطشأ

 يلا لابحلاب الوط يف اههبش مث «هيف اهوحخدو «يسرف ردص ءادعألا حامر ةباصإ لاح يف ئنوعدي اوناك :لوقي

 .رابآلا نم امب ىقتسي

 - .رغثلا عمجلاو .رحنلا ىلعأ يف ةبقولا :ةرغنلا :ةرغشب



 ةسداسلا ةقلعملا ١؟6هث عبسلا تاقلعملا

 هام مر .. هرم شا 9 - . 5 7 3 تاس هب :

 ٍمَحمَحَتَو ةربعب يلإ اكّشو هنابلي انقلا عضو نم روزاف

 له هَ 7 8 م و و 7

 يملكُم ّمالَكلا ملَع ول ناكلو ىّكَتْشا ةرّواحملا ام يرْدَي ناك ول

 مدقأ رت كليو سراوفلا لبق اًَهّمقَس بَهذأو رىسفت ىفش دقلو

 مقبَس َرَغآَو ةَمظْيَش نيب نم ًاسباَوَع َراَبخلا ٌمحتْفت ٌلِيَخلاو
 ١2 سا هو هَ يع د مه 2 8 70 2 ا 8 6 نب

 مع يأ «لابرسلا ةلزنمب مدلا راصو «مدلاب خطلتو حرج يح «يسرف رحني ءادعألا يمرأ لزأ مل :لوقي -
 .هسبال دسح لابرسلا مومع هدسج

 .هل هبحاص قريل ؛نينحلا هبش هيف ناك ام :سرفلا ليهص نم محمحتلاو «ليملا :راروزالا :روزاف

 يلإ رظن يأ «هتمحمحو هتربعب يلإ اكشو «هب اهعوقوو ءهردص ءادعألا حامر تباصأ امم يسرف لامف :لوقي
 .هل قرأل ؛محمحو

 ديري .مالكلا ملعي ناك ول ئملكلو «هيناعيو هيساقي امم يلإ ىكتشال باطنخلا ملعي ناك ول :لوقي :خلإ ناك ول

 .حارلا نم هباصأ امم يلإ اكشل مالكلا ىلع ردق ول هنأ

 ,ودعلا وحن مدقأ «ةرتنع اي كليو :يل سراوفلا لوق اهمقس بهذأو ءيسفن ىفش دقلو :لوقي :خإ ىفش دقلو
 .همغ ىفنو هسفن ىفش «هيلإ مهءاجتلاو هيلع هباحصأ ليوعت نأ ديري .هيلع لمحاو

 .ليخلا نم ليوطلا :مظيشلاو .ةنيللا ضرألا :رابخلا

 امل ؛اههوجو تسبع دقو «ةبوعصو ةدشب اهمئاوق اهيف خوست يلا ةنيللا ضرألا يف يرحتو ريست ليخلاو :لوقي

 .ةليوط اهلك يأ ؛ةليوط وأ ليوط سرف نم ولخت ال يهو «ءايعإلا نم اهنا
 لاقو .ةمئألا روهمج دنع اهظفل نم اهل دحاو ال لبإلا :باكرلاو .ةبوصعلا دض وهو .لذلا نم لولذ عمج :للذ

 قاقد وهو «عايشلا نم تذحأ «ةنواعملا :ةعياشملاو .حاقلو حوقلو ءصالقو صولق لثم ,بوكر عمج اههإ :ءارفلا

 .ماكحإلا :ماربإلاو .عفدلا :زفحلاو .لزحلا بطحلا يف داقيإلا ىلع رانلا هتنواعمل ؛بطحلا

 .مكحم رمأب يلقع هيضتقي ام يضمأو «يلقع يلاعفأ ىلع ئنواعيو «دالبلا نم اهتهحو ثيح يل يلبإ لذت :لوقي

 :هلوق تاياورلا ضعب ف هدعب ىوري :مربم
 َْ يملعت مل ام ضعبو تملع دق ام يملعاف كروزأ نأ ينادع نإ



 ةسداسلا ةقلعملا ؟هأو عبسلا تاقلعملا

 مضُمَص يّتبا ىلع ةَرئاذ برَحلل ْرُدَت ملو توُمَأ نب ُتْيِشَع قلو

 0 ملو يضرع يمتاشلا

 أ لف و ٍِك 56 0 رن مرا ى ممم رين 5

 معشق رسن لكو عابسلا َرَرَج  اًَمُهابأ تكّرت دقلف العفَي نإ

 لى سس 1 1

 ا يمد اًمُهقلأ مل اذإ ريرذاَقلا 5  ةاميسشح
 هر

 مرجي مل نم برحلا يناوج توزو مكنود ضيغب يبا حامر تلاح

 ملح يباب ليخلا يئتقتا ىح هرحن يمدي رهملا تررك دقلو

 يناوج توزو" :هلوقو .ءاربغلاو سحاد برح يف مههلاتق يعي .نايبذو سبع :ضيغب انباو .نلغش :هانعم :يادع

 ؛هموق نم درفني نأ ردقي ال ةيحان ىلإ هتزاح :هتوز نيعمو .مرجأ نم ةريرج هتوز «هل مرج ال نم :لوقي "برحلا
 (ىلوألا ةعبطلا شماه نع) .عامتحالاو ضبقتلا :ءاوزنالا لصأو .لتقي نأ ةفاخم

 ةهوركملا يف تلمعتسا مث «ريخ ىلإ رش نمو رش ىلإ ريخ نم رودت امنأل ؛اه تيمس .ةثداحلل مسا ةرئادلا :ةرئاد

 .ةبوبحملا نود

 .مضمض انبا مرهو نيصح امهو «هناهركي ام. مضمض يبا ىلع برحلا ردت ملو تومأ نأ فاحأ دقلو :لوقي

 .امهرأ ل اذإ يمد كفس امهسفنأ ىلع نابجوملاو ءانأ امهمتشأ ملو يضرع نامتشي ناذللا :لوقي :خلإ يمتاشلا

 .هيلع نارساجتي الف روضحلا لاح يف امأف «هتبيغ لاح هنادعوتي امهنأ :ديري

 .نسم رسن لكو عابسلا رزج هتريصو امهابأ تلتق ينإف ؛كلذ امهنم برغتسأ مل ينامتشي نإ :لوقي :خلإ العفي نإ



 ةعباسلا ةقلعملا ١٠6 عبسلا تاقلعملا

 :ليقف «لثملا هب برض يح هموقب رخفلا ديدش ناك ءركب ئب نم ةزلح نب ميلظ نب ثراحلا وه

 نب ورمع كلملا ةرضح يف اهدشنأ «تاقلعملا يف ةعباسلا يه هتقلعمو .ةزلح نب ثراحلا نم رخفأ

 ىلو هرخف يف ّدحلا زواحجت دق موثلك نب ورمع ناكو «هموقل ابضغو موثلك نب ورمع ىلع اذر ؟كنه

 اهودشنيل ؛هموق نم ةعامج اهاورو اهدعأ دق ناكو «هتقلعم. ثراحلا هل ىّدصتف كلملا ةمرح عري

 امك «ءاملاب هرثأ لسغي مث روتس ةعبس ءارو نم كلملا اهدشني نأ هركو «صرب هب ناك هنأل ؛هنع

 ثراحلا فاح «هيلإ هتءاسإل نييركبلا رعاش مره نب نامعنلا كلملا درط املو .صربلا رئاسب لعفي

