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 راغلا ةياريسفت يف راوعلا فشك
 ديحوتلا و لدعلا ةيآريسفت يف ديحولا سنوم

 يواضيبلا ريسفت ىلع يراخبلا ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح

 ّيرتستلا هللا رون ديهشلا يضاقلا :فيلأت
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 ننآرقلا ةعيشلا ثارتل ةيملعلا ةنجللا فارشإب
 يناتسيسلا ينيسحلا ىلع ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ بتكمل ةعباتلا
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 راغلا ةيآ ريسفت ةت ىف راوعلا فشك





 ققحملا ةمّدقم

 نم ىلع هللا ىَلصو ءاّجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هللدمحلا

 عودلا هلا ىلغوبلا قو اخا رسو هن ةاعشلا ىلإ اما ةودزا ةيتوو اذ يفوتا عاق ةلسوا

 .اًريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع بهذا

 هللا رون يضاقلا .ةّقحلا ةيالولا نع عافدلا ليبس ىف ديهشلا دّيسلل ّنإف .دعب اّمأ

 ةيآ ريسفت يف هبتك ام اهّمهأ نم :نارقلا قم تايآ ريسفت يف لئاسر ت:يرتشوشلا

 .نيفلاخملا لّبق نم تاعزنو ءاوهأ نم ةيآلا هذه قفار ام ّمهأ اهيف ىّدصت .راغلا

 ةياب كّسمتلا ةقباس ركذأ باتكلل ضددعتلا لبقو .ةنقتم ةزجوم تارابعب مهيلع ٌدرلاو

 :قيفوتلا هللابو لوقاف ءركب يبا لضف يف راغلا
 يف حارجلا ةديبع وبأو باطخلا نب رمع .'' اركب يبأ لضف يف اهب كّسمت نم لّوأ

 دق امهالثكف نمنعو ةديبدغ. ىبأ ىلإ مكوغدا انا» «ركبوبا لاق نأ دعب .ةفيقسلا

 جحلا مسوم يف ةءارب غالبإل ٍةئااَّيلع لسرأ امل هيي هلا لوسر ّنأ رابخألا ضعب يف درو ١.

 يف يبحاص تنا» :هل لاق كلذل ركب يبا عزف ىارف .هيلإ هعاجراو ركب يبا نم اهذخ اب هرماو
 افاضم  تاياورلا هذه نكل ؛«ضوحلا ىلع يبحاصو» :ةدايزب تاياورلا ضعب يفو .«راغلا

 مدع عم اًقئاخ راغلا يف ناك هّنأب ماهيإ دعا وك يل ليف ئلغ.ل دن ذل هد عش ىلإ

 ؟ربكألا جحلا موي سانلا نم المب ةءارب غيلبت ىلع ردقي فيكف .امهناكمب سانلا نم دحأ ملع

 ندادت ١ نعم ةقق: قوما وه انني نقر اعف هتنأل لاكشإ الب ةعوضوم ةيناثلا ةدايزلا ّنأ عم

 .4 /78-١ * سوواط نبال لابقإلا :ظحال .ائطبلاط يبأ نب ىلع ضوحلا ىلع ٌةْيِييَي هلال وسر



 نأ ساّنلا نم دحأل يغبني ام» :اًعم الاقف ,«الهأ هل هارأ امهالكو .رمألا اذهل امهتيضر

 ٌقحأ تنأف ,ةالصلاب هللا لوسر كرمأو «نينثا يناث ,راغلا بحاص تنأ .كقوف نوكي

 مالا اذهبي ننقل

 نب دّمحم ىور دقف .ةشقانملاو ثحبلل اًدروم ناك اًضيأ ةفيقسلا رصع دعبو

 ذاق ةيدجلا هيا لاق: ضدعتلا ةفيرب قع مو انساب ىقانيلا حق ىقوكلا نافيلع

 "لاقت «ىرشتألا ىلع !لجير يدعلإ عطار هدجنسلا) ىف :قاهس كادبلا نيكنلع
 نع لس :لاق .ةفوكلا لهأ نم :تلق ؟تنأ نّمم .مويلا لبق هرأ مل صخشب اًبحرم
 :تاقبط عبرأ ىلع ةفوكلاب سانلا تكرت :تلق :لاق .كتجاح

 داقلا تح انفروخ الا هلأ لوس كعب نناثلا يك قيدملا ركنوبا لوقت هقط

 .نينثا يناثو

 نب رمعب مالسإلا ّرعأ ّمهّللا» :لاق يي ىبنلا ّنأل .باّطخلا نب رمع :لوقت ةقرفو
 :ياطقلاا

 الو ءارضخلا تّلظأ ام» :لاق هيي ئبنلا ّنأل ء.سانلا ريخ رذوبأ :نولوقي ةقرفو

 .«رذ يبأ نم قدصأ ةجهل اذ ءاربقلا تّلقأ

 .: 1 انأو يّنم وه يي ىبنلا هل لاق يذلا كاذ :لاق ؟عبارلا نم :ةفيذح لاق .تكس من

 ىلع نسحلل الماح ِةيييهَلا لوسر انيلع جرخ :لاق مث ءاًدعاق ةفيذح ىوتساف

 نايشمي امهعضوف .هتّرس يف نسحلا بقع باغ دقو .هردص ىلع نيسحلاو هقتاع

 هع ةئالو نيك اذا كلا نم ءايقحالا نلم يقم لادحتسا عوار لاققا ديدي ب

 جهن حرش .0-04/ :يرهوجلل كدفلاو ةفيقسلا ؛١ 5/١ يرونيدلا ةبيتق نبال  ةسايسلاو ةمامإالا ١

 ؛ "85و ١80/78 راونألا راحب؛؛/١ يس ربطلل جاجتحالا ؛1-8/ 5 ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا

 7١7/1١57. داشرلاو ىدهلا لبس ؛”١9 ,ةعيفرلا تاجردلا



 / راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 نم نوجراخلا مه بلاط نا نب ىلع ةيالو نيكراتلا نإ الأ .بلاط يبأ نبأ

 مال ىنيد

 لضف يف راغلا ايف اين ىلا لا يبقا كانت. نيعئاقلا رضع لق ير

 ركياحا هنا ضيف لاق ده ىفلا نع هداساب ركابها 0 دقف .ركب يبأ

 اذه تيمردلو قيذعلا هام ىانلا نسناذعا اهب نصي دا لاصخ عيرأب قيذعلا

 لوسر هرمأو .ةرجهلا يف هقيفرو ل هلل لوسر ص راغلا بحاص وهو .هريغ قيدصلا

 .' ادوهش نونمؤملاو ةالصلاب هيبه
 ركذأ .ًالوادتم ةلأسملا هذه يف مالكلاو ثحبلا ناك اًضيأ نيعباتلا رصع دعبو

 :كلذ يف ةدراولا تارظانملا ضعب

 هللا دبع نب ميظعلا دبع نع هدانسإب صاصتخالا يف ديفملا خيشلا هاور ام اهنم

 هاك نسبا ذا كح نتا كارلا نهم نب وسلا رضا وراه لاقل
 رفعج رمأف ؛ نوديري ام ضعب نع نوّجتخيف ,يناكمب نوملعي ال ثيح نم نيملكتسلا

 هنيب 526 مهمالك عمسي سلجم يف نوراه راصو .هراد اورضحأف :قيملكعملا

 .ًاًرتس نيمّلكتملا نيبو

 لخدف .مكحلا نب ص نورظتني هلهأب سلجملا ٌصغو نومّلكتملا عمتجاف

 ىلع مّلسف .قاسلا فصن ىلإ ليوارسو ةبكرلا ىلإ صيمق هيلعو ماشه مهيلع
 ىلع اًيلع َتلَّضف َمِل :موقلا نم لجر هل لاقف .ءىشب اًرفعج ٌصخي ملو .عيمجلا

 هنا نإ ركنا ةعاحل َلوُقَي د راقْلآ ىف اَمُه ْذإ نين نا لشكل رك
 7 جب عم

 ؟ىّضر ريغ ما ىّضر هلل ناكا ؛ تقولا كلذ يف هنزح نع ينربخاف :ماشه لاقف

 ١ ىفوكلا نانيلس نب دهعتل نيف وملاريمأ يقاتم» 110/7

 ". قشمد ةنيدم خيرات  ." .7577/1٠١:ةبوتلا ٠غ



 ال» :لاقف يي هلا لوسر هاهن ملف ىضر هلل ناك هتنأ تمعز نإ :ماشه لاقف .تكسف

 رختفت ملف ىضر ريغ هلل ناك هتنأ تمعز نإو ؟هاضرو هللا ةعاط نع ةاينا ,«نزحت

 :لاق نيح ىلاعتو كرابت هللا لاق دق ام تملع دقو !؟ىضر ريغ هلل ناك ءيشب

 تلاخو انلو رقاق يكتكل والا و نيييزملا ىلع ةزيلوخو نلع يكف نإ لونان و

 نع ةادقملاوب ا تلاثطن ىبأ ني هيلع ىلإ هرقث ةفيوأ ىلإ :تقاتشا نجلا« ةفاذلا

 ءالؤه م لخد دق انبحاص ىر ,"") «يرافغلا ٌرذ يبأو ,رسأي نب راّمعو ,دوسألا

 هذهب مكبحاص ىلع انبحاص انلّضفف .مكبحاص اهنع فّلختو ةليضفلا هذه ىف
 2 فلا

 عمج نومأملا نأ :ةكءاضرلا رابخأ نويع باتك يف قودصلا خيشلا هأور ام اهنمو

 ىلإ ةمامإالا ىف مهرظانو .رظنلاو مالكلا لهأ نم ةعامجو ثيدحلا لهأ نم ةعامج

 يف لوقي ىلاعت هللا ّنِإ ,نينمؤملاريمأ اي :نومأملل ديز نب دامح نب قاحسإ لاق نأ
 هللا ةبسنف :4اَنَعَم هللاَنإ ْنَرْدَت ال هبَحاَصل ُلوُقَي د راَقْلأ ىف اَمُه ْذإ َنْيَنْتأ يناث# :ركب ىبأ

 .ةرِي هّيبن ةبحص ىلإ لجو رع

 رقاتكلا :نوكي امأ :تاثكلاو ةقللاب :كفلع لقا امنا ناحيس.قؤماملا لاقف

 ُهبِحاَص ُهَل َلاَقظ :ىلاعت هللا لوق تعمس امأ ؟اذه ىف ةليضف ّيأف ؟نمؤملل اًيحاص

 هلعج دقف 41 ياَْجَر َكِيوَسّمُت ِةَفَطْن نِم مث ٍباَرُث ْنِم َكَقَلَخ ىِذَلاِب تْرَفَك ٌهُرِواَحُي َوُهَو

 :اًرعش يلذهلا لاقو ءاّبحاص هل

 5 رقع ا سم نا ولا نكحت ةّيشحو يبحاصو ٌتودَغ دقلو

 53: ىبادل دج هن املس فااياورلا نلاغ. فو يضاضتخالا ىفاذكا؟

 ١ :فهكلا .: .957-91 ص .صاصتخالا 7 7.

 ينعي .ف رشُملاب ةريصب :هلوقو ؛هبايث تحت لخدت اًحير ةّيشحوب ىنع :ليق :روظنم نبا لاق .0

 مدرع ا ينرعلا ناسل تسلا ءاوولا و تقاضأ ايل 'فنوتعا نفيا كيرلا



 94 راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 :ا عش يدزألا لاقو

 لكيه ناجه نم مئاوقلا ضحم يبحاص هيف شحولا ترعذ دقلو

 .هبحاص هسرف رّيصف
 هلوق تعمس امأ ,رجافلاو دبل عم ىلاعتو كرابت هللا ّنإف ُكاَنَعَم هْلَأَنِإ# :هلوق اّمأو

 نِم ىَندَأ الَو مُهُسِداس ُدَه الإ ٍةَسِمَخ الو مُهُعبار َوُه الإ ِةَنالَث ئَوجَت نِم ٌُنوكي امال :ىلاعت
 .(" )4 اوُناَكاَم َنيأ مُهَعَم َوْه الإ رتكأ الو َكِلَذ

 ةةصض تقاش ادهو ؟ةعاطلا ندع ىهتت ١ نبل تلمح دقن ةعاطوم ا كيعت

 ؟يصاعلل ةليضف ّيأف ةيصعم هتنأ تمعز نإو ,ميكحلا

 ؟نَّم ىلع # ِهْيَلَع ُهَتَتيِكَس ُهلأ لَرْئاَف :ىلاعت هلوق نع ينرّبخو
 .ةنيكسلا ةفص نع اًينغتسم ناك ٌةييَي ئبنلا ّنأل ركب يبأ ىلع :تلقف :قاحسإ لاق

.٠ 

 ه سه هاا ل ردو ع ور هلل م مدس 1 : ف ءاسثو خا , 2

0 

 ئلَع ُهَتَديِكَس هلأ َلَرْنآ مث # َنيِرِبدُم ْمُنِيَلَو َمُث ْتَبُحَر اَمِب ضال ْمُكْيَلَع ْتَقاَضَو اَنْ
 اذه يف ىلاعت هلل دارأ نيذّلا نونمؤملا نم يردتأ ." 1 َنيِنِمْؤُمْلَا ىَلَعَو ِهِلوُسَر
 .ال :تلقف :[قاحسإ] لاق ؟عضوملا

 ؛ مشاه ينب نم ةعبس الإ يي ئبنلا عم قبي ملف ءنينح موي اومزهنا ساّنلا ّنِإ :لاقف
 نوقدحي ةسمخلاو يقي هلا لوسر ةلغب ماجلب ذخأ ساّبعلاو ,هفيسب برضي ثا يلع
 ني هلوسر ىلاعتو كرابت هلل ىطعأ ىّتح راّقكلا حالس هلاني نأ نم افوخ ُْيَيَيبنلاب
 ناك نمف ؛مشاهينب نم رضح نّمو ِةْئلاَّيلع عضوملا اذه يف نينمؤملاب ىنع .رفظلا
 يف ناك نم مأ ؟هيلع و هِي ئبنلا ىلع ةنيكسلا تلزنف ؛ يي ئبنلا عم ناك نّمأ ؟لضفأ

 ؟هيلع اهلوزنل اًلهأ نكي ملو هيي يبنلا عم راغلا

 .؟576-75 :ةبوّتلا ." .,/ :ةلداجملا ١.



 هداهم ىلع مان نّم وأ .راغلا يف ُهْيِيّئبنلا عم ناك نَّم ؟لضفأ نَم .قاحسإ اي

 كرابت هللا ّنإ ؟ةرجهلا نم هيلع مزع ام هليلظئبنلل مت ىّتح هسفنب هاقوو .هشارفو

 كلذ هرم انت يفت هع اقوو مشارف قس موتلا بلت ناعم ايدكا 1 هت شا اكو

 .ةعاطو اًعمس :لاق .ىلب :لاق ؟هللا يبن اي ملستأ :3ث! لع لاقف

 هنأ ىف نوكشي ال هني وكر عتملا قدحاو فيون ىجستو هعجضم قا مث

 الثل ةبرض لجر شيرق نم نطب ّلك نم هبرضي نأ ىلع اوعمجأ دقو يي ئبنلا
 .هسفن فلت يف ريبدتلا نم هيف موقلا رمأب عمسي عمسي ةبائلعو .همدب نوّيمشاهلا بلطي

 ا9اتلعو يي ّئبنلا عم وهو راغلا يف ركبوبأ عزج امك عزجلا ىلإ كلذ هْعْدَي ملف

 ؛شيرق يكرشم نم هعنمت هتكئالم ىلاعت هللا ثعبف ءاّبستحم اًرباص لزي ملف .هدحو
 تنأف :اولاق .هب يملع امو :لاق ؟دّمحم نيأ :اولاقف هيلإ موقلا رظنف .ماق حبصأ اًملف

 اًديخ ديزي ام الِإ هنم أدب امل لضفأ 39[يلع لزي ملف يبي ّئبنلاب قحل مث !انتردغ

 ...١7(. هل روفغم دومحم وهو هيلإ ىلاعت هللا هضبق ىّتح
 ,ةديفملاب نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم هللادبع ىبأ ةيمست هجو يف درو ام اهنمو

 رساي وبأ هل لاقف ,دادغيب ناسارخ بابب شيجلا يبأ مالغ رساي يبأل اًديملت ناك هتنأ
 يل الو هفرعأ ال :لاقف ؟هنم ديفتستو مالكلا يناّمّدلا ىسيع نب ّىلع ىلع أرقت ال َمِ

 صاغ سلجملاو هيلع تلخدف .هيلإ ينلصوأ نَم يعم لسرأو كلذ لعفف :لاق

 هلا نكي دع كيرف سانا بخ 5 55 يب ىهتنا ثيح تدعقو .هلهأب

 وهأ :لاقف ,ةرصبلا لهأ نم وهو .كسلجمب روضحلا رثؤي ناسنإ بابلاب :لاقف لخاد

 يقل ور را هتنأ الإ ملعأ ال مالغ :لاقف ؟ملعلا لهأ نم

 موي يف لوقت ام :ىسيع نب يلعل لجرلا لاقف ءامهنيب ثيدحلا لاطو .همركأف هيلع

 را اا راع ل اهرلا نابخأ نويعا



 5 راغلا ةيآ ريسفت ىف راوغلا فشك

 5 ةناوولاو هياورف ضدقلا وكانو هياروفا لاقلا ريخب اما لاق ؟رآغلاونيدقلا
 .هيلا دروي اًياوج وحي ملو ىرصبلا فرصناف :لاق .ةياردلا بجوت ام بجوت

 .كتلأسم تاه :لاقف .ةلأسم خيشلا اهّيأ :تلقف تمّدقتف :ديفملا خيشلا لاق

 :لاقف كردتسا ّمث .اًرفاك نوكي :لاقف ؟لداعلا مامإلا لتاق نميف لوقت ام :تلقف

 املا

 .مامإ :لاقف ؟ةئا بلاط نضأ نب ٌيلع نينمؤملاريما يف لوقت ام :تلقف

 .ابات :لاق ؟ريبزلاو ةحلطو لمجلا موي يف لوقت امف :تلق

 اًرضاح تنكأ :يل لاقف .ةياورف ةبوتلا ربخ امأو ,ةياردف لمجلا ربخ امأ :تلق
 !ةياردب ةياردو .ةياورب ةياور :لاق . معن :تلقف ؟يىرصبلا يتلا دقو

 : نينو. ناديك نبأ هظيبش ىلإ نادك كو «داسلا نعواتملا نع لاما
1 

 مالكلاو ريسفتلاو خيراتلا بتكو .ةيالا ريسفتل ءاملعلا نم ريثك ىّدصت دقو

 نم ريثكلا كانهو .'!اهلوح ماربالاو ضقنلاو ةيآلا هذه نع ثحبلاب ةنوحشم

 :اهضعب ركذن ,ةميركلا ةيآلا هذه ريسفتب تينع يتلا لئاسرلاو بتكلا

 لدت ال اهّنأو ةميركلا ةيآلا لوح اًّدحب هيف ركذي '' ,كةديفملا خيشلل ,مانملا حرش ١-
 خيشلا ّنأ هيف درو دقو .هناميإ فعض ىلع ّلدت لب ءركب يبأل ةليضف ىلع
 نم :لأسف .لجر اهيف ّصقي ريثك سان اهيف ةرئاد ةقلح مونلا يف ىأر تةديفملا
 هونغ همه ل هوب ةفلحلا فور نيلاثلا قاف ييناطتللا نري ربع ءاولاقا اوف

 ا ا وا فارسا واوا 77 طاوشلا اويبنت“

 خيشلل ةراتخملا لوصفلاو ؛75-57 ,يفوكلا ديع ادب ّئلع مساقلا يبأل ,ةثاغتسالا :رظنا ."

 ,ىضت رملا فيرشلل ةمامإلا يف يفاشلاو 7١5-1١8. و ١87 ص حاصفالاو .147-48 .ديفملا
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 .ديفملا خيشلا تافّنصم ةعومجم نم 8 دلجملا رخآ يف عبط .



 يف هلضف ىلع ّلدت اهّْنأب رمع باجأف .راغلا ةيا يف ركب يبأ لضف ىلع ةلالدلا

 اهنم اضعب ركذاس .ةيفاك ةيفاش ةبوجاب اهنع بيجيو خيشلا اهركذي ,عضاوم ةئس

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف شماهلا يف

 ."'!ساجتحالا يف يسربطلاو ,'!دئاوفلا زنك يف يكجاركلا مانملا ركذ و7

 ."!يدولجلا ىيحي نب زيزعلا دبع دمحأ يبأل ,راغلا رابخأ-؟
 ىلع ضقن باتكلاو .يكجاركلا حتفلا يبأل .ة2:نينمؤملاريما ردغ نّمم ماقتنالا-

 ل ا يف هدر وأ اميف ىرعت الا فاذاشت قبا

 لضافلاب فوزعملا يناهبصإلا نسحلا نب دّمحم خيشلل .راغلا بحاصل راعلا مازلإ-
 81 ءاعللا تاننك بح ان ءىدتولا

 ىلع راغلا ةيا ةلالد تابثإ اهادحإ ,رومأ ةعبرأ تابثإ يف يسراف .هنيئا راهج - 6

 .(١)يدنهلا لضافلل .اهل ةلالدلا نم ىعدي ام ضيفن

 هركذ ,تاقبعلا بحاص نيسح دماح ريملل ,راغلا ةيآ ثحبم يف رّىتالا بضعلا-1

 ."!هتنازخ يف دوجوم نإ :لاقو هديفح

 ." يناجنزلا ينيئوخلا يراصنألا دّمحم نب ميهاربإ خيشلل .راغلا ةيآ
 اًضيأ اهيف ملكت دقو .هيف مالكلا ىتأيسو .راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك-/

 .(17ةقرهملا مراوصلا ىف تن ديهشلا ىضاقلا

 .877/ ؟ جاجتحالا .؟ .؟ ٠ :دئاوفلا زنك.١

 "مر و

 ١١/7. كردتسملا ةمتاخ ؛ ١514 مقر ,77177/ ؟ ةعيرذلا .؛

 عبرا يف ةفرشملا مقب يناكيايلكلا دّيسلا ةبتكم يف 47 مقرب ةعومجم نمض ناونعلا اذه ركذ .4

 لاؤسلا اهنمَخ اًئيب 080 يهو فّلؤملا مظن نم ةّيمال ةديصق ةلاسرلا هذه يليو .تاقرو

 لدي نايقع الا ءاهبلا ب ةاهقن اهن نداء اجو ءوانلا 1 قف تاوحلاو
 . 517/17/16 ةعيرذلا . ْ .١١81/ه64 ةعيرذلا .5

 37٠١ 7١١. 1/ ,ةقرهملا مراوصلا .9 .551/ 1١ ةيمامإلا يفّلْوم ةعوسوم .#



 ١ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا
 :نيسح زاجعإ دّيسلا لاق .هفيلأت نم باتكلا اذه ّدع فلؤملا ةمجرت ركذ نم لج

 يرتشونلا هللا رون نب فيرش نب هللا رون دّيسلل راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك

 قلعتملا يروباسينلا لضافلا مالك هيف در .فلألا دعب ةرشع عست دهشتسملا يشعرملا

 نا

 هللا رون يضاقلا ديسلل راغلا ةيا ريسفت يف راوعلا فشك :2:ينارهطلا ةمالعلا لاقو

 ماك هيف هر دو 3805 ىف ةيهدتللا قرتسسلا ىنعرملا معلا يرعلا

 1 يزاقلا ذب اذ ولدا قوؤناببتلا

 نم ةليضفلا ءادهش نم ديهشلا دّيسلا ةمجرت يف ةينيمألا ةمالعلا اًضيأ هّدعو

 ضاير يف يدنفألا اذكو ." 'هبتك ركذ دنع رشع عبارلا ددعلا يف هركذو هتافيلأت

 رثنو مظن خيرات يف يسيفنلاو .*7تاّنجلا تاضور يف يراسناوخلاو .؟) ءاملعلا

 0 اف نابز ردو ناريا رد

 باقلألاو ىنكلا يف ديهشلا دّيسلا ةمجرت يف يمقلا ثّدحملا اًضيأ هركذو

 كادنك :يعايما ى ردظوسلا ىسعرملا سلا نيذلا ةيوش مران نيون لاقو

 ةنس اهفلأ .راغلا ةيآ قيقحت يف ةلاسرو . ... قحلا قاقحإو ,نينمؤملا سلاجم
 0177فل

 هل ةنظ اتم قروب اسيتلا مالك ةر و ياتككلا قيلاتلا يلا 51 قهاظلا :لوقا

 ةماعلا ءاملع ضعب عم ةميركلا ةيآلا لوس يضيف خيشلا لزنم يف تعقو

 نانا اا ةدورذلا ب .[1/ .راتسألاو بجحلا فشك ١.

 . 73178 ءاملعلا نظايزتت؟ . ١777 ؛ةليضفلا ءادهش ."”“

 8//١6097. تاتجلا تاضور.ه

 .1317 و 538١ .ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن خيرات .1

 . 40/7 باقلألاو ىنكلا ./



 يف ءاملعلا تاملك لقن دنع رم امك .سلجملا اذه يف يروباسينلا مالكب هداهشتساو

 هعوضومو باتكلا مسا
 مالك يف مّدقت امك «راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك» همسا نم فورعملا

 يف رابغلا فشك» :وهو باتكلا سفن نوكي نأ لمتحي رخآ مسا انه نكل .مالعألا

 ةّماعلا ضعب بتك دقو :لاق ,ةعيرذلا يف ينارهطلا ةمالعلا هركذ .«راغلا ةلأسم قيقحت

 يف يضاقلا بتكف .«قيّدصلا لئاضف يف قيقحتلا ررد» اهاّمس ةلاسر يضاقلا ّدر يف

 1 يعز مهدات الامععلاو (نازقلا فاعف: قلؤرلا دو يرحل يرق ةلانيرعار
 ضقنلل لحم يه نآرقلا نم ةيآ ريسفت ,همسا نم رهظي امك باتكلا عوضوم اّمأو

 ىلع اهب لالدتسالا يف هريسفت يف يروباسينلا لضافلا مالك ًالّوأ لقني ِهّنإف .ماربإلاو
 اهيف ّلدتسيو ,ةزجوم تارابعب .اّهجو رشع ةعبس يف هيلع ٌدري مث ءركب يبأ ةليضف
 - اني ىضترملا دّيسلاو ديفملا خيشلاك  مالعألا مالك لقنيو ,ةنسلاو باتكلاب

 .هب دهشتسيو

 باتكلا رداصم

 راشأو اهضعب مساب حّرصو .بتكلا نم ةّدع ىلع باتكلا اذه يف فّنصملا دمتعا

 :يّجهتلا فورح بسح ىلع اهمساب حّرص ام انه ركذنلف ؛ضعب ىلإ
 .ىطويسلا نيّدلال الجل ءنآرقلا مولع ىف ناقتإلا-١

 0 ريثألا نبال «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ-؟

 :ىرركلا يراك كتووعملا كرينا و ألا ييانوا

 .«يواضيبلا رّسف دقو» :لاق نكل .باتكلا مساب حرصي مل هنإف .يواضيبلا ريسفت - غ

 ريرحت هنِإ لاق ,يروباسينلا مالك لقن دعب هّْنإف ءيزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا-ه

 ١.الذريعة ١48/47.



 ١6 راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 .هريسفت ىف يزارلا رخفلا مالكل

 لئاضفو ةينطابلا حئاضف» :لماكلا همساو ول رنا ,ةيريطسيعلا ةلامصرلا+5

 .«ةيرهظتسملا

 .ةغللا يف سوماقلا بحاص .يدابا زوريفلا نيّدلادجمل .ةداعسلا رفس-

 ف اخسا نبال ةيوبلا ةووعلا د7

 دبع نب دمحمل َّيبنلا ةريس ؛اهنم دارملا ّنأ رهاظلاو ءيرصملا يركبلل .ةريسلا- 9

 ور دنعلا :ضركلا ةامجرلا

 .هريس يف يرصملا نيلاءالعب ءفنصملا هنع ربعي دقو

 .يزاريشلا روصنم نيّدلاثايغل .لكايهلا حرش- ٠

 هذه نإف .«يروباسينلا ريسفت»ب فورعملا «ناقرفلا بئاغرو نارقلا بئارغ-١١

 عرش مث .همامتب همالك لَو لقن هنإف .هريسفت يف يروباسينلا مالكل در ةلاسرلا

 .هيلع درلا يف

 .يربطلا ىلع نب نسحلا نيّدلادامعل ,يئاهبلا لماكلا-

 .يرشخمزلا رمع نب دومحمل .ءفاشكلا- ١1١

 .ىنازاتفتلا نيّدلادعسل .لّوطملا- 5

 :ىراريشلا بحل يدل طفل «ييساكفلا 8

 بلا ني دلادضعل :فقاوملا» 5

 يف لاق هّنأب لوقيو فلؤملا مساب حرصي لب .باتكلا مساب فّنصملا حرصي ال دقو
 : : 0 ضعب ىف ىضترملا دّيسلا لاق» :دروم ىف لاق امك .هتافنصم وأ هفيناصت ضعب

 لوصفلا يف مالكلا ناكو .هتافّئصم ضعب يف ديفملا خيشلا لاق :اًضيأ لاقو

 ١. توم رضح .ميرت يف تاطوطخملل .فاقحألا ةبتكم يف ةدوجوم اهنم ةخسن .



 نساحملاو نويعلا نم ةراتخملا

 هتنأ مهوي ريبعتلا اذهو .هصّخلم امب هي ديفملا انخيش باجأ دق :دروم يف لاقو
 نم هتدجوو .ديفملا بتك يف هتارابع دجأ مل ينكل .هباتك يف ديقملا خيشلا مالك ىأر
 ريبعتلاو ,يكجاركلل دئاوفلا زنك باتك يف باوجلاو لاكشإللا نم ةياهنلا ىلإ ةيادبلا

 هم افا تيلفلا انكي اجا نفاقلاب
 حّرصي مل نإو .يكجاركلل بجعتلا باتك نم تارابعلا ضعب ذخأ هتنأ رهاظلاو

 كا يف هيلا انرش *أ امك .كلذب

 يلوبملا نيكتام لتعلا دنع دل ركذي ةلووضانبالا نضع عناتكلا اذه« ىف لق

 .ةلوادتمو ةفورعم تناك تايبألا 9 رهاظلاو ,يشاكلا

 ةدمتعملا خسنلا

 :ةلاسرلا نم خسن عبرأ انيديأب لصو
 قري طخ ع ومس ووض ةعبتقبلا تيرا :ىيضرملا دقنملا كين كالا

 اًضيأ اهنمض يفو . ةحفص نم اهعورشو لوألا ةصقان ,ةحفص ١4 يهو 5

 ةحفص لك يف دجويو .خسنلا طخب تبتكو ءاهلحم يف اهيلإ انرشأ صئاقنو تاطقس

 ذم رشع ةفيسا اة يخنالا اذعااكع

 ةريكلاو لوألا ةحفصلا ىلعو .تاقيلعتلاو يشاوحلا نم ةيلاخ ةدعشللا هذهو

 نلعأ ىف تك قو .«يفجنلا ىشعرملا ينيسحلا نيدلاباهش» :هقوف بتك متخ

 - ىفجن ىشع رم ىمظعلا هللا 0 ىمومع ةناخباتك» :ةريخالاو ىلوألا نيتحفصلا

 .«مق

 ند امك ب هك ١ نوب اهننك كلادنه مب دحيم ىزددوحا لقي ةكستلا ةدهو

 -17١. 36 ص ١١. ج .ىفجنلا يي ىشعرملا دّيسلا ةبتكم تاطوطخم سرهف

 قفين از ةريطملا ياكم نك نصا ع مقر 00١ ص,“ ج ,ةعيرذلا يفو



 ١ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 خيشلا دنع ٠١97 ةدعقلا يذ يف نيسحلا نب دمحأ طخب هفيناصت نم ةعومجم

 .يوامسلا دّمحم

 ثارتلا ءايحإ زكرم ةبتكم يف ةدوجوم يشعرملا دّيسلا ةبتكم ةخسن ةرّوصم

 .هنم اهانذخأ دقو .مقب يمالسإلا

 ٌطخب ,ةحفص ١ يهو ٠١7, مقرب ءيوخب يزامنلا ةسردم ةبتكم ةخسن - ؟

 ةحفص لك يفو .نيتحفص نم رثكأ اهنم طقس نكل .اًرهاظ ةلماك ةخسن يهو .زاتمم

 افرع كا نوطيسلا نيافرخالا ةنيصعلا !٠ فيقف لوألا "نيرا طين 5

 ضعب يفو ةلخادتم اًرطس 4١ اهيفو ةيناثلا ةحفصلا ريغو .روطسلا رئاس نم

 الإ اًرطس ١7 ةعبارلا يفو ءاًرطس ٠١ اهنم ةثلاثلا ةحفصلا يفو .طقف ناتملك اهروطس

 اقلك وأ ةملك ذل هيف ىلا ةزيغض ةووطسم نضع نأ

 ةبتكم يف اهترّوصم تناكو .تاقيلعتلاو يشاوحلا نم ةيلاخ انا ةخيمللا هذه

 متخ اهقوف ىلوألا ةحفصلا ىلعو 7٠0, مقرب .مقب يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم

 ىلع اًضيأو ءاهرخآ يف ةريخألا ةحفصلا ىلع اذكو .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم

 ةرّوصم انذخأ دقو ١1716«. .يوخ ىزامن ةسردم ةناخباتك» :ةريخألا ةحفصلا رخآ

 .يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم نم ةخسنلا

 ىتلا ةقرولا يف امك ء.ق ب حل ل د سلا كلو

 1 ظ .ةخسنلا ةيادب يف يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم اهبنر

 مقرب :طخلا ةعومجملا قفط ةيشعرملا دّيسلا ةبتكمل 0 ةخسن -':

 يف اهيلإ انرشأ ةليلق تاطقس اهيف ةلماك ةخسن يهو ,ةقرو 77 يهو 85

 ةحفص لك ىفو .ناتحفص ةقرو لك ىف .زاتمملا قيلعتسنلا طخب تبتكو ءاهعضوم

 1 5 اهيف ّناف ,ةريخألا ادع ام اًرطس

 ىلعو .دحاو دروم يف الإ تاقيلعتلاو يشاوحلا نع ةيلاخ أها هيت هده



 ِمتَّخ ةريخألا ةحفصلا رخآ ىلعو .ينيسحلا نيّدلازعم هفقاو متخ ىلوألا ةحفصلا

 ىف كلذب حّرص امك .دنهلاب هنتي ةدلب ىف هبتك «ىلع بجر» طخب ةخسنلا هذهو

 / .ةخسنلا رخا

 قري ةبسقلا ةعومجسجلا نميض 2: ىدعوملا :نكبلا يكفل ىرخا ةفيبقاعا#

 لك .ةحفص فصن اهيفف ةريخألا ريغ ناتحفص ةقرو ّلك ىف .تاقرو  ىهو ١

 ادا 11 اهيرتك ا ورا ةطنصا هناهلفا وخلل هد اقم وروطسلا ذا دعب كيس قدي طتل

 : طيس انها ريخالا نفو

 ّنكل .زاتمم طخب تبتك .تاقيلعتلاو يشاوحلا نم ةيلاخ ا ةفسنلا هدف

 هللا ىضر» لدب بتكف .هتديقع بسح اهرّيغو ةيئاعدلا تالمجلا ىف فرصت بتاكلا

 ىلص» 7 «مالسلا هيلع» ركذو .«هيلع ام هيلع» :باتكلا ىف نيروكذملا ضعبل «هنع

 دعب دراوملا بلاغ ىفو .:نيموصعملا مسا ركذ دعب ةديدع دراوم ىف «هلاو هيلع هلل

 .«ةل او ةيلغو رك د نيغ قف هللا نلضرز لوسرلا مسأ

 اًضيأو ,ةريثك طالغأ اهيفو .ىنعملا ىلإ ههّجوت مدع تارييغتلا ضعب نم رهظيو

 .رطسلاو تاملكلاو نيتملكلاو ةملكلا نم ةديدع تاطقس اهيف

 ملو .'! ةعومجم نمض زيربتب يئابطابطلا ةبتكم يف ىرخأ ةخسن باتكللو
 .هيلإ عوجرلا يل رّسيتي ملو ّيلإ لصي

 قيقحتلا بولسأ
 نم اهنم ةثالث ,خسن عبرأ ىلع دامتعالا ناك باتكلا نع ثحبلا يف انركذ امك

 ةخسندل انزمر دقو ,ءيوخب يزامنلا ةبتكم نم ةعبارلاو ,:يشعرملا دّيسلا ةبتكم
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 ١ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 يشعرملا دينبلا ةقكمت نيف 5 مقر ةخسنلو «أ»ب ىزامنلا ةسردم ةبتكم

 مقر ةخسنلو ,«جا»ب يشعرملا دّيسلا ةبتكم نم ١ مقر ةخسنلو ,««ب»ب

 ّحصألا تلعج ةرابعلا يف فالتخالا عمف .«د»ب يشعرملا دّيسلا ةبتكم نم

 ضعب ىف ةرابع دوجو عمو ءشماهلا يف خسنلا رئاس ىلإ ةراشإللا عم نتملا يف اهنم

 .اذك ةخسن نم هتنأ شماهلا يف تركذو () نيسوق نيب هتلعج ضعب نود خسنلا
 تادتباف .رداصملا رئاس نم باتكلا ثيداحأ جيرختل ناكمالا دهج تلواح مِن

 هريس ةناعتالا مم ودعا ملا رك ككانلالا يم وجا اه وتوتو روع اق مقألاب
 : ل ىف ميلاد :تدوز وبدلا لالا ةيعرتونرامطملا اذه. ىف نيفلابلا ءاملفلا

 انأ يهو .ةّماه ةهجل ةليوط تراص ةمّدقملا هذه ّنأ ركذلاب ريدج ماتخلا يفو

 لّوأ راوعلا فشكو ءاهرشنو ةةديهشلا يضاقلل ةّيئارقلا لئاسر عيمج قيقحت ددصب

 .ةّينارقلا هلئاسر ةعومجمل ةمّدقملا هذه نوكت ةقيقحلا يفو .لئاسرلا هذه نم ةلاسر

 ام :لوقت نأ ىلوألا لب ءاّمزال رادقملا اذهب هراثآو ديهشلا ةايح لوح قيقحتلا ناكف
 .انيلع «ديهشلا دّيسلا اذه ّقح ضعبل ءادأ هانبتك

 .نيفلاعلا تر هثدمحلا نأ اناوغذءرخاو

 ةسدقملا مق

 ىدومحملا داوج دمحم
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 ةهروص
 ) ةدمجحست : ل | ةحفصلا هم
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» 



 :ةكيالبج هني او هازاتسو ارش نادجعلا هلوسرا اغلا هيا لفت ىذلا ةددوقتلا

 هاما ىلهيدتحلا طاسورل افوو يك"! يكمل كلغ لك اوربا اققوت باك

 اذاره هس ءاهوو اراد ةقده ىذلا هته ىلعو هيلع هللا ىلع ا راريقو "١ ةنذأ

 دما وقلا لين نوكيو ءاّراد ةّئجلا نم انل ذختت ٌةالص
 2و <-ه 2ع

 امه ذا نيننا نتان اودنك ةيذلا هحرْخا ذا هللا اذ ذقن: راطتت لإ: :ةناخستتا لاق)

 مل دوُنُجب ُهَدّيَآَو ِهْيَلَع ُهَتَنيكَس ُهللأ َلَرْناَف اَنَعَم هلأ نإ ْنَّرْخَت آل هبحاّصل لوي ْذإ راَقْلَأ ىف

 سلا لها لوقا هريس ىف 1١ ىسفانتلا ىرعشألا ىوونانسلا 0 لاف

 بار. .هرهاط هنطاب ةقفاودز هعبحم ةياهنو ةةاحلا ةراغوب رك نا ةئلففأ ىلع ةيآلاب

 .«ةنعل» :«ج» .؟" .«ب» نم ١.

 .«ب» نم نيسوقلا نيبام .5 ٠ :ةبوتلا .'"”

 ريسفتلا بحاص .فراعلا رّسفملا لضافلا , نيسحلا نب دّمحم نب نسحلا يروباسينلا جرعألا

 ريغ ىلإ «يدتواحسلا هيفك امو ده .ىلع «ديحملا نارقلا فاقوأ نف:ياتكو «ياسحلا ملَع

 روب اسنن و ايدو ةلطاوسومز هنع و اكو ع ةمو رهملا مف هنو وع دص ريسعمو هللا قطومو هلعأ هفللذ

 ةدوجو قيقحتلاو رحبتلاو بدألاو لضفلا يف هرمأو .ناسارخ ندم نسحأ نم يه لاقي يتلا

 ا اقل الا وب يكل فقس اكل ار اةعملا بارع امله ناك حك درا نمر وهنج | ةعيررفلا



 لوسر !١ (نيئثا) يناث ناك هتنأو ,ةلاحلا كلت لثم ىف [هيلع] لوسرلا دمتعي مل
 يف هتببصو الإ ٌءيش يردص يف ّبص ام» :ةكهلوقل .ملعلا يفو .راغلا يف هِيَ

 ًالّوأ ناميإلا ضرع يي هتنأل 2" !(هناحبس) هللا ىلإ ةوعدلا يفو .«ركب يبأ ردص

 نافع نب نامثعو ريبزلاو ةحلط ىلع ناميإلا ركبوا ضرع مث نماف ركب يبأ ىلع

 ءادأ يفو تاوزغلا يف ُهََْيل وسرلا قرافي ال لئناكو .ةباحصلا نم ى و قامو

 ,ةمامإلا يف هماقم هضرم يف هماقأ دقو .لفاحملاو سلاجملا يفو ." 'تاعامجلا

 ولو ةرتتا لإ ةرمأ لوا نم نينثا يناث ناكو: 12 هللا لويسر يبنحب ةقذ يفوت اّملو

 الإ هّيصو نوكي الو هرمأب موقي ال 1 مزل ؛رفسلا كلذ يف لك يفوت هتنأ انرّدق

 هروب 1] ليزا وب يعيولا نعي ىيرطلا كل: وعند سام او حر رركولا

 ال وهف ,راركتلاو ماودلا يضتنقي يهنلاو ءاقلطم نزحلا نع يهن «نزحت ال» :هلوقو

 نم نوكي هّناف هعم هللا ناك نم ّنأ ٌكش الو .؟ !هدعب الو هدنعو توملا لبق نزحي
 114 نراك ق قيذلا و اولا نيذلا عمنا نان: !*) ىلا ةلوقل «قيديسملا نيقتنلا

 هنإف ةباحصلا نم ركب يبأ ريغ ةبحص) ركنأ نم 00" انتل نيويسعلا لاف

 فلاخ هتنأل .اًرفاك نوكي هّنإف ركب يبأ ةبحص !"!(ركنأ نّمو ءاًعدتبم اًباَذك نوكي

 .«ب» نم ." .«ب» يف سيل.١

 .دعب الو :«ب» ىفو ءهدعبو :ردصملا يف .؟ .«تاعمجلا :« جا» .'3

 .«ب» نم تطقس ةيالا يف «نإ» ةملكو .«ج» نم تطقس «ىلاعت» ةملك .6

  5:لحتلا ١١8.

 .ثّدحملا .يوغللا رّسفملا يروباسينلا مث يفوكلا يلجبلا لضفلا نب نيسحلا ىلع وبأ وه .

 نبا وهو نيتئمو نينامثو نيتنثا ةنس يف روباسينب تامو .ةئمو نينامثلا لبق دلو .هرصع ملاع
 .ةاعم. قب ىيسحلاه رقت حقادنو نيتنح: راو ةكم

 نازيملا ناسل ؛58/ 51 ربعلا؛5١5 مقر “5١54/١1 -4١7, ءالبنلا مالعأ ريس :يف هتمجرت رظنا

 /١7/87. 7 بهذلا تارذش ؛ ١67/١ نيرسفملا تاقبط ؛! 8-15 ١

 .«ج» نم طقس ./



 "6 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ." ١4 ْنَرْخَت آل ِهِبِحاَصل ُلوُقَي ْذِإ 8 ١ !(ىلاعت) هللا لوق

 ةثالث لكل اًعبار هللا نوك 3 مظعأ سيل نينلا ىناث هنوك نآب ةعينقلا "ضرع
 لك قح يف ماع اذهو !*!4 ْمُهُعِباَرَوْه الإ ِةَثلَث ئوجَت ْنِم ''!(نوكي) ام :هلوق يف هد ةفعنا 7

 :رفاكلل ىلاعت هلوقل ضراعم !"!فيرشتلل ةبجوم ةبحاصملا نوكو .''أرفاكو نمؤم
 :لاقتي نأ لمتسلا امكو "0+ َكَيَلَخ ىذلاب ثوقكا ٌهُدِواَحُي َوْهَو ُهُبِحاَص هل لاقل

 كلذ نوكي نأ لمتحا ؛ةقثلا لجأل رفسلا اذه يف هسفنل "١ !هبحصتسا (؟!ِواهنِإ

 كرت لل نوارسا ىلع عهفكويااوا هدا ا تاع

 .اطخو بنَذ وهف .هنع هني مل اًقح ناك ول هنزح نإ مث
 هشارف ىلع ١١ ' ! نفي ىلع عاجطضا ّنأ الإ ؛ ركب يبأ لضف ىلع ةيآلا ةلالد انمّلس

 .سفنلا رطخ نم هيف امل .كلذ نم مظعأ

 قي نات يوكو مقرتنم ريما ثالثا لكل اقياريفتا قووك ناي ةهتسنلا لها تاحا

 :نييدسلاو كلاي كلاهه عملا نأ ىلع ودي ركبرابا "11 لإ ضعلا دئازوقرست

 هلوق يف ةبحصلاو !؟'' ؛ ار خآلا نم امهدحأ نيأف ,ةقفارملاو ةبحصلاب ''" !انهاهو

 .«ب» ىف سيل «نزحت ال» ." .«با» ىف سيل.١

 .تبض رعخأ 6#« فو قياجا ةودتصملا نقو#

 .7 :ةلداجملا .ه علوم طقسرلا
 . هفي رشتل :«ج ءب» . . نمؤمو رفاك لك :ردصملا يف .1
 . ريع هنإ :«ب» .9 .71/ :فهكلا .6

 ٠ هصلختسا :ردصملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك .
 ١١ . دا :«ج ءب)) .

 ١١ . كباب هب هللا صخ :«ج» ىفو ,«هللا صخ» :ارر ةفيسن يىفو .ردصملاو «ب» نم :

 . انه :«ج».1٠

 هفاامح حا جو افك «با» ىفو٠ ضرخالا نمامقا دعا قب أف: :ردصملا يفو .«ج ٠ مايل

 رخل



 ب وهو .لالذإلاو ةناهإلا يضتقي امب ةنورقم «ُهبِحاَص ُهَل َلاَق# :''!(ىلاعت)

 ْنَرْحَتآل» :هلوق وهو لالجإلاو ميظعتلا بجوي امب ةنورقم ةيآلا يفو .# َتْوََكأ

 .4 اَنَعَم هلأ

 مهساس ةسمخ ّقح ''!(و)» :اولاق اوفلح اذإ ةعيشلا ّنأ بجعلاو :اولاق

 يف درا كيفن عوز« لاقي خا اووزكشياو نة ريح

 ةلحارلا ىرتشا يذلا وه) ركب ابأ نأ فدر 5 عوفدم .هوركذ يذلا لامتحالاو

 ناذلا امه ركب يبأ تنب ءامسأو ”!(ركب يبأ نب نامحرلا دبع ّنأ ؟ !(و) ." !ة8[لوسرلل

 1و رشا عيب لقو ل11 نايا نال كالو هراقلا ىف اسهتكم 30 ماعلا مهام أ ؤأك
 كتم دق ءاعسا هذه :لاقف تاج ىيهو:ةادنأ هك ليتربسج نأ قالؤو

 .«ب» ىف سيل .؟ "5

 .«ب» نم طقس .؛ ِ ع :«ب».؟

 .«ج» ةخسن نم طقس نيسوقلا نيب ام .0

 ؛ةر/'7 ديفملا خيشلل ةبيغلا يف لئاسرلاإ 175 يربطلا خيرات ماشه نبا ةريس :ظحال .5

 ءالبنلا هالعأ رسال :نايلا 481/57 ١ ىقييبحتللا ةززنلا لئالد 1 + نسؤظتحللةييغلا

 ؛١/07 ىرولا مالعإ؛"ةالو “55/1 ريثك نبال ةّيوبنلا ةريسلا ؛ ١٠١ ,ةيوقلا ددعلا 0١

 .5 1٠/31 روثنملا ٌردلا؛١5و ١1 ح ,.19/ 1١9 راونألا راحب ؛ ١7/١ ةّمغلا فشك

 ةتس ليقو 0١ ىرولا مالعإ يف معن .اًموي رشع ةعضب راغلا يف ثكملا ةياور يف دري مل.

 رشع ةعضب يبحاصو انأ تثكم» :لاق هتنأ ٌوييَيهْلا لوسر نع تاياورلا ضعب يف دروو .ماَيأ
 «...مهماعط يف انوساوف راصنألا نم انناوخإ ىلع انمدق ىتح ريربلا الإ ماعط انل ام اّموي

 ريكلا مجعملا ىف يناربطلاو 1184 ح 8/١١6/. هحيحص ىف ناّبح نبا هاور ثيدحلاو

 2١١5 .ةّوبنلا لئالد يف يميمتلا دّمحم نب ليعامسإو .ءاطلا باب لئاوا يف ٠ ح00

 .5؟١٠5/5 دئاوزلا عمجم ىفو ١, ,نامظلا دراوم يف يمئيهلاو

 امل ةرجهلا ةلاح ىلع هلمح حصي ال :ربخلا ركذ دعب ,180/1 يرابلا حتف يف رجح نبا لاقو

 يف امهل عقو املو .نبللاب راغلا يف امهيلع حوري ناك ةريهف نب رماع نأ نم حيحصلا يف
 ةّصق اهنأ رهظي يذّلاف .كلذ ريغو .دبعم ٌمَأ ةميخب لوزنلا نمو ... يعارلا يقل نم قيرطلا

 . ملعأ هللاو .ىرخأ



 "/ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 0 ايأ ريخاو "| هل هيلع هللا ىّلص هللا لاو كلل ذب حرفف 0

 :هتنباو هنبا لاقلو ,راغلا باب ىلإ مهلوصو دنع راّقكلاب حاصل ؛ هل اًدصاق ركبوبأ ناك

 .دّمحم ناكم فرعن نحن

 َتْنَآ َكَّنِإ ْفَخَت آل :ىسومل ىلاعت هلوقب ضراعم !؟!(ةيصعم) هنزح نوكو
 ,(8) يةوُدَشَبَو ْفَخَت آل» :ميهاربإل ةكئالملا لوقو )4 ئلغآل

 ةعاط 151432 لوجمزلا نشارش ىلع "ادن هلع عاجطما نأ ركفاال انإ هن

 ٌنألو) .بئاغلا نم ًالاح ىلعأ رضاحلا ّنأل ,مظعأ ركب يبأ ةبحص َّنأ الإ :ةليضفو

 ١" ١(اًماّيَأ راغلا يف ثكم ركبوبأو .' '!ةليل الإ ةنحملا لّمحت ام '١!(هفيضن) اًيلع

 دعب ١١ نييع) رهظي مل اع ناك ههنأل (ةيقارق ىلع عونا !"١" نك: اكل راعخا امناو

 اعد دق هّنإف ؛ ركب يبأ نفاق مواقلا وسلا 055 يقل وققجلا يل ولا ىنواوغو

 بضع ةانكنا»ل املا وب ننقل ني لوسيا نه تلو ناك ردندلا ىلا ةعاس حج

 اودصقي مل اذهلو .' 940 تلع ىلع مهبضغ نم ٌدشأ '*اركب يبأ ىلع راقكلا

 .وه عجطضملا ّنَأ اوفرع امل ''5!ملأ الو برضب (7١(ةااًيلع

 له: قكعتأ نق ء امش اد[ 5 ١

 :«ب» ىفو . طيسسولا مجعملا . دي رتلاك ىدشتو دكت وب طلخا ةيييو طن اورق :سْيَحلا

 2 :«ب» .؟ . ةسيمخب

 .«ج» نم طقس . .ردصم يف هدجأ مل .''

 5 :كابوادلاب 3 0 تلم

 :ردصملاو يبا ىف: عل . يلي :ردصملا يف .

 . «اليل» :«ب» ىفو .ءردصملا نم تبثملا . ٠ . اال :«ب» ىفو .ردصملاو «أ» نم .8

 .«(با» ىف نسيل.5 .«ج ءأ» نم طقسو .ءردصملاو «ب» نم . ١١

 .«داهجلاو» :«ج».4١ .«ج» نم طقس . ١7١

 . هيلع :«ج ءأ» ىفو .ءردصملاو «ب» نم تبثملا .06

 .ردصملاو «ج و ب» يف سيل. . هيللَظ :ردصملا يف .7

 :ىلآلاو برضلا :«ج ءأ» يفو .ردصملاو «ب» نم تبثملا ."6



 هلع ةتيكسالا لل ا ير ("٠ ئلاعت هل وق ىف رمش نأ ةنسلا لها !١ بو ف

 نتف «جيروكذتللا بزمأ هكال ل" !(192)لوتسزلا ىلإ ال زكي ىنا ىلإ دتاغ# ةلوكو

 اًلصاح ناك فوخلا ّنأل *!(و) .«ركب يبأ هبحاصل !؟ !(ِيِلييدّمحم لوقي ذإ» :ريدقتلا

 ناك ولو "للا نم هّللا هدعو امب بلقلا نكاس انما ناك لوسرلاو '' '(ركب يبألا)

 :لاقي نأ بسانلو) .4ْنَرْخَتآَل» :هلوقب هريغ نع فوخلا ةلازإ هنكمُي مل اًقئاخ
 .6)(«نزحت ال هبحاصل لاقف هيلع هتنيكس هللا لزنأف»

 نأ) َلَرْئاَق» :هلوق ىلع !/!فطع #«ُهَدَّيََو» :هلوق ّنأب ضرتعاو

 .دوعلا مكح يف ناريمضلا دحّتي نأ بجوف

 :ريدقتلاو) 4 هلأ لالا 5 ا
 بازحألاو ردب ةعقاو يف ١![هدّيَأو ,راغلا ةعقاو] يف ( (هّللا) هرصن دقف هورصنت الإ»

 نم اًضيأ يي يبنلل الماش نوكي نأ دعبي ال نزحلا ّنأ رهاظلاو .ةكئالملاب نينحو
 5 مالكلا يف ١27 نوكي وأ 3777 ياوثزلٌروط 071 لانا كرك هر فنا فيح

 اًفوطعم «؛َلَرْئاَفَ© نوكي وأ .«لوقي ذإ هيلع هتنيكس هللا لزنأف» :ريدقتلاو ,ريخأتو
 را مع هو ىلع

 هتنأ ملعو [هبلق] اهدنع نكس يت ةّينمألا ن نيل ىف ىلا ايا ل كربلا

 .«با» نم .؟ .اومعزو :«ب».١

 :نادضملا ىف نسل .«بن» نم .'"

 .«أ» نم طقسو ءردصملاو اعرو ا نم . 1 .«ج» نم طقس .6

 .«ج و ا» نم طقسو .ردصملا و «ب» نم .8 .رصنلا نم هدعو ىلع بلقلا نكاس :«ج» .

 . نييلاتلا نيدروملا اذكو ءردصملا يف سيل.٠ . ف وطعم :«ج ءب> 1

 .«ا» نم طقس انه ىلإ «ريدقتلاو» :هلوق نمو .ردصملا نم ١

 ناره لا ا .ردصملاو «ب» يف سيل.

 ١ رصن :«ج ءبب» .06 .نوكي يأ:ةخسنلا يفو .ردصملا نم .



 حل راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ' ١ هلوسَر ىلَع ُهَتَتيِكَس هلا َلَرْنَأٌَمُت# :نينح ةّصق يف ١ !(هلوقك) ؛ ةلاحم ال روصنم

 هريسفت يف يزارلا نيّدلارخف مالكل اًرّرحم ''يروباسينلا لضافلا هركذ ام ىهتنا

 .*!(هلبق نم) تادايز عم ( ريبكلا
 :هوجو نم رظن هيف :لوقأو

 هداحتا ةياغ ىلع ركب يبأل "!98[لوسرلا باحصتساب ''!هلالدتسا ّنِإ :لّوألا

 كافل نسال ددهالك مطارة قفا ومو: ةكموع هر اقنو

 .«ةلاحلا كلت لثم يف هيلع لوسرلا دمتعي مل الإو» :)(هلوق)
 نارا ا ودرس ةعيشلا ةروج ا قماازخلا هكذا اهيا اوقع وك ساذج كلت

 اكل للا لها نقع لالخ ناك كمال

 دص ١١" (غولب) ىَدأو ييبنلا لاح نع راّقكلا هلأس امبرل ةّكم يف هكرت ولف
 .هكاله ىلإ كي هلاح نع رابخالا يف

 :ةزاعشا ضعب يف ىّبنتملا لاق اعباو

 الا ناسنالا بحضستسيو [ةلمهأ ريغ :فوهلاب اترعسي تق و]

 ١. ةبوتلا ؟ .«ج» نم طقس ١

 يربطلاريسفت شماهب عوبطملا يفو . 2.4 41/١/57-7/7 ناقرفلا بئاغر و نآرقلا بئارغ ."“

 1 117 ويمكلا نيسفتلا »1 ٠ 8/15١.

 .لالدتسالا :«ج» .1 .«ج» نم طقس .6

 .«ج» نم طقس .8 0 :«ج ءبن» /

 ريسفت ىف يىضاقلا هلاق اذك ٠ قدصلا يف ة غلابملا وه قيّدصلا :«ب» شماه يفو . .«أ» نم طقس .4

 مز نما .ةل فسوي ةروس

 :اهلّوأ ءاّنيِب نيعبرأ زواجت .ةلودلا فيس حدم يف اهدشنأ تايبأ نم عرصم اذه ١

 همجاس هاقشأ عمّدلاو ادعست نأ همساط هاجشأ عبرلاك امكؤافو

 .50/8- 5014 ص :ىّبنتملا ناويد :رظنا

 1717/٠١. سورعلا جات يف يديبزلا ا تل



 ه ج .ةيريسفت لئاسر ثالث 32326

 اًيناث راغلا هلوخد رابتعاب ُهُيَييَيلوسرلل لاح نايب 4 نْيَتْنَأ َىِناَت :هلوق ّنإ :ىناثلا
 ركب ايا نأ ىلع ةيآلاب ةلالرعياف"'ريسلا نق:لقت امك ''(آ15)) ركب بأ لوخذو

 .هجّتم ريغ '" '(راغلا يف) ُةييي هلا لوسر يناث ناك

 يف امهنوك لاح) نينث 0 ناك ةقيدحأ ىلع ةقباطم.ةبآلا 0 لون اذإ :لاقي ال

 1"( قيدتا نيب) ةئولاقلا نآل .* '(نيننا تان زكباابأ نأ لع اًمازتلا اضيأ لد: ثراغلا

 :ةرةكتملا ييسنلا قف

 م يناث» ظفل ّْنأل ءلامعتسالاو عضولا هدعاسي ال اّمم اذه ّنِإ :لوقن اتنأل

 ا ردا رجلا بحال دل يف عقب ع لاو 2

 راغلا ]ب اناا 0 .ىنعملا اذه رهن | يناث ركب يبأ

 .لوخدلا يف هنع هرَّخأت ةيآلا يف (!١ نبنلا ةّيوناثب دارملا ّنأو .هيف لوصحلاو

 0 لاو

 ّت يي عيرص رتك كلذ لي 0 ولا

 لل ئبنلل اًيناث اًضيأ ركب يبأ نوك '' ' !هنم مزاللا نوكي نأ نكمي ال !١١ (كلذ) لاقي

 .«ج» نم طقس ١.

 ةاوبنلا لئالدو ,"337/ " نيتك قيال ةيوبنلا ةريسلاو 0١” ماشه نبال ةيوبنلا ةرتسلا :ظحال .؟

 .١؟١597/1 ليزنتلا دهاوشو .؛غ؛ا“/ " ىقهيبلل

 .«ج» نم طقس .'"

 .«تلد» حيحصلاو .يلاتلا دروملا يف اذكو :لصألا ىفاذك

 .«ج» نم طقس .1 .«ب» نم طقس .ه

 .و :«ج» يف .6 : امم :«ج» يفو .«أمبر» :«|» .ال

 . ةيوناثلا اًماو :«(ج ٠ .«ج ءب» نم .1

 .نم :«(ج 2.١7 .«ج ءأ» نم طقس ١.



 5١ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ل وظففو 0 نأ همازلتسال ءلضفلاو فرشلا يف

 ْن أ حضّتاو راكم بسنلا نم ةّيوناثلا نا نم ركذ ام ىودج 00 رهظ اذهبو

 امّنِإ ربانملا سأر ىلع هحدم يف اهلوادتو ركب يبأ نأش يف ةرابعلا كلتل مهلامعتسا

 .ركب يبأ نأش يف ةلزان ةيآلا ةرابع حيرص ّنأ ماوعلل 0 يف مهنم ةليح وه
 فعض ىلاعت هللا دمحب اَنّيِب دقو ءفرشلاو لضفلا يف هي ا نات هتنأو

 اي نهوو مهتليح

 ةيبع لالوعلالا هل يلدقلا ىف قينلا ىتاف'هنوك داطلا حف ص انهلكاو

 نمف .«ركب يبأ ردص ىف هتببصو الإ [ءيش] يردص يف بص ام» :'" !(ِييي هلوقب

 .ركب يبأ ةليضف ىلع ةبآلا نم لالدتسالاب هل قّلعت الو ,مالكلا لوضف
 داع ةوويعفلا ندب ةلادجج ةكفاولا يثّدحم متاخ لضافلا خيشلا نأ ىلع

 ال نقد نشيل 7 . ىبنلا :«ب» ١.

 يىدابازوريفلا ىقيدصلا رفع نوت ندعم ندا ادنع سان دبا اةانضقلا ضاقت

 يبأ ىلإ هبسن عفر امبرو .يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا ىلإ بستني ناك . يعفاشلا يزاريشلا

 رحم ناك .سرافب داباز وريف ىرق نم نيزراكب .ق ل71 ةنس دلو .ةفاحق يبأ نب ركب

 . فينصتلاو عالطالاو ظفحلا يف ةيآ ناكو . رطس يتئم ظفحأو الإ مانأال :لوقي ناكو , ظفحلا

 اه او دب ردو ةقع لانو ا نر و

 لحدا ال ناكر: اهئافلع نهددحاو ًايرغو اقر دالبلا لاح هنااا زج ألام و اطلشلا هاطعأو
 هانا لولا و رار سو ا هستلال نيت د روبل رن دل اهبل ديسك د 30:

 ةتابت نبا نييدلا لامكو.ىضرقلاو ىكبسلا ىقتلاو..متقلا نباو.زاتخلا نبا نما اهب عمسف

 ديورعافلا لف هنع نوذخآلا رثكو هلئاضف ترهظو . يكلاملا ليلخ خيشلاو يرصملا

 ىلع فينت فيناصت هلو. ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلا امّيس اهلك مولعلا يف عربف مورلا دالب لخد

 ناكو «بابعلاو مكحملا نيب عماجلا باجعلا ملعملا عماللا» هتافّتصم 0 ا

 .« طيحملا سوماقلا» ب صخلملا كلذ ىّمسو قو دلجم يف اهصخل م مث ادلع نيتس يف همامت

 «داعملا داز»و «قراشملا»و «ةداعسلا رفس»و «يراخبلا حرش»و «ميظعلا نآرقلا ريسفت» هلو

 لاّوش نم نيرشعلا ةليل نميلا دالب نم ديبزب ًايضاق يفوت . كلذ ريغ ىلإ .داعس تناب نزو يف
 مح



 رفس»ب موسوملا روهشملا هباتك ةمتاخ يف ركذ دق ١ '(ةغللا يف) سوماقلا بحاص

 رهشأ نم ركب يبأ نأش يف يور اّمم هريغو ثيدحلا اذه ّنإ» :«ةداعسلا

 .('!«لقعلا ةهيدبب اهنالطب مولعملا تايرتفملاو تاعوضوملا

 اهطبضو اهناقتإب يعاودلا ترفوت دق يذلا نآرقلا يناعمب هتفرعم مدع هدّيؤيو
 نيس رم هل هكا نههقاو ٠.7 !ةلالكلا ىتعم فرعي كيل "وهنا ): فاو اح

 .«ج» نم طقس * / 7531 ١1. ١.

 12585 ققاعتسلا رفش.: "

 رهشأ : كليو يّدصلا ركب يبأ لئاضف باب 4١4/57. ءافخلا فشك يف ينولجعلا لاقو
 رخآ ىلإ .ةّصاخ ركب يبألو ةّماع سانلل ىلجتي هللا ّنإ ثي دحك تاعوضوملا نم تاروهشملا

 .يدابازو ريفلا ةرابع

 قالخ ال موق بّصعت دق :ركب ىبأ لضف ىف باب .,؟١/70 تاعوضوملا ىف يزوجلا نبا لاقو

 . لئاضف ركب ىبأل اوعضوف .ةّئسلاب كّسمتلا نوعّدي : مهل

 َماوعلا عمسأ لازأ امو ٍءيشب سيل ام اهنمو :ركب يبأ لضف باب رخآ يف ١17 ص يف لاقو

 رد ىف هتببصو الا اًئيش,ئردض ىف ّبص ام» :لاق هتنأ هيي هللا لوسر نع نولوقي

 اّممو ءلصف ٠١5: .ىربكلا تاعوضوملا هباتك يف يفنحلا يورهلا يراقلا ىلع الملا لاقو

 يف ٌبص ام» :ثيدحو [:لاق نأ ىلإ] ؛ قيّدصلا لضف يف ةّئسلا ىلإ نيبستنملا ةلهج هعضو

 اركب نبا رص: ىف هعيصلالا ذيك قرد

 .«ج» نم .”

 ةقسنلا :ةقع ةلؤاكلا ودع ارق هرج زن هرم تلوح | كلازونفل ىلا وع ملا كف وسي ف !ةلالكلا

 هل ىينيل نمت ليقو هدلو: ألو لاو هنوف دنع نسل نهب ىلع (قيقلا) لوألا يف عقتف ,ثراولاو

 :«بألا ةلالك» .دلو الو دلاوب سيل نَّم عقت (ثراولا) يناثلا يفو . ّدج وأ بأ هل ناك نإو دلو

 تاوحألاو ةوخنالا + يةألا ةلذلكر بألا لبق نموأ .ةالاودنألا لبق نياكاوخألاو ةوخالا

 6٠". .يرفعجلا هقفلا ظافلأ مجعم .ٌّمألا لبق نم

 .مهبتك يف نيخّرؤملاو نيفلؤملا نم عمج اهلقن دقف .ةلالكلا ىنعمب ركب يبأ ملع مدع اّمأو



 ١ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 يطويسلا "١ '(نيّدلا) لالج اذه لقن دقو ١14. اّنَأَو َةَهكاَقَوظ :ىلاعت هلوق ىف ٌبألا

 ىلع هنوك لاح اًضيأ رمع نع كلذ لئس هتنأ لقن دق لب ."'!«ناقتالا» باتك ىف

 .؟!ريثك لّمأت دعب هلهجب فرتعاف .هتفالخ نامز يف ربنملا

 .لجو ّرع هللا نمف اًباوص ناك ناف .ييأرب اهيف لوقأ» :لاقف ةلالكلا ىنعم نع لئس هتنأ اوركذوج

 :لاقف .ايلَب نينم ؤملاريمأ كلذ غلبف . «ناطيشلا نمو يسفن نمف :وأ ,يلبق نمف أطخ ناك نإو
 بألا لبق نم تاوخألاو ةوخالا مه ةلالكلا ّنأ ملع امأ !ناكملا اذه ىف يأرلا نع هانغأ ام»

 .«...اهتدح ىلع اًضيأ مألا لبق نمو .هدارفنا لع ألا لبق نمو .مألاو

 بوشارهش نبال بلاط ىبأ لآ بقانم ؛! ١٠/١ داشرالا ؛ 5١7 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا :ظحال

 هيقتسملا طارصلا نقهيبسسلل قربكلا نتسلا 553587 ضراذلا نش 7

 1 "ل نيتسردملا ملاعم ؛!؟/7 و ,".0/ ؟

 .«ج» يف سيل .؟ 1 ا

 .ناقتإلا يف هدجأ ملو /١177, 7 روثنملا ّردلا يف يطويسلا هدروأ .''

 :لسجو ردع لأ :لونق نع لكس ركب ابأ نأ 1+8: :ةراعشملا لوضفلا يف ديفملا خيشلا ىورو

 تلق اذإ بهذأ نيآ مآ .ينلقت ضرأ يأ مآ ,ينلظت ءامس ّيأ:لاقف 7١[. :سبع] ِاَّبأو ةهكافو#

 .هب ملعأ هللاف بألا اّمأو .اهف رعنف ةهكافلا اّمأ لجو ّرع هللا دارأ ام ريغب هللا باتك نم ةيآ ىف

 ؛ ةفي رشلا ةيالا ليزنزإ ٠ هيا وق ناسلاو هانت: هام رالا ف فلا اميأ ةاووو

 يرسم لاو ةرريعلا نيض نق نسوا ىردسحا دخبلا نياحلا نينو ا رهش ولا

 : 7010/4 ريسفلت نق ىطرتلا و4 .نيقيلا فشك يف ىّلحلا ةمالعلاو ؛/ ١4/4 فاّشكلا يف

 حيرصت ريغ نم ؛ ١0 .ثيدحلا فلتخم ليوأت يف ةبيتق نباو فّتصملا يف ةبيش يبأ نبا

 ىف ربج نبا ؛581/ 4 ريدقلا حتف يف يناكوشلاو ؛؛١ 4/5 ١ هريسفت ىف ريثك نبأ ؛ ةيالاب

 ١١5/159. 9577/48 و7١17/ 7 يرابلا حتف يف رجح نبا ؛79 .ناميالا جهن

 1٠١//7171. قشمد خيرات :رظناو

 نيو ع :نلأو نورزخ نباو و وضتم ني دست نع ©94/75 رولا ندلا ىقءىطويسللا ةذؤوارم#

 هحّحصو مكاحلاو بيطخلاو ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو هيودرم نباو ردنملا نباو ديمح نب

 :لاق .#ب ايار« :هلوق ىلإ © اًيْضَقَواََتِعَو * يح اهيِف انْناَت م :ربنملا ىلع أرق رمع ّنِإ :سنأ نع
 ,فلكتلا وه هللا رمعل اذه :لاقف هدي ىف تناك اصع ضفر ّمث ؟ّبألا امف .هانفرع دق اذه لك

 هد رتل موجود رابعا كن اتكلا نسا دهر كلا قع ايناوحت اه لا اهيودنلالا نا كايلعلا
 م



 اذاو نع ةيبللا ودضت ىف" ةيويصتم قناك ظافلالا هذه, اقما قاغم نأ تيوألو

 هنومضم فلاخف .هردص ىف أ"!(ةبوبصم نكت مل اهنا ملع ؛اهب ركب يبا لهج رهظ

 .روكذملا عوضوملا ثيدحلا امهيلع تلد ىتلا ةّيلكلا

 ,خلا ركب يبأ ىلع ًالّوَأ ناميإلا ضرع يفي هتنأل هللا ىلإ ةوعدلا يف هلوق اذكو

 .ىفخي ال امك ,ةيآلا نم لالدتسالا يف هل لخد ال اّمم

 لهأ ءاملع نم ريثك حّرص دقو فيك ,عونمم) نمآ نم لَوَأ ركب يبأ نوك ّنأ ىلع

 دق ولع هنا '* "هلع هللا ىلص) ةجيدخ 2 ةيبنلاب (١7 نما قف كأن : يةلسلا

 ا”! ركب وبأ

 . هّبر ىلإ هولكفو
 .ةّردلاب مهيلع لبقأ © اَّبآَو َةَهِكاَف + نع لئس امدنع كلذكو
 ريسفت :ريسفتلا باتك«4١0/؟ كردتسملا ىف مكاحلاو 5 :هريسفت يف يبلعتلا هدروأو

 . هصيخلت يف يبهذلا هدرقأو وه هححصو 5 سبع ةروس

 قازرل ديف رسينت 57 يرابلا حتف ؛ماصتعالا باتك 89 يراخبلا حيحص ظحالو

 ىربكلا تاقبطلا ؛75١/ ” ىشكرزلل ناهربلا ؛"19/ 7” قاّزرلادبعل فّئصملا ؛"5397/57 ىناعنصلا

 و ١١١/57 يرابلا حتف عا" ة/7“ لادتعالا ناز لانكا بونك ابرام 8 ا

 ريدقلا حتف ؛١١418/1 :دادغب خيرات ؛78/ 7 لامعلا زنك ؛0٠98/7 يربطلا ريسفت ؛ 7/1

 /١67. 4 يناربطلل نييماشلا دنسم

 ةحام نبال نلا 1# 41و45 و ا و وتلا وا هر ١١ نحال :ةصسلا انهي نظناو

 1 ا يدل 8071 يترعلا ناسلا#«يبآو»: نيتألا نيبال ةيابتلا فا

 .«ج» نم طقس .؟ . ةطوبضم :«ج ١

 . لت :« جر ينوب هاا وف نشل م .«با» نم طقس ."“

 هكا ءىلع هدعب ملسأو .ءاسنلا نم ملسأ نم لّوأ ةجيدخ ّنأب ةّماعلا ءاملع نم ريثك حّرص .4

 :لاق هنأ يدقاولا نع .دعس نبا نع ءثراحلا نع 5٠7/7 هخيرات نم يربطلا جرخأ

 دليوخ تنب ةجيدخ وَيَا لوسرل باجتسا ةلبقلا لهأ لّوأ ّنأ ىلع نوعمجم انباحصأ
 للا انهو
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 قا راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ةجيدخ نإا» :لاق دعا دم وب نك ود اكواب غ١ د .لئاوألا يف مصاع يبأ ني وا كك ورو

 7٠١. .لئاوألا يف يناربطلا هاورو .«بلاط يب أ نب ّيلعو ةائكهللا لوسر عم ملسأ نم لَوأ
 ةمل ذا ةاكوق ل اق «نساقع نبا نع ةداشلاب قاع ك5 .لئاوألا يف مصاع يبأ نا ا ا كونو

 . ةجيدخ دعب يلع مهلا لوسر عم سانلا نم ملسأ

 دنسملا يف دمحاو ؛/8 .لئاوألا يف ىناربطلاو ؛561٠ .ةنسلا يف مصاع 5 تلاع لوو

 .7١؟/7 كردتسملا يف مكاحلاو ؛7١١/ 0 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو 7١

 نلمصول اقاوشا دفع هةاقماالالا# 1 ريبكلا مجعملا نم عفار يبأ دنسم يف يناربطلا ىورو

 ىلع ىّلصو .راهنلا رخآ نم نينثإلا موي هلي ةجيدخ تلصو .نينثإلا ةادغ ُةْْييَي ئبنلا
 . دحأ ىّلصي نأ لبق اًرهشأو نينس عبس اًيفختسم يّلصي ىلع ثكمف .ءاثالثلا موي

 هبيرقو ,قشمد خيرات نم هلأ نينمؤملاريما ةمجرت نم 7١ ثيدحلا يف ركاسع نبا اًضيأهاورو
 ةرضنلا ضايرلا نم يربطلا ٌبحملاو 71011 طعس ةئازد ىف رحل واقل ثيدحلا ىف

 . ىعلقلا نع القت ٠٠١ ؟

 ةباحصلا نم 6 نلت اعبر نناكزإال 0: نتفاعتلا نك ىفوكلا اذ نلت نيدكحس قود

 ءلاجزلا ندب كا لور نما نيل قا اقنع ناياولاق لأ
 ءامظع نسم ١7 نع اًقيرط نيعبس نم 10/١ ٠١0. قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو

 ني اكلاو هب احلا

 راضق ةةباحسلا ةأور: نما" هشتاس نق" كئوومجملا ةنؤلملا نفع تاتكلا قت ةاردقناو

 نم ىنعملا اذه ىلع ةلادلا ةفاحألا ددع قهناو ءايباحص 9 ةباحصلا نم اهتاور ددع

 :بابلا ىف درو ام ضعبب انه فتكنلو ءاًئيدح ١0١ ىلإ ةماعلا رداصم

 0 را ااا قو راع نق ىونطلاوا رو اهاايحو
 نه ىلعللا ةوبع خب دبا نع نا نو ديس اناا هللا ولو اجلا ديع ىودتسي شاع

 خب نس اّبنعلا :ئلع :تءلؤنف ,ةكم ىلإ ةيلهاجلا يف ٌتئج :لاق فيفع نع .فيفع نب ىيحي

 تاق لبفأ :ةعكلا ىلإ ركنا اذا وذ اهببلا يف كقلعو نسمشلا تعلط املق :لاق :بلطملادبغع

 ماقف ,مالغ ءاج ىتح ثبلي ملف ءاهلبقتسم ماقف .ةبعكلا لبقتسا ّمث ,ءامسلا ىلإ هرصبب ىمرف
 مالغلا عكرف .ٌباشلا عكرف ءامهفلخ ماقف .ةأرما تءاج ىتح ثبلي ملف :لاق . هنيمي نع
 ,ساّبع اي :تلقف .هعم ادجسف اًدجاس ٌباشلا ٌرخف .ةأرملاو مالغلا عفرف ٌباشلا عفرف .ةأرملاو

 قيما دعا نب نعصت ده لاف أل كلش ؟اذه نتف ىودا ا ميظع رمأ :لاقف !ميظع ما



 نب بلاط ىبأ نب ّىلع اذه لاق .ال :تلق ؟هعم اذه نَم يردتأ . ىخأ نبا .بلطملادبع ج

 تنير ةنكب اح دعبل اق 10 لق ؟ اههقلتكي علا + ارتلااو اقنع ودل ١ وتلا حنا .ننطبلا ويع
 ,هيلع مهارت يذلا اذهب مهرمأ .ءامسلا 7 كبر نأ ينث دح أادهو يح نبا ةجوز .دليوخ

 .ةثالثلا ءالؤه ريغ نيّدلا اذه ىلع اًدحأ اهلك ضرألا رهظ ىلع ملعأام هللا ُميَأو

 يدع لاك ف احسا نبتدعحم اه دكا افا يردكو نين ينوي ان كشاف هيرك وا اكدخ

 «كفتط« ني سابا عر: لايعاعس | تتحول اة وفق ركنا لغأ قم يدنكلا كيعألا ىأ نيروحب
 هدد. نكت انيبف :ىناثعلا تيتأف ,جحلا مايأ تمدقف داتا را كنك لاق مة دم ا نع

 مالغ جرخو ,يّلصت هعم تماقف ةأرما تجرخ مث .ةبعكلا هاجت ماقف .يّلصي لجر جرخ ذإ

 اذه :لاق ؟وه ام يردأ ام َنيّدلا اذه ّنإ ؟نيّدلا اذه ام ,سابع اي :تلقف ,هعم ىّلصي ماقف

 هتأرما اذهو :هيلع حتفتس رصيقو ئيرسك زونك اووي هلعرا هللا أ معزي كاد نب دّمحم

 . هب نما ءبلاط يبأ نب ىلع هّمع نبا مالغلا اذهو هب تنم ا دليَوُخ تنب ةجيدخ

 5 فرار ووك ةدكف ةعموب ك1 فك ىلا :كيلع لاو
 ندم تنزع نادر ل فنفس و نطو ردك نيملم انة خزان يزيبخ منان

 ىيحي نع يباتك نم رخآ عضوم يف وهو :رفعج وبأ لاق ثعشألا يبأ نب ىيحي نع .قاحسإ
 سيف نب اةعش الا اضأ فيقع ن اكو ىدتكلا فيقع نيرون انا قب ليغامسا نعد كح الان

 ىل بلطملا دبع نب ساّعلا ناك :لاق ,فيفع هّدج نع هيبأ نع_ همع نبا ناكو .هّمأل يدنكلا

 نب. ساتعلا دنع انأ انييف ةميدوتلا ماثأ هطييبف نطعلا ىرعمي «نفنلا ىلإ كلتكي ناكر. ءايدض
 ًةأرما تج رخف .يّلصي ماق مث ,ءوضولا ٌَغبسأف أّضوتف .عمتجم لجر هاتأف «ىنمب بلطملا دبع

 :تلقف ءيّلصي هبنَج ىلإ ماق مث .أّضوتف .قهار دق مالغ جرخ ّمث .ىّلصت تماقو تأّضوتف
 هللا نأ معزي ءبلطملا دبع نب هللادبع نب دّمحم يخأ ُنِبا اذه :لاق ؟اذه ام !ساّبع اي كحيو

 ةنبا ةجيدخ هتارما هذهو ءهنيد ىلع هعبات دق بلاط ىبأ نب “يلع ىخأ نبا اذهو .ًالوسر هتعب

 2ك يكل ايدلل ىف قلما خسرو ملسأ ام هع يقع لاق دترد ىلع ةعضانا دق هناي وخ
 !اًقبار
 ةباحصلا مجعم يف عناق نباو ؛5 ح .صئاصخلا يف يئاسنلاو ؛17817 ح .دنسملا يف دمح أ هاورو

 يف يناربطلاو ؛١/١1,7 بقانملا ىف ىفوكلاو ؛ 91/١" لماكلا ىف يدع نباو 5/١"

 :طداسلا هدام ضقت ىف نفاكتمالاو ةللزا/ الق ةطنم ىف للي وب وساع ا يكل هعنلا
 يبأ نباو؛ ١8و 717/١ ءافعضلا يف يليقعلاو 17/8 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو ؛,

6 



 ضي راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 .؟ 731/7 ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلاج

 لّوأو ءىب تأ قولوا ىلع» :لاق هتنأ ِةيَي هلا لوسر نع يرافغلا ٌرذوبأ هاور ام كلذل دهشيو

 هاور .«لطابلاو قحلا نيب قّرفي قورافلا وهو .ربكألا قيّدصلا وهو ,ةمايقلا موي ينحفاصي نم

 ؛/١/7 قشمد خيرات يف ركاسع نباو ؛"1 ثيدحلا .4 سلجملا .هيلاما ىف يسوطلا خيشلا

 قرا قيطمسلا دنارف نفت ونعخلاو

 نق ىسيكلاو ناو يدع +0 سلعملا تنلاحأ ىف ىرمواللا هاو ةزانفلا نم رب اقم دعم
 .050/ ” بقانملا يف ناميلس نب دّمحمو ١ ص فارشألا باسنأ ىف يرذالبلاو ؛17 .هلاجر

 خيشلاو ؛75١0 .سوواط نبال نيقيلا يف انك 381 يقم زنلا ريق لئاضف باتك يف كاّمسلا نباو

 عمجم ىف امك رازبلاو ؛6١١-1 .نيظعاولا ةضور ىف لاتفلاو ؛"١/١ داشرالا ىف ديفملا

 ْ . ١١/9 دئاوزلا

 .هيلامأ يف يسوطلا خيشلا هاور  ظافلألا ضعب يف ةرياغم عم  ناملس نع اًضيأ دروو

 قشمد خيرات ىف ركاسع نباو ؛!1 79/7 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو ؛ ١١ ثيدحلا .8 سلجملا

 1 0 . ١

 .ةييَي هلا لوسر ىلع اًدورو ةّمألا هذه لّوأّنِإ» :لاق هتنأ ناملس نع يور ام اًضيأ هل دهشيو
 .«ةلكاءبلاط يبأ نب َىلع اًمالسإ اهلّوأ
 تنضيلا نك اةيبف يبأ نباو ؛15 ثيدحلا .4 سلجملا :هيلامأ يف نيدرطلا خيشلا هاور

 8/١1 ١5. لامعلا زنك يف هنعو 2770١5 مقرب ,:17

 قشمد خيرات نم ْةث ىلع ةمجرت يف ركاسع نباو ,74 و4 .لئاوألا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 يف بيطخلاو ,8 ,لئاوألا يف يناربطلاو ؛6١ .بقانملا يف يلزاغملا نباو ؛65و85-١

 ؛77/7١ كردتسملا يف مكاحلاو ؛١٠ 517/1 باعيتسالا يف ّربلا دبع نباو ؛7١8 ؟ دادغب خيرات

 يف يبالكلاو ؛7١1 ؛ ةغالبلا جهن حرش يف ديدحلا يبا نباو ؛05 .بقانملا يف يمزراوخلاو

 .1177/ 5 ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو ؛[؟١ .يلزاغملا نبال بقانملا رخآ يف عوبطملا بقانملا

 0 هلوسزيو ناب وما نهيلوا ناكلع نأ ىف'لاكسا الو: ةييسالقةتمانالا ءاملع ديعاخاو

 هو-ه١ ,ىمزراوخلل بقانملا؛!!/ 01١-4١ دئاوفلا زنك؛ 1١1١77١-١17 رابخألا حرش :رظناو

 1 دع ايو 15و

 هدفا اع ابك هلال حرف ةفمسلاف 0 هيعمل نسا" نام | ل وخ قاددصلا :ةوادخلا دارا قو
 1 :الثلاق  ةعصاقلا ةبطخ  ةغالبلا جهن نم بطخلا باب نم ١95 راتخملا رخاوأ

 م



 يف ينعضو .ةصيصخلا ةلزنملاو ةبيرقلا ةبارقلاب 1 تال وعرب خرم يعض وم متملع دقلو» ى

 هَفْرَع ينّمشيو هدسج يىنشميو .هشارف ىف ينفنكيو .هردص ىلإ ينّمضي دلو انأو هرجح

 . لعف يف ةلطخ الو لوق يف ةبذك يل دجو امو هينمقلي مث .ءيشلا غضمي ناكو

 مراكملا قيرط هب كلسي هتكئالم نم كلم مظعأ اًميطف ناك نأ ندل نم لي هب هللا نرق دقلو

 لك يف يل عفري .هّمَأ رثأ ليصفلا عابتا هعبتأ تنك دقلو .هراهنو هليل ,ملاعلا قالخأ نساحم
 .هب ءادتقالاب ىنرمايو ءاّملع هقالخا نم موي

 يف ذئموي دحاو تيب عمجي ملو ءيريغ هارب وار افا رجتردب تكن لك يف رواجي ناك دقلو

 .ةّوبنلا حير ٌمشَأو ةلاسرلاو يحولا رون ىرأ ءامهثلاث انأو ةجيدخو 1 هللا لوسر ريغ مالسإلا

 ؛ل اقف هن رلا هده اهدنا لوسر ايو تلقا 07 ةيلع يضولا ل دن نيضاواظيشلا هنتر ةعفس ذقلو

 ككاو وبس تيسث كلا ال ىر | انجفرقو عدنا اسيبك تلا ةقفانص نم يع ١ اوقلا اذه

 .«ريخ ىلعل كنإو ءريزو

 هعّدي مل اًميظع تيع دا دق كّنِإ دّمحم اي :هل اولاقف .شيرق نم الملا هاتأ امل ٌيَيوَيهعم تنك دقلو

 يبن كّنأ انملع هانتيرأو هيلإ انتبجأ تنأ نإ اًرمأ كلأسن نحنو .كتيب [لهأ] نم دحأ الو كؤابآ
 هده اننا دوا اولا نولادع امو لل لاقت ىادك رج ار هلا الع نم ل او لاسوو
 لعف نإف .ريدق ءيش ّلك ىلع هللا ّنإ :ٌةييَي لاقف . كيدي نيب فقتو اهقورعب علقنت ىّتح ةرجشلا
 نحو ,نوبلطت ام مكب اه ينإف :لاق . معن :اولاق ؟قحلاب نودهشتو نونمؤتأ كلذ را هللا

 بّرحي نم [مكيف]و .بيلقلا يف حرطي نم مكيف ْنإو .ريخلا ىلإ نوئيفت ال مكنأ ملعأل
 ىلأ نيملعتو: رتخآلا عويلاو للاب نيتمؤت تنك نإ ةرجسلا اهنتأ ان: 802 لاق دث"ءبارحألا

 هناوذإب عدلي نين نفق تس كاقو رسب ىعاعناف هبا لوضو

 ريا ةطفحلا كنموك يعفو ليزي نونا ردك دامو اهقؤيرت فزنا شال نحللاب هيي ئياذلا وف
 ييَيهلا لوسر ىلع ىلعألا اهنصغب تقلأو .ًةفرفرم يَ هللا لوسر يدي نيب تفقو ىتح

 . هيي هنيمي نع تنكو يبكنم ىلع اهناصغأ ضعببو
 هوما اهقت ققيوو هفضل” كن انلع اطيرمف هدا ةايكحساو ]وله اولاق كلل3 ىلإ هوقلا نظن الف
 اولاقف هلي للا لوس رب فلم تاداكف ءائود هاو لابقإ بجعأك اهفصت هيلا ليقأف :كلذن

 ! عجرف هيي مرمأف . ناك امك هفصن ىلإ عجريلف فصنلا اذه رمف اّدتعو اًرفك-
 ام تلعف ةرجشلا ّنأب ٌرقأ نم لّوأو هللا لوسر اي كب نمؤم لّوأ يّنِإف .هللا الإ هلإ ال :انأ تلقف

 :فلحلكل فلؤاجا ور تاقوبك افيد كاف هلأ رم اناكلعن
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 0 راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك

 مالسأ ناك :لاق هثنأ ةعيبر نب ةرمض نع «ةباغلا ةليع از باتك بحاص ىورو

 ."!ةليوط ةّصق يف اذه ركذو يومألا ديعس نب دلاخ مالسإ نع اًبّبسم ركب يبأ

 لثم الإ كرمأ يف كقّدصي لهو .هيف ٌفيفخ رحسلا بيجع !باّذك رحاس لب :مهّلك موقلا لاقف ج

 .- يننونعي  !؟اذه

 .راربألا مالك مهمالكو .نيقيّدصلا ءاميس مهاميس .مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال موق نمل يّنِإو

 ال .هلوسر ننسو هللا نتس نويحي .ءنآرقلا لبحب نوكّسمتم .راهنلا رانمو ليللا راّمع

 .«لمعلا يف مداح نانجلا يف مهبولق نودع الو نولغي الووولع الو وربك

 هاور ةثراح نب ديزو + ايلا ىلع دعب ملسأ هتنأ .ةديدع تاياور يف درو دقف ركب يبأ مالسإ اّمأو

 يف يفوكلا ناميلس نب دّمحمو ؛؟117/ ١ ةريسلا يف ماشه نباو ؛ ١729 .ةريسلا يف قاحسإ نبا

 ؛771/ ؟ ةباغلا دعا قر نباو ؛ 500 نأ 0 بقانملا

 ىلا سيلك زيدل 117 فيرا ىف نيو ودق 11 ةطذابلإ عيد عرش ىلا هودنعلا 9 نباو

 ا ها ةرمبلا

 يف ةبيتق نبا هاور .ركب يبأ لبق ملسأ صاعلا نب ديعس نب دلاخ ّن أ تاياورلا ضعب يف دروو

 35 فداغبلا

 تاقبطلا يف امك .مالسإلا يف نيلخادلا نم ءسماخلا وأ عبارلا وأ ثلاثلا ديعس نب دلاخ ناكو

 /5١97. 7 ىلكرزلل مالعألا ؛87/ ؟ ةباغلا دسأ ؛40/ 5 دعس نبال ىربكلا

 ينابيشلا دحاولا دبع نب 5 نب دّمحم نب ىلع نسحلا يبا نيذدلا ّرعل ةباغلا ةامل

 :هيف درو لب .كلذ نع اًبّبسم ركب يبأ مالسإ ّنأِب هيف حّرصي ملو ,81/ ؟ ريثألا نباب فورعملا

 يف ىار هتنا همالسإ ببس ناكو ...ركب يبا مالسإ عم دلاخ مالسإ ناك :ةعيبر نب ةرمض لاق

 نفر اهتفدوعت ةدرعأب اك كو هب ملعأ هللا ام اهتعس نم ركذف ,رانلا ريفش ىلع فقو هتنأ مونلا

 ايؤرلاوا فلخا: لاقو عزفف .اهيف عقي ال هيوقحب اًدخآ ملسو [هلآو] !!ةيلعشا ىلض هللا لاوسو

 لاي هللا لوسر اذه ءاًويخ كيب ديرأ :ركبوبأ هل لاقف .هل كلذ ركذف كظركبابأ يقلو .ّقح

 :اييف عقاو كوبأو ءرانلا يف عقت نأ نم كزجحي يذلا مالسإلا يف هعبتتس كتاف .هعبّتاف

 ومع ودنا ىلا قفدأ لاف 1 رصدت نعملا هدقحس ايل انف ود اج ايوه 0 هذا ل وسر: ىقلف

 ريشي الز عدس الا رست لاق عمها كا اه لقي وهف ريو ودوم ا احسن د ا رمقل كدر

 .هدبعي مل نّمم هدبع نم يردي الو ,عفني الو رضي الو

 . همالسإب ايلا لوسر سف . هللا لوسر كّنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىّنإف :دلاخ لاق

 م



 .(١!ناميإلا يف باحصألا نماث ناك نإ اولاق دقف مهريغ اّمَأو

 لالدتسالا يف تاوزغلا يف هيي بنل هتقرافم مدع نم هركذ امل لخدَم ال اذكو

 ا

 نوعنمي ةعيشلا ّنأ ىلع .«ةمامإلا يف هماقم هضرم يف هماقأ دقو» :هلوق اذكو

 تلسرأ ةشئاع ّنِإ :نولوقي لب ,فيرشلا هنذإب يي ئبنلا ضرم يف ركب يبأ ةمامإ نوك

 برطضا كلذ "!(ىلع) ةةيّئبنلا علطا ثيحو .كلذب هيلإ اًريشم اهيبأ ىلإ الالب

 نب لضفو '؟*!(ّيلع) نينمؤملاريما فاتكأ ىلع اًدمتعم اًعرسم دجسملا ىلإ جرخو

 هين را ل لم نباو ؛44/ 4 ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نبا اهدروأ ةّصقلا هذهو ى

 14 ه1 117 ةقربتلاةريسلا قفوزوا# (/©:ةياينلا و ةيادبلا: ىف نيعك ننارانا 1

 راك نأ مواسم لبق ل اذه نوع ودل الل ةيسرت قل 855 راسل نق ةيدق قنا لاقو

 تراست اك ركل اك ديم وقل اعراب همس نيه رك انا نإ لاش هأ نكسه ىلط ةنؤقأ
 .دلاخ مالسإ ببسب ملسأف :مالسإلا ىلإ ركب يبأ ليمل اًببس دلاخ ايؤر

 ّجتحا ام اًمأف :لاق ءرفعج يبأ هخيش نع 774/1١ ةغالبلا جهن حرش يف ديدحلا يبأ نبا هاكح ١.