 هتديصقل ناكو «نامعنلا هدسفأ ام حلصأف ءروتسلا ءارو نم كلملا يدي نيب دشني ماقو «هموق ىلع

 رمأو .هتنفج ف همعطأو هنم هاندأو امهنيب تناك يلا روتسلا عفر تح «كلملا سفن ف نسح عقو

 .هيلإ اهملسو ركب ب نم هدنع انهر اوناك نيذلا نيعبسلا يصاون زج مث «ءاملاب هرثأ حضني ال نأ

 ةنازرلاو ةمكحلا نمو ةيخيراتلا ثداوحلا درسو نييبلغتلاب ضيرعتلا يف ءاهدلا نم ثراحلا ةقلعم فو

 .يلهاجلا رصعلا يف يسايسلا رعشلل لاثم لضفأو «يباطخلا رعشلا فاصم يف اهلعجي ام



 ةعباسلا ةقلعملا ١مم عبسلا تاقلعملا

 و

 يركشيلا ةزلح نب ثراحلا ةقلعم

 و َ 2 < مي 5 ًَء 0 ا
 ءاوقلا هنم لمي واث بر ءامسأ اهنيب اتتنذا
 5 3 *َءَ 5 َ 0 ََ 3 - - -

 ءاصلخملا اهرايد ىئتدأف ِ امش ةقربب ال دهع دعب

 7 ع ٌ - 0 مو ع 000 ل :
 ءافَولاف ٌُبذاعف قاف ق  اتعغعأف  حافصلف  ةايحملاف

 ءالبألاقف  ناتّيعشلاف -1بب رشثلا ةّيدوأف اطقلا ُضاّيرف
2 

 ءاَكبلا ُريِحُي امو اََذ َموَي لا يكْبأف اًهيف تدهع نم ىَرأ ال

 ءيش يف دنه نب ورمع يدي نيب ةديصقلا هذه لحترا هنإ :لاقي .صربأ ناكو ءركشي نب نم وه :يركشيلا
 .اهل ًاناسحتسا ؛هنع روتسلا عفرب رمأف «روتس ةعبس ءارو نم اهدشني ناكو «حلصلا دعب بلغتو ركب نيب ناك
 .ةليخخبلا :لاقيو «ةريصقلا :ةزلحلاو

 .يوثي ىوث لعفلاو «ةماقإلا :ىوثلاو ءاوثلاو .قارفلا :نيبلاو .مالعإلا :ناذيإلا :انتنذآ

 اهنأ ديري .مهنم ءامسأ نكت ملو هتماقإ لمت ميقم بر :لاق مث .انقارف ىلع اهمزعب يأ ءانايإ اهتقرافمم. انتملعأ :لوقي

 .هئاوث نم لمي واث بر :ريدقتلاو .اهللمأ مل اهتماقإ تلاط نإو

 .دهعي دهع لعفلاو ىاقللا :دهعلا

 .انيلإ اهرايد برقأ يه يلا ءاصلخو ءامث ةقربب اهتيقل نأ دعب انقارف ىلع تمزع :لوقي

 .امي اهدهع عضاوم اهلك هذه :خل ! ةايحاف

 .دهعلا لوط دعب انتقرافم ىلع تمزع دق :لوقي

 .هتددرف هتعجر يأ انأ هترحأو ءعجر يأ ًاروح روحي ءيشلا راح :مهوق نم «درلا :ةراحإلا :ريحي

 ءاكبلا در ءيش يأو «لقعلا بهاذ مويلا يكبأ انأف ءءامسأ ديري ءاهيف تدهع نم عضاوملا هذه ف ىرأ ال :لوقي

 .ائيش هيلع يدجي الو ءاتئاف هبحاص ىلع ءاكبلا دري ال يأ ,دوحجلا نمضتي ماهفتسا اذهو ؟هبحاص ىلع
 - .هلدلاو ءاكبلا يف لئاط ال هنأب يملع عم ءاهقارفل ًاعزج تيكب ءاهنم عضاوملا هذه تلح امل :نيعملا ريرحتو



 ةعباسلا ةقلعملا 6١ه عبسلا تاقلعملا

 2 هَ 98 مسا أ لم هع 1 َي 2
 ءالصلا 05 تاهيه 0 ىزازحب لديعب نم اهرأن تروسف

 و و 04 5 ا

 ءايضلا حولي امك دوعب ن حايصخّشف قيقعلا َنيِ اًهدقوأ

 رس 1-0 2-0 ]أ

 00 ع َ َ َ ِ َ َ ل 5" َ كك ل
 ءاججنلا يوقثلاب افحخ  اذإ مهلا ىلع نيعتسا لق ينأ ريغ

 و 42 يل ياا 7 2 2ع 0 ِه لت ا 0

 ءافقس ةيود لاضكر 6 أ ةلقه اهئأك يفوفرب

 .هتلازإ :هيلدتلاو «لقعلا باهذ :هلدلاو -

 كآرم رانلا دنه تدقوأ امنإو :لوقيو ءهسفن بطاخي .ةيلاعلا ةعقبلا :ءايلعلاو .هب راشأ :ءيشلاب ىولأ :يولت

 ءروهظ متأ كل ترهظ اهنأ ديري .امب كيلإ ريشت تناك اهيلع اهتدقوأ يلا ةيلاعلا ةعقبلا نأكو .كنم رظنمو

 .ةيؤر متأ اهتيأرف

 ءرانلا يلص ردصم :ءالصلاو .ادج رمألا دعب :تاهيه .اهنيعب ةعقب :ىزازح .رانلا ىلإ رظنلا :رونتلا :ترونتف
 .اهرح هلان وأ ءاه قرتحا اذإ ءالصو ىلص يلصي رانلاب ىلصو

 ءادج امب ءالطصالا كنم دعب :لاق مث ءاهالصأل اهنيبو نيب دعب ىلع ةعقبلا هذي دنه ران ىلإ ترظن دقلو :لوقي
 .اهريغو بورحلا نم قئاوعلا يئتقاعف ءاهيتآ نأ تدرأ يأ
 .ءايضلا حولي امك تحالف دوعب نيعضوملا نيذه نيب رانلا كلت دنه تدقوأ :لوقي :خا اًهدقوأ

 .ميقملا :يواثلاو يوثلاو .دحمبا بلط يف هلاح ركذ ىلإ بيسنلا نم لقتنا .نيكلو ديري :نأ ريغ :! يأ ريغ

 .ةيدعتلل ءابلاو .ريسلا يف عارسإلا :ءاجنلاو

 .فوذلا ةعاظفو ءبطخلا مظعل ؛ريسلا يف ميقملا عرسأ اذإ ءيرمأ ءاضقو يمه ءاضمإ ىلع نيعتسأ نكلو :لوقي
 فوفزلاو .فاز تعنلاو «فزي فز لعفلاو ءاهريغ ريسل راعتسي مث ءاهريس يف ةماعنلا عارسإ :فيفزلا :فوفرب

 يهو «ودلا ىلإ ةبوسنم ةيودلاو .لائر عمجلاو «ةماعنلا دلو :لأرلاو .لقه :ميلظلاو .ةماعنلا :ةلقحلاو .ةغلابم

 .فقسأ تعنلاو «ءانحنا عم لوط فقسلاو .ةزافملا

 ف اهأكو ءاهريس يف ةعرسم ةقانب هتدشو بطخلا ةبوعص دنع يرمأ ءاضقو «يم* ءاضمإ ىلع نيعتسأ :لوقي
 .زوافملا قرافت ال «ةينحنم ةليوط .دالوأ اهل ةماعن ريسلا يف اهعارسإ



 نإ

 ءاَسْمإلا ن5 ةنقو ارضع ضني قتلا اهي ردفأو ةأبيل تتسلل

 ءاَبهإ ُهنأَك انين عقو 2 لاو معحَّرلا نم اهَقلَخ ىَرَقَف

 ءا عملا . اير كيرلا  :ةناطفاج قارط َنهفلَحخت نم اقارطَو

 ءاَسُو هب ىتعُت ُبطَح ء ابنألو ثداوحملا َنم ائاثآو

 ءافُحِإ مهليق يف اَنَلَع ن ولي َمقارألا انئّوحإ نإ

 سس ابابا

 .ةفاخإلا :عازفإلاو .دئاصلا وهو «صناق 0 صانقلاو . وأ ناسنإلا هعمسي يفخلا توصلا :ةأبنلا :ةأبن

 ٍ .يشعلا :رصعلاو
 هتقان هبش امل .ءاسملا يف اهوحد اند دقو ءايشع كلذ اهفاحأف «نيدايصلا توصب ةماعنلا هذه تسحأ :لوقي

 اهساسحإ عم اهدالوأ ىلإ بوؤت امنأب ريسلا يف عارسإلاب ةماعنلا فصو يف غلاب ءاهريسب اهريسو «ةماعنلاب
 هرج مل اعارتنا اهليزت هتابسألا وداع نقب «ءاننلا بر فاو: عيوكانمفلاب

 .هتراثإ ءابهإلاو ءءابه عمج ءابهألاو .قيقرلا رابغلا :نينملا :انينم

 ءابه هنأك اقيقر رابغ امب ضرألا اميرضو ءاهمئاوق اهعجر نم ةقانلا هذه فلخ بطاخملا اهيأ تنأ ىرتف :لوقي
 :اهغارسإ ةياع لإ ةراشإ ءافيفو ةلفكتاو نينو
 .هب راشأ :ءيشلاب ىولأو .هلطبأو هانفأ :ءيشلاب ىولأ .اهلعن قابطأ امي ديري :قارطلا :اقارطو

 .اهؤطوو ءارحصلا عطق اهلطبأو اهعطق دق «ةفلتخم نكامأ يف اهلعن قابطأ اهفلخ ىرتو :لوقي
 .ءايمعلا ةيلبلا ةقانلا ريحت مه لك بحاص ريحت اذإ «رحلا نم نوكي ام دشأ يف اب بعلتأ :لوقي :خ ! ىهلتأ

 .همارم نع رحلا هقوعي ال هنأ ديري .هرمأ يف يريغ ريحت اذإ رحاوهلا حفل اهب محتقأو اهبكرأ :لوقي
 ءيشلاب لحرلا نيع .هلجأل نونوزحم نوينعم نحن ٠ ءميظع رمأ رابخألاو ثداوحلا نم اناتأ دقلو :لوقي :خلإ اناتأو

 :ةيئارحأ :ةيلاوشو ةءاسهو اوم لحرلا تؤسو «هب ءانع اذ ناك اذإ ءنيعي نبعو .هب نيعم وهف «نيعي

 .دحلا ةزواحم :ولغلاو .مقارألا نويعب مهئابآ نويع تهبش ةأرما نأل ؛امب اومس ؛بلغت نم نوطب :مقارألا

 مهناودع يف مهولغو ءانيلع مقارألا نم انناوحإ يدعت وه :لاقف ءبطخلا كلذ رسف مث .حاحلاإلا :ءافحإلاو
 .مهتلاقم يف انيلع



 عبسلا تاقلعملا

 يعلا برص نم لك نأ اوُمَعَ

 ظ اال
 1 52 7 7 و

 دبصت نس و بح نمو داحمب ب

 ةعباسلا ةقلعملا

 0 3 7 1 0 و 7

 ءالولا اننلاو امك لاوم رس

 ر#

 ٍِع ريق

 ءاضوض مُهَل تحبصأ نوكيا

 ءاغُر َكاذ لالخ ليغ لاه
 33 0 0 مه وا »رخو 0 و
 ءاقُب َكاذل لهو ورمع دنع انع شقرملا قضصاتلا اهبأ

ِ , - , 

 .بنذلا نم يلاخلا ءيربلا :يلخلاب ديري :يلخلا

 .بنذلا نم هتحاس ةءارب ءيربلا عفنت الف ءانيبنذع انءارب نوطلخي مه :لوقي

 باحصأ يأ "ءالولا انأو" :هلوق .هنيعب لبحو ىذقلاو دتولاو رامحلاو ديسلاب رسفي :تيبلا اذه يف ريعلا :ريعلا

 بيلك لتقب ىضري نم لك نأ مقارألا معز :نيعملا ريرحت ناك ؛ديسلاب ريعلا رسف نإ مث .فاضملا فذحف «مهئالو
 نم لك نأ اومعز مهنأ :نيعملا ناك رامحلاب رسف نإو .مهرئارج انقحلت ءمهئالو باحصأ انأو ءانمامعأ ونب لئاو

 برض نم لك نأ اومعز :نيعملا ناك دتولاب رسف نإو .ةصاخلا ةيانج ةماعلا اومزلأ يأ انيلاوم شحولا رمح داص

 نم لك نأ اومعز :نئيعملا ناك ىذقلاب رسف نإو .انضعب ةيانح برعلا اومزلأ يأ انيلاوم اهداتوأب اهبنطو مايخلا

 اذه ىلإ راص نم لك نأ اومعز :ئبعملا ناك نيعملا لبجلاب رسف نإو .انيلاوم ءاملا وفصيف «ىحنتيل ىذقلا برض

 .دحاو طمن ىلع لاوقألا عيمج يف تيبلا رحآ ريسفتو .انل لاوم لبجلا

 .هيلع سفنلا نيطوتو «بلقلا دقع :رمألا عامجإو .حايصلاو ةبلحلا :ءاضوضلا :ءاضوض

 .اوحاصو اوبلح ءاوحبصأ املف «ءءاشع انلادجو انلاتق نم مهرمأ ىلع اوقبطأ :لوقي

 .امسا الإ نوكي ال :لاعفتو ءاردصم الإ نوكي ال لاعفّتو .ليهصلاك لاهصتلا :لاهصت
 .مهبهأتو مهعمجت كلذب ديري .لبإلاو ليخلاو نيبيحملاو نيعادلا تاوصأ تطلتخا :لوقي

 انلوخدو «هايإ انتبحم يف هككشيو «هبيري ام كلملا انع غلبي يذلا ؛كلملا دنع قطانلا اهيأ :لوقي :خلإ قطانلا اهيأ

 نأل ؛كلذل ءاقب ال يأ .يفنلا هانعم ماهفتسا اذهو ؟ءاقب غيلبتلا كلذل له ءهتسايس لبحل اندايقناو ؛هتعاط تحت

 .ةعدتبملا ليطابألاو ؛ةعرتخملا بيذاكألا نم كلذ نأ ملعيف ؛هنع ثحبي كلملا

 ثحب نأل ؛هيلع تنأ امل ءاقب ال ؛ههركي ام انع هايإ كغيلبتب كلملا نيبو اننيب برضملا اهيأ :لوقي هنأ :نيععملا ريرحتو