 ّجتحال ءاًحيحص اًجاجتحا اذه ناك ولف ءامالسإ سانلا لّوأ هنوكب ؛ ركب يبأ ةمامإب ظحاجلا هب

 .حارجلا نب ةديبع يبأ ديو رمع ديب ذخأ هتنأل .كلذ عنص هانيأر امو ,ةفيقسلا موي ركبوبأ هب

 اذه ناك ولو .«متئش نَم امهنم اوعيابف نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر دق» :سانلل لاقو

 اًحيحص اًجاجتحا ناك ولو .«اهّش هللا ىقو ًةتلف ركب ىبأ ةعيب تناك » :رمع لاق امل ؛ اًحيحص

 ,مالسإلا ىلإ قيس هوكي وصف نعب ىأ هرصع قاةمامالا زكي بآل ننانلا قم هاو ىغذال

 . كلذ هل ىعّدا اًدحأ انفرع امو

 :ةلع:هدنم لاجرلا نم هدع دعب الا ملما ركب بأ نأ اوركذي ىل نيف حملا روهمج نأ نلغ

 ديعس نب دلاخو .يملسلا ةسبنع نب ورمعو .يرافغلا ةذوبأو .ةثراح نب ديزو وخلا رفعجو

 ,ةقيقولاون هي وقلا ني اينالا ود ةعيشمسلا كاناورلا القات اذا تر الا قد ناتعتو د نع اعلا دو

 . ملسأ نم لّوأ ةْئاماّيلع ّنأب ةقطان اهّلك اهاندجو
 .«ج» نم طقس .'"” .هوركذ أمب :«ج » يفو .ركذ امب :«ب» .؟

 1 د سا



 ١ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 'نياثلا عمدت ىّلصو بارحملا نع ركب ابأ ىَحَن ىّنح ساتعلا

 توص يي هلا لوسر عمس امل هتنأ نم ةّنسلا لهأ قيرط نم يور ام اذه دّيؤيو

 فتك !"'(ىلع رخآلاو ة!ّيلع فتك) ىلع هيدي ىدحإ عضو ةالصلا يف ركب يبأ

 0 ىوتفا يج جنلا ىف نام دحسلا ىلإ اًهّجوتم ماقو [ساّبعلا نبإ لضفلا

 يف هميدقت ّنأ يف حيرص اذه مهتياور َّنإف . 527 ساّنلا ىدتقاو ركبوبأ

 لاحلا كلذب يي ئبنلا '١'فّلكت امل الإو .هلوسرو هللا "!(نم) نذإب نكي مل ةالصلا

 ”! عشنا ةالاضل ا ىلإ جورخلل

 نبال حاضيإلا ؛ ١57 و ١١4 .ةراتخملا لوصفلا ؛!501/1؟ ىضترملا دّيسلل ةمامإلا يف يفاشلا ١.

 ؛١٠1 .ىزاريشلا ىّمقلا رهاط دّمحمل نيعبرألا باتك ؛ 7١ ,ىكجاركلل بّجعتلا ؛" 48 .ناذاش

 ؛0١/؟ يىفوكلا مساقلا يبأل ةثاغتسالا ؛؟4١/5 و .197/5 ديدحلا يبأ نبال جهنلا حرش

 و .551/ ال راونألا راحب ؛١59 م .59 "8/14 ءاهقفلا ةركذت ؛"”١/0 بلطملاىهتنم

 .1 7/١ و 15و5١ و١ 6هو١٠٠٠١/“

 .«ج» نم طقس .'" .«ب» نم طقس .؟

 .يىعفاشلل ثيدحلا فالتخا 05١ يعفاشلل م١ ,يعفاشلل دنسملا .«ج» و «أ» نم طقس .غ

 1 غ1// ١ دواد ىبأ نئس ؛"هال-501 310١© دمحأ دنسم ؛١/19١ يراخبلا حيحص 6

 ىلعي ىبأل دنسملا ؛ 57/١ خيراتلاو ةفرعملا ؛ 770 .ىلاّرغلل ىفصتسملا ؛١/157 يذمرتلا ننس

 .«دو ج» نم طقس .6 .510/ 4 يوونلل عومجملا ؛ ٠76١

 . حص ةمالع هيلعو ةمامإ :«ج» شماه ىف .ا/ .تنلكف مل :«ج» .1

 .«ب» نم طقس .6

 ركبابأ يي ا لوسر مّدق سيّلفأ :اولاق نإف :: ٠٠ ص .حاصفإلا يف ٌكيتديفملا خيشلا لاقو

 عم هضرم ىف ساتلاب يّلصي نأ هرمأ ثيح .هباحصأو هتيب لهأ عيمج ىلع هتايح يف

 ىلع ليلد حضوأ اذهو .«مكرايخ مكمامإ» :ةاَئ هلوقو .«نيّدلا دامع ةالصلا» :ِالْكلي هلوق

 لويس نيخ اووف بف وررععلا نهاظلا اك ل لمادا مح ناعشلمت» 06 يبنلا دعب هتمامإ

 مسجلا فعض نم وهو اًلجعتسم هجورخو ماقملا كلذ نع هفرصو ةالصلا نع ركبابأ ِةيَمهلل
 ررضلا ميظع هتوفب فاخي ام كرادتلو .رارطضالاب الإ لقاعلا هعم كّرحتي ال ام ىلع ضرملاب

 «ةذلعلا كلف نه فذل تاك اهعومل رع ناك ئتس ءدانجفلاو

 م



 تاررتاوتو وامك ل توا اع كلذبو .ٌهييَي يبنلا ن نود ةشئاغ لوقي ناكف نفاثلا ا ةيذقت اكاف تو

 كاسلاو جاسربلا هك هيلعف" كلذ ريغ ىغذا نمو:ىراثالاو فيداخألا

 ةاود لد ميلطت هيفاءاوقدنخ مهل اهلسو 212 ةرينلا قع ةقئاع تيدعب اهتم ولا اننا قع

 ,ةعامجلا ىلع هلضف نم هوعّدا ام بجوأ امل- هجو ّلك نم هداسفب يضقتو هلطبت ةّلدألا تناك

 ءألاز هقوهزلا:فوسع نب قامرلا دبع :تلخ ىلع 1 ةرغلا نأ نلف نوط: ويكأل
 ءملسم حيحص .16 ص .يسلايطلا دنسم ؛:7 1+ فلا نيني ا ها ,يعفاشلل

 مدواذ ىبا نيسالا// ا تاسلا شالا علوا رة نبا نسوا دب

 نيملسملا نم هريغ ىلع الو هيلع اًلضف هل كلذ بجوي ملو [105؟ مم 0

 نيرجاهملا نم ةعامجو رمعو ركب يبأ ىلع صاعلا نب ورمع رّمَأ اك هنأ نوفلتخي الو

 يف مهيلع هلضف ىلع لدي ملو ,مهيلع ةالصلا يف هترامإ نامز لوط مهّمْوي ناكو .راصنألاو
 .لاوحألا نم لاح ىلع ىلاعت هللا دنعالو ,رهاظلا

 ينطقرادلا نن نس نتج انفو هنو لك فل ولما :هتّمّأل لاق هِيَ ىبنلا ّن | ىلع .نوقفتم: مهو

 ,راّجُفلا فلخ ةالصلا مهل حابأو [17/ ؟ ريغصلا عماجلا .يقهيبلا نع .0 4/ 7 لاّمعلا زنك ؛ ؛/ ؟

 هنُّمضت امب ءلوذرم رجاف قساف لب .ءلوضفم صوقنم ةالصلا يف مهل مامإ ةمامإ كلذب زّوجو

 نيف نيك ا ا ف هرج اه نظيم ان دااهد له رف د ناك اذا ومناكير شل كلكفا
 1 1 . ةالصلا

 ةكبلا و وعسملا ل اقف ةالتغلل ركب انأ 2 كك ئبنلا ميدقت يف نوملسملا فلتخا دق مهل لاقي مث

 ا كلذب هترمأ اهّنإ :ةعيشلا تلاقو هيَ 0 1

 ىّلصف .ةالصلا يف ركب وبأو دجسملا ىلإ جرخ هيي ئبنلا نا مهنيب فالتخا الب 2 ديلا
 عم ركب يبأل اًمومأم وأ ,ةعامجلاو ركب يبأل اًمامإ اهالص نوكي نأ ولخي الف .ةالصلا كلت

 :ميسقتلا ىلع هركذنف ءىعّدُي عبار مسق سيلو ,مهتمامإ يف ركب يبأل اًكراشم وأ .ةعامجلا

 نم مكدنع هلضف بجوأ اّمع كلذب هفرص دقف ؛ ةعامجلاو ركب ىبأل اًمامإ اهالص لِلَي ناك نإف

 :كلذ نم هومت دمتعا ام لطبو .ةالصلاب اهيف هلوصح معننظ يتلا ةبترلا نع هطحو .موقلا ةمامإ
 لوسر لاعفأ رخآ ناك ذإ .ديبأتلا ىلع لضفلا نع جورخلاو صقنلا نم هفالخ هل بجوو

 نّيب اذهو ,ةعاسلا موقت نأ ىلإ اهخسن مدعو ةعيرشلا ةماقإو ديبأتلا ىلع اهمكح راج ناك هللا

 ديف يو

 ىلاعت هللا هرمأ نم هيلع مَّدقو .ةّوبنلا نع نَّذِإ ف ِرُص دقف ؛ركب يبأل اًمومأم رين اك نإ

- 



 1 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ةمامإ نم اهب هل بجي امو هتّوبن كلذب خسنو .هدنع فرطلا ّضغ هيلع ضَرْفو .هنع رّخأتلابج
 . ملسم هقلطي ال ام اذهو .نيّدلا يف مهيلع مّدقتلاو :ةعايجلا

 ريتا كلذ واكو مهتتانإ قتلا رعقالا ىلع ركنا عم ةعامجلل اكافا يبي ىبنلا ناك

 عامجإلاو .هنم ةعدبلا عافتراو هزاوج هيف ام ّلقأو .ةّنس نوكي نأ بجيف .ةالصلا يف 0
 رمآلا ناك اذاو ءسانلا نم ةعامجل اًعم ةالصلا ىف نيسفن ةمامإ داسفو ,كلذ دض ىلع دقعنم

 ىلع لادقفلا نرج اهيردل وعل | اهون وكت ىل | اليم: نع عوقلا دج ىلا طلب دقق ادم واهي يلع

 افقد اهب هطووب اتعب نقر قيكف شيق: ةعئاطسلا نو ىضلا باع

 ورك ذ ام: نلع ةك اح ةقتبا ةقئاع قيدح نق ةلصا ناك ناو: نكي ىنا ةةلضب ريخلا 0١ ىلع

 نايبلا ىلع هداسفب دهاش كلذو .فالتخالاو ضقانتلا يف اهنع ءاج دق هنإف

 تام يذلا هضرم يف يي هللا لوسر ىّلص :تلاق ةشئاع نع .قورسم نع «لئاو وبأ ىورف

 1 .انعات كب بأ ياكويت
 راسي نع ىّلص هيي يبنلا نأ (ةالصلا يف ثيدح يف) ةشئاع نع .دوسألا نع ميهاربإ ىورو
 : اقناع نماثلاب لضيب ركيوبا ناكو ءاًدعاف زكي يبا

 ئلح :كلاق ايا ةمئاع نعمؤسألا نع»ويهاربا 0000000 ,عيكو ثيدح فو

 سانلاب اًمئاق ركب وبأ ىّلصو ءاّسلاج ركب يبأ نيمي نع هضرم يف ُةُرييَمهَللا لوسر

 ءاًسلاج ركب ىبأ ءاذحب ُةُيييَيهَلا لوسر ىّلص :تلاق ةشئاع نع .ريبزلا نب ةورع ثيدح يفو

 !ركب يبأ ةالصب نولصاي ساتلاو ليم هللا لوسر ةالصب يلصي ركب وبأ ناكو

 :لوقت ةراتو ءاّمامإ ركب وبأ ناك :لوقت ةراتو ركب يبأل اًمامإ لَو هلا لوسر ناك :لوقت ةراتف

 هذهو .هئادحب ىلص :لوقت ةراتو .هراسي نع ىَلص :لوقت ةراتو ءركب ب نيمي نع لم

 دهشتو .ثيدحلا نالطب ىلع فالتخالاو بارطضالا نم اهيف ام رهاظب ٌلدت ةضقانتم و

 .عوضوم هنأ

 اذإف .هب ّمتْوُيل اًمامإ ٌمامإلا لِعُج امّنإ» :هلوق نم ُةيَيَي يبنلا نع [مهدنع] تباثلا ربخلا ّنأ ىلع
 نارا نال ويلا يش 11 ينال هقنمإ «يويعمجاا قولا راه كلا ىلع

 ننس 708/١, ملسم حيحص 1١: واحلا عمو هو ةها/5او #0 و ١
 ةذايع في دع انفع ا لطم [8/ ؟ يئاسنلا ننس ؛؟77/ ١ ةجام نبا ننس ؛515١/ ؟ يذمرتلا
 ىلع هنم هنم نّكمتملا كرت عم .هب رمأ ام ةضقانم نّمضتي هتنأل .هقالتخا ىلع ّلديو ركب يبأ

 . هيَ يبنلا فالخ ىلع مادقإلا ىلع هعيدبتو ركب يف ليلعت بخوا ثتبف نو هلعاف
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 ديسأ نب باّتع رمأ ةّكم حتف امل هيلي ئبنلا ّنأ ىلع نيفرطلا ةاور قفا دق اًضيأو

 ةمامإلا قاقحتسال اًببس ةالصلا ةمامإ ناك ولف .('!هنع ةفالخ ساّنلاب يّلصي نأ

 اذهب ىلوأ باّتعلا ناكل ؛ايندلاو نيّدلا و يف ُةْدَي ئبنلا نع ةفالخلاو ىربكلا

 نع ُهِيَي ىبنلا سفن ةّحص عم مارحلا دجسم[لا] يف هتمامإ عوقول ءليلجلا بصنملا

 ." ءايألا كلت يف رمع هيلإ هبسن امك نايذهلاو رجهلا رودص نع هدعُبو ,ماقسألاو ضارمألا

 نايس :ننارف الا زاك نقار ةزكب نأ متؤملا وه ناك ذإ و هللا لوسر ىف كلذ لثمب اولدتساو ج

 1 0 نوماس للحوم 0101 ديول نام م كيدعل وايت
 لوسرو ةالصلاب نَّذأف لالب ءاج :تلاق اهّنأ ةشئاع نع قيرط ريغ نم تءاج دق ةياورلا ّنأ عم

 . ساّنلاب يَلصي ركب يبأ ىلإ انلسرأف .توفي تقولا داكو هتقافإ انرظتناف ,هيلع ىمغم ٌةُِييي هللا

 هتيارو ةنذإو ه2 هلا لوسر.رمأ نود اهيارو اهرمأ نع تناك هتالغ ّنآب اهتم حيرص اذهو

 ةححورو

 نيب اًردابم جرخ ُةْوييهْللا لوسر ّنأ ىلع عامجإلا .هتّحص نع فشكيو كلذ دّيؤي يذلاو
 . هماقم نع لجرلا لزعو هتالصب رمألا ىفالت ىّتح هتيب لهأ نم نيلجر يدي
 تابحيوصك نكُنإ» :ةصفحو ةشئاعل قافأ نيح ُةْيَمّيبنلا لوق ىلع اًضيأ عامجإلا ّمث
 ةالضيت ةلودفلا امهتم ةدحاو لك ةدارإ نحا رابحاو هكا هك اعنا انا ىلع اجول امل 211 تسوي

 عجر الو .همامت نيبو هنيب لاح امل ةالصلاب ركب يبأل رمألاب مّدقت ُةرَيَيَيْن اك ولو ,ساتلاب اهيبأ
 .راصبألا يوذ ىلع هب ءافخ ال ام اذهو .اهيف هريغ ىلع موللاب

 مكقلا مودل .ىعرقلا ىرمألا هنن قر صيقلا نبا نيرواسرلا نع وا ديما نيج انعم
 :رظنا ءق ١١ ةنس تام .ساّنلاب يّلصي نينح ىلإ جرخ ام دنع ةّمكم ىلع ُهُييَيَي هللا لوسر هالوو
 ؛؟9١5/857/1 لامكلا بيذهت ؛ ١١/1 ليدعتلاو حرجلا ؛؛517/ 5 ةباصالا ؛ غ5 7/ 0 ىربكلا تاقبطلا

 ٠١7/5١. باعيتسالا ؛18 .مالسإلا خيرات ؛37١ 5 مظتنملا ؛"0// ' ةباغلا 5

 ةاودب ىنوتيا» :ُهيِييَيلاِق ثيح .هيف ىَفْوُت يذّلا ُةْيِيََي ئبنلا ضرم ىف ناك اذه رمع مالك .؟

 نجهل لعرلا هازل اقول نع مط عع اة( ونم اولا ل ناك دبش وتك النتلاو
 «هللا باتك انيسح .نآرقلا مكدنعو عجولا هبلغ دق هّنإف .ء يشب هوتأت ال» وأ ,«هللا باتك انبسح

 . كلذ وحن وا

 حيحص :اهضعب ركذن .ةريثك رداصم هلو ىنعملاب رتاوتم هظافلأ يف فالتخا عم ثيدحلاو
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 3 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 دفا ةيلقلا ىامدقا نم ةعوضوفلا يفرط نط نم ""!ووروو اهناكا 1 5 سإ 1 هن ا 5 ١ :١ نس

 نع هترطف ةقئاذ ملس نم ىلع رهاظ اذهو ,تارامألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 اهلا هل ويسر نما ونفاقعلا ة ناره

 يف هتّيلخدم مدع عم «'*!ةليهللا لوسر بنجب نِفُد يَفْوُت اًملو» :هلوق اذكو

 هلا قداس كيبل 21 لوسو. بنحب امهتفذ ناب: لوخذم هروكذملا لالدعبالا

 ,.478/ 0 قاّررلادبعل فّئصملا ؛"537/5 9600 و 785 و١/1771 دمحأ دنسم ؛١/79 ىراخبلاج

 دنسم ؛14١/017 :نابح نبا حيحص ؛4772/7 يئاسنلا ننس ؛١ ١01/17 ملسم حيحص ؛9178017 حا

 افولا ؛!81 - 7817/17 ىقهيبلل ةّوبنلا لئالد ؛517١- ١947/17 يربطلا خيرات ؛057 يديمحلا

 مالسإلا خيرات 164 يق راوعلا نبا طبسل صاوخلا ةركذت .يزوجلا نبال ىفطصملا اوكا

 داشرالا ؛ ؛ ١٠5 .ديفملل تالاقملا لئاوأ ؛/6 .يرهوجلل كدفو ةفيقسلا ؛ 0017 .- ةّيوبنلا ةريسلا-

 ةّمْغلا فشك ؛177- 47١ .ءفئارطلا ؛779 .دشرتسملا ؛" ح .5 م :ديفملا ىلامأ 0١

 5١7/١. بوشار هش نبال بقانملا؛ 79/7 ءاهقفلا ةركذت ؛ غ7 .نيقيلا فشك ؛ ؛// ؟

 يناربطلل ريبكلا مجعملا ؛!48/ 14 ىلعي نسا نسف 1/1 يديمحلا دنسم :اًضيأ ظحالو

 .8١//177و 7١8/١ يرابلا حتف ؛ ١١1/9 ىقهيبلل ىربكلا ننسلا 0١

 6١/65". ريدغلاو ؛؛98و غال: صو. 01 نا ونالا واني ةرظناو

 .هأور :«ج» 7 ا ىف سبل 1

 ش1 هنأ وبمو كيم علاق »ةقناع نع هداهنارا 85/1 همن ىف: ىلمرعلا او

 نشأ نعد ابار ه0 كوردحلا نقااكبا ءارووربا لاق هيفا فان ىقذلا هه كرك
 ىف نيتك نياو : 77 لماكلا ىف يدع نباو ؛ 477/١ ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نباهأورو

 ْ نما نما +0 احارلاور ديلا ليم ىف سلال رق 806 ةياهنلاو ةيادبلا

 يحلاصلاو 55/8 دادغب خيرات يف بيطخلاو ؛٠ 1/1 للعلا يف دمحا هاور ةشئاع ثيدحو

 150/١7. و ١114/8 داشرلاو ىدهلا لبس يف

 571/5١. دادغب خيرات يف بيطخلا ان هاو

 .9١77/060١و١1791 و الال/؟١ قشمد ةنيدم خيرات ىف ركاسع نباهاورو

 1 قا سلا ن1 مع العا ةاوزر

 1و: هين لوا انيفاردزر: ةظقست وم طعم انه ول ىاقكلا 51 نهدف



 6# ئبنلا تيب ابصغ دق امه لب .''!(ةليضفو) اًفرش امهل ثروي ىّّتح هلوسرو
 يتلا ىلرا ىلغ تحل ضارعأل

 .هلوسرو ىلاعت هللا ءاضر ليلد ُةْييَي هلا لوسر بنج يف امهنفد دّرجم لعج ولو

 ىلاعت هللا ءاضر ليلد مارحلا هللا تيب يف مهمانصأل رافكلا قيلعت ناكل

 :ليق ام معنلو ,سيلف سيلو دن هلوسرو

 دسم كتيسلا بوق انهنلو» ”1نله نجلا ىلع لاو قلل رك

 نسم نب لاق نا نه ا انكياشم نكي هاك ام ءاقملا ذيع سك اقفو

 .هثيدحو ههقف .نم اًئيش مهيلع يلمي ريثك عمج يف وهو ةفينح ناني "© ىقوركلا

 .ةفينح ابأ لجخأ وأ حربأ ال هاو :هعم ناك بحاصل لاقف

 .ةيكحي تريظو ةلاس 87 قرع وف ةففضتابا ١ ههيكنانع لاقف

 موقلا ٌدَرَف هيلع مّلسف .هنم اند مث .نمؤم ىلع تّلع ٌةّجح تيأر له .هّم :لاق

 سانلا ريخ ّنأِب لوقي اَخَأ يل ّنإ هللا كمحر .ةفينح ابأ اي :لاقف .مهعمجأب مالسلا
 ,رمع هدعبو ,ءساّنلا ريخ ركب ابأ ّنِإ :لوقأ انأو ءبلاط يبأ نب ّىلع ٌةدي هللا لوسر دعب

 ا تاير نق لوقت ايف

 امرك ُةييَي هلا لوسر نم امهناكمب ىفك :لاق دع دمار عفر مث اًيلم قرطأف

 ؟هذه نم حضوأ كل ةّجح ّيأف .هربق يف هاعيجض امهنأ اًرخفو
 عضوملا ناك نئث هّللاو :لاقف .يخأل كلذ تلق دق يْنِإ :لاّضف هل لاقف

 .«د ءج» نم .؟ .«ج» نم طقس ١.

 .ردصم ىف هدجا مل .'"

 :«م ءأ» يف فحص دقو .رداصملا رئاس يف امك يفوكلا لاضف نب نسحلا نب لاضف وه .؛

 ل ا وكلا ع د ابا ا لاو ركل و عل و اد
 . تملع :«ج» .6 . يفوكلا نيسح

 .«ج م ءأ» نم طقسو .«ب» نم .1



 اا راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 امهل عضوملان اكنإو ,قح هيف امهل سيل عضوم يف امهنفدب املظ دقف امهنود مي هللا لوسرل

 :اههدهع انك: هيك ىف اههيتلا اقيبخلا اهو اثات ا كفل كاع 2ن) لوسرأ ةايهروت

 يف ارظن امهّنكلو ,ةّصاخ امهل الو هل نكي مل :لاق ّمث ,ةعاس ةفينح وبأ قرطأف

 .امهيتنبا قوقحب عضوملا كلذ يف نفدلا ١' 'اًقحتساف ,ةصفحو ةشئاع ٌّقح
 عست نع تام هيي ئبنلا ّنأ ملعت تنأ :لاقف .كلذ هل تلق دق :لاّضف هل لاقف

 د ريش ىف ونش ىهااذاف ودنا همست نهنماةدحاو لكل داق اهرظن "101" ناسا

 .كلذ نم رثكأ '؟!ناّقحتسي فيكف .لقأ

0 

0 

0 

0 

 !؟ثاريملا عنمت هننب ةمطافو وبي هلا لوسر ناثري ةصفحو ةشئاع لاب امف دعبو

 :فتاغ هع ىوعدي ه7 ةيبتلا كبير ىف امهنفد اوخابأ هلأ نحعلا نم ةلوفأو

 . قاقحتساف :«ب» .

 /١60. 54 راونألا راحب . تاجوزلا نع اهب ىنك .شارفلا :اياشحلاو .ضايب هناكم «ج»

 .نالجرلا ٌقحتسي :«ب».؛ .«ب» نم

 ؛590 1914/١ دئاوفلا زنك ىف ىكجاركلاو ؛/5 .ةراتخملا لوصفلا ىف ديفملا خيشلا هدروأو .

 ؛؟514 ١11/١ حئارجلاو جئارخلا يف يدنوارلاو ؛"15١-60/5١1 جاجتحالا يف يسربطلاو

 .4/٠١1ا/ و كغ 991/١٠ 947/91١ راحيلا ىف ىسلجملاو

 نوكي نأ نم هيي ئبنلا ربق عضوم ولخي سيل /١11: 15 يفاشلا يف ةئىضترملا دّيسلا لاق
 نم لخي مل .لّوألا ناك نإف ؛هاعّدا ام ىلع ةشئاع ىلإ هتايح ىف لقتنا نوكي وأ هكلم يف اًيقاب

 د هداك نم عع الز رك ىذا نعي ى اك اونلاث اريسجو اك لاذ دف ديور ا دعب |: ريع نوكأ

 .جاوزألا ةعامجو ةّيلئةمطاف انبهذم ىلع مه نيذّلا ةثرولا ءاضرإ دعب الإ هيف امهنفدب ارمأي
 ىلع ةثرولا ءالؤه نم اًدحأ بطاخ امهنم اًدحاو دجن ملو .ساّعلاو ءالؤه مهبهذم ىلعو

 ىضاري نأ بجي ناك دقف ةقدض ناك نإو ريغ ألو نمعب هنع هلوتعسا الو:«ناكملا اذه غايتنا

 ناك نإو ؛ىرجملا اذه يرجي امل عايتبالا زاج نإ اذه .مهنم هعايتباو نيملسملا ةعامج هنع

 اهنم عنقي مل ا ةمطاف ّنإف هيف ةّجحلاو هلاقتنا ببس رهظي نأ بجي ناك دقف هتايح يف لقتنا

 .اهل دهش نم ةداهش الو اهلوقب اهكلم ىلإ كدف لاقتنا يف



 عم .فيرشلا هسأر قوف ليواعملا برضب ُهُيييَيلوسرلا نم اويحتسي ملو .2' !اهنم ةصفحو

 5 4 ّيبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت الا :لاق ن :أ ىلإ هميظعت يف غلاب ىلاعت هتنأ

 هب اوبهذي نأ هزيهجتو هليسغت دعب '!اودارأو 2ة98يلع نب نسحلا تام اّمل ّمث

 هتّدج دنع عيقبلا ىلإ '. !اهنم لقن ّمث .هب هدهع اودّدجيو هب اوفوطيل هّدج ةضور ىلإ

 ةلغب ىلع هللا لييس ىف ةدهاجملا ةيزاغلا ةشئاع تبكر .دسأ تنب ةمطاف

 رمأ ةوادع ىلع نيلوبجملا فالجألا نم ةعامج مكحلا نب ناورم 5 0

 ةضور ىف هراضحإ دّرجم نع مهذصو ,ةيا.نسحلا 0 نيلماحلا '' !عنمو :تيبلا

 ظ 00000 سب ارخدت ال هلاقو وذو

 ىلع يرتجي نأ نم اًنأش لجأ نسحلا نإ اهل لاقو 0 نب هللادبع اهبطاخف

 نأ ىصوأ .هّنكل ءاهوحنو ليواعملا برضب ٌةييَكهّلا لوسر ةمحازم نم اهتمعز ام

 ةشئاع اهتمصاخف .دهعلا ديدجتو فاوطلا ليبس ىلع هذج ةضور دنع رضحي

 اهباحصأ ضعب نم سوقلا تذخأ اهنأ يور ىّتح امهنيب رمألا ا 0

 نات نا اهديك كلذوفعت تل يعلا :نانع ١ تيت

 ٠١ !تعّمطت ّلكلا يفو نمثلا نم عستلا كل

 .؟ :تارجحلا .؟" .امهيف :«(ج ١

 . هلقن مث :«ب». .اوأرو :«ج»

 .تعنمو :«ج» .1 .ُبحتساو :«ج» .

 .تدتشاو :«؛ج 6 .«د .ج» ةخسن يف سيل.

 .«ىمّر» :خسنلا يفو .رهاظلا وه اذه .1

 . تكلمت :«(ج».٠

 تارابعلا ضعب يف فالتخا عم مهبتك يف نيخرؤملاو نيفلؤملا نم عمج هاور ربخلا اذهو

 .يربطلل ةمامإلا لئالد ؛١!9 - ١7/7 ديفملل داشرالا ؛"١” 3057/١ ىفاكلا :ظحال

 نويع 4١76/5 نامعتلا يضاقلل رابخألا حرش 87 .ج رفلا يبذل نيبلاطلا لتاقم ؛؛ +
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 1. راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 موقي ال نأ مزل رفسلا كلذ يف يي هلا لوسر يفوت هتنأ انرّدق ول» :هلوق اذكو ءاذه

 ديو دا انك ةيوركلا هن الاب لالدتسالا ىلإ هّمضل هجو ال امم .خلا كوبا ا هرهاب

 يف هنفدو هزيهجت ''!()1 هرمأ مايقب دارأ نإ هتنأل ,ةميلسلا لوقعلا ىلع ىفخي ال
 .همداخ ةريهف نب رماع نوكي ال ّمِلو ءركب يبأ يف هراصحنا موزل مّلسن الف "7 قيرطلا كلذ

 !تيبلا لهأ ءاملع دنع رّرقت دق :لوقن لب ؟كلذ ىف هل ناكيرش هليلد طقرألا نب هللادبعو

 يف !؟ !ةدهاشملاو ةداعلا هب ترج انكلا درضسلا | هنفدي الو هلّسغي ال موصعملا نأ

 .يلحلا ةمالعلل داجتسملا؛' ؛ءاك8-61١/ ل ل م ني

 ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛! 47/١ محئارجلاو جئارخلا ؛ ١6/١ ىرولا مالعإ؛! 4- ١89

 بوش ا رهتش قيال :بقاسلا 00:17: كيرالل ةنضلاا تقع 572417 وررقلا ناو ه235 نيدخلا
 ْ .60١ا/و7/154١141١ :راونألا راحب؛؛؛/ غ

 ١7١/14. ىضترملا دّيسلل ىفاشلا :رظناو

 مالك نم هذخأ هتنأو يدادغبلا رعاشلا جاّجحلا نبا ىلإ ناتيبلا بسن دال ايفل نعي يفو

 :وهو رخآ تيب تايبألا لّوأ يفو .جئارخلا يف كلذب حّرص انك ساكع ونا

 تشيك ةلو ناك هل ركب نبا تنحي احم

 500005 نبال بقانملا يفو

 تعرسأ كلغب ىلحت يداهلا نسحلا مويو
 ةلئاقو: ةعضاو دهابمو: :كتيابتوو

 هيكون ملظلاب هللا لوسر تيب يفو

 تدحلا "نس تيراوجنل اب ىلوأ ةجوزلا له
 ةيكشت  اةلابصكتق معلا نسما رتستلا هللا

 تليف ت تشع ا ولو تلغبت تلّمجت

 ! دحأ هيف نذآ ال ىتيب :تلاقو ءابهش ةلغب تبكر ةشئاع نإ :ليقو :170/ ؟ يبوقعيلا خيرات يفو

 ندجلا هوب ود انيوور السعة يداها لافق زكر ىف نب هقفحم قبب ماعلا اهاكأف
 تعش رف (؟ءابهنعلا ةلغبلا ويد لاق نأ نيديرتا هرقحألا

 . رفَسلا كلذ ىف ارا .«ب» يف قميل ١

 ؛,/١ ,نيّدلا لامك ؛؟الالو / ؟ الكا اضرلا رابخأ نويع ؛[04 و 784/١ يفاكلا :ظحال ."
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 يف يِفْوُت امل ةًغاءاضرلا ءاقالا نا 177 0و ا مدننا نع قيعويطسملا ةكئالاو 17 ةونلا

 لصو نأ ىلع ضرألا ّيط قيرطب داوجلا دّمحم مامإلا هنبا ىلاعت هللا ردقأ ناسارخب سوط

 ززيعبسو ديالو يووم

 هزجع دعب نيذلا ةماقإ يف هيل 1 ئبنلا نع هتفالخ هرم أ مايقب اودارأ نإ

 7 ا ةينلا لهاجلا "لا كلذ 17 دنع ذاق ةراقلا "ىلإ هوا 0 كلذ

 ىلوا 3 50 و مايقلل ركب يب 6 نم ه ام 0

 5 ىبأ) لاما ىلإ هقضولا نع.كلذرب تقتساو,,"!هرونأ

 ([غ)ذعإ
 نيا

 راوتألا راخب ؛4/17 بوشآرهش نبال بقانملا 514/١ جئارخلا ؛/8١ و 6186/ ؟ ةعيشلا لئاسوت

 مالكلا رهاوج ؛ 4 47و 7597/7 ةرضانلا قئادحلا ؛"١6/ 1 ةّمغلا فشك ؛57/4١ و 0/07

 8//١57. ىئوخلا ديسلل ةراهطلا باتك ؛8947/ 5 ةورعلا كسمتسم ؛ /غ

 ترامس د ند عصا .ةدهاشملا ةداعلا :«ج »4

 لب .اهب ناك ٍةقامهتنأل ,سوط ىلإ ةنيدملا نم ءاج ٍةباداوجلا مامإلا نإف .ملقلا نم وهس اذه .؟

 مجعم :ظحاال .١؟١ ةنس ىف اهلزنو مصتعملا اهانب ءءاّرماس مساب ةنيدم نكت مل مويلا كاذ

 ١. 74/57 نادلبلا

 «هركسع نم :ج يفو

 ثيدحلا .45 سلجملا :هيلامأ ىفو ؛؟ل8غ-7-2 ان اضرلا رابخأ نويغ يف قودصلا ا

 1 3 يقانملا نق نناقلا ىف هج نساو كاف جرا ؟١ رولا لع ىف يمرشلا دنا
 الا يوظعارلا ةضور يقال انقل ورا عبروا عي ارجل وس علب فدا
 6/72 بقافتلا ىف: يوشارهش ناو

 درع الز هل رفا دس نادل 'ةوروتتلا ذك زر 1 نول
 1 .هوغبت الو :«ج» .6

 .ريذاهم هعمج .«راذهم راثكملا» :لاقي ,ءلطابلاو اطخلا نم همالك ىف رثكُي نَم :راذهملا .5

 . ةرجاهملا دنع :«ج» ." ْ . (طيسولا مجعملا)

 فشك ؛؟9 ثيدحلا نمض ١5. سلجملا :يسوطلا يلامأ ؛05 017/١ ديفملل داشرإلا :ظحال .

 م



 0١ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ماودلا يضتقي يهنلاو ءاًقلطم نزحلا نع يهن :4ْنَرْحَت ال8 » :هلوق ّنِإ :ثلاثلا

 يهنل نهنلا نا ايشال عوفدم .خلا «هدعبو هدنعو توملا لبق نزحي ال وهف ,راركتلاو

 ىتنازاتفللا .لضافلاو:لوصألا ةمتأ نم نوقتحملا ركذ دق.لب.'' 'راركتلا ىلع لدي

 روفلاو ؛كرتلا وأ لعفلا بلط وه يهنلاو رمألا موهفم ّنأ ؛ لّوطملا نم رمألا ثحب ىف

 1 نيدو راركانلاكأ ةنيرفلا ىلإ نضام لارا
 بابرأ نم دحأ "'!يعّي ال امم توملا دعب نزحلا مدع ىلع هتلالد ّنأ ىلع

 .كلذ نم 7 يف ةّيبرعلا

 :هلوق ّنأب لوخدم .خلا «هللا عم ناك نم ّنأ كش الو» :هلوق ّنِإ :* !(عبارلا)

 دارملا ّنأ رهاظلا لب ركب يبأ عم ىلاعت هنوك ىلع لدي ال ُكاَنَعَم لأنة

 000 ريغلا عم ملكتنلا ةغيص داريإو .هدحو لوسرلا وه ©#انعم# ريمضب

 07( نوطفاحنل هَل انو ةك ذل ا اَنلَّرَت نحن نإ :ىلاعت هلوق يفامك)

 نم بولقلا ةفلؤمب نوحشملا هركسعل لاق ول هيي ّئبنلا ّنأب نومزاج نحنو فيك
 ٌلدتسي مل .«انعم هللا ٌنإف ؛ءادعألا نم اوفاخت ال» :رافكلاو نيقفانملا

 جورم ؛؟1/١ دعس نبا تاقبط ؛94١/15 راونألا راحب ؛[١١ .ةعيفرلا تاجردلا ؛""/5 ةّمغلاج

 ؛ 177514 مح لاّمعلا زنك ؛19/ 51١ قشمد خيرات ؛ ٠١5/7 ريثألا نبال لماكلا ؛؟!5/ 7 بهذلا

 .؟77/ 7 نيّدلا مولع ءايحإ ؛/ 84/1١ تايآلا ليوأت ؛ 7/١ بلاطملا رهاوج

 .راركتلل ىهنلا نأ :«ب> ١. .«ج» نم طقس .1

 ىلع رمألا ةلالدب لئاقلا يكاكسلا مالك لقن دعب هّنإف ءرمألا ثحبم رخآ يف 51١ .لّوطملا .؟

 الإ هموهفم سيل لب .نئارقلا نع ماقملا ّولخ دنع كلذ ملسن ال اتنأل .رظن هيفو :لاق ءروفلا

 رمألل ةلالد ال هّنإف .همدعو راركتلاك ةنيرقلا ىلإ ضّوفم يخارتلاو روفلاو .ءالعتسا بلطلا

 امهنم ءيش ىلع
 . هعّدي مل :«ب» .'" .05 .ملاعملا يف هلثمو

 . «د ,ج أ» نم طقس .4 :رجحلا .ه ا فور نن ظقس أ



 فوخ كلذ دعب مهضرعي ال اًضيأ نيقفانملاو راّقكلا ءالؤه ّنأ ىلع دحأ ١(هنم)

 ؟!توملا دغب ولو الصأ

 هنزح نم هنع ىهن امل ركب يبا يف حدقلا نم ءيجيس ام عفد يفاولاق مهنا ىلع)

 كيخأ ىلع ينزح .هللا لوسر اي :لاق ركب ابأ ّنأب ,راّقكلا نم اًقوخ .راغلا يف هقلقو

 يعم يأ .«انعم هللا نإ نزحت ال» : لا .هنم ناك ام بلاط يبأ نب ّىلع

 " '(بلاط يبأ نب يلع يخأ عمو
 مهو .ءمصخلا ىلع ةّجح ريصي ال ءلضفلا نب نيسحلا نم هلقن ام ّنِإ :سماخلا

 نم ”!(ٌنأ نه) روكذملا نيسحلا '!هركذ امو .ءءاوس مهدنع هلوبو هلوق لب ,ةعيشلا
 ِهبِحاَصِل َلوُقَي ْذِإ# :هلوسرو ''!(ىلاعت) هللا لوق فلاخ دقف ركب ىبأ ةبحص ركنا

 ىلع تامو لوسرلاب نمآ اًيباحص هنوك ىنعمب هتبحص راكنإ هب دارأ نإ .#ْنَّرحَنال
 نكي نأ بيف وغلا ىتنبلاب هيحتضلا ذارأ ناوبمهيلع "1 ةيالل) ةلالد ذاق سداسالا

 .ةعيشلا تاضارتعا نم هركذنس ام نمض ىف هنايب) ءيجيس امك اًعفن يدجي ال هنكل .كلذك

 17 فشعت ركب يبأ ةّيباحص يركنم ريفكتب مكحلا ّنأ "!(اًضيأ رهظي اذهبو

 .«ج» نم طقس ١.

 نوكت دقف ؛ 4اَنَعَم هللا َّنِإ# :ىلاعت هلوقب اوقّلعت نإف ١11١: .حاصفإلا يف ةديفملا خيشلا لاق .؟

 نيكستلل نوكت امك فيوختلاو ةظعوملل نوكتو .ةعامجلل نوكت امك دحاولل «اَنَعَم
 اهريغ نم ليلد اهيلإ ٌمضني نأ الإ ءالضف ٍضتقت مل ماسقألا هذه تليفحلا اذا ويشيفلاو

 .مالسإلا رهاظ نم رثك أ اهب قّلعتلا عم سيلو ,ناهربو
 ؛١٠ 6 .دئاوفلا زنك ىف ىكجاركلا هنعو ؛؟9 .مانملا حرش ىف ديفملا هدروأ .«د .أ» نم طقس .'“

 00 انااا اقتل ىف هنعو "1/7 عافتسالا يف ىسريظلاو

 .«ج» نم طقس .6 .ركذ امو :«ج» .

 .«ج» نم طقس .ا/ .«د» يف سيل .1

 .فّنعت : «ج») 9 .«أ» نم طقس .

 مح
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 دو راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 فيس ) ةبلإ تهذت امل قلاشتم كلذ عمو ةلهاض نينكمت و لع

 يف يجيإلا دضعلا هقّقح املو .ةلبقلا لهأ 'اريفكت مدع نم ةرعاشألا

 نييدلا طق :ىلوسلاو "* 'هيرهظتسيلا ةلاسرولا ىف ىلاّدسعلاو "؟فنقاوسملا

 .«د .ج» ىف سيل ١.

 :تاحفص دعب لماكلا بحاص مالك لقن نم ىتايس ام ىلإ «د» ةخسن نم طقس هدعب .؟

 1 5 ندنك :قنعي رش ل انهيعسا))

 نعف اضلا «ىذازيسلا يراكلابقلا ىركبلا راثقلا دنع نب ةغحا نب نامحرلا دنع ني دلادضع:.*

 .ةئمعبسلا دعب زاريش يحاون نم جياب دلو :77/ ١ ةنماكلا رردلا يف رجح نبا لاق ء.يرعشألا

 . ةئمتسو نينامث ةنس دعب دلو هتنا 65/5٠١. ةّيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا لاقو

 نادل مدنتفلا قا راكم وخلا وب نابتلا و, ىتاعملاو لوم الار اف راع هكا رقعملا فاقع واك
 باتك ىلع هرهوج يف يجيالا دمتعاو .مالكلا بتك ّمهأ نم وهو :ةقاوعلاو مالكلا ملع

 ىف دمتعي امك يدمآلا نيّدلا فيسل «راكفألا راكبأ» ب اتك ىلعو ؛ يزارلا رخفلل «لّصحملا»

 دوم6 لوح لاهل ارو يف لوقعلا ةياهن» وهو يزارلا رخفلل رخا باتك ىلع هباتك نم عمار
 يناجرجلا فيرشلا هحرشف .ءاملعلا هب ىنتعاو .هدنبادخ ريزو نيّدلاث ايغل باتكلا اذه فلأ

 . ينامركلا فسوي نب دّمحم نيذدلا سمشو

 ىجيإلا ناكو .كلذ ريغو «ةّيئايغلا دعاوقلا»و «بجاحلا نبا رصتخم حرش» اكن هلو

 يفيفعلا ءايضو ينامركلا نيَّدلا سمش لثم قافالا يف اًماظع ةذمالت هلو ةسردم بحاص

 . مهريغو ينازاتفتلا نيّدلادعسو

 اًنوجسم يَفُوُتو ,جيإ ىلإ لقتنا مث .وجنيا قاحسإ يبأ طالب يف زاريشل اًيضاق يجيالا ناكو
 .057 ةنس .جيإ ىف نايم ب رد ةعلقب

 ؛ 174 .بادآلا عمجم ؛871/ 7 ةنماكلا رردلا ؛؛١٠/7 ىكبسلل ىربكلا ةّيعفاشلا تاقبط :ظحال

 5١/١. يمقلل باقلألاو ىنكلا

 ةنس سوط ىرق نم نارباط ةيرقب دلو .فّوصتملا يسوطلا يلاّرغلا دّمحم نب دّمحم دماح وبأ .؛

 هتدلب ىلإ داعو .رصمف ماشلا دالبو زاجحلاف اد ىلإ مث روباسين ىلإ لحر ء« .ق

 .«نيّدلا مولع ءايحإ» اهرهشأ فّئصم ىتئم وحن هل .اهب نفدو .ق 000 ةنس اهب فوتو نارباط

 :ةيفطابلا در ىف اهبتك .ءي رهظتسملا و ةراعدسلا ةلاسر هلو

 تايفولاب يفاولا ؛7١5/ 4 نايعألا تايفو ؛7٠ .مظتنملا ؛ا//9١ دادغب خيرات ليذ :ظحال

 مم



 هيب اكتم ىف ٠١ ؟يقايتلا يتاريقلا "1 ديجللا

 ام ةعيشلا ريفكت ىلإ نيبهاذلا ةّلدأ عفد ماقم يف لاق دقف .فقاوملا بحاص ام

 قشمد خيرات ؛91/5١ ىكب سلل ةّيعفاشلا تاقبط ؛5777/ ١9 ءالبنلا مالعأ ريس ؛؟ ١/71

 ْ 6 /5١٠١.

 ١. يوتحملا :«ج .ب» يفو .يسومحملا :«أ» ةخسن يفو .رهاظلا وه اذه .

 يمرهجلا يجرزخلا يراصنألا دومحم نيّدلا ييحم نب هللادبع همسا ييحملا نيّدلابطق .؟

 ةعساتلا ةقملا راو أ ءالغا قم «تستلا ىلا بست ققؤضصلا ئزاكشسوكلا ئزازيسلا قدوينلا

 ةدتعم لضم .كلاق' اني ىلصو"ءادضو اناوتع أ يعم ووك نأ نكنيور ورم اكل ذهل لكاذأو
 اذاتسا نيّدلا ىيحم هدلاو ناكو .دّمحم همسا .«رابخألا ةاقرمو راودألا ةأرم» ىف يراللا

 ْ . ىلا ونلا يذلا ل داهم اقل

 ىلإ اهبتك يسراف بوتكم 0٠٠ برق هيف ءبيتاكم هلو ءبيغلا حيتافم هلو ءرعش ناويد هل

 ةيرق ىلإ لقتنا مث زاريش يف ناك هتنأ اهنم رهظي .3 3٠١ ةنس دودح يف صوصخلا وأ مومعلا
 بطق هللادبع نم» :مهيلإ هبيتاكم ناونعو .ناوخإلاب هتدرم ىّمسو دابا ناوخا اهامسو اهانب

 . «نيبئاتلا نيّيهلإلا ناوخالا ىلإ ييحم نب

 ةةنيلاو هنو رلا مهل اوهأل ”لفاكلا ناوقلا قبض ممل :نكشو هانا ناوحا نك ةقورم عضو
 دعب اهأشنأ يتلا ةظعوملاو ةبطخلا بيتاكملا لّوأو ةّيشاعملا مهلاوحأل ناوخالا ليكوو

 يف ركذو ءيصوصخلاو يمومعلا هبيتاكم رئاس مث .دابآ ناوخإ يف نيّيهلإلا ناوخإلا رارقتسا

 تام هنامز مامإ ف رعي ملو تام نّم» نيمأتلا ّنِإ :هانعم ام قاحسإ كلم نيّدلاّرعم ىلإ هبوتكم

 مل نم ءرحبلا اذه يف ةنيفسلا لثم هلثم ّنأل ,مامإلاب كّسمتلاب الإ لصحي ال «ةّيلهاجلا ةتيم

 :دشنأو ,تاهبشلا حاسمت هعلتبيو تاوهشلا رحب يف قرغي هنم حولب كّسمتي

 حون ىتشك زج تسين اجنيا هراج حور رحب ردنا تسا جيه انشا

 لك ابوك نيا وو. فاك نندك يسرا نأ ةرومرف يكف
 نم ىاج رسب ىتسار هفيلخ دش نم ىايتريضي رد وك ىبكاب

 بيتاكملا ضعب يف ىورو ,ةوبنلاو ديحوتلا دعب ثلاثلا اهّنأو مامإلا ةفرعم موزلب حرص اذكو

 ملا تاذا يف نفوتسمف ىلع » : هيي *ىبنلا لوق

 ةمالعلل لئاسر عبس ةمّدقم؛١١٠/779194-١/1077 9.04/1١ 8814/9 ةعيرذلا :ظحال

 05٠-00. .يئوجاوخلا ليعامسإ اًلملاو يناودلا



 0 راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك

 - ءالؤهو .هصوصخب ةباحصلا نم دحاو ىلع نآرقلا يف ءانث ال ١ !(هتنأ) :هلصاح

 الف .هيف دراولا ماعلا ءانثلا يف اًلخاد سيل هيف اوحدق نم ّنأ اودقتعا دق  ةعيشلا يأ

 .نارقلل اًبيذكت مهحدق نوكي

 مهل ةداهشلاو ةباحصلا نم نّيعُم ضعب ةيكزت يف ةدراولا ثيداحألا امو
 .اهراكت اي: ولسعلا نكي الف ,ةاحتلا ليف: نمف):'""ةنعلاب

 هلو: ةيفاشلا ةيالس طوشب ناوتقم "'١(ةنحلاب مهل ةداهتقلاو يلع ءاتنلا اًضيأو

 همالك ىهتنا يبي ل وسرلل مهبيذكت يوك نم) مزلي الف .ةعيشلا دنع دجوي

 0 خلف

 لاق .ةعيشلا ريفكت عنمي ام يلاّرغلا مالك نم لقن ام دعبف ,بيتاكملا بحاص اّمأو
 2 ابخلا اك دك دك ةةوفزف ىلاّرغ ماما" نك ديوك سيك ولا :.'١)ةعسرافلاب

 رفاك دنك ناشيا ريفعت كلذ عم و دشاب هديسر وا هب تسا دراو هباحص ةيكزت رد هك

 رتاوتم نآرق هج .هديسر سك همه هب ْنّرحَتال ِهِبِحاَصِل لوقي ْذِإ* ةميركو .تسا
 يا عيمجلا

 مك (!١١ ن) نيك همها هتبستت كتيبق عيمجلا نتاوتن:و ارق هك فبسا 3| تاوج
 ناو هحق اذ 4 وعم ريق هر ارق ر 25 ةسيف

 نا هكدا هك نياق ئاولا ليصب ىلع «ديسر وا هن هوك دير هك نك قااعلاو

 .«ج»و «ب» مره

 :ديدع ةيفاحا هيواطنم ىف: افا: ةنجلاب ةرثيملا ةرشعلا تقاتم ىف ةريضتلا ضايرلا ظحتلا؟

 .«ج» نم طقس .'" . كلذ ىلع ّلدت

 .ردصملا يف الو خسنلا رئاس يف سيلو ؛«ج» نم .4

 . 171/ ,نيعبرألا باتك ىف ىزاريشلا ىمقلا رهاط دّمحم هلقن ىلاّزغلا مالكو . ىسرافلاب : ارز

 .«ج» يف سيل. .«ج» نم طقس .

 .«ج» يف سيل .1



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث 605

 هن انور ةكشا ةعم هنناذل '''عطق دس سلا عا ند روكذم 558

 د ريساش ىوسك تيما كانا لوزا ايقن رب ا لدقا زا قوما رك اق اهوا فوك ذم

 تا داع ا نابها ومنا روك دن كيداعلا

 نساع ووك ذه يحام ا ءارمك قارا وب نك نا 451 داش فاو

 ىحالطصا تّيبحاص نيا زا و .راغ رد دوب هارمه ىو اب هكيسك ىنعي .تسا ىوغل

 نجا نبات وا كك اكس زاك يك رك نس هديا حرمت: مزال تسلا نا ند مذاك هك

 هئادل ركب ا ةدحاس ناكنا وك ىلي هقزك ناونا ريفكتا ازيواهت دع نك فاي

 رفك هتاذل نأ هك دش مولعم ىلاّرغ ماما نخس زا نكيل .ديا 0

 ىسك نوج و تسا رفك ةيَيهَلا لوسر بيذكت مازلتسا ىارب دك

 ةسيقازنا هتسأ ركدوبا ههيق. ل ودتم ةكلنا ةاقيعا ان شاب ديرو مو هيو وكده ذي

 .دياىمن مزال 3ةكهلوسر و نارق هب وا بيذكت ءار ركبىبا تّيباحص وا راكنا زا دشاب

 ا يع 1١ الوز انييهب 1810 ىلع دن وروك شر اكلة

 وو تيسا ارق راكنا نحضم وا دك دنقان نبا لاح رهاظ نتك ناكنا : ىسك ركا هك كيما

 . رياك نينا 151 ديك ا هوت« ناري هك تنشأ :ىاهثاهبا لوو ان منا: ءاغتا

 لكل اًعبار هللا نوك ّنأ نم ةعيشلا ضارتعا نع باوجلا يف هركذ ام ّنِإ :سداسلا

 .هب ركب ابأ ىلاعت هللا ٌصتخا دئاز فيرشت نينثا يناث هنوكو ,كرتشم رمأ ةثالث

 ىلاعت هللا نوكو .هب اًصوصخم اًفرش نينثا يناث ركب يبأ نوك انمّلس) ول اَنأب دودرم

 ١ .«ج» نم .؟ .رتاوتلا ليبس رب :«ج» .

 .«ج» نم .؛ !تسأ رفك :«ج» .'

 .«با» نم طقس .ةلالد :«ج».1 .ةروكذم :«ج» .6

 . دنا هتخاس :«ج» .6 .«ب» نم .ا/

 هالك نم: ىرخا تارقف عم هدعب امو ١19 .ةقرهملا مراوصلا ىف فّئصملا اًضيأ هلقنو .9

 . بيت اكملا



 ها/ راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 .لّوألا نم ّلجأو مظعأ يناثلا فرشلا ّنأ يف بير ال نكل ءاكرتشم ١ !(اًرمأ) ةثالث ّلك عبار

 اناطسم اكاث' قا ول دل ةليقفو اذ ريق نيوكل املا قيقا نقاق ديوك "نا افيأو

 تعسل ىنلا ةّيحلل اًصاح ناك فرشلا اذهو) ,راغلا ىف هنوكب اًيناث هنوك دّيق دق هّنكل

 :يدحوألا دّحوملا فراعلا خيشلا لاق امك '' '(راغلا يف ركب ابأ

 رام تبحص و توبكنع مد هب راغ تيامح ترجه بش هب

 .مهفاف ,ركبوبأ «رام» نم هدارم نوكي 3 لمتحا نأو

 نأ ىلع هتلالدل .هلوسرو هللاب اًرفك نوكي نأ داك ةوالعلا يف هركذ ام ّنإ :عباسلا

 ملعلاب هل هللا ةّيعم نم فرشأو مظعأ ةقفارملاو ةبحصلاب دحأل هِي ّيبنلا ةّيعم

 .ريبدتلاو
 فصالات ناك 1 ةيملا ىلإ ةيسلا ركب ىحا ةكم دا ملعب للان ىلع

 ا (ةّيونعملا) ةقفارملاو ةّيحالطصإلا

 ةنورقم # ِهِبِحاَصِل َلاَق © :(!(ىلاعت) هلوق يف ةبحصلا ّنأ نم هوركذ ام ّنِإ :نماثلا
 ىلع ةنيرقلاو ,ةبحصلا ظفل ةلالد يف ءالكلا 0 عوفدم .خلا ةناهإلا يضتقي أي

 ماقم يف ةبحصلا لامعتسا نم مزاللا لب ,كلذ يف يدجت ال اهدوجو ميلست ريدقت

 .اًلصأ ميظعتلا '!(ىلع) ةلالد ةبحصلا ظفلل نوكي ال نأ ةناهإلا

 لد صرخ ا ١ اتهام ا د كح الا ةدينلا ىلع هالك وكاد اننا نوقف ءلعاواو

 نأ ريغ نم .اًبحاص :نجسلا يف هعم اناك [نيّدَللا] نيّرفاكلل لاق ثا فسوي ّنأ ىلع
 يَبِحاَص اي + :ةياهنع ةياكح 0 هلوق يهو .لالذإ ياابو ووك

 فاّشكلا بحاص هرّسف دقو 14 ُراَهَقْلا ُدِجاَوْلآ هلآ مآ ٌرْيَخ َنوُفَرَفَتُم ٌباَبْرََ نْجَسلَ

 .«ب» نم طقس .؟ .«ج» نم طقس ١.

 .«ج»و «ب» نم .؛ .«ب» نم .'"

 .«ج»و «ب» نم 1١. .«ب» ىف سيل .6

 .535 :فسوي . 8 .«ب» نم .ال



 !١ نجسلا يف ئَبحاص اي دارملا نب امهريغو يواضيبلا يضاقلاو
 ب هوقو انين رالا ةللاحب ةيسج وتم اهاأ نارقلا يف عقو دقو

 ءافتنا عم ."!4ِةَّنج ْنِم مُكِبِحاَصِب اَم اوُردَقَتَت َمُث» :ىلاعت هلوقك ,ةبحص :ءايبنألا

 .ةليضفلا نم ءيش ىلع امهتلالد

 عابسلا اذكو ةنيفسلا يف "!(ةون عم) سيلبإ ةبحاصم ليبقلا اذه نمو

 تناك ٍطولو حون اتأرماو ,*راغلا يف مهعم ناك فهكلا باحصأ بلكو !؟ ,مئاهبلاو

 ١. فاشكلا ريسفت ”7/١/ 4يواضيبلا ريسفت ؛ ١/ 85يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا ؛غ ١79/١8؛

 ىربطلا ريسفت ١7١/١17 يوغبلا ريسفت ؛ ” //5171.

 .«ج» نم .'" د ا

 ص ربألا نب ديبع لاق .ةغللا يف فورعم كلذو ءاّبحاص مئاهبلا نوكت دقو :ديفملا خيشلا لاق .؛

 ١7[: .هناويد ىف امك]

 ندع تش دج نسا كورا دام كور
 بوبخ نداب ىبحاصو اًحّيسم ةودغ هتعطق

 ْ دج رخل هبحاصب ديري

 :ةللصلا ى أ نب ةّيمأ لاقو

 ناسللا موتك بحاص ىعمو بابتجا دعب كاذو اًدنه ترر

 1 اا قب جبت نامل م
 يلف نيم تعيق أدلت ةيضلا رك يدنا ةفاضإ هكا كلركاخ او هدنقلا خيسلا لاق ف

 هل لاق ذإ# :لجو ّرع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ءرفاكلاو نمؤملا عمجت ةبحصلا ّنأل ءنيلّوألا

 .[؟07 :فهكلا] «اًلجر كاّوس مث ةفطن نم مث بارت نم كقلخ يذّلاب ترفكأ هرواحي وهو هبحاص

 يذلا برعلا مالك نم كلذ ىلع ليلدلاو ؛ةميهبلا نيبو لقاعلا نيب عقي ةبحصلا مسا ّنإف اًضيأو

 دقو ؛[4 :ميهاربإ] «هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امَو* :ىلاعت هللا لاقف ,مهناسلب نآرقلا لزن
 'ا رلاقف ان اضتوادخللا اوكي

 تحانصلا' نيكف“ هي تولخ اذان ةّيطم رامحلا عم رامحلا نإ

 كلذ ف | ولاقف كك اند يفسلا وكس قل [فياو

 ناينللا ويك يانج ب  نافسا كاذرا د فورابح
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 68 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 هتَبِحاَص َو * هيباَو ِهّمأ َو * هيخآ ْنِم ُءْدَمْلَآ ٌرفَي َمْوَي :ىلاعت هلوق ليلدب امهل نيتبحاص

 را

 ميظعت ىلع لدي ُ«اَنَعَم هلآ َنِإ ْنَرْخَت آل :"!(ىلاعت) هلوق ّنأ مّلسن ال اَنَأ ىلع

 هلل هقيدصت مدعو '' !(ٌمذلا قاقحتساو صقتلاب هيلع دهاش كلذ لب) هلالجإو ركب يبأ

 ثيحب .نوصم ناكمو زيرح زرح يف راغلا يف هعم لصح امل هتنأل ,هلوسرو ىلاعت

 رئاطلا *!'شيشعت نم تابآلا نم هل رهظ ام عم ايادي ىلع (نلاإ ذا قفا

 د دان دمع ذو ةمالفلاب فقس هذه 9 قثي 0 ؛ "هنا ىلع توبكنعلا جسنو

 للك ىبنلا يلُبو .هجاعزناو هقلق ديازتو "!هؤاكب هبلغ ىّتح ةفاخملاو نزحلا رهظأو
 يهنو .هرجزو نزحلا نع هاهنو هتارادم ىلإ عفدو هتاساقم ىلإ لاحلا كلت يف

 ىلإ ليبس الو ءاولاق امك حبقلا نع رجزلا ىلإ الإ ةقيقحلا يف هّجوتي ال ةيّيبنلا

 . فيسلا ىنعي ج

 ناويحلا نيبو .ةميهبلا نيبو لقاعلا نيبو .رفاكلاو نمؤملا نيب عقي كما محا ناك اذإف
 11 داشلا نرخ ا ال كنس ابابا

 .«ج» نم .؟" احا 2 2: نشيع ١

 .«ج» نم طقس اًضيأ مدعو :هدعب هلوقو ,««ب» نم .'"

 . ايلا هّيبن ىلع يت أي ثيحب :«ج» يفو ,«ب» نم .

 شيعت :«ج» يف .60

 10 نكس كلل قاونلا 36 نايف «يسفكلا] ىرتكلا ةئاوهلاو 01072 ىتفمرملا نتاوي ظل

 دبعل فئصملا ؛ ؟ 0١ دحلان ل نايبلا عمجم ؛ 5/١ ١5. ١80 حئارجلاو جئارخلا

 ةّوبنلا لئالد ؛١ 84/17 يرابلا حتف ؛؟؟١/55 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ؛884/ 8 قازرلا
 ريسملا داز ؛1/1/ ١ ليزنتلا دهاوش ؛" ١٠١/9 يربطلا ريسفت ؛ 11 .ىناهبصاالا ىميتلا ليعامسال

 روثنملا ٌردلا ١/7" ريثك نبا ريسفت ؛ ١40 و ١44/7 ىبطرقلا ريسفت ؛ 5/7 قو وخلا نرحل

 حوتف ؛؟78/ 4 ةباغلا دسأ ؛ 197/1 دادغب خيرات ؛* 1/7 يناكوشلل ريدقلا حتف

 غيرات 8١و 19/4/8 ةياهنلاو ةيادبلا ؛؟41 و 514/17 ريفك نبأل ةّيوبنلا ةريسلا 14/١ ناذلبلا

 . هباك :«ج» ./ 60٠/١". افشلا؛"0١/ ” نودلخ نبا

 رو



 ه ج .ةيريسفت لئاسر ثالث ٠

 اًداسف نوكي ام هئاكبو هعزج نم رهظ دقو امّيس ال :ليلد ريغب زاجملا ىلإ '''هفرص

 ا"!ةّيحلا ةتعسل اذهلو .هنم عقو ام ةمادتسا نع ىهن امّنِإ وهف .ءافتخالا لاح ىف

 .فرص :«ب».١

 تاياور يف درو ام دروأ نأ دعب :47/4 :ريدغلا يف  هماقم هللا عفر  ينيمألا ةمالعلا لاق .؟

 ريثك نبا خيراتو ماشه نبال ةريسلاو ءايلوألا ةيلح نع ًآالقن هاّيِإ ةّيحلا غدل نم موقلا

 يف رظنلا ّقح ثحابلل : ينيمألا لاق ,مكاحلل كردتسملاو يربطلا بحمل ةرضنلا ضايرلاو

 : ىحاون ةّدع نم ةياورلا هذه

 تامل يت تق ع رررتالاو هعوتكاو موي ندم 10 ةاذعإ هلو هدقجلا لاقير كيعم نيل
 مكاحلا دانسإك دحاو فرط نم اّمِإَو .ماشه نبا ةياورك نيفرطلا نم اّمإو ةلسرم الإ فلخلاو

 بخل تاو

 عبطب اهتياورو :ركبوباو نا لوسو امهر. ىينكا .قنيباةك م ةتيطقلا نأ اذ بيرغلا نمو

 يف يعاودلاو .دنس ّيأ يف ركذ امهل دجوي ملو امهنع لقنت مل اهّنَأ ريغ امهب رصحنت لاحلا
 عم ةماركو ,ةّوبنلا مالعأ نم اهيف ذإ .نسلألا يف اهلوادتتو دبألا عم ركذي نأل ةرقوتم اهلثم

 .ركب يبأل كلذ

 : لاق نأ ىلإ لقنلا يف مهفعض نّيبو ةروكذملا ثيداحألا لاجر يف نيّيلاجرلا مالك ركذ ّمث

 صئاصخلا يف يطويسلا اهيلإ زعوي مل .اهنوتمو ةياورلا ةيناعأ قم َء يش ّحصي مل اّملو

 ثيداحأ هيف ركذ دقو .تازجعملاو تايآلا نم ةّيوبنلا ةرجهلا يف عقو ام باب يف ىربكلا

 طحتو فلؤملا ةمارك ّسمت ةياورلا هذه ركذ ّنأب فرع هّنأكف ءاهفعض ىلع ّصنلا عم ةفيعض

 ّئبنلا زجاعمو ةّوبنلا مالعأ يف فلأ نّمم ٌدحأ اهركذي مل اذكهو .راظنألا نع هفيلأت ةناكم

 . مظعألا

 ليف ناغلا' لخذ ركب ابا نأ الاناهيف دعوي ال كوألا نورقلا نف ةمندقلا ل وصألا ر| ؛ اًينان
 ضنلا وم مق اعلا دبع خمر ملوح ءاسع نبا هريس قالك ةقح وا ةيسديعأ ظل 01 ةيبقلا
 .ةلسرم ولو هتياور هتتاف امل اذه ىلع دئاز ٌءيش ّمص ولو .تعمس امك رادقملا اذه الإ

 ال56 يبنلا ءاعدو هبقعب هيلع ركب يبأ ءاكّتاو رحُج ءاقبو بوثلا ةّصق عبارلا نرقلا يف تديزو
 . ةموعزملا تارشحلا غدل نع هبوئب ُهُيييَي هنع هئاقّثال هل

 عمجو .,تاعوضوملا ةياور يف ناثفلا صّصختملا يربطلا ٌبحملا نرق يف تامغنلا تدّدجو

 ءيش مئتلي ال أّدج ةبرطضم اهتزاجو عم هظافلأ ّنأ ريغ تعمس ام هتياور يف ءاجف .اهتاتش
 مخ



 1١ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 قداس 1 هنفنا لات هانمعو اه ىلا ةسقنا عكس ولو: ءاسلب اكدت دفنا و كلان

 . رخآلا عم اهنمج

 ميركلا هلوسر هجو ىقسو .ركب يبأ رجح يف هسأرو ُةُويَي هلا لوسر مّونف يبلحلا ءاج ّمث
 ةحوف:«ةليلغا فاش ام ىبلحلا دبك د ةبيرمل هذه لك ءملألا نم ةطقاستملا ركب يبأ عومدب

 مل يتلا ةموهوملا ةّيحلا كلت ةروص ىلع اًصّصقم ًادابل مهسوؤر سبلأو ةضفارلا ىلع هصراوق

 .اهدوجوب طق يضفار نعذي

 كويست انفاق هوو 1 رينلا ل رتو حتا وعفا ىلا هلك ركيوبا نعدأ اهلا
 ةبيجعلا هتلاح نع هبحاص ٌةيَِيلأس اله رح ىف فيولا ةنمار عضوو .ماني نأ مارو

 وهو لعف امّلك هبحاص ىلع رتسي نأ هل نكمي لهو !؟هنع موقي ال يذلا برغتسملا هسولجو

 ؟بثك نم هيلإ رظني هعم
 الو هذخف ىلإ رجحلا يف لجرلا لجر ؟لوهم رظنم ّيأو ؟دّلجتو رّبصت ّيأو ؟اذه غيدل ّيأو

 انهو انه نم علت هعدلت ثاتحلاو ىعافألاو رحمت ىف عيظفلا ةربنلا نيارو هيلع نوت

 اعرتس سا رسعلا فلن حتفهم رأ هلي راف رغم تح ميداس سليف للم نتلا 9

 يذلا ّيبنلا ظقيتسي ىّتح رداحتت عومدلا ّنإو ٌةرفز هل عمست الو ٌنحي الو نأ الو .هنع دعبتف
 . يعافالاو تاّيحلا ةعسل نم هتبحصل هراتخا يذلا هبحاص ىجنيف هبلق ماني الو هنيع مانت

 اردلا يف هل يريو ؟لزاونلا كيتاه ّلك نع هتيبن هللا ظفحي نأ قطنملاو لقعلاو لدعلا نم لهو

 .مهيديأ نيب نم مهب رم امل شيرق يكرشم نيعأ نع هرتس نم ؟تاعيوس يف ةيآ دعب ةيآ هنع

 بيك انعلا جسنو .راغلا مفب نيتّيشحو نيتمامح هعاقيإو ءاهب هرتست ههجو ىف ةرجش هتابناو

 بح يف ىنافتو .هرمأب هذخّتا يذلا هبحاص عديو .هنأش ىلاعت هنم دعا ناغلا هيأت

 تاّيحلا غدل هنع عفدي ملف هلبق راغلا هلوخدب هنود كلاهملل هسفن ض رعو هيي ئبنلا

 هيلإ رظنيو .ةدؤفألا يجشتو .بولقلا رسكت يلا ةلاحلا كلت يف همحري الو .يعافألاو

 عوف ليم: نكي قيكشسملاوادعم هنا نإ نوع ذل : دل لوقيوت 22 01لوسر
 تاّيحلا غدل نع هألكي راغلا هلخدأو ةرجهلاب هّيبنرمأ. يذلا هللا نأ ركبوبأ ملعي ناك الهو

 عقلا كلم كلاحي هنن ليثلا عض رطقو::ىراتطلا رشا ومع دنع ىيعا انك هفردق. ىعافألاو

 . ةلهاجلا

 هوك دابا نأ نحيت حسمت ةيففتا هلاس قاع علطا ول يّدفملا هبحاص ّنأب نمؤي ناك الهو

 ؟اذامل هنع ىكُح ام لكف ةباجتسم

 + لت اكمل ف ادلع كاينانلا ءاهق عنفوان اورلا قلع تكلا ىمعا وع
- 



 يف هبلق جعزنا الو ,ةنمآ نوكي نأ بجي ثيح نزحي مل ؛هتاجن نم هب ربخأ اميف

 يف ''!(ةليضف) ّيأف ,ةهجلا كلت نم ررض هقحل الو .هنوكس يضتقي يذلا عضوملا

 .""(ةاكلاو] رب اككملا لول نكد حال اهب ركع ناقل هما

 .«ج» ىف سيل ١.

 ةليضف ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا ٠٠: .ةقرهملا مراوصلا يف فّنصملا لاق .«ب» يف سيل .؟

 يناث هنوكب هفصو ثيح نم امو .راغلا يف ْةيََي ئبنلا عم هنوك دّرجم ثيح نم اّمِإ . ركب يبأ

 اًيحاص هتيمست ثيح نم وأ .هريسفت يف يزارلا نيّدلارخف ركذ امك هيف لك يبنلل دكا

 :كلذ ىلع اهنم ءىشب ةلالد الو وني ىبنلل

 ةليشفلا ذل ب اعسلا كلبلا طفيت هقافتعتاو نافلاو ندا دنلع دهاق هتألف ؛ لوألا اَمأ
 هنا دف:يلاغت للا نآل :هومهوت امك هيب نسألل هعم هذخ أين مل" 2112 ةربنلا نأل ءنابفعألاو

 يف هيقل هذخأ امّنِإو .هدعو ام عيمج هل زجني ىلاعت هنأ هداقتعا حيحصتو هيحوو ةكئالملاب

 يو دهعم لخد اّملو .هّرس مامت يف اًطايتحا هعم هذخأف .هتهج نم هرمأ رهظي نأ فاخف .هقيرط

 نم هل رهظ ام عم يي هّيبن ىلع ىلاعت هللا نمأي ثيحب نوصم ناكمو زيرح زرح يف راغلا يف

 ,ةيالاب قّدص الو ةمالسلاب رومألا هذه عم قثي مل .هباب ىلع توبكنعلا جسنو رئاطلا شيشعن

 كلت يف هيي ئبنلا ىلتباو .هبارطضاو هقلق ديازتو هؤاكب هبلغ ىّتح ةفاخملاو نزحلا رهظأو
 ال هرجزو ليبي ىبنلا ىهنو .هرجزو نزحلا نع هاهنو .هتارادم ىلإ ّرطضاو هتاشاممب لاحلا

 نم رهظ دقو .ليلد ريغب زاجملا ىلإ هفرص ىلإ ليبس الو .حيبقلا ىلإ الإ ةقيقحلا يف هّجوتي
 عقو ام همازلتسا نع ىهن امْنِإ وهف ,ءافتخالا يف لاحلا داسف هلثم يف نوكي ام هئاكبو هعزج

 ,نزحي مل هتاجن نم هب هربخأ اميف هقّدصو هِي هّيبن ىلاعت هللا دعو ام ىلإ هسفن نكس ولو .هنم
 .رّيدتف ,هنوكس يضتقي يذلا عضوملا يف هبلق جعزنا الو ةنمآ نوكي 3 تحب كيع

 اًيناث راغلا هلوخد رابتعاب ُةُلييَي لوس رلل لاح نايب «نْيَْنَأ َىِناَت » :ىلاعت هلوق نلف ,يناثلا اًمأو

 ل هن ررلقسلا ىتضو ةةومهوت امك كلذ نكمل ريشلا ىف لقت امك الو لك نيا لاوختوو

 انك نادت يداك و ايما | ةرورتخ لدن: نحنو يدك نه رابغ هقلال هك ىأر هيك ةلوشف
 اذكو .هيلع دمتعي لئاط ددعلا اذه ركذب لالدتسالا يف سيلف .نانثا اًنمؤمو اًئمؤم ّنأ ملعن

 عمتجي ناكملا ّنأل .ناكملا كلذ يف ُةَ يبنلا عم ركب يبأ هاعجلا سامر ايرالذحالا

 نينمؤملا عمج دقو راغلا نم ف رشأ هيي هللا لوسر دجسم نإف اف .رافكلاو نونمؤملا هيف

 ِنَعَو ِنيِمَيْلا ِنَع * َنيِعِطْم َكّلَبِق اوُرَقَك َنيِذّلِل امَم# :ىلاعت هلوق كلذ يفو .راّفكلاو نيقفانملاو
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 دوم راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 .ةيهبلاو ناطمشلاو ملا تمسج دق عون ةيفس إف يأ 1 75 :جراعملا] © َنيِزِع لامشلاج

 هنوك ىلإ هنع ىطختلا مث ءراغلا ىف ُهْريَعَهَلا لوسز ىناث ناك ركب ابأ نأ ىلَع .ةيآلاب مهلال دتساف

 .ىرت امك .هريسفت يف يزارلا نيّدلارخف هلعف امك لضفلاو ف رشلا يف هل اًينا

 ؛ ف رشلا يف بنل نينثا يناث ركب يبأ نوك مزلتسي ال ةيآلا يف «ِنْيتْثأ َىِناَث١ِ ظفل ,ةلمجلابو
 يف هنع رّخأت هيي ئبنلاو هيف لوصحلاو راغلا لوخد يف اًمّدقتم ناك هتنأ نم تفرع امل

 الإو .اهنم مزال وه الو اهيف ةيآلا لمعتسي ملف ةبترلاو ف رشلا بسحب توافتلا اماو«لوختدلا
 :لضفلاو ف رثشلا نف ركب نبأ نع ركوم 7 نبتلا ن اءاتجصو ا ان ىلع ىتسلا نوك نا ميل

 . ىفخي ال امك حيرص رفك اذهو

 .مهربانم سوؤر ىلع هحدم يف اهلوادتو ركب يبأ نأش يف ةرابعلا كلتل مهلامعتسا ّنأ حضتئاف

 نينثا يناث هتنأو ركب يبأ نأش يف ةلز ان ةيآلا حيرص نأ ٌماوعلل مهماهيإ يف مهنم ةليح وه امن
 . مهتليسو نهوو مهتليح فعض ىلاعت هللا دمحب اَنيِب دقو ,رومألا عيمج يف هيي يبنلا

 ٌمعأ .لقنلا ةَّحص ريدقت ىلع عامجإلا نم هلقن ام نتم يف روكذملا بحاصلا ٌنألف :ثلاثلا اّمأو

 .ركب يبأل هيف ةليضف ال ذئنيحو .ةيآلا لصأ يف روكذملاك يحالطصالاو يوغللا بحاصلا نم
 ىلاعت هللا ىّمس دقو فيك ؛اًقساف وأ اًرفاك ىنعملاب هي ئبنلا بحاص نوكي نأ نم عنام ال ذإ

 يَبِحاَص ايه :ةّيلئ فسوي ناسل نع ىلاعت هلوق يف امك مهل اًبحاص رفاكلا اًضيأ هباتك مكحم يف

 :ريسفت :ئف يواضيبلا ىضاقلا حّرص دقو , ُراَّهَقْلَأ ُدِحاَوْلَأ هلأ مآ ٌرْيَخ َنوُرفَتُم باي ِنْجَسلَ

 ىلع ّلدت ال بحاصلاب ركب يبأ ةيمست ٍذئنيحو .«نْجّسلأ يف ة ىَبِحاَص اي» دارملا ن اييفوبكو

 اهي تلي راقب ١ قا ايفان اذ مس رك ولست ىلخ اك نأ نع اضف ؛ هتمالسو همالسإ

 1 !؟دارمللا مهف نع دعتلا وأ دانعلاو ةرباكملا ال ولا وكي ىبأل
 نم كلا م ريفكت هتّحص دعب روكذملا عامجإلا نم مزلي امن هتنأ هانرّرق امب رهظ دقلو

 . ىهتنا .هيف عزانتملا يحالطصالا ىنعملاب هتبحص ال اًقلطم ركب يبأ

 لاول فو نانعا قلع هك ام نق افا ويم فورعقلا ىندحلا فاي دقحم.دكبلا لاقو

 1 ردا نير ادع مير اال اجا
 :ركب يبأ ةلالج يف نعطلا نم هوجوب قطنت اهتغالب ناسلب ةميركلا ةيآلا قايس
 هّبر ءاقلت نم رومأملا ميركلا َئبنلا عم وه ذإ نيح هقلقو هجاعزناو هنزحو هّمه ّنأ :لَوألا
 نيسمألا سدلا حور ناسل ىلع ءامسلا نم دوعوملاو .ةرجهلاو جورخلاب بيقرلا ظيفحلا

 :اًدج ةثاميا ةكاكرو: ةنيقي فعتف نع قشكي اهم« ريطتلاو قيباتلاب
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 مهتنأل .بجعلا بجعأ نم ركذ امب مهفلح ىف ةعيشلا نم هّيجعت ّنإ :عساتلا

 لك كلاثو :مهنم لك ىتاث ىلاعت هللا نوكي ليئربج.مهسداس. ىتلا ةسمخلا نأ اودقتعا

 هي 3 ١(قيذلا) ىمهولا :بكرملا كلذ كلخلا نع اوتغتسا 'كلذلف ءاذكهو..مهتم» نينثا

 اهيا هل وسضزم ولا و نب نلاقتا هنا ىلا كيوب ا: قهويف ديت ردي وجال اةوق

 نينثا ٌّقحب فلحلا '"!مهل هجّتي ىّتح ةعيشلا رظن يف ركب يبأل ٌقح الف ءاّضيأو

 :ةعيبا لهاو دقيت قدبو نلاعت هلا قد عاضأ "نكس قدتص وه لب ركيويا امهالخا

 ركب يبأ نوك عم ,اًعيمج امهيلع الو ركب يبأ ىلع ال طقف ُةدَي هيلع ةنيكسلا لازنإ نأ :يناثلا
 . كلذل اًلهأ نكي مل هتنأ ىلع لدي .هنزحو هقلقل ذئنيح ةنيكسلا ىلإ جوحأ

 نأ عم .يواضيبلا همّشجت امك ركب يبأ ىلع ِهيَلَع* ىف ريمضلا عجري نأ لامتحا لماحتو

 نونفلاو ةّيناسللا مولعلا نيناوق هاطاعتت ام فالخ .مهاصع ٌّقشو نيرّسفملا قافثا قرخ هيف

 ىلإ نادوعي اهيلع ةفوطعملاو ةفوطعملا نيتلمجلا يف 4 ِهيَلَعمو «هَدّيَأه ريمض ضنا ةقذألا

 .ءارتما الب ٌةُليي ىبنلل ةفوطعملا ةلمجلا ىف «اَهوَرَت مل دوج هيأ #* ريمضو .دحاو دافم
 14 ديل دما ل د ىلع اودع كراشملا هااوتلا  قاواو اع: ينم تاادكف
 نا تولت ىفاشي ركب نبأ نع # رابغلا ىف 4 نوكت ال يفاضل لوي ذا :يولسا نأ ةكلاقلا
 .فهكلا ةروس ىف #هُرواَحُي َوهَو ِهبِحاَصِل لاَقَف 8 [بولساو] ,فسوي ةروس يف © ِنْجّسلَأ يَبِحاَص

 . نيلفاغلا نم هرارسأو هزومر يف هاريجهو ميكحلا نآ رقلا ندي نع ننوكت الف

 اج هلا يقر يل يردوا ورا اسال اجبسااو#لوقأ ىتإ هَ

 تيبملا ةليل ةيتبلاط يب أ نب ّىلع انالوم ةجرد نيبو .راغلا يف ّيبنلا عم ناك نيح هلوسرو

 هتقثو هنيقيو ءهّبر ليبس يف هتجهم ًالذاب .هسفنب هاّيِإ اًيداف .هدحو 0

 هيف لزن دقو ءفصاوقلا حامرلا هجعزت الو ,فصاوعلا حايرلا هلزلزت ال سار ٍلبجك .هللاب
 ىهفتا ةداتلاب فوكو هنو هلا تانضزم ةاقتلا هلت قرشي نم ساثلا وف ميركلا ليزنتلا

 . همالك

 .هدعبامو ١417 .حاصفإلا يف تديفملا خيشلا مالك رظناو

 . كلذ يف ةّماعلا ءاملع ضعب عم نوماملا ةرظانم نم ةمّدقملا يف تركذ ام عجارو

 . هظحالف ,4 ٠+ - ١١ ,فئارطلا ىف هركذ مالك ٌتةس واط نبا دّيسللو

 نينثا وحن فلحلا مصخب :«ج» .؟ :فوأأو نك نجلا :«ج» يىفو .«ب» نم ١.

 نَم :«©ج».؟



 <20 راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 مسقلا اذه رودص عقوتي نم ّنأكو .'' 'مالكلا بتك نم ةمامإلا لصف يف هولّصف امك

 ا ءامكحلا توق نا د معوم ل ةديلا نه وقتلا حو

 انابج الجر نأ لقت :لاق ثيح ٠ 7 لكابفلا جيرخ 0 (82) يزاريشلا روصنم ثايغ

 ؟!ناكف .اهاوق تطقسأف دربلا اهتفعضأ ب فاح لكلا :قادتكم ىعدب انيعف

 بريقا !١ فيفعو كاددناو.ةياناف نيينلا يبلغ 1" كفرا قت اهب دبع
 ةلاه قع هريشاو ةميدق ةوادع اهيثيب ناك اتعيش فدان ايقراق اذاف:,انهتف"بحتانفلا

 لجر ّيأ .''!اورظنا :يعيشلا لاقف .*!نامثع ّقحب ةّيحلا هذه ىل ذخ :'"!(هل) لاقو

 !؟'  !مسق ّيأب لمع ّيأ ىلإ صخش يأ رمأي مث ,ةعنص يأ لوازي

 تاقارشإو .توقايلا حرش يف توكلملا راونأو 01000 ظحال ١.

 ١5 ج :راونألا راحبو .هصيخلتو يفاشلاو ,ةماركلا جاهنمو .توكلملا راونأ حرش يف توهاللا

 ندع اهي تصيت ىلا ةيفافاألا تنك نماهويقو :نعاطملاو: نعملاو :نعفلا تناونا و

 1 .«با» نم .؟ .ةمامإلا

 ريمألا ءامكحلا ثايغل «رورغلا لكاوش تاملظ نع رونلا لكايه قارشإ» :باتكلا مس

 هن قوتملا كزاريفلا :نكدشتدلا يتيسلا نب دلاردع نينالا نبي نوضنب 56

 بصنم ىلو .زاريشب ةّيروصنملا ةسردملا بحاصو .يندملا ناخ ىلع دّيسلا دج ..ق 6

 ةمكح يف رونلا لكايهل حرش باتكلاو ءيوفصلا بسامهط هاشلا دهع يف ةّدم ةرادصلا

 حرشلا اذه يف ضّرعت , .ق 081 ةنس لوتقملا يدرورهسلا نيّدلاباهش خيشلل قارشإلا

 ريمألا لاق ءروحلا لكاوّشب موسوملا هحرش ىف لكايهلا ىلع يناودلا ققحملا هدروأ ام عفدل

 رولا لك ايه قارتاب انجن نيتيدعتملا هاب ايتولوق اف حيتفا» ةةحرشا لوأ نق ني دلا ثايغ
 .«لامجلا قوشب انبذجاو رورغلا لكاوش تاملظ نع
 ريسي رخآلا ةصقان هنم ةخسن اندنع ::ينارهطلا ةمالعلا لاق

 ١8١/١٠١. ةعيشلا نايعأ؛" ٠١8 -”0٠“/ا/ يلكرزلل مالعألا ؛5١٠ /٠١17- ” ةعيرذلا :رظنا

 :قيرشأ تقل .60 .ناكو :«ج» و «م» و «أ» .؛

 .«ج» و «ب» ىف سيل .'/ . تضع :«ب».1

 .اورزتا اورظنا :يعيشلا لاق :«ج» .4 .نامثعلا قحب :«(ج

 موو ناعار ةقرهملا مزاوضلا ىف فلؤملا اضيأ اهدزواو



 عوفدم .3.لوسرلل ةلحارلا ىرتشا يذلا وه ركب ابأ ّنأ نم ىور ام ّنِإ :رشاعلا

 تايرتفُمو ''!(ركب) يبأ ةمامإ يدقتعم تاعوضوم نم ةعيشلا دنع ةياورلا كلت ّن انأب

 ءارت ركاب نأ الإ هللا ةةزما قييزت دار نقم" هينارضأو ةّيمأ ينب د

 فا ووو اهدنا ناو ,عيبلا يف ةطساوو ًالالد هنوك ة9[لوسرلل ةلحارلا

 ,ةًيالوسرلا ىلع ”!امهضرعف .ناريعب ةرجهلا نيح رك ناك هن مهرابخأ

 .""!«ناسحإلاو ةبهلا نود ةياركلا وأ عيبلا طرشب نكل امهنم اًدحاو لبقأ» :يََي لاقف

 يويطلا سرت نب نحس وك: انين ةعيشلا هوك د ىدلا"لاوعسالا دب انك افياو

 نع هلأسف ِةْئاايلع ىتأ ركب ابأ ّنِإ :لاق ثيح هخيرات نم ثلاثلا ءزجلا يف يعفاشلا

 هيف كل ناك نإ» :“ .(67(هل) لاقو روث نم '""راغلا ىلإ هجوت دكا هريخ افا ند لا لوس

 عمس اّملو ل : اي هلا لوسر قحلو اًعرسم ركبوبأ جرخف .«هقحلاف ةجاح

 ,يشملا يف ا نيكرجملا نم هّنظ ليللا ةملظ يف ركب يبأ سرج يي '' 'ئبنلا

 ركبوبأ ا علا عرسأو اهمد رثكف رجحب هماهيإ قلفناف .هلعن كارش عطقتناف

 .«ب» نم طقس ١.

 .نامز تابرقم :«أ» يفو ,نمز تاايرتفم :«ب»."

 .هأآور ام :«ج» .؛ . مهئارمأ :«د ءجا» .'*

 .امهض رعي :«ب» .6

 ةيادبلا ؛79/ 57 ريثألا نبال لماكلا ؛5/9/57 يربطلا خيرات ؛1/١7١ ماشه نبا ةريس :ظحال .5

 .7:8/ .ءافولا ءافو ؛87١/-857/5١1 ةياهنلاو

 تاجردلا ىف: ئزاريبملا ناخب ئلغ هتسلاو 41517 ههيلامأ يف يسوطلا خيشلا اًضيأ هاورو

 اقلك يللا يشل دولا ىف ياما تاج ب تسر تدار اجب 111: ةغيفرلا

 ١957 والا" ,ىرولا مالعإ : ظحال .ةلْييَي هل لبالا أّيه الغ اَئلع نأ ةعيشلا رداصم ضعب يف دروو

 .70و 7١/١9 راحبلا يف اهنعو ؛١ ١ يدنوارلل جئارخلاو ؛ م

 :ناغلاب .قحل هغنأ ةريخأف ةيع هللا تبن ا ع فل ابق :ردصملا ىف . /

 .هللا لوسر عمسف :ردصملا يف .9 .«د ءج ءبا) ةخسن نم ./

 قلفف هلعن لابق عطقناف يشملا ْمدَمهْلا لوسر عرسأف نيكرشملا نم هبسحف :ردصملا يف ٠.



 3 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 امد يعم زل هللا لوسر لجرو اقلطناو .هقحلف ؛ُيي هللا لوسر ىلع َّن ّقْشَي نا

 ا" "حبصلا عم راغلا ىلإ ىهتنا ىّتح
 هّجوت نم ملع هدنع ناك ام ركب ابأ ّنأ يف حيرص وهو .يربطلا مالك اذه

 هتنأو .مالسإلا ءادعأ نع هرتس امك كلذ هنع رتس ٌةيييَي ئبنلا ّنأو ءراغلا ىلإ هيي ىبنلا

 يف لّصوت دق ناك ولو .ة#!ّيلع نم الإ هرانتسا عضوم الو ُهييي ئبنلا هّجوت فرع ام

 .يشملا يف عرسأ دق ناك ام ؛ هبحاص !' !(هتنأ) فيها لوسر اهب فرعي ةراشإب كلذ

 .راغلا بحاصل يربطلا هتبثأ دق ؛راعو ةيانج ةدايز اذهف ؛ همد ىرج الو

 ذإ» :ىلاعت لاقل .راغلا ىلإ جورخلا لصأ يف ةكرش ركب يبأل ناك ول :لوقأ م

 يف اَمُه ذإ# :(*!(ىلاعت) هلوقب كلذ دعب امهعمج امّنِإو .«اورفك نيذّلا (؟!امهجرخأ

 ,راغلا لوخد درجم يف ناك امَنإ يي ئبنلا عم ركب يبأ ةكراشم ّنأ ىلع ٌلديل 4ُِراَمْلا

 .رارفلا ةدارإو رادلا نم جورخلا دصق يف ال

 لقنن نحنو ,'"!:© يئاهبلا لماكلا ' !١ (باتك١) بحاص هركذ ام راغلا ةّصق قيقحتو

 ماقف هيو هللا لوسر هفرعف ملكتو هتوص عفرف هي هنا لوس ىلع قيقا :.ةردضصعلا فأذا

 .اًمد تست ُهُيييَي هلا لوسر لجرو اقلطناف .هاتأ ىّتح

 .2؛ ٠١/8 .سوواط نبال فئارطلا رظناو و7/5 يربطلا خيرات . حتفلا عم :«ج» .؟

 ! هجرخأ :«ج» 5 .«ج» نم طقس ."

 نا قف” نول .«ج» نم .6

 دا ثق سلا هت حملا لانك حلا وحلاوب ىديوطلا نوذلا رست ايعا رخلل ريع اعتلا

 اس كت يخوت .ليلج يلكتف ري رحت :تددتم: هريبخ رهام: ملاغ.: خيش .ةيوضرلا

 .ةماهف .ءلضاف

 ريبخلا رهاملا ملاعلا خيشلا ىلع يربطلا قلطي دقو :يربطلا ناونع يف 447 ص يف لاقو

 بحاص يربطلا نسحلا نب دّمحم نب يلع نب نسحلا نيّدلادامع ءريرحنلا ثّدحملا مّلكتملا
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 :لوقنف ,ةلاسرلا هذه يف "!نيرظانلل هتدئافل اًميمعت ةّيسرافلا ١ !هترابعب همالك

 دوب ىو نيعم و رصان و ول وسر ترضح مع هك لت بلاط وبا نوج :ةييلاق

 سي هيلا لوسر لتق هب دندرك فافثا هلمسم ققيردق نب اق ققاب ةفافو

 انيدبهقتك وداد ويقف لامس نارا ار: لسرب وب هش لزان هنا ليريعت ""١(ترتطعلا
 نب ّىلع .دننك تعيرش (؛!/لاصيتسا و دنشكب ار وت هك دنهاوخىم هفياط نيا .دّمحم
 .نك ترجه هنيدم بناج هب و .ناباوخب شيوخ شارف رد و نك دوخ ٌةفيلخ ار بلاط ىبا

 نيس وجلاريما و وكفك ناتو اي( لاه نيا: درك رضاع رن ىلع 2 لوسر

 ميلستا ءاقم د ازا هو نيف هاني لاسر ترضع نامرفو ىلا ىحورهب 9 هلع
 ديد ناهي ترفع ا وينك كلامو !١ فرفع ياس ف ها نووتاو

57 

 ديد هداتسيا هجوك نايم رد ار ركبابا نوج و ءدياين نوريب دوخ لزنم زا امش زا سك

 نوريب هناخ زا بش نيا رد نم باحصا زا سك جيه هك مدوب هتفّكن ءركبابا اي :تفك

 نوريب نأ ربانب .مديد ىركم و هنتف ٌهدامأ ار شيرق اما ,مدينش ىلب :تفك ؟دياين

 كب فريش ناقنا لاهتلا وك 1" ويا

 و بوج رد أر ىو سشيرق ركا هك درب هأرمه دوخ ابار ركبوبا ع لوسر ترصح

 هك) دياب بشما هك دوب هتشاد رّرقم دوخ ناراي اب زور نأ و هدا نوريب

 ينعايضلا ريظن ناك ىذلا ف اهوك الهاي ىف قاوياتلا ماتم ىكروجلا نقع قيذلا نمش

 . داّبع نب
 ؛؟8/١١17١# ةعيشلا نايعأ؛١597/7١ 0و 567 5٠/57 567/1١٠9 ةعيرزلا :اًضيأ ظحال

 . ةرابعب :«ج» ١. .47؟ ٠ .راتسألاو بجحلا فشك

 .«ج» نم .'" . نيرظانلا ةدئافل :«ب» .؟

 .«د» ةخسن نم طقس انه ىلإ «ريفكت مدع نم ةرعاشألا بهذ اّمل» :تاحفص لبق هلوق نم .؛

 د از عم طع الكا اءنينمؤملاريمآو ٠ ,تفك زاب ىوب :«ج» 4

 1 ٠ ٠ . «ج » يف سيل .

 .مدما نوريب نا ربانب مديد ىركم و مديد هنتف :«ح» ىفو .مدم| نوريب مديد ركم :«ب» .6



 19 راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 رك دفاوخا ننسي تلالدوار'" ويلظ وا زا ارهبو هنينك هسنكم

 ىلع و دنديود لوسر ترضح ةناخ هب ترجه زور حابص شيرقف رافك نوج و

 هناريلد باوج وا زاو .دنديسري ترضح ا جراف 3و فخ و شارف رب ار

 زاب *)اًرساخ اًيئاخ مرج ال ؛دنديدن !؟لوا ةلداجم رد هفرص '1)(و) .دندينش
 هتصو بحوس هنبارصعا نا قي زورا ان" (يلع] نيساوملارغا و: لتكيدرك
 ترضح نا نابوسنم و نامداخ و نارتخد و نانززا ميظع ىقلخ تلاسر ترضح

 ىرفاك جيه و .ديسرب ىسك هب ررض ا" بيه هكنانج درب نوريب نانمشد نايم زاار

 قيرط عطاق ىودب برع جيه (17984ىلع تعاجش زا و .(!تفاين رفظ ناشيا رب
 ترجم هكم زا هدايب 326 ىلعو .دهد ناشيا تمحز هار نا نك دوبن نأ ةرهز أر

 ترضح نا تمدخ هب .هنيدم هب تلاسر ترضح لوصو زا دعب زور كي هب و درك
 .كديسر

 ترضح ماقم مئاق و هفيلخ ةياىلع .ترجه لّوا رد هك نانجمه سي

 نا تتيس اه دنفاو وأ ةفيلخم ناش قاف وق خا هيك هيايبنوت 0217" لوسو
 ا توعح هك لوزا يلح دك قانتي ودب انت ريشا و ليون و "" ١ وزان نقاب ترشح
 هنابتالا ةرعش هك نك | ةييلكك هك ةياينفوي لولع ةرك وف فره هن قره

 لزتلا لدَدي اق «بويكدس بي ل7٠" "ييعابلا وا وه هرك م قار هنا هيك"( يقاقا

 ١ دنبلط ىو زا ارم و دنشك هجنكش و بوج هب :«(ج .