 .ضحم تحب بذك هنأ هفرعي .هنع كلملا



 ةعباسلا ةقلعملا ١؟هنب عبسلا تاقلعملا

 ءانيعألا ذي ينو: نكت بف الإ كتارغ ىلع اَنَحَئ ال
1 

 ءاسعق ةهزعو نوصح انل يمن ةئءاساسشلا ىلع اَتيقّف 7 0 5 3 رم و 7 "0 9 2 0

 5 2 ” + ع 06 5737 ا ل رع

 ءامتعلا هنع باَجنَي انوج نع  رأ اب يدرك نونملا نأكف

 2 شا ب - لا - مل ع ًَه 28

 ءامّص ديؤم رهدلل هووث رك ال تثداّوحلا ىلع اًرهفكُم

 ال :لوقي .برعلا كلم دنه نب ورمع ىلإ بلغت نب نم محب ىعسي نم بطاخي .ءارغإلا نيعمب مسا ةارغلا :كتارغ

 .كلبق كولملا ىلإ انؤادعأ انب ىشو دقف «ءانب كلملا كئارغإل ؛نيعشاختم نيللذتم اننظت

 يأ "كتارغ ىلع" :هلوق .هيف كريغ ءارغإ حدقي مل امك ءانرمأ يف حدقي ال انب كلملا كءارغإ نإ :ئيععملا ريرحتو
 .كلذ هبشأ امو نيعشاختم انلخت ال :هريدقت «فوذحم "انلخت" ل يناثلا لوعفملاو «كتارغ دادتما ىلع

 .انعفرت :انيمنت .ضعغبلا :ةءانشلا

 ةزعو «ةعينم نوصح ءانردق يلعتو ءاننأش عفرت ءانب كولملا مهئارغإو ءانايإ سانلا ضغب ىلع انيقبف :لوقي
 .لوزت ال ةتباث

 لبق" :هلوق يف "ام"و .ءامعإلا نع ةيانك :نيعلا ضييبتو «سانلا نويع تضيب يأ «ةدئاز "نويعب" يف ءابلا :نويعب

 .ةدئاز ةلص "ام

 انترغ نإ ىلع اننودسحي سانلا نأ ديري .سانلا نم انئادعأ نويع هيف نحن يذلا انموي لبق انتزع تمعأ دق :لوقي

 ةدشو كلذ مهتيهارك طرفل ؛انيلإ مهرظن دنع اومع ممنأك نيح ءءوسب اهدارأ نم ىلع اهظيغتو ءاهداك نم ىلع
 .مهل قيقحتلا دنع امهو ءازاحم ةزعلل ءابإلاو ظيغتلا لعجو .انايإ مهضغب

 :نوجلاو .نعر هل يذلا لبجلا :نعرألاو .انيدرت يأ "انب" :هلوق .يدري ىدر هنم لعفلاو «يمرلا :يدرلا :يدرت

 :ءامعلاو .قاقشنالاو فاشكنالا :بايجنالاو .تيبلا يف دوسألا هب دارملاو ءنوجلا عمجللاو ءاعيمج ضيبألاو دوسألا

 «تادسلا

 غلبي الو هب طيحي يأ ,باحسلا هنع قشني دوسأ نعرأ ًالبج يمري هبئاونو هبئاصم.انايإ هيمرب رهدلا نأكو :لوقي
 اذه لثم يف رثؤت ال امك ءمهزع يف حدقت الو «ءمهيف رثؤت ال ناثدحلا قراوطو .نامزلا بئاون نأ ديري .هالعأ

 .هولعو هومسل ؛هالعأ باحسلا غلبي ال يذلا لبجلا

 - تيبلا يف هنكلو .دادضألا نم وهو ءاعيمج ءاحخرإلاو دشلا :وترلاو .بوطقلاو سوبعلا ةدش :رارهفكالا :ارهفكم



 ةعباسلا ةقلعملا ١؟همب عبسلا تاقلعملا

 ءالجاإلااًهمصخل ىَبأئو ل ديخلا تَلاَج هلثمب يسمَرإ

 ءانثلا هيد نود نمو ىشل دو نم لمظفأَو ل ُكلَم

 ءالمألااَهب ىفشُن اَنيَِإاَه وّدأَف مّسَرأ ةطخ تى

 اَيَحألَو ُتاَوَمألا هيف بق  اًصلف ةّحلم سب ام مّْشَبَت نإ

 ءاربالاَو ُماقسإلا هيفو سا 2 لا ُهَمَّشِحَي شقتتلاف مُكشقت و 1

 ءممصلا نم «ةديدشلا :ءامصلاو .ةوقلا امهو ءدآلاو ديألا نم ةقتشم «ةميظعلا ةيهادلا :ديؤملاو .ءاحرإلا يعم. <

 .نعرألا ةفص نم تيبلاو .ةبالصلاو ةدشلا وه يذلا

 .رهدلا يهاود نم ةديدش ةيوق ةيهاد هفعضت الو هيحخرت ال «,ثداوحلا بايتنا ىلع هتابث دتشي :لوقي

 .ةوقلاو ةعنملا يف لبحلا اذه لثم نحنو :لوقي
 .ماس نب مرإ نب صوع نب داع وهو .داع دج :مرإ :يمرإ

 نع اهبحاص يلجي نأ اهمصخل ىبأت نأو «ليخلا لوحت نأ يغبني هلثم. ءفرشلا ميدق ءبسحلا نم يمرإ وه :لوقي
 .ميرحلا نع بذيو «ةزوحلا يمحي هلثم نأ ديري .هناطوأ
 ! .لدعلا :طاسقإلا :طسقم

 .هدنع امع رصاق ءانثلاو «سانلا لضفأ يأ ضرألا ىلع شام لضفأ وهو ؛لداع كلم وهو :لوقي
 نم تاعامجلا :ءالمألاو .اهوضوف يأ "اهودأ" .هنم صلخم ىلإ جاتحي يذلا ميظعلا رمألا :ةطخلا :ةطخ

 .الامجو ةلالج نويعلاو بولقلا نوؤلمبي مهنأل ألم :دحاولاو .فارشألا

 نودجي ال ذإ ؛اهنم صلختلاب ءاسؤرلاو فارشألا تاعامج اهب ىفشت «متدرأ ةموصخ لك انئارآ ىلإ اوضوف :لوقي

 لصف يف ؛فارشألا نم مهريغ ىلع رذعتي ام مهيلع لهسيو ءهب ىفشي ءمزحو يأر ولوأ مهنأ ديري .ًاصلخم اهنع
 .تالكشملا يف ءاضقلاو ء«تاموصخلا

 .انه هيلع يه امع ةفلتخم حورشلاو .يشمت :يزيربتلا ةياور قو .ىعست :ىرخأ ةياور يف

 ءامي رأثي مل ىلتق متدجو «نيعضوملا نيذه نيبو اننيب تناك يلا بورحلا نع متنحب نإ :لوقي :خلإ متشبن نإ
 مهأك «مهئادعأ نم مهي لتق امل مهنأل ؛ءايحأ ممي رثث نيذلاو اتاومأ ممي رأثي مل نيذلا ىمسف .امب رثث دق ىلتقو

 .اهالتقب رأثت مل بلغتو ؛مهالتقب اورأث مهأ ديري .ًارده مهؤامد بهذت مل ذإ ؛ءايحأ اوداع
 -  ليق هنمو .ءاصقتسالا :شقنلاو .ءرب عمج ءاربألاو .ردصم ءاربإلاو .مقس عمج ماقسألاو .ردصم :ماقسإلا



 ةعباسلا ةقلعملا ١8 عبسلا تاقلعملا

 ءاذقألا اًهنفَح يف ًانيغ ضم افغأ نّمَك انكَف اَنَع مُمكَس وأ

 ءارزيتفلا هيعمل ريحت“ ديلا نيك دواس ام هتف وأ

 ءوُع ينَح لكل اراوغ ُس اَّنلا ُحبَهَتُي َمايَأ مُتملَع لَه

 ءاسحلا اا 03 8 سَ . جلا يقعوا عمم لاجمل :اكناراقإ

 .انييسلا نيت

 .شقني شقن هنم لعفلاو .شقن ندبلا نم كوشلا ج جارختسال -
 ا :لوقي

 نم انتءارب نيبي ءركذ اميف ءاصقتسالا نأ ديري .ةحاسلا ةءارب نع ءربلابو «بنذلا نع مقسلاب نيك .ءيربلا

 . .مكبنذ بنذلاو «بنذلا

 .ةاذق عمج :ىذقلاو .ىذقلا عمج :ءاذقألا

 .ىذقلا ىلع نوفحلا ىضغأ نمك ءمكيلع دقحلا انرامضإ عم مكنع انضرعأ كلذ نع متضرعأ نإو :لوقي

 يأ ؟انالعو انزع هنأ هنع متئدح يذلا نمف «ةعداوملاو ةنداهملا نم مكانلأس ام متعنم نإو :لوقي :خلإ متعنم وأ

 .مكعينص لثك. مكتلباقم نع زجعن الف ءانم فرشأ موق ال يأ ؟انولضف مهنأ مهنع متربحأ موق يأف

 .حايصلاو جيجضلل راعتسم انه وهو .هوحنو بئذلا توص :ءاوعلاو .ةرواغملا :راوغلا :اراوغ

 ملا ان يضايصو ايححطو «ضعب ىلع مهضعب سانلا ةراغإ مايأ انتيامحو ؛بورحلا يف انءانغ متملع دق :لوقي

 .ةراغإلا :باهتنالاو .هوملع ام مهيلع جتتحي هنأل ؛"دق" نيعمب :تيبلا يف "له" .تاراغلا نم مم

 ةلالدل لعفلا تفدعف: | رشق ابق أ "ريع" هلارق  .ةطس ةلحن | لاو. :ةلكتلا :فاضغأ ::تحسلا :١ قففس

 عمجلاو .ءاملا ةبيرقلا رئبلا "اضن ىسحلاو .ءاملا رهظ تفشك اذإ ءام اهتحت ةلمر :ىسحلاو .هيلع ردصملا

 .هنيعب عضوم ءاسحلاو .ءاسحألا

 يذلا عضوملا اذه تغلب نأ لإ ايدش ًايس نيرحبلا نم تراس نيج ءريسلا دشأ ىلع انئاج انعفر نيح :لوقي

 ىح انمارم نع ءيش انفكي ملف «لئابقلا ىلع ةراغإو اريس «نيعضوملا نيذه نيب ام انيوط يأ ءاسحلاب فرعي
 .ءاسحلا ىلإ انيهتتا

 .مارحلا رهشلا يف انلخد يأ :انمرحأف

 «نهانمدختسا دق لئابقلا ايابس اندنعو 5 زهخلا لحوم .ميمت ئب ىلع انرغأف ءءاسحلا نم انلم مث :لوقي

 انل ءامإ نك مهيلع انرغأ نيذلا تانبف



 ةعباسلا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 ءاّجتلا جينا ٌعفني الو ل اهّسلا دلبلاب ٌزيزَعلا ميقُي ال

 ءالسجر َةَرَحَو هؤوَط سر اتم لئاوُي يذلا يجني سي
 ءاقك هيَِدَل امل اًهيف ُدَج ني الآ ةيربلا .غعّورضأ .اكللم

 ءاّعر دنه نبال يح لَه ٌرذ 2 نملا اًرغ ذإ اًئموق فيلاكتك
 7 2 7 م 8 - راس مت ل
 ءانححقملا تحتيضا اذإ ةسئيلع ل ولطمف بلغت نم اوباصأ ام

 ءاَّضوَعلا اَهراَيد ىتدأف ن ُووئئسيَم ةّبق ءايلعلا لحأ ذإ

 .ريسلا يف عارسإلا روصو ادودمم :ءاجنلا

 مهعفني ال ناك ءالذألاو ؛ةلهسلا دالبلاب نوميقي الو «لابحلاب نونصحتي ةزعألا ءايحألا ناك نيحو :لوقي

 .ليلذلا الو زيزعلا هنم ملسي مل ءاماع ًالماش ناك رشلا نأ ديري .رارفلا يف مهعارسإ

 .ةديدشلا ةظيلغلا :ءالجرلاو .عزفو بره يأ لءاوو لأو :لئاوي
 .ةديدشلا ةظيلغلا ةرحلاب الو «لبجلاب هنصحت انم براهما جني مل :لوقي

 :هلوق تاياورلا ضعب يف هدعب :ءالجر

 ءامسلا ءام نب رذنملا كلم يح >سانلا كلذب  انكلمف

 عضوم عوضوم ردصملاف ؛ئفاكملا نيعمب ةءافكلاو .كل ينيتعرضأ ىمحلا :لثملا يف مهلوق هنمو .رهقو للذ :عرضأ
 .لعافلا مسا

 .دئادشلاو قاشملا :فيلاكتلا :فيلاكتك

 ورمعل ءاعر انك لهو ؟مهيراحف هءادعأ رذنم ازغ نيح ءانموق ىساق ام دئادشلاو قاشملا نم متيساق له :لوقي

 هموقو «كلملا ءاعر مهأب مهريعو «بلغت ونب هرصني مل نيح كلملا اورصن مهأ ركذ ؟هءاعر متنك امك «دنه نب

 .كلذ نم نوفنأي
 .رثألا يطغي يذلا بارتلا اضيأ وهو. «سوردلا ةءاقحلاو .رذهأ :لطاو:همد لط :لولطمف

 بلغت ب ءامد نأ ديري .تسردو بارتلاب تيطغ اهفأك ىح ءمهؤامد تردهأ بلغت ب نم اولتق ام :لوقي

 ظ .مهرأت نوكردي لب ءردمت ال مهؤامدو ءردهت

 .كلملا ىلإ اهرايد برقأ يه ىلا ءاصوعو «ءايلع ةأرملا هذه ةبق كلملا لزنأ نيح اذه ناك امنإو :لوقي .ةأرما :توسيم



 عبسلا تاقلعملا

 ىف م هع تقاّسف

 ل مهنونمت ذِإ

 نبل و..ارورخ نع رحل جل

 اع غللا قطاتلا و

 ةعباسلا ةقلعملا

 ءاسبنلا .عسمهلاك ربك لك

 ءاّيقشألا هب ىقشت نحلل ه

 ءايحفلاو مُهّصِخش لآلا عْفَر

 ءاهتنا َكاَذل لَهَو ٍورمَع دنع

0 625 

 .ةوقل عمج ءاقلألاو .عمجتلا :يوأتلاو .ةبضارقلا :عمجللاو .ثيبخلا صللا :باضرقلاو بوضرقلا :ةبضارق

 .باقعلا يهو

 .مهتعاجشو مقوقل نابقع مهفأك ءءاثبح صوصل هل تعمجت :لوقي

 .مهمدقت يأ مهاده .رمتلاو ءاملا :نادوسألا :نيدوسألاب

 .ركسعلا اذه داقف :ئعملاو .داق نيعمب "ىده" نوكي دقو ءرمتلاو ءاملا نم مهداز هعمو مهمدقتي ناكو :لوقي