 .«ب» نم .'"' ها :قنديد :«از

 .اًرساخ و اًبئاخ :«ج» .© .نا ةلداجم :«ج» .؟

 . جيه ركم هجنانج :«ج» ./ .«ج .ب» يف سيل.1

 :تايحتلا لضفا هيلع: . تفاين رفظ طلسم ناشيا رب :«ج».

 . دنامب :«(ج».١ .تلاسر ترضح :«ج ٠

 .«ج» نم طقس . .«ج» نم طقس . ١١



 .(1 4يةليدتت هلا ةئشل َدجَت نَل وز 0574 ئَدَل

 0 ل ةيببيالا اراد ليك ئبنلا ركبوبأ بحاص ول ىرمعلو

 ءاك لا زون وخلا هع ودض اهل وول" "دنا نمد رشا انين هتموت ايلا هّيبن هللا دعو

 .راقلا ةيقتا ني تعلا هسلا نبل ورم انا

 ١.ق: 55.

 نم ١4 ليلدلا ,7؟ 37١/١- ىئاهب لماك .«...دجت الَو»ب «ب» ىف فّحصو ."5 بنا الا

 .تارابعلا ضعب ىف ةرياغم عم 0 بابلا

 عشار 1 2 لوما ثذلاع يف» ١١ بابلا يف .47 .لماكلا نم ١ ج يف لاقو

 هكار وت ات شيرق زا دندش عمج نت لهج :تفك و دما ليئربج .دوب ترجه تقو مجني تلاح

 هاكن ار وت و دريك رس رد وت سابل ات وكب و ناباوخب شيوخ ىاج هبار ىلع .دنشكب ىدّمحم

 :ىلج هجو دنج هب تسا مامت هكا ىلع تماما ليلد و .دوخ سفن هب دراد

 هجرد نيا زكره ار ركبوبا و .ديناباوخب دوخ ماقم هبار وا شيوخ تبيغ لاح رد هكنا لّوا

 مه دنك ىلك تبيغ نوج هك دياب [7"9 :ءارسالا] «اًليوحت انتّنسل دجت الو» مكح هب سي .دوبن
 .دشاب ماقم مئاق ىلع

 ار ركبوباو ,ءلوسر تزاجا هبابش نأ رد: لوسر: هيااز: دوخي الكا ىلغ درك ةيبشت :ىلج مّود

 . دوبن زكره هبت رم نيا

 :ثيدعا ءايننا ةقرع ىلا و ةويروادبوا ديال 33 هنو ميظع ومع نامت قس هكا : ناعوت

 انرمأب نودهي ةّمئأ مهنم انلعجو# :لاقو ,[80 :فاقحألا] * لسرلا نم مزعلا اولوا ربص امك ربصاف#

 ١[.... 4 :ةدجشلا] ©اوربص اّمل

 هب ام هك دوب هداد ربخ ار وأ لوسر اذه عمو ءدوب ميظع ىنمأم هب راغ رد لوسر ابوكبوباو

 توبكنع ىلاعت قح و .دومن ىم بارطضا و ديسرت ىم و .دشكن ارام ىسك و ميشاب تمالس

 ىحو هب تخاس هنايشا اجنا رد و دوب هدماأ ىغرم و .دوب هدرك جيسن راغ رد رب دومرف أر

 .دركىم بارطضا ركبوبا و راغ رد رب غرم ةنايشا و توبكنع جيسن .ىهلا

 قثاو لوسر و ادخ لوق هب هك دوب تهج نا زا ركبوبا بارطضا و سرت هك دش مولعم سي

 و ءرفاك درم لهج وا لباقم رد مصخ و .دوب قثاو وا هك دوب نأ تهج زا ىلع ندوب نماو .دوبن

 لتق زا ار شيرق راك ات دومرف ار هكئالم ىلاعت قح ات ,دوب هديعب تفاسم نمشد ات ركبوبا زا

 .درك عنم تبارق تلع هب بهلوبا هك دنيوك و . دندرك عنم ىلع

 . هتأجن يف :«ج» .'"



 7١ راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 ةليضفلا بجوي ناك امثإ د يف) هع ئبنلل هتبحاصم نأ رهظي اذهبو

 نلويملا لاقت ديل ب07 "را ريظلا وب واعلا كلذ لثم ةّيحلا نم هقحلي مل ول ,راختفالاو
 61 ضعب يف 0 يشاكلا

 نارك ب ىفو .بارضلا :«أ» ." .«ب» نم.١

 لاق: تيبلا لها حدام ءامشلاو دلوعلا ىلمآلا لضألا ىشاكلا نيب .ةمسا يشاكلا ىلوملا

 لطم لا نتفاتكلا هسا ال زبر ةييلكدملا  نيحا 4 يسرنا نسل اقم قاما نزلا ىتتقاقلا

 رد .هدوب 0 0 تار صضصاخ اح زيزعلا هحور هللا س دق

 لبعد حب رادم ىحام ن اشيا ىحاّدم ةويش ردو .ءناملسو رذوب نانع مه نادناخ صالخا ُهقيرط

 :ن اشيفعاو

 اذه ١ ان كلود ا 0 ا ا نلقتو

 :كنرل نك 58 د يح م ناشاك

 درب ىم ناشاك هب تبسن ردي و دج زا ىيل دون »اما ةطح رو وك |: ىشاك نكشف

 ءارعش ريهاشم نم .يلحلا ةمالعلل رصاعم .ةنماثلا ةئملا لئاوأ وأ ةعباسلا ةئملا رخاوأ نم وه

 يلا ع رم يراد دن اويو سابا نينمؤملا سلاجم يف اهدروأ ةفيطل ةصق هل

 ليش اكلت 1 وقم زولا ريفا .ريقاقو ايل قارعلا ىلا: هجرت ةنيدنلاةقئآلاو يبنلا ةرايزو

 :اهلّوأ ىتّلا هتديصق دشنأ ة : رهطملا ةضورلا

 الا حور وت ىوزاب حدام تزرع ز ىو نيد لها ىاوشيب نشيرفا دوب ز ىأ

 لا ةريضنلاب رست ىلا بقتذت قا هرهاف ,مانملا يف 3 اف نينم ؤملاريما ةليللا ئارف

 ةنلاست اقع ىلا تلصو نإ دل ينس نع اهوذن' ىلا واكيد فلآلا هيلإ عفدي نأ هلل وقيَو حلفأ

 ةرخاف ةعلخ هيلع علخو .دحأ رذنلا اذهب ملعي مل هتنأ هل فلحو هيلإ اهعفدف .تلصو دقو

 :فلبلا ءارقف تامل ةفتلو هلواو

 بحاص ناطلسلا رمأو ةيناطلس ةدلب ّئبرغ نسح ىلوملا ربق ّنِإ :نينمؤملا سلاجم يف لاقو

 . هيلع ةّبق ةرامعب نأرق

 . ةيناطلسب هربق ترز نإ :ضايرلا يفو

 و4١7 709/١06- ةعيرذلا؛ 777-17 7/2١ه6 ةعيشلا نايعأ ؛"١٠١ -370/8/ ١ ءاملعلا ضاير :رظنا

 .راغشألا :« تنال. . 0



 هرب ايدك هديتك رانم "'' ءابا: نصا نحن

 ورك "راك نيوتن رابع دكا نأ قت وبم

 دهش ام بسح هنع هل يهنلا هّجوت ليلدب ,ةيصعم ركب يبأ نزح ناك اذإ :ليق نإ)
 كت لَو ْمِهْيَلَع نَّرْخَت آل َّو» :لاقف تا 0 هللا ىهن دقف ,نارقلا هب

 ىِفاَخَت الَو# :لاقف اًضيأ نزحلا نع ةئاىسوم م نهود" و نك انو نط ىف
 ُمَأ كلذكو ؟هاهنف هنزح يف ىصَع هين نأ [كلذ] ناك لهف .*74 َىنَرْحَتآَلَو
 هوركذاف ؟اًقرق راغلا يف ركب يبأ نزح نيبو هانركذ ام نيب نإ :نولوقت مأ !! ىسوم

 :نايلا هن مهلا

 نوح ةنهر عملا 14! نيدو ابرك هيقملا انهي تاجا هقول ل3 ةياوكلا

 يصاعملا عيمج هنم نومأم .تالزلا نم موصعم اندنع هتنأل ,ةطقاس ُهيَي ىبنلا

 نا دعم نمو نيم زنلا ناجم ىف 3

 : راك وهسؤتلا ىلاسإا كذب علا ىفوورهاتلا وهلا دعا
 اهتلظيم رك ذا :نيتمؤملا .نيلاجم قف“شا نو ىضاقلا اهوا ةليوط ةديضق»:نم تيبلا اذه

 ْ ْ انيعي ىدلا الا ىظعتو

 درك رايتخب ناهج ود رد ىادخ اروا درك رايتخا ىلع ىتسود هك لد ره

 درك اوسيش نا رد: تفند هك نيكنا تشك زور زوريفو دما علاط هدنخرف

 درك رارق هش نا تّيحم رد هك لد ره تفاي رارقلا راد تداعس ٌةيامرس

 درك راكش شيوتفب رام هك نأ نم ريم مرباجك هديزك رام ىادتقم نم

 درك راكف ىلفط ِهك رد رام ماك وك ىهشنهش مسانش شيوخ نيد ناطلس

 .١١ا/ :لحنلا .غ .تايبالا رخا ىلا

 .,/ :صصقلا .6

 هادف اهو 161717 ىتكحا كلل وقاتل تك عم ةوخ اهدا وعلان ل اكشالا نه عمار انينلا ه5

 اذ ارق ثلا يعطر | اهيعتل انستا هزت وك هنن ريففلا انجي باج | كمان كه هكر ايفو

 ةعوبطملا ىفو .... لوقنف .ةيافكو نايب هيف نوكي ءاهيف لوقلا نم اًرصتخم درون نحنو .ةلعلا

 1 تف طقس هن

 تن © يفشل ةراقتعملا قوسنلا: رظتاو



 كي راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 لمجأ ىلع ْمِهيَلَع ْنَرْخَت آل :هل ىلاعت هللا لوق لمحت نأ بجوف .تائيطخلاو
 ليهستو هنع مهلا فيفخت نم ؛مالكلا يف !١ لاقملا نسحأو .ماسقألاو هوجولا

 اندنع ركبوبأ نكي ملو .[هل] اًماظعإو ًالالجإو اًماركإو [هب] اًقفر .هيلع رمألا ةبوعص
 نوك ّنأ ىلإ وعدت اًضيأ ةرامأ الو ءًأطخلا [عوقو] هنم نمؤيف اًموصعم انموصخ دنعو

 ناك هنن كاذو ةتريهو هكشو ةقوطةاسف ىلع ةلضاعب ةلآلدلا لين ايي هباللا

 .اذه .هتجهم ظفحو هّيبن رتس ىلاعت هللا راتخا ثيحب .هتزوح ىفو يي هللا لوسر عم

 هتنأو .هدناعمو هّودع ىلع هرصنيس هللا نر ايتةيدي ىلع ملا نك م ربخي ٍةئاناك دقو

 نزحلا مدعو ةمالسلاب ةقثلا بجوي اذهو .هتعيرش راهظإو هتملك ءالعإب هدعو

 :ةفافتملاو

 جسن نم تافاخملا ةلازإو سفنلا نوكسل ةبجوملا تايآلا نم هل رهظ ام مث

 امل [هل] ع ّىبنلا لوقو ءلاحلا يف كانه رئاطلا ضييبتو راغلا باب ىلع توبكنعلا

 ءانهاه نم اولخد نإ» :هعزفو هعله ةرثكو هيحوو ىلاعت ع

 نط نو مرعلا ةقم ريلقوب قرخنافا اعلا نامل لاش اوان" اتهام نم رح

 كلذ نم ءيش ىلإ ركبوبأ نكسي مل َمِلف ,فئاخلا ٌنئمطيو شحوتسملا سنأي اذه

 دعب ةهبش الف !؟دهاشو عمس ام لك يف هكش ىلع لد ام ,قلقلاو نزحلا هنم رهظو

 هيلإ ّبنلا هّجوت ّنأو .هناحبس هلل صاع هتنأ يف كش الو .هنزح حبق يف ضرعت اذه

 :هلادع نغساك

0 000000 
 هيي ئبنلا عم تنك :لاق ركب يبأ نع كك .بقانملا يف بقاثلا يف ةزمح نبا هدروأ هنم اًبيرقو

 سفرف « م لا :تلقو تفخف ا

 ا د يل اوءاج ن دا قتلا نا كبرت قر ا



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث ىف

 ل ا َنألا دن دحل قراشك د سوم ١ يرسخ

 أ زوجيو ميلا يف ءاتلالاب توما اذل اهلي ىلع اهدي هففع ناكاانلا [ اهنارتخو

 و قل نلع الا ةينيو نايس لا اعلا قبل كورك

 ىَناَخَت لَو » :اهل لاق اًّملف .هتقرافمل نزحلاو فوخلا نم اهدلو ىلع ةدلاولا قحلي

 نيتكسو. كلذ دلع كنا رطا 1 ينقال نو راعاخو د فلنلا ودار ناش

 امم رثكأ ىأرو تعمس ام لثم عمس دقف ركبوبأ اًمأو ,دعولاب ةقثو لوقلل اًقيدصت

 .هةنرخو ,هنزح نيب قرفلا حضوف .هسفن تنكس الو هبلق قثي ملو تأر

 ميلا يف اهدلو ئقلت نأ 991 ىسوم م رمأ ىلاعت هللا ّنأب دهشي ةيآلا رهاظ ّنأ ىلع

 اًذِإَف هيعضز] ْنأ ئسوُم ّمأ ىلإ اًنْيَحْوَآَو# :هناحبس هلوق يف رمألا بيقع اهبلق نكسو]

 َنِم ُهوُلِعاَجَو ريل ةرناراسر نأ طار ىتاكت الر ارسل ىف وتلاو هيلع قل

 انوكي ال نأ ّمصي امهنع يهنلا رهاظ درو ناذّللا نزحلاو فوخلاف ")4 َنيِلَسْوُمْل
 :ءاقلالاب رمألا سيقع ةفاعلا نسخت ةراقبلاو ةفالسلا» نيقنلا نيكس نذل اهتم/اققو

 ةّمألا تعمجأو .عقو دقف ركب يبأ نزُح اّمأو .اًعيمج نزحلاو مهلا عوقو نم نمؤي

 يو ابن را رن لال و نك لق سمر طال ل

 .اذه

07 0 
 نم ءامسأ نع ةياور هريس يف يرصملا يركبلا نيّدلاءالع هركذ امب عوفدم .ماعطلاب

 000 دشنأ ىّح . ْبيَي نبنلا هّجو نيأ يردن ال ٍلايل ثالث انثكم :تلاق اههّنَأ

 ١. :صصقلا .؟ .,/ :صصقلا /7.

 أ» خسن نع طقس انه ىلإ 4 ةيتصخم ركب نبا نوه ناك اذا ليق نإ» :هلوق نم نيسوقلا نيب ام .'"'

 دع

 86 جال ه1 كحل ركلل نتاوفلا نك نه ةذوكام تازايغلا هده نأ كوالا

 .«ب» نم طقس .؛



 7 راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 بتاج ىلإ 2 هردلا تاهذ: ىلع لدي هوريالو:سانلا هع" '(اوعش)

 .ةووفلا

 :ةثاىسومل ىلاعت هلوق نم ةضراعملا ضرعم يف هركذ ام ّنِإ :رشع يداحلا

 نم هريغو ىسوم فوخ ّنأل ةضراعملل حلصي ال ."!4 ئلغآلا َتْنَآ َكَنِإ ْفَخَت آل

 (؟) ههلاتق ىلع رارقلاو راّقكلا ةهجاوم دنع ناك امْنِإ اهركذ ىتّلا تايآلا ىف ءايبنألا

 مهءاطعإو هئايلوا بولق ةيوقت هناحبس هللا داراف .مهنم ةبلغلا راثاو مهت رثك روهظ عم

 :(تا) قم

 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؛0١٠/ 57 يربطلا خيرات 5378/١ ماشه نبا ةريس :ظحال .؟

 داشرلاو ىدهلا لبس ؛ 06/7 ريثك نبال ةّيوبنلا ةريسلا ؛87١// 7 ةياهنلاو ةيادبلا ؛ 889

 .59/ 7 ءالبنلا مالعأ ريس ؛1817/ ١7 لامعلا زنك ؛؟ 7/0

 يبأ نب ّىلع وه ءاليل روث لبج يف ماعطلاب ٌةْيِيَيهْلا لوسر دفري ناك يذلا ّنأ قحلا :لوقأ

 .61/ 1١9 راحبلا يف يسلجملا هنعو ١5١. .ىرولا مالعإ يف يسربطلا كلذب حرص امك ,بلاط

 ١١7. .ميظنلا ّردلا ىف ىماشلا متاح نب فسوي هدرواو

 نم وهف 0 نفل ماعطلا .ءاكتسأو سكك ا ب نابصرلا دبع لاسرإ نم لبق ام امأو

 نبا كلذب حّرص امك ةلمت هلأ تناكاام 17 نيرفاكلا نم ناك ركب يبأ نبا ّنأل .تاقلتخملا

 ظحاجلا مالك لقن دعب رفعج يبأ هخيش نع اّلقن 71١/11 ةغالبلا جهن حرش يف ديدحلا يبأ

 موي انيلإ عجر دقلو ,نيدلاب نيدي وهو الإ يبأ تفرع ام :ركب يبأ تنب ءامسأ تلاق :لاق ثيح

 ال رثكأ ملسأو انملسأ ىّتح انمر امف امف 0 ىلإ اناع دف .ملسأ

 اذإ ؟ركب يبأ تيب أ كلذ ملسأ يذلا اذه نَم انوربخأ : مه رمش وبا انفي لاف

 مل ةورفمَأ هتخأو هلع ل ةفاحق قياو »هلكت مل ةامجرلا دبع ةثباو :يلطست ل هن ارفا تناك

 سمخب ٌةُييَي ئبنلا ثعبم دعب تدلو اهتنأل ,تقولا كلذ يف تدلو دق نكت مل ةشئاعو .ملست

 ا نيرشعو ثالثب ّيبنلا ثعبم دعب دلو ركب يبأ نب دّمحمو ؛ , نينس
 ثعب موي تناك اهنع ربخلا اذه ظحاجلا يدور دنف حلا نكي ىبا تي ءامسأو .عادولا ةّجح

 موب هني لهأ قم ملط ا ىذلا اذ: مفاد نيتنس تنب ةياور يفو- نينس عبرأ تنب هيي هلا لوسر

 . ىهتنا !ةرباكملاو بذكلاو لهجلا نم هللاب ذوعن ٠ ملسأ

 .لايل تالت دعيالا ليكي ئبنلا هيلإ جو امب اهملع مدعي اهتياوز تيأر دقق ءامسأ اًمأو

 . مهلاتق نع :«ج» و «أ» 4 .48 :هط .'*



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث 7

 ماقم يف يبلقلا فوخلاو .هوحنو «ْفَخَتآَل» :هناحبس هلوقب ٌودعلا لاتق ىلع ةأرجلا

 .اقنالو أطقم وكي نأ ع الخف هركشسمب» سنل مهعم لاعتلا !١ نيصو قدعلا ةرثك
 راذحلاو رارفلا ' '(ىلع رارقلا) تقو يف ناكف .راغلا يف ُةيِيَيّئبنلا لوخد اّمأو

 نوكي ءادعألا مالعإل بجوملا ءاكبلاو بارطضالاف .رافكلا ىلع مهلاح روهظ نع

 .اليشلا زي يقال نكح

 عوقو دنع بلقلل لصاحلا نزحلاو فوخلا دّرجم يف مالكلا سيل .ةلمجلابو
 1( داكلا ليز هنلابلل راها ريغ نع نطوصر را رططا وما دن فهلا وه أل ومدن اداقلا

 ءاكبلاو قلقلاو ءادصلاو ةحيصلاو نزحلاو فوخلا راثآ كانه رهظأ دق ركبابأ ّنأ يف

 نبجلاو أطخلاو بنذلا نيع كلذ ّنأ بير الو .ءادعألا مالعإ ىلإ يّدؤي داك يذلا

 .ءامإلاو لمارألا نع ردصي ال يذلا

 مهسنأل كلذ تتسلا لها لوصأ ىلع ضيف أل اقم ةظراضلا كلت نأ قلع

 .ًلدج اهيف روكذملا مزاللا داسف عنمي نأ مصخللف .:ءايبنألا ىلع بونذلا نوزّوجي
 رئاسكلاو.رتاعضلا نع ءايشألا هنن ىلع ىعحبلا انباحصا يكذم ىلع اثأو

 زاجعإلا هجو ىلع رابخإلا وه 4ْفَخَت آل :ىلاعت هلوق لثم نم دارملاف .'* 'اًقلطم
 كلف: وك ىلع ليلدلا را قف ©"تاقينلا | هنلاوااضنلا نما :قيفتو بيشلا قم

 .هوحنو فوخلا نم ملست كّنأ ''لايخلا وأ ناطيشلا نود نامحرلا فرط نم زومألا

 باوج يف ديفملا هللادبع وبأ ديعسلا ٌلجألا خيشلا هركذ ام باوجلا قيقحتو

 .«ب» نم .؟ . نييعتا :«ج» ٠ --ت

 .«ب» نم طقس ."”

 ؛١/١5 ىكركلا لئاسر ؛١ 7١/١ ىضترملا لئاسر ؛7١ .ءىضترملا دّيسلل ءايبنألا هيزنت :ظحال .

 ْ ال 11 اونألا ناهيتلا 1/1: ىلحتلا ةماعلا لوصألا لع لا لوصرلا ةدابب

 لافلام عر .«ج» نم طقس .6

 مح



 0/0 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 تيّلخ ول يّنِإ :هباوج يف لاق ثيح .كلذ نع !١ يلزتعملا طاّيخلا نيسحلا يبأ لاؤس

 "7 هي ؛ُهلْوَق َكْنُرْحَي آلَو» :39!هتبنل ')(هلوقلو ,#« ْفَخَتاَل» :39[سومل) هلوق رهاظو

 1 نق نع مهلا ىو حا ىلع تعاطتل عابسألا ىل دخون اا ده محا اني
 نأ امك .«لعفت ال» :هلوق نم ىهنلا ةقيقح هرهاظ يف ّنأل .هيلع ٌمذلا هلعاف قحتسي

 تلدع ينّتكل .«لعفا» :هل لاق '* /اذإ رمألا ةقيقح مالكلا نم هلباقمو هفالخ رهاظ يف

 بجوت امك .هنع لودعلا يلع تيس | ةنافض ةلكلدلا [اذه لك يف] رهاظلا 9

 نم تبث ام ىهو ؛هنع فراصلا ليلدلا مدع دنع رهاظلا عم رورملا ىلع ةلالدلا

 بأ نا ىلع ةلضاحس قاقثالا ناك اذإو ىءانآلا) ميبانتلا قع بت ىتلا ءايجألا ةيضغ

 يهنلا رهاظ ىلع هتّصق نم هنمض اميف '!(:ءايبنألا 5508 نكي دل كب

 ذإ ,اهتمادتسا '"!(نعا) هيلإ يهنلا هّجوتف .اهيلع ناك يتلا لاحلا حبقو .هتقيقحو

 “)نع الو لجو ّرع هللا نع ربخ الو ةمصع نم كلذ نع فرصي فراصال
 1 ةيِييَي هلوسر

 نم ةّيطاّيخلا بسنت هيلإ :نييدادغبلا ةلزتعملا خيش نامثع نب دّمحم نب ميحرلادبع وه ١.

 لال دكيساللا تانك تتح نكاتعنلا ءازطن نم وهو. ةلرفعملا ريع ةييهغ ةلالختةل ةلزععملا

 .لحتلاو للملا يف يناتسرهشلا اهدروأ تالاقم هل .يدنوارلا نبال «ةلزتعملا حئاضف» در يف
 يواطم يف هدروا .ديفملا خيشلا عم تارظانمو تاياكح هل .قرفلا نيب قرفلا يف يدادغبلاو

 جهن حرش ىف ديدحلا يبا ربا ةنعااةرينك يىكحيو .تاللاقملا لئاواو ةراتخملا لوصفلا

 . ةغالبلا

 ,يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا ؛ 5٠١/١4 ءالبنلا مالعأ ريس ؛ 87/1١١ :بيطخلل دادغب خيرات :ظحال

 نازيملا ناسل ؛88 - 86 .ىضترملا نبال ةلزتعملا تاقبط ؛١/71 لحنلاو للملا؛10١ - 7

 .«ج» نم طقس ." .8-1/غ

 .«ب» نم .غ .160 :سنوي .؟

 .«ج» نم طقس .1 .ذإ :«ب» .6

 .« ُهييَيَع هلوسر نعو :«(ج». .ردصملاو «ب» نم .ا/ل

 . ةنم نيتفوقعملا نيبامو .8"-غ "5 ,.ةراتخملا لوصفلا .8



 نأ مزل مص ول ,بئاغلا نم ًالاح ىلعأ رضاحلا ّنأ نم هركذ ام ّنِإ :رشع يناثلا

 هللادبع لب ءقيرطلا كلذ يف ُُيييَيلوسرلل اًمداخ مو ادا وو اع وكل

 نم ًالاح ىلعأو لضفأ .قيرطلل اًليلد ة4هرجأتسا دق يذلا كرشملا '')طقرألا نبا

 مزتلي ال اًضيأ ةّنسلا لهأ نم اًدحأ ّنأ رهاظلاو ءاّضيأ نامثعو رمع نم لب !!ئلع

 .نامثعو رمع بناج يف همازتلا نع الضف 3ة!ّىلع بناج يف كلذ

 كم ركبوباو اليل الإ ةنحملا لكم ام دق اًنلع "أ قم هركذ ان نإ ةرشع»كلاغلا

 هللا ليبس يف هسفنل ًالذب ناك" 'ةليللا كلت 12 ّيلع لّمحت ّنآب دودرم اّماّيَأ راغلا يف

 نم لّوأ ةًغاهتنأ هريغ يف هريغو هريس يف يرصملا يركبلا لاق ىّتح .هلوسرو ىلاعت

 ةدالا نم ةلصأ ؛لاقي و ومع ابأ ىتكي ةفاحق يبأ نب ركب يبأ ىلوم يميتلا ةريهف نب رماع ١.

 لخدي نأ لبق ملسأ .هقتعأو ركبوبأ هارتشاف ةّيلهاجلا يف ٌقرتسا ءلئاو نب زنع نم :لاقيو

 1000 نمكتا .ةكمب نوبّذعي ةيدبلا نيفعضتةبسملا نع ناكوو مقرألا راد 1 هنأ ل سو

 ةنس ةنوعم رئب موي لتقو دع اداة ةيوتاع ديف واذ اه نب نيوأ نياشذواحلا ةيبوشتم ا هلا

 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :يف هتمجرت ظحال ,ةنس نيعبرأ نبا لتق موي ناكو ,ةرجهلا نم عبرأ

 ؛؟05/ ” ةباصالا ؛7١/0٠08 تايفولاب ىفاولا ؛ 597/7 نابح نبال تاقثلا ؛١55 /56٠”

 1 ا 0 ؛ةعفنملا ليجعت !/"/ 6 بيدهتلا بيدهت

 رجاه امل كلَ ئبنلا ليلد ,يليّدلا م نبل هير اودقرأ لاقي هطقرر و طق رأ نب هللادبع . "

 اًمالسإ هل فرعي مل .هموق نيد ىلع ناك :هيف ليق ,ةنيدملا ىلإ
 خيرات ؛08/ 4 ةباصإلا ؛1؟١/9 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ؛"1١/ 4 فلتخملاو فلتؤملا :ظحال

 /١7. 17 ماشه نبال ةريسلا ؛١8/ 7 يربطلا

 لوسر ضبقي نمل ةقان ةئم اولذب شيرق ةاغط ّنأل ءاّملسم ناك طقيرا نبا ّنأ قحلا :لوقأ

 امل طقيرا نب هللادبع مالسإ الولو .هنم مهنكمأف هيلع نيكرشملا ّلد نملو اّئّيمو اًيح ُةُيييَيه
 يف نيكرشملا ةدعاسم هيلع اًبجاو ناكل اًوفاك ناك ول هتنأ عم .اًليلد ٌةْيَييَي هللا لوسر هذخأ
 .ليللا :«ب» .“ .هتهلآل ةمدخ عبي ئبنلا ىلع ضبقلا



 07 راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ىصحلا ئطو نم ريخ يسفنب تيقو

 ١ 21 لح ء نس 8

 .ءادعألا نيعأ نع مهل ةرتاس ةليل ىف ة8هل اًيحاصم ناك امّنإف ءركبوبأ اًمأو

 ا يووكدملا ليلانلاو مداخل هلل 37 فن هنن كارت نقوم انجتلا يتلق ىلع يلاقلاو

 ١. يننوتبثي ام :لصألا طخب هشماه يفو ,يننونيش :«ب» .

 م دقو :«ج».؟

 ”. سلجملا :يسوطلا خيشلا يلامأ ؛!١/55 يفوكلا ناميلس نب دّمحمل نينمؤملاريمأ بقانم ٠5.

 نيطمسلا دئارف ؛787٠١ .ىمزراوخلل بقانملا ؛غ/"” مكاحلل كردتسملا 9 ثيدحلا 5٠0/١",؛

 لاو قولا ليش ,راصبألا رون ؛47 .ةّدوملا عيباني ؛ 87 ,ةّمهملا لوصفلا 1

 .ءىكجاركلل بّجعتلا ؛ 09 .ربج نبال ناميإلا جهن ؛7* 32 نينمؤملاريمأ ناويد رظناو 49.

 «رفأ ٍتاَضْوَم ءاَقِتبأ ُهَسْفَت ىِرْشَي ْنَم ٍساَّنلآ َّنِمَوؤ :ىلاعت هلوق ليذ شماهلا يف يتأيس ام رظناو .
 ضعت ىف درو دقق: نواعم اهي اهظافلا نأ امك «ةفلكشم و داضملا نفك لا وع نع

 تادلة قيبلا ل ةيورداصملا : ْ
  0دكا سن هلال لولا" ر1نن اكو

 :رخآ تيب رداصملا ضعب يف تيبلا اذه دعبو

 رتس يفو هلإلا ظفح يف ٌرضلا نم انما راغلا يف هللا لوسر تابو

 «رتسلا يفو هلإلا ظفح يف لاز امو» :يناثلا عرصملا لدب رداصملا ضعب يفو .

 :رخا تيب رداصملا ضعب يف دازو
 يرفَت امنيأ اصحلا نيرفي صتئالق نص دات كيو ديك ان الج ءاكنأ

 :تيبلا اذه رداصملا ضعب ىف دازو

 فرق ناسا سد هتف هيلا دس هنن تا
  .4.روكذملا :«ج» ْ



 1 ل و ايهدحا ناك يفخي ال انك انا

 ةقيقح ىلع لدي ام ركب يبأ رعش نم ريسلا باتك يف ''قاحسإ نبا ركذ دقو
 :اذه وهو ,لاحلا
 7لدمو سمف لك نم قثو َتنمأ دّمحم لاق راغلا تجلو اًملف

 يرخسو وتم لك يفد هونت ىذلا "الانس اان كارحج
 ا١)دحتملا '*!ةجهبلا يذ ىلع ٌحثإو ٌةنتف كش ال نزحلاف ننزحتالو

 مل وهو .يهلإلا يحولاب هنمآ دق يبي '"'لوسرلا ّنأب تايبألا هذه يف ٌرقَأ دقو

 . رخآلا نع :«ج».١

 . يكجاركلل بجعتلا باتك نم حيحصتلاو ,قاحسإ وبأ :خسنلا يف .؟

 كثثمأ :«ب» يفو هب لك نمولو :«أ» يىفو .«د» نم خلا مسر رهاظل قفاوملا رهاظلا وه اذه .'"“

 5 .يكجاركلل بجعتلا باتك يفو ناك قلو :«ج» ىفو نبل نمؤيو

 جلومو يسمم ّلك يف قثف تنمأ عم لاك نافلا تنل ناكلو

 . يذلا كغلاب هللا ّنأ :بجعتلا باتك يفو .ءانبلاب :خسنلا نم ّطخلا مسر رهاظو .رهاظلا وه اذه .:

 . ةجللا يذ :خسنلا رئاس يفو .«ب» نم تبئثملا .0

 هتيبمب ٍةجا نينمؤملاريما رختفي نأ بجعلا نمو :لاق .45 .بّجعتلا يف يكجاركلا اهدروأو .5

 هربخأ يبنلا ّنأو ةيصعم راغلا يف هنزح ّنأِب ركبوبأ فرتعيو ءاّرخف هل هنوّدعي الف شارفلا ىلع
 هرعش يف لجرلا ٌرقيف :لاق مث تايبألا ركذ مث .اًرخف هنوّدعيو هنوفلاخيف ,ةنتفو مثإ هنزح ّنأ

 ربكأ ةنتفلا# :ىلاعت هللا لاق ءرفكلا ةنتفلاف ءٌدثإو ةنتف لاحلا كلت يف هنزح نأ هربخأ ئبنلا ّنَآب

 هجولا اذه ريغ نم اهتالمتحم ضعب ىلإ ناكملا اذه يف اهفرص الو /5١١[. :ةرقبلا] # لتقلا نم

 امين هنويدكو لجرلا ةميهو لجو عدنا يمنع هلا يوكرخل يذلا جالا نم اهتراقوق اين
 نورهظي ةنس لك اًديع دادغبب هل نولعجيو ,ةّدسم هنزحو ةنسح هتيصعم نوٌّدعيو هب ربخا

 امك اونزحي نأ بجي ناك دقو .هنزح موي نوّرسيو همثإ موي نوحرفيف .ةّرسملاو حرفلا هيف

 مهتاروصق نكل ,هئايلوأو هتعيش نم اوناك ذإ هئاكبل نوكبي لب يثأر ىنَج امب اوّمتغيو نزح

 .ةحضاف مهتاضقانمو ةحضاو

 ميقتسملا طارصلا ىف ىلماعلا سنوي نب ٌيلعو ؛ 07/57 ىئاهبلا لماك ىف يربطلا دامعلا اهدروأو

 0 هذا وسما عاما كاملكلا قطعي ىف ةزياقم وم ادق



 م١ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ةيآ ّنأ بجعلاو 00 امثإو ةنتف ناك هنزح ّنأب اًضيأ اهيف فرتعاو .كلذ يف هقّدصي

 الو ,رانشلاو راعلا قوحل نم اهيف تفرع ام عم ,مهدنع ركب يبأ ةليضف بجوت راغلا
 يرشي نَم ساثلا َنِمَو# 5 هلوق نم ةليللا كلت يف ةّيلع يف لزن ام بجوت
 1 ةليضنلا كلت لقب "يكل هنا فاضرمءافعبأ طيسفت

 ١ . :ةرقبلا /ا5١.

 ". تلزن :ةثلاثلا ةياورلاو ...تاياور لوزنلا ببس يف :104/ هريسفت يف يزارلا رخفلا لاق

 اّمل هتنا ىوريو .راغلا ىلإ هجورخ ةليل هيي هللا لوسر شارف ىلع تاب .بلاط يبا نب يلع يف

 خب خب» :يداني ليئربجو .هيلجر دنع ليئاكيمو .هسأر دنع 32 ليئربج ماق هشارف ىلع مان

 يذلا كيل رفو: مه ةكؤلملا كبش ىف اي ىلا ىب ان قبا اي ةكلتسيوم

 0/0 نايبلا عمجم يف يسربطلاو ؛ ةيآلا ليذ 0/1/1 رس ل وو عيل كال

 ءاضقل ب! اًيلع فّلخ ةرجهلا دي ئبنلا دارأ اّمل :ةفيرشلا ةيآلا ليذ هريسفت يف يبلعثلا لاقو

  رادلاب نوكرشملا طاحأ دقو راغلا ىلإ جرخ ةليل هرمأو هدنع تناك يتلا عئادولا درو هنويد

 إف ءيشارف ىلع من ّمث .يمرضحلا يدربب حشتا ؛ّىلع اي» :هل لاقو .هشارف ىلع ىلع ماني نأ
 . هب هرمأ ام لعفف :«هللا ءاش نإ هوركم مهنم كيلإ قحلي ال

 امكدحأ رمع تلعجو امكنيب تيخآ دق يّنِإ» :ليئاكيمو ليئربج ىلإ ّلجو ّرع هللا ىحوأف
 ايضا انهنف. 5 راعطاف 65 ةادحلاو محاسب تاور امك اقنيرك الا قو لاوطا

 فس نينو هنو ينحل ١15 كلاط نبا ور لع لدم امسك الا: ةامهبلا لهو غانا: ئشواف

 لت هل رادع ندذا اطيح جيو اذا ىلإ طعس: انعنل يورك وير سقت يدار نع زق ولك كاف
 يبأ نبا اي كلثم نَم ,خب خب» :لوقي ليئربجو .هيلجر دنع ليئاكيمو هسأر دنع ليئربج ناكف
 .«هتكئالم كب هللا يهابي ءبلاط

 َنِمَو) :/ بلاط يبأ نب ىلع نأش يف ةنيدملا ىلإ هّجوتم وهو هلوسر ىلع لجو ّزع هللا لزنأف
 0 1 قيال ( هللا هك ايش اختنا هنن يرش :قه الا

 ةركذت نم اين ىلع ةمجرت نم «ةرجهلا ةليل ثيدح» ناونع يف يزوجلا نبا طبس هنع هاورو
 ما قئاقذلا كت ىف ىدهشملاو ؛40 .ةرهاظلا تايآلا ليوأت يف يدابارتسألاو .ّصاوخلا

 ننوززا1/1/13 نينا جول ءاذح تانك نسل انبلا تعم ذو لهنا 5 ينادك فا ىلا ةهلا ةفاوأو
 ريك نقع 1: ةقبعلا ل ومشنلا يف يكلاملا غاّبصلا نبا هنعو .«هلضفو رائيإلا نايب» :ناونع

 23 ناضبلاروت يف يجنلبشلاو ؛ اج ئلع ةعاجش
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 مّلس 12[ليعامسإ ّنأ امك :هفيناصت ضعب يف ىدهلا ملع ىضترملا اندّيس لاقو

 ,نيكرشملا فيسل هسفن مّلس ١ !(391 لع كلذك) 991ليلخلا ميهاربإ هيبأ حبذل هسفن

 يف ناك اذإ امّيس .هدلو لتقي ال قفشملا دلاولا ّنأب دلولا ملعب ترج دق ةداعلا ّنَأ عم

 .لتقلا ٌقحتسي ام لعفي مل هنأ اًضيأ اًملاع اًقئاو ناك '!(دق)و ,ةّلخلاو ةّوبنلا ةجرد

 اوناك مهنإف .'"!(نيدبآلا دبأ) امهيلع هللا تاولص نينمؤملاريماو تبنلا يداعأ امأو

 مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا يلوازمو مانصألا ةدبع نم ءاًدادش اًظالغ اًراّقك

 يف هيي ىبنلا 'رم أ 1 ىلع اكل دقو 5 نيد لإ ةوعدلاو مانصألل 59

 علط اًملو.:ةشارف ىف همانمب تيبنلا نيبو مهنيب لاحو :*! ههضرغ توفو ةليللا كلت

 هلع ئبنلا لاح نع مالعتسالا يف هيلع اودّدشو (١!هسأر ىلَع موقلا مجهو حابصلا

 19[هتنأ امكف ,مالملاو يزخلا الإ هنم اولاني نلو .مالكلا يف مهيلع (") هى اّضيأ ظلغأ

 امك .هشارف يف هم اقع اًمئاق ناك كلذك .هسفنب بَيَي لوسرلا ىمح دق ةليللا كلت يف

 .ركذتف ةقاسلا كاسالا ىف هب وه 5

 ١١١ ؛نيبملا يحولا صئاصخ ؛59 ثيدحلا ١7. سلجملا :هيلامأ يف يسولطلا خيشلا هاورو ج

 عيباني يف يزودنقلاو ؛179 .بلاطلا ةيافك يف يجنكلا ؛؟0/ 6 ةباغلا دسأ يف ريثألا كو

 75١17/1١. بلاطملا رهاوج يف ينوعابلاو ؛ ١0 .ناميإلا جهن يف ربج نباو ؛17 .ةّدوملا

 ؛17١١-17١/ ١ ليزنتلا دهاوش ؛١١٠/ ١ يشايعلا ريسفت ؛ ١87/١ يسوطلا خيشلل نايبتلا :رظناو

 ؛11-٠18// 5” :قشمد خيرات ؛ 0207/١ نايبلا عمجم ؛15-١ حما ,يفوكلا تارف ريسفت

 .897/ 1١ تايآلا ليوأت

 أطو نم ريخ يسفنب تيقو» : هن نينمؤملاريما تايبأ ليذ شماهلا يف مّدقت ام ظحالو

 .«ج» نم طقشر ١ . «...أاصحلا

 .«د» نم .”' .«ب» ىف سيل."

 . مهض رع :«ب >6 . نسل :( ندر

 .اًضيأوه :«ب» .“ ةسأ) هموق ىلع :«ج» .1



 م راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 .هشارف يف مونلل فايع راتخا امن يبي يبنلا ّنأ نم هركذ ام ّنِإ :رشع عبارلا

 .ناتسلاو فيسلاب داهج الو .ةئّحلاو ليلدلاب ةوعد دعب هنع رهظي مل اًريغص ناك هتنأل
 ملعو .خيراوتلاو ريسلا بتك علاط نم ىلع هنهو ىفخي ال مالك ,خلا ركب يبأ فالخب

 نيمدلااولا نير فااتجا يلعورالا وا هني يرعاك رجول ناز يف اربع

 ىلع ةميرقلاو'' ديس رثع 12 ةبلا ةكي دنع ناك ةرمغ ن١ كلف ةنعلا لها نأل

 هك ني وجيل نلا سلا ديو" ا ةكوب رفق الث ةكووب ومص ناك "اوم

 .نأ:«ب».؟ . ةنس :«ب).١

 رشع نبا وهو بلاط يب أ نب يلع ملسأ لات ده اجو نع تلاه ريع ىف ناجل نبا ىورو .'"

 ناك هن ةقع وزال رعب نس ةجيوخ عشا ل ييوونلا هع ناك ١31: ص ىفو . نينس

 . نينس رشع نبا ذئموي وهو يلع هب نمآ ركذ لَو

 هللا نم هءاج امب قّدصو هعم ىّلصو ٌةُرَْي هللا لوسرب نمآ ركذ لَّوأ :قاحسإ نبا اًضيأ لاقو
 ةريسلا ىف ءابسم قرا هنعواكش اذك : قيتس شع نبا ةقؤي وهو ::ههلاط . نبأ نينةرلع ىلاعت

 1 / كردتيسلا نفك اجلاوروا قنا تانعيالا قدرا نبع جارد 3 ةّيوبنلا

 1 1 0١. .بقانملا يف يمزراوخلاو

 ةرشع ثالث نبا وهو ىلع ملسأ :ليق ءقاحسإ نبا مالك لقن دعب ٠١91/7 باعيتسالا يفو

 نبا :ليقو .ةرشع تس نبا :ليقو :ةرشع سمخ نبا :ليقو ,ةنس ةرشع يتنثا نبأ :ليقو ,ةنس

 نامث نبا :ليقو ءرشع

 وهو يلع ملسأ :لاق رمع نبا نع ,عفان نع ,ةبدعُج نبا نع. امل د ل مم
 . ةنس ةرشع ثالث نبأ

 يلع ملسأ :لاق هتنأ رمع نبا نع هدانساب ةّبش نبا قيرط نم ٠ 14 ص رخآ يف اًضيأ ىورو
 .ةنس نيّئسو ثالث نبا وهو يفُوُتو ,ةنس ةرشع ثالث نبا وهو بلاط يبأ نب
 . كلذ يف ليق ام ّمصُأ اذه :ّربلا دبع نبا لاق ّم
 عست نبا وهو [يلع] ملسأ :لاق هتنأ يبلكلا نع هدانسإب 7/5 هخيرات يف يربطلا ىورو

 . نينس رشع نبا وهو ىلع ملسأ :لاق دهاجم نع هدانسإب 5١8 ص يف ىورو
 وأ .ةرشع سمخ نبا وهو ىلع ملسأ :لاق نسحلا نع هدانسإب كردتسملا يف مكاحلا ىورو

 م



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث م

 :. هس نصع: تس خرب )

 الا نينمؤملاريمأ ناميإ ّنِإ :ةبصانلا لوق اًمأَف 77١: .ةراتخملا لوصفلا يف ديفملا خيشلا لاقو

 ةلزنملا هذهب ناك نمو .نيقلتلا ظفحبو ديلقتلا هجو ىلع ناك امّنِإو ,ةفرعملا هجو ىلع عقي مل

 يف ناك دا نينمؤملاريما ّنأ مهؤاعّداو ,باوثلا هب هل بجي ملو ةحدملا هبحاص ٌّقحتسي مل
 1 :املكماي و لقعلا لماع عك حل هيو دكر تلا" زن نيعم .ةيسر كرا اعل كلت
 ,نيئس عبس نبأ ُهاَيَِي ئبنلا ثعبم تقو يف ناك هتنأ مكئاعّدا يف متلهج دق مكن :مهل لاقي هّنإف

 تاياورلا روهمج نأ كلذو .فورعملا ٌداضيو روهشملا فلاخي هيلع ناهرب ال ًالوق متلقو

 انالك هتافو دنع كناك هتس نأ اهتظعي ىف: ءاجو: كب نوتنسو :ىسمخت هلو. نبق هلك هاب تاءا
 هلبقي الو لقنلا يجس ىف فرعي اال حورطم ٌداَشف نيتياورلا نيتاه ىوس ام اًمأف .ةنس نينسو

 انذاقل ل فب تف 1 يتم وعلا خا ذا المع قو وا قنلا ودب اولا ع أ نم دع

 ,ةنس نيثالث هدعب شاعو ءاهدعب رشعو .ةرجهلا لبق ةرشع ثالث ؛[ةئعبلا دعب] ةنس نيرشعو
 ترتاوت امب نيَّنسو سمخ ىلع هّنس يف انمكح اذإف .ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس يف هتافو تناكو

 نيس كالت يلعاببكس نإو دنس رض عنا 027 ةرعلا تعين ندع هن هناك هرابخألادب
 كفيسلا ريشي نوكيا | باوخلا | دهب ند عرقي كيكفز نيتي ردع قديس دع كو رلاك
 !؟ نيئس عبس

 اًعفاد نوكي هتنأ الإ .كلذ هل صيف .ةنس نيّتس هتافو دنع تناك هّنس ّنِإ :لئاق لوقي نأ الإ ّمهْللا

 راض قم وءاك اياوزلا نم ذاشلا ىلع | دعس راتألا نمر وؤهشملل ا كن نايخألا نم لتاوعملل

 قيرط ىلع فيقوتلاو رابخألا يف مالكلا هجو نع هل نايبلا هترظانمب ىلوأ ناك كلذ ىلإ
 ْ .ةلاقملا يف ةفزاجملا نود اهيف حيحصلا نم دسافلا

 اك فيش ملا ربها ذأ نشد نا ناقل قف و يف رظن وأ رابخألا عمس لقاعل نكمي فيكو

 نم هغلب ام دنع ٌماعلاو ٌصاخلا يف عئاذلا هنع عئاشلا ٍةّياهلوق عم ,ةنس نوّئس هلو يَفْوُ
 ال نكل عاجش بلاط ىبأ نب ٌىلع ّنإ :نولوقي اًموق ّنأ ىنغلب» :يأرلاو ريبدتلا ىف هئادعأ فاجرإ

 اذ نأ ايو نيرشعلا ةفلب ايو ادق تيق دقت نق اهب رض أ دعنا مهب لهو وهو د رخل لل ةويضر

 ةنقوب رفا نرسل ىلع ف رد دقت رنا نان بدا لا ىلا نار كلو بوتس نضر فق زف

 هللا تاولص هتنأ معز نم لوق بذكي اذهو ءنيّقص ِماّيأ ىف كلذو ءاليوط اًوهد هدعب شاع

 دنغ تناكاتج هالك فيتم تداج و تائاؤورلا ن١ عي تي نوتسللو يفوت هيلع

 . كلذ ركنأ نَم لاقم نالطب ىلع ليلد راشتنالا ىلع اهئيجم يفو ,ةنس نيّئسو اًعضب هتافو
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 م6 راغلا ةيآأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 لذي ايو نيتتولا الهويه وناك ةفوكلاب لك عوو 12 اتلعن ا ىلع لدق تاياور ةةىور من -

 ردك | ناك لسا نيس سورا ىلع لدن كانا وربع وو تمنع ديو اهم اك ريض نا قلع

 :لاق نأ ىلإ ءاهضعب انركذ دقو ؛نينس رشع نم
 نبا وهو ملسأ :لاقف ؟ّىلع مالسإ نع ترألا نب تابخ ل ينس اف سر نة وو

 . غولبلا مكحتسم غلاب ذئموي وهو هع يبنلا عم يّلصي هتيأر دقلو ,ةنس ةرشع سمخ

 دئموي هل ناكو ,ةنس ةرشع ميرا نباؤهو ةرلغ ملسأ :لاق ةزضتىبأ نع فيز: نب لع ووو
 .باتكلا ىلإ فلتخي ةباؤذ

 ىدحإ نبا وهو ,ىلع هللاب نما نم لّوَأ :لاق ّىلع نب دّمحم نع .دايز نب هللادبع ىور دقو

 دقو . ةنس ةرشع سمخ نباوهو بلاط نبأ نب هيلع ملسأ نم لوأ :لاق دز نب نسحلا ىورو
 :تلابلا رع نب نايفس يبأ نب هللادبع لاق

 لماع عنص هن ليففا :لمفدل هنوعبتي ا ا

 ىلإ فلتخي ةباؤذ هل ناكو ىلع ىلع ملسأ :لاق نيوج نب ةّبح نع .هيبأ نع ,ءليهك نب ةملس ىورو

 .باتكلا

 ملسأ موي اج هّنس ىف تءاج رابخألا نإ :!75/ ١1 ةغالبلا جهن حرش يف ديدحلا يبأ نبا لاقو

 :نيمسق ىف هانلعجف ماسقأ ةسمخ ىلع

 ترألا ني"تابخ ىتياور ركذو.. ةنس ةرشع سمخ نباوهو ملسأ :اولاق نيذّلا :لّوألا مسقلا

 يبأ نع .يناّرحلا ةداتق وبأ هاور .ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو ملسأ هّنِإ :اولاق نيذلا :يناثلا مسقلا

 ءانبأ نم ّىلعو .رمخلا ب رشنو ةراجحلا دبعن انك :لاق ناميلا نب ةفيذح نع ؛جرعألا مزاح

 0 هللا ل وسو ةقاست دوي: نقلي رق وذا راهنو اليل هيلع ئبنلا عم ىّلصي تاق :ةنئس ة رقع عبرأ

 . هيا ىلع الإ هنع ٌبذي امو

 . ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو ىلع ملسأ :لاق ديمحلا دبع نب ريرج نع ةبيش يبأ نبا ىورو

 .ىقّدلا هللا دبع نب 0 دال ةرشع ىدحإ نبا وهو ملسأ :اولاق نيذلا :ثلاثلا مسقلا

 . «ةنس ةرشع ىدحإ 0 : 12 ىلع
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 كايجاب 111 نر ل
 .ربذتف ٠ نيس ريسع

 نب ىلع هللاب نما نَم لّوأ» :لاق ٍةئانرقابلا يلع نب دّمحم نع. يندملا دايز نب هللادبع ىورو ب

 ا يرسم ةعبرا نبا وهون ةنيدعلا ىلا رجاهو .ةنس ةرشع ىدحاإ نبا وهو بلاط يبأ

 نب دّمحم نع ءجاّرد نب حون هاور ءنينس رشع نبا وهو ملسأ هّنِإ اولاق نيذّلا :عبارلا مسقلا

 مث .نينس رشع نبا وهو ةُقابلاط يبأ نب ىلع ةّوبنلاب قّدصو نمآ ركذ لّوأ :لاق قاحسإ
 .انعلب انيق هد نتنالاقو تم: خبا وهو كروب ا ىلا ونا قنا اج رب ةييز ملط

 .قاّرولا ةسبنع نب نسحلا هاور ,نينس عست نبا وهو ملسأ هّنِإ :اولاق نيذَّلا :سماخلا مسقلا

 وهو بلاط يبأ نب ّيلع لاجرلا نم ملسأ نَم لّوأ :لاق يبعشلا نع ,يبعشلا ىلوم ميلس نع
 . همالك ئهتنا . ةنس نورشعو عست يهل لوسر ضبق موي هل ن اكو. نيني عسا نبا

 وسع ناك ةعبسلا نع هكا هلع رمغ ٌنَأَد مهتاياور تيأر امك- ةنسلا لها دنع نهشألا :لاوقأ

 . مهددع  وهسي انيا ةننم عع تالت ناك هرمع نايل وفلاو نيم

 هرك ذ «نينس عبس تعبحلا نعل ناك ةكادحأ نم ملس اذإ اميف ديفع تحب ةذيشملا خيشللو

 . هظحالف ,587 - ”ا/60 ,ةراتخملا لوصفلا ىف

 تعا روش نبال بقانملا ؛/8؟ .نيظعاولا ةضورو ؛"ال27"_١/8 ةناروفلا فتك اًفيأ ظحالو

 .135177-61/35/ا/ قحلا قاقحإو ؛5517” 3١٠/7 ريدغلا ؛ 8١ .نيطمسلا ررد مظن ؛؛غ/ ؟

 ١. ةنس :خسنلا رئاس يفو .«ج» نم تبثملا .

 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا ىور ١ / ٠ كلام نب سنأ نع يلهابلا بلاغ يبأ نع هدانسإب

 نقع ةكمبر ناك نر ةنس مقرا 1 ناك :لاقف ؟ثعب ذإ هيي هللا لوسر ٌنس نع لئس هتنأ

 ملو نيتس رسع ةكمب ناك هنإ نسنأ لوق اذه »بلاغ ئبأ لاق هنا: نينسرشع ةنيدملاو نين
 ةنس رشع ثالث ةّكمب ةثعبلا دعب ناك هتنأ رماع نع هدانسإب ىور مث .هريغ هلوقي نكي .

 يلزتعملا ديدحلا 58 نبال ةغالبلا جهن حرش يفو ١/ 757دنع ةعصاقلا ةبطخلا حرش يف

 ا ا ا م 0

 ثالث :ليقو . ساّبع نبا هاور .ةنس ةرشع سمخ ةلاسرلا دعب ةككمب ماقأ أ هيو هللا لوسر نإ

 ني وغم وز نيس رضع لق و ةنووزي نسانلا تك ا واعي | نياتع خبا نعي وزءافقس# شع

 .بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا لوق وهو .ريبزلا
 اًنالغ ُةيييَيهشا لوسر لكل انئيلع] بحص :؟1/7 .ةراتخملا لوصفلا يف ديفملا خيشلا لاقو

 ...اهدعب رشعو ةرجهلا لبق ةرشع ثاللث اهنم ءةنس نيرشعو

 ةنيدملا ىلإ هباحصأو يي ئبنلا ةرجه باب .بقانملا باتك .هحيحص يف يراخبلا ىورو
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 ىا/ راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 ليلدلاب ةوعد هنع رهظي مل ةايع نأ نم همر ذاب اذ رن رو

 هيفا وللا شكر انا ا يفوي اسري نانسلاو فيفلاو ةاهع لوزا (ةجحلاو)

 .نالطبلا رهاظ نب رمال الكو :ناتسلا و (فيسيلاب داهجلاو؛ ةجحلاو ليل كل ان نه انلل ةوعدلا

 ناز ىلع ز ذاق نكي مل كليجو دقو انغو سعت اهلا وكبلابا 51 ىويلظف لزأللاا6أ
 ةلالدب ناك امّنِإ ركب ىبأ مالسإ ّنأ ريسلا بتك ىف لوقنملا لب .ةّجح ريرقتو ليلد

 .")(غلزن) يومألا ديعس نب دلاخ
 .اّمد هديب كفس الو .الطب مداق الو ارق طق ' 'ردابي مل هتنأ روهظلف يناثلا اّمأو

 يف رثأ احمل سيال اكوا '(.هدهاشم) 4 هللا لوسر عم دهش دقو

 ءربيخ موي ٌرفو 0! تاعمجلا ىقتلا 00 رودلا ناو 5 0 مزهنا دقو .هل الإ داهجلا

 ثان ةكمب تكمل فكن يسرا آل للا لوسر تعبت :لاق هتنأ سابع نبا نع هدانسإب ([غ6)ج

 .«نيّتسو ثالث نبا وهو تامو .نينس رشع رجاهف ةرجهلاب رمأ مث .هيلإ ىحوي ةنس ةرشع
 .«ب» نم ١.

 دب تان تردلات عا مما ةيعس, وبا ىومالا هكا نب ضاعلا نب ديعس نيادلاخ ينال نرلا

 اهنيءاقأودب ةيئاقلا ةرجيلا ىف ةغنعلا نهرا ىلإ رجاشو مالسألا ىف نيقباسلا نم لتلاب:هنغ

 تاقدص ىلع يبي هلماع ناكو .عبس ةنس ربيخب ٌةْييبَي ئبنلا ىلع مدقو .ةنس ةرشع عضب

 .ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس يف ركب ىبا ةفالخ يف نيدانجاب لتق .جحذم

 1414/4 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ؛ ١517/7 يىراخبلل ريبكلا خيراتلا :ىف هتمجرت ظحال

 ريك انبع نعد قشمد خيرات ؛* 5/5 ناتنحع نيل :تاقثلا 77 ليدعتلاو حرجلا إ ٠٠

 ؛؟ 09/1١ ءالبنلا مالعأ ريس ؛١4 .مالسالا خيرات ؛1١/501 تايفولاب ىفاولا ؛ 85-537

 .85؟/ ؟ ةباغلا دسأ ؛557/ ؟ ةباصالا 590/1١ باعيتسالا

 مالسا نع ثحبلا دنع ىناثلا لاكشإللا ىف دلاخ مالسإ ىفو كلذ ىف مالكلا مّدقت دقو

 .زرابي مل :«ب» .'" كب نبأ

 .«ج» نم طقس . 3

 .نيكرشملا عمجو نيملسملا عمج ؛ناعمجلا ىقتلا نيح .دُحَأ موي ناعمجلا ىقتلا مويب دارملا . 0

 نإ ضب ناطتقلا هلت :آ امن ناَعْمَجْلا ىَقَتْلآ مْوَي ْمُكْنِم اََّلَوَت َنيِدَّلأ نإ :ليزنتلا يف درو دقو
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 18: نارهعل ]4 اويَسك و
 اعلا ناك وخلا موب ارهقولا نيبلا»لا رك و ف ان110778 قايبلا عضم ىف: يصر للا لاف
 موي# ...نوملسملا اهّيأ مكنم دُحَأِب نيكرشملا ىلع ربدلا اوّلو نيذلا ّنِإ يأ # ْمُكْنِم اَْلوت َنيِذّلأ
 ايف وبا مهسيئرو نيكرشملا عمجو هللا لوسر مهدّيسو نيملسملا عمج «ناعمجلا ىقتلا

 عمج ىقتلا موي ينعي :لاق ثيح ١55/7., هريسفت يف يربطلا اًضيأ كلذب حّرص دقو

 نب ركبوبأ انث ّدح :لاق ,يعافرلا ماشه وبأ انثّدح (:لاق نأ ىلإ) ...دُحَأِب نيملسملاو نيكرشملا

 نارمع لآ أرقف .ةعمجلا موي رمع بطخ :لاق هيبأ نع .بيلك نب مصاع انئّدح :لاق .شاّيع

 ىَقتْلأ مْوَي مُكْنِم اًولوَت َنيِذّلأ نإ :هلوق ىلإ ىهتنا اّملف .اهأرقي نأ بطخ اذإ هبجعي ناكو
 قارنا عار دقلف ءلبجلا تدعص ىتح تررفف .مهانمزه 00 ناك اّمل :لاق , ِناَعْمَجْل

 .[ىننألاو ركذلل لمعتست لبجلا نأض ؛ةةّيورإلاو ةّيورألا عمج :ىورأ] ...ىورأ ينّنأك

 نب روصنم يبأ سلجم يف هل مالك يف  ١؟١ .ةراتخملا لوصفلا يف ٌكيديفملا خيشلا لاقو

  ناعجشلا نم ركب ابأ نأ ايارص نب ركبوبأ ىعّداو ة ةلزتعملا يمّكتم نم ةعامج عم نابزرملا

 رهظأ هفوخو هعلهو هنبج لئالدو ... هلاق لوقب ةعاجشلا هل يعّدي نأ لقاعل زوجي فيك :لاق

 ءاّمد هديب كفس الو ءالطب مواق الو ءّطق اًنرق زرابي مل هتنأ كلذو ٠ لّمأتلا ىلإ اهيف جاتحي نأ ف

 ٌرْفو .هل الإ داهجلا يف رثأ ةباحصلا نم دحاو ّلكل ناكف .هدهاشم كت هللا لوسر عم دهش دقو

 ناعمجلا ىقتلا موي ربدلا ىلوو ٠ ءربيخ موي يف مزهنأو ,دُحَأ موي يف

 ةنيرقب نينح هوب قم رويقبلا رق ل نهج ىذا يود ركل دك أ كم لوقا

 هِي ىبنلا اوملسأو ءاّضيأ نينح ةعقو يف رف نميف ناخيشلا رف دقو .دحأ موي نع هقارتفا

 مشاه ينب نم ةعست وأ ,مشاه ينب نم ةعستو ان نينمؤملاريما الإ هعم قبي ملو .ءادعألل

 عماوجو ؛14/ 0 نايبلا عمجمو ؛١ 4١/١ ديفملل داشرإلا يف امك نميأ ّمَأ نبا نميأ مهرشاع

 ."/57/ ١ ىرولا مالعإو ؛07/ 1 عماجلا

 لاق )١15(: نيفصب هركسعل د يا هتّيصو حرش يف 6 ديدحلا يبأ نبال جهنلا حرش يفو

 لزنأو ,ةحيبق ةميزه اوم زهف- اًهلأ رشع ىنثا اوناكو  ةّلق نم مويلا بلغن نل :نينح موي ركبوبأ

 .[؟5 :ةبوتلا ةروس] 4اًنْيَش ْمُكْنَع ِنْعُ ملف مُكُتَرْثك مُكْنبَجْعأ ذِإ ِنِئَنُح َمْوَيَو» :هلوق ىلاعت هللا
 دقنأ توراخلا قي لفوت نع «افمإب ١ تيذعتلا 7# سلعبلا ديلامأ ىف ىسيوطلا خيشلا قولو

 الإ هعم قبي ملف يع هلل لوسر اورعأو اًعيمج ساّنلا ّرف :لاق ,نينح موي نع ثّدحي ناك

 نايف وباو ليقع ةوخأو .يلعو ,.لضفلا هنباو ,ساتّبعلا «فناجسلا نبع ينب نم رفن ةعبس

 . بلّطملادبع نب ثراحلا ونب لفونو .ةعيبرو



 م راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ركاب حا ىلا اريج موي ةيارلا عفد يي هللا لوسر ّنأ ''!ةّمألا نيب رتاوت دقف)

 اذه ةبارلا قطعا 2" !(اًمزهنم فرصناف رمع ىلإ [ عفد] ّمث ) ءامزهنم اهب فرصناف

 نَم ىلع ىفخي ال .ةريثك كلذ يف ةحيحصلا ثيداحألاو .هدي ىلع هلل حتفف ل اًكلع

 ا :دأ هل

 ريغ ملاملاو نينفنلا ل رسل ىلع نك ىىا كذا م 5 اها ةريشغ نيداعلا

 0 ءراثالاوب لقنلا قلع علطا نم ٌنألف يناثلا امو .* "نم املف لّوألا ام ؛ مّلسم

 كار هادم كعضو هتك وهو ركب با رفق "١" هيلع كي ل نايقلالاو ب ريسلا ىلع

 انيك لاجل فس موب ا كاك وبا" ان اقنج ءااتنالا يقود" اكلي ةناع دبل رن اك

 .«ج» نم طقس .؟ . ةّيمامإلا :«م» شماه يف ١.

 .«ج» نم طقس .

 5٠١١/١ قشمد ةنيدم خيرات نم دب نينمؤملاريما ةمجرت ىف ركاسع نبا هاور ثيدحلا .غ

 ريغ تتعب ةئاراع روت عقيرف ريك ىلإ ركبابأ 2 ن1لوتمز ثعبسل اق: تابع نبا نعيهذاتسإب
 لجر ىلإ ةيارلا َنعفدأل» :ُةييََي هلا لوسر لاقف .هباحصأ هنّبجيو هباحصأ نّبجي عجرف مزهف
 :لاق .دمرأ هّنإ :هل ليقف .اّيلع اعدف .«هيلع هللا حتفي .هلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا ٌبحي
 . هيلع هللا حتفف «ةيارلا هيلإ عفدف .هءاجف هوعدف .هوعدا

 ىف ىئاسنلاو ؛56077/80 هدنسم نم ةديرب دنسم ىفو ؛8 .لئاضفلا ىف دمحا هاور هنم اًبيرقو

 يرانا نق رك اب نباو ؛/ث/ " نفاخ نلف دوك اف اهلج كوس ثيدحلا .صئاصخلا

 1 /١8/8. 4 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ؛١ 94/١ قشمد

 1١١0/١ داشرالا ؛"98/1؟ ماشه نبال ةّيوبنلا ةريسلا ؛5١-7/١١ يربطلا خيرات :ظحالو

 نب ةملس دنسم ؛ 5و 06 ح .يئاسنلل صئاصخلا ؛؛ 0١-11 ىتفلا نيز بيذهت ؛ 71

 ١7 7 ١. / ينايورلا اهضلا ا مسوس وكلا

 دهاشملا دهش دقو ءاّمد هديب كفس الو .الطب مداق الو .اًنرق طق ردابي مل هتنأ نم ّرم ام ىنعي .

 . ربيخح موي ٌرفو .ناعمجلا ىقتلا و ربدلا ىلوو .دُحَأ موي مزهنا دقو ,رثأ اهيف هل نكي ملو

 . ةّيلهاجلا يف اًمّلعم :«ج» . . هنع :«ب».1

 .177 .ديفملل حاصفالا شماه .اًراَّرزب ناك ركب ابأ ّنأ ١١7 ,ةسيفنلا قالعألا يف هتسُر نبا ركذ .4



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث 4

 ” ينارذلاو يرامقلا ديص نم هرمع رثكأ ةيكم اكنض ةشيعمو اكلهم اًرقف دباكي

 سد ادع ىلإ اهلا هديب ءادقلا عدا رديعرب ىدعت اعلق يربق ىلع ياللا
 ىلع هل لعجو .فايضألا راضحإال موي ّلك هتدئام ىلع يداني هبصنف .') ناعدج

 هيبأ لاحو هلاح هذهو .لاملا اذه ركب يبأل ناك نيأ نمف ,ماعطلا نم هتوقي ام كلذ

 !؟"!لالتخالاو رقفلا يف

 اهعمج .ةّيرمُق ىثنألاو ةرمُق هعمج .توصلا نسح قّوطم مامحلا نم ب رض :يرمُقلا ١.
 .(طيسولا مجعملا) . ّيِسابَد هعمج مامحلا نم ٌبرَض :يسبُدلاو يرام

 كي ىبنلا كردأ .ةّيلهاجلا يف نيمووتتملا هاوجأل ا! لح ا يق زفلا ىمنتلا و اهدي يرش ديفا

 هل ...!قرغف بص اهيف عقوف .بك ارلاو مئاقلا ماعطلا اهنم لكاي ةفنج هل تناكو .ةّوبنلا لبق

 يف برعلا ماكح نيب يبوقعيلا هاّمسو .ةقّرفتم اهضعب هريغو يناهفصالا دروأ ةريثك دايخ

 7” يلكرزلل مالعألا .ةّيلهاجلا

 هتنأ هدي هلل لوسر نع يور دقو ءلوضفلا فلحب فورعملا فلحلا هتيب يف عقو دقو :لوقأ

 هب ىعدأ ولو ,معنلا رمح هب ىل نأ ٌبحا ام اقلح ناعدج نب هللا دبع راد ىف تدهش دقل» :لاق

 ريس 110/1 قروب سربكلا نعينلا»راأ/ 4: رع انيفنع نحل رينا تينع ال مذلشالا ىف
 ١19/1١. ىبطرقلا
 هكا رشق هل هرك ا يلة. بتسلا يلادك لح نك ركل ويرو#

 ؟؟ ةيآلا ريسفت يف ةماعلا ضعب هلاق اًمع باوجلا يف 117 .حاصفإلا ف هينفلا جيشا لاقو
 دقو رنا منا ل 1دلاووهعملا كان ارينا او. :ةسيحعلا راقكلا نأ نك يقول ةووس قن
 ناك دنا ملقلا لها لكلب كلذ تقفي ندضودلا هك رو هك سموا ركام نق نع شبت
 رادصو رضي م انندج تك اغلق ا ةاكم هوبا تاك: ءاط اق مالا قو, ءاخلعم ةعلف اا ىف
 وير لك قفل لعفيو مهماعظ ىلا فاضل عدنا ناع وم نب ةنا دبع فتق اخ اهب دك
 جرخ مارك د ءامسيبا لاو اننسو ا ككعم ىفاالاس كناك نموت قود او أفلت قاع
 ادوار ةلامسلا ىلإ ووعرخأ امقنارتتلا ف لشد ابنا ىف ةعنلا لهأ ةلم قع
 .هومهوت ام لطبي اذهو
 ..:ُةبْيَي هلا لوسر ىلع قافنإلا نم ركب يبأل ضعب هلاق اًّمع باوجلا يف ٠١1 ص يف لاقو

 ,فورعم هجو هل نوكي نأ بجول لاّهجلا هيعّدت ام ىلع قافنإ ركب يبأل ناك ول دننا ىلع
 م



 1١ راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ةنس ةرشع ثالث ةنس دي يبنلا غلب امل هل :ليق دبس يق يرسلا يركلا لار

 مورلا نم ةعبس لبقأ .ماشلا ىلإ بلاط يبأ هّمع عم جرخو ليفلا ١١ (ماع) نم
 هوعيابف .ىلاعت هللا نم لوسر هنأ '' !مههبنو ءاريجب مهلبقتساف ,3!هلتق نودصقي

 ل نك روب | ةعف تغب و هل الك و | هةورو ودعت اوفاقاو

 الو .اًرضاح نكي مل ركبوبأ :يناثلا ؟ءيش ّيأ ىلع هوعياب :لّوألا :نامهو هيفو

 .ىهتنا ءاّماع نيثالث وحنب كلذ دعب الإ ًالالب كلم الو .كلمي نم لاح يف ناك

 ا ا اي 50 /بيجع نمو

 ةنوضوت لمست :نايدواقعا «نئاقش حملا لاف. 4 مرخاف ةلئاق كدحو ورك لاق

 ا هلل 0 تراب اتهذ لابخلا زاب نا ءاش قلك اهدي

 ركب ابأ ّنِإ ”'!(لاقي) فيكو ؟ركب يبأ لام ىلإ جاتحي فيك كلذك نوكي نمف

 !؟(")ءانغأ

 يف وهو همتاخب هَ يلا, نينمؤملا ريمأ ةقدص ترهتشا امك .روهشم رهاظ هجول كلذ نوكي ناكود)

 اهب لزنو .نالعإلاو ٌرسلاو 0 ليللاب هتقفن تعاشو ماعلاو ّصاخلا هب ملع ىّتح عوكرلا

 الريال هل هيلع تعمتا ىتح هاوجن يدي نيب اهمّدق يتلا هتقدص ٌفخت 7 ملو ,نآرقلا مكحم

 هب ربخلا دروو .ريسألاو ميتيلاو نيكسملا ماعطإ ضافتساو .نايبلا يف لوقلا حيرص اهب ءاجو

 ١[. :ناسنا] .«ِناَسنإلا ىَلَع ْئَنَأ له يف اًلّصفم
 .نشع سداسلا باوجلا رخآ نق. ىتآلا قيلعتلا ىف ىتأيسامرظناو
 .«ب» نم ١.

 مههبنو مهلبقتساف :«ج» ىفو .مهبنيو ربخي :«د 6 ىفو .«ب» نم تبثملا .؟

 6 ضلا 4 . بجع :«(ب» ."

 .«ج» نم طقس .1 . 1١7 ,فئارطلا يف سواط نبا هدروأو .

 ربخأ دق ىلاعت هللا ّنأ عم :ركب يبأ قافنإ هيف ّدر هل مالك دعب 7١7 .حاصفإلا يف ديفملا خيشلا لاق ./

 ىلإ ايندلاو نيّدلا يف هنع ةجاحلا عفرو ساّنلا رئاس نع هِي هّيبن ىنغ يلونملا هنأب كلذ يف

 الئاَع َكَدَجَوَو # 143 ا : ئَوآَف اًميِتَي َكدجَي ملأ# :ىلاعت لاقك قابلا مخل



 جاتحي نأ زاجل ساّنلا نم دحأ لاون ىلإ كلذ عم جاتحي نأ زاج ولف [7-8 :ىحض] .4 ىنْغافج
 نتف ريغ هخا كيف دعو هللا دنهل نق ةرنغ دعنا كنق اعملو ىلاعت طا يق ىلا ماده ىف
 00 0 نا امك قلنا هوو: كاس نان انقدلا
 تيجاولاق#ىياتلا نما ةنعا ىلا لضفلا ئدعتي ءابشا نم نلاص هلا هددغ اميقزاك ولدعا كلغ

 يضر دليوخ تنب ةجيدخ هتجوزبو ةكاانمدلوو هلي بلاط أ هّمعبو :هئاباب ةّصتخم نوكت نأ

 ىوآ ىلاعت هللاّنأ كلذو ءلاح ّلك ىلع بيصن الو ّظح كلذ يف ركب يبأل نكي ملو اهنع هللا

 نم هاقوو هاساوو هرصنو ءاًريغص هلفكو هاّبرف .هدعب نم بلاط يبأب مل .بلطملا دبع هّدجب همتي

 مهتاكرتو ىلاعت هللا مهمحر هئابآ لاومأ نم هللا هقزر امب هانغأو ءاويبك هدلوو هسفنب هئادعأ

 هجورخ ىف هدعب نم هدافأ ام مث .فالتخا الب راسيلاو مهنم ةورثلا لهأو برعلا كولم مهو

 عيمج ملع دقو .دليوخ تنب ةجيدخ هتجوز نم هيلإ لقتنا ناك امو «لاومألا نم ماشلا ىلإ

 ركب يبأل سيلو .لاومألا ليلج نم اهل ناكو .ءلاوحألا ةعس نم هيلع تناك ام ملعلا لهأ

 مه ريغو حاّرجلا نب ةهديبع يبأو نامحرلا دبعو ديعسو دعسو ريبزلاو ةحلطو نامثعو رمعو

 .هانّيِب ام ىلع هيلإ مهلضف هب ىّدعتي كلذ نم ءيشل ببس هانيّمس نم ىوس- ساّنلا رئاس نم
 .داشرلا ىلع مهّلدو ,ىدهلا ىلإ مهاعدف ًالالض اوناكو يبي هّيبنب هللا مهانغأف ءارقف اوناك لب

 .ناطلسلاو كلملا ىلإ هتّوبن عابّتا راهظإب اولّصوتف ةّلذأ اوناكو
 مهيفو .راسيلا ىلإ بسني ام لاملا نم مالسإلا لبق هل ناك نَم نيروكذملا ءالؤه يف نأ بَه و
 يف بير راثآلاب ملعلا لهأو رابخألا يعماس نم دحأل له .هادع نّمم هب نّيبي ايبا فت

 روهظو .اهّلك شيرق نم هتليبق ةلاذرو .مالسإلاو ةّيلهاجلا يف هلاح ءوسو ركب يبأ رقف
 !؟قافتثالا نع مهروهمج ىف ةنكسلا

 امك ل اهلا هعقنوا هيلع قاقتألاو 2 ل1 ل ويثو ةليخ قعدب كمي ام ةعسلا مدل ناك ولو

 ىلع ةرحاب ناعدخم قبهسا دبع ةدئان ىلع ءادنلا نه هكعمهابآ عال ةولهاعلا هاعَدا

 ناقلُخلا عيبو ةطايخلا نع وه عفترالو ,ءسانلا نيب هتروع هب رتسيو هقمر هب ميقي امب كلذ

 ميلعت نع ةّيلهاجلا ىف هب اًّينغ ناكلو .راّجتلا هوجو ةطلاخم ىلإ مارحلا هللا تيب بابب
 ليلد اذهو .هانفصو ام هنع هينغي ام مدعل ءكلذ ىلإ هترورض ىف لافطألا ةاساقمو نايبصلا

 . لاطللا ز انيكلا نيدلا ةوع ذا يبق ةعيضانلا لال كم
 ىلع هل حيدَم نم نآرقلا ّولخ ناكل .لاّهجلا هّنظ ام ىلع لام ةقفن ركب يبأل تبث ول هتنأ عم

 هتنا ىلع اليلد .قافنإلا يوذ نم ريسيلا ىلع حدملاب هلوزن ف ,رابخألا رتاوتو عامجإلا

 ت0



 كى راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 ....قافنلا نم ب رض هيف ناكو .ءايرلاو ةعمسلاب دمتعي هاو ,ىلاعت هللا هجول نكي مل

 تناك نإ هيلع ةقاعلاو ركب تا اكادع نياف ... :15/ 4 يفاشلا يف ٌكتىئضترملا دّيسلا لاقو

 ول ةرجهلا لبق ةّكمب نوكي نأ نم ولخي ال ركب يبأ قافنإ نم ىعّدا يذلا ّنأ ىلع !؟ةحيحص
 .اّنعب ثعب الو .اًشيج كانه رّهجي مل ىبنلا ّنأ مولعمف . ةّكمب ناك نإف ؛ةنيدملاب وأ ءاًحيحص ناك

 دادعإو شويجلا زيهجت يف ةعساولا ةقفنلا ىلإ 1ك هلثم جاتحي امّنِإو .اًودع براح الو

 و ةيافك يف ةّكمب ناك 3ث هتنأ ىلع .لاومألا قافنإب منتي الو هّكفني ال نم ناك هتنأل .عاركلا

 ايلاع ةحئب رار كمل" هس ىلإ ادت هيفا تاك دكار هاهم هز يضرم خي لاه عي

 هيلقما و هلفكو ةيطت لا ه0 ويفمؤملا رهمأ مض عاسّنالاو ةيافكلا نم هيف ناك اّملو ,ةفورعم

 عملا ةديدتتقلا هناك ناويو ركو ىلا ةققلا ىلإ حافلا لعن الا دعو. مهجن اذقتم هنأ نع

 .راصنألا ةاساوم ىلإ جاتحا اذهلو .لام الب ةنيدملا درو ركبابأ ّنأ مولعمف

 :هتفايسط نولوادخيب ةنيدملاب راصتألا ةفايض.يف ناك وبي نبلا نأ مهلك ساّنل ىور دقو
 ةنااسلاو ةيموسلا شم 1 ناك يفوبو فشلا دع وزس ءافو هقالطأ ركمايا دعا قمر
 داهجلا اهتنأل ؛ ةفورعم ةنيدملا يف قافنإلا هوجوو .[هنطب ىلع] رّجَحلا ّدش امبرو اًئيش معطي ال

 ! كلذ نم ءيش يف قافنإ هل نّيبي نأ دحأ نكمي سيلو .شويجلا زيهجتو
 اوّلدو .رسوم ريغ اًقلمم ناك اهنأ ًةرات اهئاعّداو ركب يبأ هقفن ىلع مالكلا يف انباحصأ نّيب دقو

 :ءاينع ايلا قم ةقلذ ىلع

 .:نيرسوملا عين اذه: نسل: هيلع كاع. رجالا ةخايويسانلا ملعي ناك هكا :اهنم
 يهب زد اسلا اطيق ناك هكا ءاينعن

 هللا دبع ةدئام ىلع موي لك يف ٠ ى داني ناك هتنأو نفنلاو ةلكسلاب ادورغن ناك ابأ < -ر | :انهتتماو

 .هابأ ىفكل اًينغ ركبوبأ ناك ولف .فيفط رجأب ناعدج نب
 مهباتك ّنأ نيملسملا نم ةعامج تهب فئارط نمو : ٠0 ,فئارطلا يف سواط نبا دّيسلا لاقو
 ليفاولاقو هيلع اورو لوقلا ده اورباكف » ىعأت لئاع دوو + ميقبتل لوقا 1 نقضت

 ّنأ عم !مهنآرقل ضقنلا الو .مهباتك ىلع ّدرلا مهسفنأل اوحبقتسا امو .هلامب ركبوا ابا
 لو هيسأل الوب تم دقتس ةساك زال و ةفلاس ورث كب ىبأل نكي مل هتنأ اوركذ خيراوتلا باحصأ

 : اة اويقلمات راو ةويرفلا اها ةعفانجو ةضوكال يرد يحق ١ دفحم نا واج

 اهلام ةرتكب بوضت ىلا ةحيرهل اه «بلاط ىبأ هّمعو هليفك لامو هلام عم هل ناك ةكمب ناك

 ركب يبأل ناك نيتقولا ّيأ يفف .مئانغلاو حوتفلا هيلع تحتف ةنيدملا ىلإ رجاه اّملو .لائمألا
1 



 !؟هلامب هينغي لامعج

 يف ساّنلل هسفن رجؤي ناك ىّتح رقفلا ديدش ناك ةفاحق ابأ هابأ ّنأ كلذ دّكؤي ام فيرط نمو

 !؟هيف ةهبش ال يذلا ناتهبلا الول هيبا هلاح ءوس عم هراثياو هانغ ناك نياف .,ةسيسخ روما
 بئاسلا نب دّمحم نب ماشه نب رذنملا بلاثملا باتك بحاص هركذام كلذ يف مهتياور نمف

 ىلع يداني ناك نّمو :هظفل اذه ام روكذملا باتكلا يف لاقف  مهئاملع نم وهو- يبلكلا

 رماع نب نامثع ةفاحق وبأو ,ةكمب هدلو ىموزخملا دسألا دبع نب نايفس . ناعدج نبا ماعط

 ... ادعت هربا [ذايع هيل رعد لقا قليلا ىبأ قي قم أ لوفر ديفو مق نجل اهيل ون بقا سس
 ئدانني ةقراذ.قؤف:رخاو لعمشم ةّكمب عاد هل

 داهشلاب ىلع ربلا بابل اهيلع ىزيشلا نم حدَر ىلإ
 ,هلظنا رخخا اذه فاحت وبا رشالاو فسألا دنع قيد افس لايهعيكلاف

 :لاق نأ ىلإ ةيآلا ريسفت يف سابع نبا مالك لقن مث
 مهلامب هل مهتاساوم يف هباحصأ ربتخي ناك مهّيبن نأ لمتحي ام كلذ يف مهتضقانم فيرط نمو

 نا يف لاحلا فشكو .قيضلا ىلع ربصلا يف هتوسا اونوكي ناوي ناك أ ا

 نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا ه هركذ ام .هايساويل ةورث يبحاص انوكي مل رمعو ركب ابأ
 ةيَعهلا لوسر جرخ :لاق ةريره يبأ دنسم يف ملسم دارفأ نم ةئملا دعب ثلاثلا ثيدحلا يف

 ؟ةعاسلا هذه امكتويب نم امكجرخأ ام :لاقف ءرمعو ركب يبأب وه اذإف  ةليل وأ موي تاذ

 نأ ركذ ّمث .امكجرخأ يذلا ينجرخأل هديب يسفن يذلاو انأو ؟لاق . هللا لوسر اي عوجلا :الاق

 . اًبطرو اًرسب مهمعطأ راصنألا نم الجر
 ١7697/1-151١. ملسم حيحص

 اودهش يتلا ةياورلا هذه عم ةورث رمعو ركب يبأل ىرت لهف :سواط نبا دّيسلا لاق من

 .اهحّحصو اهاور نم الإ نيملسملا نم دحأ اهب مزتلي امو ءًاهتكض

 :هيف لزنيف همتاخب قّدصتي ةيلنبلاط يبأ نب ىلع ن أ كلذ نع باوجلا يف رمألا فيرط نمو

 #2 َنوُعِكاَر نُهَو ةؤكّرلأ َنوتْؤُيَو ةولّصلا َنوُميِقُي َنيِذَّلَأ اونَمآ َنيِذّلََو لوسرو هلأ كلو امنا«

 ةدتست صارقأب اةيإئةمطافو ىلع اًضيأ قّدصتيو .كلذل مهتاياور تم ّدقت دقو [0 6 :هدئام]

 ركيوبا نوكيو :مهتاياور كف دقن امك : نتا له ةروس مهيف“ل زنيفريسأو قيكشماو ميك ىلع
 يف مهّبر هركشي الو ,ةيأ هيف لزني ملف . مهّيبن سفن ىلع اًميظع الام قفنأ دق مهلوق ىلع
 !هوعدبأ ام حيبقو .هوعّدا ام نالطب ىلع لدي اّمم اذه ّنِإ !؟ةملكب مهباتك

 م



 ١6 راغلا ةيآ ريسفت ىف راوعلا فشك

 © ُهَتَنيِكَس هللا َلَرنأَقم :هلوق ىف ريمضلا ّنأ نم ةّئسلا لهأ معز ام ّنِإ :رشع عباسلا

 نانيل ىلع يرد انك عر هاجم هلا برقا هعنال لوسرلا ىلإ ذل اركب ىنا ىلإ هئاغ

 نمت ل يقم ةم.هيدثلا هقطناوب لضافلا اذه

 ام .ماهوألاو كوكشلا هب عفدني ٍدجو ىلع ماقملا اذه يف باحصألا مالك ليصفتو

 هتنيكس لزني مل ىلاعت هللا ّنإ» :لاق ثيح هتافّنصم ضعب ىف ضديفملا انخيش هدافأ

 وزني "يضع ا نافيا ندا قسدعا دف ناك نطوم فنا دن ضلك
 0 ِنْغ ْمَلَف مكُنَرْتَك مكئَبجْعَأ ْذِإ ِنيَنُح َمْوَيَول :ىلاعت هلوق يف امك .كلذب أ 5 نيك ||

 اا رولا نيرا ريكا دن يرو 101 ,يدادغبلا بيبح ا 7

 .«داهشلاب كبلي ةدبلا بابل»

 نعت - 0 وهرلا» انغتساو ركب يبأ قافنإ در يف 777/١ لماكلا يف يربطلا نيّدلادامع لاقو

 و ترجه زا دعب دوب شيورد ركبوبا و ىدوب راصنأ نامهم ,ترجه زا لوسر زينو .. :هلام

 حتف أر 1 كوحفو ترجه زا دعبو .ىدروخ ا لوسر ليفُط هب زين وأ و ,راصنأ جاتحم

 .نينادرك ىعشتم از وا نلاكت هللا كانغ: هيو دس وكت ةادلب

 ىنغتسم بنَ وسر و شيرق لام همه زا رتشيب دوب هجيدخ لام دوب ترجه زا لبق ركاو

 هيارك هب رتش ركبوبا و .دوب مارح لوسر رب هقدص هكنا اب ,ركب وبا لام زا هجيدخ لام هب دوب

 ركب وبا هك نا رب ليلد و ؟ار وا دوب اجك لام نيا ءمالسا زا لبق ىدرك رفس مزع نوج ىتفرك

 تفك ى ما وا اياز و تحاانبوت ىتولخ لوسر اب ىصخش نوج هكنا ءدادن مهرد رازه لهج

 هادم لذلشو اناا اا عمرو دك انجددك نوب نم ندوه نا از لمح ةيفرب ىف ةلامماب

 ىا .[١١؟ :ةلداجملا ] * ةقدص مكاوجن يدي نيب اومّدقف لوسّرلا متيجان اذإ اونمآ نيذّلا اهّيأ اي :ُهيأ

 زي دياز انسه دقم نس 2 ل وسو اب نيتك تاعك ديهاوحب هاك ره ياو كورا قاما هك قانا

 . تخورفب مهرد هّد هب راتسد نينمؤملاريما دش لزان هيأ نيا نوج ءار هقدص اهدوخ تاجانم

 هيآ نيا رب ركيد سك جيه و .دركب لاؤس هدو داد هقدص هبو دتسب ضرق هب مهرد هد دنيوكو

 يدي نيب اومّدقت نأ متقفشأء# ٌةيآ هب دش خوسنم هيا مكح و ,ةٌكائّئلع زا ريغ هب دركن لمع

 لام ار ىو ركا سي ...[١؟ :ةلداجملا] ةروس # مكيلع هللا باتو اولعفت مل ذإف تاقدص مكاوجن

 هن را ا اب كال نا الر ل هوب زك ا دز تاجا وجل د كف

 .مهّمع :«ب.١ ....دادب مهرد رازه لهج



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث 13

 ُهَتَتيِكَس ةللآ َلَرْنَآ مث * َنيِرِيدُم ْمُتيَلَو َهُث ْتَبْحَر امي ضل ْمُكِيَلَع ْتَقاَضَو انش ْمُكْنَع 0

 ,ركبوبأ الإ راغلا يف ُهيلَيّيبنلا عم نكي مل اّملو .")4َنيِنِمْوُمْلَ ىَلَعَو ِهِلوُسَر ىلق
 لجرلا ناك ولف ءاهورت مل دونجب هدّيأو هنود ' !(ةنيكسلاب) ليي هّيبن هناحبس هللا درفأ

 هنزحب ثدحأ هتنا الولو .مهل) ةنيكسلا مومع يف نينمؤملا ىرجم ىرجل اًنمؤم

 7 اكسل يدم ىل اهدنا ديم ردع نذل هبل ىهنلا هقنوت ةلخ ا ذك تو اغلا :ىقادن اكو

 ىلع نطاوملا يف ُهيِييهَلا لوسر عم اوناك نيذّلا نينمؤملا نم هريغ ىلع هب لضفي ام

 .«نايبلاب ركذلا مكحم هب قطنو نارقلا يف هب ءاج ام
 اوبّعشتف .مهردص قّيضو ةبصانلا مالكلا اذه !؟ !رّيَح دقو» :خيشلا لاق ّمث

 ىلع ٌلدي.ام ىلع الإ مهنم دحأ دمتعا امف .هنم *!صالخلل ةليحلا يف اوفلتخاو

 تلزن ةنيكسلا ّنإ :مهنم موق لاقف ؛قيرطلا نع هلالضو هيأر فخسو هلقع فعض

 .لجولا فئاخلا اهيلإ جاتحي امْنِإو .ةنيكسلا نع ٌئينغ نمآلاو ءاًنئمطم

 اًحيحص هب متللتعا ام ناك ول هكنأ كلذو لالدتسالا نم !١!ىهاولا فعضلا اذهب

 :نينح موي يف الو ءردب موي يف هللا لوسر ىلع تلزن ةنيكسلا نوكي ال نأ بجول

 انقسم انملطم انما .ناك لب ءاغزج الو انئاخ نينظوفلا يدع نق قكي ل ةنادسنأل

 هب قطن اميفو ءنوكرشملا هرك ولو هّلك نيّدلا ىلع هرهظي ىلاعت هللا ّنآو .هل حتفلا نوكب

 ١.التوبة: 560 -55.

 .«ج» نم ةطقاس اًضيأ هنود :ةملكو .«ج ءب» يف سيل .؟

 .ىرح :«(ج  .غ .«ج» نم طقس .'”

 . صلختلل :«ب» .6

 . ةيهاولا ةعصلا :«ج» يفو «يأرلا فيعض :«بد» 5



 4 راغلا ةيأ ريسفت ىف راوعلا فشك

 :لالععالا اذه ىلع شدي اههيلغ ةنيكسلا لوزن قه:قارقلا

 '"!اذلف .هفوخ دبي مل نإو اًقئاخ نيماقملا نيذه يف ناك ُهيييَيّىبنلا ّنإ :متلق ناف
 .ىوغنلا هذه ىلع يكسننا كمحو امه هله كسلا تلزإ

 ناك دق ةياهنِإ :متلق نإو ؟كلذ نوعفدت مبف .راغلا يف ةُيايهتّصق هذهو :مكل انلق

 يف هب ناقلعتي الو ,عزجلاو فوخلا هنع '" 'يفتنيل لاح ّلك يف ةنيكسلا ىلإ اًجاتحم
 يذلا مكلاقم نالطبب متدهشو .لالتعالا نم مكل فلس ام متضقن .لاوحألا نم ءيش

 .هانمّدق

 :لاق !''هناحبس هللا نأ كلذو ءمتركذ ام فالخ ىلع لدي ةوالتلا ّصن ّنأ ىلع

 يذلا نأ هقلخ (؟!(ىلاعت) هللا أبنأف .«اَهوَرَن مل دوُنُج ُهَدّيَأَو هيَلَع ُهَئيِكَس هللا َلَرَنَأَت»
 نَم ىلع ٌلدت دييأتلا يف يتلا ءاهلا تناك اذإ ةكئالملاب دّيؤملا وه ةنيكسلا هيلع تلزن

 :ىلاهيززمل وق "77 اريد نع ةياتكلا اهب هاك ةقيكسلا :لوزرت ىف ىتلا ءاهلا هيلع تلد

 ةرابع © اَهوَرَت مل ٍدوُنُجبهَديَأَو» ١١ (ىلاعت) هلوق ىلإ *هلا ُهَرَصن دقق ُهوُرُصنَت الإ
 لوقيي نا نوجا امك: قيريغ نينتا' نع ةزابغ نوكي نا زكي ملون دعاو ينكشس وع

 دلاخ وأ ورمعل ةماركلاو ديزل مالكلا نوكيو .«هتمركأو هتمّلكف اًديز تيقل» :لئاقلا
 ىذلا نأ تبث دقف .ةمألا قافتاب هيلع" اهلا لوسر ةكئالملاب دّيؤملا ناك اذإو.:ركب وا

 هن وسال اهنامو ويعم وووهخاك سشكلا ةيلص علا
 صقن ىلع لدي كلذ سيلف .ي ّئبنلا اهب ٌصتخا نإو ةنيكسلا ّنِإ :مهنم موق لاقو
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 :عنانلا نوذ ةويعتلا نيفتازلا "* "اهيل ايي املا ةنيكشلا أل لعبا

 ١.» ىفتني :«ج» 3 . كلذلف :«ب .

 "'. .«ج .د» نم. . ىلاعت :«ب»

  .6.«ج» نم .أ .ًأدتبم :«د ءبا»

 !لاجرلا :«(ب . هلوسر :«د .ج ءب» .ا/



 0 ج ؛ةيريسفت لئاسر ثالث 1/

 ردبب نيسؤرملاو عابتألا ىلع اهلزنأ دق هتنأل .هناحبس هللا ىلع ّدر اذه :مهل لاقيف

 نوف 13 اها نيكو ا هويفاكا اذ: نلف بعفوك ان اقملا نع امهريع ريكي

 لوقي اًمع هللا ىلاعت ءاّئباع ناكل كلذ لعف ولف .هيلإ ةجاح مهل نكي مل ام مهب

 1 بك ولع قولطيفلا
 ينيسحلا فيرش نب هللا رون ؛ ينغلا هللا ىلإ ريقفلا هفلوم هفيلأت نم غرف)

 ."!(ةّيحتلاو ةالصلا هيلع ةّيوبنلا ةرجهلا نم فلأ ةنس روهش يف ءيرتشوشلا

 !اهيلا جاتحت :«ب».1

 ١ ىلاعت هللا نأ ىلع هومتلصا :«ب» يفو . ...هومتلصأ :«ج» .