 .هئاضقو همكح يف ءايقشألا هب ىقشي «هغلابم غلاب هللا رمأو :لاق مث .ءاملاو رمتلا مهدازو

 .ةرطبلا :ءارشألاو .رطبلا :رشألا :ءارشأ

 تلا مكتينمأ مكيلإ مهتقاسف ءمكتدعو مكتكوشب ارارتغا ؛مكيلإ مهريصمو ءمكايإ مهلاتق متينمت نيح :لوقي
 .رطبلا عم تناك

 .ىحضلا ديعب :ءاحضلاو .راهنلا يفرط ف بارسلاك ىري ام :لآلا
 .مكل مهصاخشأ عفري بارسلا نأك يح ؛بارسلا لالخ مهنورت متنأو مكوتأ نكلو «ةأجافم مكوئجافي مل :لوقي

 ؟انع ةبذاكلا رابخألا غيلبت نع يهتنت الأ ؛كلملا دنه نب ورمع دنع انع غلبملا قطانلا اهيأ :لوقي :خلإ قطانلا اهيأ

 بورحلا يف انئالب نسحو ءانئانغ لئالد نم لئالد ةثالث يأ ,تايآ ثالث هدنع انل يذلا وه :لوقي :خلإ انل نم

 .اهيف انريغ ىلع لضفلاب انل سانلا يضقي يأ ءاهلك ف انموصخ ىلع انل يضقي ؛«بوطخلاو
 - .ةءاضإلاو عولطلا :قورشلاو .قئاقش عمجلاو .نيتلمر نيب ةبلص ضرأ :ةقيقشلا



 عبسلا تاقلعملا

 نت ال  كتاوعلا
 - ر هر

 < 6 هم

 نم حاسيتصو
 -ُ 2 رم

 أ و 3 0 ل 2 َ

 السعر ٌةُكعَيبم الإ هاه 7 0 ١ شا ساب 2 0 أ
 1 دازملا ةيرخحخ نم جر

 "م يارب ساس سا ل

 ءايبعألا رينو الالكشت.5نا هؤايسول مزح ىلع مهانلمحو

 ءالدلا يوحطلا ةميخي ف ره

 ءاَمد نسيئئاحلل نإ امو هللا ّملَع امك مهب اَنَعَفَو

 .امب تماق ىلا برحلا :ةقيقشلا قراشب دارأو .اهتايارو اهتيولأب دعم تءاج نيح ةقيقشلا قراش اهادحإ :لوقي-

 هب غبدي رحش :ظرقلاو .عردلا يهو «ةمأللا سبل :مائلتسالاو .ريمح كولم نم ءبركيدعم نب سيق دارأ :سيف
 .ءاضيب ةبضه :ءالبعلاو .مرقلا ةلزنمب هل راعتسم «ديسلا :شبكلاو .مدألا

 هتعنم يف هنأك .نميلا ظرقلا دالبو .ظرقلا دالب نم ديسب نينصحتم «ءسيق لوح اهتايار نم تءاح :لوقي

 .دنه نب ورمع نع هشيحجو سيق ةيداع اوفك مهفأ ديري .باضهلا نم ةبضه هتكوشو
 .ةدتمملا ةليوطلا :ءالعرلاو .ءاسنلا نم رايخلا رئارحلا باوشلا :كتاوعلاو .ةعامجلا :تيتصلا :تيتصو

 .ةبيتك الإ ءاهبلاطم نع اهفكي الو ءاهمارم نع اهعنمب ال «باوشلا مئاركلا رئارحلا دالوأ نم ةعامج ةيناثلاو :لوقي

 "”كتاوعلا نم" :هلوقو .لاوط ةضيبم فويس الإ هانعم لب :ليقو .ةدتمم ةميظع اهتضيبو ءاهعورد ضايبب ةضيبم
 .كتاوعلا دالوأ نم يأ
 .ةصاخ ءاملا قز يهو «ةدازم عمج دازملاو .اهبقث :دازملا ةبرخخ

 .امبوقثو برقلا هاوفأ نم ءاملا جورحخ هحارج نم مدلا جرح «نعطب موقلا ءالؤه انددر :لوقي
 فورعم قرع وهو ءاسنلا عمج :ءاسنألاو .دارطلا :لالشلاو .هنيعب لبح :نالهثو .نزحلا نم ظلغأ :مزحلا :مزح

 .مدلاب خطللا :ءامدإلاو ةيمدتلاو .ذحفلا يف

 .برضلاو نعطلاب مهذاحخفأ انيمدأو ؛مهايإ انتدراطم يف هيلإ ءاجتلالاو «لبحلا اذه ظلغب نصحتلا ىلإ مهانأحللأ :لوقي

 رئبلا :يوطلاو .عمتجما ريثكلا ءاملا :ةمجلاو .كيرحتلا :زهنلاو .هبجي هبج لعفلاو .عدرلا فنعأ :هبحلا :مهانهبجو

 .نبللا وأ ةراجحلاب تيوط ل

 .ةراجحلاب ةيوطملا رئبلا ءام يف ءالدلا كرحت امك ,مهماسحأ يف انحامر تكرحتف ؛عدر فنعأو ؛عنم دشأ مهانعنم :لوقي

 - اي نيحي .كله :ناحو .كالهلل ضرعت :ناح :نيئئاحلل



 ةعباسلا ةقلعملا : "٠ عبسلا تاقلعملا

 ءارسسج ةيسراتف“ هلو. مانت 2 نما رجح ل
 3 م 0 ١ هو 7 : راس و 3 ءاا معا م
 ءاريغ ترمش لإ خححيرو سومه ةهرو ءاقللا يف كنئيشا

 ءاستحلاو ةتليح لاطن ا اي هي دع يقل: ضرما. رخ اكككفو

 ءارديستف يبيلك :ةويدع س“ ألا قتلا نروح نوسفلا َعَمَو

 0 الا ا ل ل

 ءانبمالا لاك 03[ اهرك ريت .دينلاب نايك ن0: :ةاكدكفاو

 بلطي مل يأ نيكلافلا وأ كالهلل نيضرعتملل ءامد الو «هللا الإ ًاملع هب طيحي ال ءاغيلب ًالعف ممي انلعفو :لوقي -

 .مهئامدو مهرأتب

 اهعورد بكر امل ؛ءارضحخ ةيسراف ةبيتك هل تناكو ؛ماطق مأ نب رجح كلذ دعب انلتاق مث :لوقي :خلإ ارجح مث

 .اهئدصل ءارضح ةيسراف عورد هلو :اودارأ لب :ليقو .ًأدصلا نم اهضيبو

 ةيلخعرت نم عم اهلل ءانوتع ةمألا اعتيو مقفل توضدرستللاو ةويفا لإ هنرل رت ضال دولا :درو

 .اهيف ءاوهلا راربغال ؛ةديدشلا ةنسلا :ءاريغلاو .تدعتسا :ترهمش .توص هيشم يف

 .رشلل ةديدشلا ةنسلا تدعتساو تأيمت اذإ عيبرلا ةلزنمب سانلل ناكو «ةفصلا هذمي برحلا يف ًادسأ ناك :لوقي

 .بدحلا ثيغ برحلا ثيل ناك هنأ ديري

 .هيلع لاط ام دعب «هئانعو هسبح نم سيقلا أرما انصلخو :لوقي :خإ انككفو

 نوحلاو .ةئفد ةبضه ادعو اهتكوش يف اهأك «دانعلا ةديدش ةبيتك نوحلا نم تناكو :لوقي :خإ نوجلا عمو

 يِتاَواَمَّسلا َباَبْسَأ َباَبْسَأْلا ُمُلْبَأ يلَمَلإ» :ىلاعت هلوقك ءفوذحم ريدقتلا ف لوألاو «لوألا نم لدب يناثلا

 .(70/-175:رفاغ)

 .اهرح كلان اذإ يلصأ رانلاب تيلص ردصم :ىلصلاو ءالصلاو .بهلت :ىظلت .رابغلا :ةجاجعلا

 .برحلا ران بهلت نيح الو ءدارطلا لاح يف اولوت نيح برحلا رابغ تحت انعزج ام :لوقي

 .دوقلا هتيطعأ :هتدقأ :هاندقأو

 ءامدلا ليك لعجو .رآثألا كاردإو صاصتقالا نع سانلا زجع نيح رذنملاب ادوق ناسغ كلم هانيطعأو :لوقي

 .ةثلاثلا ةيآلا هذهو .صاصقلل اراقتكيم



 ءالبصعأ ميييالحسلا مارك 8 ليس -ةيعسب. : مهاستبلاو
 30 ا يكل ىلا و
 ءاجحلا اًناثأ امل بيرق نم -ساتأ مأ نب ورمع اندلوو

 ءالفأ اهنود نم ةالف م وفلل ةحيصتلا ج رخُ اهلنم

 ءادلا يشاعتلا يفف اوشاعتت امإ يشاععتلا و ٌحيطلا اوكرتثاف

 و يقر ٍق 57 0 سا د ل م 0 0

 ءالفكلاو دوهعلا هيف ممم  دقامّو زاجملا يذ فلح اوركذاَو

 7 2 ع 5 90 4 7 57 ىلا سلال 7 2

 ,مهراطخأ مظعل ؛نامثألا ةيلاغ مههالسأ تناكو ؛ءمهانرسأ دقو كولملا نم ةعستب مهانيتأو :لوقي :خ! مهانيتأو

 .سرفلاو حالسلاو بايثلا وهو «بلسلا عمج بالسألاو .مهرادقأ ةلالحو

 ديري .اهرهم اناتأ امل هيبأ نم همأ انجوز يأ ءابحلا اناتأ ال بيرق نامز دعب كلملا اذه اندلوو :لوقي :خلإ اندلوو

 .كلملا اذه لاوحأ انأ

 تاولفك ضعبب اهضعب لصتي ماحرأ برق براقألا موقلل ةحيصنلا جرختست ةبارقلا هذه لثم :لوقي :خلإ اهلثم
 .ءالفألا ىلع الفلا عمجت مث ءالفلا ىلع عمجت ةالفلاو .ضعبب امهضعب لصتي

 .ةكبتشم ماحرأ يه ذإ ؛هل ةحيصنلا بجوت كلملا نيبو اننيب يلا ةبارقلا هذه لثم نإ :نيعملا ريرحتو

 اذإ لعافتلا كلذكو .ىمعو ىشع هب سيل امث ىمعلاو ىشعلا فلكت امهو .يماعتلا :يشاعتلاو .ربكتلا :خيطلا

 .فلكتلا يعم. ناك

 .ميظع رش ىلإ كلذ مكب ىضفأ نعي ءءادلا هيفف كلذ متمزل نإو ؛لهجلاو ربجتلا راهظإو «ربكتلا اوكرتاف :لوقي

 .نوهرلاو قئاثولا امهنم ذخأو ءامهنيب حلصأو «بلغتو اركب دنه نب ورمع هب عمج عضوم :زاجملا يذ
 .هيف ءالفكلا ميدقتو ءعضوملا اذهب انم ناك يذلا دهعلا اوركذاو :لوقي

 .ائيش اهيلع نوبتكي مث ءافولقصي مث ءءيشب اهفولطيو ةقرخلا نوذخأي .برعم يسراف وهو «قرهملا عمج :قراهملا
 .دكر ب برعم :قرهم لاو

 ءاوهألا قراهملا ف بتك ام ضقني الف «نيتليبقلا ىدحإ نم يدعتلاو روجلا رذح كانه اندقاعت امنإو :لوقي

 .ةلاضلا مكؤاوهأ هلطبت ال دوهعلا يف بتك ام نأ ديري .ةلطابلا



 ا اتفلتا ٌموياَنطَرَتْشِإ ام يف مُكاَّو اَنَنأ اوُمّلعاَو

 ءابظلا ضيبرلا ةرسجح نعّرت اع اًمك ًاملظو ًالطاَب ًانَتَع

 0 اَنَمَو ُمهيزاغ مت تخت نأ .ةدنك ُحاَنُج اَنيْلَعَأ

 ءانييعألا زيتعلا رويس جيل مقا همك قانإ رج انكلع مأ

 ءالحملا» ل .لومبكي لوا ينس دست لوا :نورتملا ام حبل

 ءآرب مئردَغ نإ مكم انيق ييتنع يني اَيَنسَج مأ

 ءادلخحللا اهنم هِصي باهني اوببآف َنيِبَحْلُم مسيهوتك رت

 .نووتسم اندقاعت موي اهادقثوأ يلا طئارشلا كلت يف مكايإو اننأ اوملعاو :لوقي :خلإ اوملعاو

 .بحجر يف مانصألل حبذت تناك ةحيبذ يهو «ةريتعلا حبذ :رتعلا .نعي نع لعفلاو .ضارتعالا :ننعلا :اننع

 مث ,مانصألل ةدحاو اهنم حبذ «ةئام همنغ هللا غلب نإ :رذني لحرلا ناك دقو .تارجحلا عمجلاو .ةيحانلا :ةرجحلاو

 .هيلغ ةهاولا ةاشلا"ناكم هعذو ايط دحآف هام هسفن كتدتط اهر

 .منغلا يف بحو قحل يبظلا حبذي امك ءألطاب ًاننع انريغ بنذ انومتمزلأ :لوقي
 .مثإلا :حانخلا :ح انج

 ءمقزغ ةدنك نأ مهريعيو مهخبوي ؟كلذ ءازج نوكي انمو ,مكنم مهيزاغ منغي نأ ةدنك بنذ انيلعأ :لوقي

 .كلذ ءازج انمزلي انأو .مهنم تمنغف

 .لقثلا :ءبعلاو .زاوحألا عمجلاو ءطسولا :زوحلاو .قيلعتلا :طونلاو .ةيانحلا :رصقلاو دملاب ىرحلاو ءارحلا :ىرج

 .لمحملا ريعبلا طسو ىلع لاقثألا قلعت امك ؛كلذ انومتمزلأ :لاق مث ؟دايإ ةيانج انيلع مأ :لوقي

 .مهنم مهنأب مهرّيع .انم اوسيل نوبرضملا ءالؤه :لوقي :خلإ اّنم سيل
 .مكنم ءآرب انإف دهعلا متضقن نإ :لاق مث ؟قيتع نب ايانج انيلع مأ :لوقي :خلإ ايانج مأ
 .لتقلا :ءاضقلا

 .هلوأ ءيش لك ردصو .«ةلتاقلا يأ «لتقلا اهتنسأ حامر مهيديأب ميمت نيب نم نونامث مكازغو :لوقي