 26 ك4 ةزاتخملا لؤصنلا 3

 نفق: ر اولا كيفك ةيوسوحتلا ةقي رشا ةلاتضزلا ىةق مف هس اكل يني نشروا را يحال

 ةنس ىلع بجر دبعلا هنيت ةدلب ىف ,مقسلاو ةحصلا ىف رّبدت ريغ نم ةلجع .[راغلا] ةيا ريسفت

 . ىلاعت هللا نوعب مت :«أ» يفو . نيملاعلا ٌبر هّللدمحلاو ,ىلاعت هللا نوعب مت :«م» ىفو . ٠4

 كس انو ةنجت مثلا هنفأ عفان نم ىلع قارشالا فجنلا ىف ىلاعت هللا نوعب مت :«د» ىفو

1 



 ديحولا سنوم

 ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت يف





 ققحملا ةمّرقم

 دلُو دّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو .مهلأ ام ىلع ركشلا هلو .معنأ ام ىلع هللدمحلا

 لّجع رظتنملا هللا ةّيقب امّيس ال نيموصعملا ةمئآلا هلا ىلعو .متاخلا ّئبنلا دّمحم مدا

 .نيعمجأ مهئادعأ ىلع هللا ةنعلو ءجرفلا هل ىلاعت هلل

 هلا نيملمسلا نيب هلوادت لوألا :قوقلا نودع ىللا ةفاهنلا تعاملا نم

 ءازجلاو فيلكتلا ّنأل ءرخآ بناج نم لدعلا يفنو ربجلا نيبو ءبناج نم لدعلاو
 كلذ ىف :ةووملكتملاو.ءارجلاو فيلكتلا فاني ريحلا ذا انك ناسفنالا ىلع نافقوتم

 ةّيكلاملاو ةّيفنحلا رثكأو مهعمجأب ةلبانحلا نم ةّماعلا رثكأ مهو - ىلوألا ةفئاطلا

 اًملظ الوقع يسع ناك ناون كام هلا هلعف ام. لادغلا نأ ىلإ وبه تةقففاقلاو

 دييقتو ديدحتلا نم عون هتنأل ؛ ىلاعت ها اعف اماخ اقم لعجن 0 انل سيلو

 يفني نارقلا ّنإف .كلذ ناكمإ مدعل لدعلا لصأ اوركني مل مهّنِإف ,ىلاعت هتاذل ةّيشملا

 َّنكَلَو اًنْيَش َساّنلأ ْمِلْظَي ال هللا نإ * :ىلاعت هلوقك لدعلا هل تبثيو ىلاعت هنع ملظلا

 يلْهاَو مَلَظب رتل ا كليفل كر ناك امو + ىن ا« هل وقوي 74 نورت وشفنا نيالا

 هللا أَو + :ىلاعت هلوقو .(')« داَبعْلل اًمْلُظ ٌديِرُي هللا اَمَو :ىلاعت هلوقو .() «َنوُحِلْصُم
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 نم كلذ ريغ ىلإ '74ٍديبعْلل مالظب اَنأ اموال :ىلاعت هلوقو ١7(. 4 ٍديِبعْلل مالظب َسْيَ
 نب اولاقو ءلدعلل ٌصاخ ريسفت ىلإ اوأجلف .كلذ يف تاحّرصملا تايآلا تارشع

 ةدو: دن احيس دنا لكقت لدقلا نسانقم لي «قيصوتلا ةلراق هل دكه ةفيقع نيتنلا لذفلا

 .ةروعانشال اءاةقؤو عم تاق اعلا

 لوداع همها انبي هناحيس هناؤ اق ةفيقحب لدغلا نأ ىلا ويعد. ةننانلا :ةقئاطلا

 هتاذ يف اهضعب نسح ىرن .لاعفألا ىلإ انرظن اذإ اًنإف ؛لدعلا رايعم ىلع لعفي ميكحو

 همس ةبوقعك هتاذ يف ملظ هتنأو اهضعب حبقو ,نسحملا ءازجك لدع هتنأو

 ىلع هلاعفأ لعفي .قلطم لداعو قلطم ميكحو قلطم ريخ ىلاعت هللا ّنأ ثيحو

 ."" !ةّيلدعلاب مهنع رّبعي دقو ,ةلزتعملاب نوّمسي ةفئاطلا هذهو ,لدعلا سايقم

 نم ثحبلا اذهو .ناّيتاذلا حبقلاو نسحلا وهو هنع ثحبي رخآ عوضوم انهو
 ٌنِإف ؛ةّيلقعلا تالقتسملا نع ثحبلا هيلع بّترتيو ؛لدعلا ىلع ةبّترتملا ثحابملا
 اوركنا ةرعاشألاو ,ةّيلقعلا تالقتسملاب اولاقو نيّيتاذلا حبقلاو نسحلاب اولاق ةلزتعملا

 يف لقعلا ّنأو ,ناكملاو نامزلل ناعباتو ناّيبسن نارمأ حبقلاو نسحلا نب اولاقو كلذ
 ةّيعبات الإ انن صيحم الو .لقعلا لبق نم لدعلا ريسفتل ىنعم الف ءعرشلل عبات هكاردإ

 رهتشاو .ثيدحلا لهأو ةّنسلا لهأب اورهتشاو ,ثيدحلاو ةّنسلاب كّسمتلاو عرشلا

 نيتفئاطلا نيتاهلو .ةنسلاو ثيدحلل نيفلاخملاب  ةلزتعملا مهو  مهوفلاخم
 .خيراتلاو مالكلا بتك يف ةروكذم كلذ يف ةديدع تارظانم

 تناقل ويضر. نع كسلا :ةمالقتلا لئانسلا قلع عتق رق لا اناسعلا قد

 لاعفأ عيمج يف ضرغلا دوجوب نولئاق ةلزتعملا ّنِإف ؛ىلاعت لا لاعفأل ضارغألاو

 ٠١. :جحلا ؛١0 :لافنألا؛87١ :نارمع ل١ 8١. :رفاغ ."“
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 1 ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 الولو ,كلذ ىلاعت هللا ةمكح ىضتقم ّنأِب نولوقيو .ءالقعلا عيمج لاعفأ يف امك هلل

 يف ةمكحلا ّنأب نولوقيو كلذل نوركنم مهف ةرعاشألا اّمأو ءاّميكح ناك امل كلذ
 ” معا وق نكح نركز ةيكعلا وهن ناش نساني يس لانا

 .اهل هللا لاعفأ ةّبعبت مزلي
 اًضيأ ةلزتعملا ّناف ,ةّئسلا لهأ نيب فالتخا ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب فالتخالاو

 اذلو ةلزتعملا رظنل نوقفاوم مالكلا ةهج نم مهف .ةّيمامإلا ةعيشلا اّمأو ,ةّماعلا نم

 ةديقع نيبو ةروكذملا لئاسملا يف ةعيشلا رظن نيب ناك نإو .ةّيلدعلا نم نوّدعي

 رمأ لب ضيوفت الو ربج ال» :لوقتو ضيوفتلا ركنت ةعيشلا ّنإف ,تارياغم ةلزتعملا
 ىلإ .يلاعفألا وأ يتاذلا ديحوتلاب لالخإ ريغ نم لدعلاب لوقتو .''7«نيرمألا نيب

 ."!هالكلا بتك يف ةروكذملا تاّيصوصخلا نم كلذ ريغ

 نيرّسفملا نم ّلكو .ريسفتلاو مالكلا بتك يف روكذم لدعلا نع ثحبلا ّنإ مث
 ءكلذب ةطبترملا تايآلا ليذ ةلأسملل ضدعت كلذ يف يمالكلا هداقتعا بسح-

 طشقْلاب اّمَئاَق مْلعْلا اوُنوأَوُةَكَتالَمْلاَو وه الإ هلإ الهنا َدهَش 8 :ىلاعت هلوق اهتلمج نمو

 يف مالكلا ةيآلا ليذ نيرّسفملا نم ريثك طسب دقو .' !«ميكحلا ٌريزَعْلا َوُه الِإ هلإ ال

 بهذم راتخا هّنإف .فاّشكلا يف يرشخمزلا رمع نب دومحم مهتلمج نمو .كلذ

 ةرعانشألا ىن ةلمح هيلع نكوكضاو «لدقلا يفدن ىله ةيآلا هذه ل دك اون ةل رقعملا

 ىلع هتيشاح ىف ينازاتفتلاو ,ةفيرشلا ةيآلا ليذ ريبكلا هريسفت يف يزارلا رخفلاك

 0 .لّوَألا نع ذخأ هتنأ رهاظلاو ,فاّشكلا

 ةداوأ ىلا تاضارتعالاو يرشخمزلا مالك رادم رودي ةلاسرلا هذه يف مالكلاو

 ١. ىفاكلا :ظحال ١ /١6006-١50.

 .87” .ىضت رملا فيرشلل لمعلاو ملعلا لمج حرشو ؛يرّهطملل يهلإلا لدعلا ةمّدقم :ظحال ."

 ١8. :نارمع لا.



 رخفلا هدروأ ىتلا تاضارتعالا ضعب ركذي مث ءيزارلا رخفلل اًعبت ىنازاتفتلا هيلع

 اًصّخلم انه ركذأ ءالؤه مالك رادم رودي مالكلا ّنأ ثيحو .ريبكلا هريسفت يف يزارلا

 : مهحهجرت نب

 يرشخمرلا

 ةنس يف دلو .مساقلا زنا ىرفعمولا يمزراوخلا دّمحم نب رمع نب دومحم وهف

 ذخأ .هيلإ يرشخمزلا بِسُت نأ دعب رهتشاو مزراوخ ىرق نم رشخمز يف .ق 1/

 رفقظملا نب ّىلع نسحلا يبأو .يناهبصإلا يّبضلا ريرج نب دومحم رَّضُم يبأ نع

 ربكو ٌبش اّملو .يناقشلا دعس يبأو ,يثراحلا رصن نب روصنم يبأو .يروباسبتلا
 ماقأ مث ءاًنامز روباسينو دادغب نيب ام لقنتو ءراطقألا باجو قافآلا نم ملعلا بلط
 ءرهشو فرع بقللا اذهبو «هللا راج» هسفن بقلو مارحلا هللا تيبل اًرواجم زاجحلاب

 ناك هكأ اهطوقس يبس ناكوب: يح نم لجرب يشمي ةطقاس هيلجر ىدحإ تناكو

 جارخ هباصأف قيرطلا يف ديدش دربو ريثك جلث هباصأ ىراخب ىلإ هرافسأ ضعب يف
 ءاعد :لاقف .هلجر عطق ببس نع يناغمادلا يفنحلا هيقفلا هنع لأسو .اهعطق بجوأ

 نم تلفأو .هلجر يف طيخب هتطبرو اًروفصع تكسمأ يابص يف يّنَأ كلذو !ةدلاولا
 تملاتف طيخلا يف هلجر تعطقناف هتبذجف ءقرخ يف لخد دقو هتكردأف يدي
 نس ىلإ تلصو اًملف .هلجر تعطق امك دعبألا لجر هللا عطق :تلاقو كلذل يتدلاو

 لسعر لا ترسكاف ةئاذلا نع تطيق :بلعلا يلطل فراشي ىلإ تلعن بلطلا

 .اهعطق بجوأ المع ىلع تلمعو

 هلو ءنايبلا ملعو ةغللاو وحنلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف اًمامإ يرشخمزلا ناكو

 نم وهو .زيزعلا نارقلا ريسفت يف «فاّشكلا» اهنم ,مولعلا نم ريثك يف ةريثك فيناصت
 نم 1١و8١ ةيآلا ليذ همالكل ديهشلا يضاقلا ضعت دقو ,ريسفتلا بتك ّهأ

 .همالك رادم ةلاسرلا هذه يف ثحبلا روديو نارمع لآ ةروس



 ٠١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 «جذومنألا»و «لّصفملا»و «ةّيوحنلا لئاسملاب تاجاحملا» :وحنلا يف هلو

 .ةغللا يف «ةغالبلا ساسأ»و .ثيدحلا ريسفت يف «قئافلا»و «فل ا رفملا»و

 .«رابكلا حئاصنلا»و .«ةاورلا يماسأ هباشتم»و .«رابخألا صوصنو راربألا عيبر»و

 سوؤر»و .«ضئارفلا ملع يف ضئارلاو دشانلا ةلاض»و .«راغصلا حئاصنلا»و

 .«برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا»و .«هيوبيس باتك تايبأ حرش»و .هقفلا يف «لئاسملا

 يف نامعنلا قئاقش»و .«ليثمتلا ناويد»و .«لاثمألا رئارس»و .«ةّيبرعلا ميمص»و

 .ضورعلا يف «ساطسقلا»و .«يعفاشلا مالك نم ىغلا يفاش»و .«نامعنلا قئاقح

 .«لئاسرلا ناويد»و ,«بادالا ةمّدقم»و 0 يف «جاهنملا»و .«دودحلا مجعم)و

 .كلذ ريغ ىلإ ءّنف لك يف «يلامألا»و .«ةحصانلا ةلاسرلا»و .«رعشلا ناويد»و

 دصق اذإ ناك هتنأ هنع لقن ىّتح .هب اًرهاظتم داقتعالا يلزتعم يرشخمزلا ناكو

 مساقلا وبأ هل لق» :نذإلا هل ذخأي نّمل لوقي لوخدلا يف هيلع د انيناومدل اكحانف

 .«بابلاب يلزتعملا
 قلخ يذلا هللدمحلا» :ةبطخلا حاتفتسا بتك «فاّشكلا» باتك فّنص ام لّوأو

 ذبح ا يبغون و ىيئانلا هرم ةعيملا هذه نلعب ةككرت : قتل ليقن هلا :كاقيف:هارقلا

 ."١قلخ ىنعمب مهدنع لعجو .«نآرقلا لعج يذلا هللدمحلا» :هلوقب هرّيغف .هيف

 لاقو .«نآرقلا لزنأ يذلا هلدمحلا» :فاّشكلا نم عوبطملا يف دوجوملاو :لوقأ

 .فّنصملا حالصإ ال سانلا حالصإ اذه :ناكّلخ نبا

 .مزراوخ ةّيناجرُجب ةئمسمخو نيثالثو نامث ةنس ةفرع ةليل يرشخمزلا يفوت

 .ةكم نم دعوجر دعب

 ؛ ١١/17 مقر .5258 ص ١9. ج :دادغب خيرات ليذ يف يرشخمزلا ةمجرت ظحال

 مجعم ؛ه 017 تايفو ١8. ج :مظتنملا .(يرشخمزلا) ١17 ص ." ج .باسنالا

 ١. نايعألا تايفو 60ه/١737/7-١59.



 :بادآلا مجعم ؛174 - ١78 ص .4 ج :نايعألا تايفو ؛77١ ص .1 ج :ءابدألا

 ١0١-١51 ص ٠١. م :ءالبنلا مالعأ ريس ؛١181و ١778 (رخفلا)و (ةمالعلا)

 نو ك اتا ج «ةاعولا ةيغب ١ مقر

 ينازاتفتلا

 ةنكس ىفؤتو 5 ةنس رفص ىف دلو .هللادبع نب رمع نب دوعسم وهف

 ناسارخب اسن ةنيدمل ةعباتلا نازاتفت ةيرقب هدلوم ,ةنس 7٠١ هرمع ناكف ء. .ق 57

 دين اهودسف ناهازخا و درو اكل قيفلسسلا نا عسآلا اذهب اهم بم لاعب قتلا

 اهنق ادي مل نوملمعلا اهادأ اقلق فانا ريغ اج فلكم كوتا ورق كلا اهلها

 تيّمسف ءاوضمو اهوكرتف اهرمأ يسنف ,نلتاقي ال ءاسنلاو .ءءاسن ءالؤه :اولاقف .اًلجر

 .«اسن» كلذب

 هللا دعس نب هللادبع نيّدلاءايضو .يجيإلا نيّدلادضع يضاقلا دنع ينازاتفتلا ذّملت

 نيدلاميسنو .ءيزارلا دّمحم نب دّمحم نيّدلابطقو ,ينيوزقلا نامثع نب دّمحم نب

 باّمولادبع ن دمحأو .ينورزاكلا مث يروباسينلا دوعسم نب ديعس نب دمحم

 في نحلل يف نيعيرالاةقيدعللا ولع قفا ان ورع ي تافلؤم هلو .يصوقلا

 هنع لقنيو '' يلا فاشكلا هصيخلت ريسفتلا يفو ."' '«ماركإلا يف ةلاسر»و

 ىلع ةسرسو» !١ «ةنويتلا فو اةفلارر ةقفلا يفو .ةلاسرلا هذه يف ٌكِبمهّلا رون يضاقلا

 حرش راصتخا»و .''! يعفاشلا هقفلا عورف يف يحل "يدر اهعشلا ضئارفاب

 «حيقنتلا قئاقح فشك يف ميولتلا» 6 يفو ."!«ريبكلا عماجلا صيخلت

 55٠١. 0 15557/ " نيفراعلا ةيده؛١/60 نونظلا فشك.١

 1٠8/5 -1١5. فراعملا ةرئاد :عجار .'"' 1١//81. نونظلا فشك .؟

 .7١؟75/87/ ” نونظلا فشك .6 157 0/7 7 ةناوتظلا هفشك 4

 ٠١1/١. دصاقملا حرش ةمدقم .'/ ١. 7597/7 نونظلا فشك .5



 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 حرشو ءاّرارم عبط دقو 57 .ق 747 ةنس ىفوتملا يبوبحملا دوعسم نب هللاديبعل

 نال (لالعللاو لو لإ ىقليغ ينقال وبلا قيقتم تانك ىلع رصتعتلا حرفو
 ىلع حرش وهو «غباونلا ملكلا حرش يف غباوسلا معنلا» ةغللا هقف يفو ."'بجاحلا

 ةّيكرتلا ةغّللاب ةّيرثن ةمجرت»و .عبط دقو .ملكلاب ةموسوملا يرشخمزلا ةريخذ
 نييدلا وعل قيرضتلا جربش»وجنلا قو." '«ئتزاريقلا ىدعس عبشلا ناعسوبل
 «لّوطملا حرشلا» ةغالبلا يفو .*!«يداهلا داشرإ»و .'؟ !باّهولادبع نب ميهاربا

 عبط دقو .ينيوزقلا نامحرلا دبع نب دّمحم نيّدلالالجل حاتفملا صيخلت باتك ىلع

 .اًرارم عبط دقو .حاتفملا صيخلت ىلع رصتخم حرش وهو «يناعملا رصتخم»و ءاّرارم

 «مالكلاو قطنملا بيذهت» قطنملا يىفو مك كاين «حاتفملا باتك ىلع هحرش»و

 ينيوزقلا يلع نب رمع نيّددلامجنل «ةّيسمشلا ةلاسرلا حرش»و ءاّرارم عبط دقو

 هاّمسو هسفن هحرش دقو ("!«دصاقملا» مالكلا ملع يفو .'"/يبتاكملاب فورعملا

 رمع نيّدلامجنل باتكلا لصا ؛ «ةّيفسنلا دئاقعلا حرش»و .عبط دقو «دصاقملا حرش»

 هنع لقنيو .ارارم عبطو ينازاتفتلا هحرش دقو , .ق 01/ ةنس ىفوتملا :نقحتتو ضربا

 .7١«يبرع نبا ةقدنز ىلع ّدرلا»و ,ةلاسرلا هذه يف هللا رون يضاقلا

 :تاّئجلا تاضور ؛"0٠6 ص هك َج :ةنماكلا رردلا :يف ينازاتفتلا ةمجرت ظحال

 ؛؟11/ ص ١. ج :بدألا ةناحير ؛77١ ص ,8 جو 37517 مقر 74-38 ص.ءغ ج

 11 037 7 نونطلا ففشك ال“

 7٠١[. -14579/ ؟ نيفراعلا ةيده؛ ١/885 /57 نونظلا فشك .؟

 5٠١9/14. ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ."

 59١. .ةاعولا ةيغب ؛ 5 ٠ غ/ 5 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد .

 19/1١. نونظلا فشك .6©

 ١ . ؛/ 9 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ١٠ ةنماكلا رردلا؛ ١١97/6 ١١١.

 91١". .ةاعولا ةيغب ؛ ٠ 7/ 4 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد .

 .١1ا/- 15٠5/14 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .4 ١75597/7. نونظلا فشك .6



 .دصاقملا حرش ةمّدقم ؛8١٠ ص .؟ ج :ىمقلل باقلألاو ىنكلا

 يزارلا رخفلا

 .لصألا يناتسربطلا يميتلا ّيلع نب نسحلا نب نيسحلا نب رمع نب دّمحم وهف
 ةنس دولوملا ءّيرلا بيطخ نبا ,عورفلا يعفاشلا ءلوصألا يرعشألا .دلوملا يزارلا

 ريسفتلا بحاص .بيطخلا نباب بّقلملاو نيٌدلارخف مامإلاب فورعملا ء .ق 4

 نأ ىلإ هدلاو ىلع هرمع ةيادب يف لغتشا .يوغبلا دّمحم يبأ ةذمالت نم .ريبكلا
 ىلع لدفشاو كيرلا ىلإ داع. متقدم :هيلع لفتشاو ىتاتنسلا لامكلا تضق ثا مام

 امل ةغارم ىلإ هّجوتو .يروباسينلا هيقفلا ىيحي نب دّمحم بحاص ىليجلا دجملا

 اميف مالك اهلهأ نيبو هنبب ىرجف ؛مولعلا يف رّهمت دقو مزراوخ دصق مث .اهيلإ بلّط
 ام اًضيأ هل ىرجف رهنلا ءارو ام دصقف .دلبلا نم جرخأف ةديقعلاو بهذملا ىلإ عجري
 ناطلسلاب لصتاو ناسارخ ىلإ ةّدم دعب داع مث .ئرلا ىلإ داعف :ةزراوخب ىرج

 7 يتارقلا ىقسا لازو دنع نلطفيو: سك وب نضع انت ةرواوك

 قلاب ناكر نقلا هكر ةيراقلاو ةقررفلا ب عيناستللاب ظعولا نضال اكو
 ."')ءاكبلا رثكيو ظعولا 0 يف دجولا

 ىسرافلاب نعل «يدآلاب افراغ: رظنلا تعوق :ةغاربلا ريثك «نهذنلا ةاحن ناكو

 كلل حا نق قاع مالك بيقع دشنأف :ةارهب ربنملا ىلع ناك هثنأ ىكحو :ىبرعلاو

 نب نسي ورا كسور. مينا مما جب اداح رجا
 :تايبالا هذه هيل بسنو

 لالخ نيملاغلا ىعش ةنكأو٠ لاقف لوفتعلا مادسقإ ةناهجت
 لابَوو ّىذأ انينُد لِصحَو انموسُج نم ٍةشحَو يف انحاورأو

 ٠١. .ىمقلل باقلألاو ىنكلا ؛ 5 53/ 5 نايعألا تايفو ؛ 7١7 .مالسإلا خيرات ."



 1268 ديحوتلاو لدعلا ةيأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 اولاقو ٌليق هيف انعَمَج نأ ىوس انزيم لوط انتخب قف دفتست ملَو

 اولازَو نيعرسم اًعيمَج اوُدابَقف ٍقلوَدَو لاجر نم انيأَر دق ِمَهَو
 "!لابج ُلابجلاَو اولازَق ٌلاجر اهتافرش َتَّلَع دق ٍلابج نب مَكَو

 هّمتي ملو «بيغلا حيتافم»ب ىّمسملا ريبكلا هريسفت اهرهشأ ةريثك تافيلأت هلو

 ملع يف «سيدقتلا ساسأ» هلو .يبوخلا نيّدلاباهشو يلومقلا نيِّدلامجن هلمكأو

 .«تافصلاو هللا ءامسأ حرش يف تانّيبلا عماولو تراسل بابل»و .مالكلا

 ىلإ ءانيس نبال «تاراشالا حرش»و .هقفلا لوصأ يف «لوصحملا»و .«لّصحملا»و

 ٠١/ هتمّدقم يف هريسفت ققحم ّدع دقو .مجارتلا بتك يف ةروكذم بتكلا نم كلذ ريغ

 ." 'اهلمكي مل ةصقان اهضعبو ةّيسرافلاب اهضعب هتافيلأت نم
 يف ليق ىتح .اهلح يف رّصقيو ةديدشلا ةهبشلا دارياب باعي يزارلا رخفلا ناكو

 ." !ًةئيسن اهلحيو اّدقن ةهبشلا دروي :هّقح
 ٌرحسو مئاظع و ايالب هفيلاؤت يف هنم تدب دق» :هتمجرت يف يبهذلا لاق

 ا قل اقرار

 ّدتماو اهب ضرمو مزراوخ ىلإ هّجوتو .اهب اًبيطخ ناكو ّيرلاب هماقُم رثكأ ناكو
 :اهن فدو. يس رطقلا ديط ناكو قيننألا وي اره خامو اوهشأ هضم

 0 ج :نايعألا تايفو ؛7١١ 7١ ص .؟ ج :يرذنملل ةملكتلا 0 هتمجرت ظحال

 ؛(7817١/) 55035 - ١58 ص .4 ج :تايفولاب يفاولا ؛(١٠1) 5075 - 518 ص

 تايفو :مالسإلا خيرات ؛51 ٠٠ :(رخفلا) بادآلا عمجم ؛ 4017 ص ١. ج :نيودتلا

 مقر..0+* .ض ,؟١ ج :ءالبتلا مالعا ريس 1١١ مقرا 104 ض١

 باقلألاو ىنكلا ؛89١٠ مقر 48١-15. ص .8 ج :يكبسلل ةّيعفاشلا تاقبط ١

 ١. نايعألا تايفو 6 /  1079 50٠.باقلألاو ىنكلا ؛ 508 ”861// 7 تايفولاب ىفاولا؛ ٠١

 ” . ريبكلا ريسفتلا ١ .باقلألاو ىنكلا ."“ .4غ-7/ ١١.

 ءالبنلا مالعأ ريس .؛ 7١ /600١7.



 .ريبكلا هريسفت ةمدقم ؛١؟ 14 ص .ء.ءافلا فرح :ىّمقلا ثّدحملل

 همساو هع وضومو باتكلا

 كرابم ٌركذو ,هانيتوا باطخ لصف اذهف .دعبو» :ةلاسرلا ةيادب يف فّنصملا لاق
 سلا راتقلا لقافلا نلوعلا .ىتاعنلا نام نيراق نلفادر .هللاراج ةرصنل هانلزنأ

 ؛لاقملا نم لئاط ىلإ يد ل دل رف ملا نايل عفا ىف لاطأ دق هناف

 ىلع رصتقي ملو .لادتعالاو داصتقالا ّدح نع لازتعالا لهأ مامإ عينشت يف لدعو

 نع سفنلا ىهنو .ءايحلا نع حشكلا ىوط دق لب .ءاميإلاو ةراشإلا دّرجمب كلذ

 هقفوب ةفتابق ولا ةرقتك ىلا يرش و, انكذلاوت ةعاتستلا هلق ىلا رات هس نءاقاولا

 ام اعلا

 هئاعّدا يف يرشخمزلا نع عافدلا ماقم يف فصملاف ,مالكلا اذه نم رهظي امكو

 هنإف .هيلع ينازاتفتلا تالاكشإ عفدو .لدعلا كلسم ىلع «...ُهللا َدِهَّش# ةيا ةلالد

 نع عفادي مث .هيلع ينازاتفتلا داريا لقني مث ءفاّشكلا يف يرشخمزلا مالك ًالَّوَأ لّقني

 ءاملع نم مظاعألا تاملكب دهشتسيو .«لوقي نأ هللا راج رصانل» :هلوقب يرشخمزلا

 .هريغو ةرعاشالا

 ىلع اهركذأ بتكلا نم ةّدع نم ةلاسرلا هذه يف فّنصملا دافتساو دمتعا دقو

 :يّجهتلا فورح بيترت

 .يزارلا رخفلل ,نوعبرألا ١.

 :ىرارلا ركفلا ةريبكلا ريمشلا ١

 .يرشخمزلل ءفاشكلا ريسفت ."

 .دئاقعلا حرش ىلع يلايخلا ةيشاح .

 :.تاودلا ةفدلعلا ةةيرعلا تخنازولا قنات هل اسوق

 1 .ينازاتفتلل .دصاقملا حرش .أ



 ١١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 .فيرشريم دّيسلل ,فقاوملا حرش .ا/

 .ينازاتفتلل ,ةيفسنلا دئاقع حرش .8
 :ىفلخلا قذف رمسلا حم نب مع ضع ىبا قوذلا وجل ةقفلسلا نتاقغ

 .ىلحلا ةمالعلل .مارملا ةياهن ٠.

 ىو اضيبلا نيت :ىلغ ةفيش اع ىلا :هالكلا لوضتت هوم, ىف»نتضملا لاا كفو

 ان افيلعتي كيلعف مةيوزلا هل ايم قيفحتت نق اوفا ةدابز ةقرا :ةاورنلاق قبح

 اذنك اكلم كيفن تحاور اهنب ارعول هكناق «ىتفاقلا ريق راع

 امك يرتستلا يشعرملا هللا رون دّيسلا ديهشلا يضاقلا تافيلأت نم باتكلا اذهو

 هدلاو ةمجرت يف ىضاقلا دلو كلملا ءالعك هتمجرتل صضءارعت قمم تنك كلذي حرص

 0 ىلع هتقيلعت ىفو ا املعلا ضاير» ىف يدنفألاو 0 !' «قسودزفلا لفحم» ىف

 نيف ىزيربشلا سردنملاو 0 كليشتلا ءادهش» ىف يما ةيداعلاو ما

 خيرات» ىف ىسيفنلاو 7 «ةعيشلا نايعأ» ىف كيمالا دكسلا# ,07«بدألا ةناحير»

 ضعب رخآ يف كلذب فلؤملا حّرص دقو ."!«يسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن
 / .يتايس امك ةطوطخملا خسنلا

 .«ديحولا سينا»و «ديحولا سنا» :مجارتلا يف راوكدعلا نإف .باتكلا مسأ اًماو

 نع ءامسلا موجن ىف هاكح اذك :لاق مث «ديحولا سنا» مساب ةعيرذلا ىف هدرواو

 خييعلا دنع هانا م ةعردجم ريض ووسوتلا ةقيبتلا نكل يهلاص سرين

 ربحا عضوم يف اا هركذ مث 5 نينا سنوم»ب اهيف ىّمس يوامسلا دّمحم

 .(دي) هلإلا ضيف ١.

 . ةخسن هنم اندنعو :لاقو "17/0 ءاملعلا ضاير .؟

 .١؟7 ,ةليضفلا ءادهش .غ 5 :لمالا لما ةقيلعتا#

 : نينموملا سلاجف تح اضص *8077 تودألا ةناحنر0
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 ا ورا



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث اذ

 يف بتك دقو .«ديحولا سنوم» :ةطوطخملا يف روكذملاو '7«ديحولا سنوم» مساب
 ةسيفنلا ةلايسلا تمر ايلا دوب ل وخب يلضافلا ةبتكم ةخسن ةيادب

 اتش وديعل ن1 وون قاف نقعا ديديللا نييشرلا لولا .كيعبزلا نتلومي ةيوسوعلا

 يف اًروكذم نوكي ام ةيمستلا يف عبّتن نحنو .«يرغلا ضرأ يف هماقم هللا ىلعأ

 .طوطخملا لصألا

 ةدمتعملا خسنلا

 :ةلاسرلا هذه نساهم انيدي أب لو
 ءايحا كرد ىفاالا# ١ قرب ةعومجم نوط نانا ركب ناقانلا هيك ةحبتلا

 :ةعوفسنلا 1 ىلإ خشم نم ةلاسرلا هذهاو يقي ىمالاسإلا كارقلا

 فلا هذيل كن هفوسقوبا ةظسأا ايفا رمال ذل هلم 46 ةعقم زك قو

 اا ىف ل1 ور ةغومحتم نيش قرا يقص ملا هعمل ةقكم هعمل

 ايف تاككلا تلا شاةععمو طنا ١ اهنقتلز ا نق ةطتم شعير ةزداك حلم

 1 ةحفص 9 عومجملاف ءرطسأ

 نم ةدايزلا هذهو .ىلوألا ةخسنلا ىف اتسيل ناتّيفاضإ ناتحفص ةخسنلا هذه ىفو

 ثيح هتفاضا ةيادب يف كلذب 57 دقو ,ةلاسرلا ةباتك دعب اهفاضأ فاؤملا ةفاضا

 ١. ةعيرذلا 55/8/57.

 هي اندكلاا فل زم ةهطخ قم ا عشا هك ةطعت سرك ىف انستا: عودوىنخي ةلاورا
 يناو ريشلا بتك اهيف عمج ةعومجم يف عقوو يناوريشلا نسحلا نب دّمحم ىلإ اهدنسأ ثيح

 يف ٌكشالو ,ةخسنلا هذه يف هفّلْؤم الو باتكلا مسا ركذ مدع نم ٌئيشان رمألا اذه ّنأ رهاظلاو

 عاجرإو يلضافلا ةبتكم ةخسن يف همساب حيرصتلل ٌنَلنَِ رتستلا هللارون يضاقلل باتكلا نأ

 ىضاقلا ةسرت قف ةلاسرلا هذه زكذلوب«ليوتتلا راؤتأ ىلع هينقاوع ىلا م ىش ليضفت تلوملا

 مجارتلا بتك يف ديهشلا .



 ١١١ ديحوتلاو لدعلا ةيآأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 يرظن عقو ,لوقلا بتارم نم يل حنس ام رشتناو لوحلا لاح ام دعب ّمث :ةلمكت» :لاق

 هنا همالك نم رهظو .مامإلاب ىّمسملا يزارلا نيّدلارخف ريسفت نم ماقملا اذه يف
 .«م»ب اهل تزمر دقو ,«...ينازاتفتلا عّجش يذلا

 )0١ مقر ةعومجم نمض نارهطب تاّيهلإلا ةّيلك ةبتكم يف ةئلاث ةخسن ةلاسرلل

 .اهيلإ عوجرلا يل رّسيتي ملو ّيلإ لصت مل نكلو ١ 'سراهفلا فاّشك يف ام ىلع (ب
 / 7٠١ / 5 ف) 5١4 :؟ :زاريشب غارجهاش ةبتكم يف ىرخأ ةخسن اًضيأ اهلو

 .كلإ لصت مل اًضيأ هذهو ١
 واما دكحم خيشلا دنع ةلاسرلا هذهل ضد ىاروللا ةمالعلا ركذ دقو

 قيقحتلا يف يلمع
 يلمع ناكف .نيتخسن ىلع دامتعالا ناك خسنلا نع ثحبلا يف تركذ امك

 :ةنلاقلا ىزوم ا امخلو

 نتملا يف ّمصألا تلعج ةرابعلا يف فالتخالا عمو ,نيتخسنلا نيب ةقيقدلا ةلباقملا ١.

 .شماهلا يف ىرخألا ةخسنلا ىلإ ةراشإلا عم

 .بتكلا يف ءاملعلا لاوقأو ةفيرشلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلا جيرخت ."
 .حيضوت ةدايز ىلإ جاتحت يتلا تارابعلا ضعب حيضوت .؟

 .نيضاملا ءاملعلا دهجب دادمتسالا عم بلاطملا ضعب ىلع قيلعتلا يف عّسوتلا .5

 .اذه .ةلاسرلا يف مهركذ درو نيذلا مالعألل شماهلا يف ةرصتخُم ةمجرت ركذ .0

 اواو 151 تدوحلاو

 ةسدقملا مق

 ىدومحملا داوج دّمحم





 «خ» ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 «خ» ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا ةروص



 ميمذلا لطابلا نم هب ذوعأو ,ميحرلا نمحتلا هللا مسب

 ودع وذ
 الإ َهلإ ال طشقتلاب ًمِئاَق ملْلا اوُنوَُو ةكئالَمْاَو وه الإ هلإ ل هنأ # هللا دهشإ

 َءاَجاَم دعي نهالاَب جلا انرأ نينا تلقا امر دخولا ل ةني زيتا إ ++ ىلا

 #١١ باَسحْلا ٌعي را ا ْعَب مَلعْلا

 لع اذ هنا ادع يعن ءانلونا كرايم ةك ةويهاتتو ا فتاطخم اضن اذهف."' (ننيو)

 داس هيفا ىف لاطا نقانلاف «يتازاشنلا لضافلا كؤملا قالا راهم نسراق

 هيمادوسو» نش ملال دمنا شين هفشدو نهال[ طف علب نفاس ىف اؤك1نارعع ل١

 ةناو:ضالبشالا ةروبس: هه ةيخوعب ةقطانلا ثايكلاو دنع انهيلع ودق ألا ىلا لاعفألاب

 كافل ل رات اعلا نونا كل كرر مكاو ناكل نق :تيلاعلا تايد اجهردع و سمكا

 جي راب مشو ىاور الاول اجلا :نمدايسلل سيق انف لدعلل اكس عل ناي اق و كلل
 محا نق دك وم لاه ها ىلع هباضتناو: يهني اينق هدوينلا ىلع لدضلاو فق انكتالا نهاد ابغ

 4١[. :ةرقبلا] *«ءاََّدَصُم ٌّقَحلا وُهَو# :هلوقك ؛ هللا

 :هّلوق ّنأ هيف ةدئافلاو ءىلوألا ةلمجلل ةدّكؤم ةفنأتسم ةلمج «مالشالا هللا َدْنِع َنيِّدلا ّنِإ# :هلوقو

 ها َدْنِع نيا نإ + :هلوق هعبتأ اذإف ,ليدعت «ٍطْسِقْلا اًمِئاَقم :هلوقو ,ديحوت بوه الإ هلِإ الل
 نم سيلف هادع امو .هللا دنع نيّدلا وهو .ديحوتلاو لدعلا وه مالسإلا ّنأ نذآ دقف «ٌمالْسإلا

 ولا

 هللا دنع نيّدلا ّنأ هللا دهش» :لاق هّنأك ,لّوألا نم لدب هتنأ ىلع حتفلاب (نيّدلا ّنأ) ّيرقو

 22351771 ضي روطالل] عماوجلا عماج . «مالسإلا

 يا اولا راعي هب هم ىف ىوكلطللا: يقع ناكل عن وعر تامكلا هنا ىف تورعملا لوف

 . « عماوجلا عماج» :« نسح نب لضف» ءافلا باب .؟ ج .ءاملعلا ضاير يف يسربطلا ةمجرت يفو

 . ضايب هناكم «م» .؟



 لهأ مامإ عينشت يف لدعو «لاقملا نم لئاط ىلإ يّدؤيال امب لادجلاو ءارملا

 ةراشإلا دّرجمب كلذ ىلع رصتقي ملو .لادتعالاو داصتقالا ٌّدح نع لازتعالا

 سف اق ولا نك نسقتلا .ىهنو واحلا ع ا" 'حشكلا ىو "نقلا ناي انالاو

 ؛لْغَيَسَو» .ءءايحلا دقفو ةحاقولا ةرثك ىلإ ىرخأو ءاكذلاو ةعانضلا هلق ىلا ةؤان

 ,ةمالسلاب هترطف مِسُو يكز لك نم بقرتأو "4 َنوُبِقَْي ٍبَلَقُْم دآخل نيدلا

 ةناغاوب ىلا: ةنابإهيضرتخ قروكي ف نظن ديف: زظنوي نا «ةماقعسالا : ىلع هملج لدكو

 ةدسانفلا ىنفارغالا ىلإ :تفتلم ريغ «دادسالاو ةودللاو:ةانعلاو ةيصتلا ل قدضلا

 قست نازح ريف حملا هللا ىلإ راف :ةنوفدلا ةدهاكلا :نقارع لاو بققتلا

 قحأ .ئحلاف انلعشا:ذاو:ءانشع قلو انيهعب ظارقس«لذألا: جلعملا لاق لقو

 ناعتسملا هّنِإ .هتايآ تانّيبب لطابلا لطبيو هتاملكب ّقحلا ّىحي هللاو .*)عابتالاب

 نإف :ةلاسرلا هذهب اهب انحتتفا يتلا ةميركلا ةيآلا ريسفت دنع هللا راج '!(لاق)

 عّمو هعم مهعمج ثيح ميظعتلا اذه مهمّظع نيِذّلا ملعلا ىلوأب دارملا ام :تلق

 ؟هلدعو هتّيئادحَو ىلَع ةداهشلا ىف ةكئالملا

 ,ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا ججحلاب هلدعو هتّيئادحو نوتبثي نيذّلا مه :تلق

 لعفلا أ ىلع رسكلاب «نيذلا نإ»و حتفلاب «هتنأ» ٌىرقو .ديحوتلاو لدعلا ءاملع مهو

 .«م» نم ١.

 .(نيرحبلا عمجم) هل اهرمضأ ذإ ,ةوادعلا هل حشك :مهلوق نم ,هنطاب يأ :هحشك ١.

 .وهو :«م» .ك . 77 :ءارعشلا ”٠

 . طارقسل ذيملت نوطالفأو .نوطالفأل اًذيملت ناك ءوطسرأ وه لّوألا مّلعملا .

 اقرتفا اذإف ,نوطالفأ ٌبحنو ّقحلا ٌبحنل اَنِإ» ؛ نوطالفأ ىف رخآلا همالك ءاذه همالك وحنو
 0 .ءاّبطألا تاقبط يف ءانبألا دريعةفحلاب لوا قوتلاف

 .«م» نم طقس .5
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 ١و ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 هم السالا هللا َدْنِع َنيدلا نإ :هلوقو 5 3 ,هتنأ ىلع هللا دهش ىنعُم هنأ ىلع عقأو

 لولا ةلمجلا هند زودن ةفييعةادح

 ِءَوُه آَلِإَدَْلِإ الذ :هلوق ّنأ ''!اهتدئاف :تلق ؟ديكوتلا اذه ةدئاف ام :تلق نإف

 هللا َدْنِع َنيّدلا َّنِإ# :هلوق هفدرأ اذإف .ليدعت #« طشقلاب اًمِئاَق© :هلوقو ,ديحوت

 هادع امو .هللا دنع نيّدلا وهو .ديحوتلاو لدعلا وه مالسإلا ّنأ نذا دقف «مالسالا
 ا دع لل :
 .: نيدلا نم ءيس يف هدنع نيون

 ىلإ بهذ وأ .ةيؤرلا ةزاجإك هيلإ يّدؤي ام ىلإ وأ هيبشت ىلإ بهذ نم ّنأ :هيفو
 نيب اذهو .مالسإلا وه ىدذلا هللا نيد ىلع نكي مل .روجلا ضحم وه ىدذلا ربجلا

 اكل

 نيذلا نأ هللا دهنف» لبق هلاك لوألا نم لذي ىانلا نأ ىلع“ 'نيكوتنم انرقو

 هللا نيد ّنأل ءاًحيرص اًنايب ناكف .ىنعملا يف هنم لدبملا وه لدعلاو .«مالسإلا هللا دنع

 .لدعلاو ديحوتلا وه

 امهنيب امو .«ّنِإ» ىلع ٌمقاو لعفلا ّنأ ىلَع حتفلاب يناثلاو رسكلاب لّوُألا ئرقو

 ىرتف .ديحوتلاو لدعلا وه مالسالا نيد ّنأ ىلع دهاش اًضيأ اذهو .دّكؤِم ضارتعا

 .(0!همالك ىهتنا .كلذ ىلع ةدضاعتم اهلك تائارقلا

 ١. هت دئاف :ردصملا ىف .

 درو تيس وتلا كنابقإ يلح ز درب هن الإ هلإ "ل: 15 11 ةيع اج فلوق ذا لوريب هان: عا حرا
 نإ :هلوق ّنأو ءامهل ناترّرقم ناتفص «ٌميكَحْلا ُريزَعْلا + :هلوق ّنأو .لدعلا ىلَع * ٍطْسِقْلاِب اًمِئاَق #
 نيّدلا نوكي نأ اذه ىلَع مزليف .هانعم اهانعمو ءقبس امل ةدكؤم ةلمج «مالشسإلا هللا َدْنِع َنيِدلا

 نم نكي مل مهفلاخي يذلا نإ موهفملا نم مزليو .ديحوتلاو لدعلاب لوقي نَم مالسإ هللا دنع
 . هنم ,ء يش يف نيدلا

 ربجلاو .ديحوتلا نايفاني بيكرتلاو ناكمإلل نيمزلتسملا ةيؤرلاو هيبشتلا :«م» شماه يف .'"
 . نيتحوتفم :«خ» . . هنم . رهاظ اذهو .لدعلا يفاني

 ."8غه0-*”11غ/١ فاشكلا



 دارأ نإ :ينازاتفتلا لضافلا ىلوملا لاق .«ديحوتلاو لدعلا ءاملع مهو» :هلوق

 مالسإلا ءاملع عيمجف .مهتداهش هب رّسف ام ىلَع هيلع نيّجتحملا كلذب نيفرتعملا

 ةلدا كلذ قيملابلا ءاوقلا هم ريتك ل مديسوتلاو:لدعلا ءاملعةنبلا لها امم

 ءرفك لب لطابف ؛مهسفنا هب اوّمس ام ىلع ةلزتعملا ءاملع دارا نإو .ةّيلامجإ

 نم ّلكو ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا مه كلذب نيدهاشلا ملعلا ىلوأ ّنأل

 (١!ةلابح ىلع رصحلا ّمصي فيكف .ةفلاسلا ممالا نم ليلدلاب هفرعيو 5 فرتعي

 .ىهتنا ,ةلزتعملا

 ديحوتلاو لدعلا ةقيقح وه امب نيفرتعملا دارأ هّنإ :لوقي نأ هللا راج رصانل :لوقأو
 نم ةيربجلا) ىلع اًدر ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا ججحلاب هيلع نيّجتحملا

 نيمستملا "١(تافيضلا "نم. ءامالقلا هدعتي نيلئاقلا) نم مههانش نق "' (١ قرعاشألا

 لدعلا ةقيقح وه امب نيفرتعم اوسيل مهل نيدّلقملا ماوعلاو مهّنإف ةعامجلاو ةّنسلا لهأب

 ف ةعطاسلا ججحلا ىلإ هولّصأ اميف مهيديأ لصت ال مهثأو .'* اديحوتلاو

 .!بيرق نع كلذ حضّتيس امك ؛ ةعطاقلا

 قكوسلا "هيو دتعا انه لتعم راصتنالا اذه نع راذتعالا رّدكأ انآ اهو)

 دئاقعلا حرش ىلع هتيشاح لئاوأ يف '''ينيارفسإلا نيّدلاءاصع لضافلا

 ١ هلايخ :«م» ةخسن ىفو .ل خ ةلاض :لصألا ا ء«خ)) دم تيملا .

 .«م» نم ." .«م» نم .؟

 .لدعلاو ديحوتلا :«م» ىفو ,«خ» نم تيقملا 5

 ىّتح مالسإلا لهأ ءاملع عيمج نأ عنمنو .لّوألا ّقشلا راتخن انأ لصاحلاو :«م» شماه ىف .ه

 ل ال دبع وتلا وا لدعلا ءافلع ةنملا م ع

 ةئس 8 00 دنق رمس هرمع رخاوا 7 رازو .اهيف هبتك فلاو رهتشاو ملعتف .اهيضاق

 مم



 ١١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 ثيم هتيم قفا لا ةزوينقملا ةرطاقملا نق. ىلوسسملا قانهلل داذها قع"! ةنفنلا

 عم .تركذ امب ينمّلت ال :لاق ثيح "!حلصألا بوجو ةلأسم يف يرعشألا خيشلا
 :ةلع ناك ناو: وحلا تكا نأ ندقا ل نسأل «ىلواو قحأ ةتبلا لها خينقلا هادعإ نأ

 .(" !(مالعلا كلملا ىدل هب مصتعي ماصع زجومو

 َدْنِع َنيّدلا نإ # :هلوق يف يأ :ينازاتفتلا لاق .(!(خلا) بهذ نم ّنأ هيفو :هلوق

 ةمشجملاك ةيينقت نإ هذ نم نأ ىلع ةلالوءركال ىذلا ىتعتلاب < ءالفالا لا

 ديس اجار وبا هنت ذأالا ما دوما اه لوط الارز يظر نقنن اعنا هل ووو يونا سا نقوم

 دئاقعلا حرش ىلع تاقيلعت»و «يىجيإلل عضولا ةلاسر حرش»و «يواضيبلا ريسفتلا ىلع

 ىف شاوحو حورشو «ّمع ةروسل يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح»و «ينازاتفتلل ةّيفسنلا

 يّمقلا ث ّدحملل باقلألاو ىنكلا ؛11/ ١ يلكرزلل مالعألا .اهضعب عبط .وحنلاو ديحوتلاو قطنملا

. 

 ةّيفسنلا دئاقعلا حرش انه هنم دارملا ٌّنكل .مسإلا اذهب لئاسرلاو بتكلا نم ةّدع دجت ١.

 نيّدلا ماصعلو .دنقرمسب .ق 94١/ ةنس ىفوتملا ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيّدلادعسل

 .اًقنآ هتمجرت يف مّدقت امك هيلع شاوح ينيارفسإلا

 ناتسزوخب اًبجب دلو يلزتعملا يئاَبُجلا باهولا دبع نب دّمحم ىلع وبأ يئاّبجلا نم دارملا .؟

 يرعشألا نسحلا وبأ ليعامسإ نب ّيلع وه هذيملتو .ابجب نفدو .ق ١7" ةنس ةرصبلاب يَفْوُتو
 عم هفقوم نأ الإ ,ةلزتعملا ةلاقمب لوقي ةّيملعلا هتأشن ةيادب يف ناك , .ق ١1١ ةنس دولوملا

 نوجو هلا ايام مناتلا كوشي لاا 18 ىف نفاع ناكر ميقحلا قرح ناك هةاكعا
 تحبي. ىضمو هكرت' باوجلا نع هذاشا وجع ىرعشألل تبث اعلو :هناحبس الا ىلع حلضألا

 لها ءازاو ةلردعسلا ءازآ" نيت ىو اقرب ةنس نين الثاو دهني هزل هقفا لبق نكح ةقيقحلا نع

 ةكلسم اهيف نتبو «تالاقملا»و رج وملا »وا« ةنابألا» :نفلا ةركفلا كلت لالخو :ثيدحلا

 «لقتلاو لقعلا نيب قيفوقلا وه هعق رظو.«ةيدخلا لهأ رض انو ةلرعشملا :ئلغ دو ام دعب ديذجلا

 .دادغبب .ق"”"٠ وا؟""غ هنا ثنا

 ؛؟ 117/٠ يكبسلل ةّيعفاشلا تاقبط ؛6١ 5 .مالسإلا خيرات ؛١4 -8607/ ١6 ءالبنلا مالعأ ريس : ظحال

 .,500 707/5١ بهذلا تارذش ؛574814/7-587 نايعألا تايفو ؛"١١47/1 دادغب خيرات

 .«خ» نم. .هدحو «خ» نم نيسوقلا نيب ام ."



 كلذ ّنِإف ؛هتيؤر زاوجب نيلئاقلاك هيبشتلا ىلإ يضفي ام ىلإ وأ .''!ةّيشرعلا ىلعو
 .كلذك الإ نوكي ال يئرملا ذإ ''ةهج وأ زّيح يف اًضرع وأ اًمسج هنوك ىلإ يضفي

 هدابع رمأي ِهّنأب نيلئاقلاك .ةدكلاب لاعفألا ىلع لمتحلا ىأ ءربخلا ىلإ بهذ وأ

 مهل نيد ريغ نم هتّيشمو هتردق ضحمب مهلاعفأ ن عم ءبقاعيو بيثيو ىهنيو

 هيلإ يدوي '* "امو هيبشتلا نوكل مالسإلا نيد ىلع سيل ضحم ملظ اذهو .'" '(اهيف)
 نوكي ام ّنألف ؛لّوألا اًمأو ءرهاظف يناثلا اّمأ ,لدعلاب ًالخم ربجلاو .ديحوتلاب ًالخم

 عم هّللاب فارتعالا وه ديحوتلاو .هعضوم يف رّرقت امل ءاّهلإ حلصي ال ةهجو زّيح يف

 ناك) اًنكمم هئازجأ نِم ٌءيش ناك نإف ءاّبكرم نوكي هتنأل :ليقو .هاوس ِهلِإ يفت
 .اةدعت نعاولا هاك "كيد ناو اكمم ةيغلاولا

 امْنإو .,ةهجلاو ةلباقملا يضتقي اًقلطم ةيؤرلا زاوج نأ 8 ال انأ باوجلاو

 اًروج نوكي قالطإلا ىَلَع كلاملا فّصت ّنأ مّلسن الو .دهاشلا يف ''!(كلذ)

 ال ىمعألا ّنكل .باّتكلا نايبص ىلع ّىلج نّيِب اذهو .دابعلا يف كلذ امْنِإو ءاّملظو

 .ىهتنا .باوصلا قيرط ىلإ يدهي

 اّمم ىرتامك ةيؤرلا عانتما ليلد نع هباوج ّنِإ :لوقي نأ هللا راج رصانل :لوقأو
 مهليلد اونب ةّيمامإلاو ةلزتعملا ّْنأل كلذو ,نايبصلا هب ىّهلتيو نالكتلا هنم كحضت

 لصاح نإف .ةهجلاو ةلباقملل ةيؤرلا ءاعدتسا نم ةرورضلا ىوعد ىلع روكذملا

 «مارملا ةياهن» هباتك يف "!يّلحلا رّهطملا نبا خيشلا هب حّرص ام ىلع مهلالدتسا

 مهنعل  ةّيماركلا تلاق :ةّيظفاحلاب دئاقعلا يف يفسنلا لاق .ةّيماّركلا مهنمو :«(خ» شماه يف ١.

 ٍشْرَعْلا ىَلَع» :ىلاعت هلوق مهتّجحو ,تألتما ىتح شرعلا ىلع ٌرقتسملا ىلاعت هللا نإ : هللا

 . ةهجو زّيح نم :«م» ىفو ,.«خ» نم ةيقفلا .[6 :هط  ئوّتْسَأ

 .اموأ :«خ» .5 .«م») نم طقس ."”

 .«م)) نم طقس .1 .«م» ةخسن نم طقس .6

 مالعألا دحأ .يّلحلا ةمالعلاب فورعملا يدسألا رّهطملا نب فسوي نب نسحلا روصنم وبأ وه .



 (١ ديحوتلاو لدعلا ةيأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 لباقم يئرم لكو .اًقلطم لباقمي سيل ىلاعت هللا :ذكه يناثلا لكشلا قيرطب هريغو
 رب سلا ىلا داق ةرووضلاب انكسر ا دع

 فاق انين و اتكنلاوب ةيدسلا وا 7 ةاييكملاا :ةنراكسرع لد اقولا تالف رفا اك

 .اهتيؤرو تادّرجملل نيفانلا نيمّلكتملا

 كلذ عمو ءاّضيأ هيبنتلا نع ةينغتسملا تاّيِلَوُألا نم يه لب .ةّيهيدبف ؛ىربكلا اّمَأو
 ءارو يتلا لابجلاك انل اًلباقم نكي مل ام ءيشلا ّنأب ةدهاش لقعلا ةهيدب ّنأب اهحضوي
 نوكي نأ ّدبال اهب يئرملا ّناف .سأرلا نيعب ىري نأ نكمي ال اهمظع عم انروهظ
 ىلإ انرظن اذإ انف ,ةآرملاب ةّيئرملا انتروصك اًمكح وأ .هجاوم مسجك ةقيقح اّمإ اًلباقم

 يف لّصف امك هيف ةرئاغ ةمسترم اهّنَأ مّهوتنو انتروص ىرن .ةآرملاك يلقيص لقيص
 نودب ةيؤرلا 0 ملع هنادجو مهتي ملو هسفن نم فّصنأ نَم ةلمجلابو .هعضوم

 مكح همكح ناك اًرضاح راص ول رظانلا ساوَح نع بئاغلا ّنأو لاحم ةلباقملا

 مهلوقك .ىلاعت هيف ةّيرصبلا ةيؤرلا زاوجب ةرعاشألا لوق نأ اًضيأ ملعو .رضاحلا
 امك دانعلاو تّنعتلا ضحم نم عقاو ٍهاو مالك ءسلدنأ ةَّقَب نيصلا ىمعأ ةيؤر زاوجب
 .داوملا رثكأ يف مهيأر وه

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ليبق نم سيل روكذملا ليلدلا ّنأ انرّرق امب رهظ دقو

 عم 2" !(ةهيدب) '''(هنأش) ىلاعت بئاغلا نأش يف ةيؤرلا ةلاحتسا هدافم لب ءمّهوت امك
 ضحم نع تأشن ةعومسم ريغ ةرباكم دهاشلا ىَلَع بئاغلا سايق ةّشض' عنم نأ

 أ؟!ةيديرتاملاو ةرعاشألاو فيك .دابعلا ٌبر نيد يف داسفلا ةدارإو دانعلاو ةّيبصعلا

 ىلا: ةفيس ىف وتملا وبو 1147 هت دولؤملا «هلمب ذوي نأ نامزلا لخب ىدلا ذاذفالا هو

 .«م» نم طقس .؟ . ةهجلا :«خ» ىفو .«م» نم تبثملا ١.

 . «م)) نم .'
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 تابثإ وهو ةّيمالسإلا قرفلا يقاب عم هيف اوفلاخ يذلا مهدصاقم مظعأ اونب مهرسأب

 هل سيلو ملاع اذه» :انلوق ّنأ ملعي لقاعلا ّنِإ :اولاقف .سايقلا اذه ىلع تافصلا ةدايز

 توبث ىلع لدي ّقتشملا توبث :اولاقو .«داوس هل سيلو دوسأ اذه» :انلوق لثم «ملع
 ىلوملا اذه ّنأ ءاّدانعو ًةرباكم عنملا اذهل مهداريا تارامأ نمو .قاقتشالا ذخأم

 ب د انهاه هركنأ ّمث ''!ةّيفسنلا دئاقعلل هحرش يف كلذ رّرق لقاعلا

 يناتسرهشلاك مهيرّخأتم ءامظع نم اًريثك ّنأ كلذ تارامأ ةلمج نمو .ةّيمامإلاو

 . ليلقب فيرعشسالا :نسحلا يبأ توم دعب .ق ١١7 ةنس تام .ةّيفنحلا ءاملع نم «ىتيرتاملا»ج

 مكح بّترت اوركنأ 5 .يديرتاملا دمحم وبآ تسني اهيلإ هدنكرمشي ةلحم «ديرتام»و

 اولاق امو .لوقعلا هيف هبتشت لاعفألا ضعب ّنألو . ئطخت لوقعلا ّنأل . لقعلا مكح ىلع عرشلا

 ىلع دامتعالا زاوج مدعب لوقلا نم ةّيمامإلا نم نييرابخألا ضعب بهذم نع لاقي امب هيبش

 لوصأألا ؛”/ ؟ سورعلا جات . ةّيعرشلا ماكحأللا تابثإ يف ةّيلقعلا تاكاردإلا نم ءيش

 .11/8 ص .ميكحلا يقت دمحم دّيسلل نراقملا هقفلل ةماعلا

 يدنق رمسلا ليعامسا نب دمحا نب دّمحم نب رمع صفح ىبا نيّدلا مجنل ةّيفسنلا دئاقعلا ١.

 نيتسو نيقلنا وا ئددحلا ةليي ىف هثدالو:تناكو ندرس نكس نتا لها . يفنحلا

 ةئمسمخو نيثالثو عبس ةنس نلوالا داعب نم ردع يناثلا يف ىفؤتو فكتب ةيحيرأو

 ركذ ىف دنقلا»و .«ةّيهقفلا تاحالطصا ىف ةبلطلا ةبلط» :اهنم ,ةريثك اًبتك فّنص ,دنقرمسب

000000 1 1 
 . ىمقلل باقلألاو:ىتكلا ئف ناونعلا نسفنو :( ىقسلا) ئناعمسلل باسنألا ىف هتمجرت ظحال

 دلو ىرعكت ل هدي نط لعتكلا ناقيريتلا دبح ا ني ىركلا ديه ردتعس عقلا
 ,هقفلا يف عربو هريغو يريشقلا رصن يبا ىلع هقفت ,054/ ةنس نابعش يف تامو 41/4 ةنس

 «مالكلا ملع يف مادقإلا ةياهن» فّنصو .هب دّوفتو يراصنألا مساقلا يبأ ىلع مالكلا أرقو
 ,«مانألا بهاذمل ماسقألا صيخلت»و «ةعراضملا باتك»و «جهانملا»و «لحنلاو للملا»و

 :نينس«ثالت اهب ماقأو: 01+ ةتسدادغب لخد

 .مزراوخ ىلي اّمم اسن برق ناسارخب ةديلب ىهو .ناتس رهش ىلإ ةبسن يناتس رهشلاو

 يف ليوط مالك دعب مزراوخ خيرات يف يمزراوخلا نالسرأ نب ساّبع نب دومحم دّمحم وبأ لاف

 ىسوم تفتلا :لاقف هيلع هللا تاولص ىسوم نع دادغبب ةّلحم يف ًاموي لئس : هنع ّضغلا
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 ل ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 نم فالسألا ديلقت ةقبر اوعاخ مهريغو يومرألا يضاقلاو يزارلاو يلازغلاو

 ةدايز ةلأسمو ةلأسملا هذه ىف ةشقانملا اولعجف ؛ مهقافثا نع اووبتو مهقانعأ

 ىلع نكي مل عازنلا ّلحم ّنأب اورذتعاو ءاّيظفل اهريغو لاعفألاو ةيؤرلاو تافصلا
 هّنإف .'' !قافنلا نم رمضأ ام عفر هلأسنو .قافثالا روهظ ىلع هللدمحلاو .اّيلج فلسلا

 .قاس ىلع اهلهأب ةمئاقلا ,قاطنلا ةديشملا دسافملا مظعأ نم

 ال هتنأ هفيناصت ضعب يف ىعّدا دق '" 'يلازغلا !"'(مهدنع) مالسإلا ةّجح ّنَأ ىلَع

 انجرخ .ًاران روطلا بناج نم سناف .ًاراج الو ابحاص هب سنأي نَم ىأر امف .ًاراسيو اًئيميد
 ًانابهُزو ًارْيَد اهب انفداصف .ًاراح يلمج يداح ةريحلا غلب اًملف .ًاراّمعو ًاجاّجح ةّكم يغتبن

 | راهو

 الو .هللا لوسر لاق الو هللا لاق اهيف نكي ملف هظعو نم سلاجم ةّدع ترضح دقو لاق

 . ةّيعرشلا لئاسملا نع باوج
 نايعألا تايفو ؛؟07/“ نادلبلا مجعم ؛ ١41١ - ١55 .مالسإلا ءامكح خيرات ىف هتمجرت ظحال

 ءالبنلا مالعأ ريس ؛5717 .مالسإلا خيرات ؛1098-5179/“ تايفولاب يفاولا كالو

 نازيملا ناسل ؛ 5537و ه0 .نونظلا فشك ؛١17-8/57١١ ىكبسلل ةّيعفاشلا تاقبط ٠/7

 . قافنلا يف :«خ» يفو .«م» نم تبثملا 1-5" 7. 1 ١.

 .«خ» نم .؟

 قم ىحع هل «فوصتتلا ىسوطلا جلازعلا وحنا نب دتحا نودع نب مع باح وبار
 ّس

 .«ةداعسلا ءايميك »و .«ةفسالفلا تفاهت»و .«نيّدلا مولع ءايحإ» :اهنم .فنصم

 ىلإ لحر .ناسارخب سوط ةبصق نارباطلا ىف هتافوو هدلوم .«لوخنملا»و .«ىفصتسملا»و

 حوت قر اهلا ىلإ بدو هكزتا دعاوي ةيس القفل ىديودت ديلا نق دف ودق لقي ولا ةناووئاخ
 ماقأو رصم دصق مث .ةّدم اهب ماقأو سدقلا ىلإ هّجوت ْمث :ةّدم اهب ماقأف .ماشلا ىلإ

 فيا رار وباسم ىلإ ماعم بك هه نتمو ملم نا ةاعتم و ةماةيوددكمللا
 ةيناثلا ىدامج نم ١6 يف ىَفُوُت نأ ىلإ اهب ناكو هتدلب ىلإ داع ّمث ,ةيماظنلا يف سيردتلاب
 .اهب نفدو 0060 ةنس

 فوطلا لوف ناك ةدلاو نأ نكح«لازعلا ىلإ :ةيشني يارلا هيدتتو هلّوأ حتفب  يلاّرغلاو

 . سوط ىرق نم ةيرق ةلازغ ىلإ ةبسن ةفقخم يازلا ّنِإ ليقو ,هناّكد يف هعيبيو
2 



 هركذ يضفي امب بابلا اذه ةلثمأ ''!(يف) لّوطو .دهاشلاب الإ ىلاعت بئاغلا فرعي
 ىف هل دعنلاو ةعاهخلا ةلدأ كلف (؟)ةمالعلا هلقن ام مامتإ كل رهظ دق ذإو .بانطالا ىلإ

 1 :لوقأف ,ةرعاشألا ليلد لاح قيقحت ىلإ عجرنلف ,ماقملا اذه

 اودجو امف ةيؤرلا زاوج ىلع ىلقعلا ليلدلا بلط ىف مهرامعأ اونفأ مهن يرمعل

 دروأ دق هّناف ءيزارلا نيّدلا ا مهمامإ هيلع مالكلا ةنوؤم انافك دقو ءاّدحاو اًليلد الإ

 ىلقعلا ليلدلا ّنأ ملعإ :نيعبرألا باتك ىف لاق ثيح ةدراولا تاداريإالا نم ةّدع هيلع

 هلع ةلعس الا هته اندووأو ا ىذلا اذنه ةلاسملا هذه ىف هيلع لتملا

 هذه ىف انبهذم :لوقنف اذه تفرع اذإ !؟!.(اهنع) باوجلا نع ديلا "انف رفعأو

 556 نأ وهو .[يدنقرمسلا] يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا اهراتخا ام ةلأسملا

 نارقلا رهاوظب ةلأسملا يف كّسمتن لب .*/يلقعلا ليلدلاب ىلاعت هللا ةيؤر

 هوجوب ''!'اهرهاوظ نع اهفرصو لئالدلا هذه ليوأت مصخلا دارأ نإف .ثيداحألاو

 ليوأت نع مهانعنمو مهلئالد ىلع انضرتعا ؛[ةيؤرلا يفن يف اهب كّسمتب] ةّيلقع
 ."!(يزارلا مالك ىهتنا) ,رهاوظلا

 ؛؟7١/  نايعألا تايفو ؛ا//9١ دادغب خيرات ليذ ؛ه 000 تايفو . ج .مظتنملا :ظحال ج

 ءالبنلا مالعأ ريس 57 يكبسلل ةّيعفاشلا تاقبط ؛11714 مقر /5٠١. 00 قشمد ةنيدم خيرات

 7 2/ ١ تايفولاب ئقاولا

 ١. .«م» نم طقس ْ

 . لضافلا اذه هلقن ام :«م» يفو .«خ» نم تبثملا .؟

 . ف رتعاو :«خ» يفو ءردصملاو «م» نم تبثملا ."

 .«خ» نم .؟

 . ةيلقعلا لئال دلاب :«(م» يفو .ردصملاو «خ» نم تبثملا .

 .اهرهاظ :«خ» يفو .ردصملاو «م» نم تيبثملا .

 ' .«خ» نم. هلا ملك

 نم ةلأسملا هذه يف ليق ام ةياكح يف» يناثلا لصفلا رخا 771/١, نيّدلا لوصأ يف نيعبرألا

 .:هنم نيف ودحملا: نيب اهو أ5 هلال نمو ىقكلمعلا  نكذلولا



 ١١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 ام ىلوألاف :هنكمأ امب يلقعلا ليلدلا جيورت دعب فقاوملا حرش يف كتدّيسلا لاقو

 ام ىلإ بهذنلف .رّدعتم ىلقعلا ليلدلا ىلع ةلأسملا هذه يف ليوأتلا ّنأ نم ليق دق

 .' !همالك اذه .ةّيلقنلا رهاوظلاب كّسمتلا نِم يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هراتخا

 لا نمامالا نيته ارق أ :نناطخلا قسم مم ىلع بالا لوقا

 .بازيملا ىلإ رطملا نم رارف ,يديرتاملا قيرط ىلإ يرعشألا كلسم نع !' !(مهدنع)
 ذإ .ةّيلقنلا رهاوظلاب) يتاذلا هناكمإو ىلاعت هللا ةيؤر تابثإل هاجنا ال هتنألف لأ اّمأ

 بجو الِإو .يلقعلا ناهربلاب !؟ '(يتاذلا اهناكمإ تابثإ دعب الإ اهب كّسمتلا نكمي ال
 يف لضافلا ىلوملا هركذ ام اذه ىلإ كدشري .ميسجتلا تايآ رئاس يف امك ليوأتلا

 ديفت اهنأ عم عوقولا ةلدأ ىلع باحصألا رصتقي ملو :لاق ثيح دصاقملا حرش

 .بولطملا ناكمإ عنمب مصخلا اهعفدي !*!امّبر تاّيعمس اهتنأل ءاّضيأ ناكمإلا
 نا 0( نين) لاقي امي اوفتكي ملو.ءاكاث عوقولاو ًالَوأ ناكمالا '١'نايبب ىلإ اوجاتحاف
 0 :روررصلا هقع درت مل اهناكمألا وه عرشلا ووو اميف امك عقلا ىف لضألا

 رظنلا ماقم يف نسحي امن اذه ّنأل نايبلا هيلعف عانتمالا ىعّدا نمف ءناهربلا

 .2)همالك اذه ءجاجتحالاو ةرظانملا نود لالدتسالاو

 هحرش ةيشاح نم داعملا ثحب يف !!!'يلايخلاب ٌوعدملا هذيملت لاقو
 ءدقعل ةهتمزات:يدحي «ةقلقفلا تايم يف دراولا لقتلا ّنِإ :دئاقعلا ىلع

 ١ . فقاوملا حرش //١5١1. نيميظعلا :«م» ىفو .«خ» نم تبثملا .؟ .

 .«م» نم طقس .غ .«خ» نم ."

 .امْنإ :«خ» يىفو .ردصملاو «م» نم تبثملا .4

 .«نايب» لدب «تابثإ» :ردصملا خسن ضعب يف .1

 /١18١7. 4 دصاقملا حرش .6 .«خ» نم .ا/

 هاكر سو رب فة طلادبلا ةييوونتلاه اكو هب هاك ني لاا نيتف ىئلاذخلا يسوم رمح 5
 نار اعقل هين هلا نتاقعلا حرش ىلع شاوح هلءق ١ ةنس يف اهب يفوتو قينزأ يف

 ./60/5 ةعيرذلا ؛07١/ ؟ نيفلؤملا مجعم ؛ 177/١ ىلكرزلل مالعألا



 هتلالدل ١١4 ىَوَتْسَأ ٍشْرَعْلَا ىَلَع ٌنَمْحَرلَأ» :[ىلاعت] هلوق ّناف ,لقنلا ىلع لقعلا
 0 يع و ايظا اه شلوو انا يكن م: ىلاقت نا ىلع لاحفلا ىنولعلا ىلع

 .هء:هط.١

 ىلع نّكمتلاو رارقتسالا :لّوألا :ناعم ىلع قلطي ءاوتسالا ّنأ ملعا :يسلجملا ةمالعلا لاق .؟

 ةحارلا يد صقلا ىلع ةاللطبتالا فلانلا سلا لانقاا وب كلا ةضقا# ىتادلا تلا

 :ةبسنلا ىف ةاواسملا «سعاشلا فوعشافت» سلا ةتيدوس#ل اهيولادتعالا

 ةلاحعلا ' نم ةقلقنلاو ةعاقنلا هيهارتلاب ثيقامل ىلا لع مع لوألا ىتعملا انف

 ىلع لبقأ يأ يناثلا ىلع ةيآلا هذه يف ءاوتسالا لمح نم نيرّسفملا نمف ءاّيناكم ىلاعت هنوك
 :«تنو هكلمو لع ىل وقنا ىلإ كلانا ىلع اهرلدج يدم تورت الا وزر رسل 3 ل [ديعقو كلش
 ؛ كلملا عم الإ لصحي ال- كلملا ريرس وهو شرعلا ىلع ءاوتسالا ناك اّمل :يرشخمزلا لاق

 ىلع دعقي مل نإو هكلم نوديري ءريرسلا ىلع نالف ىوتسا :اولاقف .كلملا نع ةيانك هولعج
 نأ نم ةلالدلا يف ىوقأو حرصأ هتنأل ؛ كلذب كلملا لوصح نع اورّبع امّنِإو .ةّنبلا ريرسلا

 عيمج نم ىلاعت هنع صقنلا يفن نع ةيانك نوكي نأب «عبارلا ىنعملا دارملا نوكي نأ لمتحيو
 .كيعت هنكل و.::. ةكلاح 0 ةلوق نوكيف :ةوولا

 رظناو "عرب اما ناونألا ناسي .راتخألا نم ةمااقم رضهاظلا وهف نسفاخلا ىتعملا اماؤ

 .1١/١١5١و5/7١/ 78 نازيملا ريسفت

 . هنم نيتفوقعملا نيب امو ١1١. .ةّيفسنلا دئاقعلا حرش .'"

 :هلوق :يلايخلا مالك اًمأو . يلايخلا هيّشحم نم ال .دئاقعلا حراش ينازاتفتلا نم ةرابعلا هذهو

 :رعاشلا لوق يف امك «ةبلغلاو ءاليتسالاب هليوأت بجي»

 قارهم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع ٌورمع ىوتسا دق

 ديعبو بيرق ناينعم هل ظفل قلطي نأ وهو ؛ةيروتلا ليبق نم وهف .هيلع بلغو ىوتسا يا
 ديمو هلا ا ول كانا ذذ يام تس جل قفار لقت نيرو ادلا وجي «ديسلا هافاروإ

 نا بحي لب «ليزواتلا تشي الق هيلع نقي قم يأر نلعااكاو .« مّلِعْلأ ىِف َنوُحِساَرلَأَو : # :هلوقب

 ب معلا نع فور ام: ىلع انج هدفك مون كل لك أير ىدضت ناو: ىلاعك ها ذيع نكون

 ادع ىلع نكل ال ةعزب اهتع كحسلاو لووجم هنيدبكو مولحت ءاوخبتلا ؟لاقاوت
 ىلإ ضّوفم هملع ّنأل انّقح يف ليلدب سيل ةّيلقعلا تاعنتمملا يف دراولا لقنلا اًضيأ بهذملا
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 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 امامإ هيلإ بهذ ام لاطيإ يف ناحيرص ذيملتلاو داتسالا مالك ّنأ يف بير الو
 اذه امهيلع ىفخَي فيك هناف .ةحيضف هب ىفكو .مهئامظعو مهئاملع تاع نيقيرفلا

 ةعانمو امهنأش ةلالج عم '' 'رهاقلا دبع لماوع لماح هفرعي يذلا رهاظلا رمألا

 نأش وه امك رهاوظلا ديلقت ضحمل ليلد الب مهتديقع نوكيف ,مهدنع امهناكم

 :ميهابنشأو ةهبشملا

 ىلقعلا ليلدلاب هتابثإ ناك ءاّرّدعتم يلقنلا ليلدلاب هتابثإ ناك اذإ هتنألف :اًيناث اًمأو

 اذه يف ةرصبت كافكو .لاحم لاحملا ىلع فوقوملا ّنأل ءاضيأ اليحتسم و اًرّذعتم

 ةدايع طع اقيم تكا ةيورلا نما يطع ىلا هللا قي التطنلا نضعيدلاف امدجلالا

 نزيد قاع يقتل وبقت نم نقولا دخت فادولاق ناهد أ دفا

 ىفَع ."!هْههِمْلّظب ُةَقِعاَصلا ُمُهَنَدَخََ ٌةَرْهَج هللا انرَأ اوُلاقآف] * :لاقو ")4 مُكَنَع

 مهتكلهأف ةيؤرلا بلط ملظ مهنع فعي مّلو هل اًكيرش لجعلا مهذاخّتاب مهنع
 لهج ةيؤرلا بلطو .هقاقحتسا يف هللا ريغب لهج اّهَلِإ لجعلا ذاختا ّنأل ,ةقعاصلاب

 .ماسجألا تافص نع لاعتم وهو .ةهجلاو ةّيمسجلا يضتقي ةفص هعنأل هللا

 هنا نيم قم هلا و هضن الا انيلع اموبناك

 كيكلا وعول ءاوضالا 1 دكه هز ايعو كلام: ىلإ توست حا قع لوهملا لالكلا:لوقأ

 لحتلاو للا 85:27 لوسرلا نع هبشلا عفو. ةغدب هنع لا ؤسلاو حلاو: هيد اس الاول وهج
 ١/.

 .«زاجعإلا لثالد» :هل .ةّيبرعلا خيش .يناجرجلا ركبوبأ يوحنلا نامحرلا دبع نب رهاقلادبع ١.
 يف دمعلاو .حاتفملا باتك»و .«وحنلا ىف ةئملا لماوعلا باتك »و ,«حاضيالا حرش رصتخم»و

 عبرا ةنس :ليقو .ةئمعبراو نيعبسو ىدحا ةنس ىفوت .كلذ ريغو «لمجلا»و .«فيرصتلا

 .بالطلا نم نيئدتبملل ةلوادتملا بتكلا نم ناك لماوعلا باتكو . ةئمعبراو نيعبسو

 تانلالا رب ىكلا تكرارا رولا تاون لالا اول رو يكاوتل! العا نين طيح

 037 285 رفبلا 7 . (ىناجرجلا) ىّمقلل

 1 1867 :ءاسّنلا .'"



 ةشقانملا لعج دارأ نم هيلإ بهذو .هب لوقن اّمم ماتلا فشكلا ىنعمب ةيؤرلا , معن

 .نيّيصولا دّيسو نينمؤملاريما نع لوقنملا وهو .ةّنسلا لهأ يرَّخأتم نم ةّيظفل
 ةيؤر نع لئس نيح ة[:هلوقب ةراشإلا هيلإو .نيضاترملا نم ريثك عمج نع رتاوتو
 نويعلا هكردُت ال» :92[لاقف ؟هارت فيكو :هل ليقف .«هرأ مل اَنَر ٌدبعأ ال» :لاقف ءهّبر

 نامل ىئاقحي "''لوقعلا هكردت ىكلو 2" 'ءاعلا ةدهاشمي
 نلرأل نسبقلا نم رئاصنلا ىلوأل اووهظ ةنعأ بلطملا اذه نأ لضاحلاو

 ىمح لوح موحي ال هنوك عم هناحبس هتنأ لقاع نمؤم رّوصتي فيكو ؛راصبألا

 رئاصبلا راصبأ  هئالعو هدجم خماش لاني الو ,ماهفألاو لوقعلا يلاعأ مادقأ هئايربك

 تاقولخملا نم ريثك كاردإ نع زجعت يتلا رصبلا ةّساحب ىري ال .ماهوألاو

 الإ» :هسفن فصو امك هناحبس وه لب .راطقألاو تالاهجلا يف تانئاكلا تانكمملاو

 راهطألا هتّمئَأو هلوسر مالكو ىلاعت همالكو .'*! «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت

 ال نيذلا ٌمصلا يمعلا نكل ,راكنألا ّدشأ اهيدقتعم ىلع راكنألاو ةيؤرلا يفنب نوحشم
 :ىسلدتا هن نيضلا معا ةيزرزيوس * يحوم لب مقالاق نورد ولقي

 تنقع امك ةرهاظ ىلع لل ليقف اقم ةلنسلاو بانكلا وم دواؤب امة ولدخمو

 هلاثمأو كلذ نوذخّتيو .كلذ ريغ ىلإ ءاهجوو اّدي ىلاعت هل ّنأ رهاوظلا نم ةيرهاظلا

 ,ليبسلا ءاوس نع اوُلضو اًريثك اولضأو اًوهلو اًبعل مهنيد اوذختا دقف ؛ هللا مهلتاق ءاّنيد

 ملو اهب نولقعي ال بولق مهلف .مهناذآو مهنيعأو مهتولق بّصعتلا ةواشغ تيشغ دقو
 مهعمس ىلعو مهيولق ىلع هللا متخ ءاهب نوعمسي ال ناذا مهلو اهب نورصبي ال نيعأ

 .نايعألا :خسنلا يفو ءرداصملا رئاسل قفاوملا رهاظلا وه اذه .

 . بولقلا :رداصملا بلاغ يف .

 ؛١ ثيدحلا .060 سلجملا :قودصلا يلامأ 0 و 2٠١9 .ديحوتلا ١ يفاكلا :عجار.

 11271177 5ىلاطألا بيترتاا ؟ 1/71 داشرألا ©7525 «ضاصخالا

 .نوزّوجي لب :«م» ىفو .«خ» نم تبثملا .6 ٠١. 7 :ماعنألا .؟

 دج احب اس |



 اس ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 "لا تادعيباو ةراشق فراضأ ىلعو

 ىلَع انتاقيلعتب كيلعف ؛ةيؤرلا ةلأسم قيقحت يف ءاصقتسالا ةدايز تدرأ نإو
 .اذه .اريبك اًكلمو اًميعن تيأر اهتيأر ول كّإف .يضاقلا ريسفت

 ىلع كلاملا فّرصت نوك عنم نم '' !(ىلاعت) هلدَع ليلد نع هب 5 ايناقاو

 دّرجمب هيف اهقفاو نإو .,ةحيرص ةرباكم اًضيأ وهف ءاّملظو اًروج هكلم يف قالطإلا

 تابثإ يف ةديدجلا هتلاسر نم ردقلاو ءاضقلا ثحب نم يناودلا ةمالعلا ديلقتلا

 هقح يف مّهوتي ىّتح ّقح ىلاعت هللا ىلع دبعلل سيل :لاق ثيح .ىلاعت بجاولا
 7 ىيننا ديرب انل لاقفلا قلطملا هك اعنلا ونه. لب ملطلا

 نأ مكاحلال ّنأب مكاح ميلسلا لقعلا ّنأل ءرهاظ ةحيرص ةرباكم هنوك هجوو
 دهم اكرام يكرم لعب اطال"! ءايع امهكا ا دعنا ةديصو ةكلمر قات رعذ

 نم بيذعتف ,ديعولاو دعولاو لسرلا لاسرإو ىصاعملا تاّدل كاعجأو .تاقلكتلا

 هب ّذتلاو هاصع نَم ميركتو .هلسرل اًميظعتو هتاضرمل اًبلط دئادشلا لّمحتو هعاطأ

 دعولا نم درو ام بذك ثرويو .ةرورضلاب حيبق ,هلسرل ةناهإو هرمأل ةفلاخم

 انقفاو دقو .ةّيلكلاب ةعيرشلا نع دامتعالاو قوثولا عفترال كلذ زّوج ولو .ديعولاو

 ىلع هجاجتحا ناب وفعلا ةلاسم يف يرعشألا ىلع اوّدر ثيح كلذ يف ةّيديرتاملا

 فلا نونا نيف هذ الااومجن رع ألا"ة روس عاق نال نه هنابقتا 3

 لا و

 ١117. .ىناودلا ةمالعلل لئاسر عبس ."

 ا نم امان وب ان اهف [دياوعلا ]3 فاو: يس دلا فكيدسلا :دهينلا ديلا لاق :«م» شماه يف

 راي لاا دولو: ىتي اكدل اوه دل يصمم نفط لاك 0١ يسيل نوت تاوكل ابل حلا

 [ناك] اهم يازنلاف ةسفت ىلع هيعرأ ام ةيلع بحي امإو ءادعلا © ىف: قلاع هنا ىلغ وحي

 يلامأ] .فيلكتلا هبجويو هبلجي ام ّلكو فاطلإلاو نيكمتلا اذكو فيلكتلاب هسفن ىلع هبجوأ
 1 هني وحو: امل لكتاب فمقت ىلعدل هباعنا ةلولونل 2171 نقترح

 . ءاش فيك :«خ» يفو .«م» نم تبثملا .؛

 لس(



 ١ ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث 0

 ةنجلا يف نيرفاكلاو رانلا يف نينمؤملا ديلختو .اًلقع رفكلا نع ىلاعت هللا وفع زاوج

 ,ريغلا كلم يف فّرصتلا وه ملظلا ذإ .اًملظ نوكي الف هكلم يف فّرصت هْنَأب اًلقع

 ىلاعت هللا دعبتسا اذهلو .نسحملاو ءيسملا نيب ةقرفتلا يضتقت ةكعلا د نطو

 يف َنيدسفملاك تاحلاصلا اولِمَعو ا ل امين ةيوستلا

 فيك مكل ام * نيمرجُملاك َنيملسُملا لعجتفأ# .'! © راّجُفلاك َنيِفَّتُملا لعجت مأ ضرألا

 ,ٌءلَظ ةّنجلا يف ءادعألا ديلختو راّثلا يف ءايلوألا ديلخت ّنألو ," 14 َنوُمكَحَت

 .هلحم ريغ يف ءيشلا عضَو وه 5 لعلاو

 .هريغ كلم يف فّرصتلا وه ملظلا ّنأل , ملّلظب سيل :هلوقو

 ناك اذإ اًملظ نكي مل امّنِإ هكلم يف فّرصتلا ّنكلو ءهانمّلس .كلذ مّلسن ال :انلق

 الو ءاّملظو اًهَّفَس نوكي ةمكحلا هجو ىلع نكي مل اذإ اًمأو .ةمكحلا هجو ىلع
 ,ىلاعت هلا ىلع ٌلاحَم اهتنأل .بذكلاو هّفَسلاو ملظلا ىلع ةردقلاب ىلاعت هللا فصوي

 ةّنِكأ مهبولق ىلع هللا لَعَج نكلو .,باطخلا ٌقحتسا نم هيف باتري ال نّيب حضاو اذهو

 :رعاشلا '*!لوق يف مهلئَمَف .باطخلا عامتسا نم اًرِقَو مهناذآ يفو ,باوصلا مهَف نم

 دانت نكمل ةاي ال نكلو د وذ انوا ةعسس ا كف

 1017 ىف خفنت تنا نكلو تءاضأا اهب تخفن ول رانو

 ل .«م» نم ١.

 . ملظلا ذإ :«مد» يىفو .«خ» نم تبثملا . .360-31 :ملقلا .'"

 .لوق نم :«م».6

 :ايلذا .ىدبسألا ادد ةكيوض:» قري هلاك اننا نفا# ع رثتكل قافتلا ١

 ادق همس د ةاماقن من نيم كرار اذ ىنالع
 0 ا معو لكي ىبا نمل اني ناكوب سنك انيزص قدا ودك وك

 هلل :رْيَكُك لاقق ,رمعو ركب ابأ تمّلكتو مسوملا اذه يف تمقل يدعَب يلايع يل نمضي الجر
 ىلإ هوضفأ ىّتح هوبرضف هيلع سانلا لامف ءامهّبسو قدنخ ماقف :لاق .كدعب نِم كلايع َحلَع

 م



 ١١ ديحوتلاو لدعلا ةيأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 نأ ىلع ٌعقاو لقنلا ّنأل :ينازاتفتلا ىلوملا لاق .هرخآ ىلإ ٌدهاش اًضيأ اذهو :هلوق

 نوكيف .كلذل ٌدّكؤم امهريغو لدعلاو ديحوتلاب مكحلاو .مالسإلا ''/(هللا) دنع نيّدلا

 دصق ام يردأ الو .كلذل اًديكأت اذه حلصيل ديحوتلاو لدعلا وه مالسالا نيد
 ديحوتلا ّنأ يف عزاني مل مالسإلا لهأ نم اًدحأ ّنإف ,مالكلا اذه ريركت نم فّنصملا

 ةيهرا لا ىف كيرشأل ةعاوبدلالا نا ني وكل 01" هالتشالا ساشا لدقلاو

 اذه ىلع الإ !' 'تائارقلاو تايآلا لدي ملو ءالصأ هنم ملظ ال هلاعفأ ىف ٌلدَع هتنأو

 عيطملا باوث ىنعمب لدعلاو .ةميدقلا تافصلا يفن ىنعمب ديح ولا قف اذه نيأف

 ىلإ حئابقلاو رورشلاو .مهتدارإو مهتردق ىلإ دابعلا لاعفأ ضيوفتو .يصاعلا باقعو

 كن و دا يويصوملا كيش: لتس بقل الا نمي ودحت شار فيطابفلا

 لدعلاب مالسإلا ةقيرطو مهقيرط ةيمست يف مهل ةدئاف ّيأو .نينثا الإ اوتبثي مل ذإ
 ميا هيغل بوينشلا لزق نجومه ده ٠١ ىلع الظفللا كلا عقا بيبحي نيحوتلاو

 لطبي مهلدعف تققحت اذإو .ءامسألا نم ةلزتعملا الإ مهل سيلف ءامسلا ىلإ اوقترا ول

 يفن مازلتسال .؟ '(مهلدع لطبي مهديحوتو «نيقلاخلا ةرثك همازلتسالا مهديحوت
 نم !* اهمالك نم حولي ام ّنأ يرمَعلو .هعضوم يف نّتب ام ىلع لاعفألا يفن تافصلا

 ةيفانملا لازتعالا ةقيرط وه .,لدعلاو ديحوتلا وه مالسإلا نيد ْنأ نم ةيالا ةلالد

 كلذب دصق نإو ؛ةعاضبلا ليلق لجرلاف .هنم داقتعا نع ناك نإ ّقحلا لهأ ةقيرطل
 يبنلاب هلاثمأ نع مكاّيإو هللا نمصع .ةحاقولا ريثكف .ماهوألا طيلستو ماوعلا طيلغت

 هقيدص اهيف يثري دئاصق هلو .«ينونق» هل لاقي عضومب نفدف .ةيدابلاب هلزنم ىلإ لمحف توملاج
 .يدساالا اقدنخ

 . ىنونق :غ ٠5 ص و هبي ::535- 57/87/ 0 نادلبلا مجعم : ظحال

 . مالكلا ساسأ :«خ» يقوم هدم نا .«خ» نم طقس ١.

 .«خ» نم طقس .؛ .نارقلاو :«م» يفو .«خ» نم تبثملا .'"

 . همالك يف :«خ» يفو .«م» هه ةةتيتسلا 0



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث ١م

 0( ييذلك) :ىيقازهلاو

 هتردك ام كسلا وهز تاب. فتضلا هيب ىمأ ىذلا زاركتلا نأ ىقفتي ال :لوقاو

 ةعاوجلا وسلا 3 نيتتلا 9 ؛هريرقت و 0 0 06

 ا هه اما ا انك ةيمافتلا ةعيشلا مع

 دري مل فّنصملا نأ :هيفف ءاذه ىلع الإ تاءارقلاو تايآلا لدي ملو :هلوق اّمأو

 يف مالسإلا نيد رصح دّرجم ىلع الإ انهاه ةروكذملا تاءارقلاو تايآلا ةلالد

 ةلزتعملا مه كلذ ةقيقحب نيدقتعملا ّنأب هراعشإ اًّمأو .ديحوتلاو لدعلا داقتعا

 .«م» قوما ١

 :همامت تيب نم عارصم لثملا اذه . ؟

 عّوضتي هتّررك ام كسملا وه هركذ نإ نامعن ركذ دعا
 . يمليدلا رايهملا ىلإ يوتستم تيبلاو .«عو ض». 0 سورعلا جات يف هدروا

 الو تاذلا نيع تسيل ةرعاشألا دنع ىلاعت هللا تافص ّنأب باجي دقو :«م» شماه يف .“

 ىادوخألا مدع عم امهدحأ دوجو:ر ونصت كيعب نيدوجوتلا هبنوكي ةيريكب اورشفو:اهويغ

 :.ةطشاو انيعب نوصعتت :ةامأ تواقت الي هوهقملا هاج هوضقنلاو كالا ىع اههدخأ كفني

 نودب ضرعلاو ,ىلاعت عناصلاو ملاعلاب ضقتنا . نيبناجلا نم كاكفنا الإ اودارأ نإ مهنأب درو
 الو هنياولوقيي لو لكللا | ام ئوحلا ةوكي نأ عزلي دحاو هيناختءاوقتكا نإولخعلا

 0 مهحيرصت عم ةفصلاو تاذلا نيب ةرياغملا مزلي اذكو .هنودب ءزجلا دوجو يف ةلاحتسا

 أب .عناصلاو ملاعلاب صقنلا نع تنشب وفعلا وشكل لا هوجو و اوك هيت هر فكل

 يف ملاعلا نع عناصلا كاكفنا دوجو ريخلاو .دوجولا يف كاكفنالا معي ام كاكفنالاب دارملا

 نم ...ىلاعت عناصلا يحلا ةلاحتسال ؛ يحلا نع ال . عناصلا نع ملاعلا يحلا اذكو .دوجولا

 ال مزاللاو ,تافصلاو تاذلا نيب ةرياغملا مدع هب اوحرص امّئاف تافصلاب صقنلاو فّلكتلا

 . مزاللا تافصلا نع تاذلا كاكفنا وكوب امل

 دج نع دعم ماوي ايم اهدنا هده وعود مزاللا روذعملا ناب روكذملا باوجلا درو

 ,ةميدقلا تاوذلاب لاق نم رفكلا نأ نم ليق ام , ريفكتلا عفد يف هجولاف ؛ةّيبرعلا يف حالطصا

 . هنم .هيف لّماتف .,ةميدق تافصو تاذال



 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 نيلئاقلا ةثنبلا لهاب نيمتملا نم عيهايعاو ةهبشملا نمي مهادغ نمت نود: عهرتاظنو

 هيلإ يصاعملاو ملظلاو حئابقلاو رورشلا ةبسنو ءرصبلا ةساحب هتيؤرو تافصلا ةدايزب

 اذه وه رخال كابالا نست نس هيج اكن: ةيويطا ىلع دمف ؟" ريس دق« ىلاغ

 ىذلا ىعملاب ديهنوتلا ىلع لدنق تايآلا نم ريثك رهاظ نأ .لضاعلاو «فاذكلا

 ققح اذا ثيحب .هتاذ نيع ىلاعت هتافص نوك وهو ؛ةّيمامالاو ةلزتعملا هتابثاب دنتسا

 .تاذلل اهتارمثو اهجئاتن تابثإو تافصلا يفن ىلإ عجرب

 لعاف ريغ ىلاعت هنوك وهو اًضيأ هتايثاب دّرفت يذلا ىنعملاب لدعلا ىلعو
 لوألا اّمأ .لامعألا ءازجو لاعفألا قلخ هيلع عّرفتيو ,بجاولاب ّلخم الو "'حيبقلل

 هريفكتو .' ' 8 ةثالث ثلاث هللا ّنِإ اولاق نيذّلا رفك دقل 8 :هلوق يف ىراصنلا رّفك هتنألف

 اوتبثأ مهتنأل لب .هب نولوقي ال مهتنأل ءاهسفنأب ةمئاق ةثالث اًناوذ مهتابثاب سيل مهاَيِإ
 ظلغأو مظعأ هرفك ناك نامثب ةفوصوم اًناذ تبثأ نمف .ةثالث تافصب ةفوصوم اًناذ

 .تادم ثاللثب

 ةقيقحلاب يه تافص اوتبثأ مهتنأل ىراصنلا رّفك نا ىلا هايل وقلاو

 ل سمع ندي ىلإ ىلاعش هلل لاذ قع ملعلا ةيونقا لاقتلا وزوج مهخأل :تاوذ

 ىعذملا وه امل ديفم ريغ هنوك عمف .هسفنب اًمئاق نوكي تاذ ىلا تاذ نم لقتنملاو

 هن ايبفودرم+انا3 دحاو هتف نيوك ديفي امئاو «تاوذ:ةثالثلا يينافألا نوك تابثإ نم

 ءاملعلا» يي يبنلا لوق يف داري يذلا ىنعملا لاقتنالا نم مهدارم نوكي ن

 نة حسا ىلا :ىضرملا نم لفتنا نق ةيالولا لغو ءانلوقو "" 0 ار

 انا تارحت# يا ار ب وجا ١

 ./” :ةدئاملا .'" . حبقلل : «م» يفو 2«خ» دف تبقملا +7

 .«م» م

 ىلآللا ىلاوع ؛١5٠ .لامعألا باوث ؛4 ثيدحلا ١5. سلجملا :قودصلا يلامأ ؛ 1/١ يفاكلا .*

 عج



 ع

 هللا ّنأب نيدقتعم اونوكي نأ مزلي ,يقيقحلا ىنعملا لاقتنالاب مهدارم ناك ولو فيك
 نم دحأ لقي ملو .اًريبك اًدلُع هنع هللا ىلاعت .الهاج راص هنم ملعلا لاقتنا دعب ىلاعت

 يزارلا نيّدلا رخف حّرص دق لب .نيملسملا نم ٌدحأ مهيلإ هّبَسن الو .كلذب ىراصنلا
 مونقأ ّنأ اومعز مهّنِإ :لاق ثيح .لاقتنالل مهداقتعا مدعب ةحتافلا ةروس ريسفت يف

 .هنع ةلئاز ريغ ىلاعت هلل ةفص يهف كلذ عمو .ىسيع توسان يف ةلاح ةملكلا
00 

 اونوكي نأ رهاظلاف .يقيقحلا ىنعملا لاقتنالاب مهدارم نوكي نأ ريدقت ىلعو
 ١ وو ,ضرعلا لافتا نيعلدسملا نمنع ايس لاق انك ةدضفلا لاق ان نيللاف

 مهنإ :لاقي نا دب لو ادع عيسو كاواتلا ني دوعسرلاو ملعلاو ةايحلا نامبلوقلا

 لافتا دعم افنبا نيلهانع اونوكر. نا كما «هيخوتلا ةلاسسب قيلهاج اونأك اقل

 تاقبح ىلا اتاينف ةقصضلا لافتتا ةلاختساب لوقلا اًههاو.,ضارغألاو تافضلا

 تفرع امك ةرغاشألا دنع اطاي وهو .ةقاشلا ىلع تتاغلا سابق نمو ةانكيملا

 نَم ىلع اًّدر ىلاعت هلوقك ؛هيلع تايآلا رهاوظ نم ريثك ةلالدلف ؛يناثلا اّمأو

 لق اهب انرمأ هللاو انتابآ اهيلع اندّجَو اولاق ةّشجاف اولَعَف اذإَو# :ىلاعت ىلإ '' 'حيبقلا دّسأ

 #١" طسقلاب يَبَر َرَمَأ لق # نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ ءاشحٌقلاب رمأي ال هللا ّن

 ركنملاو ءاشحُقلا نَع ىهنّيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدقلاب رمأي هللا نإ  :لاقو
 .ديثك كلذ لاثمأو .؟ ! يغبلاو

 ننس ؛/ 8١/1١ ةجام نبأ ننس ؛ ١97/20 دمحأ دنسم ؛1/7١57 دواد ىبأ ننس ؛!8 ١/59 ”ه١8/1ج

 و 587179 ح :لاّمعلا زنك ؛٠ ١١/5 رابخألا سودرف ؛١٠”/ ١ تايشلا يسم ح :يذمرتلا

 ا ا نيركلا نيسفتلا 3 . ومالا“

 .578-59 :فارعألا .* . حبقلا :«م» ىفو .«خ» نم تبثملا .؟

 :. :لحتلا 1١٠.



 ١س ديحوتلاو لدعلا ةيآأ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 نسحأ هللا كرابت[إف] * :لاعفألا ضعبل هدابع ةّيقلاخب راعشإلل ىلاعت لاقو

 انهو اوضمأ نيل هوي “يشف اةلابض: مع نسف و"1+ نيفلاتخفلا

 دعب اهرهالف نع تانآلا هذه كرضو.ضأ الا نع فلاب ريغ ىلإ 71 كاحلاعلا

 .ىلقعلا ليلدلاب اهداضتعا دنع ّمصي امّنِإ .اهل ةضراعملا رخالا تايآلا دوجو ميلست

 لاعفأ يفنو تافصلا ةدايز تابثإ ىلع ىلقعلا ليلدلا ةرعاشألا ةماقإ ّنأ نّيبلا نمو

 .داجأو عّبتت نَم ىلع ىفخي ال امك ,!؟ !داتقلا طرَخ نم بعصأ دابعلا

 رونلاك روهظلاو عّوطتلا يف !*'(وهف) روصنملا بهذملا ىلع ةّيلدعلا هب ّيتحا امو

 ىلع هلماحتو ةّيبصعلا يف هبلصت عم يزارلا نيدلا رخف ّنأ ىّتح ,روطلا قهاش ىلع
 لد دات رعت الا :تلطم كاف | نع نة فيلا ءانألا وكم دعتح ذل +ةناوالاو هل غلا

 يف لاقف .هتلابح يف وه نَّم هجو ءامل ةظفاح .هتلاجخل ةعفار ةمكاحم لواح .ةّيلقعلا

 هندنلا يعدعس لبمزلا لاسوإو, رجلا يسم هلالا كابا نإ ةريكلا ويش
 ,(3) ىهتنا

 هيلإ حيبقلا ةبسنو ضحملا ربجلا نع صلختلل اًبرهم 3 علا مار امبرو

 لطب ايش دابعلا ىلإ دنسأ نإ هّنإف .ًاجلَم ىلإ هتني ملف *'بسكلا قيرط كلسف .ىلاعت

 ا ملصق 7 ١6. :نوتمؤوملا.١

 55 ديعدلا 17

 «قزللا ةيحف اج اك عازر يمك مندتتاا ساوا ا نفت رك ل قلو ونال ل اقع | اك ويساعل وكنت هادقلا 1

 .” 875/7 برعلا ناسل

 رمت مث هالعأ ىلع ضبقت ناوهو :ةاضخألا نم هتتح .لتقو برض ىَباب نم قرولا تطرخو

 .؟106/ 4 نيرحبلا عمجم .هلفسا ىلإ هيلع كدي

 :رييكلا نسقتلا .«خ» نم طقس .6

 . ىرعشألا نسحلا ابأ ديري :لصألا طخب هقوف «خ» ةخسن يف بتك .

 لعفلا ديعلا ناحل تنفع نعفلا نلاعت هللا قلح هاتعم ةوعاشألا نط ةلاقا ا ىلغ بسكلا
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 اًلئاط دفتسي ملو .ةفآلاب نوحشملا جوعملا هقيرط نم عجرف ءربجلا ءاج الإو هلصأ

 .1 2 ايفل ل وق قوس

 ريثأت ريدقت ىلع ربجلا مزلي ِهّنا :هلصاح امب هتلاسر ىف ىناودلا ةمالعلا هركذ امو

 طقف ىلا هن نافواكس نانوودقت هن دار او تحل ةردق نا ةروردخ اغا ةبعلا ودق

 هللا نم دبعلا ةلآ نوك نم مزلي ال نكل .مّلسم ركذ اميف قافتالا ّنأِب دودرّمف ءافافَنا

 ةطنشاوب ناكتلا نم "لاضتالا رقت ناكل كلذك ناك ولو ةنسهلعفا نوكيا قلاع

 هلل درع دس انيق قورة يو لاو نظاف ذو, واعلا اننا علا قف وانقتملا

 عفديو ءالف ربجلا اّمأو ,باجيإلا وه ىلاعت هللا نم ةدارإلاو ةردقلا نوك نم يأ

 ("7(ىلاعت) هللا نم ةدارالاو ةردقلا ىه ىتّلا دبعلا لعف ةلآ نوك ّنأب مّهوتملا باجيالا

 رايتخالاب ديرن ال اتنأل .هرايتخاب نوكيف .هتدارإو هيعادل عبات دبعلا لعف ّنَأ الإ ,ٌمَّلسم

 نأل ءاًباجيا نوكي الف .ةدارإلاو دصقلاب اًقوبسم لعفلا نوك يأ ,ردقلا اذه الإ

 عادو دصق هل نوكي ال نأ طرشب لعافلا نع لعفلا فّلخت مدع نع ةرابع باجيإلا
2 

 .دبعلا

 نكل ةّنبلا رثأ هيف دبعلل نوكي نأ ريغ نم لعفلا قلخي هللا نأ بسكلا ىنعم :مهضعب لاقو
 ةئاوك بنش وباب لاه د ١ نه لعفلا :لاض انا ةمضعم وا دعالف لعفلا زك كسور نوف ةيءديعلا

 .نيفلا نيداصفمر دعاط

 ؛1506-135 .ىضترملا دّيسلل لمعلاو ملعلا لمج حرش ؛ 8727/48 راّبجلا دبع ىضاقلل ىنغملا :رظنا

 هللا رون ىضاقلل قحلا قاقحإ؛؛ 0 رتطتلل ىدضلا لتالو وا هلو ىلعلا ةقؤلذلل ارنا فنك

 رسم اس نونا ماعلا تاس طنا ناك ةيويرعلا لاا يا ديهشلا

 هتنأ نم مهدنع رّرقملا ىلع اًءانب ىلاعت هللا لعف اًضيأ بسكلا ّنأ لصاحلاو :«م» شماه يف ١.
 ال ذإ ءلطاب ةيلحملا رابتعاب ٌمذلاو حدملاو .ضحملا ريَّخلا مزليف هتنأ الِإ دوجولا يف لعاف ال

 .ددجت لّوا رابتعاب دامجلا مذل هجو ال امك اهرابتعاب مذلاو حدملل هجو الف ءاهيف دبعلل رايتخا
 .ةرورض لطاب :«م».؟ . مهفاف
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 ١م ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 لعق سبل وعامل نش ةنوطررلا وب ناتلا كفا ةزارخلا ىوهصك لدفلا نوديهملا ةفارإؤ

 هوّمس نأ هيعادل اًعبات هلعف نوك روهظ دعبو .هيعادو هدصقل عبات هتنأل ؛ كلذك دبعلا

 .اًعفن مهيدجي الف .ةيمستلا يف ةعزانم ١ !ناكل , هللا نم ةلآلا نوكل اًباجيإ

 يف اًيرايتخا هنوك يفاني ال ريغلاب اًبجاو دبعلا لْعِف نوك ّنِإ :لوقن رخآ هجوبو
 :دارملا وهو هتامحلا ةكرشك ةوكرتال نا ويدي

 لعفَي نأ دارأ امل نكل .هلاعفأ يف اًراتخم دبعلا قلخ ىلاعت هللا ّنأ ءلصاحلاو

 نم عون ىلإ ناك نإو ,ةرخآلاب لاملاف .")هلعفي ال نأ هنكمي مل اذك لعف هرايتخاب

 نوكي ال نأ ىنعمب ربجلا ركنملا امّنِإو .ركنم ريغ ىنعملا اذهب ربجلا ّنأ الإ ؛ربجلا
 هيلإ اًدنتسم دبعلا لعف نوكي نأ ىنعمب اّمأو ."!(ام) هجوب هلعف يف رثأ دبعلا ةردقل
 هقلخ رابتعاب ىلاعت هللا ىلإو .'؟ !ةهيدبلا مكحب هيف رايتخالاو ةردقلا نم هل ام رابتعاب
 يذلا طّسوتملا ربجلا وهف ؛ةدارإلاو ةردقلا نم هل ام عم هاّيِإ هداجيإو '”!(دبعل)

 :ضيوفت الو نيج ةلد) دل وقي 391 قدانصلا انالون دتع . بئاصلا يأرلا هيضتقي

 .لّمأتف .''!«نيرمأ نيب رمأ نكلو

 هب اًقّلعتم امهلعج يأ ؛ لعفلا ىلإ ةدارإلاو ةردقلا قّلعت ّنأ اًضيأ لاقي نأ دعبي الو
 رّوصت دّرجم نم اًنعبنم ةدارإلا قّلعت ّنَأ عنمبو «ىلاعت هللا نم ال دبعلا نم امهفرصو
 يناودلا ةماللعلا هركذ امك دبعلا بلق يف ىلاعت هللا امهيقلي يذلا عفنلا داقتعاو مئالملا

 نع اًنعبنم نوكي نأ زوجي ال َمِلو ءلامعألا قلخ يف ةلومعملا ةروهشملا هتلاسر يف
 اًضيأ يرابتعالا رمألا كلذو ءلعفلل دجوملا دبعلا هأشنم ناك يرابتعا رمأ عم كلذ

 . لعفُي ال :«خ» يفو .«م» نم تبثملا .؟ . ناك :«م».١
 .«م» نم ."

 . ةهيدبلا هيف مكحي :«م» يفو .«خ» نم تبثملا .5
 .577 .ديحوتلا ؛١ ١/١ يفاكلا . .«خ» نم .



 ادد هاهو "ريق وا تريلا هام رجا ىراسعا مآل ريق از ةيفلا د اكن

 ا: ىلعررمألا ناك اذاو:هريدتف تباكتزاب لايبأل امم ةئراصغألا رومألا يف لسلسلاو

 اهتدضاعمل ةّيلدعلا اهب ٌلدتسا يتلا تايآلا رهاوظ ظفح بجي ةلاحم الف .هانفصو

 امك ةّيلدعلا ةّلدأ اهتفلاخمل ةّيرعشألا اهب كّسمت يتلا تايآلا فرصو ةّيلقعلا ةلدألاب

 ف ثحب يف ةّيعفاشلا نم يومرألا يضاقلا هب حّرصو ةّيلوصألا بتكلا يف رّرقت

 ضراع اذإ ةّيلقنلا رهاوظلا ّنِإ :هبابل يف لاق ثيح .ةّيمسجلاو ةهجلا نع ىلاعت هلل

 ملع ضيوفتو لقعلا قيدصت نّيعتيف ءاهبيذكت الو اهقيدصت نكمُي مل ,ةّيلقعلا لئالدلا
 .اذه ىهتتا ءرهاوظلا ربك ا ل اعتاد: ىزلا :لقنلا

 ةيمست لدعلاو ديحوتلا لهأب ةلزتعملا ةيمست ّنأ نم ' !ةوالعلا يف هركذ ام اّمأو

 نم ليق امل ءامسألا عضو لصأ يف ةّحاشم ال هتنأ باوجلاف .ريغ ال مهسفنأ لبق نِم

 يف اهتايّمسمل اهتقفاوم يوعد يف ةشقانملا ىتأتي امّنِإو ,ءامسلا نم لزنت اهنأ

 5 هتويتاسلا و ةيرفس الا ندم ةسلا لذه ا ةيتنسلا نا 1© يكف وعملا

 ةلزتعملا ىلع ةقيقح ديحوتلاو لدعلا لهأ مسا قالطإ يف نوفق "علا

 ةيمستلل مهقاقحتسا يف ةّنسلا لهأب نيمسّتملا عم نوعزانتي ءالؤه كلذك .ةّيمامإلاو

 ١. تضراع :«م» ىفو .«خ» نم تبئثملا ." .«م» نم .

 .امك:«م».5 2 .ةوادعلا :«خ» يفو .«م» نم تبثملا .“
 .هتحت لئاط ال يذلا دئازلا وه حالطصالا يفو ءاهوحنو ةداسولا هب ألمت ام ةغللا يف وشحلا .4

 ةّيورملا ثيداحالا يف اهب لصاال يتلا ثيداحاالا نوشحي مهتنال ؛ةّيوشح ةّيوشحلا ىّمسو

 ربجلاب نولوقي ةّيوشحلا عيمجو ءاهنم تسيل يهو اهيف اهنولخ دي يأ هيي مركألا لوسرلا نع

 ىلع اوزاجأ مهنإو ءرصبلاو عمسلاو ديلاو سفنلاب مهدنع فوصوم ىلاعت هللا ّنإو .هيبشتلاو
 اوغلب نإ ةرخآلاو ايندلا يف هنوقناعي نيلصخملا نيملسملا ناو ,ةحفاصملاو ةسمالملا مهَبَر

 تالاقملا ؛١/11 لحنلاو للملا .ض حملا داحتالاو صالخإلا ٌدح ىلإ داهتجالاو ةضايرلا ىف

 201 :قرقلاو



 ١.١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 :نولوقي لب .ةّيضرملا هتباحص ةعامجو هيي ئبنلا ةّنس ىنعمب ةعامجلاو ةّنسلا لهأب
 لها وهف كلي نيمستملا اناوب: ةقيقح نوكذملا نتعلاب ةعانحلاو ةثسنلا لهأ حن

 لهأ نم مهنوك وهو ؛ هعَّضَو لصأ يف مهروظنم ناك يذلا ىنعملاب ةعامجلاو ةّنسلا
 ناك لازي الو 0 6 نم ريسلا لهأ نم هب حّرص امك ديزي ةعامجو ةيواعم ةّنس

 ىلإ ةبونلا تهتنا اًملو .ةّيومألا ةنوعلملا ةرجشلا ةلود ماّيَأ يف مهل اًروظنم ىنعملا اذه

 نم مهنوكب ةروكذملا مهتيمست اولّوأو مهنم اوفاخ ةّيمشاهلا ةحودلا نم ساّبعلا ينب
 ضعب يف هانركذ ام ىلإ فّنصملا راشأ دقلو ,ةباحصلا ةعامجو ود ةّئس لهأ

 :لاك تييح ةياوزرلل ةيفانلا كتارالا ندعي وسل هته وو اعف

 ١ ةفكلبلاب اورتستف ىرولا عنش اوفّوحختو هقلخب هوهّبش دق ا 200 : هد 3:6 أ :

 هيستما قرتحس 50 نمو ٠١0: .فئارطلا يف سواط نبا لاق ١.

 هتعرف ل ارامكو ادور وعي ورح ةالتخا ّدشأ مهنيب اوفلتخا دقو ,ةعامجلاو ةّئسلا لهأ

 يننأ عم .تاياورلا نم فلس اميف كلذ ضعب مّدقت قو ات اسابقلا از ال1 ووك عل اا

 فورعملا هباتك يف ةّطب نبا هركذ ام كلذ نمف ؛ هببسو مسالا اذه ىلع ّلدي ام مهبتك يف تيأر

 ىلَع عامتجالا ناك نآل نيعبرا ةنس تناكو ةعامجلا ةنسلا ىّمس جاّجحلا :لاق هتنأ ةنابإلاب

 .ةيواعم

 هرب ديب تالا اذه: قيمت املا اقف دنهاظلا :لهأ قم وهورد ىسياركلا ءوكذ امنفلذب قماز

 انس: سس نابلا لهدم لك ناكو ا سحلا سأر لخد اّمل ةيواعم

 ةيواعم َنِإ  ةنسلا ءاماع م وهوبس راع اولا بناتك ىف يوكل خيشلا هركذ ام كلذ نمو
 . ةئسلا ماع ماعلا كلذ ىّمس

 ماعلا كلذ ىّمس ةيواعم نسحلا حلاص اّمل :لاق دقعلا باتك يف هّبر دبع نبا ركذ ام كلذ نمو

 . ةعامجلا ماع

 /١81. ” نودلخ نبا خيرات ؛5؟0/ 7 ةياهنلاو ةيادبلا ؛١ ١١/7 ةباصالا :رظناو

 ١67/17. فاّشكلا .؟



 لهأب ةيمستلا ّنأ نم روكذملا ىلوملا هركذ ام لاثمأب لوقلا باب حتف ول ةلمجلابو
 جيل نسلق :ءامتلا ىلا اًوقتوأا ول ىنيناو ريغالا مهنمق ا: لدقا نم ةيمست نيسسولاو ا دغلا

 ةليسلا لاب اننلاك قدك ةيمسيع دإ ةاول وقي نا ةقلزفللف ئامشألا نمتةلوعملا ل

 الإ مهل سيلف ذجاونلاب ضرألا اوّضع ول مهّنَأو مهسفنأ ءاقلت نم ةيمست ةعامجلاو

 ال ايفا تسلا ب انكوست اق اوديوحافلا هي ىو يذلا ىلا عتيل عب

 لوصأ نع '١!لصاو انمّدقمو انسيئر ةقرافمب هراعشإل .هب رختفن لب هنع ىشاحتن

 الب ىري هّنِإ :مهلرقب اورّتستف مهيلع سانلا عينشت اوفاخ مهّنَأ يأ .فيك الب ينعي ؛ ةفكلبلاو ب
 /١657: ؟ فاشكلا نثماع:."فيك

 ,ةّبض ينهل هؤالو ليقو .لاّرغلا يرصبلا مهالوم يموزخملا ةفيذح ناو اطقم هو دمار

 ةغللا ىلع هرادتقالف ءاًنيغ ءارلاب غثلي ناكو .ةنيدملاب نينامث ةنس هدلوم .مشاه ينبل :ليقو
 :ليق امك .ءار اهيف ةظفل يف عوقولا بنجتي هعّسوتو

 رعشلل لاتحا ىثح ءارلا فلاخو هفّرصت يف احمق ّرُّبلا لعجيو

 رطملا ىلع اًقافشإ ثيغلاب ذاعف هَلُجعي لوقلاو اًرطم قطُي ملو
 :لوقت فيك :رخآ هل لاقو .داوجلا دبلأ :لاق ؟سرفلا جرسأ لوقت فيك :هل لاق الجر ّنإ :ليقو

 . هلماع بحسو هداوج ىلع ىوتسا :لاق ؟هحمر ٌرِجو هسرف بكر

 «هنقارخ او هيفيصو قدما ةروتعم ةواوزغ مشاه ابأ يقل نّمم لصاو ناكو

 الو نمؤم ال قسافلا :لاق اّمل هسلجم نع نسحلا هدرط .لازتعالا اسأر ديبع نب ورمعو وهو

 ىلإ هدّدرتل لاّرغلاب ف ٍرع :ليق .ةلزتعملا اوّمُسف .نسحلا ةقلح الزتعاو ورمع هيلإ ٌمضناف ءرفاك
 .ةئمو نيثالثو ىدحإ ةنس تام .تاريقفلا ةوسنلا ىلع قدصتيل لزغلا قوس

 نم رئابكلا لهأ ءامسأ يف اوناك سانلا ّنأل .نيتلزنملا نيب ةلزنملا رهظأ نَم لّوأ وه لصاوو
 ,ناميالاب مهيّمست ةئجرملاو .كرشلاو رفكلاب مهيّمست جراوخلا تناك ,لاوقأ ىلع ةالصلا لهأ

 الو نينمؤم ريغ قاف مهنَأب لوقلا لصاو رهظأف .قافنلاب مهنوّمسي هباحصأو نسحلا ناكو

 . نيقفانم الو رافك

 اميف هرظانيل لصاو نيبو هنيب عمُجف .هذيمالتو نسحلا باحصأ نم ديبع نب ورمع ناكو
 نب ورمع هل لاقف .هيلع لصاو بلغف كلذ يف ارظانف «نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا نم رهظأ
 بهذملا كرات يّنأ رضح نّم َىَلَع دهشيلف .كلوق لوقلاو .ةوادع ّقحلا نيبو ينيب ام :ديبع
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 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 هموق نع اب ابابا لازتعا قبط ىلع ؛!' 'لطابلا يئارملا يوشحلا يرصببلا نسحلا

 يف ةفيذح 77 1 الا 2 11 قافن نم هيلإ بهذأ تنك يذّلاج

 لهأ نم ةريبكلا بكترم ةيمست يف نسحلا يبأ نب نسحلا بهذم تلزتعا دق يّنأو .كلذ
 1 1 . قافّتلاب ةالصلا

 ديبع نب ورمعو وه ناكو .هسلجم سلج ناك يرصبلا نسحلا توم دعب ةداتق ن | :ليقو

 سلجم ورمع لزتعاف .ةرفن امهنيب ترجف .نسحلا باحصأ يف نيمّدقتم نيسيئر اًعيمج
 نع هلأس هسلجم سلج اذإ ةداتق ناكف ,نسحلا باحصأ نم ةعامج هيلع عمتجاو .ةداتق

 :فالدب ا روس ؟ لكلا تلف انس قاف افا و ووزع

 ؛[3506 431/26 ءالبنلا مالعأ ريس ؛؟ 17/1١9 ءابدألا مجعم ؛ ١77/1١ ىضترملا ىلامأ :ظحال

 م لال لادتعالا نازيم ؛١٠/ 0 مالسالا خيرات

 ةريخ د «فراضتالا ثان نب ديز ىلوم راسي نسحلا يبأ نب يرصبلا هرهيعلا كيسنن ونا

 ىّفوتملاو هتفالخا ير ا ع ل م ا

 دحأ نسحلا ناك :يرصبلا ناونع يف باقلألاو ىنكلا يف ىّمقلا ثّدحملا لاق ء.ق ٠

 . ةسائرلل عتصتيو نووهي امب سانلا ىقلي ناكو .ةينامتلا د

 يوري ناك :راّربلا لاق .سلديو اًريثك لسري ناك 17١/١: بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاقو

 ...انبطخو انثدح :لوقيو زّوجتيف مهنم عمسي مل ةعامج نع

 ص ىفو .هريغو ظفاحلا لاق امك سلدي ناك هّنإف ... :868/ 57 ليلغلا ءاور ىف ىنابلألا لاقو

 ْ . سلدي ناك هردق ةلالج عم تكلا نيا 0/4

 ىتفاضوتي ىرتصبلا نسخلا ئار الغ نإ :01--1 يدنوارلل حئارجلاو جئارخلا ىفو

 اميز كدي ةلجل ١ كلذ رعت علق كلل دق أ هعتتم هنا وهو هدفك اونا روبط مها لاه كاف
 ؛ةوضاولا نوقيسي اوناك الاجر: نسمألاب تلدق:دققل :لاق:ح 260 نلعب

 !كنزح هللا لاطأف :لاق . منزلا ١ ىلع نيزحل كّنإو :لاق
 هنأك وأ .ميمح نفد نع عجري هّنأك ءاًئيزح اّلِإ طق نسحلا انيأر امف :ينايتخسلا ٍبوَيَأ لاق

 . حلاصلا لجرلا ةوعد ّيف لمع :لاقف ءكلذ يف هل انلقف .هرامح ّلض جَدنبرَخ

 ٌتكرت ّمِل :هل ليق امل هتنأ ءاجوعلا يبأ نبا هذيملت نع 7417/ ؛ يفاكلا يف ينيلكلا ىورو

 لوقي ناك ءاًطلخم ناك يبحاص ّنإ :لاق ؟ةقيقح الو هل لصأ ال اميف تلخدو كبحاص بهذم

 هيلع ماد اًبهذم دقتعأ هملعأ امو .ربجلاب اًروطو ردقلاب اًروط

 6 تويدشلا 6:2 نيلحتلا#نامألا واما للقناوب لا 25/5 فيقنلا نق: قؤدتسلا اتعب ةاؤزؤ

 1 . 6 .داشرالا يف ديفملاو ؛؟ 0 ؛ديحوتلاو



 0 ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث ١غ

 يعل نعانلارعغا مسالا كلذ لولد ناك ول وقت +١ ١" نوعدت اهو موكا رتعأو هن :هلوق

 .رارفلا انيلع ٌقحو راعلا هّجوتل .قدصلل انضفرو

 ةردك هنازاتسال ضديخوت# نط مهلدبص نأ نم لطافلا اذه زكا امااَمأَو

 رهاظ هطلغف ,لاعفألا يفن تافصلا يفن مازلتسال مهلدع لطبي مهديحوتو ,نيقلاخلا

 قلاخلا ةرثك ّنأ روهظل .دادسلاو مهفلا نم ةكسم ىندأ هل نم ىلع بهذي الو .داسفلا

 هناحبس هلوق نم ٌرم امب اهزاوج توبث عم هدارفأ يف اًكَكشم نوكي يذلا ىنعملاب

 تابثال اًمزلتسم ناك ول ديحوتلا يفاني امّنِإ "78 نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتإف] ©
 نع قلابعلا ناينانلفازإ انآ يلافق هيلا ةوعرلا ىف عام ظنا: قوبم ىلا
 توافت ىنللع مهرادتقاو نيقلاخلا رئاس دوجوو .دحألا دحاولا هللا وه قالطإلا

 لاعفألا يفن مزلتسي امّنإ) تافصلا يفن اذكو .ةافانم الف «ىلاعت هيلإ ةدنتسم مهبتارم

 ديرأ اذإ اّمأو .هيلع اهراثآ بترت يف اهماقم موقي امو '' '(تافصلا يفنب ديرأ اذإ

 ةرياغتم ةقيقحلا يف تاذلا عم ةدحتم اهنوك تابثاو تافصلا ةدايز يفن كلذب

 اهدحو تاذلا نم اهتارمثو تافصلا كلت جئاتن لوصح ىنعمب .موهفملاو رابتعالاب

 امل ةسّدقملا تاذلا ّنأل .ىفخي ال امك هققحي لب ,ديحوتلا يفاني الف ءهب اوحّرص امك

 ,ملع ةدايز ىلإ هيلع ءايشألا فشك يف ٌّجتحي مل ءانغتسالاو لامكلا ةياغ يف تناك

 ,ةدارإ مامضنا ىلإ تقو نود تقوب اهصيصخت يف الو .ةردق مايق ىلإ اهداجيا يف الو

 .تافصلا رئاس يف مالكلا اذكهو

 ليلق لجرلاف ءهنم داقتعا نع ناك نإ ةطلاغملا نم همالك يف حولي ام ّنأ يرمعلو
 هللا انمصع .ةحاقولا ريثكف ماهوألا طيلستو ماوعلا طيلغت كلذب دصق نإو .ةعاضبلا

 وسلا .18 :ميرم.١
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 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 ادا تيبنلاب ,هلاثمأ نع مكايإو

 يرظن عقو .لوقلا بتارم نم يل حنس ام رشتناو لوحلا لاح ام دعب ّمث :ةلمكت

 هتنأ همالك نم رهظو .مامإلاب ىّمستملا يزارلا نيّدلا رخف ريسفت نم ماقملا اذه يف

 بدألا ةءاسإ ىلع ةماّوللا هسفن ءارآ يف رّيحتملا ىلاستل ينازاتفتلا عّجش يذلا

 لاخي هوماملا لامسوف دز: هذاكلا ليك فور اقاهةيالملاودولعلا كلذ: ل ةدسلاب

 .امهتيحل ىلإ دوعي مالملاو متشلا نم هب وفصي ام ّنأ ماهفألا يوذل حصفيل مامإلا

 :لوقأف ءامهتلحن نهو ىلإ دوقيو
 نأ مغّرَو لازتعالل بطعنلا يف انهاه فاّشكلا بحاص ضاخ دق :يزارلا لاق

 ةفرغم نم اًديعب نيكسملا كلذ ناكو.ديحتوتلاو.لدعلا وه مالسالا نأ ىلع ةلاد:ةيآلا

 ةلاد '' 'تايآلا نأ معزو .فرعي ال اميف ضوخلا ريثك يلوضف هتنأ الإ .ءايشألا هذه

 وه يذلا هللا نيد ىلع نكي مل ربجلا ىلإ بهذ !''و ةيؤرلا زاجأ نَم نأ ىلع
 يلع ليلدلا بلط:ىف مهرامعأ اونفأ مهءامظعو ةلزتعملا رباكأ ّنأ بجعلاو .مالسإلا

 ىلإ عوجرلا ىوس هيف اودجو امو ءاّمسج ناكل اًيئرم '؟ !(ىلاعت هللا ناك ول هتنأ
 نيا نم ملعلا ةحئار ّمش ام يذلا نيكسملا اذهف ,عطاق يلقع عماج ريغ نم دهاشلا

 9 اين نفوس نيكولا كلذ نيت نضوكلاف حلا تييدعتا كاوا وقلا نحو

 ال دبعلا ّنأب فرتعاو تايئزجلا عيمجب ملاع ىلاعت هللا ّنأِب فرتعا اّمل هتنأل هينعُي

 رمق م | نعمو هربجلا ةهر ترععا نقف خاين ("٠ ول اعترادذا ملغ يلع نا هنكمي

 تّمت» :هدعب بتكو .«خ»ب اهانزمر يتلا راسناوخب يلضافلا ةبتكم ةطوطخم تت انه ىلإ ١.

 رون يضاق ينعا ؛ ديدسلا ديشرلا ىلوملا فينصت ديحولا سنومب ةموسوملا ةسيفنلا ةلاسرلا

 . يرغلا ضرأ ىف هماقم هللا ىلعا- يرتشوشلا هللا

 .ةيآلا :لصألا ىف .؟ 1 . ةمّدقملا رظناو

 قالا ف سلدا الج الا ىف

 1 .ردضبلا شاوسلاو



 .(١ ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث 0

 ' 'ىهتنا .ثحابملا هذه [لاثمأ] يف ضوخلاو
 اًعطاق اًليلد اودجي مل ةلزتعملا رباكأ ّنأ ميلست ريدقت ىلع ذإ .رظن هيف :لوقأو

 امك ةعطاق ةّلدأ كلذ ىلع ةّيمامإلا رباكأ دجو دقف .ىلاعت هللا ىلع ةيؤرلا عانتما ىلع

 ناقفاوتم ةلزتعملا ناك ثيحو .ةّيمالكلا مهبتك يف روكذم اهضعبو .اًقباس اهضعب انركذ

 ةلزنمب لصألا كلذ ىلع امهدحأ لالدتسا ربتعيلف ؛ةنسلا لهأ معز ىلع لوصألا يف

 انلامملا فكشنلا للا اه نم نقيل 51 يقع لرش ديب ركل نالوا

 عبرأ «نيعبرألا» هباتك نم ةيّؤرلا ةلأسم ريرقت دنع فرتعا ثيح .مامإلاب ىّمسملا

 راع باكترا ىلإ ٌرطضا ىّتح ةيؤرلا زاوج ىلع ىلقعلا ليلدلا ماما نع هزجعب تاّرم

 مث اقباس»ةتخ القت: امك ىديرتاملا بهذم ىلإ قىرهجالا هخيش بهذم نع رارفلا

 عانتما ىلع اودجي مل همعز ىلع هّنأب ةلزتعملا رباكأ ىلع انهاه ضرتعيو ءيجب

 هتيب ناك نَم ّنأ ةرئاسلا لاثمألا يف عمسي مل هلعلو .اليبسو اًدشرم الو اًليلد ةيؤرلا

 سانلا شري ال ذغاكلا نم هّبوث ناك نّمو ,ةراجحلاب سانلا مجري ال ةجاجزلا نم

 :ءاعلاب

 :سعشلا ,ليبق قه وهف «هناغلا ىلع ساشلاب لالدعبالا زاكتا قمركذاهاكأو

 .ٌحتأ هجو ىلع هنايب مّدقت امك ٌمذيو لكؤي

 امب ضوخ ربجلا ثيدح يف فاّشكلا بحاص ضوخ ّنأ نم هركذ ام اّمأو
 ىلاعت هللا ملعب ربجلا ةمالعلا كلذ فارتعا ّنأل ,هينعي ال اميف ضوخ وهف .هينعيال

 .ىلاعت هملع ةقيقحب هلهج ةياغ نع همهوت امك ربجلاب هفارتعا مزلتسي ال تاّيئزجلاب

 هللا ملع رثأ ول ذإ .هيف رّثَوم ريغ هل لاثمو هنع ةياكح مولعملا عبات ملعلا ّنأل كلذو
 مامإلا اذه همعز امك هل اًببس ناكو رفكلا عوقو يف اًّلثم رفكلل رفاكلا رايتخاب ىلاعت

 ١ قارلا وخفلل نيبكلا نيسنتلا :517



 ١ ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفت ىف ديحولا سنوم

 اًلثم عيبرلا يف رطملا لزني هّنأب هملع وس يوك د ويصح

 نم دحأ هب لقي مل لاحم كلذو .اًلثم عيبرلا يف رطملا عوقو يف اًرّنْوم هرايتخاب

 :ليق انبي تتلو .نرملسفلا

 "وب نوح كراع الس هزت نورك نايضح ىلع قرا لع
 يف ضوخلاو وه نيأ هّنأب يرشخمزلا ةمالعلل اًضيرعت اًرخآ هركذ ام اّمَأو

 اوفتجح موقي هزارتغأل هنغ وده املا هنود كلذلا لها دعا هنم اًماهلإ كحابملا هذه

 لك يف هوبّوصو رذهو نايذه ّلك يف هوقّدصو هلوق ىلإ عمسلا اوقلأو هلوح نم
 متشلاب نيلّصحملل هناذياو ماّيألا كلت ناطلسل هبّرقت ةظحالمل رذيو يتأيام

 كيكشتلا ةرمّغ نع جرخي ملو .لحارمب قيقحتلا لهأ نع ديعب وهف الإو ,مالملاو
 ايي ءداسنالا اهلج ىمددتلا يكن هقور ءالانبألا | اوك ىلع هوا :لحاسولا

 نيدقانلا ىلع جوري الو ماركلا لضافألا ىلع ىفخي ال ةهّومم اًكوكشو ةيهاو

 نتف هل يديم ديلا ءاميكسلا رضاردم م ادن لضحم دل فايقألا ىوذ نم

 ساننلا ليوا لافتا سهر ولط نفسا دن عيمالا املك لوصا نوككم

 عب تارابعلاب اهيف فّرصتلاو .ىرخأ اهطسبو ةّرم اهزاجياو ءاهقيفلتو اهعمجو
 .يلايخل ىمارتلاو يمهَولا هاجلل اًبلط :قرخلا ىلإ ةذوسم نمو .ةقرو ىلإ ةقرو نم

 قذي مل لب .ءلصاح ىلإ ثحبلا يف عجري وأ ؛لئاطب ةمكحلا نم رفظي نأ ريغ نم

 اده يف ينبّوصي مل نمو ؛,مولم روحدم وه ام الإ يلاعملا نم مشي ملو ,مولعلا معط

 للا ةيوهشملا قع ايزرلا ةزج ىنف ةدقن ا هذ يتيواتلا قيدلا ليس ويكعلا ىلا فون عملا ادوبي

 دوب لهس وأ دزن هب نم ندروخ ىم دوب لها نم وج هك رهو مروخ ىم نم

 دوب لهج ادخ ملع مروخن ىَّم رك (16ح<تسنادىم لزاز قح نم ندروخ ىَم
 . يجركلا نيّدلا رع اهنع بيجملاو .ينيوزقلا جارس وه ةّيعابرلا لئاق نإ ليقو



 ه ج .ةيريسفت لئاسر ثالث 6/١

 «ءامكحلا خيرات» نم مامإلا اذه لاوحأ ةفيحص علاطيلف مالملاو باتعلاو مالكلا

 .مالسلاو 35 "فرو هكا قدحملا

 ١. ؟ .ةفسالفلاو ءامكحلا خيرات ىف حارفألا ةضورو حاورألا ةهزن /١1414- ٠6١ مقر 8٠١.

 ةنس اًيح ناك .ميكحلا يروزرهشلا دومحم نب دّمحم نيّدلا نش نه ب اكل تل ومااغأو

 ,«ةّيهلإلا ةرجشلا» .ريبك دّلجم يف «ةّيتوهاللا لاثمألاو زومرلا» :هفيناصت نم ء .ق 4
 ىف «تاحيولتلا حرش تافيسقلاو .«ءامكحلا خيرات يف حارفألا ةضوَرو حاورألا ةهزن»

 5570/1١١. نيفلؤملا مجعم ؛ ١؟7/ ” نيفراعلا ةيده . ةمكحلا

 ديحوتلا ةجهب يف امك نونظلا فشك يواطم يف ةفيلخ جاح «ءامكحلا خيرات» هباتك نع لقنيو
 ١ /٠١877. اهريسفت و تادوجوملا ماسقأ ىف ةلاسر ؛لا/؟ .ساّبعلا ىبأ ناويد؛ا ١

 .تاضورلا يف هنع لقني يروزرهشلا نيّدلا سمشل ءامكحلا خيرات :ينارهطلا ةمالعلا لاقو

 .7060 ,نونظلا فشك ليذ

 اقآ همجرت .ةّيسرافلاب مجرت باتكلا اذهو .دابارديحب نيدّلجم يف باتكلا عبط دقو
 .67/ 4 ةعيرذلا . ني دّلجم يف «ةمكحلا زنك» مساب نارياب عبطو يّردلا نيّدلاءايض

 دّمحم نيذدلا رون ناطلسلا رمأب همجرت ءي زيربتلا ئلع دوصقمل ةّيسرافلاب ئرخا ةمجرت هلو

 ١59/17. ةعيرذلا . :ى 1 11 هن قفا نيكي ميل

 : اهلك هعيش ةمارب كازا رد ىف كل هع ا هجح ملا يك لوقا



 ىراخبلا ةيشاح ىلع ةيشاح

 ىواضيبلا ريسفت ىلع

 ةحتافلا ةروسل





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ققحملا ةمّدقم

 ىلا ةقغلو نيرا للاهل او دكتعم انكم قع هلا ضو قيملاعلا تودش دما

 .نيّدلا موي مايق ىلإ نآلا نم نيعمجأ مهئادعأ

 .قيلختتلا :يولدم او ةلاس ورق دلال ويغ:ةيحبو اهنا وق وش اكأ

 فلؤملا

 ريسفت يشاوح نم لّوألا ءزجلا يف فلؤملا ةمجرت لوح مالكلا انطسب دقو
 :يهو هل ةزجوم ةمجرت لاجملا اذه يف ركذن نحنو ءفلؤملل يواضيبلا

 رمل يشعرملا نيّدلا يرش دّيسلا نب هللا 1 امج ندبلا نيوعتلا نه

 يشعرملا يلع نسحلا نبا نيلحلا نقلنا ىلإ ةطضاو 1 زم فيرا دعنا نوه

 يب 0س رو مج يبس برسل

 وراس اهو 2 10 ةدس ناتسزوخ نم رتست دي

 ناك قيدلا في رش نكسلا ةّيلقعلاو ةّيعمسلا مولعلا يف ذ ليلجلا ربحلا ةفداعلا هدلاو

 داخل فا اهل هم درب ىف طل حا هنايج دم مده ربا دقت عينت هذاا يع

 تابثإ ىف ةلاسر» و .«ّبطلا ىف ةّحصلا ظفح ةلاسر» اهنم فيناصت هلو .يرغلاب



 ١6 ج .ةيريسفت لئاسر ثالث 0

 .اهريغو .«ةّيقشقشلا ةبطخلا حرش يف ةلاسر» و .«ىلاعت بجاولا

 ءانلعلا نم ةغانج هدانحاو:هدالوا ىف كلذكو نا روت ىقاقلا تالسا ىفناكو

 الاجل

 دنهلا ىلإ هتلحرو هتسارد

 ةنس لقتنا ّمث ,مّركملا هدلاو مهنمو ءاهلضافأ نع رتست هنطوم يف مولعلا ذخأ

 دبع قّقحملا ةمالعلا سرد رضحو .ناسارخب - 24  اضرلا دهشم ىلإ .ق 4
 قار هريغو يرتستلا دحاولا

 .هكرت ىلإ نتفلاو ثداوحلا حاير بوبه هّرطضا هتماقإ نم ةنس ١١ دعب نكل
 هاش ربكأ ناطلسلا نم نيبّرقملا كلس يف .ق 4417 ةنس يف دنهلا دالب ىلإ هّجوتف

 :ءاتفالا و ءاتققلا نوكذملا كاملا ةيضنق تلاتفو "لائو اذاخي هلانع ىسعو: عما ققرو

 ةّيلبنحلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلاو ةعيشلا :ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا سّردي ناكو

 ىلإ تهّجوت ىتح .رايدلا كلت ىف هلئاضف تيص راطف .هبهذم يف اًيقتم .ةّيعفاشلاو

 .ةرانتسالاو همولع نم ةضافتسالل قيمع يف ّلك نم نيلّصحملا ةدئفأ

 0) نينمؤملا سلاجم يف لاق ثيح ءاهعاضوأ ضعب ركذو ريمشك ىلإ رفاسو
 رظن هب باتك جيه زا ريمشك لهأ بهاذم حرش هك دنامن ىفخم و :(غغ0١ - 9

 ىااهانتك كسلا نا دونك قرتعت نايك نا وا نويبع داتا زورو دعت ا وددسرلا كا وب
 هك ىنامز زا و ,دنرايسب راّفك ناشيا نايم رد زونه و دنامالسا هب دهعلا بيرق اج نأ
 ذا: ىفعم هدوم كعافا اهو ا نق ىتادمم» ىلع نتي تدلك نافوهدلم خا قع

 ودل د ا رك هنا ننس اوعو انع ا مدرم

 قيقحتلا ةمّدقم يف هتافيلأتو هراثآو هنع ةاورلاو هذيمالتو هخياشم ىلإ انرشأ دقو

 .عجاريلف تئش نإ ءيواضيبلا ريسفت ىلع هيشاوح نم



 ١67 ىراخبلا ىلع ةيشاح

 هت داهس

 سلجو يَفْوُت نأ ىلإ هاش ربكأ كلملا ىدل ةّيملعلا هتناكم ىلع مجرتملا يقبو

 عيرسب «يارلا فيحيض قاكو «يتاكروكلا هاف ,نيكتاهج,قاطلسلا ةئبآ ةريرس نلغ
 مزالف .ملعلا ةبلط نم الجر اوّسدف .مهتدسحو موقلا ءاملع ةصرفلا منتغاف ِ؛رّثأتلا

 ةخسن يقشلا كلذ بتكتساو هعيشتب 2 - ّنأمطا ثيحب اًضيّصخ راصو يضاقلا

 ةّنسلا لهأ ءاملع هيدل عمتجاف ريكناهج ىلإ هب ىتأف ّقحلا قاقحإ باتك نع

 هيرصضو»«سابللا نع ةديرجتب رمآ ىتح دّتسلا قع يف كلملا بضغ ران اولعشأو

 اًديرف اًديحو اًديهش هبحن ىضقو .فيرشلا هندب محل رثتنا نأ ىلإ ةكئاشلا طايسلاب
 نم قيقحتلا ةمّدقم يف اهتركذ ىرخأ لاوقأ هلتق ةّيفيك نق وبادعالا ني اةيرغ

 .ن 115 ةضي ةفيعفلا كلت كف اكون و اظينلا ىلغدشاوح

 اهيف فلؤملا بولسأو ةلاسرلا

 .تادّلجم عبرأ يف يواضيبلا ريسفت ىلع ةلّصفملا فلؤملا يشاوح ٌتقّقح دقو

 ىلا اهيبفن اهات: ىو اشيا نيم نلعمفل نلا فاحت ١ نين ةلايبزلا هذاا ماو

 بدق ىف كل ةملا لاق امك ءىواضيبلا ريسفت ىلع ىداقلا لضافلا دتنلا ةيفاح

 :ةلاسزلا ةده

 نإ رطعلا قا تلو اسييب انيق :تاطخ لهفو ماتت كلر ايهدرك 3:1 يف وعي انا

 :ىراردلا ءاضينب فرزات ىذلا ىواشيبلا ريف ىلع ىراخللا لضافلا ديلا ةيشاح

 *ي/إ اركب تناك ناو ةيشاحلا كلتو .ئراقلاو عماسلا ىدل ةروهشملا ةربتعملا هيشاوحو

 يتباطتساو اهاّيإ يتبطخ لبق تنما نكل .عامطألا اهليذب قلعتي ال ةليقعو ,عاطتست

 كلذ ىلع ةلمج ةساع وازع وبا تنك دقو «ويدعج ةلضاوملاب :هيرك وفك ىلا ءاهاتر

 اهل عسي ملو .ريخأت ريغ نم يتبطخ تباجأ ءريرقتلا دنع رونلا اهنم عملي ءريسفتلا

 هيفا اهب هوذا اقلفم اهل كياكا و ةفطظلا نضع اهب تيرتلت اقلك ني ةاعفلاب لئلعتلا



 .هرخآ ىلإ ,عانقلا عضو اهتفّلكو تعنتما امف عابلا اهيلإ تددم ءرظنلا

 لقنيو دمحلا ةروس ريسفت لوح ةّمهملا لاوقألاب ةلاسرلا هذه يف فّلؤملا ىفتكا

 نيققحملاو ءابدألا نم مهريغو ينازاتفتلاو يزارلاو يرشخمزلا مالك نم اًنايحأ
 .امهريغو يسربطلاو يسوطلا ةعيشلا يرّسفم نم اًضيأو

 قفتا دقو ,ةرصتخم فلؤملل يواضيبلا ريسفت يشاوح ىلإ ةبسنلاب ةلاسرلا هذهو

 ضرعو اهيلآل مظن قفنا دقو :اهماتخ يف لاق امك ِماّيَأ ةرشع رادقم يف اهفيلأت

 ١١١١1. ةنس ةدعقلا ىذ نم .اهيلايل ريغب ماّيَأ ةرشع رادقم يف اهيناعم

 ةياغ نم تنكو :لاق ثيح .فعضلاو لالملا ةياغ يف وهو هتافات دكا نم يهو

 اهداوس ناكو ءاهضاير يف رظنلا ا مل اذهلو .فلخلا نم ماّدقلا رّيمأ ل لالعلا

 .اهضايب

 فلؤملا رداصم

 يواضيبلا ريسفت ١

 يسع يسفت تأ

 .يروباشينلا ريسفت - '"

 «هفانكلا ريت أ

 :فشكلا اريدسفناد

 .ىزارلا ريسفت 1

 .فلؤملل ءيواضيبلا ريسفت يشاوح

 .يواضيبلا ريسفت ىلع يراخبلا دّيسلا ةيشاح

 .(.ق 147 م) يواضيبلا ريسفت ىلع ينييارفسالا نيّدلا ماصع لضافلا ةيشاح

 .يواضيبلا ريسفت ىلع يمورلا لضافلا ةيشاح -

 :فاشكلا ويسفتا ىلع اسرعلا قبلا ةضاحد 1



 0 يراخبلا ىلع ةيشاح

 .(.ق ٠١١ م) يفنحلا يئاطخلل .صيخلتلا حرش يشاوح

 .فاشكلا ريسفت ىلع ينازاتفتلا ةيشاح ١

 .يناودلا ةمالعلا ةذمالت نم يعفاشلا ينورزاكلا هللا لضف بيطخلا ةيشاح - 4

 .يناجرجلا نيققحملا دّيسل ,لّوطملا ةيشاح 60

 .يورهلا يمامإلا دمحأ نيَّدلا بطق يضاقلل .لّوطملا ةيشاح -7

 .جيولتلا ه11/

 .يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل .زاجعإلا لئالد-

 تانج الا وو

 .يواضيبلل .جاهنملا حرش - ٠

 يزارلا دمحم نب دّمحم نيّدلا بطق ةمالعلل ,قطنملا يف ةيسمشلا حرش - ١

 .(.ق لكك م)

 .يراخبلا حيحص -

2 155 

 .يدمرتلا 100

 .يزارلا رخفلل .زاجعإلا ةيارد يف زاجيإالا ةياهن 6

 قيقحتلا بولسأ

 ىف لاحم قد ديوب ان قاكلا طخ ىواتطينلا ريس نلف تسلا ىف ةلظتو جناح نمض ىف ٠١90 مقرب رالاسهيس ةبتكم نم ةخسن نيتخسن ىلع تدمتعا
 نيس ىف معرب رواش حم ب ىرخأ ةخسنو ,«م» اهزمرو ء.ق ٠١55 ةنس
 بتاعك ةايخ هقحم طخم ىواقتبلا يدقق قاع فلصملا نم ةلظنم ةيشاج

 ةنس نم لّوَألا عيبر نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي اهنم غرف .يدابآ قلعت
 .«ه»اهزمرو ٠١١



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث 5 ١

 ركذو اهتلباقمو فّلؤملا اهدمتعا يتلا رداصملا ةعجارم ناكمإلا دهج انلواحو

 ميوقتل اندنع نم اّمإو ردصملا نم اّمإ نيتفوقعم نيب اًئيش انفضأ اًنايحأو .اهّناظم

 .ةرابعلا

 ةقعيو روض ركذي املاو فواضيبلا مالك ءاضا ركذي ال نأ قلضقلا تولسأ قفز

 ,ماهبإلا عفرو اهماجسناو تاقيلعتلا مظن ظفحل اًوظنو ءاًراصتخا «هرخآ ىلإ»ب نايخا

 فّقوتيو «قيلعتلاو حرشلاب طبتري يذلا رادقملا ىضاقلا مالك ىلإ فيضأ نأ تيأترا

 هذه ميوقتو حيحصت يف يندعاس نم لك لإ ىركش ليزجب مّدقتا ماتخلا ىفو

 هللا هظفح-_ يدومحملا مظاك دّمحم خيشلا قّقحملا ذاتسألا ةحامس اًصوصخ ةلاسرلا

 .هرفواو ءازجلا ريح هللا مهازجف ,يلمع عجار تيا ف ىلاعت

 ةسدقملا مق



 ةيطخلا خسنلا روص

 مسرب ا نمرنا رسا تب

 دقبافسو تلذو' مدكذا ةريقانعا نل كونت: تكن لن ئزناسرم ا
 يمر ادب نيرضف سولار يتس رع دوصلاو ٠ مك ا عمنا ماا
 لص .(ولارجت. ماكر لك» ابنا تاق عنو زرق: مالك صفا

 "وصفوه ارنا لرابن رك اهم ره || امرنا تف يوما ١
 هلرافمر نق ورواتب يتلا شكى وارسا نهتم( د سوا
 5 "ميرا مم اسس (ىرل ةررشل هابل مو ئارولا, سمس ىرارت ىرنا
 : ٠ عال اياز لحس ل لدفع . عسا ارثكت ين او متبشلالا

 تو دردج نار (ورل زيك لا.( بي قتالتساو اين قيظ تبسم
 يطب .رراري ودا يدم عقر رعت ع :ربجتي تساعرذغتز اكمل

 اكرم تللظاو وال عج اسولف (هفر يو وف سدس اهل يمل ورجح (رنعرم
 تدنتف عاطتا ضو يلم تونطم | ب عابد تزعلي موو

 الترظو .(انفا نجس ناصع وعد 6غ ننتل مدي تورت
 لل لاكتاغن نيدو ازدز اهم راو يفر فيس
 ل يصرع ينجو لان هدو لانا ع
 سس و نومالا يارس هاو: رلاعمارصا قاع لا نس و 3

 يرافيرإر ودبي عز فلز زاردبولا مسيل ران نتا هللا
 بتراب ثا هريقٍؤع ونار, ىرلا سر اسس | نوسرز عتق شعت صم اق
 داب كمن (لاك هلا ز كؤومي اهنتغأ تاع ينشر ارنأل عرجلا قاوم

 راهب عونب صولا ا. لرواد دولا عرتمون ا عددصهيإ تشم (ل كرما د
 ”ىز لمار ا دنس الرمان امتي يدعم .الرلظ ال تلق ن اين لس |

 مشا ؛ايف اقالة ص يضر يدإ اربع عر رنات دق جد
 روزا وي نكي زل ا تافصد ازنتيرع جرش ١

 ا

 «م» ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 ظ .رزرارازمقن رب نكورو : !ماافايئبتز تاس انس ناكر اضن: | وورد

 71 امهر ن نر صاغ نبع كو را 1
 يمانع داب نيا الدير ا
 عووناط ابنا [ تا و يورماوت سد وك لوي اهنزظإل كم

 تطل هلا تايلر يتفضل 01 مرقلا نكسر قورد!نيارزع
 رز مومو توسل 0 مل نازراز)
 ندع: قم زد |لول ضلا قر هاف نادر يد عضل ا وصو رمل
 4 رنات همن رار عن ناز عضل 55 ناز تن
 00 ال ما ارعسا

 "نأ اهزلكإ ايدول عدل رانا 2 ين | زمن

 ضعو ٠ ب . يالقرم ىو /

 2016 اهيل ماأ 1 7
 040 رك أر نتن ثلا نع |

 0 :ء رم اه نلف | نمار ]|

 اري« ءامن [و ارسال" اصول

 و !واض شتا و عارف
 عي ا رمز ادريس ٠
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 «م» ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا ةروص



 ١61 ةيطخلا خسنلا روص

 0 7 0 ا
 د ري اال الندا ا ابر ا

0 
 «ه» ةخسن نم ىلوآلا ةحفصلا ةروص



 ةريخألا ةحف | ةروص
 ةحشن نم

 «(ل»

1 5 
1 5 

 هم نا :: لئاسر ثالث ٠ ١

 هي



 سس 6

 تف تل ورب تادكلا ريس قادما هل: دعطسا ناك اهلإ لا قدلاطلا ةدعلا
 باتك لضفأب دّيؤملا هّيبن ىلع ةالصلاو .مالعألا ءاحصفلا ةَرهَم مادقأ هيّدحت رامضم

 .ماركلا هلآ ىلعو .ماّيألا تاحفص ىلع ةيقاب ةزجعم .مالك حصفأو باطخ لضفأو

 .مايقلا موي ىلإ ةيقاب ةّيحتو ةمئاد ًةالص .ماظعلا هبحصو

 ىلإ نقلا هيفا فلز اه مانكوا هيضاطخب لضق و وقانلود | كرارة ك ذئا ايفل دعاك

 ءاضحب "قابل ىدلا ىراقظملا ريم ىلع 5 ىراكبلا لقانا بهقلا ةيفاع
 ناو ةيشاحلا كلتو .ىراقلاو عماَسلا دل ةروهشملا ةربتعملا هيشاوحو .يرارذلا

 ىتبطخ لبق تقف نكل ,عامطألا اهليذب قلعتي ل ةليقغَو ,عاطتست ال اةكي قيناك

 ةيفاح ندع وباتت كقور يدعي ةلاغاوعلاب :يرق هلك ىلا اطار ىساطعساو اهانإ

 ريت نيم ىف طخ تباعا ءريرقتلا دنع وتلا اهنم عملي. «ريسفتلا كلذ ىلع ةليمج

 اهل تيلخاو .رفظلا ضعب اهب ترفظ اًملف .ريذاعملاب ليلعتلا اهل عسي ملو ءريخأت

 عانقلا عضو اهتفلكو ,تعنتما امف عابلا اهيلإ ٌتدَدَم ,رظنلا هيف اهب درفأ اًسلجم

 .انانفا اهنسح ناصغأ ىلع ُتلّصوف ءاّناعم قيفوتلاب اهيف ٌتفّدصت مث ,ُتَعَضوف

 ةبلط نم ىلإ نيدّدرتملا ةرمز اهنم فقتل ءاّناولأو اًنونف اهرامث ٌفشأ نم ٌترهظأو

 .دعبو :«ه» ١.

 د 1/1 قف ىدوعملا ةكمب ليون ىو اكبلا ماشا ريم اي دينلا فونكسم رد يفاقم نها

 .«١١؟» ضراعم يأ :«ه» نتماه: نق ١97/1١. نونظلا فشك :رظنا



 ,ينيعلا دوهشلا لين ىلإ يجارلا ريقفلا نوركذيو «لباقتلا يف ةّلخلا عم لاز ال ؛لباك

 حالصإ ىواعدب .هلآم نا > و .هلاب هللا رّون ءينيسحلا فيرش نب هللا رون

 هَل اَمَف اًرون ُهَل هلا لَعْجَي ْمَل ْنَمَول هو لك يف ةيادهلا هللا نمو .هلامآ حاجنإو هلاح

 4 رون ْنِم

 .هدبع ىلع ناقرفلا لَّرن يذلا هللدمحلا هل وق

 :فهكلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف فئصملا لاق :يراخبلا دّيسلا لاق

 هلازنإ ىلع دمحلا قاقحتسا بتر "7 4ٍَتاَتِكْلا ''!هدبَع ىَلع َلَرَأ يِذَّلا هي دمَحْلال
 ىعادلاو .دابعلا لامك نم هيف ام ىلإ يداهلا هتنأل كلذو ؛هئامعن مظعأ هتنأ ىلع اًهيبنت

 8 انه هجولا اذه نايرج ىفخي الو .اذه .'؟ !داعملاو شاعملا حالص هب مظتني ام ىلإ

 :لدهتسالا ةعارب ةياعز

 ةمعنلا ّنِإ لب ,دمحلا قاقحتسا يف ''!هيلع معنملا ركذل '*!لخد ال :تلق نإف

 .ناك ٍدجو َّأ ىلع هلازنإ

 لفحأ :ةدضألا ءانعشلا ةلمج نم 02 انقين هب فارقلا ةديغ نلع هلارن ا عخلق

 كلذو .هريغ نم لمكأو نسحأ هغيلبت نوكيف ؛ةلضافلا تافّصلا يف نيقولخملا عيمج

 نيب هلصفل نارقلا هب ىّمُس ءامهنيب لصف اذإ نيئيشلا نيب قرف ردصم «ناقرفلا»و

 0 ل

 عمروتلا ف

 دكسلا ةيشان خسن نم اني ارب انك ةدع يف ةطقاس تناك هدبع ىلع ظفل :«ه» شماه يف ."؟

 اذل كلذ هفذح هنم ركذنس امل ةفلاخم مّهوتي الف اًعرش هبوجوب اهانفضأ نحنو يراخبلا
 ١. :فهكلا ."“ .«هنم »١7, لقننس

 .«١١؟» هيلع لزنملا رهاظلا :«ه» شماه ئه ٠ /١77. يواضيبلا ريسفت .؛

 /1١1. 5 يواضيبلا ريسفت . .دبعلا وهو :«ه» شماه يف .



 ١17 يراخبلا ىلع ةيشاح

 ًالوصفم هنوكلو :لاق مث .مهفاف .هقيدصتب وأ :لاقي نأ نكميو .فّنصملا لاق اذك

 .لازنإالا يف ضعب نع هضعب

 هّبني يذلا صّخلملا مالكلا هّنِإ ١4 ١ ٍباَطْخْلا َلْصَفل :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو
 فقولاو ءلصّولاو لصفلا ناظم هيف ىعاري ,سابتلا ريغ نم دوصقملا ىلع بطاخملا

 باّطخلا وه :ليقو ءاهوحنو ءراركتلاو فذحلاو .راهظإلاو رامضإلاو ,فانئتسالاو
 مالك فصو يف ءاج امك ؛ٌلِمُم عابشإ الو ّلخم راصتخا هيف سيل يذلا "'لصفلا
 :نهنلاو“ ريف الو نونا 017 لوسولا

 ام ىهتنا ,ناقرفلاب نارقلا ةيمست يف ناهجولا ىرجي دا زوج هكا نيب كلاو

 .يراخبلا هركذ

 :هوجو نم رظن هيف :يرابلا هللا نم اًئيعتسم لوقأو

 ّيأ ىلع نآرقلا لازنإ ةمعنلا ّنأ نم لاؤسلا يف هركذ ام مّلسن ال اتنألف :ًالّوأ اّمأ

 وأ نيدناعملا نم هب عفتني ال نم ىلع هلازنإ هلازنإ هوجو ةلمج نمو فيك .ناك هجو

 اهفرعي ال يتلا هتاهباشتمو هضماوغ اًصوصخ .هيناعم ىلإ نودتهي ال نيذلا نيلهاجلا

 .هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ ,ملعلا يف نوخسارلا الإ
 هعم نرتقا ول كلذك نوكي امْنِإو ؛ةياده نوكي ال هدّرجمب باتكلا لازنإ ,ةلمجلابو

 ىلإ اًريشم ثا يلع لاق اذهلو .# مامإلاو ّيبنلاك هيناعمب قطنيو هيناعم غلبي نَم
 :لاتقلا نع ناعما ككل انا حاملا سؤر ىلع نيّقص ةاغغُب اهعفر يتلا فحاصملا

 2 طاف ارق اناو: تصاض نارقاذه

 يف فّنصملا نع اًقباس هلقن امم روكذملا لاؤسلا ّدخأ لضافلا دّيسلا اذه ّلعلو

 .دصقلا :ردصملا ىف .؟ 1 نضاما

 171/5١. ةدوملا عيباتي ؛[! ١ مظعألا طيحملا ريسفت :رظنا .5



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث (١

 ىلع دمحلا قاقحتسا بّتر) :لاقو ةرابعلا يف لمجأ ثيح .فهكلا ةروس ريسفت

 .لازنإلا دّرجم ىلع كلذ بتر هتنأ فّنصملا دارم سيلو هر ىلإ '' '(اًهيبنت هلازنإ
 ةروسلا كلت يف نارقلا ةرابعو فيك .صاخلا لازنإلا ىلع بّترتلا هضرغ لب

 كر هةيسلا ىلع بااكلالارنإ لع يعل قاقحتما كنرت كازقلا ١ قةةدورم
 "!«دبعلا» ظفل فذح لاقلاو ليقلا داريإو لاؤسلا جيورت لجأل لضافلا دّيسلا اذه

 .لاكتلا نم كلذ ىلع بترتي امب لابُي ملو .لاعتملا هّللا مالك نع فهكلا ةيا لقن دنع

 ةةينلاني فوصوتلا هديه ىلعملارتا (ةلازتا»» ىف ةدارملا ناك ول هشالف ا اق امو

 نأ رهاظلا ناكل ةيآلا يف ةدارم ةظوحلم ةّيصوصخلا كلت نوكت نأب ةّيلضفألاو
 فيك .ءسيلبف سيلو ؛كلذ وحنو .هقلخ ريخو هّيبن ىلع لّرن يذلا هلدمحلا :لاقي

 دبعلا ,معن .كلذ نم ءيش ىلع هموهفمب الو هقوطنمب لدي ال يذلا دبعلا وه روكذملاو

 .ةلضافلا تافّصلا نم امهريغو ةّيريخلاو ةّوبنلاب عقاولا يف فصّتا يذلا وه روكذملا

 لصأ يف هيلع مقنملا ةّيلخدم يفن لاؤسلا رهاظ ّنأ ىلع ةلالدلا نم اذه نيأو

 نم مهفي امكو ناك ٍدِجو ّيأ ىلع هلازنإ ةمعنلا لب :هلوق نم مهفي امك ؛قاقحتساالا

 ورشا ىلا (لازتالا ىلع: دمحلا قاقحتيا تر) لاق ةيحفنضملا لوق

 قوف ىرخأ ٌةمعن صوصخملا هجولا ىلع لازنإلا ّنأ تابثإ باوجلا لصاحو
 مدع عيل هدارص«لاقت نأ "لإ ةهللا "" 'لاؤيسلل 'قباظع ريغ هرهاك ا ةهوجكلد

 نايبو قاقحتسالا !* 'لازنإ لصأ يف صوصخملا هجولا ىلع لازنإلا ةّيلخدم
 1 .قاقحتسالا ةدايز يف هنّيللخدم

 ةّمتت نم هنوكل سيل دبعلا ركذ ّنأِب :لاؤسلا نع باجي نأ نسحألاو ىلؤألاو

 .غا/ عر“ '* يواضيبلا ريسفت . ١

 .«هنم »١١ ةدّدعتملا خسنلا نم انيلا لص و ام ىف دجو اذك :«ه» شماه ىف .؟

 .لازناد:«هاز 4 :لاوسلا :«ما) .



 ال ةمظعو ةعفر ىلع لدي اًرذنم ىلاعت هدبع نوكي نأ ىلع ةلالدلل لب .هيلع معنملا
 ضعب ىلع هتلالد ثيح نم هلف ءاّرذنم هقلخ ريخو هبيبحو هلوسر نوك اهيلع لدي

 .ىفخي ال امك دمحلا قاقحتسا يف ميظع ٌلْخَد لامكلا تافص

 .رّيدتف ءامهوحنو هلوسرو هّيبن نود دبعلا ركذ رايتخا هجو اًضيأ رهظي اذهبو
 لوق نم دارملا ّنأب عوفدم .(هقيدصتب وأ :لاقي نأ نكميو) :هلوق ّنألف :اّنلاث اّمأو

 اذهو ءامهنم ّلكل هنايبب لطابلاو ّقحلا نيب نآرقلا قّرفي يأ .هنايب .(هريرقتب) :فّنصملا
 .لطبُملاو ّقحملا نيب اقراف هزاجعإ نوك يف اذكو .هيف ءافخ ال اّمم

 رهاظ هيضتقي امك باتكلا لعف اّمإ وهف لضافلا اذه هركذ يذلا قيدصتلا اّمأو

 باتكلا قيدصت نأ هيفف «هزاجعا»و «هريرقت» ريمض عم «هقيدصت» ريمص ةقفاوم

 بجوي ال "4 َنيِيبّنلا َمَتاَخَو هللا َلوُسَر ْنِكَلَو» :هلوقب الم ُةييي هلا لوسرك ّقحملل
 ركنملا ناك اذإ اًصوصخ ,ةقعلا لو أ يف هتلاسر ركني يذلا لطبملا نيبو هنيب لصفلا

 قادضفلا بادكلا 1 كح وا "٠ تي الا :كتلاببر ةكتعي | :لوق نأ هل د اال ؛اًدتاعم

 توبث ىلع فقوتملا كقدص توبث ىلع فقوتم اذهو ,ىلاعت هللا دنع نم ؟!كتلاسر

 رودلا مزليف هللا دنع نم كل قّدصملا باتكلا ٠ 8 تاوبث :ىلخ :فقوعملا كتلاسز

 هلو ميم داكنلا ١ يلق لاحد " ىيرلططبلا فانا نينا :ىذلا لاعلا

 يف اسفي فور سمن وجمل ىف لك هنا (ةكب ديه ١

 ب رح ا ديسفمو و ا دويل هل ل دل القرب رتلا ىسورالا نطق
 ىلإ عجري الف .ليئربج وأ دبعلا لعف اًمإو .*)كلذ نود ةقيقحلا يف قرافلا وه
 .مهفاف .«مهفاف» :لاق رشبلا مهف نع هليصحت دعْبل هّلعاو ءلصاح

 .تبثي :«ه م».؟ 0 هما دع ل11

 للملا :«ه» .ء .كتلاسرل :«ه» .'"'

 .كاذ :«ه» .6



 ربخ انهاه نكل .حيحص هبخ .هرخآ ىلإ (ريبخ تنأو) :هلوق ٌنألف :اًعبار اًمأو

 قبس ام ىلإ ناعجار امهنوكل انهاه ركذي مل امّنِإ نيهجولا ّنأ وهو هيلإ لصي مل رخآ
 نيب لصافلا لصفلاب دارملا ّنأ رهاظلاو ءلصفلا باطخلا امهدحأ يف ذخأ دقو فيك

 هّبني هتنأ رخآلا يف ركذو ,لّوطملا يشاوح يف هب اوحّرص امك لطابلاو ّقحلا

 روكذملا لصفلا ىلإ عجري سابتلالا عفرو وبلال ريغ نم د وصتنلا ىلع يطادلا

 اذه. اذ ادق وخلو

 ركذل فّنصملا رايتخا ىلع '١!ينيارفسإلا نيَّدلا ماصع لضافلا يّشحملا دروأو

 ىلع !"!لازنإلل لخد ال :تلق نإف :هلوقب «لزنأ» نود جيردتلا ىلع ٌلادلا «لّرن»

 ل وكلا يف جيردتلا ليبس

 ا «لّزن» نوكي نأ 10 :لوقأ :ىراخبلا دّيسلا لاقو

 هب حّرص امك ! يةَدَحاَو َةَلْمُج :ج آلا ِهِيَلَع َلَرن الوَل اووف َنيِذَّلا َلاَقَو » :ىلاعت هلوق

 قو اريغأ صوب نك هله ا عأو :لاق ثيح لوقلا اذه ريسفت يف فّنصملا

 ةراشإلل ةّيصوصخلا كلت رابتعا نوكي نأ زوجي ميجنتلل اًديفم انه «لّزن» قوت مل

 ةّيَلع دارملا نوكي لب ليلعتلا يف ةّيصوصخلا كلت ةّيلخدم ريغ نم لازنإلا ةّيفيك ىلإ

 حرش يشاوح يف '/يئاطخلا لضافلا حّرص هلثمبو ءاًريذن نوكيل لازنإلا لصأ

 وه ام ىلع اًويذن ن ارقلا نوك دارملا ناك ول هكا هحسرلا اذه دقي اةنوب .نىهيشفاالا

 م ا ا ل اي ا

 ينآرقلا ةعيشلا ثارت نم 18و 7و 71 دلجملا يف تعبط يواضيبلا

 ." ءط وطخملا .ماصع ةيشاح ." .لازنإلا يف :ردصملا يف .؟

 :نافرفلا ١ ١.  .0يواضيبلا ريسفت 8 /١١7١7.

 هل .(.ق 1١١ م) «هداز الوم»ب فورعملا ل ل ني.نامتع وه."

 ىلع ةيشاح .ينازاتفتلا رصتخم ىلع ةيشاح :لوصالا ىف يتازاتفتلل لل حيولتلا ىلع ةيشاح

 101/1١. نيفراعلا ةيده :رظنا ء.اهريغو لّوطملا



 نإو ؛ليلعتلا يف هدبع ىلع هلازنإ ةّيصوصخل لخد ال هتنأ رهاظلاف مظنلا لامتحا

 نار فوم يف راذنإلاف لمكأ هيي غيلبت نأ اًقنآ هيلإ انرشأ ام ىلع هيف هلخد زاج

 .همالك ىهتنا ,غلبأ هيلع

 زّوجتل باكترا «لزنأ» ىنعم ىلإ «لّزن» ليزنت ٌنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :' !لوقأ
 ةبئاش نم اهيف امل ةروكذملا ةيآلا يف امك ةرورضلا دنع الإ هيلإ ريصملا زوجي ال ديعب

 تسيلو .هيفاني (ةدحاو ةلمج) :هلوقو .جيردتلا ىلع لد «لزن» ناف ؛ضقانتلا

 يشحملا هركذ امب لب هيف كلذ بكتري ىّتح ةباثملا كلتب هيف نحن اميف ةرورضلا
 .لّمأت هرخآ ىلإ (ملس ولو) :لاق اذهل هّلعلو ,كلذ باكترا نع ةحودنم لضافلا

 عطق عم لازنإلا لصأ ةّيّلع دارملا ّنأ نم ميلستلا دعب هركذ ام ّنألف :اًيناث اّمأو

 ليق اّمم اذه ّلعلو .لاّؤسلا دوروب فارتعا ةقيقحلا يف جيردتلا ةّيصوصخ نع رظنلا

 .مهفاف .داريإلا دَرَو دارملا ليق اذإ هناش ىف

 لازنالا ةّيصوصخل نكي مل اذإ هتنأ وه هركذ يذلا دييأتلا لصاح ٌنآلف :اّنلاث اًمأو 1

 .هيف الخدم جيردتلا ةّيصوصخل نوكي ال نأ بجي ليلعتلا يف اُلَخْدَم دبعلا ىلع
 لازنإلا ةّيصوصخو .«لّزن» ةغيص رهوج نم ةموهفم جيردتلا ةّيصوصخ نا هيفو

 ةّيلخدم مدع نم مزلي الف .اهموهفم '' 'نع جراخلا قّلعتملا نم مهفي '" 'دبعلا ىلع
 :اًضيأ لخادلا ةّيلخدم مدع جراخلا

 لازنإلا ةّيصوصخ ةّيلخدم مدع روهظ نم هركذ ام مّلسن ال اتنألف :اًعبار اّمَأو

 فّنصملا ةرابع لامجإ ةظحالم نم هل شن مّهوت كلذ امّنِإو ءليلعتلا يف هدبع ىلع

 .رّيدتف ءّرم امك فهكلا ةيأ ريسفت يف

 راذنإلا سفن هُلْعَج :تلق :هلوقب قباسلا هداريإ نع لضافلا يّشحملا باجأ مث

 .دبع :«ه» .؟ .لوقاو :«ه».١

 .نم :«ه»."



 ةلمج لكب راذنإلا عقي هتنأل .جيردتلا يف راذنإلا لامكو .هراذنإ لامك يف ةغلابم

 عطقني راذنإلا ّنإف ةلمج لزنأ ول ام فالخب .نامزلا نم ةهرب راذنإلا ىقبيف 2" /لزنت
 .ىهتنا ." 'لوزنلا عاطقتاب

 عاطقتاب عطقني راذنإلا نأ مّلسن ال اتنأل .ثحب هيف :لوقأ :يراخبلا دّيسلا لاقو
 يف «نيملاعلا» درو اذهلو ءاننيب ناقرفلا ءاقبب اينّدلا رخا ىلإ قاب راذنإلا لب ءلوزنلا

 فا رعتستكلا اللاب ىلحبلا ميجا قفل ١١' 41121 ةيلانلر نر كلل «ىلاه كلوت
 عوقو نأ ءافط الف:كلذ: نعااك ظمأ قلو .لوضألا ىف ودقنلا وهن امك ءومعللا كيفنلا

 نم ةهرب راذنإلا ءاقب جيردتلا ةروص يفف ءاهنومضم مهف رابتعاب ةلمج لكب راذنإلا

 يفو ءضعب نع اهضعب ةلصفنم ةنمزأ يف لمجلا تانومضم مهف رابتعاب نوكي نامزلا
 مهف َّنَأو ءاهتانومضم مهف رابتعاب ةلمج ّلكب راذنإلا عوقو اًضيأ ةعفد لوزنلا ةروص
 كلت نوكت نأ رمألا ةياغ .ةنمزألا يف لب ةعفد لصحي ال لمُّجلا عيمج نومضم

 ملف ,راذنإلا لامك يف !؟'اهلاصفناو ةنمزألا كلت لاصتال لخد الو ةلصّتم ةنمزألا

 .همالك ىهتنا ,جيردتلا يف راذنإلا لامك نكي

 لاح ةلمج لازنإلا نيب قرفلا نابب يّشحملا دارم نلف :ًالّوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 رادنإلا ءاقب مدعب .ههجو ىلع لوزنلا لاح اًجيردت لازنإلا نيبو ,.اههجو ىلع لوزنلا

 هجولا ىلع لوزنلا لاح ةهرب هءاقبو لَّوألا هجولا ىلع لوزنلا لاح نامزلا نم ةهرب
 لوقلا ّنأ هّجوتي ىّتح اًضيأ لوزنلا دعب امهلاح ىلإ رظنلاب امهنيب قرفلا نايب ال .يناثلا
 يلف يرض ةطردلاب ديقتلاو ءاينألا رتكلا ىلإ ىقيو لب: عوتسم عاطقتألاب ةهئوباقثلا
 .مهفاف ءهانركذ (* !اّمم هتدارإ

 ." .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟ .لزني :«(م».١

 .اهلاصفناو  :«ه» .غ ١. :ناقرفلا ."
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 ١84 يراخبلا ىلع ةيشاح

 ليلدب وه امْنِإ اينّدلا رخآ ىلإ لوزنلا دعب لصاحلا راذنإلا ءاقب نلف :اًيناث اّمأو
 هنا عز ركلا اتلا امن[ انف :نلاع# هلوفك راذتزلل سفعلا باطعلا ذل لمت

 موي ىلإ مهدعب نميف مكحلا تبثي امنإو ءلوزنلا نامز يف نيدوجوملا ريغ لمشي

 يف نيدوجوملا ءاضقناو لازنإلا دعب يقابلا راذنإلاف ءرخآ ليلدب وأ عامجإلاب ةمايقلا
 قيال يامل © كو ذل نك ميعتلا قرانبلا 7 لاول لتس لاول عاف

 تفرع امك لصفتفلا ليلدلا

 نّمو دجو نَم معي ال همومع ريدقت ىلع هوحنو (نيملاعلا) نلف :اًنلاث اًمأو
 يف رّرقت امك لازنإلا نامز يف نيدوجوملا ّمعي امْنِإ لب ءاينّدلا رخآ يف دجويس
 افبا 00

 يف اهلاصفناو ةنمزألا كلت لاصتال لخد ال نأ انضرف ول (”!هتنألف :اًعبار اّمأو

 يف لخد جيردتلا ليبس ىلع لوزنلا نم مزاللا ةنمزألا كلت لوطل نكل .راذنإلا لامك

 د هلضاقلا هير الاب ايو"! ةلذانلا لدحلا عين ةلسانلا ةسدألا يقلد

 لسعلا اننو. شك طفي ل انك ريتك كو انت ادهني :ةنقذةلوانلا لمجلا "رزه

 نع ةرّخأتملا ةلمجلا لوزن ريخأت نامز يجيردتلا لوزنلا يف ديزيو ءامهنيب كرتشم
 ناطر فوحلا نمد ناك ا قداعلا عقباه واسولوذلا

 .ىدحتف :هلوق

 ءافلا نوكي نا نيك لضافلا زّوجو ءلزن ىلع فطع :يراخبلا دّيسلا لاق

 .راذنإلا :«ه» . ؟ .”19 :نامقل ؛١ :ّمحلا ؛١ :ءاسنلا ١.

 .متي :«(ه» .ع .ةيجح :«ه)» .'"

 .ةمزاللا :«م» .1 .اتنالف :«ه» .

 . لهعت :«ه» ./

 ةلاسرلا اهني« بنك هل بيدا :ةيفسحلا ةقتي ملغ« قالنف زدنملا يقبللا نكي ىبأ نين هساقلا وبااوعا»
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 ّنِإف ."'«نيرّصقملاف نيقّلحملا هللا محر» :يييهلوق يف امك '' !ةبترملا يف بيترتلل

 ةبسنلاب نكلو دوجولا يف بيترتلل نوكي ن نأو .يذدحتلا نم ىلغاو يك ليردتلا

 0 بسم ,ليزنتلا ءانثأ يف يّدحتلا نوكل نآرقلا ضعب لازنإ ىلإ

 ءازجأ ضعب نع فوطعملا يخارت نم مث فطع يف ينازاتفتلا ةمالعلا هزّوج

 هيله كل راطعفلا

 نتصل ةرك د اذ. ديد جمعت زرعنا ةلوكنلا هذه ولا اضل لوقا اناو

 ديغي نوخ املارب لاك ضيعت 11 يقادلا رنا كير وتوقل يذلا 33 قلاع ها
 وأ .دجوي مل ام ىلع دوجوملل اًيلغت - انتر ةضعت ناك قاورديا 1 ءيضملا ظفلب

 دفنت نعم لوكا فتك انفي نإ :ىلاعت هلوق هريظنو .عقاولا ا
 ا هلك ليج تادكلا نكييولو عم"! عير: لل ةزهلا نإف اهنا

 ًءانب ءافلا نم دافتسملا يّدحتلا ىلع نارقلا عيمج مّدقت نوكي نأ زوجي ا

 الفد ليف املك ىلكلل اكينا ناك ول :قاقرفلا نا عمو." ليرتتلا و١ تيلعلا ىلع
 .ةمالك ىهشا <ليو اعلا ىلا الضا ةجاح

 فّنصملا هركذ ام لثمب انهاه مالكلا حيحصت ٌنآلف :ًالّوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 اًكيا :تتضتلا ليو دق رمل قسللا لظافلا» ىلإ هيل ىذلا سابقلا لع نتشتي

 هيكرأ ىللا بيعمل ". ييداقحلا 2.1 نسر هنيرتا فلوق اهي ورك اميعاق

 ةيشاحو ةّيفنحلا هقف يف قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا صلختسم .تاراعتسالا يف ةّيدنقرمسلاج

 مالعألا :رظنا , .ق 888 ةنس دعب يَفُوُت ءاهريغو .ةّيدضعلا ةلاسرلا حرشو .لّوطملا ىلع

 .ةبترلا :«ه» . ١ .1777/16: يلكروؤلل

 .5/ © يواضيبلا ريسفت ؛"4/7 فاّشكلا :رظنا .؟
 ابل ندا كن .4 :ةرقبلا .*
 تمس ف نديعملا نازك 80 :فاقحألا .ه
 م3 :١ ضواضيبلا عشت اا

 .عقاولا ةلزنم رظتنملا ليزنت يأ :«م» شماه يف .6
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 نيرمقلاو نيوبأ نم ةّيبرعلا بتك يف اهب اولّثم يتلا ةعئاشلا ماسقألا نم سيل فّنصملا

 ةجاح ال :ةضراعملا قيرطب يراخبلل لوقي نأ يدنقرمسللف كلذ وحنو ''!نيتناقلاو
 ام لثمب هحيحصت زاوجل ,فّنصملا هركذ ام لثمب مالكلا حيحصت نم هتفلكت ام ىلإ

 .لّمأتف ,ينازاتفتلا ةمالعلا هركذ

 ٍدحاوب مئاق يصخش عومجم ّلك ىلع قداصلا نآرقلا عومجم ٌنآلف :اًيناث اّمأو

 نإ ليق ول .معن .لاكشإلا عفد يف لكلل اًمسإ ناقرفلا نوك ديفي فيكف .ءاّرقلا نم
 .رّيدتف ءاًديفم ناكل هنم ءزج لكلاو لكلل مسا ناقرفلا

 .ناندع ءاحصف نم [هتضراعمل ىّدصت نم مهفأو] :هلوق

 .هيف رظناف ةغّللا هدعاسي ال :لوقأ :يراخبلا لاقو ؛غيلبلا بيطخلا :يّشحملا لاق

 .ىهتنا

 .اًقرع بيطخلل مزال ةغالبلا ّنإف مزاللاب ٌريسفت اذه ّنإ :لوقي نأ لئاقل :لوقأو
 .ةغّللا بتك يف دجوي مل نإو غئاس عئاش مزاللاب ريسفتلاو

 اورّبديل مهحلاصم نم] مهل نع ام بسح [مهيلإ لّزن ام سانلل نّيب ٌمث] :هلوق
 [ هتايا

 :لاقي .هددعو هردق ىلع يأ .هبسح ىلع يأ :يئيّللا لضافلا لاق :يراخبلا لاق

 .ىهتنا .هددعو هردق ىلع يأ كلذ بسح ىلع كلمع نكيل

 ةنولسعلا دامت ةفيصختلا سرت ىف !1١ ىوزرلا ةماعلا ةرابع:اووتتف:ق1لوقا

 «اقلاو:. ا ضافلا كلذ: هركذ اه لثم امهدحا :نييجوب (تاعوضوملا نامل تنسحب

 ريخألا عبدا نايكي نكي "لاو فاعوضوملا ةبامك يبس عولطلا دوب انف دارعلا نا

 ١ لا ىف ةل 0

 دهم نب شحم ىف تلا عيظق الغلا قتحنلا» 01/5 قينمؤتلا ئتلاخم ىق:فلؤملا لاق"

 حرش» :ةروهشملا هفيناصت نمو قشمد يف ةئمعبسو نيتسو تس ةنس يفوت .ءيزارلا يهيوبلا

 .امهريغو «علاطملا حرش» و «ةيسمشلا



 .همالك ىهتنا .هببسب يأ مهل ّنَع ام بسحب ريدقتلا نوكي ذئنيحو .هيف نحن اميف اًضيأ

 يف ًالالخإ بجوي هيف نحن اميف ريخألا هجولا نايرج ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 هئارجإب لضافلا ملق هرجي مل اذلف .عوضوملا ثحب ىف هنايرج فالخب .دوصقملا

 نايبلا قلعتم نقي ةثيبسلا قعم ىلع انهاه ةزابعلا كلت لمحت اذا هضأل كلذو ؛انه

 نّيب :اذكه ريصي ٍذئنيح مالكلا لصاح ّنإف .'''نيتم ريغ فّنصملا مالك يف روكذملا

 قّلعتم ّنأ اذه نم رهظي الو .حلاصملا نم مهل نع ام ببسب مهيلإ لزن امب سانلل

 حلاصملا كلت نّيبملا ّنأ ىلع لدي ال حلاصملا نم رهظ ام ببسب نايبلا ذإ ءاذام نايبلا

 ٌنإف ءلّوألا هّيجوتلا فالخب ءٌّصاخلا ىلع ٌماعلل ةلالد الو .كلذ نم !" 'ّدعألا وه

 هتازاومو نايبلا ةقباطم هموهفمو .حلاصملا نم مهل رهظ ام ردقب عقو نايبلا ّنأ هلصاح
 وه ءىشلا كلذ ّنأ ءيشل هتقباطم ")و نايبلا ةازاوم نم ردابتملاو ,حلاصملا كلنل

 .اًدج نّيِب وهو ,نّيبملا

 تاس او ب حسا

 تايالا عيمج يناعم # 0 !هعنأل , هتاَيا'اَوُدّيَدَيِل» :هلوقب هليلعت هب رعشي

 1 نم ناب ذإ .لماكلا كلا مهل لصحي مل لوزنلا نع هارت دعب لو 37

 يوب تويم يد يحوم

 .4 ٍباَبْلآلَآ اوُلوأ َرْكَذَتَيِلَو ِهِتاَيا اَوُرّيَدَيِل 8 :هلوق

 .معا :«ه» ." .نّيبم ريغ :«ه».١
 8ع

 .هتنال  :«ه» .غ .و :«ه» .'”

 .نمصتي :«ه» .6



 نيف ىراخبلا ىلع ةيعاخ

 كرام َكِْيَلِإ ُهاَنْلَرنَأ ُباَتِك » :ص ةروس يف ىلاعت هلوق نم سابتقا :يراخبلا لاق

 17 « بابل اونو َرَكَذَِلَو هتاَيآ اويل
 تاليوأتلا نم اهرهاظ رّبدي ام اوفرعيف اهيف اورّكفتيل :هريسفت يف فّنصملا لاق

 وهب امن او يضحي ا ةميلسلا ل وقعلا وود: ةيظعكاوةطيقبفلا يناعملاو ةحيحصلا

 ّنِإف ,لئالدلا نم هيلع بصن امبو هتفرعم نم مهنكمت طرف نم مهلوقع يف زوكرملاك

 لعلو .لقعلا هب ٌلقتسي ام ىلإ داشرإو .عرشلاب الإ فرعي ال امل نايب ةّيهلإلا بتكلا
 :ىهلأ +" ىتايلل نكدتلاوب "لوألا وتانعلا

 ميلسلا لقعلا ىلإ جايتحالا نأ يناثلا يف بابلألا يوذب ريبعتلا هجو لعلو :لوقأ
 .رتدعلف رتكاو دعا يالا ىف

 عزانتلا ىلع بابلألا يلوأل ريمض كاَوّبََيِلِ+ يف واولا :يئيّللا لضافلا لاق

 .ىهتنا ,مالكلا قوسب يناثلاو ,ةيآلاب قفوأ لّوُألاو .سانلل وأ يناثلا لامعإو

 رهاظلا عضو ليبق نم فّنصملا ةرابع يف بابلألا اولوأ نوكي نأ لمتحي :لوقأ

 يف لقعلا ةّيلخدم ةرثكب راعشإلل وأ ربيغتلا نم سابتقالا ظفحل ريمضلا عضوم

 .همالك ىهتتا ءاّقنآ هيلإ انرشأ ام ىلع ركذتلا

 لقعلا ىلع دري ماقم لّوَأ رّبدتلا ماقم ّنأ نّيبلا نم نلف :ًالّوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 هنع رطَولا ءاضق دعب رظنلا ةداعإ ماقم وهف رّكذتلا اّمأو .هيف ركفلا ضايترا همزليو
 « اَودّبَدَيِل * يف واولا يئيّللا لضافلا لعج اذهلو .ةسكعنم ةّيضقلاف ًالَوَأ رّبدتلاب
 ظ .م امك ,عزانتلا ىلع بابلألا يلوأل اًريمض

 عضو ليبق نم اهنوكل فّنصملا ةرابع لامتحا نم اًرخآ هركذ ام َنآلف :اّيناث اّمأو

 .اًضيأ هنع سيقملا يف راج وه لب .هب هل صاصتخا ال اّمم رمضملا عضوم رهاظلا

 .«ه» نم طقس انه ىلا سابتقا :يراخبلا لاق» نم .656 :ص ١.

 1/8 ىواشيبلا نيتشفت .لّوألا مولعملل :ردصملا يف .؟
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 .هنيعب عجرملا رهظ اذإ نوكي امّنِإ رمضملا عضوم رهاظلا عضو ٌنألف :اّنلاث اأو

 ليبق نم نوكي فيكف .بابلألا اولوأ وه رهظملاو ءسانلا وه هيف نحن اميف عجرملاو
 نم وحنلا بتك يف دوهعملا وه ام ريغ هب دارأ نإو ؟رمضملا عضوم رهاظلا عضو

 يف كلذل سيل هتنأ هيفف ,ليبقلا ظفلل ماحقإ هب رعشي امك رمضملا عضوم رهظملا عضو

 .ليبس الو غاسَم ةّيبرعلا بتك

 ديمح نيرادلا يف وهف ٌديِهَش َوْهَو ٌعْنَّسلأ ىَقْلا ْرَأ] بلق هل ناك نَم :هلوق
 .[ ديعسو

 َناَك ْنَمِل ىَرْكِذَل َكِلَذ يِف َّنِإا# :ق ةروس يف ىلاعت هلوق نم سّبّتقم :يراخبلا لاق
 هلق ىف وعفا ريس ريق ١14 ةييقاوخ و قتلا ىقلا نا تلك أل

 4«َعْمَّسلا ىَقْلأْوَأ»)] .هقئاقح يف رّكفتي عاو بلق يأ :هريسفت يف فّنصملا لاق

 دهاش وأ .هيناعم مهفيل هنهذب رضاح [''!4ديهش] وهو هعامتسال ىغصأو [يأ

 .ىهتنا ,"" 'هرجاوزب رجزنيو هرهاوظب ظعّتيف هقدصل
 هللاو .دّلقملا ىلإ عمسلا بحاصو .قّقحملا ىلإ ةراشإ بلقلا بحاص ّلعل :لوقأ

 .ملعأ

 ال بلق لك نب راعشإ !؟ وأ ميخفت هماهبإو بلقلا ريكنت يف :فّنصملا لاق م
 .ىهتنا تر الو ركفتي

 هَل َناَك » :هلوق ةلالدل ,بلق هل ناك نمف :هلوق عم راعشإلا اذه ىلإ ةجاح ال :لوقأ

 «نَّم» نوكل بلقلا ريكنت نع رظنلا عطق عم روكذملا صيصختلا ىلع اًحيرص .4ُّبْلَ
 نم بلق ىندأ هل ناك نَّم ّلك يأ .ميمعتلا ةدافإو ريقحتلل ريكنتلا ّلعلو .لوقعلا يوذل

 كرت مل .,57:ق.١

 /١51. © يواضيبلا ريسفت .©
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 .همالك ىهتنا ,ةيعاولا بولقلا

 دّلقملاو قّقحملا ىلإ عمسلاو بلقلا بحاص ةراشإ نم هركذ ام ّنأ ًالَّوأ :لوقأو

 انهن نحاور لك نع رقع مشا رمالا ةياغ فت هعلا عض: كلذ ندد هلق اقع ةوخاف

 لم اشلا ىلع فكي ال ايك ترقي لئاقلا اذه: هلع زكهو يكرس كانه

 عوفدم .هرخآ ىلإ (راعشإلا اذه ىلإ ةجاح ال لوقأ) :هلوقب اًيناث هلاق ام ّنأ اًيناثو

 نا هنع سبتقملاو سبتقملا يفو .ةلوصوملا نم ةملك ةظحالمم هيضتقي ام ةياغ ناب

 لك ّنأ كلذ نم مزاللاو .بلق هل لقاع لك كلذب رّكذتي هتنأ ىنعملا لصاح نوكي
 نود رّكذتي ٌصاخلا بلقلا ّنأ هنم مهفي الو ءبلق هل لقاع لب .كلذب رّكذتي ال لقاع
 .فّنصملا هركذ امك بلقلا ريكنت نم اذه مهفي امْنِإو .بلقلا قلطم

 رهاظ قرفلاو .بلقلا صيصخت ال لقعلا صيصخت ركذ اّمم مزاللا نأ :لصاحلاو

 .بلق هل نّم ىلع
 .هرخا ىلإ هيطاعتل قيلي ال :هلوق

 مزلتسي اهسأرو ةّينيدلا مولعلا سيئر هنوك ّنِإ هيف يدنقرمسلا لاق :يراخبلا لاق
 اًضيأ هيف مّلكتلا لب .هيطاعت ىلع فقوتيف .هيلع اهيف '''فّقوتلا يأ ةعاربلا فقوت
 .اهيف ةعاربلا ىلع ةقايللا هجو ىلع هيف امب ملكت ال يدضعلاو هيطاعت فقوتي فيكف

 .ىهتنا

 .مهفاف ريسفتلا ملع ريغ انه ةّينيدلا مولعلا نم دارملا نوكي نأ دعبي ال :لوقأو
 .همالك ىهتنا

 يدنقرمسلا لضافلا ّنأ مّهوت اذإ هلّمأت ةّلقو همهف رّوصت ىلع لدي اذه :لوقأ

 وه يذلا ريسفتلا ملع) فّنصملا لوقف .ريسفتلا لمشي ةينيدلا مولعلا نب داريإلا دارا
 ىلع دروأ ام لاونم ىلع هسفنل اًسيئر ءيشلا نوك مزلتسي .(ةّينيدلا مولعلا سيئر

 .قوفتلا :«ه» . ١



 .هسفن قوف رانلا نوك مزلتسي هتنأب .«تاسقطسألا قوف سقطسأ رانلا» :مهلوق
 تين | امك نيبال ملع ريغ ةّينيدلا مولعلاب دارملا ّنأِب :نيرظانلا ىلع ًةقفش باجأف

 يذلا داريإلا نأ روهظل .هيف ام هيفو ؛رانلا سقطسأ ريغ تاسقطسألاب دارملا ّنأب ةّمث

 وه الو و شحملا اذه هيكوت اه سبل هترايغ هيلع قدام ام ىلع لاقل كلذ هتفق

 ش .باوجلا كلذب عفدني امم

 نيبسمو اهنارودةقتيذلا مولعلا نيسرو هسا نوكأ لالا ذازبإ:لفاعدا

 هيطاعت ةقايل راصحناو .ةّينيدلا مولعلا ىلع همّدقت يضتقي .«اهساسأو عرشلا دعاوق
 هجو امف .اهنغ هرّخأت يضتقي ةّينيدلا مولعلا نم هادع اميف عرب نميف هيف مّلكتلاو
 .ماقملا اذه يف روهشم لاؤس اذهو ؟قيفوتلا

 قيسعتملا تلقلا ىلإ طلاع لوألا يكشلا نأ اهنبخا ةوجوبدنغ بيع دقو

 ام نيطبنتسملا فّلَخلا ىلإ رظنلاب يناثلاو ,ةّوبنلا ةاكشم نم ليزنتلا قئاقح راونأ

 ,فّنصملا هيلإ ريشيس امك قئاقدلاو فئاطللا نم ةغالبلاو ,ماكحألاو مكحلاب قّلعتي

 ةيليذلا هيولعلا نع ارق 7 ءار كتم قئابملا اوحضو اون ىاعملا' اوك اذ "ءامزقلا ذاق

 مهيلعف هنم فئاطّللاو تكنلا جا ع اودارأ اذإ مهنود 57 .اهيلإ اهتلدأ طبرو اهيلع

 .رّبدتف .ةّيبرعلا نونفلاو ةّينيدلا مولعلاب ءاجتلالا

 .٠"!باتكلا ةحتاف ةروس :هلوق

 ,حتفلا ىنعمب ردصم :ليقف .هلَّوأ ءيشلا ةحتاف :يدنقرمسلا لاق :يراخبلا لاق

 نأل «ردضملاب لوفملا ةيميش ءىشلا لذأ ىلع ةقلطأ هن يذكلا ىقهي ةبااكلاك

 .ةحتافلا :ردصملا ىف ." .ءانبأ :«ه» ١.