 - .عوحرلا :بايإلاو بوألاو .عيطقتلا :بيحلتلا :نيبحلم



 ةعباسلا ةقلعملا ١ عبسلا تاقلعملا

 ا 9 ]أ اس ل لل 2 2 - رن 3

 ءاذمنا ريشي يفانلع اسم يلا

 ءارهر الو ةَّماَش مُهلع ج رك ملف نوُعجرَتسَي اوؤاَج 0

 امك مهيلَع مُهَل عاطن ءا اقرب حانر يبي اوُقحُي مل
 ءهاحبحاا ياكل ب و نب هللا ةّمصاقب مُهنم اوؤاف 2
 هاهي الوة فأر ال ق الفلا ّعَم َكاَذ دعب نم ليخ م

 0 0 هلو تقم ربك دج ف م رق ار
 ءالب ءالبلاو ٍنيرايحلا م وي ىلع ديهشلاو برلا ّوُهَو

 اًمادح ءادح مصي مئانغ عم مهدالب ىلإ اوعجر دقو «فويسلاب نيعطقم موقلا ءالؤه ميمت ونب تكرت :لوقي -

 :اهرتك ىلإ كلذي ناشأ .ةيعفمانملا ناذآ

 ؟براحم نم ءاربغلا ةنسلا وأ ضرألا تعمج ام ةيانج مأ «ةفينح نب ةيانج انيلع مأ :لوقي :خلإ ةفينح ىَّرج

 كلت انمزلت الو انقحلت ال يأ ىدن مهتيانج يف انيلع سيل لب ؛ةعاضق ةيانح انيلع مأ :لوقي :إ ةعاضق ىرج

 .ةيانجلا

 هذه .ةماش تاذ الو ءءاضيب يأ «ءارهز ةاش مهيلع درت ملف «مئانغلا نوعجرتسي اوؤاح مث :لوقي :إ اوؤاج مث

 .حارص ملظ هريغ بنذب ناسنإلا ةذخاؤم نأل ؛لاحملا مهبلطو مهيدعت نع ةنابإو مهل رييعت اهلك تايبألا

 .الالح هتلعج :هتللحأ :اولحي م

 موقلا ءالؤه مراحم اولحأ مهنأب مهريعي .انموق ىلع ءاعد مهنم ناك امو «موقلا ءالؤه مراحم انموق لحأ ام :لوقي

 .مهيلع اوعدف ءعضوملا اذهي

 .ءيفي ءاف لعفلاو .عوحرلا :ءيفلا :اوؤاف

 ال دقحلا ةرارح هنأل ؛ءالا برش هنكسي ال فاوحأ ليلغو ,مهروهظ تمصق ةيهادب مهنم اوفرصنا مث :لوقي

 .مهالتقب اورأثي ملو ءاولتقو اوؤاف مهنأ ديري .شطعلا ةرارح
 .مكيلع قبت ملو مكمحرت ملو مكيلع تراغأف .قالغلا نم ليخ مكتءاج مث :لوقي :لإ ليخ مث

 غلب دق يأ ءانع ءانعلاو .عضوملا اذهب انلاتق موي انثالب نسح ىلع دهاشلاو كلملا وهو :لوقي :خ! برلا وهو

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .اذه مهءانع دهش هنإف ؛دنه نب ورمع ديري .ةياغلا



 ملسمل حيحصلا

 دمحم مامإلل أطوملا

 كلام مامإلل أطوملا

 | ةيادهلا

 حيباصملا ةاكشم

 نآرقلا مولع يف نايبتلا
 يواضيبلا ريسفت
 دئاقعلا حرش

 ثيدحلا حلطصم ريسيت

 نيلالجلا ريسفت
 مظعألا مامإلل دنسملا

 يناعملا رصتخم

 يماسحلا

 ةيديعسلا ةيدهلا

 راونألا رون
 يبطقلا

 قئاقدلا زنك
 يشاشلا لوصأ

 )| هبرعلا ةحفن
 بيذهتلا حرش
 يرودقلا رصتخم
 ةغيصلا ملع بيرعت
 حاضيإلا رون
 ' ةحضاولا ةغالبلا
 ةسامحلا ناويد

 يبنتملا ناويد

 (هيوناث ءهيئادتبا) حضاولا وحنلا

 ةيريرحلا تاماقملا
 ننسلا راثآ

 (تادلجم ا/)

 (نيدلجم)
 (تادلجم 5

 (تادلجم 8)
 (تادلجم4)

 (تادلجم7)

 (نيدلجم)

 (نيدلجم)

 (تادلجم#)

 يوقم نوترك ةنولم
 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش

 ريبكلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوع

 ملعتملا ميلعت وحنلا ةياده

 لوصألا ئدابم يجوغاسيإ
 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش

 عبسلا تاقلعملا

 (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده
 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا ندم

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم
 يدمرعلل عماجلا | ىراخبلل حيحصلا

 يمايجلا جرش
 8مماعد اص طصوعاتمط

 13و -6-الناطصقما (الما. 1, 2, 3)

 انل5جةض-انا-نمقض (ا/هأ. 1, 2, 3)

 اكواب ال53 8م-نأ- نهم (ا/لما. 1, 2, 3)

 مما-صكأدط-با-خعحم (136ع) (. 8نملأ0و)

 ما- لعدن -ظحوم (5مصقهلا) (0و0 001/60

 (01(طعا“ 13135 ٠

 انالو0 ال5 5حالطوعم (5مهماوط) 1. ظامصلامو)

 ءودونا-همفمصما (668مصقم) (ا. ظاملنتمو)

 الانداحااكلهط مطلعمك (0عمموم) (طلا 8املأمو)

 نم مع مسطاتقطءعل كطمنألل آ1مكطق ةللقط

 ما- عطل نا-معورو (عوعم ءط) (0ماهان1عل)



 تانوأ ح 00كم

 ا مم ب

 مر

 قطنمإ مست | 2 هدعاق ناسآ اكن اي ىراف

 مالسا ورا ( نير خم نيلوا) فرصلا ملع 0

 98-55 00 ماعلا تدعم ماك> الا تايطخ
 ميل ارث أ يو ونص عوا لمثج عر ملكلا عاج ١

 وخ ملع ماب مدس مدلل ملحم اكل رع لك 0 0

 نارقلا لامج رداصملا ةوفصل رع (لكب بيت كؤجم) م الا بزملا
 رهو 5087 2 غو ) مشكلا بزر
 د اقتعلا ميل باول الا رست ( موس مود« لوا ) ناارقلا نامل

 اهيل لربك لوض جر لاف تاي نم نا

 ب
 ٠

 لي

 مم ندي بعشفمو نازنيم ىذرت لئاغ عرش وبن لئاصخ
 ةروس للي زان لت مااا ميت
 نةروس | هذي /نوج) هرعاق ىلارو ( مقح نمت) روب ز قل“

 زاماسأ اىردهراي مع ْ

 لرن دايم
 دل / روك راك او

 ملسماركا تيرشاعملا بادآ نيل تف

 ثييداحا بحت ١ نآرقلا نال اقم را ني لا م“
 ( موسي مدد« لوا) لامالاءازج | لوسلا ثي رح ف لوصالارث

 ظ بدالا ةضور | (نيؤياديدج)( ناكل انهج) ماجا

 517 و رف لوصأ ناسأ .( تالي بعز لويسو مشا بز

 : رودفلا ننحم | ويجد بعز ةنمو منا بز

 ىرطسا ح ضف رق لت لوصالا نس | معا ناسآ اكناب زيلع