 ١ ا/ا/ يراخبلا ىلع ةيشاح

 .ىهتنا ,لّوألا حوتفملا وهف ,عومجملاب قّلعتي هطّسوتبو َكلَّوَأ هب قّلعتي حتفلا
 ,لّوألا ءزجلاب هقلعت دعب عومجملا نم ءزج ّلكب قّلعتي 5306 هتنأ رهاظلا

 .ةحتافلاب ىّمُس لّوألا حوتفملا ناك اًملف

 قلعتي عبتلابو اًيئاثو .هب قّلعتي تاذلابو ًالّوأ 5 ا ةيحنا مكقي لوقو

 0 يّمس كلذلف .اهب اًيتاثو هب ًالّوَأ حتفلا قّلعت يف رادلا باب ةلزنمب وهف .ءيشلا

 .همالك ىهتنا .ةحتافلاب

 لضافلا هركذ امل حيضوت «لوقأ»ب هرّدص ام ّنأ لّمأتملا ىلع ىفخي ال :لوقأو

 مالك الّوا حرشف ,لاتحا هتنأ وه انهاه هب دّرفت يذلاو را ءىش ال ىدنقرمسلا

 ىلإ اًيناث هبسن اّمع ةرابعلا بسحب اًديعب هلعجيل ؛هبحاص هب ىضري ال امب يدنقرمسلا
 ردات لوقا هن در ينل

 .باتكلا ةحتاف ةروس :هلوق

 ةروس ةّوق يف يهف .مسالا ىلإ ىّمسملا ةفاضإ ليبق نم :لضافلا يشحملا لاق

 1 اوكلا ةختاق نشب

 قسم نأل «ةرهاظ ةصقاتم هيف ءلوقأ :هلوقب الوآ ىراخبلا ديلا هيف نققاتو

 ةابتشا ليبق: نم هلعلو :ىفخي ل امك هنن عا لب باتكلا ةحتاف ىكسم سيل ةروسلا

 .همالك ىهتنا ءضورعملاب ضراعلا

 نمو .ليبقلا ظفل ماحفإب ةشقانملا هذه عفد ىلإ يّشحملا راشأ دق :لوقأو

 هّلعلو :لاق ثيح (؟!لئاقلا اذه مالك يف ليبقلا ظفل ماحفإ ّنَأ ةّيقافتالا !" 'فئاطّلا

 .مهفاف :ليبفلا اذه نم ضورعملاب ضراعلا هأبتشا ليبق نم

 تكامنعو :كاناويقلا انيق ني ةستاقلا ةوروش فلول ذأ فديت لوقا فدل وقر اكو

 7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟ .ىّمسي :«ه١»).١

 ا ا «ه». .فئاطل :«ه» .'"“



 نيا ةنريتك روع لوغو مراعي تاناوتملا ىف: لدحلان ىلع در ناني ا ع عت
 ةنطانع نأ ةئلاعب وا فضا ععا واررلا وكما اناقا دج "7 'دوعسفلذوت قاوتلا

 .همالك ىهتتا ,ناونعلا عومجم ىلع

 عنملا هّجوتف " 'ةّيقيقح تاناونع يماسألا كلت ّنَأ دارأ نإ هتنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 مّلسن الف ليبقلا ظفل ماحفإ هب رعشي امك اهب ةهباشم وحن اهل ّنأ دارأ نإو ءرهاظ هيلع
 دقو فيك .ريسافتلاو حورشلا يف اًصوصخ .اهدادعتو اهددعت يف داعبتسالا هّجوت

 ىلعألا ملعلاب ىّمسي ةّيرظنلا ةمكحلا نم اًضعب ّنأ ةمكحلا بتك حتاوف يف ركذ

 اًضعبو .ةعيبطلا لبق امبو ةعيبطلا دعب امبو يّلكلا ملعلابو ىلوألا ةفسلفلابو يهلإلابو
 ةاهعسا نأ ىلع هفلذ ريغ ىلإ سيلعتلابو ىضاينزلابو: طسوألا هلغلاب تسي رخا
 رثكأ دّدعت مدع نم هداعبتسا أشن امّنإو 12 ريغ اًضيأ ةّيقيقحلا تاناونعلا يف كلذ

 .رهاظ ريغ ءلقعلا هداعبتسال اًبجوم كلذ لثم نوكو .تاناونعلا نم هآر ام
 .ةيفاكلاو ةيفاولا :هلوق

 ,ةروسلا ظفل نودب نيمسإ نانوكيف «زنكلا ةروس» ىلع نافوطعم نابوصنم ام

 .«زنكلا» ىلع نافوطعم نارورجم اّمِإو ,ريبكلا ريسفتلا يف امل اًقفاومو

 ىلع فطعلاو ملعلا ءزج فذح مزلتسي امهدج :يدنقرمسلا لاق :يراخبلا لاق

 نم نمأ الو ,سابلإلا نم نمألا ماقم يف نكل زئاج ملعلا ءزج فذحو .ملعلا ءزج

 :ىهتنا هوسالا نايبسءاقم ىف ىابلالا

 ءزج ىلع فطعلا وأ ملعلا ءزج فذح مزلتسي امهّرج لوقي نأ ىلؤألا :لوقأ

 :هلوقو «ةيفاولاو» :هلوق لّوأ نم اًقوذحم «ةروسلا» ظفل ؟!نوكي نأ اّمإ هتنأل ,ملعلا

 ُديِرُي ُهلاَو اْنَدلا ضَرَع َنوُديِرُتا» :هلوق يف امك .هيلإ فاضملا ءزج اهّْنَأ عم «ةيفاكلاو»

 .ةقيقح :(ه))» .؟ ليفت :«م ١.
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 ١١ / ب يراخبلا ىلع ةيشاح

 يأ مّلَعلا عومجم ىلع اًفطع نانوكيف .ضرع يأ ةرخآلا دج ةءارق ىلع !١ 4ةَرِخآلا

 نانوكي لب ءاقوذحم «زنكلا ةروس» يف «ةروسلا» ظفل نوكي ال نأ امو 5 ةروس

 هد اًملعتم «زنكلا ةروس» يف «ةروسلا» ظفل نوكيو .«زنكلا» :هلوق ىلع اًفطع

 عقاولاف .ملعلا ءزج فذح نودب ملعلا ءزج ىلع اًفطع نوكي ٍذئنيحو .تافوطعملا

 ءزج ىلع فطعلا» هلوق لدب لوقي نأ بسنألا ّنأ يقب .امهعومجم نود نيرمألا دحأ

 .همالك ىهتتا .نيهجو نم داسفلاف .ملعلا ءزج ىلع فطع .«ملعلا

 طبخ هرّدق يذلا لب .ةعونمم هركذ ام ةّيولوأ ٌنألف ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع فطعلا ريدقت ىلع نيروذحملا موزل ىعّدا يدنقرمسلا لضافلا ّنأل ؛''”رهاظ

 نوكي نأ زوجي الو .ةّنبلأ ةفوذحم ةروسلا [ظفل] نوكي ريدقتلا اذه ىلعو .زنكلا
 ,لئاقلا اذه همّهوت امك تافوطعملا عومجمب اًقلعتم «زنكلا ةروس» يف «ةر وسلا» ظفل

 فوطعملا يف يامل اكياع اًومَأ ال ديز ءازك ملعلل ءزج «ةروسلا» ظفل ّنأ روهظل

 رم ةايو ملم لاق نا قاع كلذ اهيا ويقف ةعحلا كاف زاطسلاب مقلعت كمي نش

 ضيا نيريخألاب اًقلعتم ديز يف ءازلا ظفل ردقي نا ريبزو دايزو ديز داريو الثم

 ىلع فطعلا ةروص يف ّنأ كلذب حضتتا دقو .هلثم مّدقملاف ءاًعطق لطاب يلاتلاو

 همّهوت امك امهدحأ ال يدنقرمسلا هركذ امك نيرمألا عومجم مزلي «زنكلا»

 .يراخبلا

 ءزج ىلع فطعلاو) هلوق لدب لوقي نأ بسنألا ّنأ نم هركذ ام ٌنآلف :اًيناث اّمأو
 يدنقرمسلا لضافلا ركذي مل هتنأ هيفف ؛(ملعلا ءزج ىلع ملعلا ءزج فطعو) .(ملعلا

 .هرخآ ىلإ ملعلا ءزج ىلع فطعلاو ملعلا ءزج فذح مزلتسي :لاق هتنأل .كلذ ىوس

 ام لصاحلا راصف .ملعلا ءزج فطعو يأ .هيلإ فاضملا نع ضوع فطعلا يف ماللاو

 .بسنا هنوكب مكح

 .هرهاظ :«م» .؟ .17/ :لافنألا ١.



 ةميدقلا انتيشاح يف روكذم نيروذحملا موزل نع باوجلا قيقحتو ءاذه

 .دارأ نَم هيلإ عجريلف باتكلا اذه ىلع !١ ةريبكلا

 .# مهيلع تمعنأ# نود ةيمستلا دع نَم مهنم نأ الإ :هلوق
 طاَرِص» دارملاو ,"'فاّشكلا يف تعقو ةحماسم هذه :لضافلا ىّشحملا لاق

 9! دهيَلَع تقفلا نيدلا

 ,يآلا رخاوأ هركذ تايآلا دادعت يف ءاّرقلا فرع ّنأب يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو

 زايتمال ىآلا رخاوأ نييعت هلصاحو .ةيآ «ُنيِعَتْسَن) .ةيآ 4 َنيِمَلاَعْلَاَؤ الثم نولوقيف

 زايتمالل «ْمِهْيَلَع© هلوق عم «َتْمَعْنااْ ركذ نكل .ةحماسم الف اذه ىلعو .تايآلا

 ميحرلا دع لقي ملو ةيمستلا دع لاق امْنِإو ,4ْمِهْيَلَع بوُضْغَمْلا ٍرْيَغه :ىلاعت هلوق نع

 عم 4 ٍميِحّدلَأ ِنْيْحّرلَأَذ 4 َنيِمَلاَعْلا بر ىلاعت هلوق يف ميحرلا زاتميل
 :ةمالك هنا 0“ !راضتفتالا

 ,ةحماسملا نع مالكلا جرخي ال كلذف هركذ ام (* !ءاّرقلا فرع ّنأ مّلس ول :لوقأو

 ءاّرقلا عبت فاّشكلا بحاص ّنأ ةحماسملا عفد يف ىّشحملا اذه هركذ ام لصاح لب

 .لّمأتف ,ةحماسملا هذه يف

 .سكع نم مهنمو :هلوق

 هعنأ دارقلا نوكي نأ هل اسكع لعج امن: سسناتملا ”ىدتقرفسلا لاق :ىزاخبلا لاق

 نهدمتت نك عملا مدع ةزايف ضعبلا هنلا تهذ انك ةياآلا نم امدح ةطستلا لغخ

 + ىلع تفعل ا نينلا ةظارع زي هنا وقو::ةروسسلا نط ةحراخ ةروسلا 5 | وهو هةتمتعلا

 هام 12/1 كل وفلل ىواشيلا ريس نا وخ 1

 .غ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“ 57/١. فاّشكلا :رظنا .؟

 لوصحل اّلثم ةلمسبلا رخآ يف يذلا ميحرلا ّدع :لاق ول هتنأ ىلإ ةراشإ :«ه» شماه ىف .؛
 .ةءارقلا:«م».6©  .«هنم ١؟» مالكلا لوطي كل اعلا



 ليما يراخبلا ىلع ةيشاح

 مدع مزل ('!هيلع لمح نإو .ىرخأ ةيآ # َنيِلاضلآ الو ِْهِئَلَع ٍبوُضْفمْلآ رغم و ةيآ
 .راصحنالا ىلع ةلالد مالكلا يف سيلو .لهس هيف رمألاو .ضعبلا بهذمب ضّعتلا

 .ىهتنا

 .همالك ىهتنا ءراصحنالا ديفي نايبلا ماقم يف توكسلا ا روت نق قتلا ؟لؤوقأ

 ٌمعألا وأ ةّيقباطملا ةلالدلا يئيّللا لضافلا مالك يف ىفنملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ميهافملا باب نم نايبلا ضرعم يف توكسلا ةلالدو 5 وه امك ةّينّمضتلاو اهنم

 ههنا :ىقارص لإ نورتك وع نوحيسلا هاك لنا د تالالدلاو
 .ةالصلا يف رّركت يأ ىّنثتو :هلوق

 ثلنت اهْنأب لوقلا عفدنا ريركتلا ىلع ةينثتلا لمحب :يدنقرمسلا لاق :يراخبلا لاق

 يف ذإ ؛رثكألا ىقبي ال ةينثتلا نأ ىلع .ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يف عّبرتو برغملا يف
 :ىلاعت هلوق ريسفت يف فتصملا مالك نم مهفي ني دجوي هقوف 1 ثالنثلا

 ' ١4 ِتاَواَمَس اَمَس ٌَعْبَس نه

 ةييركدلا نلعب ةيققلا لمح ىلا :نوكذملا لوقلا 6 يف ةجاح ال ِهّنِإ هيف د

 ىلإ يي رجاه اًملف .برغملا الإ ىّنثم تناك تضرف نيح تاولصلا ّنأ ّمص دق هتنأل

 دارملا نوكي نا لمتحي هتنا عم ءرفسلا يف تّرقاو رصعلا ةالص يف تديز ةنيدملا

 تاولصلا عيمج نيب كرتشملا هل لصاحلا ددعلا يأ .تاولصلا عيمج يف ىّنثت اهنأ

 وه ام ىلع ةالصلا يف اًبوجو ىّنت اهّنَأ دارملا نوكي نأ نكمي هتنأ ىلع «نانتا
 1 .همالك ىهتنا ,ةّيفنحلا انباحصأ بهذم

 ةينثتلا لمح ىلإ جايتحالا عفدي امْنِإ ًالّوأ هركذ ام ٌَنألف ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 عراضملا ةغيصب (ىّنثت) هلوق ُلَدَب ناك نأب .فّنصملا ةرابع هّدعاس ول ريركتلا ىلع

 ١ . ةيفنحلا بهدم قفاوي ان: ىلع قا :« ه)) شماه يف »؟١7«.

 ا



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث ل

 .مهفاف ,سيلف سيلو ءيضاملا ةغيصب (ىثثم ناك) هلوق
 ةوالعلا يف يدنقرمسلا لضافلا هركذ ام ىلإ عجار اًيناث هركذ ام نلف :اًيناث اّمأو

 ؛ريصقتو روصق هيف يشاوحلا يف اًروكذم هنوك عم اًنلاث هركذ ام نلف :اًنلاث اّمأو

 .هنْهَو ىفخي ال اّمم هريغ بهذم ىلع ءانبلاب فّنصملا مالك حيحصت نلف روصقلا ام

 ةدحاو ةعكرب لّفنتلا زّوج نم بهذم ىلع كلذ هيجوت نكمي هتنألف ريصقتلا اّمأو

 موضع امناعأ "ايزووج هع أل افا

 ,يناثملاب اهتيمشت يف فاك رثكألا يف اهرّركم ّنأب :اذه نع باجُي نأ باوصلاو
 ش . . «رئان ةقح ةلسرتنلو دعو: ىو <راطعلا ةلضلانأز

 .ةّيكم اهّنأ ٌحص دقو :هلوق

 :ىلاعت هلوقل ,مالكلا قباس هب رعشي ام ىلع ةّكمب ةلزان يأ :يراخبلا لضافلا لاق

 ةحتافلا لوزن نوكيف ,ةّككمب لزان يأ يّمكم وهو "14 ىِناَتَمْلا نِم اًعْبَس َكاَنِتآ ْدَقَلَو د
 1 لوزن ىلع اًمدقفو:ةكفب

 ةيآلا هذه نوك ىلع فقوتي لالدتسالا اذه :يدنقرمسلا لضافلا لاق :لاق ّمث

 عنا رت لا هوز اعين ال ةنكو اهنوك دةديدو ب ةيدملا ىلا "ةرجبلا نبق كفي ةلزان

 ,عادولا ةّجح يف ىنمب رحنلا موي تلزن هتنأ الإ ةّيندم ةرقبلا ةروس ّنأ ريسيتلا يف ركذ

 .ةرجهلا دعب ةنيدملا يف درو ام يأ تاّيندملا رثكأ ّنأ جاهنملا ' "حرش يف ركذو

 لبق اهنوك مزلتسي ةّيكملا '* !ّنأ ملعف ,ةرجهلا لبق ةّكمب درو ام يأ تاّيّكملا رثكأو

 ١. ؟» ةالصلا ةين د يأ :«ع» شماه ىف ١«.
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 كلل يراخبلا ىلع ةيشاح

 يف ناك ءاوس ةرجهلا لبق درو ام ىّكملا نأ حلطصملا نأ اًضيأ ركذ دق :تلق نإف

 .اهريغ وأ ةنيدملا

 زاوجل ةّكمب ةلزان يأ ةّيكم ةحتافلا نوك ةّيكم اهنوك نم مزلي ال ٍذئنيحف :تلق
 نها :ةرخيلا لبق ةذرراو ةكوم اينزك

 ةحتافلا نوكل ةّيّكم ةروكذملا ةيآلا نوك مازلتسا عنم 2 :يراخبلا هيلع دروأ مث

 مازلتسا عنم اذكو .فيعض ةرجهلا لبق ةدراو ةّيندم اهنوك زاوج دنسب ةكمب ةلزان

 اننا هيلا افرع امك قلعت فلا كتي هل اذ ةعق ذل ىوك ةرجبلا لبق ةكمي ةلز اننايكوك

 ,ةرجهلا لبق ةثعبلا دعب ةئيدملا لخد يييدتنأ ةروهشملا بتكلا ىف وري مل اًدحأ نأ

 روكذم هّلعلف تاّيندملا يف اّمأو ءمّلسم تاّيّدكملا يفف جاهنملا 00 يف لقن امو

 :ةمالك ىلا :ةحبم اينو ةلك اشم

 يّكملا نوك نم همعز امب مالكلا قباس راعشإ عنملف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 كعب لحم ةكفب لقتل رانا تعني كانه نكفلا نوك ىف ذا دك ىف لزانلا تعش

 ةّيندم اهنوك زاوجب ديرأ اذإ ّمتي امّنِإ نيعنملا فعض نم همّهوت ام ّنألف :اّيناث اًمأو

 هتنأ دارملا لب .كلذك سيلو ةرجهلا لبق ةنيدملا يف ةلزان اهنوك ةرجهلا لبق ةدراو

 لبق ةّكم يف ةدراو ةنيدملا لهأب قّلعتم همكح ّنأ اهنوك ىنعم نوكي نأ زوجي
 .ةرجهلا

 لزن امم تايآلا ضعب ّنأ ناقتإالا باتك ىف ىطويسلا نيّدلا لالج خيشلا ركذ دقف

 لج ل فا لابو مر فون كرا وو ا رات
 1 1 ,ىهتنا ."' 'ةكم لها يف 5 لو اهو هينا

 .امو :ردصملا ىف .؟ .حورش :«ه» ١.

 .؟ 1/ ١ نآرقلا مولع ىف ناقتإلا ."



 لضافلا اذه هيلإ راشأ ام مزلتسي ال نيروكذملا نيعنملا نم اًئيش ّنأ رهظ انه نمو

 ىلإ هعفد يف جاتحي ىتح ةرجهلا لبق ةثعبلا دعب ةنيدملا ل ىلا لوخد زيوجت نم
 .ةروهشملا بتكلا يف دري مل هتنأ

 يملا يف مهحالطصا نم هيلإ انرشأ ام اًضيأ جاهنملا حراش دارم نلف :اّنلاث اّمأو

 يف لصألا ّنأ عم ,ةلكاشملا لامعإ ىلع هلمحل هجو الف هيف روذحم الو يندملاو

 فيعض زاجم ةلكاشملاو ةقيقحلا وه ةّينيدلا لئاسملا نايب يف اًصوصخ ظفللا قالطإ

 .رّبدتف .هب اوحّرص امك مهضعب هركنأ ىّتح

 )١ 4 ميحّرلأ نمخّرلا هلأ مشب» :ىلاعت هلوقا

 .هرخآ ىلإ [ىلاعتو هناحبس هللا مالك] نيتفدلا نيب ام ّنأ ىلع عامجالاو :هلوق

 هتنأ ىوعد ناتبثي ال نيروكذملا قافولاو عامجإلا ّنِإ :هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 .نيننا '""ةيتافلا نييووع

 اهّنأ ىلع نالدي ناليلدلا ناذه :لاق ثيح ةيشاحلا يف اذه ىلإ حراشلا راشأ دقو

 تبثأ لحم ّلك يف لّوألا ليلدلا ىلإ ٌمضني نأ الإ ,ةحتافلا نم اهّنأ ىلع ال نآرقلا نم

 .ىهتنا .عنملا لحم يف ناديقلاو ,لحملا يف نآرقب سيل اّمع يناثلا ىلإو .هيف

 ا ا 00 رع

 تي نام ققمملا بما هم ىذلا قصصملا نأ نارقلاو ةوداجألا ينك "؟ "نو

 مث هيلي - ّيبنلا رابخإب ظوفحملا حولا يف هيلع ناك يذلا بيترتلا هيف ىعار

 :ةقالك ىهتنا شالا نيب :ىذلا كحصملا اذه. ةنه نيكل

 رابخأ بابلا اذه يف اهوحنو ثيداحألا بتك يف تبث ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 .نارقلا يف ناصقنلاو ةدايزلا عوقو هلصاح اّمم اهفلاخي امب ةضراعم داحا

 .ىف :«ه» .؟ .ُ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا.١



 مه يراخبلا ىلع ةيشاح

 ثيداحأ ةّدع ناقتإلا باتك ىف ىعفاشلا ىطويسلا نيّدلا لالج خيشلا ركذ دقو

 نع .ميرم يبأ نبا انثّدح :لاق :لاق ةديبع يبأ نع هاور ام اهنم .هانركذ اميف ةحيرص

 دبعل لاق :لاق ؛ةمرخم نب روسملا نع ,ةكيلم يبأ نبا ينئّدح ,يحمجلا رمع نب عفان

 ال انإف ,ةّرم لّوأ متدهاج امك اودهاج نأ انيلع لزن اميف دجت ملأ :فوع نب نمحرلا
 «ىتهشلا 7 نا دقلا مرنم ظقس انيق ةلطقسا هلاقك اهدجن

 اًعرش هب '' !ًدتعي الو متي ال لعفلا نإ ثيح نم اهل ةلآ لعج دقو [الإ فيك :هلوق

 .قلاعتا هيا نديصب ىل "1

 دنع ةحتافلا ةءارقل ةلا هللا مسا لعج ّمصي ال هتناب لضافلا يّشحملا هيلع دروأو

 1 حاضملا ءابلا لعج هب: قاللاف:ةحقاقلا نم اءزست هلا ؟ ! ونبنا لهجي نم

 دم اءزجت ةيمسقلا لعج عرم نأ :هاظ: ةسفاتم ديف: لوقأ :ىواخبلا دقبلا لاقو

 اءزج اهلعجي مل نّمك ءاهولتي ام ةءارقل لب ةحتافلا مامت ةءارقل ةلا اهلعجي مل ةحتافلا

 ىهتنا .فّنصملا مالك قوس نم رهظي امك اهولتي امل ةلآ بهذم ّلك ىلع اهّنإف ءاهنم
 .همالك

 اه نت نلع تروا اذا ةووكدملا ةقفانسلا ناله الوأ اما ظن هيف «لوقاو

 لضافلا نع اًقباس اهلقن يتلا ةشقانملل اًريظن ريصي ةحتافلا نم ًاءزج ةيمستلا

 باجأ دقو .هرخآ ىلإ هيطاعتمل قيلي ال ةبطخلا يف فّنصملا لوق ىلع يدنقرمسلا

 .ٌرم امك عوج نم ىنغي الو نِمسي اال امب اهنع

 كلوت نر ايد هنق هناي وج نويللا هيف عجن الق: فااوكلا كلذ ركذودوا يساتحلا ناكذ
 هضدعت مدع ٌلعلو ءاًرّوجت ةلمسبلا ادع ام ةحتافلاب دارملا ّنإ ةّمث هلاق ام سايق ىلع

 .دّيقي الو :«ه» . ؟ .18/ ؟ نارقلا مولع ىف ناقتالا ١.

 .اّمم :«ه» .'"'

 .0 ,ط وطخملا .ماصع ةيشاح .6

 .مسب :(ه)) .غ



 ام جيورت ىلع هصرح نم شن امّنِإ انهاه اًديفم هنوك عم انهاه باوجلا كلذ ركذل

 .رّيدتف ؛ةشقانملا نم انهاه هل حنس

 اهلعجي مل اًضيأ ًاءزج ةلمسبلا لعجي مل نم ّنأ نم- هب مكح ام ٌنآلف :اًيناث اًمأو

 مالك قوس نم كلذ روهظ ىوعدو .بيغلاب مجّدلا ليبق نم ةحتافلا مامت ةءارقل ةلا

 ّْنأل) :هلوق وه هنم كلذ مّهوت نكمي ام فّنصملا مالك نم ّنإف ؛رهاظ ريغ فّنصملا

 مامتل لب .ةحتافلا مامتل نالماش ناّماع امهالك ةءارقلاو ولتلاو (ءورقم هولتي يذلا

 دصق ىلإ هريغ عم هقوس يف الو هتغيص يف راعشإ الو رّخأتلا وه ولتلا ّنإف ,نارقلا

 ا نضع نود «كايآلا نغني. ضيضختلا

 وهف هللا مسبب هيف أدبي الإ لاب يذ رمأ لك [:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل] :هلوق

 .[ رتبأ

 اديب هير فيش أ لاموذ ماو هن اعلاو لاخلا لابلا + ىف رمسلا :عاقلا لاف

 ذب نمألا هتش:ليقوت «هب.دلاغتكال هيعانص بلق كلم رمألا تاك 'بلقلا:اًضيا لابلأو

 :ىهننا ةقكملا ةراغتتإلا ىلع هيبلق

 ؛لكشم هيف ةّينكملا ةراعتسالا هيجوت :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا هيلع ضرتعاو

 ,رّرقت امك همزاول نم مزال تابثإو هّيشملا ركذ ّئط ةّينكملا ةراعتسالا طرش ّنأل

 ؟ةّينكم ةراعتسا نوكي فيكف .روكذم  ليق ام ىلع لاب وذ وهو هب هّبشملا انهاهو

 .همالك ىهتنا ءهجو هل ناك اًروكذم طقف لابلا ناك ول ,معن

 اذه موهفم وه هّبشملا ّنأ سيل «بلق يذ»ب لئاقلا دارم ّنأل ؛لّمأت هيف :لوقأو

 بيبل لقاع يناسنإ صخشك كلذ هيلع قدصي ام هب دارأ لب '''يفاضإلا بيكرتلا

 .ربدت م١

 تهبشا هّبشملا اذاو» هلوق ىف ةعقاولا ةراعتسالا نايب ىف انلق اذإ لاحلا اذكو :«ه» شماه ىف .؟

 هش هثنأ هب دارملا ْناف ةيانكلاب ةراعتسالا قيرط ىلع «رفظ يذ»ب هّبشملا هيبشت نهر انا
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 ١ ما/ يراخبلا ىلع ةيشاح

 بلق يذ وهو همزال ركذب هيلإ زومرملا ّيوطملا قادصملا كلذ وه هّبشملا ذئنيحو

 ةراعتسا كلذ ّنِإ لقي مل لئاقلا اًضيأو ,ةّينكملا ةراعتسالا يف روهمجلا دنع ًارقت امك

 يف ربتعي هجو ىلع يأ .ةّينكملا ةراعتسالا ىلع لاب يذب رمألا هّبش :لاق لب ةّينكم
 :لوقنف .مّلس ولو .هّبشملاب حيرصت ريغ نم رمأب رمأ هيبشت نم ةّينكملا ةراعتسالا
 ىلإ ةراشإ ركّذلا يف !''هريخأتو .«ليق»ب لوقلا كلذ نع يدنقرمسلا لضافلا ريبعت

 هريدصت قيلي الف .ةقيقحلا يف فعضلا هجول اًنايب ضرتعملا هركذ ام نوكيف .هفعض
 .لّمأتف .«لوقأ»ب

 .عطقلاب [هّللأ اي :ليق] :هلوق
 لاق اذك .رهاظ وهو يلصألا فرحلا ضوعو ءزج اهتنأل ؛ةزمهلا عطق يأ

 .يمورلا يّشحملا

 ؛ضوعلل ةزمهلا نوك ةمالع عطقلا يأ اذه ّنأ فّنصملا دارأ :" 'يبيطخلا لاقو

 .ةملكلا ءزج مكح يف راص اًضوع تراص اّمل هنإف

 فيرعتلا فرح ضّحمتل ءادنلا لاحب ةزمهلا عطق ّصخو :ينازاتفتلا ققحملا لاقو

 .ىهتنا ,فيرعتلا يتادأ نيب عمجلا راذح فيرعتلا ىنعم اهنع ًالحمضم ضيوعتلل كانه

 هيبشتل ءادنلا ةروص ىف عطقلا نوكي نا دعبي ال :لوقا انا :يراخبلا دّيسلا لاق

 َريعُب ىّشحملا ةمالعلا هلثمب لاق امك .ةّيلصأ اهنوك مّهوتل وأ ةّيلصألا ةزمهلاب ةزمهلا

 ءادنلا ف رح ني ةيوخاراهنا "'  طيسرتل ريغ قودي هوتلا وا ةعيفتلا .كلذو: اذه

 .همالك ىهتنا ةلالجلا ريغ ماللاب فّرع ام عيمجو

 ّنَأ ؛لضافلا دّيسلا اذه ىلع مّدقت نَم مالك لقن نم هانمّدق امب رهظ دق :لوقأو

 0 :«ه» ١. ا رافظأ يذ ا

 طيب وتلا :«م») .'3 .بيطخلا :«ه» . ؟



 وأ ةّيلصأ اهنوكب ءادنلا ةروص يف «هللا» ةزمه عطق نييعت مهعمجأب مهمالك لصاح

 تم ليضافلا اذهب .قضاخلا ديدعللا ىتعملا قياف اضع وأ اءرج اهنوكل اهب ةهنبش
 ام هيفو .مّهوتلا ةفاضإ وه ٌصاخلا ىنعملا ٌلعلو ؟لوقأ انأ :هلوقب هريدصت هل هجّتي

 .هيف

 دودرم .هانحضوأ امك نايب ىلإ جاتحم ريغ هتنأ عم ةهباشملا نايبل هركذ ام اّمأو

 ريغ ماللاب فّرع ام عيمجو ءادنلا فرح نيب هيوخأو اهيأ طيسوت اولّذع دق مهنأب

 فّرعملا ىدانملاو ءادنلا فرح امهو فيرعتلا يَنْلا عامتجا نع زارتحالاب ةلالجلا

 ,ةّيلصألا ةزمهلاب «هللا» ةزمه ةهباشم اهطيسوت نم مهفي فيكف .ةلصاف الب ماللاب
 .لّمأتف

 .هتفرعم يف رّيحتت لوقعلا '' اذإ :هلوق
 معزو ءىّتش ةهلا سانلا ذخّتاف ديفي يذلا ةفرعم 0 :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 يدوي امو ,حيحصلا رظنلا ّلقو لطابلا ًاشنو لالضلا رّثكف .هيلع وه ام ّقحلا ّنأ ّلك
 نأ رهاظلا ّنأل ؛ىلاعت هتاذ نود دوبعملل ريمضلا انلعج امّنِإو .حيرصلا ّقحلا نم هيلإ
 .ىلاعت هلل ريمضلاف هقاقتشا يف مالكلا ناك نإو .«هللا» نود هلإلا قاقتشا يف مالكلا

 .عنتميو لاعفألا نم هيلع زوجي امو هتافصو هتاذ ةفرعم يف رّيحتت لوقعلا ّنأ ىنعملاو

 .ىهتنا

 هيلإ عزفي '" 'ذئاعلا ذإ) اذه ديعب فّنصملا لوق ّنأب يراخبلا دّيسلا هيلع ضرتعاو

 هلمحل لاجم الو .هلإلا يف مالكلا ّنأ يف حيرصلاك (همعزب وأ ةقيقح هريجي وهو

 دّيسلا يشاوح نم مالكلا اذه هذخأل اذه يف عقو لضافلا لعلو .«هللا» قاقتشا ىلع

 مالك نود نيلامتحا لمتحي فاّشكلا مالك نأ نع هتلفغو ءفاّشكلا ىلع تم فيرشلا

 .همالك ىهتنا .فئصملا

 .دئاعلا :«ه» . ؟ نذل :دعفملا ىف.١



 ايه يراخبلا ىلع ةيشاح

 نود هلإلا قاقتشا يف مالكلا ّنأ روهظ ىعّدا دق يدنقرمسلا لضافلا ّنِإ :لوقأو

 «هللا» قاقتشا ىلع لمحلا ّنأ .هرخآ ىلإ لاجم ال :هلوقب دّيسلا اذه دارأ نإف هللا

 نإو .ىفخي ال امك لضافلا هركذ ام ىلإ عجار وهف .رهاظلا فالخو حوجرم ىلاعت

 لضافلا دّيسلا اذه ّنأل ؛مّلسم ريغف اًحوجرم ولو هيلع لمحلل لاجم ال هتنأ دارأ
 ّحصي فيكف حيرصلاك هّنِإ :لاق ىّتح لّوألا يف ةحارصلا ىوعد ىلع هرتخي مل هسفن

 .نطفتف ؟اًحوجرم ولو يناثلا ىلع لمحلا لاجم راكنإ هل

 لثم ةبلغلاب اًضوصخم اًفصو سيلو (ةصوصخملا هتاذل ْمَلَع ليقو) :هلوق

 ادي تقصو الو فموي هشنألا قاتطمكلا ةعفق رهن انك نفسنا

 هيف يفكي لب ءاّملع هنوك بجوي ال هب فصولا مدعو لا فصو نأ هيفو

 .لضافلا يّشحملا لاق ذك 7 نضتيتمل عضولا نم ةتملعلا ٌدح غلبي مل اًمسا هنوك

 ىوعد نّمضتي ةّيملعلا ىوعد لاقي نا دعبي ال :لوقا :يراخبلا دّيسلا لاقو
 هتنا :ةقملعلا صوخخت كافل ةلانلاو ةقيسالا تايتذل نالؤألا ةتايلدلاووةفففألا

 .همالك

 ةاوتنع ىف ركذم ملا ىلع لالدغبالا دهني ىل اذإ ,دعتلا ةباغ فا اة لوقا
 دونك رشا لحي نأ لكالإ اذع لهو. ةقرجلا ىيرظبأل وة ذارقلاب لا ئوغالا
 نأ ىلع ًءانب اًبّكرم هنوك ىلع ليلد ركذي ّمث .هيلع ٌلدتسيو ءاًبرعم صوصخملا ظفللا
 ةّيملعلا نود ةّيمسالا ةلدأ رّثكتب مامتهالا ّنأ ىلع ,عقاولا يف هريغ عم بكرم برعملا

 .ريدتف ءاضيا كلذ نع عنمي

 .اًديحوت هللا الإ هلإ ال '!هلوق نكي مل :هلوق

 يف هتاذب ىنثتسملا صاصتخا ديحوتلا يف ىفك ول هتنأ :هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟" .ءيش :ردصملا يف /.



 ه ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث ١٠

 هجو ىلع ''!انل هتاذ رضحي ال هللا ّنأل ؛ديحوت اًضيأ نمحرلا الإ هلإ ال :انلوقف ,عقاولا

 .ىهتنا ,'''صّخشتلا

 :لاق ثيح ةميدقلا انيشاوح يف هعم اندراوت امب يراخبلا دّيسلا هنع باجأو
 .اًحضو سّدقتو ىلاعت سّدقملا هتاذ ديفي ام ديحوتلا يضتقي :لاقي نأ نكمي :لوقأ
 هلإ ال :انلوقف ,صخش يف ةرصحنم ةّيَلك هوجوب الإ انل هتاذ رضحي ال هتنأ هّرضي الو

 ,.عضولا ىضتقمب ىلاعت هتاذ صوصخ ديفي ال هتنأل ؛ديحوتلا ديفي ال نمحرلا الإ

 .همالك ىهتنا

 مالكب اًقيبطت نّمأو اًريرقت بذعأ باوجلا ريرقت يف نحن هانركذ امو :" 'لوقأ
 .مارملل اًحيضوت انهاه هتداعإب سأب الف ءفّنصملا

 بسحب «هللا» ظفل نكي مل ول هتنأ فّنصملا دارم ّنِإ :لاقي نأ دعبي ال هتنأ وهو

 نكي مل اًضيأ «نمحرلا» ّنأ امك ,عقاو يئزج رمأ ىلع الاد اَمَلَع ةغّللا عضو لصأ

 الإ هلإ ال :انلوقك ءاّيعرش اًديحوت هللا الإ هلإ ال :انلوق نوكي ال نأ مزل .هبسحب اًملع

 ال غلا عضو لصأ بسحب مَلَع هتنأ ملُع هنود ديحوتلا يف هب ربتعا ثيحو ,نمحرلا

 .ىهتنا ,' !ىفخي ال امك ثلاثلا ّقشلا رايتخاب ٌباوج ةقيقحلا يف اذهو ,ةفص

 :يرونألا ميكحلا لاق رفاخلا ىلع عقي دق رطاخلا دراوت يف بجع الو

 نخس مظن هاك ديشروخ همشج هك منم
 ىوخ رد دوشىمن معبط شتا مرشز

 ندرب ورف همقل مدهد لد هنوكج

 ىق ار نأ دشاب هدرك ىركذ رطاخ هك

 ./ .ءطوطخملا ,ماصع ةيشاح .؟ .انل- :«ه».١

 .لاق :ةخسنل لا ىف ."

 ااا ىلا 71 قل وفلل ئواضيبلا نست نقاوع



 ١9١ يراخبلا ىلع ةيشاح

 ركف ىراجم رد هك رطاخ دراوت ركم

 ىوزا درك زارتحا سك هك تسا نكمم هن

 تمس كيرب دنور ىهار هب هك ور هأر ود

 سرد ب ةلقوا نبك ا سابين يحب
 .ايندلا ميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي :ليق ىناثلا ىلعو :هلوق

 اينّدلا ")معن ّنأل ءاّضيأ لّوألا رابتعاب نوكي نأ ٌحصي :لضافلا يّشحملا لاق
 نمسح رب هارحلا ناك ول هال يلا تفل مل هنكل اهنذلا يت ىلع"! ريد رغالاو

 نينا. وكذا ةيجنألل اونل اننذلا بهو رك د ناكل "٠ "انيمي قاطع ةرخسالاو ايئذلا

 اقلاع انتج نق يحرلا صاصخلاا ال انف رينلود ا ير فيلا وشمل ناقو
 اذه نمو .ىفخي ال امك اًضيأ طقف ةرخآلا معن ىلع ديزت ةرخآلاو اينّدلا معن ّنأل

 دارفأ ةرثك رابتعاب اّمإ .ةّيّمكلا رابتعاب ةدايزلا يئيّللا لضافلا لوق يف ام تفرع

 نيرادلا لومش رابتعاب اّمإو .ةرخآالا ميحرو اينّدلا نمحر يف امك اهتلقو نيموحرملا

 نمحر) :مهلوق يف نارابتعالا ناذهو .اهتّلقو معنلا ةرثك رابتعاب اّمإو ءامهلومش مدعو
 ش .همالك ىهتنا ءرهاظ (اينّدلا ميحرو ةرخآلاو اينّدلا

 «نمحرلا» يف ةدايزلا نأ قيقحت ددص يف هتنأ يئيللا لضافلا مالك رهاظ :لوقأو

 لب .كلذ يف حدقي ام دّيسلا اذه هركذ ام يف سيلو .هوجو نم رّوصتت ةّيّمكلا رابتعاب

 ةرثك رابتعاب اًّمِإو) :هلوقب هدارم ّنأل ؛لضافلا هوجو نم ثلاثلا هجولا نيع هركذ يذلا
 ةرخآلا معن ىلع ديزي نمحرلا يف ةظوحلملا ةرخآلاو اينّدلا معن ّنَأ (اهتلقو معنلا
 .لّمأتف ءاّضيأ طقف

 نس

 .ديزي :«ه» .؟ . معنأل :معن ّنأل لدب ردصملا يف ١.

 2 :ةطوطخملا :فاضع ةيشاخا# .اهّلك اهمعن :ردصملا يف .'“



 لوألا رابتعالا ىلع ةّصاخ اينّدلاب قّلعت هل «نمحرلا» ّنإف :يراخبلا دّيسلا لاق

 لضافلا لاق ام فعض انركذ اّمم نابتساو :لوقأ :لاق ّمث .فّنصملا هلّضف ام ىلع

 .همالك ىهتتا :نيموحرملا ةرثك رابتعاب «نمحرلا» ىف ةغلابملا دصق اذإ اذه ءىئيللا

 تدع تتحلا د ةورتك ذم ىلإ راع اهيا نتيللا نفافلا رآل ة نتاوي: ةلوقاو

 لع ةيكقلا دار هكا رمألا ةياغجلوألا راسعالا لع ايندلاب نيحرلا: صاصتخا

 رظنلاب ايتذلا ىف: راغغألا اذه: نلف قدعترلا ىف ةلماخلا ةفلاتفلا نا وه ةذتاز ةدئاق

 ةرثك رابتعاب ال ءامهنم نيموحرملا دارفأ ةرثك رابتعاب قّقحتي امْنِإ رفاكلاو نمؤملا ىلإ
 مومع «ميحرلا»و «نمحرلا» نيب نوكي رابتعالا اذهب هثنأ رهاظلا ذإ ؛نمحرلا دارفأ

 1 ةييدقلا انيبنا وع يف انيك | انيك هعيو نم: ضوصخو

 هر ىلإ نمحرلا نال وأ :هلوق

 ىلع اًلمتشم غلبألا ناك اذإ يّقرتلا ىضتقي سايقلا ّنأ ينعي :يراخبلا دّيسلا لاق

 رثخألا ركذ ناك غلبألا مّدق ول ذإ ءريرحن ملاع نالف :مهلوق يف امك .رخآلا موهفم

 لئالج لّوألاب ديرأ اذإ ميحرلاو نمحرلاك كلذك نكي مل اذإ اّمأ ,ةدئافلا نع اًيراع

 دصقلاب تفتلملا ناك اّملو ءلاحلا ىضتقمب ميمنتلا قيرط زوجيف اهقئاقد يناثلابو معنلا

 ركذب ميمتتلا قيرط كلسو نمحرلا مّدق معنلا مئاظع ءايربكلاو ةمظعلا ماقم يف لّوألا

 .ماقملا اذه يف يدّيسلا هركذ ام ةصالخ اذه .ميحرلا

 َعنم نمحرلا ميدقتل هجولا اذه يف نا وهو ثحب هيف :لوقا :يئيللا لضافلا لاقو

 هب حّرص امك لبق نم ةروكذملا ةّداملا يف الإ َّتَبلا ىلع يّقرتلا يضتقي سايقلا نأ

 .(مّدق) :هلوقب اًقّلعتم .هرخآ ىلإ (نمحرلاا ّنأل) :هلوق لعجف .")فشكلا بحاص

 ىلإ (سايقلاو) :هلوق ّنأ رظنلا هجو لعل .ىهتنا ءرظن لحم يف ةلآ يضتقي سايقلاو

 وا را ل جلل و انقملا يعقب ىلقاوعللا

 ار يفت داا امك فاككلا نع مع هلكت أ



 عنم ىلإ ةراشإ (نمحرلا ّنأل) :هلوق ناك اّملو .«مّدق» لعاف نم ةّيلاح ةلمج .هرخآ
 (مّدق) :هلوق دبيقت يضتقي «مّدق»ب انا ةلفحتا هذ حّرص ام ىلع ةمّدقملا هذه

 انأو ؟نييفانتملا نيب اًعمج الإ اذه لهو .همدعبو يّقرتلل اًيضتقم سايقلا ''7نوك
 يضتقي سايقلا ّنأ .هرخآ ىلإ (سايقلاو) :هلوقب فّنصملا دارم :لوقي نأ نكمي :لوقأ
 .هيفاني ال اًقلطمو ّتبلا ىلع هيضتقي ال هرخآ ىلإ سايقلا ّنأ عنمو ةلمجلا يف يّقرتلا
 :اناوهيواك ا عغاو كيرف ضرافتللا دكلا هوك د ام ىهقا

 امل عمتساف مالكلا يف ليصفت ىلإ جاتحي ماقملا اذه يف مارملا قيقحت :لوقأو

 انج اان هقاتكلا بيكا ] ةلوقفا ارنا و: نطقتلا كامكس قم كلاعب لفن

 ناوي دوت ا ىلإ | ىننادقلا و عدق امنإو )41 و»كاتضملا هيلا و انخا :ىاتلا لا ويلا نع

 ام مّدق ملف :تلق نإف :لاق ثيح .فّنصملا هركذ يذلا ريخألا باوجلا اذه وه دحاو

 .ىلعألا ىلإ ىندألا نم يّقرتلا سايقلاو هنود وه ام ىلع نيفصولا نم غلبأ وه

 ؟ضاّيف داوّجو لِساب عاجش ٌريرحن ٌملاع نالف :مهلوقك
 بيساو أ ايل رضا و اههتاظعو معتلا نالع لو اخف ومحل ناقااكلا علق

 مالك يف نكي مل اّملو .ىهتتا .فطلو اهنم قد ام لوانتيلو هل فيدرلاو ةّمتتلاك

 ىلع تةيشحملا هرّرق سايقلا عنم ىلع همالك لمح نع عنمي ام فاشكلا بحاص

 (نمحرلا ّنأل وأ) :هلوق لمح نع اًعنام فّنصملا مالك يف ّنأ رهظ ثيحو .هجولا كلذ
 ىلإ (يضتقي سايقلاو مّدق) :هلوقب اًقّلعتم هنوكل هتافانم وهو كلذ ىلع .هرخا ىلإ
 نأ رباكألا مالك يف رظنلا ةقايل هسفن نم ا؟ادجو يذلا لضافلا ىلع بجو .هرخآ

 ددجم نم مزلي ال ذإ ؛ناكمإلا ردقب همالك قوس هيضتقي امب ههيجوت يف لّمأتي
 دق كلذ ّنآل .هوجولا عيمج نم اًدحاو امهيف ىنعملا نوكي نأ را ةرابع ةهباشم

 عنملاو ضقنلا قيرطب دحاو ٌمالك رّرقي دق اذهلو ,مالكلا قوس فالتخاب فلتخي

 .بجو :«ه» .'" .نوكي :«ه».١



 عنم هنم مزلي ال هجو ىلع انه فئصملا مالك هيجوت نكمي :لوقنف اذه دّهمت اذإ

 ىلإ هباوج ىف جاتحي الو ,يدنقرمسلا ىئيّللا لضافلا ثحب هيلع هّجوتي الو ,سايقلا

 امك يّقرتلا ىضتقا نإو سايقلا ّنأ هدارم :لاقي نأ كلذو .يراخبلا دّيسلا هلّحمت ام

 ةّيفيكلا رابتعاب لد اّمل نمحرلا ّنأ وهو .هفالخ رابتعا ىضتقا ام انهاه ّنأ الإ ركذ

 ام لوانتيل «ميحرلا» ركذ اهعورفو اهرئاغص هنع جرخو اهلوصأو معنلا لئالج ىلع

 فلاخي دق نكل ةقيقحلا قالطإلا يف لصألا :لاقي امك اذهو .هرخآ ىلإ اهنم جرخ

 ههاذلا ناك ان ىلع عينقلا ءاقب لضاللا لاقي اهكو ةزورضل احلا لادم ل دعو

 ,رئاظنلا نم كلذ ريغ ىلإ .هاضتقمب لمعلا '!هنع عنمي لصفنم ليلدل هنع لدعي دق

 لصألا نوك يفن وأ ,ةقيقحلا قالطإلا يف لصألا نوك يفن ركذ اّمم مهضرغ سيلو

 ىفن ِهاّيِإ انريرقت ىلع فّنصملا لوق نم مزلي ال اذكف ,ناك ام ىلع هءاقبإ ءىشلا ىف

 ةداهشب يدنقرمسلا همعز امك نييفانتملا نيب عمجلا مزلي ىّتح هركذ ام سايقلا نوك

 اًدج كجضُم ٌكيكر يدنقرمسلا ثحب باوج ىف يراخبلا هركذ ام ّنإ :لوقأ م

 فلاخم هتنأب هيفاني ام عفدي اذهلو ءاّسايق نوكي ال الإ و دارطالا يضتقي سايقلا ّنإف
 :سايقلل

 ةعملا هركذ انل نه لف هيباكزا ىلإ كعت ةقووو رتفلا ١ وقع باعت اهو

 سايقلا ّنأ نم هركذ ام .ةلمجلابو ةلمجلا يف يّقرتلا يضتقي سايقلا ّنأ نم يراخبلا

 نق ىناكازلا دييغ اكشن ميا دج هيبس اًماك ءاضتقا آل ةلمجلا ىف ءانطقا كلذ ىف

 ىف ضضاجلا رامسلا نأ ةونغ نلف سدا قياسا رخلا م اتعب را نيتاةلت ابو نقع
 و٠

 مأ اًركذ ناك له كنم عاض يذلا رامحلا ّنِإ :هل ليقف .هنع عاض يذلا هكلم ناك هدي

 .نع :«ه» ." .امثتيح :«ه».١



 ١ 6 يراخبلا ىلع ةيشاح

 1 لادم طا ىلا رعاعلا دامس ا ل وريل انا 11 ناكل نات حا
 الو .,ةلمجلا يف اًرُكذم ناك امْنِإو ءاقلطم ّتبلا ىلع اًركذم نكي مل اًضيأ يرامح

 ,مالَّملا نم هّقحتسا امب لضافلا دّيسلا اذه عينشت ىلع مادقإلا يف ٌدحأ يننمولي

 ّدرلاب اوردابي ال ىّتح ماقملا اذه لاثمأ يف نيرظانلل هيبنت طوس كلذ لاثمأ ''ّنأل

 اوزرتحيو .مالعألا مالك فاشكتسا يف اوغلابي لب ,راصبتسالاو لّمأتلا لبق راكنإلاو

 .مالَملا اه مهسفنأ فادهتسا نع

 مالك يف رظنلا هيلإ كدشري امك .مالسإلا يف تَرِسُّك ةروراق لّوأ سيل اذه ّنأ عم

 يشاوح نم فارعألا ةروس ةيشاح يف عقو ام امّيس .ماركلا لضافألا نم انمّدقت نم

 نايعت: بتعملا ىاوقلا مع يف ًةقرو بتك ثيح ,فاّشكلا ىلع ينازاتفتلا ةمالعلا

 خيش روميت ريمألا مظعألا ناطلسلا نامز يف ناك يذلا يمزراوخلا يفنحلا نيّدلا

 .مالقألا تاوفهو مادقألا تالزم مهلو انل هللا رفغ .مانألا ءالضف عجرمو مالسإلا

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ماركلا هباحصأو هلآو َِبَنلا ّقحب ,ماثآلاو اياطخلا رئاسو

 .يآلا سوؤر ىلع ةظفاحملل وأ :هلوق

 .ىورخ ذم ١ نمار اهدنا وراك اهل هيي امتلك نيكل رك ار وركوب
 ةيآ سوؤر ىلع ةظفاحملا ّنإف '4١َنآرُْلا َمَلَع # ُنَمْحّرلا» :ىلاعت هلوقب ضقتنيو
 هوان 5 ىف ىآلا سوؤر ىلع ةظفاحملا 1 ناك .«ميحرلا» ميدقت يضتقي

 ش .لضافلا يّشحملا لاق اذك .؟؟ !نآرقلا حتتفم يهو تلزن

 اع ارا رهاتفا )الد كيقيف ةقور عدلا ىيااله أ ىراشللا رعبا ةيلعووأو
 رّبعيل اهرخاوأ نيب اهليصحتل لب .يآلا لئاوأ نيب ةبسانملا ليصحتل سيل لصاوفلا

 ةروسلا رخآ يف ةلصافلا ةياعر نوكي دق هتنأ عم ,دعبتسم يلا لئاوأ ةظفاحملا هنع

 .ماهسل :«ه» . ؟" .هتنأل :«ه» ١.
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 هيلإ راشأ امك اهرخاوأ يآلا سوؤرب دارملا ّنأ هجولاف ءصالخإلا ةروس يف امك

 .همالك ىهتنا ءريسفتلا لهأو ءاّرقلا نيب روهشم ريبعتلا اذهو ,يئيّللا لضافلا

 :نيهجو نم رظن هيف :لوقأو

 ربع امّنِإ لب يآلا لئاوأب يآلا !' 'رخاوأ نع ربعي مل يّشحملا لضافلا ّنأ :لّوألا

 اذنه هه وك ردع ابك قالا: ريخا انيأ هده ىالا ساو عضو ىألا يار اذهاع

 .هرخآ ىلإ ةملك دعب اهنوكب ةيآ ّلك سأرل هدييقت ناكل كلذ دري مل ولو فيك .لضافلا
 وهو اهّلك يف ال اهضعب يف كلذك لاحلا امّنِإو .ةملك دعب ةيآ لك لّوأ سيل ذإ ؛اًدساف

 رخآ ىنعمب سأرلا وه ٌةملك ةملك دعب هنوكب فصّتي يذلا سأرلا ّنأ روهظل ؛رهاظ

 * ُنْنْحَدلَأ» :ىلاعت هلوقب ضقنلا داريإ هنم ىّشمتي فيك كلذ دري مل ول اًضيأو .يآلا

 يف لاقي نأ يضتقي يآلا رخاوأ ةبسانم ةياعر ّنأ ضقنلا لصاح ٌنإف 4 َناَُْلآَمَّلَع
 .4 َناَدُقْل مّلَع9 ةيآ رخآ قفاويل ميحرلا نمحرلا "سب :نمحرلا ةروس ةلمسب

 رخآ يف ةلصافلا ةياعر نوكي دق هتنأ عم :هلوقب ةروكذملا ةوالعلا ّنأ :يناثلاو

 قدلا ىالا رضاوا اعز بسحب انإ ةلضانلا ةب اهو" 3 بحفلا نهغا نيكولا

 يىشحملا مالك نم.دّيسلا اذه همهف امك ىآلا لئاوألا بسحب وأ افرع اَسْوُر ىّمسي

 .لضافلا

 ةروسلا رخآ ّنأل ؛مالكلا نم وغل وهف ةروسلا رخآ ىلإ ةلصافلا ةياعر ةبسن اّمَأو

 ةوالع كلذ لعجي فيكف .ةروسلا رخا ىلإ كلذ ةبسن دهعي ملو .ةلاحم ال ةيآ رخآ

 صالخإلا ةروس رخا يف ةيا رخا نع ريبعتلا دّرجمب قباسلا هثحب قوف رخآ اًًمحبو
 .لّمأتف .ةروسلا رخآب

 ةيمست يف «نمحرلا» ميدقت ةتكن ةروكذملا ةظفاحملا :يئيّللا لضافلا لاق :لاق ّمن

 .هللا مسب :«هر») . ” .رخآلا :«م» ١.

 .وأ :«هر» .'*“



 ميدقت ةروكذملا ةظفاحملا يضتقي دق اهريغ يفو .ءسي ةروس ةيمست اهلثمو ,ةحتافلا

 :لوقا ةلوقي هلع ةرواوزهذارمالا ىرتسي قو ةيحنلا ةروض !" !ةييينك ييعنإلا»

 سي ةروسو ةحتافلا ةروس ىلع «نمحرلا» ميدقتب ةظفاحملا دوجو رصح يف

 هنأ يقب .اهريغو ميماوحلاك نيتروسلا كنيذك روسلا نم ريثك ذإ ؛ةرهاظ ةشقانم

 ميدقتل ةتكن ةروسلا يأ سوؤر ىلع ةظفاحملا لعج فّنصملا دارم :لاقي نأ نكمي

 بهذم ىلع دحاو نزو ىلع اهعيمج ْنِإف ؛طقف ةحتافلا ةروس هتيمست يف «نمحرلا»
 ضقتنلا دري ال ٍذئنيحو ءروسلا نم اهريغ فالخب .ةتكنلا كلت هيلع ّئنبملا يعفاشلا

 .همالك ىهتنا ,ءلفغت الف نمحرلا ةروسب

 مل فّنصملا ّنأ يف حيرص يئيّللا لضافلا مالك نلف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 هّجوتي ىّتح ّلكلل ال ةحتافلا ةيمست يف «نمحرلا» ميدقتل الإ ةتكنلا هذه ركذي

 لاثمأ يف ةروكذملا ةتكنلا نايرج رصح كلذ نم مزلي الو ,نمحرلا ةروسب ضقتنلا

 ةتكنلا ركذ رصح همالك قوطنم نأ :لصاحلاو ءسي ةروس يفو اهيف وأ ةحتافلا ةروس

 ّمض لب ءاهوحنو ميماوحلاب رصحلا ضقن هّجوي ىتح ةتكنلا نايرج رصح اال كلذ يف
 .ىفخي ال امك :نايرجلا رضخ ةري مل هنأ ىلع ليلد ةحتافلا ةروس ىلع سي ةروس

 (سي ةروس اهلثمو) هلوقل ةلالد ّيأف نايرجلا رصح دارملا نوكي 5 ريدقت ىلعو

 دايز: انل وق نعمت نم يهل «فيكو ىرضعتلا كلذ :قيحت ١ ىلع ىو هر وس لوفملا ىلع
 ام عم .كلذ ىلع !" !ةلادلا رصحلا ةادأ نيأو .امهيف ميركلا رصح .ورمع هلثمو ميرك

 جاتحي معن ءهادع امل هتوبث يفني ال ركذلا يف ءيشب ءيش صيصخت نأ نم تعمس

 يه اهّلعاو .كلذل ةحّجرم ةتكن ىلإ اهوحنو ميماوحلا نود سي ةروس ركذل هرايتخا

 هتلئامم مدع مهوتي نأ نكمي ثيحي ميماوحلا عم نزولا يف ةفلاخم وحن هل سي نأ

 .ىلع  :«ه».؟ .ةبسنل :«ه» . ١

 .هتلالدل :«م» .'"



 ىلع هّبنيل ركّذلاب سي ّصّخف ءنونلا رخآلا رخآو ميملا امهدحأ رخآ نوكل ؛هل
 هنِإف ةّيضقلا سكع ول ام فالخب .ىلؤأ قيرطب اهوحنو ميماوحلاو ميملا هتلثامم

 نيس. نه نهطاو ىهشأ :ةنوك مماملا ةزوسب لثمي مل اًذهلو:هعنلا اذه: هيلع تترك

 هلعف اميف لاكشإلا امْنِإو ,ةحتافلا ةروسب اهلاصتا عم اًضيأ اهوحنو ميماوحلا نمو

 هركذ ناحجر روهظ عم ملا نود ًالالقتسا ركذلاب ميماوحلا ّصخ ثيح لضافلا اذه

 .ةرع امك

 هركذ ام نيع .هرخآ ىلإ (لاقي نأ نكمي هتنأ يقب) :هلوقب هركذ ام نلف :اّيناث اّمَأو
 دّيسلا اذهو ,نمحرلا ةروسب ضقنلا عفد يف يدنقرمسلا يّشحملاو لضافلا ىّشحملا

 هيلإ انرشأ ام ىلع كلذ يف ناتحيرص امهيترابع نوك عم امهمارم نع لفغ لضافلا
 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هّللاو ءلاحتنالاو ةقرسلا ىلع اًضرح كلذ نع لفاغت وأ

 ْثْنُوم هل نوكي نأ هّللاب هصاصتخا رظح نإو فرصنم ريغ هتنأ رهظألاو :هلوق

 رح ىلإ «ةنالعف» وأ «ىلعف» ىلع

 ناك طقف يناثلا لب امهيلك رطخي مل نإ هتنأ ىلإ ةراشإ :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 ناك لب امهانإ ضراعلا صاصتخالا رطخي مل نإ هتنأ ىلإ وأ ءىلؤأ فارصنالا مدع

 ناك ضراعلا اذهل اًيفتنم وأ اًدوجوم «ىلعف» ناكو .هنع رظنلا عطق عم «ةنالعف» ءافتنا

 نيريدقتلا الك ىلعو .ىلوأ ''!اًدوجوم «ىلعف» ناكو هتّيرهظأ وأ فارصنالا مدع

 ريق وس هه اطيب الو هربا ضيدت ىم نان | ازعل ماراعتالاو نار الاف
 .همالك ىهتنا ,ةّيلصولا «نإ» لامعتسا نطوم يف فراعتم

 لضا نع تاجتانا دعبل و فلكتلا نو روخألا نودقتلا نق'ام فتي ل لوقاو

 مل ىلاعت هب ةملكلا هذه تّصتخا اّمل هتنأ انهاه فّنصملا هوك لا “أب ةشقانملا

 طارتشاب هفرص مدعو هفرص ىلع لالدتسالا ىوتساف .ثينأتلا رابتعا اهيف نكي

 .اًدوج وم «ىلعف» ناكو_:«ه» ١.



 هقاحلإ وهو هل رخآ قيرط ىلإ ريصملا بجوف .«ىلعف» دوجو وأ «ةنالعف» ءافتنا
 رطخ نإو) :هلوق ّنِإ :همالك لصاح ىلإ اًرظن لاقي نأ نكميف .هباب يف بلغألاب
 ىلإ اًرظن هفرص مدعو هفرص ءاوتساب انلق نإو :انلوق ةّوق يف .هرخا ىلإ (هصاصتخا

 ١ !فدصتلا مدع رخآ هجوب انحّجر لب امهئاوتساب لّقن مل نإ هتنأ هدافمو ,نيطرشلا
 فارصنالل "هل يضتقملا طرشلا ىلع هناحجرو .هل يضتقملا طرشلا حيحصتب

 يف '' 'ةّيلصولا «نإ» لامعتسا كلذب حضتيو .ٍذئنيح فرصلا مدعب ىلْؤَأ نمحرلاف
 .روهشملا فراعتملا

 لامعتساب اوحّرص مهّنِإف .لصولل ال ميمعتلل انهاه «نإ» ةملك ّنِإ :لاقي نأ نكميو

 ةيشاح يف :تدّيسلا حّرص دقو ءرخآلا عضوم !* 'يف «ول»و «نإ» يتملك نم لك
 اًضيأ انهاه «نإ» ةملك '"!نكميلف ,ميمعتلل ءيجت دق «ول» ةملك ّنأب ةلاسرلا حرش
 .فّنصملا مالك ىنعم نوكي نأب اًراجم ولو ىنعملا اذهل

 توك نأ قع هناي يم ايفتس |: راطع و ا ري وشنو ريق« ومعم لازز نأ ونهظألاو

 تباث فارصنالا مدع نأ :هلصاحو .ال مأ «ةنالعف» وأ «ىلعف» ىلع ثنؤم هل

 .رّبدت .همدعو روكذملا صاصتخالا ىضتقم نع رظنلا عطق عم «نمحرلل»

 لاق نأ دنقلا لك دعبم ال :لوقأ هةلوقب اهيا كلذ: قغ ىراشيلا ةيثيلا تاكو

 زاوجو فارصنالا مدع زاوج .نييوعد نّمضتي .هرخآ ىلإ (رهظألاو) :هلوق
 هنأكف ,عيزوتلا ليبس ىلع امهيلكب قّلعتم .هرخاآ ىلإ (رطخ نإو) :هلوقو ,فارصنالا

 ا ىلاعت «هللا»ب هصاصتخا رطخ نإو ,.حجار لب زئاج «نمحرلا» فرص مدع :لاق

 هل نوكي نأب هصاصتخا رطخ نإو .زئاج هفارصنا ّنأو «ىلعف» ىلع ثْنؤم هل نوكي

 .هلا :«ه» . ؟ .فرصلا:(م».١

 ةيلصولا «ول»و :ةيسوقلا ةلاسرلا حرش يف يتاجلا بيدألا لضافلا لاق :«ه» شماه يف .''

 .«هنم ١١١ ىهتنا ءىنعملا دسف هل عوضوملا اهانعم ىلع لمع ول ذإ ؛ةيط رشلا «نإ» ىنعمب

 . نكميف :«م» .0 .يفو ولو نأ نيتملك :«م» .؛



 ه ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث ٠٠"

 ال امك فراعتملا هلصأ ىلع ةّيلصولا نإ لامعتسا اذه ىلعو .«ةنالعف» ىلع تنم
 « ه
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 .همالك ىهتنا ,ىفخي

 نإ 0 وب دعتلا لك نعببتل انك لاق انك نعتلا لك كلذ: دعو لهنا قحلا :لوقأو

 لقا ناظيوتام هوما كحول نوك

 [() 4 َنيِمَلاَعْل َبَر هلي ُدْمَحْلَأ» :ىلاعت هلوق]
 .يرايتخالا ليمجلا ىلع ءانثلا وه [دمحلا] :هلوق

 مل نإو راتخم لعافل وه ام يرايتخالاب دارملا :لاقي دق :لضافلا يّشحملا لاق

 وه حدملا نوكل نايب .همركو هملع ىلع اًديز تدمح :لوقت :هلوقو .رايتخالاب نكي

 ُتِثُي ال وهو يرايتخالا ليمجلا ىلع ءانثلا وه دمحلاو ءاقلطم ليمجلا ىلع ءانثلا

 تابثإ دّرجمل هلعجو .همركو هملع ىلع اًديز ٌتحدم لاقي هتنأ نّيبي مل ذإ لوألا
 لب هلوق :لاقي نأ اَلِإ .حدملا فيرعتب هتئيهو دمحلا فيرعت نيب لصفلا هابأي يناثلا
 .ىهتتا ولا ةةردع نع دم 5-5

 لوق قفاوي ال ركذ امب يرايتخالا ريسفت نب :ًالّوأ يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو
 .هنسح ىلع هتدمح لوقت الو :فنصملا

 دمحلا صيصخت نع بارضإ (هتحدم لب) :هلوق :لاقي نأ نكمي هتنأب :اًيناثو

 ملعلل حدملا ميمعت ديفيف .«لوقت الو ... لوقت) :هلوق نم دافتسملا '*/يرايتخالا

 .همالك ىهتتا ءاّعم نيرمألا تبثيو ءاًعيمج نسحلاو مركلاو

 ربع انآ ةدلزق نم دورا زل نوط اذن ةقفاونلا نع نأ لوألا يعجل كل رقاو
 نكي مل نإو «ةلمجلا يف راتخملا لعافلا ىلإ بوسنم وه ام .هرخا ىلإ (راتخم لعافل

 .ئطخملل :«ه» .؟ .ود:(م)

 ./م ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . . يع دتسم :ردصملا ىف ."

 .يرايتخالاب :«ه» .6



 5 يراخبلا ىلع ةيشاح

 راسنا ا دير ان ان ناد ادع ا ينم يوي لاق ١ سي وود
 هنع هرودص هنأش نم يأ .لعفلا كلذ يف اًراتخم ''لعافلا نوكي يذلا لعفلا وه

 .الف رايتخالاب هنع هرودص نكي مل نإو .رايتخالاب

 .هتافص ىلع ىلاعت هدمح نع لاكشإلا عفد دارأ كلذب يرايتخالا رّسف نم ٌلعلو

 وجنت لاجفا ةازا وا و اينخالا تيس ةاوت ةوعانشالا 'دتغ راعتملا ىلا هدي اهناق

 مهيلع ةّيعفاشلا عينشت ةّيفنحلا نع عفديل ىرايتخالا تحت يرابجإلا قالطلا

 .هيف ام هيفو .هيف هل رايتخالا نم رارقإ مهرابتعاب

 نم يرايتخالا ىنعم ريسفت هدارم ناك اذإ حدقي امّنِإف ةقفاوملا مدع مّلس ولو

 هيلع ىنب ام قفاوي نأ بجي ٍذئنيح هّنإف ,فّنصملا فيرعت ىف ذوخأم هْنِإ ثيح

 هنوك هيف حدقي الف ءاذك يرايتخالاب فرعلا لها ارق نافارا. نا ماو فعملا

 .فّنصملا يأرل اًفلاخم

 يرايتخالاب دارملا ّنأب فّيصملا ىلع ضارتعالا لئاقلا دارم نوكي نأ نكمي لب

 نِسحأف ءنسُحلا ىلع دمحلا عانتما نم تركذ اميف حدقي اذهو .ركذ ام موقلا دنع
 1 لكلا

 نأ نّيبلا نمو .هريغ ىلإ ءيش نع عوجرلا وه بارضإلا ّنأ يناثلا ىلع هّجوتيو
 دّيق امل الإو يرايتخالاب دمحلا صيصخت ىوعد نع انهاه عجري مل فّنصملا

 بارضإ ىنعم امف .حدملا نيبو هنيب ةبسنلا نايبل ضّرعت املو .هب دمحلا فيرعت

 تارا نع ديلا اذه: ترضأ ول هثنأ قرمقلو هروكذملا نضيصختلا نع فتضملا

 .هل اًريخ ناكل تاملكلا هذه

 اًراهظإو ًةعاشإ رثكأ يأ ,ةمعنلل عيشأ [ركشلا بعش نم دمحلا ناك اًملو] :هلوق

 .اهل

 .هيف  :(ه» . .لعافل :«ه».١



 .امهل ريسفت فطع .اهناكم ىلع لدأو :هلوقو

 انسب الل اهسفنأ يف ةرهاظ ظافلألا نوكل :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 ,فّلختلا ناكمإل اهلولدم قّقحتب اهدّرجمب عطقي ال نكلو .ظُفلتلا دّرجمب مهفيف اًعضو

 لامتحال .اًرهاظ ناك نإو حراوجلا لمع فالخبو .هسفن يف هئافخل داقتعالا فالخب

 اهل ببس ىه ام ىلع لاعفألا ةلالد ّنإف .هل نّيعت مل ذإ رظنلا لّوأ هب دصق ام فالخ

 نقيل دين هداج قناتك ناوي اهتاواسمب ملعلاو لّمأتلا دعب لصحت ةيرظن

 ةمعنلا ةلباقم يف يناسألا دمحلا !'' دارفأ عيمج سيل نأ رهظ انركذ امبو .اهقّقحتب

 .ىهتنا' 'هعيغتلا ادكاذ ناك اس لب: ةطعتلل عيشأ

 مِعنُمْلا ميظعت نع ئبني '' 'هب لعفب ركشلا اوفّدع دق :لوقأ :يراخبلا دّيسلا لاقو

 ام ىلع مِعنُم هّنِإ ثيح نم معنملا ميظعت نع ئبني لعف هتنأ ديفي هرهاظف هرخآ ىلإ
 اذإ اًركش نوكي امّنِإ ىناسللا دمحلاف ءقتشملاب مكحلا قيلعت ةدعاق نم ردقملا وه

 1 يكاورك دي ا

 هيف َّنأ وهو ,لضافلا هركذ ام ريغ رخآ ٌهجو ةمعنلل عيشأ دمحلا نوكل :لوقأ من
 ٌينانجلا ركشلا فالخب .ناتلالد هيف نوكيف .ةمعنلا ىلع اًضيأ ةّيلقع ةلالد

 ظ .همالك ىهتنا .يناكرألاو

 ةّيئيحلا رابتعا نم مزلي ام ةياغ ٌنألف :لّوألا اّمأ ؛رظن هيلوق الك يف :لوقأو
 ةلالد يف مالكلاو .ةمعنلا ىلع ركشلا فيرعت موهفم ةلالد ركشلا فيرعت يف اهوحنو

 مزلي ال هتنأ نّيبلا نمو .يناكرألاو ينانجلاو يناسّللا ركشلا تاّيصوصخ نم هدارفأ

 لجر :انلوقبو ءاّريخ هللا هازج :انلوقب معنُم هنإ ثيح نم انيلع معنأ نم ميظعت نم

 يناكرألا ركشلا دارفأ ةلالد نع اًلضف ,ةمعنلا ىلع روكذملا لوقلا ةلالد ءلضاف

 .ةمعنلا ركاذ :«ه» . ؟ .دارفألا :«ه» ١.
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 ركشلا :تيرعت موهدمت ةلالو. ناك ولوب كلذ: قلعت هباكر ىف ىتففلا وا ةحأ ديك

 ذخأ دّرجم كلذ يف ىفكل كلذ ىلع هدارفأ تاّيصوصخ ةلالد يف اًيفاك كلذ ىلع

 .ةّيئيحلا راهظإ ىَقَتو .فّنصملا فيرعت يف عقو امك ,ةمعنلا ةلباقم وأ معنملا ميظعت

 زل قاتلا ةمحتلا نف "تحت املا ةيعنلا ىلع ةكلقعلا ةلالذلا تالف: «ئنانلا اًمأو

 وهو .هئادأ يف ةروكذملا تارابعلا تاّيصوصخ نع رظنلا عطق عم دمحلا دّرجمب لد

 .ربدت .عونمم

 .دمحلا ضيقت ٌهذلاو :هلوق

 ." ادمحلا ضيقن هنوك لطبي دمحلا ةلباقم يف ّمذلا راهتشا :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا

 نأ بابحألا ةضور يف ركذ ام هضراعي :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو
 انقله عا ا ويمرلا ةفادن ىف تلافاسلا اهنفل _:يطخلا ةلاقعب تلا ىبا ةازفا

 سيل انهاه ضيقنلاب دارملا ّنأ عم .دُّمحم فيرشلا همساب اًمّمَّذُم لباق ثيح .'' !انيلق

 دحاو ءيش نوكي نأ نم عنام الو ,ىفخي ال امك يوغّللا هانعم لب يحالطصالا هانعم

 .همالك ىهتنا ,ىنعملا اذهب ٌصاخلاو ٌماعلل اًضيقن

 يف عقو ةّيوغللا ةرابع يف اّمّمَّذم ّنأ مّلسن ال اتنألف َكلَوَأ ام : اتا ةيق لوقا و

 هاعّدا اميف حدقي ال ةردانلا ةدحاولا ةّداملا '؟ ادوجوف مّلس ولو .فيرشلا مسالا ةلباقم

 .ةضراعملا متي الف .دمحلا نود حدملا ةلباقم يف ّمذلا راهتشا نم لضافلا يّشحملا

 مدعو انهاه يوغللا ىنعملا ىلع لمحلا ميلست ريدقت ىلع هتنألف ءاّينا ماو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟" .ققحتي :«ه» 4.
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 5١ /١77. يزارلا ريسفت ؛070/ 0 زيجولا رّرحملا ؛4!//// ٠١ نايبلا عمجم

 .دوجوب :«م».



 هتنأ ٍذئنيح فّنصملا ىلع هّجوتي ٌصاخلاو ٌماعلل اًضيقن دحاو ءيش نوكي نأ عانتما

 راهتشا مدع عم حدملا عم هتلباقم ركذ نود دمحلا عم ّمذلا ةلباقم ركذل هجو ال

 ال امك .ةشقانملا ةّدامل مساح ريغ دّيسلا اذه هركذ امف .لّوألا نود يناثلل هتلباقم

 دمحلا نأ دحأ لك هفرعي ام ىلإ ةراشالا هانعمو .سنجلل [هيف] فيرعتلاو :هلوق

 .وهام

 نّبُي ام ىلع .هرخآ ىلإ (ةراشإلا هانعمو) :هلوق هجو :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىنهتنا +" ذا لك انهاه يطاخبلا نأ ةلحب

 خلا لك هفرعب انب.نمتعلا نين ريعتلا ٠١ ىدتص هحوألا :سراشلا ديتبلا لاقز

 فالق هحلا نوددعا, صنعي ال ىنحلا ةفرعم اق «دوهعملا ةرقلا قه انفال

 ىلإ (ةراشإلا هانعمو) :هلوقب هدارمو ءبطاخملاو مّلكتملا نيب ِهّنِإف دوهعملا ةفرعم

 امنا هيلا انزع انك :يطاشلا دنع دنع نك هقرعي اه ةقيلولعم ىلا :ةراقالا قولا

 .همالك ىهتنا

 رصتقا نكل .هّلحم يف نّيب اّمم اًضيأ زايتمالا نم هركذ ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ريغلا نع هزايتما نايبل ضّرعتلا نود سنجلا يف ربتعا ام دّرجم نايب ىلع يشحملا
 نلت ا وعرب ميني يبست هلطم ىف كب هتف وردا مانعا كاكا وعل

 .يناعملا بتك يف رظن نم ىلع
 .[هل هّلك] ةقيقحلا ىف دمحلا ذإ :هلوق

 رابتعاب هيلإ عجري ليمج ٌلكذإ ,هل هّلك ةرخآلابو لآملاب يأ :يراخبلا دّيسلا لاق
 ؛اًراجم تبثي امّنِإو ةقيقح هريغل تبثي ال دمحلا ّنأ دارملا سيلو .قلخلا وأ فاصّنالا
 1| هدم لا هيتس هل ةفحس فز انخلالا :ليمفلا ىلع يحل ةقيقي دعلا دطحت نإ

 .زوجت ال :«ه» . ؟ .5 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.



 3 يراخبلا ىلع ةيشاح

 درر اني وتهتم هفمو اهرناوما كا ىلع ةفيقسللا نو كالا ذي و كانو
 ل ةليحلا منسي ننعلا فيك نا لوقا لاك فيح ءاقملا اذه ىف ىثيللا لضافلا

 .دبعلا ةفص وه امب هفصو عانتمال ,ىلاعت هلل اًدمح سيل هب مئاقلا يرايتخالا ليمجلا

 ذل ةومحم ةقاودلل ةعمملا هكا كديحلا  نوك نم ردابتملاو هل ةقولخم قت اك ناو

 :نتاصنو فل ةنض هيركلا اك لاصق هل ةةعهح رك اق ةديسملا :ةيحلايخار أذا

 وأ هب لوعفملاب لعفلا قّلعت هب اًقّلعتم هنوك نم ّجعأ هل دمحلا نوكب داري وأ ءهنم

 امإ ليمج ّلك :لاقي وأ ءاًقلخ هيلع دومحملا وأ ةّيدومحملا دانتسا رابتعاب هيلإ اًدنتسم
 ةيفا فقل ىلع ىلاوق هنا كمح دن كف مشا هلق ىف علا ممم ذاق هضم دوا هل

 ام أبسلا ةروس لّوأ ىف هركذ امو .(ةقيقحلا يف) هلوق هابأيو .هنأشب قيلي امب هفصوو
 ا ىهتنا .همالك رشا .ئلا .دبعلا 00593 ةمحلا نارذا ىف نا ىلع لدي

 فّنصملا مالك يف ةقيقحلا ظفل ًالَوأ لمح يئيّللا لضافلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .هرخآ ىلإ ردابتملاو :هلوقب هيلع لولدملا داريإلا نم هركذ ام هيلع عّرفو هتقيقح ىلع
 اذه هراتخا ام نيع اهنم ريخألاو .داريإلا اهب عفدني رَّخَآ ناعم ىلع هلمحب زّوجت مث

 فّرصت ىلإ داريإلا كلذ عفد ةنابتسا ةلاوحل هجو الف .داريإلا عفدل لضافلا دّيسلا

 .لّمأت .همالك حيرص هيلع لدي امك هل ٌصاخ

 .[طسو ريغب وأ] طسوب [هيلوم وه الإ ريخ نم ام ذإ] :هلوق
 :همالك ىهتنا :ةثذاعلا بتابسألاب لضحخت يتلا معنلاك :يراخبلا دّيسلا لاق

 نايلوقي ال هيدافلا: تابسألاب لوقيو:هللا قوس, را ومب لوقت هل نيف نإ :هيف:لوقأو
 د لا ا مح ا و ناقل تاج ند - نم اًنيش
 ريسفتلاف ءلّصحملا ىلع ىفخي ال امك .ببسلاو طسولاب ليصحتلا يضتقي (طسوب)

 .لّمأت ,ليصحتلا نع لاخ جب

 .همالك ىهتنا :«ه» . ١



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث "5

 ىوس رّثؤمب لوقي نم بهذم ىلع ٌّينبم .(طسوب) :هلوق ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاق
 ش ْ دنيا

 حرش يف رهاظلا ّنأ كيلع بهذي ال :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا هيلع ضرتعاو
 عم .ديعب هبهذمب دادتعالاو لئاقلا كلذ لوق رابتعا ّنإف ءاّنم تعمس ام فّئصملا لوق

 الو ,("!4 هللا نِمَق ِةَمْعن ْنِم ْمُكِب امو :[ىلاعت] لاق امك) :هلوق مئالي ال نايبلا اذه ّنأ

 .همالك ىهتنا ,مصخلا بهذم قافو ىلع نآرقلا لمح " اهنع بساني
 هتف تمس اه ىلع !١١ تفس اهلق: لوا اق كن هنن ةلوقاو

 ىلع لدي ال مالسإلا ءاملع ضعب هيلإ بهذ امب نآرقلا ريسفت ّنألف :اًيناث اًمأو

 ىلع ةلاذلا كايآلا ركذ دنع هلق ام. قتستلا قم زانجاامل ةلاوب لفات ندع رابعا

 .ءاهقفلا نم ةّيعفاشلا ادع نم اهنم همهف ام لقن نم ةّيعورفلا ماكحألا

 لهأ نم مهادع نَم نود زئاج مهريسافتو ةئسلا لهأ ليواقأ ركذ ّنأب لوقلاو

 لّوأ سيل فّنصملا هلعف امو فيك .دراب لهاج الإ هب هّوفتي ال دراب ٌبّصعت .مالسإلا
 ريبكلا هريسفت يف رثكأ دق ةّنسلا لهأ مامإ يزارلا ّنإف ,مالسإلا يف ترسك ةروراق
 هدد ريتا نيو رو طلاب ةقض ركل وبكل ديو وب هما ودل رمل قرا ريشا ركل عر

 ” 0 ا
 ّنأل كلذ اولعف امنإو .'” 'امهيريسفت يف رظانلا ىلع ىفخي ال امك ةّيفوصلا تاليوأت
 اهيف لّمأتيل ؛باطخلا تالمتحمو باتكلا نوطب نع فشكلا كلذ نم ضرغلا
 مهلاقم ءاذح نوذتحيو .طابنتسالاو فدرصتتلا ةّيفيك اهنم نوذخايو .نورظانلا

 .مهلاونم ىلع نودهتجيو

 ١. :لحتلا .؟ .1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ”67.
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 ضرتعا تّيملا لوقب لمعلا زاوج نيّيلوصألا نم دقتعا نّم ١ !ّنأ هانركذ ام دّيؤيو
 َمِلَف تّيملاك تّيملا لوق ناكو تّيملا لوقب لمعلا زجي مل ول هتنأب هركنأ نَم ىلع
 ءانف عم تربتعاو ,نيدهتجملا '"'تافالتخا ىلع ةلمتشملا ةّيهقفلا بتكلا تَفْنُص

 ابيض داك ةققاكو يهفوعتا نمد اهتجبالا قرط ةدانكمأل: كلذ: اي هيج او ؟اهناننا
 .هيف فلتخملا نم هيلع قفتملا ةفرعملو .ضعب ىلع

 مكب امو :ىلاعت هلوقل نايبلا نم فّنصملا هركذ ام ةمئالم مدع ٌنألف :اّنلاث اّمأو

 هنيكمتو هاوس ام ةردق ّنأب نايبلا كلذ بحاص لقي مل اذإ متي امّْنِإ 4 هلأ َنِمَف ٍةَمْعِن ْنِم
 نسلم سلوي ىلاعتحانا نو ةنعتل كلت نم

 مّدق :نباغتلا ةروس ريسفت يف  ةلزتعملا مالعأ نم وهو  فاّشكلا بحاص لاق

 صاصتخا ىلع امهميدقتب ّلديل ' !4ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُمْلا هَل :ىلاعت هلوق يف نافرظلا

 .ىهتنا .(© !هنم اهعورفو معنلا لوصأ ّنأل ,ٌلجو ّرع هللب دمحلاو كلملا
 ضحم هيلع هلمح ,ضحم راركت ,هرخآ ىلإ (بساني الو) :هلوق ٌنألف :اًعبار اّمأو

 ىلع نارقلا ريسفت ىف رصتقا اذإ ةبسانملا مدع ٌمتي امنإ ةلمجلابو .درابلا بّصعتلا

 ةبسانملا مدعف ل رع ا يدع ربتعا ام رك اّمأو .مصخلا ريسفت ركذ دّرجم

 .ةعونمم هيف

 نم الإ هّقحتسي ال دمحلا ذإ ؛ملاع ديرم] رداق ٌح ىلاعت هتنأب راعشإ هيفو :هلوق
 1 هرخآ ىلإ [ ةنأش اذه ناك

 ١ ار هس ب راهن هب رينسلا نصومتس يفوت لوقا :ىراخبلا دقبلا لاق

 .همالك ىهتنا 050 اذإ الإ هب دمحلا ٌصخيال

 .فاللخ :(« م 3 .يأ :«(ه»).١

 .0680/ 5 فاشكلا .؛ ١. :نباغتلا .'"



 نهدسا كسلا" وومعملا ةنجؤ قلعت ةلالدلا نارا نإ ةشالا وظن ةئقاةلوقاو

 وه هتنأ عم ةّيئيحلا هذه نم ال هللاب ىّمسملا ديحوت ديفي ال اذهف دومحم وه ثيح

 يف هيلإ راعشإلا وأ هتابثإ ٌمهملا تافصلاو تاذلا باب يف روكذملا هب ٌدتعملا ديحوتلا

 .ماقملا اذه

 ةرابعلا هذه ّنأ ىنعمب ةّيهولألا يف هللاب ىّمسملا ةدحو ىلع لدي هتنأ دارأ نإو

 ىف دومحملا ةدحو دقتعا هتنأ ىلع ّلدت دمحلا ماقم ىف '!دماحلا نم ةرداصلا

 هيلقا 1 وتاب ةنمسلا دارفأ عيمج ٌصخ امل !' !ةكرشلل اًدقتعم ناك ول ذإ ؛ةّيهولألا

 نسل الدم ةيملالا تحاب اهلك دقاحملا ضخ ك رقم دوي لاول لس اهل اذهنكنأ

 رونلا وه ريخلا لعاف ّنأب لوقي نم ةّيتاصيدلاو ةّيوناملاك ةّيونثلا نمو فيك .سيلف

 وه ٌرشلا لعافو نادزي وه ريخلا لعاف :سوجملا لاقو .ةملظلا وه ّرْشلا لعافو

 مهدنع صوصخم هدارفأو دمحلا سنج ّنأ رهاظو .'*!ناطيشلا هب نونعيو نمرهأ

 .ناطيشلا نود نادزيو ريخلا لعاف وه يذلا رونلاب

 امك طابترالا ىنعمب صاصتخالا وه ماّللا نم دافتسي يذلا صاصتخالا اًضيأو

 .ةدحولا ديفي ال طابترالا قلطمو ء.يرصحلا صاصتخاالا نود ليق
 ملعلا مسالا نم مهف دق دومحملا ةدحو نإ :لوقن لكلا نع انضمغأ ول اَنأ ىلع

 .لّمأتف ءاّمازتلا صاصتخالا نم '''اهمهف نايب ىلإ اوتفتلي مل اذهلف ؛اًحيرص
 .حدملا ىلع بصنلاب 4 َنيِمَلاَعْلَا ٍبَر# ئرقو :هلوق
 0 لا ودمع ليلعا ةلمجللاو نيام لمفدلا رهطألا «لمانلا :نحسلا "لاذ

 1 .ىهتنا

 .دماحملا :«ه» . ؟ .ةدومحملا :«ه» ١.

 .دحاولا :«م» . .ةكرتشملا :«م» .'"'

 .امهمهف :«ه» .5 .12/ 7 ىجيإلل فقاوملا .

 6 :ةطولشملا .ماصع ةيشاح .
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 فوصوملا نيب ةّيليلعتلا ةلمجلاب لصفلا :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا دروأو
 .همالك ىهتنا ءرهاظ ريغ تافّصلاو

 :لوقي ال .ةّيليلعت ةلمجو ضام لعف «ّبَر» نوكب لوقي نم ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 ا"'فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا مزليل ةفص # َنيِمَلاَعْلا ٍتَر# دعب ام ")نإ
 هدضعيو .ميحرلا نمحرلا وه هريدقت ةّيمسا ةلمج هدعب ام نإ :لوقي لب .ةلمجلاب

 .مهفاف ءلعفلا ظفلب «نيّدلا موي َكَّلَم» ةءارق

 [(-*) + نيّدلأ ٍمْوَي ِكِلاَم * ميحّرلأ نمْخّرلأ» :ىلاعت هلوق]

 ديمو ةمالاو ادم ِسْفَنِل ٌسْفَن كلت ال َمْوَي» :ىلاعت هلوق هدضعيو :هلوق
6 00# . 

 كلم» ةءارق هدضعي هلل ِذَِمْوَي ُْمَآلاَو :هلوق ّنأ ىفخي ال :لضافلا ىّشحملا لاق

 :نيهتلا لا موب

 ىلع مكحلاو كلملا ىنعمب رمألا ناك نإ :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو

 ىنعمب ناك نإو .# ٍِنيّدلأ ِمْوَي ِكِلاَم# ةءارق ىلع لدت ال ةيآلاف ريسفتلا يف ام

 امك # ِكِلاَم + ةءارق دضعي « هل ِذْيَمْوَي ُرْمَآلاَو :ىلاعت هلوقف ,قباسلا ةنيرقب ةّيكلاملا

 اليد: فتضملا اهلعجي هلو نيينعملل ةلمعحمةيآلا نوكل هثاكو «فتنطملا هْيلإ ناشأ

 .همالك ىهتنا .هدضعيو :لاق لب .ةءارقلا كلت ىلع

 عم فّنصملا مالك هيلع ّلد امل ليصفت ديدرتلا نم هركذ ام ّنأ ىفخي ال :لوقأو

 نيينعتلا ةليعجم ةيآلا: وكل هتاكو) «هلوق اًماويةدتاز ةداخإ ةيف:نسيلو: ىنحملا هلك

 داضتعالا ّنأب دودرمف (هدضعيو :لاق لب ةءارقلا كلت ىلع اًليلد فّنصملا اهلعجي مل

 تت اه ير امتاز مدقعو نينو املا :نيلمجتلا دج ا ىف :لمعتس لارا

 ع

١ 

 .ةفصلاو فوصوملا نيب :«ه» . ؟ .نال :«م» ١.

 ٠١. .ط وطخملا .ماصع ةيشاح .؛ ١9. :راطفنالا ."



 دلني 01 هال ج6 مرا

 .[ «كلملا» نم] نيووماملا ىف ىهنلاو رمألاب فّرصتملا وه [«كلملا»و] :هلوق

 ركذ :لاقي نأ ىلإ جاتحي الف .داقنملا رومأملاب دارملا :لضافلا ىّشحملا لاق

 :نهننا !"٠ هقوففلا ىلع ياقلب نيوووف املا

 ةروماعلل نيخلاصلا نيروماملاب فارملا نأ رهظألا :لوقأ :ىراخبلا دهبلا لاق

 .كلاملا فادصت لحم يتلا ةكولمملا ن :.ايعألا ةلباقم يف 8 تتيح :لوقعلا ىوذ نم

 يف رّرقت امك ,تادامجلاب ةعيرشلا يف قوقرملا نا :ح لقعلا هيف ربتعي ا

 ةيروماملل قيحلافلا ةلالد نآل ةدفالقن رفاظلا زب مرهاظ ريغ ةئريظألا#لوقأو

 ةيحالص نأ ىلإ رظنلابو موهفملاب نوكي امْنِإ نيّيهنملاو نيرومأملا لمشي ام ىلع
 ىلع داقنملا ةلالد اّمأو ءاّيهنم اهنوكل هتيحالص اًفرع مزلتسي اًرومأم هنوكل فّلكملا

 ملاضلا نأ ىلع :رهظأ هركذ ام نوكي يكف :ظفللا قوطتمب وهف نيفسفلا لمشي ان
 .هيلا زانق امك اًضيأ لوقعلا ىوذ ريغ لمشي رو ال

 ليعرف «كلايلا» بي رعت ىف: ةكولمملا ةايغالا ركذ عم هتلباقم لعجو

 يوذ نم وه ام ةكولمملا نايعألا نم ّنأل ؛هدعُب ىفخي ال اّمم لوقعلا يوذب هصيصخت

 ءاهقفلا حالطصا نم هلقن ام ٌمض ىلإ كلذ مكح يف جاتحيف .ءامإلاو ديبعلاك لوقعلا

 ةلالد ريصت ةلالدلا ىف ةّيفخلا طئاسولا هذه دوجو عمو ءادامج ديبعلا ةيمست ىلع

 هاا هال وكر ذاق «تنايععملا ون اغلالا "ةلالو تاب نم نعت اه: ىلع نيووماعلا

 "5 " "رّيدتف ءرهظأ نوكي 000

 ةّيقيقح ةفاضالا نوكتل :هلوق

 ١. ,طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؟ ."ه :صصقلا ٠١.
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 51١١ يراخبلا ىلع ةيشاح

 لعج رابتعاب يضاملا ىنعم «كلام» نم دارملا ىنعي :يراخبلا دّيسلا لاق

 ةلزنمب اًدبأ هئاقبو هقّقحتل هلعج رابتعاب وأ .يضاملا 0 عوقولا ققحتملا لبقتسملا

 ويد اهعاالا دج ا هلدتع اقل ذ وعنق ىع املا ىلع مفي ةككس رفا

 عمسلا لثم ةّيلامكلا تافّصلاب هفاصتا ناك اّمل :لاقب _ هجوألا :لوقأ انأو :لاق ّث

 هتان ةنودع ىفدعماا هاو كلدك اهبا ةقكلاملا تناك ةئلزا هه ريغ و: ننلاو

 كلت ىلإ يضاملا ىنعمب © ِنيِدلآ ِمْوَي ِكِلاَم» نوك يف ةجاح الف تاقّلعتملا ثودح

 .همالك ىهتنا ,تافلكتلا

 ةّيفاضإلا تافصلا نم يه نا ةيكلافلا ةفيه سايق آل نلت هيفا :لوقأو

 تافصلا نيب ٌقرف نكي مل الإو .دساف ةّيقيقحلا تافّصلا ىلع ةّيقزارلاو ةّيقلاخلاك

 عمسلا مهّدَع نم هابتشالا اذه ةملظ يف عقو هّلعلو ,ةّيفاضإلا تافصلاو ةّيقيقحلا

 الو عومسم ال ذإ ؛ةّيفاضإلا تافصلاب هبشأ اهنوك عم .ةّيقيقحلا تافصلا يف رصبلاو

 ملعلا امهب دارملا 00 لفغو .هيف قوزرم الو قولخم ال امك ءاّضيأ لزألا يف رصبم

 فّنصملا خيش وه يذلا يرعشألا دنع اًضوصخ .تارصبملاب ملعلاو تاعومسملاب

 ةيعدسلا كنافملا نمره ىلا لحل ىف قالغناوب ا" ايينا لوح لا ىف هناخصأو
 ءامتها ةدايزل ةينامثلا وأ ةعبسلا تانضلا نم هريغو ملعلا عم يدل 038 دفا اهو

 .هب اوحّرص امك .ثيدحلاو نارقلا يف امهركذ ةرثكو امهب عراشلا
 .هرخآ ىلإ دمحلاب قيقحلا هتنأ ىلع ةلالدلل :هلوق

 دحأ ال) :هلوقو ءرصحلا ىنعم (قيقحلا هّنِإ) :هلوقب دارأ :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 ىلع ًءانب يئاعّدا سنجلا رصق ّنأ ىلإ ريشي .دحأ ّلك نم ّقحأ هتنأ ىنعمب (هنم ٌّقحأ
 ىلإ يلع كاقإ نع بالا ناوي ةموحلا ىلع هتحفسم لا لز) هةلاوكوب ملامتكلا
 ّنأل ؛هاوس ةقيقحلا ىلع هّقحتسي مل امنإو هاّيِإ ةقيقحلا ىلع ريغلا قاقحتسا يفن

 .دارفإ :«ه» . ؟ .امهو :«م».١



 اهبف مهرايتخال ةّيلخدم ال لب ريثأت الو ,يلاعت هّلِل ةقولخم ةّيرايتخالا لاعفألا

 ىنعمو .اهيلع باوثلا نوّقحتسي ال امك اًلصأ اهيلع دمحلا نوقحتسي الف ءالصأ
 ىف اهل هيث سس كابالا ان اوووف هذال اح هنوك يشتمل قاتعضعالا

 .ىهتنا ,باوثلا قاقحتساك هيف عازن الف تاذاعلاو ل وقتلا نيراخم

 اناني (هنم قيحا هحأ 80):هلوق وك نأ دعي ال :لوقأ ؟سراشبلا دقتلا'لاقو
 دمحلا ب: قيقا نأ فارملا نوكيؤب دنقلا ةقئرط ىلع (دمحلاب قيقحلا)::!"7هلوقل

 اًيقيقح رصحلا نوكي ٍذئنيحو .ىلاعت هريغ سيل دحأ ّلك نم هب ّقحأ نوكي ثيحب

 ىلإ ةّيّقحألا لضأ نع اًيقرت .هرخآ ىلإ (هّقحتسي ال لب) :هلوق نوكيو .ىفخي ال امك
 اًيارضإو ىلاعتو هناحبس هريغ نع ةقيقحلا ىلع قاقحتسالا يفن وهو .اهبتارم ىلعأ
 هناا ةققب ان لع ىلا دريك نعت قفل يلعب قاقوشلالا: يفت" ىلإ ةيتحلالا قو

 .همالك ىهتنا ءلضافلا

 اناينداةعج هن قاشلا حا ةل) ةةلوق لف نيدقت ىلع فكل ةرلظن :ةيقا:لوقاو

 قيقحلا ههنا :ىتحملا لضاخ ريصي ةليبقتلا ةقيرط ىلع (نصحلاب قيقحلا هنا ) :؟ ”هلوقل

 ثيحب دمحلاب قيقحلا) وه هلوقب هركذ ام ال .هنم هب ّقحأ هريغ نوكي ال يذلا دمحلاب
 اذه دجا لك نهد حا نوكت

 قيقحلا هنأ ىلع ةلالدلل) :هلوقب فّنصملا دري مل هّنِإ :لضافلا ىّشحملا لاقو

 :هلوق لعجي اًلئلو .(هنم هب ّقحأ دحأ ال) :هلوق يقاني التل ءرصحلا هرخآ ىلإ (دمحلاب
 يي ١ ع نر دعا ل سما نا

 مالك نم تعمس ام ىلع اًيئاعّدا رصحلا ناك ول :لوقأ :يراخبلا دّيسلا لاقو
 هقّقحي لوقلا اذه ّنإف .(هنم ّقحأ دحأ ال) :هلوق نيبو هنيب ةافانم الف يئيّللا لضافلا

 .هتنأ هلوقب :«ه» . ؟ .هتنأ هلوقب :«ه» ١.
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 :اذذل ( ايما ةهيقخللا ىلع دهس أل قناننل رقوعف ىمبل اذكرو دف افلا هيلا واق ابك

 ىلع درو رصحلا ّنأل ؛اذكف انزّوج ام ىلع اًيقيقح رصحلا ناك نإو .رهاظ وهو
 لاس هاع هكقسملا نافكعالا رعت نين نانا وم لك اوك نققملا قاقععيالا

 لخاد انقّقح ام ىلع هتنأ عم ,دّيقملا قاقحتسالا ريصتع لعق انعتتالا لضأ كانتا

 .همالك ىهتنا .مهفاف ,ةّيوغللا مٌّهوتي فيكف ,هيلع يذلا رصحلا درو يذلا دّيقملا يف

 هرخآ ىلإ (رصحلا كلذب فّنصملا دري مل) :هلوقب لضافلا يّشحملا دارم :لوقأو

 ال لب هلوق لعجي الئلو) :هلوقو .(هيفاني اّلثل) :هلوق ةنيرقب ,يقيقحلا رصحلا يفن

 اًرصح لّوألا ناك اذإ نوكي امَنإ اًوغل كلذ ةروريص ّنأ روهظل ءاّوغل هرخآ ىلإ (هقحتسي
 وهو ءالف كلذ نع اًيّقرتم اًيقيقح يناثلاو اًيفاضإ لّوألا ناك اذإ اّمأو ءاّضيأ اًيقيقح
 ام اًمأو .ّىشلا اذهب ضّرعتلل لضافلا يّشحملا مالك عفد يف هجو الف .اّدج رهاظ

 .رّبدت ءاقباس هانققح امك هل ةقيقح ال مّهوتف اًيقيقح رصحلا نوك نم هزّوج

 ال تافصلا كلتب فصّتي مل نم ّنأ ىلع موهفملا قيرط نم راعشإللو :هلوق
 .هرخآ ىلإ دمحي نأ لهأتسي

 نع اهب زّيمتيل هيلع فاصوألا هذه ءارجإ لعجت نأ كلو :لضافلا يّشحملا لاق

 ةناعتتألاوةداغلا ىسصخش هيطاشي نأ دل نايف نتعلا لامك قم و كاوذلا نئاش

 .ىهتنا .2''ويقتسملا طارصلا بلطو هب

 عم هجولا اذه ركذ ّمِل يرعش تيل :لوقأ :هلوقب يراخبلا دّيسلا هيلع ضرتعاو

 © ُنيِعَتْسَن َكاّيَِو ُدْبِعت َكاّيإ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف هب اًلصّتم هنيعب ِهاّيِإ فّنصملا ركذ
 ىلإ ةيعاد ةتكن داريإ ةروص ىف هتنأ انهاه فّنصملا كرت هجو ّنأ عم ءىرت امك

 فاصوألا هذه ءارجإ ىعدتسي : نييعتلاو زييمتلا دصقو .فاصوألا هذه صوصخ

 تا قف رو امسح ١١ ويتعلا نك 5مل لانو هلعر انف دك كا 15 وصرخ

 .قيقحتلا :«م» .؟ ١١. ؛طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث "1

 .همالك ىهتنا .هرخا ىلإ اهب زّيمت ماظع
 اميف لضافلا يّشحملا هركذ ام !''نومضم ركذي مل فّنصملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 بيرقتبو رخآ هجو ىلع كلذ نّمضتي ام ركذ امّنِإ لب .هيف نحن !' 'امل اًهجو دعي
 محملا تافدصت' نم انهاه هءارحتا :نوكي نأ لقا ذلف "' ارخ]

 ىلْؤَأ هكرتف ماقملا اذه يف كلذ فّتصملا كرت هجو يف ديسلا اذه مك  اهناكاو

 .اذه .ماهفألا يوذ ىلع ىفخي ال امك مامتهالاب

 راعشإلا نم فّنصملا هركذ ام ىّدؤم ّنأ ىفخي ال :يدنقرمسلا لضافلا لاقو

 .رهاظب سيل هيلع هفطعف .هيلع اًقباس ةروكذملا ةلالدلا ىّدؤم وه موهفملا قيرطب
 كلذ هركذ ام ىلع ةلالدلا ىّدؤم ّنأل ؛ءافخ هيف :لوقأ :يراخبلا دّيسلا لاقو

 رت امك ناهفالا ف ةومو اهدا كاق ديلع محلا قاتحتما وهج ذم امك لعافلا

 ام ىلع فطعلا رهظي اذكو .فطعلا يف ءافخ الف اذه ىلعو ةقيقح ريغلا قاقحتسا يفن

 اد نالعتلا نكرم ذاز انظم رضعلا انانجب نور فطين نون تعبان دن
 قاقحتسالا قلطم ىفن رصح فوطعملا ىّدؤمو دّيقملاو قاقحتسالا ىلع ٍذئنيح
 .همالك ىهتنا ءريغلل

 نأ ويه ةرروكدسلا ةلالدلا ىذ زف فد بسلا لضافلا ةؤضقست# لوقا "41و

 نوكي ال نأ موهفملا بسحب همزليو .دمحلاب ٌقيقح ةروكذملا فاصوألاب فصّنملا
 نم راعشإللو) :هلوقب فّنصملا هركذ ام وه مزاللا اذهو .دمحلاب '*/اًقيقح اهب دقافلا

 .رهاظ ريغ هقباس ىلع هفطع ةّحصف .هرخا ىلإ (موهفملا قيرط

 فطع زاجف .ءرخآلا نم امهدحأ مهف نإو موزلملا ريغ مزاللا ّنأ :باوجلاو

 .امك :«ه» . " .نومضمب :«ه» ١.

 .ود:«ه». .رخآ بيرقتبو  :«م» .'”
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 :ةري اغملا قلطم قظفلا ىف تكي دا نونكلا ىلع انها

 قاقحتسا يفن وهو راعشإلا ىّدؤم ّنأ :هيفف باوجلا يف دّيسلا اذه هركذ ام اّمأو

 كلذو .ًءاعَّدا ولو ىلاعت هيلع دمحلا قاقحتسا رصح مزلتسي هركذ امك ةقيقح ريغلا

 نأ لهأتسي مل اذإو .دمحي نأ لهأتسي الف تافصلا كلتب هريغ فصّقي مل اذإ هتنأل

 ةارملا وه اذهو ئاعّذا ىلو ىلاعت هيف اوضختم. دمحلا لاهتتسا نوكي نأ هزلي دّمْحُي

 انك هيما وجاهد هيلا هاه اني

 ةقاسلا ةيفاحلا فماتت اه ديفف هوونع اه لش: كلطفلا نوهلتا نم رك ةااهناماو

 اًمباس هب حّرص امك ماقملا اذه يف هزّوج ام ّنأل ؛ىفخي ال شدخ هترابع يف ّنأ ىلع

 فطعلا رهظي اذكو ءاذكه ٍذئنيح ريصي همالك لصاح ّنآل .اًّبقيقح رصحلا نوك وه

 1 ف صحا نوك نمدانو ةخماو اع

 انيقة ان اع ادخل نق اتحتسال ا فيقتل ةهن انمي انهاهت نار دلعل لاقي ذل

 .هزّوج
 لضاتفلا هوتي انه ةلباقتم ىف: ىقيقحلا ريطخلا ةويوحت زك ذا املا لوقت اكل

 .ىفخي ال امك ,ةلباقملا هذه ىف دييقتلل لخد الو .ىئاعّدالا رصحلا نم يدنقرمسلا

 :نارمأ يقب :ماقملا اذه ليذ يف يراخبلا دّيسلا لاق مث

 هريغ دمح ّنأ عم ,ىلاعت هريغ نع دمحلا لاهئثتسا يفن ٌمصي فيك هتنأ :لَوألا

 امك ىلاعت هب هصيصخت ىضتقي ال دمحلا ىنعمو ,تاداعلا يراجم ىف عقاو اًريثك

 دمحلا صيصخت يضتقي له هيف نحن اميف فصولا ىلع مكحلا بّترت ّنأ :يناثلاو

 مدع يضتقي له فلاخملا موهفم اذكو .دمحلا قاقحتسا صيصخت وأ ىلاعت هب

 .همالك ىهتنا .لّمأتف ,ريغلا ةّيدومحم مدع وأ دمحلل ريغلا لاهئتسا

 .اًيقيقح رصحلا انلعج ناو :ةدايز «ه».١



 هريغ نع دمحلا ةقيقح لاهئتسا يفن دارملا ّنِإ ءلّوألا !١)ءانف يف ًالّوأ :لوقأو

 كيك :ةقيفشلا ىلع هقحتي ال لب :ةلوق نم قيس انيق اهني ةينقتلا هيلع لدي انك نلاغت

 .ّرم امك رّكنُي ال تباث ةلمجلا يف دمحلل هقاقحتساو دبعلا لاهئتساو

 هاقملا اذه 06 ىلإ قوسملا ضرغلا ّنأ نئبلا نم ّنأب :يناثلا ءانف ىف :اًيناثو

 فيعتا قمرا نان نكوقلا ام وو لاق ةاوس دما 20010 نكي مل

 هردك) :هلوقب قاس نفلعملا هيلا راتعأ امك محلا قس ويف: فاضوألا هلع

 ل هنتنأ نايب امأو :(هركذتسااس ىلع) هةلوقب ماقملا اذه: ىلع .ةتايب:لاجاو (ليلعتلل

 نع ذملا لسا جف رت نجل "ل رز ايظعنالا ليبس ىلع نك نقف هاوس ديحلا تعني

 ةلالدل ليلد هرخآ ىلإ (فصولا ىلع مكحلا بّترت ّنإف) :هلوق ّنأ رهظي اذه نمو
 قلق لدين دا دوحلاوب قيتحلا هلا :ةلوقوب ةدحلاب قيقعلا هكا ىلع كاملا ءارعنا
 ميدقتو سنجلا مالب دنسملا فيرعت ةنوعمب ىلاعت هيف دمحلا قاقحتسا راصحنا

 هب .دمحلا قاقحتسا ضيضخم ىلع هكحلا بكرت هليلد ىضتقم نوكيف'هةيلإ تثسملا

 ا

 ءارجإل قفاوملا موهفملا ّنأ رّرقت اذإ هتنأ نّيبلا نم ءاّثلاث هركذ ام ءانف يف '"!اًنلاثو

 ل ناي

 كلتب فصّتي مل نم ّنأ فلاخملا هموهفم ءاضتقا نوكي نأ نّيعتي ءّرم ام ىلع .دمحلل

 1 يل تافصلا

 .هرخآ ىلإ .دمحلل بجوملا وه ام نايبل لوألا فصولاف :هلوق

 دمحلل للِع ةروكذملا فاصوألا ّنأب ًالَّوَأ همالك رعشأ :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 وه دمحلل بجوملا ّنأ ىلع مالكلا اذه ّلدو ءاهيلع مكحلا بّترت اهتّيّلعب رعشي

 .اًيناثو :«م» . " .ءافخ :«ه» ١.



 .رَخَأ دئاوفل رّخّألا فاصوألا ركذو لوألا فصولا لولدم

 ةروكذملا فاصوألا ّنأ هب ًالّوُأ همالك رعشي ام ّنأب :يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو

 لمتشي لّلعملا اذهو ,هيف رظن نمل رهظي امك لماكلا دمحلا صيصختل للع اهعومجم
 هلعلا ءازيجا يصش# للا ادهاش راق ور وريفلا مع هيقنو ههلامك و دامحللا فيرنا نع

 ثلاثلاو يناثلاو .دمحلا توبثل ةّلع لّوألا فصولاف ؛هلولعم ىلإ اهنم ءزج ّلك ةلاحإو

 .همالك ىهتنا ,ماظتنالا ةياغ يف مالكف ءريغلا نع يفنلل ةّلع عبارلاو ,لامكلل ةّلع

 باجم هتنألف :لّألا اَمأ ؛رظن يراخبلاو يدنقرمسلا يّمالك نم ّلك يف :لوقأو
 تح سم اصعو كلت عومجم 94 وه لد فئصملا مالك هب رعشي م

 "هيوم انيلذ ا 1 اكاذأ همالاك ةملع لو امو هل اهت هتف دانحللا! ىاقكتما ٠ اصخقأل

 .ةافانم الف ,ىلاعت هل دمحلا سفنك ىلصأ

 هركذ امم هموهفم ريغ لامكلا ةّيصوصخ نب ًالَّوأ باصم هتنألف :يناثلا امو

 لد ل ويف :لذالا بفسوولا :نلعتلا الهو هنل وفي فار دون اياك اقو لَو تامملا

 :دفحلا نين تربت : ىلع ندي اذناو ءاعيمعب ريقلا نع ةنقتو ةلامك و دهحلا توتا ىلع

 هركذ ام نيع هّنكل ركذ ام عيمج ىلع ّلدت اهّنَأ مآسمف ,فاصوألا عومجم هب دارأ نإو

 نيبو هنيب ةافانملا نم يدنقرمسلا لضافلا هركذ ام عفد هب نّيبتي فيكف .ًالَوأ فّنصملا

 انهاه لضافلا دّيسلا اذه مالك ةلمجلابو .هصوصخب لّوألا فصولا ىف اًيناث ركذ ام

 نع همس نا فكشف بابك نف "نايك يذلا ةتاوعلا قار داك اذ نفط

 ش .ملعأ ىلاعت هللاو "؟ !هخسنف لضاف

 .دمحلل بجوملا وه ام نايبل :هلوق

 .بجومب :«ه» .؟" .رصحل :«ه» ١.

 .هأن رك ذ  :«ه» .'"

 »١١١«. لاطبإلاو ةلازإلا ىنعمب انهاه خسنلا :«ه» شماه ىف .؛
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 فصولاو .يرايتخالا ليمجلا ىلع الإ نوكي ال دمحلا :يّشحملا لضافلا لاق

 لّوألا فصولا نيب قراف نم ٌدبالف ءيرايتخالا ثلاثلاو يناثلاو ؛ليمجلا ديفي لّوآلا

 .ىهتنا '" "قيريخألا قود: بضيوملل انابيلوألا قوكريظير تح كلاغلاو: نئاثلاو
 دّدجم لّوألا فصولا ةدئاف ناك اّمل :لاقي نأ نكمي :لوقأ :يراخبلا دّيسلا لاقو

 .هب حّرص امك نيتدئاف امهل ّنإف نيريخألا فالخب .هل هلعج !؟'دمحلاب بجوملا نايب

 0 .ىرت امك بجوملا نايب دّرجمل امهلعجي ملو امهلصف كلذلف
 اذهل ا تيصولا لديس دب قرفلا بلط امّنِإ لضافلا يّشحملا ّنِإ :لوقأو

 ناتدئاف نيريخألا نيفصولل نا نم دّيسلا اذه هركذ امو ,يناثلا نود بجوملل

 هلو | هلق ىف يقيل هذا اكن ١ تعيونلا]انابب اننادجج دع _ىضدعسم ةلاوايرخا
 نيتدئافللو هنايبل امهلعج فّنصملا ّنأِب رعشي ِهنإف .«بجوملا نايب دّرجمل امهلعجي
 .رّبدتف ,قرفلاب ةبلاطملا هّجوت اذهلو .كلذك سيلو

 بوجو وأ تاذلاب باجيالا هنم ردصي سيل .هيف راتخم] كلذب لّضفتم :هلوق
 .[لامعألا قباوسل ةيضق هيلع

 ىنعي ؛ةيبرتلاو داجيإلا وهو .دمحلل بجوملا وه امب يأ :ىراخبلا دّيسلا لاق

 نسا: رق وردا ةيدنلاب وتلا باح ىلا" رايمحلا ل 0 ييرتر تاس نع
 بهذم ّدرل .(هيف راتخم) :هلوق ىلإ رظان (تاذلاب باجيإلا) بجوملا كلذ يأ (ردصي
 قب وشل قف نيلغ توعسو وأ ]هل وقع ظاذلل هجوم لاش هيوكي ةيلتاقلا ناوكشلا

 دوم | فيوعوبب قيل افلا ةلوتعملا يهم ول اهل در سس ويقل رفا ل رافال (لاعألا
 .ةمكحلا بجوم يف موزّللا ىنعمب حلصألا ةياعرو عيطملا باوثك ىلاعت هيلع

 ىلع ةمكحلا هتفلاخمل هكرتب ٌمذلا قاقحتسا لب ءالقع هنع لعفلا رودص مدع عانتماو

 .دمحلل :«ه» . ؟ ١١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ١

 .ناسحإلل اًلباقم :«هر» . '”
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 :(دمحلا هب يختي تح لوقو, :ءامكعلا بهذم زب ءادتغالل للا تيفرت ريغ

 ابد انينا ونا !١ الب ١ هن نيش هك فتحا نع محلا لفاكلا و انعطيتالا ةياقاونلا
 هيلع بوجولا ّنأ ىلع ًءانب انهاه يئيّللا لضافلا اهدروأ يتلا ةشقانملا فعض انركذ

 اًمزلتسم ناك ول هيفاني امنإو .دمحلا قاقحتسا يفاني ال ةل زتعملا هركذ يذلا ىنعملاب

 .همالك ىهتنا .عونمم وهو كرتلا نم نّكمتلاو رايتخالا بلسل

 دمحلل لماكلا قاقحتسالا يفاني ال ةلزتعملا هيلإ بهذ ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 هريغ باجيإب دمحلل بجوملا ليمجلا لعفلا رودص ناك ول كلذ يفاني امن ءاّضيأ
 وه امك هسفن ىلع هسفن باجيإب ناك اذإ اّمأو .مهمالك رهاظ 5257 امك هيلع

 رذنلاب نآرقلا ةوالتك لفاونلا ضعب هسفن ىلع بجوأ نم ّنأ ىرت الأ ءالف مهدوصقم
 سيضع امرا ياس الا كلذ: ليدلق نيش اهي ردا :كاذر كنت قيمبلا وا ةهعلا قا

 حرا امك رخل نحب

 بوجولاب ةلزتعملا دارم ّنأ مّهوت ىلع لومحم انهاه فّنصملا مالك نأ :قيقحتلاو

 اذه يف هكراش دقو .هريغ باجيإب ىلاعت هيلع بوجولا وه ماقملا اذه لاثمأ يف

 فطللا بوجوب مهلوق يف ةلزتعملا ىلع اوعّنش اذهلو .هباحصأ نم هلبق نَم مّهوتلا

 لوقلا ّنأل ال ؛لئاسملا نم اهوحنو عيطملا باوث بوجوو حلصألا بوجوو

 دّيسلا اذه مالك نم ىءارتي امك دمحلل ىلاعت هقاقحتسا لامك يف حدقي اهبوجوب

 كارد نع ةهاسلا ةعضخلا' عونك ىف افي ابنا "' !ةقيورلا تامهوللا هذه لاتفاو

 .كلذ نع هللا انذاعأ ,ةّيلجلا قئاقحلا

 :لاق تي كلذ راشأ ىتحملا لضافلا نأ ىتعي»:«ه» نئماعا قا
 .ةّيدرلا :«ه» . "



 [(ه) 4 نيعتسن كاّيإو دبعن كاّيإ» :ىلاعت هلوق]

 ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالاو] نايعلا ىلإ ناهربلا نم ا"!ىّقرسلا د

 ىلإ [اًروضح ةبيغلاو اًدهاشم لوقعملاو اًنايع راص مولعملا نأكف .دوهشلا

 ا

 بطوُخ ام نوكو صاصتخالا ىلع فطع هتنأ رهاظلا :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 .ىهتنا ءرظن ّلحم لاقتتالاو يّقرتلا ىلع ٌلدأ باطخلا وأ هب

 ىقرتلا ققعشي ال يتاغلاب ةنغ ريبعتلا ئف نأ رظتلا هو لعل :ىراخبلا دينلا لاق

 انأو :لاق ّمئ ؟ٌلدأ باطخلاو هب بطوخ ام نوكي فيكف ءالصأ نيروكذملا لاقتنالاو
 مالك نم اًدوخأم مالكلا اذه لْيَبَق لضافلا كلذ هركذ امب رظنلا عفد نكمي :لوقأ

 هزّيمت بجوأ يتلا ةروكذملا فاصوألا ةطساوب بئاغلا ّنأ  مامهلا دّتّسلا دّيسلا

 رّيمتلا يف !' 'بطاخملاك راصو هروهظ ءالجب هتبيغ ءافخ لّربت هْنأك راص هفاشكناو

 اذه يف بئاغلاب ىلاعت هنع رّبع ول :لاقي نأ ٍذئئيح نكمي هتنأل كلذو .' اروهظلاو
 ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالاو نايعلا ىلإ ناهربلا نم يقرتلا ىلع ةلالدلا ققحتت ماقملا

 :ةمالك نيهتنا :نتخي الل امك لذا :تاطخلا نكل ةوهشلا

 نم هذخأ امل الو ؛مالكلا اذه ليّبق لضافلا هركذ امل ةلالد ال ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 نع لدم فلاش وكبكيح ةييوتاقلاب ريستلا 111 يله ةوشنلا كقنللا هلك

 اذإ هْنِإ :دّيسلا لاق ذإ ؛دوهشلا ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالاو نايعلا ىلإ ناهربلا نم يقرتلا

 0 يت يح وا ىتلا ةووكدملا هقاضوا ةطيماوب كتتاغلا ل ردن دقق: ءاثا لدور هلأكا لق

 ىف «يطاخلا لزم: ةرويأا مذاجي هعييغ ءافذن "103 هلاك راج تس هفاشكناو

 ىف رعلل :ردصملا ىف 7 .ىود:م).١

 .روهظلاو زّيمتلا يف_-:«م».4 15/١. يناجرجلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا ."

 .هزّيمتل ةبجوملا :ردصملا يف .1 نأ :«ه» .0
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 هيلع هقالطإ يفف .بطاخملل عوضوم وه ام هيلع قلطأ مث .2"'روهظلاو !' ازّيمتلا
 ريبعتلا يف ّنأ ىلع مالكلا اذهل ةلالد الو .هرخآ ىلإ 7فاصوألا كلتل ةظحالم

 نوكي ىّتح ةلمجلا يف فاصوألا كلتب هزّيمتو '؟ 'هروهظ ىلع ةلالد هاّيإك بئاغلاب
 هاّيإ) ليق ول (*)هّنأب كلذ لبق حرص دقو فيك .هيلع ٌلدَأ باطخلا قيرطب ريبعتلا

 َّنأ ىلع ةلالد هيف نكي مل هرهاظب مالكلا قايس هيضتقي امك (نيعتسن هاّيِإو دبعن
 نال هوصع نعام هةكو هيلع وا رهكلا تافضلا كل لحال :ةنادعتسالا ول ةداعلا

 نع اًلضف هفاصوأل ةظحالم هيف سيلو .هفصو ىضتقمب هتاذ ىلإ عجار رمضملا كلذ

 .ىهتنا ءاًقرع هتّيببس مهفي الف هتاذب قّلعتي مكحلاف ءاهب اًفصّتم ناك نأ

 ليبُق ٌةَركذو تدنسلا دّيسلا مالك نع لضافلا كلذ هذخأ ام ىّدؤم ناك ول اًضيأو

 اًرظن ركذيف هبرُق عم هنع لهذي نأ هلثم ىلع زاج امل .دّيسلا اذه همهف ام وه كلذ

 يذلا هجولا ىلع رّرق اذإ رظنلا نع باوجلاف ؛هدنع هتبوعص ىلع همالك قايس لدي

 بولسأ ىلع ناك ول مالكلا ّنأ وهو .ةميدقلا انيشاوح يف هانركذ ام دّيسلا اذه هرّرق
 عوضخلا ةياغ ناك اّمل ةدابعلا ذإ ؛دوهشلاو نايعلا ىلع ةلالد نم ولخي ال ةبيغلا

 نايعلا ىلع ةلالد باطخلاو ةبيغلا نم ّلك يفف .دهاشملا رضاحلا مئالي امّنإف للذتلاو

 .هّجوتف .هجو نم دوهشلاو

 هذاك نيم ةدخ امو: يدق رمسلا لهانلا اك اش 3 ىلع شيول «لوقا هن

 .زييمتلا :ردصملا ىف . الل“

 لصأ ىضتقم وه امك تاذلا دّرجم ىلإ ريمضلا عجر اذإ هتنأ لصاحلاو :«ه» شماه يف 2١

 رعشي # َكاَّيِإ + ظفل ّنإف © دّبْعَت َكاَّيِإ  فالخب فاصوألا ةلعر اعشإ يملا ىف نوكي ال هعضو

 .فاصوأ ىلع عالّطالا لجأل اّلِإ كلذك ريصي الو دهاشملا مكح يف ىلاعت بطاخملا نوكب
 نوكي نول أل عقاولا يف فاصوألا كلو كئاذلا فاضتا ةةحمو ف اضوآلا رابعا ةبفف

 .«هنم ١١١ فصولا ةيلعب راعشإ «دبعن هاّيِإ» يف

 .هروضح :«ه». .11/ ١ يناج رجلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا .'“

 هنا :«م» .0



 ؛هركذ امم رهظأ رخآ هجوب رظنلا هجو ريرقت نكمأل دّيسلا اذه همهف ام وه تدّيسلا

 فاصوألا ةطساوب بئاغلا ّنأ كلذ ليَبُق ركذ دق روكذملا لضافلا ّنإ :لاقي نأب كلذو

 رّيمتلا يف بطاخملاك راصو .هروهظ ءالجب هتبيغ ءافخ لّربت هّنأك راص ةروكذملا

 ةبترم دوهشلاو نايعلا ةبترم ءارو باّطخلا نمض يف لصحبي 7 نمف ,روهظلاو

 ؟ةيرق ناداتعءارو: نسيلو ءاهبسحي ىفرتلا نوكي.قرخأ
 امّنِإ ةروكذملا فاصوألاب بئاغلا ةظحالم ةبترم يف ّنأب :اذه نع باوجلا نكميو

 ىلإ بطاخملاك راصو اذك هّنأك راص :لاق اذهلو ءروضحلاب ٌديبش وه امب قّقحتي
 روضحلا ةقيقح قّقحتي امّيرف فاصوألا ءارجإو باطخلا ةبترم يف اّمأو .هرخآ

 .لّمأتف .ةدهاشملاو

 .هيلع دمتعي ال داش وهو :هلوق
 .هيلع ساقي ال داش هتنأب ينازاتفتلا ةمالعلا هيلع ضرتعا :لضافلا يّشحملا لاق

 ةداهشلا 3و. ىسبل ههنا ةعفد: نكميو«هدعب ام ىلإ ءاثا: ةتفاضال دقداهش كني ل كل

 وهو .هيلع دمتعي ال لاق ثيح هب ٌدتعي نّمع ردصي مل داش هتنأل لب .هذوذش ددرجمل
 1 : 0 يهتنا "مشيت ريسلاب ةريفست ىلإ راساف "نامي ىسق) فق اناكلا لوقا: دام

 نّمم ردصي مل ٍءيشب ٌّجتحي نأ ةّيبرعلا ةّمثأ مامإ ليلخلا لثم نع اشاح :لوقأو
 ةلالد يف يفكي ذإ هب ٌدتعي ال ءيشف فاشكلا مالك نم لضافلا اذه همهف امو .هب ٌدتعي

 لدجأل نوكيج نأ هزت الو. ذؤدنتلا: لجأل ريقشتلا نوكي. نأ .نيقحتلا ىلع ءىش

0 005006 

 ةداهشلا ّدر ّنِإ :ةمالعلا هركذ ام عفد يف لاقي نأ اًضيأ نكمي :يراخبلا دّيسلا لاقو
 همالك يف اًضيأ هل دوهشملا نوكي نأ زاوجل .هتداهش نع نامألا عفتري ذاشلاب هتنأل

 ١. فاشكلا ١/١5. ” . .طوطخملا .ماصع ةيشاح ؟١.
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 .همالك ىهتنا .مهفاف .ًذاشلا ليبق نم

 ينازاتفتلا ةمالعلا مالك لصاح ّنإف .مهف ال ّمُْهَو هدافأ ام ّنأ انمهفو انلثتما :لوقأ

 ٌدتعي ال هتنأب ءاملعلا نيب فصوي ال همالكب ّجتحي نم مالك نم دروي يذلا ًذاشلا ّنأ

 ريسفت لئاوأ يف فّنصملا مالك يف ءيجيس امك ,هيلع ساقُي ال هتنأب فَّصوُي امّنِإو هب

 هدرا رمال هقنلا اذه ل وقف: ء هيلع ناني أ داعف: ضيعلا امو لاق: فيس وقنا

 .ةمالعلا ضارتعا عقدي ال دودرم (هتداهش نع نامألا عفتري ْذاشلاب هتنأل ةداهشلا

 ىلع لدي (ًّداشلا ليبق نم همالك ىف اًضيأ هل دوهشملا نوكي نأ زاوجل) :هلوق مث
 يف برعلا ضعب ىلإ (هيلع دمتعي ال داش وهو) :فّنصملا لوق يف ريمضلا عجرأ هتنأ

 كلذ وه دهاشلا ّنأ روهظل .رهاظ هنالطبو .هنع ىكحملا مالكلا هل دوهشملا لعج

 تاكلاويعانلا قمقعلو املا ةفاضع ةاتازا ا ليلخلا ىوعد هل دوهشملاو .مالكلا

 .مهمالك يف لاثملاو دهاشلا ىنعم فرع نم كلذ فرعي ءامهوحنو

 .مهفاف ءمهَو ىلع مهو لضافلا دّيسلا اذه همهف ام نأ هانرّرق امب رهظ دقو
 لوصحو .هروصتو .لعافلا رادتقاك هنود لعفلا ىتأتي ال ام ةيرورضلاو] :هلوق

 نأ حصيو ةعاطتسالاب لجرلا فصوي] اهعامجتسا دنعو [اهب لعفي ةدامو ةلأ

 .هرخا ىلإ [لعفلا هب رّسيتي ام ليصحت ةيرورضلا ريغو .لعفلاب فلكي

 فصوي) هنود لعفلا ىّتأتي ال ام دارفأ عامجتسا دنع ّنِإ :يراخبلا دّيسلا لاق

 بابسأللا ةمالس انه ةعاطتسالاب دارأو .(لعفلاب فلكي نأ ٌّمصيو ةعاطتسالاب لجرلا

 .اقافثتا فيلكتلا طانم يهو ت0

 ةمالس ىلع  ةعاطتسالا ظفل ينعي مسالا اذه عقي :دئاقعلا يف يفسنلا لاق

 .ىهتنا .'"''ةعاطتسالا !١ هذه دمتعت فيلكتلا ةّحصو ,حراوجلاو تالآلاو بابسألا

 .«ماصع ١١؟» ةلاحم ل ةودقلا هللا "قلتي يذلا دصقلا نع دبعلا نكمي هب ذإ :«ه» شماه يف ١.

 .” ,ةّيفسنلا دئاقعلا .؟



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث قل

 ةردقلا ةينائلاو .فيلكتلا طرش نويلوصألا اهلعج يتلا ةنكمملا ةردقلا يهو

 ال مسقلا اذهو :هيف فّنصملا لاق اذلو ,فيلكتلا رْسُي طرش اهولعج يتلا ةرّسيملا

 اهعمو .لعفلا اهب نوكي يتلا ةّيقيقحلا ةردقلا اهب دري ملو ,فيلكتلا ةّحص هيلع فقوتي
 .اهلبق عقاو فيلكتلا نإف

 عافدنا تفرع فّنصملا مالك حرش نم اّنم تعمس امب :لوقأ :[يراخبلا] لاق مث

 هيفو ,ةعاطتسالا عم الإ نوكي ال فيلكتلا ةّحص ّنأ ىلع ةلاد ةرابعلا رهاظ ليق ام

 فيلكتلا ةّحص يف طرتشي الف .لاحملاب فيلكتلا ةّنسلا لهأ دنع ّمصي هتنأ

 لعفي ةّدامو ةلا لوصحو هرّوصتو لعافلا رادتقا لصحي نا زوجي هتناو .ةعاطتسالا

 فّصوي فيكف لعفلا هنم ليحتسي ٍذئنيحو .لعفلا نم عنام لصحيو .اهيف اهب
 ال روكذملا انهاه دارملا ىنعملاب ةعاطتسالا طارتشا ّنأل كلذو .ىهتنا ؟ةعاطتسالاب

 لهأ نم يلازغلا مامإلاو ةّيديرتاملا انباحصأ ّنأ عم ءلاحملاب فيلكتلا ةّحص يفانب

 .همالك ىهتنا .لوصأألا بتك يف ركذ ام ىلع لاحملاب ١ فيلكتلا اوزّوجي مل ةّنسلا

 :هوجو نم رظن هيف :لوقأو

 ريق ور ١١ نلا ( تانيا ةفالتم انه ةعاطتكلاوتناراو )ةهلوق داق 51

 لعافلا رادتقا ّدع دعب هّنإف .فّنصملا مالك حيرص هيلع لدي ام دارملا لب 2

 دنع يأ (اهعامجتسا دنعو) :لاق .اهيف اهب لعفي ةّدامو ةلآ لوصحو هرّوصتو
 ىلإ (لعفلاب فّلكُي نأ ٌحصيو ةعاطتسالاب لجرلا فصوي) تادودعملا كلت عامجتسا
 ةمالس ىنعمب ةعاطتسالا سيل هدنع فيلكتلا طانم ّنأ يف حيرص اذه ّنإف ؛هرخآ

 كلت ةبسن لعجي نأ دّيسلا اذه دارم نكل .ةردقلا عم يه لب طقف تالآلاو بابسألا

 (ليق ام عافدنا تفرع اّنم تعمس امب) هلوقب ركذي ام عفدل ةمّدقم فّنصملا ىلإ ةدارإلا

 .هرخآ ىلإ

 .فيلكتلا زوجي مل :«(ه» ١.



 انف يراخبلا ىلع ةيشاح

 يف اًلخاد لعافلا رادتقا هلعج يف حيرص فّنصملا مالك ّنأ :لصاحلاو

 ام قفو ىلع ال ةعاطتسالا نم هدصق ام قبط ىلع هيلع داريإ ليق امو ,ةعاطتسالا

 ثيح كلذب لئاقلا حّرص دقو .هريغ وأ يفسنلا دئاقع يف روكذملا ىنعملا هيضتقي

 اهيف اهب لعفي ةّدامو ةلآ لوصحو هرّوصتو لعافلا رادتقا لصحي نأ زوجي هّنِإو) :لاق

 .مهفاف .هرخآ ىلإ (لعفلا هنم ليحتسي ٍذئنيحو لعفلا نم عنام لصحيو
 لها دنع اًرئاج لاحملاب فيلكتلا ناك اذإ هلإ ليقلا بع اس از لوقف: لسرولو

 تامل لا هنااا كج فذ نوعي هع الطعم ال ارا كلا ةنقح طارفتا دهر انف ةقنلا

 ليف امي ارملا نسل رق انلا لت رعل ةعييسعنلا ةودقلا ىأ ةقاسلا ةروقلا وأ اهنألا و

 ادهن هك لاسفل نمش اكبلا ةكفت: ل وقل قتنو طارتش :الا كلذ نيب ةافانملا ىوعد

 يفاني ال انهاه دارملا ىنعملاب ةعاطتسالا طارتشا ّنأ نم هركذ ام هّجوتي ىّتح دّيسلا

 ىلإ ةجاح ال لاحملاب فيلكتلا زيوجت عم هتنأ دارملا لب ءلاحملاب فيلكتلا ةّحص

 .كاذ نم اذه نيأو .طارتشالا اذه

 ةدمالتت ندم: صفاشلا ىورزاكلا هللا لضف:ييطخلا وه لئاقلا نلقاك أت اما

 ىف مهعبت تينذلا : رعاشألا روهمج ةّنسلا لهأ نم هدارمو .هئاكرشو يناودلا ةمالعلا

 5 زتعملا نم مالسإلا لهأ فئاوط لقنو .ةّيعفاشلا نم مظعألا د قيما ل ويضل

 ةّيمالكلا بتكلا ىف يرعشألا مهخيشو ءالؤه لاوقأ مهريغو ةّيماركلاو ةعيشلاو
 .رهنلا ءارو ام يف ةفّئصملا بتكلا يف الإ ركذ هل سيلف ةّيديرتاملا ماوي نو كوبق

 امنا ةّيعفاشلا نم اهالاو امو .ناريإ لهأ موف ةلمجلا يف ةّيفسنلا دئاقعلا حرش عويشو

 ناك امل كلذ الولو .هوحنو حيولتلا يف لاحلا اذكو .ةّيعفاشلا نم حراشلا نوكل وه

 ناش ةقيقح ىلع علطا نم دنع رهاظ هجولاو ءرثا الو نيع مهدنع كلذ نم

 .مهفاف :نيتفئاطلا

 .كريغ دبعن الو كدبعن هانعم ساّبع نبا لاق كلذلو :هلوق



 ّنأل كلذو .هرخآ ىلإ لاق رصحلا ىلع ميدقتلا ةلالدلو يأ :يراخبلا دّيسلا لاق

 َكاَّيِإ؟ ىلاعت هلوق دّرجم ىنعم ّنأ .هرخآ ىلإ هانعم :(ضر) هلوق ىنعم ١ "نأ رهاظلا
 تاطغلا نأ كلغ يهدر لو ميس رخا !1١ لوق هاديعلا نورتي منا ريغ درعا "ل روف دقق

 مالكلا اذه ّنألو وأ ءقبس ام ىلع ةقباسلا تافصلا مامضناب نكل رصحلا ىلع لد نإو

 :ةرخآ :ىلا:لاق رضحلا ىلغ ل

 :لاق ثيح يئيّللا لضافلا هركذ ام فعض رهظ ريدقت ّلك ىلعو :لوقأ :لاق مث

 ام ىوقأ ىلإ هل اًدانسإ رصحلا ىلع ميدقتلا ةلالد ىلع (ضر) ساّبع نبا لوق عّرف
 تاطيخلا اي فرس ناس لال دعبل "© اور لون" "هيرهاف ارسبلا هذاقفإ نكف

 .همااك يونا قيس لك رصعللا ىلع لان افا

 لضافلا نع '*!هركذ ام فعض امهيلع عّرفتي الف .دساف نيريدقتلا الك :لوقأو

 تافصلا ةّيلخدمو رصحلا ىلع هسفنب لدي اًضيأ باطخلا َنألف :لّوألا اَمأ .يئيّلا

 ال ,هعم باّطخلا هنكمي ثيحب دماحلا دنع هزّيمتو تاذلا نييعت يف ناك امن ةقباسلا

 انيك كلذ قوس !١١ قيس اميف قس علو يرضعلا ىلع ةلاللا :باطخللا ةهالما
 يف ّنأ نم اًقباس '" !هركذ امل اًقلاخم هركذ امل فلاخم كلذ ّنأ ىلع .عوجرلا هب دهشي

 انجاب ناك اذإ ذا هن نمعلا خي ه0 ذا ةدخاو دقنار ار اعنا هب ةفحتلا نضيستحت

 لدي ةيتآلا تافصلا ّمض عم هب دمحلا صيصخت نأ انهاه هدارم سيل نأ روهظل .ىهتنا

 زك دلاب:ضيضخللا نضيضصخت نا هيلع هخوتل "لاو ديف: ديحتلا محلا نسا دسنا ىلع

 .لوق :«م» .؟ نأ م١

 .اهراهظإ :«ه» .'"

 لد يذلا وعلا ا لا 0 م ناك اذإ يال شماه ىف .؛

 .هلقن :(م)) م يف .6 >١7(«. نك

 .هركذ امل اًفلاخم  :«ه» . .م دقت :«م» شماه ىف .1



 ضع يراخبلا ىلع ةيشاح

 احا .حّجرم الب حيجرت ةيتالا تافصلا نود

 عم حيرص (رصحلا ىلع ةلالدلاو) :فّنصملا لوق يف روكذملا ٌنألف :يناثلا اّمأو

 هرقل ولا نمد اسمنلا صعلا نعد ردلا ١ قه اب ةيكرلا" د

 اذه ّنألو دارملا ّنأب هرخآ ىلإ (ساّبع نبا لاق اذهلو) :هلوقب هليلعت رّسفي فيكف
 ةديغبلا تاليوأتلا هذه .لتم اج. ولو هرخا ىلإ لاق اًملطم رصحلا ىلع لاذ: ءالكلا

 .ةّيظفللا تالالدلا نع نامألا عفتراو ةّيوغللا عاضوألا عاضل ةّيدرلا

 ىلإ [ةباجإلل ىعدأ ةجاحلا بلط ىلع] ةليسولا ميدقت نأ هنم ملعيو :هلوق
 را

 يف ةنوعملا بلط ةروكذملا ةناعتسالاب دارملا نأ قيسدف «فراخبلا ةقللا لأف

 ناعتلاو ايخادو ةذويضتم ةقابقلا  ىتاثلا يلهو: :كادانخلا اذا ىفبوا ايلك تاقينلا

 هب قلطم ةناعالا ّنأ ةدابعلا ميدقت 5 ذئنيحف رك ذ امك سسكعلا نوف اهيلإ ةليشو

 انتا هدايا ليصحتل اعلا كلش ماو تالا ىإ ةفايولاب ةداعلا ليك

 ام تاتمهملاب ديرأ نإ لوألا ىلغو ,ةناعتسالا ىلإ ةيسنلاب ةدوضقم اهنأ ميدقتلا هجبوف

 ملعي نا ١ ميدقتلا هجوو .رهاظ ةناعاالا ىلإ ةليسو ةدابعلا نوكف ةدابعلا لوانتي ال

 ةليسولا ميدقت ّنأ) ملكتملل اهتوبتب رابخإلا يف ةجاحلا بلط ىلع ةدابعلا ميدقتب
 روت لا نيب علا عيوكو نا سب اجلا اذ .(ةباجالا ىلإ ىعدأ ةجاحلا بلط ىلع

 نمو .يجراخلا بيترتلا ىلإ يركذلا ميدقتلا دشريف .يجراخلا بيترتلا قفو ىلع

 انهن نلعب اهل و اني اطير ١ ناوية اعتقال ىلا : نعد كوكل همنا ناسي ةذانلا ةقعروضخ

 لإ ةدابعلا ىلإ ةليسو اهدارفأ ناك نإو .ةقلطملا ةناعإلا :لاقي نأ نكميف رهاظلا وه

 ىلع ين رغب اين ناعم ان ىهو :اهنلإ ةداسلا لهو اقم فمارفا نه اةينكألا

 .ةناعإلا ليصحتل :ةدايز «ه» .؟ .رصحلا_:«ه».١



 ىلإ ال ةناعإلا دارفأ ضعب ىلإ سايقلاب ًةليسو اهنوكل '"!ةجيتن نوكيو ''!ةدابعلا
 .فّلكتلا نم ريرقتلا اذه يف ام ىفخي الو .اهعيمج

 ىلع ٌئنبم وهو ,راصتخا عم ماقملا اذه يف يئيّللا لضافلا هدروأ ام اذه :لاق ّمث

 ءاشنإ ّنأ امك هتنأب ريبخ تنأ :لوقأ انأو .ةدابعلا سفن ماقملا اذه يف ةليسولا لعج

 دارم نوكي نأ نكميف .هل ةليسو ةدابعلاب رابخإلا كلذك ةجاحلا بلطل ةليسو ةدابعلا
 َكاّيإ» هلوق ميدقت نأ .هرخآ ىلإ (ةليسولا ميدقت نأ هنم ملعيو) :هلوق نم فّنصملا
 ناك ءاوس ةجاحلا بلط وه يذلا 4 ُنيِعَتْسَن َكاَّيإ# ىلع ةليسو وه يذلا «دُبعَن
 كلذو«ةباجالا ىلإ ىفدا ةجاحلا ينط ىلع ةليسولا ميد نأ, ةلعبل ءاشنإ وأ اًرايخإ

 بابسأ ليصحت يف نكمي ام ةياغ دهتجي ءاعّدلا ماقم ىف ىعاّدلا ّنأ رهاظلا ّنأل

 اغا 15 ىلع اون زامل ةبابتاالا ىلإ عدا ةليدمولا مدع كتر واق تباعا
 ىلع عفدي ملو .لضافلا ةقيرط ىلع درو يذلا لاكشالا دري الو ,فّنصملا مالك يف
 اًديعب سيل انلق ام ّنأ ىفخي الو .ىرت امك فلكتلاب اهضعب ىلع عفدو هوجولا ضعب
 .همالك ىهتنا ءلوحفلا هل ضّرعتي مل نإو لوبقلا نم

 بلط ىلع ةليسولا سفن ميدقت وه هب ةداعلا ترج ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .هناحبس هللا عم ةلماعملا ناك اذإ اًضوصخ .اهنع رابخإلاو اهركذ ميدقت ال ةجاحلا

 يف كل يلصأ ين :" 'هناحبس هنع لاؤسلا دنع التم لاقي نأل لّصحم ال نأ روهظل

 رابخإلا نأ رهاظلاو ,ةرخآلاو اينّدلا معن نم اذكو اذك ينطعأف ةعكر *!فلأ ةليل ّلك

 .ةليسو ال اًدّهعتو اًلَبقت فرعلا يف ىّمسي كلذ لثم يف

 ىلع ّلدي (فّلكتلاب اهضعب ىلع عفدو هوجولا ضعب ىلع عفدي ملو) :هلوق اًضيأو
 ,كلذك سيلو ؛فلكت الب لاكشإلا عفدي ام لضافلا اهركذ يلا هوجولا يف سيل هتنأ

 .اهل :ةدايز «ه» . ؟ .تادابع :«ه» ١.

 هما نفل سن .ىلاعت :«ه» .'"“



 حا يراخبلا ىلع ةيشاح

 الب فّنصملا مالك هيلع قبطني امم لّوألا مسقلا نم لّوألا ّقشلا يف هركذ ام لب

 ندع ايفنطت ةنوويفلكو ةلوزرا " "هنزع تسبلا ءاللك ل راي نأ تشاقملاف قلك
 .هّجوتف .هوجولا رئاس

 هدعُبل وه امّنِإ لولعملا فيعضلا ههيجوتل لوحفلا ضددعت مدع َّنأ رهظ هانلق امبو
 .لوبقلا ةجرد نع

 [(ء) +َميِقَتْسُمْلا طارصلأ اًنِدْهأ» :ىلاعت هلوق]
 .ةبولطملا ةنوعملل نايب «ميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا اَنِرْه]» :هلوق

 "ادري ال نكل .لصفلا ىضتقا يفاني نايب هتنأ هرهاظ :لضافلا يّشحملا لاق

 1 هييق و اضناألا "لاهك ههدعل :اضفلاف قفللا قيرط ىلع نايبلاف لا ديلا ودق

 لعجت نأ كل سيلو .# ُنيِعَتْسَن َكاّيإ# ةّيربخو ةّيئاشنإل عاطقتنالا لامكل هتنأ رهظألا

 نع رابخإلا ىلع هفطع ّمصي ال هتنأل ,ةناعتسالا بلطل ًءاشنإ 4 ْنيِعَتْسَن َكاّيإ#
 .همالك ىهتنا .؟ !ةدابعلا

 :ىلاعت هلوق يف ينازاتفتلا ةمالعلا زّوج :لوقأ :اًلئاق يراخبلا دّيسلا هيلع در 5

 ْنَمَل اوُمِلَع ْدَقَل + :ىلاعت هلوق ىلع اًفطع نوكي نأ «ْمُهَسْفْنَأ ِهِب اَوَرَش اَم َسْئِبَلَو
 :لاقو ءمَسَقلا باوج يف عقاولا يرابخإلا 0! قاَلَخ ْنِم ٍةَرخآلا يف ُهَل اَم ُهاَرَتْشا

 .همالك ىهتنا ءريثك رابخالا ىلع ءاشنإلا فطع

 يف هزّوج امّنِإ ربخلا ىلع ءاشنإلا فطع زّوج نم ّنأ رهاظلا ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 .لوطملا ةيشاح يف نيققحملا دّيس هب حّرص امك بارعإلا نم لحم اهل يتلا لمجلا

 ىلإ رظنلاب ةروكذملا ةتكنلا نوكي نأ صيصختلا اذه نم مزلي ام ةياغو :«ه» شماه يف ١.
 .«هنم ١؟» هيف اذك الو مالكلا تالامتحا ضعب

 .لامك هبش هب :ردصملا ىف ."' .هدري :ردصملا يف .؟
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 نوكي نأل لضافلا يّشحملا دنع لمتحا اّمل و ةلمجيو

 :تارعالا نم اهل نجف ال اقم اهن عدعملا ةلمجلا تا ركقت دقاو»«لا قمم ءاعؤءاذقيا

 .فطعلا عانتماب مكح اذه ىلع ًءانبف

 ىلع ءاشنإ هنوك ريدقت ىلع 4 ُنيِعَتْسَن َكاَّيإ »8 فطع هزيوجت مدع ىف مالكلا اذكو

 مالك ءادتبا اًضيأ هتنأ ةّمث هيلع فّنصملا مالك [و] ''!لّوألا ربخ ُدّبعَت َكاَّيإ 8# ةلمج

 .(ةدابعلاب كّصخن كنا اذه نَم اي) :ريدقتب

 ىلع ةّيئاشنإلا ةلمجلا فطعل هعنم لضافلا ىّشحملا مالك نم مّهوتي فيكو

 ىلع لوطألاب ئّمسملا هحرش نم ةديدع عضاوم يف حّرص دق هتنأ عم اًقلطم ةّيربخلا

 يبسح وهو) :هلوق حرش دنع هركذ ام اهنم .روكذملا طرشلاب كلذ زاوجب صيخلتلا

 ردقي نأ اًمإف .هدعب عقوتي امل ةلاكولاب ماعلا حدملا هنم ردابتي هتنأ نم .(ليكولا معنو

 مغَن# :ىلاعت هلوق يف امك هب ملعلل فدح (وه ليكولا معنو) يا حودمملا هدعب

 ددحا ىلع (ليكولا هقن) فحم ةلمجلا هاد ناك نإ ذقيحو «بوتا ا "7ةذْقعلا

 هوا

 نأ لوطملا ةيشاح يف يورهلا يمامإلا دمحأ نيّدلا بطق يضاقلا مالك نم مهفيو

 بارعإلا نم ّلحم هل اميف ال لوقلا زّيح يف ةلمجلا نوكي نأب طورشم كلذ زيوجت

 بحاص هزاوجب عرس ناو لوقلا زيح يف ءاشنإلا فطعو :لاق ثيح :املذعم

 ثحب يف زاجعإللا لئالد يف هعنم رهاقلا دبع خيشلا نكل حون ةروس يف فاشكلا

 مُه ْمُهَنِإ الأ ءاَهَفّسلا َنَمآاَمَك ٌنِمْوُنَأ اولاق# :ىلاعت هلوق يف لصفلاو لصولا

 هل اميف فطعلا كلذ زيوجت اّمأو .زاجيإلا ةياهن ىف مامالا لاق اذكهو ."!4ُءاَهَفَّسلا

 را .لة املا ف3

 ل



 ضرما يراخبلا ىلع ةيشاح

 ندحجلا هيي" لاقاام نلعرالا وا لاوقلا دعي ناك داون املظم عبارعألا نين اهب

 قرافلا عم شايق لوقلا زّيح يف ام ىلع سايقلاو ,مهنم هيف ةياور الف فيرشلا

 .رّبدتف ىهتنا .هيلإ عجري الف

 .مظعألا دوصقملا وه امل دارفإ '' وأ :هلوق

 نع باوجلا ماقم يف بلطلاب ةيادهلا صيصختل هبجوت :لضافلا يشحملا لاق

 او تقاك راسا دعي مالا رة د ركل زج يعبد كد كك هنا
 هيف ةكرلعينلا ةقيرطلا ةالزا"او .لطشفلا ةةاضلاو تاَوَلنَصلا نلع اوظناع#
 ؛) فطعلا

 فاعلا ةريتو. قلع ضاختلا ركذ ناكاذإ ملسم اذه ناي« ىواتبلا دقنلا هيلغ ةوؤأو

 ,لاعفتسالا نيس نم دافتسم ةّماعلا ةنوعملا بلط ّنأل ؛ماقملا اذه يف كلذك سيلو

 .همالك ىهتنا ءرمألا ةغيص نم دافتسم ةّصاخلا ةيادهلا بلطو

 روكذملا فالتخالا لثم عم فطعلا نودب ماعلا دعب صاخلا ركذ زاج ول :لوقأو

 ل لاق هرهاظ هاير هقم اند تالا ىلع هلا: ىلع ان وقل دف راخل

 فالتخاب كلذ يف كّسمتي نأ ىلوألاو ةّيبرعلا دصاقم يف اًصوصخ ةّيدنسملل حلصي

 .رّبدت ,نيتلمجلا بولسأ
 .فطلب ةلالد [ةيادهلاو] :هلوق

 ان اريكلا ىف "1 يمس كاذلو] وبلا: قف رو نتعلم عا راشيل هقنفلا لا

 هنايب يف يئيبلا لضافلا هركذ ام اّمأو ءام نيلو قفر نودب نوكي ال ريخلا ىلع ةلالدلا
 نأ ةلزتعملا مالك يفو .ةعاطلا ةردق قلخ اندنع فطللا ّنأ نم تفرع امل :هلوق نم

 .و :«ه» .'" .هلاق :«ه» ١.
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 كيكو هن.دضق ام. ىرعش كيلق ايتن ترقي وأ ةعاطلا هدسع«فلكملا ناتشي ام فطللا

 .همالك ىهتنا ؟ىلاعت هريغ ىلإ ةبستنملا ةيادهلا يف ٌمصي

 نكرم نا ووهطل وعلا مدع نع أشن امّنِإ كلذ يف روعشلا يئمت :لوقأو

 ,ريخلا يف هلامعتسا حيضوت ةلزتعملاو ةرعاشألا دنع فطّللا ىنعم نايب نم لضافلا

 ٌحصي فيك هّنِإ لاقي ىّتح ىلاعت هللا ريغ ةياده يف هنايرج ىوعد مزلتسي ال كلذو
 ل يف

 .مكهتلا ىَلَع [دراو] '' #١ ميِحَجْلا طاَرِص ىَلِإ ْمُهوُدْهاَف# :هلوق

 اويطنف انقل اذا يار 11 وقوم ىلع نركت نأ نكنو م[ كانا نسما لآ
 لهسيل اهقيرط اوفرعي نأ مهريخف اهنم مهل ٌدبالو ميحجلا ىوس مهل لِزْنَم ال هتنأب

 .ىهتنا '*!اهكولس نم ٌدبال يتلا قيرطلا بعت نم اوصلخيو اهيلإ لوصولا مهيلع
 ماقم ماقملا سيلف ,كلذ مهريخ نأ مّلس ول هتنأب :يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو

 .هيف رظناف .هقحالو لوقلا اذه قباس ىلإ رظن نم ىلع ىفخي ال امك )١. مهب فطتلا

 .همالك ىهتنا

 نم ّىشأ قيرطلا بعت ناك ول متي امْنِإ هركذ ام ّنأ اًضيأ هيلع هّجوتي :لوقأو
 .كلذ فالخ رهاظلاو .ميحجلا باذع

 مالك مامتإ ّنآب انل حنس اًمعو يراخبلا هركذ اًّمع باجُي نأ نكمي :لوقأ مث
 نأ ىلع الو .ةّبهلاو فطّللا '"!ماقم ماقملا نوكي نأ ىلع فقوتي ال لضافلا يّشحملا

 ةاصعلا عم باّطخلا نوكي نأ زوجي ذإ :ميحجلا باذع نم ّقشأ قيرطلا بعت نوكي

 نأ لاحم الو ءاهيف ةّدم مهثكم دعب رانلا نم مهجارخإ ىلاعت هلدع ىضتقا نيذلا
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 بجوي مهفقوت ّنأل ءقيرطلا يف مهفقوت نم مهل ُديخ ميحجلا لوخد ىلإ مهتعراسم

 كلت طاقسإ ىلاعت هلدع ىضتقا امّبرو .مهثكم باذع ىلع مهفوخ باذع ةدايز
 ولخي ال هحوضو عم هّنإف لّمأتف ,مهيلع ةفاسملا رصقو قيرطلا ةءارإب مهنع ةدايزلا

 ْنِإَوَ» ىلاعت لاق امك .ّدع اهيصحي ال اًعاونأ عّونتت ىلاعت هللا ةيادهو] :هلوق

 ةضاقا لوألا بت رقم ىناتحا نق رص اهتكاو !١" ءاهوطكل لازما همنا واخت
 ساوحلاو ةّيلقعلا ةّرقلاك [هحلاصم ىلا ءادتهالا نم مرملا نكمش اهب: ىتلا :قوقلا

 .ةرهاظلا دعاتشملاو ةنطابلا

 ساوحلاو لقعلا :ةثالث ةّنسلا لهأ دنع ملعلا بابسأ :لضافلا ىّشحملا لاق

 ا"! نْيَنْيَع ُهَل ْلَعْجَن ْمَلآ 8# :ىلاعت هلوق لعجي نأ يغبنيو 50 ةرهاظلا

 :ىلاعت هلوقل همهف عم هنع لفغ فيك هنم بجعلاو .ةيادهلا نم ةبترملا هذه ىلإ ةراشإ

 .ىينتا 14 ِنْيَدْجّنلآ هاَنْيَدَه ود

 تلارتم. ىف ضايآلا دارأ نم فّئصملا ضرف نب ىراخبلا دّيسلا هيلع ووو

 ناهد قاتل ثيم كنا ديبالا ةرق هينا رتل كلت نوك ىف: اهيدنا يشمل 72: هلا
 .كلذ عقي مل # نْيَئِيَع ُهَل ٌلَعْجَن ْمَلآ#» :ىلاعت هلوق يفو .اهيف اهلمعتساو اهيلع ةيادهلا
 .همالك ىهتنا .بجع الو هنم ةلفغ الف

 لدي امك ىلاعت هللا ةياده بتارم نايب انهاه فّصملل يلصألا دوصقملا نإ :لوقأو
 .ىلاعت همالك نم اهيلع ةيادهلا قالطإ ىلع داهشتسالا نايب ال .همالك حيرص هيلع
 ركذ دنع ركذي نأ بسانملا ناك اًضيأ اًيلصأ اًدوصقم كلذ ميلست نوك ريدقت ىلعو

 ل ناو ناس هدد ةمرتلا كلج و ايبعلا/ ىلع دليلا كلم اك أ ىلا[ رفا

 . ١37 .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا .'"



 اًدج ديعب كلذ ىلع فّنصملا ةلفغ معن .اهيلع ةيادهلا ظفل قالطإلا داهشتسا حلصي

 ةيناثلا ةبترملا ىلإ ةراشإ ١١١4 نْيَدْجَنلَآ هاَنْيَدَهَوم :ىلاعت هلوقل هلعج ّنأ رهاظلا ذإ

 َناَسِلَو * ِنْيَنْيَع ُهَل ْلَعْجَت ْحَلَأَ :ىلاعت هلوق دعب هعوقو ةظحالمل نوكي امن
 .مهفاف ,ةيآلا ' 14 ِنْيَتَفَشَو

 .هرخآ ىلإ © نْيَدْجَنلا ُهاَنْيَدَهَو + :لاق ثيح :هلوق
 يف ريخلاب اهصاصتخا نم ًالّوأ همالك نم مهفي ام ىلع :يدنقرمسلا لضافلا لاق

 لامعتساف ٌرشلاو ريخلا قيرطب رّسف امل #« ِنْيَدْجَّنلا 8 ّنأ دارأ :يراخبلا دّيسلا لاق

 .همالك نم مهف ام ىلع ريخلاب اهصاصتخا ىلع ًءانب بيلغتلا ىلإ جاتحم هيف ةيادهلا
 اذه نم ريخلا ىلع ةلالد هيلع ةلالدلاف ءريخ نع زارتحالل ٌدشلاب ملعلا ّنأ هيف نكل

 :ةييلقتلا ىلا اة اه الق عملا

 نم ٌدشلا قيرط ةءارإ ّنأب فرتعا مالكلا اذه ليبق لضافلا اذه ّنأ بجعلاو

 .همالك ىهتنا ,يداهلا وه هناحبس هللاو يدايألا

 وأ ريخ ٌرشلاب ملعلا ّنأ هركذ اّمم مزلي ام ةياغ ّنأل ؛رهاظ رظن هيف :لوقأو

 هيجوتلا اذه ىلع ةيادهلا لامعتسا يفف .همزلتسي وأ ريخلا نيع ّرشلا ّنأ ال .همزلتسي

 بتك يف ركذ امل حجرأو ىلْؤَأ بيلغتلا زيوجت َّنأ رهاظلاو .زّوجتلا باكترا اًضيأ
 ,حوجرملا زّوجتلا نم هبكترا ام ىلإ ةجاح الف .ةّيبرعلا يف ٌمِساو ٌباب هتنأ يناعملا

 .رّبدتف ءبئاجعلا بجعا نم كلذ ليبق لضافلا هلعف اّمع هبّجعت نا رهظ اذهبو
 .ءايلوألاو ءايبنألا هلينب ّصتخي مسق اذهو :هلوق

 الف هلين موزلب وأ ,ةداعلاو ةرثكلا قيرطب هلينب ٌصتخي يأ :يراخبلا دّيسلا لاق
 .همالك ىهتتا .ءايلوألاو ءايبنألا ريغ يف قداصلا مانملاو ماهلإلا دجوي دق هتنأ درب
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 فّنصملا دارم ّنأ يل حنس دقو .ريدقتلاو دييقتلا فلكت نم هيف ام ىفخي ال :لوقأو

 ةمصعلاب اوؤّيهت اّمل ءايلوآلا نأ وهو .(ءايلوألاو ءايبنألا هلينب ٌصتخي ٌمسق اذه) :هلوقب

 ار دهسا وي ةووك ملا ةوطج ولا خاج كا رملا عبوات: ىلع فكي نأ ةظايرلاو

 لب ةبقرتم ةمعنك مهيلع نيدراولا ماهلإلاو يحولا ناك .كلذ لينل !'!اًّمات اًدادعتسا
 ىلإ مهيديأ لصي ال مهدادعتسا ةّلقل مِهّنإف مهريغ فالخب .اهيلإ مهيديأ لصي ةرضاح

 مهيتأت ةبقرتم ريغ ةمعنك مهيديأ لصي دراولا لب ؛مانملاو '' 'ماهلإلا نم مهيلع دري ام
 .ةتغب

 اًمأو .رومألا كلت دحأ ىلإ مهلوصو الو لاو عانق لاب دمعملا ١4 ١ [ضاخلاو

 ام مزلي الف مقا لصيوومالا كاف وجا ليورومالا كلت لان ودنا لملف ربل

 .ىفخي ال امك ةبترملا هذه نع ءايلوألاو ءايبنألا ريغل لصحي ام جورخ نم مّهوت

 اذه ٌصاوخ نم اذه نكل '' 'ةميدقلا انتيشاح يف روكذم رخآ هيجوت انلو

 .قيقح كلذب هّنِإف هظفحاو ,قيقدتلا نم هرئاظن كلس يف همظناف ,قيلعتلا

 ىلإ [كيف ريسلا قيرط] اندشرأ :هب ىَنَع لصاولا [هللابإ فراعلا هلاق اذإف :هلوق
 :.ةرخغأ

 ةنادبلا قف سماح نس اهرألا اذه را تفي هلا: ىوشرمملا لضاتلا لاف

 ريغ ةعبرألا سانجألا يف ؟ 'رصحلاف .قبس امك هللا ىلإ ريسلا ةياده وه عبارلا َّنإف

 هلوق ريسفت يف فّنصملا نع اًقباس لقن ام «قبس ام»ب دارأ :يراخبلا دّيسلا لاق

 انيلإ ريسلا ليبس مهّئيدهنل :هلوق نم (*) «اَنَلْبُس ْمُهتيِدْهتَل ائيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو» :ىلاعت

 .ماهوألا :«ه» .؟ "7 :«ه» ١.
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 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث م

 ىلع فشكي نأ ىلاعت هللا ىلإ ريسلا ليبس ةياده ّلعلو :لاق ّمث ءانبانج ىلإ لوصولاو
 .ىهتنا ,يه امك ءايشألا مهيرُيو رئارسلا مهبولق

 درف لب ةيادهلا نم اًسماخ اًسنج سيل هللا يف ريسلا ّنأل ؛ثحب هيف :لوقأ انأو
 ام ىلع ريسلا عاونأو رافسألاف الو .هللا ىلإ ريسلا اذكو عبارلا سنجلا نم عونو

 هللا يف ريسلاو هللا ىلإ ريسلا :ةعبرأ  مهرارسأ ىلاعت هللا سّدق  ةّيفوصلا هب حّرص

 0 ناك ولف ,ةياده اهنم ّلك يف ّنأ َكش الو .هللا ن ا

 فشك عبارلا سنجلا ّنأ ّقحلاف ,ةعبسلا ىلإ ةيادهلا سانجأ ىقترال ةيادهلا نم

 ءاسنالا عدت ضاوخلاب ست وهو نايعألا ىئاقفي ةءاراو يولقلا ىلفر رضألا

 اّمأو .ةعبرألا رافسألا تايادهل لماشو .فّنصملا هب حّرص ام ىلع ءايلوألاو

 .همالك ىهتنا ,نينمؤملا نم صاوخلاو ماوعلا نيب ةكرتشمف ةقباسلا ةثالثلا سانجألا

 ىلإ (هوحنم ام ةدايز اّمإ بولطملاف) :فّصملا لوق ىنعم ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 بلاطنا ةلضان تقانكو ةووكدنلا نيانعالا ىلإ ةاذهلا ةيفسقلا اذا هنا هرخا

 اندر ا ىَتَع لضاولا) فزاحلا امو فرخ .نلا [ :يتةدايزإب اما اندها::هلوقب ةيولطمف

 .هرخا ىلإ (كيف ريسلا قيرط
 هللا ىلإ ريسلا ةياده باتكلا يف روكذملا عبارلا سنجلا لعج نإف اذه دّهمت اذإ

 ىصقأ ىلإ لصاولا فراعلا فراعلاب ديرأو .يدنقرمسلا لضافلا هيلع هلمح امك

 ةيادهلا نم اًسماخ اًسنج فراعلا هب ىنع ام نوك مزل ؛ىلاعت هللا ىلإ ريسلا بتارم
 دهني لا تاو الا لد ايسارلا نجلا ومدي ١ نومه رتش لا واط اور
 ةعبرألا عاونألا ىلإ ''!لصاولا فراعلا نمو .هللا نمو هللا عمو هللا يفو هلل ىلإ ديلا

 بولطم نإ :ههيجوت يف لاقي نأ ىلإ جاتحيل بلاطلل ةلصاح اهْنِإ لاقي نأ ّمصي الف

 .كلذ لبق هيلإ لصو ام فراعلا اذه بلطل ىنعم ال اًضيأو .هرخآ ىلإ ةدايز اّمإ بلاطلا

 .لصاولا لصاولا :«ه». ١



 فش يراخبلا ىلع ةيشاح

 هللا ىلإ: نيش ىلإ "17 ايا ولا نقر افلا ينو ةهوألا عاونألا لمشي ام هنم ديرأ نإو

 هللا يف ريسلا ىلإ لصاولا فراعلا هلاق اذإ ام مكح ىقب اًقباس انركذ ام عمف ىلاعت

 ديم ريغ ةبماقملا ىلع اًذامتعا كرئلاو:نوكذمي ريغ ةريعوتلا نقدودعي اهو: ىلاغت
 لِ

 ةلم [وه] :ليقو .ّقحلا قيرط هب دارملاو [يوتسملا 4 ميِقَتْسُمْلا 8] :هلوق

 .مالسإلا

 رشف دقو اًضعب هضعب رّسفُي نارقلا ّن ارإ :قيفوتلا هللابو لوقأ :لضافلا يّشحملا لاق

 طا اَذَه يودع نو :ىلاعت لاق ثيح ةدابعلاب ميقتسملا طارصلا هيف

 .ىهتنا 2" !ةدابعلا ميقتسملا طارصلاف .(' 7 4ُهيِقَتْسُم

 ريسفت ربتعا ول هّللاب الإ يقيفوت امو :لوقأ :اًلئاق يراخبلا دّيسلا هيلع كر

 طاّرص . مهتم !وارص ىلإ يفت كَ :ىلاعت هلوق رفيف ماقملا اذه يف نارقلا

 عضوم يف # هللا طاَرِص# عقو هّنِإف ' ! 4 ضْألا يِف اَمَو ِتاَوْمَّسلا يِف اَم ُهَل يِذَّلا هل

 اَدذَه# :هلوق فالخب .ريسفتلا يف ّصن وهف # ْميِقَتْسُمْلا طاَرِص» نع نايبلاو لدبلا

 هزات اذه وكي, نأ زةحاهريستا تالق الكا امأ ةكلذك ىلا هلإقا < يكلفك طاوض

 ةدايفلا ىلا ةراشا نوكي نأ يدق ىلغ هقالف :اهاعاماو.ةدابعلا نود دوبعملا ىلإ

 فّنصملا ّنأ عم .هنيع هنوك نود اهيلع اًقداص ميقتسملا طارصلا نوكي نأ هتياغف

 :عطسملا قررطلا فمي كرام نيسوتلا اق وعيصقلا ريكشلا نوكيا

 .همالك ىهتنا

 ٍطاَرِص# :ىلاعت هلوق نإ :قيقحتلا قيرط ىلإ ةيادهلا هنمو قيفوتلا هللابو لوقأو

 ا .لصاولا لصاولا :«ه».١

 هذ نة" :ئووشلا 4 ١١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 .زوجلا :«ه» .6



 يف اضن ناك نإو 4 ضْرآْلأ ىف اَمَو ِتاَومَّسلَأ ىف ام ُهَل ىِذَّلأ هلأ طاَرِص * ميقتْسُم

 هل ىلا هكتار د دب نك يل اذا نحن دعم دكت سلاما نو كل رس

 أ ماايسألا ةلميوأ اهلل قحلا قيرط"" وها ؟اذاه نهرالاو كاز امسنلا ىفانآع

 نع اطقاس هنييعتو طارصلا قادصم قيقحت ماقم 5 ةيالا كلتب كشسمتلاف ؟ةدانعلا

 .راصبألا يلوأ اي اوربتعاف ,رابتعالا ةجرد
 ىلإ ةراسشإ اذنه: نوكي نأ ٌزّوج) لضافلا ىثحنلا ريسفت نأ نم هركذ ام:امأو

 نم صخشلا تاذ ىلع طارسلا قالطإ دهعي مل هتنأب :عوفدمف (ةدابعلا نود دوبعملا

 :لاقيف هفداري اًميف لاحلا اذكو َىِبَنلا طارسو ّقحلا طارس لاقي امْنِإو .هريغو ٍدوبعم

 ىلع الو .ىلاعت هتاذ ىلع قيرطلا الو طارسلا قلطي الو بنا قيرطو ٌّقحلا قيرط

 اندراوت دقو .دّيج اًيناث هركذ ام .معن .عنملا لحم يف روكذملا زيوجتلاف َىِبّنلا تاذ

 .ريسفتلا اذه ىلع ةميدقلا انيشاوح يف هعم

 يطال ان اهينتقا ل الاوز ءوىيووخأ وب يوناو: نيستا ىف ريصختا املا ير فلول
 نم هعبتي امو] لقعلاب هقارشإو هيف حورلا خفنك [ىناحور نامسق ىبهولاو ,ىبسكو

 دينفا ةلايقلا' ىرتقلاو قدننلا علت ىنايسيجو,:قطتلاو:ركالاو عهقلاك قزق
 00007 رخا ىلإ .[هل ةضراعلا تائيهلاو

 ال ةّيئناحور قطنلا ةّوق نوك ىف مالكلا ىقبي :يدنقرمسلا لضافلا لاق "أو

 ْ .ىهتنا ءندبلا ىف ةلاحلا ةّوقلاك ةيئامسج

 ىلا ىوقلا ندبلا يف ةلاحلا ىوقلاب دارملا لعل كر باشا دّيسلا لاقو

 ءاّبطألا اهتبثأ امم اهريغو ةمضاهلاو ةيمانلاو ةيذاغلاك تاّيئامسجلاب ٌصتخت
 ا"!قطّتلاك اهل ةعباتلا ىوقلاو لقعلا اّمأو .ةّيئامسج اهلعج اذهلو .ءامكحلاو

 .و :«(ه» .؟ .وه :«ه».١

 .«هنم ١١١ ةقطانلا سفنلا ىلع قلطي دق هتنأل كلذب قطنلا دّيق امّنِإ :«ه» شماه ىف .“



 اذهلف مّلكتلاب فصَتي ىلاعت هتنأ ىرت الأ ءاهيف تدجو نإو تاّينامسجلاب ٌصتختالف
 .همالك ىهتنا .تاّيناحورلا نم اهلعج

 مهفلا ّنأ روهظلف :لّوألا اّمأ ؛يراخبلا الو ءيش يدنقرمسلا مالك ال :لوقأو

 امنإ اهيلع ةّوقلا قالطإو .ىوقلا نم اهنم ءيش سيل امهعم دودعملا قطنلاو ركفلاو

 ريمض نوكيو .ةلقاعلا ةّوقلا لقعلاب دارملا ّنأ رهاظلا ذإ .ةحماسمو اًرّوجت عقو
 فقوتي امو تاتّهيدبلاب ملعلا ةبترم مهفلاب دارملاو .«حورلا» ىلإ اًعجار «هقارشإ»

 قطنلابو .لوهجملاب ملعلا ليصحتل تامولعملا ةظحالم ةبترم ركفلابو .رظنلا هيلع

 نم ناك لب ةّوق قطنلا نكي مل اذإو ,نيقحتسملا نيّدعتسملل اهراهظإو اهتدافإ ةبنرم
 .اًيئامسج وأ اًًيناحور هنوك يف دّدرتلل هجو الف تفرع امك ةلقاعلا ةّوقلا بتارم

 يف اهماظتتا عم ركفلاو مهفلا نود قطنلا يف دّدرت لضافلا اذه ّنأ بجعلا نمو

 .دحاو كلس

 ضوننلا نضيصخت وب: كلك# نع ٍنْعُم لّوألا عفد يف هانركذ ام ٌنألف :يناثلا جاو

 .لّمأتف دّيسلا اذه هلعف امك تاّينامسجلاب ٌصتخي امب ندبلا يف ةلاحلا

 ا"! خآلا مسقلا نم هلين ىلإ ةلصو نوكي امو ريخألا مسقلا وه دارملاو :هلوق

 .[رفاكلاو نمؤملا هيف كرتشي كلذ ادع ام ٌنإف]

 حلصي الف رفاكلاو نمؤملا هيف كرتشي كلذ ادع ام ّنإف :لضافلا يّشحملا لاق

 ةيويندلا "" ' يتلا عيمحي ديرت نأ كلو: نومليسملا هب ”ويزا ىدلا لؤضوملا نييغتل

 .رفاكلاو نمؤملا اهيف كرتشي الو ورشا

 ىلإ هوجولا نم هجوب نمؤملل ةلصو يهو الإ ةّيويند ةمعن نم ام :تلق نإف

 انش امك :فنعنلا ةةيعيسو»:: ركلا نفد ودصعلا ىفاناا

 .دصق :ردصملا ىف .؟

 .«هنم ١12 لات لحس :فتصملا رك د انا ةيحتلا قم .ةارعلا قوكف ىنعي :«ه)) شماه يف ."



 .ردوكذملا كحل هله ىدصب .قادصم"ا كلذ ادعم :ةلوقل نياق: ةقوركلالا

 نمؤملا '''هلعجي ام اًريثكو ةلصو لعج ام (ةلصو نوكي ام)ب دارأ هنأك :تلق
 اذهو .حضوأ ناكل (ةلصو لعج امو) :لاق ولو هيف رفاكلا كراشيف هعّيضيو ةلصو

 يفكي الف ءايبنألا دارملا ناك ول اّمأو مرداس ينأع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلا» ب ديرأ اذإ

 "لب قالو َيِبَنلا هيف كرتشي هّنِإف ,كلذ ةدارإ '!ةلص 4ْمِهْيَلَع تْمَعْنَأَ» لعج يف

 د :مالعإلاو غيلبتلاب رمألاو ماكحألا يحوب مهيلع ماعنألا دارُي نأ يغبني

 باتكلا فيرحت ىلع بانتجالاب ماعنألا ةدارإ نم ٌدبال لب .ىسيعو ىسوم باحصأ

 .همالك ىهتنا .4!خوسنملا ةعباتمو

 ؛رظن هرخآ ىلإ ةيوورخ الاوت ةقوقدلا معنلا عيمج ديرت نأ كلو) :هلوق يف :لوقأو

 عيمج نمض يف نيقّقحتم امهنوك لاح نيسنجلا عومجم عيمجلاب دارأ نإ هتنأل

 نوكي ام اهيف ذإ ؛نينمؤملل لصحت مل ةّيويندلا معنلا عيمج ّنأ نّيبلا نمف ءامهدارفأ
 نيققحتم اناك ولو نيسنجلا هب دارأ نإو ,ىفخي ال امك ناميإلل اًيفانم هب مهذاذلتسا
 نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا ماعنأ راهظإ ماقم !*!بساني الف امهدارفأ ضعب نمض يف

 .اهالعأو معنلا لجأ وه امب مهصيصختب مهنع نينمؤملا زايتماب نيرفاكلا ماغرإو

 :نياو يش وهال ةقورخألا معنلا نم فّنصملا هركذ ام دارملا نوكي نأ ىقبف

 ام انركذ اّمل انأل ؛انهاه هانمزتلا امل اًفالخ ةميدقلا انتيشاح ىف هانركذ ام اذه

 هيلع هقيقادس ىف: فواقتيلا نكنلا ةدروأ امرك ذ ةليسؤي انهاه لضافلا ىّشحملا هركذ

 5 5 دروأ يراخبلا دّيسلا ّنإف ءاًدارطتسا اًضيأ هيف انل 55 اهاتركد

 ام نأ هرخآ ىلإ (ريخألا مسقلا وه دارملاو) :هلوق نم فّنصملا دارم نآبف :ًالّوَأ ام

 ١4-١6. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .غ .لبا :«ه» .'"

 .بساني ال اذهف :«ه» .6



 5 يراخبلا ىلع ةيشاح

 .دارمب سيل طقف كلذ ادع

 رهظي ال اًلثم ةنسحتسملا ٌىلُخلاو ةعوبطملا تائيهلاب ندبلا نييزت ٌنأبف :اًيناث اّمأو
 دوور الا وعلا ةليغو هوك

 نوكي انهو نيخألا ممشلا نه»دارملا) :فتضتلا لوقي.ةارملا سبل ةافداثلا# اهو

 "وك امو ويشكل عيبقلا اةازغأ عيمج دارملا ّنَأ (رخآلا مسقلا نم هلين ىلإ ةلصو

 قلطبب 4 ةيناع فنا يذلا + ندا سب اللقارمتلا ةلضو: نوكيا. ةارفأ :ميدغب
 رمأآلاو ماكحألا يحو ةلصولا نم ذإ ؛ يل ىسيعو ىسوم باحصأبو نينمؤملا

 ىسوم باحصأ يفو نينمؤملا قلطم يف نيقّقحتم اسيلو ,مالعإلاو غيلبتلاب
 ديرأ اذإ 2! ءايبنألا يف قّقحتيو ,ةلمجلا ىف دارملا هتنأ دوصقملا لب ,22ىسيعو

 باحصأ يف اذكو .ءامعنلا نم مهب ٌّصتخي ام نمض يف ْمِهْيَلَع تمَعْنآ َنيِذَّلآَ»+ ب

 .الّيإلىسيعو يىموم

 خوسنملا ةعباتمو باتكلا فيرحت نع بانتجالا صاصتخا يف ااا

 .همالك ىهتنا ,ٌثحب هياطئسيعو ىسوم باحصأب
 ٌناف) :فّنصملا لوق ّنأ ًالّوأ هركذ ام ىلع هّجوتي هتنألف :ًالّوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .هلبق امل اًليلعت نوكي نأ هفلكت يذلا دّيقتلا عم حلصي ال .هرخآ ىلإ (كلذ ادع ام

 ةلع حلصي ال رفاكلاو نمؤملا هيف كرتشي اّمم طقف كلذ ادع ام نوك ّنأ ةرورض

 ؛لضافلا يّشحملا هركذ امك عيمجلا ةدارإ زاوجل .فّنصملا هركذ ام صوصخ ةدارإل

 امك رخآلا مسقلا نم هلين ىلإ ةلصو نوكي امو ريخألا مسقلاب دارملا صيصخت اًضيأو

 كلان ةقورخ داو قوقل ىفللا عينج نرك دلني هنأ ىف يرض هنتدنل نلف
 ضعن لاق ايل اناننضم دب نتا امنف دشنلا اذه راج قل و» انها عفا ره قروكي نال

 فيلا

 ١.»ه«:_ومايكون.



 ٌءايشأ كنع تّباغو اًئيش تيتأ
 نإف) :اذكه لضافلا يّشحملا ةرابع ّنأب دودرم اًيناث هركذ ام ّنألف :اًيناث امَأو

 روكا ىلإ ١١ ردوا نق هجرت | قيوفلا] :ةلضو وعول | هن رهق يا هلق
 ىلإ ةلصو ةنسحتسملا َيلُحلاو ةعوبطملا تائيهلاب نييزتلا نوكو .هرخآ ىلإ
 تانيلاب 2134 كسلا لعل نيوقو كبك ىفاط وجوب لو همي ةنورغالا
 ٌبحتسم سلاجملا يف '' 'هسفن ةّرعل وأ داهجلا يف هنع راّقكلا رابتعال ةعوبطملا

 تائيهلاب اهجوز ةبغرل وأ اهسفن ةّرعل ةأرملا نييزت اذكو .ةرخآلا يف اًباثم هب ريصي

 هده وج نع مرح ةماقلا دكنلا دهر ةعشين ع فصلا هرقل وع ويطفلا

 ةفقانلل هجو ألق “لاو هنفشت نه ووجرلا نم حو نوقلا فذح لضافلا يّشحملا

 :نفكي ل انك ءنلا در قيقستلا قي ةروك حلا

 يف اًمّمحتم نكي مل نإو ماكحألا يحو ّنأب عوفدم اًنلاث هركذ ام نلف :اًنلاث اّمأو

 يف قّقحتم مالعإلاو غيلبتلاب رمألا نكل .مهنم ءايبنألاب ٌصتخم وه لب نينمؤملا رئاس
 هركذ امف :ديحاوواو مهدالوأ لإ ةيسنلاب اذنك يضيع ونون اما يفو مهضعب

 دارفأ عيمج ريخألا مسقلا نم فّنصملا ةدارإ مدعل اًليلد ٌمصي الو .ليلع ليلعتلا نع

 .هيلإ ةلصو نوكي ام

 صيصخت لضافلا يّشحملا دري مل هتنأب لوخدم اًعبار هركذ ام نلف :اًعبار اّمأو

 ىسوم باحصأ ىلع ةمعن اهنوكب خوسنملا باتكلا فيرحت نع بانتجالا

 لي) :ةمث: لاق تيعن ةكت اينألا بناس ىف هتايرعج ىلا ناشأ لق لي الكل ضيفو

 اييبالا ناي قالا نأ نلع هيك يا ةظفل ّنإف هرخآ ىلإ !؟ !(داري نأ يغبني

 ١. 4 .؛طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟ .هوجولا نم هجوب_:ردصملا.١

 :رظنا] «هنم »١7 هسفن لذي نأ نمؤملا سيل :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :«ه» شماه ىف 7

 ١. 8 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .غ .[١؟/ ه ىفاكلا



 ضقحو يراخبلا ىلع ةيشاح

 باتكلا فيرحت نع بانتجالا نود ماكحألا يحوب مهيلع ماعنإلا داري نأ مهتمصعو
 '٠. ' © ٌميِلَع ِمَلِع ىذ ّلُكَقْوَقَو © ؛ميهف قئاقدلل نكو هتبنتف .خوسنملا ةعباتمو

 هللا ىلإ دنسأ اذإف .ماقتنالا ةدارال) هناجيه يأ (سفنلا ناروث بضغلاو) :هلوق

 .(؟!م امك ةياغلاو ىهتنملا هب ديرأ ىلاعت
 ئدابملا نود لاعفألا يه ل تفاناقلا نافعا خب امنا كاملا دانا ا كم

 رابتعاب ذخؤي دق هّنِإف يفاضإ رصحلا ّنأ ىلإ ةراشإ هيفو .تالاعفنا نوكت ينّا

 نإف :هلوقب فاّشكلا هدروأ ام لصاح اذهو ,ماقتنالا ةدارإك ًالاعفأ نوكت يتلا فداسملا

 نأو مهب ةبوقعلا لازنإو ةاصعلا نم ماقتنالا ةدارإ وه :تلق ؟هللا بضغ ىنعم ام تلق

 71 وب فد نم ىلع و يبظم [١١ نللجلا ١١" ليفي يس لع

 .«ماقتنالا» ىلع اًفوطعم اًرورجم «لازنإو» :هلوق لعج ينازاتفتلا قّقحملا ّنِإ ّمث

 ليبق نم بضغلا ركذ ّنأ هدارم ّنأ ىلع اذه هلوق لمحو .(لعفي نأ '*'و) :هلوق اذكو
 اًوطعم اًعوفرم «لازنإو» هلوق لعج فيرشلا قّقحملاو ءببسلا ةدارإو بّبسملا ركذ

 ام ىلع اهيلع لّوعملا خسنلا يف امك (لعفي نأو) هلوق اذكو .«ماقتنالا ةدارإ» ىلع

 عم ىلاعت هلاحل اًهيبشت ةّيليثمت ةراعتسا مالكلا يف ّنأ ىلع روكذملا هلوق لمحو .لقن
 اذإ كِلَملا لاحب .مهيف ةبوقعلا لازنإو مهنم ماقتنالا ةدارإو هاّيِإ مهنايصع يف ةاصعلا

 ناو لوقت هيف اشللا اة فيم روك دهلا «يفلطفلا جو: +"! ءانضغ نك ىلع طق

 رابتعا ٌدرو ,ةهباشملا ةقالع ىلع اًهيبنت لعفي ام لثم يأ (كلملا لعفي ام مهب لعفي

 هيبشتلل ضدرعتلا نوكي نأو .اهيلع لّوعملا خسنلا ةفلاخم مزلي ال ينازاتفتلا قّقحملا

 مقتني نأ دارأ هاصع نّم ىلع بضغ اذإ كلملا ّنأل :لاقي نأ بجاولا لب ءاكردتسم

 .ٌرم ام ىلع :ردصملا يف .؟ 77 :فسوي ١

 .ردصملا يف امك اًعبارو اًنلاثو اًيناثو .هانتبثأ امك ًالَوأ هديعيسو .هلعفي :ردصملا يف .”
 .و :«م» 6 ١/١. فاشكلا .؛

 ./ ,يناج رجلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا .



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث "ع

 .هنم

 ةيليثمتلا ةراعتسالا هذه نوكي اذه ىلع-ةتأ ىفخي ال :ىدنقرمسلا لظافلا لاق

 ىَلَع َكْيَلوُأ#» يف امك .اهب هّبشملا ةئيهلا ظافلأ ضعب ركذ ىلع اهيف رصتقا امم
 ,كانه ركذ امك ةئيهلا كلت يف ةدمعلا وه هلولدم ناك اذإ نوكي امْنِإ هتنأو ."' #١ ىَدُه

 ل دا اهني هتعملا قوقل ءا دعا نب ممل ليك ذك :بيطفلا نفت سل نأ كليقتالو

 .ىهتنا ,مهفاف ,ةهّبشملا ةئيهلا يف اهل ريظن

 هيف ماقتنالا ةدارإ نأ كيلع بهذي ال :لوقأ انأو :اًلئاق يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو
 بضغلا ريظن هيف يهف .هب هئاضر مدعو نايصعلا ةهارك لثم ببس نع ولخي ال ىلاعت

 اذإ كلملا هلعفي ام مهب لعفي نأو) :هلوق نم هروهظل هب حّرصي مل نكل .كلملا يف

 رئاس رادم وه ذإ ةهّبشملا ةئيهلا يف ةدمعلا هتنأ كش الو .المجم هرخآ ىلإ (بضغ

 .همالك ىهتنا ناركألا

 رهظأ ءكلملا يف بضغلا ريظن ماقتنالا ةدارإ لعج ٌنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .ىفخي ال امك .هل اًريظن هب اضّرلا مدعو نايصعلا ةيهارك وه يذلا هببس لعج نم
 ال ماقتنالا ةدارإ ببس هيبشتلا فرط نوكي نأ يضتقي هركذ ام نلف :اًيناث اّمأو

 .ىرت امك وهو ءاهسفن

 بضغ اذإ كلملا هلعفي ام مهب لعفي نأ) :هلوق نم اًلمجم رهظي ام ٌنآلف :اّنلاث اّمأو

 بلصلاو لتقلاو برضلا نم كلملا بضغ نع بّبستي ام وه (هدي تحت نم ىلع

 ةفلاخملاو نايصعلا ةهارك نم هبضغل بابسأ يه ام ال ,تابوقعلا نم اهوحنو
 .اهوحنو

 لضافلا مالك صّخلم :لوقنف هلك كلذ نع انضمغأ ول اهنألف :اًعبار اّمَأو

 نع ىلاعت - هللا وهو هّبشملا فرط يف فيرشلا قّقحملا هركذ ام نأ يدق رفينلا

 ١. :ةرقبلا 60.



 "2 يراخبلا ىلع ةيشاح

 لازنإو مهنم ماقتنالا ةدارإو هاّيِإ مهنايصع يف ةاصعلا عم هلاح نم - لاثمألاو هابشألا

 اهررس اد ءارخ الا رك ذ تقم ةييقلاوريةييركلااةنكلا: ىف ووك دعب سنا :مهربةنوقتلا
 الر شفرة رب خا قاعد ا ىتسفلا هتنلا اهوا وديع هاما

 مهب لعفي نأو» :لاق ثيح فاّشكلا بحاص لوق نم ةرهاظ اهْنِإ لاقو ءاهنم ةموهفم

 فرتط:ءازجا روهط نيععملا نأ نع لقغو.هرخلا ىلإ «هضعااذإ كلعلا ةلفني أن

 نيرّسفملاك نيحراشلا ةرابع نع ال .هيبشتلا ىلع ةلومحملا ةرابعلا سفن نع هيبشتلا

 .رّبدتف ,ةميركلا ةيالا نم هيف نحن اميف

 هللا ُهَنَعَل ْنَم» :مهيف ىلاعت هلوقل .دوهيلا «ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَم» :ليق :هلوق

 .' !4ِهيَلَع َبِضْعَو
 ثبخأ نيكرشملاو عناصلا ركنم ّنأل ؛فيعض اذه :!''يدنقرمسلا لضافلا لاق

 .ىهتنا لوا مهنيد نع زارتحالا ناكو .ىراصنلاو دوهيلا نم انيد

 عناصلا ركش ثان فيعف كسلا لوقا اناو التاق :ىراخبلا قبلا ةيلص هوو

 ءّدشأ مهباذعو سك ا يرانضتلاو ٍدوهيلا لالض نكل :تيخا مهنذ ناك ار نوك رهعلاو

 ءاَوَس ْنَع َلَضََو اَناَكَم يش  كتلوأ» :مهّقح يف لاقو زيزعلا هباتك يف هلل ري يع

 4١4 ِباَذَعْلا ّدَشَأ ىلإ َنوُدَرُي ِةَمايقْلا مْوَيَو# :دوهيلا ّقح يف لاقو ." 4 ٍليِبّسلا

 نع ذّوعتلاف ,باتك لهأ اننوك يف انوكراشي مهّنَأ عم .ىلؤأ مهقيرط نع ةذاعتسالاف

 لاحم القئ اًعوفرم يور دقو :لاق تيت ةياوررلا ىلع ناذملا نأ ىلع «يشنأ مهقيَرط
 .همالك ىهتنا ,ةياردلل

 1٠١. :ةدئاملا . ال

 فعض لاق ثيح يزارلا مامالا ريبكلا ريسفت يف روكذم مالكلا اذه لصأ :«ه» شماه يف .؟

 نع زارقسالا ناك لف ىراضتلاوةوهتلا نم'اتيد: تيخأ نيكرشتلاو:عئاضلا يركم ٌنأِب اذه
 .«هنم »١١ ىهتنا .لصألا فالخ دّيقتلاف ماع ظفللاو ىلوأ مهنيد

 ./66 :ةرقبلا .: 1١. :ةدئاملا ."“
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 ثبخأ نيكرشملا نيد ّنأِب فرتعا امل هتنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛هوجو نم رظن هيف :لوقأو

 ىلإ «رثكأ ىراصنلاو دوهيلا نكل» :لوقي فيكف .ّدشأ مهباذعو رثكأ مهلالض ّنأ تبث
 ويلا لالع نأ كيتاوا هك لالخ نيك رعبلا نيد ةعبخ اين ا 9

 .سيلف سيلو .هركذ ام مت ردك ميروتشيخا عم ىراصنلاو

 نهتعل دوو نم ئراضنلاو ةؤهبلا لالخ ةيرتكأ ىلع.دب لدتملا ام نذلف اهات امأَو
 ىلع هللا ةنعل الأ .ملاظلا قلطم لب نيتفئاطلا عم كرشملا هيف كرتشي اّمم اذهف

 :تيمل الغلا

 َنوُدَرُي ةَميقلَأَمْوَيَو» :دوهيلا ّقح يف ىلاعت هلوق نم هب ٌلدتسا ام ّنألف :اًنلاث اّمأو
 يضتقت لوصألا لب ءاضيأ باذعلا ّدشأ ىلإ نيكرشملا در يفاني ال < باّذَعْنآَدَشأ ىلإ
 جويل دل كباضا ىعلا نكيلاو ادازرلا نئاع نا ىقلخوهك فلا يانع ووك
 هلتق ىلع قافتالاو هقيرط يف تاروذاقلاو كاوشألا رشن نم اهريغو ةّمكم يف

 ةلفرول" هةيعئاض ادب اوةوماو جشو .هايانث ريتك ووو اغلا وعيت "هارد ىلإ ىقؤملا

 ةليسب ال اهتم كلذ نيت ىلإ :قراشسألاك دانت اوجاللا فارقاو متع لدقو

 ةّدشو ,ىراصنلاو دوهيلا نود مهيقفانمو شيرق يكرشم نم ناك امنإ ,4)ىراصقلا

 اويخللا هيلا داس يبأو .بطحلا ةلاّمح 3 رماو بهل يبأو لهج يبأ دانع

 رثألاو نآرقلا صن يفو .روهشم رتاوتم .دبألا ىلإ نيّتوعلملا .دبكلل ةكئآللا هتأرماو

 نلف :كيومتسا ىلا | َمُهَّللا) : افا نينمؤملاريما انالوم مهيف لاق نوذّللا مهو .روكذم

 ىَلَع اوُعَمْجَأ قاب ارك َيِتلِْنَم َميِظَع اوُوْعَص َو يِمِحَر اوُعْطَق ْدَق ْمُهَنِإَف ٍشْيَرُق

 .مالكلا رخآ ىلإ !١ (يِتَعَراَتُم

 .هرارف ىلإ :«ه» . ؟ .ةّمئألاو :«م» ١.

 .ةياهنلاو ةياغلا يأ :«ه» شماه يف .غ .هبحاصم :«ه» . ''

 . سك رك :دبللا :«ه» شماه ىف .6

 5١١. و177١ ةبطخلا .ديدحلا ىبأ نبال .ةغالبلا جهن .5
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 نع ذّوعتلاف .باتك لهأ اننوك يف اننوكراشي مهْنأ عم :هلوق َنآلف :اًعبار اّمأو
 نويكي نا ةمارامال مالتبالا لها 0 ىلع هل لّصحم ال اّمم ,بسنأ مهقيرط
 رع ١ يق مهن اك نع رشا نصي نيم ةقمللا لعلك ةزاتجلا ندا ضاوي
 دا ةيفحلا ةزض وت نانكلا قف يفد ددو نم سنا اليمدشاركلا و ةهامإل وزال رجلك

 يقاب نع مهترفانمو مهذّوعت نم بسنأ اًلثم ةّيكلاملا وأ ةّيعفاشلا نع مهترفانم

 رابتعالاب قكؤاو:ئرقأ انهاع ةكراشملا نأ ةزورتخ»وانكلا نع .لب مالتسالا فئاوط

 .راصبألا يلوأ اي اوربتعاف
 ضعب ريفكت ىلع هتدلب لهأ رئاسو بّصعنملا دّيسلا اذه ةّلدأ ةلمج نم اذه ّلعلو

 ةلزتعملاك ةّيدمحألا ةفيرشلا ةّلملا يف مهل نيكراشملا ةلبقلا لهأ نم مهبهذم يفلاخم

 ناسخ ا نوكنال مهاوتف يفو ,نوكلاس بّصعتلا قيرطل مهارت كلذلو .ةّيمامإلاو

 مهيلإ مهلو .شابلزق ةعيش مهيف ّنَأ دّرجمل ,نوكلاه ةَرَفَك اهلهأ ّنأو ءبرح راد

 .نوكفؤي نأ هللا مهلتاق نوكفتي ال مهنعو .نوكرو عوجر

 هذخأ يذلا ريسفتلا ىلع اًضيأ درول جت ول ةوالعلا يف هركذ ام ٌنألف :اًسماخ اّمأو

 :لاقي نا هعتولا لاف كيف هقم اخو مكحو ةئسلا لهأ مامإ ريسفت نع فنصملا

 ةياردلا بابف .هرخا ىلإ (هّللاب نولهاجلا * َنيِل اًضلأ + و ةاصعلا هْمُهْيَلَع بوُضْعَم»
 لضافلا مهعبتو .مهتيفاقو ةّنسلا لهأ مامإ هحتف اّمم) ةياورلا نع لودعلاو

 هوفر !(ةياوزلا ىلع داذقلا نأ قيسركذ اها ىلع هيلع دول اق يدقق سلا

 ةيصب ىرخألا ةبآلا ىلع لالدكلالا ىف واذملا ارآ فا ميرك:كتسنلا مالك ىلع
 تضع و لا دنقل نم هيؤنق قلاب“ ةلوقلا" ؟نوكذملا ريهشتلا ىلع الدهس لوا لاق

 يف ةروكذم ريغ ةياورلا ّنأ عم .'' !اًعوفرم يور دقو) :لاق ّمث .ةيآلا (4 ِهْيَلَع

 59 مالك نأب دودرم :اهيف هدعبو .«ه» ىف دري مل.١

 175 واضينلا نيسفن ع3



 هذه لثم نوكي فيكف ءاًعطقنم اًعوفرم '''دمحأو يذمرتلا هاور امّنِإو .نيحيحصلا

 :لد دال يف اًرادم ةعطقنملا ةياورلا

 هب اوباجأ امب لكشي .(ةياردلل) ةياورلا عم (لاجم الف) :هلوق ٌنألف :اًسداس اّمأو

 ,ةياور ريدغلا ةعقاو :اولاق ثيح (ضر) ركب يبأ ةفالخب ريدغلا ةعقاو هتضراعم نع
 .اذه لّمأتف «ةياردلا عم ةياورلل لاجم الو ؛ةياردو عامجإ ركب يبأ ةفالخو

 عيمجل نارقلا يف اًعيمج ادرو لالضلاو بضغلا :يدنقرمسلا لضافلا لاق ّمث

 ْنِم ٌبَّضَع ْمِهِيَلَعَف اًرْدَص ٍرْفَكْلاب َحَرَش ْنَم ْنِكلَو» :لاق ثيح مومعلا ىلع راّفكلا

 ,"74اَديِعَي اَلاَلَض اوُلَض ْدَق هللا ٍليِبَس ْنَع اوُدَصَو اوُءََك َنيِذَّلا ّنِإ» :لاقو "وهلا
 ْنَم# :دوهيلا قح يف لاق ثيح صوصخلا ىلع اًعيمج ىراصنلاو دوهيلل [ادرو]و

 144 ليبلا ِءاَوَس ْنَع ّلَضَأو اناَكَم َُش َكِيَلْوَأ» :هلوق ىلإ 4 ِهْيَلَع ٍبِضَعَو هلا نع
 اَم َسْنِيَل» لاق نأ ىلإ 4اَوُلَض ْدَق مْوَق َءاَوَْأ اوُعيَّت اَلَو» :ىراصنلا ّقح يف لاقو

 نيتبالا نيتاهب داهشتسالاف ريسيتلا يف اذك !*!4هّلاطِخَس نا نشف هول تمت

 سيل ىراصنلا 4 َنيَل اًضلآ# بو دوهيلا 4ْمِهِيَلَع ٍبوُضْفَمْلا» ب دارملا ّنأ ىلع
 .ىهتنا ءديدسب

 ىلع اًقنآ تعمس امك ريسفتلاو لوقلا اذه رادم نأ :يراخبلا دّيسلا هيلع دروأو
 نايبو نيفصولا نيذهب نيقيرفلا نع ريبعتلا هجو ةّحص راهظإل نيتيالا ركذو «ةياورلا

 ىراصنلاو ةيآلا هذه يف بضغلاب دوهيلا ٌصخ امْنِإو :ريسيتلا يف لاق ,ةبسانملا
 نم تركذ يل تايالا يف نيفصولا الكب نيقيرفلا الك فصو عم ينعي ,لالضلاب

 ال ماقتنالا ةدارإ وه بضغلا ّنأل ءلالضلاب فصولا قوف بضغلا ديعو ّنأل ؛لبق

 و ١5١/١14 ناّبيح نبا حيحص ؛57١؟/١ ىلعي ىبأ دنسم ؛؟7/80و 78/14 دمحأ دنسم ١.

 3م لستلا 7 فدمرتلا دع هيلع سعأ لورا 4/75

 “'. :ءاسنلا 7307 ١. . :ةدئاملا 1٠١.

 :هياع رع امل 6٠١. ا/ا/ :ةدئاملا .ه



 "2 يراخبلا ىلع ةيشاح

 .ةدناعملاو دّرمتلا يف ةياغلا مهغولبو .مهرفك حبق ةياغل .كلذب ّقحأ دوهيلاو ,ةلاحم

 ليخب وه يأ "4 ٌةَلوُنْغَم هللآُدَي م :اولاقو ١١ ؛ُءاَيِنَْأ ٌحَتو ديِقَف هللا ّنإ» :اولاق دقف

 .همالك ىهتنا ءلاق ام رخا ىلإ

 اوديو افعال ةعيرذ نع طقاس دارملا ها ةيعر او نأ اكيا نيب نق :لوقأو

 ةوهبلا نيبيسلا نحتابه ةدهاام هت نارقلاو لوقلا ىف امهي كقمتنلا امه نيدآلا

 ىلإ زواجتي الو رفكلا نع ودْعَي ال مههاوفأ نم تجرخ يتلا تاوفهلا نم ىراصنلاو

 .ه اَينْعَأ ٌنحَنَو ديِقَف هللا نإ »> و .4 ٌةَلوُلْفَم هَلَأُدَي١ :مهلوق وحن ّنأ رهاظلا ذإ ؛كرشلا
 نوكي نأ رقفلا داك :هيف درو يذلا رقفلاب نيلتبُملا مهلاَّهج ضعب نع ردص امن
 ملظ وأ ديدش رقف هباصأ اذإ هتنأ ةّيدمحألا ةّلملا ينمؤم نم انيأر ام اًريثكو ." 'اًرفك

 ديتفتاظلا ىلإ تيت ام: جيفأو ءاةتطوب محل ةذجاوتج حلييو ةارنك لوقر رئاعب نم
 تاليوأت كلذ يف مهلو .ءامدقلا نم ةثالثب مهلوقو وللا ُنْبا ٌرْيَرْعم :مهلوق
 اًرهاظ اهنم دارملا ناك ولو .ةّيمالكلا بتكلا يف لّصف امك كرشلا نع مهتجرخإ

 يف رّرقت امك كرشلل عطاق ليصفتلاو ءاّضيأ مهكرشب مالسإلا لهأ [ىلع] مكحل
 لونج

 ىراصنلا ناك نإو  مهيلع بضغلا فصوب دوهيلا دارفأ هيجوت يف ىلؤألاو

 اينّدلا يف مهيلع بضغلا عوقو ةرثكل كلذ ّنِإ :لاقي نأ مهيلع اًيوضغم اًضيأ نولاضلا
 نع هللا انذاعأ ,كرتشملا لالضلاب اوفصوف .ىراصنلا نود ةنكسملاو ةّلذلاو خسملاب

 .2!هيقسلا يأرلاو ميقعلا ركفلا نع اناقوو .ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاب كلذ

 .نيلصم نيدماح .ةحتافلا ةروس ريسفت ىلع مالكلا نم انل هللا حتف ام ةمتاخ اذهف

 .12 :ةدئاحلا ؟ 18١. :نارمع لا.١

 ناميالا بعش ؛١/817 باهشلا دتسم ؛7١؟ .لاصخلا ؛"7 .قودصلا ىلامأ ؛7/١5 ىفاكلا .'"“

 ال .؟ 7/6

 .ميقسلا يأرلاو  :«م» .4



 يذ نم .اهيلايل ريغب مايا ةرشع رادقم يف اهيلاعم ضرعو اهيلال مظن قفتا دقو

 اذهلو هتفلخلا نم ءاذقلا زكمأ كل لالعلا باك جرب فنكو ميقلاو رفغ ىتنا ةكساادمللا

 نمو ءاهضاضتفاو اهعارتفا ديلا ّدمو ءاهضايب اهداوس ناكو ءاهضاير يف رظنلا ا

 "1 ديفا ةمزأ هديبو. قيفوتلا هللا

 .نسحل :«ه».١

 دّمحم ةعامجلاو ةئسلا لهأ مداخ ةبلطلا رقحأ ديب هتباتك نم غارفلا قفت | دق :هدعب «ه» يفو ."

 دس ةقيسل وألا" عبر رهه نه نيرععلاو سداسلا ءاتلعلا مويحكانابا  قلطت» ناك ةايع

 16 مااا فا وطفل يرعب
 .ريخلاب مت :هدعب «م يفو



 قيقحتلا رداصم

 .ميركلا نارقلا

 دايلي بلاط ىبأ نب يلع نينمؤملاريمأ .هغالبلا جهن 7

 ه4 1ناتبل ركفلا راذ::(8:511):نكي بأ نب نمحنرلا دبع ءيطويسلا :نآرقلا مولع ىف ناقتالا

 .ه١١1١ .رشنلاو ةعابطلل ةياردلا راد .(ه781/)ورمع نب دمحأ ,مصاع ىبأ نبا .ىناثملاو داحالا ."

0-7 

 .ه ١781 .فرشألا فجنلا .نامعنلا راد .(اه 054) يلع نب دمحأ .يسربطلا .جاجللا لهأ ىلع جاجتحإالا .*

 .ه ١1٠0 .مق ,ماّيخلا ةعبطم .(ه )٠١١9 هللا رون يضاقلا ,يرتستلا , لطابلا قاهزإو ّقحلا قاقحإ .:

 .ه ١5١05 ,توريب .ةيملعلا بتكلا راد .(ه )71١ يلع نب دمحأ .صاصجلا .نآرقلا ماكحأ .4

 .ه ١1١7 .توريب ؛يبرعلا باتتكلا راد .(ه 000) دمحم نب دمحم .يلازغلا .نيدلا مولع ءايحإ ."

 .توريب .رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .(ه )4١7 نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .صاصتخالا ./

 .ه ١4٠١ ,توريب ,ةفرعملا راد .(ه ٠١ 5) سيردإ نب دمحم .يعفاشلا ,ثيدحلا فالتخا .6

 رو - - كيبل لا هسَسْؤم .(ه 0 ) نسحلا نب دمحم .ىسوطلا .(يشكلا لاجر) لاجرلا ةفرعم رايتخا .4

 .ه ١1٠57 .توريب ,ةيفاقثلا بتكلا ةسّسؤم .(ه 507) ليعامسإ نب دمحم ,يراخبلا .درفملا بدألا ٠

 .ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم تاعوبطم .(ه )017١ نسحلا نب يلع .ركاسع نبا ,ةينادلبلا نوعبرأل س١

 ل

 /١1١7ه.

 .ه /١4١1 .مق ,ريمأ .(ه ٠١9/80 يزاريشلا ىّمقلا رهاط دمحم .نيرهاطلا ةّمئألا ةمامإ ىف نيعبرألا . ١



 مل نايل نيرا كانكل وز امان بع يدم ىناارلاا نوقلا[لوض ١ ل عيونا

 .ه ١5١10 .مق ءيضرلا فيرشلا تاراشتنا .نسحلا يبأ نب نسح .يمليدلا ,بولقلا داشرإ .6

 ديفملا راد ةسّسؤم .(ه )4١7 نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .دابعلا هللا ججح ةفرعم ىف داشرإلا .1

 .ه5١1١ .توريب .ةعابطلل

 .ه ١4١0 .توريب .يمالسإلا بتكملا .(ه )١547١ نيدلا رصان دمحم .ينابلألا ليلغلا ءاورإ

 .(ه 7017) دمحأ نب يلع .يفوكلا مساقلا يبا ,ةثالثلا عدب يف ةثاغتسالا 4

 .ه ١5١7 .توريب .ليجلا راد .(ه 117) هللا دبع نب فسوي .رّبلا دبع نبا .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا .4

 .توريب ىبرعلا' باتكلا راد .(ه 1١ ) مركلا يبأ نب يلع .ريثألا نبا ,ةباحصلا ناعم لا اقل نبأ

 ١19 ,ةيرجح ةعبط ,(ه )١١86 يزاريشلا دهاز نب ناضمر نب دباع .يدنبردلا لضافلا .,ةداهشلا رارسأ.١

 .ه

 .ه ١61١7 .توريب .يمالسإلا بتكملا .(ه )٠١١4 دمحم نب يلع .يراقلا يلع الملا ,ةعوفرملا رارسألا ا”

 ,توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 801) رجح نب يلع نب دمحأ .ينالقسعلا ,ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .؟٠

 .ه ١6

 .م 191/4 ءرشنلاو ةعبطلل كه طتيبلا لآ ةسّسْؤم ,ميكحلا ىقت دمحم .نراقملا هقفلل ةّماعلا لوصألا ”4

 ,ركفلا راد ,(ه 197 راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم .يطيقنشلا ,نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ 6

 .(ه816١) نانبل- توريب

 .ه4١4١ .توريب ءعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .(ه )78١ يلع نب دمحم .قودصلا .تاداقتعالا .1

 51د مع نب ددجا ةكمر نبا :ةميفلا قذلعألا الآل

 .م ١198٠١ .توريب «نييالملل ملعلا راد .(ه )١4٠١ نيدلا ريخ .يلكرزلا .مالعألاا4

 .ه /١4١1 .مق ءتيبلا لآ ةسّسؤم .(ه 05/) نسحلا نب لضفلا ,يسربطلا ,ئدهلا مالعأب ىرولا مالعإ 4

 .توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه )1١01 نيسحلا نب يلع .يناهفصإلا جرفلا وبأ .يناغألا ٠”.

 .ه ١1١4 .توريب ,ةعابطلل ديفملا راد .(ه ؛7١) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .حاصفإلا ١"

 لهج عماج ةبتكم تاروشنم .(ه 470 ) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .داشرلا قيرط ىلإ يداهلا داصتقالا .”؟

 ه1 ا رروط و وفن



 يلو قيقحتل هلا رداصم

 .ه ١1١17 .توريب .يمالسإلا مالعإلا بتكم ء(ه 5817 ) ورمع نب دمحأ .مصاع يبأ نبا ,ةّنسلا ."

 .ه ١5٠١ .مق ,ةرجهلا راد ةسّسؤم .(ه )١70 ليلخلا نب دمحأ ,يديهارفلا ,نيعلا .”4

 ةدحتملا ةكرش .تو ريب .ليجلا راد لد لاو داوع واني ةتسلا نتكلا ثيداحأل عماجلا ددسملا 6

 ه1 :تيوكلا

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نيمرحلا راد .(ه 4 )٠ دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ءيناربطلا .طسوألا مجعملا ”

 ه6

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 411) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .يلامألا .”

 .ه ١11١1 .مق .ةثعبلا ةسّسؤم يف رشنلاو ةعابطلا زكرم .(ه )8١” يلع نب دمحم .قودصلا .يلامألا ”

 .ه ١781 .توريب يبرعلا باتكلا راد .(ه ؛57) نيسحلا نب يلع .ىضترملا دّيسلا ,يلامألا

 مامإلا ةسردم رشنو قيقحت .(ه 786) نيسحلا نب يلع .يمقلا هيوباب نبا ,ةريحلا نم ةرصبتلاو ةمامإلا ٠

 .ه ١4١ 4 .مق 32 يدهملا

 .ه ١47١ .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .(850) يلع نبدمحأ .ىزيرقملا ,عامسألا عاتما. ؛١

 .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .(ه 117) نيسحلا نب هللا دبع .يربكعلا ءاقبلا يبأ ,نامحرلا هب ّنم ام ءالمإ "

 .ه 8

 5 ا

 .ه ١1١0 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 477) نيسحلا نب يلع .ىضترملا دّيسلا ,راصتنإلا .؛غ

 ,رصم .هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم ةكرش .(ه 187) دمحم نب دمحأ .يردنكسإلا ,فاصتنإلا .؛4

 .ه ١6

 ا تورس نانحلا نادءاه6515 قاس يزكلا هيه دفسولا «تاينألا 5

 هنود توري ةلاسزلا بق مران 07 دمع نيبو اهيلتم :ىناربطلا :لئاوألا 61

 .تيوكلا .يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد .(ه 1417) ورمع نب دمحأ ,مصاع يبأ نبا ءلئاوألا 4

 151/6: :قشمو:(ه5:0) هللا دبع نب قتسح :يركسعلا :لئاوألا 5

 ٠٠ . نسحلا نب دمحم .يّلحلا .دئاوفلا حاضيا )٠١  77مق ؛ةيملعلا ةعبطملا .(ه /11.

 .ش ١77 ,نارهط .(ه 74٠١ ناذاش نب لضفلا .حاضيإلا ١



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث "5غ

 .(ه1/19) نمحرلا دبع نب دمحم ينيوزقلا بيطخلا .عيدبلا و نايبلا و يناعملاو ةغالبلا مولع يف حاضيإإلا

 .م 197٠ ,ةرهاقلا .بعشلا عباطم راد .(ه 0178) رمع نب دومحم .يرشخمزلا ,ةغالبلا ساسأ . 0

 1117 يق ءانليلذقلالهلا سف قب بلس: دمحم لآ نارسأ ه1

 ةخسن هنم دجوتو .دعب عبطي مل طوطخم .(ه 107) رمع نب دمحم .يزارلا ءليوأتلا راونأ و ليزنتلا رارسأ .0

 .مقب يناجيابلجلا دّيسلا ةسردم ةبتكمب
 .ه ١1٠7 .توريب .تاعوبطملل فراعملا راد .(ه )١717١1 نيمألا نسحم .يلماعلا ,ةعيشلا نايعأ 7

 .ش ١117 .مق ,يمالسالا باتكلا راد .(ه ١٠١١ 4) نسحلا نب دمحم .يلماعلا .لمآلا لما

 هاا 13 كوريه ركفلا زاده الو يعم وب دعا فردا :فازشألا تاتا 68

 .توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه 187) رمع نب هللا دبع .يواضيبلا ؛ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ .4

 .ه6١

 .ديفملا خيشلا ةيفلأل .يملاعلا رمتؤملا .(ه )١7: نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا ,تالاقملا لئاوأ ٠

 ها 37

 فيي تيار وتانخ ناس اوشه 11/7) دمحم نب دمحم .يسوطلا نيدلا ريصن .فارشألا فاصوأ ١

 .ش ١١15 .نارهت .يمالسإ

 ,رصم .ةعابطلل يبرعلا بدألا راد .(ه )77١1 يراصنألا ماشه نبا .كلام نبا ةّيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ

 .ه ١7/6

 راد .(ه )١١١1 يفت دمحم نب رقاب دمحم ,يسلجملا .راهطألا ةّمئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحب .”

 :تاوريب«ىبرعلا ةاردلا ءايحإ

 .ه١14١ .توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .(ه )17١ يرصملا ميجن نبا .قئارلا رحبلا 4

 ها ه1 يحي نب لمحا :ناخزلا رخبلا 8

 ها 1517 وربع ةيحلدلا عقلا نآذ ,.(ه1/40) فسوي نب دمحم ,يسلدنألا ناّيح وبأ طيحملا رحبلا 7

 .ه9١٠1١ .ناتسكاب ,ةيبيبحلا ةبتكملا .(ه 0/1/) يناشاكلا ركب وبأ .عئانصلا عئادب .

 ه1 :توريب :ىيرعلا ثارتلا ءايحإ راد :(هالا/1 ١ :رمغ نب ليعامسا ريتك نيا ةياهتلاو ةيادبلا 8

 ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه 070 وحن م) مساقلا يبأ نب دمحم ءيربطلا ء.ىفطصملا ةراشب .8



 "6 قيقحتلا رداصم

 .ه ١87١ مقب نيسردملا

 ,نارهط ؛نملعألا تازؤيل ,(ه )55٠ نسحلا نب دمحم .رافصلا .دمحم لأ لئاضف يف تاجردلا رئاصب ٠٠

 ه1

 .ه ١108 .توريب .غالبلا ةسّسؤم .(ه 570 دمحأ نب رمع .يليقعلا ءبلطلا ةيغب ١

 .اديص .ةّيرصعلا ةبتكملا .(ه )41١ ركب يبأ نب نامحرلا دبع .ىطويسلا ,ةاحنلا تاقبط يف ةاعولا ةيغب ./؟

 .نانبل

 .مق ,يتريصب ةبتكم ,(ه ”70) روفيط يبأ نبا ,ءاسنلا تاغالب ./٠؟

 :تارقلاو كاطوطختنلا ركرس 8:51 ديفش ني ناسع:يادلا وزع بأ :نارقلا أ دع ىف نايبلا' الا

 .ه4١14١ ,تيوكلا

 .توريب .ركفلا راد .(ه ١١١ 80) ينيسحلا ىضت رم دمحم دّيسلا .يديبزلا .سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات 06

 ه6

 .ه ١507 مق .يشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم .(ه 018) يلع نب دمحأ ,ىسربطلا .ديلاوملا جات 5

 .تو ريب .ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه )٠١8 يبرغملا نودلخ نب نامحرلا دبع ,نودلخ نبا خيرات .

 .ه ١6١17 .توريب .يبرعلا باتكلا راد .(ه 75/8 نامثع نب دمحأ نب دمحم .يبهذلا مالسإلا خيرات

 .توريب .ناوخأ قوتعم عباطم .(ه 31١ ركب يبأ نب نمحرلا دبع ,يطويسلا .ءافلخلا خيرات

 .توريب .تاعوبطملل يملعألا ةسّسؤم .(ه )٠١” ريرج نب دمحم .يربطلا ,يربطلا خيرات ٠

 .توريب .يبرعلا باتكلا راد .(ه 707) ليعامسا نب دمحم .يراخبلا ,ريبكلا خيراتلا ١

 :توربب داع راد ه4 توقع يبأ نب دمحأ ,يبوقعيلا ,يبوقعيلا خيرات 5

 11117 :تورع ةنملقلا ينكلا زاؤواعا5) يلهو دمحأ ,يدادغبلا بيطخلا .دادغب خيرات . 87

 .ه ١1١6 .توريب .ةعابطلل ركفلا راد .(ه )01١ نسحلا نب يلع .ركاسع نبا .قشمد ةنيدم خيرات .4

 .(ه ١؟8570) ىسيفن ديعس .ىرجه مهد نرق ناياي ات ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات 060

 ا

 مامإلا ةسردم .ىدابآرتسألا ينيسحلا يلع نيدلا فرش ,ةرهاطلا ةرتعلا لئاضف يف ةرهاظلا تايآلا ليوأت .1

 .ه ١1١1 .مق دك ىدهملا



 .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 7177) ملسم نب هللا دبع ,يرونيدلا ةبيتق نبا .ثيدحلا فلتخم ليوأت .

 .توريب .ركفلا راد .(ه١170) ةيزوجلا ميق نبا ,نآرقلا ماسقأ ىف نايبتلا ه8

 .ه ١109 .مق .يمالسإلا مالعإلا بتكم .(ه ؛70) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .نآرقلا ريسفت يف نايبتلا .4

 .ه1١1١/ .يمالسأ تاغيلبت رتفد مق .(ه 51/7) دمحم نب دمحم .يسوطلا نيدلا ريصن .داقتعإلا ديرجت ..

 .ه ١47١ مق 3ك قداصلا مامإلا ةسّسؤم .(ه/71) فسوي نب نسح .يّلحلا ,ماكحألا ريرحت ١.

 .ه ١1٠4 .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ,ينارحلا ةبعش نبا .لوقعلا فحت . 5

 .توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم .(ه /17) نامحرلا دبع نب فسوي .يزملا .فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت . 49

 .ها27١

 .ه ١117 ,ءاعنص ,ةعابطلل نميأ وبأ .«ه 198) نيسحلا نب ىيحي .يمساقلا ,ةيدجسعلا ةفحتلا .

 ,توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .(ه )3١7 يواخسلا نيدلا سمش .ةفيرشلا ةنيدملا خيرات ىف ةفيطُللا ةفحتلا

 ه١

 .مق .ة2ًاءيدهملا مامالا ةسردم .(ه ”711) ىفاكسإلا مامه نب دمحم .صيمحتلا .1

 .م ١9957 .رشنلاو ةعابطلل رداص راد .(ه 057) نسحلا نب دمحم .نودمح نبا .ةينودمحلا ةركذتلا ا

 ةماعلا ىلا القا دك عراه قروش نبا: طيب ةقجالا ىطن امرا اةقألا نتي وكل «ركقلا#

 .ه ١47١ . ايلطتيِبلا لهأل يلماعلا

 .(ه )١١8١ يجيهاللا نيزحلا بلاط يبأ نب يلع دمحم .نيرصاعملا ةركذت .9

 .ه ١1١54 .مق ,ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسّسؤم .(ه1/77) فسوي نب نسح .يّلحلا .ءاهقفلا ةركذت

 .ه ١511 .مق ,ةّصتخملا نارقلا مولعو ريسفتلا ةبتكم .ينارقلا ةعيشلا ثارت. ١

 11111 وق فعردلا ىمظنلا هنا هيا ةنكم» قيسعلا دمحلا قيسلا لاجرلا جارت

 .مق ,ةّيمالسإلا فراعملا ةسّسؤم ,يدومحملا داوج دمحم .يلامألا بيترت . * ٠١

 .ه ١799 .توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .يوازلا دمحأ رهاطلا .طيحملا سوماقلا بيترت ٠١. غ

 .ه ١1١8 .توريب .ركفلا راد ء.(ه 567) يوقلا دبع نب ميظعلا دبع ءيرذنملا .بيهرتلاو بيغرتلا 0

 .ه4١1١ .توريب ,ديفملا راد .(ه 4١7 ) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا ,ةيمامإلا تاداقتعأ حيحصت . 5

 .ه "١1٠ .ةرهاق .ةيبرعلا ةعبطملا .(ه "85) هللا دبع نب نسحلا .يركسعلا .نيثدحملا تافيحصت . ٠7



 "0 / قيقحتل -ا رداصم

 ١585. .نارهط .ةيمالسإلا ةيملعلا ةبتكملا ,يناجنزلا نيسح دمحم .فيرصتلا

 سراف :حيحصت ء.(ه 449) يلع نب دمحم .يكجاركلا .ةمامإلا ةلأسم يف ةماعلا طالغأ نم بّجعتلا 4

 .ه١117١ مق .ميرك نوح

 .توريب .ىبرعلا باتكلا راد .(ه 807) رجح نب يلع نب دمحأ ,ينالقسعلا .ةعفنملا ليجعت ٠

 .ه ١4٠١ .مق .يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم ,يدنفألا هللا دبع ازريملا ,لمآلا لمأ ةقيلعت ١

 .ه ١5١/8 .ضايرلا ءنطولا راد .(ه 181) دمحم نب روصنم .يناعمسلا ,يناعمسلا ريسفت .. 7

 .ه ١5١17 .نارهط .ردصلا ةبتكم .(ه )٠١5١ نسحم دمحم .يناشاكلا ضيفلا ,يفاصلا ريسفت <

 ف تعادلا ةايزاشا ةسشسوم اوشا اهو قي. قيتست «ئارشوربلا «متعكسلا :ظارصلا ريش 5

 ه١

 ١6 ريرج نب دمحم .يربطلا ,يربطلا ريسفت )٠١" .توريب .ركفلا راد .(ه ١5١6.

 .نارهط .ةيمالسإللا ةيملعلا ةبتكملا .(ه ٠7١" ) دوعسم نب دمحم .يشايعلا .يشاّيعلا ريسفت 1

 .يمالسإلا مالعإلا بتكمل عباتلا رشنلا زكرم .(ه 4 17) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا ,نآرقلا ريسفت

 .ه

 م15: :توزيب ةفرعملا رادد(هنالا#() رمغ قب ليعامشا هريثك نبا هيظعلا قارقلا ريشفت 38

 :ثورين «ركفلا رادان(ه91/) دمحم نب نمحرلا دبع: متاح ىبأ نبا ميظعلا نآرقلا ريسفت :

 بتكلا راد .(ه 7758) يلع نب دمحم .يبرع نبا نيدلا يحم .يبرعلا نبال بوسنملا ميركلا نآرقلا ريسفت

 .ه17١< .توريب .ةيملعلا

 .نارهط .ةيملعلا بتكلا راد تاروشنم ,.(ه 507) رمع نب دمحم .يزارلا ,ريبكلا ريسفتلاا ١

 .ه /١137 .مق رون ىلع رون ةسّسؤم .(ه 7287) يلمآلا رديح دّيسلا .مظعألا طيحملا ريسفت

 ,مق .رشنلاو ةعابطلل باتكلا راد ةسّسؤم .(ه7171) يمقلا ميهاربا نب يلع .يمقلا (ىلإ بوسنملا) ريسفت . "1

 .ه٠6١غ

 بتكلا راد .(ه 80 )٠ دمحم نب نسح .يروباشينلا .(ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ) يروباشينلا ريسفت ١.

 ١5١53. .توريب ,ةيملعلا

 .(ه ٠٠٠١ ىدنهلا هللا ضيف .يدنهلا ريسفت 06



 0 ج .ةيريسفت لئاسر ثالث 500

 .ه١٠1١ ,ءضايرلا ,.دشرلا ةبتكم .(ه )1١١1 يناعنصلا ماّمه نب قاّزرلا دبع .قاّررلا دبع ريسفت "1

 داشرإللاو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا رشنلاو عبطلا ةسّسؤم .(ه )١07 ميهاربا نب تارف .يفوكلا تارف ريسفت ..

 هاا 1 نارهظ سالنالا

 ه1 :توريزةسلعلا تكلا راد ء(ه318)قاميلس قب لتاقم :ناميلست ني لتاقم ريسنت 8

 .ه !١51 ,.(ه 807) رجح نب يلع نب دمحأ .ىنالقسعلا .بيذهتلا بيرقت 4

 .ش +١1 .ةّيمالسإلا بتكلا راد .(ه 5١ 5) سارف يبأ نب ماّرو .رظاونلا ةهزنو رطاوخلا هيبنت «

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم .(ه )٠١١54 يدنفألا نيدلا ّبحم .تايبألا نم دهاوشلا ىلع تايآلا ليزنت ١

 نص ة الراو

 .ه ١1١5 .توريب .ءاوضألا راد .(ه ؛77) نيسحلا نب يلع ءىضترملا دّيسلا ,ءايبنألا هيزنت

 .ه ١57١ .ضايرلا ,نطولا راد .(ه744) دمحأ نب دمحم .يبهذلا ,قيقحتلا حيقنت . "9

 .ه ١4٠١ ,مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه )78١ يلع نب دمحم .قودصلا .ديحوتلا

 ,نارهط .يمالسإلا بتكلا راد .(ه :10) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .ةعنقملا حرش يف ماكحألا بيذهت . 4

 ل

 .ه ١1١5 .توريب ,ركفلا راد .(ه 807) رجح نب يلع نب دمحأ ينالقسعلا .بيذهتلا بيذهت .

 .ه ١817 «توريب .ةلاسرلا ةسّسؤم .فسوي نيدلا لامج .يزملا .لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت . ٠

 .ةيرصملا راد .(ه )77١ .دمحأ نب دمحم ,يرهزألا .ةغللا بيذهت

 ,توريب ,تاعوبطملل يملعألا ةسّسؤم ,يديزلا نيسحلا نب ىيحي ءبلاط يبأ يلامأ يف بلاطملا ريسيت .

 .ه 606

 .ه ١4١7 مق .نايراصنأ ةسّسؤم .يلع نب دمحم .يسوطلا ةزمح نبا ,بقانملا يف بقاثلا ٠

 .ه ١97 ,ةّيفاقثلا بتكلا ةسّسؤم .(ه 7614) ناّبح نب دمحم .متاح وبأ .تاقثلاا ١

 .ش ١74 .مق ءيضرلا تاروشنم .(ه )8١” ّيلع نب دمحم ,قودصلا .لامعألا باوت . 9

 .ش ١١7/8 .,كنهرف ىملع تاراشتنا تكرش .يلمآلا رديح دّيسلا .راونألا عبنمو رارسألا عماج 8 ١.

 ةعابطلل ركفلا راد .(ه )11١ ركب يبأ نب نامحرلا دبع ,يطويسلا ,ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا ١. 4 غ

 .ه١٠1١ .رشنلاو



 "506 قيقحتل -لا رداصم

 .ه ١6١9 .مق .تيبلا لا ةسّسؤم .(ه 91٠ نيسحلا نب يلع .يكركلا .دصاقملا عماج . 6

 .ه ١7/17 .هرهاقلا .يبرعلا باتكلا راد .(ه )17١ دمحأ نب دمحم ,يبطرقلا .نآرقلا ماكحأل عماجلا 5

 .ةّينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم ,(ه7717) دمحم نب نمحرلا دبع ,متاح يبأ نبا ءليدعتلاو حرجلا ١.

 .ه١١ا/١ .دابارديح

 :نذا 1 كسروا ىملع تارانتتا (ىلمآلا ناني ديلا ,راونألا عبنمو رارسألا عماج

 .ه ١177 ,توريب .مزح نبا راد .(ه 188) حوتف نب دمحم .يديمحلا .نيحيحصلا نيب عمجلا . 4

 .ه ١71/7 .فرشألا فجنلا ,بادآلا ةعبطم .(ه ؛57) نيسحلا نب ىلع .ىضترملا دّيسلا ءلمعلاو ملعلا لمج

 .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 0 58) نسحلا نب لضف .يسربطلا .ميركلا نآرقلا ريسفت يف عماجلا عماوج ١

 .ه١1١/ مق

 .ه ١784 .دادغب ,ةيملعلا ةبتكم .(ه ١٠١١ 5) نسحلا نب دمحم .يلماعلا .ةّينسلا رهاوجلا د

 :نارهط :ةجالسالا ينكلا اذ ء(اه )١١77 يفجنلا نسح دمحم ,مالسإلا عئارش حرش يف مالكلا رهاوج . ٠6

 نق 1

 ءايحإ عمجم .(ه 41/١١ ينوعابلا دمحأ نب دمحم هيلا بلاط يبأ نب يلع مامالا بقانم يف بلاطملا رهاوج . 6٠غ

 .ه6١1١ .مق .ةّيمالسإلا ةفاقثلا

 ةعابطلل ركفلا راد .(ه )١١017 رمع نب نيمأ دمحم .نيدباع نبا .يواضيبلا ريسفت ىلع نيدباع نبا ةيشاح . 6

 .ه0١15١ .توريب .عيزوتلاو رشنلاو

 .طوطخملا .فاشكلا ىلع ينازاتفتلا ةيشاح . 1

 .(ه )٠١19 دمحم نب دمحأ .يجاّفخلا .يواضيبلا ريسفت ىلع يجاّفخلا ةيشاح . 7

 .(ه )51١ ركب يبأ نب نمحرلا دبع ,يطويسلا .يواضيبلا ريسفت ىلع يطويسلا ةيشاح .

 مق . 2يائتيبلا لا ةسّسؤم .يدابارتسألا ينيسحلا رقاب دمحم .يشكلا لاجر ىلع دامادريملا ةيشاح . 9

 ه4

 و يبلحلا يلبابلا ىفطصم ةبتكم ةكرش .(ه )07١ دمحم نب يلع ,يناجرجلا دّيسلا ,فاشكلا ريسفت ةيشاح

 ها اق وشو ةدالوا

 .(ه 777) .يزارلا نيدلا بطق .فاشكلا ريسفت ةيشاح 0١



 0 ج ,ةيريسفت لئاسر ثالث يح

 .ط وطخملا .(ه 187) دمحم نب ميهاربإ ,نيدلا ماصع ,يواضيبلا ريسفت ىلع نيدلا ماصع ةيشاح .5

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه )١١4870 ينارحبلا فسوي .ةرهاطلا ةرتعلا ماكحأ يف ةرضانلا قئادحلا .

 .ه4١1١ .توريب .ديفملا راد ,.(ه 5١7 ) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .تاياكحلا 4

 ,يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه ٠١6٠ ) يزاريشلا دمحم نيدلا ردص .ةعبرألا رافسألا يف ةيلاعتملا ةمكحلا . 6

 .م ١19/٠١ .توريب

 ه1 10 ا تملا لا ةنيشون راسنا" 0 قولا قيسساروعلا كر دعسبلا يتاح

 .ه ١405 اك يدهملا مامإلا ةسّسؤم ,(ه 017/7) يدنوارلا نيدلا بطق .حئارجلاو جئارخلا 7

 .توريب .ثيدحلا سوماقلا راد .(ه 817/) دمحم نب يلع .يومحلا .بدألا ةنازخ

 .ه /١4١1 مق .ميركلا نارقلا راد .(ه )10٠ نسحلا نب ىيحي ,قيرطبلا نبا .نيبملا يحولا صئاصخ . 4

 نا يلو دق يدك انبات 1 ينعأا ندعم :يئااسفلا تلال ىل أ ني نال يقعون ريم تايم نايا

 .ه ١1١1 .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه١78) يلع نب دمحم .قودصلا .لاصخلا ١

 .ه1٠1١/ .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه )41١ نسحلا نب دمحم .يسوطلا ,فالخلا

 .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه 5714) يماشلا متاح نب فسوي .ميماهللا ةّمئآلا بقانم يف ميظنلا ّردلا 3

 .توريب ؛ةفرعملا راد .(ه )51١ ركب يبأ نب نمحرلا دبع .يطويسلا .روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا 5

 مها 6-7

 ةسّسؤم .(ه١١١١) ىزاريشلا يندملا يلع نيدلا ردص .ةعيشلا نم ةّيمامإلا تاقبط ىف ةعيفرلا تاجردلاا 6

 81 يف ةفيسلا كارنلا

 ثارتلا ءايحإ راد .(ه 857) رجح نب ىلع نب دمحأ ,ينالقسعلا ,ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا .7

 .توريب .ىبرعلا

 .ه ١787 .ةرهاقلا ءفراعملا راد .(ه775) يبرغملا نامعنلا يضاقلا ,مالسالا مئاعد . 0

 .ه ١411 .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .(ه )71٠ دمحأ نب ناميلس .يناربطلا ,ءاعدلا

 .ه /٠1 ١4 ,مق .يدهملا مامإلا ةسردم .(ه 0/7) يدنوارلا نيدلا بطق .تاوعدلا .9

 .م ١1417 .نيدلا دعس ةبتكم ءقشمد .يناجرجلا رهاقلا دبع ,زاجعإلا لئالد د٠

 .ه ١14١7 .نارهط .ةئعبلا ةسّسؤم ,يربطلا رفعج وبأ ,ةمامالا لئالد د ١



 515 قيقحتلا رداصم

 .ه ١177 .قشمد .اَهب؟تيبلا لا ةسّسؤم .(ه )١71/5 رّفظملا نسح دمحم .قحلا جهنل قدصلا لئالد د

 .ةمصاعلا راد .(ه 0؟0) دمحم نب ليعامسإ .يميمتلا .ةّوبنلا لئالد . 8

 .ه ١1٠0 .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه ؛08) نيسحلا نب دمحأ ,يقهيبلا ,ةّوبنلا لئالد د.

 .توريب .ركفلا راد .نامحرلا دبع دمحم :قيقحت .(ه ٠١ 4) سيردإ نب دمحم .يعفاشلا .يعفاشلا ناويد .6

 .تاعويطملل نونلا يدق وم[ قا ىلع مامإللا بوستملا قاويذ 5

 .ش ١719 .راّوز تاراشتنا .دمحم نيدلا سمش .ظفاح ناويد . ٠87

 مه :توزيبفكتوريي راد ء(ه 7 0) ضربألا نب دينغناويد 188

 .ءاوضألا راد .(ه ١١89 يلع نب نسحم دمحم .ينارهطلا كرزب اغا .ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا 84

 وو

 .ه ١419 .مق .تيبلا لآ ةسّسؤم .(ه/87) يكم نب دمحم .يلماعلا ,ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ

 .ه ١1١1 .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه7147) نسحلا نب دومحم نب دمحم ,يدادغبلا .دادغب خيرات ليذ ١

 .ه ١4١7 .توريب .تاعوبطملل يملعألا ةسّسؤم .(ه 078) رمع نب دومحم .يرشخمزلا ,راربألا عيبر

 .ه ١417 .مق ,يمالسالا رشنلا ةسّسؤم .(ه 0٠ يلع نب دمحأ ,يشاجنلا .يشاجنلا لاجر . 7

 .ه ١1٠5 .مق .مي ركلا نارقلا راد .(ه 17١١ نيسحلا نب يلع ءىضترملا دّيسلا .ىضترملا فيرشلا لئاسر . 4

 .يمالسإلا مالعألا بتكمل عباتلا رشنلا زكرم .(ه 170 ) يلع نب نيدلا نيز .يلماعلا ,يناثلا ديهشلا لئاسر . 6

 ه7 يق

 .ه ١61١9 .مق .يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم .(ه 11٠ ) نيسحلا نب يلع .يكركلا ,يكركلا لئاسر . 1

 ه7 .توريب .ديفملا راد .(ه )1١7 نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .ةبيغلا يف لئاسر . ١1

 .(ه 108) دعسأ نب دمحم .يناودلا .دوجولا بجاولا تابثإ ةلاسر

 .توريب .ركفلا راد .(ه ١؟١7) يسولآلا دومحم .يناثملا عبسلاو ميظعلا نارقلا ريسفت يف يناعملا حور .

 .ها١6

 الع اما تكسو( )١711 يراسناوخلا رقاب دمحم .تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تاّنجلا تاضور . . ٠

 .مق

 .ش ١1١ .دهشم .ىمالسا ىاهشهوزي داينب .يلع نب نيسح .يزارلا ,نانجلا حورو نانجلا ضور ١



 ١ 477 .مق ,باتك ناتسوب .(ه 910) يلع نب نيدلا نيز ,يلماعلا ,ناهذألا داشرا حرش يف نانجلا ةضور. 6 ؟

 .ه

 .نانبل - توريب ,ةيملعلا بتكلا راد ,(ه 11) فرش نب ىيحي .يوونلا ,نيبلاطلا ةضور . "0 *

 .ه ١571 .مق .يضرلا فيرشلا تاروشنم .(ه 608) لاتفلا نب دمحم .يروباسينلا .نيظعاولا ةضور .”*

 ه1 يق ىفالسإلا هللا شهم( 8115 ىراريفلا ىتذملا ناخ قلع هيلا نيكلاسلا ضايرو

 ,مق ءيشعرملا هللا ةيآ ةبتكم .(ه )١١70 يدنفألا هللا دبع ازريملا ,ءالضفلا ضايحو ءاملعلا ضاير 1

 سها 65

 .توريب ,ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 544) يربطلا دمحأ نيدلا ٌبحم .ةرشعلا بقانم يف ةرضنلا ضايرلاا

 .ه ١١59 .نارهط ,ماّيخلا ةبتكم ,(ه )١177 سّردملا يلع دمحم ازريملا .بدألا ةناحير . 04

 .ه /١14١1 :توريب ءركفلا راد .(ه 091/) نامحرلا دبع .يزوجلا نبا ,ريسفتلا ملع يف ريسملا داز 8

 تاروشنم .دارم ىيحي :قيقحت .(ه1؟8) مساقلا نب دمحم ,يرابنألا نبا ء.سانلا تاملك يناعم يف رهازلا ٠

 .ه1571١ .توريب .ةيملعلا بتكلا راد

 :نارهط هي رفعجلا نات. ءايختالا ةيوضق ربلا ةسكملا :(ه 5:31 كيت قرن ذدعحا :ليبورألا ,نايبلا ةدبزن ١5

 .ه ١41171 .مق ,ةيمالسالا فراعملا ةسّسؤم .(ه 988) يناشاكلا هللا حتف الملا ,ريسافتلا ةدبزإ

 ٠ .مق ,ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم .يمصاعلا دمحم نب دمحأ ,ىتأ له ةروس حرش يف ىتفلا نيز /١141١1ه.

 يئوجاوخلا ليعامسإ دمحم و (ه 101) يناودلا دعسأ نب دمحم .يئوجاوخلاو يناودلل لئاسر عبس . 5

 .مق .يمالسإ تاغيلبت رتفد اه )١١177

 ,توريب ةّيملعلا بتكلا راد .(ه117) يحلاصلا فسوي نب دمحم .دابعلا ريخ ةريس يف داشرلاو ىدهلا لبس . 06

 ه6

 .ه ١4١٠١ ,مق ءيمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ءروصنم نب دمحم .سيردإ نبا ءرئارسلا 5

 .ش ١١57 .مق .يضرلا تاروشنم ء.(ه 114) ىسوم نب يلع .سواط نبا .دوعسلا دعس ."7

 .م ١191 ,ةيرهزآلا ةرانملا ةبتكم .(ه )8١7 بوقعي نب دمحم .يدابازو ريفلا ,ةداعسلا رفس

 .ه ١419 .مق .يئاجرلا يدهم :قيقحت .(ه )١١714 حاّتفلا دبع نب دمحم .ةاجنلا ةنيفس . 4

 .ه7١14١ .توريب .رشنلاو ةعابطلل ىبتكلا ةكرش .زيزعلا دبع نب دمحأ ءيرهوجلا .كدفو ةفيقسلاا



 517 قيقحتلا رداصم

 .توريب .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ,.(ه 7/7) ديزي نب دمحم .ةجام نبا .,ةجام نبا نئس ١

 .ه٠1١"7 .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .(ه ؟11) ىسيع نب دمحم ءيذمرتلا ءيذمرتلا ننس "5

 .ه7٠1١ .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 580) رمع نب ّىلع .ينطقرادلا .ينطقرادلا ننس ." "1

 .توريب ؛ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد .(ه )١05 نمحرلا دبع نب هللا دبع ,يمرادلا .يمرادلا ننس . 4

 توري ةيملعلا ينكلا ناد .(ه11) نيشحلا ني دمحأ ,قهقينلا :ىربكلا نتسلا 88

 .ه ١4/8 :توريب :عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .(ه7 ٠١ 7) بيعش نب دمحأ ,يئاسنلا ءيئاسنلا نئس .1

 :تورس#يووملا وب نيعنلاو ةعابطلل ركفلا راد ,(ه ؟15) ثعشالا نب ناميلس ,يناتسجسلا .دواد يبأ نئس .7

 ه٠

 .ه141؟ ؛توريب ةلاسرلا ةسّسؤم :(81/48) دمحأ نب دمحم :يبهذلا ءءالبنلا مالعأ ريس .4

 .ه ١١96 .توريب .ةعابطلل ةفرعملا راد .(ه /11) رمع نب ليعامسا .ريثك نبا .ةيوبنلا ةريسلا 4

 .ه ١١97 .توريب ,ةفرعملا راد .(ه )١171 ماشه نب كلملا دبع ,ةيوبنلا ةريسلا

 ها11: نق ,نايليعامسإ ةسّسؤم .(ه 47) نيسحلا نب يلع .ىضترملا دّيسلا ,ةمامإالا يف يفاشلاا 5١

 .توريب .ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه )٠١89 ىلبنحلا دامعلا نبا ّيحلا دبع .بهذلا تارذش .""؟

 .ه ١109 .نارهط .لالقتسالا تاراشتنا .(ه 117) نسحلا نب رفعج .يّلحلا .مالسالا عئارش .؟"*

 .مق .ىفجنلا يشعرملا هلإ ةيآ ةبتكم تاروشنم .هللا رون يضاقلا ,يرتستلا ,قحلا قاقحإ حرش .4

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه771) يبرغملا نامعنلا يضاقلا .راهطألا ةّمئألا لئاضف يف رابخألا حرش .6

 ه6

 راد .هدالوأو حيبص ىلع دمحم ةبتكم .(ه9١/1) رمع نب دوعسم «ينازاتفتلا .حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش .1

 .رصم .ديدجلا دهعلا

 .ه ١4٠7 .توريب .يمالسإلا بتكملا .(ه 017) دوعسم نب نيسح .يوغبلا ,ةّنسلا حرش ."7

 .ه ١86 ,توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .(ه 587) نسحلا نب دمحم ءيدابارتسألا ,ةيفاشلا حرش .

 : تم اريل قداضلا يسوم (ه550) ننحلا نيةمعحما قدابا رسالا ةيفاكلا عرش 9

 .ه ١109 .مق .يضرلا فيرشلا تاروشنم .(ه /47) رمع نب دوعسم .ينازاتفتلا .دصاقملا حرش . +

 .م ١5١ / ,رصم .ةداعسلا ةعبطم .(ه )07١ دمحم نب ىلع .يناجرجلا .فقاوملا حرش ١"



 نييسحلا نيدلا ل ذانن عا نقع .باهولا دبع ٍةباتبلاط يبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ تاملك حرش . 1

 .ش ١١9٠١ .مق .نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .ىومرألا

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 17/5 يلع نب مئيم .ينارحبلا .نينمؤملا ريمأل ةملك ةئام حرش .؟ غ7

 تورت ةسروعلا كلا انيغنا نإذ ,(ه 1070 هللا ةبه نب ديمحلا دبع .ديدحلا يبأ نبا ,ةغالبلا جهن حرش .؟

 ها

 .ش ١117 .مق .يمالسإللا مالعإلا بتكم رشنلا زكرم ,.(ه11/9) يلع نب مئيم .ينارحبلا ,ةغالبلا جهن حرش . 6

 .ه ١1٠١ .توريب .ةيملعلا بتكلا راد .(ه ؛58) نيسحلا نب دمحأ ,يقهيبلا .ناميإلا بعش . 1

 .ه ١14117 .ةرهاقلا ثيدحلا راد .(ه ؟1/7١) ملسم نب هللا دبع .يرونيدلا ةبيتق نبا .ءارعشلاو رعشلا 7

 .ه ١1١9 .توريب ,ركفلا راد .(ه 055) ىسوم نب ضايع يضاقلا .ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا

 .ه.4١٠1١ يق :يشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم .(ه 434) انيس يلع وبأ .تاّيهلإلا ءافشلا . 4

 ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا رشنلاو عبطلا ةسّسؤم .هللا دبع نب هللا ديبع ,يناكسحلا ,ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دههاوش

 .ه ١4١1١ .نارهط .يمالسإلا داشرإلاو

 .ه ١5١17 .يداهلا ةعبطم .يلع دبع نب دمحم .رابجلا دبع لا .بصاونلا نيطايش مجرل بقاوثلا بهشلا ١

 .ه 6 .فرشألا فجنلا .(ه )١957 ينيمألا نيسحلا دبع .ةليضفلا ءادهش . 7

 ,توريب ؛نييالملل ملعلا راد .(ه1/97) دامح نب ليعامسا ءيرهوجلا ,ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا . "0

 .ه/

 .ه ١4١4 .توريب ,ةلاسرلا ةسّسؤم .(ه ١0 14) نابلب نب يلع .نابلب نبا بيترتب ناّبح نبا حيحص . 4

 .ه١٠1١ .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .(ه ؟07) ليعامسا نب دمحم ,يراخبلا ءيراخبلا حيحص . 6

 .توريب ,ركفلا راد .(ه ؟١1) جاجح نب ملسم .يروباشينلا ,ملسم حيحص .

 ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا ,(ه 8171/) سنوي نب يلع .يضايبلا ,ميدقتلا قحتسم ىلإ ميقتسملا طارصلا 7

 .ةيرفعجلا راثآلا

 ,مق .ةضهن عبط .(ه )٠١١19 هللا رون يضاق .يرتستلا ,ةقرحملا قعاوصلا ىلع درلا يف ةقرهملا مراوصلا

 9 علل

 ةعابطلا راد ,(ه 174) رجح نب دمحأ .يمتيهلا ,ةقدنزلاو عدبلا لهأ ىلع ّدرلا ىف ةقرحملا قعاوصلا . 9



 5106 قيقحتلا رداصم

 .ه ١١/260 .ةرهاقلا ,ةيدّمحملا

 .ه ١1١8 .توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .(ه717) ورمع نب دمحم .يليقعلا ,ريبكلا ءافعضلا د٠

 .رصم .ةّيبرعلا بنكلا ءايحإ راد .(ه ا/ا/١) يلع نب باّهولا دبع .يكبسلا .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 0١

 1 و حرم فكل راد ااه 7 نوف ني دنيحم نعت ربا :ىروتكلا تاقتطلا 9

 1 واوروبا ظنا يحن كي محا هل عملا تاق

 .توربب :ةّيملعلا بتكلا راد :(ه511) ركب ىبأ نب نمحرلا دبع :ىطويسلا :نيرشفملا تاقبط

 .(اه 1789) يلع نب نسحم دمحم .ينارهطلا كرزب اغآ .ةعيشلا مالعأ تاقبط 6

 .ش ١719 .مق .مايخلا ةعبطم .(ه 171) ىسوم نب يلع .سواط نبا .فئارطلا بهذم ةفرعم يف فئارطلاا 71

 ١ .تيوكلا (ه 74/8) دمحأ نب دمحم .يبهذلا ,ربغ نم ربخ يف ربعلا 0١م

 .رصم .يبرعلا باتكلا راد .ظحاجلا ةبتكم .(ه 700) رحب نب رمع .ظحاجلا ,ةينامثعلا ا.

 .يشعرملا ىمظعلا هللا ةي ةبنكم .(ه757) فسوي نب يلع ءيّلحلا ,ةيمويلا فواخملا عفدل ةيوقلا ددعلاا »8

 .ه٠1١/ مق

 .مق ءاردص تاروشنم .يرّهطم ىضترم .يهلا لدع ٠

 .مق .ينادجو ةبتكم .(ه )84١1 دهف نب دمحأ .يّلحلا .يعاسلا حاجنو يعادلا ةدع ١

 .ه ١1١0 .ضاير .ةبيط راد .(ه ”806) رمع نب يلع .ينطقرادلا ,.ينطقرادلا للع

 .ه ١15806 .فرشألا فجنلا .ةّيرديحلا ةبتكملا ,(ه )8١” يلع نب دمحم .قودصلا .عئارشلا للع

 .ه ١1١8 .ضايرلا ,يناخلا راد .(ه ؟١5) دمحم نب دمحأ ,لبنح نبا ,لاجرلا ةفرعم و للعلاا

 ,ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم .(ه 858) يلع نب دمحأ ,ةبنع نبا ,بلاط يبأ باسنأ يف بلاطلا ةدمع 0

 .ه ١78٠١ .فرشألا فجنلا

 .توريب ,يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه805) دمحأ نب دومحم .ينيعلا ءيراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع 71

 دّيس ةعبطم .(ه 880 يلع نب دمحم .روهمج يبأ نبا ,ةينيدلا ثيداحألا يف ةيزيزعلا يلآللا يلاوع ."

 ه1 يقدم ادهتلا

 بتكلا راد .نوضيب يلع دمحم تاروشنم .(ه 777 ملسم نب هللا دبع ,.يرونيدلا ةبيتق نبا ,رابخألا نويع .

 .ه15١؟14 .ةيملعلا



 .ثيدحلا راد .(5 ق) دمحم نب ىلع .يطساولا ,ظعاوملاو مكحلا نويع .49

 ٠ يلع نب دمحم ,قودصلا ةًباءاضرلا رابخأ نويع ) "8١,ملعلا راد ء(ه 5

 .ه ١4١1 .توريب .ءاوضألا راد .(ه ؟87) دمحم نب ميهاربإ .يفقثلا ,تاراغلا ١

 ,توريب .يبرعلا باتكلا راد ء(ه 19؟) نئنيمألا نيسحلا دبع .بدألاو ةّنسلاو باتكلا يف ريدغلا

 .سم /351 ١

 ,ةّيملعلا بتكلا راد .(ه )80٠١ دمحم نب نسحلا .يروباسينلا ّىمقلا ,ناقرفلا بئاغرو نارقلا بئارغ .

 .ه1١8١ .توريب

 .ه ١1117 مق ٍقكان قداصلا مامإلا ةسشؤم ء(ه 086) يلع نب ةزمح ,ةرهز نبا .عوزنلا ةينغ 4

 .ه ١14١١ .مق ,ةيمالسإلا فراعملا ةسّسؤم .(ه 10) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .ةبيغلا 06

 هل 11117 :توتريب ةيملعلا بدكلا زاد:(ه 884١ رمع نب دهشم: ىرشخمزلا قئافلا 6

 .ه !١5١ ؛توريب رداص راد ,(ه 114) يلع نب دمحأ .يمئيهلا ,ةيثيدحلا ىواتفلا .- 7

 .توريب «ةفرعملا راد .(ه707) يفاكلا دبع نب يلع .يكبسلا .يكبسلا ىواتف

 ,رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .«ه 807) يلع نب دمحأ .ينالقسعلا .يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف 6

 .توريب

 .توريب ءبتكلا ملاع .(ه ١١60٠ ) يلع نب دمحم .يناكوشلا .ريدقلا حتفقا ٠

 .توريب ,رداص راد .(ه 578) يلع نب دمحم .يبرعلا نبا ,ةيكملا تاحوتفلا 0١

 .م ١1607 .ةرهاقلا ,ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .(ه 7079) ىيحي نب دمحأ ,يرذالبلا .نادلبلا حوتف 55

 .ينيوجلا ىيوّمحلا ميهاربإ .مهتيّرذ نم ةّمئألاو نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملا لئاضف يف نيطمسلا دئارف 4

 .توريب

 .ه ١1٠5 .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 505) يمليدلا رادرهش نب ةيوريش .رابخألا سودرف 4

 .ه06١14١ .توريب ,.ةفرعملا راد .(ه :79) رهاط نب رهاقلا دبع .قرفلا نيب قرفلا 6

 ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه150) هللا دبع نب نسحلا ءيركسعلا لاله يبأ,ةيوغللا قورفلا 71

 ا 11 نيدمردملا



 "11 قيقحتل هلا رداصم

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .(ه :157) نيسحلا نب يلع .ىضترملا دّيسلا .ةراتخملا لوصفلا .

 .ه8١5١ .توريب

 .ه ١475 .مق .رشنلاو ةعابطلل ثيدحلا راد .(ه 805) دمحم نب ّىلع .ةّمئألا ةفرعم يف ةّمهملا لوصفلا .4

 مدا يقملا ناحل جم روقو ويوحس» ويانا ىلع ردا ءضانقحلا«لاوسسألا نق لوضفلا 0

 هناا تود هلامنللا سوت اهنا 030 نوع نينا ؟ليكح قبا'ةناحيضلا لاشفت

 ه1 :توريب .(ه 717141 مالس نب مساقلا .يورهلا .نارقلا لئاضف. 7

 نيسح دمحم قاّزرلا دبع :قيقحت .,(ه "11) دمحم نب نوع 9 1 يتم ل ريفا لئاضف 0

 .نيدلا ضيف

 .مق .يشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم .ىنيسحلا دمحأ :قيقحت ء(ه 017/7) يدنوارلا نيدلا بطق ,نآرقلا هقف ٠.

 .ه ١6

 .ه8١14١ .مالسإلا راد ةسسؤم.(ه )١121١ يفنحلا نيدلا حتف دمحم ىلع .ةالصلاو ةمامإلا ىف ةاجنلا كلف د 6

 نم[ ءاطام .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه 711) يبتكلا ركاش نب دمحم .تايفولا تاوف 1

 قاقحإ حرش ةمّدقم يف عوبطملا ءيومرألا ينيسحلا نيدلا لالج .هللا رون ىضاقلا ةمجرت يف هلإلا ضيف ."*0

 .قحلا

 .توريب ,ةفرعملا راد .(ه )8١7 بوقعي نب دمحم .يدابازوريفلا .طيحملا سوماقلا

 «توريب نداض ناد ءاه4 540 انين لعوب شسوفاق

 هن دل" نوكلا ناذ:دعاولا يع نفطست» قع( هنالانا) رون قب ليعاسسماا نيتك نبا ءايبنألا ضضق

 .ه ١١/7 .رصم

 .(ه ١8180 .مق .يداهلا .(ه 01/7) يدنوارلا نيدلا بطق .ءايبنألا صصق ١.

 .ه ١41 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ,(ه/77) فسوي نب نسح .يّلحلا ,ماكحألا دعاوق . "5

 .مق ,ديفملا ةبتكم تاروشنم ,(ه787) يّكم نب دمحم .يلماعلا .دئاوفلاو دعاوقلا ”

 .رصم .(ه /4/) دمحأ نب دمحم .يبهذلا .ةنسلا بتك يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا .5

 : نش 1107 :تارهط: ةسالسإلا بنكلا راد ,(ه "؟9) بوقعي نب دمحم .ينيلكلا ,يفاكلا 06

 .يلع نب نسحلا .يربطلا ,يئاهبلا لماكلا .7



 .ه ١51١17 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه 171) يمقلا هيولوق نبا ,تارايزلا لماك 7

 .ها875 ,رداص راد ,توريب .(ه )57١ دمحم نب ّىلع .ريثألا نبا .خيراتلا يف لماكلا .4

 .(ه )78١ ىلع نب دمحم ,قودصلا .ةّوبنلا باتك 49

 ٠٠" نامثع نب و رمع .هيوبيس ؛هيوبيس باتك )١80ه(.

 .ه ١9٠ .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه١78) يلع نب دمحم .قودصلا .هيقفلا هرضحي ال نم . ١

 تاراشتنا .يتّجح رقاب دمحم .سراف تابتكم يف ةّيبرعلا تاطوطخملا فاّصوو سراهفلا فاشك "7

 .ش 1117١ .نارهط ءشورس

 رمع نب دومحم .يرشخمزلا ؛ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا ”7

 .رصم .يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش .(ه 08)

 .توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ء.(ه ٠١ 71/) هللا دبع نب ىفطصم .ةفيلخ يجاح .نونظلا فشك 14

 .توريب .ءاوضألا راد ,(ه 191) ىسيع نب يلع .يلبرإلا .ةّمئألا ةفرعم يف ةّمغلا فشك 6

 .ه ١71١ .فجن .ةيرديحلا ةعبطملا .(ه 151) ىسوم نب يلع .سواط نبا .ةجهملا ةرمثل ةجحملا فشك 1

 .ه !١51 ,مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ,(ه1777) فسوي نب نسح .يّلحلا .دارملا فشك ١

 .ه١141 .مق .(ها/51) فسوي نب نسح .ىّلحلا .نيقيلا فشك 4

 .توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه ؛71) ميهاربإ نب دمحأ ,يبلعتلا ء.نآرقلا ريسفت يف نايبلاو فشكلا ,9

 .ه١

 ٠" ,مق ,راديب تاراشتنا ,.دمحم نب ىلع .زازخلا ,رثألا ةيافك ١ه

 .ش ١11 .سونقق ءيغورفلا يلع دمحم :حيحصت .(ه 540) هللا دبع نب حلصم .يدعسلا تايلك" ١

 .ه ١1٠6 .مق .يمالسالا رشنلا ةسّسؤم .(ه )8١”7 يلع نب دمحم .قودصلا .ةمعنلا مامتو نيدلا لامك "5

 ,نارهط .رشنلاو عبطلا ةسّسؤم ءاضر دمحم نب دمحم .يدهشملا يّمقلا .بئارغلا رحبو قئاقدلا زنك ."الا“

 ه7

 .ش ١717 .نارهط ,ةيوضرلا بتكم .(ه 877) يرويسلا دادقملا نيدلا لامج .نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك 5

 ,توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم .(ه 41/0) يلع نيدلا ءالع .يدنهلا يقّتملا ,لاعفألاو لاوقألا ننس يف لاّمعلا زنك "ا"

 ه8



 0 قيقحتلا رداصم

 .ش ١١19 .مق .يوفطصملا ةبتكم (ه ؛43) يلع نب دمحم .يكجاركلا .دئاوفلا زنك "71

 تو نييعوسستلاانالل ةكيل وتاكلا 811:3 اهنا ىيدينوقس :تيكشلا نبا ةفللا وك ,انعاب

 ,ةيماظنلا فراعملا ةرثاد سلجم .دنهلا .دابارديح .(ه١٠1) دمحأ نب دمحم .يبالودلا ,ءامسألاو ىنكلا .”4

 ها 1

 .نارهط .ردصلا ةبتكم .(ه )١709 اضر دمحم نب ساّبع .يّمقلا .باقلألاو ىنكلا .”9

 ها وق ةزوعلا نما وشن اهلا ]١ ءزكف قو محم روظنم نا ءيرغلا نايبلا #6

 5 تيوس كنا غوبطمللا ىسلعألا ةضحؤم (ه8800) ىلع نب ةمحأ ,يتالعسلا «ناريجلا نانسل "51

 ,مق .(نايليعامسا) ريسفتلا راد .(اه )٠١7١ يلع دوصقم نب يقت دمحم .يسلجملا .ينارقبحاص عماول

 نم ا

 للا 111 يتالالا فاعالا يتكامد امال وق موي نت ودعت لعنلا ل رصألا لع ىلإ لؤصاولا قذابمنا 9

 .ه64١ ٠7 .توريب .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .(ه 1 8) دمحأ نب دمحم .يسخرسلا ,طوسبملا .”غ

 .ه ١7/17 .مق .ةيرفعجلا راثآ ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا .(ه 40 ) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .طوسبملا .6

 .مق .يتريصب ةبتكم تاروشنم .(ه 4١٠ 7) نيسح نب دمحم .يضرلا فيرشلا ,ةيوبنلا تازاجملا 1

 .ش ١١764 .نارهط .ةيمالسإلا تاروشنملا .(ه )٠١١19 هللا رون يضاق .يرتستلا ,نينمؤملا سلاجم "1

 انكر الا: رازوم اروطر ه0: ةيحأ نب: قاززرلا هي لضفلا وبا :هناقلالا تعم يف بادآلا عمجم

 .هيفاقثلا ةيفراعملا

 .ةسدقملا ةيوضرلا ةناتسآلل ةيفاقثلا ةينواعملا .(ه 018) يلع نب دمحأ .يناديملا ,لاثمألا عمجم

 ا

 .ش ١١757 .نارهط .ةّيوضترملا ةبتكملا .(ه )٠١86 دمحم نب نيدلا رخف .يحيرطلا .نيرحبلا عمجم

 .ه ١4١16 .توريب ءيملعألا ةسّسؤم .(ه 048) نسح نب لضف .يسربطلا .نارقلا مولعل نايبلا عمجم

 .ه ١1١/8 .توريب :ةيملعلا بتكلا راد .(ه )6١1 ركب يبأ نب يلع .يمنيهلا .دئاوفلا عبنم و دئاوزلا عمجم . "07

 .توريب ,ركفلا راد .(ه 171) فرش نب ىيحي .يوونلا .بّدهملا حرش عومجملا ”

 .ش ١77 .نارهط .ةيمالسإلا بتكلا راد .(ه ؟174) دمحم نب دمحأ .يقربلا .نساحملا ." 6 غ

 ,ةيملعلا بتكلا راد .(ه 61531) بلاغ نب قحلا دبع .ةيطع نبا ,زيزعلا باتكلا ريسفت ىف زيجولا رّرحملا 06



 .ه١١1١ .توريب

 .ه ١14١17 .توريب .ةلاسرلا ةسّسؤم .(ه 507) رمع نب دمحم .يزارلا ءلوصحملا .1

 .توريب .ركفلا راد .(ه 407) دمحأ نب ىلع .مزح نبا .راثآلاب ىلحملا .”هال

 .توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .(ه ؟114) ىيحي نب ليعامسا .ينزملا ,ىنزملا رصتخم

 .ه١١11١ .مق ,ركفلا راد .(ه /17) رمع نب دوعسم .ينازاتفتلا ,يناعملا رصتخم .4

 .ه ١4٠١ .نارهط .ةثعبلا ةسّسؤم .(ه 717) نسحلا نب رفعج .يّلحلا .عفانلا رصتخملا ”

 .ه ١41714 ,ةيرديحلا ةبتكملا تاراشتنا .ناميلس نب نسح .يّلحلا .رصتخملا ١

 .ه “١11 ,مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ,.(ه,/7) فسوي نب نسحلا .يّلحلا .ةعيشلا فلتخم 5

 .ه ١1١8 .توريب .ركفلا راد .(ه 011/) ركب يبأ نب دمحم .ميق نبا .نيكلاسلا جرادم .””8

 .رصم ةعبط .(ه 40/) نيسحلا نب دمحأ ,يقهيبلا ءىربكلا ننس ىلإ لخدملا .4

 ها 111/ :توريب ةيملعلا بتكلا راد :.(غآ771) دعسا نب هللا دبع :ناظقيلا ة ربع و ناتجلا ةأرم. "56

 ,توريب ليجلا راد .(ه779) ٌقحلا دبع نب نمؤملا دبع .عاقيلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالّطالا دصارم .51

 ه١

 .ه ١7859 .فرشألا فجنلا ,بادآلا ةعبطم .(ه )١106 يلع نب نيدلا زرح دمحم .فراعملا دقارم "7

 بتكلا راد ء.(اه )١١١١ يقت دمحم نب رقاب دمحم ,يسلجملا ,لوسرلا رابخأ حرش يف لوقعلا ةأرم "4

 .ه ١14٠4 .نارهط .ةيمالسالا

 .ه ١1٠ 4 .مق ,ةرجهلا راد ,(ه 47) نيسحلا نب ّىلع .يدوعسملا .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم .8

 ,عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .(ه ؛١) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا .ةيربكعلا لئاسملا د
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 ةعابطلل ديفملا راد .(ه ؛ 17) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا.ةعيرشلا خيراوت رصتخم يف ةعيشلا راسم ١

 .ه4١8١ .توريب .عيزوتلاو رشنلاو

 فراعم ةسّسؤم .(ه 950) يلع نب نيدلا نيز ؛يلماعلا .مالسالا عئارش حيقنت ىلإ ماهفألا كلاسم ."ا؟

 .ها١1١ .مق .يمالسالا

 ,ةيرفعجلا راثآلا ءايحإل ةيوضترملا ةبتكملا ,دعس نب داوج .يمظاكلا ,ماكحألا تايآ ىلإ ماهفألا كلاسم ."ا/“



 ما قلل و ةاضط

 .يرديحلا ةعبطم

 يا تيبلا لآ ةسّسؤم .(ه١177١) يقت دمحم نب نيسح .يرونلا ءلئاسملا طبنتسم و لئاسولا كردتسم .”/

 .ه ١1٠/8 مق .ثارتلا ءايحإل

 .توريب .ةفرعملا راد .(ه 00 5) هللا دبع نب دمحم .يروباسينلا ,نيحيحصلا ىلع كردتسملا ”06

 فراعملا ةسّسؤم ريرج نب دمحم .يربطلا .ةنبلاط يبأ نب يلع نينمؤملاريمأ ةمامإ يف دشرتسملا .5

 .ه ١8١6 ,نارهط .ةّيمالسالا

 .ه ١5١1 .توريب ,ةيملعلا بتكلا راد .(ه 000) دمحم نب دمحم .يلازغلا .ىفصتسملا .”

 .ه ١4٠5 .رصم .لالهلا ةبتكم راد .(اه )25٠١ يهيشبألا دمحأ ,فرظتسم ّنف لك يف فرطتسملا .

 ةبتعلا .يوسوملا يدهم دمحم :قيقحت .(ه 098) سيردإ نب دمحأ نب دمحم ,يّلحلا ,رئارسلا تافرطتسم .4

 .ه179١ .فجنلا ,ةسدقملا ةيولعلا

 .ه ١1٠١4 .مق .يشعرملا دّيسلا ةبتكم .ميكحلا نسحم .ىقثولا ةورعلا كسمتسم ٠.

 تورو رهاض اداه 30 طخ قيما ندع ىلا دج ويدمحا ءامالا رشم: 1

 .ه ١1٠9 .توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه )5١9 ريبزلا نب هللا دبع .يديمحلا .يديمحلا دنسم 5

 .ه ١4١7 .يوضرلا سدق ناتسآ ةسّسؤم ,يدراطعلا هللا زيزع ,ةجاءاضرلا مامالا دنسم ."8

 .نانبل .,توريب .ةّيملعلا بتكلا راد .(ه ٠١ 5) سيردإ نب دمحم .يعفاشلا .يعفاشلا دنسم . 4

 .ه ١8١7 ؛توريب ةلاسرلا ةسّسؤم .(ه 71+) دمحأ نب ناميلس .يناربطلا :نييماشلا دئسم .6

 :ثوارب :ةيملعلا نفكلا ناؤ:: ه1 ةنالس ور تنجم باهشلا لتس: 5

 ه2 117 تريب ةثملعلا يتكلا ناد :(ه ©6197) نوزاه نب دمحم ةياحضلا دئسم م17

 .توريب ,ةفرعملا راد .(ه )٠١5 دواد نب ناميلس .يسلايطلا ,يسلايطلا دواد يبأ دنسم .

 .ه ١408 .توريب ؛ثارتلل روثأملا راد ,(ه )/١1 ىلع نب دمحأ ,يلصوملا :ىلعي يبأ دنسم 4

 .توريب ,ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم .(ه )١١١ يلع نب ديز ,يلع نب ديز دنسم 6

 .ةناتسآلا ةبتكم ,يناعنصلا دمحم نب نسح نيدلا يضر ,راونألا قراشم 05

 .يتريصب ةبتكم تاروشنم .(ه )٠١7١ نيسحلا نب دمحم .يئاهبلا .نيتداعسلا ريسكإو نيسمشلا قرشم . 5



 ه ج .ةّيريسفت لئاسر ثالث "0

 .ه ١41 .مق ,ثيدحلا راد ,نسحلا نب يلع .يسربطلا ,رابخألا ررغ يف راونألا ةاكشم .*

 .(ه )٠١١9 هللا رون يضاقلا ءيرتستلا .بصاونلا بئاصم 4

 .ه ١068 .رصم .ةينامحرلا ةعبطم .(ه )7١7 دواد يبأ نب هللا دبع ,يناتسجسلا ,فحاصملا "6

 .ه ١4١١ .ةعيشلا هقف ةسسؤم .توريب .(ه 410) نسحلا نب دمحم .يسوطلا .دّجهتملا حابصم 71

 ةعابطلل ركفلا راد .(ه 77١ ) دمحم نب دمحأ ,يمويفلا ,يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا .7

 1111 تاو ريك وشتلاو

 .ه ١4١7 .تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم .(ه )4١0 يلع نب ميهاربا ءيمعفكلا .يمعفكلا حابصم .

 ' .ه ١4١1 .توريب .بتكلا راد .(ه )5١١ مامه نب قازرلا دبع .يناعنصلا .فّئصملا .8

 .ه ١1١5 ,توريب .ركفلا راد .(ه 770) دمحم نب هللا دبع ,ةبيش يبأ نبا .فّنصملا ٠٠

 دمحا نب دجام :قيقحت .(ه 107؟) ةحلط نب دمحم .يعفاشلا .لوسرلا لا بقانم ىف لوؤسلا بلاطم ١.

 .ه ١515 .توريب .غالبلا ةسّسؤم ,ةيطعلا

 يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه 017) طاوطولا ديشر هج[ بلاط يبأ نب ىلع مالك نم بلاط لك بولطم . 5٠ ؟

 .ش ١١/85 .مق .نيسردملا ةعامجل ةعباتلا

 ,مق ءيشعرملا هللا ةيآ ةبتكم ,(ه 11/7) رمع نب دوعسم .ينازاتفتلا .حاتفملا صيخلت حرش يف لّوطملا . خ٠"

 .ه ٠

 دمحأ نب دجام :قيقحت .(ه 70٠ يفنحلا يدنرزلا دمحم .لوسرلا لآ لضف ةفرعم ىلإ لوصولا جراعم .4 ١

 .ةيطعلا

 ىلإ 8101 يق كارت هايل كيلا 0 سطس تاو بعل ريع قود[ لوصا ىف وسلا عراس اف

 .رصم .فراعملا راد .(ه 71770) ملسم نب هللا دبع ءيرونيدلا ةبيتق نبا ءفراعملا 1

 .ه /١1١1 .توريب ,ةفرعملا راد ء.(ه )0٠١ دوعسم نب نيسح .يوغبلا ,ليزنتلا ملاعم . 7

 .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه )٠١١١ نيدلا نيز نب نسح .يلماعلا .نيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم .

 .ه١17١ .توريب .ةلاسرلا ةسّسؤم .(ش )١7/87 يركسعلا ىضترم .نيتسردملا ملاعم . 4

 .ش ١179 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم ,(ه )78١ يلع نب دمحم .قودصلا .رابخألا يناعم . ٠

 .ه ١109 .ةمّركملا ةّكم .ىرقلا مأ ةعماج ء(ه "78) دمحم نب دمحأ ,ساحنلا .نآرقلا ىناعم ١.



 "ا قيقحتل دكا رداصم

 .ش ١١714 .مق .ءادهشلا ديسلا ةسّسؤم .(ه 777) نسحلا نب رفعج .يّلحلا .ربتعملا

 ه٠ تورس وكملاو راع 01101 يع نيد روف اورق ومحلا تاكل معين

 .ه ١799 .توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه 577) هللا دبع نب توقاي .يومحلا .نادلبلا مجعم .

 .ه ١4١18 .ةرونملا ةنيدملا ,ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم ,رشنلا راد .(ه١10) ,عناق نب يقابلا دبع ؛ةباحصلا مجعم ..6

 .ه ١1٠5 .توريب .ةيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه 74 )٠ دمحأ نب ناميلس .يناربطلا ,ريبكلا مجعملا . 5

 .تونريت «ىتنملا ةبكم:ةلاكك رفع: نيفل ونلا مخعم 1317

 مالعالا بتكم .نوراه دمحم مالسلا دبع :قيقحت .(ه ”90) سراف نب دمحأ ,ةغللا سيياقم مجعم .

 .ه ١4١4 ,مق ,يمالسإلا

 .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .(ه 458) نيسحلا نب دمحأ ,يقهيبلا ,راثآلا و نئسلا ةفرعم .9

 .م 1916 .دادغب ,نايفس نب بوقعي .خيراتلاو ةفرعملا ٠

 ١ هللا دبع نب دمحم .يفاكسإلا .بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا لئاضف يف ةنزاوملاو رايعملاا ١١١

 .ءتوريب ء.(ه ١1٠7ه.

 .م 1904 .ةّيرصملا ةسّسؤملا .(ه ؛5١) يلزتعملا دمحأ نب راّيجلا دبع .لدعلاو ديحوتلا باوبأ يف ينغملا +7

 هادم ةينكم ةاروشم ه1 قس ون: ني هلا دع: ءاشخ نبا .بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم . ه7

 ١1١4. .مق .يشعرملا

 .ه 1١/ا .توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ق .ه 917/1//) دمحأ نب دمحم .ينيبرشلا ,جاتحملا ينغم .4؟ غ

 ها 114 باتكلا رقت ضف: (ه [98) دمخم نب قيسخت يقازلا :نآرقلا ظافلا تادرفم 06

 .ه ١١/86 .فرشألا فجنلا .ةّيرديحلا ةبتكملا .(ه "07) نيسحلا نب ىلع .نييبلاطلا لتاقم .7

 .م ١9171 ,نارهط .يرديحلا .(ه ؟94) هللا دبع نب دعس .يرعشألا ,قرفلاو تالاقملا .

 .مق .ديفملا ةبتكمء(ه 018) دمحأ نب دمحم .يمزراوخلا .يمزراوخلا لتقم م

 .ه ١4١68 .مق .يداهلا مامالا ةسّسؤم .(ه )8١” يلع نب دمحم .قودصلا .عنقملا 49

 .ه ١4٠١ .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه ؛7١) نامعنلا نب دمحم نب دمحم .ديفملا ,ةعنقملا .

 .ه ١١97 .مق .يضرلا فيرشلا تاروشنم .(ه 048) نسح نب لضف .يسربطلا ,قالخألا مراكم ١"..



 .م ١107 .فجنلا ,ةيرديحلا ةبتكم .(ه 0888) يلع نب دمحم ءبوشأ رهش نبا بلاط ىبأ لآ بقانم .غ"ا“

 .ه ١4١5 .مق .ةيمالسالا ةفاقثلا ءايحإ عمجم ,ناميلس نب دمحم .يفوكلا دبل نينم ؤملا ريمأ مامإلا بقانم . "5

 .ه ١5١4 .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 018) دمحأ نب دمحم .يمزراوخلا ,بقانملا .."

 .يلزاغملا نبإل بقانملا رخا يف عوبطملا .(ه ١57 نيسحلا نب باهولا دبع .يبالكلا .بقانملا . 7

 بهاذملا نيب بيرقتلل يملاعلا عمجملا .(ه 187) دمحم نب ىلع .يلزاغملا نبا .تيبلا لهأ بقانم . "ا

 .ه ١1 71/ .نارهط .ةّيمالسالا

 زرح نيسح دمحم :بيترتو عمج .(ه 1٠١ ) ىسوم نب دمحأ ,هيودرم نبا ,بلاط يبأ نب ىلع بقانم د

 ه1 11 بف كي نعل رادو ويدلا

 ,ةّيملعلا بتكلا راد ,.(ه 091/) ىلع نب نامحرلا دبع .يزوجلا نبا مالا كولملا خيرات يف مظتنملا .9

 .ه7١1١ .توريب

 ةناتسآلا يف رشنلاو عبطلا ةسّسؤم .(ه757) فسوي نب نسح .يّلحلا .بهذملا هقف يف بلطملا ىهتنم . ٠

 .ه ١1١1 ,ةيوضرلا

 ,مق ءيشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم ,(ه 01/1 ) يدنوارلا نيدلا بطق .ةغالبلا جهن حرش يف ةعاربلا جاهنم م١

 ه١ ٠1

 .ه ١4١١ .ةّيبرعلا ةفاقثلا راد .(ه )6١1 ركبيبأ نب يلع .يمئيهلا ,نامظلا دراوم . غ7

 ,مق .نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .يجنايملا يدمحألا يلع .ةعيشلا فقاوم . 5 غ*

 .ها1١5١

 .ه ١4117 .توريب ؛ليجلا راد .(ه/57) دمحأ نب نمحرلادبع .يجيإلا .فقاوملا . 8

 .مق ءيشعرملا هللا ةيا ةبتكم تاروشنم .نيقّقحملا نم ةعامج .ةّنسلا لهأ صوصن يف ةمامإلا ةعوسوم .

 مق ,ةجاءقداصلا مامإلا ةسّسؤم داء قداصلا مامإلا ةسّسؤم يف ةيملعلا ةنجللا .ءاهقفلا تاقبط ةعوسوم . 1

 .ه88١

 .م ١117 «نانبل ةبتكم .يوناهتلا يلع دمحم ,مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم .؛ غ7

 ةعابطلل فورعملا راد كا ءمولعلا رقاب دهعم ىف ثيدحلا ةنجل اك نيسحلا مامالا تاملك ةعوسوم . 4

 ه5 :نشتلاو

 .ه 848 .توريب .(ه )٠١١5 دمحم ناطلس نب ىلع ,ءيورهلا ءىربكلا تاعوضوملا 4



 "م قيقحتلا رداصم

 .ه ١7/85 .ةرّونملا ةنيدملا .ةّيفلسلا ةبتكملا .(ه 611/) يلع نب نامحرلا دبع .يزوجلا نبا .تاعوضوملا

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه 84١١ دمحم نب دمحأ .دهف نبا ,عفانلا رصتخم حرش يف عرابلا بذهملاا

 .ه١غ١٠ال/

 .توريب .رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .(ه174/) دمحأ نب دمحم .يبهذلا .لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم . 6 ؟

 ه7

 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(ه )١6١7 يئابطابطلا نيسح دمحم .نارقلا ريسفت يف نازيملا . 0

 .ه ١107 .توريب .ةيملعلا بتكلا راد .(ه 4657) دمحأ نب يلع .مزح نبا .خوسنملاو خسانلا . 4 6غ

 :ه 11411 :مق ءئدهلا ةسشؤم :(ه 451) نيسحلا نب ىلع «ءىضترملا دّيسلا :تايرصاتلا 6

 ءاوضالا راد .(ه 811) هللا دبع نب دادقم .ىرويسلا .رشع يداحلا بابلا حرش يف رشحلا موي عفانلا 1

 .ه ١4117 .توريب ,عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 .دابارديح .دومحم نب دمحم .يروزرهشلا ,ةفسالفلاو ءامكحلا خيرات يف حارفألا ةضورو حاورألا ةهزن . 0

 .ه 57

 .ه ١5١6 .ةرهاقلا .ثيدحلا راد .(ه777) فسوي نب هللا دبع ؛يلعيزلا ,ةيارلا بصن .

 .ه ١1١7 .مق .يشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم .(ه 857) هللا دبع نب دادقم .يرويسلا .دعاوقلا دضن .4

 .(ه 07١١ فسوي نب دمحم .نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملاو ىفطصملا لئاضف يف نيطمسلا ررد مظن

 .ه ا ١ 1/ال/

 ,ناريا .ةفسلفو تمكحو شهوزي ةسسؤم ء(ه 898) دمحأ نب نمحرلا دبع ؛يماجلا .صوصنلا دقن ١.

 ن1

 167 مق دل ضداهملا ءامإلا نيرا نبع نب نمعس ني دمحا ئرعمألا :نداوتلا 5

 .ه ١411 .مق .يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .(ه )١١١7 يرئازجلا هللا ةمعن ,نيهاربلا رون . 17

 ,يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . .(ه 707) دّمحم نب كرابم .ريثألا نبا ,رثألا و ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا 85

 .ها1/5١ .توريب

 ه٠ .مق ,رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسّسؤم ,(ه751) فسوي نب نسح .يّلحلا ,ماكحألا ةياهن .0

 ,يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه ٠٠١ 5) ساّبعلا يبأ نب دمحم .يلمرلا ,جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن_



 مق جا قداصلا مامإلا ةسسؤم .(ه 751) فسوي نب نسح .يّلحلا :مالكلا ملع ىف مارملا ةياهن ١

 .(ه419١)

 .ه ١114 .دهشم كا يداهلا مامإلا عمجم .فسوي نب يلع ءربج نبا ناميالا جهن

 .ها6غ14 ,تيبلا لآ ةسّسؤم .مق .(ه77؟7) فسوي نب نسح .يّلحلا .قدصلا فشكو ّقحلا جهن د8

 .توريب .يركفلا نماضتلا ةسسؤم .يدومحملا رقاب دمحم .ةغالبلا جهن كردتسم ىف ةداعسلا جهن .

 .ه /81 ١

 .ه ١47١ .توريب .ثارتلا ءايحإ راد (ه 77114) كبيأ نب ليلخ .يدفصلا .تايفولاب يفاولا ١

 مط تيبلا لآ ةسّسؤم .(.ه ٠١١ 4) نسحلا نب دمحم .يلماعلا ,ةعيرشلا ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو

 .ه ١1١14 .مق .ثارتلا ءايحإل

 .ه ١187 .ةئيدحلا بتكلا راد .(ه 091/) يلع نب نامحرلا دبع ,يزوجلا نبا .ىفطصملا لاوحأب افولا ..7*

 .ش ١51 ,مق .يضرلا تاروشنم .(ه )78١ دمحم نب دمحأ .ناكّلخ نبا ,نامزلا ءانبأو نايعألا تايفو . 74

 .ه ١7/5 .ةرهاقلا ءرشنلاو عبطلل ةثيدحلا ةيبرعلا ةسّسؤم ,(ه7١7) محازم نب رصن .يرقنملا ءنيفص ةعقو .0

 .ه ١57١ .مق ؛ليلد تاراشتنا .(ه ؟17) دمحم نب دمحأ ,ةدقع نبا ,ةيالولاا 1

 .ه ١118 ,مق .ٍةط يداهلا مامإلا ةسّسؤم .(ه )8١” يلع نب دمحم .قودصلا .ةيادهلاا

 .ه١١4١ .توريب .غالبلا ةسّسؤم .(ه 14) نادمح نب نيسح .يبيصخلا .ىربكلا ةيادهلاا

 .؟ 4/1 .توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .(ه )١719 يدادغبلا اشاب ليعامسإ .نيفراعلا ةيده .84

 ,توريب :ةيملعلا بتكلا راد .«ه ؛75) دمحم نب كلملادبع .يبلاعثلا ,رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةيميتي ٠

 ها 7

 «باتكلا راد ةسّسؤم .(ه714) ىسوم نب ىلع .ءسواط نبا .نينمؤملا ةرمإب ٌىلعانالوم صاصتخاب نيقيلا١

 .ه١١11١ .مق

 ه١ ,نارهط وس لا ء(ه ١؟957) ميهأربإ نب ناميلس .يزودنقلا .ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني .2م"



 تايوتحملا سرهف

 راغلا ةيا ريسفت ىف راوعلا فشك

 ام"
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